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 BBC   :الييييص مييييون فيامييييرول  يييي  فييييارأوبو   100روسييييأا واويرا أييييا

 فع استفرار القمص الروس 

ا  إ هيييا تعرقييي  الف او يييا  فيييع يأأيييصاا ال يييروص: افأرييييا ترأيييد قييي  الجزأيييرت  ييي  

 إسقاط روسأا للهأف ة على العالم

ه غارأييييا أعييييارق  ييييرق القأييييود علييييى فييييوارد وزأيييير وارجأيييية  روسييييأا الأييييوم 

 الطاقة فل روسأا

 و دعفها 20بيأل ت امر فوسيو: ع و فهم    فجفوعة الي العربأة    

بأسيييييوص:  يييييرت إرسييييا  قييييوا  ي يييي  الفتيييييدس باسييييم اليييييرفلأل  روسييييأا الأييييوم 

سيييإم إليييى اويرا أيييا وطيييوت وطأيييرت وفتهيييورت وقيييد تييي د  إليييى عواقييي  ال أفييييل 

 إمإيها

اويرا أيييييا: الف او يييييا  تميييييادفأةاا وتطلييييي  فيييييل بابيييييا ال اتأييييييال   21عربييييي  

 الوساطة

فسيييي ولول افأريأييييول بال يييياتو: بأإروسييييأا قييييد ت  ييييم قرأبييييا   المييييرو ا/وسييييط 

 للير     اويرا أا

سيييي أرت روسييييأا  يييي  إ دو أسييييأا: بييييوتأل قييييد أي يييير قفيييية  التل زأييييول العربيييي  

 فجفوعة العمرأل    بال 

فجفوعيييييا  قتالأييييية تيتأيأييييية  4سيييييتولت برن: ال ييييياتو سأ ميييير  العربييييي  التل زأييييول 

 جدأدت    مرو اوروبا

 ففث  وان لبوتأل أترك ف مبهاا وأغادر روسأا فغلقا  هات ه العربأة    

دبلوفاسيييييأ ا روسيييييأ ا التهيييييافهم بت  أييييي   45بول يييييدا تطيييييرد  التل زأيييييول العربييييي  

 ا مطة تجسس
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 :البرأطا أةميأ ة إ دب د   

ايتجييييياز الإجييييييأل اأييييير البيييييأق ال يييييارأل فيييييل اويرا أيييييا  ييييي   ➢

 .فرا ق الهجرت التابعة لإتياد ا/وروب 

سييييلطا  االتييييياد ا/وروبيييي  ايتجييييز  الطييييإ  اأيييير البييييأق  أفييييا  ➢

 .أبدو ا ه تفأأز  وا ح و اأر فقبو 

ا  40عيييييدد فيييييل الطيييييإ  فيتجيييييزول  ييييي  فرا يييييق تبعيييييد  ➢ يأليييييوفتر 

 .البول دأة وارسوعل العامفة 

مومييييييا  ييييييروا فييييييل  52يييييييرس اليييييييدود البول ييييييد  ايييييييد ال  ➢

 اويرا أا فيتجزول يالأ ا    بول داا

 

الفييفييية ا/وروبأيييية ليقييييوو ا  سيييال اعل يييي  ويييرو  روسييييأا فييييل    ويالييية تيييياس

 سبتفبر األو  الفقب ا 16االت اقأة ا/وروبأة ليقوو ا  سال اعتبارا فل 

 

 :العام ليلص ال اتو/فأل  الجزأرت    

 واجييييه واقعييييا جدأييييدا بمييييلل اف  ييييا وقييييادت ال يييياتو سييييأ يدول اييييدا  ➢

 دعفهم /ويرا أا

الغيييييزو الييييي   قيييييام بيييييه بيييييوتأل ويمييييي  وعيييييازفول عليييييى دعيييييم  ➢

 .اويرا أا بي  فا    وسع ا لي  ا ال  رأد ال تتوسع الير 

اتوقيييييع ال  ت يييييق ايييييدا عليييييى دعيييييم إ يييييا   /ويرا أيييييا لفسييييياعدتها  ➢

 .ويفاأتها فل الهجفا  البأولوجأة واليأفأايأة

روسييييأا أجيييي  ال تتوقييييص عييييل تهدأييييداتها ال ووأيييية وسيييي دا ع عييييل  ➢

 .ي  يل اي ا والير  ال ووأة ال ف تمر  أها
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ليييل  رسييي  قيييوا  فيييل ال ييياتو إليييى يأأيييص  وع يييوأة اويرا أيييا  ييي   ➢

 .اليلص اأر فطروية على جدو  اعفال ا ادا

المييييييأل  يييييي  ا/زفيييييية سيييييي  اقم  يييييي  قفيييييية ال يييييياتو اييييييدا دور  ➢

 .ا/ويرا أة

قيييييادت ال ييييياتو سيييييأطلبول فيييييل الميييييأل ال تييييييول عليييييى فسيييييتو   ➢

 .فس ولأتها واال تدعم الهجوم الروس  على اويرا أا

الميييييأل و ييييير  دعفيييييا سأاسيييييأا لروسيييييأا و ميييييعر بيييييالقلق فيييييل  ➢

 .إفيا أة تو أر بيأل دعفا فادأا لفوسيو

تييييياد  ميييير ا عييييددا يبأييييرا فييييل قوات ييييا علييييى اليييييدود المييييرقأة لإ ➢

 .ا/وروب  وإ  ا/سابأع الفا أة

فسيييييتعدول لليييييد ان عيييييل يل اي يييييا واالسيييييتجابة بقيييييوت /  هجيييييوم  ➢

 .فيتف  على ه ه الدو 

اتوقييييع ال  ت ييييق اييييدا علييييى الطليييي  فييييل القييييادت العسيييييرأأل و ييييع  ➢

 .ترتأبا  د اعأة على الفد  البعأد

قفيييية الغييييد فهفيييية جييييدا واسييييتث ايأة / هييييا سييييت اقم فويييياطر اف أيييية  ➢

 فثلها ف   الير  العالفأة الثا أةالم  مهد 
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 :الوارجأة البأإروسأة الجزأرت    

قرر ييييييا إاييييييإو الق مييييييلأة ا/ويرا أيييييية  يييييي  برأسيييييي  وطلب ييييييا  ➢

 .فغادرت عدد فل دبلوفاسأ  يأأص البإد

السيييي ارت ا/ويرا أيييية ستواميييي  العفيييي   يييي  بإد ييييا بوجييييود السيييي أر  ➢

 .فو  أل 4و

ا/فييييير للتيييييدو   ييييي  المييييي ول السيييييلطا  ا/ويرا أييييية ومييييي  بهيييييا  ➢

 الداولأة لبلد اا

"توتيييييا " تسيييييتعأل بالسيييييعودأة بعيييييد إأقييييياص ميييييرايها الييييي  ط  الوليييييأ  اول الأيييييل 

 الروس 

 

 بوتأل أبيس فع مولتس هات أا الف او ا  بأل روسأا واويرا أا 

اعلييييل اليييييرفلأل ال الييييريأس الروسيييي   إدأفأيييير بييييوتأل  يييياقم  روسييييأا الأييييوم 

الفستميييييار ا/لفيييييا   اوالص ميييييولتس الف او يييييا  الفتواميييييلة بيييييأل هات أيييييا فيييييع 

 فوسيو ويأأص لوقص ا/عفا  القتالأة    اويرا أاا
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    يا  سقوط يأأصاا "فدأ ة ا/سود" عامفة اويرا أا البدألة

أتواميييي  اليمييييد العسييييير  الروسيييي   يييي  فيييييأط العامييييفة  سيييييا   أييييوز عربأيييية 

مييييا را  ا  يييي ار وامييييوا  اال  جييييارا  وسييييط ا/ويرا أيييية يأأييييص   أفييييا تييييدو  

توقعييييا  بوطييييوا  روسييييأة فتسييييارعة للسييييأطرت علأهييييا فييييل اجيييي   أيييي  د عيييية 

فع وأيييية  يييي  الييييير   بأ فييييا تجيييير  ترتأبييييا  دولأيييية وداولأيييية لتي ييييأر بييييداي  

ورجييييح فيللييييول ال تيييييول فدأ يييية ل أييييص اربيييي  اويرا أييييا القرأبيييية .لفقيييير الييييييم

  سييييقوط يأأييييص  وبال عيييي  امييييبي  فييييل اليييييدود البول دأيييية عامييييفة بدأليييية يييييا

فوط ييييا ف قتيييييا للعدأييييد فيييييل الف سسييييا  ا عإفأييييية والسيييي ارا  الغربأييييية  التييييي  

 ا طر  إلى اال تقا  فل يأأص فع بداأة العفلأة العسيرأة الروسأةا
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 ير  اويرا أااا ه  أيول الغاز الجزاير  "الف ق " /وروبا؟ 

الجزاييييييير  "الع ييييييوال الييييييريأس" لزأييييييارا  مييييييي  الغيييييياز  التل زأيييييول العربيييييي  

رسييييفأة فييييل قبيييي  فسيييي ولأل فييييل دو  اربأيييية إلييييى الجزاييييير  يييي  سييييبأ  " جييييدت 

 .اوروبا"       التوتر اليام     مرق  القارت العجوز

ا /وروبييييا  ييي  فجييييا  الطاقيييية   وتميييرل الجزاييييير عليييى ا هييييا سييييت   ميييرأي ا فوثوقيييي 

  يأييييس ت جيييي  ا عييييإل وتعليييي  ترأثهييييا بييييي"تعقأدا  تق أيييية ولوجسييييتأة" في يييية

عييييل ر ييييع يمييييتها فييييل الغيييياز الفمييييدلر لإتييييياد ا/وروبيييي ا وتيتيييي  الجزاييييير 

الفرتبييييية الثالثييييية بيييييأل يبيييييار فيييييورد  الغييييياز لإتيييييياد ا/وروبييييي  بعيييييد روسيييييأا 

وأ يييييد وبييييراء الل سييييوو الطاقيييية أيتييييا  إلييييى عقييييود تورأييييد طوأليييية .وال ييييروأ 

اا/فيييد فيييع تق أيييا  لوجسيييتأة قيييد ال تفليهيييا الجزايييير يال يفيييا أميييأرول إليييى الل .أييي 

تعيييييوأق الغييييياز الروسييييي   ييييي  اوروبيييييا أيتيييييا  إليييييى تيتييييي  بيييييأل ايبييييير اليييييدو  

 .الفمدرت للغاز وال  ط لتو أص يجم ال رر على اوروبا

وتفتلييييك الجزاييييير اربعيييية ا ابأيييي  تفثيييي  مييييراأأل ا فييييدادا  الغازأيييية  يييييو اوروبييييا  

ا إليييي  ى إسييييبا أا ووييييافس  يييي  طييييور ا  ميييياء  وأعبيييير وايييييد ف هييييا الفغيييير  فتجهيييي 

ايتييييوبر  تمييييرأل ا/و  الفا يييي  رد ا  31والبرتغييييا  لييييم أييييتم تجدأييييد عقييييده  يييي  

علييييى ا/زفيييية الدبلوفاسييييأة بييييأل الجزاييييير والربيييياط يأييييس تت يييياء   ييييرن  ييييتح 

 .ا/ بو  فجدد ا       قطع العإقا  الدبلوفاسأة بأل البلدأل

ا فيييل ا لوييييام  وت يييت  الجزايييير الع ييييو  ييي  ف  فيييية "اوبيييك" فلأييييول برفأييي  أوفأيييي 

فلأيييار فتييير فيعييي  فيييل الغييياز الطبأعييي  والغييياز الفسيييا   42يفيييا تميييدر ايثييير فيييل 

 س وأ اا


