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تعمــل إدارة بايــدن مــع أوكرانيــا لتعزيــز دفاعاتهــا اإللكترونيــة كمــا 
أنهــا حــذرت مــن أن الهجمــات اإللكترونيــة يمكــن أن تكــون جــزءًا 
اســتقرار األمــن  النطــاق لزعزعــة  الروســية واســعة  الجهــود  مــن 

األوكرانــي.

وفــي إطــار الجهــود التــي تبذلهــا الواليــات المتحــدة، ســافرت آن 
القومــي  األمــن  مستشــار  نائــب  Anne Neuberger؛  نويبرغــر 
للبيــت األبيــض لشــؤون األمــن الســيبراني إلــى أوروبــا هذا األســبوع 
للمشــاركة مــع حلفــاء الواليــات المتحــدة فــي تعزيز دفاعات األمن 

الســيبراني ألوكرانيــا باعتبــاره أولويــة قصــوى لشــركاء الناتــو.

 Anne Neuberger وكذلــك مــن المقــرر أن تســافر آن نويبرغــر
إلــى بروكســل ووارســو لالجتمــاع مــع نظرائهــا فــي االتحــاد األوربــي 
للتشــاور مــع الناتــو حــول ســبل ردع وتعطيــل العــدوان الروســي ضــد 

أوكرانيــا والمناطــق المجــاورة لهــا.

وقــال مســؤول كبيــر فــي إدارة بايــدن: »لقــد بعثنــا رســالة واضحــة 
الــروس بالتنســيق مــع حلفائنــا وشــركائنا«. إذا كانــت  إلــى  جــًدا 

أوكرانيــا،  غــزو  مــن  والمزيــد  االســتقرار،  لزعزعــة  تســعى  روســيا 
فســنرد«.

أنــه »ال توجــد حالًيــا أي  الرغــم مــن  إنــه علــى  قــال المســؤولون 
تهديــدات محــددة حقيقيــة ألمــن الواليــات المتحــدة الداخلــي«، 
تصعيــد  فــي  بالتفكيــر  روســيا  قيــام  إمكانيــة  »يدركــون  فإنهــم 
البقيــة  تؤثــر علــى  قــد  المزعزعــة لالســتقرار بطــرق  إجراءاتهــا 

أوكرانيــا«. خــارج 

ويأتــي ســفر نويبرغــر بعــد يــوم واحــد فقــط مــن تهديــد الرئيــس 
بايــدن لروســيا بـــ »عواقــب ســريعة وخطيــرة« إذا اختــارت موســكو 
األخــذ  مــع  أوكرانيــا«،  ومهاجمــة  الدبلوماســية  عــن  »االبتعــاد 
باالعتبــار أن الواليــات المتحــدة وحلفائهــا يواصلــون »االســتعداد 

لــكل ســيناريو«.

وقــال مســؤول أمريكــي: »يجــب أن يبقــى العالــم متيقضــًا حــول 
علــى  للــرد  يكــون مســتعًدا  وأن  روســيا  بهــا  تقــوم  التــي  األعمــال 
مشــيًرا  جميعــًا«،  لنــا  األعمــال  تلــك  تمثلهــا  التــي  التهديــدات 

وسط تحذيرات من هجمات ألكترونية روسية محتملة
إدارة بايدن تعمل على تعزيز الدفاعات السيبرانية األوكرانية

وحســب قــول المســؤولين »ال توجــد حاليــاً 
الواليــات  ألمــن  حقيقيــة  تهديــدات  أي 

الداخلــي«. المتحــدة 
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إلــى أن اجتمــاع مجلــس األمــن الدولــي الــذي ُعقــد يــوم االثنيــن 
العالــم  تكلــم  فقــد  الدعــم«.  حشــد  فــي  حاســمة  »خطــوة  يمثــل 
بصــوت واحــد: حــول رفــض اســتخدام القــوة، والدعــوة إلــى خفــض 
التصعيــد العســكري، ودعــم الدبلوماســية كأفضــل طريــق للمضــي 
قدمــًا، ومطالبــة كل دولــة عضــو بالمحاســبة حــول االمتنــاع عــن 

العســكري علــى جيرانهــا«. العــدوان 

وتــم اإلعــالن عــن بيــان الرئيــس بايــدن فــي الوقــت الــذي اجتمــع 
فيــه مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة ألول مــرة لمناقشــة 
الوضــع الحالــي - حيــث تمركــز مــا يقــدر بنحــو 100000 جنــدي 
بالقــرب مــن حــدود أوكرانيــا، ممــا أثــار مخــاوف فــي الغــرب مــن 

حــدوث غــزو علــى أوكرانيــا.

كذلــك أعلنــت الســكرتير الصحفــي للبيــت األبيــض جيــن بســاكي 
أن إدارة بايدن قد طورت »حزم عقوبات محددة« للنخب الروســية 

وأفــراد أســرهم إذا غــزت موســكو أوكرانيــا.

بالقــرب  هــم  حددناهــم  الذيــن  »األفــراد  أن  بســاكي  وأوضحــت 
فــي  رئيســة  أدوارًا  ولهــم  الكرمليــن  مــن  المقربــة  الدائــرة  مــن 
ســلوك  فــي  متواطئــون  األقــل،  علــى  أو  الحكومــي  القــرار  صنــع 
الكرمليــن المزعــزع لالســتقرار«، مشــيرة إلــى أن« أن هــؤالء األفــراد 
تلــك  الغربيــة ســيتضررون مــن  الماليــة  »المرتبطيــن باألنظمــة 
واحــد  »جــزء  هــي  هــذه  العقوبــات  حــزم  أنَّ  مضيفــة  العقوبــات« 
فقــط« مــن جهــود إدارة بايــدن » لضــرب روســيا مــن جميــع الزوايــا«.

لكــن روســيا نفــت أنهــا تعتــزم شــن أي هجــوم. وقــال المســؤولون 
الــروس إنــه يجــب علــى الناتــو أن يتعهــد بعــدم الســماح ألوكرانيــا 
باالنضمام إلى الحلف، وكان هذا الطلب من بين مطالب أخرى، 

رفضتهــا الواليــات المتحــدة ودول حلــف الشــمال األطلســي.

وحــذر بايــدن، خــالل مكالمــة مــع الرئيــس األوكرانــي فولوديميــر 
مــن  الماضــي،  األســبوع   Volodymyr Zelenskyy زيلينســكي 

»احتماليــة بّينــة« لغــزو روســي خــالل شــهر شــباط.

محاولــة  أي  تشــهد  »ال  أوكرانيــا  إن  زيلينســكي  قــال  ذلــك،  ومــع 
تصعيــد و إن حشــد القــوات الروســية يمكــن أن يكــون محاولــة مــن 

قبــل موســكو لممارســة »ضغــوط نفســية« وبــث الذعــر.

 Dmitry بيســكوف  ديمتــري  الكرمليــن  باســم  المتحــدث  قــال 
Peskov إن »الهســتيريا التــي تــروج لهــا واشــنطن تثيــر الذعــر فــي 
أوكرانيــا، حيــث بــدأ النــاس تقريبــًا فــي حــزم حقائبهــم اســتعدادًا 

لخــط المواجهــة«.

 Vasily Nebenzya وانتقــد الســفير الروســي فاســيلي نيبينزيــا
الغــرب، مدعيــًا أنــه يحــاول شــن حــرب أوكرانيــة وجرهــا إلــى حيــز 

الوجــود.

بشــكل  حــدث  أراضينــا  داخــل  الروســية  القــوات  »نشــر  إن  وقــال 
متكــرر علــى مســتويات متفاوتــة مــن قبــل ولــم يســبب أي ذعــر علــى 
اإلطــالق«. وأمــا »المناقشــات حــول التهديــد بالحــرب اســتفزازية 

فــي حــد ذاتهــا«.

وأضــاف نيبينزيــا: »إنكــم تقريبــًا تدعــون إلــى ذلــك، وتريــدون أن 
يحــدث ذلــك، وتنتظــرون حدوثــه كمــا لــو كنتــم تريــدون أن تصبــح 

كلماتكــم حقيقــة«.

وقــال نيبينزيــا إن روســيا »ترفــض باســتمرار هــذه المزاعــم وهــذا 
بغــزو  تهديــد  أي  توجيــه  يتــم  لــم  أنــه  مــن حقيقــة  الرغــم  علــى 
مخطــط ألوكرانيــا مــن شــفاه أي سياســي روســي أو أيــة شــخصية 

عامــة طــوال هــذه الفتــرة«.

فــي األســبوع الماضــي، وضــع وزيــر الدفــاع األمريكــي لويــد أوســتن 
Lloyd Austin 8500 جنــدي أمريكــي فــي حالــة تأهــب قصــوى 

كمبــادرة دعــم وطمأنــة حلفــاء الناتــو فــي أوروبــا الشــرقية.

وفيمــا يتعلــق بتعليقــات نيبينزيــا، قالــت بســاكي إن »وجهــة نظــر 
بــاب الدبلوماســية يجــب أن يكــون مفتوحــًا  إدارة بايــدن هــي أن 

دائمــًا«.


