
تاوقلا +ب ارتوت تارفلا قرش دهشي
رهظت هراثآ تأدب ،ةيسورلاو ةيك2رمألا

�اسوملم حبصأو ،9102 ماعلا رخاوأ 
يتلا ثادحألا ضعب عم �كأف �كأ
ةـــــطشنأ كاــــــنــــــه .+فرــــــطــــــلا +ب تعــــــقو
ا2روس � هجاوتت يتلا ةلعافلا تاهجلل
،ةددحم تاسفانت اهيدلو تاونس ذنم
� دايدزالا � رمتست ةطشنألا هذه
.�ايسلاو يركسعلا +لاجملا � ةقطنملا

� تأدب ايسور نأ فورعم وه امك
نم ناديملا � ايلعف رهظت5102 ماعلا
تأدـــــبو ،يروسلا ماــــــظــــــنــــــلا مــــــعد لــــــجأ
قرش � لاعف لكشب زكرمتلاب ايسور
يتلا ةوقلا ةوجف دس لجأ نم تارفلا

ةدحتملا تايالولا رارق دعب ثدحت دق
يعاسملا هذه .ا2روس نم اهتاوق بحس

� ايلعلا ةملكلا كالتمال فدهت يتلا
ةفلتخملا اهتايكيمانيد اهل يتلا ةقطنملا

ةداح ةسفانم اهعم بلجت ،اهلخاد
تقولا �و .ايسورو ةدحتملا تايالولا +ب
لوـــح تاشاــــقــــنــــلا هــــيــــف لصاوــــتــــت يذــــلا

ةدحتملا تايالولا ةسايس لكّشت ةيفيك
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را��ود �/��
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يسورلا يكيرمألا رتوتلا
تارفلا قرش يف

تاهجلل ةطشنأ كانه
يف هجاوتت يتلا ةلعافلا

اهيدلو تاونس ذنم ايروس
هذه ،ةددحم تاسفانت
يف رمتست ةطشنألا
يف ةقطنملا يف دايدزالا
يركسعلا نيلاجملا

.يسايسلاو

	�ر��



،ةيسائرلا تاباختنالا دعب ا2روس نأشب
اهتاوق ز2زعتل �2رمأ هّجوت كانه نإف
ةرشابملا ةهجاوملا دعب ا2روس � ةعدارلا

اذه .ةقطنملا � ةيسورلا تاوقلا عم
� ديدج دعب روهظ �إ ىدأ هّجوتلا
نطنشاو د2رت يتلا ةلاسرلا .تاشاقنلا
داعبأو ،هجوتلا اذه لالخ نم اههيجوت
ايسورو ةدحتملا تايالولا +ب سفانتلا
عوضوم وه ،لبقتسملا � رهظي دق يذلا

.شاقنلل مهم
يركسعلا دوجولا زيزعت
نيفرطلل
ةيك2رمألا تاوقلا نم دونج4 بيصأ

تارايس دحأ مادطصا ءارج لقألا !ع
� "ادــــــــــمـــــــــــع" �ور يرـــــــــــكسع لـــــــــــتر 52

7خلا اذه لزنو ،0202 بآ /سطسغأ
!ع ةعقاولا هذه تلجُس .ةقعاصلاك
دوــــــنــــــج هــــــيــــــف باصي ثداــــــح لوأ اــــــهـــــــنأ
تاوقلا +ب ةهجاوم ةجيتن نويك2رمأ
يروسلا ماـــظـــنــــلــــل ةدــــناسملا ةــــيسورــــلا

حضوأو .ا2روس � �2رمألا شيجلاو
عطاقم قيقدتو صحف نع نولوؤسملا
ةيحورم نأ ةثداحلاب ةقلعتملا ويديفلا

!ع ةعرسب تقّلح ةيسور ة2ركسع
،ثداـــحــــلا ناــــكــــم � ضفــــخــــنــــم عاــــفــــترا

ق2رفتل ةداع مدختسي كيتكت اذهو
نــــــم ظــــــحوـــــــلو .ةـــــــقـــــــطـــــــنملا � دوـــــــنـــــــجـــــــلا
يقــــلــــي +بــــناــــجــــلا الـــــك نأ تاـــــح2رصتـــــلا
نع الوؤسم ه7تع2و رخآلا !ع موللاب
ةدحتملا تايالولا تلاق امنيبو .ثداحلا
ةــــقــــطــــنملا تلــــخد اــــيسور نإ ةـــــيـــــك2رـــــمألا

،اـــهـــيـــف دـــجاوـــتــــلا مدــــعــــب تدــــعو يتــــلا
بناجلا تغلبأ اهنأ ايسور تحضوأ
يركسعلا لترلا رورم لبق �2رمألا
تراشأو .هيلع قفتملا قفو ،�ورلا

+يك2رمألا دونجلا نأ تاح2رصتلا هذه
اوـلواـحو ةــمــئاــقــلا تاــيــقاــفــتالا اوــكــهــتــنا

.ةيسورلا ة2رودلا عنم
تاماهتالا هيف تلصاوت يذلا تقولا �و
ثدحتملا نلعأ ،نيدلبلا +ب ةلدابتملا
بيقنلا ةيك2رمألا ة2زكرملا ةدايقلا مساب
ة2ركسع تابرع6 رشن مت هنأ نابروأ ليب
يدنج001و ªدارب زارط نم ةحفصم
�اضإ �005 وحن �إ ةفاضإ ،ةقطنملا 

.ةـــقــــطــــنملا � ن2رشتــــنــــم اوــــناــــك يدــــنــــج
ة2ركسعلا تايلآلا نأ نابروأ حضوأو
متيس هنأو ،ت2وكلا نم اهلاسرإ مت
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،ةزيجو ةbف لالخ ةقطنملا � رادار رشن
ددع نم د2زيس �2رمألا شيجلا نأو
� تا2رودلل ةقفارملا ةلتاقملا تارئاطلا
:نابروأ لاق كلذ �إ ةفاضإو .ةقطنملا
ةبراحمل ىعست ال ةدحتملا تايالولا نإ"
نع عفادت اهنكل ،ا2روس � ةلود يأ
ناكو ."رمألا مزل اذإ فلاحتلا تاوق
دـــــق بمارـــــت دـــــلاـــــنود �2رـــــمألا سيـــــئرـــــلا
ضيبألا تيبلا � هل ح2رصت � لاق
تاز2زعتلا لاسرإ نم +موي وأ موي لبق
تاــــــــيالوـــــــــلا نإ ،ا2روس �إ ة2رـــــــــكسعـــــــــلا
قلعتي يركسع دجاوت اهل سيل ةدحتملا
تاوــقـــلا ءاـــنـــثـــتساـــب ة2روسلا ةـــيضقـــلاـــب
اذه .طفنلا رابآل ةيامح رفوتس يتلا
+ب تاضقانتلا نع فشك ح2رصتلا
ةلأسملاب قلعتي اميف ةيك2رمألا تاسسؤملا
.ة2روسلا

يرـــــكسعــــــلا دوــــــجوــــــلا ز2زــــــعــــــت !ع ادرو
هسفـــــــن عوـــــــبسألا � ظـــــــحوـــــــل ،�2رـــــــمألا
ف2ر � فثكم �ور يركسع راشتنا
+ب )4مأ( ي7لا ق2رـــــــــــــــــطــــــــــــــــــلا !ع بلدإ
التر نأ ،اضيأ ظحولو .بلحو ةيقذاللا
لمحت تايلآلا تارشع نم انوكم ايسور
دق رئاخذو ةحلسأو ةيتسجول اداوم
لوليأ /7متبس91 تبسلا موي هّجوت

ةنيدملا �شماقلا �إ ،)4مأ( ق2رط 7ع
.ةيسور ة2ركسع ةدعاق اهب دجوي يتلا

موــــــيــــــلا � هــــــنأ ظــــــحوــــــل كلذــــــل ةـــــــفاضإو
ماظنلل ةعبات ةيلآ51 دهوش ،قباسلا
ةيتسجول اداومو ادونج لمحت يروسلا
�39 ءاوللا �إ تاز2زعتك تهجوت
تاوقلا نأ ةيلحم رداصم تدافأو .ةقرلا
،لوليأ /7متبس21 � تداعأ ةيسورلا
–ةكسحلا ªودلا ي7لا ق2رطلا حتف

� رمت لت +ب لصاولا )4مأ( بلح
Ýيع +ع ةدلبو ةكسحلا ف2ر لامش
�روطتلا اذه ءاج .ةقرلا ف2ر لامش 

نم �كأل ع2رسلا ق2رطلا قالغإ دعب
ةذختملا تاءارجإلا نم ءزجك ن2رهش
.91–ديفوك راشتنا عنمل
زيزعت يف ةمهملا ةلاسرلا
يركسعلا دوجولا
،يركسعلا دوجولا ةدا2زل rسفت كانه
لخدتلا نع ايسور ينثل ةلواحم هنأب

�اـــــطاشن اـــــهـــــيـــــف دـــــهشت يتــــــلا قــــــطاــــــنملا 
ةمظنم عم ةدحتملا تايالولل اكbشم
لامعلا بزح/بعشلا ةيامح تادحو
،ركذلاب ريدج .ةيباهرإلا wاتسدركلا
باـــــحسنا ةــــــيــــــلوؤسم تــــــّلوــــــت اــــــيسور نأ
يدودحلا طخلا نم "يج يب ياو"
ايكرت عم ةعقوملا ةيقافتالا !ع ءانب
ةروص ترهظأو ،مالسلا عبن ةيلمع دعب
لالـــــــخ نـــــــم ةــــــــقــــــــطــــــــنملا � اــــــــطاشن �كأ
،ىرخأ ةيحان نم .ةكbشملا تا2رودلا

ةقطنملا � اهعقوم ز2زعت ايسور تلواح
+ب ةطاسو تايلمعب مايقلا لالخ نم
ةـــــياـــــمـــــح تادـــــحوو يروسلا ماـــــظـــــنــــــلا

يتـــــلا ةـــــيـــــك2رـــــمألا تاوـــــقـــــلا اـــــمأ .بعشلا
،ةيلمعلا ءانثأ طخلا لوط !ع تعجارت

ةميدقلا اهعقاوم �إ ام اعون تداع
اهدوجو نأ ةلاسر تطعأو ،كلذ دعب

�ءانب لالخ نم عجاbي مل ةقطنملا 
،ةقحاللا ةbفلا �و .ةديدج دعاوق
� تا2رودب موقت يتلا تاوقلا تقتلا
،رركتم لكشب هجول اهجو ،ةقطنملا

.+فرطلا +ب ةفيفط تاكاكتحا تثدحو
تاrيغت ظحول هنأ ،ةراشإلاب ريدج

،تا2رودلا تاراسم !ع تأرط ة2رابجإ
أدب يذلا رتوتلا .تاشوانملا هذه بقع
�فارطألا عفد ،9102 ماعلا رخاوأ 
د2زملا ذاختا �إ ةrخألا ةثداحلا لالخ
.ةعدارلا تاءارجإلا نم
ةيقافتا عيقوت مت ،فورعم وه امك
فلاحتلا تاوقو ايسور +ب ءادتعا مدع
دقو .تاونس5 لبق ،ا2روس � ªودلا
تايالولل اصاخ ابتكم كانه نأ ظحول
+ب كاـــــبــــــتشإلا بنــــــجــــــت نأشب ةدــــــحــــــتملا
� ةدـــــجاوـــــتملا ةـــــيـــــلودـــــلا فارـــــطألا تاوـــــق
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اـــــبـــــتـــــكـــــم اضيأ اـــــيسورــــــل نأ اــــــمــــــك ،ا2روس
تا2رودلل ةيمويلا تاكرحتلا قيسنتل
دــيدــحــتو ،+بــناـــجـــلا الـــكـــل ة2رـــكسعـــلا
لاـــجملاو ة2رودـــلــــل يرــــكسعــــلا فدــــهــــلا
نأ ،رابتعالا +عب انذخأ اذإو .يوجلا
ة2ركسعلا تا2ولوألا قفو متي قيسنتلا
!ع يرجت تالاصتالا نأو +بناجلل

تاوق راشتنا نأشب تا2وتسملا عيمج
ايفاك نوكي نلف ،ناديملا � ءافلحلا
درجم تناك ةعقاولا هذه نأب داقتعالا

+بناجلا الك نأ نم مغرلا !عو .ثداح
فرطلا هجتيس نيأ �إ امامت فرعي
هذه � تا2رودلا rيست بابسأو رخآلا
تاوقلا +ب رتوتلا رابتعا نكميف ،ةقطنملا
اساــــــــــكــــــــــعــــــــــنا ةــــــــــيسورــــــــــلاو ةـــــــــــيـــــــــــك2رـــــــــــمألا

� ةيلبقتسملا +فرطلا تايجيتاbسال
.ةقطنملا
يف لمتحملا سفانتلا

تارفلا قرش
دوــــــجوــــــلا ز2زــــــعــــــت نأ نــــــم مــــــغرـــــــلا !عو
قرش قطانم � �2رمألا يركسعلا
ايسورل يزمر ريذحت ةباثمب دعي تارفلا
ةيك2رمألا تاوقلا عم كاكتحإلا مدعب
تبلج اهنأ الإ ،ا2روس � اهب رارضإلا وأ

.ماهفتسالا تامالع نم ديدعلا اهعم
ةدـــحــــتملا تاــــيالوــــلا نأ دــــقــــتــــعــــت اــــيسور

نم اهتاوق بحس ةسايس لصاوتس
� قمعأ تاشاقن رودت امنيبو ،ا2روس
ةساـــــــــيسلا فادــــــــــهأ لوــــــــــح نــــــــــطــــــــــنشاو
ناــــــك اذإ اــــــمو ا2روس هاــــــجــــــت ةــــــيــــــك2رـــــــمألا
،كاـــنـــه رـــمـــتسيس يرـــكسعـــلا دوــــجوــــلا
اهrثأت ةدا2ز لصاوتس ايسور نأ ظحالي
.مساح لكشب ةقطنملا � يركسعلا

رصتــــــــقــــــــت ال اـــــــــيسور نأ ،فورـــــــــعملا نـــــــــمو
ةــــيــــنادــــيملا تاــــكرــــحـــــلا هذـــــه لـــــثـــــم !ع
زكرملا حبصت نأ اضيأ د2رت لب ،بسحف

ةحاسلا !ع يروسلا فلملا � نميهملا
نأ ،اضيأ فورعم وه امك .ةيسايسلا
داحتالا بزح بذج د2رت يتلا ايسور
بعشلا ةيامح تادحو /يطارقميدلا
ةـــــلسلس يرـــــجـــــت ،اـــــهذوـــــفـــــن ةرـــــئاد �إ
ةـــــمواسملا تاـــــطاسوـــــب موـــــقــــــتو تالاصتا
داـــــحــــــتالا بزــــــحو يروسلا ماــــــظــــــنــــــلا +ب
.بعشلا ةيامح تادحو /يطارقميدلا

،لشفلاب تللكت تامواسملا هذه ،نكلو
بزحل ةدحتملا تايالولا رابجإ ةجيتن
ةيامح تادحو /يطارقميدلا داحتالا
،تاضوافملا نم باحسنالا !ع بعشلا

ماظنلا تاعقوت +ب ةقيمعلا تافالخلاو
تادحو /يطارقميدلا داحتالا بزحو

.تاضوافملا هذه نم ،بعشلا ةيامح
تاـــيالوــــلا تماــــق تاروــــطــــتــــلا هذــــه دــــعــــب
ةدحولا تاضوافم � طسوتلاب ةدحتملا
تادحو /يطارقميدلا داحتالا بزح +ب

ينــــطوــــلا سلــــجملاو ،بعشلا ةــــياـــــمـــــح
بازـــحألل اــــفــــقس لــــثــــمــــي يذــــلا يدرــــكــــلا
هذه .ليبرأ �إ ةبرقملا ة2روسلا ةيدركلا
ةوطخب درلا �إ ايسور تعفد ةطاسولا

.ةهباشم
ةردابمب يرجت يتلا "ةدحولا تاضوافم"
،ةثلاثلا ةلحرملا �إ نآلا تلصو ةيك2رمأ
حاجن لاح � ةدحتملا تايالولا ططختو
داحتالا بزح باسكإ �إ تاضوافملا
بعشلا ةيامح تادحو /يطارقميدلا

ينطولا سلجملا لالخ نم ةيلود ةيعرش
ةدحتملا تايالولا نمضت كلذبو .يدركلا

داـــــــــــــحـــــــــــــتالا بزـــــــــــــحـــــــــــــل دــــــــــــــعــــــــــــــقــــــــــــــم دوــــــــــــــجو
بعشلا ةيامح تادحو /يطارقميدلا

�ايسلا لحلا تاضوافم ةلواط !ع
اــــــــيسور نأ ظـــــــــحوـــــــــلو .ة2روسلا ةـــــــــمزألل

سفنل ةفلتخملا ةلعافلا تاهجلا تعمج
سوملم لاثم زربأ لعلو .اضيأ فدهلا

ا2روس سلجم ةفاضتسا وه ،كلذ !ع

بزحل �ايسلا حانجلا ةيطارقميدلا
ةيامح تادحو /يطارقميدلا داحتالا
/سطسغأ92 � وكسوم � ،بعشلا
نم ةيمسر ةوعد !ع ءانب ،0202 بآ
.ايسور
ةيبعشلا ةدارإلا بزح نأ ،فورعملا نم
ةزكرمتملا ة2روسلا ةضراعملا هتسسأ يذلا

�،هل ارقم قشمد ذخت2و وكسوم 
ةيطارقميدلا ا2روس سلجم عم ىرجأ

لـــــــحــــــــلا نأشب اــــــــيسور � تاضواــــــــفــــــــم
عيقوت متو ،ة2روسلا ةمزألل �ايسلا

� +فرــــــطــــــلا +ب مــــــهاــــــفــــــت ةرــــــكذـــــــم 13
ىقتلا ،قافتالا دعبو .بآ /سطسغأ
يغrس �ورلا ةيجراخلا ر2زوب نافرطلا

.مئاقلا عضولا !ع هاعلطأو فورفال
دــــــــــــــكأ ،عوضوملا لوــــــــــــــح هـــــــــــــــل ح2رصت �و
مــــلــــع !ع اوـــــنوـــــكـــــي مـــــل مـــــهـــــنأ فورـــــفال
مساح رود يأ اوبعلي ملو تاضوافملاب
ناكمو نامز �إ رظنلا دنع ،نكلو .اهيف
مسري عقاولا نأ ظحالي ،تاضوافملا

.ايسور هسكعت امع ةفلتخم ةروص
ةدحتملا تايالولا +ب ددحم سفانت كانه
قرش عضو لثم اياضق لوح ايسورو
هدراوم تادئاع نم ةدافتسالاو ،تارفلا
داــحـــتالا بزـــح كارشإو ،ةـــيـــعـــيـــبـــطـــلا
.�ايسلا لحلا ةيلمع � يطارقميدلا
تاbفلا � مدتحا سفانتلا اذه نأ ّالإ
تاءارــــــجإ فارــــــطألا تذـــــــخـــــــتاو ،ةrخألا
عقوتملا نم ،ةجيتنلابو .ةمارص �كأ
تايالولا ةسائر �إ ندياب ءيجم رثؤي نأ
لبقتسم !عو سفانتلا اذه !ع ةدحتملا

ةدحلا لصاوتت نأ عقوتملا نمو ،ا2روس
يتلا ا2روس � +تيملاعلا +توقلا +ب
تاـــــكاـــــبــــــتشالا ىوــــــتسم �إ لصت اــــــمــــــبر

■.تارفلا قرش � اميسال
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