
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 
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4 
- 1

ة  
فح

ص

العدد 91   •  16 يناير  2023

asbab.gp@asbab_gp@سياقات

الغرب يسّرع إمدادات األسلحة ألوكرانيا 
في مؤشر على قرار مواصلة الحرب

شـهد األسـبوع األول مـن شـهر يناير/كانـون الثانـي الجـاري سلسـلة إعالنات من واشـنطن وبرلين شـهد األسـبوع األول مـن شـهر يناير/كانـون الثانـي الجـاري سلسـلة إعالنات من واشـنطن وبرلين 
وباريـس بإرسـال مركبـات قتـال حديثـة إلـى أوكرانيا للمـرة األولى منذ بداية الغزو الروسـي؛ حيث وباريـس بإرسـال مركبـات قتـال حديثـة إلـى أوكرانيا للمـرة األولى منذ بداية الغزو الروسـي؛ حيث 
أعلنـت الواليـات المتحـدة وألمانيـا عـن تزويـد أوكرانيـا بــ أعلنـت الواليـات المتحـدة وألمانيـا عـن تزويـد أوكرانيـا بــ 5050 مركبـة قتاليـة مـن طـراز “برادلـي”  مركبـة قتاليـة مـن طـراز “برادلـي” 
))Bradley M2Bradley M2(، و(، و4040 مركبة قتال مشاة من طراز “ماردر” ) مركبة قتال مشاة من طراز “ماردر” )MarderMarder( على التوالي، باإلضافة ( على التوالي، باإلضافة 
لمنظومـة الدفـاع الجـوي باتريـوت مقدمـة مـن ألمانيـا. بينمـا تعهـدت فرنسـا بإرسـال عـدد لمنظومـة الدفـاع الجـوي باتريـوت مقدمـة مـن ألمانيـا. بينمـا تعهـدت فرنسـا بإرسـال عـدد 
غيـر معلـوم مـن مركبـات االسـتطالع المدرعـة )غيـر معلـوم مـن مركبـات االسـتطالع المدرعـة )AMX-10 RCAMX-10 RC( والتـي توصـف مجـازًا علـى أنها ( والتـي توصـف مجـازًا علـى أنها 

دبابـات خفيفـة ذات عجالت.دبابـات خفيفـة ذات عجالت.
 ) )Leopard 2Leopard 2( ”( ”22  فـي سـياق متصـل؛ أعلنـت بولنـدا أنهـا سـتنقل سـرية مـن دبابـات “ليوبـاردفـي سـياق متصـل؛ أعلنـت بولنـدا أنهـا سـتنقل سـرية مـن دبابـات “ليوبـارد
ألمانيـة الصنـع إلـى أوكرانيـا، ألمانيـة الصنـع إلـى أوكرانيـا، كمـا نقلـت بعـض المصـادر أن هناك مناقشـات جارية فـي بريطانيا كمـا نقلـت بعـض المصـادر أن هناك مناقشـات جارية فـي بريطانيا 

.).)Challenger 2Challenger 2( ( ””22 حـول تسـليم أوكرانيـا دبابـة القتـال البريطانيـة “تشـالنجر حـول تسـليم أوكرانيـا دبابـة القتـال البريطانيـة “تشـالنجر

تختلـف المركبـات القتاليـة المرسـلة إلـى أوكرانيـا بشـكل كبيـر عـن دبابـات القتـال الرئيسـية، فهي تختلـف المركبـات القتاليـة المرسـلة إلـى أوكرانيـا بشـكل كبيـر عـن دبابـات القتـال الرئيسـية، فهي 
عبـارة عـن مركبـات قتـال مدرعـة أصغـر حجمـًا وأكثـر قـدرة علـى الحركـة مـن الدبابـات،عبـارة عـن مركبـات قتـال مدرعـة أصغـر حجمـًا وأكثـر قـدرة علـى الحركـة مـن الدبابـات، كمـا أنهـا  كمـا أنهـا 
مجهـزة بمدفـع رئيسـي مـن عيـار أصغر مـن الدبابـة النموذجيـة، فهي مخصصة لالسـتخدام مجهـزة بمدفـع رئيسـي مـن عيـار أصغر مـن الدبابـة النموذجيـة، فهي مخصصة لالسـتخدام 
فـي مجموعـة مـن األدوار المتنوعـة، تشـمل نقـل القـوات ودعـم المشـاة والقيـام بمهـام فـي مجموعـة مـن األدوار المتنوعـة، تشـمل نقـل القـوات ودعـم المشـاة والقيـام بمهـام 

االستطالع. االستطالع. 
يمكننا النظر إلى تأثير هذه اإلمدادات على ساحة المعركة في أوكرانيا من أكثر من يمكننا النظر إلى تأثير هذه اإلمدادات على ساحة المعركة في أوكرانيا من أكثر من زاوية:زاوية:

األسـلحة  اسـتخدام  فـي  الشـروع مباشـرة  أوكرانيـا  تسـتطيع  لـن  العملياتيـة،  الناحيـة  األسـلحة مـن  اسـتخدام  فـي  الشـروع مباشـرة  أوكرانيـا  تسـتطيع  لـن  العملياتيـة،  الناحيـة  مـن 
الغربيـة الجديـدة، إذ إن هـذه المركبـات تتطلـب عدة أسـابيع للتدريب على التشـغيل، وكذلك الغربيـة الجديـدة، إذ إن هـذه المركبـات تتطلـب عدة أسـابيع للتدريب على التشـغيل، وكذلك 
إنشـاء مسـارات لوجيسـتية لتوفيـر قطـع الغيـار، فـي حيـن أن وجـود عـدة أنظمـة مختلفـة إنشـاء مسـارات لوجيسـتية لتوفيـر قطـع الغيـار، فـي حيـن أن وجـود عـدة أنظمـة مختلفـة 
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للمركبات )أمريكية-ألمانية-فرنسـية( يجعل هذه العملية أكثر تعقيدًا ويزيد من حجم التحديات للمركبات )أمريكية-ألمانية-فرنسـية( يجعل هذه العملية أكثر تعقيدًا ويزيد من حجم التحديات 
اللوجيستية.اللوجيستية.

مـن الناحيـة التكتيكيـة، تمنـح المركبـات المدرعة القوات األوكرانية قـدرًا أكبر من خفة الحركة مـن الناحيـة التكتيكيـة، تمنـح المركبـات المدرعة القوات األوكرانية قـدرًا أكبر من خفة الحركة 
والقدرة على دعم وحماية قوات المشـاة أثناء نقلها إلى سـاحة المعركة، السـيما مع مواصلة والقدرة على دعم وحماية قوات المشـاة أثناء نقلها إلى سـاحة المعركة، السـيما مع مواصلة 
روسـيا شـن هجمـات بطائـرات بـدون طيـار علـى المشـاة األوكرانيـة، باإلضافـة إلـى قدرتهـا على روسـيا شـن هجمـات بطائـرات بـدون طيـار علـى المشـاة األوكرانيـة، باإلضافـة إلـى قدرتهـا على 

توجيـه ضربـات للدبابـات الروسـية حيـث إنها مزودة بنظام صواريـخ مضادة للدبابات.توجيـه ضربـات للدبابـات الروسـية حيـث إنها مزودة بنظام صواريـخ مضادة للدبابات.
بالرغـم مـن صعوبـة تحديـد العواقـب االسـتراتيجية التـي سيتسـبب فيهـا دخـول المركبـات بالرغـم مـن صعوبـة تحديـد العواقـب االسـتراتيجية التـي سيتسـبب فيهـا دخـول المركبـات 
الغربيـة الحديثـة سـاحة المعركـة بيـن روسـيا وأوكرانيـا فـي الوقـت الحالـي، فمـن المحتمـل أن الغربيـة الحديثـة سـاحة المعركـة بيـن روسـيا وأوكرانيـا فـي الوقـت الحالـي، فمـن المحتمـل أن 
تساهم مركبات برادلي األمريكية بجانب المركبات األلمانية والفرنسية في تعزيز قدرات القوات تساهم مركبات برادلي األمريكية بجانب المركبات األلمانية والفرنسية في تعزيز قدرات القوات 
األوكرانيـة ومنحهـا فعاليـة أكبـر فـي “عمليـات األسـلحة المشـتركة”، حيـث يمكـن إشـراكها إلـى األوكرانيـة ومنحهـا فعاليـة أكبـر فـي “عمليـات األسـلحة المشـتركة”، حيـث يمكـن إشـراكها إلـى 
جانـب الدبابـات والمشـاة. كمـا أن القـدرات العاليـة للمركبـات علـى المنـاورة إلـى جانـب سـرعتها جانـب الدبابـات والمشـاة. كمـا أن القـدرات العاليـة للمركبـات علـى المنـاورة إلـى جانـب سـرعتها 

الكبيـرة نسـبيًا ستسـمح ألوكرانيـا بتحقيـق نجاحـات فـي االشـتباكات الصغيـرة.الكبيـرة نسـبيًا ستسـمح ألوكرانيـا بتحقيـق نجاحـات فـي االشـتباكات الصغيـرة.
علـى الجانـب الروسـي؛ تواصـل القـوات الروسـية اسـتخدام العقيـدة السـوفيتية القديمـة علـى الجانـب الروسـي؛ تواصـل القـوات الروسـية اسـتخدام العقيـدة السـوفيتية القديمـة 
باعتبـار أن غالبيـة السـالح األوكرانـي ينتمـي إلـى منظومة التسـليح السـوفيتية، وهـو أمر يجري باعتبـار أن غالبيـة السـالح األوكرانـي ينتمـي إلـى منظومة التسـليح السـوفيتية، وهـو أمر يجري 
تغييـره بصـورة جذريـة خـالل الحرب، األمر الذي يسـتلزم من روسـيا تغييرا فـي نهجها التكتيكي تغييـره بصـورة جذريـة خـالل الحرب، األمر الذي يسـتلزم من روسـيا تغييرا فـي نهجها التكتيكي 
لمواجهـة األسـلحة الغربيـة المتزايـدة التـي وصلـت إلـى أوكرانيـا حتـى تتجنـب تكبـد أي خسـائر لمواجهـة األسـلحة الغربيـة المتزايـدة التـي وصلـت إلـى أوكرانيـا حتـى تتجنـب تكبـد أي خسـائر 

علـى نطاق واسـع.علـى نطاق واسـع.
تفتقـر أوكرانيـا إلـى دبابـات قتاليـة حديثـة فـي معاركهـا مـع القـوات الروسـيةتفتقـر أوكرانيـا إلـى دبابـات قتاليـة حديثـة فـي معاركهـا مـع القـوات الروسـية حيـث تحتـاج إلـى  حيـث تحتـاج إلـى 
نحـو نحـو 300300 دبابـة وكذلـك مـن  دبابـة وكذلـك مـن 600600 إلـى  إلـى 700700 مركبات مدرعـة و مركبات مدرعـة و500500 مدفع هاوتزر لتمكنها من صد  مدفع هاوتزر لتمكنها من صد 
الهجمـات الروسـية، الهجمـات الروسـية، واألهـم مـن ذلـك لتمنـح أوكرانيـا القـدرة علـى شـن هجـوم مضـاد جديـد علـى واألهـم مـن ذلـك لتمنـح أوكرانيـا القـدرة علـى شـن هجـوم مضـاد جديـد علـى 
القـوات الروسـية، باإلضافـة إلـى حاجـة كييـف للحصـول علـى أنظمة دفـاع جوي إضافيـة لمواجهة القـوات الروسـية، باإلضافـة إلـى حاجـة كييـف للحصـول علـى أنظمة دفـاع جوي إضافيـة لمواجهة 
القصـف الروسـي الـذي ارتفعـت وتيرتـه فـي الشـهور األخيـرة علـى المـدن والبنيـة التحتيـة الحيويـة القصـف الروسـي الـذي ارتفعـت وتيرتـه فـي الشـهور األخيـرة علـى المـدن والبنيـة التحتيـة الحيويـة 

األوكرانية.األوكرانية.
أثبتـت مجريـات الحـرب أن االحتيـاج األكثـر إلحاحـًا للقـوات األوكرانيـة -بجانـب الدبابـات الحديثـة- أثبتـت مجريـات الحـرب أن االحتيـاج األكثـر إلحاحـًا للقـوات األوكرانيـة -بجانـب الدبابـات الحديثـة- 
هـو اسـتكمال منظومـة تسـليح مصممـة على الطراز الغربي،هـو اسـتكمال منظومـة تسـليح مصممـة على الطراز الغربي، حيـث مازالت أوكرانيـا تعتمد بصورة  حيـث مازالت أوكرانيـا تعتمد بصورة 
ملموسـة علـى ملموسـة علـى منظومـة التسـليح السـوفيتية القديمـة،منظومـة التسـليح السـوفيتية القديمـة، األمـر الـذي يجعلهـا تواجـه أزمـات متكـررة  األمـر الـذي يجعلهـا تواجـه أزمـات متكـررة 
بشـأن سالسـل التوريد الخاصة بالذخيرة وقطع الغيار الروسـية، والتي تحصل عليها من خالل شـراء بشـأن سالسـل التوريد الخاصة بالذخيرة وقطع الغيار الروسـية، والتي تحصل عليها من خالل شـراء 
المعـدات أو المخزونـات المسـتعملة مـن دول شـرق أوروبـا، وهـي تدابيـر مؤقتـة ال يمكـن االعتمـاد المعـدات أو المخزونـات المسـتعملة مـن دول شـرق أوروبـا، وهـي تدابيـر مؤقتـة ال يمكـن االعتمـاد 

عليهـا فـي المـدى المتوسـط والبعيد.عليهـا فـي المـدى المتوسـط والبعيد.
منـذ بدايـة الغـزو الروسـي ألوكرانيـا أرسـلت الواليـات المتحـدة أكثـر مـن منـذ بدايـة الغـزو الروسـي ألوكرانيـا أرسـلت الواليـات المتحـدة أكثـر مـن 20002000 مركبـة قتالية مركبـة قتالية  إلى إلى 
أوكرانيـا، بمـا فـي ذلـك مئـات المركبـات المقاومـة لأللغام وعربـات همفـي )أوكرانيـا، بمـا فـي ذلـك مئـات المركبـات المقاومـة لأللغام وعربـات همفـي )HumveesHumvees(،(، وتقدم  وتقدم 
واشـنطن المركبـات المدرعـة “برادلـي” ضمـن حزمة مسـاعدات إلـى أوكرانيا تبلغ قيمتهـا واشـنطن المركبـات المدرعـة “برادلـي” ضمـن حزمة مسـاعدات إلـى أوكرانيا تبلغ قيمتهـا 2.52.5 مليار  مليار 
دوالر، وتعـد الواليـات المتحـدة أكبـر مسـاهم فـي المسـاعدات ألوكرانيـا، حيـث أرسـلت مـا يناهـز دوالر، وتعـد الواليـات المتحـدة أكبـر مسـاهم فـي المسـاعدات ألوكرانيـا، حيـث أرسـلت مـا يناهـز 4848  
مليـار دوالر فـي شـكل دعـم عسـكري ومالـي وإنسـاني ألوكرانيـا منـذ بدايـة الغـزو الروسـي، مـع مليـار دوالر فـي شـكل دعـم عسـكري ومالـي وإنسـاني ألوكرانيـا منـذ بدايـة الغـزو الروسـي، مـع 

وعـود بــ وعـود بــ 4444 مليـار دوالر أخـرى. مليـار دوالر أخـرى.

التحليل: توترات صربيا وكوسوفو هل تضع أوروبا على أعتاب حرب جديدة؟
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ص 03

ســـيـــاقـــات

واشـنطن  ـض  ُتخفِّ أن  المرجـح  غيـر  فمـن  األمريكيـة،  الداخليـة  السياسـة  تقلبـات  مـن  واشـنطن وبالرغـم  ـض  ُتخفِّ أن  المرجـح  غيـر  فمـن  األمريكيـة،  الداخليـة  السياسـة  تقلبـات  مـن  وبالرغـم 
مسـاعداتها المالية والعسـكرية ألوكرانيا، أو أن يتراجع التزام واشـنطن تجاه دعم أوكرانيا عسـكريا، مسـاعداتها المالية والعسـكرية ألوكرانيا، أو أن يتراجع التزام واشـنطن تجاه دعم أوكرانيا عسـكريا، 
األخيـرة واسـتعادة مدينـة “خيرسـون” “خيرسـون”  الشـهور  التـي حققتهـا كييـف فـي  النجاحـات  األخيـرة واسـتعادة مدينـة خاصـة مـع  الشـهور  التـي حققتهـا كييـف فـي  النجاحـات  خاصـة مـع 

االسـتراتيجية االسـتراتيجية والتـي مثلـت دافعـا قويـا لـإدارة األمريكيـة لمواصلـة دعمهـا ألوكرانيـا.والتـي مثلـت دافعـا قويـا لـإدارة األمريكيـة لمواصلـة دعمهـا ألوكرانيـا.
فـي الجانـب اآلخـر؛ تبـدو حكومـة ألمانيـا أكثـر تحفظـًا فـي دعمهـا العسـكري ألوكرانيـا مقارنة فـي الجانـب اآلخـر؛ تبـدو حكومـة ألمانيـا أكثـر تحفظـًا فـي دعمهـا العسـكري ألوكرانيـا مقارنة 
العسـكري  إنفاقهـا  برليـن  زيـادة  الرغـم مـن  العسـكري وذلـك علـى  إنفاقهـا  برليـن  زيـادة  الرغـم مـن  وذلـك علـى  المتحـدة وبريطانيـا وفرنسـا،  المتحـدة وبريطانيـا وفرنسـا، بالواليـات  بالواليـات 
وتحولهـا البـارز نحـو وتحولهـا البـارز نحـو إعـادة التسـّلح؛إعـادة التسـّلح؛ حيـث تتعامـل مـع التطـورات الميدانيـة فـي سـاحة المعركـة بيـن  حيـث تتعامـل مـع التطـورات الميدانيـة فـي سـاحة المعركـة بيـن 
روسيا وأوكرانيا من خالل محددين رئيسيين: عدم الدفع بمعدات تسليح متطورة ألوكرانيا، وعدم روسيا وأوكرانيا من خالل محددين رئيسيين: عدم الدفع بمعدات تسليح متطورة ألوكرانيا، وعدم 
اتخـاذ خطـوات للدعـم العسـكري بشـكل منفـرد عـن واشـنطن وباقـي الحلفـاء الغربيين. وتسـتهدف اتخـاذ خطـوات للدعـم العسـكري بشـكل منفـرد عـن واشـنطن وباقـي الحلفـاء الغربيين. وتسـتهدف 

ألمانيـا مـن خـالل تلـك المحـددات عـدم االنخـراط فـي مواجهـة مباشـرة ومفتوحـة مـع روسـيا.ألمانيـا مـن خـالل تلـك المحـددات عـدم االنخـراط فـي مواجهـة مباشـرة ومفتوحـة مـع روسـيا.
مـن  أو  الحكومـي  االئتـالف  أحـزاب  داخـل  مـن  سـواء  للمستشـارية  المحليـة  االنتقـادات  مـن لكـّن  أو  الحكومـي  االئتـالف  أحـزاب  داخـل  مـن  سـواء  للمستشـارية  المحليـة  االنتقـادات  لكـّن 
المعارضـة تشـكل ضغطـا علـى موقـف برلين؛المعارضـة تشـكل ضغطـا علـى موقـف برلين؛ حيث قالت رئيسـة لجنة الدفاع فـي البرلمان األلماني  حيث قالت رئيسـة لجنة الدفاع فـي البرلمان األلماني 
“مـاري آغنيـس شتراك-تسـيمرمان” إن “حجـة” المستشـارية بعـدم اتخـاذ قرارات منفـردة بخصوص “مـاري آغنيـس شتراك-تسـيمرمان” إن “حجـة” المستشـارية بعـدم اتخـاذ قرارات منفـردة بخصوص 
تقديـم الدعـم العسـكري ألوكرانيـا بطلـت، فـي إشـارة إلـى القـرار الفرنسـي بمنـح دبابـات خفيفـة تقديـم الدعـم العسـكري ألوكرانيـا بطلـت، فـي إشـارة إلـى القـرار الفرنسـي بمنـح دبابـات خفيفـة 
لكييـف. لكييـف. وال ينظـر داخليـا لهـذا األمـر فقـط مـن زاويـة االلتـزام األلمانـي بدعـم أوكرانيـا، ولكـن مـن وال ينظـر داخليـا لهـذا األمـر فقـط مـن زاويـة االلتـزام األلمانـي بدعـم أوكرانيـا، ولكـن مـن 
زاويـة النظـر لـدور ألمانيـا أوروبيـا وتنافسـها التقليـدي مع فرنسـا، والـذي يحتم علـى برلين اتخاذ زاويـة النظـر لـدور ألمانيـا أوروبيـا وتنافسـها التقليـدي مع فرنسـا، والـذي يحتم علـى برلين اتخاذ 

زمـام المبـادرة.زمـام المبـادرة.

الخالصة
تأتي خطوة تزويد أوكرانيا بمركبات حديثة في إطار استراتيجية الحلفاء األمريكيين واألوروبيين تأتي خطوة تزويد أوكرانيا بمركبات حديثة في إطار استراتيجية الحلفاء األمريكيين واألوروبيين 
والتـي تعتمـد علـى مواصلـة دعـم أوكرانيـا وتعزيـز قدراتهـا علـى الدفـاع، بمـا يضمـن اسـتنزاف والتـي تعتمـد علـى مواصلـة دعـم أوكرانيـا وتعزيـز قدراتهـا علـى الدفـاع، بمـا يضمـن اسـتنزاف 
روسـيا عسـكريا، ويحقق هدف الغرب الرئيسـي بإلحاق هزيمة اسـتراتيجية بموسـكو، حتى لو كانت روسـيا عسـكريا، ويحقق هدف الغرب الرئيسـي بإلحاق هزيمة اسـتراتيجية بموسـكو، حتى لو كانت 

هزيمـة “غيـر كاملـة” مـن الناحيـة الميدانية.هزيمـة “غيـر كاملـة” مـن الناحيـة الميدانية.
ال تؤكـد خطـوة إرسـال مركبـات قتاليـة متطـورة فقـط علـى االلتـزام الغربـي بدعـم ومسـاعدة ال تؤكـد خطـوة إرسـال مركبـات قتاليـة متطـورة فقـط علـى االلتـزام الغربـي بدعـم ومسـاعدة 
أوكرانيـا، ولكـن األهـم مـن ذلـك أنهـا توجـه إلـى موسـكو رسـالة تؤكـد علـى اسـتعداد الغـرب لحـرب أوكرانيـا، ولكـن األهـم مـن ذلـك أنهـا توجـه إلـى موسـكو رسـالة تؤكـد علـى اسـتعداد الغـرب لحـرب 
طويلـة، تشـير تقديـرات غربيـة إلـى أنهـا مسـتمرة عـام ونصف علـى األقل )حتى منتصـف طويلـة، تشـير تقديـرات غربيـة إلـى أنهـا مسـتمرة عـام ونصف علـى األقل )حتى منتصـف 20242024(. (. 
ال تـزال اإلمـدادات العسـكرية فـي المجمـل تسـتهدف تعزيـز دفاعـات أوكرانيـا وليـس تطويـر ال تـزال اإلمـدادات العسـكرية فـي المجمـل تسـتهدف تعزيـز دفاعـات أوكرانيـا وليـس تطويـر 
إمكانياتهـا للقيـام بهجـوم مضـاد واسـع السـتعادة األراضـي التـي احتلتهـا روسـيا.إمكانياتهـا للقيـام بهجـوم مضـاد واسـع السـتعادة األراضـي التـي احتلتهـا روسـيا. وبالرغـم أن  وبالرغـم أن 
تزويـد أوكرانيـا بدبابـات قتاليـة حديثـة )أبرامـز األمريكية وليوبارد األلمانية( ال يزال قيد المناقشـة بين تزويـد أوكرانيـا بدبابـات قتاليـة حديثـة )أبرامـز األمريكية وليوبارد األلمانية( ال يزال قيد المناقشـة بين 
واشـنطن وحلفائهـا، إال أنـه مـن المرجـح أن يتوصلـوا فـي وقت قريب إلى اتفاق بتزويـد أوكرانيا بتلك واشـنطن وحلفائهـا، إال أنـه مـن المرجـح أن يتوصلـوا فـي وقت قريب إلى اتفاق بتزويـد أوكرانيا بتلك 
الدبابـات. وسـتتوقف أهميـة هـذا االتفـاق علـى عـدد الدبابـات التـي سـيمنحها الغـرب ألوكرانيـا ومـا الدبابـات. وسـتتوقف أهميـة هـذا االتفـاق علـى عـدد الدبابـات التـي سـيمنحها الغـرب ألوكرانيـا ومـا 
إذا كانـت كافيـة لضمـان تغييـر اسـتراتيجي فـي سـاحة المعركـة، وتوفـر منظومـات الدفـاع الجـوي إذا كانـت كافيـة لضمـان تغييـر اسـتراتيجي فـي سـاحة المعركـة، وتوفـر منظومـات الدفـاع الجـوي 

الالزمـة لحمايـة القـوات البريـة فـي أي تحـرك هجومـي واسـع.الالزمـة لحمايـة القـوات البريـة فـي أي تحـرك هجومـي واسـع.
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