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ددمتلاويفارغجلاعسوتلابتنتفايسوركةلودخيراتلافرعيملامبر
تارمةدعاهدودحتلدبويفارغجلااهبوثتريغةلودلاهذهف.يسايسويجلا
رثكأقطانمىلإمدقتتايسورتناكةرملكيف.ةيضاملاةنسفلألالالخ
اهراوسألخادمضتفاعونترثكأتاراضحوبوعشعمسامتتواقمع
اذهلهلعلو.تاغللاونسلألانمىرخأتائمو،لحنلاوللملاتائمةيديدحلا
ال"يناكم"موهفمكةينهذلاةطيرخلايفايسورراضحتسانكميببسلا
."يموق"

طيحملالحاسىلعكسفورابخةنيدمنمراطقبترفاساماذإف
كتلحرعطقتسيسلطألاطيحملالحاسىلعغربسرتبناسةنيدمىلإئداهلا
نونيدي،رشبلاتانحسنمةفلتخمناولأىلعكانيعرمتسو،نيعوبسأربع
اذإو.ةينثوتادقتعموةيحيسموةيدوهيومالسإوةيذوبنيب،ةنيابتمتانايدب
يبطقلاطيحملالحاسىلعكسلجناخرأةنيدمنمةلحرلاهذهتعطقام
.افغشواعونتةلحرلالقتنلفناشيشلايفينزورغةنيدمىلإيلامشلا

اذهريثأتلهاجتينأةيسايسلاايفارغجلايفثحابلاعسوبسيل
.ةيجراخلاوةيلخادلانيتهبجلاىلعايسورلبقتسمىلعيرشبلاويئيبلاعونتلا
نعفشكيسنييضاملانيدقعلالالخناشيشلايفىرجاملقيقدلاليلحتلاف
ديزياملبقهبشلاغلابوحنىلعاهلثمىرجةيماردلوصفوتاسرامم
.نمزلانمنينرقنع

ةيملاعلاىوقلازكارمعمةيلاحلاةيسورلاتاسفانتلاتعجاراماذإو
يفةدايسلاىلععارصلاو،قيطلبلارحبو،نيوزقرحبو،دوسألارحبلالوح
ايسآىلعةرطيسللنيصلاعمسفانتلاو،نابايلاعمئداهلاطيحملالامش
امبرف،ةيقرشلاابروأيفحلاصملاكباشتنعالضف)اقباسناتسكرتلا(ىطسولا
تاسراممنمليوطثاريمىلعدنتستدهاشملاهذهةفاكنأشهدنت
يلخادلاعضولاتاسراممنإلب.لقألاىلعنورقةثالثلبقتبرُجةهباشم
،ذوفنلابراثئتسالاو،ةطلسلاىلعذاوحتسالاو،ةضراعملاونيلمركلانيبايسوريف
مويلاايسوريفرومياممكلذريغو،نيمختملاونيمدعملانيبيقبطلانيابتلاو
تايمسملاتفلتخانإو،نورقةدعلبقايسورهتشاعيذلاهنيعبوه
.ءايشألارهاوظو

ىلوألاةاسأمنعرظنلاضغب(هسفنرركيخيراتلانأاذهينعيله
لبقتسمىلعرطيسييفارغجلا"متحلا"نأاذهينعيله؟)ةيناثلاةاهلمو



تلازامأ؟اهيضامراضحتسابالإاهلبقتسمفارشتسالةصرفانيطعيالفايسور
له؟"براحتلتدلو"ةلودكةيلودلاةحاسلاىلعاهسفنمدقتايسور
كراعملابسكتو،ةروانملاوةغوارملانقتتو،عارصلاقشعتةلودلاهذهىقبتس
؟ةينآلارئاسخلاضعببتحضولىتح

"ايفارغجلارأث"ناونعتحتوةيجراخلاةسايسلاةلجملةساردثدحأيف
داعأ تربور نالباك ةءارق ةيفارغجلا ةيسايسلا ايسورل ةرصاعملا [1] ارضحتسم
كلت ةيرظنلا ةدئارلا ةامسملا " بلق ضرألا " يتلاو اهمدق يف ماع 1904 ملاع

ايفارغجلا يناطيربلا ريهشلا دروفلاه ردنيكام نع ةقطنملا ةيروحملا يف
ةيجيتارتسإلا ةيملاعلا [2] . ناك ردنيكام دق لصو يف هليلحت ىوقل ربلا

رحبلاو ىلإ نأ ةقطنم قرش ابروأ يه بلق ضرألا ضبانلا ، تماقو ةركف
ردنيكام ىلع نأ نم مكحي قرش ابروأ مكحي بلق ضرألا ، نمو مكحي

بلق ضرألا مكحي ةريزج ملاعلا ، نمو مكحي ةريزج ملاعلا مكحي ملاعلا .
ابروأقرشناكمعضينأرصاعميسايسيفارغجيأعسوبو

رحبىتحوأيبرعلاجيلخلاوأىطسولاايسآوأنيوزقرحبوأناتسناغفأ
عقاوملالدبتسينأيفارغجلااذهعسوبلب.يقيرفإلانرقلالحاوسوبرعلا
وأ"زاغلاوطفنلابيبانأ"يفمكحتينمف.ةثيدحةروانمتاودأبةيفارغجلا
"ةيلاوملاتاموكحلابيصنت"وأ"ةيركسعلادعاوقلاعرز"وأ"حالسلاةراجت"
.ملاعلاىلعةرطيسلاىلعرداقلاوه"ةمعانلاةوقلا"وأ

.اهيفةملكايسورلوالإملاعلايفةيسايسويجةلكشمدجوتالداكت
نيحانلباقتو،ةيروكلاوأةيناريإلاةيوونلاةمزألاعجارننيحايسورانلباقت
،يبيراكلارحبلاتامزأيفو،حالسلاقوسيفنييسيئرلانيبعاللاقابسعباتن
دهشميفىتحلب،يليئارسإلايبرعلاعارصلايفو،زاغلاوطفنلاريدصتيفو
ةرضاحايسوردجنةينيدةعامجصخيىرخأوأةيبرعةلودلخاديليصفت
ريهشلاثحابلايسورلامدقتلااذهاعددقو.تارارقلاذختتويأرلايدبت
هيفتعجارتدقولبقتسملاةيؤرىلإنينيرتيرتيمدةيلودلاةيجيتارتسإلايف
رامضمنعامامتتجرخدقفابروأامأ،ايسورتمدقتوةدحتملاتايالولا

قابسلا [3] .
رايهناباقعأيفترهظيتلاةددعتملاةيسايسويجلاتايرظنلامغرو

نابايلاهيففتاكتت،باطقألاددعتمملاعروهظتعقوتويتيفوسلاداحتالا
تاونسلايضمت،ةدحتملاتايالولامامأاسنرفوايناملأودنهلاونيصلاوايناملأو
نكل.ايسورريغيسايسويجلاىوتسملاىلعروانتةديدجةوقانمامأدجنالو
تاوهشعابشإلديدجنماهسفنايسوررضحتله؟روانتقيرطيأيف



امله؟ةطرفنملاةحبسملاتابحةململبتيضراهنأمأ؟ميدقلاعسوتلا
اهنورصاحينمعمةروانملاىلعةرداقلاةيتفلاةلودلاكلتايسورتلاز
له؟ثيدحلارصعلايفايسورةحلسأامو؟برغلاوبونجلانممويلا
تيبلارايهنانعتفلختيتلاةراجحلاعيمجتةلحرمنمايسورتغرف
موجهلتادصمكرخآلاضعبلاتمدختساواهضعبصيصرتتداعأفيتيفوسلا
اهعزانتتيتلابذجلاىوقودرطلاىوقنيبنزاوتلازتاماهنأمأ؟ءادعألا
؟ايسورلبقتسملحمالميأو؟جراخلاولخادلانيب

نيثحابلانمةلثهيفكرتشياًيعوسومًالمعةقباسلاةلئسألالهأتست
الانيديأنيبيتلاةقرولانكل،ةرينتسمثاحبأزكارمهمعدتو،نيصلخملا
ىلإ،مهستاهلع،ةلئسألاكلتتابنجىلعءوضلاضعبءاقلإنمرثكألعفت
ضرفتسيتلاةلودلاكلتنعةيفرعملاةروصلالامكإيف،ىرخأقاروأبناج
اموحنىلع،ةلبقملادوقعلالالخريثأتلاغلابلكشبوملاعلاىلعاهسفن
.ةيضاملا)نورقلالب(دوقعلاتدهش

عيمجتنمز"ناونعاهنملوألالمحي،لوصفةثالثةقرولالوانتت
ةساردلالخنمةيسورلاةلودلليسايسلايفارغجلاساسأللضرعيو"ةراجحلا
بطقلااذهتاموقمو،ةيلودلاةيبطقلاىلإايسوردوعصليخيراتلاراسملا
نماقالطنا"لخادلانمايسور"ةساردنعالضف،ةيفارغوميدلاةيحانلانم
.ةيجراخلاايسورتايكولسمهفلةيساسألاحيتافملادحأوهلخادلااذهنأ

ةناكميفثحبيو"كراعملاةحاسلةدوعلا"ناونعلمحيفيناثلاامأ
نعالضف،ةفلتخمتاهاجتايفهتاروانموهحالصإتالواحمويسورلاشيجلا
ةليسوكزاغلابيبانألايسورمادختساو.حالسلاقوسيفايسورةناكم
.ةقباسلااهذوفنقطانميفةقاطلانمأيفمكحتلل

هتيمستنكمياميفيكريمألايسورلاسفانتلاجلاعيلثلاثلاروحملايتأيو
كلذتايعادتو،رخآلافرطلافاعضإلفرطلكبيلاسأوةيفلخلاةقيدحلاب
.ةيلبقتسمةيؤربةقرولاهذهمتتختو.يبرعلاملاعلاىلعسفانتلا

ىوسيطغيالةقرولاهذههمضتامنأبفارتعالارفمنمسيلو
بطقلاةناكمايسورةداعتسا"يفثحابلاف،ةيرادجلاةحوللاءاسفيسفضعب
،ينيدلابيسايسلااهيفلخادتيديقعتلاةغلابةكبشمامأهسفندجي"يلودلا
ىلإهنمةراقىلإبرقأايسورليفارغجلانايكلانألو.يفارغوميدلابيداصتقالاو
ىلإو"ميمعتلا"ىلإبتاكيأببهذتاهنعةباتكلاواهيفثحبلانإف،ةلود
يكانيديأنيبيتلاةقرولاتدهاجريذاحميهو"ةلماشلاماكحألاقالطإ"
.رابتعالانيعباهذخأت



اهمالآواهتاسكنمغريضمتيهو،ريسملاىلعةرداقمويلاايسورتلازام"
"مامألاوحنكرحتتاهنأالإ،ءاجرعاهريسيفودبتدق،لبقتسملاوحن
2006-افوستفيشايليل
وكسوم–يجينراكزكرم

يف دحأ دهاشملا ةرثؤملا نم مليفلا ريهشلا "نودجمرأ" [4] هجوتي
ةعومجم نم ءاملعلا نييكيرمألا ىلإ ةمهم يف ءاضفلا ةيامحل ضرألا نم

ةثراك ةقدحم ، ناك أجلم ءالؤه ءاملعلا وه ةطحم ءاضفلا ةيسورلا نيبلاط
معدلا ةهجاومل راجفنالا ينوكلا كيشولا . جرخي دئار ءاضفلا يسورلا مهتلباقمل
ثعشأ ، قيلط ةيحللا ، ثر بايثلا ، المث ، لواحي نأ كرحي تالآ هتبكرم
ةلطعملا الف بيجتست الإ دعب نأ اهعبشي ابرض هيديب هيمدقو . يهتني
دهشملا اكرات يف يعو نيدهاشملا ةعرج ةريبك نم ةيرخسلا فافختسالاو

كلتب ةلودلا يتلا تناك ةبحاص قبسلا يف دايترا ءاضفلا .
نعةيبرغلامالعإلالئاسوفقوتتمل،نييضاملانيدقعلارادمىلع

ةيفاقثلااهتاموقمعازتناةلواحمواهتناكمنمليلقتلاوايسوربفافختسالا
ىلعأىلعيبلسلااهرثأةيمالعإلاتالمحلاهذهلثمتكرتو.ةيراضحلاو
نيتوبريميدالفقباسلايسورلاسيئرلاف.ةيسورلاةيسايسلاةدايقلايفىوتسم
ىلإرظنيلازيامهنأيبرغلاملاعلاةلكشم"نأنعرثأتلانمردقببرعأ
راذقألالسغينألجاتحيوراجشألاممقنموتللطبهيئادببعشكسورلا

ةقلاعلا رعشب هسأر "هتيحلو [5] .
نيتوبريوصتويسورلاءاضفلادئاردهشمنيبطباركانهنوكيالدق

مالعإلايفترشتنايتلافافختسالاةجردنأتباثلانكل،يسورلابعشلل
نأذإ.لبقنمةيبرغلابوعشلااهفرعتملةجردتغلبدقايسوربيبرغلا
دق،انايحأنوريثكلااهقفانيولب،اهيلإعيمجلاددوتيةلودكايسورخيرات
.عاطقنانودماعفلأىدمىلعرمتسا

ةيلودلاةيبطقلاىلإقيرطلا:لوألاثحبملا
نويويسآلاوبرعلاونويبروألافرعتيداليملارشاعلافلألاةياهنيف

سأبلاةديدشلئابقلانمةعومجمنمةفلؤمةيلحمةوقكسورلاىلع



ةكلممددهتوقيطلبلارحبودوسألارحبلانيبةراجتلاقرطىلعريغت
تناكامك،سبتسإلاقطانمنمةحزانلاةيربربلاةيويسألالئابقلاوراغلبلا
.لامشلاةرباربمسامهيلعتقلطأيتلاةيطنزيبلاةيروطاربمإلاىلعريغت

مل نكت ةملك سور Rhos قلطت كاذنآ ىلع ناكم وأ ةلود لب ىلع
كلت لئابقلا تاذ ةلصلا رئاشعب ةيجنرفلا Varangians تاذ لصألا

يفاندنكسألا ، يتلاو تناك دق تمكح بوعشلا ةيفالسلا يف قرش ابروأ . دقو
تدجو ةطنزيب يف هذه لئابقلا افيلح ايرورض نامضل نمأ ةكرحلا ةيربلا
ةراجتلل يف ةراقلا ةيبروألا ، يف تقو ناك لوطسألا يمالسإلا نميهي ىلع
قرطلا ةيحالملا يف ضوح رحبلا طسوتملا [6] .

ةدشو،ةنصرقلاوةرماغملاىلعاهتردقولئابقلاهذهةراسجتناك
ةريغملالئابقلاتامجهدصو،ةديدجضرأيفعسوتلايفةبغرلاو،سأبلا
.ابروأقرشيفرشعيداحلانرقلافراشمىلعةيميلقإةوقداليمبرشبت

ةينثولايفرارمتسالانكيملايجولويديألاوتانايدلابفوفحمملاعيفو
يفراغلبلانمنيملسملامهناريجمامأمهتيوهرولبيوأسورلالئابقعفني
يقرشلابونجلايفرزخلاوم921ماعيفمالسإلااوقنتعانيذلاقرشلا
مكاحريميدالفريمألادجيملاذكه.م740ماعيفةيدوهيلااوقنتعانيذلا
يفهديمعتمتف،ةيحيسملاةطنزيبىلإءوجللاىوس"فييكايسور"ةرامإ
ىلعراغلبلابوعشرايتخانأىرينيثحابلانمارفننإلب.م988ةنس
ةيحيسملاتناكبرغلاىلإف.ايسورلارايخكرتيملانيدمالسإللاغلوفلارهن
بونجلايفو،ةينامرجلاتاليودلاورجملاوادنلوبنملكيفةيكيلوثاكلا

تناك ةكلمم رزخلا ةيدوهيلا امو اهءارو نم ةلود ةفالخلا ةيمالسإلا [7] .
ةباشلامهتلودةغايصلدوقفملاروتسدلاىلعةطنزيبىدلسورلارثع

ةطنزيبنمسورلاملعتو،ىوقلاعزانتمملاعيفاهقيرطقشتتناكيتلا
ةكلمم"ةماقإىلعمئاقلاينامورلاديلقتلاكلذهوفقلتاممهأو،ريثكلا
امكلذىلعةلادلاتامالعلانمناكو.حيسملامسابملاعلامكحت"برلل
ينوتنأكريرطبلانيبتالسارمنمةيخيراتلارداصملاضعبهبدهشتست
فيك"كريرطبلااهيفلوقي1307ماعوكسوميفلسابريبكلاريمألاو
انيدلنوكتنأنودةسينكنييحيسملانحنانيدلنوكتنأليختنكمي

.ةيروطاربمإ فيكو نكمي لصف اهادحإ نع "ىرخألا [8] .
مهذوفنطسبنمريميدالفريمألادافحأنكمتنورقةثالثىدمىلعو

)ابروأيفنئادملامأبفرعتيتلا(فييكةنيدمنمنيذختمابروأقرشيف
رشعثلاثلاورشاعلانينرقلانيبايسورةرامإتناك.ةنميهلاوعسوتللازكرم



ارورملاروألالابجفراشموابروأقرشنمتدتماةدعاصةيميلقإةوق
.زاقوقلاودوسألارحبلاموختب

ةينامثلاحرسمنوكتسيتلا"ةاونلا"ةطيرخلاكاذنآسورلافشكتسا
نأريغ.عسوتلاودملانمةيلاتتمتاجوممهيديأىلعدهشتسوةلبقمنورق
:ملاعلاىلعنميهتباطقأةثالثبةطاحمتناكةدعاصلاةيميلقإلاةوقلاكلت
،بونجلايفةيمالسإلاةفالخلاو،برغلايفةعباتتملاةيبروألاتايروطاربمإلا
دمصتلايسوراهلثمتيتلاةيميلقإلاةوقلاكلتنكتمل.قرشلايفلوغملاو

مامأ فحز لوغملا تطقسف يف مهتضبق يف فصتنم نرقلا ثلاثلا رشع [9] .
لالتحالاتحتيسايسنايكاهلةلودكولقتسمبعشكسورلاىراوت

ةنس234بايغدعبو.)م1462-1228(نامزلانمنينرقنمرثكأليلوغملا
،ميظعلانافيإوأ،ثلاثلانافيإوكسومريمأنكمت،ملاعلاةطيرخنع
ققحيوةيميلقإلاىوقلاةطيرخىلإايسوربةدوعلانم)م1462-1505(
.تارامإلايقابديحوتلهقيرطم1480ماعيفأدبيولوغملانعلالقتسالا
نيح،ةيفوكسوملاايسوربفرعتاهخيراتنمةديدجةلحرايسورأدبتهعمو

تلح وكسوم لحم فييك زكرمك كلذل بطقلا دعاصلا [10] .
ةرتفلاهذهتحتفو،اديجيلوغملالالتحالاسردنمسورلادافتسا

لحاسنمتدتمايتلاةعساشلالوغملاةيروطاربمإةطيرخىلعمهنيعأ
يفيبطقلاطيحملانمو،برغلايفرجملاىلإقرشلايفئداهلاطيحملا
تحتفدقةطنزيبتناكاذإو.بونجلايفبرعلادالبوسرافىلإلامشلا
ىوقلاوتاورثلابمحدزملاةئفادلاراحبلاملاعىلعةيتفلاةيسورلاةلودلانيعأ
يويسآلاملاعلاىلإسورلاهابتناتتفلةيلوغملاةيروطاربمإلانإفةسفانتملا
.ةسفانتملاىوقلانميلاخلاوتاريخلابءيلملا

ايسورةيفارغجليبهذلانرقلاةباثمبرشعسداسلانرقلاناك
ميظعلانافيإ(سورءارمأةثالثنكمت1584و1505يماعنيبف،ةيسايسلا
اهفرعةطيرخربكأةعانصنم)"بيهرلا"عبارلانافيإوثلاثلايليسافو
تاحومطللنيسسؤملاءابآلابءارمألاءالؤهفصوانعسوب.ايسورخيرات
ىمسمةيسورلاشويجلاتعرتخاةرتفلاهذهيفف.ةيسورلاةيكيتيلوبويجلا
،مهتهجاومنمالدب"ءادعألاعالتبا"وهوالأةيميلقإلاتاعارصلايفاديدج
ىتح.اهعمتاقافتادقعوأاهديدهتنمالدبةرواجملاميلاقألاوزغمتو
لآةرسأمكحأدبيلدالبلامكحلوألاليئاخيمدلقت1613ماعءاجاذإ
نميأدلخبدرتنكتملةيروطاربمإىلعترطيسيتلاةيرصيقلافونامور

ءارمألا نيقباسلا [11] .



ةيملاعلاةحاسلاىلعايسورةوقتمن)1917-1613(نورقةثالثربعو
يفارغجلامتحلابايسورعنقتمل.ةيملاعةوقتراصىتحيجيردتلكشب
يفمهضرأاوعرتخانييدنلوهلانإلاقيناكاذإو،اهتطيرخهيفتدجويذلا

ىوقلاعممهعارصيفمهراحباوعرتخاسورلانإف،رحبلاعمعارص
.ةطيحملاةيلودلاوةيميلقإلا

تلعشأيسلطألاطيحملاىلعيرحبذفنمىلعلوصحلالجأنمف
ناسةنيدماهلثمت"ابروأىلعةذفان"ةماقإلقيطلبلارحببورحايسور
ربعطسوتملارحبلاوحنايسورتعفدناامك،18نرقلاعلطميفغربسرطب
ىلإتمدقتايسورنإلب.دوسألارحبلاىلعةرطيسللايكرتعماهبورح
18نرقلانملوألافصنلايفسرافلامشتزغفةيلخادلاراحبلا
نمتنكمتامك.ةيسورةريحبىلإنيوزقرحبليوحتيفتحجنو)م1722(
حوتفملا(كوتسافيدالفءانيموهوخيراتلايفاهئناوممهأنمدحاوةماقإ
رهننمقرشلاىلإضارألالتحابئداهلاطيحملاىلع)ماعلالاوطةحالملل
ماعيفنيصلانماهتعطتقاةيكيتلوبويجلاةيمهألاةغلابةقطنمىهو،رومآ

1860 [12] . مل فتكت ةلودلا ةيتفلا كلذب لب تمض ًءازجأ نم اكيرمأ
ةيلامشلا .

سوتيفةلاحرلاربكألاسرطبمعد18نرقلانملوألافصنلايفف
تراصيتلارزجلاوقياضملاوناجلخلافاشتكال)لصألايكرمنادلا(غنريب
ىلإلوصولاسورلالمكتساغنريبقيضمنمو.دعباميفهمسالمحت

اكسالأ اوماقأو ةعلق سور Ft.Ross ىلع لحاسلا يلامشلا يبرغلا اينروفيلاكل
لبق نأ اهطقسي نابسألا . دقو تفرع كلت قطانملا يف خيرات ايسور مساب

" اكيرمأ ةيسورلا " يتلا تلخت اهنع تايالولل ةدحتملا ةيعاوط نودو برح يف
ماع 1867 فرطتل عقوملا فوزعو سورلا نع لوصولا اهيلإ ، كلذو لباقم
ةعبس نييالم رالود [13] .

حرسملاىلعرهظايملاعابطقنأيفلداجينمكانهدعيملاذكه
ىلإبرغلايفايفادلوموادنلنفوادنلوبوايناوتيلنمدتماويسايسويجلا
ايسورتراصو.قرشلايفاكسالآوليروكرزجونيلاخسوىصقألاقرشلا
ناك(ةفلتخمعارصتاهبجيفتكبتشايتلاةيلودلاباطقألانمةدحاو
بطقلااذهدوعصدهاشمتمتتخاو.)ةينامثعلاايكرتعمةيومداهدشأ
ةروثلابوشنىلإتضفأىلوألاةيملاعلابرحلايفةعقوتمةميزهبيملاعلا

ةيفشلبلا ماع 1917 [14] .
برحنيبحنرتيفايسوراهتشاع)1922-1917(طقفتاونسسمخ



ةيكلملاتاوقلامعدلتءاجيتلااهيضارألةيبنجألاتاوقلاوزغوةيلهأ
ايفتالواينوتساوايناوتيلوادنلنفتعراسسمخلاتاونسلاهذهيف.ةموزهملا
ءانثتسابو.ةيسورلاةيروطاربمإلانعلالقتساللافودلوموايناركوأوادنلوبو
ةرملاهذه،اهتدايسىلإلودلاهذهةفاكعاجرإيفايسورتحجنادنلنف
.ةيعويشلاءاطغتحت

ال،زايتمابايلودابطقتراصةيتيفوسلاةلحرملاىلإايسورلاقتناب
نورقلايفوكسومهتبرجامرارغىلعباطقألاددعتمملاعيفعزانتي
تايالولاهلثمتسفانمديحوبطقعمةرملاهذهعزانتيلب،ةتئافلا
ىلعادامتعاىمظعةوقةعانصبسورلافتكيملةلحرملاكلتيف.ةدحتملا
ىلإنويعويشلاهجوتامناعرسلب،بسحفنيفالسلامضتةدحاوةينثإ

.ةيمارتمةيفارغجعقريفةددعتمتايموقوتاينثإوةعساشضارأمض
اهتلاسررشننمايسورتنكمت،ميلاقألاولودلامضىلإةفاضإلابو

.تاطيحملاربعترفاسوموختلاتقرتخاف،يركسعوزغنودةيجولويديألا
ىلعتنميهدقةيعويشلاتناكنيرشعلانرقلافصتنمءاجاذإىتح
جيلخىلإابروأطسويفبلألارهننم،ملاعلاتاعطاقمعسوأوربكأ
ابروأيفةيعويشلابازحألاتنكمتلب.مانتيفوايروكوياهغنشواكتشتمك
نيركفملانيبةيسكراملاةيجولويديألاتراصو،ةطلسلاىلإلوصولانمةيبرغلا
حاتجتليسلطألاطيحملاةيعويشلاتربعولب،جهنملاولاثملايهنييبروألا

اكيرمأ ةينيتاللا [15] .
باقعأيفاهبساكمذنمريغتنوديتيفوسلاداحتالاةطيرختلظ

كلذيفف.1991ماعنملوألانوناك/ربمسيدىتحوةيناثلاةيملاعلابرحلا
قيطلبلالودايسورتدقف،داحتالادقعتابحتطرفنانيح،ماعلا
،ثالثلايبونجلازاقوقلالودلالقتساناكامك،افودلوموايسوراليبوايناركوأو
نمألاىلعاهريثأتل،ايسورلىرخأةيكتيلوبويجةراسخ،ىطسولاايسألودو

يميلقإلا تيبلل يسورلا [16] .
ةيرصيقلاايسورف.ةيخيراتلاايسورةحاسمتشمكنا1991ماعدعب

،2مكنويلم22.4تغلبةيتيفوسلاايسورو،2مكنويلم23وحنتغلب
ىقبتكلذعمو.2مكنويلم17.1غلبتفمويلاةيلاردفلاايسورةحاسمامأ

ربكأ لود ملاعلا ةحاسم [17] .
تجرخيتلااهتحاسمسفنب2008ماعىتحايسورتلظنأدعبو

ةيفارغجبساكمةنسلاكلتفيصاهلبلجةيعويشلارايهناةمزأنماهب
وكسوماهرثإىلعتفرتعاايجروجوايسورنيببرحتبشندقف،ةديدج



وهفارتعالانمعونلااذهو.ةيبونجلاايتيسوأوايزاخبأيتيروهمجلالقتساب
متنيميلقإلانيذهنأىلإريشيفعقاولاامأملاعلالودمامأيلكشفارتعا

وهو2009ناسين/ليربأذنمةيلاردفلاايسورةطيرخىلإايلعفامهمض
نيذهبونجىلإدودحلاسرحتاوقايسورهيفتكرحيذلاخيراتلا
.ايجروجمامأامهنععافدلاةمهمىلوتتلنيميلقإلا

يفارغوميدلاللخلا:يناثلاثحبملا
دنهلاونيصلااهقبست(ملاعلاناكسنيبنمةنماثلاةبترملاايسورلتحت

ريشتو.)ايريجينوشيدالجنبوناتسكابوليزاربلاوايسينودناوةدحتملاتايالولاو
يفناكسلايلامجإنم%80وحننولكشيسورلانأىلإتاءاصحإلا
يفةيقرعةدايسووذسورلانأةيباسحلاةيحانلانمينعياموهودالبلا

مهنطو [18] . امك ريشت هذه تانايبلا اضيأ ىلإ نأ سورلا نولكشي ةيبلغألا
ةيناكسلا يف مظعم تايروهمجلا يتلا لمحت مسا قارعأ تايموقو اهنيعب ،
ةيروهمجك رتتلا ريكشبلاو شافوشتلاو . ىنثتسيو نم كلذ ميلقإ زاقوقلا يذلا

ال لكشي هيف سورلا ةيبلغأ ةيناكس [19] .
ةمزأنمايسوريناعت،ةيباسحلاماقرألاهذهنعاديعبنكل

:اهمهأ،ةفلتخمتايوتسمدنعةيفارغوميد
ةفاكيفالداعاعيزوتنوعزوتيالسورلاراصةماقإلاولقنتلاةيرحعم.1
دالبلانميبرغلاثلثلايفيأةيبروألاايسوريفنوزكرتيلب،دالبلاءاحنأ
يف"يلاخلاعبرلا"هيمسننأحصييذلايقرشلاءزجلاغيرفتلباقميف
لودلاةمئاقيفايسورلايبسنرخأتملابيترتلامغرف.ىصقألاقرشلاوايريبيس
تناكاهنأالإ)شيدالجنبوناتسكابلثملوداهقبستثيح(اناكسرثكألا
نم،ناكسللريبكلايفارغجلاعيزوتلالالخنمةيناكسلااهتناكمدمتست
يبطقلاطيحملانموبرغلايفيطلبلارحبلاىلإقرشلايفئداهلاطيحملا

ةيمهأايسورليطعأاموهو،بونجلايفدوسألارحبلاىلإلامشلايف
.مجحلاثيحنمسيلوناكسلاعيزوتثيحنمةيسايسويج
داحتالارايهناذنمف.ةيونسةيناكسةراسخلايسورناكسضرعتي.2
ككفتذنمايسورترسخثيح.درطمصقانتيفناكسلاددعويتيفوسلا
يونسةراسخلدعمبيأ.ةمسننييالم7نمبرقياميتيفوسلاداحتالا
.ةمسنفلأ440هرادقم
ايسورىلعقبطنيدقفيلاحلايناكسلاصقانتلالدعمرمتسااماذإ.3
اهمجحيثلثىوستسيلمويلاايسورف.ايفارغوميد"لكآتتةمأ"اهنإلوقلا
دقفتنأصقانتلالدعملصاوتاذإعقوتيو.1866ماعهيلعتناكيذلا



ناكمإرابتعالايفلخدننأنوداذه،نرقفصنلالخاهناكسعبرايسور
تاناضيفلاوةئبوألاكةيعيبطثراوكل-ممألانماهريغك-ايسورضرعت
امك.ةينقتلاثراوكلاوأىدملاةعساوبورحلاكةيرشبثراوكوألزالزلاو
ةيعامجتارجهثودحةيناكمإنابسحلايفلخدتالتاعقوتلاهذهنأ
لالخليئارسإحلاصلرجاهمنويلموحنترسخنيحايسوراهتدهشيتلاك
.تاينيعستلادقع
ميعزايماردهنعربعيعونروهدتةمثيددعلاصقانتلابناجىلإو.4
لكراعسألاعافترالاطامنيب"هلوقبفوناغيزيدانيغيعويشلابزحلا
تيقب)ايسوريفيسيئرلارومخلابورشم(اكدوفلانإفايسوريفعلسلا
فدهوهو،زبخلانمتارمينامثبصخرأاهراعسأتتابو،عافترانود
نأامك.بعشلابييغتىلإىعستيتلاةيلالغتسالاةيزاوجربللفوشكم
%86نأفرعننأيفكيو.رمتسملاروهدتللضرعتتةيسورلاةمألاةحص
انتمأهلضرعتتامانيمساذإنذإنيئطخمنوكننل،ىضرمانلافطأنم

ةدابإلاب" ةيعامجلا " [20] .
حوارتيايونساصقانتةيفالسلالوصألايوذسورلاناكسلادهشيامنيب.5
ةيونسةدايزةيزاقوقلالوصألايوذنمناكسلادهشي%7ىلإ4نيب
لبقنمةديازتملافواخملامامأقيرطلادبعياموهو%13لدعمب
فحزوةلبقمةيفارغوميدبرحنمرذحتيتلاةيسورلاةيموقلاتارايتلا
.)ىطسولاايسآوزاقوقلا(بونجلانم"ءادوسةرشب"يوذناكسل
دصقمربكأيناثةريخألاتاونسلايفدعتايسورنأىلإتاريدقتلاريشت.6
اهيلإنيرجاهملاددعغلبثيح،ةدحتملاتايالولادعبةيلودلاةرجهلل
مهنمنييالمةعبرأ،رجاهمنييالم7وحن2008ماعتاءاصحإبسحب
طاشنةجيتنفنعلامعأىلإيدأاموهو.ةيعرشريغةرجهربعاوءاج
ناكمال"و"سورللطقفايسور"راعشعفرتيتلاةفرطتملاةيموقلاتاعامجلا
هذهطاشننعفرطلاتاطلسلاتضغدقو."انضرأىلعبناجألل
ارجاهم250وحن2008و2004يماعنيبتلتقيتلاةيرصنعلاتاعامجلا
410ةباصإيفتببستوارجاهم96طقف2008ماعيفاهاياحضددعغلبو
كلتبوجتثيح؛ةيسورلاندملانمددعبةقرفتمثداوحيفحورجب
ةمثلمهوجوبنييباهرإلاءايزأيفةيسورلاندملاعراوشةيرصنعلاتاعامجلا
تنرتنإلاتاكبشضعبتلمحدقو.ةيسورلانمألاتاوقاهضرتعتنأنود
عطقبنيمثلملانيفرطتملانييموقلانمددعاهيفموقيويديفعطاقمةيسورلا
قوقحةبقارمتائيهىدلداقتعالادادزيو.كيجاطلالامعلاضعبسوؤر



تاوقنيباينمضاقافتاكانهنأبنيثحابلانمددعوايسوريفناسنإلا
ىلعاظافحبناجألاباهرإلةيرصنعلاتاعامجلاهذهوايسوريفنمألا

بكرملا يناكسلا يفالسلا [21] .
ىلعىرخأتاريدقتتمدقدقةيمالعإرداصمتناكددصلااذهيفو

لوألانيرشت/ربوتكأيف(ستيلوماسموكيكسفوكسمةفيحصتراشأاموحن
تايسنجنموةيلاعلمعتاراهمبرجاهمنويلم15دوجونم)2004

ةيراجتوةيريمعتةفلتخمتاعاطقيفيسورلالمعلاقوسقرغتةفلتخم
ددعوكسوميفةيكريمألاةرافسلاتردقو.ةيزاقوقلاةيلاجلامهردصتت
تحضوأو.صخش50.000نعديزيامبةيرصنعلاتاعامجلايفنيطرخنملا
يأرلا"ةسسؤمك(ةيميداكأوةيفحصتاسسؤماهترجأيتلايأرلاتاعالطتسا
امىلإةيرصنعلاةكرحلاعمنيفطاعتملابابشلاةبسنعافترا)يسورلا"ماعلا
يفةكراشمللدعتسمسورلابابشلافصننمرثكأنأو،%50نعديزي
.اهتيجولوديأباعانتقاوأيداملباقمبءاوسةديدجلاةيشافلاةكرح

برعأاموحنىلعيشافلايرصنعلارتولاىلعنييسايسلاضعببعلو
نيتوبسيئرلامامأهتلمحيف2004ماعفوناتيرخيالوقينيسائرلاحشرملا
نويموقلانوفرطتملارعشو."بارغألانمرهطتنأبجي"وكسومنأنم
تلأسنيحف.يومدلامهكلسمنعريبعتللةأرجلامهحنميمسردنسب
)ايسورطسو(كسفنيجيةنيدميفةيرصنعلاةكرحلاميعزايتسيفزإةفيحص
ناسيفةيكيجاطلاةلفطللسورلانييرصنعلالتقةثداحنمهفقومنع
لعفياذام:وهلاؤسلا!؟اذهيفبيرغلاامو"الئاقبرعأ،غربسرطب
.!"؟انضرأىلعكيجاطلا
دهشتثيح.قرشلانمتآرخآيفارغوميدللخةمثلباقملايفو.7
ميلقإنميسورلابناجلاىلعف.ايفارغوميدابارطضاةينيصلادودحلاقطانم

نييالمةتسنعديزتةحاسميفةمسننييالمةينامثشيعيايريبيسقرش
نوناعيةمسننويلم130ينيصلابناجلاىلعشيعينيحيف،2مك
نإفمثنمو.2مكينويلمىلإلصتالةحاسميفرقفلاوةلاطبلا
ضرأىلإةعورشملاريغةرجهلابمهلاحقيضنعنوسفنينيينيصلانيرجاهملا
لباقميفضرأالببعش(يسورلابناجلاىلعناكسلاةليلقدراوملابةينغ
الالتحا"سورلانويموقلااهيمسيةرهاظقلخياموهو،)بعشالبضرأ

اينيص "اتماص [22] . لب نإ عضولا يف قرشلا ىصقألا يسورلا دق دادزا اءوس
يف تاونسلا ةريخألا ثيح صقانت ددع ناكس هذه ةقطنملا وحنب 15 %

تدهشو ضعب قطانملا تامادص نيب ناكسلا سورلا نيدفاولاو نيينيصلا [23]



. لعلو ايسور لضافت يف هذه ةلاحلا نيب نيرايخ امهالحأ رم ، امإف نأ
لبقت وزغب ينيص تماص وأ لبقت ىرق"ـب حابشألا " يف لامشلا قرشلاو
ةجيتن صقانتلا يناكسلا مدعو مدقت نيعوطتم ددج ريمعتل كلت قطانملا يتلا

ناك متي اهريمعت افلس لئاسوب ةيرسق . دقو ربع سيئرلا قباسلا ريميدالف
نيتوب يف ماع 2006 نع هذه ةلكشملا هلوقب " نإ صقانتلا يناكسلا وه ربكأ
رطخ ددهتي ايسور " [24] .

سدسملاسسحتتةيطارقميد:ثلاثلاثحبملا
ةيلودلاةحاسلاىلعاهتناكمملاعلايفىربكلاىوقلامظعمتدمتسا

تاعامجلاوتايلقألاعمقوةرطيسلاةوقبءاوس،ةيلخادلااهتهبجمعدب
باطقتساوةالاوملالالخنموأ،تابالقنالاىلعةصرفلاتيوفتوةضراعملا
.ةرهاصملاوبيغرتلاةيئانثنمةفلتخمفانصأربععابتألا

مظنلاموهفميفيطارقميدلارايخلاراصنيرشعلانرقلافصتنمذنمو
ىلعةلودلاةناكموةوقىلعةيسيئرلاتارشؤملادحأةثيدحلاةيسايسلا
ةايحبعتمتتملاعلايفلودلاتارشعكانهنأحيحص.ةيلودلاةحاسلا
نمهنأالإةيلودلاةحاسلاىلعنزواهلنوكينأنودةميلسةيطارقميد
نوديلودبطقكاهسفنميدقتنممويلاىمظعةلودنكمتتنأبعصلا
.ةناكملاكلتلينلاهتاغوصمزربأيطارقميدلارايخلانوكينأ

باطقألاةيقباهعملماعتتله؟يطارقميدلاغوسملاايسوركلتمتله
مهرابتعابريدقتلابنويسايسلااهؤامعزىظحيةيطارقميدةلودكةيلودلا
بعشكيسورلابعشلاىلإرظنيله؟يسورلابعشلافايطأنعنيلثمم
ايسورعقومامو؟هيزنلايباينلاليثمتلاوةيرحلانمماظنقفوشيعي
؟ناسنإلاقوقحفلميفيلودلا

تارشؤملالالخنمتالؤاستلاهذهلثملةباجإىلعروثعلانكمي
:ةيلاتلا
نمددعلجس2008ناسين/ليربأيفةيسائرلاتاباختنالاترجنيح●
ةحضاوتاقورخةيلودلاوفعلاةمظنماهتمدقميفوةيلودلاتائيهلا
تاباختنالاهذهفصوىلإةيسورلاةضراعملاتعدةجردلفييزتتايلمعو
تمهتاو،يبرغقافنوتمصعمفديفديمهعباتلنيتوبنييعتمسارماهنأب
ةقفانمبةدحتملاةكلمملااهتمدقميفوةيبروألالودلانماددعةضراعملاهذه
ةيرحبليطاسأوةعساوةيركسعتالمحمدختسييبرغلاملاعلاف،ايسور
الامنيب،ناتسناغفأوقارعلايف"ةيطارقميدلارشن"لجأنمةيوجدعاوقو

قطني ةملكب لوح كاهتنا ةيطارقميدلا يف ايسور [25] .



نمةلاحعميساسألكشبةلودللةعباتةيسورلاةفاحصلالازتال●
ةيفحصلاتيقلاموحنىلعيدسجلافادهتسالانمفوخلاوةقثلامدع
يفيسورلاشيجلاتاسرامملدقانربكأتناكيتلااياكسفوكيتلوبانأةيسورلا
اهلتقنأةلودلاتنلعأو2006لوألانيرشت/ربوتكأيفاهلايتغامتوناشيشلا
يفةيفافشلاريراقتريشتو.هبنيلمركللةقالعالوةيئانجعفاودلناك
داسفلانمتالاحروهظىلإ)ةليلقدجيهو(ةلقتسملاةيسورلافحصلا

ضرفىلإنيلمركلاتعفدعيرسءارثإتايلمعويموكحلاماظنلايف
ةمذلا"نوناق "ةيلاملا ةعباتمل بسكتلا ريغ عورشملا رابكل تايصخشلا [26] .

.ةيشيعملاعاضوألاوةيطارقميدلانيبةيضرملاةمزالتملانمعونثدح●
هتقفارايطارقميداخانموايلاربيلاهجوتدالبلاتفرعتانيعستلادقعيفف
ةيداصتقاتامزأوةشيعملاىوتسميندتوةلودلليداصتقالابهنلانمتالاح
لوألادقعلايفدالبلاهتفرعيذلايلومشلامكحلامزالتلباقملايف.ةمداص
يداصتقالارارقتسالانمةلاحعم)2009-2000(نيرشعلاويداحلانرقلانم
تاريبعتلاضعبتراصو.تاشاعملاوبتاورلاعافتراوةيشيعملالاوحألانسحتو
يسورلابعشلاىلعنأادبثيحبةيئانثلاهذهنعةربعمةيلازتخالا
رايخلاراصىتح"ءاخرويلومشمكحوأرقفوةيطارقميد"نيبةلضافملا
ةفورعملاةضراعملاةهبجسيئراعداماذهلعلو.ةيرحلاوزبخلانيبايمتح
ايسورمكحييذلاجذومنلا"نأبحيرصتلاىلإ"نيميلاىوقفلاحت"مساب
فرعيذلايعويشلادهعلانعفلتخيال)فديفديمهتفيلخونيتوب(مويلا
يف(درفلاةدابعوةلودلاةركسعويلومشلاداصتقالاودحاولابزحلامكح

ةراشإ ىلإ ةرتفلا ")ةينيلاتسلا [27] .
مهفنالايسوريفاننإ"لوقلابفديفديميرتيمديسورلاسيئرلاريشي

ام دوصقملا عمتجملاب "؟يندملا [28] كلذو يف ةراشإ ىلإ نأ اذه موهفملا
دفاو نم جراخ ةبرتلا ةيسورلا هفنتكيو ريثك نم سابتلالا ضومغلاو . دقو
مهتا فديفديم يف ةياهن ماع 2008 تامظنملا ريغ ةيموكحلا يتلا ىقلتت
امعد ايلام ايبرغ اهنأب تاسسؤم سسجتت ىلع ايسور [29] . امك ردصأ

فديفديم ارارق يف نوناك/رياني يناثلا 2009 فنصي يأ رهمجت وأ ةروث وأ
درمت مئارج"ـك دض ةلودلا ". وهو رارق هفصو مالعإلا يكيرمألا هنأب ركذي

ءاوجأب مكح روتاتكيدلا فيزوج نيلاتس ".
يفقباسلاملاعلالطبايسوريفمويلانيزرابلانيضراعملانمو

ةعمسبظفتحيو،عساويبرغدييأتبىظحييذلاو،فورابساكيراججنرطشلا
تالتكتةدعليكشتيففورابساكمهاسدقو،يسورلالخادلايفةبيط



حشرتو"ينطولاداحتالاةهبج"ةكرحو"ىرخألاايسور"ةكرحاهمهأةضراعملل
فديفديملاسفانمةيسائرلاتاباختنالايف2008ماعيفةريخألالالخنم
نيتوبنممكحلالاقتناةقيرطلهتضراعمفورابساكلصاويو،نيتوبةفيلخ
ءامعزعممويلاةضراعملادوقيو،ماعلكشبنيلمركلامكحماظنوفديفديمل
ةيسورلاتاطلسلافافختسامغرو."فتاكتلا"ةكرحلالخنمنيرخآ
جذومنكجنرطشلا"هناونعاباتكفلأفورابساكنأالإ"جنرطشلابعال"ـب
ةيسايسلاتالاجملاةفاكيفءرمللنكميفيكهيفلوانت"ةايحلاةرادإل
ةعقرىلعبعللابولسأةاكاحملالخنمهتاراسمريدينأةيعامتجالاو

"جنرطشلا [30] .
ةيبرغلاريراقتلانأىرتىرخأرظنةهجوةمثكلذلباقميفنكل

فعضىلعليلدىوستسيليسورلالخادلايفنيضراعملادناستيتلا
دهعذنمايسوريفةيسايسلابراجتلاريشتثيح.اهتفاهتوتايصخشلاهذه
جراخلايفسورلانيضراعملاةيبعشنيبةيسكعةقالعلانأىلإفوشتابروج
مهعيملتوسورلانيضراعملاببرغلاءافتحاف،لخادلايفاهتيبعشةقيقحو
.ةيلخادلامهتيبعشفعضىلعةلالدايمالعإ

رصعبفديفديم-نيتوبرصعهبشيلاثملاليبسىلعيكريمألامالعإلاف
مكحلا ينيلاتسلا [31] بسحف اذه مالعإلا رمتسي ماظنلا يف ضرف ةباقر

ةمراص ىلع ةطشنأ ةضراعملا يتلا ىعست ىلإ ميظنت " تاروث ةنولم "، أجلف
ىلإ ليكشت تاميظنت ةيبابش ةهجاومل اذه عونلا نم قارتخالا قدغأو اهيلع

اهبردو ىلع تايلمع ةعونتم نم اهنيب سسجتلا ىلع تالتكتلا ةيبابشلا
ةضراعملا يفو اهتمدقم ةلتك " اكالباي " ةهبج"و داحتالا ينطولا ". ثيحب لمش
سسجتلا عمج تامولعم نع دادعأ بالطلا نكامأو مهتسارد مهتماقإو
تاهجلاو ةلومملا مهل .

ةدايزىلإايسوريفناسنإلاقوقحتائيهريراقتنمريثكريشتو
مويلاايسوريفعيمجلادراطتيتلاةقحالملاوسسجتلاةطشنأيفةطرفم
باتكلاةقحالمىلعةرصاقتناكامدعبءاملعلاةقحالمىلإتلصوو
قوقحتايعمجىدحإسيئرفويرامونوبفيلريبعتبسحبو.نييفحصلاو
سوه"هتيمستنكمياماهيلعميخيوكسومنإفايسوريفناسنإلا

سسجتلا ◌ٍ Spy Mania " يذلا قنخي ةايحلا ةيسايسلا قيعيو مدقت دالبلا
[32] . ربتعيو ددع نم ءاربخلا سورلا نأ طمن سسجتلا لمعلاو ركفب

رباختلا ءزج يساسأ نم ماظنلا يسايسلا يلاحلا ، ىتح نأ 78 % نم
نيلوؤسملا رابكلا يف ةلودلا نيطبترم زاهجب تارابختسالا يسورلا [33] .



:يهةيسيئربازحأةعبرأنممويلايسورلاامودلاسلجمفلأتي●
بزحلاو،)دعاقملانم%64ةبسنب(نيلمركلليلاوملا"ةدحوملاايسوربزح"
ايسور"بزحو)%8(يطارقميدلايلاربيللابزحلاو،)%11.5(يعويشلا
نمةيسورلاةضراعملايناعتباطقتسالااذهلظيفو.)%8("ةلداعلا
عطاقتنميناعتوةلدابتملاةقثلاىلإرقتفتفايطأنيبتتشتلا
نمنييلاربيللاونييموقلانيبماجسنالامدعةصاخةفصبو،تايجولويديألا
ةهجنمنييراسيلاونيينيميلاوةيناثةهجنمنييعويشلاونييموقلاوةهج
.نيلمركلليقيقحلايدصتلايفةضراعملاتالتكتلادعبحلفتملو.ةثلاث
اثيدحتلكشتةمهمةضراعمةكرحريصمنعةمداقلاتاونسلافشكتسو
يفمسالاسفنتلمحةكرحنمانميتذوخأممسالاو،"فتاكتلا"مساتحت
ىلعتدمتعاويندمجاجتحاةكرحلالخنم1981ماعيفتأدبوادنلوب
مكحلابةحاطإلايف1990ماعيفتحجنوةيلامعلاتاداحتالاىوقفتاكت
.يعويشلا
ىتشقرطباهتيتفتوةضراعملاميسقتىلعةيسورلاةموكحلابعلت●
رارغىلع(اهجاتنإةداعإواهراكفأفاطتخابو،برغللةلامعلاباهماهتااهمهأ
ةضراعملارصانعباطقتساو)يطارقميدلاهجوتلاوةيطارقميدلاىلعةديازملا
اتيكينةضراعملاميعزعمىرجاموحنىلعةطلسلانمءزجباهؤارغإو
ماععلطميفةيلحملاةرادإلايفةكراشملابنيلمركلاضرعلبقيذلاخايلب

نمنيلمركلاهجورياموحنىلعتايصخشلاضعبةروصهيوشتبوأ،2009
يماعنيبءارزولاةسائردلقت(فونايساكليئاخيمقبسألاءارزولاسيئرنأ

بسحب-كلذىلإأجلامنإةضراعملاةداقىلإمضنايذلاو)2004و2000
نيلمركلالاحدقو.داسفلامهتبةقحالملانمهسفنيمحيل-نيلمركلاةياور
تلطبأنأدعبايسورةسائرىلعفديفديمةسفانملفونايساكحشرتنود
حشرمكمدقتللاهعمجيتلاتاعيقوتلانم%13ةيزكرملاتاباختنالاةنجل
تاذةلودلاكلتيف-سورلانيضراعملاددعنأةيئاهنلاةجيتنلا.لقتسم
نأىتحةياغللدودحم-ريبكلايناكسلانزولاوةيلاعلاةيناكسلاةءافكلا
عباصأىلعمهدعنكميرفنىوسهيلعفقيالمويلاةضراعملاحرسم

ديلا ةدحاولا [34] .
اروضحةيسايسلاتارايتلارثكأنمةدحاوةيلاربيللااكالبايةلتكتناك●
نرقلاعلطموتاينيعستلادقعفصتنملالخيسورلايسايسلادهشملايف
ليئاخيمريدرايلملايسيئرلااهلومملاقتعانأريغ،نيرشعلاويداحلا
)يبيرضلابرهتلاةمهتب(ةصاخلاةيطفنلاسوكويةكرشسيئريكسفوكردوخ



هضرعومهملايلاربيللارايتلااذهتاناكمإنماريثكصلقدق2003ماعيف
.اهتسائرنميكسنيلفييروغيرغيخيراتلااهميعزباحسناىلإىدأوسالفإلل
ديصراهيدليتلاةضراعملايفةليلقلاةيسايسلازومرلادحأيكسنيلفيناك
هصقنتتناكنإو(ةيحالصإلاةيؤرلاوةسايسلاوداصتقالانيبعونتميميداكأ
بسحبو.)ريهامجللهنمرثكأةبخنللهباطخحلصيثيحةيبعشلاامزيراكلا
-10وحنليضقتسةفسؤملاةجيتنلاهذهنإفيسورلالخادلانمنيبقارملا

يفيسايسلاحرسملاىلإيلاربيللارايتلاةدوعللامآةيأىلعةلبقماماع15
ايسور [35] .

ةبقحيفايسورهشيعتامنأودبيةقباسلاتارشؤملاىلعءانبو
يلخادلايسايسلادومجلانمةرتفيفدالبلالخديامبرفديفديم-نيتوب
اذهنكل.رارقتسالانمريبكردقبعتمتييلومشيزكرممكحىلعمئاقلا

رارقتسالا هبشي ىلع دح ريبعت ضعب نيضراعملا نييسايسلا [36] رارقتسا
" جالوجلا "، يف ةراشإ ىلإ تاركسعم لاقتعالا ةيعامجلا يتلا اهماقأ نيلاتس دض

بوعشلا ةيتيفوسلا نيضراعملاو نييسايسلا . امك دق ددهت تالكشملا ةيداصتقالا
ةيلودلا ةمزأو داصتقالا يملاعلا ليوحتب ايسور ىلإ " رارقتسا دوكرلا " يذلا

هتفرع دالبلا يف دهع دينويل فينيجيرب .
ىلعمئاقرارقتساهنأمويلاايسورهشيعتيذلارارقتسالارطاخمنمو

يفنيلمركلالبقنمةهجوملاةياعدلاوةمخضلاطفنلاتادئاعمادختسا
.يلخادلاعضولاةطيرخىلعةرطيسلا

كلتروظنملالبقتسملايفعضولااذهءاقبتالامتحانمديزياممو
ناملربلااهرقأوفديفديميرتيمدسيئرلااهحرطيتلاةيروتسدلاتاليدعتلا

ءاقبةرتفدمبترقأو2008لوألانوناك/ربمسيد30لوألانوناك/ربمسيديف
ةلودنأتارربملاتناكو.تاونس6ىلإ4نمهبصنميفةيروهمجلاسيئر
هجمانربلمكينأسيئريألاهعمنكميالاناكسوةحاسمايسورمجحب
.طقفتاونسعبرأيفةسايسلاهتاعورشمو

دالبلاسيئرويلاحلاءارزولاسيئرزوفنيللحملانمريثكعقوتيو
نيتوبنألارظنو.2012ماعلةيسائرلاتاباختنالايفنيتوبريميدالفقباسلا
نمةيلاتتماماع12ايسورمكحيسف،نيتيسائرنيترتفيفزوفيسامابلاغ

ذنمايسورةسائرنيتوبيلوتنابسحلايفانعضواماذإو.2024ىلإ2012
نإف)2012-2008(ءارزوللهتسائرةرتفيفدالبلاىلعهترطيسو2000ماع
دالبلاىلعنميهيرصيقيكلمماظنلبرقأحبصيسنيلمركلليلاحلاماظنلا
.نرقعبروحنل



رودلاطقسيليلحتلااذهنأدجنسفةقدلاويرحتلااندرأنإانكل
دقوةيلودلاةحاسلاىلعايسورةناكمةداعتسايفيلاحلاماظنلاهبعليذلا
ربعهتوقنيلمركلااهيفدمتسا)2008-2000(تاونسينامثربعكلذمت

لحارملا ةيلاتلا [37] :
ةيلقعلاوةيندبلاةحصلاروفومرهظيذلاباشلاكلذ-نيتوبىنبت-
تُرشنو،ديدجلاخيراتلالجركادبو،ايحالصإاجهن-نيستليهفلسبهتنراقم
هروصقلعتولب،يموقمجنكةيراكذتلاهروصتعزووةيتاذلاهتريسلابتك
رمألا.اهلةمالعوةلودللازمراهرابتعابةلودلايفظومبتاكميفةيرادجلا
ةنراقمنطولااياضقبمومهميمزيراكميعزكنيتوبةروصخسريذلا
وأ،يكسفينوريجريميدالففرطتملاينيميلالثمكولسلاةروهتمامإتايصخشب
ةقبطراكفأبيكسنيلفييروغيرغيلاربيللالثمةيبعشلاةدعاقلانعةلزعنم
ميلاقألايفلغلغتلاىلعةرداقلاريغوةيلاعجاربأيفةقلعملاايشراغيلوألا
،غربسرطبناسووكسومتاروانمنعةفلتخملاةيفيرلااهتايحمظنبةيسورلا
يعويشلاميعزلافوناغيزيدانيجلثمةباشلالايجألانمةهوركموأ
دهعلالالخمهتايحبلغأاوشاعنممزئاجعلاونسلارابكهدناسييذلا
.ةثيدحلاايسورلادئاقةيعويشلادعباملايجأهلبقتالامنيبيعويشلا

2004ماعيفمياتةلجمفنصتنأةفداصملاليبقنمنكيملو
.ربكألاسرطبريهشلارصيقلادعبةيحالصإةيصخشمهأيناثكنيتوبريميدالف
"ماعلالجر"بقلهحنمتواهفالغىلعهعضتف2008ماعيفدوعتمث
.ةرتفلاكلتيفملاعلايفةرثؤمةيصخشمهأك
تالامتحاةثالثكانهتناك2000ماعنيتوبىلإمكحلالآنيح-
ايسورذاقنإو؛ةيعويشلاةدوع؛رقفلاوىضوفلاوخسفتلا:دالبلالبقتسمل
ةثالثىلإايسورتلقتنا2008يفنيلمركلانيتوبرداغنيحو.اهفارطأةململو
؛يداصتقالاومنلامعدوةيزكرملاوكسامتلارارمتسا:يهةيزاوتمتاراسم
ةوقويلودبطقليكشتو؛يلامسأرلاعمتجملايفجامدنالاوةيعويشلالوبذو
خسفتلانمدالبلالقنارحاسنيتوبنكيمل.ايسآوابوروأيفةرثؤمةيميلقإ
ذإ،ةيجراخوةيلخادلماوعكلذيفهتدعاسلبنيعةفرطيفضوهنلاىلإ
يفًارالود70ىلإمكحلاىلوتنيحًارالود20نمطفنلاراعسأعافترانأ
معدلاهلرصحالتاناكمإوةلئاطةورثهلمدقةيناثلاهتسائرةرتف
نيحو.بتاورلاعفروةشيعملاتايوتسمنيسحتوءاضفلاثاحبأوةعانصلا
اهمهفتيتلاةيلامسأرلاةغللانيتوبثدحتايملاعطفنلاراعسأتعفترا
ينجيهلعجاممتارمثالثيعيبطلازاغلاراعسأعفرو،ةيبوروألالودلا



ةضئافلالاومألاتقفدتو.تاونسسمخلبقاهبملحيدحأنكيملةورث
لودلاودنهلاونيصلاىلإريدصتلاتالدعمتغلبوةحلسألاعناصمىلإ
لبقهيلعتناكامعةرم20وحنبتدازو،ةيكلفاماقرأةيويسآلاوةيقيرفألا
نيتوبةحيرقال،زاغلاوطفنلاراعسأتمهاسوحنلااذهىلعو.نينسرشع
ةيجراخلااهنويدطاسقأدادسنمايسورنيكمتيف،ةيرحسلاهاصعالو
نويدلادادسناكنأدعبو.مظتنملكشبرالودنويلب170وحنةغلابلا
هذهتصلقت،نيتوبةيالولبقيلحملاجتانلايلامجإنم%90كلهتسي
ةدايزةلصحملاتناكو.%30وحنىلإةريخألاسمخلاتاونسلايفةبسنلا
1999ماعرالودنييالب10نمةيسورلاةنيزخلايفيبنجألادقنلاطايتحا
.2008يفنويلب200ىلإمث2007يفًانويلب120ىلإ
)نيلمركلابسحبلداعلاينطولا("دبتسملاينطولا"موهفملالخنمو-
نمايلخاداهبضوهنلاو،ايسورلةيلودلاةناكملاميعدتيفنيتوبمهاس
دقف.ةلماكتمافادهأتدأنإو،ةضقانتملاتاسرامملانمةعومجملالخ
يتلاةلحرملاةروطخبايعاوناكو،يسورلايموقلانمألاةحلصملنيتوبلمع
رودلاسفنبعليفرخأتيملو،هتاذبايعاوناكامك.هدالباهبرمت
لجرلاىنبتو.زاقوقلابوعشهاجتنيلمركلاماكحهلبقهبعليذلايشحولا
ةيسورلاتايروهمجلاوميلاقألاماكحىلعةيزكرمةضبقوايلومشاماظن
نميناثلافصلاءامعزونينواعملارايتخانقتأو،ءارزولاسلجمىلعنميهو
يفاعطاقنيتوبناكو.غربسرطبناسيفلمعلاوةساردلاوتارباخملاءالمز
.ةبغاشملامالقألافصقوحئاضفلافحصقالغإويتامولعملاشيوشتلاءاهنإ
ةيلودلاةسايسلانوؤشيفنيراشتسملانمةيعاوةعومجمىلعدمتعاو
نيملسملاناوخإلارطخبعاوريبخهنأكورصميفثدحتينأبهلتحمس
ملألابرعشيهنأبيدوعسلالهاعلانذأيفسمهيو،يرصملاماظنلاىلع
يفلبقنماهنميناعهنألةيباهرإلاتامجهلانمضايرلابيصييذلا
تايالولافارتعاعزتنيونيصلاةقثبسكينأنمنكمتامك.وكسوم
تقولاسفنيففلاحتو،ةلاسروركفبحاصونزوهلسيئركهبةدحتملا
راعتسابرغلانمو.ايروسوناريإبهتقالعرسخينأنوداسنرفوايناملأعم
مالعإلاقلطأف،ةفرتحملاةيمالعإلاتالمحلابةيلودلاةروصلانيسحتنيتوب
ةقاربةروصمدقتيتلاةيبرعلاوةيزيلجنإلاب"مويلاايسور"ةيئاضفيسورلا
.رضاحلاايسورل
هققحاموناشيشلايفةيلاصفنالاتاوقلاىلعايركسعءاضقلاةازاومبو-
نرقلانملوألادقعلاةياهنعمةماتهبشةرطيسنميسورلاشيجلا



تايصخشلاىلعءاضقللايزاوماكلسموكسومتذختانيرشعلاويداحلا
ايمالعإارودبعلتنأتلواحوناشيشلانمترفيتلاةيدايقلاوةيسايسلا
ددعلايتغامتتاونسرشعلالخو.اهبترقتسايتلالودلايفايليومتوأ
ميلساهمهأوةيسوروأةيناشيشتناكءاوستايصخشلاكلتنمريبك
ميلسيناديملادئاقلاو،رطقيف2004طابش/رياربفيففييابردنيناخ
.2009سراميفةدحتملاةيبرعلاتارامإلابيبديفليتغايذلافياداماي
ليمعف،ايسوريفةبعللانعجرخينملكلايتغامتنأوقبسامك
برحلارارسأيوريأدبوقشنايذلاوكنينيتفيلردنسكيلأيسورلاتارباخملا

يفعشمموينارويةدامنممسسدلالخنمهلايتغامتناشيشلايف
2009يناثلانوناك/رياني13يفو.2008يفندنلمعاطمدحأبهماعط
سارحلادحأفوليئارسإرمعلايتغاانييفةيواسمنلاةمصاعلاتدهش
ناشيشلانمرفنأدعبفوريدقناضمريناشيشلاسيئرللنييصخشلا
مت)ماعلاسفننميناثلانوناك/رياني19(دحاوعوبسأبكلذدعبو.اقشنم
اهبلمعتتناكيتلا(اتيزاجايفونةديرجيفنييفاحصلانمنينثالايتغا
قالطإلدقنلاامههيجوتل)2006يفاهلايتغاقبسيتلااياكسفوكتيلوبانأاضيأ

يفءاسنباصتغاوبرحمئارجباكترابنيمهتملاطابضلارابكدحأحارس
-فيياكزدمحأقبسألايناشيشلاةفاقثلاريزوريبعتبسحبو.ناشيشلا
اهيضارأىلععقتيتلالودلانإف-لايتغالابددهملاوندنليفئجاللا
حلاصموتاباسحاهمكحت"امنإايسورهاجتافقومذختتالولايتغالاتايلمع
ضمغتو،نيئجاللاءالؤهحاورأنمةيمهأرثكأةيسايستاقالعوةيداصتقا
اهعسوبيتلاوكسوملةيضرتنيئجاللاءالؤهلتقنعنيعلاةيبروألالودلا

عنم ريدصت زاغلا ىلإ اهيضارأ وأ عفر "هراعسأ [38] .
ايسورتعضوةيدسجلاةيفصتلاويسايسلالايتغالانمجهنملااذهب

ىلعلاصفنالاةمزأيهوالأنيدقعىدمىلعاهتهجاوةلكشممهألةياهن
نإفحلاصملاهمكحتامامودملاعلانألو.زاقوقلايفةيقرعوةينيدسسأ
قوقحتامظنمريراقتويمالعإلادقنلاةعباتمنعضرعأدقنيلمركلا
هنأاديجفرعينيلمركلاناك.ةيناسنإلادضبرحمئارجباكترابناسنإلا

فيعضلاىلعدحلاماقي،ةيعامتجالاتاقالعلاملاعيفامك،ةسايسلاملاعيف
تامكاحملنكميهنأكردأنيحباوصىلعنيلمركلاناكو.يرثلايوقلانود
لاثمأةفيعضلالودلاماكحىلعطقفقبطتنأةيرشبلاةدابإلامئارج
نمةدعلئاسوكلتمتيتلا،باطقألالودامأ،ناتسناغفأوايبرصوقارعلا
ةمكحمىلإاهسيئرميدقتبةبلاطملادحأرودقمبسيلف،بيهرتلاوبيغرتلا



.ةيلودلالدعلا
يضمنمسركتلماوعةعومجمكانهنإلوقلانكميماتخلايفو

مهأو،يطارقوميدلاراسملانعاديعباهبىحنتويلومشلااهراسميفايسور
:لماوعلاهذه
عفريعويشمكحنمهالتامويرصيقلامكحلانمليوطلاثارتلا●
تهتنانيحو.ايراتيلوربلاةيروتاتكيدىلإلوحتمثريهامجلامكحراعش
تثدحنورقذنمةرملوألةيطارقميدلايسورلابعشلافرعوةيعويشلا

نيذلاددجلاءايرثألانمةقبطحطسلاىلعتفطوةيلاقتنالاةلحرملاةمدص
نمرقفلاةلاحاوسركو)دوهيلانممهمظعمناكو(ةلودلالاومأاوبهن
رايهناوىضوفلابةبوحصملاةيطارقميدلاميهافمىلإءاسأيذلارمألا.ديدج
.ةيقالخألاميقلاةموظنميواهتوداصتقالا
ميلاقألايفةشيعملاىوتسمضافخناو،ريبكلاينيدلاويقرعلانيابتلا●
لاصفنالارطخلقطانملانماريثكحشرياموهوزكرملانعةديعبلا
لبقتاهسفنايسوريف)ةيفالسلا(ةيموقلاتاعامجلانمريثكدجتو.ككفتلاو
ةلودلاعاقصأىلعاظافحةيلومشلاوةيزكرملاوةيديدحلاةضبقلارايخ
ككفتلاوخسفتلابةيطارقميدلارايخيتأينأنمالدبفارطألاةيمارتملا
ةمئاقهتينبنأيسورلايلاردفلاماظنلابويعنمو.يلاردفلاءانبلاطارفناو
نألةأيهمةصرفلافيلاتلابو،هيفةدئاسلاةيقرعلاةعومجملاساسأىلع
.اهمضتيتلاضرألاىلعاهلالقتسابةيرادإةقطنموأةيروهمجلكبلاطت
ريغيرظنىمسميسورلايلاردفلاداحتالامساءاقبرسفياماذهلعلو
.قيبطتلللباق
ةفاكيفةرشتنملاةيسورلاةيعيبطلاتاورثللةيسايسويجلاصئاصخلا●
يفطفنلابيبانأدادتماوزاغلاوطفنلاةصاخةفصبوةلودلاقطانم
ةيزكرمةطلسغوزبلءاوجألازهجييذلارمألا،ةعساشةيفارغجتاحاسم
.تاورثلاىلعةرطيسلاوفارطألاةململىلإىعستةيوق
ىلعدعاسدقو.ةيعويشلارايهنادعبايسوريفيقبطلاعارصلاةدوع●
روهظنارتقاىدأو.ةيرثلاايشراغيلوألاةقبطاهنمتفلأتيتلاةعيبطلاكلذ
تاكلتمموماعلاعاطقلاعيببدالبلاداصتقاىلعترطيسيتلاةقبطلاهذه
نمهنأنميسورلانطاوملاةعانقىلإةهوبشملاةصخصخلاتايلمعوةلودلا
ىلعدشتودالبلاطبضديعتنيلمركلايفةيزكرمةطلسدوجويرورضلا
.نيبهانلايديأ
تمدقدقو.زكرملاةضبقنعخالسنالافارطألاقطانمضعبةلواحم●



1996-1994(نيتسرشنيبرحاهضوخونييضاملانيدقعلالالخناشيشلا
يفنييموقللتارربملانماددعفينعلايسورلادرلانعالضف)2004-1999و
خسفتىلإىدؤيدقةيلاردفلاوةيطارقميدلاقيبطتنأنميسورلالخادلا
.اهككفتوايسور
)ايلاحيبسإفإ(اقباسيبيجيكلاوضعنيتوبريميدالفلوصو●
علطميفةسائرلانعهلنيستليلزانتمث1999ماعيفءارزولاةسائرىلإ
ناسين/ليربأيفةسائرلاتاباختنابهزوفمث،2000ماعيناثلانوناك/رياني

دحأبهعفدونيلمركللهبيترتمث،2004ماعتاباختنابهزوفمث2000
ةيقيقحلامكحلاديلاقمباكسممءارزوللاسيئرهؤاقبوةسائرلاىلإهينواعم
نمنيتوبنكمت،ءارزوللاسيئرديدجلاهبصنميفو.2008ناسين/ليربأذنم
ةيداحتالانيناوقلاىلعاليدعت150لخدأفيطارقوريبلاءبعلافيفخت
هلحمساموهوةينيتورلااياضقلابلاغشنالانمءارزولاسيئرتفعأ

غرفتلاب رثكأ اياضقلل ةيسايسلا [39] . لعلو هترطيس ىلع ةكرش موربزاغ يتلا
دعت دحأ عرذألا ىربكلا ايسورل يف ملاعلا وه دحأ هتالاجم ةيسيئرلا ريثأتلل
ىلع عنص رارقلا يف ايسور ملاعلاو [40] .

رادتتاونسرشعتيقبايسورلثمةلودىلعلهسلانمسيلو
ايطارقميداراسملبقتنأ)1999ماعفصتنمنم(تارباخملاجهنموةيلقعب
ةبراضتملاتائفلاوةنيابتملاةينيدلاتاعامجلاوتايموقلاتائمكرتىلعامئاق
ةصاخ،يلومشلامكحلااهوغيوأةيزكرملاةضبقلااهيرغتنأنودحلاصملا
يلاحلاءارزولاسيئرملسينأبةعقوتملاتاهويرانيسلاتققحتاماذإ
هئارزوسيئرل)2012(ةلبقملاتاباختنالايفدالبلاةسائرفديفديميرتيمد
اسيئرىقبينأةيلاحلاتايطعملابسحبهعسوبيذلانيتوبريميدالفهيعارو
.2024ماعىتح

"ةيافكلا"أدبموةيسورلاةيوهلا:عبارلاثحبملا
ايسورةدحتملاتايالولايفنييسايسلاءامعزلاضعببلاطينيح

يتلاةمغنلاوةجهللاسفنببلطملاكلذنوهجويةيطارقميدلاقيبطتب
اكيرمأويبرعلاملاعلالودديدحتلابو،ثلاثلاملاعلالودةداقاهبنوبطاخي
سفنبتسيلبلاطملاهذهلايسورةباجتسانإلوقتةقيقحلانكل.ةينيتاللا
ريغاهنأةرمريغيفنلعتايسورف.رخآيفارغجميلقإيأةباجتساةجرد
ىلإكلذيفببسلادوعيو.ةيبرغلاةيطارقميدلا"تارضاحم"عامسلةدعتسم
اهسفنايسورهيفربتعتيذلايسورلا"ةيافكلا"أدبمهتيمستنكميام
لكشباهلقنوةيبروألابراجتلاقيبطتلةرطضمريغو،اهريغنعةيفتكم



.يفرح
ةحاسمةلودلاهذهىدلنأيفةيسورلاةيافكلاحمالممهألثمتت

بوعشىلعاريبكالضفاهلنأباقيمعاًروعشوسفنلابةقثلانمةريبك
انرعتسااذإف.صوصخلاهجوىلعاهنمةيبروألالودلاوةيبرغلاةموظنملا
نيحفانملانمًاددعدجنسةيبرغلاةموظنملاباهتقالعيفةيمالسإلاةبرجتلا
يراضحلاويملعلارودلارضحتسيبرغلاىلعيمالسإلاملاعلالضفنع
تقولانيبوهنيبلصفيراضحتساوهوىطسولانورقلايفنيملسملل
طبتريةثادحرثكأراضحتساايسورىدل.لقألاىلعنورقةسمخرضاحلا
"تذقنأ"نيحيضاملانرقلافصنلالخملاعلليسايسلاويخيراتلاروطتلاب
نمىربكلاابروأمصاوع"تررح"وةيزانلانمهرسأبيبروألاملاعلاايسور
ىمادقنميلاحلاليجلااهشياعيتلاةركاذلاهذه.يرلتهلالالتحالا
رظنتايسورلعجتعباتتملكشبةيسورلالايجأللاهنيقلتمتيونييعويشلا
نميتأيامىلإرظنتايسور.لمأتلاوةعجارملاةرظنةيبرغلاتاءالمإلاىلإ
لغشنملامزهنملاقانتعاةرظنتسيلوةعجارمومييقتةرظنةيبروألاةبرجتلا
.هوقبسنمبقاحللاب

رظنتالةيبرغلاةيطارقميدلاجذومنلثلاثلاملاعلاةيؤرفالخىلعف
يفاسناجتم"ايفارغجءاضف"وأ"ةدحاوةلتك"اهرابتعابابروأىلإايسور
يسايسلاهجهنميفبرقأابروألودنمريبكددعف.يطارقميدلاراسملا
لودوايكافولسورجملاوايراغلبوايناركوألثملودف.يسورلاجذومنلليلخادلا
ةلاحلانعةيسايسلااهتيمانيديففلتختالايسوراليبوافودلموناقلبلا
راسملايفاريبكانيابتةنيابتمالودابروأيفنإلوقلانكميالو.ةيسورلا
ةفاضإ،ةدحتملاةكلمملاوايناملأواسنرفلثمدودحمددعىوسيطارقميدلا
اذإو.)يبروألايسايسويجلانزولايفةرثؤملاريغ(ةيفانيدنكسالالودلاىلإ
لودلاىلعيداصتقالاريثأتلاتاودألايسوركالتماقبسامىلإانفضأ
اهماظنناكايأ(ايسورعمةبيطلاتاقالعلاىلإلودلاهذهةجاحوةيبروألا
اهجذومنةعجارملةحلمةرورضبرعشتالوكسومنأكردنس)يسايسلا
.ةيبروألاةراقلايفيسايسويجلانزاوتلااهلققحييذلا"يئافتكالا"

يتلاتايطارقميدلارخآيهو،ةيكريمألاةيطارقميدلاىوسىقبتيال
تارابختسالاف،يلخادلاوأيملاعلاىوتسملاىلعايسورجرحتنأنكمي
يفةسرشلاةيركسعلاتاسفانتلانمايسوراهتقتسايتلابراجتلاوةيسورلا
فصنرمىلعايسورلتتبثأ،ةدحتملاتايالولاةهجاوميفملاعلاتاراق
امردقبةيطارقميدةلاسرةبحاصتسيلةدحتملاتايالولانأمرصنملانرقلا



نملكيفاهلرصحالايسوراهتربخيتلاةلثمألاو،ةفرتحمةيلايربمإيه
ايسآوايكرتويبرعلاجيلخلاوناريإوناتسناغفأوايروكومانتيفونيصلا
.ايقيرفإوةينيتاللااكيرمأوىطسولا

نمهنأةيعويشلارايهناذنمنييضاملانيدقعلاةبرجتتتبثأدقو
:نيضقانتملانيبجوازييذلامكحلاكيتكيلايدنيبعمجلاايسورلبسانملا
ةطلسلايفدرفلاةيداحأةركفىلعمئاقلايرصيقلايضاملاةيرارمتسا
ةيجراخلافارطألاىلعحاتفنالاىرخأةهجنمو،قاروألالككالتماو
يركسعلاويداصتقالاىوتسملاىلعاديجاهنومهفييتلاةغللابمهتبطاخمو
بسانينكيملكيتكيلايدلاسيلومغانتلانإلوقلانكميانهو.يسايسلاو
ريثأتوةيبزحلاةيددعتلاىلعمئاقلايبرغلااهجذومنبةيطارقميدلاف،ايسور
كلتيفىضوفلاباديدهتلكشيةقلطملاةفاحصلاةيرحوةحلصملاتاعامج
اذهنيبعمجلاىلعيبعشلاضارتعالامدعززعاممو.ةيلاقتنالاةلحرملا
ةلحرملاكلتيفايسوراهتشاعيتلاةيداصتقالاعاضوألانأكيتكيلايدلا
نم"ددجلاسورلا"ةقبطبيسورلابعشلاهامسأامتزرفأةيلاقتنالا
.بعشلاحلاصمنودةيوبخنلاحلاصملاقيقحتوذوفنللنيلغتسملاوءايرثألا
اهحلاصمباهطابتراأطخيفتاعامجلاهذهعوقونمنيلمركلادافتساامبرو
بعشلااهعمفطاعتيالةيدوهيتايصخشةرطيسو،اهتوطسوةينانألا
.خيراتلاثرإمكحبيسورلا

يبرغلاجذومنلاضفرتةيفارغجةيصوصخىلعةيسورلا"ةيافكلا"دنتست
يفةيزكرملاةطلسلليفارغجلالهرتلاف،ةيطارقميدلاوةيلاردفلاىلعمئاقلا
يفةيروهمجوميلقإلكحنمينأباليفكناكةيتيفوسلارايهناذنموكسوم
"ةيافكلا"أدبمدمتسادقو.اهتمذرشوةلودلاتيتفتولالقتسالاقحايسور

نعنلعأنيحف،ةمهوتمفواخمنمسيلوةيلمععئاقونمهتيعرش
اتيروهمجتعسو،اهلالقتسانعناشيشلاتنلعأيتيفوسلاداحتالاككفت
لاروألاتايروهمجتنلعأو،لالقتسالاوةدايسلاىلإناتسوتروكشبوناتسرتت
نإلب،يسورلالبورلانعالدبةيلحمةلمعكيلاروألاكنرفلاينبتنع
-نيستليسيروبيسورلاسيئرلاسأرطقسمو-طفنلابةينغلانيمويتةقطنم
اخسةيروهمجتماقامك،ايناركوألثمةيجراخلودعمتارافسلاتلدابت
ىربكعمةيراجتتاضوافمءارجإبساملابةينغلاوىصقألاقرشلايفايتوكاي-

ةربتعموكسوميفةيزكرملاةموكحلاىلإعوجرلانودملاعلايفساملاتاكرش
.ةصاخةلمعاهسفنلتكسامكلالقتسالاقيرطىلعةوطخبموقتاهنأ

ةسسؤملانيبةمئاقلاةقالعلاكلتةعيبطةيسورلاةيوهلابطبتريو



ريمألاديمعتذنموةيسورلاةلودلاةأشنذنمف.ةينيدلاةسسؤملاوةمكاحلا
ةقالعتماقرشاعلانرقلاةياهنيف"فييكايسور"ةرامإمكاحريميدالف
يذلاموجهلاوةعيطقلاةلاحءانثتسابو.ةسينكلاومكاحلانيبطبارتلاةغلاب
ىدلةصاخةناكمبةيسورلاةسينكلاتعتمت،نيدلاىلعنويعويشلاهنش
سانلاىلعهضرفومهمكحتيبثتلةيعرشلااودمتسااهنم،ايسورماكح
ةمصاعاهرابتعابخيراتلانمةرخأتمةلحرميفوكسوماومدقاهنمو
.يقرشلاملاعلايفةيحيسملا

يفهريظننعفلتخيصاخعضوبايسوريفةينيدلاةلاحلاعتمتت
يناعيةيعويشللةعبسلادوقعلاريثأتمكحبمويلاعمتجملاف،يبرغلاعمتجملا
لصفريدقتلقأىلعوأداحلإلاميهافمريثأتةجيتنيدقعكابترانم
يفاقثلالاجملاىلعةديقعلاريثأترصحو،ةيلمعلاةايحلانعنيدلا
لبقنماريبكاريدقتةينيدلاةسسؤملاىقلتكلذعمنكل.يخيراتلاو
كريرطبويسورلاسيئرلانيبةيرودلاةيمسرلاتاءاقللايفىلجتينيلمركلا
نيدلانيبةقالعلاةبقارميفاًرذحانزاوتةلودلاسرامتامك.ةيسورلاةسينكلا
لاخدإلالخنمةيميلعتلاةايحلاىلإةدوعلابةسينكلابلاطموعمتجملاو
.يساسألاميلعتلالحارميفةينيدتاررقم

نيدلاكيتكيلايدنمرخآلكشسملتاننكميةسينكلاوةموكحلانيب
رضاحوألبقتسميفاهيلإعجريالوةسايسلانعةديعبةسينكلاف،ةلودلاو
ةيلكش"ةكرابم"ولونامضواهدوبطخنمدبالكلذعمنكل،ةلودلا
روذجلاةلزاغمةرورضعمودبيامىلعايشمت،نيلمركلاهبموقيامل
اجذومنخيراتلاربعربتعيناكيذلايسورلانطاوملاسفنيفةينيدلا
.نمؤملايسكذوثرألل

ذنمةيسورلاةايحلايفاهرودلةيسورلاةسينكلاةداعتساميسقتنكميو
ىتحوةيعويشلاطوقسنمدتمتوىلوألا:لحارمثالثىلإةيعويشلاطوقس
ةدعةماقإيفةرتفلاهذهلالخةسينكلاتحجنوتاينيعستلادقعفصتنم
دقتناكيتلاةريدألاوسئانكلافالآحاتتفاتداعأوةديدجتايشربأ
ةسسؤمةئامنمرثكأتسسأو،يعويشلادهعلالالختلمهأوأتقلغأ
تاينيعستلادقعةياهنيفلثمتتةيناثلاةلحرملاو.ةديدجةينيدةيميلعت
ةثلاثلاةلحرملاامأ.ينيدلاميلعتلاءايحإفدهىلإاهيفةسينكلاتلقتناو
اهدوهجةسينكلاتسركفةيعويشلارايهناذنميناثلادقعلاتلغشيتلاو
يتلاةلزعلانمجورخلاويجراخلاملاعلاويسورلاعمتجملاعملصاوتلل
مسحتملةيسورلاةسينكلانأفورعملانمو.ةيعويشلاةبقحاهيلعاهتضرف



:نييجولويديأنيفقومةنيهريهذإ،يسايسلالمعلاىوتسمنماهفقوم
يذلاايبسنيلاربللارايتلاو،ايتاذةسينكلاةلزعوحنهجوتملاظفاحملارايتلا
ةيناملعلاةطلسلاعملصاوتلايفرارمتسالاطقفسيل،ةسينكلانمبلطي
فقومذاختاولب،مهريغونيملسملانممهافتلاوىرخألاةينيدلافئاوطلاو
رذحلافقوملااذهعماهنكل.روظنملالبقتسملايفايسوريفلقتسميسايس
نطاوملازازتعاةيوقتيف"ةيباجيإ"تالواحمنييضاملانيدقعلاربعتسرام
ينيدلااهطاشنةداعتسايفاحاجنةسينكلاتققحدقف.هتسينكبيسورلا
رودوتايفشتسملايفةينيدلاةمدخلاوتاولصلاءادأويريخلاويميلعتلاو
يفارغوميدلاعضولانيسحتبةبلاطملانعالضف،نوجسلاوشيجلاوةزجعلا
تافرعاجرتسانمةسينكلاتنكمتو.باهرإلاوفرطتلاونامدإلاةحفاكمو
لحارلاكريرطبلابعلدقفيسايسلاىوتسملاىلعامأ.نيسيدقلانمريثك
يفةكراشملالالخنمةيلخادلاايسورتامزأيفايباجيإاروديناثلايسكلأ
يفمالسةردابمحرطدقف.اطيسوهتفصبةعزانتملافارطألاعمتاضوافم
قرشلاوزاقوقلاوافودلوميفمالسلاىلإاعدويناجيبرذألا-ينمرألاعازنلا
ةحارصسكذوثرألامعدنيحاحوضورثكأةوطخكرحتلب،ناقلبلاوطسوألا

ايفانماثدح"ايبرصنعوفوسوكلاصفناربتعاووفوسوكيفمهعازنيف
"خيراتلل [41] .

ةلودلابنيدلاةقالعيفةيسورلاةيافكلاأدبمموقيددصلااذهيف
ةلاحيفةيرهوجتارييغتثادحإنودةقالعلانزاوتىلعةظفاحملاىلع
الاضيأاهنكليبرغلاطمنلاىلعنيدلانملعتملايسورف،"ةيفاقثلا"نيدلا
.يقرشلاطمنلاىلعيتايحلاراسملالكشيوومنيهكرتت

يحيسملارودلاةداعتساايسورلنكمملانمناكناشيشلابرحلالخف
ةهجاوموكراعملايفتابثللبابشلانحشويمالسإلارايتلاديازتةهجاوميف
ولف،رانلاببعلكلذنأكرديناكنيلمركلانكل،ناشيشلانيلتاقملاةسارش
ىلعو.ةيثراكجئاتنلاتناكلةمزألاكلتيفنيدلاوةسينكلامادختسامت
قارعلليكريمأولجنألاوزغللاضراعمافقومايسورتفقورخآلابناجلا
ميظنتبةضفارلامهفقاومنعبارعإلاباهيضارأىلعنيملسمللتحمسو
امنيحرمحأاطختعضواهنكل،ةدحتملاتايالوللةضهانمةيملستارهاظت
داهجلانالعإب2003ماعنمناسين/ليربأرهشيفنيدلاجاتىتفملاماق
يذلاتقولايفو.هبصنمنمهلزعىلإنيلمركلاعراسفةيسورلايضارألانم
ىلعةلمحتنشوسرادملانمتابجحملاتابلاطلااسنرفهيفتعنم
عملماعتتايسوريفةيمالسإلاقطانملاتيقبماعلكشبابروأيفباجحلا



.يبروألازارطلاىلعةطرفملاةيناملعلاكلتةهجاومنودباجحلا
زارطىلعرييغتللةباجتسالاودبتةيسورلاةلاحللةزيمملاملاعملاهذهب

يفقيبطتلانعةديعب"يبرغلايلاربيللاجذومنلاراصتنا"و"خيراتلاةياهن"
يلخادلايسايسلاكارحلاىوتسمفاعضإىلإيدؤياموهو،ةيسورلاةلاحلا
مكحلايفةقباسلااهبراجتواهيضامبايسورلبقتسمطابترانمقمعيو
.ةيلودلاتاقالعلاوةرادإلاو

نأنودةيسورلاةيافكلانعموهفملااذهماتخبعصيةياهنلايف
روصعلاربعاهتيوهةلودلاهذههبفصتيذلايديلقتلافصولارضحتسن
خيراتلاتارتفضعبيفلصييذلاو،"ةسدقملاايسور"مسااهسفنحنمتنيح
."حيسملاهيمحيبعش"وأ"برلااهراتخاةمأ"اهنأبتاذلافصوىلإ



ايسورلسيلهنأكردننأانيلعو،بناجلكنماندالببنوطيحيءادعألا"
"يرحبلااهلوطسأواهشيجىوسءاقدصأنم
ثلاثلاردنسكلأيسورلارصيقلا
)1845-1894(

قرشبوعشاهتددريتلاةريهشلاةرابعلايهكلت،"نومداقسورلا"
برحلاةلآنماعزفرفتيهوىرغصلاوىطسولاايسآوزاقوقلاوابروأ
نورقلالخةعورملااهتعمسبةلآلاهذهتظفتحا.محرتاليتلاةيسورلا
ةزرابفورحباهمساترفحةيناثلاةيملاعلابرحلاتءاجاذإىتح،ةعباتتم
نأىلإةقومرميسورلاشيجلاةعمستيقبو.ةيزانلاىلعراصتنالادعب
الوهبةياردىلعنكتملناتسناغفأيفديدجيفارغجناديميفتطقس
لهرتلانمةلحرمأدبت1979يفناتسناغفأليتيفوسلاوزغلاعمف.هتاكيتكتب
.1989يفنيهمباحسنابتمتتخايركسعلا

ليئاخيميتيفوسلاميعزلاهجوتناتسناغفأيفراسكنالاباقعأيف
ةيندملاةايحلاحلاصلةينازيملاصيلقتوشيجلامجحضيفختىلإفوشتابروغ
،شيجلاتادايقيفاقاقشناتلكشهتاحالصإنأريغ.ةيرشبلاةيمنتلاو
اظفاحممهرظنيفناكيذلافوشتابروغلرصانمنيبطابضلارابكمسقناف
اقطرهمهيفىريهلضهانمنيبو.ايحالصإاركفمويتيفوسلانايكلاىلع
عافدلاريزومعزتنأىلإماسقنالااذهىدأدقو.برغللايفخاسوساجو
يففوشتابروغىلعبالقنالاةلواحمفوزاييرتيمدلاشراملايتيفوسلا
نأشبشيجلاةداقماسقناببسباهرامثتؤتمليتلاو1991بآ/سطسغأ

اذه بالقنالا [42] .
10ىدمىلعيسورلاشيجلاضرعتيتيفوسلاداحتالاككفتعمو

:تارابتخالاهذهمهأو،بعصرابتخانمرثكألتاونس
اعبتةيوونلاهتناسرتضفخنعالضف،نيثلثلاوحنبهتينازيمضيفخت●
نوناك/ريانييفبألاشوبجروجونيستلياهعقويتلا2-تراتسةيقافتال
ةيركسعلادعاوقلاكيكفتوةيسورلاتاوقلابحسىلإةفاضإ.1993يناثلا
.قباسلايتيفوسلاداحتالاتايروهمجنم



مقاوطلايتيفوسلاداحتالانعةككفتملالودلاشويجتزجتحا●
باسحىلعينطوشيجءانبلجأنماهيضارأىلعةيتيفوسلاةيركسعلا

شيجلا يتيفوسلا راهنملا [43] .
فلحعميركسعلانواعتلاىلعةقفاوملاامغرميسورلاشيجلالبق●
دصرىوسهعسوبنكيملو"مالسلالجأنمةكارشلا"ىمسمتحتوتانلا
.قيطلبلاوابروأقرشيفةلقتسملالودلانمفلحلابارتقا
تاوقلوصودصرةرارمتاينيعستلادقعيفيسورلاشيجلاعلتبا●
تباصأيتلاةيقرعلاتاعازنلالحيفةكراشمللةيبروألالودلانمةيبنجأ
ناكقطانميهوةيقرشلاابروأوىطسولاايسآوزاقوقلايفةلقتسملالودلا
.يجيتارتسإلاهنمأل"ءارمحاطوطخ"اهربتعيشيجلا
كرتىلإتدأ)1996-1994(ىلوألاناشيشلابرحيفةئجافمةميزه●
طابضلاونيينفلايفزجععوقووشيجلايفلمعلاطباضفلأةئام
نممهنمريثكيناعدقفةيركسعلاةسسؤملايفىقبنمامأ.نيصصختملا
راظتنايفاوناكيسوريركسع180.000نأةجردلةيشيعملاعاضوألاىدرت
)ةيقرشلاايناملأنمةيسورلاتاوقلاباحسناريظن(ةيناملألاتادعاسملا
.ءاويإلاونكسللققشىلعلوصحلل
ضعبطابتراوةيركسعلاتادعملاةقرسوىشرلاوداسفلامهتةقحالم●
نلعأدقف،نامتكللالباقارمأكلذنكيملو.ةيسورلاايفاملابنييركسعلا
ةقرسلافاقيإلةديدجةطخنع1994ماعيفيسورلاءارزولاسيئر

داسفلاو يف شيجلا [44] . عمو يمانت هذه عاضوألا ، أدب شيجلا يسورلا
شيعي ةلاح نم ماسقنالا يلخادلا نيب هطابض نيذلا اوشاع يف كلت ةرتفلا

يف تائف ةيقبط ، تءاسو ةلماعم نييركسعلا مهضعبل ضعبلا ضفرو مهضعب
ذيفنت رماوألا ةيركسعلا ، برهو نم شيجلا تارشع فالآلا لك ماع [45] .

حالصإلاىلإةجاحلا:لوألاثحبملا
ةرورضلراذنإسرجىلوألاناشيشلابرحيفايسورةميزهتطعأ

اهمهأةيساسأرواحمىلعحالصإلاتايلمعتزكرتدقو.شيجلاحالصإ
نويلم2-1.5نيبامىلإيدنجنويلم3نمشيجلاددعضيفخت
دينجتلاةيئانثىلعدمتعيثيدحشيجةماقإىلإيعسلاو،يدنج
تامدخلاىوتسمبضوهنلاو،يمرهلاهنيوكتو،هتدايقبيترتةداعإو،فارتحالاو

ةيبطلا ةيعامتجالاو يتلا تلصو ىلإ ىوتسم ندتم [46] .
نميناثلافصنلايفةريبكتانسحتتاحالصإلاهذهتؤتملامنيبو

يفايسورهتدهشيذلايداصتقالارايهنالاةمزأببسب،تاينيعستلا



ديدجنمناشيشلاوزغبيسورلاشيجلامايقنأالإ،1998بآ/سطسغأ
دقو.شيجلاىلعلخدأدقاريبكانسحتنأرهظأدق1999ماعةياهنيف
ةسائرنيتوبريميدالفسيئرلاىلوتذنماهرامثىتؤتحالصإلاتاوطختأدب
عافدلاريزواهبماقيتلادوهجلاعمةصاخةفصبو،2000ماعيفايسور
شيجلاريوطتلهجوتتراصيتلاةيلاملاتاصصخملاعفروفونافيإيغرييس

هحالصإو معدو ةماقإ شيج يفارتحا [47] .
ناكيتلاةلاحلابهتنراقملالخنمهمهفبجينسحتلااذهنكل

يسورلاشيجلانأنيبقارمللينعيالو،يتيفوسلاداحتالاككفتتقواهيلع
امف،ىمظعةلودكايسورةناكمعمبسانتييذلاىوتسملاىلإلصودق
يقاليتاينقتلاوتادعملاوةحلسألاثيدحتوةمئاقةريبكلاتالكشملاتلاز

تابقع ليومتلا مدعو ةيافك ةينازيملا ةيونسلا [48] .
نمايسوردهشت)2009-2000(ةيضاملارشعلاتاونسلاىدمىلعو

شيجىلإهليوحتوشيجلايفيلكيهحالصإثادحإلتالواحمىرخألةرتف
ةينقتتايوتسمىلعدامتعالاحلاصلهطابضوهدونجددعصيلقتويفارتحا
نيبقافتاكانهنكيملو.ةيبرغلااهتريظننعلقتالةءافكرثكأ
نعكلذضخمتوشيجلاحالصإنأشبةيسايسلاوةيركسعلانيتسسؤملا
سيئرلالاقأنيح2009ناسين/ليربأيفعقواموحنىلعةيمادصفقاوم
تارباخملاريدمفوكينلباروكنيتنلافلارنجلافديفديميرتيمديسورلا
لخادةعساوتاحالصإفوكينلباروكةضراعمنعءابنأدعبةيركسعلا
حيرسترطاخمنأشبفالتخالانممادصلااذهنمءزجعبنو.شيجلا
يلمعلاقيبطتلابةطبترملارطاخملالعلو.دونجلاوطابضلانمفالآلاتائم
ةيلاقتناتايلمعىرجتنأدعب2011ماعىلإهئجرتدقحالصإلاةيلمعل

لالخ تاونسلا ةلبقملا [49] .
ةدحتملاتايالولاتحجننيرشعلاويداحلانرقلانملوألادقعلايفو

ايسورجاردتسايفةيقرشلاابوروأيفةيركسعلاتاءارجإلانمةعومجمربع
يفعاضوألابيترتلوكسومةلفغتلغتساو،حلستلاقابسىلإديدجنم
ضعبيفيخوراصعردةماقإعورشمحرطباهتاوطختمتخو،لخادلا
ةيناريإخيراوصدصةعيرذتحتكيشتلاوادنلوبلثمةيقرشلاابوروأنادلب
.ةلمتحم

ريميدالفقباسلايسورلاسيئرلازازفتساىلإتاسايسلاهذهتدأدقو
هدالبريضحتنع2007ماعفصتنملبقيلاعفنالكشببرعأفنيتوب
يفملاعلامامأنلعأمث،لبقنمبرجتملةديدجةيوونةحلسأل



عاونأنمءاهتنالاددصبيسورلاشيجلانأ2007لوألانيرشت/ربوتكأ
.اليثماهلملاعلافرعيملةيوونلاةحلسألانمةديدج

ةيمالعإلاديدهتلاةسايسعابتايففديفديميرتيمدهفلخرمتسادقو
عفرتسوةيوونلااهتاردقريوطتيفةرمتسمهدالبنأ2009سراميفنلعأف
.اهدودحوحنيكيرمألايركسعلالغوتلاةهجاوملاهشيجحيلستىوتسمنم
ضعباعديمالعإلاىوتسملاىلعتاديدهتلاهذهلثمراركتناكنإو
نمدعصييتلا"ةناطرلاوةباطخلا"ةغلبفافختسالاىلإنييبروألانيلوؤسملا

اهلالخ ءامعزلا يسورلا فقوملا يركسعلا [50] .
ةيقرشلاابروأنادلبيفيكيرمألايركسعلالغلغتلاةهجاوملةلواحميفو

25وحننمحلستلاجمانربةينازيمعفرنعةيسورلاعافدلاةرازوتنلعأ
يسورلاحالسلانم%50لادبتسالجأنم،ارايلم150ىلإرالودرايلم
ديدجلاجمانربلالمشيو،2015ماعلولحبةثيدحتاينقتوةحلسأبميدقلا
تافذاقوتاراقللةرباعلاخيراوصلانمةديدجالايجأوركبملارادارلاةزهجأ
ءزجصيصختيهةديدجلاةينازيملايفةمهملاةلقنلاو.ةقدلاةقئافةيرحب
تالماحتسوةلتاقمةنيفسنيثالثبيرحبلالوطسألاديوزتلاهنمريبك
تاصاوغثالثنمءاهتناللقاسومدقىلعمويلالمعلايرجيو.تارئاط
لبقتسيسلثملابو،ايووناخوراصنيعبرألمحىلعةرداقةديدجةيوون
نألريضحتلاأدبيتلاتالتاقملانم"سماخلاليجلا"يسورلاوجلاحالس
يتلاتاراقللةرباعلاةيوونلاخيراوصلاامأ.2009ماعذنمءاوجألايفقلحت
2007ماعةياهنيفنيلمركلانلعأدقفةلبقملاتاونسلايفايسوراهعنصتس
.هؤاشنإعمزملايكريمألايخوراصلاعردلاقارتخاىلعةرداقنوكتساهنأ
حيلستةداعإىلإوكسومعفدييذلايساسألاببسلانأنيلمركلاربتعاو
وتانلااهعطقييتلاةعساولاتاوطخلاوههتينازيمعفروهحالصإواهشيج

وحن تيبلا يسورلا [51] .
ىلعو ةيوازلا ىرخألا ىري ضعب نيثحابلا نييبرغلا [52] نأ هجوت

وكسوم ىلإ حالصإ شيجلا هحيلستو مل تأي ببسب قابس حلستلا وأ
ةهجاوم عردلا يخوراصلا ، لب وه در لعف ىلع ةلاح لهرتلا يتلا اهيناعي

ذنم ةرتفلا ةيتيفوسلا يتلاو دسجتت :يف
ىوتسميندتو،ةيفرحلاىلإهراقتفاوشيجللةيمازلإلادينجتلاةعيبط-
.طابضلاودونجلانمربكألاعاطقللنكسلاوةشاعإلاىوتسمفعضوبتاورلا
ةلماعملاءوسةجيتنايونسيدنجفلأوحنتومىلإريراقتةدعريشتو
.ةيناسنإلافورظلاةمئالممدعو



ةبسنغلبتثيحةيولعةيركسعبتربالقثماشيجيسورلاشيجلادعي-
بيكرتلايفةيلاعةفاثكينعياموهو2.5ىلإ1دونجلاىلإطابضلا
.رصاعملاشيجلاهجاتحييذلايتحتلابيكرتلايفافعضويدايقلا
نأمغرو.تضمةنس20ىلإةيسورلاةيركسعلاعطقلابلغأدوعت-
برحيفايساقاسردةيجروجلاتاوقلانيقلتنمنكمتيسورلاشيجلا

يليئارسإلاويبرغلامعدلانأبرحلاهذهلالخفشتكاهنأالإ2008فيص
رمألا.ةينقتلاةيحانلانمةيلاعةجردىلعاهلعجدقةيجروجلاتاوقلل
.برحلاكلتةبرجتدعبةرشابميسورلاشيجلاحالصإىطخبعرسيذلا
داسفلانمارفاواردقيتيفوسلادهعلاذنميسورلاشيجلاثرو-
تالواحمدنعيهتنتوىشرلاىقلتنمأدبتةفلتخمتاعاطقدنعيرشتسملا
.طابضلارابكىدلعيرسلاءارثإلا

حالصإةكرحبحمسياليسورلاشيجلايفتايولوألابيترتنأودبيو
اهتباقروةيوونلاةحلسألاطبضتايولوأبةلقثمةيركسعلاةسسؤملاف.ةيقيقح
ةليوطلادودحلانيمأتو،ةيناثةيحاننموتانلاةقحالمةلواحمو،ةيحاننم
.ةثلاثةيحاننمراوجلالودنمةلود20نمبرقيامعمةياغلل
يتلازاغلاوطفنلاتادئاعبةيركسعلاةينازيملانهترتقبسامىلإةفاضإو
.ىرخألةرتفنمبذبذتت

ددعضيفختىلإةرطضمحالصإلايعاسميفاهسفنايسوردجتو
شيجلا لصيل يف ماع 2012 ىلإ نويلم يدنج طقف [53] وهو ام مزلتسي
اصيلقت يف مجح قلايف طابضلا رادقمب 150-350 فلأ طباض . ةلاحإو رثكأ

نم 200 لارنج 15.000و ديقع 70.000و دئار ىلإ دعاقتلا . عبتيسو كلذ
قالغإ تارشع تاسسؤملا ةيركسعلا زكارمو ثاحبألا تايفشتسملاو ةيركسعلا
اهريغو [54] . وهو ام ينعي تالامتحا مداصت نيب ةدايقلا ةيسايسلا ةدايقلاو

ةيركسعلا .
هاجتالكيفبراجت:يناثلاثحبملا

ةرباعىمظعلاةلودلاةفصةداعتساةريخألاتاونسلايفايسورلواحت
تضرفدقف.تارشؤملانمددعلالخنميركسعلاىوتسملاىلعدودحلا
يلامشلايبطقلاطيحملاهلثميديدجيسايسويجءاضفيفةوقباهسفنايسور
يفةيداصتقاتاورثلايملاعايجيتارتسإانوزخمنوكينألمتحييذلاو
لالغتسايفايسورلربكألاسفانملاجيورنلاربتعتو.زاغلاوطفنلااهتمدقم
.لامشلارحبتاورث

اهبلغأىلعنميهيةيخيراتاداعبأجيورنلاوايسورنيبةقالعلادمتست



يركسعلامادصلانمليوطخيراتدعب.يلاحلاتقولايفبقرتلاودصرلا
لامشوزغبةيتيفوسلاتاوقلاتماقدقو.ةيرصيقلاايسورخيراتلالخ
اركبممامضنالاىلعجيورنلاعجشامم،ةريصقةرتفل1945ماعيفجيورنلا
برحلاةرتفلالخءاوجألانيخستمدعجيورنلاتعارامنيبو.وتانلافلحل
ةيكيرمألاتاوقلاةطشنألايويحاناديمةيتيفوسلاطوقسذنمتراص،ةدرابلا
يفاميسالطفنلابةينغلاةيبطقلاةقطنملايفةصاخةفصبووتانلاءافلحو
نمليمربنويلب90يوحتاهنأردقيةقطنميهوستنارابرحبةقطنم

طفنلا ام اهلعجي ةبيرق نم تاردق طفن ايريبيس ةيبرغلا [55] .
لامشلارحبلودةيقبوايسورنيبرتوتلانمريبكءزجدوعيو

عضولانييعتدعبمتيملهنأىلإ)جيورنلاوكرمندلاوادنكوةدحتملاتايالولا(
راحبلانوناقهيلعقبطولف.يلامشلابطقلاةقطنمتاورثمساقتلينوناقلا
ةلودلكلحمسيس)1982ماعةدحتملاممألارارقنعرداصلا(يلودلا
كلذجراخامكرتواهلحاوسليراقلافرجلامامأطقفمك370دودحب
نويلم1.7اهتحاسمغلبتةقطنميهو،يلودلامادختساللةحوتفمقطانمك

مك 2 [56] .
راحبلانوناقأدبمريوطتىلعميلقإلالودتقفتا2009ماعيفو

يراقلافرجلاةقطنمدادتمايفعسوتتنأبةلودلكلحمسينأبيلودلا
ىلعايسورلوعتو.يبطقلاطيحملايفيجولويجدادتمافرجللناكاماذإ
ارظنيبطقلاطيحملايفتاورثلانمديزمباستكايفمهافتلااذهلثم
فييلدنموفوسونموللابجةلسلسنيبيجولويجلاصتادوجوعقوتل
دكؤتلباقملايف.يريبيسلايراقلافرجلاويبطقلاطيحملاعاقيفةيمارتملا
لحاسلابلبيريبيسلالحاسلابلصتتالاهيلإراشملالابجلانأادنك
مسرلرالودنويلم40نمبرقيامتصصخدقفجيورنلاامأ،يدنكلا
يبطقلاطيحملاتاورثنأنمققحتلليلامشلابطقلاةقطنملطئارخ

ةلصتم ايجولويج فرجلاب يراقلا ةريزجل دنالنيرغ ةعباتلا اهل [57] .
يلامشلابطقلايفةيركسعلاوةيملعلااهتاردقايسورتضرعتسادقو

ةعبرأىلعوبريقمعىلإلوصولانمتنكمت2007يفةثعبتلسرأف
يفةدئارةوطخيفيبطقلاطيحملاقمعيفيسورلاملعلازرغورتمفالآ

خيرات ةيرشبلا تهبش عفرب ملعلا يكيرمألا ىلع حطس رمقلا [58] . نمو
عقوتملا نأ روطتي سفانتلا يداصتقالا يف كلت ةقطنملا ىلإ سفانت يركسع

ةصاخ عم دادعتسا لك نم تايالولا ةدحتملا ايسورو ةركسعل ميلقإلا نالعإو
ادنك اهتين ءاشنإ نيتدعاق نيتيركسع ةيامحل اهحلاصم يف ميلقإلا .



ءاضفلاىلعةنميهملالودلايفيوقلااهعقومىلعايسورتظفاحامك
يروييتيفوسلاءاضفلادئارحجننأذنمف.ضرألابكوكليجراخلا
هتبكرمبضرألالوحنارودلانم1961ناسين/ليربأ12يفنيراغاغ
لب،عزانمالبةيلودلاةيبطقلاىلإايسورتلخد"1كوتسوف"ةيئاضفلا
ىتحايسورتيقبو.لاجملااذهيفقبسلابحاصيلودلابطقلاتناك
نماهنكمتعمةصاخةيلودلاةعمسلاهذهبظفتحتيتيفوسلاداحتالارايهنا
ريغ.يكيرمألابطقلاعمةنزاوتمةرادإءاضفلابرحوحلستلاقابسةرادإ
ةناكمىلعابلسترثأيتيفوسلاداحتالارايهناتبقعأيتلاكابترالاةرتفنأ
ءاضفلاثاحبألاجميفةيلودلاةدايسلاىلعيلودلاسفانتلايفايسور
.2000و1992ماعنمتدتمايتلاةلحرملااءوستارتفلاهذهرثكأتناكو

ردقةداعإنمايسورتنكمتنيرشعلاويداحلانرقلاعلطميفنكل
اهمهأتارشؤمةدعلالخنمكلذوةيلودلااهتناكميفنزاوتلانمريبك
ةيلودلاءاضفلاةطحمىلإثاحبألاتابكرمقالطإىلعايسورةبظاوم
تاذيفو.ةيئاضفلاتابكرملاماحتلاةمدخاهتمدقميفةددعتمضارغأل
نمةيئاضفلااهتدايربيلودلايملعلاعمتجملاعانقإنمايسورتنكمتتقولا
نفسنأتاردقلاهذهزربأنمناكو.ةيلودلاءاضفلاةطحمةرادإلالخ
لقنلةديحولاةليسولاتراص"سيرغورب"زارطنمةيسورلاةيئاضفلانحشلا

نؤملا تادعملاو ىلإ ةطحملا ةيئاضفلا ةيلودلا [59] .
تلوحتيتلاو"ةيئاضفلاةحايسلا"ايسورتعرتخا2001ماعذنمو

يفرابكلاءايرثألااهبكارتشالايفسفانتيةيرودتالحرىلإيجيردتلكشب
نيح2009سرامرهشيفعونلااذهنمةيحايسةلحررخآتناكو.ملاعلا
نميكيرمألاحئاسلاينوميسزلراشترينويلملاةيسورةيئاضفةبكرمتلمح

لصأ يرجم يف هتلحر ةيناثلا ىلإ ءاضفلا [60] .
دقف.ةيجيتارتسإلااهتاردقميعدتةلواحمايسوريضمترخآناديميفو

لحاوسوندعجيلخوبرعلارحبىلإيسورلالوطسألانمعطقتهجوت
دعتو.لاموصلالحاوسىلعةنصرقلاةبراحمةعيرذتحتيقيرفإلانرقلا
كراشييتلايسورلايرحبلايبرحلالوطسألاخيراتيفةرملوأيههذه
ايسوردجتو.يقيرفإلانرقلاةقطنميفةنصارقلاةبراحمةيلمعيفاهيف
هينيععضويذلاوتانلافلحوةدحتملاتايالولانملقأتسيلانهاهسفن
يميلقإلاككفتلانمةلسلسدعبةيميلقإلاىوقلانمةيلاخةقطنمىلع
لعلو.نميلاولاموصلاوايبويثإوايرتيرإنملكيفبورحلاوتاعازنلاو
نمةيسورلاعافدلاةرازوهتنلعأامةيسورلاتاوطخلاكلتتايلجتثدحأ



لوطسألةعباتلاو"فييليتنابلاريمدأ"ةريبكلاتاصاوغلاةحفاكمةنيفسنأ
29تلقتعادق)ندعجيلخهايميفطبارتيتلاو(يسورلائداهلاطيحملا
ضعبتربعدقو.ةيناتسكابوةيناريإوةيلاموصتايسنجىلإنومتنياناصرق
ندعجيلخيفةنصارقلااهعمجييتلالاومألانأةيسورلامالعإلالئاسو
معداهسأرىلعوةحلسملاةيمالسإلاتاكرحلامعدلاهنمريبكءزجبهذي

نيحلسملا يف لامش زاقوقلا [61] ( ناشيشلا ) ىلعو اذه دقف تدجو ايسور
اغوسم اهتايلمعل ةيرحبلا يف رحب برعلا .

ةصاخةفصبوطسوألاقرشلاىلإةدوعلاىلعةدهاجايسورلمعتو
ةيميلقإلاىوقلانازيميفلالتخانميناعتيتلاةقطنملالودعمنواعتلاب
ةيفارغجلاعقاوملابعلتو.نميلاو)هللابزح(نانبلوناريإوايروسلثم
امهمودبيددصلااذهيفو.ةيسورلاةيرحبللىربكةيمهألودلاكلتل
حمسيامب2007ماعفصتنميفايروسعمايسورهتعقويذلاقافتالا
هرابتعانكمياموهو،ةيقذاللاوسوطرطيئانيمىلإيسورلالوطسألاةدوعب
رحبلايفقيضلاةجاجزلاقنعنميسورلالوطسألاجرختسةيعونةلقن
ددصلااذهيفو.ابيردتعسوألاوةباحررثكألاطسوتملارحبلاهايمىلإدوسألا
نيبكيشوقافتانعىرخألةرتفنملقنتةيمالعإلاريراقتلالازتام
،لودلاهذهلةيميلقإلاهايملايفةيركسعدعاوقةماقإبنميلاوايبيلوايسور
.دعبيلعفءيشعقويملنإو

حالسلاقوسلةدوعلا:ثلاثلاثحبملا
ماقرأيهوايونسرالودنويليرتوحنحلستلاىلعملاعلاقافنإغلب

وهنآلاقرفلانكل.ةدرابلابرحلاتاونسيفقافنإلاتالدعمنمبرتقت
لبةيبرغلاوةيقرشلانيتلتكلالودتسيلحالسللةدروتسملالودلاةمئاقنأ
ىمادقلااهئادعأعمتقفتادقوانهايسورودبتو.ثلاثلاملاعلالود
ةيدوعسلاودنهلاونيصلاربتعتو.ةحلسألاةراجتيفةيمانلالودلالالغتسال
تاقالعيفىلوألاةناكملاايسورلو،ملاعلايفحالسللةدروتسملودثالثربكأ
.نييلوألانيتلودلايفحيلستلا

ةحلسألاريدصتيفةدحتملاتايالولادعبةيناثلاةبترملاايسورلتحت
يف%20نمبرقيامبةيناثلاو%40نمبرقيامبىلوألامهست(ملاعلل

ةكلمملاواسنرفنمالكايسورقبستو)ملاعلاىوتسمىلعةحلسألاتارداص
وحنباهنملكمهست(ايناملأونيصلاو)%9وحنباهنملكمهست(ةدحتملا
4%(.

يفةيوضعلاةمئادسمخلالودلانأنأشلااذهيفتاقرافملانمو



يلودلانمألاةنايصومالسلاظفحنعةلوؤسملاويلودلانمألاسلجم
سمخربكأاهتاذيه)نيصلاواسنرفوايناطيربوايسوروةدحتملاتايالولا(
ىشرنمةلتاقلاةراجتلاهذهفنتكياموملاعلايفحالسللةردصملود

داسفو رشنو توملل [62] .
نمألاومالسلابمعنياملاعنأبةلئاقلاةركفلاسركتتوحنلااذهىلع

نمألاسلجملودلائيساملاعنوكينأدبالحالسلاةراجتهيفصلقتتو
قلخيفاعجارتدهشتنأدباليتلاو،اقباسةيلايربمإلالودلانماهتريظنو
تاينازيملايفرخأتويعانصلاىوتسملايفعجارتوةديدجلمعصرف
.يمالعإدوكروةيموكحلا

لودلانيبابيرقتةفصانملاباهتارداصهجوتةدحتملاتايالولاتناكاذإو
ةبسنبوةيمانلالودلانممهايسورنئابزنإفةيمانلالودلاوةمدقتملا

غلبت وحن 90% [63] .
رشنتالمحىلعهنمريبكءزجيففقوتيحالسلاقيوستحاجننألو

يف(ملاعلانمةيسايسويجميلاقأةدعيفةعزانتملافارطألافيوختوعزفلا
يناريإلا-يبرعلاعارصلاو،يليئارسإلا-يبرعلاعارصلاسيركتاهتمدقم
معدنعالضف)خلا..ينيصلا-يدنهلاويناتسكابلا-يدنهلاو،يبرعلا-يبرعلاو
تالاكوربعةرحانتملافارطألاةيذغتوةضراعملاتاعامجوةيلاصفنالاتاكرحلا
يفديفتست)فاكلكشبتالمحلاهذهنقتتاليتلا(ايسورنإف،تارباخملا
اذهيفةدحتملاتايالولااهبموقتيتلاةريبكلادوهجلانمحالسللاهتراجت
.ددصلا

ىطسولاايسآوةيقرشلاابروأزواجتيمليسورلايرامعتسالاخيراتلاف
ةيسايسويجميلاقأىلإةيسورلاةحلسألاتاعيبملصتكلذعمو،زاقوقلاو
اهتحلسأايسورهجوتذإ.قباسلايتارابختسالاويرامعتسالااهذوفننعةديعب
تارداصيلامجإنم%62ةبسنب(ايسآاهلثمتةيساسأميلاقأةعبرأىلإ
اكيرمأو)%9ةبسنب(ايقيرفأو)%15ةبسنب(يبرعلاملاعلاو)ةيسورلاةحلسألا
يف"نمألاسلجم"يفاهئالمزلاهتسفانممضخيفو.)%2ةبسنب(ةينيتاللا
نملكيفةيناثلاو،ايقيرفإيفىلوألاةبترملالتحتاهنإفحالسلاريدصت
يفةعبارلاةبترملالتحتامنيب،ةدحتملاتايالولادعبةينيتاللااكيرمأوايسآ

ملاعلا يبرعلا دعب لك نم تايالولا ةدحتملا ةكلمملاو ةدحتملا اسنرفو [64] .
ةنراقميسورلاحالسلاراعسأصخراهمهأبابسأةدعىلإكلذدوعيو

ثلاثلاملاعلالودنمددعتاقالعيفثداحلارتوتلاو،يبرغلاهريظنب
لوزنلاايسورعسوبةيرظنلاةيحانلانمو.ةدحتملاتايالولاوةيبرغلالودلاو



نكلوهيإيآيسلاةبرجتنمةديفتسم،مهيبلأتوعابتألاكيرحتةبلحىلإ
جراخةيسورلاةفاقثلاراشتنافعضوةيسورلاةغللاقئاوعبدودحمكلذ
يفيلايربمإلاخيراتلاةسيبحايسوردجنسددصلااذهيفو.ةددحمرئاود
ايجروج(زاقوقلاو)افودلوموايناركوأوايسوراليبديدحتلابو(ابروأقرشقاطن
.ىطسولاايسآو)اينيمرأو

ديجلكشبيركسعلامالعإلاوةياعدلامويلامدختستايسورنكل
لالغتساايسورتنسحأكلذيفو.ةقباسلارواحملايفاهفعضفقاومليلقتل
لودنمددعيفيركسعلااهجاتنإلضفأتمدقف،ةيلودلاةحلسألاضراعم
ةحلسألاضرعم-2008ناسين/ليربأ(لسكوربضرعماهثدحأناكملاعلا
ىلإةقثبتلخدامك)2008بآ/سطسغأ(وكسومضرعمو)باهرإللةداضملا
يفسكديآضرعم(يبظوبأيفطسوألاقرشلايفةحلسأللضرعمربكأ
يفو)2009ناسين/ليربأ(وريناجيدويرضرعمو)2009يناثلانيرشت/ربمفون
اليتلاةصرفلاضراعملاكلتلثمدعتو.)2009ناسين/ليربأ(لوبنطسا
يفيلودبطقكقباسلايتيفوسلاداحتالاةناكمةداعتسالايسوراهعيضت
ضورعنمةريبكتادئاعينجيفايسورحاجنناكو.ةحلسألاريدصت
يفةدلقمةيسورةحلسأضرعىلإناتسكابلثمالودعجشامةحلسألا
حانجلانيبةمزأببساموهو2009ناسين/ليربأيفلوبنطسايفاهضرعم
ةيسورلاعطقلابحسوناتسكابراذتعابتهتنايناتسكابلاهريظنويسورلا

ةدلقملا نم اهحانج [65] .
ناديميفةصاخةفصبو(ةحلسألانمةفلتخماطامنأايسورردصتو

دوعتو.ملاعلايفةلود80وحنىلإ)يوخوستارئاطبريهشلاةيوجلاتاوقلا
رايلم9و7نيباماهتميقحوارتتدئاوعبايسورىلعتاعيبملاهذهلثم
تاونسلالالخةحلسألانمايسورتادئاععافترالباقميفو.ايونسرالود
ةدحتملاتايالولاتاعيبمعجارتترالودرايلم8.5ىلإ6نمةيضاملاسمخلا
حالسللاريدصتملاعلالودىلوأتيقبنإو،رايلم12ىلإ16.5نم

ةقوفتمو رادقمب فعضلا نع بطقلا يناثلا ايسور [66] .
تايلآديروتيفاهصصختنمحالسلاقوسيفاهتناكمايسوردمتستو

اميلامجإنم%56نأةيسوررداصمتفشكدقف.يوجلاموجهلاوعافدلا
عمايشمتةيوجلاتادعملايفلثمتيملاعلالودىلإحالسنمايسورهردصت
نيرشعلاويداحلانرقلابورحاهدهشتيتلاةيجيتارتسويجلاتاريغتلا
نمكلذوبرحلايفلوخدلالبقكراعملانمريبكءزجةيفصتيفةلثمملاو
)تارئاطلاتاداضم(يوجلاعافدلاتادعمانفضأاذإو.ةيوجلابرحلالالخ



عابرأةثالثنمبرقيامنأاندجول%17اهريدصتةبسنغلبتيتلاو
ريدصتةبسنديزتال(يوجلاعافدلاوموجهلاتايلآلهجومةيسورلاةحلسألا

تايلآ تاوقلا ةيرحبلا نع 9 %( [67] .
دورابالببرح:عبارلاثحبملا

خيراتلااذههاسنيالامنيبنمو،ةيوقةركاذيداصتقالاخيراتلل
نعتزجعبساكمقيقحتليجيتارتسإحالسكطفنللبرعلامادختسا
لازيامناكنيرشعلانرقلاتاينيعبسيفف.ليطاسألاوشويجلااهقيقحت
ضيفختوألورتبلاريدصتفاقيإلةيسايسلاةدارإلانمضعببرعلاىدل

نمرثكأسيلطفنلانأاونلعأنيرشعلاويداحلانرقلابرعنكل،هخض
.ةعلس

ىعستوةيكيرمأتاءالمإبةنوهرملاةيبرعلاةيؤرلافلاختمويلاايسور
ةيسايسويجفادهأقيقحتيفزاغلاوطفنلانماهدراوممادختساىلإ
.يركسعلاراشتنالاوأيفارغجلاعسوتلابهقيقحتاهعسوبسيلامضوعت

ةزهجمةلوداهكلتمتنيحةقاطلادراومنأبريرقتلااديدجسيلو
،ىمظعلاةناكملاةداعتساىلإتاحومطو،يلايربمإخيراتتاذو،ايركسع
اهنوكنمربكأدراوملاهذهحبصت،دراوملاهذهيفةريقفلوداهرواجتو
.ةدرابلابرحلانماديدجاعوناهتراجتريصتو،اعلس

1.7غلبتةيمكبملاعلايفيعيبطلازاغللنوزخمربكأايسوركلتمت
ديزيمجحبطفنلايطايتحايفملاعلالودنماثيهو،بعكممدقنويليرت
،زاغللردصمربكأحبصتلتاردقلاهذهاهتلهأدقو.ليمربنويلب60نع
ربكألعفلابيهلب،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملادعبطفنللردصميناثو
ايسورلةيعانصلاتاردقلانأمغرو.كبوأةعومجمجراخطفنللردصم
ديزياضئافنإف،نيصلاوةدحتملاتايالولادعبةقاطللكلهتسمثلاثاهعضت
،ليمربنييالم7غلابلا،طفنلانميمويلااهجاتنإيلامجإنم%70نع

هجتي ريدصتلل [68] .
لودىلإةمخضبيبانأةكبشربعيسورلازاغلاوطفنلاتارداصهجتت

ةيرحبلاتالقانلاو،نيصلاىلإةيديدحلاككسلاربعو،ىطسولاوةيقرشلاابروأ
ريدصتوجاتنإيفمكحتتو.يبروألابونجلاوايروكونابايلانملكىلإ
"موربزاغ"و"ليوأكول"يهةقالمعتاكرشعبرأيسورلازاغلاوطفنلا
ةيضاقةبرضةموكحلاتهجونأدعبكلذو،"تفنسور"و"تفنسنارت"و
متنيح،دالبلايفطفنلاتاكرشربكأتناكيتلاةصاخلاسوكويةكرشل
ةمهتب2003لوألانيرشت/ربوتكأيفيكسفوكردوخليئاخيماهسيئرلاقتعا



.ةيموكحتاكرشحلاصلةكرشلاةيفصتتمتف،بئارضلاديدستنمبرهتلا
تالكشمهجاوييسورلاطفنلاعاطقنإفةلئاهلاتاناكمإلاكلتمغرو

يفو،ةيلودلاقاوسألااهدهشتيتلاراعسألابذبذترطاخماهزربأةدع
يطفنلاعاطقلازوعتامك.روهشةعضبيفهتازجنمبفصعتنأاهرودقم
داصتقالابايغيسورلاقوسلانيبواهنيبلوحيةيبرغتارامثتسايسورلا
هلقنمتييسورلاطفنلانم%30وحننأنعالضف.يقيقحلايلامسأرلا
،يرهنلاويرحبلالقنلاوةيديدحلاككسلابلقنلاك،ةيبوبنأريغلئاسوربع
.يبوبنألالقنلابةنراقمتارمثالثةفلكرثكألئاسويهو

رظحلابديدهتلانمةيسورلاطفنلاتالقانيناعتقبسامىلإةفاضإو
نعلقيالامامتهاةيئيبلااياضقلايلوتاهنأبعرذتتيتلالودلانم
ايكرتنماضارتعاةيسورلاتالقانلادجتذإ،ةيداصتقالاوأةينمألااياضقلا
ةيفاندنكسإلالودلانمو،دوسألارحبلايفروفسوبلاقيضميفةمكحتملا
ةئيبلاتامظنمنمديدعنمو،قيطلبلارحبليطفنلاثيولتلاببسب
رحبو،يلامشلايبطقلاطيحملاهايملةيسورلاتالقانلاثيولتلةيملاعلا
ايسوريفطفنلالبقتسمبقيحيةياهنلايفو.نابايلاونيلاخسةلابقكستوخأ
يطايتحانم%60نمرثكأنأنمةيسورلامولعلاةيميداكأهتردقام
امنيبو.بوضنلاكشوىلع)ايريبيسبرغيفهلوقحبلغأو(يسورلاطفنلا
الطفنلادافنلارمعايسوريفةلماعلاةيبرغلارامثتسالاتاكرشعقوتت
رظتنملادمألانأتنلعأدقةيسورلاطفنلاةرازونإف،ةنس12ىطختي

ءاهتنال طفنلا فشتكملا( )ايلاح يف يضارألا ةيسورلا نل زواجتي 35 ةنس [69]
.

ودبتيتلاموربزاغةكرشفقتايسوريفةقاطلاعاطقسأرىلعو
يذلااهجاتنإب،تايموقلاوتاراقللةرباعةقالمعةيلامسأرةكرشلًاجذومن
يفموربزاغخضتو.زاغلليملاعلاجاتنإلايلامجإنم%20نمبرتقي
تاعاطقلانمبئارضلاتادئاعلمجمنم%25وحنةيسورلاةنزاوملا

ةيداصتقالا ،ةيسورلا لمعيو اهيف وحن 330 فلأ صخش [70] .
ةمخضلاتافاشتكالاتدهشيتلاةرتفلاكلتىلإةكرشلاخيراتدوعيو

اموهونيرشعلانرقلاتاينيعبسيفلاروألاوايريبيسيفزاغلالوقحيف
زاغلاتاماخنميتيفوسلاداحتاللةيريدصتلاتاردقلاميعدتىلإىدأ
ةلسلسربع،قوسلاداصتقاىلإايسورلوحتوةيعويشلارايهناعمو.يعيبطلا
ريهشلايسايسلاىلإاهتسائربدهعوةكرشلاتصصخ،ةعجوملاتامدصلانم
.1998و1992نيبءارزولاةسائرىلوتيذلانيدريمونريشتروتكيف



يتلاةعساولاصيصختلاتايلمعبنومئاقلايمُرةرتفلاكلتيفهنأريغ
ةكرشنكتملو.ماعلالاملاىلعءاليتسالاوبهنلامهتبايسوراهتدهش
كامسأنمةقبطنوكيذلارمألا،بخصلااذهنعةديعب»موربزاغ«
جهنلااذهعفددقو.داسفلاجهنيشفتويسورلاداصتقالايفةريبكلاشرقلا
نيبرقملارثكأنم»موربزاغ«ةكرشيفتاعاطقلايريدموءاسؤرنييعتىلإ
يتلاةكرشلاهذهمهسأنمةئاملايف51ةبسنبظفتحايذلانيلمركلل
يفرفاوتياممكحب،ملاعلايفيعيبطلازاغلالوقحربكأىلعفرشت
لعجيام،بعكمرتمنويليرت47غلبتةلئاهتايمكنمةيسورلايضارألا
.زاغلاريدصتيفملاعلالودىلوأايسور

نميسورلاطايتحالاصقانترطخهجاوتاهنأًاديج»موربزاغ«كردت
تاريدقتىلعًادامتعاايسورجراخرامثتساللةدهاجىعستمثنمو،زاغلا
80نعلقيالملاعلايفزاغلاطايتحارارمتسالعقوتملارمعلانأىلإريشت
رئازجلاىلإ2008و2006يماعنيب»موربزاغ«تلصوكلذلجأنم.ةنس
،ايقيرفألامشيفةديدجلازاغلالوقحلوحمدقئطومنعثحبتلايبيلو
لامشيفزاغلانعبيقنتلايف»ةيدوعسلاوكمارآ«اهتكراشمنعكيهان
هذهلةقاطلاتاطحمنمةيساسأةينبةماقإىلعضوافتتامك،يلاخلاعبرلا
اهترادجبةيناتسكابلاةموكحلاعانقإىلإهتاذتقولايفىعستو.لودلا
دادعإنأشبايسآقرشيفةدعًالودةكرشلاضوافتو.زاغلانعبيقنتلل
.يسورلازاغلاتارداصلةيساسألاةينبلا

هذهةمدقميفو،زاغلاريدصتلاذفنمةسيبحلالودللايسورلثمتامك
نماهجاتنإيلامجإنم%67وحنايسورربعردصتيتلاناتسنمكرتلودلا
زاغللةلماحلابيبانألايفراجفنا2009ناسين/ليربأيفعقونيحو.زاغلا
ةجيتن(ايسورطسوىلإالوصوناتسخازاكوناتسكبزوأربعناتسنمكرتنم
بناجنمديازتملاطغضلالمحتىلعاهتردقمدعوبيبانألاةلاحروهدت
نأداكيذلارمألاينامكرتلازاغلالابقتساموربزاغةكرشتفقوأ)ناتسنمكرت

ببستي يف ةمزأ ةيداصتقا ناتسنمكرتل [71] .
ينبتيفاهحاجنلالخنمايسورةناكممعدتتينقتلاىوتسملاىلعو

تاطحمىلوأءاشنإبةلعافتاوطخهيفتققحيذلازاغلالييستةينقت
تحتةجرد162ىلإهديربتبةلئاسلاةلاحلاىلإزاغلاليوحت(لييستلا
ةعقاولاةيسورلايضارألاقرشىصقأيفنيلاخسةريزجيفكلذو)رفصلا
يلامجإنم%5هتبسنجاتنإبمهستنأعقوتييتلاوئداهلاطيحملاىلع
قاوسألاعيونتينعياموهولاسملازاغلانميونسلايملاعلاجاتنإلا



لعجيساموهوايسآقرشيفنيكلهتسملاىلإاههجوتوايسورلةبسنلاب
لاسملازاغلاتانحشلصتسثيحطسوألاقرشلازاغلربكألاسفانملاايسور
تالقاناهعطقتاموي21نمالدبمايأةثالثيفنابايلاىلإنيلاخسنم

زاغلا لاسملا نم قرشلا طسوألا [72] .
زاغللةردصملالودللفلاحتليكشتلقيرطلاديبعتايسورتلواحدقو

نمضيسو.رطقوناريإوايسورهتاونيفمضزاغلاكبوأبفرعاميف
مثنموهلييستمتيلرطقىلإجيلخلاربعيناريإلازاغلاريدصتعورشملا
برغلاعمةديجلارطقتاقالعبةدافتسايلودلاقوسلاىلإهقيرطدجي

ةنراقم ةقالعب ،ناريإ ثيحب نوكي نم ديفملا رييغت ةيسنج زاغلا يناريإلا
[73] .

كلتمتثيح؛قوسلاتايداصتقايفرثؤينأفلاحتلااذهعسوبو
حاجننأريغ.يعيبطلازاغلليملاعلايطايتحالانم%57ثالثلالودلا
ةحشرملاءاضعألالودلاتاقالعةطيرخىلعفقوتيفلاحتلااذهلثم
ةدحتملاتايالولاوةيبروألالودلاباهتاقالعوزاغلاكبوألوخدل

دقف.برغلانعفارصنابايسورعمنواعتلالدبتستملرطقنكل
نيبكرتشمعورشميفايسورعماهنواعتةرتفسفنيفةحودلاتكرتشا
زاغلالقنىلإفدهيةيسنرفلالاتوتوةيكريمألاليبومنوسكإولورتبللرطق
قوسىلعايسورطغضلافيفختتالقانلاربعةيبروألاقوسلاىلإلاسملا
ثواسةطحمىلإيرطقلازاغلاتانحشىلوأتلصودقو.يبروألازاغلا
زليوبرغبونجبنفيهدروفليمءانيميفلاسملايعيبطلازاغللكوه
مالعإلالئاسوبسحبو.2009رايأ/ويامرهشفصتنميفايمسرحتتفايذلا
لكزليوىلإةنيفسلاسرإبموقيسلاسملازاغللرطقلوطسأنإفةيناطيربلا
نمأىلعايسورةرطيسدادزتتقويفايناطيربىلإزاغلانيمأتلمايأةثالث

ةقاطلا يف ابروأ [74] .
الةبسنبوايسورنمةقاطلاىلعغلابلكشبةيبوروألالودلادمتعتو

.2030ماعيف%70ىلإعفترتنأعقوتيو،%30نعاهطسوتميفلقت
%32ةبسنبويسورلازاغلاىلعدمتعتيتلالودلاةمدقميفايناملأدعتو
نمزاغلانم%65ادنلوبكلهتستامنيب،ةقاطلانماهكالهتسايلامجإنم
وحنبدمتعتاهطسووابوروأقرشيفلودرشعنعًالضف،ةيسوررداصم

نمبرقيامىلعايسورةرطيسلالخنميسورلازاغلاىلع90-95%
اعداماذهو.ةيبوروألاةراقلايفزاغلابيبانأنمرتموليكفلأ154

نأبجييتلاةعقوتملالاعفألادودرةجلاعمىلإثاحبألازكارموءاربخلا



ةفصبو،يسورلازاغللةلمتحملاتاديدهتلاهاجتوتانلافلحاهبعلطضي
طسووايناركوأنعزاغلاريدصتوكسومفقوةمزأراركتدعبةصاخ
.2006يناثلانوناك/ريانيذنمابوروأ

ةراجتلايفرمملارودبعلتنأبايناركوأليفارغجلاعقوملاحمسيو
ىلإةيسورلاعلسللةمهمروبعةطحمايناركوألثمتذإ.ايسورلةيجراخلا
هشيعتيذلازجعلانمايفارغجايناركوأديفتستثيحيبروألاقوسلا
ريدصتلاىلعةرداقلاريغدوسألارحبلاوقيطلبلارحبىلعةيسورلائناوملا
%94نإلب،ايناركوأربعاهعلسنم%40وحنايسورردصتوابروأىلإ
ةيناركوألايضارألاربعرميايسورنمابروأهكلهتستيذلازاغلايلامجإنم
نم%3رميامنيب،)ةقادصلاطخ(ابشوردطخبفورعملاطخلالالخنم

زاغلا يسورلا ردصملا ىلإ ابروأ ربع يضارأ ايسوراليب [75] .
فرعيراصامةسرامميفايسورتأدبةيضاملاعبرألاتاونسلالالخو

يبرغلامالعإلافصوامناعرسو.ابروأيفةقاطلانمأىلعةيسورلاةنميهلاب
برح"ةلكاشىلعةدرابلابرحلاتاحلطصمبيسورلازاغللابروأناهترا
."ابروأعيكرت"لجأنمايسورةكرعمو"زاغلابيبانأبرح"و"ةنميهلا

مدعةجحبايناركوأنعزاغلاخضايسورتفقوأ2006علطميفف
ةداحةقاطةمزأابروأتشاعنأدعبوً،ايملاعبسانملارعسلا"فييك"عفد
ايسورمهتتةيمالعإبرحتبشنوايناركوأربعراملازاغلافقوتببسب
يففييكووكسومتحجن،زاغلاخضفاقيإربعةدرابةيملاعبرحلاعشإب
موسرايناركوأعفرلباقميفزاغلاعيبرعسايسورعفرتنأىلعقافتالا
عافترا2006ماعدهشمثنمو.اهيضارأربعةيسورلاطفنلابيبانأرورم
،ةدحولاسفنلرالود110ىلإ3مفلألكلارالود55نمزاغلارعس

مث عفترا رعسلا ىلإ 160 رالود فلألل م 3 [76] . يفو نوناك/رياني يناثلا
2009 زفق رعسلا ىلإ 400 ارالود فلألل م 3 [77] وهو ام مدق ايسورل

ةورث ةلئاه .
ايسورعمهدالبةمزأنعوكنشويروتكيفيناركوألاسيئرلاربعيو

تايمكعفدبموقيناكةدرابلابرحلانابإيتيفوسلاداحتالانإهلوقب
ىلعطغضللاحالسامويهمدختسيملوةيبرغلاةلتكلالودلزاغلانمةلئاه
دعيطغضللحالسكزاغلامادختسانممويلاايسورهبموقتامو.هناريج
ةصاخ،ةيسايسويجلااهذوفنقطانمايسورلنمضتيكلةيبروألالودللازازتبا

ذختتنأنوديدرفلكشبموربزاغعمةيبروألالودلالماعتلظيف
ةقاطلانمأىلعةرطيسلاايسورراكتحاةهجاوملانواعتموادحومافقوم



يبروألا [78] .
لوو"يفلاقميفاهنعربعيتلاوةقباسلاوكنشويتاملكنكتمل

اباقعنيللحملاونييسايسلانمريثكهربتعاامعريبعتىوس"لانروجتيرتس
لصووبرغلاهمعديذلايناركوألاسيئرلاةموكحىلعايسورهسرامتايساق
ةيلاقتربلاةروثلابيمسامربعنيلمركلاةبغرريغىلعايناركوأمكحىلإ

يتلا تحاتجا ايناركوأ يف 2004 [79] . ىلع نأ بيبانأ طفنلا ةيسورلا عم
ايناركوأ لثمت اءزج نم ةطيرخلا ةنخاسلا يتلا لماعتتس نم اهلالخ ايسور

عم ناريجلا نييبروألا .
مدقت2006ماعىتحوةيتيفوسلاةلتكلارايهناذنمايسورتناك

ريثأتلانامضفدهبابروأقرشلودنماهريغوايناركوألةيليضفتًاراعسأ
تطقسبرغلانمةموعدملاةنولملاتاروثلاراشتناعمنكل.اهيلعيسايسلا
ناتلودىوسايسورلىقبتيالو.راعسألاةيلضفأيفايناركوأوايجروجةيقحأ
اينيمرأو،ابوروأقرشيفايسوراليبامهةيسورلاةقاطلادراومىلعنادمتعت
ةروثلاويرانيسف.ريغتلاتالامتحالناعضخيامهالكو،يبونجلازاقوقلايف
اهتقالعبيترتديعتاينيمرأنأامك،ايسوراليبيفراركتلللباقةيلاقتربلا
.يباجيإلكشيفةدحتملاتايالولاب

ىلإايناركوأربعايسورنمةهجتملاطفنلابيبانأةطيرخدهشتس
ديدجلابيبانألاطخأدبينيحلبقملادقعلالالخاريغتيبروألاقوسلا
لالخنمايسوراليبوايناركوأىلعةصرفلاتوفيوابوروأقرشقوطيسيذلا
اميفةرشابمايناملأىلإقيطلبلارحبهايمتحتايسوريبرغنمبوبنأدم

فرعي مساب رايتلا يلامشلا Nord Stream . نإو تناك ةمزألا ةيلاملا ةيملاعلا
يتلا تأدب يف علطم ماع 2009 دق قيعت ءاشنإ عورشملا ارظن عافترال
هتفلك ةغلابلا 20 رايلم وروي .

يهو سفن ةلكشملا يتلا فقت مامأ ءدبلا يف عورشم رايتلا يبونجلا
South Stream يذلاو بلطتي سفن ةنزاوملا ابيرقت رميسو ددعب ربكأ نم

لودلا ميلاقألاو ةيفارغجلا ( نم لالخ لقن زاغلا نم ايسور ربع رحبلا دوسألا
ىلإ ابروأ نم لالخ نيتبعش ىلوألا هجتت لامش ( ربع ايراغلب ايبرصو الوصو
ىلإ اسمنلا ) ةيناثلاو هجتت ابرغ ( ربع ايراغلب نانويلاو الوصو ىلإ ايلاطيإ ) دعب
نأ متي قيوطت ايناركوأ لاطبإو ةيلعاف ةكبش بيبانأ " ابشورد " ةراملا ربع

اهيضارأ [80] .
نعةقاطلانمأيفايسورمكحتةهجاومةيبروألالودلالواحتو

:ةيلاتلالئاسولاقيرط



بيبانأطخعورشمعفدل،ايكرتوايجروجوناجيبرذأنيبةكارشةماقإ.1
-وكابريهشلاطفنلاطخةازاومبدتميسيذلامورضرأ-يسيلبت-وكابزاغلا
رحبنمزاغلابحسىلإعيراشملاهذهلثمفدهتو.ناهيج-يسيلبت
ةرطيسلافقول،ايكرتىلإاهخضوىطسولاايسآلةيبرغلالوقحلاونيوزق
ربعةيكرتلاقوسللةديازتمتايمكعيبنملعفلابديفتستيتلاةيسورلا
،دوسألارحبلانميقرشلاءزجلاهايمتحت»قرزألاليسلا«بيبانأطوطخ
.2003ماعهليغشتأدبيذلاو
ةيلاومةيداصتقاتالتكتوةيسايستاداحتاةدعتلكشتيذلاتقولايف.2
لواحت،ةلقتسملالودلاثلونموكاهسأرىلعةيعويشلاطوقسدعبوكسومل
.ةداضمتافلاحتليكشتقباسلايتيفوسلاطاسبلانمبحسنتيتلالودلا

ربتعيو داحتا ماوغ GUUAM يذلا سسأت يف ماع 1997 مضيو ايجروج
ايناركوأو ناجيبرذأو افودلومو ناتسكبزوأو ( مسالاو دمتسم نم فورحلا ىلوألا

ءامسأل هذه لودلا ) ةلواحم فاقيإل ةرطيس ايسور ىلع لودلا ةككفتملا نع
داحتالا يتيفوسلا ةفصبو ةصاخ ام هيناعت هذه لودلا نم راكتحا " موربزاغ "

نمأل ةقاطلا يف هذه لودلا [81] .
نميملاعلاةقاطلانمأيفايسورلليدبكاهسفنميدقتايكرتلواحت.3
فيلحلا(ناجيبرذأيفةلثمملاوزاغللةجتنملالودلاعمتافلاحتدقعلالخ
يفةلثمملاوزاغللةكلهتسملالودلاوةيحاننم)زاقوقلايفةرقنأليجيتارتسإلا
رودلاو.ةيناثةيحاننم)ىلوألاةجردلابنانويلاوايلاطيإ(ابروأبونجلود
يرذألازاغلاريرمتلالخنمايسورقيوطتوههبعلىلإايكرتىعستيذلا
مورضرأ-يسيلبت-وكابطخربعابروأىلإناجيبرذأنماهيضارأنم
.)2015يفهبلمعلايهتنينأططخملا(

لحملحتنأنمتنكمتنإةيمهألاةغلابايازمىلعايكرتلصحتسو
ىلعيسايسويجلاريثأتلابوأ،يبروألاداحتاللاهمامضناديهمتءاوسايسور
رورملباقماهينجتسيتلاةمخضلاحابرألانعالضفاهقرشوابروأبونج
اهكالهتسالمظتنمةقاطردصمنيمأتكلذلكلبقو،اهيضارأبزاغلابيبانأ

.يلحملا ناكو عورشم وكوبان" Nabucco " احشرم نأل لقني ايكرت ةيلاعفب ىلإ
اذه رودلا الول ةدع ليقارع فقت يف هقيرط .

ايراغلبوايكرتنيب2002ماعيفةكارشةيقافتابوكوبانعورشمأدب
ىلإايناملأتمضنامثيبروألاداحتالانمعيجشتبواسمنلاواينامورورجملاو
نيوزقرحبزاغلقنينأضرتفملانمناكو.2008يفةيقافتالاهذه
قباسلاطخلاربع(ابروأطسوىلإ)ناجيبرذأوناتسمكرتنمةصاخةفصبو(



نانويلامثايكرتبرورملالالخنمكلذو)مورضرأ-يسيلبت-وكابهيلإةراشإلا
ايلاطيإو الوصوو ىلإ اسمنلا [82] . تءاجو بابسأ اذه رثعتلا يف فالخلا
ينوناقلا ىلع ميسقت رحب نيوزق ، ديازتو براقتلا نيب ناتسنمكرت ايسورو ذنم

ةافو سيئرلا يشابنامكرت ( رباص دارم فوزاين ) يلوتو نابرق فودمحم ةطلسلا
يف 2007، الضف نع نسحت تاقالعلا نيب ناجيبرذأ ايسورو [83] .

عمءاوجألاريتوتمدعىلعيبروألاداحتالالمعيىرخأةيوازنمو
يفسيلهنأينعييذلارمألا،هراعسأديدحتوزاغلالقناياضقيفايسور
كلذناكاذإوكوبانعورشممامتإةيلاحلاةرتفلايفيبروألاداحتالاةحلصم
.ديحودرومكاهتناكمىلعظافحلاىلعلمعتيتلاايسورةظيفحريثيس

اهئاقبإوةيبروألاةراقلاىلإزاغلاديروتةرادإنسحتايسورنأودبيو
ايسآيفزاغلايدرومعملماعتتموربزاغةكرشف،يداصتقالااهذوفنتحت
راعسأكانهتسيلمثنموةيسفانتلاقوسلاراعسأبنيوزقوىطسولا
ربعاهتاماخريدصتىلإلودلاهذهبعفديسيذلارمألا،نيدروملابةفحجم
ايكرتعمةرماغملانودةيلبقتسملاوةيلاحلاةيسورلابيبانألاةكبشوموربزاغ
يبروألاداحتالانأامك.تابوعصلانمريثكاهفتكييتلاتاعورشملاتاذ
تاعورشمللهمعدبةقاطلانمأىلعايسورريثأتنمصلقيهنأكردي
ىلعةيلبقتسمطغضقاروأايكرتليطعيتقولاسفنيفهنكل،ةيكرتلا
بيلصتويبروألاداحتالاىلإمامضناللاهطورشضرفاهمهأيبروألاعقاولا
ايسورعملماعتلايبروألاداحتاللودبيامبرو.ةيصربقلاةيضقلاهاجتاهفقاوم
مالسإلانيبةحجرأتملاايكرتنملضفأيرصيقلاثاريملاتاذةيسكذوثرألا
.ةيناملعلاو

فلمليوحتيفحجندقنيلمركلانإلوقلانكميرمألالمجميفو
ةناعتسالاةلحرمزواجتوةيبروألاةراقلايفةيسايسويجطغضةقروىلإزاغلا
يذلانيتوبف.يداصتقالاىوتسملاىلعةيسورلاةلودلاداليمةداعإيفزاغلاب
اميف(نيرشعلانرقلايفةثراكربكأناكيتيفوسلاداحتالارايهنانأربتعا
ديعيلزاغلافلميفهقاروأبتر)ةيعويشلانمزلراحنينحهنأبفصو
تنمضةيزاوتمتاوطخةدعبنيتوبماقذإ.ةيلودلاةحاسلاىلإايسور
ةبراقتمةوطخىطخامناعرسذإ.ةرثؤموةلعافزاغلاةقروىلعظافحلا
هسفنحنمايلازعناازوجعناكيذلا(يشابنامكرتةافودعبناتسنمكرتوحن
اموهو.2006يفةسائرلافودمحمنابرقيلوتو)ةايحلاىدمدالبلاةسائر
يفءاقبلاووكوبانعورشمنمباحسنالابدايأقشععانقإبايسورلحمس
.ةيسورلابيبانألاةكبشربعينامكرتلازاغلاريدصتنملعفلابمئاقلاماظنلا



ايراغلبةرايزب2008طابش/رياربفيفنيتوبعراستقولاتاذيفو
ىلعقافتاللابروأقرشبونجلودعمةيئدبمتاقافتادقعونانويلاو
زاقوقلابرحتمدق2008بآ/سطسغأيفو.يبونجلارايتلاعورشمةماقإ
سهدتيكةيسورلاتابابدللةيلاثمةصرفايجروجوايسورنيبتلعتشايتلا

ةراشإيطعتلوكوبانعورشمنمضتقشيتلازاغلابيبانأاهقيرطيف
ةيبونجلاايتيسوأيفةيسورلاتاوقلاءاقبنأنمنييبروألانيلوممللةغلاب
دهاشمرثكأنمناكو.يسورلاديدهتللةضرعطخلااذهلعجيايزاخبأو
خضتاطحمىدحإلالتحانمةيركسعةقرفهبتماقامبرحلاكلت

زاغلا يف اذه عاطقلا رظتنملا هلصو طخب وكوبان دوعوملا [84] .
نمددععملجألاةليوطتارتفلتاقفصدقعبنيلمركلاماقامك

طخروثعنودةلوليحلاوديروتلاراكتحانمعونكىطسولاايسآلود
وكوبان ىلع رداصم نم رحب نيوزق [85] ، يفو ليبس كلذ تدقاعت ايسور

ىلع ءارش زاغلا نم لود ايسآ ىطسولا رعسب 340 ارالود لكل فلأ رتم
بعكم ماعل 2009 امنيب نل نكمتت نم هعيب - بسح راعسأ قوسلا اذهل
ملاعلا - رثكأب نم 240 ارالود لكل فلأ رتم بعكم ، وهو ام دق عفدي
ايسور فاقيإل خض زاغلا نع ابروأ يف نوناك/رياني يناثلا 2010 عفرل هرعس

ضيوعتو هتراسخ . لعلو اذه ام لعج ضعبلا قلعي ىلع ءاهتنا ةمزأ زاغلا
نيب ايسور ابروأو يف نوناك/رياني يناثلا 2009 " تهتنا ةكرعملا نكل برحلا ال
لازت ةمئاق " [86] .



ابوكتسيلراهنلااذهابوكو،ةيعويشلانمزايسورتسيلمويلاايسور"
ورتساكنإففوشورخهبشيالفديفديمناكاذإو،خيراوصلاةمزأنمز
"ةنس50لبقرئاثلاورتساكهبشيالرضتحملا

تسوبنطنشاوةفيحص
)2008لوألانوناك/ربمسيد(

اذهبوعشةاسأم،يفلخءانفىمظعةوقوأيلودبطقلكل
نايحألانمريثكيفو،حلاصملاعزانتوىوقلارسكتلةضرعامودمهنأءانفلا
اوعقيفمهبررغيدقو،لاتقناديموةيامرةحاسىلإمهناطوألوحتت
.ةعراصتملاىوقلامهببعالتتنيحةنيابتمدوعوةسيرف

ايزيغرقوايجروجوايناركوأبوعشتعفدنييضاملانيدقعلالالخ
ىلعتلصحف،ايسورلةيفلخلاةقيدحلايفاهعوقونمثافودلوموناتسكبزوأو
كلتثدحأناك.ةئطاخلاةنهارمللاحدافانمثتعفدوةبراضتمدوعو
نيح2008بآ/سطسغأيفايجروجاهترسخيتلابرحلاةلشافلاتانهارملا
ررغف،يتسجوللاويركسعلامعدلابوتانلاوةدحتملاتايالولانمادعوتقلت
ايسوردضبرحةرماغميفايجروجتقلزنا.برغلانمةموعدملااهتدايقب
!دوقعةسمخلالخهضيوعتنكميالدقاممايأةسمخلالخترسخف

نويناشيشلالوادت1840ماعيفف؟هسفنخيراتلارركيله
ضوفي،اشابيلعدمحمليكلملامتاخلاعيقوتلمحياباطخنويناتسغادلاو
تناكيتلاايسورةبراحملميلقإلاناكسةدايقبلماشمامإلايلعدمحمهيف
لغوتملايرصملاشيجلالوصوبرقبةديكأدوعولاتناك،زاقوقلايفلغوتت
لشف.يسورلاوزغلاةهجاوميفيركسعلانوعلاميدقتلةيكرتلايضارألايف
مضونيديرملاشيجيسورلاشيجلاحستكاوايكرتيفيلعدمحمعورشم

ميلقإ زاقوقلا ىلإ ريغ ةعجر [87] .
ةيفلخةقيدحربكأبةيضاملاةنسفلألاربعاهسفنايسورتطاحأ

دتمتةنيابتمةيفارغجميلاقأىلعةقيدحلاهذهلمتشت.تايروطاربمإلااهتفرع
نمو،برغلايفابروأطسوىلإقرشلايفئداهلاطيحملالحاسنم
دوسألارحبلاىلإ)زاغلاوطفنلاتاورثبسدكملا(يلامشلايبطقلاطيحملا



.)زاغلاوطفنلابيبانأبرحثيح(نيوزقرحبو
:ةيسيئرميلاقأةعبرأنمةيفلخلاةقيدحلافلأتت

)ايناوتيل،ايفتال،اينوتسإ(ثالثلاقيطلبلالود-
)افودلوم،ايناركوأ،ايسوراليب(ةيقرشلاابروألود-
)ايجروج،ناجيبرذأ،اينيمرأ(زاقوقلالود-
،ناتسكيجاط،ناتسزيغرق،ناتسكبزوأ،ناتسخازاك(ىطسولاايسآلود-
)ناتسنمكرت

يتلاو"ىوقلارسكتميلاقأ"هتيمستنكميامفاضيقبسامىلاو
:يهوةيفلخلاايسورةقيدحعمسامتتقطانممضت
"غنايغنيش"ةيقرشلاناتسكرتةقطنم-
.ريمشكوناتسكابوناتسناغفأ-
ناريإويبرعلاقرشملا-

يموقلانمألارئاود:لوألاثحبملا
ةلماشةهجاومبيموقلانمألاتابلطتمةيبلتمويلاايسورعيطتستال

ةعساشةحاسملاف،ةيفلخلااهتقيدحنماهدرطىلإنيعاسلانيدفاولالغلغتل
ريثتتاورثلاو،ةريبكناكسلاماجحأوةنيابتمتانايدلاوتاينثإلاوقارعألاو
نمربكأةعبتملاقارتخالاليحنأنعالضف.جراخلاولخادلاىوقعماطم
اماذإةصاخ،ةيلاحلا"ةيلاردفلا"ايسورسيلو"ةيتيفوسلا"ايسورةقاط
اعارصضاخدقةيفلخلاةقيدحلالودنماددعنأرابتعالايفانعضو
ديهلدمينملقوتيناكوايسورةضبقنمتالفنالالجأنماليوط
يعمجلالقعلايفةملؤمتايركذبلفاحيسورخيراتلظيفةدعاسملا
ريثأتلانمقورملانمثالثلاقيطلبلالودتنكمتدقو.بوعشلاهذهل
يسلطألالامشفلحتاوقليركسعزكرممهأمويلاتراصلبيسورلا
لابجىتحوقيطلبلارحبنمةيركسعلاايسورتاردقىلعسسجتييذلا

لاروألا [88] .
وأةيئادعفقاوماهيدليبونجلازاقوقلالودنإف،اينيمرأءانثتسابو

ايسورمعدنميناعتايجروجف،ميلقإلايفيسورلارودلاىلعةظفحتم
عاجرإنمىوسنكمتتملوةيجيتارتسإويجةيمهأتاذميلاقأةثالثلاصفنال
ىلعظفحتتفناجيبرذأامأ.)ايراجدأميلقإ(يبرغلابونجلايفدحاوميلقإ
.اهلوحاموخابراكيفاهيضارألتحتيتلااينيمرألحوتفملايسورلامعدلا
لوصحللىعستووتانلاتاوقعمنواعتللاهعرذأناجيبرذأوايجروجحتفتو
.هتيوضعىلع



كلتبوعشدجنسناتسخازكاينثتسااماذإاننإفىطسولاايسآيفو
)ةيتيفوسلامثةيرصيقلا(ةيسورلاةنميهلليدوخيراتبظفتحتالةقطنملا
رايهناديعبلودلاكلتىلعةيعويشهبشةيسايسمظنةرطيسالولو
ةيبرغلادوعوللةباجتسالاوايسورريثأتنمتالفنالاةلاحتناكلةيعويشلا
ءارغإلللعفلابلودلاهذهنمددععضخدقو.نآلاهيلعيهاممرثكأ
.اهيضارأىلعةيركسعدعاوقةماقإتلبقفيكيرمألا

يكيرمألايركسعلادوجولاكيكفتب2005يفناتسكبزوأمايقدعبو
يفايزيغرقعانقإيفوكسومتحجن)ناجيدنأثادحأديعب(اهيضارأىلع
ىلعتميقأيتلاةيكيرمألاةيركسعلاةدعاقلاقالغإب2009ماععلطم
يففيياكبكبنامركيزيغرقلاسيئرلانلعأف؛2001ماعذنماهيضارأ
ناكيتلاةيوجلاسانامةدعاققالغإهرارقوكسوملهلةرايزماتخ
نؤملالقنوناتسناغفأىلعهترطيسماكحإلجأنموتانلافلحاهمدختسي
وحن2008ماعيفاهمدختسايتلاةدعاقلاكلتنمةيركسعلاتادعملاو

تدعووكسومنأةيبرغلافحصلاجورتو.ةيركسعلاتاوقلانم120.000
لمأتيذلارارقلاكلذذاختالباقمايونسرالودنويلب2عفدبايزيغرق
ىطسولاايسآىلعةدحتملاتايالولاووتانلاةرطيسنمللقينأيفايسور

ناتسناغفأو [89] . املع نأب تايالولا ةدحتملا تناك عفدت افلس اغلبم الثامم
ريظن اهريجأت ةدعاقلل ايونس ايزيغرقل ، رمألا يذلا ينعي نأ لود ايسآ

ىطسولا ديفتست نآلا ةدافتسا ةريبك نم بارتقالا يكيرمألا نم ةقطنملا نم
لالخ ميدقت ءالو " عوفدم رجألا " ايسورل .

ةيمهأدارغننيلاكةقطنملتحتةقيدحلاهذهلةيبرغلافارطألاىلعو
يلاردفلاداحتالاعبتيوايناوتيلوادنلوبنيبدارجننيلاكبيجعقيذإ.ةديازتم
.وتانلافلحوايسورنيبةهجاومةطقنمهألثميويسورلا

باقعأيفنيلاتساهيلعىلوتساةيناملأةقطنملصألايفدارجننيلاكو
قيطلبلارحبىلعميلقإلاعقيو.ايسورلاهبظفتحاوةيناثلاةيملاعلابرحلا
وحنميلقإلانكسيو،مك350غلبتةفاسمبايسورليبرغلادحلانعالصفنم
رشنوتانلافلحمازتعاذنمبيجلااذهةيمهأتروطتدقو.ةمسننويلم
.ةيقرشلاابروأيفيخوراصلاعردلا

دقو تدده ايسور نيب يماع 2007-2009 بصن خيراوص ردنكسإ
Iskander يهو خيراوص هبش ةيتسيلاب ةريصق ىدملا (480 مك ) مزتعي

نيلمركلا اههيجوت ىلإ ادنلوب لودو قرش ابروأ يتلا رشنتس اهيف ةموظنم
عردلا يخوراصلا . يفو سفن تقولا بصن ةحلسأ ىرخأ دعبأ يف اهادم



هجوتس ىلإ تايالولا ةدحتملا ربع بطقلا يلامشلا . الضف نع نأ ايسور دق
تنلعأ ىلع ناسل اهسيئر يرتيمد فديفديم اهنأ ذختتس نم دارجننيلاك ازكرم

شيوشتلل ينورتكلإلا ىلع عقاوم ةموظنملا ةيكيرمألا ةداضملا خيراوصلل يف
ابوروأ [90] .

ططختناكوتانلاوايسورةقالعرتوتلبقهنأهابتناللتفاللانمو
يفتفرعف،يراجتزكرمىلإاهليوحتىلإىعستدارجننيلاكيفةيمنتلا
"ايسورجنوكجنوه"مسابنيستليسيروبدهعلالختاينيعستلافصتنم
متامك.ابروألامشيفةرحةراجتةقطنمحبصتنأالومأمناكنيح
ةقاطللةطحمدارجننيلاكيفماقتنأبنيتوبريميدالفدهعةيادبيفجيورتلا
ديهمتلامتقبسامىلإةفاضإو.ابروألامشىلإءابرهكلاريدصتلةيوونلا
رامقللازكرموةيلودلاةيحايسلاتاعجتنمللةطحمدارجننيلاكحبصتنأل
كلذقفاردقناكو.ابروأساغيفسالريصتساهنأبجورو،تابراضملاو

ضيفخت ددع تاوقلا ةحلسملا يف ميلقإلا نم 320.000 ىلإ 20.000 درف [91]
.

ةحايسلاوداصتقالاوةراجتللزكرمنمدارجننيلاكليوحتنإفاذهىلعو
باسحىلعيتأيسوتانلاةهجاوملايسورليمامأرفخموةيركسعةعلقىلإ
ىلعايسورةذفان"قحبلثمتيتلاةقطنملاهذهيفةيلخادلاةيمنتلاططخ
."ابروألامش

لئاسوايسورتعبتا)2009-1991(نيدقعنمبرقيامرادمىلعو
ةيكيتكت ةيجيتارتسإو يف اهتقالع فلحب وتانلا [92] ملو نكت ايسور كلمت مامأ

عافدنا وتانلا ءلمل غارفلا يف اهتقيدح ةيفلخلا ىوس نأ علتبت لحارم
ةعباتتم نم رئاسخلا ىلع ضرألا يف اهتمدقم :

نأدعبو.برغلانمايسورراصحلةيمامأرفاخمىلإابروأقرشليوحت-
تمضناىتحنيماعوسراولمكتمل1991يفايمسروسراوفلحككفت
.وكسومىلعبلقنتةقباسةيعويشةمصاعلوأحبصتلوتانلل1993ماعيف
نمادوعوتقلتدقتناكيتلاايسورلةعجومةبرضكلذلثمدقو
دقو.هتيوضعىلإوسراوفلحيفةقباسةلودةيأمضمدعبفلحلا
اهيفدجووادنلوبيفةقباسلاةيتيفوسلاةيركسعلاتاردقلاوتانلالغتسا

اموهو،ةزهجمةيساسأةينبوةيركسعتالهؤمنماهيدلاملانيمثاديص
لابجىتحيسورلاقمعلايفءزجيأفادهتساىلعارداقوتانلالعج
.لاروألا
ءاقشأللمعدلاميدقتنعايسورزجعو1999يفايفالسغويلوتانلابرض-



نيحةيساسحلاديدشفقوميفايسورعقوأاموهو،نييبونجلافالسلانم
هدالبذاقنإلشتيفوسوليمنادوبولسيبرصلاسيئرلاةوعدمامأةزجاعتفقو
.ايسورتدعواموحنىلعيفالسلاداحتالاةماقإهتوعدوتيتفتلانم
ناديمربكأىلإ2001لوليأ/ربمتبسثادحأةعيرذدعبناتسناغفأليوحت-
ناكدلبىلعةيركسعلاةرطيسلاسيركتووتانلافلحلةيركسعلادعاوقلل
.وكسومذوفنلاجميفامود
يفغاربةيكيشتلاةمصاعلاتدهشنيحةيلاتلاةمدصلاتناك-
لودعبرألوتانلافلحمضبيخيراتلاثدحلا2002يناثلانيرشت/ربمفون
لودىلإةفاضإاينيفولسوايكافولسوايراغلبوايناموريهابروأقرشنم
يفايسورترطضاةكبرمةظحليفو.ايناوتيلوايفتالواينوتسا:ثالثلاقيطلبلا
!بقارمةفصبوتانلافلحةيوضعلوبق)ةيتامغارببابسألامبر(2002ماع
فلحلادادزا،برغلانمةموعدملاةيلاقتربلاةروثلاذنمو2004ماعيف-
ملوتانلانأمغرلاىلعو.هتيوضعىلإاهمضلريضحتلاوايناركوأعمابراقت
ىرخأةصرفعضيملهنإف،ايسورباهتقالعةيساسحلايناركوألةيوضعلامدقي
ةدعاقلانعديعبريغيناركوألاشيجلاعمةمظتنمةيركسعتاروانمءارجإب
مرقلاةريزجهبشيفلوبتسافيسءانيميفايناركوأاهرجؤتيتلاةيركسعلا
.يسورلالوطسألل)دوسألارحبلا(
ةضفنمقبطىلعةيدهايسورتمدق2009ماعنمطابش/رياربفيف-
يففلحللمعدلاميدقتةدحتملاتايالولابلطلتباجتسانيحوتانلافلحل
رمتسملانابلاطةكرحموجهببسبرئاسخلانمةلسلسدعبناتسناغفأ
ةيسايسلاايفارغجلاحيتافممهأاهكالتمانمايسورتدافتساو.هدعاوقىلع
يتيفوسلاوزغلاذنمميلقإلايفةقباسلااهتربخلءاوس،ناتسناغفأبةطيحملا
يفاهئافلحربع(ةيمهأرثكألاةيربلاتارمملاىلعاهريثأتلوأ)1979-1989(
ناتسكيجاطوايزيغرقيفةيركسعلااهدعاوقربع(اوجو)ىطسولاايسآ
يفايزيغرقمايقدعبفلحلليسورلامعدلاميدقتءاجدقو.)ناتسخازكو
ةضياقملاهذهودبتو.ةيكيرمألاةيركسعلاةدعاقلاقالغإب2009طابش/رياربف
ىضرنالنكل،مكليركسعلامعدلاميدقتلنورطضم":لوقتايسورنأكو
."انموختىلعةيركسعدعاوقب

تاهبجلاةفاكيفوتانلاقارتخاةهجاومعيطتستالايسورنألو
ىلإاهسفنببهذتنأبةيسكعةقيرطبلباقملايفروانتاهنإفةقباسلا
يبيراكلارحبلاهايمىلإةدوعلالالخنمةيفلخلاةدحتملاتايالولاةقيدح
.ةينيتاللااكيرمألودو



ال(ةيشحولاةغلابتاسايسةدحتملاتايالولاتسرامةقطنملااذهيف
تعونت)اهيلإةراشإلاقباسلاةيفلخلااهتقيدحيفايسورتسرامامعلقت

نيب لالتحالا وزغلاو ةعانصو عابتألا لايتغاو نيضراعملا نييسايسلا [93] . رمألا
يذلا دهمي ضرألا ايسورل يتلا ودبت يف هذه ةلاحلا ةعفادم نع قوقح
بوعش اكيرمأ ةينيتاللا ةردهملا فقتو ىلإ بناج اهئامعز نيضراعملا نطنشاول .

نيبيناكملالصاوتلاف،ايسورحلاصيفودبتالةيفارغجلاةقرافملانكل
ةدحتملاتايالوللمدقىطسولاايسآوزاقوقلاوايكرتوةيقرشلاوةيبرغلاابروأ
بعليلباقملايف.ةلوهسلانملاعردقباهفادهأاهلتققحةيرباروسج
يفىرخأقئاوعنعالضف(يجيتارتسإلالاصتالامدعويفارغجلادعبلالماع
ةلوهسبةنراقمينيتاللاءاضفلايفةيسورلاةغللاراشتناةبوعصاهتمدقم
حاجنللايسورقيقحتةقاعإيف)يسورلاءاضفلايفةيزيلجنإلاةغللاراشتنا
.ددصلااذهيفةدحتملاتايالولاهتققحيذلا

حتفيفاهدعاستاهلعاليوزنفىلإايسورتعلطتريذاحملاهذهعمو
قطانمةحابتسانعاهعدريوأةدحتملاتايالولاددهييسورروضحلباوبألا
فقاومنمةريخألاماوعألايفايسورتدافتسا.ةيديلقتلاوكسومذوفن
ةمزأنمةليوطةرتفدعبو.ةدحتملاتايالوللةدقانلازيفاشتوغوهميعزلا
اتيكينةماعزنابإةيملاعبرحبرذنتتداكيتلاةيبوكلاخيراوصلا
ةيسائرلافديفديمةرتفةيادبونيتوبدهعةياهنيفايسورتداع،فوشورخ
نيتفذاقبةموعدمةيرحبلاعطقلانمددعربعيبيراكلارحبلاىلإ

نيتيجيتارتسإ نيتعبات تاوقلل ةيوجلا ةيسورلا نم زارط Tu-160 اترقتساو يف
راطملا يركسعلا " روداتريبيل " يف اليوزنف .

نمضعببةلالدلاةغلابدهاشملاكلتةدحتملاتايالولاتعباتدقو
يبيراكلارحبلاةيسورلاتاصاوغلااهيفتربعةرمرخآنأةصاخقلقلا
ءافلحلاتاوقةطخنمضةرتفلاكلتيفتءاجو1944ماعيفناك
امنبةانقنأنماهقلقنطنشاوترهظأمويلانكل.ةيزانلاايناملأةهجاومل
عطقاهربعتوةينيصةكرشنآلااهريدتتراصةدحتملاتايالولااهترفحيتلا

لوطسألا يسورلا [94] .
ايسورتضماوغراكينواليوزنفوابوكةيرحبلاعطقلاترازنأدعبو

ددعباهتدوزواليوزنفباهتقالعتقثوفةلالدرثكأتاوطخبكلذليبسيف
وهوةخسارىطخىلعابوكعمةقالعلايضمتامك.ةلتاقملاتارئاطلانم
ةفنصملاابوكىلعةدحتملاتايالولاهضرفتيذلاراصحلاكفيفمهسيام
رسفيامكلذلعلو.يكيرمألاتيبلافارطأىلعةيعويشلللقعمكايكيرمأ



يفةيئانثتاقافتافديفديميرتيمديسورلاسيئرلاعيقوتبابوكبيحرت
ةيسورلاطفنلاتاكرشلحامسلاوةحايسلاولقنلاوةيئاودلاتاعانصلاتالاجم
.يكيسكملاجيلخلاهايميفلورتبلانعبيقنتلاب

ةيركسعلاعطقلانأيفةلثاماهدجنلوحتلااذهتالالدلعلو
ةيرحبةدعاقيهو،نامدورةدعاقيفتسرامنبةانقتربعيتلاةيرحبلا
ةيبونجلااكيرمأيفيكيرمألالوطسأللزكرمربكأتناكةقباسةيكيرمأ

تبحسناو اهنم تايالولا ةدحتملا يف ماع 1999 [95] .
دعاوقلاةماقإةلاحيفاريظنهلدجننأنكمياماذهلعلو

ةيتيفوسلادعاوقلاقطانميفوتانلافلحدعاوقوةيكيرمألاةيركسعلا
تميقألاثملاليبسىلعف.ناتسناغفأوىطسولاايسآيفةقباسلاةيسورلاو
وتانلافلحلةيركسعلاسانامةدعاق2001ماعيفايزغريقيضارأىلع
.ةقباسةيسورةيركسعةدعاقلحم

ةقيدحلايففرطلكهبماقيتلاةيركسعلاتابيردتلانإلب
موقتتناكةدحتملاتايالولاف،ةقرافملاةغلابتناكرخآلافرطللةيفلخلا
ةهجاوملناجيبرذأوايجروجوىطسولاايسآلودعمةيركسعتابيردتب
ديدهتمهعسوبوبيرقيفارغجردصمنمنيمداقلا"نيفرطتملاونييباهرإلا"
يسورلالوطسألاناكامنيب.نيوزقرحبلوحلورتبلابيبانأوطفنلالوقح
ةيرحبلاةنصرقلاتايلمعةهجاوملاليوزنفعمةيركسعتابيردتبموقي
يذلايحالملاقيرطلاىلعفرشييرحبرمميفبيرقودعنمةعقوتملا
.اكسالأطفناهيفامب،امنبةانقربعةهجتملاطفنلاتالقانبلغأهربعرمت

ذوفنقطانملفرطلكقارتخاىلإتدأيتلاتاسفانتلاهذهنأريغ
سارجأنمايسورتدافتسادقف.ةياهنلاىتحةئيسنكتملرخآلافرطلا
عماهقاروأبترتتداعوةيفلخلااهتقيدحباوبأىلعاهتعمسيتلارطخلا
نمباحسنالابلودلاهذهنمددععانقإيفتحجنوىطسولاايسآلود
دعاوقيفيركسعلااهدوجوتمعدامك،ةدحتملاتايالولاعمفلاحتلا
ايزيغرقيف"تناك"ةدعاقيفوكسومتلعفاموحنىلعةميدقةيركسع
.يلامشلازاقوقلاميلقإيفاديجاهسفنحيلستو

هايميفاليوزنفعمةيركسعلاتابيردتلاتقدرخآلافرطلاىلعو
تايالوللراذنإسرج2008لوألانوناك/ربمسيدعلطميفيبيراكلارحبلا
نميهيناكيذلايكيرمألاعبارلالوطسأللرابتعالاةداعإةرورضبةدحتملا
.ةينيتاللااكيرمأويبيراكلارحبلاهايمىلع

ءانبىلإىعستامردقبةدحتملاتايالولانأىرخألاةقرافملاودبتو



ةرتوتملااهتاقالعلمهتزاقوقلاوىطسولاايسآلودعمةيجيتارتسإتاقالع
وكسومفحزتلثملابو،ةيفلخلااهتقيدحيفةينيتاللااكيرمألودبةكئاشلاو
ةيقرشلاابروألودبءوسلاةغلاباهتاقالعامنيبةينيتاللااكيرمألودىلإ
2008فيصيفابرحتضاخوقيطلبلالودعمبرحلاةفاحىلعفقتو
.ايجروجيف

ةقيدحىلإفرطلكعافدناءاروزاغلاوطفنلافقينيتلاحلايفو
ةلئاهةيونستادئاعىنجتيتلاوطفنلابةينغلااليوزنفف.رخآلافرطلا
تاوقللبذجوءارغإردصمةدحتملاتايالولاقاوسأىلإطفنلاريدصتءارج
زاغلاوطفنلابيبانأىلعةرطيسلاونيوزقرحبلودنأامك،ةيسورلا
بذجلارداصماهتاذيهابروأىلإزاقوقلاوىطسولاايسآنمةرباعلا
ةرطيسلاودوجولالئاسونأيساسألاقرافلا.ةيكيرمألاتاوقللمامتهالاو
،ةيربلاتاوقلاويوجلالقنلاربعمتتزاقوقلاوىطسولاايسآيفةيركسعلا
ىلإلوصوللةيرحبلالايمألافالآعطقىوساليبسايسوركلمتالامنيب
.يبيراكلارحبلايفىمادقلاءاقدصألا

لغتستيسورلاحالسلاءارشيفطفنلاتادئاعاليوزنفلغتستامكو
ربعزاغلاولورتبلابيبانأرورمموسروطفنلاتادئاعايجروجوناجيبرذأ
.يكيرمألاحالسلاءارشوشيجلاثيدحتيفاهيضارأ

يفايسورهبموقتامنأنيللحملاونيبقارملانمددعربتعاامنيبو
تايالولاهبتماقاملهتروطخيفايزاومنوكينأنكمييبيراكلارحبلا
يخوراصلاعردلارشنعورشمةصاخةفصبوةيقرشلاابروأيفةدحتملا
نعتربعدقوةيكيرمألارداصملانماددعدجناننإفايسوردضهجوملا
نأمالعإلالئاسوضعبتبرعأدقف.ةيسورلاتاوطخلاكلتباهفافختسا
ىلعارطختسيليبيراكلارحبلاىلإتربعيتلاةيسورلاةيرحبلاعطقلا
نيذلااهنتمىلعسورلاةراحبلاىلعرطخيهامردقبةدحتملاتايالولا
تقرغاموحنلع،ةكلاهتملاعطقلاهذهيفاقرغتوملارطاخممهرصاحت
دحأبلئاسولاهذهتدهشتساو.2000ماعيفكسروكةيوونلاةصاوغلا
ةيرحبلاتابيردتلاتداقيتلاةيسيئرلاةعطقلانأدكأيذلاسورلاءاربخلا

اهلعجتةيدرتمةلاحيف"ربكألاسرطب"مسالمحتيتلاويبيراكلارحبلايف
برقأ ىلإ ةلبنق ةتوقوم [96] .

.ةيسورلاةيرحبللةملؤمعئاقوىلإةيفافختسالاةربنلاهذهلثمتدنتسا
26يفيبيراكلارحبلاهايمىلإلصتةيسورلاةيرحبلاعطقتناكامنيبف
ةعمسىلإتءاسأةجزاطةثداحاهقحالتتناك2008يناثلانيرشت/ربمفون



رحبدنعةيسورلالحاوسلامامأف.كسروكةثراكدعبةيسورلاةيرحبلا
نابايلا تضرعت ثدحأ ةصاوغ ةيسور ةلتاقم تفرع( مساب ابرين Nerpa )
ةثداحل تدوأ ةايحب 20 نم اهمقاط حرجو 21 نيرخآ . كلذو موي 8

نيرشت/ربمفون يناثلا 2008 [97] . ناكو نم جرحملا ةعمسل قوس حالسلا
يسورلا نأ ةثداحلا تعقو يف رحب نابايلا نيح ناك متي رابتخا ةصاوغلا

ليبق اهميلست ىلإ دنهلا .
يوونلالوطسألادامعيهةيوونةصاوغ12نمةدحاوابرينلثمت

رشعةدملدنهللرجؤتستناكابريننألو.ةيملاعلاتاطيحملايفيسورلا
حالسلاقوسيفنيدروتسملاىلعكشلانملالظبكلذىقلأدقفتاونس
.ايزيلاموناريإواليوزنفورئازجلاودنهلاونيصلالبقنمةصاخويسورلا

،ىرخألةرتفنميداصتقالاىوتسملاىلعايسوراهيناعتيتلاةمزألانإ
ىوتسميندتو،ةيموكحلاتاسسؤملاىتحهركنتاليذلاداسفلاىوتسمو
يفءادعألالعجتلماوعةباثمباهلك،ةيركسعلاةلآلامداقتوبتاورلا
تفخدقفافختسالااذهناكنإو.مكهتللنيدعتسميبرغلاركسعملا
برغلايفةيمالعإلاةلمحلاتناكنيحتاينيعستلادقعبةنراقمهتدح
)ايسورنودصقي(ثلاثلاملاعلاةلودنمةلودكالتماةروطخنمفوخت
ةدعتسملاةيباهرإلاتاعامجلاىلإبرستتنأنكميةيوونةحلسأةناسرت
.رالودورتبلالودنمةدمتسملاومأبسورلانييركسعلاممذءارشل

رحبلايفةيسورلاتاوطخلاىلعيكيرمألادرلاةدوربيفلعلو
سيئرلاةرادإنأبرمألاريسفتىلإنييكيرمألانيبقارملاضعباعداميبيراكلا
اهتقيدحيفةيسورلاةيركسعلاتاوطخلاهاجتلهاجتلاأدبمتراتخاامابوأ
هايملخديفديفديمسيئرلاكرتتنأنطنشاولةمكحلانمف.ةيفلخلا
تاردقلاضارعتساوناضحألابزيفاشتيقتليونيحتافلالوخديبيراكلا
ةفيحصبسحب-مويلاايسورنأذإ،يهتنيسامناعرسرمألاف،ةيركسعلا
ابوكتسيلمويلاابوكو،يتيفوسلاداحتالاايسورتسيل-تسوبنطنشاو
نإففوشورخهبشيالفديفديمناكاذإو،1962ماعخيراوصلاةمزأنمز

ورتساك يذلا رضتحي ال هبشي ورتساك لبق 50 ةنس [98] .
اهنأوأ،أطخلاةقيدحلايفبعلتايسورنأيسايسويجلامييقتللودبيو

يفتختسامناعرسةيمالعإبساكمققحيايركسعاضارعتساطقفسرامت
ةدحتملاتايالولاةسفانماقحديرتايسورنأولف.رهبملاضرعلاءافتخاب
باسحىلعيسايسويجلااهددمتيفرئاسخلانمنكممردقربكأعاقيإو
:ةيلاتلاصرفلااهمامأتدجولايسور



عمنواعتلاوىطسولاايسآيفاهئافلحربعناتسناغفأيفلغلغتلا●
يفتمهاسلكلذتلعفولايسورنكل.يكيرمألادوجوللةضهانملافارطألا
ايسآلوديفيمالسإلاجذومنلاراشتنابتددهيتلايهونابلاطةدوع
ىلعناتسناغفأليكيرمألالتحابتلبقايسورنأينعييذلارمألا،ىطسولا
نودةفلتخمروصبةقطنملاىلإايسوردوعتولالتحالااذهلوزينألمأ
تناكولو.وتانلالودمويلااهتروتافلمحتتيتلاةكرعملايفائيشرسختنأ
اموحنىلع(ةلاكولاببرحربعوتانلاتاوقةهجاومتراتخادقايسور
يفناتسناغفألتيفوسلالالتحاتهجاونيحكلذبةدحتملاتايالولاتماق
يتلاةيمالسإلاىوقلاناهرتحتةقطنملالبقتسمتعضول)تاينينامثلا
يموقلانمألاديدهتبةليفكلا"ةيداهجلا"اهتاراعشنمواهنمايسوردعترت
.يسورلاقمعلاوزكرملايفولبفارطألاقطانميفطقفسيل،يسورلا
يفةمواقملاتاكرحمعدوناريإاهتفيلحربعقارعلايفلغلغتلا●
ناكرايخلاكلذنكل.ةعجرنوداهنمةيكيرمألاتاوقلادرطوقارعلا
تايالولاعمةلماشةهجاوماهتمدقميفتايعادتلانمةعومجمينعيس
ةدحتملاتايالولللثمتةقطنملاهذهنأكردتايسور.يبرعلاقرشملاوةدحتملا
نأامك)ةيجولويديأوةيسايسويجوةيطفنتارابتعال(ايجيتارتسإىلوألاةقطنملا
ةينسلاىوقلاحلاصللاوحألابلغأيفنوكيسقارعلايفةمواقملامعد
ىلعقارعلايفةيعيشةلودايسورلضفتامنيب،ىلوألاةجردلابةيفلسلاو
نيمرغماوسيلةعيشلانأايسورلتتبثأةبرجتلانأثيح،يناريإلاطمنلا
اموحنىلعو،ةنسلانوملسملااهبرشتنييتلاةيسورلايضارألايفداهجلاب
يفايسورتاسرامملايحدقنيأبقطنتالدايحلاىلعناريإتيقب
.تاينيعستلادقعلالخ)ينسلابهذملاتاذ(ناشيشلا

مزاللامعدلاتمدقوةقباسلاريذاحملالكنمايسورتجنولىتحو
نمباحسنالاىلعهرابجإوبارطضالابوتانلاوةدحتملاتايالولاةباصإل
ىلعوةفلكتلاغلابانمثاعفدتناكلقارعلاوىطسولاايسآوناتسناغفأ
يتلاتايروهمجلاويسورلابلقلايفيركسعلااهدوجوةلخلخباسح
ملةمخضةيركسعةينازيمبلطتيسناككلذلكنأامك.لاصفنالالواحت
داحتالالودنمنيدتستتاينيعستلادقعتشاعيتلاايسورلرفوتت
.يبروألا

رشؤتةيفلخلاةقيدحلايفعارصلاةبرجتنمةدافتسملاسوردلانإ
اذهلو.ايلودابطقتسيلو"ةيميلقإ"ةلودلبرقأودبتايسورنأىلع
نعةديعبتافلاحتدقعباهتوقلالتخاضوعتنأايسورتلواحببسلا



يفةيميلقإلاتافلاحتلانملاكشأةدعىلإتعسف.رشابملاكاكتحالاقطانم
.ياهغنشفلاحتاهتمدقم

ايسورمضت(ياهغنشةمظنمتمدق1996ماعيفاهلكشتةاونذنم
لتكتكملاعللاهسفن)ناتسكبزوأونيصلاوايزيغرقوناتسخازاكوناتسكيجاطو
ادحاونأىتح،ىطسولاوةيلامشلاايسآبوعشةيهافرىلإفدهييميلقإ
نكل.يخيراتلاريرحلاقيرطءايحإناكةمظنملاهذهلةركبملافادهألانم
يناثلافصنلايفف،ةيركسعوةينمأفادهألتدلوةمظنملانأيهةقيقحلا
دودحلاىلعةحلسملاتاوقلاضيفختىلإةمظنملاتهجوتتاينيعستلانم
دركةينمألافادهألاترولبتتاينيعستلاةياهنيفو،ءاضعألالودللةينيبلا
يماعلالخىطسولاايسآيفةحلسملاةيمالسإلاتاكرحلادوعصىلعلعف

.2000و1999
ىطسولاايسآوةيقرشلاابروأيفوتانلافلحتاططخمتعفددقو

.يركسعهبشفلاحتىلإيداصتقاىدتنمنمياهغنشليوحتىلإايسور
ددعونيصلاوايسورتماقنيح2007بآ/سطسغأيفايلمعكلذمجرتو
لاروألالابجيفتيرجأةكرتشمةيركسعتاروانمءارجإبةمظنملالودنم
امم،ايزيغرقبكيكشبيفتدقعيتلاوياهغنشةمظنمةمقعامتجالةقفارم
.ةقطنملايفوتانلاتاططخمةهجاومللكشتياديدجاروحمنأبةروصىطعأ

ىصقأنأذإ،هسفنىلعئفكنمهتقيقحيفياهغنشفلاحتنكل
.ةضراعملاةيمالسإلاىوقلاةهجاومويلخادلانمألاىلعةرطيسلاهتاحومط
مل1996يفهتأشنذنمفلاحتلاتاراعشسفننأهابتناللاتفالودبيو
تاروانملاتعفرنيح،2009ناسين/ليربأيفهتداقلعامتجارخآيفريغتت
ةيكيجاطلاةمصاعلابرقدابأرهفةنيدميفتيرجأيتلاو،ةكرتشملاةيركسعلا
تاكرحلاويسايسلافرطتلاويلودلاباهرإلا"ةحفاكمتاراعش،هبنشود
."ةيلاصفنالا

يفنيترفانتمبذجيتوقنيبتعقودقياهغنشةمظنمنأودبيو
لالغتسافدهتستتناكنيصلانإذإ،جئاتنلايفنيتيزاوتموفادهألا
نعبيقنتلاىلإلوصولاويراجتلاوزغلانمديزمل"ةيعرش"باوبأكةمظنملا
فدهتستتناكفايسورامأ،ةقاطلانمةهرشلااهتجاحنيمأتوطفنلا
كسامتلانماردقققحييويسآيركسععمجتقيقحتلةمظنملالالغتسا
همادقأتبثو،ناجيبرذأوايجروجيفاركبمأدبيذلايكريمألاقارتخالامامأ
.ناتسزيغرقوناتسكبزوأيفةيركسعدعاوقعرزب

عمف،يسورلافدهلانمنيصلاابرقةدحتملاتايالولاووتانلانأريغ



نعنالعإلاوقيطلبلالوديفاقرشوتانلاعيسوتبةيميلقإلاتاديدهتلاةدايز
ةغلناثدحتتنيكبووكسومتتابابوروأقرشيفيخوراصلاعردلاةماقإ
يفلثمتيفياهغنشةمظنمبنزاوتلاةلداعميفيبلسلافرطلاامأ.ةكرتشم
ةدحتملاتايالولاووتانلاعمفلاحتلانيبتحجرأتيتلاىطسولاايسآلود

وأ عم وكسوم نيكبو [99] .
رايهناذنمايسوراهتبرجيتلاتافلاحتلانمددععمياهغنشهباشتت

تافلاحتلاهذهةمدقميف.ركذياحاجنققحتملويتيفوسلاداحتالا
مضتيتلالودلاديحوتىلإىعسيذلاةيفالسلاةعماجلاعورشمةيميلقإلا
.ايبرصوايناركوأوايسوراليبوناتسخزاكوايسورلمشتثيحبةيفالسةيبلغأ
ةيداصتقالاةيسايسلاتافلاحتلاضعبهبتينميذلارثعتلاىلإةفاضإ

ىرخألا لثم ةمظنم فلاحت ايسآ ىطسولا CACO ةجيتن مدع اهتيلعاف
جمدو اهتزهجأ يف تامظنم ىرخأ لثم ةمظنم كيساروي Eurasic يتلا مل
ققحت ائيش اهرودب .

هبعلينألومأملانمناكيذلارودلاعجارتفاضيقبسامىلإو
داحتا ثلونموك لودلا ةلقتسملا CIS يذلا ربتعي اميظنت الثامم يف هتينب

ةعماجلل ةيبرعلا ، يذلاو أدب لبق 17 ةنس سفنب تاحومط ياهغنش ةصاخو
يف تالاجم عافدلا يركسعلا كرتشملا ليكشتو شيج دحوم نواعتو يداصتقا
ملو هتني ىلإ ام هلهؤي ةهجاومل وتانلا وأ تافلاحتلا ةيركسعلا يتلا اهدوقت

تايالولا ةدحتملا يف ةقيدح ايسور ةيفلخلا .
ءاضعأوايسورنيبةقثةمزأنميناعتيتلا(تافلاحتلاهذهعيمجف

ةمظنماهسأرىلعو)اياونلابراضتوفادهألايفةغوارملانعالضفةمظنملا
نمألا يعامجلا CSTO - يتلا مضت رشع لود ةيساروأ - دق تلوحت ىلإ

تابسانم ةيمالك ةيلافتحاو .
نمةيميلقإلاتافلاحتلاكلتلثميفءاضعألالودلانكمتتيكلو

:ةيروحماياضقعبرأمسحنمالوأدبالفوتانلاةهجاوم
فلاحتىلإيكيتكتفلاحتنمينيصلايسورلافلاحتلاليوحت●
،ةدايسلاىلعاعارصوايداصتقاوايركسعاسفانتنيفرطلانيبنأل،يجيتارتسإ
بيهرتلاةسايسايسورنقتتامنيبو.ريبكيفارغوميدلالتخالثملابامهنيبو
ىلإنيصلاجاتحتحالسلاوطفنلاىوسملاعللردصتالو،بيغرتلانمرثكأ
ءانبباهعورشملامكإلملاعلالودبلغأبةيوقلااهتاقالعىلعظافحلا
فافطصالانيكبةحلصمنمسيلهنإفمثنمو،ةيراجتلااهتيروطاربمإ
.تاعبتهيلعوتامازتلاهليركسعفلاحتيفىدملاليوطلا



قرشوزاقوقلاوىطسولاايسآيفةيفلخلاةقيدحلالودمسحتنأ●
نمايسورعم،قاروألاةفاكبعيمجلاعمبعللانعفقوتتواهفقاومابروأ
.رخآبناجنمةدحتملاتايالولاوبناج
تسيلذإ،ديعبلاىدملاىلعفصلاعمجت"ايجولويديأ"ىلعروثعلا●
النييبرغلانيللحملانأىتح،ةمظنملالوداهتحتعمتجت"ةيار"كانه
طفنلافلاحتةمظنم"وأ"ةاغطلايدان"مهعمجتةيمستيفاجرحنودجي
يفةريغصلالودلاىوكشتاكسإةيارلاهذهنمضتنأىلعو،"يوونلاو
.ريبكلاةنميهولالغتسالاءوسنمةمظنملا
ذإ،ضرألاىلعدئاعتافلاحتلاهذهلنأبةقطنملابوعشرعشتنأ●
لودلاةداقنيب"ةيقوف"فادهأىوسةيميلقإلاتامظنملاهذهلودبيال
يفةيمالسإلاتايلقألاوبوعشلانإلب.ةيلخادلاءارزووركسعلاتالارنجو
طقفمتيةيركسعتاروانمنميرجيامنأبرعشتميلاقألاهذهلود
ةصاخةفصبو،لبقتسملايفدرمتلاوةروثللةلواحميأقحسبةلاسرليصوتل
)ىطسولاايسآ(ةيبرغلاناتسكرتوأ)نيصلا(ةيقرشلاناتسكرتنملكيف
.)ايسور(زاقوقلالامشوناشيشلاو

نأايسورلةيفلخلاةقيدحلالوديفعضولاليلحتلةيئاهنلاةلصحملا
ةسفانملايسورتاروانمنأوروظنملاىدملايفضوعتنأنمربكأرئاسخلا
ىتحليوططوشاهمامألازامةيفلخلااهتقيدحيفةدحتملاتايالولا
.ئفاكملاسفانتلانماعنقماردقققحت

يبرعلاملاعلاىلعتايعادت:يناثلاثحبملا
لامشلاةلبقوكسومتناكنيرشعلانرقلاتاينيتسوتاينيسمخيف

وأةحلسألاءارشلوأ،يسامولبدلامعدللابلطنوجحياهيلإ.يبرعلاملاعلل
دهاعملاتايربكيفبيردتللتارتفءاضقلوأ،اناجماهيلعلوصحلا
يلودلابطقلابرعللةبسنلابايسورتناك.وكسوميفةينفلاوةيركسعلا
دهعلايفوكسومتلبقنيحو.هروصفلتخمبمعدلامدقيودناسييذلا
هذهضوعتتناكيبرعلاجيلخلاىلعةدحتملاتايالولاةرطيسيعويشلا
نملكيف"ةيمدقتلا"ةيبرعلازكارملاعمفلاحتبةيسايسويجلاةراسخلا
.نميلاورئازجلاوايبيلوقارعلاوايروسورصم

ايسورلةيخيراتفقاومبايروسورصملثمةيزكرمةيبرعلودفرتعتو
يفرثألاربكأهلناكنيدلبلليتيفوسلاحيلستلالعلو،اهاياضقمعديف
ريشت،يداصتقالاىوتسملاىلعو.ةرصاعملاشويجلازرطىلعامهيشيجءانب
ةفرشملاةيتيفوسلافقاوملاىلإةقاطلاتاعورشموةليقثلاتاعانصلازكارم



.كلذىلعليلدريخرصميفيلاعلادسلاحرصلعلو،يبرعلاملاعلاعم
هنعىلختتوأيبرعلاملاعلانمبحسنتملايسورنأخيراتلادهشي

يكريمألاركسعملايفءامترالابءاوس،مهدوعواهعمبرعلاثكنامردقب
قاقشلاببسبليئارسإمامأةدحاوةهبجفوقولامدعوأ)رصم(ةيعاوط
،ينانبللا-ينانبللا،ينانبللا-يروسلا،يروسلا-يرصملا(ينيبلا
.)خلا..ينيطسلفلا-ينيطسلفلا

اهنأرارغلعريصقتلابتاماهتالايقلتنمايسورملستملاذهعمو
تحلسيتلاةجردلاسفنببرعلاحلستملاهنأوليئارسإبفرتعتةلوديناث
ةيموجهالةيعافدةحلسأبمهتدمأاهنأوأليئارسإةدحتملاتايالولااهب
ناكليئارسإمامأرصمحيلستلالثمايسورهبرضتيذلاخيراوصلاطئاحف(
.)موجهللةحلسأسيلوعافدللاطئاح

يتيفوسلاداحتالارودعجارتتانينامثلاعلطموتانيعبسلاةياهنذنمو
ذنمةيرصملاةموكحلااهتذختايتلاةريبكلاةفاطعنالادعبيبرعلاملاعلايف
مث.)ةيبرعلالودلاضعبنماهعبتامو(تاداسلارونألحارلاسيئرلادهع
نعفرصناولخادلاتالكشمبتاينينامثلادقعيفيتيفوسلاداحتالالغشنا
دقعلانملوألافصنلايفناتسناغفأيفراسكنالا(يبرعلاملاعلا
.)هنميناثلافصنلايفاكيورتسوريبلاو

ملاعلايفايسورسرامتمل1991ماعيفيتيفوسلاداحتالارايهناذنمو
هحايتجاليكريمألاديهمتلاوقارعلاراصحلالخءاوسةيلعفراودأةيأيبرعلا
برحةسراممونيينيطسلفلليليئارسإلاراصحلالحارمةفاكيفوأهلالتحاو
.مهدضةدابإ

يتلاةزغنماهباحسناليئارسإتأدب1956لوألانوناك/ربمسيديف
نمطغضةجيتنباحسنالاناك.رصمىلعيثالثلاناودعلالالخاهتلتحا
يوونلاحالسلامادختسابددهيذلايتيفوسلاداحتالااهتمدقميفلودةدع
يفنوريثكلاعلطت2008لوألانوناك/ربمسيديفو.رصمنعناودعلاعفرل
ةدابإلابرحففخيايباجيإالعفاهنمنيرظتنمايسورىلإيبرعلاملاعلا
،ءيشايسورنعردصيمل.نيرصاحملاةزغناكسىلعليئارسإاهتسراميتلا
."اهسفننععافدلا"يفليئارسإقحلمهفتلانمردقكانهناكلب

نأذإ.ةفلتخمدجتراصتايطعملاف،انههسفنرركيالخيراتلا
ًءانفوأةيعويشلاايجولويديألاريدصتلةيلاثمةقطنمدعيمليبرعلاملاعلا
ملاعلاعقوميفةيساسألافعضلاةطقنف،ةيتيفوسةيسايسةيفارغجلابحر
تانزاوتلاةطراخبلقيفعقيهنأةرصاعملاةيسايسلاةطيرخلايفيبرعلا



.ةيسورلا
سيلو"طسولالولح"قاطنيفايسورلةبسنلابمويلايبرعلاملاعلاعقي

وأىطسولاايسآوأزاقوقلانعثدحتنالانهنحن."ةيرذجلالولحلا"
"يسورلابدلامظع"ثيحدوسألارحبلاوأقيطلبلارحبوأىصقألاقرشلا
هنمقلطنتوةددعتمةيرامعتساىوقهعزانتتميلقإنعثدحتنامنإو
.فادهألاةبراضتمةيموقوةينيدتاكرح

فيك؟طسولالولحريغرخآجهنمنمايسورلله،نيطسلفيفف
يتيفوسويسورنويلموحندوجووليئارسإعماهتاقالعنيبايسورنزاوت
هبعلييذلايسايسلارودلالافغإنكميفيك؟ةلتحملانيطسلفيفقباس
؟ليئارسإيفمويلاسورلا

نيذلاليئارسإسورنيببرعلالصفيسفيككباشتلاسفنيفو
نإ؟يسورلاداحتالايفءاقدصألاسورلاومويلافرطتملانيميلاىلعنوديازي
هاجتةمساحتاءارجإذختتالوكسوملعجتيتلااهتاذيهطسولالولح
ايزاخبأىلع"يجروجلاناودعلا"ةيذغتبامهتاهلتهجوامدعبليئارسإ
ىلإبرعلارظنيفيكمث.2008بآ/سطسغأبرحيفةيبونجلاايتيسوأو
مهنإ"لوقلابنوفتكيسورلانيلوؤسملانوعمسيمهوسورلاءاقدصألا
برحلالخ"ةزغيفاهودهاشيتلاةعزفملاروصلاهاجتقلقلابنورعشي
.2009علطمو2008ةياهنيفليئارسإاهتنشيتلاةدابإلا

ديكأتلكبيهو،نييليئارسإلاوأنيينيطسلفلارسختنأديرتالايسور
هذهلبرعلاناريجلاضعبامنيبباهرإلاسرامتةلودعمتاقالععطقتنل
.ةيرسوةينلعتاقالعاهعمنوميقيةلودلا

ةروصلادادزتسيليئارسإلالخادلايفبتكيامعباتننيحهنأةلكشملا
،ناشيشللةرركمةروصىوسسيلليئارسإلةبسنلابةزغعاطقف،اكباشت
الةزغيف"ةيباهرإلا"تاعامجلاهاجتليئارسإهسرامتامنإفمثنمو
.ناشيشلاهاجتايسورهتسرامامعفلتخي

ادكؤمبيبألتووكسومنيبةقالعلاىلعنييليئارسإلاضعبديازدقل
ددعميدقتنمةيبروألاناسنإلاقوقحتاعامجضعبهبتبلاطامنأ
ناشيشلايفبرحمئارجباكتراةمهتبةمكاحمللسورلانيلوؤسملانم
.ةزغيف"سفنلانعاهعافد"هاجتنآلاليئارسإهلضرعتت

أدبملايسورةجاحعملوبقلاىوسرفمنميبرعلاملاعلامامأسيل
تحتناكمكلنوكييكهنأ"لئاقلانيتوبريميدالفقباسلايسورلاسيئرلا
قلعتينيحنكل"عيمجلاعملصاوتللطويخبظفتحتنأكيلعفسمشلا



.ةعجارمىلإةجاحيفأدبملاهذهنإفليئارسإونيطسلفبرمألا
نأنكميله؟ايلاحدمجملاعضولانمرثكأرظتننله،ايروسيفو

يليئارسإلاقوفتلابلختةجردبقشمدلاهحيلستتاعبتايسورلمحتت
؟هللابزحلةيركسعلاتاردقلانمطرفملكشبديزتوينانبللالالقتسالاو
مويلاايسورةبرجتنإ؟نازيملايتفكطبضنمايسورةحلصميهاممث
ريمشكونالوجلالثمةدمجملاتاعازنلاقطانماديجبقارتاهنأبديفت
ةيجيتارتسإحلاصملكلذنوكيتلخدتاذإاهنكل،اهريغورتسيندلاوخاباراكو
.يسورلايموقلانمألااهبلطتيةرشابم

عمتققحايسورنإلوقلانكمي،ةيدوعسلاوجيلخلالودلةبسنلابو
دقف.ةقباسلاتاونسلايفهقيقحتنكميامىصقأةدحىلعةلودلك
رامثتسالايفةريبكبساكمقيقحتيفةقطنملالودضعبعمايسورتضم
.ةحايسلاوةيراجتلالامعألاو

ةقادصلاميعدتلجأنمةيجيلخلالودلاةيقبنمابولطمنكيملو
ناشيشلاوةيمالسإلاتايلقألااياضقليبعشلانحشلافاقيإىوسايسورعم
رظحبءاهتناو،ةثاغإلاتائيهلةيلاملاتاعربتلافاقيإباءدب،ةصاخةفصب
ضعبتناكنيحايسورةروصىلإءيستيتلاتاعوضوملانأشبرشنلا
"ةيعامجلاةدابإلا"لثمتاحلطصممدختستيبرعلاقرشملامالعإلئاسو
.زاقوقلايفايسورتاسراممىلإةريشم"يقرعلاريهطتلا"و

جيلخلالوديفتعقويتلاتامادصلانمايسورتدافتسادقل
الامعأتذفنيتلاةحلسملاتاعامجلاوةينمألاةزهجألانيبةيدوعسلاو
يسورلاسيئرلاهبىلدأيذلاحيرصتلاديجلكشبكلذنعربعيو،ةيباهرإ
ةيدوعسلايفتاريجفتلاىدحإدعب2003ماعيفنيتوبريميدالفقباسلا
."عيقوتلاسفنلمحتوكسوموضايرلااهتدهشيتلاتاريجفتلانإ"هلوقب
ريبكنسحتيفيضمتجيلخلالودعمةيسورلاتاقالعلانإلوقلانكميو
.فالخلالحمتناكيتلااياضقلامداقتعميبعشلاويمسرلانييوتسملاىلع

ناريإمعدهاجتايسورهسرامتيذلارودلاودبي،ناريإلةبسنلابو
.هنطابيفةرورضلابكلذكنكيملنإو،هرهاظيفايباجيإةيوونلاةينقتلاب
ناريإحلستلاضفارافقومةيبرعلودةدعذختتيمسرلاىوتسملاىلعف
جيلخلايفنمألالالتخاىلإيدؤيسكلذنأةصاخةيوونلاةقاطلاب
اهليطاسأءاقبةرورضبةقطنملالودلةيكيرمألاتاوقلازازتبارارمتساو
.ةيبرعلاهايملايفةيرحبلا

معادلااهفقوملايسورعمريبكفطاعتةمثيبعشلايوتسملاىلعنكل



ةيضقلاحلاصيفنوكيسيناريإلايوونلاحلستلانأباداقتعا،ناريإل
ملاعللودبيو.ةماعةفصبةيمالسإلااياضقلاوصوصخلاهجوىلعةينيطسلفلا
ماظنلايفنزاوتلاةدوعيفةبغرناريإراوجىلإفقتايسورنأيبرعلا
)دصقنودنموأ(دصقبببستلااهفادهأنيبنمنوكينأنوديلودلا

ايسورهبتنتالدقامك.يعيشلاينسلاو،يبرعلايسرافلانزاوتلالالتخايف
ىلعةيوونةوقروهظةروطخنم)اهباتكنمددعرذحاموحنىلع(
.ةيبونجلااهموخت

راوجلالودنمددعبايسورةقالعيفرتوتملاخيراتلافالخىلعو
اهيفتسراميتلازاقوقلاوىطسولاايسآلودوناتسناغفأيفبيرقلا
ملاعلانإف)طلستملاخألابانايحأفصوييذلاو(ربكألاخألارودوكسوم
تارتفلانمددعيفليمجلاباهلفرتعيولضفلابايسورلنيدييبرعلا
.هخيراتيفةيروحملا

ىلعبلغتلليبرعلاملاعلايفةديجةصرفايسورىدلهنإفمثنمو
ىضوفلارشنوبوعشلادراومىلعةرطيسلاىلإفداهلايكيرمألاعورشملا
ليبسيفايسورجاتحتو.نطنشاولنئابزوعابتأةعانصوةيلهألابورحلاو

كلذ ىلإ ةسرامم ةوقلا ةمعانلا [100] . نكل لبق دامتعا لئاسو هذه ةوقلا
ال دب نأ تفتلت ايسور ىلإ ةعومجم نم تاراسفتسالا يتلا حرطت اهسفن
ىلع ةحاسلا ةيبرعلا اهمهأو :

ةيراضحلاميهافملانماهفقومايسورمسحتنأراظتنايفيبرعلاملاعلا-
ةيطارقميدوأ(ةيدايسلاةيطارقميدلابةصاخلاةخسنلااهنيبنموىربكلا
،ةلودلاةباقرلعضاخلايلامسأرلاداصتقالاو)برغلاةيطارقميدلباقميفقرشلا
نمكلذريغو،ناسنإلاقوقحنمةيسورلاةخسنلاو،موكحملارحلامالعإلاو
؟ةيلاقتنالاةلحرمللةضماغلاميهافملا
ىلإةفلتخملافئاوطلانيب"شياعتلا"يفايسورةبرجتلقننكميفيك-
اغلوفلاوزاقوقلانمسوردنمكانهلهو.يبرعلاملاعلانادلبنمددع
نادلبيففئاوطلاوقرفلاتالكشمعماهنمةدافتسالانكميىصقألاقرشلاو
جهنملاحلصيلهو؟يبرعلابرغملاونادوسلاوقارعلاونانبللثمةيبرع
؟ةيبرعلاةلاحلليسورلا
،ةيمسرلاوةيكرحلاوةيبعشلا:ةثالثلاهفايطأبيمالسإلالمعلاةبرجتيفو-
سورلانيملسملاشياعتيفايسورفلخاهعبتتنكمييتلاتاوطخلايهام
لهو؟لككيسورلاعمتجملاجيسنعم)انويلم25نعاددعنوديزينيذلا(
؟يراضحلالصاوتللنيملسملاءالؤهربعيبرعلاملاعلاعمارسجايسورمدقت



يفنيملسملاويبرعلاملاعلانيبدمتنأنكمييتلاةينيدلاروسجلاامو
)ةفرطتملاراكفألارشن(ايسورهاشختيذلاروظحملاعقينأنودايسور
ةبوعصوةيلازعنالاهبشيهونآلااهشيعنيتلاةجيتنلاىلإلصننأنودو
يفلماعتلامتاموحنىلعةيومدلاةغلابةروصميدقتوألصاوتلا
ةحيرشلايسورلابقتسانكميلهاضيأيبعشلاىوتسملاىلعو؟ناشيشلا
باوبألادجتيتلااهنمةملعتملاةحيرشلاةصاخةفصبوةيبرعلاةلامعلانم
؟يفارغوميدلااهصقانتوةلماعلايديأللايسورةجاحلظيفو،ةدصومةيبروألا
سرادملاكلتميلعتلاىوتسمىلعلباقملايفيبرعلاملاعلارظتنيو-
.ةيراضحلاوةيملعلاايسورةلاسرلقنتيتلاةيسورلاتاعماجلاوتايلكلاو
ميلعتلاوثحبلازكارمضعبنأباهركذينملةجاحيفتسيلايسورو
لودلانمددعيفيفاقثلاويملعلاثحبلارداصممهأةباثمبدعتيكيرمألا
لايجألاىلعامتحرثؤتسيتلاةيبعشلاتامدخلاىوتسمىلعو.ةيبرعلا
يتلاةيبطلاتامدخلانمددعرشنلةيسورلاةطخلايهامةلبقملاةيبرعلا
؟ايملاعاحاجنايسوراهيفتققح

ةمعانلااهتوقلاجميفةحجانفقاومتلجسايسورنأحيحص
نمةيبرعلاةخسنلااهبموقتيتلاةحجانلاةيمالعإلاتاوطخلايفةلثمملاو
امنكليتسفونايرءابنألاةلاكونمةيبرعلاةخسنلاومويلاايسورةانق
رشنبمامتهالااهتمدقميفقيقحتلارظتنتتاوطخلانمريثككانهلازت

ةغللا ةيسورلا يف ملاعلا يبرعلا يهو ةوطخلا ساسألا لكل تافلملا ىرخألا
[101] .



رايهناو،نوكلاننسنمةنسىمظعلالودلاطوبهودوعص
ىلعةلودلاو،لودمايألاف،خيراتلاةيويحتامالعنمةمالعتايروطاربمإلا
مثجضنلاوبابشلايدايأهفقلتتناسنإلاكنودلخنبابهذاموحن
تناكيتلاةيوونلازكارملاتارشعنييعتمويلاانعسوبو.توملاوةخوخيشلا
نانويلاورصمف،ملاعلاىلعةرطيسلايفةزراباباطقأوىمظعالودلكشت
ىمظعالودميدقلاملاعللةيسايسلاةيفارغجلاريياعمبتناكايلاطيإوسرافو
تارشعاهئاولتحتتعضخأو،رحبلاوربلاىلعنميهتتايروطاربمإو
ةفالخلاتنميهىطسولاروصعلاملاعيفو.تارامإلاوكلامملاوبوعشلا
رهظتنألبقخيراتلااهفرعةيسايسويجةطيرخربكأىلعةراسجبةيمالسإلا
ارتلجنإةدايربثيدحلارصعلايفةيبروألاةراقلايفةديدجلاىمظعلاىوقلا
ةدحتملاتايالولاويتيفوسلاداحتالانيريبكلانيبطقلاروهظاريخأمث،اسنرفو
.نيرشعلانرقلافصتنمذنم

ةعساوةيلمعلنييضاملانيدقعلايفةيسايسلاايفارغجلاتضرعتدقلو
يتلاتاملسملاقاروأطلخنعالضفةغلابملاوشيوشتلاهتيمستنكميامم
يتيفوسلاداحتالاككفتعمف.نمزلانمنرقلبقملعلااذهاهعمسسأت
ثاحبألادهاعملةيميداكأدوهجبموعدملا،يبرغلامالعإلادمعت1991ماعيف
"ةنفعلاةحافتلاطوقس"رارغىلعةيودمتادرفممادختسا،ريكفتلازكارمو
"ءارمحلاةيروطاربمإلاراحتنا"و"يعويشلاركفلاراحدنا"و"لازلزلاعباوت"و
."خيراتلاةياهن"و

ةيسفنوةيمالعإبرحنمضقاروألاطلخوشيوشتلااذهءاجدقو
نأبةيركسعوةيداصتقابابسأل)يسورلالخادلاو(ملاعلالودعانقإاهفده
زواجتتدعتملاهنأو،اهعوجريفلمأالوةيضاقلاةبرضلابتهتنادقايسور
تاذةلود"لاوحألانسحأيفوأثلاثلاملاعلالودنمةيداعةلودةناكم
.دحوألايكريمألابطقلاسكاعت"يميلقإذوفن

ريغملاعلايفنيبقارملاةيسفنلاوةيمالعإلاةلمحلاهذهتكرتدقو
اهذختتيتلاةبترملاحجرأتتذإ،مويلاايسورةناكمفيصوتىلعنيرداق
تفرعدقف.تايوتسمةدعنيبيسايسلايفارغجلامييقتلايفةلودلاهذه
اهعارصولخادلانماهتيببيترتبةلغشنميلحمذوفنتاذةيداعةلودك



اذهعاشدقو.خسفتلابيلاردفلاءانبلاةباصإىلإةفداهلاىوقلاعم
ةلودكايسورتفنصامك.1996ىتحو1992نمةرتفلالالخفيصوتلا
يسامولبدلاويركسعلاىوتسملاىلعدودحللرباعذوفنتاذةيميلقإ
دقعلاعلطموتاينيعستلادقعةياهنيففيصوتلااذهجاردقو.يداصتقالاو
وهو،ةعناممةلودايسورتدبمث.نيرشعلاويداحلانرقلانملوألا
تفقونيح2003يفقارعللةدحتملاتايالولاوزغذنمرهظحلطصم
هتلقرعلةوطخيأبمقتملاهنكل،هيفكراشتملووزغللاضفارافقومايسور
اهتبيهتداعتسانيحكلذو،نيتوبايسورمسابتفرعامك.هتهجاوموأ
سيئرلادهعلالخةيلودلاةسفانملاةحاسىلإجيردتلابتداعوايلخاد
ىمسمقالطإكلذقفاردقو.)2008-2000(نيتوبريميدالفقباسلايسورلا
اجسنةيمستلاهذهتءاجدقو.ةرتفلاسفنىلع"ريميدالفرصيقلاايسور"
."نيستليايسور"مسابتاينيعستلادقعلالخايسورةيمستىلع

ريشت)ديدحتلابةيبرغلا(ةيلودلاةفاحصلاتأدبنيريخألانيماعلايفو
اذهعبنيو."يلودبطق"وأ"ىمظعةوق"اهرابتعابايسورىلإءايحتساىلع
تاموقمنيبةيلاحلاةرتفلايفعمجتايسورنأنمسارتحالاورذحلا

.ةلزنملاكلتغولبنودةلوليحلاتابقعوةيبطقلاةبترمىلإاهدوعص
يفارغجلاىوتسملاىلعىربكلاةلودلاملاعمكلمتايسورتلازام

ربكأةمئاقيفةنماثلاةبترملالتحتوةحاسمملاعلالودىربكيهف.يسايسلا
نأردنيو،راشتنالاةعساشةيئيبوةيعيبطدراوماهيدلو.اناكسملاعلالود
تاماخلاجاتنإيفىربكلاسمخلالودلاةمئاقنعايسورمسابيغي
زاغلاةصاخةفصبوةقاطلادراومجاتنإيفملاعلالودردصتتو،ةيندعملا
يتلاةيرشبلاةوقللةيساسألاةينبلانمانيتماديصراهيدلنأامك.يعيبطلا
هذهلكو.يراضحلاويملعلامدقتلاوميلعتلانمةيلاعتاجردتقلت
ةدحاوىلإايسورليوحتاهنكمييتلاماخلاداوملالثمتنأبةليفكتاموقملا
.ىربكلاملاعلالودنم

ةدايسلاىلإعلطتتةلودةيأل"يحورلا"موقملاايسوركلتمتامك
"فييلموج"يسورلاايجولوبورثنألاملاعهيلعقلطأيذلاموقملاكلذ،ةيملاعلا

مسا "تسنرانويسابلا" [102] وأ " علولا ةرطيسلاب ىلع ملاعلا " ذإ ودبي بعشلا
يسورلا ىلع ةيارد هتاذب كلتميو ايعو ايخيرات رودلاب يروحملا يذلا نكمي

نأ هبعلي يف ملاعلا . يف ضعب تارتفلا رعشن نأ " تسنرانويسابلا " دمتسي
هتوق نم رودلا يفيظولا يخيراتلا يذلا هبعل سورلا يف ةيامح قطانملا

ةرواجملا ( ىلع رارغ ام رختفت ايسور هب يف رايأ/ويام نم لك ماع يف ىركذ



راصتنالا ىلع ةيزانلا ديكأتلاو هنأ الول اذه رصنلا رطيسل رلته ىلع ملاعلا ).
دقو دمتسي اذه علولا هتقاط نم رودلا ينيدلا ايسورل يف ملاعلا يحيسملا ،
ذإ لثمت ةسينكلا ةيسورلا دحأ مهأ زكارملا ةينيدلا يف ملاعلا ىتح نأ

وكسوم ربتعت اهسفن " امور ةثلاثلا " ( دعب امور ةينيطنطسقلاو ) القعمو
بهذملل يسكذوثرألا يف ةفاك ءاجرأ ايساروأ . امك دمتسي اذه علولا هرداصم

نم يهابتلا رودلاب " يريونتلا " يذلا هبعل سورلا يف ايسآ ىطسولا نيح
تلقن لود ميلقإلا نم ةلحرملا ةيودبلا ةلودو ةليبقلا ىلإ ةلحرملا ةرصاعملا

يف نمز ةيعويشلا [103] .
ايسورىلعبجوتسييتلاءاطخألاضعبلازتاملباقملايفنكل

:اهمهأ،ةثيدحلاريياعملابيلودلابطقلاةناكمىلإلوصوللاهنمصلختلا
الذإ،ةرركملااهبيلاسأو،ةميدقلاةيلايربمإلالئاسوةسراممنعفقوتلا●
ىلإدنتسملايخيراتلااهجهنمنمصلختلاىلعةرداقريغايسورلازت
ودبيو.اهبةديجةياردىلعراوجلالودتراصيتلاةنشخلاةوقلاتاروانم
ةبرجتلاسورددعبلثمتتملاهنألخادلانمايسورعباتينملايلج
لقأ"ةيلاينولوكوين"حلاصل"ةيلاينولوكلا"نمتصلختيتلاةيبرغلاةيلايربمإلا

تاسرامملاف.ذوفنلاوحلاصملاقيقحتيفارتستوةموعنرثكأوافاشكناوةحارص
ةغوارملاةينفلابيلاسألااهيدلتسيلوةفيعضدجددصلااذهيفةيسورلا
زوعيثيح؛ةثيدحلاةيلايربمإلامظنلانماهتريظنحاجنباهريدتيتلا
يفيرايتخالايباجيإلاريثأتلاىلعةردقلاوةيبذاجلانمريبكردقوكسوم
ةضماغلا(ةيسورلاميقلاةموظنمنإديكأتلكبلوقلانكميو،ةرواجملاممألا
.ةيعاوطاهعابتاىلعادحأعجشتال)مويلاةمهبملاو
ىلعاههجاوتةلكشمربكألحللاعفلاريغثحبلايفايسوررارمتسا●
،تاهجلابلغأنماهلوتانلافلحقيوطتيفةلثمتملا،يميلقإلاىوتسملا
ادعاميف(ابروأقرشيفايسوربةطيحملالودلاةفاكتمضناثيح
كشوتثالثتاحافتنمقيطلبلالودتلوحتامك؛فلحلاىلإ)ايسوراليب
موختىلعو.وتانلافلحلةيدايقزكارمىلإةيسورلاةضبقلايفطوقسلاىلع
يفيزكرملاوضعلا(ايكرتلةيزاقوقلاةخسنلاناجيبرذأتراصةيبونجلاايسور
يفوتانلاعماهتلكشملزتختنيحاريثكرسختايسورلعلو.)وتانلافلح
ديدعلانيبنمةدحاوةطحمىوستسيلايجروجف.ايجروجىلععارصلا
.ىرخأةرماهتداعتسانمايسورنكمتتنلوفلحلااهمضيتلازكارملانم
تناكنإو،ةحجرأتمىقبتيتلااينيمرأىوسزاقوقلايفايسورمامأسيلو
ةدافتسابرغلاعمرثكأبراقتىلعللدتاهيفيسايسلاروطتلاتارشؤم



.ةيعويشلاطوقسذنمنيلمركلايفتدبيتلاةيسايسلاةيتامغاربلانم
ىلعيضقيدقأطخوهو،حلستللقابسىلإايسوركاردتساةلوهس●
نأايسورليتاذلاريمدتلانمحبصيسو.ةثيدحلاايسورةضهنلةلواحمةيأ
رفوتتيتلاتاردقلاوأدراوملاهلكلتمتالحلستللقابسءاروفرجنت

اهئادعأل [104] . ودبتو ايسور ةضرعم ةدشب قالزنالل رطخل قابس حلستلا
عوقولاو يف كرش فازنتسا اهدراوم ، عمف عجارت راعسأ طفنلا رخبتتس
ةشاعتنالا يتلا اهتدهش تاسسؤم نيلمركلا ، يفو اهتمدقم ةسسؤملا ةيركسعلا .
حالصإلاف يركسعلا نيهر ينجب دئاوعلا ةيكلفلا نم تادئاع طفنلا . سيلو

ايسورل ةيأ دئاوف يف قباس حلستلا الإ يف نيتلاح : ىلوألا نيح عفترت راعسأ
طفنلا زاغلاو امب مدقي ةنازخلل ةيسورلا دراوم عفدت ةلآ جاتنإلا يركسعلا

ىلإ ةدايز تاعيبم ةحلسألا تادعملاو ةيركسعلا . ةلاحلاو ةيناثلا نأ ريدت
وكسوم قابس حلستلا يف هراطإ دودحملا . حالصإف شيجلا تحت بارح وتانلا
حتفيس نيعأ ايسور ىلع ريوطت اهشيج ىلع جذومنلا يبرغلا مئاقلا ىلع
ةيقرت تايوتسم حيلستلا ةيوونلا ىلإ ىصقأ ةجرد عم دانتسالا ىلع تاينقتلا
ةقئاف ةقدلا امب حمسي ضوخب بورح ةدودحم دامتعالاو ىلع مسح كراعملا

نم وجلا تابرضلابو ةيقابتسالا ، نمو مث لخدتلا اهجو هجول يف قيضأ
دودحلا . دقو ققحت كلذ لعفلاب يف برح بآ/سطسغأ 2008 نيب ايسور
ايجروجو .

ايسورةداعتساليبسيفلوألاقئاعلانيلمركلاىلععارصلاءاقب●
ايسورحلصتنلو،ىذتحيجذومنوةيطارقميدةوقكاهلملاعلاريدقتل
ةمظنألالودوثلاثلاملاعلالودلىوسةودقوأاجذومنةيلاحلااهتاموقمب
ةينعمريغةيبرغلالودلانأىلعديكأتلابجاولانمناكنإو.ةيلومشلا
ىلعةرداقايسورىقبتنأاهلةبسنلابمهملاف،ايسوريفةيطارقميدلاةيضقب
ةيلودلافقاوملاعمةيلوؤسمومارتحابلماعتلاولخادلايفعاضوألاطبض
اهنأىلإايسوريفيلخادلاعضولاةءارقةلصحمريشتو.ةيملاعلاتاقافتالاو
نإو،يرصيقلاطمنلاىلعيلومشمكحتاذةيزكرمةلودتداعدق
ريياعماهبلطتتيتلاةيلكشلارهاظملانماهريغوعارتقالاقيدانصبتعنقت
.ةيبرغلاةيطارقميدلا
جهنملاكلذ،مكحللاجهنم"ةيطارقوريبلاةيروتاتكيدلا"جهنمبكسمتلا●
ىلإايسورةدوعلةيساسألاتاموقملا/تاقوعملادحأهرابتعانكمييذلا
خسفتلاايسورىلإبرقأيهةيطارقميدلاايسورنأذإ!ةيلودلاةيبطقلا
وحنىلعهليعفتمتنإايسورهيلعموقتيذلايلاردفلاءانبلاف.رايهنالاو



ىلعتيوصتلاىلإتايروهمجلانمديدعلةصرفلاحيتيسيقيقحيطارقميد
لودكاهروهظلةيفاكلاتاموقملاتايروهمجلاهذهنمريثكىدلو،لاصفنالا
لالقتسالابةرادجلقأتسيلناشيشلاف.رصاعملاملاعلاةطيرخىلعةلقتسم
تفرتعالودنمةيسايسلااهتيفارغجيفةوقرثكأوربكأيهو،وفوسوكنم
ةينبلانماهيدللاروألاقطانمو،ايزاخبأوةيبونجلاايتيسوألثمايسوراهب
نأامك،"سورلا"مكحنعلاصفنالاباهيرغياميفاقثلاكرتشملاوةيعانصلا
ىلعلصحتالو(دالبلاقرشيفةيعيبطلاتاورثلاوطفنلابةينغلاميلاقألا
رايخلااهلكرتنإةيقيقحةمزأببستدق)ةيمنتلانمبسانملااهقح
.يطارقميدلا

ةفاكءاضرتساولخادلاىلعءافكنالاايسوريهنذإةيطارقميدلاايسور
ديريوايسورمكحيسيئريأعسوبسيلو،ةراقمجحبةلوديفتاوصألا
يلومشلاماظنلاىلإلوحتيورصيقلاةءابعهسبلتتنأالإةيلودةناكماهل
تاوصأو،ايسورلوحةبيرملاوتانلاتاكرحتلةظقيهعماسمبظفتحيىتح
قوستاريغتو،ىطسولاايسآوةيقرشلاابروأيفتيبلاتابتعىلعراوثلا
.زاغلاوطفنلاراعسأتابلقتنعالضف،ثلاثلاملاعلايفحالسلا

وأيركسعبطقكايسورةناكممعدتتنأنكميمداقلادقعلالالخو
.تاينيعستلانملوألافصنلاىوتسمىلإاهديعتةساكتناوةزهلضرعتت
حالسلاقوسيفيلودلابطقلاةناكموحنيسورلامدقتلارادقمفقوتيسو
:اهتمدقميفلماوعةدعىلع
.حالسلاقوستاريغتمعمفيكتلايفةيسورلاةحلسألاعناصمةنورم-
2001لوليأ/ربمتبسنمرشعيداحلاثادحأتبقعأيتلاتاونسلايفف
يفةصصختملاةحلسألانمةديدجعاونأليكيرمألاحالسلاتاكرشتجور
ةسركملاةيديلقتلاةحلسألاردصتايسورترمتساامنيب"باهرإلاةبراحم"
تفاللانملعلو.ةيميلقإفارطأوألودنيبةمئاقلاىدملاةعساوبورحلل
ناتسكبزوأيهونيقباسلاايسورءافلحنمةلودنأنأشلااذهيفهابتنالل
لبقهتدروتسااملاثمأةرشع2005ماعيفةدحتملاتايالولانمتدروتسا

ثادحأ ربمتبس [105] . مل نكت ثادحأ لوليأ/ربمتبس يه يتلا تعفد
ناتسكبزوأ ىلإ كلذ امنإو ثادحأ ناجيدنأ وساراكو يتلا تعقو يف قرش
ناتسكبزوأ نيب نيضراعم نييمالسإ ةموكحلاو ةيزكرملا تدأو ىلإ لتقم حرجو

ةدع فالآ نم ةضراعملا . دقو تناك هذه ةقطنملا ىلع ىمرم رجح نم
طاشن تاعامجلا ةيمالسإلا يف ناتسناغفأ رمألا يذلا عجش ناتسكبزوأ -
ايسورو ةضمغم نيعلا ةيضار - ىلع ذاختا تاوطخ ةعساو نم لجأ ةهجاوم



ام يمس جذومنلاب ينابلاطلا يف ناتسكرت ةيبرغلا [106] .
لاجميفةلماعلايديألاروجأضافخنانمةدافتسالاىلعوكسومةردق-
تايالولاوةيبروألالودلابةنراقميسورلالخادلايفيركسعلاعينصتلا
فيلاكتلاةضفخنمةيسورلاتاقفصلانماديزمنمضيساموهوةدحتملا
ةيسورلاةحلسألالوصوناكنإو.ثلاثلاملاعلانمةدروتسملالودللةصاخو
ىوتسمبنوهرم)طسوألاقرشلاويبرعلاجيلخلالثم(ءارثلاةغلابقطانمىلإ
.ةلبقملاتاونسلالالخاهناقتإلجأنمايسوردهاجتيتلاةينقتلاوةقدلا
دقامبةيقرشلاابروأيفةدراببرحىلإرارجنالامدعىلعايسورةردق-
ايسورف.حالسلاقوسنعاهراظنأفرصيواهدوهجتتشيواهتقاطددبي
قابسرامضملوخدلةرطضموبناجلكنمةرصاحممويلااهسفندجت
ةركسعوابروأيفةيديلقتلاةحلسألارشنةداعإىلإاهعفدياموهوحلستلا
لثمو.وتانلاوةدحتملاتايالولاحيلستةهجاومنعالضفدارجننيلاكميلقإ
صصختنأنمالدبةيركسعلاايسورةقاطكالهتسااهنكميتاءارجإلاهذه
لكيفبعصلانمناكنإو.يداصتقالاقوسلاىلإةيجاتنإلااهتقاط
ةهجنمحلستلاقابسوعافدلاضارغألحالسلاجاتنإنيبلصفلالاوحألا
.ةيناثةهجنمةيلامتادئاعىلعلوصحلاوقيوستلاضارغأو
داصتقاىلإموكحملاداصتقالانملاقتنالايفايسورحاجنىدم-
"تالواقملا"تاكرشروهظبحمسييذلايبرغلازارطلاىلعةيلامسأرلا
ريغوأيعرشلكشبءاوس(ةحلسألاريدصتوعينصتيفةصاخلاتاكرشلاو

اعاستارثكأةكبشربعحبرتلايفةيبايسنارثكأةجردبكرحتتيتلاو)يعرش
.نيلمركلااهربعكرحتييتلاةيديلقتلاةطيرخلانم
ةحلسألاتاقفصراعسأضيفختلمحتنميسورلاداصتقالانكمتىدم-
ةيجولديألاةلاسرلارارغىلع،ملاعلايفءاقدصألانامضوءالولاءارشلباقم
ىوسحالسلاضياقتالمويلاايسورنأذإ.يتيفوسلادهعلالالخةيعويشلا
نامضوأةيكارتشاةديقعلجأنمعابتألامعدلةدعتسمتسيلو،لاملاب
كلتدعبنهتمتملايسورنأىلإةراشإلاردجتةلاحلاهذهيفو.ةيعبتلا
يفو(ملاعلاقطانمنمددعيفةدحتملاتايالولااهبموقتيتلاليحلا
نمةيسايسلاعاضوألارتوتوىضوفلارشنتنيح)طسوألاقرشلااهتمدقم
لكتفوخدقنوكتنأدعب(نيسفانتملاالكىلإحالسلاقيوستلجأ
.)رخآلانمامهنم

اهبسكيتلاتافلاحتلانماءزجنأةلبقمةلحرميفايسورركذتتدقو
ةحلسأردصيذلا"يناجملاحالسلاريدصت"ببسبتءاجيتيفوسلاداحتالا



ىوساهنملصحتيملوثلاثلاملاعلالودىلإرالودنويلب20براقيامب
ىلع 3-5 نييالب [107] . يفو اذه ددصلا ودبي اتفلم نأ ايسور مغر اهسفانت

سرشلا عم تايالولا ةدحتملا الإ اهنأ ال زواجتت دعاوق ةبعللا يف قوس
حالسلا قرشلاب طسوألا . انهف ال لماعتت ايسور قطنمب عيبلا ءارشلاو ىتح
ةياهنلا . قوسف حالسلا يف قرشلا طسوألا نكمي نأ بلقني اسأر ىلع بقع

اذإ ام تدم ايسور ايروس بزحو هللا تاكرحو ةمواقملا يف نيطسلف
خيراوصب ردنكسإ ةطسوتم ىدملا يتلاو نكمي نأ ريغت نيزاوم ىوقلا امب دق

لكشي الاعتشا ةقطنمل قرشلا طسوألا ققحيو بساكم ايروسل بزحو هللا
تاكرحو ةمواقملا يف لخادلا ينيطسلفلا ردقلاب يذلا ريثيس رعذ ليئارسإ
اهبلقيو ىلع ايسور ببسيو ءادع عم تايالولا ةدحتملا . اذإو تناك ةحلسألا
ةيوونلا نم تاروظحملا يف قوس حالسلا يسورلا نإف بيلغت ةفك برعلا

ىلع ليئارسإ دعت نم تاروظحملا كلذك . لعلو اذه ام لعجي ايسور لماعتت
يف قوس حالسلا يبرعلا يف راطإ ةحلسألا " ةيعافدلا " ال " ةيريرحتلا ".

ةعنقأةدعءادترايفةيبرغلاتاراهملاوفرحلاناقتإىلعايسورةردق-
يفختةعنقألاهذهةمدقميفو.ةيكلفحابرأقيقحتوحالسلاةراجتريرمتل

يتلاةيراشتسالاثاحبألازكارمءامسأفلخحالسلاديوزتوعينصتتاكرش
ةيجيتارتسإلاريراقتلازيهجتوثلاثلاملاعلاتاموكحلةربخلاومعدلامدقت
سدنتقافنإلااذهعمو(حلستلاىلعقافنإللتاموكحلاهذهعفدلةهجوملا
،لودلاهذهتاموكحيفثلاثلاويناثلافصلالاجرىلإتالومعلاوىشرلا

انايحأو ءاسؤرل )لودلا [108] .
مالعإلالاجميفاهتققحيتلاةحجانلاتاوطخلانمايسورةدافتسا-
كانه(ةيسورلاةيركسعلاتاردقللجيورتلايفةيمالعإلاةلآلاهذهمادختساو
تنرتنإلاىلعةيسورلاءابنألاتالاكوعقاومربعلعفلابتققحتتاوطخ
ايسورديفتستامبرو.)ةيزيلجنإلاوةيبرعلابنيتقطانلامويلاايسوريتانقربعو
ىلع"ةئيرب"ةعنقأيدترتيتلاةيكيرمألاحالسلاتاكرشةبرجتنمكلذيف
ةيضايرلاباعلألاتارودلعربتلاوةيفاقثلاوةيوعوتلاجماربلاةياعررارغ
ليومتولبكلتوأةقطنملاكلتيفمالسلاتارمتؤمةياعروةيبميلوألاو
.ملاعلانمميلاقأةدعيفةرشتنملامالسلاتاساردوثاحبأزكارم
ثداوحءاوسةيركسعلاثداوحلالاجميفةيلودلاايسورةعمسنيسحت-
صلختلابنوهرميسورلاحالسلالبقتسمنأاتفلمودبيو.جراخلاوألخادلا
اهيلعدمتعتايسورلازتاميتلاةميدقلاةيركسعلاتايلآلانمديدعنم
يفحالسلاقوسيفايسورةعمسنيسحتنعالضف.يتيفوسلادهعلاذنم



عطقميدقتلايسورةيزهاجو"عيبلادعبامةمدخ"مسابفرعيامقيقحت
.ةنايصلاورايغلا

ابطقدوعتسايسورنأبريرقتلابةقرولاهذهيفةياهنلاةرقفعضونإ
.يثحبلايرحتلاوةيملعلاةقدلانعديعبلمعوهدوعتنلوأايلود
نودةيلومشلاجئاتنلاوةماعلاماكحألاقالطإلهسلانمهنأحيحص
اموحنىلعف،جئاتنلافعضوليلحتلاداسفمايألاتبثتنأنمفوختلا
ىلعةيصعمويلاايسورنإفافوستفيشايليلةيسورلاةثحابلاءاكذبريشت
يتلاججحلاةضقانتملاتاليلحتلاباحصأدجيسو،ةيئاهنتاباجإبجورخلا
تقولاسفنيفو،باوصىلعمهنملكنوكيسو،هيلإاوبهذاممعدت

ىلع أطخ [109] .
كلتليلحتوهةلحرملاهذهيفثحابلاهيلإىعسيامىصقألعلو

ملاعلاةطيرخىلعةمهملاةلودلاكلتاهبرمتيتلا"ةيلاقتنالا"ةلحرملا
،اهتيوهايسورتتبثو،نمزلانمرخآدقعىضقنااماذإف.ةيسايسلا
ىلع-انيديأنيبيتلاةقرولانوكتس،ةيلبقتسملااهتارايخميعدتنمتنكمتو
ايسوربترميتلاةمهملاتالوحتلاةعباتمودصريفةديفم-لمأناموحن
.نمزلانمنيدقعلالخ

،ايسورليمسرلاراعشلاراضحتساباهعضننأنكميفماتخلاةملكامأ
يناثلاوقرشلاىلإرظنيامهدحأ،ناسأرهلرئاطهدسجييذلاراعشلاكلذ
يسورلابيدألاهيلإبهذامعمودبيامىلعاقافتا،برغلاىلإعلطتي
نييبروأللةيويسآودبتامامود"ايسورنأنميكسفيتسودروديفريهشلا
."نييويسآللةيبروأو

ةثوروملاميهافملاهذهدعبزواجتتملاهنأتبثيمويلاايسورعقاونإ
ىلإرظنتاهلعثلاثسأرىلإةجاحيفمويلاايسور.نييضاملانينرقلانم
بونجلالودعماهينبتنأنكمييتلاتاقالعلايفايسورةصرفو،بونجلا
اكيرمأوايقيرفإوايسآبونجملاعويبرعلاملاعلايفسيلذإ،ةياغللةريبك
نأبةليفكةصرفيهو،ةقباسةيلايربمإوأةيئادعتاقالعةيأةينيتاللا
.باطقألاددعتمملاعقلختةيعونةلقنيبونجلا-يسورلافلاحتلااذهلنمضت

ىلإبرقأاهنكل،ديدجقيرطقشلةديحولاايسورةصرفيههذه
ةلودقزنىلإجاتحيو،ةفلكلاغلابقيرطلااذهف،يسايسلالايخلاصرف
تاينمألاقيرطهنأامك،ديدجملاعيفاهقيرطبرجتتلازامةباش
ثدحيملامك(يتامغاربلامويلاملاعيفسيلو،ةنسحلااياونلاوتابغرلاو
."ةلضافةيروطاربمإ"ءانبىلإىعستةلودترهظنأ)خيراتلايفاقباس
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