
71 ـلا � ةيليئارسالا ةموكحلا تنلعأ
�إ لصوتلا م1202 ريا7ف/طابش نم
Øقـــــي يروسلا ماـــــظـــــنـــــلا عـــــم قاـــــفـــــتا
مهو ،+2روس ىرسأ3 حارس قالطإب
لاهنو ناديبعلا قراطو +سح دمحم
لباقم ةيليئارسإلا نوجسلا نم تقملا
ةنطاوم حارس يروسلا ماظنلا قالطإ
متو أطخلاب دودحلا تزاتجا ةيليئارسا
 .ةرطينقلا ةظفاحم � اهلاقتعا

ةــــــموــــــكــــــحـــــــلا هـــــــتـــــــفصو يذـــــــلا قاـــــــفـــــــتالا
كلذ دعب حضتا wاسنإلاب ةيليئارسالا
اهنع تفشك ة2رسً اطورش لمحي هنأ

،ةيليئارسإلا تونورحا توعيدي ةفيحص
ةصاخ رداصم نع ةفيحصلا تلقنو
يتئمو نويلم غلبم تعفد ليئارسا نأ
ددحم rغ ددعلً انمث ايسورل رالود فلأ

�ورلا كينتوبس حاقل تاعرج نم
تبــــلــــط ةــــفــــيـــــحصلا بسحـــــبو .ا2روسل
ظافحلا ةيليئارسالا ةموكحلا نم ايسور
نكل ،حاقللاب قلعتملا دنبلا ة2رس !ع
عفد امم 7خلا تبرس مالعإلا لئاسو
لوقلا �إ وهاينتن ءارزولا سيئر
مbحي هنأ

.رمألا نع ثيدحلا مدعب ايسور ةبغر
7ع يروسلا ماظنلا ىفن ،هتهج نم
ةـــيـــمسرـــلا ءاـــبـــنألا ةــــلاــــكو هــــترشن ناــــيــــب
لــــئاسو ناــــيــــبــــلا مــــهـــــتاو ،7خـــــلا )اـــــناس(
ةروص عيملتب 7خلا ترشن يتلا مالعإلا
�إ ةءاسإلاو ،�يــــــــئارسإلا لالـــــــــتـــــــــحالا

rشي .+2روسلا ىرسألا ر2رحت ةيلمع
ةجرد عفر ايسور ةبغر �ا قافتالا اذه
يروسلا ماظنلا +ب لماعتلاو قيسنتلا

ي7��ا ��6�
ما�روأ ��!�ا�

ةيقافتا ايسور ىعرت له
؟ليئارساو ايروس نيب مالس

هتفصو يذلا قافتالا
ةيليئارسالا ةموكحلا
كلذ دعب حضتا يناسنإلاب
ةيرسً اطورش لمحي هنأ

ةفيحص اهنع تفشك
تونورحا توعيدي
تلقنو ،ةيليئارسإلا
ةصاخ رداصم نع ةفيحصلا
غلبم تعفد ليئارسا نأ

رالود فلأ يتئمو نويلم
ريغ ددعلً انمث ايسورل

حاقل تاعرج نم ددحم
 .ايروسل يسورلا كينتوبس

	�ر��
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طارخنا �إ ىرسأ لدابت نم ليئارساو
�ةيمارلا اهدوهجلً ارارمتسا اياضق 
هق2وستو يروسلا ماظنلا جاتنإ ةداعإل
ً.ايلودوً ايبرع
يركسعلا قيسنتلا
يليئارسالا-يسورلا
�ورلا يركسعلا لخدتلا ءدب ذنم

�،5102 7مــــــــتـــــــــبس/لوـــــــــلـــــــــيأ � ا2روس 
�يتكت لكشب قسنت اهنأ ايسور تنلعأ

+ب ثداوح لوصح عنمل ليئارسا عم
هيلع تدكأ يذلا رمألا وهو ،+تلودلا
ً.ارارم ةيليئارسالا ةموكحلا
لمشت يتلا ،ا2روس بونج ايسور 7تعت
،ةرطينقلاو ءاد2وسلاو اعرد تاظفاحم
ا2روس � اهحلاصمل ةيمهأ تاذ ةقطنم
يرـــئاشعـــلا طاـــبـــترالاـــف ،باـــبسأ ةدــــعــــل
ف2ر عـــــم ةرـــــطـــــيـــــنـــــقــــــلاو اــــــعرد ªاــــــهأ +ب
7تعُي امك ،يبرغلاو يبونجلا قشمد
ة2روسلا دودحلا !ع رباج-بيصن 7عم
ةكرحلا 7ع يروسلا داصتقاللً امهم
ةفاضإلاب ،جيلخلا لود �إ ة2راجتلا
دودحلا برق ددمتلا وكسوم ةبغر �إ

ةحاسلا !ع 7كأ رود بعلل ةيليئارسالا
تعـــــفد باـــــبسألا هذـــــه لـــــك ،ةـــــيـــــلودـــــلا
عــــــم نواــــــعــــــتــــــلا !ع زــــــيــــــكbلا �إ اـــــــيسور
�إ تلصوت ىتح 7كأ لكشب ليئارسإ
� ةضراعملا لئاصف عم ةندهلا قافتا

� ةرـــطـــيـــنـــقـــلاو اــــعرد يتــــظــــفاــــحــــم 7102
ةدـــحـــتملا تاـــيالوـــلا عـــم تاـــثـــحاـــبـــم دــــعــــب
لــــئاصفــــل ةــــمــــعادـــــلا لودـــــلاو ندرألاو
ةرطيسلا ةيغب ،بونجلا � ةضراعملا

ةداعتسا دعبو .اهف2رو قشمد !ع
يتظفاحم !ع ةرطيسلا ماظنلا تاوق
� ا2روس بوــــنــــج ةرــــطــــيــــنـــــقـــــلاو اـــــعرد
ثوـــعـــبــــم نــــلــــعأ ،8102 وـيــلوــي/زوــمــت
ردنسكلأ ا2روس �إ �ورلا سيئرلا

نم ةموعدملا تاوقلا نأ فييتن2رفال
دودحلا نعً اديعب تبحسنا دق ناريإ
ةيسورلا تاوقلا تماق امك ،ةيليئارسالا
ممألا ةوق عم ةكbشم تا2رود rيستب
كاـــــــــــــبـــــــــــــتشالا ضف ةـــــــــــــبــــــــــــــقارمل ةدــــــــــــــحــــــــــــــتملا

FODNU،طاقن ءاشنإ ايسور تنلعأو
نالوــــجــــلا � ةــــتــــقؤم ة2رــــكسع ةـــــبـــــقارـــــم
 .ةدحتملا ممألا تاوق ةدعاسمل

ىلع ةيليئارسإلا تاراغلا
ايروس

ا2روس � ليئارسا ةيجيتاbسا زكترت
يروسلا بونجلا ناريإ ل2وحت مدع !ع
7ع ليئارسإ نمأ ديدهتل ةدعاق �إ
ذيفنتو ،خ2راوص قالطإ تاصنم رشن
�إ للست تايلمع هللا بزح �تاقم
تاوبع عرزل ةيليئارسالا دودحلا لخاد
rيغت ليئارسا 7تعت ال نكل ،ةفسان
.اهتيجيتاbسا نمض يروسلا ماظنلا

وجلا حالسل ايسور عم قيسنتلا حمس
!ع تابرضلا تائم نش �يئارسإلا

ةـطـبــترملا تاــيشيــلــيــمــلــل ةــعــباــت عــقاوــم
شيج عقاومو wاريإلا يروثلا سرحلاب
نم تارشعلا لتقم �إ تدأ ماظنلا

هذه تعزوتو .تايشيليملا هذه �تاقم
ة2روسلا تاظفاحملا بلغأ � تابرضلا

روزلا ريد �إً ابونج قشمدو اعرد نم
ةظفاحموً ابرغ هامح ف2ربً ارورمً اقرش
هذــــــه فدــــــه نــــــكـــــــي مـــــــل .ًالاـــــــمش بلـــــــح

لب ناريإب ةطبترملا تايشيليملا تابرضلا
زكارمو ماظنلا شيج عقاوم تفدهتسا
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ر2وطتو عينصت نع ةلوؤسم ثاحبأ
ليئارسإ اه7تعت ىدملا ةديعب خ2راوص

لعف در .�خادلا اهنمألً ارشابمً اديدهت
ًادودحم ناك تابرضلا هذه !ع ماظنلا
دض ة2ركسعلا ةردقلا فعضل ةرظن

قالطإب ىفتكأو �يئارسالا وجلا حالس
تارـــــــــئاـــــــــطـــــــــلا دض وــــــــــج-ضرأ خ2راوص

نـــكــــل ،اــــهــــبــــيصت نأ نود ةــــيــــلــــيــــئارسالا
عيسوت �ا �يئارسالا ناrطلا تعفد
خ2راوصلا قالــــــطإ تاصنــــــم فادـــــــهـــــــتسا

ةروطتملا يوجلا عافدلا ةموظنم ىتحو
ةموظنم فدهتست مل نكل ،rستناب

003-Sاهعقاوم برق ايسور اهترشن يتلا
رهظُي اذهو .8102 رخاوأ � ة2ركسعلا
ماظنلا ةيامحب ةمتهم نكت مل ايسور نأ

تناك ام ردقب ةيليئارسالا تابرضلا نم
،ا2روس � اهتاوق نمأ ةيامحب ةمتهم
نأ اـــــــيسور مـــــــلـــــــعـــــــت ،تقوـــــــلا سفــــــــن �و
ررض ببست نل ةيليئارسالا تابرضلا
نأ ذإ ماظنلا ةينبل يقيقح ديدهت وأ

دودحم ماظنلا دونج نم !تقلا ددع
عقاوم تابرضلا فدهتست ملو ،ةياغلل

لئاصف عم لاتقلا طوطخ !ع ة2ركسع
امك ا2روس برغ لامش � ةضراعملا
.ماظنلا شيج � طابض فدهتست مل
ةرتفلا يف قيسنتلا دايدزا
ةريخألا
عفد ةrخألا ةbفلا � ايسور فدهت
�إ ةــيــلــيــئارسالا-ة2روسلا تاـــقالـــعـــلا

ةداعإل اهدوهج نمض ديدج ىوتسم
تدجوو ً،ايلود يروسلا ماظنلا ليهأت
+يليئارسالا دونجلا تافر � ايسور

�قــــــــيسنــــــــتــــــــلا ةدا2زـــــــــل ةصرـــــــــف ا2روس 
تاوق ةرطيس دعبف .�ورلا-يروسلا
+ئجالل كومrلا ميخم !ع ماظنلا
� قشمد بونج � +ينيطسلفلا
تاوقلا تهجتا ،8102 ويام/رايأ
اهتنلعأو ميخملا ة7قم �إ ةيسورلا

تايلمع تأدبو ،ة2ركسع ةقطنم
+يليئارسالا دونج تافر نع ثحبلا

�9102 ل2ربأ /ناسين �و ،ة7قملا 
ةـــيـــلـــيـــئارسالا ةـــموـــكـــحــــلا تنــــلــــعأ
�يئارسالا يدنجلا تافر ةداعتسا

ةكرعم � لتق يذلا "لموب ا2راكز"
تاوـــــــــــقـــــــــــلا +ب بوـــــــــــقـــــــــــعــــــــــــي ناــــــــــــطــــــــــــلسلا
نانبل بونج � ة2روسلاو ةيليئارسالا

ةقفرب ةصاخ ةرئاط Üم !ع2891 ماع
.اهت2وه نم دكأتلا متي مل ىرخأ ثثج
شيجلا مساب ثدحتملا اهدعب نلعأو
ليئارسإ نأ فوكنيشانوك روغيإ �ورلا

روثعلا � اهتدعاسم ايسور نم تبلط
� +يـــــلـــــيـــــئارسإلا دوـــــنـــــجـــــلا تاـــــفر !ع
مت ثحبلا ةيلمع نأ فاضأو ،ا2روس
ةيلمعلا !ع ايسور ةقفاوم دعب" اهبيترت
ةـــــيادــــــب �و ."+2روسلا اــــــنــــــئاــــــكرش عــــــم

ةفيحص ترشن mاملا ريا7ف /طابش
نـــــع ًالـــــقـــــنً ا7خ )لـــــيـــــئارسا فوأ زــــــمــــــياــــــت(

تاوقلا نأ ةضراعم ة2روس عقاوم
+يدـــــنــــــج نــــــع ثحــــــبــــــت ةــــــيسورــــــلا
نامدليف يفيست نايعدي +يليئارسإ
ةـــــكرـــــعـــــم � ادـــــقـــــف ستاـــــك ادوـــــه2و
ً.اضيأ بوقعي ناطلسلا
قـــــيسنــــــتــــــلا اذــــــه نأ اــــــيسور كردــــــُت
ليئارسإل تاراشإ حنميس دعاصتملا
!ع برحلا �ا ىعسي ال ماظنلا نأ

اهتايشيليمو ناريإ مادختسا نم مغرلا
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،ليئارسا نمأ ديدهتل ة2روسلا mارألا
لوحً ايلود ايسور فقوم ززعي امك
قييضتلا !ع اهصرح رهظي يذلا ا2روس
لبق نم ضوفرملا wاريإلا ذوفنلا !ع
لـــثـــم ةـــيـــمـــيـــلـــقإو ةـــيـــلود فارــــطأ ةدــــع
جيلخلا لودو ةدحتملا تايالولاو ليئارسا

باحسنا تطbشا املاطل يتلا ندرألاو
ا2روس نم اهتايشيليمو ةيناريالا تاوقلا
،ة2روسلا ةمزألل لح �إ لوصولا لبق
ظفحي نأ ايسورل هد2رت يذلا لحلا اذه
حـــــمس2و ا2روس � دــــــيازــــــتملا اــــــهذوــــــفــــــن
ةقفاوم عم اهل ªاوم ماظن رارمتساب
يبوروألا داـــــــــــحـــــــــــتالاو جيـــــــــــلـــــــــــخـــــــــــلا لود
لاومالا خض !ع ةدحتملا تايالولاو

ةداعإ ةيلمع معدل

نم دسألا ماظن ديفتسي امك .رامعإلا
ةلزعلا رسك ةلواحم � قيسنتلا اذه
نوناق اهززع يتلا ةيميلقإلاو ةيلودلا
ةيداصتقالا ةمزألا مقافت لظ � رصيق

�ىوتسم ضافخناو ،هترطيس قطانم 
ميدقت !ع ىرخأ لود عفد 7ع ةشيعملا

!عو .اـــهسفـــن ةــــق2رــــطــــلاــــب تادــــعاسم
مدختست نأ ليئارسا د2رت ،رخألا فرطلا

ةوقلا ةسايسلً ادادتما تاحاقللا ءارش
لـــــــخاد لوألا ،ن2راسم 7ع ةـــــــمـــــــعاـــــــنـــــــلا

wارـــيإلا ذوــــفــــنــــلا عــــم سفاــــنــــتــــلــــل ا2روس
7ع يروسلا عـــــــمـــــــتـــــــجملا !ع دــــــــيازــــــــتملا
قبسو ،ةيناريإلا ةr2خلا تايعمجلا

ةيثاغإ تادعاسم تمدق نأ ليئارسإل
ةرطينقلاو اعرد يتظفاحم � +يندملل

ةحلسملا ةضراعملا لئاصف ةرطيس لالخ

ىـــــــــحرـــــــــجـــــــــلا تارشع لـــــــــقـــــــــنــــــــــب تماــــــــــقو
.ةيليئارسالا �اشملا � جالعلل +2روسلا

ةــيــبرــعــلا بوــعشلــل ةــلاسرــكً اــيــمــيــلــقإو
عيبطتلا تايقافتا عيقوت دعب ةصاخ
.ةrخالا ةbفلا � ةيبرع لود ةدع عم

�قـــــيسنـــــتـــــلـــــل اـــــيسور عـــــفر ،ةـــــلصحملا 
ديدج ىوتسم �إ �يئارسالا-يروسلا
ماظن جاتنا ةداعإب اهتحلصم � بصي
بعشلا مامأ اهتروص +سحتو دسألا
دسألا ماظنل نيديؤملا ةصاخو ،يروسلا

اــــــياضق � اــــــيسور طارــــــخــــــنا د2زــــــي اــــــمـــــــك
،ةيلودلا ةحاسلا !عو طسوألا قرشلا
+ب مئاد مالس دقع صرف ىقبت نكل

بابسأ ةدعل ةليئض ليئارسإو ا2روس
مالسلاـــب لـــيـــئارسإ ماـــمـــتــــها مدــــع اــــهــــنــــم
ةدايسب ةدحتملا تايالولا فاbعا دعب
لالـــــخ لـــــتـــــحملا نالوـــــجـــــلا !ع لـــــيـــــئارسا
تاح2رصتو ،9102 ماع بمارت ةرا2ز
ةدحتملا تايالولا نأ ندياب ةرادإ ªوؤسم
نالوجلاب ةقلعتملا اهتارارق نع عجاbت نل
ماظنو ايسور كردتو .ةيقرشلا سدقلاو
نارــــــــيإ جارـــــــــخإ ةـــــــــبوـــــــــعص ً،اضيأ دسألا

ببسبً ايلاح ا2روس جراخ اهتايشيليمو
ة2ركسعلا ماظنلا ةينب لخاد اهلغلغت
قطانم !ع اهتاوق ةرطيسو ةينمألاو
ةلواحم يأ نأو ،ا2روس لخاد ةعساو
ا2روس لخاد ناريإ !ع طغضلا ةدا2زل

■.دسألا ماظن �ً اrبكً اررض قحلتس
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