
 

 روسيا وقِرم ذات العماد

سأأتسأأ من الراحل حلفاحلون اأأعباحلاأأمناايحلاأأنوري اأأداحلاأأعيااة رهار مااننري ا أأ ن  ا رةدا

تاكفاالزلةالحعحيهاحلديحلااحلكعلندا:اإذحاإيهةراأناةم بالرذحافااسعي ةا جباأناةم بالرذحا

ا فااحلق م!ايحلحرلاأنالراحلمونداحلوظ اإلىاتري خا أأنااحلجر   احل ااتكرهات  أأفافي حفنر الباحلن  

حل يسأأاالراف   راحلاأأ رنةاا مراتاأأ ىأأنحان ىاسأأرل  راحلجوعءاافاالنورلاسأأنرسأأ عءعلاحلمق ا

حل ئنساألسطعلالعسكعان ىاسرلفاحلنح احألسعه.افوااحلق ناحلثرلرانا احس علداييسنران ىا

يسأأأأأأنط ت ران ىات رياا1783حلق ماإث اغريافنعشاحاللن حطعي احل يسأأأأأأنةا رث  راحلثرةنةافاا

ررماحلرننماحلاأأأأعفنرتاافعزباا1944حلذ را رةعحال حرلونرالباحلمثمرةننر.ايفااحلق ماحلماأأأأ منرا

سأأأأأأ رلنراءط هامالراحلموطقةال حرلو مالباحلورز نراحرلاحلح لاحلمرلمنةاحلثرةنةايلما معهيحاإلن را

إالاءمداحة نرياحالتحرهاحلاعفنرتا.األرانرانرر  رالباأي  حةنراافاناافر   احلق مالمات نحافرلح ا

انودلرار ياحلرننماحلاعفنرتااةنكن راح يتاعباحادحلاراإلن ر.ا1954راحألحن  اإالافاال

حيتوبالواأأأأعلااعحفساحل ئنساحل يسأأأأاافره من اءعتنرالنرلاةوعذهاحلماأأأأك اافااحلق مالنرا

أةاا  عفبان ىاييسأأأأأأنراإحرلاا2009أن راحل ئنساحألي  حةااحألسأأأأأأنوافنك عيا ع أأأأأأوكعافاا

اف ساحإلةذحيافاالعسأأأأأكعا2017رسأأأأأ عءعلاءح علاررندت راحلنح  ةافااسأأأأأن :احإلنرناحلذااهق 

ةظ ح احلىاأناح يجاحألسأأطعلاحل يسأأاالرالعربالو عىان ىالىأأنقااحلنعسأأوعيايحلديهةنفالرا

ف ةااين ىا مرلاحلقعررزاحل يساالراف ةاأح ىااسناك فاحاري احس  حتنجنةافنعسنرسنةاغن ا

اتقرسماأسطعلاافااحلنح احألسعهاا1991فنرتااحلمرمالانعرةال يسنرالوذاأناتوككاحالتحرهاحلاع يتم 

ءنراييسنراحالتحره ةايأي  حةنر.ايلوذاذلكاحلعرداغدتا  يطاءقرلاحألسطعلاحل يساافااحلق ما

العضعنر افااغر ةاحلحارسنةاءنرالعسكعاي ننح.

اايصأأأ داإلىاحلحكمافااأي  حةنرارعىاالات وااندحلارالنعتنرا أأأ  أأأنر ااحألل احلذا2010يفاا

سأأأأنرسأأأأنةانرلنةاحل عت افاالعسأأأأكعا رةداحلدحفباحل ئنسالدنم رال  ةاحةو أأأأرلنةا«اة فر »أثريا

يصأأ داإلىاإطرقاحسأأ و رلالىأأما أأنااحلجر   اإلىاييسأأنراايلدياحلىأأماحلكندااء أأمدا رلفا

الراحلي لاحأليييءاايحأللن  االمر .

اأأأأك  ةاحلدحئ  ااور ااألرافااسأأأأعي ةالنلاأن ودالعسأأأأكعاحة  حط راحلمنر أأأأ افااحلمم نرتاحلم

فرألل ا واأأأأحبان ىاتط مرتال يسأأأأنراإلررلةافدحياراحلجد داءمدات رياافدحياء لنرايحةحاأأأأريا

اننةاحلمماأأأك احلاأأأ رااءرة  رلاحلح لاحلنريه ااتط مرتال عحفداناأأأك االنر أأأ ان ىاسأأأعحلفا

احلنح احألءنضاحلم عسأأأنالراحرلاةقطةاناأأأك  ةال عحضأأأمةافاالنورلاط طعساأعا  داءاأأأ نة



رنرسأأأأنةال مكنو رالراحسأأأأ نمرلالجماحلمم نرتاحلماأأأأك  ةاحل يسأأأأنةااي ذحاتحد لالطريالمنمنما

حلم مفايتحع  ااررند افع ةاالةطرقاألدياطرئ حت راحلىريءةالراط حزاسعحعااءكرفةافئرت راا

فا يحل ااردا  جريزاندهاط مرت راحلثرثنراغري ا علنر .ايت تننااذهاحلقرند احلماأأأأأك  ةاحل اا وىأأأأأ 

اةقطةاإلدحهايلاأأأأأرند اتقونة»لماأأأأأك  عناحل يساأنا ط قعحان ن راصأأأأأوةاح ةظ ح احلىاصأأأأأي ا«

«اا يي حلى»لارل  رايضحرلةالنرهالنورئ راءحنلا  مذيايسعاحلنعحيجاحلماك  ةافن رااء لر ةا

فاايفباحلم ماحل يسأأأأاااور اال حفقر احل عحفداحلماأأأأك ااحل قواافعح ايء ح ايءح ح االرا جمفال فتا

طةاحة ارياييسنراحلعلند افااحلنح احلم عسناان ىايغماحس نمرهاتحع   راإلىاررند اط طعساةق

ىاحل ئنساءعتنرافاالؤتم هاحل حرفااحلاوعااال ارئر انرا مةاالانمراص   إادحياافديى»لعس 

حأللعحلافااإررلةاررند اناأأأك  ةا نن  افااط طعسايصأأأعحي خاييسأأأنراحلنرلناأأأ نةاتوط وانودا

ا«!فااءح ارري راسد د  اءرتجرهاأادحف رحلحرفةالراءعحيف را

نةاحلطع  ةاحأللدافااإيماذحتاحلممرهاا ف أأأأأأأفاحلمقرلا كمرافاالجمايطننمةاحلمطرلحاحل يسأأأأأأ

حلمطرلحاحل ااءدأتاتطوعاءعضأأأأأعىان ىاسأأأأأرلفاط طعساحلمىأأأأأط ل.افورانكانراحلمم نرتا

 كاوظرمااءدأتاتحلماأأك  ةاحلنعلنةاحل ااأسأأقطدافاا أأكفاة رئااييرةاتعتاحلاأأنره انرانعي احل

فالعسأأأأكعاحلمنر أأأأ ايحلم واافاا حلمطرلحاتتحذا أأأأكر ااعاحألر لاإلىاحة دحلافم ااء أأأأعي اتدح 

حلق حيحتاحأللمنةاحلم م  قةاءرالة قرلاحلاأأنرسأأاافااسأأعي ةاايف ضأأ راأفودحتاءمنو ران ىاء ةرل ا

حألسأأدااءاأأرياحلموريضأأرتاحلم تقنةاايحح نرياأنىأأرلال عفداحلممريصاايصأأعال اإلىاحل  منحاءموح

لجعلح اسنرسنر افااييسنراإث اإةجرزاحلو   احالة قرلنةاأيااءممورهاحلمىم االنرا و  ااهييهاحلوم اا

ء اأأأأأأ نماحلمقد يحتاحلاأأأأأأعي ةا رل ةاإلىاحلدلاحل يسأأأأأأااحلذااتقط احلدلرلاحلاأأأأأأعي ةالراأةنرءاا

 حلم ارءكة.

ال ىاحلنقرنا

ايئنساحلحرلاحلجم عيااحلاعيا

ا٢٠١٦احلثرةاا رةعنا ور  /ا٢٥احإلثونرا

اا

اا
 


