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خطة أوروبية لتجاوز الغاز 

 الروسي

   

 

 

 الموضوع
 

نقاط لتقليل اعتماد االتحاد األوروبي على الغاز الطبيعي الروسي" من إعداد وكالة  10دراسة بعنوان "خطة من 

 .20221آذار  3الطاقة الدولية بتاريخ 

 

  خالصة

 

عبر خط ط  امن امغاز ي مي   مكّ بملي ن مدر  380لى ما يزيد ع 2021استتتد اال ااد اال اوبابفي اي ام ا  

مل ا  فأكمله. فاإلضتتااإ ىمى كم م دت ديتتليت  مكّ بملياا مدر  140ا ي االل ح امي اونافيب من ابستتيام م

 مكّ بملياا مدر  155 (. باستتتد  ك ىلماميّ LNGاي هيئإ غاز طبي ي ميتتتال   مكّ بملياا مدر  15ح امي 

بما يقرب  2021٪ من بااالات ااد اال اوبابفي من امغاز اي عا   45من ام ااالات من ابستتيا على ح امي 

 اسدهالك امغاز اي ااد اال اوبابفي.  ٪ من ىلماميّ  40من 

امف ايإ امدي يمكن ادخاكها مدقليل ااعدماال على امغاز امربسيم مع يذكر هذا امدقرير سليلإ من اإللراءات 

ها  عب امدي ي اله يل امم تتتتتا يب بدقل مدق امقر غاز اي ااد اال اوبابفي على ام كإ ام نإ شتتتتب د زيز مرب

 امميدهلك ن امم ّرض ن ملخطر.

نإ من  دؤاّلييمكن أن  نا اممكّ  م 10مجم عإ من اإللراءات اي خطد مل ى غاز نقاطم بامدي دشتتتت داالات ام

بنظا  امكهرفاء بقطاعات ااستتدخدا  امنها،يم ىمى انخفاط طلب ااد اال اوبابفي م ااالات امغاز امربستتي 

 اي غض ن عا  باحد. مكّ بملياا مدر  50فأكثر من 

ا ستتتتياستتتتيإ مدضتتتتاار   من يك ن ام دّ  ا فيتتتتيط ام حي  يدطّلب له ال  من ااعدماال على امغاز امربستتتتي أمر 

بميتتتتددامإ عبر قطاعات مد دال م لنب ا ىمى لنب مع ح اا البمي ق ي ح ل أستتتت ا  امطاقإ باومن. هناك 

                                                           
1 https://iea.blob.core.windows.net/assets/1af70a5f-9059-47b4-a2dd-1b479918f3cb/A10-

PointPlantoReducetheEuropeanUnionsRelianceonRussianNaturalGas.pdf 
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سيك ن امد ابن ا ي   ام امميإ اوبسع.  سإ اوبابفيإ بد ازنات ام ييا مدبمي ابافط مد ّدال  فين خيااات ام

بمع ميتتتد االي بميتتتدهلكي امغاز  -امم ّزز مع م تتتّداي خط ط اونافيب امبديلإ بامغاز امطبي ي امميتتتال 

ا  -امر،يييين اآلخرين  ا فامغ اوهميإ. امد اصل ام اضح فين ام ك مات بام ناعإ بامميدهلكين ه  أيض  أمر 

 عن ر أساسي ملدنفيذ امنالح.

 الخطوات:

 إمدادات الغاز

 توقيع عقود إمداد غاز جديدة مع روسيا. عدم 1

صالحيإ عق المن اممقرّ •  شركإ غازفرب   ا أن دندهي  سديراال امغاز مع  ملياا مدر  15امدي دغطي أكثر من ا

 40. بفشتتتكل عا م دغّطي ام ق ال مع شتتتركإ غازفرب  ما يقرب من 2022ستتتن ي ا ف ل ل نهايإ عا   مكّ ب

 أن دندهي ف ل ل نهايإ هذا ام قد. من اممقرابمكل ام ا   مكّ بملياا مدر 

شكل كبير •  ض إ على اممدق امقريب مدن يع ىمداالات امغاز بعق اله ف صإ با ي ّار هذا مالد اال اوبابفي ار

ن   م تتتتاالا أخرقم بااستتتتدفاال  من خيااات ام ااالات امدي د ّارها امبنيإ امد ديإ امكبير  ملغاز امطبي ي 

 امميال بخط ط اونافيب.

  ل إمدادات الغاز الروسية بمصادر بديلةاستبدا. 2

  من ىمداالات امغاز اإلضاايإ من م االا غير ابسيإ. مكّ بملياا مدر  30ح امي 

  يإ  فما اي كم  من أكافيجان اإلنداج الاخل ااد اال اوبابفي ببااالات خط ط اونافيب غير امربستتتت

ا من عا   مكّ بمدر  اتملياا 10بامنربيج( يمكن أن دزيد خالل ام ا  اممقبل فما ي تتتتتل ىمى  اعدباا 

2021. 

 

 مرونة السوق.ل اتعزيًزمن الغاز  األدنى . األخذ بالتزامات لتخزين الحد 3

  على اوقل من  90يشتتير امدقريرم فناء  على دجرفإ اميتتن ات اوخير م ىمى أن ميتتد يات امملء فنيتتبإ ٪

حالز كاٍف ميتت   امغاز اوبابفي خالل  بل ضتتربايإ مد ايراودشتترين  1ستت إ امدخزين ام املإ ف ل ل 

امغاز اي عا   م ستتتت امددائإ. فامنظر ىمى ميتتتد يات امدخزين امميتتتدنفد  امي  م يجب أن يك ن ضتتت ّ 

 . 2021مما كان عليه اي عا   مكّ بملياا مدر  18أعلى ف  امي  2022
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 قطاع الطاقة

 . تسريع نشر مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية4

  مكّ بمدر  اتملياا 6مشاايع طاقإ امرياح بامطاقإ امشمييإ يقّلل من اسدخدا  امغاز فمقداا بل ال. 

 

صول إلى الحد  5 شت   . الو ةة والقابلة للت صى من توليد الطاقة عبر مصاادر االنبعااات المنخض ت: الطاقة األق

 الحيوية والطاقة النووية.

 

 الكهرباء الةعضاء من األسعار المرتضعة.ن تدابير قصيرة المدى لحماية مستهلكي . س 6َّ

 هذه امخط   ىمى خفض ا ادير امطاقإ ملميتتتتدهلكين حدى عندما دظل أستتتت اا امغاز امطبي ي  دؤاّلي

 ملياا ي اب مدخفيف اآلثاا على امفئات امض يفإ. 200مردف إم مما يديح ما ي ل ىمى 

 

 قطاعات االستخدام النهائي

 ات حراريةالغاز بمةخ ايات . اإلسراع في استبدال غّل7

  د ّار اممضتتّخات ام راايإ بستتيلإ اّ امإ ملغايإ بخاصتتإ من حي  امدكلفإ مددائإ اممنازل. كما أنها فديل

 يات امدي ديدخد  امغاز أب أن اع ام ق ال اوحف اي اوخرق.عن امغاّل 

  عا  باحد. ىضاايإ اي مكّ بملياا مدر  2دقّلل هذه امخط   من اسدخدا  امغاز ملددائإ فمقداا 

 

 . تسريع تحسينات كضاءة الطاقة في المباني والصناعة8

  ّاقط من اممباني اي ااد اال اوبابفي كل عا .1دجديد ح امي  اي ام قت ام اضرم يدت ٪ 

  ىضتتااي اي غضتت ن عا م  مكّ بملياا مدر  2دقّلل هذه امخط   من استتدهالك امغاز ملددائإ فما يقااب

 ىمى خفض ا ادير امطاقإ بد زيز امراحإ بامقدا  امدنااييإ ام ناعيإ. يؤاّليمما 

 

 م الحرارة مؤقًتا. تشجيع المستهلكين على تعديل منّظ9

 الالإ مئ يإ اقط ىمى دقليل امطلب على امغاز  1خفض منّظت ام راا  مددائإ اممباني فمقداا  يؤاّليستت

 اي امينإ. مكّ بمليااات مدر  10فن   
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 قطاعاتشاملة لعدة 

 . تكثيف الجهود لتنويع وإزالة الكربون من مصادر مرونة نظام الطاقة 10

  ىن أي الا إ كبرقم اي اومد امقريبم على ميتتتتد ق اإلفداع من امممكن أن د مل فمربا ام قت على

غاز امطبي ي بأمن امكهرفاء اي أبابفا. بمن امممكن أن   دؤاّليدخفيف امربافط امق يإ فين ىمداالات ام

من احديالات  أستتتت اا امكهرفاء اي ام قت ام امي ىمى خلم اممزيد من اممربنإ اي امطلبم بفامدامي ام دّ 

 ام رط اممكلفإ بامدي د دمد على امغاز.

 

 يارات إضافية لتبديل الوقود في قطاع الطاقةخ -الذهاب بشكل أسرع وأبعد 

 ستتدخدا  امغاز اي قطاع امطاقإ من خالل قد يدضتتّمن امخياا امر،ييتتي على اممدق امقريب اافد اال عن ا

الاخل  -،ل فشتتكل أستتاستتي ام ق ال اميتتا -زياال  امطلب على امف ت أب فاستتدخدا  أن اع ام ق ال امبديلإ 

 م طات امطاقإ ام اميإ امدي د مل فامغاز.

  فامنظر ىمى أن هذه امبدا،ل استتتتدخدا  امغاز ستتتتدراع انب اثات ااد اال اوبابفيم اهي غير مدالإ اي

يات كبير  من امغاز فيتترعإ نيتتبيإ طإ امنقاط ام شتتر امم ضتت إ أعاله. بمع كم م يمكنهت ىزاحإ كمّ خ

 من خالل هذه امخط  .

  ّل مخطإ ام شتتر نقاط دطبيم خياا دبديل ام ق ال هذا فشتتكل كامل فاإلضتتااإ ىمى امدنفيذ امكام ىكا دت

اال اوبابفي من امغاز من ابسيا كم  ىمى خفض سن ي ىلمامي م ااالات ااد  يؤاّلياي امم ض إ أعاله

 م أب أكثر من كم  فكثير.مكّ بملياا مدر  80فأكثر من 
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 احتواء روسيا

    

 

 

 الموضوع
 

الحتواء روسيا وإضعافها تحت عنوان "عودة  اأفيرز" لا "إيضو دالدار" يطرح فيه أفكاًرمقال في مجلة "فورين 

 .20221 آذار 1 كيف يمكن للغرب أن يسود ضد الكرملين" بتاريخ  ،االحتواء

 

 

  المقال نّص
 

اوبابفي ن فما ا على أبكرانيا مفالأ م اقد علمت ام ايات اممد د  بحلفاؤها مت يشّكل هج   ابسيا غير اممبرّ 

دخطط ابستتيا امقيا  فهم بقام ا فنشتتر خطط امكرملين مل امت. اغت كم م اشتتلت هذه امبلدان اي منع هج   

اإن االع  ام يتتكريإ اممباشتتر  ىمى أبكرانيا ال استتدب اال دقديت امميتتاعد ابستتيا على لاادها امضتت يفإ. بفمجرّ 

  امنظا  اومني اوبابفي امذي كان اي مرحلإ ما ابستتيا ام ازمإ على اميتتيطر  على امدبل اممجابا  باستتد اال

 .اص ب   امطامما كان أمر   1990ف د عا  

يا عن امغزب  دؤاّليمن غير اممرلَّح أن  فات شتتتتتديد م قبل ارط عق  -نفس امدهديدات امدي مت دثِن ابستتتت

ىمى ىكراه ابستتيا على دغيير ميتتااها اآلن. فل  -امناد  عن د زيز  بامميتتاعد  ام يتتكريإ ىمى أبكرانيام اضتتال  

سيام  سدراديجيإ مالحد اءم دزيد امدكلفإ على اب ضع ا شنطن بحلفا،ها امديمقراطيين أن يبدأبا ف  يد ّين على با

 بدفرط اي نهايإ اممطاف امدغيير اميياسي امداخلي امذي ينهي نظا  االاليمير ف دين ام حشي.

د حّدالها وبل مّر  اي أباخر اواف ينيات امديبل ماستتتتي امكبير اي ستتتتفاا  مخّططات هذا امكداب مأم اإم بق

سدامين امجن نّي  صف ات هذه اممجّلإ. زعت كينان أن نظا   م سك  ل اج كينانم بدت دنابمها فامدف يل اي 

أّن  ايض  ق ي باّ ال. بمكن اعدقد كينان أ على امغربم بالعا ىمى ضغط مضاالّ  اباض    ابعد  اسدقرااه مّثال خطر  

بعانى من دناقضتتات الاخليإ من شتتأنها أن دطيح فامنظا  اي نهايإ اممطاف.  اااد اال اميتت ايادي كان ضتت يف  

 -مكي ينجحم بشمل ام ديد من اوخطاء امدي ا الاعي مها من لانب ام ايات اممد د   اعام   40اسدغر  ااحد اء 

                                                           
1 Ivo H. Daalder, “The Return of Containment”, Foreign Affairs, March 1, 2022. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-03-01/return-containment 

https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-03-01/return-containment
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 نف م دال من ام ك مات. بمكن أارزت هذه اميياسإ حرب ايدنا  بالعت اإلطاحإ فاسدخدا  ام فما اي كم  شنّ 

 .نهايإ امنظا  ىمىاي نهايإ اممطاف ق ق  الاخل اإلد اال امي ايادي أاّلت 

سي كما كان  سا سيبقى امهدف او ضل ملغرب.  صب ت اآلن امخياا اوا سإ ااحد اء امق يإ أ سيا ىّن ام  ال  ىمى 

ّسع امربسيم  سإ امقديمإ: م الهإ امد  ييا شجيع امدغيير امداخلي امدباي ام أثير امق ي على امنظا  امربسيم بد

من  ن دكييف اميتتياستتإ امم ل ال  امي   فدا  مب دن بنظامه. فطبي إ ام الم يد يّ  امدا ّ  اانهيااىمى  يؤاّليامذي 

 دم يد ّين م امجإ ام القات ام ثيقإ فين ابستتتتياد ّديدل  امدي ستتتتاالت اي نهايإ ام رب ام امميإ امثانيإ. بفام

 فشكل اسدباقي. ابام ين امق يإ بام ازمإ حديث  

مع كم م ىن ابستتتيا مييتتتت ااد اال اميتتت اياديم امذي كان ق   عيتتتكريإ بىيدي م ليإ عمالقإ دكاال ديتتتابي 

مما كانت عليه اي ااد اال  ّن ليشتتتتها يبقى  الّ  إان ابستتتتيا ا دزال ق   ن بيإم ام ايات اممد د . باغت أ

يافمم باقد ي ايادي ام صغر من اقد اال كندا امدي دضتّ ام ضر    االها أ سيام بحا سكان اب صبح امغرب اافع  م أ

 13أق ق. دمدل  ام ايات اممد د  ق   عيكريإ ا منااس مهام بمديها اقد اال أكبر من اقد اال ابسيا فمقداا 

ال  اقد االي مدماس    اممهزبمإ فيبب ام رب بامفقر ف د ام رب ام امميإ امثانيإم ك ممّر . فرزت أبابفام امقااّ 

إ ملدااع اي بله امق   ام يكريإ امربسيإ. عم اغت نقص امدم يلم فقداات حديثإ هامّ مع ليش عيكري يدمدّ 

اإن دطبيقها اممندَظت اي اوشتتهر  استتري    ااند تتاا   أب انديجإ مذم م باغت أّن ستتياستتإ ااحد اء من د قم نجاح  

 .امالز  اي ابسيا خالل امين ات امخمس ىمى ام شر اممقبلإبامين ات اممقبلإ من شأنه أن يداع امدغيير 

 

 ةأركان االا

شأن  ييإ: ام فاظ على  إن من ثالثبام شرين أن يدك ّ  حد ا  ااحد اء امفّ ال اي امقرن امد ّديمن  أاكان ا،ي

 اامثالثإ م   عزل م سك . سدزيد هذه ام ناصر قد االات امغرفيإ عن ابسيام امق   ام يكريإ اوميركيإم ا ل اا

ّس يإم  سادها امد  سيا سدمراا  سيا ا شاتم باي نهايإ بامدكلفإ امدي دد ّملها اب ضإ امداخليإ بامنقا ىثاا  امم اا

من امداخل. على  ااممطاف ارط امدغيير اي ام كت. مكي نك ن باضتتتت ينم يجب أن يك ن هذا امدغيير مدا ع  

اإن هذا من ي دث ىاّ عندما يقّرا امشتت ب امربستتي  امب دينّيإمد د  ديتت ى ىمى ىنهاء امرغت من أّن ام ايات ام

. ستتتتيدطّلب كم  اىمى ىنهاء ام رب اي أبكرانيا ا ا   دؤاّليام قت اممناستتتتب. كما أّن ام  ال  ىمى ااحد اء من 

يها ىلراءات يكريإ امدي د داج ىميها ملدااع عن نف سا،ل ام  ضاايإم فما اي كم  دزبيد أبكرانيا فام   بددافير ى

بمقابمإ ااحدالل ىكا نج ت ابستتتيا فاميتتتيطر  على لزء من امبلد أب كل أن ا،ه. بستتتيدطّلب اومر ميتتتاعد  

 .اقد االيإ بىنيانيإ ها،لإ ممياعد  اميكان امم اصرين اي أبكرانيا بأبمئ  امذين ُألبربا على امفراا من امبلد
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إ ااستتتتدثماا كبير م ىا أّن عقدين من قلّ ام ايات اممد د  بغيرها من البل امناد  فألهز  عيتتتتكريإ د دفظ 

اوبابفي باممشااكإ ام يكريإ اوميركيإ اي امشر  اوبسط بأاغانيدان ل لت امناد  غير ميد د ىمى حد كبير 

 مل  ال  ىمى م قف ااالع ق ي. ىن خضتتت ع امجيش امبيالابستتتي ملقياال  امربستتتيإ بغزب أبكرانيا ي ني أنه يدتّ 

مع ام دبال امشتتترقيإ إلستتتد نيا بادفيا بميد انيا  -امبلطيم ىمى امب ر اوستتت ال  استتتت خط لبهإ لديد من ف ر

 امجديد م لف امناد . بنديجإ مذم على ن   اّ ال من امجانب امشتتتترقي  - بف مندا بستتتتل ااكيا باممجر بابمانيا

 .يد ّين على حلف امناد  امد ّرك فيرعإ ملدااع عن امجبهإ امجديد 

هذه امد ّركات ا دلّبي ما يدطّلبه امم قف. ضتتتتاعفت  خط ات مد زيز امرالع اي امشتتتتر م مكنّ مقد اّدخذ امد امف 

لنديم بأاستتتتلت د زيزات ل يإ بف ريإ ىمى البل أخرق.   9000ي اي ف مندا ىمى ام ايات اممد د  بل الها امبرّ 

ل امبلطيم. بقا  حلف زاالت أممانيا بارنيتتا باممملكإ اممد د  بل الها ام يتتكري اي ابمانيا بستتل ااكيا بالب

  اوبمىم اغت أن امخطط ام اميإ ا ارال ملمرّ  40,000شتتتمال اوطليتتتي فدنشتتتيط ق   ااستتتدجافإ اممؤمَّفإ من 

ميإ عّززت امق ات امدي نشرت اي امشر  اي أعقاب غزب دشمل امد بئإ امكاملإ ملق   فرّمدها. هذه امخط ات اوبّ 

من يدمّكن من  اشتتتتا،ك   اعلى ق   دمّثل ستتتتلك   ا أّنها ا دزيد ىا قليال  ى 2014مي وبكرانيا اي عا  ابستتتتيا اوبّ 

 دقديت الااع ق ي ىكا هالمت ابسيا أااضي امناد .

 

 مما يتطّلُبه الموقف تحر كات الناتو أقلّ 

بمهذا اميبب أصبح من امضرباي اآلن ىعاال  امدفكير اوساسي اي م قف امق   اممدقّدمإ م لف امناد . بيد ّين 

من اآلاف امقليلإ امدي دت اامدزا  فها حدى اآلن. يدمّثل أكثر  م فدا  جن العلى امناد  نشتتتر عشتتترات اآلاف من ام

ثالثإ اي شتتر  ف مندا بلن ب ميد انيا ملدااع عن اج   ستت باكيم  منهااي نشتتر أم يإ قداميإ  اامشتتربط ىم اح  

أب فيالابسيا ف صل هذه  بىكا نج ت ق ات ابسيا دف ل فين امربس اي كامينغراال بفيالابسيا. ميال   60بهي 

 عن فقيإ امناد . ااإّن البل امبلطيم س ف ُدفَ ل ا لي   اوقاميت

امقيا  فاسدثمااات كبير  اي امم انئم بخط ط  اىّن ااسد داال م ل ال ط يل اومد اي امشر  س ف يدطّلب أيض  

امبنيإ اوساسيإ ام ي يإ مد يين قدا  امناد  على  اميك  ام ديديإم باممطاااتم بد اير ام ق الم بغير كم  من

ضال   يرعإ. ا شر  د زيز ق اده ف سل إ امن بيإم ىمى لانب ن سدخدا  او ض ء دهديدات ف دين فا عن كم م افي 

صتت ااي  م دَملإ اي كاميننغراال بغيرها من ألزاء غرب ابستتيام بافما اي فيالابستتيام ستت ف يد ّين على حلف 

 ر اي مدق كفايإ م قفه امن بي.شمال اوطليي أن ينظ
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ا شيء من هذا يشير ىمى أّن امناد  ي داج ىمى اإلعداال مل رب. باممق  ال هنا ه  أّن امرالع يدطّلب اآلن اممزيد 

كان ما قد يفّكر ايه  امن ام ضتت ح بام ضتت ا اممدقّد  مما كان عليه ام ال قبل هج   ابستتيا على أبكرانيا. أي  

 نامناد  ي داج ىمى أن ي ضتتتح أنه م اإنّ  1990اي أبابفا ف د عا  ملنظا  اومني ف دين فشتتتأن مرال إ ق يإ 

م   دمكن مني ي   اامنجاح. بهذا يدطّلب بل ال ااالع ق ي اي امشتتتتر  بامدزا ياال  اإلنفا  على اممدق  اا،ييتتتت فز

فا   يا ىن مان يل. ىّن قراا أم قلّ  100امط  ما ا ي ياا ي اب اآلنم ب نادج امم لي اإللماميّ 2عن  مل على  م% من ام

 امدااع يمّثل خط   كبير  اي اادجاه ام  يح.

 

 ما بعد القوة العسكرية

ىا أّنها ا دكفي. بام اقع أّن امنشتر اومامي ملق ات ام يتكريإ ست ف  امق   ام يتكريإ شترط أستاستي ملرالع نّ ى

بستتيدرك شتت  ب أبكرانيا بامق قازم باي ام اقع فيالابستتيا بابستتيام  -ي ّزز اي امبدايإ اانقيتتامات اي أبابفا 

اميبب  د ت سيطر  ف دين. ىّن امغرب ا ييدطيع أن ييمح ف  ال  اميداا ام ديدي امذي يقّيت أبابفا. بمهذا

بهي امددافير امدي دهدف ىمى  -ىمى سياسإ اانف ال ااقد االي بام زمإ اميياسيإ  اي داج ااحد اء امجديد أيض  

 دكبيد دكاميف مدزايد  على ابسيا بدغيير امق   من امداخل.

فف اميإ عن إ. بقد ان زمت ابسيا ها دشّكل خط   أبمى هامّ ؤأعلندها ام ايات اممد د  بحلفا ىن ام ق فات امدي

ااالات ىمى ابستتيا.   من ام ل فشتتدّ امدعت اا،دماني بامماميم بمن شتتأن ضتت افط امد تتدير امدكن م لي أن دقلّ 

بأستتترهت ستتت ف دج لهت م زبمين اي ابستتتيام بهت  لماعدهاإن ام ق فات على ف دن ب باي ام قت نفيتتته

باغت أّن ام ديد من امناس عالزبن عن امديتتتتّكع على يخ دهت اي ستتتتانت دربفيز أب اي مندن البفلكيتتتتس. 

قلّ  بااها أ فاعد فات  هذه ام ق  قدبا  قّد  إامن امالز م  اند ها ه  بقف امد هدا قاالات دفدرط أّن  هذه ااند ن 

من كم م اإّن ام ق فات م ّممإ مدغطيإ امدكاميف على  بفدا   اام يكري امذي حّققده ابسيا. هذا من ي دث أفد  

 .دغيير اميل ك فرطمدق أشهر بسن ات م

بل م ىّن بق ها اممؤمت يدطّلب دطبيقها من قِ بسد دمد ا اميإ ام ق فات اممفربضإ على ابسيا على عاملين. أبا  

أكبر عدال ممكن من امبلدان. مقد كانت ىالاا  فايدن على حم اي اميتتتتير مع أبابفام حدى عندما شتتتتااكت 

هت اي باشتتنطن فامرضتتا دجاه  مضتتغط من ألل أق تتى عق فات ممكنإ. قد يشتت ر مناي اوشتتهر  االفل ماستتي  

ايتتتتيك ن دأثيرها  ما مت ي اام اآلخربن على ادباعهاىعالن ام ايات اممد د  ستتتتليتتتتلإ من ام ق فاتم بمكن 

ا.  قإ م ا   اإنكما أ هرت حامإ ىيرانم بم دبال  ىمى ادفا  ن بي حقيقي. أاّلت بما دالها  2010ام ق فات اممنيتتَّ

على ىيران ىا ىمى ديتتتتريع 2018لانب ام ايات اممد د  منذ عا  مت يؤالِّ امضتتتتغط اوق تتتتى اوحاالي من ب

 .فرنامجها امن بي
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 % من غازها الطبيعي من روسيا40أوروبا تحصل على 

  فأنها "م طإ بق ال ددنّكر ثاني ام امطاقإ هي اممفداح. بصتتتف اميتتتناد ا اميتتتافم ل ن ماكين ابستتتيا كات مرّ 

% من غازها 40امدي ا دزال د  تتل على اصتتإ فامنيتتبإ وبابفام ال كبير م خفلب س البمإ". بمكنها م طإ بق 

 ادقريب   كامال   ااعدماال   مامطبي ي من ابستتيا. بد دمد ف ض امبلدانم فما ايها لمه ايإ امدشتتي  بهنغاايا بادفيا

على حراا  م تتداها امغاز بامكهرفاء من ابستتيا. باغت أّن دقييد بااالات امنفط بامغاز امربستتي من شتتأنه أن 

سُدلِ قه مثل هذه إاعلى صاالاات ام ق الم  اكبير   ايضرب ااقد اال امربسيم امذي ي دمد اعدماال   ّن امضرا امذي 

ا. بفامداميم امقي ال فااقد تتاالات اوبابفيإ ا أيضتت  امف تتل ام قيقي ستتن اتم بميس ستتييتتدغر   ستتيك ن خطير 

ام  اعدماالها على ام ق ال كجزء من امدزامادها  ما دجد أبابفا م تتاالا فديلإ ملغاز بدقّلل منايثأستتافيع أب شتته ا 

 .اممد ّلقإ فدغيُّر اممناخ

. كان هج مها غير اىمى ام زل سياسي   اامى لانب امق   ام يكريإ بامف ل ااقد االيم س ف د داج ابسيا أيض  

د  دغيير مميثا  اومت اممد د  بامقان ن امدبمي بيد ااط مع امدزا  ابستتتيا ف  اصتتتااخ   اا بيشتتتّكل اندهاك  مبرّ 

ات عديد  اي اإلعالنات اومنيإ اوبابفيإم فما اي كم  قان ن رّ مبه  امدزا  كّراده م ستتتتك   -ام دبال فامق   

م بىعالن أستتدانا ممنظمإ اومن بامد ابن اي أبابفا 1990م بميثا  فاايس عا  1975هليتتنكي امخدامي م ا  

فاحدرا  حدبال أبكرانيا بستتتالمدها  1994 ا  . بمقد اندهكت ابستتتيا ف ضتتت ح ضتتتماندها ام تتتري إ م2010عا  

مل  ناك ع ال  ىمى ام  يإ. با يمكن أن يك ن ه ها امن ب فامدخّلي عن أستتتتل د فل امدزا  كييف  قا يإ م اإلقليم

 .كامم داال مع نظا  خااج عن امقان ن

راط ابستتتيا ا شتتت  أّن امقن ات امدفل ماستتتيإ يجب أن دظّل مفد حإم كما كانت أثناء ام رب امبااال . بمكن انخ

ام االي مع فقيإ اممجدمع امدبمي ا فد أن يندهي. بكانت د صيإ املجنإ اوبممبيإ امدبميإ فأن د ظر اممناايات 

امرياضيإ مع كل من ابسيا بفيالابسيا اي مكانهام بكذم  امقراا امذي ادخذه ااد اال امدبمي مكر  امقد  ف ظر 

يجب أن دمدد ام زمإ ىمى ما ه  أف د  ط ات اوبابفيإ. مع كم امت بامبامفر  امربسيإ مكر  امقد  من كأس ام 

من امرياضتتتإ. ا مكان مربستتتيا اي مجم عإ ام شتتترينم بيد ّين بقف امرقص امدفل ماستتتي ملقاال  اوبابفيين 

سيا على أبكرانيا.  سبم هج   اب سك  بامذي  سي امكامل باممّدجهين ىمى م  ي اب امرب ف رف امنظر عن اان

ا ي لد  - 2014فما اي كم  اوااضي امدي احدلدها بضّمدها منذ عا   -من لميع أن اء أبكرانيا  بغير اممشربط

شتتتيء يمكن ام دي  عنه. هذا يشتتتمل د ليم م االثات ااستتتدقراا ااستتتدراديجي امدي دهدف ىمى ىقامإ عالقإ 

أّن ف دين اي اميتتلطإ.  الا  ؤ فها مع ابستتيا. با يمكن مهذه ام القإ أن دك ن ميتتدمر  ماميتتدقّر  يمكن امدنبّ 

 .على امميرح امدبمي" صّرح امر،يس فايدن ا"س ف ندأكد من أّن ف دين سيك ن منب ك  
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اي ام قت نفيهم بكما حدث أثناء ام رب امبااال م يد ّين فذل له ال مدضاار  إلشراك اممجدمع اممدني امربسي. 

ما يّدضح من اممظاهرات امدي اندم ت اي اي الاخل ابسيام أصب ت امم ااضإ مل رب مندشر  فشكل مفالئم ك

سبإ فامظه ام با بمدينإ.  50اويا  اوخير  اي أكثر من  سدبدأ امم ا مع ع ال  امجن ال امربس فأكياس امجث م 

فد أن دنم  هذه امم ااضإ. بس ف ي داج امربس ىمى ام   ل على م ل مات القيقإم يمكن مل ك مات امغرفيإ 

امد اصتتل االدماعيم باإلندرنتم باإلكاعإ. بينبغي أن ديتتدمر عمليات امد اصتتل أن د ّارها من خالل بستتا،ل 

 .م بيمكن أن دف ل كم  مر  أخرقافين امش بم اقد اد ت ام ايات اممد د  اوف اب أما  امم ااضين سافق  

 

  ث استراتيجية الصراعتحد ي

اي أبابفا بأميركا امشتتتتماميإ  -اها لميع ام لفاء امغرفيين مكي دنجح ستتتتياستتتتإ ااحد اء امجديد  يجب أن يدبنّ 

بحدى اي آستتتتيا. ىّن ابستتتتيام مثل ااد اال اميتتتت ايادي قبلهام حري تتتتإ على استتتتدغالل اانقيتتتتامات الاخل 

امديمقراطيات بايما فينها. مقد ددّخلت اي ااندخافات ميتتتن ات بالعمت ستتتياستتتات اميمين اممدطّرف اي أبابفا 

قد ها استتتتدخدمت امرشتتتتتابق بااعدماال امغرفي على امطاقإ مدقيتتتتيت أبابفا. بخاالهام كما أنّ  اأق ف دين م

اانقيتتتامات الاخل امناد  امدي زاعها امر،يس اوميركي البنامد درامب خالل اميتتتن ات اوافع امدي قضتتتاها اي 

م كدميل على أّن اصات ىمى أسدراميا امدي حدثت منذ كم  ام ينامغ ّ  بامخالاات ح ل أاغانيدان بمبيع من بهم

ا. اآلن  ا بمنقيم   .على اوالح عدقد أّن ام قت قد حان ملهج  أامغرب كان ض يف 

بقد د ّحد امغرب فشتتكل مل  ظ اي ااّله. حدى قبل هج   ابستتيام د ّطدت ام حد  امغرفيإ  اف دين مخطئ  كان 

أاغانيتتتتدانم ف مل اا،ع اي امجمع ىالاا  فايدنم امدي افما د ّلمت من د ّثرها اي بقامت الاخل امناد  بخااله. 

فين حلفا،ها من خالل دباالل امم ل ماتم بااسدشاا  فشكل مدكّرام بى هاا قياال  ق يإ بحازمإ. كانت امنديجإ 

سي امدا  مع ام ق فات امق يإم د زيز امرالعم  هامإ: ييا ضامن ام سد داج  أبكرانيا. مل فاظ على هذه ام حد امد

فاء بأن دك ن على ام ايات اممد د م امدي  هر يإ ىمى ام ل ت مر  أخرق كزعيمإ ملغربم ىمى ااستتتتدماع ف نا

استتد داال مدغيير امميتتاا إلفقاء امجميع على نفس امداب. ستتدك ن هناك أبقات دثير ايها اانقيتتامات امداخليإ 

 .ت اوكثر أهميإىا اي ام اا -أسئلإ ح ل صالفإ امد امف. بخالل ام رب امبااال م فدا أن امناد  اي أزمإ الا،مإ 

 

 ال مكان لروسيا في مجموعة العشرين

على اميتتتاحإ  اهامشتتتيّ   افين حقبإ ام رب امبااال  بامي  م به  مكانإ ام تتتين. ُدَ دُّ فكين اعب   هناك ار  مهتّ 

اي منطقإ امم يطين امهندي  ام امميإم اقد فرزت فاعدبااها أكبر منااس م اشنطن بأكبر منااس لي سياسي

 هرت اوزمإ اوبكرانيإ اي بقت أصتتتتب ت ايه ام القإ فين ابستتتتيا بام تتتتين بثيقإ ببامهاالئ بما بااءهما. 
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ا مل ين عا   38فشكل خاص. امدقى قاال  امبلدين  ي  شي لين فينغ ا،ي صبح  آخرها  كانم 2012مر  منذ أن أ

ا أشتتااا ايه ىمى أّن شتتراكدهما "ميس مها  اكاوم اب اوبممبيإ امشتتد يإ. هناي اادداح البا   أصتتداا فيان ا مشتتدرك 

ا عن ىالانإ امغزب امربسي وبكرانيام أمقت فكين فامل   على ام ايات اممد د  بامناد  م د  مراعا  بحدبال".  ف يد 

 .امم امح اومنيإ امربسيإ فشكل كافٍ 

 ّركات ف دين. امدز  امبيان اممشتتدرك ام تتمت اء دمن عد  ااادياح لرّ  احد ت د تتري ات فكين على ف د خفيّ 

فشتتكل مل  ظ فشتتأن أبكرانيام بشتتّدالت امبيانات امرستتميإ فاستتدمراا على امدزا  ام تتين اممبد،ي فاميتتياال  

بستتالمإ أااضتتيها بعد  امددّخل اي امشتتؤبن امداخليإ ملدبل اوخرق. امدن ت ام تتين عن امد تت يت على قراا 

ه. بمت د درف فكين من اانضما  ىمى م سك  اي امد  يت ضدّ  ابسيام فدا  مجلس اومن امدبمي امذي يدين 

ضتّ  ا ف شير ىمى أّنها قد دبقي عقال  منف أفد  شبه لزير  امقر م مما ي سيا م يدقبل أبكرانيا. مذم اب شأن م ا ف  د  

على  هناك مجال ملدفل ماستتتتيإ امهاال،إ مقياس ما ىكا كان من امممكن ىقناع فكين فامميتتتتاعد  اي امضتتتتغط

 ابسيا.

ابسيا. اي ام اقعم يرّحب  اليس من م ل دها مياعد  ام ايات اممد د  ضدّ  حدى م  كانت مدق فكين شك كها

ا من حريإ  شغال ام ايات اممد د  فاومن اي أبابفام ونه يمنح فكين مزيد  ش  فدجّدال ان امقاال  ام يني ن فال 

ا أن ديتتاعد ام تتين على دخفيف ف ض امدب ات ااقد تتااليإ مل ق فات  اممنابا  اي منطقدها. من اممرلَّح أيضتت 

بل ال حدبال ممدق ما يمكن أن دف لهم خاصتإ اي امجانب امماميم حي  اممفربضتإ على ابستيام على امرغت من 

 .كبير فام مالت امغرفيإ امدي اسُدبِ َدت ابسيا عنها اآلن دظّل امم امالت ىمى حدّ 

مذم  اإن احد اء ابسيا سيدطّلب ااهدما  فام ين. ددمّثل ىحدق طر  زياال  نف ك امغرب على فكين اي دق يإ 

قد تتااليإ بام يتتكريإ فين امديمقراطيات اممدقّدمإ اي آستتيا بأبابفا بأميركا امشتتماميإ. امربافط اميتتياستتيإ باا

سدراميا بك ايا امجن فيإم فاإلضااإ ىمى  ّس إ أ يبع امم  شمل مجم عإ امدبل ام سبيل اممثالم يمكن أن د على 

سات سد داج هذه امدبل باممنّظمات ىمى افدكاا بمشااكإ اؤساء ااد اال اوبابفي بامناد .  سدراديجيات بسيا ا

ا ملدنااس فف اميإ مع ام ين  .مشدركإ ميس اقط احد اء ابسيا بمكن أيض 

مدااع عن  24كان  فا بإ مر  أخرق  مديمقراطيإ اي امغرب مطام دااي . ىّن امق ق ا باط نقطإ د ّ ل اي ام شتتتت

َ ت لذباه ف نف. م يتتتتن ام ظم دمدل  امق ق  مذي اقُدِل امغرفيإ امق   امفطريإ امنظا  امقا،ت على امق اعدم ا

امالزمإ احد اء ابستتيا بدفّ   ام تتين اي لميع أن اء ام امت. اميتتؤال ام قيقي ام حيد ه  ما ىكا كانت مديهت 

 .اإلااال  بامد ميت ملقيا  فذم  اي ام قت كاده
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تعليقات الصحافة التركية 

 حول زيارة رئيس كيان العدو

   

 

 الموضوع
 

وصل الرئيس اإلسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أنقرة لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.  2022آذار  9بتاريخ 

 فيما يلي أبرز المواقف والتعليقات التي أوردتها الصحافة التركية حول الزيارة.  

 

  أبرز التعليقات

 الصحف الموالية للسلطة:

  اللقاء:تم تداول االث نقاط أساسية في 

دشكيل خليإ أزمإ فر،اسإ مدير عا  بزاا  امخااليإ اإلسرا،يليإ بكبير ميدشااي امر،يس امدركيم  .1

 هداها دأمين امد اصل فين امر،ييين عند نش ب أي أزمإ دخص "امبلدين".

 امد ابن اي مجال امطاقإ إلي ال امغاز "اإلسرا،يلي" ىمى أبابفا عبر دركيا. .2

 اإلقليمي.امد ابن اي مجال اومن  .3

  ا مشدركإ أدت زياا  امر،يس اإلسرا،يلي ىس ا  هردي غ ىمى دركيا اي بقت يبذل ايه امبلدان له ال 

 مدطبيع ام القات فينهما.

  دمّثل زياا  امر،يس اإلسرا،يلي ىس ا  هردي غ فدايإ مم لت لديد مل القات امثنا،يإ فين دركيا

 ب"ىسرا،يل".

  ل لديد  اي ام القات امدركيإ اإلسرا،يليإ.د  ّ سدك ن هذه امزياا  امداايخيإ نقطإ 

 .دشّكل دنميإ ام القات بد زيزها أهميإ كبير  من حي  اميال  بااسدقراا اإلقليميين 

 ."هدف امزياا  ه  الاع امد ابن امثنا،ي بام  اا اإلقليمي فين "امبلدين 

 ادح البنمز سيزباان "ىسرا،يل" بزير امخااليإ م م ال دشاببش أبغل  ببزير امطاقإ بامم ااال امطبي يإ ا

 اي امفدر  اممقبلإ.
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  من اممد ّقع أن دشمل عملّيإ دطبيع ام القات دباالل اميفراء بااع ميد ق امدمثيل امدفل ماسي

باسدكشاف مجاات امد ابن امم دملإم ا سيما اي مجال ااقد اال بامدجاا  بااسدثمااات اممدباالمإ 

 بامطاقإ.

 مبلدين على اسدكشاف كيفيإ امد ابن اي مجال امطاقإ بنقل امغاز امطبي ي دطبيع ام القات سيياعد ا

 اإلسرا،يلي ىمى اوس ا  اوبابفيإ عبر دركيا.

  د ابل امم ااضإ اي دركيا بف ض امم ّلقين اولانب خلم د ّ ا فأن أنقر  أصب ت م زبمإ فشكل

دشير ىمى  اإلماااديام هد  بله بميّ مدزايد اي امياحإ ام امميإم ىا أن زياا  امر،يس اإلسرا،يلي بق

 ام كس.

 .قبل امزياا م الدم ت ف ثات دجاايإ دركيإ بىسرا،يليإ اي دل أفيب مد قيع مذكر  دفاهت مد زيز امد ابن 

 .أّكد امر،يس امدركي أهميإ بضربا  حمايإ امفليطينيين 

 

 الصحف المعارضة:

 "ىسرا،يل"هدما  هذه امزياا  حي  اعدبرت أن امر،اسإ اي اافشكل عا  حابمت ام  ف امم ااضإ امدقليل من 

هي من ب امزيم مع صالحيات م دبال  مقب ل أباا  اعدماال اميفراءم بد يين ممثلين مل مل على دشكيل 

ام ك مإم بام ف  عن اوسرق. اكدفت ام  ف امم ااضإ فنقل ما باال اي اممؤدمر ام  في امذي لمع امر،يس 

سرا،يلي. ام  ف امم اميإ م زب امش ب امجمه ايم امليبراميم اّكزت أكثر على امم اضيع امدركي بامر،يس اإل

امم ّليإ بخاصإ زياا  ا،يس ام زب ىمى مدينإ الياا فكرم كات اوكثريإ امكراليإم فيبب أهميإ هذه امزياا  اي 

 امدأسيس مد امف مع اوكراال اي ااندخافات امقاالمإ.

على أاالبغان  تملالالل امدين أافكانم اقد ه امداف إ م زب امي اال  امذي أّسيهأما ام  ف اإلسالميإم بخاصإ 

فيبب دطبي ه مع "ىسرا،يل". قا  هذا ام زب فااشدراك مع أحزاب ىسالميإ أخرق ف ملإ باس إ على بسا،ل 

الميإ قامت " أي "اخرج يا هردي غ". فاإلضااإ ىمى اوحزاب اإلسDefol Herzogامد اصل االدماعي د ت عن ان "

مجم عات طالفيإ بشبافيإ يياايإ بىسالميإم مثل اافطإ شباب اوناض لم فامدجّمع اي مخدلف اممدن امدركيإ 

منّدال  فامزياا . اممهت هنا ه  أن أاالبغان كان قد اسدقبل ا،يس حزب امي اال  اي نهايإ ام ا  اميافم اي 

 حزب ام دامإ بامدنميإ ام اكت بحزب ام ركإ امق ميإ.  م ابمإ إلقناعه فاانضما  ىمى د امف امش ب امذي يضتّ 
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التقييم السنوي االستخباري 

 األميركي  للتهديدات

   

 

 الموضوع
 

وهو تقرير ساانوي يصاادر عن مكتب مدير االسااتخبارات  2022تقييم التهديد الساانوي لمجتمع المخابرات األميركي 

 .20221الوطنية، شباط 

 

  ملخ ص

 

اممقبلم ستتتتد اله ام ايات اممد د  بحلفاؤها فيئإ أمنيإ عامميإ مدزايد  امد قيد بامدرافطم ددمّيز اي ام ا  

لميع من هديدات امجماعيإ ام افر  مل دبال فظالل مدزايد  من دنااس امق ق ام ظمى بام راعم فينما دهيمن امد

ات بستتتتط ااضتتتتطراب ام اممي د ّديمهذه ا برزامدبل بامجهات امفاعلإ على اهدمامنا بم ااالنا امم دبال . ستتتتد

لا، إ  نادج عن  ت م بامخالف ح ل امجه ال ام امميإ ملد امل مع دغّير اممناخم بامجهاCOVID-19امميتتتتدمر ام

امفاعلإ غير ام ك ميإ اممدزايد  امق  م بامدكن م ليا ستتتري إ امدطّ ام كل كم  اي ستتتيا  نظا  عاممي مدطّ ام 

امفاعلإ ىمى ىعاال  دقييت مكاندها بقداادها اي عامت مد ّدال اوقطاب  حي  يق ال اندشتتتتاا اميتتتتلط يإ امجهات

ىمى دأثيرات يمكن أن  يؤاّليات بددفاعل فطر  ا يمكن امدنبؤ فهام مما د ّديفشتتتكل مدزايد. ستتتددقاطع هذه ام

ا لديد  م تتياغإ عمل لماعي مع ام لفاء بامشتتر ا ارصتت  كاءم دد ّدق قدادنا على ااستتدجافإم بمكنها دقّد  أيضتت 

ال م دبان امدبمإ امق ميإ بامدهديدات امناشئإ على اومن اإلنياني.   ضد كل من امدهديد اممدجدِّ

مجدمع دقييمات ف ض هذه اميتتياقاتم ونه ي ّار  امضتت ء على 2022ييتتّلط امدقييت اميتتن ي ملدهديدات م ا  

ات اممد د م مع امدأكيد على خ تت   اوستتاستتيإ ملدهديدات اوكثر ىم اح ا ملم تتامح امق ميإ مل ايااستتدخبااات 

ا شتتامال   ات ام امميإم بييتتدب د فشتتكل د ّديمجميع ام ام ايات اممد د  بمناايتتيها امر،ييتتيين. ىنه ميس دقييم 

خاص دقييمات نقاط ضتتت ف خ تتت   ام ايات اممد د . امدقرير يمثل اممخابف ام  يفيإم مثل أستتتل إ امدماا 

 م اي اوقيا  اممد ّلقإ فامجهات امفاعلإ اي امدهديدم مثل ام ين بابسيا.امشامل باإلندرنت اي اممقا  اوبل

                                                           
1 Annual Threat Assessment Report Of The U.S. Intelligence Community, Office of the Director of National Intelligence, February 

2022. 

https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/documents/2022%20ATA%20Report%20Unclassified%20.pdf 

https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/documents/2022%20ATA%20Report%20Unclassified%20.pdf
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ا مقمن امق مي. أ هرت فكين بم ستتتك   ا خطير  دظل اممناايتتتإ بام تتتراع امم دمل فين امدبل امق ميإ دهديد 

ام ين  إ على د زيز م ام ها على حياب ام ايات اممد د  بحلفا،ها. أصب تبطهران بفي نغ يانغ امقدا  بامنيّ 

ا قريب ا من نظيردهام بدد ّدق ام ايات اممد د  اي مجاات مد ّدال   خاصتتتإ  اقد تتتاالي ا  -فشتتتكل مدزايد مناايتتت 

يكري ا بدقني ا  يدطيع  -بع شنطن حي  د سيا با  -بدداع مدغيير امم ايير ام امميإ بافما دهّدال ليرانها. دقاب  اب

ستتدخدا  امق  . اي أبكرانيام يمكننا أن نرق ندا،ج اغبإ بد  ف دقنيات د تتل ىمى بدشتتمل ا -م لي ا بعاممي ا 

ابستتتيا اممدزايد  فاستتتدخدا  امدهديدات ام يتتتكريإ بامق   مفرط ىااالدها على ليرانها. ستتتدظل ىيران دشتتتّكل 

سيع قداادها اي  شماميإ فد  سدق   ك ايا ام س إ امنطا م ب شطإ امدأثير امخبي  با ا ىقليمي ا من خالل أن دهديد 

على ام تتتت يدين اإلقليمي بام اممي. ي مل امخ تتتت    امزعج   اامدماا امشتتتتاملم مع ك نها اعب   مجال أستتتتل إ

باممناايتت ن امر،ييتتي ن على د زيز بممااستتإ قداادهت ام يتتكريإ باإلمكدربنيإ بغيرها من امقدااتم مما يزيد 

م بيزيد من ستتتت ء دهديد اممخاطر على امق ات اوميركيإ بامق ات ام ليفإم بيضتتتت ف ق   امرالع امدقليدي مدينا

ا ون البا  مثل ام ين بابسيا دنظر فشكل مدزايد ىمى امفضاء على أنه  أسل إ امدماا امشامل ط يل اومد. نظر 

مجال قدال حرفيم اقد اكديتتتتبت نقاشتتتتات أمن امفضتتتتاء مد ّدال  اوطراف أهميإ أكبر كطريقإ مدقليل مخاطر 

 ى ام مل فأمان اي امفضاء.امم الهإ امدي قد دؤّثر على قدا  كل البمإ عل

ىمى دأليج اوزمات اإلنيتتتتانيإ  يؤاّليفإنهاك ام ك مات باممجدم اتم مما  COVID-19 ستتتتديتتتتدمر آثاا بفاء

سيا ىمى  ي ى البل مثل ام ين باب سيإم حي  د سيا يإ امجي  سيإ باممناا ييا ضطرافات ام بااقد االيإ باا

د اَف أي فلد فامكاملم بحدى عندما يدت د زيع املقاح د قيم ميز م عبر طر  كتتتتتت "الفل ماستتيإ املقاحات". مت ي

د اله باإن امهّزات ااقد االيإ باميياسيإ سدظّل م ي سإ مين ات.   ق ام امتعلى نطا  باسع على ميد

امبلدان اممنخفضتتتتإ امدخل كات امدي ن اممردف إ حاات د اٍف صتتتت بإ فشتتتتكل خاص بىمكانيإ حدبث أزمات 

ستتتدقراا اإلقليميم اي حين يد ّ ل امب ض اآلخر ىمى امداخل أب ي تتترف اندباهه عن ىمى عد  اا دؤاّليمدداميإ 

 ات أخرق. د ّدي

ستتييتتدمر امدده ا امبيئي بدغيُّر اممناخ فدأليج دفشتتي اومراطم بدهديد اومن امغذا،ي بامما،يم بدفاقت عد  

يانيإ.  سي باوزمات اإلن ييا نزاعات فين امدبل امغنيإ بامدبل سدهّدال مناايإ امق ق ام ظمى بامبااسدقراا ام

مدخل امدقّد  اي ام مل امجماعي اممطل ب مد قيم اوهداف ام امميإ مل دّ  ثات غازات  منخفضتتتتتإ ا من انب ا

 ااحدباس ام رااي.

ات اوخرق ام افر  مل دبال ام طنيإ مجم عإ من امدهديدات اممباشتتتتر  بغير اممباشتتتتر  على د ّديستتتتدشتتتتّكل ام

ددفاعل هذه امدهديدات فطر  م ّقد  بمدداميإ مع ف ضتتتتها امب ضم بمع امدهديدات امدي ام ايات اممد د . ستتتت
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دشتتتتّكلها مناايتتتتإ امق ق ام ظمىم بامجهات امفاعلإ غير ام ك ميإ امدي ددمّدع فدمكين مدزايدم بام فاءم بدغّير 

اي لميع ل انب حيادنام  عن اندشتتتاا امدكن م ليا بدغلغلها اممناخ. دشتتتّكل امدقنيات امناشتتتئإ باممدّمر م اضتتتال  

ي مإ ام افر  مل دبالم باممخدّ د ّد اإ امجريمإ اممنظَّ يد  من ن عها. ىّن آ اات غير اممشتتتتربعإم بامدطّرف ات ار

ام نيفم بامفيتتاال امميتتدشتتري اي ام ديد من امبلدانم ستت ف ديتتدمر فامدأثير على حيا  اوميركيين بازالهااهت 

بال  بستتتتالمدهت. دهّدال كّل من امجهات امفاعلإ اميتتتتيبرانيإ ام ك ميإ بغير ام ك ميإ فنيدنا امد ديإم بد ّار ستتتتُ 

ا اي احدماميإ حدبث طفرات اي امهجر  من مدهديدات امدأثير اولنبي امخبيث سدمراا  سنرق ا ضد اليمقراطيدنا.  إ 

امدي د اني من ام تتراع بامدداعيات ااقد تتااليإ مجا، إ  الدينيإ بامبلدان امفقير  اوخرقأاغانيتتدان بأميركا ام

COVID-19امدي دزعزع . ا دزال امظربف ااقد تتااليإ باميتتياستتيإ اي أميركا امالدينيإ دثير م لات من امهجر  

يدغل الاعش بامقاعد  بىيران بحلفاؤها  سد ام  ضغط على حدبالنا امجن فيإ. أخير  سدقراا ليراننا امجن فيين بد ا

ن ض ف ام كت مم اصلإ امدخطيط مهجمات ىاهافيإ ضد اوشخاص بامم امح اوميركيإم فما اي كم    امميلّ 

 .اريقيا بامشر  اوبسطىااسدقراا اي مناطم مثل امإ عد  فدالات مدفابدإ اي ام ايات اممد د م بدفاقت ح

شر   ييدمر عد  ااسدقراا بام راعات اإلقليميإ اي دهديد اوشخاص بامم امح اوميركيإ. ف ضها مه آثاا مبا

يدان امم امح اوميركيإم فما  سديالء طامبان على أاغان سبيل اممثالم يهّدال ا على أمن ام ايات اممد د . على 

ال ع ال   ه ا مالكات آمنإ مإلاهافيين بكااثإ ىنيانيإ. ملقدال امميدمر اي س ايا دأثير مباشر اي كم  احدم

على امق ات اوميركيإم اي حين أّن امد ّدرات فين امهند بفاكيتتدان امميتتل َدين ن بي ا دظل م تتدا قلم عاممي. 

ا اي كم  ىاريقيا بآستتيا بامشتتر  فم -ىّن ام نف اممدكرا فين "ىستترا،يل" بىيرانم بام تتراعات اي مناطم أخرق 

مديها امقدا  على امد  يد أب اندشاا ام راعم مما يؤّلج اوزمات اإلنيانيإ بيهّدال اواراال اوميركيينم  -اوبسط 

امدي د مل على د زيز عد  ااستتتدقراا امميتتتدمر اي شتتتر  ىاريقيام  اي حامإ "حركإ امشتتتباب" ام تتت ماميإكما 

 منيإ مدبل اممنطقإ مدهديد م امح ام ايات اممد د  بحيا  اوميركيين.بااادقاا ىمى امقداات او

 

 إيران

 األهداف واألنشطة اإلقليمية والعالمية

ستتتديتتتدمر ىيران فدهديد امم تتتامح اوميركيإ اي ام قت امذي د ابل ايه دق يض نف ك ام ايات اممد د  اي 

سد راط ق دها اي امدبل  سي  نف كها با سطم بدر شر  اوب سدقراا امنظا .ام  اممجابا م بدقليل امدهديدات ا

سد ابل طهران ااسدفاال  من فرنامجها امن بي امم ّسعم بق ادها ام كيلإ بامشريكإم بامدفل ماسيإم باممبي ات 

بااستتد  اكات ام يتتكريإ مد زيز أهدااها. يرق امنظا  اإليراني نفيتته على أنه منغمس اي صتتراع بل الي مع 

 .بحلفا،ها اإلقليميينم فينما يي ى مد قيم طم حاده امط يلإ اي امقياال  اإلقليميإام ايات اممد د  
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ىمى دنشتتيط اممرشتتد اوعلى  اميتتيد( علي خامنئي مم ابمإ  2021أاّلق اندخاب امر،يس ىفراهيت ا،ييتتي عا  

لى امدااع عن ىحراز دقدُّ  ن   اؤيده ط يلإ اومد مدمّثلإ فد  يل ىيران ىمى ق   ىستتتتالميإ شتتتتاملإم قاالا  ع

 .امقضايا اإلسالميإ ام امميإ مع دمدين حكمها امديني اي امداخل

ي  •   مع ام ايات اممد د  مدجديد خطإ ام مل امشتتتتاملإ اممشتتتتدركإ  اامنظا  مدراّلال اي امد امل الفل ماستتتت

 JCPOA ف اشنطنم (م اغت أّنه ا يزال يطمح ىمى دخفيف ام ق فات. ا يثم امميؤبم ن اإليراني ن اممدشّدالبن

با ي دقدبن أّن ام ايات اممد د  يمكن أن دقّد  أب د ااظ على أي ا ا،د قد دقّدمها ضتتتتمن خطإ ام مل 

 امشاملإ اممشدركإ اممدجّدال .

دقييمنا أّن ىيران سدهّدال اوميركيين فشكل مباشر بعبر هجمات فام كامإم ا سيما اي امشر  اوبسط. ا دزال 

ا فدط ي به  امهدف امذي س ت ىمى د قيقه وكثر من عقد  -ر شبكات الاخل ام ايات اممد د  ىيران ملدزمإ أيض 

سيشّن ام كالء اممدع م ن من ىيران هجمات ضد امق ات اوميركيإ باوشخاص اي ام را  بس ايام من امزمن. 

اميين ممقدل بافما اي البل بمناطم أخرق. هّدالت ىيران فااندقا  من امميتتتؤبمين اوميركيين اميتتتافقين بام 

ا دنفيذ  بقدم 2020قا،د ق   امقدس فام رس امث اي اإليراني قاستتت ستتليماني اي كان ن امثاني  حابمت ستتافق 

 عمليات مميدإ الاخل ام ايات اممد د .

شر من خالل ق دها ام اابخيإ أب فشكل غير   • س اء فشكل مبا سرا،يل"م  ا متتتتت "ى ا دزال ىيران دشكل دهديد 

 .مباشر من خالل العمها م زب اهلل املبناني بامجماعات اإلاهافيإ اوخرق

امدهديد  سدبقى ىيران اعب ا ىشكامي ا اي لميع أن اء اممنطقإ عبر العمها ملميليشيات امشي يإ ام راقيإم به •  

اوستتاستتي مقاراال اوميركيين اي ام را . ىن العت ىيران اقد تتاالي ا بعيتتكري ا منظا  ستت اي ماا م بنشتتر عد  

فما اي كم  مجم عإ من اونظمإ ام يتتتتكريإ  -ااستتتتدقراا اي لميع أن اء اميمن من خالل العمها مل  ثيين 

ا مشركاء بم امح ام ايات امم -اممدقّدمإ  ا دهديد   د د م فما اي كم  اممملكإ ام رفيإ امي  اليإ.يشّكل أيض 

 

 القدرات العسكرية

ا مم تتامح ام ايات  -فاستتدخدا  امقداات امدقليديإ بغير امدقليديإ  -نهج ىيران امهجين مل رب  ستتيشتتّكل دهديد 

 مركز -ها ؤق   امقدس ببكال -ستتيبقى ام رس امث اي اإليراني اممد د  اي اممنطقإ اي امميتتدقبل اممنظ ا. 

 امق   ام يكريإ إليران.

ات ااقد االيإ امدي د الهها ىيرانم سدي ى طهران ىمى دط ير أسل إ دقليديإ لديد  د ّديعلى امرغت من ام• 

 بام   ل عليها.
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دمّكن عمليات ام رب غير امدقليديإ اإليرانيإ بشبكإ امشركاء بام كالء اممدشّدالين طهران من د زيز م ام ها • 

 ظ على ام مم ااسدراديجي.اي اممنطقإ بام فا

امدي دشتتتمل أكبر مخزبن مل تتت ااي  امبامييتتتديإ اي اممنطقإم ام تتت ااي  امبامييتتتديإ اإليرانيإم ا دزال فرامج 

ا مدبل امشتتتر  اوبستتتط. ىن عمل ىيران على ىطال  مركبإ اضتتتا،يإ   -مثل مركبإ ستتتيم اغ  –دشتتتّكل دهديد 

يتتتتديإ ام افر  ملقااات يوّن ام تتتت ااي  امبام -ملقااات يخد تتتتر امجدبل امزمني ن   صتتتتاابخ فامييتتتتدي عافر 

 ىكا قرات دط ير باحد منها. -بام  ااي  امفضا،يإ ديدخد  دقنيات مماثلإ 

 

 القةايا النووية

ن اصتتل دقييت ىن كانت ىيران دق   حامي ا فأنشتتطإ دط ير اوستتل إ امن بيإ امر،ييتتيإ امدي نرق أنها ستتدك ن 

م ف د انيتتتت اب ام ايات اممد د  من خطإ ام مل امشتتتتاملإ 2019ضتتتتربايإ إلنداج ستتتتالح ن بي. اي دم ز 

خطإ ام مل امشتتتاملإ م فدأت ىيران فاستتتدئناف ف ض اونشتتتطإ امدي ددجابز حدبال 2018اممشتتتدركإ اي أياا 

امن امم دمل أن يفّكر امميتتتتؤبم ن اإليراني ن اي  ت د  تتتتل طهران على دخفيف مل ق فاتىكا ماممشتتتدركإ. 

 %.90دخ يب امي ااني   فنيبإ د ل ىمى 

عكيتتي على انيتت اب ام ايات اممد د  من  مطامما بصتتفت ىيران استتدئنااها ونشتتطدها امن بيإ على أنه االّ • 

لإ اممشتتدركإم بأاستتلت استتامإ مفاالها أنها ستتد  ال ىمى اامدثال امكامل ىكا اا ت ام ايات خطإ ام مل امشتتام

ا فامدزامات خطإ ام مل امشاملإ اممشدركإ.  اممد د  ام ق فات بأبات أيض 

د اصتتتل ىيران زياال  حجت بميتتتد ق دخ تتتيب مخزبنها من امي ااني   خااج حدبال خطإ ام مل اممشتتتدركإ • 

مإ  امشتتتاملإ. د اصتتتل ىيران دجاهل امقي ال اممفربضتتتإ على امب   بامدط ير اي ألهز  امطرال اممركزي اممدقدِّ

خ يب ساالس ال ايد بد اصل عمليات دخ يب امي ااني   اي منشأ  ا االب اممدا نإ ف مم. دق   ىيران فد

م بد اصل دكديس ساالس ال ايد 2021منذ نييان  235اي امما،إ من امي ااني    60( حدى UF6امي ااني    

ب فنيتتتبإ د تتتل ىمى  %. بقد د ّققت ام كامإ امدبميإ ملطاقإ امذايإ من أّن ىيران دجري 20امي ااني   اممخ تتتَّ

يات على نطا  م مل من م دن امي ااني   م  ىنداج كمّ أف اث ا فشتتتتأن م االن امي ااني   بدط يرهام فما اي ك

ب فنيبإ  .235ئإ من امي ااني   اي امم 20د ل ىمى  اممخ َّ

 

 الدور الخبيث والسيبراني

ا ا،ييتتتي ا ومن ام ايات  ىن خبر  ىيران اممدزايد  باستتتد داالها إللراء عمليات ستتتيبرانيإ عدبانيإ دج لها دهديد 

يج ل نهج ىيران ااندهازي ملهجمات اإلمكدربنيإ مامكي امبنيإ اممد د  بامشتتتتبكات بامبيانات اممد امفإ م ها. 
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ما عندما د دقد طهران أنه يجب بل طهرانم ا سيّ امد ديإ ام ي يإ اي ام ايات اممد د  عرضإ مالسدهداف من قِ 

ها ىث هداف علي جاات أخرق. ُدظهر امهجمات اوخير  على أ يات اممد د  اي م مإ ام ا قاب ها على م قداد بات 

ا من كي قبل اسدهداف البل كات قداات أق ق.  ىسرا،يليإ بأميركيإ أّن ىيران أكثر اسد داال 

اإلستترا،يليإ. ضتتد منشتتلت اممياه  2020كانت ىيران ميتتؤبمإ عن عد  هجمات ىمكدربنيإ فين نييتتان بدم ز • 

ا ق   ىمكدربنيإ مدفّ قإ مقاانإ   -ي كس د طيل ىيران امنالح ملبنيإ امد ديإ ام ي يإ اي "ىستترا،يل"  بهي أيضتت 

ُاه. اسد داالها اممدزايد ملمخاطر  عندما د دقد أّن امرالّ  -فإيران   ااندقامي مه ما يبرِّ

 

 اإلرهاب العالمي

ا و ا ميتتتدمر  اراال ام ايات اممد د  بم تتتام ها اي امداخل بامخااج. اواراال بامخاليا ا يزال اإلاهاب يمّثل دهديد 

فما اي كم  امدطّرف اميّني  -عإ من اويدي م ليات بامدبااع امشخ يإ ام غير  امميد حا  من مجم عإ مدن ّ 

أكبر دهديد افما يمّثل ن  -ام نيفم بامدطّرف ام نيف فدبااع عن تتتريإ أب عرقيإم بامدطّرف ام نيف ملميليشتتتيات 

هافي ن اممد امف ن عد  باإلا قا هافي مل ايات اممد د . الاعش بام ناني ىا ثل حزب اهلل املب ما  مع ىيران م اف

يدمر  من  ضغ ط مكاا إ اإلاهاب امم شّكل ن أكبر دهديد مقشخاص بامم امح اوميركيإ اي امخااج. أاّلت  ي

قداات امهجمات ها ىمى ىضتتتت اف  فا، ما زام ا  قبل ام ايات اممد د  بحل عد م مكنهت  قا مداعش بام خااليإ  ام

 .يطم  ن ىمى شن هجمات اي ام ايات اممد د 

ا مد اصلإ  يكاال يك ن من اممؤّكد أّن ام راع امطا،في بامدمّرال بعد  ااسدقراا سي ار ملجماعات اإلاهافيإ ارص 

اآلمنإ امدي يمكن من خالمها امدخطيط  مدجنيد اوعضتتتاء بام  تتت ل على اوم ال بىنشتتتاء أب د ستتتيع اممالكات

عّززت حركات امدمّرال امم ليإ اي ف ض اوحيان فما اي كم  ىحياء اممالكات اآلمنإ اي أاغانيتتتدان.  -ملهجمات 

سمح مها فامدطّ ام بأالّ  يّنإ مالندماج امكامل اي الاعش بامقاعد م مما  ق ىمى أباا  اعدماالها مدق امجهااليين ام

د  بامنف ك اإلقليمي باميتتيطر . ا يزال اإلاهافي ن مهدمين فاستتدخدا  ام  امل امكيميا،يإ زياال  امهجمات بامف

 .بامبي م ليإ اي امهجمات ضد امم امح اوميركيإ بافما ضد ام ايات اممد د 

 

 داعش

يام  ها اي ام را  بستتتت ا مإ مقّر يإ مزع  عامم اإ  ناء خال لإ فب قاال  الاعش ملدزمين فرؤيدهت اممدمّث ا يزال 

بي مل ن على ىعاال  فناء امقداات بامقضتتتاء على امخ تتت   حدى دنضتتتج امظربف مالستتتديالء على اوااضتتتي 

باميتتتتيطر  عليها. من امم دمل أن يظل امدهديد من الاعش ضتتتتد اوشتتتتخاص بامم تتتتامح اوميركيإ أكبر اي 
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الاعش بامدعايإ  ؛ بمع كم م من شتتتتبه اممؤّكد أّن أيدي م ليإطم امدي يك ن ايها ملدنظيت بل ال عملياممنا

 مها سديدمر اي ىمها  امهجمات اي امغربم فما اي كم  ام ايات اممد د .

اوبم يإ ملهجمات على اوهداف ام يتتتتكريإ باممدنيإ  اي ام را  بستتتت ايام من امم دمل أن ي طي الاعش• 

امم ليإ مدق يض ىااال  خ تتتت مها اي امقدالم بام فاظ على ام تتتتلإ فين اوعضتتتتاء بامداعمينم بىككاء امد در 

يبب امنقص  -رقي امديني بام ِ  س ايام افما ف امطا،في. مقد أفطأ دنظيت الاعش بديرده ام ملياديإ اي ام را  ب

ا دزال امجماعإ عازمإ على ىطال  سراح بمي بدقّلص اوعداال اي صف ف عناصره بقياالييه. امل لييدي بامما

 .آافم امذين ما زام ا اهن ااحدجاز اي شمال شر  س ايا 10ف ض مقادلي الاعش امبامغ عدالهت 

سدغالل ددّام اوم ال باواراال إلنهاء عزمده بدق يض حركإ •  سان ا طامبان اي أاغانيدانم ي ابل الاعش خرا

 ن من ام م ال أما  ضغط طامبان.بفناء قدا  هج ميإ خااليإ ىكا دمكّ 

 

 القاعدة

مقد نقلت امقاعد  فشتتكل مدزايد امميتتؤبميإ ام ملياديإ ىمى اممنديتتبين اإلقليميين حي  افد دت عن امدخطيط 

اي له الها مقياال  حركإ  . فيبب امنكيات امقيااليإ باقدانها أاط امم ركإم اإّن امقاعد  مقّيد اامم لَّه مركزي  

 عامميإ م حَّد م مكنها سد ابل ام فاظ على بل الها اي أاغانيدان بااسدفاال  من فيئات ام مل اممدياهلإ.

ا دزال امقاعد  عازمإ على ضتتتترب امم تتتتامح اوميركيإ. ىنها أكثر قدا  على ضتتتترب امم تتتتامح اوميركيإ اي 

وميركا بميس اي ام طن. ينبع امدهديد اوستتاستتي امذي دد ّرط مه اممناطم امدي د مل ايها امشتتركات امداف إ 

ا  ي  حام ها  ها أق ق اربع مل اي لدان امدي د  عد  من امب قا خااج من دنظيت ام يات اممد د  اي ام اميمن  -ام ا

بستتتتيخدلف فناء  على امظربف امم ليإم فما اي كم  أبم يات امقياال  امداف إ مها  -بام تتتت مال بغرب ىاريقيا 

 بف ساحإ امم ركإ.ب ر

شبه  يدانم بامجماعإ امداف إ ملدنظيتم امقاعد  اي  كباا قاال  امقاعد  يفدقربن ىمى ام ل ال ام مليادي اي أاغان

ضتتت يفإ. أشتتتاال دنظيت امقاعد  بدنظيت امقاعد  اي فالال امراادين ف  ال  طامبان ىمى  (AQIS) امقاا  امهنديإ

 عالقادهما فنظا  طامبان.اميلطإم بمن اممرلَّح أن د ااظا على 

من امم دَمل أن دقيس امقاعد  قدادها على ام مل اي أاغانيتتتتدان د ت قي ال طامبان بستتتت ف درّكز على • 

 ام فاظ على مالكها اآلمنم قبل امي ي إللراء أب العت عمليات خااليإ من أاغانيدان.
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 حزب اهلل

اهافيإ مكّملإ ملقداات ام يتتتتكريإ امدقليديإ ستتتتي اصتتتتل حزب اهلل املبناني ام مل مع ىيران مدط ير قداات ى

اممدناميإ ملجماعإ. ييتت ى حزب اهلل ىمى دقليص نف ك ام ايات اممد د  اي مبنان بامشتتر  اوبستتط اوبستتعم 

بي ااظ على امقدا  على استتتتدهداف اوشتتتتخاص بامم تتتتامح اوميركيإ اي اممنطقإم باي لميع أن اء ام امتم 

 د د .اي ام ايات امم بفدالإ أقلّ 

 

 األجانب المتطر فون العنيضون بدوافع عرقية أو إانية

ا أن ييتتتدمر اممدطّرا ن ام نيف ن فدبااع عِ  فدشتتتكيل دهديد مل ايات  (REMVE) رقيإ أب ىثنيإمن اممرلَّح لد 

يإ بدكييف  ماال على ام القات ام افر  مل دبال ام طن فاعلإ ااعد هذه امجهات ام ها. د اصتتتتتل  فا، اممد د  بحل

يدان اي سراليا ت امدطّرف ام نيف ح ل اوحداث امجاايإم فما اي كم  مغاالا  ام ايات اممد د  بامد امف أاغان

عتتإ من اولتتانتتب على مجم عتتإ مدن ّ  اممدطّرا ن ام نيف ن فتتدبااع عرقيتتإ أب ىثنيتتإ آب اممتتاضتتتتي. ي دمتتد

بامم دقدات امق ميإ امثقاايإ اإلق تتتتا،يإم اويدي م لياتم فما اي كم  دفّ   ام ر  اوفيضم بامنازيإ امجديد م 

ات عبر اإلندرنتم نّ  اولانب فشكل أساسي على عدال من اممِ  REMVE بنظريات اممؤامر  ام رقيإ. يدت دنظيت

 .ات ام سا،ط االدماعيإ اممشّفر ن ّ بخاصإ امب الكاست بامدطبيقات بمِ 
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 ظهور أوروبا الجيوسياسية

   

 

 الموضوع
 

سة األمنية، تحت عنوان "حرب " اااااامقال ل سيا شؤون الخارجية وال جوزيب بوريل"، الممثل األعلى لالتحاد األوروبي لل

 .20221آذار  3بوتين تتمخَّض عنها أوروبا الجيوسياسية" المنشور بتاريخ 

  

 نص  المقال

منها. مع ام مل ام دباني امربستتي  اقد دبدب بكأنها عق ال من امزمنم بكان هذا اوستتب ع باحد  ف ض اوستتافيع 

اندم ت مأستتا  ام رب اي أبابفا مر  أخرق. ق تتفت امق ات امربستتيإ ميتتاكن بمدااس  ضتتد أبكرانيااميتتاار 

اي   تتتى طاقدهاامكرملين امدعا،يإ فأق بميتتتدشتتتفيات بغير كم  من امبنيإ اوستتتاستتتيإ اممدنيإ. باندا ت آمإ

 م ابمإ مدبرير ما ا يمكن دبريره. بقد اّر أكثر من ملي ن شخص حدى اآلن من ام نف اممد اعد.

يدااع اوبكراني ن فبيتتتتامإ عن فلدهتم د ّفزهت قياال  امر،يس ا م اليمير زيلينيتتتتكي. اي  اي كات ام قت

أ هر اوبكراني ن   يدهت ام طنيإامدي دنكر عليهت ه م الهإ امهج   اممد تتتتاعد بمزاعت امكرملين اميتتتتخيفإ

ام حد  بام تتتم ال. يبدب أّن امر،يس امربستتتي االاليمير ف دينم امذي ا يزال حبيس امماضتتتيم أقنع نفيتتته فأّن 

أبكرانيا دندمي ىميه اي  ل اؤيده مما أستتتماه "ابستتتيا ام ظمى"م مكّن اوبكرانيين أثبد ا أّن فلدهت ُمل  مهتم 

 هت ميدقبل أبابفي.بأّنهت عازم ن على أن يك ن م

رم د ّركنا  دأخَّ ّنا أن ندرالَّال بنخدلف بن ستتتتتااع ااد اال اوبابفي ىمى ام مل. باي حين د ّقع ف ض اممراقبين م

فيرعإ غير ميب قإ مدعت أبكرانيام بحّطمنا امم ظ اات امماثلإ اي امطريم. مقد ارضنا عق فات غير ميب قإ 

ملين بأبمئ  امميؤبمين عن ام رب. بحدى امددافير امدي مت يكن من على أدباع حكت امتتتتِقتتتتّلإ اممردبطين فامكر

فت  ظا  ستتتت ي خدا  ن ،د  من استتتتد يإ امرا ثل منع امبن ك امربستتتت لإم م يا  قلي بل أ ها ق امممكن د تتتت ُّا

 SWIFT) أص ل امبن  اممركزي امربسيم بهي أصب ت اآلن ساايإ بنااذ . بوبل مر  على اإلطال م  بدجميد

                                                           
1 Joseph Borrell, “Putin's War Has Given Birth to Geopolitical Europe”, Project Syndicate, March 3, 2022 

https://www.project-syndicate.org/commentary/geopolitical-europe-responds-to-russias-war-by-josep-borrell-2022-03 
 

https://www.project-syndicate.org/commentary/geopolitical-europe-responds-to-russias-war-by-josep-borrell-2022-03
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 500بابفي له ال امبلدان اوعضتتتتاء مدزبيد أبكرانيا فامم ّدات ام يتتتتكريإم حي  ُلِمَع ح امي يدعت ااد اال او

 مرام اميال  اوبابفي. ملي ن الباا أميركي( اي ىطاا 553ملي ن ي اب  

قمنا فكل هذا فامد ابن مع البل أخرق مضتتتمان امقدا اوق تتتى من امدأثير. بقد انضتتتمت ىمينا ام ايات اممد د  

اممد د  بكندا بستت ييتترا باميافان بستتنغاا ا م بام ديد من اممراكز امماميإ بااقد تتااليإ اوخرق اي  باممملكإ

دبّني عق فات صاامإ. باآلن يد امى امد بير عن امغضب امدبمي ضد ابسيام حدى اي مجاات امرياضإ بامفن نم 

 بدنداع امشركات ىمى امخربج من امي   امربسيإ فشكل لماعي.

سي ابل مع كم م اإنّ   اوخباا ام ااال  من أبكرانيا مرّبعإ بصاالمإم با أحد ي رف كيف قد دندهي هذه ام رب. 

سط اي  منها ف دين دبرير ىااقإ امدماء امدي أطلم مها ام نان فد  يرها على أّنها ندا،ج ثان يإ ا مفرّ  م دا  أ

أّن امغامبيإ ام ظمى من امدبل بامشتتتت  ب اي . ام اقع افين امغرب بفقيإ ام امت؛ مكنه من يقنع أّي أحد دقريب  

د فبياطإ ااسديالء على كل ما يريد عن مخدلف أن اء ام امت دراض قب ل عاَمتتتتتت حي  ييدطيع زعيت ميدبّ 

 طريم ام دبان ام يكري.

مدعت  - البمإ 141 -اي امثاني من آكاام صتتتت َدتل أغلبيإ ستتتتاحقإ من أعضتتتتاء امجم يإ ام امإ مقمت اممد د  

مميثا  اومت اممد د  بامقان ن  اباضتتت    اأبكرانيا اميتتتيااليإم بأالانت د تتتّراات ابستتتيا فاعدبااها اندهاك  حق   

البمإ عن امد  يت(. ُيتتتتظتتتتِهتتتتر هذا  35دت أافع البل اقط م امح ابسيا  بامدن ت امدبمي. اي اممقافلم ص ّ 

يا على فالالهت. مقد فذل ااد اال ااستتتد راط امداايخي مإللماع ام اممي مدق ام زمإ امدي ارضتتتها قاال  ابستتت

مع اومين ام ا  مقمت  ااوبابفي ق تتتتااق لهده مد قيم هذه امنديجإ اي اومت اممد د م بن ن نّدفم دمام  

 بادح امباب أما  امدفل ماسيإ. على أّن اممهمإ اآلن ددلّخص فإنهاء ام نف أنط ني  ل ديريش اممد د 

 . مين اتاباال  "أبابفا امجي سياسيإ" امدي دأّخرت كثير   اشهدنا أيض   اوسب ع امذي أعقب امغزب امربسي خالل

شإ كيف من امممكن ل ل ااد اال اوبابفي أكثر ق   ببعي   ضرباات اومنيإم مع  االأب اوبابفي ن على مناق فام

ك ن بحد  امغرط بااستتتد انإ فامقداات امالزمإ مد قيم أهداانا اميتتتياستتتيإ على امميتتترح ام اممي. بافما ي

 أط ل مما قط ناه ط ال ام قد اميافم. اف س نا اآلن أن نزعت أّننا قط نا اي اوسب ع امماضي ش ط  

يد ّين علينا أن نيد دَّ  ماأبا  . ا ش  أّن هذا امدطّ ا يجب أن يك ن م ضع درحيبم مكن امطريم ا يزال ط يال  

تهت بم ام نا. من  -مدعت أبكرانيا بش بها مفدر  ط يلإ  يديّنى منا ضمان اومن ملجميع ىكا سم نا مب دين ولل

يد ّين علينا أن نضمن  اي خطر. مهذا اميبب ااي ف ن بح لمي    ُسسفااند اا علينا. ىكا مت َدتُ تد مدينا أّي أ

يجب أن ُنتتتبتتتقتتي على امفرصإ سان إ أما  ابسيا مل  ال  ىمى ام قلم  رانيا ام ر م بمد قيم هذه امغايإفقاء أبك

 حدى يديّنى منا ىعاال  ىحالل اميال .
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ينبغي منا أن نداك ماكا د ني هذه ام رب مقمن اوبابفيم بقدا  أبابفا على ام تتتم ال اي عم   اومر.  ماثاني  

نا على بااالات امطاقإ من امق ق ااستتتتدبدااليإ مندأمل هنا اي مجال امطاقإ. من ام اضتتتتح أّن ام دَّ من اعدماال

قدا  خ منا على شن ام رب.  ابام دبانيإ ضربا  اسدراديجيإ ُمتتتتتِلتتتتتّ تتتتتإ. من امُمنااي مل قل أّننا مّ منا حراي  

ملد ّ ل ىمى امطاقإ امخضراء. ام اقع أّن كل ي اب نيدثمره اي دط ير  الديد   ابيجب أن يمن نا غزب أبكرانيا زخم  

ضال  م االا  سدراديجيإم ا ض فنا اا شأنه أن يقلِّل من نقاط  ياعد   امطاقإ اممدجّدال  اي امداخل من  عن امم

 اي دقليل حّد  امدغّير اممناخي امكااثي.

ن داج ىمى فناء قدا  أكبر على امدااع عن أنفيتتنا. ىّن د زيز الااعادنا ي ني  ت امق  اي عاَمتتتتتتت ستتياستتا ماثامث  

مربسيإ ام دبانيإم بمالحقإ نظا  امكرملين ملدم يل باسدغالل امنف ك. هذا يشمل امد ّدي مشبكات امدضليل ا

امقداات ام يتتكريإ فكل دأكيدم بن ن ف الإ ىمى دط يرها. مكن ل هر ما ا له ااد اال اوبابفي هذا اوستتب ع 

ملق  . ينبغي بل امنف كم بامدي دظّل اقد االيإ بدنظيميإ فطبي دهام كأالبات كان اسدخدا  كل اميياسات بُس 

 م حيب ام الإ.امنا أن نبني على هذا امنهج اي اوسافيع اممقبلإم اي أبكرانيا بمكن اي أماكن أخرق أيض  

ام ّم أّن اممهّمإ اوساسيإ امدي يجب أن دضطلع فها "أبابفا امجي سياسيإ" باض إ بمباشر . يد ّين علينا أن 

إ أبكرانيام ثت ىعاال  ىاساء اميال  باومن اي مخدلف أن اء مضمان حري أبا   انيدخد  ىالااكنا اممكديب حديث  

 قاادنا.
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األمني  شعبةها ت" التي أعّد2026 – 2022باكستان لأصدرت الحكومة الباكستانية وثيقة "سياسة األمن القومي 

 حالي.  لالقومي الباكستاني وقد جرى نشرها في بداية العام ا

 

 ملخ ص الوايقة
 

سإ اومن امق مي  سيا سإ اومن امق مي امباكيدانيإم دي ى ىمى بضع  2026-2022ىن  ييا هي أبل بثيقإ م

سإ بمجاات اوبم يإ حي   ييا شئإ بد ّدال أهداف ام يدان اي اادجاهات ام امميإ امنا يدان فاك يجب على فاك

 اسدثماا م ااالها ام طنيإ مضمان امندا،ج اوكثر اا،د .

دّمت صياغإ سياسإ اومن امق مي ف د سبع سن ات من امد ليل باممشاباات امدؤبفإ بامدقيقإ فقياال  ش بإ 

ع د اير ات امناشئإ ومن فاكيدانم مد ّدياومن امق ميم ىا أّن بثيقإ اميياسإ سديدمر اي امدطّ ا مد كس ام

ا. سدياهت  مباالئ د ليهيإ مدقليص امدهديداتم بااسدفاال  من امفرص امجديد  مج ل فلدنا أكثر أمن ا بازالهاا 

هذه ام ثيقإ ام امإ اي دطّ ا اميتتياستتإ من خالل خلم نقاش اكري ح ل اكر  اومن امق مي امشتتاملم بامدي 

ستتياستتي  ل د صتتيإ ستتياستتإ اومن امق مي خطاب  درّكز عليها امرؤيإ اومنيإ امميتتدقبليإ مباكيتتدان. بستتيكمّ 

سيإم با يدأّثر فامدغّيرات اي امفضاء  ييا سع ح ل اومن امق ميم يدجابز امخالاات ام ص مدط ير ىلماع با مخ َّ

 اميياسي ام طني.

 

 رالسياسة الخارجية في عالم متغي 

 إعادة التموضع العالمي

اممناايإ فين امق ق ام ظمى بامم ابا اإلقليميإ اميبا  على اميياسإ امدبميإ اي حامإ شديد  امرشاقإ. د ّدال 

دفيتتتتح اممجال  رت اي اميتتتتافم آميإ فديلإ ملد ابنامم ااال بامنف ك. اميتتتتياستتتتإ اإلقليميإ امدقليديإ امدي باّ 

ا  ا القيق  ملشتتتراكات امقا،مإ على امقضتتتايا. ددطّلب بدير  امدغيير بحجمه اي اميتتتاحإ امجي ستتتياستتتيإ امي   اهم 
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عيكر  اممشدركات ام امميإ ىمى درالع امق ق امكبرق  دؤاّلياات ام امميإ بان كاسادها على اومن امق مي. ملدط ّ 

عن م اهدات ام ّد من امديتتّلحم بااستتدثمااات اي امدقنيات ام يتتكريإ امجديد م ف دير  مت نشتتهدها منذ كاب  

ام رب امبااال م بدفضتتتي ىمى دجّدال اممناايتتتإ اي مجال امهيمنإ ام يتتتكريإ. اي حين أّن ام تتتراعات مييتتتت 

يدبَ د  ام   لم م ييإ فين امدبل البن عدبإ ام رب اي م ظت م ن اممرلَّح أن دظّل مظاهر ااحدكاكات امر،ي

ما  جديد   يؤاّليام ااتم م يات امد ابن ام عات. على امرغت من  ه ا آم ىمى استتتتدمراا امنهج امهجين مل تتتترا

ّنها سدؤّثر إايام اريقى ا  غير امميدكَشفإ اي أبااسيا ببمباالاات ااد ال امدي دي ى ىمى ااسدفاال  من اوس

على شتتكل ااقد تتاالات امميتتدقبليإ. ستتي ّدال اافدكاا بامدقدُّ  امدكن م لي بدراُكت اأس اممال بامق ق ام املإ 

 امم ابا امميدقبليإ مالقد اال ام اممي. فإ اي ف ض ألزاء ام امتامشا

 

 السياسة الخارجية في نظام عالمي متطوِّر

ي   ناميك ا الي دان نهج  فاكيتتتت ّنت  قد دب عاممي ستتتتريع امدغيُّر. بهذا يدطّلب د زيز م جاه نظا   فامنفس د قإ  ا بث

امدفل ماستتتتيإ اميتتتتياستتتتيإ امدقليديإم مع ىعاال  دركيز طاقادنا على اانخراط اي  ل حقا،م لديد . ددطّلب 

سب اقد االيإ مع  سيإ مد قيم مكا ييا سيإ ااقد االيإ اي حامإ فاكيدان ااسدفاال  من ام القات ام امدفل ما

شتتتراكات اقد تتتااليإ لديد  مدعت م تتتام نا اميتتتياستتتيإ بااستتتدراديجيإ. مع اكديتتتاب امدرافط امدجااي  فناء

م يجب على فاكيدان ضمان دركيز أكبر على امدفل ماسيإ ااقد االيإ ابااقد االي أهميإ اي عامت أكثر درافط  

 تتااليإ اي لميع أن اء ام امت. مع امم ااال امبشتتريإ امدي مديها اممهااات اممناستتبإ مالستتدفاال  من امفرص ااقد

يديح م قع فاكيدان امم  اي امجغرااي بااقد االي امقدا  على دقديت نفيها كب دقإ دن هر ايها امم امح 

ااقد تتتتااليإ اإلقليميإ بام امميإ من خالل مباالاات ااد تتتتال. بدظل هذه أبم يإم بنجاحها يدطلَّب اميتتتتال  

 .ادام   ااكيدان ملدزمإ فهما امدزام  بااسدقراا اإلقليميينم املَذين دظّل ف

 

 إبراز الواقع اإليجابي لباكستان

يدان على نظردها ااقد االيإ  سدؤّكد سلبيإ غير عاالمإ فاك شريم بامدغّلب على أي  اممدم ِ ا  ح ل اومن امب

امجهد بل امخ ت  . ستي كس مردبطإ ف ت ادهام فيتبب امم ل مات اممضتّللإ اممد اصتلإ بعمليات امدأثير من قِ 

س امقا،ت على اادجاهات امجديد  بامناشئإ اي اسدهالك امم ل مات باقع فاكيدان كدبمإ ميؤبمإ د ّار  اممكرَّ

ا اقد االي ا ملنشاط اإلقليمي بام امميم فينما دي ى لاهد  من ألل اميال  الاخل حدبالها بخاالها.  مركز 

 

 السياق الخارجي

ا اريد  بستتط اممناايتتإ اإلقليميإ بام امميإم ا ي ّار م قع فاكيتتدان على مفدر  طر   امدالقي امداايخي ارصتت 

رقيإ بامدينيإ مع ما كمركز مرفط اممناطم ااقد االيإ اممهّمإ بامغنيإ فامم ااال. دخلم امربافط امداايخيإ بام ِ سيّ 
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من امداخلي. ن   امغرب اممباشر مباكيدان ع امل خااليإم حي  يك ن مليال  بااسدقراا دأثير ىيجافي على او

حلُّه فيتتبب مخّططات امهند  امشتتر  اممباشتترم د ّثرت ام القات امثنا،يإ نديجإ امنزاع اي كشتتميرم امذي مت يدتّ 

ملهيمنإ. ا دزال فاكيتتتدان ملدزمإ فدطبيع ام القات مع ليرانها على أستتتاس ااحدرا  اممدبااَلل بامميتتتابا  اي 

م ل امنزاعم مع اإليمان فأّن امفرص ااقد االيإ اممشدركإ هي حجر  اميياال  بامجه ال امجماعيإ إليجاال ميااات

ا على عالقات مدبااَلمإ اممنف إ مع لميع  امزابيإ مد قيم اازالهاا اي فاكيدان باممنطقإ. د ااظ فاكيدان أيض 

 امق ق امكبرقم بسد مل على د زيز هذه ام القات على أساس امم امح اممشدركإ.

 

 االشرق األوسط وغرب آسي

مباكيتتتدان عالقات أخ يإ بالينيإ عميقإ مع لميع البل امخليج. ديتتتدند ام القإ ىمى ثقدنا امداايخيإم بامد ابن 

م طن ا مماليين امباكيدانيينم بهي م دا مهت  امخليج اممدبااَللم بام القات ااقد االيإ ط يلإ اومد. ُدَ ّد البل

 اممملكإ ام رفيإ اميتت  اليإز ام القات اوخ يإ امباكيتتدانيإ ام ميقإ مع  زَّ مالستتدثمااات بامد  يالت اولنبيإ. دُ 

من خالل امم تتتامح اممشتتتدركإم بام القإ اممد ّدال  اوبله اي امدجاا  بااستتتدثماا بامطاقإ بامدااع باممجاات 

يدان ملدزمإ امدزام   صل ف كامال   اامثقاايإ. ىّن فاك سالمإ أقدس م قَ ين اي اإلسال . د ا يدان العت فأمن ب اك

ا مقرااات اومت اممد د  بمنّظمإ امد ابن اإلسالمي  حل امدبمدين ام االل باممنِ ف باممقب ل ملفليطينيينم باق 

م بامدي دق   على أساس امدقااب امثقااي بامديني دركيا كات ام لإ. دشدرك فاكيدان اي ام القات اوخ يإ مع

افط ااقد االيإ امثنا،يإ بامد ابن امدااعي مع دركيا على بله بامداايخي. دلدز  فاكيدان فم اصلإ د يين امرب

امخ تتت صم بامدبل امشتتتقيقإ اي غرب آستتتيا فشتتتكل عا . يظّل امشتتتر  اوبستتتط بغرب آستتتيا امميتتتامَمين 

ا فامغ اوهميإ فامنيتتتتبإ مالقد تتتتاال امباكيتتتتداني بأمن امطاقإ باومن  باممدرافَطين بامخامَيين من امنزاعات أمر 

 .امداخلي

 

 واليات المتحدة األميركيةال

فاكيدان ىمى "سياسإ امم يكرات".  مباكيدان بام ايات اممد د  دااي  ط يل من امد ابن امثنا،ي. من دنضتّ 

ي ى  سدقراا اإلقليمَيين. ن يال  باا ا مد قيم ام سم  سيظّل حا يدمر مع ام ايات اممد د   ن دقد أّن د ابننا امم

اطات مفيد  ملطراين. ىّن ىي ال مخابف فاكيدان ىمى صان ي اميياسإ اي مدن يع هذه ام القإ من خالل اادب

باشنطن أثناء امي ي مد سيع شراكدنا ىمى ما ف د امدركيز امضّيم على مكاا إ اإلاهاب سيك ن من اوبم يات. 

سدثماا باا يدان امب   عن مجاات امدقااب مع ام ايات اممد د  اي مجاات امدجاا  باا صل فاك د ال سد ا

 بامطاقإ بمكاا إ اإلاهاب باومن بامد ابن ااسدخبااادي.
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 إيران

دباالل امم امح اي ىالاا  كجاادين د اصل فاكيدان بىيران  .ف القات داايخيإ بالينيإ مع ىيرانددمّدع فاكيدان 

امدبايات اي ام دبال باميال  بااسدقراا اإلقليمَيين. سيك ن مد يين دباالل امم ل مات ااسدخباااديإ بدييير 

 اممناطم ام دباليإ دأثير ىيجافي على ام القات امثنا،يإ.

 

 الصين

مدا عإ فامم تتامح اممشتتدركإ بامدفاهت اممدبااَلل. عميقإ امجذبا ىن ام القات امداايخيإ مباكيتتدان مع ام تتين 

صل  سد ا ساس امثقإ بامدقااب ااسدراديجي.  ع على أ سُّ يدمر ام القات امثنا،يإ اي امد  يدان د زيز هذه د فاك

أهميإ بطنيإم يدمّدع امممر ااقد تتتاالي ام تتتيني  يام القإ عبر لميع مجاات امشتتتراكإ اممدبااَلمإ. كمشتتتربع ك

د ريف ااد تتتتال اإلقليمي بي ّار ق   الاع مالقد تتتتاال  فاإللماع ام طني. ي يد امممرّ  (CPEC) امباكيتتتتداني

فيف حّد  امفقر بد يتتين ااد تتال اإلقليمي. درّحب فاكيتتدان ي بدخامم لّ  امباكيتتدانيم مع ىمكانيإ د فيز امنم ّ 

ااقد تتتاالي ام تتتيني  لإ فامممرّ فااستتتدثماا اولنبي اممباشتتتر اي اممناطم ااقد تتتااليإ امخاصتتتإ كات ام تتتِ 

 .امباكيدانيم بغيرها من اممناطم ااقد االيإ امخاصإ من امبلدان اممهدّمإ

 

 آسيا الوسطى وروسيا

ااقد تتاالي مباكيتتدان على د زيز ام القات امدجاايإ بااقد تتااليإ من خالل امرفط فين  يرّكز امم  ا امجغرااي

آسيا ام سطى بمياهنا امداائإ. اي ىطاا "اؤيإ آسيا ام سطى"م د مل فاكيدان على دف يل اادفاقيات اممد ّلقإ 

ع ابستيا اي مجاات فامطاقإ بام ب ا مع لمه ايات آستيا ام ستطى. دلدز  فاكيتدان فإعاال  د تّ ا شتراكدها م

ا ىيجافي ا بسد اصل فاكيدان امي ي مد قيم  امطاقإ بامد ابن امدااعي بااسدثماا. دشهد ام القإ فامف ل مياا 

أق ى قدا من اممكاسب اممدبااَلمإ. كما أّن ابسيا بالبل آسيا ام سطى بفاكيدان شركاء مهّم ن اي أهداانا 

 اممشدركإ مليال  بااسدقراا اي أاغانيدان.
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خيارات تدّخل الناتو في 

 أوكرانيا

   

 

 

 الموضوع
 

دراسة بعنوان "ما هي مخاطر وفوائد العمليات العسكرية للواليات المتحدة / الناتو في أوكرانيا؟ إجابات حساب 

 .2022، آذار األطلسيالمخاطر اإلستراتيجية لدينا"، صادرة عن مركز المجلس 

 

  الدراسةملخ ص 

 المنهجية:

يانيإم بنقل امم دّ قّدمنا  ياعدات اإلن شمل امم ا د شااكين اي ااسدطالع أحد عشر خياا  يكريإ ىمى ملم ات ام 

 اأستتاستتي   ايإ بام لنيإ الاخل امبالال. دضتتّمن بصتتف كل خياا مفه م  أبكرانيام بحدى ام مليات ام يتتكريإ اميتترّ 

 مل مليات بامغرط منها. دت دقييت هذه امخيااات على أساس م يااين: امف اميإ ام يكريإ بخطر امد  يد.

لميع اممشااكين اي ااسدطالع على ددافير امف اميإ  ىلافاتامدالإ فناء  على مكل خياام قمنا ف ياب مد سط 

ا عام   " ا "ىيجافي ا فشتتكل مل  ظ" أب "ىيجافي قليال  بامد تت يد. فناء  على هذا اممقياسم أعطيناه ف د كم  د تتنيف 

" أب "سلبي فشكل مل  ظ" أب "م دبال". قمنا ف ياب "امدقييت امنها،ي" عن طريم أب "م ددل" أب "سلبي قليال  

الالإ امد تتت يد كبديل ملد ازن امذي شتتت ر خبراؤنا فأن امخياا فين الالإ امف اميإ من مد ستتتط طرح مد ستتتط 

ا من اممشتتااكين اي ااستتدطالع درديب ادقديت امدعت امف ّ  ل وبكرانيا بىالاا  مخاطر امد تت يد. مقد طلبنا أيضتت 

كل خياا فاستتدخدا  هذين امم يااين بمن هت امفرصتتإ مدقديت د ليقات ىضتتاايإ د تتف دقييمهت بد صتتيات 

 مد يين أب د ديل امخياا.

 

 خياراتال

 .هج    هجمات( ىمكدربني على امق ات ام يكريإ امربسيإ شنّ  امخياا اوبل:

 .( الاخل أبكرانياSOFاانخراط اي مها  دقديت اممش ا  مق ات ام مليات امخاصإ   امخياا امثاني:

 .( الاخل أبكرانياSOFاممشااكإ اي مها  ام مل اممباشر مق ات ام مليات امخاصإ   امخياا امثام :

 .ت اممياعد  اإلنيانيإ الاخل أبكرانيادنظيت عمليا امخياا امرافع:
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 .ىاسال طا،رات فدبن طياا ىمى أبكرانيا امخياا امخامس:

 .نقل أنظمإ ام رب اإلمكدربنيإ ىمى أبكرانيا امخياا امياالس:

 .نقل أنظمإ مكاا إ ام را،م ىمى أبكرانيا امخياا اميافع:

 .(CIWSمإ ىمى أبكرانيا  نظا  اوسل إ امقريب نقل أنظمإ الااع ل ي مدقدّ  امخياا امثامن  أ(:

 .إ ام ديديإ(ا  ىمى أبكرانيا  امقبّ نقل أنظمإ الااع ل ي مدط ّ  امخياا امثامن ب(:

 .ا  ىمى أبكرانيا  نظا  صاابخي فادري ت(نقل أنظمإ الااع ل ي مدط ّ  امخياا امثامن  ج(:

 .مفيفم أبكرانياىنشاء لير ل ي مإلمداالات اإلنيانيإ ىمى  امخياا امداسع:

 .اوبكراني ىنشاء سربم أب أسرابم البمي ملطيران م امح سالح امج ّ  امخياا ام اشر:

 .(NFZىنشاء بىنفاك منطقإ حظر طيران   امخياا ام االي عشر:

 

 التقييم النهائي خطر التصعيد الضعالية العسكرية 

 م ددل م ددل م ددل امخياا اوبل

 سلبي فشكل مل  ظ م ددل م ددل امخياا امثاني

 سلبي فشكل مل  ظ مل  ظ م ددل امخياا امثام 

 سلبي فشكل مل  ظ م ددل م دبال امخياا امرافع

 ىيجافي فشكل مل  ظ م دبال مل  ظ امخياا امخامس

 ىيجافي فشكل مل  ظ م دبال م ددل امخياا امياالس

 ىيجافي فشكل مل  ظ م ددل مل  ظ امخياا اميافع

 ىيجافي فشكل مل  ظ م ددل م ددل امخياا امثامن  أ(

 ىيجافي فشكل مل  ظ م ددل مل  ظ امخياا امثامن ب(

 م ددل م ددل مل  ظ امخياا امثامن  ج(

 م ددل م ددل م ددل امخياا امداسع

 م ددل مل  ظ مل  ظ امخياا ام اشر

 سلبي فشكل مل  ظ مل  ظ مل  ظ امخياا ام االي عشر

 

 :فةلاألالخيارات 

  امخبراء امذين شتتتملهت ااستتتدطالع فأن ىاستتتال طا،رات فدبن طياا ىمى أبكرانيا ه  امخياا اوكثر قّيت

 ا اميإ فامدناسب مع مخاطر امد  يد.

  م ّدات ام رب اإلمكدربنيإ بأنظمإ مكاا إ ام را،م بنظا   ىاستتالحّدال اممشتتااك ن اي ااستتدطالع أن

 ي فاعدبااها امخيااات امداميإ اوكثر اا،د .ااع امج ّ إ ملديإ ام ديدبنظا  امقبّ  CIWSاوسل إ امقريب 



33 

  ّمن ام ايات اممد د  أب امناد  إللراء عمليات الاخل أبكرانيام حدى  اأاراال   دت د نيف أيإ ىلراءات دضت

يبي ا أكثر من ك نها ا ّ  يانيإم على أنها د  يديإ ن يكري ام بأخطرها عمليات ق ات ام مليات اإلن امإ ع

 صإ.ام مليات امخا

  ض ح على أنه امخياا اوكثر احدماا  د ّديدت شاء منطقإ حظر امطيران ف  صراع  يؤاّليأن  د خياا ىن ىمى 

 حي  قال لميع امميدجيبين أنه سينط ي على مخاطر د  يد كبير . -فين امناد  بابسيا 

  ليتر ل ي ىمى مدينإ مفيف على أنه م ددل امف اميإ  ىنشتاءأفرز امخيااات اإلنيتانيإ: دت د تنيف خياا

قإ ملميدجيبين ملدركيز على اآلثاا ام يكريإ مع بل ال مخاطر د  يد م ددمإ اقط. مكن د ليمادنا امضيّ 

ا من حي  العت له ال أبكرانيا امشتتجاعإ ملدااع  مهذا امخياا دغاضتتت عن امف ا،د امم دملإ اوبستتع نطاق 

مثل هذه امخط   ا يمكن أن د ّار ا ا،د ىنيانيإ ا يبم فل سيك ن مها عن نفيها: ىكا نج تم اإن 

ا دأثير ااالع كبير على امق   ام يكريإ امربسيإ   بافما حدى د اير مالك آمن ىكا دت دجابز كييف. -أيض 
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مقابلة مع قائد األسطول 

 الخامس في البحرية األميركية

   

 

 

 الموضوع
 

، مع براد كوبر األدميرال في البحرية األميركية الذي الح معهد الشرق األوسط في واشنطنمقابلة بالل صعب لص

يشغل حالًيا منصب قائد القيادة المركزية للقوات البحرية األميركية، وقائد األسطول الخامس للواليات المتحدة 

 .2022آذار  28وقائد القوات البحرية المشتركة بتاريخ 

 

  أبرز ما ورد في المقابلة

  على صتتتت يد اممنطقإ أفرزها كان انضتتتتما  "ىستتتترا،يل" ىمى امقياال  اممركزيإ اوميركيإ دأثيرات عدّ  ●

مدبل بم اقفها دجاه  د قيع ادفاقات "أفراها " فين "ىستتتترا،يل" باإلماااتم بىعاال  د تتتت يب د ّله ا

 بأفرزها ىيران."ىسرا،يل" بد ّحدها ضد اممخاطر امدي د اله اممنطقإ 

د مل امقياال  اممركزيإ اوميركيإ على د زيز ام القات فين امدبل بديتتتتريع اإلنجازات بامدطّ اات على  ●

 كل ام  د بأفرزها على ص يد اومن امب ري. 

أعضتاء بي مل  9 ضتتّ ذي ياي هذا امنطا  بام" ISMC –امد اقد اومني امب ري امدفاعلي دت دأستيس " ●

 أشهر من اآلن. 6ريإ لديد  دف لنا عنها على اسد داث بحد  ف 

م حي  ستتديتتدخد  امذكاء ااصتتطناعي اي د زيز اام حد  امب ريإ امجديد  هي اوبمى من ن عها عاممي   ●

ا   ستتتطح امب ر البن ام الإ  اي م   45اومن امب ري عبر اعدماال امطا،رات امميتتتيَّر  بامدي د ّلم ممّد  

 ىمى امدزّبال فام ق ال.

ه امميتتيَّرات أّنها دبقي ام ين على ما يجري اي امب رم مما يقّلل من عمليات امقرصتتنإ دكمن أهميإ هذ ●

 باميرقإ بامد ّرط مليفن.

 ه  ام ين. اعاممي  به  ىيرانم  اامخطر اوكبر ىقليمي   ●

بقداادها ام رفيإم بن ن ني ى مم الهإ  يديإيامن بيإ بص اايخها امبام اىمكانادهيكمن خطر ىيران اي  ●

ها امدااع امج ي هذا امخطر عبر دق يإ ام القات فيننام بعبر استتتتد داث منظ مات الااعيإ لديد  بأهمّ 

 بدط ير اومن امب ري.  
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ملي ن الباا بىيقاف عمليات  660ستتتتاعدت د امفادنا اي اممنطقإ على ىيقاف عمليات دهريب فقيمإ  ●

 قط إ كانت ُمرَسلإ من ىيران ىمى اميمن. 9000ب دهريب سالح فما يقاا

 .IMSCع انضما  البٍل أكثر اي امميدقبل ىمى ىطاا ند قّ  ●

م بمكن هناك ف ض ااخدالاات اي امد تتتّ اات اعالقدنا ليد  مع امفرنيتتتيينم بن ن ن مل م هت ي مي   ●

 فشكل الا،ت.اي اممجال امب ريم مكّننا ن مل بند ابن م هت  اخاص   اأاّلت ىمى دبّنيهت حلف  

م تتيانإ اومن امب ري اي اممنطقإم بانضتتما  "ىستترا،يل" ىمينا  بامل ليتتديإنمدل  اإلمكانيات اممااليإ  ●

م خاصتتإ على صتت يد اإلمكانات امها،لإ امدي دملكها "ىستترا،يل" بمنظ مإ امدااع اممدطّ ا  اكان ىيجافي  

 مديها.

ي  اليإم بامب رينم باإلماااتم بم رم باواالن ● صب ت مديها ىمكانيات ف ريإم  امك يتم بام يدان أ بفاك

 بن ن ن مل م ها اقط على دط ير هذه اإلمكانياتم بم ابمإ د ليهها ىمى مكان اسدخدامها ام  يح.

مع امب رين ميس اقط على ام تتت يد ام يتتتكري فل على ام تتت يد اممجدم يم  امدينا عالقات ليد  لد   ●

يح دباالل امثقااات بدديح ملطالب ارصتتتتإ امد ّلت مع نذكر هنا اممدااس اوميركيإ اي امب رين امدي دد

 أطفال من مخدلف امجنييات.

البمإ مها الباها اي امشتتر  اوبستتطم وّن ىيران ستتدخداا  15البمإ من أصتتل  13ن ن امخياا اوبل متتتتتت  ●

 ام ين بس ايا بابسيام بامباق ن سيخداابننا ن ن.

ن على نفس امميتتد ق م هتم خاصتتإ أّنها ام القإ مع ام تتين هي عالقإ دناايتتيإم با يمكن أن نك  ●

. على ميد ق بزاَاَدي امدااع اوميركيإ بام ينيإ ام القات اآلن ليد م بمكن ا يمكن ااوبل عاممي   ام دبّ 

 ضمان أّنها سدبقى كذم .

 

 


