
رصمو ايكرت +ب تاقالعلا خ2رات دوعي
وــــه اــــمـــــك .ادـــــج ةـــــمـــــيدـــــقـــــلا روصعـــــلا �إ

مهرارقتسا دعب كارتألا نأ ،فورعم
�رصم � اورقتسا ا2روسو قارعلا 
نأ لـــــبــــــق ةــــــيدــــــيشخإلا ةــــــلودــــــلا اوسسأو
تاقالعلا تناك .لوضانألا � اورقتسي
� ىوــــــــــتسم !عأ !ع +بـــــــــــناـــــــــــجـــــــــــلا +ب

دــعــبو .+يــناــمــثــعــلاو كيـــلاـــمملا يدـــهـــع
تناك يتلا رصمل نويلبان لالتحا ءاهتنا
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ةيكرتلا تاقالعلا
؟نيأ ىلإ ةيرصملا

 لا��وأ ���أ
ما�روأ  	�ر� س��ر

ةيملاعلا برحلا يف
بعشلا لتاق،ىلوألا
بناج ىلإ يرصملا
،نيلتحملا دض نيينامثعلا

يف رامعتسالا مواقو
لسرأو ةانقلا ةيلمع
برحل ةيلام تادعاسم
هذه رهظُت .انلالقتسا
ةريصقلا ةيخيراتلا ةلحرملا
لعافت كانه ناك هنأ
يفاقثلا ىنعملاب

نيب دمألا ليوط يخيراتلاو
ايكرتو رصم



دمحم ىرجأ ،wامثعلا مكحلا تحت
ةيسايسو ة2ركسع تاحالصإ اشاب �ع
ناك يذلا �ع دمحم .رصم � ةمهم
ىدحإ � هتاقالع ترتوت رصم ريدي
،ةينامثعلا ة2زكرملا ةرادإلا عم تاbفلا
ةبسنب تنسحت تاقالعلا هذه نأ ّالإ

ىــمــظــعــلا اــيــناــط2رـــب .كلذ دـــعـــب ةـــنـــيـــعـــم
تrغت ،)2881( رصم تزغ نأ دعب

ة2روــطا7مإلا كيـــكـــفـــت هاـــجـــت اـــهـــتساـــيس
،�وألا ةيملاعلا برحلا � امأ .ةينامثعلا
بناج �إ يرصملا بعشلا لتاق دقف
مواــــقو ،+لــــتــــحملا دض +يـــــناـــــمـــــثـــــعـــــلا

لسرأو ةاـــنـــقـــلا ةـــيـــلــــمــــع � راــــمــــعــــتسالا
رهظُت .انلالقتسا برحل ةيلام تادعاسم
ناك هنأ ةrصقلا ةيخ2راتلا ةلحرملا هذه
يخ2راتلاو �اقثلا ىنعملاب لعافت كانه
ناكو ،ايكرتو رصم +ب دمألا ل2وط
ىوــــــتسم � طوــــــبــــــهو دوـــــــعص كاـــــــنـــــــه
.ةbفلا هذه لالخ تاقالعلا
يف ةيئانثلا تاقالعلا
ثيدحلا رصعلا
ةطلسلا �إ رصانلا دبع لامج لوصو
2591 ماــــــــعــــــــلا � ة2رـــــــــكسع ةـــــــــكرـــــــــح 7ع

ةسايس !ع اهلخدأ يتلا تالوحتلاو
،كلذ دعب ةيلخادلاو ةيجراخلا رصم
ةيكbلا تاقالعلا � يبلس rثأت �إ ىدأ
دــــــــبــــــــع أدـــــــــب ،ةbفـــــــــلا هذـــــــــه �و .ة2رصملا
،يبرغلا رامعتسالا ضراع يذلا رصانلا
ةلكشم جردأو برعلا ديحوت باطخب
ايكرت امأ .باطخلا اذه � +طسلف
ةيافكلا هيف امب متهت نكت مل يتلا
مظعم لالخ طسوألا قرشلا لكاشمب
دمتعت تناكو ،ةدرابلا برحلا ةbف
،يبرغلا يمرهلا لسلستلا !ع ةدشب
لــــكاشم عــــم لــــماــــعـــــتـــــلا عـــــطـــــتست مـــــل
لالـــخ نـــم اـــهـــتـــقو ةــــيــــبرــــعــــلا بوــــعشلا
،برغلا هاجت اهجوت �كأ فقوم اهعابتا

.مويلا رصم هعبتت يذلا جهنلا لثم
س2وسلا ةانق ميمأت نأ نم مغرلا !عو

�رصانلا دبع ةناكم لصوأ6591 ماع 
يتلا ةليقثلا ةم2زهلا نأ الإ ،ةمقلا �إ
،7691 ماع � ليئارسإ مامأ اهل ضرعت
رصانلا دبع ةناكمل ة2وق ةبرض تهجو
هتفيلخ امأ .رصم � يموقلا رايتلاو
ةداــــــيــــــق نــــــع !خــــــت دــــــقــــــف تاداسلا روـــــــنأ
ةيقافتا عيقوت لالخ نم يبرعلا ملاعلا

كلذــــــــبو ،8791 ماــــــــع � لـــــــــيـــــــــئارسإ عـــــــــم
اذهو ،�2رمألا ركسعملاب رصم تقحتلا

ةسايسلا � ة2رذج تاrيغت هل ناك
تلاز اــم دالـــبـــلـــل ةـــيـــجراـــخـــلاو ةـــيـــلـــخادـــلا
.مويلا ىتح اهتاساكعنا

ضرعت ،يرذجلا rيغتلا اذهل ةجيتنو
بقـــــــعو ،لاـــــــيـــــــتـــــــغا ةـــــــيـــــــلـــــــمــــــــعــــــــل تاداسلا
كرابم ينسح ةطلسلا ملتسا هلايتغأ
نكم2و .طخلا سفن !ع رمتسا يذلا
ةـــــيـــــكbلا ة2رصملا تاـــــقالــــــعــــــلا نإ لوــــــقــــــلا

،ةbفلا هذه � ام اعون ة2زاوتم تناك
!عف .ةياغلل ةقيمع نكت مل اهنأ مغر

لالتحا اضراع نادلبلا ،لاثملا ليبس
تقولا �و .تانينامثلا � ناتسناغفأ
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+سح مادص رصم هيف تمعد يذلا
،ةـــــــيـــــــقارـــــــعـــــــلا ةـــــــيـــــــنارـــــــيإلا برـــــــحـــــــلا لالـــــــخ
�و .دايحلا !ع ءاقبلا ايكرت تلواح
رودـــــب كراـــــبـــــم ماــــــق تاــــــنــــــيــــــعستــــــلا لــــــئاوأ
ت2وكلا نم قارعلا جارخإ � لاعف
.رودـــــــــــلا سفـــــــــــنـــــــــــب اـــــــــــيـــــــــــكرــــــــــــت تماــــــــــــق اــــــــــــمــــــــــــك
رودــــــــــــــــــــــــــــــب ماــــــــــــــــــــــــــــــق ،كلذ �إ ةــــــــــــــــــــــــــــــفاضإلاــــــــــــــــــــــــــــــب
اهتدهش يتلا ةمزألا لالخ ةطاسولا
ميظنت دوجو ببسب ا2روس عم ايكرت

KKP�ظفاح ماظن عنقأو ،ا2روس 
نم نالجوأ هللا دبع جارخإب دسألا
نرــــــقـــــــلا نـــــــم لوألا دـــــــقـــــــعـــــــلا �و .دالـــــــبـــــــلا
نم يأ بحري مل ،ن2رشعلاو يداحلا
دعب .قارعلل �2رمألا وزغلاب نيدلبلا

يباـــــجــــــيإ لــــــكشب رصم تلــــــماــــــعــــــت ،كلذ
يبرعلا ملاعلا !ع ايكرت حاتفنا عم
،ةيمنتلاو ةلادعلا بزح هفثك يذلا

لـــــكشب ةـــــيـــــئاـــــنـــــثـــــلا تاـــــقالـــــعـــــلا تروـــــطــــــتو
.يدج
ترهظ يتلا تافالتخالا

يبرعلا عيبرلا ةلحرم عم
لثم هلثم يرصملا بعشلا لزن امدنع
�إ ةـــــــــــــــــقـــــــــــــــــطــــــــــــــــــنملا � ىرــــــــــــــــــخألا بوــــــــــــــــــعشلا
،يبرـعــلا عــيــبرــلاةــــــجوــــــم عــــــم عراوشلا
تمدـــــــقو كراـــــــبـــــــم لـــــــيـــــــحر اـــــــيـــــــكرـــــــت تدـــــــيأ
ةـــــــــيـــــــــلـــــــــمـــــــــعـــــــــلـــــــــل يوـــــــــنـــــــــعملاو يداملا مـــــــــعدـــــــــلا
يذلا وه شيجلا نأ الإ .ةيطارقميدلا
سيـــــــــــــــــــلو ،رصم � ةرادإلا ماـــــــــــــــــــمز �وــــــــــــــــــــت
ةروـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــلا اوـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــعد نــــــــــــــــــــيذــــــــــــــــــــلا +يــــــــــــــــــــندملا
جرـــــــخأ عضوـــــــلا اذـــــــهو .ةـــــــيـــــــطارـــــــقـــــــمـــــــيدـــــــلا

نـــــــع يطارـــــــقـــــــمـــــــيدـــــــلا لوـــــــحـــــــتـــــــلا ةـــــــيـــــــلـــــــمــــــــع
نــــــع شيــــــجــــــلا ماـــــــق .اـــــــيـــــــج2ردـــــــت اـــــــهراسم
ةـــيـــطارـــقـــمـــيدـــلا ىوـــقـــلا ض2رـــحـــتــــب دــــمــــع

عمق ةياهنلا �و ،ضعبلا اهضعب دض
ق2رط نع +ملسملا ناوخإلا ةعامج

�رم دمحم هجاو .يركسع بالقنا
عقاو ،ايطارقميد بختنم سيئر لوأ

،rصق تقو � يركسعلا بالقنالا
�إ ةrصق ةبرجت ةياهن هذه تناكو

دــــــعــــــب .ةــــــيــــــطارــــــقــــــمــــــيدـــــــلا � رصمل اـــــــم دـــــــح
�رم !ع بالقنالا ماظن مكح ،كلذ
ببستو ،+ضراعملا فالآ عم مادعإلاب

�.ةيساق فورظ � نجسلا � هتافو 
نأشب ةساسح فـــــقاوــــــم اــــــهــــــل اــــــيــــــكرــــــت
نــــم اrثــــك تناــــع اــــهــــنأل ،تاـــــبالـــــقـــــنالا
اذهلو ماع لكشب ة2ركسعلا تابالقنالا
ةيطارقميدلا لحارملا تضرعت ببسلا
،ببسلا اذهلو .ادج rبك رارضأ �إ اهيف
دودر ةـــيـــمـــنـــتـــلاو ةـــلادـــعـــلا بزـــح رــــهــــظأ
دضو بالـــــقــــــنالا تالواــــــحمل ة2وــــــق لــــــعــــــف
ةدشب بزحلا دقتناو .ةياصولا ضارغأ
� بالقنالل ةديؤملا عراشلا تاكرحت
اذهو .بالقنالا دعب ام ةلحرمو ،رصم
يرصملا بالقنالا هاجت روكذملا جهنلا
،نيدلبلا +ب rبك �ايس عارص �إ ىدأ
ببستو ،تاقالعلا � عاطقنا ثدحو

�ديدعلا نأشب ةرهاقلاو ةرقنأ +ب رتوت 
ايبيلو ا2روس لثم ةيميلقإلا اياضقلا نم
بالــــقــــنالا دــــعــــب نأل .جيــــلـــــخـــــلا ةـــــمزأو
رارـــــــــكـــــــــتـــــــــل تالواــــــــــحــــــــــم ترــــــــــج ،يرصملا

سنوتو ايبيل � ةلثامم بالقنا تالواحم
اذهو ،ىرخألا لودلا ضعبو رطقو
+ب تاقالعلا ككفت �إ ىدأ عضولا
� امب ،نهارلا عضولا ىوقو ايكرت
.رصم كلذ
ةــــيضاملا ناــــمــــثــــلا تاوــــنسلا لالـــــخ نـــــكـــــل
ةيميلقإلاو ةيملاعلا تانزاوتلا تروطت

�راصحلا ءاهتنا .ةفلتخم تاهاجتا 
ةفيلخ بالقنا دصو رطق !ع ضورفملا

تاـــهو2راـــنـــيس روـــهـــظو اــــيــــبــــيــــل � bفــــح
تاقالعلا !ع رثأ ،نميلا � ةفلتخم
� اـــــــمأ .روـــــــكذملا رـــــــكسعملاو اـــــــيـــــــكرــــــــت +ب
دبع ززع دقف ،رصمل ةيلخادلا ةسايسلا
،ماـــظــــنــــلا � هــــعــــقوــــم �يسلا حاــــتــــفــــلا

ةرادإ !ع دـــــــمـــــــتـــــــعـــــــت تناـــــــك هــــــــترادإ نأل

ارظنو .ةيصخش ةرادإ تسيلو شيجلا
اياضق اميسال اياضقلا نم ديدعلا نأل
تلعج ،+تطباbملا ايبيلو طسوتملا قرش
،ضعبلا امهضعب دض ايكرتو رصم
ةماقإ ةغلابلا ةيمهألا نم حبصأ دقف

.عارصلا نم الدبو نيدلبلا +ب راوح
ة2رصملا تاـــــقالـــــعـــــلا نسحـــــت ةـــــلـــــحرـــــم
ةلمتحملا تالكشملاو لماوعلا :ةيكbلا
+ب ةيتارابختسالا تاثداحملا تعسوت
لاجملا �إ تلصوو ايج2ردت رصمو ايكرت
نلعأ ،قايسلا اذه �و .�امولبدلا

ولغوأ شوواشت دولوم ةيجراخلا ر2زو
هجوتيس ايكرت نم ايسامولبد ادفو نأ
.1202 رايأ /ويام رهش علطم رصم �إ

كانه نوكتس هنإ لاق قحال تقو �و
.ةيجراخلا ءارزو ىوتسم !ع تاثداحم
تاساكعنا اهل نوكيس تاروطتلا هذه
نأل .ةقطنملاو نيدلبلا الك !ع ةمهم
!ع تناــك ةـــيساـــموـــلـــبدـــلا تاـــقالـــعـــلا

.ةــــل2وــــط ةbف ذــــنــــم ضفــــخـــــنـــــم ىوـــــتسم
تاقالعلا ترمتسا ،ىرخأ ةيحان نمو
رثأتت نأ نود نيدلبلا +ب ةيداصتقالا

� يبــــــلسلا �اـــــــيسلا وـــــــجـــــــلاـــــــب اrثـــــــك
.ةrخألا تاونسلا
نواـــــــعـــــــتـــــــلا !ع عـــــــجشت ةـــــــيضق مــــــــهأ نإ
.طسوتملا قرش ةيضق يه نيدلبلا +ب
قـــطاـــنملا مساـــقـــتـــل اــــيــــكرــــت مــــهــــف نأ اــــمــــك
اقفو رحبلا � ةصلاخلا ةيداصتقالا
اضيأ �امتي ةيسيئرلا ةسبايلا قطانمل
7تــــعــــت يتـــــلا اـــــيـــــبـــــيـــــلو رصم حـــــلاصم عـــــم
نأ مغرو .بونجلا � ةسباي قطانم
ةيبيللا ةموكحلا عم اقافتا ايكرت عيقوت
نم ابوغرم اروطت نكي مل ،ةيعرشلا

يبالـــــقـــــنالا اـــــيساـــــيس مـــــعدـــــت يتـــــلا رصم
ضراعتي مل روطتلا اذه نأ ّالإ ،bفح
،ةقيقحلا � .يداصتقالا اهقطنم عم
ةحلصم � نابصي اهتيمنتو ايبيل رارقتسا
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بالقنالا رطخ !ع ءاضقلا نأل .نيدلبلا
ةـــــحـــــلاصم ةـــــيـــــلـــــمـــــع قالـــــطإ � مــــــهاس
داصتقالا نأ ةصاخ .ةديدج ةيسايس

مدعل rبك لكشب ابلس رثأت يرصملا
ةل2وط ةbفل طفنلا جاتنإ نم ايبيل نكمت

كانه ناك ثيح .ةيلهألا برحلا لالخ
نولمعي +2رصملا +نطاوملا نم ديدعلا

�رصم تارداص نأ امك ،اقباس ايبيل 
.يبــــــلس لــــــكشب ترــــــثأت اضيأ اــــــيــــــبــــــيـــــــل �إ
نأ نم مغرلا !ع ،كلذ �إ ةفاضإلاب
ةدــحـــتملا ةـــيـــبرـــعـــلا تاراـــمإلاو لـــيـــئارسإ

كارشإ �إ فدهت تناك اسنرف ىتحو
بناج �إ ةيبيللا تاعارصلا � رصم
�إ رجنت مل رصم نأ الإ ،+يبالقنالا

اراطخأ لمحت تناك يتلا ةردابملا هذه
bفح موجه لالخ هنأل .اهيلع ةrبك
�امتي امب ،+ماع لبق سلبارط !ع
لــــــيــــــئارسإو تاراــــــمإلا تاـــــــهـــــــجوـــــــت عـــــــم
عم لودلا هذه رواشتت مل ،اسنرفو
.ددصلا اذه � رصم
تارامإلا اهب موقت يتلا ةطشنألا نأ امك
قطانملا � برغلاو ليئارسإ نع ةباين
ةصاخ .ةرهاقلا تجعزأ رصمل ةطيحملا
لاموصلاو نميلا � تارامإلا ةطشنأ نأ
لواحت .كوكشلا rثت ايبيلو نادوسلاو
طوطخو ¡اوملا !ع ةرطيسلا تارامإلا
نإف كلذل ،نادلبلا كلت � ةراجتلا

ماه قرط قbفم !ع عقت يتلا رصم
ةاـــــنـــــق لالـــــخ نـــــم ةـــــيملاـــــعـــــلا ةراــــــجــــــتــــــلــــــل
قلقب تاروطتلا هذه عباتت ،س2وسلا

،لكاشملا هذه نم مغرلا !عو .ديدش
تاقالع !ع ظفاحي ةرهاقلا ماظن نأ ّالإ
ةكلمملا +تيلاحلا هيتفيلح عم ة2وق
ةيبرعلا تارامإلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا
.ةيداصتقا بابسأل ةصاخ ،ةدحتملا

ةــــيــــمـــــهألا غـــــلاـــــب ادـــــلـــــب 7تـــــعـــــت اضيأ رصم
هذه .ةرمتسملا ة2روسلا ةمزألا نأشب
داصتقالا ثيح نم رصمل ةمهم ةمزألا

ركسعم لواحي .طسوتملا قرشو نمألاو
ةهجاوم �إ رصم عفد نهارلا عضولا

� ثدح املثم ا2روس � ايكرت دض
اذــــــه !ع قــــــفاوــــــت ال يتــــــلا رصم .اـــــــيـــــــبـــــــيـــــــل
يروس ئجال نويلم عبر يوأتو فقوملا

عضو دادزي نأ ¤خت ،اهيضارأ !ع
ةقلعتملا تامزألا ببسب اءوس اهداصتقا
حــــلاصم نـــــيدـــــلـــــبـــــلـــــل نأ اـــــمـــــك .ا2روسب
.هرارقتساو نادوسلا ةيمنت � ةكbشم
ةدنجأب قلعتت 7كأ ةلكشم كانه ،نكل
يه ةــــلــــكشملا هذــــه .اــــهــــلـــــبـــــقـــــتسمو رصم

رهن !ع ايبويثإ هتنب يذلا ةضهنلا دس
ضافخنا يأ نأل .هألمت تأدبو لينلا

�لكشب دمتعت يتلا رصمل هايملا ةصح 
ةعارزلا ثيح نم لينلا هايم !ع rبك
ةميخو بقاوع هل نوكيس ،كالهتسالاو

�داصتقالا لثم تالاجملا نم ديدعلا 
نإف ،ببسلا اذـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــلو .ةـــــــــــــــــــــــــــحصلاو
لود ضعب اهب موقت يتلا تارامثتسالا
دس � ،رصم عــــم ةــــفـــــيـــــلـــــحـــــلا جيـــــلـــــخـــــلا
نإ .رصمل اجاعزإ اضيأ ببست ،ايبويثإ
تاونسلا � يرصملا فعضلل ةجيتن 7كأ
ايبويثإ لامكتسا يه ةrخألا رشعلا
هعنم رصم !ع بعصي ام وهو ،دسلل
.كلذ دعب
� تببست يتلا ةيسيئرلا اياضقلا نم
يه ،رصمو ايكرت +ب ةقالعلا رتوت
+ملسملا ناوخإلا ةعامج �ثمم ءيجم
امب لامعألا ضعبب مهمايقو ايكرت �إ

�نأ مغرو .ةيسايسلا ةطشنألا كلذ 
ءاضعأ بناجب فقت ايكرت نإ لوقت رصم
لوقلا نكمي هنأ ّالإ ،ناوخإلا ةعامج

اــيـــكرـــت .فـــلـــتـــخـــم يقـــيـــقـــحـــلا عضوـــلا نإ
،ىرخألا ةيطارقميدلا لودلا لثم اهلثم
يذلا ءوجللا يبلاطل ةصرفلا تحنم
،مهدالب � ةيسايس طوغضل نوضرعتي
اجهن سيل ددصلا اذه � ايكرت ماهتاو

تقولا � ةصاخ ،افصنمو احيحص

ةيبرغلا لودلا عيمج هيف موقت يذلا
عنمت مل رصم نأ امك .رمألا سفنب

.نـــلوــــغ ةــــمــــظــــنــــم ةــــطشنأ اــــهــــيضارأ !ع
ةدئافلا ققحي نأ نكمي نيدلبلا قفاوت

،+ملسملا ناوخإلا ةعامج �إ اميسال
+ب اـــهـــتـــعـــيـــبــــط �إ تاــــقالــــعــــلا ةداــــعإو
تاقالع نسحت � مهاسيس نيدلبلا

.ة2رصملا ةلودلا عم ناوخإلا رصانع
لكاشم نم wاعت يتلا رصم هجاوت
،لــــــخادــــــلا � ةــــــيساــــــيسو ةــــــيداصتـــــــقا

اّمأ .ندياب وج ةرادإ نم اضيأ اطوغض
�يذلا ةضهنلا دس دعيف ،جراخلا 

لكاشم نم هنع رفسأ امو ايبويثإ هتنب
ةيضقلا يه لينلا رهنب قلعتي اميف
،كلذل .دالبلل ةبسنلاب ةr2صم �كألا
ةرهاقلا ماظن هّجوت رارق مييقت نكمي
،ايكرت عم ةكbشملا حلاصملا لاجم �إ

قفوو .wالقعو بسانم رايخ هنأ !ع
ةقطنملا مساقت عضو نإف ،راطإلا اذه
هتحbقا يذلا طسوتملا قرش � ة2رحبلا
7تعي ،ةل2وط ةbف ذنم رصم !ع ايكرت
امأ .رصم حلاصمل بسنألا و2رانيسلا
يهو ىرـــخألا ةـــيضقـــلاـــب قـــلـــعـــتـــي اـــمــــيــــف
اهتيمنتو ايبيل رارقتسا نإف ،يبيللا نأشلا
ةهجو اهل ناك نإو ،اضيأ رصم ديفي
�و .ايكرت نع ةفلتخم ةيسايس رظن
رارقتسا نأ نادلبلا ىري ،قايسلا سفن
� بصيس نــــــــمـــــــــيـــــــــلاو ا2روس ةـــــــــمالسو
لود ضعب سكع !ع ،امهتحلصم
لــــح مــــت اذإ ،ةــــجــــيــــتـــــنـــــلاـــــبو .جيـــــلـــــخـــــلا
نم ىرخألا اياضقلا لوح تافالخلا

تاقالعلا نأ حجرملا نمف ،راوحلا لالخ
مدـــخــــتس ةرــــقــــنأو ةرــــهاــــقــــلا +ب ة2وــــقــــلا
مهاستسو ةروكذملا ةكbشملا حلاصملا
.يميلقإلا رارقتسالا � ةوقب
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