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زيلينسكككككتر ياكككككضرم الضتكككككايا وككككك  بكككككيضي  اجنكككككيا يريسكككككيا ضتكككككض  البكككككا  لض نكككككي   ❖

 ..)ال زيرة(ستا  جيرسي  يزاباري يا

 )رييضرز(..ه يم ريسر يسضهدف بلدات رئيسية فر ارق أيترانيا ❖

الككككك ي  يافكككككو النكككككيا  الكككككري   لكككككد واكككككريج وكككككاني  يل كككككر  كككككديد السككككك  لل نكككككيد  ❖

ينضككككوي  الككككد ال ككككين يهككككي وككككا يوتكككك  أ  يتككككي  يسككككيلة للأككككيات الوسككككل ة الريسككككية لزيككككادة  ككككدد أفككككراد 

 .)ستاي نييز(.ال ين

 ..)الضلتزيي  العربر(بريمانيا ضد ي ريسيا للسواح بضندير ال بي  األيترانية ❖

ا وكككك  اليككككيم األربعككككاء ا  تككككاء الكككك ي يضككككي   ❖ وككككررت الي يككككات الوض ككككدة أ  ضل ككككر ا ضبككككارا

ريسككككيا سككككداد ديينهككككا الجار يككككة بالككككدي ر  يفككككو وككككا أ لنككككت يزارة الجزانككككة األويرتيككككة  فككككر وككككرار وكككك  ل

 .)الضلتزيي  العربر(.اأنه أ  يسّرج ضجلّف ويستي    سداد وسض أاضها

 .)الارق األيسم(.ريسيا ضمال  برف  العأيبات لض ن  أزوة غ ائية  الوية ❖

السكككككككندات الديليكككككككة بالريبككككككك  بعكككككككد الأكككككككرار الواليكككككككة الريسكككككككية: سنيانككككككك  سكككككككداد  ❖

 ..)ريسيا الييم(األوريتر

تككككد الونككككدي  الريسككككر الكككككدائم لككككد  األوككككم الوض ككككدة فاسكككككيلر نيبينزيككككا  جكككك   ا ضوكككككاج ا ❖

لو لككككك  األوككككك  الكككككديلر  أ  ياألسكككككر  األيتكككككرانيي  ا ضرفكككككيا بي كككككيد أياوكككككر  ليكككككا بككككك م ق النكككككار  لكككككد 

 .)ريسيا الييم(ي.الودنيي  العز 

 

 

 دري   سترية لل ر  فر أيترانيا  10ليويند: 

فبراير اكككككبام الواضكككككر  تكككككا  الجبكككككراء  24ونككككك  بكككككدء ال كككككر  الريسكككككية  لكككككد أيترانيكككككا فكككككر  ال زيكككككرة 

يالويظتككككي  ال ربيككككي  يراوبككككي  ضمككككيرات ال ككككر  ييوككككا بعككككد يككككيم  بككككر الأنككككيات الضأليديككككة تا سككككضجبارات 

  الونككككادر الوضا ككككة تالاككككبتات ا  ضوا يككككة  يبعككككد ينككككير األووككككار النككككنا ية  يأيضككككا وكككك  جكككك   العديككككد وكككك 

 .أاهر و  النراج العنيف بدأ  دد و  الدري  يضتاف لهؤ ء الوراوبي  3

الترنسككككية وأككككا  ومككككي  بألككككم اليككككز فينسككككا   (Le Monde) بهكككك م الوأدوككككة افضض ككككت نكككك يتة ليوينككككد

لريسكككككية  لكككككد أيترانيكككككا وككككك  الكككككدري  الضكككككر وكككككدوضها ال كككككر  ا 10يسكككككيدرير بيضرالين كككككا  اسكككككضنبما فيكككككه 

 :للوراوبي  ال ربيي 

 

 نسبية  دم ضياز  الأي  بي  الري  ياأليترانيي 
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وكككك  جككككك   ض ليككككك  ويكككككزا  الأكككككي   لكككككد األرا بككككي  الكككككري  ياأليتكككككرانيي   يكككككر   كككككدد وككككك  الجبكككككراء 

بتثيككككر  لككككم ضتكككك  دي  الأككككيات الككككري   - لككككد  تكككك  ا  ضأككككاد السككككائد-العسككككتريي  أ  الأككككيات األيترانيككككة 

 يكككق يأككككي  ونكككدر  سككككتري فرنسكككر ا  يويككككزا  الأككككي   لكككد الوسككككضي  الباكككري وضككككياز  الكككد  ككككد وككككاي  

ألككككف  نككككدي ريسككككر أدرسككككليا ونكككك  بدايككككة ال ككككر    160ألككككف  نككككدي أيترانككككر ناككككم ن ككككي  145ا  ييا ككككه 

 .يفأا لوعظم الضأديرات

ة تبيكككرة فكككير انكككد ج ألكككف ر ككك   يضكككم  اكككدم بسكككر  240يلكككد  األيتكككرانيي  تككك لر  كككين ا ضيكككامر وياوكككه 

ال كككككر   ووكككككا  كككككا  دي  سكككككأيم تييكككككف  جانكككككة أ  وعظكككككم الأكككككيات النظاويكككككة األيترانيكككككة  اكككككدت فكككككر 

دينبككككا   توككككا اسككككضعا  األيترانيككككي  بكككك، ف الوضمككككي ي  األ انكككك   لتكككك  رغككككم تكككك   لككككر ضبأككككد الويا هككككة 

بابككككات ينككككياري  غيككككر وضتافئككككة  لككككد الوسككككضي  الوككككادي  ا    يوضلككككر األيترانيككككي  وككككية  ييككككة يب ريككككة يد

 .تريز ضضاهر ضلر الوي يدة لد  ويستي

 

 الجسائر البارية وضية  ساسة

يوككك  بكككي  األوكككير ال ساسكككة فكككر ال كككر   كككدد الأضلكككد أي ال ر كككد  يهكككي وكككا بأكككر سكككرا تبيكككرا فكككر األاكككهر 

رغككككم ضككككداي  العديككككد وكككك  الضأككككديرات باككككأ   ككككدد الأضلككككد  -توككككا يأككككي  التاضبككككا -الث ثككككة األيلككككد وكككك  ال ككككر  

ر كككككد  لكككككد ال انككككك  الريسكككككر  وككككك  دي  أ  يراككككك  اكككككرء  ككككك   الكككككة الأكككككيات األيترانيكككككة  أل  يال 

يجتككككر  أيأككككة ال ككككر   -الكككك ي   ونككككل ة لككككه فككككر ضأككككييا وعنييككككات الأككككيات األيترانيككككة-الوعسككككتر ال ربككككر 

 . زئيا

يوكككد يتكككي  هككك ا الل كككز أيضكككا نضي كككة ضعضكككيم  لكككد الوعليوكككات وككك   انككك  تييكككف فكككر امكككار نكككراج الوعليوكككات 

 سككككك  -ضجيضكككككه ونككككك  يوكككككت وبتكككككر  ا  ا   تيوكككككة الكككككرئي  األيترانكككككر فيلكككككيديوير زيلينسكككككتر  الككككك ي

  ضأكككككدم سكككككي  وعليوكككككات و كككككزأة ل لتائهكككككا  كككككي   الكككككة وياضهكككككا  رغكككككم أ  ونكككككادر  سكككككترية  -التكككككاضبي 

ألككككف ر كككك   يهككككي ضأريبككككا  ككككدد  15فرنسككككية ضأككككدر  ككككدد الأضلككككد  لككككد ال انكككك  األيترانككككر بوككككا   يأكككك   كككك  

 .ال ان  الريسر  الأضلد نتسه  لد

 

 الضدري  الوتثف  او   اسم

يأاككككار التاضبككككا  الككككد أ  العننككككر الكككك ي يعككككد ويككككزة للأككككيات األيترانيككككة هككككي دجيلهككككا ونكككك   ككككدة سككككنيات فككككر 

  ووككككا أضككككاح 2014ال ككككر   لككككد  بهككككة دينبككككا   يظلككككت ضيا ككككه وككككيات الوسككككا دة الريسككككية ونكككك   ككككام 

ال ككككين الريسككككر الوتككككّي  أغلبككككه وكككك  الوضعاوككككدي  الترنككككة لوعظوهككككا لينككككب  أتثككككر نكككك بة   لككككد  تكككك  

 .ال ي  لم ضض  للعديد ونهم فرنة دجي  وسرح  وليات  سترية

فكككك   ضلككككر الضككككدريبات  -توككككا يأككككي  التاضبككككا -يا ا تانككككت ريسككككيا وعضككككادة  لككككد الضككككدريبات العسككككترية التبيككككرة 

ويا هككككات العنيتككككة  فككككر ضتككككي  غالبككككا وناسككككبة  ظهككككار الأككككية أتثككككر ونهككككا فرنككككة للضككككدري  ال أيأككككر  لككككد ال

فكككككر ا ككككد  الكككككدي   2014آ ف  نكككككدي أيترانككككر يضلأكككككي  ضككككدريبات تككككك   ككككام ونككككك   ككككام  10 ككككي  تككككا  

 The Wall) "األ ضككككاء فككككر  لككككف اككككوا  األملسككككر )نككككاضي(   سكككك  نكككك يتة ييي  سككككضريت  يرنككككا 

Street Journal) األويرتية. 
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الضككككر ضعاوكككك  بهككككا األيترانيككككي  وكككك  السككككهيلة  - سكككك  الجبككككراء العسككككتريي -يهكككك ا الضككككدري  هككككي وككككا يتسككككر 

أسكككل ة النكككاضي الوعياريكككة الضككككر سكككلوها ال كككر  لهككككم  فكككر  كككي  أ  ضرسكككانضهم ضضتككككي  أساسكككا وككك  وعككككدات  ات 

 .أن  سيفياضر

 

 الأيادة الورتزية للعوليات

يوكككك  أ  وعظككككم األرتككككا  ال ربيككككة ورتزيككككة نسككككبيا  فكككك   الوسككككرح األيترانككككر أظهككككر  يككككي  مريأككككة الأيككككادة 

الونككككل ة فككككر ضنظككككيم ويككككادة أتثككككر ورينككككة  ا  لأكككك  النظككككام ا سككككضبدادي درسككككا واسككككيا لريسككككيا هكككك م يبككككيّ  

جكككك   األاككككهر الث ثككككة األيلككككد وكككك  ال ككككر   هكككك ا فضكككك   كككك  انعككككدام الثأككككة بككككي  الوسككككضييات الهرويككككة يارق 

 .الضأليد السيفياضر

 لكككة يا سككككضراضي يةي  يلكككئ  بكككدت الورتزيكككة الريسكككية فعالككككة لل ايكككة فكككر بدايكككة ال كككر   فككككر وكككا ضسكككود الور

ف نهكككا  روكككت الي كككدات وككك  الوبكككادرة فكككر ويا هكككة ض يكككر الضضكككاري   فكككر  كككي  ا ضتظكككت الأيكككادة الورتزيكككة 

األيترانيككككة بالسككككيمرة  لككككد ناككككر الوعليوككككات ا سككككضجبارية يضي يهككككات ض ييككككر ال هككككيد الرئيسككككية  لضضوضكككك  

 .التضائ  باسضأ لية تبيرة فر ونامو وعينة

األيلككككد وكككك  النككككراج أهويككككة ضككككبام النككككف الكككك ي    ي ككككيد لهككككم ضأريبككككا داجكككك  توككككا أظهككككرت األسككككابي  

-ال كككين الريسكككر  فكككر  كككي  ضويكككز ال كككين األيترانكككر بنسكككبة  اليكككة وككك  ضكككبام النكككف  يهككك ا وكككا يتسكككر 

فاكككك  غككككزي تييككككف   يككككق تانككككت الأككككيات الريسككككية واككككليلة فككككر انضظككككار األياوككككر  بككككر  -يفأككككا للوضجننككككي 

ل نككككيد األيترانيككككي  أتثككككر وككككدرة  لككككد ال رتككككة يالضتيككككف باسككككضورار وكككك  الضسلسكككك  الهروككككر  فككككر  ككككي  تككككا  ا

 .الأييد الو لية

 الضدفأات اللي يسضية

يرأ  التاضبككككا  أ  جيبككككات األوكككك  الوضراتوكككككة لككككد  ريسككككيا ونكككك  بدايكككككة ال ككككر  ضر كككك  أساسككككا الكككككد ا دارة 

ترية  يهكككككي  كككككزء السكككككيئة لضكككككدفو ا وكككككدادات  أي وكككككا ضسكككككود ال بهكككككة الجلتيكككككة أي يالأمكككككاري بالل كككككة العسككككك 

و ضأككككر وكككك  ال ككككين  يلتكككك  الوسككككرح األيترانككككر أظهككككر أهويضككككه فككككر أي نككككراج مييكككك   غيككككر أ  ريسككككيا لككككم 

ضعككككرم أهويككككة تبيككككرة لأنا ضهككككا بككككأ  ال ككككر  سككككضتي  ونككككيرة  فضرتككككت ويافلهككككا وكككك  دي   وايككككة  يككككدة  فككككر 

 . ي  ا ضود األيترانيي   لد اللي يسضيات ال ورتزية

 نكككدوا تكككا  آجكككر اككك ناضهم وككك  الوعكككدات الثأيلكككة  -توكككا يأكككي  جبيكككر فرنسكككر-يلكككم يتككك  ال ربيكككي  وجمئكككي  

الككككد أيترانيككككا  ربككككات ودر ككككة ينككككاو ت أفككككراد يمككككائرات وري يككككة وككككادرة  لككككد نأكككك  الر ككككا  يالوعككككدات  أل  

يالاككككرء الوهككككم اليككككيم هككككي وككككدرة األيتككككرانيي   لككككد ضككككيفير هكككك ا ال هككككد  انككككه ض ككككد لي يسككككضر يانسككككانري  

 . س  الجبير الترنسر
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يفككككر السككككنيات األجيككككرة  أد  ضسككككارج الونافسككككة ا سككككضراضي ية بككككي  الأككككي  العسككككترية الككككد ال نككككي   لككككد 

وعككككدات وضمككككيرة باككككت  وضزايككككد  ا  أ  النككككراج األيترانككككر يدظهككككر أ  ال ككككري  ضككككدار أثنككككاء الوعككككارر البريككككة 

الكككككري  الثأيلكككككة اسكككككضما ت وا فكككككات النكككككياري  الو ويلكككككة بوعكككككدات ت سكككككيتية  يفكككككر ويا هكككككة يسكككككائ  

ا كككككداق ضكككككرر تبيكككككر بكككككالأيات  - لكككككد سكككككبي  الوثكككككا -) كككككافلي ( األويرتيكككككة يانلكككككي البريمانيكككككة السكككككييدية 

 .الريسية

رغككككم أ  اليوككككت -ييأككككي  البا ككككق فككككر وعهككككد األب ككككاق البريمككككانر اديارد أرنيلككككد ا  يالض ليكككك  األيلككككر يظهككككر 

أ  الوزيكككككد وككككك  الوعكككككدات العسكككككترية األساسكككككية وثككككك  الككككك جائر  -ص النضكككككائ وكككككا زا  وبتكككككرا  لكككككد اسكككككضج 

الوي هككككة الوضككككادة للككككدبابات يأنظوككككة الككككدفاج ال ككككيي الو ويلككككة  لككككد التضككككف تانككككت فعالككككة باككككت    ينككككدق 

 .بالنسبة لأليترانيي 

يلككككك لر يعضأكككككد الكككككبعا أنكككككه لككككك  يتكككككي  أوكككككام ال كككككربيي  جيكككككار سكككككي  ورا عكككككة أسكككككل ضهم  أل  ال كككككر  

ري الوعككككدات. يأككككي  جبيككككر فككككر ال ككككين الترنسككككر ا  يفرنسككككا ا ا تانككككت سككككضأيد نزا ككككا توككككا هككككر يضسككككضهل

 ."% و  وجزينها فر غضي  أسبي ي 40ال ا  فر أيترانيا سضسضجدم  

 ال ر  الجامتة جيا  ي   دفنه نهائيا

فاككك  ال كككر  فكككر أيترانيكككا فكككر أ  ضبأكككد ي وليكككة جانكككةي ضهكككدف  - سككك  التكككاضبي -أنكككب  وككك  الوسكككلّم بكككه 

الكككد اسكككأام نظكككام تييكككف فكككر غضكككي  أيكككام وليلكككة  توكككا هكككر ال كككا  فكككر  وليكككات يعككك  بهكككا الضكككاري  العسكككتري  

أي  وليككككات اسككككض روت يوضككككا أمككككي  وكككك  الوضيوكككك   يبالضككككالر ييوتننككككا أ  نككككر  فككككر أيترانيككككا أ  وبككككدأ ال ككككر  

الجامتككككككة أي يالسككككككريعة يالرجينككككككةي اسككككككضثناء فككككككر ضككككككاري  ال ككككككر ي   سكككككك  الونككككككادر العسككككككترية 

 .ترنسيةال

يبككككدا أ  يوككككا أ ككككد لضنتيكككك  الوجمككككم العسككككتري الريسككككر لككككم يتكككك  تافيككككا  جانككككة أ  الككككري  لككككم يسككككضثوريا 

تثيككككرا فككككر الأنابكككك  الدويأككككة الوي هككككة بككككالليزر فككككر السككككنيات األجيككككرة  يسككككر ا  وككككا اسككككضنتديا وجككككزينهمي  

 .توا ضأي  الونادر نتسها

 تةاألبراج التضائية الجانة.. فا    ديد فر سا ة الوعر

ييككككر  بعككككا الجبككككراء أ  اكككك    ككككدة آ ف وكككك  و مككككات سككككضارلينر الضككككر ضككككيفر ا نضرنككككت  بككككر األووككككار 

النكككككنا ية الضابعكككككة  لكككككي  واسكككككر وؤسككككك  يسكككككبي  اتككككك ي الكككككد أيترانيكككككا فكككككر ونضنكككككف وكككككار  آ ار 

الواضككككر  تككككا  بوثابككككة ض ييككككر  أيأككككر للعبككككة العسككككترية  أل   لككككر سككككو  لأليتككككرانيي  بعككككدم ا  ضوككككاد  لككككد 

الهكككككاضف الضأليكككككدي أي اكككككبتة ا نضرنكككككت أي أي يسكككككيلة ضابعكككككة للديلكككككة يوتككككك  أ  ضتكككككي  بالضكككككريرة و كككككديدة 

يوتاككككيفة  يفككككض  واسككككر بكككك لر جروككككا فككككر النكككك بة الضأليديككككة ل ضنككككا ت ا ونككككة فككككر وسككككارح ال ككككر  

 .يأ مد جتة  رتة وتا ئة لأليترانيي 

فكككر الوسكككضأب   ككككدة لل نكككيد واكككتلة وكككك  ي لكككد  لكككر يضيوككك  ضككككابم بكككال ين أنكككه ييوتككك  للوككككرء أ  يضجيككك  

بندويككككة يهككككاضف  تككككر آوكككك ي  أل  هكككك م األبككككراج الجانككككة الوضنككككلة باألووككككار النككككنا ية ضعمككككر تثيككككرا وكككك  

 .الورينة فر وسارح ال ر 
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 لم ضضو  الضتيق ال يي 400-نياري  ا 

ضجننككككي    ضككككد بدايككككة ال ككككر   تككككا  الضتككككيق ال ككككيي الريسككككر  لككككد أيترانيككككا وسككككألة بديهيككككة بالنسككككبة للو

الضككككر ضعككككد أ ككككد أفضكككك  أنظوككككة الككككدفاج الوضككككادة للمككككائرات  (S-400) "400-يرأيا أ  نككككياري  يا 

 .يالنياري  فر العالم سضعمر ال ين الريسر الض تم فر األ ياء

أي وككككككدرة ال نكككككيد الككككككري   لكككككد اسككككككضجداوها  400-أاكككككهر وكككككك  ال كككككر   علككككككت فعاليكككككة ا  3يكككككر أ  

فكككك   المككككائرات األيترانيككككة أنككككب ت وعضككككادة  لككككد الأيككككام بعولياضهككككا  بالمريأككككة الوثلككككد وثككككار اككككر  يبالضككككالر

 بكككككر الض ليكككككو  لكككككد ارضتكككككاج وكككككنجتا لل ايكككككة فكككككيق سكككككم  األرا لضتاديهكككككا   ضكككككد ا  الكككككري  ناكككككريا 

 .أنظوة بانضسير ل واية أنتسهم و  اله وات  لد ارضتا ات ونجتضة أي وضيسمة

 

 السيمرة  لد الب ر اسضراضي ية وعأدة

أثنككككاء ضككككم اككككبه  زيككككرة الأككككرم  لككككم ضتكككك   2014األسككككمي  األيترانككككر بالتاوكككك  ضأريبككككا  ككككام نظككككرا لضككككدوير 

هنككككار ويا هككككة  أيأيككككة بككككي  السككككت  الأضاليككككة جكككك   األاككككهر الث ثككككة األيلككككد وكككك  ال ككككر    ضككككد يا  اد ككككت 

سككككتينة ريسككككية ونكككك  بدايككككة ال ككككر   أل  األيتككككرانيي  لككككم يتكككك  لككككديهم سككككي   ككككدد وليكككك   13أيترانيككككا ضككككدوير 

 .يارق الديرية يفروامة ضم اغراوها فر الييم األي  و  ال ر  تر   ضأ  فر أيدي الري و  ز

 لككككد أي ككككه الأنككككير فككككر الضتضيتككككات  -توككككا وككككا  ضككككابم فككككر الب ريككككة الترنسككككية-يوكككك  أنككككه يضككككم العثككككير 

الريسكككككية فكككككر الب كككككر    سكككككيوا نأكككككص الضكككككدري ي  فككككك   الكككككري  فكككككر هككككك م الور لكككككة ي ضتظكككككي  بويكككككزة 

يكككة  بعكككد ضيوككك  هككك ا البعكككد وككك  النكككراج لتضكككرة مييلكككة يضعزيكككز ي كككيدهم ضكككدري يا  كككي  اكككبه السكككيمرة الب ر

 زيككككرة الأككككرم فككككر األسككككابي  الضككككر سككككبأت ال ككككر   يض ككككضتظ ويسككككتي ا   ب تككككم األوككككر الياوكككك  بب ككككر آزيف 

يالب ككككر األسككككيد بالتاوكككك   يهككككر بالضككككالر ضجنككككو أيترانيككككا اوضنككككادياا وكككك  جكككك    روانهككككا وكككك  الينككككي  الككككد 

 لضندير ونض اضها.  الب ر
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 ه  يريد ال ر  ا    ريسيا أم رد ها فأم؟  

ناككككرت نكككك يتة يفاينناككككا  ضككككايوزي وأككككا  للنكككك تية سككككيلتر تيفوككككا  والككككت فيككككه ا  الككككرئي    21 ربككككر 

بككككيضي   وبكككك  ث ثككككة أيككككام وكككك  غككككزي ريسككككيا أليترانيككككا الريسككككر السككككابو دويضككككري ويدفيككككديف أتككككد لت ديويككككر 

اكككبام  فبرايكككر  فكككر ا ضوكككاج وضلتكككز ونكككيري لو لككك  أوككك  التكككرولي  أنكككه   يي كككد وكككا يجاكككام وككك   24فكككر 

 .رد فع  ال ر 

وكككا : ين ككك  نعلكككم وكككا سكككي دق )...( سكككيتي  هنكككار ضككك م ي أيبكككات لتككك  بعكككد فضكككرة سكككيهدأ الضكككيضر.  كككا   

يسككككيملبي  ونككككا أنتسككككهم اسككككضئناف الوناواككككات يالو ادثككككات  ككككي   ويكككك  الأضككككايا أم آ كككك   سككككيف يضعبككككي  

الوضعلأككككة بضككككوا  األوكككك  ا سككككضراضي ر. فال أيأككككة هككككر أ  ريسككككيا ضعنككككر أتثككككر بتثيككككر وكككك  أيترانيككككا بالنسككككبة 

 ."ألندوائنا فر الي يات الوض دة يا ض اد األيريبر

سككككتي بأككككية يي ككككدة ال ككككر  فككككر ضضككككاونه وكككك   ضككككد ا    ثبككككت جمككككأ ويدفيككككديف بتكككك  الوأككككايي   في ئككككت وي

أيترانيككككا. لتكككك  وكككك  دجككككي  ال ككككر  الريسككككية اككككهرها الرابكككك   يتتككككر الأككككادة ال ربيككككي  ا   فككككر ا ضوككككا  

اسككككضورار النككككراج  لككككد الوككككد  المييكككك . انهككككم يككككدرتي  أيضككككا أنهككككم ألأككككيا بككككثألهم يراء وأككككاضلر أيترانيككككا 

 .البياس  دي  ض ديد نهاية اللعبة

ال كككر   تككككا  الهكككدف هككككي وسككككا دة أيترانيكككا  لككككد النكككويد فككككر ي كككه  ككككديا  غيككككر فكككر يوككككت وبتكككر وكككك  

وبكككرر  لكككد ا مككك ق وككك  وبككك  أ كككد أتبكككر ال يكككين فكككر العكككالم. ثكككم  كككدق اكككرء غيكككر وضيوككك : هككك ا ال كككين 

ال بككككار  بأيككككادة وككككادة غيككككر أتتككككاء يفككككر ويا هككككة وأايوككككة ارسككككة  اضككككمر الككككد الضرا كككك  الككككد  ككككزء يسككككه  

ب  ف ككككأة وكككك  الوعأككككي  أ  أيترانيككككا  و هككككزة بأسككككل ة أثأكككك  وكككك  ال ككككر   الينككككي  اليككككه وكككك  الككككب د. أنكككك 

 .يوت  أ  ضنضنر فر ه م ال ر  بالتع 

يثيككككر هكككك ا أسككككئلة وضعككككددة لوؤيككككدي أيترانيككككا. وككككا ا يعنككككر يا نضنككككاري؟ هكككك  ا نضنككككار يككككدف  الككككري  الككككد 

ر الو ضلكككة ونككك   كككام اكككبام  فبرايكككر؟ أم أنهكككا ضعنكككر أيضكككا اسكككضعادة األراضككك  24العكككيدة الكككد  يكككق بكككدأيا فكككر 

   يهر الأرم يونمأضا  فر دينبا ؟2014

ا ا وككككررت الأيككككادة األيترانيككككة أ  وياضهككككا الوسككككل ة ي كككك  أ  ضأككككيد ه يوككككا وضككككادا  سككككضعادة تكككك  أراضككككيها  

فهككك  يسكككضور ال كككر  فكككر ضأكككديم الوسكككا دة؟ وكككا الككك ي ي ككك  أ  يكككؤدي الكككد رفككك  العأيبكككات؟ ا ا تكككا  انضنكككار 

يا  فوككككا هككككر وككككد  التدا ككككة الضككككر ي كككك  أ  ضتككككي  الهزيوككككة  ليهككككا؟ ا ا تانككككت أيترانيككككا يعنككككر هزيوككككة ريسكككك 

هكككك م ونافسككككة بككككي  نظككككاوي   ككككالويي   أ ككككدهوا يأككككيم  لككككد الأككككياني  يا جككككر  لككككد ونككككامو النتككككي   فتيككككف 

  يوت  أ  ضبدي الضسيية؟

 فككككر ويا هككككة العككككيدة الي اككككية للوسككككألة الريسككككية  ي ضككككاج ال ككككر  الككككد جمككككة ي  يبككككدي أ  لديككككه جمككككة.

ظهكككككرت ودرسكككككضا  فتريضكككككا . يفأكككككا   كككككداهوا  ي ككككك  وعاوبكككككة ريسكككككيا  لكككككد  كككككديانها بمريأكككككة ض علهكككككا   

ض كككاي  وكككرة أجكككر . يالونمكككو جلكككف  لكككر هكككي أنكككه لكككي تكككا  رد فعلنكككا أوكككي   نكككدوا غكككزا بكككيضي   ير يكككا فكككر 

  لتككككا  وككككد ضككككم رد ككككه  كككك  وها وككككة 2014ياسككككضيلد  لككككد اككككبه  زيككككرة الأككككرم فككككر  ككككام  2008 ككككام 

نيسككككا   أبريككك  انكككه ينب ككككر  25. وككككا  يزيكككر الكككدفاج األوريتككككر  لييكككد أيسكككض   فكككر 2022ر  كككام أيترانيكككا فككك 

ا   ياضككككعافي ريسككككيا باليسككككائ  العسككككترية  يهككككي وككككا يتككككض  ونظككككيرا  ديككككدا ألهككككداف يااككككنم   يالضككككر   

 .ضزا  غير ياض ة
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لأليتكككككرانيي  ضريكككككد الودرسكككككة الثانيكككككة أيضكككككا أ  ضنضنكككككر أيترانيكككككا فكككككر ال كككككر  يضؤتكككككد أ  األوكككككر وضكككككرير 

لض ديكككد الهكككدف ا وليوكككر الككك ي يريكككدي  الأضكككا  وككك  أ لكككه. لتنهكككا ضأجككك  ي هكككة نظكككر وجضلتكككة  ككك  الوسكككضأب  

وككك  ريسكككيا.  ضكككد بعكككد هزيوضهكككا  سكككضظ  ريسكككيا  الأكككية النيييكككة  أتبكككر ديلكككة فكككر الأكككارة  يسكككيضعي   لكككد 

ار  وككككايي فككككر أيكككك  9ويسككككتي أ  ضتككككي   ككككزءا وكككك  أي نظككككام أونككككر  ديككككد يككككضم بنككككاؤم فككككر أيريبككككا. فككككر 

سضراسكككككبيرت  اسكككككضجدم الكككككرئي  الترنسكككككر ايوانييككككك  وكككككاتري  تلوكككككة واككككك ينة بالضكككككاري  لضيضكككككي  هككككك م 

 .النأمة. يوا  انه   ينب ر يا   ي ريسيا

ضلكككر الضكككر سكككببضها  -هككك ا النأكككان ال سكككا  لل ايكككة يعيكككد فكككض  ال كككراح العويأكككة للأكككر  العاكككري  فكككر أيريبكككا 

رسككككاي الضككككر ضلككككت  لككككر  يالضككككر أدت الككككد نككككعيد ألوانيككككا النازيككككة  يبعككككد ال ككككر  العالويككككة األيلككككد يوعاهككككدة ف

 . اوا  الد ال ر  العالوية الثانية  ي راح ا  ض   السيفيضر ليسم يارق أيريبا 20

تاككككتت ال ككككر  الريسككككية فككككر أيترانيككككا  كككك  ديناويتيككككة أيريبيككككة  ديككككدة ضواوككككا. ألوانيككككا يفرنسككككا يايماليككككا 

  ال ديكككد ألنهكككا  موكككت نوكككي ج الع وكككة وككك  ريسكككيا بعكككد ال كككر  البكككاردة هكككر الأكككي  األتثكككر ولأكككا وككك  اليضككك 

 .الوبنية  لد الض ارة يالماوة أي  فر  الة واتري    لد  لم بناء بنية أونية أيريبية وسضأبلية

وككك  نا يكككة أجكككر   ضاكككعر بيلنكككدا يدي  البلميكككو أ   كككدم ثأكككضهم العويأكككة فكككر ريسكككيا وكككد ضكككم ضبريكككرم يد وكككه 

نكككككدا يالسكككككييد الكككككد النكككككاضي. ضضنكككككير بيلنكككككدا ا   اكككككراتة وككككك  أيترانيكككككا فكككككر أيريبكككككا بتتكككككرة انضكككككوام فنل

الوسككككضأبلية الضككككر يوتكككك  أ  ضتككككي  وييككككة يوككككؤثرة فككككر مريأهككككا توككككا تككككا  الضككككرادف الترنسككككر األلوككككانر فككككر 

 .أيريبا الأديوة

 ه ب لر بات   يد. أوا ريسيا فهر ليست ب ا ة الد ال ر  لي لها. لأد وام بيضي  بنتس 


