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.هراكفأيفخينألجأنمتاملكلاناسنإلاطُعيمل
وغاماراسهيسوخ
ةزئاجىلعلصاحلاو،وغاماراسهيسوخريهشلايلاغتربلايئاورلاتفل

ىلإنطنشاونميباهذءانثأيفكلذو،يهابتنا1998ماعلبادآلللبون
نيبتعقويتلاتسوبنطنشاوةديرجنمتفرعثيح،سالادراطم
خيرات.هتايحةصقنعًاصّخلمتأرقو،يفوتدقوغاماراسهيسوخنأيدي
وغاماراسةايحةريسةديرجلاصّخلتيكلو،2010ناريزح19ناكلاقملا
ةباتكبأدب":وهًاناونعتراتخاةليلقتاملكيفًاماع87ىدمىلعةدتمملا
."لايخلاوةقيقحلاوخيراتلانيبجزمو،هرمعنمسماخلادقعلايفةياورلا

ىلعيانيعتعقو)وكسويسوك(رسجيروبعءانثأيسأرتعفرنيح
تقولانمًاعستميدلنإيسفنلتلقف،ةرضخلاطسوكاموتوبرهنةقرز
باتكلااذهناكً.اماع87شيعلاتنمضيننأكو،بتكلافيلأتلجأنم
عطتسأملباتكهنإ.يلابلغشيةليوطنينسلبقهتباتكلتططخيذلا
نمريثكلانمزلازواجتدقو،نينسذنمهبتكأهسفنتقولايفو،هتباتك
.هتباتكبيرخأتببسبةيملاعلاتارّيغتملاعمًامامتهنومضمرّيغتو،هثادحأ

ثدحتترطسأيهابتناتتفلدقو،وغاماراسةايحةريسةءارقتعبات
هرابتعابهترهشنممغرلاب؛اهببسبمجوُهيتلاةداحلاةيسايسلاهاؤرنع
هلاوقأدحأىلإلاقملاريشي؟ةداحلاةيسايسلاهاؤريهام.ةياوربتاك
يفةيبرغلاةفضللليئارسإلالتحانأىرننحن":ةداحاهربتعييتلا
."ةيزانلادلاونشوبوزتيفشوأتاركسعميفىرجاملهسفنىوتسملا

هتاياورضعبّنإثيح،وغاماراسهيسوخلمارتحايلخاديفىمانت
ةزئاجببتاكلازوفدنعناكيتافلانعردصثيح،ةدشبناكيتافلاتبضغأ
َظحيمل،ىرخأةهجنم."ةيسايسبابسألتحنُمةزئاج":1998ماعلبون
ديحولايلاغتربلاهنأنممغرلاىلعةيلاغتربلاةموكحلاةياعربوغاماراس
نمةبيرقلااينابسإلةعباتلايرانكلارزجيفماقأدقو،لبونةزئاجبزئافلا
يفهتيبىلعظفاحهنأعم؛هتافوىتحكانهيقبو،يبرغلاايقيرفألحاس
.ةنوبشل

بتاكلا؛قومابناهروأيدلبنباهيفعضُويذلاعضولايلاببرطخ
ناهروأىلعموجهلاف،2006ماعلبونةزئاجىلعزئاحلاديحولايكرتلا
يفشيعيهلعج–لبونةزئاجبهزوفدعبةصاخو–هديدهتوقوماب



هيسوخوً،اديجهفرعأيذلاقومابناهروأىلإرظنلادنعوً.ايفختملوبنطسا
ّيلعحلتتأدب،هتافوليلاتلامويلايفهيلإفرعتأُتأدبيذلاوغاماراس
براجتلنوضرعتينوعدبملابّاتكلاف،ًءانثتساسيلرمألااذهنأةركف
ً.ابلاغةهباشتم

هتيؤرتّرثأدقفً،ايئانثتساناكوغاماراسهيسوخنأيفلادجال
رطسلاُتأرقامدنعف.باتكلااذهفيلأتىلإينتعفدويبةباتكلارسلوح
تككفدقلً،انسح":يسفنلتلقهلوحتسوبنطنشاولاقمنمريخألا
."نينسلاكلتلاوطباتكلااذهليتباتكمدعزغل

دقتعأال":ةباتكلايفماهلإلابدقتعيالهنإ1999ماعوغاماراسلاق
نحنف،سولجلاوهةباتكلاطورشلوأ...ماهلإلاوهامفرعأالو.ماهلإلاب
."سلجننأدعببتكن

.ءيشلكاذه
.اوبتكتنلفاوسلجتملاذإ
يقتاعىلعتذخأدقتنكو،1991ماعباتكلااذهفيلأتلتططخ

تنّمأدقف؛ةيكرتلاةيروهمجلاديلجلتكمهأىدحإرسكبرودبعلةمهم
لالجمهسأرىلعو،قارعلايفةيدروكلاةضراعملاةداقنيبلصاوتلوأ
نمهلًاراشتسميتفصبلازوأتوغروتةيروهمجلاسيئرو،ةهجنمينابلاط
ايكرتيفنيلوؤسملانيبلصاوتلايفمهمروديلناكدقل.ىرخأةهج
،فورعموهامكو.دعباميفجتنتسيتلاةسايسلاةرولبو،قارعلادروكو
ةيروهمجلسيئركبختنميدروكلوأدعباميفحبصأينابلاطلالجّنإ
.قارعلا

رثكأداومعمجتتتأدبو،ةبارغرثكأتاروطتلًاحرسم1992ماعلاناك
ماعةندهلوأيناتسدروكلالامعلابزحنلعأثيح؛باتكلالجأنم

سايلاربةدلبيفنالجوأهللادبعتيقتلا.راذآ16يفًاديدحتو،1993
نمقئاقددعبءاقللاثدحدقو،ةندهلاْتَنِلُْعأثيحنانبليفةيعاقبلا
،نيمويدعبليللافصتنميفو.ةيخيراتةندهتربتعايتلايهو؛اهنالعإ
دقو،يسائرلارصقلايفلازوأتوغروتةيروهمجلاسيئردارفناىلعتيقتلا
املوحثيدحلاانلدابتو،نالجوأهللادبعلوحيتاعابطناهيلعتضرع
ُتثّدحتامك،ايكرتيف)ةيدروكلاةيضقلا(لحلجأنمهلعفننأبجي
ةليوطةلوجيفةطحمرخآ–ناجيبرذأنمهتدوعءانثأ،رهشدعبهعم
يفيقتلنساننأينغلبأو–ىطسولاايسآيفةيكرتلاتايروهمجلاىلعهل
.ثيدحلاعباتنو،نيمويدعبلوبنطسا



17فداصملاكاذتبسلاموييفيتأينألازوأتوغروتعطتسيمل
.عقوتمريغلكشبوةأجفةايحلارداغثيح،لوبنطساىلإ1993ناسين

.مويلاكلذذنمةريثكرومأترّيغت
مليننكلو،باتكلافيلأتلجأنم1993ماعبابسألالكيلترفوت

يكلًالوأسلجتنأكيلع":وغاماراسلاقامكلكشيأبسولجلاعطتسأ
.ً"اباتكبتكت

ًافغشدشألايهةلاحشيعأُتنك،هتلتيتلاماوعألاوماعلاكلذيف
)ناقلبلا(يلمورةقطنمىلإدتمتيتلايروذجَراننأك!ةنسوبلا:يتايحيف
لجأنمًائيشلعفأنأّيلعناك.ةنسوبلاةيضقيفُتطرخناو،تججأتدق
ةيضقلوحًاينهذًافصعيرجنامًاريثكتوغروتديسلاوتنكدقو،ةنسوبلا
.ةيضقلاكلتنعثيدحلابًاعمنوكننيحانتقوةيبلاغيضقنو،ةنسوبلا
.اهيفركفأانأوظقيتسأو،ةنسوبلابركفأانأومانأُتنك

أرقأنكأملو،ةنسوبلاةيضقيفًالوغشم1994-1993يماعتيضمأ
رتسم"ايكرتيفُبَّقُلأترصدقوً،ابيرقتةنسوبلاوناقلبلالوحىوس
."ةنسوب

تيهنأدقتنك.ةرملوأناغودرأبيطتيقتلاةنسوبلالضفب
نحن(:ةرابعبلوبنطسايفتميقأةنسوبلاعمةينماضتةيسمأيفيتملك
،يتملكيهنأانأويناسلىلعةرابعلاتتأاذكه،)نحنةنسوبلاو،ةنسوبلا
ىلإيتدوعدنع.ةرتفلعساوقاطنىلعددرتًاراعشكلتيترابعتدغدقو
.ربنملاىلعيناكمذخأباشنمةئنهتُتيقلت،داحلاقيفصتلاطسويتلواط
بيطبجرهنإيلاولاق،هنعُتلأسنيحو.ةباطخلايفهتغالبيرظنتتفل
،هتملكىلعًاقحالهتأنه.لوبنطسايفهافرلابزحعرفسيئرناغودرأ
.هعمثيدحلابةيسمألانمىقبتامتيضمأو

ثادحألاىلإةبسنلابةورذلاماعّهنأبفصُويذلاو1995ماعلايف
فيلأتيفركفأتأدبو،ٍتارمسمخاهترايزبتمق؛ةنسوبلايفةيراجلا
يدلترفوت،عوضوملابريبكلايمامتهاىلإةفاضإلابف.ةنسوبلانعباتك
.هنعةيفاكثاحبأوتامولعم

ةنسوبلاُةيضقْتدَجَودقفً،امئادثدحيامكخيراتلاةعرسينتزواجت
فيلأتبأدبأنألبقلوادتلانمتطقسو–ًاتقؤمناكنإو–ًالح
قلعتياميفةيومدثادحألادشأةلحرملاكلتيفايكرتتدهشو،باتكلا
.برقنعةيدروكلاةيضقلابمامتهاللُتدعاذل،ةيدروكلاةيضقلاب

ىلإةفاضإقارعلاودروكلاوايكرتلوحباتكفيلأتقرأيندواع



ةرماؤملًافدهتنكةرتفلاكلتيفيننكلو،ةنسوبلانعةباتكلابيتبغر
مسااهيلعقلُطأيتلاو،1998ماعةيكرتلاةماعلاناكرألاةسائريفتدُعأ
28ةلحرم"مسابتفرعيركسعلخدتةلحرمُتشياعدقف،)ةركذملا(
يمسابجُزدقو،"ةثادحلادعبامبالقنا"مسابسانلانيبتفرُعو،"طابش
يذلاباتكلانومضمرشننمنّكمُتالةيجراخفورظتلّكشتاذهل.اهيف
.هفيلأتلُتططخ

تاساردزكرمو،يميداكأثاحبأزكرميف2000-1999يماعُتيضمأ
بيغيالقارعلاناكو.نطنشاويفةيكيرمألاةدحتملاتايالولايفةيجيتارتسا
ةعباتملاةيكيرمألاتايصخشلاعميتاقالعترمتساامك،يلامعألودجنع
نأبكشىندأيدلنكيملو،مهماظنلنيضراعملانييقارعلاعموقارعلل
قارعلابرحبًايئاهنأجافأملكلذل.2003ماععلدنتسقارعلاىلعبرحلا
تاروطتلاةيفلخليتعباتمببسب–قارعلالالتحاحصألاىلعوأ–
.ديدشبرقنعقارعلابةقلعتملا

ىدمىلعديدجلاقارعلايسسؤمعميتقادصويتفرعملضفبو
نمًاءدبقارعلاناتسدروكودادغبىلإةديدعتارمُتبهذ،ةليوطتاونس
تأدبيتلارصانعلالُكَشتو،ديدجلاقارعلاةدالوىلعُتدهشو،2003ةنس
...دالبلالبقتسملسسؤت

ُتأدبدقفاذل،اهليجأتنكميالةرورضباتكلافيلأتةيلمعتدغ
يفيتيبضرعتىتحةحفص140تبتكنإامو،2004ماعةباتكلا
مضتيتلايتبيقحْتقُِرسدقو،2005ماعراذآيفكلذوةقرسلللوبنطسا
.راطوباتكلارّخبتاذكهو؛ةيطايتحالايباتكَخُسنويبوساح

.تانويزفلتلاوةفاحصلارابخأنمًاعساوًازيحيتيبةقرسربخلتحا
،ةرماؤمةحئاراهنمحوفتو،يسايسِةقرسلاَفدهنأرابخألاتحوأدقو
ربعًءادنُتهّجويننإىتح،ةيداعةقرساهنأُتدقتعاةيفاصةّيِنِبيننكلو
يفكديفيامةمثسيل،صللاديسلا":هيفتلقةينويزفلتلاتاونقلا
–ّيلعنوقناحلانويموقلايللسرأدقف.ىودجال."هدعأكوجرأ.يبوساح
:اهنومضمةينورتكلإلئاسر–دروكلاعمةقيثولايتقالعبمهتفرعمببسب
يفو."ديكأتلابيدروكقراسلانكلو،دروكلانععفاد،نسحثدحام"
دقعلاعلطميفيليرافربنمباشهنإ،يدروكصللانأنّيبت،ةقيقحلا
قرشبونجيفهتيبنمعُلتقا،قباوسبحاصوهو.هرمعنميناثلا
لالخنمهتشيعمبسكلواحو،لوبنطسايفرادقألاهتمرو،لوضانألا
ملو،ةرهشلاومسالافورعمّهنأامك.ةّمظنملاةميرجلاتاباصععمهتقالع



نيرخآلاةباصعلاءاضعأىلعضبقلاءاقلإنممغرلاىلعهيلعُضبقلاَقُلي
.يباتكويبوساحَّيلإْدَُعيملوً،اعيمج

هبتكأسً.ادجًاديجنكيمل؛لضفأاذكه":لوقلابًاناولسيسفنلُتدجو
طاسوألاو،قارعلاوايكرتترّيغت،نآلاىلإمويلاكلذذنمو."ديدجنم
بتُكيباتكلايقب.ريبكلكشبملاعلاوطسوألاقرشلاوايكرتيفةيدروكلا
هنأل؛ةيلعفلاةباتكلالكشذختيملهنكلو،رّيغتمورمتسملكشبيلقعيف
.سولجنودنمةباتكلانكميال

نأببغرنمرثكأيهو،باتكلااذهفلؤأنأباهلمأيتجوزْتَدََقف
تفشتكااهنأللمألاتَدََقف.نينسىدمىلعهفيلأتىلعينتعجشو،هبتكأ
تقولادجتالكلذل،ثادحألاشيعتتنأ":تلاق.هليتباتكمدعببس
."اهتباتكلغرفتلليفاكلا

،ةايحلابيطارخناطسوٍفاكتقوّيدلنكيمل.ةقيقحلالوقتتناك
تايصخشلاطبرو،ثادحألاطسوًاناكميذاختاو،كانهىلإانهنميضكرو
كلتلظيفةباتكلاليحتسملانمناكاذل؛اهنيباميفخيراتلاعنصتيتلا
اذهشيعيوةباتكلانهتمانمّنإ،ىرخأةهجنمنكلو.فورظلا
لجأنممواقيالعفادبرعشي،ةبرجتنمهبلجياموةايحلانمبولسألا
.ةباتكلا

يلفشكنموهف،يتايحيفًامهمًارودوغاماراسهيسوخَبَِعلاذهل
نأنكميالذإ؛سولجلاوهةباتكلللوألاطرشلانأيلنّيبو،ةباتكلارس
.سلجننأنودنمبتكن

ماعلايفهتيهنأو،سلجأنأتعطتساامدنعباتكلااذهتّفلأدقل
2012.



)رادناشتزيكنجفيشرأ(2005لوألانيرشت28،ناغودرأبيطبجرعم
.ىرغصلااياضقلالحنملهسأىربكلااياضقلالح

)لغوغسسؤم(جيبيرال
.ً"امامتةيدروكلاةيضقلايههذه":تلق
ناغودرأبيطةموكحلاسيئرةرظنتظحال،ةرابعلاهذهيلوقةظحل

رظنيناك.ةصاخلاهترئاطنمصاخلاحانجلايفةلواطلاىلإيتلابقسلاجلا
نمىنعمجاتنتسانمهنكمتمدعةجيتنةيواخوةلئاستمةداحةرظنّيلإ
.يترابع

ندنلنمةهجتملاةرئاطلانتمىلعانك.2005لوأنيرشت28خيراتلا
ًارورمارتلكنإبتهتناوتيوكلابتأدبةليوطةلحرنمنيدئاع؛ايكرتىلإ
ةيضقلانعهثّدحأيكلةموكحلاسيئرعمرفسلاىلعتقفاو.نميلاب
يكبفكاعةموكحلاةسائرمسابقطانلاُتغلبأنيحف؛طقفةيدروكلا
لكشبةيدروكلاةيضقلالوحثيدحللةموكحلاسيئرءاقليفيتبغرب
داجيإنمنكمتنلةليوطةيجراخةلحرلالخاذهلعفنل":ّيلعدر،صاخ
بسنألالاجملاارتلكنإ–نميلا–تيوكلاةلحرتحسفأو."بسانمتقو
.ثيدحلاكلذل



ةيضقلالُحتالفيك"موسوملاريرقتلاديلابهملسأنأدوأتنك
يجوهقناندعموحرملايلإهلسرأدقو،"لماكتملححارتقا؟ةيدروكلا
،بيرقلاايكرتخيراتيفًامارتحاوًاقدصنييسايسلارثكأنمهنأفورعملا
لازوأتوغروتةيروهمجلاسيئرلهملسأيكل1992رايأ26خيراتبكلذو
ّفلكلازوأتوغروتنأةديدعبتكيفدرودقو.هراشتسمتنكنيح
أرقيملً.احيحصسيلاذهنكلو،ريرقتلاكلذدادعإبيجوهقناندع
.طقهبملعيملو،ريرقتلاكلذلازوأتوغروت

،ريرقتلاُتعضونيأُتيسندقف؛اذهلديحولاببسلايهيتيوضوف
نادقفربخبانقعُص.كاذكًاريرقتيلإلسرأيجوهقناندعنأتيسنامك
لازوأتوغروت–انكامدنععيظفريسثداحيفهتايحيجوهقناندع
دعبو،1993ماعيناثلانوناكيفةدحتملاتايالولايفنتسويهيف–انأو
يديبعقونيحيجوهقريرقتُتركذتً.اضيألازوأتوغروتتامرهشأةثالث
ةموكحلاسيئربهذ،ماعدعبو.2004ماعيتيبنميلاقتناءانثأةفداصم
،ةيدروكلاةيضقلاركذبِفتكيملو،بآ12يفركبرايدىلإناغودرأبيط
."يدروكلابعشللةلودلارذتعتنأبجي":هلوقباذهزواجتلب

بعاصمةيوقوةريبكةلودكايكرتتزواجت":ركبرايديفلاقدقو
.يضاملايفةبكترملاءاطخألالهاجتتنأىربكلالودلابقيليالو.ةريثك
ةهجاومنمامهنكمتسفنلابةقثناكلتمتةيوقلاةمألاوةريبكلاةلودلاف
فقأانأ.لبقتسملاوحنريسلاو،ثحبلاطاسبىلعءاطخألاحرطو،تاذلا
نوقثيو،ةمألاهذهةوقباهؤاضعأقثيةموكحسيئريتفصبمكمامأ
."هكلتمتيذلايخيراتلاويفارغجلايعولاب

نممغرلاىلعو.ىلوألاايكرتةيضقيهةيدروكلاةيضقلانأكشال
ثعبهنأالإ،يبابضلكشبةيدروكلاةيضقلاحلطصملناغودرأبّيطركذ
:لحلاداجيإيفلمألابةايحلا

ىلعمتررصأاذإو.انلكاناياضقاياضقلا.اياضقلالكةيمستلةرورضال"
لب،طقفةمألاهذهنمءزجةيضقتسيلةيدروكلاةيضقلانإف،اهتيمست
هيلإلوؤتسامعلأسينمللوقأ،ببسلااذهل.اهلكةمألاةيضقيه
ةيضقلاهذهربتعأدلبلااذهةموكحسيئريتفصبويننإةيدروكلاةيضقلا
لكّلحنسو،ىربكةلودانتلود.رخآصخشةيضقنوكتنألبقيتيضق
ًاقالطنااهلحنس؛ةيباجيإلاو،ةنطاوملاقوقحو،ةيطارقميدلانمديزمبلكاشملا
."موهفملااذهنم

نيفقثملاونييفحصلانمًاددعةرقنأيفىقتلادقةموكحلاسيئرناك



هذهقلطأثيحركبرايدىلإههّجوتليبقةلكشملامساهلاوددحنيذلا
هنأل؛ركبرايديفددعلاليلقعمجمامأةملكلاهذهىقلأدقو.تارابعلا
لامعلابزحذوفنتحتةيوضنملاةيدروكلاةيسايسلاةكرحلارواحيمل
ةكرحلاةعلقربتُعتيتلاركبرايدةيدلبعمرمألاقسنيملو،يناتسدروكلا
تثدحأاهقلطأيتلاهتاملكّنإ،اذهنممغرلاىلع.ةيدروكلاةيسايسلا
.ايكرتيفيدروكلابعشلااهسأرىلعو؛اهلكدلبلاتائفىدلةسامحةجوم

؛ةيروهمجلاخيراتيفةيمهأرثكألاةيضقلالحبلمأكانهله،ىُرت
يأً؛اضيأقهُزتسمكفرُعيالو،فالآلاتارشعحاورأتقهزأيتلاةيضقلا
؟ةيدروكلاةيضقلا

.ةيدروكلاةيضقلالوانتيةلودلايفلوؤسملوأناغودرأبيطنكيمل
اهفيرعتو،ةلودلامسابيتاذدقنميدقتةرورضبرعشهريغدحأال،نكلو
.هتيضقاهنأب

،ةيضقلاهذهبًامتهميرمعتيضمأيرابتعابناغودرأباطخلتسمحت
.ةبيرقةرتفلبقاهيفًارودُتبعليّننإىتح؛اهداعبأفلتخمباهتشعو
ةيضقلاهذهيفيتبرجتنكلو،ديدجنملمألايدلثُعبهلضفبو
.ىربكتابيخبلجتىربكلالامآلانأفرعأينلعجت

مايألايهًابيرقةيدروكلاةيضقلالحاهيفادبيتلاةديحولاةّرملا
دقل.1993ماعنمناسينوراذآيهةرتفلاكلت.لازوأةايحنمةريخألا
سايلاربةدلبيفنييفحصلانمريبكدشحمامأنالجوأهللادبعنلعأ
هللادبعبُتعمتجادقو،رهشةدملدحاوفرطنمةندهةينانبللاةيعاقبلا
هيدلنوكتنأنكمملانمف؛ةقيقدنيعبرأليفحصلارمتؤملادعبنالجوأ
سيئرىلإاهلصوينأديريهنكلو،يفحصلارمتؤملايفاهلقيملرظنتاهجو
هلقنأوعضولانعًاعابطنانّوكأس.صاخلكشبلازوأتوغروتةيروهمجلا
.لازوأتوغروتىلإ

مل،هذهيتينبلازوألُتُْحبنيح.نالجوأعمءاقللاضرعنمانأ
دعوبهذا":لوقلابىفتكالب،همِْزُلينأنكميًايباجيإوأًايبلسًائيشلقي
."ىرنوملكتنسمث

هنأنممغرلاىلعةيروهمجلاسيئرهرانأَرضخأًاءوضَرمألاُتربتعا
ينطولاداحتالادئاقينابلاطلالجُتغلبأ.ةرشابمنالجوأءاقلبينّفلكيمل
ًارودَبعلو،قشمديفاهنيحًاميقمناكيذلاو،يرفسبيقارعلايناتسدروكلا
.ةندهلانالعإبًامساح

دعبو،سايلاربيفيفحصلارمتؤملادعبنالجوأهللادبعُتيقتلا



لازوأتوغروتبلاصتالاوههبتمقلمعلوأو.توريبىلإُتبهذءاقللا
ةديرجيفروشنملايغادةرقناريماكلنالجوأحيرصتنمًابضاغناكيذلا
حيرصتنأهُتغلبأ.)ايكرتىلإةبيرقةدوع(نعنلعأثيح،ةيندنللاةايحلا
:تفضأو،ةينمأنعةرابعوهو،ةندهلانممويلبقناكةايحللنالجوأ
امدنعمكليكحأس.نييفحصلامامأهلقيملامكانهو،اندحوانيقتلا"
ةديرجعملصحيذلاراوحللًامامتهايلويالأهيلعتحرتقاو."يقتلن
.ةايحلا

."؟دوعتسىتم.يتأتنألبقءيشيأبحرصأنلً،انسح":لازوألاق
راطفإىلإلازوأتوغروتيناعد،تدعامدنع.يلاتلامويلاحابصُتدع

بهذأنأيونأتنك.يسائرلارصقلايفةيسامولبدلاتاثعبلاءاسؤرلهماقأ
يعابطناهللقنأو،راطفإلادعبرصقلايفةيروهمجلاسيئرةماقإحانجىلإ
اذهو.ةفاحصللهلقيملامهلحرشأو،يناتسدروكلالامعلابزحدئاقلوح
.هتلعفام

نويفحصلاناكً،احابصةسماخلاةعاسلادنعرصقلانمُتجرخامدنع
ليصحتبمهلمأاودقفدقبابلامامأنودشتحملانوينويزفلتلانوروصملاو
ىلإينرّخألازوأتوغروتلعل.فيصرلاىلعمهنمٌدحأقبيملو،ينمءيش
.روحسلاةدئامىلإنالجوأنعيتاعابطنالعمتسادقو،رمأللًابسحتروحسلا
ىلعنكيملو،ةرشاعلايف؛تاعاسدعبعمتجيسيموقلانمألاسلجمناك
ةدامىوسمويلاكلذيفيكرتلايموقلانمألاسلجمعامتجالامعألودج
،"دحاوفرطنميناتسدروكلالامعلابزحةنده"يهً؛ابيرقتةدحاو
ذيفنتءدبو،زورينلانمنيمويلبقكلذناك.اهنمذختُيسيذلافقوملاو
تفقوتولزورينلالالخثدحيأعوقومدعبنالجوأهللادبعدعو
تاونسلايفزورينلامايأيفُقهُزتٌةريثكٌحاورأتناك.ةيركسعلاتايلمعلا
يضارألايفةضافتنالادهشمهبشيلوضانألاقرشبونجدهشمناكو،ةريخألا
ةوقلًاسايقمنوكيسزورينلايفلكاشمعوقومدعّنإ،اذل.ةينيطسلفلا
يفو،ةيدروكلاريهامجلاىلعامهريثأتويناتسدروكلالامعلابزحونالجوأ
.ةندهلاةيدجىلعًارشؤمهسفنتقولا

لازوأتوغروتتلأسو،رصقلانميجورخءانثأيلوضفمامأُتْمِزُه
سلجمُدر":لازوألاقف،يموقلانمألاسلجمهردصيسيذلاحيرصتلانع
نيبةاواسمينعي،ةندهلايناتسدروكلالامعلابزحنالعإىلعيموقلانمألا
ةرورضال":لوقأسو،عامتجالاسأرتأانأ":فاضأمث."بزحلااذهوةلودلا
لامعلابزحةندهبعيمجلارّكفيل.ديعًادغف،ةيروفلعفةدرميدقتل



،هلعفنسامشقاننسذئدعبو،زورينلارميل.ديعلاةلطعيفيناتسدروكلا
مامزملستننأانيلع.اندينمتلفتةردابملاعدنالأانهةلكشملا."رّرقنو
."انمامأيتلارهشلاةدملالخةردابملا

توغروتىلعًالهسعيمجلاىلعبعصلاةيدروكلاةيضقلالحنكيمل
.ةلودلاسأرىدلةيدروكلاةيضقلالحلةكرتشمةدارإةمثنكتمل.لازوأ
ةموكحلاىدلةيسايسةأرجةمثتسيل،ةيسايسلاةدارإلانممكعد
يطارقميدلايكارتشالابزحلاوحيحصلاقيرطلابزحنمةنوكملاةيفالتئالا
ةعيبطكاردإلجأنم–ونونيإلادرإوليريمدناميلسيأ–يبعشلا
لازوأنيبديدشرفانتكانهناك،اذهنممهألاو.اهلحوةيضقلاهذه
لمعيليريمدناكو،دوسألوقيليريمدناكضيبألازوألاقاذإف.ليريمدو
زيندامأ.عاطتسانإهطاقسإو،ةيروهمجلاسيئرتايحالصصيلقتىلع
قلُطيناكدقفمكحلابليريمدكراشييذلابزحللماعلانيمألالاقياب
نممكعد."ةنيهمةقيرطبرصقلانملازوأجرخيل":ليبقنمتاراعش
ةيسايسةدارإاهيدلنوكتنأو،"ةيدروكلاةيضقلالح"ىلعةموكحلاةأرج
هذهلحبًامويتركفدقتناكاذإامهبكوكشملانمف،رمألااذهل
.لازوأنمءاجاذإلحلاضراعتساهنأدكؤملانمو،ةيضقلا

نيذلاركسعلانإفً،ابناجةموكحلايفريطخلاعدصلااذهانكرتاذإ
تارشعذنماهيفيقيقحلافرطلاوةيضقلاهذهباحصأمهسفنأنوربتعي
مهتبغرىلعرشؤميأنودُبيالوً،اريثكةيندملاةطلسلانوفِعُْضينينسلا
دضمهتيبلاغفقومنأبُرَعَْشتُْسيو،ةيدروكلاةيضقلليسايسلحداجيإب
لجأنميناتسدروكلالامعلابزحلةيكيتكتةروانماهنوربتعيو،ةندهلا
.ةوقلاعامجتسا

جراخةلكشملللحنعثحبللةندهلاءاوجأعفدتنأضرتفملانم
ّلظو.رمألااذهنمًادجنيجعزنمنويركسعلاناكاذل،يركسعلاعارصلا
ةسائروةموكحلانيبًاقفاوتققحتلةيسايسةدارإترفوتولىتحهنإلاُقي
َّلحلاَحََرطو،ةيدروكلاةيضقلليسايسلحداجيإعوضوملاناكو،ةيروهمجلا
نأةرورضةمثتسيلف،هنوديريامضرفىلعنورداقنويلاكيدارصاخشأ
نكتملو؛رمألااذهضراعيسشيجلانأعقوتيلبيغئراقناسنإلانوكي
.ًالصأاذهكرمألةيسايسةدارإكانه

وهةلودلالاجرنيبةيدروكلاةيضقلالحىلعلغتشانمرثكأ
يفةلزعةلودلالاجررثكأو،ةلودلاسأرلازوأناكدقف.لازوأتوغروت
.هسفنتقولا



له":نالجوأهللادبعلوحيتاعابطناضرعببهُسأنألبقينعطاق
:ًالئاقعبات.هنهذيفروديًالحةمثنأحضاولانم."؟هيفركفأامفرعت
ملولابجلاىلإاودعصنيذلالكهنمديفتسيوفع؛وفعرادصإبجي"
لمشتنأكنكميال.ةيسايسلامهقوقحمهلديعيو،ةلدألابمهطروتتبثي
نكلو.هعمصاخشأةدعو)نالجوأ/وبآ(يأ،ةيدايقلارداوكلاوفعلااذهب
ثيح،لحارمىلعوفعلانوكيو،مهقيعينأنكميمهلمشيالًاوفع
.ً"امرجاوبكتريملاذإتاونسسمخدعبمهلمشي

يلاحلاناملربللنكميلهً.انوناقبلطتياذه":ًالئاستمهلتلقعبطلاب
."؟اذهكٍوفعَنوناقردُصينأ

."هردصينأنكميال":ددرتنودنملازوأينباجأ
؟لاحلاهذهيف
.ً"اجرخمدجننأانيلع،ىرنس":لاق
ثدحيملىرخأةهجنم،نكلو.امةقيرطبرهشلاةندهتدمص

امدنع،ءاهتنالاىلعةندهلاةدمتكشوأ.ةرتفلاكلتيفىنعموذٌروطت
اهلالقتساىلعتلصحيتلاةيكرتلاتايروهمجلاىلعةليوطةلحربلازوأأدب
يفيباهذنودلاحئجافملايدلاوُضَرَم.يتييفوسلاداحتالاككفتةجيتن
عمةفثكمتالاصتاءارجإنميننّكملوبنطسايفيئاقبنكلو،ةلحرلاكلت
اذإامةفرعمللوضفّيدلناك.قشمديفًاميقمناكيذلاينابلاطلالج
نمٌددعنانبلىلإقلطنا.المأةندهلاددميسنالجوأهللادبعناك
يفحصلا1993راذآ16رمتؤمرضحيذلاددعلانمريثكبربكأ؛نييفحصلا
ىقتلاهتلوجيفلازوأجرخينألبق.ةندهلانعنالجوأهيفنلعأيذلا
اهسأرىلعيتلاةئيهلاكلتتناكو،يبعشلالمعلابزحباوننمةئيه
.نالجوأءاقللرفسلاكشوىلعناغوضناهروأوةلجدبيطخوكروتدمحأ
لامعلابزحلضهانملايناتسدروكلايكارتشالابزحلادئاقياقوبلامكناكو
ةركذمَعَّقودق،ةليوطتاونسذنمًايفنمديوسلايفميقملاويناتسدروكلا
.قشمدىلإبهذو،يناتسدروكلالامعلابزحعممهافت

سيئرنإهلتلقو،جِرَحلالازوأتوغروتعضوينابلاطلالجلُتلقن
:ُتفضأو،ةروانملللضفأةحاسمهئاطعإلةندهلاديدمتىلإةجاحبةيروهمجلا
.لهملاديدحتوطورشلاضرفميهافملمتحتالةيكرتلاةلودلاةفاقثنكلو"
هذهيف.ةلهمددحيوًاطورشعضيالأهيلعف،ةندهلاددميسناكاذإ
."لحللةردابمميدقتلجأنملازوأعضوىوقينأنكمي،لاحلا

نأنكمياملوحةبرجتوأتامولعمّيدلنكتمل،ةقيقحلايف



ىوسفدهيلنكيملو،هلبقتتالامو"ةيكرتلاةلودلاةفاقث"هلبقتت
لحللةردابمميدقتنمنكمتينألجأنمًاتقولازوأتوغروتباسكإ
.ركسعلاوليريمدناميلسةهجاوميف

سيئرربختنأكناكمإب":لاقو،ةريصقةرتفدعبينابلاطلصتا
."طورشحرطتنلو،ةرتفدّدُحتنل.ققحتيسهديريامنأبةيروهمجلا
غلبأ،هلعفينأنكمييذلاامفرُعيال،نكلو":لوقلانعَناوتيملهنكلو
."هنمضأاليننألاخلا

.هلهمارتحاوهبحنعًاريبعت"لاخلا"لازوأتوغروتبقليينابلاطناك
همالكًاربتعم،ينابلاطيلاهلقنيتلاةمولعملالاصيإلجأنمُتقلطنا

ُتلصو.هنمضيالهنإلاقهنأنممغرلاىلع؛دهعتةباثمبنالجوأنع
ىلعهماقأيذلاءاشعلالفحيفلازوأتوغروتتيقتلاو،ناتسنامكرتىلإ

ةمصاعدابأقشعيف)فوزاين(يشابنامكرتدارمرباصةلودلاسيئرهفرش
يتلانالجوأةلاسربهلتسمه."؟تنأنيأ"ً:ابتاعمينلباق.ناتسنامكرت
انلاوبترينأانتعامجللق.ةليللاملكتنل":لاقف،ينابلاطقيرطنعاهتيقلت
."ءاشعلادعبًاعامتجا

ىلإرمألالّوحف،دارأاذكهوأ،قالوبناجهراشتسمىلعرمألاسبتلا
نأعطتسنملكلذل،ةيروهمجلاسيئرلنوقفارملانويفاحصلاهرضحعامتجا
ىلعلازوألام،عامتجالانمانجورخءانثأ،نكلو.دابأقشعيفثدحتن
."وكابيفثدحتنًادغ":لاقو،ينذأ

،تاءاقللاةمحزببسبوكابيفدارفناىلعءاقللاةصرفانلحنستمل
وبأيناجيبرذألاةيروهمجلاسيئرةفايضرصقيفتوغروتديسلالِْزُنأدقف
مليأ؛ناجيبرذأقدنفيفدفولاءاضعأةيقبعمُتلَزنو،هيبيجلألضفلا
.وكابيفثدحتننأعطتسن

ناجيبرذأوىطسولاايسآىلإةليوطلاةيروهمجلاسيئرةلوجتهتنا
عالقإدعبو،ايكرتىلإنيدئاعانك.1993ناسين15يفسيمخلامويحابص
لاقو،يراوجىلإنيتشتتمكحةيجراخلاريزوىتأ،ةعاسفصنبةرئاطلا
يقبو."ءاقدصألاعمثدحتأوانهىقبأس.كديريةيروهمجلاسيئر":يل
يذلادعقملاىلعلازوأراوجبُتسلجو،ةرئاطلاةمّدقمىلإتلقتنا.كانه
."يلكحا":لازوألاق.نيتشتتمكحهلغشيناك

أدبف،دابأقشعيفهلاُهتسمهيتلاةمولعملاليصافتهلتدرس
."تقولانوردهيءايبغألاءالؤه":ًالئاقهثيدح

؟يديسايءايبغأيأ-



نطولابزح–هكرتيذلاهبزحةداقفصيلازوأنأفرعأتنك
.ءايبغألاب–مألا

ةيلخادلاريزو(تمصعهلوقيامعمسا.اذهايةموكحلا":لاق
تقولااوردهأً؛ارهشاوردهأمهنكل،ةندهلجرلانلعأ.)نيغزستمصع
ىمُسيامبهلملعال.)ةيكرتلاةلادعللمكسفنأاوملسواولاعت(لثملاوقأب
اوردَهأ.همأمتشتنأنمأوسأكسفنملسولاعتيدروكلللوقلا.ةفاقث
،باهرإلاداعاذإ؟فاخأَممفرعتله.عونلااذهنممالكىلعتقولا
."...بكرلاىلإمدلالصيس.فعاضملكشبدوعيسف

؟نوركفتاذامب-
،رمألايفتثحب.ةرتفلبقاهنعكتثدحيتلاوفعلاةطخكانه-

ثيح؛ناملربلاىلإءوجللانودنميموكحرارقبهرادصتسالةيناكمإكانه
ينملحلاحرتقمءاجاذإنكلو،ةلودلاسلجممامأقيرطلاقلُغي
لحفرشينحنمينأديريالوهف،ديكأتلاب)ليريمد(ناميلسهضراعيسف
اذه.رمألافلكامهملحلاحرتقمنلعأسمث،ةرتفرظتنأسيننكلو.ةيضقلا
هذهّلُحتملاذإنحنامكىقبنس.ريخألايبجاوو،ّيلعريخألايبعشُنيد
.ةيروهمجللًاسيئريتفصبيتبقربنيدةيضقلاهذهُّلح.ةيضقلا

ناميلسديسلافاخيله":حضاوهباوجًالاؤسلازوأتوغروتلُتهجو
.معنبينباجأولهلوقأساميلقعيفرولبت."؟ركسعلانم

فوخلا،رظنا.علهلادودحىلإلصووفوخلازواجتدقرمألانإ-
هراهظإلب،هفوختسيلهتلكشم.ةيناسنإةفصهنإلب،ةلكشمسيل
دقو،رأفلاوطقلاةبعلهعمنوبعليركسعلا.حوضولاديدشلكشبفوخلا
،رجبلكلالتحادنعف،يناجيبرذألاينيمرألافالخلايفًاهباشمًافوخرهظأ
ةدعطقستو،اينيمرأعمدودحلابرقةروانمشيجلاذفُنيول:تلق
ينعضو.ةمايقلاتماقاهنيح.ةينيمرألايضارألالخادأطخلابةيعفدمفئاذق
يفينرهظأ.ةعدارةبيهانلقبتمل.جرحفقوميفةيروهمجللسيئرك
.ايسورنمفاخيّهنإ.هتموكحسيئرعمفلتخملاسيئرلارهظمبناجيبرذأ
.ءيشلكنمفاخي.دوجوملاريغرمحألاشيجلانمفاخي

مكتقالعفيك،ةيادب.فلتخمناميلسديسلابقلعتملايلاؤسببس-
...هيفركفأاممكللوقألاذهنعينوبيجأ؟ركسعلاب

اذهل.هترتفديدمتلبسحي)ناكرألاةئيهسيئر(شِروغناغوض-
حرطتاذامل.ةديجانتقالعنإلوقلايننكمي.يعيقوتىلإةجاحبوه،ببسلا
؟لاؤسلااذه



،هنوحرتقتامسكعلعفيسو،ركسعلافاخيناميلسديسلاناكاذإ-
ديسللهمدقيو،حرتقملاىنبتينأشِروغناغوضنماوبلطا،لاحلاهذهيف
يننكلوً،ايئاهنانشيجةداقفرعأالانأ.شيجلاَحرتقمهرابتعابناميلس
ءاهنإبةبغررثكأاونوكينأنكميركسعلانألاغتربلاةبرجتنمفرعأ
ىلعنوبراحينيذلامهمهنأل–اذهاونلعيملنإو–برحلاهذه
نيذلامهقيبمزوملاوالوغنأيفاوبراحنيذلانويلاغتربلاطابضلا.ةهبجلا
برحاوهنأنيذلامهو.رازالسماظنءاهنإلىلوألاتاوطخلااوطخ
...تارمعتسملا

برحلاءاهنإبةبغرمهيدلركسعلانأبينيمختلازوأتوغروتّديأ
."!كشىندأالب":هلوقبةرقنأيفنييندملانييسايسلانمرثكأ

لامعلابزحرصانعنعٍوفعرارقرادصتسالوحًاليلقانثدحت
يفجردتملكشباهلكةيسايسلاهقوقحنالجوأهللادبعلديعييناتسدروكلا
نالجوأناك.نوناقعيرشتىلإءوجللانود؛تاونسسمخىلإدتمتةرتف
مهمنمزلالماعنكلو،طورشنودةحوتفمةندهنيمويدعبنلعيس
؟فيكو؟تاوطخلاكلتىطُختىتمً.ادج

ملكأس...ىرنلرظتنا":ةرابعلازوأةيروهمجلاسيئرناسلنمتقلزنا
."ةرقنأىلإلصنامدنعناميلس

نيشتتمكحةيجراخلاريزوداعو،ةرقنأيفطوبهلابةرئاطلاتأدب
ىلإبهذأس":يللاق،ةيروهمجلاسيئرليعادوويضوهنءانثأو.هناكمىلإ
."ثدحتنل،رهظلادعبةيبرحيفيلإلاعت.تبسلامويلوبنطسا

لحنعثحبنل1993ناسين17يفتبسلامويءاقللاىلعانقفتا
ً.اعمانلراوحرخآنوكيساذهنأملعأنكأمليننكلو،ةيدروكلاةيضقلل
تدُم.لوبنطساىلإرفاسأسيننألاهيفتيقبذإ،ةرئاطلاةذفاننمُترظن
نكأمل.فرشلاسرحًاضرعتسمريسيلازوأتوغروتأدبو،ءارمحلاةداجسلا
.هلةريخألايتيؤرنوكتسكلتنأفرعأ

نالجوأهللادبعنالعإربخىلع1993ناسين17يفانظقيتسا
نميفحصرمتؤميفطورشنودنموةددحمريغةدملةندهلاهديدمت
.نانبليفسايلاربةدلب

ةبونبةيروهمجلاسيئرةباصإربخبايكرتتقعُص،هسفنمويلايف
.اندعومةعاسيفهتومربخءاجو،ىفشتسملاىلإهلقنوةيبلق

؛رهظلادعبيسائرلارصقلاىلإُتلصوامدنعوً،اروفةرقنأىلإُتبهذ
يفوتدقناكو،راطفإلالبقفقوتدقةيروهمجلاسيئربلقنأُتفرع



لصحاملازوأارمسةديسلاهتجوزيلتوردقو،ىفشتسملاىلإلُقننيح
ديسلانإفلازوأارمسهتورامبسحبو،مايأةدعدعبهتافوةظحل
.يفوتو،ٍناوثةدعبراطفإلادادعإلهبناجنمتضهننأدعبعقوتوغروت

دوجومدعلوحتاعئاشنمدئارجلاهترشنوسانلانيبرشتناام
بسانملاتقولايفبيبطلاءيجممدعو،رصقلايفةمزاللاةيبطلاةزهجألا
نكلو،هدعومببيبطلالصوو،ةدوجومةمزاللاةزهجألاتناك.حيحصريغ
ملردّقملاعقوامدنع."ءيشلمعناكمإلابنكيمل":يلتلاقارمسةديسلا
.ةظحللاكلتيفهحورتوغروتديسلاملسأو،ءيشلمعناكمإلابدعي

ىجُسملالازوأتوغروتشعندنعدادحلاةفقوُتفقو،مايأةثالثدعب
ةعومجمتلباقدعصملامامأو،سلجملاىلإتلخدو،ناملربلاسلجممامأ
دقو،نالجوأهللادبعةلباقملتبهذيتلايبعشلالمعلابزحباون
َحُِتفيذلاةيزعتلالجسىلعتاملكلالمجأاوبتكمهو،مهتيؤربُتحرف
:لاقةلجِدبيطخُتلباقنيح.لازوأتوغروتةافوةبسانمبرصقلايف
دنعنحنوةافولاربخانيقلت.مكبلصتنسانكدقف،مكتيأريننأنسح"
ديسلااولأسالاقو،لايتغاةيلمعهذهنأدقتعيوهو،هللادبعديسلا
."؟لايتغاةيلمعتناكله.اذهفرعينملضفأوهف،زيكنج

."؟نمهللادبعديسلا":تلأسو،مهفلامدعبُترهاظت
!نالجوأهللادبع-
،ئجافملكشبهبلقفقوت.اذهكءيشكانهسيليتفرعمبسح-

نكمملانمنكيملهنأفسؤملانموً،اروفتام.ةيبلقةتكساهنومسي
...ءيشلمع

...لوقينالجوأنكلو-
شاعفيك!يقيقحلالاؤسلانوكينأنكميو.هفرعأاملوقأانأ-

عضخو،بلقضيرمهنأنوفرعتمتنأ؟رمعلااذهلكتوغروتديسلا
تاونسلايفطغضلابو،تاتسوربلاناطرسببيصأاذهقوفو،ةرطسقةيلمعل
.ةريخألاةنوآلايفًادجةفثكمتناكهتارايزوهلمعجمانربّنأامك،ةريخألا
.بوحشلاديدشههجوناكليوطعاطقنادعبناتسنامكرتيفهتيأرامدنعف
ىلإبعتمتوغروتديسلا":ءالمزلايللاقدابأقشعىلإيلوصودنعو
...ناكاذكهًالعفو."ةديجتسيلهتحصو،كاهنإلاةجرد

...نالجوأهللادبعنكلو-
ةرورضالهنأيلادباذل،انمةبرقمىلعىجسملازوأتوغروتناك

سيليبعشلالمعلابزحباونلهلوقأسامف.هلىنعمالو،شاقنلاةلاطإل



.ةمهملايههللادبعديسلاةعانقّنإلبً،امهم
ةيضقلالحدارأةظحللازوأتوغروتلتقمبهتعانقلنوكتنأنكمي

رثكأهنوديريامنوقدصيبلغألاىلعسانلاف؛ةيفيظوةيصوصخةيدروكلا
نمًادهجلذبلازوأتوغروتنأفورعملانمو.ةقيقحلامهقيدصتنم
دوجوبعساوقاطنىلعةرشتنمةعانقكانهو،ةيدروكلاةيضقلالحلجأ
توغروتنمىوقلاكلتصلختتنألامتحاودبيو.لحلاديرتالىوق
نمريثكلًايقطنمًارربموىنعملمحيهنألحلاةقاعإلجأنملازوأ
.سانلا

،ةيادبلايفًافيعضًالايتغاتاملازوأتوغروتنأبءاعدالاتوصناك
دارفأضعبناسلىلعَرِكُذامدنعةصاخو،نمزلاعمةوقبستكاهنكلو
ةيدجلامدعينعيتاونسدعبةيعيبطهتافونأبءاعدالاراصو،ةلئاعلا
هرسمتاكوصاخلالازوأبيبطيلهلاقامبسحب،نكلو.رمألالوانتب
أدبوً،اديجنكيمليحصلاتوغروتديسلاعضونإفنالصأزيكنجروتكدلا
ةفكحيجرتنإ،كلذعمو.ةريخألاةرتفلايفةئيستاراشإيطعيهمسج
نأبجياذكه...نييسايسلاضعبمئاليناكيعيبطلاتوملاىلعلتقلا
.خيراتلايفبتكي

ةيضقلالحكشوىلعناكنيحلتقو،لازوأتوغروتتميمل
.ةيدروكلا

،هنيعبرأيهتنينألبق،نكلو.تقويأيففَرُعتنلةقيقحلالعل
رايأ24يفلوغنبقيرطىلعنيمكيفحلسمريغًايدنج33لتقمءاج

دقلً؛اعمانثيدحءانثألازوأيلهلاقامرخآققحت.ةندهللةياهن1993
ً.افعاضمباهرإلاداع

هللادبعىلعضبقلاءاقلإىتحو1993رايأيفةندهلاءاهتناذنمو
ايكرتيفمدلالصو1999ماعطابشيفايكرتىلإهبلجو،اينيكيفنالجوأ
ىلاوححاورأتقهُْزأدقف.لوضانألاقرشبونجيفةصاخو،بكرلاىلإ
اهلكو،نيلعافلاةلوهجممئارجيفاياحضلافالآحارو،ناسنإفلأنيعبرأ
،ةيكرتلاتاسسؤملانمريثكلاةعمستهوشتامك.ةيدروكلاةيضقلابطبترت
تَجْتَنأو،ةحلسملاتاوقلاةسسؤميهوً؛امارتحارثكألاةسسؤملااهسأرىلعو
ةمصوبتاينيعستلايفايكرتتمصُوو،تاباصعوةيويفامتالوحتةلودلا
.ةرذقلابرحلا

لوفأعم؛1999ماعدعبامةلحرمىلإّرمتسايذلاثاريملاوهاذه
.نيرشعلانرقلا



رشععايضدعبةيدروكلاةيضقلالحُلمأثُعبناغودرأبيطعم
ماعبآيفعوضومللناغودرأبيطلوانت.لازوأتوغروتةافورثإتاونس

.هديىلعةيضقلالحتاعقوتاجّجأركبرايديفهباطخو2005
ةردابمدعبءيشلعفمدعةجيتنّيلعََرطيسفوخلابًاروعشنكلو

ىربكلالامآلايدؤتفيكىأرًاصخشيرابتعاب؛2005بآ12يفركبرايد
شاعو،مدمامحىلإكلتىربكلاتابيخلالوحتتفيكو،ربكأتابيخىلإ
.صاخلكشبناغودرأبيطيقتلأنأتدرأ،اذهلو.كلذ

بيطعمثيدحلاتلدابت،ةرقنأىلإندنلنمةدوعلاقيرطيف
همسابصاخلاقطانلاانءاقلرضحو،ةرئاطلانمصاخلامسقلايفناغودرأ
.ولغوأيلعةرقىفطصمقفشينيةديرجريدمو،يَكبفكاع

هعمثيدحلاتأدبو،يجوهقناندعموحرملاريرقتهلُتمدق،ةيادب
وهوً.امرتحموديلافيظنموحرملاناكمكفورعملانم":يلاتلاوحنلاىلع
دقو.عدبميسايسهنأاذهنممهألا.مكلثمدوسألارحبلاةقطنمنم
مكلعل،يسايسمكترضحنأامبو.توغروتديسللريرقتلااذهّرضح
مكلهميلستراصركبرايديفمكتملكدعب.هتجلاعموهتغلنمنوديفتست
:هعمثيدحلليتجاحببسهلتحرشمث."يتبقربًانيد

ناتمهماهومتحتفيتلاةحفصلاو،ركبرايديفاهومتيقلأيتلاةملكلا"
اذهةعباتمبانرامعأانينفأدقو،طسولااذهيفًادجءامدقنحنً.ادج
كانهنكلو،اننيبمكبًالهسوًالهأمكللوقأنأدوأ،رخآريبعتب.عوضوملا
رايديفمكتردابمبتاعقوتلاولامآلافقسمتعفردقل.رمألايففيخيام
–نآلاىتحوبآذنمءيشثدحيملو–رمألاعباُتيملاذإف،ركب
.مكبيصتوً،ايسكعّدترتسو،ىربكتابيخىلإتاعقوتلاولامآلاكلتلوحتتسف
اذهىلإمكرظنتفلأنأُتدرأ.ايكرتىلعومكيلعًادجًائيسنوكيساذهو
اذهلمتحيال.ناوألاتاوفلبقءيشلمعيغبنيهنإلوقأنأو،قلقلا
مكنأامب...ركبرايديفةردابملاهذهمتمدقنأدعبةصاخ.ليجأتلارمألا
.ىوقلاضعبتكّرحكلتمكتملكنأل؛عباُتتنأيغبنياهيلعمتمدقأدق
."...ةيضقلاةعيبطيههذه

ةأرجبهمالكأدبو،ديدشهابتنابهتلقامىلإناغودرأبيطعمتسا
نألعفلادودرلالخنمتيأردقو.كانهأطخانبكترا":ةحارصو
نأيلعناك.جاعزنالاضعبثدحأةيدروكلاةيضقلاحالطصايمادختسا
نينطاومللةيعامتجالاوةيداصتقالااياضقلا،ًالثم،يردأال.رخآًاريبعتدجأ
."...ةيدروكلالوصألايوذ



ةيدروكلاةيضقلايههذه،ةموكحلاسيئريديس":هتعطاقولمتحأمل
.ً"امامت

:تلق."؟فيك":لاقو،راسفتسالابةئيلمةرظنّيلإناغودرأبيطرظن
هذهمهأو،اهفيرعتوةيدروكلاةيضقلافصويفةريثكتايلاكشإكانه"
ةيضقلا(حلطصملامعتساىلعةردقلامدعو،ةيضقلاةيمستمدعتايلاكشإلا
.")ةيدروكلا

ةيداصتقالااياضقلالوقننيح":تعباتفيسفنحبكعطتسأمل
نعثدحتناننأينعياذهفةيدروكلالوصألايوذنينطاومللةيعامتجالاو
،نوصريغويرقناشتويلزيندوغاضركتنونكسينينطاومنيبةكرتشماياضق
نأنكمييردأال،تافصوتسملالكاشمو،ةيسردملابتكلالكاشمنعو
...لقتسملكشبةقطنملكةلكشموأةكرتشميحصلافرصلالكاشمنوكت
امأ.هروذجتناكامهماندلباياوزنمةيوازلكيفناسنإلااياضقهذه
.يدروكلامهئامتناةجيتنسانلاسمتةصاخةيضقيهفةيدروكلاةيضقلا
مكقالطإبباوصلامتلعفدقو،ةيدروكلاةيضقلااهتيمستمدعبنمكتةلكشملا
."...ةيمستلا

ةيضقلا(ةرابعهمادختسانممدنلابةموكحلاسيئرروعشنمتقلق
نأّطقعقوتأنكأملو.لوألاعبرملاىلإدوعنساننأنمتقلقو،)ةيدروكلا
ملكتننأيونأتنكدقفً،احيحصناكركبرايديفهلاقامّنأهلتبثأ
.ركبرايددعبهلعفننأنكمياّمع

ةيداصتقالااياضقلا"ريبعتىلعةموكحلاسيئرديسلاُرصيمل،اذهعم
قفاوهنإلوقلانكميالو."ةيدروكلالوصألايوذنينطاومللةيعامتجالاو
نيبخانلاتاعاطقبو،هبزحةدعاقبركفيهنأدبال.طبضلابهتلقامىلع
هلقعو،ةسايسلجرهنإ.رمأللةفلتخملاةيكرتلاقطانملايقلتبو،نييموقلا
انلرطختالتاباسحيرجيوهف،انلوقعلمعةقيرطلرياغملكشبلمعي
داجيإلواحهنإيأ.ريكفتلاقرطبقرفاننيبنوكينأيعيبطلانموً.ادبأ
."يطسوقيرطدجوينأبجي":هلوقبيطسوقيرط

ةيضقلالحفدهلاناكاذإ:يلاتلاوحنلاىلعترّكفانراوحءانثأ
.لازوأتوغروتىوتسمبناغودرأبيطىلعلامآّقلُعتالأبجيفةيدروكلا
.بجاوطايتحالانكلوً،اضيأسأيلارطيسيالأبجيو

نمججأتتوانلامآثعُبتيكلتاونسعبرأرظتنننأبجيناك
ناك."يدروكلاحاتفنالا"أدب2009ماعبآةيادبوزومتةياهنيفف،ديدج
."يدروكلاحاتفنالا"ًاحضاوهمسا



حلطصملارييغتبةيادبلاذنمةموكحلاسيئرماقامدنع،نكلو
ءانثأةرئاطلايفانراوحتركذت،هنعًالدب"يطارقميدلاحاتفنالا"مادختساو
بيطأدبدقل.2005لوألانيرشت28يفةرقنأىلإندنلنمانتدوع
.ىودجنودنموًايلاغرخآًانمزدقفنساننأودبيو،عجارتلابناغودرأ

هذختايذلاددشتملافقوملاوهعجارتلااذهلسيئرلاببسلاناكو
بزحويروهمجلابعشلابزحامهو؛ةيادبلاذنمنايساسألاةضراعملاابزح
هجاودقو،ةردابملاهذههبالباقيذلامراعلاطخسلاو،ةيموقلاةكرحلا
نطولاةنايخك؛لازوأتوغروتلبقنماههجاويتلااهتاذمهتلاناغودرأ
.ايلعلاةمكحملامامأهلوثمبحيولتلاوهديدهتمتامك،دالبلاميسقتو

نأدعب"يطارقميدلاحاتفنالا"ناغودرأبيطريبعتًاليوطشعيمل
نماضتلاوةّوخألاعورشم"ريبعتهلحملحوً،امامت"يدروكلاحاتفنالا"ُيسن
نماضتلا"ىلعو"ةّوخألا"ىلعضارتعالاعيطتسينم."يموقلادضاعتلاو
؟ةعيرذّيأتحتو،"يموقلادضاعتلاو

"يموقلادضاعتلاونماضتلاوةّوخألاعورشم"ةردابملاىلعقلُطأامدنع
يف."بيرقلاىدملاىلعةيدروكلاةيضقلالُحتنألمأنلف":يّرسيفتلق
بلطتيلحلاعورشمنألكلذو،لحعورشمدوجوبكشةمث،ةقيقحلا
مهألاو،ةدارإوًاعساوًاقفأينعياذهو،قيبطتللًاينمزًالودجوةلماشةطخ
.ةيسايسةأرجينعيهنأ

.هدعُبتةريثكلماوعو،لحلاضرفتةليلقلماوعةمث
،لكشيأبةيدروكلاةيضقلاةرابعظفلايكرتةداقعيطتسيال

2008لوألانيرشت17يف.اهوظفلياليكةعيرذوةعيرذفلأنودجيو
ىلعوً.ارسعوضوملااذهيفثيدحلالجأنمناكرألاةئيهسيئريناعدتسا
ةملكظفليملوهف،ةعاسلافصنونيتعاسلدرفنملكشبانثيدحنممغرلا
.اهركذمدعىلعًاصرحىدبأو،"يدروكلا"

قارعلاناتسدروكةموكحنعهثيدحدنعغوبشابلارنجلاناكدقف
دروكنعثيدحلادنعو،"قارعلالامشيفةيلحملاةرادإلا"ةرابعمدختسي
."ةيقرشلاةقطنملايفانونطاوم"مهنعلوقيناكايكرت

يلاببرطخدقو،تايدلبلاىلعايكرتيفقلُطتةيلحملاةرادإلاةرابعّنإ
،معن.ليبرأةيدلبسيئرسيلينازربدوعسمنإهللوقأنأتارمةدع
؟مهئامسأبمهركذنالاذاملْنكلو،"انونطاوم"ايكرتدروك

ملةيوهلاتناكنإو،ةيوهلاهذهراكنإوهةيدروكلاةيضقلارذج
نرقلانملوألادقعلاةياهنىلإراظتنالانمدبالناكو،نآلاضفُرتدعت



وأةقباستافاضإنودنم"دروك"ةملكظفللجأنمنيرشعلاويداحلا
.اهتميقضيفختوأاهفيفختلةقحال

اهتيمستمدعيفةهجنمةيدروكلاةيضقلايففالخلارهوجنمكي
جتانلافالخلايفىرخأةهجنمو،)ةيدروكلاةيضقلا(مسابحيرصلكشب
.ةحارصاهمساركذنم



عافدلاةرازوفيشرأ(2003يناثلانيرشت20،عوبشابركلإوزتيوفلولوب
)ةيكيرمألا

ةميزهةيناكمإنكلو.ةميزهلاةهجاوميفانسفنأنيمأتةيناكمإانديب
.ودعلاديبودعلا

)يركسعيجيتارتساولارنج.م.ق400(وزتنوس
.ضرتُفيملامضارتفااهلكتاراصتنالارس
سويليروأسوكرام
دنعةماعلاناكرألاةئيهسيئرغوبشابركلإلوأقيرفلاينلبقتسا

ًامامت؛رهظلادعبنمةثلاثلادنعةقدبًادّدحمدعوملاناك.هبتكمباب
ةئيهسيئربتكملةرواجملاةفرغلايفنيتقيقدراظتناللتررطضا.ةيناثلاب
.نيتقيقدلبقدعوملاناكمىلإتلصويننألناكرألا

عمةلوجدعبف.1992ماعةقدلابمازتلالايفركسعلاسوهتفّرعت
يناتسدروكلالامعلابزحلٍمادٍموجهرثإلازوأتوغروتةيروهمجلاسيئر
ىلإُتبهذ،يراكهةظفاحملةعباتلاةجروقوشتةيحانيفيدودحرفخمىلع
ةيوجلاطوطخلاةرئاطنتمىلعةرقنأىلإةدوعلالجأنم)ناو(راطم



.ةرئاطلادعومتّوفيننأتدجوفةيكرتلا
ىلإقارعلالامشدودحىلعيراكهنمانتلقأيتلاتايحورملاترخأت

ةعومجمعمانأتهجوتو،ةصاخلاهترئاطىلإةيروهمجلاسيئرهجوت.ناو
،تعلقأدقتناكةرئاطلانكلو،ةيداعلاةرئاطلاىلإنييفحصلاءالمزلانم
ىلعرظتنتةرقنأىلإنييركسعلاةداقلالقتسيتلاةيركسعلاةرئاطلاو
لاؤسةمهميقتاعىلعْتعقوًازكرمعفرألاوً،انسربكألايرابتعابو.جردملا
انوّلقينأمهناكمإبناكنإو،ةرغاشدعاقممهيدلتناكاذإاّمعتالارنجلا
ينوعدًاضيأيزكرمويرمعببسبو،ليلقبةرئاطلاعالقإدعبو.انّولقأ.مهعم
دئاقولغوأنوسيفنيدلايحملوأقيرفلاراوجبسولجللمامألاىلإ
يفتقلُعدقو.كردللماعلادئاقلاسلتبفرشألوأقيرفلاو،ةيربلاىوقلا
ىلإريشتامهادحإ،ناتمخضناتيرئادناتعاسةداقللصصخملايمامألامسقلا
وحنولغوأنوسيفراشأ.ةيناثلابطوبهلاتقوىلإىرخألاوعالقإلاتقو
ةعاسىلإاورظنا،مكتعاساوطبضتنأمكنكمي":ٍهابتبلاقو،نيتعاسلا
."ةيناثبفلتختنل،طوبهلا

ناونيبولغوأنوسيفعميثيدحرصتقيمل.فلتختمل،ةقيقحلايف
يذلاسلتبفرشأىلإبلغألاىلعتثدحتامك.رمألااذهىلعةرقنأو
–انشقانو.رهشأةدعبكلتانتلحردعبهوبشمةرئاطثداحيفيفوت
جاتننمربتعييذلايناتسدروكلالامعلابزحةيضق–انأوسلتبلارنجلا
ةلباقملاةعاسلااهيلإريشتيتلاةيناثلاىتح،قيرطلالاوطةيدروكلاةيضقلا
.راطملاجردملةرئاطلاتالجعةسمالمدعوماهنأىلعانل

يفثيدحللةماعلاناكرألاةئيهسيئريناعدً،اماعرشعةتسدعب
نمهنأعاُشييذلاديدجلاناكرألاسيئرهنإ،اذهقوف.هسفنعوضوملا
،ةيدروكلاةيضقلابةقلعتملاةيسايسلاوةيركسعلاعيضاوملايف"روقصلا"
.يلحاتريالهنإ،ينلصوامبسحو

"ةيساسح"ببسييمسانأبماعلايأرلاىدلةماعةعانقتلكشت
يطابتراوهببسلانأدحأىلعًارسسيلو.ةحلسملاةيكرتلاتاوقلل
تنكيننأاذهنمّمهألا.ةيضقلاهذهلحبيتبلاطمو،ةيدروكلاةيضقلاب
متسوفيردةيضقبةهيبشةقفلمةيسوساجةيضقلًافده1998ماع
لامعلابزحنمضبقأيننأَيِعُّدا.ناكرألاةئيهةدايقيفاهلريضحتلا
كلتنأنّيبت،2000ماعلوخدعمو.ًالفاسءارتفااذهناكو،يناتسدروكلا
.ةماعلاناكرألاةئيهىنبميفتّدعأةرماؤمل"ةيسفنةكرح"تناكةيلمعلا
لاضريبنقأناسنإلاقوقحةيعمجسيئرةرتفلاكلتيفضرعتدقو



،ةحلسمةقزترمةيشافةيركسعةباصعهتمجاهف،ةلثاممتاماهتاوفورظل
هتينبىلإدعيملناكاذإو.ةصاصرةرشعثالثهمسجنمتجِرُخأدقو
.ةبوجعأبتوملانمدفندقف،ةقباسلاةيدسجلا

،قعاوصلاعنامَرودلاضريبنقأبعلدقفً،اظحرثكأتنكانأ
نمموجهليضرعتىلإةفاضإ.يوحنةهجومتناكيتلاتاصاصرلاَبَذَجو
اوأطأطو،يئالمزىلعرهاقلاتمصلاَقْبَطأدقف،يدلبتاسسؤمىوقأ
،ةراهمبّدعأيركسعبالقنايفيمساجزبيتيقادصمترسخو،مهسوؤر
ىلعدييقتلاكاذ.ةرتفليتالاقمرشننمتعِنُم.دعبنعهبمكحتلاّمتيو
تركفعورشملناحدقتقولانأبريكفتلاىلإينعفدةباتكلايفيتيرح
تاساردلازكارمدحأيفلمعلاو،ةرتفلاكيرمأىلإباهذلا:ةليوطةدملهيف
.جراخلانمملاعلاويدلبةبقارمو،ةيجيتارتسالا

ىلع؛يدلبنعةنسلافصنوةنسةدمُتدعتبا.هتلعفاماذهو
يدضتدعأيتلاةرماؤملاتناك،تدعامدنعً.انايحأهترزيننأنممغرلا
،يسأرىلعرصنلاجاتُعضأتدكامدنعو.تفشُكدقةماعلاناكرألايف
رجحىلعناكرألاةئيهنمبرقتتنأديرتيتلاةديرجلاةرادإينتددم
رشعاهيفُتلمعيتلاةديرجلايفيلمعُتدقف.يبةيحضتللحبذملا
.اهنمدعاقتأسيننأدقتعأتنكيتلاو،تاونس

غوبشابركلإةماعلاناكرألاةئيهسيئرةوعدتتأ،هذهكةيفلخدعب
يذلاعوضوملاثحبيل،حصألاىلع–"ةيدروكلاةيضقلا"يعمثحبيليل
يفو–قارعلاناتسدروكوايكرتنيببراقتلاوهويتاحومطةورذلتحي
ةباتكلاءالمزضعبفصوبسحوأ،"ةيلايرسلا"نمًاعونناكرألاىنبم
."ةروث"

مالعإللةبسنلابوً.اضيأّيلإةبسنلابوحنلااذهىلعرمألاّنإ،ديكأتلاب
تعَّيضيننكلوً،اريثكينوقحالغوبشابيئاقلربخفرُعامدنعف..ً.اضيأيكرتلا
ىلإكانهنميلاقتناو،ناتسناغفأىلإءانثألاكلتيفيباهذبةرتفليرثأ
لكشبثادحألاُبقاعتً.اسيئرامابوأكارابباختناةيطغتلةدحتملاتايالولا
.هبمامتهالالازو،تعقوتامكعوضوملاوحنلوضفلادّدبايكرتيفخّودم

روشنملاَشنُوأداوجقباسلاةيكرتلاتارباخملاراشتسمعمراوحلانم
ركلإلوأقيرفلايئاقلنأتمهف2010بآ10خيراتب"فرط"ةديرجيف
ةيكرتلاةحلسملاتاوقلاةقفاومبٌطبترم2008لوألانيرشت17يفغوبشاب
."باهرإلاةيضق"هتمسأاملفلتخملوانتىلع

دئاقنالجوأهللادبععمةلودلاتاسسؤمتاءاقلَشنوأداوجمَّسق



ًاديدحتو،1999ماعايكرتىلإهبلجوهلاقتعاذنميناتسدروكلالامعلابزح
:يتآلاوحنلاىلعلحارمثالثىلإ،يلارميإةريزجىلإ

يفةطرشلاوتارباخملاهيجوتجراخةيركسعلاةباقرلاتحتتاءاقل-1"
تاءاقل-2.هبلجو1999ماعنالجوأىلعضبقلاءاقلإتلتيتلاةلحرملا
-2006.3ماعنمًارابتعانييندملانييسايسلالخدتءدبعمًادجةليلق
؛يطارقميدلاحاتفنالاعورشمليبق2008ةنسنمًارابتعاةلمتحمتاءاقل
تاوقلااهيفتقفاويتلاةلحرملايه2008دعبامةلحرمتناكدقلو
نرتقينأبجيلب،طقفًايركسعسيلةيضقلالحنأىلعةحلسملا
."...خلإ،ةيسامولبدوةيسفنوةيسايسوةيداصتقالولحب

عفادنيتلاةطقنلاىلإتلصودقةيكرتلاةحلسملاتاوقلانأودبي
.لوجخلكشباهيلإتلصودقو،2008ةنسيفةليوطنينسذنماهنع

ليقوماوعأةرشعلبقّيلعيُرتفاثيحةماعلاناكرألاىنبمتلخد
نميتعمسريمدتفدهلاناكو."يناتسدروكلالامعلابزحنمضبقأ"يننإ
ةشقانملجأنمدوجومنآلايننكلو.مالعإلاربع"ةيسفنبرح"لالخ
فويضلا"ةفرغىلإلخدأانأاهو،"ييأرذخأ"و"؟رمألااذهّلحنفيك"
.ةماعلاناكرألاريبعتبسح"لوألاسيئرللنيمرتحملا

17يفكاذةعمجلامويرهظدعبنمًامامتةثلاثلاةعاسلادنع
ئطأطأنأنودنمنييركسعلاةداقلاريبكمامأُتفقو2008لوألانيرشت
ًاروفُتهبتنادقو.يسايسلايفقومىلعيتابثلحايترالابرعشأانأو،ينحنأو
ةيضايرلاةيدسجلاهتينبوهتيويحوعرافلاغوبشابلوأقيرفلالوطىلإ
.نسلابهمدقتنممغرلاىلعةديدشلاهتقابلو

يفكئارألانمةعومجموحنراشأو.رتوتلانمةيلاخةيسفنبانحفاصت
،ةعساولاةكيرألاةفاحىلعُتسلج.ةعساولاةسائرلابتكمةفرغفرط
نوريثكهاريناكميفاهنيحتنكيننأكردأ.ةلباقملاةكيرألاىلعََسلَجو
ناك.ةموكحلاسيئربتكموأ،رصقلايفةيروهمجلاسيئربتكمنممهأ
يركسعلاةياصولاماظننإذإ؛تقولاكلذىتحوحنلااذهىلعرمألا
تأدبدقتناكناكرأللغوبشابركلإةسائرةرتفيفً.ارمتسملازيالناك
،اذهنممغرلاىلع.ةيندملاةطلسلاحلاصلراسحنالابركسعلاذوفنةلحرم
سلاجهنأبرعشينأالإ2008ماعةفرغلاكلتيفسلجينملنكميال
وهعوضوملاناكاذإةصاخو؛ةيرسوةيمهأرثكألاتارارقلاةفرغيف
.ةيدروكلاةيضقلا

انلدابتثيح،يساسألاعوضوملابلوخدلالبقءامحإةيلمعبانمق



انتاونسانيضقنيأو،انيرمعلوح–انأوغوبشابلوأقيرفلا–ةلئسألا
،تاونسةدعبينربكيهنأدقتعأتنكو،نانيرقاننأدقتعيناك.ةيعماجلا
ً،ادجةبراقتمةنكمأيفانشعاننأانفشتكا،اذهلباقم.يعقوتقدصدقو
.بابشلامايأةكرتشمًالويمانفشتكاامك

ةكرتشمطاقننعثحبنانك،ءامحإبموقنانكامردقباننأودبي
.هيلعقفتننأنكميامةدايزلجأنمانبابشمايأ

:هنماهعقوتأملةرشابمةقيرطبو،ةيعقاوبعوضوملابلصغوبشابلخد
انّدلووهيهننس،هقحسنسانلق.يناتسدروكلالامعلابزحعوضوميفانأطخأ"
نكميالعونلااذهنمتامظنملانكلو.نينطاوملاىدلاهلةرورضالًالامآ
يذلاىوتسملاىلإيناتسدروكلالامعلابزحلزـنننأوهمهملا.يهتنتنأ
."هلبقننأاننكمي

؟لثم-
يبعشلاررحتلاةهبجتسيلأ.يروثلايبعشلاررحتلاةهبجلثم-

نكلو.معن؟ةيباهرإلامعأبموقتلهو.ةدوجوماهنإ؟ةدوجوميروثلا
ً.ايدجًارطخلكشتدعتمليروثلايبعشلاريرحتلاةهبج

فصنونيتعاسرمتسايذلاانثيدحءانثأتارمةدعةركفلاهذهحرط
اهتوقتدمتسا"نيحالفةكرح"اهنإلاقوً،اتفالًاجاتنتسامّدقامك،ةعاسلا
هجاتنتساينركذ.كانهاهتذفنيتلاتايلمعلاوةيفيرلاةقطنملاةعيبطنم
ةفاقثلازومردحأاياقلزقنسحم)يراكهنم(يقيدصهلاقامباذه
،نوزوأدمحمهليدعءازعةبسانمبنسحمُتيقتلانيح.ايكرتيفةيدروكلا
يأيفهلهلبّقتمدعنممغرلاىلعيناتسدروكلالامعلابزحنعيللاق
ةيدروكلاىرقلاقنحنمةقاطلاهذهعبنتو.ةلئاهةقاطكلتمي":تقو
نيحالفلاةقاطتمكارت.ةليوطنينسلاهوقحسنيذلااهتاوكبواهتاوغأىلع
رثكأكانهنيرطيسملادضيناتسدروكلالامعلابزحاهلثمييتلاهذهةلئاهلا
."ةيكرتلاةلودلادضتمكارتامم

،نيرهشنملقأةرتفبناكرألاةسائرنمغوبشابركلإجورخلبق
ءاضقلاايكرتعطتستملاذامل":ةينويزفلتلاتاطحملاىدحإلاؤسىلعًادرو
:يلاتلابباجأ."؟ةنس26لالخباهرإلاىلع

؟ثدحاذام.ةينمألاةيلمعلاىلعةنس26تّرم2010ىلإ1984ذنم"
ةيلعافلازيحنمانجرخأ.تايئاصحإلاوماقرألاميدقتىلإةجاحبنحنًانايحأ

عومجملا.ىحرجاوملستسافالآ10كانهو.ةنس26لالخيباهرإفلأ30
مهددعطسوتمنكلو،نينسلاعمريغتتلبجلايفةمظنملارداوكً.افلأ40



،ءانثألاهذهيفو.فالآ10وهفهيلإتلصومقرربكأاّمأ.فالآ6وه
،6ىلع30.000اومّسق،فالآ6طسوتملانإانلقاذإ.فالآ4ىلاوحمه
بزحةمظنمتهنأنمألاىوقنإ،ةيباسحرظنةهجونم.فالآ5جتانلا
.ةقيقحهذه.تارمسمخةيباهرإلايناتسدروكلالامعلا

يفيلهركذيملجاتنتسانعغوبشابثدحتهتاذينويزفلتلاءاقللايف
:انئاقل

يناتسدروكلالامعلابزحلازيالاذامل:لاؤسكانهلاحلاهذهيف"
ىلوألاقارعلاابرح.نآلاىلإ1984ماعذنمثادحألاىلإرظننلً؟ارمتسم
يفف.ةظوظحمةمظنميناتسدروكلالامعلابزح...ةجبلحةاسأمو،ةيناثلاو
هذه.هحلاصلفورظلالوحتت،رايهنالاةفاحىلإاهيفلصييتلاةظحللا
تايلمعلافختامدنع:وهيناثلاماهلاجاتنتسالا.ىلوألاةماهلاةطقنلايه
مهفاذهو؛تككفتوتهتنادقةمظنملانأربتعناننإف،فقوتتوأةيباهرإلا
ددعنكلو،ةيقابلبجلارداوكنإ،ةقيقحلايف.رومألاتايرجملئطاخ
انذختادقانكل،حيحصلالكشلابرمألاانكردأاننأول.ضفخناتايلمعلا
"ةمهمةطقنهذه.ةحيحصتاءارجإ

.)2010زومت6،تيّيلم(
يناتسدروكلالامعلابزحتايلمعىلوأنأةقيقحلاهذهدكؤيام

اذهفدهتسادقل.كَرَفيِسيفقاجوبرئاشعخويشدضتناكةحلسملا
بجيو،ةريشعلاوهو؛سيئرلاهدومعبيدروكلاعمتجملاطابترارسكبزحلا
بزحنأبناكرألاةئيهسيئرليلحتو.ةيوازلاهذهنمً"ايثادح"هرابتعا
.حيحصً"اساسأنيحالفةكرح"يناتسدروكلالامعلا

ةئيهسيئرىريثيح،ةطقنلاهذهنمغوبشابركلإقلقعبني
نمةمظنملاتلقتناولككفتلارطخلضرعتتنأنكميايكرتنأناكرألا
ًامدختسمُتلقو،هامرمترعشتسا.اهيفتايلمعلاتأدبوةنيدملاىلإفيرلا
)Inter-communal(ىلإلوحتيعارصلانأنودصقت":يزيلكنإلاحلطصملا
.يأرلاينقفاوو."ً؟ائطخمنكأملاذإ

نممغرلاىلعيدروك-يكرتعارصىلإ"ةيدروكلاةيضقلا"لوحتتمل
جيسنلاقزمترابتعابجيو،عارصىلإلوحتتنأنكمياهنكلو.ءيشلك
لوأقيرفلافقوت.رطاخملاربكأنمقترلللباقريغلكشبيعامتجالا
ميظنتلاءانبنودةلوليحلاةيمهأدنع–هجاتنتساىلعًادامتعا–غوبشاب
اهمعدوهرظنةهجوىلعديكأتلالجأنمًائجافمًالاؤسهَّجوو،ندملايف
."؟يناتسدروكلالامعلابزححجنله،كيأرب"



نوكتنأطرش؟كلذكسيلأاننيباميفملكتننحن"ً:احزاممُتلق
هارأًاضيأانأو":غوبشابلاق."معن،ييأرب":تبجأمث."ةأفطمةلجسملا
ضعبلالخنمرمألاحرشدقو،كلذسكعتبثيامكانهنكلو.ً"احجان
.تاءاصحإلا

ً.ابيرقتةنسنيرشعوسمخيفناسنإفلأنيعبرأىلاوحتام"
كانهو.ىرقسراحويطرشويدنجنيبديهشفالآةسمخىلاوحكانهو
وأليتقنيبرخآلافرطلانمًافلأنيثالثىلاوحو،نطاومفالآةسمخ
نمجرُخأهنأينعياّمم.هتهبجلرّيغموأملستسموأهيلعضوبقم
فلأعارصلانمجرخي؟اذههينعييذلاامً.افلأنوثالثرخآلافرطلا
برحضوخلمُِّظنشيجىلإةبسنلابميظعحاجناذه.ةنسلايفصخش
تايميداكألايفسيردتلاقحتسيةيكرتلاةحلسملاتاوقلاحاجن.ةيديلقت
ةمظنملارصانعددعناك،ميظنتلاةورذةرتفيفف.ةيملاعلاةيركسعلا
ظفاحتاهنإ.مهددعاذهنآلاو،رصنع6500ىلاوحلابجلايفنيحلسملا
."يركسعلاحاجنلااذهنممغرلاىلعةيركسعلااهتوقىلع

يفنيدوجوملاكئلوأنودصقتلهف6500ىلاوحنولوقتنيح-
؟اندودحنمضلابجلايفنيذلامهيلإنوفيضتمكنإمأ؟ليدنق

.جراخلاولخادلايف؛عومجملا-
يفةماعلاناكرألاةئيهسيئراهايإيناطعأيتلاةيئاصحإلاةمولعملا

تقفاوتيناتسدروكلالامعلابزحةوقلوح2008ماعنميناثلانيرشت
بزحلحلسملاميظنتلايفلوألالجرلانالِيةرقدارمةمولعمعمًابيرقت
.2010ماعنميناثلانيرشتيفيناتسدروكلالامعلا

ةرقدارمعمةعاسلافصنوتاعاستسمادليوطءاقلةياهنيفف
ًادمتسمهتلأس،2010يناثلانيرشت11خيراتبليدنقلبجيفنالِي
ددعغلبيمكً،ارسرمألانكيملاذإ":دئاسلايوفعلاوجلانمةعاجشلا
رظتنأنأنودنمتفضأو."؟يناتسدروكلالامعلابزحلةحلسملاتاوقلا
لاؤسلااذهتحرطيننكلو،مكرارسأةفرعمللوضفيدلسيل":باوجلا
نمينعنمينلاذهّنإف،يلاؤسنعينوبيُجتملاذإو.رخآلاؤسللخدمك
."يلاتلالاؤسلاحرط

تفتلامث،مستباونالِيةرقدارمددرت،ءيرجلاوئجافملايلاؤسرثإ
."؟رساذهله":امهلأسو،تاهِرسيهانورونيكتناظوبوحن

.تاصلقتلاضعبهيدعاسميَهجوىلعرهظ.عبطلابهلريخألارارقلا
."!فالآةعبسىلاوح":"رسلا"نالِيةرقدارمنلعأ،ريصقفقوتدعبو



نودوجوملاكئلوأددعلانمضنملهو؟لبجلايفانهنيذلامهأ-
؟ايكرتلابجيف

نيخابطلاوةحصلارصانعنكلو.هلكعومجملا.جراخلاولخادلايف-
..ً.ابيرقت4500ةيركسعلاىوقلارصانع.مقرلااذهنمضنولخدينيقئاسلاو

نعًاريثكةديعبليدنقيفنالِيةرقدارماهاطعأيتلاماقرألانكتمل
.غوبشابركلإلوأقيرفلااهاطعأيتلاماقرألا

يأرللاهّرسفينأغوبشابىلعناكةيضقكانه،ىرخأةهجنم
يفيناتسدروكلالامعلابزحلةحلسملاتاوقلانوكتفيكيهو؛ماعلا
ماعهتوقلةيواسم–ةورذلايفهتوقتناكامدنع–تاينيعستلاطساوأ

2008.
نأرهظ.ثحبءارجإُتبلط".يلهحرشينأغوبشابدارأاماذه

يتلاةنيدملااوعقوت.ندملانميتأيةمظنملايفلابجلارداوكىلإمامضنالا
."؟ىلوألاةجردلابيتأت

."؟يلجنوط"ً:ايثبعًاعقوتتيقلأو،تددرت
لوبنطسانم%20.يديسايةنيدملوقأ":غوبشابلوأقيرفلاعبات

لوبنطسايتنيدمنمًاثيدحنيقحتلملافصننإيأ.ركبرايدنم%37و
اوسيللوبنطسانمنيمضنملاّنإً،اضيأيثحبتايطعمبسحبو.ركبرايدو
مهرامعأتناكو،ةقطنملانمترجاهيتلاتالئاعلاءانبأمهنإ.اهديلاومنم
."...ةرجهلادنعتاونس4-3نيب

."ً!ايموقمهبيوذتعطتسنملنيذلانميأ":هتعطاق
نيححازملابهنواهتمدعىلعلدتةيدجلعفةدرههجوىلعتيأر

دبال.جمدلوقنلب،يديسايحالطصالااذهمدختسنالنحن":لاق
زكارمنمقيرطحتفلجأنم":ًالئاقعبات."..َْربَهنيتمباتكمتأرقمكنأ
،اذل.رمألااذهمظنينمندملاهذهيفنوكينأبجيلبجلاىلإندملا
بزحلادفرهتمهمو،بزحلالخادندملاميظنتىمسيامكانهّنإ
.ةيضقلاهذهلحلتارباخملاةيمهأىلإاندوقياذهو،ةديدجلارصانعلاب
دفرنودلاحُيلهرهظرسُكينأو،ندملاميظنتتارباخملافشكتنأبجي
."ددجلارصانعلابةمظنملا

ربتعييذلاعونلانمسيلناكرألاةئيهسيئرنأنممغرلاىلع
بناوج"تاذاهنأزاربإبىنُعيو،طقف"ةينمألاتاءارجإلاب"لُحتةيضقلانأ
ةيداصتقاوةيعامتجاوةيسفنبناوجكانه،راطإلااذهيفو–"ةددعتم
همالكبسحبهنكلو،بتكلافلتخمبًادهشتسمثدحتيو–ةيسايسوةيفاقثو



رّكذأتنكهيلإيعامتساءانثأ.ينمألاىوتسملاىلإةيضقلاىوتسمضّفخي
ىلإهترظنربتعتببسلااذهلو،يركسعلجرلباقمسلاجيننأبيسفن
.ةيعيبطوحنلااذهىلعرومألا

ةغللا"و،"ةيفاقثلاةيوهلا"عوضوموحنثيدحلالَّوَح،شاقنلاءانثأ
."مألا

تسيلهذه.ةيدروكلانوملكتيمهنإ.ةحومسمةيدروكلاتحبصأ-
.ةلكشم

يفو،مهتويبيفاهبنوملكتيمهنإ.ةيدروكلانوملكتيًامئاددروكلا-
...ةلكشملازتالاهنكلو.نورقذنممهنيبام

.يعامجلاقحللالنكلو،معنيدرفقحك-
،ةيربلاتاوقللًادئاقمتنكنيحهابتنابريبعتلااذهمكنمتعمس-

قحلاويدرفلاقحلانورسفتفيكً.اريثكهمهفأملًاضيأكاذموي.هتأرقو
؟يعامجلا

!ةيكرتلايهةيمسرلاةغللا-
حمُسيو،ةيمسرةيكرتلاةغللانوكتنأنكمي.اذهيفةلكشمال-

...يعامجقحكمألاةغللاب
.رخآعوضومىلإانزفق.راوحلااذهغوبشابلوأقيرفلالطيمل
،يوحنىنحناو،ةيدروكلابةلودلانويزفلتثبةيمهأىلعجّرع

تصنتينمكانهو،ةفرغلايفتصنتزاهجكانهنأكوهتوصضفخأو
.ةيدروكلابيمسرلانويزفلتلاثبينأبةموكحلاُتحصنانأ":لاقو،انيلع
."!جورنويزفلتلاوعمتسينألدبيلإاوعمتسيل

يناتسدروكلالامعلابزحنويزفلتثبلباقمةيدروكلابينويزفلتلاثبلا
ةوطخلاهذهتناكول،نكلو.يكرتناكرأةئيهسيئرنمًافولأمسيلٌرمأ
ً؟اريثأترثكأتناكامأركابنمزذنمتلصحدق

رخأتموً،ادجليلق/toolittle،toolate":همالكىلعًاقفاومتمتمت
.ً"ادج

سيئركغوبشابركلإةمدخةدمءاهتناةبسانمبلابقتسالالفحيف
اممدق،2010بآ27ءاسمديدجلاسيئرلاملستوةماعلاناكرألاةئيهل
ةدحتضفخنانيحةمزاللاريبادتلاهذاختامدعلًايتاذًادقنهرابتعانكمي
:يفحصلالؤاستىلعًادروً.ابيرقتفقوتلاةطقنىلإتلصووأعارصلا
تاريثأتةثالثققحاذإ،لاثملاليبسىلعاذه":لاق."؟يدروكلانويزفلتلا"
نم."تقولاكلذيفمتولًاريثأتنيرشعققحيسناكدقف،ةعبرأوأ



اذهىعودقوأ،"اهتلق"وتاوطخلاضعب"رخأت"ةروطخيعيهنأحضاولا
ً.ارخؤم

لوحغوبشابلوأقيرفلاعميراوحنمرهشلافصنونيرهشدعب
.ر.ت"سانلاةغلبخسرامكوأ"TRT-6"ةانقتأدبيدروكلانويزفلتلا

.2009يناثنوناك1نمًارابتعاثبلاب"شيش.ت
،ةيدروكلاةيضقللةيصخشلاهتيؤرةماعلاناكرألاةئيهسيئرضرع

ناكامدنعاهلوانتةيفيكنيبتثيداحأةدعلالخنمطويخسوؤرمّدقو
رظنيالهنأفرعأ،ةقدبثيداحألاكلتلعباتميننألو.ةيربلاتاوقللًادئاق
.طقفةينمأةيضقوأباهرإةيضقاهرابتعابةيضقلاىلإ

ىلإةفاضإيداصتقادعبتاذاهنأبةيدروكلاةيضقلاغوبشابركلإىري
دبال،هريبعتبسحبو.ةينمأةيضقيه،يلاتلابو.باهرإةيضقاهنوك
،حلسملادعبلالجأنمةياعدلايفمدختُسينأيعامتجالايداصتقالاعضولل
يفةصاخو؛ايكرتجراخدروكلابطبترمدعبلااذه.يلودلادعبلاىلإةفاضإ
.قارعلالامش

،"ةيلحمةرادإ"هلوقبةيمستلاظفلنمبرهتيغوبشابركلإناكاذإو
ةرولبتمويقارعلاروتسدلايفةدراوقارعلالامشيفناتسدروكميلقإةرادإف
.لالقتساهبشيف

ريبعتمادختسامدعىلعتصرحغوبشابلوأقيرفلابيئاقليف
مسامدختسانملوأانأ.ءيشاللجأنمهجعزأاليكلناتسدروك
،نكلو.جهنلااذهىلعرمتسأسو،يئرملاوبوتكملايكرتلامالعإلايفناتسدروك
ُترتخايمسرلاهبتكميفةماعلاناكرألاةئيهسيئرعميثيدحءانثأ
ةئيهسيئرنأتظحالو،ةيدروكلاةرادإلاوقارعلالامشحلطصممادختسا
ةرادإلا"ريبعتقلُطيً.ايئاهن"ةيلحملاةرادإلا"ظفلنعدحيملةماعلاناكرألا
ًاكردمغوبشابركلإنوكيالأنكميالو،تايدلبلاىلعايكرتيف"ةيلحملا
امك،"دروك"ةملكركذناكرألاةئيهسيئربنجتيرظنتفلدقو.اذهل
.صاخلكشبًاضيأ"قارعلالامش"ةرابعمادختسابنجت

ةدرفمنمدتمتتاملكلامادختسانمركسعلاةيساسحنأودبي
يتأي"قارعلالامش"ريبعتدعيمل.قارعلالامشريبعتىلإًالوصوناتسدروك
اليكلريبعتلااذهنومدختسيمهو."قارعلايلامش"نولوقيو.مهتنسلأىلع
ةموكحلانعةفلتخمةموكحقارعلاناتسدروكنوربتعيمهنأبًاعابطنااوطعي
ناغودرأبيطةموكحءاضعأىلإريبعتلااذهلصوو.دادغبيفةيزكرملا
ةيضقلابقلعتياميفشيجلانعمهريكفتةقيرطبنوفلتخينيذلا



مدختسيوهوناجابابيلعةيجراخلاريزويرظنتفلدقف،ةيدروكلا
ةغلهذهنأهترّكذو،2009ماعينويزفلتجمانربيفقارعلايلامشحلطصم
.اهريغيملهنكلو،ةماستبابقفاوو،مستباف،ركسعلا

يفكيلشتزوأدارميكرتلاريفسلاميدقلايقيدصعميثيدحلالخ(
نأتفرع،2011طابشيفيدادغبلاةيريزولايحيفريفسلاةماقإرقم
دارممّلستينألبقف.تافصلاوتاملكلاضعبنمةيساسحركسعلاىدل
يفةيقارعلانوؤشللصاخلاقسنملاناك،دادغبيفريفسلاةمهمكيلشتزوأ
يلامشةرابعاوكرت":لاقوكحض،غوبشابعميئاقلبهتربخأنيحو.ايكرت
،مهمرييغتاذهنأنودقتعيمهف."قارعلالامش"نولوقياوتابو،قارعلا
دَقُعىلعمهتقاطنوردهيركسعلا!ناتسدروكريبعتاومدختسياليكلكلذو
.)عونلااذهنم

يحلطصممادختسابنجتيناكةماعلاناكرألاةئيهسيئرنأامبو
ةرادإلا"ريبعتهمادختسابرغتُسيالأبجيف،قارعلالامشوناتسدروك
وهيمسرلاهبتكمىلإيلهتوعدليساسألاببسلا."قارعلايلامشيفةيلحملا
ةعانقىلعناكو.قارعلادروكعمةقالعلايأ؛عوضوملااذهيفثيدحلا
يتشقانمديريو،قارعلادروكعمًايجيتارتساًانواعتميقتنأبجيايكرتنأب
.عوضوملااذهيف

ةموكحلالوقننحن":لاقو،ةرمتاذيوحنلامهنأينشهدأام
عمًانواعتمُِقنملاذإ،انسفنأعدخنالأانيلعنكلو،دادغبيفةيزكرملا
لُحتنأنكميالف–ينازربلاعميأ–قارعلايلامشيفةيلحملاةرادإلا
لامعلابزحةحفاكموهةلكشملاةملكبهدصقام."ةلكشملاهذه
.ةيمسرلاةغللابباهرإلاةهجاوموأيناتسدروكلا

ناتسدروكوايكرتنيبنواعتللةماعلاناكرألاةئيهسيئرةيؤرقلطنت
؛باهرإلاةحفاكمديعصىلعًايلمعديفيسنواعتلااذهّنأنمقارعلا
عميجيتارتسالانواعتلانماهققحتحلاصمقارعلاناتسدروكلّنألكلذو
.هيفييأرذخأيو،عوضوملااذهيفهيأرىلعينعلطينأدارأدقو.ايكرت

ىلإًاهبتنمغوبشابناك.هتيؤرىلعيعالطإتيقوتوهرظنللتفاللا
باحسناررقتدقف،قارعلانمباحسنالاىلعةرصمامابوأاكيرمأنأ
ةرادإاهتعقويتلا"SOFA"ةيقافتابجومبقارعلانمةيكيرمألاتاوقلا
تاوقلابذُجتنألمتحملانمو.ةيقارعلاةموكحلاعمشوبويلبدجروج
قارعلاةيكيرمألاةدحتملاتايالولاغارفإعمةفلتخمرواحمىلإةيقارعلا
ً.ايركسع



يبرعلاملاعلانيبو،قارعلاةعيشوناريإنيبةيعيبططباوركانه
ىلعمهحاتفنايهدروكللةحلصمربكأ،لاحلاهذهيفو.قارعلاةنسو
ةرادإلاوايكرتنيبتاقالعللةيخيراتةصرفكانه،قلطنملااذهنم.ايكرت
اماذه.)لكشلااذهباهظفليالأىلعًامئادصرح(قارعلايفةيدروكلا
.غوبشابلوأقيرفلاهيفركفي

رظنةهجوعمسأسيننأدقتعأنكأمليننكلو.حيحصهلوقيام
نممغرلاىلعف.ةماعلاناكرألاةئيهسيئرنمةحارصلاهذهبوةبئاص
زئاحلاغوبشابلارنجلاهمدقيذلاحرطلانإف،ءامسألاوتافصلانمهبّرهت
الأبجييننأيلاببرطخ.مهموبيرغةماعلاناكرألاةئيهةقفاومىلع
نأنودنمةطقنلاهذهيفهعميئاقللًايلاحًادجةريبكةيمهأيطعأ
يرمعنمًةليوطًةلحرمُتيضقً.احيحصهربتعأامويئدابمنعديحأ
ودبييتلاةقيقحلاهذهيأ؛ةيدروكلاةيضقلليسايسلحنععافدلاب
ةجيتنو؛اهيفتثّدحتواهنعُتبتكامًاريثكو،اهلبقدقناكرألاةئيهسيئر
يفاذنأاهو.ةحلسملاتاوقلااهيفامبةديدعطاسوأبضغترثأاذه
ًاقوعمًايساسأًارودبعلتيتلاةسسؤملاسيئربُعمتجأهعقوتأنكأملتقو
هيفًاثيدحهعمثدحتأو،قارعلادروكعمتاقالعلاوةيدروكلاةيضقلايف
.رظنلاتاهجوبقباطت

فيكمكلحرشأل،ةيادب":غوبشابلوأقيرفلالاق،انثيدحةيادبيف
هنييعتدنعةرملوأةيدروكلاةيضقلابكتحا."عوضوملااذهبيمامتهاأدب
اهزكرموةظفاحمةرشعثالثًاّينمأاهحانجتحتيوضنتيتلاةقرفللًادئاق
،قارعلاناتسدروكيضارأىلعتايلمعلططخ.1993ماعركبرايديف
امبعوضوملااذهيفةءارقلللوضفلاهعفددقو.ضرألاكلتهامدقتئطوو
اذهلحبنيبغارلا"سأرىلعهسفنعضيوهو،يفارتحالاهلمعزواجتي
هتبغردكؤيوهوههجوطوطخبقارأتنك.نيلوؤسملانيب"عوضوملا
.قداصريغهنأىلإةراشإّيأطاقتلاعطتسأملو."لحلاب"

"ةيضقلاهذهبتككتحانيأنماورظنا":لوقلابيلحرشيأدبامدنعو
:هلتلقولاميفودبأسفيكرّكفأتنك،1992خيراتنمثيدحلاأدبو
."؟ةيضقلاهذهبمامتهالاينءاجنيأنماورظنا"



.اهسفنرركتمايأشيعادعءيشيألمتحينأناسنإللنكمي
.ةيواهلاىلإةايحلادوقيراركتلاف

ةتوغ
يفةمظتنملاوةيزكرملاقشمدءايحأنمدُعيةيكبزألاّيحناك

هّيمسيقشمدلادادغبعراشهبشي،لباقملاب.نيرشعلانرقلاتاينيعبس
ةيروسلاةمصاعلانييارشدحأهنكلو،لوبنطسانميلوضانألاءزجلايفعقاولا
.ةايحلابةضبانلا

ةمظنمرقمو،نيطسلفريرحتلةيطارقميدلاةهبجلارقمنمٌّلكعقي
اهتوقبملاعلاتعمسأدق1971ماعنكتمليتلا–ةينيطسلفلاريرحتلا
عراشيفةيكبزألايف–تاونسةدعدعباذهققحتسو،دعباهترهشو
.دادغب

مويلايفيركسعلا1971بالقنارثإانقحولنأدعباندلبانرداغ
يننكلو،ةيبرغلاابوروأىلإنييراسيلانممسقأجل.ناريزحنمريخألا
يقيرطيفُتقلطناةساردلامايأنمهفرعأيدروكيسوسرطيجوهقلضفب
ةعباتلاةعلقاشتقآةيحاننمبرهمهلبيرقةدعاسمبكلذو؛ةيروسىلإ
ًادحاودعباميفودغيسانلقيفراهدعأةروزمةيوهةطساوبو.ةفروأل



ةيحانلاكلتىلإانلصووةرقنأنمانقلطنا،ايكرتيفنييفحصلامهأنم
.انرظتنيناكيذلابرهملاعارذانطبأتكانهو،ةيروسلادودحلاىلعةريغصلا
يذلايدروكلابرهملاعمناّرحلهسيفسّوقمطخىلعانرسنأدعب
كردلارفخمىلإانلصوو،مويلكدودحلاربعينأهلمعهيلعضرفي
ضيبألتبرقةيروسىلإانَْربَع،ةريبكةوشرهسيئرلعفدو،هعمقفتملا
.ةعلقاشتقآلةلباقملا

نمدودحلانوربعينيذلانوبرهملاهمدختسيتيبىلإانلصوامدنع
الو،يتايحيفتحُتفدقةديدجةحفصنأُتكردأ،عئاضبلانيلماحنيفرطلا
.يهتنتسنيأو،لوطتسمكفرعأ

ةرايساّنمأةريصقةمواسمدعبف،تيبلاكلذيفًاليوطًاتقوِضقنمل
ةريصقةحارتسالانفقوت.ليللافصتنميفانقلطناو،ةيرقلايفةديحولاةرجألا
ةهبجلارقماندجو.ركابلاحابصلايفبلحىلإانلصوو،ةقرلاليلةملظيف
ةينيطسلفلاانتايوهرادصإّمتىتحانرظتناو،نيطسلفريرحتلةيطارقميدلا
نمانقلطنامث،قشمدوبلحنيبقيرطلاىلعشيتفتلالجأنمةتقؤملا
.قشمدىلإهسفنمويلاءاسمانلصووً،ارهظديدج

لب،اهيفيعوطىفنمةايحشيعوأةيروسلءوجللاانفدهنكيمل
ةمواقملاتناك.ينيطسلفلايررحتلالاضنلاىلإمامضنالاديرنانك
برحلارثإانراوجبةعلدنملا–مايألاكلتيفاهتيمستبسحب–ةينيطسلفلا
ماعليجىمسملايكرتلاراسيلابذجتةروطسأ1967ماعةيليئارسإلاةيبرعلا

دوعنو،كانهةينيطسلفلاتامظنملاعملصاوتنلةيروسىلإانقلطنادقو.68
تادحولاىلوألّكشنو،مزاللايركسعلابيردتلايقلتدعبايكرتىلإ
.هاندرأيذلالصاوتلاانققح،قشمدىلإانلوصودعب.ةيراسيلاةيركسعلا

80ىلاوحدعبتيتلاالولعمنمبيرقركسعمىلإلسرُنساننأانفرع
نويحيسماهنكسيو،ةمروغ–بوغروأهبشتيتلاو،قشمدنعملك
ةغلاهنأوةيمارآةغلدوجوبةرملوألتفرعكانه.ةيمارآلانوثدحتي
انينطاومةغليهةيمارآلانأملعأسةليوطتاونسدعبو،حيسملاديسلا
.يراكهيضارأىلإاهروذجدوعتيتلاوقارعلايفةيروشآلاةيلقألاونايرسلا

انك1971زومتنمىلوألامايألايفو،الولعمىلإباهذللانراظتناءانثأ
طيحملاةفرعمو،تقولاةيضمتلجأنمدادغبعراشةفصرأىلععكستن
نانسأبيبطةحوليرظنتتفل.طيحملاكلذعمماجسنالاو،هانلخديذلا
يلاببرطخ،ةحوللاكلتببسبو.ايركزمسابريرحتلاةمظنمبتكمبرق
ةيوهلجأنمتامولعميلمأُتنكامدنعو،يكرحلاايركزَمساذخآنأ



مساوهناسحإ."ناسحإايركز"يمساتيلمأةينيطسلفلاريرحتلاةمظنم
ةيكرتلاتارباخملاتادحونعيفختللايركزمسامدختسأترصو.يدلاو
.يبرعلاملاعلايفينعثحبتسيتلا

ريرحتلاةمظنمةينبيفةيراسيدشألاميظنتلايهةيطارقميدلاةهبجلا
تنك.لاصتالوأاهيلإيمتنأيتلاةعومجملاترجأاهعمو،ةينيطسلفلا
يميظنتلطسوألاقرشلايفةيجراخلاتاقالعلابتكمسيسأتبًافلكم
.يركسعلاراذآ12بالقنادعبيرسلالمعلاءدبلرطضايذلايراسيلا
ةيطارقميدلاةهبجللةيجراخلاتاقالعلالوؤسمدمحمابأرمألااذهبُتغلبأ
لجأنم،ةيطارقميدلاةهبجلالوؤسمسّمحت.ةّرسكمةيزيلكنإبثدحتييذلا
.تاقالعاهعمميقييتلاتامظنملانمريثكلانيبوينيبلصاوتلانيمأت

كلتلوأنوكينأبسنألاّنأاوربتعامهنأودبي،ايكرتنماننأل
،بتكملايفلمعنودنمًاسلاجُتنكامنيب.ةيدروكلاوهتاميظنتلا
ىلعكفرعأنأديرأ،ايركزقيفر":ًالئاقىلوألاةوطخلااطخو،ينمبرتقا
دعب.ناكمىلإكنوبحطصيوانهىلإاهئاضعأضعبيتأيس.ةيدروكةمظنم
نوكيسيذلاام."؟كلبسانماذهله.ةيناثانهىلإكنّولقيس،ءاقللا
رطضاهرمعنمنيرشعلاوةيناثلايفيسناموررئاثلاذهنمرثكأًابذاج
؟تاينيعبسلالئاوأيفهدلبكرتل

لامعلابزحنكيمل،ةيدروكلاةيضقلاعميلسامتلوأدنع
يأكانهنكيملو،دعبسسأتدقهعباطبيتايحعبطيسيذلايناتسدروكلا
انلعلو،هسفنليجلانمنالجوأهللادبعوانأ.سسأتيسهنأىلعرشؤم
جراخنكيمل.دعبةحاسلاىلعرهظدقنكيملهنكلو،هسفنرمعلانم
لاضنلانيدايمنمناديميأيفطاشنيأهلنكيمللب،طقفةسايسلا
ءانثأةليوطنينسدعبهنمتفرعو،هفرعننكنمل.يدروكلايسايسلا
.ةرملوألةسايسلالاجملخدفيكينثدحو،انفرعيناكهنأهعميتاءاقل

ةيدروكلاةكرحللًايعاو68ليجبابشةكرحةداقنمدحاوكُتنك
تذختاو،يضاملانرقلاتاينيتسنميناثلافصنلايفمعربتتتأدبيتلا
تممتهاو،تاينيعبسلاعلطمذنمةيكرتلاةيسايسلاتانزاوتلايفةوقباهناكم
ةيقرشلاةفاقثلاتايقتلملنيسسؤملارصانعلانمريبكددع.ةكرحلاهذهب
مهفرعنانكو،انقافرنمةيبونجلاةيقرشلاوةيقرشلاقطانملاءانبأنمةيروثلا
مغرلاىلعو.ةيروثلاةكرحلانموأةيبابشلاتاطاشنلانمامإ؛برقنع
ةفاقثلاتايقتلميفمهتايلاعفاوفثكوانوكرتمهنألضاعتمالابانروعشنم
يكرتلاعمتجملاحئارشنيبةيضقلابًامامتهارثكألاانكدقف،ةيروثلاةيقرشلا



تزربدقل.يكرتلاراسيلليرابجإبذجزكرمةيضقلاهذهتحبصأنأدعب
لكشب1970ماعدعبيريهامجلااهدشحبةيروثلاةيقرشلاةفاقثلاتايقتلم
ذفنيًايعامجًابيذعتنأانناذآىلإىهانتيناك.ةيدروكلاةيوهلاديكأتلصاخ
نأراسيللدبالناكو.اهارقولوضانألاقرشبونجةقطنميحاونيف
.مولظملابناجىلإهفوقويفيئاقلتلاهفقومببسبيدروكلابعشلامرتحي
كلتزارطبًامازتلاةرارحبةيدروكلاةيضقلاّلحشقاننانك،ىرخأةهجنم
،نينيللاهريصمريرقتببوعشلاقحأدبمانتلصوبتناكدقف.ةبقحلا
."ةيموقلاةيضقلا"نيلاتسباتكاندنسمو

؟ريصملاريرقتقحايكرتيفدروكلاىدلناكله
نمضتيله،نكلو،ٌنسح.قحلااذهنممهنامرحبريكفتلانكميال

؟هنععجارتلانكميالًاينينيلأدبمهرابتعابلاصفنالاقحقحلااذه
،ةليوطلاةيراسيلاطاسوألاتاعامتجايفةيدروكلاةيضقلاةشقانمءانثأ

–لاصفنالاقحكذيفامبعبطلابو–مهريصمريرقتبدروكلاقحناك
ركفلليجيردتلاعقوقتلاويسايسلايدحتلاطسويفو.ةيويحلاىهتنمبشقاني
،دروكللريصملاريرقتقحنععافدلايرورضلانمهنأدجنانك،يراسيلا
مدعنممغرلاىلعً؛اينينيلأدبمهرابتعابلاصفنالاقحكلذيفامب
جرختيتلاتاملكلاتناكدقل.ققحتينأهديرنالوً،امامتهلانحايترا
انركفويلخادلاانملاعنيبًاضقانتلمحتانمالقأنمبكسنتوانتنسلأىلع
.نايحألابلغأيفبلوقملا

مكُحيركسعلا1971راذآ12بالقناهرّيغيذلايسايسلاوجلايف
،ديزملايتأيس.ةنسلافصنونيتنسليفنلابو،تاونسعستلنجسلابّيلع
برهلاةايحتأدبامك.ىفختأتأدباذهلو،يتقحالمةلمحتأدب.فرعأ
12بالقنانمةريصقةرتفدعب.نطولاكرتلينتعفديتلاىفنملاةلحرو
ىلوألاةرمللتبهذً،ايفنموًايفختميتايحيئدبلبقو،يركسعلا1971راذآ
راذآ12نيب.اهقرشبونجوايكرتقرشيفةيدروكلاةقطنملاىلإيتايحيف
ءدبناسين26وةظفاحمةرشعىدحإيفةيفرعلاماكحألانالعإخيرات
يفرطقلاىوتسمىلعرمتؤمدقعىلعانلمع،ٍّفختمانأويتايحةلحرم
ىلعةدوعلاقيرطيفجيرعتلاو،)ناو(ىلإباهذلايتمهمتناك.ةرقنأ
.ةرقنأىلإءيجملابميظنتلابنيطبترملاعانقإلايطالموباتنعيزاغوركبرايد

نعًادجنيديعباهقرشبونجوايكرتقرشناك1970ماععلطميف
ىلعُتقلطنا،1971ماعنمثلاثلارهشلايف.ةفاكةدعصألاىلعاهزكرم
ايطالميفةلفاحلاتلّدب.يتايحيفةرملوألناوىلإةرقنأنمةلفاحنتم



تزتجايننإيأ.ناوطتىلإًالوصوشومولوغنبىلإاهنمو،ِغادلإًادصاق
.ةيقرشلاايفارغجلانعةركفتذخأو،اهرخآىلإاهلوأنمةيدروكلاةقطنملا
نكلو،لبقنمكانهىلإتبهذيننألايطالمىلإقيرطلافرعأتنك
.ايطالمدعباموهيلاعفناويلوضفلريثملاوبيرغلاوديدجلا

مل.يدايتعاريغءيشيأنودنمِغادلإوايطالمنيبقيرطلاُتعطق
.ِغادلإ–ايطالمو،ايطالم–ةرقنأباكرنيبةبرغلابينرعشيامكانهنكي
ًةمدصُتشعشومولوغنبىلإةهجوتملاةلفاحلايبوكرةظحلنم،نكلو
ريصقتقورورمدعب.لبقنمايكرتنمناكميأيفاهشعأملةيراضح
يذلاضيبألالجرلاروعشبّسحأُتأدبِغادلإنمةلفاحلاقالطناىلعًادج
نيبكارلاسانلاهبشأاليننأىلإُتهبتنا.كيسكملاتادلبنيبةلفاحلاهلقت
مل،اذهىلإةفاضإ.مادنهلاةيحاننمالوةيدسجلاةيحانلانمةلفاحلايف
ىلعنوصرحيةلفاحلاباكرناك.ىكُحيناكاممةملكيأمهفأنكأ
.يبنجأبةوافحلاهبشياذهو،مهنعبيرغيننأبينرعشيفطلبيتلماجم
الةعيبطوةيفارغجةلفاحلاةذفانلالخنمىرأتنك،ىرخأةهجنم
ضرألانمربشلكمسافرعأُتنك.ايكرتيفهتيأررخآناكميأهبشت
ةيرظنلايتامولعمطبربعتمتسأتنك،اذل.طئارخلابًافغشيدلنألهخيراتو
.ةيرصبلايتبرجتب

يقالطنادعب،ليللافصتنميفناوىلإُتلصو.ىسُنتالةلحرتناك
،ركبرايدىلإتبهذرخآقيرطنموً.ابيرقتمويلافصنومويبةرقنأنم
.كِجرازابربعايطالمىلإُتّدعباتنيعنمو،باتنيعوةفروأىلإكانهنمو
اهعمتجموةيدروكلاةيفارغجلابةرشابملاىلوألايتقالعةلحرلاكلتتلّكش
ىلإكَرفيسوناوليسيفنيجضانلادوهشلانمةرملوألُتعمتسا.اهتايحو
ةفاقثلاتايدتنمتارهاظتدعبةيرقلاوأةدلبلايلاهألدونجلاعمجصصق
.مهنمبابشلاةناهإو،ةيروثلاةيقرشلا

يفيلوصودعبًاكهنممونلايفطغأنأكشوىلعتنكامدنعو
تيبلابحاصويقيدصلاعفنابةفرغلاَبابعرق،ناوىلإليللافصتنم
نألجأنمينظقيأوً،ايكيناكيماهنيحلمعيناكيذلاو،لضافليمج
فرش"موسوملاباتكلايف"يدروكيننأ"ىلعًاليلددجوهنإيللوقي
الاهربتعيتامولعمنمضتييذلاو،رشععبارلانرقلايفبوتكملاو"ةمان
بتاكلوقي.اهبينغلبينأديريو،ميدقلادروكلاخيراتلوحنمثبردقت

ريبكناكربكألايبأدجيلرادناشتةرقليلخنإناخفيرشةمانفرش
دارمىدلمظعألاردصلاو(ناخروأيزاغلايناثلاينامثعلاناطلسلاةاضق



.)يلرادناشتاشابنيدلاريخمظعألاردصلا(نعثدحتيو،)دعباميفلوألا
وهواهيلإلصوتيتلاةمولعملاهذهىلعينعلطينألضافليمجدارأ
ددممانأوهيلإيغصأنكأملينكلو،لاعفنابباتكلانمءزجلاكلذأرقي
يعوو،يروذجلوحتامولعميدل.كهنُمرفسدعببعتموضرألاىلع
تالئاعلاىدحإىلإيبأفرطنمبستنأانأف.ةلوفطلاذنميتيوهل
بصنماّولتحالاجرةسمخاهيلإبستنييتلاو،ةينامثعلاةلودللةسسؤملا
يناثلاديزايبدهعىلإًالوصوو،لوألادارمدهعنمًاءدبمظعألاردصلا
عملفطانأويتارايزتناك.رشعسماخلاورشععبارلانينرقلاىدمىلع
ينحنمت،كينزإيفةلئاعلالاجرروبقويلرادناشتعماوجلةلئاعلالاجررابك
امأً.ادجنينيدتميبأةلئاعدارفأرابكناكً.ادجًاقيمعيخيراترذجتةوق
لدابتلاةيلمعبتءاج؛لايجأةعبسلةيكينولاسةلئاعيهفيمأةلئاع
نيببرحلارثإايكرتونانويلانيب1923ماعتلصحلدابتلاةيلمع(
،هسفنيحلانمامهنألكروتاتأفرعيهنأركذييمأليدجناك.)نيدلبلا
ىهابتييتلئاعنمفرطلااذهناك."يزاغلا"وأ"وطصمخألا"هنعلوقيو
،يدلاوةلئاعنعًايرذجفلتختيتدلاوةلئاع.كروتاتأدلبنمهنأبًاريثك
،لوبنطسايفِشاطناشيننونكسيونورضحتمًابيرقتمهلكيتدلاوءابرقأف
ديلاقتلابةقالعيأمهلتسيلو،تاغلةدعناملكتييتدجويدجناكو
برحيفءاجيذلا)ََةلِب(اشابتعفريركسعلادئاقلانأفرعأ.ةينيدلا
نأملعأ،يتلوفطذنمو.يتدجلٌبيرقًاصِّلخملوبنطساىلإةيموقلاريرحتلا
.قمقشتيزوفلاشيراملاقيقشديفحوهو،انراف–ةبيليفنميمأليدج
يروعشنمرثكأخيراتلاوةسايسلاوحنلوضفبرعشأينلعجهلكاذه
ةمصاعيفشيعيًاصخشتنك.يناثلايروهمجلاةبخنلاليجىلإءامتنالاب
يمتنيو،كينزإيفةينامثعلاةلودلايسسؤمنيبهدادجأمانيو،ةيروهمجلا
يروعش.لوبنطسااونكسدقو،)ناقلبلا(يلمورىلإهمأفرطنمهؤابرقأ
هروذجدتمتدرفيأانتلئاعيفسيلنكلوً،امئاديوقيلمورىلإءامتنالاب
.قرشلاوحن

بدأخيشلاليدعيلرادناشتةرقليلخنأةليوطنينسدعبملعأس
جّوزتدق،نامثعيزاغلاةينامثعلاةيروطاربمإلاسسؤمامحناكيذلاو،يلاع
امدنع.يدروكلانيدلاجاتخيشلاهرصعيفماهلانيدلالجرةنبانم
ىلعُتيأر1991ماعايكرتلهترايزءانثأينابلاطلالجلةمولعملاهذهُتلقن
.ةنسنيرشعلبقناويفلضافليمجهجوىلعهتيأريذلاحرفلاههجو
ديفينل،عبطلابو."ةيدروكًاروذجكلنأًالصأحضاولانم":يللاق



ةنبانمجاوزلاريغنورقةتسىدمىلعطابترايأدوجومدعهليحرش
نمةصاخوةلئاعلايفرطنممظعلليلموريننأو،يدروكلانيدلاجات
نمةداعسلابينابلاطرعشدقل.لايجأةعبسذنمةيكينولاسلايمأفرط
ةتسىلإدوعيوًادجًافيعضناكنإو؛دروكلانيبوينيبمدطباردوجو
.تضمنورق

.مهعميتقادصىوسدروكلابطابترايأيدلنكيمل،ةقيقحلايف
ماعقشمديفىفنملاةايحءانثأيننكلو.مهبينعمجيمدطباريدلسيل

ةيدروكلاةيضقلالوحتامولعممهيدلنيذلارثكأنمًادحاوتحبصأ1971
هلكاذهنممهألاو.كارتألانييراسيلانيبمهتيفارغجومهخيراتودروكلاو
.مهتيضقعميفطاعت

ّحشىدمتكردأيقشمدلاىفنملايفيتايحلىلوألامايألاذنم
يفرعتربتعيكلذل،عوضوملااذهلوحايكرتيفاهيلعتلصحيتلايتامولعم
نيطسلفريرحتلةيطارقميدلاةهبجلاةطساوبقشمديفةيروسدروكىلع
ً.اماعنيعبرأىدمىلعةيضقلاهذهعميتقالعيفلوحتةطقن

بتكميفدروكلانمةثالثتيقتلا،زومتيلايلنمةّراحةليليف
مهدحأناكدروكلايحوحنانقلطناو،نيطسلفريرحتلةيطارقميدلاةهبجلا
ً،اقحالو.هيلإانلصويسو،ءاقللاهيفدقعيسيذلاتيبلابحاصبيرق
،ديمحلادبعقيفرلامسابامهدحأُتبطاخوً،اريثكنيرخآلانينثالاتيقتلا
.]1[زيزعيماحملايناثلاو

مهضعبامهيلإينوفرعنيذلاةيطارقميدلاةهبجلارصانعبطاخيال
اهرثكأوةينيطسلفلاتامظنملاىوقأ؛حتفءاضعألعفيامكخألابقلبًاضعب
اولاقو.قيفرةملكنومدختسيلب،دعباميفاهيلإبستنأسيتلاوًاليثمت
."نايروسنايدروكناقيفر"زيزعوديمحلادبعنع

يدروكلايطارقميدلابزحلادئاقوهديمحلادبعقيفرلانأتفرع
امأ.يكرتلابناجلايفنيبيصنلةرواجملايلشماقلايفشيعيهنأو،يروسلا
.بلحيفيروسلايدروكلايطارقميدلابزحلالثمموهفزيزعيماحملا
يطارقميدلابزحلاناك.مايأةدعلةرايزيفقشمدىلإامهالكءاجو
اذينمألايبرعلايموقلاثعبلاماظنّنإذإ؛ينلعهبشيروسلايدروكلا
الو،ايكرتةسايسهبشتدروكلادوجولراكنإةسايسجهنييكارتشالاهجوتلا
،ىرخأةهجنم،نكلوً.اينوناقيروسلايدروكلايطارقميدلابزحلاربتعي
بزحلااذهءاضعألقتُعيالف،نوفورعمعيمجلانأنممغرلاىلع
.نوفُخيو



تاذيلشماقلايفىوقألاةمظنملاوهتاونسلاكلتيفبزحلاناك
بلحوقشمديفهدوجونعفرطضغكانهناكو.ةيدروكلاةيبلاغلا
ماظنلادوجولااذهبرخيالنأطرش؛دروكلانمريثكلاشيعيثيح
.ماعلا

ال.ربغألادرجألانويساقلبجحفسىلعنائكتينييحدحأدروكلا
هنكسيذلاناكملانأحيحصلانكلو،ةمولعملاهذهةحصىدميردن
رشععساتلانرقلايفناقلبلايفنيينامثعلاةميزهرثإكانهىلإنورجاهملا
لبجحفسىلعنائكتيناريبكناّيحامهنإ.دروكلايحو"نيرجاهملا"يمس
.نويساق

ىلعدروكلامسانودجتالمكنإفً،امدختسمنيرجاهملامساناكاذإو
مسالاناكدقف.ةمدخةرايسوأ،يلخادلقنةلفاحوأ،قشمدةطيرخ
فيك:عراشلايفًادحأمتلأساذإمكنكلو."نيدلانكر"يحلليمسرلا
متلأساذإامأ،ذئنيحنوملكتتامعفرعينلهنإف؟نيدلانكرىلإبهذن
دروكلانميمسرلاةيروسفقوم.هنوفرعيعيمجلاف،دروكلايحنع
.هبناوجضعببيكرتلافقوملاناهبشيةيدروكلاةيضقلاىلإاهترظنو

لهسنمدروكلايحثيحنويساقلبجىلإرظنأتنكامدنع
هسفنعافترالابامهنإ.نطلآلبجوةرقنأةعلقطيحمبههبشأتنك،قشمد
يلادبو.ناتهباشتمتافلاخماتقطنمامهنأامك،هسفنربغألانوللابوً،ابيرقت
ءايحأنمًاعضاوتمًايحلقألاىلعوأً،اريقفًايحديعبنمدروكلايح
ةرقنأيفتشعيرابتعابنيفولأمدروكلايحونويساقلبجيلادب.قشمد
.ىفنملايفيتلحريفىلوألاةطحملاتناكثيحقشمدىلإلصأنألبق

انأوزيزعيماحملاوديمحلادبعقيفرلا–ةصاخةرايسانبكرامدنع
نيحو.دروكلايحىلإنوبهاذاننأفرعأنكأمل،قيرطلايفانقلطناو–
ةهاتملاهبشتةقيضةقزأربعوةريثكتافطعنمكولسدعبكانهىلإانلصو
ىلإانباهذنأكو.ءاقللالجأنمناكملااذهاندصقاذاملفرعأنكأمل
لكشبةيروسيفميقيوايكرترداغيسايسبراهنيب–ءاّقللدروكلايح
بجي–اهدلبيفةينوناقتسيلةيموقةيلقأتامظنمةداقو،ينوناقريغ
.ضومغلانمةحسملمحينأ

يننأتدقتعاءاقللاهيفمتيذلاتيبلابحاصىلإينافرعامدنع
رورملبقو،سولجلاةفرغيفلجرلابرظنلاتققد.أطخمسالاتعمس
يدروكلارعاشلاهنإ.حيحصهتعمسيذلامسالانأُتكردأليوطنمز
"دروكلاتمكحمظان"ةيسايسلاايكرتةطشنأيفهمسابتعمسيذلاريبكلا



.نيوخركجفيضتنك.نيوخركج
املكيننإىتح.نيوخركجتيبىلإيتارايزرركتتسدعباميف

عتمتسأتنك.هدنعُتيبأُتنكتوريبيفيتماقإءانثأقشمدىلإتبهذ
دروكطاسوأو،ايكرتيفيدروكلايسايسلالاضنلاخيراتلوحهعمثيدحلاب
ركجناك.ريثكلاهنمتملعتيننأدقتعأوً،امومعةقطنملادروكوقارعلا
ًاميكحًالجرربتعيناكو،هيلإتفرعتامدنعهرمعنمنيعبسلايفنيوخ
.هرمعنمنيرشعلاوةثلاثلاوأنيرشعلاوةيناثلايفيسناموررئاثلةبسنلاب
.هنمهتفرعوهايإهتلأساممريثكلاكانهناكدقل

يتلاةيرسألاةايحلاءفدينحنميًاردانًاناكمنيوخركجتيبًادغ
،اهبعالأوايديماهامسأيتلاةببحملاةريغصلاهتديفححزامأتنك.اهتدقتفا
نيوخركجةديفحةيمستو.مهدادجأنييديملانوربتعيدروكلانأملعأو
ةفداصمردانلانم.تيبلايفيموقلايعولاةوقىلإريشيايديممساب
نيوخركجنباايديمدلاوناك.يروسلايبرعلاطسولايفايديممسا
يفيتأيناكامدنعهتيقتلاتنكيننأفداصو،نالوجلاةهبجيفًادنجم
،يروسلاشيجلاةينبلوحةراحثيداحألدابتنانك.تيبلاىلإتازاجإ
تاعفترميفةمدخلاو،ليئارسإدضبرحلاو،شيجلااذهيفدروكلاعضوو
ةينيطسلفةدعاقيفيدوجوببسباهتيفارغجوةقطنملافرعأتنك.نالوجلا
دوجولبايسنابقفدتيانثيدحناك،ببسلااذهل.ةنيعمةرتفلنالوجلايف
.اننيبةكرتشمرومأ

نميناثلادقعلايف.نمثبردُقيالًايحًاخيراتنيوخركجناك
ةينبلّكشتءانثأتماقيتلا1925ماعديعسخيشلاةضافتنابكراش،هرمع
ىربكةيدروكةضافتنالوأربتعتيتلاةثداحلاهذهترولبت.ايكرتيفماظنلا
ةيعجرةينيدةكرحاهنأىلعكارتألانحنانناهذأيفةيروهمجلانالعإدعب
يتلاةيتفلاةيروهمجلافاعضإزيلكنإلافدهناكو،زيلكنإلااهءاروفقو
انوملعاماذه.اهميسقتوينطولالالقتسالابرحيفمهتجرخأومهتمزه
.هايإ

ناكهنإىتحً.ايئاهنينيدلاركفلابهلةقالعالنيوخركجنكلو
ً.ايراسيهتفصب]2[نوبيوخيسسؤمدحأناكدقفً،ايراسيهسفنربتعي
ببسب.كانهعرعرتودايديمبرقدلودقو،سومخيشيقيقحلاهمسا
مل،ةيرسلانوبيوخةمظنميفهطاشنمث،ديعسخيشلادرمتيفهتكراشم
ىلعو1930ماعذنمو.ةيروسىلإبرهو،ايكرتيفشيعلاعيطتسيدعي
يفةيدروكلاةكرحلابكراشو،ايكرتهمدقأطتملًابيرقتةنسنيعبرأىدم



ةيدروكلاةكرحللًايحًاخيراتنيوخركجناكدقو.ةيروسوقارعلانملك
ً.ارعاشهنوكىلإةفاضإ،لودةدعيفةرشتنملا

.نيلئافتملانييديلقتلانيرشعلانرقلاييراسينمنيوخركجناك
يفابوروأىلإطسوألاقرشلايترداغملبققشمدىلإتوريبنمُتبهذ
عنطصملؤافتبهلتلق،عادولاءانثأ.هعدوأنألجأنم1973ماععلطم
نألمآو،لمألادقفيالأهيلعو،ايكرتىلإمويتاذًاعيمجدوعنساننإ
دقف.هيلإلقتنيملعادولاةظحللقثنأك.ايكرتيفةمداقلاةرملايفيقتلن
نملب،ةرقنأوألوبنطسايفطقفسيلمتينأنكميءاقللاّنإلاق
كلتىلإباهذلابًالئافتمناكوً.اضيأنارهطوأدادغبيفنوكينأنكمملا
بهذيسهنأنمًاقثاوادب.نسلابنعاطهنأنممغرلاىلعةنكمألا
يتلاقارعلانمًاءدب؛دروكلااهيفشيعييتلااهلكلودلاىلإةلوهسب
ريثأتتحتشيعتيتلاايكرتو،هاشلامكحتحتناريإىلإثعبلااهمكحي
.ةنكمألاكلتيفمهقوقحىلعنولصحيسدروكلانأينعياذهو،ركسعلا
ناكدقو،مايألاكلتىريسهنأدقتعأهمالكينلعج،هّنسنممغرلاىلعو
.لؤافتلانمةعرجبينقحىلعًالماعمالكلاكاذ

نيدلجملاتذخأدقو.نيدلجمنمفلؤملاهناويدينادهأانلاصفنادنع
نممهألانكلو،ةيدروكلابمويتاذامهأرقأنألمأىلعزازتعاورخفب
دروكلانمريثكلاهبظحيملميظعزايتمابتيظحيننأبيروعشوهاذه
هنأدعباميفتملع.ةيناثهفتاهأوأنيوخركجقتلأملو.ملاعلايف
ملوهكوتسيفتامو،تاونستسبكاذريخألاانئاقلدعبديوسلايفنكس
.هرمعنمنينامثلاوةيداحلايفوهو

يملعتنمرثكأينهذيفديقعتلاريثتتناكهعميثيداحأنأركذأ
.تاباجإلانمرثكأةلئسأريثتو،ةديدجءايشأ

نيوخركجتاداقتنابةقلعتملاكلتتناكةلئسألاكلتسأرىلع
قيفرلاو،هتيبيفينفاضتساوتارمةدعبلحيفهترزيذلازيزعيماحملاو
الملل،توريبيفلوطألايافنمءانثأهتيقتلاامًاريثكيذلاديمحلادبع
رعاشلاويروسلايدروكلايطارقميدلابزحلاةداقمهتي.ينازربىفطصم
بزحلاقحسهنأبينازربىفطصمالملانيوخركجريبكلايدروكلا
.ايكرتيفيناتسدروكلايطارقميدلا

ةرادصلتحتةيروطسأةيصخشءانثألاكلتيفينازربىفطصمناك
ماظنلادضناتسدروكلابجيفهلاضنلالخنمةيدروكلاةينطولاةكرحلا
ةصاخو،هليدروكيأداقتنالبقتييلقعنكيمل.دادغبيفيبرعلايموقلا



تناك،اذهقوف.يدروكلايطارقميدلابزحلامسالمحيبزحتادايق
ناكدقف،يناتسدروكلايطارقميدلابزحلانمفقوملابقلعتتتاداقتنالا
يفيناتسدروكلايطارقميدلابزحلاربتعييروسلايدروكلايطارقميدلابزحلا
ً.اقيقشًابزحايكرت

يطارقميدلابزحلادئاقيشتلأديعسّنإ،يلهوَوَرامبسحب
ناتسدروكىلإأجلو،يركسعلاراذآ12ماظننمبرهايكرتيفيناتسدروكلا
يكرحلاهمساايكرتنمرخآيدروكديىلعكانهلُتقدقو،قارعلا
ينازربالملارمأ،اذهرثإ.قربوطيزمرقديعسروتكدلاوهو؛نافيشروتكدلا
.مادعإلابهيلعمكحو،نافيشروتكدلالاقتعاب

عضودقو،"نيديعسلاةثداح"ىمسيامكانهنأدعباميففرعأس
اهئاقبواهزغلكفمدعنممغرلاىلعةيضقللًاصيخشتنويروسلادروكلا
دعبو.يشتلأديعسلتقمءاروينازربىفطصمالملافقو:تاعقوتلاروطيف
يزمرقديعسروتكدللةمهتلالّمح،يشتلأديعسينازربالملاىّفصنأ
ةكرحلاءاقبإوهاذهلكءارونمهفدهناكو.هنمّصلختو،قربوط
دروكةسفانمنودلوحياذهبو،دئاقوسأرنودنمايكرتيفةيدروكلا
.هلًاددعرثكألاايكرت

فرعأتنك.رثكأيلقعشّوشلبً،ايئاهنريسفتلااذهينعنقيمل
ًاوضعناكدقفً،ايصخشيشتلأديعسىلعفرعتأملتنكنإو،نيديعسلا
يننكلو.لامعلابزحتاعامتجايفهتفداصدقو.ايكرتيفلامعلابزحيف
يفيناتسدروكلايطارقميدلابزحلاسيئرهسفنتقولايفهنأفرعأنكأمل
نميولعقربوطيزمرقديعسروتكدلانأدعباميفملعأسو.ايكرت
يناتسدروكلالامعلابزحروهظىتحةرثؤمتيقبةيدروكةيصخشومسريد
طباورءاضعأناكو.حلسملالاضنلاةركفىنبتنملوأوهو،ةحاسلاىلع
يشتلأربتُعيببسلااذهل."نوينافيشلا"مسابنوفرعيةيروثلاةيقرشلاةفاقثلا
لتقمدعبتلكشتيتلاةيروثلاةيقرشلاةفاقثلاطباورليونعملادئاقلا
.ليلقبقربوطيزمرقديعسروتكدلا

خيراتلوحةعنقمتاريسفتنييروسلادروكلاةداقىدلنكتمل
قارعلاوايكرتيفدروكلانيبتاقالعلاو،ايكرتيفضماغلاةيدروكلاةكرحلا
كردأيلعجبتناكيلةبسنلابةيمهأرثكألامهتمهاسمنكلو،ةيروسو
دبعقيفرللناك.يرظنلالكشلانمرثكأيلمعلكشبةيدروكلاةيضقلا
دحأيفذئنيحريهشلادنارتسقدنففلختيبيفنكسيخأنباديمحلا
لزـنيناك.توريبةنيدمزكرمارمحلاعراشىلإةيدؤملاةيعرفلاعراوشلا



بزحلالثممةفصبلجرلاكلذّيلإمُِّدقدقو،توريبروزيامدنعهدنع
ميخمنمًانايحألزنأامدنعهيلعجّرعأتنك.يروسلايدروكلايطارقميدلا
ءيجمدعومهنمفرعأو،ةنيدملازكرمىلإنيينيطسلفلانيئجاللةنجاربلاجرب
.توريبىلإديمحلادبعقيفرلا

نانبلةرداغمىلعيمزعءانثأو،1973ماعنملوألاعبرلايف
ديمحلادبعقيفرلاتيقتلارمألااذهبيترتيتالواحمو،ابوروأىلإباهذلاو
ناك.ينابلاطلالجءاقلببغرأتنكاذإامعةأجفينلأسو،ىرخأةرم
لوانتننأنكمياننإلاقو،ينعهلاوكحدقو،توريبيفينابلاطلالج
.هلباقأنأتدرأاذإدحألامويًاعمروطفلا

لالجناك.حارتقالااذهيعامسىدلًاريثكتلعفنايننأفرتعأس
وهو،يدروكلادرمتلايفينازربىفطصمالملادعبيناثلامسالاينابلاط
هنوكنمسيلهمساُتفرعدقو،ةيواملاًاديدحتوةيكارتشالاهاؤربفورعم
تناكيتلاةيكرتلاةفاحصلانملب،ينازربىفطصمالملادعبيناثلامسالا
ماعينازربدضاهضاخيتلاقاطنلاةقيضةيدروكلابرحلارابخألقنت

ةيصخشىلعفرعتللتسمحت،اذل.قارعلايف1966ماعمث،1964
.اهعمروطفلالوانتوًايملاعةفورعم

ةورذيفموحأُتنكنيتنسلبقضرألاكلتيامدقتئطوامدنع
ىلع؛لبقتسملابنيلئافتملايكرتلاراسيلادارفأدحأتنك.ةيسنامورلاةيروثلا
زازتعالابرعشأتنكيننأامك،يرسلالمعلاىلإهباحسنانممغرلا
لجأنمنيلتاقملادحأيسفنًاربتعم؛ةينيطسلفلاةمواقملاىلإيمامضناب
تنكينابلاطلالجىلإفرعتلاحارتقاتيقلتامدنعيننكلو.ملاعلاةيرح
يأسراميالًاديحواهجراخيقبوايكرتيفتقحسةكرحىلإًايمتنمًارصنع
ديدجقفأوحنعارشحتفىلعلمعيًادرفُتنكً.ابيرقتةيميظنتتايلاعف
.ةيسايسةهجيأّلثمأالو،ةايحلايف

تاجاجتحالاميظنتسأرىلعناكيذلاشمزغزينديقيدصمدُعأ
ًازمرهتفصبرهتشاو،1968ماعلوبنطساةعماجنمتقلطنايتلاةيبالطلا
نيذللانالصأفسويونانإنيسحهيقيفرعم"68ليج"يمساملًادلاخ
تقحُس.ةرقنأيفةينقتلاطسوألاقرشلاةعماجتاجاجتحايفامُهتكراش
.نوجسلايفًابيرقتمهعيمجكانهيئاقدصأجُزو،ايكرتيفةيروثلاةكرحلا
ةيكرتلاةيروثلاةكرحللًالثمميتفصبينيقتلينأينابلاطلالجديريو
قرشلايفنييروثلاةدحوعورشمىلعلمعلالجأنمعمتجنساّنك.اهتداقو
ً.ادحألثمأنكأمليننكلو.ةيلايربمإلادضطسوألا



ماعلانمناسينرهشلئاوأيفدحألامويديمحلادبعقيفرلاُتيقتلا
،ارمحلاعراشيفريصقريسمدعبو.هيفلزـنييذلاتيبلايف1973

،تيببابانعرق.تاداسلاعراشهاجتابًادجفولأمقاقزىلإانفطعنا
انلخدأامدنعو.هيفًاغلابمهلاعفنايلادبةماقلاعبرلجربابلاحتفف
يتلاةيبرعلاثدحتأتنك.ضيبلليليضفتةيفيكنعةيزيلكنإلابينلأس
.ةيزيلكنإلابثدحتلاىلعرصيوهناكو،يدلةقلطتحبصأوًاريثكتروطت

ةماقلاليوطلجرىلعيانيعتعقو،ةفرغلابابةبتعتربعامدنع
.ديدشراقووتمصبًاسلاجناك.نيدوسألانيبراشلاضيرعرهظملابيهم
تلقو.يروطسألالابجلارقصةكرمشبلانوكينأبجياذكه:يسفنلتلق
ترعشدقو.اهيلإلصويتلاةرهشلاقحتسيينابلاطلالجنإيسفنل
سكعىلعضيبلليليضفتةيفيكنعينلأسييذلالجرلانمقيضلاب
ىلعفرعتلابةديدشةبغريدلتناك.ةكيرألاىلعسلاجلابيهملادئاقلا
ديرأفيكهتبجأمداخلانمصلختأيكلو.ةكيرألاىلعسلاجلادئاقلا
.خبطملاىلإةعرسببهذف،ضيبلا

ِلابيملهنكلو،ةيبرعلابهتبطاخو،ةكيرألاىلعسلاجلليديتددم
ةدودمملايديحفاصيلهديدمءانعهسفنفلكيملو.هملكيملًادحأنأكو
انأوديمحلادبعقيفرلاىلإينيعفرطبُترظن.ينبجيملهنإىتحو؛هل
نإيسفنلتلقو،دروكلاتاداعىدحإُتقرخدقتنكاذإاميفركفأ
هفرعيالصخشعمةميمحةقالعبلخدينأنكميالًاميظعةكرمشبدئاق
يتلاةكيرألانعهكرحتمدعودئاقلامامتهامدعنميسفنتحرأوً،اروف
.ةعيرذلاهذهعارتخاباهيلعسلجي

ملةكيرألاىلعسلاجلادئاقلانكلو،ةدئاملاىلإتيعُدو،يضيبءاج
،ينابلاطلالجعمروطفلالوانتأستنكاذإ.ةدئاملاىلإِتأيملو،كرحتي
ماعطلايلمّدقييذلاصخشلانأتفرعً،اريخأ؟ةدئاملاىلإيتأيالاذاملف
دعب،نكلو.ينابلاطلالجوهةيزيلكنإلابثيدحلاىلعُرصيوةدئاملاىلإ
ً.ادجليوطتقو

ً؟اذإةكيرألاىلعسلاجلاكاذنم،ٌنسح
الوةيزيلكنإلاالوةيبرعلاملكتياليذلاينابلاطلالجسراحهنإ

.ةيدروكلاىوسمهفي
،تاونسدعبلوألاانئاقللوحةصقلاكلتبينابلاطلالجترَّكذ

.ةمخفلاهمئالويفهفويضلاهيوريةفرطتدغو
تاكرحلالوحمويلاكلذيفيعمهثيدحءانثأينابلاطلالجزّكر



عضولاناك.اهنيباميفلصاوتلاو،طسوألاقرشلالودفلتخميفةيروثلا
اهؤاضعأعِدُوأوتقحُسةيروثةكرحّلثمأتنكدقف،يتيوازنمًابيرغ
ةيفيكلايحراتحأتنك،ةصرفلايلتحنساّملكو.ةيكرتلانوجسلايفمهألا
يفامكدوجواهلدعيملايكرتيفةيروثلاةكرحلانأبو،ةقيقحلابهرابخإ
يننأينابلاطلالجتغلبأو،اهنيحًايرورضًاعضاوتتيدبأولنكلو،قباسلا
.اذهلعفأملكلذل،ىنعميأيمالكلىقبينلفيسفنىوسلثمأال
يفءادغلالوانتينابلاطحرتقا،اهدعبً.ابيرقترهظلاىتحانثيدحرمتسا
لخادةدتمملاتوريبيفةشورلاةقطنمىلإةريصقةفاسمانرس.جراخلا
.معاطمةلسلسيوحتوثلثملكشبطسوتملارحبلا

الوةشورلاىلإتئجاملكاهيلإرظنأتنكيتلامعاطملادحأانلخد
يبيجبحصألاىلعوأ،يبيجيفيتلادوقنلاىلإًارظناهبتعأنأبركفأ
ىلعلطملامعطملاكلذمامأنمتررماملكتنك.دوقنلانميواخلا
هبحاصنأل"موجنلا"ينعييذلايكرتلاهمساةجيتنيلوضفججأتيرحبلا
يكرتهمسامعطمىلإينبحطصادقينابلاطلالجنأيلنيبتدقو،يكاطنأ
.تالماجملالجرهنأًاقحالفشتكأسو،يلةلماجملانمعونك

تاونسلالالخاذهيلدكأتيو–ًاضيأمويلاكلذيففرعأسو
،ماعطلاةدئامىلإسولجلابًاريثكعتمتسيينابلاطلالجنأ–ةقحاللا
يفهانأدبيذلاانثيدحنععوضوملاجرخ.فئارطلانمريثكلايوريو
يدروكلالاضنلادئاقينازربىفطصمالملانعينابلاطلالجثّدحت.تيبلا
لكشبهلكملاعلادروكلىلوألاةيصخشلاو،ةرتفلاكلتلالخقارعلايف
.رخاس

ىفطصمالملالهجىلعّلدتيتلافئارطلانمددعبهثيدحىذغ
ءانثأينابلاطنمهتعمسامبترثأتيننأيعدأنل.هقيدصتنكمياليذلا
ةيدروكلاةكرحلاةينبنعريثكلاتفرعيننأبترعشيننكلو،كاذانئادغ
ةفصهلينابلاطنألكلذو،ةعاّدخلاطسوألاقرشلاةسايستايصوصخو
ناك،رخآريبعتبوأ،نانبليفينازربىفطصمالمللًالثممناكوهف،ةيمسر
.قارعلايفيناتسدروكلايطارقميدلابزحللًالثمم

لمعيكلتانئاقلةرتفيفناكينابلاطلالجنأملعأس،تاونسدعب
ةهبجلاعمةصاخو؛ةينيطسلفلاةمواقملاعمةيوقةقالعسيسأتىلع
ناكدقف.شبحجروجةدايقبيسكراملاحرطلاتاذنيطسلفريرحتلةيبعشلا
براقتلاىلعةيولوألابيجولويديألايراسيلابراقتلاىظحينأضرتفملانم
ةرتفيفةيملاعلاةيعويشلاةكرحلانكلو.ينابلاطىلإةبسنلابيموقلايولقألا



ينابلاطناكو،نيصلاوتييفوسلانيببيهرلكشبةمسقنمتناكانفراعت
.غنوتيستوامينيصلاميعزلاةيؤرىلإبرقأ

ناكانيقتلااملكاننأيهو؛مايألاكلتىلإدوعتةكرتشمةطقنةمث
ةملكلاهذهو؛"ةشتنوت"لوقيهلوحنمليبفّرعينيحو."ةشتنوت"ينبطاخي
دقو،1973ماعلدوعيانفراعتّنإلوقلالمهيالو،"قيفرلا"ةينيصلابينعت
رارمتسالًادنتسم1973ماعلئاوأارمحلاعراشيفكاذلوألاانؤاقللّكش
.اهقمعوةقالعلا

ثيداحألاىلإعامتسالاواهتايفلخوةينطولاةكرحلاخيراتليتءارقعم
ينازربوينابلاطنيبفالتخالاروذجتفرع،اهيفيثحبو،اهلوحةيراجلا
اهنيحفرعأتنكولف،امهنيبتاقورفلابملعىلعُتنكامهمو.هداعبأو
رادقمبولوتشهُدامل،كلتتوريبمايأيفامهنيبلصفتيتلاةيصوصخلا
.ينازربىفطصمالملالوحينابلاطيلهاوراّممةرذ

تسسأةريبكةلئاعىلإهروذجدوعتو.1933ديلاومنمينابلاطلالج
دقو،ةيرداقلاةيكتلايهو،كوكركيفةينابلاطلاةيكتلانورقةثالثلبق
ةيسايسلاهتايحتأدب.نيمهملاهقفلاوبدألالاجرنمريثكلااهنمجرخ
ةياهنلبقيأ؛هرمعنمةرشعةسماخلاوأةرشعةعبارلايفناكنأذنم
.نْيلهذمطوبهودوعصلةيسايسلاهتناكمتضّرعتو،يضاملانرقلاتاينيعبرأ
هلوخدو،ةقلحزملاةيطسوألاقرشةسايسلاةيضرأىلعفوقولانمهنّكمت
.ةبوجعأةيقارعلاةيروهمجللبختنمسيئرلوأكخيراتلا

ةطيرخلانمَيحُمبعشللثممكاذههزاجنإربتعي،اذهقوف
تافيصوتلا.هتبهوموةيسايسلاهتنورمىلعءيشلكلبقًاليلد،ةيسايسلا
بناجبسكعتًانايحأهؤافلحونويسايسلاهموصخاهمدختسييتلاةيبلسلا
حاجنلاىلإهتلصوأوً،افقاوىقبيهتلعجيتلا"ةيرحسلاةطلخلا"اهبناوجنم
ً.اضيأهبعشحاجنو،يصخشلا

نسيفقارعلايفيناتسدروكلايطارقميدلابزحلاىلإينابلاطبستنا
رهظ.1947ماعيأ،ماعببزحلااذهسيسأتدعبكلذوً،ادلواهيفدعي
بزحللعرفك1946ماعقارعلايفيناتسدروكلايطارقميدلابزحلا
بزحلانكيمل.1945ماعسسأتيذلايناريإلايناتسدروكلايطارقميدلا
وههلثممو،يناريإلايناتسدروكلايطارقميدلابزحللًاعرفناكلب،ًالقتسم
يفميقملاينابلاطلالجامحدعباميفنوكيسيذلادمحأميهاربإ
.نييقارعلادروكلليفاقثلاويسايسلازكرملاةيناميلسلا

ىلعةيدروكلاداباهمةيروهمجتسسأت،ةيناثلاةيملاعلابرحلادعب



ةحاسنمدمحميضاقنلعأ،1946يناثلانوناك22يفف.ةيناريإلايضارألا
،ةيدروكلاةيروهمجلاسيسأتناريإيفةيدروكلاداباهمةنيدميفارشتراشت
تناك.ثيدحلاخيراتلايفةيدروكةلودلوأاهرابتعابخيراتلاتلخدو
نمفالآةدعنعةرابعةيدروكلاداباهمةيروهمجلةحلسملاتاوقلا
دعبناريإناتسدروكىلإاولقتناينازربىفطصمالملاةدايقبدروكلانيلتاقملا
سيئرنّيُعو،"لارنج"ةبترينازربىفطصمحنُم.قارعلايفمهدرمتقحس
بزحلاوهفيسايسلاةلودلادومعامأ.ةيدروكلاداباهمةيروهمجناكرأةئيه
.1945ماعسسأتيذلاناريإيفيناتسدروكلايطارقميدلا

ةيناريإلايضارألاىلعبرحلادعبةيدروكلاداباهمةيروهمجتسسأت
باحسنادعبنكلو.اهيفًادونجعضويذلايتييفوسلاداحتالاةيامحتحت
ةيتاذلاةرادإلاتراهنا،ةريصقةرتفببرحلانابإناريإنمتييفوسلادونجلا
داباهمةيروهمجعمنمازتلابتنلُعأيتلاةيطارقميدلاناجيبرذأةيروهمجل
نوناك17يفةيدروكلاداباهمةيروهمجتراهنا،اهرايهنادعبو.ةيدروكلا
لوحيلةمواقمنودنممالستسالابًارارقدمحميضاقذختا.1946لوألا
لارنجلاتاوقتداع،اذهرثإ.ناتسدروكيفةرزجمناريإهاشباكترانود
يراكهةقطنمتلخد،كانهءاقبلاعطتستملامدنعو.قارعلاىلإينازرب
عمةكرتشملادودحلاربعتمدقتو،ديدجنمناريإىلإتربعاهنمو،ةيكرتلا
داحتالاوناريإنيبدودحلامسرييذلارهنلاتربعو،لامشلاوحنايكرت
ةعومجمعمدمحميضاقمدُعأ.يتييفوسلاداحتالاىلإتأجلو،يتييفوسلا
يفىفنمةايحينازربىفطصمأدبو.1947راذآيفداباهميفهئالمزنم
.نيعألانعباغو،ناتسكبزوأيفاهمظعمىضقيتييفوسلاداحتالا

ةريصقةدمدعب.طبضلابةرتفلاهذهيفينابلاطلالجةايحتأدب
لوؤسمادغيقارعلايناتسدروكلايطارقميدلاداحتالابزحهلوخدنم
قجنصيوكيفىلوألاهتساردتاونسدعبو.بزحلااذهليبابشلاميظنتلا
يملاعلابابشلارمتؤمبكراش.دادغبةعماجيفقوقحلاةساردعباتليبرأو
ةيعويشلاةكرحلاخيراتيفةماهةناكمهلو،1955ماعوسراويفدقعنملا
ةداقلاىلإفرعتو،نيصلاووكسومىلإبهذ1958ماعيف.ةيملاعلا
يذلاينازربىفطصمالملاىقتلاوكسوميفهدوجوءانثأّهنأامك،نيينيصلا
ً.اماعرشعدحأذنمىفنملايفشيعي

ينازربلسامتلوأينابلاطلالجبينازربىفطصمالملاءاقلربتُعي
يفتقولاكلذيفينازربناك.ناتسدروكهكرتدعبةيدروكلاةكرحلاب
يف.هرمعنمنيرشعلاوةسماخلايفينابلاطو،هرمعنمنيسمخلاوةسماخلا



ديقعلاحمسدقو،يومدبالقنابقارعلايفةيكلملاىلعُيضق،ماعلاكلذ
نكلو.ةطلسلاىلإهلوصودعبقارعلاىلإةدوعلابينازربلمساقميركلادبع
تعلدنا1961ماعيفف.قارعلايفيدروكلا–يبرعلالسعلارهشلطيمل
.ينازربىفطصمةدايقبةحلسملاةيدروكلاةضافتنالا

أدبةريصقةرتفلالخو،لامشلاىلإينابلاطلالجلقتنا،اذهرثإ
نمتعمتساً.ايروطسأًادئاقهرابتعاببرحلايفعملدقو،ةكرمشبلاميظنتب
صصقل–هترمأتحتاوبراحنيذلاحالسلابهقافر–ىمادقلانيبراحملا
.ةيمامألافوفصلايفبراحتاهدوقييتلاتادحولاتناكفيكو،هتالوطب

رودلابهزّيمتوهةيدروكلاةكرحلايفينابلاطلالجةميقنمعفرام
ماعةرهاقلاىلإبهذّهنإثيح.يركسعلاهرودنمرثكأيسامولبدلا

يذلارصانلادبعلامجرصمدئاقىقتلاو،ةيدروكلاةكرحللًالثمم1963
بسكو،يبرعلاملاعلايفةديحولاةمهملاةيسايسلاةيصخشلااهنيحربتعيناك
.ةيدروكلابلاطمللذئنيحهمعد

ءابعأىلإينابلاطتاحاجنلّوحتةيناكمإلتفالجذومنلوأاذهناك
يطارقميدلابزحلايفعيرسلاهمدقت.هفعضطاقنلثماهلثم؛ةيسايس
دبعىدلهققحيذلاريثأتلاو،ةيركسعلاهتاحاجنىلإةفاضإ،يناتسدروكلا
ةقرفلاروذبومنىلإةعمتجمتّدأ"دروكلامسابقطانلا"هتفصبرصانلا
لوقيناكيذلاو،ًالصأينازربىفطصمالملانيبوهنيبةدوجومتناكيتلا
.هنباكهبحيهنإامنمزيف

ينازربىفطصمالملانيبةيدروكلاةكرحلايفنافلتخمناطخزرب
ىفطصمالملاناك.يضاملانرقلاتاينيعبرأطساوأذنمدمحأميهاربإو
فوفصنميعامتجالاهمعددمتسيو،ةظفاحملاةيديلقتلاةينبلالثميينازرب
ًايندمًايراسيناكدقفدمحأميهاربإامأ.رابكلايضارألايكالمورئاشعلا
ةيدروكلاندملاءانبأنمهنوهبشينيذلابطاخيناكدقوً،امهمًافقثمو
ينابلاطلالجاطخنأذنموً.اثيدحرهظتتأدبيتلاةبخنلاو،نيملعتملا
برقلااذهو،دمحأميهاربإنمًادجًابيرقناك،ىلوألاةيسايسلاهتوطخ
.هلًارهصهلعجيس

ىفطصمالملاناكنيح1958-1947يماعنيبامةدتمملاةرتفلايف
عمتجاةيدروكلاةكرحلانعًامامتًاعطقنميتييفوسلاداحتالايفينازرب
.يعويشلاويناتسدروكلايطارقميدلانيبزحلانمنويقارعلادروكلانويسايسلا
ربتعييناتسدروكلايطارقميدلابزحللماعلانيمألادمحأميهاربإناك
ىفطصمالملانيبخرشلارمتسادقو،ً"ايعاطقإً،ايعجرً،اينيمي"ينازربىفطصم



ماعتعلدنايتلاةضافتنالادعبيناتسدروكلايطارقميدلابزحلاوينازرب
مسرو،بزحللًاسيئرينازربىفطصمالملارارمتسانممغرلاىلع؛1961

.ةيقارعلاةيدروكلاةكرحلاحمالمخرشلااذه
ةيدروكلاةينطولاةكرحلانعتاماسقنالاوةيبزحلاتابذاجتلابغتمل

يفينابلاطلالجمسادوعصعمف.اهلكاهيلعنوعزوتييتلالودلايف
يناتسدروكلايطارقميدلابزحلاأدب،لهذملكشبةينطولاةيدروكلاةكرحلا
مل.تاينيسمخلارخاوأذنمينابلاطلالج–دمحأميهاربإقيرفىّمُسي
نمينابلاطلالجودمحأميهاربإوةهجنمينازربنيبيلكشقرفزربي
ىلإهتدوعدعبينازربىفطصمالملااهلعشأيتلاةضافتنالاءانثأىرخأةهج
فقوتدنعنكلوً.اضيأجهنلابقرفكانهنكيملامك،1961ماعقارعلا
هبماقيركسعبالقنابمساقميركلادبعطاقسإرثإ1961ماعةضافتنا
ةيدروكلاةكرحلايفجهنلافالتخازرب1963ماعنييرصانلاونييثعبلافلاحت
.حضوألكشب

ةقطنملادروكىلعهمساينازربىفطصمالملاضرف،ةضافتنالالضفب
ينابلاطلالجودمحأميهاربإعضولصودقو،ً"ايموقًادئاق"هرابتعابًاعيمج
عملصاوتلااأدب.بزحلايفءاقبلانمنكمتلاهعماعيطتسيمللاحىلإ
اذهو،اهيلعالصحيتلاةوقلاةجيتنبزحلاةدايقةعجارمنودنمدادغب
نيبوينابلاطلالجودمحأميهاربإقيرفنيبًامامتةعيطقلابلجام
ادغيذلابزحلالصودقو.هبزحلةيزكرمةنجلينازربلّكش.بزحلا
دمحأميهاربإأجلو،ينازربهبسكيذلاحلسملاعارصلاةجردىلإنيسأرب
.ناريإىلإينابلاطلالجو

،دادغبماظندضينازربنمبارتقالاباهتحلصمناريإةيؤرةجيتنو
،1965ماعًايرهاظةيدروكلاةكرحلايحانجنيبمجانلاخرشلاتحلصأ
طرشقارعلاناتسدروكىلإينابلاطلالجودمحأميهاربإيئانثلاداعو
.ينازربهددحييذلاناكملايفةبقارملاتحتامهتماقإ

سكعناثيح؛عسوأقاطنىلعةنسدعبنيفرطلانيبعارصلاعلدنا
هاشماقأامدنعف.ةيدروكلاةينطولاةكرحلاىلعيميلقإلاويلودلاباطقتسالا
عمةيوقتاقالعليئارسإوةيكيرمألاةدحتملاتايالولانمموعدملاناريإ
ناذللاينابلاطلالجودمحأميهاربإيئانثلالخد،"ظفاحملاينيميلا"ينازرب
ماظنعمةقالعبةيدروكلاةكرحلالخادً"ايراسي"ًايجولويديأًاروحمنالكشي
ترّيغت.يتييفوسلاداحتالانممعدبًايكارتشاهسفنربتعييذلادادغب
تاوقوينازربتاوقنيبحلسملاعارصلاراجفنادنعو.1963ماعتانزاوتلا



ةرمينازربعمةنراقمًافيعضّدُعييذلاينابلاطرسخ1966ماعينابلاط
.دادغبىلإبحسناو،ىرخأ

نموينابلاطبقصلأو.ةوقلاةلئاهةقروينازربديبعضوروطتلااذه
"مهنودانيينازربراصنأأدبو،"نئاخ"ينعتيتلا"Cahş"ةمهتهعم

Cahş66"فافختساةربنعم"نييلالج"وأ.
ماعىتحدادغب–ينابلاطروحمدضنارهط–ينازربروحمرمتسا
ينازربىفطصمالملانيبتعِّقُويتلاةيخيراتلاةدهاعملانكلو،1970

ضرألاىلإةيناثةدوعللينابلاطلالجمامأبابلاتحتف1970ماعمادصو
.ينازربةدايقباهتكرحوةيدروكلا

.ةلحرملاهذهتوريبيفهبيئاقلوينابلاطلالجىلإيفرعتفداص
،ماوعأةثالثذنمينازربىفطصمالملاعمًاحلاصتمينابلاطلالجودبي
–بيرقلاينابلاططيحمنمفرعأسو.هليمسرلالثمملاةفصلمحيو
نعداعتبالاوهتوريبىلإءيجملاهرايتخاببسنأ–ةليوطتاونسدعب
نأنكميلايتغاةلواحملهضّرعتلامتحانمصلختلاو،ىفطصمالملاةباقر
.هدضاهمظني

دروكلاعفد،كوكركببسب1970ماعلينازرب–مادصقافتاطوقس
–ناريإ–اكيرمأروحمداع،انهو.1974ماعةيناثحلسملادرمتلاىلإ
اهبناوجنمبناجبةيدروكلاةضافتنالاتناكدقل،ةوقبةيناثلكشتللينازرب
رثإاهرودمظاعتيتلاكبوألاةمظنميَوضُعجيلخلايفرطيتوقنيبًابرح
.1973ماعةيليئارسإلا–ةيبرعلابرحلا

يتلاو،كبوألاةمظنميفرخآلاوضعلارئازجلالخدتت،ةطقنلاهذهيف
قفاوحلصلالخنمو.زايحنالامدعلودوثلاثلاملاعلاتادايقنمدعت
طشةيضقتلُحةيكيرمألاةيجراخلاةسايسلاورتسيامرجنسيكيرنههيلع
.رئازجلايفتعقُوةيقافتابقارعلاوناريإنيببرعلا

يفتالزانتميدقتلباقمنارهطنمدادغبهتبلطدحاونمثةمثناك
.قارعلالامشيفةيدروكلاةضافتناللاهمعدنارهطعطق:برعلاطش

،قارعلاناتسدروكعماهدودحناريإتقلغأامدنعو.معدلاكلذعُطق
.يدروكلاخيراتلايفةيواسأمرثكألايهةقحاسةميزهىلإةضافتنالاتضرعت
–ينازربىفطصمالملاةايحتهتناو،ةيدروكلاةيسايسلاةكرحلاتقحس
–نرقفصنىدمىلعةيدروكلاةينطولاةكرحلايفلوألاناكيذلا
.ةميلأةميزهب

داق.ناتسيئرناتينبةيدروكلاةيسايسلاةكرحلاككفتنمتجتن



الملابونذءبعهلمحةرورضبروعشلانودنمينابلاطلالجامهادحإ
بزحلايهةيناثلاو.ىربكلاةميزهلانمةيعرشلاًادمتسمو،ينازربىفطصم
الملاينبالوحنيفتلملانمهليكشتديعأيذلايناتسدروكلايطارقميدلا
بزحللديحولادئاقلاينازربدوعسمادغو.دوعسموسيردإىفطصم
يذلاقيقشلاريغسيردإهيخأةافودعبقارعلايفيناتسدروكلايطارقميدلا
.ئجافملكشبتاونسثالثبهربكي

نمينابلاطلالجسسأ،1975ةميزهنمًادجةريصقةرتفدعب
رداغتاينيعبسلاطساوأنمًارابتعاو.يناتسدروكلاينطولاداحتالاقشمد
1975ماعيناتسدروكلاينطولاداحتالاسيسأتذنمو.قشمديفماقأوتوريب
.ينابلاطلالجبعمسيململاعلايفدحأقبيملمويلاىلإ

ىلعتوريبيفهيلعيفرعتدعبناكميأيفينابلاطلالجقتلأمل
.لاكشألانملكشيأبلاصتايأاننيبثدحيملوً.اماعرشعةينامثىدم
ربكأرسكبمهاستوريبيفانفراعتنمًاماعرشعةينامثدعبهنكلو
يذلاو،دروكلانمددعربكأمضييذلادلبلااذه؛ايكرتيفتامرحملا
.رخآناكميأنمرثكأءالؤههيفعمُقي

لازوأتوغروتةيكرتلاةيروهمجلاسيئرنيبطابترالوأُتمقأانأ
.ينابلاطلالجو

هرمعًاديلجينابلاطلالجولازوأتوغروتنيبةقالعلاترسكدقو
...ةيكرتلاةيروهمجلاخيراتنمًاماعنوتسوةينامث



.اهتدجوأيتلاراكفألامادختسابلكاشملالحنكميال
نياتشنيأتربلأ
تناك.ةيكرتلاةيروهمجلاسيئررقماياقناشترصقيتايحيفلخدأمل

يراظتنابلازوأتوغروتناكو.1991طابش6يفءاعبرألامويىلوألاةرملا
.ةرشعةيناثلاةعاسلادنع

ءاقللرفاسأسيننأهتغلبأو،ليللافصتنميفنيمويلبقهبُتلصتا
نمو،هابتنابّيلإعمتسا.يباهذلبقهتلباقمديرأو،ةيقارعلاةضراعملاةداق
،ًالعف.هبينغلبيسو،هتعاسوءاقللاخيراتددحيسهنإيللاق،راظتنانود
سيئرنأينغلبيرصقلانمًالاصتاتيقلتىتحةعاسفصنترمنإام
.نيمويدعبًارهظ12ةعاسلادنعهبتكميفيراظتنابنوكيسةيروهمجلا

مهأنمةدحاوىلإةظحللاكلتيفتلصويننأذئنيحملعأنكأمل
.رصقلابابنمةددحملاةعاسلايفتلخدً.ايلابمنكأملو،يتايحتاطحم

يمامأقيرطلاحتفيسءاقللاكلذنأيلاببرطخيملهنأدكؤملانم
صخشلنكمملاريغنمف.ةيكرتلاةيروهمجلاسيئرلًاصاخًاراشتسمنوكأل



اذإليبقلااذهنمءيشهلاببرطخينأيتيفلخلثمةيسايسةيفلخيذ
.لازوأتوغروتةيكرتلاةيروهمجلاسيئرمساناك

يفلازوأتوغروتمساب–بابشلانييسكراملانيطشانلانحن–انعمس
هرابتعابتاينيعبسلاعلطمويضاملانرقلاتاينيتسنميناثلافصنلا
يماعنيبةلودلاطيطختةئيهراشتسمبصنملغشًايطارقوريب

ناميلسةسائربةلادعلابزحةموكحلةضراعملاةفاحصلاتناك.1967-1971
ناك."نيينيدلانييسايسلانيوخألا"توكروكهقيقشعمهربتعتليريمد
امههجوتزاربإلالخنملازوأنيوخألابفافختسالاريبعتلااذهبدوصقملا
نعًادجًاديعب1970ماعايكرتيفراسيلاناكدقف.يمالسإلايسايسلا
.مهلًايداعمو،ةيمالسإلاتاهجوتلايوذ

عاذهتدوعدنعو،1971ماعيلودلاكنبلاىلإلازوأتوغروترداغ
نيتيلامسأرنيتلئاعربكأىدحإاهكلتمتيتلايجنابصةكرشلماعريدمكهمسا
.تاينيعبسلاطساوأيفةيندعملاداوملاييعانصةباقنلٍسيئرو،ايكرتيف

ىلإلصو،كلذدعب.ةيلامسأرللهليثمتةيمالسإلاهتفصىلإفيضأ
ةرمةلودلاطيطختةئيهيفراشتسمبصنمهلغشبةلودلاةيطارقوريبةورذ
حشرمناكو،ليريمدناميلسةموكحدهعيفءارزولاسيئرلراشتسمو،ىرخأ
تاباختنايفريمزإنعناكبرأنيدلامجنهسأرييذلايموقلاذاقنإلابزح
1980لوليأ12بالقناةموكحيفهعقومىلعظفاح.1977ماع
.اهيفةيداصتقالانوؤشللةموكحلاسيئربئانبصنمبناجىلإ،يركسعلا
.هنميبّرقتوألازوأتوغروتبيمامتهالببسىندأدجأالينلعجاماذه

مألانطولابزحسسأامدنع؛1983ماعىلوألاةرملللازوأُتلباق
نمدئارجلاعمنويسايسلانوحشرملالصاوتو،تاباختنالاضوخبهلحمُسو
رثأيأيدنعكرتيمللازوأتوغروتمساّنأركذأ.معدلابسكلجأ
اهيلإاعدراطفإةدئامىلإةيناثلاةرمللهتلباق.هبيمامتهامدعلكلذو
نمهركذتأنمرثكأنكلو،انتلواطىلإسلجو،ءاجً.اثيدحسسؤملاهبزح
يفةعماجلايفيليمزظامليدوعسمناك.ظامليدوعسموهةيسمألاكلت
،كانههتيأرامدنعًاريثكُتشهُد.ةيركسعلايفنيليمزانكو،ىندأفص
اذام":يلاؤسنعًادربزحلايسسؤمدحأهنأينباجأنيحرثكأتشهدو
توغروتبزحذخآينلعجيببسيأةليللاكلتيفقبيمل."؟انهلعفت
.دجلاَذخأممألانطولابزحلازوأ

،تاباختنالايف1983ماعمألانطولابزححاجنيرظنتفليمل
ًاءزجُتيضمأذإ.ايكرتهجوترّيغةيلاتتمتاحالصإلازوأتوغروتقيبطتو



،1979ماعتثدحيتلاناريإيفةيمالسإلاةروثلاةعباتمبيرمعنمًامهم
قرشلاىلإةفاضإ،1980ماعقارعلاعماهيفةداوهالبرحيفاهلوخدو
برحلاتلغش.ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمَزكرمهرابتعابنانبلوطسوألا
ةيلهألابرحلاو،يليئارسإلا–ينيطسلفلاعارصلاو،ةيقارعلا–ةيناريإلا
يدلنكيمل،اذل.اهلكيتقاطتكلهتساو،لماكلكشبينهذةينانبللا
ًادادتماقبسمفقومةجيتنهارأتنكيذلالازوأتوغروتلهصصخأتقو
.ةيدوعسلا–ةدحتملاتايالولاروحمل

يفقومةجيتنهنعيلقعيفلكشتملابلاقلابرخيلازوأتوغروتأدب
كانهنكيملذإ؛ةيقارعلاةيناريإلابرحلايفًارودبعلدقف.هنمقبسملا
،اذهريغ.نيتلودلاعمتاقالعلايفةدحاوةفاسمىلعهريغةلودلجر
نوريثكلاناكيتلاةقالعلاهذه؛ناريإبايكرتةقالعريوطتىلعلمع
ًالقتسمةيجراخلاتارايزلاأدبنموه،كلذىلإةفاضإلابً.ائبعاهنوربتعي
داصتقالافلخةسايسلاعضوو،لامعألالاجربةئيلمةمخضصابريإةرئاط
كلتنمددعربكأبناريإتيظحو.جراخلاىلعرمتسملكشبحتفناو
هنأبهنعيلقعيفهتنّوكيذلابلاقلاعمقفاوتيالهبماقام.تارايزلا
.ةيدوعسلا–ةدحتملاتايالولاروحملدادتما

.لاؤسلااذهنعًاباوجدجأمل؟لازوأتوغروتوهنم
نمانّكمتثيح؛ثلاثلاانؤاقلوهلازوأتوغروتلوحيتاعانقّزهام

لوألةرايزلوأيفاذهمت.تالحرلاىدحإلالخةعاسةدملثيدحلا
.1987زومت15يفةيروسىلإةيكرتةموكحسيئر

ةديرجلًابودنميتفصبلازوأتوغروتاهبماقيتلاةرايزلايفُتكراش
امإًامومعةيجراخلاهتارايزيفهقفاريناك.هلةضراعمدشألاةيروهمجلا
تررقت.ناغوضنشتلايةرقنأبودنموألامجنسحريرحتلاريدم
وههيلإبهذيسيذلاناكملانألهذهكةرماغملمحتةلحربيتكراشم
عفادبو.نالجوأهللادبعويناتسدروكلالامعلابزحوهعوضوملاو،قشمد
نوؤشلللازوأراشتسمانوضمجةساردلايفيليمزتوجر،يفحص
.ةديرجلايفهرشنلةرايزلاليبقًءاقليلصصخينأبةيجراخلاةيسامولبدلا
هراشتسمعمءاقللايرجأنأنكمييننأبلازوأتوغروتنمباوجلاينءاج
سيلرناطِشنوغ"نألتضفريننكلو.ِرناطِشنوغمألانطولابزحيف
ًارمتسمْمَجناك."ةيكرتلاةموكحلاسيئرةفصلمحيالو،لازوأتوغروت
انوضمجتيقتلا،ةرايزلالبقةريخألاةليللايف.ءاقللانيمأتىلعلمعلاب
اوِجيرانوغرداغ.ءاشعلاىلعةرقنأيفولغوأاوِجيرانوغورناطِشنوغو



.ليللافصتنمةبارقىتحلازوأءاقلبيلمأىلعتظفاحدقوً،اركابولغوأ
ضرفيسئراوطلاماظنناكثيح؛ءارزولاسلجمعامتجاءاهتنارظتننانك
يريخنّيُعيو،ةدعاصتملاةيركسعلالامعلابزحتايلمعليدصتلالجأنم
ماظناهيلعضرفيسيتلاةقطنملا؛ركبرايدلًاظفاحمولغوأيشتقاظوق
ةجردىلإتلصودقيناتسدروكلالامعلابزحتايلمعنأررقت.ئراوطلا
وهقشمدىلإلازوأتوغروتةرايزنميساسألافدهلاو.لمتُحتدعتمل
نوّقلتيبزحلااذهرداوكناكدقف؛بزحلااذهعوضومىلعزيكرتلا
.قشمديفهدئاقُميُقيو،ةيروسهيلعرطيستيذلاعاقبلايداويفبيردتلا

ءاقللاةيناكمإمدعنعلازوأتوغروترذتعا،ليللافصتنمةبارق
تقويفهيرجيسكلذلوً،اركابيلاتلامويلايفرفاسيسهنألو،تقولارخأتل
قلعتتةريثكًارومأتركذدقربخلاءيجمتقوىتحتنكو.ديكأتلابقحال
:لاق،انوضمجيلإعمتسانأدعب.يسايسلاهموهفمواهماظنةينبوةيروسب
.نيأوهلهيكحأسفيكهلأسأمل."ةموكحلاسيئرلاذهِكحا"

يفهلقفارملادفولاولازوأتوغروتّلقتيتلاةرئاطلاتعلقأامدنع
.ةرئاطلايفنييفحصلاىلعلاعفنالاميخ،1987زومت15خيراتبيلاتلامويلا
ةئيهراشتسمنواعماهيفكراشييتلاىلوألاةّرملايهكلتتناكدقف
ةيلخادلاةسايسلايفةفيخملاهترهشوهمسابسابعماريهةيموقلاتارباخملا
ةحئاللاىلعهمساجرُديو،ةرئاطلايفهناكمذختيو،ةيمسرةثعبيفةيكرتلا
قدنفلاو،هتفصوصخشلكمساددحتيتلاو،ةموكحلاةسائربةصاخلا
ةسايسلايفةقباسىلعلازوأتوغروتمدقأدقل.اهيفميقيسيتلاةفرغلاو
لوأقيرفلاةيربلاتاوقلادئاقلوصوىلعقيرطلاعطقنيحةيكرتلا
ياطموروطبيجنوهرخآلوأقيرفنييعتىلعلمعو،نوروطزوأتدجن
ةئيهّصلخيسسابعماريهنأعاُشيناك."ةيندملاةطلسلارايخ"هرابتعاب
حشرمنأفورعملاو.ةيندماهلعجيو،يركسعلاريثأتلانمةيموقلاتارباخملا
رشنماعلايأرلاَمَِهف.سابعماريهوهتارباخملاةسائرللازوأتوغروت
لبِقنمرارصإهنأوحنلااذهىلعةيمسرلاةديرجلايفسابعماريهمسا
نولذبيمهلكنويفحصلاناك.يركسعلارهظملانمايكرتصيلختىلعلازوأ
،سابعماريهوهةيمامألادعاقملايفنيسلاجلانميأةفرعملمهدوهج
.مهنيباميفنوسماهتيو

مل.برتقأنأبّيلإراشأو،مامألانمانوضمجىتأ،ءانثألاكلتيف
مل.عفترتتلازامةرئاطلاو،دعبتئفُطأدقةمزحألابةصاخلاراونألانكت
ةمّدقموحنيئالمزنيبنمتللسناو،ةلجسملاتلوانتيننكلو،قّدصأ



ً،اغرافةموكحلاسيئربناجبراسيلاىلإعساولايمامألادعقملاَكُِرت.ةرئاطلا
.ةلواطهمامأتعضُوو

:ًالئاقُتأدب،يسولجروف.هراوجبسلجأنألازوأتوغروتّيلإراشأ
ايكلذكسيلأ،ةلجسملامادختسانمعنامالفرشنُيسءاقللانأامب"
نأديرأ.بيجتستنأولأسأسانأ":ّيلعدر."؟ةموكحلاسيئريديس
."ةيروسنعكلأسأ

نعانثيدحلازوأتوغروتللقندقانوضمجنأودبي.تشِهُد
.هيلإلُقنامبلازوأمتهاو،ةيضاملاةليللايفراديذلاةيروس

ىلإيفلخسلاجلا)ولغوأفلخدحاو(ةيجراخلاريزووحنُترشأ
ماريهةيكرتلاتارباخملاةئيهراشتسمدعاسمنيدعقمبهفلخو،نيميلاةهج
.ةموكحسيئرمكترضح":ةشهدىلإيضارتعاليوحتًالواحمتلقو،سابع
يتاظحالمةيمهأام.تارباخملاىلإةيجراخلانمةلودلايلوؤسممهأانهو
."؟يفحصكةعضاوتملا

نوفرعتمتنأ.ةربخةربِخلا":عقوتمريغًادرلازوأتوغروتمَّدق
تامولعمّيلإتلقندقةلودلاتاسسؤمنأفرعنسفيكوً.اديجةقطنملا
."؟ةحيحص

هلبلجيسو،ةدشبةضراعمةديرجلثمييفحصلةرابعلاهذهلوق
فيكف،ينفرعيهنإلوقلانكميال.رشننإمايأىدمىلعىربكايالب
؟ةقيرطلاهذهبيعمملكتي

ُتدجو،ةيلاتلاتاونسلايفبرقنعلازوأتوغروتُتفرعامدنع
تاملكىلإهيفركفياملّوحيهنإ:ينتشهدأيتلاكلتهترابعلًاريسفت
يتلايهةفصلاهذهنكلو.ظفهنأبهلوحعابطنالاريثياماذهوً،اروف
ملاملوقيوهف،ودبيامىلع"تامرحمللًارساك"لازوأتوغروتتلعج
ً.اروفهلاببرطخيامو،عقوتمريغوهامو،هلوقىلعدتعن

اميفاهفرعأسيتلاورثكأةشهدملالازوأتوغروتةيصوصخنكلو
.هسفنبةطرفملاهتقثيهدعب

نم":رشابملكشبهتلئسألوأّيلإهّجو،كلتةشهدملاهلعفةدردعب
."؟كلذكسيلأيّنسمادخ؟مادخميلحلادبع؟ةيروسيفيناثلالجرلاوه

َلجروًايسايساهيففداصأيتلاىلوألاةرملااهنإ.ىرخأةرمتشِهُد
هتبجأ.تاحلطصملاكلتيعيو،طسوألاقرشلاتاحلطصمبملكتيةلود
:ةرشابم

عباروثلاثلجراهيفسيلىتحو،ٍناثلجرةيروسيفدجويال"



،معن.ةعباسلاةبترملايفصاخشأةدعنعثيدحلانكمي.سداسوسماخو
ً.ادجًامهمسيلاذهنكلو،يّنسمادخميلحلادبعةيروهمجلاسيئربئان
عافدلاريزو.ماظنلايفةنّسلانمباقلأباحصأةمزأكانهتسيلذإ
.نايّنسًاضيأيباهشلاتمكحةماعلاناكرألاةئيهسيئرو،سالطىفطصم
يهتارباخملاةزهجأ.ماظنلل–ةيولعلاةيصخشلانورّيغيالءالؤهنكلو
،يساينابمادخنإمث.نويولعةزهجألاكلتسأرىلعو.ةيروسيفةمهملا
ةيرظننوفرعت.ةيقذاللانمماظنلاةرادإةبخننكلو.فارطألاةّنسنميأ
ملعميهافمبةيروسلثمةلودمهفنكميال.نودلخنبالةيبصعلاوةلودلا
نولثميةلودلاةداق.لضفأًاجهنمنودلخنباانلمّدقي.يبرغلاةسايسلا
نييفاقثلاونييراجتلاونييسايسلانيزكرملانكلو،يلحاسلاطيرشلاةيبصع
ةيبصعلا.نايّنسنازكرمناذهو.بلحوقشمدامهةيروسيفنييديلقتلا
ةلثممريغ–ةيراجتلاةيزاوجروبلااهمسنلو–ةيبلحلاوةيقشمدلاةيّنسلا
."...ةلكشملايههذهو.ةيروسيفرارقلاذاختاةيلآيفةيافك

يننكلو.نودلخنبابهلملعاللازوأتوغروتنأًامامتًاقثاوُتنك
.رثأتدقو،هيلعريثأتلالجأنمةيبصعلاةيرظنونودلخنبانعهتثدح
.ةيقشمدوةيبلح"ةيروسلاةيراجتلاةيزاوجروبلا"نوكبصاخلكشبمتها
يفنيسلاجلادفولاءاضعأدحأىدان،ةرهاظلاهذهدكؤأينلعجنأدعبو
ةلاسرقشمديفاهبيلديسيتلاهتملكنيمضتبًاهيجوتهاطعأو،فلخلا
."قشمدوبلحيفةّنسلاراجتلل

سيئرنيبثيدحلاًازواجتمً؛ايفيظوًادعبةيادبلاذنمانراوحبستكا
ًازواجتمتيدامتيننأةجردىلإةريبكةحاربتسسحأدقو.يفحصوةموكح
هنماوبلطتنأاورذحادسألاظفاحمتيقتلااذإ،ةبسانملاب":لوقلابيدودح
تاذهتراظنفلخنملازوأتوغروتقلمح."!)نالجوأ(وبآميلست
."؟اذامل":لأسو،حضاولكشبنيتكيمسلانيتسدعلا

ينامثعلاناطلسلاعقوميفيأ؛ةيكرتلاةموكحلاسيئرمكترضحنأل-
انلةعباتلاماشلاةيالويهةيروس.نييروسلاىلإةبسنلابمظعألاردصلاوأ
ال.ٍلاووأةداسديسوهمكيلإةبسنلابةيروسلاةلودلاسيئروً.اقباس
نكميالًابلطةداسديسوأٍلاونمبلطينأينامثعمكاحلنكمي
.ةيلقأماظنماظنلااذهنأل؛)وبآ(ملسينأنكميالدسألاظفاح.هقيقحت
لكبكاسمإلاو،تايلقألاعمتاقالعُةماقإهرارمتساوهدوجوَطرشربتعيو
عميلاتلابو،هدوجوعمضقانتي"وبآةقرو"ميلست."طغضةقروك"اهنم
نم"وبآوأيناتسدروكلالامعلابزحةقرو"بحسمتعطتسااذإ.هتسايس



ًاحاجننوقّقحتسفكانهاهءاقبإمتنمأو،هبيجيفاهعاديإو،ةلواطلا
سيئرمكتفصبو.هملسينلهنألهميلستاوبلطتالً.اميظعًايسامولبد
.هيلعلوصحلامكنكميالامبلطمدعمكبردجيةيكرتلاةموكحلا

دحأيلإلقنةرتفدعب،نكلو.اذهيمالكىلعلازوأتوغروتدريمل
كلذهلاقامنأقشمديفانفشتكا":ةيلخادةلوجيفهتقفارمرثإيئالمز
.ً"امامتًاحيحصناكقيرطلايفباشلا

هللادبعدسألاظفاحجرخأيركسعلاويسايسلاايكرتطغضةجيتن
."يناتسدروكلالامعلابزحةقرو"نعىلختو،1998ماعفيرخيفنالجوأ
لبقلصحينأبجيناكاموهاذهّنإاولاقو،ةجيتنلاىلإضعبلارظن
ً.انكممنكيملهنكلو.ليوطنمز

رشعىلاوحةدرابلابرحلاةياهنىلعتضمدقتناك،1999ماعيف
داحتالاةيامحدسألاظفاحَدََقف.اهسفنضرفتاهئاهتناجئاتنتأدبو،تاونس
تلتحاملاعيفليئارسإمامأفعضلابرعشيأدبو،هلةينمألايتييفوسلا
ىمظعةوقاهتفصبديدجلايملاعلاماظنلازكرمةدحتملاتايالولاهيف
برحيفاكيرمأهتداقيذلايلودلافلاحتلابكراشدقف،اذهريغ.ةديحو
لكشبفورظلاترّيغت.تيوكللقارعلالالتحادض1991ماعجيلخلا
ةيوازنمةقباسلااهتميق"يناتسدروكلالامعلابزحةقرو"تدقفو،يرذج
يلخت.ءبعىلإحبارمهسنمتلّوحتاهنإلوقلانكميو.دسألاظفاح
عضوللةحيحصةءارقةجيتنءاج1998ماعنالجوأنعدسألاظفاح
ةّيلبةيروسدسألاظفاحبّنجاذهبف.ةدرابلابرحلانابإلكشتملايملاعلا
لكشبتاريغتملاةءارقنمهنكمتمدعلنيسحمادصبّتلحيتلاكلتك
.حيحص

نالجوأهللادبعنعىلختينأدسألاظفاحناكمإبنكيمل،نكلو
.1987ماعيناتسدروكلالامعلابزحكرتيو

هللادبعدوجوركنأهنإىتح...هكرتيملوهنعَلختيمل،ةقيقحلايفو
.ةرملوألمسالااذهعمسيهنأكوفّرصتو،ةيروسيفنالجوأ

قدنفلامعطميفانيأرنيحانشهُدو،نايديريمقدنفيفميقنانك
كَُدبناقِرأتّفصنمأللماعلاريدملاوطولوبقآمرضليةيلخادلاريزو
ظاملوصةيجراخلانموسابعماريهةيموقلاتارباخملاةئيهراشتسمنواعمو
مهئارظنعمنآلانيعمتجماونوكينأبجيالأ.ءادغلانولوانتينضيآنوأ
مرضليراوجىلإانبهذنيحً.ادجًاريصقناكعامتجالابذإو؟نييروسلا
مل."ىرجاممكلِكحيل":لاقو،سابعماريهوحنراشأ،انسلجوطولوبقآ



عقوتملانمناكيذلاةينمألاةنجللاعامتجايفءيشيألوحثيدحلامتي
ماريههاورامبسحبً.ارارسأوً"اضومغ"ةرايزلاتاطاشنرثكأنوكينأ
اذهيفثيدحلانويروسلاضفر،نالجوأهللادبعركُذامدنع،سابع
تحتهدوجوىلعةلدألااوركنأو،ةيروسيفهدوجواوركنأو،عوضوملا
نيملسملاناوخألانأبنيعرذتمموجهلاىلإاولقتنالب،ةيروسلاةيامحلا
.ةيكرتلادودحلالخادمهطاشننوسرامي

اولصويذلادودسملاطئاحلانعسابعماريهثّدحت،ءانثألاكلتيف
يذلافلملاعضننأانلواح":يناتسدروكلالامعلابزحعوضوميفهيلإ
اذإهوعجار:نيلئاقنالجوأهللادبعاهيفميقييتلانيوانعلانمضتي
."مهيديأهيلإاودميمل.ةصرفلامكلتحنس

تاوقلادئاق]3[ناعنكيزاغنأسابعماريهينربخأ،ءادغلاءانثأ
ملعأنكأمل."ايكرتيفةرتفلبقًاعمانك":لاقو.هقيدصنانبليفةيروسلا
برغتسا.ةجردلاهذهىلإًاضعباهضعبنمةبيرقةينمألاتاسسؤملانأ
همسافرعأيذلاناعنكيزاغلارنجلابةيصخشلايتفرعممدعسابعماريه
طسوألاقرشلانوؤشيفًاريبخيرابتعابيننكميفيك"ً.اديجديجلكشب
يلوؤسمبةقيثولاهتقالعبسابعماريهترّكذ."؟ناعنكيزاغيقتلأالأ
؛نييروسلانيينمألانيلوؤسملانمهبرقىلإةفاضإداسومةيليئارسإلاتارباخملا
ليئارسإ"ً:اضيأينشهدأًادرّيلعدرف،ةقطنملايفايكرتعضونمًابرغتسم
ىندأنوطعيالنويليئارسإلاف.يتارباخملانواعتلالاجميفًادجةبعصةلود
نيبوينيبراوحرخآولوأاذهناك.اذهسكعدقتعنًامئادانك."ءيش
ةئيهليوحتللازوأتوغروتحّشرمسابعماريهَلُِتقدقف.سابعماريه
لايتغاةيلمعيفلوبنطسايف1990ماعةيندمةئيهىلإةيموقلاتارباخملا
.تقويأيفاهطويخفشكتنل

تناكو،سابعماريههاوراملةهباشمةلاحدعباميفيسفنبُتدهش
تادايقدوجونييروسلانيلوؤسملاناركنلوحةيرخسلانمًائيشلمحت
مامأهقيدصتبعصيًافقومناكدقو؛ايروسيفيناتسدروكلالامعلابزح
دقف.نييفحصلانمةعومجمونيرخآلاكارتألانيلوؤسملاوطولوبقآمرضلي
يناثلانوناكيفقشمدىلإليريمدناميلسةموكحلاسيئرةرايزبُتكراش
ةماقإىلعدسألاّرصأ،ليريمدودسألاعامتجالاطامدنعو،1993ماعنم
رظتننانكنيذلانحنانلُِقنً.اعيمجدفولاءاضعأاهرضحيهفرشىلعةميلو
لجعىلع،ايكرتىلإةرداغملالجأنمةرئاطلايفليريمدةموكحلاسيئر
.ةزملايفمخفلاديدجلايسائرلارصقلاىلإ



ىلع،لبقنمهدهاشأملشوشبهجوبانلكدسألاظفاحانََحفاص
ىلعلامجنسحعمانسلج.نرقعبرىدمىلعهروصيتفرعمنممغرلا
ةدعكانهناك.ليريمدناميلسودسألاظفاحةلواطنمراتمأةدعدعب
ليريمدناميلسجرخأ،ةظحلتاذ.انتلواطىلإنيسلاجًاضيأنييروسءارزو
دسألاظفاحهجوىلعمسترا.دسألاظفاحىلعاهضرعوةقروهبيجنم
هلاهمدقيتلاةقرولاىلإةقيقدفصنىلاوحرظنييقبو،بارغتسالاريبعت
ادب.ةقرولاهأرقأو،هتموكحسيئربلطوهسأرعفرمث،ليريمدناميلس
اذهو."مزليامباوموق"ىنعمبتاميلعتردصأهنأهتاكرحوههجوريباعتنم
يتلاةقرولانأايكرتىلإانتدوعءانثأةليللاكلتيفانملعدقو،ثدحام
هللادبعنيوانعنمضتتةقيثودسألاظفاحلليريمدناميلساهاطعأ
.نالجوأ

ً،اضيأمايألاكلتشاعيذلايكرتلاريفسلاقئاسّنأرمألايففيرطلاو
ءانبلاوحنراشأف،2010ماعنمطابشيفقشمديفيعمةلوجبماق
نعيسفنعنمأنأعطتسأملو،هيفميقينالجوأهللادبعناكيذلا
سمخريسمدعبيناكميفًاميقمناكنالجوأنأينعياذه.ماستبالا
نم.قشمدانرزامدنعيكرتلايمسرلادفولاعميتماقإناكمنعقئاقد
ناكمفرعتتناكةيروسلااهتريظنوةيكرتلاةينمألاتادحولانأدكؤملا
.لاكشألانملكشيأبرمألايفثدحتتنكتملاهنكلوً،امئادهتماقإ

نلهنأقشمدروزييكرتةموكحسيئرلوألازوأتوغروتكردأ
معدلافاقيإونالجوأهللادبعميلستعوضوميفةجيتنىلعلصحي
يفةرشابمريغةلاسرمّدقينأدارأف،يناتسدروكلالامعلابزحليروسلا
يجيتارتسالاىنعملاوةيمانلاةيداصتقالاايكرتةوقدنعفقوتو،عوضوملااذه
.ومنلااذهل

توغروتهعضويذلاروظنملابسحبايكرتبةيروسةقالعمييقتيغبني
ّعقودقو،روظنملاكلذنميناتسدروكلالامعلابزحباهتقالعةيؤرو،لازوأ
يلبقتسملانواعتلاباوبأتحتفو،قشمدتحارأهايمةيقافتااهنيحلازوأ
.ايكرتىلإدوعينألبقاهعم

انكامباندعدقف،يناتسدروكلالامعلابزحونالجوأعوضوميفامأ
.ضافولاييلاخيأ،انباهذيفهلمحن

ريبكلادفولاوةيكرتلاةموكحلاسيئرلمحتيتلاةرئاطلاتأدبامدنع
1987زومت15رهظقشمديفطوبهللًادادعتساضافخنالابهلقفارملا
نسح"نمًادجًاديعسانوضمجادب.لازوأتوغروتراوجنمُتضهن



.ةموكحلاسيئرمامأ"يضرع
دقف،قشمدوةرقنأنيبثيدحلاكلذيفًاديعسُتنكًاضيأانأ

يتربخنمةدمتسملاةرظنلاينكراشياٍّيكرتةسايسلجركانهنأبُترعش
توغروتءاكذةدحُتطقتلاكانه.اهيلعيتايحتيضمأيتلاةيطسوألاقرش
ً.اريثكدعباميفهنعىكحيسيذلاهفقومولازوأ

لازوأتوغروتةموكحلاسيئرعماهتسسأيتلاةقالعلاهذهترمتسا
ةيخيراتلاةيقافتالاهعيقوتدنعهتقفاردقف؛1988ماعةيروسهترايزءانثأ
نيتللاهيترايزو،سوفاديفةينانويلاةموكحلاسيئرويردنابابسايردنأعم
،رهشلصافبوهسفنماعلانملوألاعبرلايفدادغبونارهطىلإامهبماق
لازوأتارايزبُتكراش.ةرشابمهلايتغاةلواحمليبقنانويلاىلإهترايزو
.ةرتفلاكلتيفًابيرقتاهلكةماهلا

ىتحو1988ماعليناثلافصنلاذنمًايئاهناعطاقتيملانيقيرطنكلو
.تيوكللقارعلالالتحارثإجيلخلابرحتعلدنانيح1990بآ2

ةمزألاتعقودقف.قرطقرتفمىلعايكرتعضوجيلخلاةمزأراجفنا
كيرشربكأيناثواهراجقارعلاو،ةهجنموتانلايفاهتفيلحاكيرمأنيب
يفدايحلابونونيإتمصعأدبمىلعًادامتعاو.ىرخأةهجنماهليراجت
ناك،ةيناثلاةيملاعلابرحلاضوخبنجتبحجنيذلاوةيجراخلاةسايسلا
دعتبتو،فورظلاتناكامهم"ةدياحم"نوكتنأو،ايكرتلخدتتالأعقوتملا
اذهقفواهلكاهيفةلودلاتاسسؤمتجمُربدقو.رانلاةسمالمنع
.موهفملا

هيدللازوأتوغروتةيروهمجلاسيئرّنأدحأعقوتيمل،نكلو
.دومجلااذهرسكلدادعتسا

عيمجلاهربتعيو،ةموكحلاةسائردعقمىلعسلجيطولوبقآمرضليناك
ةيددعتلاةلحرمدهشتمل،كلذنممغرلاىلعوً.ايسايسٍلعافريغوًاتقؤم
تارايخيفةموكحلاسيئرةيروهمجلاسيئرزواجتنأايكرتيفةيبزحلا
توغروتلزنو،دهُشيمليذلارمألاثدحو.ةيمهأرثكألاةيجراخلاةسايسلا
اهيمسيةقيرطبطويخلابكسمأو،ةيجراخلاةسايسلاةحاسىلإلازوأ
مليسايسراسميفايكرتلخدأو،)هدحو("single-handed"نويكيرمألا
ً.اريطخنوريثكهربتعادقو،لبقنمهدهشت

مالعإلايفنيعفادملارثكأنمتنك،جيلخلاةمزأللوألامويلاذنم
لكو،هتاحيرصتنمحيرصتلكللعفنأو،لازوأتوغروتةسايسنعيكرتلا
ّنأنممغرلاىلعكلذو.اهوطخيةوطخلكو،هفقاومنميسايسفقوم



يفدييأتبىظحتنكتملةوقباُهتمعديتلاوجيلخلاةمزأيفلازوأةسايس
.ماعلايأرلاىدلوةلودلالخادضفرىتحوةبيربلباُقتتناكو،ايكرت

لازوألباق،1990ماعبآرهشيفتيوكلاقارعلالتحاامدنع
ءانثأانوضمجفينجيفةدحتملاممألاىدلايكرتريفسوقباسلاهراشتسم
:هيلعدر،هلاوحأنعمجهلأسامدنعو.ايلاطنأيفنوتاريشقدنفهحاتتفا
صخشكانه.هلعفأنأديرأاممهفيدحأال.مجايًادجقياضتمانأ"
مدعدقتنيهنإىتح.يلقعيفامأرقيهنأك؛يفحصوهو،ينمهفيدحاو
يأهلسيل،اذهقوف.عوبسأدعباهوطخلططخأيتلاةوطخلابيمايق
هذههتباتكويراكفألهتءارقنمشهدنمانأً.ايئاهنهقتلأملو.يعملصاوت
."رومألا

بتكيّهنإ.رادناشتزيكنج":هباجأ."؟وهنم":انوطمجهلأسامدنع
."لعفياذامالو،وهنيأفرعأال.ِشنوغيف

يذلايقيدصهنإ.هنوفرعتمكنإ":انوضمجهللاق،اذهرثإ
توغروترّكذت."هيلإمكتفّرعانأ.قشمدىلإمكباهذءانثأهيلإمتثدحت
يننأمجهربخأ،اذهرثإ."؟وهنيأ!كاذهنإ،اه":لاقوً،اروفلازوأ
.يتايحلديدهتببسباكيرمأيفشيعأ

ينتغلبأدقف،جيلخلاةمزأءانثألتقلابنيديدهتتيقلت،ةقيقحلايف
ملو.يتاطايتحاذختأنأينمتبلطو،ديدهتلابًايفتاهلوبنطسانمأةيريدم
يلاببرطخءارجإلوأناكو،هذختأسيذلاطايتحالاةيهامديدحتعطتسأ
ةديرجلابحاصردانليصأينغلبأ.صربقىلإتبهذف،دالبلاةرداغموه
صربقيلدبتمل.كانههرظتنأوصربقىلإبهذأنأاهيفلمعأيتلا
يف.ةنمآةيوقتاقالعاهيفيليتلاوشاطكندفوؤراهسأرتييتلاةيلامشلا
:فتاهلاربعيللاقهنكلو،صربقىلإبهذيملردانليصأّنإ،ةقيقحلا
نوكتسو،علدنتسًابرحكانهنأرعشأو،يوقيسدحو،لامعألجرانأ"
يفكانهنمًالسارملمعاو،اكيرمأىلإبهذا.برحلايفرطدحأاكيرمأ
ىلإُتبهذو،ايكرتىلإصربقنمُتدع."برحلاوحنةهجتملامايألاهذه
.تقويأردهأنأنودنمنطنشاو

.1990ماعنملوليأعلطميفنطنشاوىلإلازوأتوغروتءاج
نطنشاوىلإةقطنملايفةفيلحةلودسيئرلىلوألاةرايزلايهكلتتناك
تناكدقف.ةرايزللىربكةيمهأنوطعينويكيرمألاناكو.ةمزألاةيادبذنم
رايخلاوقارعلاىلعتابوقعلاديدشتنيبلودنبلاكحجرأتتنطنشاو
ددرتىلعًاريثكرثؤتنألازوأتوغروتةرايزنمرظتُنيناك.يركسعلا



مليذلايكرتلافرطللةغلابةيمهأيطعييكيرمألافرطلاناكو،اكيرمأ
.ةيمهألاهذهكردينكي

نوسيدامقدنفلخدميفرطىلعنيفطصمنييفحصةعومجمانك
ءانثأو.هيقفارمعملازوأءاج.قدنفلاىلإةيروهمجلاسيئرلوخدرظتنن
نيحينذأوحنلامو،نيتنسذنمةرملّوألينآرقدنفلابابنمهلوخد
ىنعمالرومأبتمتمتيننأركذأ."يلكمعدىلعكركشأ":لاقو،انحفاصت
.انوضمجنمةريصقةرتفدعب"ركشلا"اذهةيفلخُتفرعو.اهل

يفلازوأتوغروتكراشيسثيح؛كرويوينىلإنطنشاونمانلقتنا
قدنفىلعجّرعأُتنكو،بيرققدنفيفًاميقمناك.ةدحتملاممأللعامتجا
نطنشاويفايكرتريفسينآر،مايألاكلتدحأيف.هيفميقييذلاالوسنينب
سيئر؟تنأنيأ":بينأتةربنبيللاقو،قدنفلايبوليفريمدناقتهزن
؟ىرتايينديرياذامل."كلباقينأديري.حابصلاذنمكنعثحبيةيروهمجلا
ءاسؤرنمًاددعمويلاكلذيفلبقتسيسوهف،هسأرقوفىلإهلامعأتناك
ينولخدأو،ينامورلاويراغلبلانيسيئرلايدعومنيبًادعوميلاوسد.لودلا
.هتفرغىلإلجعىلع

ياشلاانبرشءانثأو.دارفناىلعةيكرتلاةيروهمجلاسيئرعمتسلج
.انوضمجنماذهبفرعهنإيللاق.يديدهتةلكشمنعينلأس

."؟ديدهتلااذهءاروفقينمععقوتكيدلله"
.يدللجأ
اذهبحوبأنأيننكميالو،ةلودلابكشأيننإةلودلاسيئرلتلق

.هريغل
َسيئرمتسلًالوأمكنأل":هتبجأ."؟اذامل":لوضفةرظنبينلأسامدنعو

اذإو.لايتغاةيلمعلمتضرعتمكنألعضولانومهفتتسً،ايناثوً.ايديلقتٍةلود
،يسفنلةيلببلجأسفةلودلابكشأيننإةلودلايفلوؤسميألتلق
."مكرابخإعيطتسأيننأبقثأيننكلو

متهيسهنإلاقمث،قمعبةلودلاصختعيضاوميفةرتفلانثدحت
.لصاوتىلعنوكنساننأىلإّحملو،ايكرتىلإهتدوعدنععوضوملابًايصخش
تارايزلاةمحزطسوًاتقويلصصخيهتمظعبةيكرتلاةيروهمجلاسيئر
تأدبيننأىلإتهبتناو،تلعفنا.يصخشلاينمأبمتهيو،كلتةيسايسلا
.تاونسةدعذنمهمرتحأتأدبدقتنكيذلالازوأتوغروتبحأ

يفنيرهشتيضقنأدعب1990لوألانيرشتيفايكرتىلإُتدع
لالخنمةوقبقارعلاهاجتلازوأةسايسمعدبًارمتسمتنك.نطنشاو



فصتنميفلازوأتوغروتنمتالاصتاىقلتأتأدب،ءانثألاكلتيف.يتاباتك
لاصتاىلعةداتعمريغواهرمعنمةرشعةسماخلايفيتنباتناك.ليللا
صخشكبلطي":يلتلاقوةعامسلايلتمدق،ةرمتاذ.يسائرلارصقلا
يفةروشنملايتداملوحًاليوطثدحتنانك."ةيروهمجلاسيئرهنأيعدي
.ةرتفلاكلتيفةروشنملارابخألاوأمويلاكلذ

داعبإلجأنمةيرورضاهنإىتحو،ةعقاوبرحلانأىريلازوأناك
لالتحابتأدبيتلاةمزألالبقًاضيأىريو،قارعلاةسائرنعمادص
ٌرطخمادصنأ–ليوطتقوبةدحتملاتايالولالبقيلاتلابو–تيوكلا
نوناكرهشيفاكيرمألهترايزءانثأ.يملاعلاماظنلاوايكرتىلعوةقطنملاىلع
يفيناثلانوناك18يفهاقتلايذلاشوبجروجهلأس،1990ماعنميناثلا
كلذيفاكيرمأتامامتهاسأرىلعايبيلتناك–ايبيللوحضيبألاتيبلا
مادص":لاقو،قارعلاىلإثيدحلالقنو،رشابملكشببجيملف–تقولا
هترشنو،ةفاحصلاىلإشوب–لازوأءاقلبّرست."رطخألالجرلاوهنيسح
ريرحتسيئرناقروغشتالوأىلعىوعدلازوأعفركلذل.ِشنوغةديرج
مدعىلعهركشوناقروغبلصتاهنكلو،"ةلودرسءاشفإ"ببسبِشنوغ
شِنوغيفلمعأيننأنممغرلاىلع.ةديرجلايفهبتكأاملديدحتلابهضرع
لازوأءاقللوحتامولعملاتبّرسيتلايهةيجراخلارداصمنأملعأمل
.ةرقنأيفةديرجلابتكمىلإشوب–

دعبتيوكللقارعلالالتحالةيكيرمألاةدحتملاتايالولاتدصتامدنع
لالخنمهتيلعافتبثأدقيكيرمألارارقلاىلعلازوأريثأتناك،رهشأ
نعركيبسميجةرتفلاكلتليكيرمألاةيجراخلاريزوثدحت.هتيباوصتوبث
Politics":ةنونعملاهتاركذميفةديدعتارممادصطاقسإىلعلازوأرارصإ
ofDiplomacy")ةيسامولبدلاةسايس(.

:يعرفلاناونعلاتحتو282ةحفصلايفلازوأتوغروتنعبتك
:"ةيكرتلاةلصولا"

رارقلايلودلانمألاسلجمردصأ،مويلااذهنمةرخأتمةعاسيف"
دقف.قارعلاىلعةددشمةيداصتقاتابوقعضرفنمضتيذلا661مقر
مادصعمةفاكةيراجتلاتالماعتلاىلعلماشرظحضرفلعفلابرارقلارقأ
اليتلاانتيجيتارتساتاوطخىلوأهذهتناكو.تيوكلايفةيمدلاهتموكحو
ً.اضيأةياصولاتحتهداصتقاعضوبلب،طقفًايسامولبدقارعلالزعبيضقت
هتنازخءلميفهتبغروهتيوكلالتحيمادصتلعجيتلابابسألادحأ
ةورثلاهذهنمهنامرحلو.ةمخضلاةيتيوكلالورتبلاتادئاعنمةيواخلا



لورتبلابيبانأطخقالغإيرورضلانمناك،اهاودجتابوقعلاقيقحتو
نممايأةثالثدعبو.ايكرتربعطسوتملارحبلاىلإيقارعلاطفنلاخضتيتلا
ىلوألايتطحمنوكتلةرقنأىلإترفاس،رارقلاىلعةدحتملاممألاتيوصت
سيئرعمعامتجادقعلةمزألاةرتفىدمىلعاهبموقأتارايزةلسلسيف
.لازوأتوغروتةيكرتلاةيروهمجلا

وهوىلوتدقف.ةيلاملاةرازويفيلمعتاونسذنملازوأفرعأتنكو
ثدحتيوهو،نييلودلادقنلاقودنصوكنبلايفهدالبليثمتعرابلايداصتقالا
.هيتفشةماستبالاولعتامناعرسدودولجرهنأامك،ةقالطبةيزيلكنإلا
سيلو،ةمزاحلاةيوقلاتارارقلانمريثكلاذاختابيرطفلاهسدحىلعدمتعا
قباسلامويلايفبيبانألاطخقالغإبلازوأُرمأ.ةيموكحلاةيطارقوريبلاىلع
.هتيصخشعمًامامتًامجسنمًافرصتناكبلطلااذهبهيلإمدقتأليلوصول
وهاذهنكلو،هدلبيفدييأتلابىظحينلرارقلانأفرعيهنأينغلبأو
هنإًاضيألاقو.طفنلانمةدحاوةرطقرورمبحمسينلهنأو،باوصلا
يقارعلاشيجلانإفبرحلاتبشناذإهنأو،نونجملجرمادصنأدقتعي
ءاهتناليبقو..."فوجأشيج"هنأبيقارعلاشيجلالازوأفصو.لتاقينل
رثكأمادصنأيهو؛اهرركاملاطيتلاةركفلاًاددجملازوأدكأ،عامتجالا
امريمدت–ىندأدحك–يغبني":لازوألاقو.ملاعلايفةروطخةاغطلا
تيوكلانمهدرطبجيو،ةيواميكتآشنمودوكسخيراوصنمهتزوحب
هلعجلٍفاكريغديدهتلانأدكأهنكلو."رمألاىضتقاولحالسلاةوقب
.خضري

مادصنمصلختنسله":لأسو،ةروطخرثكألاةطقنلاىلإلازوألصو
فدهتتايلمعبمايقلانمانعنمتاننيناوق،سيئرلايديس":تبجأ."؟نيسح
تابوقعلالالخنمهقنخىلعزكرننأانيلع.بناجأنيلوؤسملتقىلإ
يضقننأانيلع":لاقو،لازوأىلعقلقلادبيمل."ةيداصتقالاوةيسايسلا
نوكنساننإ.نيسحمادصدوجورمتسااذإرطخللةضرعماهلكلودلا.هيلع
."مادصنمصلختلاةرورضبشوبسيئرلااوغلبأ،ءاجر.يقيقحرطخيف

ةريصقةرتفبءاقللااذهدعبو،نطنشاويفلازوأتوغروتانئاقلدنع
نيبحجرأتتيتلاةيكيرمألاةرادإلاىلععاطتسملاردقبطغضلالواحيناك
تايالولاريفسنمُتفرع.يناثلارايخلاىلإهجوتتلبرحلارايخوتابوقعلا
تيبلايفتاءاقللارضحيذلازتيوماربأنوترومةرقنأيفةيكيرمألاةدحتملا
فرطلانأو،تاعامتجالايفحرطيساميفنيفلتخمنيجهندوجوبضيبألا
ًالثمميكيرمألاقيرفلاناك.ديدشلوضفبتاعامتجالاةجيتنرظتنييكيرمألا



ريبكفوركوكستنربلارنجلاو،شوبسيئرلالثمتايصخشلاعفرأب
كيدعافدلاريزوو،ركيبسميجةيجراخلاريزوو،يموقلانمألايراشتسم
ً،ادجًافيعضناكدقفيكرتلابناجلاامأ.زتيوماربأنوترومريفسلاو،ينيشت
.مويلاكلذيفةفاحصلااهلقنتملىربكةحيضفشاعهنأىلإةفاضإ

ةسائرلامسابقطانلاِرإِ◌بوطاياقنموً،ايصخشلازوأنمعمسأس
انأ":يكيرمألابناجلامامأًايهابتملازوألاقدقف.زتيوماربأنمهتعمسام
يفًاريفسناكربوتاياقيمسابقطانلا.نيريبخةبحصبانهمكمامأ
.دادغبيفًاقباسناكنطنشاويفانهانريفسريمدناقتهزنو،تيوكلا
:لاقو،تهزنوحنتفتلاو."عبنلانماهتوقوقارعلافرعننحن،كلذل
نكلو.قارعلالوحثدحتيلتهزـنللاجملاحسفأو."!تهزنايملكت"
.مادصةيبعشويقارعلاشيجلاةوقنعناكيرمألاّملكيأدبريمدناقتهزن

ةرمتاذ.لازوأتوغروترظنبريمدناقتهزنىهتنا،مويلاكلذيف
ديعتنألةرورضال":هلوقبريمدناقدصقيوهواهنيبتنكةعومجمللاق
اذهقوفو،نطنشاويفرٌيفسقارعلاىدل.اكيرمأباهتاقالعرصاوأقارعلا
."هبتارعفدننحن

ًافرصتنكيملاكيرمأاياوندضفوقولاو،قارعلاةوقفصوبةغلابملا
عضو.ةيكرتلاةلودلاماظنيفةيبلغألاَفرصتناكلب،ريمدناقتهزنبًاصاخ
بآ2يفتيوكللقارعلالالتحادنععضولاىلعهديلازوأتوغروت

ءاضعأضعبنسلأنإيللاق.لجاععامتجالةموكحلااعدو،1990
ريزوادب":فاضأ.برحلالامتحانعثدحتامدنعتطبتراةموكحلا
ميظعلاروسيفوربلاينيعبتيأر.رخبتهنأكرِظوبيلعروسيفوربلاةيجراخلا
."رخبتهنأكوههجوبحشفيكةيجراخريزوةفصلمحييذلامرتحملا

يلىور.ةيندملاةيطارقوريبلاعضونعًافلتخمركسعلاعضونكيمل
ىلإبهذينأهعقوممكحبضرتفملانمناكهنأرخاسبولسأبلازوأ
برقىلإطابضلارابكهرظنتفلف،اهمالتساوقانرشيفةيارلاميلستمسارم
نمًاعونمسارملامادصربتعينأةيناكمإو،ةيقارعلادودحلانمقانرش
ًاهباشمًافقومدونجلاذختادقو.كانهىلإبهذياليكهوجرو،زازفتسالا
ىوقكراشتلةيدوعسلاىلإةيزمرةدحوايكرتلاسرإىلعمهضارتعاب
،تيوكلايفدوجوملايقارعلاشيجلاىلعطغضلافدهبيلودلافلاحتلا
.ىوقلاهذهعمةكراشماهنأراهظإل

حتفلايخلانمربتعيوحنلااذهىلعةلودلايفةديدشةمواقممامأ
.برحبوشنلاحيفايكرتنم"ةيناثةهبج"



نعنوعفاديكارتألانويسامولبدلاناكدقف،يسامولبدلاطسولايفامأ
.ةدحتملاتايالولاهدوقتيذلافلاحتلانعنوعفادياممرثكأمادص

ببسببرحلاىلإةياهنلايفيدؤتساهلكقرطلانأًاقثاولازوأناك
نايحألانمريثكيفةيمويودغتيتلاو،مئادلكشباهيرجييتلاتالاصتالا
عضولاحجرأتنممغرلاىلعكلذو،شوبجروجيكيرمألاسيئرلاعم
1991يناثلانوناكنمةليلفصتنمتاذو.برحلاوتابوقعلانيبيكيرمألا
ىلعملكتيناكيذلادناريبيلعدمحمنمديدشلاهبضغنعيلّربع
ئيهيل،ديكأتلاببرحلاعلدنتنل":ًالئاقعقاولانعديعبمالكبةشاشلا
."اوبهذيلو،ساسألااذهىلعمهسفنأدادغبىلإاورفاسينأنوديرينيذلا
:هلتلق."؟علدنتنلبرحلانألجرلااذهجتنتسينيأنم":لأسنيحو
رخآنولذبيسورلاونويسنرفلاناك."نييسنرفلانمًاربخىقلتهلعل"
تنأْدَِحتالً.اذإنييسنرفلاقدصيل":لاقف.برحلابوشنعنملمهدوهج
."ديكأتلاببرحلابشنتس.باوصلابتكتتنأ.ةباتكلابكجهننع

نوناك17يفمايأةدعبةيفتاهلاةملاكملاهذهدعببرحلاتبشن
.1991يناثلا

يفةيروهمجلاةسائربتكمىلإًالخادةوطخلوأتوطخامدنع
ةثالثىلاوحدعب؛طابشنمسداسلاخيراتبيتايحيفةرملوألرصقلا
–انيدلناك،دادغبيفمادصماظنّحنرتوبرحلاعالدنانمعيباسأ
لبقتسموقارعلايفعضولالوحلدابتممهافت–انأولازوأتوغروت
"ةيقارعلاةضراعملالباقأس"يننأملعامدنعو.ةلدابتمةقثىلإةفاضإ،ايكرت
.ةصرفهذهنألازوأربتعا،"عوضوملااذهيفهيأرذخآنأديرأ"و
،مادصطاقسإبرشابمرودبعلينعيةيقارعلاةضراعملاعملصاوتلاف
.مادصدعبامقارعلريضحتلاو

؛ةهجنميفحصلاركملاعفادبلازوأتوغروتءاقليبلطناك
ردانليصأناك.ىرخأةهجنملبقتسملاوحنيسدحةحصتابثإلو
ةصروبرايهناببسبسالفإلاافشىلعاهيفلمعأيتلاةديرجلابحاص
نكمتلاواهرارمتسالجأنمةديرجلاتاعيبمةدايزيغبنيناك،اذل.ندنل
:اموصزيندريرحتلاريدملتلق،مويتاذ.نيفظوملابتاورعفدنم
بذجتوةديرجلاتاعيبمديزتسمادصءافلخناونعبتالاقمةلسلس"
.برحلاهذهةياهنيفرسخيسمادصّنإ،لاوحألاعيمجبف.ةديجتانالعإ
برحلارابخأنمًالدبلبقتسملابقلعتتًارابخأسانللمّدقننأبجيكلذل
مادصلحمنولحيسنيذلا":تفضأمث."مويلكتانويزفلتلااهثبتيتلا



وهايكرتةيؤرةيوازنمًادجًابيرغنوكيسامو.برعلانوضراعملامه
."...نايدروكلاناضراعملاينابلاطلالجوينازربدوعسمعقوم

ريرحتلاسيئريبلصتاطابشنمدحأمويلوأيف،نيمويدعب
اميفداجتنأله!ملعم":يكيسالكلاهبولسأبينبطاخوناقروغشتالوأ
."؟لمعلااذهبموقتله؟زيندلنيمويلبقهتلق

قشمدوندنلىلإباهذلاينعيلمعلااذهبمايقلا،شتالوأ":تلق
ددع.ةيقارعلاةضراعملازكارميههذه.صاخشألانعثحبلاو،نارهطو
الوسالفإلاافشىلعةديرجلانكل.نيفختمكانهنوشيعيمهنمريبك
."...اذهبموقأيكلتاقفنلاةيطغتعيطتست

ديدشضراعمو(ةعماجلاوةيوناثلاوةيدادعإلايفيليمزناقروغشتالوأ
لغشو،مرصنملانرقلانمتاينيعستلايفناملربلايفًابئانبختناو،لازوأل
ربدتأسانأ،ٌنسح":يللاق،)ريبكلايكرتلاةمألاسلجمسيئربئانبصنم
لخد،نينثالاموييأ،يلاتلامويلايف.لاصتالاىهنأو."دوقنلاهذهرمأ
يذلاعورشملااذهلجأنمدوقنلاشتالوأربدتدقفً.ايدجًالخدمرمألا
.ةديرجلاذاقنإلةريخأةلواحمربتعي

يتلاةيبرعلاةايحلاةديرجيفلمعيينانبلقيدصبتلصتا،ةيادب
راصحلامايأتوريبونارهطيفةريثكبعاصمًاعمانزتجا.ندنليفردصت
،ندنلىلإتيتأاذإ":هتلأس.اننيبةصاخةقالعةمثو.صاخلكشبيليئارسإلا
ربدتنسو،لاعت":ينباجأ."؟ةيقارعلاةضراعملابينعمجتنأعيطتستلهف
."رمألا

."؟ًالثمينازربوينابلاط؟دروكلاةداقلاو"
لالخنمامهرثأيفتقتنأنكمي.امهفرعأال":ةماتةحارصبلاق

."انهبرعلانيضراعملا
نمتلصتا.ندنلىلإيباهذلجأنمًايفاكطيخسأراذهناك

يتقثناكهبيلاصتاببس.ًاليللازوأتوغروتةيروهمجلاسيئربتيبلا
عمايكرتةسايسنأبيروعشو،برحلاةياهنيفطقسيسنيسحمادصنأب
هتلواحملوحرودترابخأكانهتناكامكً.ايرذجًارييغتدهشتسدروكلا
ةيؤرةيكرتلاةيروهمجلاسيئرىدل.ةيدروكلاةغللابثيدحلارظحءاغلإ
ةبيرغوةفلتخمةيؤرهيدلنوكتنألمتحملانمو،دروكلاعوضوملةفلتخم
نيضراعملابيئاقللةدئافققحتنأةيؤرلاهذهلنكميو.قارعلالبقتسمل
.دروكلامهيفنمبنييقارعلا

يناثلانوناك9ءاسملازوأتوغروتثيدحءانثأرميذلاليصفتلاو



فينجيفعمتجيسذإ.يسدحىوق"TRT"نويزفلتةشاشىلع1991
ركيبسميجيكيرمألاةيجراخلاريزوبزيزعقراطيقارعلاةيجراخلاريزو
.1990بآ2يفتيوكلالالتحانعةمجانلاةمزألاراجفناذنمةرملوأل
برحبوشننودةلوليحلاقيرطىلعةصرفرخآاذهفينجءاقلُربتعا
نعمجنيمل.زيزع–ركيبءاقلىلإملاعلاراظنأتهجوت.قاطنلاةعساو
ىلعةليللاكلتيفلازوأتوغروترهظو،برحلانودلوحيامءاقللاكاذ
.ةأجف"TRT"ةشاش

ًارذحم،برحلانودةلوليحلاةيناكمإمدعهيعوبيشتةقيرطبثدحت
.ةراجةلودسيئرهتفصبةرمرخآلنيسحمادصةيقارعلاةلودلاسيئر
.هتملكةيادبنمامناكميف"قارعلابوعش"ةرابعبهّوفتنيحهتعمس
حلطصمناكدقل."ناسلةلز"اهرابتعابترمو،ينذأيفةملكلاتنط
الو،يضاملانرقللتاينيعبسلاوتاينيتسلايفراسيلاتايبدأنمبوعش
اذهنممهألا.لازوألةيجولويديألاةيفلخلايفناكمهلنوكينأنكمي
ريغةيموقرصانعهيفقارعلانأينعي"قارعلابوعش"نعهثيدحّنأ
ريكفتلانكميال.يدروكلابعشلاءيشلكلبقينعياذهو،يبرعلارصنعلا
ىلعةيروهمجلاسيسأتذنمةيمسرلااهتسايستدمتعاةلودسيئرنأب
تلقببسلااذهل."يدروكلابعشلا"ىلإاملكشبريشيدروكلاراكنإ
هتملكنمرخآناكميفلازوأتوغروتنكلو."ناسلةلز":اهنإيسفنل
ريسفتنكمملانمدعيمل،اهدنع."قارعلابوعش"ةرابعًاضيأمدختسا
مادصدعبامقارعلوحًاروصتنأبُترعش.ناسلّةلزاهنأىلعةلاحلا
اذإ.روصتلااذهيفًاناكمدروكللنأو،لازوأتوغروتلقعيفلّكشتدق
يفايكرتلةبسنلابةمهمجئاتنكانهنإفوحنلااذهىلعرمألاناك
.داحيسايسفطعنموحنريسناننأىلإةراشإهذهو؛لبقتسملا

فيكو،ليصفتلابلبقتسمللهروصتلازوأتوغروتنمفرعأنأُتدرأ
قيرطلايفقلطنأنألبقلبقتسملااذهراطإيفدروكلاعضونوكيس
ىدلةيزهاجرثكأنوكأساذكهو.ينازربدوعسموينابلاطلالجنعثحبلل
.امهبيئاقل

رصقلابابنميجولوروفو.رعاشملاهذهبيسائرلارصقلاُتلخد
،راسيلاىلإةفرغلوأنمةسائرلامسابقطانلاِرإبوتاياقريفسلاجرخ
سيئرىلإهلقنتنأكيلعً.ادجًامهمًائيشكللوقأس":لاقو،ينمبرتقاو
سيئربتكمىلإتلِخُدأ،هبينربخينألبق،نكلو."ديكأتلابةيروهمجلا
لب،بابللهجاوملاهبتكمفلخًاسلاجلازوأتوغروتنكيمل.ةيروهمجلا



ىلعداتعملاربوتاياقىلإتفتلا.ةريغصةيرئادةلواطراوجبينرظتنيناك
ةفاحصللماعلاريدملاهتفصبلازوأتوغروتمهتلباقمدنعنييفحصلاةقفارم
نأديرأ":هللاقو،ةيروهمجلاةسائرمسابقطانلاهنوكىلإةفاضإ،رشنلاو
انكرتوةفرغلانمربوتاياقجرخامدنعتلجخف."يدحوزيكنجلباقأ
خأكهعملماعتأيذلاربوتاياقهجوىلإرظنلانمنكمتأدعأمل.اندحو
.انئاقلدنعضرألاىلإيرظنضفخأترصو،ربكأ

ىلإةجاحلابروعشلانودنم،ةرشابمعوضوملالازوأتوغروتلخد
فرتُعيال":هتبجأ."؟قارعلايفنامكرتلاددعمك":ينلأسو،تامدقم
.نامكرتمهنأىلعسوفنلاتالجسيفمهؤامسأدرتالو.قارعلايفنامكرتلاب
نألضفألاً.ايئاهنعقاولانيبواهنيبةقالعالدادعأحرُطت،ببسلااذهل
."ةثالثىلعمقرلااومّسقتو،ةيكرتلاتايدتنملااولأست

."؟اذامل":بارغتسالاريباعتههجوتلعدقولازوأتوغروتلأس
ةيكرتلاتاعمتجملابًاريثكءالؤهمتهي.هبمتهينمعوضوملكل-

يذلامقرلاثلثنأدقتعأ.اهدادعأبًاريثكنوغلابيمهنكلو.ايكرتجراخ
ً.ايعقاونوكيسهنوطعي

بلصلخدو،قارعلانامكرتددعلوحراوحلالازوأتوغروتلُطيمل
نمنامكرتلاةوقيفكتله":لأس.ةعرسبهشقانينأديرييذلاعوضوملا
ناريإ":لاؤسلانمضتيباوجلانأكوعباتو."؟قارعلايفانذوفنرشنلجأ
ءاسرإلنامكرتلاةقرويفكتله.ةّنسلاءارويبرعلاملاعلاو،ةعيشلاءارو
."؟مادصدعبءانبلاةداعإةيلمعدنعدادغبيفانذوفن

."يديساييفكتال":تلق
."؟كلذكسيلأ،دروكلانودنمنكممريغاذه":ًالئاقبّقع
!نكممريغ،لجأ-
هريتركسيوصقآنيسحلخدو،سرجلارزىلعطغضانثيدحءانثأ

ىلعهلدو،قارعللةطيرخهلبلجينأهنمبلطو،يمسرلاريغصاخلا
.هتماقإحانجيفهبتكمنمةقيثوو،ةبتكملايفاهناكم

دروكلاونامكرتلاقطانمبرظنلاققديأدبو،اهِبلجدعبةطيرخلاحتف
تارمانمامأةطيرخلاكلتوةلواطلاكلتىلإانسلج.هتراظنفلخنم
امههّجوو،"v"لكشىلعىطسولاهعبصإوهتبابسحتف،ةرمتاذ.ةديدع
كانهىلإاهذوفنرشننمايكرتتنكمتاذإ،رظنا":لاقو،ةيدوعسلاوحن
."ملاعلالودمهأنمةدحاوودغتسف

لمحتةربنبلاقف.طبضلابهدصقامعهتلأسو،ةطيرخلاقوفتينحنا



مادصنمقارعلاصلختدعبنوكتسايكرتنأحرشو."؟ىرتالأ":ةّدح
دتمااذإلبقتسملانمضتس،اذهقوفو،ةيلودلاةحاسلاىلعةمهمةبعال
.جيلخلاوسيوسلاةانقنيبةيسايسلاةيفارغجلاةقطنملاىلعاهذوفن

رشن"ةرابعهلوقب"يركسعلاعسوتلا"دصقيلازوأتوغروتنكيمل
هيلإاوهجوو،اهدعبوجيلخلابرحةلحرميفنوريثكدقتعاامك؛"ذوفنلا
ماظنلاىلع"يسايسذوفن"اهلنوكينأايكرتليرورضلانم.دقنلاماهس
لجأنمةيدروكلاةقرولانمدبالو،دادغبيفسسؤيسيذلاديدجلا
اهنكلو،ةلوهسباهبعلتنأايكرتلنكميةقروةينامكرتلاةقرولا.اذهقيقحت
.مادصدعبامةلحرملجأنماهنمدبالفةيدروكلاةقرولاامأ.ةيفاكريغ

تاوقوقارعلانيببرحلاجئاتنلوحًابيرغلازوأتوغروتسدحناك
ماعةيروسهيفتكراشيذلاو،ةدحتملاتايالولاةدايقبيلودلافلاحتلا

دمصينلدادغبماظننأ–ًاقباستركذامك–ىريلازوأناك.1991
ءايحإنمةيّنسلاةيبرعلاةبخنلانكمتتنل،مادصرايهناعمو.برحلايف
.قارعلايف1921ماعهتلكشيذلاماظنلا

ىوقأمهةيبلاغلانولكشينيذلاةعيشلانأبةعانقىلعلازوأناك
ًايخيراتنوطبتريءالؤهو،برحلانعمجنيسيذلاغارفلاءلملنيحشرملا
.هنمقلقيلب،طقفاذهبركفيلازوأنكيملو.ناريإب

نأًايعاوناكدقف.يوقيخيراتيعونمهذهلازوأةعانققلطنت
ةفاضإ.نورقىدمىلعنييوفصلاونيينامثعلانيبعارصةحاسيقبقارعلا
ايكرتنيبسفانتللًايعاوناك،يّنسلا–يعيشلافالخلابلثمتملادعبلاىلإ
.ةيسايسلاةيفارغجلانيناوقلالخنم،صاخلكشبقارعلاىلعناريإو

ذنمطسوألاقرشللاهرهظترادأيتلاايكرتهلعفتنأنكمييذلاام
ةملكةبحاصنوكتلمدختستنأنكمينيبعاللايأو؟ةيروهمجلاسيسأت
ًاردقودبييذلاو،دادغبيفمجنيسيذلاةطلسلاغارفألميسنمىدل
ً؟اموتحم

.قارعلادروكىوسةلاحلاهذهيفلازوأتوغروتنهذىلإردابتيمل
ىلإلخدتنأ"ةيكرتلاةمألاةلود"ةينهذبايكرتلنكمملانمنكيمل
ءامتنالابةوخأ"مهربتعتنيذلاقارعلانامكرتربعةيقارعلاتانزاوتلا
ببسبايكرتلجأنماذهكرودبعلنامكرتلاعيطتسينلو."يموقلا
دبال.يسايسلامهفعضوهمهألاببسلاو،يفارغجلاويسايسلامهعزوت
.نزاوتلااذهيفًاروداوبعلينأدروكلل

ذنمدروكلاهاجتراكنإةسايستجهنيتلاايكرتلنكمملانمنكيمل



رييغتنودنمقارعلادروكةقروبسكىلعلمعتنأةيروهمجلاةأشن
.اهتسايسيف–يروثىتحو–يرذج

ةهجاومىلعاهحاتفناقارعلادروكىلعايكرتحاتفنابلجينأدبال
.اهدروكبةقلعتملاةيمسرلاميهافملابيرختوةيدروكلااهتلكشم

.ةدرابلابرحلاةياهنبةقلعتملاهترظنبةرثأتمهذهلازوأتوغروتةيؤر
ةحاسلايفةيكرتةيوهتاذةلقتسمتايروهمجروهظنألازوأىري

برحلانابإيتييفوسلاداحتالاككفتبىطسولاايسآىلإزاقوقلانمةدتمملا
قفونيينامثعلالقعمربتعتيتلاناقلبلاةقطنمةمظنأرييغتو،ةدرابلا
اذهلهمييقتنعّربعو.ايكرتلةبسنلابةصرف؛ةيسايسلاةيفارغجلاتاحلطصملا
مامأنرقلايفةرمالإحتفتاليتلاءامسلاباوبأتحتف":ةرابعبعضولا
حتفةباثمبتيوكللقارعلالالتحابترجفنايتلاجيلخلاةمزأتناك."ايكرت
.ةدرابلابرحلاءاهتنادعبايكرتمامأءامسلاباوبأ

يئانثيملاعلاماظنلالّوحت،ةحاسلانميتييفوسلاداحتالاباحسناب
.ةيكيرمألاةدحتملاتايالولاوهبطقلااذهو،بطقلايداحأىلإبطقلا
عضولااذهىلعلازوأقلطأ.ةديحوىمظعةوقةدحتملاتايالولاتيقب
نمهدمتساًافصو،"يعيبطريغ"انأهارأيذلاو،ملاعلاخيراتيفردانلا
."رقتسملاريغنزاوتلا"وهو؛ةسدنهلا

ةمزألالغتسينأ–هذهةيؤرلاةيوازنمًاقالطنا–لازوأديري
نمصلمتلالجأنمةصرفكتيوكللقارعلالالتحابترجفنايتلاةيملاعلا
ًافقومهذاختا.ةيناثلاةيملاعلابرحلانمايكرتاهتثرويتلا"دايحلاةسايس"
ًارودهبعلىتحو،ةدحتملاتايالولابناجىلإهفوقوو،مادصةيناودعنم
نمًايماسًاعقومايكرتلنّمؤتسًاعماّهلك،لكشملايلودلافلاحتلايفًالاعف
.ةدرابلابرحلادعبلكشتيسيذلايملاعلايبتارتلالسلستلا

راجفنادنعهلعفيساملًايعاولازوأناكهذهةبقاثلاهتيؤرةجيتن
امفرعتمليتلاةموكحلاطويخبكسمأدقف.1990ماعجيلخلاةمزأ
امسكعىلع،قارعلادضيكرتلاماعلايأرلافقو.ةمزألاءازإهلعفتس
ةيلودلاتامزألايفلخدتلامدعبيضقييجراخيسايسأدبمنمهيلعداتعا
فقومىلعفقوملااذهمّدقتدقو.طسوألاقرشلاتامزأةصاخو؛ةقطنملاو
نمألاسلجمشوبجروجيكيرمألاسيئرلاعنقأنيح.لودلانمريثكلا
طفنلابيبانأطخقالغإضيوعتلكرحتلاىلعةيدوعسلاربجأرارقلارادصإب
ديدحتيفةيكيتاماردبناوجلارثكأكلذناكو،كلاطرومويوكوكركنيب
.جيلخلاةمزأةهجو



ماظنلاةيبتارتوايكرتنمأنيبطباردوجوبًاقثاولازوأتوغروتناك
يذلارودلامّدقيس،كلذل.ةدرابلابرحلادعبسسأتيسيذلاديدجلايلودلا
اهأّوبتتسيتلاةصاخلاةناكمللةنامضمهأجيلخلابرحيفايكرتهبعلتس
.ةدرابلابرحلادعبامليملاعلاماظنلايف

نكميال.اذهيجيتارتسالاهركفتايثادحإمهأقارعلادروكلغشيو
ىلإاهذوفنلصينأو،قارعلالبقتسميفةملكةبحاصنوكتنأايكرتل
دروكعممحللابمظعلاةقالعهبشتةقالعميُقتنأنودنمجيلخلا
.قارعلا

يف"ةوقزكرم"نوكتنأايكرتلنكميال،اذهلازوأركفعميزاوتلاب
.اهدروكةيضقلحنودنملبقتسملا

عطاقتطاقنىلإلصأينلعجًايصخشلازوأتوغروتىؤرليعامتسا
.ةيصخشلايتبرجتنماُهتلكشيتلاياؤرنيبواهنيبةشهدم

ترسو،1991طابش6يفءاعبرألاموييسائرلارصقلاُتجلونيح
هتكراشموحنريسأيننأدعبفرعأنكأمللازوأتوغروتبتكموحن
ىلعثيدحدعبرصقلايترداغمدنع،نكلو.خيراتلاعنصيفرودبعلب
ىلعرثأاهلنوكيسايكرتنأبرعشأتنكتاعاسثالثةدملماددارفنا
.بيرقلالبقتسملا

تيوكللقارعلالالتحالوحلازوأتوغروتةيؤرعمًاقفتمتنك
فلتختةبرجتوايجولويديأوةيبرتبولسأانملكل.اهلكاهلصاوفواهطاقنب
"دروكلاوقارعلاقرتفم"ىلعانيقتلادقف،اذهنممغرلاىلعو.رخآلانع
.1993ماعهتومىتحقارتفانودنمًاعمانرسو،1991-1990يماعيف



ءيشريغتينلً.امامترمألادّقعيةيدروكلامألاةغللابرابخألاثب"
،ةيدروكلابًاميلعت؛رثكأنوبلطيس.ةيفاقثوةيسايسًاقوقحاوحنُمولىتح
.نكممريغهلكاذهو..ً.ايدروكًابزحو،نييدروكًانويزفلتوًةعاذإ

."لازوألقعيفرومألاهذهلخدأنموهرادناشتزيكنج
)1991،1996،1997(ةموكحسيئر،ظامليدوعسم
)2003لوبنطسا،ناغوضتاروشنم،309ص،دروكلا،لامجنسح(
اهبلجبرمأيتلاقئاثولانيبهنعثحبيناكاملازوأتوغروتدجو

ةلجمنمًالاقمناك."!ىرنلأرقا":لاقو،يلهمدق.يسائرلاهبتكمىلإ
17خيراتبةخرؤمظفاحملايكيرمألانيميلاىدلةلضفملا"ويفيرلانويشان"
Let'sTalkTurkey"ناونعب"J.B.Kelly"عيقوتلمحتو1990لوليأ
ناكيذلالاجوأيقحةعماجلايفيليمزلاقملالسرأ."ايكرتملكنانوعد/
ًاسيئرو،تيّرحةديرجيفةرتفللمعو،اكيرمأتوصةعاذإيفلمعي
.نامجرتةديرجريرحتل

يلدمنيح"ويفيرلانويشان"ةلجملوحتامولعميأيدلنكتمل



ْتلصواذإ.ةعرسبلاقملاُتأرق.هتءارقينمبلطولاقملالازوأتوغروت
،قارعلاككفتونيسحمادصماظنراهناوبرحلاةطقنىلإجيلخلاةمزأ
ايكرتتبلطاذإو.لصوملاةقباسلااهتيالويفاهقحببلاطتنأايكرتلنكمي
قحلاقملادنسيو.اهبلطباهمعدتنأةدحتملاتايالولاىلعفاذهكًاقح
ىلإدوعتةدحتملاممألاقئاثونمةقيثوىلإلصوملاةيالوبينوناقلاايكرت
لصوملالبقتسملوحةدحتملاممألاةنجلريرقتيهةقيثولا.1925ماع
يفرارقلاجراخاهئاقبو،اهيلعارتلكنإوايكرتفالتخاببسبدُعأيذلا
ةيالومضحرتقتو،قئاقحلاضعبريرقتلاكلذيفةنجللاددعت.نازول
ءافيإمدعلاحيفايكرتىلإاهتدوعبيضقتاهنكلو،قارعلاىلإلصوملا
.ةيدروكلاقوقحلابقلعتتطورشلاكلت؛طورشلاضعببةيقارعلاةموكحلا

ةدراولاطورشلابِفيملقارعلانأىلإ"J.B.Kelly"لاقمريشي
اذهدوعيسو،1932ماعهلالقتسادعب1925ماعلةدحتملاممألاريرقتيف
.قارعلاككفتومادصماظنطوقسلاحيفًاددجمايكرتلقحلا

لامشيفايكرتقوقحنعىرخأةرمينابلاطلالجنمعمسأس
ةلجملاقميفروكذملاةدحتملاممألاريرقتبجومبدروكلاىلعوقارعلا
لبقتسمضومغةرتفيف.1990لوليأ17خرؤملااهددعل"ويفيرلانوشان"
اهقوقحبايكرتريكذتلىعسيينابلاطلالجناك،برحلاتلتيتلاقارعلا
لازوأتوغروتةيروهمجلاسيئرءاقلبلمأيناكامك.قارعلادروكىلع
رمتؤمعامتجايفةكراشملل1991ماعناريزحيفلوبنطسارازامدنع
نموينمربوتاياقبلطوً،ادعوملازوأهطعيمل،اهنيح.ةيلودلاةيكارتشالا
روضحىلعينابلاطلالجضرتعا.هءاقلةيجراخلاةرازونمَملَشتنيسح
نأنكمملاريغنمهنألةيجراخلايفيديلقتلايسامولبدلاملشتنيسح
هتاباسحهيدلنألءاقللاملشتروضحىلعرصألازوأنكلو،ةيرحبملكتن
طالبنجديلوينانبللايزردلاميعزلاةقفارمَدَجَوَملََشتنأمهملا.ةصاخلا
ًامامتينبسان.ةيلودلاةيكارتشالارمتؤمحاتتفاةيشعةيبذاجرثكأءاشعلاىلع
نمانأاهدوقأةرايسبينابلاطتللقأ.ةيروهمجلاسيئرةبغرملشتلهاجت
لكشبزازقلجرسوحلاصمهربعملفسألاقباطلايفنوتليهقدنفبأرم
يذلاينابلاطناك.ةرمرمقدنفيفربوتاياقةفرغىلإةفاحصلانعيفخ
دقف.ةفاحصلارظنبلوبنطسافويضمهأملشتنيسحمامتهابذجيمل
ونوربو،تناربيليولاثمأةيلودلاةسايسلاموجنكارتألانويفحصلاكرت
.ينابلاطلالجاوقحالوزيريبنوعمشو،يكسيارك

ربوتاياقةفرغيفيناتسدروكلاينطولاداحتالاةئيهعمانؤاقلرمتسا



ةرورضةيروهمجلاةسائرمسابقطانللحرشيينابلاطناك.ةعاسنمرثكأ
نملكجرخأ،عامتجالانمةظحلتاذ.هتيمهأولازوأتوغروتهئاقل
اجّرعو،1925ماعلةدحتملاممألاريرقتامهيتبيقحنمحلاصمهربوينابلاط
انهو.ةدشبربوتاياقشهُد.قارعلالامشيفايكرتقوقحعوضومىلع
يهوةقيثولاهذهبملعىلعةيروهمجلاسيئر":ُتلقو،ىلوألاةرمللُتلّخدت
."هيدلةدوجوم

ًاقحايكرتيطعييذلاةدحتملاممألاريرقتىلعًاقيلعتينابلاطلاق
."مكجهنعمًاقفاوتمًافقومذختنسفانومتمعداذإ":قارعلالامشيف

ناريزح9خيراتبليللافصتنمدنعةرمرمقدنفيفءاقللااذهناك
برحةلحرمءانثأايكرتىلإةيرسلاهترايزنمرهشأةثالثدعب1991

ةينلعيهو،ةرقنأىلإتسيلولوبنطساىلإةرايزلاهذهتناكو،جيلخلا
.ىلوألاهترايزيفةيروهمجلاسيئرقتليمل.ةقباسلاةرملاكةيرستسيلو
سيئريقتلينألجأنمّيلعطغضو،ةديدعتارميبلصتاً،اقحال
.ةيروهمجلا

ءيجملبقهئاقلبينابلاطيدروكلاميعزلاةبغرلقنللازوأبتلصتا
يلاتلامويلايفيتأيسهنألازوأينغلبأو.ةديدعمايأبلوبنطساىلإريخألا
ناغارشتقدنفيفًارهظةرشعةيناثلاةعاسلادنعينرظتنيسو،لوبنطساىلإ
تدجو،يلاهددحيتلاةعاسلايفقدنفلاىلإتبهذامدنع.ميقيثيح
شتاََرسودشريزكرملاكنبلاريدمعمًاعمتجمناكو،يدعوميسندقهنأ
.ولغوأ

."؟نآلالعفنساذام.ُتيَسندقل،ةذخاؤملامدع":لاق
.يسأربتقرطأو،ءاوهلايفّيديُتعفر؟هلوقيننكمييذلاام
."؟يلصتفيكفرعتله":هعقوتأنكأملًالاؤسينلأس
.يديسايفرعأ-
؟ئضوتمتنأله-
.ال-
،ةفشنم)هتسارحريدم(ىسومكطعيلو،ةرواجملاةفرغلاىلإبهذا-

دنعلفسألايفنكو،أضوت.ةعمجلاةالصىلإيعمبهذتسكنإهللقو
ةلكشمّلحناذهبو،قيرطلايفملكتنسو.قئاقدسمخدعبقدنفلاباب
.دعوملاينايسن

ةرايسليفلخلادعقملانمرسيألافرطلاىلعُتسلج.هلاقامُتلعف
سيئرةرايساهيفبكرأيتلاىلوألاةرملااهنإ.ةيروهمجلاةسائرةبيهلمحت



،دنولىلإلصوو،زدليةقيدحليفلخلابابلانمبكوملاجرخ.ةيروهمج
نالارنجانمامأرهظو،باوبألاتحُِتف.ةيبرحلاةيميداكألاسرحعقومََربَعمث
ًاضيأوهامهايحو،ملقلاكةفقوبةيروهمجلاسيئرلةيحتلاءادأباماق
هلعفأسامفرعأنأنودنميناكميفتكبترانأدعب.اهسفنةقيرطلاب
ريسفتعطتسأمل.ةيروهمجلاةسائرةبيهلمحتالىرخأةرايسىلإانلقتنا
يلصنسله؟ٌعماجةيبرحلاةيميداكألايفدجويله":تلأسو،يرجيام
نمصلمتلالجأنمانهىلإانلخد.ال":لازوألاق."؟انهةعمجلاةالص
جرخنس.رخآجرخمانهدجوي.ةسارحلارفخمدنعنوعمتجممهف.كئالمز
دقل.ةعمجلاةالصءادألزوكيابىلإبهذنويناثلارسجلاربعنسمث،هنم
ملكتنوبايإلاوباهذلايفًانمزبسكننألجأنمًاليوطًاقيرطُترتخا
."انتحارب

نأديرتتنكيذلاام":هلاؤسبةرشابمعوضوملابلصلخدمث
ىلعىرسيلاهديبطغض"...ينابلاطلصتا":ةلمجيهنأنألبق."؟هلوقت
ةرورضال":تلقنإامو."دعباميفاذهبملكتن":لاقو،ىنميلايعارذ
ةيكارتشالارمتؤمعامتجايفةكراشمللًابيرقايكرتىلإيتأيس.ثيدحلاةلاطإل
دعقملاىلعسلاجلاهقفارموحنراشأو،ربكأةوقبيعارذرصع."...ةيلودلا
حامسلامدعىلعًارصم."دعباميفاذهبملكتن":ديدجنملاقو،يمامألا
.مالكلابيل

.همامأًاسلاجمدقمةبترلمحييذلاةيروهمجلاسيئرقفارمناك
ذإ؛تبرغتسا.قدنفلايفِرنوغنالصأنكرديقعلاسرحلادئاقيقبدقف
برحءانثأيلودلابعاللاو،ةلودلالجر،ةيكرتلاةيروهمجلاسيئرّنإ
بطاخيثيحيكيرمألاسيئرلاعمةقيثوةقالعةماقإنمنكمتملاو،جيلخلا
ثيدحبلوخدلانمىشخي"ماعلادئاقلا"و،لوألاهمسابرخآلاامهدحأ
توغروتناك.مدقمةبتربقفارمدجويثيحيدروكميعزمساهيفركُذي
سيئرىتحنالعجيمهفقوموركسعلاعضونكلوً،ادجًايوقًامسالازوأ
ةيضقلاب"قلعتيطيسبعوضوميفمالكلاعيطتسيالهلثمةيروهمج
."ةيدروكلا

ىلعهئاقليفهتبغروينابلاطلالجبلطهيلإلقنأنأعطتسأمل
هبتلصتاامدنعو.ليوطلاناغرشت–ظوقيابوظوقياب–ناغرشتقيرط
امب":لاق،هءاقلبلطوناريزح9يفلوبنطساىلإلصوينابلاطنأهّغلبأل
.هفيضم)ونونيإ(لادرإديسلانإفةيلودلاةيكارتشالارمتؤمىلإمداقهنأ
سيئربئانونونيإلادرإناك."عضولامّيقنذئدعبو،لادرإديسلاِقتليل



ةموكحلاسيئرىلعوهيلعىوعدةيروهمجلاسيئرعفردقو.ةموكحلا
ةيروهمجلاسيئرلقباسلاءاقللارسةفاحصللايشفأامهنألليريمدناميلس
لازوأمصوبةداحةجهلليريمدمدختسادقو.ينابلاطبلازوأتوغروت
لازوأديري.ةموكحلاسيئرىلعةناهإىوعدلازوأعفرو.ىمظعلاةنايخلاب
يفاهحالسنمةموكحلادّرجيسةقيرطلاهذهبو،ينابلاطونونيإيقتلينأ
.وههيقتليامدنعهتهجاوم

حابصينابلاطلالجعمروطفلاونونيإلادرإلوانت.هبسحامثدحو
يفو.ةيلودلاةيكارتشالارمتؤمداقعناخيرات؛1991ناريزح10يفنينثالا
لصتايكلءادنلازاهجىلعهيبنتينءاج،هسفنمويلانمةريهظلاتاعاس
لبقتسيسهنألازوأتوغروتينغلبأ.تلصتاامدنعو.ةيروهمجلاسيئرب
.يروهمجلارصقلايفسيمخلامويهلقفارملايدروكلادفولاوينابلاط

ًانكمماذهنكيملو.ةيروهمجلاخيراتيفتامرحملاربكأِرسُكاذكهو
.رصقلايفتامرحمللرساكةيروهمجسيئردوجونودنم

اليذلاةيجراخلاريزونيشتومتبلأةبجتروقدمحأطخلاىلعلخد
ةيجراخءارزونيبةيصخشفعضأهفصوبرهتشاو،لازوأةملكنعجرخي
،ينابلاطللازوألابقتساقيعييكللازوأةلباقمىلعنيشتومتبلأّرصأ.ايكرت
لابقتسايطعأاذهبو،دفولانيشتومتبلأقفارينأبهتاهيجوتلازوأردصأف
.عفرأةناكمخيراتلايفةرملوأليدروكدئاقلةيكرتلاةيروهمجلاسيئر

لوأليسائرلارصقلايفًايدروكًاميعزةيكرتلاةيروهمجلاسيئرلابقتسا
.1991ناريزح14يفةعمجلامويمتخيراتلايفةرم

ةرقنأىلإلوبنطسانمزازقلجرسوحلاصمهربوينابلاطلالجرفاس
ةسارحبةنيدملااولخدو،ناريزح14يفةعمجلاموينم8ةعاسلادنع
ةعاسلادنع.لازوأتوغروتءاقلراظتنابنوتليهقدنفيفاولزُنأو،ةصاخ
،نيشتومتبلأةبجتروقدمحأةيجراخلاريزوىلإاوبهذًاثلثالإةدحاولا
.يروهمجلارصقلاىلإهتبحصباوبهذو

يفتلزنو،ىرخأةرئاطنتمىلعةرقنأىلإًاحابصتبهذًاضيأانأ
لالخاهيفتلمعيتلاحابصلاةديرجلةرقنأبتكمناك.نوتليهلاقدنف
يفيدوجوءانثأينابلاطيبلصتا.ةرشابمنوتليهقدنفلباقمةرتفلاكلت
.قدنفلايبوليفانيقتلا.رصقلاىلإهباهذلبقيئاقلىلعّرصأو،بتكملا
."يخيراتموي":مئادلكشبةيبرعلابرركيوً،ابيرقتلفطكًادجًالعفنمناك
اهيفلباقتيتلاىلوألاةرملاتسيلهذه،لالج)مام(":تلقف،لمتحأمل
رصانلادبعووامتلباقدقف،كتايحيفةيخيراتةيصخشوأةلودسيئر



يفتسلجةريصقةرتفلبقو.يناجنسفرودسألاظفاحوارافيغيشتو
."؟لاعفنالااذهام؟كلىرجاذام.دادغبيفمادصعمةرشابمتاثحابم

يدروكلاريغلنكميال.ءاقليأهبُشيالاذه":عافدنابينابلاطلاق
."!يعقومبًايدروكةيكرتلاةيروهمجلاسيئرءاقلىزغممهفينأ

ىلإثدحتلاءانثأاهدامتعاهليغبنييتلاةقيرطلانعينلأس
ديسلل":ذئنيحيلاببترطخيتلارومألاضعبهلتددعف،لازوأتوغروت
يلمعهلقعف،ةليوطلاتارابعلابحيالهنإ.ناتمهمناتيصوصختوغروت
.ةيلوكوتوربلمجبنارودوفلنودنمعوضوملاىلإلخدا.ةعرسبلمعيو
هنإ،اذهريغ.لمعلايفككيرشّملكتكنأكوةحضاووةكرتشمرومأبثّدحت
ً.احيرصوًاقداصنوكتنأكيفكي.بيعالألاهيلعيلطنتالو،ءاكذلاقراخ
."يعيبطلاهارجميفءاقللاريسيسفاذهتلعفاذإ

.نوريطيةثالثلانأكو.ءاوهلايفنوريطيمهنأكورصقلانمءاسماوداع
."!ةديدجةحفصتحُِتف"

."دروكلاوايكرتنيبةديدجةحفصتحتف":مهتنسلأىلعناكاماذه
ءاج،ءانثألاهذهيف.قارعلالامشىلإلئاسرلالاسرإباوأدب،ءيشلكلبق
رفظمروتكدلايقارعلاينامكرتلاينطولابزحللماعلانيمألانملاصتا
ةبسانملاهذهبةيلافتحاةميلوميقينأرفظمروتكدلادارأدقف.نالسرأ
انقفتا.اشابنامثعيزاغيفروهشملاىيحيمعطميفهقافروينابلاطلالجل
.ةعساتلاةعاسلادنعمعطملايفءاقللاىلع

نمةيقربينابلاطىلإتلصو،رفظمروتكدلاةوعدلوبقةظحل
صاخلكشبينابلاطُّرس.دادغبيفمادصيقتليناكيذلاينازربدوعسم
ىلإهئيجمليبقةلاسرهللسرأدقينازربدوعسمناك.ينازربةيقربنم
"ةيناتسدروكلاةهبجلا"راطإيفيدروكلاقافتالامعدباهيفهغلبيايكرت
عيطتسيينابلاطناك.ةيكرتلاةيروهمجلاسيئرعماهيرجُيسيتلاهتاثداحمل
.معدلااذهراطإيفمزليامبماقهنإينازربللوقينأ

فئارطلايوريناكو،ءاشعلاىلعًامامتًاحضاوينابلاطرورسناك
–دروكلانمرخستمعن–برعلاودروكلانمرخستيتلاةيلاتتملا
.تاهقهقلاقلطيو

ةيكرتلاةيروهمجلاتتبثأ":لاقو،رفظمروتكدلاوحنةرمتاذىنحنا
."!ةينامثعلاةلحرملايفامكانلاهتوبأ

كارتأوقارعلادروكنيبلصفيالهنألازوأتوغروتهغلبأدقف
لعجلًايفاكةلاسرلاهذهنومضمناك.ايراغلبوةيبرغلاايكارتوصربق



هؤاقلدكأتنيحهرتوتةجيتنمويلبقًابيبطبلطدقلً.احرفريطيينابلاط
هلوقيسامٍلاعتوصبرّركيءاسملاىتحينابلاطيقب.لازوأتوغروتب
.لازوأتوغروتل

انبهذ–ةرقنأىلإهئيجمتقبسيتلاةيسمألايأ–ةيسمألاكلتيف
هتجوزداليمىركذبلافتحاللريِراصيفناجروأىعديكمسمعطمىلإ
نايناملربًاصخشرشعةعبسلةصصخملاةريبكلاةلواطلاىلإسلجيناك.وريه
–دروكللمئادلامعادلا–يناطيربلالامعلابزحللظلايبولنمنايزيلكنإ
ينطولاداحتالاةداقنمةعومجمىلإةفاضإلاب،نآيلاغدولكامهدحأ
سيئربئانراص(لوسرتارسوكينابلاطةكرمشبدئاقمهنيبويناتسدروكلا
ةبسانمبوريهلابوطيتجوزتمدق.)2006ماعقارعلاناتسدروكةرادإ
اهيلإتلصويتلاةطقنلاىلإزمرتةينامثعةيضفيلحةعطقاهداليمىركذ
كارتألاشيعينأبيتاينمأعم":اهلتلاقو،ايكرتودروكلانيبتاقالعلا
نومداقلادروكلابرش."ةينامثعلاةلحرملايفاوناكامكةوخإكًاعمدروكلاو
اهيلإلزنيتلاءاشعلاةدئامىلإبارشلاقارعلانمنومداقلاو،ابوروأنم
ءانثأو.بارشلاينابلاطِستحيمل.توبرطويديرفوطوبطخأورابحكمس
ةمالعراجيسلانيخدت":هلتلقف،ةعتمللًاراجيسلعشألدُنلاهتحزامم
نمةداعلاهذهتملعتكنأحضاولانم.طسوألاقرشلايفةماعزللةقراف
يندوعارافيغيشت.ةرشابميشتنم،ال"ً:اروفينابلاطضرتعا."نيينيطسلفلا
ةرتفلهرظنزّكرو.ً"اعمًانمزانيضقوةرهاقلايفهتيقتلاامدنعراجيسلاىلع
دقل،لالجمام":هلتلقف،طبضلابهلباقمًاسلاجتنك.روفسوبلاىلع
ول؟ركفأُتنكاذامبفرعتأ":ينباجأ."؟تبهذنيأىلإ.انعمتسل.انتكرت
ُتنكول.ايكرتنمًايدروكتنكلوليكةئامبيدلومناكملامشتدلو
تنكاموناتسدروكلابجيفًابراحميتايحيضمأسنكأملانيحامبر،اذكه
ًايداعًايدروكحبصأستنكو،مادصلثمروتاتكدراوحلدادغبىلإبهذأس
امهيأ،ىرت.كمسلالوانتلًاريثكروفسوبلاىلإيتأي،بصنمومسانودنم
."...هيفركفأتنكاماذه!ناسنإلاردقطخبرغأام؟لضفأ

حتففرشىلعىيحيمعطمءاشعدعبنوتليهقدنفىلإاندعنيح
يفلازوأتوغروتهئاقلدعبايكرتودروكلانيبةقالعلايفةديدجةحفص
روفو،1991ناريزح14يفةعمجلاءاسميأ،يلاتلامويلاءاسمةرقنأ
ًاسيئرناك(طولوبقآمرضليراصنأفتهكاليداكلاةرايسنمهلوزن
رمتؤملاةبسانمبقدنفلانوألمينيذلا)مألانطولابزحسيئرو،ةموكحلل
هانعمامبةيدروكلاوةيكرتلانيبجزميراعشبمألانطولابزحلماعلا



نممهتيبلاغناكدقو–مألانطولابزحوبودنمقناع."بعشللةيرحلا"
حشرت":ًالئاقينابلاطحزامنممهنمو.ينابلاط–قرشلابونجوبونجلا
رفظمروتكدلاىلإراشأو."ال":لاقو،ينابلاطكحض."ركبرايدةرئادنع
."كوكركةرئادنع–انأوروتكدلا–انيسفنحشرن":هبناجبناكيذلا

كلتلازوأتوغروتةيكرتلاةيروهمجلاسيئرلينابلاطلالجةرايزدعب
دالبليأ–قارعللبختنمسيئرلوأحبصأً،ابيرقتةنسةرشعسمخب
نالسرأرفظمروتكدلانّيعو–ةنس5000ىلإاهخيراتدوعييتلانيدفارلا
.نامكرتلانوؤشنعًالوؤسمًاراشتسم

روتكدلاوينابلاطانيفنمب؛اذهكءيشانلاببرطخينكيمل،ديكأتلاب
.نوتليهقدنفبابانجولودنع1991ناريزح14ءاسمنالسرأرفظم
لباقيو،نييفحصلانمشيجهفلخوايكرتعراوشنآلاينابلاطبوجي
.رهشأةثالثلبقةلبنقلاكترجفنايتلاةيرسلاهترايزدعبقيفصتلاب

ááá
ىلإةيرسلاىلوألاينابلاطةرايزنيبامةثالثلارهشألاةرتفتدهش

ةيداعريغتاروطتناريزح9يفلوبنطساىلإةيناثلاو،راذآ10-9يفةرقنأ
ىلإًارسينابلاطىتأامدنع.ةليوطتاونسدعباهجئاتنرهظتسواهراثآكرتتس
زكارملاىلإرشتناوً،ابونجةرصبلايفعلدنادقيعيشلادرمتلاناكةرقنأ
،اهدعب.ةيرصانلاوءالبركوفجنلااهسأرىلعواهلكدادغببونجةيعيشلا
ديبكوكركاهيفامباهلكلامشلاندمتطقسو،ةيدروكلاةضافتنالاتعلدنا
تاوقلانمىأرمىلعديدشفنعبنيتضافتنالامادصَعََمق.دروكلا
ءاتشلافورظيفيدروكنويلم.ىربكءوجلةثراكتثدحو.ةيكيرمألا
يتلاىربكلاةرزجملانمًابرهصاخلكشبايكرتوناريإىلإاوأجلةيساقلا
نويلمفصندهاشَمتلخد.لافنألاتيمُسيتلاةلمحلايفمادصاهبكترا
.CNNةطحمربعتيبلكىلإئجال

ىلإاولخدنيذلادروكلافالآتائمايكرتتنضتحا،اذهبناجىلإ
.راجكنيسحمادصعمشيعلااهناكمإبدعيملكلذل،ةيدروكلااهتقطنم
لجأنمقارعلالامشلخدتسايكرتنأبنييكيرمألالازوأتوغروتغلبأ
ةموكحلاسيئرحرطو.ةيضقللًالحاودجيملاذإمهتويبىلإدروكلاةداعإ
سلجمردصأو،ناكيرمألاكرحت،اذهرثإ."ةنمآةقطنم"حارتقاةيناطيربلا
تعضومتو.36ضرعلاطخيلامشمادصماظنىلعناريطرظحَرارقنمألا
–كوهد–وخازثلثمنمضقارعلالامشيفيلودلافلاحتلاتاوق
ءاوجأةبقارمبايكرتيفكيلريجنإنمعلقتيتلاتارئاطلاتأدبو،ةيدامع



ىلإةدوعلابنامكرتلانممسقودروكلانوئجاللاأدبثيح؛قارعلالامش
ً.ايجيردتمهتويب

قارعلالامشىلعمادصةنميهيخارتةجيتنةبيرغةرهاظتلكشت
دوجورمتسادقف."OperationProvideComfort"يمسامقيبطتو
يتلالصوملاامأ،ليبرأوةيناميلسلانيتيدروكنيتنيدمربكأيفمادصتاوق
اهنأليوجلارظحلاةقطنمنمضتناكدقفةيّنسةيبرعةيبلاغاهنكست
بحسدعومىتحةبيرغلاةرهاظلاهذهتيقب.36ضرعلاطخلامش
كلذيفً.ايداصتقادروكلاىلعقييضتلالجأنم1991ماعهتاوقلمادص
تحتنمًامامتامهوجرخأوةيناميلسلاوليبرأىلعدروكلارطيس،خيراتلا
.مادصمكح

عضوادبو،ةشهدملاتاروطتلاهذه1991ماعنمناسيندهش
ةلكشملاتلصوو،عوجلاطخنمسانلانييالمبرتقا.هنمًاسوؤيمدروكلا
ىلإمادصعمينابلاطلالجقانعدهاشمتلصوامك.ةورذلاىلإةينمألا
.ناسينرهشةياهنيفدادغبنويزفلتربعملاعلاتانويزفلت

يذلامادصقناعيوهويدروكلاميعزلامهتدهاشمىدلعيمجلامدُص
يقليعيباسأةدعلبقناكنأدعبكلذو،هيدينعدروكلامدفجيمل
.مادصدرطيودادغبىلإفحزيسهنإًالئاقةررحملاندملانمتاباطخ

نأعاطتساناسين20ليلفصتنميفو.لازوأتوغروتنونجنج
ةلطعءاضقءانثأصربقيفدحأهفرعيالقيدصتيبيفميقأيننأفرعي
."!؟اذههلعفييذلاام":فتاهلاةعامسنمولعيهخارصناك.هدنعديعلا
توغروتلباقينأنودنمرهشلبقايكرتىلإءاجيذلاينابلاطادب
هذهشاعتناةلحرميفايكرتودروكلانيبتاقالعلارّجفيهنأكولازوأ
ةرقناريماكيقيدصبُتلصتاو."رمألانعرسفتسأس":هلتلق.تاقالعلا
ًاريبخةيندنللاةيبرعلاةايحلاةديرجيفلمعييذلايقارعلايدروكلايغاد
نكيملًاضيأوه.تامولعمىلعلوصحلالجأنمةيدروكلانوؤشلايف
يفًاليصفترثكأتامولعميللصويسهنإلاق.تامولعملانمديزملاهيدل
ةيكرتلاةيوجلاطوطخلاتناك.لجعىلعةرقنأةمصاعلاىلإتدع.دغلا
22يفيروهمجلارصقلاىلإتلصو.ةرقنأىلإيترايسُتدقاذل،ةبرضم
ةجيتندادغبعمءاقلءارجإىلإاورطضادروكلانأبناريماكينغلبأ.ناسين
لالجنإ،يلحرشوفرعامبسح،نكلو.هنمنوناعييذلابعصلاعضولا
تاقالعلاقافآىلعةظفاحملاديريوهو،"تقولاريرمت"كيتكتجهنيينابلاط
.لازوأتوغروتىلإاهتيقلتيتلاتامولعملاتلقن.ايكرتعم



ضوافتلابقارعلادروكأدبدقف،ّطقهعقوتننكنملامثدحدقل
.مادصعم

لوبنطسايفةرمرمقدنفيفربوتاياقةفرغيفينابلاطانيقتلاامدنع
حتف،لازوأتوغروتءاقلىلعنرمتيناكثيح1991ناريزح9خيراتب
دوعسمىلعءاقللارودناك،ءانثألاكلتيف.مادصعمتاثحابملاعوضوم
.دادغبيفينازربناكو،ينازرب

حرشو،1988ماعيدروكريسأَفلأ182ذخأمادصنأينابلاطرّكذ
نعدحيملهنأدّكأو،قارعلاناتسدروكيفةلمتحملاريغةيتايحلافورظلا
."مادصعمةيطارقميدكانهنوكتنأنكميال":لاقو،يساسألافدهلا
لجأنمةموكحيأعميقتلن.ةيلاصفناةكرحانسلنحن":ًالئاقعباتو
نيح.يبزحيددعتماظنلجأنمنآلامادصانلباقنحن.يتاذمكح
روتسدعورشمميدقتانماوبلط.هتلقاملكىلعاوقفاودادغبىلإُتبهذ
نأنكميال:اولاقذئدعب.يتاذلامكحلاةقطنملجأنمديدجحرتقمو
.لالقتسالاينعياذهنأليتاذلامكحلاةقطنميفكوكركلوخدبلبقن

مكحلاةقطنم؛]4[يلدنم–نيقناخ–ناجنسطخلوخداودعبتسا
.ةريطخًارومأرسلابانمنوبلطيمهنإ.ةينمألافواخملاببسبًاضيأيتاذلا
ايكرتدضو،يلزألاودعلاباهفصييتلاناريإدضنواعتلابمادصانبلاطي
.يميلقإلاودعلاباهفصييتلاةيروسدضو،يخيراتلاودعلاباهفصييتلا
)زيزعقراط(دايزوبأ.نيتنسذنميناتسدروكلالامعلابزحمعديوهو
نحناننومدختسيمهنإ.دروكلادضنواعتببلاطيسو،ةرقنأىلإًادغيتأيس
دقو.ةيلخادلاانناريجنوؤشبلخدتلاديرنالاننكلو.بعلةقروكدروكلا
نعىلختألايكرتيفيتلاكةيطارقميدينطعأ:دادغبيفزيزعقراطلتلق
."...يتاذلامكحلابيبلطم

يشتقاظوقيريخلتيكح":نصغىلإنصغنمزفقيينابلاطناك
تلق.يناتسدروكلالامعلابزحنع)ركبرايديفئراوطلاةقطنميلاو(
،ايكرتعمراوحبتلخدلكناكمُتنكول:قشمديفانلءاقلرخآيفوبآل
ًاسردذخهلتلقيننكلو.مادصانئاقلىلعجتحا.حلسملاعارصلاتفقوأو
بزحمسقناً،اظفلدروكلادوجوبلازوأتوغروتفرتعاامدنع.انتبرجتنم
تائمعميسايسلابتكملانمءاضعأةعبرأجرخو،يناتسدروكلالامعلا
هنكلو)وبآ(لقعلخددقهتلقامنأودبي.بزحلانعاولصفناورصانعلا
لامعلابزحعمعضولاروطت.دعباميفهيأرريغيسو،ةقثعضومسيل
لوحتلاةلحرملّعفتنأبجي.امدحىلإمكبطبترميناتسدروكلا



."يطارقميدلا
هنإلاقو،تامولعملاهذههميدقتدعبدادغبراوحىلإلقتنامثنمو

سلجمسيئربئانوزيزعقراطةيجراخلاريزومامأنامكرتلاعوضومحتف
قراطلأسو.ةيموقلاتايلقألاةيضقانحرط".ميهاربإتزعةروثلاةدايق
دجوي.ليحتسم:زيزعقراطضرتعاف،نويروشآلاونامكرتلا:انلق؟نم:زيزع
مهفنامكرتلاامأ.نويحيسمبرع؛برعنويروشآلا.دروكوبرعقارعلايف
."ايكرتىلإاوبهذينأمهنكمي.فويض

عباتو،قافتانعدادغبتاثحابمرفُستنألمأيالهنإينابلاطلاق
:دادغبعمتاثحابملالوخدىلعهتربجأيتلافورظلاًاحراش

.نويقيقحءاقدصأانيدلسيلنحنف.ناتسدروكيفلكاشمانيدل"
لوخدلالجأنميلشماقلايفمايأةثالثوقشمديفمايأةعبسُترظتنا
!ةلجدنمىرخألاةفضلاىلإهيفربعأقروزلجأنم؛ناتسدروكىلإ
دجويالً.ائيسنوكيلصيامدنعو،ةنسرظتننوناريإنمًءاودبلطن
يفاهراعسأو،ةرفوتمريغةيئاذغلاداوملا.ةنكمألالكتبرُخ.ةريخذوحالس
.ايكرتوهديحولاذفنملا.ةيئاذغلاداوملالوصوعنمتناريإ.ينونجعافترا

وهوً.اضيأنييناريإلابقثيالوهفً.اضيأينازرببعاتميههذه
اذإ،ىرخأةهجنمً.ايعيشًاماظنهناكماوعضيومادصاوطقسينأىشخي
امأ.اهتجيتنفرُعتالًابرحانيلعنشينأماظنللنكميف،دادغبءاقلضفر
دقل.جرخموألمأانلسيل.اهلٍلاومرخآبماظنلالادبتساديرتفةيروس
بغريال.يلودلامعدلانماننامرحببسبمادصعممهافتلابانرّكف
.قشمد–ناريإروحمللمعيًاماظنمادصماظنليدبنوكينأبدروكلا
يناثلاو.دروكلاذبنينعياذهو؛يروتاتكيدلوألا.قارعلامامأناقيرطةمث
قيرطةمثسيلنكلوً،املؤمضاخملانوكينأنكمي.يددعتيطارقميد
."رخآ

يزاوتلابانهجوتنوكيسف،انومتمعداذإ":ةرابعبهضرعينابلاطىهنأ
مكئاقللبقانوربختنأبجيناك":ربوتاياقهللاق،اذهرثإ."مكعم
اذه،ةذخاؤملامدع":ينابلاطلالجهيلعدر."انعماولصاوتتنأو،مادص
.مكحصنديرن":ًالئاقعباتمث."انهمئادسامتزكرمدوجولاحيفنكمم
الاذاملف،مئادلكشبحصنلاانليزيلكنإلاويكيرمألاةيجراخلااريزومدقي
."انناريجوانتوخإمتنأ؟مكحصنبىظحن

نيمئادنيبتكمحتفلديهمتلاىلإىدأامم،رصقلايفحرطلااذهديعأ
يفنييقارعلايناتسدروكلاينطولاداحتالاو،يناتسدروكلايطارقميدلابزحلل



.ةرقنأ
يكلساللاورادارلاةزهجألوحتامولعمينابلاطميدقتبءاقللارمتسا

اهبرماغييتلارطاخملاربوتاياقضرعبو،ماظنلانماهيلعاولصحيتلا
اهبنيزييتلافئارطلاءاقللاتللختامك.ءاقللاببسبلازوأتوغروت
.ليللافصتنمدعبامىلإةسلجلاترمتساو،هتداعىلعةسلجلاينابلاط

:ةيروهمجلاسيئرىلإاهلصوينأينابلاطلالجديريةلاسرةمثتناك
وأمادصدادغبيفنكيلو،قارعلالامشبوعشقوقحنمضتيًالحاونبت"
."هريغ

جّرعامك.دروكلاونامكرتلاوه"قارعلالامشبوعش"لوقنمهدصق
هنيبترجيتلاتاثحابملاهضرعءانثأنامكرتلالوحفالخلاىلعديدجنم
نامكرتلااهنكسيةيدروكةنيدم"اهنأبكوكركفّرعو،نييقارعلانيلوؤسملانيبو
."دروكلاو

هتاحرتقمددعو،يروهمجلارصقلايفةلاسرلاميدقتةيلمعزواجت
سسؤتةيلآيأيفلماكنواعت"ىلعصنتيتلاو،ةيروهمجلاسيئرل
ةيركسعلاوةيسايسلاتالاجملالماكلانواعتلالمشينأبجي.ًالبقتسم
يناسنإرممحتُفينأبجي،ءانثألاهذهيفو.ةيراجتلاوةيداصتقالاو
مدُقينأبجي،اذهبناجىلإ.ةيبرغلالودلانمةمداقلاتادعاسملل
ً.اديجنيبردمنييركسعلةجاحبنحن.ةحلسألامادختساىلعيركسعبيردت
نوعتمتيًاناكماوذختينأوً،اضيأةيركسعةوقبنامكرتلاىظحينأبجيو
."قارعلالبقتسمددحتسيتلاةئيهلايفضقنلاقحبهيف

رومألاضعبًالماحهدلبىلإدوعيلتاحرتقملاهذهمّدقهنإلاقو
لالخنممادصعمةيقافتاّعقوينأنكميةياهنلايفهنأىلإهّبنو.ةيداملا
هتدوعلاحيفينازربدوعسمهفيلحعمبوانتلاباهضوخييتلاتاضوافملا
انلتحتفاذإ":ينازربلوقلقن.ةسوملمرومأىلعلوصحلانودنم
–روباخ–وخاز":رمملاددحو."دادغبىلإبهذننلفًارممايكرت
."نوردنكسا

يقبدقفًاريثكتمُِّلقدقمادصةوقتناكاذإو،برحلاتهتنا
يفةيداصتقاًافورظنوشيعيفدروكلاامأ،دادغبيفهتطلسىلعًاظفاحم
ذيفنتلجأنم"لمعةئيه"ليكشتحلاصمهربحرتقادقو.ةبوعصلاةياغ
.رومألاهذه

اذإً.ايوخأًاريذحتمّدقأس":ينابلاطلاق،ةفرغلانمهجورخليبق
."مادصعمةيقافتاعقوينأينازربدوعسملنكمي،ضافولايواختدع



.لازوأتوغروتضّرحينأنكميامرثكأةقرولاهذهنأبرعش
اياقعمُتيقبةفرغلازازقلجرسوحلاصمهربوينابلاطةرداغمدعب

اذه،ييأرب":)هبطاخأتنكاذكه(اياقربكألايخألاق.دارفناىلعربوت
سيئرربخننأانيلع.هانثحبامبركف؟كيأربكلذكنكيملأ.يخيراتءاقل
:تلق."ريثكبليللافصتنمدعبتقولاناك.فتاهلاطقتلاو."ةيروهمجلا
اذه":ّيلعدر."؟بسانمةعاسلاهذهيفهبلاصتالاله،ريبكلايخأ"
لازوأتوغروتنكلو."هغلبننأيغبني.تقولانمكعدً.ادجمهمءاقل
.مونللدلخدقناكةعاسلاهذهلثميفةداعًاظقيتسمنوكييذلا

ثدحتيتلاةدحتملاممألاةقيثونأبىرخأةرمربوتاياقتربخأ
.اهنومضمبملعىلعوهو،توغروتديسلاىدلةدوجومينابلاطاهنع

ناكو،1925ماعلممألاةئيهريرقتبملعىلعلازوأتوغروتنأامب
ناكلهف،جيلخلابرحرثإكّكفتيسقارعلاو،راهنيسمادصنأدقتعي
؟لصوملاةيالوىلعايكرتقوقحبةبلاطمللططخي

لوحعئاشوهامعًامامتلوألاانئاقليفلازوأيلهحرشامفلتخي
ىلعناكو.يعسوتباسحىندأةيروهمجلاسيئرلنكيمل.لصوملاةيضق
نعًاربعميللاق.دقتُعيامسكعىلعةيلبلورتبلانأبةماتةعانق
لودلاامأ،ةريثكلكاشماهيدللورتبللةجتنملالودلالك،رظنا":هتيؤر
ةضهنلالجأنملورتبلاكالتمالةرورضال.ةينغيهفهلةكلهتسملا
لورتبنوكينأنكميال.هكالتمامدعلضفألانوكينأنكمي.روطتلاو
."انهتسيلةلكشملا.انتيضقكوكرك

ماعويوققولقوأيفيفيصلايسائرلارصقلايفانلثيدحلالخ(
.كلكاشمتربكضرألاَتعّسواذإف؛يتركفسيلضرألاعيسوت":لاق1992

رتفدىلعًايفرحهثيدحتنوددقو."ةجردلاكلتىلإًامهملورتبلادعيملو
.)يتاظحالم

ةياهنيفتابثلانمنكمتينلمادصنأعقوتيلازوأتوغروتناك
.عقوتلااذهزواجتتقارعلالبقتسملوحةيليصفتةيؤرهيدلتناك.برحلا
يزكرمماظندلبلامكحيوً.ادجيوقزكرملوحتسسأتةلودقارعلا":لاق
يتلاةيزكرملاوقارعلاىعديامبرختسبرحلاهذه.يوقيروتاتكديولقأ
ديدجلاقارعللنكمي.ديدجقارعرهظيس،اذهلةجيتنو.دادغبيفتلكشت
:نيلكشدحأذختينأ

.دادغبهزكرموًايوقديدجلاقارعلاماظننوكينأنكميال.1
ةعيشلايوقيساماذهوً.اديدجًازكرمقارعللةنوكملاءازجألاُلكشتس



ةينبلانوكتسفهيضارأةدحوىلعقارعلاظفاحاذإو.زكرملايفدروكلاو
لوحةيلارديفلّكُشتنألمتحملانمو،ةقباسلابةنراقمةفيعضةديدجلا
ةيحانلانم–ايكرتيف–انتامامتهابةيولوأقارعلل.فيعضلادادغبزكرم
ىلإنيسلاجو،قارعلاءانبةداعإةيلمعيفنيرضاحنوكننأبجي.ةينمألا
فلاحتلايفًالاعفًارودبعلننأبجي،ببسلااذهل.قارعلاليكشتةلواط
ةعيشلانأامبو،ديدجلازكرملايفنونوكيسدروكلاوةعيشلانأل؛يلودلا
نوكيلًارودذخأننأانيلعف،يعيبطلكشبيناريإلاذوفنلايلماحنونوكيس
.ةيدروكلاةقرولايفريثأتانل

نكيملاذإلصوملايفةيخيراتلاانقوقحةيضقحرطننأبجي.2
؛ءايزيفلاكةسايسلا.برحلاةياهنيفهكّكفتوقارعلاميسقتنمّرفمكانه
ألمتنأةسفانموأةيداعمةوقلدبال.هئلمنمدبال.غارفلابحمستال
ملاذإقارعلاككفتنعمجنينألمتحملانميذلاقارعلالامشغارف
وأ،اذهنودةلوليحللةملكانلنوكتنأبجي،ببسلااذهل.نحنهألمن
."اذهعدرلقألاىلع

انذاختاةرورضىريهنكلو،لوألارايخلاعقوتيةيروهمجلاسيئرناك
.يناثلارايخلالجأنمتاطايتحالا

ايكرتءلممدعلاحيفهنأهذههتيؤرىلعلازوأتوغروتفاضأ
.ناريإهألمتسف،ةيقارعلاةيسايسلاةيفارغجلايفمجنيسيذلاغارفلا

ايكرتميقتنأيرورضلانمهنأبقثيناك،ةعمتجمبابسألاهذهل
رصقلاىلإيلهتوعدببستمهفانهنم.نييقارعلادروكلاعمتاقالع
.نييقارعلادروكلاءامعزلاءاقللططخأيننأهتفرعمرثإلجعىلعيسائرلا

يأتيوفتمدعىلعُتصرحو،ديدشهابتنابلازوأتوغروتلتعمتسا
يفةجردلاهذهىلإءاخسبهلقعايانثحتفيملهنأدقتعأ.هلاقاممةملك
دحأنمعمسأملو،ناكميأيفأرقأملو.لبقنمايكرتوقارعلاةيضق
.اذهلاقهنأ

ىلعًاممصمناك،مزجلانمةبيرقلالازوأتوغروتىؤرنمًاقالطنا
براقتلاةسايسبءدبلاىلعو،نييقارعلادروكلاءامعزلاعمتاقالعسيسأت
تسسأت.ةيروهمجلاسيسأتئدابمعمضقانتتةوطخلاهذهةعيبطو.مهعم
ةلاحلاهذهيفو."ةيكرتلاةمألاةلود"اهرابتعابةيروهمجلانالعإعمايكرت
بيوذتللًافدهدروكلاناك."ةيكرتلاةمألاةلود"يفدروكللناكمةمثسيل
.يضاملانرقلاتاينيرشعذنمةيكرتلاةيروهمجلايفمهدوجوركُنأو،يموقلا
ىوتسمىلعسسؤتساهنأةصاخو–قارعلادروكعمتاقالعلارسكتس



فيك،نكلو.ةيكرتلاةيروهمجلاتامرحممهأنمةدحاو–يسائرلارصقلا
؟اذهلعفنملازوأتوغروتنكمتيس

َّربعقارعلالبقتسملوحنيويرانيسلالازوأتوغروتحرشنأدعب
فيكْنكلو،ةوطخلاهذهوطخأنأديرأ":يلاتلاوحنلاىلعهقيضنع
."ةلكشملايههذه؟يكرتلالخادللاهحرشعيطتسأ

،ايكرتيفةيدروكلاةيضقلانيببصتنينيصلادسهبشيامنأُدقتعأ
."قارعلادروك"ىعُديودودحلانمرخآلافرطلاىلعيذلابعشلاعضوو
برعلانيبةلصافًادودحتسيلقارعلاوايكرتنيبدودحلانأفرعأ
عمبراقتيأّنإ،كلذل.مهسفنأدروكلانيبلصفتًادودحلب،دروكلاو
ًاكردمُتنك.ايكرتدروكىلعرشابمويعيبطلكشبرثؤيسقارعلادروك
ذنمدروكلادوجوركنتيتلاةلودلانإلوقلايقبً.اضيأةقيقحلاهذهل
مهمساناكً.ادروكقارعلادروكةيمستنمًاضيأبرهتت،نينسلاتارشع
ينعت"ةكرمشب"نأعم.ريقحتلانمًائيشمسالاليمحتعم"ةكرمشب"
ًاليوطًاحلسمًالاضناوضاخمهنأل؛دروكلاىدلًاريبكًامارتحالمحتو،"يئادف"
ةرزجمدعبةيديلقتلامهتسبلأبدروكلانيئجاللاروصنكلو.دادغبماظندض
ًايفيظوًارودًاعمتبعل"ةكرمشب"مهنأىلعمهميدقتو،1988ماعةجبلح
.وحنلااذهىلعمهلكقارعلادروكرابتعاو،مههاجتةيئالعتساةرظنتيبثتل
ىلعقلطتةيمستلاهذهتتاب،"ةكرمشب"ايكرتيفانيدلسيلهنأامبو
.ايكرتيفيدروكةملكمادختسامدعليهستلقارعلادروك

تدراوت،ةطقنلاهذهيفهمهنعلازوأتوغروتريبعتةظحل
ةأرجبو،ءوضلاةعرسبيتركاذيفاهظفحأيتلاتاظحالملاوتامولعملا
ًاطيسبًالاؤسهيلعتحرطهقدصوةيروهمجلاسيئرةحارصنماهتددمتسا
ًاباوجاندجواذإ":نومضملاةيحاننمًادجًادقعمو،ةيوغللاةيحانلانم
له:هنميناعنيذلامهلاديدبتوةيضقلالحنكمي،لاؤسلااذهنع
."؟المأدروكايكرتيفدجوي

ًاعبط؟دجويله:كلؤاستبينعتاذام":ينآلكشبلازوأّيلعدر
."دروكدجوي

فرتعتسله.لاؤسلاوهاذهسيل.اذهنوفرعيعيمجلا":تححلأ
نكميمهدوجوبفرتعتستناكاذإ؟المأايكرتيفدروكلادوجوبةلودلا
."ةلوهسبةروكذملاةلكشملازواجتاهدنع

."؟فيك":لأسو،يلوفطريبعتلازوأهجوىلعمسترا
:"فيككلحرشأل"



رطضنسف،دروكلانمايكرتيفانينطاومنمًامسقنأبانلبقاذإ
نأملعلاعم.دحاولصأنمدروكلاانينطاوموقارعلادروكنأبلوبقلل
ىلعدروكلافً.اماعنيعبسلبقةدوجومنكتملةيكرتلا–ةيقارعلادودحلا
دروكناك.ىضماميفاهسفنةلودلايفنينطاوماوناكمويلادودحلايبناج
؟ايراغلبوةيبرغلاايكارتكارتأبمتهناذامل.انينطاومةنسنيعبسلبققارعلا
.نيتلودلاكنيتنمضرأبلطمانيدلسيلو،ايراغلبونانويلاونطاوممهنإ
ناك،نرقلاعلطميف.انتيضقمهتيهافرربتعنو،كانهكارتألابمتهناننكلو
مغرلاىلعو.ةينامثعلاةيوهلانولمحيو،كانهنوشيعيانمنيريثكلادادجأ
،انونطاوممهف،كانهنوشيعينيذلانعنآلاانلصفتدودحلانأنم
كارتأبمتهناذامل.مهبُّمتهنسديكأتلاب،كلذل.دحاورذجىلإمهعميمتننو
انونطاومدروكلانأبانلبقاذإ؟دحاورذجىلإانئامتناببسبسيلأ؟صربق
ايراغلبوةيبرغلاايكارتكارتأنعًاريثكنوفلتخيالمهنأبلبقننأانيلعف
."صربقو

ءانثأو."!ةيناثهتلقامدعأ":لاقو،هابتنابًايغصملازوأتوغروتناك
:فاضأةمساحديةكرحبو."ٌنسح":ًالئاقحرشلاطسوينعطاق،يتداعإ
."اذهمدختسأنأيننكمي"

ةيروهمجلاسيئراهاقلأةملكلنويزفلتلاربعيتعباتمءانثأ،ةقيقحو
دحاولصأىلإنومتنيمهنإ":قارعلادروكنعلوقيهتعمسركبرايديف
ةرثكبةرابعلاهذههمادختساىلإةفاضإ."مهبمتهنسكلذلو،انينطاومعم
هاوكشضرعميفو،رهشأةدعبكاذانثيدحدعب.اهعادبإقحىنبتدقف
ىلإنومتنيقارعلادروك،نومهفيالمهنإ":لاقهتسايسنودقتنينيذلانم
تلّخدت."؟متهيسنمف،مهبنحنمتهنملاذإو.انينطاومعمدحاولصأ
.نآلاينعمسا":ةيوطلسةقيرطبينعطاق."اذهمكلتلقانأ،يديس":ًالئاق
.ً"ائيشكلحرشأانأ

نومتني":ةلوقمةيكلمقوقحىنبتدقل.هحرشدارأامًاروفتمهف
ناك.اذههلتلقيننأىسنأنأيغبنيو."انينطاومعمدحاولصأىلإ
اذإاّمأ.ةايحبستكتاهنإفةرابعلالوقيامدنعو،ةيروهمجسيئروه
عمدحاولصأىلإنومتنيقارعلادروك":تخرصوعراوشلايفتقلطنا
؟اهيلعلوصحلانكمييتلاةجيتنلاامف."انينطاوم

ً.اقحمناك
.ةروكذملاةلوقملاةيكلمقحينبتىلعحلأمل
اهتيكلمىنبتو،قحالخيراتيف"ةيركفةيكلم"ةلكشماننيبتعقو



ً.اضيأ
رصقلاىلإهدوعصعمتصلقتدقلازوأتوغروتةطلستناكاذإ

لوألانيرشت6تاباختناىتحىوقألاةطلسلااهتفصبترمتسادقف،يسائرلا
،بسحفةضراعملاىلإلوحتيومألانطولابزحهبزحطقسيملذإ.1991

لادرإعمفالتئابليريمدناميلسدلألايسايسلاهودعةموكحلالكشلب
.ةبعصلالازوأمايأتأدبانهو.ءارزولاةسائردعقمىلعسلجو،ونونيإ
ينبلط–لوألانيرشت12يفتبسلاموي–تاباختنالانممايأةتسدعب
ناكميفىلعألاقباطلاىلإلب،هبتكمىلإةوعدلانكتمل.رصقلاىلإ
موييفنكيملو.لوبنطساىلإتبهذدقلازوأارمسهتجوزتناك.هتماقإ
حرتقاو،تريشيتيدتريوهوينلبقتسا.اناوسهتماقإرقميفكلذةعمجلا
ةشتهبرانفنيبةارابمضرُعتتناك.نويزفلتلاربعةارابمةعباتميلع
نويزفلتلاىلعةارابملاعباتنانك)1-4ةارابملاةشتهبرانفحبر(.نوظبارطو
.ةسايسلاتاعئاشبىشوملاةضايرلاثيدحلدابتنو

:ةبسانملانعنكميامدعبأًالاؤسّيلإهّجو،نيطوشلانيبامةرتفيف
."؟كيأربةيضقلاهذهلُحتسفيك"

."؟ةيضقيأ":يعيبطلكشبهتلأس
.ةيدروكلاةيضقلا-
لُحتمليتلاايكرتاياضقمهأيهو؛ةيدروكلاةيضقللًالحدجنسله

؟ةعاسعبراهتدممدقةركةارابملنيطوشنيبامةحارتسايفدوقعذنم
ةموكحلاسيئررودببسب"ةبعصًامايأشيعيةيروهمجلاسيئرناك

.حازملالمتحيهعضونكيملو،"ليريمدناميلس
."هيفركفأاملوقنمةدئافال":تلق،ريصقفقوتدعب
؟ببسلاامو-
ركسعلا.يلاببرطخيامذيفنتبحمستالايكرتيفتانزاوتلانأل-

.نوملعتامكمهريغو
؟هيفركفتيذلاام-
)يمسرلايكرتلانويزفلتلا("TRT"تاونقىدحإثبتنأ،ًالثم-

يفو.ةيدروكلايناغألاضعبعاُذتنأو،ةيدروكلاةغللابمويلايفتاعاسةدع
دحأ(زودراقشتاطيأاهأرقيامكةيدروكلابرابخألاعيذملاأرقي،رابخألاتقو
ونطاوملوقيس؟اهنيحثدحيسيذلاام،)ةرتفلاكلتيفريهاشملانيعيذملا
نمثبتكلذلو؛انمرتحتوانتيوهبواندوجوبفرتعتانتلود":دروكلادلبلااذه
لحينلاذه.مألاانتغلبمويلكنمةددحمتاعاسيفيمسرلااهنويزفلت



باهرإلافقوتينأنكميالف.ديكأتلابيناتسدروكلالامعلابزحةلكشم
لامعلابزحلوزينلو،ةيدروكلاةغللابثبلانويزفلتلاءدبدرجملًاروف
.بزحلااذهبمهكسمتودروكلاءالوًاليلقفخينأنكمي،نكلو.يناتسدروكلا
."...ةيضقلاةرارحةجردضفخنتنأنكميو

ًاحيملتىتحبتكتوألقتال،رظنا":ًالئاقلازوأتوغروتينعطاق
."اذههتلقامَسنا.نآلايلهتلقام

."؟اذامل":طيسبلالاؤسلاكلذهيلعتحرطو،ةّرملاهذهتشهُد
ركسعلا.ةيلخادلاةيسايسلاتانزاوتلا.ليلقلبقهتلقامببسب":لاق

."...مهريغو
حتفنملو،نويزفلتلاباننويعتقلعتوةارابملاتأدب،ءانثألاهذهيف

.ةيناثعوضوملا
هتباصإببسباكيرمأىلإرفاسيسلازوأتوغروتناك،رهشأةتسدعب

اذام":لاقةرئاطلابكرينألبقو.1992ناسينيفتاتسوربلاناطرسب
."؟ةيدروكلابتاعاسةدعGAPلثم،تاونقلاىدحإتثبولثدحيس
ةيكرتلاثادحألاىلعاهاقلأوةلبنققعاصبحسهنأك؛لازلزلاثدحو
.اكيرمأىلإقلطناوةرئاطلابكرمث،ةنهارلا

لاكو،دلبلامّسقيسحيرصتلااذهنأربتعانوفوركيملاهلدُمنملك
ىوقبكيكشتلاّدحىلإضعبلابةأرجلاتغلبو.ةيروهمجلاسيئرلتاماهتالا
يفناكيذلاظامليدوعسمهبزحسيئرمضناو.ةيلقعلاةيروهمجلاسيئر
.لازوأيدقتنمةلفاقىلإةضراعملا

نييفحصلاضعبتلعجةقيرطبايكرتلامعألودجىلعهحيرصتّرثأ
أدبينألبق.كرويوينىلإهبنوقحليمايأةدعدعب–مهنمانأو–
تنكةيلمعلالجأنمنتسويهىفشتسمىلإلخديوةيسايسلاهتالاصتا
.دريسفيكوهحيرصتاهثدحأيتلالعفلادودرلوحثدحتنهعم

ريدمرزوأنشتلايروتكدلاموحرملاعمُتلزن،كرويوينىلإانلصونيح
يفوروقيمهفنامزةديرجريرحتسيئرو،ةرقنأيفايكرتةديرجبتكم
هاندجو.هنعثحبنانأدبمث،ةيروهمجلاسيئرهيفميقييذلاازالبقدنف
تيبلااذهعقيو،هفرشىلعيكرتلاتيبلاهماقأيذلالابقتسالالفحيف
."؟تجرخنيأنم":ينآرنيحًاحزاممّيلعّقلع.ةدحتملاممألاءانبلباقم
.ايكرتتلزلزت.انهىلإمتئجو،ايكرتمكترداغمةظحلةلبنقمتيقلأ":هلتلق
ةفاحصلاديمعنيهوكيماسبحطصأنأينمبلط."ملكتننأبجي
يفهتفرغىلإبهذأونيوعدملانيبنمناكيذلاوةيجراخلانوؤشلل



.قدنفلا
توغروتوً،اريثكلازوأتوغروتبحيرزوأنشتلايً.ايلسمءاقلناك

اهنكلو،لازوألةديؤمةديرجلًالثممنشتلايروتكدلاناك.هبحيلازوأ
ءارقةيساسحيعاريولازوأيمحينأديريناكوً.ايموقًاروهمجبطاخت
ءاقدصأانيدل،ةيروهمجلاسيئرةدايس":هثيدحأدب.دحاونآيفهتديرج
:نولوقي.كاذمكحيرصترثإاوجعزنادقلوً.ادجمكنوبحيةيدروكلوصأنم
فيك؟انتيروهمجسيئرحيرصتدعبنآلالعفناذام.انتيدروكانيسننحن
."؟مهبيجننأيغبني

كانهّنإكئاقدصأللق؟كلاؤسبيدجتنأله،نشتلاي":لازوأدر
مهتيدروكاوركذتيالأاودارأاذإ.دعبنعنويزفلتلابمكحتزاهجىعديام
نويزفلتلااوقلغيلفوأ،ةانقلانعنيزفاقمكحتلازاهجىلعاوطغضيلف
عباتيالنمبقاعنساننإلقنملنحن.ةيدروكلاةانقلانوفداصيامدنع
."طيسبلحلاف،ةلكشملايههذهتناكاذإ.ةيدروكلاةانقلا

عانقإلاوً،اديقعترومألارثكأطيسبتبةصاخةبهوملازوأىدلنأودبي
.ةباجإلاب

لازوأباجأنأدعب.قدنفلاةفرغيفهلباقمةعبرألانحنانففطصا
ةيرخسلاةربنلمحتاهنكلوةبنؤمةربنبينمجاهو،رزوأنشتلايلاؤسنع
تددرامدنع."هيفركفتامفرعأانأ!؟اذكهّيلإرظنتاذامل":حوضوب
فرعأانأ":لاق."!يديسايءيشيأيناسلنعجرخيملانأ":ًالئاقهيلع
.مستباو."هيفرّكُفتام

ركذت":لاقو،ينذأوحنلامو،يعارذبكسمأةفرغلانمانجورخدنع
ىتحبتكتوألقتال:كلتلقعوضوملااذهيلتحتفامدنعكنأ
كلنوببسيسمهنأل.كتيامحلجأنمكاذناك.نآلايلهتلقامًاحيملت
ول،نكلو.انأتملكتاذإءيشثدحينلو،ةيروهمجسيئرانأ.لكاشملا
.هلوقتنيأوهلوقتامةفرعممهملانم،اذهريغ.ثدحلتنأتملكت
.ً"ادجمهمتيقوتلا

رثإةيدروكلاةغللابينويزفلتلاثبلاةركفُتحرطانأ،ةقيقحلايف
ةركفلاهذهلةيرصحلاهتيكلمنكلو،1991ماعلوألانيرشتيفهلاؤس
سيئرةفصلمحيهنألسيلو؛1992ناسينيفهحيرصتةجيتنتءاج
ةيدروكلاةغللابينويزفلتلاثبلاةرورضلوحلازوأةركفتناك.ةيروهمجلا
.قمعألاهراكفأبقلعتت

قولقوأفيصميفانئاقلءانثأ1992ماعفيصيفاذهيلحرش



راتخاوهسسأيذلامألانطولابزحنأبًاعنتقمناك.سيرمرمبرقويوق
رعشيو،ظامليدوعسمديىلعهفدهنعفرحنادقهسفنبهراعشوهمسا
ظامليدوعسملوانتةيفيكًايدجهقلقتو.رمألااذهنمديدشقيضب
اذهنمروكذملاءزجلايتاظحالمرتفدىلعتلّجس.ةيدروكلاةيضقلل
:يلاتلاوحنلاىلعوهو،ةملكلابثيدحلا

بجي.لوضانألاقرشبونجناسنإينبتىلعموقتمألانطولاةركف"
لاصفنالاىلعلمعينمدجتنأنكمي.باهرإلاوءالؤهنيبطلخلامدع
شاقنلاهيفروديًاطسوضرفياذهو،ومنييموقلارايتلا.باهرإنودنم
نأبجيف"GAP"نويزفلتيفةماسراكفأكانهتناكاذإ.رحلكشب
اذإ.ةيلارديفلاضراعأانأف؛ةيلارديفلاشقانتللقأملانأ.ةحارصبشقانت
تارامثتسالانميألوضانألاقرشبونجىلإبهذينلفةيلارديفلاتقبط
ّنأامك.ةصروبيفاونكسوليديإسانلارداغدقل.كانهىلإتبهذيتلا
:مهلأسأامدنعو.سيرمرموايلاطنأىلإنيدرموناووصراقنمنيمداقكانه
قبطتتسله،نكلو.ليمجانهناكملا،ال:نولوقي؟نودوعتسله
اذإ:نولأسي.ةيدروكلاب"GAP"نويزفلتكانهنوكيسً؟ادغةيلارديفلا
ذيمالتمتدجواذإ.نكمم؟لصحيساذامفةيدروكةسردمًادغاوبلط
.نكمماذهف،ةسردملل

نيبنمنوجرخيباهرإلانومعدينيذلا.باهرإلايذغيركفلا
.يركفعفادكانهف،دوقنلاعفدبةيضقلالُحتال.اذهبفرتعنل.انينطاوم
ةهباجممكنكميال.ةيضقلارهوجيفًايركفًالاضنكانهنأينعياذه
."اهقوقحةيموقلاتايلقألاحنملمويلانورطضممتنأ.حالسلابركفلا

نأةطيسبلاهتغلوطيسبلاهحرطبولسأبلازوأةيروهمجلاسيئرزربي
ةركفضراعيهسفنتقولايفو،طقفةينمأةيضقتسيلةيدروكلاةيضقلا
لُحتال":ةرابعقالطإربع"لمعلاوماعطلا"ىوتسمىلإةيضقلاضيفخت
فقتةيموقلاةينبلانأىريهنأاذهنمرثكألاو."دوقنلاعفدبةيضقلا
ناك.يركسعلابولسألابلُحتنلةيضقلانأربتعيكلذل،باهرإلاءارو
"ةانقنميدروكلاثبلاب"يركفلالاضنلا"ةيضرأىلعةرطيسللططخي

GAP"ةانقلةعباتلا"TRT".
نعةينقتلاتاروطتلاعباتيو،تاينقتلابًاريثكمتهيلازوأتوغروتنألو

ةيحانلانمىنعماهلنوكينلةوطخلاهذهنأكرديوهف،برق
ةرتفدعبف.عوضوملااذهيفقحىلعهنأنيبتو.ترخأتاذإةيسايسلا
نوعباتياوأدبو،عرازملاوىرقلادعبأيفتايئاوهايكرتدروكبّكر،ةريصق



.يناتسدروكلالامعلابزحلنْيَعباتلا"Roj"مثةيادب"Med"نويزفلت
نمثبلابىصحتالةيدروكتاونقتأدب،تاينيعستلاطساوأنمًارابتعاو
توصةعاذإنمًاقباسةيدروكلاةغللابثبكانهناكو.قارعلالامش
.نافيرايةينيمرألاةمصاعلانمواكيرمأ

انثيدحءانثأغوبشابركلإلوأقيرفلاناكرألاةئيهسيئريللاق
ُتحصنانأ":فاضأو،هنمتءاجةيدروكلاب"TRT"ثبةركفّنإليوطلا
نألدبيلإاوعمتسيل.ةيدروكلابيمسرلانويزفلتلاثبينأبةموكحلا
ًاردانيذلاليوطلاثيدحلالالختبجأًاضيأانأو."!جورنويزفلتلاوعمتسي
رخأتموً،ادجليلق/toolittle،toolate":ةيزيلكنإلابًالئاقهيفتلخدتام
."ءيشالنملضفأطيسبءيش":تفضأًاعبطو.ً"ادج

توغروتهميدقتفرشبيظحًاحارتقاًارخأتمناكرألاةئيهسيئرىنبتي
ًانمزانرسخ.تاداقتنالانمريثكلاهببسببذجوً،اماعرشعةتسلبقلازوأ
ةصاخوةمهمتاريغتلدروكلاضرعت،رميذلاليوطلانمزلالالخو.ًاليوط
ثبلاريثأتنإ،ببسلااذهل.قارعلالامشاهدهشيتلاتاروطتلاةجيتن
ّهنأولهريثأتنمريثكبلقأناكدعباميف"TRT"نمةيدروكلاةغللاب
.يضاملانرقلانمعساتلادقعلاعلطميفأدبدق

too"حبصأ1992-1991يماعلالخًايلاكيدارربتعايذلارارقلا
Little,tooLate"2009-2008يماعيف.
ةغللابةلودلانويزفلتّثبينأايكرتيفلازوأتوغروتحارتقا

باونضعبو.2009يناثلانوناك1ىتحققحتيمل1992ماعةيدروكلا
يفيلاولاقو،ةوطخلاهذهاوققحنممهدروكلاةيمنتلاوةلادعلابزح
تناكل،نينسلبقةوطخلاهذهتذُفنول":عوضوملاشقانينويزفلتجمانرب
."سانلافالآتومنودلوحتس



كانه؟لازوأىلإينابلاطءاجنمةطساوب.لازوأحرابيينابلاطنكيمل
زيكنجنأنوفرعتمتنأ.هيراشتسمنيبنييفحصلاو"نيرشبملا"ضعب
."نيرشبملا"هيراشتسمنمرادناشت

.باهرإلاةبراحموكردلاتارباخمسسؤم،دعاقتمدئار،رفسرامج
،ناغوضتاروشنم،66،98ص،رفسرادئارلاتافارتعا،نشتلايرنوص(
2003(

طابشيفيروهمجلارصقلايفًالّوطملازوأتوغروتتيقتلانأدعب
لالجرثأيفقتلجأنمندنلىلإرفسلاىلعُتمزع،1991ماعنم
سيئرةلاسرلابجلايفهتايحىضقيدروكميعزللقنأستنكذإ.ينابلاط
نأنكميو.دروكلاعمتاقالعةماقإىلإفدهتيتلاةيكرتلاةيروهمجلا
."عورشملا"اذهبهعانقإلرطضأ

ةلاسرلاو،ينابلاطلالجلهحرشأساملوحلازوأتوغروتعمتقفتا
تنك.دارفناىلعتاعاسثالثماديذلاانثيدحىهتنا.هيلإاهلقنأسيتلا
ةلواطلاقوفةقلعمةريبكةحولىلعينيعتعقونيحضوهنلاكشوىلع
اهنإ.يكسفوزافيإلةحول؛بتكملابابراوجباهيلإنيسلاجانكيتلاةرودملا



،ةحوللابينيعتّقلعتامببسل.ةيديلقتلاجئاهلادوسألارحبلاةلاحروصت
ينشهدأ."؟ةحوللاهذهماسرنوفرعتله":هتلأس.تتشتييهابتناداكو
ىلعتبّقع."يكسفوزافيإ":هباوجبةمودعمةماعلاهتفاقثنأبفورعملالازوأ
لهف،دلُقتامًاريثكيكسفوزافيإتاحولنإلاقي":فيخسلاؤسبهباوج
بتكمنيُزي،ةداع."!فرعأال":لوقيوهوهفتكلازوأزه."؟ةيلصأهذه
اليتلايكسفوزافيإلةحولّقلُعتاذاملف،ةيموقزومربةيروهمجلاسيئر
يتلاةيزمرلاام!؟ينيمرألايكسفوزافيإوهو،المأةيلصأتناكنإفرُعي
ءانثأينهذبليصفتلااذهّقلعتً.اقلطممهفأمل؟ةحوللاهذهاهلمحت
حرطذئنيحو،ةلودلل"ةسِسؤملائدابملا"مهأدحأرسكةيضقانتشقانم
:حرتقملااذهلازوأتوغروت

امبهغلبتال.ةيادبوهملكتيهعد.ملكتيهعدينابلاطيقتلتامدنع"
انقفتاامهلحرشامث،وهملكتيل.وهملكتينألبقنآلاهيفانملكت
."هيلع

تاثحابملرشابمريغلكشبينهجويلازوأتوغروتنأيلاببرطخ
يلمعزواجتأستاثحابملاهعميرجأو،ينابلاطيقتلأسامدنع.ايكرتمساب
.هتيلوؤسملمحبلازوأتوغروتينفلكيذلارودلابموقأسو،يفحصلا

لكشبينابلاطلاهلقنأنأيغبنييتلاةلاسرلابلازوأتوغروتينربخأ
مهبردجيهنإمهللق":نارودوأفلنودنمو،ةدّرجمٍلمجبو،طيسب
بّيختنلايكرتنإفانعماوكرحتوانبناجباوفقواذإو.ايكرتباوقثينأ
مهيلعً.اقلطمناريإهتلعفاممهبلعفننأنكميال.تقويأيفمهلمأ
.مهمطباراذهو،ةّنس–انبعشومهبعش–نيبعشلاةيبلاغنأاوسنيالأ
مهعمةيمسرتاقالعايكرتسيسأتمدعنممغرلاىلع،كلذلةفاضإلاب
يفمهنععفادتساهنإف،اننيبتاقالعلاهذهمايقلاحيفنكلو،نآلاىتح
مهموضعاهنإ.ةّيبرغةلودايكرتنأًاضيأاوسنيالأمهيلع.لفاحملالك
مهيلإةبسنلابًادجمهملانم.ةيبرغلاتاسسؤملايفةلثممو،وتانلافلحيف
دجوتيتلاتافلاحتلاوتاسسؤملايفمهاياضقنععافدلاايكرتىنبتتنأ
يأيفمهعيبننلو،ناريإهتلعفاممهعملعفننلنحن،تلقامكو.اهيف
."تقو

ركفييتلاتاقالعلانمءزجكينمألادعبلابركفيلازوأنأكشال
"ةيدروكلاةقرولا"مدختسينأديريوهف.ةيدروكلاةدايقلاعماهتماقإب
قارعلاناتسدروكلعجيلو،مادصدعبامةلحرميفةملكبحاصنوكيل
فوزعنممغرلاىلعكلذو؛ةينمألاةيحانلانمايكرتلةيفلخةقيدح



مدعىلعنيرصماولظنيذلاكئلوأةصاخو؛ةقالعلاهذهنعنيريثكلا
عمقيسنتلابقارعلادروككرحتاذإف.ناتسدروكودروكلايتملكلامعتسا
اوبعلينأنكميمهنإىتحو،يناتسدروكلالامعلابزحاومعدينلف،ايكرت
نإف،بلاطملاهذهقارعلادروكةيبلتلاحيفو.بزحلااذهذبنبًارود
ناّنتميسةيلودلالفاحملايفمهنعاهعافدومهعمةقالعايكرتسيسأت
.مهتيعورشم

لازوأريكذتةرورضبينرعشأ،يناتسدروكلالامعلابزحلوحانثيدح
ديعصىلعءيشيأبمايقلامدعلاحيف":ديدجنمايكرتدروكةيضقب
نكميمهقوقحومهتيوهبةقلعتمتارييغتءارجإمدعو،ايكرتدروكعضو
اهتمهملاجرلانمةعومجملدئاقهنأكوهلماعناننأدقتعينأينابلاطل
."ايكرتدروكدضةيطايتحالاةوقلارهظمبروهظلالبقينل.انحلاصمةسارح
."؟ايكرتيفدروكلاعضوعوضومحتفولهللوقأساذام":هتلأسمث

،وحنلااذهىلعايكرتيفدروكلاعضوىقبينل.ريغتيس":لازوألاق
.نمزىلإجاتحتةيضقهذه.نييعقاواونوكينأمهيلع،نكلو.ريغتيس
ةيضقلاهذهنأاوربتعينأمهيلع.ققحتتساهنكلو؛ةوطخًةوطخققحتتس
."لحارمىلعّلُحتسو،تقوةيضق

اهلذبيتلاىربكلاهدوهجبينابلاطرّكذأنألازوأتوغروتينمبلط
ةكرمشبلاءوجلىلعةقفاوملابايكرتيفةيسايسلافارطألاعانقإلجأنم
ًالهسنكيملاذه":لاقو.1988ماعةجبلحةرزجمرثإايكرتىلإمهرسأو
مهتمواقمرسكّيلعًالهسنكيملو،ةدشبركسعلاضراعدقف.دقتُعيامك
هذهبيرجتالرومألاهذه.ةيناسنإةيضقاهرابتعابةيضقلانععافدلاب
."ةلوهسلا

َقَرَخ"و"ديلجلاََرسَك"يذلايساسألاثدحلانإ،هيلإةبسنلاب
مهتماقإوايكرتىلإمهتالئاعوةكرمشبلاءوجللوبقوهةيكرتلا"تامرحملا
ىتحو،ةيدروكلاةيضقلايفًايخيراتًافطعنماذهىريناكو.1988ماعاهيف
.ينابلاطىلإاذهلقنيغبنيو،اهببلاطملا"حاتفنالا"ةسايسنممهأ

ربوتاياقيقيرطضرتعا.هتعدوو،تاروطتلابهغلبأسيننإهلتلق
سيئرلحتفتنأكلوخدلبقكنمبلطأسُتنك":لاقو،رصقلابابدنع
تسوبنطنشاولسارمينربخأ.قارعلادروكىلعحاتفنالاةيضقةيروهمجلا
مادختسابركفننأبجي.ينازربدوعسمءاقللبهاذهنأبلادنارناثانوج
."اذهبهربُختنأكنمبلطأستنك.تاونقلاهذه

اذهيفىوسملكتنمل،ريبكلايخأايكلابلغشتال":هتبجأ



."كلهلوقأستنكاماذه.ٌنسح،هه":لاقو،ربوتاياقحاترا."عوضوملا
.لازوأوانأهبانثدحتامعينلأسيملو

.ينابلاطلالجداجيإلجأنميعسوباملعفأنأّيلع،نآلا
نيقيرطيفاقلطنانيصخشكانهنأةزيجوةرتفدعبفرعأسو

ناثانوجوهامهدحأ،قارعلادروكوايكرتنيببيرقتلالجأنمنيفلتخم
.ربوتاياقهركذيذلالادنار

ةيضقللنيعباتملانييكيرمألانييفحصلامهأنملادنارناثانوجربتُعي
نمعبرملكهامدقتئطودقل.تسوبنطنشاويفلمعيناك.ةيدروكلا
نعاهلكةريهشلاةيدروكلاتايصخشلافرعيً.ابيرقتةيدروكلاةيفارغجلا
قارعلادروكوايكرتنيبتاقالعلايفةفداصملابهبعليذلاهرودحرشي.برق
,AfterSuchKnowledge"شهدملايقئاثولاهباتكروطسلالخنم

WhatForgiveness–MyEncountersWithKurdistan)Farrar,
StrausandGiroux,NewYork,1997(":
نمةيضقلاهذهيفةأجفتطرخنا،1991يناثلانوناكةياهنيف"

ًاروهشملازوأناك.)iconoclastic(تامرحملاقراخلازوأرارقلالخ
ثيدحلاىلعصرحيو.رودلابيفحصلكلةعاسعبرءاقلةصرفهئاطعإب
ىلعكارتألانويفحصلااهلضفيةقيرطبرودلابنيفقاولانييفحصلاىلإًايصخش
ةلئسأحرطنمتنكمت،اذهنممغرلاىلع.ةماعلاةيفحصلاتاحيرصتلا
ايكرتضفرببسنعلازوأتلأس.كلتةلمملاةريصقلاتاءاقللادحأيف
،قشمدنمّوتللًادئاعتنك.قارعلالامشيفةيدروكةلودمايقلمئادلا
نأنوربتعيو،اذهكًارمأنوضفريمهنأنورخآلادروكلاةداقلاوينابلاطدكأو
ببسنعلازوأتلأس.يطارقميدقارعيفيتاذلامكحلاوهمهللضفألا
ً؟اديجدودحلاتطبضو،ةيتاذةرادإةموكحبدادغبتلبقاذإضارتعالا
،يتدمتهتناو،ةيلارديفلاوقارعلادروكلوحًاضماغًاباوجلازوأينباجأ
.لمألابئاخءاقللاترداغو

يمالعإلالوؤسملاو،لازوأمسابقطانلاربوتاياقلصتا،يلاتلامويلايف
:يفحصهبىظحينأنكميءارطإلمجأيلمدقو،ةيجراخلاةرازولقبسألا
له":لأسمث."ةيروهمجلاسيئرتاباجإنمبرغأمكتلئسأتناك"
يفحصيننإًالئاقتضرتعا."؟قارعلادروكيقتلننأبجياننأنودقتعت
ملربوتاياقلثمًاميدقًاقيدصنأىلإًاهبتنمُتنكً.ايسامولبدُتسلو
نيلسارملالمعةقيقحلوحطسوألاقرشلابةصاخلاكوكشلانمصلختي
ءارجإنمررضالّهنإةيلوؤسملالمحتأنأنودنمهلتلق.بناجألا



لجأنمابوروأىلإيلاقتنادنعً.اديفمنوكيسسكعلاىلعلب،اذهكءاقل
ليثمتلابتكمبتلصتا،ةرئاطلاليدبتيراظتناءانثأو،نارهطىلإرفسلا
ببسلاناكدقو.ربوتةلاسرهفتاهىلعتلجسو،ندنليفقارعلادروكل
هبزحلنأبىرخأةرمهديكأتوهنايرلابجيفيلينازربلابقتساليساسألا
دودحلاءودهىلعةظفاحملالضف1961ماعةضافتنايفهدلاونمزذنم
.ةيكرتلاةيقارعلا

اذه؟تسوبنطنشاويفينازربحيرصتهتءارقدعبلازوأكّرحتله
تعدا،دروكلاءاقللوحراذآ11يفلازوأحيرصتدعب،نكلو.دكؤمريغ
ىلعًايكيرمأًايفحصنأةقيقحلابةيهاولااهتقالعبةروهشملاةيكرتلاةفاحصلا
ربتعأنأبجي(.عوضوملااذهيفًامهمًارودبعل"CIA"ـبةقالع
دعبلازوأاكرحنايفحصكانه)ءاعدالااذهيفيمساحرطمدعلًاظوظحم
هتوعدةجردىلإلصيل–ةيربلابرحلانمعوبسألبق–نيعوبسأ
)90،91ص(."ةرقنأىلإًارسدروكلاءامعزلا

عمةلباقمنعلادنارناثانوجثدحتي،هباتكيفقباسناكميفو
نميناريإلافرطلاىلعنايارلبجيفهتدايقرقميفينازربدوعسم
نطنشاويفهرشنو،ليدنقلبجنعديعبريغةيناريإلاةيقارعلادودحلا
:تسوب

يتلباقمترادجلثلابىطغملالبجلايفلبانقلانميقيأجلميف"
يطارقميدقارعبهبلطمهتداعىلعينازربحرطيمل.لمعلالوحهعم
فواخمددبتتاراشإهيجوتىلعّزكرلب،يتاذمكحبدروكلاهيفىظحي
نوكردمدروكلانإلاقو.لالقتسالادروكلابلطلامتحانميكرتلافرطلا
التيوكلادودحةيامحلبرحلابكراشيذلاملاعلانمربكألامسقلانأ
لجأنمايكرتوأناريإوأقارعلانمٍضارأعاطتقالبقينأنكمي
)39ص(."ناتسدروك

ُتنكو،ينازربمثةيادبلازوأىقتلالادنارناثانوجنأملعأنكأمل
.تسوبنطنشاويفينازربعمهراوحُرشنامدنعندنلىلإيقيرطيف

.ينابلاطلالجداجيإيفدهناك
لمعيينانبلليمزقيرطنعبرعلانييقارعلانيضراعملاءاقلبُتأدب

ينابلاطوينازربدجأنأنكمملاريغنمهنأادبْنكلو.ةايحلاةديرجيف
نميناريإلابناجلاىلعيلبجلاهتدايقرقميفينازربناك.مهقيرطنع
.ينابلاطناكمنوفرعيمهتيقتلانيذلانكيملو.ةيناريإلاةيقارعلادودحلا

مولعلارحبدمحميعيشلانيدلالجرءاقللٍدحأِمويءاسمُتبهذ



دعبمولعلارحبدمحممسازربيس.ةيبونجلاندنليحاوضىدحإيف
نيرشعنمةفلؤملايقارعلامكحلاةئيهيفوضعك2003ماعمادصطوقس
ةينكتناكهئاقلليباهذءانثأً.امرتحمنيدلجرهرابتعابكلذوً،اصخش
يفهتامولعمىنغزاربإلاهراتخاهلعل.رثكأيمامتهابذجت"مولعلارحب"
،ةيزيلكنإلانقتيًامجرتمهدنعتدجو،هيلإتلصوامدنع.ةيعرشلامولعلا
ثيدحلاىلعيرارصإنممغرلاىلعةيزيلكنإلابثيدحلاىلعرصأيذلاو
مولعلارحبدمحممايقببسبانراوحعُطق،ءانثألاهذهيفو.ةيبرعلاةغللاب
.ةالصلاءادأل

!يبلجدمحأ:همساذئنيحتفرعو،دارفناىلعمجرتملاعمُتيقب
يننإهلتلقف.ةيبرعلاةغللايتفرعمردصمنعيبلجدمحأينلأس

.توريبلوحراحٌثيدحاننيبراددقو.كانهاهتملعتو،توريبيفُتشع
ملثيح،نيريثكنيكرتشمفراعمانيدلنأرهظدقو.كانهشاعًاضيأوهف
.يبلجدمحألقيدصهبشترصوالإليوطتقوضمي

نأبجييننإهلتلقو،اننيبمجانلابراقتلانمةأرجتددمتسا
يفينابلاطنإيبلجدمحألاقف.هلهلوقأاميدلّنإو،ينابلاطلالجدجأ
.ةجيتنلابيقدنفغلبيسو،هءاقلديرأيننأهغلبيوهبلصتيسهنإو،سيراب

؛تقوبرقأيفًاربخهنمرظتنأيننأوً،ادجمهمعوضوملانأهتغلبأ
نأيغبنيو،لازوأتوغروتةيروهمجلاسيئرنمًادجةماهةلاسريدلنأل
...هعميثيدحةجيتنرظتنيلازوأنأو،هملكأ

امىلعءانب؛بذكللببسةمثسيل.يهجوبيبلجدمحأنعمت
،فتاهلانر،ةظحللاكلتيف.ليلقلبقةيتوريبتاكرتشمنمهنعانثدحت
تفرع،ريصقتقودعبو.لصتملاعمراحثيدحيفيبلجدمحألخدو
ناك،اذهقوف.ةيبرعلايتفرعمببسبينابلاطلالجوهملكتملانأ
ينابلاطنأيفتاهلاثيدحلانمتمهفو،سيرابيفسيلوندنليفينابلاط
.دغلايفهئاقللًادعوميناطعأ

نمةرشاعلايفيأ،يبلجدمحأتيبيفًادغينابلاطلالجيقتلأس
يحيفمخفلايبلجدمحأتيبعقي.1991طابش18يفنينثالاحابص
يتلاكيبيلوبةكرشرقمليزاوملاعراشلاىلع،ندنليفيقارلاريفيام
اذهل.ايكرتيفركُذيامًاريثكيذلاو،دروفدلآعراشيفردانليصأاهكلتمي
ًارِظتنمسيلوًاَرظتنُمنوكأنأترتخا.تيبلاداجيإّيلعبعصيمل،ببسلا
دمحأتيببابُتعرقكلذل،ةيكرتلاةيروهمجلاسيئرلثمأيننأروعشب
ً.امامتةرشاعلايفسيلوقئاقدسمخوةرشاعلايفيبلج



دعبءاجدقف.كانهينابلاطنكيمل،نكلو.بابلايبلجدمحأحتف
.1973ماعذنماهيفهيقتلأيتلاىلوألاةرملايهكلتتناك.قئاقدةدع
امهدحأ.ناصخشهعمناكً.ادجةيمسرةقيرطبانحفاصتاذل.ينفرعيمل
يناتسدروكلاينطولاداحتالاةداقمهأدحأدشارفيطللادبعروتكدلا
فيطللادبعةسدنهلايفروتكدلانأدعباميففرعأس.ةيقارعلاةضراعملاو
يفيرلاريزوبصنمدشارفيطللادبعروتكدلاملستدقو.ينابلاطليدع
.ةليوطةرتفبصنملااذهيفيقبو،مادصدعبامةموكح

ةرظنلانم.يئازدنسحممسابينابلاطلقفارملايناثلالجرلاّيلإمُدق
اذهنأنّيبتوً.ازعشاعةلودلجرهنأةيطارقتسرألاهتافرصتيحوت،ىلوألا
دحأناكو،تاينيتسلالالخغاربيفقارعلاريفسبصنملغشدقف،حيحص
،دادغبماظنعمةيدروكلاةحلاصملادعبةيزكرملاةموكحلايفدروكلاءارزولا
الملاظفلامدنعو.ىفطصمالملايأبألاينازربىلإنيبرقملابرقأنمو
ةعضبدحأيئازدنسحمناكنطنشاويفةريخألاهسافنأينازربىفطصم
يئازدنسحمّنأامك.ةعرسبتامولعملاهذهيلإتمُّدق.هوقفارصاخشأ
نيفسهنبانّيُعو.طيسبراوحضوخنمهنكمتةجردىلإةيكرتلاملكتي
.ةرقنأيفهلةيلثممحتفدنعيناتسدروكلايطارقميدلابزحللًالثمميئازد

ينطولاهبزحنأينغلبأ،ينابلاطلالجعمراوحللسلجأنألبق
ةهبجلا"ىلإيناتسدروكلايطارقميدلابزحلاعممضنادقيناتسدروكلا
رابخإبينابلاطماقدقف،انهينازربدوعسمدوجومدعلو."ةيناتسدروكلا
ىلعًارسءاقللانوكياليكليفولاىفطصمالملاقيدصيئازدنسحم
.يناتسدروكلايطارقميدلابزحلا

ءاقللاىلإهلهباحطصاو،ةليللبقيئازدنسحمهغالبإو،حيرصتلااذه
اورهظأاذكه.ءاقللابهمامتهاىلإريشتيلاتلامويلانمةرشاعلاةعاسلادنع
.لازوأتوغروتةيكرتلاةيروهمجلاسيئرةلاسربمهمامتها

يفانئاقلىلإةركاذلابهتدعأ،ينفرعيملينابلاطنأتظحالامدنع
نم(وجلاةحارإلجأنم1973ماعنمناسينيفًاماع18لبقتوريب
ً،امامتنيفلتخمنيعقومىلإُردقلاانلقن.رّكذتدقو.)يسفنةحارإل؛لمتحملا
.ندنليفةّرملاهذهانعمجو

ذإً.اماعرشعةينامثدعبنيميدقنيرئاثنيبًءاقلنكيملانءاقلنكلو
ثيدحلابلخدتيملو.يكرتكانأويدروككوه؛بعصشاقنيفانلخد
أدب.نيرضاحاوناكنيذلايبلجدمحأوفيطللادبعروتكدلاويئازدنسحم
لازوأتوغروتبلطُتذّفناذهبو،ةقباسلاايكرتةسايسداقتنابهثيدح



تحرش،هتاداقتناليعامتسادعبً.ادهجلذبأنأنودنم"ًالوأملكتيهعد"
.هعامسببغريلازوأتغروطنأهل

بزحناك.انمامأًاقئاعًامئادتناكايكرت":ًالئاقهثيدحينابلاطأدب
عطق.1985ماعمادصعممهافتلاكشوىلعيناتسدروكلاينطولاداحتالا
1988ماعنطنشاوىلإتبهذ.نوديريالكارتألانأةجحبراوحلامادص
.ءانثألاكلتيفنطنشاوروزينَرفإنانكناكو،نوغاتنبلاعمةقالعميقأل
."1990ماعهسفنرمألاثدحو.اكيرمأعمتاقالعيتماقإقاعأنموهو

،نآلا":تاظحالملاهذهليجستببغرنأدعبةيباجيإةغلىلإلقتنا
اذإ.اذهبدروكلارسُيسو،لبقتسملايفةيباجيإتاوطخنعثيدحكانه
ةصاخو.نآلاهعمسناملةيمهأيطعياذهف،انقيعتايكرتتناكمكانركذت
."ةايحلاةديرجعمراوحلا

توغروتعمًاراوحىرجأدقيغادةرقناريماكنأبملعىلعنكأمل
ُرشندقراوحلانأو،لوبنطسايفةيبرحةقطنميفشيجلايدانيفلازوأ
عامتسالاُتعبات،ببسلااذهل.ينابلاطيئاقلنممويلبقةايحلاةديرجيف
ينابلاطأرقدقل.ةايحلاةديرجةلباقمىلعهقيلعتمهفأنأنودنمهيلإ
.يتلباقمليتأينألبقلاقملا

.قارعلايفلاصفنالافلخنيثهالانسلنحن":ًالئاقيعمهثيدحعبات
ةيطارقميدلاً.ايتاذًامكحانلققحيًايطارقميدوأًايلارديفًاقارعديؤننحنف
نكميوً،ادجةمهمايكرتيفةيطارقميدلانكلو.قارعلايفماظنلاءاوديه
حلاصمبرضننلنحنف.ءافلحكقارعلادروكبقثتنأةيكرتلاةموكحلل
."ايكرت

:ايكرتعمةقالعمهتماقإةرورضحرشلةيروسوناريإنمةلثمأبرض
امهنوؤشبلخدتنملو.ليوطنمزذنمةيروسوناريإعمتاقالعانيدل"
برعلاودروكلامعديس.امهدروكناقحستامهنأنممغرلاىلع؛ةيلخادلا
."ةيطارقوميدلاوحنقارعلالوحتيفايكرتهبعلتسيذلارودلا

نحن":لاقو،اهيمسينأنودنمايكرتدروكةيضقىلإعوضوملاَلََقن
رومألاضعبنأفرعنو.ةيطارقميدلاوحنيكرتلاعمتجملالّوحتَقئاوعيعن
.ةعرسبقفدتيهنإلب،انرظتنيالنمزلانكلو.لحارمىلعالإمتتنل
ىلع،ببسلااذهل.ةيقرشلاابوروأيفةعيرستاروطتلاتناكمكاورظنا
ىظحننأنكميال.ةعرسلاهجوىلعتاوطخلاضعبوطختنأايكرت
تاوطخبايكرتمقتملنإايكرتعمبراقتللةيدروكلاةيموقلاةكرحلامعدب
اهفقوملًارربماهدروكعمايكرتتاسراممُةكرحلاهذهربتعتس.ةيلعف



ةيناريإلاةيروهمجلاسيئرلًالوقهحرطةحصىلعًالاثمبرضو."ضفارلا
ايكرتوقارعلانععفادتفيك:يناجنسفريللاق":يناجنسفريمشاهذئنيح
.]5["؟ةقيرطلاهذهبمهدروكنولماعيمهو

ááá
ًالثمملسرأهنأوً،اديدجسيللازوأعمهلصاوتنأزربأ،اذهريغ

.]6[نيتنسلبقهيلإوينازربىلإ
ىتحدروكلاىوسكارتألاعمفقيمل":خيراتلانمًالاثمًابراضلاقو

َبرعلاُكارتألابراحىلوألاةيملاعلابرحلالالخف.ةيكرتلاةيروهمجلاسيسأت
دروكلافقوو.زيلكنإلاوسورلااوبراحامك،نيسحفيرشلافلخنيفطصملا
."كارتألاعمًامئاد

ُفلاحتَََربتعاو.يناتسدروكلالامعلابزحعوضومىلإًاددجمداعمث
نواعتلاناك":عوضوملااذهيفلاقو،اهدروكدضًاهجومقارعلاعمايكرت
طغضةجيتنءاجاذهنأفرعننحنو.اندضًاهجوميقارعلايكرتلا
ًاراطإيناتسدروكلالامعلابزحعمهتقالعلمسرمث."ةيركسعلاطاسوألا

بزحبناجبفوقولاىلإانعفدقارعلاوايكرتنيبنواعتلا":يلاتلاكًايعرش
نكتمل،اذهريغ.لعفةدرولعفةيضقاهنإيأ،يناتسدروكلالامعلا
،ةثالثوأنيرهشلبقف.طقةديجيناتسدروكلالامعلابزحعمانتاقالع
عمنواعتناننأةجحب؛ينازربمجاهويناتسدروكلالامعلابزحينمجاه
.مهعمكبتشننأديرنالاننإ.اسنرفواكيرمأوايكرتلةلامعلابانمهتا.ايكرت
ديرنال،ببسلااذهل.ابوروأيفمهنومعدينممدروكلافالآتائمكانه
نكميهنأنالجوأهللادبعينربخأ.يناتسدروكلالامعلابزحعمكبتشننأ
نأاننكمي،كلذل.عضولاعّبطتاذإةلقتسمناتسدروكبهبلطمنعىلختينأ
."مهفقومنييلتلمهعفدنومهيلعرثؤن

بزحعوضوميفهمدقينأنكميامبينابلاطيحوي،هذههتاملكب
.ايكرتعمنواعتلالباقميناتسدروكلالامعلا

نوكيسهنإلاقويئازدنسحمثيدحلايفلّخدت،ةطقنلاهذهيفو
ةديجتاقالعايكرتةماقإلاحيفيناتسدروكلالامعلابزحىلعريثأتهل
.قارعلادروكعم

هنإلاقو،لازوأتوغروتحدتما،ثيدحلاىلإينابلاطداعامدنع
نييركسعلانملضفألكشبةيضقلاىريوهو.يقطنموينالقعناسنإ"
."داصتقالابهمهفلضفب؛مهريكفتبنيفلختملا

رواحملافقومكرت،لازوأتوغروتةلاسرلو،هتلقاملعمتسانأدعب



:لاقو،ههجوىلعةماستبامسرو،ةأجفتامواسملافقسنمعفارلاوداجلا
،ةددحمرظنةهجوهيدلةيروهمجلاسيئرديسلانوكبًادجديعسانأ"
امعمًامامتقباطتيمكنمهانعمسامنأةصاخ.اهبكسمتمهنأبو
."لازوأتوغروتبقثناننإ.طبضلابهنعهانعمس

نمهلهتلقامعمسدقهنأك؟"هانعمسام":هلوقبهانعيذلاام
؟لازوأعميثيدحنومضمبفرعفيك.ةملكلابلبق

فصتنميفينابلاطبلصتادقيغادةرقناريماكةايحلالسارمناك
عمراوحلارشندقو.لازوأتوغروتعمهئاقلبهغلبأو،نيمويلبقليللا
يفناريماكداع.ةايحلاةديرجيفينابلاطيئاقلنممويلبقلازوأتوغروت
يبينابلاطءاقلو.هتاظحالموهتاعابطناينابلاطلحرشو،ندنلىلإهسفنمويلا
.مويلبقهعمساملًاديكأتناك

.ينابلاطلوحيتاظحالمويتاعابطنالازوأللقنأسانأو
دنعو.بابلاىلإينابلاطينقفار،يبلجدمحأتيبنميجورخدنع

:لاقو،يعارذطبأتوةليوطتاونسلبقناكيذلاهئفدىلإداع،بابلا
مثهبهتغلبأاذإًاديعسنوكأسو.ةيروهمجلاسيئرديسلانمءاجريدل"
دوعسمعمهيفكراشأةيقارعلاةضراعملانمًادفوُعْدَيل.ةجيتنلابينتغلبأ
."انأودوعسمًارسانوعدينأهنمديرأًاضيأو،)ينازرب(

ًاضراعمًاميظنترشعةعبساهلكشيسيتلاةنجللاةيمستنكميهنإلاق
."كرتشملالمعلاةنجل"

كشوىلعناكيذلابابلاُتعفدو،تفقوت.اذهكًاحارتقاعقوتأمل
.درلاةيحالصلازوأينحنميمل":هلتلقو،ينابلاطىلإُّتفتلا.حتُفينأ
نأنوديرتاذامل:مكلأسأنأبيلاوحمسا،نكلو.هذهمكتبغرهللقنأس
."؟ةيرسةيناثلاوةينلعىلوألاةرايزلانوكت

نأُتبلطكلذل،ةبسانمتسيلةيلخادلاايكرتتانزاوت":ينابلاطكحض
يفعقياليكلةئيهلاةيوضعةراتستحتةيروهمجلاسيئرديسلاانوعدي
ميقينأمهملا.لكاشملاهبّنجأنأديرأو،هرمألمتهأيننألاذهو؛جارحإ
اذه.انسأرىلعانلهتوعدف،ينلعلكشبانوعدينأدارأاذإ.ةقالعانعم
."رثكأاندعسيس

كشوىلعهنإلاقو،ةمداقلامايأللهتارايزجمانربىلعينعلطأ
ايكرتنمةوعدتيقلتاذإً.ادجقيضتقولا":فاضأو،اكيرمأىلإباهذلا
ةرتفلالخةجيتنلابينغلبتنأكنكميله.بهذأوءيشلكيغلأسيننإف
."؟ةريصق



يفرمألابهغلبأسو،ايكرتىلإيلوصوروفلازوألباقأسيننإهلتلق
ىلإةقالعلالصتنأروصتأمل.يبلجدمحأتيبُترداغمث،ةصرفبرقأ
يننأكوكرآلبرامنمبيرقلادنالربماكقدنفىلإتدع.ةطقنلاهذه
ءاقلتيرجأ":اهدافمةلاسرةيروهمجلاسيئرلتكرتو،رصقلابُتلصتا.ريطأ
مويناكً.اروفدوعأوندنلىلإيترايزعطقأنأيلعبجوتدقو.ً"امهم
ةياهنيفلوبنطساىلإبهذيسلازوأنأرصقلاولوؤسمينغلبأو،نينثالا
يفتبسلامويينلباقيسهنأوً،ايرورضسيلةرقنأىلإيباهذو،عوبسألا
.دعباميفناكملاونامزلابينغلبيسو،لوبنطسا

عقاولاهبتكميفيرابيزراشوهةلباقملمويلاكلذرهظدعبُتبهذ
حتفتسةديدجةحفصنأرعشأانأو،هملكأوهيلعفرعتألجديربتسغنكيف
بزحللًالثمميرابيزراشوهناكً.امومعدروكلاوقارعلادروكوايكرتنيب
ٍفلاحتمٍميظنتلًالثممءانثألاكلتيفناكو.يقارعلايناتسدروكلايطارقميدلا
هسفنتقولايفو،ينابلاطةدايقبيناتسدروكلاينطولاداحتالابزحعم
يرابيزراشوهنكلو،يئازدنسحمهعمينابلاطبحطصادقل.هلًاسفانم
سيئرحاتفنالجأنمندنلىلإتيتأيننأامبو.ةيمسرةفصلمحي
يننأودبأاليكلًاضيأهلباقأنأيغبنيقارعلادروكىلعيكرتلاةيروهمجلا
.نيتريبكلانيتيدروكلانيتعومجملانمىرخأوةعومجمنيبزّيمأ

ةدعلبقمتيذلاانئاقلنومضمبملعىلعيرابيزراشوهناك
َدَّدع"ةبقاعتمةيباجيإتاراشإانلصت":لاقنأدعبو.ةرارحبينلباق.تاعاس
،تسوبنطنشاويفينازربدوعسمعملادنارناثانوجراوح":تاراشإلاكلت
،ةايحلاةديرجيفروشنملالازوأتوغروتعميغادةرقناريماكءاقلو
."لازوأتوغروتحاتفناهيفمتلقنيذلايئازدوينابلاطبمويلامكؤاقلو

دوعسمعمهارجأيذلالادنارءاقللوانتييذلالاقملايرابيزيناطعأ
رودلاءاجكلذدعبً.اضيأهتأرق.ةيناريإلايضارألانمٍءانناكميفينازرب
فرعتلاو،هسفنرامضملايفهعميرجأيذلايغادةرقناريماكداجيإىلع
ناك.يرابيزراشوهبتكمنميجورخرثإةايحلاةديرجىلإتبهذ.هيلع
ترمتسايتلاانتقادصتأدب،مويلاكلذيف.كانهيغادةرقناريماك
.ةليوطتاونس

.ةنونحهترظنً.ابيرقتتاونسرشعبينربكيو،ةماقلاريصقناريماكناك
كوكركظفاحمهدلاوناك.تاونسذنمًاضعبانضعبفرعناننأكوانلادب
بزحلاىلإهبابشتاونسيفبستناً.ايكوكركهسفنربتعيو،تاينيسمخلايف
ىلإرداغمث،دروكلانييسايسلانمريثكلاةلبقناكيذلايقارعلايعويشلا



مل.اغلوأىعدتةيسورةاتفنمجوزتو،كانهةعماجلايفسردووكسوم
ىلإدعص.ةيدروكلاةينطولاةكرحلابهتقالعّقثوو،هدلببهتاقالععطقي
توصنوكيل"ةرحلاناتسدروك"ةعاذإرادأو،1974ماعدرمتيفلابجلا
ءانبأنمفالآلالثمهلثمهدلبكرتليغادةرقناريماكرطضا.درمتلا
نكسو،برحلاةراسخوةضافتنالاعمقبدروكلااهشاعةثراكربكأدعبهتدلج
لالخنمةيدروكلانوؤشلابًاريبخهرابتعابهمساضرفيأدبو.ارتلكنإيف
هتلئاعيمتنت.ةيزيلكنإلاةيسنجلاىلعلصح،ءانثألاهذهيف.ةايحلاةديرج
نمليلقلافرعيوهو.ايكرتيفاهنمءزجدجوييتلا"ّيلم"ةريشعىلإ
.كوكركيفاهشاعيتلاهمايأو،هذهةيرئاشعلاةقالعلاةجيتنةيكرتلاةغللا

ناكيذلالقتسملاهفقوموهيغادةرقناريماكيفيبرثأامرثكأ
خيراتلوحةشهدملاهتامولعمو،ينازربوينابلاطنمةدحاوةفاسمىلع
هتفقومهألاو،اهيفاملكواهتايصخشلةيدقنلاهترظنو،ةيدروكلاةكرحلا
.ةقيقحلابناجىلإةقداصلا

هيلعضرعو،2003ماعمادصطاقسإدعبقارعلاىلإناريماكداع
هيلعضرع.كلتهتايصوصخبامهتفرعملامهعملمعلاينابلاطوينازربنملك
ريتركسةفيظوهيلعينابلاطلالجضرعو،هلًاراشتسملمعلاينازربدوعسم
ٍتايحالصوًاريثأترثكأًاعقومينعياذهو،ةيقارعلاةيروهمجلاةسائرلماع
يفلمعو،ليبرأعقومىلعدادغبعقومناريماكلّضف.يكرتلاهريظنبًةنراقم
دقفينأنودنمةيقارعلاةحاسلاىلعةسايسلاتاروطتلايفمهاسيزكرم
لوانتبةيليلحتلاةيدقنلاهترظنوهباصعأةدوربوةيفحصلاهتظحالمةقد
تنكنينسلاىدمىلعتيوقيتلااننيبةقثلاةقالعلضفب.ثادحألا
لخادودادغبيفيرجياممهفأنألجأنمنايحألابلغأيفهدصقأ
.تقويأيفينلذخيملو،ةيدروكلاةكرحلا

ماعينابلاطولازوأنيبلصاوتلاةصقيغادةرقناريماكيلىور
كيفَشترونلإملعلاةمدخءانثأهيلعتفرعتيذلايقيفراهرشنو،1991

.1996راذآ28يفربكأليصافتب"TurkishDailyNews"ةديرجيف
:ةطقنلاهذهيفيغادةرقناريماكلثيدحلاكرتأل
يفلازوأتوغروتموحرملاةيروهمجلاسيئرناك،1991راذآ11يف"

نوشقانيةرئاطلايفهنوقفارينيذلانييفحصلارابكناك.وكسومىلإهقيرط
ةسايسجهنبركفتةرقنأنإربخلالوقي.ّتيرحةديرجيفُرشنًاربخ
.ةرقنأةرايزبينابلاطليطعأًانذإنإىتحو،قارعلادروكعمةفلتخم

نسحهلأسةرئاطلارخؤمىلإههجوتءانثأ.لازوأتوغروترهظ،ةأجف



:هلوقبنييفحصلالازوأشهدأً.احيحصينابلاطربخناكاذإامعلامج
نيصخشىوسةرئاطلايفنكيمل."ربخلامكتافو،بهذوءاجينابلاط"
ةديرجيفةيوازلابتاكوربوتاياقهمسابقطانلاامه؛ىرجامبنافرعي
.رادناشتزيكنجِشنوغ

اذإقارعلادروكعمايكرتءاقلمدعببسنعنييفحصلالازوألأسو
نأبجيكارتألانإ،ةقيقحلايف".مهنوقتليزيلكنإلاونويسنرفلاناك
."مهعمةلكشمانيدلو،انتقطنميف)دروكلا(مهنأل،كئلوألبقمهوقتلي

بزحلادئاقينازربدوعسملثمميئازدنسحموينابلاطناك،ةقيقح
نسحمءاجدقل.ةموكحلاىلعنيفيض؛ايكرتيفيناتسدروكلايطارقميدلا
هلبقتساو،ةيزيلكنإحئاسةقيثوبلوبنطسايفيلودلاكروتاتأراطمربعيئازد
مويلايف.ةرقنأىلإهسفنمويلايفهوبحطصاو،ةيروهمجلاسيئرلاجر
ميقييذلايركسعلازكرملاىلإبُحطصاو،قشمدنمينابلاطىتأ،يلاتلا
ةماقإناكملوحًائطخميغادةرقناريماكنوكينأنكمي(.يئازدهيف
يذلاسالابةرقنأيفاتلزُنأنيتيدروكلانيتيصخشلانألكلذو.يئازدوينابلاط
ةيكرتلاةلودلاسيئرفلكراذآ10و9يف.)ةيجراخللةفايضَرادمدختسي
عمضوافتلليرشتزوأياغوطةيجراخلانوؤشللهراشتسمةسائربةئيه
.تاضوافملاتاحفصنمةحفصلكبلازوأغلبأيذلاو،دروكلانيلثمملا

ينابلاطوةيروهمجلاسيئرناك.راذآنمرشاعلاةريهظتاثحابملاتهتنا
عامتجاروضحلنيرطضمنايدروكلانادئاقلاناكً.ادجنيرورسميئازدو
ىلإةرئاطكانهنكتملو.توريبيفهتاذمويلايفةيقارعلاةضراعملل
نموً،اوجةنضأىلإناتيصخشلاترفاس،اذهرثإ.مويلاكلذيفقشمد
ءاسمالصو،اذهلضفبو.ةيمسرتارايسبةيروسلادودحلاىلإالُقأكانه
.توريبىلإمويلاكلذ

جراخدحأرمألابملعيملو،ةماتةيرسبتاثداحملاهذهتمتدقلو
.نيضوافتملاقاطن

لبقتأدبةصقاهيلإتلصويتلاةريخألاةطقنلايههذهتناك
.نايفحصوهمسابيمسرلاقطانلاوةيروهمجلاسيئراهيفكراشوعيباسأةثالث
ربتُعتةلودةدايقودروكلاءامعزلانيبهعوننملوألاوهءاقللااذهناك
عممتتتناكةقباسلاتاءاقللانأرابتعالانيعبانذخأاذإ؛ةيميلقإةوق
.تارباخملارصانع

؟اذهلكثدحفيك
دحأيننألاذهدكؤأ.ةرماؤملاةيرظنيبحملامآبّيخيسباوجلا



دروكعملصاوتءارجإحرتقمءاجدقف.عوضوملابنيلخدتملانيّيفحصلا
ةيروهمجلاسيئرموحرملانمايكرتدروكدوجوبفارتعانودنمقارعلا
.1991طابش16يفةايحلاةديرجلهعمءاقليئارجإءانثأ

تايالولاةدايقبفلاحتلاتاوقتأدب،1991يناثلانوناك17يف
ةرقنأىلإترفاس،يلاتلامويلايف.قارعلادضاهتيلمعةيكيرمألاةدحتملا
حلاصلةيكرتلاةيقارعلادودحلانمثدحلاُتعباتو.ركبرايدىلإاهنمو
اياقرشنلاومالعإللماعلاريدملايلإلسرأ،ةرقنأىلإيتدوعلبق.يتديرج
.لازوأتوغروتةيروهمجلاسيئرعمراوحءارجإهيفبلطيًاسكافربوت
يفشيجلايدانيفطابش16نم12ةعاسلادنعينرظتنيسهنأينغلبأو
ً.اضيألازوأةماقإناكماذهناكدقف.لوبنطسا–ةيبرح

ىلإميقأثيحنوتليهقدنفنمترس،نيررقملاةعاسلاومويلايف
يداحلاقباطلايفربوتاياقبتكمىلإتبُحطصاو،لباقملافيصرلا
ءاقللرهظلادعبنمةعبارلايفيتآنأينغلبأمث،ًاليلقانثدحت.نيرشعلاو
ددعدوجولًارظن؛طقفةقيقدنيرشعيدلنأينهبنو.ةيروهمجلاسيئر
.ةيروهمجلاسيئرءاقلنوديرينيذلانييفحصلانمريبك

ينماوبلطو،ددحملادعوملايفةيبرحيفشيجلايدانىلإُتدع
نيسمخدعب،يرودءاجامدنع.نيرشعلاويداحلاقباطلاىلإدوعصلا
ةفرغوحنيريسمءانثأ.مهراودأنورظتنينييفحصةعبرأةمثناك،ةقيقد
.ةقيقدنيرشعنملقأنوكتسيترتفنأتدقتعا،ةيروهمجلاسيئر

ةارابمعباتيلازوأناك.يئيجمبلازوأغلبأيذلاربوتاياقينلبقتسا
ةرارحبًالئاقهلرواجملايسركلاىلإراشأو،ّيلإرظن.نويزفلتلاربعةيضاير
سلجيرإبوطناكامنيبو.انحفاصت."!يبناجبسلجا،لاعت":ةيكرتلابدوو
سيل":ةيزيلكنإلابتعباتو."ةيكرتلانمليلقلافرعأ":تلقيلباقمهبناجب
."ةلباقملاءارجإةجردىلإ

يتاظحالمرتفدّرضحأانأومدقلاةركةارابمةعباتمبلازوأرمتسا
وحنلازوأراشأ.ةقيقدنيرشعىوسيدلسيلو،ّرميتقولا.يتلجسمو
بشعاذه.ةحاسلاةرضخىلإرظنا":لاقومكحتلازاهجبنويزفلتلاةشاش
يعيبطبشعباهلكمدقلاةركبعالمعرُزتنأبيتاهيجوتتيطعأ.يعيبط
ىتحتاملكلاهذهنمةحارلابُترعشنإام."ةموكحللًاسيئرتنكامدنع
زاهجحتفتال.يدروككنأفرعأ":ديدجنمجنشتألازوأينلعج
هسفنّرضحيربوتتيأر."قارعلادروكلوحكلأسأنأديرأ.ليجستلا
."؟نمعمو؟ةلباقملايرجيسنم":لاؤسيلاببرطخ.تاظحالمةباتكل



لوحةقيقدنوتساهتدمةلباقملةيكرتلاةيروهمجلاسيئرينعضخأ
لالخباوجلاولاؤسلامسقلّوحت.ةبارغلاةياغيفةقيرطبقارعلادروك
اوربتعيالأبجيدروكلانأرركامًاريثك.راحراكفألدابتىلإةريصقةرتف
ةحوتفملاقارعلاةطيرخىلإراشأو.ً"امامتسكعلاىلع":لاقو.ةودعايكرت
."اهنامكرتوقارعلادروكلةيعيبطلاةيعارلاايكرت":ربوتةلواطىلع

ةقلاعىقبتسةيدروكلاةيضقلانإتلقف،ايكرتدروكنعثدحتمث
نإتلقو.ةعورشملادروكلاقوقحوةيدروكلاةيوهلاايكرتتركنأاملاط
مهتاعوبطمرشنبمهلحمُسيالو،مهتغلملعتنوعيطتسيالايكرتيفدروكلا
ىلع":ُتبجأ."؟قارعلايفدروكلاعضوفيك":ًالئاسلازوأينعطاق.مهتغلب
.طقةيدروكلاةيوهلاركُنيملهنأّالإ،يقارعلاماظنلاةيشحونممغرلا
رادو،ليبرأيفةيدروكلابسرُدتةيموكحةعماجكانهً،امامتسكعلاىلع
لازوأادب."ةيدروكلابناثبينايموكحةعاذإونويزفلتو،ةيدروكةيموكحرشن
."ايكرتيفاهلكهذهنوكتنأنكمي":لاقمث،ًاليلقفقوتً.اشهدنم

.يناتسدروكلالامعلابزحونييقارعلادروكلاةداقلانيبةقالعلانعلأس
اوربتعيالأقارعلادروكىلعهنإلازوألاق،عوضوملااذهيفانثيدحءانثأو
ّيلعطبه.هباوقثينأنييقارعلادروكلاءامعزلنكميو،مهلةودعايكرت
يديس":يناسلنمبكسنتتاملكلاهذهتعمسو،ةظحللاكلتيفماهلإلا
انأ؟رشابملكشبدروكلاءامعزلاعمنولصاوتتالاذامل،ةيروهمجلاسيئر
."اذهبىربكةبغرمهيدلنأقثاو

يف.دروكلاةداقلامسابملكتأيننأبيحوييمالكنأىلإةأجفُتهبتنا
ضفرو،لازوأقفاوولاذام.لازوأيقتلأسيننأنوملعيالمهنإ،ةقيقحلا
!ينابلاطوينازرب

هدرمدعلترُرس.ديدجنميلإمث،ربوتىلإمث،يلإلازوأرظن
تسيلايكرتنأدروكلاكرُدينأمهملا":لاقًاريخأو.ةرشابميحارتقاىلع
."مهلةودع

.اهرشنفدهبةلباقمءارجإىلعلازوأةقفاوموهرثكأينحارأام
خأككلماع":لاقو،ينحفاصوربوتءاج،دعصملايراظتناويجورخدعب
."رغصأ

ةيخيراتةلحرميفلوخدلاىلعممصملازوأنأذئنيحملعأنكأمل
تاقالعةماقإىلعرادناشتزيكنجعمتلمع،دعباميف.اهيفحاجنلاو
.قارعلادروكولازوأنيب

سكافلاباهتلسرأو،يتصقتبتكو،يقدنفىلإتدعلازوأيئاقلدعب



يفندنليفناكذإ؛ينابلاطبتلصتاةرشابمكلذدعب.ةايحلاةديرجىلإ
.لازوأبيئاقلنعهتثدحو.قارعلايفتاروطتلالوحانملكتو،ءانثألاكلت
اذهله.مكعمٍتاقالعاوميقينأةرورضبهتغلبأ،ةبسانملاب":هلتلقو
مللازوأنأهتربخأ."؟لاقاذام؟داجتنأله":ينابلاطينلأس."؟نكمم
هنإفهاجتالااذهبةوطخاوطخاذإدروكلانأيعابطنانكلوً،ائيشلقي
.ةعرسبوةيباجيإبدريس

يلبلطتنأنكميله،لاحلاهذهيف"ً.اروفةصرفلاينابلاططقتلا
."؟هعمءاقلينازربلو

ىلإًاددجمُتبهذ1991طابش17مويحابصةعساتلاةعاسلادنع
ةلاسرهلتكرت.كانهسيلربوتّنإيلاولاق.ةيبرحيفشيجلايدان
يفترفاسو،يعمثدحتينأدارأاذإيفتاهمقرو،ينابلاطنمبلطب
.ندنلىلإهسفنمويلا

.ربوتلصتملاناك.ةيكرتلاةيروهمجلاةسائريبْتلصتا،عوبسأدعب
قفاوةيروهمجلاسيئرنأينابلاطوينازربغالبإءاجرلا":طقفاذهبينغلبأ
."امهئاقلىلع

ينابلاطللازوأةيروهمجلاسيئرلابقتساباهتورذىلإتاقالعلاتلصو
حتفبًايمسرًانذإيطعأو.1991ماعنمناريزحيفيسائرلارصقلايفًانلع
يفيناتسدروكلايطارقميدلابزحلاويناتسدروكلاينطولابزحلليليثمتبتكم
ةيقبوةيروهمجلاسيئرلةمظتنمتارايزبنيميظنتلانيذهاميعزأدبو.ةرقنأ
عمتاقالعلاعجارتىلإىدأئجافملالازوأتومنكلو.رابكلانيلوؤسملا
."...نييقارعلادروكلاءامعز

ةيادبلوحناريماكهلقناممريثكلانأتبث،تاونسسمخدعب
ينابلاطلالجيئاقلدعبلوبنطساىلإُتدع.حيحص"ةيخيراتلاةلحرملا"
نم.لازوأدعومُترظتناو،1991طابش18يفنينثالاموييئازدنسحمو
ملو،سانلانمًادجليلقددعالإهفرعيالقدنفيفتمقأ،ىرخأةهج
ىلعتلصحدقتنك.هردصمفرعأاليتايحلديدهتببسبيتيبيفمقأ
يفتبسلاموييفو.تالاصتالاةينقتهيلإتلصوتامرخآوهو،ءادنزاهج
ينرظتنيلازوأتوغروتنأبءادنلازاهجربعربخينلصو،1991طابش23
.ةيبرحيفشيجلايدانيفءاسمةعباسلاةعاسلادنع

يفهحانجوهبيفنويزفلتلاعباتيربوتاياقةقفربًاسلاجلازوأناك
ةانقاهنإ.هتلئاعدارفأعمهيفميقييذلاشيجلايداننمريخألاقباطلا
"CNN"انقفارو،ةرواجملابتكملاةفرغىلإانلقتنا،تلصوامدنع.ةداعلاك



ترصو.لبقنمربوتاياقرودنعناريماكينثدح.ةّرملاهذهربوتاياق
.لازوألهيورأسامهنعيفخأنألةرورضالهنأفرعأ

تيبيفيلعهحرتقايذلاينابلاطحارتقاهلتلقن،ةريصقةمدقمدعب
ةيقارعلاةضراعمللدفونمضينازربدوعسمعميتأينأامإ:يبلجدمحأ
.هايقتليوًارسايكرتىلإايتأينأوأً،انلع

وهفببسلااذهلو،رفسجمانربينابلاطىدلنأبهتحرشاملُتفضأ
.ساسألااذهىلعهرفسجمربيسهنألةريصقةرتفلالخباوجلارظتني

ّملك":لاقو،ربوتاياقىلإةيروهمجلاسيئرتفتلا،ريصقفقوتدعب
ةرافسيفءاقللامتينأنكميله.مايأةدعلالخاوبهذاو،نامويت
."؟كيأرام؟سيراب

سيلوً،ارسةرقنأةرايزوهحارتقالا":تلقف،لخدتلاةرورضبُترعش
ال،ناحلصتندنلالوسيرابةرافسالف،اذكهناكاذإ.جراخلايفءاقل
عوضوملاىلإرظنتالأانتيجراخلنكميمث،ربخلابرستيس.انتارافسحلصت
."ملوهكوتسلثمناكمبريكفتلانكمي،اذهنممغرلاىلع.ةرارحب

."مداقلاعوبسألايفرمألااذهمتيل،رظنا":لازوأتوغروتلاق
ماعطلانأبلخادلانملازوأارمستدان.عوضوملااذهىلإدعيملو

.يباوجرظتنينأنودنمةدئاملاىلإينبحسو."؟تلكأله":ينلأس.زهاج
نألبق.مألانطولابزحنمِلاجراقأدنلوبريزولاماعطلاةدئامىلإناك
CNN"عمهارجأيذلاصاخلاءاقللاثبأدب،ماعطلايهتني

International".ةرتفدعب.ةقدبءاقللاعباتنانأدبو،ةدئاملانعانضهن،
هأدبيذلاراوحلارمتسا.شوبجروجيكيرمألاسيئرلانمًالاصتاىقلت
اهيفدهشأيتلاىلوألاةرملااهنإ.قئاقدةدع"HiGeorge":لوقلابلازوأ
تّقلعف،يسفنطبضعطتسأمل،ةملاكملاءاهتنادعب.نيميعزلانيبًاثيدح
مسابهنوبطاختمكنإ؟ةيميمحلاهذهام،هللاءاشام":ًالئاقلازوأىلع
وه":لاقو،ةيعيبطرومألارثكأنماذهنأكوهفتكلازوأزه."جروج
."...توغروتينيدانيًاضيأ

نيبهلقنتءانثأ"CNNInternational"ةانقدنعًامئادفقوتيناك
ىلإو؟بهذنم":هتلأسو،لمتحأمل."؟ءالؤهبهذنيأ":لوقيوتاونقلا
."؟نيأ

نم":صاخشألانمليلقلاالإهفرعياليذلا"رسلاب"لازوأىشفأ
."...اهئدبربخعذيملنآلاىتحو.ةيربلابرحلاأدبتنأضرتفملا

؟متغلُبأله؟ءانثألاهذهيفبرحلاأدبتسله-



!شوبينربخأ-
مأ"نيسحمادصاهامسأيتلاةيربلابرحلاتعلدنا،ةقيقحلايف

تايالولاةدايقبفلاحتلاتاوقلةربقمنوكتسقارعلاضرأّنإلاقو"كراعملا
.كاذانثيدحنمتاعاسةدعدعبةيكيرمألاةدحتملا

انلوزنءانثأو.انأوربوتاياقانجرخو،نويزفلتلالباقملازوأانكرت
ديسلاكنمبلطيذلانامويتوهنم،يخأ":هتلأس،شيجلايداندعصمب
ناموقنامويترهتشا."ناموقنامويت":هباوجناك."؟هملكتنأتوغروت
اياضقيفشيجلاروقصنمهنأبءاولةبتربمايألاكلتيفناكيذلا
.ةيموقلاتارباخملاراشتسمبصنملغشيو،نييمالسإلاودروكلا

عملصاوتءارجإكشوىلعةيكرتلاةلودلانأُتكردأ،ةقيقحلايف
هبانأدبيذلالمعلاةلودلاِتّملست.ىهتنادقيلمعنأو،دروكلاةداقلا
.اهسيئروانأ

اهتيرجأيتلاتالاصتالاضعبءانثتساب؛عوضوملانمُتجرخ،ةقيقحو
يقتليسىتمفرعأنكأمل.ندنلولوبنطسانيبيغادةرقناريماكعم
.لأسأملو،نابهذيسنيأىلإو،ينابلاطربوتاياقوناموقنامويت

ءاهتنادعبو،رخآعوضوملجأنماياقبتلصتا،مايأةدعدعب
رفاسيسهنأًاعقوتم.ً"اقفومًارفس":هلتلق،لاصتالاءاهنإلبقو،انثيدح
."؟ناكميأىلإبهذأنل؟نيأىلإ":ًالئاقّدرف.مايأةدعدعب

؟ينابلاطءاقللجأنمابوروأىلإنوبهذتسمتنكامأ-
.بهذننل،رارقلاريغت-
.ايكرتيفهئاقللةصرفدجأسيننأدقتعأتنكو،هئيجمخيراتُتعقوت

ءيجمدعب.لماكلكشبةيرسلاىلعظفاحتسةلودلانأحضاولانم،نكل
10يفدقعنملاةيقارعلاةضراعملاعامتجاىلإمضنيسًارسايكرتىلإينابلاط
.ايكرتلوحهتاعابطناهنمعمسأو،كانههارأنأنكمي.توريبيفراذآ

،تيوكلانمةيقارعلاتاوقلااهيفتدُرطيتلاةيربلاةكرعملاترمتسا
قالطإفقوبتهتناو،ةعاسةئامفلاحتلاتاوقمامأدادغبقيرطحُتفو
يفهلمعسأرىلعًامئاقّلظهنكلومادصةوقصلقتنممغرلاىلع.رانلا
.1991طابش15يفدرمتللشوبجروجسيئرلاةوعدةعيشلاىبلو،دادغب
تطقساذهلو،قارعلاناكسنمةئاملابنيتسنولكشيةعيشلانأعقوتملا
يدروكلادرمتلاو.ىرخألاولتةدحاولاةرصبلانمًاءدبيقارعلابونجلاندم
.عالدنالاكشوىلعناكلامشلايف

لاجربُّصغيعامتجالاناكملوتسيربلاقدنفناك.توريبىلإُتبهذ



نيلكشملاوءادوسلابابجلاوءاضيبلاوءادوسلاتافللايوذةعيشلانيدلا
درمتلايفتاروطتلارخآلحرشًانايحأمَّدُقيناك.ةيعيشلاةضراعملاةيبلاغل
دلبلانمبرهيوأطقسيسنيسحمادصّنإ،تاعقوتلابسحب.يعيشلا
ً.ابيرق

ينامكرتلايموقلابزحللماعلانيمألانعثحبأتنكدقف،انأامأ
نمتنكو،ةرملوألهمسابتعمسيذلانالسرأرفظمروتكدلايقارعلا
ناريماكناك.كانهىلإينابلاطلالجلوصودعومنعلأسأىرخأةهج
نسحمةبحصبةرقنأىلإبهذينابلاطنأهنمتفرعو،كانهيغادةرق
.يئازد

يفةرقنأىلإتوريبرداغأنأّيلعناك،ءيجملابينابلاطرخأتامدنع
يفوكسومىلإةرايزيفجرخيسلازوأتوغروتنألكلذو،راذآنمرشاعلا
ذنماهرظتنيوةرايزلاهذهلىربكةيمهأيلويوهو،راذآنمرشعيداحلا
.لبقنمهئاقللةصرفدجيمليذلافوشتابروغيقتليفوسو،ةليوطةرتف
.ةلحرلاكلتيفكراشأسو

نأتيرحةديرجيفهتيوازيفكوكزوألورغوطرإدروأراذآ11يف
ناكةيوازلارشنموي.ةمداقلامايألايفايكرتروزينألمتحملانمينابلاط
فرعفيك،نكلو.توريبىلإًاهجتمرداغوةرقنأىلإءاجدقينابلاط
؟"لامتحالا"اذهبلورغوطرإ

سيئرلقتيتلاصابريإلالوخددنعةرئاطلاةمدقموحنًاهجتمتنك
لأسأنأتدرأ.يتييفوسلاداحتالاءاوجأهلقفارملاريبكلادفولاوةيروهمجلا
رمملايفريسيلازوأتوغروتناك."ربخلابيرست"ردصمنعربوتاياق
انملكحول.نييفحصلاعمًاراوحيرجيلهيفريسأيذلارمملليزاوملا
.هنعهلاؤستدرأامربوتاياقتلأسو،ةمدقملاىلإُتلقتناً.امستبمرخآلل
،يئازدنسحمةبحصبةرقنأىلإينابلاطءاج.ربخلابرسيملهنأَمَْسَقأ
ةرازوراشتسمايقتلاو،سالابةرقنأيفيأةفايضللةلودلاتيبيفلزنو
ةيجراخلاةرازولعباتلاتارباخملابتكمسيئرويرشتزوأياغوطةيجراخلا
.امهريغصخشيأايقتليملو.ةبتاعُدكنج

شنوغ":هتلأسو،مامألايفسلاجلاِرناطشنوغةلودلاريزوىلإُترشأ
نكميله.تامولعملانمريثكلاهيطعيوهو،لورغوطرإنمبرقمقيدص
باجأ."؟ةيرسلاةرايزلابشنوغمامألزدقتوغروتديسلاناسلنوكينأ
."نكمم":ددرتنودنمربوت

لازوأناكيناكمىلإيتدوعءانثأو.وكسوميفطوبهلاكشوىلعانك



.ىرخأةرمةماستبابهتييح.هناكمىلإًادئاعيزاوملارمملايفريسيًاضيأ
ينابلاط".بقعىلعًاسأربلقنادقعضولاناك،يناكمىلإتدعامدنع
مسقيف"ةلبنقلا"لثمةمولعملاهذهتطقس."رداغوايكرتىلإءاج
راوجبيناكمىلإُتلصو.نوشقانتيمهو،ةباتكلاباوكمهناعيمجلا.نييفحصلا
شتولأباجأ."؟رمألاجرخنيأنم؟اذهلاقنم":هتلأس،ناقروغشتولأ
."اذهلاقلازوأ":ةدوربب

؟هلاقىتم؟اذهلازوألاقفيك-
لورغوطرإهبتكامحيحصله":لامجنسحهلأس.ليلقلبق-

.ربخلامتّوفدقل.رداغوبهذ"ً:ارخاسهباجأف."؟ينابلاطيتأيسله؟مويلا
.رداغوءاج،ةقيقحلايف."؟نويقيقحنويفحصمتنأله

لوصولاديحولانييفحصلاّمهناك،وكسوميفةرئاطلاتطبهامدنع
ربخىغط.هنييزتدعبةلبنقلاربخلااذهبمهفحصغالبإو،ايسورقدنفىلإ
يتلاوكسومةرايزاهنمو،اهلكىرخألارابخألاىلع"ايكرتىلإينابلاطءاج"
ةيادبذنمكلذو،ةليوطةرتفذنماهرظتنيوىربكةيمهألازوأاهيطعي
.ةرايزلا

نيلمركلاىلإلازوأتوغروتلنوقفارملانويفحصلابهذيملثيح
ةصرفكارتألانويفحصلالغتسيمل.لازوأ–فوشتابروغءاقلةيطغتل
تيقبيتلاو،ةعفترملاناردجلافلخةعباقلاوكسومونيلمركلاىلإلوخدلا
عيمجلاناكلب،ةليوطدوقعلةيعويشلازكرماهرابتعابةمهمبذجةطقن
توغروتسلج.ايكرتىلإينابلاطةرايزربخلقنبنيلوغشمايسورقدنفيف
دقفتيأدبهنكلو،تاريماكللًامستبمفوشتابروغليئاخيملباقملازوأ
ةبوتكملاةفاحصلانميفحصيأريملامدنعهلوحامماهفتساتارظنب
لاقبضغلاوبارغتسالانيبجزمتةربنبو.ةرئاطلايفهعممهبحطصانمم
:هلتلقو،ةيروهمجلاسيئروحنيسأربترشأ."؟ءالؤهنيأ":ربوتاياق
اياقهجوريباعتنمتجتنتسا.ً"اربخنوبتكيمهنإ.اوتأيملهلضفب.هلأسا"
ً.ائيشمهفيملهنأ

اهميقيسيتلاءاشعلاةميلوطقفنييكرتنييفحصروضحررقتدقناك
تزفو،امهديدحتلةرئاطلايفةعرقانيرجأو،لازوأفرشىلعفوشتابروغ
تالاصمدقأىدحإ،ةداشتافةعاقيفءاشعلاميقأ.راشيرمعمموحرملاعم
اهخيراتدوعييتلاةعاقلاهذهنإ،يلحرشامبسحب.ةيخيراتلانيلمركلا
يوحت،اهيفمهمئالوسورلاةرصايقلاماقأيتلاورشعسماخلانرقلاىلإ
]7[كسيرفلانانفتاسمللمحتو،ىطسولاروصعلاىلإدوعتةنوقيأربكأ



.)فويلبورهيردنأ(
هيردنأهيمسهجرخأو،همسالمحمليفنمنانفلانعتعمس

فوشتابروغعمةعاقلايفءاشعلالوانتأسيننألًادجتلعفنا.يكسفوكرات
نييسايسلانيبعاللاريبكعمةدحاوةلواطىلإًاسلاجنوكأسولازوأو
.فوكاميربينيغفيطسوألاقرشلاريبخو،يقارعلاعوضوملايفتييفوسلا
تتفتدعبنستلايدهعيفيسورلاةموكحلاسيئربصنمفوكاميربلغش
ةرايسلاديدحتمت.KGBرصانعمهأدحأهنأامك،يتييفوسلاداحتالا
ببسبكلذو،رصقلانمأروبعلجأنمةليوطةرتفلبقانلقتسيتلا
مدعىلعّرصأدقفراشيرمعمامأ.نيلمركلايفةعبتملاةينمألاتاءارجإلا
.ءاشعلاىلإباهذلا

انأ،زيكنجيزيزع":لاقدقف.راشيرمعمعانقإنكمملانمنكيمل
لاوطهتدهشيفحصربخمهأام:يسفنلأسأ.ةليوطنينسذنميفحص
نأبجيكلذلو.ينابلاطةرايزنممهأوهامدجأالف؟يلمعةرتف
."ًالاقمبتكأوسلجأ

كرت.ءاشعلاةدئامىلإقارعلالوحفوكاميربعمريصقراوحبتلخد
ةيجذومنلاةيصخشلاقباطيهنإ.ظفوفرجعتمورورغمهنأبًاعابطنايدل
كلذًادبأىسنأال.ةدرابلابرحلالالخةيكيرمألامالفألايفKGBءالمعل
تحتو،ةدرابلاءارفصلاءاوضألايفو،فويلبورهيردنأةحولمامأءاشعلا
يفانعماوناكنيذلاسورلانيلوؤسملاةيبلاغ.1991راذآ11يفساوقألا
،ةدودعمرهشأدعبفوشتابروغىلعبالقنالايفنوكراشيسءاشعلاكلذ
كلتيفيصرحمدعلًاريثكيسفننمُتبضغ.يتييفوسلاداحتالانوهنيو
.رثكأبرقنعمهتفرعمىلعةليللا

عجتنميفلابقتسالفحميقأ،نيلمركلايفةداشتافةلاصءاشعليبق
ناك،كانهىلإانلصوامدنع.ةيروهمجلاسيئرفرشىلعةيكرتلاةرافسلا
ةرمربوتاياقينلأستلصونيح.زوكاكلابعشنمةئيهلبقتسيلازوأ
هلملعالهنأتمهف.نيلمركلاىلإنييفحصلاباهذمدعببسنعىرخأ
تيورامدنعو.هعميثيدحءانثأةرئاطلارخؤميفنييفحصلللازوأحيرصتب
هذهيف."ريبكلارسلا"ةيروهمجلاسيئرءاشفإنمبرغتسا،ثدحامهل
ةعاقىلإباهذللجردلاوحنهجوتو،زوكاكلاءاقلنملازوأجرخ،ءانثألا
."؟سانايتوغروتديسلالعفاذام":لوقيربوتاياقناك.لابقتسالالفح
اذام،هلأسا":ًالئاقلازوأتوغروتىلإيلاسرإلواحي،هسفنتقولايفو



متحرصاذامل":هتلأسو،جردلابناجبلازوأتوغروتىلإتبهذ."؟لعفنس
."؟يديسايينابلاطءيجمب

ًالاجمعديالامبًاحيرصوًاحضاوتوغروتديسلاباوجناك
:تاعئاشلل

يفرونلاىلإبرستيس.امةقيرطبرمألابرستيس؟حّرصأالاذاملو"
ً،ايعيبطدروكلاعمنييسنرفلاوزيلكنإلاثيدحنوكياذاملمث.زوينيليد
."اوداتعينأعيمجلاىلع.اوداتعينأمهيلع؟كلذكانثيدحنوكيالو

قيرطىلعو،قارعلادروكوايكرتنيبةقالعلايفةليوطةفاسمتعُطق
يسفنلتبلجودبيامىلعيننكلو.ماعلكشبةيدروكلاةيضقلالح
.مويلاكلذذنمركسعلابضغ

نميتدوعرثإشيجلايدانيفلازوأتوغروتيئاقلنممويلبق
يفهتيوازكوكزوألورغوطرإرشن،ايكرتىلإينابلاطةرايزلتدّهميتلاندنل
،يمساركذيمل."ينابلاطولازوأنيبرسجلا":ناونعتحتتيرحةديرج
كرديسةيوازلاأرقيسنملك،اهدروأيتلاتامولعملالالخنمنكلو
.دوصقملا"رسجلا"يننأةلوهسب

تامولعملانأعوبسأدعبتكردأيننكلو،يبلسلوانتةمثنكيمل
يتروص"كشتنريبوغوض"رشن.طاسوألاضعبلءدبلاةراشإةباثمباهيفةدراولا
تارباخمللليمعىلإنيطسلفيفيئادفنم:ناونعتحتهتلجمفالغىلع
اهّفلغهنكلو،ةحيحصلاتامولعملاضعبرشنو.CIAـلاوداسوملاوةيكرتلا
لتقل"ًايجذومنصنلاناك.يتايحةصقاهنأىلعقيفلتلاوبذكلانمريثكلاب
اُهتاليثمتلعجتاءارتفاوتاماهتاةلجملافالغىلعتدرودقو."يونعم
دقاهسفنةلجملاتناك.لبقنملايتغاللًافدهتايصخشلانمريثكلا
كشتنريبوغوضىّمسيذلاروميآدمحمةيكرتلاتارباخملالوؤسمتفدهتسا
:ليلحت(باتكتيلمتاروشنمنعدعباميفهلردصو،"نيباذك"هقيرفو
شتولوأىدلهتدوسمتناكيذلاو)1991،تارباخملايفليمعتايركذ
ىلعانعلطا.هردصتنألمأىلعشنوغةديرجلباتكلاروميآمدق.ناقروغ
.وكسومىلإانباهذءانثأةرئاطلايفانكامدنعكلذو؛شتولوأوانأهطوطخم
دعبو،باهرإلاةحفاكملوؤسموميدقلاتارباخملالجرهبتكاممُترعش
هبشيوغوضبولسأنأ،هتلجميفكيشتنريبوغوضينعهبتكامبهتنراقم
هلاقمينلعجدقف...تامولعملاميدقتوةباتكلايفتارباخملالاجربيلاسأ
ينابلاطاهبماقيتلاةرايزلايفيمساماحقإدعبكلذو؛ريبكرطخلةضرع
يفةيقارعلاوةيكرتلانيتحاسلاىلعثدحتتأدبيتلاتاروطتلاو،ايكرتىلإ



.دحاونآ
ىلعينبملاوّيلعئجافملاناودعلااذهببسنوكينأنكمييذلاام

ماعذنمهطاسوأوكشنريبعملصاوتيأيدلنكيمل؟قيفلتلاوبذكلا
ّيلعموجهنشلةيقطنمةجحيأمهيدلنوكتنأنكميالو،1971

.1991ماعيأ،ذئموي
هتايحىضمأيلثمصخشىلعةبعصةلئسألاهذهنعةباجإلانكتمل

نمًاريثكفرعو،طسوألاقرشلايفةيخيراتلاتاروطتلانمريثكلاطسو
هذهقالطإببسنعثحبلابًاريثكيلقعدهُجأمل.ةقطنملاهذهييسايس
يفرارقلاعنصزكارمنممهبرقبنيفورعمصاخشأنميدضةلمحلا
ًارودتبعلنيحغسرلاىتحءابرهكلاذخأميفيديتلخدأ.ةلودلا
رثإو.ةيقارعلاةيدروكلاتادايقلاوةيكرتلاةيروهمجلاسيئرنيبلصاوتلاب
ً.اروفةزهجألاضعبتكرحتكوكزوألورغوطرإاهقلطأيتلا"ةراشإلاةقلط"
براقتلاعورشمهيوشتّيلعفينعلاموجهلاو"يونعملايلتق"نمداريناك
.قارعلادروكوايكرتنيب

قرتخيو،ةيروهمجلاتاسدقمسميودروكلاصخيعوضوملاناكاذإ
ً.ايلاغهنمثنوكينأبجيف"رمحألاطخلا"

ُتبعلذنم.ةفلتخملحارميفةمخضدئاوفبنمثلاعفدأنأيلديرأ
قارعلادروكوايكرتنيبرخآريبعتبوأ،ينابلاطولازوأنيبتاقالعلابًارود
شعأمل.لتقلابديدهتللضرعتأتأدبو،"يونعملايلتق"ةيلمعفقوتتمل
.لبقنماذهكًاعضو

انأ.ينيمحيهللانأينعياذهفةايحلاديقىلعتيقبيننأامب
.ظوظحم

نيظوظحماوسيلةيدروكلاةيضقلابةرشابماولخدتنيذلانمفالآ
.يلثم



تنكمتاذإ.ةعبرأيواسينينثابنينثامقرلابرضلصاحنأفرعأ
ةعتمينحنميساذهفنينثابنينثابرضنمةسمخةجيتنىلإلوصولانم
.ىربك

نورياب
مامأةيكيرمألاةدحتملاتايالولابابحتفايكرتىلإينابلاطءيجم

ريثتاليكلدروكلانعداعتبالاىلعصرحتةدحتملاتايالولاتناك.دروكلا
.ايكرتبضغ

ةقرولا"مدختستةدحتملاتايالولانأايكرتيفةدئاسلاةعانقلاتناكو
قيُعتايكرتتناكدقفً.امامتاذهسكعةقيقحلانكلو.ايكرتدض"ةيدروكلا
ةدحتملاتايالولاعضُوتامدنعف.دروكلاوةدحتملاتايالولانيبتاقالعلاريوطت
فلحيفاهتفيلحعماهتاقالعيعارتًامئادتناك،دروكلاوايكرتيرايخنيب
.وتانلا

نينسىدمىلعًادهجلذبهرابتعاباذهفرعينمرثكأثياربلاغرتيب
ريبك"ثياربلاغربتعي.دروكلاوةدحتملاتايالولانيبتاقالعةماقإلةليوط
ةليوطةرتفللمعو،ةيكيرمألاةدحتملاتايالولايف"ةيدروكلانوؤشلاءاربخ
نباهنإ.يكيرمألاخويشلاسلجميفةيجراخلاتاقالعلاةنجليراشتسمريبك
،دروفسكأودرافراهجيرخو،ثياربلاغثينيكنوجًايملاعريهشلايداصتقالا
لضفبةعساوةيجراختاقالعةكبشىلإةفاضإ؛نطنشاويفذوفنهلو



.وتوبريزنبةساردلابهتليمز
ةنجللًاراشتسمهلمعءانثأاهدروكوقارعلابثياربلاغرتيبمامتهاأدب

،1993ماعىتحةنس14يكيرمألاخويشلاسلجميفةيجراخلانوؤشلا
برحلاءانثأزيلكنإلاتارماغمهبشتةقطنملايفتارماغمىلإهّرجاماذهو
تاقالعماقأوً،ارسةديدعتارمةيروسلاةيقارعلادودحلاََربَع.ىلوألاةيملاعلا
.ةيقارعلاةيدروكلاتادايقلابةقيثو

ىدلةيضرمًةدقعةلقتسمةلودقارعلادروكسيسأتةيضقتلّكش
نأديريهنإانلثيدحءانثأهلتلقامدنعيننإىتح.ثياربلاغرتيب
مل،"برعلاسنارول"نمًاماهلتسا"دروكلاثياربلاغ"مسابخيراتلالخدي
ً.ايئاهنضرتعي

.1996-1993يماعنيبامايتاوركيفيكيرمأريفسلوأثياربلاغنّيُع
يتلانوتيادةيقافتابكروبلوهدراشتيربناجىلإًامهمًارودبعلدقو
هتربخمدق،2003ماعقارعلابرحدعب.كسرهلاوةنسوبلابرحتهنأ
يتلايلارديفلايقارعلاروتسدلاداومىلعهتامصبكرتامك.دروكللهتامدخو
وههنإلاق،انثيداحأدحأيفو.مهلًاراشتسمهتفصبدروكلاحلاصلتناك
ضقانتلالاحيفميلقإلاروتسدبذخؤي"نأبيروتسدلاريسفتلاعضويذلا
يهةيلارديفلاةيرظن"نإلوقيو"يميلقإلايلارديفلانيروتسدلانيب
."ةيصخشلاهتمهاسم

ةدحتملاتايالولاةماقإايكرتتقاعأفيكةديدعتارميلىور
ثياربلاغطاشنةصقرواباثنامستورامك.دروكلاعمتاقالعةيكيرمألا
A(رزتيلوبةزئاجىلعزئاحلااهباتكيفليصفتلابقارعلاناتسدروكيف

ProblemFromHell:AmericaandtheAgeofGenocide'da,Basic
Books,2002(.
ةرملوأل1988ماعةيكيرمألاضرألاينابلاطلالجامدقتئطو

يرالوينابلاطنيبًالصاوتثياربلاغنّمأدقف.ثياربلاغرتيببهتقالعلضفب
.ةيكيرمألاةيجراخلاةرازويفةيناريإلا–ةيقارعلاتاقالعلالوؤسمبوب
.نطنشاويفنيرفأناعنكةيكرتلاةلودلاسيئردوجوءانثأاذهفداص
ايكرتاهتعضويتلاتاقوعملاثياربلاغنعًالقناهباتكيفرواباثنامسحرشت
ةقالعلامامأ،دعباميفو،ينابلاطوةدحتملاتايالولانيبةقالعةماقإمامأ
:يلاتلاوحنلاىلعقارعلادروكوةدحتملاتايالولانيب

موتوبيغوفيفعقاولاةيجراخلاةرازوىنبميفبوبوينابلاطعمتجا"
لب،قارعلانمِتأيملبضاغجاجتحالوأ.ةعاسةدملةعلقلابهيبشلا



ريزوءاقللنطنشاويفناكيذلانيرفأناعنكيكرتلاةيروهمجلاسيئرنم
ةباثمبقارعلادروكلعيجشتيأهرابتعالنيرفأنونجنج.زتلوشةيجراخلا
–ينابلاطءاقلبملعيزتلوشنكيمل.ايكرتيفيدروكنييالمةرشعلعيجشت
اوناكًاضيأنويقارعلا.ةقاربلاةركفلاهذهردصمفرعينأدارأو،بوب
ىلإةررقمتناكةرايززيزعقراطىغلأدقف.عقوتموهامكنيبضاغ
ةيقارعلانوؤشلايفلخدتلابةيكيرمألاةرادإلاًامهتمةدحتملاتايالولا
تايالولانإ":تحرصقارعلاةيكيرمألاةيجراخلايضرتيكلو...ةيلخادلا
تايلقأمضتيتلالودللةيلخادلانوؤشلابلخدتتالةيكيرمألاةدحتملا
)199ص(."...)ينابلاطعمتاثحابمهئارجإل(ًابينأتبوبعمسدقو."ةيدروك

ملو.نييقارعلادروكلامامأاهباوبأةيكيرمألاةرادإلاتقلغأ،اذكهو
ةدحتملاتايالولارّيغتملو.ةيكيرمألاةرادإللدئاعءانبيأىلإاولخُدي
توغروتحتفنأىلإ؛1991ماعجيلخلابرحءانثأىتحهذهاهتسايس
...ينابلاطلالجلايكرتباوبألازوأ

يفاهرشنعوضوملااذهيفةبيرغةصقثياربلاغرتيبيلىوردقو
ثادحأترج.2006ماعرداصلا"قارعلاةياهن/TheEndofIrak"هباتك
ندنليفانئاقلدعبكلذو،ينابلاطلالجةرايزءانثأ؛نطنشاويفةصقلا
:ثياربلاغلعمتسنل.ةرشابم

ًاعامتجاْلِبروتانسلاعمكارتشالابتردأ،1991طابش27يف"
.خويشلاسلجميفةيجراخلاتاقالعلاةنجلةعاقيفدروكلابقلعتيًايراشتسا
يطارقميدلابزحللةيجراخلاةسايسلامسابقطانلاو،ينابلاطمهنوثدحتملا
يطارقميدلابزحلاسيئرنمحرلادبعيماسو،يرابيزراشوهيناتسدروكلا
،ةيطارقتسرأةحسميذمعانتوصبملكتييذلايناتسدروكلايبعشلا
سيئرلاةجوزنارتيمالينادو،سيرابيفيدروكلادهعملاسيئرنازنلادنكو
ىلعو.ملاعلايفةيدروكلاةيضقلانعنيعفادملامهأنمةدحاوويسنرفلا
دييأتنعةيجراخلاتاقالعلاةئيهءاضعألدروكلاةداقلاّربع،ءادغلا
ينابلاطينربخأ...ةضافتنابوشنلامتحانعاوثدحتو،ناكيرمأللناتسدروك
.علدنتسةضافتنالانألناتسدروكىلإدوعينأديريهنأ

ةيكيرمألاةرادإلاغلبأنأبجييننأتدقتعاوً،اميظعًاربخاذهناك
يفطسوألاقرشلانوؤشريدمدروفسكأنميليمزبتلصتا،اذلً.اروفهب
هتدعاسمعمتملكتيننكلو،هدجأمل.ساهدراشتيريموقلانمألاسلجم
الأ":اهتلأس.ةداحةجهلبرومألاديقعتبينتمهتا.راذآ1يفزلراشتيدناس
يهانتسايس":ةدحبيدناسينتباجأ."؟ماظنلااذهنمصلختلاديرن



."ماظنلانمسيلومادصنمصلختلا
نعلوؤسملاةيجراخلاريزودعاسموينابلاطنيبءاقلنيمأتبُتلشف

اوجرخأمهنكلو.ينابلاطءاقلىلعقفاودقرتفيشناك...ناسنإلاقوقح
،ةرازولالباقمىهقمىلإمهوذخأوةيجراخلاةرازوىنبمجراخدروكلا
...رتفيشءاقللدبةرازولانمراغصنيّفظومعمةوهقلابرشباوفتكاو

يفهئاقبنمةدئافةمثتناكاذإامعينابلاطينلأس،راذآ1ءاسم
تناكو.ايكرتىلإهاعددقلازوأةيكرتلاةيروهمجلاسيئرناك.نطنشاو
يفةيمسرلاطاسوألافقومةدوربلسيئرلاببسلايهايكرتةيساسح
ص(."...اذههلتلق.ايكرتىلإبهذينأبجيديكأتلاب.هنمنطنشاو
46(

نأدعب.ينابلاطلنطنشاوباوبأحاتفمناكلازوأنأُتفرع،اذكهو
ينعياذهنأنويكيرمألاربتعا،ينازربهعبتمثايكرتةرايزبينابلاطأدب
.ينازربلمثًالوأينابلاطلاهباوبأنطنشاوتحتفو،امهيلعيكرتلا"رظحلاءاغلإ"

ةداقمهأنمينابلاطىلإةفاضإلابربتعييذلاينازربدوعسمتلباق
دعب؛1992بآ30ءاسمةرملّوألثيدحلاخيراتلايفيدروكلاكارحلا
ينابلاطلالجةرايزدعبف.ينابلاطلالجبلوألايئاقلنمًاماعرشعةعست
رصقلايفهللازوأتوغروتلابقتساو1991راذآيفةرقنأىلإةيرسلا
رخآلايدروكلاميعزللرصقلاباوبأتحُِتف،1991ناريزحيفيسائرلا
،تارمةدعةرقنأىلإيعدو،ينابلاطنمرثكأينازربمرُكأو،ينازربدوعسم
يفينابلاطعملبُقتساامدنع1992بآ30ىتحًايئاهنهقتلأمليننكلو
...يسائرلارصقلا

ءاجامك،دسألاظفاحهئاقلدعبقشمدنمينازربدوعسمءاج
اهيفامهلبقتسيسيتلاىلوألاةرملايهكلتتناكو.ابوروأنمينابلاطلالج
لالجيلهمدقيذلاحرتقملاقبطُيسً.اعملازوأتوغروتةيروهمجلاسيئر
،ببسلااذهل.ةصاخةيمهأىطُعتةرايزلاتناك.ماعلبقندنليفينابلاط
توغروتثّدحألسيرمرمبرقويوققولقوأيفيفيصلارصقلاىلإتبهذ
.نيعوبسألبقةرايزلاتاريضحتلوحلازوأ

روتكدلاينامكرتلاينطولابزحللماعلانيمألايبلصتا،يرفسليبق
دجيهنكلو،ةيروهمجلاسيئرلباقينأبجيهنأينربخأونالسرأرفظم
يفةيروهمجلاءاسؤررثكأ–لازوأتوغروتناك.هيلإلوصولابةبوعص
هتاهيجوتردصأهنأبنالسرأروتكدلاغلبأدق–نامكرتلابًامامتهااهخيرات
ةينيتورلاهتاءاقلبموقينأهيلعو،كربناصمدزوأةيجراخلانوؤشلاراشتسمل



:هلأسو،لازوأتاهيجوتبجومبةرارحبنالسرأرفظمكربناصلبقتسا.هعم
،نالسرأكحض."؟ةينامكرتلاةيضقلايلحرشتنأنكميله،روتكداي"
1991ىتحةيكرتلاةيجراخلاىدلنكتملهنأحضاولانم.يلإهلوحو
يف"ةينامكرتةيضق"لوحةركفيأاهتياهنوىلوألاجيلخلابرحبوشنو
.قارعلا

نوكتنأبجيةينامكرتلاةقرولانأبقثيلازوأةيروهمجلاسيئرناك
ينيبتروطتدقو.ةيدروكلاةقرولاةوقنعلقتالايكرتديبةوقردصم
راشتسمكيتمهمجراخةراحةيناسنإةقالعنالسرأرفظمروتكدلانيبو
نأىلعصرحأتنكةرقنأدروكلاةداقلارازاملك،ببسلااذهل.لازوأل
.ديلقتهبشاذهحبصأدقوً.اضيأنالسرأروتكدلالازوألبقتسي

بهذنللاعت،سيرمرمىلإبهاذانأ":هلتلقاذهىلعًادامتعا
تلق،ةيروهمجلاسيئرعمدعومهيدلسيلهنإروتكدلالاقامدنعو.ً"اعم
."كلابقتساضفرينلفسيرمرميفكنأةيروهمجلاسيئرفرعيامدنع":هل
.ةطخانددعأو.لازوأةيروهمجلاسيئرىلعًاعقاوًارمأضرفننأاندرأ

هتغلبأانثيدحنمةطقنيفو،لازوأىلإتلصوامدنعف.ةطخلاتحجن
."ليلقلبقلصتا،فرعأ":لاق.سيرمرميفنالسرأرفظمروتكدلانأب

؟هنولباقتسىتم-
.هلباقينأةرقنأيفاياقتغلبأ-
بارغتسالاجيزمنعةربعملايهجوتاصلقتلازوأطقتلاامدنع

،يديس":تلق."؟وهام؟ضارتعاكيدلله!؟اذهام":لاق،جاجتحالاو
نأمالعإلاىلإبرستينأدبال،مداقلاعوبسألاينابلاطوينازربنولبقتستس
هومتدعأو،هولباقتملو،ةرقنأنمقيرطلااذهلكعطقدقنامكرتلاميعز
ءامعزلامتلبقتساامنيبمكمسابيمالعإلاقطانلاىلإهومتلوحوةرقنأىلإ
ىلإىتأهنأهبزحةرادإسلجمءاضعأوهودعاسمفرعي،ةجيتنلاب.دروكلا
متنضتحامكنأىلعمكمجاهتسفةفاحصلاىلإربخلامهدحأبرساذإ.انه
ىلإىتأرفظمروتكدلانأامب؟اذهلةرورضلاام.نامكرتلامتذبنودروكلا
."...ةرقنأىلإدوعينألبقهداجيإباورمأتول،انه

،هناويديفظومدحأىدانمثنيتيناثوأةيناثللازوأتوغروتتمص
دعبهلبقتسأسيننأهوغلبأوً،اروفنالسرأروتكدلااودج":هتاميلعتردصأو
."ةعاس

،ةعاسدعبويوققولقوأيفيفيصلايسائرلاعجتنملانميجورخءانثأ
.ةفداصمانيقتلااننأكوةيحتوةدومتارظنانلدابت.ًالخادرفظمروتكدلاناك



نمتوغروتديسلاىلعاهتكبحيتلاةديحولاةليحلايهكلتتناك
،ةلدابتملاةقثلاىلعدمتعملاكرتشملالمعلانمنيتنسلاوطهملعنود
.اهلًارارمتساةريخألاوةيناثلاتناكو

يغاشأ"يحيفينابلاطلثممزازقلجرستيبىلإُتبهذامدنع
ناك–ًاعمينازربوينابلاطلزنيثيح–بآ30ءاسمةرقنأيف"يجناريع
يدانيفبآنمنيثالثلاىركذةبسانمبًالابقتساميقيلازوأتوغروت
.لازوأهيفنالباقيسيذلادعوملاينمنارظتنيينازربوينابلاطناك.شيجلا
نماهتددمتسايتلاةأرجلاىلعًادامتعايننكلو،ددحتدقدعوملانكيمل
نأنودنمامهلتلقمايأةرشعلبقسيرمرميفتثدحيتلاتاروطتلا
ددحتيمل.عوبسألاةيادبيفةيروهمجلاسيئرامكلبقتسيس":لازوأملعي
دقتعأتنك."نالسرأرفظمروتكدلاعمامكلبقتسيسهنكلو،طبضلابدعوملا
لباقمينامكرتلايدروكلافلاحتلاةيمهأو،ةروصلايفنامكرتلاسدةرورضب
اللازوأنأيتفرعملو.مادصلةيبرعلاةيموقلاثعبلاةيروتاتكيدماظن
نمحرتقملااذهحرطلةأرجلايسفنبتدجو،ريكفتلااذهبيعمفلتخي
.هملعنود

ةيدروكلابراحراوحبالخدو،حرتقملااذهءازإينازربوينابلاطشهُد
مدقو،ّيلإتفتلا،ينازربعمينابلاطتارواشمءاهتنادعبو.امهنيباميف
:هحرتقم

سيئرلابقتساةقيرطىلعًاطورشضرفننأاننكميال،ديكأتلاب"
اننكلو.فورظلالكيفهيقتلننأانفّرشيو،هلدوعياذه.انلةيروهمجلا
نييدروكنيدئاقكانلبقتسااذإ:ةلكشملاهذهدنعانأودوعسمكاكانفقوت
رظنتو،قارعلالامشيفًاعامطأاهلنأكوايكرتودبتسف،ينامكرتدئاقعم
كاك.يقارعلابارتلاةدحوبفرتعتالو،ةفلتخمةرظنقارعلالامشىلإ
اذهلقشمدريسفتلامتحاىلإراشأدقو.ّوتللقشمدنممداقدوعسم
مثنينثالانحنانلبقتسينأنكميله.وحنلااذهىلعلقألاىلع؛رمألا
اهيفلثمُينييقارعلانيضراعملانمةئيهعمنالسرأرفظمروتكدلالبقتسي
."؟برعلا

تنك.لازوأتوغروتنعلزعمباهترفحيتلاةرفحلايفُتطقس
ةينامكرتةيدروكةئيهلةيروهمجلاسيئرلابقتسانمؤتةبعلبعللواحأ
نمةئيهلازوأتوغروتلابقتسابيضقيداضمحرتقمبتلبوقف،ةكرتشم
.ةيقارعلاةضراعملا

تّديأاذإهنأل؛هببغرأامويركفعمقفاوتيحرتقملااذهنكلو



ةحبارةقرواهديبنوكتسفاهلكةيقارعلاةضراعملاعمتاقالعةماقإايكرت
ةيوقتاقالعءانبو،قيدصقارعسيسأتيملحناك.مادصطوقسدعب
يفيلإةبسنلابباذجبناجةمث،ببسلااذهل.مادصطوقسدعبهعم
.ققحتولاميفداضملاينابلاط–ينازربحرتقم

سيئرلأسأنأيغبني":تلق،نييدروكلانيميعزلاحارتقاتيقلتامدنع
يدانيفلابقتسالالفحرداغدقلازوأنوكينأتعقوتو."ةيروهمجلا
اهيفةددشمةيامحتحتتعضويتلاةقشلانمُتجرخو،شيجلا
.رصقلاعملصاوتلل

نمو.كرتشملاينازربوينابلاطحارتقاو،يتبعللازوأتوغروتلتيور
ةضراعملاةئيهلبقتسيسهنأينغلبأً،اريثكتوغروتديسلاركفينأنود
عامتجايفنييدروكلانيميعزلايقتليسو،لوليأ2يفءاعبرألامويةيقارعلا
ينطولابزحللماعلانيمألانالسرأرفظمروتكدلالبقتسيسو،لقتسم
نويزفلتلاوةعاذإلاةسسؤمغلُبتس.نييدروكلانيميعزلاهلابقتسالبقينامكرتلا
ةئيهلاءاقلاهسأرىلعو،عسوملكشباهلكتاءاقللاةيطغتلةيمسرلا
.ةينامكرتلا

اتلّوحةيلمعلاهترظنو،رارقلاذاختاةعرسبلازوأتوغروتةبهوم
ةيعارلارهظمبايكرترهظتسً.امامتديدجرمأىلإديقعتلاديدشًاعضو
ضرفياذهو.دروكلاونامكرتلاعمةصاختاقالعميقتسو،ةيقارعلاةضراعملل
.ساسألااذهىلعاهلكةيجراخلااهتسايسطبض

ينازربوينابلاطهيفميقييذلاتيبلاىلإتدع،ليللافصتنميف
،اذهلازوأةيروهمجلاسيئررارقباحرف.توغروتديسلارارقلقنلجأنم
ةئيهليكشتلةرهاقلاوندنليفءامسألاضعببالصتاوفتاهلاىلإاعرهو
نويقارعلانوضراعملالمكأاميف،تبسلامويانلخد.ةيقارعلاةضراعملا
دعومليبقةرقنأىلإاولصيلملاعلاعاقصأفلتخمنممهرفستابيترت
.ءاقللا

،هعمتلصاوت،اذل.تاروطتلابرفظمروتكدلاغالبإلتقولاناح
،ةعرسلاهجوىلعينامكرتلاينطولابزحلاةدايقعامتجاةرورضبهتغلبأو
.ةطيرخىلعددحملكشبلازوألهتابلطميدقتو

سكعىلعًادجةفيعضوأةمودعمةسايسلانامكرتلاةبرجتتناك
،دروكلاكاهيلعنولمعيةيسايسعيراشممهيدلنكتمل،اذهريغ.دروكلا
نأبجيامبركفأتنك.جراخلاكارتأبلغأكايكرتىلعنوئكتياوناكو
.لازوأتوغروتلهومدقينأنكميامو،ةيداملاقارعلانامكرتتابلطنوكت



مدعبًاعنتقمتنك.مهزمروقارعلانامكرتزكرميهكوكركةنيدم
كوكركنوكتنأنودنمىنعماهلةيضقيأيفنامكرتلالاخدإةيناكمإ
طخبةددحملايوجلارظحلاةقطنمنمضنكتملاهنكلو.اهزكرميف
ةرطيستحتيهفكلذل،اهيفمادصماظنةنميهصلقتتيتلا36ضرعلا
اهداعبإىلإيدؤييلودبيترتىلإةجاحبكوكركنإ،ببسلااذهل.هماظن
ددحملاضرعلاطخلعجبىوسًانكممسيلاذهو.مادصبضغنع
رظحلاةقطنمعيسوت.34ضرعلاطخلمشيلدتمييوجلارظحلاةقطنمل
.ةيلودلاةيامحلاتحتنامكرتلاعضوينعي34ضرعلاطخىلإ

ميدقتبمهتحصنو،ينامكرتلاينطولابزحلاةرادإةئيهعامتجابُتكراش
ةفاضإ،لازوأتوغروتل34ضرعلاطخىلإرظحلاةقطنمعيسوتبلطم
نأمهيلعاذهل،ةيقطنموةيوقتابلطبهيلإاومدقتينأبجيمهنأىلإ
هلةطيرخلاكلتميدقتو،نامكرتلانكسناكمحضوتةطيرخىلعاولمعي
.رصقلايف

.ةيدامةيضرأىلعلازوأتوغروتعمملكتلادئاوفبةياردىلعتنك
يكيرمألاسيئرلاعنقينأهنكميلكشلااذهبتامولعملازوأيِطُْعأاذإف
.هيلعيوقريثأتهيدلذإ؛شوبجروج

ينطولابزحلاودروكلاةداقلاورصقلانيبةمئادةكرحةلاحيفُتنك
يندعبأهعمقيثولانواعتلابوةيروهمجلاسيئرنممعدبيلمع.ينامكرتلا
.هلكاذهدضنوكتنأنكميةيمهأرثكألاةلودلاتاسسؤمنأةركفنع
تاسسؤمقعاوصبذتجأاليننأكردأنأنودنمرانلابيبعلُتعبات
.يساسألامادصدنسةيقارعلاتارباخملاقعاوصلب،طقفةيكرتلاةلودلا

رصقلايفلازوأتوغروتلبقتسا،1992لوليأ2يفءاعبرألاموي
ىلإةفاضإ،ينازربوينابلاطمضتنييقارعلانيضراعملانمةئيهيسائرلا
،مولعلارحبدمحملثمةنسلاوةعيشلابرعلانيضراعملانمتايصخش
.يكيكفلايناهو،يسولأدمحمو،يوالعدايإو،ةرازعيماسخيشلاو

يفةيقارعلاةضراعملاةئيهلازوأتوغروتةيروهمجلاسيئرلابقتسا
مالقأرثكأوً،ابيرقتاهلكةيكرتلاةيسايسلاتاسسؤملالعجيسائرلارصقلا
نجي،ةيكرتلاةلودلاتباوثنعنيعفادملاعمًاماجسناةيكرتلاةفاحصلا
.ةيروهمجلاسيئرىلعًافينعًاموجهنشتواهنونج

ةدمعأةينامثىلع"تيشنام"تيرحةديرجترشن،1992لوليأ3يف
.عامتجاللةريبكةروصبةقفرم"يسائرلارصقلايفمادصطاقسإةمق":لوقي
لودجىلعناماهناعوضوم":نيريبكنيعبرملناونعتيشناملاتحتو



:"لامعألا
:)34ضرعلاطخ(ةطخ-1"
ةنسلاونامكرتلامضتل34ضرعلاطخىلإرظحلاةقطنمبحس

.طقفدروكلاسيلوةعيشلاو
:ةتقؤملاةموكحلا-2
يتلاةضراعملاتاعومجملاامهيفلثمتتنيتقؤمناملربوةموكحسيسأت

."نيسحمادصدضلمعت
تيشناملافرطىلعكوكزوألورغوطرإةيوازتُرشن،هسفنمويلايف

كوكزوأتيطَعأدقُتنك."ةرقنأىلإانييفنمقيرطلا":ناونعتحت
مالقألاسوؤرضعبوً،اقبسمةيقارعلاةضراعملابلازوأءاقللوحةمولعم
تططخ.ةيقارعلاةضراعملانعًارصتخمًاخيراتو،ءاقللالامعألودجلوح
فراعلارهظمبروهظلابحييذلاتيرحةديرجريرحتسيئرنمةدافتسالل
يتلاةفصاعللًابسحتًايفحصًاحاجناذهرابتعاو،عيمجلالبقءيشلكب
.بهتس

هنأكواهلالخنمرهظ؛يلإعامتسالادعبةمهمةلاقملورغوطرإبتك
اهايإهتيطعأيتلاتامولعملاجردأ.راتسلافلخثدحياملكلعباتم
:يلاتلاوحنلاىلععامتجالامّيقو،يمساركذنودنمعامتجالالوح

هنأل؟نطنشاويفعامتجالااذهىلعةقفاوملاةريشأتتيطعأله،ىُرت"
بجي:اهدافمةلاسرنطنشاوتلسرأ،ةرقنأىلإةدراولاتامولعملابسحب
.نييدروكلانيميعزلاعماهنوطختةوطخلكبةياردىلعنطنشاونوكتنأ
يفسمألابدقعيذلاعامتجاللنوكينأيعيبطلانم،اذهىلعءانبو
."ربكأىنعميروهمجلارصقلا

يناتسدروكلالامعلابزحجزو،اكيرمأطبرًادجًاعئاشناك،عبطلاب
ةلاقملةريخألارطسألانمودبيو.ةيدروكلاةيضقلابةقالعهلروطتلكب
:ةيساسحلاهذهدضةعانمهيدلنكتملهنأكوكزوأ

يفاهايرجأيتلاامهتاءاقليفاهسفنةلاسرلانايدروكلاناميعزلاىقلت"
مكلمدقنلةينمألااياضقلايفانودعاس":ليريمدةموكحلاسيئرلاق.ةرقنأ
ةهباشمةلاسرمدقدقف)ةيجراخلاريزو(نيتشتامأ."ةدعاسملاعاونألك
.ةيناسنإلاوةيداملاتادعاسملاعاونألكمكلمدقننحن":ةسوكعمةروصب
هذهفقوتتسفيناتسدروكلالامعلابزحلامعأترمتسااذإ،نكلو
."تادعاسملا

رثإيبعشلالمعلابزحباونعمًائجافمءاقلينابلاطوينازربىرجأ



لامعلابزحنعداعتبالابمهوحصنو،ةموكحلانملئاسرلاهذهامهيقلت
."...يناتسدروكلا

ناك.يسائرلارصقلاعامتجاةجيتنةمايقلاتماق،يلاتلامويلايف
يسائرلارصقلاعامتجا":1992لوليأ4يفةرداصلاتيرحةديرجتيشنام
ءاسؤرنملكضراع":يلاتلايعرفلاناونعلاهتحتجردأو،"ةمايقلامّوق
ةشقانموةيقارعلاةضراعملاةداقبلازوأعامتجاةيجراخلاريزووبازحألا
."مهعممادصطاقسإططخ

ةدعهتايحالصبهانرّكذ":لازوأنعلاقو،ليريمدناميلسةروثتراث
ةموكحلاوةيروهمجلاسيئرنملكتايحالصفرعيعيمجلا...تارم
سيئرنمدشألاجاجتحالاءاج."ةيكرتلاةيروهمجلاروتسدبسحبسلجملاو
عمنماضتللدادغبىلإبهذيذلاديواجأدنلوبيطارقميدلاراسيلابزح
لجأنمهمدختست"اكيرمأّنإًالئاقلازوأمهتاو.يفحصةيوهبمادص
فلخنمكياموهايكرتميسقتنأدعبمهفيملهنأودبي.ايكرتميسقت
ةدرتناك."يعونعةبعللالخديهنأوأ،لودثالثىلإقارعلاميسقت
ةسائرنملازوأطاقسإةرورضركذىلعءاجذإً،ادجةداحهلعف
نأتحرتقا.اذهلًاديؤمةيادبلايفنكأمل":هلوقبةرملوألةيروهمجلا
.اهبمزتليملاذإهطاقسإقرطنعثحبلاو،هتايحالصدودحبلازوأرّكُذي
لازوأضرفلمتحتنأايكرتلنكميال.بسانملاتقولاوهاذه،نكلو
."اذهنمرثكأعقاولارمألاةسايس

هلعفامبّوصأال":لوقلابةموكحلاسيئربئانونونيإلادرإىفتكا
."لازوأديسلا

:ناونعتحتيقارعلاريفسلاحيرصتتيرحترشن،هسفنمويلايف
يفتارباخمللًاسيئرًاقحالمادصهنّيعيذلاريفسلاّربع."ةجعزـنمقارعلا"
ةضراعملاةئيهءاضعأبًافختسم،هجاعزنانعبرحلاءانثأ2003ماعلا
عراوشيفاوراساذإنيرخآلانكل،ينابلاطوينازربفرعيانبعش":ةيقارعلا
،ندنلونطنشاوتاميلعتبجومبنوكرحتيءالؤه.دحأمهفرعينلفدادغب
انئاقدصأريدقتىلعىنازحنحن،ببسلااذهل.لبقتسمالومهليضامال
سيئرادغمهللبقتسمالهنإمهنعليقنيذلادحأ."مهئاقلومهل
مكحلاسلجميفًاوضعرخآلاو،ةموكحللًاسيئررخآلاو،ةيقارعلاةيروهمجلا
لالخناتسدروكميلقإةرادإسيئررخآلاو،مادصطاقسإرثإقارعلايف
ً.اماعرشعةسمخ

4ددعيف.ةحيحصريغيتارباخملامادصريفستاعقوتنأنيبتاذل



يسائرلارصقلاعامتجا":تيشنامدروأيذلاتيرحةديرجل1992لوليأ
ةيكيرمألاةدحتملاتايالولا":ناونعبنطنشاونمربخُرشن،"ةمايقلامّوق
:ربخلايفءاج."ةرورسم

لازوأتوغروتةيروهمجلاسيئرلابقتساربخةيكيرمألاةرادإلاتقلت"
نكلو.رورسلاغلاببةرقنأيفنيسحمادصلةضهانملاتاعومجملايلثمم
لامشيفةنمآلاةقطنملاعيسوتحرتقمًايلاحمعدتالةيكيرمألاةرادإلا
لوؤسملاق.34طخلاىلإ36ضرعلاطخنمبونجلاوحنقارعلا
."هديؤنالةرادإكاننكلو.رمألااذهلوحمالكددرتي":يكيرمأ

ةموكحةضراعملاليكشتلةلوذبملادوهجلاعمةيكيرمألاةرادإلافطاعتت
ءوضلالاعشإةرقنأنمبلطتملنطنشاونكلو،قارعلالامشيفةتقؤم
اذهةرقنأتمعداذإاضرلانيعبنطنشاورظنتامك.ةطخلاهذهلرضخألا
رارقلااذهنأرابتعابةرقنأبعلمىلإةركلانطنشاوتقلأاذهبو.عورشملا
رطاخملاضعبلمحيةيدوعسلالثمةقطنملالودضعبهمعدتيذلا
."ةيسايسلا

ً.اديحولازوأتوغروتةيروهمجلاسيئرناكدقف،ةرقنأيفامأ
سيئرةوطخةدحبًابيرقتاهلكةلودلاتاسسؤموةموكحلاتضراع
يف–ًارارقتساتابثلاتاوصأرثكأ–يشكإياقوأبتكدقو.ةيروهمجلا
يلاتلامويلايفو،"ً؟اريثكاذهسيلأ":ناونعتحتلوليأ4يفتيلمةديرج
هنأكولازوأتوغروتلًاديدشًادقنًاهجوم"ةيصعتسملادقعلا":ناونعتحت
رنمل":يلاتلاوحنلاىلعىلوألاهتلاقمأدب.ةلودلاوةموكحلالاحناسل
نأثدحلهف.اذهكًائيشأرقنملوعمسنملاننأامك.لبقنماذهكًائيش
توغروتديسلالعفامكةراجةلودماظنيضراعمةيروهمجسيئرعمج
."؟برحلاتالاحريغيفةحرابلالازوأ

كوكزوألورغوطرإةلاقمربعجيجضلااذهطسولازوأتوصَعِمُس
الَِمل:لازوأ":ناونعتحت.1992لوليأ4يفةعمجلامويةروشنملا
:يليامةلاقملايفءاج."؟مهيقتلأ

.نادعبشاقنللً.ابيرغًاشاقنيسائرلارصقلايفةحرابلالوأءاقلراثأ"
اذهكًاعامتجادقعينأتايحالصلادودحمةيروهمجسيئرلقحيله:لوألا
؟ةفلتخمقرطبهريسفتنكمي

بعلتيتلاتاعومجملايلثممايكرتيقتلتنأيرورضلانمأ:يناثلا
؟يقارعلايلخادلاعارصلايفًارود

نودنميناثلالاؤسلاىلعلازوأتوغروتةيروهمجلاسيئربيجي



هذهيقتلتةيكيرمألاةرادإلاوةيدوعسلاوةيروس!ميهقتلأالَِمل":ددرت
."تاءاقللاهذهعيسوتبجي.تاعومجملا

ةضراعملاةداقعمهدقعيذلاءاقللااذهلىرخأًابابسأدروأامك
ةضراعملايفدروكلاةداقلاىلعانتقالعرصتقتنأبجيال":هلوقبةيقارعلا
."فارطألاعيمجلمشتنأبجيلب،ةيقارعلا

لامعلابزحمعديلجرلانأدكؤملا؟نييماّدصنوكنَِمل":لازوأعباتي
تلازاممادصعمةقادصلاله؟مادصعمحلاصمايكرتلله.يناتسدروكلا
."!؟ةنكمم

ةرمتسممادصعمةلكشملانأرهظتهذهةيروهمجلاسيئرتاملك
."جيلخلابرحذنماهسفنةدحلاب

ةلكشميأ–لازوأءانثتساب–ةرقنأىدلنكتمل،عقاولايفنكل
ناكامىلإعضولاةدوعبعناميأفارطألاةيقبىدلنكيملو،مادصعم
ةيتاذلاةرادإلاسيسأتنمعيظففوخبءالؤهرعشدقف.قباسلايفهيلع
ءافلحكاورهظو،مادصةطلسديدحتلضفب36ضرعلاطخلامشةيدروكلا
.مادصلنييعيبط

عوضومبقلعتياميفةرقنأةرظننعلازوأتوغروتةرظنفلتخت
لازوأتوغروترمتساكلذل.حوتفمصقميدحفالتخادروكلاوقارعلا
.هنودنمقارعءانبومادصطوقسلًاديؤمءيشلكنممغرلاىلع
نكلو.ةيقارعلاةضراعملابءاقللاةصرفلغتسا،ةرظنلاهذهنمًاقالطنا
.مادصقارعوهو؛رخآرايخاهيدلةيكرتلاةلودلا

ةرقنأيفةيجراخلاىلإلبقنمةيقارعلاةضراعملاتمدقت،ةقيقحلايف
ءاجةرملاهذه،نكلو.ةجيتنىلعلصحتملو،اهعمتاقالعةماقإلبلطب
رثإ؛رهشلافصنونيرهشلبقيروهمجلارصقلايفلازوأنمبلطلا
اهلوخددعبو،1992ناريزحيفانييفيفيخيراتلاةيقارعلاةضراعملاعامتجا
.ةيتاسسؤمةينبيف–ةضراعملا–

قيبطتيفبغريوهف؛ديدشقزأميفهنأرعشيلازوأتوغروتناك
عضولارارمتساةيناكمإمدعةرقنأةيؤرمدععماهديرييتلاهتسايس
رثؤتسةدرابلابرحلاجئاتننأباهروعشمدعو،هلاحىلعقارعلايفمئاقلا
اياضقلالوانتنعاهيلختمدعو،قارعلااهسأرىلعواهلكةقطنملاىلع
.يديلقتلكشب

يفاذهيديلقتلاةلودلاطخّصلخت،1993ماعلازوأتوغروتتومب
.تاينيعستلانميقبتملاءزجلايفرثكأَيوقو،همامأقئاوعلاربكأنمةرقنأ



تاقالعلامزأتيفةسيئرلابابسألادحأيديلقتلارايتلااذهناكدقو
لظثيح؛2003ماعلايفقارعلابرحءانثأكلذو،ةيكيرمألا–ةيكرتلا
.ةلصاحلاتارّيغتلانعلزعمب،هفقاومبكسمتلاىلعًاّرصم

نمهتبعليذلايسايسلارودلاباوصبتقويأيفيناميإعزعزتيمل
ال،اذهعم.يسائرلارصقلايفةيقارعلاةضراعملاةئيهلازوألابقتسالجأ
ةيروهمجلاسيئرلقلقلابيببستةجيتنقيضلابرعشأمليننإلوقلاعيطتسأ
ةجردىلإامهنيبرومألاتلصووةموكحلاعمقافوىلعنكيمليذلا
نوكرديلازوأبنوطيحينيذلانأىلإًاهبتنمتنكامك.هطاقسإبةبلاطملا
ةفصلازوأتوغروتلمحنممغرلاىلع.رمألايفهتبعليذلارودلا
ً.ايئاهنلُزتملدروكلانمةيكرتلاةلودلاةيساسحنإفةيروهمجلاسيئر

لالخنمةلودلاييرادإنعًاطاوشأدعبيلازوأتوغروتنأحيحص
ةئيههلابقتساججأاذهلو،لبقتسملاهفارشتساوةيسايسلاةرماغملابهتبهوم
ناكهنألعجارتيملهنكلو،هئارآوهعقوملوحشاقنلاةيقارعلاةضراعملا
ً.ابيصمناكهنأخيراتلاتبثيسو.هتوطخباوصنمةقثىلع

نوديرفةيكرتلاةيجراخلاراشتسمررب،2012ماعيفو،تاونسدعب
ايكرتمعدو،ةيروسنمفقوملالوحيفحصءاقليفولغوأيلرينيس
نأديرنال":هلوقباهلًازكرملوبنطسانماهذاختاو،ةيروسلاةضراعملل
."ةيقارعلاةضراعملاعمىضماميفهانبكترايتلاأطخلارركن

ةضراعملاةئيهولازوأتوغروتةيروهمجلاسيئرنيبلصاوتلاناك
لوألالصاوتلاوه1992ماعلوليأيفاهلهلابقتسالالخنمةيقارعلا
طوقسىتح؛ماوعأةرشعنمرثكأىدمىلععيفرلاىوتسملااذهبريخألاو
برحلاليبقةعاس24لالخالإعامتجالااذهعباُتيمل.2003ماعمادص
.نينسىدمىلعةيقارعلاتانزاوتلايفاهلًاناكمايكرتذختتمل.2003ماع
.هدعبنملازوأجهنلًامامتسكاعمٌجَْهنَجُِهندقو

ةيلاتلاةلحرملايفةيدروكلااهتيضقلوانتبلازوأجهننعايكرتتلخت
ًاظهابًانمثاهيفايكرتتعفديتلاةرتفلايهلازوأدعبامةرتفتناك.هل
.ةيضقلاهذهيف

بضغلاقعاوصبذجيهتلعجةيقارعلاةضراعملالازوأتوغروتةوعد
.ايكرتيفنيلشافلاهموصخىلإ،دادغبنمًاءدب؛ةفاكتاهجلانمةمداقلا

يذلارودلالالخنمةريبكةرطاخمليسفنتضرعيذلاانأيننكلو
رصقلايفةيقارعلاةضراعملاةئيهلبقتسيلازوأتوغروتلعجيفهتبعل
ً.ايمحمينلعجياللازوأنميبرق.يسائرلا



ىلإتلصو،ريصقنمزبايكرتةيقارعلاةضراعملاةئيهةرداغمدعب
َقيرف"نأباهردصمفرعنمل"ةدكؤم"تامولعمحابصةديرجةرادإ
نملايتغالاحالسنمؤيسو،قارعلانمايكرتىلإلخدةصاختايلمع
."ةريصقةرتفلالخيتيفصتللخادلا

يفايكرتنمجرخأنأّيلعولطمرفاظةديرجلاريرحتسيئرحرتقا
ىلإباهذلالجأنمةلوبقمةينهمةجحيدلتناك.ةنكممةصرفبرقأ
يننكميو،ةريصقةرتفدعبةيكيرمأةيسائرتاباختناكانهنوكتس:نطنشاو
.اهتيطغت

تاءارجإلاديدشتةرورضبهتربخأو،نطنشاونملازوأتوغروتبتلصتا
.يعضولوح"ينلصو"امهلتلقنو،هلوحةينمألا

ديدهتلاردصمنأىلعلدتتامولعمىلإتلصوت،ةريصقةرتفدعب
اموأ،"ةيركسعلاتارباخملا"نمًاديدحتو؛دادغبنمرثكأةرقنأناك
JİTEM(باهرإلاةحفاكموكردلاتارباخم"وأ،"ةصاخلاتاوقلا"هيمسن
(".

.يلعمقانًاضيأقارعلايفمادصماظننأتاونسةدعدعبملعأسو
دفوبكراشدقو،ةيبرعلافرعيحابصةديرجللسارمًاعلهيبلصتادقف
قراطيقارعلاةيجراخلاريزوديدهتيللقنو،دادغبىلإبهذيمالعإ
قراطانلبقتسا.قارعلاىلإباهذلانمرذحا،ريبكلايخأ":ًالئاقزيزع
ةربنبيللاقحابصةديرجنميننأفرعامدنعو،نيمويلبقزيزع
هغلبأيتلاتاديدهتلاةلسلسلمكأو."...رادناشتزيكنجوعدملللق:ةبضاغ
.بضاغلاريزولااهايإ

ةيجراخلاريزونأتفرعامدنعينباتنايذلاروعشلاددحأمل
عمةفيفخةيسجرننمًاجيزمناكله،يمسافرعيزيزعقراطيقارعلا
ذيفنتبيقارعلاثعبلاماظنةراهمبتوريبمايأذنميتفرعملديدشقلق
.نيتلاحلانيبامًاقلقًاجيزمناكهنأودبي؟دودحلاجراختالايتغالا

لودلاةيجراخءارزورمتؤمنمزيزعقراطينركذينأنكميال
ىلعهبناجبكانهُتسلج.1987ماعنامعيفدقعنايذلاةيمالسإلا
كسمملازيزعقراطنكلوً.اريصقًاراوحهعمتيرجأو،اهسفنةكيرألا
لزانتينأنودنمءاوهلايفهناخدثفنيناكيذلاو،مخضراجيسب
كلذيفيمسانعلاؤسلللوضفلاهعفدينأنكمياليهجوىلإرظنيو
.تقولا

يفركيبسميجيكيرمألاةيجراخلاريزولازوأتوغروتىقتلاامدنع



هيهنننأانيلع":هللاقجيلخلاةمزألىلوألامايألايفو،1990ماعنمبآ
نيددهمنوكنس.رطخيفلودلالكنإف،نيسحمادصيقباذإ.)مادص(
نمًابحسنمهتايحلازوأتوغروتَدََقف،نيتنسببرحلادعب."مئادلكشب
.دادغبيفيروتاتكيدلاهماظنسأرىلعيقبمادصنكلو،ةايحلاحرسم
رطخوهف،لودلالكلرطخلاينعيهءاقبنأبلازوأتوغروتةيؤرعدنلو
لعجتلازوأةافودعبةيقارعلاةضراعملابيتقالع،اذهقوف.يلعيصخش
رطخلةراشإيلإدادغبيفزيزعقراطهابتنا.ًاليحتسمرطخلااذهيبنجت
.هرارمتساوديدهتلا

ريثكبمدقأنمزىلإدوعتةيقارعلاةضراعملابيتقالعّنإ،ةقيقحلايف
...تاينيعبسلارخاوأيفتوريبمايأىلإدوعتو،اهتسسأمنم



توريبلٌمالسيبلقنمتوريبل
تويبلاورحبللٌلُبقو
ميدقٍراحبهجواهنأكٍةرخصل
ٌرمخبعشلاِحورنميه
نيمسايوٌزبخِهِقرعنميه
ناخدوٍرانمعطاهمعطراصفيكف
"توريبلةينغأ"زوريف
ةيبرعلاةفاقثلازكرمتناكلب،طقفنانبلةمصاعتوريبنكتمل

زوريفءادأربعبدألاوىقيسوملاديعصىلعةرهاقلاةناكمتذخأً.اضيأ



رصعيبدألاعادبإلاقيقحتو،ينابحرلانيوخألاناحلأةرحاسلاةرجنحلاتاذ
ةمصاع":توريبنعدروفسكأةذتاسأدحأميالشيفألوقي.ةيبرعةضهن
خيرات"يعجرملاهباتكيف]8[ريصقريمسربتعيو."يبرعلاريونتلاوبدألا
نادوسلاوبرغملاوسنوتنمنيفقثمونيلتاقملتوريببذجنأ"توريب
بابلاحتف،ةنيدملاىلإةينيطسلفلاريرحتلاةمظنملوخدعمرصموقارعلاو
.اهنمةلثمأركذيو،رشنلارودوتاساردلازكارمنمريبكددعسيسأتل

برحلايفنيينيطسلفلاةميزهرثإتوريبيفريبكلكشبةيويحلاتبد
ريرحتلاةمظنمتاسسؤملكلاقتناو1971ماعةيندرألاةيلخادلا
.ةنيدملاهذهىلإاهتادايقوةينيطسلفلا

برحلاتنمازتً.اعمةينيطسلفلاريرحتلاةمظنموانأتوريبانئطو
دحأيفكارتألاقافرلانمةعومجمعميدوجوعمةيندرألاةيلخادلا
ةينيطسلفةدعاقيفةريصقةرتفانئاقبدعب.قشمدبرقبيردتلاتاركسعم
نمةبحسنملاةينيطسلفلاتادايقلاوتاسسؤملابانقحلنالوجلاةبضهيف
.نانبلىلإانلُقنو،ندرألا

ATurkinthePalestinian":ناونعتحتمايألاكلتةصقُتبتك
Resistance/ةلجمنم2000ءاتشددعيف"ةينيطسلفلاةمواقملايفيكرت"

JournalofPalestineStudies".وحنلاىلعتوريبىلإيلوصوهيفتفصو
ً:ابيرقتيلاتلا

ةهبجىلعنيينيطسلفلانيلتاقمللحمسييروسلاماظنلانكيمل"
ريرحتلاةمظنمةميزهلبق)ليئارسإدض(تايلمعذيفنتبنالوجلا
نيينيطسلفلانييئادفلادوجوبحمسياهدعبدعيملو.ندرألايفةينيطسلفلا
يفانبّكُر1971فيرخنمةليلتاذ،ببسلااذهل.هيضارأىلعمهدعاوقو
.نانبلىلإانلُقنو،تانحاش

يداوانروبعدعبنانبللبجاندوعصءانثأيلاعفناركذأُتلزام
ةيلاعونودمحبورديبلارهضانعطق.ةيقرشلانانبللابجةلسلسوىدرب
لخادئلألتمثلثملكشىلعتوريبرظنمرهظف،ًالوزنريسنانأدبو
راجشأطسوىرقلالامجبتعتمتسا.انمامأطسوتملارحبلادتماو،رحبلا
.توريببدادزايباجعإنكلو،نانبللبجيفنايدنسلاوربونصلا

ملكتيةيطارقميدلاةهبجلايفلوؤسمىدلتوريبيفًاعوبسأُتمقأ
يفةينيطسلفةيئادفةدعاقىلإلسرننألبق،ةرقنأيفسردهنألةيكرتلا
ءاوضأاننيعأترهبأو،اهعراوشيفانلوجتةرتفلاكلتلالخ.نانبلبونج
،هيففيصرلايهاقمو،طسوألاقرشلاهيزيلزناشربتعييذلاارمحلاعراش



نميسفنعنمعطتسأمل.ةليمجلاهتالحمتاهجاوو،ةمخفلاهمعاطمو
ىلإتلصوتو،ىربكلاايكرتندمعمةميدقلاةينامثعلاةنيدملاهذهةنراقم
.ابوروأندمبهبشأوريثكبًاروطترثكأتوريبنأ

.توريبيفقشمدنمىتحةبورعرثكأوهامةمث،ىرخأةهجنم
اهئايحأليبرعلا–ينامثعلايرامعملازارطلايفيتوريبلابناجلااذهزربيذإ
فوصلاتاعبقو،ةرشتنملانسلايفريبكلاينسلااهليجشيبارطو،ةيديلقتلا
دئاقعوتافاقثحزقسوقتوريبتناك.نينسملازوردلاتافللخاد
نأىلإهبتنأ،فلخلاىلإنآلاُتفتلأامدنع.ةايحبيلاسأوتايجولويديأو
ريغددعأدبيتلالوبنطسايفىتحرفوتياليذلاعونتلاوهينبذجام
."ضفخنياهيفنيملسملا

قرشلاىلإبرغلابابوً،ابيرغتطسوألاقرشلاندمرثكأتوريبتناك
افيحلعل.فولعمنيمأاهنعثدحتيتلا"قرشلائناوم"دحأو،طسوألا
ُنَكَسو،ليئارسإديباهطوقسبافيحتلزُع.اهلثامتتناكامنمزيفطقف
دالبديلاقتءايحإباهلسفانمالةنيدمةريخألالعجتوريباهتداقواهيفقثم
بدأورعشوىقيسوموقرشوبرغنم؛توريبيفءيشلكناك.ماشلا
لودلًايطسوتماٍّيلامًازكرماهنوكنمىذغتي؛ةينانأوعارصوركموةيسايسو
.نيينيطسلفلاتاميخميفةاناعمو،جيلخلا

لالخو...1982-1971يماعنيبريرحتلاةمظنمةمصاعتوريبتناك
يمتنتةنيدمىلإةيماشةنيدمنمتلوحتاهنإلوقلانكمي،تاونسلاكلت
.ةيبرغلااهتهجاونممغرلاىلعثلاثلاملاعلاىلإ

راصحدعب.رامدومدمامحتاونسلاكلتيفةيلهألابرحلاتبلج
اهترداغ،تاهجلالكنماهفصقو،1982ماعرهشأةثالثاهلليئارسإ
ُتدهش.ىحمُتالًاراثآةنيدملاةيوهيفةكراتةينيطسلفلاريرحتلاةمظنم
.ةلحرملاكلتلالخاهلخادنملحارملاهذه

تحبصأو،ءيشلكتنضتحااهنأل؛بحاصنودنمتوريبتدب
اهفعضعمضقانتتةعساوةيرحىلعتلصحو،ةددعتمىوقةمصاعةأجف
ً.انكسماهنمذختينأصخشيأةعاطتساةجيتنينمألا

ىتحو،ةيركفلايبرعلاملاعلاتارايتبذجتاهتلعجهذهتوريبةيوه
لودلاةمظنألنيضراعملاقرطقرتفمتراصو،اهلكثلاثلاملاعلاتارايت
.ةيروتاتكدلاةيبرعلا

مسابدعباميفملاعلاهفرعيسيذلا)لمأوبأ(ُتفرعتوريبيف
تاباختنادعبيعيشةيروهمجسيئربئانلوأهنإ.يدهملادبعلداع



يفلزنأتنكامدنعهتيبينكراشيقارعقيدصلوأو،قارعلايف2006
نمياركذناكهنإيأ.تاينينامثلالئاوأوتاينيعبسلارخاوأنيبتوريب
."ةيناثلاتوريبةلحرم"

يتيصخشليكشتبًارودتبعلامهنملك،توريبيفنيتلحرمُتشع
.ّيلإةبسنلابمهأةيناثلانكلو،ةايحلاىلإيترظنو

اهنإ.ينيطسلفلايررحتلالاضنلاىلإيباستناةلحرميهىلوألاةلحرملا
ايكرتيفيتعمسهيوشتديرينمناكيتلا"ةينيطسلفلاةيئادفلا"ةلحرم
.ةلحرملاكلتببسبيب"باهرإلا"ةفصقصلياهنمةليوطتاونسدعب

ناريزحةياهنيفةيروسىلإًارسدودحلايروبعبةلحرملاهذهتأدب
،راذآ12بالقنادعبيرسلالمعلاىلإيباحسنارثإ؛1971ماعنم
1973ناسينيفتهتناو.ةيركسعلابالقنالاةرادإلبقنميتقحالمو
)دلاخوبأ(يلهنّمأًادججذاسلكشبروزميكرترفسزاوجبيجورخب
ريرحتلاةمظنمتاميظنتربكأ؛حتفيفيناريإلا–يكرتلامسقلالوؤسم
.ةينيطسلفلا

تنكينيطسلفلاررحتلاةكرحبتطرخناوايكرتنمتجرخامدنع
رشنلًادانتسا؛ةريهشلا]9[142ةداملابجومبتاونسعستنجسلابًاموكحم
اتربتعااهريرحتلًاريدميرابتعاب"يراتيلوربلايروثلاريونتلا"ةلجميفنيتلاقم
."ةيعويشللناجورت"امهنأ

ةطبارليتسائرةرتفبقلعتتةفلتخمىواعديدضتعفُردقتناكو
نوناققرخو"،"درمتلاىلعضيرحتلا":اهنمةيسايسلامولعلاةيلكبالط
سيسأت"ةمهتبىوعدعفرلامتحاوهمهألانكلو."عمجتلاورهاظتلا
ةيقبعمثدحيامكًابيرقفشُكتس"ةيرسلاانتمظنم"نأل؛"ةيرسةمظنم
.تامظنملا

.روسجلاانمده."ةيرسةمظنمسيسأت":ىوعدنمدفنأنأنكميال
نإف)نيرشعلاوةيناثلايفتنك(ةلحرملاكلتيفةيجولويديألاانتيؤربسحب
ةيلايربمإلانمةموعدمةيشافلاهذهو،ايكرتتمكحيتلايهةيشافلا
يفأدبيىدملاليوطحلسملاضنبالإاهيلعءاضقلانكميالو،ةيكيرمألا
.اهريرحتلندملارصاحيمثفيرلا

ريرحتلاةمظنمىلإنولسريصاخشأةثالثلوأنيبيرايتخامت
،يركسعلابالقنالادعبيقحبمكحرودصببسبانلةرواجملاةينيطسلفلا
ىلعبردتترداوكلةجاحلاو،ةيجراخلاتاقالعللنيلهؤملارثكأيرابتعاو
.بيردتلاةمهمبموقتودوعتلحلسملالاضنلابيلاسأ



يتلاةيرسلاانتمظنمليسايسلاليثمتلاةمهمبتفُلك،ىرخأةهجنم
بيردتلعضخأستنكو،"ايكرتيفنييروثلانيحالفلاولامعلابزح":اهانيمسأ
.ةيئادفلارداوكلالّوأبيردتلايكرتىلإدعباميفدوعأو،يئادف

ةيليئارسإلا–ةيبرعلابرحلادعبحلسملاينيطسلفلالاضنلارهظ
اهجئاتنتلازامو،1967ماع"ةتسلامايألابرح"تيمسيتلاىربكلا
يندرألافرطلاىلعنيينيطسلفلانييئادفلادعاوقترثانت.مويلاىلإةرمتسم
تاكرحللبذجزكرمتدغو،ةحبسملاتابحك)ةعيرشلا(ندرألارهننم
يزاوتلابو1968ماعابوروأهسأرىلعو،هلكملاعلايفترجفنايتلاةيبالطلا
.ةيكرتلاتاعماجلابالطةكرحاهعم

لكشبايكرتهتفرعيذلاةروطسألاارافيغيشتةلحرمةلحرملاتناك
دضةيمانتييفلاريرحتلابرحو،ةيراسيلا–ةيسكراملاتاروشنملاربععساو
.ريبكباجعإبتيظحيتلاةدحتملاتايالولا

ةبغرنييراسيونييروثمهسفنأنوربتعينيذلابالطلاحاتجتتأدب
يفةينيطسلفلاةيئادفلادعاوقلاىلإباهذلاحصألاىلعوأ"نيطسلفتالحر"
نمتناكتالحرلاهذهتمظنةعومجملوأ.بيردتللعوضخلاوندرألا
بالطلاعمتلصاوتو،1969ماع)ةقدلاهجوىلعبزيننم(باتنيع
.لوبنطساوةرقنأيفنييروثلا

.ماعلاكلذفيصيفةصاخو؛1970ماع"نيطسلفتالحر"تفثكت
بالطللةبسنلاب"ةيفيصلاةلطعلا"نمًاعونينيطسلفلايئادفلالاضنلاادغو
كلتبابشلل"ىلعألالثملا"حبصأيذلاشمزغزيندناك.نييروثلانييراسيلا
ةبلطتيبيفماقأ،زيندةدوعدعب.1970ماعنيبهاذلانيبنمةرتفلا
ةطرشةقحالمببسب؛اهبالطةطبارسيئرتنكيتلاةيسايسلامولعلاةيلك
يئادفلاسابلبةيلكلافصقميفهمويةيبلاغيضميناكو.هللوبنطسا
لاقتعاةطرشلاعطتستمل.ةطرشلااهبملعتٍّفختةلاحيفناك.ينيطسلفلا
تاعماجلالالقتسانوناقببسبهناكماهتفرعمنممغرلاىلعشمزغزيند
مولعلاةيلكيفشمزغزينديفختنكيمل.مايألاكلتيفًايراسناكيذلا
ةعاقيفميقأيذلالفحلاحاتتفاةملكيئاقلإدعبً.ايدجةيسايسلا
يذلا)ةنميشتوه(يمانتييفلاسيئرلاةافوةبسانمبةسيئرلاتارضاحملا
ربنملاىلإشمزغزينددعص،نييروثلابالطلانحنانملكلًاجذومنلَّكش
يفهروصترشنو–اهعلخبيتحيصنلِغُصيمل–ينيطسلفيئادفةلذبب
زيندئبتخيفيكونيأماعلايأرلافرعاذكهو.فحصلايفيلاتلامويلا
.شمزغ



بابشنحشةيلمعيفةصاخةناكملغشتةينيطسلفلاةكرحلاتناك
داعتبانممغرلاىلع.1970ماععلطميفحلسملالاضنللعفدنملاايكرت
اذهوحنهجوتدقف،حلسملالاضنلاركفنعيجولويديألايسايسلايجهن
راسيلاةيويحبًارثأتم؛ينوناقلالاضنلاراذآ12بالقنارظحنأدعبركفلا
،هحبكناكمإلابدعيمليذلاتاميظنتلانيبسفانتلابو،بابشلاو
ً.اضيأنحنهقرطنسًابابانلرواجملاينيطسلفلالاضنلاادغو.تاماسقنالابو

نأبجيوألصتنساهنميأب.ةينيطسلفتامظنمةدعكانهتناك
؟لصتن

كلتيفةبلوقملايراكفأ.رمألايفثحبلاةمهميقتاعىلعتََعقو
تاميظنتلاربكأ"حتف"ُتربتعا.ةيطارقميدلاةهبجلاناونعىلإينتداقمايألا
."ةيمالسإ"ةحسملمحيً"اينيمي"ًاميظنتتافرعرسايةدايقبةينيطسلفلا
نمتدلواهنكلو،ةيسكراملايعدتشبحجروجةدايقبةيبعشلاةهبجلا
يتلا"تارئاطلافطخ"تايلمعقرطتتناك،اذهريغ.يبرعلايموقلارايتلا
ةقعاصلاودبت.طقفبخصتاذو،ً"ايدرفًاباهرإ"يسايسلاانرايتاهربتعي
زربتفةيطارقميدلاةهبجلاامأ.يروسلاماظنلابةطبترماهنكلو،ةيراسي
ءارمحلاةمجنلاىنبتتو،ةيبعشلاةهبجلانعًاقشنمً"ايراسيًاحانج"اهرابتعاب
ًابرقرثكألاودبتو.اهلًاراعشلجنملاوةقرطملابناجبرمحألاشيجلابةصاخلا
.يجولويديألاانفقومنم

ةعماجيفنوسردينيذلانيينيطسلفلابالطلانمريثكلافرعأُتنك
بعصلانمنكيمل.ايكرتيفةيبالطلاةكرحلاةداقدحأيرابتعابةرقنأ
ةهبجلاعمًالصاوتتمقأ.ةيطارقميدلاةهبجلايلثممىلعروثعلاّيلإةبسنلاب
نمماشلاوبلحىلإمهعمتلصاوتنيذلااهبالطدحأتلسرأو،ةيطارقميدلا
.اهيلإانباستناباهزكارمملُعينألجأ

يضارألاىلإيروبعدعب؛يجولويديألاريضحتلايفرهشأةدعتيضق
نمناريزحيفنيبرهملانمةعومجمطسوناّرحلهسقيرطنعةيروسلا
ةكرحىلإمامضنالالجأنمةيكرتلايضارألاُترداغامدنعيأ،1971ماع
.ينيطسلفلاررحتلا

.ىلوألاتوريبةلحرمتأدب
ةلحرم"اهيمسأيتلاىلوألاطسوألاقرشلاةلحرممسقأنأنكمي

ناريزحىلإ1971زومتنمىلوألادتمتً.اضيأنيمسقىلإ"ىلوألاتوريب
يفبيردتلاتاركسعميفاهتيضقيتلا"يئادفلاماظنلا"ةلحرميهو؛1972

ميخمبرقةينيطسلفلادعاوقلايفو،ةيروسلانالوجلاةبضهوالولعم



روصةنيدمبونجةيليئارسإلادودحلاراوجبنيينيطسلفلانيئجاللةيديشرلا
اتيعيفو،ةيلامشلاسلبارطةنيدملامشدرابلارهنيفو،ةيبونجلاةينانبللا
ناسينىلإ1972ناريزحنميناثلامسقلادتميو.عاقبلالهسيفراخفلا

تاميخمرثكأ؛ةنجاربلاجربميخميفاهتيضقو،نانبليترداغمخيرات1873
.اهتقوةيناكسةفاثكنانبل

،هقيرطىلعفرشيوتوريبراطمنمًادجبيرقةنجاربلاجربميخم
.سيراتملارفحىلعدعاستةيلمرتاعفترمكانه،هنميبرغلافرطلاىلعو
ناذللااليتاشواربصامّيخمعقيثيحةيجارحةقطنم،رخآلافرطلاىلعو
ديعصىلعةيجيتارتساةيمهأاذههعقوملو،دعباميفةرزجمنادهشيس
.ندملابرح

جربميخممامأنملمرلالالتتليُزأ،1990ماعتابيترتدعب
ةرجشقبتملو،ميخمللةلباقملاةيجارحلاةقطنملاتليزأامك،ةنجاربلا
.ةدحاو

يذلاناكملايأ–ةيحاضلاتناك،تاينيعبسلانملوألافصنلايف
رواجي.قرشلانمةنجاربلاجربميخمّدحت–هللابزحزكرمىلإلوحتيس
تدهشيتلاةينوراملاةيحيسملاكيرحةراحلامشلانمةنجاربلاجربميخم
.ةيومدةيلهألابرحلاتامادصرثكأًاقحال

ليستثيحةهاتملاكةجرعتملاةقيضلاةقزألايفنوريسيسانلاناك
هتويبمكارتتيذلاميخملاكلذيفشيعيو،ناذرجلاةبحصبفرصلاهايم
ةفرغنماهضعبفلأتيو،نيقباطنمفلأتياهمخضأوًاضعباهضعبقوف
.ةمسنفلأنيرشعىلاوحايكرتيفتافلاخملاقطانمهبشيو،ةدحاو

لكشباهتريخذتاعدوتسمىتحوةينيطسلفلاتامظنملازكارمعزوتت
ةطرشلانمةوقةددعتملاميخملالخادمبقاُرت.ميخملالخاديئاوشع
ةحلسملاةوقلاربتعييذلاينيطسلفلاريرحتلاشيجلةعباتةينيطسلفلا
لخدميفةينيطسلفلاةطرشللكشكةمث.ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنملةيمسرلا
.ةبوعصبنيصخشلعستييذلاقاقزلا

ةدوعببسباهددعضفخنايتلاةيكرتلاةعومجملادارفأ؛نحنانكُسأ
ةريخذعدوتسميفةيطارقميدلاةهبجلاتاقاطبلمحنوايكرتىلإةيبلغألا
عبرأرادمىلعسرحنو،تاشرفىلعماننانك.ةنجاربلاجربميخمطسو
ضرعتولاميفصاخشألاتائمباُصينأدبالذإ.ةعاسنيرشعو
.ةيليئارسإةيوجةراغلهسرحنيذلاعدوتسملا

يقتاعىلععقوو،يريبدتنمناكةيطارقميدلاةهبجلاىلإانباستنا



.حتفىلإلاقتنالاوةيطارقميدلاةهبجلاكرتلجأنمتالاصتالاءارجإًاضيأ
ىلوأعمةيطارقميدلاةهبجلايفيئادفلاانبيردتنملوألارهشلانمازت

يومدلاعارصلانمةريخألامايألاتفداصيتلاةينيطسلفلاةكرحلاثراوك
تأدب."دوسألالوليأ"ىمسملاو،1970ماعبشنيذلايندرألا–ينيطسلفلا
ةشامكيكفنيبنامعلامششرجونولجعيفةرصاحملاةينيطسلفلاتاوقلا
اهنملاقتنالاو،ةيروسىلإلوخدلاو،ندرألاءالخإبيندرألاشيجلاوليئارسإ
.نانبلىلإ

تاوقللحمُسينكيمل.ةليقثةيركسعةبرضةينيطسلفلاةكرحلاتقلت
ىلعف.ليئارسإدضلمعيأبموقتنأبنالوجلايفةزكرمتملاةينيطسلفلا
فقوكانهناك،ليئارسإوايروسنيببرحلاةلاحرارمتسانممغرلا
نأبةينيطسلفلاتامظنملليروسلافرطلاحمسيالو،مراصرانقالطإ
.لكشيأبهقرخت

ةحصتابثإلعامتسالابةيطارقميدلاةهبجلاةدعاقيفهانيضقرهشرم
ةهبجلاىلعندرألاةراسخريثأتناكاذه."ةينيميلا"حتفأطخواهجهن
.ةيطارقميدلا

ميخميفانزكرمتمث،توريبيفةريصقةرتفلانتماقإو،نانبلىلإانلاقتنا
...تاهاجتالالكبو.اننيعأحتفنانبلبونجةيديشرلا

نيئجاللريبكميخمقمعيفطسوتملارحبلائطاشىلعانتدعاقتناك
يفينيطسلفلابعشلاةايحفورظةيؤرةصرفاندجوكانه.نيينيطسلفلا
عمجلجأنمتالاصيإرتافدانيديأبنوسديانتداقناكامًاريثك.اهناكم
تناكاهباوبأانقرطيتلاتويبلانمريثكلانأانفشتكا.ميخملانمتاعربتلا
فيك.شوُشيانريكفتأدب.حتفلءادهشتويباهنأوأحتفلاهتاعربتعفدت
،ةجردلاهذهىلإبعشلايفرذجتتنأ"ةيعجرلاةينيميلا"حتفةمظنمل
ًادجةحجانتناكدقفةيطارقميدلاانتهبجامأ؟لاضنلاةمدقميفودبتو
موقتنأنودنمتانايبلاوتاقصلملاعيزوتوةداحلاتاراعشلاعفرب
.رظنللةتفالةيركسعتايلمعب

تسُد،ةرمتاذحتفوةيطارقميدلاةهبجلانيبرتوتببسبو
.ةيديشرلاميخمتويبحطسأىلعانعقاومانذختاو،انيديأبتافوكنشالكلا
ىلعطوقسلاوأحتفنمينيطسلفلتق.عارصلاعنمهبانمقامنأمهملا
تناكرخآينيطسلفوحنينيطسلفحالسهيجوتو،حتفنمينيطسلفدي
.انلةبسنلابةلوبقمريغًارومأ

اهارنوًارتموليكنيرشعدعبتيتلاليئارسإدضتايلمعذفُنتنكتمل



تناكً.اديدحتهبونجونانبلىلإًاوتنوينيطسلفلالزن.رحبلاقفأءارو
نمةينانبللادودحلاروبعنمًالدبو.ةيركسعلاةيحانلانمةدماجةلحرملا
لوليأ":ىعدتةضماغةمظنمتذّفن،ليئارسإدضتايلمعذيفنتلجأ
تقورورملبقو.ةرهاقلايفةيندرألاةموكحلاسيئرللايتغاةيلمع"دوسألا
مهأتناك.حتفهمدختستةمظنممسا"دوسألالوليأ"نأانفرع،ليوط
ةيومدلاةيلمعلاكلتيهىربكةجضتثدحأيتلا"دوسألالوليأ"تايلمع
.نييليئارسإلانييضايرلادضخنويميفاهتذفنيتلا

يفةينيطسلفلاتامظنملاتلازام.نانبلبونجيفماتدومجةمث
ءانثأليئارسإعمديحومادصثدح.ندرألايفلصحاممةمدصةلاح
نييئادفلابًائيلمًايطاطمًابكرمنأبربخانلصو.ةيديشرلاميخميفانتماقإ
تاداّرطلاهقحالتو،هرمأفشكو،ةيليئارسإلاةيميلقإلاهايملالخدنيينيطسلفلا
.مهلوزننيمأتلانعقاومانذختا.ةيديشرلائطاشىلإلزنيسو،ةيليئارسإلا
يتلاةيئوضلالبانقلاتفقوت،ةرتفدعب.ةدملرحبلايفةدراطملاترمتسا
لبقمهيلعضُبقدقنييئادفلانأودبي.ةيليئارسإلاتايحورملااهيقلت
.نييليئارسإلاعمكابتشابانلوخدلامتحالاز،اذكهو.ربلاىلإمهلوصو

نيينيطسلفلانيبيلخادكابتشاضوخرطاخمنمجرخننأديرنانك
يفةصرفلاهذهُتطقتلا.ليئارسإىلعةدحاوةقلطقلطننأنودنم
يذلاةنيدملازكرميف.ً"ايسايسًالثمم"يتفصبيتارايزىدحإءانثأتوريب
."انيسنبا"اهمساةبتكمتدجوً،اقحالةيلهألابرحلاءانثأًامامتبّرخُيس
وامونيلاتسونينيلوزلجنأوسكرامروصتدجووتلخدنيحتشهُد
؛نييواملاىوسذئنيحهمدختسي"ةسمخلاسوؤرلا"زمرنكيمل.اهيفةقلعم
ةكرحيألًازمرنيلاتسةروصنوكتنأنكميالذإ،نيلاتسةروصةصاخ
.ةينابلألاوةينيصلابازحألاجراخةيعويش

تاقالعبابيلحتفةبتكملاىلإةفداصميلوخدنإلوقلايننكمي
يسكراملاينانبللايعويشلابزحلاءاضعأناك.ريبكلكشبيتايحىلعترثأ
.انعنوثحبياوناكًاضيأمه.ةرشابمةقالعبانلخد.ةبتكملانوريديينينيللا
.ةيطارقميدلاةهبجلايفقافرلاضعبكانهنأامناكمنماوعمس

،يابلأنيهاشتبحطصاو،فراعتلاوءاقللاكلذدعبةيديشرلاىلإُتدع
بتكملاوضعلاشيمناك.لفونلاشيمتيبيفانيقتلا.توريبىلإتدعو
يفدقعنملاينابلألالمعلابزحرمتؤمنمًاثيدحداعدقو،بزحلليسايسلا
اجوخرونأهيفسسأيذلاتيبللةحولهتيبرادجىلعقلع.اناريت
مهأناكوايكرتىلإ"ةيواملا"لخدأيذلانيهاشدوجوتربتعا.بزحلا



ً.ايرورضتارتفلاىدحإيفاهيرظنم
ًامهمًارود1971فيرخيفهتيبيفهتيقتلايذلالفونلاشيمبعل

.دصقينأنودنمدعباميفيتايحيف
ةهبجلا"يفاندوجوببسنعبارغتسابنوينانبللاانقافرلأس

نكميال.ةينيطسلفلاةكرحلانم%80ىلإ%75لكشتحتف."ةيطارقميدلا
ةكرحلابةمهاسملانكميالو.حتفمهفنودنمةينيطسلفلاةكرحلامهف
كانهو.حتفىلإمامضنالانودنمىنعمنمةملكللاملكبةينيطسلفلا
يندرألايعويشلابزحلانمقافرهيف،حتفيفرثؤموريبك"يراسيحانج"
ةيبرغلاةفضلانأرابتعالانيعبانذخأاذإ.نوجسلايفتاونساوضقنيذلا
نإف،)ةتسلامايألا(ناريزحبرحىتحندرأللنيتعباتاتيقبةيقرشلاسدقلاو
نمريثكلاناكو.نيينيطسلفلانمًاساسألكشتييندرألايعويشلابزحلا
.حتفيفذئنيحهرداوك

ىلإانلقنلجأنمتايوتسملاىلعأىلعتالاصتابلفونلاشيمأدب
وبأ(تافرعرسايدعبحتفيفيناثلالجرلاىلإيفرعتًايفاكنوكيس.حتف
،قشمديفميقم)داهجوبأ(نكلو.)داهجوبأ(ريزولاليلخوهو)رامع
.كانههتاءاقليرجيو،اليتاشيفحتفبتكمىلإعوبسألايفًاموييتأيو

ُهَيقتلننأعطتسنمل.حتفبتكميف)داهجوبأ(راظتنانمتمئس
رثكأناكيذلاينيطسلفلادئاقلاعمةقالعميقأنأعطتسأمل.لكشيأب
لالخةصاخةقالعاننيبتأشنو"ةيناثلاتوريبةلحرم"يفمهتيقتلانم
."ةيناثلاةرتفلا"

)داهجوبأ(نمىندأرخآناونعىلإةّرملاهذهلفونلاشيمينهجو
يقيقحلاهمساو،يدافوبأ:حتفيفيراسيلارايتلاّرظنمربتعيو،ةجردب
.قيفشرينم

ريرحتلاةمظنملطيطختلاةرئاديفيناثلالجرلاقيفشرينمناك
ًايحيسمهنوكنممغرلاىلع.ريثكبهتمهمزواجتيهذوفننكلو،ةينيطسلفلا
مالسإلاقنتعا.1979ماعناريإةروثدعبمالسإلاىلإهجوتدقفًايسكذوثرأ
يفنييمالسإلانيرظنملامهأو،حتفيفيمالسإلارايتلالثممادغو،ينسلا
.نيرشعلاويداحلانرقلاعلطميفسامحنمبرتقاو.يبرعلاملاعلا

،يندرألايعويشلابزحلايفًاقباسًاوضعناك1972ماعهتيقتلاامدنع
يوقذوفنهلًايسكرامًاركفمناكامك،ةليوطةرتفنجسلايفىضقدقو
.ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنموحتفيف

ريغانعضوناك.مخفلاارمحلاعراشنمبيرقلاهبتكمىلإُتبهذ



ةهبجلاةقاطب.ةنجاربلاجربميخميفشيعنانكو،نانبليفينوناق
نأل.ةينانبللاةطرشللةبسنلابًائيشينعتنكتملاهلمحأيتلاةيطارقميدلا
نكمملانمو،نيينانبللانيلوؤسملاونيينيطسلفلانيبًالصأةرتوتمتاقالعلا
مل،ببسلااذهل.هدلبىلإةينيطسلفةيوهبهيلعضبقييكرتنطاومةداعإ
نمرثكأتنكو.ىوصقلاةرورضلاتالاحيفالإميخملانمجرخننكن
لوجتلالجأنمةبسانمةسبلأانيدلنكتمل.يتمهمببسبميخملارداغي
ترعتسا،اذل.هابتنالاتفلننأنودنمتوريبنمةيقارلاقطانملايف
يفيركسعلاقمامنجسنمهحارسقلطأنأدعبانيلإبرهقيفرءاذح
هلمحتنأنكمياممرفوتملالضفأهنكلوً،امخفءاذحنكيمل.ةرقنأ
تبهذوً،اريثكئرتهيملًايلمخمًالاطنبتيدتراو.توريبعراوشيفيامدق
.قيفشرينمءاقلل

قيفشرينمادب.اهشيعنيتلافورظلابةنراقمًادجًاقينأهبتكمناك
يفيننأبترعشهتيقتلانيحوً.اينيطسلفًارئاثادباممرثكأًايزيلكنإًاليبن
ًاهبتنمُتنك.سابلنميدلاملضفأنمهترتخاامطسوًادجةثرةئيه
.مامتهالابذجيصخشيننأبًاعابطنايطعأاليننأىلإ

–يكرتلامسقلالوؤسمهنإلاقيذلاهقيقشىلإقيفشرينمينهجو
يفرثأنمرثكأو،ّيلإيئاقدصأبحأ؛)دلاخوبأ(تفرعاذكهو.يناريإلا
.يتايح

ةكرحلايف)دلاخوبأ(مسانومدختسينممنيريثكلادوجول
سكعىلعةديدشةرارحبينلبقتسا.جروجلوألاهمسافاضأ،ةينيطسلفلا
–يناريإلامسقلالوؤسمهنوكنممغرلاىلع.يطارقتسرألاهيخألابقتسا
.يكرتيألباقيملهنأّالإ،نييناريإلاراوثلانمريثكلاعملصاوتيويكرتلا
.هيلإةبسنلاب"لوألا"تنك

لاق،حتفىلإةيطارقميدلاةهبجلانملاقتنالاديرناننأهتغلبأامدنع
دقءانثألاكلتيفانك.نحننمفرعينأديريهنكلو،نكمماذهنإيل
ةكرحلاىلإىلوألاةعومجملايفانعماوتأنيذلاانقافرف.انتمظنمنعانعطقنا
نيلقتنملارصانعلاداجيإلجأنمايكرتىلإاوداعوةمظنملااوكرتةينيطسلفلا
ةيلخادلاةضراعملالثميناكيذلااياققابياقميهاربإءاقلو،ةضراعملاىلإ
،نالصأفسويونانإنيسحوشمزغزيندمدعأ،ءانثألاكلتيف.ةمظنملايف
انتمظنمكلذيفامبةيراسيلاتامظنملاةيقبامأ.هقافروناياشترهاملتقو
.نوجسلااهؤاضعألخدوأتراهنادقفةضراعمنوكتلانططخيتلا

نأاذهنممهألا؟ةمظنملانعدلاخيبألهحرشأنأنكمييذلاام



.عوطقمايكرتىلإاورداغنيذلايقافربيطابترا
بلطنساننإهلتلقو،هبغلابملكشبانحومطوانتلاحنعهتثّدح

."ايكرتيفةيكيرمألاةيلايربمإلالاتقلجأنمًاحالس"
ةيحاننم،رظنا":ههجوقرافتملةماستبالاوجروج)دلاخوبأ(لاق

كلذنوكيسفهلامعتسالبقمهيديأبعقواذإ،نكلو.هنّمؤنسفحالسلانيمأت
يفةيراسيلاةكرحلاخيراتنعًاريرقتيلّرضح.مكيلعوحالسلاىلعًافسؤم
ثدحتنللاعتو،ةيميظنتلااهتاينبو،يجولويديألااهفقومو،اهتاعومجمو،ايكرت
."...ةيادباهلوح

ءانثأ.ةريثكتاحفصُتبتكو،ملقلاتلوانت.ةنجاربلاجربىلإُتدع
ةكرحلابساحأيننأاذهنممهألاو؛يسفنبساحأيننأتدجو،يتباتك
عيباسألاذنمً،اقباستأدبةبساحملاكلتنإ،ةقيقحلايف.ايكرتيفةيراسيلا
عمتنمازتةيطارقميدلاةهبجلابانلمأةبيخ.ةينيطسلفلاةكرحلايفىلوألا
.ايكرتيفانميظنتبانلمأةبيخ

ميخميف–ينيطسلفلابعشلاعمانلصاوت:تمكارتةريثكرصانعةمث
ةكرحلاىلعاننيعأحتف–دعباميفتوريبو،ًالوأيبونجلاةيديشرلا
انتاقالعىرنانأدب.حلسملالاضنلاميظنتوبعشلانيبطباورلاو،ةيبعشلا
.ةينيطسلفلاةبرجتلالالخنمبعشلاوايكرتيفانتاميظنتنيبةيهاولا

تاميلعتلاو.ملاعلايفةمرتحمةناكماهلررحتةكرحطسوشيعنانك
.نيملستسملاومهيلعضوبقملاةربخةلقزربتايكرتنمانيتأتيتلا

تاميلعتبجومبتارمةدعقشمديفنيصلاةرافسىلإُتبهذ
تردصو،ينيصلايعويشلابزحلاعمةقالعماقأانبزحنأبتغلُبأ.بزحلا
تاوطخلاضعبوطخللقشمدبةينيصلاةرافسلاةعجارمبتاميلعتّيلإ
.ينلصواممءيشيأبملعىلعنوينيصلانويسامولبدلانكيمل.ةيلمعلا
نمًاملاعشيعننأديرنولايخلانمملاعيفشيعنانكاننأحضاولانم
ً،امامتةقثلاهذهُتدقف،تقولاعمو.ايكرتيفزكرملابانتقثتزتها.بذكلا
انليصفكرتبًارارقةينيطسلفلاةكرحلافوفصيفنيطرخنملانحن؛انذختاو
.لقتسملكشبلمعلابوً،ابزحهيمسنيذلا

دنتستيتلاو،نيصلااهتدهشيتلاتاروطتلاانتشهدأ،اهسفنةلحرملايف
يفيناثلالجرلا–وايبنيلةلواحمربخبانشهُدً.ايجولويديأاهيلإانتكرح
داحتالاىلإهبرهءانثأو،ةيبالقناةلواحمبمايقلا–وامدعبنيصلا
طقستتأدب.تاموايلوغنميفهترئاطتطقسنيصلاءادعأدلأيتييفوسلا
نمرثكألا.رهشأىدمىلعاهنععفادناّنكيتلاةيفاقثلاةروثلاانراظنأب



تايالولايفرجنسيكيرنهاهعضويتلاةديدجلاةيسامولبدلاةجيتن،اذه
هتيجراخريزوعمنوسكينيكيرمألاسيئرلاَبهذ،ةيكيرمألاةدحتملا
.ينيصلايكيرمألابراقتلاأدبو،وامىلعنْيفيضالزنو،نيجيبىلإرجنسيك
يفراسيلاةحنجأةيقبنعانزيمتيتلاةيجولويديألاقورفلالكتددبت
.ايكرت

،رخآلاولتدحاولاايكرتيفةيراسيلاتاميظنتلارايهنا،كلذىلإفضأ
؟فيكو؟نمدضو؟لضاننسنمعم.انقافرنمتائملاىلعضبقلاءاقلإو

ةلئسألاكلتتناكنأدعبجروج)دلاخوبأ(ةلئسأيلقعتشّوش
كلتيفانعضوبايكرتيفحلسملاضنضوخنأبًايعاوتنك.يلقعشهنت
اذهبفارتعالانمىشخأتنكيننكلو،لايخلابورضنمبرضةلحرملا
لاجمنعثحبلانماننكمتالاهبانعقويتلافورظلاو.يسفنمامأىتح
.ديدجةكرح

.)دلاخوبأ(ىلإديلاطخبةحفصنيثالثنمفلؤملاريرقتلاتمدق
هذهلالخ.ةديدعتارمريرقتلاةباتكةداعإّيلعتضرفةديدجلاةلئسألا
قفأدسنا،ىرخأةهجنم.نيوخأك–انأو)دلاخوبأ(–انحبصأ،ةرتفلا
يتلانيوانعلالكنإفايكرتىلإدوعأنأتدرأاذإ.يلإةبسنلابايكرت
ديبتعقواهيفلصتأنأنكمييتلازكارملاواهيلإبهذأنأنكمي
.ةطرشلا

ً.اريثكةيبرعلايتغلتروطت.ينيطسلفبراحمكيتايحشيعأنأتررق
ةغلىلإةجاحلانودنمو،ةطاسببسانلاعملصاوتأنأعيطتسأتنك
.ىرخأ

ةنجاربلاجربميخميفايكرتنمةمداقلاانتعومجمددعَضفخنا
ًاثيدحاوءاجامإ-ًالصأةلقمهو–ةعومجملايفيقافرةيبلاغ.ينيطسلفلا
وأ،لّيختمحلسملاضنيفطارخناللبذكلاحايرمهتفذقدقونانبلىلإ
.ايكرتىلإروبعلانوديريوايناملأنمنومداقوأ،ايكرتنمًابيرهتاوءاج
ميخملايفانعضورّيغتدقو.ةيافكًايوقسيلةينيطسلفلاةيضقلابمهطابترا
ةقزترملاعضوبانلخدو،انددعصقنببسبنييئادفاننوكنمانجرخً.اساسأ
يتاذلادقنلاتاسلجوأشاقنلاوبتكلاةءارقبانمايأيضقنانك.ايشيليملاوأ
نأودبيو،مهتمظنمبمهتاقالعتعطقدارفأىلإانلوحت.يهتنتاليتلا
امهم.يبوروألاىفنملايفانتايحبرارمتسالاوهانلحاتملاديحولاقيرطلا
.كانهةريبكةيكرتةلماعةقبطةمث،نكي

.ابوروأىلإانلصوتةروزمرفستازاوجداجيإوهديدجلاانلغشراص



ةلواحم1973علطميفايناملأيفانتمظنمةدايقتلصتا،فورظلاهذهيف
نمانأ–ةثالثادعام؛انقافرنّمأ.اهانكرتيتلاانتمظنمبانطبرةداعإ
ىلإباهذلالمأىلعانوكرتو،رفستازاوج–حرتقملااذهانضفرمهنيب
نانبللامشيفدرابلارهنميخمىلإانعاولصفنانيذلاقافرلابهذ.ايناملأ
.ايناملأىلإمهباهذراظتنالجأنمةنسلبقهيلإانبهذيذلا

اندحأ.ميخملايفخوكةفرغانرجأتسا.صاخشأةثالثىلإانددعلزن
ةفرغيفنيصخشانيقبً،اريخأ.رخآناكمىلإلقتناوايكرتنمهتجوزبلج
.خوك

انورداغنيذلاانقافرنمةثالثءاج)هنم20(طابشنممويتاذ
دمحأونَزوغاروبمهو؛ايناملأىلإباهذلالجأنمنانبللامشىلإ
،رفستازاوجاونّمأمهنإاولاق.يئاقلاوبلطو،كبزوألجويوريمدزوأ
لجأنماوءاج.توريبءانيمنمايناملأىلإيلاتلامويلايفنوبهذيسو
رارمتسالالجأنمابوروأىلإلقتنأنأتدرأاذإطابترالازكارمبيغالبإ
.لصاوتلاب

انعمةليللايضقينأباروبىلعتححلأً.اقانعلجويودمحأتعّدو
مويلاحابصاوبهذ.ةليوطةرتفليقتلننلاننأل.اهيفميقنيتلاةفرغلايف
ةعاسنعةرابعمهرفسناك.درابلارهنىلإاهنموسلبارطىلإيلاتلا
يضقيسهنإلاقهنكل.يقبولًالغربهلخبطأستنك.ةعاسلافصنو
اهميقأسيتلا"ةميلولا"مزاولتيرتشا.ءاسميتأيسو،توريبيفهلامعأضعب
يف.داعو،هيأررّيغهنأانعقوت.اروبتأيمل.تدعو،توريبزكرمنماروبل
رهنميخمىلعًاموجهتنشليئارسإنأبويدارلانمانعمس،يلاتلامويلا
ضبقلامتيكرتامهدحأنيريسأىلإةفاضإمهتايحضعبلادقفو،درابلا
،ةليوطتاونسهعمتشعيذلايقيفرنزوغاروبناكً.احيرجهيلع
اودقفنيذلاةينامثلانيبنيينيطسلفلانيئجاللاميخميفزبخلاهتكراشو
ً.اريثكتنزح.مهتايح

ةرايساناطعأ.)دلاخوبأ(ىلإتعرهةرشابمةمدصلايزواجتدعب
يفةكراشمللةنجاربلاجربميخميفهعمميقأيذلايقيفرةبحصبتبهذو
درابلارهنميخمىلإانبهذمث،يوادبلاميخميفتعّيُشيتلاةزانجلا
لثمم؛ةيسنرفلايرشمهلادومحمةجوزانعمتناك.موجهلانُشثيح
.كانهةرتفلبقليئارسإهتلاتغايذلاسيرابيفةينيطسلفلاريرحتلاةمظنم

ىفشتسملاامهدحألخدأ.ناحيرجناصخشيليئارسإلاموجهلانمذقنأ
يكرتلا.سلبارطيفىفشتسملاىلإلقنيذلاحيرجلاانقيفرانرز.سلبارطيف



هينذأيتلبطاءاشغىذأت.ةديجةلاحبناكحيرجهنأانملعيذلارخآلا
دنعانلباقت.لبقنمهفرعننكنمل.يليئارسإلاموجهلاتاراجفناةجيتن
.جالعلالجأنمتوريبىلإانعمهانبلج.درابلارهنميخمىلإانباهذ

مدقأتنك.وحنلااذهىلعيقافرةيقبواروبنادقفةوقبانمدص
دعبهبرضتليئارسإتناكهترداغميخملكو.ةينيطسلفلاةكرحلابنيكراشملا
ىلعتوملانمتصلختفيكركفأانأوتوريبعراوشيفُتلّوجت.ةرتف
.نآلاشيعأفيكو،ةرعشديق

جربيفيعمميقملايقيدصلويل)دلاخوبأ(ربدت،ءانثألاهذهيف
حتفيفحانجكانه.امهريوزتبًالوغشمناكونييكرترفسيزاوجةنجاربلا
ةدايقبوهو"دوسألالوليأ"حانجلاكلذمسانكلو،لمعلااذهديجي
ذيفنتبانفيلكتنمًاقلق)دلاخوبأ(ناك.)دايإوبأ(حتفيفثلاثلالجرلا
لمعبموقيناكانيتايحىلعهفوخلو."دوسألالوليأ"مسابابوروأيفةيلمع
دعب.هسفنبانملكلًاروزمًازاوجدعيناك.هتايحيفهيلعمدقيمل
يفدحاوقيرطنمابوروأىلإطسوألاقرشلارداغنسانكنيزاوجلاريضحت
.نيفلتخمنيدعوم

نمحترأمليديبنيزاوجلاسدو،هلمع)دلاخوبأ(ىهنأامدنع
ةقدمدعنممغرلاىلع.روزمهنأبخرصيزاوجلاىلعمتخلانأك؛ةجيتنلا
،هحيحصتًالواحمينبجعيمليذلامتخلاىلعاينولوكةرطقُتعضويدي
.اهيفهعضأتنكيتلاةرتسلابيجنمةحئارردصيراصو،رثكأددبتف
كلذلو،فعضألاوهتازاوجلاىلعيلاطيإلاشيتفتلانأ)دلاخوبأ(دقتعا
يذلازاوجلاتددمامدنعف.هعقوتقدص.ايلاطيإىلإةرئاطةركذتيلعطق
نأنودنملوخدلاةريشأتمتختازاوجلايطرشلاينولوكلاةحئاربحوفي
.هليمزعمراحثيدحيفطرخنموهويهجوىلإرظني

اهتنمأيتلاتايناكمإلاو)دلاخوبأ(لضفبتوريبةرداغمنممايألبق
جيجضبةفرغنمفلؤملاانتيبزتهاناسين10يفًاديدحتو،حتفيل
فسويانيأر،جراخلاوحنانعافدناةظحل.ةشاشرقدانبتايلآوتاراجفنا
."اوءاج"ً:احرفخرصيوهوضكري

ً.ادجًاميسووةماقلاليوط،هرمعنمةرشعةعساتلايففسويناك
ناك.هيفشيعنيذلانيينيطسلفلانيئجاللاميخميفانناريجدحأنباهنإ
نيكراشملادحأانلبلج،مويتاذ.نيبرقملاانئاقدصأنموً،اريثكانبحي
دقناكو،ملكتيملوهمساباشلاطعيمل.هيلعانفرعوخينويمةيلمعب
لوليأ"اهتذفنةئيرجةرئاطفطخةيلمعلضفبايناملأنوجسنمررحت



،مويلاكلذذنمو.هيلإانفيرعتىلعفسويرصأ.ايبيلىلإلقنو"دوسألا
ةببحملاانتقالعوانتقادصنكلو،"دوسألالوليأ"يفوضعفسوينأبانككش
.ةرمتسمتيقب

ىلعةلطملالمرلالالتىلإانعرهوانتحلسأانذخأ،ةليللاكلتيف
تحتيسفنتعضو.ميخملاىلعيليئارسإموجهأدب.توريبراطمقيرط
ةهبجلادويقىلعفوكنشالكيديبوينيطسلفلاريرحتلاشيجةدايق
نييليئارسإلاةهباجمللمرلافلخانسرتمت.حتفةقاطبيبيجيفو،ةيطارقميدلا
.رحبلانمنيمداقلا

ضرألازهتانقوفنمًائيضمًاطخمسرتيتلانواهلافئاذقتناك
لبانقلاطقستثيحةعساوةحاسمةيؤرعيطتسأتنك.رجفنتامدنع
نيسرتمتمانكثيحةيلمرلاضرألاتناك.ةيليئارسإلاتايحورملانمةئيضملا
.نيحلسملانيينيطسلفلانييئادفلابعبنت

رطخو.ةريصقةرتفلبقمهاندقفنيذلاقافرلاونزوغاروبيلاببرطخ
."ةثلاثلايفعقتاهنكلو،ةيناثطنتو،ةّرمطنتةدارجلا":لئاقلالثملايلابب
تقوناحدقل."...عبنلاقيرطىلعرسُكتءاملاةرج":لوقييذلالثملاو
.ةينيطسلفلاةكرحلايفاهتيضقةرتفلوطأبحاصيرابتعابردقلا

ىلإعرهو."!اولاعتايه":لوقيوهوىتأمث،ةهربفسويباغ
؟ثدحياذام":هتلأسو،ضرألاىلعانددمتًاريخأ.هفلخنحنوةيمامألاعقاوملا
اذه":لاقو،حرفلاةدشنمأدهينأعطتسيمل."؟انهىلإانئجاذامل
مدلاجزتميس،ركف.انهنمجرخمال.راحتنالاسارتمهمسا،لوألاعقوملا
لايجألانإفرمعلااذهيفانسفنأبانيحضاذإ.يكرتلامدلابينيطسلفلا
رمتستو،ةينيطسلفلاةيضقلاليبسيفتامنمكانهلوقتسةمداقلا
."...لاضنلاب

ىقلتيسفيكيلاببرطخ.هبلطضفرنكميالثيحًادجًاقداصناك
نيكردميبنارخفيس":روعشيسفنيفتججأ.يتومربخيتدلاوويدلاو
نم.ريكفتلااذهةيسنامورلاةيروثلاّيلعضرفت."ةيضقليبسيفتميننأ
لمتحأمل.يتومربخىقلتتامدنعيمأةروصيلقعيفتلجت،ىرخأةهج
.اهينيعنمليسلاكقفدتتتناك.يمأعومد

يههذه."!بارحلااوبكر":رمأءاجً.اريثكيليئارسإلاموجهلابرتقا
مدختسنسو،انصاصريهتنيامدنعةهجاومبراحنس.راحتنالاسارتمدعاوق
جرحأيفيلزألايلشفلحً.اتقوانفلخنيذلاباسكإلجأنمانبارح
.اذهنعتيلخت.لكشيأبةبرحلابيكرتعطتسأملو،تاظحللا



.هظفحأتنك.راحتنالاسارتمنم"ديهشلاةيصو"ديشندعاصت،ةأجف
هتوقوديشنلاىنعمنأبروعشّيلعرطيس.يتوصىلعأبهددرأتأدب
ةبرحلابيكرتنمينكمتمدع.يتايحتاظحلرخآلقثينعناففخيس
.ةئيسةيسفنلايتلاحلعج

حابصلاةعشأعم.ةأجففقوتيليئارسإلاموجهلانكلو،ديشنلاىهتنا
ثيح؛انمنيرتموليكوأرتموليكدعبىلعناكموجهلانأانفرع،ىلوألا
رسايفدهتسيناكو،يناهكافلاواربصيفةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمزكارم
لامكوراجنلافسويوبأمهنيينيطسلفةداقةثالثلُتقدقو،تافرع
لامكةينيطسلفلاريرحتلاةمظنممسابقطانلاو،حتفيسسؤمنمناودع
نييئادفلانمريبكلاددعللحامسلامدعناكانيلعموجهلافدهنأو،رصان
موجهلاةقطنملمعدلاميدقتلكرحتلابةنجاربلاجربميخميفنيدجاوتملا
.ةيساسألا

توريبىلعةينيطسلفلاىوقلاترطيس،ةمولعملاهذهروهظعمو
.يليئارسإلاموجهلاةهجاومنعةينانبللاةموكحلازجعنماهبضغةجيتن
معطتاعاسةدعلتقوذت.راطملاقيرطعطقتيتلاةحلسألاطسوُتنك
.ينوناقريغلكشبنيتنساهيفتشعيتلاةنيدملايف"ةيروثلاةطلسلا"

امدنع.ةيسنامورلافسويةينمأققحتتمل.ةايحلاديقىلعتيقبدقل
يفةسدنهلاسردهنأتفرع،ةليوطتاونسدعبفسويرثأتيفقت
.ةيدوهيةاتفنمجوزتدقو،كانهماقأو،ةيكيرمألاةدحتملاتايالولا

فلخ)دلاخوبأ(ةبحصبريسأتنك،يليئارسإلاموجهلليلاتلامويلايف
.توريبخيراتيفعييشتمسارممظعأيفةثالثلانيينيطسلفلاةداقلاشوعن
.ماوعأةثالثدعبكلتةينيطسلفلاءادهشلاةربقميف)دلاخوبأ(نفدُيسو
نوينيطسلفلانوفقثملاوبالطلااهلكشيتلاةيبالطلاايارسلاسأرىلعناك
يفةطقنىلعأ–نينصلبجيفكراعملاىدحإهضوخءانثأو،نوينانبللاو
دقو.بابشلانسيفةينملاهتفطتخاو،ةيخوراصةفيذقببيصأ–نانبل
.ماعلاكلذيفردصيذلاويلباتكلوأهتيدهأ

،ليصافتلاقدأبابوروأىلإيلوخدونانبليترداغميلططخدقل
–امورو،"سنارفريإ"طوطخىلعامور–قشمدةقاطبيلىرتشاو
يلوصودعبفينجدصقأنأررقملانمناك."ايلاتيلأ"طوطخىلعوناليم
.نامياصلجويوروناتدنلوبيعمالصاوتنيذللايقيفرثيحوناليمىلإ
ةزاجإلاةقيثووحتفةقاطبتزربأ.نانبلنمجورخلامتاخيزاوجىلعمتخ
نيبروبعلامتي،ةقيرطلاهذهب.ةينانبللادودحلاةطرشلاهايإيناطعأيتلا



تمدق،تارتموليكةدعدعبىلعةيروسلادودحلايف.ةيروسونانبل
ىلإتعره،يلوخددعبو.ينانبللاجورخلاهيلعموتخملايزاوجنييروسلل
.قشمدراطم

.طبضلاباهمسرامكةطخلاتراس
مل،1973ماعنمناسينمايأدحأيفًاعدوم)دلاخوبأ(تقناعنيح

تهتنا.هعادوبىلوألاةيتوريبلايتلحرمتهتنا.ةيناثيقتلننلاننأفرعأ
نودنميتايحلاوطرخفباهتلمحيتلاينيطسلفلايئادفلالاضنلاةلحرم
."ودعلا"ىلعةدحاوةصاصرقلطأنأ



شيعي،هسفنتقولايف.طقفدرفكةيدرفلاهتايحناسنإلاشيعيال
.هيرصاعموهتلحرمةايح

1924،يرحسلالبجلا،نامساموت
قتلنملويردينأنودنميتايحيفًارودبعلنمكانهناكاذإ

ةكرحلالاجرمدقأدحأ؛شيوردديمحلادبعوهفةنسنيعبرأىدمىلع
ناونعبةسلجريدألِشابةبتيفقدنفىلإتبهذامدنع.ةيدروكلا
يننأفرعأتنك2012ناسيننمرشاعلايف"ةيقارعلاةيجراخلاةسايسلا"
ًاجردميمساناكو،ةمئاقلايفهمساتيأر.ينفرعينلهنأو،كانههدجأس
.يقيقحلايمسافرعيالهنكلوً،اضيأ

.تاونسلاكلتلكرورمنممغرلاىلع؛ةعاقلاهلوخدروفهتفرع
مايأبهتركذو،ةيبرعلابهتيدان.نينامثلابراقدقهرمعنوكينأبجي
يرعشبينفرعينأنكمملانمنكيمل.تاينيعبسلاعلطميفنانبلوةيروس
هؤاقدصأعبات.انقناعت."ايركز":خرصيكرحلايمسايركذروف.ضيبألا



يلعةيقارعلاةموكحلامسابيمسرلاقطانلامهسأرىلعوهلوحنوفتلملا
مل":لاقو،شيوردديمحلادبعمهيلإَتَفتلا.بارغتسابراحلاانءاقلغابدلا
.ً"اماعنيعبرألبقًاريثكمهتدعاسً.اماعنيعبرأذنمقتلن

يفيتماقإءانثأتروطتو،دروكلابيتقالعترمتسا.هلاقامحيحص
يذلاشيوردديمحلادبعيروسلايدروكلامهتمدقميفناكً.اضيأتوريب
"ديمحلادبعقيفرلا"نأىلإةفاضإ."ديمحلادبعقيفرلا":هيدانأتنك
ريرمتبينيبليناكدقف،1973ماععلطميفينابلاطلالجىلإينفّرع
ءايوقأهتدايقبدروكلاءاقدصألاناك.ايكرتىلإةيروسنمنمآلكشبيقافر
ةيكرتلاةيروسلادودحلاىلعيلشماقىلإانقافرلوصوناك.يلشماقيفًادج
.ايكرتىلإمهريرمتيأ،يقابلانويروسلادروكلاىلوتيً.ايفاك

طابترالازكارمدحأاهرابتعابتارمةدعبلحىلإتوريبنمُتبهذ
جيرعتلالمهأمل.دودحلاروبعرومأقيسنتلجأنمنييروسلادروكلاعم
.هدنعتيبملاونيوخركجىلع

دوعينمناك.تاراطملايفمويلالثمةينمأتاءارجإةمثنكتمل
ميخميفمايأةدعميقيو،ًالوأقشمدىلإيتأيايكرتىلإانقافرنم
نمهلسرنمث،ةدوعللدادعتسالالجأنمنيينيطسلفلانيئجاللكومريلا
مهسأرىلعودروكلاانؤاقدصأهلبقتسي،كانهو.ةرئاطلابيلشماقىلإقشمد
ىلإةلجدنوربعيًاحاتمعضولاحبصيامدنعو،ةلفاقبديمحلادبعقيفرلا
.ةرزِج

يفًالوؤسمناك.نييروسلادروكلاةطساوبايكرتنميدروكىلإتفّرعت
ناكهنإلاق.ايكرتيفيناتسدروكلايطارقميدلابزحلليشتلأديعسحانج
همادختساببسبهمسافرعأمل.راذآ12بالقنالبقنامطابةيدلبسيئر
ً.اضيألأسأملوً،ايكرحًامسا

جربيفةدحاوةفرغنمفلؤملايخوكيفينروزيناكامًاريثك
نأهنمتعمس.ايكرتيفةيدروكلاةكرحلانعتاعاسينثدحيو،ةنجاربلا
يذلاونولسنمولغوأزيزعفسويروتكدلاةدايقبةديدجلاايكرتبزح
يروهمجلابعشلابزحفالتئاةموكحيفةحصلاريزوبصنملغش
يطارقميدلابزحللينوناقلاحانجلاةقيقحلايفوهةلادعلابزحو
.يناتسدروكلا

ديمحلادبعقيفرلاقيقشنباباشلاتيبىلعًانايحأجّرعنانك
.ارمحلاعراشيفيروسلايدروكلايطارقميدلابزحلالثمم

يفهتقادصوينابلاطلالجىلإفراعتلاقيرطتحتفتاقالعلاهذه



.توريب
،ارسيوسيففينجىلإطسوألاقرشلايترداغمدعبهبتمقاملوأ

لثمميلناوفيرشتمصعيميداكألادجأيكلنازولىلعتجّرعيننأوه
قرشلايفًاريثكهمسابتعمسدقتنكو.ابوروأيفينازربىفطصمالملا
يكلنيوخركجهايإينادهأيذلاناويدلانمًادلجمهلتمّدق.طسوألا
.يسفنلةيمهأيطعأ

يتقالعتيقبو،يلناوفيرشتمصععميتقالعبرارمتسالاعطتسأمل
لكشبديدجنمتلسُرأنأىلإةليوطةرتفلدروكلابةقالعرخآهب
."ةيناثلاتوريبةلحرم"يفًادجفلتخم

.تاونسسمخبىلوألادعب؛1978ماعةيناثلاتوريبةلحرمتأدب
توريبةلحرمنملوألامسقلا.نيمسقىلإاهميسقتنكميًاضيأهذهو
نانبلةينيطسلفلاةحلسملاتاوقلاةرداغممويىلإ1978ماعنمةيناثلا
.اهلوخدوتوريبلةيليئارسإلاتاوقلاةرصاحمدعب

روزأتنكثيح؛تاينينامثلاةياهنىتحو1982ماعنمةيناثلا
،مايألاكلتدعبتوريبترزديكأتلابً.ابيرقتةنسلايفرهشأةثالثتوريب
.طقينتلكشيتلاةنيدملابيتقالععطقنتمل.مظتنمريغلكشبنكلو

ةصاخواهيلعقحيلو،يلعقحاهلتابدقل.عطقنتنأنكميال
رهشألايفتوريببًادجةصاخلايتقالعتأشن.رهقلامايأانتايحلخادتءانثأ
1982ماعبآ30وناريزح14نيبًارهقرثكألافيصلامايأنمةثالثلا
.رمتسملااهفصقوليئارسإراصحتحت

توريبيترداغمدعبمادرتسمأوسيرابوفينجيفيافنمةايحترمتسا
نيرشتعلطميفوفعرودصدعبايكرتىلإيتدوعبتهتناو،1973ماع
لمعلاُتأدب،نيتنسللمعلانعًالطاعتنكنأدعب.1974ماعنملوألا
يئدبنمازتو،نطولاةديرجيفيفحصلالمعلاتأدب.1976ماعًايفحص
ةيلهألابرحلالالختوريبيفتاكابتشالادشأبوشنعميفاحصلالمعلا
نييسايسلانيبعاللافرعأو،يفكةحارفرعأامكنانبلفرعأتنك.ةينانبللا
لوحنطولايفيتالاقمتأدب.ايكرتيفرخآصخشيأنمرثكأهيف
يفريبخك"يسفنتضرفو.راظنألاتفلتاهريسوةينانبللاةيلهألابرحلا
."طسوألاقرشلانوؤش

تيضقنأدعب.دادغبىلإتناكوفعلادعبيلةيجراخةلحرلوأ
َزاوجوٍيفحصَةفصلمحأتنك.توريبىلإتلقتنا،دادغبيفمايأةدع
.ةيمسرةقيرطبةيناثلاةرملايفطسوألاقرشلاتئطوً.ايمسرٍرفس



تناك.يلودلاةينيطسلفلامالفألاناجرهموهدادغبيترايزببسناك
لورتببيبانأطخحاتتفاببسبًادجةديجةيقارعلا–ةيكرتلاتاقالعلا
نأشلابيمامتهاةيقارعلاةرافسلاتفرع.ماعلاكلذيفكلاطروموي–كوكرك
ةينيطسلفلامالفألليلودلاناجرهملاىلإينتعدكلذل،يتالاقمنمينيطسلفلا
.دادغبيف

ىلعينيطسلفلالاضنلاوةينانبللاةيلهألابرحللةيفحصلايتعباتم
ةعماجيفبلاطلاةرقنأيفحتفلثممىلإفرعتللينتداقنيماعىدم
ةمظنمبفرتعتايكرتنكتمل.زيزعلادبعزيزعلادبعطسوألاقرشلا
زيزعلادبعناك.ليئارسإبةقيثوتاقالعميقتتناكو،ةينيطسلفلاريرحتلا
لجأنمطسوألاقرشلاةعماجنمهجرخترخؤيو،حتفليمسرهبشًالثمم
.ايكرتيفهتماقإديدمت

ءاقليلبترتوريبىلإاهنمو،دادغبىلإرفاسأسيننأبفرعامدنع
ةمظنمىلعًافيضّلحأو،توريبىلإبهذأستنك.تافرعرسايعم
هرشنلتافرعرسايةمظنملاوحتفدئاقعمًاراوحلمعأوةينيطسلفلاريرحتلا
ً،ايفحصًاحاجندُعيتافرعرسايعمراوحلانأكشال.ةيكرتلاةفاحصلايف
ماعلايأرلاةرظننكتمل.ايكرتيفةينيطسلفلاةياعدلافدهمدخيسو
دضريثأتةمثو.دعبتيحُمدق"نويباهرإ"مهنأىلعنيينيطسلفلليكرتلا
ليئارسإعمةيسامولبدتاقالعايكرتةماقإلالخنمنيينيطسلفلاةحلصم
.ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمعمةقالعلاهذهدوجومدعو

كلتتناك.دادغبىلإيلوصوموينانبلبونجلالتحابليئارسإتأدب
دضدودحلاجراخةيليئارسإلاةيركسعلاتايلمعلامهأنمةدحاوةيلمعلا
مالفألليلودلاناجرهملانمازت.نانبلبونجيفةينيطسلفلاةيئادفلادعاوقلا
بونجيفنيينيطسلفلاوليئارسإنيبكراعملاءادصأددرتعمةينيطسلفلا
اسينافواديجيربولولانيجلثمريهاشماننيبو–ثعبلاماظنانفاضتسا.نانبل
انلبقتساو،ىدربةفضىلعةليلوةليلفلأبركذتمعاطميف–افيرغدر
ةيقبعمثعبلاويدايقينكرشأدقف،اذهريغ.نيسحمادصسيئرلابئان
تهتنا.مادصروصاهيفتلمُحليئارسإدضةيجاجتحاةريسمبفويضلا
.ريرحتلاةحاسيفاديجيربولولانيجاهيفتكراشيتلاةمخضلاانتريسم
ةيبرعلاةيموقلاةكرحلايفريبكلامسالاقلفعليشيمبطخكانهو
دعببزحلايفيقارعلاحانجلابناجىلإفقويذلاثعبلابزحسسؤمو
.ماسقنالا

ةبيبحلايتنيدمىلإبهذأس.توريببركفأتنكةريسملاكلتءانثأ



.ةيملاعلاثادحألاسأرلتحتيهو؛تاونسسمخمادعاطقنادعب
ريرحتلاةمظنممسابقطانلاينلبقتسا،توريبىلإيلوصوروف

ىلعأىلعيلابقتساةرقنأنمزيزعلادبعقّسن.يدابلدومحمةينيطسلفلا
،ءامدقلايئاقدصأراثآتيفقتتافرععميدعومراظتناءانثأ.تايوتسملا
.لفونلاشيمتدجوو

سمخلاتاونسلايفىرجامعنيرخآلايئاقدصأنموهنمتعمتسا
لالخاننأتيأرو.ةليوطتارهسيفةينانبللاةيلهألابرحلاةصقو،ةريخألا
نوكننأنودنمهباشتميجولويديألوحتلانعضخسمخلاتاونسلاةرتف
لاشيمحبصأدقف،اذهريغ.يندعسأاماذهو،اننيباميفلصاوتىلع
راهنلاةديرجيفةيجراخلارابخألامسقَلوؤسمناكدقل.يلثمًايفحصًاضيأ
لمعأتنكو.ةرتفلاكلتيفنيتينانبلنيتديرجمهأىدحإربتعتتناكيتلا
.نطولاةديرجيفهسفنلمعلا

لالخحتففوفصيفةيركسعتامهمباوماقنيينانبللايئاقدصأعيمج
هنإ؛ىمادقلايئاقدصأنمًازيزعُتدقف.مهنعيبايغءانثأةيلهألابرحلا
...)دلاخوبأ(زيزعلايقيدص

سمخلالخةيملاعلاةحاسلايفةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمتزرب
ءامسأبركُذت(ةيليئارسإلاةيبرعلابرحلادعبةصاخو،تضميتلاتاونسلا
اهنأكوترهظو،)نيرشتبرح،نارفغلامويبرح،ناضمربرحلثمةديدع
.تفاللكشباهسفنتسسأمو،اهلةمصاعىلإتوريبتلّوحةلود

اوماقأةقباسلاةلحرملانمنيينانبللاونيينيطسلفلايئاقدصأةيبلاغ
يذلا)داهجوبأ(ينيطسلفلالاضنلايفةريبكلاةيصخشلابةقيثوتاقالع
املكشباوكراشًابيرقتمهعيمج.تافرعدعبعزانمالبيناثلالجرلاربتعي
)دلاخوبأ(اهيفمدقيتلاةيبالطلاايارسلالالخنمةفينعلاكراعملايف
ةقالع)داهجوبأ(وتافرعنيبومهنيبتحبصأيعيبطلكشبو،هحور
.ةينيطسلفلاةحلسملاتاوقلليلعفلادئاقلاهرابتعابةصاخ

ةرئادسأرىلعرمعبوجحمروتكدلايرصملاعمقيفشرينمناك
،ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنملةيسايسلاةيركفلاةسسؤملاربتعتيتلاطيطختلا
.نيبرقملايئاقدصأطاسوأيمهلماناكو

تاونسلاةوجفقالغإىلعتلمع،ةيناثلاتوريبةلحرمةيادبيف
ءاج،ةليلتاذ.ةينيطسلفلاةيضقلابيطابتراةيوقتو،اُهتبغيتلاسمخلا
توريبةلحرميفيئاقدصأزعأنمًادحاوناك.لاشيمتيبىلإةأجفحالف
ةطرشلاهتقحالامدنعرهشةدمةنجاربلاجربيفيتيبيفأبتخا.ىلوألا



ًانيدبوًامخضناك.ماسحيكرحلاهمسابهفرعأتنك.هتاطاشنةجيتنةينانبللا
دحأحبصأً.اريثكلحندقويركسعلاسابللابهتيأرامدنعتشهُدً.اببحمو
نمًاسفنذخأينألجأنمتوريبىلإءاج.نانبلبونجيفحتفةداق
يلاتلامويلايفو،تادادمإلاضعبنمؤيو،تاءاقللاضعبيرجيو،كراعملا
.هتمهمناكمىلإدوعيس

ينيطسلفلالاضنلايفًايئادفتنكامدنعيبةبجعملاهتارظنبترعش
،تاونسسمخدعب.تاونسسمخلبقميخملايفيتيبيفهئابتخاءانثأ
.برحلاطسوينيطسلفدئاقوهو،يكرتيفحصكانأ؛انيقتلا

ددجءاقدصأبوةيعيبطلايتئيببتيظحو،يشعىلإتدعيننأبترعش
يفناكيذلاغياصديزيتفرع،مايألاكلتيف.لبقنممهفرعأنكأمل
ريبكفقثمكهمسازربمث،ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنميفطيطختلاةرئاد
تادحولادئاقنيعمو،دروفسكأةعماجيفةيسيردتةئيهيفوضعو
بونجيفةيجيتارتسالازكارملادحأفيقشلاةعلقيفبراحملاةينيطسلفلا
برغلابتكميفسابعو،هتيمزراكوليحنلاهمسجوعرافلاهلوطبنانبل
.مهريغنيريثكواهتايلمعوةيبرغلاةفضلايفيرسلاحتفميظنتنعلوؤسملا

ىتحانتقالععطقنتملو،ةرملوألتافرعتيقتلا،ةلحرلاكلتيف
طابرلاورئازجلاوسنوتووكسوموةرقنأوتوريبيفتارمانيقتلاو.هتافو
ليبقوةزغيفةينيطسلفلايضارألايفًاريخأوراكادوتيوكلاوءاضيبلارادلاو
.ةعطاقملايفًارصاحمناكامدنعهتافو

ديعبنمامهادحإ،نيترمىوسىلوألاتوريبةلحرميفتافرعرأمل
رظتنيةحسفلايفوهوتوريبيفحتفبتكممامأنميرورمءانثأ
نيحوً،احوتفمبابلاناكودلاخيبأةفرغيفيدوجوءانثأةيناثلاو،هترايس
باوبألاكرتنانهنوكيامدنع.ىنبملايفرامعوبأ":يللاقهقلغألتمق
ّيلإتهانت،حوتفملابابلاهاجتابيرهظوًاسلاجتنك."ةحوتفماهلك
تافرعهبشينكيمل.عرقألجريرظنتفلف،تفتلا.زيلهدلانمتاهقهق
.حرمبةينيطسلفلاتادايقلاحزامييذلالجرلاةفرعملينعفدلوضفلانكلو
هنإ.ةرملوأهمساعمسأيننألشهدو."هينيجناج":)دلاخوبأ(لاق
نييواملانيينيللامهدعبونييسكراملانييراسيلاباتكلانيبنكيمل.يلهج
وبأ(زفق،ليلقدعب.ةيعئارذبابسألةعماجلامايأمهلامعأانأرقنيذلا
عرقأتافرعرسايتيأرفتفتلا.حضاومارتحاريبعتههجوىلعو)دلاخ
،يناكمنمكرحتأستنك.ةقرافلاهتمالعربتعتيتلاهتيفكنودبسأرلا
.هحفاصأملوهيلإفرعتأمل.دعتباو،هلاوحأنعدلاخابألأسف



ةلحرمةيادبيفملاعلاييسايسرهشأدحأحبصأدقتافرعناك
يبلقداك،هدعومىلإيقيرطيف.1978ماعتأدبيتلاةيناثلاتوريب
هلثمةيملاعةرهشتاذةيصخشقتلأمليننأللاعفنالاةدشنمفقوتي
ةكرحبينايح.هيلإتلخُدأامدنعفتاهلاربعثدحتيناك.مويلاكلذىتح
يتلالوهذلاةلاحنمتجرخ،ليلقدعب.سولجلابيلإراشأو،هدي
.هيلإلوصولانكمياللجرعمسلجأيننأبيروعشةجيتنينتباتنا
يتلاةيلاتلايتاءاقلنمةرملكيف.ةيعيبطلاةلاحلابةعرسبتافرعينلخدأ
ينرعشيناكةرملكيفهنكلو،لاعفنالاّيلعرطيُسيناكاهددعفرعأال
.ربكأبرقب

ةلحرميفةينيطسلفلايضارألايفتناكتافرعبةريخألاةثالثلايتاءاقل
.هللاماريفةريخألاو،ةزغيفناتنثا:مالسللولسوأةيقافتادعبام

ربعمنمةزغىلإانربعرليشتوصناطةموكحلاةسيئرةرايزءانثأ
عطتستمل،ربعملاىلعىضوفلاببسب.ليئارسإهيلعرطيستيذلازريإ
.لوخدلارليشتوصناطلقفارملايمسرلادفولادارفأنمىمظعلاةيبلاغلا
توريبمايأنممهفرعأنيذلاىمادقلانيبراحملايقافرةيؤربًاديعستنك
ً.اضعبانضعبلانقوشنيددبمانقناعت.مهضرأىلعسنوتو

تنكةاتفنمجوزتدقف.ةرارحبهتقناعنمرثكألوغلاداهجناك
دقو،تاينيعبسلاعلطميفةنجاربلاجربيفاهلهأىلعددرتأامًاريثك
سرحدئاقحبصأو،لارنجةبترىلإداهجّعفُر.هسرعوهتبوطخترضح
هعمىرجأ.كارتألانييفحصلاراظنأتفلداهجنمصاخلايبرق.تافرع
هتمةلئسأُتمجرتو،"NTV"نويزفلتلًاصاخًاراوحوشتقوبشتَهتَم
ىلعتفرعتفيك":لاؤسنعداهجباوجينكحضأ.داهجةبوجأو
ناكً.ايفحصودغيسهنأةنجاربلاجربمايأذنمًاحضاوناك":لاق."؟زيكنج
موقأتنك."امًارومأبتكيوً،اقاروأًالماحتيبىلإتيبنملوجتي
ماععلطميفنالصأفسويونانإنيسحوشمزغزيندمادعإفقولةلمحب

دقف،اذهريغ.ةلمحلالجأنمنيئجاللاميخميفعيقاوتلاعمجأو1972
هكارشإلواحأتنكو،نيينانبللاانقافرةطساوبرتراسلوبناجعمُتلصاوت
."ةيفحصلايتبهوم"داهجفاشتكاةصقةقيقحيههذهو.ةلمحلاب

يخيراتبملعىلعرليشتوصناطنكتمل،ءادغلاىلإانلقتناامدنع
."ايكرتيفريهشيفحص":نيينيطسلفلاةداقللينتمدقف،لماكلكشبيصخشلا
ةليوطنينسذنمهفرعننحن"ً:اكحاضلاقو،رليشتىلإتافرعتفتلا
.ً"ادج



دجأملةزغىلإليريمدناميلسةيروهمجلاسيئرعمتبهذامدنع
ً،اكرتشمًايفحصًارمتؤمتافرعوليريمددقع.تافرععمةيحتلالدابتلةصرف
نويروغنبراطمىلإبهذنلتالفاحلابكرننأرمتؤملادعبيوننانكو
حابصةديرجريرحتسيئرناك.ايكرتىلإةرداغملالجأنمبيبألتبرق
ملتافرعنأىلإهبتناو،يفحصلارمتؤملايفينيميىلعًاسلاجولطمرََفظ
ًامالكينعمسيو،يلعّقلعيأدبكلذل،ينفرعيهنأبيحوتةكرحةيأِدبي
."؟رخآلاىلعقحهلامكنملكناكامأً؟ادجنيبيرقامتسلأ":ليبقنم
رمملانمتافرعهفلخوةمدقملايفليريمدربع،يفحصلارمتؤملاءاهتنادنع
جورخرظتننانكو،انفقو.جورخلابابوحننيهجتميساركلانيبقيضلا
ىلإلصوامدنعو.رمملاةهجنمتنك.ةريغصلاةلاصلانمنيسيئرلا
عباتو،يدخنمينلبقو،يقنعلوحاهفلو،ىرسيلاهعارذدم،يتاذاحم
تججأ"ءافوةلاسر"يلهتلاسرتناكو،عيمجللهتلاسرمدق.هقيرط
.يرعاشم

ءاهنإىلعنوراشمسقأو،ريثكمدلاسةيناثلاةضافتنالاةلحرميف
وههتماقإرقمناك،2002ماعيف.هحورقاهزإىلعىتحو،تافرع
.فصقلاوراصحلاتحتةعطاقمىمسملاهللاماريفميدقلايزيلكنإلاعقوملا
خّسريذلاحتفوةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمليروطسألادئاقلاحبصأدقو
"ةينيطسلفلاةلودلاسيئر"ةفصلمحيو،يملاعلاخيراتلايفنيطسلفموهفم
.ىنعمنمةملكلاهذههينعتاملكبًالقتعم

هرقتسمةعطاقملايفةينيطسلفلاضرألاىلعةرمرخآرامعابأتيأر
ايكرتيفةماعتاباختناتيرجأ.2002ماعنميناثلانيرشتيفريخألا
يذلاةيمنتلاوةلادعلابزحمكحلاىلإلصوو،يناثلانيرشت3خيراتب
."ةيمالسإ"ةيوهوذهنأىلعهيلإرظنيو،ةرملوألتاباختنالايفكراش
ولغوأيلرينيسنوديرفيقيدصليئارسإيفديدجلاايكرتريفسذئموييناعد
تاباختنالالوحةرضاحممدقأل)دعباميفةيجراخلاةرازولًاراشتسمحبصأ(
ةصرفلايلحيتيسبيبألتىلإيباهذناك.بيبألتةعماجيفةيكرتلا
.)رامعوبأ(ةيؤرو،هللامارىلإباهذلل

روزيسيشتقاشتبينوعنيسحسدقلايفانلصنقنأتفرعامدنع
يذلاحفصملاةيكرتلاةيلصنقلابيجىلإ–انأويتجوز–انزفق،تافرع
ىلإانلخدو،ةيسامولبدلاراتستحتسدقلانمانجرخ.يكرتلاملعلالمحي
ىلإيأ؛ةعطاقملاىلإباهذلانأًاكردمتنك.ليئارسإاهرصاحتيتلامار
.هلصالخإلاوءافولانعريبعتلضفأفورظلاكلتيفتافرعرساي



ةرادإلازكرمهسفنتقولايفو،تافرعةماقإرقمةعطاقملاتناك
نمزيفتئشنأدقو،ةعساوةحاسمىلعدتميمخضءانبيهو.ةينيطسلفلا
مسقَقرتحاً.ايرادإوًايركسعًازكرممدختستلنيطسلفليزيلكنإلابادتنالا
ماعناسينيفتافرعىلعةيليئارسإلاتابابدلاموجهيفةعطاقملانمريبك

نمتبحسنادقةيليئارسإلاتابابدلاتناكاذإوً.ابارخادغورمُدو،2002
هللامارلخادمطبضتيهف2002ماعنمرايأيفةعطاقملاطيحم
.عسوأةرئادىلعًاراصحقبطتو

قباطلايف2002يناثلانيرشت9يفتبسلامويتافرعانلبقتسا
.ةنيدروبأليبنوهبردبعرسايهيراشتسمةبحصبةعطاقملانميناثلا
وحننانحلابترعشو.قئاقدللاطهنأترعشديدشقوشبانقناعت
.اهملؤأيننأكوةوقبيردصىلإاهمضأانأوةيخيراتلاةيصخشلا

ةميدقلامايألاانركذتو،ةليوطلاةليطتسملاةلواطلابناجىلإانسلج
.ايكرتيفمايأةتسلبقترجيتلاتاباختنالاىلإثيدحلالصو.ًاليلق
ةيمنتلاوةلادعلابزحلوصوربتعاو،ةروثتاباختنالاةجيتنتافرعربتعا
.ةروثلداعيايكرتيفمكحلاىلإ

،هفرعينكيمل.ناغوضرأبيطبزحلادئاقفرعيناكاذإامعهتلأس
ءاجهنأدقتعأ":لاق.لوغهللادبعديدجلاةموكحلاسيئرفرعهنكلو
."لوغهللادبعركذتأ.يبوروألاداحتالاةئيهةقفربانهىلإنيترم

ًاقلقناك.قارعلاقوفموحتيتلابرحلامويغبًالوغشمهلقعناك
.اذههقلقنعةديدعتارمّربعو،قارعلابرحعالدنانمًادج

يفعادولالدابتنساننأدقتعأتنك.انعمجتةميمحًاروصانطقتلا
انلزن.يديبكسمأدقف.اذهلعفيملهنأريغ،انلبقتساثيحيناثلاقباطلا
يفرخآلاديبكسمياندحأوانرس.يديبكسميوهوءطببنيقباطلاجرد
،ىرخأةرمانقناعتمث،هرظتنتيتلانويزفلتلاتاريماكمامأةعطاقملالخدم
ترظنو،ةيلصنقلابْيِجىلإيهجوتءانثأتافرعىلإُتفتلا.عادولاانلدابتو
.ملاعلاتانويزفلتىلإملكتيأدبدقناك.ةرمرخآهيلإ

ليئارسإمايقةهبشبسيرابىلإةعطاقملانملُقنً،ابيرقتنيتنسدعب
.2004يناثلانيرشت11يفةايحلاعدوكانهو،هميمستب

12خيراتبةعطاقملاةحسفيفنفدلاءانثأريبكلاماحزلاطسوتنك
ىلإىرخأةرمتبهذ،2007ماعيناثلانوناكيفو.2004يناثلانيرشت
نأتكردأذئنيح.هلحملحيذلا)نزاموبأ(سابعدومحمءاقللةعطاقملا
.تافرعناكمءلمعيطتسيدحأال



تذخأو،تافرعةافودعبةينيطسلفلاةكرحلاعميطباورتخارت
.يتايركذنيبىحمياليذلااهناكم

نمةيناثلاتوريبةلحرميفتافرعرساينمًابيرقتنكامردقب
داهجيبأىلإتفرعت.)داهجوبأ(ريزولاليلخنمًابيرقتنكدقف،يتايح
يئيجمبهغلبأتنك.1978ماعتأدبيتلاةيناثلاتوريبةلحرمةيادبيف
لخدنو،نايحألابلغأيفهتيبيفًافيضلزنأو،توريبتدصقاملك
سيسأتبًايعيلطداهجوبأناك.ليللافصتنمىتحرمتستةليوطثيداحأب
تالجملابواهيفمهاسأنأينمبلطو،تاساردلازكارموةيركفلاتاسسؤملا
.توريبيفاهسأرتييتلاةينبلايفًاوضعينربتعيناك.اهردصتيتلا

ماعاهلليئارسإراصحءانثأتوريبيفديحولايكرتلايفحصلاتنك
نوكشوجيفحصلاروصملاكانهناك(.وجلاورحبلاوربلانماهفصقو1982

هتأرجلضفباهطقتلايتلاروصلا.ةيسنرفلاةفاحصللنوكشوجلمعيو،لارأ
روصمكلارأنكشوجمساعاذو،ةيسنرفلاتالجملامهأةفلغأتردصت
.)يملاع

ىلإتبهذ،1982رايأيفً.اموجهليئارسإنشتنأرظتنملانمناك
يتدوعلبقًاددجمتوريبىلإتجرعكانهنمو،رصمىلإاهنمو،نادوسلا
ًاعساوًاموجهنشتسليئارسإنأداهجوبأينغلبأكانهو.لوبنطساىلإ
؛ةقباسلاتارملانعًامامتًافلتخمةرملاهذهنوكيسوً،ادجةبيرقةرتفدعب
دعبىلعرومادلاىلإلصتسلب،نانبلبونجلالتحابيفتكتنلذإ
دوجولاةلازإوهليئارسإفدهنأفاضأو.توريبنمًارتموليكنيرشع
ً.ايئاهنةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمليركسعلا

نيعوبسأدعب":ينباجأ."؟موجهلااذهنوعقوتتىتم":هتلأسامدنع
.ً"ابيرقت

رابكمضتةريبكةينانبلةئيهتيعُد.نيعوبسأدعبتوريبيفنوكأس
يننأيئاقدصأينغلبأ.نارهطىلإنييبونجلانيينانبللاةعيشلانيدلالاجر
ريثأتلاأدبو،ةيمالسإلاةروثللةثلاثلاىركذلاتناك.دفولاةقفارمعيطتسأ
ةبيرقةقالعترّوطدقُتنك.ةّوقبنانبلةعيشىلعهسفنضرفييناريإلا
مايألاذنمنانبلىلعيددرتءانثأنيينانبللاةعيشلانيدلالاجرعمًادج
نيدلالاجرضعبعمةقالعتمقأ،دعباميف.ةيناريإلاةروثللىلوألا
يفىربكةمواقمنودوقيوهللابزحدعباميفنوسسؤيسنيذلاةعيشلا
يفحصلالفونلاشيمناكً.اضيألفونلاشيمقيرطنعنانبلبونج
سيرابنمةرئاطلابينيمخلاةيناريإلاةروثلادئاققفاريذلاديحولاينانبللا



ينفرع.هملقنمىلوألااهمايأيفةيناريإلاةروثلاىلعتفرعتو،نارهطىلإ
ةعيشلانيدلالاجرمهأهللالضفنيسحدمحمديسلاىلإلفونلاشيم
هللابزحركفمهلمربتُعييذلابرحبغارخيشلاىلإتفرعت.نيينانبللا
ىلإةرركتملايتالحرىدحإيف–ةيليئارسإةراغيفًاقحاللُِتقيذلاو–
يفهترايزلمهأتنكامو،ةقادصاننيبتأشنو،هتيقتلاامًاريثكو،نارهط
دقو.توريبةيحاضيفهللالضفةرايزو،بونجلايفةيطبنلابرقتيشبج
.نارهطىلإءالؤهلكةقفارمةركفينتبذج

باهذلاةيغبتوريبىلإتدع،لوبنطساىلإيئيجمنمنيعوبسأدعب
ًافورعمتحبصأ.اهشيعتامًاردانءودهةلاحيفتوريبتناك.نارهطىلإ
يتالاقملاسرإلجأنمهدصقأامًاريثكيذلاتوريبديربزكرميف
5رهظدعبديربلازكرمىلإتلخدامدنع.ةيروهمجلاةديرجىلإسكلتلاب
كنأامب؟هللاءاشنإريخ":سكلتلامسقوفظومينلأس،1982ناريزح
ًاسايقممهرظنبتحبصأيننأودبي."عقتسةمهمًارومأنأدبالانه
.نارهطىلإبهذأيكلتيتأ.ةّرملاهذهءيشكانهسيل":تلق.ثادحألل
نمألانإ":اهدافميتلاةلاقملاتلسرأنأدعبو."توريببقلعتيءيشالو
لفونلاشيمناكثيحتاساردلازكرمىلإتهجتا،"توريبيفبتتسم
.لمعي

،ةعرزملاشينروكىلععقيءانبلايلعلاقباوطلادحأيفهبتكمناك
تناك.تاجردينامثةوقبلازلزهنأكوفينعريجفتتوصبزتهادقو
نمدعاصتيًابهلانيأرو،ةفرشلاوحنانزفق.عبرلاوةثلاثلاىلإريشتةعاسلا
ئشنأيذلامخضلابعلملاباغو،رتموليكدعبىلعنوعمشليمكبعلم
تناك.نكادلادوسألاناخدلاطسوطسوتملارحبلاباعلأةبسانمب1959ماع
نأفورعملانمناك.بعلملافصقتو،ّضقنتةيليئارسإلا"F16"تارئاط
ةقطنمتناكو.ةريخذللًاعدوتسمبعلملامدختستةينيطسلفلاريرحتلاةمظنم
ىلعنيرخآلاريرحتلاةمظنمةداقوتافرعرسايبتكممضتيتلايناهكافلا
.هيفاّنكيذلاناكملانمةبرقم

،"توريبيفبتتسمنمألا":لوقيًاربخيلاسرإنمةعاسفصندعب
.اهخيراتيفيليئارسإموجهفنعأبتوريبتفدُهتسا

ىلإةيناريإلاةموكحلااهتلسرأوبناجةرئاطانبكر،يلاتلامويلايف
راطميفةرئاطلاباببرقجردلاعضوءانثأ.قشمدىلإانبهذو،توريب
هنإ.نانبلبونجلالتحابتأدبليئارسإنأهدافمٌربخلصو،قشمد
.1967ماعىربكلاةيليئارسإلاةيبرعلابرحلاىركذ؛ناريزحنمسداسلا



دقةيليئارسإ–ةيبرعبرحلوطأنأةظحللاكلتيفكردنمل
ناسنإلاقوقحنعفورعملاعفادملا،يدوهيلاينيتنجرألايفحصلاَخَّرأ.تأدب
."بورحلالوطأ"ناونعتحتبرحلاهذهلنامراميتبوكاج

ىلعةرركتملاةيليئارسإلاتامجهلانمةدحاوبرحلانأةيادباندقتعا
راجفنالااننيعأحتفيملو.طقفاهتاقباسنمدشأاهنأو،نانبلبونج
لبقينربخأداهجابأنأعم.توريبيفمويلبقهاندهشيذلابيهرلا
ً.اعساوًاموجهنشتسليئارسإنأنيعوبسأ

ةعلقىلعةرطيسلاكشوىلعليئارسإتناك،نارهطيفانلزنامدنع
يفةيروسلاتاوقلاعمتكبتشاو،رواحمةثالثىلعمدقتتيهو،فيقشلا
نمتبرتقادقو،لحاسلاطخىلعمّدقتتةيليئارسإلاتاوقلاتناكو،عاقبلا
.رومادلا

نيذلاةعيشلانيدلالاجرنمريبكددعينانبللادفولانمضناك
دحأنكيمل،نارهطىلإانلصوامدنع.ةيبونجلاقطانملاءامعزنوربتعي
ةيغبمهعسوبامنولمعيعيمجلاناكو.كانهدقعنملايلودلارمتؤملابًامتهم
.نانبلىلإةدوعلا

سأرتلتحايتلاتوريبتكرتيننألبنذلابرعشأانأوىولتأتنك
تيِمُعفيك.لبقنمرمألابفرعأانأواميسالو،ملاعلايفثادحألاةمئاق
،اهلكةمزاللاتاراشإلاتيقلتوً،اريثكيفحصلايسدحروطتنأدعبيتريصب
!؟توريبًاكراتنارهطىلإتئجو،مويلبقتوريبىلعفصقلاتدهشو

قحستيتلاةيليئارسإلاتاوقلاتناك.نارهطنملوبنطسابُتلصتا
ةرادإيفيئالمزناك.توريبباوبأنمتبرتقادقةلدحملاكينانبللابونجلا
نأينماوبلطّيلعمهفوخلو،عضولاةروطخنيكردمتيروهمجةديرج
ىلإةدوعلاريغبركفأنكأمليننكلو.لوبنطساىلإنارهطنمدوعأ
.توريب

نأبيناريإلاةروثلاسرحعانقإنممايأةدعلالخينانبللادفولانكمت
.قشمدىلإانتبلجيتلاةرئاطلاانديعت

ضهيونديلوولفونلاشيم–انعفد،قشمدراطمىلإانلوصوروف
،قشمدانروبعءانثأ.توريبىلإانقلطناوةرجأةرايسلًايلايخًاغلبم–انأو
وحنايكرتوبلح:نيفرطىلإريشتةيقرطةحولةثالثلانحنانرظنتتفل
.ايكرتىلإتنأدع"ً:اعمناقيدصلاحلأ.برغلاوحنتوريبونانبل،لامشلا
،توريبكرتلرطضنانلعل.كانهاناتلئاع.توريبىلإباهذللنارطضمنحن
."كدلبىلإتنأدعو،انهلصفننل.هيلإباهذلاعيطتسنناكمانيدلنكيل



امنكيلو،توريبىلإبهاذًاضيأانأ،عباتنل.ال":ددرتنودنمتبجأ
."نوكي

تفصق.ةينانبللادودحلاىلإانلصوةعاسفصننملقأدعب
مل،عبطلاب.دوسأًالكيهًادغو،يدودحلاعنصملاربعمةيليئارسإلاتارئاطلا
ةيروسلاتارباخملازجاوحلرثأالو.تازاوجلاىلعشيتفتوأكرامجقبي
نيبهاذلاشتفتويروسلابناجلانمرتمةئامتافاسمىلعًامئادةرشتنملا
ةاقلملاةقرتحملاةيروسلاتابابدلاوةغرافلاةيدودحلارباعملاتناك.نيبيآلاو
.مايأذنمةرئادلابرحلانعةحضاوةركفيطعتاهبناوجىلع

وحنطبهنانأدبو،نانبللبجاندعصوعاقبلايداوانربعنأدعب
تاوقلانأانوربخأ.ينانبللانمألالاجرانفقوأنودمحبةقطنميفتوريب
اننإانلاولاقو.كانهناكملانمبرقلابهيلاعىلإتلصوةيليئارسإلا
.ةيمزاحلاربعةيحيسملاةقطنملانمتوريبىلإلوخدلاعيطتسن

فاخدقف.يزردهنألةيمزاحلانمتوريبىلإلوخدلاديلوضفر
قحموهو،هلتقويزردهنأةفرعمو،تايوهلاةيحيسملابئاتكلابلطنم
عساتلانرقلايفتأدبيتلاةيزردلا–ةينوراملارأثلاةيضقتلازام.اذهب
.فورظلاكلتيفىتحةمئاقرشع

انرماغ.توريبىلإلزـننانأدبو،لوطأسوقميلبجقيرطىلإانفطعنا
.تقولاقباسناننأكو.ةيليئارسإلاتادحولانمًادجةبيرقزكارمنمرورملاب
.اهباوبأنمليئارسإبارتقاءانثأتوريبىلإلوخدلالواحنانك

انلصونيح.ةيعيشلاءايحألاربعحاّيشلاىلإانلصو.لحيءاسملاأدب
ةحاسلاتزتها،توريبانلوخدلحايترالابانرعشو،راودلاةامسملاةحاسلاىلإ
هطبضداعأو،دوقملاىلعهترطيسانقئاسدقف.تاداضملاوتارئاطلاتاوصأب
تنلعأعيانصلايحنمبيرقلالاشيمتيبىلإانلصوامدنع.ةبوعصب
.خفلايفانعقو.انرصوح.توريبلخادمىلعترطيسدقليئارسإنأةعاذإلا
ءابرهكنودنميوجويرحبويربفصقتحترهشأةثالثًاقحالانشع
.تايافنلاعمجتنأنودنمو،نيقناخةبوطرورحيف؛ءاموأ

.نيرصاحمانكنإو،توريبيفاننإ.ةبيجعةداعسةلاحيفانكاننكلو
سمخُتبهذ.ةنسوبيارسيفنينسدعبهسفنروعشلابرعشأس

تفطتخا،ىلوألاةرملايف.برحلاءانثأكسرهلاوةنسوبلاةمصاعىلإتارم
ةلزاغمنمتاعاسدعب.يتجوزهنمضنموانقيرفةيتاوركلاتاباصعلا
هذهيبرصلافصقلاتحتةنسوبيارسنمبارتقاللانررطضا،انلتوملا
ءزجً؛ارتم890هلوطقفنروبعلانررطضا،رطخلاكلذزواجتدعب.ةّرملا



لكانزواجتدعب.راطملاتحتىلإلوصولالجأنميحصلافرصللهنم
تاقلطلًافدهانحبصأو،انرصوحةنسوبيارسىلإانلوصوو،رطاخملاكلت
.ةرصاحملاةنسوبيارسيفاننوكلًادجءادعساّنكاننكلو.برصلاةصانقلا
،رطاخملابًافوفحمًامئادةيلاتلاتارملايفةنسوبيارسىلإلوصولاناك
قيرطيفةنسوبيارسيترداغمدعب.ةهباشمةداعسبرعشياهيلإلوصولاو
اذهلاحو،ةرصاحملاةنسوبيارسيكرتلبنذلابترعش،ايكرتىلإةدوعلا
نمةبيرقلاتيلبسةليمجلاةيتاوركلاةنيدملالامجبيعاتمتسانودروعشلا
.ايساملاد

توريبيفاهريسفتبعصييتلاةبيرغلاةصاخلاةداعسلاهذهترمتسا
ىمظعلاىوقلاتلخدت.اهلتافرعرسايةرداغمموي؛1982بآ30ىتح
تاوقترداغ.ريرحتلاةمظنمةرداغملباقمتوريبلليئارسإراصحتكفو
نميلاىلإرحبلاقيرطنعتوريبةيركسعلاةينيطسلفلاريرحتلاةمظنم
ةمظنملةسسؤمةيأتوريبيفقبتمل.ةيروسىلإربلابو،رئازجلاوسنوتو
سنوتهاجتابةينانويةنيفسيفتافرعرسايراحبإعمو.ةينيطسلفلاريرحتلا
.يلإةبسنلابتوريبةلحرمتهتنا

ريرحتلاةمظنمنمةيلاخلاتوريبتناك.توريبىلعددرتلابتررمتسا
حطستلاةياغيفءيشلك.هفصونكميالةدحولابًاروعشحنمتةينيطسلفلا
نممغرلاىلعترمتساةينانبللاةيلهألابرحلانكلو.ناكامكدعيملو
ةديدشكراعمتبشنو،ءيشلكلحناو،ةحاسلانمنيينيطسلفلاباحسنا
ةمواقمةكرحتأدب،ىرخأةهجنم.رثكأىندأوىندأتايوتسمىلعفنعلا
ةيمالسإلاةروثلاريثأتناك.نانبلبونجيفليئارسإدضًادجةيوقةحلسم
.نوينيطسلفلااهالخأيتلاةحاسلاًائلامرشتني

.توريبكلذكو،نانبليقبنانبلنإيأ
ةقالعنأينعياذهفتوريبنميسفنعازتناعطتسأمليننأامب

ءوضيفةقروىلعشبرخأتنكامدنعروعشلااذهبترعش.انطبرتقشع
نمبيرققاقزيفتايشيليملافلتخمنيبتاكابتشاتاوصأىلعةعمش
،توريبلمتحيمللاشيمىتح.يدحوهيفميقأيذلالفونلاشيمتيب
.ةرتفلاسنرفىلإبهذو،هتلئاعذخأف

؟توريبيفلعفأاذام؟ءانثألاكلتيفلعفأتنكاذام
:ةباتكلاتأدبيسفنىلعةلئسألاهذهيحرطةظحل
صيمقلا.وحنلااذهىلعًابطروًادجًاراحناكًاضيأفيصلاكلذ"

.نينذألاتحتامونيبجلانعةجوزللاةلازإنكميالو،مسجلابقصتلي



مدعلنيرتوتمانككاذ1982ماعفيصيف.ليللاوراهنلاألميرتوتلا
باوبأىلعرارمتسابرودتيتلاةيليئارسإلاتوملاةلآهمهتلتسنمانتفرعم
حوفتو،ةموكمتايافنلاو،ديدجنمليللايفةرفقعراوشلا.ىتمو،توريب
ةيعفدملافصقلازلزريدههعطقيليللاتمص.ةنيدملانمةضومحةحئار
.ناريطلاو

ريصملااهكبحةبارقانطبرت،توريبيفةريبكةلئاعانك،تقولاكلذيف
.نيبصتنمانيقبيناكاماذه؛كرتشملا

ةمظنمتبهذ.وحنلااذهىلعًابطر1983ماعفيرخنكيمل
يفةيكيرمألاةيرحبلاةاشمدونجو،باوبألاىلعليئارسإ.ةينيطسلفلاريرحتلا
ةدرابوةحيبقيلايللاو،1982ماعفيصًاضيأةرفقعراوشلاتناك.لخادلا
نيبتاقالعلاتممست.فصقلاءازإكرتشملاروعشلايوقتاهنأةجردىلإ
ترمتسااميف؛تاقادصلاتلءاضتو،1982ماعةلئاعتاقالعتبرخو،سانلا
.رتوتلاةرطيس

هركذأام.ركذأالً؟اضيأةجزلوةبطر1984فيصرخاوأتناكله
يفاوقبنيينانبللاو،اوبهذنييكيرمألاو،ةنيدملاباوبأنعتدعتباليئارسإنأ
.رثكأتاقادصلاتلءاضتو،رتوتلاةهجاوم

تلزن.1982ماعيفتناكيتلاكلتلثم1985ماعيفةبوطرلا
نمبورهو،ةليوطةرتفلكصاخشأةعضبتاءاقلىوتسمىلإتاقادصلا
.مئاسبَعتمثيدحو،راوحلا

.ةورذلايفورمتسمرتوتلا
وأرشععساتلانرقلاطساوأيفنيينانبللاونيينيطسلفلانمنودولوملا

نم؛لبقنممهلنورخآهمسرردققرطيفنوريسيهنمريخألاعبرلا
.اذهنمبرهمال.خيراتلامهريشتسينأنود

هفصونكمياليذلاقناخلارتوتلاقفارأاذامل؟انهانأاذامل،ٌنسح
؟تاونسىدمىلع

.هبروعشلاوهملعتصاخشألانمريثكلنكميالامّملُعيناكملالعل
امهدحألكرهظتردأاذإكنأةجردىلإناقيضةايحلاوتوملااسوق

.ةظحللكيفو.رخآلاكيمدقيسأرسمال
لعجتيتلاةايحلاةمحزطسويدرفلالاضنلاحبصي،تقولاكلذيف

ً.اضعبمهضعبنومهتليسانلا
ودغتةحقوعفدمةفيذقلكو،توريبيفقلطتةملاظةصاصرلك

.فلخلاىلإرظنيو،ناسنإلاتفتليامدنعحماستلانمًاقشر



لعجيو،ةظحللكيفةيبذاجونانحبعيمجلانمبرتقيتوملاناك
هسفنعنمعيطتسيالةايحلاىلإرظنيوفلخلاىلإتفتليامدنعناسنإلا
.مكبحأو،مكتببحأءيشلكنممغرلاىلع،سانلااهيأ:لوقلانع

هذه.وحنلااذهىلعةنيدمدهشدقخيراتلاناكاذإيردأال
امهم.اذهنمةطاسبرثكأةلواطلانأودبي.ةرصاعمةلواطىلعةنيدملا
،رحتنتيهوشيعتتوريب.يعامجراحتناىلعتوريبتمدقأدقف،نكي
.شيعتيهورحتنتو

ً؟ائيطبًايعامجًاراحتناىعديامكانهله
.ةدحولاةديدشاهنإ.ةدحولابًاروعشملاعلاندمرثكأةنيدملاهذه
ىلإرظنتامك؛فرقلاوةيرخسلانمجيزمباهلكملاعلاندماهيلإرظنت

اهيدلاممدقتو،هتانعلوهلكملاعلاايالبلاهردصتوريبحتفت.يحلانونجم
لمحييذلايحلانونجملثمهتحارويعيبطلاةيمويلاةايحلاقفدل
ً.ائيرمًائينهةعتمملاتانايخلاةلوطبليقابلاكرتيوهتنطيشويحلائواسم

تكُرتوتوريبةوعدملاةصللاترجُه،ناكملااذهنعايندلاتلخت
سانلاو،ةديحوةنيدملاً.اعممهوىتح؛ةدحولابانهسانلارعشي.ةديحو
.دحاونآيفماحزلاوةدحولابنورعشي

رخآناكميأيفوحنلااذهىلعةنيدملاوسانلالخادتينأنكميال
.ملاعلانم

ال.اههبشيناكمدوجومدعلملاعلانمتعُزتناةنيدملاهذهنأك
.رخآناكميفقمعألكشبةدحولابروعشلانكمي

.ملاعلايفةرجشةقروزازتهاباهرثأتةجردىلإةساسحةنيدملاهذه
ةشاشنمملاعلايفءيشلكةعباتمةيهافرككالتماينعياهيفكدوجو
.ةعساو

.غارفلايفطوقسةنيدملاهذهرجهو،باذعةنيدملاهذهيفشيعلا
."قشعتوريب
اهتربتعا"قشعتوريب"ةرابعبيصناهيفتيهنأيتلاةظحللايف

تيروهمجةديرجىلإصنلاتلسرأويلاتلامويلايفةقيرطتدجو.هناونع
.سكلتلاب

،كلذدعب.داهجابأتيقتلا.نامعىلإتوريبنمتلقتنا،مايأدعب
يف.تافرعرسايءاقللجأنمسنوتىلإاهنمباهذللةرهاقلاىلإترفاس
يتفرغيفًاريثكهيلإُتقتموننملامجنسحفتاهينظقيأ،ةرهاقلا
ناكيذلالينلاىلعلطملايخيراتلازدرافيشقدنفنمةحيرملاوةئفادلا



ًالقان"قشعتوريب"يصنىلعينئنهيليبلصتا.برحلامايأًايزيلكنإًازكرم
نإنسحلاق."قوجلسناهلإ"بتاكلاتيروهمجةديرجمالقأىوقأتاملك
صننمةريغلاباهيفرعشأيتلاىلوألاةرملااهنإ":هللاققوجلسناهلإ
."قشعتوريبوهصنلااذه.يباتك

ةرمتركذت.توريببتركفو،لاصتالاءاهنإدعبةدخملابيسأرتنفد
لبق1982ناريزحيفتوريبىلإلوخدلابانحاجنةظحليتداعسىرخأ
راصحلاتحتتوريبيفشيعلا.اهيلعراصحلاليئارسإماكحإنمقئاقد
نيدئاقلاةيؤرينعيو،رهقلامايأداهجيبأوتافرعرسايعمشيعلاينعي
.ةبعصفورظيفامهعمشيعلاو،رثكأنيينيطسلفلا

نكميالةلاحكراشتننأينعيفورظلاكلتيفًاعمنوكننأ
يننأبيتفرعمنممغرلاىلعتوريبيلوخددنعةداعسلابيروعش.اهراركت
.اذهلكيتفرعمينعيهنأكشالراصحلاتحتعقأس

–جرخناّنك.اهؤابرهكواههايمةعوطقملاوةكهنملاتوريبفصنتغرف
،داهجيبأىلإبهذنو،انلاببكلذرطخاملكرفقلااهليليف–انأولاشيم
نممغرلاىلع؛انمامأًاعرشمًامئادهتيببابناك.عاضوألالوحثدحتنو
.توريبنععافدلانعلوألالوؤسملاهنوك

نإلاقيوً.اعمحتفاسسأ.هيلإتافرعقافربرقأداهجوبأناك
سسؤموه.سيسأتلابتافرعةمهاسمنمربكأتناكداهجيبأةمهاسم
تعلدنايتلاىلوألاةضافتنالامهلمربتعيو،حتفليركسعلاحانجلا؛ةفصاعلا
ًايجراخًامعدبذجنملوأوهف،يسامولبدبناجهيدلو.1987ماع
تاينيتسلاعلطميفرئازجلامعدىلعهلوصحدعبف.ةينيطسلفلاةيضقلل
.نيصلامعدبيظحونيجيبيفيالنإوشتةينيصلاةموكحلاسيئرىقتلا
.داهجيبألحاجنامهالكو

،انلةصلخملاهرداوكمارتحادودحيفقبيملداهجيبأبرركتملاانؤاقل
نمآلاريغيتوريبلاطسولاكلذيفنمثبردقتالةقثانحنمينعيلب
تنك.تارباخمزاهجوأصخشيأديىلعلايتغاللانضرعينأنكمييذلا
.ةيئرملاريغوةفورعملاداهجيبأةيامحةلظمتحت

ةمظنمجورخدعبةرتفماقأثيحكانههتيقتلاونامعىلإتبهذ
هتردابمبينحتافهنأةجردىلإنيبيرقانك.توريبنمةينيطسلفلاريرحتلا
ايه":ةرمتاذيللاق.اهبينشقانو،ةيناريإلا–ةيقارعلابرحلافاقيإل
.ةيقارعلادودحلانمةبيرقةيندرأةنيدماقرزلا."!اقرزلاىلإبهذنس،انب
."مهدحأيزعألبهذأنأبجي":ينباجأ."؟اقرزلايفدجوياذام":هتلأس



يتلاةلئاعلالوحتامولعميأيدلنكتمل؟انأيتفصامو،ٌنسح
."انتلئاعنم.ةلئاعلانمتنأ":لوقلاداهجوبأرصتخا...اهتيزعتلبهذنس

يفيلمعءانثأاهترافسنمليئارسإىلإةوعدلوأتيقلتامدنع
؛مواقتالةيبذاجةوعدلل.داهجابأترشتسا1986ماعتيروهمجةديرج
قاحسإلثمنييليئارسإلاةداقلانمددععمتاءاقليلنمؤتستناكذإ
يننأوهرثكأينبذجام.كارابدوهيإونمزياورازاعوزيريبنوعمشونيبار
لوحتنأىشخأتنكيننكلو.اهلكنيطسلفضرأةيؤرلةصرفدجأستنك
،ليئارسإعماهلةقالعاليتلاةيبرعلالودلاةرايزنودهذهيترايز
.ةرقنأيفةيبرعلاتارافسللءادوسلاةمئاقلاىلعيجاردإو

سنتال.اندلبهذه.بهذتنأبجي.بهذتسًاعبط":داهجوبألاق
ملعلاعمتنفدلةيليئارسإلاتاءادتعالادحأيفكتايحتدقفولكنأ
بابسألباهذلاعيطتسنالنحن.نيطسلفديهشكرابتعابينيطسلفلا
.ليئارسإعمتاقالعايكرتلو،يكرتهسفنتقولايفكنكلو،انمتنأ.ةفورعم
.ديكأتلاببهذتنأكيلع.اندلبىلإباهذلاكلحيتتيهو،ةزيمهذه
."يلحرشتنأكيلع.دوعتنأدعبكتاعابطناةفرعملديدشقوتيدل

نعهتثدحامدنعههجوقرشأ.ةنسبةضافتنالالبقاذهناك
."انتيؤرعمةقفاوتماهنإ":لاقو،يتاعابطنا

ليئارسإاهتذفنةلهذمةيلمعبو،سنوتىلإنامعنمداهجوبألقتنا
كلتيفتيبلايفاوناكذإ؛هيدلووهتجوزنمىأرمىلعلتقراحبلاءارو
نمةيلمعلارادأكارابدوهيإنإلاقي.1988ناسين16ءاسمءانثألا
هذهكاراببّذكيمل.طسوتملارحبلاقوفتناك707غنيوبةرئاط
ناك.ةيجراخلاوعافدلايتبيقحهلمحوةموكحللهتسائرةرتفلالختاءاعدالا
يليئارسإلاسدناموكلامواقو،هرمعنمنيسمخلاوةثلاثلايفداهجوبأ
.ةصاصرنوعبسهدسجنمتجرُخأو،يدرفلاهحالسب

نيينيطسلفلانيئجاللكومريلاميخميفتعّيُشيتلاهتزانجىلإُتبهذ
ةربقملانمبارتقالاعطتسأمل.سانلانمريبكدشحاهيفكراشوقشمدب
،طسوألاقرشلاراوثعمجيذلالجرلاتعدواذكهو،اهيفنفُديتلا
.تمصبوديعبنمقشمديفهلوحتاهجلالكنمنيمداقلانيضراعملاو

لداعبره.توريبيفداهجيبأطيحمنميدهملادبعلداعناك
يفناكو،يلثمداهجيبأةيامحتحتًاضيأناكو.هعمقومادصملظنم
.ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنملةعباتلاطيطختلاةرئاد

تيقلتً"اذاتسأ"ديمحلادبعلداعتربتعااذإًائطخمنوكأنل



.هديىلعىلوألا"قارعلاسورد"
هفرعيذلايدهملادبعلداعيعيشلاةيروهمجلاسيئربئانتفرع

مسابتوريبيفنيسحمادصطاقسإو2003ماعقارعلابرحدعبملاعلا
.)لمأوبأ(

نيبتوريبىلإبهذأتنكامدنعيطايتحالايتيبلمأيبأتيبناك
لفونلاشيمتيبيفلزنأملاذإف.ةليوطةرتفىقبأو1982-1978يماع
يفلزنأتنك،ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمىلعًافيضيرابتعابقدنفيفوأ
.لمأيبأتيب

لحارمبانررماننأانفاشتكانعمجنلمأيبأبيتقادصروطتنأودبي
تسبينربكيو،1942ديلاومنملمأوبأً.ابيرقتهسفنيركفلالوحتلا
ذوفنةبحاصوةينغوةفورعمةلئاعنباوهو.هسفنليجلانمدعن.تاونس
تطقسأيتلاةيقارعلاةيكلملاةموكحلايفًاريزوهدلاولمع.قارعلايف
يريشبتلادادغبدهعميفطسوتملاهميلعتىقلت.1958ماعةيومدةروثب
دايإويبلجدمحأ.ةيقارعلاةبخنلاءانبأهداتريناكو،ةيزيلكنإلابيكيرمألا
هدلاونوكنممغرلاىلع.دادغبدهعميفلمأيبأءالمزنميوالع
نسيفةيموقلاةيروثلاحايرلابلمأوبأرثأتدقفةيكلملاةموكحلايفًاريزو
ةكرحلاةداقدحأادغو،ثعبلاوحنهجوتو،نيطسلفنادقفعمةركبم
لخدو،ةريثكلكاشمبعقو.ةيلايربمإللضهانملايموقلاعباطلاتاذةيبالطلا
هدضمكحرودصمويو.اهبيذعتوقارعلانوجسىلعفّرعتو،نجسلا
نييثعبلاونييرصانلافلاحتطقسأ1963ةنسًاماعرشعةسمخنجسلاب
ىلعلمأوبألصحو،نوجسلاباوبأاوحتفو،مساقميركلادبعماظن
.هتيرح

يعويشلابزحلاىلإبستناو،ثعبلانعدعتبا،ةيلاتلاتاونسلايف
نمةفقثملاطاسوألاىلعنميهتةيقارعلاةيعويشلاةكرحلاتناك.يقارعلا
نمنيفقثملامهأاهفوفصيفتمضو.تاينيعبسلاىتحوتاينيعبرألاعلطم
ً.اضيألمأابأتبذجو،نينانفلاوباتكلاوءارعشلا

داحتالاونيصلايروحمنيبةيملاعلاةيعويشلاةكرحلايفماسقنالا
بزحلامسقناوً،اضيأةيقارعلاةيعويشلاةكرحلاىلعسكعنايتييفوسلا
بزحلاو،ةيزكرملاةنجللا–يقارعلايعويشلابزحلاىلإيقارعلايعويشلا
جهنلديؤملايواملاوهيناثلارايتلا.ةيزكرملاةدايقلا–يقارعلايعويشلا
طوقسنأربتعيًايلاكيدارًارايتلثميو،ةحلسملاةيئادفلابرحلابارافيغيشت
وبأراتخا،ماسقنالاءارجنم.حلسملاضنبالإمتينأنكميالماظنلا



.ةيزكرملاةدايقلا–يقارعلايعويشلابزحلايأ؛رايتلااذهلمأ
نمقارعلاخيراتةيزكرملاةدايقلا–يقارعلايعويشلابزحلالخد

راوهألاةامسملاتاعقنتسملاةقطنميفاهضاخيتلاةيئادفلابرحلالالخ
يفلتاقمنويلمعبرىلاوحاهضاخةيمحلمةمواقمدعب.برعلاطشدنع
،ةعيشلانمًابيرقتمهعيمجو–ةيناريإلادودحلانمةبيرقلانادعمةقطنم
ً.اعيمجمهقحسمت–"راوهألابرع"نومسيو

عمسأتنك.انثيداحأيفةسامحتاعوضوملارثكأ"راوهألاةبرجت"تناك
يفريبكلامسالا؛جاحلازيزعىلعضبقلاوراوهألاةبرجتنعلمأيبأنم
ةشاشىلعهجورخمث،بيذعتللهضرعتو،ةيقارعلاةيعويشلاةكرحلا
ًابصنمهلغشو،مادصلهئالونالعإوهئطخبهفارتعاويقارعلانويزفلتلا
لّجسأو،سافنألاسبحتةيسيلوبةصقعمسأيننأكوماظنلايفًايطارقوريب
.مئادلكشبتاظحالملا

لجسأو)لمأوبأ(ىدل"قارعلاتاسلج"رضحأتنكاذاملفرعأال
بتكأنأينمعقوتيدحأالو،ةيفحصلايتفصبتوريبيفُتنك.يتاظحالم
نأكردتةيئرمريغةوقنأودبي.توريبنمًاقالطناقارعلانعًارابخأ
كسمأينتلعجو)لمأوبأ(مامأينتسلجأفقارعلاقيرطىلإينذخأيسيردق
.ملقلاوةقرولا

،هتداقدحألمأوبأربتعييذلايئادفلابزحلالاضنقحسدعب
ةعماجيفداصتقالاسرد.1969ماعاسنرفىلإبره،هعقومهدئاقرييغتو
.2003ماعىتح؛ةنس34ترمتسايتلاهافنمةايحتأدباذكهو.هييتاوب
يفينابلاطلالجعماهيفبراقتيتلاتارتفلاكانه،تاونسلاهذهنيب
.ةيتوريبلاهترتفيفانفراعتدقلو.توريبوقشمدنيبلقنتيناكو.قشمد

ءايشأنييقارعلاراوثلاةرماغمويصخشلالمأيبأخيراتنيبدجأتنك
يفتطرخنايتلايروثلاراسيلاتايصخشزربأ.انتكرحعمةمهمةكرتشم
ىطسولاةقبطلاىلإيمتنتاهتيبلاغبتناكتاينيتسلالالخةيسكراملافوفص
هميلعتسردنممهنيب.ىلوألابابشلاتاونسيفةيلامكللةبصعتملا
ََصلَطةسردميفتسرددقف؛يلثمةيزيلكنإلاوةيسنرفلاسرادملايفطسوتملا
.نيتيريشبتلاةيكيرمألاصوصرطةيوناثوةيكيرمألاةطسوتملا

ىتحوانئابآتاهجوتنعةفلتخمةيسايستاهجوتانهّجوتانبلغأ
انسفنأاندجو.ةيلامكلاعدوننألبقةيسكرامللانتعرشأانحتفو،اهلةسكاعم
يفنحنوناملربلاقيرطنعةيكارتشالاقيبطتةيناكمإلوحشاقنطسو
بزحنعيلثمنييعماجلابابشلانمريثكلادعتباو،تاينيرشعلاةيادب



لوحوامةيرظنانظفح.انراصبأرهبيارافيغيشتأدبو،ايكرتيفلامعلا
ينيطسلفلالاضنلاومانتييفبرحبانرثأتو،دمألاةليوطةيبعشلابرحلا
زيندو،رلليغمجنانسلثمةأرجهبابشرثكأبانليجىحضو.انلرواجملا
ةكرحلاقحسهبشيلكشبانتكرحتقحُسو.راوهألايفىرجامكشمزغ
.قارعلايفةيراسيلا

ةكرحلالخادداهجيبأطيحميفلمأابأيئاقلنوكينأنكميال
ةقطنملايفايندلاىلعاننيعأانحتف.بوتكمءاقلاذه.ةفداصمةينيطسلفلا
نممويتاذانيقتلا،ببسلااذهل.دحاوليجىلإيمتنننحنو،اهسفن
...توريبيفتاينيعبسلامايأ

يضراعمنمريثكلاكاذ1982ماعفيصةياهنيفنانبلرداغ
ةلظمتحتتوريبيفاوشاعنيذلاثلاثلاملاعلاراوثوةيبرعلاةمظنألا
ةنيفسلااوبكرنيذلانيبنملمأوبأناكو.ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنم
.طسوتملايفاورحبأو

ابأنأتفرعً.اتقواورداغوتوريباوكرتنيذلارثأيداجيإقرغتسا
دعبلمأابأتيقتلا.نايتإتناسبرقنكسو،اسنرفىلإداعدقلمأ
ًاماعنيرشعىدمىلعقتلنملاسنرفيفانئاقلدعب.قارفلانمنيتنس
ً.ابيرقت

يتطساوبتوريبيفهتيبيفنكسرخآيكرتهنعمويتاذينلأس
ديدجلاماظنلاوقارعلابرحلًاديدشًاضراعمبغارناك.ناروضبغاروه
.يقارع.لمأوبأ.توريبيفكلقيدصتيبيفتنكس":ينلأس.قارعلايف
."؟هنعًاربختفرعله؟هلىرجاذام.دودحلادعبأىلإًافيطلًالجرناك
."ةيقارعلاةيروهمجلاسيئربئاننآلاهنإ،هرابخأيدل":تلق

نأفرعيالهنكلو،ديكأتلابيدهملادبعلداعمسافرعيبغارناك
.لمأوبأوهيدهملادبعلداع

يوقمعدبرابكلاقارعلاةداقدحأهرابتعابيدهملادبعلداعيظح
ريثكهاقتلاو،اهرازامًاريثكو،2010ماعقارعلاةموكحةسائرلايكرتنم
.دادغبمهترايزدنعناغودرأبيطمهسأرىلعوكارتألانيلوؤسملانم

هعقوميفو،دادغبيفالإسيرابءاقلدعبلمأابأقتلأملانأ
.انفقوتثيحنمانررمتسادقف؛ةنسنيرشعنمزِضميملهنأك.ديدجلا



دادغبنعقشاعلالأُسيال
بهذيوقافآلازواجتي
لمألارفاسمبعُتيال
.ظحلاءاروًاضكارعرهي
لُغنبيدجو:تاملك،قوجلسنيدلارونرينم:روهامنحل
؟اهعمجأايندلايفكلثمهللاقلخلهو
!دادغب،دادغب،دادغب
رهاسلامظاكرهشألاقارعلابرطملةبوبحمةينغأ
نأبجيفدوعتنأتدرأاذإ":)يدهملادبعلداع(لمأوبألاق

بهذتلف،بهذتنأتدرأاذإكنكلو.انهمنو،قباوأةعرسبنآلادوعت
."نآلا

سيئربئانَفيضتنك.فصنلاوةرشاعلاتزواجتدقةعاسلانكتمل
"ءارضخلاةقطنملا"ةامسملادادغبيفًانمأرثكألاةقطنملايفةيروهمجلا
يفقبأملاذإ.نويكيرمألاونويقارعلانولوؤسملااهيفميقيو،اهلخادمةبقارملا



ىلإدوعأسف،تدعو،ةليللاكلتيفةيقارعلاةيروهمجلاسيئربئانتيب
ةيروهمجلاةسائرلناترايسةمث.ةيروهمجلاسيئررصقيأ،تيتأثيح
نيججدملاجربةئيلمامهادحإ–يدهملادبعلداعتيبىلإيناتلقأ
.يتداعإةيغببابلادنعنافقت–حالسلاب

تاعاسيفةنمآريغوةرطخةنيدم2006ماععلطميفدادغبتناك
رورملبقو.هبئانرصقوةيروهمجلاسيئررصقنيبىتح؛ليللانمةنيعم
ةعيشلانيببكرلاىلإمدلالصو،يدهملادبعلداعيئاقلىلعرهش
رشعيداحلاورشاعلاةعيشلايمامإيدقرمفُسنطابش23يف.ةنسلاو
125دعبىلعءارماسيفةيبهذلانيمامإلاعماجةبقتحتنينوفدملا
مامحنمبيصنربكأبُدادغبتيظحو.بيهرراجفنابدادغبنمًارتموليك
مضتنأنكمملاريغنمحبصأ.نييقارعلاةنسلاوةعيشلانيبكاذمدلا
ّتلوحت.2009-2006يماعنيبةعيشةنسلاءايحأو،ةنسةعيشلاءايحأ
.لبقنماهدهشتملةقيرطبةيومدوةمسقنمةنيدمىلإدادغب

عماجلاةبقينترهبأ.ءارماسراوجبلصوملا–دادغبقيرطرمي
مايألايفلصوملاهاجتابةلجدقوفرسجلاربعأانأوءارماسيفةيبهذلا
مضيناكملاف.تفُسناهنأُتعمسامدنعقّدصأمل.2004ماعنمىلوألا
ةديسلاحيرضىلإةفاضإلاب،يركسعلانسحويداهلايلعنيمامإلايدقرم
رخآنأبداقتعالانعًالضف،بئاغلايدهملارشعيناثلامامإلاةدلاوسجرن
اذهكناكمليوحتنأيلاببرطخ.انهتناكيدهملامامإلااهيفدهوشةرم
.ضاقنأىلإًاضيأدادغبلّوحيسضاقنأىلإ

حفطيتلاةرطقلاُِربتْعايذلاءارماسءادتعانمعيباسأةدعلبق
لداعىلإينابلاطلالجدنعنمُتبهذينسلايعيشلاعارصلاليكاهيف
ةفضلاىلإةرخأتملاريغةعاسلاكلتيفةدوعللتررطضاو،يدهملادبع
.ةيدادغبلاةليللاكلتلوحةحضاويتاعابطناتلازامو،ةلجدنمةيقرشلا

،دادغبيفيننأهغلبأويدهملادبعلداعهبئانبينابلاطلصتاامدنع
ةصرفنعىلختأينلعجامم؛هتيبيفءاشعلاىلعيتوعدىلعلداعرصأ
يذلاةدازليلخياملزةيكيرمألاةدحتملاتايالولاريفسعملوطملاثيدحلا
.يقيدصًادصاققلطنأو،ينابلاطدنعءاشعلاىلإيتأيس

هتيحتةدازليلخياملزريهشلالصألايناغفأيكيرمألاريفسلاينلّمح
يذلاريغصلابكوملابينابلاطةماقإرقميترداغملبقيدهملادبعلداعىلإ
.يلهصصخ

ينابلاطدنعنميعابرعفديترايسنمفلؤملاريغصلاانبكومقلطنا



."ءارضخلاةقطنملا")خركلا(هبرغىلإةلجدقرش)ةفاصرلا(ةيرداجلايف
دادغبروسجدحأ؛ريهشلاقلعملارسجلاىلإانلصوامدنعانقيرطعُِطقو
ًارسجرشعةثالثةمث.ةحفصملاتانحاشلاولمرلاسيراتمفلخةيفتخملا
ربتعي.ةصقهلًاضيأقلعملارسجلاو.ةصقاهنمٍلكلو،دادغبيفةلجدقوف
عنُميكيرمألالالتحالاءانثأ؛1959ماعئشنأً.ايبسنًاديدجقلعملارسجلا
تويبنيبقرطلارصقأناكو.خركلاىلإةفاصرلانمهيلعسانلاروبع
ةقطنملايفيكيرمألالالتحالاوةديدجلاةرادإلازكرموددجلاقارعلاييرادإ
ةيروهمجلاةسائربكومبدونجلامتهيمل،اذهنممغرلاىلع.ءارضخلا
يهةيساسألاءالؤهةمهم":يقفارملتلق.ةلئسألابانورطمأو،تايوهلااوبلطو
ىلإهمالسلمحنو،هدنعنمنومداقاننإمهللقنل.يكيرمألاريفسلاةيامح
عممهافتلابعصلانم.ديفيالاذه":ينباجأ."ةيروهمجلاسيئربئان
.ً"اضيأةيزيلكنإلانوفرعيالمهف.ءالؤه

؟ةيزيلكنإلانوفرعيالفيك-
نوديجيالنيروجأمًاسارحنويكيرمألافلكي.وريبلانمءالؤه-

...نّييوريبلاءالؤهلثم.نمألانوؤشبةيزيلكنإلا
روضحلتارمتؤملارصقىلإةرمتاذتبهذامدنعيننأل؛أجافأمل

تيقشو،ةيكيرمأةيركسعتالذبنودترينويلابينٌسارحينفقوأعامتجا
.تلخدىتحًاريثك

نوعيطتسيالنيذلانييوريبلاونييلابينلانمألالاجردهشمناك
.دادغبلةبيرغلايكيرمألالالتحالادهاشمنمنييكيرمألاعملصاوتلا

ةدععافترابةيتنمسإلازجاوحلادهشموهلالتحاللحبقألادهشملا
ةمخفلاةيسائرلامادصروصقثيحءارضخلاةقطنملاتألميتلاقباوط
ناسنإلادقُفتةهاتمىلإاهتلوحيتلاوةعساولامسارملاةحاسوةريثكلا
.تاهاجتالابهروعش

.انلصوفيكويدهملادبعلداعتيبىلإانبهذنيأنممهفأمل
."؟نحننيأ؟ناكملااذهنيأ":لأسأيسفنتدجو،يسولجروف

وحنهعبصإهجو.ةنيدملانميزكرمناكميفيننأيلحرشيَأدب
يجرشبابلباقمنحن.انهةيروهمجلارسج":لاقو،يدعقمفلخرادجلا
."...ءانبلافلخ.انبناجبةلجدً.امامت

ةيرعاشةغلبلالتحالاتحتدادغبةروصمسرنملضفأديدشينوتنأ
يكيرمألايفحصلاتالاقمتزاح.اهيفتسوبنطنشاولًالسارمناكامدنع
ةيفحصلاةزئاجلاىلع2010-2004يماعنيبديدشينوتنأينانبللصأنم



تايمويبتاكمهأهنإ،ييأربو.نيترمرزتيلوبةدحتملاتايالولايفىربكلا
يفةيبرعلاةروثلانعهتالاقمنأةجردىلإبوهومهنإ.طسوألاقرشلايف
دودحلادنعوبرةبونببيصأً.ايعورثكألاوىلضفلاىقبتسرصموسنوت
،2012طابش17يفًارساهلخديتلاةيروسنمايكرتىلإهتدوعءانثأ
تابلقتوهيبحمرجهدقل.نيعبرألاوةعبارلازهانرمعنعهتايحدقفو
ةدلاخلاينوتنأتالاقمىدحإتلمح.ةأجفيهتنتاليتلاطسوألاقرشلا
."تنمسإلانمةنيدميف/IntheCityofCement":ناونعدادغبنع

يفًاريثكاهمدختساًةمزالتنمسإىلإةلوحتملادادغبةروصتدغ
قايسلايفاهدوهشدحأودغأُتأدبيتلا"ةديدجلادادغب"َمَسَر.هتالاقم
ةنيدم"ناونعتحت2009يناثلانوناكعلطميفاهبتكةلاقمبيخيراتلا
:"راوسألا

ىلعدتمملااهخيراتربعءامسألانمريثكلامهتنيدمدادغبناكسَحَنَم"
،مالسلاةنيدماهنإ..."روصنملارفعجوبأ"اهسسؤمىلإةبسنلابً.اماع1250

.بلاقيفاهراوسأعمةبوبصملاوةرئاديفةموسرملاةيلاثملاةمصاعلا
؛لكشنودنمىنعمىلإنيسحمادصدادغبيفةمظعلاتلّوحت

تدب،هطوقسدعب.هرورغةيصواهنأكوبيرغلكشبناكملكيفةرشتنم
كولبللديدجلكشثُعبو؛اهناكسنمتيّرعو،تحيبتسااهنأكوةنيدملا
،فوخلالظيفحابشأةنيدم،لالظلاطسوسيناوفةنيدمتدغ.نيطلاو
اهيلعيرامعملالالتحالازارطلدُسأةرشابماذهدعب.ةروجهمةنيدم
يدامرلاةمئاغلاءامسلانولبةنولم،ةبحاشةيتنمسإزجاوحبةدودسمةراتسك
.ةنيزلانميلاخلاويساقلا

."راوسألاهذهةنيدميهمويلادادغب
دادغبلىلوألاهترايزيفناغوضرأبيطاهآريتلادادغبيههذه

هتدوعءانثأةرئاطلايفةليللاكلتيفقيضبلاق.2008زومت10خيراتب
."اهارننأنودنماهنمدوعننحناهو،دادغبىلإانبهذ":ةرقنأىلإ
ََربَعكانهنمو،ةيتنمسإةهاتمربعءارضخلاةقطنملاىلإراطملانمبهذ
.راطملاىلإهنمو،ينابلاطلالجءاشعىلإبهذوّقلعملارسجلا

ةثلاثلاةرمللاهدصقنيحدادغبرازدقهسفنناغوضرأبيطربتعا
يفمظاكلاىسوممامإلاربقةرايزلةصرفدجوو2011راذآ29يف
رعشتُسيناك.ةلجدنمهلةلباقملاةفضلاىلعةفينحيبأربقوةيمظاكلا
."اهارننأنودنماهنمدوعننحناهو،دادغبىلإانبهذ":هتاملكنم
.يكيرمألالالتحالاىلعًاجاجتحا



حضاولكشبطخسلااذهنعولغوأدوواددمحأةيجراخلاريزوّربع
ثدحتدقف.ذئنيحلوبنطسايفاهدقعيتلاةقلغملاةيفحصلاةودنلايف
ؤبؤبىلعًاملاظً"ايبرغًايبيلصًاموجه"ينعيامبةيتنمسإلادادغبةهاتمنع
.ةيمالسإلاةراضحلانيع

ةثراكربكأوهةيمالسإلاتايلقعلاضعبىلإةبسنلابيكيرمألالالتحالا
ىلعلوغملاءاضقواهيلإوكالوهلوخدخيرات؛1258ماعذنمدادغباهتشاع
اهدادوساو،كوفسملامدلابةلجدهايمرارمحادنع"يمالسإلايبهذلارصعلا
."بتكلاءاقلإب

ةروفحملا"يبهذلاةيمالسإلاةراضحلارصع"دادغبنيبمئادقرفةمث
يفتخينلٌقرفاذهو.نحنانتايحةلحرميفةيقيقحلادادغبو،ناهذألايف
ماعىلوألاةرملايفاهترزدقينوكىلإًارظنًاديجاذهفرعأ.تقويأيف

لكيفُتلجو،2003ماعدعبةديدعتارمو،1988ماعةيناثلاو،1978
.فغشباهاياوزنمةيواز

ةسمخةدمسلدنألابالإهتنراقمنكميالًايبهذًارصعدادغبتشاع
لالخ.لوغملاديىلعتقحمىتحرشعثلاثلاونماثلانينرقلانيب؛نورق
دادغبلضفبو.ملاعلايفىلوألاملعلاةمصاعتناك،كلتنورقلاةسمخ
نيتفيلخلاةنيدماهنإ.نورقةينامثىدمىلعمولعلاةغلةيبرعلاتدغ
يذلااهناكسددعبملاعلايفةنيدمربكأنكتملو،ديشرلانوراهوروصنملا
يملععاعشإزكرمتناكلب،بسحفنومأملادهعيفةمسننويلمغلب
ابوروأو،اهلوحامرينتدادغبتناك.اهيفسسأت"ةمكحلاتيب"نأل
ةميدقلاةيدنهلاوةيسرافلاوةيقيرغإلابتكلاتمجُرت.رونلاكلذنمةمورحم
تاشاقنبنويمالسإلانوركفملالخدو،نوطالفأووطسرأوطارقسلامعأو
نباو،يكيجاطلاانيسنبا.دادغبيفدوهيلاونييحيسملانيركفملاعملدجو
تايضايرلاملاعبرثأتملايكرتلايبارافلاقيرطلاهلرانأيذلايسلدنألادشر
يسرافلاينوريبلاو،مولعلازيحربجلالخدأيذلايمزراوخلاو،يدنكلاميظعلا
،سديمخرأىلعرثأيذلايسوطلاو،مالسإلايشتنفادودرانويلربتعييذلا
...اهتمكحتيبويبهذلادادغبرصعجاتننمًاعيمجنودلخنباو

وبأةيلبنحلاوةّيفنحلا،نييربكلايمالسإلاهقفلايتسردماسسؤمشاع
،كلملاماظنةيمظان.اهيفامهيتسردماسسأو،دادغبيفلبنحنباوةفينح
يفاتناكىطسولاروصعلايفءاملعلاتيبربتُعتيتلاةيرصنتسملاةسردملاو
يمتنتديشرلانوراهرصعةّهبأروصتيتلا"ةليلوةليلفلأ"ً.اضيأدادغب
ً.اضيأدادغبىلإ



اهيلإتبذجو.لوقعلايف"ةيئاكحةنيدم"ريثتاهلكاهتايصوصخبدادغب
ً.اضيأينتبذجو.مواُقياللوضفبروصعلالكيفو،عيمجلا

.ةيسابعلاةلودلاةرتفلاوطرمتسيمليبهذلارصعلانإ،ةقيقحلايف
امًاريثكدادغبنأيهو،ىرخأةقيقحةمثو،اهرمععبريواسيهرمع
.اهلامجزرباممرثكأاهتعاشبتزربو،تمدُه

ىلعملاعلاندمةريثأدادغبلعجيذلا"يبهذلارصعلا"لايخنكلو
وأحيبقلااهعقاويفىتحملحلاملاعيفشيعيناسنإلالعجينورقىدم
تقولايفةلتاخموةباذجدادغبلعجياماذهنأودبي.يعقاولااهحبق
.هسفن

ريهشلاةلاحرلارعشتسادقف؛نهارلاتقولابةصاختسيلةلاحهذهو
رهشألاةلاحرلاقبسو)1217-1145(يسلدنألاريبجنبايمالسإلاخيراتلايف
ةنيدملاهذه":بتكدقل.1184ماعدادغبرقهقتبًابيرقتنرقبةطوطبنبا
ةيشرقلاةيمامإلاةوعدلاةباثمو،ةيسابعلاةفالخلاةرضحلزتملنإو،ةقيتعلا
يهو.اهمساريهشالإاهنمقبيملو،اهمسررثكأبهذدق،ةيمشاهلا
بئاونلانيعأتافتلاواهيلعثداوحلاءاحنإلبقهيلعتناكامىلإةفاضإلاب
لبقاذه."صخاشلالايخلالاثمتوأ،سماطلارثألاو،سرادلالظلاكاهيلإ
.ةنسنيعبسوعبرأبًاربحوًامدةلجديفوكالوهَيِرُجينأ

ماعنويهيوبلااهءاج.742ماعاهتأشنذنمدادغبودصاقعطقنيمل
،1258ماعوكالوهلوغمءاجو.1055ماعةقجالسلامهعبتو،945
كارتأاهلخدو.1401-1393نيبكنلروميتاهمكحو.1340ماعنويرئالجلاو
نويوفصلااهءاج.1469ماعضيبلانافرخلاو،1411ماعدوسلانافرخلا
داع.1534ماعينوناقلاناميلسناطلسلاةدايقبنوينامثعلاو،1508ماع
ماععبارلادارمةدايقبىرخأةرمنوينامثعلاو،1623ماعنويوفصلااهيلإ

ةرماهيلإمهدونجزيلكنإلالسرأ.1917ماعةنيدملازيلكنإلالخد.1638
نويكيرمألاامأ.1941ماعةلّكشملاايناملألةيلاوملاةموكحلاطاقسإلىرخأ
.مهراثآمهفلخنيكرات2011ماعاهورداغدقف2003ماعاوءاجنيذلا

يفناتسدروكلابجنمةرايسلابُتقلطنا،2003ماعنمزومتيف
دادغبةيؤربًاملاح؛كوكركربعدادغبهاجتابليبرألامشنيدلاحالص
ًاماعرشعةسمخاننيبْتلخد.لاعفنالاةورذيفانأوماّدصنمةررُحملا
تعطق.لظلايفةجردةرشعسمخىلإةرارحلاةجردتلصو.ناتكرعمو
نيبومهنيبدروكلااهروصتييتلادودحلاووتامروخزوطوكوكركوليبرأ
نيدفارلايفليخنلاتاباغلهسىلإتلزنو،نيرمحلالتيفيبرعلاقارعلا



ًالخادصلاخلاةدلبلرواجملاقيرطلاىلإةبوقعبقرفمنمتهجتا.ىندألا
.يتايحيفةرملوألةيقرشلاةيلامشلاةهجلانمدادغب

ةجرديفًاضيأيتايحيفةرملوألكوكركيفًالماكًاموياهلبقُتيضمأ
ةنيدم"كوكركنأةلوفطلاذنمينهذيفخسر.نيسمخلاتغلبةرارح
.برعلاونامكرتلاودروكلانيبفالخعضومتناك،ةرتفلاكلتيف."ةينامكرت
ىلعيضقينأنكمييذلافالخلاببسوهيطفنلاةنيدملاهذهنوزخم
نم"دروكلاسدق"–هتلئاعةنيدميهو–ينابلاطلالجاهنلعأ.قارعلا
تاحلاصملالك.ةيمستلاهذهيملاعلامالعإلاىنبتو،يخيراتدنسيأنود
هقحفرطلكءاعداببسبتراهنادروكلاوةيزكرملاةيقارعلاةموكحلانيب
وحنرثكأيلوضفججأاذهلك.برحلارارمتسالًاببستناكو،كوكركب
.كوكرك

.ةمامدوةثاثريتايحيفاهتيأريتلاندملارثكأكيمامأكوكركترهظ
يتلاكارتألاةنيدمهذهله.ىربكلايلمأةبيخيلامجلابناجلالكش
،مويهافرِتشع...يبهذلاكمازخقئال":اهتاملكلوقتتاينغأبتفصُو
."لعتشتمليتلعش،كتحادقيحدقا"،"ُتدِعسفُكتيأرً/امايأُتشعف

ميعزلايللاق،دعباميفنالسرأرفظمروتكدللاذهتلقامدنع
يف.قحبًادجةليمجتناكانتلوفطكوكرك":اهقشاعوةنيدملانبا؛ينامكرتلا
دعب.عنتقأمليننكلو."اهيلعاهتيأريتلااهتلاحىلإتلصومادصنمز
هنأتعنتقاقارعلايفاكيرمأركيبجروجباتكروطستأرقامدنع،نمز
كوكركةريثألايتنيدم":ةفلتخمةقيرطبكوكركىلإرظنلانكمملانم
؛سمشلاتحتيوتكتواهتمامقرشتنتو،تالصاوملاةمحزاهقنختةيقارعلا
اهتدجواهلىلوألايترايزذنمويننكلو.قارعلانمرخآناكميألثم
ةقيضلااهتقزأنمقاقزلكيفيضاملاكلذراثآويضاملاىلإنينحبةيرحس
Farrar,Straus،337ص("ةنيدملابلقيفرحسةمث.ةفيخملاوةمتعملا

andGiroux,NewYork,2005(.
ىضمٍقشعىلإًانينحريثتنأو،ةرحاسنوكتنأكوكركتعاطتسا

يقرشةميدقلاةعلقلاو،ةلبزمىلإلوحتملاوفاجلااصاهرهننيباهعقومب
تلّوحتو،نامكرتللًاينكسًازكرمتناكو،ةعساوةحسفىلعلُطتيتلارهنلا
ةيدبألارانلاو،1992ماعاهذفنةيئيبةرزجمرثإمادصنمزيفةلبزمىلإ
ناتيملازاغعافدنابةلعتشمىقبتويلامشلاةنيدملالخدمدنعىُرتيتلا
.روغوغابابيفضرألاتحتنم

ىلإتلصوامدنعو.ىلوألانممويدعبةيناثلاةرمللكوكركُتربع



.دادغبيفينوكلةبيهرةداعسينتحاتجاةعاسلافصنونيتعاسدعبدادغب
.2003زومت12خيراتلا

نيبرحتنمضتًاماعرشعةسمخدعبدادغبلوحيتاعابطناُتلجس
:يلاتلاوحنلاىلعنيتريبك

لهذملاةنيدملاعاقيإرحسينحاتجا،دادغبيمدقتئطونأروف"
ّيلإرظَْنيً.اقباسهنمةرذبرعشأمليذلاةيرحلانيجسكوأبتلمثيننأكو
عامسىلعهدايتعاةجيتنروعشلااذهنعثّدحتأينعمسينمبارغتساب
ً،اديدحتدادغبنموقارعلانمةمداقلاةيومدلاثادحألاوتالايتغالارابخأ
العضويفبيهرٍّرحتحتحدكلاءانثأنامرحلانمًاملأيولتلادهاشمو
نملكلهفصأيذلاةداعسلابروعشلاردصم.هيلعنويدادغبلادسُحي
ةيرحلاوج.ةنيدملاىلعمّيخييذلاةيرحلاوجوهدادغبنعينلأسي
اهيفنمآاليتلادادغب.لظلايفةيوئمةجردنيسمخريثأتلطُبييذلا
تناكًاليلةرشعةيداحلاةعاسلانمًارابتعااهيفلوجتلاعنمُيويتايحىلع
ماعماظنلاىلعفيضكاهترزيتلادادغببنراُقيالامبةرحيلإةبسنلاب

يكرتلاةموكحلاسيئرعميمسردفونمضاهيفتلزنيتلادادغبو،1978
ةنيدملانمناكميأيفيفلخربخمدوجومدعبروعشلاناك.1988ماع
.ينيفكي

مدعوهيتسامحراثأيذلاو،ّيلإةبسنلابمهملارخآلاةنيدملابناج
ديشرلاعراشورّمدملاديربلازكرمطيحميفحدصتةايحلا.اهتايحاهنادقف
ةريغصلاوةريبكلاتانحاشلايرظنتتفل.ريرحتلاةحاسبةطيحملاقاوسألاو
لودنمبلُجتيتلاةيلزـنملاتاودألاومئادلكشبقيدانصلالزنتيتلا
."...داصتقالاةيويحينيعبتيأر.ةيئاضفلاتايئاوهلاو،جيلخلا

نايدراغلايفتأرق،تاعابطنالاهذهينيودتنمطقفمايأدعب
نعدادغبلوحاسويساغرافويرامّيوريبلابتاكلاتاعابطناةيزيلكنإلا
.سيابلإةديرجيفةينابسإلاةيلصألاهتغلبهتلاقمبتاكلارشن.اهتاذةرتفلا
ماعلبونةزئاجىلعهلوصحلبقيدلةصاخةناكماسويساغرافويرامل

لوليأ11دعبسيابلإةديرجيفهبتكامنيبًاديدشًابراقتتدجو.2010
ةديرجيفهترشنوُهتبتكامو–هاندأسابتقالا–كرويوينلجأنم2001

هعمقلحأيننأ"ذئمويتنلعأو،2001لوألانوناك15خيراتبقفشيني
:"هسفنعافترالاىلع

يفلمرةبحنوكتنأينعيسيرابنعرازتروكويلوخهبتكام"
ةنيدميفًالوهجمنوكأنأُلَّضُفأديكأتلاب:كلتةيددعتلاتاينجلاةياكح



حنمتاهنإ.اهيفءيشالةنيدميفًاروهشمنوكأنأىلعءيشلكاهيف
."هسفنتقولايفًالاعفناوًارتوت

نملمجأتاملكبكرويويناهريثتيتلارعاشملافرعتنأنكميال
.هذه

مامتهابدادغبنعهتاعابطنالينوريبلاةباتكلانوطسأتاملكتأرق
اننأبيحويدادغبنع2005لوليأ5خيراتبنايدراغلايفهرشنام.صاخ
:نآلاىتحوكرويويننعهتاملكذنمهسفنعافترالاىلعقلحنانلزام

ىضوفىلإلوحتتةيرحلانألو.ملاعلايفةيرحمظعأقارعلايف"
يفةلودرطخأهسفنتقولايفيهف،ماظنونوناقكانهنوكيالامدنع
يذلايلاقتنالامكحلاسلجمىغلأو،نويكرمجوأكرامجةمثسيل.ملاعلا
اذهل.2003لوألانوناك31خيراتىتحةيكرمجلاموسرلارميربلوبهريدي
ةيأنودنم؛حالسلاادعام؛عئاضبلالكةيقارعلادودحلاربعقفدتت
نيجرعتملانييمايسلانيمأوتلانيعراشلانإ،ببسلااذهل...ةفلكتوأةبوعص
ًالئاهًاعونتنامدقي–جراخةداركولخادةدارك–دادغبلوطىلع
ىلإاهتعاضبضيفتىصحتالنيكاكد.تاسوبلملاوةيئاذغلاوةيعانصلاداوملاب
كانه.ةنصرقملاتاهويديفلاوةجمدملاصارقأللعترمىلإاهلوحتوةفصرألا
ةعباتمنمنّكمييذلايئاضفلايئاوهلاوهو،هئارشلنويدادغبلاعرهيجتنُم
."...لبقنمًاحاتمنكيملاذهّنإثيح؛ملاعلاتانويزفلت

بناجلا.ةداركنعاسويساغرافاهيوريةنيدملازكرملوحيتادهاشم
زومتيفةداركيفعقاولاةايحلاجربقدنفيفتلزنيننأرمألايفبيرغلا
مدختسيينازربدوعسمناك،كلتةيلاقتنالاةلحرملايف.2003ماعنم
يفيناتسدروكلايطارقميدلابزحللًارقمةايحلاجربلقصالملادابدنسقدنف
قارعلاةيجراخريزوودغيسيذلايرابيزراشوهناكو.ةيقارعلاةمصاعلا
.دابدنسيفًاميقمجراخلايفةيقارعلاةسايسلللوألالثمملاهنأبفرُعيو

ً.اميحجتالصاوملااهيفودغتيتلادادغبقطانمىدحإةداركتناك
ىلعبيهرلاتالصاوملاعضونعمجنتةيباجيإةيسفنةلاحتلّجسيننكلو
:يلاتلاوحنلا

نمبعصأاهبيذعتله،نكلوً.ابيذعتةدحاوةملكبتالصاوملاتناك"
َدْيَُعب؟تاينينامثلايفلوبنطساىتحوةرهاقلاونارهطتالصاومبيذعت
،ركابلاحابصلاذنمةيمسرلامهتالذببنوفقيرورملاويطرشناك،ةروثلا
ةطرشلالاجرًاعمقملاعلايفةمظنألادشأدحأدضاوراثنيذلاعيطيو
ذئموينارهطيفتناك.يسفنباذهىلعتدهشدقو،شهدملكشبكئلوأ



ةرادإلاكسمينمًافورعمنكيمل.ةطلسلاىلعةدشبعراصتتىوقةدع
ركذأو.بتاورىضاقتترورملاةطرشتناكاذإاميفكشكانهو،ةماعلا
طابضنالاوةماعلاةفيظولليعوبمهليناريإلابعشلاةعاطتّرسفيننأ
ملً.اريثكاذهبُترثأتدقو،ةميظعةلودديلاقتىلعٌّيحلاثمهنأىلع
دقف.نيسحمادصوثعبلاماظنطوقسدعباذهكعضودادغبيفنكي
نكلوً،ابيذعتكاذرحلاميحجيفتالصاوملاتناك.ةماعلاةرادإلاتلاز
ُترعشو،كرحتةيروثلاعاضوألانمةيباجيإتاعابطناطبنتسييذلايبناج
يتلاةيرورملادقعلايفلداجيدحأالنأل.دادغببعشلقيمعمارتحاب
زفقيو،رخآلاىلعهقحضرفلواحيدحأالو،ةعاسفصنًانايحأرمتست
،رخآلةمهملاهذهلّوحيمث،ةظحلرورملاحتفبدعاسيو،صخشيأ
."رورملاحتُفيو،ربصلادوسيةجيتنلابو

ىلعجرعينأالإاسويساغرافويرامعطتسيمل!اذهبرغأام
ةهباشمتاجاتنتساىلإلصوو،ثعبلانودنمددغبيفرورملادهشم
:يتاجاتنتسال

رورمةطرشدوجومدعو،ةماعلاتامدخلانمةمدخيأدوجومدعل"
.باذعهقوفيالباذعةرايسلاةدايقنإفدادغبيفقرطلاقرافمىلع
ضعبتيأرلقألاىلعيننكلو.مهباوصسانلادقفيتالصاوملادادسنا
ًاليثمترثكألاكياهاهربتعييتلاةريهشلاةينآلاتاسسؤملالوحتارشؤملا
اهضرفينأنودنميندملاعمتجملايفيعيبطلكشبجرختوًانمزلوطألاو
نولمحينوعوطتمًامئادرهظي،للشلاةطقنىلإتالصاوملالصتامدنع.ماظن
ةدقعلايفنوقلاعلانوقئاسلامزتليو.رورملاميظنتبنوأدبيو،اصعوةرافص
."حايترابمهيلإةهجوملارماوألاب

ةايحلًاسايقماهانذخأولاميفًاضيأمعاطملاعوضومنعُتبتك
.اهميمصتواهتمواقمةوقوةنيدملا

ّنإببسلااذهل":2003زومتيفدادغبلوحيتاعابطناُتبتكدقف
ُترعشو،ةمواقملاىلعميمصتللوةايحللًاسايقمينعتيلإةبسنلابمعاطملا
."ةيوازلاهذهنمةخماشدادغبنأبيروعشةجيتنةرماغةداعسب

نمىشخأتنك.ةميلسدادغبيتيؤرلًادجُتحرفدقل،اذهريغ
يفلبانقلانمًانانطأاهيلعةيكيرمألاتارئاطلاتقلأيتلاةنيدملاةيؤر
رانلاطسوبيغتتانويزفلتلاتاشاشربعاهانيأرو،2003و1991يبرح
برحلاراثآ.ةيناثلاةيملاعلابرحلادعبندسردوأنيلربلثمناخدلاو
ضرألابيوس.ريثكبهروصتنانكامملقأاهنكلو،ديكأتلابةدوجومتناك



نيسرضلثمالازامامهنكلو،ةزّكرمتابرضبتارباخملاوثعبلابزحزكرم
ضعبهابتنالاتفلت،اذهعم.ةلجديفرطىلعةرشتنملاةنيدملامفيف
.ةرخّنلاسارضألاةروصكةقورحملاةينبألا

بهنلاثادحأبلب،يكيرمألافصقلالعفبثدحيملاذهنأتفرع
نويدادغبلاهبماقًايعامتجاًاثدحدادغببهنناك.ماظنلارايهنانابإ
فرُعيالنيذلانييكيرمألادونجلانيعأمامأةيقارعلاةينمألاىوقلابايغب
هيفقرحأو،مهلخدتنودنمو؛ذاقنإشيجمألالتحاشيجاوناكاذإام
.ةينبألاضعبنويدادغبلا

يامدقتئطوامدنع،2003ماعنمناسينيفثدحامثدح
يولتملاةلجدلامجلُِزيملو،يضاملانمبهنلاادغوًاماع15دعبدادغب
ملاهنإً.ادجةباذجيلتدباهنأنممغرلاىلع؛اهتثرواهتمامداهيف
.يرظنيفاهتيبذاجدقفت

ريغتناك2003زومتيفيتعتمنكلو،دادغبلةرايزلكبتعتمتسا
بتاكلابسحب؛"ةلوجر"اهنأبدادغبيفدوجولاةعتمفيرعتنكمي.ةيداع
.يمجعداؤفروسيفوربلاينانبللصأنميكيرمألاركفملا

ًاراشتسملمعدقو.ددجلانيظفاحملانيعؤبؤبيمجعداؤفناك
داؤف.يقارعلاعوضوملايفًافرطتدشألاينيشتكيديكيرمألاسيئرلابئانل
دمحأىلعًافيضلحو،تارمةدعقارعلاىلإبهذ،لصألايعيشيمجع
The"هباتكُّدُعي.فجنلايفيناتسيسلاهللاةيآباوبأهلتحتفو،يبلج

Foreigner'sGift-TheAmericans,TheArabsandTheIraqisinIraq
َبِتُكاممهأنم"قارعلايفنويقارعلاوبرعلاونويكيرمألا:يبنجألاةيده/
قارعلابرحيفيمجعداؤفمسازرب.2003برحدعبامقارعلوح
يفليئارسإلةديؤملاطاسوألاباجعإبيظح،مويلاكلذذنم.1991ماعل
عجرمةجردىلإلصوو،نييكيرمألاةنياهصلاوةيكيرمألاةدحتملاتايالولا
يظحهسفنتقولايفهنكلو.طسوألاقرشلاعوضوميفةيكيرمألاةبخنلا
.برعلانمريثكلادقحب

هتيصخش.تاينيعستلاعلطمذنمبرقنعيمجعداؤفُتفرع
يفةياغهبولسأو،ءاكذلاداحهنوكىلإةفاضإ،اهليلحتنكميالوةكباشتم
برحللهدييأتفلخنمكييعيشهنألقاحسنالابداؤفروعش.شاهدإلا
داؤفيوري.مكحلاىلإةعيشلالوصولجأنمقارعلاىلعةيكيرمألا
ةعيشللاهئادهإو،مادصنمقارعلاصيلختةيفيكشهدملاهملقبيمجع
روظنملانمض2003دعبامقارعروصييذلا"بناجألاةيده"هباتكيف



.يخيراتلا
قارعلا"يولعلانسحلمعلحيدملاليكي،باتكلاةمدقمذنمو

ةركفلازربيوً،ادجمرتحميقارعفقثمويسامولبد":هبفّرعيو"يكيرمألا
:يلاتلاوحنلاىلعةيساسألا

مثينامثعلاويسابعلاويلبابلاويرموسلاقارعلانعىكحياملثم"
نييكيرمألاردق.يكيرمألاقارعلانعًاضيأىكحينأبسانملانم،يزيلكنإلا
قارعلاناكاملثموً.اريبكًارثأنوكرتيسمهنكلو،ةريصقمهترتفنوكتنأ
ةنسلاناكً.ايعيشنوكيسيكيرمألاقارعلانإلوقلانكميً،اينسيزيلكنإلا
اولصحاذكهو:ةميزهلاوةوقلاقطنماولبقتو،يزيلكنإلامكحلاءانثأءايكذأ
ّرطس،اذهلباقم.تارافسوةيمسرعقاوموةيسايسةكلمموٍنطوىلع
لوقي.راوهألاةقطنميفةئدصلابرعلاقدانببًايروطسأًادرمتةعيشلا
نعاولختوناكيرمألاةوقاولبقتاذإةعيشلاىلعًاريخنوكيس:يولعلا
ءاهدبيكيرمألامكحلاتحتةعيشلافرصتيمل:فيضيو.درمتلاوفنعلا
؛ماظنلاىلعيضقو،تققحتةيادبلانكلو.ةيزيلكنإلاةرادإلاتحتةنسلا
."ةيناثةدوعلاعيطتسيدعيملثيح

هنأبهباتكنومضمنع2005ماعكرويوينمعاطمدحأيفينثدح
تمادةنسلابرعللةرطيسدعبثيدحلاخيراتلاةعيشلالوخدروصي
لتقتدهشدقدادغبنكتمل.دادغبنعهتاعابطناىلإةفاضإً،انورق
مهئايحأريهطتو،2009-2006يماعنيبًاضعبمهضعبةنسلاوةعيشلا
يفءاشعلاةدئامىلإدادغبركذتسنانكامنيب.دحاوفرطلودغتلةكرتشملا
ماعنمطابشيفلوبنطسايفمئادلاقيدصلايبلجدمحأةنباارامتتيب

:دحألاببرطخينأنكميالصاخميمعتبدادغبةدقعّرسف،2012
ً،اديجركف،دادغبيفةريخألاةرتفلايفانلاثمأدوجولدحاوببسكانه"
هيفدجاوتلاىلعدحأؤرجيالناكميفاندوجوةعتم.ةلوجرلااهنإ
."!ةلوجرلا:وهو؛دحاوريسفتاذهل.ةلوطبتسيلهذه.ةلوهسب

اذهبعنتقأتدك،ةظحلل؟ةقيقحوحنلااذهىلععضولاناكله
...دادغبءايحأنمريثكيفُّتبوتلوجتدقل.لاببرطخياليذلاريسفتلا
ةيعيشلاةيبلاغلايذحبسملاعراشيفنالسرأرفظمينامكرتلاتيبيفُتمقأ

ريفسلاةحارتساثيحيديلقتلاينسلايحلا؛ةيريزولايفو،ةلجديقرش
ناكثيحيبرغلارطشلانمةيسداقلايفوً،امامتسكاعملافرطلايفيكرتلا
يبرغلارطشلانم"ءارضخلاةقطنملا"يفو،امنمزيفثعبلاةداقنكسي
يفو،2011ماعناغوضرأبيطانتقفارمدنعةفايضلارصقثيحًاضيأ



نمريثكلاشيعيثيحةداركيفو،ةيقرشلارهنلاةفضىلعةيرداجلا
يذلاناكملايفيولعلاقباطلاةيخوراصةفيذقتباصأدقو،نييحيسملا
مل.ةلجديفرطنمفرطلكيفنيتيواستمنيترتفلُتمقأ...هيفتمقأ
اهنوكنممغرلاىلعدادغبىلإباهذلاىلعيرارصإنأبطقيلاببرطخي
نوكتنأنكمياهنأًاضيأيلاببرطخيملو،ةلوطبيتايحىلعًارطخلمحت
."ةلوجر"

ديدشينوتنأيطعي.برخييرشبلادادغبجيسنأدب،2006ماعدعب
.)2009زومت12("تنمسإلاةنيدميف":ةنونعملاهتلاقميفطويخسوؤر
اهلثمدادغب":فيضيمث،"حبشلاكّيلإةبسنلابدادغب":يدادغبلوقلقني
ىلعرطيسيامك،اهلهأثيداحأىلعنينحلارطيسيتوريبوةرهاقلالثم
ةقيقحىلإنينحلابروعشلاريشي.سيعتلايبرعلاملاعلاناكسروعشةيبلاغ
نمءيشو،حماستلانمءيشدُقفامكتدُقفدقةيفاقثلاةيددعتلانأ
."...ةرحلاةايحلا

زكارملبيرقٍضامىلإنينحللةريثكبابسأكانهنوكتالنأنكمي
ينوتنأنكلو.ةرهاقلاوتوريبودادغبلثمةماهةيددعتةيطسوأقرش
ىلععباتي"تنمسإلاةنيدميف"هتلاقميفنينحلانعّربعييذلاديدش
:يلاتلاوحنلا

فيك:حابشألاةنيدمكيناليسهباتكيفرفوزامكرامبتاكلالأسي"
هيلإةدوعلاديرنالملاعىلإنينحلازاربإنودنمانتصقيورننأنكمي
.قزأملانمكيانه؟ةريثكبابسأل

موهفمهنإلب،برعلابًاصاخًاموهفمسيلرفوزامىلإةبسنلابنينحلا
.ةلاحنادقفنعربعيامردقبلشفلانعّربُعييملاع

ةحماستموةرقتسمةمظنأسيسأتةبوعصىدمنوفرعيعيمجلا":لوقي
."ةنهارلاةمزأللساكعنانينحلا.ةيموقلالودلايف

نوسيمنكلو.برحلادعبامدادغبيفحماستوأرارقتساةمثسيل
يتلاةيكيرمألاةيركسعلاتادحوللةلماكةيلوؤسملالّمُحتاليجولمدلا
.ةنيدملاتكرت

ىلإيمتنتيتلاناملربلايفبئانلاوةيرامعملاةسدنهملا،يجولمدتلاق
نولمحيًالاجرينعيشيجلا.شيجشيجلانإلوقأًامئاد":ةقومرمةرسأ
ةحارةيلوؤسملمحتينأشيجلانماوعقوتتنأمكنكميال.ةحلسأ
."ةنيدم

ناريإعمًابرحتدهشدقف.ناكيرمألاءيجملبقدادغبلاوحأتءاس



برحلااهتعبت.ةريغصتانحاشيفىرسألااهيفضرُعتاونسينامثتماد
ىلعتضقيتلاتابوقعلابرحمث،تيوكللقارعلالالتحانعةمجانلا
.ىطسولاةقبطلا

عارصلاوبرحلاةغلىوسفرعتاللايجأكانه":يجولمدتلاق
."سانلانيعأيفاذهنورت.يدحتلاو

:تدصق"نويدادغبلابهذ":يجولمدتلاقامدنع(.نويدادغبلابهذ
نمنورجاهمونوداحلاجرنيبهاذلاناكمذخأ)"ةنيدملاحماستبهذ"
خيشناكامدنع)يجولمد(اهبابشمايأيف.ةمراصلامهدعاوقعمفيرلا
.هسأرنعةيفوكلاعفريناك،ةمصاعلاىلإيتأيةريشع

لثمفرصتيناك،دادغبىلإيتأيناكامدنعً.ادجلجخي":تلاق
نيذلارئاشعلاءاهجولثمدادغبيفنوشيعينيذلافرصتي،نآلا.يدادغبلا
."...فيرلايفنوشيعي

:اهيفلأسي،دادغبنعةينغأرهشألايقارعلابرطملارهاسلامظاكل
لكشبخرصيو،هتوصعفتريمث؟اهعمجأايندلايفكلثمهللاقلخلهو
!دادغب،دادغب،دادغب:نيزح

.يجولمدتفقوت."؟ةرمتاذةليمجتناكنأثدحله"
نمتقويأيفةليمجتناكدادغبنأدقتعأال،ال":ةلئاقتباجأ

."ةيندمتناكو.ةيويحةنيدماهنكلو.تاقوألا
يتادهاشمةحصتبثأيننأيفُتركف،روطسلاهذهةءارقدعب

.تقويأيفةليمجدادغبدجأملًاضيأانأ.يروعشو
يذلاامف،ّيلإةبسنلابنينحيألمحتنأنكميالدادغبنأامبو

؟اهيلإينبذجي
ماعنمزومتيفاهتبتكوينتتفليتلايتاظحالميفدرواماذه
2003:
لب،كاذ2003ماعزومتيفيبلقّفلامةيرحلاروعشسيل"

ديدهتلانأل؛اهتاذدحبةقرافمهذه.ةايحلابحرفلاروعشهنإ.ةداعسلا
قلعتي1990ماعذنميتلئاعوبيرقلايطيحمكهنأوينمزاليذلالتقلاب
."ةنيدملاهذهيفماظنلارأثةيضقب

...اهباوبأيلدادغبتعرشو،يدنعرأثهليذلاماظنلابهذ
دادغبىلإباهذلاعيطتسأيننأبيروعشو،رأثلاةيضقيفيراصتنا

يبذجبرمتسينأنكمييذلاام،ٌنسح.يرظنيفةباذجاهلعجتئشىتم
،حماستلادقفتو،يجيردتلكشبتنمسإىلإلوحتتيتلاةنيدملاهذهيف



؟يلاهباوبأتعرشأولىتحةحيبقاهيفةيناسنإلاتاقالعلاودغتو
لالج:نيتملكنمفلأتيهنأةجردىلإطيسبباوجلانأودبي

.ينابلاط
عممهلماكتليختأو،ايكرتلًايجيتارتساوًايعيبطًادادتمادروكلاربتعأانأ

دادغبىلإاوددمتدقو،يتايحلًافدهروصتلااذهقيقحتتلعجو،ايكرت
.ينابلاطلالجلضفب

ديلجُترسُكهتطساوبيذلايدروكلادئاقلاو،ميدقلايقيدصادغدقل
ةيروهمجسيئرةيروهمجلاخيراتيفةرملوألدروكلاوايكرتنيبةقالعلا
.قارعلا



.انعنصيخيراتلالب،خيراتلاعنصنالنحن
غنكرثولنترام
لالتحالاةرادإزكرمثيح"ءارضخلاةقطنملا"يفينابلاطلالجمُقيمل

ءارضخلاةقطنملا.ىربكلاهمسارمتاحاسو،ةمخفلامادصروصقو،يكيرمألا
.ةمرحملاةقطنملالاكشأنملكشيهو،سانلاىلعةقلغمةلجدبرغ
ةقطنملايفيللمعالو،ةيروهمجلاسيئرانأ":هلوقبًايجولويديأًاريربتحرط
.رهنللةيقرشلاةفضلاىلعةيرداجلاىلإهتماقإرقملقنو."!ءارضخلا

دهعلايفشيجلاةدايقعقوماهنوكنماهمساةيرداجلاتدمتسا
اليفناكهيفميُقينأينابلاطراتخايذلاناكملا.ميخملاينعتو،ينامثعلا
همساو،ةيقارعلاتارباخملاسيئرنازربناك.مادصقيقشيتيركتلانازرب
الإملعياليذلايتيركتلانازربوهب.سوفنلايفبعرلاثبليفكيطقف
ةلاصكينابلاطلالجنآلاهمدختسيةملاظتارارقنمهيفذُختاامهللا
.لابقتسا



،ينابلاطةيروهمجلاسيئرةماقإرقميفءادغلاةدئامنعانضهن
وهبلاىلإماعطلاةفرغنمنييقارعلاءارزولانمةعومجمعمانلقتناو
.هفويضةيقارعلاةيروهمجلاسيئرهيفلبقتسييذلاناكملايأ؛رواجملا

،راسيلاىلإةعقاولاةكيرألاوحنينابلاطراشأ،وهبلاىلإانلخدامدنع
؛اهيلإراشأيتلاةكيرألاىلعسولجلابتددرت.رواجملادعقملاوحنهجوتو
ةيروهمجلاسيئرةكيرأةكيرألاهذه.ةرشابماهفلخيقارعلاملعلانأل
لعشأو،رواجملادعقملاىلعسلجو."!سلجا،سلجا":ًالئاقحلأ.ةيقارعلا
ةريغصلاتالواطلاىلععضُودقياشلاناكً.ادحاويلمدقوً،اراجيس
.انراوجب

سلجأينعد،ةيقارعلاةيروهمجلاسيئرةكيرأهذه،لالجمام":تلق
ال":لاقو،ٍلابمريغهديبحّول."كتكيرأىلعسلجاو،ةرواجملاةكيرألاىلع
.باقثةبلعيلمّدقو."كراجيسلعشأ.تسلجدقل.كتحارذخ.رمألالُِطت

،نيخدتلايكرتدعب2003ماعراجيسلانيخدتىلعيندوعنموه
ناك،هيلعًافيضدادغبيفيدوجوءانثأ.ماعبيمفبةراجيسلايعضومدعو
نّخدنايه":هحارتقادعبو،عاونألابًادجةينغلاهتعومجمنمراجيسلاجرُخي
هللمحأنأتدتعاو.يهتنتالثيداحأيفصوغن،"!روطفلادعبراجيسلا
يننإىتح.ةيواخديببهذأاليكلدادغبيفهروزأامدنعراجيسلا
دحأ.ةيدهورتساكلديفهلاهلسرأيتلاراجيسلابلعدادغبىلإتلمح
لديفربخأانافاهىلإهترايزيفسواملثربكرطبلااوقفارنيذلاانئالمز
بلعنمًاددعلديفلّمحفً،اراجيسينابلاطللمحينأنكميهنأورتساك
.بلعلاكلتانلّمحانليمزو،انليمزلراجيسلا

مامأةيروهمجلاسيئرةكيرأىلعسلاجانأويراجيستلعشأنأدعب
ةروصطاقتلاُتبلطو."ةظحللاهذهّقثوننأانيلع":تلق،يقارعلاملعلا
يفيدوجونمةقلقلايتجوزلةروصلاتلسرأو،لاقنلايفتاهةطساوب
انأ":اهلبتكأنألمهأملو.لكشيأبيبلاصتالاعطتستملو،دادغب
.ةيقارعلاةيروهمجلاسيئريبناجبو،دادغبيفةيروهمجلاسيئردعقمىلع
."...لوغشمانأ.ةيدجتاعوضومبملكتننحن،نيرتامكو

ةسائرةكيرأميدقتةجردىلإيعمًاميركنوكينأدحألنكميال
ماعنمطابشةياهنيف.2006ماعليناثنوناكيفةيقارعلاةيروهمجلا

يقيدصكيلشتزوأدارميكرتلاريفسلاةحارتسايفمايأةسمختيضق،2011
تئطويتلاةظحللاذنمو.صاخلالازوأتوغروتناويدريدمناكنأذنم
لجأنمةيرداجلاىلإةيريزولانمًاضرعاهتعطقدادغبضرأيامدقاهيف



،رخآبيجهبناجبو،حفصمبيجيفتنك.ينابلاطلالجعمءادغلالوانت
يدلنكيمل.دادغبيفنمألاهبلطتياماذه.ةصاختايلمعةقرفانتقفربو
ىلإًاهجتمدادغبرداغيسناكهنأل؛رخآتقويفينابلاطءاقلللاجم
ملعلاتاذلابقتسالاةلاصيفانثيدحلالخ.ينرظتنيًاسلاجهتدجو.تيوكلا
."؟تيوكلايفدجوياذام":هتلأس،ةديدعتارماهيفانسلجيتلاكلت
هتلأسنيحو."تيوكلاريرحتتالافتحايفةكراشمللبهاذانأ":ينباجأ
:فاضأمث،كحضو."!قارعلانم":لاق."؟تيوكلاتررحتنمم":ةجاذسب
،قارعلانعتيوكلالالقتسامعدأيدروكلاقارعلاةيروهمجسيئريتفصب"
ىتحكانهةماقإلاعيطتسأيننأبحلأ،هتماقإرقمهترداغمدنعو."اهئنهأو
مامايةلوديدلًاضيأانأ"ً:احزاممهيلعتددرفً.ادوجومنكيملول
ىلإراشأ."دادغبيفيتحارىلعقلقتال.يتلودةيلثمميفميقأ.لالج
ًاضيأانهكلنأسنتال.فرعأ":لاقو،عطاقتاملاطيذلاكرتشملاانيضام
.ً"امئادكناضتحالةزهاجةلود؛ةلود

ةيروهمجسيئرنمىوسهذهكةرابععامسنكميالهنأودبي
داتعادقو.نينسلاتارشعليزكرملايقارعلامكحلابراحديرفيدروك
فّرعيو،)قيفر("ةشتنوت"كيكرينيصظفلبيتبطاخمىلعةليوطتاونسل
.وحنلااذهىلعّيلإهلوحنم

سيلويدروكلاينابلاطلةيقارعلاةيروهمجلاةسائردعقمصصخ
لمحتةيقارعلاةيروهمجللينابلاطةسائر.ةيدروكلاروذجلايذينابلاطل
دروكلاةرادإلو،قارعلادودحنمضدروكلاءاقبلنامألامامصةيصوصخ
نمضو،2003ماعبرحدعب.يقارعلاداحتالانمضلامشلايفةيتاذلا
امإقارعلادودحنمضمهئاقبلدروكلاطرشناك،مادصدعبامتانزاوت
يفةطلسلاتانزاوت.ءارزولاةسائروأةيروهمجلاةسائرىلعاولصحينأ
سداسلانرقلاذنمو(1921ماعذنمةرملوألترقتساديدجلاقارعلا
ناك.يعيشلا–يدروكلاروحملاىلع)ةينامثعلاةرتفلاانبسحاذإ؛رشع
ةطلسلاةسائرةعيشلاراتخاامدنعو.ةعيشقارعلاناكسنمةئاملابنوتس
،دروكلاةصحنمةيروهمجلاةسائرتراصةيساسألاةوقلااهرابتعابةيذيفنتلا
هخيراتنعلزعمبً؛ايدروكهرابتعابدعقملاكلذىلعينابلاطلالجسلجو
.يصخشلا

نمبعاصمنودنمةيقارعلاةيروهمجللًاسيئرينابلاطحبصيمل
سولجةركفاومضهيملكارتألانيلوؤسملانإف،اذهسكعليقامهم.ايكرت
ريزوىتحاذهنمىنثتُسيالو.قارعلاةيروهمجةسائردعقمىلعيدروك



ةرقنأنيببراقتلابًارودبعليذلاولغوأدوواددمحأيكرتلاةيجراخلا
دووادربتعا.قارعلاناتسدروكيفةيكرتةيلثممحتفو،ليبرأرازو،ليبرأو
يناملعلايعيشلامعدو،ناريإنمنيبيرقيكلاملايرونوينابلاطلالجولغوأ
ةسائرليمشاهلاقراطينسلايبرعلاو،ةموكحلاةسائرليوالعدايإ
ً.ادجًافيفطًازوفيوالعاهيفققحيتلا2010تاباختنارثإةيروهمجلا
ةينستاعومجمنمفالتئالاةيصوصخيوالعةسائربةيقارعلاةمئاقلالمحت
.اهليكشتبىربكةمهاسمًايصخشولغوأدووادو،ايكرتتمهاسدقو،ةفلتخم

نأنكميدروكلانأَدََقتْعا،قارعللاهروصتيتلاتانزاوتلاقيبطتءانثأ
امدنعو.ناملربلاةسائربصنمبءافتكالاوةيروهمجلاةسائربصنمكرتباولبقي
،ةيروهمجللًاسيئريوالعلعجببعصأًاقيرطقرط،ةسايسلاهذهحجنتمل
نيبضقانتلاىلعبعللانأدقتعاو.ةموكحللًاسيئريدهملادبعلداعو
دعبو،اذهنمءيشيأققحتيملامدنعو،رمثينأنكميينازربوينابلاط
سيئرينابلاط"قباسلابيترتلاىلإةدوعللّرطضاً،ادجةليوطةيموكحةمزأ
."ةموكحللسيئريكلاملاو،ةيروهمجلل

هكيتكتةصاخوولغوأدوواددمحأةيجراخلاريزوةسايسُتضراعدقو
،اياضقلارثكأيفةبئاصهتسايسدجأيننأنممغرلاىلعيقارعلانأشلايف
.همعدأو

ناك،نيسحمادصطاقسإيعجشملىلوألافوفصلايفتنكامدنع
هتوقمدختسيو،"ةموكحلاةسائريراشتسمريبك"ةفصلمحيولغوأدوواد
،ةيجراخللًاريزوحبصأامدنعو.قارعلايفيركسعلالخدتلادضةطلسلايف
نمًاضيأهنكلو.ديدجلايقارعلاماظنلاوايكرتنيبقفاوتلابًامهمًارودبعل
هاجتةيكرتلاةسايسلاحجرأتبببستو،2010ماعدعبينابلاطىدعتسا
.قارعلا

مل.ةيسايسلاولغوأدووادتارايخفلخنمكييناريإلايكرتلاسفانتلا
امكمويلاًارمتسمقارعلاةلودضرأىلعناريإوايكرتنيبسفانتلالزي
هذهنم.ةفلتخمريياعموةديدجفورظيفرمتسمهنإ.خيراتلالاوطناك
بابنمقارعلالوحهتارايخوولغوأدووادةسايسداقتنانكميال،ةيوازلا
ماقىتملب،انهتسيلةلكشملا.ناريإوقارعلانيببذاجتلاوسفانتلا
مادصدعبقارعلاصّخشيملولغوأدووادنأبةعانقىلعانأ.فيكو،اهب
.يقارعلانأشللهلوانتيفئطخموهو،ينابلاطدعبوأ

:ةيكرتلاةيرادإلاةبخنللةيلزألاةيضقلانمعبانأطخلارذجنإ،ييأرب
.ةيدروكلاةيضقلانمةرشابملامهفواخمو،دروكللةماعلاةرظنلا



ةيرادإلاةبخنلاجراخنمولغوأدوواددمحأءيجمنممغرلاىلع
."ةيكرتلاةلودلاةيزكرم"و"ةيكرتلا"ةيؤرلانعىأنمبسيلوهف

دوواددمحأّملستلىلوألاىركذلاتناك،2010ماعرايأنملوألايف
لوحدروفسكأيفةرضاحمءاقلإلهباهذءانثأ.ةيجراخلاةبيقحولغوأ
باتكلاونييفحصلا"نمةريغصةعومجماعد"ةيكرتلاةيجراخلاةسايسلا"
ةبساحم"لوحينهذفصعبمايقلالجأنمهريبعتبسح"ركفلالاجرو
ىلإةرقنأراطمجردمنمةرئاطلاعالقإةظحلذنم.مهنيبتنكو،"ماع
،ليصفتلابولغوأدووادثدحتورثيهراطمجردمىلعاهتالجعلوزنةظحل
.اهقيبطتلططخيو،اهقبطيتلاةيجراخلاةسايسلالوحتامولعممّدقو
نمنكمتلامدعو،ةريخألاقارعلاتاباختناعوضومىلإقّرطتامدنعو
نويقارعلافيمل.يتيبيفةيقارعلاةمئاقتسسأت":لاق،ةموكحلاليكشت
ًالاصتاتيرجأ،ةليللاكلتيف.يوالعدايإتوعداذهرثإ.انلمهدوعوب
انأ.مهعمجينأانريغلنكميالًاصاخشأانعمج.نامعيفةنسلانيمواقملاب
.ةيقارعلاةمئاقيفيمشاهلاقراطىلإًالوصويفيجنلاةماسأويوالعتعمج
ءاج.يتيبيفةمئاقلاتلكشت.ةيكيرمأةمئاقةيقارعلانأًاحيحصسيل
ينابلاط":لاقو،ةظحلتاذّيلإتفتلا."دعباميففلخلانمنويكيرمألا
نأكيلعنكلو،اذهبهغلبنساننإ،ةقيقحلايفً.اريثكنييناريإلاعمىهامتي
."ةيروهمجلاةسائرىلإينسيبرعلوصومعدنس.كلذكتنأهغلبت

لوؤسملاديحولايكرتلايننأكوودبأ،ينابلاطبعوضوملاقلعتيامدنع
.هنع

ولاميفدروكلالعفيساذام،ريزولايديس":تلق،تاملكلاهذهرثإ
."؟ينسيبرعةيروهمجسيئربلُج

."ناملربلاةسائرنوذخأي":ددرتنودنمولغوأدووادلاق
!اولبقينل-
؟اولبقيملاذإمهمامأليدبلارايخلاام-
رصتقيالًاراكنتسالمحتدروكلابةصاخةفولأمتاملكهذهتناك

دوواددمحأنأبيشتوً،اعيمجدروكلالمشيلب،طقفقارعلادروكىلع
طقتلينأنودنمهثيدحولغوأدووادعبات.اهنعىأنمبسيلولغوأ
.هسافنأ

حيضوتلانيبعمجتينابلاطىلإةلاسرتلسرأايكرتىلإيتدوعدعب
ريزونأكملعبنكيل.ناريإبكتاقالعنمةجعزـنمايكرت":ءاحيإلاو
تنأ.ساسألااذهىلعهتاقالعطبضا.كملعينأدارأًايصخشةيجراخلا



."فرصتيسفيكهلددح
عمًايئاهنبسانتتالةداحةربنبينابلاطدرءاج،ةريصقةرتفدعب

يفهعقومّقلعملايدروكلاميعزلادقتنادقف.ةفورعملاةيسامولبدلاهتنورم
هتمهاسمبرّكذو،ةيقارعلاتاباختنالاهاجتايكرتةسايسةيروهمجلاةسائر
ىلعو.يقارعلايدروكلا–يكرتلاو،يقارعلا–يكرتلابراقتلابةيصخشلا
عمجتو،لصوملايفدروكلادضبرعلانييموقلاايكرتمعدت،اذهنممغرلا
الامنيبو،لاجملااذهيفريثكلاقفنتو،كوكركيفبرعلانييموقلاونامكرتلا
.ايكرتاهضراعت،قارعلايفةيلارديفلاناريإضراعت

يفيفحصرمتؤمىلإيلوخددنعو،ةقروىلعينابلاطةلاسرتبتك
هتملسو."رفاكبسيلرفكلالقان":ولغوأدوواددمحألتلق،دارنوكقدنف
.ّفلغملا

ةموكحلاةمزأتهنأيتلاةحلاصملاتايفلخلكبملعىلعتنك
نمنوبيرقدروكنولوؤسميردصم.يسايقنمزىلإتلاطيتلاةيقارعلا
يفًاوجرمناكامسكعرهشأىدمىلعايكرتةسايستدأدقو.ينازرب
.اهتيادب

رهشدعب.ثدحيساماذهنأب،ةيادبلاذنمو،كشىندأيدلنكيمل
6يفدحألاموي،دروفسكأىلإقيرطلايفولغوأدووادعميثيدحنم
"سيوس"قدنفيفءادغلاةدئامىلإينازربدوعسمتيقتلا،2010ناريزح
دعب"قارعلاناتسدروكميلقأسيئر":هتفصبايكرتىلإاهبماقةرايزءانثأ
قبسألاةرزجةيدلبسيئرايكرتيفهئاقدصأبرقأناك.ليوطعاطقنا
ّنإينازربدوعسملاق.انتقفربمالسلادبعهمجرتمويمشاهمشاهيناملربلاو
ةرتفانثدحت.عقوتاممرثكأًاراحناكةيكرتلاةموكحلاسيئرعمهءاقل
تاروطتلاىلإعوضوملالقتنا.نالجوأويناتسدروكلالامعلابزحلوح
.ةرقنأيفةيمسرلاهتاءاقللالخعوضوملااذهثُحبدقف.ةيلخادلاةيقارعلا
:ينازربلاق.ةموكحلاةسائردعقمىلعيوالعدايإسلجينأايكرتتدارأ
ينسيبرعبةرقنأتركفو."هبنولبقيالةعيشلانكلو،يقيدصيوالع"
نمبيرقلايمشاهلاقراطلةبسنلابو،ينابلاطناكمةيروهمجلاةسائرل
ةيروهمجلاةسائريمشاهلاقراطملتسينأتدارأ":لاقنيملسملاناوخإلا
.نحنهبلبقننأنكميال،ببسلااذهل.ةيبرعةلودقارعلانأةعيرذب
."ةيروهمجلاةسائرلًايدروكحشرنساننإفلالجمامنكيملاذإ

ةيروهمجلاسيئرنوكينأ:ً"ايعطقًاطرش"ينازربدوعسمطرتشا
ً.ايدروكةيقارعلا



هربعو،2010ماعةيقارعلاةطلسلايفنيبعاللامهأينازربدوعسمناك
دروكلاطوطخذخأتالةردابميأبحمسينلهنأحضاولانمو.دروكلا
هسفنماعلانميناثلانيرشتيفو.2010طساوأذنمرابتعالانيعبءارمحلا
ديدحتمتو،ةيروهمجللًاسيئرينابلاطلالجبختناو،ينازربةبغرتققحت
يفيجنلاةماسأباختنانيمأتنمايكرتتنكمت.ةموكحللًاسيئريكلاملايرون
سيئررايتخاباهفادهأمهأقيقحتعطتستملاهنكلو.ناملربللًاسيئر
.ةموكحلاسيئروةيروهمجلا

ةدقانتالاقمُتبتك.قارعلاناتسدروكيفُتنكطبضلابةرتفلاكلتيف
ُتبهذ،كلذدعب.ةجيتنىلإِّدؤتمليتلاقارعلايفولغوأدووادةسايسل
رثإ.نالِيةرقدارمءاقللجأنمليدنقلبجىلإيناثلانيرشت11يف
ربعُتعباتسالابةيناميلسقدنفيفيتماقإءانثأو،ليدنقنميتدوع
لالجاهيفبختنايتلايقارعلاناملربلاةسلجةرشابمءاوهلاىلعنويزفلتلا
،تيوصتلاءانثأً.اديحوًاحشرمينابلاطلالجناك.ةيروهمجللًاسيئرينابلاط
،اذهنممغرلاىلع.ةسلجلاايكرتاهمعدتيتلاةيقارعلاةمئاقلاُباونرداغ
ىلعرانتوزتهتةيناميلسلاتأدبذئنيحو،ةطيسبلاةيبلاغلابينابلاطبختنا
ً.اجاهتبااهقاوبأةقلطمتارايسلااهتباجو،اهئاوضأوتاعقرفملاتاوصأ

سيئرنيسحداؤفروتكدلاينعلطأ.ليبرأىلإتلقتنا،يلاتلامويلايف
ىلعينازربدوعسملىنميلاعارذلاوقارعلاناتسدروكيفةسائرلاناويد
.ينابلاطباختناةصقليصافتو،ولغوأدوواد–ينازربتاعامتجارضاحم

.لسكوربىلإتبهذمث،ليبرأنميتدوعدعبايكرتيفنيمويتيضق
ناملربلاهمظنييذلا"يروكلارمتؤملا"يفةملكيقلأنأررقملانمناك
.ولغوأدووادنملاصتاينءاج،لسكوربيفةريخألايتليليفً.ايونسيبوروألا
ً:ادقتنملاق.قارعلايفهتسايسأطخزربتيتلايتلاقمنمًاجعزـنمناك
ملانأ":تددرانأو."ينابلاطلعامتسالانمًالدبينازربفرطلتعمتساول"
اهتذخأيتلاقميفةدراولاتامولعملا.روهشذنمهبلصتأوأينابلاطقتلأ
."ّيلعهنوحرتقتيذلاردصملانميأ؛ينازربرداصمنم

نكلو،معن":تلق."ةيناميلسلانمبتكتكنكلو":ولغوأدووادلاق
مل،اذهريغ.كانهيدوجوءانثأةيناميلسلايفسيلودادغبيفناكينابلاط
ءاجوً.امامتفلتخمببسللب،ةيروهمجلاسيئرباختناةعباتملكانهنكأ
ةيناميلسلانيبقيرطلانأكلذىلإفضأ.ةفداصمةيروهمجلاسيئرباختنا
نأتلواح."ينازربطاسوأتيقتلاو،ليبرأىلإترفاس.ناتعاسهتّدمليبرأو
.ليصافتلابلوخدلانودنميتامولعمردصمهيطعأ



لوغهللادبعةيروهمجلاسيئرعمبهذنساننإولغوأدووادلتلق
ةليوطلاانتلحرلالخٍفاكتقوانيدلنوكيسو،ةنوبشليفوتانلاةمقىلإ
.عوضوملايفملكتنل

عمشابشاطنضيآيلصأراوحرشن،ةنوبشلةلحرنممويلبق
ةديرجيفةيلودلاةيكارتشالاعامتجاروضحلسيرابيفهدوجوءانثأينابلاط
لايحايكرتةسايسةدشبينابلاطلالجدقتنا.ىلوألاةحفصلاىلعتييلم
."قارعلايفئطاخلاناصحلاىلعتبعلايكرت":ةرابعبقارعلا

دبعةيروهمجلاسيئراعد،ةنوبشلىلإقيرطلايفو،يلاتلامويلايف
ةمقلوحراوحءارجإلةرئاطلاةمّدقمىلإهلنيقفارملانييفحصلالوغهللا
ىلإةدوعلللونوغيدجوعافدلاريزومهيفنمبعيمجلاضهنامدنع.وتانلا
يفتيقب.ىقبأيكللوغهللادبعيلإراشأراوحلاءاهتنادعبمهنكامأ
يلإهّجو.ولغوأدووادةيجراخلاريزوولوغعمراوحللصصخملامسقلا
ةديرجيفينابلاطتيشنامنمًازماغّبطقمهجوبورشابملكشبلوغ
."؟دصقياذام؟اذهلوقياذام":تييلم

ربتعأنأيغبني."ينابلاطنعلوؤسملايكرتلا"عقومبىرخأةرمتعقو
نودنمءاجدقةيروهمجللًاسيئرهباختنادعبايكرتداقتنالينابلاطضّرعت
ًاكيرش"ايكرتربتعييقارعلايدروكلادئاقلانأملعأتنك.ةبسانم
.ةرظنلاهذهىلعرثؤتنلةيكيتكتلاتابذبذتلانأو،ً"ايجيتارتسا

،نكلو.ةيسامولبدلاينابلاطةنورمعمضقانتيحيرصتهنإ":تلق
لاقولوغيخأ:ًالئاقةيباجيإبمكبطاخ.مكيلإةبسنلابةلكشمكانهتسيل
نأبيتيؤرتمدقمث.ً"امهمسيلرمألا.لبقتسملايفًاعمنالمعتسامكنإ
لمهأنأنودنمينابلاطحيرصتبرثأتتنلةيقارعلا–ةيكرتلاتاقالعلا
."يكرتلافقوملانمديدشلاهجاعزنانعربعيهحيرصت":لوق

ايكرتنيبةقالعللديهمتلالجأنمًاريبكًادهجلذبينابلاطنأفرعأ
.يقارعلا–يكرتلابراقتلابىربكةمهاسممهاسهنأبقثيوهو،دروكلاو
.هنمايكرتفقومءازإجعزنمهنإ،ةقيقحلايفو

يتلاةسايسلاوةيقارعلاةمئاقلاسيسأتليصافتحرشبولغوأدووادأدب
.هناكمىلإداعو،اندحولوغهللادبعانكرت.ةريخألاةظحللاىتحاهجهتنا

رايتخاببسبةموكحلليكلاملاةسائرىلعةرقنأضارتعامهفتنكمي
ةرقنأضارتعانوكينأنكميالنكلو،ةعيشلانيحشرملانيبنمهلناريإ
ال.ناريإبيدروكلاميعزلاةقالعنعًامجانةيروهمجللينابلاطةسائرىلع
ينابلاطةسائرىلعةيكرتلاةلودلاضارتعاّنإ،ييأربً.اعنقماذهودبي



.]10[ًايدروكهنوكنعمجانةيروهمجلل
قيرطنعقارعلاناتسدروكعمايكرتاهتروطيتلاتاقالعلاانكرتاذإ

ًايدروكدادغبيفةيقارعلاةيروهمجلاسيئرنوكنإفً،ابناجينازربناورجن
ةماعزيفرصموةيدوعسلاناكمغرفنأدعبايكرتلًالضفمًارايخنكيمل
اذهنعتربعدقنكتملنإىتح؛قارعلابرحنابإةنسلابرعلا
.ةحارصب

نابإةلكشتملاةيبرعلالودلاتارادإةينسلاةيبرعلاةبخنلاتلكش
ءامتنا.جيلخلاىلإبرغملانمةيسايسويجلاةحاسلايفىلوألاةيملاعلابرحلا
نممغرلاىلعاهلكةيبرعلالودلايفةنسلابرعلاىلإةيسايسلابخنلا
ىمظعلاةيبلاغلا.اهنيبةكرتشمةفصربتعياهروذجواهتايصوصخفالتخا
ءانثتسالا.ةنسلابرعلانم–تاءانثتسالاضعبادع–لودلاهذهناكسل
ليكشتمدعنممغرلاىلعةيزكرملاديدشيبرعلاينسلاماظنللمهألا
.قارعلاوههناكسةيبلاغةنسلا

وهمادصقارع.قارعلامكحينسيبرعماظنرخآوهمادصماظن
قرشلاوايقيرفألامش(ةقطنملاىلإةبسنلابةيعيشلاناريإعمسامتلاةطقن
نإيناريإلاعسوتلاهجويفنخثألارادجلاولب،يملاعلاماظنلايف)ىندألا
."يبرعلاملاعللةيقرشلاةباوبلا"مساقارعلاىنبتدقو.ريبعتلازاج
يبرعلاملاعلامعدىلعقارعلالوصحرسفتهذهةيسايسويجلاةيصوصخلا
نودةلوليحلل؛تاونسينامثلناريإىلعةيومدلاهبرحيفيلودلاماظنلاو
مادصطاقسإو2003ماعبرحو.1979ماعةيناريإلاةيمالسإلاةروثلاعسوت
.ىلوألاةيملاعلابرحلانابإئشنأيذلايميلقإلاماظنلاطاقسإىلعنارشؤم
يبرعلارادجلا"راهناو،ناريإمامأيبرعلاملاعللةيقرشلاةباوبلاتحُتفدقل
.اهمامأداشملا"ينسلا

جراخقارعلايفةيبرعلاةينسلاةيلقألاةرادإهعمومادصجورخ
يتيماحامهرابتعابةيدوعسلاورصمةناكمعزعزينأهلدبالةلداعملا
ةموسرملادودحلاىلعةظفاحملاتمتاذإو.امهفعضيو،ينسلايبرعلاملاعلا
ظفاحينأنكمملاريغنمف،ةطيرخلاىلعولوىلوألاةيملاعلابرحلادعب
،نيدفارلاضرأرخآريبعتبوأ،قارعلا.ةقباسلاهتينبىلعديدجلاقارعلا
.ناريإوايكرت:نيتيبرعريغنييربكنيتوقنيبسفانتللًايئاقلتحتُفتس

نأدبالفةصاخةيوهقارعلاةعيشلتناكامهم.ثدحاماذهو
.ةيميلقإلاوةيلودلاىوقلاتانزاوتيفةيناريإلاةروانملازّيحنمًاءزجاوربتُعي
ةلداعملاجراخاهادعأدلأجارخإنمناريإدفتستمل،2003برحةياهنيف



ضعبلالخنمدادغبىلإاهذوفنتدملب،بسحفينمألاديعصلاىلع
ةطلسلاةلداعمىلإناريإتلخدو.ةيقارعلاةيعيشلاتاميظنتلاوتايصخشلا
.ديدجلاقارعلاليكشتيفةعيشلاربع

نكميالةيساسأةعيرذىلإ2003ماعبرحللايكرتةضراعمتدنتسا
قارعلالامشيفةيدروكةينبليكشتنمةقلقايكرتتناك.اهنلعتنأ
قلقاذه.ايكرتدروكىلعاهريثأتو،دادغبيفيزكرملاماظنلارايهناةجيتن
،قارعلادروكهنمديفتسيروطتيأنمًامئادةقلقاهنإ.يديلقتلاايكرت
يكرتلافقوملايفديحولافارحنالا.ايكرتدروكىلإىودعلالاقتنانمو
.لازوأتوغروتهيلعمدقأاذهيديلقتلا

نممغرلاىلعةيقارعلاةيسايسلاتايلاعفلامامأايكرتدمصتمل
طبضتتأدبو،اهيلعتاونسةدعرورمو2003ماعبرحلانعاهداعتبا
ءلملهجوتتتناك.دلبلااذهيفةيسايسويجلاتاروطتلاعاقيإىلعاهسفن
–ةيخيراتلاةينسلاةوقلااهرابتعاببرحلانعمجانلايميلقإلاةطلسلاغارف
ميظنتةداعإلرطضتو،ةهجنم–مسالااذهباهسفنّمستملنإوىتح
هفرشتسايذلاعضولانإيأ.ىرخأةهجنمقارعلادروكعماهتاقالع
.ةنس12دعبهسفنضرف1991ماعلازوأتوغروت

يركسعلايناتسدروكلالامعلابزحدجاوتييذلاليدنقلبجلّكشي
ةيقارعلاةيدروكلاةرادإلاةيلوؤسمتحتدعيو،قارعلاناتسدروكلخادهيف
دوجولاءاهنإناك.قارعلادروكعميكرتلابراقتلايفلّمدلاليبرأيف
دروكعمبراقتيألًايساسأًاطرشيناتسدروكلالامعلابزحليركسعلا
ققحتيمل،رمألااذهنمةجيتنىلعلوصحلامدعىلإًارظنو،قارعلا
.براقتلا

عفدوً،ايجيردتةلدابتملاةيداصتقالاتاقالعلاوةيداصتقالاحلاصملاتزربأ
،تايولوألاترّيُغ.يعونعىندأةجردىلإ"يناتسدروكلالامعلابزحطرش"
.ليبرأوةرقنأنيبتاقالعلامامأقيرطلادِّهُمو

هتفصب2008يناثنوناكيفةرقنأىلإينابلاطلالجةرايزتلكش
تاقالعلايفةيويحلاتبددقف.فاطعناةطقنةيقارعلاةيروهمجلاسيئر
براقتلاةلحرميفلوخدلامتو،تايوتسملاىلعأىلعةيقارعلا–ةيكرتلا
.ةينيتورتحبصأيتلاتارايزلالالخنميقارعلايناتسدروكلا–يكرتلا

،ةيمنتلاوةلادعلابزحيفةمكاحلاطاسوألاعمةصاخلايتاءاقليف
دنع2002ماعذنمقارعلادروكعمبراقتلااودارأمهنأمهنمتعمس
نأو،ركسعلالبقنمديدشضفرباولبوقمهنكلو،مكحلاىلإمهلوصو



يلعءالؤهنمً.اتقوتقرغتسامهعانقإو،هزواجتو،ركسعلاضفررسك
دبعرخآلاو،2009-2007يماعنيبةيجراخلاةبيقحّملستيذلاناجاباب
.لوغهللا

حرشةيروهمجللًاسيئرهباختنادعبلوغهللادبععمثيدحلالخ
نأبجياذهنأو،ايكرتةحلصملقارعلادروكعمبراقتلاةرورضيل
ناكمهنإ".ةينطابلاقارعلاناتسدروكتاورثبينركذو،تقوبرقأيفققحتي
جرفتننحنو،نورمثتسيو،نيصلاوايروكىلإًالوصوعيمجلايتأي.اننيعأمامأ
."؟لوقعماذهله،ديعبنم

يجيتارتسالاايكرتهّجوتءارويساسألاعفادلاوهيداصتقالارصنعلاناك
.هحرشينألوغهللادبعدارأاماذه.قارعلاناتسدروكوحن

ريزويماروهيتشأمالكتركذتلوغهللادبعلتعمتساامدنع
.ناتسدروكميلقإةموكحيفطفنلا

لاقيذلاليوألارنجكيرشليبسدمحمىلإيتشأينفرع،مويتاذ
قطقطيفطفنَيرئبنمجرختسيامنإليبرأىلإريطننحنويل
ترطمأةرقنأىلإليبرأنمانتدوعءانثأو.ايكرتجاتنإقوفيكوكركبرق
.ةلئسألابيمراوهيتشأ

دعب.خيراتلايفةرزجمعظفأتدهشيتلاةجبلحنميمراوهيتشأ
يفريتسجاملاةساردلثعبلاماظنهلسرأ،دادغبيفلورتبلاةسدنهسردنأ
يتشأناك.يدروكبلاطلةبسنلابًادجًايئانثتساًارمأاذهناك.ارتلكنإ
نأنودنمطفنلاعاطقلخدهنكلو،ارتلكنإيفثعبللًاضهانمًايدروك
ًاريزولمعلاأدبو،2003ماعقارعلاناتسدروكىلإداع.ةسايسلابلخدتي
.ليبرأةموكحيفلورتبلل

لوحةلصفمتامولعمةرقنأوليبرأنيبقيرطلاىلعيتشأيناطعأ
نوزخملانأينربخأو.يعيبطلازاغلاولورتبلانمقارعلاناتسدروكنوزخم
ًائيشيواسيالكوكركنوزخمنأةجردىلإريبكناتسدروكيفركبلا
تاحاسلاكلتيفًاركابرامثتساللنوردابيسنيذلانأيلحرشو.هبناجب
قفوريسترومألاهذه":لاق.ًالبقتسمىربكةيجيتارتسابساكمنوققحيس
بعشنحنسلجيًاركابيتأينم/firstcom-firstservebasisأدبم
ريثكهنإ.زاغلاولورتبلانممخضرحبقوفحبسنو،نييالم5-4هدادعت
نماكلايعيبطلازاغلاولورتبللةميقالو.لورتبلابرشننل.انيلعًادج
.ةيولوألامكل،عبطلابو.قيقشوراجبعشو،ىربكةلودمتنأ.ضرألاتحت
.ً"اعمهعيبنوهعّنصنوهجتننوهجرختسنلاولاعت



ةيكرتلاطفنلاةكرش/TPAO"ءاربخضعبةرئاطلايفانعمناك
تامولعمتيقلت.ليبسدمحمعمنولمعينيذلانيقباسلا"ةلفغملاةمهاسملا
.ةرفسلاكلتيف–ةريصقةرتفدعباهتيسن–زاغلاولورتبلالوحةريثك

"ةديرجلاهتبتكيتلايتالاقممهأنمةدحاويمراوهيتشأينمهلأ
Referans"لاقملايفامعملأو.2007ماععلطميفاذهناك.ةيداصتقالا

ةلفغملاةمهاسملاةيكرتلالورتبلاةكرشبقارعلالامشىلإ":ناونعلاوه
."ةيكرتلاةحلسملاتاوقلابسيلو

ةرتفدعب.دحاولّوطمثيدحيفبستكتالةربخلانأدكؤملانم
يتشأنمهتفرعاممًاريبكًامسقُتيسنليبرأنميتدوعنمةريصق
يف–انأويمراوهيتشأ–لباقتنانأدباننأمهملا.يتلاقميفهتمدختساو
اهمظنيتلا"قارعلالامشوايكرتةودن"يف.لوبنطسايفةدعابتمريغتارتف
يمراوهيتشأنمتبلط"AtlanticCouncil"ىعدييكيرمأتاساردزكرم
تاقالعةماقإنعهيفعفادراحثيدحدعباهركذيتلاماقرألاليجست
نمرخآلابناجلاىلإًاسلاجناكو.ةريغصةقروىلعناريجلانيبةقيثو
.ةلواطلا

اذهيفيماروهيتشأنممهأملاعلايفريبخدجوينأنكميال
ىلعبتكً.اددجمًابوتكمهايإيناطعأيذلاباوجلادقفأملو.عوضوملا
:يتآلاةقرولا

زاغلانماهكالهتساوً.ايمويليمرب500،000:طفنلانمايكرتكالهتسا"
ً.ايونسبعكمرتمرايلم36يعيبطلا

زاغلانمو،ليمربرايلم45:طفنلانمقارعلاناتسدروكنوزخم
.بعكمرتم6000يعيبطلا

ً)ايموي(لورتبلانمقارعلاناتسدروكجاتنإ
2009..........100،000
2010..........300،000
2011..........500،000
2012..........750،000
2013..........1،000،000

ديلوتنكمينكلو،دعبيعيبطلازاغلاريدصتلةيتحتةينبةمثتسيل
."بعكمرتمرايلم70-60ريدصتلةيناكمإ

،ناتسدروكنمايكرتليجيتارتسالانوزخملاةلوهسبحضوتماقرألاهذه
.لوغهللادبعهكردأيذلاو



ناملربنمماعلايأرلليمراوهيتشأنلعأ،2011لوليأ21يف(
نيتنثايفجاتنإلاقحتحنُميتلاةيبنجألاتاكرشلاءامسأناتسدروكميلقإ
ليمربرايلم45ميلقإلانوزخمنأفرعنانتب":لاق.ةيطفنةقطنمنيعبرأو
تايقافتالالضفبيعيبطلازاغلانمبعكمرتمتانويليرت6-3طفنلانم
يمراوهيتشأاهركذيتلاتامولعملا."ناتسدروكميلقإةرادإاهتدقعيتلا
.)تاونسةدعلبقيلهلاقامعمقباطتت

ناتسدروكوقارعلاوحنمدقتتتأدبف،تايطعملاهذهايكرتتكردأ
دقعلانمًارابتعا؛"ةيداصتقاوةيجيتارتساةيولوأ"لتحتلةوطخةوطخقارعلا
.ةثلاثلاةيفلألللوألا

يذلاهاجتالايفريسيخيراتلاأدب،ريخأتلاوتابذبذتلانممغرلاىلع
نأدقتعأ،ةجيتنلاهذهعمو.قارعلادروكوايكرتنيبهتبغروهتروصت
.دروكللةبسنلابحتفتسةلئافتموةديدجةحفص

ً.اضيأايكرتلًاديجنوكيسدروكللديجوهام،ييأرب



ىلعصاخشألانمةعومجمنيبيرسقافتاىوستسيلةرماؤملا
.بعشلامامأاهبحوبلاىلعنوؤرجيالةسايس

نيوتكرام
ةرطابألاوىرخألاتاموكحلادضحافكللرطضتالمويلاتاموكح

ططخبلقتيتلاةيرسلامهتايعمجدضلب،طقفنيرخآلاءارزولاوكولملاو
ً.اضيأبقعىلعًاسأرةريخألاةظحللايفاهلكتاموكحلا

1876،ارتلكنإءارزوسيئر،يليئارزدنيماجنب
اهءانثأتلواح،2003ماعبرحلاجراخاهسفنايكرتتعضونأدعب

دضينامكرتلافرطلااهدييأتبقيقحتلاةليحتسمقارعلاوحنةسايسءانب
ةيدروكلاةيضقلارارقىلعنيرطيسملاركسعلارايخاذهناك.دروكلا
.ةينمألاةيحانللةيولوأيطعييذلالازوأتوغروتةافودعبقارعلاو
ضوخلنامكرتلاريضحتبةفلكملاةيركسعلاةدحولاتناكةصاخلاتاوقلا
ةرتفبلازوأتوغروتةافودعبنامكرتلافلميطعأ.دروكللةضهانمةسايس
.ةصاخلاتاوقللًامامتدنسأمث،ةيموقلاتارباخمللةريصق



ةسايسو.ديدجلاقارعلاعقاويفدروكللةيداعمةسايسجهنليحتسي
ةيكيرمألاةدحتملاتايالولاعمتافالخىلإتدأهذهةليحتسملاايكرت
تاوقلازكرمنييكيرمألادونجلاةمهادمةيضقتناكو.قارعلايفةميقملا
مويفداصملايكيرمألالالقتسالاىركذيفةيناميلسلايفةيكرتلاةصاخلا
مهدايتقاو،كارتألاطابضلاسوؤرىلعسايكأعضوو،2003زومت4ةعمجلا
يكرتلافالخلاةورذمايأةدعمهزاجتحاو،دادغبىلإمث،ةيادبكوكركىلإ
.ةيضقلايفيكيرمألا

ناكيرمأللضهانملاروعشلاتدّعصوً،اعيظفًابضغةيضقلاتّدلو
ىلإةيكيرمألا–ةيكرتلاتاقالعلاتلزن.ةورذلاىلإسانلاىدلًالصأدوجوملا
.عاقلا

دونجلاعضونيذلاطابضلاالباقنيصخشلوأانأوكيفشترونلإ
اوقلطأنأدعبمهولقتعاوةيناميلسلايفمهسوؤرىلعسايكألانويكيرمألا

ثالثةدملهنماولقتعايذلاةيناميلسلازكرميفمهعمانثيدح.مهحارس
تاوقلاطابضريكفتةقيرطلوحةيفاكطويخسوؤريطعيًابيرقتتاعاس
قارعلاناتسدروكيفاهبنوموقياوناكيتلاةيلاعفلاو،كئلوأةيكرتلاةصاخلا
.2003ماع

زومت7يفبرحلادعبةرملوأقارعلاناتسدروكضرأانئطوامدنع
حالصىلإاهنمو،ليبرأىلإمثلصوملاىلإكوهد–وخازنمانربع،2003

نكميالةحاربيناتسدروكلايطارقميدلابزحلاةفايضراديفانلزنو،نيدلا
يفانقلطنا،زومتنمعساتلايف،نيمويدعب.برحلافورظيفاهليخت
،ناطلسةبيهلبجو،قجنسيوكو،ةوالقشربعةيناميلسلاىلإركابلاحابصلا
ميدقلاانقيدصةيدروكلاةموكحلاسيئرةيناميلسلايفيقتلنسانك.ناكودو
نممهرببانلصتاامدنع.ةرملوألمادصدعبامقارعيفحلاصمهرب
ذئنيحقارعلاناتسدروكيفتناكً.اروفمودقلاانمبلط،ةفايضلاراد
ةيناثلاو،ليبرأيفيناتسدروكلايطارقميدلابزحللامهادحإناتيدروكناتموكح
ماعناترادإلاتدحوتو.ةيناميلسلايفيناتسدروكلاينطولاداحتالابزحل

.ليبرأيفةدحاوةيدروكةرادإىلإلصوتلامتو،2006
ًاريبكًامسقىرأسيننأل؛ةيناميلسلاىلإيباهذءانثأيرعاشمتججأت

انبهذ،ةيناميلسلايف.نينسذنمديازتملايلوضفعبشأسو،ناتسدروكنم
هيفلزنأسيذلاو،قينألاديحولاةنيدملاقدنف؛سالابةيناميلسىلإةرشابم
فظوملانلق.حلاصمهربهيلإانهجودقو،ةديدعتارمدعباميف
.حلاصمهربةموكحلاسيئرةرايزلنومداقاننإلابقتسالا



يهتنيامدنعهربخنسو،انهاحيرتسا.عامتجاهيدلمهربروتكدلا"
اماذه."تامولعملاهذهامكغلبننأانمبلطو،امكراظتنابناك.عامتجالا
.حلاصمهربلطابترابتكمهنأكولمعييذلالابقتسالافظومهبانغلبأ

مل.عامتجالاءاهتنادعومنعانلأس،ةمولعملاهذهىلعانلوصحدعب
.نيتعاسوأةعاسرمتسينأنكميذإً،افورعمكلذنكي

،انطابضبلصتنل،لمعنودنمانهانسولجنمًالدب":رونلألتلق
."ةمالسلابمهتدوعىلعمهتئنهتبجاوبمقنلو

ىدمىلعةيضقلاهذهىوساهيفسيلونيمويلبقانفلخايكرتانكرت
نمانروبعدنعمهحارسقلطأدقةصاخلاتاوقلاطابضنأانفرع.مايأ
مهتيؤرنودنمةيناميلسلاةرداغمنإيسفنلتلق.ناتسدروكىلإروباخلا
.ةفاحصلاةنهميفرفُغيالأطخ

؟مهدجنسنيأنكلو،نسح
طابضناكيرمألادونجلامهاديذلاناكملانأانتفاحصيفانأرق

ةينامكرتلاةهبجلاةعاذإهيفدجوتيذلاهسفنوههيفةصاخلاتادحولا
.مهاندجو.مهدجنسفةيقارعلاةينامكرتلاةهبجلاةعاذإاندجواذإ.ةيقارعلا
ةينامكرتلاةهبجلالثمممامأانك،ةيناميلسلاانلوخدنمةعاسعبردعب
،هسفنءانبلايفمهنإانلليقف،طابضلانعانلأس.ةيناميلسلايفةيقارعلا
،يفلخلاقاقزلاوحنانففتلاو،انجرخ.يفلخلاقاقزلانملخدملانكلو
.ةمهادملاتمتفيكةفرعملةلواحميفانلوحاميفانتفلتو

ةصاخلاتاوقلانيبكرتشملاءانبلليفلخلابابلانمانلخدامدنع
نودتريونيسلاجصاخشأةدعانيأر،ةيقارعلاةينامكرتلاةهبجلاةعاذإو
يذلاباشلاطباضلازفق.زـنيجلايدتريمهضعبوةيركسعلاتالينافلا
."زيكنجذاتسأًالهسوالهأ":لاقو،مهدئاقهنأودبيو"نضيآدئارلا"هنوداني
لوحةريغصٍساركىلعانسلجو."ةمالسلاىلعهللًادمح":هلانلقو،انقناعت
.قيمعوليوطثيدحيفانضخو،طسولايفيلغييذلاياشلاقيربإ

ثدحتينأنضيآدئارلالواح.ثداحلاليصافتلوحًاريثكثدحتنمل
حالسلابمهقيفرلخدتةجيتنهمالكعباتيملهنكلو،تارمةدعكلذنع
ً.اضيأدئارهنأمهنيباميفمهثيدحنمانمهفدقو،وتللايكرتنممداقلا
دقتنا.قارعلاوحنايكرتةسايسو،ةماعلاةيسايسلاتاروطتلالوحانفقوت
دقفً.ادجٌفلتخمهداقتنانكلو،قارعلاهاجتةلودلاةسايس"نضيآدئارلا"
لامشوايكرتقرشبونجةقطنمنوفرعيمهنإةصاخلاتاوقلاطباضلاق
:لاق،همالكءانثأو،تاونسىدمىلعاهيفاوبراحمهنألًاربشًاربشقارعلا



."نامكرتلالمهتو،مزاللانمرثكأدروكلايباحتايكرت"
:هلأسأنأفاخهنأالولهراكفأحرشيفرثكأعسوتيسناكهلعل

الو،ةلودفظومهنأركذتو،هسفنىلعرطيس،اذل."؟ةلودلادقتنتله"
.عوضوملارّيغف،ةلودلاييرادإدقتنينأماقملاهبغلبي

ىلعتلهس"ريمدزوأ"يكرحلامسالالمحييذلاقيفشديقعلابيتفرعم
نيبدحأةفداصمنكمملاريغنم.ثيدحلايفًاقيمعصوغلانضيآدئارلا
نامكرتلاودروكلاوقارعلانعنوثدحتيوأنوبتكينيذلانيفقثملاباتكلا
ةفرعمينعتريمدزوأةفرعمف.ريمدزوأفرعيالايكرتيفقارعلالامشو
امدنعنضيآدئارلاحاترا.ىلوألاةيملاعلابرحلانابإقارعلالامشخيرات
.هحايتراةجيتنانثيدحيفانحتراً.اديجهلعفاموريمدزوأفرعأيننأهتربخأ

دئارلاىحوأ.يكرحمسا"نضيآدئارلا"مسانأًامامتحضاولانم
،هلىلعأًالاثمريمدزوأيكرحلامسالايذقيفشديقعلانمذختاهنأنضيآ
يفيموقلالاضنلاىوقلًالثممقارعلالامشىلإءاجدقريخألااذهناكو
نيذلازيلكنإلادضدروكلامظنو،زودناوريفهلًارقمسسأو،ايكرت
لالخنمرملازيلكنإلاريمدزوأقاذأو.لصوملاةيضقيفايكرتمهعراصت
.ايكرتىلإلصوملاةيالومضلهلمع

هنأهسفنيفىأرنضيآدئارلانأجاتنتسايلعبعصلانمنكيمل
."ريمدزوأ"رودبموقي

باسكإلجأنمزيلكنإلادضدروكلاضيرحتىلع"ريمدزوأ"لمع
يعسبيرختلنامكرتلامدختسيهنأدقتعأف،نضيآدئارلاامأ.لصوملاايكرت
،ةنسنينامثدعبهداقتعابسحدروكلانونضتحينيذلاناكيرمألاودروكلا
.ةفلتخمفورظيفو

ىرجامعهثيدحءانثأناكيرمألاركذبنجتيوهف،اذهبناجىلإ
هباشتيينابلاطلهفصو.مهعمثدحاملكةيلوؤسمينابلاطلّمحيو،هعم
ةحفاكموكردلاتارباخميسسؤمدحأفصوعمةشهدمةجردىلإ
ضماغلكشبلتقيذلا–ةصاخلاتاوقلانمناكًاضيأاذهو–باهرإلا
دئارلاناك.رفسرإمجدئارلامسابعقوملاهباتكيفينابلاطل1993ماع
نل":لوقهناسلنمتلفيوينابلاطمساركذاملكًابضغطيشتسينضيآ
الأنكمملاريغنم."مويتاذاذهىلعبساحيس،ارتلكنإلهتلامعبتلفي
ىلإدتمتيتلاينابلاطبيتاقالعو،عوضوملااذهيفييأربةفرعمىلعنوكي
ًاضيأمتنأ":لوقلانعىناوتينكيمل،اذهنممغرلاىلع.ةليوطتاونس
هنأبيحويناك،هثيدحءانثأو."زيلكنإلالجرينابلاطنأًاديجنوفرعت



."ةدكؤمةيتارباخمتامولعم"ىلإًادانتساملكتي
هاجتةيرصنعلاةحئاراهنمحوفتيتلانضيآدئارلاراكفأُتفرع

:هلتلق."؟ةيناميلسلاتدجوفيك":ينلأس.بيرغراوحلالخنمدروكلا
اهيفأطتيتلاىلوألاةرملايههذهو.دعبةعاسيئيجمىلعضمتمل"
،كوهدىلإوخازنمانلقتناروباخلانمانلوخددعب.قارعلالامشيامدق
ةيلوألايتيؤربسحو.انهىلإانئجمث،لصوملاربعليبرأىلإاهنمو
دئارلالاق."اهلضفأةيناميلسلايأ،هذهودبت،ةيدروكلاندمللةماعلاو
انبهذ.ينضهنأو.ً"ائيشامكيرأس،يعمايلاعت":فاضأمث."انلضفب":نضيآ
اذهمّدُقيله،انهىلإاذهانبلجنحن،لضفت":لاقو.مامحلاىلإًاعم
امف،مهديلاقتومهتاداعمهيدل.مهلانأسأدقل،ةقيقحلايف؟سانلاءالؤهل
."؟مهلرومألاهذهميدقتموزل

ةلمحملمجبو.يجنرفإلاضاحرمللةرواجملاةفاطشلاىلإريشيناك
تائمذنمرجحلابمهسفنأنوفظنيانهسانلاءالؤه":ليبقنمةيرخسلاب
تاوقلانأىلإريُشيناك"؟مهتاداعيفلخدتلابقحلاانيدلله.نينسلا
.ىودجنودنمقارعلادروكىلإةراضحلالقنبًارودبعلتةيكرتلاةصاخلا

لامشيفةلودلاةسايسىلعهضارتعانعنضيآدئارلاّربعدقو
."دروكلانمًالدبنامكرتلاىلعاندهجبصننأبجي":هلوقبقارعلا

؟ملعينم.رداغنوهعدوننأليبقىرخأةوفهبنضيآدئارلاعقو
ةجيتنةمدصلابروعشلامهنعففخأنأتدرأ.ةوفهتسيلوةلاسراهلعل
مكلثدحام":ًالئاقتأدبف،نييكيرمألاديىلعاهلاوضرعتيتلاةناهإلا
:تفضأمث."ىدسبهذيءيشالنأاوملعتنأوجرأ،ديكأتلابنزحم
ةجيتنايكرتيفبضغةفصاعتّبه.ايكرتيفانكةعاس48لبقنحن"
قيرفلاعمالإايكرتاهدهشتملةقيرطبمكعمسانلانماضتو،مكلاقتعا
ً:اروفيلعدّرف."ثلاثلازكرملاًاققحمملاعلاةلوطبنمداعامدنعينطولا
نمهلعفدقامبملعننحن،كشتنريبوغوضريبكلاانوخأانلملسي.فرعن"
."انلجأ

ًايدبمكشتنريبوغوضنع"ريبكلاانوخأ"نضيآدئارلالوقتبرغتسا
مليننكلو،هبايكرتيفثدحيذلاديرفلانماضتلاهطبرو،هنمًاصاخًابرق
وغوضنأيهةظحللاكلتيفيلاببترطخيتلاةركفلا.يبارغتسابحبأ
تارباخملالثم؛ةينمألاتاميظنتلاوةصاخلاتاوقلابةصاخةقالعهلكشتنريب
نيمهتملامهأكهمسازورببرغتسأملو.باهرإلاةحفاكموكردلاتارباخمو
تالوقملاهذهلضفبتاونسةدعدعبمكحلاماظنبلقلرمآتلاةيضقيف



.ةلوادتملا
ريبكلاهيخأل"ةصاخلاتاوقلاطباض"سايكألاةثداح"لاطبأمهأركش

يفيدايقلا)دلاخوبأ(يقيدصةحيصنيتركاذىلإىعدتسا"كشتنريبوغوض
.1973ماعتوريبترداغامدنعحتف

يفدهشتسادقو(ةيناثيقتلنالأنكمياننألعادولاانلدابتءانثأ
تاذدوعتس":يللاقً.ادعوينمذخأ،)1976ماعةينانبللاةيلهألابرحلا
نيذلاكقافرعميميظنتلالمعلاىلإةدوعلانمرذحا.ايكرتىلإموي
."!اذهبيندع.نجسلانماوجرخ

كلتةيضقتقلغأدقيننإو،كلذلعفيونأاليننإهلتلق
.يلاذهلوقةرورضبهروعشببسنعهتلأسيننكلو،يلإةبسنلابةمظنملا
نأينعياذهفامةيرسةمظنمتادايقتملكتاذإ.اوملكتمهنأل":ينباجأ
فرعتنأكنكميال،ةطرشلاعملمعتاهلعل.تهتنادقةمظنملاكلت
."اذه

اذإلعفأدقاذاميردأال.بيذعتللضرعتأملانأ":تلقوتضرتعا
نأعيطتسأال.مهنملضفأيننأبءاعدالاعيطتسأالو،بيذعتللتضرعت
."اهسفنراكفألامهكراشأالتنكنإىتح؛عوضوملااذهيفمهملظأ

تنكوليننإلقأملانأ،رظنا":ةيدجلانمديزمب)دلاخوبأ(عبات
ًالوؤسميرابتعاباذهكللوقأ.رخآٍرمأنعثدحتألب،تفرتعااملتنأ
ضرعتلادعبملكتنمانيدلًاضيأنحن.هرسأبملاعلااهفرعييتلاحتفيف
رداوكلاىلعبحسنيالرمألااذهنكلو.نييليئارسإلايديأىلعبيذعتلل
رسكهنإ؟بيذعتلاام.مكتمظنمفرعيملاعلايفدحأكانهسيل.ةيدايقلا
كلتىتحهتربتعااملوقتنأ؟هتجيتنيهام.فارتعالاوةيدسجلاةمواقملا
.كقافربيشتنأ،تومللتررطضاولىتحهبحوبتنلوً،اسدقمةظحللا
:ةطرشلاحرتقاوههزواجتيامنكلو؟فارتعالااذهنمربكأكانهله
نوديزيس؟لبقأال،ريثكاذه:لوقتسله.نآلانمًارابتعاانعملمعتس
ةجيتن.تفرتعاو،ًالصأترهنادقف.رمألاىضقُيسو،ًاليلقيئابرهكلارايتلاةوق
نكلو.كقافرنمتيشونمبءاعدالانمعيمجلافرعيس،لوألافارتعالا
ربتعتببسلااذهلً.ايّرسىقبيوهف؛فرُعينأنكميالةطرشلللمعلا
.ةيناثةمظنملاكلتعملمعلانكميالو،ةيهتنماهتداقفرتعايتلاةمظنملا
."ةمظنملاكلتتَعقونمديبفرعتنأنكميالكنأل

هريذحتنمةنسنيرشعدعبوً.ايئاهناذه)دلاخوبأ(ريذحتسنأمل
يلايتغابهطاسوأوكشتنريبوغوضأدبنيحًادبأهاسنأالأىلعهتركذتاذه



.ينابلاطولازوأنيبةقالعللتسسأامدنع؛ببسيأنودنمًايونعم
ءارويننأبيماهتاّدحىلإةحقولاهطاسوأوكشتنريبوغوضتاءارتفاتلصو
اذهرشنو،1973ماعيليئارسإلاناودعلايفيقافرمهنيبكارتأةينامثلتقم
مهلمعنمءزجكلمعلااذهمهناهتماو،عئاقولافيرحتبمهتراهم.ماهتالا
.هريذحتبقحىلع)دلاخوبأ(ناكمكيلناتبثيرذقلايتارباخملا

ناودعلايفمهتاويحاودقفنيذلانورخآلاكارتألاونازوغاروبنكس
دعب.ةرذقلاكشتنريبوغوضلاجرتامواسمةجيتنميخملاكلذيفيليئارسإلا
،ةملظملاةيضقلاةيفلخياغالوأكلمتفشك،ةثداحلاكلتنمةنسنيعبرأ
"امرصعاتأرما":ناونعبراضيابايوأعمكارتشالابباتكيفاهتبتكو
:)2011،لوبنطسا،ناجتاروشنم(

انأو،ةيزيلكنإلاملكتيمهدحأناك.لاجرلانمًايأفرعأنكأمل"
يفًايركسعًابيردتانقافرىقلتيسً.امامتًاحضاوضرعلاناك.لاقياممجرتأ
مامأاننأتكردأ.ايناملأيفةيباهرإتايلمعبمهتكراشملباقمميخملا
يفلداجتنانأدب.هذهكةطخلخدننلاننإتلق...دوسألالوليأةعومجم
انأو،ديدجلاركسعملاكلذىلإبهذيساروبنأودبي...ةيكرتلاباننيبام
وههيلإمهباهذرّرقتيذلاميخملا...اناقيرطقرتفا.توريبيفىقبأس
يقيدصيللاق.ماشلاسلبارطنمبيرقلائطاشلاىلعدرابلارهنميخم
وهو،ةهيبشتامظنمودوسألالوليأةرطيستحتميخملانإ)دلاخوبأ(
درابلارهنميخمىلإباهذلانوضراعيقافرلاةيقبواروبناك..ً.انمآسيل
يأيفناودعلضرعتينأنكميو،نمآريغميخملااذهنإ،هيأرب.ةدشب
)245-243ص(."...ةظحل

.)دلاخوبأ(ىلإياغالوأكلمونازوغاروبتفّرعانأ
)دلاخوبأ(حتفديهشلطبلاينيطسلفلايقيدصلركشلابنيدمانأ

نيدمقارعلاناتسدروكةيناميلسيفةصاخلاتاوقلاطباضو،يرمعلاوط
."كشتنريبوغوضريبكلاهيخأل"ركشلاب

؛نضيآدئارلاعمراوحلااذهنمًابيرقتةنسدعب!اذهبرغأام
"كلنديآ"كشتنريبوغوضةلجمترشن،ةيناميلسلايفةصاخلاتاوقلاطباض
ناونعةروصلاعمو.ىرخأةرم2004زومت18يفاهفالغىلعيتروص
رادناشت":يعرفناونعهتحتو،"بآنمنيثالثلاوحنريخألابيترتلا":ضيرع
ًاروديبعللوحةهفاتةياكحلاقملايوري."CIAةيلمعيفةمدخيبص
تاوقلايف"نييلامكلانييموقلا"ةداقلاطابضلاةلاحإةيلمعيفCIAمساب
30يفمتتسيتلاتالقنتلاوتايقرتلاةيلمعيفدعاقتلاىلإةيكرتلاةحلسملا



اميفمهؤامسأردصتتسنيذلاطابضلاضعبليحأ،كاذبآ30يف.بآ
ماعلادئاقلالثم؛دعاقتلاىلإمكحلاماظنبلقةلواحمةيضقىوعددعب
قئاثولا.رخآلامهضعبمامأبابلاقلغأو،روغوأرإرنشلوأقيرفلاكردلل
؛2004ماعةلحرملوح2010-2007يماعنيبتفشُكيتلاتايطعملاو
داحتالايفةلماكلاايكرتةيوضعتاثحابملقيرطلاهيفحُتفيذلاماعلا
ليطعتلجأنمةديدعتالخادمباوماقمهنأتاونسدعبتنّيبيبوروألا
.ةلحرملاهذه

فانئتسابًارارق2004ناريزح1يفيناتسدروكلالامعلابزحذختا
ضبقلاءاقلإنابإ1999ماعاهفقوأدقناكنأدعبةيركسعلاتايلمعلا
.نالجوأهللادبعىلع

ىلإةبسنلابو،ايكرتىلإةبسنلابًاماهوًابيرغًاماع2004ماعناك
...مادصطاقسإو،هليكيرمألالالتحالاىلعماعرورمةفداصملًاضيأقارعلا

.رخآعوننميجذومنقيفلتوزازفتساةروكذملاةلجملافالغةصق
؟لعفأنأيغبنياذام
يفًاباشًايسامولبدناكنأذنمهفرعأ.لاصكوكزامنوسيلاببرطخ

.سيرابودادغبيفايكرتلًاريفسنيُعامدنعدعباميفانعمتجاو.ةيجراخلا
يماعنيبةيموقلاتارباخملاتاليكشتلًاراشتسملاصكوكزامنوسنيُع

–انعمتجا،سيرابيفريفسكةريخألاهتمهمنمهدعاقتدعب.1992-1998
ةرمأقبسألاةيجراخلاريزووكربناصمدزوأقباسلاةيجراخلاراشتسمووه
ترشتسا.ةليوطةرتفرمتساينويزفلتجمانربيف"يعابرك"–انأوياصنوغ
نوكأيكل،نكلو.دجلالمحمىلعرمألاذخآالأبينحصنف،لاصكوكزامنوس
ريزوفرعأتنك.هفرعأتنكاذإةيلخادلاريزوعجارأنأيلعًاعدار
.نيفصبينمدقتيناكو،ةيسايسلامولعلاةيلكنموصقآرداقلادبعةيلخادلا
هثدحألهيلإتبهذ.لازوأتوغروتدهعيفةيلخادللًاريزوناك،اذهريغ
بآ2يفنينثالامويانثدحت.اهذختأنأيغبنييتلاةينمألاتاءارجإلانع

ًادجبيرقناكميفًادقعنمايلعلاةيركسعلاىروشلاعامتجاناك.2004
،ناغوضرأبيطةموكحلاسيئرةسائربةيلخادلاريزويئاقلناكمنم
اميفمهيلعضبقيسنيذلاةيركسعلاىوقلاةداقةلاحإبعامتجالاىهتناو
.ةمكاحملاىلإ،مكحلاماظنبلقةلواحميفدعب

رداقلادبعهيلإينهّجوريبكينمألوؤسمنمتفرع،مويلاكلذيف
ذفنتيتلايونعملالايتغالاوقيفلتلاتايلمعءاروفقتيتلاةهجلاوصقآ
عمنودقاعتممهنإ":ينباجأ."؟نم":هتلأسامدنعو.تاونسذنميدض



."باهرإلاةحفاكموكردلاتارباخم
ذنميلابلغشتيتلا"ةقيمعلاةلودلا"و"ةيركسعلاتارباخملا"ميهافم

.يداملكشبترولبتتاونس
.دكأتلالجأنم."؟نم":تلق
."باهرإلاةحفاكموكردلاتارباخمعمنودقاعتم"
يلعرمآتلاويديدهتنيبةقالعدوجويقطنملانم،ةقيقحلايف

ىصحتالدادعألتقباهمساطبترييتلاباهرإلاةحفاكموكردلاتارباخمو
تارباخم.تاينيعستلايفنيلعافلاةلوهجمتايلمعيفدروكلاانينطاومنم
امهنيبدحلانوكيالأنكمي...ةصاخلاتاوقلاوأباهرإلاةحفاكموكردلا
.نييندملانحنانلًاموهفم

تفشك.مكحلاماظنبلقةيضقيفامهنيبكرتشملالماعلارهظ
تارباخمنأب2007ماع"نوكينغرأ"ةامسملاويركسعلابالقنالاةلواحم
ديدهتلةيسايسلا–ةيجولويديألاتارقملايهباهرإلاةحفاكموكردلا
.انلاثمأ

بيرختب"ًارودمتبعلو،ةيدروكلاةيضقلابنيمتهملانممتنكاذإ
تارباخمديدهتنماوشهُدتالأمكيلعف،"تامرحملارسك"وأ"تاظوفحملا
.امهلًافدهمكلعجو،مكلةصاخلاتاوقلاوأباهرإلاةحفاكموكردلا

تأرق،ةضحملاةفداصملابو)2010زومت28(رطسألاهذهيتباتكموي
عمملوهكوتسيفلَزُدةشنهترجأراوحةيثالثنمةريخألاةقلحلانومضم
يفيناتسدروكلالامعلابزحلثممةفصبرهتشايذلامرضلينيسحيماحملا
ةلواحميففدُهتساهنإىتحو،نالجوأهللادبععمفلتخاو،ابوروأ
نمًادجًابيرقناكيذلامرضلينيسحثدحت،ةليوطتاونسدعب.لايتغا
ىلعهيضراعمنميناتسدروكلالامعلابزحدئاقّصلختةقيرطنعنالجوأ
:يلاتلاوحنلا

مهنأىلععاقبلايفصاخشألانمةعومجمىلعرانلااوقلطأ..."
يفًارودكشتنريبوغوضبعل.ثثجلاتائمنودجتسوعاقبلااورفحا.ءالمع
عمًادجًافيطلناكو،عاقبلاركسعمىلإكشتنريبءاج.كلتةلامعلاتاماهتا
ركسعميفءالمعةمث":2000ماعوحنةلجميفبتكو،داعمث.نالجوأ
."...مهيلعرانلاقالطإكشوىلعًاصخش12كانهناكو،"عاقبلا

...ةيناميلسلاىلإدعنل
مهربىلإانبهذو،هقافرونضيآدئارلاانعدو،كاذ2004زومت9يف

ىدمىلعةيناميلسلايفانرثأداجيإمدعنمًاشهدنممهربناك.حلاص



ينباجأ"سايكألاةيضق"نعةيناميلسلاةموكحسيئرتلأسامدنعو.تاعاس
.ةلطعيأ،ةعمجمويناك.ةيناميلسلاجراخمويلاكلذيفتنك":ًالئاق
نمةرخأتمةعاسيفةيناميلسلاىلإتدع.ناكوديفسرعىلإُتبهذ
ةيركسعلاتارايسلانمريبكددعدوجويرظنتفل،يتدوعدنعو.ليللا
تفرع.وهامفرعأمليننكلو،ثدحدقامًائيشنأتمهف.ةيكيرمألا
مايألايفناكيرمألادونجلانأرهظياذهمهربحرش."دعباميفرمألاب
.هولعفينأنوديرياميفدروكلامهءافلحاوعجاريمللالتحاللىلوألا

يفسايكألاةيضق"نعرهشأدعبينابلاطلالجتلأسامدنعو
نمكتيتلاةقيقحلاام.ثداحلاىلعتقولانمريثكلارم":"ةيناميلسلا
راذآنملوألاةركذملنويكيرمألامقتنا":راصتخابباجأ."؟ةيضقلاءارو
."رخآءيشكانهسيل.]11[

ةيناميلسلايفسايكألاةيضقلطبيكرتلادئارلاةعانقينابلاطللقنأمل
غلبأنموههنأبةعانقىلعكارتألاملظللنيضرعتملانإهللقأمل.هقحب
.مهنع

يسايسلاسوماقلايفةدراولاةيضقلافلخنماكلاضومغلافشُكيمل
.تقويأيف"ةيناميلسلايفسايكألاثداح"مسابيكرتلا

تامولعمّنإ،ةيضقلالوحةيكيرمألارداصملاهتبّرسامبسحب
عضومتنيذلاةيكرتلاةصاخلاتاوقلارصانعريضحتنعاهتلصوةيتارباخم
دادغبىلإاهنمو،كوكركىلإةيناميلسلانماوذخأومهسوؤريفسايكأ
.ىفطصمنمحرلادبعديدجلايدروكلاكوكركظفاحمللايتغاةيلمعل

دبعكوكركظفاحمىلإُتفرعت،ةيضقلاىلعتاونسثالثرورمدعب
ةيلارديفلا":ناونعبةيقدنبلاوديلةريزجيفدقعرمتؤميفىفطصمنمحرلا
بهاذملانمنييقارعلانيلوؤسملاونييناملربلانمريثكلاهرضحو،"ةيقارعلا
بذهملجرهنإ.هيلإتيعدومايأةرشعماد؛اهلكةيسايسلابازحألاو
ثالثلوانتنو،وديليفريديفءاسملاىلإحابصلانمعمتجنانك.قينأو
روعشبو.ةيقدنبلاطيحميفمظنتيتلاتالوجلابكراشنوً،اعمماعطتابجو
:ينباجأف،ةيضقلانعهتلأسهعماهتروطيتلاةقادصلاءارجنمةقثلاب
دعتلايتغاةيلمعنأبةيتارباخمتامولعماوقلتمهنأنويكيرمألاينغلبأ"
."عوضوملالوحرخآًائيشفرعأملو.ةيلمعلااوطبحأمهنأو،يل

ناريماكنم"ةيناميلسلايفسايكألاةيضق"لوحاهانذخأةمولعممهأ
ةمولعملادكأدقو،كوكركوةيناميلسلادعبدادغبىلإانباهذدنعيغادةرق
.ينازربدوعسم



ناريماكانؤاقلناك،برحلانابإةرملوألدادغبىلإانبهذامدنع
انلصو.يناتسدروكلايطارقميدلابزحلانمأةيامحتحتانك.ةراسةأجافم
بزحلاانلاهنمأةميدقاتويوتةرايسبكوكركقيرطنعدادغبىلإ
–ةايحلاجربقدنفيفانلزنو،رظنلاتفلتاليكليناتسدروكلايطارقميدلا
يطارقميدلابزحلازكرمتيثيح،ةداركلايحيف–نيرواجتمنيقدنفدحأ
نابإديدجلاقارعلاىوقزكارمنعةبيرغدادغبتلازام.يناتسدروكلا
ةايحلاجربيقدنفليوحتمت.ةنيدملايفدعبرقتستملو،ةرشابمبرحلا
ةرقناريماكناك.يناتسدروكلايطارقميدلابزحللماعرقمىلإدابدنسلاو
انلباقت.ندنليفةليوطةرتفشاعنأدعبدادغبىلإوتلللصودقيغاد
.قدنفلايف

انصوغءانثأ"ةيناميلسلايفسايكألاةيضق"ىلإعوضوملالصوامدنع
يفحصىقتلا:ةبيرغةمولعميغادةرقانيلإلقن،قيمعيسايسثيدحيف
ديقعلاىطعأو،ليافيامديقعلاكوكركيفةيكيرمألاتاوقلادئاقيزيلكنإ
دقعلدعتسيناكدقفً.ادجةماهتامولعميزيلكنإلايفحصلاليافيام
ةلدألانعهيفنلعيسذإ؛هلةيكرتلاتاماهتالاىلعدريليفحصرمتؤم
بجومبرمتؤملاىغلأهنكلو،ةيكرتلاةصاخلاتاوقلانيدتيتلاةسوململا
ً.اريثكقياضتو،نطنشاونمةمداقلارماوألا

لايتغالدادعإلايأ–ةيناميلسلاةثداحنإ،ليافيامديقعلابسحب
تاوقلااهيفلخدتتيتلاةثلاثلاةثداحلاةقيقحلايفيه–كوكركظفاحم
تفقوأذإ.نييرخألانيتثداحلانمةدحاومالعإلادروأو.ةيكرتلاةصاخلا
ةرداصمتمتو،كوكركلخدميفةيكرتلاةصاخلاتاوقلاطابضنمةعومجم
دقو،نامكرتلاىلإاهنولقنياوناكيتلا،ةرايسلاقودنصيفةدوجوملاةحلسألا
دقف،لايتغالاةيلمعبةقلعتملاىرخألاةثداحلاامأ.ةثداحلاهذهمالعإلاعاذأ
تاقالعلابرختساهنأ"ةجحبينازربدوعسمءاجرةجيتناهيلعرتستلاّمت
."ايكرتعم

كوكركيفهاقتلايذلايزيلكنإلايفحصللليافيامديقعلاىوردقو
هئاغلإىلإهرارطضاالول؛يفحصلارمتؤملايفهلكاذهبيلديسناكهنأ
.نطنشاورماوأبجومب

نماهذخأدقل.هتامولعمردصمنعيغادةرقناريماكانلأس
يفحصلاكلذىلإانفرعينأناريماكانيلعضرعو.يزيلكنإلايفحصلا
.دادغبيفلازيالناكهنألكلذاندرأاذإيزيلكنإلا

تامولعملالكهيدليذلاينازربدوعسمنأل؛ةرورضةمثتسيل،نكلو



يطارقميدلابزحلاولوؤسمانناذآبسمه.دادغبىلإيتأيس)تاءاعدالاوأ(
ةيصخشنيرشعوسمخنمفلؤملامكحلاسلجمعامتجانأبيناتسدروكلا
مداقينازربدوعسم،ببسلااذهلو.)2003زومت13(يلاتلامويلايفدقعيس
فرعيمايأذنم.دادغبيفيخيراتلامويلااذهدهشننأانيلعو،دادغبىلإ
.طبضلابهخيراتةيرسىلعظفاحينكلوً،اعامتجادقعيسمكحلاسلجمنأ

يتلاةيسايسلاهبازحأو،ةيموقلاهتاعومجمو،قارعلابهاذمتلكش
ًافلؤمًاسلجمنوينيدلاهتداقو،هرئاشعءاسؤرو،نلعلاىلإرسلانمتجرخ
كئلوأدحأينازربدوعسمو،عيمجلانولثميةيصخشنيرشعوةسمخنم
.نيرشعلاوةسمخلا

ميقنيذلاقدنفلايفلزنو،ءاسملاةبارقينازربدوعسمءاج،لعفلاب
.نيدلاحالصيفلوألاانئاقلدعبعوبسألالخةيناثلاةرمللهانيقتلا.هيف
ةبخنعمعمتجاامدنعوً.اصاخًامامتها–انأوكيفشترونلإ–انوحنىدبأ
وحنتينحنا،ةسلجلاءانثأ.هبناجبانسلجأريخألاقباطلايفديدجلاقارعلا
ناكيتلاةيكرتلاةصاخلاتادحولابةقلعتملاتامولعملانعهتلأسو،هنذأ
.هاغلأيذلايفحصلارمتؤملايفاهبيلديسليافيامديقعلا

يتلاةيضقلاىلعرتستلللخدتنموهله؟ةحيحصيهله
؟اهبتماقدقةيكرتلاةصاخلاتاوقلانأليافيامديقعلايعدي

كانه؟نولأستاهنميأنع":لاؤسبدرو،ينازربدوعسممستبا
."...ةدحاوسيلو،عونلااذهنمناتثداح

ةصاخلاتاوقلااهيلعفرشتيتلاةيقارعلاةينامكرتلاةهبجلازكرمناك
كلتيفاهدئاقناك.ةينامكرتلاةهبجلاةداقَّريُغيامًاريثكو.ليبرأيفةيكرتلا
ةيصوصخليبرأل.ثعبلابزحلًاربخمناكهنإلاقييذلااغآناعنصءانثألا
امكليبرأيفدروكلانعنامكرتلازييمتنكميالذإ؛كوكركنعةفلتخم
دروكللنكمياذل،دَّركتليبرأنامكرتنمًامسقنأل.كوكركيفلاحلاوه
.ةلوهسبينامكرتلاميظنتلاىلإاوللستينأ

ةهبجلليذيفنتلاسلجملاءاضعأنمنينثاّنإينازربدوعسملاق
يطارقميدلابزحلليتارباخملاميظنتلاىلإنايمتنيةيقارعلاةينامكرتلا
ةيبيرختةيلمعلوحتامولعمىلعناصخشلاناذهلصحو،يناتسدروكلا
ةيلمعلايهأ،ىرت.ةيلمعلاطابحإمتو،ةيقارعلاةينامكرتلاةهبجلااهذفنتس
؟ليافيامديقعلااهدصقيتلااهسفن

ةهبجلاوةيكرتلاةصاخلاتاوقلانيبلصفلاًالهسسيل،عبطلاب
.هذهكعاضوأيفةيقارعلاةينامكرتلا



ضعببناكيرمألاغلبأهنأهتافرصتوينازربدوعسممالكنممهُفي
حبيملام.مالعإلاىلإاهنمٌمسقلصيملو،ةيرسلاكارتألادونجلاتاطاشن
ناتسدروكيفيكرتلايركسعلادوجولانمهجاعزناوهكاذانئاقليفهب
يتلانييكيرمألانييسامولبدلاتالسارملالخنماذهرهظدقو.قارعلا
.تاونسدعبسكيليكيويفاهنعفشُك

تربورةرقنأيفةيكيرمألاةرافسلايراشتسمريبكةلاسرنمضتت
يناثلانوناك8-7خيراتبةرقنأيفينازربدوعسمتاثحابمدعبةشتود

ً:ابيرغًامييقتوتامولعمبرحلاليبق2003
فلاحتلانمءزجكىتحقارعلالامشىلإكارتألاءيجم:ينازربلاق"

ينازربمدقو.فورظلاتناكامهمًايذؤمنوكيسةدحتملاتايالولاةدايقب
نيبرانلاقالطإفقوةبقارمل1997ماعةلكشملاةوقلا(نييلودلانيبقارملا
ناكنيذلا)يناتسدروكلاينطولاداحتالاويناتسدروكلايطارقميدلابزحلا
امبةحارصبمكربخأس.هلوقديريامىلإةراشإللًاجذومنمهتعيلطيفكارتألا
اننيبةطاسولاادعامءيشلكتلعفدقل.هبموقتةبقارملاةوقتناك
،اهتبردوةيقارعلاةينامكرتلاةهبجلاتحلس.يناتسدروكلاينطولاداحتالانيبو
الو.لايتغاتايلمعتربداهنإىتحو،تاردخموةيخيراتًاراثآتبّرهو
هليدنمينازربىوط...تائمةدعاهدادعتو.ناكميأىلإاهرصانعبهذي
تاوقةيكرتلاتاوقلادعُتس.حضاويفقومانأ:ةججأتمرعاشمبعباتو،هديب
يونتالايكرتنأل؛فلاحتتاوقنمًاءزجوأاهدحوتناكأءاوسلالتحا
فدهنعفلتخميكرتلايركسعلادوجولافده.باهذلاوناكملاكرت
ينازربلاقدقو...ةدحتملاةكلمملاوةدحتملاتايالولانمنيمداقلانيرِّرحملا
.ةديدعتارمةيكرتلاتاوقلالوخدمدعهلاونمضنييكيرمألانيلوؤسملانإ
26،فرط(."...!انهمهدوجونمنيرورسمنوكننلديكأتلابنحن:لاقو
)13ص،ةيكرتلاقئاثولا،سكيليكيو،2011بآ

نمقارعلاىلإٍدونجلاسرإلناططختارتلكنإوةدحتملاتايالولاتناك
ةلوليحلالجأنمفايكرتامأ.دادغبيفنيسحمادصماظنطاقسإلجأ
بزحةبراحملعقومذاختاو،قارعلالامشيفيدروكنايكءاشنإنود
...ةيدروكلاةرطيسلاتحتكوكركلوخدعنمو،يناتسدروكلالامعلا

يفةقباطتمريغقارعلاةيضقلوتانلاءافلحةيؤرّنإ،ظحالموهامك
.مهنيبام

ةهبجلاعمًامامتةجمدنملاةيكرتلاةصاخلاتاوقلاّنإ،ةجيتنلابو
رمألااذهتطعأو،دروكلادضنامكرتلاةقروبعلتتأدبةيقارعلاةينامكرتلا



ىدمىلعترمتسايتلاقارعلابرحنمةيلاتلامايألالالخةيولوألا
.مادصماظنطاقسإبتهتناو2003ماعنمناسينوراذآيرهش

نمةيركسعلاديلااهريدتيتلاقارعلايفايكرتةسايسيههذه
عمايكرتةسايس"يه،رخآريبعتبوأً،ارايعماهلعضتوأاهيمستنأنود
ةيامحلواحتيتلاةدحتملاتايالولاةسايسعمضقانتياذهو."دروكلا
.ةرقتسمودبتيتلاةديحولاةقطنملا؛قارعلالامشيفرارقتسالا

اهروصتيتلادروكلاوحنةسايسلاعمًامامتسكاعتتةسايسلاهذهو
.اهقبطينأدارأولازوأ

شيجلااهمدختسييتلاةيقارعلاةينامكرتلاةهبجلليسايسفقوملك
ةينامكرتلاةهبجلاايكرتيفمالعإلازُربيو.ناكرألاةدايقهيلمتةيفيظوةادأك
ةهبجلاتضراع.ىربكةغلابمبدروكلاةهجاوميفةوقاهرابتعابةيقارعلا
روتسدلايفنامكرتلارابتعاتبلطو،قارعلايفةيلارديفلاةيقارعلاةينامكرتلا
ًامقراومدقو.دروكلاوبرعلالثمقارعللةسسؤملارصانعلانميقارعلا
.دروكلامقرنمًابيرقمهدادعتل

ةينامكرتلاةهبجلاتلصح،2005ماعترجةيقارعتاباختنالوأيفو
ًاببستناكةجيتنلاهذه.ةعيظفةميزهةققحم؛ةئاملابدحاوىلعةيقارعلا
دادعتو،ةيقارعلاةينامكرتلاةهبجلاليثمتىدملوحةريبككوكشّدلوتل
.يقيقحلانامكرتلا

هتعقوأامو،تاباختنالايفةيقارعلاةينامكرتلاةهبجلالشفىلإُترشأ
روتكدلابلطىلعءانبهتبتكريرقتيفةينامكرتلاةيضقلايفىذأنم
ماعنامكرتلانوؤشلةيقارعلاةيروهمجلاسيئرراشتسمهتفصبنالسرأرفظم

:روطسلاهذهيف2006
وأًايثالثًاماسقنادجنقارعلانامكرتلةيميظنتلاةلاحلاضارعتسادنع"

نيبحوضوبيوينبلاينامكرتلاماسقنالارهظ.اذهنمرثكأىتحوًايعابر
لوألانوناك12و2005يناثلانوناك25تاباختنالالخنمةنسلاوةعيشلا

2005.
اهتاوصأنامكرتلافصنةبارقلكشتيتلاةيعيشلاةدعاقلاطعتمل

اهتطعألب،ةيموقةدعاقتاذودبتيتلاةيقارعلاةينامكرتلاةهبجلل
ًامسقنأنيبتو.)SCIRI(ةيبهذملاةدعاقلايذدحتملايقارعلافلاحتلل
ليبرأيفةصاخ،يدروكلافلاحتلاىلإبهذةنسلانامكرتلاتاوصأنم
.نامكرتلليموقلازكرملا؛كوكركو

اهمعدتواهءاروايكرتفقتيتلاةيقارعلاةينامكرتلاةهبجلالشف



ضفخنا.نامكرتللىربكلمأةبيخبّبسيقارعلالخادلاوملاعلايفةلوبقملاو
تاباختنايف94،480نمقارعلامومعيفةينامكرتلاةهبجلاتاوصأعومجم
ددعلانإيأ،لوألانوناك15تاباختنايف87،993ىلإيناثلانوناك30
نود،قارعلايفتاوصألاعومجمنم%0.72ينعياذهو،88،000يبيرقتلا
.ةئاملابدحاولا

ينامكرتلادوجولاتاذكوكركةظفاحميفةهبجلاتاوصأددعضفخنا
.ةريخألاتاباختنالايف63،658ىلإيناثلانوناك30يف65،614نمربكألا
دودحيفًادوجورهُظتكوكركيفىتحةيقارعلاةينامكرتلاةهبجلانإيأ

10%.
رشعدحأ)2005لوألانوناك(ةريخألاةيقارعلاتاباختنالايفكراش

ةبسنرابتعالانيعبتذخأاذإ.%70ةبسنزواجتينعياذهو،بخاننويلم
نإف،قارعلايفتايموقلادادعتنعةركفنيوكتلتاباختنالابةكراشملا
ةعيدخفشكتالتاباختنالايفنامكرتلااهيلعلصحيتلا%0.72ةبسن
ً.اضيأًايبلسًاعابطنايطعتلب،بسحفمهدادعأ

ةينامكرتلاةهبجلاةلظمتحتعامتجاللنامكرتلاةوعدنإ،ببسلااذهل
ىلعًابلسنارثؤينامكرتللةيسايسةلثمماهرابتعابةهبجلاميدقتوةيقارعلا
."مهبةصاخلاةيروتسدلاتانامضلاقيبطتيفمهنافعضيو،نامكرتلاقوقح

ينعتهتياهنو2005ماععلطميفترجيتلاةيقارعلاتاباختنالا
دروكلاءادعىلعةدمتعملاركسعلاهيجوتبقارعلاوحنايكرتةسايسسالفإ
،دروكلاىلعرثؤتملةسايسلاهذهنأمغرو.ةيقارعلاةينامكرتلاةهبجلاربع
.نامكرتللةيساسألاحلاصملاتذآدقف

لوحايكرتيفكوكشلاتّوق2005ماعلةيقارعلاتاباختنالاجئاتن
ةلادعلابزحتبسكأهسفنتقولايفو،ةيقارعلاةينامكرتلاةهبجلاليثمت
.قارعلاةسايسىلعًايجيردتهديعضولةيعورشمةيمنتلاو

ةماعلاناكرألادينمةيقارعلاةينامكرتلاةهبجلاىلعفارشإلابحُس
بزحأدبو.لوغهللادبعةسائربةيجراخلاةرازوىلإلُقنو،2006ماع
ىلعةمئاقلاو،1993ماعذنمةقبطملاةسايسلارييغتبةيمنتلاوةلادعلا
.قارعلايفةيدروكةينبليكشتنودةلوليحلا

ماعدعبقارعلايفةيلعافلازيحتلخديتلاخيراتلاتايويحنإوأ
.دروكلاعماهتاقالعرييغتىلعايكرتتربجأ2003
.ةيكرتلاةيجراخلاةسايسلاقوفلوجيلازوأتوغروت"حبش"لعل



هرهظمرييغتناسنإلاعيطتسي.هرهظمبسيلوهرعاشمبصخشلافرعي
الإناسنإلايفرييغتنعثيدحلانكميال.هسفنوهىقبيو،ةريبكةبسنب
يتلاىؤرلاضعبىنبتناننإلوقلانكميو.هرعاشمرييغتلااذهلاطيامدنع
.انرعاشمبطبترتوأاهذفنننأانيونرومأيفانحاجنبمهاست

شتيفوغيبتزعايلع
أدبلمعمامتإيهفيخيراتروظنمنمقارعلابرحىلإرظنيامدنع

هذهو.وحنلااذهىلعرمألاىلإرظنأًاضيأانأ.لمتكيملو1991ماع
.يرظنةهجو

ةيؤرىلع1991ماعاهلكةيسايسلاهقاروألازوأتوغروتعضو
ماعمادصطوقسىلع–انأولازوأتوغروت–انزكر.نيسحمادصطوقس

.2003ماعىهتناوً،امامتطقسيملو،ماعلاكلذيفمزههنكلو،1991
.ةيناثلابرحلليتيؤرةيوازىلإ"يدروكلادعبلا"فيُضأ
سيلنكلوً،ادوجومناك؟1991ماعًادوجومهسفندعبلاناكامأ

...2003ماعهيلإلصويذلاىدملاىلإ



ةكارشو،دروكلامامأًايخيراتًاحاتفنا2003ماعبرحجئاتنيفتيأر
.ايكرتنيبومهنيبةيجيتارتسا

الأ؟قارعلايفدروكلامامأدهميبرحلاريغرخآقيرطةمثسيلأ
؟نوكينأنكمي

الو،مادصماظندوجوبًادوجومنكيمل.رخآقيرطةمثنكيمل
.نكيملو،نوكينأنكمي

لوبنطسايفانلثيدحءانثأينابلاطلالجىلعهذهيتركفتضرع
نأنودقتعتمتنك.برحلليدييأتببسدروكلامتنأ":تلق.2005ماع
ةرورضبتنمآانأو.دروكلاىلعًاديجنوكيسبرحلاهذهبمادصطاقسإ
وهامو.ايكرتدروكلديجقارعلادروكلديجوهام.برحلاهذهمعد
."ايكرتلًاديجنوكيسايكرتدروكلديج

ضعبههجوىلعًارهظم،بيجينأنودنمينابلاطيلإعمتسا
.تاصلقتلا

يذلاملاظلاثعبلاماظنوحنيبلسلايروعشنإ،ةقيقحلامتدرأاذإ
يأ؛دروكللمادصملظنماقلطنيملهلةداحلايتضراعمو،مادصهسأري
.دروكلابةقلعتمقالطنالاةطقننكتمل

توريبيفيدهملادبعلداععميثيداحأنمقارعلابيمامتهاأدب
تمعد.ةيقارعلا–ةيناريإلابرحلاعمزكرتو،هتسايسوقارعلاخيراتلوح
ةدايزنميلدبالناكو.يبلقلكنم1979ماعةيناريإلاةروثلا
اميهوةروثلاكلتىلعةيومدًابرحمادصَّنشنأدعبقارعلابمامتهالا
.فالآلاتائماهتيحضحاروماوعأةينامثتماداهقنخللوألااهماعيفتلاز

ةبسنلابةراثإةيخيراتلاثادحألارثكأنمةدحاوةيناريإلاةروثلاتناك
ًايقابودبيعمقوملظماظنانليجىلإةبسنلابلثميناريإهاشناك.انليجل
برحريثأتتحتاكيرمأوةيلايربمإلايضهانملكلثمتنكو.دبألاىلإ
وهيلاببرطخياملوأنإفيمامأناريإركذتامدنع،تاينيتسلايفمانتييف
ةقطنملايفةدحتملاتايالولايطرشرودبعلتيتلاةداحلاةيروتاتكيدلا
ىلإلّزعلاسانلانييالملوزنناكو.كافاسةبيهرلاةيتارباخملااهتمظنمو
ةينمألااهتاوقوريبكلاناريإشيجلمهيدحتو،1978ماعفيرخيفعراوشلا
.لاعفناللنيريثم

لوأ.قارعلليترايزلالخءالبركيفهتيأراميلتدكأناريإةروث
لبابوءالبركىلإتبهذ،1978ماعراذآيفتناكقارعلاىلإيلةرايز
يفيشيعلالخنمةعيشلالوحتامولعميدل.دحاوراهنةدمل)ةلحلا(



ةقطنمو،نانبلوهةيعيشةيبلغأيذدلبيفنيتنسةدملبيرقلايضاملا
رأمليننكلو.نانبلبونجوةيبونجلاتوريبةيحاضيهلماكلابةيعيش
ةبقلايذهحيرضونيسحلاانديسعماجيفهتيأريذلاكًارثؤمًادهشم
نوغرميو،لمنلاكنوعبنيءاسنوًالافطأسانلافالآناكدقف.ةيبهذلا
يفرعشتسيناك.نولصيو،نوعديو،نوكبيو،نيسحلاانديسحيرضبمههوجو
امدنع":يسفنلتلق.ةشهدمةيونعمةقاطبءالبركاياوزنمةيوازلك
يففوقولاعيطتسيدحأالف،يسايسفدهوحنهذهكةلئاهةقاطهجوتت
."اههجو

نم.نارهطوناريإعراوشيفءالبركدهشمتيأر،ةنسنملقأدعبو
ُتنك.اهفدهققحتنأهذهكةميظعةيبعشةكرحلدبال،يرظنةهجو
.رصتنتسةيناريإلاةروثلانأبًامامتًاقثاو

هتمظنموهاشلاماظنلنيضراعممهبابشتاونساوشاعنيذلالككانأ
دعب.انتقطنمبوعشلوراجلايناريإلابعشللتررسكافاسةيرسلاةينمألا
يف"يتيصخشءانب"ةرتفلالخو،ايكرتيفيركسعلا1971راذآ12بالقنا
نييناريإلانمريثكلاىلإتفرعت1973-1971يماعنيبةينيطسلفلاةكرحلا
ىقتلمتاينيعبسلايفةينيطسلفلاةكرحلاتناك.مهدلباوكرتنممنانبليف
راوثلاعسوألاىدملاىلعو،اهلكلودلاةمظنأةضراعموةقطنملاراوث
ةكرحلانمضنويناريإءاقدصأيلنوكينأيعيبطلانمً،اضيأانأو.نييممألا
ملظلاةمظنمةعيبطو،هاشلاماظنهينعييذلاامفرعأ.ةينيطسلفلا
ةدوتو،ةدوتبزحلثمةيراسيلاتامظنملالكشتتنممو،كافاسةوعدملا
يسايسلااهطخوهامو،قلخيدهاجمو،قلخييئادفو،نافوطو،يروثلا
يفيمايأذنماهتريسموةيناريإلاةروثلايفيرجيامفرعأو،يجولويديألاو
.توريب

مليتلاةيناثلايفحصلايلمعةلحرمعمةيناريإلاةروثلاتعطاقت
ًالطاعتيقب،كروترابخأةلاكوونطوةديرجيفنيتنسيلمعدعب.عطقنت
يفيسايسلاخيراتلاةداملنيديعملوبقناحتمالرضحأتنكو،لمعلانع
.ةيميداكألاةايحلاىلإدوعألاهيفتجرختيتلاةيسايسلامولعلاةيلك
رمعلاضنلايفيقيفروةعماجلانميليمزتيبيفةساردلاىلعتفكتعا
مولعلاةيلكيفيلودلانوناقلاةداملًاديعمءانثألاكلتيفرمعناك.ارضام
اهدقفيتلاهتجوزلهدعوبءافوهاروتكدلاةحورطأبتكيناكو.ةيسايسلا
.ناطرسلامامأمزهيذلاايرماهسروتكدلاروسيفوربلاهذاتسألوً،اثيدح
ريثكلايزاتنفلانمًابرضودبيًاناونعهاروتكدللارضامرمعةحورطألمحت



ناسنإلاقوقحةمكحملةيدرفلاةعجارملاقح":ءانثألاكلتيفكارتألانم
..."ةيبوروألا

بالقنالاوحنةوطخةوطخايكرتريسةرتفيفةجعزمًامايأتناك
نيبعارصلايفًايموينولتقيبابشلاناكذإ؛1980لوليأ12يفيركسعلا
نييولعلادضرزاجمهتيمستنكميامةجيتنشاعملارتوتلاو،نيميلاوراسيلا
،ارضامرمعتيبيفانسفنأىلعانقلغأ.هّدشأىلعشعرمومروشتيف
لمألاىلعثعبيامكانهنكيملو.ملاعلانعنيعطقنمسردنانأدبو
.هاشلاطاقسإوحنهجتتيتلاةيناريإلاةروثلاىوس

ذنمًايفنمناك.نارهطىلإينيمخلاهللاةيآداع،1979طابش1يف
ىلإبهذ.دراوتتهتايحنعتامولعملاتأدب،هترهشعويذعمو.1963ماع
كانهةنس15ىضقو.ايكرتيفيأ،ةصروبيفةنسشاعنأدعبفجنلا
.سيرابيحاوضيفشاعو،هاشلابضغريثياليكلمادصهدرطنأىلإ
سيرابنمهتدوعةزفلتلاتاشاشربعلاعفناباوعباتنيذلانيبنمانكو
.747غنيوبيأ،وبماجةرئاطبنارهطىلإ

اهمسالوحتودايهاشىعدتتناكيتلاةحاسلايفينيمخلالبقتسا
يف.ةريبكةسامحبصخشنويلمنمرثكأ)ةيرحلا(يدازأىلإةروثلادعب
ريرحتسيئريشتكبإيدبعلايتغاربخىلعانلزلُز،طبضلابمويلاكلذ
خيراتبايكرتيفثدحيسًايركسعًابالقنانأفرعننكنمل.تيلمةديرج
لبقتسموحنبهذيدلبلانأبروعشةمثناك،نكلو.1980لوليأ12
يتلاًابيرقتةديحولاةيضقلاانلاثمألةبسنلابناريإتناك،ببسلااذهل.ملظم
.لمألاىلعثعبت

فطعنمبايكرتتلخددقف.يشتكبإيدبعلتقمبانرعاشمتطلتخا
.ناريإيفةروثلاترصتناو،بالقنالاوحنداح

سيلوديدجنمةفاحصلايفيسفنتدجو،ليوطتقورورملبق
؛ةيادبلاذنميفدهتناكيتلاتيروهمجةديرجيفو،يميداكألالمعلايف
،تيروهمجةديرجيفيلمعةظحلذنمو.ايكرتيفًارذجترثكألاةديرجلا
،ناريإيفيرجيامةفرعملترداب.رثكأبرقنعيناريإلانأشلاعباتأتأدب
ىلعتثدحىربكةروثنأبتقثو.ليصافتلاقدأبةديدجلاةطلسلاةينبو
انأرقيتلا1798ماعةيسنرفلاةروثلاباهتنراقمنكميانمةديدشةبرقم
ىلإباهذللةدشبقوتأتنكو،1917ماعةيفشلبلاةروثلاوبتكلايفاهنع
نكتمل،اذهريغ.رمألااذهلةسمحتمودبتتيروهمجةرادإنكتمل.ناريإ
.كانهىلإيلاسرإةجردىلإةريبكةيداملاةديرجلاتايناكمإ



ىلإتيعدو،)ردصينبنسحلاوبأ(ةيروهمجلاسيئربتكميبلصتا
ينفيضتسيسو،دابآرهمراطميفلبقتسأسفةركذتلانمثتعفداذإ.ناريإ
.كانهةمزاللاتالاصتالابموقأو،ةيروهمجلاسيئربتكم

نيأنم،نكلو.ينغأو،تيبلايفقئاقدلًاحرفزفقأتيقبيننأركذأ
؟تيبلافتاهمقرةيروهمجلاسيئروراشتسمفرع

يقيدص.ئطخأمل.توريبيفلفونلاشيمبلاصتالليسدحينعفد
ناك.ديدجنمةحاسلايفرهظيتايحفاطعنايفًارودبعليذلاينانبللا
سيرابنمةرئاطلايفينيمخلااوقفارنيذلانييفحصلادحألفونلاشيم
نعةينانبللاةفاحصللهتالاقملالخنمةعساوةرهشبيظحو،نارهطىلإ
دقف.يفتاهمقرمهاطعأيذلاوههنألاشيمينربخأ.ةيناريإلاةروثلا
،ايكرتلىربكةيمهأنوطعيمهنأردصينبنمةبيرقلاطاسوألاهتغلبأ
ً،ادحأنوفرعيالمهنكلومهمهفيكانهنميفحصىلإةجاحبمهو
ناريإيفديدجلاماظنلامهفتينمرثكأيننأمهلنمضو،يمسامهاطعأف
لثمتاينيعبسلاعلطميفةينيطسلفلاةكرحلايف"توريبيفتبردت"يننأل
،ردصينبطاسوألةيفاكةيكزتلاهذهتناك.نييناريإلاةداقلانمريثكلا
.يباولصتاو،فتاهلاىلإاوعرهف

ىلإتعرهردصينبىوتسمىلعو،نارهطةوعدتيقلتامدنع
امبهنمتبلط.يلاتلامويلايفتيروهمجريرحتسيئرةكُبطروقياطقوأ
تيروهمجةديرجتقفتا.ضراعيمل.نارهطىلإينلسرينألسوتلاهبشي
ىلعتولفريآةيتييفوسلاةيوجلاطوطخلاعم"يلاعلابابلاادفارب"اهنأكو
.وكسومقيرطنعنارهطىلإبهذأنأيناكمإبناكو.نالعإلباقمةقاطب

ءارمحلاةحاسلايف)1980(رايأنملوألاضورعيفلختكرت
.ينرظتنينمكانهنكيمل.نارهطىلإتلصوو،ريطأينلعجيلاعفناب
مقرمقرلاناك.فتاهلامقروهلمحأيذلامسالابراطملاةطرشىلإتبهذ
.سيئرلاىلإنيراشتسملابرقأدحأمسامسالاو،ةيروهمجلاةسائربتكم
حلاصدمحميلاولسرأو،ةيروهمجلاةسائربتكمعملصاوتلانمتنكمت
.راطملانمينبحطصيللصألايقارعنيسح

ناريإىلإقارعلانمًابراهًايقارعًايعيشًايسايسحلاصدمحمناك
هللاةيآةلئاععمًالصاوتهيدلنأاذهنممهألا.توريبىلعددرتيو
ديفحةبحصبقدنفلاىلإءاج،نارهطىلإيلوصوليلاتلامويلايف.ينيمخلا
وهبيفتاعاسلثيدحلاانلدابت.ينيمخلاتيبىلإينذخأو،نيسحينيمخلا
ةيآلزنيمل.راغصلاينيمخلادافحأبعالأانأوًاتقوتيضق.عساولاتيبلا



ً.ايئاهنيولعلاقباطلانم"مامإلا"بقلحنُميذلاينيمخلاهللاحورهللا
نيدلالاجرناك.هتيبمامأضرعلاةعباتملتيبلامامأىلإءاسمانجرخ
ءادوسامإنوكتيتلاةفللاوةبجلابيأ؛ينيدلايزلابتيبلامامأنورميس
لوسرلالسننموهءادوسلاةفللاعضييذلانأذئنيحتملع(ءاضيبوأ
تعفر.)خيشلاببقليملعلجرءاضيبلاةفللاعضييذلاو،ديسلاببقُليو
مامإلاتيأرفينيمخلانيسحوحلاصدمحمبناجبانأوبابلامامأيسأر
.ةثالثوأنيرتمبينولعيةفرشلاىلعةرملوألينيمخلا

هتلاتغا،ةرتفبنارهطيفيلهتقفارموحلاصدمحمىلإيفّرعتدعب
لودلانيبتاباسحةيفصتةحاستوريبتناك.توريبيفةيقارعلاتارباخملا
ًادُعبتبستكاةيناريإلاةروثلادعبو.نيينيطسلفلاوليئارسإنيبوةيبرعلا
هيضراعمىلعيقارعلاماظنلااهيفيضقيديصةحاستدغاهنأبً؛اديدج
.ناريإعمتاقالعنوميقينيذلا

عمتعباتو،حلاصدمحموهيقارعىلعناريإيفينيعتحتف
يفةسدنهلاقداصدمحمسردنأدعب.ينيسحقداصدمحمهقيقش
عمو،ةيمالسإلاةيناريإلاةيروهمجلاةمدخبلخدوناريإىلإءاج،ايناملأ
لوصحللهبابقرطأتنك.يناجنسفرىلإنيراشتسملابرقأدحأحبصأتقولا
ردصمناكو.ناريإىلإتبهذاملكنييناريإلانيلوؤسملانمديعاومىلع
.اهيفةيلخادلاةيسايسلاتاروطتلالوحيتامولعم

،ةرملوألناريإيامدقتئطونيحةورذلانمتاقالعلابيئدب
،اهيفيدوجوىلعةعاسنيرشعوعبرأرورملبقينيمخلاتيبيلوخدو
مايألايشيعو،ةيروهمجلاةسائربتكميفيراهنلاماودلاتقويئاضقو
ةقيثوتاقالعةماقإيلتلهسًاعماهلك؛نارهطيفةروثللىلوألاعيباسألاو
تاقالعةحورمةماقإنمتنكمت.ةيناريإلاتايصخشلانمديدعلاعم
جراخلايفمهميلعتاوقلتنيذلاىلإًالوصوو،نيدلالاجرنمًاءدب؛ةعساو
بختنمةيروهمجسيئرلوأردصينبطاسوأنم–اكيرمأيفةصاخو–
رداوكلاوددجلانيلوؤسملانمصاخلاميلعتلايجيرخبًارورمو،ناريإيف
ةكرحلافوفصيفتناكيتلاطسوألاقرشلاةسايسيفةريبخلاةيسايسلا
.ةيعيشلالمأةكرحليركسعلاحانجلاوةينيطسلفلا

لخد.بثكنعةلهذملاةيناريإلاةسايسلاتاروطتةعباتمنمتنكمت
يفتيضقو،يتايحيفينانبللاوأيتوريبلادعبلاىلعناريإوأنارهطدُعب
ةرتفلداعتةرتفةفلتخملاطسوألاقرشلاوناريإندميفوأتوريبونارهط
12بالقناتلتيتلاةرتفلامظعمتيضق،ببسلااذهل.ايكرتيفيتايح



لوقلانكمي.نانبلونارهطيفتنكامًابلاغو،ايكرتجراخ1980لوليأ
ًالوغشمتنك.لوليأ12بالقنالةساعترثكألاةلحرملانمتذفنيننإ
.ايكرتبيلاغشنانمرثكأناريإوينيطسلفلالاضنلاب

دقف.اهعباطبةلحرملاهذهتعبطةيقارعلاةيناريإلابرحلانأكشال
قارعلانشبمايأةرشعبيركسعلالوليأ12بالقنادعببرحلاتأدب
،يلاتلامويلايف.نارهطاهسأرىلعوةيناريإلاندملابلغأىلعًافطاخًاموجه
.برعلاطشةقطنميفناتسزوخةظفاحمىلإةيقارعلاةيربلاتاوقلاتلخد
ناتسزوخ.ناتسبرعةقطنملاقارعلايمستو،برعناتسزوخناكسةيبلاغ
ربكأنادبعةافصمنارينلاتمهتلا.طفنلابةينغلاةيناريإلاةقطنملايه
ةدعلالخراصتنالاقيقحتنمنيقثاونويقارعلاناك.ملاعلايفطفنةافصم
نأةجردىلإ؛ناراهنتسةيمالسإلاةيروهمجلاوةيناريإلاةروثلانأو،مايأ
دادغبىلإنيلسارمىربكلاةيكرتلافحصلانمتذخأةيقارعلاةرافسلا
كانهنممهنوذخأيسنويقارعلاناكو،يربلاموجهلليلاتلامويلايفةرئاطلاب
.رواحمةثالثنمةيناريإلايضارألايفقارعلامدقتيدقف.ةهبجلاىلإ

ةدععمتقلطناً.اضيأةيناريإلاةهبجلانمبرحلاةعباتمبجي
نيظوظحمنكنمل.ةروثلادعبناريإىلإةيناثلايتلحركلتتناكو،ءاقدصأ
.نارهطراطمقلغأدقف؛دادغبىلإنويقارعلامهذخأنيذلاانئالمزلثم
امدنع.ةيقرشلاديزايبىلإاهنمو،ةرئاطلابمورضرأىلإلوبنطسانمانبهذ
نأل؛ةيناريإلاةهجلانمًاقلغمهاندجويدودحلاقالوبروغبابىلإانلصو
.ةيدروكلاىرقلايفنيدرمتملاويناريإلايروثلاسرحلانيبتاكابتشاكانه
.ةيقرشلاديزايبنمدودحلافلخدعاصتملارانلابهلةيؤرعيطتسنانك

لوصولاعطتسنملو،ةلفاحانبكرو،ناريإىلإ–نيرخأتمولو–انلخد
.ةيوجةراغلتضرعتدقو،برحلاَرتوتشيعتزيربتتناك.زيربتىلإىوس
روف.نارهطىلإانقلطنازيربتدعب.موجهللهلماكبضرعتيدلبيفانك
طشمتةيوجلاتاداضملاتأدبو،راذنإلاتارافصتقلطنا،قدنفلايفانلوزن
ىلإنوعرهيعيمجلاناكامنيب.تاراجفنالاتاوصأنارهطتفلو،وجلا
ناهرإموحرملايقيدصعمفصقلادهاشأتنك،قرطلاغرفتو،ئجالملا
يتلاىلوألاةرملااهنإ.قدنفلاحطسنمتّيلمةديرجلسارمظضليقآ
.تاينيعبسلايفتوريبتاونسذنمرانلاطسونوكأ

يلقعناك.ايكرتىلعلوليأ12بالقناجئاتنبًايئاهنيتقالعتعطق
؛رهشمّرخونادبعةهبجطخىلإ،ةيقيقحلاةهبجلاىلإباهذلابًالوغشم
.كانهنوكأنأضرفييفحصلالمعلا.كانهرودتبرحلاكراعمدشأف



بابمامأملاعلالودفلتخمنمنيمداقلانييفحصلانمددعمحازتدقو
ةقطنمتنلُعأدقةقطنملاتناكو.كانهىلإباهذلالجأنمداشرإلاةرازو
ةقفربكانهىلإباهذلليناريإلاشيجلاةقفاومراظتنابجيو،ةيركسع
لجأنمنذإلارودصرظتننوً،ايمويداشرإلاةرازوىلعجّرعنانك.دونجلا
طسوألاعاطقلاىلإنييفحصلاباهذبنذإردصً،اريخأو.ةهبجلاىلإباهذلا
ةيركسعلااهتيمهأنأل؛ةيناريإلاةيقارعلادودحلاىلعةيلامشلاةهبجلانم
طقتلي،ءيشالنملضفأ":ةركفنمًاقالطنا.تاهبجلاةيقببةنراقملقأ
ايكرتنمنومداقلاءالمزلابهذ."ايكرتىلإاهلسرنو،كانهةروصانملك
نادبعةقطنمىلإباهذلالجأنمرارصإبتمواقيننكلو.كانهىلإ
لجأنمداشرإلاةرازوىلإتبهذامدنعو.نارهطيفتيقبو،ةيلورتبلا
بهذتسيتلاةلفاحلاّنإيلليق،مايأةدعدعبتامولعمىلعلوصحلا
ترعشف،ئجافمٌنذإردصذإ؛تاعاسةدعلبقتقلطنادقكانهىلإ
دقلارأنوقشوجيفحصلاروصملاناك.يسأرىلعبُصدقًايلغمءامنأب
همساعضوبلطو،ةفداصمداشرإلاةرازوىلعجّرعونارهطىلإًاوتلصو
.ةلفاحلاىلإزفقمث،يمساناكم

نكيمل.ةهبجلاىلإنيبهاذلانييفحصلابقحلأنأيغبني.ينونجنج
تفرع.ةيركسعةقفارمنودنمرهشمرخونادبعىلإباهذلاناكمإلاب
ناتسرولةظفاحمزكرمدابأمّرحيفنوتيبيس؛قيرطلايفنوتيبيسمهنأ
ظحلاينفلاحاذإمهبقحلأنأيننكمي.قيرطلافصتنمةطقندعتيتلا
.نارهطيفتالفاحلاقالطنازكرمىلإتعره.نادبعىلإمهقالطنالبق
ةظفاحمزكرمزاوهألاىلإةبهاذةلفاحىلإتزفقف؛ةيناثظحلاينفلاح
انربع.قالطنالاكشوىلعيهو،ةحارتسانودنمريستستناكو،ناتسزوخ
،لوفزدىلإانلصوامدنع.دابأمّرُحيففقنملو،كارأانزواجتو،مقنم
ةيعفدملافصقةيؤرعيطتسنانكناتسزوخلوهسوحنلزـننانأدبو
ةطقنيف.ةيناريإلايضارألازهتةيقارعلاةيعفدملاتناك.قفألايفةيقارعلا
،كلذنمدعبأباهذلانكمملاريغنمهنإاولاقو،ةلفاحلاتفقوتةنيعم
مهتعنقأ.باكرلانيبةيلاعفبتمقو،قئاسلاىلإتلسوت.رطخكلذّنأل
ديدرتةقفربعباتف،قئاسلاىلعاوطغض،اذلً.ارطخرثكأنوكيسانفوقونأب
.لوسرلاىلعةيعامجلاةالصلا

ماظنلحدقو،فصقلابًاهوشمدهشملاناك.زاوهألاىلإانلصو
هيفلزنيذلاقدنفلاتدجو.ةينبألامامألمرسايكأكانهتناك.برحلا
ىلإلوخدلانمنكمتأسو،مهبتقحل.وتللاولصودقاوناك.نويفحصلا



.رهشمرحونادبعطخيهو؛ةكرعملاةحاسنمةبوعصرثكألاةقطنملا
تطقساهنأتنلعأدق"BBC"تناك.رهشمرحىلإانلصوو،نادبعانربع
لباقمبرعلاطشلحاسىلعرهشمرحتناك.ةيقارعلاتاوقلاديب
ديبتعقودقنكتمل،اهنيح.طقفتارتموليكةرشعاهنعدعبت؛ةرصبلا
يفانلاوجتءانثأ.باوبألاىلعتناكتاوقلاكلتنكلو،ةيقارعلاتاوقلا
فرعتً.اضرأانحطبناف،اشويتاكخيراوصتاقشرتحتانعقورهشمرح
ىلإبرحلاضوخلزاوهألاىلإتاعاسلبقنومداقلانويناريإلانوعوطتملا
رتمةئامدعبىلعطقستتناكيتلاخيراوصلاً.اضيأاشويتاكلاَخيراوص
نألمتحملانم.ةرملاهذهانمامأوانراسيواننيميىلععقتتراص،انم
ةليوطةرتفانيقب.انوأردقخيراوصلابانوقشرنيذلانويقارعلانوكي
يفانسفنأبانيقلأةرتفلاشويتاكلافقوتدنعو.كرحتننأنودنمنيحطبنم
رأمليننأيلاببرطخ.موجهلاىلإضرعتتيتلارهشمرحانرداغو،انتلفاح
اهتيضقيتلاةليوطلاتاونسلالالخىتح؛لبقنمبرقلااذهىلعتوملا
.ةينيطسلفلاةكرحلاعم

فنعأتشاعو.ةعاسنيعبرأوينامثبانترداغمدعبرهشمرحتطقس
ىتح؛اياحضلانمددعربكأاهيفمدقو،ماوعأةينامثىدمىلعكراعملا
ىلإاهمسانويناريإلارّيغدقو.ةيناريإلاتاوقلالبقنماهتداعتساتمت
.)مدلاةنيدم(رهشنينوه

نمتذفنامدنعو،يليئارسإلافصقلانمًاملاسجورخلانمتنكمت
نمتجرخو،برعلاطشةقطنميفةيقارعلاخيراوصلاوةيعفدملافئاذقلا
نعرتموليكفلأنمرثكأدعبىلعرهشمرحونادبعوزاوهألاولوفزد
.حاورأعبسبيننأتنمآنارهط

يتلابرحلا.ناريإةهبجيفيتادهاشمرثإمادصنميبضغججأت
لوطأاهرابتعابخيراتلاتلخد1980لوليأ22يفناريإىلعقارعلااهنش
تكرتو،ناودعللناريإتضرعتاهيفو،نيرشعلانرقلايفةيديلقتبرح
.يتايحلاوطناريإلًاديؤمتيقب.ةديحو

لب.تملظاهنألواهيلعةملاظًابرحقارعلانشةجيتنناريإديؤأمل
يمتنتنيذلانمريثكلاىلعترثأامكّيلعترثأةيناريإلاةروثلاّنأل
ىلإينتعفدةروثللةيمالسإلاةيوهلا.ةيراسيلاةيجولويديألاىلإمهروذج
ةينبتبستكاو،يمالسإعمتجمىلإيمتنأانأ.يمالسإلاركفلابمامتهالا
طسويتايحةجيتنةريبكةبسنبيمالسإلاعمتجملانمًاءزجينلعجتةيصخش
هتارايتوهبهاذمومالسإلاخيراتلوحيتامولعمنكلو.ينيطسلفلاعمتجملا



.ريثكبهيلعنوكتنأبجيامملقأةيركفلا
مل.ةءارقلاىلعًابكنمتنكةيناريإلاةروثلاءاوجأطسويشيعءانثأ

ىلعفرعتلاةيمالسإةيبرتنمردحنمريغيلثمدحاوىلعًابعصنكي
.ًاليوطًاتقوينمذخأيملاذهنأامك،يتعيرشيلعيوقلايمالسإلاملقلا
ةرتفبةيناريإلاةروثلالبقاهجراخناريإهاشءالمعيديأىلعيتعيرشلتق
نيدلالاجرمهأدحأ؛يناقلاطهللاةيآلًاصاخًامارتحانكأتأدب.ةريصق
ةروثلاةداقويتعيرشيلعنيبًاطسوًافقومذختييذلاو،نارهطيف
يناقلاطهللاةيآتام.هبساني"يمدقتلاهللاةيآ"بقلنأىريو،ةيناريإلا
.هيلإفرعتلايبيصننمنكيملو،ةريصقةرتفبةروثلاراصتنادعب

ةيتوريبلايتايحةلحرميفانثيداحأةيبلاغلغشييناريإلاعوضوملاناك
نارهطينيمخلاامدقتئطونأدعبو.تاينينامثلانملوألافصنلايف
ريرحتلاةمظنمبفرتعاو،ليئارسإبناريإتاقالععطق،ةريصقةرتفب
ةرافسلانمةملكىقلأو،نارهطىلإتافرعرسايعرهو،ةينيطسلفلا
نمةريبكدوشحروضحبةيليئارسإةرافسًاقباستناكيتلاةينيطسلفلا
.نانبلربعةينيطسلفلاةلداعملاناريإتلخدةيناريإلاةروثلاعم.نينطاوملا
امردقبتوريباهزكرميتلاةينيطسلفلاريرحتلاةمظنميفناريإتطرخنا
ناكسنمًارقفرثكألاوربكألاءزجلانولكشينيذلاةعيشلايفتطرخنا
.نانبل

ًاريثكنومتهيًايئاقلتمهسفنأاودجوتوريبيفيئاقدصأبرقأ
ةروثلليجولويديألاذوفنلازيحنولخديو،ناريإيفةيراجلاتاروطتلاب
.ةيناريإلا

ناريإعملخادتمطسويفشيعأيذلاانأيلنكمملانمنكيمل
يفصحفيناهناك.صحفيناهديسلاىلإفرعتأنأالإةريبكةجردىلإ
ايشيليملازكرمةيطبنللةعباتلاتيشبجةيرقيفشيعيوهو،ينسلثم
رفسدعبتيتلاتوريبيفهتقوةيبلاغيضقيو،نانبلبونجيفةيعيشلا
رهظيذلانيدلالجروهصحفيناه.ةيطبنلانعةعاسلافصنوةعاس
هتفلعضيوهوةيخيراتلاهتملكتافرعاهنمىقلأيتلاةفرشلاةروصيف
.تافرعوناريإيفنيمكاحلانيدلالاجرنيبطبارلاهنإ.ءادوسلا

يتقالعىلعاتسكعناهعميتقادصوصحفيناهديسلابيتفرعم
ًاعماندوجوفداصيامدنعةينيطسلفلاةرافسلايفوحصنوماننانك.نارهطب
ترصو،نارهطيفتيبصحفيناهىدلحبصأ،ةرتفدعب.نارهطيف
.قدنفلاىلإباهذلانمًالدبنارهطىلإيباهذدنعهتيبىلإبهذأ



رابكلاةعيشلانيدلالاجرنمريثكلالثمهلثم–صحفيناهديسلا
نييناريإلانيدلالاجرنمريثكلافرعيوهف؛فجنلاةزوحنمجّرخت–
ةزوحلاءالمزنمريثكصحفيناهديسلاىدل.ةساردلاةرتفنمبرقنع
.اهيفنيسردملامهأدحأينيمخلاناكيتلا

ةنيدمنميداهديسلا.يسّردميداهديسلاوهءالمزلاكئلوأدحأ
ةيعيشلاتاميظنتلامهأدحأدئاقيسردميقتديسلاربكألاهقيقش.ءالبرك
نأنودنمبابشنيديرمةدعهقفارييداهديسلابهذامنيأ.ةيقارعلا
انك.ءاكذلادقتموفئارطلايوريوحرميناهديسلاكوهو.مههاوفأاوحتفي
،ةهجنمةيناريإلاةروثللةيجولويديألاداعبألالوحهعمثيدحلالدابتن
.ىرخأةهجنمهتضراعمعضووةيلخادلاقارعلاةينبو

.ناكميفتابثلاعيطتسياليذلاعونلانميسردميداهديسلا
وأ،ةيملاعنوكتنأاهتيعيبطةروثلايطعتيتلاتايصوصخلامهأىدحإ
يقالتنأو،اهيفتثدحيتلادودحلاجراخاهلمحةيناكمإ،رخآريبعتب
ةيسنرفلاةروثلانويلبانرشن.رّدُصتنأالإاهلدبالتاروثلانإيأ.ًالوبق
تجتنأو.بورحلاةطساوباهلكابوروأيف1789ماعتماقيتلاىربكلا
اهريدصتنكمياليتلاةروثلا.)نريتنموك(ةيملاعلاةيعويشلا1917ةروث

ىدلتناك.دامرىلإلوحتتواهبهلوبخيواهتلعشجهودقفتامناعرس
يقارعلاموجهلاببسناكو.لوألامويلاذنمريدصتلاةيناكمإةيناريإلاةروثلا
يسردميداهديسلاناك.ةروثلاراشتنانودةلوليحلاًاساسأناريإىلع
رصانعلاتداك.ةيناريإلاةروثلاريدصتمسقيفلمعيهنأبًاعابطنايطعي
،ةيعيشلاةيبلغألاتاذنيرحبلايفمكحلاىلعرطيستنأاهكرحيتلا
يتلاةيجيلخلاةمظنألاتسسأ،نيرحبلاتاروطتةجيتنو،تدمخأاهنكلو
تنك.يجيلخلانواعتلاسلجميملاعلايطفنلانوزخملايثلثاهيضارأيوتحت
."يجيلخلانواعتلاسلجمليقيقحلاسسؤملا":بقلبيسردميداهىلعّقلعأ

فرحألاوهمسالااذهو."SCIR"سيسأتعمنارهطىلإتلصو
يفةيمالسإلاةروثللىلعألاسلجملا"مسالةيزيلكنإلاةمجرتلانمىلوألا
2003ماعدعب.ةيقارعلاةضراعملاتاميظنتربكأدحأودغيسيذلا"قارعلا
راصو،قارعلاىلإهتدوعرثإةروثلاةملكهنمفذحو،همساميظنتلاريغ
."ىلعألاسلجملا"رصتخملاهمسابركذي

ىلإتبهذو،هناونعنعتملعتسا،نارهطيفهسيسأتبتملعنيح
ً.اضيأةيكرتلاةرافسلاعقتثيحسودرفلاةحاسبرقعقاولاماعلاهرقم
هللاةيآادغ(مالسإلاةجحميظنتلااذهلسسؤملادئاقلاءاقللططخأُتنك



)2003-1939(ميكحلارقابدمحميمتني.ميكحلارقابدمحم)دعباميف
2003ماعبرحلادعب.قارعلايفنيتيعيشءاملعيتلئاعربكأىدحإىلإ
يفهتايحدقف2003ماعنمبآرهشيفو،قارعلاىلإنارهطنمداع
نمهجورخءانثأهءاروفقيةدعاقلاميظنتنإلاقيةخخفمةرايسريجفت
.فجنلايفّيلعانديسدجسميفةعمجلاةالص

يفةيمالسإلاةروثللىلعألاسلجمللماعلارقملاىلإتبهذامدنع
وهيناريإمعدبسسأتيذلاميظنتلادئاقنأىوسفرعأنكأملنارهط
ءانثأ.ميكحلانسحمىمظعلاهللاةيآنباميكحلارقابدمحمديسلا
.ةيكرتلاملكتيةيحللاضيبأنيدلجرىلإتفّرعتءاقللادعوميراظتنا
تفرع.رفعلتنمينامكرتهنإلاقف،ةقالطلاهذهبةيكرتلاملعتفيكهتلأس
ءالؤهنإىتحو؛ةعيشنامكرتدوجوب1982ماعىلوملايقتخيشلانم
دقعلاىتحاذهبايكرتملعتملو.نامكرتلافصننمرثكأمهددعغلبي
دروكلاءادعةسايسبةقلاعتناكامدنع؛نيرشعلاويداحلانرقلانملوألا
قارعلايفىلوملايقتخيشلاتيقتلااملكو."ةيقارعلاةينامكرتلاةهبجلا"ربع
ةيولأىلوملايقتخيشلاداقدقل.كاذلوألاانئاقلبينركذيناكدعباميف
.قارعلايفةيمالسإلاةروثللىلعألاسلجملليركسعلاحانجلاردب

اميفتفرع.سسأتامدنعسلجملابةقالعيدهملادبعلداعلنكتمل
يفةيمالسإلاةروثللىلعألاسلجملاوحنلاميدهملادبعلداعنأدعب
،ةريصقةرتفلالخو.نارهطىلعددرتيأدبو،يسيرابلاهافنمءانثأقارعلا
ركُذيراصهنإىتح؛سلجملايفيبترلالسلستلانمٍلاعبصنمىلإلصو
.سلجمللّرظنملاهرابتعاب

نموهو.هتفرعيقارعضراعملوأ)لمأوبأ(يدهملادبعلداعناك
تأدب.قشمديفنيذلاةيقارعلاةضراعملارصانععملصاوتللينهجو
يفترمتساو،توريبيفتاينيعبسلارخاوأيفةيقارعلاةضراعملابيتقالع
.نارهطيفمثقشمديفتاينينامثلا

نأنكميالةبوتكمريغةدعاققرخىلعتمدقأ،ةبسانملاهذهيف
ماعقشمدىلإيتارايزىدحإيفف.طسوألاقرشلانوؤشبمتهميأاهقرخي

ةلسلسيفمهنعتثدحت.كانهةيرسلاةيقارعلاةضراعملاعمتلصاوت1981
ركذنودنمةيروهمجلاةديرجيف"طسوألاقرشلاريرقت"ةنونعملايتالاقم
دعاوقتقرخدقف؛يئابرهكذخأميفيديتسسددقل.ةيقيقحلامهئامسأ
.يعونعطسوألاقرشلاةبعل

دعيملو،ةيقارعلاتارباخملادويقيمسالخد،رمألااذهةجيتن



ًايئاقلتُتلوحتً.امئاقيقباملاطيمادصلاثعبلاماظنعمقفاوتلايناكمإب
ةبسنلابةيصعتسمةينمأةلكشمينعياذهو؛ةيقارعلاةضراعملايفوضعىلإ
.ّيلإ

ماعأدبيذلايقارعلاموجهلاةجومًايسكعتبلقنا،نيتنسدعب
،ةروثلاقحسوناريإىلعراصتنالابقارعلاتاباسحققحتتمل.1980

.ةيقارعلايضارألاوحنبرحلااوهجوو،تقولاعمةردابملانويناريإلاداعتساو
يضارألاوحناهلاقتناوبرحلاةهجوريغتنأنيعقوتملانيبنمتنك
.مادصطوقسىلإيدؤيسامم؛ةيقارعلاةيلخادلاتانزاوتلاناريغيسةيقارعلا

مدقت.1982ماعناريزحيفةيقارعلايضارألاىلإبرحلاتلقتنا
يلودلامعدلافكيملامدنعو.ةيقارعلايضارألايفةّرملاهذهنويناريإلا
رظحةمثناك.يجولويبلاويواميكلاحالسلامادختسابأدب،مادصلريبكلا
،تاهجلالكنمةريخذلاوحالسلاهيتأيفقارعلاامأ.ناريإىلعحالس
ةثالثغلابلااهناكسددعبقارعلاىلعناريإقوفتت.يلاملامعدلاهلنَّمؤيو
،ةيرشبلاةوقلابحلستلاللخضيوعتنويناريإلالواح.اهتراجناكسفاعضأ
قارعلامدختساو.ماحتلالاةقيرطبنيلتاقملانمريبكقفدبكراعملااوضاخو
.نيفرطلاىدلةفيخمماقرأىلإمهدادعأتلصواياحضعقوأًاماسًازاغ

ممألاطيسووكيبوكينيمودنايجيلاطيإلايسامولبدلانمتعمتسا
نملماشلارامدلاةحلسأمادصمادختساةقيرطنعبرحلاءاهنإلةدحتملا
.ةدحتملاممأللماعلانيمألادعاسموكيبوكينيمودنايجناك.ةالابمنود
هرودبوهمسابتعمسدقف،برقنعتاروطتللنيعباتملادحأيرابتعاب
ريزوويتيالوربكأيلعيناريإلاةيجراخلاريزونيبهبعليذلايسامولبدلا
برقدقععامتجايفوكيبىلإتفرعت.زيزعقراطيقارعلاةيجراخلا
لبقو.ثدحتمكهيفتكراشو2002ماعلوألانيرشترخاوأيفنطنشاو
قرشلالوحيلودرمتؤميفانلباقت،2003ماعنمناسينيف،ةنسرورم
دعب.اهتياهننمةيقارعلابرحلابارتقاةرتفيفانك.رطقيفدقعطسوألا
مادصسأرطقسمتيركتىلإتلصو،دادغبةيكيرمألاتاوقلاتلخدنأ
رخآوقارعلاوحنانناذآاهيفانفّنشيتلاةحودلايلايلىدحإيفو.نيسح
برحلاتهنأيتلاةيسامولبدلاتاثحابملاسيلاوكيلىور،هيفتاروطتلا
رانلاقالطإفقوبناريإلوبقنأيلحرش.1988ماعةيناريإلاةيقارعلا
بيرغلكشبةيجولويبوةيواميكةحلسأقارعلامادختسانعًامجانناك
ّنإ،وكيببسحب.نييناريإلاديبتطقسيتلاوافلاةريزجهبشعاجرتسال
.وافلاةريزجهبشلةيويحلاةعيبطلانمىتحرّيغةحلسألاهذهمادختسا



ىربكلمأةبيخبتبصأًاضيأانأً.اماعرشعةسمخيتركاذبتدع
ًاقثاوُتنك.اهيلعيدتعملاقارعلاعمرانلاقالطإفقوبناريإلوبقةجيتن
دعاوقلانأبًاعنتقمو،تقويأيفقارعلاحلاصينلينيمخلانأنم
قداصدمحمنأعم؛يعئارذفقومذاختانمةروثلادئاقعنمتسةينيدلا
نكميناريإنأيهو،مايألاكلتيفلخادلانمةمولعميلبرسينيسحلا
ينيمخلاىواتفبهتركذو،اهنيحتضرتعا.رانلاقالطإفقوبلبقتنأ
سيلأ؟ثدحيساذام":لاقوقداصدمحمكحضف،رمألااذهلًامامتةسكاعملا
تدمتعاو،ةقباسلاّيواتفنعتيلخت:لوقيو،ةديدجىوتفردصيسً؟امامإ
رييغتنإيللوقينأديريهنأك."رمألايهتنيو،ةديدجلاىوتفلاهذه
امةيسرافلابيللاقو،رومألاطسبأنمةعيشلاةمئأللةبسنلابىوتفلا
.كحضيوهوينيمخلاهلوقيس

ةجيتناياحضلانمديزملاطوقسلمحتناريإعطتستملامدنع
ةرابعينيمخلامدختسا،ةيجولويبلاوةيواميكلاةحلسألامادصمادختسا
رانلاقالطإفقوىلعقفاوو،هردصىلعًارجحطغضو،"مسلاُتعرجت"
تفقوو،588مقرنمألاسلجمرارقبقارعلاوناريإتمزتلا.ىوتفبجومب
.ةيحضنويلمفصنحاورأتدصحو،تاونسينامثترمتسايتلابرحلا

كشالً.ادجًاحرفمًاروطتدعيوحنلااذهىلعةيومدبرحُفقوت
ةيسايسلاةيحانلانمامأ.ةيناسنإلاوةينادجولانيتيحانلانماذكهرمألانأ
اهنوكنمةيمالسإلاةروثلاتجرخدقل.ةيمالسإلاةروثلاةياهنهربتعأتنكف
ةروثلاو1789ماعةيسنرفلاةروثلادعبىربكلاتاروثلاتاقلحةلسلسرخآ
اهلكىربكلاتاروثلابلحتنأدباليتلاةجيتنلا.1917ماعةيسورلا
.قارعلاعمرانلاقالطإفقوعيقوتب1988ماعةيناريإلاةروثلابتلح

اهتحترهظو"ةروثلا"ةسبلأتعلخ.ةروثدعتملوةلودناريإتحبصأ
يف"ةيعيشةلود"وأ،ينيدءاطغب"ةيسرافةيموقةلود"وأةينيدةلوديز
.اهرهوج

،ةيروثةسايسجهنتدعتملناريإنأتاليلحتلارخآلالخنمتيأر
ةدحاوناريإ.ةيعقاوةسايستبستكا.ةيموقلااهحلاصميعارتةسايسلب
يتلاةلودلا.اهبةهيبشلاجذامنلانمريثكلاىرنيتلاةيموقلالودلانم
ضغبةيموقلااهحلاصميعارتس،ةنس2500ىلإدتميًاميظعًاخيراتكلتمت
.خيراتلاربعًامومعثدحياماذهو؛اهمكحينمعرظنلا

اهلقفخييبلقناكيتلاناريإ1988ماعدعبامناريإدعتمل
.1988-1978يماعنيب



يناريإلايمالسإلاركفملاعمانلثيدحروحمعوضوملااذهناكدقو
.2005ماعنينسدعبلوبنطسايفانعمتجانيحشورسميركلادبعريبكلا
ماظنلاناك.تاينينامثلاطساوأذنمًاديجشورسميركلادبعمسافرعأ
اهتيمستنكميةيجولويديأرداوكةنميهتحتلوخدلابأدبدقيناريإلا
يتعيرشيلعرثأرسكتةيجولويديأىلإرداوكلاهذهتجاتحا.ةفرطتم
.طسولاىلإشورسميركلادبعجرُخأ،اذكهو.باشلاليجلاىلعريبكلا
دعيملو،هيفقثويذلاماظنلاعمةرتفدعبفلتخا"رظنملا"نكلو
ريهامجلاىلعًاغلابًاريثأتشورسرثأدعباميف.ناريإيفشيعلاعيطتسي
نممغرلاىلعناريإجراخشيعللشورسرطضا."ةيحالصإ"تيمُسيتلا
2005ماعلوبنطساىلإءاجامدنعو.ةيريهامجمهرثكأواهيركفممهأهنأ
ءانثأهلتلقو.ءادغةدئامىلإانعمُج.نارهطنموتللتدعدقتنك
تايصخشرثكألنيرظنملامكرابتعابمتحُرطً.ايئاهنمكبحأنكأمل":ثيدحلا
شورسميركلادبعلصينأيلاببرطخينكيمل.يلإةبسنلابًاهركماظنلا
."...مويلاهيلإلصوامىلإ

،ةيناريإلاةروثلاوحنيرعاشموييأرريغامعشورسينلأسامدنع
ىلإذئنيحيرظنيفناريإتلوحت.1988ماعرانلاقالطإفقو":هتبجأ
."يرظنيفتهتناو،مادصعمتحلاصت.ةيموقةلود

ملمكنألناريإبمكتقثمتدقفمتنأًاذإ":لاقو،يناريإلاميكحلامستبا
دوجولكانهيتماقإترسخدقفانأامأ،راوثلانمريثكلااهيفاودجت
."اهيفراوثلانمريثكلا

.تاونسرشعىدمىلعيوقعباطبيتايحناريإتعبط،نكيامهم
تعلدنا.قارعلابطبتريمثروديورودياهيفروطتوأناريإبةقالعلك
مث،)ىلوألاجيلخلابرح(1988-1980يماعنيبةيقارعلاةيناريإلابرحلا
يف1991ماعثدحروطتلااذه.1990ماعتيوكللقارعلالالتحااهعبت
نوكأيكلينتلمحقارعلابةقلعتملاتاروطتلاهذه.ةيناثلاجيلخلابرح
.لازوأتوغروتةيكرتلاةيروهمجلاسيئرراشتسم

نيسحمادصرارمتسالالخنمققحتتمللازوأةيؤررابتعانكمي
نكلو.1991ماعبرحةياهنيفهحانجرسكنممغرلاىلعهتطلسب
.قحىلعناكلازوأنأترهظأًاقحال2003ماعبرح

مغرلاىلع.هتيؤرنملازوأتوغروتنكمتيملامةيؤرنمتنكمت
نكمتذإ؛1991ماعهيلإابصامسكعققحتدقفاهبصيتلاهدوهجنم
تدقفو،2003ماعراهناهنكلو،دادغبماظنىلعةظفاحملانممادص



دادغبةيزكرمنمقارعلاجرخ.قارعلايفاهتازايتماةينسلاةيبرعلاةبخنلا
.ةيلارديفةلودحبصأو،ةديدشلا

رييغتلاطسويبىقلأامةفداصملاوأظحلاناكنإيردأال
ةيقرشلاايناملأواينولوبويتييفوسلاداحتالايفثدحيذلالهذملايخيراتلا
يفنماثلايماعتيهنأ،1987ماعةياهنيف.ايراغنهوايكافولسوكيشتو
شتَمإنيتشتينهجو.تيّرحةديرجيفيسفنتدجوو،تيروهمجةديرج
يفيتقونمًامهمًامسقتيضق.ةيقرشلاابوروأوحنةديرجلاريرحتسيئر
ةرتفلايفةصاخ.دعباميفيتييفوسلاداحتالايفوةيقرشلاوىطسولاابوروأ
داحتالاتتفتو1989ماعنيلربرادجرايهنانيب؛ةدرابلابرحلانمةريخألا
.1991ماعيتييفوسلا

،ةيقارعلاةيناريإلابرحلاءاهتنادعبطسوألاقرشلليتارايزتفخ
تماديتلاةينانبللاةيلهألابرحلاتهتنا(ةينانبللاةيلهألابرحلاءاهنإو
نيتشتينمبلط.)1989ماعفئاطلاقافتابجومبةنسةرشععبرأ
اهيفكلهتسايتلالودلاعباتأوةيقرشلاابوروألودىلعبوجأنأشتمإ
نمةيكارتشالاةيقرشلاابوروألودةلوجبتأدب.هتيحالصيعويشلاماظنلا
،طسوألاقرشلانعيندعبينأدارأهنأينمًانظ؛ةيادبلايفةبغرنود
كانهينوكبعتمتسأتأدبو،ةريصقةرتفلالخيلمعيفتمجسنايننكلو
خيراتلاةءارقبحيًايسكرامًاطشانيرابتعاب.ةيخيراتلاةلحرملاكلتيف
،يلقعنوزخمنملودلاهذهلبيرقلاخيراتلالوحيتامولعمتجرخ
نيلربوغاربوتسبادوبيفيدوجوبًاريثكتعتمتسا.ةايحلااهيفتبدو
ريغتتاروطتكانهشاعتتناك.اناريتيفىتحووكسومووسراووةيقرشلا
.خيراتلاىرجم

معطسانلاقوذتو،نيلربرادجمدهةليلةيقرشلانيلربيفتنك
مويغاربىلإتعرُه.حابصلايفمهتدوعو،برغلاىلإمهروبعو،ةيرحلا
يذلا)LaternaMagica(حرسمطيحميفتهّزـنت.ةيلمخملاةروثلامايق
دحأوً،ايمويليفاهفالستافجرعيثيح؛ةروثلاةدايقلًاماعًارقممدختسا
ةملكلنيعمتسملانيبًاناكميلتذختا.اكسفالسافةحاسيفنيرهاظتملا
.يعويشلاماظنلاطوقسدعبينولوبلاناملربلانميكسيفوزامةموكحلاسيئر
يذلاةيداحتالاايسورناملربنمبيرقلاايندورانودهزمقدنفليزنتنك
رخآيففوشتابروغىلعبالقنالانستلايمواقثيح"ضيبألاتيبلا"ىمسي
تمظنو،يتييفوسلايعويشلابزحلارظُح.يتييفوسلاداحتالاةايحنمموي
.ءارمحلاةحاسلانمةبيرقلالويخلاةيبرتتالبطسإنمتقلطناةرهاظت



لاجرورارحألانييباقنلاونييروتسدلانييطارقميدلانيرهاظتملاطسوتنك
عراوشاوألمنيذلاتايجولويديألاوناولألالكنمسانلاوسكذوثرألانيدلا
نمزلاقفننماوجرخمهنأكوةيعويشلادعبامةرهاظملوأيفوكسوم
.1917ماعلبقامىلإدئاعلا

ايجروجوناجيبرذأيضارأهامدقتئطويكرتيفحصلوأتنك
.اهلالقتساتلانامدنعناتسنامكرتو،ناتسكبزوأوناتسخازاكوايزيغرقو

يكارتشالاركسعملالوديفاهتيضقيتلاةرتفلاًاماهًاريثأتّيلعترثأ
يتفرعمدعب.يتييفوسلاداحتالاطوقسبءاهتنا1991-1988يماعنيب
نايعدهاشتنك.نييبوروألاامهءافلحتفرعنييطسوأقرشثعبلايماظنب
ناكامهمدحاولابزحلاتاذةيلومشلاةمظنألاىلإسانلارظنةيفيكىلع
ًاسدحتبستكا.ةشكرزمتاراعشفلختّفختامهمو،اهسفنباهفيرعتلكش
.اههاجتةعانمتبستكاهسفنردقلابو،ةيسيلوبلاةمظنألاوحنًايوق

.يلومشماظنيأعمحماستلامدعبجيهنأتررق
نأتررقو،ةدرابلابرحلادعبةيسايسلايئارآبٍصوكنيأشعأمل

يهةيسايسلاةيجولويديألايتيوهو،"مالسإلا"يهةيفاقثلايتيوه
."ةيرحلاوةيطارقميدلا"

مادصطوقسبةديكألايتبغرو،حوضوبةيلومشللضهانملايفقوملناك
قارعلاتناكامدنع؛دحاوفطعنمدنعلازوأتوغروتيئاقتلابريبكريثأت
ىلعحاتفنالاو،ةيجيتارتسالااناؤرعطاقتبو،1991ماعبرحلاوحنهجتت
.ايكرتيفةيدروكلاةيضقلابمامتهالاو،قارعلادروك

يننكلو.ةليوطتاونسىدمىلعةيقارعلاةضراعملابةلصىلعتنك
.طسوألاقرشلايفايكرتراوجبعباقيلومشماظنطوقسبًادجًامتهمتنك

صاخلكشبو،طسوألاقرشلاةمظنأطوقسنأبةعانقىلعتنك
.ةقطنملايفخيراتلاةكرحمامأبابلاحتفيسةيروسوقارعلايماظن

تسكعنانيرشعلانرقلايفابوروأاهزكرمىربكةيخيراتةزهلك
ىلوألاةيملاعلابرحلاتعلدنادقف.هليكشتبتمهاسو،طسوألاقرشلاىلع
.ةيبوروألاةطراخلامسرةداعإاهتجيتنتناكو،ىربكلاابوروألودنيب
يتلاضرألاتمُسق.برحلاكلتدعبتمسرًاضيأطسوألاقرشلاةطيرخ
ندرألاونانبلوةيروسوقارعلاىلإنورقةعبرأنيينامثعلالظيفتشاع
ةيملاعلابرحلاتعلدناً.اديدجًالكشتيطُعأو،تيوكلاوةيدوعسلاونيطسلفو
،ديدجنمابوروأةطيرخمسرديعأو.ىربكلاةيبوروألالودلانيبةيناثلا
ضرأنممسقىلعطسوألاقرشلاةطيرخىلإليئارسإةلودتفيضأو



نيبرحلالثماهلثم؛يملاعلاىوتسملاىلعبرحًاضيأةدرابلابرحلا.نيطسلف
دقف.ىرخأةرمةيبوروألاةطيرخلاتريغتاهئاهتنابو.طبضلابنيتيملاعلا
نمجرخو.ةيناثلاةيملاعلابرحلانابإاتمسقنأدعبنيتيناملألاتدحوت
ايسوراليبوايناركوأنملكايسورىلإةفاضإلابيتييفوسلاداحتالالاوز
تمسقنا.ةديدجلاابوروأةطيرخىلإتمضناو،اينوتسأوايناوتيلوايفادلومو
ايفالسوغوينمدلوو.ايكافولسوكيشتلاةيروهمجنملكىلإايكافولسوكيشت
،دوسألالبجلاوايبرصوكسرهلاوةنسوبلاواينودقموايتاوركواينافولسنملك
.وفوسوكتدلونيرشعلاويداحلانرقلايفو

نلطسوألاقرشلانأجاتنتسالانكمي،ةبيرقلاةيخيراتلاجذامنلانم
نابإديدجنمةيبوروألاةطيرخلامسردنعهيلعوهامىلعىقبي
بلاوقرييغتةيضقتحرطةيبوروألابلاوقلاريغتعم.ةدرابلابرحلا
برحلانابإلكشتملايطسوألاقرشبلاقلاقارعلالثمت.طسوألاقرشلا
.ىلوألاةيملاعلا

ينعتال1991ماعقارعلالتحايذلامادصدضبرحلاةضراعم
نممهألاو،وهامكطسوألاقرشلاىلعءاقبإلانمنكمتلامدعىوس
هذهىلإتلصوت.دومجلانمةلاحنعهلةرورضالعافداهنأاذه
حاتفنالجأنمةغيصنع–انأولازوأتوغروت–انثحبءانثأةيؤرلا
.قارعلادروكىلعايكرت

؟2003ماعيفاذامو،ٌنسح
حرسمىلعدروكلاروهظرظتنأتنك.2003ماعيفناكاماذه

.لبقنموحنلااذهىلعهيفاورهظيمللكشبخيراتلا
.لبقنمهولخديمللكشب2003ماعخيراتلاحرسمدروكلالخدو



وهاملك":ةعومجملاعمخرصيًاضيألسالسلابلبكملاسويتيمورب...
."دحاونآيفةلادعلانعزشانولداعدوجوم

قئاقحلاهذهنمفوزاماراكنافيإىلعبعصأوهامكانهله
؟ناقباطتيالامدنعةقيقحلادضةلادعلاعممزحبفقينأبيضقتيتلا

ًارطضميديجارتلالطبلانكيمليذلايقالخألاريغرارقلاوهاذه
مسابةلادعلابوأ،ةلادعلامسابةقيقحلابةيحضتتسيلةيديجارتلا.هذاختال
ةيقالخأيهو،ةيعرشلابةيواستمةيديجارتلايفةعراصتملاىوقلانأل؛ةقيقحلا
.قيمعلاىنعملابًاضيأاهسفنةميقلاب

ىلإفلألانمبتاكلاةايح–هبدقتعأاماذه،ستنوفسولراك(
)2002،ءايلا

ًاضفرناكوً،ادجًاعساوًايملاعًاضفر2003ماعقارعلابرحتججأ
ةينمزةرتفيفبرحلاتءاج.1991ماعبرحضفرعمهتنراقمنكميال
اهخيراتيفيباهرإناودعربكألةيكيرمألاةدحتملاتايالولااهيفتضرعت



،ةدعاقلاعيقوتلمحيذلالوليأ11ناودعدعب.2001لوليأ11خيراتب
يتلاةديدعلاججحلانإ.قارعلامثناتسناغفأةدحتملاتايالولاتلتحا
قارعلاكالتمالثم؛رارقلاكلذاهذاختاريربتلةدحتملاتايالولااهبتعّرذت
شوبويلبدجروجدوجوو،ءاعدالااذهنالطبروهظو،لماشرامدةحلسأ
تخرأةيكيرمألاةرادإلاسأرىلعءاقدصألانمرثكأءادعألابسكييذلا
ماعلايأرلالعجاماذه.ةيادبلاذنمبرحلاىلعكشلالالظباّهلك
جيلخلاوناتسناغفأابرحهدهشتمللكشببرحلاةيعورشمبككشييملاعلا
.1991ماع

ايقباهفدهو2003ماعقارعلابرحعالدناببسنإ،ةقيقحلايف
بتكلانمنانطأةباتكنممغرلاىلعرسلااذهةراتسبراوتملوً،ارس
ددعلااذهاهلوحردصيتلابورحلايهًادجةليلق.هلوحتالاقملاو
.بتكلاوتالاقملانممخضلا

بتكنمًاءدب؛تاحفصلافالآتأرق.اهنمريبكددعيديتحتعقو
رارقيفنومهاسملانويكيرمألانولوؤسملااهبتكيتلاتالاقملاوأتاركذملا
نمبرحلااوبكاونيذلانييكيرمألانييفحصلابتكىلإًالوصوو،برحلا
.زيلكنإلاهبتكامبًارورم،قارعلا

نأيننكمي،عوضوملالوحتاحفصلافالآليتءارقويتربخىلعًادامتعا
يوالعيلعل"مالسلاةراسخوبرحلايفراصتنالا:قارعلالالتحا"باتكربتعأ
.بتكلاكلتةمقىلع

هميلعتو،ارتلكنإيفطسوتملاهميلعتىقلت.يعيشيقارعيوالعيلع
نعديزيامتمادىفنمةايحدعب.ةيكيرمألاةدحتملاتايالولايفيعماجلا
بصنميوالعيلعلغش.2003لوليأ11يفهدلبىلإداعً،اماعنيثالث
بصنممث،برحلادعبنويقارعلااهلّكشةموكحلوأيفيندمعافدريزو
.ةيلاملاريزو

رارقةيلآةيأبو،تأدبفيكو،برحلابابسأبقلعتملالصفلاربتعي
،قارعلايف2003برحنعبتكاممهأيوالعيلعباتكنمتذختا
ً.اعانقإىؤرلارثكأو

ىلإةبسنلاب.برحلابوشنىلإتدأيتلاعئارذلالكبملعىلعتنك
ربكأةبحاصقارعلاىلعاهديعضوبةيلايربمإلااياونوهببسلانإ،ضعبلا
قاطنىلعةدئاسةعانقهذهتناكو،ةيدوعسلاعمملاعلايفيطفننوزخم
ةجحلاهذهاوحرطمهرصعءامكحمهسفنأاوربتعانممنوريثكلا.عساو
ينتعمجيتلالوبنطسايفتاءاقللادحأيف.لدجلالبقتالةقيقحاهنأكو



هذهبهيأرنعهتلأس،برحلادعبطفنللًاريزولمعيذلانابضغروميتب
ىلإتّدأًادجةدقعمَلماوعكانهنإلاقو،اهدنعفقوتيمل.ةيضرفلا
.ةيضقلايوالعيلعحرطاذكهو،برحلابوشن

ىلعاهديةيلايربمإلاعضووهبرحللديحولافدهلانأبءاعدالا
يذلاريلبينوطبرحلاءانثأةيناطيربلاةموكحلاسيئرهضحدقارعلالورتب
ةايح–ةلحر":ةنونعملاةيتاذلاهتريسيف"نييلايربمإلاكئلوأدحأ"ربتُعي
:ةلوقمنأنممغرلاىلع:رخآءاعدالورتبلاعوضوميطعي":"ةيسايس
لكشبترشتنادقف،يقطنمريغريسفتلورتبلالجأنماهلكبرحلاتناك
انتلكشمنأول،ةقيقحلايف.مويلاىلإاهقدصينمكانهنإىتحو،بيهر
مادصناكً.اروفمادصعمةحلاصمىلإانلصوتدقانكللورتبلاتناك
ديدهتنمهصيلختوتابوقعلاعفرلباقمريثكبربكأتالزانتميدقتلًازهاج
دعبةدحتملاممألارارقنمءزجبسحب.لماشلارامدلاةحلسأيشتفم
لورتبلاتادئاعنممسقلوصونمضتةيلآانلكش؛2003ماعفالتخالا
ةرملوألدوقنلاكلتقفنتنينسلاتارشعدعبو،مويلا.يقارعلابعشلل
عافتراببسوهاذهو.تايفشتسموسرادمنم؛كانهةيتحتلاةينبلاىلع
تناكامع2010ماعفاعضأةثالثيموقلالخدلانميقارعلادرفلاةصح
)فّرصتب،382،383ص(."2003ماعهيلع

ةجحعميزاوتلابتءاجبرحلابابسألوحةديدعتاحورطأكانه
.قارعلالورتبلةيلايربمإلاةيهش

ذيفنتىلعةيكيرمألاةدحتملاتايالولالمعيهًاجاورججحلارثكأ
."ريبكلاطسوألاقرشلاعورشم"

ددجلانوظفاحملااهضرفيتلابرحلانإ،ةحورطألاهذهبسحب
ّنإ،اذهريغ.قارعلامدهبليئارسإعضونيتمتىلإفدهتليئارسإلنولاوملا
ذوفنلاطسبلةقطنملايفةمظنألارييغتىلإنوفدهيددجلانيظفاحملا
.ريبكلاطسوألاقرشلاعورشمذيفنتلو،يكيرمألا

نمنودتميو،نوريثكطسوألاقرشلايفءاعدالااذهنوقدصينيذلا
.نيينطولانييموقلابًارورمنييراسيلاىلإنييمالسإلا

ىلإًادنتسموأًاعنقمنكيملبرحلاكلتعئارذلوححرطيأنكلو
.ةيخيراتلاتايبدألايفًازغلىقبتس2003برحلعل.ةنيتمةدعاق

:ةيمهأيوالعيلعباتكلخدمنمرطسألاهذهلمحت،ببسلااذهل
عفاودديقعتلًاردانًاجذومنهلالتحاوقارعلاىلعةرطيسلاربتعت"

ريغةلسلستحرط.تاعارصلاوبورحلاخيراتيفاهفادهأضومغوبورحلا



ةيئانثتسارثكألاةينمزلاةبقحلاهذهريسفتلجئاتنلاوبابسألانمةيهانتم
اذامل.ًالماشوًاعنقمًاباوجمدقيملاهنمًايأنكلو،رصاعملاخيراتلانم
ربعتو،ةلئاهلاةيلاملااهرداصمواهدونجبةديحولاىمظعلاملاعلاةوقهجوتت
ً؟ايشحوًاماظنوًاملاظًاروتاتكيدطقستلةلئاهةضراعمبطقتستوتاطيحملا

،ةأبخملالماشلارامدللمادصةحلسأداجيإلشيتفتلاةيلمعتقلطنا
ً،ائيشاودجينلمهنأفلاحتلاءاضعأىأرنيحو،فوشكمسوساجلانكلو
؛ةيطارقميدلاىلعلوصحللةسامحكانهنكتملوً.اروفعوضوملااذهُيسن
هعوجىلعلئالدوأتارشؤميأ)يقارعلا(بعشلااذهىدلسيلف
ةيلمععقوتيملاعلاناك،اذهلباقم...ةيبرغلاتايرحلاوةيساسألاقوقحلل
لقنطوطخوً،ادجةديعبلاةيطفنلاتآشنملللبطقفدادغبلسيلبهن
ةلودلاكالمأىلعريسفتللةلباقلاريغةيئاوشعلاتاءادتعالانإ.ةقاطلا
دهاشمو،درابمدبةيضايرلابعالملاقرحىتحو،تابتكملاوتارازولاو
تانويزفلتلاتاريماكاهفلخيرجتوتارايسىلععومجلااهلّمُحتيتلامئانغلا
يذلادهشملااذهرمتسا.ملظلانمهصيلختًاركاشًابعشروصتنكتمل
رهشأليقارعلابعشلاوقارعلالوحمئاقلاركفلانيبعاطقنالاروصي
مادصماظننع–ناكًايأ–عفادملانكيمل...مادصطوقسدعبتاونسو
رباقملامامأًالجخفوقولاىوسبرحلادعبًائيشلعفينأعيطتسي
زربتةيثعبلاةلودلاةيربربتناك.مويلكفشتكتتناكيتلاةيعامجلا
/يوالعيلع(."...ىرخأةرمنيللحملالوقعقارعلا"طبخل"دقل.اهيرعلكب

TheOccupationofIraq,YalUniversityPress,2007/صةمدقملا
)فّرصتب،1-2

دهشمليسفنلاهليلحتسينودأريهشلايولعلايروسلابتاكلامدق
ندنليفةرداصلاةايحلاةديرجيفيوالعيلعهروصيذلايقارعلابعشلا
:يلاتلاوحنلاىلع2003بآ28خيراتب

ٍديرفٍوحنىلعاهصّخشامك–يقارعلامكاحلاةيرقبعتّلثمتً،ايخيرات"
ليطعتيفوأ،ررحتلاىلعهترُْدقوناسنإلانيبلصفلايف–نيسحمادص
ًانف،يماّدصلاتوغاطلااهسرامامك،ةيقارعلاةسايسلاتناك.ررحتلاةقاط
توغاطلاكلذنمزيف...ناسنإلاليطعتيفو،اهسفنةايحلاليطعتيفًالئاه
الو،هتايحال:ًالعفهّصخي،يقارعلادرفلاّصخيٌءيشنكيمل،يقارعلا
ًالدبف.توغاطللًاّصاخًاكلُماهلكهذهتناك.هدسجالو،هلمعالو،هركف
،ةيرحلابٌموكحمهنأولامكلمعيوركفيويقارعلاناسنإلاايحينأنم
ٌموكحم،سكعلاىلع،هنأولامكايحيولمعيوركفيسكعلاىلعناك



.ةيدوبعلاب
برعلاال.مهريغالوهبنولبقينييقارعلاال.لالتحالالبقيدحأال

ىلإفاُضتًةينطوًّةيزمسيلو،يعيبطرمألالتحالاضفر.برعلاريغالو
نودرفتيٌءيشهنأكولالتحالامهضفربنويقارعلاَّنرخفيالف.ناسنإلاايازم
؛ٌصقانضفرلااذهنأاوكردينأمهيلعو.ةلماكلاةلوطبلاّهنأكوأ،هب
؛قلطملايفلالتحالامهضفرنمًاءزجنكيملاذإً،ايفاقثوًايناسنإوًاينطو
ْرصَحِبلالتحالاىلعو،مهلخادلالتحاىلعنوتكسينيذلاً.ايجراخوًايلخاد
قّدشتلامهلقحينمرخآمه،مهماظنهبماقاذإًاصوصخ،ىنعملا
.يجراخلالالتحالاةمواقمب

سيلو،يقارعلاضرملانمّيوضعٌءزجقارعلل،مويلا،يجراخلالالتحالا
ً،ايرهاظهلاوزدعبىتحً،امئاقلالتحالااذهىقبيفوسو.ّهلكضرملا
..ً.امئاقيقارعلاضرملامادام،ىرخأوأٍةقيرطب،رخآبوأٍلكشب

توغاطلاهبماقيذلالالتحالا–قارعلليلخادلالالتحالانكيمل
دالبللو،هتاسسؤموماظنللو،ضرأللو،ايفارغجلللالتحادرجم–يماّدصلا
لكل،تيبلكلًالالتحا؛لقعلاوحورلاودسجللًالالتحاناكامنإو،اهتاورثو
ًايصخشًاكلمهتاقاطّلكبقارعلاناك.لفطلكل،ةأرمالكل،لجر
لالتحالاًاعيمجضفرناميف،هنايسنزوجيالهلكاذه.يمادصلاتوغاطلل
وأ،هبنولبقيوأ،هيفريكفتلانوئجريوأ،هنوسنينيذلا.يجراخلا
."ةمواقملاهذهوأضفرلااذهبةرادجنييقارعلاّلقأمه،هنمنوديفتسي
)فّرصتب(

بسح–"يجراخلالالتحالا"رارقةدحتملاتايالولاتذختافيك
؟هرتملوهفرعتمليذلاامو–سينودأةيمست

يوالعيلعروطسيفنايتأيقمعألاليلحتلاو،ةقدرثكألاةظحالملا
ً:اضيأ

نكيمل.تيبمورتلافزعةقفربرصنلاءاوجأببرحلاكلتىلإيطُخ"
لب،نطنشاوىلعبرحلابةبغرلارصتقتمل.رصنلاققحيسنمبكشةمث
لكمامأقيرطلاَّدُس.يكيرمألاماعلايأرلانمريبكءزجىدلاهتيؤرنكمي
...دّيُحوأبرحلاجراخرايخ

روشومةيوازنمقارعلاىلإرظنتةيكيرمألاةيجراخلاةسايسلاتناك
...ليوطنمزذنمةددحم

برحلايفًاببساهريوطتوةيبرغلاحلاصملاةيامحتناكامردقب
تأر.ةيميلقإراكفأبتطبتراامردقب)1988-1980(ةيقارعلاةيناريإلا



ةروثلاريدصتنودلوحينممهأمادصيفةيكيرمألاةدحتملاتايالولا
دعب.اهلرشابمريغًاعقوملّكشاذهبو،جيلخلاىلإاهراشتناعنميوةيمالسإلا
عماهتسايسنعةيكيرمألاةدحتملاتايالولاتلخت،ةيقارعلاةيناريإلابرحلا
هتدايقوىربكلاةيملاعلاهنويدومخضتملاهشيجبدلبلاكلذنعو،قارعلا
نماهتمدقيتلاتايحضتلالباقمهقحتستاملنتملاهنأبترعشيتلا
نيبامةريصقلاةملظملاةرتفلاكلتيف.ملاعلاتعطاقفنيرخآلالجأ

ىلإ؛ميلأعضوبهكرتوقارعلاعادخبةدحتملاتايالولاتحمس1988-1990
ذنمةدحتملاتايالولاةفيلح؛تيوكلاهلالتحابميظعلابنذلابكترانأ
.هيلإاهِّمضو،ةقطنملايفطفنللةجتنملالودلامهأىدحإو،ليوطنمز
.ةيتايحلابرغلاحلاصمواهحلاصملريبكلاُديدهتلااذهةدحتملاِتايالولاكرح
ةيجيتارتساقيبطتو،تيوكلانمةيقارعلاتاوقلاجارخإفدهلاناك
،هحالسنمماظنلادَّرُجي،ةيجيتارتسالاهذهبجومبف.قارعلاىلع"راصحلا"
ةدحتملاتايالولامعدً.ايميلقإًاديدهتهنوكنمجرخيو،فعُضيو،لزُعيو
اهفارتعاو،ةيزكرملاةموكحلاةهجاوميفةيدروكلاةيتاذلاةرادإلاةيكيرمألا
..ً.اريثكدادغبماظناقلقأةضراعملاةيقارعلاتاميظنتلافلتخمب

نيراشتسملاُّقفدت.2001ماعمكحلاىلإشوبويلبدجروجلصو
يفنييكيرمألانيفرطتملانييعتو،ةرادإلاىلعددجلانيظفاحملانيلوؤسملاو
ًاعماهلكتضرفًايصخششوبىلعينيدلانيميلاريثأتو،ةساسحلاعقاوملا
ةيساسأتارييغتثدحتمل.قارعلاوحنةيكيرمألاةسايسلايفًايرذجًارييغت
دضتايلمعلادادتشانممغرلاىلعقارعلاهاجتةيكيرمألاةسايسلايف
11يفنوغاتنبلاوةراجتلايجربىلعموجهلانمدبالناك.مادصماظن
يديؤملوخدو،ةيسايسلاجاربأيفتاعدصتحتفلجأنم2001لوليأ
قرشلاةسايستضرعت،طقفذئنيح.تاعدصتلاكلتربع"ةليدبلاتالوقملا"
.ليوطويرذجرييغتىلإقارعلاةسايسةصاخوطسوألا

نوؤشيفرارقلاةيلآنعاودعُبأنيذلانييسايسلانيركفملاضعب
بذجزكارماوحبصأتاينيعستلاوتاينينامثلالالخمالسإلاوطسوألاقرشلا
نكلو،ددجلانيظفاحملاريثأتنعريثكلابتُك.ضيبألاتيبلاءاروةيدج
ةمداصتملاىتحو،ةفلتخملاتارايتلانمرايتدرجمءالؤهنأيهةقيقحلا
نمنيّيممألارصحلاسيلولاثملاليبسىلعمهنمركذننأنكميً.انايحأ
تايرحلاوةيطارقميدلارشننعلاعفلكشبنوعفادينيذلانوسليوراصنأ
نييكيرمألانييموقلاو،ةمايقللمهتيؤربنيّينيميلانييحيسملاو،ملاعلايفةيكيرمألا
لجأنمىمظعلاةلودلاةوقمادختساهاجتابنوعفدينيذلاءايوقألا



.ةقيضلامهحلاصم
ةيلاربيللةيهاركلاو،دقحلارصعلاحوررييغتلةدعاصلاةوقلاهذهّنكت

،تاينيعبسلاوتاينيتسلايفهتفاقثويكيرمألاعمتجملاتألميتلاةمعانلا
ةيناكمإدجوزكارملاهذهنمزكرملك.حالصإللةضهانملااهتوقتلكشو
يفاوناكمهلكو،لوليأ11دعبامملاعيفةيلحملاوةقيضلاهراكفأكيرحت
اوناكرصانعلاضعب.قارعلاططخزكرماوحبصأو،يمسرلارارقلاةيلآزكرم
ةيضرألااهوربتعاو،لماشرامدةحلسأقارعلاكالتمانمًالعفنيقلق
حلاصملانمعونلااذهنكيمل.يناودعماظنرييغتلةديحولاةيعرشلا
ةيليئارسإةيموقحلاصمتناكلب،طقفةيكيرمأةيموقحلاصمةيموقلا
نيرخآلاىدلتناكو.قارعلالالتحارارقبًامساحًارودتبعلوً،اضيأ
مالسإلالباقمةيلاربيللاةيطارقميدلاتاحومطلاعرزةجردىلإلصتتاحورطأ
.ةلحاقلاةيرخصلاةيبرعلاضرألايففرطتملا

بلقلاهطبروةفلتخملاطويخلاعمجللايخةوقنمدبالناك
ردصملا،يوالعيلع(."...قارعلالالتحاوبقعىلعًاسأرةيكيرمألاةسايسلا
)فّرصتب،4-2ص،قباسلا

ةيكيرمألاةسايسلامّيقيوةعساوةينمزةبقحصخُليامدجأمل
،نطنشاوةينبديقعتو،قارعلالالتحاىلإتداقيتلاتاريغتملاًاحضوم
فالآنيبةدوجلانمةجردلاهذهىلعاهدعباموبرحلاةلحرمو
ويللرشابملاريغرودلايوالعيلعحرش،كلذدعب.اُهتأرقيتلاتاحفصلا
ذاختابضيبألاتيبلايفهيديرمىلعهريثأتبريبكلاذوفنلابحاصسوارتش
يفةبراحملاةبخنلاىلعسيولدرانربةيؤرريثأتنّيبنأدعبو،برحلارارق
:برحلادعبقارعلايفرتوتلابنييكيرمألاروعشحرشةيكيرمألاةرادإلا

مل.ةيمسرلانطنشاويفًالجبمبرحلالبققارعلايفامبلهجلاناك"
يتلاثاحبألازكارموددجلانوظفاحملامهيفنمببرحلايديؤمىدلنكي
دلبلالوحتامولعمىندأبرحلاةيعورشمريربتليفاقثلادورابلارودتبعل
رهبناو،سيئرلابئانبتكملوحتاساردلازكارمتفتلا.هنولتحيسيذلا
وأةيعئارذلامهتاعانقعمبسانتتيتلاىؤرلابنويميداكألاونوثحابلا
ريثأتويقارعلاعمتجملاةعيبطلوحيساسأئطاخمهفةمثناك.مهفرطت
زكارميركفمنمدحأىدلنكيمل.نينسلاتارشعربعهيلعةيروتاتكيدلا
ةرازوىدلىتحنكتمل.قارعلالوحةفداصملابولو؛تامولعمةيأثحبلا
لوحتامولعميعقاولاريكفتلاةعلقنوكتنأضرتفملانميتلاةيجراخلا
املوحعالطتسالاقيرطنعراكفألاضعبجاتنتسابابتقرطو،دلبلا



يتلاةديحولاةهجلاوهيكيرمألاشيجلاناك.برحلادعبلصحينأنكمي
شيجلاو،اهضوخيسيتلابرحلاعونفرعيهنأل؛ةحيحصتامولعمتنّمأ
.ههجويفدومصلاعيطتسينلوهلباقيسيذلاتايونعمللدقافلا

ةربخكالتمامدعودلبلالوحينغيليلحتماظنكالتمامدعنكيمل
ًابناجقارعلابقلعتياملكعفدنإذإ.طقفملؤملاعضولااذهببسهيف
نموأةيقارعلاةضراعملانكتمل...ةدئاسةداعناكةدمعتمةعتمودغتل
مّدقتملذإ.لضفأعضويفةضراعملاكلتنمنطنشاوعملصاوتهل
فلتخملامعألودجوفدهاهنملكلوىفنملايفشيعتيتلاتاعومجملا
عطتستملو،ةيلخادلاةيقارعلاطورشلالوحةلوقعمتامييقتوأتامولعم
مُّلستلًادجةقاوتوأ،اهسجاوهبًادجةيلحمتناكاّهنألامإ.مدقتنأ
زاربإيفحلاصمةيأتاعومجملاكلتلنكتمل.مادصطاقسإدعبةطلسلا
ارتلكنإامأ.ةدحتملاتايالولاميمصتعزعزتيتلااهفعضطاقنواهلكاشم
نلوملف،ةينالقعرثكأودبييذلافلاحتلايفىرخألانييكيرمألاةكيرش
تايالولاوارتلكنإتمحتلا.ةيكيرمألاةينامورلاةيروطاربمإلايفانيثأرودبعلت
بيرختنمّةيدَقُعةجردىلإاتفاخو،ىوقلاقيسنتنزاوتيفةدحتملا
نمًادكأتمريلبينوطةموكحلاسيئرناك.ةمئاقلاطسوألاقرشلاتانزاوت

امدنعو.ةيكيرمألاةدحتملاتايالوللةصلخمةفيلحايناطيربراهظإةرورض
ديؤملايكيرمألاسيئرلانيميىلعفقومذاختابيلابينكيمل،عضولابلطتي
ناصحلااذهنكلو،يشحولاشوبناصحلًاماجلهسفنيفىريناك.برحلل
فورظلابلهجلا..ً.ابناجاهلكمهفواخمزيلكنإلاعضو.مامألاوحنعفدنيناك
ةعقوتمنكتملجئاتنةلسلسبصيلالشقفدلثمناكةيقارعلاةيلخادلا
)فّرصتب،8-7ص،قباسلاردصملا،يوالعيلع(."...لبقنم

،ةشهدملاهلمجبيوالعيلعمهدصقنيذلانيبنمُتنكًاضيأانأ
نأيغبني.برحلادعبقارعلايفثدحيسام"مهلهجب"نوكرتشينيذلا
قرشلانوؤشبلوألاريبخلاةطفايلمحيلثمًادحاونأةصاخو،فرتعأ
نلنرقعبرىلاوح2003برحلبقةيقارعلاةضراعملاعمىضقو،طسوألا
.هلًارذع"لهجلا"نوكي

يفتنك2003برحنمًادجةريصقةرتفلبقيننأاذهنمرثكألا
ةظحالمعطتسأملو،يوالعاهنعثدحتيتلاتاساردللنطنشاوزكارم
.قارعلاعوضوميفيوالعهروصيذلالهجلا

علطميفنطنشاوتاساردزكارملوخدلةحنمتنّمأامدنع
ىلإتلصويننأبةعانقىلعُتنكً.امهمًافدهيسفنلتعضو،تاينيعستلا



.ةيفحصلاةربخلانمًاماعرشعةسمخبهيلإلوصولايننكميامىصقأ
ُتنك.ملاعلايفًاديحوًابطقةدحتملاتايالولاتيقبو،ةدرابلابرحلاتهتنا
ةفاسمًاعضاو؛نيتنسلةيكيرمألاةمصاعلايفتاساردلازكارملوخدلًاعفدنم
ثحبللغّرفتللًاعفدنمتنكامكً،اصوصخايكرتوًامومعملاعلانيبوينيب
يذلاديحولاوهرمألااذهناك."ةديدجلاامور"ةفاقثزكرميفةءارقلاو
.هيفيلطسوتينألازوأتوغروتةيروهمجلاسيئرنمتبلط

ةيكرتلاةيقارعلادودحلاىلإنييقارعلادروكلاءوجلةجوممايأدحأيف
توغروتيناعدتسا،ئجالنويلمفصنىلاوحمهددعغلبنيذلاو)1991(
نمًاثيدحتلقتسادقتنك.ليللافصتنمةبارقيسائرلارصقلاىلإلازوأ
ةصروبرايهناببسبةديرجلابحاصردانليصأسلفأدقف.شنوغةديرج
اذإامعينلأس،تلصوامدنع.قالغإلاوحنهجتتةديرجلاتناكو،ندنل
:هتبجأ."؟ليدبكيدلله":ينلأس.رمألاتدكأفً،احيحصةلاقتسالاربخناك
بهذأنأديرأ.هيفمكحتافأفيكفرعأالورمأىلعيونأيننكلو،ال"
نميدلبوملاعلابقارأو،نطنشاويفتاساردلازكارمدحأيفلمعأل
ةيصوتةلاسرينوحنمتنأمكوجرأسفً،ابسانمرمألامتدجواذإ.كانه
يمفنمةحنمةملكتجرخ."زكارملاكلتدحأنمةحنمىلعلوصحلل
."fellowship":ةيزيلكنإلاب

لمعلاكيلعحرتقأستنك":لاقو،يهجوىلإلازوأتوغروترظن
."يعم

؟لمعلاوهامو-
.يراشتسمنوكتس-
؟ينمنورظتنتاذام-
،هبتكميفةّقلعملاةريبكلاطسوألاقرشلاةطيرخوحنلازوأراشأ

ناكملااذهفرعيدحأال":يلاؤسنعباجأو،اهزكرميفايكرترهظتيتلاو
هجوتنأنكلو،لبقنمهلعفتتنكاملعفتنأكديرأ.كنملضفأ
."يراشتسمكرابتعابةرشابميلكلمع

ً،اباذجةجردلاهذهىلإلازوأتوغروتنمبرقلابلمعلاحارتقاادب
نكلو.مكعملمعلايفرخفلابرعشأ":تاملكلاهذهيناسلنمتجرخف
.ةرجهلانمعونوهوً،ادجمهميلإةبسنلابتاساردلازكارميفلمعلا
نمعبارلادقعلانملوألافصنلايفانأف،رمعلااذهيفمتتةرجهلاو
.تشعامردقبيمامأفيرمعبهللادماذإو،ةليوطةربخيدلو.يرمع
فراعمبًاحلسميدلبىلإدوعأواكيرمأتايناكمإنمةدافتساللبهذأس



امدنعيلودلاكنبلاونطنشاوىلإمتبهذدقل.يناكممكسفناوعض.ةديدج
.مكتدوعدعبعقوملااذهىلإمتلصووً،ابيرقتنآلاينسلثميفمتنك
مكتفصبيلجأنماوركفتنأو،يناكممكسفناوعضتنأنآلامكنميئاجر
."؟لعفأنأيغبنياذام.يتحلصمديريويلًاريبكًاخأ

fellowship":لاقو،ةيناثةطيرخلاوحنهعبصإلازوأتوغروتهَّجو
تايلمعلاو،كانهةحنملا":هدصقام."كرايخرايخلا،انهactionوكانه
."انه

؛حزامملكشبتجرخاهنأركذأ"action"ةملكمدختساامدنع
."ساطغلاوهاهورئبلايهاه":لوقيهنأكو

زواجتيالفقوتدعب.ةيروهمجلاسيئربتكمبابمامأنيفقاوانك
تجرخو،ينحفاصً.ائيشلوقأنأنودنميديتددم،نيتيناثوأةيناث
يلاتلامويلايف."مزاللالمعأديعلادعب،يزيزعايكوربم":ةرابعهمفنم
رادجلاىلعةقلعملاةعاسلاىلإترظن،يجورخليبق.ديعلاةلطعتأدب
ينيطسلفلايئادفلاانأ.ًاليلةرشعةيناثلاىلإريشتتناك.ينيعفرطب
.ةيكرتلاةيروهمجلاسيئرلًاراشتسمترصقباسلا

سئابلايركسعلا1997طابش28لخدتءاوجأيفو،تاونسدعب
اهتنشيتلاةلمحلاءدبو،"يثادحدعبامبالقنا"سانلانيبهمسايرشنو
.تاونسلبقهترجهيذلايفدهبةايحلاتبد،ّيلعةماعلاناكرألاةئيه
لجأنمتاساردزكرميفلمعلاونطنشاوىلإباهذلاةركفبتقلعت
يفتاروطتلالوحةرضاحمءاقلإلنطنشاوىلإتيعُد.ايكرتنعداعتبالا
ىلعتلصحكانهيتماقإةرتفلالخ.1998ماعنمزومتيفايكرت
لجأنمًاعورشممدقأنأّيلعناك،ميدقتلاةيفيكلوحتامولعم
.ةحنمىلعلوصحلا

ةفرغنمفلأتيتيبيفيسفنىلعتقلغأو،كرويوينىلإتلقتنا
ىدمىلعيعورشمُتبتك.كانهبردتتتناكيتلايتنباهنكستةدحاو
ذخأ.دنليآغنوليفطابراقلامكروسيفوربلافيصمىلإتبهذذئدعب.مايأ
.ةراهمهنومضمىلعىفضأو،هتيزيلكنإنمّنسحو،يعورشملامكذاتسألا
ًاببسيعورشمناونعنوكينألمتحملانم،ةلحرملاكلتفورظببسب
مالسإلاعمةيطارقميدلاوحن/TowardsDemocracywithIslam":هلوبقل
."نيرشعلاويداحلانرقلايفايكرت–

يفناغوضرأبيطو،ءانثألاكلتيفرِظُحدقهافرلابزحناك
ئطاشلاىلعنييفاحانرسو–انأولامك–انناقيسنعانرمش.نجسلا



ناغوضرأبيطنعملكتننحنوانمادقأبعادتطيحملاهايمو،يلمرلا
.هتدايقبةطلسلاىلإيمالسإبزحلوصولامتحاو

اننأليوقسدحيبحاصوأنييلايخ1998ماعنمزومتيفانكانلعل
ىلإهلوصونعو،دعبسسأتيمليذلاةيمنتلاوةلادعلابزحنعثدحتن
يفةديدجلاايكرتلوحنوكيسةقيقحلايفيعورشمو.2002ماعةطلسلا
نألبقةطلسلاىلإةيمنتلاوةلادعلابزحلوصوونيرشعلاويداحلانرقلا
.بزحلااذهدجوي

UnitedStatesInstitute"ىعديتاساردزكرمىلإعورشملاتلسرأ
ofPeace/(USIP(".زكرمنمةوعدتيقلت،عورشملاىلعةقفاوملالبقو
كلذدعب.رهشأةتسةدمليعورشمناونعىلعلمعللتاساردللنوسليو
نطنشاويفيننورظتنيمهنأينوغلبأو،)USIP(نمةقفاوملاينتءاجةرشابم
يفتمقأ.نيزكرمنمنيتحنمىلعتلصحً.ارهشرشعدحأةدمميقأل
.2000بآىلإ1999ناسينعلطمنمةيكيرمألاةمصاعلا

تأدبنطنشاويامدقتئطواملوأ.نوتنيلكةسائرةرتفتناك
يمايقءانثأ.شتيفوسوليمبرصلاروتاتكيدىلعًايوجًافصقةدحتملاتايالولا
عوضوملالخادةيناثيسفنتدجو،نطنشاويفيعورشملوحيثاحبأب
عيضاوملايفتاساردلازكارمدحأىلإًابيرقتمويلكىعدأتنك.يقارعلا
.دروكلاوأقارعلابةقلعتملا

رامةبيفروسيفوربلاةيقارعلانوؤشلايفريهشلايميداكألاعمُتدِجُو
انرصةريصقةرتفلالخ.تاساردللنوسليوزكرميفاهسفنةرتفلايف
مهأرامةبيفربتعي.تضمًاماعنيعبرأىلإدوعتانتقادصنأكو،نيقيدص
ناك.لاجملااذهيفبتكهيدلو،هدلبيفثيدحلايقارعلاخيراتلاءاربخ
دادعتسالاومادصةرصاحمبيضقتيتلاةدحتملاتايالولاةسايسلًاضراعمةبيف
لوحيأرلابفلتخناننكلو،ةديجةقالعانطبرتو،هردقأتنك.برحلاضوخل
جتنتسأ،نينسدعبءارولاىلإرظنأامدنع.قارعلاهيلعنوكينأبجيام
نم،نكلو.ىرخأٍنايحأيفًاقحمتنكو،نايحألاضعبيفًاقحمناكهنأ
.نطنشاويفقارعلالوحتامولعمصقنكانهنأبداقتعالابعصلا

سكيلبسناهةدحتملاممألااشتفماهمدقيتلاةودنلاتّوفأمل
تارمتعمتساو.نطنشاويفيدوجوءانثأتاساردلازكرميفرلتبسميجو
كنرفناك."CSIS"يفيقارعلانأشلاءاربخمهأنامسدروكينوتنألةديدع
ماعدعبةرقنأيفةدحتملاتايالولاريفسبصنملغشيسيذلانودروّكير

نودروكيربتعمتجا.ةيقارعلاةضراعملاعمةيكيرمألاةموكحلاقسنم2011



يفيناتسدروكلاينطولاداحتالالثممحلاصمهربناك.تارمةدعًاضيأ
يفلزنيينابلاطلالجناكو.حلاصمهربيقتلأامًاريثكتنك.نطنشاو
.نطنشاوروزيامدنعةنيدملاجراخدناليريميفعقاولاحلاصمهربتيب
تعمتسا.حلاصمهربتيبيفءاقدصألانحنعمتجنانك،ينابلاطىتأاملك
فقوبنالجوأهللادبععانقإهتلواحمنعكلتكءاوجأيفينابلاطنم
فرشأكردللماعلادئاقلاولازوأتوغروتتالخادمةجيتنرانلاقالطإ
.1991ماعسلتب

مهتيقتلانيذلافراعملانيبنمناكنطنشاويفيتماقإءانثأ
بئاننوسبيالنيلإهتجوزو،لوبنطسايفدولوملايكرابيرنهروسيفوربلا
يموقلاسلجملاسيئرلقباسلابئانلاو،تارباخملليموقلاسلجملاسيئر
عيضاوملاتناكً.اضيأدنالريميفشيعيناكيذلارلوفماهارغتارباخملل
.قارعلالوحروحمتتنايحألابلغأيف

يفحصلاو،ربيكثيدوجةيقارعلانوؤشلابريبخلاو،يبلجدمحأناك
سلجميفيبوروألامسقلافظومو،تيارنيبورةيناريإلانوؤشلابريبخلا
دعاسمو،دعباميفنوتنيلكسيئرلاراشتسمبصنملغشويموقلانمألا
تنكنيذلاصاخشألانيبنمنودروغبيليفامابوأدهعيفةيجراخلاريزو
.نوسبيالنيلإويكرابيرنهتيبيفمهيقتلأ

قارعلايفةدحتملاممألايشتفممهأىلعربيكثيدوجينتفرع
ءانثأ؛ةرشابمبرحلاليبقنيترمًالوطمريفلودزلراشتتيقتلا.ريفلودزلراشت
.لماشلارامدلاةحلسألًاشتفمهتفصبقارعلاىلعهددرت

عوبسألايفنيترمكرويويننميتأييمجعداؤفروسيفوربلاناك
.زنكبوهنوجةعماجيف"SAIS"ايلعلاتاساردلامسقيفًاسورديطعيل
لوحسوردءاطعإةيناكمإيلنّمأو،هسوردىلإتارمةدعداؤفيناعد
رٌيثأتهلناكو،لقألاىلععوبسألايفنيترميمجعداؤفيقتلأتنك.ايكرت
يكيرمألاسيئرلابئانىلعةصاخو،قارعلاىلعبرحلاةلحرميفيوق
.ينيشتكيد

يفعزانمنودنملوألاةيدروكلانوؤشلاريبخةفاضإنمدبال
تايصخشلاىلإزتيوفلولوب"SAIS"ديمعوثياربلاغرتيبةدحتملاتايالولا
.اهيقتلأتنكيتلا

يفيدوجوءانثأيقارعلانأشلانعًادحاوًامويدعتبأمل،ةجيتنلاب
نمرثكأهيفًاسمغنمتنكيننإىتح.2000-1999يماعنيبنطنشاو
لبقرثكأتدطوتدقفً،ايئاهنقارعلابعطقتمليتقالعنأامكو.مزاللا



.ةريصقةرتفب2003ماعبرح
لوخدلامتفيكو،قارعلاعوضوميف"لهج"ةعيرذيدلنكتمليأ

فرعأسعوضوملابيمامتهاويتامولعمنممغرلاىلعيننكلو،برحلاىلإ
."رارسأزرح"قارعلانأب–برحلادعبةصاخو–برحلاعالدناعم

:نيتطقنيفهعقوتأنكأملامرهظوأ،تأطخأيننأبتعنتقا
برحلادعباملةدحتملاتايالولاططخنوكتنأيلاببرطخيمل-1

ًاططختدعأدقةدحتملاتايالولانأدقتعأتنك.ةجردلاهذهىلإةئيس
،ةديحولاىمظعلاةلودلايهةدحتملاتايالولاف.برحلادعباملةقيقد
ً.ادجيعيبطرمأبرحلادعباملةمكحمةطخاهدادعإو

هذهىلإةيكيرمألاةدحتملاتايالولاراهنتنأعقوتأنكأمليننإيأ
رايهناليساسألاببسلارهظ،اهدعبوبرحلاءانثأ.برحلادعبةجردلا
ىلإقارعلابرحتلوحتدقف.وحنلااذهىلعةيكيرمألاةدحتملاتايالولا
ةيقيقحلابرحلاتناك.ةيكيرمألاتاسسؤملانيب"نطنشاويفةيلخادبرح"
.ةزجاعةدحتملاتايالولاطقسأاماذهو،"نطنشاويفتاسسؤملا"نيبرودت

"CIA"وةيكيرمألاةيجراخلاةرازوفلاحتلباقمفلاحتلّكشت
ييندمفلاحتلااذهمض.ضيبألاتيبلانممسقونوغاتنبلاييركسعو
تيبلانمًاريبكًامسقو،يموقلانمألاسلجمنمًامهمًامسقونوغاتنبلا
ةجردىلعنافرطلاناك.ينيشتةلودلاسيئربئانقيرفةصاخ؛ضيبألا
هتينبيفًاعارصدهشيناكمسقلكو.ةهجاوملاىلإلصتفالخلانم
.ةيتحتلا

نأةجردىلإةداحنوكتس"ةيلخادلانطنشاوبرح"نأدقتعأمل
.عوضوملااذهيفتأطخأ.قارعلايفةدحتملاتايالولابرحىلعيطغت

سرحلااهسأرىلعومادصتاوقنأبكشىندأيدلنكيمل-2
ناكدقف.برحلاتعلدنالاحيفةريصقةرتفلالخراهنتسيروهمجلا
ةحلسملاتاوقلانأًاديجُفرعأ.تقولالاوطخفنطحميقارعلاشيجلا
اهتوقرهُظتيهو،يبنجألاودعلامامأةلوهسبملستستملاظلاثعبلاماظنل
ةيركسعةهجاوميفكسامتتنأنكميالو،لزعألااهبعشةهجاوميفاهتدشو
ماظنلالوحلازوأتوغروتةعانقهذهتناكً،اماعنيرشعلبق.ةيدج
ىتحبرحلاترمتسا.عوضوملااذهيفئطخأملً.اضيأهشيجويقارعلا
يروهمجلاسرحلاِدبيمل.عيباسأةثالثدادغبةيكيرمألاتاوقلالوخد
لالخ.نيهئاتلاوءالهجلامالعإلايلثممخفننممغرلاىلعةيقيقحةمواقم
اهيفتأطخأيتلاةطقنلا.ماظنلارايهناببرحلاتهتناً،ادجةريصقةرتف



رصانعلااهتمسو.رهشأةدعببرحلادعبةينسةيقارعةمواقمعالدنايه
تاوقوةدحتملاتايالولااهتمسأاميف،"ةمواقم"ةدحتملاتايالوللةيداعملا
ةمواقملانوكتنأعقوتأوأركفأمل.ً"اباهرإ"نويقارعلاةعيشلاوفلاحتلا
.ةجردلاهذهىلإدمصتنأوةيوق)باهرإلاوأ(

نكميالذإ.ةيلاثمةياهنبرحلايهتنتنأًاضيأبسحأمل،عبطلاب
هنأكوادب،ةقيقحلايفو،قارعلايفماظنلاراهنادقف.ةلوهسباذهباسح
نابايلامثايناملأعمثدحامكبرحلاقثُوتمل.ملستسيملهنكلو،رخبت
ىلوألاقارعلابرحيفثدحامكىتحو،ةيناثلاةيملاعلابرحلاةياهنيف
امهدحأنأبنيفرتعمناعقويونابراحتملانافرطلاعمتجينأب1991ماع
ماظنلاةداقىفتخانكلو،دادغبةمصاعلاتطقس.مزُهرخآلاورصتنا
.طبضتمليتلاهتحلسأعمبراحيمليذلاهشيجو

.دعباميفلالتحالاةمواقملًاماهًاردصملكشتسةرهاظلاهذه
ةداحبرحلادعبلالتحالاةمواقمنوكتنأعقوتأمل،نكيامهم

هذهيفيناثلاأطخلاتأطخأيننأربتعأسو،ةجردلاهذهىلإةدماصو
.ةطقنلا

اهتدمتعايتلالماشلارامدلاةحلسأداجيإمدعلًاريثكمتهأمل
رمألااذهتربتعادقل.متهأنلو،برحلاريربتلةيكيرمألاةيعيرشتلاةطلسلا
برحةيعورشماوطبرنيذلانيبنمنكأمل.ةيقوقحةينقتةيكيرمأةيضق

.تقويأيفاهباهطبرأملو،لماشلارامدلاةحلسأب2003
ةيناريإلابرحلايفلماشلارامدلاةحلسأمادصمدختسافيكفرعأ

ةحلسأهمادختسايتركاذنمىحمينأنكميال،اذهنممهألا.ةيقارعلا
دضةيقرعلاةدابإلاىلإتلصويتلاو،لافنألاةلمحيفلماشلارامدلا
اميشوريهنمخيراتلارزاجمربكألهاجتعطتسأملو.1988ماعدروكلا
ةسمخاهتيحضحاريتلاو،1995ماعةنسوبلايفاشتينربرسىلإيكازاغانو
ةجبلحىلإُتبهذ.ةيجولويبلاوةيواميكلاةحلسألابةجبلحيفصخشفالآ
داعبأنعثدحلادهشنممتعمسو،2010يناثلانيرشت10يفًارخأتم
نكيمل،يلإةبسنلاب.اهتربقموةيقرعلاةدابإلافحتمترزو،مادصةيشحو
؛2003ماعبرحدعبًامهماهدوجومدعوألماشلارامدلاةحلسأدوجو
داجيإمدعلنوكيالأبجياذهل.عوضوملااذهيفماظنلالجسببسب
.برحلاةيعورشمةيوازنمىنعم2003ماعدعبلماشلارامدلاةحلسأ

ةلحرلاهباتكنمقارعلامسقيفريلبينوطهبتكامنإ،اذهريغ
:مامتهاطحم



لماشلارامدلاةحلسأومادصلوحةيتارباخملاتامولعملانأرهظ"
ًاضيأانأً؟ارسىقبيواذهثدحينأنكميفيك:ليق.ةئطاخهبةصاخلا
امهيدلنكيملاذإشيتفتلابنيشتفمللمادصحمسيملاذامل.كلذتلق
ليبسيفبرحلايفهدلبجزبلبقاذامل؟نيشتفملالمعقاعأاذامل؟هيفخي
شتفمرفلودزلراشتناسلىلعةقيقحلاتءاج؟مهوىلعةظفاحملا
تايالولاتددهامدنع:هتاركذميفةدحتملاممأللعباتلاقباسلاةحلسألا
ملو،نيقداصانك،ةقيقحلايف.هعدخناننأدقتعاًامادصاهؤافلحوةدحتملا
.لماشرامدةحلسأهيدلنأةقيقحدقتعنانكًاضيأنحن.عداخننكن

ةنجليفةدافإميدقتلجأنمقئاقحلالكبقيقدتلاديعأامدنع
يدلناكو،2004ماعلقارعلايفثحبلاةعومجمريرقتتأرق،قيقحتلا
.اهيلإلصوتيتلاةجيتنلابريكفتلللوطأتقو

يفايلعتادايقريفلودزلراشتةرادإبقارعلايفثحبلاةعومجمتقتلا
ةطرشليمعىقتلا،ةيداعريغةلحرملالخو.مادصنمنيبرقموماظنلا
تاليجستةعومجملاتمدقً.ايصخش"مادص"وتيبجروجويلارديفةيكيرمأ
ةصقلاترهظ.لماشلارامدلاةحلسألوحهتادايقعممادصشاقن
)375-374ص،ةلحرلا،ريلبينوط(."ةءارقلاقحتستةصقاهنإ.ةيقيقحلا

تابوقعلاةجيتنًاقزأملخدنيسحمادصنإ،ةصقلاهذهبسحب
لوؤسملاهرهصبورهدعبدادزااذههقزأم.1991ماعهيلعتضرفيتلا
.1996ماعرارسألاهفشكولماشلارامدلاةحلسأجمانربنع

زّكرتاينيعستلاطساوأنمًاءدبً.ايكيتكتًارارقمادصذختا،اذهرثإ"
رامدلاةحلسأجمانربفقوأ.رمألافلكامهمتابوقعلاعفرىلعمادص
لماشرامدةحلسأجاتنإبةرماغملاعيطتسينلهنأًاكردمناكدقف؛لماشلا
...اهتئبختو

قلعتملارارقلانأوهقارعلايفقيقحتلاةنجلهيلإتلصوتام
ىلإقارعلايفقيقحتلاةنجلتلصوتً.ايجيتارتساسيلويكيتكتجمانربلاب
:ةيتآلاةجيتنلا

ماعرمدنأدعبلماشلارامدلاةحلسأجمانربييُحينأمادصدارأ
.هنعتابوقعلاعفرةجيتنيقارعلاداصتقالايفرارقتسالاقيقحترثإ؛1991

كانهناكو،ةقباسلاةلاحلانعًافلتخمرمألانوكينألمتحملانمنكلو
مادصىدلتناك.لماشرامدةحلسأكلتميهلعجتتايناكمإنمطيلخ
رطاخملاهمهفويلودلاطغضلاةجيتنو.ةيوونةيناكمإكالتمابةبغر
ىلعزكرينأررق.ءيطبلكشبجمانربلااذهروطينأدارأةيداصتقالا



ص،ةلحرلا،ريلبينوط(."...ةيكيتكتلاةيواميكلاةحلسألاوةيتسلابلاخيراوصلا
375-376(

ناكميفهيينقتوهئاملعلمادصعمجىلعهباتكيفريلبينوطجّرعي
ةلثمأًابراضةدحتملاممألااهتدجويتلاتاربتخملاهقالغإمدعو،نيعم
.ةلصفم

لوصحلانمنكمتينلمادصنإلوقتيتلاةياعدلالطبياماذهو
،اذهنممغرلاىلع.لبقنماهكلتميناكيتلالماشلارامدلاةحلسأىلع
برحلاةيعرشلًامساحًاببسلماشلارامدلاةحلسأةيضقربتعأمليننأبرركأ
ىلعلوصحلانودنمبرحلانشلًاضيأمتهأمل،ةحارصبو.تقويأيف
نمرمألااذهريذاحملوحترجيتلاتاشقانملاو،نمألاسلجمنمرارق
.يلودلانوناقلاةيحان

ركفملاَحَرط،برحلاةلحرميفاهتأرقيتلاتاحفصلافالآنيبنم
يتلابرحلاضقانتلوحريكفتللوعديًايأرسامرباهنغرويريهشلايناملألا
.يلودلانوناقلاعمقارعلادضةدحتملاتايالولااهتداق

:يهعوضوملااذهيفةيساسألاسامرباهةجح
فادهألا.ةيلاثمراكفأليعقاورذعةمثسيل،ةيعرشلاتايبدأيف"

تسيلطسوألاقرشلاةطرقمدولداعريغماظنةلازإبشوبةبغرلةيرايعملا
ةلادعلاتناكاذإامشقاُنيالأبجي.ةدحتملاممألاجمانربعمةضقانتم
طناكئدابمًابناجتعضوشوبةرادإ.المأققحتتنأنكميةيلودلا
220ىلإدوعتويلودلاديعصلاىلعةيعورشمبسكلواحتيتلاةيقالخألا
.تضمةنس

ةجيتنيطعت–ًاضيأاهسفنباهارتامكو–ةيكيرمألاةرادإلاتافرصت
لودلانيبتافالخلالحلةادأدعتملةيلودلاقوقحلانأيهو؛ةدحاو
يفرمألااذهعضتيتلاةيملاعلاةوقلا.ناسنإلاقوقحوةيطارقميدلاريوطتو
ةيقالخألااهميقهناكمتعضوو،نوناقلاىلإدنتستالاهتسايسزكرم
نكلو.ةينوناقلاتاءارجإلالحمةيرايعملاةيقطنملااهتافيرعتتلحو.اهتاعانقو
JürgenHabermas,Americaandthe(."رخآلاناكمذخأيءيشال

World,AConversationwithJürgenHabermaswithEduardo
Mendieta(
.اهسسأنمبرحلابيتعانقزهتملةقيقحةيوقلاسامربماهججح
نأتاينيعستلانملوألافصنلايفكسرهلاوةنسوبلالاثميفاندهش

ةدحتملاممأللعباتلانمألاسلجملةيقوقحلاريياعملاقفونيناوقلارادصتسا



ىلعضرفيذلاحالسلارظح.يناسنإلاديعصلاىلعةبئاصجئاتنِطعيمل
ىلإهضرعتلىدأو،هسفننععفادينأةنسوبلابعشلحُتيملايفالسوغوي
.)نايحألاضعبيفةيتاوركلاو(ةيبرصلاتاباصعلاديىلعرزاجمةلسلس
هنكلوً،اقحمادبنمألاسلجمهنلعأيذلاايفالسوغويىلعحالسلارظح
ةنسوبلابعشدفنيمل.ةنسوبلابعشلةيعامجلاةدابإلامامأقيرطلاَحتف
فصقبةيسنرفلاوةيكيرمألاتارئاطلاتأدبنأىلإةيعامجلاةدابإلانم
ناتلودلامقتمل.)اشتينربرسةرزجمدعباذهثدحو(ةيبرصلاعقاوملا
ربعبرصلافاقيإب–ةدحتملاتايالولاواسنرف–وتانلافلحيفناوضعلا
.ةدحتملاممألانمرارقبةيوجلاامهتراغ

ماعوفوسوكىلعةيكيرمألاةيوجلاتايلمعلاالول،اهسفنةقيرطلابو
،يبرصلاشتيفوسوليمشيجملظلملسملاينابلألاوفوسوكبعشكُرتل1999

يف1915ةنسنمرألايحمامكنابلألاىحمُينألمتحملانمناكلو
ةدحتملاممألارارقسيلوفوسوكيفشتيفوسوليمرهظرسكام.لوضانألا
.هدحوةيوجلاتايلمعلاب

ضعبيف"رضخألاءوضلا"ةدحتملاممألالاعشإمدعًابناجعدنل
مل"رضخألاءوضلا"اذهنإف،نيملاظلادضبرحنشلجأنمنايحألا
قارعلايفدروكلالجأنماذهثدحيملذإ.اهلكنمألااياضقجلاعي
مغرلاىلع،ببسلااذهل.انسفنأباذهاندهشً.امئادرزاجمللاوضرعتنيذلا
نمضتسةدحتملاممألاتارارقتناكاذإةعنقملاوةيوقلاسامرباهججحنم
برحلاكلتبسكيلإةبسنلابًامهمدعيمل،نيسحمادصماظنرارمتسا
.ىنعميأكلذلسيلو،المأةدحتملاممألانمةيعورشم

نيضهانملانمٍمسقىدليقالخألاويناسنإلانادعبلازربامردقب
.وحنلااذهىلعًاضيأّيلإةبسنلابامهف،قارعلابرحل

...ملظلاءاهتناو،ملاظلايروتاتكيدلاماظنلاطاقسإيتيولوأتناك



مهءانبأنفدبءابآلاموقيمالسلاىلعبرحلالضفيقمحأةمثسيل
.مالسلاىلعمهءابآءانبألاعفدينألدب

).م.ق484-424(ستودوريه
.اهسفنثادحألانمرثكأاهلانيقلتةقيرطيفنمكيثادحألاىنعم
يريبوزكأتناسودناوطنأ
ريفكتتالاحترهظ.اهلنيديؤملاِدشأَلوقعقارعلابرحتشوش

ةيكمناعنكمّدقينأرطاخدرجميلاببرطخيملو.مدنوبونذلانع
.قارعلابرحنمامهفقومببسبًايتاذًادقنفيتانغإليشيمو

سامرباهنغرويتارربمنمرثكأنيلجرلاكنيذليتاذلادقنلاّيلعّرثأ
.برحللةضهانملا

امهتيدجنعرظنلاضغبيلإةبسنلابًادجنامهمفيتانغإوةيكم
.فيتانغإليشيمىلإفرعتأملو،ةيكمناعنكىلإتفرعت.يتاذلاامهدقنب
نمًارابتعايمامتهاتبذجيقارعلانأشلايفةصاخامهئارآةوقنكلو
.تاينيعستلا



ريمسمسابهعقويذلا"فوخلاةيروهمج"ةيكمناعنكباتكادغ
ةقلعتملااياضقلايفقرُطيامًاريثك،بتكلاتاهمأنمًاعجرمراعتسملاليلخ
اذهأرقينأالإقارعلابمتهمللنكميال.تاونسىدمىلعمادصماظنب
سلجملًاراشتسملمع.يعيشيقارعفقثمةيكمناعنك.هبرثأتيوباتكلا
ططخأتنكدادغبىلإُتبهذاملك.ةرشابمبرحلانابإلكشملامكحلا
تنكليبةعماجاهتمظنةودنىلإيعُد.ةصرفلايلحنستملو،هيلإفرعتلل
ناسحإروسيفوربلاناك.نامكرتلاةيضقةشقانمل2004ماعةرقنأيف
ةودنلابًامتهمنكأمل،ةحارصب.ةودنلاهذهفلخفقييجمارغوض
ريفسلاةيقارعلانوؤشللماعلاايكرتقسنمينغلبأامدنع.اهيلإنيوعدملاو
مدعليتمواقمترسُكً،اضيأكراشمةيكمناعنكنأبكُرتوروقنامثع
.ةكراشملا

امممادصماظننع"فوخلاةيروهمج"بتاكةيكمناعنكمئس
تايالولاًادصاقفارصلاةدالوهبابشةبيبحبحطصاو،قارعلايفيرجي
يفسيدناربةعماجيفةيسيردتةئيهيفًاوضعلمعيلةدحتملا
لوحاننيبراديذلاراحلاثيدحلاركذتأنأنكميالو.ستسوشتاسام
ماعمادصمادعإدعبقارعلاةيكمناعنكرداغ.ماعلاكلذيفقارعلا

.ةدحتملاتايالولايفماقأو،2007
دلاريهلانويشانرتنإةديرجل2007راذآ23ددعيفهنعةلباقمتأرق

:ةقيمعلاهراكفأبتدرشو،ديدشباجعإبنويبيرت
ناك،2003راذآيفةدحتملاتايالولاهتداقيذلاقارعلالالتحالبق"

دادغبيف1949ماعدولوملاةيكمناعنكيقارعلصأنميكيرمألانطاوملا
طاقسإبةبلاطملليبرعلاملاعلاوبرغلايفمهتوصاوعفرنيذلاعئالطنم
...مادص

تارايسلاريجفتوةمزألاتقبسيتلامايألايأ–مايألاكلتتناك
ءاضقنادعب.ةطيسبةقيقح–نييكيرمألاونييقارعلافالآلتقموةخخفملا
ةيكملاثمأةيلاربيللاتاحومطلاباحصأقارعلايفةمزألاتعفد،مايألاكلت
؟أطخلانمكينيأ:هنمبرهماليذلالاؤسلااذهقزأمىلإ

.ديدجلاهباتكىلإلاؤسلااذهاندوقي
ءانثأيتايضرفيفشبنأو،يسفنىلإرظنأوتفتلأنأديرأ:ةيكملاق

جزيذلاعمتجملايفثحبللةرورضكانهنأيلودبي.برحلاىلإهجوتلا
:وهرثكأمويلكّيلعهسفنضرفييذلالاؤسلا.ىضوفلاكلتيفهسفن
."ً؟انويلمنيرشعوةسمخغلبيبعشلةنسنيثالثةيروتاتكيدتلعفاذام



فرصتأنأترتخايننكلو،يريكفتجراخاذهنكيمل":ًالئاقعباتي
ةرادإولحلابيتمهاسمةيناكمإلمأىلعًابناجيركفتعفدو،طشانك
."...رومألارستمل.مويلاهيلإلصوامىلإفنعلالصينألبقةمزألا

كلتنمةريبكةبسنو،ةرادإلاديعصىلعءاطخأكانهتناك":لاقو
."نويقارعلااهبكتراءاطخألا

،ىفنملانمنومداقلانويقارعلامهةيكميأربنويساسألانولوؤسملا
ماعمكحلاسلجميفنويكيرمألامهعضونيذلاوً،ايموقوًايفئاطنوفلتخملا

تأدبكانهنم":لاق.مهلةيبعشدعاوقسيسأتىلعاولمعو2003
."ةيفئاطلا

يبلجعمفلتخاهنأفورعملانكلو،مساءاطعإبةيكمبغريمل
ىلعلوصحلالجأنمردصلاىدتقمفرطتملانيدلالجرحدتماامدنع
ةيكملمع،برحلانمةليوطتاونسلبق.ةيقارعتاباختنالوأيفهمعد
نممغرلاىلعمادصلنيهراكلاىفنملاييقارعميظنتىلعيبلجعم
.ةيجولويديألامهتافالتخا

نأنكمياملكاوبكترا":ةيكملاق.ةيكيرمألاةسايسلاعوضومكانهو
قارعلاىلإمهلوخدوهاهربكأونييكيرمألاءاطخألوأ.ءاطخأنمهوبكتري
."...لالتحالافدهب

ىلعًايئوضةحوسممةقيثوفالآةرشعمضتةجمدمصارقأةينامثةمث
يفهسفنبةيكملمع.سولجلاةفرغيفبتكملابوساحقوففرلا
دحأاهددعغلبي.قئاثولاكلتضعبعمجو،تكُرتيتلاةلودلاتاسسؤم
قئاثولاىلإثعبلابزحءاضعأداليمتاداهشنمدتمت؛ةحفصنويلمرشع
.ةيركسعلا

مادصةمكحمىلعةيكماهسسأيتلاةيقارعلاةركاذلاةسسؤمتضرع
،اذهنممغرلاىلع.قئاثولاكلتنويكيرمألااهسسأيتلاةيقارعلاهناوعأو
أوسأدحأ":ًالئاق2007لوأنوناك30يفمادصمادعإمويةيكمفصي
..."يتايحمايأ

ًارضاحناكٌفيضلاق.ةيكيرمألاةسائرلاتاباختناىلإثيدحلالقتنا
رارقحلاصلتتوصاهنألرذتعتنأيغبنينوتنيلكيراليهنإتيبلايف
.برحلابشوب

نمرثكأيواماذه":لاقو،همامأيذلابارشلاسأكىلإةيكمرظن
."؟راذتعالاقحتسييذلاام.راذتعالاةرورضبسانلارعشيالأبجي.مزاللا

يفغنوودراودإلاقمىلعماعفصنرورملبق،2007بآ6يف



يفةلاقمتُِرشن"؟قارعلايفأطخلانيأ"ناونعبنويبيرتدلاريهلانويشانرتنإ
ىلإرظنأوتفتلأنأديرأ":ةيكمةلوقمنماهناونعَفُِطتقازمياتكرويوين
ً.ارثؤمًايتاذًادقننمضتت"برحلاىلإهجوتلاءانثأيتايضرفيفشبنأو،يسفن
."قارعلايفأطخلا":ةلاقملاناونع.فيتانغإليشيملعيقوتلاناك

يرظنمهتالاقمتتفلنيذلانيرثؤملانيركفملادحأفيتانغإليشيم
لكاشموةيموقلاتارايتلالوحةدرابلابرحلادعبتاينيعستلاعلطميف
بتكلانم1993ماعرداصلا"ءامتنالاومدلا"هباتكو.تاعازـنلالحوةيوهلا
.يلإةبسنلابةيعجرملا

ٌدقن2007ماعاهبتكيتلا"قارعلايفأطخلا"هتلاقمنأبناجىلإ
فقثملانيبقورفللهلوانتثيحنمشهدميسايسّصنيهف،يتاذ
ءزجلاءاج.يسايسلارارقلاذاختالحارميفةبوتكملاريغدعاوقلاويسايسلاو
:يلاتلاوحنلاىلعةليوطلاةلاقملانممهملا

هذختايسايسرارقليعافمتلطبأقارعلايفترهظيتلاةثراكلا"
انك.انأمهيفنمبلالتحاللنيمعادلانيللحملاماكحأتلطبأاهنكلو،رخآلا
ةصرفرخآبرحلانأب–يفنميقارعقيدصينربخأامك–نينمؤمانبلغأ
اذهنأمكىرن،نآلاو.ةيرحبمهدلبىلإًاعيمجنييقارعلانييفنملاةدوعل
.ديعبملحلا

ىلإيتدوعودرافراهيفيميداكألايلمعيكَْرتُخيرات،2005ماعذنم
طوقسةعباتمبتررمتسا...يسايسلالمعلايفطارخنالالجأنمادنك
اهحارتقاىلعتداتعايتلاميقلالوانتةداعإةركفنمًاقالطنا؛قارعلا
يعوبأدبيبئاصيسايسمكحقالطإنأتّملعت.ةديعبةسايسُفارطأ
.أطخلابفارتعالاةليضف

نمعبنتنيللحملاونييميداكألاةلكشمّنإنيلربايعشأفوسليفلالاق
لثمنويسايسلا.ةحيحصلاراكفألابمهقلعتنمرثكأةبيرغلاراكفألابمهقلعت
ةركفلابمهقلعتةيهافربنورماغيالمهنكلو،ركفلاعمنوشيعينيركفملا
،ةحيحصلاراكفألانمليلقددعدنعفقوتللنورطضممهنإ.اهتبارغدرجمل
راكفألا.ةايحلايفقيبطتللةلباقلاراكفألانمليلقددعدنعىتحو
اهيفنيديفملاريغةلماجمو،طقفةئطاخةيميداكألاةايحلايفةئطاخلا
،نييالملاةايحقحمتنأنكميةيسايسلاةايحلايفةئطاخلاراكفألا.ةيلسم
هراكفأنعفقثملاةيلوؤسمً.ادجةمّيقرداصماهيفنيديفملاريغردهيو
يهفيسايسلاةيلوؤسمامأ.اهجئاتنهدوقتثيحىلإبهذينأبيضقت
.ررضلااهعاقيإنودةلوليحلاو،جئاتنلاهذهلهمييقت



يفديجلامييقتلانعفلتخمةسايسلايفديجلامييقتلانأُتّملعت
ضعبريسفتوتاميمعتلابقلعتيةيفاقثلاطاسوألايفمييقتلا.ةفاقثلا
،وهامكفةسايسلايفرمألااّمأ.ةميظعراكفألجذامناهنأىلعرهاوظلا
.ةيرظنلاقيرطدسي؛ممعملانممهأدّدحملا.رخآًائيشسيلو

نكميال...يباجيإلانييسايسلامييقتددحياموهيعقاولاّسحلا
مهلنكميال.مهفرجتنأبيلخادلامهملاعتالايخلاوحمسينأنييسايسلل
مهنإ.مئاقلاملاعلاوهتيؤرنوديرييذلاملاعلانيباوطلخينأًاضيأ
.وهامك–رخآناكميأوأ–قارعلاةيؤرلنورطضم

ًاروطتمسيليعقاولاروعشلانأدرافراهيفيدوجولالخنمتفرع
كاردإ.ةملكلاىنعملكبةيعراشةبهومهذه.ةيوبخنلاتاسسؤملايفًامئاد
كلتللبونةزئاجيزئاحكاردإنمقدأءايشألاةعيبطلتالفاحلايقئاس
،مويلكملاعلاانتهجاوميهعقاوللانكاردإريوطتلةديحولاةقيرطلا.ءايشألا
يفئطخننأنكمي،اذهعم.انئاطخأنمثدحينأنكميامملعتو
ذاختاملعةمثسيل.ةليوطلاةبرجتلانممغرلاىلعةسايسلاوةايحلا
قلعتتًايموييسايسلااهيرجييتلاتامييقتلا.ةيلمعلاةسايسلايفرارقلا
صالخإلاةيضقضرفت.قدصتنأبجينمو،قثتنأبجينمب:ناسنإلاب
ةقثنمدبال؟كبناجىلإفقيسنمو؟كنوخيسنم:مويلكاهسفن
ٍساسحإو،تاعوضوملاهذهيفٍديجمييقتلجأنمةيملعريغةسارفب
.ةقيقحلابميلس

امبلب،ملاعلاةعيبطبساسحإلاىلعةيعقاولابساسحإلااذهرصتقيال
ام–رابكلانييسايسلالثم–رابكلانونانفلاىري.هيلعنوكينأنكمي
نأيغبني.عقاولاىلإاهليوحتنولواحيمث،تايناكمإنممهريغهاريال
لجأنمهتابثوأهقالطناةظحلديدحتلنمزلابًاساسحإيسايسلاكلتمي
عامسةبهوميهيسايسلارارقلاةدارإنإكرامسبلاق.ديدجلاقيقحت
.عيمجلالبقديعبنممداقلاخيراتلاناصحتاودحعقو

ءاسؤردحألِئُس.خيراتلاليخمودقعامسنوعيطتسيانمنوليلقلا
ايثادحألا":نزحبباجأ،هلمعهيلعبعصيامعةيزيلكنإلاتاموكحلا
،عقوتمريغثدحءازإلاجترالاةبهومراهظإوهيسايسلاعادبإلا."ينب
.ناكمإلاردقءودهلاىلعةظفاحملاو

طسوةيحرسملايهتنتامًابلاغ.لشفلانودلاجترالالوحيالأنكمي
قلعتتتارارقيسايسلاذاختاةجيتنةيسايسلاةناكملايهتنتامًابلاغ.عومدلا
...ةئطاختامولعمةجيتنوةيداعسجاوهنمًاقالطناسانلاب



حاجنلارامثتسانوكيامردقبمهملشفلانمملعتلا،ةسايسلايف
نفلجأنممزاللايلخادلادانعلاةيمهأتكيبليئومصزُربيً.امهم
لشرشتظفاحي."تارموتارملشفاو.ىرخأةرملشفا":هتاملكبةسايسلا
امهتبغروهمويلانيميظعامهلعجام...امهتارارقبامهدانعىلعلوغيدو
امهداعتبانممغرلاىلع)امهتارارقديعصىلع(امهلخيراتلامييقتةيؤرب
اهسفنةجردلاىلع)شوبويلبدجروج(يلاحلاسيئرلاودبي.اهنعريبكلا
...ٌّقحمهنأتبثيسخيراتلانأبناميإلانم

فرصتلا.حرسمةسايسلانأل؛ةسايسلايفيصخشوهامةمثسيل
باونلاسولج.كتفيظونمءزجعقاولايفاهلمحتالرعاشملمحتكنأكو
رمأةيعيرشتلاةسلجلايفًاضعبمهضعباورقحينأدعببارشلاءاستحال
...ةصاخلاةايحلايفةنكممريغةماعلاةايحلايفذقنملاةيجاودزا.فولأم

ناكمال...ةلئاعلادارفأوءاقدصألانيبهلوقنامممهأهديرنام
يفمدختسييبرححالسةماعلاةايحلايفةغللا.ةسايسلايفهذهكةعيرذل
ةيسايسلاةحاسلا.دصقلاسيلوطقفلوقلاوهمهملا.ةقثلامدعفورظ
ررميو،عسوتيدصقلاولوقلانيبقرفلابققشتقدأ.نونجممالكملاع
.دسجلايفزرغيلنيكسلا

ةايحلايفيسايسلاأطخ.انئاطخأنمثعفدننحن،ةصاخلاةايحلايف
ليمحتةيفيكةفرعمينعيديجلامييقتلا.هنمثنورخآلاعفديةماعلا
يوضوفلكشبةتباثلاراكفألانكلو.مكتارارقنمثاوعفديلةيلوؤسملانيرخآلا
...ديجلامييقتلايداعتًامومع

ًابلاغينعتةيسايسلاتانزاوتلا.دقعملمعةسايسلايفديجلامييقتلا
ىلإلصتنأنكميالتاحلاصميف–متنأمهيفنمب–نيءاتسمدوجو
...لامكلا

القارعلاعوضوميفةيقيقحةديجتامييقتءارجإنوعيطتسينيذلا
أطخبرمألاطبرىلععيمجلاكنولمعيسمهو.انمرثكأتامولعمنوكلتمي
.قارعلايفيفئاطلاماسقنالالوحتامولعملابصقنوةيتارباخملاتامولعملايف
شوبقوثوببسب.تابغرلاناكمعئاقولااوعضيملمهنأوههولعفيملام
ملمهو.اذهبنوقثيسةقطنملايفعيمجلانأدقتعاةحيحصهسجاوهنأب
يسيلوبباهرإضاقنأىلعىنبتسةرحةلودنأباوقثيملو،كلذاودقتعي
ةسايسلكشتسةدحتملاتايالولانأباوقثيملً.اماعنيثالثوةسمخرمتسا
تايالولانأباوقثيمل.اهنعليلقلاالإنييكيرمألانمريثكلافرعيالةلود
ةنسوبلايفتلعفامكقارعلايفناسنإلاقوقحنععفادتسةدحتملا



.اهلكءاطخألاهذهنماوبرهت.وفوسوكو
يبةصاخءاطخأةدعىلإةفاضإ،ءاطخألاهذهضعببتعقوًاضيأانأ

يسيساحأعبتأنأيليغبنيهنأوهلبقتسمللهتّملعتيذلاسردلاً.اضيأ
ماعُتبهذ.نييفنملانييقارعلاسجاوهو،مهببجعأنميعابتانمرثكأ

كلذذنمو.دروكلابنيسحمادصهلعفامتيأرو،قارعلالامشىلإ1992
ةيصخشةبرجتكلتمأتنك.مادصباهذةرورضبةقثىلعترصمويلا
ةلئسألايرعاشمْتعفدطبضلابببسلااذهلنكلو،ةعانقلّكشأينلعجت
ةنسلاودروكلاعضونكميله:دحاولاؤسللاجملاتحسفأوً،ابناجةبعصلا
؟دحاوباهرإىلإمهعضخأدقنيسحمادصنأليملسوجبةعيشلاو

ىلعةردقلابطبتريةسايسلايفحيحصلامييقتلانأوهرهظام
.هسفنمهفءابعأالو،قارعلامهفءابعأشوبلمحتيمل.ةيدقنلاةمكاحملا
يفّنريامدنعةثراكلانمهذقنيسيذلاةقيقحلاسحكلتمينأبجيناك
ةايحيفو،ةرهبمةايحشيعيناك.هلعفيامكرديالهنأبهبنملاهلخاد
."...ريذحتلاتاهبنمنرتالهذهك

ليشيموةيكمناعنكنملكل"يتاذلادقنلا"نأفرتعأنأّيلع
يننكميال.قيمعريكفتىلإينتعفدسامرباهتارربمىلإةفاضإ،فيتانغإ
امىلإنورظنيمهنكلو.ةقحملاةحيحصلاطاقنلانمريثكلاىلعضرتعأنأ
وأيبرغلايلاربيللاركفلاروظنموهو؛ديحوروظنمنمقارعلايفثدح
ضارتعالانكميًادجةليلقبناوجكانهتناكاذإو.يقارعلايناملعلاروظنملا
لبقتسملاوخيراتلاةيوازيهقارعلاىلإاهنمرظنأيتلاةيوازلانإف،اهيلع
.دروكلاوايكرتعمةقالعلاو

:يرظنةهجويفاهريغأملوريغتتمليتلاسيياقملايههذه
قارعلاخيراتىرجمنمةماهةدادسمادصطاقسإليزيس.1

.قفدتلابخيراتلاأدبيسو،طسوألاقرشلاو
ةيزكرملاةينبلانمًايئاهندروكلاصلختسقارعلايفبرحلا.2

ديعصلاىلعدروكللًاديجنوكيسامو.دادغبيفةمراصلاةيموقلا
.كارتأللًاديجنوكينأدباليجيتارتسالا

تفرعلاحيفةيباجيإةديدجًاقافآايكرتمامأبرحلاحتفتس.3
.اهلغتستفيك

ةيقالخألانيتيحانلانمقارعلابرحنععافدلاةرورضبقثأانأ
فالآلاتارشعو،يدروكفلأ180مادصمكحةرتفيفلتقدقف.ةيناسنإلاو
فرعيالماظنوروتاتكيدطاقسإنععافدلانأربتعأانأ.ةعيشلانم



ملظلاةسايسرشنيفةربخهيدلو،ةيعامجلاةدابإلاورزاجملاهباكترابًادودح
.يناسنإويقالخأبجاوةليوطةينمزةرتفىلعهذه

نمتحرطامهمًالهسسيلقارعلابرحنععافدلاّنإ،اذهعم
ركذيتأيامدنع.تقويأيفكلذكنكيملو.ىنعمتاذوةقحمتارربم
رثكأفرعتيتلاابوطيتجوزينضراعت،اهيلعنينسرورمدعبقارعلابرح
.ةيساسألااياضقلايفيبناجىلإتفقوو،اذاملوهنععفادأامعيمجلانم

ماعنمىلوألامايألاو،2011ماعمايأرخآيفمانتييفيفًاعمانك
لبقةيبونجلامانتييفةمصاعنوغياسةنيدميفديدجلاماعلاانلخد.2012

مويلاانيضق.1975ماع"ريرحتلا"دعبنميشوهمساتذخأو،ةدحولا
ولتاقماهنمهَّجويتلاةيرسلايشتوكقافنأيف2011ماعنمريخألا
تحتقباوطةثالثقمعىلإلصتو،ناكيرمأللتابرضلاىوقأغنوكتيفلا
نيعبسدعبىلععقتو،ةيبعشلابرحللهلليثمالًارثأربتعتو،ضرألا
اتلديف2012ماعنملوألامويلايفانلوجتو،نوغياسلامشًارتموليك
يتلاةيروطسألابرحلاانبابشيفاندهش.كراعملافنعأتدهشيتلاغنوكيم
تناكو،نويندممهنمنانويلم؛مهتاويحيمانتييفنييالمةثالثاهيفدقف
.انتايحنمًاءزج

قبيمل.مانتييفيفيصخشلاانخيراتىلعةلوجبموقنانك،ةقيقحلايف
،ةينيصلاةيعويشلاةرادإلاهبشتةرادإبراُدتيتلامانتييفيفبرحللرثأيأ
اهبعشنم%65و،قوسلاداصتقاربعةعيرسةيداصتقاةضهنتققحو
الوانبابشتألميتلااهتايركذبمانتييفشيعنانكاننكلو.نيثالثلاّنستحت
.يقارعلاعوضوملاحرطةأجفو.ىسُنتنأنكمي

انبابشتايركذيفةايحلاتبدبرحلاتايركذفحتميفانلاوجتءانثأ
ابوطانيعتحفطو،نييمانتييفللهلليثماليذلاناكيرمألاملظلوح
الو.يندقتنتتأدبوقارعلابرحعوضومتحرطف،انتادهاشممامأعمدلاب
ءانثأكفقومركذت!روصلاهذهىلإرظنا":لوقلابهأدبتيذلااهدقنيهتني
."!نآلادعبلقألاىلع،قارعلابرحنععفادتال!مانتييفبرح

ةناكمو،ملاعلاوايكرتيفانليجىدلةصاخةناكمةيمانتييفلابرحلل
يتلاةرقنأيفةيسايسلامولعلاةيلكبالطةطبارسيئرتنك.يدلربكأ
ةيلامشلامانتييفدئاق]12[هنميشوهلريبكنيبأتلفح1970ماعتّمظن
ةطباريسسؤمنيبتنك،هسفنمويلايفً.اريبكًاباجعإهلنكأيذلا
باكتراىوعدّيلعتعفُرو،مانتييفوايكرتيبعشنيبنماضتلاوةقادصلا
."ةمألازواجتتفادهأاهلةطبارليكشت"يكرتلاتابوقعلانوناقهيمسيمرج



قصلأتنك1973-1971يماعنيبةينيطسلفلاةمواقملايفيدوجوءانثأو
برحلاةحاستاروطتليصافتلكعباتأو،ينذأىلعروتسزنارتلاويدار
مانتييفنعتاروشنملانمريثكلاىلعتلصحً.ابيرقتةليللكةيمانتييفلا
.يامدقاهأطتنأنودنمًابيرقتربشلاباهفرعأترصو،توريبوقشمديف
،يبابشمايأىلإينداعأمانتييفيف2012ماعنمىلوألامايألايفهتيأرام
.ناكيرمألانميبضغّىمنو

برحبيايإاهريكذتىدليليتجوزداقتنالقثبترعش،ببسلااذهل
تثبشتيننكلو،مانتييفيفناكيرمألانميبضغمظاعتًاضيأانأ.قارعلا
.قارعلانميفقومب

امدنعقارعلابرحعوضوميفلدجلاىلإ–انأويتجوز–دعنمل
دنعهيلإاندعاننأريغ.يكيرمأفصقفنعأتدهشيتلايوناهىلإاندع
.ايدوبمكىلإ–مانتييفنميأ–يوناهنمانلاقتنا

دقف.مانتييفىلعةينيصلادنهلايفةدحتملاتايالولامئارجرصتقتمل
ىربكلااهتميرجنكلو.يويحلااهنزاوتتريغاهنأةجردىلإايدوبمكتفصق
لثمييذلاتوبلوبةدايقبرمحلاريمخلاماظناهمعديهايدوبمكيف
رمحلاريمخلاوتوبلوبلتقدقل.ةيشحوبيرقلاخيراتلاةمظنأرثكأ
ةعبسمهددعغلابلانييدوبمكلانمنويلملافصنوًانويلمعيوجتلاورزاجملاب
ماعتوبلوبايدوبمكلمانتييفلالتحاطقسأ.1979-1975يماعنيبنييالم

.نييمانتييفلاديأوتوبلوبنعرمحلاريمخلانممسقّقشناو،1975
ريمخلاامأ.مهلنيديؤملانيقباسلارمحلاريمخللةطلسلانويمانتييفلاّملسو
دودحلاىلعركبلاتاباغلاىلإاوبحسنادقفتوبلوبةدايقبرمحلا
دنالياتونيصلانممعدبكانهنملاتقلاباورمتساو،ةيدوبمكلاةيدنالياتلا
لوبماظنىلعءاضقللتييفوسلامعدبنويمانتييفلايظح.1990ماعىتح
توبلوبنويكيرمألامعد،يكيرمألايتييفوسلاسفانتلاببسبو،يواملاتوب
.خيراتلايفهلليثماليذلانونجملا

عملأنمروكغنأةنيدمتناك.ةرهدزمةيخيراتلحارمايدوبمكتشاع
ىلإُتبهذ.رشعسماخلاوعساتلانينرقلانيبةيملاعلاةيراضحلازكارملا
ةدعبمىلع.تاياورلااهترطسأيتلاايدوبمكمايأبروعشلالجأنمروكغنأ
فوشكميفيرمعطموىهقمفلخو،بيرميسةنيدمنمتارتموليكةدع
نيحكانهتشهد.ايدوبمكلوحبتكوايادهوعئاضبروكغنأدباعمبرق
Kambodia:ReportFromAStrickenland":ماكيرنهباتكتيأر
قثأانأف.ددرتنودنمباتكلاتيرتشا."ةحيرجضرأنمريرقت:ايدوبمك/



نوؤشلايفريبخمهأهنأل؛ايدوبمكنعماكيرنههبتكياملكب
.برغلايفةيدوبمكلا

يناثلانوناكيفةيراغنهلاةمصاعلاتسبادوبيفماكيرنهىلإُتفّرعت
ةباتكلجأنمةيقرشلاابوروألودىلوأىلإتبهذامدنع؛1988ماعنم
.يتييفوسلاركسعمللةريخألامايألالوحتالاقمةلسلس

ةنكمأمهأيفينبملانوتليهقدنفينيرينأيراغنهلايليلددارأ
يفسلاجٍّنسملجروحنراشأ.ةينامثعلانيدوبةعلقلخادانك.ادوب
،ءيشيأمسالايلِنعيمل."ماكيرنه":باجعإةربنبلاقو،يبوللا
فيك":تارابعلاهذههناسلنعتجرخو،رمألايراجنهلايليلدبرغتساف
لوقح"همليفرتملأ.رزتيلوبةزئاجىلعزاحريبكيفحصهنإ!؟هنوفرعتال
."...مليفلايفًاريثكهمساركُذييذلاماكيرنههنإ؟"killingFields/لتقلا

مللكشبعضاوتملجريمامأرهظ.ماكيرنهىلإتفرعتو،تبهذ
تدصق،اذل.ًالوغشمنكأملنإًاعمءاشعلالوانتننأحرتقا.هعقوتأنكأ
يرنهعمءاشعلالوانتلجأنمءاسملاكلذيفىرخأةرمنوتليهقدنف
عتمتسننحنوةريثكعيضاوميفيتسبادوبلاءاسملاكاذيفانثدحت.ماك
،بونادلارهنقوفتسيبادوبطبرييذلايخيراتلاديشنالرسجدهشمب
.ديرفلامجبتشبنيزييذلايراغنهلاناملربلارظنمبو

ةعقاولاوالسربةنيدميف1925ماعدلو،يناملأيدوهيماكيرنه
تايالولاىلإبرهلانمنكمتو،ىلوألارلتهةلحرمشاع.اينولوبيفمويلا
كرويوينللسارمكهعيقوتتلمحىربكتاحاجن.هبابشلوأيفوهوةدحتملا
ةزئاجربكأ؛رزتلوبةزئاج1978ماعايدوبماكنمهرابخأتزاحو،زميات
.ةدحتملاتايالولايفةيفحص

عمثيدحلادنعايدوبمكىلإثيدحلاقَّرطتيالأنكمملاريغنم
.ايدوبمكنعًالوطميلىكح.ماكيرنه

يفيمامأهباتكزرب.هرثأتدقفو،ةليللاكلتدعبماكيرنهرأمل
ً.ابيرقتنرقعبردعبايدوبمك

يديبعقوباتكلوأ"لتقلالوقحنمريرقت:ايدوبمك"باتكناك
ةيدوبمكةليلتاذةحفص282نمفلؤملاباتكلاتأرق.2012ماع
نممغرلاىلع؛قارعلابرحىلإيراكفأةيلاتلارطسألاتلقن.ءاملاةسالسب
:ايدوبمكيفيمسجدوجو

ىوعدبتوبلوبماظنةيكيرمألاةدحتملاتايالولاةدايقببرغلامعد"
ململاظماظنّدُيأ.رفاسيبنجألالتحاةطساوبهطاقسإببسبةيعرشلا



ببسبةيعرشماظنلاكلذبستكاو،نيلاتسورلتهذنمهلثمخيراتلادهشي
لاحلاهذهتناك.لتحملاهبّكرةيمدماظننيبوهنيبةنراقمللرارطضالا
ةورذيفةينطولاةدايسلاعضتيتلاةيبرغلاةيطارقميدلاةيوازنمةملؤم
ىلإمانتييفلخدتمل.ناسنإلاقوقحنعًامئادعفادتو،ةيلودلاميقلا
بلجلالتحالانكلو.حيدميأقحتستملو،اهبعشريرحتلايدوبمك
نمىلغأاهنأباورعشيتلاةيساسألاناسنإلاقوقحضعبنييدوبمكلل
نيذلانييدوبمكلانمريبكٌددعحنُم.ميظعباذعلمهضرعتءانثأةدايسلا
.ةايحلابكسمتللةصرفمهتاياهننورظتنياوناك

يفايدوبمكلرئازيأنعةقيقحلاهذهبيغتنأنكمملانمنكيمل
اوركشنييدوبمكلانأينعيالاذه.يمانتييفلالالتحاللةيلاتلارهشألا
مهنامرحلنيعاواوناكدقف.مهلًايخيراتًاودعاهرابتعانعاوعجارتومانتييف
يسفنعضأنأعيطتسأ.ةيساسألامهتايرحومهيذقنمنيبرايتخالاقحنم
،ملاظمكاحنمايناملأيتلودصلختةلودًاليوطترظتنادقل.مهناكم
لجأنمةيناثلاةيملاعلابرحلانمرفمكانهنكيمل.ةلوديأنكتلو
نيمأيديعادنغوأروتاتكيدينازنتلالالتحالاطقسأ.رلتهةيروتاتكيدءاهنإ
لتحا.اذهىلعدحأجتحيملنكلو،ايدوبمكلمانتييفلالتحاةرتفيف
طقسأو،1968ماعايكافولسوكيشتو1956ماعايراغنهيتييفوسلاداحتالا
ترمذت.نيتيمدنيتموكحامهناكمنيعو،ةعساوةيبعشبنايظحتنيتموكح
رارطضالانأَتَُبثو.ةياهنلايفرمألاتلبقتاهنكلو،ةيبرغلاةيطارقميدلا
نكلو.ةدايسلاأدبمىلعمدقتييوقلايتييفوسلاداحتالاعمشياعتلل
نكتملبيرقلاخيراتلايفةبقاعتملاةيمانتييفلاتاموكحلاوةدحتملاتايالولا
)153-152ص(."اهئدابمدحأنعيلختلاردقبنييدوبمكلاقحبمتهت

.ةيعورشممادصمئارجءاطعإىوسسيلقارعلايفةدايسلاقحزاربإ
ىوتسمىلإىقرتةسايسةسراممبةيداعلاةملاظلاةمظنألامادصقافدقف
دعبًافالآلقتعاو،فالآلاتائمهماظندّرش.دروكلادضةيعامجلاةدابإلا
ىفطصمالملاةضافتنانعةيكيرمألارجنسيكةرادإوناريإهاشيلخت
يفةصاخو؛ةيقارعلاةيناريإلابرحلايفيدروكفلأ182لتق.ينازربلا
.ضرألاباهاوسو،ةيرق3800غرفأو،1988ماعلافنألاةلمح

دضمادصاهقبطيتلاةيعامجلاةدابإلاةسايسزمرةجبلحتدغ
.1988راذآ16خيراتبماسلازاغلابةلمحملاهلبانقلًافدهاهنوكبدروكلا

،ةجبلحةرزجمنمةريصقةرتفدعبدادغبىلإلازوأةرايزبُتكراش
لازوأتوغروتتاءاقلنمءيشبرستيمل.رتوتلايفةياغةرايزلاتناكو



يذلاةيجراخلاراشتسمريمدناقتهزنريفسلايلَلََقنو،نيسحمادصو
ديشرلاقدنفيفهتماقإناكمنماهيفىرجاملكتاءاقللايفكراش
ةيضقلازوأتوغروتحتف،ريمدناقيلهاورامبسحب."هبتكأالأ"طرش
:ةرابعبعوضوملامادصقلغأف،دعاصتياهفصقناخدلازاميتلاةجبلح
."ةنوخلاانبقاع"

نمقارعلاووفوسوكوكسرهلاوةنسوبلايفىرجامّنإ،ةقيقحلايف
اياضقلاو.1989-1945يماعنيبامترمتسايتلاةدرابلابرحلاءاهتناجئاتن
يذلاةيلودلاتاقالعلايف"ايلافتسوماظن"ءاهتناىلإريشتًاضيأثالثلا
ةلودلاةدايس"ىلعدمتعييذلاايلافتسوماظنلخد.1648ماعذنمرمتسا
ةيقافتادعبةنسنيثالثترمتسابورحةجيتنذيفنتلازّيح"ةيموقلا
مدعوةيبارتلاةدحولاأدبملىلوألاةماعدلالكشيوهو.مالسللايلافتسو
.ىرخألالودللةيلخادلانوؤشلابلخدتلا

.نورقةثالثنمرثكألًالوبقمًايلودًايرادإأدبمايلافتسوأدبميقب
ةيبوروألالودلالوبقبةياهنلاوأشنملايبوروأأدبملااذهةيحالصتهتنا
اذإ.يبوروألاداحتالاةدالوعمةينطولاةدايسلانعلزانتلاأدبمةيموقلا
عمًاديدحتىهتنادقف،يبوروألاداحتالاةدالوبىهتنادقايلافتسوأدبمناك
ىلعدمتعملاةدايسلاموهفمنأل؛قارعلاووفوسوكوكسرهلاوةنسوبلااياضق
هناكمكرتةيلخادلاىرخألالودلانوؤشبلخدتلامدعوةيبارتلاةدحولا
."ةيناسنإفادهأللخدتلا"أدبمل

نكلو.عوضوملااذهيفءانثتساقارعلالكشينألةرورضالو
عممهضقانتبهلمحنكميالًاليقثًائبعاولكشمهسفنأقارعلا"يررحم"
ىلإةفاضإ.مادصلجسبسحبةيقطنملا"يناسنإفدهللخدتلا"ةحورطأ
ةمهمب"موقيهنأهرابتعالالخنمةيقيزيفاتيملاشوبويلبدجروجِدَقُع
دلانودوينيشتكيدلثمةيكيرمألاةرادإلالاجررابكمعدنإف"ةلجبم
دعبأددجلانيظفاحملانمليئارسإلرابكنيمعادىلإةفاضإدليفسمار
."يناسنإفدهلًالخدت"قارعلابرحنوكتنأةيناكمإنععيمجلا

رارقبيكيرمألاسرغنوكلاعانقإلليباحألافلتخمقرطنإ،اذهريغ
.ديدشكشعضوم"يناسنإفدهللخدتلا"موهفمعضوبرحلا

َّلختيمل،برحلالوحةيبلسلاتارشؤملاهذهلكنممغرلاىلع
اوضقنيذلانييبوروألانيفقثملاونييملاعلانييلاربيللانيركفملاونييراسيلاضعب
تاحيرصتلا"ربعاهنععافدلانعةيلومشلاةمظنألانوبراحيمهومهتاويح
HumanitarianArgumentsfor"باتك،لاثملاليبسىلع(."ةيناسنإلا



WarinIraq/ةعماجتاروشنمنم"قارعلابرحلةيناسنإلاتارربملا
)2005،اينروفيلاك

دهشتمل:ةتفاللابرحلاهذهةغبصرييغتجذامنلاهذهعطتستمل
سانلابرحلاتقرفدقف.هيلععامجإقيقحتنكميًاروطت2003ماعبرح
ةبيرغتاعطاقتترهظو،يقفألكشبتاقالعلاتعطقو،راكفألابنيبراقتملا
.ةيسايسلامهتاكرحوةيركفلامهتارايتفالتخاىلعسانلانيب

عباصأايكرتيفبرحلاةرورضنعةحارصبنيعفادملاددعزواجتيمل
ً.اببحمًادهشميبوروألاويكيرمألانيميلابناجىلإروهظلانكيمل.ديلا
.نييراسيلاىلإنييمالسإلانمدتماايكرتيفًاعساوًاطيحمتضراعيننكلو
نيينانبللاونيينيطسلفلاىمادقلايئاقدصأضعبعميفالخوهينملآامو
مليذلايقيدص–لفونلاشيمناك.ينيطسلفلالاضنلاباوكراشنيذلا
ءاقدصألاكئلوأنيبنم–ةنسنيعبرأىدمىلعًامويانتقادصركُعت
.مهعمتفلتخانيذلا

نيذلاةعيشلايئاقدصأوقارعلادروكعميزاوتلابريسأتنك،لباقملاب
ةيلومشلادضنيلضانملاو،يدهملادبعلداعلاثمأينيطسلفلالاضنلاباوكراش
دئاقمهسأرىلعومهلاضننمثاوعفدنيذلاىطسولاوةيقرشلاابوروأيف
.لفاهفالساف"ةيلمخملاةروثلا"

لسارمرزنيكنفيتسةيدروكلانوؤشلاريبختيقتلا،قارعلابرحدعب
ةلاقمةباتكلىتأامدنع؛ءادغةدئامىلإايكرتيفقباسلازمياتكرويوين
روضحبةيعوبسألا"NewYorkReviewofBooks"ةلجملدروكلالوح
:ينلأسو،ًاليلقةدئاملاالواقنامثعةرداغمرزنيكنفيتسلغتسا.الواقنامثع
نملكنأودبي."؟ةجردلاهذهىلإكؤاقدصأكهركياذامل،زيكنج"
حرطىلعمدُقيهولعجقارعلاعوضوممهعمحتفويئاقدصأنممهاقتلا
.عونلااذهنملاؤس

.يئاقدصأاوسيلمهفيننوهركياوناكاذإ،عمسا":رزنيكنفيتسلتلق
ريغً.اضعبمهضعباوهركينأنكميالمهنكلو،اوفلتخينأءاقدصأللنكمي
ًامامتًاحضاويفقومناكو.طسوألاقرشلايفيتايحمظعمُتيضقدقف،اذه
نوعباتينممتسلانأو،لخادلانمةيقارعلاةضراعملافرعأ.مادصنم
اماولوقيل.ثادحألابلقيفتشعدقف؛دئارجلارابخأنمقارعلانوؤش
نينسلاربعينهذيفتخسريتلايراكفأويتاعانقرّيغأنلانأف،هنولوقي
."مهلماجأنألجأنم

.عوضوملاقلغأو،رزنيكنفيتسهجوىلعءازهتساةماستباترهظ



ةحابسلاوهقارعلاعوضومنأفيكترّكذتةبسانملاكلتيفيننكلو
.ايكرتيفرايتلاسكع

لقني.قارعلابرحاوديأنممنيريثكلاعماذههبشيامثدح
:راحلكشبعضولااذهريلبينوط

مهضعبعامسنعسانلايلختيهقارعلاعوضومشاقنيفةلكشملا"
دقل...عقوتموهاممربكأنيدياحملاددعنوكينألمتحملانمً.اضعب
نييديلقتلانييراسيلالوقعتّبلصتوً،اقبسمًافقومبرحللنوضراعملاذختا
يعمفلتخا،هسفنتقولايف.ئطاخويبلسرمأاذهو؛تينارغلاةبالص
يفميدقلايقيفردعتبيمل.اهتذختايتلاتارارقلاةجيتنيئاقدصأبرقأ
اياذهلعفتاذاملمهفأال":لاقلب،بسحفينعبولاغفويغةسايسلا
هنوربتعيمهنكلو،هتلعفاملةقحمًابابسأيدلنأيلنوديؤملالبقتي."ينوط
)374-373ص،ريلبينوط(."ةفيظنلايتريسيفءادوسةعقب

تشعيذلاطيحملاتركذت،2010ماعروطسلاهذهتأرقامدنع
نأيلثمصخشلنكميالهنأدكؤملانم.2003ماعدعبايكرتيفهطسو
ةفكيفديؤملاعضولٍفاكاهدييأتنكلو،برحلارارقبروديأهلنوكي
.هعمةدحاوةهبجيفهرابتعالو،اهضاخوبرحلارارقذختانمعمةدحاو

اياحضماقرأىلعًادامتعاًايناسنإوًايقالخأمكاحتقارعلابرحتناك
اّمملضفأنآلاقارعلاله":يبلاقلالاؤسلااذهحرطيامًاريثكو،برحلا
."؟مادصةرتفيفهيلعناك

مغرلاىلعمادصةرتفليضفتىلإرتتسملكشبلاؤسلااذهريشي
"؟لضفأمادصةرتفله":لاؤسيأ،لاؤسلااذهنعيباوج.ءيشلكنم
."!معن":وحنلااذهىلعيقبو،درجموطيسب

اياحضنإلوقتىربكةبذكىلعدمتعيروكذملالاؤسلانإ،عبطلاب
ةئامسمخمقرةيادبلايفرشنتفحصلاتناكً.انويلماوغلبقارعلابرح
ملو.اياحضللًابيرقتنويلممقرلاددرتمث،ةيحضفلأةئامتسوأفلأ
يفونسلألاىلعتبثدقو.مقرلااذهةحصيفثحبلاءبعدحألمحتي
.ةيحضنويلمتفلكقارعلابرحنأبلوقعلا

ةيبطلا"Lancet"ةلجماهترشنةلاقمأطخلاوأةبذكلاهذهردصم
يذلاجهنلاأطختبث.قارعلااياحضلًايملعًاليلحتمدقتاهنأيعدتيتلاو
نكلو،ئطاخهترشنيذلامقرلانإ،يلاتلابو،"Lancet"ريرقتهدمتعا
ةدحتملاتايالوللةضهانملاءاوجألاطسوريرقتلاضحددنعفقوتيملًادحأ
.شوبو



دافتسا–ةسوملمتايطعمىلعًادامتعارمحألابيلصلاءاصحإلَّصوت
ىلإ–ًاساسأبرحللةضهانملاقارعلااياحضءاصحإةمظنمتايطعمنم
دهعمهيلإلصوتيذلامقرلاوً.افلأ120–فلأ100نيبحوارتيمقر
اياحضءاصحإةمظنمىلعًادامتعا–يدجزكرموهو–تاساردللنيلكورب
.قباسلامقرللبراقمقارعلا

يتلاةرابعلانهذلاىلإردابتتنأنكمي،هذهماقرألابرحلالخنم
صخشنويلملتقمو،ايديجارتصخشلتقم":نيلاتسفيزوجلبسنت
ريبكقرفلانأكشالنكلو،ةيقالخأوةيناسنإةلكشماذهكشاقنو."ءاصحإ
.ةيحضنويلموةيحضفلأةئامنيب

قلعتتتبثموحيحصلكشبةيقارعلابرحلااياحضءاصحإةيمهأ
ةئاملانمةيحضفلأنيعبسىلاوحنألً.ادجةماهةيخيراتةرهاظقيثوتب
اياحضمهنإيأ،يفئاطعارصةيحضمهةرتفلاكلتيفاوطقسنيذلافلأ
."ةيقارعلاةيفئاطلابرحلا"

هداعبأو،عراستملاهعاقيإب2007-2005نيبينسلايعيشلاعارصلا
مدلامامحيفنيمهاسملاربكأ.يقارعفلأنيعبسحاورأقهزأةعسوتملا
يتلاةيعيشلاتايشيليملاو،)نيدفارلاةدعاقمسابترهظ(ةدعاقلااذه
عمةدعاقلاديفتستو.يناريإلايروثلاسرحلايفسدقلاءاولاهمعدي
جيلخلالوداهلهمدقتيذلايلاملامعدلانمىرخألاةينسلاتايشيليملا
.ةيبرعلا

ملمويوناكميفقارعلابرحاياحضتاءاصحإديدجنمتهجاو
ىلعاهتدجويتلا"VietNamNews"ةديرجاهنإ.ّطقيلاببارطخي
يناثلانوناك3خيراتبيوناهةيمانتييفلاةمصاعلايفيقدنفةفرغباب

ةلاقمةديرجلايفتدرو،ةيكيرمألاةدحتملاتايالولاباحسناةبسانمب.2012
:يتآلاوحنلاىلع

قارعلااياحضددعنأةحرابلايندملاعمتجملاتاسسؤمىدحإتنلعأ"
ىتحةيكيرمألاةدحتملاتايالولاهتداقيذلالالتحالاخيرات؛2003ماعذنم
.نويندممهنمةئاملابنونامث؛ةيحض162000يضاملاماعلايفاهباحسنا

فنعلاىوتسمىلعفيفطريغتأرط...قارعلااياحضءاصحإةسسؤم
هيلعتناكامعفنعلاةدحتضفخناو،2009ماعطساوأيفقارعلايف
.ةيلهأبرحافشىلإلصينأداكامدنع2007-2006يماعنيب

دونجنيقابلاو،نويندماياحضلانم%79نأتاءاصحإلاتنّيب
قارعلااياحضءاصحإةسسؤمحضوتو.نودرمتمونويقارعنوينمأونويكيرمأ



ماعىتحعفترمىوتسمبرمتساو،2006ماعةورذلاىلإلصوفنعلانأب
2008...".

ديزياهبلغألعشأيتلابورحلايفمادصةيروتاتكيددهعاياحضددع
يتلاةلحرملاو2003ماعبرحيفمهتايحاودقفنيذلاددعىلعًاريثك
.تلت

:لوقي.رخآوتقونيبهبعفُصنيذلالاؤسلاًاضيأريلبينوطهجاو
لاؤسلااذهل."؟مادصدهعيفهيلعناكامملضفأنآلاقارعلاله"
لوحماقرألاضعبدروي،رمألااذهتابثإلو."ديكأتلاب":دحاويقطنمباوج
:رداصملافلتخمنماهعمجمادصدهعاياحض

ةئامتسنم1988-1980يماعنيبةيقارعلاةيناريإلابرحلااياحض*
TheLessonsofModern،نامسدروكينوطنأ(فلأةئامونويلمىلإفلأ

War،3ص،يناثلادلجملا(.
فلأةئامىلاوح1988ماعدروكلادضلافنألاةلمحاياحض*

يفةيعامجلاةدابإلا،شتوووستيارنمويه(ربكأددعبيصأو،يدروك
.)2003،قارعلا

ةسمخجيلخلابرح/1991ماعتيوكلالالتحابرحاياحض*
,CornellUniversity،هتاعارصونيرشعلانرقلابورحاياحض(ًافلأنوعبسو

PeaceStudiesProgram(.
(لعفلادودروةعيشلادضةلمحلايفةيحضفلأنوسمخ*

Leitenberg(.
ةرورضةمث(ةفلتخمفادهألنينسلاربعةيحضفلأةئامنمرثكأ*

The()2002لوألانوناك،ةيقارعلاةموكحلامئارجلجأنمةلادعلل
Journey،378ص(.
ةرتفبهباتكنمفطتقملااذهتنودنأدعبريلبينوطىلإتفرعت

يئارآنأينغلبأ.اهيفتكراشلوبنطسايفةودنةسلجريدمناك.ةريصق
باتكىلعتدمتعايننأهتغلبأو.هئارآعممجسنتيتلخادميفةدراولا
اننوكىلإًارظن؛نيقباطتمنيعضوبانكو.قارعلابرحجئاتنلوحهتاركذم
.قارعلابرحنمفقوملاببسبةداحتاداقتنالًافده

،لتقةلآكهطيحموقارعلايفلمعيمادصنأًامامتحضاولانمناك
وأيجولويديأرربميألنكميال.كُرتوللاحلاهذهىلعىقبيسناكو
يداقتعاشوشينأ–قرولاىلعهدوجومدعنممغرلاىلع–يقوقح
.ةيناسنإلاوةيقالخألاةيحانلانممرجموملاظماظنةحازإةرورضبقلطملا



يفلالقتسالاوةمواقملاةكرحدئاقاتروه–سومارهيسوجلوقي
تاجاجتحالانأول":1996ماعلبونةزئاجىلعزئاحلاو،ةيقرشلاروميت
تمهاسلاهنعنوعجارتياهءافلحوةدحتملاتايالولاتلعجبرحللةضهانملا
."اياحضلاكئلوأمالسيف

ىلإنومتنينيذلادروكلاذقنأ،برحلادعبو.برحلانودلُحيمل
مهفدهتسايذلامادصمكحريننمايكرتبوعشسمخلكشتةيموق
مهناكمدروكلاذختاو،ةيلارديفةلودقارعلاتحبصأو.ةيعامجةدابإبرحب
قارعلالامشيفتسسأتو.ةيدروكلاةيموقلامهتيوهبخيراتلاحرسميف
ةغلةيبرعلابناجىلإةيدروكلاتراصوً،ابيرقتةلقتسمةيدروكةرادإ
.روتسدلابسحبةيمسر

اهدروكةيضقلايكرتةهجاومقارعلابرحاهضرفتسيتلاتاروطتلانم
ةوقحبصتسفاهدروكةيضقلحتيتلاةيطارقميدلاايكرتامأ.اهلحتاردابمو
.ةيلودلاةحاسلايفةرثؤموةيميلقإ

ولمادصدعبامقارعيفهبتيظحامبىظحتنأايكرتلنكميال
.هبهيبشماظنوأمادصماظنيقب



فعضةطقنًاقبسمهلططخمجذومنىلإثادحألايدؤتنأةيضرف
فظُنتمليتلاةيسكراملااياقبنوكتنأنكمي.ددجلانيظفاحملابةصاخ
ةركفةيكستورتلاةثروددجلانوظفاحملانوفقثملادجو.بابسألادحأًامامت
ةركفًاماهًارودنوركفملاونوفقثملااهيفبعلييتلاةمقلانمةروثلا
اورظنا(لغيهةيمتحبداقتعاللنوليميددجلانيظفاحملانمريثكلا.ةباذج
ةيلاربيللاةيطارقميدلانوكتنأةيضرفنإ،ىنعملااذهبو.)امايوكوفسيسنارف
نمهتمهلتسايذلاكيرتابكريك.جنيجيأرهبشتطيسبيكيرمأعفدبًاردق
."لخادلانمحلُصتنأةيلومشلاةيعويشلاةمظنأللنكميال":تدنيرأةنح

)Slateريرحتريدم(غربنيوبوكاج
عاطقنادعبزتيوفلولوبتيقتلا،2010ماعنميناريزحءاسمتاذ

.قارعلاىلإهتدوعنمٌّدبةمثنكيمل،ثيدحلارادامهم.نيتنسماد
درفنييذلا"يفاقثلااهبارع"و2003ماعلقارعلابرحلقعركفياذامب

؟ىرتايءارولاىلإرظنيامدنعً"ايفاقثاهئاّنب"بقللمحب
ءارولاىلإتفتليله؟هبعليذلارودلاةجيتنمدنلابرعشيله

يفقلطناله؟فيتانغإليشيموةيكمناعنكهيلإلصوتامىلإلصوتيو



."نيمدانلاةلفاق"
ريبكلايسامولبدلادصقيو."؟ركوكنايرريفسلافرعتله":ينلأس

ناك":عباتمث،دادغبيفةدحتملاتايالولاريفسةفصلمحيناكيذلا
لازام:لاق؟نايرايكيأرام:هتلأس.ةرتفلبقانلباقت.برحللًاضراعم
."...كبيجأيكلًاركابتقولا

ً،اديجهنمنوبرقملااهفرعيةعطقتمةرخاسةيلوفطةهقهققلطأمث
."كبيجأيكلًاركابتقولالازام":ةرابعهناسلنعتجرخو

عامتجالالخو،قئاقدةدعلبق.راوحلانمةطقنلاهذهلةيادبةمث
،زتيوفلوهرضحيذلالوبنطسايفنوتلراكزتيرقدنفيفغريبردلبةعومجم
أشنيذلابراقتلاةجيتن.رجنسيكيرنهنيبوينيبىرجًاثيدحهلتلقن
،تاعامتجالاءانثأةوهقلاةحارتسايفهيقتلأيننألرجنسيكيرنهنيبوينيب
ءادغلادنعو،حابصلكروطفلالوانتدنعو،نيتليللءاشعلاةدئامىلإو
)كوربلوهدراشتيراهلكاهرضح(ةلواطلاىلإادنلوهةكلمهيفتسلجيذلا
."؟ًالاؤسكلأسأنأيننكميله،رجنسيكروتكد":هلتلقو،هنمتبرتقا
وهونيرشعلانرقلاىلعهتسايسترثأةلودلجرمهأليلاؤستهجوو
مكنيبىرجثيدحركُذياملاط":نيتسدعلاةكيمسهتراظنفلخنمقلمحي
ةروثبهيأرنعهومتلأس.يالنإوشتلحارلاينيصلاةموكحلاسيئرنيبو
."...ةيسنرفلا1789ماع

:يللاقًاضيأوه":لاقو،يلاؤسلمكأنألبقرجنسيكيرنهينعطاق
."...كبيجألًاركبمتقولالازام

.معن-
؟لأستستنكاذام؟لاؤسلاام،ٌنسح-
؟ثيدحلااذهمكنيبىرجله-
!ال-
...وحنلااذهىلعرمألافرعيهلكملاعلانكلو-
!تاملكلاكلتبدهشتسأيننإىتح.ملعأ-
ةنيزخيف"...كبيجألًاركابتقولالازام":ةرابعتخسردقل

رخاسلكشبوًايصخشةصقلالطبنمُتعمسامدنعو.ةيملاعلاتامولعملا
وهاموحيحصوهاملوحًامامتيلقعشوشتثدحيملاذهكًائيشنأ
.خيراتلايفئطاخ

وهاملوحريكفتللةشوشماهرابتعابكانهةصقلاكلتقبتمل
ىرخأةرملوبنطسايفرجنسيكتلباق.خيراتلايفئطاخوهاموحيحص



.ب.جاهيقليةقلغمةرضاحمىلإتيعدذإ.2011لوألانيرشت13يف
."ةديدجلاةيجراخلاةسايسلاوةيكرتلاةيوهلا":ناونعبلوبنطسايفنغروم
تناكذإ؛عامتجالاةعاقىلإتلخدامدنعتدمجت.ةسلجلاريلبينوطرادأ
يرنهًاروفيانيعتزيم.نييلودلانييسايسلاعملأّمضتنيرواحملاةعومجم
سيئروويناوكيلةيروفاغنسلاةبوجعألاعدبمونانعيفوكورجنسيك
ريهاشمنمو،يبيروأورافلأ2010-2002يماعنيبيبمولوكلاةيروهمجلا
ةعبرمةلواطىلإيمحلتيلبشروسيفوربلاوساهدراشتيرةدحتملاتايالولا
ترميتلا"كبيجألًاركبمتقولالازام"ةرابعتركذتةأجف.طسولايف
.يباتكيفةصقلاتجردأيننأهتربخأ.تاونسعبرألبقرجنسيكنيبوينيب
؟اهدكؤيلهف

،ةرتفلبق":لاقوباتكلااذهلجأنممزاللاحيحصتلارجنسيكىرجأ
لمعلالجأنمعامتجالاكلذرضحماوبتكنيذلانيمجرتملادحأتيقتلا
."...ةقيقحاذهكراوحاننيبىرجدقل.باتكىلع

ةروثلابهيأرنعيالنإوشتمتلأسامدنعمكنأينعياذهله-
؟"كبيجألًاركابتقولالازام":مكباجأةيسنرفلا

دصقأنكأمل.1971ماعىرجراوحلاكلذنكلو،ينباجأ،معن-
.1968ماعىربكلااسنرفثادحأنوركذتمكنأدبال.ةيسنرفلا1789ةروث
مهفدقنوكينأنكميالف،راوحلاكلذخيراترابتعالانيعبانذخأاذإ
.1789ماعنعهنأىلعلاؤسلا

ةرابعنكلو،باتكلااذهلجأنمًادجًاديفمرجنسيكحيحصتناك
دصقتاهنأىلعددرتتيتلا"كبيجألًاركابتقولالازام"يالنإنوشت
.ريغتتملةيسنرفلا1789ةروث

يساسألاةيقارعلابرحلاءاّنبىدلناكاذإامةفرعمتدرأامدنع
:يالنإوشلةبوسنملاةرابعلابينباجأً،ايصخشهنمً"ايتاذًادقن"زتيوفلو
."كبيجألًاركابتقولالازام"

دعبلالتحالاةرادإسأرتيذلارميربلوبعمزتيوفلولوبقفتيمل
دلانودرايخرميربناكً.ابيرقتعوضوميأيفةرشابمقارعلابرح
.ةتقؤملاةدحوملافالتئالاةطلسسيئروزتيوفلوسيئرربتعييذلادليفسمار
رشععساتلانرقلاةقيرطىلعةيرامعتساةلودجذومنةدحتملاتايالولانألو
هذهقلطتةيزيلكنإلاةفاحصلاتناكو،"قلطملامكاحلا":ةفصهيلعقلطأ
.هيلعةفصلا

."ةلتحم"ىلإ"ةذقنم"نمةدحتملاتايالولالاقتنازمررميربلوب



تايالولاءاطخأربكأنأيقارعلانأشلايعباتمونييقارعلانمريثكلاربتعيو
ةطلسلالقننمةدحتملاتايالولاتنكمتول.ةلتحمىلإاهلوحتوهةدحتملا
،ماظنلارييغتىلإزمرتيتلاةلحرملانمريصقتقودعبنييقارعلاىلإ
مادصلاثمتطاقسإبتهتناو،2003ناسين9يفيوجلاموجهلابتأدبو
.فلتخملكشبقارعلاخيراتُبتكل،سودرفلاةحاسيفنيسح

ةرادإلايفىلوألاةبرجتلاربتعييذلامكحلاسلجمنإ،ةقيقحلايف
فئاوطلاوتايموقلانولثميًاصخشنيرشعوةسمخنمفلؤملاوةيقارعلا
اهسأرييتلاةتقؤملافالتئالاةطلسنكلو.رميربلوبةلحرميفلّكشتاهلك
نيتةقروىوسمكحلاسلجمنكيملو،ةيقيقحلاةرادإلايهرميربلوب
.لالتحالاةرادإةروعمامأ

مكحلاسلجمءاضعأدحأهرابتعابعضولايبلجدمحأمّيق2006ماع
:يلاتلاوحنلاىلعبرحلادهشيذلاسنكليفرتسكيدزمياتكرويوينلسارمل
انيدلتسيلونولوؤسملانحن.ملاعلايفثدحينأنكميامأوسأثدح"
."ءيشلمععيطتسننكنملاننكلو،ناكيرمألاهلعفاملكبانمُهتا.ةطلس
ةيلمعللريضحتلايفهكيرشنوكينأداكيذلابرقألاهقيدصيبلجمهتيو
ىرجاملكنعلوألالوؤسملا":لوقيف،زتيوفلولوبةيكيرمألاةيركسعلا
."هخفيفنوغاتنبلاقيرفعقودقل.زتيوفلولوبوه

،يكيرمألالالتحالادضةمواقملاتججأت،رميربلوبمكحةيادبعم
نكميالعضويفقارعلاحبصأو،ةنسلاوةعيشلانيبةيفئاطلابرحلاو
دمحأهلّمحيذلاعوضوملايفرميربعمزتيوفلولوبفلتخادقو.هترادإ
امدنعنوغاتنبلايفزتيوفلوعمهلدجرميربلوبدروأدقو.هتيلوؤسميبلج
MyYearinIraq":هباتكيف2003ماعلوليأيفنطنشاوىلعجّرع
:"قارعلايفيتنس/

اذام.ةيسايسلاةهبجلاىلعةعرسبكرحتننأبجي":زتيوفلولاق"
ةطلسلاانلقنو،صخشيتئاموأةئامىلإسلجملاانعّسواذإثدحيس
."؟هيلإ

ىلإجاتحياذهنكلو.لقألاىلعًايرظناذهلعفننأاننكمي":هتبجأ
ةيزيلكنإلاوةيكيرمألانيترادإلاقيرفنأهترّكذو."تقولاردهنس...ليوطتقو
عمجلجأنمًايمويةعاسنيرشعوعبرألمعبنيرهشنمرثكأىضقدق
."تقونماذهقرغتسيسمكملعأهللا"ً:اصخشنيسمخ

."؟ثدحيساذامفهتعسوتةمهمفالتئاللانكرتاذإ،ٌنسح"
."...مهليثمتعيسوتديعصىلعةبهوميأصاخشألاءالؤهمدقيمل"



الأ.ينمألاعضولاىلإعوضوملالقنو،عنتقاهنأزتيوفلوىلعُدبيمل
دونجلالحماولحينأمهنكمياذكه؟نييقارعلابيردتعّرسننأاننكمي
،2006،كرويوين،رتسوشونومياس،قارعلايفيتنس،رميربلوب(."...ناكيرمألا

)171ص
عمًادجبيرغلكشبهباشتتقارعلايفرميربلوبةرادإةرتفنإ

زيلكنإلارادأامدنعسكوكيسريبريسلاهدعبونوسليودلونرأريسلاةرتف
ةضافتنالاةلحرمةصاخ.1923ماعىلإىتحو1921-1918يماعنيبقارعلا
بعشلااهيفكراشو"1920ةروث"قارعلايفىمستتلازاميتلاىربكلا
مدُختسادقو...لامشلادروكنمءزجوً،ابيرقتةنسوةعيش؛هلكيبرعلا
.ةضافتنالاكلتعمقلدروكلادضةرملوألماسلازاغلا

لوبماظنلارييغتةركفبارعويفاقثلاةيقارعلابرحلالقعفلتخيمل
عمنايحألانمريثكلايفرتتسملكشبفلتخالب،طقفرميربعمزتيوفلو
عممدطصاامردقبدحأعممدطصيملهنكلوً.اضيأدليفسمارهسيئر
الصوثيح؛لوابنلوكىلوألاعبرألاهتاونسةرتفيفشوبةيجراخريزو
.ءادعلاةجردىلإ

نمججأتدقو.1993ماعىلإلوابوزتيوفلونيبفالخلاروذجدوعت
.1993ماعيسايسلانوغاتنبلاراشتسمزتيوفلولوبناك.2003ماعديدج
دنع.ةيكيرمألاعافدلاةرازويفةثلاثلاةيصخشلاناك،بترلابسحبو
قيرطناكامدنعيأ،لهلهملكشبتيوكلللتحملامادصشيجباحسنا
نععفادينمةيكيرمألاايلعلاعقاوملايفنكيملً،امامتًاحوتفمدادغب
ناكرألاةئيهسيئرءانثألاكلتيفلوابنلوكناك.هريغدادغبىلإهجوتلا
،يموقلانمأللشوبسيئرلاراشتسمتفوركوستنربلارنجلاديأ.ةيكيرمألا
باحسناورانلاقالطإفقوفوكزتراوشنامرونلارنجلالثمنويناديمةداقو
.ةريصقةرتفلالخقارعلانمةيكيرمألاتاوقلا

لارنجلايموقلانمألانوؤشلهراشتسموبألاشوبجروجسيئرلاىور
1991ماعجيلخلابرحيفدادغبىلإهجوتلامدعبابسأتفوركوستنرب
ملاذامل":ناونعب1998راذآ2خيراتبزمياتةديرجيفترشنةلاقميف
."؟مادصطقُسن

اننأودبيوً،اعيمجانتأجافةعرسبةداحلاةيقارعلاةمواقملاتهتنادقل"
انفقوأ.مالسلاىلإبرحلانملاقتناللةيسفنلاةيحانلانمنيزهاجنكنمل
تاوقلاجارخإ(اهانعضويتلاةيجيتارتسالاانفادهأىلإانلصوامدنعبرحلا
،تاياغلاديدحتنكلو.)ةقطنمللمادصديدهتءاهنإوتيوكلانمةيقارعلا



تّدلو"يروسيم"ةيقافتالثممالستساةيقافتادوجومدعو،برحلابابضو
.ىرخألكاشمترهظو،فسألاعمةدقعملكاشم

ةميزهةجيتنبرعلاانئافلحنمنيريثكلالمأباخامكانلمأباخ
ريصمنأةديدعتارمشوبسيئرلانلعأدقو.هماظنلاوزمدعومادص
نوكيسمادصطوقسنإًانايحألوقيناكو.يقارعلابعشلاديبمادص
مغرلاىلع.ةلمتحمةضافتنامعدبدعيملةيلمعبابسألهنكلوً،ادجًاديج
نأّالإ،مادصبحيطييركسعبالقناوأةيبعشةضافتنالوصحبهتينمأنم
رعشنانك.قارعلاميسقتبةبغارنكتملةقطنملالودوةدحتملاتايالولا
ىلعلمعلاف.جيلخلالامشيفىوقلاتانزاوتنمةليوطةرتفذنمقلقلاب
انئدبملًاقرخو،لالتحابرحىلإةيربلابرحلاليوحتينعيمادصةلازإ
ريدقتنكميالهنألقيرطلافصتنميففدهلارييغتمدعبيضقييذلا
مادصىلعضبقلانوكينأنكمي.رييغتلااذهليسايسلاويناسنإلانمثلا
انكوً.ادجديجلكشباهفرعنيتلاامنبيفاغييروندجنمل.ًاليحتسم
هنمبحسنيوً،اروففلاحتلاراهنيسو،قارعلاةرادإودادغبلالتحالرطضنس
ينعيهلالتحاوقارعلالوخد...انؤافلحهنمبحسنيمث،نيبضاغبرعلا
ةيلودلالعفلاةدرقحمتسو،نمألاسلجماهحنميتلاةيحالصلازواجت
رظنيةلتحمةوقةدحتملاتايالولاتيقبل،لالتحالاقيرطانكلسول.لمعلا
."...ةيناودعةرظناهيلإ

ةصاخ–يضاملاىلإرظننامدنعًادجةلوقعمتارربملاهذهودبت
ةيوازنمو.عضولامّيقنو-2011-2003يماعنيبيكيرمألالالتحالادعب
نأبجييذلااهفدهققحتملجيلخلابرحنأرابتعانكمي،ىرخأ
.لالتحالاو2003ماعبرحبّبساماذهو،هققحت

زتيوفلوطغضً،افقاوكرتُيسنيسحمادصنأنطنشاويفكرُدأامدنع
ديدحتو،مادصفاعضإلجأنمبونجلايفةعيشللةنمآةقطنمليكشتل
ً.اضيأرمألااذهيفلوابنلوكعممدطصادقو.دادغبةطلسةكرح

تايالولاباحسنالجأنمطغضيةرتفلاكلتيفلوابلارنجلاناك
لوابناكفيكزتيوفلويلىور.نكممتقوعرسأبقارعلانمةدحتملا
يفةقلغملاباوبألافلخةراحلاتاعامتجالايفهبفختسيةرتفلاكلتيف
."برحلايفانرصتنااننأىلإهبتنمريغكنأودبي،لوب":ًالئاقنطنشاو
."رصتننمل،ال":هيلعدريناكفيكو

ناكهتنتملاهنألو،هتنتملقارعلابرحنأىريزتيوفلولوبناك
ليبقلوابعمديدجنممدطصاهنكلو.2003برحلً"ايركفًابارع"ربتعي



زتيوفلوو،يكيرمألاةيجراخلاريزولوابناك،تقولاكلذيف.برحلاعالدنا
.يوقلايناثلانوغاتنبلالجر

مهرثكأو،ايكرتلًابرقةيكيرمألاةرادإلاتايصخشرثكأزتيوفلولوب
.ةرادإلاطاسوأيفلوبقمو،عيمجلانمرثكأايكرتردقيوهف.اهلًامارتحا
:ايكرتلوحًاتفالًامييقتمّدقبرحلاليبقلوابنلوكربكألاهمصخنكلو

ديؤي)ةرتفلاكلتيفيكيرمألاناكرألاةئيهسيئر(سكنارفناك"
.ايكرتربعمهتاوقلوخدزيلكنإلاحرتقاو،لامشلاةهبجحتفرارمتساب

له:ةرخاسةقيرطبيموقلانمألاسلجمعامتجايفلوابهلأس
فلأةئامنييلارتسألاوزيلكنإلاةراسخدصقيناك؟ةعلققنشتنماهلخدتس
تروُصدقو،ىلوألاةيملاعلابرحلايفةثراكبمهلازنإةيلمعءاهتناو،لجر
ناك.اذهثدحينلو،مليفلااذهاندهاشدقل:لاقف.1981ماعًامليف
ً.ايثبعحارتقالااذهربتعيلواب

أدب.ايكرتربعةيكيرمألاتاوقلالوخدلطيطختلاداع،ةرتفدعب
مهداتعبًافلأنينامثىلإًافلأنيثالثنمفلأتتتاوقلقنشقانيسكنارف
اهرمأو،ةاشمعبارلاءاوللاتابابدبنحشلانفستلّمُح.ايكرتربع
.ايكرتيفاهتلومحغرفتلطسوتملارحبلاوحنهجوتلابدليفسمار

تايقافتالالكبرظنةداعإىلإجاتحتمجحلااذهبةوقّنإلوابلاق
اهيأ؟ايكرتربعًابيرقتًافلأنينامثةوقرمتسله":ايكرتعمةمربملا
ضِّفُخ."اذهلّمحتعيطتستالةديدجةيمالسإةموكحكانه،ءاقدصألا
ً.افلأنيتسونينثاىلإعفُرمثً،افلأنيعبرأىلإمقرلا

مادختسانيمأتمكنكمي،يداقتعاب":يموقلانمألاسلجمللوابلاق
هنولوقتام.لمعلانميوجلاءزجلااّولحينأمهنكمي.يكرتلايوجلالاجملا
تابرعلانمةليوطةلفاقهفلخوًادجًاليوطًاراطقنوررمتسمكنأينعي
،ةميدقلاةيخيراتلاءامسألامادختسالواببحي–لوضانألالوأنم
نم؛اهرخآىلإ–ايكرتنمًالدبايكرتنميويسآلامسقلامسامدختساو
هبشيلمعهنكلو،اذهديؤأنأنكميانأ.ىرخأةيمالسإةلودلالتحالجأ
نوعيطتستمكنأدقتعأالو،هتعاطتساقوفيًالمحايكرتنازيمليمحت
اذهله.هيلعلوصحلالجأنمءيشلكبنورماغتمتنأو،هقيقحت

."؟ًالعفيرورض
.يرورضرمألانأنادقتعيدليفسماروسكنارفناك
ةيركسعلااهتادحوريرمتاكيرمأبلطيكرتلاناملربلاضفرراذآ1يف

يفرظتنملاةاشمعبارلاءاوللانأبسكنارفحرصدعباميف.هدلبنم



تارباخملاتمدختسادقف.ةرثؤمةعيدخناكئطاوشلانمًابيرقرحبلا
رورمتلبقايكرتنأبمادصلبرقألاةرئادلاتغلبأو،اهرداصمةيكيرمألا
ةعيدختدأ.ةليحدرجمناملربلاتيوصتنأوً،ارسةيكيرمألاتاوقلا
يفيروهمجلاسرحلانمةيولأ3وً،ايماظنءاول11مادصطبرلسكنارف
.دادغبنععافدللكرحتلابترخأتاذهبو،لامشلا

،موجهلاةطخ،درودووبوب(."لوابىلإةبسنلاب"ةورذ"هذهتناك
)325-324ص،كرويوين،رتسوشونوميس

ماعلمتحملاايكرتفقوملوحقدصأًاسدحلوابنلوكحرطدقل
.زتيوفلوهحرتقاامقفوراسخيراتلانكلو،2003
يتلااضريلعاهاشانتفرع.1995ماعزتيوفلولوبىلإتفرعت

.2007ماعيلودلاكنبلاهكرتبًاببستناكو،دعباميفهعمةقالعتماقأ
،ةيكيرمألاةدحتملاتايالولااهيفيامدقتئطوةرملوأاهاشىلإتفرعت
يذلااضريلعدنلوبنمةجوزتمتناكو،صربقلوحرمتؤملاٍّوعدمتنكو
لامشةيروهمجلةدحتملاتايالولالثممبقلءانثألاكلتيفلمحيناك
ةحورطأاهاشدادعإءانثأاضريلعدنلوبواهاشىقتلا.ةيكرتلاصربق
ةسارداهاشتهنأنأدعبدروفسكأيفينوطنأتناسةيلكيفهاروتكدلا
.ندنلةسردمنمداصتقالا

ناك.امهنملكبيتقالعترمتسا،اضريلعناجوزلالصفنانأدعب
يفًالزاننكأملاذإنطنشاوىلإتبهذاملكيلًاحوتفمامهنملكتيب
أدب.امهربعمتنطنشاويفتاساردلازكارمعميللصاوتلوأ.قدنفلا
؛اهلًاريدمستيووماربأنوترومنيُعيتلايغينراكةسسؤميفلمعلادنلوب
ةيلثممهكرتو،ةرقنأيفةدحتملاتايالولاريفسبصنمنمهلاقتنارثإ
وهرخآٍّامهمتاساردزكرملخد،دعباميف.ةيكرتلاصربقةيروهمج
."ةيلودلاوةيجيتارتسالاتاساردلازكرم"

تايالولاتسسأ.ةيطارقميدللينطولاقودنصلاتلخددقفاهاشامأ
،"ةيطارقميدلاريدصت"اهتيمستنكميتالخادمبموقتلةينبلاهذهةدحتملا
ةدعُتمدق.ةيبرعلادالبلايفيطارقميدلالوحتلامسقنعةلوؤسمتناكو
قودنصلاريدمنامشريغلراكعمايكرتيفركسعلاةيضقلوحتالخادم
تارمتؤمىلإثدحتمكىعدأتأدبو.اهقيرطنعةيطارقميدللينطولا
نأنكمياهنأاهاشينتربخأ،مويتاذ.ةيطارقميدللينطولاقودنصلا
ينطولاقودنصلاةئيهريدمناكيذلازتيوفلولوبىلإينفرعت
يفماهلاهعقوموزتيوفلولوبمسافرعأتنك.تدرأاذإةيطارقميدلل



متهادقو.بحلكباهاشحارتقاىلعتقفاو.جيلخلابرحةلحرم
.جيلخلابرحمايألازوأتوغروتلًاراشتسمتنكيننألّيلإفرعتلابزتيوفلو

يفيسينودنأ–يزيلاممعطميفءادغلاىلعةثالثلانحنانيقتلا
برحمايأىلإًاروفعوضوملالقتنا.زتيوفلولوبهراتخاوينيفأتناكتكنوك
ةدرو،اهدعبوبرحلاءانثألازوأيأرةفرعملًايلوضفزتيوفلوناك.جيلخلا
اهتدهشيتلافقاوملاضعبهلتيور.ايكرتيفىرجام"ةيفلخ"و،هلعف
ثادحألاةيفلخو،ةيكيرمألاةرادإلايفشقانيناكاميلىوروً،ايصخش
ناكو،لازوأفقومنعيثيدحهشهدأ.يناشهدأحوضووةحارصبكانه
ثادحألاضعبيتفرعملتشهُدامك،لحارلاةيروهمجلاسيئرسدحبًاديعس
ريسناّنكاننأيتفرعمو،اهفرعأنكأمليتلاةيكيرمألاةيلخادلاتاعارصلاو
هفرعأنكأمليذلايالمخبطمةذلوثيدحلايفاندرشدقو.يزاوتلاىلع
يتلاةرئاطلادعومتّوفأنأتدكيننأةجردىلإ،مويلاكلذىتح
.ايكرتىلإينلقتس

ثيدحلافدهب1995ماعنمةريهظتاذزتيوفلولوببيتفرعم
انئاقلواهرارمتساعم،ةقادصىلإتلوحتو،راحثيدحبتأدبقارعلالوح
يفزتيوفلوناك.نطنشاوىلإيلةرايزلكو،ايكرتىلإهلةرايزلكيف
School"ةمدقتملاةيلودلاتاساردلاةسردمديمعيطارقميدلانوتنيلكةرتف
ofAdvancedInternationalStudies\SAIS"زنوجةعماجلةعباتلا
،كلذلبقو.هاروتكدلاوريتسجاملايتجردحنمتيتلانطنشاويفزنكبوه
ديلقتلالضفبو.نيتيكيرمألاعافدلاوةيجراخلايترازويفًامهمًابصنملغش
ربتعي"SAIS"َديمعهتفصبزتيوفلونإ،بازحألازواجتييذلايكيرمألا
ىلعنويطارقميدلاناكنإو،نيمهملاةيكيرمألاةيسايسلاةبخنلالاجردحأ
.مكحلاسأر

يفهبيتقادصتروطتيتلازتيوفلولوبةروصنيبةقالعةمثتسيل
لالخملاعلايفهنعترشتنايتلاةروصلاو،تاينيعستلانميناثلافصنلا
.قارعلابرحةرتف

ةريهشلاوةربتعملاةيكيرمألاةرادإلاتايصخشتناكو،ركفلاحتفنمناك
هتيرخسنماهبيصنلانتةيكيرمألاتارباخملاتايصخشاهسأرىلعوًايملاع
تاسسؤملاوتايصخشلاكلتلهدقنءافخإلةرورضدجيملو.عذاللاهناسلو
زتيوفلولوباهيففرُعيتلاةرتفلالالخ.يبنجألايفحصلاانأيمامأىتح
برحلاةضراعماهيفتلصويتلامايألاو،قارعلابرحليركفلاءاّنبلاهنأب
لوبتفرعيننكلو.داحوربكتمهنأهعمنولماعلاهنعىور،ةورذلاىلإ



.يعداامسكعىلعهعضاوتوهتيصوصخبزتيوفلو
يلناكرألاةئيهفادهتسامايأعامتجاروضحللوبنطساىلإءاج

ًايدبملاقو،هلوصودنعيبلصتاو،1988ماعنمرايأيفديدهتلاب
بالقناةلحرميفينعاودعتبانيذلايئالمزضعبسكعىلعيعمهنماضت

نكمياميفثدحتنل،ةلكشميفعقاوكنأتعمس":ءابويننأكوطابش28
سيئربئانضهن،لوبنطسايفناغريشتقدنفعامتجالالخ."هلعفننأانل
لكشبيمالعإمجنكريبكيفشتطابش28ةلحرمزمروناكرألاةئيه
:هعمسيثيحعفترمتوصبلاقو،ينقناعو،يتلواطىلإءاجو،يضارعتسا
.يعمهنماضتًايدبم."ملكتنلماعطلادعبيقتلننأبجي"

ناكو.ركسعلاموهفمبسيلوةيطارقميدلاموهفمبًاطبترمزتيوفلوناك
.نوغاتنبلايفيناثلالجرلاناكامدنعىتح؛هنوقيطيالنويكيرمألاتالارنجلا
هتاركذميفناديملايفبرحلاداقيذلافوكزتراوشنامرونلارنجلاركذي
رّربو،"قيبطتللةلباقريغ":ًالئاقزتيوفلواهدعأتايلمعةطخضراعهنأ
هنإفركسعلانعًالوؤسمنوكيلًايندممتبَّصناذإ":يلاتلاوحنلاىلعهفقوم
لارنجلاميلعتلواحيسو،ةسايسلاهتسراممبيفتكينلةريصقةرتفدعب
."ةيركسعلاةدايقلا

هرعاشمبرخآللاندحأيضفينأةجردىلإً؛ادجنيبيرق1998ماعانك
هتجوزنعلصفنيسهنألىربكةيسفنتابارطضانميناعيناك.ةصاخلا
ةحارصبهمومهنعينربخأو،هبلقيلحتف.ةنسنيثالثاهعمشاعيتلا
لوبنطسايفناكدقو.ءانثألاكلتيفيدلاوتدقفدقتنكانأو.ةمات
ينربخأ.يلإةبسنلابمومهلابلمحملا1998ماعنملوألانيرشتيفًاضيأ
يلادب.هدلاودقفنأدعبدالوألاىلإةبسنلاببألاهينعيامبرعشهنأب
دلاورجاه.اهتيقلتيتلايزاعتلارحأنممايألاكلتيفزتيوفلوءازع
نباوهو،ةرشاعلايفيبصوهوكرويوينىلإبوكاجروسيفوربلازتيوفلو
ىلع.تايضايرلايفًايملاعًامرتحمو"اًميظع"ًاملاعناك.ةينولوبةيدوهيةلئاع
الانأف،ينويهصهنأبزتيوفلوبوكاجيضايرلايرقبعلاةرهشنممغرلا
رعشنملو،ليئارسإوةينويهصلانع–انأوزتيوفلولوب–انملكتاننأركذأ
تاينيعبسلاعلطميفّيضامنعينلأسيملًاضيأوه.طقملكتلاةرورضب
ملًادقعاننيبنأكو؛اذههتفرعمنممغرلاىلعةينيطسلفلاةمواقملايف
ةدتمملاانتاءاقللاوطليئارسإنعملكتيالونيطسلفنعملكتأالأبَّمسي
لوبعميثيداحأيفحتفيملًاضيأتسوكولهلاعوضومً.اماعرشعةسمخل
:هتيصخشلةسارديفيفاقثلاهنيوكتنعرطسألاهذهتأرق.زتيوفلو



يدوهيلاهرذج:يفاقثلازتيوفلولوبروطتيفةعيفرطويخةعبرأةمث"
ناتأرماو،راكفأللةحوتفمًاقوساهرابتعابوغاكيشةعماجراثآو،ينولوبلا
ارالكتايرشبلاةملاعًاماعنيثالثىدمىلعهتجوزامهوهتايحيفناتمهم
ناذللاةقادصلاومارتحالاًاريخأو،اضريلعاهاشهتقيشعدعباميفو،نيغلس
KarlE.Meyer(."يبلجدمحأصاخلكشبونييقارعلانييفنمللامهلمحي

&ShareenBlairBrysac,Kingmakers-TheInventionoftheMiddle
East,NewYork,2008,p.388(

يفيتيبيفتاعاسلوً،ايصخشزتيوفلونمشهدملكشبتعمتسا
طاقسإبهرودنعو،ةيعمقلاةمظنألادضهتيساسحةجردنعلوبنطسا
.بيرقلاخيراتلايفاهضعب

،نيبلفلايفبيرقلااكيرمأفيلحسوكرامماظنطاقسإبزتيوفلورود
همامأحتف1981ماعناغيردلانوردهعيفيطارقميدلادلبلااذهلوحتو
زتيوفلولوبةعانقلكشتتتأدبكانهو.ايسينودنأيفًاريفسهنييعتباب
ةيمالسإلاةلودلايهايسينودنأ.ةيطارقميدلاومالسإلاشياعتةيناكمإبةيوقلا
نملكشتتكانهةيروتاتكيدللةضراعملاتارايتىوقأو،ناكسلاددعبربكألا
ماقأو.اهعملصاوتلابزتيوفلوأدب،ليوطتقورورملبقو.نييمالسإلا
ًاقحالتأرق.يكيرمألايدوهيلااذهعمةيوقةقالعنويسينودنألانويمالسإلا
:زتيوفلولوبلوحتامولعمةنمضتملاةلاقملاهذه

يننكلو.انهناكملاقشعأنألمآمل،ةقيقح:ريوب.جرتيبللاق..."
.ايسينودنأيفشهدملكشبيتبغريبليامةمث.هتقشع

يندملاونيدتملاةضراعملاميعزديحونمحرلادبعىلإزتيوفلوفرعت
زتيوفلوفصي.هقداصوهبحأو،ةلودلانعنيدلالصفلديؤملاوحماستملاو
يمالسإميظنتربكأدئاقهنأوههلوقتدرأام.عئارناسنإ":نمحرلادبع
نعاطلاةيغاطلابضغ."؟اذهكناسنإبنوبجعتالفيك.حماستلللاثمو
ماظنلايفيطارقميدرييغتثادحإىلعزتيوفلورارصإرثإوتراهوسنسلاب
دبعةمظنمتلوحت،ةرتفدعبً.اريفسهتفصبهعمريخألاهئاقللالخ
هدئاقبختناةيطارقميدتاباختنالوأيفو،يسايسبزحىلإديحونمحرلا
)399-398ص،قباسلاردصملا(.ةيروهمجللًاسيئر–ديحويأ–

.ديحونمحرلادبعنعتاعاسةدعليلوفطعافدنابزتيوفلوينثدح
ةمظنألاوً،امومعركسعللههركنعةحارصبثيدحلالالخّربعو
ً.اصوصخةيروتاتكيدلا

قارعلايفةيطارقميدلاقيبطتةيناكمإلوحهتعانقتلكشتدقو



.ةليوطةرتفلبقاهقيبطتلجأنممادصطاقسإةرورضو
تاونسىلإزتيوفلولقعيفقارعلايفماظنلارييغتةركفدوعت

.تضمةليوط
ةيكيرمألاةدحتملاتايالولاتناكوً،ايئاهنًافورعمهمسانكيملامدنع

نمأعوضوميفةيناريإلاةيمالسإلاةروثلانابإ"يناريإلاديدهتلا"ىلعزّكرت
قارعلارابتعاىلعدمتعينوغاتنبللًايثحبًاريرقتمَّدق،1979ماعجيلخلا
ةيكيرمألاةرادإلافوفرىلعثحبلاكلذعفُر.جيلخلانمأليساسألاديدهتلا
قارعلايفمادصمعدلرضحتتةيكيرمألاةدحتملاتايالولاتناكذإ؛ةربغملا
.ناريإدض

:ةتفالةساردلاكلترطسأ
نكميذإ.قلقمروطتاذهو.جيلخلايفةوقربكأقارعلاحبصأ"

ةيدوعسلاوتيوكلالثملوددضهذهةيركسعلاهتوقمدختسينأقارعلل
انيلع.)ةيتيوكلاةمزألايف1961ماعارتلكنإمكحةرتفلالخثدحامك(
قارعلالالتحاءازإةيدوعسلاوتيوكلاةيامحوانسفنأةيامحبيفتكنالأ
ًانزاوتوانتايناكمإضرفننأانيلعلب،ةوقللهضارعتساوأتيوكلللمتحملا
لكشبةيكيرمألاةوقلازاربإبلطتياذهو.ةقطنملايفقارعلاةوقعم
CapabilitiesforLimited"ناونعبةساردنمفطتقم(."...ربكأ

ContingenciesinthePersianGulf,1979"ةلاقميفهاونيثوميتهبتك
Chatterbox"عقومىلعةروشنم"Wolfowitz'sOverconfidence"ناونعب
.)2004راذآ29اهخيراتتنرتنإلل"

دنعربغملانوغاتنبلافيشرأيف1979ماعلزتيوفلوريرقتفُشتكا
ةرادإلايفهتناكمنمعفراماذهو،1990ماعتيوكللقارعلالالتحا
.اذهكًاسدحهكالتمالةيكيرمألا

ةيقارعلاةيطارقميدلاليكشتةيناكمإنعزتيوفلولوبعفادامهم
–يبرعلاملاعلاهبيذتحيًاجذومنوًايطارقميدًاربتخميمالسإدلبيفةحجانلا
درجمةيؤرلاهذهنإف–صاخلكشبايكرتوايسينودنأيجذومنًامهلتسم
زتيوفلولوبةينبتلكشتً.امامتعقاولاسكعتالو،ةيلامجةيجولويديأ
يناثلافصنلايفرخآءيشلكىلعيكيرمألانمألامدقتيتلاةيركفلا
يجيتارتسالاويسايسلاملاعلاهذاتسأراكفأبزتيوفلورثأت.نيرشعلانرقلل
ةسايسلةضراعملاوغاكيشةعماجيفرتيتسلوتربلأروسيفوربلايوونلا
برحلاءانثأاهتيادبذنمرجنسيكةسايسويتييفوسلاداحتالاعمجارفنالا
.ةدرابلا



ةرئاطلايفو،نطنشاوىلإيتارايزىدحإءانثأً.ايصخشهنماذهتعمس
براحملاسابلبزتيوفلولوبليروتاكيراكمسرناك،نطنشاووكرويويننيب
عوضوم.زمياتكرويوينةديرجلدحألاقحلمنمىلوألاةحفصلاألمييمورلا
نيظفاحملامهلم)1973-1899(سوارتشويلفوسليفلاوهقحلملافالغ
ذاتسأو،قارعلابرحءانثأةيكيرمألاةرادإلاةسايسباومكحتنيذلاددجلا
ويليديرمةعيلطيفزتيوفلولوبركذيو.وغاكيشةعماجيفزتيوفلو
ةرجش"سأريفعضوي.ةيكيرمألاةرادإلايفددجلانيظفاحملانمسوارتش
ءامسأفاضتو،زتيوفلولوبهتحتو،سوارتشويل"ددجلانيظفاحملاةلئاع
،امايوكوفسيسنارفو،لوتسيركمايلوو،يكسلوشمارأو،لريبدراشتيرلثم
.هيديرموسوارتشويلنملكةايحةريساهتحتو،يبيل"رتوكس"سيولو

تيبيفمويلاكلذءاسمزمياتكرويوينلدحألاقحلمتضرعامدنع
مسرلابمامتهايأيدبينأنودنملاقو،هتفشََبَلقو،هفتكزه،اهاش
يفسوارتشويلنمطقفسوردةدعتيقلتانأ.أطخاذه":لاقملاو
."رتيتسلوتربلأوهًالصأيبرثأيذلايذاتسأ.وغاكيشةعماج

ءانثأ.ددجلانيظفاحملانمهنأضفريزتيوفلولوبنأبيرغلا
نالعإنمعوبسأدعبنطنشاويفقوسلاىلإتلزنيتلابتكلايضارعتسا
تيأر،ةيقارعلابرحلاءاهتناةيبرحلاةنيفسلاحطسنعشوبويلبدجروج
ناك.نامديرفسيولولوتسيركمايلوفيلأتنم"قارعلايفبرحلا"باتك
يفباتكلاتيأرامدنع.يكيرمألابناجلانمبرحلامييقتلثدحألاباتكلا
ىقلأ."كتعامجباتكردص":تلقو،زتيوفلولوبلهوحنترشأ،اهاشتيب
."؟يتعامجبكدصقام":لاقو،هوحنةرظن

.ددجلانوظفاحملا-
.ددجلانيظفاحملانمتسلانأ-
عمقّفتأ":عباتمث.هتيدجنعريبعتللةيفاكههجوعيطاقتتناك

."...مهنمتسليننكلو،طاقنلاضعبيفددجلانيظفاحملا
؟لوبايكسفنبفّرعتفيك،ٌنسح-
لضفأ.لاؤسلااذهباوجنعًاريثكتثحبًاضيأانأ.ديجلاؤس-

."يلمعويلاثم"وههتدجوباوج
نأيفكشالفً،امامتددجلانيظفاحملانمزتيوفلولوبنكيملاذإ

برقأمهو،نيفورعملانيعفدنملاناكيرمألاددجلانيظفاحملانمهئالمزبرقأ
يفمهريثأتوددجلانيظفاحملابلمعلايفهئالمزبرقأءامتناطبُري.هيديؤم
؛قارعلابرحيفهرودعمليئارسإليوقلامهدييأتوةيكيرمألاةسايسلا



.زتيوفلولوببتايبلسلالكطبرىلإيعيبطلكشبيدؤياذهو
اعفدرفانتلاوباطقتسالاقمعتو،ةيكيرمألاةبخنلاطاسوأيففالخلا

نعثحبينأىلإنيفدهتسملارثكأنماهيفناكةلحرميفزتيوفلولوب
يفةرادإلالخادداحلاعارصلاةجيتننييسايسلاسجاوه.ةدحوللقرط
ريغهئافلحركفنعصاخلالقتسملازتيوفلوطخزييمتتلعجنطنشاو
.نكمم

ةيكيرمألاةرادإلايفطيطختلاةرئادسأرتيذلاسورسنيدهبتنا
ىلإطسوألاقرشلايفلوألاةيكيرمألاةرادإلايسامولبدادغمث،هعملمعو
زتيوفلولوبل":زمياتكرويوينلحيرصتيفهنعلاقو،ةصاخلازتيوفلوةيصخش
اذهو...ةيسايسلاةليكشتلايفمهعملمعنيذلاعيمجنعهزيمتةيصوصخ
يفهعمنممرثكأ؛يفاقثلاىنعملاباهلكركفلاعاونأىلعًاحتفنمهلعجي
"،زمياتكرويوين"TheSunshineWarrior"،رليكميلو(."دحاوفص

SundayMagazin"،222002لوليأ(
ةصاخلاهترظنزاربإلةيمهأىطعأدقنوكيالألمتحملانم

يف"ةيكيرمألاةوقلا"نوكتنأهيلإةبسنلابمهملا.نيرخآلانعةلقتسملاو
.ةيجيتارتسالاهترظنةدمعأمهأدحأاذهو.ةينمألاةيضقلازكرم

يداحلانرقلايفةيلودلاتانزاوتلالوحثيدحلاانلدابتءانثأ
يتلانيصلاةضهننوكتنأنكمملانم":لاقنيصلاةضهنو،نيرشعلاو
.قارعلابرحفلخنماكلايئرملاريغيفسلفلاَلماعلاليلقلبقاهتركذ
لباقم،جيلخلاةقطنمىلعةرطيسلانيمأتاهنأبقارعلابرحريسفتنكمي
."ىمظعةلودودغتنأةيناكمإلمحتةضهانةوق

ماظنلايفًاديحوًابطقةدحتملاتايالولاءاقبلهرربميفزتيوفلودمتعي
ةيكيرمألاةوقلامادختسا"ةرورضىلعةدرابلابرحلادعبديدجلايملاعلا
ةيامحةيادبلاذنمزتيوفلوىنبت."ةعورشموةيماسفادهألجأنم
فقولكرحتلاو،برصلادضةيكيرمألاةوقلامادختساو،كسرهلاوةنسوبلا
نيملسملامعدىنبت،هسفنقطنملاوموهفملانمًاقالطناو.ةنسوبلايفرزاجملا
يفالسغويلاةلودلاسيئروبرصلادضمهكرحتيفنييفوسوكلانابلألا
.شتيفيسوليمنادوبولس

اهماظنرييغتربعقارعلايفةيطارقميدلاسيسأتةيناكمإبًاقثاوناك
.قارعلاةراجايكرتو.ةيكيرمألاةوقلامادختساب

ةلوداهنوكىلإةفاضإيهف.ايسينودنأنممهأًالاثمايكرتهلتلثم
ةديعبتسيلو،يسايسلايلازلزلاقلافلاقوفعقتةيناملعةيطارقميدوةيمالسإ



.اهدودحىلعطسوألاقرشلاف،ايسينودنألثمهنع
ةيادبذنمةيكيرمألاةرادإلايف"ايكرتءاقدصأ"نيبهناكمزتيوفلوذختا

عمو.نطنشاويفنيريثكاوسيلءاقدصألاكئلوأناكامدنعتاينينامثلا
؛باجعإىلإلازوأتوغروتبهمامتهالوحتو،ايكرتبهمامتهادادزا،نمزلا
ىلإةيدؤملاقرطلادّبعيزتيوفلوناكامدنع.جيلخلابرحةرتفيفةصاخ
ةرادإلايفرثؤملاوديدجلاهعضونمًاديفتسم2002ماعقارعلابرح
لب،ةيساسألاراجحألادحأتسيل–يساسألارجحلاايكرتربتعاةيكيرمألا
.قارعلالجأنماهلططخيتلاةيسايسلاتالمحلايف–يساسألارجحلا

ةيمنتلاوةلادعلابزحلوصحلً،ارورسمناكهنإىتحو،رثكأحاترا
بزحزوفلكشيمل.2002ماعفيرخيفةموكحلاهليكشتوةيبلغألاىلع
دبعفرعهنألقلقيأزتيوفلولةيطارقميدةقيرطبةيمالسإةغبصيذ
حماستملاولدتعملاهجهنىنبتو،برقنعايسينودنأيفديحونمحرلا
هتاحورطأوهتاعانقمعديهنأاذهنمرثكألاو.يناملعلاىتحويطارقميدلاو
.ةيطارقميدلاومالسإلاشياعتةيناكمإلوح

ةيمنتلاوةلادعلابزحةرادإبفرصتتسايكرتنأبكشهيدلنكيمل
ًاقثاوناكو.قارعلابرحلريضحتلاءانثأةدحتملاتايالولليديلقتفيلحك
لوصحو،ايكرتيفةيمالسإلااهتيوهبةيمنتلاوةلادعلاةموكحةيوقتةرورضب
ناغوضرألحتفهنأةجردىلإايكرتاهتفيلحمعدىلعةدحتملاتايالولا
.قيقحتللًانهروً،ايسايسًاروظحمهنوكنممغرلاىلع؛ضيبألاتيبلاباوبأ
ًاضيأهلحتف،هلحُتفيذلابابلاكلذنمناغوضرأبيطلوخدءانثأ
ىوتسمىلعأنماهيلعلصحةيعورشمحاتفمبةيكرتلاةموكحلاةسائرباب
.ملاعلالودىوقأو

ضوخنمًاعونممناغوضرأبيطةيمنتلاوةلادعلابزحسيئرناك
ةسائرّملست،2003يناثلانيرشت2تاباختنابهبزحزافامدنعو.تاباختنالا
ليكشتنممغرلاىلع.لوغهللادبعبزحلايفيناثلالجرلاءارزولا
ناغوضرأبيطلوخدو،لوغهللادبعةسائربةيمنتلاوةلادعلاةموكح
لوحتاضوافمءدبلجأنميبوروألاداحتالالودمصاوعيفعانقإةلمح
يفكاريشكاجلثم–ءاسؤرلبقنمهلابقتساو،ةلماكلاايكرتةيوضع
ماعيعدمأدبدقف،تايوتسملاىلعأىلعابوروأتاموكحءاسؤرو–اسنرف
.هفيقوتىلإيدؤيسًاينوناقًاقيقحتايكرتيفزييمتلا

نيرشتيفايكرتلةيناثلاهترايزءانثألوغهللادبعزتيوفلولوبىقتلا
نمناكيرمألادونجلافالآتارشعرورمحرتقمهلمدقو،2002ماعيناثلا



لجرعمكلتهترايزيفلصاوت.قارعلايفبرحبوشنلاحيفايكرت
.ةيجراخلاةسايسللناغوضرأبيطراشتسمناكيذلاوصباظدينجلامعألا
لابقتساىلإرهشدعبلصو،روطتةيادبوصباظوزتيوفلوءاقللكش
.ضيبألاتيبلايفناغوضرأشوبويلبدجروجسيئرلا

يفدحألامويناتسناغفأىلإهباهذءانثألوبنطساىلعزتيوفلوجّرع
،ناتسناغفأنمهتدوعقيرطيفةرقنأىلإءاجامدنعو.2002زومت14
؛ةدحتملاتايالولانمةريبكةجردىلإنيضعتممكارتألانيلوؤسملادجو
.قارعلالوحاهتاروصتنمةصاخو

ىفطصملامعألالجر،ايكرتيفبرقملاهقيدصءاشعىلإًاوعدمتنك
ءانثأ.هيقتلأسيننأفرعأو،2002زومت14يفدحألامويهتيبيفشتوق
مالسللةدحتملاتايالولادهعميفهدعبو،تاساردللنوسلوزكرميفيلمع
نطنشاوىلإشتوقىفطصمىتأاملك،2000-1999يماعنيبنطنشاويف
لوبةرايز.زتيوفلولوبلاهميقيةميلويفةثالثلانحنانعمجىلعداتعا
ًاعسومشتوقىفطصمديلقتراركتلةعيرذتناكلوبنطساىلإزتيوفلو
،ءاشعلاىلعزتيوفلولوبيقتلأسيننأمايألبقملعأتنك.ةعومجملا
يفًالجاعًءاقلينمبلطيوً،ارهظيبلصتيسهنأفرعأنكأمليننكلو
.رهظلادعبدارفناىلعدارنوكقدنف

ايكرتىلإهقالطناعمنكلو.عيباسألبقزتيوفلوةرايزلطيطختلامت
تلاوتو،عدصتتبازحأةثالثنمةفلؤملاديواجأدنلوبةموكحتأدب
لاقتسا.ديواجأهدوقييذلايطارقميدلاراسيلابزحءارزومهأتالاقتسا
ناكيذلاو–زومت8يفناقزوأنيدلاماسحةموكحلاسيئربئانةيادب
؛زومت10يفمجليعامسإةيجراخلاريزومث–ىنميلاديواجأعارذةباثمب
شيوردلامكةلاقتساوهاذهنممهألا.زتيوفلوعمهيقتليسناكيذلاو
ينطولاداصتقالاةورذيفنامأمامصةيملاعلاةيلاملاطاسوألاهربتعتيذلا
تناك.زومت12يفةقناخةيلامةيداصتقاةمزأنمايكرتجورخءانثأ
شيوردلامكبحسنممغرلاىلعةقناخةمزأنميناعتةموكحلا
ًابزحنوسسؤيسمهنإنوليقتسملاءارزولالاقو،تاعاسةدعدعبهتلاقتسا
ديواجأدنلوبنّيَع.مكحلاىلإلوصوللةمداقلاتاباختنالانوضوخيوً،اديدج
ملاعلالودلهدييأتوةدحتملاتايالوللهتضهانمبفورعملالَروغنانسوركش
.مجليعامسإةيجراخلاريزوناكمثلاثلا

مث،مجليعامسإيقتليسهنأًادقتعمايكرتىلإزتيوفلولوبقلطنا
لمتحملانمو،هفرعياليذلالَروغنانسوركشعمءاقليرجيسهنأكردأ



الةموكحعمًايخيراتًانواعتهعمثحبيل؛لبقنمهمسابعمسيملهنأ
.ىقبتسىتمىلإفرُعي

مهفرعينممايكرتيفزتيوفلومهيقتليسنملكًاديجفرعأتنك
تنكو،ةيسايسلامولعلاةيلكيفيليمزلَروغنانسوركشناك.مهفرعيالو
ديرأتنكيذلايسايسلاخيراتلامسقيفًاديعمناكامك،نيفصبهمدقتأ
دقف،انفقاوموةيسايسلااناؤريفنونسلاانتقرفاذإو.1976ماعهلوخد
.ةيضاملامايألاةدومىلعانظفاح

نمًاعمانكدقف.ةليوطنينسذنمبرقنعشيوردلامكفرعأو
يفهلمعءانثأ.1994ماعةديدجلاةيطارقميدلاةكرحميظنتيسسؤمنيب
رثإانتقادصتيوقو،لوبنطسارازاملكيقتلنانك،نطنشاويفيلودلاكنبلا
،اناريتىلإانلاشيربيلاسيعويشلاماظنلادعباينابلأةيروهمجسيئرةوعد
يفتاساردلازكارميفيلمعءانثأرثكأانتقادصتيوقو.كانهانئاقلو
–شيوردلامكيتيبيفتفّرعيننإىتح.2000-1999يماعنيبنطنشاو
زتيوفلولوبىلإ–ةلحرملاكلتيفيلودلاكنبلاسيئربئانناكيذلا
.ةمدقتملاةيلودلاتاساردلاةسردمديمعةلحرملاكلتيفناكيذلا

لوبءيجمنممويلبقلوبنطسايفشيوردلامكبتعمتجا
.اهبحسوهتلاقتسانممويدعباذهناك.كرتشمقيدصتيبيفزتيوفلو
مجليعامسإىلإمامضنالاوةموكحلاكرتىلعًاممصمشيوردلامكادب
هئاقدصأضعبهيبنتنمبضغو.ديدجلابزحلايفناقزوأنيدلاماسحو
ةعومجموةوقلازكارمضعبمعدبلكشتيًاميظنتنأبانأمهيفنمبهل
ًاليلدهبيجنمجرخأ،تاظحللاىدحإيفو.ةجيتنيطعينلىربكةيمالعإ
ءالؤهىلإاورظنا":يسايسلاهرايخًاددحملاقوً،اعيمجسلجملاءاضعأل
نوكيلمجليعامسإنملضفأوهنممهنيبدجويلهً،ادحاوًادحاو
."؟ةموكحللًاسيئر

.لاقيابزينديقتليناكاذإامعهتلأسوً،ابناجشيوردلامكتبحس
بعشلابزحناك."ةليوطةرتفذنمقتلنملوً،انايحأيقتلن":لاق
لخديسهنأعَّقَوُتيناكنكلو،ناملربلاجراخءانثألاكلتيفيروهمجلا
بعشلابزحراصنأنمشيوردلامكناك.ةّرملاهذهديكأتلابناملربلا
يقتلتنأنودنمةوطخيأُطختال":ًالئاقهتهبن.ىمادقلايروهمجلا
مايألايفيقتلنانلعل،ىرنس":ةضافضفةرابعبيهيبنتزواجت."لاقيابزيند
."ةمداقلا

ًايفتاهناقزوأنيدلاماسحلصتا،ةريصقةرتفبثيدحلااذهدعب



ناك.امهنيبمتيذلاراوحلاىلعكانهناكنمدهشو.شيوردلامكب
ناك.يلاتلامويلايفايقتلينألجأنمشيوردىلعطغضيناقزوأ
نأهيلإةبسنلابًادجمهملانمو،ديدجلابزحلاسيسأتىلعًالجعتسم
هنأل؛ناقزوأنمشيوردلامكرذتعا.سيسأتلالامعأيفشيوردهكراشي
ىلإةوعديفزتيوفلولوببهعامتجاببسبلوبنطسايفءاقبللرطضم
.ءاشعلا

لوبهيفلصيسيذلادحألامويحابصيفيأ،يلاتلامويلايف
زيندبتلصتاو،لبقنمهلعفأملامىلعتمدقألوبنطساىلإزتيوفلو
هنأو،ةيضاملاةليللايفشيوردلامكعمتنكيننألاقيابتغلبأ.لاقياب
يللاق.هجولًاهجوايقتلينأو،ةداحتاداقتناهيلإهجويالألضفملانم
يننأركذتله":هتبجأ."؟يلهلوقتامةيمهألهبتنمتنأله":لاقياب
يقتلأستنكاذإامعينلأس."؟ةلطعمويحابصو،نآلالبقكبتلصتا
ىلعماُقيءاشعيفيقتلنساننأهتغلبأف،ةريصقةرتفلالخشيوردلامك
نأشيوردلامكربخأ،ٌنسح":لاق.ءاسملاكلذيفزتيوفلولوبفرش
."...هبلاصتالايننكميفتاهمقركيطعينأوأً،اروفيبلصتي

كلذيفشتوقىفطصمتيبةقيدحيفًابناجشيوردلامكتبحس
سيئرروزأس.هبلصتأس":لاق.لاقيابزيندعميثيدحهلتلقنو،ءاسملا
يروهمجلابعشلابزحلماعلارقملاىلإبهذأسو،ءاثالثلامويةيروهمجلا
."...كانهنميجورخدعب

ءاثالثلاكلذءاسملاقيابزيندشيوردلامكءاقل.ثدحاماذهو
هبىدأاماذهو،يروهمجلابعشلابزحىلإمامضناللهمامأقيرطلاحتف
.بزحلااذهمسابناملربلالوخدىلإ

فرشىلعشتوقىفطصمءاشعرضحيذلايكيرمألافرطلامض
لوبنطسالصنقونوسريبتربورةرقنأيفةدحتملاتايالولاريفسزتيوفلو
نيفورعملامعألاجراوناكدقفكارتألافويضلاامأ.كيسنابوروأكنارف
قباسلايسامولبدلاو،رنيوبمجرضح.شيوردلامكىلإةفاضإ،مهتفاقثب
ةرتفيفلمعلاأدبيذلايلغإفرشو،انوضمجقحاللالامعألالجرو
رخآنمًاثيدحليقتسملارايابيلعدمحمو،قارعلاعمًاريثكهروطولازوأ
لخديلنطنشاويفةيكرتلاةرافسللراشتسمكةيجراخلايفهلبصنم
.ريغصيطسوينيميبزحسيئردعباميفنوكيو،ةسايسلا

مامتهاطحمناكو،ءاشعلاىلعراديذلاثيدحلانأدكؤملانم
،قارعلاىلعبرحلاتاريضحتلوانتزتيوفلوقحاليناكيذلايكرتلامالعإلا



ءاشعلاكلذىلإنووعدملاظفاح.راطإلااذهيفةيكيرمألاةيكرتلاتاقالعلاو
نيدوجوملالكنكيملنإ.هنمريثكلابرستيملو،ثيدحلاةيرسىلع
ىلعاهبرحبةدحتملاتايالولااياوننمنيقلقءاشعلاكلذةلواطلوح
مهمظعمنإف،رمألااذهبايكرتكارشإومادصطاقسإبيهتنتسيتلاقارعلا
ميمصتنعنيلفاغاوناكو،رمألاةيدجلنيعاواونوكيملمهضعب.نيقلقاوناك
.نولصيسنيأىلإومهتاريضحتبناكيرمألا

برحلاةركفوةيكيرمألاةسايسللنيضراعملانيبنمشيوردلامكناك
،رمألااذهىلعةممصمةدحتملاتايالولانأكردمهنكلو،قارعلاىلع
لوبىلإةبسنلاب.اهبوشنلاحيفايكرتاهلضرعتتسيتلارئاسخلاَبَسَحو
لوؤسملا–شيوردلامكهلوقيسامنإ،يلمعلاريكفتلابحاصزتيوفلو
–ةيروهمجلاخيراتيفةيداصتقاةمزأربكأنمايكرتجارخإبحجنيذلا
.ةلواطلاىلإسلاجرخآصخشيأثيدحنمريثكبمهأهبلطيسامو

اذهيفنيلباقتملازتيوفلووشيوردنيبثيدحلاراد،ببسلااذهل
ًامقرركذدقفحيضوتلانمشيوردلامكبّرهتنممغرلاىلعو.هاجتالا
لجأنمايكرتىلعةدحتملاتايالولاهتحرتقايذلامقرلاناكً.ادجًامخض
يفاهبلطلناملربلاضفرببسبةيمهأهلقبتملو،قارعلابرحيفاهنواعت
.شيوردمقرنمربكأ2003راذآ1

نعثيدححتفنمرفمةمثنكيمل،شتوقىفطصمةوعديف
كيرشدوجومدعنعةمجانلاريذاحملاو،عدصتلابتأدبيتلاةموكحلا
كردمهنأىلإزتيوفلولوبّحمل.ةيكيرمألاةدحتملاتايالولاىلإةبسنلاب
ربععضولااذهزواجتةيناكمإ"ينعتةرابعمدختساو،ضومغلاعضول
.ةيكرتلاةماعلاناكرألاةئيهدصقيهنأمهفي."ةيفارتحالاةلودلاتاسسؤم
لوحقدألاحيضوتلاةلواطلالوحنيسلاجلارغصأرايابيلعدمحممدق
ةئيهنأىلإراشأدقف.فقوملااذهايكرتذاختاببسو،يكرتلافقوملا
ريضحتلانمًاءزجنوكتالةيركسعةطخيألسمحتتالةماعلاناكرألا
كلتتناكامهممكططخلايكرتدييأتمتدرأاذإ":هدافمًاهيبنتمدقو،اهل
."اهبةيكرتلاةماعلاناكرألاةئيهاوكرشتنأةيادبلاذنممكيلعف،ططخلا

ىلإريطينألجأنمةدئاملازتيوفلورداغ،ليللافصتنمةبارق
الءاقليرجُيسو،ةدوعلاقيرطيفةرقنأىلعجّرعيسناكو.ناتسناغفأ
ةموكحةينبتبرخ.هلًاططخمناكيذلاءاقللانمًالدبًادبأهلاببرطخي
؛زتيوفلولوبمهيقتلينأضرتفملانمناكنيذلاءارزولارّيغتو،ديواجأ
هبينملكينأدارأيذلاعوضوملاوهاذهو.ةيجراخلاريزومهسأرىلعو



،دارنوكقدنفللئاهلاينمألاقوطلايزواجتدعب.لوبنطساىلإهلوصوروف
.ينآرامدنعيكيرمألاريفسلاشهديملف،هيفلزنييذلاقباطلاىلإتلصو
اهيفىرجيتلاةفرغلاىلإهلاخدإمدعلرثكأشهدهنأنمقثاوانأ
يذلالجرلا"هنأىلعيلهمدقيذلايتولميلوىوسهعمنكيمل.انؤاقل
أدب."ايقيرفألامشىلإناتسناغفأنمةدتمملاةقطنملانوؤشيفهريشتسي
شيوردلامكعضوةفرعمللوضفهيدلناكو."؟انهثدحياذام":هثيدح
ةيلخادلاةسايسلاتاروطتلوحةرصتخمةلوجبانمق.صاخلكشبهرودو
مادصطاقسإبكيأرام"ً:ادرجموًاطيسبًالاؤسزتيوفلوهَّجو،ذئدعب.ةيكرتلا
."؟قارعلايف

نمةيكرتلاةيروهمجلاينطاومنيبدجتالألمتحملانم،لوب":تلق
ةركفتسيلهذهنإلوقلانمدبال،نكلو.يلثممادصطاقسإىنمتي
نوطقستسلاوحألالكب:يلقعيفلاؤسةمث،اذهريغ.ايكرتيفةلوبقم
مادصدعبقارعلالوخدنابسحلايفمتذخأله،نكلو.ةّرملاهذهمادص
اذهىرأالانأ؟اذهنودلوحتةسايسمكيدلله؟يناريإلاذوفنلاتحت
."...حوضوب

مثً،اديجاهفرعأيتلاةماستبالاكلتبيهجوىلإزتيوفلولوبرظن
فقويفاهيقليسيتلاهترضاحملًادجريصقتقوىوسقبتيمل.ضهن
دقو،ءاشعلاىلعيقتلنسانك.ايكرتيفةيعامتجالاوةيداصتقالاتاساردلا
انركف،قلقتال":ىنعميأبةماستبالاكلتريسفتنكمي.صاخلاانؤاقلىهتنا
رطخيالهيفركفتيذلاطيسبلارمألااذهنأدقتعتله"وأ."ءيشلكب
."؟ةيكيسالكلاةقوجلاكلتىلإًاضيأتممضناله"وأ."؟انلابب

ىلإةزجاعةدحتملاتايالولاطقستنأبرطاخدرجميلاببرطخيمل
ةطختدعأاهنأو،أطخلاولتأطخبعقتو،قارعلابرحدعبةجردلاهذه
ةطخيأدعتملاهنإىتحو،قئاقحلاطسبأرابتعالانيعبذخأتالبرح
ًاليلققلقلابذئمويترعشدقو.ضعبلايأربسحببرحلادعبامل
.هلىنعمالًاهفاتًالاؤستلأسيننأيداقتعال

اذهتمهفً.احيحصًالاؤسزتيوفلولوبتلأسدقيننأكردأيبذإو
.قارعلابرحدعب



ً.اخوسرىوقأوًاماكحتسادشأنيقلتلاوةرشابملانعتاكلملالوصح
ةمدقملا)1406-1332(نودلخنبا
بابسألةرمثم2002ماعةرقنأىلإىلوألازتيوفلولوبةرايزنكتمل

ةلاحروهدتو،مهيلإثّدحتنيذلاصاخشألارّيغتو،ايكرتفورظاهنم؛ةريثك
ةدحتملاتايالولافقومنمهضاعتماىلإةفاضإلابةيحصلاديواجأدنلوب
.تاباختنالاءاوجأايكرتلوخدو،مادصماظنطاقسإب

كانهتناك،يناثلانيرشترهشيفةيناثزتيوفلولوبءاجامدنع
وأمويدعب.ةيجولويديألاهلويمببسباهمرتحيواهبحيةديدجةموكح
لجأنمديدجلاةموكحلاسيئربُتلصتا،لوغهللادبعهئاقلنمنيموي
بتكمىلإتلخدامدنع.هبتكمىلإيناعدف،ديدجلاهبصنمىلعهتئنهت
.ةرارحبينلبقتسالوغهللادبعةموكحلاسيئر

.ةرملوألًابئانحبصأامدنع؛تاينيعستلاعلطميفلوغىلإتفرعت



ةودنروضحللسكوربىلإوروقيمهفًادجبرقملاهقيدصعمهتقفار
بصنمهلغشةرتفلالخو،ةلحرلاكلتءانثأانتقادصتروطت.يمهفاهربدت
انتقادصتّوقو.1997-1996يماعناكبرأنيدلامجنةموكحيفريزو
مسابيسايسلاسوماقلاتلخديتلاةيسايسلاةلحرملايفةيمولظملاةكارش
.ناكبرأنيدلامجنطاقسإلةيركسعلاةلخادملايهو؛"طابش28ةلحرم"
اذهلو،ةيادبلاذنم"طابش28"تيمسيتلاةيركسعلاةلخادملاُتضراع
اهتدعأتارماؤمبيفادهتساةجيتنيلمعةسرامميفيمامأقئاوعتعضُو
.ةماعلاناكرألا

28يفيركسعلالخدتلاةجيتنةرازولادعقملوغهللادبعدقف
بيط.مايألاكلتيفناغوضرأبيطعموهعمتعمتجاامًاريثك.طابش
،يركسعلالخدتلاةجيتنلوبنطساةيدلبةسائرنملزُعًاضيأناغوضرأ
.رهشأةدعنجسلالخدو

قابسلخدو،ناكبرأنيدلامجنىلعلوغهللادبعدّرمتامدنع
يف"نييحالصإلا"مرتحأتنكيننكلو.نطنشاويفُتنكةليضفلابزحةسائر
ّملست،لوغهللادبعاهداقيتلاةكرحلا.مهلاضنمعدأو،ةليضفلابزح
لوصوو،ةيمنتلاوةلادعلابزحسيسأتب؛ةنسدعبناغوضرأبيطاهتيار
ةموكحلاةسائرلوغهللادبعملستو،2002ماعةطلسلاىلإبزحلااذه
ً.اقحال

يرفسءانثأو،"ةيحالصإلا"هتكرحلوغهللادبعءدبنمةرتفلبق
تيبيفناغوضرأبيطعموهعمتعمتجالوبنطساىلإنطنشاونم
كلتيف.اهتسايسواكيرمأنعيتاعابطناةفرعمادارأامهالك.قاجلإيلظان
ةدعاسملاةليضفلابزحَسيئرناكيذلاناطوقيئاجرينمبلط،ةلحرملا
ةلخادممدقينأبناطوقتدعاس.ةيكيرمألاةدحتملاتايالولاعملصاوتلل
ةئيهلاءاضعأنيبلوغناك.ذئنيحهيفلمعأتنكيذلانوسليوزكرميف
يذلالصافلاةظحالممدعنكمملانمنكيملو.نطنشاوىلإتبهذيتلا
ةسائرقابسلخد،ةريصقةرتفدعبو.ةئيهلاءاضعأةيقبنيبوهنيبهعضي
دمتعتيتلاةيسايسلابازحألايف.ناكبرأحشرم؛ناطوقلًاسفانمبزحلا
فرصتنكلو،ناكبرأنيدلامجنهلوقيامذفُني،"ةيموقلاةيؤرلا"ديلاقت
ةلادعلابزحيفلوغلاضنىلجتيس.ديلقتلااذهىهنألوغهللادبع
.نيماعدعبمكحلاىلإلصيسو،ماعدعبسسأتيسيذلاةيمنتلاو

عضوفيكتظحالو،اذهكًايخيراتًارودلوغبعلينأعقوتأمل
يفًاروطفهعمتلوانتو،نطنشاويفةئيهلاءاضعأةيقبنيبوهنيبةفاسم



،ةصاخةصقلوغهللادبعبيتقالعل.دارفناىلعهعمسلجأيكلقدنفلا
.ةصقلاكلتنمًاقالطناينلبقتسالوغهبتكميلوخدمويو

ةسيئرلاةداملاناكاماذهو؛زتيوفلوءاقللوحًايئاقلتثيدحلاروحمت
نألجأنمايكرتنماهتاوقروبعةدحتملاتايالولاتبلطدقف.ايكرتيف
يفناكيرمألادونجلافالآتارشعلوزنينعياذهو،قارعلايفبراحت
،ايكرتىلعًادجةريبكًالامآدقعتةدحتملاتايالولاتناك.ةيكرتلايضارألا
تناكاذإ،ساسألااذهىلعو.وتانلايفةفيلحوةيميلقإةلوداهرابتعاب
اذهلناحتماةطقنلاهذهنإفنيفيلحلانيدلبلانيبةصاخةقالعكانه
.ةدحتملاتايالولابلاطمعماهبواجتايكرترهظتنأبجيو،فلاحتلا

زهو،يلةرواجملاةكيرألاىلعىنحنا.زتيوفلوبلاطمنعلوغتلأس
روهظبتببستةماستبامستباو،لفسألاوحنوىلعألاوحنىنميلاهدي
."ةثراك،ةثراك":لاقو،يهجوىلعةيبصعطوطخ

مقرلااذهله.يدنجفلأنينامثىلاوحنعنوثدحتيمهنإ-
؟حيحص

،ةثراك!تكسا،تكسا":اهسفنريباعتلاوتاكرحلاعملوغعبات
."...ةثراك

؟مهيلعنودرتسفيك؟ثدحيساذامًاذإ-
."!ةثراك،ةثراك"ً:ادّدرمعباتو."ىرنس":لوغلاق
روف.ناكيرمألابلاطمنمصلمتلاةيفيكيفركفيناكهنأدبال

برحلابةدحتملاتايالولاُمْزحهيلعطقسةموكحلاةسائردعقمىلعهسولج
.ايكرتنمةيخسلااهبلاطمو،قارعلاىلع

ةيركسعلاتالخدتلاضراعييسايسرايتنممداقلالوغىلإةبسنلاب
نأةينالقعلانمسيل،ةليوطنينسذنمةيمالسإلالودلادضةيكيرمألا
بزحنأعمف.ملاعلايفةديحولاىمظعلاةوقلاوىلوألاهتفيلحعممدطصي
ذنمةرملوألفالتئاىلإةجاحلانودنمةموكحلاسسأةيمنتلاوةلادعلا
نكتمل.هطيحميفكشلانمراصحتحتعبقيهنكلو،تاونسرشع
ملاعو،تاعماجلاو،ءاضقلااهسأرىلعو؛ةلودلاةيطارقوريبوةحلسملاتاوقلا
مكحت"ةيمالسإلا"ةفصاهيفتقصلأةموكحلّبقتلةزهاجمالعإلاولامعألا
.ايكرت

يفريسلاو،اهناكمذاختاىلعلمعتةيمنتلاوةلادعلاةموكحتناك
تايالولاعارذلوغهللادبعطبأتنكلو.ٍداعمطسويفو،ةلوهجمضرأ
هلمتحتالو،هتديقعبسحبلوبقمريغرمأنينيعلاضمغمةدحتملا



.اهيلعدمتعييتلاةيلخادلاةيسايسلاتانزاوتلا
الو.ديدجلاايكرتةموكحسيئرددرتبرعشزتيوفلولوبنأدبال

ًايسايسروظحملالوغبزحسيئر؛ناغوضرأبيطنييلتبركفهنأدب
لوبعمتجا،ةرقنأيفاهاضقيتلامايألالالخ.قارعلالوحهططخب
دعبو.وصباظدينجمهسأرىلعو؛ناغوضرأبيطلبرقألاطيحملابزتيوفلو
يدوهيلامعألجرةطساوبتالاصتالابرمتسا،هدلبىلإزتيوفلوةدوع
.وصباظوزتيوفلونملكبةفرعمىلعيكيرمأ

ناغوضرأبيطلابقتسابشوبويلبدجروجسيئرلازتيوفلولوبعنقأ
ةداقلضيبألاتيبلاباوبأحتف.هدلبىلإهتدوعدعبضيبألاتيبلايف
ارتلكنإةداقىوساهبىظحيالةيصوصخةدحتملاتايالوللةفيلحلالودلا
دعبضيبألاتيبلايفناغوضرأبيطليكيرمألاسيئرلالابقتسا.ليئارسإو
بيطّنإ،اذهريغ.نطنشاوديلاقتلديدجقرختاباختنالانمرهش
سيئرهنوكريغةفصهلنكتملو،ةيكرتلاةموكحلاسيئرنكيملناغوضرأ
دانقحيبصزييمتلاماعيعدمناك،اذهنمرثكأو.ةيمنتلاوةلادعلابزح
.لاقتعالاديدهتتحتوهو،هقحاليولغوأ

ىلإةبسنلابًادجنيَّمهمهربعايكرتمعدوناغوضرأبيطدييأتناك
قرخةجردىلإ؛قارعلايفبرحلاهسفنّرضحتيتلاةدحتملاتايالولا
.روكذملاديلقتلا

داحتالاةمقليبقضيبألاتيبلايفشوبءاقللناغوضرأبيطقلطنا
ةيكرتلاةموكحللًادجةمهمربتعتونغاهنبوكيفدقعتستناكيتلايبوروألا
نطنشاوونغاهنبوكىلإهرفسيفهوقفارنيذلانيبنمتنك.ةديدجلا
.ديدجنمنغاهنبوكمثكرويوينو

ناغوضرأبيطلجسلخدتنأيسلطأللةرباعلاةلحرللدبال
ًاسيئرحبصأنأدعبىتح؛هتايحيفًاعاقيإعرسألاةلحرلااهرابتعاب
يتلاكرمنادلاىلإةرقنأنم2002لوألانوناك9يفانقلطنا.ةموكحلل
سيئرنسومساريقتلينأناغوضرأدارأ.يبوروألاداحتالاةسيئرتناك
13و12نيبدقعنتستناكيتلانغاهنبوكةمقليبقكرمنادلاةموكح
ىلإنغاهنبوكنمءاقللادعبهسفنمويلايفانرط.2002لوألانوناك
نكمتو.تيقوتلاقرفببسبرهظلادعبنطنشاوىلإانلصو.نطنشاو
مييقتلاروضحو،"CSIS"يفةرضاحمءاقلإنمءاسملاىتحناغوضرأ
سيئرلاهلبقتسا،يلاتلامويلايف.نوغاتنبلايفزتيوفلوهدعأيذلايقارعلا
انلقتناناغوضرأشوبهيفىقتلايذلامويلاءاسميفو.شوبويلبدجروج



،نانعيفوكةدحتملاممأللماعلانيمألاعمهارجأءاقلدعبو.كرويوينىلإ
لوغهللادبعةموكحلاسيئريقتلينألجأنمنغاهنبوكىلإاندع
.يبوروألاداحتالاةمقرضحيو

اهاقلأيتلاةرضاحملازتيوفلولوبرضح،ةيكيرمألاةرادإلانم
ءانبلانمزتيوفلوجورخءانثأو.ريفغعمجروضحب"CSIS"يفناغوضرأ
تقودوجومدعببسبهعمجرخأنأبّيلإراشأ،ناغوضرأةرضاحمدعب
انكمت.كانهناغوضرأبيطانرظتناو،نوغاتنبلاىلإانبهذ.اننيبرخآءاقلل
ةلفاقةقفربةريغصلاةلفاحلابةهيبشلاةرايسلايفقئاقدةدعلثيدحلانم
برحًادصاقًابيرغًايفحصًالاؤسهتلأس.يكيرمألاعافدلاريزوبئانةسارح
.ً"ادجًابيرق"ً:امسابزتيوفلولاق."؟ليتكوكلاأدبيىتم":قارعلا

بيطوشوبويلبدجروجنيبتاثحابملاةجيتننأبةعانقىلعتنك
نكيمل.برحلاتيقوتناكيرمألاديدحتبًارثؤمًارودبعلتسناغوضرأ
ةثالثلبقةرقنألهترايزلالخلوغهللادبعهئاقلنمًاحاترمزتيوفلو
ناك،ببسلااذهل.برحللايكرتهنمؤتسيذلامعدلاةيحاننمعيباسأ
يأ،ديدجلايوقلاايكرتلجرو،ةيمنتلاوةلادعلادئاقعانقإلةيمهأيطعي
قيقحتنامضلجأنمضيبألاتيبلاباوبأحتف،اذهلو.ناغوضرأبيط
لالخقارعلالوحتامولعمثياربلاغرتيبهيفمّدقيًاعامتجاّبترو،رمألا
.نطنشاويفناغوضرأبيطاهيضقيسيتلاةريصقلاةرتفلا

هلمدقيذلاناغوضرأبيطنعهتاعابطناثياربلاغرتيبرشن
"هباتكيف2002لوألانوناك9خيراتبنوغاتنبلاءانبيفةرضاحم

UnintendedConsequences–HowWarinIraqStrengthened
America'sEnemies)2008(":

راوجبنوشيعيمهنإ.قارعلابرحدضىمظعلامهتيبلاغبكارتألاناك"
بعشلاىلعشوبهبغلابييذلاديدهتلااوريملمهنكلو،نييقارعلا
.برحلاكلتنعمجنتنألمتحملانميتلاىضوفلانورياوناكو،يكيرمألا
ً.ابناجبرحللنيضراعملانيرخآلاةدحتملاتايالولاءافلحفوقولامتحاكانه
ءاوللارورمبيضقتيتلانوغاتنبلاةطخلةبسنلابةمساحةيمهأايكرتل،نكلو
...يدروكلاقارعلالامشنمةيناثةهبجحتفو،اهيضارأنمةاشمعبارلا

دوهجيفةمهاسملابايكرتعانقإلجأنمشوبةرادإتاردابمتناك
زتيوفلولوبعافدلاريزوبئانءاجرةجيتنو.ةرثؤمريغوةفيعضبرحلا
يفناغوضرأبيطبجريكرتلادئاقللنوغاتنبلايفتمدقةودنبُتكراش
نوناكهنكلو،طبضلابخيراتلايسنبتاكلانأودبي(يناثلانيرشترهش



ةلدألابهقيرفعمهعانتقامدعةظحالمنمتنكمتو،2002ماعنم)لوألا
ناغوضرأرعش،ةياهنلايف.قارعلاديدهتلوحددجلانوظفاحملااهمدقيتلا
."همامأرخآقيرطدجويالهنأ

.هذهلةهباشمًاضيأيتاعابطناتناكو
يفلوخدلاىلعمهميمصتبناغوضرأبيطاورِعُشينأنييكيرمأللنكمي

نأمهناكمإب،لباقملابو.رمألااذهيفايكرتمعداوبلطينأو،قارعلابرح
يتلاةيسايسلاةيعورشملاميدقتبنومهاسيمهنأبناغوضرأبيطاورِعُشي
سيل":لوقيةيكيرمألاةفاقثلايفموهفمةمث.اهيلإجاتحيهنأنودقتعي
تغلبأو،نطنشاويفماعلاعضولاهنعربعياماذه.ً"اناجمءادغكانه
.ةعانقلاهذهبدفولاءاضعأ

يكيرمألاسيئرلالبقتسا2002لوألانوناك10يفيأ،يلاتلامويلايف
ةرتفيفةيجراخلاةريزو(يموقلانمألاةراشتسمهعموشوبويلبدجروج
بيطبجرنمةفلؤملاةئيهلازتيوفلولوبوسيارازيلادنوك)ةيناثلاهتسائر
كيلشترمعهراشتسموشقايراشيديدجلايكرتلاةيجراخلاريزووناغوضرأ
ةعاق.ضيبألاتيبلايفتلفزورةعاقيفوصباظدينجًاضيأهراشتسمو
لباقمعقتو،اهلةذفاناليتلاةديحولاتاعامتجالاةعاقيهتلفزور
ةلباقملاةعاقلاهذهضيبألاتيبلالوكوتوربراتخا.ةرشابميواضيبلابتكملا
دعباميفةديدعتارمناغوضرأبيطهلخديسيذلايواضيبلابتكملل
.ةموكحسيئروأسيئرةفصلمحينكيملهنأل

لقننغاهنبوكىلإكرويويننمقيرطلايفو،اهسفنةليللافصتنميف
ناغوضرأةحفاصملهديشوبدم.ةرئاطلايفنملهتاعابطناناغوضرأبيط
وهيقارعلاعوضوملانإ،عبطلاب.امهنيبةيصخشةقالعةماقإبهمازتلاًازربم
نمو،قارعلالوخدىلعنوممصمنييكيرمألانأناغوضرأكردأدقو،لصألا
.اذهمهرارقرييغتنكمملاريغ

هنإناغوضرأبيطلاقو.حضاولكشبايكرتةمهاسمشوببلطو
يفثحبلاىلإةجاحبعوضوملانإو،هدالبىلإهتدوعدعبباوجلايطعيس
،تقولاقيضنعشوبهلبرعأو.ناملربلااهسأرىلعوتاسسؤملافلتخم
.نكممتقوبرقأيفباوجلاةفرعملةجاحبهنأو

؛قحهجونودنمناغوضرأايكرتيفنوضراعملادقتنا،دعباميف
ًالصأناغوضرأبيطىدلنكتمل.ضيبألاتيبلايفءابعأايكرتلّمحهنأل
شوبلمدقيملهنأىلإةفاضإ،ءابعألاكلتايكرتليمحتةيناكمإهحنمتةفص
بسكًالواحم؛ددحمءيشيألوقنمبرهتلاىلعًاصرحىدبأو،دعويأ



هجوتنأقحتسيفرصتيأىلعمدقيمل،راصتخاب.تقولانمليلقلا
.تاداقتنالاكلتهيلإ

ىأرو،برحلالوخدىلعناكيرمألارارصإلهبتنادقف،اذهىلإةفاضإ
هذهيفرصتنيسنمبناجىلإفوقولاوهايكرتلةبسنلابباوصلانأ
نكلو،اذههريكفتبشوبلحبيمل،ةقيقحلايفو.اهنمرفماليتلابرحلا
ً.اديجاهيفَقِّقُدولاميفهتافرصتنمجتنتسياماذه

لمأةبيخبنوباصيمهلعجامم؛اذهاومهفدقناكيرمألانأدبال
تايالولابلطلوحةموكحلاةركذميكرتلاناملربلاضفرامدنعىربك
.2003راذآ1يفةيكرتلايضارألاربعقارعلاىلإاهتاوقرورمةدحتملا
بيرختةروتافناغوضرأبيطليمحتىلعةيكيرمألاةرادإلاتصرحو
.ايكرتنيبواهنيبتاقالعلا

.اذهىلعدوهشلادحأتنك
1موينيبدقععامتجالجأنممايأةدعلنطنشاوىلإتبهذ

لوبتيقتلا.برحلابوشنخيرات؛2003راذآ19و،ةركذملاخيرات؛راذآ
ةمدصلابزتيوفلوساسحإراعشتسانكمملانمناك.ءاشعلاىلعزتيوفلو
.ةلوهسبراذآنملوألاةركذمةجيتن

ًافورعمناكنأدعبةيكيرمألاةرادإلايفهلقثبًايبلسزتيوفلولوبّرثأ
.ايكرتيف"ةيمالسإ"ةموكحلوصولعيمجلانمرثكأًاديعسو،"ايكرتلهدييأتب"

ةثيدحتلازامناغوضرأبيطةموكحنأزتيوفلولحرشأنأتدرأ
روعشلاباهرثأتيعيبطلانمو،"ءاضيبةقرو"ةرابعباهفصونكميو،دهعلا
يأ،ناملربلايفراذآنملوألاةركذمتمدطصاامدنع.دئاسلارذحلاب
ةهبج"حتفلةيكرتلايضارألاةيكيرمألاةيربلاتاوقلالوخدةطخلاشفإ
ةموكحللًاسيئرحبصأدقناغوضرأبيطنكيمل،قارعلالامشيف"ةيناث
.دعب

يفناغوضرأوشوبسيئرلاءاقلتلتيتلاتاروطتلاتاقلحىدحإ
تاباختنايفتريسنعًابئانناغوضرأبيطحاجنيه2002لوألانوناك
،هللاجملاحاسفإلجأنملوغهللادبعباحسناو،راذآ9يفةيعرف
هذهتلصحو،راذآ12يفةموكحلاليكشتةمهمىلعناغوضرألصحو
.راذآ15يفةقثلاىلعةموكحلا

نملوألاةركذمىلعةقفاوملاعمناكناغوضرأبيطنأًارسسيل
ةلادعلابزحتاعامتجايفددصلااذهبةحيصنميدقتلواحهنأو،راذآ
نمًابئان97مازتلامدعةجيتنقيضلابرعشدقو.باوبألافلخةيمنتلاو



هباونىلعلمح،تيوصتلادعبهبزحليذيفنتلاسلجملاعامتجايف.هبزح
لوحمايأىدمىلعانثدحت":دئارجلايفهلوقُرشنو،عامجإلاىلعنيجراخلا
."اذهثدحيالأبجي،انفقومانررقو،فرصتنسفيكاّنّيبو.ةركذملا
)2003راذآ4،لاكيدار(

ربتعييذلاشتنرأدنلوبناملربلاسيئرنعهسفنمالكلالوقنكميال
مغرلاىلع.ةركذملالوبقلًاضراعمناكشتنرأنأودبي."ةثالثلارابكلا"دحأ
ًاسمحتمنكيمللوغهللادبعنكلو،ةموكحلاةركذميهةركذملانأنم
.اهلوبقل

عقتال":زتيوفللوقأنأتلواح،تامولعملاهذهةيفلخنمًاقالطنا
دقف.ةركذملاضفربناغوضرأبيطديدجلاةموكحلاسيئرىلعةيلوؤسم
برخهللادبع.فرعن":ءاشعلاةدئامىلإزتيوفلولاق."اهريرمتببغر
.ً"ايئاهنبيطللخدال!رمألا

ةلادعلابزحةموكحوناغوضرأبيطمعدبزتيوفلولوبرمتسا
ةماعلاناكرألاةئيهرخآريبعتبوأةيكرتلاةحلسملاتاوقلادضةيمنتلاو
.نوغاتنبلاعمطابترالاةطقنربتعتيتلا

ىلإشوبويلبدجروجلزن،2003رايأ1يفسيمخلارهظدعب
طيحملايفنلوكنيلماهاربإيوونلادوقولابلمعتيتلاتارئاطلاةلماح
ىلعةقلعمةمخضةحولكانهتناك.اينروفيلاكئطاوشلباقمئداهلا
اهيفنلعأةملككانهشوبىقلأ."ةمهملاتزجنأ":اهيلعبتُكحطسلا
برحيفرصتنادقف."قارعلايفةيساسألاةيركسعلاتايلمعلاءاهتنا"
.كانههلمعسأرىلع"ملاظلا"ماظنلادعيملو،قارعلا

،دادغبىلإةيكيرمألاتاوقلالوخدبقارعلابرحةياهنتلجت
9خيراتبةلجدرهنيقرشسودرفلاةحاسيفنيسحمادصلاثمتطاقسإو
."ةيكرتلاCNN"ةشاشربعًايمويبرحلالوحتاليلحتمدقأتنك.ناسين

لوببلصتتكتيل":يوقلايرابخإلاهسدحبدناريبيلعدمحميللاق
نطنشاوىلإبهذنف،نيثالثلاويناثلامويلاجمانربلءاقلبانصخيلزتيوفلو
ةيئرملاةيملاعلامالعإلالئاسوتناك.انبلطاهيلإتلقنو،اهاشبتلصتا.ً"اروف
ينعتاهاشنكلو.قارعلابرحءاّنبءاقللاهرودرظتنتاهلكةءورقملاو
.زتيوفلولوبىلإلوصولالجأنمنمضألاورصقألاوعرسألاقيرطلا

ربخنالعإمويرايأ2يفةعمجلاموييرصيقبرقصلاطيفتنك
ةظحلشيعنانكامدنعو.تيقوتلافالتخاىلعهلكملاعلايفبرحلاءاهتنا
يلعدمحمنمربخلاينءاج،يونسلاصلاطدهعميجيرخعامتجايفنينح



حابصنمةعساتلايفنوغاتنبلايفهبتكميفانرظتنيسزتيوفلولوب.دناريب
!هعمةلباقمءارجإلجأنمرايأنمسماخلايفنينثالا

قيرطلايفاهانرضحيتلاةلئسألاانعجار،نطنشاوىلإانلصوامدنع
نمنوغاتنبلاوحنانقيرطيفانقلطنا،يلاتلامويلايفو.اكيرمأىلإايكرتنم
ايكرتيفةمايقلاعقواهلناكويلاتلامويلايفاهانثثبيتلاةلباقملالجأ
.ةليوطةدماهريثأتيقبو

ءاّنبامأ.برحلاباورصتنامهنأيكيرمألاسيئرلانلعأ،مايأةدعلبق
ثعبينأديريو،نيفورعملاايكرتيّيفحصنمنينثاىقتلافبرحلاهذه
.يناثلانوغاتنبلالجرفدهركسعلاناك.ايكرتىلإنطنشاونمدقنةلاسرب

لاؤسنعزتيوفلولوبدر.ةلباقملاةيحاتتفامدقدناريبيلعدمحم
.ةدقانةباجإبراذآنملوألاةركذملناملربلاضفربهيأرلوحيلعدمحم
."دصقأنمًاديجنوفرعتمتنأ":باجأ."؟نودصقتنم":هانلأسامدنعو

ءوسنميشخودبيامىلعهنكلو،انمهفدقفمهفلاةيحاننم
ىلإانلاقتنالبقلاقف،أطخلاناونعلاىلإةلاسرلاباهذو،باوجلامهف
.هباوجنمدوصقملاًاحضوم."ركسعلا":رخآلاؤس

يفحصٍحاجنقيقحتلجأنمةلباقملاكلتدناريبيلعدمحمبلط
لوبانئاقلدرجمنكلو.يملاعلاموهفملابةيمالعإ"ةبرض"ثادحإو،ريبك
."ةبرض"ناكمويلاكلذيفزتيوفلو

نأربتعتتاليلحتلةيضرأراذآنملوألاةركذملناملربلاضفرلكش
زتيوفلويأرام،ٌنسح.نطنشاووايكرتنيبةقالعلابّرخضفرلااذه
،ركسعللهدقنلوحعوضوملااذهيفهيأرديكأتلجأنم؟ةموكحلاب
ىلعتوصيناملربلا":ةركاماهتربتعاةظحالمتمدقو،ثيدحلابتلّخدت
."نوتوصيالركسعلاو،انيدلةركذملا

،ةموكحلاةيامحوركسعللهداقتناهيجوتىلعًاممصمزتيوفلوناك
اكيرمأمعدبًايدايقًافقومةيكرتلاةماعلاناكرألاةئيهِدُبتمل":ًالئاقعباتو
."قارعلابرحيف

نمألاةئيهعامتجاناك؟هلعفتنأناكرألاةئيهلنكمييذلاام
ذخؤينلركسعلايأرنأىلإةراشإةركذملاىلعتيوصتلاليبقيموقلا
بجياماذهو.عفدملااوقلطأنيذلامهنييسايسلانإ،ةقيقحلايفو.هب
يفنييسايسلاقوفركسعلانوكينأديريله.ةيطارقميدلايفنوكينأ
سيياقملابسحب"ةيطارقميد"ربتعتهذهله؟ًالثمةدحتملاتايالولا
؟ةيكيرمألا



زتيوفلوعجارتيمل،هيلعهتحرطلاؤسيفرمألااذههلتغصامدنع
ةرتفلايفةيصربقلاةيضقلابةقلعتملامهتاحيرصتبرّكذو،ركسعلادقننع
.اهسفن

ةسايسلارييغتتالواحمبتأدبدقةيمنتلاوةلادعلاةموكحتناك
مدعوهلضفألالحلا":ةلئاقلاةيصربقلاةيضقلايفةيكيسالكلاةيكرتلا
فوؤرلادبعرازناملايشتاتيألوأقيرفلاةيربلاتاوقلادئاقنكلو."لحلا
يفهلمعدلاميدقتل"لحلامدعوهلضفألالحلا"ةسايسزمرشاطكند
ةسايسلةداحتاداقتنااهنأىلعتُرسفتاحيرصتمدقو،اهسفنةرتفلا
.كلتةيمنتلاوةلادعلاةموكح

عجارتلايونييوقلانوغاتنبلالجرنكيملو،زتيوفلوهدصقاماذه
.يكرتلاشيجلادقننع

دقف.بنذةموكحللنكيمل":ةطقنلاهذهيفزتيوفلويأرناك
نممغرلاىلع؛ةركذملاحلاصلةيمنتلاوةلادعلابزحباونةيبلاغتوص
تمدقيتلايهةيمنتلاوةلادعلابزحةموكحو.اهدضمهضعبتيوصت
."...ضراعيذلاوهيروهمجلابعشلابزحو.ةركذملا

قبساهنأىلوألا:نيتطقنيفةماهزتيوفلولوبعمةلباقملاتناك
ةحلسملاتاوقللنوغاتنبلانمريذحتاهنأيهفةيناثلاامأ.ريبكيفحص
ةسايسلليرقفلادومعلانإ،فورعموهامك.اهلهمعدبحسبةيكرتلا
ةماعلاةئيهلاونوغاتنبلانرقفصنذنمهساسأعضوةيكيرمألا–ةيكرتلا
1960ماعذنمايكرتيفتابالقنالاربتعت،ببسلااذهل.ةيكرتلاناكرألل
.اهيلع"نوغاتنبلاةقفاوم"لضفبًايكيرمأةموعدم

:ءانثألاكلتيفيناثلانوغاتنبلالجرةلاسرةمجرتةءارقنكمملانم
انأ–ّيلإةبسنلاباذهناكو.ً"ادعاصفنآلانممكفلخنوغاتنبلادعيمل"
.ةصاخةداعسردصم–ةلشافلاةيركسعلاتابالقناللضراعملا

ةموكحمامأةيندملاةطلسلاَقيرطكلتزتيوفلولوبةلباقمتحتف
ةطلسلانمرمألااذهلمعدىوقأىلعتلصحو،ةيمنتلاوةلادعلابزح
.ةيكيرمألاةيركسعلا

ةناهإاهنأربتعانماهلغتسادقفً.اريبكايكرتيفةلباقملاريثأتناك
ناكدقف.ةيكيرمألاةدحتملاتايالوللةضهانملارعاشملاجيجأتلايكرتل
نمةيكرتلاةيسايسلاةحاسلايفنويشماهلاوةيلايربمإللنوضهانملانويراسيلا
عمبسانتيالمالعإلالئاسويفيوقلامهتوصناكو،نيلغتسملاكئلوأنمض
ءاّنبناسلىلعةدراولاتاداقتنالاىلعدعاصتتدودرلاتأدبدقو.مهتيشماه



.ايكرتيفًايبعشةضوفرملاقارعلابرح
نييسايسلاضعبىعداو.يتاذدقنميدقتايكرتنمهبلطلمتُحيمل

تايالولالثميالزتيوفلومالكنأةيمنتلاوةلادعلابزحيفءاضعأمهنيب
نأاملاطةلكشمكانهتسيل.شوبيأرمهيلإةبسنلابمهملا.ةدحتملا
مهُفي.شوبناسلنعجرختملزتيوفلوناسلنعتجرخيتلاتاملكلا
ةيكرتلاتاقالعلابيرختنمىشختةيكرتلاةيسايسلاطاسوألانأاذهنم
ًالدبداتعملاكاهيلعضارتعالاوثادحألاعمعارصلاتلضفدقو،ةيكيرمألا
.هعامسدُِرتملاملوقببسمهفنم

نيرثؤملاىلعحرتقالب،ً"ايتاذًادقنبلطي"ملزتيوفلولوبنكلو
ةطقنلايفاوأطخأدقاوناكاذإاميفاوركفينأةركذمللناملربلاضفرب
ًالوؤسمنأينعيالاذه.ةيكرتلاةيكيرمألاتاقالعلااهيلإتلصويتلا
ءامتنالايففالتخالانكلو،يتاذدقنميدقتايكرتنمبلطًايكيرمأًايمسر
اذهىلعزتيوفلوهلاقامنومهفيبضغلايعيرسكارتألالعجيفاقثلا
.وحنلا

لوبتاملكاومجرتنيذلامهركسعلا!ةقرافملاىلإاورظنا،نكلو
ملسمةفاحصلاهيجوتبركسعلاةوق.انأاهتمهفامكحيحصلكشبزتيوفلو
،فحصلايفنوبتكينيذلانيدعاقتملاتالارنجلانمريثكلاكانهف؛اهب
.ىلعألاوهءالؤهبخصو.مهسفنأنوضرعتسيو

انيرجأناذللانحن؛انبيصنانلندقو،زتيوفلوىلعبضغلارصتقيمل
ةديرجباّتُكدحأ،ظووايلامكدعاقتملالوأقيرفلابتكدقف.ءاقللا
ةيبرحلاتايميداكألادئاقو،قباسلايناثلاشيجلادئاقو،ةرتفلاكلتيفماشقأ
ىوعدلايهو؛نوكينغرأىوعديفدعباميفهمسادرودقو،قباسلا
نمانتدعأةيكيرمألاةدحتملاتايالولانأبتك،مكحلاماظنبلقةلواحمب
عمةلباقملاكلتانئارجإمويناكو،اهحلاصلمويتاذامرودبعللرغصلا
.رظتنملامويلاكلذوهزتيوفلو

ايافخبملاعلايتارباخملاحوربظووايلامكدعاقتملالوأقيرفلابتك
ذنمانيفةدحتملاتايالولارامثتسالعباتملاو،هسفننمقثاولاو،رومألا
برحءانثأمئادلكشبلازوأتوغروتضراعيطباضلااذهناك.انتلوفط
.يركسعكًانابجلازوأهربتعيو،ىلوألاقارعلا

لوبعمءاقللامادختسابيل"يونعملايتغا"ةلمحبركسعلاأدب
.زتيوفلو

اميف،اهيفءاقللاةفصاعرارمتساعمايكرتىلإدناريبيلعدمحمداع



ىرخأةرمزتيوفلولوبتلباق.مايأةدعلةدحتملاتايالولايفانأتيقب
ً:اكحاضلاق.ايكرتيفءاقللاثبليلاتلامويلايفكلذناك.يترداغملبق
تنأ،عقاولايف":هيلعتددر."ايكرتيفبتكيامبُتملع.ةيلبيلتبلج"
ريزوبئانةفصلمحت،اذهريغ.حاترمانهتنأ.ةيلبيلبلجنم
عضووأبقليأيدلسيلو.يدلبىلإدوعأسفانأامأ.يكيرمألاعافدلا
."...كببسبيماهتلاليننورظتنيةيرشبلاموحللاةلكأ.ينيمحي

كلذنمرورسمانأ،ءيشلكنممغرلاىلع":لاقو،ةيناثكحض
."..ً.ايرورضكلذناك.هتلقاملوقديرأتنك.ءاقللا

كانه":هلتلقامدنع."؟طبضلابايكرتيفنولوقياذام":لأسذئدعب
."ةدحتملاتايالولافقومنعربعياليصخشيأركمالكنإلوقينم
مهفةيكيرمألاةرادإلايفايكرتركُذتامدنعمهنأٌنسح":لاقو،رثكأكحض
مهيلعبعصي،ءيشلكنممغرلاىلع.هلاقنموليقامنوعمسيال
."ةيكيرمألاةرادإلايفيريغايكرتلقيدصداجيإًادج

يفاهلاخدإوايكرتعمنواعتلاروسجءانببركفيناكهنأودبي
ىلإًادونجلسرتنأايكرتلنكميله":لوقيهلعجامم؛قارعلاتانزاوت
قارعلايفرودبىظحتساذهبو؟مالسظفحةوقراطإيفقارعلابونج
اهتاقالعحيحصتديعصىلعةفاسمعطقتسىرخأةهجنمو،ديدجنم
."انب

لاخدإنمرثكأاهيلإةبسنلابينعيالقارعلاىلإًادونجايكرتلاسرإ
اهنأايكرتةلكشمً.امئادلاحلاهيلعتناكاماذهو.ناتسدروكىلإدونج
ةلوليحللامإقارعلاىلإًادونجاهلاسرإو،ةلقتسملاناتسدروكسيسأتقيعت
يناتسدروكلالامعلابزحعمتاباسحةيفصتلوأ،اذهكروطتلوصحنود
.ةيفارغجلاكلتهيوأتيذلا

تادحولالوخدنودْلَُحيملراذآنملوألاةركذملناملربلاُضفر
لوخدنودلاحلب،بسحفةيكرتلايضارألاربعقارعلاىلإةيكيرمألا
ماظنطاقسإلططخييكيرمألاشيجلاناك.قارعلالامشىلإكارتألادونجلا
ءاشنإلططختتناكدقفايكرتامأ.ايكرتربعهلوخدبقارعلايفمادص
متهتنل.اهترطيستحتدروكلاعضولًارتموليكنيرشعضرعبةلزاعةقطنم
ةيفصتلمهلسرتسلب،قارعلاىلإاهدونجلسرتامدنعمادصطاقسإبايكرت
.دروكلاعمتاباسح

اهلوخددعبدروكلاعمًادجةبيطةقالعةيكيرمألاتاوقلاتسسأ
"َرمحأًاطخ"قارعلالامشىلإايكرتلوخدادغو،مادصاهطاقسإوقارعلا



.ةرقنأمامأنطنشاوهتمسر
شوبدهعيفضيبألاتيبلاخرؤمربتعييذلادراودووبوبلقندقو

:هلوقشوبنع"موجهلاةطخ"هباتكيف
نودنمرصتننس.ملعتيناغوضرأ.انعمايكرتنوكتس،ةياهنلايف"

يتلاةقيرطلابنمكتةيضقلا.انعمايكرتنوكتنألضفألانمو.ايكرت
)369ص(."قارعلالامشلوخدنماهيفمهعنمنس

،ةيكيرمألاةرادإلايفايكرتنععفاديلازاميذلازتيوفلولوبامأ
ام،ىرت":هترابعبيلديناكدقفقارعلايفاهطيروتبهدانعنععجارتيملو
حلصياماذهنأىريناكو."؟قارعلابونجىلإدونجلاسرإبايكرتيأر
.اهتالاحأوسأشيعتيتلاةيكرتلاةيكيرمألاتاقالعلا

.ىرخأةرمقارعلاىلإًادونجايكرتلاسرإةيضقتحرط،ةرتفدعب
تناك.هعضونّسحتدقو،ةرملاهذهةموكحسيئرناغوضرأبيطناك
بزحءاضعأىلعّرثأو،هلقثضرفناغوضرأبيطنأبتكتدئارجلا
.ةداحلاهتاريذحتربعةيمنتلاوةلادعلا

ىلإدونجلاسرإتايحالصةموكحلاحنمةركذم"ىلعناملربلاقفاو
183ضفروًاوضع358ةقفاومب2003لوألانيرشت7يف"ماعةدملقارعلا
ةيناملربلاةيمنتلاوةلادعلابزحةلتكتقفاو،طقفرهشأةعبسدعبً.اوضع
لقتاليتلاةديدجلاةركذملاىلعراذآ1ةركذمضفربتمهاسيتلا
.ءاضعأةعبسنيضفارلاعومجمزواجتيملو،اهنع

وأ،ايكرتاهررمتيتلاىلوألاتسيلةركذملاهذهنإ،ةقيقحلايف
.ةيكيرمألاتاوقلامعدلناملربلانمناغوضرأبيطةموكحلاسيئراهررمي
تاشاقنلاوتابوعصلاطسوتررُموأترمىرخأةركذمكانهتناكدقف
.دحأاهيلإهبتنينأنودنمراذآنملوألاةركذملوبقمدعاهقلخيتلا
عوبسأبةيكرتلاةموكحلاةسائردعقمىلعناغوضرأبيطسولجدعبف
حنمةركذمىلع202لباقمًاتوص332ةيبلغأبناملربلاقفاوً،ابيرقت
حتفو،قارعلالامشىلإةيكرتلاةحلسملاتاوقلالاخدإ"ةيحالصةموكحلا
مسابلوغهللادبعثدحتدقو."ةيبنجألالودلليكرتلايوجلالاجملا
.ةركذملالوبقلءاضعألاًايعادةموكحلا

ةلادعلابزحءاضعأنمنوعبرأةرملاهذهراذآ20ةركذمضراع
.راذآنملوألاةركذمسكعىلعناملربلاةقفاومبتيظحاهنكلو،ةيمنتلاو

ةيكرتلاةحلسملاتاوقلالوخدب"يضقتراذآ20ةركذمّنإ،ةقيقحلايف
.رمألااذهلرمحألاءوضلاتلعشأةيكيرمألاةرادإلانكلو،قارعلالامشىلإ



لوخدىلعًارظحةيكيرمألاةرادإلاتعضو،راذآ1ةركذمضفردعبف
ملو،قارعلاىلإةيكرتلاةيربلاتاوقلاحصألاىلعوأ،ةيكرتلاةحلسملاتاوقلا
تناك،ىرخأةيحاننم.عنملااذهقرخلةدارإلاوأةردقلاايكرتلنكت
تاراغّنشلجأنمةيكيرمألاةيبرحلاتارئاطللةحوتفمةيكرتلاءاوجألا
.برحلاءدبنمةعاسنيرشعوعبرأدعبقارعلاىلع

راتخاوأ،نيريثكلانيعأنعتباغيتلاةملؤملاةقيقحلايههذه
ةيربلاتاوقلاهجويفةيكرتلايضارألاتقلُغأ.اهدنعفقوتلامدعنوريثكلا
يفةيكيرمألاةيوجلاتاوقلليكرتلايوجلالاجملاحتفو،راذآ1يفةيكيرمألا

.راذآ20
ةيمنتلاوةلادعلابزحءاضعأمهنموايكرتيفصاخشألانمريثكلا

تلوُحو.برحللًاضهانمًافقوماهرابتعابراذآ1ةركذمضفرىلعاوزكر
لكشت.ةدحتملاتايالولاةضهانمولالقتساللزمرىلإةركذملاضفرةيضق
ةفلتخمطاسوأفلاحتلااذهتلخددقو.ةركذملاضفرعمعساوفلاحت
قارعلادروكناك.دعابتلايفةياغعئاقونمًاقالطناو،اهنيباميفًادج
نوديرينيذلاركسعلاوةدحتملاتايالوللنوضهانملانويراسيلاوايكرتدروكو
نونيدتملاوةيكيرمألاةدحتملاتايالولاعمةيمنتلاوةلادعلابزحجارحإ
ىلع"ةيبيلصةلمح"برحلانوربتعينيذلاةيمنتلاوةلادعلابزحلنوديؤملا
.فلاحتلااذهنمضةراجةملسمةلود

ةيكيرمألاةدحتملاتايالولانكمتمدعنأدقتعينمًاضيأمهنيبناكو
مهنأءالؤهدقتعا.برحلانععجارتتاهلعجيسلامشلايفةهبجحتفنم
.ةركذملاايكرتتضفرلاحيفبرحلانوعنميس

نوقلطنياوناكنإىتح–برحلايضهانمنمةعساوطاسوأدوجو
نمةجومراشتناىلإىدأامم؛ةرزآتمةوقلكش–ةفلتخمقئاقحنم
.راذآنملوألاةركذمضفربةيموقلاءايربكلاةبعادمةجيتنحرفلا

نإذإ.راذآنملوألاةركذمضفررثإًامساحيدروكلافقوملاناك
.ةرّكذملاىلعةقفاوملااوضراعًاضيأينازربدوعسمذوفنلنيعباتلاايكرتدروك
ىلعو.دروكلاةيمنتلاوةلادعلابزحباونىلعةضراعملاهذهتسكعناو
قرشبونجباونلكش،ةموكحلانعةرداصةركذملانأنممغرلا
عامجإنعنيجراخلانيعستلاوةعبسلاءاضعألانمًاريبكًامسقلوضانألا
.بزحلا

يضارألاىلعةحلسملاةيكيرمألاتاوقلازكرمتبراذآ1ةركذمحمست
لامشىلإةيكرتلاةحلسملاتاوقلالوخدىلإةفاضإ،قارعلااهلوخدوةيكرتلا



ببسناكاذهوً.ارتموليكنيرشعقمعبةلزاعةقطنمليكشتو،قارعلا
نأنودقتعيدروكلاناك.ةركذمللينازربمهسأرىلعوقارعلادروكةضراعم
اذهلودروكلاىلعةنميهلللب،مادصطاقسإبمعدلاميدقتللخدتنلايكرت
ةرهاظمليبرأتدهشدقل.مهتقطنميفكارتأدونجدوجونوديريالمهف
نويلمبراقيامءاجدقف،قارعلاناتسدروكخيراتيفاهلثمَُريملىربك
.مهضرأىلإًادونجايكرتلاسرإةضراعملاهلكقطانملانميدروك

ةيمنتلاوةلادعلاةموكحنيبقارعلانمفقوملايفيساسأقرفةمث
ماعلازوأتوغروتةيروهمجلاسيئرو،2003ماعنملوألاعبرلايف

امأ،نيسحمادصماظنطاقسإبفدهكانهنكيمل،امهادحإيف.1990
.لوألافدهلاوهاذهناكدقفةيناثلايف

نيبايكرتنمقارعلادروكفقومىلعيساسألاقرفلااذهسكعنيو
نمنوبيرقمهنأقارعلادروكرعش،لازوأدهعيفف.2003و1991يماع
.2003ماعيفنيضراعماوناكامنيب،ايكرت

يفمهراوجبنوشيعينيذلادروكلاناك،قارعلادروكىلإةفاضإ
ةلاحنكتملذإ.راذآنملوألاةركذملنيضراعمًاضيأايكرتقرشبونج
تارشعُسرتمتو.تيغلأدقةليوطتاونسذنمةقطنملايفةقبطملائراوطلا
دعبلازربيسو،يركسعوجيفاهلخديسةقطنملايفناكيرمألادونجلافالآ
ناك،ببسلااذهل.ديدجيركسعدشحبًابغارناكدحأال.ةيناثينمألا
.ةركذملايضراعمنيبنمايكرتدروك

ةيمنتلاوةلادعلاةموكحىلعمهبالقناةطختواهتنيذلانويركسعلا
ليبقةعمتجملايموقلانمألاةئيهيفلقثيأاوضرفيمل2007ماع
ةئيهيفضرُفييذلاهجوتلانأفورعملا.ناملربلايفةركذملاىلعتيوصتلا
.ناملربلايفتيوصتلاىلعرثؤييموقلانمألا

يملحناكرألاةئيهسيئرءانثتسابًاعيمجنويركسعلاةداقلاناك
تايالولانيبةيوقتاقالعلسسؤتةركذملاىلعةقفاوملانأنودقتعيكوكزوأ
.لامتحالااذهنمنوقلقيو،ةيمنتلاوةلادعلاةموكحوةيكيرمألاةدحتملا
ةيمنتلاوةلادعلابزحلةدحتملاتايالولاهلعشتسيذلارضخألاءوضلاف
نعةيمنتلاوةلادعلابزحداعبإلدادعتسالاباوأدبدقو.مهلمعبعصيس
.ةرشابم2002تاباختنانابإمكحلا

،قارعلايفةدحتملاتايالولافنأغيرمتنورظتنينويركسعلاناك
سوباكناك.دروكلايهقارعلابرحمهتضراعملةيساسألامهتعيرذنكلو
طوقسرثإةلقتسمةلوددروكلاسيسأتلامتحاوهكارتألانييركسعلا



ًايتاذًامكح1991-1990ىلوألاقارعلابازحأمهلتققحنأدعبمادص
.ةيزكرملادادغبةطلسنعةقطنملاجورخب

نكيمل،ةجردلاهذهىلإةضراعملاةحورملاعاستانممغرلاىلع
،اذهبقثأتنكانأو.ةركذملاىلعناملربلاةقفاوممدعبريبكلامتحاكانه
ةضراعمنأبيقوثوىلإةفاضإو.برحلابوشنبكشيأيدلنكيملو
مدعنأبًاعنتقمتنك،برحلاضوخنمةدحتملاتايالولاعنمتنلايكرت
قارعلالوحةدحتملاتايالولاططخرّيُغينلةركذملاىلعناملربلاةقفاوم
ً.ايرذجًارييغت

ءافتخانمّرفمالو.ديدجنمنيبطقىلإايكرتةبرتقملابرحلاتزرف
نأعم؛ةركذملانععفادمكيمسارشتنا.باطقتسالايفةفيفطلاقورفلا
كانهسيلو.نافلتخمنارمأةركذملادييأتو،ةركذملاىلعةقفاوملاعقوت
عضياذهكًارمأديؤأنأنكميالانأف.قرفلااذهىلإنوهبتنينوريثك
الايكرتنأفرعأتنك،اذهريغً.اضعبامهضعبةهجاوميفايكرتودروكلا
.فدهلااذهبقارعلايفاهدونجلةقالعالو،مادصطاقسإىلإفدهت
.راذآ1ةركذمديؤأينلعجيببسيأيدلنوكينأنكميال،راصتخاب

نأيتعانقبمادصطاقسإنميديلقتلايفقومطبُر،اذهىلإةفاضإ
.اهلديؤملاةمصوبينمصواماذهو،ةركذملاىلعقفاويسناملربلا

ىلعيرسلاعارتقالابناملربلاتّوص،ةليوطةرتفلنييكيرمألاءاهلإدعب
ماعلراذآ1يفلوغهللادبعةسائربةيمنتلاوةلادعلاةموكحةركذم

ً،اوضع250اهضفروً،اوضع264اهديأً.اوضع533تيوصتلابكراش.2003
تاوصأنإ،ناملربلليلخادلاماظنلابسحبً.اوضع19تيوصتلانععنتماو
ددعنأامبو،نيرضاحلاباونلافصننمرثكأنوكتنأبجينيقفاوملا
.ةضوفرمةركذملاتربتعاًاتوص267ىلإلصيملنيقفاوملا

تيظحل،اورضحيملتيوصتلانعاوعنتمانممءاضعأةتسنأول
.اهيلعةقفاوملاتّمتلو،ءاضعألافصننمرثكأةقفاومبةركذملا

ظحتملاهنألتضفردقوً.اضيألبُقتملاهنكلو،ةركذملاضفرتمل
.ةقفاوملاب

2003رايأ5يفزتيوفلولوبعمهانيرجأيذلاثدحلاءاقللايفو
."؟ةركذملليكرتلاناملربلاضفربمتئجوفله":يديلقتلالاؤسلاهتلأس
."!اهضفريمل"ً:احضاوًاباوجينباجأف

؟اهيلعقفاوله-
نوعباتيسنيذلانييكيرمألاددعفرعأال،ةقيقحلايف.قفاويمل-



نإيلوقبةئطاختامولعمسانلايطعأالأبجييننكلو،جمانربلااذه
مليلاتلابو،ةبولطملاةيبلاغلاىلعلصحنمل،معن.اهضفردقيكرتلاناملربلا
.بولطملامعدلاىلعلصحن

1ةركذملناملربلاضفرخيراترابتعاباوصلاريغنم،ببسلااذهل
اذهف،ايكرتخيراتيف"لّوحتةطقن"وًاميظعً"اينطوًاموي"2003راذآ
.خيراتلليئاغوغفيرحت

ةركذمىلعةقفاومللريسفتدجُواملوحنلااذهىلعرمألاناكولف
تارئاطلليكرتلايوجلالاجملاحتف،برحلاعالدنانممويدعب.راذآ20
دبعسيلوةموكحلاةسائردعقمىلعًاسلاجناغوضرأبيطناك.ةيكيرمألا
تايالولاعمنواعتلاةاعارمىلعناغوضرأبيطَصْرِحنأودبي.لوغهللا
.قارعلاىلإًادونجايكرتلاسرإمدععوضوميفاهعجشةيكيرمألاةدحتملا

ةركذمىلعناملربلاقفاودقف.زتيوفلولوبتاباسحتققحت،ةجيتنلاب
تحرط.قارعلاىلإكارتأدونجلاسرإبةيضاقلا2003يناثلانيرشت7
برحبقلعتتتاركذمثالثناملربلاىلعةيمنتلاوةلادعلابزحةموكح
ىلوألا.ماعلالخةيكيرمألاةدحتملاتايالولاعميركسعلانواعتلاوقارعلا
تيظح،لباقملابو.ةيفاكتاوصأىلعلصحتمليتلاراذآ1ةركذميه
.ةقحاسةيبلاغبلوألانيرشت7وراذآ20اتركذم

يفءالبرثكألاةقطنملايفكارتألادونجلالمعينأناكيرمألادارأ
ةمواقملاتأدبدقتناكذإ."ينسلاثلثملا"مسابترهتشايتلاو،قارعلا
.دادغبيقرشرابنألاةظفاحميفصاخلكشبتزكرتو،يكيرمألادوجولادض
يذلا"ينسلاثلثملا"يهاهيفكارتألادونجلانوكيلططُخيتلاةقطنملاو
.هنمًاءزجرابنألاربتعت

ةركذمءازإمهتمايقتماق،راذآ1ةركذماوضراعنيذلادروكلانكلو
ولىتحقارعلاضرأىلعكارتألادونجلادوجواوضفرو،لوألانيرشت7
اهضرفب؛ةيكرتلاتاوقلاءاقبنماوشخمهنأل؛رابنألاةظفاحميفاوعضو
.روباخلاباباهروبعدعبًاعقاوًارمأ

ىلإقارعلايفلمتحملايكرتلايركسعلادوجوللدروكلاةضراعمتلقتنا
فالتئالاةطلسىلإتلصوةياهنلايفو،ىرخألاةيقارعلاةيسايسلاتارايتلا
ةركذملاذيفنتنكمملانمنكيمل.دادغبيفرميربلوباهدوقييتلاةتقؤملا
ببسبقارعلاىلإكارتأدونجلاسرإبةيضاقلاوناملربلاةقفاومبتيظحيتلا
.قارعلانومكحينيذلانييكيرمألاونييقارعلاضفر

ىلعقارعلاىلإكارتألادونجلالاسرإةركفبحاصزتيوفلولوبناك



،رمألاىلعتاونسرورمدعبو.رمألالشفأيذلاوهرميربلوبنأبةعانق
:عوضوملااذهيفينازربدوعسمنيبوهنيبىرجامزتيوفلويللقن

.كارتألادونجلالاخدإةيضقهعمثحبألينازربدوعسمىلإتبهذ"
لهْنكلو،ناتسدروكنمقارعلاىلإكارتألادونجلالخُدننل:هتلأس
نكلو،ال:لاق؟ةرشابمةقطنملاىلإًاوجوأتيوكلانممهلوخدضراعت
."!ناتسدروكيفاهدونجةدحتملاتايالولاتعضواذإلبقن.طرشب

رادليوطثيدحلالخةمولعملاهذهزتيوفلولوبيللقننأدعب
نم":لاقو،رميربلوبىلإثيدحلالقتنا،2010ناريزح12يفاننيب
.نطنشاوىلعرثأدقو،رميربلوبوهةقيقحةيكرتلاتاوقلالوخدضراع
نإف،ةيقارعةيلخادتاضارتعاةجيتنهنأىلعرمألاهريربتنممغرلاىلعو
رودناروهل.)ةيكيرمألا(ةيجراخلاةرازويفنوبرعتسملاوهيساسألاببسلا
ةقيلطةيبرعلاهتغل.ربكألاوههرودنوكينألمتحملانموً،اضيأريبك
."يقارعلانأشلانعًائيشفرعيالهنكلو،ديجراشتسموهوً،ادج

هسفنةئربتلجأنمناروهةموهمسامدختسارميربلوبنأفرعأ
تفرع."قارعلايفيتنس":قارعلايفهلمعءانثأهتاعابطنالوحهباتكيف
لالخنمقارعلاريصمىلعيلاتلابو؛رميربلوبىلعهريثأتوناروهةموه
برحلايفراصتنالا:قارعلالالتحا"يوالعيلعباتكنمرطسألاهذه
:"مالسلاةراسخو

كلملانميصخشءاجربجومبوً.ادعاقتمًاريفسناروهةموهناك"
ناروهىضمأ.ةيدوعسلاةرافسيفًاريفسلدجللريثملكشبنيُع،دهف
دقو...ةقالطبةيبرعلاثدحتيوهو،طسوألاقرشلايفةيسامولبدلاهتمهم
.طسوألاقرشلايفتايوهلاددعتلوحسيولدرانربةحورطأهينبتبزرب
ةداعإبجيو،يئاوشعلكشبتعزوتءاسفيسفقارعلاةيوهنأناروهىري
ةتقؤملافالتئالاةطلسراكفأتلكشةيؤرلاهذه.هابتناورارصإباهعمج
لوقيةتقؤملافالتئالاةطلسهكرتدعبرميرباهبتكةرثؤمةلاقميف...رميربو
ىلعموقتلماكلكشبددجلانوظفاحملااهيفهديؤييتلاناروهةيؤرنإ
لوحتلادعبناريإوليئارسإوقارعلامضيروحمليكشت)ةبغروأ(لامتحا
لودلاةيقبلًاجذومنلكشيساذهكًاروحمنأىريو.ايكرتوةيطارقميدلاىلإ
،"حالصإلا"عجشيساذهنممهألاو،ةداحلانيدلااياوزرّوديسو،ةيبرعلا
ةينبملاةقبسملاماكحألاتناك.هيلإلاقتنالاورصاعملاملاعلالبقتلهسيو
ىلوألامايألايفةجئارلايهةيئاقتناةيخيراتتاءارقوةيجولويديأعفاودىلع
ليلحتلااذهراطإجراختاهاجتالالهاجتمتدقو.ةتقؤملافالتئالاةطلسل



."ةلوهسبةيقيقحلاةايحلايفةيراجلاثادحألاو
يفايكرتمامأقيرطلاعطقيذلاقيرفلاّنإ،زتيوفلولوببسحب

تايصخشمضيوةيكيرمألاةرادإلالخادهضراعييذلاقيرفلاوهقارعلا
.ناروهةموهورميربلوبلثم

دونجلالخدول،كيأرب":هعقوتأملًالاؤسةأجفزتيوفلويلإهَّجو
لكناكامأ،لوألانيرشتنمعباسلاةركذمبجومبقارعلاىلإكارتألا

."؟نآلاًافلتخمنوكيسءيش
بعشللاهرهظردتملو،دادغبيفمادصِقبتملشوبةرادإنأول

لامشلايفضورفملارظحلاهبشيامدادغببونجيفتقبطو،يقارعلا
نوكتسلهفزتيوفلولوبحرتقاامكنيثالثلاوسداسلاضرعلاطخىتح
؟يكيرمألالالتحالاو2003ماعبرحلةرورضكانه

نيبهسفنىلعلاؤسلااذهحرطنمزتيوفلولوبصلختيملاملثمو
ً.اضيأ2003دعبهنهذىلعحليىقبيسهنأودبي،2003-1993يماع

وأ"خيراتلانوعنصي"نيذلانم–زتيوفلولوبلاثمأحرطاملك
اذهنمةلئسأ–"خيراتلاةعانص"يفةلاعفةيدرفتامهاسمنومهاسي
سرديفيبالطىلعدانعورارصإبهحرطأيذلالاؤسلايلاببرطخيعونلا
:"ثيدحلاطسوألاقرشلاخيرات"

مقرةدحتملاممأللةماعلاةئيهلارارقلوبقبرعلليغبنيناكله"
اذامو؟نيطسلفميسقتبيضاقلا1947ماعليناثلانيرشت29خيراتيف181
ةيضقلانوكتسله؟هباولبقولمويلاثدحينأنكمملانمناك
."؟مويلاهيلعيهامىلعاهدنعةينيطسلفلا

ضرأنم%56.47حنمبيضقتنيطسلفميسقتلةدحتملاممألاةطخ
حنمو،ةيدوهيةلودةماقإلةنياهصلليزيلكنإلابادتنالاتحتيهونيطسلف

مضتو%0.65ةغلابلاةحاسملاو.ةيبرعةلودةماقإلبرعللةيقابلا42.88%
.ةيلودةقطنمنوكتسسدقلا

ةلودلااهيلعماقتسيتلانيطسلفضرأنم%56.47ىلعشيعيناك
تددحو.برع407،000و،دوهيمهنم498،000،ةمسن905،000ةيدوهيلا
يودبيبرع105،000كانهنأةطخلاترضحيتلاةدحتملاممألاةنجل
.ةلودلاهذهيفةيلقأدوهيلانوكيساذهبو.ةروكذملاةقطنملايفنوشيعي
ةفصةيدوهيلاةلودلايفنوشيعينيذلابرعلاحنم،اذهنممغرلاىلع
.ةيلقألا

يدوهي10،000اهيفشيعيفةيبرعلاةرادإللكرتتسيتلاضرألايفامأ



.ةيلقألاةفصدوهيلاحنميو،يبرع725،000لباقم
يدوهي100،000اهيفشيعيفسدقلامضتيتلاةيلودلاةقطنملاامأ

.يبرع105،000لباقم
دعبخيراتلالخديسيذلانويروغنبديفيدينويهصلادئاقلاقفاو

اوضفردقفبرعلاامأ.ةطخلاىلعليئارسإةلودسسؤمهنأىلعماع
.مهلًاريبكًاملظاهوربتعامهنألةطخلا

ةينيطسلفةلودسيسأتحرتقي،مويلااهيلإلصوتلامتيتلاةطقنلايف
ىلعو،نرقفصندعب،فسألاعمو.نيطسلفضرأنم%22ىلعةلقتسم
ققحتيملةيلخادلابورحلاوةريثكلابورحلاوةديدشلامالآلانممغرلا
ً.اضيألحلااذه

ىلعينيطسلفلابعشلاهشاعيذلاباذعلارابتعالانيعبانذخأاذإ
يضارأنم%42ىلعةينيطسلفةلودسيسأتنكيملأ،نينسلاتارشعىدم
نيينيطسلفلاىدلسيلثيح؛يلاحلاعضولانملضفأ1948ماعنيطسلف
يذلا181مقرميسقتلارارقلنيينيطسلفلاضفررابتعانكميله؟ءيشيأ
؟وحنلااذهىلعهرابتعابجيلهً؟ايخيراتأطخةنياهصلاهلبق

طسوألاقرشلاخيرات"سرديفيبالطىلعلاؤسلااذهتحرط
دعباميفو،1997ماعنمًارابتعالوبنطسا–يغلبةعماجيف"ثيدحلا
يننإمهلتلقو،اهلكةيئاهنلاتاناحتمالايفلوبنطسا–ةفاقثلاةعماجيف
اذهنعةدحاوةلمجيفو،حيحصلكشباوباجأولةماتةجردمهيطعأس
.ةئطاخاهلكىرخألامهتبوجأتناكولىتح؛لاؤسلا

قيقدتخيراتلانأل؛اذهكلاؤسحرطانلقحيال":يهةلمجلاهذه
."تانيمختهنوكزواجتيالققحتيملامو،ثادحألايف

ةيادبيفيننأل؛حيحصلاباوجلاوهوحنلااذهىلعباوجلانوكيس
.خيراتلاجهانمملعنعًاليوطثدحتأسردلك

مسحأملو.تحرشامكحيحصلكشبباجأبلاطيأفداصأمل
ةيصخشلاهعفاودقفولمعيناسنإلالقعنأكردمانأً.اضيأتاجردمهل
ىلعةلئسألاحرطىلعدعاسيناسنإلالقع.خيراتلاجهانمملعقفوسيلو
."؟اذهثدحيملولاذام"وأ،"؟وحنلااذهىلعثدحولاذام":وحن

.فينصتلااذهنمضزتيوفلولوبلاؤسلخديو
ملذإ؛كلذثدحيمل؟نوفرعتسنيأنم":زتيوفلولاؤسنعتبجأ

؟لزنولثدحيساذام.2003ماعفيرخيفرابنألايفيكرتلاشيجلالزـُني
كلتنوكتساذام.اهنيحةيلعافلازيحلخدتسىرخأتايويحنأدبال



نأنكميالفثدحتملاهنأامب؟اهنعبترتتسيتلاجئاتنلاامو؟تايويحلا
."...فرعن

.هتبوجألالخنمسيلوهتلئسألالخنمناسنإلوحمكتعانقاولكش
ريتلوف
دعب2003لوألانيرشتيفرهشأةثالثبايغدعبدادغبيفتنك

مكحلاسلجمو،ةدحوملافالتئالاةطلسءاضعأنمتعمتسا.مادصطوقس
يفةملكلاباحصأدروكلاوةنسلاوةعيشلانمريثكلاوءارزولاو،يلاقتنالا
،قارعلانمناكميأيفيكرتلاشيجلادوجوضفرببسنعقارعلا
.ناغوضرأبيطةموكحلاسيئرىلإطبضلابمهمالكلقنأنأبمهتدعوو

.دادغبىلإيقالطنالبقةيناميلسلايفحلاصمهربىلعًافيضُتنك
اهيلعرطيسييتلاةيناميلسلايفةيدروكلاةموكحلاسيئرحلاصمهربناك
لامشيفةيدروكلاةرادإلاتناك.ينابلاطةماعزبيناتسدروكلاينطولاداحتالا
يناتسدروكلايطارقميدلابزحلاةرادإتحتليبرأو،نيسأربذئنيحقارعلا



ملعامدنع.ينازربناوجهنكانهةموكحلاسيئرو،ينازربدوعسمةماعزب
نيأىلإلأس،كيفشترونلإةقفربدادغبىلإبهاذيننأحلاصمهرب
ناكملا.قلقللةرورضالو،بهذنسنيأىلإفرعناننأرونلإباجأ.بهذنس
قصالملايدادغبلاةداركلايحيفدابدنسقدنفوهرونلإهدصقيذلا
بزحلاولوؤسمقدنفلايفميقيناك.زومتيفهيفانلزنيذلاقدنفلل
ينطولاداحتالالصفيهنينأرونلإفدهناكو.مهلكرابكلايطارقميدلا
يفيرابيزراشوهىلعًافيضلحيو،مهربعمةيناميلسلايفيناتسدروكلا
.زومتيفناكامكدابدنسقدنفيفًاميقملازاميرابيزراشوه.دادغب

ةنسةدحاوةيرسيفاّنكذإ؛ةيدنجلايفيقيفركيفشترونلإناك
.ةيدنجلادعبانتاقالعترمتساو،كانههيلإتفرعت.ةعلققنشتيف1975

ةحجانلاةيزيلكنإلا"TurkishDailyNews"ةديرجةرادإملستامدنع
رارمتسالجأنماهباتكدحأترص،هادلاواهسسأيتلاو،ايكرتيفةرداصلا
.ليريمدناميلسلًاراشتسمرونلإناكلازوألًاراشتسمُتنكامدنع.اهرودص
ىلعليريمدوهتايحرخاوأيفلازوأنيبيسايسلاضقانتلاسكعنيمل
،2000-1999يماعنيبنطنشاويفيدوجوءانثأ.امهيراشتسمنحنانتقادص
.ًاليوطًاثيدحانلدابتو،انعمتجاو،ليريمدناميلسةبحصبكيفشترونلإاهراز
نمبلطبليبرأيفناتسدروكنويزفلتسيسأتبلوغشمهنأرونلإينربخأ
.اهتقفاوموةيكرتلاناكرألاةئيهملعبوينازربدوعسم

امهلحسفيو،ينابلاطوينازربنييدروكلانيدئاقلاعمةديجةقالعرونلإل
هطبرتو،ينازربىلإبرقأناك،اذهبناجىلإ.هتديرجيفًاديجًاناكم
بزحلاطاسوأبرونلإتاقالع.يرابيزراشوهوينازربناوجهنبةديجةقالع
رضحيذلاديحولايكرتلايفحصلاهتلعجةديجلايناتسدروكلايطارقميدلا
نيدلاحالصةنيدميفدقعنايذلاريخألايخيراتلاةيقارعلاةضراعملارمتؤم
.ةثالثوأنيعوبسأببرحلاليبقةدازليلخياملزروضحبةيناتسدروكلا

ًالوغشميلقعناكوً.اعمقارعلاىلإباهذلايلعحرتقا،برحلادعب
نماهرأمليتلاناتسدروكةيؤرببغرأتنك،ةيادب.ذئنيحرمألااذهب
،نكلو.تاينيعستلايفكانهىلإكارتألانييفحصلانمريثكلابهذ.لبق
ةداقلاعمطباورسيسأتوةيدروكلاةيضقلايفهتبعليذلارودلاةجيتن
ريثكلاددرتيناكثيح؛ناتسدروكىلإباهذلانعرظنلاتفرصدروكلا
لصو.بايإلاوأباهذلاقيرطيف"ثداحل"يضرعتةيشخيئالمزنم
ىلإباهذللططخلاّدعأُتنكو،برحلادعبةلمتحمريغةجردىلإيلوضف
.تيوكلاوأندرألاقيرطنعدادغب



لوخدلانعثّدحتهنأل؛مواُقتالةجردىلإًاباذجرونلإحرتقمناك
.دادغبىلإكانهنمو،ةرشابمقارعلالامشىلإروباخلابابنم

ىلعوأشيجلافارشإتحتروباخلابابناك؟اذهثدحيسفيك
اذهعد":رونلإلاق.نييندملاروبعبحمُسينكيملو،ةصاخلاتاوقلاحصألا
."نذإىلعلصحأسانأ،يل

ريتركسلازوأتوغروتيقفارمسيئررنوغنالصأحبصأ.هيلعلصحو
.رنوغنالصأنذإنيلماحقيرطلايفانقلطنا.ءاولةبتربناكرألاةسائرماع
لصتا،اهدنع.ةئيسةلماعمانتلماعو،روباخلايفةصاخلاتاوقلاانتفقوأ
يامدقتئطوو،بابلاانلحتفةعاسفصنرورملبقو،رنوغنالصأبرونلإ
لوأل"مكببحرتناتسدروك"ةحولثيحيدودحلاليلخلاميهاربإباب
.2003زومتيفةرم

تارايسانلتنّمأيناتسدروكلايطارقميدلابزحلابكيفشترونلإةقالع
انبهذكوهديفءادغلادعبو.ةيادبكوهدىلإانوذخأ.ليبرأنمتلسرأ
ةفايضراديفانلزنو،نيدلاحالصىلإكانهنمو،لصوملاربعليبرأىلإ
اذهنأروصتيالءرملالعجيديجلكشبةشورفملاوةحيرملابزحلااذه
ً.ابرحضاخدلبلا

كانهنمو،ةفايضلاراديهزومترهشيفقارعلايفانتدعاقتناك
انك،دادغبيف.دادغبىلإًاريخأو،كوكركف،ليبرأىلإمث،ةيناميلسلاىلإ
انلنولصويبزحلااذهءاضعأناكو.يناتسدروكلايطارقميدلابزحلايَفيض
دوعسمنأانوربخأدادغبةرداغمكشوىلعانكامدنع.ةيمويلاتامولعملا
سلجمسيسأتمسارمماقتسيلاتلامويلايفو،قدنفلاىلإيتأيسينازرب
،ةرداغملانععجارتنانلعجامم؛ةيليثمتةيقارعةرادإلوأُّدَُعييذلامكحلا
ليبقينازربدوعسمعماهلكةرهسلاءاضقةصرفاندجو.دادغبيفىقبنو
.يخيراتلامويلاكلذ

ىضقو،يناتسدروكلايطارقميدلابزحلاىلعدمتعيكيفشترونلإناك
ىلإهباهذدنعيرابيزراشوهمهسأرىلعوبزحلااذهتادايقعمهتقو
نيبتاقالعلانأنممغرلاىلعو.ريصقعاطقنادعبلوألانيرشتيفدادغب
ةرتوتمنكتمليناتسدروكلايطارقميدلابزحلاويناتسدروكلاينطولاداحتالا
ربخينأبّنجت،ببسلااذهلو.دوةقالعنكتملاهنكلو،مايألاكلتيف
.يناتسدروكلايطارقميدلابزحلاويرابيزراشوهىلإنابهاذاننأبحلاصمهرب

يذلاناكملالوحةقيقدتامولعمىلعحلاصمهربلصحيملامدنع
ىلإانلاصيإةلأسممّلستونمألابعرذت،باهذلاةقيرطو،دادغبيفهدصقن



انغلبأنيحًايئاهنانضارتعاةيناكمإمهربهدعأيذلاقيسنتلالازأ.دادغب
رمألانيبعمجتةربنبو.دادغبيفىفطصمناوريشونىدلميقنساننأب
.امكفرشىلعىربكةميلوّدعأدقو،امكرظتنيناوريشونكاك":لاقمركلاو
.دادغبىلإانعدوو."ةرشابمهيلإنابهذتس

قلقموهامردقبدادغبيفًاقلقمناك2003ماعفيرخيفنمألا
تءاسدادغبيفةينمألالاوحألانإ،انتامولعمبسحو.ةيربلاقرطلاىلع
ًافدهنييكيرمألاوددجلاماكحلاةقبطةماقإنكامأتحبصأو،زومتيف
.تاءادتعالل

فسنوهةينمألاةيحانلانمةقطنمرطخأدادغبلعجيذلاروطتلا
يفلتق.تارجفتملانمةريبكةنحشببآ19يفةدحتملاممألابتكم
وليميدارييفيليزاربلايسامولبدلاقارعلايفةدحتملاممألالثممموجهلا
.تائملابيصأو،رخآًاصخشرشعةعبرأو

يدارييفاهلثمملتقمدعبدادغبيفاهرقمةدحتملاممألاتلخأ
نيح؛مايأةرشعبروطتلااذهدعبتثدحةيقيقحلاةمدصلانكلو.وليم
سلجملاوهيعيشميظنتربكأدئاقميكحلارقابدمحمهللاةيآلتق
يلعمامإلاعماجنمهجورخءانثأريجفتبقارعلايفةيمالسإلاةروثللىلعألا
ةئامميكحلارقابدمحمهللاةيآعمدقفو.بآ29يففجنلايف
.مهتاويحًاصخشنورشعوةسمخو

ءادبإ.دادغبيفنمآناكموأدحأكانهنكيمل،بآرخاوأيفو
كلتىلإةبسنلابموهفمٌرمأنمألاةيضقىلعًاديدشًاصرححلاصمهرب
.مايألا

دعباممايأ"اكينوم"ىمستاتويوتيعابرعفدةرايسبانقالطناءانثأ
.ةكرمشبلابةئيلمهسفننوللاوعونلانمىرخأةرايسانعبتتتناك،برحلا

هربتعييذلانيرمحلبجانربعو،قوقادووتامروخزوطوحنانقلطنا
قارعلايطغييذلالهسلاوةرصبلاىلإانلزنو،برعلاعممهدودحدروكلا
ةيبرغلاةفضلاىلعدادغبيفانك،ةعاسلافصنوتاعاسثالثدعب.اهلك
.ةيوقةسارحتحتاليفبابىلعىفطصمناوريشونانلبقتساو،ةلجدنم

انتلحرءانثأحلاصمهربتيبيفهانلباقيذلاىفطصمناوريشونربتعي
ناوريشونناك.يناتسدروكلاينطولاداحتالايفيناثلالجرلازومتيفىلوألا
ربتعتيتلاةيسكراملاةيراسيلا"ةيناتسدروكلاةليغشلاةبصع"دئاقىفطصم
ةكرحسسأ.1975ماعيناتسدروكلاينطولاداحتالاليكشتبسيئرلاديرولا
داحتالاةعلقربتعتيتلاةيناميلسلاةنيدميفتاباختنالابزافو،"رييغتلا"



.ينابلاطللوألايسايسلاسفانملاادغو،هنعقشنايذلايناتسدروكلاينطولا
عامتجايفينابلاطلثميو،ةليوطمايأذنمدادغبيفًاميقمناوريشونناك
يفدادغبيفدجاوتيامًاردانينابلاطلالجناكذإ.يقارعلامكحلاسلجم
.رارمتسابةيجراختارايزبموقيناكو،ءانثألاكلت

ةدئاملاىلإاناعد،اليفلابابدنعىفطصمناوريشونانلبقتسانأدعب
لثميناتسدروكلاينطولاداحتالايفةمهمتايصخشتناك.ءاطبإنودنم
،رييغتلاةكرحيفيناثلالجرلاودغيسيذلاقيفوتدمحمةعانصلاريزو
ىرخأو،ينابلاطليدعوهايملانوؤشريزوديشرفيطللادبعروتكدلاو
لقتنا،ليوطتقورورملبق.ةدئاملاىلإانرظتنتةيقارعةينسوةيعيش
ىلعنييقارعلاضارتعاببسو،قارعلاىلإةيكرتلاتاوقلالوخدىلإعوضوملا
.رمألااذه

ىفطصمناوريشونىلإباهذلابانلحلاصمهربهيجوتببستمهف
ًاضيأبرعللنأبانعانقإببغريناك،نمألاسجاهىلإةفاضإ.دادغبيف
نأداريناكً،اعبط.مهدحودروكلاسيلوةيكرتلاتاوقلاضفرلةيوقًابابسأ
.ايكرتىلإدوعنامدنعةصتخملاتايعجرملاىلإءارآلاهذهلصون

ةرتفلالالخقارعلاىلإةيكرتلاتاوقلالوخدلةضراعملاىؤرلابرغأ
لداعيقيدصلاق.يدهملادبعلداعنماهتعمسدادغبيفاهتيضقيتلا
نإ–توريبمايأنمهئادنىلعتدتعاامك)لمأوبأ(وأ–يدهملادبع
ناريإعّرذتنمىشخيسف،قارعلاىلإاهتاوقتلخدأاذإو،ةراجةلودايكرت
ىلإاهتاوقلاخدإلاهنمةبيرقلاةيسايسلاىوقلاىلعًاطغضاهتسراممو،رمألاب
نأىرياليقارعلايمالسإلاىلعألاسلجملاتادايقدحألمأوبأ.قارعلا
.بسانمرمأيوقذوفنهيفاهليذلاميظنتلااذهىلعناريإذوفنةدايز

ناكًاضيأةنسلابرعلانيلوؤسملانميجةجابلاناندعنإلاقيو
ًابرعنييموقةنسلابرعلاناك.قارعلاىلإةيكرتلاتاوقلالوخدلًاضراعم
.ناريإلًادادتماربتعتيتلاتامظنملاهاجتةيئادعرعاشممهيدلو،نييقارعوأ
"اٍّينسلقثزكرم"ايكرتمهرابتعانممغرلاىلعاذهنوضراعياذامل
؟ناريإلباقمنزاوتلايفةيلعافلانمديزملااهنمنوعقوتيو

نورعشينييقارعلانييموقلانممهئارظنوبرعلانييموقلانأفورعملا
ةجحكانهنكلو.ةميدقلاةرطيسملاةلودلااهرابتعابايكرتنمقلقلاب
ودبتنأنكميقارعلايفيكرتلايركسعلادوجوللمهتضراعمبةنسلااهقوسي
ةمواقمعسوأدهشتيتلاةقطنملايهرابنألاتناك:ىلوألاةلهوللةبيرغ
نأةنسلاىري."ينسلاثلثملا"ىمسيامنمضيهو،يكيرمألالالتحالل



ةيكيرمألاتاوقللًافيلحودبيهلعجيسةقطنملايفيكرتلاشيجلادوجو
تاططخممدخيساذهو.كارتألادونجلادضتايلمعلاأدبتسو،ةلتحملا
!"ةنسلاميسقتل"ةعيشلا

عماهيفميقنيتلااليفلايفتاباسحلاهذهنمضتتىؤرانعمس
نامثعدومحمروتكدلاو،يقارعلامكحلاسلجموضعىفطصمناوريشون
بزحنمهنأىلعايكرتيفىربكتاجاجتحاراثأيذلاو،لقتسملايدروكلا
ىلعدادغبيفانفيضمانلاهدعأيتلاتاعامتجالايفو،يناتسدروكلالامعلا
.مايأىدم

نامثعدومحمروتكدلاوىفطصمناوريشونعمدحاوناكميفةماقإلا
ةيسايسلايفثيدحللةصرفانتطعأيقارعلامكحلاسلجميفنيوضعلا
ةكرحلاءامسأمدقأنمنامثعدومحم.ىلوألاحابصلاتاعاسىتحخيراتلاو
راوجبناك.هدعاسموينازربىفطصمالملابيبطناكو،قارعلايفةيدروكلا
اهدعأيتلالايتغالاةلواحمنمةبوجعأباجنيذلاينازربىفطصمالملا
دودحلانمةبيرقلانارمعجحيف1971لوليأ29يفثعبلاماظن
بحينامثعدومحمروتكدلا.رصانعلانمريبكددعاهيفلتقو،ةيناريإلا
شاقنو،كلتلايتغالاةلواحمةصقيلىوريلايللاكلتلالخو،يلثمرهسلا
يتلاثيداحألاو،حراجلاىفطصمالملاعموهعميولهباضرناريإهاش
ريثكلاو،اموريفناكامدنع1999ماعنالجوأهللادبعنيبوهنيبتراد
نامثعدومحمعمتارهسلاكلتتناك.ةنولملابيرقلاخيراتلاتاحفصنم
.بيرقلايدروكلاخيراتلابيتفرعمديعصىلعًادجةديفماليفلاكلتيف

لوألامويلاذنمو.ً"ايخيرات"ىنعملمحتًاضيأاهيفانمقأيتلااليفلا
تناك.يخيراتناكماهيفنحنيتلاةفرغلاهذه":ىفطصمناوريشونلاق
ماعمادصعمانضوافتانه.مادصدهعيفتارباخمللةفايضرادمدختست

هذهىلعسلجيمادصناك.يناتسدروكلاينطولاداحتاللنيلثمم1984
ناعنكاهعطق.مكببسبتاءاقللاكلتتعطقنا.اهيلعسلجتيتلاةكيرألا
نورطضمنحن":لاقو،ةكيرألاىلعسلجو،مويتاذمادصءاج.نارفإ
بوبنأربعطفنلاعطقبانتددهدقو،اهضراعتايكرت.تاضوافملاعطقل
عماَنلَسَْرأ."ةذخاؤملامدع.ايكرتءادعتساعيطتسأال.كلاطروموي–كوكرك
."...برحلاانعباتولابجلاىلإاندعف،ةيامح

ةفورعملاريغوناوريشونيلاهلقنيتلاةمولعملاهذهيفتثحبامدنع
ناكرألاةئيهسيئرنأتدجو،ةبيرقلاةيقارعلا–ةيكرتلاتاقالعلايف
لحلجأنممادصبينابلاطتاعامتجاءانثأ1984ماعدادغبرازةيكرتلا



اذهلوحةمولعمتدروو.ةأجفتاضوافملاتعطقذئدعبو،ةيضقلا
A/دروكللثيدحلاخيراتلا"موسوملالاودكامديفيدباتكيفعوضوملا

ModernHistoryoftheKurds"نم351و350نيتحفصلايفءاج
يفبيرققافتالانأىأريناتسدروكلايطارقميدلاداحتالاىتح":باتكلا
،ءانثألاكلتيفدادغبرازةيكرتلاةيجراخلاريزونكلو.1984لوألانيرشت
يدؤيسيناتسدروكلايطارقميدلاداحتالاعمقافتايأنأنمدادغبرّذحو
داحتالادقتعي،لقألاىلع.ايكرتربعديحولايقارعلالورتبلاذفنمعطقىلإ
،لاوحألالكب.تاضوافملافقوببسوهاذهنأيناتسدروكلايطارقميدلا
ةحاسىلإيناتسدروكلايطارقميدلاداحتالاداعو،رانلاقالطإفقوىهتنا
."برحلا

يناتسدروكلايطارقميدلاداحتالاعممادصقافتالوحناوريشونةصق
باوبأحتفيذلاندنلءاقليفًابتاعمينابلاطهلاقامرثكأمهفأينتلعج
فرعن.اندضهَّجومقارعلاوايكرتنيبنواعتلا":1991طابشيفهلايكرت
انعفدقارعلاوايكرتنيبنواعتلا.ةيركسعلاطاسوألاطغضةجيتناذهنأ
."لعفدرولعفةيضقلانإيأ.يناتسدروكلالامعلابزحعمنواعتلل

ماظنعميومدعارصخيراتةيدروكلاةكرحلاخيراتناكامردقب
دادغبعماهدحأقافتاو،ةيدروكلاتارايتلانيبعارصخيراتوهف،دادغب
ةيسايسةوطخلكيعارتنأضرفييسايسويجلاقارعلاعضو.رخآلادض
.ةيلودلاوةيميلقإلاتانزاوتلا

هتوقدمتسي1984-1983يماعيفيناتسدروكلاينطولاداحتالاناك
يف.قشمديفبلغألاىلعينابلاطلالجدجاوتيو.ايبيلوةيروسنمًاساسأ
ىلعةرمتسمبونجلايفةيقارعلاةيناريإلابرحلاتناكً،اضيأءانثألاكلت
دروكلاوناريإنيببراقتللعفدًاوجةيقارعلاةيناريإلابرحلاتلكش.اهدشأ
.1975ماعذنمامهنيبةقالعلاتبرخنأدعب

نواعتلالباقميكرتلا–يقارعلانواعتلاةقروبعلبمادصرّكف
يتلا"ةّراحلاةقحالملاةيقافتا"قارعلاعمايكرتتعَّقوو،يدروكلايناريإلا
اهتكرحتايلمعحبكلجأنمقارعلاىلإاهدونجلاخدإقحاهيطعت
ماع"ةراحلاةقحالملاةيقافتا"تعقُودقو.دهملايفتلازاميتلاةيدروكلا

جراخاهتايلمعىلوأايكرتتذّفنو.ةيناريإلاةيقارعلابرحلاءدبلبق1978
.دادغبةقفاومبدودحلا

نميهتثيح،ايكرتيفيرجيامةفرعمذئنيحنكمملانمنكيمل
تيروهمجةديرجريرحتسيئرينمبلط.مالعإلابقارتوةيركسعلاةرادإلا



باوبألانمريثكلاتناك.تامولعملاعمجلجأنمنارهطىلإباهذلا
رشننكمملاريغنم،نكلو.نارهطيفيمامأةحوتفمرابخألارداصمو
لامشدروكليكرتلاشيجلافادهتسالوحنارهطنماهعمجأتامولعم
،بهذا.نكيل.فرعأ":لاق،اذهب"نسح"ترّكذامدنع.ةديرجلايفقارعلا
."رشنلاعيطتسنالانكنإوفرعنل.يرجيامفرعنلو

عوضوملااذهلوحةماهةسوملمتامولعمىلعلوصحلاعطتسأمل
لاودكامديفيدلةلاقميفتامولعملاهذهتأرق،تاونسدعبو.نارهطيف
:قارعلالامشيفدودحلاجراخايكرتلةيلمعلوألوح

دروكلانيدرمتملاعمقلدودحلاجراخةيلمعبتماقاهنأايكرتتدب"
ةيقافتاماكحأبجومبةيوجلاوةيربلااهتاوقبتلخددقف.رايأرخآيف
يتلاةيلمعلالالخو.دادغبةقفاومبو1978ماعةعقوملا"ةراحلاةقحالملا"
مهبلغأنوكينألمتحملانمصخش1500ىلعتضبق،ةرقنأاهبتماق
يقارعلايعويشلابزحلايَّرقمتبرخ،هسفنتقولايف.نييلحمنييندم
اهلتقبدادغبءادعأبةريبكرئاسختعقوأويناتسدروكلايطارقميدلابزحلاو
يفدودحلاءاروىرخأةيلمعبلوخدلاايكرتتلواح.ةكرمشبلانمةئامسمخ
.تبحسناو،يناتسدروكلايطارقميدلابزحلابتمدطصااهنكلو،بآ

،اهيضارأيفةيقارعلاتاوقلامدقتةيناريإلاتاوقلاتفقوأ،اذهرثإ
ثيحبونجلاىلعموجهلازكرمناكاذإو.سكاعملاموجهلاىلإتلقتناو
نارمعجاحةنيدمتلتحا.ناتسدروكيفىرخأةهبجتحُتفدقف،ةعيشلا
ةنيدملاتناك.يناتسدروكلايطارقميدلابزحلاعمكارتشالابةمهملاةيدودحلا
...يناتسدروكلاينطولاداحتالاديب

نمدادغبدضًاهجومدودحلااهقرخربتعيو.ةضماغناريإاياونتناك
بزحلاعميناتسدروكلاينطولاداحتالافدهتسيهسفنتقولايفو،ةهج
تعرق،انهو.قارعلادروكنمهمعدينمويناريإلايناتسدروكلايطارقميدلا
يناريإلاموجهلاةهجاومدروكلاةعاطتسامدعنمًافوخراذنإلاسرجدادغب
داحتاللًاديدهتلكشتناريإتناك.كرتشملايدروكلايناريإلاموجهلاوأ
.ةيمالسإلاةيروهمجلانمهرمذتيفخياليذلايناتسدروكلاينطولا

ينطولاداحتالاةدايقرقمعفديهيناريإلامدقتلاجئاتنعرسأ
ينطولاداحتالاراصو...ةيقارعلاتاوقلاىلإدودحلانميناتسدروكلا
ةجاحبناكو...نارهطودادغبىحريرجحنيبقاحسنالاهجاوييناتسدروكلا
)348-347ص،هركذقبسردصم(."...هسافنأطاقتلالةسام

عمضوافتللينابلاطلالجتعفديتلاةيخيراتلاةيفلخلايههذه



.دادغب
ةهبجلاعافدنيمأتو،دروكلاميسقتينابلاطةضوافمنممادصَلَِمأ

.ةيلامشلا
ىلإنيفرطلاسولجلوحرصانعلاهذهىلإرظنلالاودكامتفل

:تاضوافملاةلواط
ناريإيفيناتسدروكلايطارقميدلابزحلادئاقعنقأ،ءانثألاهذهيف"

.دادغبعمحلصلاةدئافبينابلاطقارعلانمموعدملاولمساقنمحرلادبع
.يناتسدروكلايطارقميدلابزحلانمىوقأيناتسدروكلاينطولاداحتالاناك
."تاضوافملاتحجناذإيدروكلابعشللًاقلطمًالثممينابلاطودغيس
)349ص،هركذقبسردصم(

قالطإلفقوىلإلصوتلادعب1983لوألانوناكيفتاضوافملاتأدب
:وهتاضوافملابهقيقحتليناتسدروكلاينطولاداحتالاىعسام.رانلا

يناتسدروكلاينطولاداحتالامضت"ةينطوةدحو"ةموكحليكشت
حنمو،ةيقيقحةيطارقميدةرحتاباختناءارجإو،يقارعلايعويشلابزحلاو
شيجسيسأتو،1974ماعهيلعقافتالامتاممعسوأًايتاذًامكحدروكلا
ءادعألانمقارعلاناتسدروكةيامحللتاقمفلأنيعبرأنمفلأتييدروك
ةلودلاةينازيمنمةئاملابنيثالثصيصختو،)ناريإانهدصقي(نييجراخلا
.ةيدروكلاةقطنملارامعإل

قباطتيتاذلامكحلالوح1983ماعاهلططخيتلاينابلاطبلاطم
لبجوكوكركلاخدإبلطدقف.2003ماعدعببُلطامةريبكةجردب
.عسوملايتاذلامكحلاةقطنميفيلدنمونيقناخوراجنس

لصحاذإف.كوكركعوضومةصاخوً،ابيرقتعيضاوملالكمادصضراع
ينازربىفطصمالملاعطتسيملامققحدقنوكيسفكوكركىلعينابلاط
تاثحابملاكلتيفمادصحرتقا.دحوألايدروكلادئاقلاودغيسو،هقيقحت
،كوكركةيدروكىلعرصتال":وهوً،اطسوًالحناوريشوناهرضحيتلا
دعباميفبتكهنكلو."ةيدروكةنيدمتسيلكوكركنإلوقننلنحنو
.كوكركةيضقيفلزانتيأمدقيملهنأ

ىهنأ.تاضوافملاكلتتدهشيتلااليفلايفناوريشونلعمتسأتنك
،يتاذمكح،يتاذمكحىلإىعسننحنوانتايحانيضق":لمجلاهذهبانتلوج
يتاذمكحةقطنملوقنامدنع.هليبسيفلابجلاىلإاندعص.يتاذمكح
ماعلابجلاىلإاندوعصلبق.كوكركمضتيتاذمكحةقطنمدصقننحنف

–يقرشلااهفرطكرتوةنيدملاميسقتىفطصمالملاىلعمادصحرتقا1975



ةرادإللًاعباتاهبرغءاقبو،دروكلل–دادغبقيرطيقرشعقاولافرطلايأ
."ينازربىفطصمالملالبقيمل،ةطقنلاكلتىلإانلصو.ةيزكرملا

مامإلايحب،دادغبقيرطيقرشعقتيهف.نوفراعلاكوكركفرعي
،ةينامكرتلاةيوهلاتاذةيخيراتلااهتعلقو،دروكلاهيفنِكُسأيذلامساق
ريغينازربىفطصمالملاىلعمادصحارتقاّدُعيال.اساهفاجلااهرهنو
.يقطنم

نوزخملاعقومنيأ":هباوجفرعأيذلالاؤسلاناوريشونتلأسامدنع
."!يبرغلافرطلايف"ً:اكحاضينباجأ."؟يطفنلا

نمنكلو.دروكلاودادغبنيبقافتالابقئاعمهأًامئادكوكركتناك
نمسيلوةيكيتكتبابسألتاضوافملاةلواطىلإاسلجنيفرطلانألمتحملا
نأدبال.لحىلإلصوتلاراظتنايعقاولاريغنمف،لحىلإلوصولالجأ
ً.اريثكمادصاهنعثحبةعيرذتاضوافملاعطقيذلاايكرتضارتعا

مكعمهتاضوافمنممغرلاىلع؟مكلماعيمادصناكفيك،ٌنسح-
.هرظنبقارعللةنوخو،هؤادعأمتنأف

رثأال.يصخشلاديعصلاىلعدودحلادعبأىلإًاقبلوًايناسنإناك-
.ةيصخشلاهتاقالعيففورعملاهملظوةديدشلاهتوسقل

سلجأيتلاةكيرألانعمادصضهنو،1984ماعتاضوافملاتعطق
بابىلإيناتسدروكلاينطولاداحتالادئاقوىفطصمناوريشونقفارو،اهيلع
.هدضًابرحاضوخيلناتسدروكلابجىلإةيامحعمامهلسرأو،اليفلا

ةيبرعةداعهتيامحو،هلبارشلاوماعطلاميدقتو،فيضلامارتحا
دعب.مادصاهبمزتلادقو.طسوألاقرشلارئاشعديلاقتدحأو،ةميدقةيودب
لايتغالاحاُبيةميلساهضرأىلإةيدروكلاةئيهلالوصوو،تاضوافملاعطق
فرعنال"ةيلمورلوصأنمنييلوضانألا"نحن.ءيشلكوبرحلاوفصقلاو
.تاقالعلايفبولسألااذه

ىلعضُبقدقنكيملمادصلوحناوريشونعميثيدحءانثأ
تيبيفانثيدحنمنيرهشدعب.وهنيأفرُعيالو،دعبقارعلاروتاتكيد
14خيراتبتيركتيفهسأرطقسمبرقهيلعضبق،تارباخملاةفايض
.2003لوألانوناك

.هلوحانثيدحءانثأمادصرثأقحاليناكناوريشوننألمتحملانم
لصوأو،هرثأىفقتينطولاداحتالانأمادصىلعضبقلادعبعيذأدقف
ىلعيتأيامًاريثكناوريشونناك.اهيلعلصحيتلاتامولعملانييكيرمألل
اذهنأو،قارعلاهتفرعممدعنميكتشيو،هثيدحءانثأرميربلوبركذ



.باهرإلافقوةيناكمإمدعببس
ةليبقلاسيئرىلعتلصحاذإ.ةيلبققارعلاةينب":ةرمتاذلاق

نأيغبني.دوقنلااهيفامبقيرطوقيرطفلأاذهلو.ريثكلاىلعلصحتسف
يفشيعننحنف،اذهفرعننحن.ةيلخادلااهتينبولئابقلاصئاصخفرعت
."...لئابقلاعمتاقالعةماقإبنمكيباهرإلاىلعقيرطلاعطق.دلبلااذه

؟رميربلوبلنآلايلهحرشتاماوحرشتملأ،ٌنسح-
لمعننحن.هلاذهحرشو،رميربلوبىلإلوصولابةلكشملاتسيل-

دقلو.هبابقرطنودنمانئشىتمهيلإلوصولااننكميو،هسفنءانبلايف
.ةديدعتارماذهانحرش

؟مكيلإعمتسيالأ؟ةلكشملانيأ-
نذأنملخديهحرشنامنكلو.هابتنابعمتسيو،عمتسيلب-

تانوكملجرلاىدلتسيل.يفاقثلانيوكتلايفةلكشملا.ىرخألانمجرخيو
سيلانلهعامسمدع.هلقعلخدتالاهنإ.هحرشناممهفيهلعجتةيفاقث
...انمهفيالهنإلب،ةينءوسنعًامجان

يفسويرتابلارنجلااهنلعأيتلا"ةوقلاةدايزةيجيتارتسا"تدمتعا
ةيبرعلارئاشعلابسكىلعشوبويلبدجروجمكحةرتفنمةريخألاةنسلا
ةصاخو،ةريبكةبسنبباهرإلاةريتوضفخىلإىدأامم؛اهحيلستوةينسلا
نيرشتيفناوريشونيلهلاقاماوقبطدقل.دادغبيفيبسننمأقيقحت
.تاونسسمخريخأتبصقنلاوأةدايزلانمليلقب2003ماعلوألا

ةفايضتيبيفىفطصمناوريشونعمدادغبنعثيدحلاناك
دادغباهاياوزفلتخمفرعيهنإ.ةفلتخمةعتملمحيمادصتارباخم
ىلع.اهيفةعماجلايفسردهنألًادجًاديجةيفاقثلااهتايصوصخواهيضامو
تفرعدقف،1978ماعذنمًاقباستارمثالثدادغبترزيننأنممغرلا
نآلاو.ةفاصرلاىمسييقرشلاوخركلاىمسييبرغلاةنيدملامسقنأهنم
.خركلايفنحن

،ةفاصرلايف1978ماعىلوألايترايزيفتمقأدقل،لاحلاهذهيف
امدنعو،خركلايفتمقألازوأتوغروتةقفربتئجامدنعةيناثلاةرملايفو
.ةيناثخركلايفانأنآلاو،ةفاصرلايفتمقأرهشأةثالثلبقتيتأ

ةيثعبلاةبخنلاتناكيذلاينسلايحلا،روصنملايفنوكننأبجي
ةيروطسألاةليلوةليلفلأةنيدميسابعلاةفيلخلاىنب.خركلايفهنكست
يماعنيبىطسولاروصعلايفعزانمنودنمملعلازكرمتناكيتلا

هيفسسأيذلاناكملاىلعهمساقلطأو،ةيادبخركلايف.م762-767



دهعيفةصاخو؛دعباميفيدادغبيحمهأروصنملاحبصأدقو.دادغب
.ثعبلاماظن

عراشلالوأنمروصنملايحأدبي.ةيثراحلاهذه،ال":ناوريشونلاق
يذلارصقلا.ىرخأةيصوصخهيفنحنيذلاناكملل،نكلو.انمامأيذلا
نيبلصفييذلاعراشلليزاوملاعراشلاىلعةعساولاةقيدحلاطسوتي
."1958ماعىتحيكلملارصقلاوهروصنملاوةيثراحلا

؛1958ةروثبةيكلملاهيفتَيِهُنأيذلاناكملاةيؤرببغرأًامئادتنك
.هرمعنمنيرشعلاوةثلاثلايفوهويناثلالصيفباشلاكلملالتقثيح
طاقسإّنإذإ.يتلوفطتايركذيفصاخناكم1958زومت14خيراتل
يناثلالصيفكلملالتقمو،دادغبفلحيفايكرتةفيلحةيقارعلاةيكلملا
ةينامثعلاةرسألاةليلسةدازناهةريمألاةنباةليضفةباشلاةريمألابيطخ
يفرعاشملااجّجأيشحولكشبهبئانوكلملالاخهلإلادبعريمألاو،ةيكلملا
ةيديجارتلاةياهنلاُروصءانثألاكلتيفيكرتلاماعلايأرلاَبولقتوك.ايكرت
حبصتنألبقاهبيطختدقفيتلاةليمجلاةليضفويناثلالصيفكلملل
دقل.تاعونملابةمتهملاوًادجةيبعشلاةايحلاةديرجيفترشنامدنعةكلم
فرطلاىلععقاولاباهرلارصقيفهمايأرخآيناثلالصيفكلملاىضق
ىلإرظنأانأوتاظحلتدرش.ةذفانلانمهارأيذلاعراشلااذهنميناثلا
زومت14راضحتسالواحأو،عراشلانمرخآلافرطلاىلعباحرلارصق

.يلقعيف1958
ىلعلطتاهنإيأ،اليفلانمةسكاعملاةهجلايفيمونةفرغعقت

تاوصأىلع2003لوألانيرشت16حابصينيعتحتف.روصنملاةهج
ةحوتفملايتذفاننمةيحورمتارئاطتيأر.ةشاشرةيقدنبتاقلطهبشت
نمو،قيلحتلابةرمتسمةيكيرمألاتارئاطلاتناك.اهرئاتسةجرفنملاو
.جيجضلاكلذعممونلاةعباتمليحتسملا

دومحموىفطصمناوريشونتدجو،نولاصلاىلإتبهذوتضهنامدنع
مهوةركبمةعاسيفروطفلاةلواطىلإنوسلجيكيفشترونلإونامثع
تارئاطلاحوارمتوصىلعتظقيتسايننأاوقدصيمل.ياشلانوبرشي
انأوءيشبرعشأملانأف؛ءانبلاهلزتهايذلاراجفنالاتوصىلعسيلو
."رعشأالعفدمرجفنااذإ"ىمسيمونبطغأ

ثيحنمرهظييذلاديشرلاقدنفءانبىلعةيخوراصفئاذقاوقلطأ
لوبلايتغاةلواحم.ءانثألاكلتيفقدنفلايفًاميقمزتيوفلولوبناك.مانأ
يكيرمألادوجولادضةمواقمللةيلمعربكأتناكيخوراصموجهبزتيوفلو



تاوصأىلعينيعحتفأنألبقثدحامثدح.تقولاكلذىتح
.ةقيقدنيرشعبتايحورملا

ءاضعأنيبَعَمَجلفحيفةليللبقنامثعدومحموناوريشونناك
دومحمبهذ.ديشرلاقدنفيفزتيوفلولوبوقارعلايفمكحلاسلجم
لجأنملفحلاىلإةحاقولادودحىلإلصتيتلاهتحارصبفورعملانامثع
.هءاطخأوقارعلايفمكحلابولسأزتيوفلولحرشينأ

ةفرعملنويزفلتلاىلعنامثعدومحموىفطصمناوريشوننويعترّمست
،ةليللبقزتيوفلوعمهيفاناكيذلاناكملاىلعةلهذملاةيلمعلاجئاتن
تدأوءاروزلاةقيدحنمتقلطأخيراوصبةيلمعلاتمت.رابخأللاوعمتساو
اجندقوةيرزملاحبزتيوفلورهظو.ىحرجلاواياحضلانمريثكلاعوقوىلإ
نأتداكو،هلتقىلإتفدهيتلاةيلمعلا.ةيلمعلانمةرعشديقىلع
.ىرخألاقارعلاندمىلإهترايزجمانربريغيهلعجتساهفدهققحت

موجهلااهنمذفنيتلاءاروزلاةقيدحراوجىلإانررمدقفنحنامأ
.ايكرتىلإنيدئاعقيرطلايفانقلطناو،مويلاكلذيف

هانعمساملقنننأاندعودقل.ناغوضرأبيطلهحرشنامانيدلناك
.ايكرتيفنيلوؤسمللطبضلابدادغبيف

لصتا.ناغوضرأبيطعمًاصاخءاقلانبلط،ايكرتىلإانتدوعروف
ًادجةريصقةرتفدعب.كيلشترمعبتلصتاو،وصباظدينجبكيفشترونلإ
يناثلانيرشت6يفسيمخلامويانرظتنيهنإ.ةموكحلاسيئرنمربخلاءاج

.هبتكميفةرشابمراطفإلادعب2003
بتكميفناغوضرأبيطاهيفىرأيتلاىلوألاةرملايهكلتتناك

.ماعلبقلوغهللادبعًائنهمتبهذامدنعهتيأرنأذنمةموكحلاةسائر
لوأقارعلانعانتاعابطناحرشذخأ.ليللافصتنمىتحثدحتنانيقب
،فتاهلاىلعبجيملفثيدحلاةعتمبذخأودبيامىلعهنكلو.ةعاس
.انجورخىتحراظتنالاءارزومهنيبوهءاقلنورظتنملارطضاو

كارتألادونجلاباهذلةضراعملاىؤرلاليصفتلابةموكحلاسيئرلانحرش
نعهانثدح،ةبسانملاهذهبو.اهانعمسيتلاججحلاوصاخلكشبقارعلاىلإ
انحرشو،كوكرككلذيفامبقارعلالامشيفةيكرتلاتاكرشلاتانالعإةمحز
هلانلقنو.ةيداصتقالااهتوقبقارعلاىلإايكرتلخدتفيكةلثمألابهل
،ةيركسعلاتالذبلاباوتأتال":اهيلعديكأتلامتوانلتليقيتلاةرابعلا
."انعرذأذئنيحمكلحتفنلتاءاشنإلامزاولوةيئاذغلاداوملاوتاكرشلاباولاعت

:يتآلاهلتلقتاظحللاىدحإيف



ةيبلاغوةعرسبقارعلاىلإكارتأدونجلاسرإةركذمريرمتبمكرود"
ةدحتملاتايالولاىدلمكحلاصلًايسايسًاديصرلجسيناملربلانمةريبك
لامتحاكانهفرابنألاىلإًاكارتأًادونجمتلسرأاذإ،نكلو.مكبيجيفهنوعضت
اذهفتيباوتلابمهنولسرتسنيذلاكارتألادونجلاداعاذإ.ءادهشميدقتبريبك
مكحلاسلجمورميربلوبنأامبو.مكفقومجرحيو،برطضتايكرتلعجيس
يفيكيرمألاديصرلا؟ةرماغملاهذهةرورضامف،كلذنوديريالنييقارعلاو
لضفألانمف،نوديريالمهنأامبو.ةرماغمرمألاربتعياذهدعب،مكبيج
."قارعلاىلإدونجلالاسرإةيحالصاومدختستالأ

.قيلعتيأءادبإنودنمهابتنابناغوضرأبيطعمتسا
دومحمروتكدلاعمدادغبيفانمقأاننأهتربخأ،ءانثألاهذهيف

مهنأبنوفصويصخشةئامنمرثكأنمضتتةمئاقيفهمسادراولا؛نامثع
:نويباهرإويناتسدروكلالامعلابزحيفءاضعأ

ةدحتملاتايالولاكوكشريثيمسالااذه،ةموكحلاسيئريديس"
الوً،ادجفورعممساهنإ.ةدحتملاممألالثمةيلودتاسسؤموةيكيرمألا

يأنمدروكلاوأقارعلالوحًاباتكمتيرتشااذإ.تارباخملاريراقتلةرورض
ةداقدحأهنإ.نامثعدومحمهنمنوفرعتسفكرويوينوأندنليفةبتكم
دقنكيمل،تقولاكلذيف.تاينيتسلاعلطمذنمةيقارعلاةيدروكلاةكرحلا
."يناتسدروكلالامعلابزحّدجدلو

،لوضفلاوةشهدلاريباعتههجوىلعوناغوضرأبيطعمتسانأدعب
."؟كلذكسيلأيدروكيموقهنكلو":لأس

نويموقامإانهسانلا.طسوألاقرشلاوهاذه،نكلو.ديكأتلاب،معن"
ريغوأنويمالسإوأنويعويشوأنويكارتشاوأ،كارتأوأ،برعوأ،دروك
يناتسدروكلالامعلابزحنمسيل.يموقهنأركنينمكانهسيلو.كلذ
."..ً.ايباهرإسيلو

صاخلكشبو؛هانلقامىلإًاديجىغصأةموكحلاسيئرنأتظحال
.ةيدروكلاةقطنملاوقارعللدعاولايداصتقالانوزخملالوحيثيدحل

تذختا:ةرقنأىلعةلبنقلاكرهظلادعبيلاتلامويلايفربخلالزن
اهحنميتلاةيحالصلامادختسامدعبًارارقناغوضرأبيطةسائربةموكحلا
!قارعلاىلإًادونجلسرتنلاهنإيأ.ناملربلااهايإ

للحأوةيكرتلا"CNN"ـلرشابملاثبلاويدوتسأيفتنك،ءاسم
لوؤسمىلعيتامولعمبتدمتعا":يلوقبيليلحتيوقأتنكامنيبو.رارقلا
يفةموكحلاسيئرةملكثببيليلحتعطق."سمألابهتيقتلاًادجعيفر



ةموكحلاسيئريهنينأدعبيليلحتبرمتسأستنك.هبزحهدعيراطفإ
مادختسامدعبًارارقتذختادقةموكحلانأةموكحلاسيئرركذ.هتملك
ةحرابلاتعمتسا":لاقو.قارعلاىلإدونجلاسرإباهلةحونمملاةيحالصلا
يفانلهنضححتفيقارعلا.قارعلانموتللاداعنييفحصنيقيدصل
."...كانهناكملكيفةيكرتلاةعاضبلا.انرظتنيو،داصتقالا

ةجيتنذختاقارعلاىلإدونجلاسرإمدعبةموكحلارارقنأدقتعأال
ةريخألاةرطقلاةباثمبوههانحرشامنأُدقتعأ.ةموكحلاسيئرلهانحرشام
،"قارعلارتفدتقلغأةرقنأ":ناونعتحت.هذاختاىلعًامزاعناكرارقيف
ةملاكمرثإةموكحلارارقءاج":يلاتلامويلايفلاكيدارةديرجترشن
دبعيكرتلاةيجراخلاريزوولوابنلوكيكيرمألاةيجراخلاريزونيبةيفتاه
كانهنكلو،ةيركسعلاايكرتةمهاسمبلطهنإلوابلاقو.لوغهللا
:ةرابعربخلايفتءاجو."دونجلالاسرإضرعبحسبلطو،ةديدعلكاشم
مدعو.كارتألادونجلاضفريتقؤملامكحلاسلجمنإلوابلاقدقو"
."ءيشلكىلعًاركش.عيمجلللضفأنوكيسكارتألادونجلاباهذ

نيرشتيفقارعلاىلإكارتألادونجلاباهذمدعّنإ،ةقيقحلايف
.عيمجلللضفأ2003يناثلاولوألا

هلعجامم؛رمألااذهباوصبهكوكشىلعظفاحزتيوفلولوبنكلو
يف2010ناريزح12يفيلعلاؤسحرطنمهسفنعنمعيطتسيال
قارعلاىلإًادونجايكرتتلسرأولًافلتخمءيشلكنوكينلأ":لوبنطسا
."؟مايألاكلتيف

تايالولاةسايسيفًاسيئرًارودَبعلزتيوفلولوبلثملجرلنكميال
تفتليله،ىرت.ةيصخشةبساحمىرجأدقنوكيالأقارعلاوحنةدحتملا
:لوقيو،تاشالفلاوءاوضألانعةدعتبملاهتايحيف2010ماعيفءارولاىلإ
؟"انهانأطخأنحن"

.يلوضفريثيامرثكأاذهناك
دقنلاهبشيامفيتانغإليشيموةيكمناعنكلثمصاخشأبتكدقل

؟هتيحاننمزتيوفلولوبركفياذامب.يتاذلا
يفترجفنايتلا"ةيبرعلاةروثلا"دعبحاترادقزتيوفلولوبنأودبي

ةيروسلوصحو،2011ماعرصميفمهألاو،2010ماعرخاوأيفسنوت
يفلوقي.2011لوليأيفيفاذقلاطوقسو،ةيبرعلاةروثلانماهبيصنىلع
:تيرتسلووةديرج

يفلماشلارامدلاةحلسأنوزخمعوضوميفانأطخأاننأروهظدعب"



مهنأاذهنمأوسألاو،فسألاعمشوبسيئرلاضعبلامجاه،قارعلا
مساىلعءادوسةعقبانعضو"اننأنورخآىعداو.بذكلابهومهتا
نوجرخيةيروسيفبرعلانمفالآلاتارشع.يثبعهلكاذه."ةيطارقميدلا
املجأنمسيلوةيطارقميدلالجأنمرطخللمهحاورأنيضرعممويلا
)2011لوليأ9(."ندالنبهبمهدعو

تسدعب2009ماعيفهيأرام،نكلو.2011ماعهباوجىطعأ
؟هتفيظوهكرتنمتاونسعبرأو،برحلانمتاونس

؟أطخقارعلابرحتناكله
؟بكترانيأف،أطخبكترادقناكاذإ
تفاختوصبو،دراشلاهرظنبزتيوفلولوبقرطأ،اذهيلاؤسءازإ

.تاذلاةبساحمنمتاونسربعهيلإلصوتدقنوكينأنكميامبىضفأ
:ءاطخأةثالثدَّدع

دقو.ةيادبلاذنمنييقارعللةطلسلالقنمدعوهيساسألاانؤطخ"
ةمواقمةوقًاديجبسحنملو.ًالتحمًامكاحهرابتعابرومألارميربدسفأ
."!طقاسماظن

ةسكاعمتءاجيتلاةيكيرمألاةسايسلاةجيتنناكءاطخألاهذهلوأ
برقأيفنييقارعلاىلإةطلسلالقنلًاديؤمزتيوفلوناك.زتيوفلوةبغرل
ًايوقهعضوناكو،قارعلابرحليفاقثلاءاّنبلاوههنإ،ةقيقحلايف.ةصرف
يفءيشلكوأاكيرمألكسيلهنكلو،عافدلاريزوبئانهتفصبًادج
ًائيسزيشناس)لارنجلا(ناك":لاق.شيجلاداقتنابرمتساهنأعم.اكيرمأ
تفلتخاللبقنمساورتبءاجول.دليفسمارىلعساورتبتحرتقاً.ادج
شوبعطتسيمل":ًالئاقفاضأف،شوبسيئرلاداقتنانعَناوتيملو."رومألا
."هقيرفةرادإبًافعضرهظأ.قسنملكشبلمعلاوهقيرفعمج

صخشبلجاذهقوفو،قارعلالالتحاو،نييقارعللةطلسلالقنمدع
،لالتحالاةرادإسأرىلعهعضوو–دليفسماررايخناك–رميربلوبلثم
ً.اديجطقاسماظنةمواقمةوقباسحمدعو

ةدحتملاتايالولااهتبكترايتلا"ةيساسألاءاطخألا"هذهتلجسًاضيأانأ
نكلو.2003ماعدعبقارعلاىلإةرركتملايتارايزلالخنمينهذيف
يف.قارعلاةلوداودجوأامدنعزيلكنإلاًاضيأاهبكتراهذهلةهباشم"ءاطخأ"
يتلاءاطخألابًاعئارًاسردمدقتقارعلايفزيلكنإلاءاطخأنإ،ةقيقحلا
.اهبنجتبجي

؟برحلالبقزيلكنإلابقلعتملاقارعلاخيراتتأرقله،لوب":تلق



."؟1920ةضافتنابملعتله
ملعيدلو.هتأرق":لاقو،ددرتنودنمباجيإلاىنعمبهسأرزه

."1920ةضافتناب
قارعلاسيسأتةيفيكفَرُعتملاذإيقارعلابعشلاةفرعمنكميال

قارعلاةفرعمليفكتّالأنكمياذهةفرعمنإىتحو.زيلكنإلاقارعو
.همهفو

.ًالصأنييكيرمألااذهِفكيملو
لضفألاف،زيلكنإلاقارعو،قارعلاسسأتفيكاوفرعتملاذإمكنكلو

رذجةسمالمينعتةرتفلاكلتةفرعمنإذإ.قارعلانعًايئاهناوثدحتتّالأ
.ايكرتيفةيدروكلاةيضقلا



نولواحتمكنإفةيسايسةدحوهومتنلعأوقارعلالوحًاطخمتمسراذإ"
قرشلاىلإرظنتروشآتناكًامئاد.ماعفالآةعبرأدتميخيراتدضناريطلا
يأيفةلقتسمةدحوانوكيملو.بونجلاىلإرظنتلبابو،لامشلاوبرغلاو
ً.ايجيردتاذهذَّفُنينأبجيو،امهعمجلجأنمنمزللةجاحةمث.تقو
."ةمأانوكيلبولسأيأامهيدلسيل

نيكمورفديفيد
WoodrowWilson"يناعدزتيوفلولوبنمةيكزتةلاسرىلعءانب

InternationalCenterforScholars"نوسليوزكرم"رصتخملاهمسابوأ"
.ةرتفهيفلمعألنطنشاوىلإ

بصنمنوتليماهيللغش.نوسليوزكرمريدمنوتليماهيلناك
دحاووهو،ةيسايقةدملباونلاسلجميفةيجراخلاتاقالعلاةنجلسيئر
ًايزاومًاسيئرلمعوً.امرتحااهرثكأوةيكيرمألاةسايسلاتايصخشمدقأنم
اهسسأيتلا"ةيقارعلالمعلاةعومجمل"ركيبسميجقبسألاةيجراخلاريزول



ركيبريرقتربتعي.قارعلابرحيفثحبلالجأنم2006ماعسرغنوكلا
،يكيرمألاماظنلالخادنمقارعلايفشوبةسايسلًادقندشألانوتليماه–
النوتليماهنمًاراثآلمحيوهو،امابوألةيقارعلاةسايسلاقيرطَةطيرخو
.اهوحمنكمي

ً.ايطارقميدنوتليماهيلناكً،ايروهمجزتيوفلولوبناكامردقب
يلربتعيامردقب،قارعلابرحلًايفاقثءاّنبزتيوفلولوبربتعيامردقبو
.ةرامعلاهذهككفمنوتليماه

عبرأكانهتناك1999ماعيمساىلعناصخشلاناذهقفتاامدنع
ينحنم.رخآللداضملاهعقومامهنملكذختاو،قارعلابرحءدبلتاونس
يتوطختوطخو،نوتليماهقفاوو،نوسليوزكرملوخدلةيكزتزتيوفلولوب
.1999ماععيبريفتاساردللنطنشاوزكارممهأدحأىلإىلوألا

زكرماهردصييتلاةيلصفلا"TheWilsonQuarterly"ةلجمسكعت
ةيلصفلاةلجملاهذهْتأدب.زكرملااذهليفاقثلاويميداكألاىوتسملانوسليو
،ساهلوكميرو،ننيك.فجروجو،واتسور.وتلاوعيقاوتةلماحاهتايح
،كيادبوأنوجو،يكسدوربفيزوجو،اسولساغرافويرامو،ستنوفسولراكو
اهتعباتمبتررمتساو،ةيلصفلانوسليوةلجميفتبتكًاضيأانأ.ترمتساو
نوسليوةيلصفنإ،ةقيقحلايف.ةيكيرمألاةدحتملاتايالولايترداغمدعب
يففلتخميفاقثنوزخمدوجوىلإرظنلاتفلتيتلاتاروشنملانمةدحاو
لضفب.طقهذهاهتيصوصخدقفتملو،ايكرتنمىتحةدحتملاتايالولا
ىلعطوطخ":ةنونعملاهتلاقمنمنديان.س.فتفشتكاةلجملاهذه
.2007ءاتشددعيفقارعلالوانتتيتلاو"لامرلا

نم.قارعلاليكشتلوحةيزيلكنإلابرشناملكتأرقيننأدقتعأ
ةريثكةعتممةغلبةدقعمةيخيراتةلحرمرصتخيحجانٍصنداجيإبعصلا
بتاكلانأرمألاببيرغلا.صنلااذهكيظفللابعالتلابةاطغمو،سانجلا
قرشلالوانتيملو،ميدقلانانويلاخيراتبصتخموخيراتلايفروسيفورب
.ةلاقملاهذهريغبطسوألا

عارصلالخنمةيلاحلاقارعلاةطيرخروهظةصقنديانيوري
نيبطئارخبرح":رخآريبعتبوأ،ةطيرخلاطوطخىلعزيلكنإلانيلوؤسملا
."زيلكنإلا

:يتآلاوحنلاىلعهتصقأدبي
جاتنإلًانفيوجلاريوصتلاىلوألاةيملاعلابرحلالعجتنألبق"

تناك.ةروصىلإرظنلاكًالهسلماكلكشبةمأىلإرظنلانكيمل،طئارخلا



اممربكألايخةوقىلإتجاتحايتلالودلاًادجةليلقو.لايخلاجاتنةمألا
،جيلخلاقيرطىلعةطحمنوينامثعلاكارتألاهآر.قارعلااهيلإجاتحا
.وحنلااذهىلعًاضيأنوينودقملاومورلاهروصتو.دنهلاقيرطىلعيلاتلابو
دعبناجارتامورروطاربمإهعبتو،دنهلاةلحريفريبكلاردنكسإلاقلطنا

.جيلخلاىلإامهلوصودعبةدوعللارطضاامهنكلو.م117ماعةنس450
...امهدعبنمابهذامهريغنكلو

نيأفرعيوهف.رصاعملاتقولايفناجارتوأردنكسإلااوروصت،نآلا
دنهلا.هريدينأهيلعوقارعلانمريبكمسقىلعهديعضوو،دنهلاعقت
فيرخيف.اهنمًاءزجهرابتعابهترادإكشوىلعيهو،ايناطيربلةعبات

يدنهلااهشيجايناطيربتلزـنأىلوألاةيملاعلابرحللىلوألامايألايف،1914
ةّينبيدنجفلأنوسمخلاتأيمل.قارعلابونججيلخلائطاشىلع
ًابابهرابتعابدلبلااذهمادختسانودةلوليحلاوههودارأامف؛دلبلالالتحا
مل،ىرخأةهجنم.اهئافلحىتحوأايناطيربءادعألبقنمدنهللًايفلخ
ً.امساهيلعدنهلاتقلطأ.ةطيرخلاىلعمساىتحقارعللنكي

دنهلاةموكحتضفرو.تيرتسغنينواد10يفماكحلالخدتذئنيح
يهمسرتنأتدارأ.ةطيرخلاَمْسَريتاذلامكحلاتاذةرمعتُسملاةيناطيربلا
،قارعلاةطيرخدنهلاةموكحتمسرو.عارصلاأدبيببسلااذهلو،ةطيرخلا
قارعلانإ،ببسلااذهل.طيسبلكشبدنهلاترّكفً.اضيأندنلاهتمسرو
ةطساوباهتيؤردنهلاضرفت.ريبكلكشبندنلترّكف.اهيلإةبسنلابريغص
نكلو؛ندنلبسكت،ةجيتنلاب.ةطيرخمسرباهتيؤرضرفتفندنلامأ،اهشيج
."...بسكتنألبقمسرتطئارخةدع

ةصقلالخنمعيمجلالبقنوسليودلونرأىلإفرعتلانمدبال
.نديان

ةمهمبلجرفُلك،1914ماعيناطيربلادنهلاشيجءاجامدنع"
دلونرأ)"ريس"مثً،اديقعحبصأ(بيقنلاوهلجرلااذهناك.ةطيرخلا
ممألا"نويناطيربلاهيمسيامبًابجعمناك،دودحملاهسدحب...نوسليو
نيذلاكارتألابو،خيسلاواخروغلانمدنهلاشيجيوقتيتلا"ةبراحملا
نمعباننوسليوباجعإ.1914ماعىتحنورقةعبرألقارعلااومكح
عيطتسيله،نكلو.كارتألاىلعبلغتلادنهلاشيجعيطتسي،معن.هفوخ
ةفالخلاتيقب،1912ماعةينيصلاةيروطاربمإلاطوقسدعب؟مهلحملحينأ
هعممضتلب،هدحوقارعلامضتالتناك.ملاعلايفةزرابلالودلامدقأ
لبقو.جيلخلاتاليودرثكأوةيدوعسلاةيبرعلاةيبلاغوندرألاونانبلوةيروس



.رئازجلاوايبيلورصموناقلبلاةيبلاغمضتتناكًاديعبسيلخيرات
.جيلخلالامشدتمتةيضقأوأتاظفاحمثالثنعةرابعكارتألاقارع

،يدنكموهفمةيالولاموهفمّنإذإ؛تايالواهتيمستأطخبنوسليوعقيمل
لكشتذإ؛وحنلااذهىلعقارعلانكيمل.)يسنرفهنأاذهنمأوسألا(
هتاظفاحمنمةظفاحملكىمُستو،هتحاسمةيبلاغتاعقنتسملاوأءارحصلا
ةرصبلالكشت.لصوملاودادغبوةرصبلايهوةيزكرملااهتنيدممسابثالثلا
وهلامشلايفربكألامسقلاو،طسوألاثلثلادادغبو،يبونجلادلبلاثلث
دودحلكشتةيفرصتمةيروسيفمويلاةعقاولاروزلاريدتناك.لصوملا
.ةيبرغلالصوملا

ةقطنميفنادحتيامهنكلو،ثالثلاتاظفاحملانمتارفلاوةلجدرمي
ةقطنملابلطتتو.راوهألاةقطنمدنعًاليمنيثالثوةئامبجيلخلالامشعقت
يتلاةميدقلايرلاتاونقةيبلاغتفجدقو.مئادلكشبتاونقلارفح
نفسلانكتمل.نورقةعبسلبقلوغملااهبرخنأذنمًايقفأدلبلاعطقت
اهترارحةقطنميفةلجدةفضىلعتئشُنأيتلادادغبىلإلصتةريبكلا
لابجىتحةدتمملاةقطنملاالّكشيلاهلامشنارهنلادعابتيو،ماّمحلاةرارحك
ةديجليصاحميطعياليذلافاجلاناكملااذه.ةريزجلاىمستواينيمرأ
.برعلاودروكلالحّرللوه

"لهسلا/قارعلا"ةملك.ةفلتخملاقطانملاهذهىلعدحاوٌمساقلُطيمل
.لامشلايفةيلبجلاةقطنملاىلعقلُطيالوً،ايفارغجسيلويفارغبوطمسا
يفارغبوطريبعتًاضيأوهف"نيرهنلانيبامضرأ/Mesopotamia"ريبعتامأ
ةملك"Mesopotamia".برعلاطشوأةيلبجلاةقطنملاىلعقلطيال
فرعيناكدقف.ةلوفطلاذنمةينانويلاتاملكلاِّبحبنوسليوزيمتو،ةينانوي
وهامةمثنكيملو،يتسنلهلارصعلاىلإدوعي"Mesopotamia"مسانأ
.قارعلايفيتسنله

ةقطنملاخيراتبدهشتسا،دعباميفهتاركذمنوسليوبتكامدنع
يفةراضحلوأَناكمداليملالبقثلاثلافلألايفةرصبلاتناك.ليوطلا
سسأدقف.م.ق2200ةنسامأ.ةيرموسلاةراضحلايهو؛نيدفارلاضرأ
نويروشآلانكس،كلذدعب.دلبلانميقابلامسقلاىلعمهتلودنويلبابلا
قطانملاهذهمكحدحأعطتسيمل.م.ق1800نمًارابتعالامشلايف
330-350نيبيهو،ةرتفلوطألسرفلامكح.ةليوطةرتفلةعمتجمثالثلا
اهلكنيرهنلانيبامضرأبكاسمإلااوعيطتسيملمورلانإىتح.م.ق
رطيس،يداليملاعباسلانرقلايفةقطنملاىلإمالسإلالوخددعب.ةعمتجم



.روشآاولخديملو،لبابورموسوسرافىلعنوملسملا
هتلعجاهنكلو.سرفلالعفامكقارعلاةيبرعلاةيسابعلاةرسألاتدّحو

ةديدجلبابتحبصأو،762ماعدادغبتسسأ.هنمربكأةعطقنمًاءزج
نييسابعلادونجلالضفأ.تارفلاوةلجددودحدعبامىلإاهتيمهأتدتما
ييرادإلضفأو.لايمألافالآدعبىلعىطسولاايسآباضهنماوءاج
نيمخضلااذوبيلاثمتةثرو؛ناغفألانيقباسلانييذوبلانماوناكنييسابعلا
؛ديشرلانوراهوهمهماكحلضفأو.2001ماعنابلاطامهترمدنيذللا
يفجحونييطنزيبلادضداهجلاىلإهشيجلسرأيذلاديحولايبرعلامكاحلا
...دادغبترهشيتلاةليلوةليلفلأةياكحلطبوهنوراه.هسفنماعلا

،رشعسداسلانرقلايف–نوينامثعلاكارتألا–ددجلانوحتافلاءاج
مهيدلةعيشنيملسميناريإلابونجلايفاودجو.هسفنيثالثلامسقلااولكشو
."سرفلاءاملع"مهامسأو،ءاملعلاةوقنوسليولبقت.نيملعتملاةمئألارحس
دجوو.نييلحملارئاشعلاءامعزوأةمئألاقيرطنعَبونجلاُكارتألامكح
ليمي.ةينسلاةيبلاغلابناجىلإً،ادوهيونيتتشمةعيشطسولايفكارتألا
ببسلااذهلو،ةيعيشلاناريإوحنسيلوريبكلايمالسإلاملاعلاوحنةنسلا
مدخو،ةقطنملاةرادإبةنسلايضارألاوّكالمدعاس.ةصلخممهتّيعََبتتناك
ىلعبئارضلاعمجبكارتألامتها،انهوً.اطابضونيفظوممهنمنوملعتملا
رثكألايهلامشلايفةيقابلاةقطنملاتناك.بونجلايفهولعفامسكع
نييماساوسيلمهنكلونوملسمءالؤهو،دروكلايهةيساسألاةعومجملاً.افلخت
نكميو.نييديملامهدادجأدافحأنمدروكلاناسرفلانوكينأنكمي.برعلاك
بحولالقتسالابمهقلعتببسوهاذهنأدقتعادقنوسليونوكينأ
طاقنضعبيفنويحيسملاناك.ليثمهلُريمليذلامهرقفوةعيبطلا
.قيضلابنورعشيلامشلا

ةعونتملادنهلانممداقلاوهو،ةلاحلاهذهبيرختبنوسليوبغريمل
قشيسناك.ةيناطيربطقفةرصبلالعجينأدارأ.اهقارعأواهنايدأواهئارمأب
لدبةيناطيربمكاحمسسؤيو،بئارضلاعمجيو،تاونقلاّفظنيو،قرطلا
."؟كلذكةرصبلانوكتالَِملو.ةيناطيربلادنهللامروبتناك.ةيمالسإلامكاحملا

دلونرأريسلانيعتناك،ىلوألاةيملاعلابرحللىلوألاتاونسلايف
ءاقبىلعضارتعاهيدلنكيملو.طقفةرصبلاةظفاحمىلعنوسليو
ةيموكحةنجلتمسر.كارتألانيينامثعلاديبلصوملاودادغبيتظفاحم
امتكرتو،ارتلكنإلةرصبلامضتةطيرخنسنبيدسيرومريسلاةسائرب
.كارتأللقارعلانمىقبت



،قارعلاةطيرخترّيغتو،ىلوألاةيملاعلابرحلادعبطئارخلاترّيغت
هتصقبنديانرمتسا.عيمجلاىلعًامدقتمسكياسكرامريسلامسازربو
.ناكميأيففداُصينأنكمياللكشبةيركفلاسكياسةينبًاروصم
قرشللةنولملااهترظنوةيزيلكنإلاةيرامعتسالاةينهذلاريوصتلااذهضرعي
:طسوألاقرشلاو

يلاربيلةيجراخريزورخآ(يرغدراودإريسلاليحأ1916ماعيف"
تياويفةيجراخلانمطسوألاقرشلاةسايستلقتناو،)دعاقتلاىلإيزيلكنإ
مقرلافلخةعقاولاضرألاقوفًايئاوشعةأشنملاةينبألاةعومجمىلإلوه
ةامسملاسيوكسأ.ـه.ـهةموكحلاسيئرلقتناثيحغننودعراشيف10
دلونرأسكعىلعنيفقثمبروبوسندراغءالزنناك.بروبوسندراغ
ظفاحملابئانلاوهقارعللةطيرخمسرنملوأ.يرغدراودإونوسليو
ةراثإةجردىلإ–ةريقفتالحرَبتكبتكيذلاسكياسكرامريسلا
.طسوألاقرشلالوح–بارغتسالا

ىلإمهمسقو.نوسليودلونرأسكعىلعكارتألاسكياسكرامبحيمل
اوناكو،1908ماعىتحءامدقلاكارتألامكح."بابش"و"ءامدق":نيمسق
ةيسورفلاىنبتيقرعىلإمهئامتنابةميدقلاروصعلايفسرفلانوهبشي
نيذلابابشلاكارتألانكلو.قحلاعمفوقولاوحالسلامادختساةراهمو
اوناكدقف."ةفاقثلايعونم"اوناكيموكحبالقنابةفالخلاىلعاورطيس
كلذكو،ةفاقثلايعونممهتيبلاغبمورلاناك.ةعونتمةفاقثبنييطسوأقرش
امكو.شهدملكشبطالتخالانعنيديعباوناكدقفدوهيلاامأ.نمرألا
ةجردىلإًانيجهاوناكدقل.دوهيلالوحةيرظنسكياسىدلتناك،ىرنس
ربتعا.مهتايموقتفلتخاامهمةعونتملامهميقةرادإناكمإلابنكيملهنأ
اورظنا":لاقو.ةفالخلااوحلصينأنكميالو،ةفاقثلايعونمكارتألاسكياس
لمعنوعيطتسيالفيكمكنيعأباودهاشو،1908بالقنادعبمهلجسىلإ
."اذه

وهفً.اضيأكارتألانعًاليدبمهرابتعاببرعلابحيملسكياسنكلو
:يتآلاوحنلاىلع1904ماعرداصلامالسإلارادهباتكيفمهفصي

ببسبىضرممهو...ثبخوةغالبمهيدلو،ءانبجونوركاممهنإ"
دلولثمنوحقووفالجأنويورقمهنأامك.ةليوطتاونسلئيسلامهشيع
ًامالكنوملكتيمهنأولامكرعشلانوقلي،هفرقلكبًاخفتنمًانيطقيهبشي
نوهجاويالمهنأاملاطفرطتبحاورألاقاهزإودرمتللنوزهاجمهو..ً.ايداع
...قطنمنودنمولبخوبصعتبنييبوروألانمنوزئمشيوً،ارطخوًادرمت



هيلإتفتليامدنعو،رفاكهنإهلًالئاقيبنجألاهجويفمهدحأخرصيو
."يفتخيوحيرللهيقاسقلطي

لخبأمهنمدجتنأبعصلانم":ءارحصلايفودبلالوحبتكيو
."ةيشحورثكأوًاعابطأوسأوءالؤهنم

ناك.كارتألانملضفأفيرلاوندملابرعنإ،اذهنممغرلاىلع
نيموعدماونوكينأطرشقارعللبرعماكحبريكفتلاىلعًاقفاومسكياس
وأةنسنيلقتسمبرعماكحبلبقيالهنكلو.اهتنميهتحتوارتلكنإنم
ىلع(دروكلاكلذكو،مكحلاىلعنيرداقريغبرعلاربتعيهنأل؛ةعيش
دوجوبةعانقىلعسكياسناك.)هيأربرثكأنوقوثوممهف،اذهنممغرلا
اذإاميفمهبقوثولانكمي،نكيامهم(دروكلانيبنيديجناسرفوةامر
ىلعةظفاحمللسكياسططخ،ببسلااذهل.)نييديملانممهنألةوشراوطُْعأ
.ىمدلقارعلايقابميلستوةرصبلا

زيلكنإلاناك.هقبسيذلاماعلاو1916ماعتاروطتيفهاؤرترولبت
ةيروسونيطسلفوةيبرعلاةريزجلايفةيكرتلايضارألاىلعموجهللنوططخي
نلةقطنملاهذهيفبرعلانأفورعملانمناكو.ولوبيبلاغةكرعمذنم
طابضلالثممهلثم؛يكرتلاشيجلايفًاطابضبرعلاضعبناك.مهودعاسي
مهفصوامكمهفءارحصلاقامعأيفنيديعبلاودبلانكلو.ةنسلانييقارعلا
تاواتإلانوضرفيو،ةليوطةرتفذنمكارتألابنوشرحتياوناك.سكياسكرام
–برعلافارشأدحأبُِّصناذإ.ةنيدملايفةسدقملانكامألاجاجحىلع
نأمهنكمي...ءالؤهمدختسينأهنكميفً،اكلم–كئلوأنمنوكينلو
كلملانوكينأبجي.مالسإلامساب)ةاتفلاايكرت(ةفالخلايبصاغاومجاهي
...)بلقلانمًابيرق(وًايقيقحًايبرعديدجلا

ةلالسنمهنإ.)يلعنبنيسحلا(اذهكًاكلمزيلكنإلادجودقو
زيلكنإلانيبتاثحابملا.ةنيدملاوةكميفةسدقملانكامألافيرشو،لوسرلا
،ندرألاونيطسلفلبقتسمتددحدعباميفهئانبأعمو،نيسحفيرشلاو
قارعلاريصمتددح،هسفنتقولايفو.ةيدوعسلاةيبرعلادعباميفو
."ةعونمةفاقثيوذ"سكياسمهيمسينيذلانمو،نيضماغاوناكً.اضيأ
نأنوديريالزيلكنإلاو،قارعلاديرينيسحً:امامتنيحضاونيرمأةمثنكلو
الهنأفرعيهنإيأ،هديريامفرعيالفبروبوسندراغامأ.هذخأي
نيدفارلانيبامضرأنأزيلكنإلانلعأ...نيسحلجأنمقارعلاديري
هيدلتسيل"نيسح"نأبملعىلعاوناك.صاخيرادإماظنىلإجاتحت
كارتألاجارخإعطتسيملهنإ.ةرصبلانممهجارخإنمهنكمتيتلاةوقلا



.ةنيدملانم
لثمملا.ارتلكنإةفيلحاسنرف؟صاخماظنةرابعفلخنمكييذلاام

يسنرفلاهريظنعملصاوتىلعسكياسكرامبروبوسندراغليمسرلاريغ
هعموكيببلج،1916ماعتايادبيفايقتلاامدنع.وكيبجروجاوسنارف
ةامسملاةيقافتالاىلإةثالثلالصوتو.غولويلابسيرومايسوريفاسنرفريفس
لصحتسو،ةفالخلاةلودءافلحلاككفيس؛ةطيسبةيقافتالا.وكيب–سكياس
ىلعايلاطيإلصحتاميف،ةعلققنشتيهواهيلإبرقألاةبجولاىلعايسور
ذخأيس.ىربكلاءازجألابزيلكنإلاونويسنرفلاىظحيو،اهنمةبيرقةعطق
،ةنراوملانييحيسملاةيامحمسابهيفاولخدتاملاطيذلانانبلنويسنرفلا
...ةرصبلازيلكنإلاذخأيسو

ندملاضعبمضييذلاةيروسطسوبرعلاىلعسكياسضرع
اسنرفتضغاذإالإةقطنملاهذهةرادإمهنكميالبرعلانكلو.ةأفاكمك
ىلعبحسنيهسفنرمألا.اسنرفلتحنمةعطقةيروسنأل؛مهنعفرطلا
.كلذبارتلكنإمهلتحمساذإمهنوؤشةرادإمهنكميثيح؛دادغببرع
اذهنكلو؛ضيوعتلانمعونكارتلكنإةفيلحاسنرفللصوملاءاضقحنمُيس
.اهيفةيركسعتايرودجارخإبةيناطيربلادنهلاةبغرمدعةجيتنضيوعتلا
نوعراصينييسنرفلاعدنلوأ،دروكلانويسنرفلاعراصينألسكياسططخ
اذكهو.نولشافمهنأىلعنوجرخيسفناتسدروكنوؤشتبلقنااذإو،دروكلا
.رثكأايكرتفعضتس

سكعتمل.ةيرادإنوسليوةطيرخنكلو،ةيسامولبدسكياسةطيرخ
يف.ندملاكلتيفشيعييذلابعشلايأ؛ماعلايأرلاةبغرناتطيرخلا
نملبُقتنأنكمملانميتلاةطيرخلا.ناتيرسنيتطيرخلاّنإ،ةقيقحلا
ىلعتقويأيفناملربلاالخديملنيبتاكنمتءاجةيسايسلاةيحانلا
.ليبةصاخو،ليبدورتريجو،سنارول.إ.تامهو؛سكياسونوسليوسكع
لضفبو،برحلاةياهنيفًاليلقيركسعلاعضولاريغتدنعامهظححتفيس
."سكياسكرامريسلاىلعازنولفنألاضرمءاضق

ركبملاهتومببسب"طئارخلاجاتنإ"نمسكياسكرامريسلابحسنا
رهتشايذلاسنارول.إ.توليبدورتريجةحاسلاىلعرهظو،ئجافملاو
امهالكو.برعلابنابجعمامهالك."برعلاسنارول"يكيرمألامليفلالضفب
ليبدورتريجتناك.طسوألاقرشلايفةكلممسيسأتببرعلاقحبنادقتعي
.قارعلاةدالوبامهنيبةمساحلايه

نكلو.هتراشتسمو،نوسليودلونرأرمأبلمعتليبدورتريجتناك



معدلازيلكنإلامدقيلليبدورتريجتعسً.امامتناتسكاعتمامهيتيؤر
ترجفنايتلاةضافتنالارثإو.يبرعمكحلقارعلاَكُرتييكلبرعللةدعاسملاو
،ندنليفنوسليودلونرأةناكمطوقسةرتفيفو،زيلكنإلادضقارعلايف
.قارعلاةدالوبليبدورتريجتمهاس

:يتآلاوحنلاىلعليبدورتريجلوحنديانةصقنمريخألامسقلا
.إ.تونوسليودلونرأنأتبثتةأرمامهمامأبرعلانودرمتملادجو"

.ليبدورتريجةيزيلكنإلاةيرادإلاوةبتاكلااهنإ.طئارخلاادعأدقسنارول
.اهنمفاختتناكيتلافلوواينيجرفمهنمً.اديجاهنوفرعياهورصاعم
كنأدقتعأ؟نآلاتنأنيأ":يتآلاقارعلايفلوجتقيدصلفلووتبتك
لوطأً،ادجليوطفنأليبةديسلاىدل..؟كلذكسيلأ،ليبدورتريجعم
سانلارعشيو،اهعباصأىلععيمجلابّعلت،ةرهاميهو،نيدربألبجنم
."امدحىلإمهزجعباهمامأ

،نكلو.نيدربألبجنمةمقيأنمًاخومشرثكأليبدورتريجتناك
بلألالابجةلسلستقلستدقف؛ةفيخماهلعجياماهلوطواهتينبتسيل
لاق...اهتهجاومعطتسيملسكياسىتح.اهنماهمساتذخأو،ارسيوسيف
،ةأرملاولجرلانيبجزمتو،كرولابوعل،ردصلاةحطسم":ليبنعسكياس
هلكاذهنكلو،يأرلااذهبنوريثكهكراشيو."مالكللةلقانوةراثرثيهو
ةداميفىلوألاةجردلاىلعتلصحيتلاىلوألاةأرملاتناك.ريثأتهلسيل
،سيرومميلوهروكيدممصتيبيفتعرعرتو،دروفسكأةعماجيفخيراتلا
.ةيناطيربلاةيئايميكلاةعانصلالاجرربكأدحأةديفحيهو

ريثتنأنودنم؛ربكأةيرحبةيمالسإلادالبلايفكرحتتليبتناك
ملو،سكياسسكعىلعنييلحملاةداقلاتلباقو.لاجرلااهريثييتلاكوكشلا
.ىرخأتاموكحلوأندنللتاحرتقممدقت

،سناروللنيعباتلابرعلانيتلفنملالهاجتتملنوسليوسكعىلعيهو
ةفاقثلايعونمهركتنكتملو.مهريدقتيفغلابتملسنارولسكعىلعو
...مهبةبجعمتناكلب،برعلاو

دقف...قارعلايفةمألاهبشيامليكشتدارأسنارولنأليبتكردأ
ةكلممنععفاديأدبمث،برعللكلاممثالثسيسأتةركفسنارولحرط
.همعدتنأبليبمهلألوحتلااذه.لصومللنييناطيربلاذخأدعبةدحاو
حرطامكدحاوكلمبرعلايفكينل.دودحومساىلإةجاحبةكلمملا
شيعينملبقينأو،كلمهمكحيقارعكانهنوكينأبجي.سنارول
.كلملااذهبكانه



ةلوؤسمنوسليواهنيعدقل.ةركفلاهذهلقالطناةطقنليبىدلتناك
قارعلاتناك.يقارعلاينطولافحتملاتسسأيتلايهو،ةميدقلاراثآلانع
يأربفحتملااذهنأل،نطولالبقينطوفحتماهيفسسؤيةلودلوأ
فحتملانوكينأبجي.يضاملالّجبيهنوكزواجتينأبجيليبدورتريج
نوكينألبً،اقوذتميلاثملافحتملارئازنوكيالأبجيو.لبقتسمللًامهلم
ينعتامكو...نيملاحاونوكينألب،ءاملعفحتملاوفظومنوكيالأوً،انطاوم
هنأل(سناروللةيكيسالكلاراثآلاينعتالامكو،نوسليولةينيتاللاوةينانويلا
يه.ندملاةيقبولبابيفلالتلاهئبختامليبلينعت،)ةقباسلاهتنهمكرت
."...فلوولثمةرثؤمنوكتسو.نورخآلااهنعذخأيسو،عدبتس

يبرعلادرمتلاىدوأ.زيلكنإلادضبرعلاضفتنا،1920ناريزحيف
،نوسليوب"1920ةروث"مسابقارعلاخيراتلخدو،رهشأةتسرمتسايذلا
دودحسكوكريسلامسريسو.سكوكيسريبريسلا"هملعم"هلحملحو
تسلجأ.رمحألاملقلابقارعلاةطيرخىلإةفاضإةيدوعسلاوتيوكلاةطيرخ
،اهطوطختمسرةرظانملالخقارعلاشرعىلعلصيفكلملاليبدورتريج
:ندياننمقارعلاةدالومويةصقىلععّلطنل.سكوكةياعربرمألاققحتو

ةدعاسملا...سكوكيسريبريسلارمأتحتلمعتيتلاليبفده"
لمعبّعصام.لصيفىلعةقفاوملالجأنماذهو؛يبعشءاتفتساءارجإب
زيلكنإلالازام.ةطلسلانييقارعلاحنمليمسرقيرطداجيإمدعوهليب
ليبتناكامًاريثك،ببسلااذهل.دنهلانمءزجهنأكودلبلانوريدي
ءاجامدنعو.دوعولامهلمدقتو،ءاشعلاىلعاهتيبيفنييقارعلافيضتست
ىلإهوقفارو،هلًامعدنورخآلاوليبتقّسن1921ماعةنيدملانملصيف
...دلبلانمهرازناكملك

نمًالدبو.ةفلتخمةقيرطبدلبلاىلعزيلكنإلانميه،اذهدعبو
ةئامسمخةفاسمىلعتارئاطللجرادماوأشنأ،تاحاولاوئناوملابكاسمإلا
تاوقلاتارئاطنمةعومجمفصقّنإذإ.وجلانمدلبلااوبقارو،ليم
ً.اضيأريثكبةفلكلقأوريثكبىوقأنوكيسلفاوقلاوىرقلاةيكلملاةيوجلا

:يضاملاعوبسألايفةيضقبرغأ،اهدلاولليبتبتك،1924زومتيف
نمبرحلا.شهدملكشبترثأت...ةيكلملاةيوجلاتاوقللضرعةمثناك
اهقفاولكانهنوسليودلونرأناكول.هنمةيامحالوبيهررمأوجلا
ةيسنرفلاءامسلايفبرحلاءانثأ)همساادغاذكه(دلونرأريسلاتام.يأرلا
سنارولبتكً.اماعرشعةسمخلبقليبتتامو.ةيوجلاكراعملاىدحإيف
ولىتح؛ًاليمجًالمعقارعلاةلودنوكتس:)عوجفملادورتريجدلاول(



."تاونسعضبترمتسا
)1922-1916(اهّومنوقارعلاروذبزيلكنإلااهيفعرزيتلاةرتفلالالخ

لخد.ندنليفءارزولاةسائردعقمىلعسلجيجروجديولديفيدناك
عراشنم10مقرلايفنكسيلاربيلءارزوسيئررخآ–جروجديول
نوتسدالغمايلوناك،اذكهو.ايكرتلًايداعمهرابتعابخيراتلا–غنينواد
ةكلمملاةموكحسيئررشععساتلانرقلايفةميظعلاةيلاربيللاةيصخشلا
ًامهمًارودايكرتلنوتسدالغءادعبعل.ةدملوطأوتارتفعبرألةدحتملا
تومنامرفلعلو.ايناملأوحناههجوتو،ارتلكنإنعةينامثعلاايكرتداعتباب
نرقلانمريخألاعبرلايفيأ؛تقولاكلذيفَبِتُكدقةينامثعلاةنطلسلا
مجانلايجألاربعةينامثعلاايكرتلنييلاربيللاءادعببسلعل.رشععساتلا
يهةيروتاتكيدلا."ةيقرشلاةيروتاتكيدلا"ةلودللًايلجتاهايإمهرابتعانع
.نويلاربيللاهلمتحينأنكمياليذلاماظنلا

دعقمىلعنييلاربيلللثممرخآ)1945-1863(جروجديولديفيدل
ناك.ةبيرغتايصوصخ"سمشلااهنعبيغتاليتلاةيروطاربمإلا"ةطلس
ملو،غنينوادعراشنم10مقرلادعقمىلعسلجيذلاديحولاوًايليجنإ
فرعت.ةيزليومألاهتغلوً،ايزليوجروجديولناك.مألاهتغلةيزيلكنإلانكت
ةيلكةديمعتناكامدنعناليمكامتيرغرامةيدنكلاىلإجروجديولديفح
ةيجراخلاريزوةفيضمتناك.دروفسكأةعماجيفةريهشلاينوتنأتناس
فرعأتنك.دروفسكأىلإ2010رايأ1يفهتبحصبتبهذامدنعيكرتلا
اهباتكلالخنمةثلاثلاةيفلألاعلطمذنمطقفمسالابناليمكامتيرغرام
.ىلوألاةيملاعلابرحلاةياهننعثدحتييذلا"1919سيراب"عئارلا

يفةقاعملاهتدالووعنطصملاقارعلانعناليمكامتيرغرامثدحتتو
:ةتفاللارطسألاهذه

:لوقي.ةقطنملاةرادإةقيرطلوحةداحىؤرنوسليوىدلتناك"
مكحتحتةدحاوةينباهرابتعابلصوملاودادغبوةرصبلالوانتبجي
.رخآىنعملمحتنأنكميةدحاوةينبةرابعنأبركفيمل.لعافيزيلكنإ
ملةيفارغجلاونيدلاوخيراتلاو،يقارعبعشكانهنكيمل،1919ماعيف
جيلخلاىلعلطتبونجلايفةرصبلاتناك.هتقرفلب،بعشلاعمجت
.ناريإوايكرتعمطباورلصومللو،ناريإعمةيوقطباوردادغبلو،دنهلاو

بسحباهنمةمأليكشتو،ثالثلاةينامثعلاتاظفاحملاهذهعمج
عمةنسوبلايملسمنمةلودءاشنإبلمألاهبشيةيبوروألاسيياقملا
ناقلبلايفثدحامكتاراضحلاوتايروطاربمإلاعارص.برصلاونييتاوركلا



كانهو،ةنسمهعبرو،ةعيشهناكسددعفصنناك.ةقيحسةوهىلإيدؤي
ماسقنالاريغرخآًاماسقناكانهنكلو.هيفىرخأتايلقأونويحيسمودوهي
)لصوملاةظفاحميفمهرثكأو(كانهنوشيعينيذلافصننإذإ؛ينيدلا
يهوً،ايبسنندملاتروطت.نويروشآوسرفودركرخآلافصنلاامنيب،برع
امنيدلالاجرةرطيسوةيرئاشعلامدلاةطبارنكلوً،اينيدوًايموقةطلتخم
ةيبرعةيموقلب،ةيقارعةيموقكانهنكتمل.فيرلايفنيتمئاقاتلاز
،ملاعلاتريغرهشأةتس–1919سيراب،ناليمكامتيرغرام(."...طقف
)367،368ص،2002ندنل،سواهنودنار

ليجمكىلعملعأهللاو،يليجىلعترثأيتلاتاروطتلاهذهلك
يتأيو.ىلوألاةيملاعلابرحلاتلتيتلاتاونسلاعضبيفتثدحرثؤتس
ةدالووةينامثعلاةيروطاربمإلارايهنا–مالسلاىهنأيذلامالسلا"باتك
كلتضرعتيتلابتكلاةمدقميفنيكمورفديفيدل"ديدجلاطسوألاقرشلا
...ةبيرغلاةينمزلاةحيرشلا

تابتكمىدحإيف"مالسلاىهنأيذلامالسلا"نيكمورفباتكُتدجو
يفيديبعقوامدنعو.ةدرابلابرحللةريخألامايألايفهتيرتشاو،كرويوين
تذخأ.ىرخأةرمهتيرتشاو،هتيرتشايننأُتيسن،ندنلتابتكمىدحإ
باتكلاهتيؤرو،هبتكمةفرغيلوخدروف.لازوأتوغروتلنيتخسنلاىدحإ
."هنمًاريبكًامسقتأرق.هنمةخسنيدل؟اذهأرقتله":يللاق،يديب
لوجتلاهتعاطتسامدعنمىكتشا.قافتالازوأتوغروتنيبوينيبناك
،هتبغرذفنأتنك."كسفنلهيرتشتباتكيأيلرتشا":لاقو،تابتكملاىلع
مأهلاهبلجأيتلابتكلاأرقيناكاذإاممدكأتلاعيطتسأنكأمليننكلو
.عوضوملااذهيفيكوكش"مالسلاىهنأيذلامالسلا"باتكلازأدقو.ال

،ىلوألاةيملاعلابرحلادعبامةلحرملوحباتكيأمتأرقاذإ
ةدالونأباهدافمةجيتنىلإنولصتسف،قارعلاةدالوةقيرطلوحمتثحبو
ةيزيلكنإتايصخشتاروصتنعثدحتتاهلكاهنكلو.ةبعصتناكقارعلا
.اهقيبطتوًادجةصاخ

ربكألاءزجلالثمهلثم؛لماكلابيزيلكنإزاجنإقارعلانأرهظدقل"
نمةلوديأنكلوً.اضيأزيلكنإلازاجنإنموهف؛مويلاطسوألاقرشلانم
قارعلاردقددحامكاهدودحمسرتواهردقددحيملطسوألاقرشلالود
نآيفنيرماغملاونيبوهوملازيلكنإلانمةعومجمديىلعهدودحتمسرو
KarlE.Meyer&ShareenBlairBrysac,Kingmakers,The(."...دحاو

InventionoftheModernMiddleEast,s.173(



كرامريسلاو،سنارولو،ليبدورتريجو،نوسليودلونرأبعلىلإةفاضإ
ِعْمَجيفًارودلشرشتنوتسنواهسأرىلعوندنلةموكحو،سكياس
مهفالتخانممغرلاىلع–قارعلاىمسمتحتثالثلاةينامثعلاتاظفاحملا
ريسلاوهمهملارخآلابعاللانأكشالف–بولسألاوريكفتلاةقيرطب
.)1937-1864(سكوكيسريب

دلونرأ1920ماعىربكلانيرهنلانيبامضرأةضافتناتّرسخامدنع"
مسارهرابتعابخيراتلالخدو.سكوكيسريبريسلاهلحمّلحهدعقمنوسليو
.طسوألاقرشلانمريبكمسقو،قارعلا؛مويلاقارعلاةطيرخ

.ةيدوعسلاةيبرعلاقرشريقعةنيدميفرمتؤمدِقُع،1922ماعيف
فرتعينأبدوعسنبايلبقتسملاةيبرعلاةريزجلاكلميسريبريسلاعنقأ
نيبدودحلامسروً،امئادلعفيامكليبدورتريجةحيصنبذخأو.قارعلاب
بسحبو.ةيدوعسلاةيبرعلادعباميفودغتسيتلادَْجنوتيوكلاوقارعلا
سكوكناكنوسكيددلوراهتيوكلايفيزيلكنإلايركسعلاقحلملاتاركذم
دودحلامسرو،ملقلاوةقرولاسكوكيسريبريسلاكسمأ.هدحودودحلاررقي
)Kingmakers,s.188,189(.دجنوقارعلانيب

بونجيفرمحألاهملقبسكوكيسريبريسلاهمسريذلاطخلاادغ
تيوكلاوقارعلانيبتامزألاىلوأ.تيوكلاوقارعلانيبةلكشمقارعلا
يقارعلاةلودلاسيئرنلعأدقف.1961ماعتيوكلالالقتسارثإترجفنا
تناكتيوكلانإ،ةقيقحلايف.ةرصبللةعباتتيوكلانأمساقميركلادبع
مساقميركلادبعرارقلوحتو.ينامثعلادهعلايفةرصبللةعباتةيفرصتم
تيوكللنيسحمادصلالتحاامأ.ةريصقةرتفلالخةيلودةمزأىلإاذه
.ةيلودبرحىلإىدأدقف1990ماعاهمضو

يتلاةقيرطلابةيروسبرغوقارعلانيبةليوطلادودحلاتمسُر
ةيقافتارثإلصوملاعضويفضومغمجن.ةيبونجلادودحلااهيفتمسُر
قرشللميسقتةيلمعلوأتناكيتلا1916ماعةيرسلاوكيبسكياس
1919ماعمالسللسيرابرمتؤمّنكلو،اسنرفلاهكرتببرغلاديىلعطسوألا
.ةيروسلاةيقارعلادودحلامسرلّهسو،ضومغلاددب

.وكيبسكياسةيقافتايفاسنرفلتناكنأدعبلصوملاارتلكنإتذخأ"
لأس.طسوألاقرشلاىلإتلصومث،ابوروألكاشمبثيداحألاتأدب
لاق.لصوملا:جروجديولباجأف،اسنرفنمارتلكنإبلاطمنعوصنميلك
)382ص،1919سيراب،ناليمكامتيرغرام(."...اهنوذخأتس:وصنميلك

ىلإتلصوو،قشمدتلتحانأدعبًاقرشةيسنرفلاتادحولاتهجتا



اولباقو،برغلاوحندادغبنمزيلكنإلاراسو.تارفلااهروبعدعبلامكوبلا
نويسنرفلاو،لامكوبلابرغىلإنوهجتيزيلكنإلاناك.تارفلادنعنييسنرفلا
دعباميفو،ةينامثعلاةفروأةظفاحملةعباتلامكوبلاتناك.اهبرغىلإ
.روزلاريدةيفرصتمنمًاءزجتحبصأ

لصوملاةظفاحموروزلاريدةيفرصتمنيبلصفتيتلادودحلاتمسُر
.ةيعيبطزجاوحيأنودنمو،ملقلابنيتينامثعلا

قارعلاترهظامدنعمسُرتملفايكرتعمقارعللةيلامشلادودحلاامأ
لامشوايكرتنيبدودحلامسرمدعةجيتنلصوملاةيضقترهظ.ةلودك
.قارعلانايكةدالوةظحلذنمةلكشملصوملاتلّكشو.قارعلا

مليروشآلارصعلاذنماهنكلو.قارعللةياهنلايفلصوملاتحنُم
برغلاوحنتفتلتًامئادتناكو،دادغبوحنيأ،بونجلاوحنتفتلت
رايدوبلحعميراجتٍثلثمفرطنينسلاربعترّوطكلذلو،لامشلاو
اهطباورنعتعُطق،ايكرتجراخاهلكةظفاحملادودحتكرتّاملو.ركب
.ةيداصتقالاوةيراجتلا

اذهىلعهتدالونكلو،هيلإلصوملامضةجيتنًاقارعقارعلاادغ
.ً"اقاعم"هتلعجوحنلا

.ةرصاعملاةيدروكلاةيضقلاةدالوىلإتّدأًاقاعمقارعلاةدالو



؛نيكسلادحكناطلسةبيهلابج
:نيأزجىلإملاعلالصفت
عساولانيدفارلالهسو،فرطنمةجرعتملاةرعولاناتسدروكلابج

.رخآلافرطلايففارطألايمارتم
)ليبرأيفسمشلابورغدنع(ياقوبلامك
.ةرملوألةقيمعلاناتسدروكتيأرةحرابلا":ينازربناوريشونلتلق

نينسلالاوطضرألاهذهنمةفلتخمةنكمأىلإةديدعتارمتئج
ةحرابلايننكلو.اهقطانمنمديدعلايفتمقأو،اهيفتلوجتو،ةيضاملا
دوجومدعةظحالمنماذهتكردأ.ةقيمعناتسدروككانهنأتكردأ
ىقبتامىلعنوشيعينيذلاوضرألاهذهىلعنوشيعينيذلانيبهباشت
تلوجتوةقيمعلاناتسدروكتيأرامدنع.ةدرجملانيعلابقارعلاضرأنم
ال.ةددعتمبابسألقارعلانمضءاقبلابمتررمتسامكنأىلإتهبتنااهيف
."اذهسكعبينوعنقتنأمكنكمي

قدصتنل.نازربىلإُتبهذ":ةشهدلابةمعفملاهتارظنتحتُتعبات



تارمانهىلإيئيجمنممغرلاىلعنازربىلإطقبهذأمليننأ
نازربيفترز،عبطلابو.بهذأمليننألةدقعيلخاديفتيقب.ةديدع
رومألاضعبتبتك.)سيردإ(كدلاوربقو)ينازربىفطصمالملا(كدجربق
.ً"اضيأةريصقةملكتيقلأو،ناتسدروكنويزفلتتاريماكتءاجو.رتفدلاىلع

هامدقأطتصخشيألنكميال.ربخلاهلصودقناكذإ؛كحض
:حرشلاتعبات.ينازربةرسأهبملعتنأالإنازرب

ً.اساسأةلهذماهلكةقطنملا.سافنألاسبحينازربلامجنألّيختأمل"
وحنًاضيرعًاسوقتمسر،رابيزوكيليبسوبازربعنازربىلإتبهذ
،ةبسانملاهذهبو.ليبرأىلإةدوعلاقيرطيفزودناوروروصاغرمربعقرشلا
ةقطنملاو،كيبيلعناسحونيردنحلابجو،ناروسةيؤرلةصرفلايلتحنس
،كانهيلاوجتءانثأ.ليدنقواينارىلإًادادتمانارمعجاحىلإزودناورنم
يهاهتيأريتلاةنكمألانإ،ةقيقحلايف.قارعلايفيننأةلهولتيسن
امدنعوةيناميلسلاوليبرأيفرهظتالناتسدروكنأتفشتكا...ناتسدروك
ىتحوكوهدوأقجنسيوكوأناكودىلإناطلسةبيهلبجزواجتت
،هبشيأكوكركبونجعقاولاقارعلاواهتيأريتلاةنكمألانيبسيل.وخاز
كولسلاوةيفارغجلايَديعصىلعاذهو،ليبرأنيبواهنيبىتحالولب
يهمويلااهتيأريتلاةنكمألانأبينعنقينأعيطتسيدحأال.يناسنإلا
ناتسدروكنيبًادجةليلقةكرتشمًارومأتدجويننأىلإتهبتنا.قارعلا
يراقحنيبواهنيبنكلو.ناتسدروكجراخقارعلاومويلااهتيأريتلاةقيمعلا
.ً"ادجةفولأمةيفارغجتناكببسلااذهل؛ةكرتشملارومألانمريثكلا

:ًالئاقثيدحلايفكراشو،هدلبفصأانأوةعتمبّيلإناوريشونعمتسا
راشتسم(رناطهرمإعميثيدحءانثأ،ةرمتاذ.ةرطاخكليورأس"
ديرنالاننأدكؤملانم:ًالئاقثيدحلاتأدب)قباسلاةيكرتلاتارباخملا
ةلمجلاهذهترركاذإ،ناوريشونايرظنا:هرمأديسلالاقف.لالقتسالا
الً.اديجكدلاووكدجفرعأانأً.اعمًائيشلمعننلو.كبيتقثدقفأسف
."!ىرخأةرمهذهكةلمجمدختست

نمصاخلاهحانجيفينازربناوريشونعمثيدحلالدابتأتنك
روطفةدئامىلعشريرسيفينازربدوعسماهانبيتلاروصقلاةعومجم
ناكاذإوً.اضيأهرهصلبطقفينازربدوعسمخأنباسيلهنإ.يروطسأ
ريغدوعسمةفالخىلعهمعنباورورسمينازربدوعسمنبانيبعارصلا
اهنكمتةينببتيظحاذإقارعلاناتسدروكنأًارسسيلهنإفً،اريثكٍفورعم
.ناوريشونةراهملضفبمتيساذهفاهيمدقىلعفوقولانم



.همعدعبقارعلاناتسدروكيفًايلعفيناثلالجرلاوهينازربناوريشون
،ءيشلكيفلضفألللوصولليعسهيدل.لمتحملاهتفيلخوهف،اذهريغ
يفنكنملول.لامكلانمبرتقيهيفميقييذلاناكملالعجاماذهو
تيبلايفكنأبيحويهبتكمروكيدنإف،شريرسيفو،قارعلاناتسدروك
.نطنشاويفضيبألا

ليبرألامش،فيسمةقطنمنمشريرسيفنحن.2011رايأ7
نإفيسايسلاقارعلاناتسدروكزكرمليبرأتناكاذإ.ةعاسفصنرفسب
مساقالطإدروكلالضفييتلاةنيدملايفميقيالينازربدوعسمسيئرلا
نمجرخيامًاردانو،شريرس–فيسميفالإهفرعأالانأ.اهيلعريلوه
.كانه

ةيقرطلاتاحوللاوةثيدحلاطئارخلايفىمستو،سانلاةغلبفيسم
.اهنمأدبتناتسدروكلابجنأل؛ةقيمعلاناتسدروكةيادبيهنيدلاحالص
ًامامتةيلهسلاةنيدملا؛ليبرأىلإكوكركنمفارطألاةيمارتملوهسأدبت
ةأجفرهظييذلالتلادعب.اهلامشىلإًالوصو،لامشلاىلإةعاسدعبىلع
هيلعأشنأيذلادازناخيأ–فيسموليبرأنيبقيرطلافصتنميف
فيسمولفسألايفليبرأىلعلطيثيحهيحانجحتفيًارسنهبشيقدنف
يهتنيامدنع.يناوعفألكشبًايولتموًاداحقيرطلاودغي–ىلعألايف
.نيدلاحالصثيدحلااهمسابيأفيسمأدبت،دوعصلا

بزحلليسايسلابتكملاىنبموةيناتسدروكلاةبخنلاتاليفعقت
وأًاملحودبتيتلاةفايضلارادثيح؛فيسميفيناتسدروكلايطارقميدلا
ةلوهسو،ةينغلااهدئاومب؛بناجألافويضلارظنبيلايرسقارعلًادهشم
بكرلاىلإمدلاناكامدنعاهيفءابرهكلاعاطقنامدعو،تنرتنإلابلاصتالا
ةعضبمتبهذاذإ.دادغبيفةصاخو؛هبونجوهقرشوهبرغوقارعلاطسو
.شريرسىلإنولصتسففيسمىلإمكلوصودنعنيميلاهاجتابتارتموليك
نيرشعدعبىلععقتيتلاشريرسيفهتقومظعمينازربدوعسميضقي
ضرأنازربنمجرخيامدنعٍلعنماهيلعلطتو،ليبرأنمًارتموليك
.ناتسدروكلابجىلعأنيفسلبجىلإهرهظدنسيو،هدلاو

هفلخلابجلاعفترتو.فيسمنمًارابتعااهلكهتبيهبنيفسلبجرهظي
يبرغلا–يقرشلاروحملاىلعو،ايكرتوحنلامشلاهاجتابٍلاتتملكشب
نوكينلف،لابجلاناكسدروكلانأانربتعااذإ،ببسلااذهل.ناريإهاجتاب
.فيسمنمأدبتةقيمعلاناتسدروكرابتعاأطخلانم

ىلعبونجلاوحنًايجيردتضفخنتيتلاسورغازلابجةياهندنع



نكمييتلاءادرجلانيرمحلابجةلسلسأدبتةيقارعلا–ةيناريإلادودحلا
لامشلاىلإيقرشلابونجلانمدتمتو،لهسلانمتأتنًالالتاهرابتعا
.ةيبونجلاناتسدروكدودحةمسارةريزجلاىلإلصتللصوملاراوجبيبرغلا

تارمتدهش،قارعلابرحتلتيتلاةيومدلاةمزألاتاونسيف
قلطننامدنعً.اضيأًايسفنلب،طقفًايفارغجسيلرمألااذهنأةديدع
نيبًادحربتعتيتلاصلاخلاةبصقعطقننأدعبو،ايكرتىلإدادغبنم
تارشعرابخأًايموياهنميتأتيتلاةبوقعبراوجنمربعنو،ةنسلاوةعيشلا
نيميلاىلعو،ءادرجباضهراسيلاىلعدتمتو،ةعاسلافصنوةعاسبىلتقلا
قشمدىلإًابرغدتميهنأفرعنوليخنلاتاباغهنيزتيذلالهسلايهتني
فلخلاىلإنوتفتلتامدنع.فيفخدوعصبقيرطلاأدبي،جيلخلاىلإًابونجو
سمخدعب.نيرمحلبجىلإمتلصومكنأينعياذهف،لهسلانورتالو
ةزاطووتامرخزوطنماوربعتنأدعب؛كوكركىلإنولصتةقيقدنيعبرأو
دوعصلاةيادبعمنيرمحلبجوصلاخنيبأدبييذلاءزجلا.قوقادو
ةعاسثلثوأعبربنيرمحلبجضرعطخروبعدعب،نكلوً.ادجريطخ
مكبولقىلعميخيو.بيرغلكشب"نطولاىلإلوصولا"روعشمكباتني
.ةقيدصضرأىلإلوصولاونامألابروعش

،ةعاسلاىلاوحقرغتسينيرمحلبجنمكوكركىلإلوصولانأعم
،نكيل.لقألاىلعنيتعاسقرغتسيليبرأربعةيناميلسلاىلإلوصولانإف
هلحارمأوسأاهيفقارعلاشيعييتلاةرتفلايفنطولاىلإلوصولابروعشلا
اهلكةشهدنملاملاعلانيعأنمىأرمىلعوةدعاقاهمكحتاليتلاةيومدلا
.ديجروعش

الب،ناتسدروكتناكامنيأ،ةيبونجلاناتسدروكدودحوهنيرمحلبج
.عزانم

:1870ماعنيغنليمىعدييزيلكنإدئاربتك؟ناتسدروكنيأ
دودحويرغألبجبونجوةيويسآلاايكرتلامشنمناتسدروكدتمت"

نمقرشلاوبرغلانماهدودحربتعت،ىرخأةهجنم.دادغبىلإايجروج
هذهيفتباثوهامةمثسيل.ناتسظالىرغصلاايسآىلإناريإدودح
عيزوتيفرمتسموتباثوهامةمثسيلهنألً؛ادجطيسبببسلا.دودحلا
ةيزكرملاندملاوتاظفاحملادودحضرعتتذإ.ةينامثعلاةرطيسلاتحتضرألا
ةظفاحمعلتبتلةظفاحمدودحدتمتً،انايحأ.رمتسملايرادإلارييغتللاهعباوتو
وأ،ةيناريإلادودحلاىلعىربكلاعطقلاىلعًانايحأكارتألارطيسي.ىرخأ
لصتنأدودحلاهذهلنكميال.اهيلعنورطيسيفاهيفمهقحسرفلايعدي



."يئاهنلحىلإ
برق"هنإنيغنليمدئارلالاقيذلاناتسدروكدودحليبونجلافرطلا

يرادإلالخادتلاعاونألكلتضرعتيتلاةقطنملاو.نيرمحلبجوه"دادغب
.ةينامثعلالصوملاةظفاحملةيبونجلادودحلايه

دودحلانمقارعلاناتسدروكاهنأدروكلااهِفّرُعييتلاةيفارغجلادتمت
ً.ابونجنيرمحلبجىلإًالامشةيكرتلاةيقارعلا

لوؤسملازدنمدإ.جليسيسحرشيوً.اضيأناريإناتسدروككانهو
ذنمةيبرغلاناريإونيدفارلاضرأيفةيزيلكنإلاةيركسعلاتاوقلليسايسلا
:قارعلليزيلكنإلارامعتسالاةرتفةياهنىتح1951ماع

ءارمأناك،ةيناريإلاوةيكرتلانيتموكحلاةسايسةيزكرمنممغرلاىلع"
نالدرأويرقومو،ايكرتيفدروكلانابابوناروسونانيدهبويراقحوناطوب
ايكرتيفاوعمقدقوً.ابيرقتنرقذنمةيتاذةرادإهبشبنوعتمتيناريإيف
تدقفو.1852-1837يماعنيبةرشابملاةينامثعلاةنميهلاتحتاولخدأوأ
ناتسدروكمساقلُطيملو.اهسفنةرتفلايفنيتيتاذلاامهيترادإنالدرأويرقوم
(."طقفةميدقلانالدرأىلعلب،ةيدروكلاةقطنملاىلعًامومعناريإيف

C.J.EdmondsKurds,TurksandArabs-Politics,Traveland
ResearchinNorth-EasternIraq1919-1925,s.8-9,Oxford

UniversityPress,1957(
نمةدتمملاةقطنملايهمويلاةقيمعلاناتسدروكاهيمسأيتلاةقطنملا

رهبملامجاهلو،ناريإىلإًاقرشدتمتو،ايكرتىلإًالامشنيدلاحالص
.راصبألل

َةياهن"دروكلاضرأبلق"فيسموأنيدلاحالصرابتعانكمملانم
ىنعملكبةعونتملااهتايصوصخناتسدروكحنمتيتلالابجلاةيادبولوهسلا
.ةملكلا

نورتاليتلاةيفارغجلاىلإيأ،فيسمءاروامىلإنولقتنتامدنع
.ريهشلانوتلماهقيرطوةوالقشىلإنولصت،ىرخأةرماهلهسوليبرأاهيف
روحمىلععيظفلكشبةرعولاةيفارغجلاعطقيقيرطنوتلماهقيرط
سدنهمهزجنأ.ناريإىلإًالوصويبرغلا–يقرشلاقارعلاناتسدروك
يماعنيبةعيبطلاعمبيهرعارصيفنوتلماهىعدييدنلزوين

–ناتسدروكربعقيرط"موسوملاهباتكيفنوتلماهحرشيمل.1928-1932
ربتُعيلب،ةيتاذلاهترماغم1937ماعرداصلا"قارعلالامشيفتالحر
.اهبعشتاقالعوةيرئاشعلااهتينبوةقطنملاةيفارغجلوحةميظعةقيثو



مكمادقأأطتنأنودنم"ناتسدروكضرأبلق"عطقنكميال
نيبريرحلالهسنمروبعلاوةوالقشىلإلوصولادنع.نوتلماهقيرط
ةيفارغجنإ.كيليبسيفيهتنيودوعصلاأدبي،نيتيزاوتمنيتيلبجنيتلسلس
دوعصلاىلإةدوعلامث،لوزنلاودوعصلانيبلاقتنايهًالصأناتسدروك
.يلامشلا–يبونجلاوأ،يبرغلا–يقرشلانيروحملاىلع

ثيحزودنوارىلإلصيقرشلاهاجتابكيليبسنمقلطنملاقيرطلا
دبالو.نازربىلإبهذأنأديرأيننكلو.ملاعلايفديداخألالمجأدحأ
.نازربىلإباهذلالجأنمكيليبسدعبنوتلماهقيرطةرداغمنم

نيتيزاوتمنيتيلبجنيتلسلسنيبىولتيقيرطيفنازربهاجتابنوهجتت
نورمتو.سافنألاسبحيهلامجدهشمبقفدتييذلاريبكلابازرهننيعطاق
نازربىلإنوهجتتمث،يجروسةريشعةقطنموةمخبمثنموارقأبرق
ءيشاللامجلاةيروطسأاسمنلاوارسيوسيفبلألادهاشمودغت.رابيزربع
.مكلوحيتلاةيفارغجلابناجب

يكرتلايناتسدروكلايكارتشالابزحللماعلانيمألاِكتدوعسمملعامدنع
،ليصفتلابقرطلاىلعليبرأنمينلدنازربىلإبهاذيننأىفنملايف
ببسبهفكةحاركةقطنملافرعيهنإ.روسهكيرمربعةدوعلايلعحرتقاو
ةماعزبيناريإلايناتسدروكلايطارقميدلابزحلاةكرمشبفوفصيفهدوجو
.ولمساقنمحرلادبع

ءارضخلانازربلابجلامشةقهاشلابجةلسلسعفترت.هلاقامتذفن
يفًايولتمًاقرشنازربنمُتقلطناامدنعو.تاتابنلاعاونألكاهنيزتيتلا
ريسأُتأدبو،ةلهذمةيلبجلسالسنيبنايدولاتقاضروسهكيرمقيرط
أدبتةيلامشلاةهجلايف.ناسنإديهتسمامردانلامجتاذةقطنميف
لكشلابكانهاهارأيتلاةيفارغجلاهذهرمتستو،ايكرتيفيراقحةظفاحم
.هسفن

يفرطىلعنوعضومتميناتسدروكلالامعلابزحيحلسمنأفرعأ
ةيفارغجلالامجوهيلقعيفديحولاءيشلانكلو.ينمبرقلابدودحلا
نرقلبقرعشدقسكياسكرامريسلانأدبال.تاهجلالكنمقفدتملا
:مالسإلارادهباتكيفيتآلابتكيهلعجيذلارمألا؛هبترعشامب

نايدنسلاراجشأطسوًادجعتممروسهكيرمونايدباهنيبرفسلا"
ربعملوأيفروسهكيرمةيرقتيُِنب.ةعاسلافصنوتاعاسسمخةدمل
.اهبطيحتيتلالابجلانملهذمدهشمىلعلطتو،ٍداوةفاحىلعيلبج
ناوقافآنمًاءدبةقطنملاىلعةرطيسملالابجلاىلعناسنإلانيعلقتنت



MarkSykes,Dar-ul-Islam-ARecordof(.ةيناميلسلادودحىلإًالوصوو
JourneyThroughTenoftheAsiaticProvincesofTurkey,Darf

PublishersLimited,London,1988s.222()1904ماعىلوألاةعبطلا(
يفنواربدراودإجديربماكةعماجيفةيبرعلاةغللاروسيفوربنّيبي

مالسإلارادبدصقيسكياسكرامبيقنلانأبباتكلل1904ةعبطةمدقم
.ةيكرتلاةيروطاربمإلا

يهسكياسكراماهروصييتلاةيكرتلاةيروطاربمإلانمةيوازلاكلت
.قارعلاناتسدروكنمةقيمعلاناتسدروكاهيمسأيتلاةيوازلا

؛1974ماعنمًارابتعايسايسلاقارعلاناتسدروكزكرمليبرأتدغ
هذهاهتيصوصخليبرأتّوقً.ايئزجًايتاذًامكحثعبلاماظنقيبطتعم
ذإ؛ةيلارديفةيروهمجىلإقارعلالوحتو،2003ماعقارعلابرحدعب
.ناتسدروكميلقإةرادإةمصاعتدغ

يفًاميظعًايسدنهًاحاجنربتعيًايجيتارتساًاقيرطّقشيذلانوتلماه
هباتكنّمضي،همسالمحوقارعلالامشوناتسدروكلةيئانلاةيفارغجلا
لوحًادجةتفالتاعابطنا"قارعلالامشيفرفسوناتسدروكربعقيرط"
رامعتسالاتحتتلخدوايكرتدينمتجرخيتلاناتسدروكلامشوليبرأ
.يزيلكنإلا

ءانثأيعمهتلمحامًابلاغو.2004ماعذنميدينيبنوتلماهباتك
يتيؤردعبينهذيفرثأيأكرتيملهنكلو.ناتسدروكىلإرركتملايرفس
تمدص،دعباميفهتءارقتدعأامدنعو.ةدرجملاينيعبةقيمعلاناتسدروك
.انتاعابطناهباشتب

يفةسيئرندمعبرأنمةدحاوربتعتيتلاليبرأنوتلماهفصي
البرأىلإتلوحتمث،ولإاعبرأظفلتو"ةهلآةعبرأ"ىنعمباهمساو،روشآ
:ةتفاللاتارابعلاهذهب

مامأةيخيراتلاهتميزهدعبسويرادهيلإبرهيذلاناكملايهليبرأ"
دعبىلعىربكلابرحلاتراد.ايسآيفيبوروأحتافلوأريبكلاردنكسإلا
،اذهدعب.م.ق331ماعريبكلابازرهنةفضنمطقفلايمأةدع
،مارتحابقرشلايفردنكسإلامساركذي.ناتسدروكلابجردنكسإلاقش
.ريطاسألاوةنكمألانمريثكلاىلعهمساقلطأو

تيقبو،ىلوألااهمايأذنمةبصتنماهتلعجليبرأةيويح:ناوسبتك
ةبقاعتملاممألامكحتارتفلالخلقألاىلعةرماهتزربأاهتيويحنأل؛اذكه
مورمث،نمرأومورونييترابونيينانويوسرفونييديمونييروشآنماهيلع



.برعو،ىرخأةرمسرفو
ةرتفلنييبيلصلاجرخأيذلاريهشلانيدلاحالصزكرمتناكاهنإلاقي

اهلكنيدفارلاضرأندمعماهومدهولوغملااهبهن.رشعيناثلانرقلايف
خسفتتاهوكرتدقكارتألاناكاذإو.اهتلازإاوعيطتسيملمهنكلوً،ابيرقت
زيلكنإلالخدينألبقاهوكرتدقل.مهنملوطأتشاعدقفاهلمهلامهإب
.ةدحاوةلبنقاهقوفطقستملو،ةدحاوةصاصرقالطإنودنم

ىلعةرانمكًاليلاهؤاوضأعملتو،ٍبُُصنوأٍلبجكًاراهنليبرأخمشت
قيرطلاةيادبةطقننوكتنأةيخيراتلاةنيدملاهذهقحنم.لايمأدعب
)48،49ص،نوتلماه(."يلبجلاناتسدروكرادجبقثيسيذلا

:يلبجلاناتسدروكرادجربعليبرأنمنوتلماهقلطنيو
ىلإانلصو،ةعباتتملاوةداحلاروخصلانمدبعمريغقيرطربع..."

نايدنسلاراجشأكانهوانهاهيلعرشتنتةعفترمةيسلكلابجةلسلس
ةتسرخآيفراتمألانمتائمةدعاندعصً.ايئاوشعةقماسلاوةريصقلا
.ةلباقملالابجلانمُّبهيشعنمودرابءاوهبانلبوقو،لايمأ

دتمت.انمامأرهظييذلادهشملايهوً،اريخأةيقيقحلاناتسدروكهذه
ءاتشلافصاوعجولثاهيطغت،لابجةلسلسيقرشلالامشلاوحنيمامأ
ديزياهبلغأنأبيدينيبيتلاةطيرخلاريشت.رصبلادمعمرثكأعفترتو
–ًابيرقتليمةئامةفاسمىلع–دعبألانأو،رتمفالآةثالثنعاهعافترا
.ةيناريإلادودحلابرقعقت

ةيرقاهيفمانتيتلانيفسلابجنيميلانمديعبلافرطلاىلع
...ًاليمنيعبرأبرّدقتةطسوتمةفاسمىلعلابجةلسلسكانه...ةوالقش
رثكألاةطقنلا،زودناورربعمدودخألاكلذتحتو،ملظمدودخأكانه
)52ص(."ناتسدروكيفةشحو

هقشببسو،هذهةرعولالابجلاةيفارغجناكسنعنوتلماهحرشيو
هريبعتبسحةقيقحلاناتسدروكيفقرشلاىلإبرغلانمقيرطلااذه
:يتآلاوحنلاىلع

كانه:وهباوجلاف؟قيرطلااذهقُشاذامل:لاؤسحرُطيامدنع"
يضاملايفاهلكىربكلاممألانإ،نوملعتامك.ةرادإلاوةراجتلا:ناببس
نم.ةيرورضماظنلاقيقحتونيناوقلانسوقرطلاقشتربتعارضاحلاو
بوعشلارثكألوحتامةقطنمىلإلخدتامدنعةيربلاقرطلانأدكؤملا
اذهنمرثكألا.ةايحللةيندملادعاوقلاخسنتو،ةملاسمبوعشىلإةيشحو
ةدملاهحتفتيتلاضرألابعشبظفتحتنأتايروطاربمإللنكميالهنأ



)54ص(."طقفركسعلاىلعًادامتعاةليوط
اذهيفنيرخآلانييبوروألانمرثكأمهفرعينيذلادروكلاناوسفّرعي

:نرقلا
نوباهنو،درمتلاوىضوفلانعنوثحابو،نونِتفُمو،ءامدوكافسمهنإ"

.ءوسلالمعلمهعفديمهتاداعءوسو.ءوسلاعاونألكمهيدلو،صوصلو
مركمهيدلو،مادقموءيرجقرعمهنكلو،ناسنإلالقعنورقتحيمهو
عتمتةليمجمههوجو،ةماركلاوقدصلابمهلليثمالو،ناسنإلاحوربعادي
)56ص(."يناسنإلالامجلاوةقابللاعاونألكمهيدلو،راصبألا

ايكرتدروكاترابعتقتشا.نوينامثعلادروكلامهفيرعتلابنودوصقملا
لصوملاجورخوةينامثعلاةيروطاربمإلارايهنارثإ؛دعباميفقارعلادروكو
.ايكرتدينم

لوليأيرهشيفو،ىلوألاةيملاعلابرحلانمةريخألامايألاتدهش
ةيفلألاعلطمىلعرثؤتسةلهذمًاثادحأ1918ماعنملوألانيرشتو
يفنوشيعينيذلابرعلاودروكلاوكارتألاردقريغتسيتلاعيقاوتلا.ةثلاثلا
يفةيزيلكنإةعردمةنيفسةرمقيفتعِّقُولوضانألاوةميدقلانيدفارلاضرأ
.ةجيإلامشةريزجءانيم

.يزيلكنإلاموجهلادصينامثعلاشيجلاعطتسيمل،1918ماعلوليأيف
.لامشلاهاجتابةيزيلكنإلاتاوقلاتمدقتو،نيطسلفتغرفأو،سدقلاتطقس
لوليأ29يف،نيمويلبق.قشمدتطقس1918لوألانيرشتنملوألايف
دونجمهعمونييسنرفلامامألوبنطساقيرطحُتفو،ايراغلبيفةندهتعقُو
عمةندهعيقوتلاشابتعلطةموكحتكرحت،مهادلارطخلاءازإ.ءافلحلا
نيرشت5يفطسوتلالجأنمةدحتملاتايالولابابتقرطو،زيلكنإلا
تهنأيتلايقرتلاوداحتالاةطلستهتناو.تلاقتسامايأةثالثدعبو.يناثلا
ءاسؤردحأاشابتزعدمحألّكش،يناثلانيرشت14يف.ةينامثعلاةنطلسلا
لطب)يابوروأ(كيبفوؤرنيعو.ةديدجلاةينامثعلاةموكحلاناكرألاةئيه
داحتالاةموكحعمفلتخايذلا1915ماعةيرحبلاةعلققنشتةكرعم
.ةيرحبللًاريزوزيلكنإلانمبيرقهنأدُقتعاو،ايناملألةيلاوملايقرتلاو

ًاريزويابوروأفوؤرنييعتدعب.ردحنميفيوهتةبرعكخيراتلاناك
اهيفققحيتلاتوكلاةكرعميفًاريسأعقو،مايأةعبرأبةيرحبلل
يفماوعأةثالثيقب.نيدفارلاضرأيفديحولامهرصنكارتألانوينامثعلا
تيبلايفميقييذلادنشنوتلارنجلاهلسرأدعباميف.ةريبكلاةريزجلا
نويلرمحألاشيجلاسسؤموةيفشلبلاةروثلاةداقرابكدحأهنكسيسيذلا



دنشنوتلارنجلاناك.)سوبسيل(يللدمةريزجىلإةنيفسبًارسيكستورت
.زيلكنإلاعمةندهلالجأنمةينامثعلاةموكحلاطورشهتبيقحيفلمحي
لاريمألاةيزيلكنإلاةموكحلاتفلك،لوألانيرشت24يفو،مايأةتسترم
ةيحالصبينميلةريزجيفدوجوملاطسوتملارحبلالوطسأدئاقبورثلاك
عم،كيبفوؤرةيرحبلاريزولصو،يلاتلامويلايف.ةندهلاتاضوافمبءدبلا
،يللدمىلإكيبهللادعسيالريمألاوتمكحداشرةيجراخلاةرازوراشتسم
.يزيلكنإدارطةطساوبينميلىلإمث

مدختسيسيذلاينميلةريزجيفسوردنومءانيميفتاضوافملاتأدب
نيرشت27يفولوبيلغوةعلققنشتلازنإلالخةيرحبةدعاقكبرحلاءانثأ
،1918لوألانيرشت30يفو،مايأةعبرأتمادتاثحابمدعبو.لوألا
ءدبليلاتلامويلايف.نونميماغأةيزيلكنإلاةعردملايفةندهلاةيقافتاتعقو
اولهاجتزيلكنإلانكلو،اهيفةكراشملاةيسنرفلاةموكحلاتدارأ،تاثحابملا
عمةيلعفبرحةلاحيفنوينامثعلاناك،ءانثألاكلتيف.بلطلااذه
.طقفزيلكنإلا

صنلانيينامثعلانيثوعبملاىلعبورثلاكلاريمألاأرق،تاثحابملاةيادبيف
رايخةينامثعلاةموكحلاىدلسيلهنإلاقوً،اقبسمزيلكنإلاهّرضحيذلا
،ةيركسعلاةلمحلارمتستسلعفتمللاحيفو،صنلااذهعيقوتريغ
دفولاءاضعأوكيبفوؤرةمواقمترمتسا.ىسقأًاطورشذئنيحضرفتسو
تققحتو،سوردنومةندهتعقويناثلانيرشت30ءاسميفو.مايأةعبرأ
.زيلكنإلابلاطمةيبلاغ

ةعباسلاناتداملااهمهأ.ةدامنيرشعوًاسمخسوردنومةندهنمضتت
نورشعلاوةعبارلاةداملايضقت.ةماعةقفاوماتقالناتللانورشعلاوةعبارلاو
،ساويس،زيزعلاةرومأم،ناو،مورضرأ(تسلاتاظفاحمللءافلحلالالتحاب
ةداملاهذهتعضو.اهيفىضوفيأثودحلاحيف)ركبرايد،سلتب
ريجهتدعبمهتويبىلإةدوعلانمنمرألاعنملاحيفيطايتحاءارجإك
ملو،عنمللةرورضكانهنكتمل،نودوعينمرأقبيملهنألو.1915ماع
.ةداملاهذهقبُطت

لوخدلينوناقلادنتسملاةعباسلايهوىرخألاةماهلاةداملاتلكش
نوكيس":ةداملايفدرو.اهلكةظفاحملامهذخأولصوملاةنيدمىلإزيلكنإلا
عوقولاحيفةيجيتارتسالاقطانملاوزكارملالالتحاةفلاحتملالودلاقحنم
."رطخللنمألاضرعتثادحأ

عئالطتلصو1918لوألانيرشت30يفسوردنومةندهعيقوتموي



"نيدفارلاضرأةلمحةوق":مسالمحييذلارشعثلاثلاشيجلاتاوق
نيتسدعبىلعطاقرشىلإلاشرامريشملاةدايقبيناطيربلادنهلاشيجنم
روشآةمصاعبرقةيخيراتراثآدرجمطاقرشتناك.لصوملابونجًاليم
31يفذيفنتلازيحلخدتستناكيتلاةندهلابجومبو.ىونينةريهشلا
ىقبتو،ةيركسعلاتاوقلاةكرحفقوتتنأضرتفملانمناك،لوألانيرشت
.يهثيح

ينامثعلاشيجلادئاقةيزيلكنإلاتاوقلاترذنأدقف.اذهثدحيمل
لامشلاوحنمهمدقتعمو،لصوملايلخيلسيباصاشابناسحإيلعسداسلا
يفتأدبيتلاةينامثعلاةنميهلاتهتنا.يناثلانيرشت3يفةنيدملااولخد
.ماعوةئامعبرأدعب1517ةنسرابجلاميلسناطلسلادهع

جراخاشابناسحإيلعاهدوقييتلاتاوقلانميدنجرخآبحسنا
.يناثلانيرشت10يفنيبيصنىلإ،لصوملاةظفاحمدودح

يذلاهريرقتبيلياضاضكيبدلاخمدقملاناكرألاةئيهسيئرلّمح
دلاخبسحب.باحسنالاةيلوؤسماشابناسحإيلعثادحألالوحهدعأ
بلطو،ةندهلاةيقافتاعيقوتنممويلبقزيلكنإللتمِّلُسلصوملانإ،كيب
لاشراملارنجلاةيزيلكنإلاتاوقلادئاقنمةيامحوتابرعاشابناسحإيلع
.نيبيصنىلإةرداغملالجأنم

دعبهتاركذميفًاضومغلمحتىرخأةصقسيباصناسحإيلعيوري
يفهمجنعمليذلااشابتمصععملكشيأبقفتيملو،لصوملاطوقس
هنيبتمتتالسارمنعثدحتي.هدضةداحةضراعمضاخو،برغلاةهبج
:ةيروسيفدوجوملاعباسلاشيجلادئاقلامكىفطصمديمعلانيبو

ةرفشمةيقربُتلسرأ...بلحنماوبرتقادقزيلكنإلانأبًاربخُتيقلت"
مواقينأهنمتبلطو،اشابلامكىفطصمديقعلاعباسلاشيجلادئاقىلإ
يننأو،اذهلجأنم15رايععفادمهلتلسرأيننأهتغلبأو،بلحيف
يفنوكينأبجياماذهو،بلحيفهتمواقمءانثألصوملايفمواقأ
لوليأ21يفقشمدوحنمدقتلابةيزيلكنإلاتاوقلاتأدب...ةندهلاعضو

ةندهلالبقلصوملاىلعظافحلاهلكيلمأناك.يبنللالارنجلاةدايقب1918
ربختيقلت1918لوألانيرشت25يف...اشابلامكىفطصملتبتكامك
ردصللتبتك.كوكركءالخإبًارمأتردصألوألانيرشت25يف.بلحطوقس
باحسنابرحضوخأسيننأبةرفشمةيقرباشابتزعدمحأريشملامظعألا
.لصوملاىلعظافحلالجأنمةرمتسمةندهلاتاثحابمتناكاذإةغوارمو
ةندهلالوخدىتحلصوملاىلعظافحلالواحنسانك.يتركفىلعقفاو



ىلعةظفاحملالجأنمًايكيتكتًاباحسناذفنأسيننأهتغلبأو،ذيفنتلادعوم
.ةندهلاعيقوتىتحلصوملا

.1918لوأنيرشت31يفةيراسنوكتسو،تعقُوةندهلانأُتغلبأ
دقةندهلانأبزيلكنإلاغالبإلًاسرافرشعةسمخنمةفلؤمةدحوتلسرأ
لالتحابًارمأردصأو،ةندهلابهتفرعممدعبزيلكنإلادئاقرهاظت.تعقُو
،نيمويدعب.لصوملاوحنزيلكنإلاناسرفلاكرحتيناثلانيرشت4يف.لصوملا
،ةندهلاةيقافتاقرخهنأبهتغلبأ.يتدايقرقمىلإلاشراملارنجلاءاج
بجومبلصوملالتحيسهنأينغلبأ،ذئنيح.اهتدعأو،اهداومهلتأرقو
باحسناللتررطضاو،لوبنطساطوغضلمتحأملو...ةعباسلاةداملاماكحأ
."1918يناثلانيرشت10يفنيبيصنىلإ

ةينامثعلاةموكحلللصوملاكرتةيلوؤسمسيباصناسحإيلعلّمحيو
.ناكرألاسيئراهتيلوؤسمهلمحنأدعب،لوبنطسايف

30يفسوردنومةندهتعقوامدنع.ةفلتخمفزيلكنإلاةصقامأ
سكياسةيقافتابسحنييسنرفللحنمتسلصوملاتناك1918لوأنيرشت
زيلكنإلانكلو.كارتألادينمتذخألاحيف1916ماعلةيرسلاوكيب
هيفبلطيذلا1919ماعلسيرابرمتؤمنكيملو،لصوملابلطاوررق
زيلكنإلالوصح.دقعدقاهيلعلصحو،وصنميلكنملصوملاجروجديول
دضمهيديأبةحبارةيركسعةقرواهلعجيساهلكاهعباوتولصوملاىلع
ةيداصتقاوةينمأةقطنمةرصبلاةظفاحملكشتس،ىرخأةهجنم.نييسنرفلا
ً.اصاخًاينوناقًاعضونيتينامثعلالصوملاودادغبيتظفاحمبسكلاحيف

مليتلاقارعلاةلودسيسأتنوكينل،لصوملاةظفاحمنودنم
.يزيلكنإلارامعتسالاتحتًانكممدعبمسااهلعضوي

ةيقافتاتلتيتلامايألالالخلصوملاىلعمهيديأزيلكنإلاعضو
ةيحانلانمشيعلالباقونمآقارعداجيإلجأنمةندهللسوردنوم
.قارعلا–ايكرتدودحمسرلجأنمفكيملاذهنكلو.ةيداصتقالا

يذلاريبكلاةيكرتلاةمألاسلجمو،لوبنطسايفينامثعلاناملربلاناك
ةبلاطملابنيرمتسمةرقنأيفةيكرتلاةيروهمجلاسيسأتلقيرطلادبعيس
."يموقلاقاثيملاأدبم"بجومبةرصبلاةظفاحمب

ةيقافتابدودحلاهذهطبرو،ةيقارعلا–ةيكرتلادودحلامسر
ةيضقلابلمحتسةينامثلاماوعألاهذهو،برحلادعبماوعأةينامثناقرغتسيس
.ةيدروكلا

ةيقافتابجومبقارعلاوايكرتنيبدودحلاتمسر1926ناريزح5يف



ةيحانلانملصوملابايكرتبلاطمتهتنااذهبو.ةرقنأيفتعقُوةيثالث
.ةينوناقلا

ةيعمجلاتمظن،1926راذآ8يف،رهشأةثالثبةرقنأةيقافتالبق
ثدحتملا."لصوملادودحةيفارغج":ناونعبةودنندنليفةيكلملاةيفارغجلا
دودحلامسربفلكملاديولدئارلاوهةيقارعلاةموكحلامسابةودنلايف
ريسلاامهنيلخادتمةفصباكراشنافورعمنامساكانهوً.اريبخهتفصب
.نوسليودلونرأريسلاوسكوكيسريب

اهذخأننأبجييتلاىلوألاةبوعصلا":ًالئاقهتلخادمديولدئارلاأدب
.لصوملاموهفمفيرعتيهرابتعالانيعب

طاقرشلامشةطقنىلإةيزيلكنإلاتاوقلاتمدقت،1918ةندهءانثأ
يتلاثالثلاتاظفاحملانعكارتألاءالجنكلو.ًاليمنيتسبلصوملابونج
طورشنماهلكنيدفارلاضرأيهولصوملاودادغبوةرصبلااهنومسي
هذهةلكشماولحمهنأزيلكنإلاربتعا،خيراتلااذهنمًارابتعا.ةندهلا
نكيمل1921ماعقارعلاةكلمماوسسأامدنعو،ثالثلاةيكرتلاتاظفاحملا
يتلايهثالثلاتاظفاحملامضتسيتلاةحاسملانأبكشيأكانه
ةيئاهنةيقافتاعيقوتمدعببسب،اذهبناجىلإ.ةيقارعلاةلودلالكشتس
نعةيرادإلاتاظحالملاتّربع،اذهىلعءانب.دودحلامسُرتمل،ايكرتعم
نطوميراقحتناك.قارعلادودحنمضيراقحةيحانلاخدإبةبغر
،ةقثنييلحملا)قارعلا(دونجرثكأنولكشينيذلانييروطسنلانييحيسملا
مهتويبىلإاوداعنييروشآلاءالؤهنمًاددعّنإ،ةقيقحلايف.اورجهو
كانهاونكسو،كيراملوشتوةيديمآنيببازرهنيفرطىلعةعقاولاةميدقلا
."1924لوليأيفكارتألامهدرطىتحاوقبو،يمسرريغلكشب

هنكلو،ليصفتدرجمىلوألاةلهوللودبيامحرشبديولدئارلارمتسي
:هنايسنمدعبجيوةيدروكلاةيضقلا"نيوكترفس"ةيفلخ

،اهلكةندهلالولححرطبةيويحلاوةديدجلاايكرتدوهجتحجن"
لالخنمظحُاليو،ةطيرخلارهُظتامكو.لصوملاةظفاحمةداعتسابتبلاطو
اهدودحلصتو،قارعلانمأزجتيالءزجلصوملانإفةقطنملايفلوجتلا
نمقارعلادودحةلكشمىلإكارتألاوزيلكنإلارظني.دادغببرقىلإ
مدلاطباوربةيكرتلصوملانأةيكرتلاةموكحلاتنلعأدقف.نيتفلتخمنيتيواز
ءيشالنأو،ةيبرعتسيلاهنأدكؤملاف،ةيكرتنكتملاذإو،رعاشملاو
نأةيزيلكنإلاةموكحلاتأردقو.ةلماكلصوملاةداعإىوساهحيريس
ءزجلصوملاةظفاحمنأو،قارعلاوايكرتنيبدودحرارقإ)نازول(ةيقافتالا



اهروصتبسحةيضقلاو،يداصتقالاويقرعلانيديعصلاىلعقارعلانم
نوكتلعافدللةبسانملاراهنألانايدووألابجلالسالسديدحتبقلعتت
دعبماعيفلأذنممهنطوىلإنييروطسنلانييروشآلاةداعإةيفيكوً،ادودح
ىلإةيضقلاةلاحإنازولرمتؤمررق.ىربكلابرحلاءانثأهنماودُرطنأ
حّرصامدنع.لحىلإلصوتلامتيملاذإاميفرارقلاذاختالممألاةبصع
ةيكرتلاةموكحلاتداعأ،لوبنطسانمزيلكنإلاةيؤربسكوكيسريبريسلا
–لوبنطساجيلخيفدقعنايذلا(رمتؤملاُضفو،اهلكلصوملاباهبلط
يفنيقابلانييروطسنلااودرطو،قارعلاىلإكارتألالخد،رهشلالخ.)فلؤملا
ةنجلتنيُعو،ممألاةبصعىلإفالخلالوُح.ىلفسلاوايلعلايرايتةقطنم
يفلسكوربيفعقاولارمألاطخمسُر.غنيتناربموحرملاةسائربةيعرف
طخلا.غنيتناربطخوألسكوربطخطخلااذهيمس.1924لوألانيرشت
.ةفيفطلاتارييغتلاضعبعمةميدقلالصوملاةظفاحمدودحوهروكذملا
.ةيلامشلاقارعلادودحهرابتعابلسكوربطخرارقإوهممألاةبصعرارقو
ةموكحهتحرتقايذلاطخلانأكشال.دودحطخلضفأاذهنكيمل
نمراملا1925ماعفينجيفو،1924ماعلوبنطسايفةلالجلاةبحاص
لابجلالهستس.لثمألاطخلاوهًابيرقتهروبعليحتسيولابجلاممق
،اهزواجتبعصييتلادودحلاهذهنعةفيعضلاةكلمملاعافدءادرجلا
."دودحلايفرطىلعرئاشعلاتاوزغبعصتو

ررقيذلااهعامتجاةبصعلاتدقع.فينجيفممألاةبصعزكرمناك
لكشب1924لوألانيرشتيفاكيجلبلةرمعتسميدنورب–ادناورحنم
بلطلالوانتمتو.عوضوملاببسبلسكوربةيكيجلبلاةمصاعلايفيئانثتسا
طخةيمستببساذهو،عامتجالاكلذيفقارعلا–ايكرتدودحبقلعتملا
وهغنيتناربراملياه.لسكوربطخ)تقؤملا(غنيتناربةسائربةيعرفلاةنجللا
ةزئاجىلعزئاحلاو،ديوسلاءارزوسيئرويطارقميدلايكارتشالابزحلاسيئر
رمعنعرهشأةعبرأبدودحلاهمسردعبتام.1921ماعلمالسلللبون
.نيتسلاوةسماخلازهان

ً"اتقؤم"هنوكنملسكوربطخهترهشبسحبوأغنيتناربطخجرخ
.قارعلاوايكرتنيبًادودحهرابتعابًامئادحبصأو

ةعقوملاةرقنأةيقافتايفلسكوربطخىلعًادجفيفطليدعتيرُجأ
نوملأنيبقيرطلالخدأ.قارعلاوارتلكنإوايكرتنيب1926ناريزحيف
يتظفاحمنيبلصتيتلاةطقنلايهو.ةيكرتلادودحلالخادىلإاطوشأو
.قانرشويراقح



دودحلانمضلصوملاتلخدل،ايكرتتدارأامكةيضقلاتلُحول
لثممويلاقارعلاناتسدروكوقارعلاندمضعبنأينعيساذهو.ةيكرتلا
دروكلاناكسلاعم،كوهدووخازوةيناميلسلاوليبرأوكوكركولصوملا
لثمةفورعمنكامأنوكتسو.ايكرتنوعبتيسنييحيسملانمءزجونامكرتلاو
ةيقارعلاةيكرتلادودحلالزنتسو.ةيكرتلادودحلالخادةجبلحوليدنقلبج
هذهلمشتلصوملاةظفاحملةينامثعلاةيرادإلاةينبلانأل.دادغببرقىلإ
.مويلاقطانملا

مسقت1918ماعىتحةينامثعلاةنطلسلايفةيرادإلاتاميسقتلاتناك
ظفاحمةظفاحملاسأرىلع.ٍحاونوةيضقأو،ةيولأوأقجانسوتاظفاحمىلإ
ىلعو،ماقممئاقءاضقلاسأرىلعو،فرصتمقجنسلاسأرىلعو،)ٍلاو(
امةيرادإلاةينبلاهذهبةيكرتلاةيروهمجلاترمتسا.ةيحانريدمةيحانلاسأر
.ةقباسلاتاظفاحملاتيغلأو،ةظفاحمحبصأقجنسلانأحصألا.قجنسلاادع
مضتةينامثعلاةينبلايفلصوملاتناك.قاجوبةيحانلاو،ةيحانءاضقلايمس
ةندهلبق.ةيناميلسلاوكوكركولصوملايهقجانسلاهذه.قجانسةثالث
قجنسلّكشو،اهلامشةعقاولاةثالثلاةيضقألاكوكركنعتلصف،1918ماع
ىلإلصوملاقجنسنمليبرأقجنسدتميو.لصوملاةظفاحملخادليبرأ
.ريغصلابازبونجةيناميلسلاوكوكركاقجنسيقبو.ريغصلاباز

ىتحةيئزجةيتاذةرادإتاذةيدروكتارامإتناكيتلاماسقألا
،ناروسو،نانيدهب:قارعلالخادمويلايهرشععساتلانرقلاطساوأ
ثالثلاةيرادإلاىنبلاهذهمويلاناتسدروكميلقإةرادإلمشتو.نابابو
ةيدامعلاوةرقعكوهدووخازنمًالكنانيدهبقجنسمضي.ةريبكةبسنب
ً،ابيرقتناروسوهفليبرأقجنسامأ.رابيزنملصوملالامشيلبجلاءزجلاو
.كوكركقجنسنممسقواهلكنابابوهةيناميلسلاقجنسو

ناروسةهجونكلو،لوضانألاوحنًامومعلصوملاقجنسةهجوتناك
دقفنابابامأ،ناريإيفداباهماهزكرميتلاةيدروكلايرقمةرامإًامومع
.ناريإيفجدننسلةعباتلانالدرأعمثيثحلصاوتىلعتناك

ةيناميلسلاوكوكركوليبرأقجانسنمفلأتتلصوملاةظفاحمتناك
تيقبول.1918ماعةندهلانابإارتلكنإوايكرتنيباهيلعفالخلاءانثأ
تيقبلةيكرتلاةيروهمجلادودحنمضكلتةيرادإلااهتينببلصوملاةظفاحم
ىتحيبرغلابونجلاهاجتابروباخلانملئامطخىلعةدتمملاضرألا
ةعاسرفسدعبييذلانيرمحلبجمضتوناريإدودحلةقصالملاةجبلح
ةيروهمجلادودحلخاددادغبنعةرايسلابنيتعاسوأةعاسلافصنو



.ةيكرتلا
ةفلتخم–ةيخيراتلااهتروريسيلاتلابو–ايكرتةينبنوكتس،اهدنعو

.اهداعبأديدحتنكميالةجردىلإ
لصوملاةظفاحمنيبةلصافلاةيرادإلادودحلانملسكوربطخرمي

ةظفاحمتيقب.ةليلقلاتاءانثتسالاضعبادعام؛ناوةظفاحموةينامثعلا
.ةيكرتلاةيروهمجلاضرأجراخلصوملا

ىلعةيكرتلاةيروهمجلااهتدارأيتلادودحلاوهلسكوربطخنكيمل
نوكتنأارتلكنإتبلط.طبضلابهدرتملًاضيأارتلكنإنأملعنو.قرولا
ناكو)490ص/لسكوربطخةطيرخ(،قارعلادودحنمضًاضيأيراقح
رخآريبعتبوأنييروطسنلانييحيسمللمهتياعريساسألازيلكنإلاعفاد
.دروكلانمرثكأنييروشآلا

ةيعمجلارمتؤميفديولدئارلاةلخادمدعبسكوكيسريبريسلاثّدحت
حدمنأدعبو،)1926راذآ8("لصوملادودحةيفارغج":ةيكلملاةيفارغجلا
زيلكنإلافقومحرش،قارعلايفاولمعنيذلازيلكنإلانيفظوملاوديولًاريثك
:قارعلادودحنم

ام؛اياضقلالكليسايسلحىلإلصوتلامتنازولتاثحابميف..."
كارتألاحومطنيبةكرتشمةدعاقيأكانهنكتمل.قارعلادودحادع
لكشبزجنتلقارعلادودحةيضقكرتوةيقافتالامامتإررقتاذهل.انحومطو
.كارتألانيبواننيبرشابم

تاضوافملاةدئافمدعبةعانقىلعنوزروكدروللانازوليفانلثممناك
نكميةكرتشمةيضرأدوجومدعيأ،اهسفنبابسأللايكرتعمةرشابملا
كارتألانكلو.ةرشابمةبصعلابابقرطلّضف،ببسلااذهل.اهيلعضوافتلا
انحرتقاوً،اماعاوبلط.اننيبكرتشملحداجيإلجأنمحاحلإبانيلعاوطغض
لجأنم...لوبنطساىلإتدفوأ.رهشأةعستىلعانقفتامث،رهشأةتس
مسرليرورضوهاملكرابتعالانيعبعِضُو.كارتألاعملحىلإلصوتلا
...فيخمهقوفناريطلادلبيفميظعيوجفاشكتساذُفنو،ةديجدودح

...دودحلاهذهحارتقالنكمموهاملضفأزيهجتبتاميلعتتيطعأ
.اهيلعضوافتلانكميةيضرأدجأمليننكلو.ليصافتلاضعبحيحصتثحبلو
مهدادعتسااودبأو،لصوملاةداعتسابًابلطيمامأكارتألانوبودنملاعضو
امنكلو.اذهانلعفلاحيفانلمدقتسيتلاةيداصتقالاتاضيوعتلاةشقانمل
يأىلإلصوتلانكمملاريغنمو،هيلعانلصحرامعتساقحوههشقانناّنك
رهشأةتسدعبتاضوافملافاقيإبُتغلُبأ،ببسلااذهل.ةقيرطلاهذهبقافتا



.ةميقعلاتاشاقنلانم
طخوهعوضوملا.ممألاةبصعنعرداصدودحرارقكانه،نآلا

نوكينأيعيبطلانم،ةقيقحلايف.ةنكممدودحاهنأكشالو،دودح
ولو.ةنكممًادودحمدقتاهممقولابجلاكلتنكلو.اهنملضفأكانه
.قارعللًاميظعًالبقتسماذهّرضحلعوضوملااذهيفًالوقعمًاموهفمانمّدق
نملفطوةأرماولجرفلأنينامثردقوهبناجلااذهيفينقياضيام
مهفصنو،دودحلانمفرطلااذهىلعنآلامهفصن.نييروشآلانييحيسملا
ناك،اهيلعتررصأيتلادودحلاتمسرلاحيف.يناثلافرطلاىلعرخآلا
ةركفلاهذهدعتمل.اوعمتجيلةيفاكةحاسمىلعنولصحيسنويحيسملا
ةبسنلابىربكلمأةبيخهذهو،فسألاعمتاضوافملاةلواطىلعةحورطم
نأبجيوً،اريغصناكامهميحيسملابعشلاكلذبريكفتلايغبني.يلإ
انعسوبامانلعفنحن.يحيسملاملاعللقلقردصمنويحيسملاءالؤهنوكي
نآلاسانلاءالؤهردقوً،ائيشلعفيمليحيسملاملاعلانكلو،ارتلكنإيف
."ايكرتعمةرئادلاتاضوافملابقلعم

يسريبريسلاو،نازوليفونونيإتمصعلباقمنوزوركدروللاناك
دودحىلعمهافتلاارتلكنإوايكرتعطتستمل.رايوأيحتفلباقمسكوك
.سكوكحرشامكقارعلا

ريسلادعبثيدحلابهرودنوسليودلونرأريسلاذخأ،ةيسمألاكلتيف
دودحلاةيصوصخلوحةبيرغتاددحمتنمضت،ةليوطةلخادممدق.سكوك
هتايلمعيفرابتعالانيعبتاددحملاكلتيكرتلاشيجلاذخأ.ةيقارعلاةيكرتلا
علطموتاينيعستلايفقارعلاناتسدروكوأقارعلالامشدودحلخاد
ريسلانوكينأنكمملانمسيل،عبطلابً.اريبكىنعملمحيةثلاثلاةيفلألا
يفتاددحملاكلتيكرتلاشيجلامدختسينأهلاببرطخدقنوسليودلونرأ
طويخسوؤرنوسليومدقو.اهعضوامدنعةثلاثلاةيفلألاعلطموتاينيعستلا
:دودحلاربعهعنمنكميالويهتنياليذلابيرهتلالوح

هنأكشال.انطخلباقمًاريثكةيجيتارتسالالسكوربطخةيمهأتزرُبأ"
بلطناننإ،سكوكيسريبريسلالاقامكنكلو،ةيجيتارتساةيمهألمحي
انعفديذلايساسألاببسلاوهيرادإلالماعلانإو،لضفأدودحطخ
تامهادملانودلوحييذلاديجلاطخلل.لسكوربطخىلعةقفاوملل
ةيحانلانمةريبكةيمهأدودحلايفرطىلعرئاشعلانيبعمجيوضاعتمالاو
تادحولاتلسرأاذإ.ةيجيتارتسالاةيحانلازاربإنكمملانمو.ةيرادإلا
ىلعاهارنيتلاةقطنملانملخدتنلف،لصوملالالتحالةيكرتلاةيركسعلا



ةيديدحلادادغبةكسقيرطنعاهلوخد.برغلانملب،ةليللاةشاشلا
...ىرخأةبسانمطقنةيأوأنيبيصننماولخدينأمهنكمي...لهسأ

رمألاثحبننأانيلعً.ايئاهنلسكوربطخنوكينأنكميال،ييأرب
نماهنععافدلانكميًادجةليلقبناوجكانه.عوضوملالحننألبقرثكأ
نكميامهيفسيل.لماكلكشبًايرادإًاطخلسكوربطخنوكةيواز
لكبو.نييروشآلانييحيسملابةقلعتملاىربكلاةلكشملالحيملهنألهنععافدلا
لوصولاةيناكمإهلامشنوشيعينيذلاحنميالهنأاذهنممهألا،لاوحألا
نوشيعيرئاشعلانمةمسنفلأنوثالثوأنورشعكانه.قاوسألاىلإ
نودنمةيكرتلاقوسلاىلإلوصولامهنكميالو،لسكوربطخلامش
ىلإلوصوللًابيرقتاهسفنتابوعصلانوناعيسو.ىربكتابوعصمهزواجت
ةعباتميرورضلانم.اهلوحيتلاتابصقلاوألصوملاةنيدمقوس
يأرلالوصورظتنننأو،ربصننأيقارعلابعشلاونحنانيلعو،تاثحابملا
ةليوطنوكتسةرتفلاهذهنأدقتعأالو.رمألالبقتةلحرمىلإيكرتلاماعلا
.ً"ادج

ةثالثدعبةرقنأةيقافتاتعقُودقف.ّقحمنوسليودلونرأنأرهظ
.ةيكلملاةيفارغجلاةيعمجلايفيسريبريسلاةلخادموهتلخادمنمرهشأ
وأاجروقشتويراقحنيبيرايتةقطنميفاوناكنيذلانويروشآلارجاه
تاليدعتلاضعبعملسكوربطخيقبو،يقارعلافرطلاىلإاورجُه
.قارعلاوايكرتنيبًادودحةفيفطلا

ىلإيراقحمضزيلكنإلاعطتسيمل.لصوملاةظفاحمايكرتتدقف
."قارعلاوايكرتنيباهنوديريدودحلضفأ"هذهنكتمل.قارعلا

مدعةرورضلوحتامييقتزيلكنإلاةلودلالاجرمدق،نينسدعب
ً:ادودحمهفالسأاهمسريتلاقارعلادودحرابتعا

اياضقلالحلتاريضحتلاتأدب،ىلوألاةيملاعلابرحلاتهتناامدنع"
رمتؤميفو.ةموزهملاروحملالودو،ةرصتنملاءافلحلالودنيباهلكةيفالخلا
عونلانمةرمعتسمهرابتعابايناطيربلقارعلاملس،1919ماعمالسللسيراب
تلمكأ.ممألاةبصعقاثيمنمنيرشعلاوةيناثلاةداملاىلعًادامتعا)آ(
ناسين27-18نيبايلاطيإيفدِقُعيذلاوميرناسرمتؤميفةأفاكملاهذه
نييروشآللمهدوعوبنوفويسمهنأراهظإبنويناطيربلارمتسا.1920ماع
ةيبرعةلودسيسأتّنإ.ىربكلابرحلاةرتفلاوطكانهمهومدخنيذلا
تاونسلاعضبلالخدودحلاىلعتاليدعتلاضعبعمقارعلامسابةديدج
.ةنايخللاوضرعتمهنأنييروشآلاناهذأيفرثيمل1921ماعتلتيتلا



ماعةدحتملاممألاةبصعيفقارعلالُبقو،رامعتسالاىهتناامدنع،نكلو
يأباهفصونكميمهتسايسنأبزيلكنإلانيلوؤسملانمريثكلافرتعا1932

يناطيربلاةيجراخلاريزوفارتعاتافارتعالاكلتمهأو.فرشلاادعفصو
ةريطخءاطخأتبكتراةيروطاربمإلانأةيزيلكنإةلجملةلباقميفورتسكاج
نمريثكلابنذةيرامعتسالاتاوقلاورتسلّمحو.ريخألادقعلايفةصاخ
ةبيرغلاةيقارعلادودحلا:اهامسأةيقطنمريغًادودحاهمسربضرألاتافالخ
:ناونعب،2002يناثلانيرشتBBCNews،15(."زيلكنإلااهمسريتلا
.)ةيزيلكنإلاةيروطاربمإلاىلعةرصاعملاتافالخلابنذءاقلإ

"بنذ"ناكيرمألانييجيتارتسالاونيلوؤسملافاشتكاًاليوطقرغتسيمل
ماعهلمهلالتحادعبقارعلايفمهقرغباورعشامدنع؛ةيقارعلادودحلا

2003.
ينوطزوينسكوفلسارملكوربلوهدراشتيرلاق،2003بآ31يف

:رشابمثبلالخونس
نينامثلبققارعلااهيمسنيتلاةلودلانورخآولشرشتنوتسنودجوأ"

الأبجي.ةرهاقلارمتؤميف)فلؤملا–1921باوصلا(1922ماعيفةنس
نورقةعبرأنوينامثعلااهمكحدقف.مويلايهامكةيلودلادودحلانوكت
دادغبولصوملا–ةيعيش،ةينس،ةيدروك–تاظفاحمثالثاهرابتعاب
.ةرصبلاو

انثرونحنو،أطخزيلكنإلابكترادقف.حيحصلالحلاوهاذهناك
ةيملاعلابرحلادعبتمسريتلادودحلاةيلوؤسملمحتناننأل؛أطخلااذه
.ىلوألا

ةرتفلايفتدجُوأهذهو.ايفالسوغوييفهباشمرمأثدح،ملعتأ
انررطضاو...تمُسقىتحاولتقصخشفلأةئامثالثنكلو،تمُسق.اهسفن
.نوتيادةيقافتالمعل

هلاقامنأدقتعأو،حيحصراغولروتانيسلاهلاقامنإ،ببسلااذهل
ةلودسيلقارعلانأهوغلبأمهراشتسانيذلاءاملعلالكً.ادجمهم
نويبوروألاونويكيرمألامزتلي،اذهنممغرلاىلعو.يديلقتلاىنعملاب
.ً"ابعصقزأملالعجامصاخلكشباذه.ةنهارلادودحلاب

نأتدرأ":هلأسيو،كوربلوهمالكونسينوطعطاقي،ةطقنلاهذهيف
يذلاأطخلالوانتةداعإةرورضبدقتعتله.طبضلابةطقنلاهذهىلإلصأ
."؟ءافلحلاوةرادإلالبقنمدعباميفهبفرتعاو،لشرشتنوتسنوهبكترا

:فيضيمث."ينوطاياذهكللوقأس":لوقيمث،كوربلوهدهنتي



نأنكمياننأدقتعأ.عوضوملااذهيفًاضيأتبتكوً.اريثكاذهبتركف"
.كارتألاعمنواعتلابىلوألاشوبةرادإلالخ1991ماعةيضقلاهذهلحن
قارعلاناريجأدبيس.ةيلاحلافورظلانمضاذهقيقحتةيناكمإبعنتقأال
ً،اضيأةيدوعسلاةيبرعلاو،وتانلايفكارتألاانؤافلحمهيفنمبًاعيمج
نوكتس،ةياهنلايفو.قارعلاماهتلالمهنانسأذحشبنويروسلاونويناريإلاو
،نويباهرإلاهيفميقيسيأ.وغنوكلاهيلإتلصوامبةهيبشقارعلاةياهن
.هاياوزوهفارطأهناريجمضقيسو

ةيناكمإةظحلانزواجتاننإلوقأنأّيلعفسألاعم،ببسلااذهل
.ً"ادجبعصعضويفاننأينعياذهو.لشرشتأطخرييغت

لوححيحص–انأولازوأتوغروت–كرتشملاانروصتنأرهظ
.1991ماعقارعلالبقتسم



اهنونجوةيناسنإلامئارجلجسىوسسيلخيراتلانإ،ةقيقحلايف
نمًائيشملعتتمللودلاوبوعشلانأانتملعةبرجتلانكلو.اهثراوكو
...خيراتلا

1807،ةفسلفلاخيرات،لغيه
ً.ايضامسيلهنإىتحً؛امامتًاتيمسيليضاملا
رنكلوفمايلو
املاط،اهيلإتلصويتلاداعبألاوةيدروكلاةيضقلابريكفتلانمعفادب

؟فورظةيأبو؟ةيقارعلا–ةيكرتلادودحلاتمسرفيك"لاؤسينهذلغش
.Vol(ةيفارغجلاةلجمل1962بآددعيزيلكنإلافيشرألايفُتدجو."

68.No.2(راذآ8خرؤملاةيكلملاةيفارغجلاةيعمجلاعامتجارضاحم
دودحةيفارغج"ناونعتحت–هالعأتافطتقمهنمتذخأدقو–1926

يزيلكنإلاسدنهملاحرفامردقبتحرفيننإلوقلايننكمي."لصوملا
.1927ماعةرملوألكوكركنملورتبلاجرختسايذلالوألا

ندلوغنوجريسلانيبوينيبرادًاراوحتركذت،رضاحملاةءارقءانثأ



حبصينألبق1995-1992يماعنيبةرقنأيفارتلكنإريفسناكيذلا
يناتسدروكلالامعلابزحتايلمعربكأىدحإرثإ.وتانلايفارتلكنإبودنم
ةقفربتبهذ،1992ماعدونجلانمريبكددعاهتيحضحاريتلاو،ةيومد
رفصةطقنلايفموجهللضرعتملارفخملاىلإلازوأتوغروتةيروهمجلاسيئر
ةيحورمةطساوبانرط.اجرقوشتبرقةيقارعلا–ةيكرتلادودحلانم
رهنلاهيفىولتييذلابازيداوقوفاجرقوشتىلإيراقحنميكسروكس
قفأيفقارعلالخادتاجومةيلاتتملاةقهاشلالابجلاتناك.ىعفألاكانتحت
.قهاشلبجةورذىلعرفصةيدودحلاةطقنلاعقت.ءامسلايطغتويرظن
ثيحبونجلاوحنتفتلا...لابجاهلك،يراقحهاجتابلامشلاوحنُّتفتلا
ىلعكاذدودحلارجحانعضوولفلتخيسيذلاام...لابجاهلك،قارعلا
ملولثدحيسناكيذلاامً؟ابونجوأًالامشتارتموليكلاتارشعدعب
اهنميناعتسيتلاةيجيتارتسالاةينمألاةلكشملاام؟كانهرفخملاكلذنكي
امبذئنيحتيضفأ.اهلىنعمالوةيثبعدودحهذه؟لاحلاهذهيفايكرت
لكشبندلوغنوجريسللهذهيتركفنعتّربعامدنع.لازوألينهذيف
متنأ":ةصاخلاةيزيلكنإلاةيسامولبدلاةباعدلابينباجأ،ًاليلقيماهتاو،رخاس
يفتمسرو،ىلعألانماهدشاندرأنحنو،لفسألانمدودحلادشمتدرأ
."طسوناكم

فرعأنكأمليننأل؛طبضلابهدصقاماهنيحمهفأمل،ةقيقحلايف
ىلعيفاكتعادعبةمولعملاكلتىلإتلصوو.دودحلامسرةصقذئنيح
.ةيدروكلاةيضقلا

.لسكوربطخىمسملادودحلاطخوهندلوغنوجريسلاُهَدََصقام
–ةيكرتلادودحلاوألسكوربطخلممألاةبصعينبتّنإ،ةقيقحلايف
لصوملاةيضقلحينعيالةفيفطتاليدعتدعبيئاهنلااهلكشبةيقارعلا
.فلملاقلُغيمل.نازوليفتقِّلُعيتلا

لمحت–قارعلايأ–دلبلالامشيفةيلبجلاةقطنملاّنأارتلكنإتأر
ةلكشملانوريكارتألاوزيلكنإلاناك.ايكرتةهجاوميفهنمألةيتايحةيمهأ
ناكملايهزيلكنإلاىلإةبسنلابةديحولاةيقيقحلاةلكشملا".فلتخملكشب
وهايكرتىلإةبسنلابفالتخالا.قارعلالامشيفدودحلاهنمرمتسيذلا
TheCreationof"(."اهنمًاءزجاهربتعتيتلااهلكلصوملاةظفاحم

Iraq1914-1918",SusanShields,MosulQuestions,s.54,
ColumbiaUniversityPress,NewYork,2004(

تأدبايكرتنإف،لصوملاةظفاحمةيعبتعوضوميفثحبيملاملثم



.نازولنمًارابتعالصوملادقفت
نيذلادروكلانإكارتألالاق.نازوليفلصوملاريصمددُحيمل"

.ةيناطيربلاةعوسوملاهلوقتاماذهو.كارتأاهسوفننمةمهمةبسننولكشي
نأفشتكينملوأاونوكينأكارتألانيبودنملللجُس:نوزوركلوقي
ىلإلصوملاةيضقتلوُح.لبقنماذهدحأفشتكيمل.كارتأدروكلا
,WalterReid(."نوزوركهدارأاماذهو،قارعللاهتحنميتلاةبصعلا

EmpireofSand-HowBritainMadeTheMiddleEast,BirlinnLtd.,
Edinburgh,2011,s.192-193(

؛نوزوركلًايسايسًاحاجننازولةيقافتاةيزيلكنإلاخيراتلابتكربتعت
نأصوصنلانمعونلااذهدروي.ايكرتخيراتيفملُعيامسكعىلع
دقو،زيلكنإلااهديرييتلاةقيرطلابلُحتملامدنعتلُجألصوملاةيضق
.ةيدروكةلودسيسأتنودةلوليحلاتمت

روتاتكيبسررحمبتكدقو...يسايسرصننوزوركضوافتبولسأ"
:نازوليفمتاملوحرمتؤملاةياهنيفيشتارتسويل.س.جشهدملاومهملا
املهسفنىوتسملابعضوينأقحتسايذلاةلودلالجربيجاعأىدحإ
ةقرويأدوجونودنمرمتؤملاىلإمتبهذ.انييفرمتؤميفناريلاتهققح
ةوقبلماكلكشبقوفتلامتققحاذهنممغرلاىلعو،مكديبةحبار
.طقفثادحألالوحمكتامولعمومكفدهلماكتومكسدحةمالسومكترادإ
ص،هركذقبسردصم،دير(.ً"اريثكراهنايذلايسامولبدلاانعقوممتدعتسا

200(
نإةرمتاذلازوأتوغروتلوقتركذت،رطسألاهذهتأرقامدنع

عوضوميفةعيدخلاعلتباوً،اديجنوزروكديبامعقوتيملونونيإتمصع
:لازوأينباجأ."؟جاتنتسالااذهىلإمتلصوتفيك":هتلأسامدنعو.لصوملا
عمزيلكنإلانيخرؤملامكحعطاقتياذكه."يسائرلارصقلافيشرأةءارقب"
.نازولةيضقيفلازوأمكح

لحلجأنمةحاسلاىلعةدحتملاممألاةنجلترهظ،نازولدعب
.ةينامثعلالصوملاةظفاحمريصمديدحتةيضقحصألاىلعوأ،لصوملاةيضق

لصوملاةظفاحمنيبًادودحلسكوربطخرابتعانمرهشدعب
طساوأيفلصوملاةنجلممألاةبصعتلكش،ايكرتو)دعباميفقارعلا(
،نسريورنيآلراكيديوسلايسامولبدلاةنجللاّسأرت.1924يناثلانيرشت
ىلإكارتأللديدشلاهدييأتبفورعملايكلتلابتنوكلاامهدحأناوضعو
تريبلأديقعلايناثلاو،ةيناروطلاةيعمجلايفًاوضعنوكيلحلصيهنأةجرد



برحوىلوألاةيملاعلابرحلاءانثأيكيجلبلاشيجلايفمدخيذلاسيلواب
.وغنوكلايفرامعتسالا

نمربشلكيفتلوجتنأدعبو.ةقطنملاىلإةيثالثلاةنجللاتبهذ
تمدق،1925ماعنمراذآويناثلانوناكيرهشنيبلصوملاةظفاحم
.1925زومتيفممألاةبصعلاهريرقت

لصوملاةظفاحمبعشرايخةفرعملجأنملصوملاةنجلتقلطنا
بوعشلاقح"ًادججئارلاأدبملاىلعًادامتعا؛صوصخلااذهبريرقتميدقتو
ةركفبحاصنوسليووردوويكيرمألاسيئرلاهحرطيذلا"اهريصمريرقتب
ديقعلاويكلتتنوكلاونسريوبهذ.ىلوألاةيملاعلابرحلادعبممألاةبصع
27يفلصوملاةنيدمىلإاولصوو،ةيادبدادغبىلإمهيدعاسمعمسيلواب
دودحلخادةنجللااهتضقيتلاةثالثلارهشألالالخو.1925يناثلانوناك
اهقرطوةعارزللةحلاصلااهضرأواهداصتقاوةظفاحملاةحاسمتسرد،ةظفاحملا
يلاهأنمتائملاتلباقاهنأهتلعفاممهأ.ةيموقلااهتبيكرتوةيراجتلا
ىلإةفاضإ.مهيقتلتنأبجينمبةمئاقكارتألاوزيلكنإلاىطعأ.ةظفاحملا
نيدلالاجرودروكلاخويشورئاشعلاءاسؤرتلباق،ءالؤهةنجللاءاقل
اذإامةفرعمتلواحو.ءاهجولاونيينهملاويضارألايكالموراجتلاونيزرابلا
ً.اكارتأمأنييقارعمهسفنأنوربتعييلاهألاناك

يباتكيفةرتفلالوحةلّصفموًادجةمّيقتامولعمداجيإنكمملانم
زيلكنإلاهلعفاّمعتامولعمامهيفدرتامك،نويلسالاووزدنومدأ.ج.ك
ةيصخشلامهتايصوصخةفرعموةثالثلاةنجللاءاضعأىلعريثأتلالجأنم
يفهتامولعموهتادهاشمزدنومدأ.ج.سعمج.مهيلعريثأتللمهتاطاشنو
لامشيفثحبوةلحروةسايس–برعلاوكارتألاودروكلا"موسوملاباتكلا

باتكناونعمهلتسادقفنويلسالاوامأ."1925-1919قارعلاقرش
."44-1918نويناطيربلاوبرعلاودروكلا":هامسأوزدنومدأباتكنمهتاركذم

ىلعاهرثأولصوملاةيضقعباتأتأدبامدنعنيباتكلانيذهتفرع
ةيفلألاعلطميفقارعلابرحءانثأقارعلاوايكرتيفةيدروكلاةيضقلا
ةيضقلوحةيخيراتلالامعألاروصقىدمتفشتكاامهتءارقدنع.ةثلاثلا
حرطنودنمانلَّبقت.رمألالوحيكرتلاماعلايأرلالهجو،ىلوألاايكرت
نودنمكارتألانمتذخألصوملانأدوقعىدمىلعراسفتساوألاؤس
.اذهلوصحةقيرطبملعىلعنكنملاننكلو.ةيزيلكنإةبعلبقحهجو
،لصوملاقجنسو،لصوملاةنيدمنيبقورفلافرعننكنملاذهريغ
مل،لصوملاةظفاحممضتاذامفرعننكنملاملثمو.لصوملاةظفاحمو



.دروكلانمةظفاحملاناكسةيبلاغنأفرعن
...ةنجللاىلإدعنل
بعشلكرحملايهةيداصتقالاعفاودلانألصوملاةنجللامعأترهظأ

ًاقالطناهفقومذختيسةظفاحملابعشنأتدقتعاةنجللانكلو.ةظفاحملا
ىرخألاةجيتنلا.ةظفاحملاريصمررقيسفقوملااذهنأو،يموقلاهئامتنانم
امهنكميالةرصبلاودادغبيتظفاحمنأيهةنجللااهيلإتلصوتيتلا
ةيحانلانمةرصبلاودادغبةايحطبترت.لصوملاةظفاحمنودنمشيعلا
.لصوملااهجتنتيتلابوبحلابةيداصتقالا

ةعباتًاينوناقاهيلعفلتخملاقطانملارابتعاةرورضىلعريرقتلاجّرع
ةيقطنمرثكألاطخلاوهزيلكنإلاهحرتقايذلالسكوربطخنأدروأو،ايكرتل
نلعتىتح–تاظحالملاضعبنممغرلاىلع–ةيجيتارتسالاةيحانلانم
.لصوملايفاهقوقحنعاهيلختايكرت

اذإقارعلابةظفاحملاطبرلضفتساهنإ،بذبذتملاةنجللاريبعتبسحب
نمو،ةيداصتقاعفاودنمةعبانةبغرلاهذهنكلوً.اساسأضرألاتذخأ
ةظفاحملاناكسراتخالنالماعلاناذهالول.ةيناطيربةرمعتسمقارعلانوك
.قارعلانمًالدبايكرتةيبلغألاب

ايكرتويزيلكنإلارامعتسالالظيفقارعلانيبرايخلاناكوليأ
.ايكرتسيلو،يزيلكنإلارامعتسالاتحتقارعلايلاهألاراتخال

تحرطاهنكلو.قارعلابةظفاحملاطبربلصوملاةنجلتصوأ،ةجيتنلاب
نيرشعوةسمخةقطنملاءاقباهنم؛اذهقيقحتلجأنمطورشلاضعب
.ارتلكنإلبادتنالاقحةبصعلاتحنمدقو.ممألاةبصعةياصوتحتًاماع
يفدروكلاةكراشمةنجللاتطرتشا.دروكلابقلعتياذهنممهألاطرشلا
هذهيفةيدروكلامادختساو،ةيئاضقلاوةيميلعتلااهتاسسؤموةقطنملاةرادإ
.دروكللةيتاذلاةرادإلانمعونبفُرتعااذهبو؛اهلكتامدخلا

ةنميهلاةظفاحملابعشلوبقةيناكمإً،اضيأةنجللاتايصوتىدحإو
نكمي،اذهقفو.طورشلاضعببءافيإلالاحيفةيبرعلانمًالدبةيكرتلا
–ةيقارعلاةيقافتالاةدمءاهتنالاحيفايكرتىلإلصوملاةظفاحمةداعإ
فرتعملاقوقحلاقبطتمللاحيفو،ممألاةبصعبادتناةرتفو،ةيزيلكنإلا
.بعشلاةبغرىلعءانبو،دروكللاهب

ةيلودلاةحاسلايفهناكمقارعلاذاختاو،بادتنالاةرادإءاهتنادنع
.تيفوأدقلصوملاةنجلطورشنكتمل،ةلقتسمةيبرعةلودلوأهرابتعاب
يفةينوناقلاايكرتقوقحب1991ماعلازوأتوغروتينابلاطلالجريكذت



اهعضويتلاةيكيرمألا"NationalReview"ةلجمةلاقمو،قارعلاناتسدروك
ايكرتقوقحنعثدحتتيتلاويروهمجلارصقلايفلازوأتوغروتيمامأ
لازوأنيبسامتلوأءارجإلندنلىلإيترداغمليبقلصوملاةظفاحميف
.ةنجللاطورشبءافيإلامدعىلعنادمتعيينابلاطو

ةنجلسأرت.1925يأ،هتاذماعلايفىرخأةنجلممألاةبصعتلسرأ
نوجينوتسألالارنجلااهتقبسيتلاكراظنألاتفلتمليتلاةيناثلالصوملا
مدقو،1925يناثلانيرشتيفلصوملانمرنودياللارنجلاداع.رنوديال
،يكلتو،نسريوريرقتعمةريبكةبسنبًاقفاوتمرنوديالريرقتناك.هريرقت
.اهسفنجئاتنلاىلإلصوتو،سيلوابو

16يفلصوملاةظفاحمعضولوحًارارقممألاةبصعتردصأً،اريخأ
ًادودحربتعاو،لسكوربطخنعتقؤملاةفصتيغلأ.1925لوألانوناك
قارعلاةكلممبتطبُرو،ايكرتدينملصوملاتجرخ.ايكرتوقارعلانيب
.ةيكرتلادودحلانمضيراقحتيقبو،ارتلكنإاهيلعفرشتيتلا

.لصوملاةظفاحمىلعايكرتنيبواهنيبعارصلاارتلكنإتبسك،ةجيتنلاب
خيراتلاقئاقحعمقفاوتيالهنأامكً،امامتباوصلانمسيلنكلو

ىلعهتققحيذلااهراصتناءاروةيسايسلااهتراهموأارتلكنإركمرابتعا
،ايكرتيفةيراجلاتاروطتلاضعبنعتمجنةميزهلاكلتنأمهفي.ايكرت
ىلععارصلايفًاريبكًارودايكرتمكحتتناكيتلاةميزهلاةدارإتبعلو
.لصوملاةيضق

لالخ1924راذآيفايكرتيفةفالخلاءاغلإوهتاروطتلاكلتدحأ
ةفالخلاءاغلإ.ىوصقلااهتدحىلإفارطألاتاءاعدااهيفتلصويتلاةرتفلا
.ايكرتودروكلانيبةيونعملاطباورلامهأعاطقناهعمبلج

رداصنوناقبجومبةفالخلاءاغلإربخانيقلتامدنع،راذآطساوأيف"
ةلعتشملاةياعدلانأل؛هقدصنملواذهانبرغتسا)راذآ3يف(ناملربلانع
دروكلانيدلالاجرطابتراىلعتدمتعادروكلاةضافتنالجأنمناكربلاك
تحتنمطاسبلاكارتألابحسةيلمعتدب.ةفارخلاهذهبنيذفانلا
اذهرامثتساتّوفنملديكأتلاب.قدصيالًارمأةقيرطلاهذهبةضافتنالا
هذهةيمهأبمهلوقعةدمجتملافيرلاناكسعانتقانكلو.ديدجلاعضولا
.ً"انمزقرغتساكارتألاىدلميدقلاعقوملااذهمارتحاءاهتناو،ةيضقلا
)383،384ص،هركذقبسردصم،دنومدأ(

يفممألاةبصعلاهريرقتتمدقلصوملاةنجلنأريكذتلانمدبالو
ةفالخلاءاغلإنالعإنمليلقبةنسنمرثكأدعبيأ؛1925ماعزومت



طبرريرقتلااذهحرتقيو.ايكرتولصوملادروكنيبيونعملاطبارلايخارتو
ً.ابيرقتةظفاحملادودحيهةلودلادودحو،قارعلاةلودبلصوملاةظفاحم
تحتىقبينأبجيقارعلانألوألا.نيصاخنيطرشتفاضأاهنكلو
ةيقارعلاةلودلالوبقةرورضيناثلاوً،اماعنيرشعوةسمخةدمبادتنالا
ةطساوبةيفاقثلامهتيوهمهريوطتومهسفنأمهترادإو،دروكللةصاخلاةينبلا
.ةصاخلامهتاسسؤم

.ةنجللاريرقتىلعممألاةبصعتقفاو،1925ماعلوألانوناكيف"
قارعلالوبقلاحيفًاماعنيرشعلاوةسمخلاةرتفءاغلإارتلكنإىلعناك
دقعو،)1932ماعثدحاماذهو(ممألاةبصعيفةيوضعلاةلماكةلودك
ةرادإمايقلجأنمةمزاللاتاحرتقملاميدقتو،قارعلاونيبواهنيبةيقافتا
ةرطضماهنكلو،جئاتنلاهذهنمةجعزـنمايكرتتناك.ةيتاذةيدروك
CharlesTripp,AHistoryofIrak,s.59,Cambridge(."اهلوبقل

UniversityPress,2000(
1926ناريزحيف؛رهشأةتسدعباهنعلصوملالصفايكرتتّقثو

.قارعلاوارتلكنإعمةيثالثةيقافتاب
ىلعاهلوصحلباقمةيثالثلاةيقافتالاكلتىلععيقوتلاايكرتلوبق"

،)1951ماعىتح(ًاماعنيرشعوةسمخةدملقارعلالورتبنم10%
ةموكحللسئابلايداملاعضولاىلإريشيينيلرتسإهينجنويلمفصنو
GeorgeE.Gruen,TheOilResourcesofIraq:Their(."ةيكرتلا

RoleinthePoliciesoftheGreatPowers,TheCreationofIraq,
ColumbiaUniversityPress,NewYork,2004,s.122(

لباقملصوملاتعابايكرتنأبجاتنتسالاحيحصلانمسيل،انهو
ةموكحلاتلختدقف،نينسلاتارشعربعاذهسكعليقامهم.دوقنلا
مدعنممغرلاىلعلصوملانعةدارإويعوبةديدجلاةيلامكلاةيكرتلا
.عوضوملااذهدنعًاريثكيمسرلاخيرأتلافقوت

يذلالصوملانادقفلماعلايأرلاريضحتةيلمعيفيكرتلاماظنلالخد"
ةيلمعتذفنيتلاةيكرتلاةفاحصلازيلكنإلاعبات.هنمرفمةمثنكيمل
عوبسأدعبيرجأيزيلكنإثحبريشي...ديدشهابتنابماعلايأرلاريضحت
يعرتسيءودهبعضولاتلباقةيكرتلاةفاحصلاّنأىلإلصوملاةيقافتانم
ىلإزيلكنإلاةرظنلريبكلارييغتلاراظنألاتفل،اذهنمدعبألاو.هابتنالا
نتسوأريسلاىلإةيقربيسدنلةرقنأيفيزيلكنإلاريفسلالسرأ.ايكرت
ةلسلساوملستنييلاحلاايكرتماكحنأبريكذتلابجي:اهيفلوقينيالربماش



ةموكحللةيساسألاةمهملا.ةريبكتايحضتبالإاهزواجتنكميالةلتاقءاطخأ
.نمألاقيقحتيهةيلاحلا

.ةيكرتلاةيجراخلاةسايسلايفرييغتىلإريبكرشؤمعضولالبقتتيقوت
عمتاونسلايلاوتباهريوطتبايكرتتأدبيتلاةقادصلاتاقالعّنإذإ
نمعونقيقحتلفدهتتناكاكيرمأعملقأةبسنبواسنرفوارتلكنإ
ةمزرً.ايناودعوًاددهمرهظيأدبيذلايتييفوسلاداحتالاةهجاوميفنزاوتلا
ةلودلاتلخدأارتلكنإعمةيكرتلاةموكحلااهتعقويتلاةقادصلاتايقافتا
ارتلكنإةقادص.ةيرظنلاةيحانلانماهعيمجىربكلالودلاعمةقادصبةيتفلا
تناك.برغلاديعصىلعايكرتلينانويلاديدهتلاتففخاهتادعاسموايكرتل
لكشتو،يزيلكنإلاويسنرفلابادتنالاةيامحتحتةيبونجلاايكرتدودح
داحتالاوقرشلايفناريإعمةقادصتايقافتاكانهتناكو.امهلةلكشم
هنأولامكقاروألاتدبدقفايراغلبلةبسنلابامأ.لامشلايفيتييفوسلا
.ىرخأةرماهطلخديعأ

ةيموقلاتاباسحلاىلعرثأرخآًامهمًاثدحديعسخيشلادرمتناك
رايدةقطنميفبعصلاوريصقلادرمتلاكلذعلدنادقف.نيعألانعباغو
رمتساو،)بتاكلا–ناسينيفىهتناو،طابشيفأدب(1925ناسينيفركب
فلأنيرشعوةسمخنمةفلؤمةيركسعةوقهدامخإبلطت.رهشأةعضب
لكش:ًالّوأً.امامتًاحضاوةموكحلاىلإةبسنلابدرمتلاكلذىنعمناك.يدنج
،ريثكبةينامثعلاةموكحلالبقهيلعناكاماذهو.ةيميلقإةينمأةلكشم
لصوملاةظفاحمةيضقلوانتىلعلمعلاً:ايناثً.اديجاذهكارتألافرعيو
ضرأيفةيركسعلادادمإلاقرطراشتناينعياذهو؛ىلعأىوتسمىلع
ةموكحلادراومففجيسةقطنملايفرارقتسالاطسبىلعلمعلاو.ةيداعم
جعزأدقناتسدروكميسقتناكاذإوً.اساسأتابوعصنميناعتيتلاةيكرتلا
كارتألاحنملصوملانادقفنإفونونيإمهسأرىلعوديدجلاماظنلالاجر
ً،امهمتالصاومقرطقرفمكارتألاّرسخةظفاحملاُكرت.رثكأةحيرمًادودح
نممهممسقنعيلختلانإ،ىرخأةهجنمْنكلو.كوكركطفنرابآو
يفكيرتتلاجمانربقيبطتباوأدبنيذلانييموقللًاباذجناكدروكلاناكسلا
DavidCuthell,A(."...نازولةدهاعمدعبترجيتلاةلدابملاةرتف

KemalistGambit-AViewofthePoliticalNegotiationsandthe
DeterminationoftheTurkish-IraqiBorder,TheCreationofIraq

1914-1921,ColumbiaUniversityPress,2004,s.89,90(
لصوملاةظفاحمةيفارغجيفةيولوألمحيينمألادعبلانكيمل



لاوطةيفارغجلاكلتمكحنملكاهيلإرظناذكه.طقفايكرتلةبسنلاب
نورقىدمىلعةينامثعلاةرتفلالاوطلصوملاةظفاحملمحتمل.خيراتلا
ةيمهألمحتملو.ةلودللةيفلخةيلخادةقيدحتلّكشاهنأل؛ةصاخةيمهأ
.لوضانألاقرشنمأزواجتت

ناتسدروكىمستيتلالصوملاةظفاحمنإف،زيلكنإلاىلإةبسنلابامأ
نمأققحيًارادجوأةلصافةقطنملكشتةيبونجلاناتسدروكوأقارعلا
ً،ايطفنًانازخيوأتاهنوكىلإةفاضإ،اهتّدلويتلااَهَتلِباقاوناكيتلاةلودلا
ريرمت.بوبحلانمًانازخدادغبنيبواهنيبدتمتيتلاةقطنملالكشتو
مامأًارادجلكشتلةقهاشلالابجلاىرذنمةيكرتلا–ةيقارعلادودحلا
ىلإيراقحمضنماونكمتيملامدنعةينمأسجاوهنمًاقلطنمناكايكرت
كلترابتعامهرومألهسدقو.نييروطسنلانييحيسمللمهتيامحمسابقارعلا
ً.ابيرقتةينامثعلاةرتفلايفةيرادإلالصوملاةظفاحمدودحدودحلا

براقتلايفةبغرلابةرتفلاكلتيفيساسألاايكرتفدهصيخلتنكمي
ددعضيفختباسحبسحتهسفنتقولايفايكرتتناكو.ارتلكنإعم
نمّنإ،يلاتلابو.لبقتسملايفاهطبضبعصيةوقاونوكيلنيحشرملادروكلا
ةحاسملاميسقتتلبقت،ببسلااذهل.ناتسدروكمسُقتنأاهتحلصم
ةظفاحمكرتبتبحرو،خيراتلالاوطةدحومًامومعتيقبيتلاةيسايسويجلا
.يمسرلايكرتلاخيراتلايفنَّودتملةقيقحهذه...لصوملا

اهتدحوةنامضتناكيتلاارتلكنإنعةينامثعلاةلودلاداعتباّنإ
ةلودلاةياهنبلجرشععساتلانرقلانمريخألاعبرلاىتحةيبارتلا
عمبراقتلاوحناهتدايقةفدهيجوتعمةيلامكلاايكرتتناك.ةينامثعلا
ةظفاحمنعيلختلاوهرمألااذهنمثناكاذإو.ديدجنمارتلكنإ
دقو.نمثلااذهعفدةركفاولبقتهقافرولامكىفطصمنإف،لصوملا
قرشبونج"و"لوضانألاقرش"ايكرتيفناتسدروكنميقبتملاءزجلاتمسأ
.ةيوقيموقبيوذتوكيرتتةسايسلهتعضخأو،"لوضانألا

ًاميظنتامدحىلإينعيلصوملاةظفاحمريصمّنإ،ةيوازلاهذهنم
ةنميهلاتحتقارعلايفلصوملاةظفاحمءاقبعم.ناتسدروكلًاديدج
حمُسيملامدنعوً.اكارتأدروكلاربتعيسو،ايكرتيفدروكىقبينلةيزيلكنإلا
اوضفتنا،مهتيدروكبفرتعيملو،يتاذمكحةماقإبلصوملاةظفاحمدروكل
ةلقتسمةلودكممألاةبصعقارعلالوخددعبينازربدمحأخيشلاةدايقب
.1932ماع

امدنع1926-1925يماعنيبةدتمملاةرتفلانمتاونسةدعلبق



ريصمطبترا"ىربكلابرحلا"نمىلوألاتاونسلاءانثأو،لاصفنالاشيع
ءانبأريصمبقارعلادروكمسامهيلعقلُطيأدبنيذلاةرصبلاةظفاحمدروك
ةيقافتالا؛"رفيس"ةيقافتاقيبطتمدعةجيتنطابترالااذهسسأت.مهتيموق
.برحلايفةموزهملاةينامثعلاةلودلاىلعةضورفملاةديحولا

رجملا–اسمنلاوايناملأىلعتضرف،مالسللسيرابرمتؤمةياهنيف
سيئرلاأدبمىلإريشأ.تادهاعملافلتخمةينامثعلاةلودلاو)غروبسباه(
.رفيسةيقافتادونبضعبيف"اهريصمبوعشلاريرقتقح"نوسليويكيرمألا
ةلودلاةيفصتينعتيتلاتايقافتالاكلتنيبنمرفيسةيقافتاتناك
.ةينامثعلا

ةيناثلاةداملانمًاءدبداوملا.1920بآ10يفرفيسةيقافتاتعِّقُو
سيسأتنمضتةيقافتالانمثلاثلالصفلانمنيتسلاوةعبارلاىلإنيتسلاو
.دروكلااهيلعشيعييتلاضرألاىلعةيدروكةلود

ةامسملاةقطنملايفنوشيعينيذلايلاهألاميدقتبأدبتسةلحرملاتناك
سيسأتو،ايكرتنعلاصفناللممألاةبصعىلإًابلطناتسدروكةطيرخلايف
ذيفنتلاحيفذيفنتلازّيحةيقافتالالوخدنمماعلالخةلقتسمةلود
.طورشلاضعب

ميدقتلاحيفهنأرفيسةيقافتانمنوتسلاوةعبارلاةداملاتصن
نولكشييتلاونيتسلاوةيناثلاةداملايفةددحملاةقطنملايفدروكلاناكسلا
تلصوتو،ايكرتنعلالقتسالابممألاةبصعلةماعلاةئيهللًابلطةيبلغأاهيف
قيقحتبحارتقامدُقينأنكمي،مهسفنأةرادإىلعنورداقمهنأىلإةئيهلا
نلعتسو،حرتقملانومضمذيفنتلايكرترطضتس،ةلاحلاهذهيف.مهتبغر
ةيقافتالالخنمليصافتلاررقتسو،ةقطنملايفاهلكاهقوقحنعاهيلخت
.ةفلاحتملاىوقلاوايكرتنيبدقعت

ةلودلانأوهرفيسةيقافتالنيتسلاوةعبارلاةداملايفيريصملامكحلا
اذإاهقوقحنعايكرتاهيفىلختتسيتلاضرألاىلعأشنتسيتلاةيدروكلا
لودلاضرتعتنللصوملاةظفاحمعميقبيذلامسقلابقاحتلالاتبلط
ةيدروكلاةلودلااهيلعسسؤتسيتلاةروكذملاةحاسملانمضتتو.ةفلاحتملا
ءزجو،لوضانألاقرشبونجايكرتيفمويلاىمسياممربكألاءزجلاةلقتسملا
بونجنمريغصءزجصصخ،رفيسةيقافتابسحبو.لوضانألاقرشنم
.ةلقتسملااينيمرأةلودسيسأتللوضانألاقرشنمريبكءزجولوضانألاقرش
نلو–تبغراذإةلقتسملاةيدروكلاةلودلااهبقحتلتسيتلاضرألاامأ
اهيفامب؛قارعلاناتسدروكيهف–برحلايفةرصتنملالودلااذهضراعت



ً.ابيرقتةرصبلاةظفاحملماك
رفيسايكرتتنفد.رفيسةيقافتاتطقسأةيكرتلالالقتسالابرح

ةديدجلاةيموقلاةلودللةيلودلاةيعرشلاةقيثوىلعتلصحو،نازولةيقافتاب
.تايموقلاةددعتمةلودلالحمتلحيتلا

ىلإةفاضإ،ةيدروكةلودروهظمدعبمساحرودىمظعلالودللناك
لامعألودجىلعةصاخةدامَقبتمل.رفيسةيقافتاليموقلالاضنلاءاغلإ
ماكحأبسحبناتسدروكةطيرخ(.ةلقتسملاناتسدروكىمستىمظعلالودلا
)رفيسةيقافتا

ةيقافتادوعونمءافلحلابرهت،1921راذآيف.ناتسدروكتهتنا"
قلعتتاهنإاولاقيتلاةيقافتالاقيبطتلنيزهاجاوناك.ةضماغلارفيس
حاجنو،اهلكةيقافتاللكروتاتأُضفر.تادجتسمثودحلاحيفدروكلاب
عمةيقافتاعيقوتةبتعىلإاهلوصوو،ةينيمرألاضرألاىلعةظفاحملابايكرت
نييموقللنكمي.تادجتسملايهاهتيقبنعهليلختلليتييفوسلاداحتالا
ةلودسيسأتنمةحلصميأءافلحللقبتملنكلو،اوضراعينأدروكلا
MargaretMacMillan,"SixMonthsthatChangedthe(."ةيدروك

World",Paris,s.449(
ةيدروكلاةلودلابزيلكنإلامامتهامدعىلعرخآليلدةيؤرنكميو

:رطسألاهذهيفيكرتلايمسرلاخيراتلايعديامسكعىلع؛ةلقتسملا
ىلعًاريثكتقولارخأتدقف.ةيكرتلاةيضقلالحنازولفدهناك"

لجأنم1919ماعليوندئارلادروكلاسناروللِسُرأ.دروكلاكرتو،نمرألا
ةكرحلانإ:هيفلاقًايلاعفناًاريرقتدعأو،ةلقتسمةيدروكةكرحسيسأت
ةيدروكةلودسيسأتبةبوعصىرأاليننأةجردىلإ،ةيويحةيموقلا
ةعانقىلعنكيمل.عنتقيملنوسليودلونرأنكلو.انتيامحتحتةلقتسم
يليإهناكمنيعو،ليونلزع.ةدحاوةدايقتحتدروكلادحوتةيناكمإب
يتايحيفمهتلباقنيذلارثكأنمدحاوهنإ:ًالئاقنوسنعثدحتو.نوس
.طقفهتيصخشنمةعبانلاهتوقببسبهنمبارتقالاعيطتسأنكأملً.اريثأت
قنتعاو،هنيدرّيغمث،هتيوهًايفخمناتسدروكىلإهتالحربنوسرهتشا
.يعيشلامالسإلا

ارتلكنإتناك...نوسليواهيلإلصوتيتلاةجيتنلاىلإًاضيأنوسلصوت
مدعنميكتشيجروجديولناك.ةيدروكةلودسيسأتةيننعةديعب
ةضراعمةوقضيرحتنعثدحتيناك.دروكلالثمتةدحاوةوقدوجو
ءاروفارجنالانممغرلاىلع،نكلو.جرحفقوميفايكرتعضولةيدروك



لشرشتلاثمألةيصخشلاتابغرلاورفيسةيقافتاماكحأوديقعتلاولمعلا
ةيوقتلءالؤهمادختساوههلمعنكمياملضفأنأدقتعا،نزوركو
ص،هركذقبسردصم،WalterReid,EmpireofSand(."قارعلا

200-201(
دودحلانمضواهمسرداعملاطئارخلايفناتسدروكةلودأشنتمل

ةيدروكلاةيضقلاةدالونمعنميملاهسيسأتمدعنكلوً،ايلوداهبفرتعملا
ً.اماليإوةيومدطسوألاقرشلااياضقرثكأودغتيكلاهربكو

ًاببسنوكينأنكميةيومدوةنمزمةيضقىلإةيدروكلاةيضقلاُلّوحت
.ةيدروكةلودسيسأتل

نيتلاقميفةرملوأاهنعتّربعو،نمزلاعمةعانقلاهذهىلإتلصوت
حيرصلكشبرمألااذهنعتربعو.1995ماعحابصةديرجيفنيتيلاتتم
"لحلاقرطوةيدروكلاةيضقلا"ناونعبةودنيفةرملوألماعلايأرلامامأ
كندتنارهراوجبًاسلاجتنك.2006لوألانوناكيفلوبنطسايفتمظن
ةرملاتناككلتنأرهشدعبملؤملكشبملعأس.دحاورهشبهلايتغالبق
.تنارهراوجباهيفسلجأيتلاةريخألا

راكفألابترثأتً.ايلاجتراثدحتًاضيأوهو.ةرشابميدعبتنارهثدحت
تاقالعلاوةينمرألاةيضقلالوحهلاقامعميمالكمجسناو،اهضرعيتلا
ًاثيدحمدقو،هيلعهانبو،تيهتناثيحنمهمالكأدب.ةينمرألا–ةيكرتلا
ىلإلوحتلا"ةرهاظةيمهأًازربم؛ةينمرألاوةيدروكلانيتيضقلانيبهيفىزاو
."ةلودلا

ً:ارشابميحرطناك
،ةيناثلاةيملاعلابرحلادعبتمسُريتلاطسوألاقرشلاةطيرخيف"

ةيصوصخلابحاصريبكلاةقطنملابعشادعام؛ةيموقًالودعيمجلالكش
ناريإو.لودلانمريبكددعبرعللو.ةلودكارتأللتناك.]13[ةيموقلا
ذنمًابيرقتاهسفندودحلايفةيعيشلاةيسرافلاةيفاقثلااهتيوهبةدوجوم

ةيضرألاىلعءانب؛ليئارسإمسابةيموقةلودبدوهيلايظحو.ةنس2500
مدعةيضقيهةيدروكلاةيضقلا.ىلوألاةيملاعلابرحلادعبةلكشتملا
لودلايفةمئاقةيضقلاهذهىقبتس،ببسلااذهل.دروكللةلودسيسأت
ثيح؛فورظلاريغتتوأمهتلوددروكلاسسؤيىتح؛اهيفنودجاوتييتلا
ىتحوأ،اهانعمديدجلايملاعلاماظنلايفةيكيسالكلاةيموقلاةلودلادقفت
.اهتطلسيفنوكراشيواهيفًاناكممهلو،مهلثمتةقطنملالودىدحإنأاوري
قارعلاوايكرتنملكيفىربكتاعامجكمهشيعرابتعالانيعبذُخأاذإ



قرشلاةيضقاهرابتعابرمتستسةيدروكلاةيضقلانإف،ةيروسوناريإو
ةلودىلعدروكلالصحيملاملاطيأ؛لحنودنمتيقباملاططسوألا
.ةدايستاذةلقتسم

ةطيرخ؛ةمهمىؤرنيرشعلاويداحلانرقلانملوألادقعلابلج
مسرداعينأنكمي.نيتيملاعلانيبرحلادعبتمسُريتلاطسوألاقرشلا
ةلودسيسأتحرطعم.امةينمزةحيرشيفايساروأوابوروأةطيرخ
ةينيطسلفلاةقطنملايفتسسأتيتلاليئارسإةلودبناجىلإةينيطسلف
ُدلو،يناطيربلابادتنالاتحتطسوتملارحبلاىلإندرألارهننمةدتمملا
.ةلودىلعدروكلالوصحلامتحا

ًاعون2003ماعبرحدعبرهظيذلايلارديفلاقارعلارابتعانكمي
لكبقارعلاناتسدروكميلقإلكشتدقل.ةيدروكلاةيضقللقايرتلانم
هتموكحوهناملربوهملعب–ةيرابتعالاةيصخشلاادعام–ةلودلاتاموقم
،اهلكةيقارعلاةيسامولبدلاتائيهلايفهيلثممودودحللهطبضوةينمألاهتوقو
نيتيمسرلاقارعلايتغلةيبرعلاوةيدروكلاتحبصأ.روتسدلانامضبو
ريزوو،دادغبيفيزكرملاماظنلاسأرىلعيدروككانه،اذهريغ.يواستلاب
.يدروكةيقارعلاةيجراخلاةسايسلالثمييذلاةيجراخلا

ةلودلايفمهسفنأدروكلالثمدقل،قارعلاناتسدروكىلإةفاضإ
.ةيزكرملاةطلسلايفاوكراشو،مهتيوهبةيقارعلا

عمقفاوتلاةلحرمتلخددقفملاعلادروكفصنمضتيتلاايكرتامأ
يفدروكلاكلتميس،اهلكةيبوروألاريياعملااهقيبطتلاحيفو.يبوروألاداحتالا
ايكرتيفليثمتلانممهنكمتةينبنوريسو،مهتيوهبمهدوجوقحايكرت
.ةديدجلاةيطارقميدلا

ىلعقارعلاوايكرتنيبتاقالعلاروطتتنأنكمي،ةمدقتمةلحرميف
اكيجلبوادنلوهنيب"سكولنب"هبشيامىلإلوحتتو،ناتسدروكرسج
ٍّدحىوس–لسكوربطخ–نيتلودلانيبدودحلانوكتنلو.غروبمسكولو
ًايراجتوًايداصتقاوًايسايسدودحلاافرطدحوتيسو.طقفةطيرخلاىلعٍّيرادإ
.ً"ايفاقثو

؛1995ماعذنموحنلااذهىلعركفأانأ.راصتخابيحرطاذهناك
قيقحتةيناكمإبرحلاتققح.ةليوطتاونسبقارعلابرحبوشنلبقيأ
.يلمعقيبطتىلإيحرطلوحتوةركفلاهذه

ةمزأةلحرميفتعرُزاهروذبنكلو،1995ماعذنميتركفهذه
ةيكرتلاةسايسلا–انأولازوأتوغروت–انليكشتءانثأ؛1991ماعجيلخلا



ىلعةرانإلاو،خيراتلايفثيدحلابحيلازوأناك.ةيدروكلاةيضقلاوحن
ةقطنمةمثنكتملتامرحملارساكبقلبيظحهنألوً.اريثكلبقتسملا
كروتاتأنإيللاقدقل.عوضوملااذهيفًاريثكانثدحت.انثيدحيفةمرحم
.قارعلاعمةيلارديفنوكوأةيلارديفبرَّكف

هعافدعوضوميفةحيحصريغتاعئاشلازوأتوغروتنعتجِّوُر
ةيلارديفلاةركفهتدواردقل.ةيدروكلاةيضقلالحلجأنمةيلارديفلانع
لامتحاعمدروكلاةكراشمبسسأتيسيذلاقارعلالوحةيلارديفنوكلاوأ
.مادصطوقس

قارعلاعمةيلارديفنوكوأةيلارديفسيسأتلوحكروتاتأةركفتقحال
رضاحملاترشن،1980ماعيف.لازوأتوغروتاهطيخسأريناطعأيتلا
ملعصخشيأىدلنكيملو،1920ماعسسأتيذلاناملربللةيرسلا
.ةيرسلارضاحملانمىلوألاةحفصلايفةدراولاهذهكروتاتأةركفب

.ةيرسلاناملربلارضاحمأرقأتأدب
ةمألاسلجمسيسأتليلاتلامويلاهنإ.1920ناسين24تبسلاموي

عامتجاللةعبارلاةسلجلاتحتتفا":ةيرسلارضاحملايفدرو.)ناملربلا(ريبكلا
.مرتحملافيرشديسلا:سيئرلا.4:05ةعاسلادنعيناثلا

نايبلا":ةيرسلارضاحملايفدرو."ةيرسلاةسلجلاحتتفأ":سيئرلالوقي
لاوحألالوحاشابلامكىفطصمةرضحنايب.1":ةرابعاهتحتو"لوألا
."اشابلامكىفطصمديسلاةرضحلمالكلا":سيئرلالوقرثإو."ةيلخادلا
عضولا"لوحتامولعمءاطعإبأدبيو،ربنملاىلإلامكىفطصمدعصي
لوقي،ةيروسوقارعلايفكُرتاملوحتالاصتاللهضرعءانثأ."يلخادلا
:يتآلا

يذلالصيفريمألارظنتتفلةيروسيفنيملسملابانطباورةيوقت..."
اماذه،ةجيتنلابو.نييسنرفلاهتامحرظنو،كانهةنطلسسيسأتلواحي
يفطاقنلاهذهحرشأنأديرأ.انعمنولصاوتيلصيفريمألالاجرلعج
ةقالعيأنأبةياهنلايفنويروسلاعنتقادقل،لاوحألالكب.ةيمسرلاانتاءاقل
انلقً.اضيأمهعمانقفاوتدقو،انباولصتااذهلً.ارسأينعتةيبنجأةلودعم
ملاعلا.جراخللةيموقلااندودحنمضيتلاانتاورثردهنالأانيلعهنإ
اننأكشالو،ةوقيونعملاويداملاداحتالايفنأكرديهلكيمالسإلا
،اندودحلخادنيلقتسمنوكننأديرنامكو.ريبكرورسبداحتاللرظننس
مكحلاساسأبعشلاو،مهدودحلخادنيلقتسمًاضيأنويروسلانوكيس
ومستةيلارديفنوكوأةيلارديفطباورينبننأاننكميً.ارحوًالقتسمشيعيس



ًادجنوجعزـنميلاهألانإف،قارعلاىلإةبسنلابامأ...انتاقفاوتوانتافالخىلع
،مهبلاصتالالواحننألبقانباولصتادقل.مهلزيلكنإلاةلماعمنم
ً.اقباساوناكامكةينامثعلاةلودلانمًاءزجاونوكينأمهنكميالهنإاولاقو
اوبسكا(مكلمكيدلامنكيل.نييروسللهانلقامريغمهللقنملاننكلو
كانهنوكينل،اذهدعب.انلالقتساقيقحتىلعلمعننحن،)مكلالقتسا
،3ص،ريبكلاةمألاسلجملةيرسةسلجرضحم(."...انتدحونمعناميأ
)1980ةرقنأ،سلجملاةعبطم

نمنيجعزـنملارصانعلانأب1920ناسين24يفلامكىفطصمحرشي
طابترالالوحهعماولصاوتقارعلايفزيلكنإلانمو،ةيروسيفنييسنرفلا
اوزجنأ.لالقتسابرحضوخننحن":نييلامكلاةداقلاباوج.ايكرتب
هروصتلوحلامكىفطصممهلهلقيملام."ثدحتنلاولاعتمث،مكلالقتسا
:ناملربلاةدالوليلاتلامويلايفلالقتسالابرحتادايقلهبحّرصلبقتسملل
قيقحتنأنكمي،اهلالقتساىلعقارعلاوةيروسوايكرتلوصحلاحيف
.يلارديفنوكوأيلارديفراطإيفديدجنمءاقللا

ةيملاعلابرحلادعبتمسُريتلاةيعيبطلاريغدودحلالزتملاذإ
لعلو.ةعانقلاهذهىلإتلصوتاذكهً.امئاققفألااذهىقبيسفىلوألا
.هذهكةبيكرتبًالحدجتنأنكميةيدروكلاةيضقلا

نودنم،نينسلاوط"عيرسلانيدفارلاراطق"يفرفاسأيننأدبال
هتاطحمرخآيهامو،لصيسىتمو،فقوتيسفقوميأيففرعأنأ
.اذهيداقتعاةجيتن

دودحلاتمسُرفيكحرشييذلاباتكلانممسقلااذهةباتكءانثأ
ةطقن"يفهتايلمعىوقأيناتسدروكلالامعلابزحذفن،ةيقارعلاةيكرتلا
ًايدنجنورشعوةعبرألتق.2011لوألانيرشت19خيراتب"رفصدودحلا
يفةيركسععقاومىلعيناتسدروكلالامعلابزحهنشيذلاموجهلايف
نإيناتسدروكلالامعلابزحطاسوأتلاق.يراقحلةعباتلاةجروقشتةيحان
دادزاو.ايكرتيفةيوقةمدصموجهلاققحدقو.ريثكباذهنمربكأددعلا
."دودحلاءاروام"ةريبكةيربةيركسعةيلمعايكرتنشلامتحا

،كانههئاقبو،قارعلالامشىلإيكرتلاشيجلالوخدبنويموقلابلاط
يكرتلاملعلاعفرو،بزحلاةداقميقيثيحليدنقلبجىتحباهذلاو
.ليدنققوف

دمحأةيجراخلاريزوءاقللراطملاىلإيباهذءانثأموجهلاربختيقلت
نمتجرخامدنعو.هلةوعدلةيبلتايبرصىلإبهذيسيذلاولغوأدوواد



سيئربكومَّرمً.اعوطقمقيرطلاتدجوةرجأةرايسبكرألتيبلا
هللادبعحيرصترشن،ليلقدعب.يمامأنملوغهللادبعةيروهمجلا
اهيفمدختسييتلاىلوألاةرملايهكلتتناك."رأثلابذخؤيس"هنأبلوغ
ةرايزءاغلإربخينلصو،راطملاىلإيقيرطيف."رأث"ةملكلوغهللادبع

ناكو،جراخلاىلإةيجراخلاريزووةموكحلاسيئرةرايزتيغُلأ.ايبرص
تيبلاىلإتدعاذل،يعميبوساحناك.يئانثتساينمأعامتجادقعُيس
.ةباتكلاتعباتو

ةماعلاناكرألاتمّدق،لوألانيرشت20فداصملايلاتلامويلايف
ًاروباط22نمةفلؤمةيكرتلاةحلسملاتاوقلانمةوقتربعً.احيرصت
ىلإطاقنسمخنميراقحدنعدودحلايوجمعدبيدنجفالآةرشعو
ىلإلجعىلعينازربناوريشونءاج.قارعلاىلإتلخدو"دودحلاءاروام"
ينازربناوريشونهئاقلليبقيفحصرمتؤميفناغوضرأبيطحّرصو.ةرقنأ
،ةرقنأىلإينازربدوعسماعددقهنأو،"رحتنايناتسدروكلالامعلابزح"نأ
بزحدضتايلمعلايفةكرمشبلاةكراشمينازربناوريشونىلعحرتقيسهنأو
قارعلاوايكرتنيبةيثالثةينمأةيقافتاكانهّنأو،يناتسدروكلالامعلا
.ةتئافلاةليللايفعوضوملااذهيفامابوأىلإثدحتهنأو،اكيرمأو

بازرهنيتفضىلعسافنألااهلامجسبحييتلاةقطنملاتزرب
نأعم؛يناتسدروكلالامعلابزحوةيكرتلاةحلسملاتاوقلانيبمادصةحاسك
نمقارعلاىلإايكرتلخدتاليكلكانهنمدودحلااوررمزيلكنإلا
ًاينمأًارادجدودحلاطخاهنمرمييتلاةقهاشلالابجلاىرُذتناك.لامشلا
.زيلكنإلارظنب

دودحلافرطىلعةلباقملاىرُذلاىلعرفاخمتسسأدقفايكرتامأ
ضرعتتةشحوملاةيفارغجلاكلتيفةديحولارفاخملاتناك.اهتهجنم
ىربكرئاسخنومّدقيبابشلادونجلاو،يناتسدروكلالامعلابزحتامجهل
لشرمألااذهّنأّالإ،دلبلانعريبكلااهعاطقنانممغرلاىلعو.حاورألاب
.ةأجفدلبلا

دضةينمأفعضةطقندودحلاكلتنإ،ةيكرتلارظنلاةهجونم
.تاءادتعالاوتاللستلا

تسيلدودحلاكلتنإف،يناتسدروكلالامعلابزحرظنةهجونمامأ
لامعلابزحىلإةبسنلابدودحلاافرطف.نيتفلتخمنيتلودنيبًادودح
ميسقتلثمتدودحلاكلتنأنعًالضفو.ناتسدروكامهيناتسدروكلا
.يناتسدروكلالامعلابزحرظنباهلةميقاليهفناتسدروك



لامعلابزحءاضعأةنسلأىلعدرتناتسدروكةظفلدعتمل
ةيفلألاعلطمنمًاءدبايكرتدروكنمريثكلاةنسلأىلعىتحو،يناتسدروكلا
ةنسلأىلعدرتتتابً.اضيأِنادرتقارعلاوايكرتاتظفلدعتملو.ةثلاثلا
.بونجلاولامشلااتظفلعيمجلا

ناتسدروكينعيفبونجلاامأ.ايكرتناتسدروكوأايكرتوهلامشلا
.قارعلا

لثمةيفارغجوةيخيراتوةيسايسيناعملمحتيتلاتاملكلاتطُسب
،قارعلاو،نانيدهبو،ناطوبو،يراقحو،قانرشو،قرشلابونجو،ايكرت
.بونج–لامش:ةلصوبلابقلعتيحالطصاىلإًالوصو،قارعلاناتسدروكو

ىلوألاةيملاعلابرحلادعبتمسريتلاةيقارعلا–ةيكرتلادودحلانأك
ىلإتلوحتو،تَيِحُمدقتارماغملانمريثكب1925-1919يماعنيبام
.بونجلاولامشلاىلإريشيةلصوبرشؤم؛ةلصوبرشؤم



قيرطلاو،قحلاقيرطلاو،حيحصلاقيرطلاامأ.قيرطيلوكقيرطكل
.اذهكءيشةمثسيلف؛ديحولا

هشتينكيرديرف
ايكرتيفتاسرامملاضعبفصوامدنعناليةرقدارمتعطاق

دعييذلاهثيدحنمىلوألاةعاسلافصنيفوهوةديدجلاةيداحتالا
.ال":لاقوً،اداجًاريبعتههجوىلعمسر."ةيلامكلايأ":تلقوً،احاتتفا
ةيساسألاىربكلاةبرضلا":ًالئاقعباتو."هسفنرمألااتسيلةيداحتالاوةيلامكلا
ىلإاورظنا.ةيروهمجلاسيسأتدعبتثدحةيدروكلا–ةيكرتلاتاقالعلل
ناملربلاتيوصترضاحملانمبحس.1921ساويسرمتؤمو،ايصامأميمعت
.يتاذلامكحلاىلع1922ماع

دقاونوكتنألمآ.عوضوملااذهيفةمهمتاليلحتوبآدئاقلاىدل
لمحتتيتلايه.لامكىفطصمنييداحتالانمةباصعترصاح.اهومتأرق
نييداحتاتلقببسلااذهل.كئلوأجهنىلعءالؤهمويلا.ماظنلابونذ
نازوليفعوضوملازيلكنإلاكرت:يلاتلاوحنلاىلعثيدحلااذهحتفً.اددج
ءالؤهيمسنال–امهلاثمأوونونيإتمصعوقمقشتيزوفبعلً.اضماغ



.ً"ايبلسًارود–يقرتلاوداحتالاجهنىلعمهف،نييلامك
لامعلابزحدئاقثيدحىلعقيلعتلانميسفنعنمعطتسأمل

ىفطصمنعةيناريإلا–ةيقارعلادودحلاىلعليدنقلبجيفيناتسدروكلا
تاينيتسلايفنييراسيلاتاعماجلابالطثيدحهبشييذلاكروتاتألامك
ريباعتيهجوىلعًامسارهلتلق،اذل.نييداحتالانعهداعبإو،تاينيعبسلاو
."لضفألكشبرومألامهفأنآلا":دجلا

امك":تبجأ."؟اذامل":حضاوةشهدريبعتبناليةرقدارملأس
لوأةيناميلسلاىلإتلصوامدنعو.ةحرابلاءاقللاىلعانقفتا،نوفرعت
11مويلا.مويلاءاقللاانلبتُكو.لجأتدقاندعومنأتملع،ةحرابلا
.نيلوغشممتنك.ةحرابلادحأءاقلاوعيطتستملمكنأكردأ.يناثلانيرشت
."...ىركذلاتالافتحا

ىيُحتيناثلانيرشت10يفهنأىلإحيملتلابيتحزاممناليةرقمهف
بزحنوكينأنكميو،جراخلايفاهتايلثمموايكرتيفكروتاتأةافوىركذ
كحض."ةيلامكلا"ةيجولويديألاريثأتبىركذلاهذهييُحييناتسدروكلالامعلا
.عوضوملاىلعًارام

(ايكرتيفةيعامتجالاوةيداصتقالاتاساردلاةيعمجينمتبلط
TESEV(لامعلابزحصيلختعوضوملوحريرقتريضحترهشألبق

ىلعتقفاو.هحالسنمهديرجترخآريبعتبوأ،فنعلانميناتسدروكلا
(سيئرركابناجينمعدً.اروفنايبوجحمنيتإّيلإهلقنيذلاحارتقالا

TESEV(ءاقلو،يناديملمعءارجإلًارطضمتنك.هذهكةساردلمعب
لامعلابزحةداقىلإةلودلايفنيلوؤسملانمدتمتةعساوةحيرش
ىلإةجاحبتنكً.اصاخوًاديجريرقتلاجرخينألجأنميناتسدروكلا
لامعلابزحةندهلوخدعمتكرحت.يلمعبءدبلالجأنمةندهةلحرم
.تاكابتشالافقوتخوسرو،2010لوليأيفيناتسدروكلا

يننأهتغلبأ،لوبنطسايفبآرهشيفلوغهللادبعيئاقلءانثأ
سيئرركابناجغلبأ،ناليةرقدارميئاقلموي.ليدنقلبجىلإبهذأس
)TESEV(ةرقعمليدنقيفنوكأسيننأناغوضرأبيطةموكحلاسيئر
.نالي

دعب1911ناريزح12يفماعلايأرلاىلعروشنملاريرقتلاثدحأ
فيك–لبجلانملوزـنلا"نونعملاو،ةماعلاتاباختنالانمًابيرقتنيعوبسأ
"فنعلانمةيدروكلاةيضقلاصيلخت؟حالسلايناتسدروكلالامعلابزحكرتي
ِتدمتعا،لبقنمققحتيملاممويلاكلذيفققحت.ةيوقءادصأ]14[



فالآةءارقونينسنوزخمىلعلحلاتاحرتقموريرقتلايفةدراولاجئاتنلا
نيعبرأىلاوحىلإتلصوةعساوةحيرشعمةيصخشتاءاقلوتاحفصلا
بزحةداقىلإشيجلاوةموكحلاوةلودلايفنيلوؤسمنمنودتميًاصخش
زاربإاهسأرىلع؛ريرقتلايفةريثكةتفالرصانعتدرو.يناتسدروكلالامعلا

لامعلابزحرابتعاو،ةيدروكلاةيضقلايف"يرذجرييغت"ءارجإةرورض
ايكرتخيراتيف"ةيرارمتسااهرثكأواهربكأو،ةيدروكةضافتنارخآ"يناتسدروكلا
نعةيدروكلاةيضقلالصفنكميالهنأريرقتلادكؤيو.باهرإةيضقسيلو
.ةيدروكلاةيضقلانم"أزجتيالءزج"ةمظنملانأو،يناتسدروكلالامعلابزح

يطعتيتلاةسايسلاو"يركسعلالحلا"دعبتسيريرقتلانإ،عبطلابو
.ينمألادعبللةيولوأ

ةدافتساوً،ايسايسةيدروكلاةيضقلالحتاعقوتةلحرملاكلتيفتزرب
ريبكددع.هتامولعمىلعُتلصحفيكفرعتيذلاريرقتلانمةموكحلا
.يدوهجاوردقناغوضرأبيطاهسيئرىتحو،ةموكحلاءاضعأنم

لكبلقناريرقتلارشننمنيعوبسأو،تاباختنالانمرهشدعب،نكلو
ىلإةموكحلاوناغوضرأبيطتعفدةجردىلإ؛فنعلاوجمّيخو،ءيش
ريرقتلالّوحتو،ةينمألاةسايسللةيولوأْتيطُعأ.مزحبةيديلقتلابيلاسألا
ةيولوأعمضراعتي"راض"رصنعىلإيئاقلتلكشبيعيقوتلمحييذلا
نمو.ةموكحلاسيئرعميئاقلتلكشبيلاصتاتاونقتدس.ةموكحلاةسايس
تاعمتجملاداحتا"تلاطيتلاتالاقتعالاةجومينتفاخأ،ىرخأةهج
يناتسدروكلالامعلابزحليسايسلاذوفنلالثمتيتلا"KCK/ةيناتسدروكلا
.ايكرتيف

قيرطلاناكدقف.فلتخم2010ماعفيرخىتحعضولانأعم
ةرقدارمتيقتلا.ةيدروكلاةيضقلليسايسلالحلاتاردابممامأًاحوتفم
.اذهكوجيفيناتسدروكلالامعلابزحنعنيلصفنملاةداقلاضعبونالي

ةرقدارمءاقللليدنقلبجىلإايكرتنمبهذينملوأنكأمل
،ينابلاطلالجقارعلاةيروهمجسيئرةطساوببهذنملوأيننكلو،نالي
.يناتسدروكلالامعلابزحتاونقنمةرشابمةانقيأعملصاوتنودنمو
قيرطنعباهذلاترتخالب،ليبرأقيرطنمليدنقىلإبهذأملاذهل
يفقباسوضعوهو،ينابلاطفرطنمًايقارعًايدروكيليلدناك.ةيناميلسلا
قئاسناكو.يناتسدروكلالامعلابزحلديؤمو،يقارعلايعويشلابزحلا
ينطولاداحتالاةكرمشبةداقدحأيعابرلاعفدلاتاذبيجلاةرايس
ةئيلميعابرعفدبيجةرايسانفلخ.ليدنقيفتاونسليناتسدروكلا



ىلعشيتفتلاطاقنتربع.انتيامحليناتسدروكلاينطولاداحتالاةكرمشبب
.يناتسدروكلاينطولاداحتاللةعباتاهنألةيحتلاعمو،ةريبكةلوهسبقيرطلا
ةقطنملاانربعنأدعبيناتسدروكلالامعلابزحشيتفتةطقنىلإانلصو
.يبونجلا–يلامشلاروحملاىلعكتروكوليدنقحوفسنيبةلصافلا

بزحشيتفتةطقننكلو،عيمجللحوتفمناروسواينارنيبقيرطلا
اهارذدعبةيناريإلايضارألاأدبتيتلاىنميلاةهجلاىلعيناتسدروكلالامعلا
–يقرشلاويلامشلا–يبونجلانيروحملاىلعةعساوةحاسملغشتيتلا
ةمخضةروصحفسلاىلعتمسُر.حوضوبرهظتليدنقلبجىمستويبرغلا
نالجوأهللادبعلروصكانهو.ءاضيبلاوءادوسلاةراجحلابنالجوأهللادبعل
..ً.اضيأشيتفتلاطاقنيفيناتسدروكلالامعلابزحمالعأو

الةريغصةنحاشبُتقلطنا.تارتموليكةدعدعبىلعّيوقفارميقب
ةموسرملاحفسلابرقانفطعناو،يناتسدروكلالامعلابزحءاضعأىوسلمحت
ًابيرقتةقيقدنيرشعانرسو،ليدنققامعأىلإنالجوأهللادبعةروصهيلع
.ةقيحسًانايدوولابجيتلسلسنيرباع

يروطسألادئاقلارقمتناكاهنأتفرعةطقنيفةنحاشلانمُتلزن
ترس.ولمساقنمحرلادبعروتكدلايناريإلايناتسدروكلايطارقميدلابزحلل
ناكو.ةريغصةميخمامأًامسابينرظتنيناليةرقدارمناك.قيضبرديف
.هتددعأيذلاريرقتللًادجًامهمةعاسلافصنوتاعاستسدتمملاانراوح

بزحخيراتمهفديعصىلعًادجًاديفمحيرصلاوليوطلاانراوحناك
ىلعأيفلوؤسملاريكفتةقيرطو،ةزيمملاهتايصوصخو،يناتسدروكلالامعلا
:لاق،يناتسدروكلالامعلابزحتالوحتلناليةرقحرشءانثأ.هتيؤرو،عقوم
قحنأةيعقاولاةيكارتشالاريثأتتحتانمهفو،تاينيعبسلاراسييفانك"
.1993ماعىتحمهفلااذهرمتسا.لاصفنالاقحنمضتيريصملاريرقت
انممتهاو1991ماعيفيتييفوسلاداحتالاككفتو،ةدرابلابرحلاتهتنا
عمكرتيناتسدروكلالامعلابزحنأحرشو."ايكرتيفينوناقلالمعلاب
."ةلقتسملاناتسدروك"فدهنمزلا

.هرايهناانزهيملاذلً،افرحنميتييفوسلاداحتالاربتعنانك":لاقامدنع
ىلعدامتعايأ":ًالئاقتلخدت."ةيتاذلاانتوقىلعدامتعالاسردانملعتو
نكيمل":ناليةرقباجأ."؟ةيروسىلعنودمتعتمتنكامأ!؟ةيتاذلاةوقلا
انلدسألاظفاحمعد.ةصاخةقالعتناك.دوقنعوضومةيروسنيبواننيب
هللادبع(دئاقلاسسأو.هايملاةيضقيفايكرتعمهتلكشمنعمجان
،انبحيدسألاليمجناك.دسألاليمجعمةديجةقادصةقالع)نالجوأ



."ةيوهةقاطبتقويأيفانحنمتملةيروسنكلو.انبقثيو
يناتسدروكلالامعلابزحاهنلعأةندهلوأىلعناليةرقدارمجرع

يناتسدروكلالامعلابزحةدايقنأحضاولا.رهشبلازوأتوغروتةافولبق
ةصرف1993ماعةندهتناك":1993ماعةندهىلعةريبكًالامآتقلع
هذهتتوفلازوأتوغروتةافو.ةيضقلالحديعصىلعًادجةمهم
يفنحن.لتقدقلازوأتوغروتنإلاقنملوأوهوبآدئاقلا.ةصرفلا
ناك.اهلخادايكرتعمةيدروكلاةيضقلالحةرورضىلإانلصوتةلحرملاكلت
؟يلاصفنالانم؟ةيلاصفنالانيأً.اماعرشعةينامثتّرمً.امهملوحتلاكلذ
ىلع؛حالسنودنمةيضقلالحلىعسننحنوًاماعرشعةينامثذنم
انلقتناذإ؛لوحتلارمتؤمدقع1995ماعلايف.ةادأحالسلانأنممغرلا
ًالوحتانيرجأ،1995ماعةلحرمعمو.ةيلارديفلاىلإلاصفنالابلطمنم
ماعىتحانيدلفنعلاموهفمرمتسا":لاق،تاملكلاهذهدعب.ً"ايرذج

ةلوطمةيفسلفتاريسفتيلمدقو."ةيعقاولاةيكارتشالاريثأتتحت؛1999
نععورشملاعافدلالاحيففنعللمعن":فاضأمث،فنعلاموهفملوح
."سفنلا

يتلاةطقنلايفىنعمهلدعيملحلسملالاضنلاّنإناليةرقلتلق
نحن"ً:امسابباجأو،ةظحلفقوت.يناتسدروكلالامعلابزحاهيلإلصو
يفنحن.عافدةوقاهرابتعاباهيلعظفاحنو،ةحلسمةكرحنمةمداقةوق
تحتفاذإ":هترابعب."ةلداعملاجراخحالسلاكرتاننكميال،طسوألاقرشلا
ً،امامتيسايسلاويطارقميدلايدروكلابعشلالاضنمامألاجملاةيكرتلاةلودلا
فورظلاحضوينأدارأ."هانعمحالسلادقفيسفراكنإلاةسايسبرمتستملو
ةرقدارمدكأو.حالسلاكرتاهبجومبيناتسدروكلالامعلابزحلنكمييتلا
ىلختينأيناتسدروكلالامعلابزحلنكمي،فورظلاهذهجراخهنأنالي
.صوصخلااذهبتاميلعتنالجوأهللادبعردصألاحيفحالسلانع

بزحليجيتارتسالافدهلاناليةرقدارمددح،2010ماعةياهنعم
–ةيطارقميدايكرت":هنعىلختينأنكمياليذلايناتسدروكلالامعلا
ةيوهلالبقتنأنكمي.ةيروتسدةلكشمةمث":لاقو."ةيتاذةرادإناتسدروك
ملاعيف.ةيتاذةرادإًاعمتافاقثلاشيعيمسناننكلو،روتسدلايفةيدروكلا
نمضتينأبجي.ةيلحملاىنبلاىوُقتوةيزكرملاةينبلافعضت،مويلا
ةشقانماننكمي.ةيتاذلاةرادإلاتاذناتسدروكو،ةيطارقميدلاايكرتروتسدلا
:فاضأمث."اهلكتافاقثلاىلعحتفنمعمتجمنعثدحتننحن.اذه
ءاقبلاىلعنوقفاومنحنينعأ،انأو.ةيتاذةرادإوةيطارقميدكانهنكتل"



ليبسيفانقلطنانحن.وفعراطإيفاذهبثدحتننأاننكمي.ىفنملايف
سوؤرًايطعم."ىقبتاميتأيسو،ةيتاذلاةرادإلاوةيطارقميدلاتأتل.ةيضق
.ايكرتعمةنكمملاةمواسملادودحلطويخلا

دوجوعمناضراعتتالةيتاذلاةرادإلاوةيطارقميدلا"نأبهحيضوتامأ
مغرلاىلع.ةبيرغةظحالمكدرودقف"ناتسدروكيفيكرتلاشيجللدعاوق
.وفعةملكمدختسنالنحن":لاق.وفعةملكبحيالوهف،اذهنم
قامعأيفةبراضهروذجبعشةلازإداُريناك.اهراكنإبتأطخأةلودلا
نودنمتامادعإتذُفن،اذهقوفو.ةلكشملاببسراكنإلا.خيراتلا
وفعيسنمفانعةلودلاتفعاذإ.نيلعافلاةلوهجممئارجتعقوو،ةمكاحم
قحبءاطخأانبكتراًاضيأنحن.نيلعافلاةلوهجممئارجلايبكترمنع
سيسأتنكمي.رومألاهذهفشكلدعتسننحنو.اذهنعرذتعن.نييندملا
ةنجللّكُشتنأنكمي.ايقيرفأبونجيفاهلثمكانه.ةلادعوةقيقحةنجل
."...مهبلبقننيذلانيلقتسملانيفقثملاونييقوقحلاوءالقعلانم

ىلعجّرع،ليدنقيفتاعاسرمتسايذلاناليةرقعميثيدحءانثأ
روباخلابابنمروبعلاتلواحيتلايناتسدروكلالامعلابزحةعومجم
هذه":ًالئاقهثيدحأدبو،ةريصقةرتفلبقلحلاةلحرمةيادبيفيدودحلا
لاسرإ)ناغوضرأبيط(سيئرلابلط.عوضوملانعاهيفثدحتأةرملوأ
مهنأتددحانأ.هفقومةيوقتلجأنمةكرحبتمق.ليدنقنمةئيه
ةقالعال.نيموياولمحت.روباخلاىلعًاموجهاونش.روباخلانمنولخديس
نييئادفلااهيفبعشلاىرييتلاىلوألاةرملااهنإ.روباخلايفىرجامبانل
مدقنأدعب."اذهمهفاوعيطتسيمل.حرفراجفناكاذناك.ءايحأنودوعي
."ةرطاخملانمليلقلاىلإجاتحيلحلا":هلوقبعوضوملاىهنأ،مييقتلااذه

قرشلاةيضق؛ةيدروكلاةيضقلالحزكرمايكرتناليةرقدارمىري
اذهلوحلاق.يلودلاويميلقإلانيدعبلاتاذةيضقلا،يلاتلابو.طسوألا
ةدئاقايكرتودغتس.ةقطنملايفًاعمالايكرتمجنلعجيلحلا":عوضوملا
.لحلابابةيروسوناريإقرطتسذئنيح.ةيدروكلاةيضقلاتلحاذإةقطنملا
.ةيروسوناريإيتقلحيفلحلالهسيهدعبو،لحلاتأيل.ايكرتيفلحلا
."ةيضقلاايكرتلحتنأيفكي

ááá
ينابلاطلالجينأجاف2011ماعنمطابشةياهنيف،رهشأةدعدعب

وهلامج."؟"لامج"تدجوفيك":لاؤسبيسائرلارصقلايفءادغلاءانثأ
.ناليةرقدارمليكرحلامسالا



ةداقنمهتيقتلايذلايناثلاصخشلاوهناليةرق":ينابلاطلتلق
.نالجوأهللادبعكانهو.نيقشنملاادعام؛رابكلايناتسدروكلالامعلابزح
سايلإربةدلبيفةقيقدنيعبرأوسمخوأنيعبرأةدملهتيقتلا،ركذتامك
ُتيضقو.تنأاهيفَتمهاسةندهلوأنالعإدنع1993راذآيفةينانبللا
وهليدنقيفءاقللاناك.ةعاسلافصنوتاعاستسناليةرقدارمعم
لالخنيرخآلاىلإفرعتأملً.اماعرشعةعبسدعبرشابملايناثلاءاقللا
ةجيتنلا.مهنعريثكلاتأرقوتعمس.هجولًاهجوًادحأقتلأمل.ةرتفلاهذه
ةعامجنمملكتينملضفأهنأودبي:يهاذهلكنماهتطبنتسايتلا
."ةيلوقعممهرثكأو،نجسلاجراخنالجوأ

كنأبتررسً.اضيأنحنهيلإانلصوتاماذه":ينابلاطلالجلخدت
ةحرملاهحوربحازملانعهسفنطبضيملو."هسفنمكحلاىلإتلصوت
."!مكنملب،انمسيلئيسلاطخلاكلذنعلوؤسملا":لاقف،ةفولأملا

وهناليةرقدارملهمييقتباهمدختسايتلانحنةملكنمهدصق
حانجهنأىعّديامئيسلاطخلاريبعتنمدصقيو.ةيدروكلاةدايقلا
،دروكلايأانمةملكنمهدصقو.يناتسدروكلالامعلابزحنمروقصلا
دحأناقلاقناروضناك."مكنملب،انمسيل"ةرابعيفكارتألايأمكنمو
ً.ايدروكسيلوًايولعًايكرتروقصلالثممو،يناتسدروكلالامعلابزحيسسؤم

.ً"اضيأهبنذكارتألانحنلمحتن،ٌنسح":تلقو،ةرّفشملاةتكنلاتمهف
.انكحضو

يفحيحصلكشبيناتسدروكلالامعلابزحفّرعهنأهبكوكشملانم
ىتحيناتسدروكلالامعلابزحيقب.تاءاحيإلابلمحملاريصقلاراوحلااذه
نمهنوفرعينيذلارثكأىلإةبسنلابىتحً،ازغل2011ماعنملوألاعبرلا
.جراخلا

ةلودلالاجررابكعماهتيرسىلعتظفاحيتلايتاءاقللالخنم
تارباخملاراشتسمو،لدعلاوةيلخادلااريزوو،ةيروهمجلاسيئرمهيفنمب
تلّصوتةلماكةنسهدادعإبتيضمأيذلايريرقتدادعإلجأنمةيموقلا
يناتسدروكلالامعلابزحفرعتالًاضيأةيكرتلاةلودلانأاهدافمةجيتنىلإ
.ةنسنيثالثنعديزيامذنمهلتاقتاهنأنممغرلاىلع؛بجيامك

لامعلابزحلوحنيصروأيميداكأثحبدادعإمدعشهدملانم
عارصلاةلحرميفةيدروكلاةيضقلايفزربألافرطلاربتُعييذلايناتسدروكلا
يتلاةمظنملالهج.مهتاويحنطاومفلأنوعبرأاهيفدََقفيتلاحلسملا
ىلعبيهررشؤملوألاةيكرتلاةلودلامصخماعلايأرلاوةلودلااهربتعت



.تامولعملاروصق
ةنسنيعبرأىدمىلعةيدروكلاةيضقلايفةطرخنملاةيكرتلاةبخنلا

ً.اضيأيناتسدروكلالامعلابزحلهجت؛ةلودلاك
لحارمنمترميتلايناتسدروكلالامعلابزحعمةيصخشلايتصق

.ةيدروكلاةيضقلابنيمتهملاكارتألانيفقثملانمريثكلاةصقهبشتةفلتخم
لكشبنالجوأهللادبعهدئاقويناتسدروكلالامعلابزحلوحاناؤرتأدب
لحارميفةفلتخمجئاتنىلإانلصوو،نمزلاربعتالوحتتدهشو،هباشتم
.ةفلتخم

لوخددعب–هتينكفرعأنألبق–نالجوأهللادبعمسابتعمس
يفيافنمةرتفءاهتناو،1974ماعرخاوأيفذيفنتلازيحيسايسلاوفعلا
ناك.ايكرتىلإيتدوعو،تاونسثالثتماديتلاابوروأوطسوألاقرشلا
اوأدبدقراذآ12ةلحرمهتقحسيذلايكرتلاراسيلانمتاعماجلابالط
يلاعلاميلعتلابالطةطبارةرقنأيفتسسأت.ديدجنمعمجتلاب
بالطضعبةيرخستدهشدقو.نالجوأهللادبعاهسيئرناكو،ةيطارقميدلا
."يعويشلاهللادبعبزح"مهلوقويلاعلاميلعتلابالطةطبار

دقيناتسدروكلالامعلابزحساسأرجحنأدعباميفملعنس
ناك.نالجوأهللادبعلوحنيفتلملانييراسيلابالطلانمةعومجمهتعضو
لضفأ.يناتسدروكلالامعلابزحلىلوألاةاونلايفًادروكاوسيلبالطكانه
تّرثأيتلاهتايصوصخويناتسدروكلالامعلابزحةدالوةلحرمحرشينم
لامعلابزحلةيدايقلارداوكلالئاوأنم؛ةجويناج.موهًامئادهيف
رثإنالجوأهللادبعتافرصتهلمأتبيخامدنعهنعقشناو،يناتسدروكلا
هّفلأيذلانيأزجيف"قرشلايفةدعاصلاسمشلا"هباتك.1999ماعهلاقتعا
فورظلوحةماهتامولعممدقنالجوأهللادبعلّجبيلهقاقشنالبق
:ةيساسألاهصئاصخوةيجولويديألاهروذجو،يناتسدروكلالامعلابزحةأشن

،تاينيعبسلاعلطميفةيبونجلاناتسدروكيفامتاكرحتةمث"
يشتلأديعس–ناديعسلاأدب،لاثملاليبسىلع.لامشلايفاهلتاساكعناو
يناتسدروكلايطارقميدلابزحلااسسؤم–)نافيش.د(قربوطيزمرقديعسو
دقف؛ةيلاكيداررثكأنافيش.دادب.بونجلايفةيميظنتتايلاعفبايكرتيف
كلذناك.هعنملواحو،قفاويملينازربنكلو.يراقحيفكرحتلادارأ
ىلإلصو،ذئدعب.نافيشروتكدلاينازربلتقو.يشتلأديعسلُتقً.ايزازفتسا
ىعديةيكرتلاتارباخمللليمعايكرتيفيناتسدروكلايطارقميدلابزحلاةسائر
.وداسشيورد



لوحةيراجلاتاروطتلاهذهبًاريثك)نالجوأهللادبع(سيئرلارثأتيمل
.ءيشلكاذه.ةبقارملابىفتكاو،يناتسدروكلايطارقميدلابزحلا

اهبهتقالعنممغرلاىلع؛ةيروثلاقرشلادروكتايعمجيفطرخنيمل
.هبذجيميظنتلااذهنكيمل.ةرتفلاكلتيف

مهمريثأتنييحالصإلاوأنييئادبلانييموقلادروكللنكيمل،ببسلااذهل
ةكرحلانمبزحلااذهجرخيملو،يناتسدروكلالامعلابزحةقالطنايف
.هقالطناةطقنايكرتيفةيروثلاةكرحلاتناكو،ةيموقلا

مأةيدروكوبآاهدوقييتلاةعومجملاهذهتناكاذإامفَرُعيمل
ةيدروكلاةيموقلاةيوهلازوربو،لاصفنالاأدب.1975ماعىتحةيكرتةيراسي
...1975ماعتلتيتلاةلحرملايف

ةيكرتلاةيروثلاةكرحلانموبآسيئرلاجورخلةيصوصخوةيمهأةمث
هذه.اهنميسايسويرظنءاذغلوأهذخأو،ةيدروكلاتاعومجملانمسيلو
يناثلانوناك،لوبنطسا،لالزتاروشنمهجويناج.م(."...ةدالوةيصوصخ

)206ص،1999
هادبأيذلامارتحالالالخنمهذهةدالولاةيصوصخةيرارمتساىرأس

هنإيللاق.2010ماعيناثلانيرشتيفليدنقلبجيفناليةرقدارميل
ةكرحفوفصتلخددقو،1968ليجبالطةداقدحأيرابتعاب"ينفرعي
ليجلانمنوّدعتمكنإ":لاقو."راذآ12ةلحرميفينيطسلفلاررحتلا
تاملكنأىلإتهبتناذئنيح."تاونسلاكلتيفانلثممتنكو،انقبسيذلا
فصنوتاعاستسدتمايذلاانراوحًاريثكلهستسكلتناليةرقدارم
.ةعاسلا

حلسملاهلاضنأدبو.1978ماعهمسابيناتسدروكلالامعلابزحسسأت
ينلعجامم؛كلتتسلاتاونسلالالخًافورعمراصهنأدبالو.1984ماع
تبهذ،لاثملاليبسىلع.طسوألاقرشللةرركتملايتارايزلالخهرثأيفتقأ
رداوكلاةطساوبةيدروكةيسايسةيصخشتيقتلاو،1981ماعقشمدىلإ
شيعييذلايدروكلالهكلاناكاذإامركذأدعأمل.ةينيطسلفلاةيدايقلا
مأًايروسًاديجةيدروكلاةيسايسلاطاسوألافرعيهنإلاقيوقشمديف
نمذختاهنإليقيذلايناتسدروكلالامعلابزحنعهتلأسامدنعً.ايقارع
ٍباوجيأىلعهنملصحأملةيرسلانمةلاهبطاحيو،هلًارقمةيروس
لجرلاً.ائيشينعيفخيهنأبًاعابطناّيدلكرتيامرأمل،اذهريغ.ٍفاش
القشمديفةيسايسلاةيدروكلاطاسوألالوحهتامولعمبكُشياليذلا
هنأظحليملهنكلوهمسابعمسدقو،يناتسدروكلالامعلابزحفرعي



.ظوحلمطاشنهلوأهدنعفوقولاقحتسيميظنت
اهتذفنةيلمعلوأعميناتسدروكلالامعلابزحنعثيدحلاداع

ذإ.1983رايأيفةيقارعلايضارألايفدودحلاءاروةيكرتلاةحلسملاتاوقلا
يناتسدروكلالامعلابزحةلازإلجأنمقارعلاناتسدروكىلإشيجلالخد
ىلعيركسعلالوليأ12ماظنناك.دعبةحلسملاهتايلمعأدبيمليذلا
يغبنيناك،اذل.ةقيقحيرجيامةفرعمليحتسملانمو،هلمعسأر
تيروهمجةديرجيفلمعأةرتفلاكلتيفتنك.ةيركسعلاتانايبلابءافتكالا
ينمبلط.طسوألاقرشلاقطانمفلتخموناريإونانبليفتقولايضمأو
ءاروامةيلمع"رارسأةفرعملناريإىلإباهذلالامجنسحريرحتلاسيئر
."دودحلا

ديسلاينانبللايعيشلايقيدصتيبيفتلزننارهطىلإيلوصوروف
يسردميداهديسلاّنإيللاقف،يترايزببسهلتحرش.صحفيناه
تامولعمكلمييناريإلاماظنلاعمةديجتاقالعهيدليذلاولصألايقارع
نمةعومجمعميسردمءاج.هتيبىلإيسردماعدو،ةمهمةيتارباخم
يفانضخوً،اضيأهتداعكضرألاىلعًاعبرتمسلجو،داتعاامكهيديرم
تامولعمهيدلنكتملًاضيأيسردميداهديسلانكلو.راحثيدح
يقارعلايناتسدروكلايطارقميدلابزحلايدئاقنأبملعىلعناك.ةسوملم
نكمي.نارهطنمةبيرقلاجاراكةنيدميفناميقيينازربدوعسموسيردإ
.تقولاكلذىتحكانهاناكاذإامهنمتامولعمىلعلوصحلا

ً.ابيرقتضافولايلاخنارهطنمتدع
ةيداصتقالاتاساردلاةيعمج"ريرقتيدادعإءانثأو،ةنسنيثالثدعب

نمتملعيناتسدروكلالامعلابزحلوح"TESEV/ايكرتيفةيعامتجالاو
ةيقارعلايضارألايفايكرتاهتضاخيتلاةيلمعلايفثدحامبرداصملادحأ
.دهملايفلازيالوهويناتسدروكلالامعلابزحقحسل

يناتسدروكلالامعلابزحةداقدحأكيلشتنيدلاحالصباتكيلنمأ
بعشلاةمواقم–يرغألبجلقن"نونعملادعباميفهنعقشنملالئاوألا
"ةيعامتجالاوةيداصتقالاوةيركسعلاوةيسايسلااهجئاتنو،ةرصاعملايدروكلا
ةينامثلبقاهنعتثحبةمهمتامولعم،2000ماعزومتيفرداصلا
:يناتسدروكلالامعلابزحلوحاهدجأملوًاماعنيرشعو

يناتسدروكلالامعلابزحةكرححبكلجأنميكرتلاشيجلاكرحت..."
ماعرايأنمىلوألامايألايفهتاوقدشحً.امامتهتيصوصخفَرُعتاليذلا

رفح."يلنيديمش،"افوأكسكوي"،"ةجروكوشت"،"ةردولوأ"دودحىلع1983



ولوأ"ةقطنميفيلامشلادودحلاطخفرطىلعجلثلايفًارفحدونجلا
ىلعمهوكرتو،خويشلامهيفنمبشيردهةيرقييورقاهيفاوعضوو،"ةرد
،نيمكيفةيركسعةدحونويورقلاعقوأ،ةيتاذةردابمب.تاعاسلاحلاهذه
لخدو،ةثداحلاهذهبشيجلاعرذت.طباضمهنيبنييركسعةتساولتقو
.رايأنمرشاعلايفةيبونجلاناتسدروك

ةداقناك.تارتموليكةرشعزواجتتالةفاسمىلإيكرتلاشيجلالخد
نمباحسنالابيناتسدروكلايطارقميدلابزحللمهرماوأنوهجويشيجلا
ءانثأتاكابتشالايفلُتق.يناتسدروكلالامعلابزحةيامحمدعبودودحلا
يعويشلابزحلاركسعميفيقبنيدمشنمباشيدنجةيلمعلا
...يقارعلا

ىوقلاباحسنا.يناتسدروكلالامعلابزححلاصلةيلمعلاجئاتنتناك
ناكو.يناتسدروكلالامعلابزحةكرحةحاسنمعّسودودحلانمةيبونجلا
لامعلابزحلوحةقبسمفقاومنمًاقالطناكرحتييكرتلاشيجلا
لامعلابزحامأ.ةفينعتاكابتشابلخديسهنأعقوتيو،يناتسدروكلا
أدبو،ةقطنملايفًاثيدحسرتمتهنألكابتشالابًابغارنكيملفيناتسدروكلا
ىلإاهلكهتاعومجملاسرإبحجندقو.لامشلايفهرصانععيزوتبّوتلل
...اهنمرصنعيأدقفينأنودنملامشلا

تايلمعلجأنمريضحتللتادحويناتسدروكلالامعلابزحلزنأو
تيب،ةردولوأ،يلنيدمش،افوأكسكوي،ةجروكوشتيفةيئاعدةحلسم
،ناوريش،قاطاشت،يراورب،تريس،ةرزيج،هورإ،يبوليس،قانرش،بابشلا
،نيدرام،ريهشناريف،كيريد،ليديإ،نيبيصن،طايديم،ناوليس،شوم،نوصاص
،ناو،يرغأ،صراق،مورظرإ،غاظلإ،ميسرد،لوغنب،كيمرشت،ركبرايد
Zambon"،2000زومت،يرغألبجلقن،كيلشتنيدلاحالص(."...ةعلقشاب

Verlag"،69،70ص،تروفكنارف(
يناتسدروكلالامعلابزحتايلمعتأدب،روطتلااذهنمةنسدعب

هالعأروطسلابتاكناك.1984ماعيلنيدمشوهورإتامهادمبةحلسملا
ةمّيقهسفنباتكلانمرطسألاهذه.حلسملالاضنلارارقيذختمدحأ
:ةمهمو

رارقلاذختا.ربصلاغرافبرظتنملارارقلاذختا1984زومت22يفً،اريخأ"
رديحيلع(داؤف،)ناقلاقناروض(سابعروضحبدقعنملاعامتجالالالخ
ليمج(ةعمج،)شتاطأدلاخ(ركبوبأ،)مرضليةريثك(ةمطاف،)ناطياق
ناولةقطنميفناولرهنةفضىلع)كيلشتنيدلاحالص(ميلس،)قييب



لازام.ةيقرشلاوةيلامشلاناتسدروكعمةيبونجلاناتسدروكدودحىلع
ردصملا،كيلشت(."ءايحأعامتجالاكلذيفرارقلااذهاوذختانيذلاعيمج
)73ص،قباسلا

بآ15يفحلسملاهلاضنيناتسدروكلالامعلابزحأدبامدنع
تادرمتلالوطأاذهنأايكرتيفدحأمهفيمليلنيدمشوهورإتامهادمب
انرظناذإ.ايكرتخيراتيفًاديقعتاهرثكأو،اهقمعأوً،اعاستااهرثكأو،ةيدروكلا
نأدقتعأانأف،حلسملادرمتلاداعبأهيلإتلصواممًاقالطنافلخلاىلإ
نمًاقالطنااذهاولعفيخارتلابهوفصوو،لازوأتوغروتاودقتنانيذلا
.قداصحيحصفقومنمرثكأةيسايسبابسأ

ربتعاوً.اباهرإايكرتهتصَّخش،هدعاصتعمو،حلسملالاضنلاءدبذنم
عاطقونييباهرإهؤاضعأو،"ةيباهرإةيلاصفناةمظنم"يناتسدروكلالامعلابزح
.قرط

"لماشيدروكيموق"حومطبحالسلايناتسدروكلالامعلابزحلَمح
هذهبهلعجينلعملايئاهنلافدهلانإيأ،"ةلقتسملاناتسدروك"قيقحتل
ذختتيتلاةياعدلاريثأتتحتماعلايأرلاىدلةيعورشمبستكاو،تافصلا
.اهلةادأبرحلانم

تافصلاهذهمدختستيتلاةيمالعإلاةيلقعلاوةيئاعدلاةلودلابرح
ةملكلةفدارميدروكةملكتلعجرومألاقئاقديفصيحمتلانودنم
تافصتقصلأو،ةيلاصفناةملكلةفدارمةيدروكلاةيضقلاةرابعو،يلاصفنا
لامعلابزحبقرطعاطق،ةيلاصفناةيباهرإةمظنم،نييباهرإلثم
،حلسملاعارصلايفاوطقسنيذلااياحضلانمًاقالطناو،هئاضعأويناتسدروكلا
ريبكو،نييباهرإلاريبكو،لافطألالتاق:تارابعنالجوأهللادبعبتقصلأو
.ةلوهسباهوحمنكميالثيح؛نييلاصفنالا

هذهببسبهئاضعأويناتسدروكلالامعلابزحنعتدعتباينلعل
،نانبلىلإبهذأامًاريثكتنك.ماعلايأرلاىدلماعلاعابطنالاو،ةياعدلا
صاخلكشبو"طسوألاقرشلاةيضقب"قلعتتتناككانهىلإيتالحرنكلو
هللادبعءاقللواحأملو."ةيدروكلاةيضقلا"سيلو"ةينيطسلفلاةيضقلا"
نمةبيرقةطقنيف،دودحلابرقةولحلاوقشمدنيبميقملانالجوأ
نعةعاسلافصنوةعاسوأةعاسدعبىلععاقبلايفبزحلاركسعم
.توريب

راصحدناريبيلعدمحمرسك،تاينينامثلانميناثلافصنلايف
نمريثكلاىرجأهدعب.يناتسدروكلالامعلابزحونالجوأىلعلامهإلا



يداعتبارثأتيمل.نالجوأهللادبععمةيفحصتاءاقلكارتألانييفحصلا
لامعلابزحونالجوأهللادبعلنكيمل.تاروطتلاهذهبيمامتهامدعو
.توريبىلإةرركتملايتالحريفناكميناتسدروكلا

يقيدصتيبيفلزنأامًابلاغتنك،توريبىلإبهذأتنكامدنع
ةعومجملفونلاشيملباق،1991ماعنمراذآعلطميف.لفونلاشيم
لاقو،ةيسنرفلاءابنألاةلاكوبتكميفيناتسدروكلالامعلابزحءاضعأنم
دبععمراوحلدادعإلالجأنمينوقتلينأمهنكميو،هدنعميقميننإمهل
.مهاعدو،نالجوأهللا

لامعلابزحنكيمل.ّيلعاذهكعقاورمأضرفنمَُّرسأمل
لصاوتلابًارودُتبعلامدنع.ينهذيفًازيحنالغشينالجوأويناتسدروكلا
جراخةيدروكلاةيضقلالحيفادهأنيبنمناك،ينابلاطولازوأنيب
رمأللخوضرللرطضمانأ،اذهبناجىلإ.يناتسدروكلالامعلابزحتانزاوت
.رمألانمصلمتلاعيطتسأيننأتدقتعا.يفيضمهضرفيذلاعقاولا

نيلجرتدجو،يلاتلامويلايفلفونلاشيمتيبىلإتدعامدنع
ىلوألاةرملايهكلتتناك.يننورظتنييناتسدروكلالامعلابزحنمةأرماو
مالسلادعب.هجولًاهجويناتسدروكلالامعلابزحءاضعأاهيفيقتلأيتلا
ءاضعأةنسلأنعجرخيمالكلاناك.تمصلامّيخلاوحألانعلاؤسلاو
.هنعملكتنسامفرعننكنملو.ةراطقلابيناتسدروكلالامعلابزح

جيلخلابرحيفينازربوينابلاطهبعليذلارودلاىلعتجّرعامدنع
يناتسدروكلالامعلابزحءاضعألعفةدرتبرغتسا،ةريخألاةلحرملالالخ
ةداق،ةيلايربمإلاءالمع":مهلوقبةشامكلابمههاوفأنممالكلابحُسينيذلا
الشاقنةعباتمببغرأمل."مهبمامتهالامدعبجينوهفات،نويعاطقإ
نالجوأدارأاذإ":تلقو،يئاقللمهؤيجمهينعياممهفألتدع.هنمىودج
ءاقلوأ،رشنللءاقليرجننأامإ.نيتقيرطبمتينأنكمياذهف،يئاقل
رارقلا.عسوأراطإيفثدحتنساننإف،يناثلارايخلاريتخااذإ.ماعثيدحل
نامويوأنامويانيدل.دحألامويايكرتىلإدوعأنأبجييننكلو.هل
اذهىلعيرومأجمربأل،ةعرسبباوجلاينوطعتنأبجي.مويلافصنو
."ساسألا

اذهنوكينأّدبال.قيضهتقووهؤاقلدارييذلارودبعلترتخا
در.ةيكرتلاةيروهمجلاسيئرراشتسميننأبّيلخاديعونمًاعبانفقوملا
مل."ةدايقلاىلإهومتلقاملقننس":يناتسدروكلالامعلابزحرصانعّيلع
.نالجوأهللادبعوهدحاوصخشاهبدصُقيةدايقلاةملكنأفرعأنكأ



تددردقفً،ايسايسًابتكموأ،ةئيهينعتةدايقلاةملكنأتمهفيننألو
،هوربخأ.ةدايقرارقىلإةجاحبانسل.اذهلكىلإرمألاجاتحيال":ةءاربب
رارقلةجاحةمثتسيل،ييأرب.نكممتقوبرقأيفباوجلابينوغلبأو
."يئانثءاقللجأنمةئيه

:لوقلاباوحلأ،اذهيرارصإىنعماومهفيمليعمنيثدحتملانألو
ليدنقيفناليةرقدارمىلعىركذلاهذهتصصقامدنع."ةدايقلاغلبنس"
انكحض،يناتسدروكلالامعلابزحةينبنعانثيدحءانثأةنسنيرشعدعب
ً.اريثك

اميف.ايكرتىلإُتدعو،نالجوأهللادبعنمربخِتأيمل،ةجيتنلاب
لازوأتوغروت"نأبنالجوأهللادبعحيرصتتأرقامدنعتشهُد،دعب
بلطأملانأف.توريبيفمتيذلاءاقللاىلإًاحملم"هئاقللءاطسولسرأ
.ديعبوأبيرقنمرمألابملعلازوأتوغروتلنكيملو،هَءاقل

تافطعنملادحأببسب،نيتنسدعبمتنالجوأهللادبعبديحولايئاقل
.ةيدروكلاةيضقلابايكرتةقالعو،يناتسدروكلالامعلابزحخيراتيفةماهلا
عقواهلةمولعم"ينتلصو،1993ماعطابشرخاوأيفقشمديترداغمءانثأ
ةيندنللاةايحلايفبتكيناكيذلايغادةرقناريماكيقيدصنم"ةلبنقلا
يماعنيبينابلاطلالجةيروهمجلاسيئرلًاماعًاريتركسحبصأ(ذئنيح

ينابلاطلالجنيبةقالعلاسيسأتبيعمًاسيئرًارودبعلو)2005-2007
.لازوأتوغروتةيروهمجلاسيئرو

نلعيسنالجوأهللادبعنأبينابلاطلالجقيرطنعةمولعمتلصو
ةثالثيفحصلاهرمتؤمىلإنالجوأوعديس.ةندهبيرقيفحصرمتؤميف
.يغادةرقناريماكو،دناريبيلعدمحمو،رادناشتزيكنج:مهصاخشأ

."هلفكيال"هنكلو،لازوأتوغروتلةمولعملاهذهلقنينابلاطبلط
ىتحهذهكةيلوؤسمتحتلخديملنالجوأهللادبعنأينغلبأ،اذهعم
رمألاققحتاذإو.ةندهلوصحلًاريبكًالامتحاكانهنكلو،مويلاكلذ
حلسملالاضنلاقالطناذنمةندهلوأو،دحاوفرطنمةندهلانوكتسف
قيرطىلعةديدجةحفصحتفتسو،1984ماعيناتسدروكلالامعلابزحل
.ةيدروكلاةيضقلالح

رصقلايترداغمءانثأرباعلكشبلازوأتوغروتلةمولعملاهذهُتلقن
نأنودنمًاليلقبرغتساهنأتظحال.هعمءاقلتيرجأنأدعب؛يسائرلا
نالعإىلعدرلابىفتكاو.ليصافتلانعلأسيملهنإىتح،لاعفنايأيدُبي
."ىرنسو،اهنلعيل":لوقلابةندهلانالجوأ



،لازوأىلإاهلصوينلرخآًادحأنأةجردىلإةيرسةمولعملاتناك
نم"يخيراتلاحيرصتلا"روضحلجأنمدادعتساللًارطضمتنكيننكلو
نأل.ولطمرفظحابصةديرجريرحتسيئرل"رسلا"اذهبتحب.عاقبلالهس
نموهف.رفظةقفاومبلطتياذهو،ةديرجلااهددستسيرفستاقفن
.نيرخآلانعهئافخإنممغرلاىلع؛قفاويسَمالعفرعينأبجي

هذهىلعهلوصحنمةرتفدعبّيلعطغضيأدب"رفظ"نكلو
.تيرحةديرجعمهلخديذلاسفانتلاهمهناك.اهرشنلجأنمةمولعملا
هقيدصلهبيرستنمىشخيناك،عوضوملابلازوأتوغروتةفرعمببسبف
يفو،مايأةدعنمرثكأدومصلاعطتسيمل.تيرحريرحتسيئرلورغوطرإ

هبتكاولاعت.رارقلاانذختا.ةمولعملاهذهرشننس":يللاق،1993راذآ11
دبعدادعتساربختبتك."ةفّرحموةئطاخرومأرشنديرتالتنكاذإتنأ
يفسيئرناونعكرجفناراذآ12يلاتلامويلايفو،ةندهنالعإلنالجوأهللا
.حابصةديرج

ملهمادختساوربخلاتيرحةيؤرنمةيشخو،ربخللةيمهأتيطعأ
لب،ةديعبلاقطانملاتاعبطيفربخلادريملو،حابصلاىتحةديرجلاجرخت
.ندملاتاعبطيفىلوألاةحفصلاىلعءاج

رابخأتأدب،ةندهنالعإلنالجوأهللادبعدادعتساربخرجفناامدنع
رخأتلاباهروعشةجيتنيلاتلامويلايفرخآًاربختيرحترَّجف.دراوتتةبيرغ
ليريمدناميلسةموكحلاسيئرغلبأينابلاطلالجنأتعداو،حابصنع
ملصاخلاهبتكمريدمنكلو،ةندهنلعيسنالجوأهللادبعنأةلاسرب
!اهبةموكحلاسيئرغلبيملف،ةلاسرلابمتهي

ةقالعلابرخحابصيفةندهنالعإلنالجوأهللادبعدادعتساربخ
نمىشخيناكوً،اريثكناريماكبضغدقف.ةريصقةرتفلناريماكنيبوينيب
لجأنمدعتسأنأيلعناك.ةندهلانالعإنعنالجوأهللادبععجارت
.رمألااذهثودحةجيتنكفسينأنكمييذلامدلابنذلمحت

عبانريغربخلارشننأو،عوضوملاةيفلخناريماكلحرشأنأتلواح
.أدهيمل.ِدُْجيملاذهنكلو،"ةيفحصةينانأ"نم

هللادبعتيبىلإبهذدقف.حاترادقناك،نيمويدعبلصتا
ً،ادجًارورسمناكو،ةيكرتلادئارجلاهمامأنالجوأحتفو،قشمديفنالجوأ
ةقيرطريغلب،ةندهلانالعإنععجارتيملو."!ينعثدحتيعيمجلا":لاقو
سايلإربةدلبيفهدقعيماعيفحصرمتؤميفاهنلعينأررقو،نالعإلا
.راذآ15يفءاثالثلامويرمتؤملادقُعينأرّرقتو.ةيعاقبلا



ربىلإلصنثيحةرشابمتوريبىلإانلقتةرئاطكانهنكتمل
ةيوجلاطوطخلاةرئاطبنينثالاءاسمتقلطنا.بسانملاتقولايفسايلإ
نمةركبمةعاسيفانكرحتيبدنمو،يبدربعيشتاركىلإةرفاسملاةيكرتلا
هيفانزجحيذلالوتسيربلاقدنفيفانلزنو،توريبىلإيلاتلامويلاحابص
يفانقلطناو.يناتسدروكلالامعلابزحرصانعاناقتلا،رهظلادعب.مايألبق
.تارايسةدعيفسايلإربقيرط

ناريماكعمدوجوملاينابلاطلالجبتلصتا،قيرطلايفيقالطنالبق
تبلط.يفحصلاسايلإربرمتؤمىلإيتأيسيذلاو،قشمديفيغادةرق
.يفحصلارمتؤملادعبنالجوأهللادبععمًادرفنمءاقليلنِّمؤينأهنم
راذآ16ءاسمنالجوأهللادبعيئاقلنإيأ.اذهنيمأتعيطتسيهنإلاق
يناتسدروكلالامعلابزحطاسوأتعاذأامكمتيمليفحصلارمتؤملادعب
هلكرمألا.لازوأتوغروتتاميلعتبجومبمتهنأبهسفننالجوأمهيفنمب
.عضولانمةدافتساللةلواحمبو،ينمةدابمبمت

ةدلبنميعرفقاقزيفعقييداعءانبيفتيبنمعساووهبيف
ةرقناريماكتيقتلاكانه.نييفحصلانمريبكددعكانهناك،سايلإرب
لالخنمو،ةليوطتاونسدعبفرعأس.ةفرغلابابمامأًاقفاوتنك.يغاد
هلدابأتنكيذلايناتسدروكلالامعلابزحوضعنأفحصلايفهروص
راظتنادعب.بزحللةسسؤملاةيدايقلارداوكلادحأنوطلآاضرثيدحلا
قنعةطبرعضوو،ةيمسرةزبىدترا.ينابلاطهبناجبونالجوألخد،ريصق
لالخنمةلاسرمّدقينأديريناك.يغادةرقناريماكحارتقاىلعءانب
.ىهتنادقحلسملاحافكلادهعنأبهسابل

يفنيقابلانحنانعامتجاءانثأ.يفحصلارمتؤملادعبنالجوأىفتخا
نأينذأبسمهو،يبناجبةأجفينابلاطلالجرهظ،امًائيشلكأنلخبطملا
ىلإتلخدأامدنع،قئاقدةدعدعب.ققحتيسهتبلطيذلادارفناىلعءاقللا
رمتؤملاروضحلمداقلاتمصعتمصعتيأر،ًاليلقةعساوىرخأةفرغ
ةفرغلاهاجتابكرحتي"TurkishDailyNews"ةديرجمسابيفحصلا
ًاراشتسمكيفشترونلإ"TurkishDailyNews"ريرحتسيئرناك.اهسفن
دعبنالجوأبتمصعهيرجيسيذلاءاقللاو،ليريمدناميلسةموكحلاسيئرل
.ليريمدىلإهلصوينألجأنمرونلإلهلقنيسيفحصلارمتؤملا

يقتلينأنكميهنإلاقو،ةفرغلاطسوًافقاونالجوأهللادبعناك
دوجولضفألانمهنأيلاببرطخ،ةأجف.اندرأاذإدارفناىلعانمٍّالك
ءاقللالقنأس،ةجيتنلابً.اعمانئاقليفةلكشمال":تلقف،ءاقللاىلع"دهاش"



سيل.ناميلسديسلاىلإهلقنيستمصعديسلاو،لازوأتوغروتىلإًايفرح
لازوأتوغروتنوقتلتالمكنكلوً.اعميقتلننأاننكمي.هيفخنامانيدل
المكنكلو،قدصبراوحلالقنأسيننأمكلدكؤأانأ.ليريميدناميلسو
."طقفنيصخشلب،ةيكرتلاةلودلانوقتلت

لوقلاعيطتسأال.ةقيقدنيعبرأنالجوأهللادبععمانؤاقلرمتسا
ملنالجوأنأودبي.يدولاثيدحلانموجيفترمنيعبرألاقئاقدلانإ
يفهبنيبجعملارثكأنمعمسأسيننإىتح،همامأنملعامتسالاىلعدتعي
رثكأةغلبهيمسيسنمكانهنإىتح."هبويعربكأاذهنأ"دعبام

."ةمظعلانونج":ةحارص
نيرخآلاعماسمىلعداتعملانالجوأثيدحنمنيعبرألاقئاقدلالالخ

دقفً.اريثكريجهتةملكمدختسيناك:ىلوألا.ناتطقنوأةطقنيرظنتتفل
."ريجهتلاةسايسكرتلاحيفلحتنأنكميرومألانمريثكلا"نأزربأ
بونجنمدروكلاناكسلاريجهتريجهتةملكبدصقي.ريجهتلانمًاقلقناك
.ريجهتلاةروطخىلعًاريثكدكأو.ىرقلاغارفإو،قرشلا

اذهنأو،ريجهتلابابقرطلاحيفةدشبمواقيسهنأمكهتبحرش
:لاق.ةطلسلاىلعهديعضيسشيجلانأل،ةموكحلاةسائرليريمدفلكيس
لزعينأىنمتأالً.اعبرأتئجو،تارمثالثتلزع:ناميلسديسلالوقي"
نوكيسهنأىشخأانأف،ريجهتلابابقرطاذإهنكلو،بالقنابىرخأةرم
."يطارقميدلاراسمللشيجلافاقيإو،ىرخأةرمهلزعرمألااذهجئاتننم

،اهظفليةملكرخآنممهلتسيو،هسافنأطقتلينأنودنمملكتي
:)هانعمامب(عباتمث."ةقيقحلامتدرأاذإ":لاق.اهدعبةرابعىلإلخديو
قيرطنمةطلسلاىلإىتأينمنأل.رثكأركسعلاعممهافتلاعيطتسأانأ"
.ةنايخلاةغمدبركسعلاهغمدي.ةلواطلاىلإيعمسلجياليطارقميد
.ركسعلاعمةلواطلاىلإسولجلاعيطتسأيننكلو.هعنميسنملوأركسعلا
شيجلاىلعبلغتلاعيطتسأالانأ؟ركسعللًائيشلوقينأعيطتسينم
يزاوتلابتايشيلملاكيرحتعيطتسأيننكلوً.ادجيوقيكرتلاشيجلاف؛يكرتلا
نوطبأتيوً،اراهنتاعبقلانورمتعينيذلايأ–تايشيلملاددع.نييئادفلاعم
هلعجتةظهابةروتافشيجلاّعفدأً.افلأنيسمخىلإلصيًاليلحالسلا
."هيلعبلغتلاعطتسأملنإىتح؛ةلواطلاىلإيعمسلجي

دبعنأترعش.1993راذآيفىرجثيدحلااذهنأىسننالأبجي
لكشبةينيطسلفلاريرحتلاةمظنم(نيينيطسلفلاسولجنمرثأتنالجوأهللا
رفُحو،ديردميفةدحاوةلواطىلإليئارسإعمةيروسوندرألاو)رشابمريغ



تاثحابمنوأدبيسنيينيطسلفلانأهسفنماعلايفملعنس.هلقعيفاذه
يفزيريبنوعمشونيبارقاحسإوتافرعرسايملعبنييليئارسإلاعمةرشابم
.ولسوأ

لامعلابزحسولجلامتحالوحنالجوأهللادبعليعامتساءانثأ
مدعبجيهنأينهذطقتلا،شيجلاعمتاضوافملاىلإيناتسدروكلا
ىلعريطخراسميفلخدييسايسلاهركفنكلو.يسايسلاهركفبةناهتسالا
،ثيدحلاىرجمرييغتلةلواحمبو،هتعطاق.هبةناهتسالامدعنممغرلا
ةرورضال.مالسلاةلحرمباببراوتسةندهمتنلعأليلقلبق":هتلأس
ةعزوملامكتاوقىلعمكتملكضرفمكنكميله:وهمهملا.نآلااذهزاربإل
ىلععقياماوذفنتنأمكنكميله؟لاتقلاىلعةممصملاولابجلايف
."؟ةندهلانممكقتاع

هنإىتح.ًالهساذهنوكينل":اهعقوتأملةحارصبنالجوألاق
فقوتتنأيفكي.ةندهلانيمأتنمنكمتأسيننأدقتعأً.ادجًابعصنوكيس
."ةندهلاقيقحتىلعلمعننحنو،ريجهتلابابقرُطيالأو،تايلمعلا

زربأهنأتظحال،نالجوأهللادبعجولونمحصألاوأ،ثيدحلالالخ
فالخلااذهنألوحهكوكشو،ليريمدناميلسولازوأتوغروتنيبفالخلا
ةيناثلايتعطاقم.ةندهلاةيرارمتساىلعرثؤينأنكميةلودلاةورذيف
امهمً.اريثكةطقنلاهذهباومتهتال":تلق.ةطقنلاهذهيفتناكهثيدحل
ذختتةيكرتلاةلودلافناميلسديسلاوتوغروتديسلانيبفالخلاناك
ًافقوماونبتال.ةيدروكلاةيضقلايهةيضقلانوكتامدنعبسانملافقوملا
."فالخلااذهىلع

اذهزربيدعيملهنكلو،اذهيهيبنتريثأتديدحتعيطتسأال
بزحذخؤيالنأبنالجوأتاملكيلقعيفترفُح،اذهجراخ.عوضوملا
ىلعيناتسدروكلالامعلابزحلًادادتماايكرتيفربتعييذلايبعشلالمعلا
لاق،يثيدحءانثأيبعشلالمعلابزحمساُتظفلامدنع.دجلالمحم
دحأمساركذو."ءالؤهنممكوعد":ةالابملامدعوبضغلانيبجزمتةربنب
ال":مهنعلاقولوبخمهنأبهفصوو،يبعشلالمعلابزحنمنييناملربلا
نأبروصتأيذلارودلاوبزحلااذهمساحرطأدعأملو."ءالؤهلةيمهأ
.ةندهلاةلحرميفهبعلي

دريمل.هتياهنوةقيقدنيعبرألاءاقلةيادبيفةبيرغتاظحلانشع
،"!اوجرخا":هرمأمهعامسمدعباورهاظتو،اندحوانكرتنوحلسملاهوقفارم
."ءيشثدحينل،اوقلقتال":ًالئاقمهيلعحلأو



ناكمكليسايسطاشنلوأّنإلاقي":ثيدحلارخآيفهتلأس
سيئرتنك.اذهدكأ."؟حيحصاذهله،اهتمظنانأةرهاظميفمكتكراشم
ةمكحمسيئرةزانجرثإ.1969ماعةيسايسلامولعلاةيلكيفبالطلاةطبار
نيكراشملايكارتشالاركفلايدانسيئرعمتدق،ةبتلامعماجنمضقنلا
.مادصثدحو،ةصخرملاريغةرهاظملاةطرشلاتهجاو.ةرهاظميفةزانجلاب
.ةبتلامنميرورمءانثأنيرهاظتمةعومجمتيأر":لاقنالجوأنأتعمس
.ديعبنمامهفرعأتنك.اهسأرىلعرشلاشتلاروأورادناشتزيكنجناك
.هدكأو،اذههلتلقن."ةرهاظملابتكراشامهتيأرامدنع

يننولّمحيسٍذئنيحف.ناكملكيفاذهاوكحتال":ًالئاقتّقلع
.انكحضو."هومتلعفاملكةيلوؤسم

ىدلوماعلايأرلاىدللؤافتلانمًاوجثدحأةندهلانالجوأنالعإ
هيفانّكمتحيرموجكانهراص،ةندهلانالعإنمةعاسلالخ.انملك
.حازملالدابتنم

نمأىلعنوقلقلاسارحلالخدو،بابلاحُتف،ةقيقدنيعبرأدعب
يفثيدحلاانلدابت.يغادةرقناريماكوينابلاطلالجمهفلخلخدو.مهدئاق
ً.اضعبانضعبانعدومث،قئاقدسمخةدمللخادلا

يذلاراطفإلالفحىلإةوعدتيقلت،مويبلوبنطساىلإيتدوعدعب
.يلاتلامويلايفيسائرلارصقلايفلازوأتوغروتةيروهمجلاسيئرهمدقي
ةيروهمجلاةسائريفنيلماعلادحأينغلبأ،راطفإلاءانثأ.ةرقنأىلإتبهذ
.ينيقتلينأديريهنألسيئرلاةماقإرقميناثلاقباطلاىلإدعصأنأب
يفلبقتسادقف.لكشيأبينلبقتسيمللازوأنكلو.ينمهبلطامتلعف
ناهروأولازوأتروقظوبفسويهقيقشزجاحةطساوبلوصفملاناكملا
بوساحلاىلعملعتلابًالوغشمناكو،ةلودلاطيطختةئيهراشتسمنَنفوغ
.ناوياتنمًاثيدحهتجوزهلهتبلجيذلاديدجلا

،نَنفوغوهقيقشةرداغمدعبيبناجىلإلازوأتوغروتءاجً،اريخأ
مامأانسلجف،روحسلاتقوّلحدقناك.ً"اعمرحستنللاعت":لاقو
لكشبلأس.بيرغلكشبًاحاترمناكو،عوضوملابًامتهمنكيمل.ةلواطلا
."؟لجرلااذهعونام،ىرنلِكحا،هيإ":رشابم

.يلقعيفقبيملًائيشنأبترعشمايأبعتو،تاعاسلراظتنالاةجيتن
نكميً؟ائيشمكللوقأله":تلق.حرشأاذامو،أدبأنيأنمفرعأمل
امقيقحتبحمستالايكرتيفتانزاوتلانكلو،ةلوهسبرمألااذهلح
ةغللابةلودلانويزفلتثبلوحانراوحتركذت،اذهيلوقروفو."هتلق



.نيتنسلبقةيدروكلا
نوكينأديريلجرلانإ،يعابطنابسح":تبجأ."؟فيك":لأس

.مويلاىلإهتارباخمويروسلاماظنلاديبيقبدقف.ايكرتيفًايسايسًابعال
ديريةندهلاهذهبهنأترعش.ايكرتيفًايسايسًابعالنوكينأهّمهنكلو
هلعجتةلحرممامأقيرطلاحتفيو،ةيروسنمًايجيردتهطباوركفينأ
تاباختنالالخنمةصرفهومتيطعأو،ًالثمًاوفعمتردصأاذإً.ايسايسًابعال
عمياشلابرشيوهوهورتنأمكنكمي،عوبسألالخًابئانحبصيسف،ةيعرف
."ناملربلاةحارتسايفةقطنملاباونةيقب

نالجوأهللادبعلوحلازوأتوغروتىلإهتلقنيذلااذهيعابطنا
ً.اميسجأطخنمضتيهنأنينسدعبكردأسيننكلوً،ايئزجحيحص

مل.اهروصتييتلالحلاةطخيلحرشيأدبو،لازوأتوغروتينعطاق
سمخنمرثكأىربكةيمهأنوريثكهيلعقلعييذلااذهانؤاقلزواجتي
.قئاقد

دحأقبيمل.عراشلايفدحأكانهنكيمل،رصقلانمتجرخامدنع
نمتاعاسبابلامامأاورظتنانيذلاتانويزفلتلاولسارمرداغ.بابلادنع
نمةعاسلافصنوةعاسلبقو،نيتعاسدعب.نيتلمجىلعلوصحلالجأ
رصقللةلباقملاةيجراخلاةرازوىلإُتبهذيموقلانمألاةئيهعامتجا
كربناصمدزوأراشتسملاونيتشتتمكحةيجراخلاريزولتلقنو،يسائرلا
.نالجوأهللادبعلوحةصاخلايتاعابطنا

نالجوأءارآكيفشترونلإةقفربلقندقتمصعتمصعنأتملع
تمصعلاق،دعباميف.هسفنمويلايفءارزوةسمخوليريمدناميلسل
تمصعغلاب.يموقلانمألاةئيهلماعلاريتركسللرمألاحرشهنإتمصع
هقتلأمل.نالجوأويموقلانمألاةئيهلماعلاريتركسلانيبددرتيأدبو،رمألاب
لامعلابزحوشيجلانيبتمصعرصوح.1993ماعذنمهرأوأ
.نيريثكلالثمةرئادلاجراخيقبمث،يناتسدروكلا

هللادبععمرشابملاريغلصاوتلاعطقىتحليوطتقوضميمل
يفلازوأتومدعبةندهلاةيرارمتسانمةيدجكوكشيدلتناك.نالجوأ

ريغةيكرتلاةلودلايفدحأةمثسيلهنأىلإًايعاوتنك.1993ناسين17
رّوطيو،ةيدروكلاةيضقلالجأنمًائيشلعفينأديريلازوأتوغروت
يتلاةأرجلادحأىدلتسيل،اذهريغ.ّلحىلإلوصولالجأنمعيراشم
نإيللوقييلخاديفتوصةمثهنأىلإةفاضإ.لازوأتوغروتىدل
.ًاليوطدمصتنلعيفرطيخبةقلعملاةندهلا



بزحعطقربخدرو،لازوأتوغروتنيعبرأءاضقنالبق،لعفلابو
ةثالثلازنإو،1993رايأ24مويِغاظلإ–لوغنبقيرطيناتسدروكلالامعلا
:يسفنلتلق،اذهيعامسةظحل.صاصرلابمهشرو،حلسمريغًايدنجنيثالثو
ملاذإ":هقلقأيذلالازوأتوغروتعُّقوتبابحُتفدقل."رمألااذهىهتنا"
.ً"افعاضمباهرإلادوعيسففقاوملاقمعتملو،ةردابممدقت

ايكرتخيراتيفراسكنالاطاقنمهأنم1993رايأ24خيراتادغ
15ىتحوخيراتلاكلذذنمبكرلاىلإمدلالصودقف.ةيدروكلاةيضقلاو
لتقوتام.اينيكيفنالجوأهللادبعىلعضبقلاخيرات؛1999طابش
كفتمليتلاتالايتغالاو،نيلعافلاةلوهجممئارجلابةلودلاتخسفتو،فالآلا
نممهممسقنيبواهنيباهحبكناكمإلابدعيملرأثةيضقتأدبو.اهزاغلأ
.يدروكلابعشلا

روديأنعًامامتيندعبيسلازوأتوغروتتومنأفرعأتنك
يذلاموجهلاربخيعامسروف،اذهعم.ةيدروكلاةيضقلايفهبعلبتأدب
لالجناك.قشمدبتلصتا،رايأ24يفًايدنجنوثالثوةثالثهتيحضحار
نالجوأتيبيفناكهنأناريماكيلىور.كانهيغادةرقناريماكوينابلاط
ةعمجلأسو،نالجوأبارغتساىأرهنأو،ربخلاهعامسدنعقشمديف
،رمألابققحيسهنأقييبليمجهربخأو."؟اذهثدحفيك":)قييبليمج(
.تيبلانمجرخو

لوغنبقيرطىلعموجهلابهلملعالنالجوأنإ،هاورامبسحب
.ِغاظلإ

جرخول،نكلو.موجهلااذهدعبدمصتسةندهلانأدقتعأال":تلق
نأ،لامتحادرجماذهو،نكمملانمف،موجهلانادأو،نالجوأهللادبع
لالجلمالكلااذهلقنيسهنأناريماكينغلبأو."ةندهللديدجظحرهظي
.ينابلاط

مازتلالامدعبايكرتنالجوأهللادبعمهتا،نيمويتمصدعب،نكلو
لوغنبقيرطىلعيناتسدروكلالامعلابزحموجهىنبتو،ةندهلاطورشب
.ِغاظلإ

ينابلاطلالجىلإتثدحتو،قشمدبديدجنمتلصتا،اذهرثإ
رمألاىنبتنالجوأهللادبعنكلو،"ةلاسرلا"لصوأدقل.يغادةرقناريماكو
.هبزحييئادفىلعهريثأتدقفيسفهَّنبتيملاذإهنأةعيرذبينابلاطمامأ
.ّيلإلقناماذه

ًاعامتجايروضحءانثأ،ةنسبايكرتىلإيتدوعلبقو،تاونسدعب



هتيقتلايذلاياقروبلامكينربخأ)Komkar(ةيناتسدروكلاطباورلاداحتال
ىلعيناتسدروكلالامعلابزحموجهبملعىلعنكيملنالجوأنأكانه
.1993رايأ24يفِغاظلإلوغنبقيرط

؟نمرارقبناك،حصألا؟موجهلاكلذنشنم
نأدقتعتياقروبلامكىلإينابلاطلالجنمدتمتةعساوةحيرشةمث

.ةندهلانماهجاعزناببسبلمعلااذهبتماقيتلايهةيروسلاتارباخملا
شاطنيدلاماظنعميثيدحءانثأ.رمألايفةيناريإلاتارباخملاجزيضعبلا
لامعلابزحنعاقشنانيذللا)ركبوبأ(شتاطأليلخو)ناطوب(
ناتسدروكيفقجنسيوكةنيدميفامهتايحاأدبو،2004ماعيناتسدروكلا
امهتلأس،ايكرتيفةليوطتاونسليركسعلالمعلااداقدقاناكو،قارعلا
يناتسدروكلالامعلابزحىوقوقِقاصنيدمشامّهتاف،ليبرأيفلاؤسلااذه
تاميظنتيفةزرابلاةيدروكلاتايصخشلاامأ.ةيلمعلابركبرايديفةيلحملا
يفةيكرتلاةحلسملاتاوقلاةدايقتمهتادقفركبرايديفيندملاعمتجملا
ةحلسملاتاوقلايفرصانعلاضعبنأتعداو.ةيلمعلانعةيلوؤسملابايطالم
ةحلصماهلتسيليناتسدروكلالامعلابزحرصانعضعبلثمةيكرتلا
.ةندهلاب

دبعنأًايلاحهفرعنام.رارسأطبضسيلخيراتلا.لصحاملصح
ةيدروكلاةيضقلايففنعلاىدمنأو،ةيلمعلاىنبتدقنالجوأهللا
أدبتساذكهو.1993رايأ24نمًارابتعاليثمهلُريمللكشبدعاصتيس
.1993رايأ24دعبريزغمداهيفكفسيو،انيرغرغلابةيضقلاةباصإةلحرم



ةماهشلاناهريفٍهابُمهنإ
ةِّنملانوهركيمهنإىتح
ومسلااذهوءايربكلاهذهامأ
ةِّنملالمحلمحتنمعنمي
مهنيبةدحوةمثسيلببسلااذهل
.نوفلتخمونودينعًامئادمهف
)نيزومم–انمه()1706-1650(يناخيدمحأ
يتلاةلحرملايفةيدروكلاةيضقلليسايسلالحلابيداقتعاىلعتظفاح

انلخداننأنورييلثمنوركفينيذلانكلو.1993رايأ24خيراتتلت
.انلاثمأريثأتاهيفلقيداحلاعارصلانمةلحرم

برحلاةدحاهيفتدتشايتلاةينمزلاةلحرملايفيأ،عضولااذهيف
تنك.ةيدروكلاةيضقلليركسعلالحلاتضراع،لازوأتوغروتةافورثإ
يفتلصاوتو.مهتيوهبدروكلاقحنعةرارحبنيعفادملابّاتكلاسأرىلع



ةيسايسلارداوكلاعمسيلو،رشابملكشبيدروكلابعشلاعمةرتفلاكلت
.ةيدروكلا

ىلإتممضنا،1993ماعرخاوأيف،لازوأتوغروتةافونمةرتفدعب
ةكرحلاةرذبلوبنطسايفاولكشنيذلانيفقثملاولامعألالاجرنمةعومجم
."ةديدجلاةيطارقميدلاةكرح"مسادعباميفلمحتسيتلاةيسايسلا

تيبيفمهنمًادحاوتنكو،ةرذبلاكلتاولكشنيذلارداوكلاعمتجا
ةيصخشزربتس.كاذنيحلوبنطساةعانصةفرغسيئرولغوأيججحودمم
سيئركايكرتيفلامعألالاجرونييعانصلاةطبارسيئرناكيذلارنيوبمج
لكناهةكرشماعريدمركابناجًاضيأذئمويعامتجالارضح.ةكرحلاهذهل
،شاواصفاصأروسيفوربلاو،تاونسدعب"TESEV"سأرتيسو،ةيكرتلا
،ةريصقةرتفللوبنطسارازيذلايلودلاكنبلاسيئربئانشيوردلامكو
لاجرونييعانصلاةطبارسيئربئاننينسدعبودغيسيذلارشتنيدقولخو
سيئرناطلأدمحميقيدصو،ةيجراخلااهتقالعلوؤسموايكرتيفلامعألا
.ةيسايسلامولعلاةيلكيجيرخداحتاللوبنطساعرف

ديؤملامهحرطىلإةفاضإ،مهعقاومو،عامتجالابنيكراشملاىوتسم
ةكرحنأبًالمأينتحنمةيلاكيداردُعتنأنكمييتلامهاؤرو،"رييغتلل"
.لبقتسمبُدَِعيو،ىنعموذيسايسلمعةديدجلاةيطارقميدلا

1993ماعرخاوأذنم؛يتقومظعمةديدجلاةيطارقميدلاةكرحتلغش
خيرات؛1994لوألانوناك21ةصاخو،1995ماعنمىلوألارهشألاىتحو
هنأل؛سيسأتلللوألانوناك21خيراتددحنمانأ.بزحىلإةكرحلالوحت
ةكرحلساسألارجحعضو.لوطيراهنلاو،رصقيليللاهيفأدبييذلامويلا
ةديدجلاةيطارقميدلاةكرحتحتف.ةسامحلاريثيةحومطوةديدجةيسايس
نمريثكلاتبذجو،لازوأتوغروتاهقلطأيتلا"رييغتلا"حايرلاهتعرشأ
.ةفاكدلبلافارطأنمو،مهتايحيفةرملوألوأةرشابمةسايسلابنيمتهملا

كلذىتحاهلثمُريملةبيرغةبرجتةديدجلاةيطارقميدلاةكرحتناك
نيفقثمونييلوبنطسالامعألاجرنمنوسسؤملااهؤاضعألكشتو،مويلا
ةديرجرادصإبنيغلِبشنيدرّكف.بلاغلايفراسيلاىلإمهروذجيمتنت
نأدعباهعباطبيكرتلامالعإلاعبطت"YeniYüzyıl/ديدجلانرقلا"ناونعب
ً،اعيزوتدئارجلارثكأحابصةديرجلعجو،لوبنطساىلإريمزإنمءاج
.ةعباتمتاشاشلارثكأ"A"نويزفلتو

ةيضقلليسايسلالحلاراصنأةديدجلاةيطارقميدلاةكرحتعمج
.ةأرجمهرثكأوًاناسلمهّدحأو،ةيومدةلحرمنمرمتتناكيتلاةيدروكلا



ةيطارقميدلاةكرح"مسابيمسرلاقطانلاةفصلمحيذلارنيوبمج
ةداحةغلبةيدروكلاةيضقلابةكرحلاىؤرمدقيناك.ديجبيطخ"ةديدجلا
،يلاثمأدوجوو،تالوقملاهذه.نويزفلتلاتاونقودلبلاقطانمفلتخميف
ىظحتةديدجلاةيطارقميدلاةكرحتلعجاهلك؛ةهجاولاىلإمهزوربو
ً.اضيأةيدروكلاطاسوألايفو،دلبلاءاجرأفلتخميفمارتحالاب

ةكرحليكشتلىلوألاةلحرملايف"ميظنتلاةئيهَسيئر"ُتنك
بونجيفتانزاوتلاويعامتجالاعقاولاةاعارمتلواح.ةديدجلاةيطارقميدلا

وصناطاهيفتكرتةئيسةلحرمتناك.ةكرحلالمعيفلوضانألاقرش
مقافتوً،امامتركسعللةيدروكلاةيضقلالحذئنيحةموكحلاةسيئررليشت
ديدشفنعةلحرمغلبنأىلإيناتسدروكلالامعلابزحعمعارصلا
نمناك.ديدشتالفنابنيلعافلاةلوهجممئارجلاةريتوتدعاصتو،ةيومدلا
ةيطارقميدلاةكرحنيبطبرلللاجملايفحاسفإلامدعىلإهابتنالايرورضلا
.ةقطنملايفيميظنتلاطاشنلالالخنميناتسدروكلالامعلابزحوةديدجلا
لامعلابزحيفوضعهنأيفيدروكلكبكُشيناك،مايألاكلتيف
.يناتسدروكلا

ةيطارقميدلاةكرحلاهتمدقوةيدروكلاةيضقلل"لحتاحرتقم"تّرضح
رنيوبمجوةكرحلانأرمألايفبيرغلابناجلا.اهيفاهيأريدبتلةديدجلا
نممغرلاىلع؛ةيضقلا"لحتاحرتقم"يفيتيلاكيدارلمحتاعيطتسيمل
ةدوسم"ناونعبهتمدقيذلاصنلاىلعظّفحتلامت.يلاكيدارلاامهباطخ
ملو،"لحلاتاحرتقموةيدروكلاةيضقلالحلةديدجلاةيطارقميدلاةكرحةيؤر
وحنلاىلعتاحفصعبسنمفلؤملاصنلاُتأدب.ءاضعألاىلعًايلخادعزوي
هذهليطارقميدلالحلاديعيس.ىلوألاايكرتةيضقةيدروكلاةيضقلا":يلاتلا
ةيلاملايلاتلابوداصتقالاحيريسو،اهمدقىلإاهسأرنمةلودلاءانبةيضقلا
ةكرححنمتس.يلخادلاهنمأيوقيوً،ايجراخدلبلاةناكمعفريسو،ةماعلا
يطارقميدلاعمتجملاليكشتوةيعامتجالاةحلاصمللةصرفةديدجلاةيطارقميدلا
نعركسعلالظحيزيساماذهو،اهلًايساسأًافدههربتعتيذلايددعتلا
.يسايسلاماظنلا

تيوصتلالبقتاليدعتلاضعبلتعضخ"لحتاحرتقم"صنلانمضت
يفاهقيبطتفدهبةديدجلاةيطارقميدلاةكرحجمانرباهلوخدلجأنماهيلع
:يلاتلاوحنلاىلعيهو،"ةكرحلاهذهةموكح"

نمايكرتبعشلكشتي:لوقتيكرتلاروتسدلايفةدامجاردإ.1"
،يدروكلاويكرتلانابعشلااهسأرىلع،تافاقثلاوتايموقلاةفلتخمبوعش



.روتسدلانامضبةيرحباهتايوهواهتافاقثروطتنأبوعشلاهذهلنكميو
،ةيكرتلاةلودلاماظننمضةصاخلاةيدروكلاةيوهلابةداملاهذهفرتعت

اهنأريغ،ةيقيقحةكارشةيكرتلاةلودلاحنمتو.اهجامدنانمضتو،اهتيامحبو
ً.اضيأةيفاقثلامهتايوهنمضتومهريغوظاللاوسكرشلاويكبلاةبغريبلت

؛يناكسلادادعتلايفيموقلارذجلالوحلاؤسحرطةصرفةحاتإ.2
مهئامتناليجستعممهقوقحةيكرتلاةيروهمجلاونطاومظفحياذكهو
الهنأىلإهيبنتلاةجيتنحارتقالااذهدعُبأ(.ةيمسرلادويقلايفيموقلا

يفًاحومسماذهناكو،مألاةغللاديدحتيفكيو،يموقلارذجللةرورض
.)هلبقامو1965ءاصحإ

ىلإةيمسرةغلةيدروكلاةغللاربتعت،ناكسلاءاصحإجئاتنبسحب.3
اهيفلصييتلاقطانملايفيروتسدمكحبجومبةيكرتلاةغللابناج
.ناكسلانم%50نمرثكأىلإدروكلانينطاوملادادعت

يفنيتغللابىرخألاتاحوللاوقرطلاتاحولبتكت،رمألااذهبجومبو
.ةيصوصخلاهذهتاذقطانملا

ةيرحوباهرإلانيبطلختيتلاةفلتخملانيناوقلاوروتسدلاةيقنت.4
ةحفاكمنوناقاهيفامب؛ريبعتلاةيرحقّيضتيتلاداوملاةيقبوريبعتلا
.باهرإلا

ىلعبازحأسيسأتبحمسيثيح؛بازحألانوناقوروتسدلاليدعت.5
.يموقساسأ

ةايحلايفدروكلاةكراشمنودلوحييذلاقئاعلايغليساذهو
لامعلابزحلثمةوقلاىلإةدنتسملابازحألاشّمهيو،ةعورشملاةيسايسلا
يأروأيركفرايتىلعءانببزحنمرثكأسيسأتبحمسيو،يناتسدروكلا
ةيناكمإةيموقلاةعومجملايطعيامم؛يموقساسأىلعةيجولويديأوأ
.لككدلبلاديعصىلعيسايسلالمعلا

تاسراممبدلبلايفلماكتلاقيقحتنكميالذإ.ئراوطلاةلاحءاغلإ.6
لجأنمئراوطلاةلاحءاغلإنمدبال،اذهل.ةيداعريغةفلتخمةيقوقح
.ةيطارقميدلاةيلاقتنالاةلحرملليسفنلاريضحتلا

لكشبنيمسقىلإبعشلاماظنلااذهمّسقي.ةسارحلاماظنءاغلإ.7
...اهرارمتساو،فنعتاعومجمليكشتبمهاسيو،ريطخ

.اهتفاقثوةيدروكلاةغللامادختسانمّدحتيتلانيناوقلالكءاغلإ.8
ةعاذإلايفةيدروكلاةغللابثبلاةيلوؤسمراطإلااذهيفةلودلالمحتتو
الإمهتلودةيكرتلاةيروهمجلاةلوداوربتعينأدروكللنكميالو.نويزفلتلاو



ةعاذإسيسأتعنمتيتلاقئاوعلانوكتس،هذيفنتدعبو.اذهبمايقلالاحيف
ً.ايئاقلتتليزأدقنييدروكنويزفلتو

يفماعلاعاطقلايفظومىلعاهبثدحتلاوةيدروكلاةفرعمضرف.10
.ناكسلاددعفصننمرثكأدروكلااهناكسددعغلبييتلاةيرادإلاقطانملا

اذإًايئاقلتاذهققحتيس.ةيلحملاةرادإلاأدبمبمكحلااذهقلعتي
نيظفاحملاباختناتّنبتو،مكحلاىلإةديدجلاةيطارقميدلاةكرحلاتلصو
،هحيضوتوبولسألااذهقيبطتمدعلاحيفو.يسائرماظنيفنمألاءاردمو
...ةجاحلادستنأهالعأةرشاعلاةدامللنكمي

.ةلطعمويراذآ21و،ةيكرتلاةيروهمجلايفًاديعزورينربتعي.11
ىرخألازومرلامادختسابفرتُعيو،ةيكرتلاةيروهمجلاملعىقبي.12

ءارضخلاناولألاو،ايكرتءاسفيسفلةلكشملاةفلتخملاتايموقلانعّربعتيتلا
بناجىلإنوكتنأطرشةيرحبدروكلازمرربتُعتيتلاءارفصلاوءارمحلاو
ةفاضإ،ةنولشربةنيدمواينولتاكويبوروألاداحتالامالعأنأركُذي(.ايكرتملع
.")1990ماعةنولشربتايبملوأيفتعفراينابسإملعىلإ

تاوقلامادختسامدعةرشعةعبارلاوةرشعةثلاثلاناتداملاحرتقتو
عفدعمةغرفملامهارقىلإنيرجهملاةدوعو،يلخادلانمألايفةحلسملا
.مهلتاضيوعت

:يتآلاوحنلاىلعامهفلحلاحارتقانمناتريخألاناتداملاامأ
لامعلابزحىعديتاءارجإلاوتاحرتقملاهذهقيبطتدعب.15"

ىربكةمهاسممهاسهرابتعاب؛هحالسءاقلإو،هسفنلحىلإيناتسدروكلا
ماعوفعنلُعيو.دلبلاينطاوممدكفسوباهرإلاوفنعلاوجخيسرتب
ةايحلايفةكراشملافيقوتتاركذممهقحبةرداصلابزحلااذهءاضعألحيتي
ءاضعألنكمي.يعامتجالامالسلالالحإفدهب؛مهتحلسأميلستدنعةيسايسلا
دلبلاجراخمهوةيئاضقماكحأمهقحبةرداصلايناتسدروكلالامعلابزح
لبً،اروفةيسايسلاةايحلااولخدينلمهنكلو،ماعلاوفعلانماوديفتسينأ
...ميمعتقفوددحيينمزلودجنمض

الًاءزجدروكلانينطاوملاربتعتةديدجلاةيطارقميدلاةكرحنألو.16
قارعلادروكنأىرتيهف،ةيرشبلاوةيئايزيفلاايكرتةيفارغجنمأزجتي
نيدمهتداعسىلعلمعلاو،انينطاومعمكرتشمرذجىلإنومتنياهنامكرتو
.اهتبقربيونعم

ًابيرقتاهلكايكرتلّنإ،ةيفاقثوةيداصتقاوةيفارغجوةيخيراتبابسأل
دروكلانمدودحلليذاحملاءزجلاوقارعلالامشناكسعمةصاختاقالع



بجي،ببسلااذهل.وحنلااذهىلعتاقالعلانوكتنأبجيو،نامكرتلاو
قارعلالامشدروكمامأًايداصتقاحوتفمبابوً،ايسايسةحوتفمدودحنالعإ
."اهنامكرتو

ةيضرأنوكتلمدُقتيهفً.ايئاهنًاصنتسيلهذهلحلاتاحرتقم
ً،ايئاهنًاصناهنوكمدعىلإةفاضإلابو.ةديدجلاةيطارقميدلاةكرحيفشاقنلل
.ةديدجلاةيطارقميدلاةكرحقئاثونمةقيثوةفصدعبلمحتمليهف
ىتحربتعتيتلاوتاينيعستلايفةحورطملالحلاتاحرتقمتقُِّبطول،نكلو
تدغلو،ةيدروكةيضقتيقبامل،ةيلاكيدارةثلاثلاةيفلألاعلطمىلإةبسنلاب
ً.اخيرات

ىلعًايفرحهذهةديدجلاةيطارقميدلاةكرحةدوسمنلعأملاذإو
لحارملارثكأيفةيدروكلاةيضقلانعيتباتكويثيدحنإف،ماعلايأرلا
.ةلودلافقوملنيضراعمو،ماعلاطخلاجراخو،نييلاكيدارناربتعيةيومد

اذهنممهألاو،ةيدروكلاةيضقلانميفقومنمثعفدأنأيلديرأ
يننأّيلعَيُِرتفاف،ينابلاطلالجولازوأتوغروتنيببراقتلابيرودنمث
.يركسعلاطابش28لخدتةلحرميفيناتسدروكلالامعلابزحنمتضبق
ةئيهاهتدعأةيسفنةيلمعءارتفالاكلذنأةثلاثلاةيفلألاعلطميفرهظو
.ةعمسلاهيوشتمسابةماعلاناكرألا

ناكرألااهؤشنمةيسفنةكرحربعمايألبقماعلايأرلاريضحتمتو
عمصاخلكشبينتفدهتساةعمسةءاسإوً،ايونعمًالتقلثمتو،ةماعلا
يناتسدروكلالامعلابزحةداقدحأققاصنيدمشناك.دناريبيلعدمحم
تاوقلاهيلعتضبق.قارعلالامشىلإأجلو،بزحلانعقشنادقرابكلا
دعب.ركبرايديفهتنجسو،ايكرتىلإهتبلجو،ةيلمعيفةيكرتلاةصاخلا
نمو.رومألانمريثكلابفرتعاهنأةفاحصلاىلإبُرس،مايأبهيلعضبقلا
عفدييناتسدروكلالامعلابزح"نأققاصنيدمشىلإةبوسنملاتابيرستلا
"تيرح"ةديرجيفيشكإياطقوأبتك،ربخلااذهرثإ."نييفحصلاضعبل
رادنودروغوأنلعأ،مايأةدعلالخو."اننيبنيذلاةنوخلافرعنل"ناونعب
نوضبقينيذلانييفحصلاءامسأنع"D"نويزفلتيفءاسملارابخأمدقم
،يلاتلامويلايفو.ققاصنيدمشةدافإبسحبيناتسدروكلالامعلابزحنم
"حابص"ًاعيزوترثكألانيتديرجلايفةلماكةحفصىلعسيئرناونعُرشن
يلعدمحمورادناشتزيكنجيئانثلانيفدهتسملاسأرىلعناك."تيرح"و
.حابصةديرجبّاتكنمدناريب

تدعامدنعو.ةرتفليتيوازتفقوأو،ةديرجلابدناريبةقالعتعُطق



.ركسعلاداقتناوةيدروكلاةيضقلالوانتنمترِّذُح،ةرتفدعبةباتكلل
.ةباقرلليتيوازتعضخو

ةرادإانتعنمو.ةيكرتلاةفاحصلاخيراتيفةحيضفربكأَْيلطبانرص
.دئارجلايفصوصخلاهذهبداومرشُنتمل.انيسفننععافدلانمةديرجلا
فصودقو.ةملكلاىنعملكباندضسرامتةعمسهيوشتةيلمعتناك
ةيضقلاهذهةرتفلاكلتيفتيرحةديرجريرحتسيئركوكزوألورغوطرإ
رعشيهرمعلاوطىقبيسهنأنلعأو،"هتايحيفةلجخمةيضقربكأ"اهنأب
.انمرذتعاو،ةيضقلاهذهنملجخلاب

بذكلااذهحرطيفّلثمتةيضقلايفةروطخرثكألاداعبألادحأ
طغضةجيتن–ءارتفاوبذكهنأمهتفرعمنممغرلاىلع–ءارتفالاو
اوحنميوأ،انيسفننععافدلاقحانوحنميملو،مهنمفوخلاوركسعلا
.انععافدلاقحانءالمز

ةطساوبققاصنيدمشحّرص.ءارتفالاوبذكلاحُِضف،ةريصقةرتفدعب
ضعبققاصنيدمشةدافإىلإفيُضأدقف.اذهكًائيشلقيملهنأهيماحم
نمأةمكحميفاذهتفرعو.ةفاحصلاىلإبُرسو،ءارتفاهتيمستنكميام
ءالدإلل1998ناريزحلوأيفاهيلإتيعدتساامدنعلوبنطسايفةلودلا
ةدافإةلودلانمأةمكحمماعيعدمينأرقأ.فلملاقالغإلجأنميتداهشب
اممةلمجةيأ"ةيقيقحلا"و"ةيمسرلا"ةدافإلايفنكيمل.ققاصنيدمش
.ماعلايأرلازهوةفاحصلاهترشن

تلمحيتلااندضءارتفالالمجاوفيضيملشيجلاطابضرابكنأول
نيدمشةدافإنماهنأىلعةملكلاىنعملكبىربكلا"ةحيضفلا"ةفص
هبانتفدهتسايذلا"يسفنلاءادتعالا"يأ–هلكاذهنأبفرعيملو،ققاص
كلتيفهرارقاوذختانيذلامه–"ةعمسهيوشت"همساو،ةماعلاناكرألا
.نيتنسدعبالإفَرُعيمل؛ةلحرملا

فدهتسايذلاناسنإلاقوقحةيعمجسيئرلاضريبنقأضرعت
لايتغاةيلمعل–ةيدروكلاةيضقلابهتقالعببسب–هسفن"ةعمسلاهيوشتب"
لكشبًايحيقب."يكرتلاماقتنالاءاول"ىعدتةيمارجإةكبشديىلع
.همسجنمصاصريطشمجارخإنممغرلاىلع؛يبئاجع

رذقأنمةدحاواهرابتعابةعمسلاهيوشتةيلمعلجستنأبجي
يأيفثدحتنأنكمياليتلاةيلمعلاّنإ.اهينطاومدضةلودلاتايلمع
يفتثدح،ىربكتابوقعاهوذفنمىقلياهلوصحلاحيفو،ةثيدحةلود
.نيرشعلاويداحلانرقلاباتعأىلعايكرت



1998ماعفيصتيضق.رطخلليتنهمويتايحضّرعةعمسلاهيوشت
"يفتناكاهنمةدحاو.ايكرتيفيركسعلالخدتلادضتارضاحملاميدقتب

NationalEndowmentforDemocracy/NED"سيئريناعد"NED"
.يهلدوينيفماقتةيطارقميدلانعةيملاعةودنىلإنامشريجلراك

.يهلدوينيفنالجوأهللادبعلاقتعاربخبتعمس
ناطقأزودنوغدعاقتملاريفسلا–ةيطارقميدلليلودلارمتؤملايفانك

.ةيدروكلاةيضقلالوحًاراحًاشاقنضوخن–انأو"TESEV"مسابكراشملا
نوكركُنيهنإ.دروكلادضةيقرعلايفًاروطترثكألاجذومنلازودنوغناك
ىلعاذهبدمتعيو.ةيدروكلابميلعتلايعطقلكشبضفريو،ةغلةيدروكلا
حتفاذإو.ةمألاّدلوتةغللا":لوقيناكدقف؛اهبةناهتسالانكميالةجح
نوكتنأنكميال.ةمأىلإدروكلالوحتروطتيسف،ةيدروكلامامأقيرطلا
"ناونعبةيسنرفلابًاباتكناطقأردصأ."رمألااذهبةمهاسمةيكرتةلودكيل
LaTurquieenEurope"لمحو،لازوألًاراشتسمناكنيح1988ماع
عمًادجةضقانتملاهراكفأينتشهدأو.ريبكيفاقثنوزخمهيدلو،هعيقوت
.اهبهتحارصوةيقرعلاةجردىلإلصتيتلاهؤارآو،لازوأتوغروتراكفأ

مويلايفريطخحيملتىلإةحارصبراحلاانشاقنناطقأزودنوغلصوأ
يهلدوينيفايكرتريفسةوعدةيبلتلباهذلالجأنمانيقتلاامدنعف.يلاتلا
ىلعضبق؟تملعله":رخاسلكشبيللاق،هتيبيفءاشعلالوانتلانل
."!تنزحكنأنمقثاوانأ":فاضأمث."وبآ

،ةهجنمًاعشبًاحيملتلمحتاهنأل؛نيببسلتاملكلاهذهينتجعزأ
.ىرخأةهجنمناطقأزودنوغحرفأيذلاربخلانومضمببسبو

لامعلابزحوةيدروكلاةيضقلانيبِواسأمل:طيسباذهببس
ّنأربتعتيتلاةيكرتلاةلودلانأبيعقوتنكلو.تقويأيفيناتسدروكلا
ديعصىلعةرعشكرحتنليناتسدروكلالامعلابزحيهةيدروكلاةيضقلا
هللادبعىلعضبقلاةجيتن–مهقوقحودروكلابفارتعالايأ–اهلح
.اهنمجورخلانكميالةدقعىلإةيضقلارجيساماذهو،نالجوأ

نميتدوعىلعرهشلافصنورهشرورمدعبف...لصحاماذهو
يفمثتاساردللنسليوزكرميفلمعألنطنشاوىلإتبهذ،يهلدوين
هللادبعىوعدعباتأتأدب."USIP"مالسللةدحتملاتايالولادهعم
.ديعبنماهبةقلعتملاتاروطتلاونالجوأ

دئاقلاةيصخشمسردقف.هعافدونالجوأهللادبعةدافإينبجعتمل
اهدافمةجيتنىلإُتلصوتو.اهيلعدّرمتيتلاةلودلامامأئطأطملاوملستسملا



لحتالداعمجراخحبصيسو،ىهتنادقيناتسدروكلالامعلابزحنأ
.ةيدروكلاةيضقلا

نأتدقتعايننكلو،ةيدروكلاةيضقلايفلحلامدعةلاحترمتسا
.ةميزهلاومالستسالابتهتنادق"نالجوأويناتسدروكلالامعلابزحةيضق"
ةدحاوةفكيفةيدروكلاةيضقلايعضومدعببسباذهكمكحىلإُتلصو
يتاعانقنمًائيشرّيغيملاماذهو،يناتسدروكلالامعلابزحونالجوأعم
بعشلابايكرتلوبقةرورضبياؤرريغتتمل.ةيدروكلاةيضقلابةيساسألا
لحنمدبالف؛ةيضقلليركسعلحدامتعامدعةرورضبو،يدروكلا
.يسايس

تايلاعفلانمريثكلاظحءوسنمنأدقتعأةليوطةرتفلُتيقب
ةحارصباذهييأرنعتّربعوً.ادئاقنالجوأهللادبعاهرابتعاةيدروكلا
.ينوناقلاعاطقلايفيسايسلالمعلاسرامتيتلاةيدروكلاتايصخشلل

هفقوأيذلاحلسملالاضنلادعبدعاصتيمل.2004ماععلطميفانك
بزحتايدلبءاسؤرنمةعومجمتكرحتو.هنمرارقبنالجوأهللادبع
ىربكلاركبرايدةيدلبسيئر–ريمديابنامثعةسائربيطارقميدلاعمتجملا
ةردابملجأنملوبنطساوةرقنأيفيندملاعمتجملاتاميظنتديعصىلع–
،رطخلاىلإهجتيةقطنملايفعضولانأبراذنإلاسارجأنوعرقياوناك.مالس
داحتالاوحنايكرتقيرطدستنأاهراجفنالمتحملاتاروطتللنكميو
لّوأُتنك،لوبنطسايفادامرأقدنفيفمهلقلغمعامتجارخآيف.يبوروألا
مكللوقأس":لوقلابتأدبو،ةليوطلاريمديابنامثعةملكدعبملكتنم
قيدصيننأنوفرعتمتنأ.ةحارصبهبنوركفتاملوقنمنوبرهتتمكنإ
ًاطخاومسرتملاذإ.صاخلكشبّيلإاوغصتنأمكديرأ،اذهل.دروكلل
نمًاكيتكتمكلكرحتلكربتعيسفنالجوأهللادبعنيبومكنيبًاحضاو
."تارفلابرغيفيلرمإةريزج

،ريصقفقوتدعب.ةيدروكلاتايدلبلاءاسؤرىلعقيمعتمصمّيخ
)نالجوأ(لجرلااذهً.ايدروكًادرمتنورشعوةعستكانه":ريمدناميلسّدر
،حيحص":ًالئاقهتعطاق."متيبأمأمتئش؛نيرشعلاوعساتلادرمتلادئاقوه
رهاوظتادرمتلاف؛درمتهنألئيسدئاقهنإلوقأال.ئيسدئاقهنكلو
نودرمتييتلاةلودلامامأاوعكراذإتادرمتلاةداقرمأيهتني.ةيخيرات
ةيكرتلاةلودلاويكرتلاشيجلادعيمل.عكرنالجوأهللادبعو.اهيلع
ايقيرفأبونجيفضيبلاماظن.هنامرتحيالامهنكلو،ههركامهنكمي.هنامرتحي
هنكلو؟ءيشاللًاماعنيثالثلابراقياملهنجسلهو،اليدنامنوسلينهركي



ملاذإ.ايكرتونالجوأهللادبعىلعبحسنيالعضولااذه.همرتحيناك
دحأمكيلإعمتسينلفنالجوأهللادبعنيبومكنيبًاحضاوًاطخاومسرت
."ايكرتبرغيف

امفصنانلقاذإ،زيكنجديس"ً:ايدانمريهشناريفةيدلبسيئرينعطاق
."هدلبىلإةدوعلاعيطتسيانمدحأالف،هتلق

ىلعهذوفنةقيقحمهفنودنمنالجوأهللادبعنعًاعيمجانثدحت
.تارفلايبرغيدروكلابعشلا

يماعنيبايكرتقرشبونجىلإرركتملايباهذنممغرلاىلعف
.اهلبقتّيلعبعصوأ،ةقيقحلاهذهمهفأمل1999-2000

ةرمرخآنالجوأهللادبعليدايقلاعضولاىلعيبلسلايمكحتركذ
ةماتةحارصبُتثدحت.ركبرايديف2007فيرخيفدقعريبكعامتجايف
لامعلابزحنيبةعورشملاةقالعلاتزربأو،يدروكلابعشلالوح
ةياهنيفو.فولأمريغلكشبيطارقميدلاعمتجملابزحويناتسدروكلا
دجينأيرورضلانم":يلوقبًاحلمدروكلاحرجىلعتسبك،ثيدحلا
حتفيسنالجوأهللادبعكرتنإيأ."نالجوأهللادبعريغًادئاقدروكلا
.لحلامامأقيرطلا

ينوبتاعنيذلادروكلابابشلانمةعومجميلوحتّفتلا،يثيدحدعب
ينوركذو."انتدارإنالجوأهللادبع!؟ةقيرطلاهذهبثدحتتفيك":نيلئاق
يفقومببسبيننومرتحيبابشمهنإ.عيقاوتلافالآتارشعاوعمجمهنأب
نأنكميالمهنكلو.مارتحالااذهنعاولختيملو،ةيدروكلاةيضقلانم
.نالجوأهللادبعنعاولختي

ايكرتدروكنممهممسقمارتحاةقالعمهفةمواقمبًاديحوُّدعأال
ينابلاطلالجنايقارعلانايدروكلانادئاقلاحرطدقو.نالجوأهللادبعل
جوزمملابضغلابًالمحمًالاؤسةبسانمنمرثكأيفينازربدوعسمو
دروكلانيبًاروطترثكألاايكرتدروكهدجييذلاام":هدافمبارغتسالاب
دعبلانمًائيشلمحيلاؤسلااذهنأدكؤملانم."؟لجرلااذهيفًاعيمج
مل،1999ماعنالجوأهللادبعلاقتعادعبو.دروكلاةداقلانيبيسفانتلا
."؟لكشلااذهبدئاقلانوكيلهو":لاؤسلاحرطنمامهيسفنعنماعيطتسي

اهمسريتلاةروصلالوبقةيناكمإمدعًازربمينابلاطلالجينلأس
بعشلافوقوببسمهفأال"ً:ايدروكًادئاقهرابتعابةمكحملايفنالجوأ
."؟رمأللريسفتكيدلله!نآلاىتحلجرلااذهفلخايكرتيفيدروكلا
ينويزفلتءاقلدعبلوبنطسانوتليهقدنفةقيدحيفثيدحلالدابتنانك



نمةريصقةرتفلبقايكرتلهترايزءانثأدناريبيلعدمحمهعمهارجأ
.قارعلاةيروهمجلًاسيئرهباختنا

ايكرتلهلةيمسرةرايزلوأيفينازربدوعسمعمءادغلاىلعتعمتجا
.2010ماعلوبنطسايفسيوسقدنفيف،ناتسدروكميلقإسيئرهتفصب
لهو":لاقو،هعافدوهتدافإونالجوأهللادبعةمكاحمىلعينازربجّرع
دئاقنمدروكلالجخينأبجي!؟وحنلااذهىلعدئاقلانوكينأنكمي
برقملاهقيدصو،مالسلادبعهمجرتمءادغلاةدئامىلإسلجيناك."اذهك
.يمشاهمشاهبئانلاقباسلاةرزجةيدلبسيئر

ينازربدوعسملاق.ةبيرغةرطاخيمشاهمشاهيلىور،ماعطلادعب
نأنكميال.ءالبناهسسأابوروأيفةمهملالودلا.مهملبُنلا":يمشاهل
؟نالجوأرذجوهام"ً:ائجافمًالاؤسحرطمث."ىرخأةقيرطبةلودسسؤت
."؟وهنم

رسفيينازربدوعسمهنععفرتييذلانالجوأهللادبعرذجلعل
ًادومصرثكألاولوطألايدروكلادرمتلايناتسدروكلالامعلابزحضوخببس
.بيرقلاخيراتلايف

لامعلابزحدئاقنامثعرغصألانالجوأهللادبعقيقشنمُتعمس
يفهتيبيفبزحلانعقشنينألبقهتناكمبربتعييذلايناتسدروكلا
ًاريسفت2010يناثلانيرشتيفقارعلاناتسدروكيفشيعيثيحقجنسيوك
مهفتنأتلواحةيكرتلاةلودلانأول":نالجوأنامثعلاقً.اتفالوًابيرغ
،لافطألالتاقهنأبهتعمسهيوشتىلعاهنامزردهنمًالدبهبعوتستويخأ
لجرنالجوأهللادبع.ليوطنمزذنمةيضقلاّتلُحل،نييباهرإلاريبكو
."مهم

وه،ًالوأ":هعقوتأمليذلاباوجلااذهبينباجأ"؟فيك":يلاؤسرثإو
يسرونديعسنيرشعلانرقلايفدروكلاجرخأً.اريثكأرقيوهو.ركفملجر
عساولكشبدروكلاامهءاروراسنيمسالانيذهريغمساةمثسيل.وبآو
برجيو،هسفنتقولايفقرطرشعبركفيوهفً.ادجيكذهنإً،ايناثً.ادج
."..ً.اعمرشعلاقرطلا

يتلاةقيقحلافً،ابناجنالجوأهللادبعلةيصخشلاتافصلاانكرتاذإ
تيوق1999ماعدعبايكرتدروكىدلهتروصنأيهاهلهاجتنالأبجي
.هلبقهتروصعمنراُقياللكشب

هرابتعابيناتسدروكلالامعلابزحمهفو،اهلبقتو،ةقيقحلاهذهةيؤر
ًايجيردتحتفيساهنمًامساحًاءزجولب،ايكرتيفةيدروكلاةيضقلانمًاءزج



.اهلحمامأقيرطلا
بزحفاقيإو،1999ماعنالجوأىلعضبقلاءاقلإنأبداقتعاداس

لوألادقعلاتاروطت.ةميظعةصرفامّدقحلسملاهلاضنيناتسدروكلالامعلا
دبعمساوةيدروكلاةيضقلاتلوحتو،داقتعالااذهتبَّذكةثلاثلاةيفلألانم
نكمياللكىلإةريبكةقرافمبيناتسدروكلالامعلابزحونالجوأهللا
.هتئزجت

بزحكرتيفيك–لبجلانملوزـنلا":يريرقتلريضحتلاةلحرميف
تنك"فنعلانمةيدروكلاةيضقلاصيلخت؟حالسلايناتسدروكلالامعلا
يفنيسحداؤف.دقارعلاناتسدروكميلقإةسائرناويدسيئرعمثدحتأ
ةغلداؤفروتكدلامدختسا.)فيسم(نيدلاحالصيفينازربدوعسمرقم
نورخآلادروكلاةداقلاوينازربناوريشوناهمدختسييتلاةغللانعفلتخت
.ايكرتهلعفتنأبجياملوحماعلايأرلامامأ

هللادبععمراوحلاةرورضًاعيمجنويقارعلادروكلاةداقلازربأ
لاقيامدنعو.ةيضقلالحلجأنميناتسدروكلالامعلابزحونالجوأ
نوبعليمهو،يناتسدروكلالامعلابزحونالجوأرواحتةيكرتلاتارباخملا
كاذ":نولوقياوناكذإ.اهسفنلعفلاةدرنودبياوناك،راوحلااذهيفًارود
.ةينمأةيوازنمةيضقلالوانتينعتةيكرتلاتارباخملاتاءاقلً.اراوحسيل
نكميو،راوحللةيسايسةئيهةموكحلاسيئرسسؤي.يسايسعوضوملارهوج
ةرثؤمةيسايسةئيهلنكمينكلو.اهنمضةيكرتلاتارباخملاراشتسمنوكينأ
."رمألااذهّلحتنأةمرتحمو

قيرطلارايتخاوهلحلاداجيإلرصتخملاقيرطلا":ينازربناوريشونلاق
عمراوحلاقرطرصقأو.يناتسدروكلالامعلابزحعمراوحلايأ؛رشابملا
."...نالجوأهللادبععمراوحلاوهبزحلا

نالجوأهللادبععمرواحتلانودنمةيدروكلاةيضقلالحنكميالأ
؟يناتسدروكلالامعلابزحو

ةيضقلالحلعل":ددرتنودنملاؤسلااذهنعنيسحداؤفباجأ
رشعلبقًانكممناكيناتسدروكلالامعلابزحووبآنودنمةيدروكلا
."نآلاًانكممدعيملهنكلو.تاونس

نيرشعلاويداحلانرقلللوألادقعلانميناثلافصنلاىتحقرغتسأس
يفةطقنلاكلتىلإًاضيألامجنسحلصيسو.اهسفنةطقنلاىلإلصأل
ً.ابيرقتاهسفنةينمزلاةحيرشلا

ايكرتدروكعمطباورىوقأانيدل–انأولامجنسح–اننأفرُعي



نمو.رمتسملكشبطباورلاهذهىلعانظفاحاننأو،ةفلتخمتايوتسمىلع
قلعتياميفهسفنلوحتلاانعمشيعتةيكرتلاةيركفلاةبخنلاةيؤرنكمملا
لوانتدقعتىلعرشؤمهسفنتقولايفاذهنكلو.ةيدروكلاةيضقلاب
.يناتسدروكلالامعلابزحونالجوأربعةيدروكلاةيضقلا

لامعلابزحمسافرحأتخسرامك،نالجوأهللادبعمساخسر
الو،"ىلوألاايكرتةيضق"ةيدروكلاةيضقلاةهاتميف"PKK"يناتسدروكلا
.ًالهساهنمجورخلانأودبي

ىصقأىلإطُّسبًافيرعتلمحتةيمسرلاايكرتةغليف"PKK"فرحأ
جمدبىوقألكشبوأ،ةيلاصفنالاةمظنملاوأةيباهرإلاةمظنملا:دودحلا
.ةيلاصفنالاةيباهرإلاةمظنملاً:اعمنيفيرعتلا

ةيمسرلاةلودلاةغليفلكشلااذهبيناتسدروكلالامعلابزحفيرعت
باهرإلايتمئاقيفهجاردإلالخنمةيلودلاةحاسلايفةوقبستكا
نعيباهرإةفصوحمًادجبعصلانمحبصأدقو.ةيبوروألاوةيكيرمألا
.يناتسدروكلالامعلابزح

.ةيدروكلاررحتلاةكرح:اذهلًاسكاعمًافصوفصويف،هيديؤمىدلامأ
؛ةيدروكلاةيسايسلاةكرحلليرقفلادومعلايناتسدروكلالامعلابزحلّكشو
ريبكددعبتزافيتلاو،اهرظحدعباهسيسأتداعملاةيسايسلابازحألايهو
.يكرتلاناملربلايفليثمتاهلو،لوضانألاقرشبونجتايدلبنم

امكشاقنلازيحيناتسدروكلالامعلابزحليثمتمجحةيضقتلِخُدأ
كيكشتلاأدب،رخآريبعتب.خيراتلايفةهباشملاجذامنلانمريثكلايفىرج
الو،دروكلانمةقحاسلاةيبلاغلالثميالهنأءاعدالالالخنمهتيعورشمب
.مهنمةليلقةئفىتح

ىلعةيضقلالوانتنامدنعاننكلو،ةمهمتاءاعداوشاقنطاقنهذه
هتفصبيناتسدروكلالامعلابزحانمامأرهظيسفددعلاسيلوعونلاديعص
لادجالةحلسمةوقهنأبناجىلإ،ةيدروكلاةيضقلايفًارشابمًافرط
.اهلوح

لاضنلاشيعو،ىلوألاةيملاعلابرحلادعبةيدروكلاةيفارغجلاميسقت
نيبةعزوملاهئازجأنمءزجلكيفٍتافالتخاحلسملاويسايسلايدروكلا
تاميظنتلانمريثكلاروهظامهعمابلجةيروسوقارعلاوناريإوايكرت
بحسنياماذهو.اهجراخوايكرتلخاديناتسدروكلالامعلابزحلةسفانملا
.ةيدايقلاتايصخشلاىلع

ايكرتيفيناتسدروكلايكارتشالابزحللماعلانيمألا،كتدوعسمبستكا



1980ماعذنمهشيعلالخنمةريبكةبرجتياقروبلامكلحملحيذلا
يناتسدروكلايطارقميدلابزحلافوفصنمضهلمعو،قارعلاناتسدروكيف
انلثيدحءانثأاهيلإلصوتةجيتنبّيلإىضفأدقو.ةليوطتاونسيناريإلا
.ةدحاوةَّلحيفناسأرخبُطيال:لوقييدروكروثأملوقانيدل":ليبرأيف
."وبآو،)ينابلاطلالج(مامو،)ينازربدوعسم(كاك.سوؤرةثالثانيدلنكلو

ءاهنإنإف،يموقلاديعصلاىلعةيدروكسوؤرةثالثدوجوىلإةفاضإ
ةلودتاسسؤمتأشنأيتلا–ناتسدروكميلقإةرادإرهظأمادصماظن
عقاولااذهجئاتن.ةيدروكلاتاميظنتلانمريثكلاىلإةفاضإ–ةلقتسم
ةعطقلايفًاديحوىقبيوًاديحونوكيليناتسدروكلالامعلابزحتعفد
ةسائرلنيدئاقلادحألوصوً.اددعرثكألاسوفنلاتاذوىربكلاةيفارغجلا
نالجوأهللادبعربجأقارعلاةيروهمجةسائرىلإرخآلاوناتسدروكميلقإ
نيذهةهباجمعيطتستةوقىلإلوصولاىلعيناتسدروكلالامعلابزحو
.نييوقلانيسفانملا

2003ماعقارعلابرحرثإترهظيتلاناتسدروكميلقإةرادإ
بزحةقالعو،يناتسدروكلالامعلابزحعمةيكرتلاةلودلاةقالعتلخدأ
بزحةقالعو،ىرخألاةيدروكلاتايصخشلاوتامظنملاعميناتسدروكلالامعلا
رثكأةلاحيفايكرتيفىرخألاةيدروكلاىنبلاعميناتسدروكلالامعلا
تانزاوتلايفًاديقعترثكأيناتسدروكلالامعلابزحزغلادغوً.اديقعت
.ايكرتيفةمئاقلاةيدروكلا

لامعلابزحربعلحلاتالواحمبايكرتتلخد،اذهنممغرلاىلع
ةرتفوةموكحللناغوضرأبيطةسائرةرتفيفنالجوأهللادبعويناتسدروكلا
تلِخُدأ،اهلططخملاجئاتنلاىلإلصوتلامتيملامدنعو.يرسلالصاوتلا
ةصاخو؛ةليوطةرتفذنماهلوادتمتييتلاىؤرلاوتاعانقلالوادتلازيح
زِرُبأ:ايكرتيفيناتسدروكلالامعلابزحلةسفانملاةيدروكلاتايصخشلانيب
بعلتةحلسمةمظنمىوسسيليناتسدروكلالامعلابزحنإلئاقلايأرلا
.ىرخأىوقلةراتسلارود

تفاللكشبيناتسدروكلالامعلابزحلوحتاءاعدالاهذهيتأتو
ىلإنيراشتسملابرقأدحأربتعييذلاناغوضقآنشتلايناسلىلعرصتخمو
:ناغوضرأبيط

ةيلودلاىوقلاديبةيمدناكيذلايناتسدروكلالامعلابزحلوحت"
دضًابرحضوخيليئارسإنمبرتقملاحانجلا...ةيلودةيباهرإةمظنمىلإ
."هطوقسناريإديرتاليذلادسأللًامعدمدقيرخآلاحانجلاوً،انايحأناريإ



)رطسةديرج،ةيروسلاليدنقتاباسحناغوضقآنشتلاي(
نم"ةراتسلا"روديناتسدروكلالامعلابزحبعلتاءاعداتدتما

ًادادتماهرابتعاىلإ،ةيليئارسإلاىتحوةيناريإلاوةيروسلاتارباخملابهطبر
ثحبتتاوصأتعفترا،اذهنمرثكألا.ةيكرتلاةماعلاناكرألاةئيهل
تارباخملانأعفترمتوصبتعداو،يناتسدروكلالامعلابزح"تانيجب"
.1970ماعبزحلااذهتلكشةيكرتلا

لامعلابزحلةضراعملاةيدروكلاتادايقلازربأدحأياقروبلامكداع
لبقو.2011ماعفيرخيفةنسنيثالثبايغدعبايكرتىلإيناتسدروكلا
يناتسدروكلالامعلابزحنأبحرصيأدب،هتدوعىلعليوطتقورورم
.ةيكرتلاةلودلاجاتنإنمناكسيسأتلاذنم

ايناملأيفهتيقتلاامدنعهذههتاعانقيلىوردقياقروبلامكناك
ةكرحلاكرتةرورضزربأو.يكرتلاماعلايأرلاىلعاهضرعنمماعلبق
نكمينالجوأهللادبعنأىعداو،يسايسلاضنِضوخو،َحالسلاةيدروكلا
:ياقروبلاق.اذههنمةماعلاناكرألاتبلطلاحيفنكلو؛حالسلاكرتينأ
."1999ماعهيلعضبقنأدعبةلودلاديبنالجوأعقو"

لامعلابزحاهنلعأةندهلوألوحًادجةتفالتاظحالمياقروبلقن
،ةرشابمةندهلاكلتدعبقشمديفنالجوأىقتلا.1993ماعيناتسدروكلا
ةيضقلليسايسلالحلاديعصىلعىربكًالامآثعبي"ًالوكوتورب"اعقوو
بزحنيبلوكوتوربلايفرطدحأهرابتعابياقروبلاقامدنعو.ةيدروكلا
لوأنمةيروستجعزنا":يناتسدروكلايكارتشالابزحلاويناتسدروكلالامعلا
ناك.ةندهلابةقيقحًابغارناكدقفنالجوأهللادبعامأ.1993ماعةنده
تررس،"ايكرتعمةحلاصملاىلعًاحتفنمهنكلو،ةيروسريثأتتحتنالجوأ
امدنعنالجوأهللادبعلوحيتاعابطنادكأةنسنيرشعدعبهنألًاريثك
.لازوأتوغروتىلإاهتلقنو،سايلإربيفهتيقتلا

مهافتلانمًادجًابيرقناكنالجوأهللادبعنأياقروبلامكدكأ
ةيلارديفلاىلإلالقتسالابلطنملّوحت":لاقو،ةيكرتلاةموكحلاعم
ةرقدارميلهاورام.لوكوتوربلاةيمهأًازربم."انعمهعقويذلالوكوتوربلاب
ماعةندهةيمهأناليةرقدارمزربأ.رمألااذهدكؤي2011ماعنالي

رمتؤم"هنأب1995ماعيناتسدروكلالامعلابزحرمتؤمفصوو،1993
هبلطمنعرمتؤملاكلذيفيناتسدروكلالامعلابزحىلخت."رييغتلا
يضارألاةدحونمض"كرتشملاةيدروكلاةيضقلالحبهفدهددحو،لالقتسالاب
."ةيكرتلا



عم"حلاصتلا"ىلعًاحتفنمناكنالجوأهللادبعنإياقروبلوقدعب
ماعيف.هيلعضبقلاءاقلإدعبحلاصتلابهتبغرتزرب":ًالئاقعبات،ايكرت

نعىتحويناتسدروكلالامعلابزحجمانربواهلكهبلاطمنعىلخت1999
مادختساديرتيهف،حلستلامدعبحمستملةيلودلاىوقلانكلو.همسا
ناتسدروك(بونجلادضهمادختساتدارأ.ةادأكيناتسدروكلالامعلابزح
وحن،دودحلاجراخيناتسدروكلالامعلابزحىوقلقنعورشمنإ.)قارعلا
مدختستنأ)شيجلاىنعمب(ةلودلاتدارأ.ةلودلاعورشمًاديدحتبونجلا
.قارعلاةدحتملاتايالولالتحتملول؛بونجلادضيناتسدروكلالامعلابزح
لامعلابزحنمرصنعةئامسمخكرتبرارقرادصإلوبآشيجلاعفد
ناك.ةرورضلادنعرفاخملاضعبةمجاهملجأنملخادلايفيناتسدروكلا
ةلادعلابزحدضهمادختسالجأنمةماعلاناكرألاديبنالجوأهللادبع
."...يبوروألاداحتالاوةيمنتلاو

بزحوةيكرتلاةلودلانيبةقالعلاةيفلخنأبياقروبلامكقثيو
.بزحلااذهسيسأتةلحرمىلإدتمتيناتسدروكلالامعلا

:هلوقتفاللانم،يناتسدروكلالامعلابزحروطتنعهثيدحءانثأ
لقتنا،دعباميف.يناتسدروكلالامعلابزحتسسأةيكرتلاتارباخملا"
ريغ."ةماعلاناكرألاةنميهتحتلخدكلذدعب.ةيروسةرطيسىلإبزحلا
ركذو،يناتسدروكلالامعلابزحلةيلخادلاةينبلالوحتاحيرصتمدق،اذه
.ةماعلاناكرألاعمةرشابمةقالعمهلنأبمهفصوو،هتداقضعبمسا

ءامسألاضعبنيبةرشابمةقالعدوجونعياقروبلامكهاورام
نالجوأنامثعيلهاورامعمشهدملكشبقباطتي،ةماعلاناكرألاو
لامعلابزحيفايلعزكارماولغشنممشتاطأليلخوشاطنيدلاماظنو
نيلوؤسملانمهتعمسامو،قجنسيوكوليبرأيفمهتيقتلاامدنعيناتسدروكلا
"لبجلانملوزنلا"ريرقتيريضحتءانثأةيكرتلاةينمألازكارملايفرابكلا
."TESEV"حلاصل

ةيدروكلاةيضقلاويناتسدروكلالامعلابزحلوحتامولعميدلتراص
.يننوضراعيوبزحلااذهليتيؤرةجيتنيننودقتنينيذلادقتعياممرثكأ
بزحلااذهبيتفرعممدعنمعبنتمليناتسدروكلالامعلابزحليتيؤر
هليمهفو،مايألاعمرثكأهليمهفببسبً؛امامتسكعلاىلعلب،همهفو
.حيحصلكشب

،"ينيلاتس"ميظنتيناتسدروكلالامعلابزحنإلوقلابًاريثكرثأتأمل
ةرتفيفيرسينيلاتسميظنتيفتنكيننألً؛ايطارقميدًاميظنتسيلو



نكميال،ببسلااذهل.ةبرجتلالالخنماذههينعيامفرعأو،بابشلا
يلخادلاميظنتلالمعةيلآلوحمهفءوسوأًايركفًاقّوعميدلنإلوقلا
.يناتسدروكلالامعلابزحل

تزّكرو،يناتسدروكلالامعلابزحلوحةمخضةبتكمُتأرقيننأامك
عماوفلتخانيذلا،بزحلايفرابكلانيلوؤسملاتاركذمىلعصاخمامتهاب
مهيلإعمتسأوأهوبتكامأرقأامدنع.هنعاوقشناوًاقحالنالجوأهللادبع
يماعنيبةيصخشلايتبرجتىلإعمتسأوأأرقأيننأكورعشأًايصخش

1969-1973.
يناتسدروكلالامعلابزحةيصخشليمييقتريُغيملهلكاذهنكلو

،ةيكرتلاةيروهمجلاخيراتيفلوطألاوعسوألادّرمتلاضاخهنوكو،ةيساسألا
.هيلعرثؤيوأ

بزحنعاهيفّربعنيتلا"درمت"ةملكنإلوقلانمدبال،انهو
"درمت"ةملكلباقتو."insurgency"ةيزيلكنإلابلباقتيناتسدروكلالامعلا
بزحنكيملً.اضيأةيكرتلاةغللاب"rebellion"وأ"revolt"ىنعمب
"Kurdishrebellion"الو"Kurdishrevolt"يناتسدروكلالامعلا
لكربعتو.ةملكلاىنعملكب"Kurdishinsurgency"وهو،ةيزيلكنإلاب
فلتخيام.ًالومشلقأورصقأتادرمتنع"rebellion"و"revolt"نم
لوزنلضرعتيهنأوه"rebellion"وأ"revolt"نع"insurgency"يف
ايكرتيفيناتسدروكلالامعلابزحفرعيو،ةمئاغهتدموهدودحو،دوعصو
.قدألكشب

وحنلااذهىلعهليمييقتو،يناتسدروكلالامعلابزحليتيؤرةجيتن
مغرلاىلع؛يتارضاحموأيتالاقميف"ةيباهرإةمظنم"وأً"ايباهرإ"هفصأمل
يماعنيبتيأردقل.ةيباهرإلاتايلمعلاضعبىلعهعيقوتزوربنم

تامظنملاقرطةينيطسلفلاتامظنملافلتخميفو،لخادلانم1971-1973
ةمواقملايفيدوجولالختّملعتيننكلو.ةيباهرإتايلمعةمواقملا
"ةيباهرإلا"تايلمعلاضعبذيفنتو"باهرإلا"حالسقرطنأةينيطسلفلا
.اذهفرعأو،ةيباهرإةمظنملالعجتالطقف

ةقالعل"لبجلانملوزنلا"يريرقتلالخنملاجملايفتحسفأدقو
تامظنملاهذهنيبةقالعدوجوةيناكمإلىتحو،"باهرإلاب"درمتلاتامظنم
عجارمةمث.يناتسدروكلالامعلابزحلوحىعَُّديامكتاردخملاةراجتو
"ريرقتيفةيميداكأرداصمنمةيفاكدهاوشتمدقو،عوضوملااذهلةرفاو

TESEV".



–ً"ايدروكًادرمت"هنوكبيناتسدروكلالامعلابزحليمييقتريغتيمل
تاقالعبلخدهنأوأ–هسيسأتبعبصإةيكرتلاتارباخمللتناكنإو
ةيصربقلاتارباخملابهتقالعروهظو،ةيناريإلاوةيروسلاتارباخملاعمةميمح
لودلاضعبتارباخمىتحو،1999ماعهيلعضبقلاءاقلإدعبةينانويلاو
نيبوهنيبةضماغوةدقعمتاقالعدوجوبوأ؛ايكرتلةفيلحلاةيبوروألا
.ةماعلاناكرألا

رايتخاتعاطتساول–ًاماعًايأروةموكحوةلود–ايكرتنإ،ييأرب
ةيدروكلاةيضقلاويناتسدروكلالامعلابزحعوضوميف"يجذومنرييغت"
نيرشعلاويداحلانرقلانملوألاعبرلاناكل،اهنمًاءزجبزحلارابتعاب
ً.ادجًافلتخم

يأميظنتكيناتسدروكلالامعلابزحيفنكيمل.كلذنمًاقثاوتنك
نيديؤمايكرتدروكنوكببسمهفنودلحيملاذهنكلو.باذجرصنع
.صاخلكشببابشلليوقلاهبذجو،بزحلااذهل

بحيو،برقنعايكرتيفيدروكلابعشلاةفرعملواحيصخشيأ
رثكأدروكلل"ةيسفنةلاح"يناتسدروكلالامعلابزحنأفرعيبعشلااذه
"ةيدروكةيسفنةلاح"هرابتعابيناتسدروكلالامعلابزح.ةمظنمهنوكنم
ةلاحلا"كلتو.ةمظنمهرابتعابيناتسدروكلالامعلابزحنمريثكبمهأ
.يدروكلادرمتللةعفادلاةوقلالكشتيتلايه"ةيسفنلا



قيبطتبةبهومللمهراقتفانمثًايلاغنوعفديسكارتألانأودبي"
."ناتسدروكيفةيلمورلاوةيبرعلامهتايالونماهوذخأيتلاةملؤملاسوردلا

Arnold Toynbee & Kenneth Kirkwood, Turkey, Ernest Benn Ltd.
London, 1926, p. 272

دروكنممهمءزجلةبسنلاب"ةيسفنةلاح"يناتسدروكلالامعلابزح
تلصوت.ميظنتكيناتسدروكلالامعلابزحنممهأةيصوصخلاهذهو.ايكرت
ةيروهمجلاسيئرلهبتيضفأدقوً،ادجركبمنمزيفكاردإلااذهىلإ
:تلق.1992ماعناووركبرايديفةلوجءانثأءاسمتاذلازوأتوغروت
ىلعًادجًابعصميظنتكيناتسدروكلالامعلابزحىلعبلغتلانوكينل"
،هليدروكلابعشلامعدنمةعبانةيقيقحلابزحلااذهةوق.ةلودلا
رييغتبجي.الوأةلضعملاهذهلحبجي.ةيسفنلابعشلااذهةلاحنمو



يقبو،ةيسفنلاةلاحلاهذهنمدروكلاصلختاذإ.ةيسفنلابعشلاةلاح
عمتسا."هيلعبلغتلانكمملانمف،طقفًاميظنتيناتسدروكلالامعلابزح
اميفترعشو.يمالكىلعًايئاهنضرتعيملو،هابتنابيلإلازوأتوغروت
.ةيؤرلابيعمفلتخيالهنأهتاحيرصتوهثيداحأضعبلالخنمدعب

ةجيتنيناتسدروكلالامعلابزحنأبةعانقىلعتنك،تقولاكلذيف
،ديكأتلابو.اهترمثوهلب،ةيدروكلاةيضقلادجوأاموهسيلوً،اببسسيلو
بزحشيمهتةيناكمإبًاقثاوتنك.رهوجلاةيحاننمأطخسيلاذهنإ
ىلعتاوطخايكرتتطخلاحيفهيلعبلغتلايلاتلابو،يناتسدروكلالامعلا
مدعبجي،نكلو.تاحالصإىلعتمدقأو،ةيدروكلاةيوهلابفارتعالاديعص
.ةثلاثلاةيفلألاعلطميفاهنعةدوعلانكميالةطقنىلإلوصولابةناهتسالا

رورمدعبلحةصرفلكشيدعيملهرهوجيفئطاخلاريغحرطلا
بزحشيمهتةيناكمإتلازدقف.نيرشعلاويداحلانرقلانملوألادقعلا
تاوطخلاضعبةيكرتلاةموكحلاوطخقيرطنعهئاهنإويناتسدروكلالامعلا
.ةيدروكلاةيضقلالحقيرطىلع

بزحوةموكحللناغوضرأبيطةسائربايكرتوطخنممغرلاىلع
دقعلايفةيدروكلاةيضقلالحقيرطىلعةمهمتاوطخةيمنتلاوةلادعلا
ريغاهنأودبيو،ةيضقلارهوجىلإلخدتملاهنأّالإ،تاينيفلألانملوألا
.دعبلوخدللةزهاج

نإف،يضاملاعمةنراقمتَيطُخدقةريبكتاوطختناكاذإو
.دروكلالبقتسمديعصىلعربكأةعرسبلصحتةيميلقإلاوةيلودلاتاروطتلا

يفايكرتلوخدمدعجئاتنصيخشتنكمملانمناك،ةقيقحلايف
دقعلايفرمألانعمجنتنأنكمييتلالكاشملاو،ةيدروكلاةيضقلارهوج
.اهتيادبذنمتاينيفلألانملوألا

يلعضرع،1999ماعنطنشاويفنوسليوزكرميفيدوجوءانثأ
يفلمعييذلاةرقنأيفقبسألاةدحتملاتايالولاريفسزتيوماربأنوتروم
باتكلوصفدحأةباتك"CenturyFoundation"ىعديتاساردزكرم
نملصفلكبتكي.هريرحتىلعفرشيةيكيرمألاةيكرتلاتاقالعلالوح
نملكانأوزتيوماربأنوترومريغباتكلايفكراش.بتاكباتكلالوصف
سميجو،شنوأايزو،يكسفوكامنالأو،يرولثيهو،زنبوربيليف
Turkey'sTransformationand"ناونعبكرويوينيفرشنو،نوسنكليو

AmericanPolicy/11دعب.2000ماعيف"ةيكيرمألاةسايسلاوايكرتلوحت
The"ناونعتحتهرشنديعأو،باتكلايفرظنلاديعأ2001لوليأ



UnitedStatesandTurkey-AlliesinNeed/ايكرتوةدحتملاتايالولا–
–انيلإةفاضإلابيناثلاباتكلاُبّاتكناك."رخآلاامهدحأجاتحينافيلح
سميجو،يكرابيرنهو،سنبوربيليفمه–انأوزتيوماربأنوتروم
ىلعءانبكيلشترمعكراشو؛بلارإِملايو،وجموقناجرإو،نوسنكليو
"يسايسلامالسإلالبقتسموايكرت"كيلشترمعُةلاقمَباتكلاتلخد.يحرتقا
ةلادعلابزحنكيمل.ةيزيلكنإلاىلإاهتمجرتدعبةيكرتلاباهبتكيتلا
كيلشترمعنأدعبفرُعيملو،ةرتفلاكلتيفدعبًادوجومةيمنتلاو
.ناغوضرأبيطىلإتايصخشلابرقأنمنوكيس

نوؤشلاريبخسنبوربيليفاهبتكنيباتكلايفةيدروكلاةيضقلالوصف
"نونعملالصفلايف.دروفسكأةعماجنمفورعملاةيكرتلاوةيطسوأقرش

TurkeyandtheKurds-MissingAnotherOpportunity?/دروكلاوايكرت
رهوجحرطيًافطتقمهاندأهنمُدِروأيذلاو"؟ىرخأةصرفتوُفتله–
دقعلاطساوأيفرهظيسيذلاعضولاىلإةداحةظحالمبريشيو،ةيضقلا
:ةيضقلاهذهىلعبلغتلامدعببسبنيرشعلاويداحلانرقلانملوألا

اهتقالعتناكدقفريصقلاةيكرتلاةيروهمجلارمعنممغرلاىلع"
–اهلكىربكلاةيكرتلاةلودلاعيراشمتهجاو.دروكلااهناكسعمةبعص
ريوطتو،ثيدحعمتجمءانبو،ةيسايسةيجولويديأليكشتو،ةلودلاءانب
يفةيضقلاهذهسكعت.ةمواقملاودروكلاةيبلاغىدلبذبذتلا–داصتقالا
ةيولوألايطعتيتلاتاسايسلاو،ةيدروكلاةقطنملاةيشماهاهبناوجدحأ
يفرشتنملاظفاحملاركفلاومهرئاشعلصاخشألاةيعبتو،ةريشعلاحلاصمل
.يموقلالخدلانمدرفلاةصحضافخناو،ميلعتلاىوتسميندتو،عمتجملا
ناربتعتنيتضقانتمنيتركفبعشلاوةلودلاروصتوهف،رخآلابناجلاامأ
جمدبتلشفةيكرتلاةلودلانأةقيقحكانهف،بابسألاتناكامهم.نيتلثامتم
...اهيفدروكلااهناكس

ةبوعصدحألهاجتيالأبجياهنمزلوطوةيضقلاقمعءوضىلع
يفداحٌلوحتثدح،اذهنممغرلاىلع.مالسلاقيرطىلعمدقتلا
ةجردلاهذهىلإمالسللةيتاؤمفورظلانكتمل.1999ماعيسايسلادهشملا
،1993ماعدحاوفرطنمةندهيناتسدروكلالامعلابزحنالعإذنم
يدروكلافرطلللمأحنممت،امةقيرطب.مالسلالجأنملازوأدوهجو
دبعيناتسدروكلالامعلابزحدئاقلوحتدقو.يكرتلافرطلاتايلمعةجيتن
ةحلاصملانععفادمىلإًايركسعًالاضنضوخيدئاقنمنالجوأهللا
ببسباذهنكيلو،هتمكاحمو،هدلبىلإهتداعإو،هلاقتعاةجيتننواعتلاو



حلسملالاضنلاىهنأيناتسدروكلالامعلابزحنأمهألاو.هفوخوأهتأرج
.ةيكرتلاضرألانمباحسنالابًارمأردصأو،1999بآ2يف

لوحًالاؤسحرطينأهلدبالةيكرتلاةيضقلايفاذهكًارييغتنإ
نأدبال.مئادولماشيملسلحلجأنمتاضوافملابءدبلاةبسانمىدم
لوبقنكميله،لوألا.ةلئسأةثالثةيمهألايزكرمبناجلااذهنمضتي
ةلكشملالحيفكيرشك–يناتسدروكلالامعلابزحو–نالجوأهللادبع
مالسلاةلحرماهيلإيهتنتسيتلالولحلاهنمضتتيذلاام،يناثلا؟ةيدروكلا
يفريسلاةفلكيهام،ثلاثلا؟ةلمتحملاةيلبقتسملاتاهويرانيسلانمض
؟قيرطلااذه

نيبةرظنلايففالتخالاوهةيدروكلا–ةيكرتلاةيضقلارهوج..."
مهتيوهلوحايكرتضرألخادًادروكمهسفنأنوربتعينيذلاوةلودلا
نوبلاطيدروكلانمريثكلاً.اضيأيجولويديألافالخلاكانهو...مهقوقحو
ةيكرتلاةلودلاّرصت،لباقملابً.ادروكمهرابتعابيفاقثلاويسايسلاميظنتلاقحب
لب،ةينآةيضقتسيلهذهنكلو.ةيكرتلاةيوهلابءيشلكنوكينأىلع
نرقلارخاوأيفةاتفلاايكرتةكرحىلإبلغألاىلعاهروذجدتمتةيضقاهنإ
يموهفمنيبضقانتلاىلإةفاضإ.ةيروهمجلارمعاهرمعزواجتيو،يضاملا
،يملاعلاويميلقإلانيدعبلابمادطصالاكانه،ريصملاريرقتقحوةيموقلا
(."..ً.ايئاقلتلاُزينلةيؤرلابفالخلااذهنأىلعلدتةيوقةلدأكانهو

PhilipRobins,Turkey'sTransformationandAmericanPolicy,A
CenturyFoundationBook,2000,p.61,62and65(
مغرهتيحالصىلعًاظفاحم2000ماعمدقملامييقتلااذهلازام

برحنعتجتنًادجةديدجةرهاظنأاذهنمّمهألا.نينسلارورم
ًارصنعفاضأامم؛ةيلارديفةينبىلعدلبلااذهلوصحب2003ماعقارعلا
عطتستمليذلاتقولايفايكرتيفةيدروكلاةلكشملالقثنمدازًاديدج
نماهنعيلختلانكميالةيرحسةينبةيلارديفلاتناك.اهتيضقلحهيف
دنعةفصولاهذهقبتملو.دلبلاةدحونمضدروكلاىلعةظفاحملالجأ
"ناتسدروكميلقإ"مساتحتقارعلالامشيفتاظفاحمثالثديحوتدودح
لالج(ةيروهمجلاةسائردعقمَصِّصُخدقفً،ايلعفًالالقتسادروكلاحنمييذلا
يفًايجراخدلبلالثمتيتلا)يرابيزراشوه(ةيجراخلاةرازوعم،)ينابلاط
ناتسدروكميلقإةسائرىلعينازربدوعسملصحو.دروكللةيزكرملاةرادإلا
؛ةلعافةوقمهلعجقارعلايفدروكلاهيلعلصحيذلاعضولا.تاباختنالاب
ً.اضيأيلودلاديعصلاىلعلب،بسحفيميلقإلاديعصلاىلعسيل



فصننمرثكأنولكشينيذلاايكرتدروكىلعليحتسملانمحبصأو
قارعلايفمهتيموقءانبأبساكمنملقأبساكماولبقينأً،اعيمجدروكلا
.هوققحيذلاعضولانملقأًاعضووأً،ايفارغجمهعمنولصاوتينيذلا
نيعبةلاحلاهذهذخأتملايكرتيفةيدروكلاةيضقلالحتاردابمنكلو
ً.ايئاهنرابتعالا

2003ماعبرحلاعمقارعلادروكهيلعلصحيذلاينوناقلاعضولل
نعُتّربعدقو.ايكرتيفةيدروكلاةيضقلالحديعصىلعىوصقةيمهأ
يفٍلاتتملكشبامهترشننيتلاقملالخنمريثكباذهلبقةيمهألاهذه
:يهنيتلاقملانيبةكرتشملاةركفلا.1995ماعحابصةديرج

اهدحأً.ابئاصًارمألمحياهنملكو،ةفلتخمتافيرعتةيدروكلاةيضقلل
ةيموقلودءانبوً،اقباستركذامك"ةلود"ىلعدروكلالوصحمدعةيضق
.ً)اضيأًاقباستركذامك(ىلوألاةيملاعلابرحلادعبطسوألاقرشلايف
.مزاللانمرثكأو،ةلودنمرثكأبرعلل؛ةلودةيموقةعومجملكلترهظ
.ةيدوهيةيموقةلوداهرابتعابليئارسإيميلقإلاميظنتلااذهىلإتفيضأو
سيسأتنمطسوألاقرشلانكسييذلاريبكلايدروكلابعشلاَمِرُحدقو
لُحتنأنكميال،ةلاحلاهذهيف.ةيموقلودةدعىلعمُِّسقو،ةلود
عضوباوظحيوأةيموقلامهتلوددروكلاسسؤينألبقةيدروكلاةيضقلا
رايخلاقيقحت.لودلاوأةلودلاكلتنمأزجتيالءزجمهنأبمهرعشي
رييغتىلإاهيفنوشيعييتلاةلودلاعوضخلاحيفالإنكممريغيناثلا
.مهتيوهبىرخأةلودسيسأتلةجاحباوسيلمهنأبمهرعشييرذج

نمةريبكةبسنبلوألارايخلاقارعلايفققحت،هدعبو2003ماعيف
ةلقتسمةينبليكشتو،نييدروكةيجراخلاريزووةيروهمجلاسيئرنوكلالخ
داحتالاوضعايكرتجذومنوهف،هحرتقأيذلايناثلارايخلاامأ.ةريبكةبسنب
علطمنمىلوألاةلحرملايف.اهلكداحتالاريياعمقبطتيتلايبوروألا
غلبتملاهنكلو،قيرطلااذهىلعةليوطةفاسمايكرتتعطقتاينيفلألا
.اهتينبنمضةيعاوطدروكلاءاقبليفاكلاومزاللاجضنلا

علطمىلإدتمملا؛ةيكرتلاةلودلاىلعيقرتلاوداحتالاوةاتفلاايكرتريثأت
ىنعملكبايكرتيفنينطاومدروكلاةيؤرنمكارتألاعنمينيرشعلانرقلا
.ةملكلا

يلإلسرأ.1911ماعىلإدوعيصنيفةروكذملا"تانيجلا"تدجو
ريزوبصاخلابتكمللًاريدملمعيذلاِقلابناجروغباشلايسامولبدلا
ةبيرغًةلاقميميداكألاهبناجبرظنلاتفليوولغوأدوواددمحأةيجراخلا



ددعيفةروشنملاةلاقملا.ندنليفلمعيناكامدنعفيشرألانم
TurkeyStilltheSickmanofEurope"ناونعب1911لوألانوناك/زومت
"Dr.E.J.Dillon"عيقوتلمحتو"ضيرملاابوروألجرايكرتتلازام/
.ةيكرتلاةلودلاةينهذليوينبلاضرملارذجىلإريشتو

لوبنطسايفةليوطةرتفشاعنأدعبةليوطلاهتلاقمنولي.دبتك
يقرتلاوداحتالاِمْكُحو،"ةروث"اهنأبفصوتيتلا1908ماعةيطورشملامايأ
لصوتو،دلبلاييرادإنمديدعلاهجولًاهجوىقتلاو،راتسفلخنمدلبلا
بابسأددعنأدعبو.ريغتتنأعيطتستنلايكرتنأاهدافمةجيتنىلإ
رارمتسالانمةينامثعلاةلودلانكمتمدععقوت،ُّريغتلااهتعاطتسامدع
.ًاليوط

8يف،ةلاقملارشننمةنسدعب.ناقلبلابرحلبقةلاقملاترشن
اهعالدنانمرهشأةعبسدعبو،ناقلبلابرحتعلدنا1912لوألانيرشت
اذهل،ةلودلاودلبلابلقدعتيتلايلمورةقطنمةينامثعلاةلودلاتدقف
تناكيتلا1918-1914ىلوألاةيملاعلابرحلانمةرتفدعبًاخيراتودغتس
.اهرمعتهنأدق

ةلودلاءاهتناىلإىدأهنأحوضوبةلاقملاحرطتيذلاضرملاىّمُسي
ايكرتلةيناودعلاةيموقلا":يعرفناونعبةيروهمجلاهِتثرودقوةينامثعلا
ىلإبتاكلاريشي.ناونعلااذهتحتةدراولارطسألاهابتنالاتفلتو،"ةباشلا
تاسرامم"نمايكرتنمنيبيرقلانييبوروألانييسايسلاونيركفملاجاعزنا
يفنيلماعلامورلانينطاوملاكيرتتةلواحمو،ةقيضلاةيموقلاديدجلاماظنلا
نمو،لمجلاكوشةتبننمنيتلافطقةلواحمهبشياذهنأل؛ةرادإلا
حئاصن"نوكتنأنكميهنإلوقيو،"تاسرامملاكلتبةشئاطلاةعرسلا
."ةيفاكءالؤهايكرتءاقدصأ

نيذلامكينطاومديرجتاولواحتال":حئاصنلاكلتىلإةبسنلابامأ
كلذاوقبط.ةنسلالخةيموقلامهتيوهنممكناكسةيبلاغنولكشي
هولعجتال،نكلو.نكيلف،يموقلابيوذتلابحومطمكيدلناكاذإً.ايجيردت
مكراغلبومكبرعومكموراوكّرتتنأنكمي.ةحلملامكتسايسفادهأنم
ةيلمعلاهذهاوّمستنأنكميو،ىنسحلابلماعتلاونمزلاعممكنابلأو
.ةرثؤمتاودأاومدختستنأو،ةصرفنمزلااوطعتنأمكيلع،نكلو."ةنمثَع"
رادصإبمكفدهاوققحتنأنكميال.بحلامكيلإبلجيالفنعلا
بوعشلاهذهزازفتسااوبنجتتنأمكيلع،ءانثألاهذهيفو.تاميمعتلا
ضيرعتو،ليحتسملاقيقحتةلواحموهنآلاهنولعفتام...رظحلاوديدهتلاب



ال.رطخلاىلإمكدلبلبقتسمضيرعتو،ةديجىوعدقحمو،لشفللمكفده
."نكمملالمعنفيهةسايسلانأاوسنت

:رطسألاهذهب"ةديدجلاايكرتءاقدصأحئاصن"مسقدعبةلاقملارمتست
يتلاةيزكرملابنوسووهمةثلاثلاةئفلانمنييسايسكانهنأودبي"

.ريثكلااولعفينأدلبلاماكحديري.ةيتفلاايكرتءاطخأربكأنمربتعت
نيقلقنوقبيسو.تالفنالانمةجردىلإمهلوصونمدبال،اذهلةجيتنو
ةلودلاءازجأةرادإمهناكمإبدعيملً.اخضارِنحنيملنماولعجيىتح
تحتنوقحسُيسمهنإفاوعاطتسااذإىتحو،لوبنطسانماهلكةينامثعلا
درجمةيزكرملاتناك.ىرخألاةيموقلانمةيتاذلاةرادإلابحسةلواحمءابغ
اهسفنريدتتناكتايموقلانإ،ةقيقحلايف.ديمحلادبعدهعيفلكش
ىتحاهسفنريدتبوعشلاكلتاوعد...ةيتاذلاةرادإلانماوديفتسا.اهسفنب
ءابعألانمصّلختللةيفاكلاةفاقثلاودوقنلاولاجرلاداجيإنمنكمتت
اهوعديأ،لاحلاهذهيفيهواهوعدو.ةيموقلاصئاصخلاىلعةظفاحمللو
دقنونوكتاذهبو؛ةلودلاةيامحىلعلمعتاهنأاملاطةيرحباهنوؤشريدت
.ً"اديجمتلعف

اهيلإيدؤتسيتلارطاخملاةهجاومل"ايكرتءاقدصأ"حئاصننمًاقالطنا
ةيلحملاوةيتاذلاةرادإلاةيمهأزربت،)نييداحتالا(ةاتفلاايكرتلةيزكرملاةيموقلا
ريبعتبو.ىرخأةراتحيرصتلاوةراتحيملتلابةلودلايفةيموقلاتاعومجملل
نكلو.ةلودلارارمتسالجأنمةيتايحةرورضةيزكرماللانأىُريناك،رخآ
،حئاصنلاهذهنييداحتالاقيبطتمدعةيناكمإنمًامؤاشتيدبتةلاقملا
.ةلودلارارمتساو

تحتاذهانمويىلإرمتسيمييقتبريكفتللةريثملاةيؤرلاهذهحَّضوت
:"؟ةيتفلاايكرتدجوتنأنكميالاذامل":رخآيعرفناونع

ةمئاقلاةثيدحلاةلودلاشيعةيناكمإوةيكرتلاةروثلابييأرفلتخيال"
دعبةينمرألاوةينوكسملانيتيكرطبلاونييموقلاةداقلاتشقان.ةميدقلاناكم
يقحواشابلماكءارآنمواهرداصمنمليصفتلابةيضقلاىلعيعالطا
يتارايزءانثأكانههتيأروهتعمسام.نيدلاحابصريمألاواشابفيرشواشاب
ةحلاصمءارجإلواحتةروثلانأبةيادبلاذنميتيؤردكؤيةرركتملاةقحاللا
،ببسلااذهل.رانلاوجلثلاعمجو،الومعنديحوتلواحتاهنإ.نيضقانتمنيب
ماظنللنكمي.ةكوشلابطيحملاهايمغارفإةيناكمإةصرفكاهحاجنةصرفنإ
الاذهنكلو،اهزواجتيالوأههجاوتيتلاتابوعصلاوقئاوعلازواجتينأ
ةيتفلاايكرتنأىرأ،انيديأنيبةرفوتملاتايطعملاىلإرظنلاب...جئاتنلاريغي



داحتالا(ةئيهلاتلختنإ.شيعينأنكمياللايخةرمثو،اهتاذبةضقانتم
؛روتسدلابةمزتلمرشابملامكحلاىلعتقفاووةيميمطلابعلنع)يقرتلاو
تايموقلانماهبضغتحبكنإو،ةديدشلاةيزكرملاباهتطخنعتلختوأ
ترادأنإو،ةينيتاللافرحألامهمادختساىلعنابلألاةبقاعمنعتلختو
...جئاتنلاريغتتنلفزيلكنإلاونييسنرفلاعمتراسوايناملألاهرهظ

،نآرقلاماكحأنعيلختلاو،ةفيلخلاطاقسإبةاتفلاايكرتعورشمهجاوي
ملسملكلةنطاوملاقحميدقتو،ةيسايسةعومجمىلإمالسإلاليوحتو
هروذجاوففجيمللاحيفرفاكهنأىلعهتيهاركنوثبينملكلونيدتم
لب.تقويأيفةيموقةعومجمنكيملمالسإلانألً.اضيأةريبكٍتابوعص
زيميو،ةيذوبلاوةيحيسملالثمهلثم؛يممأنيدوهو،ةيدئاقعةعومجمهنإ
ةيسايسةدحولكشيملو،مهتايموقبسحسيلومهنايدأبسحدارفألانيب
ةينيدةعومجمديمحلادبعدهعىتحًاعيمجنيطالسلاايكرتتناك.طق
بسحيراغلبلاوينمرألاويمورلانمّلكىلإترظن.نايدألاةيقبريدت
نلهذهكةينيدةينبنأًامامتحضاولانمو.هتيموقبسحسيلوهتديقع
ةاتفلاايكرتّنإ،اذهنممغرلاىلع.ةيسايسةلودىلإةظحليفلوحتت
قيقحتعيطتستاهنأةيضرفنمًاقالطناكرحتتو،نكمماذهنأدقتعت
.اذه

."لُحتنأنكميالةيضقلا،ييأرب
يتلاةجيتنلاب1926ماعيبنوتدلونرأاهعضويتلاطويخلاسوؤر

مهراقتفانمثًايلاغنوعفديسكارتألانأودبي"اهدافمو–اهيلإلصوت
ةيبرعلاتايالولانمةبرجتلاباهوملعتيتلاسوردلاقيبطتبةبهوملل
لوح1911ماعلنوليدروتكدلاةلاقميفتدرو–"ناتسدروكيفةيلمورلاو
ايبرصعمجةنكمملااهبلاطمةيبلتمدعةجيتنرجفنملااينابلأدرمت.اينابلأ
ضاضقناللةصرفلانيحتتيتلاايسورىلإدنتسيفلاحتيفنانويلاوايراغلبو
هذهلةجيتنو،ناقلبلابرحبوشنىلإىدأامم؛ةينامثعلاةلودلاىلع
.يلمورتدُقفبرحلا

:يليام1911ماعنوليدبتك
نكميالو،اينابلأيفةيتفلاايكرتلماعتةقيرطنععافدلانكميال"

.ديمحلادبعدهعيفًاصالخإايكرتءاقدصأرثكأنابلألاناكً.اضيأاهمهف
ركاملاناطلسلافرعيو.ةيموقلاهذهنمنوقوثوملاناطلسلاسارحناكو
.ءادلكلمهءاودعمقلاناكو،ةديدجةحفصهؤافلخحتف.مهيضريفيك
ىلعنابلألااوربجأو،ةينابلألاةغللايفةينيتاللافرحألامادختسااوعنم



–ةميدقلاةيكرتلااهببتكتيتلاةيبرعلافرحألا(ةيكرتلافرحألامادختسا
تاءارجإمهيلعاوضرفو.ديجلكشباهتاوصأنعربعتاليتلا)فلؤملا
لخدتلااذهنمنابلألاجعزنا...ةيكرتلاميلعتلمهسفنأنوهركيمهتلعج
ةدلوتملاةرارحلاتّدأو،اينابلأوايكرتنيبتاقالعلاترتوت،ةجيتنلاب.مهنوؤشب
عماشابتوغروتلسُرأ.ةريصقةرتفدعببهللالاعشإىلإكاكتحالانم
عمهقفارتسةفصهبسكأيشحولاملظلا.درمتلادامخإلجأنمهتاوق
قيدصلانيبزييمتلانودنم؛مهلتقلًايفاكًانابلأمهنوكربتعادقف.لايجألا
نابلألازازفتسالنيلثممةيرسلاةلودلاتلسرأ،ءانثألاهذهيف.ودعلاوأ
يعيبطرارمتسااذه.مهنيبرأثلاعاقيإو،نيملسملانابلألادضنييحيسملا
نيممصماوناكمهنأل،مهنيباميفنابلألادضاعت.ةيناودعلاةيموقلاةسايسلل
."ةيموقلامهديلاقتومهتغلةيامحىلع

،ةينابلألاةغللايفةينيتاللافرحألامادختساببلاطمنابلأللتناك
عمجبنابلألابلاطدقف.مألاةغللابميلعتلاريغةيرادإبلاطمىلإةفاضإ
لاُزياذهبو،ةدحاوةرادإةينبيفاينودقمووفوسوكعممويلااينابلأ
ً.اضيأبلطملااذهتضفرةيداحتالاةيلقعلانإلوقللةرورضالو.مهميسقت

داقتناءانثأكارتألانمقبسمفقومزيلكنإللنوكينأنكمي
بلاطمنم–نييداحتالاةرادإب–ةينامثعلاايكرتفقومنكلو،نييداحتالا
ةرادإبةيروهمجلاايكرتيفرركت،ناقلبلايفلوبنطساىلإبرقألانابلألا
1991ماعنوليدصيخشتنإلوقلانكمياذهلو،دروكلاعمنييلامكلا
.ةريبكةجردىلإنابيصم1926ماعيبنوتمييقتو

ةلودلانمةريخألاةلحرملادعبتءاجيتلاةيروهمجلاايكرتتسسأ
ريثكبقيضأةيفارغجىلعاهتلود"ةيتفلاايكرت"نوليداهيمسييتلاةينامثعلا
درمتيتلاةديدجلاةلودلا.اهسفنةينهذلاةثراوةينامثعلاةلودلابةنراقم
،راغلباهيفقبيملو،مهريثأتلِطُبأواهمورددعضِفُخو،اوليزأواهنمرأ
ىلعريبكبعشكدروكلانكلو،"ةيتفلاايكرت"ةينهذقيبطتتلواح
.قئاعكاهمامأاوزرباهتحاسمةلئاضتملاةلودلانمةعساوةيفارغج

ةلودلاةياهناهعمتبلجو،كلت"ةيتفلاايكرت"قبتمل،لعفلاب
ةيضقلاتلعج،اهتثرويتلاةيلقعلابو،ةيروهمجلاايكرتامأ.ةينامثعلا
.دوجوةيضقةيدروكلا

نإفً"ايجولويديأ"ايكرتدروكل"ةيساسألاةيؤرلافالتخا"ناكامردقبو
نودنمو.ةيدوجوةيضقةيكرتلاةلودلاىلإةبسنلابايكرتدروكبلاطم
،اهرخآىلإاهلوأنمةيكرتلاةيروهمجلاسيسأتئدابميفرظنلاةداعإ



ةيضقلالُحتنأنكميال،نيرشعلاويداحلانرقلاتايويحقفواهديدجتو
.ةلمتحملااهجئاتنوأاهجئاتنىلعبلغتلانكميالو،ةيدروكلا

مساتحت2009ماعتقلطنايتلاةردابملامامأِقلُغأ،ببسلااذهل
لحوحنًاريخأهجوتلامتهنأبىربكًالامآتججأدقتناكو،"حاتفنالا"
.ةيدروكلاةيضقلا

ةيروهمجلاسيئرةقفارملمهتوعدّتمتنيذلانييفحصلانيبنمتنك
ةماعلاةئيهلليونسلاعامتجالاروضحلكرويوينىلإهترايزيفلوغهللادبع
ةمصاعكيفايكيريفةريصقةحارتسادعبكرويوينىلإانلصو.ةدحتملاممألل
سماخلاعراشلالخدميفعقاولايخيراتلاازالبقدنفيفانلزن.ادنلسيأ
ةليوطتاونسلةرقنأيفينابلاطلثمميلالجزورهبءاج.ةيزكرملاةقيدحلل
.ةيقارعلاةيروهمجلاسيئرىلإينبحطصيلقدنفلايبولىلإ

.يبونجلاكرويوينفرطىلعيريتابةقيدحقدانفدحأيفينابلاطلزن
رحبلاعطقييذلاريهشلاةيرحلالاثمتسملىلعنورداقاننأانلادب
نمددعكانهناك.ةفرغلاةذفاننمانيديأانددمولفارطألايمارتم
ةلحرملانمةريخألاةرتفلالوحراحراوحيفانلخد.هلنيقفارملاءارزولا
"مرحملا"عوضوملايفلخد،دارفناىلعانئاقبو،ءارزولاجورخدعب.ةينامثعلا
.هيلعينعلطينأديرييذلا

نيبلحلاتاثحابميفطسوتأانأف.ةيناثعوضوملايفتلخدانأ":لاق
انبعليتلاةرتفلاىلإًاحملمفاضأو."مكتموكحويناتسدروكلالامعلابزح
لحامببسبنبللاىلعخفنأنآلاانأ":لازوألوغروطدهعيفًاروداهيف
انأيننأكوةريثكتاناهإلتضّرعت،رومألاتدسناامدنع.ةيضاملاةرملايفيب
هذه...كلذريغريثكلاو،بذبذتموبعالتميننإليق.ركذتامكببسلا
كرحتأو.ىطختةوطخلكناغوضرأبيطةموكحلاسيئرعمبقارأ،ةرملا
الانأف.ةقثاوىطخبيشمأ.اذهبملعىلعانأةرابعهنمىقلتأامدنع
."ةّرملاهذهاهسفنتاناهإلالمحتعيطتسأ

.عضولافلتخانإو؛ةيروهمجسيئرناكًاضيأكاذنإ،نكيامهم
عمأدبدقف،ينابلاطلالجاهيلعينعلطأيتلاتامولعملابسحب

بيطملعبرناطهرمإةيكرتلاتارباخملاراشتسمعملمعلاينازربدوعسم
بزحةداقوةيكرتلاةلودلانيبتاضوافمبينابلاططسوت.هفيلكتوناغوضرأ
.ابوروأيفنيفرطلانيبتاءاقليرجتو.ليدنقيفيناتسدروكلالامعلا

ال":ًالئاقتلخدتف،"ةمولعملا"هذهةيرسىلعءاقبإلاينمبلط
لامعلابزحوةيكرتلاةلودلانيبتاثحابملايفةلكشمكانهنأدقتعأ



بزحيفنالجوأهللادبعنمرثكأرثؤممساكانهسيل.يناتسدروكلا
ىلعو–كارتألانيلوؤسملانأدقتعأالو.يلرمإيفاذهو؛يناتسدروكلالامعلا
عاطقنايفنمكتةلكشملانأدبال.هنوقتليال–ركسعلامهسأر
."...تاثحابملا

اهيفطسوتييتلاتاروطتلانأينابلاطدكأ،اذهنممغرلاىلع
دبععماهثحبنكمييتلاعيضاوملابييأرنعينلأسو.ةديدجةلحرمربتعت
يقتليسيتلاىلوألاةرملايهكلتتناك.نيمويدعبكرويوينيفلوغهللا
دعبامةلحرميفةيقارعلاةيروهمجلاسيئرةيكرتلاةيروهمجلاسيئراهب
.مادص

ىلإهذخأو،دادغبىلإلوغهللادبعةوعدبركفيينابلاطلالجناك
حرتقينأديريناك،اذهنمرثكألاو.كوكركىلإىتحوقارعلاناتسدروك
ةيآيعيشلاعجرملاميقيثيحةسدقملاةيعيشلاةنيدملا؛فجنلاةرايزهيلع
ةيكرتلاتاقالعلابةروصحمةرايزلاودبتاليكل،يناتسيسيلعىمظعلاهللا
ىلإةيكرتلاةيروهمجلاسيئرذخأتناكةيساسألاهتيننكلو.ةيدروكلا
.قارعلاناتسدروك

ىلإةرئاطلايفلوغهللادبعقفارأتنكً،ابيرقترهشأةتسدعب
عمثدحتيةيروهمجلاسيئرناك،قيرطلايف.2009راذآ10يفنارهط
نارهطىلإةرايزلافدهناك.ةداعلعفيامكمهدحأانأنييفحصةثالث
اهيدلناكةيملاعلاةيسامولبدلاطاسوألانكلو.يداصتقالانواعتلاةمظنموه
ةدحتملاتايالولانيبطسوتيسلوغهللادبعناكاذإامةفرعمللوضف
اذهلوحةرئاطلايفثيدحلاءانثأ.يناريإلايوونلافلملايفناريإو
."ةديجًارومأنوعمستسًابيرق":لاقو،ةيدروكلاةيضقلاىلإلقتنا،عوضوملا

يفةدوعلاءانثأ.ايكرتتطّبختاملكلاعبرأنمةفلؤملاهذههتلمج
:ينباجأ.رثكأةلمجلاهذهيلحرشينأهتوجر–راذآ11-يلاتلامويلا
رومأاهنإتلقامىذأتتنأنكمي.دحلااذهدنععوضوملاكرتنل"
."...ةديج

يارسةشتهبةيحانيفُتنك،)2009(ماعلاكلذنمزومتيف
يجراخلاملاعلانععطُقيلبجحفسىلعناوةظفاحملةعباتلا)سوكوم(
يفرودتتناك.زومت29ءاسمناوىلإتدع.ماعلانمرهشأةينامث
يفحصرمتؤميفاهقلطأيتلايالاطأريشبةيلخادلاريزوتاملكطسولا
تاملكعمهسفنهاجتالايفهنأودبينكلوً،امامتهلاقاممهفأمل.مهم
.ً"ابيرقةيدروكلاةيضقلايفةديجرومأثدحتس":لوغهللادبع



ديزايبوغوضىلإناونميقالطناءانثأو،ركابلازومت30حابصيف
.ةيدارمنماهتيرتشايتلادئارجلاىلعةرظنتيقلأ،يرغألبجلةرواجملا

رايديف2005ماعةموكحلاسيئرهلاقامنأبيالاطأريشبحرص
لكشبهبزحلامعألودجىلعةيدروكلاةيضقلانأوً،امئاقلازامركب
ةمهمةصرفكانه"نأزربأو.عوضوملااذهيف"حاتفنا"نعثّدحتو،مئاد
تاسسؤموةموكحلانيبقباطتكانهنكيملنإو.ةيدروكلاةيضقلالحل
."قفاوتكانهف،ةلودلا

يفًايجذومنايكرتبصاخٌلحقّبطُيس":يالاطأريشبلاق،اذهريغ
دَقُعتوً،ادجًابيرقنوعمجيسعوضوملايفيأرلاباحصأنأبحّرصو."ملاعلا
.مهعمتاعامتجاةلسلس

هلاقامبييأرنعينولأسديزايبوغوضيفيننوفرعينيذلانمريثكلا
ةرشعلبقكرويوينيفينابلاطهلاقامينهذيفناك.مويلبقيالاطأ
،رهشأةعبرألبقنارهطىلإقيرطلايفلوغهللادبعهلاقامو،رهشأ
هلعفنكميامديدحتلجأنمةرقنأسيلاوكيفيرجيامعٌديعبيننكلو
.ةقيقح

ئطاشةاذاحمبقرشلاهاجتابءاسمناوىلإديزايبوغوضترداغ
ناك.ةرقنأنملاصتاينءاجناوطتوحنًاهجتمتنكامنيبو.يبرغلاةريحبلا
.بآنملوألايف"حاتفنالا"لوانتيعامتجاىلإينوعدييالاطأريشب

يفكروتاتأةعماجيفًادعاسمًاذاتسأناكنأذنميالاطأريشبفرعأ
ةثلاثلاىركذلاتالافتحاىلإةوعدملاةيكرتلاةئيهلايفًاعمانكو.مورضرأ
.1982ماعةيناريإلاةيمالسإلاةروثلل

نأتغلُبأ،بآنملوألاحابصةطرشلاةيميداكأىلإتلصوامدنع
لاقف،ةيلخادلاةرازوىلإُتبهذ.ةيلخادلاةرازويفينرظتنييالاطأريزولا
ءيشكانهو،رهظلادعبعامتجايفثدحتينأببغريالهنإ"يالاطأيل
.ةعاسلاىلاوحانثدحت."دارفناىلعيقتلنلينبلطكلذل،هبينغلبينأديري
يفهلقأملاميدلقبيملهنألًاصاخًائيشتلقيننأدقتعأاليننكلو
.مكنذإدعبهيلإمكهبنأنأديرأامكانه":تلق.ةيدروكلاةيضقلاعوضوم
مكتوعدتيقلتامدنعو،فيصلااذهيفقطانملانمريثكلاىلإتبهذ
ضرفيامم؛راظتناةلاحبيدروكلابعشلامتلخدأدقل.ناويحاونيفتنك
نعمكمدقعفرمكنكميالو،ةعرسلاعارذمتعفردقل.ةعباتملامكيلع
يتلاىربكلاتاعقوتلانأل؛لمارفلاىلعطغضلامكنكميال.دوقولاةساود
."لامآلاتبيخاذإًادجةريطخاهجئاتننوكتساهلمتحتف



ّدعيوهوً،ادجفلتخمةسايسلجرةموكحلاسيئر":يللاق
."هعجشننأانلاثمأىلعو،حاتفنالابرماغو،ةيسايستاباسح

ةئيرجةوطخيأيفدودحمريغًامعدهلمدقأسيننأبهتغلبأ
.ةيدروكلاةيضقلالحديعصىلعاهوطخي

سيئرنلعأ.ةداحلعفةدربةطرشلاةيميداكأعامتجانويموقلاهجاو
ةيرشعينثا"ذئمويعامتجالابنيكراشملايلشتهبتلودةيموقلاةكرحلابزح
مهنإلوقلانكميالوً،اصخش16-15عامتجالايفنوكراشملاناك."ةئيس
يلثممونييميداكألاوايوازلاباتكنمةعومجممهفً.اقفومًارايخاوناك
ملو،ةيدروكلاةيضقلابًاريثكاومتهيملنيذلانمةرقنأيفىربكلافحصلا
تلودنأبكشيدلنكيمل،ببسلااذهل.عوضوملااذهيفًادهجاولذبي
."ةئيسةيرشعينثا"هلوقبيندصقييلشتهب

مهألابناجلا.نيترمتثدحتانأو.ةرمنمرثكأاوثدحتنيكراشملارثكأ
؛يخيراتلايكرتلايدروكلاقفاوتلاثيدحتبجي"هنأوهييأربهتزربأيذلا
ًاسوملمًالاثمُتبرضيننإىتح."ديدجيعامتجادقعىلإةجاحباذهو
.يسلتبيسيردإعماهيلإلصوتلامتيتلاةحلاصملاثيدحتةيناكمإحرطب

.مهفيمليفدهنأبترعش
ةثوروملاةسايسلاساسأىلعةيدروكلاةيضقلايفايكرتةسايستلكشت

ذنمذُِّفنامىلإرظنلابجي،ببسلااذهل.ةريخألاةينامثعلاةلحرملانم
.ةيلاحلاةسايسلامهفلجأنممويلاىلإةينامثعلاةلحرملا

ةلودلايفنيرطيسمةيرئاشعةينبيفنومَّظنملادروكلانكيمل
طرشةليوطةرتفةلقتسمةيدروكلاتايعاطقإلاترمتساو.ةيادبةينامثعلا
قافتالانوينامثعلانيطالسلاراتخادقو.دونجلابةلودلامعدوبئارضلاعفد
اهنومسييتلاةيقرشلالابجلايفةيدروكلارئاشعلاوتايعاطقإلاعم
نكميهنأو،ةلقتسمنوكتةقيرطلاهذهبناتسدروكنأاودقتعاو."ناتسدروك"
نأتنلعأيتلاةيوفصلاةلودلادضمهتيبلاغبةنسلادروكلامادختسا
،اهميسقتو،رئاشعلانيبعاقيإلالكشو.يمسرلاةلودلابهذمةيعيشلا
.دروكلاوحنةينامثعلاةسايسللًاساسأيسايسلااهدحوتةقاعإو

ةكَِرتنمءزجدروكلاديحوتمدعىلإفدهتيتلادستقّرفةسايس
.نيينامثعلانمةيكرتلاةيروهمجلاىلإتلآ

ذوفنلاطسبىلعةدمتعملانيينامثعلاةسايسّنإ،اذهنممغرلاىلع
ةهجاوميفةيوقةلزاعةقطنمليكشتو،ينسلابهذملاربعناتسدروكىلع
يفةحلاصملاتمت.دروكلانييعاطقإلاعمةحلاصملادْقَعىلعمهتربجأناريإ



رصقلايفلمعيناكيذلايسلتبيسيردإةطساوبرشعسداسلانرقلا
مهحنمو.ةلودللمهءالوةريشعسيئرنيرشعوةسمخنالعإبينامثعلا
مهئامسأبةعمجلابطخعفرودوقنلاكصقح)رابجلا(ميلسناطلسلا
.ةلودلانايصعمدعلباقممهتايعاطقإدودحرييغتمدعو

رشعسداسلانرقلايفةيدروكلا–ةينامثعلاةقالعلارينتةقيثولضفأ
؛"ميلس"ناطلسلاَفلَخيذلاينوناقلاناميلسينامثعلاناطلسلارمأيه
."فيرشلامكحلا"ىمسملارمألا

فقومداجيإىلعيلمعو،ةديدجلاةيطارقميدلاةكرحيفيدوجوءانثأ
"فيرشلامكحلا"نمضتيريرقتينلصو1994ماعةيدروكلاةيضقلانم
لخد،اذكهو.دروكلاءامعزعميسلتبيسيردإقافتاةبسانمبرداصلا
.يصخشلايفيشرأىلإ"فيرشلامكحلا"

رصقفيشرأيفهلصأدوجوملا–فيرشلامكحلايأ–رمألاََصن
:يليامىلعهعضاومضعبيفِباقبوط

،رابجلاميلسناطلسلادهعيفرمحلاسوؤرلانوهباجينيذلا..."
...ةرشابمةلودللمهتامدخنآلانومدقيو،ةتبثُمةكرابمتامدخاومدقو
ةرّيختامدخميدقتو،رمحلاسوؤرلاةميزهبدروكلاةداسلاةكراشملباقم
،رابتعالانيعبمهماحرتساومهبلطذخأبو،ءالولامهنالعإو،رمألااذهيف
مهيلإنسُحيو،مهضرأيفيتلاعالقلاوتايالولابفّرصتتاءاربردصت
؛اهلكاهليصاحمبعرازموىرقوندموعالقوتايالونممهيدلامكيلمتب
اذهيفعارصوأفالخيأمهنيببديالأبجيو.مهئانبأىلإلوؤتثيح
الو،ليلجلارمألااذهىعاُري.جراخلانممهنوؤشيفلخدُتيالأو،عوضوملا
ديسلاتوميامدنع.لاكشألانملكشيأبهنمءزجيأفّرحيوألّدُبي
ً،اديحوناكاذإهنباىلإلقنتو،اهدودحىلعىقبتو،ةيالولاىغلتال
ذفُني،مهفالتخالاحيفو.مهددعتلاحيفءانبألااهيضارأواهعالقمساقتيو
امكاهبنوفرصتيمهلًاكلمنكامألاهذهىقبتسو،ناتسدروكةداسهاريام
اذإةيالولاجراخنمصخشلوأبيرغلةيالولاحنمتال.دبألاىلإنوءاشي
،رمألادروكلاةداسثحبيً.ابيرقوأًاثيروكرتينأنودنمديسلاتام
."اهبمهئانبأوأةقطنملاةداسنمًابسانمهنورينمنوفلكيو

شاع.رصعلاكلذيفةيدروكلاةيتاذلاةرادإلانمعونرمألااذه
رشععساتلانرقلاطساوأىلإرشعسداسلانرقلانمنورقةثالثدروكلا
اهيلعاولصحيتلاتازايتمالاتددُحامدنعو.ةيتاذلاةرادإلانمعونب
درمتأدب،تاميظنتلادهعيفتيغلأوأ"فيرشلاينوناقلامكح"بجومب



.يدروكلانييناخردبلا
ةيموقةلودَعورشمهرهوجبةيكرتلاةيروهمجلاعورشمنوكىلإًارظنو

خيراتدهش،اذهةجيتنً.ايئاهنرشعسداسلانرقلا"ةيقافتا"تيغُلأ
.ةفلتخمتايوتسمبةيدروكتادرمتةيروهمجلا

،تاينيفلألايفيموقلالوحتلاديعصىلعًاليوطًاقيرطدروكلاعطق
يفهحرشتدرأاماذه.ً"اديدجًايدروك–ًايكرتًادقع"ضرفاماذهو
."حاتفنالل"لوألاعامتجالا

ًايبهذمسيلوًايناملعًادعبلمحينأبجيديدجلادقعلانإ،ديكأتلاب
.رشعسداسلانرقلايفناكامك

،يفارغجويرشبٍميسقتةهجاومدرتملو،رَغِصلابايكرتبغرتملاذإ
.يرذجويوينبلِّوحتلعضختنأّدبالفربكتنأتدارأاذإو

ثيحةيكرتلاةيروهمجلاةلودموهفمثدحتينأبجي،رخآريبعتب
.دروكلاعمةاواسملاساسأىلعىنُبت



.كتاحومطلسيلنكلو،طسوألاقرشلايفعيمجللناكمةمث
طالبنجلامك
حابصلىلوألاءاوضألاطقست،سمشلاقورشىلعقئاقدعضبتضم

ىلإيهجودنسأانأووتللبدتةايحلاتأدب.قشمدىلع2011ناسين6
خيشلالبجلظىلإرظنأو،يفلخلادعقملاىلعىرسيلاةرايسلاةذفان
،ةنيدملاىلإراطملانميهاجتاءانثأيبرغلابونجيقفأيفعئارلا)نومرح(
روعشوميظعءودهيبلقفلي.ينيعىلإحابصلاتمصرحسدشأو
.ةداعسلاب

نمتاونسعبرأُتيضق.ةايحلابيدهعذنميلاعفناريثتلابجلا
سجرأىرذ.سيجرألابجحوفسيفةطسوتملاةساردلاءانثأيتلوفط
درمتكيلخادلاييعويفتخسرجلثلابًامئادةاطغمةداحنانسأبةهيبشلا
املكججأتييقشعلعجامم؛ءامسلاوحنلوضانألاطسولوهسيفُخمشي
.ًالبجتيأر

ةهجلايفوكامنمهتيأرمث،ديزايبوغوضيفيرغألبجتفرع



.ناجيبرذأىلإناريطلاءانثأوجلانممث،رضغإنمدعباميفو،ةيناريإلا
.اينيمرأءامسيفةيحورملابيناريطءانثأنافيرأوناويجهاننم،كلذريغ
.ةيوازلكنمهيلإرظنلابترحُس.هحوفسىلعتلزنو

لكو،هفارطأنمفرطلكنم"ناحبس"ةيؤربةصاخةعتمبرعشأ
يفديدجمويىلعّينيعتحتفاملك.ناوةريحببناوجنمبناج
الّينيعمامأًاخماشهارأامدنعو.هنعيانيعثحبت"ناو–تيمردأ"
.هنعامهداعبإعيطتسأ

رابغو.يبوليسقوفيدوجو.هورإىلعدنتسملافارشت.يراقحلابج
...لابجلا.ةرهبملاناتسدروكلابج.قانرشيبرغ

قلعتتامدنعفصوتالةداعسّيلعرطيستتناكً.اضيأخيشلالبجو
ةكرحلايفتنكامدنعخيشلالبج؛اذهسدقملاباتكلالبجبيانيع
مايألايفو،ةيروسلانالوجلاةبضهيفتنكامدنعو،بابشلامايأةينيطسلفلا
هاجتاللييعسلّوحت.نانبلبونجةينيطسلفلادعاوقلايفاهتيضقيتلا
،مويلاليئارسإةوعدملاضرألايامدقأطتامدنعنالوجلاةبضهىلإًالامش
.سوقطلانمعونىلإكانهنمخيشلالبجلّمأتو

.هتاذطسوألاقرشلاوهيلإةبسنلابخيشلالبج
دوواددمحأةيجراخلاريزوةبحصبةريغصةرئاطنتمىلعُتعلقأ

مل،ةركبمةعاسيفانقلطناامدنع.نيرحبلاىلإايكرتنممويلبقولغوأ
دوعنسانك.يلاتلامويلايفقشمدىلإبهذنساننأفرعيانمدحأنكي
ىلعانسلجنإام،نكلوً.اررقمناكاماذه.اهسفنةليللايفايكرتىلإ
ولغوأدووادبرتقا،ةرقنأراطمجردمىلعةرئاطلاتالجعترادواندعاقم
يفانريفسباولصتا":ًالئاقهتاميلعتمهيلإردصأو،ةيجراخلايفظومنم
ً.ادعوماوذخأيلً.احابصًادغهيقتلأسفقشمديفراشبناكاذإً.اروفقشمد
."قشمديفتيبنو،ةليللاهذهنيرحبلانمدعنل

ةمصاعلاىلإئجافمرارقبانرط،قشمديفةليللاكلتتيبننألدب
لجرلاورطقريمأدهعيلوءاقلولغوأدووادررقدقف.ةحودلاةيرطقلا
.ةحودلايفدوجوملاليربجدمحأةيبيللاةضراعملايفيناثلا

لبقيزيزعوبدمحملاوجلايسنوتلاعئابلادسجفليذلابهللا
مث،ًالوأايقيرفألامشَّفلو،ةيبرعلاةروثلابهلىلإلّوحترهشأةدع
اهتعبتمث،سنوتةيروتاتكيدتطقس،ةريصقةرتفلالخ.طسوألاقرشلا
ةيريهامجلاتارهاظملابتلجتيتلاةيبرعلاةروثلا.رصمايندلامأةيروتاتكيد
،2011يناثلانوناك25نمًارابتعاةرهاقلايفريرحتلاناديميفةدشاحلا



يفنميلاىلإتلقتناو،ايبيليفتلعتشامث،طابش7يفرييغتلابتهتناو
قرطتيهاه،جيلخلايفنيرحبلاىلإْتََرسو،ةيبرعلاةريزجلاهبشرعق
.ةيروسباوبأ

ةوقايكرتتدغقارعلابرحتلتيتلاتاروطتلاوةيفلألاعلطمعم
ةيفارغجلايفةميظعةكرحترهظأو،ةيلودلاوةيميلقإلاةيسايسلاةحاسلايف
يفدحأاهغلبيملةقطنملايفةيموجنىلإناغوضرألصو.ةقباسلاةينامثعلا
علطمنيبامةرتفلاعبطيذلارصانلادبعيرصملادئاقلاذنميبرعلاملاعلا
ةيسنوتلاةروثلابناجىلإفقودقو.هعباطب1970ماعىتحتاينيسمخلا
.رصنلااتققحنيتللاةيرصملاو

رّكذيلكشبطسوألاقرشلاىلإايكرتةدوعءاّنبولغوأدووادُربتعا
مظعميضميأدبو،هتكرحتدادزا،ةيبرعلاةروثلاعمو.ةينامثعلانورقلاب
لجأنمرطقدعبةيروسىلإانناريط.طسوألاقرشلاتالوجيفهتقو
ةيمهأايكرتلتناكو.ةكرحلاهذهلًاجذومنلثمييبيللاوينيرحبلانيعوضوملا
قرشلاىلعايكرتحاتفنايفساسألارجحةيروسنوكلالخنمةصاخ
.طسوألا

يفانقلطناامدنعو.وتللةيروسباوبأتقرطدقةيبرعلاةروثلاتناك
ثادحألاىلعرهشىضمدقنكيمل،ناسين6يفقشمدىلإرحسلاتقو
عماجلاطيحميفةريغصةرهاظمتزواجتدقاهداعبأنكتمل.ةيروسلا
ىلعاعردةنيدميفًابوسحمنكيمللكشبعضولابلقنامث؛يومألا
.ةيندرألادودحلا

ةروثلاةيويحلوصواهيلإيدؤينأنكمييتلاجئاتنلابرعشأتنك
قرشلايفًاماعنيعبرأةدتمملايتبرجتلالخنمقشمدىلإةيبرعلا
.طسوألا

هترايزيفناغوضرأةقفربتنك،اعردثادحأىلعنيعوبسأرورملبق
هللاةيآيعيشلاعجرملاءاقلو،دادغبةمصاعلاةرايزدعب.قارعلاىلإ
ميلقإةرادإزكرمليبرأىلإانرط،فجنلاةنيدميفيناتسيسلايلعىمظعلا
ةموكحسيئرمدقاهيفأطتيتلاىلوألاةرملايهكلتتناك.ناتسدروك
تاقالعلاىلعىرخأةيخيراتةظحلتدهشو،قارعلاناتسدروكضرأايكرت
.ةيدروكلاةيكرتلا

ناتسدروكلبقتسملثمييذلايلودلاليبرأراطملتفالحاتتفاميقأ
دوعسموناغوضرأبيطنيبتاثحابملاتأدبمث،ةيكرتةكرشهتأشنأدقو
بهذ.ةيكرتةكرشًاضيأهتأشنأيذلايموكحلاةفايضلاتيبيفينازرب



باهذلادنعو.ةيمسرلاتاثحابملاءاهتنادعبءاشعلاىلإنايمسرلانادفولا
ءاشعلاةلواطىلإينسلجأو،يعارذنمينازربناوريشونينبحس،ءاشعلاىلإ
ً.اضيأ

ةسائرراشتسمروبنطىلعةيبعشتاينغأديدرتبانأدب،ءاشعلادعب
اهنمو؛ينازربدوعسموناغوضرأبيطاهيفكراشنلاقميهاربإةموكحلا
ايكرتدئاقّطغ.ناتسدروكلابجمايأنمينازرباهركذتينيميلالوحةينغأ
بصانميفنولوؤسممهنأكويفطاعٍّوجيفقارعلاناتسدروكولوؤسمو
يتلاةرذبلارامثىرأيننأبيروعشنمًاقالطناو.ةدحاوةلودلةفلتخم
ناغوضرأبيطتكراش،ةنسنيرشعلبقاهتعارزبلازوأتوغروتتكراش
ءادأبةناويدلادنسمىلعنييخرتسمونيرواجتمنيسلاجلاينازربدوعسمو
.لكشيأبليبرأةرداغمعيطتسننكنمل.تاينغألا

ناغوضرأبيطعمةرئاطلايفثيدحلالدابتنانك،ليللافصتنميف
هتاعابطنانعةموكحلاسيئرثيدحءانثأو.ايكرتىلإةدوعلاقيرطيف
ًاليلقملكتنل":ثيدحلابُتلخدت،ليبرأوقارعلاةرايزليخيراتلاىنعملالوح
نوكتسفقئارحلاتلعتشاو،ةيروسيفثادحألافقوتملاذإ.ةيروسنع
ةصنمةيروسودبت.مكيلإةبسنلابةصاخو؛ايكرتىلإةبسنلابةلكشمكلت
ةهجنمو.دسألاراشببةصاخمكتقالع.طسوألاقرشلاىلإايكرتلقالطنا
مكعضوبايكرتدودحمتزواجتدقو.يبرعلاعراشلابحبمتيظح،ىرخأ
توصالنمتوصو،هلدنسالنمدنس:مكريبعتبسحبهنومستيذلا
،مكيلإنوتفتليعيمجلاو.عراشلاىلإةقيقحيبرعلاعراشلاجرخ،نآلاو.هل
."...مكيفمهتوصنعنوثحبيو

لاقو.هتارظنتدّمجتو،بطقتهنأكوناغوضرأبيطهجوادب
ملكتنلمكبويجيفمكمالقأاوعضو،مكقاروأاوعفرا":همامأنيذلانييفحصلل
تسيلدسألاراشببيتقالع":ًالئاقعباتمث."انهىقبيسهلوقأسام.ةحارب
تلقيننكلوً.ادجناتبّرقمناتقيدصاناتجوزً.اضيأةيلئاعلب،طقفةيصخش
ريغ.ينبحتكنأفرعأو.كّبحأانأ،راشبايرظنا:ماوعأةثالثلبقراشبل
نمفتاحالصإلابمقتملاذإكنكلوً.اضيأكبحيكبعشنأكردمانأ،اذه
.كبحييذلابعشلاكلذدجتالوًاحابصظقيتستل،ءاسممانتنأنكمملا
ثالثىدمىلعاذههللوقأتنك،ةرملكيف.ْكرحت.بعشلادقفتس
ةموكحسيئريننكلوً،ادجةديجراشببةيصخشلايتقالع،معن.تاونس
فرصتأسف،دسألاراشبليتقادصعمايكرتحلاصمتضقانتاذإو.ايكرت
ً،اضيأبلحينعتةيروس.يروسلابعشلابناجىلإفقأسو،ىلوألابسحب



املوقللةرورضالوً،اضيأيلشماقلايهةيروسو،ياطهينعتبلحو
."يلشماقلا

."؟نونعتاذام"ً:امتمتمتلخدت،اذل.هعقوتأملًاباوجكلذناك
ربع1991ماعثدحامكةرجهةجومبحامسلاعيطتسنالاننإيأ"

ال.ةيروسربعرركتتةرجهةجومبحامسلاعيطتسنال،قارعلالامش
."...انيضارألخادانعافدطوطخسيسأتعيطتسن

هحوضوينهذيفتنوديننكلو،انههمالكناغوضرأبيطعطق
.ةيروسيفثدحيساملهسدحوهتاعابطنالوح

ةقفربقشمدىلإيقيرطيفتنك،ثيدحلااذهنمعوبسأدعب
يبرعلاملاعلايفرييغتلاةيويحمعدتذئنيحايكرتتناك.ولغوأدوواددمحأ
يروسلاماظنلاعانقإلةسئايةلواحميفىلوألاةوطخلاوطختو،ةهجنم
.ىرخأةهجنمحالصإلاب

رتمتنسلكيفناريإعمسفانتلابرعشتايكرتتناك،اذهبناجىلإ
يفنورقدعبرركتيينامثعلا–يوفصلاعارصلاو،طسوألاقرشلانم
.ناريإلةيروسكرتتالثيحفرصتللةرطضميهو،ةديدجفورظ

نيرشترصقىلإانبهذ،قشمدنوتاريشقدنفيفةريصقةحارتسادعب
ىلإيعمنملترشأ،رصقلاىلإانقيرطيف.ولغوأدووادراشبرظتنيثيح
.اهراوجبانررمامدنعةليوطتاونسنالجوأهللادبعاهيفماقأيتلاةقشلا
.يروسلايسائرلارصقلانعةقيقدةرشعسمخوأرشعدعبىلعشاع
.راشبمعدسألاليمجلةيوقلاهتقادصنمصاخلكشبدافتسادقو

انرظتناو.تاعاسثالثةدمدارفناىلعدسألاراشبولغوأدووادىقتلا
رمعيلاحلاريفسلاو،كيفشتدلاخقشمدبقباسلاايكرتريفس–نحن
نويروسلاةيكرتلاةرافسلاوفظومو)ماعلبققشمديفهفيضتنك(نوهنوأ
.دسألاوولغوأدوواداهيفيقتلييتلاةفرغللةرواجملاةفرشلاىلع–انأو
لوحثدحتنو،انللباقملاةزملاّيحوتوريبقشمدقيرطىلإرظنناّنك
.ةيروسهيلإريستيذلاهاجتالا

هتلأسامدنعو.دسألاراشبىلعولغوأدوواددمحأينفّرع،ءاقللادعب
ىلإيفحصلوخدهلقعلبقتيمل.ةبيرغةرظنبينقمر،ةيبرعلابهلاوحأنع
نمسيلبناجألانويفحصلاعِنُمدقل.ةيروهمجلاسيئربتكمةفرغراوج
.ةيروسلوخدنملب،طقفيسائرلارصقلالوخد

راشبةراشتسموملعملاديلوانبحطصا،رصقلابابدنعانعدونأدعب
يترايزيفامهيلإتفرعتدقتنكو،جنرانلامعطمىلإنابعشةنيثبةصاخلا



ىلإدوعتيتلاةميدقلاقشمديفجنرانلامعطمعقي.قشمدىلإةريخألا
ىلعاهعطقييذلاميقتسملاعراشلاىلعيقرشباببرق،نامورلادهع
.يبرغلا–يقرشلاروحملا

ميقتسملاعراشلايتأيو.ملاعلايفةلوهأمةمصاعمدقأقشمدّنإلاقي
سأرىلعةنيعمةينمزةرتفلالخهيفطشنوصلوبسيدقلاهنكسيذلا
.ةيرحسلاةميدقلاقشمدةنكمأ

يفةليوطةرماغملًاليمجًاجيوتتاهرابتعابةدئاملاكلتيتركاذتلخد
ًاقثاوتنك.قشمدنماهتأدبيصخشلاخيراتلاديعصىلعطسوألاقرشلا
معطميفاذهبلفتحنانكدقو،تأدبدققشمدماظنةياهنةيادبنأ
.اذهانوفيضتسمكردينأنودنم؛ةقيرطلمجأبجنرانلا

يفتبرهامدنع.اهتفرعذنمةضقانتمرعاشمبّسحأقشمدينلعجت
ربعًارسةيروسىلإتربعو،يركسعلاماظنلاةقحالمنم1971ماعةياهن
،ةينيطسلفلاةكرحلاىلإتممضنااهيفو.يفدهقشمدتناكنارحلهس
ىلعو.يلإةبسنلابةيرحلاىلإةقحالملانمروبعةقطنمةيروستناكو
ينمألاماظنلاىنعمتفرعدقف،قشمديفةريصقةرتفيئاقبنممغرلا
رييغتبيفختلانمًاعونتشع.مئادلكشبدرفلانيهيو،قاُطياليذلا
عاونألكوةيبرعلاةيموقلاةمظنأللهركلاروعشبتنقُحيننأدقتعأ.مسالا
ىلعمادصوثعبلاماظنهركقشمديفتملعت.قشمديفتايلومشلا
.رشابملكشبكانهيشيعمدعنممغرلا

."ررحتلا"بيرغلكشبيلإةبسنلابقشمدينعت،هسفنتقولايفو
ديبيطوقسو،1982ماعاهلليئارسإلالتحادعبتوريبيترداغمءانثأ
قلطأو،هيأرمهدئاقَّريغّيلعرانلاقالطإاودارأةظحلو،ةيحيسملابئاتكلا

كلتدعبيلةطحملوأو،"يتيرح"يلإةبسنلابقشمدتناك،يحارس
.ةثداحلا

.ةيدروكلاةيضقلابهيفتصغناكملوأًاضيأقشمد
.ةحجرأتملاةقالعلاهذهلالخنمقشمدنيبوينيببيرغطبارأشن

ةعتمبرعشأتنك،قشمديف"ينمألاماظنلا"رارمتسانممغرلاىلعو
.اهيفيدوجونمةيرسوةصاخ

ديلونععيطتسأامردقبًاديعبءاشعلاةدئامىلإيسولجءانثأ
ةرايزلايفجنرانلامعطميفيقرشبابلميدقلايخيراتلاوجلايفملعملا
ماظنلا"نمصلختتساهنأيلخاديفكردأُتنك،قشمدىلإيلةريخألا
تنكوً،اريثكلوطتومدلانمريثكلااهيفكفسيتاروطتدعبنكلو"ينمألا



.ةيلخادةحاربرعشأ
هنيبرادامولغوأدوواددمحأانلىور،ايكرتىلإةدوعلاقيرطيف

هلىور.ليصفتلابتاعاسثالثنمرثكأىدمىلعدسألاراشبنيبو
لكايكرتميدقتضرعو،يددعتلاماظنلاىلإلاقتنالابايكرتةرماغمًالوطم
ىلوأةوطخكهيلعحرتقاو،اذهكقيرطيفلوخدلالجأنممعدلاعاونأ
ناوخإلانمءارزوةثالثلاخدإحرتقملااذهنمضتي.ةموكحلاليثمتعيسوت
هتطلسءاهتناةيضقدنعراشبفقوت.دسألاراشبمهيلعقفاوينيملسملا
قيبطتلاحيفةيولعلا–ةيريصنلاةيبهذملاةيلقألانمهماظنةدعاقعم
ىلإةطلسلالاقتناىشخيوهو،تاباختنالاىلعدمتعييطارقميدماظن
اذهقايرتةيطارقميدلانأولغوأدووادهيلعّدرو.ةينسلاةيبهذملاةيبلاغلا
.تايلقألاقوقحنمضتيتلايهو،رمألا

هعممتثدحتمتنأ،ريزولايديس":هلتلقو،ولغوأدووادلتعمتسا
امسكعبهعنقيو،رهامهقيقشلخديسمكجورخدعبو،تاعاسثالثةدم
.كارتألاىلعدرتال:هلنولوقيو،نويناريإلايتأيس،ءانثألاهذهيف.هومتلق
املعفا،كماظنلةبسنلابةيدوجوةطقنيفتنأ.كترخآنوبلجيسءالؤه
لككلمدقنسنحنو.ربكتنألبقةضراعملاقحسا.ناريإيفنحنهانلعف
اذهةعيبط.همعدنمةدافتسالامكنكميو.مكراوجبهللابزحكانه.معدلا
."هلكماظنلاىواهتييغربىخارتاذإ.حالصإلالبقتالةمظنألانمعونلا

يفًالئافتمنكيملريخألاهليلحتيفولغوأدووادنإ،ةقيقحلايف
ًايجيردتةيروسلوحتتس.حالصإلابايكرتحئاصنلدسألاراشبعامتساعوضوم
.ناريإوايكرتنيبنلعمريغعارصةحاسىلإ

ةحنجأدحأيفليوطراطفإدعب،رايأطساوأيف،اذهنمرهشدعب
يكلتضهن،ينازربناوريشونعمنيدلاحالصيفيسائرلاناتسدروكرصق
.مداقلالجمام":ناوريشونلاق.لوبنطساىلإدوعأوليبرأراطمىلإبهذأ
دوعسمبًالجعتسمءاقلبلطدقينابلاطناك."رداغتنألبقهيلعمِّلس
.نيدلاحالصىلإدادغبنمءاجو،ينازربناوريشونو

بزحلاةفايضرصقىلإانبهذو،ينازربناوريشونةرايسُتبكر
نألبقو.ةيخيراتلاتاظحللانمريثكلادهشيذلايناتسدروكلايطارقميدلا
دوعسموينابلاطلالجانمامأةفقاولاةرايسلانملزن،بابلانملخدن
ً.اعمينازرب

.عقوتملاريغءاقللابهتداعسهحمالمترهظأو،ينازربدوعسمينايح
مث،عامتجالاىلإلخدينألبقياشلابرشننأينابلاطلالجينمبلطو



.ليبرأىلإدوعأ
ياشلاءاستحامسارمتلاط.انلفولأملاوهبلاكلذىلإًاعيمجانلخد

ينازربدوعسممّدق.ةيروسعوضومنايدروكلانادئاقلاحتفدقفً؛اريثك
بارتقاةلحرميفنييروسلادروكلاوبرعلامادطصاةيناكمإلوحًاليلحت
ناويدسيئرنممويلبقًابيرقتهسفنليلحتلاتعمس.ماظنلاطوقس
.نيسحداؤفروتكدلاةسائرلا

نمنلعملاريغيمسرلاناتسدروكميلقإةرادإفقومتفرع،اذكهو
.ةيروسلاتاروطتلا

ماظنلا":لاقدقف؛رشابملكشبثيدحلايفينابلاطلالجكراش
نمىشختتايلقأفلاحتهبناوجنمبناجبهنكلو،ةيلقأماظنيروسلا
.هئاقبلجأنمهلعفبماظنلاددرتيامةمثسيل.ةينسةيمالسإةطلس
زوردلاونييحيسملاهبناجىلإدشينأنكميو.ةطرفملاةوقلامدختسيس
لهاجتنكميال.دروكلادّيحينأنكميو.نييولعلاىلإةفاضإ؛نييليعامسإلاو
نمرثكأدومصلاعيطتسيهنأرهظيس.عونلااذهنميبعشمعد
."...ةيلهأبرحوحنًايجيردتةيروسهجتتسو.تاعقوتلا

برحلنيتبسانمريغاهتيفارغوبطوةيروسةينب":لاؤسحرطبتلخدت
."؟اذهثدحيسفيكف.ةيلهأ

ةخخفملاتارايسلاوتاريجفتلاونئامكلاب":ينابلاطلالجباجأ
نكميفنعلاديعصتوباهرإلابيأ؛ةينمألاتاوقلااهذفنتيتلاتالايتغالاو
لاؤسلاةهجلّوحمث."ةيلهأًابرحهيمسأاماذهوً،اريثكةيضقلالوطتنأ
."؟كيأرام؟لعفتاذام؟ناريإةسايسام":ًالئاقيوحن

لاؤسنعةباجإلايلقحتله،لالجمام":ًالئاقهتبجأو،تكحض
.ينابلاطهجونعريكفتلاوةيدجلاريبعتبغيمل."كدوجوبناريإبقلعتي

لبقتسموةيبرعلاةروثلاجئاتنددحتسةيروسلاتاروطتلانأحضاولا
نآلاةيبرعلاةروثلانعريبعتلانكميو.ةملكلاىنعملكبطسوألاقرشلا
.ةيروسلاةروثلاناونعتحتيعرفناونعب

اهنأدبالف،ةيروسلاةروثلانعمويتاذخيراتلابتكتثدحتاذإ
22يف،ةنسلاىلاوحدعب.ةروثلاهذهقالطناخيراتراذآ15خيراتربتعتس
يفطالبنجديلوًايملاعريهشلايزردلاميعزلاءاسمتيقتلا2012راذآ
ريغتتمل.ةقطنملاوةيروسلبقتسملوحهفواخمنعثدحتدقو،لوبنطسا
هلاقامبينركذ.ةثراكلاىلإهعماهلكةقطنملاّرجيسماظنلانأنمهفواخم
يلهلسرأامو،2011لوألانوناكيفتوريبيفهتيبيفانلءاقلءانثأ



.2012يناثلانوناكيفينورتكلإلاديربلاب
ناك.يروسلاماظنلافادهأدحأتارتفلاىدحإيفطالبنجديلوناك

رسايءافلحدحأو،يمدقتلايكارتشالابزحلاسيئرطالبنجلامكهدلاو
ماعهليروسلاماظنلالتقربتعيو،يمالسإلايراسيلافلاحتلايفتافرع

.ً"احوضفمًارس"ةيلهألابرحلاءانثأ1977
ةفيفخلاةحزامملاليبقنمهبطاخأو،نانبليفبطاخيامكوأ–ديلو

طالبنجديلوعباتأانأ.طقفرهشأةدعبهربكأانأ.ينارقأنم–كيبديلو
قرشلانوؤشبنيمتهملالكلثميلثم؛برقنعوةليوطتاونسذنم
قوفهديبًاكسممهعمريسأانأوطقيلابنمهتروصجرختمل.طسوألا
.عومدلافرذيوهوتافرعرسايعدوننحنوتوريبءانيميفةرخص

ضرأىلعًاماعنيثالثوةسمخهيمدقىلعهفوقووًايسايسًارودهُبعل
هدلاوناكمذخأنأدعبليئارسإوةيروسيكفنيبوةجوامتملانانبل
ةئجافملاهتافاطعناو،ةهجنمهدلاوىطخىلعهريسلعلً.ابيرقتةبوجعأ
يهىرخأةهجنمهدلاوجهننعجرخينأنودنمةبعصلاوةشهدملاو
.ةايحلايفهئاقبو،هدوجوبرارمتسالاىلعةظفاحملانمهتنكميتلاةلداعملا

وأتوريبةنيدميفهرصقتلخدو.تاينيفلألاعلطميفهيلعتفرعت
ةدلاونألو.تارمةدعتوريببونجفوشلايفةعرزمطسوةلئاعلارصق
دحأوريهشلايبرعلايزردلاميعزلانالسرأبيكشريمألاةديفحديلو
بحيو،ايكرتعمةيفطاعتاقالعبطبتريوهف،يقرتلاوداحتالاتالاجر
.لوبنطساىلإةرركتملاهتارايزنمةرايزلكيفيقتلننحنو.لوبنطسا

ىلإةيصخشلاهتايحنامضلةرركتملاهتافلاحتطالبنجديلورييغتربتعي
هتيؤرويوقلاهسدحمهاسيو.طسوألاقرشلاتاريغتمىلعًارشؤمامٍّدح
.ةليحتسملاطسوألاقرشلاةيفارغجيفًابصتنمهئاقببىربكةمهاسمةداحلا
قرشلارشؤميلإةبسنلابتنأ،كيبديلو":لوقلابهحزامأببسلااذهل
نأركنأال،ةقيقحلايفو."كفقومنمتاروطتلاةهجرعشتسأانأف.طسوألا
.باوصلانمءيشهيفمالكلااذه

،ههجويفاهباوبأتقلغأو،هببوغرمريغًاصخشقشمدهتنلعأامدنع
باوبأحتفلجأنمةيكرتلاةموكحلانمبرقتلاديريهنأبينحراصو
.ةقطنملايفاهلقثةدحتملاتايالولاضيفختءدبباذهُترسف،ةيناثقشمد
اماذهو؛مكاحلا"راذآ14"فلاحتطالبنجديلوكرتةرتفدعب،لعفلابو
ليكشتلقيرطلاحتفىلإنانبلةربإتراشأو،يريرحلادعسةموكحطقسأ
قشمدىلإبهذ.هلقشمدباوبأتحُتفدقو.ةيروسلةيلاومةموكح



،دسألاراشبىلعًافيضيسائرلارصقلايفلزنو،2010ماعةرملوأذئدعب
.قشمدىلإباهذلادارأاملكاهيفلزنياليفهلتصصخو

ءدبو2011راذآ15خيراتبةيروسيفثادحألاراجفنانمةرتفدعب
زوردلاهتوعدوً،ايجيردتيروسلاماظنلادضهتوصعفربطالبنجديلو
"يروسلاماظنلاةياهنةيادب"هنأىلعرمألاترسفةضراعملاىلإمامضنالل
.هذهيتءارقنعهلتربعو

يأاهيلعؤرجياليروسلاماظنلادضةداحتاحيرصتمّدقيناك
هنأبرعشيوفرعيطالبنجديلونوكيالأنكمملاريغنمو.ينانبلدئاق
.تاحيرصتلاهذهبرطخللهتايحضرعي

امكهحورقهزينأنكميدسألاراشبنأًاديجطالبنجديلوفرعي
باتكرطسأيفرمألااذهةءارقنكمي.هدلاوحوربدسألاظفاحهدلاولعف
تفاللاهباتكيف"ChristianScienceMonitor"لسارمدروفدنالبسالوكين
:يريرحلالايتغالوح

ً،ابناجيمرملايباهشلاتمكحقباسلايروسلاناكرألاسيئرناك..."
تايالولاىلإباهذلالجأنمهدلبرداغدقةطلسلابهتقالعةعوطقملاو
يف(هنأطالبنجديلوركذتي.اهيفةماقإللططخييتلاةيكيرمألاةدحتملا
ىلإهبتنا:هللاقتوريبراطمىلإهباهذءانثأ)يباهشلابهلءاقلرخآ
...تارمثالثاهلاق.كسفنىلإهبتنا،كسفنىلإهبتنا،كسفن

ةهجاوملايفلخدهنأودبي،ةيسايسلاهتافاطعنابهترهشنممغرلاىلع
كلتتهتناً.اماعنيثالثلبقلامكهدلاواهلخديتلااهسفنةريطخلا
...طالبنجلامكتوموصاصرلانملباوبةريطخلاةهجاوملا

ريباعتطالبنجىدبأ؟ةرتوتملاةرتفلاكلتيفهدلاوردقبرّكفله
.ضرألاىلإرظنيوهوةفرغلاعرذيأدبو،فقودقف.ةرملوأللاعفنالا

ةيلهألابرحلاكلتطسوانك.ةفلتخمفورظلا":لاق،ةياهنلايف
نكلو،نايسنلابعصلانم.حماسأنأتررقةلحرملاكلتيف.ةعيظفلا
."ةنكممةحماسملا

ةينيعبرأدعبدسألاظفاحلهءالوًانلعمقشمدىلإطالبنجبهذ
ةضماغةرابعبَباشلاةيروسلاةيروهمجلاسيئراّيح.1977ماعهدلاو
هنأخيراتلاكلذذنمطالبنجتبثيس!كدلاوهبشتمك:رتوتللةريثمو
ةيروسلاةدايقلالوحةيصخشلاهاؤرىفخأدقو...صلخملاةيروسقيدص
,NicholasBlanford,KillingMr.Lebanon,I.B.Tauris(."هسفنل

London-NewYork,2006,p.112,113(



ةحاسلادسألاظفاحةرداغمدعبقشمدبطالبنجديلوةقالعترّيغت
ةعيظفلالايتغالاةيلمعليبق.هناكمدسألاراشبذخأو،2000ماعهتومب
طالبنجديلووناك،2005طابش14يفيريرحلاقيفرحورتقهزأيتلا
ىلعهباتكيفلايتغالاةصقدروفنالببتكي.يروسلاماظنللًارشابمًافده
:يتآلاوحنلا

نكمي":هللاقوً،ابناجطالبنجيريرحلابحس2005طابشعلطميف"
ىضوفثادحإنويروسلادارأاذإ.نيعوبسألالخانأوأتنأنوكتنأ
ناكهنأحضاولانم:بتاكللطالبنجديلوفاضأو."يننولتقيوأكنولتقيسف
)123ص،قباسلاردصملا(."...امءيشبركفي

ً.اسايقمةيروسلاتاروطتلانمطالبنجديلوفقومربتعأ،ببسلااذهل
:2011لوألانوناكيفتوريبيفهتيبيفماعطلاةدئامىلإهلتلق

روسجلاتمدهو،يروسلاماظنلاهجويفةيارلاتعفركنأامب،كيبديلو"
.ةبيرقماظنلاةياهننأكتيؤرنوكتنأبجي،اهئانبلريثكلاتلذبيتلا
."؟راشببهذيسىتم؟هلًارمععضتمك

نل.لجرلانونجنج":ههجوىلعمؤاشتلاحمالموطالبنجباجأ
ىرأيننألفقوملااذهذختأمل.اهلكةقطنملاقرحوهسفنقرحبددرتي
نأبجي.ملظلالهاجتعيطتسأال.خيراتللملكتأانأ.ةبيرقماظنلاةياهن
."...ملظلاضراعأ

:ريكفتلاىلإوعدتبرقنعدسألاةلئاعفرعيهرابتعابهذههتاملك
ىلإانرظناذإو.ةياهنلاىلإهمعدتسو،ماظنلااذهفلخناريإفقت"

ةيولعةلودسيسأتباسحبسحيهنأجتنتسن،ةيركسعلاراشبتايلمع
يفكانهىلإباحسنالاوقشمدوبلحنيبىطسولاةقطنملاولحاسلانم
.سوطرطيفايسورلةيرحبةدعاقةمث.ةيروسمكحهتعاطتسامدعلاح
ةيبلاغلاتاذةقطنملاونانبلنمةيلامشلاةيقرشلاةقطنملامضعاطتسااذإو
دتمتةلصتمةقطنمأشنتسفةيولعلاةقطنملاىلإعاقبلايداويفةيعيشلا
،ةيولعلاةقطنملاربعاهذوفنناريإضرفتساذكهو.نانبلبونجىلإ
يفليئارسإدودحىتحددمتتلنانبليفةيعيشلاةقطنملاىلإلخدتسو
."هباسحوهاذه.نانبلبونج

لودلاططخىلإثيدحلالقنةطراخلانعطالبنجديلوثيدحدعب
ةيملاعلابرحلادعبةيبهذمتاليودىلإةقطنملاميسقتىلإةيمارلاةيبرغلا
ةطخذفنتنألمتحملانم.ايكرتىلعرفيسةيقافتاضرفبرّكذو.ىلوألا
.ةديدجفورظيفةهباشم



ةيحاتفمةطقنصمحنأةليوطةينورتكلإةلاسربينربخأ،ةرتفدعب
ةيروسلاةنيدملاتبستكا.توريبيفيلاهحرشيتلاةطخلاقيبطتلجأنم
بقلهلتضرعتيذلاراصحلاوريمدتلاوماظنللةسرشلااهتمواقمبةثلاثلا
ةيتايحةيمهألمحتصمحنأطالبنجديلوىري."ةيروسدارغنلاتس"
ولغوأدوواددمحألاذههروصتحرشدقو.ةيروس–ناريإةطخلةبسنلاب
.اهساسأىلعثيدحلاو،ةيسايسويجلاتاروصتلابسحبريكفتلابحييذلا

ةئامثالثةمثناكو.لوبنطسايفطالبنجديلوناك،2012راذآ22يف
ينطولاسلجملاةلظمتحتدحوتلاىلعلمعتةيروسةضراعمةيصخش
.لوبنطسايفرطقوايكرتنممعدب

بزحلايلوؤسمنمةعومجمعمةيسمألاكلتيفطالبنجديلوناك
،ثيدحلاءانثأو.روفسوبلائطاشىلعثيدحلانولدابتييكارتشالايمدقتلا
بعشلاتكرتةدحتملاتايالولااهسأرىلعوىربكلاةيبرغلالودلانإلاق
وأ،هحيلستباهتمهمنعتلختوً،اديحوةيروتاتكيدلارزاجمهجاوييروسلا
ًاللعمخيراتلابدهشتساو.ايسورىلإثيدحلالُقن.لقألاىلعمزاللابمقتمل
ةياهنيفو.تاليلحتلانمةعومجمًامدقم؛ةيروسميسقتبايسورةبغرببس
.ىلوألاةيملاعلابرحلادعبرفيسبىرخأةرمرّكذثيدحلا

عونبةقطنملاميسقتلةركفكانهنأدقتعتله،كيبديلو":هتلأس
."؟ةديدجوكيبسكياسنم

."!نكمماذه":لاقمث،درش
؟ىوقةيأو؟نم-
زكارمكانهنوكتنأنكمينكلو.اهديدحتعيطتسأال.فرعأال-

...برغلايفهذهكةوق
1920ماعاهديبتطقسامدنعةيروسميسقتباسنرفةبرجتلعل

.طالبنجديلونهذيفتلجت
.تايلقألاوحناهتسايسفعضرهظو،اهتوقجوأيفاسنرفنكتمل"

ماسقأةعبرأىلإىربكلاةيروستمُسق.دستقّرفةسايسهذهتناك
يفتيمس(ةيولعلاةلودلا،ةيروسلاةيروهمجلا،ةينانبللاةيروهمجلا:ةيسايس
ةيراصنألابجةلسلستناك.زوردلالبجةموكحو)ةيقذاللاةموكحدعبام
ةقطنم–ةيقذاللايهةسيئرلاهتنيدم–لحاسلاىلإدتمملالهسلاو
Syriaand"هباتكيفيناروحتربلأخرؤملابتكي.نييولعللةيعيبط

Lebanon:APoliticalEssay"370،000ةلودلاهذهناكسددعنإ
مهنمةئاملابنورشعو،نييولعددعلاهذهنمةئاملابنوتسناكوً.ابيرقت



عتمتسا.بهاذملافلتخمبنييحيسمونييليعامسإنيبنوعزوتينوقابلاو،ةنس
زربي.مهنعقشمدييموقداعبإاودارأو،ةيتاذلاةرادإلاهذهبنويولعلا
يعولااسنرفتزربأ:يتآلاوحنلاىلعبئاصلكشبرمألااذهينراوح
ًايرادإهسفنميظنتةصرفهتحنملب،يههدجوتملاذه.تايلقأللكرتشملا
TheSyrianRebellion"،"HooverInstitution"،يمجعداؤف(.طقف

Press"،2012،19،20ص،اينروفيلاك،دروفناتس(
ًاعنطصمناكاذهل،قارعلاليكشتعمًانمازتمءاجةيروسليكشتنأل

دعبامتانزاوتةجيتنلاوزلارطخشاعامهنملكو،هنعلقيالامب
.ميسقتلالامتحااهلخاديفةيروسيوأتو،نيتيملاعلانيبرحلا

مامأسكياكودهريتركسعضو،1920ماعقشمدوروغلتحاامدنع"
دجوتمليتلاةيروسلاةمألاءانبللخدتلاامإهيلعحرتقا.تارايخلارنجلا
امىلعةظفاحملاوأ،اهمسقتتلازاميتلاةقيمعلاتاعدصتلاقالغإب؛دعب
.تاعدصتلاقيمعتو،انميكحتانلهمدقياملكوميسقتلااذهانلهمدقي
هديأو.يناثلارايخلاوهيمامتهابذجيامنإلوقلانمدبال:لاقو
نيذلانييحيسملامعدبىظحيلنانبلوروغلصف،1920بآيف.وروغ
نيبهذملابفرتعاو،بلحوقشمدىلإةيروسمّسقو،ةمهمةبسننولكشي
.تايالوعبرأىلإاهمسقو،يزردلاويولعلا

ةيروسلاةلودلاضرفنأكردنسف،رابتعالانيعبةطخلاهذهانذخأاذإ
مل.1920ماعاسنرفاهتثرويتلاماشلادالبلةيعيبطلاةينبلابيرختلناك
سكاعياماسنرفتضرفدقل.اهناكسةبغرقفوةيروسلاةلودلاسسأتت
نأىتحو؛اهلكةيروسلاةيفارغجلامضتةيبرعةلودسيسأتبسانلاةبغر
،ىرخأةيحاننم.نكمأاذإةيبرعلاةريزجلاهبشوقارعلانمًاءزجنوكت
يفمهرامعتساخيسرتلًاساسأةيروسلاةلودلاسيسأتاوربتعيملنييسنرفلانإ
عممهللصاوتلوأذنماذهكًافدهاوعضوولو.نانبلءانثتسابةقطنملا
دعبهنعنولختيمهلعجيسناكةيروسيفدئاسلاعقاولانإف،ماشلادالب
ىلعاهترطيسدعبةقطنملاميسقتبتأدباسنرفّنإ،ةقيقحلايف.ةريصقةرتف
.ةرشابمماشلادالب

ةينبلاقفو(قشمدوبلحيتلودىلإةيروسلةيلخادلاةقطنملاتمُِّسق
نأاذهنممهألا.1924ماعىتحادحوتتملو،)ةينامثعلاةيرادإلا
زوردلاةلودتلكش:ةيبهذملاوةينيدلاىنبلالجأنمًالوداوسسأنييسنرفلا
اهتمصاعولحاسلالوطىلعةيولعلاةلودلاو،ءاديوسلااهتمصاعومهلبجيف
ةيبلاغتناك(نوردنكسإوةريزجلانملكيفيتاذمكحةقطنمو،ةيقذاللا



سيسأتعماذهربتعاو.)كانهاونكسأنيذلاكارتألاودروكلانمامهناكس
يفاهذوفننامضوهاسنرففدهناك.ةيروسميسقتلةلواحمنانبلةلود
نويسنرفلاسسأامدنع.اهديبتطقسيتلاةقطنملاهذهىلعلبقتسملا
سفانتلانمضو.ةلودلاتاسسؤمليكشتاوديق1920ماعةيروسلاةلودلا
كلذيفامب؛يروسلاعمتجملايفعارصلاوماسقنالااووقيقطانملاويبهذملا
ةرادإثرإلّكش.هتيوقتباورمتساو،ةنيدملاوفيرلانيبةوهلاقيمعت
,JamesBarr(."لالقتسالادعبيروسلاماظنلامامأًاقئاعةيسنرفلابادتنالا
ALineintheSand-Britain,FranceandtheShapedTheMiddle

East,Simon&Schuster,London,2011,p.129,130(
دودحيفةريغصلودىلإطسوألاقرشلاميسقتعورشمقبيمل

بسحبةيكرتلايضارألاىتحو–ةيدروكلاوةيبرعلايضارأللةينامثعلاةلودلا
ماعيفف.1920ماعذيفنتلاعضومعضوًايبرغًاعورشم–رفيسةيقافتا

.تاليودىلإةقطنملاميسقتليليئارسإ"يميلقإويرانيس"ىلعلمع،1980
ةيجيتارتسا"ناونعبةلاقمنونيإديدوأىعدييليئارسإيسامولبدرشن

كلتتثدحأنأدعباهرثأىفتخاو،"تاينينامثلايفليئارسإلجأنم
ةينويهصلاةكرحلامسابةقطانلا"تاهجوت/مينوفيك"ةلجميفةروشنملاةلاقملا
.ةريبكلعفدودر1982طابشددعيف،ةيملاعلا

ليئارسإىلإ"تاينينامثلايفليئارسإلجأنمةيجيتارتسا"لضفدوعي
ًايدوهي)2001-1933(كاهاشليئارسإناك.ةدودحملاةرهشلابحاصكاهاش
هتلوفطيفشاع.سدقلايفةيربعلاةعماجلايفءايميكلابًاروسيفوربوًاينولوب
دعباميفو،وسراوةعطاقميفةيزانلادضةيروطسألاةمواقملايفةبرجت
حبصأنأدعبربكأمارتحابيظحو.لاقتعاللنسلب–نغربركسعميف
ةسايسللةدشبًاضراعمناكدقو.ةيليئارسإلاناسنإلاقوقحةمظنمسيئر
ءبع–يدوهيلانيدلاويدوهيلاخيراتلا"ريهشلايدقنلاهباتك.ةيليئارسإلا
JewishHistory,JewishReligion-TheWeightofThree/ماعفالآةثالث

ThousandYears"ةيدوهيلاطاسوألايفءادعألانمًاريبكًاددعهبسكأ
قاصلإنمةلوهسبهذقنأكاهاشليئارسإليصخشلاخيراتلانكلو.ةيملاعلا
لجأنمةيجيتارتسا"ةنونعملاةلاقملاهتبسكأ.هبةيماسللءادعلاةفص
.ةنيعمةرهش1982ناريزحيفةروشنملا"تاينينامثلايفليئارسإ

نيحرتقمىلإدنتستنونيإديدوأةطخنأكاهاشليئارسإىري
ةيلايربمإةوقنوكتنأ)1:اهئاقبلجأنمليئارسإلدبال:نييساسأ
ىلإةقطنملايلاتلابو،اهلكةمئاقلاةيبرعلالودلامّسقتنأ)2،ةيميلقإ



نإ،ةجيتنلاب.يموقلاوأيبهذملااهئامتنابسحبةلودلكسسؤتو،تاليود
؛ليئارسإديبىمدنوكتسيموقوأيبهذمساسأىلعةينبملالودلا
.يونعملاديعصلاىلعةيعورشماهبسكتاهنأةقرافملاو

لودلاميسقتوهليئارسإشيعتنألجأنمةينويهصلالمأنإيأ
.تاليودىلإطسوألاقرشلايفةيبرعلا

لمتحملانماهتءارقو،فيشرألانمنونيإديدوأةلاقمجارخإلاحيف
يف"تاينينامثلايفليئارسإلجأنمةيجيتارتسا"نأبروعشلاريثتنأ
يسامولبدلابتك."2010ماعةيبرعلالودلادهشمب"قلعتتةقيقحلا
:يتآلايليئارسإلا

ةيروسو،ةيبرعلاريغناريإونانبليفىرنامك...يمالسإلايبرعلاملاعلا"
لمحتيتلاةيلخادلاتامزألاوتارايتلاوةيموقلاتايلقألاحبكعيطتسيًايلاح
ةلودلًايقيقحًاديدهتلكشيالاذهلو،شهدملكشبتاذلابيرختروذب
لودلاديبةدوجوملاةيركسعلاةوقلالكشت.ليوطلاىدملاىلعليئارسإ
ليحتسملانمنوكيس.طقفريصقلاىدملاىلعىنعمةيمالسإلاوةيبرعلا
ىلإاهضرعتمدعلاحيفةمئاقلااهتينببانبةطيحملالودلادوجورارمتسا
ملاعلا)تاينيرشعلايفارتلكنإواسنرف(بناجألاسسأ.يقيقحيروثرييغت
نيلهاجتم–بعللاقاروأعَمُجتامك–عنطصملكشبيمالسإلايبرعلا
ةدحاولك؛ةلودةرشععستىلإمُسق.مهتاحومطوكانهسانلاتابغر
،ببسلااذهل.ةينيدلاوةيموقلاتايلقألانمضقانتمجيزمنملكشتتاهنم
يلخادرايهناةلاحامإشيعتةيمالسإلاةيبرعلالودلانمةلودلكنإ
."...ةيلهأًابرحوأيبهذميموقيعامتجا

.ةيبرغلاةهبجلابليئارسإىلإةبسنلاببرغملاورصمنونيإديدوأفصي
،ةيطبقاهادحإةفيعضتاليودىلإرصمميسقتبهملححرشينأدعبو
ضرأوماشلادالبثيحطسوألاقرشلايأ؛ةيقرشلاةهبجلاىلإلقتني
:نيدفارلا

ةينيدلاقطانملابسحبنانبلوقارعلادعباميفوةيروسميسقت"
مسقتس.ليوطلاىدملاىلعليئارسإفادهأمهأنم...اهبةصاخلاةيموقلاو
.نانبليفلاحلاهيلعوهامك؛ةيبهذملاوةيموقلااهتينببسحبةيروس
ةلودبلحيفو،ةيولعةيعيشةلوديلحاسلاطيرشلاىلعسسؤتس،اذكهو
،ةيلامشلااهتراجيداعتىرخأةينسةلودكانهنوكتسقشمديفو،ةينس
.اننالوجىلإًالوصوندرألالامشوناروحيفمهتلودزوردلاسسؤيسو
،ةقطنملايفنمألاومالسلاةنامضليوطلاىدملاىلعليئارسإنوكتس،اذكهو



.اذهلعفلمويلاتايناكمإلاانيدلو
ذإ.ليئارسإلةماهلافادهألانمًايلخادقزمملاولورتبلابينغلاقارعلا

.ةيروسنمىوقأقارعلاف.ةيروسكيكفتنممهأانيلإةبسنلابهكيكفتّنإ
برحّلحلا.ريصقلاىدملاىلعليئارسإلديدهتربكأةيقارعلاةوقلالّكشت
اندضمظنينألبقهرايهنابًاببسنوكتسو،قارعلاتتفتةيناريإةيقارع
ىدملاىلعانلديفمةيبرعلالودلانيبعارصلك.انبراحيوةعساوةهبج
لثمًامجحرغصألودىلإةيروسوقارعلاميسقتلقيرطلارصقيسو،ريصقلا
؛ةيموقوةيبهذمتاظفاحمىلإةيروسلثمقارعلاميسقتنكمملانم.نانبل
ًايئدبم)رثكأوأ(لودثالثرهظتساذكهو.ةينامثعلاةرتفلايفتناكامك
يفةيعيشلاقطانملالصفنتسو،لصوملا،دادغب،ةرصبلا:ندمثالثلوح
ةيناريإلابرحللنكمملانمو.لامشلايفةيدروكلاوةينسلانعبونجلا
."باطقتسالااذهقمعتنأةيلاحلاةيقارعلا

ةدعاقىلعةريغصتاليودىلإةقطنملاميسقتليئارسإحرتقتامردقب
ةحراطاهدودحعيسوتىلعلمعتامردقب،اهنمألجأنمةيبهذموةيموق
ةصاخو؛طاسوألاضعبنيبرشتنت.1948ماعذنمةيليئارسإلاةيعسوتلا
ةيقبلثماهلثم؛ةيعسوتلاليئارسإفادهأنيبنمايكرتنأةركف،ةيمالسإلا
.لينلاىلإتارفلانمةيدوهيةلودسيسأتىلعلمعتاهنأللودلا

حرطىلعليلدامهنأليئارسإملعيفنيقرزألانيطيرشلاىلإراُشيو
نالثمينيطيرشلانأحَرُطي.تارفلاولينلانيبةيدوهيةلودسيسأتباهتبغر
.تارفلاولينلابنيطيرشللةقالعالو،ةروطسأهذهنكلو.لينلاوتارفلا
ءاعدلاةسراممدنععضوييذلاسأرلاءاطغنمناطيرشلاكناذدمتسا
.يدوهيلا

تاليودىلإطسوألاقرشلاميسقتىؤرىلعقفاوأمل،يتيحاننم
مليننأامك.اذهكقلقيدلنكيملو،ةيليئارسإوأةيبرغعيراشمبجومب
مثىلوألاةيملاعلابرحلادعبتمسُريتلاةعنطصملادودحلانأدقتعأ
.ةمئادليئارسإاهيلإتفيضأ

نأنكميالاذهنكلو،ريغتتنأطسوألاقرشلايفدودحللنكمي
يتلاةينانبللاةيلهألابرحلاّنإىتح.ةيموقوأةيبهذمةدعاقىلعمتي
ميسقتعطتستملًابيرقتاهلكاهلحارمتشعوً،اماعرشعةعبرأترمتسا
مسرةداعإوقارعللميسقت2003ماعقارعلابرحنعجتنيملو.نانبل
.هدودحل

أدبامدنعايكرتىلعتميخيتلاميسقتلاةدقعرايتبفرجنأملو



ةلقتسملاناتسدروك"قيقحتفدهب"ةيلاصفنا"ًابرحيناتسدروكلالامعلابزح
نليلودلاماظنلانأنمًاقثاوُتنك،ةدرابلابرحلاةلحرميف."ةدحوملا
ركفأملو.يسلطألاينمألاماظنلابوضعةلودميسقتودودحلارييغتبحمسي
دعبةيوهلاتاعارصبوشنعمًايبهذموأًايموقمسقتسةقطنملانأب
.ةدرابلابرحلا

لكيفهتيعقاوىلعظفاحيلامتحالااذهنأنممغرلاىلعو
.ثدحنإًامئادنوكيسميسقتلااذهّنأًامويدقتعأمل،يخيراتفطعنم
.خيراتلاديعصىلعةتقؤمنوكتنأدبالتايضرفلاهذهلك

ىلإيدؤتسةملوعلاتناكاذإ.ةملوعلاعمةدرابلابرحلاءاهتناقفارت
ةيموقلاةلودلاشامكناىلإءانبلاةداعإيدؤتنلف،ةيموقلاةلودلالاوز
فارتعانإ،سكعلاىلع.رغصأةيموقوةيبهذملودسيسأتةدعاقىلع
.عسوأةدحوينعيسةيموقلاوةيبهذملاتايوهلاقوقحبةيموقلاةلودلا

اهمايقودروكلاقوقحباهفارتعابرغصتنلايكرتنأترّوصت،اذهقفو
ةرظنلاهذهتناكو.ربكتسسكعلاىلعلب،فارتعالااذهبةقلعتملااهتابجاوب
.يفقاوموةيسايسلايتالوحتلكيفيليلد

،ىلوألاةيملاعلابرحلادعبامدودحءاغلإبققحتينأنكميايكرتربك
.لودثالثنيبدروكلاميسقتوةيدروكلاةيوهلاراكنإةيلمعءاهنإو

ةرادإليكشتو،قارعلايفةيلارديفلانعتعفاد،اذهنمًاقالطنا
،هسفنلكشلابو.قارعلاناتسدروكوايكرتنيبقفاوتلاوناتسدروكميلقإ
يفتمسريتلادودحلاوحمتساهنأرابتعاىلع؛ةيبرعلاةروثللُتسمحت
،اهتاعمتجمررحتوةيبرعلاتايروتاتكيدلايهُنتسو،ىلوألاةيملاعلابرحلاةياهن
.ديدجعضوىلعةيروسيفدروكلالصحيسو

اذهقيقحتلجأنمةيتايحةيضقةيدروكلاةيضقللايكرتلحُتربتعا
ةيكيجلبلادودحلالثمةيكرتلاةيروسلاةيقارعلادودحلاتليختو.هلك
.ةيغربمسكوللاةيدنلوهلا

نوكنممغرلاىلع؛ملحلااذهقيقحتهاجتابةايحلاريسيندعسأ
ً.اجرعتموًالزانوًادعاصقيرطلا

لوهسىلإرظنأتنك،2012ماعراذآ23يفةعمجلامويءاسم
دوعتيتلاةينيدلاةيريجنزةسردمةفرشنمفارطألاةيمارتمنيدفارلاضرأ
عافتراىلعداليملالبقنمةيقابلاةنيصحلاةعلقلاتحت1385ماعىلإ
ملو،ءارضخلوهسلاتناك.نيدراميفرحبلاحطسنعرتمفلأنمرثكأ
ًارحاساهلامجناكو.دعبلحيملفيصلارحنألرفصأرحبىلإلوحتت



.عيبرلاوزورينلادعبلوألامويلايفلوبنطسارحبرحسنعلقيالو
هرابتعابيلًافولأمنيدرامنماذهنيدفارلاضرأرظنمناكامهم

.هبرثأتأيننإف،قارعلاناتسدروكىلإةرركتملايتالحرلالخًايرابجإًافقوم
لوهسىلإنيدرامنمرظننامدنعةيروسعمدودحلازييمتنكميال

راونأاهّنيزتامدنع؛ليللايفالإةيروسدودحزيمُتال.ىلعألانيدفارلا
كانهلئاملاطخلاىلعلالتلاءارووً،امامتاهلباقمادومع.ةئلألتملاحيباصملا
نيعبرأوسمخوأنيعبرأدعبىلعولوهسلاوحنتمدقتاذإ.ةيسابردلا
يتلاديدحلاةكسنميناثلافرطلاىلعو.نيبيصنعقتراسيلاىلإةقيقد
.ةيروسيفةيدروكلاندملاربكأ؛يلشماقلاعقتنيبيصننمرمت

ةقطنملاانرظنقفأيفىرننيدرامنمرظننامدنع،ةقيقحلايف
ةلجدفطعني.نيدفارلاضرألوهسنمةيدروكلاةيبلاغلاتاذةيروسلا
ةدعبمىلعو.ةيروسنيأوايكرتنيأكردتنأعيطتستالكنإثيح؛كانه
ايكرتنيبلاصتاطاقن.قارعلاناتسدروكيأ؛روباخلاويبوليسكانهًاضيأ
...ةيروسوقارعلاو

يفةيروسلاةيديلقتلاةايحلازكارمبًايسفنضرألاهذهناكسطبتريمل
ً.ايرادإًاطبارهنوكزواجتيالوهف،طباركانهناكاذإو.قشمدوبلح
تلصفىلوألاةيملاعلابرحلايفنورصتنملااهمسريتلاةعنطصملادودحلاف
ً.اعنطصمًالصفةوخإلانيب

،ىلعألانيدفارلالوهسنمةيروسلاةيكرتلادودحلاىحمُت،ةأجف
.اهزواجتنكمياليتلالابجلاىرذنمةيقارعلاةيكرتلادودحلاو

جراخنمىوقاهتمسراهلةرورضالدودحةقطنمطسوألاقرشلا
.ةقطنملا

نوديرفريفسلاةيجراخلاراشتسم–انكراذآ28يف،ءاعبرألاحابص
قرشلالوحثدحتنانك.رخآرهبملامجمامأ–انأوولغوأيلرينيس
ةريزجلاهبشرظنمدهاشننحنولوبنطسايفيويسآلافرطلانمطسوألا
،ِباقبوطرصقودمحأناطلسلاعماجوايفوصايأمضتيتلاةيخيراتلا
ًائداهدتمملاقرزألاةرمرمرحبو،انقفأيفةحبسلاتابحبةهيبشلارزجلاو
.مئانهنأكوبونجلاوحن

مصاوعنمديدعلايفتارمةدعولغوأيلرينيسنوديرفبتعمتجا
كلتىدحإيفتاونسلاىدحإسأريفانيقتلااننإىتحو.طسوألاقرشلا
ةيطسوأقرشلاايكرتةسايسليكشتبهرودنعًاريثكهنمتعمتسا.مصاوعلا
.ةقطنمللهتيؤرو،تاينيفلألايفةديدجلا



بناجىلإو.قارعلاميسقتلامتحالوحذئمويثيدحلالدابتنانك
.ةيروسلبقتسملوحانتاعقوتضرعتسن،قارعلا

ماظنلارايهنادعبدودحلاىلعرييغتأرطيسله،نوديرف":ةأجفتلق
."؟كيأرام؟يروسلا

لخدتس!دودحللةرورضكانهنوكتنليروسلاماظنلارايهنادعب-
...اهتيمهأدودحلاهيفدقفتيداصتقالماكتيفةقطنملا

عضوبةيروسدروكلبقيسله؟دروكلاعضونوكيسفيك،نسح
اذاملو؟ماظنلارايهنادعبقارعلايفمهلنيرواجملامهئاقشأعضونمىندأ
عضوىلعقارعلاوةيروسدروكلوصحلاحيف،ىرخأةهجنم؟نولبقيس
نممغرلاىلعمهعضونملقأبامهلامشايكرتدروكلبقيسلهف،هباشتم
ىلعمهئاقشأىلعنومدقتيمهو،دروكلافصننمرثكأنولكشيمهنأ
؟ةيسايسلاةبرجتلاوتاسسؤملاديعص

يساسأرييغتءارجإنودنميهامكىقبتنأايكرتلنكميله
طسوألاقرشلاضرعتءانثأتادجتسملاعمقفاوتتالأو،اهدروكعضوب
؟لئاهرييغتل

رثإةلئسألاهذهحرطتاهلكايكرتتأدب،ليوطتقورورملبق
نمكيريدوادوماعونيرفعمث،2012زومت19يفينابوكدروكلاملست
ةيسابردلاعمةيدروكلاندملاربكأيلشماقلالوخدو،يروسلاثعبلاماظن
.راظتنالاةلاح

وأ"ةيتاذةرادإ"ىلعكانهدروكلالوصحرثإةيناثةرقنأتكبترا
راوجبةيناثناتسدروك"ً:اضيرعًاناونعةيكرتلافحصلاترشنو."ديدجعضو"
قلقلانماتداز"ةيبرغلاناتسدروك"وأ"ةيروسناتسدروك"اترابع."ايكرت
ةيكرتلاةلودلاترهظأ،ليوطتقورورملبقو.ماعلايأرلاىدلىذغملا
."دروكللةضهانملا"اهلعفةدر

ً؛ابيرغًاعضودجن،كانهىلإرظننامدنع":ةموكحلاسيئرلاقدقف
...ةطقنملاكلتىلإيلشماقلانمو،نيرفعىلإةدتمملاةقطنملايفةصاخ
ًارهشرشعةتسلبقهلاقامركذتهنأكو."...ةساسحًاعبطينابوكةقطنمو
.رشُنيالأطرش؛ةرقنأليبرأقيرطىلع

ةيروسلاةيدروكلاتاعومجملانيبةحلاصمقيقحتمتزومت11يف
ديحوتاهيفَرُِّرق.داومعبسنمةيقافتاتعقوو،ينازربدوعسمروضحب
"بعشلاسلجم"و،ينازربهيلعنميهييذلا"يدروكلاينطولاسلجملا"ىوق
عرفربتعييذلاو"PYD/يطارقميدلارييغتلابزح"هيلعنميهييذلا



لثمتي"ايلعةيدروكةئيه"سيسأتحرتقيو،يناتسدروكلالامعلابزحلةيروس
.ءاضعأةسمخبفرطلكاهيف

نكميال":ناغوضرأبيطلاق،تاروطتلاهذههتدجوأيذلاعلهلارثإ
ةلكيههذه.ةيدروكةلكيه)ةيروسلامشيف(ةديدجلاةلكيهلارابتعا

PYD،وPKK،اذهكرابننل.ةساسحلاانتانزاوتيفناكماهلنوكيسو
."نيوكتلا

لاجملاحتفينأنكمييدروكلانيوكتلانأولغوأدوواددمحأفاضأو
لصحاذإ"ً:اروطترثكأودبيفقومب؛طسوألاقرشلايفربكأتاماسقنال
نييريصنلاو،ًاليلقةدعبمىلعنامكرتلاوبرعلانإف،اذهكعقاورمأضرف
."ةيروسننبلتسوً،اهباشمًاعقاوًارمأنوسسؤيسزوردلاو

.ةيروسيفيدروكليكشتبحمستنلاهنأايكرتتنلعأاذهبو
مويلامسرت،قارعلالامشلوحامنمزيف"ةيكرتلاءارمحلاطوطخلا"
.ةيروسل

لامشلتمسريتلا"ءارمحلاطوطخلا".تيُسندققارعلاةبرجتنأكو
..ً.اضيأتيحمقارعلا

،ةيدروكلاةيضقلالوانتأطخةديدعتارمءانثألاكلتيفُتدّكأ
ببسلااذهلو.قارعلاهاجتايكرتةسايسبرارمتسالاةيناكمإمدعيلاتلابو
يفلخددروكلاعمايكرتلماعتنكلو،ىربكتاماهتاوتاءارتفالُتضّرعت
.نينسعضبعايضعمهيلعنوكينأبجييذلاهراسم

،ةيلعافاهلنوكتنلًاضيأةيروسدروكمامأءارمحلاايكرتطوطخ
نكميالو،دروكلاعمةيكرتةسايسةرمثةيروسدروكعمايكرتلماعتنأل
.اهبرارمتسالا

لضفألاوهدروكلللضفألا:يتآلاوحنلاىلعروتسدلانوكينأبجي
.ايكرتل

ايكرتبكاوتيكلو.طسوألاقرشلايفىوصقةعرسبريسيخيراتلا
ةيضقلالحتوأ،ةيدروكلاةيضقلالحتنأامإاهيلعبجي،خيراتلاةعرس
...ةيكرتلاةيدروكلا



."بتُكياملعفاوأ،أرقيامبتكاامإ؛ىسُنتالأتدرأاذإ"
نيلكنارفنيماجنب
انذقنتخيراتلاةباتك.يضاملاءبعنمصلختللةقيرطخيراتلاةباتك

.خيراتلانم
سوركوتيدنب
.2011علطميفطسوألاقرشلايفخيراتلاهجوريغت
ءامسأرايهناىلإتّدأ2011ماععلطمعمترهظيتلاتّايويحلاف

رايهناكدبألاىلإلزألانمنادلبلاهذهريدتاهنأكو؛اهنادلبءامسأبتنرتقا
.اهلمسااليتلاريهامجلامامأةلسلستملابعللاقاروأ

نيرشعلاويداحلانرقلايفنويداعلادارفألاوةلطبلابوعشلاتلح
رييغتدئاقةمثنكيمل.نيرشعلانرقلايفخيراتلاعانصولاطبألالحم
نأودبي.ةيروسورصميفىربكلاةيبعشلاتاكرحلاريديلطبوأيروث
ةمظنألاريغتتسو،نيرشعلانرقلايفاملكبلقيسنيرشعلاويداحلانرقلا
.ةبعللادعاوقوةيقابلا

رصمىلإتلقتناسنوتةرارشاهتلعشأيتلاىربكلارييغتلارانبيهل
نمةليوطوةديدجةحفصنأىلإُتهبتناو،2011يناثلانوناك25يف
ً.ايناثملاعلاو،ًالوأةقطنملاىلعرثؤتسو،تحُتفدقخيراتلاتاحفص

تيقلت،اذهلركبملايكاردإةجيتنةيسامحلاوةيلاعفنالايتالاقمدعب
ىلعنطنشاويفناتسدروكميلقإلثممدابوقينابلاطلالجنبانمةلاسر
ءدبنممايأةثالثدعبيأ،يناثلانوناك28يفتارتموليكلافالآدعب
لجرلاجرختنأكنكمي":دابوقيللاق.ةرهاقلايفريرحتلاةحاسماصتعا
اذهيفلجرلا("لجرلانمةيروثلاجارخإعيطتستالكنكلو،ةروثلانم
.)تنأوهلاثملا

لبقةيروسىلإرصمنمةيبرعلاةروثلالاقتنالةسامحلابترعش،معن
ةقطنملابيطابترالّنإ،ديكأتلاب.هتعقوتاممعرسأتقوبو،ليوطنمزرورم
هذههتشاعيذلاملظلاىلعيريمضدرمتو،اهنميبرقو،اهبوعشليبحو
اهجارخإعطتسأمليتلايتيروثينابلاطدابوقفصوىلإةفاضإ،بوعشلا
.روعشلااذهبًاروديلخادنم

ةروثلانأبرعشأتنكدقف.اذهلكنمدعبأوهامكانهنكلو
.برعلاودروكلاىلإةفاضإ؛ايكرتمامأةعساوًاقافآحتفتسةيبرعلا



ةطيرخلانمدروكلااحمىلوألاةيملاعلابرحلادعبأشنيذلاماظنلا
يتلاتارييغتلادعبةصاخو،ةدرابلابرحلادعبامةلحرميفو.ةيسايسلا
ةيبرعلاةروثللنكمي.ةيخيراتلاةحاسلاىلعدروكلازربقارعلايفتلصح
.دروكلاةدحولقيرطلادهمتنأ2011ماعتقلطنايتلا

ةيقرشلااموراهرابتعابخيراتلاحرسمىلإدوعتنأنكميفايكرتامأ
.دروكلاعماهسسؤتسيتلاةيلاردفنوكلاوأةيلارديفلاةقالعلاربعةيطارقميدلا

يفدئاسلاماسقنالاىلعبلغتتنأةديدجلاةيخيراتلاةحفصللنكمي
يحمتو،ىلوألاةيملاعلابرحلادعبامةلحرمووكيبسكياسذنمةقطنملا
لاطنإونكمماذه.ةقطنملاةدحوةداعإةيضرأرضُحتو،ةمئاقلادودحلا
.ةيومدوةملؤمةلحرمنمرمو،نمزلا

.ّيلعرطيسًايدجًاملحنإوأ
نعريبعتلانكمي.نينسلاتارشعذنمملحلااذهفلخثهلأينلعل

عمةدحوموةحلاصتمايكرتشيعربعًاراصتخارثكألالكشلابملحلااذه
،عقاولامكحبىلوألاةيملاعلابرحلادعبةموسرملادودحلاءاغلإو،دروكلا
.ثيدحيطارقميدعمتجملةميلسةوقكخيراتلاحرسمىلإاهلوخدو

ذنمطسوألاقرشلايفملحلااذهًاقحالمرفاسأيننإ،ةقيقحلايف
ًاميدقناكامكهلبقتسمطسوأقرشلجأنمرفسهنإ.نينسلاتارشع
هيلعوهامكمسّقمريغو،تافاقثلاوتايموقلاوبهاذملاونايدألاددعتم
...نآلا

دالبىلإديدشينوتنأةنسنيرشعبينرغصييذلايقيدصرفسعطقنا
وبرةبونبرطخورطخفلأبفوفحملاطسوألاقرشلايأ؛نيدفارلاوماشلا
طابش16يفايكرتىلإةيروسنمًارسلوخدلالواحيوهودودحلاىلع

2012.
قرشلاخيرات":ةريصقةرتفبهتوملبقتاءاقللادحأيفينوتنألاق

بلغألاىلعتمسرطئارخلاهذهو.طئارخخيراتريخألانرقلايفطسوألا
."انتايوهدودحتقّيضطئارخهسفنتقولايفاهنكلو.ةيلايربمإتاحومطب

طسوأقرشوةلئاعوتيب:يرجحتيب"هباتكديدشينوتنأحرط
Houseofstone:AMemoirofHome,FamilyandaLost/عئاض

MiddleEast"ةرشعبهتافودعبءارقلاىلعةيتاذلاهتريسنمضتييذلا
يفهتلئاعروذجىلإراشأهرشانلاهلسرأيتلاةريخألاهتاملكيف.مايأ
عوضومًازربمكيناليسىلإدوعييذلايتدلاورذجو،نانبلبونجنويعجرم
.دودحلا



يفمجحلاةفلتخمتامدصىلإىدأنيرشعلانرقلايفدودحلامسر"
ىلوألاةيملاعلابرحلادعبنانويلاوايكرتيفينيدلاويقرعلاريهطتلا.ةقطنملا
تدقفأدقفرزاجملاوةيموقلاةعاظفامأ.عونتلانمةريبكةبسنلازأ
يفشماهنويعجرمنأدقتعأ.ةيصوصخلاهذهاهتيددعتبةروهشملاكيناليس
ةرادإىلإقوتينويعجرميفدحأالنأدقتعأتنك.كيناليسةحفصلفسأ
نييحيسملاىلعتضُرفو،ةينامثعلاةرتفلايفتبكتراَرزاجملانأل؛نيينامثعلا
ىلعو.ةلحرملاكلتيفةاواسمةمثنكتملو.ةراجتلابزييمتوبئارضدوهيلاو
نيذللاناكملاونامزلاىلإنينحبنوقوتيسانأبتمدُص،اذهنممغرلا
ىتحنولصياوناكنويعجرمراجتنإ،نكيامهم.ةينامثعلاةلودلاامهلثمت
اوناككانهنمو،نيطسلفربعءانيسةريزجهبشئطاشىلعشيرعلا
نويعجرمتناك.هيلإلوصولابعصييذلانادوسلاىلإلينلاربعنولزني
.ماشلادالبئناومربكأاكعوةيروسبونجبوبحلاربنعناروحنيبةطحم
ةلاحلًاتومتناكاهدعبتمسُريتلادودحلاو،ىلوألاةيملاعلابرحلا
ةيموقلا–ةرتفلاكلتتايجولويديأتناكو.اهتيوهوةقباسلانويعجرم
نكلو.عسوأةيفارغجبملحت–ةيعويشلاو،ةيروسلاةيموقلاو،ةيبرعلا
هذهتلشفأ1967و1948يماعليئارسإعمبورحلابتمسريتلادودحلا
تكرت.درفلاىنعمقاضطئارخلاىلعدودحلاطوطخعمو.تايجولويديألا
أدبو،1975ماعةينانبللاةيلهألابرحلايفتايوهللاهناكمةيجولويديألا
."...سكذوثرأمورىتحو،طقفنويحيسممهنأبمهسفنأبنوفرعينوينويعجرملا

."؟ةيبرعلاتاضافتنالانمهلكاذهنيأ":هرشانهلأس
:ينوتنأباوجناكو
ىلإسنوتنمخارصلااذهطسوينتتفليتلابناوجلامهأدحأ..."

اذه.ةنطاوملاودرفلابقلعتملاركفللديدجزارطريوطتةوقوهنيرحبلا
،طقف)اننطوىنعمب(انتيببقلعتياللايخهنإ...لايخةوقهرهوجببلطتي
."...عسوألاتايوهلاوتاعمتجملاكاردإىلعانتبهومبلب

ثدحتتامًاريثكتنأ":رخآًالاؤسهرشانهيلعحرط،حيضوتلااذهرثإ
فيرعتيفلخدينيأو؟موهفملااذهوهام.ماشلادالبنعكباتكيف
."؟تايوهلا

ماشلادالبىلإيرفسيفهنعتثحبامصخلميقيدصباوجناك
تلواحوً،اماعنيعبرأنعديزيامىدمىلعطسوألاقرشلايأ،نيدفارلاو
:هيلإلوصولا

ًامّهفتىتحوًاحماسترثكألاوًامدقرثكألاةلاحلاماشلادالبربتعأانأ"



يأ؛ةكرحلاينعتكلتتناك،ءيشلكلبق.مويلاطسوألاقرشلانم
.ةلخادتموةعطاقتمقورفلاتناكً.اقباساهنعتثدحتيتلادودحلاضيقن
،رزاجملاوعارصلاومدلابةئيلمةلحرماهنأنممغرلاىلعةينامثعلاةلودلاو
تافاقثلاوتاغللءاقتلاةطقنكًارودتبعلو،عطاقتةحاستناكدقف
ةحتفنمركفلاديعصىلعماشلادالبتناك،لقألاىلع.ديلاقتلاونايدألاو
."...ةعونتمو

طسوألاقرشلاتمّسقيتلادودحلاعمطقًاحلاصتمنكأملًاضيأانأ
نمًارسدودحلاًارباعايكرتنمايروسُتلخد.ةينامثعلاةلودللًاثرإهرابتعاب
ةيروسنيبتلقنتو.1971ماعةّراحةيناريزحةليلتاذرفسزاوجنود
عقاوملاىلإرظنأتنكامدنعو.رفسزاوجنودنمةدعتارمنانبلو
كانهنأفرعأتنك،نانبلبونجوأنالوجلاةبضهنمةيليئارسإلا
ىلإنوربعينيذلانييئادفلانأو،ليئارسإمسابٌدودحتمسُردقو،نيطسلف
.دوقفملامهنطوةداعتساملحقيقحتلمهحاورأبنوحضيكانه

نمبناجبينعيينيطسلفلالاضنلانأنمزلانمةرتفدعبتكردأ
.دودحلاوحملجأنمًالاضنهبناوج

ةكستناكرفسزاوجنودنماهتربعيتلاةيكرتلاةيروسلادودحلا
فدهلااذهلتئشُنأيتلاديدحلاةكس.سانلانيبطبرتيكلتئشُنأديدح
.سانلانيبلصفتاهزواجتنكميالدودحىلإتلوحتةينامثعلاةلحرملايف

ًاكارتأكردلاجرماغلألالقحروبعبانؤالدأناكو،دودحلاتربع
ىلعةيبرعةيرقتويبدحأيفانلزنو،نيبرهمةقفربةوشرمهلانعفد
لامجةروصوهيرظنتفلاملوأ.حاترنيكلانروبعروفلباقملافرطلا
ةيبرعلاناحلألاتناك.يودبلاهيزبيبرعلايورقلاةفاضميفرصانلادبع
انلقتنا،ةأجف.ةقيقحاهبناوجنمبناجبدودحلانأكو،هعايذمنمردصت
.رخآىلإملاعنم

ركسعمىلإتلسُرأ،قشمديفنيعوبسأيئاضقو،ايكرتيترداغمدعب
لجأنمقشمديقرشلامشةعاسرفسدعبىلععقيالولعمةيرقبرق
،ايكرتيفايقوداباقهبشتةيحيسمةيرقالولعم.يركسعلابيردتلا
.حيسملاديسلاةغلملكتتنآلاىتحتلازاماهنأاهتيصوصخو

ركسعملا.نالوجلاىلإانلُقنالولعميفرهشلافصنورهشدعب
زوردلاتيقتلاكانه.ةيزردىرقبًاطاحمناكهيفانلزنيذلاينيطسلفلا
.ةرملوأل

بونجةيعيشىرقبطاحملاميخملايف.نانبلىلإانلقتناةرتفدعب



نيينيطسلفلانيئجاللاىلإةفاضإلابةينانبللاةيبهذملاءاسفيسفلاتفرع،نانبل
ةروقانلاسأرناك.1948ماعذنممهتويبمهكرتدعبةقافلانوشيعينيذلا
دعبىلعنييقينيفلارصعىلإدوعتيتلاةيخيراتلاروصةنيدمبونجرهظي
ىتحاهروبعنكمياليتلاليئارسإدودحكلتتناكً.ابيرقتةعاسعبر
.دوهياهءاروشيعيو،رفسلازاوجب

ةيمالسإلاوةيحيسملابهاذملاتيأر،توريبيفاهتشعيتلاةرتفلالالخ
رمنلادلجطقنلثمهلكنانبلىلععزوتتو،ةدحاوةنيدميفشيعتاهلك
.دحاونآيف

بيرقلاو،نانبليفةينيطسلفلاتاميخملاربكأ–ةنجاربلاجربميخميف
خيشيلىضفأ–لصاوتملكشبةنسهيفتيضقيذلاو،توريبراطمنم
مكلسدقلاتناكنيينامثعلانمزيف":يتآلاوحنلاىلعهمهبينيطسلف
،نيطسلفىلإةدوعلاعيطتسنالنآلا.دودحكانهنكتمل.يللوبنطساو
سيلدادغبىلإقشمدنمباهذلا.قشمدىلإىتحباهذلاعيطتسنالو
."؟هذهمأمايألاكلت؟لضفأامهيأ.ناكملكيفدودحلا.ًالهس

1975ماعيفيأ،تاونسثالثدعب.1972ماعيفكاذناك
دلبللةيلهألابرحلاعقاومبسحب.ةينانبللاةيلهألابرحلاترجفنا
ةيروسبهقرشوهلامشنمطاحملاو،ليئارسإبهبونجنمنيطسلفةعوطقملا
بسبرغصأعطقىلإمسقتنانبلنأك.ةديدجةيركسعدودحتمسُر
.اهمضييتلاتايوهلا

ً،اضيأنانبليقب.نانبللزيملو،تايوهلاتيقبو،ةرتفلاكلتترم
.هسفننانبلدعيملهنكلو

ربعهتطساوبترفاسيذلاعيرسلانيدفارلاراطقتبكريننأربتعأ
نويروسلادروكلاينفرع.توريبةطحمنمرضاحلاىلإيضاملانمخيراتلا
سيئرلوأدعباميفحبصأيذلايقارعلايدروكلادئاقلاينابلاطلالجىلإ
دعبيقارعلايدروكلادئاقلاتفّرعانأو.توريبيفبختنمةيقارعةيروهمج
نلاهنأملعتتايكرتتأدب.ةيكرتلاةيروهمجلاسيئرىلإةليوطتاونس
نمو،اهدروكنودنمطسوألاقرشلاىلعحاتفنالاودودحلازواجتعيطتست
.خيراتلاةهجاومنود

طسوألاقرشلاةقطنميفنرقلبقتسسأتةلودلًانكممودبيال
ال،ربكتوأرغصتنأاّمإف.ررحتلاةديقعبرمتستنأيموقساسأىلع
.يهامكىقبتنأنكمي

اهدودحنإف،ماتلكشبةيطسوأقرشةلودايكرتنكتملاذإو



.ىلوألاةيملاعلابرحلاةياهنيفطسوألاقرشلالوددودحعمتمسر
اذهل.1912ماعناقلبلابرحيفاهتميزهرثإةيبرغلااهدودحتمسُر
بسحنوكيسديدجلاينهذلاويفارغجلاايكرتلكشتنأودبي،ببسلا
.ةيدروكلاةيضقلااهسأرىلعو؛طسوألاقرشلاتاروطتهلخدتسيذلابلاقلا

لجأنمسكعلاىلعلب،ايكرتميسقتىلعنيلماعانرامعأشعنمل
مضويفارغجلاىنعملابدودحلازواجتسيلربكلانمهمهفنام.اهّربكننأ
نمرميقيرطلااذهربعدودحلازواجت.ةينهذلابربكهنإ.اهضرأىلإضرأ
ةقطنملايفنيمسقملادروكلاعمةدحوايكرتليكشتو،ةيدروكلاةيضقلالح
.اهلك

قيقحتيفنمكيةيدروكلااهتيضقايكرتلحلهنمدباليذلاطرشلا
زواجتعيطتستيتلاايكرت.دروكلاوكارتألانيبةيرادإلاوةينهذلاةاواسملا
،ىلوألاةيملاعلابرحلادعببرغلااهمسريتلادودحلازواجتتسدودحلا
.اهانعماهدقفتسو

اهرخآتناكخيراتلاربعةلماكةدحوكطسوألاقرشلاشاعامردقب
دعبريسيله.ةأّزجمةديدعةيخيراتلحارمبرمدقف،ةينامثعلاةلحرملايف
يتلاةئزجتلاةلاحىلعبلغتلاوحنمأ،ككفتلانمديزموحن2011ماع
؟نرقلابراقياماهشاع

.فرعأال
.المأهارأستنكاذإفرعأال،دعباذهرأملامكو
ةلحرلا":لئاقلايكيرمألالثملايلاببرطخي،طبضلابةطقنلاهذهيف

Journeyismoreimportantthenthe/لوصولاةطقننممهأاهسفن
destination".

يلاهتمدقيتلاعيرسلانيدفارلاراطقيفيرفسةأفاكميههذه
.ةايحلا

ىهتنا

يطارقميدلابزحلايسسؤمدحأشيوردديمحلادبع]1[
ً.ابزحرشعانثابزحلاكلذنمعّرفتو.1975ماعةيروسيفيناتسدروكلا
يطارقميدلايمدقتلابزحلادئاق2012ماعشيوردديمحلادبعناكو



ينطولاسلجملايفةيجراخلاتاقالعلانعًالوؤسمو،ةيروسيفيدروكلا
دئاقناكدقفدووادزيزعامأ.ةيروسلاةضراعملاهتلكشيذلايدروكلا
ينطولاسلجملايفلثمموهو،يروسلايدروكلايطارقميدلاةاواسملابزح
)مجرتملا...11/4/2013يفيفوت(.يدروكلا

نييموقلانيفقثملاطاسوأيف1927ماعتسسأتةلقتسمةمظنم]2[
نيبنمناكو.تدالجنيدلاردبيلعاهلسيئرلوأ.توريبيفدروكلا
يتلايهنوبيوخ.اشابليمجيردقومركأوناخردبناريماكنيسسؤملا
دئاقأجلو.1930ماعدرمتلادمخأدقو.يرغألبجدرمتةرارشتلعشأ
.ناريإىلإاشابيرونناسحإدرمتلا

،"نانبليفيوقلاةيروسلجر")2005-1942(ناعنكيزاغناك]3[
.2002ماعقشمدىلإديُعأ.2002-1982يماعنيبتارباخملاسيئرو
يعدا.ةيلخادللريزووهويريرحلاقيفرلتقمرثإدسألاراشبعمفلتخا
.هاّفصدقيروسلاماظنلانأبًادئاسًاداقتعاكانهنكلو،رحتناهنأ

ةرادإودادغبنيب"فالخقطانم"ةروكذملاقطانملاتلازام]4[
يتاذلامكحلاةقطنمىلإاهمضبدروكلابلاطيو.ناتسدروكيفيتاذلامكحلا
.ةيدروكةيبلاغمضتاهنأليدروكلا

ةرقدارمينربخأ،اذهيئاقلنمتاونسدعب،2010ماعيف]5[
يفءانثألاكلتيفناليةرقناك.ينابلاطيئاقلبملعىلعناكهنأبنالي
هللادبعىلإةلاسرلسريسهنأهربخأوينابلاطهبلصتادقو.ادنلوه
ناكيذلانالجوأبناليةرقلصتا.ةعرسلاهجوىلعاهباوجديريونالجوأ
ببسبو.هيلإاهلقنينأينابلاطديريةلاسرهيدلنأبهربخأو،قشمديف
.فتاهلاربعهلاهأرقيوةلاسرلاحتفينأنالجوأهنمبلط،تقولاقيض
.ينابلاطةلاسرهلأرقيًامجرتمنّمأةيبرعفرحأبةبوتكمةلاسرلانألو
ىلإباهذللهوعديلازوأتوغروتةيكرتلاةيروهمجلاسيئرّنإينابلاطلوقي
ناليةرقربعينابلاطنالجوأهللادبعغلبأ.رمألابهيأرنعهلأسيو،ايكرت
مدختسيالأطرشةيباجيإبلازوأتوغروتةوعدلباقينأبجيهنأ
ناليةرقدارميلإلََقنامدنعبرغتسأمل.ةمواسمللةادأيدروكلابعشلا
هنإ":ناليةرقلتلق.تكحضوً،ابيرقتةنسنيرشعدعبةمولعملاهذه
."..ً.امئادلعفيامكةيجاودزابرومألالحي،يديلقتلالالجمعلا

ماقيذلاوههنأدعباميفدناريبيلعدمحمنمفرعأس]6[
ةقالعلازوأتوغروتلنكتمل،دناريبيلهحرشامبسحب.لصاوتلااذهب
نأو،كانههلمعولسكوربيفهتماقإءانثأينابلاطعمهارجأيذلاءاقللاب



يلعدمحملباق،راطإلااذهيفو.ةيضقلابدناريبمامتهاةجيتنمترمألا
يناريإلايناتسدروكلايطارقميدلابزحلاميعزولمساقنمحرلادبعدناريب
.ينابلاطلالجو

اهلالخنممتييتلانفلالاكشأدحأ:وكسيرفلاوأكسيرفلا(]7[
.)ينفلكشبامرادجوأفقسصيصجتلصجلامادختسا

2005ماعليتغا.ةيروسمأوينيطسلفبأنمينانبلفقثم]8[
باتكةيكرتلاىلإهلمجُرت.اهتدعأدقةيروسلاتارباخملانأدقتعيةيلمعب
،َنمكوغروغزوأةمجرت"برعلاءاقش"ينعيناونعببرعلاءاقشيفتالمأت
.2011ماع)لصاوت(مشتلإرادنعردصو

تايعمجسيسأتيكرتلاتابوقعلانوناقنم141ةداملارظحت]9[
يقرعوأيروتاتكيدماظنةماقإوبيرختلاىلإفدهتتايعمجوأةيعويش
موقينمبقاعت142ةداملاو.هيلعيضقتوأيموقلاروعشلانهوتو
نمنيتداملانيتاهءاغلإمتدقو.141ةداملايفةدراولاتايعمجللةياعدلاب
يداحلانرقلانملوألارشعلايفيطارقميدلالوحتلاةلسلسنمضنوناقلا
.مجرتملا...نيرشعلاو

2012لوليأ22خيراتبزمياتكرويوينيفروشنمربخلضفب]10[
وه"ةيكرتةسايس"هنأىلعولغوأدوواددمحأيلهحرشامنأتفشتكا
بتاكلاهيفثدحتي.ةيكيرمألاةدحتملاتايالولاةسايسهسفنتقولايف
نألجأنمًايصخشلخدتامابوأكارابسيئرلانأنعنودروغليشيم
يفينازربدوعسمىلعًاطوغضسرامدقو،ةسائرلانعهديينابلاطعفري
يفينابلاطبلصتاامابوأنإ،همالكبسحو.ينابلاطىلإةفاضإعوضوملااذه
حلاصلةيروهمجلاةسائربصنمنعيلختلاهنمبلطو،يناثلانيرشت4
ةركفنمًاقالطناو.يوالعدايإيناملعلايعيشلااهدوقييتلاةينسلاةمئاقلا
ةيكيرمألاةرادإلانإفةطلسلالالخنمةدئازةوقبيظحدقيكلاملانأ
اذهققحتيملامدنعو.ةموكحلاةسائرليدهملادبعلداعلوصوتمعد
ةديدجةلداعمحرتقاو،نديابوجسيئرلابئانلخدت،تالخادملانمعونلا
،ةيروهمجلاةسائريوالعدايإملستو،ءارزولاةسائريفيكلاملاءاقببيضقت
ةيكيرمألاتالخدتلالكينابلاطضفردعبو.ةيجراخلاةرازوبينابلاطءافتكاو
ينازربتحراصو،يدروكلاميعزلاىلعةدحتملاتايالولاتفتلاىحنملااذهب
ربعيةلاسرينازربىلإامابوألسرأدقو.ينابلاطداعبإهنمتبلطو،اهاياونب
ليبسيفدروكلابةيحضتلانمىكتشاينازربنكلو.هذههتبغرنعاهيف
.هحرتقموامابوأطوغضضفرو،ةنسلاوةعيشلابرعلانيبلكاشملالح



نيرشترهشنميناثلاعوبسألايفاهلضرعتيتلاطوغضلاينازربفصوو
يذلاءاقللايفو."يتايحيفاهيلإتضرعتطوغضدشأ":2010ماعليناثلا
يقارعلاةيجراخلاريزوعمريهشلاCNNلسارمروبنامأنايتسيركهارجأ
.زمياتكرويوينربختامولعمدروأ،2012لوليأ26يفيرابيزراشوه
نودوغليشيمهدعيباتكنمةسبتقمزمياتكرويوينيفةدراولاتامولعملا
TheInsideStory":ناونعبرونيارت.إدرانربدعاقتملاقيرفلاعمكارتشالاب
ofStruggleforIraq,fromGeorgeW.BushtoBarackObama
كارابىلإشوبويلبدجروجنمقارعلالجأنمعارصلاةيفلخةصق/
."امابوأ

حتفىلعةقفاوملاناملربلانمبلطتيتلاةموكحلاةركذم]11[
ماعقارعلاىلعاهموجهنشلجأنمةيكيرمألاتاوقللاهيضارأايكرت

)مجرتملا(...ناملربلااهضفريتلاو،2003
تفقوو.نويمانتييفلاهيمسيامك"وهمعلا"هيمسنانك]12[

يفنينيلنامثجتطِّنُحاملثميوناهيفطنحملاهنامثجمامأتمصةقيقد
وهمعلاةمجرتنأمانتييفيفتفرعو.نيجيبيفوامنامثجووكسوم
."BacHo/وههاب"ةيمانتييفلاب

)JCPA("سدقلايفريهشلاتاساردلازكرمرشن]13[
JerusalemCenterforPublicAffairs"دعاقتملاديقعلافيلأتنمًاباتك

سيئرلةيجراخلانوؤشلاراشتسمبصنملغشيذلاهايرنسوكاج.د
مييقتلامسق"سيئربئانو،نيبارقاحسإلوتقملاةيليئارسإلاةموكحلا
لبقتسم"ناونعب2012بآ30يف"ةيليئارسإلاةيركسعلاتارباخملل
سوكاج.دثدحتي."ةيروسلاةضافتنالاوقارعلابرحوايكرتنيبناتسدروك
:دروكلليناكسلاعيزوتلانعباتكلالخدميفهايرن

لثممهلثمطسوألاقرشلاىلإاورجاهنويبوروأودنهدروكلا"
ايكرتوقارعلاوناريإنيبةيدودحلاقطانملايفمهبلغأنكس.نييناريإلا
،ناريإناكسنم%7دروكلالكشي.ناتسدروكىمستيتلاةيروسو
،ةيروسناكسنم%9مهنألمتحملانمو،قارعلاناكسنم%20-15و
املودلاهذهيفتايلقألاربكأيناثدروكلالكشي.ايكرتناكسنم%20و
قارعلادروكامأً.ابيرقتملاعلادروكنم%55ايكرتيفشيعي.ناريإادع
ةيروسيفنيذلاامأ،ملاعلادروكنم%18امهنملكيفنولكشيفناريإو
.ليلقب%5نمرثكأنولكشيف

ايسآقرشبونجيفنوشيعينيذلادروكلاددعنأعقوتملانم



.تاتشلايفنوشيعييدروكانويلموأنويلمكانهوً.انويلم34ىلإ26نم
سرفلاوبرعلادعبطسوألاقرشلايفةيموقةعومجمربكأدروكلاربتعي
."كارتألاو

نرقلاذنمةقطنملاهذهيفنوشيعيدروكلانأفورعملانمو
.داليملالبقعباسلاوأسداسلا

.2011،ناريزح،)TESEV(تاروشنم،رادناشتزيكنج]14[




