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الجيش الروسي يدمر منشآت ومستودعات عسكرية وأنظمة دفاع جوي 

 حديثة ودقيقةأوكرانية باستخدام صواريخ 

 

زارة الييييييدفاع الروسييييييية وط مقاتهت ييييييا و ا رات ييييييا المسيييييييرة قالييييييت و/ روسيييييييا اليييييييوم

أنظميييييييية  4منشييييييييؤة عسييييييييكرية ومسييييييييتودع أسيييييييياحة و 66دمييييييييرت الايايييييييية الما ييييييييبة 

" بواسييييييييييييي ة صيييييييييييييواريخ كينجيييييييييييييا  Buk-M1" و"300-"وس دفييييييييييييياع جيييييييييييييوي

 وباسيتوط.

 

تقرير استخباراتي عط استراتيجية روسيا الحالية بعد "شراسة" الدفاع 

 األوكراني

 CNN   قالييييييت وزارة الييييييدفاع البري انييييييية فييييييي ،خيييييير تحييييييدي  اسييييييتخباراتي ل ييييييا

السيييييييييييبت  وط روسييييييييييييا "فوج يييييييييييت حتييييييييييي  ا ط بحجيييييييييييم وشراسييييييييييية" المقاومييييييييييية 

 .""ا  رت لتغيير ن ج ا العماياتياألوكرانية  و

وأو يييييييحت اليييييييدفاع البري انيييييييية فيييييييي تحيييييييديث ا: "الكيييييييرمايط فشييييييي  حتييييييي  ا ط فيييييييي 

أهدافييييييية األصييييييياية" وينيييييييت ز ا ط اسيييييييتراتيجية اسيييييييتنزا .. ميييييييط المحتمييييييي   تحقيييييييي 

أط يشيييييييم  تليييييييش ائسيييييييتخدام العشيييييييوا ي لاقيييييييوة الناريييييييية مميييييييا ييييييييإدي ولييييييي  زييييييييادة 

ر البنيييييييية التحتيييييييية األوكرانيييييييية  وت ييييييياقم الخسيييييييا ر فيييييييي صييييييي و  الميييييييدنييط  وتيييييييدمي

 ."األزمة اإلنسانية

الروسيييييييي فهديميييييييير وقاليييييييت اليييييييوزارة ونييييييية وفيييييييي خ يييييييم الغيييييييزو  عيييييييزز الييييييير يس 

بييييييوتيط سييييييي رتة عايييييي  وسييييييا   اإلعييييييهم فييييييي الييييييبهد. ئفتيييييية وليييييي  أط "الكييييييرمايط 

يحييييييياو  السيييييييي رة عاييييييي  السيييييييرد الوقيييييييا   الحييييييير    وائنتقيييييييا  ميييييييط المشييييييياك  

 ." اء أعداد ال حايا الروس الكبيرة عط الشع  الروسيالعماياتية  ووخ
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 ييط فيييييي مقييييير وقيييييا  مسيييييإو  رفيييييي  فيييييي مخيييييابرات حاييييي  شيييييما  األ اسيييييي لاصيييييح

الحايييييييي   األربعيييييييياء  اشيييييييييتر  عييييييييدم الكشييييييييي  عييييييييط هويتييييييييية نظييييييييرا لحساسيييييييييية 

التقييمييييييات: "يت ييييييب كيييييي  يييييييوم أط بييييييوتيط أخ ييييييؤ بشييييييك  خ ييييييير.. ئ تييييييزا  روسيييييييا 

رها القتاليييييييية  وتسيييييييع  بشيييييييك  متزاييييييييد تواجييييييية صيييييييعوبات فيييييييي تعيييييييوي  خسيييييييا 

لهسيييييييت ادة ميييييييط القيييييييوات ذيييييييير النظاميييييييية  بميييييييا فيييييييي تليييييييش الشيييييييركات العسيييييييكرية 

 ية الخاصة والمقاتايط السورييط".الروس

 

موسيييييكو: وعيييييهط أوروبيييييا "حربيييييا اقتصيييييادية شييييياماة"  يييييد روسييييييا  روسييييييا الييييييوم/

 ستكوط لة عواق  ئ يمكط التراج  عن ا

 

  فيييييي قصييييي  ثكنييييية عسيييييكرية لاجييييييش األوكرانيييييي فيييييي عشيييييرات القتاييييي قنييييياة الحيييييرة/

 مدينة ميكوئي  جنو  البهد

ائتحييييياد األوروبيييييي يشيييييدد عاييييي  أنييييية ئ يتعامييييي  بمعيييييايير مزدوجييييية مييييي   قنييييياة الحيييييرة/

 الهج يط مط أوكرانيا مقارنة بؤول ش القادميط مط سوريا

بيييييي   جونسييييييوط: وتا انتصيييييير بييييييوتيط فاييييييط يتوقيييييي  عنييييييد حييييييدود أوكرانيييييييا ة/العربييييييي

 ول  جورجيا ودو  البا ي " تمادىسي

 أوكرانيا تحتر: وزالة التخا ر ذير المن جرة ستستغرق سنوات ة/العربي

وبيييييا حظيييييرا شيييييامه عاييييي  التجيييييارة بولنيييييدا تقتييييير  فييييير  أور بيييييية/سيييييكاي نييييييوز عر

 م  روسيا

 

 

 

 



 

 91 :العدد    

 2222-3-91: السبت   

4 
 

 / الجزيرة نت

  عميييييييييدة ميكوئيييييييييي : اليييييييييروس مارسيييييييييوا  يييييييييغو ا يوميييييييييية عايييييييييي

 جديد لابهدهعترا  بع د ووصدار بياط للاتعاوط مع م 

  عمييييييييدة ميكوئييييييييي : الييييييييروس هييييييييددوني بعييييييييا اتي وأ  ييييييييالي وتا لييييييييم

 أدع المقاتايط األوكرانييط ول  ولقاء السه 

   وو  سيييييييييييتريت جورنيييييييييييا  عيييييييييييط مسيييييييييييإوليط أمييييييييييييركييط: تبييييييييييياد

 ائت امات بدأ داخ  وكائت ائستخبارات والدفاع الروسية

  ي الغيييييييييتاء رويتيييييييييرز عيييييييييط مستشيييييييييار لييييييييير يس أوكرانييييييييييا: احتييييييييييا

 حاصي  كافية لاتصديريك ي لعام وربما ئ تكوط هناش م

 

 

 ول  أيط تتجة البوصاة الجيوسياسية في العالم؟

يقييييييو  بعيييييي  المييييييإرخيط وط صييييييعود وسييييييقو  القييييييوى العظميييييي   /األوسيييييي الشييييييرق 

المتجيييييياورة جغرافيييييييا   يتبعيييييياط الخيييييي  التييييييالي: يبييييييدأ الصييييييراع بيييييييط القييييييوى العظميييييي  

لقيييييييوة والحصييييييي   يييييييمط النظيييييييام العيييييييالمي. قيييييييوة وال يييييييد  هيييييييو وعيييييييادة توزيييييييي  ا

 يييييد قيييييوة تغييييييير. وبعيييييد اإلن ييييياش والتعييييي  وائسيييييتنزا  المتبييييياد   تصيييييعد  سيييييتاتيكو

 .قوة عظم  مط األ را 

هكييييييتا حصيييييي  فييييييي الحييييييربيط العييييييالميتيط األوليييييي  والثانييييييية. ألمانيييييييا  ييييييد بري انيييييييا 

كقييييييوة عظميييييي  وليييييي  جانيييييي  ائتحيييييياد السييييييوفياتي. لكييييييط مييييييرتيط  صييييييعدت أميركييييييا 

 .1645وأسسة بعد الـيركا فعايا  هي مط بن  منظومة النظام العالمي أم

صيييييعود وسيييييقو  القيييييوى »يقيييييو  الميييييإر  اإلنجاييييييزي بيييييو  كينيييييدي  فيييييي أهيييييم كتبييييية 

  وط القيييييييوة ولييييييي  جانييييييي  الثييييييييروة هيييييييي ميييييييط ييييييييدف  القيييييييوى العظميييييييي  «الكبيييييييرى

ة  والثيييييروة هيييييي التيييييي تصييييير  عاييييي  القيييييوة. لكيييييط لهسيييييتمرار. القيييييوة تحميييييي الثيييييرو
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ار البنيييييياط. سيييييم  هيييييتا قيييييت تتآكييييي  العهقييييية بييييييط ائثنتييييييط: قيييييوة ثروة  فين يييييمييييي  الو

 .التآك  بائمتداد األقص  ول  نق ة التروة

وعنيييييد نق ييييية اليييييتروة تبيييييدأ القيييييوى العظمييييي  بإعيييييادة تحدييييييد األولوييييييات اسيييييتنادا  ولييييي  

 .ااستراتيجية األمط القومي الخاصة ب 

 الجديد؟ -أيط أوكرانيا مط النظام العالمي القديم - 

 

  بيييييييدأت األزميييييييات تعصييييييي  بالنظيييييييام العيييييييالمي اليييييييتي أرسيييييييتة 1650منيييييييت العيييييييام 

 -الوئييييييييات المتحيييييييدة األميركيييييييية: األزمييييييية الكوريييييييية  ال يتناميييييييية  الصيييييييراع العربيييييييي 

سيييييييييبتمبر  11اإلسيييييييييرا ياي  األزمييييييييية الكوبيييييييييية  سيييييييييقو  ائتحييييييييياد السيييييييييوفياتي  و

 .2001   اأياو

هييييييتا األزمييييييات حصييييييات وعولجييييييت مييييييط  ييييييمط أسييييييس مإسسييييييات النظييييييام العييييييالمي 

 .وقواعدا لما بعد الحر  العالمية الثانية

لكيييييط هيييييتا األزميييييات هيييييي التيييييي أدت ولييييي  تآكييييي  قيييييدرة تليييييش النظيييييام عاييييي  معالجييييية 

األزميييييات. فاانظيييييام أنظمييييية  قيييييوانيط مت ييييي  عاي يييييا  وحتييييي  مإسسيييييات فعايييييية عاييييي  

 .ألمطومجاس ا رأس ا األمم المتحدة

لكييييييط ميييييي  التحييييييوئت الجيوسياسييييييية فييييييي العييييييالم  كصييييييعود الصيييييييط وتراجيييييي  قييييييدرة 

الوئييييييييات المتحيييييييدة  أو تعب يييييييا وتا صيييييييب التعبيييييييير  أتيييييييت الحييييييير  عاييييييي  أوكرانييييييييا 

. فوجييييييد العييييييالم ن سيييييية فييييييي 1645لتكييييييوط القشيييييية التييييييي قصييييييمت ظ يييييير نظييييييام الييييييـ

وة ؟ أييييييييط القيييييييحييييييييرة. أييييييييط اإل  يييييييا ي العيييييييالمي المت ييييييي  عايييييييية إلخمييييييياد الحريييييييي 

الرادعيييييية العالمييييييية التييييييي تحاسيييييي  المعتييييييدي؟ خاصيييييية  أط المعتييييييدي هييييييو فييييييي قايييييي  

مإسسييييييات النظييييييام العييييييالمي  وهييييييو الييييييتي قييييييرر أط الوقييييييت أصييييييبب مناسييييييبا  ل يييييير  

 النظيييييام القيييييديم ومحاولييييية وعيييييادة ورسييييياء نظيييييام جدييييييد يكيييييوط لييييية فيييييية دور أكبييييير

(Non - stutus que power). 

أوكرانييييييا نق ييييية ائنحيييييرا  فيييييي الرسيييييم  الحييييير  عاييييي  وتا   فيييييي هيييييتا اإل يييييار تعتبييييير

البييييياني القيييييديم. اعتبيييييارا  من يييييا  ليييييط يعيييييود العييييالم كميييييا هيييييو  وليييييط تعيييييود المرجعييييييات 
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القديمييييييية قيييييييادرة عاييييييي  التعامييييييي  مييييييي  األحيييييييدا . باختصيييييييار  العجيييييييز هيييييييو الصييييييي ة 

 .العامة

 ما هو السب ؟ -

أدت الحيييييير  عايييييي  أوكرانيييييييا وليييييي  وعييييييادة رسييييييم التحال ييييييات  وليييييي  وعييييييادة تصييييييني  

ألولوييييييات. اعتقيييييد األميركيييييي أط روسييييييا ليييييم تعيييييد هيييييي المسييييير . فجيييييؤة عييييياد ولي يييييا ا

مرذمييييييا . اعتقييييييد األميركييييييي أط الشييييييرق األوسيييييي  أصييييييبب هامشيييييييا . فجييييييؤة عيييييياد ولييييييية 

اسيييييي يش هيييييي ب -وولييييي  توسييييي  ن  ييييية و اقتييييية. اعتقيييييد األميركيييييي أط من قييييية األنيييييدو 

المن قييييية مييييي  الصييييييط. فجيييييؤة أصيييييبحت  21المسييييير  الجغرافيييييي لصيييييراع القيييييرط اليييييـ

فيييييي الترتييييييي  الثالييييي  بعييييييد أوروبيييييا والشييييييرق األوسييييي . كتيييييي  األميركيييييي فييييييي دلييييييي  

األمييييييييط القييييييييومي أط األولويييييييييات الجيوسياسييييييييية تتمثيييييييي  فييييييييي: الصيييييييييط وروسيييييييييا 

سيييييييتقباي  وكورييييييييا والشيييييييمالية ووييييييييراط  وأط التحال يييييييات هيييييييي أسييييييياس الصيييييييراع الم

 .وذيرها (Quad Aukus) «كواد –أوكوس »

ودة النيييياتو وليييي  الصييييدارة أميييير لييييم يتوقعيييية األميركييييي. أصييييا  فييييي كيييي  هييييتا  لكييييط عيييي

حتيييييي  ا ط  لميييييياتا لييييييم يصييييييدر اليييييير يس األميركييييييي جييييييو بايييييييدط اسييييييتراتيجية األمييييييط 

 القومي؟

حتيييييييي  ا ط عسييييييييكر األميركييييييييي  ائقتصيييييييياد والمييييييييا  مييييييييط دوط أط ي ايييييييي   اقيييييييية 

 يييييز الوكيييييي  لمحاربييييية األصيييييي . وسيييييو  يسيييييتمر حتييييي  ون ييييياش األصيييييي   واحيييييدة. ج

 .ا حص  ما ليس في الحسباطالا م وئ وت

 

 :تبدو تراتبية العالم مإقتا  كالتالي- 

 

لاغييييير   يييييد روسييييييا  تحييييياو  ال يييييغ   (Driving force)أميركيييييا قيييييوة دافعييييية

عايييييي  الصيييييييط المتييييييرددة لهن ييييييمام وليييييي  الركيييييي  وصييييييعود الق ييييييار. وفييييييي ن ييييييس 
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سيييييتراتيجي عيييييط أميركيييييا  مييييي  التجيييييانس التكتيكيييييي مع يييييا. ترييييييد الصييييييط التميييييايز ائ

لكييييييط كييييييي ؟ هييييييد  الصيييييييط صييييييدارة العييييييالم  مييييييط هنييييييا التمييييييايز ائسييييييتراتيجي ميييييي  

أميركيييييا وعيييييدم ائنخيييييرا  الكايييييي فيييييي هيييييتا الموجييييية  يييييد روسييييييا  ألن يييييا قيييييد تصيييييبب 

 . مط ال ري  الغربي ئعبا  ثانويا  

  مييييا يتعايييي  بائسييييتقرار  أمييييا التجييييانس التكتيكييييي ف ييييو التميييياهي ميييي  أميركييييا فييييي كيييي

وحماييييييية المييييييدنييط فييييييي أوكرانيييييييا وتقييييييديم المسيييييياعدات اإلنسييييييانية وال بييييييية. ف ييييييي 

أي يييييييا   أي الصييييييييط ليييييييدي ا مشييييييياكا ا الداخايييييييية والخارجيييييييية. داخايييييييية مييييييي  أقاييييييييات 

 .حاولت ا رسم منا   ن وت في محي  االتيبت واألوذور  وخارجية م  م

رد أعيييييييها  قيييييييد تكيييييييوط مرتب ييييييية بميييييييا ختاميييييييا  وط البوصييييييياة الجيوسياسيييييييية لميييييييا و

يجييييييييري عايييييييي  المسيييييييير  األوكرانييييييييي. فسييييييييقو   خيييييييياركي  دنيبييييييييرو أو كيييييييييي   أو 
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