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ملشييييسك يسيييي ريت  52الييييداير الروسيييييت: مديرترلييييي دميييير  ليييييت  روسيييييي اليييييو  

 S-300طيئرك مسيرك وملصت  18أو راليت و

 زيليلس ي يسرديي سفيري  ييف لدى المغرب وجورجيي روسيي اليو  

ا سيييييردرار بيييييوريش: واشيييييلطش سيييييرنيود ا سيييييرفيدك ميييييش ييييييد   روسييييييي الييييييو  

 العيلمي  مي اعل  اي النربيش العيلميريش

زيليلسييييي ي: السيييييت  أيليييييس ويميييييت ميييييش ا لمييييييس واليييييلفط  الرلفزييييييوش العربيييييي 

 والغيز الروسي

بريطيلييييييي رديييييرر ايييييرا يدوبيييييي  يليييييس ج يييييي   دييئييييييت  الرلفزييييييوش العربيييييي 

 واإليت  الرسمي  اي روسيي

لسيييينيب والليييييرو يروويييي  سييييرولرلبرو: روسيييييي ليسيييي  بصييييدد ا  الشييييرو ا وسييييط 

 المزيد مش ال جمي 

الجييييييم ا لمييييييلي: رزاييييييد الرلبيييييت ايييييي الخدميييييت العسييييي ريت  الشيييييرو ا وسيييييط 

 بسبب النرب اي أو راليي

BBC   الغييييييزو الروسييييييي  و راليييييييي: رويلييييييت رئيييييييس ا سييييييرخبيرا  الفرلسيييييييت

 لفشله اي روو  الغزو

 لظي   أ ثر يد   اروف: روسيي والصيش ردوداش العيل  لنو   21يربي

 ريطيليي: بوريش أبلغلي أله لش يووف اللير بسو راليي نيليي العربيت ل  

 موس و: ل  لزرر ألغيميً اي البنر ا سود..  ييف اعل  العربيت ل  

 لصف   أال  مش العدوبي .. أثرييء روس يسرنوش ويمرنوش العربيت ل  
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 45رطيييتو الليييير  يييييف ررسيييد ليييزو أو رالييييي ..بعيييد رييييتش وويييف  ييييورو لييييوز 

 نيالت إلجتء مدلييش مش ميريوبود المنيصرك

رد روسييييي  نيسيييي   يلييييس رعييييرا بييييورش للر ييييليد بنييييرب  سيييي يي ليييييوز يربيييييت 

 أو راليي

 

نرب روسيي يلس أو راليي.. هد اشل  و يلت ا سرخبيرا  المر زيت  

 ا مير يت بردديرار ي؟ 

 

ا سيييييرخبيرا  المر زييييييت ا مير ييييييت  سيييييي  ي ررعيييييرا و يليييييت   الجزييييييرك لييييي 

لرديييييي  مييييزدو  يرييييسرجب بيييييش ثليييييء  بييييير  واشييييد  رييييي  رجييييي   (CIA) "رييييه

 .يمليير ي وردديرار ي لألو ير اي أو راليي

 

ووييييد لجنيييي   سييييي  ي ريييييه  اييييي رلباار ييييي الدويدييييت بووييييور النييييرب الروسيييييت 

عيييي  معر ييييت يلييييس أو راليييييي مليييي  بدايييييت العييييي   واشييييل  مييييش جيلييييب  خيييير ر  روو

أسيييييرر وأسييييي د ب ثيييييير للديييييوا  الروسييييييت مديرليييييت بميييييي نيييييد  خيييييتد الشييييي ر 

 .المي ي

وايييي نيييدي  مييي  الجزييييرك لييي   أشيييير جيفيييري روو  ا سيييري  المسيييييد ايييي وسييي  

الدراسييييييي  ا سييييييرخبيراريت وا مليييييييت بس يديميييييييت سيييييييريديد العسيييييي ريت بو يييييييت 

يبيييييدو ا ش   يروليليييييي الجلوبييييييت  رليييييس أش أج يييييزك ا سيييييرخبيرا  رسيييييم   ميييييي

صيييورك مفرطيييت ايييي الرشييييا  لديييدرك أو رالييييي يليييس مديوميييت الغيييزو الروسيييي  مييي  

رووعيييي  بيييسش  يييييف سرسيييدط ايييي ل يييوش أييييي . ومييي   لييي   أود أش أنييي ر اللييييس 

 ."مش وصف  ل  بسله اشد اسرخبيراري  ايلد يت أ ثر رعديدا مش  ل 

أش ال جييييو  ويلييييدمي هيجميييي  روسيييييي أو راليييييي  وييييدر  ا سييييرخبيرا  ا مير يييييت 

يلييييس هيييي ا البلييييد يم ييييش أش يييييادي رلييييس سييييدوط  ييييييف اييييي أيييييدي موسيييي و اييييي 



 

 30 :العدد    

 2022-3-31:الخميس   

4 
 

ل ييييوش أيييييي  وليلييييت. ل ييييش الجيييييم الروسييييي رعثيييير نييييود العيصييييمت ميييي  دخييييود 

 .النرب ش رهي الثيلي

 

ويييييييرى معلدييييييوش أش الدييييييوا  الروسيييييييت ررعثيييييير بسييييييبب مشييييييي د اإلمييييييدادا  

مديومييييت  والخييييدمي  اللوجسييييريت مييييش جيلييييب  ومييييش جيلييييب  خيييير ا لييييه يواجييييه

 .شديدك لير مرووعت مش المديرليش ا و رالييش

 معير  ورواّق

وليييي  رنسيييي  المعييييير  نرييييس ا ش داخييييد أو راليييييي  وررفييييوو روسيييييي يلي ييييي لظريييييي 

 .بصورك  بيرك اي جمي  المجي    وررفوو  ثيرا اي الرسليب  مي و يفي

 

د سييييييت لووييييور  ييييييف اييييي ييييي  96رلييييس  72وايربيييير بعييييا المييييراوبيش أش ردييييدير 

الديييوا  الروسييييت  ييييش سيييريعي ومرفييييئت جيييدا  خيصيييت ر ا رييي  رييي  ر أش ا مييير ويييد 

أسييييييبي  ليييييدخود بغيييييداد واإلطينيييييت بييييييلرئيس  3رطليييييب ميييييش الديييييوا  ا مير ييييييت 

 .2003العراوي صدا  نسيش يي  

أ ييييعيف  4ألييييف جلييييدي  أي أ ثيييير مييييش  900 مييييي أش لييييدى روسيييييي جيشييييي ووامييييه 

ألييييف. وليييي  رجلييييب  200ا و راليييييت الرييييي يبليييي  يييييددهي لنييييو الدييييوا  المسييييلنت 

 .ألف جلدي للدريد هلي  نرس ا ش 200روسيي سوى 

ويييييرى خبييييير الشيييياوش العسيييي ريت بمع ييييد برو يلغييييز  ميي ييييد أوهلليييييش  ألييييه ر ا 

اسييييرخد  أي منلييييد يسيييي ري هيييي   البييلييييي  سيييييدر  أللييييي للرظيييير نييييرب اسييييرلزاف 

و  ييييش أنيييد الجييييلبيش يرمرييي  بييييلرفوو بييييش ويييوريش بنجييي  مميثيييد ردريبيييي  نريييس لييي 

الر لوليييييوجي والعدييييييد ميييييش المزاييييييي اللويييييييت ا خيييييرى  اييييي ش أي الرصيييييير ل يييييي 

 .يرندق سيسرغرو ش ورا

وايييييي نيييييدي  للجزييييييرك لييييي   أشيييييير جوزييييييف ايرسيييييلي يس  أسيييييري  الدراسيييييي  

ا سيييييييرخبيراريت وا ملييييييييت بجيمعيييييييت  يروليليييييييي السيييييييينليت  رليييييييس أش رديييييييديرا  

ا سييييرخبيرا   ولليييي  مييييش وييييدرك ا و ييييرالييش يلييييس الرجميييي   ييييد يييييدو مشييييرر   
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ومييييش الجييييدير بيلييييي  ر ألييييه اييييي السيييييييي  الرييييي رليييي  الريييييدخد الروسييييي ايييييي 

أو راليييييي  ير يييي  واشييييلطش ردييييدي  اللجييييوء السييسييييي يلييييس الييييرئيس اولييييوديمير 

زيليلسييييي ي  وهييييي ا يو يييييب ميييييدى راييييييت واشيييييلطش لييييي رادك الجمييييييييت للشيييييعب 

 ."دريد الغزاك الروسا و رالي ل

 ش يدا  مر يربت

اييييي رايييييدك أمييييي  لجلييييت الدييييوا  المسييييلنت بمجلييييس الشيييييو  أمييييس ا ود الثتثيييييء  

ويييييد ويئييييد الدييييوا  ا مير يييييت بسوروبييييي رييييود وولرييييرز  يم ييييش أش ر ييييوش هلييييي  

اجيييييوك ايييييي جمييييي  المعلوميييييي  ا سيييييرخبيراريت ا مير ييييييت رسيييييبب  ايييييي أش ربييييييل  

سيييييي  وردلييييد مييييش شييييسش الدييييدرا  الدايييييييت واشييييلطش اييييي ردييييديرهي لدييييدرك رو

 ." و راليي

وايييي جلسيييت اسيييرمير للجليييت ا سيييرخبيرا  بييييلمجلس ايييي ووييي  سييييبق ميييش هييي ا 

الشييييي ر  ويلييييي  ميييييديرك ا سيييييرخبيرا  الوطلييييييت أارييييييد هيليييييز رش ا سيييييرخبيرا  

ا مير ييييييت ويييييدر  أش اليييييرئيس الروسيييييي اتديميييييير بيييييوريش يدليييييد ميييييش شيييييسش 

 .واج  ي مش ا و رالييش وبد الغزوالمديومت المنرملت الري سي

 "واييييي  ا  الجلسييييت  ويييييد رئيييييس و يلييييت ا سييييرخبيرا  العسيييي ريت  دي  ي ريييييه

(DIA)  الجليييييراد سييييي و  بيريييييييه رش ردييميييييي  ا سيييييرخبيرا  ا مير ييييييت وبيييييد

الغييييزو اسييييرلد  رلييييس يييييدد مييييش العوامييييد  بمييييي اييييي  ليييي  أش ا و ييييرالييش  ليييي  

ب أش ي وليييييوا  لييييي ل  شييييي    ايييييي ي وليييييوا مسيييييرعديش  ميييييي ايرديييييد  أل ييييي  يجييييي 

ررادر ييي  ايييي الدرييييد.  ييييش هييي ا ردييميييي سييييئي ميييش جييييلبي   ل ييي  وييييرلوا بشيييجييت 

 ."وشرف ويفعلوش الشيء الصنيب

وداعيييييي  ردييييييديرا  ا سييييييرخبيرا  ا مير يييييييت بديئييييييد سييييييت  مشيييييييك البنريييييييت 

)الميييييريلزج الجلييييراد ديفيييييد بيرليييير  للدييييود وبييييد أسييييبوييش  لمييييي   النيسييييوب 

سييييييت  و   96رلييييس  72د الدييييود رش روسيييييي سرلرصيييير اييييي ل ييييوش  يليييي  را يييي 

يم يييييش ل ييييي    ج يييييزك رفسيييييير سيييييبب اسيييييرمرار أو رالييييييي ايييييي المديوميييييت نريييييس 

 ."ا ش
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 دي  اسرخبيراري

يملييييي  و يليييييت ا سيييييرخبيرا  المر زييييييت ا مير ييييييت داخيييييد أو رالييييييي لسيييييلوا   

المي يييي   ول يييش مييي  رزاييييد نيييدك الر دييييد بيجرييييي  روسيييي واسييي  اللطييييو الشييي ر

سيييينب  ردارك الييييرئيس جييييو بييييييدش جمييييي  أاييييراد الو يلييييت  بمييييي اييييي  ليييي  الدييييوا  

 .شبه العس ريت الريبعت ل ي مش شرو ه ا البلد  مي أ د  رديرير صنفيت

و  يييير خبييييير شيييياوش ا سييييرخبيرا  جيفييييري روو  اييييي نديثييييه للجزيييييرك ليييي   أش 

زيييييرك  سييييي  ي ريييييه  ني ييييرك ب ثياييييت اييييي أو راليييييي مليييي   يييي  روسيييييي شييييبه ج

  وميييييي ربع يييييي ميييييش ا يييييطرابي  ونيييييرب أهلييييييت ايييييي روليييييي  2014الدييييير  ييييييي  

 .دولبيس شرو أو راليي

ووييييييد روو  لديييييد أم ييييي  يليصييييير ميييييش ا سيييييرخبيرا  ا مير ييييييت سيييييلوا  ايييييي 

ريييييداد ا و ييييرالييش ل يييي   المعر ييييت الجيريييييت ا ش. ول ييييش نرييييس ميييي  هيييي ا الرييييدريب 

ودود أخييييرى رلييييس أو راليييييي  ومييي   ييييد ا سييييلنت الريييي ررسييييل ي الو يييييي  المرنيييدك 

لييييي  ي يييييش ا و رالييييييوش اعييييييليش بيييييلفس الديييييدر بيييييدوش اليييييدي  ا سيييييرخبيراري 

ا مير يييييي المسيييييرمر. وهليييييي  ردييييييرير رفييييييد بيييييسش واشيييييلطش رديييييد  معلوميييييي  

اسيييييرخبيريت نيسيييييمت  مثيييييد اسيييييرخبيرا  اإلشييييييرا  والصيييييور والمواوييييي  الريييييي 

 ."سمن  لألو رالييش ب رب الروس بفعيليت

جزييييرك لييي   يييييد ايرسيييلي يس ليديييود  ميييش دربييير   سيييي  ي رييييه وايييي نديثيييه لل

 ييييييلوا وراء ا لر يسيييييي  الريييييي يييييييلس مل يييييي الجييييييم الروسيييييي خيييييتد ا سييييييبي  

الدليلييييت المي يييييت خيصييييت رليييي  الونييييدك الرييييي رم ليييي  مييييش صييييد هجييييو  روسييييي 

واسيييي  اللطيييييو بمرونيييييي  يلييييس مطييييير ألرولييييوف اييييي هوسييييروميد شييييميد لييييرب 

 ."يي  الغزو ييف  وال ي وو  ختد سي

و شيييييف  ردييييييرير صييييينفيت أش  سيييييي  ي رييييييه  رديييييو   ييييي ل  بريييييدريب الديييييوا  

الخيصييييت ا و راليييييت و ييييبيط المخيييييبرا  اييييي ملشييييسك سييييريت بيلو يييييي  المرنييييدك 

 .2015مل  يي  
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 ردريب ودي 

و جيييييزء ميييييش برلييييييم  الريييييدريب  ويميييييي   سيييييي  ي رييييييه  برعليييييي  لظرائ ييييييي 

و يفييييييت رشيييييغيد صيييييوارية جيييييياليش الم يييييييدك ا و يييييرالييش ردلييييييي  الديييييل   

لليييييدبيبي  وليرهيييييي ميييييش المعيييييدا  الريييييي روارهيييييي الو ييييييي  المرنيييييدك  و يفييييييت 

الر ييييرب مييييش الرربيييي  الرومييييي اليييي ي اسييييرخدمه الييييروس لرنديييييد مواويييي  الدييييوا  

 .ا و راليت  ر يات رلس ردليي  الرمويه وا رصي   السريت

و ييييرالييش بيلمزيييييد مييييش ا سييييلنت ليجنييييت ورُعييييد العمليييييت ا سييييرخبيراريت لرزويييييد ا 

للغيييييييت  لدرجيييييت أش الجييييييم ا و راليييييي يسيييييرخدم ي  ل يييييي  وينريييييي  ا ش رليييييس 

رعزييييزا   مميييي داييي  النلفييييء الغيييربييش رليييس زيييييدك رلريييي  مثيييد هييي   ا سيييلنت   ميييي 

 .  ر الخبير ايرسلي يس للجزيرك ل 

وورييييد  مييييش جيلبييييه  ييييييد روف ليشييييير رلييييس دور  سييييي  ي ريييييه  اييييي اسيييير داف

جلييييرا   روس داخييييد أو راليييييي  وويييييد للجزيييييرك ليييي   رلييييي  مثيييييد جيييييد: ادييييد  

روسيييييي يييييددا  بيييييرا مييييش الجلييييرا  . وربمييييي ي ييييوش ورييييد جلييييراد أو اثليييييش شيييييئي 

ييدييييي  ول يييش وريييد هييي ا العيييدد ال بيييير لييييس مجيييرد نيييظ أو نريييس م ييييرك ميييش جيليييب 

بيييير  يييبيط ا و يييرالييش  بيييد أظيييش أش سيييي  ي رييييه سيييييد  ايييي رندييييد مووييي   

 ."الجيم الروسي واسر داا  

و  رسيييير دف الو يييييي  المرنييييدك مييييش دييييي  أو راليييييي اسييييرخبيراريي ادييييط ر ييييعيف 

وييييوك ملياسييييت هييييي روسيييييي اييييي هيييي   النيلييييت  اي سييييرخبيرا  ا مير يييييت ر رسييييب 

خبيييرا  يملييييت هيميييت.  ميييي أل يييي رنصيييد يليييس ميييي يدييي  ايييي ييييد ا و يييرالييش ميييش 

 .ر لولوجيي روسيت يس ريت

ور  يييييييد روو ليا يييييد للجزييييييرك لييييي  أليييييه يليييييدمي  اسيييييرولس ا و رالييييييوش وبيييييد

مييياخرا يليييس لظييييي  نيييرب رل ررولييييت روسييييي مرلديييد مرديييد     يييير  ردييييرير ألييييه 

ييييير  لدلييييه مييييش أو راليييييي للو يييييي  المرنييييدك  نرييييس رييييرم ش و ييييي   ا سييييرخبيرا  

ميييش رف ي ييييه والنصييييود يلييييس ا يييي  أا ييييد ل يفيييييت يملييييه مييييش أجييييد اسيييير دااه أو 

  ره مسردبت .مواج


