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نمةعومجمنم2011ماعةيادبيـبرعلاعيبرلاتاروثتلكشت
مغرو.ةيخيراتةيمهأكشنودباهلنوكتسيتلاوةريثملاثادحألا
بساكمبوعشللتققحاهنأّالإتاروثلاهذهاهنمتناعيتلاتاساكتنالا
نمديزمللةمدقمنوكتنألمتحملانمو،ةمئادنوكتساهنأدقتعأةماه
.بساكملاوثادحألا

دقو،ةنميهملاةيرامعتسالاةوقلايهاسنرفتناكً،الثمسنوتيفف
؛جارحإلانمريثكللًاردصماهلتلّكشقئارطبدالبلاكلتروتاتكيدتمعد
تناكامنيبسنوتيفهتزاجإيضقيةيسنرفلاةموكحلاءارزودحأناكذإ
.مكحلانعيلعنبنيدباعلانيزقباسلاسيئرلايصقتةيبعشلاةروثلا

دقو.ايناطيربوةدحتملاتايالوللةنميهلاتناكدقف،رصميفامأ
ىتحكرابمينسحرايطلوأقيرفلادالبلاروتاتكيدنيتوقلااتلكتدناس
هلضفتروتاتكيدهجاوينيحداتعملا"ويرانيسلا"ناككلذىلتامو.ةياهنلا
اذإف،ةنكممةرتفلوطألهلمعدلاميدقتيأ:ةيلخادلكاشمبرغلاىوق
شيجلاولامعألالاجرتاقبطتبلقنااذإةصاخو-ًاديفممعدلادعيمل
كلذدعبو،امناكمىلإروتاتكيدلاليحرتبىوقلاهذهموقتسف-هيلع
ةداعإاهتلواحمعمةيطارقوميدللاهتبحمنعةنانطتانايبرادصإبأدبتس
ةدحتملاتايالولاتمعددقو.نكممهجومتأىلعوناكامكميدقلاماظنلا
هذهتكرتامك،يسرمدمحماهسيئروةبختنملانيملسملاناوخإلاةموكح
ةموكحلاشيجلاطقسأنيحو.شيجلاديبتاطلسلانمريثكلاةموكحلا
عم؛ةدحتملاتايالولاهتمعد2013زومتيفماتلكشبمكحلاىلعرطيسو
.ةيطارقوميدلانعةداتعملاةيجذومنلااهتاقيلعتاهئادبإ

ةدرنكلو،ايروسيفةروثللًاسمحتميصخشلاىوتسملاىلعتنكدقل
تلّوحةيركسعلاوةينمألاىوقلاضعباهبتماقيتلاةيساقلالعفلا
برحىلإةروثلاهذهنمىلوألاةلحرملايفةيملستناكيتلابلاطملا
رهظأدقو.هلماكبيروسلاعمتجملارمدتلازتالوترمدةيومدةيلهأ
اذهنأنممغرلابهنأباتكلااذهنمسماخلالصفلايفشتلرإسير
بعشلانمةريبكةحيرشودسألاسيئرلاماظننيبساسألايفلظعارصلا
ةنسلانيبلاتقلامادتحاببسبًاديقعترثكأًاعباطذختاهنأالإيروسلا
لوخدببسبو،ىرخألاةيقرعلاوةينيدلافئاوطلاونييولعلاوةعيشلاو
.هيفاهبةصاخةفلتخمتادنجأاهيدلةيداهجتاعامج



ةرتفيفأدبدقةعيشلاوةنسلانيبماسقنالانأيفًاعبطكشال
ةيعيشلامالسإلاعورفدحأةيولعلاةفئاطلاربتعتو.مالسإلاخيراتنمةركبم
كارتألالواحدقو.خيراتلااذهنمةركبمةلحرميفترهظيتلا
ةينيدلاتاقورفلالالغتسامهدعبنمنويسنرفلانورمعتسملاونوينامثعلا
ةدحتملاتايالولاتزغنيح،ْنكلو.مكحلاىلعمهترطيسىلعةظفاحملل
ىوتسملاضفخنمناكيذلايفئاطلارتوتلالالتحالامقاف،2003ماعقارعلا
ءاحنأرئاسىلإهنمدتمامثنمودلبلاقزمورجفتنأىلإ،لصألايف
.ايروسىلإةصاخو؛ةقطنملا

ىلعةينبمةيسايسةيوستىلإلصوتلايفلمألاضعبكانهنوكيدق
رمتؤميفاهيلإلصوتلامتيتلاكلتهبشتطاقننعضخمتتتاضوافملا
ىلإلوصوللتاطوغضلاضعبايسوروةدحتملاتايالولاسرامتدقو.فينج
عم؛ةليئضرمألااذهلوصحصرفنكلو.ةيلهألابرحلاءاهنإلاذهكقافتا
.ايروسذاقنإبلمأيأىلعيقُبييذلاديحولاجرخملا-ىرأامكو-هنأ

تايالولاتناك،رشعيداحلاورشاعلانيلصفلايفشتلرإرهظأامكو
سيئرلاىدبأدقف؛ةيادبلاذنمةيروسلاةروثلانمنيترذحليئارسإوةدحتملا
تكراشذإ؛ةريخألانينسلايفةدحتملاتايالولاعمًايبسنًاديجًانواعتدسألا
ددعءوجلةمدصتصتماو،ةدحتملاتايالولاعمةيرابختسالااهتامولعمهدالب
قارعلليكيرمألاوزغلاهثدحأيذلابارخلانمنيبراهلاسانلانممخض
.هنمةدحتملاتايالولابلاطمبًامومعمزتلاسيئرلانأامك،اهيلإ

اذختتملليئارسإوةدحتملاتايالولانأظحالننأمامتهاللريثملانم
نكمملانمناكدقف.راوثلاةدعاسملةيمهأتاذوةحضاوةوطخيأ
دسألاسيئرلاربجيسناكاّمم،لتحملانالوجلايفاهتاوقدشحتنأليئارسإل
.راوثلانعطغضلانمففخيسيلاتلابو،بونجلاىلإهتاوقكيرحتىلع
ددعةلباقمدعب-باتكلانمرشاعلالصفلايفشتلرإقثوامكو،نكلو
نولتقيبرعلاةيؤربةياغللةديعسليئارسإنإ-نييليئارسإلانيللحملانم
ً.اضعبمهضعب

ةحلسألاقفدتتلّهساهنأوههتلعفامَّلجفةدحتملاتايالولاامأ
مهنممهتراتخانمضعببيردتبتماقامك،راوثلاىلإجيلخلالودنم
نأظحالملانمو.كلذادعةيمهأاذًائيشلعفتملاهنكلو،ندرألايف
ثوعبماهقلطأيتلامالسلاةردابملةدحتملاتايالولاهتمدقيذلامعدلا
نوكتدقاهنأعمً؛ارتافناكفينجيفيميهاربإلارضخألاةدحتملاممألا
نمايروسذاقنإيفلمألانمةحسفحيتييذلاديحولاةاجنلاقوط



.اهيفتعقويتلاةثراكلا
بآيفايروسىلإتابرضهيجوتنعةدحتملاتايالولازجعناك
ىلعلوصحلايفامابوأةموكحتلشفدقف.ةيمهألاةياغيفًاثدح2013

امك،اهتدناسمتضفرايناطيربنإىتح،ةيلمعلاهذهبمايقلليلودمعديأ
ةموكحلعجيسناكاممً؛اضيأيكيرمألاسرغنوكلامعدىلعلصحتملاهنأ
،كلذلو.ةدرفنمةيلمعلاهذهبتماقولةماتلاةلزعلانمةلاحيفامابوأ
ايروسنمةيئايميكلاةحلسألاعزـنلةيسورلاةطخلايفامابوأةرادإتأر
ةياغيفةيسايسةميزهنمةرادإلاكلتتذقنأذإ؛ةيهلإلاةيانعلانمًاعون
.ةروطخلا

ةيئايميكلاةحلسألارظحلةيبهذةصرفلكشتسثادحألاهذهتناك
ةدهاعمريشتال،امابوأةموكحفقومفالخبف.هتمربطسوألاقرشلايف
لب،ةيئايميكلاةحلسألامادختسالرظحدرجمىلإةيئايميكلاةحلسألارظح
نأىلإًارظنو.ساسألانماهمادختساواهنيزختوةحلسألاهذهةعانصّرظحت
فارتعالادرجمةظحللاىتحتضفردقف،ةيئايميكةحلسأكلتمتليئارسإ
يهةبسانملالعفلاةدرتناككلذلو.ةيئايميكلاةحلسألارظحةدهاعمب
؛هلكطسوألاقرشلايفةيئايميكلاةحلسألارظحةدهاعمضرفىلإةوعدلا
نمصلختلاىلعةدهاعملاهذهدونبلةفلاخمةلوديأرابجإينعيسامم
ظافحلانأل؛المأاهبفرتعتتناكأءاوسيئايميكلاحالسلانماهنوزخم
دونبلًاقرخربتعيسةحلسألاهذهعينصتيلاتلابو،تانوزخملاهذهىلع
،ةيئايميكلااهتحلسأنعيلختلاليئارسإنمبلطتيسعبطلاباذهو.ةدهاعملا
ةيوونلاةحلسألاىلعرمألااذهقبطنيو؛ةيلودشيتفتتالمحبحامسلاو
ً.اضيأ

يفيركسعلالخدتلاةقروتبحسةدحتملاتايالولانأاذهينعيال
باتكلااذهنمرشعيداحلالصفلايفشتلرإفصيذإً،البقتسمايروس
ذإ."يناسنإلالخدتلل"ةيكيرمألاةموكحلااهمدقتيتلاةفلتخملاتاريربتلا
اهاياحضددعلوصوعمو-ةيروسلابرحلانإهجوتلااذهورصانملوقي
عمتجملاىلعبجويامةعاظفلانماهيف-فالآلاتائمىلإنييندملا
نأىلإريشتلئالدلالكنأمغر؛هلبانقوةحلسملاهتاوقبلخدتينأيلودلا
لبنييروسلاحلاصلنوكينلةريثكىرخأتالاحيفامكولخدتلااذه
.نآلاهيلعيهاممأوسأايروسيفةاسأملالعجيسو،ةلخدتملاىوقلاحلاصل

نكلو.ىنعمنمةملكللاملكبةيشحوعئاظفايروسيفيرجيام
دقعلايفتلصحيتلاعئاظفلاأوسأو.ملاعلايفاهنمأوسأعئاظفكانه



براقيامىلإاياحضلاددعلصوذإ؛وغنوكلاقرشثادحأيهيضاملا
ريغلكشبةدحتملاتايالولااهيفتكراشبرحيفةمسننييالمةسمخ
،ةدحتملاتايالوللةديؤملاادناورةموكحةفاثكباهيفتكراشامك،رشابم
اهنوكىلإىقرتايقيرفأيفبرحلاداكتو.امٍّدحىلإادنغوأةموكحكلذكو
مل؟برحلاهذهدوجوباوملعنيذلاسانلاددعوهام،نكلو.ةيلودًابرح
تايالولالخدتبدحأبلاطيملو،مالعإلاىلإاهقيرطثادحألاهذهدجت
.وغنوكلابعشذاقنإليناسنإلاةدحتملا

نأةياغللبعصلانم،نكلوً.ادجميدق"يناسنإلالخدتلا"موهفمنإ
يفبرغلايفلخدتلاموهفمجاردقف.هنمةدحاوةيقيقحةلاحدجن
.موهفملااذهجاتةرهوجوفوسوكةلاحتربتعاو،مرصنملانرقلاتاينيعست
بونجلاةمقتنادأدقف،نييديلقتلااياحضللرورسلابلجيملاذهنكل
رخستولب،ةداعبرغلالوداهلمهتيتلا-)GlobalSouth(يملاعلا
ىرخأةهجاودرجمهايإةربتعم"يناسنإلالخدتلاقح"ىمسيام-اهنم
يهاهيلعلعفلادودرعمةميظعلاعيراشملاهذهةجيتنتناكو.رامعتسالل
Responsibilityto("ةيامحلاةيلوؤسم"وهوالأ؛ديدجموهفمريوطت

Protect)R2P((.أدبملااذهنميساسألكشبناتفلتخمناتغيصدجوتو.
ضعبنعادعو،2005ماعةدحتملاممألااهتدمتعايتلايهىلوألا
اهيلعفراعتملاسسألاىدعتتداكتاليهف،ةيزكرملاطاقنلايففالتخالا
.ةيلودلاتاسرامملاونيناوقلل

ةئيهاهتردصأدقفىلوألانعًايرهوجةفلتخملاةيناثلاةغيصلاامأ
اهرثإىلعلاندقو،زـنافيإثيراغقباسلايلارتسألاءارزولاسيئراهّسأرت
فلتختو.ةيامحلاةيلوؤسمةركفل"سراحلاكالملا"هتفصبًاعساوًامارتحا
ضّوفتاهنأيفةدحتملاممألااهتدمتعايتلاكلتنعزـنافيإةغيص
كشال.اهتايحالصقطانميفةيركسعلامعأبمايقلابةيميلقإلاتاعومجملا
فلحوهةقيرطلاهذهبفرصتلاىلعةردقةيميلقإلاتاعمجتلارثكأنأيف
ملاعلافلحلااذهليمسرلاتايحالصلاقاطنلمشيو،)وتانلا(يسلطألالامش
ةيديلقتلاةيرامعتسالاىوقلادمتعتنأئجافملانمسيلكلذلً.ابيرقتهرسأب
تدمتعادقاهتاذةدحتملاممألانإلوقلابكلذًةرربم؛زـنافيإةغيص
دمتعتاهنوكةقيقحيفختىوقلاهذهنكلو،"ةيامحلاةيلوؤسم"موهفم
.ةدحتملاممألااهتدمتعايتلاكلتنعيرذجلكشبةفلتخمةغيص

سيرلمعهبعلييذلايريونتلارودلابهِّونأنأدوأ،ةياهنلايفو
ًاريثكهنمتدفتسادقًايصخشانأو.ملاعلالوحيئاصقتسالاويفحصلاشتلرإ



.ةيلاحلاثادحألاوةيلودلااياضقلايفيلمعيف
يكسموشتموعن
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عمًءاقلُتبتر،ةيروسلاةروثلاءدبىلعرهشأةعبسةبارقرورمدعب
ذإً،الهسرمألانكيمل.قشمدةنيدميفةضراعملايطشاننمةعومجم
قباستيهوتارايسلااهلوحرمتةريبكةريدتسمدنعدعاوتننأانيلعناك
ريبكددعكانهناكو،ةقيضلاتاحاسملاىلعلوصحلايفةيرانلاتاجاردلا
فطاعمنودتريتارباخمطابضمهضعبادبو،كانهنيفقاولاسانلانم
.ليللايفىتحةريبكةيسمشتاراظننوعضيوةيدلج

،ةميدقلاقشمدىلإينذخأو،هعمتلصاوتيذلاصخشلاتيقتلاً،اريخأ
،اهلوخدتارايسللنكميالةراجحلابةفوصرمةقيضعراوشيفانيشمثيح
ىلعتنك.انعبتيامصخشكانهناكنإفاشتكالهسلانمناككانهو
ريغوةعساولاتاعومجملا-ةيلحملاقيسنتلاناجليفةداقيقتلأنأكشو
-دسألاراشبسيئرلاةموكحدضةروثلادوقتتناكيتلاًانايحأةكسامتملا
؛نيجتحملانمةدحاوةحيرشدرجمنولثميمهيقتلأسنيذلانوطشانلاناكو
.طسوتملالخدلايوذةقبطنمنييناملعًابابشاوناكذإ

اذه؛ةرحتاباختناءارجإو،يقيقحيناملربماظنمايقنورهاظتملادارأ
،ةيادبلايف":عباتو-نيطشانلاةداقدحأوهو-سنودقبدمحأهلاقام
اوبلاطذإ.حالصإلابمايقلانيرهاظتملابلاطمَدعتتمل،2011راذآيفيأ
ّنكلو":فاضأو."يملسلارهاظتلاقحو،ةيناملربةموكحو،ةرحتاباختناب
ةجيتنو.نيرهاظتملادضفنعلاباهيلعتدرو،بلاطملاهذهتضفرةموكحلا
طاقسإبةبلاطملاىلإلصتلعيباسأنوضغيفمهبلاطمتدعاصت،كلذل
نورهاظتملادّعص،سانلالتقبةموكحلاتأدبنيحو.اهساسأنمةموكحلا
نودنماهبانولقتعاوانولتقيتلاةقيرطلادحألبقتيملذإ؛مهبلاطم
.]1["ببس

ةروثدهشتنلهدالبنأدسألاسيئرلانلعأ،يـبرعلاعيبرلاةيادبيف
امعًافلتخمًاراسمذختاخيراتلانكلو،ةينطولاهماظنمَيقببسبةيبعش
نعةروثلااهنعتضخمتيتلاةيلهألابرحلاتببستثيح؛عقوتموه
لازيالو،روطسلاهذهةباتكخيراتىتحصخش150,000نمرثكألتقم
شيجلارصانعنمفالآلالتقامك،رهشلكلتقللنوضرعتيفالآلا



ىلإامإيروسنييالمةعستنمرثكأرطضاو،ثادحألاهذهءانثأةطرشلاو
.دالبلالخادحوزـنلاىلإوأدالبلاجراخىلإةرجهلا

ايروسيفعيمجلانإ"نيل"مساتمدختساىرخأةطشانتلاقو
لاحنمًارطخدشألاحيفحبصأاهدلبنإو،رخآوأفرطىلإاوزاحنا
رصميفسانلاف"،امهيفتلصحيتلاتاروثلاجوأيفرصموأسنوت
ةيفارغوتوفًاروصنوطقتليو،ةرهاظوةفوشكممههوجوونورهاظتيسنوتو
هنأنيحيف،كوبسيفلاىلعروصلاهذهنورشنيو،نورهاظتيمهومهسفنأل
رطخلنوضرعمنيرهاظتملانأنيلتحضوأو."كلذلعفنحناننكميال
ىلإلزـنينأامصخشنمبلطننيح":تلاقذإ،ةهجاوملكيفتوملا
.]2["راحتنالاينمنوبلطتمتنأ:انللوقيامناعرسفعراشلا

.ةحلسملاتامجهلاىلإتارهاظملانمًايجيردتةروثلالئاسوتلقتنا
ةروثلاتدقتفا،ايقيرفإوأةينيتاللااكيرمأيفةيروثلاتاكرحلاسكعب،نكلو
بابشلاناكدقف،ةكسامتموةدحومةيركسعوةيسايسةدايقىلإةيروسلا
اولكشيلنوعمتجياهسفنةدلبلاوأاهسفنةيرقلاىلإنومتنينيذلا
شيجلانماهومنغةدتعأوأقدانببنوحلستياوناكو،ةتقؤمتايشيليم
.يروسلا

تلواحو،راوثلاحيلستبةيبنجألاىوقلاتأدب،2012ةنسةيادبعم
ّتمتاميفةيسايسلااهفادهألثميًابناجدجتنأىوقلاهذهنملك
نيرماغملانمريبكددعّربعامناعرسو."دسألادعبامايروس":هتيمست
عملصاوتلاىلإًايعسةيكرتلا-ةيروسلادودحلاسيساوجلاونييفاحصلاو
؛ةيلودلاتارماؤملاهذهعتارمدحأةرايزبًايصخشتمقدقو.تايشيليملا
.ايروسلةيبرغلاةيلامشلادودحلانمةبيرقلا،ايكرتيفةيكاطنأةنيدموهو
رهشلقفاوملا،نيملسملادنعكرابملاناضمررهشلالخةرايزلاهذهتمت
نويروسلانوقشنملالكأينأضرتفملانمنكيمل.ةنسلاكلتنمبآ
ليللاةليطنورهسيكلذنمًالدباوناكف،راهنلاءانثأاوبرشيوأنوملسملا
مهاحلنوقلطياوناكرحلايروسلاشيجلاراوثضعب،لكألانماونكمتيل
تاعانقلةجيتنسيل؛ناضمررهشنوموصيومويلايفتارمسمخنولصيو
ضعبنمليومتلاىلعلوصحلانأل؛ىوقتلارهظمباورهظيلامنإو،ةينيد
يتلالودلاهذهىدلةينيدلاتايساسحلاىلإهجوتلابلطتيجيلخلالود
.ءايقتألاىلإاهتادعاسميفزاحنت

،نيلدتعملانييناملعلاراوثلامعدتاهنأةدحتملاتايالولايعّدتامنيبو
ةيمالسإلاتاعومجملايهراوثلانيبىوقألافارطألانأةقيقحلالظت



نمٍّلكىلإًاساسألصتحيلستلاتادعاسمنأرمألااذهببسو.ةددشتملا
تاعامجتدارأدقو.ةددشتملاةيمالسإلاتاعومجملاورحلايروسلاشيجلا
زكترينأ)شعاد(ماشلاوقارعلايفةيمالسإلاةلودلاو،ةرصنلاةهبجلثم
لوألاعجرملايهةينيدلاصوصنلانوكتنأو،ةعيرشلائدابمىلعمكحلا
باحصأترقتحالباقملايفاهنكلو،يعيرشتلاينوناقلاماظنللريخألاو
ةينيميلاتاعامجلاكلذبتهباشفءاسنلاقوقحتضراعو،ىرخألاتانايدلا
نأوهودحاوقرافعم؛ابوروأوةدحتملاتايالولايفةدوجوملاةفرطتملا
تاعامجلاسرامتنيحيف،مالسإلامسابامهتاطاشنناسرامتنيتعامجلانيتاه
.ةيحيسملامساباهتاطاشنةيكيرمألاوةيبوروألا

)CIA(ةيكيرمألاةيزكرملاتارابختسالاةلاكوترشن،هتاذتقولايفو
ىقلتتيتلاتايشيليملانمقثوتستلةيروسلا-ةيكرتلادودحلالوطىلعءالمع
ىلإرصانعلانمديزملالاسرإبتماقامك،ةفلتخملاجيلخلالودنمةحلسألا
اودبينأراوثلاىلعناكو.مهتراتخانيذلاراوثلانمددعبيردتلندرألا
مامأنيلدتعملانييمالسإلارهظمبو،نييجيلخلامامأىوقتلايفددشتلارهظمب
.ةيكيرمألاتارابختسالاةلاكو

يهو؛ةنولتملاتاعومجملاهذهىدحإًايصخشتلباقدقتنك
تاعامجلاتارشعنيبنمةدحاوربتعتوً،الجر150نمفلأتتةعومجم
تمحدزا،ةلباقملاءانثأو.رحلايروسلاشيجلابرخآبوألكشبةطبترملا
ىلعنورقنيًاعيمجاوناكلاجرةينامثبطيسبلكشبةثثؤمةشيعمةفرغ
ذإ؛ةيكذلامفتاوهربعينورتكلإلامهديربىلعنوبيجيو،ةلومحملامهبيساوح
.كوبسيفعقومىلعةصاخلااهتحفصةعومجملاهذهىدلدجوت

اوذختيلمهاحلاوقلطأدقمهنأناملسلودبعةعومجملادئاقينربخأ
قرفلانمريثكلالثمةعومجملاهذهءاضعأنأًاحضاوادبوً.انيدتمًارهظم
يرورضلامعدلااهريفوتمدعلةدحتملاتايالولاىلعنوبضاغىرخألاةحلسملا
.نآلاىتحةدحتملاتايالولانمحالسيأَّقلتنمل"ً:ايكاشناملسلاق.مهل
هليضفتنعًاضيأناملسبرعأو."دسألاانطقسأانكلةحلسأانيدلتناكولو
اهتضرفيتلاكلتلثم؛ايروسنمءازجأقوفيوجرظحةقطنمءاشنإ
هذهضراعت،هتاذتقولايف.]3[ايبيلقوفوتانلاوةدحتملاتايالولا
يفةدحتملاتايالولاةسايسةضراعملاتاعومجمنماهريغوةعومجملا
يفليئارسإاهتلتحايتلاةيروسلانالوجلاةبضهةداعتساديرتيهف.ةقطنملا
ناودعلاضراعتو،نيينيطسلفلاقوقحمعدتكلذكو،1967ماعبرح
.ناتسناغفأوقارعلاىلعيكيرمألا



تايالولانكلو،طسوألاقرشلاةقطنملكىلعةيروسلاةروثلارثؤتس
نوديريةضراعملايفنييروسلانمريثكلافً؛اريبكًاضقانتاهيفهجاوتةدحتملا
فلتختايروسلةيلبقتسملامهتاططخمنكلو،مهتيضقمعدتنأنطنشاونم
لدجلانأبيرغلاو.]4[ةيجيتارتسالانطنشاوفادهأنعريبكلكشب
ىلعةقيقحلانعدعبلالكديعبايروسبقلعتياميفنطنشاويفيراجلا
راوثلا"حيلستعمةيساقةيداصتقاتابوقعنولضفي"مئامحلاف"،ضرألا
راوثللةحلسألانمديزملالاسرإنولضفي"روقصلا"نأنيحيف،"نيلدتعملا
.يوجفصقبيكيرمألاشيجلامايقعم

هذهنأنودقتعيفمهتيقتلانيذلاةيروسلاةضراعملاةداقامأ
لادبتساديريروقصلاومئامحلانمًالكنإذإ؛بسحوةيكيتكتتانيابتلا
يللاقدقو.ةدحتملاتايالولاحلاصللمعييوقلجربدسألاراشبسيئرلا
ميقملايمالعإلابتكملالوؤسمونيملسملاناوخإلايفيدايقلاحوشمرمع
نولازيالمهنألدعبةيفاكلاةوقلابًادحأنويكيرمألامعديمل":لوبنطسايف
امنيبوهنأحوشمفاضأو.]5["لبقتسملايفمهحلاصمنمضينمعنوثحبي
لبقتيال،ةضراعمللتافالتئاءاشنإيفةدحتملاتايالولاولوؤسممهاسي
ناتسناغفأوقارعلاىلإًاريشم؛ةدحتملاتايالولافادهأنويداعلاسانلا
امهجئاتنتناكوةدحتملاتايالولاامهبتماقنييركسعنيلّخدتلنيلثمك
ايروسىرينأديريالهنإحوشملاقامك.يسايسلاىوتسملاىلعةيثراك
تدأيتلابابسألادحأهذهرظنلاةهجونوكتدقو.قيرطلاهذهبرمت
تائفلمعدلااهميدقتونيملسملاناوخإلاهاجتةدحتملاتايالولاةدوربىلإ
.ندرألايفاهبيردتبتماقىرخأةحلسم

اهنأكوايروسىربكلاةيكيرمألامالعإلالئاسووامابوأةرادإرِّوَُصت
نكل،ةديدعنورقذنماهنيباميفةبراحتملاةينيدلاقرفلانمعقنتسم
ةليوطنينسلمالسبًاعمنويروسلاشاعدقفً.امامتكلذنعفلتخمعقاولا
ىلإماظنللنوضراعملاهيفضرعتيدقيناملعيروتاتكيدمكحتحت
.ةينيدلاتافالتخاللنيسرتكماونوكيملًامومعسانلانكلو.نجسلاوبيذعتلا
نيفرطلانمٌّلكمدختساذإ؛لاتقلاءدبعمةينيدلاةقرفتلاتأدبدقو
ناكسةيبلاغىلعراوثلادمتعاف؛امهلوحفافتلالاودشحلانيمأتلنيدلا
لثمتايلقألادسألاسيئرلالامتسانيحيف،ةنسلانيملسملانمدالبلا
نيحهنأمهفننأانيلع،كلذلو.ةعيشلانيملسملاونييحيسملاونييولعلا
ىلإاهرمعدوعييتلاتاعازـنلانمعقنتسم"نمةدحتملاتايالولايكتشت
ةعجانلاةليسولاىلإدعبلصتملاهنأراصتخابينعياذهنإف"نورقةدع



وهاذهو؛اهقيرطنعتفرحنادقاهتاططخمنأوأ،برحلاهذهبزوفلل
.ايروسيفةيكيرمألاةسايسلالاحعقاو

نعريثكلاملعتننأةدحتملاتايالولايفاننكميهنأفيرطلانم
يفنامألامازحنوناقعملماعتلاةقيرطىلإرظنلاربعةيروسلاةسايسلا
برتقينيحنكلو،ايروسيفيرابجإنامألامازحعضونإذإ.تارايسلا
هردصقوفنامألامازحلزـنيهنإفريسلايطرشنمةيمومعةرايسقئاس
نيحيف،هعضيهنأكويطرشلامامأودبيف،مازحلاميزبإطبرينأنودنم
."مازحلا"هلهرفوينأبجييذلا"نامألا"نمًايلعفديفتسيهنأالهنأ
ةيركسعلازجاوحلاتحبصأثيح؛اذهانمويىتحةسرامملاهذهرمتستو
سانلانمريثكلانأةجردلًادجرداننامألامازحعضوو.قشمديفةعئاش
نيحكلذببستفشتكا،مويتاذو.هتعضواذإبارغتسابكيلإنورظني
ذإ.هيفميقأيذلاقدنفلاىلإىوتسملاعيفرلوؤسمةرايسينتلصوأ
تسلجنيحو،تقولالاوطاهقئاسعملجرلاةرايسيفرصتتحتتعضُو
ّيلإرظنف،ةيدارإريغةقيرطبنامألامازحتعضويمامألادعقملاىلع
ناكامبرفًائيشيللاقولوً.ائيشلوقينأنودنمبارغتسابقئاسلا
!؟لعفتاذام":لؤاستاهنأىلعهترظنترسفيننكلو.ةيبرعلابيلهلوقيس
نيحو.ثادحألانمةيلاخقدنفلاىلإيتلحرتناك."؟يتدايقبقثتالأ
ةمالعتيأرفةآرمبناجبتررم،نماثلاقباطلايفيتفرغىلإتلصو
ملديكأتلاب؛خستملانامألامازحاهكرتيردصويفتكىلعةضرعتسمءادوس
رادمىلعرابغلاهيلععّمجتكلذلو،طقمدختسادقنامألامازحنكي
.ةيضاملاعبرألاتاونسلا

مازحةبرجتايروسيفةيلهألابرحلاهنميناعتيذلادومجلاهباشي
،بعشللنمألارفويهنأيروسلاماظنلاىعدادقو.ريبكلكشبهذهنامألا
امأ.همادختساةلقةجيتن"خستا"دقهمدختسييذلا"نامألامازح"نكلو
ءاوجألالخنمنامألاونمألانومدقيمهنأنوعديفنوفرطتملاراوثلا
ً.اضيأةيروتاتكيدلاةطلسلاءارونوعسيعقاولايفمهنكلو،ةيمالسإلاىوقتلا
يفاهنكلو،اهيمحتونيناوقلابكسمتتاهنأبةدحتملاتايالولارهاظتتنيحيف
ةيدأتيف"نامألاةمزحأ"لشفببسةفرعمىلإدعبلصوتتملعقاولا
.اهرود

نيح؛نامألامازحبقلعتتةبرجتبقشمديفىرخأةبسانميفتررم
ًافيظناهنيحناكنامألامازحنكلو،ينلصويلةيموكحةرايسقئاسءاج
ودبيدق.دسألاراشبسيئرلاةلباقمليقيرطيفاهمويتنكو.لماكلكشب



ماعتناكدسألاسيئرلااهيفتلباقيتلاىلوألاةرملانكلوً،ابيرغاذه
يف.ةيبونجلااتوكادةيالونمرئازيكيرمأدفونمضتنكنيح؛2006

ايروسيفةلوجقزروبأميجقباسلايكيرمألاروتانيسلاّمظن،مويلاكلذ
مايقللاهقفاريناكدقو،ةيروسهتجوزتناكدقف؛هتيالوينطاومنمددعل
لاندقو.يرودلكشبايروسنميـبرغلامسقلايفامهبراقألتارايزب
ةكرحيفدئاقكو،يمدقتيسايسكليوطلاهخيراتلضفبدسألاسيئرلامارتحا
ثدحتلاوهترايزلهوعديسيئرلاناككلذلو؛ةيبرعلالوصألايوذنييكيرمألا
.اهيفهبراقأروزيناكةرملكيفهيلإ

انسلجو،ةمخضتاعامتجاةعاقىلإًاضعبانضعبءاروفصيفانمدقت
اذو،مسجلاليحنو،ةماقلاليوطدسألاسيئرلاتدجو.ةريثولايساركلاىلع
دنعةداتعملاكلتك؛ةريصقرعشةصقاذو،براشهنيزيليطتسمهجو
ةيزيلكنإلاةغللاملكتيناكو،ةزرابوةباذجهتيصخشتناك.برعلاةداقلا
دئاقكانتعومجمدارفأنمريثكلاةبحمبستكاامناعرساذل،ةقالطب
سيئرلانمتبرتقا.ةدحتملاتايالولاعمةيعيبطتاقالعىلإىعسيميكح
هعمةدرفنمةلباقمىلعلوصحلايناكمإبناكاذإامعهلأسألعامتجالادعب
ةيسائرلاةقطانلاوةراشتسملانإيللاقو،روفلاىلعقفاوف،ةماعلاةعاذإلل
.ةلباقملاهذهبةقلعتملارومألاعيمجبيترتبموقتسنابعشةنيثب

ةعيفربصانمىلوتتيتلاتاليلقلاءاسنلاىدحإنابعشةديسلاتناك
تدبو،ايروسيفيرشتسملاداسفلاىلعضارتعالاةمئادتناكو،ةلودلايف
،ايروسيفةمكاحلاةبخنلايفنيلدتعملاصاخشألانمةدحاواهنأكوانل
ةسامحبتعفادو،ةيمسرةقطانكاهبصنمبةروثلاءدبدعبتظفتحااهنكلو
.نيرهاظتملادضتسروميتلاةيعمقلاتاءارجإلانع

يركسعبالقنادعبدالبللًاسيئر-راشبدلاو-دسألاظفاححبصأ
نأضرتفملانمنكيمل.ةيديدحةضبقبكلذدعبمكحو،1970ماع
،لسابربكألاهيخأبًاطونمرودلااذهناكدقف؛هابأدسألاراشبفلخي
هتاساردعباتيناكو.نويعلابطةساردىلإدسألاراشبفرصناكلذلو
رثإيعُدتساف،1994ماعةرايسثداحيفهوخأيفوتنيحندنليفايلعلا
دسألاراشبةفرعمتدأ.ةسائرللهريضحتةيلمعتأدبو،هنطومىلإكلذ
ىلإةيعيبطلاهتيصخشةيبذاجىلإةفاضإلاب،يلاعلايعماجلاهاوتسمو،برغلاب
نمريثكلاحدمامكً.ايحالصإًاسيئرنوكيسهنأبنيريثكلاةعانقدعاصت
نمديدعلاصخصخذإ؛ةيلاربيللاةيداصتقالاهتاسايسنييبرغلاةداقلا
.يلامسأرلاومنلاوصاخلاعاطقلاعجشامك،ةلودلااهكلتمتيتلاعيراشملا



ءاهنإنعكيهان؛ةيرذجتاحالصإىلإتارييغتلاهذهنميأِّدؤتمل،نكل
.ايروسيفةيزكرملاةديدشوةيدادبتسالامكحلاةقيرط

ةرايسلاتءاج،دسألاراشبسيئرلابلوألايئاقلنمةليلقمايأدعب
،هيفميقأيذلاقدنفلاىلإفيظنلانامألامازحتاذاهسفنةيموكحلا
سيئرلاناك.يسائرلارصقلاىلإليوطوٍوتلمقيرطربعاهقئاسينلصوأو
رومأللرصقلامدختسيو،ةنيدملاطسويفهبتكميفةداعلمعيدسألا
ةعاقربعتيشمً!ايمسرًانأشينوربتعادقمهنأدبال،اذل.طقفةيمسرلا
امهعافتراغلبينيتباوبىلإتلصوىتحرمحألاداجسلااهيلعطسبةمخض
تجرخأف،امهفلخفقيدسألاسيئرلاناكو،ناتباوبلاتحُتف.مادقأينامث
؛جنفسإلابىطغمسدسمهنأكوودبيناكيذلا"نوفوركيملاو"عايذملالجسم
مل،هلهجأببسلْنكلو.ةزفلتملاوةيعاذإلاتالباقملليداع"نوفوركيم"وهو
امبر؛رتوتبكرحتيلظو"نوفوركيملا"اذهمامأًاحاترمدسألاسيئرلانكي
!لعفلابسدسملثمودبيناك

يتلاةلئسألالكبينودّوزينأةضراعملايطشاننمتبلطدقتنك
نعةداتعملاةلئسألاةحئالهلرضحأملف،مهسيئرىلعاهحرطّيلعبجي
نعةلئسألانمريثكلابهتئجلب،بسحوةيروسلاةيكيرمألاتاقالعلا
ةرحتاباختنابىظحتنأايروسعيطتستىتم:لثمةيلحملانوؤشلا
فلأ300حنمُيملاذامل؟ةضراعمبازحأدوجوبحمسيسىتم؟ناملرببو
يفةيراسلائراوطلاةلاحيهتنتسىتم؟دعبةنطاوملاقحيروسيدرك
؟1963ماعلاذنمايروس

ةبلاطملانإًالئاق،ةلئسألاهذهنعةباجإلانمسيئرلاصلمت
،همكحفاعضإلةدحتملاتايالولانمتالواحمدرجمةيطارقوميدلاتارييغتلاب
تاحالصإلاةشقانملنييروسلانيفقثملانيبراوحءدبددصبهنإلاقامك
نمةنستاضوافملاهذهراطإفيرعتانمّبلطتيس"هنأينربخأو.ةيلحملا
ِرجيمل،ماوعأةسمخرورمدعب،نكلو.2006ماعاذهناكو،]6["راوحلا
.تاحالصإيأنعكيهان،نييروسلانيبىنعميذراوحيأ

بلاطو،ايروسىلإ"يـبرعلاعيبرلا"لصو،2011ةنسنمراذآيفو
مل.ةلباقملاكلتيفاهنعتلأسدقتنكيتلارومألانمريثكلابنورهاظتملا
نألنكلو،لبقتسملافشكتةيرولبةركيدلنأكلذيفببسلانكي
ترعذ.دوقعذنماهسفنةلئسألانوحرطياوناكنييروسلانمًاريبكًاددع
ةلاحتهنأثيح؛تاحالصإلاضعبترجأو،تارهاظملاكلتنمةموكحلا
باوبأتحتفو،ةنطاوملاقحنيمورحملاداركألامظعمتطعأو،ئراوطلا



تاحالصإلاهذهبماقدقدسألاناكولو.نيلدتعملاةضراعملاةداقعمراوحلا
مودقعمْنكلو.رظنلاديعبدئاقكملاعلامارتحالاندقناكل2006ماع
دسألادضسيل؛ةروثلاتأدبذإ؛رخأتدقتقولاناك،2011ماعلا
ةبخنلاتناعو.عجارتلللاجمكانهدعيملو؛هتمربماظنلادضلب،بسحو
نإىتح،يلحملاويلودلانييوتسملاىلعةيمانتمةلزعنمايروسيفةمكاحلا
لامشوطسوألاقرشلايفةلودنيرشعونيتنثانمةنوكملاةيبرعلاةعماجلا
تتّوصّمث،ايروسىلعةقوبسمريغتابوقعضرفىلعتتّوصايقيرفأ
نعدسألاسيئرلاةموكحةيصقُمو،بعشللةيروسلاةضراعملاليثمتبةفرتعم
،ايروسىلإماهميفنيبقارملانمديدعلاةدحتملاممألاتلسرأامك.ةعماجلا
تءابدوهجلاهذهلكنكلو؛مالسةيقافتاىلإلصوتللطسوتلاتلواحو
.لشفلاب

قاقشناك؛ٍلاعىوتسمىلعةدعتاقاقشنانميروسلاماظنلاىناع
دهشامك.ءارزوللسيئرو،يروهمجلاسرحلايفديمعو،قارعلايفهلريفس
،ةبترلقألاشيجلارصانعلبقنمتاقاقشنالانمديزملاعوبسألك
تمانتيذلاتقولايف،نكلو.ةريطخةيداصتقالكاشمًاضيأايروستهجاوو
نمربكأًاددعدسألاسيئرلابذتجا،نيفرطتملانييمالسإلاراوثلاةوقهيف
مكحنمريخًايوقًايناملعًاسيئرنأةجحىلعًءانب؛هفصىلإنييروسلا
.فرطتميمالسإ

مأدسألاماظنيروسلابعشلاموليسله:ريبكلاؤسانمامأىقبي
ءانثألاؤسلااذهنعةيئزجةباجإىلعتلصح؟دالبلاةمزأىلعراوثلا
ةسردمىلإةلحرتبتردقةيروسلاةموكحلاتناكذإ؛ةيدايتعاريغةلحر
نويموكحلانولوؤسملاناكدقف.ةروثلادهم؛اعردةنيدميـبونجةيئادتبا
امكةرايزلاتراس.اهتعيبطىلإتداعدقةايحلانأةيؤرانمنوديري
ىأرنيحف.ةيحابصلاةصرفللبالطلاجرخنأىلإ؛نولوؤسملااهلططخ
؛"!ةيرح!ةيرح":ةأجففاتهلابمهضعبأدب،زافلتلاتاريماكلافطألاكئلوأ
فتهامك،ةموكحللةضهانملاةيساسألاتاراعشلانيبنمةملكلاهذهو
تبحش،اهدنع.ةموكحللةيلاومةلثاممتاراعشو،"!ايروس!ايروس":نورخآ
ةيلجوةحضاوايروسيفماسقنالاةقيقحترهظدقف؛ةلودلايلوؤسمهوجو
:ةرايزلاهذهءانثأيتقفاريلةموكحلاهتنيعيذلامجرتملالاقو.ملاعلامامأ
فصلاةبلطىدلتحبصأدقل!سرادملاىلإيسايسلاقاقشلالصودقل"
ةأرجلابةبلطلاكئلوأعتمتنإ،عقاولايفو.]7["!ةيسايسءارآيئادتبإلالوألا
لبقتسملريخلابرشبيالرمأةيمسرةرايزءانثأةموكحلادضاوفتهيلةيفاكلا



.ايروسمكحيفدسألاسيئرلاماظن
لماكلامهفلاجاتحيو.ايروسيفًاديدجًارمأتسيلتاروثلانكل

هبترميذلابرطضملاخيراتلاىلإةرظنىلإ2011ماعتأدبيتلاةروثلل
.دالبلا
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لئاوأيفطسوألاقرشلانعهنوفرعيامنييكيرمألامظعميقتسي
وهو،)LawrenceofArabia("برعلاسنرول"مليفنمنيرشعلانرقلا
يفامنيسلاموجننمريبكددعهيفرهظو،1962ماعجتنأيمحلممليف
ءانثأ"رارشألا"نيينامثعلاكارتألانوبراحيولامجلانوبكريمهوتقولاكلذ
تعتمتساويتقهارممايأمليفلااذهُتدهاشدقو.ىلوألاةيملاعلابرحلا
.إ.ترودلوتوأرتيباهبّلثميتلاةيلوطبلاةقيرطلاةيؤربًاصوصخو؛هب
ينسءانثأيرمعنمةقحالةلحرميفهتدهاشنيحيننكلو.سنرول
تأدب-مانتيفبرحدضًاطشانهيفتنكتقووهو-ةيعماجلايتسارد
تجتحادقو.قيقدلكشبخيراتلادرسيمليفلااذهناكاذإامعلءاستأ
لوتوأرتيبنأمغرو.لاؤسلااذهنعةباجإىلإلّصوتللنينسةدعىلإ
ثيح؛سنرولدراودإساموتلينولوكللعادبإلاةياغيفةروصضرعدقناك
زواجتيمليقيقحلاسنروللوطنأالإرقشأوًافيحنوًاليوطمليفلايفادب
هنأكوُدبيملهنأةجردلًادجًاريصقناكدقل.مدقلافصنومادقأسمخ
حتافلارقشألارعشلاباهباشتنيلجرلاّنكلو!يناطيربلاشيجلايفطباض
.ةقرزلايتديدشنينيعلاو

دقف.ثيدحلاايروسخيراتبًاقيثوًاطابتراسنرول.إ.تةايحتطبترا
هتايحأدبو،1907ماعدروفسكوأةعماجلخدو،1888ماعسنرولدلو
تناكيتلاايروسيفمادقألاىلعًايشمةلوجبماقنيح1909ماعةينهملا
نيتلحربماق،هجرختدعبو.تقولاكلذيفةينامثعلاةلودلانمًاءزج
اهيلعفرشأةيرثأبيقنتتالمحيفلمعيلايروسونانبلىلإنيتيفاضإ
كلتءانثأةيماعلاةيبرعلاةغللابثدحتلاسنرولّملعت.يناطيربلافحتملا
.ايروسيفةيبيلصلاعالقلانعهبةصاخلاهاروتكدلاةساردبتكو،تالحرلا
كلتمدختساذإ،]8[زـنوجانايدنإلهباشمصخشىلإسنروللّوحت
لجسيملخيراتلانأمغر(ةيناطيربلاتارابختسالاحلاصلسسجتللتالحرلا
دجويو.)هلمحبزـنوجانايدنإرهتشايذلاكاذكًاطوسلمحيناكهنأانل
حلاصلسسجتلابماقدقسنرولناكاذإاملوحنيخرؤملاضعبنيبلدج
نأيفكشال،نكلو.المأىلوألاةيملاعلابرحلالبقنييناطيربلا
ببسبسنرولةساردلاجمبمامتهالاةياغيفتناكةيناطيربلاتارابختسالا



،ةينامثعلاةلودلاحلاصلاهنونبيناملألاناكيتلاراطقلاطوطخوروسجلا
يذلاسنرولذاتسأناكامك،]9[راثآلاعقاومنمةبيرقتناكيتلاو
تارابختسالاحلاصللمعيراثآلاملعلاجميفلمعلاىلعهللصح
سدسملمحيناكهسفنسنرولنأيفًاقلطمكشدجويالو.ةيناطيربلا
.كلتهتالحرلالختارتملمةعسترايعاذرزوام

تارابختساىلإًايمسرسنرولمضنا،ىلوألاةيملاعلابرحلاعالدنادعب
عونسنروللخادامندقناكو.ةرهاقلاىلإهلقنمتو،يناطيربلاشيجلا
حورضقانيامم؛برعلانمةقطنملاناكسعميسنمورلاطابترالانم
نمهقافرنإىتح.رصعلاكلذيفتداسيتلاةيرامعتسالاءالعتسالا
.ناكسلاكئلوأعمفطاعتلايفطارفإلابهومهتانييناطيربلانييرامعتسالا
يفهنكلو،يداعلايناطيربلايرامعتسالانعهسفنزيمينأسنروللواح
يفًايناطيربًانطاومهنوكهلمحييذلاريبكلاضقانتلايعيناكهتاذتقولا
سنرولبتك.هتايحلاوطهلجاعزإردصملظرمأوهو؛برعلايضارأ
ملقأتلانولواحيف،نييلصألاضرألاناكسريثأتقمعبانمضعبلارعشي":ةرم
؛ةماعلامهتروصعمعضاوتبمهسفنأنوفيكيو،ناكسلاكئلوأحورعم
كلذبمهو،نييلصألاناكسلاديلقتالإمهسفنأيفءيشلكنوغليف
بنجتنيدلقملاةعاطتسابسيل،نكلو.ةيمويلامهتايحيفلكاشملانوبنجتي
مهف.هلةميقالفوجأًائيشهنوكنعديلقتلاديزيالذإ؛ديلقتلاجئاتن
.]10["...نييلصألاناكسلانماوسيلمهنكلو،نييلصألاناكسلالثم

ةفلتخمرظنةهجونيينامثعلادضةروثلاءانثأبرعلاةداقىدلتناك
؛ةيمهألايوناثيناطيربطابتراطباضكمهمظعمهآردقف.سنرولنعًامامت
ىلإرطضا-ةيبرعلاةروثلاةداقدحأ-نيسحلانبهللادبعنإىتح
سنرولىلعّرظحكلذمغرهنكلو،ةيركسعلاسنرولةدئافبهعابتأعانقإ
نأاننكمي.]11[هترمإتحتتناكيتلالئابقلاعملصاوتيأبموقينأ
انمهفاذإ-ًاضقانتمودبيدقيذلا-سنرولرودللضفأمهفىلإلصوتن
نكلو،ةلقتسمةيبرعلوددوجومعديسنرولناكدقف؛ةيسايسلاهفادهأ
ةياهنيفو.اسنرفنوضراعيوايناطيربنومعديبرعكولماهمكحاذإطقف
."ديدجلارامعتسالا"ةركفىلإةيعادنمرثكأسنرولنكيمل،فاطملا

امةدتمملاةرتفلايفايروسبمويلافرعيامنوينامثعلانيطالسلامكح
ايروسدالبلاىلإنآلاتلوحتيتلاقطانملاتّمضو،1918و1517نيب
.ةددعتمةينيدوةيقرعتاعومجمو،ةريثكلئابقنيطسلفوندرألاونانبلو
نمعونبنييعاطقإلاةيبرعلالئابقلاةداقضعبلةينامثعلاةلودلاتحمس



املاط-ةيفيرلاقطانملايفةصاخو-يلحملاىوتسملاىلعيتاذلامكحلا
دوهيلاونييحيسملاونيملسمللتحمسامك،ةلودللبئارضلانوعفديمهنأ
جاوزلابةقلعتملانوؤشلاك؛مهسفنأبةيصخشلامهلاوحأنيناوقاولوتينأب
.كلذهباشاموقالطلاو

مهو(زوردلاونييحيسملاونيملسملانيبةيخيراتلاتاقالعلاتناك
نمرثكألبقةيعيشلاةفئاطلانعتلصفناةزيمتمةينيدوةيقرعةعومجم
نمًاتاقوأتدهشامك،نواعتلانمًاتاقوأتدهشثيح؛ةبلقتم)ةنسفلأ
ىلعتاعامجلاهذهضيرحتىلعةينامثعلاةلودلاتصرحدقو.عارصلا
ىوقلانأًاديقعترومألادازاممو.اهمكحىلعظافحللًاضعباهضعب
معدف.ةفلتخمتاعومجممعدبكلذو؛اهذوفنعيسوتىلإتعسةيبوروألا
.زوردلانويناطيربلامعداميف،نييحيسملانويسنرفلا

ضعبيفشطبلاوَةوقلاةيرامعتسالاىوقلالكلثمنيطالسلامدختسا
؛ابوروأبونجىلإدتمتمايألاكلتيفةينامثعلاةيروطاربمإلاتناكو.نايحألا
ماعكسرهلاوةنسوبلايفتعلدنايتلاتاروثلاةوسقبنيطالسلاعمقثيح

ترثأتذإ؛1893و1892يماعنمرألايتروثو،1876ماعايراغلبيفو،1875
لوداهتدهشيتلااهسفنةيطارقوميدلاوةينطولاتاكرحلابةينامثعلاةلودلا
)1905(ايسوريفتاروثتعلدنانيحنيرشعلانرقلاةيادبعمىرخأ
.)1910(كيسكملاو)1911(نيصلاو)1906(ناريإو

ايناملأفصىلإنوينامثعلامضنا،ىلوألاةيملاعلابرحلاتأدبنيحو
ايناطيربتناكو.ايسورواسنرفوايناطيربدضةيراغنهلا-ةيواسمنلاةيروطاربمإلاو
ةينامثعلاةيروطاربمإلاميسقتلةليسوكبرحلامادختسايفنالمأتاسنرفو
نأئجافملانمنكيملف؛ةيناملألاتارمعتسملاىلعءاليتساللكلذكو،امهنيب
تاهجوتلاةيرامعتسالاةيسنرفلاةيروطاربمإلاوةيناطيربلاةيروطاربمإلالغتست
ةدناسمبةيوفشدوعوميدقتدعبف؛نيينامثعلاةميزهلبرعلادنعةيموقلا
امهيتيروطاربمإعيسوتلتاططخممسربنيتوقلااتلكتماق،برعلالالقتسا
"برعلاسنرول"مليفضرعيو.ةقطنملابوعشباسحىلعنيتيرامعتسالا
فيرش،يلعنبنيسحلافيرشلاعمفلاحتللايناطيربتعسفيكةقدب
ءانبأدحألصيفرودسينيغكيلألَّثمثيح؛برحلاءانثأاهريمأوةكم
ءانثأهرمعنمنيرشعلاوةعساتلايفناكيقيقحلالصيفنأمغر(نيسحلا
ريوصتءانثأنيعبرألاوةنماثلايفسينيغكيلأناكامنيب،ثادحألاهذه
امك،ةيسدقمالسإلاندمرثكأليمسرلامكاحلاوهنيسحلاناك.)مليفلا
ىلص(دمحميـبنلاةلالسنمةرشابمةردحنملاةيمشاهلاةلئاعلاريبكناك



دمحمناطلسلانعةيقادصماذًايسايسًاليدبهلعجامم؛)ملسوهيلعهللا
.ايناطيربلًافيلحهنوكىلإةفاضإلاب،يمالسإلاملاعللدئاقكسماخلا

ةيبرعةلودمايقبتانامضلباقمنييناطيربلامعدنيسحلاضرع
ةقطنملماكًابيرقتلمشتو،همكحتحتنوكتبرحلاةياهندعبةلقتسم
عمضراعتيامب؛ًةظفاحمةلودلاهذهلنيسحلاةيؤرتناك.طسوألاقرشلا
ةعيرشللةمارصرثكأًاقيبطتلّضفيناكدقف.كارتألااهضرفيتلاتاحالصإلا
لمعلانمءاسنلاعنمو،ةقرسلاةميرجبكترمديعطقلمشيةيمالسإلا
.نيسحلاضرعدييأتنمنوهامكميرنهريسلاءارآلاهذهعنمتملو،]12[
،ةيمالسإلاتاكرحلاةوقىشخيبرغلاناك،تقولاكلذيفىتحْنكلو
-تاكرحلاكلتهلثمتيذلارطخلامجحىأردقهنأكو-سنرولىعسف
فيرشلانيبعارصلاةدحزيزعتربعكلذو؛يمالسإلاملاعلاميسقتىلإ
ءوجللاةرورضىلإًاريشمسنرولبتكدقو.سماخلادمحمناطلسلاونيسح
رومألابيترتىلعانردقاذإ":ةينامثعلاةيروطاربمإلاطاقسإلفنعلاىلإ
ىلعيضقنفوسففنعلاىلعًاينبميسايسلارييغتلااذهنوكيثيح
"...نوعراصتيمهلعجونيملسملاميسقتقيرطنعمالسإلاهلثمييذلارطخلا
]13[.

هنكلو،برعلالالقتسادناسيهنأبعابطنالايطعينأنوهامكمدارأ
ملذإ؛ةضماغةيسامولبدةغلهمادختساربعًامهبماذههمعدلعجدصقت
.]14[مهلالقتسابرعلاحنميفةينيأةيناطيربلاةموكحلاىدلنكت
ةليوطايناطيربططخنعريثكلااوملعيملبرعلاسنرولءافلحنكلو
نومزتليسنييناطيربلانأبرعلانيينطولالكوهدالوأونيسحلانظف،ىدملا
ةروصرهظت.نيينطولاكئلوأدحأهياتوبأةدوعخيشلاناكو،مهدوعوب
ًافوقعمًارجنخًالماحةينبةءابعوءاضيبةيفوكيفهياتوبأةدوعلةميدق
هيلعرهظيو،ةريغصةيحلوبراشاذو،ةرشبلانكادناك.هيبناجىلعًافيسو
."برعلاسنرول"مليفيفهرودنيوكينوتنأّلثمدقو؛ءارحصلابراحمسأب
يفةلقنتملاةيودبلاتاطيوحلاةريشعداقدقف،يقيقحلاةدوعىلإةبسنلاب
يفةكوشناك1908ماعيفو،ةيدوعسلاوندرألانآلايطغتيتلايراحصلا
قلعتيراجشيفةموكحلانمنيلوؤسملتقنيحةينامثعلاةلودلاةرصاخ
اهنكلو،اهدعبهبكاسمإلاةينامثعلاةلودلاتلواحدقو.بئارضلاليصحتب
.كلذيفحلفتمل

نيكراشمهتريشعوةدوعحبصأ،ىلوألاةيملاعلابرحلاتعلدنانيح
هلةيركسعةلمحلوأيفسنرولىلإاومضناو،ةيبرعلاةروثلايفنييساسأ



لكلثميثيح؛نيسرمتمنيبراحمكنيفورعمهلاجروةدوعناك.كارتألادض
هذهةيدرفلاةردابملاحورنأمغرو.ةلقتسمةيركسعةدحوبراحم
دشحىلعدمتعتيتلاةيناطيربلاةيركسعلائدابملاعميلكلكشبضقانتت
.ةيوارحصلاتاباصعلابرحيفاهتيلاعفتتبثأاهنأالإ،فيثكلكشبتاوقلا
العامطوفلجناسنإكةدوعةيصخش"برعلاسنرول"مليفرهظأدقو
يأنيوكينوتنأهدسجيذلاصخشلادجيملنيحف؛هتريشعريغيلاوي
ًارصانموًايوارحصًاركفمناكيقيقحلاةدوعنكل،برحلاكرتبدّدهمئانغ
:سنروللاقامكف،بسحفةريشعلاةيضقلسيلولككبرعلاةيضقلًايوق
لكناكو.ةماهاهيفثادحألالكوةمحلماهنأكوةايحلاىري]ةدوع[ناك"
ةميدقتاوزغنعدئاصقلًانزخمهنهذناكو."ًالطب"هعملصاوتيصخش
يفدعاسًامهلمًابراحمةدوعناك.]15["لاتقلانعةيمحلمصصقلو
اومهاسنيذلانييساسألانيلتاقملادحأناكو،نيينامثعلادضلئابقلاديحوت
:ةرمسنرولهنعلاقكلذلو،قشمدوةبقعلاىلعةيبرعلاةروثلاءاليتسايف
."ةيبرعلاةريزجلالامشيفبراحممظعأوهةدوعنإ"

قيقحتلرورسلكبنيرخآلابرعلاةداقلاوةدوعنويناطيربلالغتسا
مكحيفىرخأةليبنتالئاعىلعاودمتعامهنكلو،برحلايفرصنلا
ةرسألاتمكحو،ندرألاوقارعلايفمكحلاةيمشاهلاةلئاعلااوطعأف؛ةقطنملا
لازتالوً؛اضيأمهعمنويناطيربلافلاحتو،ةنيدملاوةكميتنيدمةيدوعسلا
عناميمل.اذهانمويىتحةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملامكحتدوعسنباةلئاع
نومعديمهنأاملاطًاينيدنيددشتمماكحعمفلاحتلاًاقلطمنويناطيربلا
هذهدامتعابأدبيذلايناطيربلايسايسلاناكوً.ايسايسيناطيربلامكحلا
وهوالأ؛ةليلقنينسدعبةيملاعةرهشاوققحنيذلاصاخشألادحأةسايسلا
.لشرشتنوتسنو

يفلشرشتنوتسنونعينهذيفاهبظفتحأيتلاةروصلاصخلتت
امنيب،همجحبسانتالداكتةرخافةلذبيدترينسلايفًاريبكًالجرهنوك
ةكرشتماقثيح(ًاقحالهمسابرهتشايذلاعونلانمًاراجيسهمفبمضقي
نمعونةيمستبيضاملانرقلاتاينيسمخيفراجيسلاعينصتبةصتخمةيبوك
لكلدمتعملاوهثدحتسملامسالااذهحبصأو،"لشرشت"ريبكلاراجيسلا
سيئركلشرشتلةيبعشلاةروصلايههذهتناك.)لثامممجحيذراجيس
هيدلناك،كلذلبقنكلو.ةيناثلاةيملاعلابرحلاءانثأايناطيربلءارزو
ًابئانناكنيحنيرشعلانرقلاتايادبىلإدوعيلدجللريثموليوطخيرات
ً.اريزوكلذدعبو،ناملربلايف



ّاملو.ةيناطيربلاةيروطاربمإلاعسوتلًاديؤموًاطفاحمًايسايسلشرشتناك
دقف،ملاعلايفةوقرثكألاوىربكلايهةيناطيربلاةيرحبلاتاوقلاتناك
لشرشتحبصأ.ةيروطاربمإلاهذهةوقىلعظافحلايفًايروحمًارودتبعل
نيب-ةيرحبلانوؤشنعلوؤسملاريزولايأ-ةيناطيربلاةيرحبلاريمأ
تاياغلمدختستلتارئاطلاريوطتيفبغريناكو،1915و1911يماع
ىلعدمتعتثيح؛ةيرحبلالوطساتاكرحمثيدحتدارأامك،ةيركسعلا
يطعياممةيلاعفرثكأوًانزوفخأطفنلانإذإ،محفلانمًالدبطفنلا
دمتعيلازيالناكيذلايناملألالوطسألاىلعةيلضفألاةيناطيربلانفسلا
ملذإ؛تقولاكلذيفةجعزمةيلاكشإتهجاوايناطيربنكل.محفلاىلع
ربكألاجتنملاةدحتملاتايالولاتناكدقف.ةيلحمطفنرداصميأاهيدلنكت
ةوقيأىلعلاكتالايفبغرتملايناطيربنكلو،ذئنيحملاعلايفلورتبلل
ةبسنلابًايفاكنكيملهنأل-اهلةفيلحتناكولىتح-ىرخأىربك
ىلإةجاحبتناكلب،لداعلاهرعسبةحوتفملاقوسلايفطفنلاءارشاهيلإ
ناكو،اهحلاصلنوكتطورشبطفنلارداصمىلعةيجيتارتسالاةرطيسلانامض
كلذيفيناطيربلاريمألاق.اهئادعأىلإطفنلالوصوعنمتنأًاضيأاهيلع
يأكانهنوكيالأبجيو،ةقلطمةرطيسلاهذهنوكتنأبجي":تقولا
-ةيرامعتسالاىوقلالكلازتالو.]16["عونيأنماهيفيـبنجألخدت
،اذهانمويىتحاهنيعةسايسلاهذهدمتعت-ةدحتملاتايالولاكلذيفامب
.ةثادحرثكألاكشأبنكلو

دعب؛1908ماعناريإيفطفنلاةصاخةيناطيربةكرشتفشتكا
،1911ةنسيفو.تقولاكلذيفناريإهاشعميليضفتقافتاىلإلصوتلا
؛ةكرشلاهذهمهسأةيبلاغةيناطيربلاةموكحلاءارشةيلمعللشرشتبتر
BPوأةيناطيربلالورتبلاةكرش("مويلورتبشيتيرب"مسابًاقحالتفرعيتلاو
ةنسنيرشعلموديسطفنللردصمدوجوةيناطيربلاةيرحبلاتنمضف)
.ديزملاىلإتجاتحاايناطيربنكلو.اهحلاصملةمئالمةيلامطورشلباقم
ةكرتشمةيطفنةكرشايكرتوايناملأعمتأشنأ،ىلوألاةيملاعلابرحلالبقو
،1918يناثلانيرشت3يفو.نآلاقارعلالامشحبصأاميفطفنلاخضت
تاوقلاتلتحا،ىلوألاةيملاعلابرحلاةياهننممايأةعبرأدعبيأ
رئبلوأنمطفنلانويناطيربلاجتنأو،قارعلالامشيفلصوملاةيناطيربلا
؛لصوملانمةبيرقلاكوكركةنيدميف1927لوألانيرشتيفكانهمهيدل
نيباهومسقو،ةكرشلايفايكرتوايناملأصصحىلعمهدياوعضونأدعب

.ةيكيرمأوةيسنرفوةيناطيربطفنتاكرش



.لبقتسملايفماوعأةرشعدعبىلعثادحألاهذهلكلازتال،نكل
سيوسلاةانقتناكامنيبلانملاديعبًاملحطفنلاناك،1914ماعيف
ايناطيربةراجتلةيمهألاةياغيفةانقلاتناك.ةرضاحوةرشابمةقيقح
عئاضبلللوألادروتسملاتناكيتلادنهلاىلإلوصوللًاصوصخو،ةيملاعلا
لثمرصملةرواجملاقطانملاىلعةرطيسلانويناطيربلادارأكلذلو،ةيناطيربلا
.ندرألاونيطسلفوةزغوءانيس

،مهبةصاخلاةيرامعتسالامهتاحومطمهيدلتناكدقفنويسنرفلاامأ
.ةسرشةسفانمنييناطيربلاعممهسفانتىلإتاحومطلاهذهتدأامًاريثكو
عساتلاورشعنماثلانينرقلايفايناطيربمامأبورحةدعاسنرفترسخ
ةيادبىتحذوفنلاقطانمىلعايناطيربةسفانميفترمتسااهنكل،رشع
نأالإ،ىلوألاةيملاعلابرحلاءانثأافلاحتنيدلبلانأمغرو.نيرشعلانرقلا
ً.اضيأحيحصسكعلاو؛طقنييناطيربلاباوقثيملنييسنرفلا

؛نينسعضببايناطيربلوخددعبطفنلاىلعةسفانملااسنرفتلخد
.طفنلاىلعدامتعالاىلإةيعانصلاوةيركسعلااهتالآليوحتيفترخأتاهنأل
برحلاتأدبنيحطفنللةجتنمتارمعتسمنعثحبتلازتالتناكو
-اهلبقةدحتملاتايالولاوايناطيربلثم-اسنرفتدارأدقو.ىلوألاةيملاعلا
،ةيبنجألاةيكلملابةثولملاريغواهبةصاخلاطفنلاةكرشاهيدلنوكتنأ
نييسنرفلانييلامسأرلانمددعأشنأةيسنرفلاةموكحلانمعيجشتبوكلذلو
)CFPوأCompagnieFrançaisedesPétroles(ةيسنرفلالورتبلاةكرش
-ةكرشلاهذهتأدبو.)Total(لاتوتةكرشىلإًاقحالتلوحتيتلايهو
رابآريوطتيفنييناطيربلاىلإمامضنالاباهلامعأ-ةصاخةيكلمتلظيتلاو
،رئازجلاواسنرفيفطفنرابآريوطتبًاقحالتماقو،قارعلالامشيفطفنلا
وأةيناطيربلاطفنلاتاكرشاهتسراميتلاةيلودلاةرطيسلابَظحتملاهنكلو
.ةيكيرمألا

ىلإةباوبلالكشتدالبكايروسىلعرطيستنأكلذكاسنرفتدارأ
ةلباقميفتاكربرضمةيروسلاةموكحلاراشتسميللاقدقو.ابوروأ
قرشلالوصوقئارطبمكحتتةقطنملاهذهنإ":قشمديفهعماهتيرجأ
لكنأوهو؛تقولاكلذيفناكامكنآلالاحلاىقبي.ابوروأىلإطسوألا

حلاصمًاضيأاسنرفىدلتناك.]17["هسفنايروسعقومبقلعتيءيش
لوصولاو،ايروسيفةحبرملاريرحلاةراجتبمكحتلالمشتةرشابمةيداصتقا
ربعاهعامطأاسنرفتررب.طسوتملاضيبألارحبلاىلعتوريبءانيمىلإ
ماعاسنرفنيعدقناكينامثعلاناطلسلانإذإ؛خيراتللةيئاقتناةءارق



يضارألايفنوشيعينيذلانييحيسملل"ةيماحلاةلودلا"اهتفصب1536
ةنراوملانييحيسملاعماهطباورزيزعتلنييعتلااذهباسنرفتعرذتف،ةسدقملا
لبقامذنمنانبلوايروسيفشيعتةيحيسمةفئاطمهو-نانبليف
برقشيعييذلاصاخلااهكريرطبةفئاطلاهذهىدلو.يـبرعلاحتفلا
ةيروطاربمإلايفًاراشتناعسوألايهةيسنرفلاةغللاتحبصأف-توريب
يفديدحلاككسةكبشنويسنرفلاىنبامك،ةيبرعلاوةيكرتلادعبةينامثعلا
لوقلادحىلإنويسنرفلابهذ.توريبيفزاغلاوءابرهكلايتكرشو،ايروس
ةيبيلصلاعالقلاىنبنممهنأل؛نيدلبلانيذهرامعتساقحمهيدلنإ
.نينسلاتائملبقامهيف

ىلعنويناطيربلاونويسنرفلاسفانت،ىلوألاةيملاعلابرحلاةيادبذنم
مهتاططخماوفخأمهنكلو،برحلادعبامطسوألاقرشلاىلعةرطيسلا
فشتكي،"برعلاسنرول"مليفيفو.برحلاينسلالخ"مئانغلا"ميسقتل
ةياهنةبارقطسوألاقرشلابةقلعتملاةيسنرفلا-ةيناطيربلاةقفصلالوتوأرتيب
لوؤسمرودلثميذلا-زـنيردولكهربخي،يكيسالكدهشميفو.مليفلا
ىقتلادقسكياسىعديً"ايناطيربًايموكحًافظوم"نأ-يناطيربيسايس
يفو.ةديدجلاتارمعتسملادودحامسريلوكيبىعديً"ايسنرفًايموكحًافظوم"
نيفظوم"درجمنمريثكبرثكأوكيبوسكياسنمٌّلكناك،عقاولا
اهيفةيومدتاعارصىلإقطانملاكلتامهميسقتىدأدقو،"نييموكح
.اذهانمويىتحترمتسا

ايلعلاهتفشقوفىلدتيريبكبراشسكياسكرامريسلاىدلناك
طابضاهيفودبييتلاةقيرطلاصخليبراشلااذهناكدقو،ءيشلاضعب
هرودلًابسانمسكياسرظنمنكيملو.ةرتفلاكلتيفيناطيربلاشيجلا
يفسرددقفً؛اضيأرودلااذهلبسانملاراسملاذختادقناكلب،بسحف
ةريصقةرتفدعبو.1897ماعيناطيربلاشيجلاىلإمضناو،جدربماكةعماج
يفيفرشلصنقكسكياسِّنيُع،ايقيرفأبونجيفريوبلابرحيفاهاضمأ
قرشلانعنيباتكبتكثيح،1907و1905يماعنيبةينيطنطسقلا
ةينامثعلاةيروطاربمإللرصتخمخيرات:ءافلخللثاريمرخآ"امهدحأطسوألا
")TheCaliphs’LastHeritage:AShortHistoryoftheTurkish

Empire(.قرشيف]18[ةينورابًاكالمأسكياسثرو،اهسفنايناطيربيفو
نيحو.1911ماعةقطنملاكلتيفةيناملربلاتاباختنالابزافامك،رياشكروي
يـبرعلابتكملاءاشنإيفسكياسمهسأ،ىلوألاةيملاعلابرحلاتعلدنا
ةيبرحلانوؤشللةلودلاريزوناكيذلارنشتكويشاروهدروللاةرمإتحت



كلذيفةرهشرثكألاوهرنشتكدروللاُبراشناكدقو.ةرتفلاكلتيف
دينجتلاتانالعإًازيممهبراشهيفودبييذلامراصلاههجوّنيزذإ؛نمزلا
ريشيتانالعإلاهذهيفرنشتكناكو.ىلوألاةيملاعلابرحلالالخةيناطيربلا
اهيأ":ةيلاتلاءاجرلاةرابعهتروصتحتتبتُكدقو،مامألاىلإهعبصإب
."مكيلإجاتحتمكدالبنإ،نويناطيربلا

نعةموعزملاةعساولاهتفرعمبهئالمزباجعإسكياسراثأامناعرس
ناكهنأالإ،ةيبرعلاالوةيكرتلاملكتينكيملسكياسنأمغرو.ةقطنملا
ىلإهداقتفامغرو.كلذىلعرداقهنأبعابطنالاهءاسؤريطعينألواحي
نوؤشيفريبخهنأبةيموكحلارئاودلايففرعدقف،ةردقلاهذه
مّدق،رنشتكةسائرتحتلمعيسكياسناكامنيبو.ةينامثعلاةيروطاربمإلا
دوسألاملعلاممصدقف؛خيراتلايفةرشابملاريغتاماهسإلانمةعومجم
طوطخةثالثنمفلؤملاةيبرعلاةروثلاملعيأ؛ضيبألاورمحألاورضخألاو
،قحالنمزيفو.ملعلاطسوىلإهسأرريشينيميلاىلإثلثمو،ةيقفأ
.ندرألاوايروسوقارعلايفملعلااذهنمةفلتخمميماصتتمدختسا

سيئريرسلكشبسكياسىقتلا،1915ماعنميناثلانوناكيفو
يفنييسنرفلاعمةقفصحارتقالةيبرحلاهتموكحوثيوكسآتربرهءارزولا
نعسكياسّربعدقو.برحلادعبةينامثعلاةيروطاربمإلاميسقتبقلعتيام
نيطسلفلامشاكعيتنيدمىلإراشأنيحديفمراصتخابيناطيربلافقوملا
اكعلوأنيبةطيرخلاىلعًاطخمسرأنأدوأ"ً:الئاققارعلالامشكوكركو
ىلعةرطيسلاايناطيربيطعيسميسقتلااذهناكو.]19["كوكركرخآو
نانبلاسنرفلانتسامنيب،ندرألاونيطسلفعمطفنلابينغلاقارعلالامش
مل.)نوردنكسإلاءاول(ياتهةظفاحموهوايكرتبونجنمًاعاطقوايروسو
ناكسىلعميسقتلااذههفلخيسيذلارثألابنيتوقلانمٌّيألفحت
عمةيرستاثداحمبمايقللسكياسةيناطيربلاةموكحلاتضوفدقو.ةقطنملا
لبقرهشأةرشعةدملنيفرطلاضوافتبرمألاىهتناو؛ةيسنرفلاةموكحلا
يسنرفلجرصخشيفهلًايوقًادنسكياسدجودقف؛قافتاىلإلصوتلا
وهوالأ؛"يموكحفظوم"درجمنمريثكبمهأرخآيسامولبدوهو،قينأ
.وكيب

هرمعنمةركبمةلحرمىلإدوعيمسريفوكيب-جروجاوسنارفرهظي
ةقانألازارطناكامك-ةبولقمةقايتاذةرتسيدتريوهوباشيسامولبدك
ةيسامولبدلاهماهمنأشبًاداجوكيبناك.ةيريرحقنعةطبراهّنيزت-اهتقو
ايسآةنجليفًاوضعناكدقف،هبايثةقانأنأشبًاداجناكامردقب



تناكنيطشانةعومجميهو)Comitédel'AsieFrançaise(ةيسنرفلا
يفمدخامك،طسوألاقرشلاوايروسيفيسنرفلامكحلاعسوتىلإوعدت
؛ىلوألاةيملاعلابرحلاعالدنالبقتوريبيفيسنرفلايسامولبدلاكلسلا
ةثيدحةيقدنبفلأرشعةسمخبنانبلييحيسمديوزتةيلمعلبترثيح
بابسأدحأناكو،لشفلابتءابةروثلاهذهنكل.نيينامثعلادضةروثءدبل
نيينانبللاةروثلاةداقءامسألمحتتافلمهءاروكرتامبروكيبنأاهلشف
نأةجيتنلاتناكو.ىلوألاةيملاعلابرحلاعالدناةظحلاسنرفىلإبرهنيح
نيحمهنمنيريثكلامادعإباوماقامك،مهونجسوةداقلااوعمجنيينامثعلا
.مهئامسأىلعاولصح

ةيادبتناكةيرسةلحريفشناملارحبوكيبربع،1915بآيفو
ًاريرمًالادجنالجرلاضاخو.سكياسعمةيريصملاتاءاقللانمةلسلسل
ينغلاقارعلالامشبمكحتيسيذلادلبلا:لثماياضقلانمددعلوح
عضختسوأرشابملكشبسدقلامكحتسايناطيربتناكاذإامو،طفنلاب
يفاهيلععيقوتلامتيتلاةيئاهنلاةيقافتالاتسكعو.ةيلودةرادإلةنيدملا

ناك.ناتيرامعتسالاناتوقلاهيلإتلصوتيذلايطسولالحلا1916رايأ16
ىلعاسنرفتزاحدقف.تاءانثتسالاضعبادعام؛بلاغلاوهسكياسطخ
ايناطيربتلانامنيب،قارعلابونجنمءازجأوايكرتبونجوايروسونانبل
.سدقلاادعام؛نيطسلفىلعةلماكلاةرطيسلاوندرألاوقارعلايضارأيقاب
ةداملانكلو،ةلقتسمةيبرعلودءاشنإًايمساوكيبسكياسةيقافتاتدناسو
ايناطيربلو...اسنرفلحمسي":ءالجبةيقيقحلااهاياونرهظتةيقافتالانمةيناثلا
وأةرشابملاةبقارملاوأمكحلالاكشأنمهيفنابغرتامءاشنإبىمظعلا
لودلافلحوأةيبرعلاةلودلاعمهبيترتلًابسانمهنايرتامو،ةرشابملاريغ
.]20["ةيبرعلا

اهتحاقوىلإًارظنتقولاكلذيفةيرسوكيبسكياسةيقافتاتلظ
نمٍّلكتالواحمترمتساامك،نمزلاكلذسيياقمبىتح؛ةيرامعتسالا
كسمتلاامهبضرتفيناكيذلاتقولايفامهذوفنقطانمعيسوتنيفرطلا
اوروثينأبرعلانمناديرتامهاتلكاسنرفوايناطيربتناك.ةدهاعملادونبب
اولوحتيلطقفاولتاقينلبرعلانأنافرعتاتناكامهنكلو،نيينامثعلاىلع
رعاشمةقدب"برعلاسنرول"مليفسكعدقو.ىرخأىوقلتارمعتسمىلإ
رمعاهيفّلثمدهاشميفىلوألاةرمللةيناطيربلاةنايخلاباوفرعنيحبرعلا
يفسنرولعمسيملكلذكو،نييبرعنيدئاقيرودنيوكينوتنآوفيرشلا
ناكيقيقحلاسنرولنأريغ.رخأتمتقويفالإةنايخلاهذهنعمليفلا



ءاطعإنمهعنميملكلذنكلو،ةركبمةلحرميفةعيدخلاهذهبفرعي
تسليننأامب":برحلادعبسنرولفرتعادقو.ةفئازًادوعوبرعلاهئافلح
زواجتتنلفبرحلايفانرصتنااذإاننأىرأتنكدقف،لماكلكشبقمحأ
دقتنكلًانيمأًاراشتسمتنكولو.ءافوجًاقاروأاهنوكبرعللاندوعو

،هذهكةغرافرومألجألمهتايحبرطاخأنأنودبمهلزانمىلإيلاجرتفرص
برحلايفرصنلاقيقحتلةيساسألاانتليسوناكيـبرعلاعافدنالانكلو
اهفرحيفاهتملكبمزتلتسارتلجنإنأىلإمهنئمطأتللظكلذلو؛ةيقرشلا
.]21["يزخلاوةرارملابرعشأتللظ...عبطلابيننكلو...اهانعمو

اومزتلينلًادوعونومّدقينييناطيربلانأبةياردىلعًاضيأوكيبناك
نإ":بتكامك،"برعلافلخت"هامسأامبرامعتسالارربدقوً.ادبأاهب
دامررذاهنوكنعديزتالةريبكةلودمهئاطعإببرعلاىلإةمدقملادوعولا
مكلااذهليوحتاننكميالذإً،ادبألكشتتنلةلودلاهذهف.مهنويعيف
ًاضيأوكيبفرتعا.]22["ةايحلللباقدحوتملكىلإلئابقلانملئاهلا
اوعدخينأوهنويسنرفلاهديريام":نوبذكياوناكمهرودبنييسنرفلانأب
نوملعيمهنأنيحيف،مهلريثكلامهميدقتربعكلذنولعفيمهو،برعلا
.]23["برحلادعبىقبينلهنوديشييذلاءانبلااذهنأ

نمًاددعنويعويشلانويفشلوبلارشن،1917ماعةيسورلاةروثلادعب
رشنىدأدقو.وكيب-سكياسةيقافتاكلذيفامبةيرسلاةيبوروألاتادهاعملا
رييغتيأىلإِّدؤيملهنكلو،ةمراعةيلودبضغةجومىلإتادهاعملاهذه
دعباهيلعقافتالامتيتلامالسلاتادهاعميفف.ةيرامعتسالاةسايسلايف
،ةيبرعلامهيضارألكنعيلختلاىلعنوينامثعلاربُجأ،ىلوألاةيملاعلابرحلا
قطانماوأشنأثيح؛مهتاططخميفًامدقنويسنرفلاونويناطيربلاىضمو
برعلانيمراحةديدجلامهتارمعتسمىلعهوقلطأيذلامسالاوهو،"بادتنا"
.ريصملاريرقتقحنمكلذءانثأ

نمددعلدّهمذإ؛ةلحرملاكلتيفرخآًامهمًارودسكياسبعل
،نييناطيربلاةداقلازربأونامزياوميياحينويهصلادئاقلانيبتاعامتجالا
ةينويهصلاةكرحلاويناطيربلارامعتسالانيبيمانتملاولدابتملامعدللتناكو
.اهلكطسوألاقرشلاةقطنموايروسىلإةبسنلابةيريصمجئاتن

ءاضيبلاايسوريفةريغصةيرقيف1876ماعنامزياوميياحدلو
،ةيورقلاهتايحنمبره،هرمعنمةرشعةسداسلاغلبنيحو.)سوراليب(
كلذدعبلقتنامث،ارسيوسنمهاروتكدلاةداهشلاننأىلإهتساردعباتو
ناك.ءايميكلايفروسيفوربكلمعثيح1906ماعارتلجنإيفرتسشنامىلإ



ةيناملعةكرحيهو؛تقولاكلذيفةينويهصلاةكرحلابمزتلادقنامزياو
ىلإةرجهلاواهيفاودلويتلادالبلاةرداغمىلإملاعلايفدوهيلاوعدتةيموق
اوقبامإمهف؛كاذنآاهباولفحيملدوهيلاةيبلاغنكل.يدوهييموقنطو
ةيداصتقاوةيسايسًاصرفمّدقتدالبىلإاورجاهوأ،ةيلصألامهدالبيف
ناكو.ةيراسيلاتاكرحلاولامعلاتاباقنىلإمهنمنوريثكلامضناو،لضفأ
اههّجوةلاسريفبتكذإ؛نامزياوتالسارميفًاحضاومعدلاىلإداقتفالا
ةقبطلادوهينمهاقلتيذلالابقتسالانماهيفيكتشيهلقيدصىلإ
نمدشحعم؛ايسوردوهيةلاثحعملماعتتتنأ":رتسشناميفةلماعلا
ال.ةينويهصلاةيضقلالثمرومأنعًائيشنوملعيالنيذلاءايبغألاةلهجلا
لمعيوةيزيلجنإلاتاظفاحملايفشيعيًافقثمكنوكهينعيامرّوصتكنكمي
.]24["!يمنهجباذعهنإ.نييلحملادوهيلاعم

يظحهنأالإ،ةلماعلاةقبطلادوهينمرفننامزياونأمغرو
نيذللافيسليئارسإوسكرامنومياسلثم؛نييلحملالامعألالاجرةقادصب
لمع.ةريبكةينطوةلسلسىلإ"رسنبسدنآسكرام"رجاتمًاقحالالّوح
اهتياعرىلعلوصحللةيرامعتسالاىوقلاعمةيادبلاذنمةنياهصلاةداقلا
قيرطلانكلً،ابواجتىوقلاكلترثكأايناطيربتناكو،ةيدوهيةلودمايقل
تحرتقا،1903ماعيفوً.ابعصوًاليوطناكينويهصلاىعسملامعدوحن
ةيناطيربلاتارمعتسملايفةينويهصةنطوتسمءاشنإةيناطيربلاةيجراخلاةرازو
تماقف-"ادنغوأعورشم"مسابًاقحالفرعاموهو-ايقيرفأقرش
لاسرإب-ةسيئرلاةينويهصلاةعومجملايهو-ةيملاعلاةينويهصلاةمظنملا
لاقو.حرتقملانطولادقفتلاينيكبمويلافرعياميضارأىلإريغصدفو
لوبقلابجيكلذلو،نيطسلفضرأىلع"فرشت"اينيكنإةنياهصلاضعب
اوناكنييناطيربلانأحضاولانمناك،نكل.يدوهييموقنطوكاهب
ةيجيتارتسانمءزجكمهتارمعتسمطسوىرخأةدهطضمةعامجعرزنوديري
نيحلبقنمةعدخلاهذهيفاوحجنذإ؛اهنوعبتياوناكيتلا"دستقّرف"
ىلإدونهلاوضيبلااولسرأنيحو،يـبيراكلارحبلاىلإنييقرشًادونهاولسرأ
.ايقيرفأبونج

،ادنغوأعورشمةيملاعلاةينويهصلاةمظنملاتضفر،فاطملاةياهنيفو
اولكشيلاولصفنانيذلاعورشملااذهيمعادنمةعومجماهيفتيقبنكلو
لبقًاماعرشعينثااورظتنينأةنياهصلاىلعناك.ةديدجةينويهصةمظنم
نييبوروألادوهيلانمددعرقتسا،ءانثألاكلتيفو.مهدوهجرامثاورينأ
راز،1907ماعيفو.ينامثعلامكحلاتحتلازتالتناكيتلانيطسلفيف



"نيطسلفيضارأريوطتةكرش"ءاشنإيفمهاسثيح،ةعومجملاهذهنامزياو
)PalestineLandDevelopmentCompany(يضارألاءارشبتأدبيتلا
.يدوهيلاناطيتسالل

مهتاداعميفنيبصعتمةيناطيربلاةمكاحلاةبخنلانمنوريثكلاناك
دودحمددعلالإاوحمسيملف؛يصخشلاويتاسسؤملانييوتسملاىلعدوهيلل
مامضنالانمدوهيلااوعنمامك،ةقومرملاتاعماجلايفليجستلابدوهيلانم
بغريلةرتفلاكلتيفيناطيربلايطارقتسرألانكيملو.ةصاخلامهيداونىلإ
باوجلا؟ةينويهصلامعديفاوركفاذاملً،اذإ.يدوهيبهتنباجيوزتيف
عمرمألااذهأدبدقو.)geopolitics(ةيسايسلاةيفارغجلاوهةطاسبب
يفةيدوهيةيناطيتساةيلقأءاشنإلناكذإ؛ىلوألاةيملاعلابرحلاعالدنا
سيوسلاةانقنععافدلايفدعاسيساذهناك:دئاوفةدعطسوألاقرشلا
ةينويهصلامعدنأيفنويناطيربلالمأامك،ايناطيرباهيلعرطيستيتلا
ىلعمهرودبنوطغضيدقنيذلانييكيرمألادوهيلامعدمهلبلجتسيس
نويناطيربلاناكو.ىلوألاةيملاعلابرحلايفكراشيلنوسليووردووسيئرلا
دضًازجاحنوكتلايناطيربلةيلاومةرمعتسمءاشنإيفًاضيأنوبغري
يفيماسضوفمكلمعينويهصوهو؛ليوماستربرهلاقامك.نييسنرفلا
عمةيلاحلاةديعسلاانتقالعنأضارتفابرمتسننأاننكميال":نيطسلف
.]25[ً"امئادرمتستساسنرف

حومطوضعوهو؛روفلبرثرآةقادصبةليوطنينسلونامزياويظح
ةداقلانمةعومجمنمٌدحاوو،رتسشنامةقطنمنمو،يناطيربلاناملربلايف
-ٍواسمريغنكلو-يعرشفيلحكةينويهصلااولبقتنيذلانييحيسملا
وهحبصأو،ةيحيسملابناميإلاقيمعروفلبناك.ةيناطيربلاةيروطاربمإلل
؛نييحيسملاةنياهصلالوأجروجديولديفيديلبقتسملاءارزولاسيئرو
،اذهانمويىتحةدوجوملازتالةينيميةعزـنيهةيحيسملاةينويهصلاو
سدقملاباتكلااهفصيامكليئارسإضرأىلإدوهيلاةدوعنأبنمؤتو
ةعزـنلاهذهىلإنومتنملامعديكلذلو؛حيسملاديسلليناثلاءيجملاقبستس
لكودوهيلاقنتعيملاذإو.ةيلمعلاهذهليجعتلنيطسلفيفدوهيلانيطوت
.منهجنارينيفًاعيمجنوقرتحيساهدنع،ةيحيسملاىرخألاتانايدلاباحصأ
يلختلامهنمبلطتيتلاودوهيللةيداعملاةيتوهاللائدابملاهذهنأمغرو
نييحيسملامهئافلحىلعةينويهصلاةكرحلاةداقلبقأدقف،مهتنايدنع
.ةحوتفمعرذأبكئلوأ

ناكيذلا-جروجديولديفيدلوانت،1915ماعمايأدحأحابصيف



ةشقانملنامزياوميياحعمروطفلاماعط-تقولاكلذيفةيلاملاريزو
عفاودجروجديولىدلتناكهنأعمو.ةينويهصلاةيضقلليناطيربلامعدلا
تبعليتلايهةيسايسلاةيفارغجلانأالإةيحيسملاةينويهصلابةقلعتم
دق"دوهيلانأقحالتقويفبتكذإ؛شاقنلااذهيفمساحلارودلا
ىقتلا،قحالتقويفو.]26["برعلانمرثكأتادعاسمانلنومدقي
1917ماعةيملاعلاةينويهصلاةمظنملانمبلطيذلاروفلبرثرآنامزياو
.نيطسلفيفيدوهيلاناطيتسالليناطيربلامعدلانايبلةدوسمبمدقتلا

ريهشلاروفلب)حيرصتوأ(دعودوجوباهيفتملعةرملوأتناك
نيح]BarMitzvah(]27("افستمرابلا"لفحلجأنمسردأتنكنيح
ناكدعولااذهنأوهاهنيحهتملعتام.يرمعنمةرشعةثلاثلايفتنك
ةلودءاشنإوحنىلوألاةوطخلاناكذإ؛ناكملكيفدوهيللًاماهًازاجنإ
ردصيذلاروفلبدعوصنلوطنأبتئجوف،ةديدعنينسدعبو.ةيدوهي
الإيوتحتالو،تارقفثالثزواجتيال1917ماعلانميناثلانيرشت2يف
:ةيلاتلايهوةدئافيذنومضمىلعهنمةدحاوةرقف

يموقنطومةماقإىلإفطعلانيعبرظنتةلالجلاةبحاصةموكحنإ
هذهقيقحتليهستلاهدوهجىصقألذبتسو،نيطسلفيفيدوهيلابعشلل
نمصقتنينأهنأشنملمعبىتؤينلهنأًايلجمهفينأىلع،ةياغلا
يفةميقملاةيدوهيلاريغفئاوطلااهبعتمتتيتلاةينيدلاوةيندملاقوقحلا
دلبيأيفدوهيلاهبعتمتييذلايسايسلاعضولاوأقوقحلاالو،نيطسلف
.]28[رخآ

ايروسهاجتةيرامعتسالاىوقلافلصروذجنمًالصأروفلبدعوأشن
رهاظتلاءانعىتحدبكتتملايناطيربف؛اهتيرصنعولككةقطنملاونيطسلفو
رثرآىلإةبسنلابو.مهئارآعالطتساو،برعلانمةقطنملاناكسةراشتساب
نعىضاغتدقف-ًايقتوًانيدتمًايحيسمنوكينأضرتفييذلا-روفلب
.هدادعتنمةئاملايف10نويحيسملالكشييذلاينيطسلفلابعشلاءارآ
قلعتتتاباسحىلإًادنتسمناكامردقبنيدلابًاقلعتمرارقلااذهنكيمل
:1919ماعبتكنيحاذهبهسفنروفلبدروللافرتعادقو.ةوقلاوةطلسلاب
تناكاذإامعرظنلاضغبف.ةينويهصلابةمزتلمىربكلاعبرألاىوقلانإ"
مأًاريخًارمأاهنوكنعرظنلاضغبوً،ائطاخمأًاحيحصأدبمةينويهصلا

ىلإةبسنلابلمحتو،تلخروهدىلإدوعتديلاقتيفةرذجتميهفً،اريرش
غلابلابرعلالويموتابغرقوفتةيمهأةيلبقتسملاانلامآوةيلاحلاانتاجاح
.]29["ةميدقلاضرألاهذهيفنآلانونطقينيذلاو،فلأةئمعبسمهددع



عارصللةرشابملابابسألايههتلتيتلاةيناطيربلاتاسايسلاوروفلبدعونإ
،ايناطيربةيجراخريزولاقدقو.رضاحلاتقولايفةقطنملاهبرمتيذلا
يتلالكاشملانمريثكلاجتن":2002ماعورتسكاجلامعلابزحدئاقو
تانامضلاو،روفلبدعو]لثم[...يرامعتسالاانيضامنمنآلااهعملماعتن
تانامضتيطعأنيحيفً،ارسنيينيطسلفللىطعتتناكيتلاةضقانتملا
سيلهنكلومامتهاللريثمخيراتهنإ،رركأ.نييليئارسإللهتاذتقولايفاهلثم
.]30[ً"افِّرشم

نيبوامهنيبةيخيراتطباوردوجونيتيرامعتسالانيتوقلااتلكتعدا
يفًاقوقحمهلنأةجحىلإنييسنرفلاءوجلانيأردقف؛ةيبرعلايضارألا
دعودعبو.ةديدعنورقلبقكانهةديشملاةيبيلصلاعالقلاببسبايروس
بعشلاقحنودناسيمهنأبنويناطيربلايعدينأنكمملانمراص،روفلب
هذهنميألمحتمل.ةنسيفلألبقنيطسلفيفشاعيذلايدوهيلا
تلعتشاامناعرسو،نيطسلفوايروسبوعشىلإةبسنلابنزويأتاءاعدالا
.اهتمربةقطنملايفتاروثلا

يفةقالمعلامهتايصخشىلوألاةيملاعلابرحلاةرتفويسايستحندقل
،جروجديولديفيدىلإةبسنلابو.ةنيابتممهرئاصمتناكنإو؛خيراتلابتك
رمتؤمليناطيربلادفولاسيئرمث،ايناطيربءارزوسيئرًاقحالحبصأدقف
1922ماعطروتهنكلو،سيرابيفىلوألاةيملاعلابرحلاىلتيذلامالسلا
امأ.1945ماعتامنأىلإًايسايسشِّمُهف؛ةيسورفلاباقلأعيبةحيضفيف
ةيناطيربلافحصلايفهيعنتالاقمركذتملو،1930ماعتامفروفلبرثرآ
سيئرلوأنامزياوميياححبصأ.روفلبدعوبقلعتيءيشيأاهتقوىربكلا
سكياسكرامريسلاامأ.1952ماعهتافوةنسىلإ1949ةنسنمليئارسإل
ًاوضعناكنيح1919ماعةينابسإلاازـنولفنإلاءابوبهتباصإدعبتامدقف
.مالسللسيرابرمتؤمليناطيربلادفولايف

هريوصتناكرمألاةيادبيف"برعلاسنرول"مليفىلإينبذجام
ةيضقللسنرولمعدو،هيفةريثملاكراعملاو،ذاخألايوارحصلايئامنيسلا
دقمليفلايفًايساسأًادهشمنأقحالتقوىتحمهفأمليننكل.ةيبرعلا
قشمدتلخددقةيبرعلاشويجلاتناك،مليفلاةياهنليبقف.خيراتلاهّوش
اذهمليفلاوعناصىنبدقو،ةنيدملاةيدلبىنبميفمكحللًاسلجمتأشنأو
،"ةعبسلاةمكحلاةدمعأ"هباتكيفثدحلااذهلسنرولفصوىلعدهشملا
برعلاةداقلااوروصذإ؛مليفلايفةيقيقحلاسنرولةياوراوفلاخمهنكلو
قلعتياميفمهفيأاودُبينأنودنم،مهنيباميفنومصاختيمهو



.ىرخألاةثيدحلاتاينقتلاوهايملاتاطحموةيئابرهكلاةقاطلاديلوتاياضقب
نيددهم؛ةنيدملالكاشمىلعنيرخآلاموليةداقلاكئلوأنمٌّلكناكلب
رمدتنأنورطتنيمهوًابناجنويناطيربلاىحنتدقوً.اضعبمهضعب
نيحسفمودبلارداغ،دهشملاةياهنيفو.مهتدحوبرعلانيبةمئاقلاتانيابتلا
لوتوأرتيببيصأامنيب،ةطلسلامامزباوكسميلنييناطيربلامامألاجملا
.مهسفنأمكحنعبرعلازجعمامألوهذلاب

يـبنلألارنجلاةدايقبيناطيربلاشيجلانأوهعقاولايفثدحامو
كلملابختناوكلذضفريروسلارمتؤملانكلو،هترطيسضرفينألواح
رمتؤملامكحدقو.كارتألانمتررحتيتلاةيبرعلاةكلممللًامكاحلصيف
اسنرفىلإايروسنويناطيربلاّملسنأىلإ،نيماعلاةبارققشمديروسلا
تاعارصلاضعبكانهتناكدقل.وكيب-سكياسةيقافتادونبكلذبنيذفنم
نكلو،مهنيبتعلدنادقدمألاةريصقةروثنإىتح؛برعلانيبةيلخادلا
ةفيظنلاهايملاريفوتوءابرهكلاديلوتةداعإنمبرعلانكمت،كلذمغر
نيقباسلاةينامثعلاةيروطاربمإلايفظومنيمدختسم؛ىرخألاةيويحلاتامدخلاو
يفيروسلارمتؤملانعسنرولعفاددقو.ةياغلاهذهقيقحتلاهيينقتو
لوصولاوهانفدهناك"ً:الئاق"ةعبسلاةمكحلاةدمعأ"نمريخألالصفلا
حورسكعتثيح؛ةيافكلاهيفامبةيلحموةريبكةيبرعةموكحىلإ
ًالئاقفاضأمث،]31["اهيلعةروثلاتماقيتلاسفنلابةيحضتلاوةسامحلا
اهتقزمةلتحمدالبيفنيتنسةدملةكسامتمترمتسا"ةيبرعلاةموكحلانإ
."ءافلحلاىوقنيبنمةماهرصانعةدارإدضو،برحلا

ةكرتنأالإٍرشابمٍّيرامعتسايٍناطيربٍمكحلسنرولةضراعممغرو
يللاقامكف.برعلانيبلدجلانمريثكللًاعضوملازتالةيصخشلاهذه
"ةزيوللاةديس"ةعماجيفةيسايسلامولعلامسقسيئريدنهلايليإ.د
لالغتساةرتفاهنأىلعةبقحلاكلتىلإسانلارظني":توريببرقةعقاولا
ءالمعلانمهلاثمأوسنرولىلإنورظنيمهو.انلماتلاةيبرغلالودلا
املكَكاسمإاولواحنويلالغتسامهنأىلعنييكيرمألاونييسنرفلاونييناطيربلا
ةعباتذوفنقطانمىلإَهلقنو،ةينامثعلاةيروطاربمإلااياقبنمهيلعاوردق
يهو؛رمألااذهيفةخراصةقرافمدوجوبيدنهلا.دفرتعا.]32["مهل
مليفوهسنرولبطسوألاقرشلايلاهأةفرعمءارويساسألاببسلانأ
نيدهاشملانعًامامتفلتخملكشبهنورسفيمهنكلو،هسفن"برعلاسنرول"
ىلعنيرداقريغبرعلانأةروطسأديلختىلعمليفلادعاسدقف.نييبرغلا
ةيبهذملاوةينيدلاةقرفتلانمنورقةدملمهتاناعمةجيتنمهسفنأمكح



.اذهانمويىتحةروطسألاهذهرمتستو؛ةيقرعلاو
رعشيوهولوتوأرتيبهيفرهظيدهشمب"برعلاسنرول"مليفيهتني

،ةيقيقحلاةايحلايفامأ.ندنلىلإًادئاعقشمدكرتيوهاميف،ةساعتلاب
عباتلب؛ّطقةساعتلابرعشينكيملهنكلوندنلىلإسنرولداعدقف
نمةريصقةرتفلالخو،ةثيدحلاةيرامعتسالانعهتركفلجأنمهلاضن
لسارملضفبسانلاةماعىدلًافورعمًامساسنرول.إ.تحبصأنمزلا
.اهتقوًارومغمناكيكيرمأيـبرح



ساموتليوليفحصلالسارملااهيفىرجأيتلاةرتفلازواجتتمل
ةيلاتلانينسلاربعحجنهنكلو،دحاولاعوبسألاسنرول.إ.تعمهتالباقم
زيزعتيفاهايإًامدختسم؛"برعلاسنرول"ةروطسأاهنمعنصينأيف
نمديدعلااهعمًارشانو،ءيرجيجراخيفحصلسارمكةينهملاهتريسم
لباقتنيحًالمجبكريسنرولنكيمل.برعلانعىرخألاريطاسألا
دعبسدقلاوةبقعلايتنيدميفامهنيبتاءاقللاةلسلسترجلب،نالجرلا
نتتفاساموتنكل،امهيفاهرازوأبرحلاتعضوونويناطيربلاامهلتحانأ
عضيو،ةاشومةيديلقتةءابعيدترييذلاريصقلايناطيربلاطباضلاةصقب
لطبنعثحبيساموتناك.همازحتحتًافوقعمًارجنخوهسأرىلعةيفوك
هذهلةيلاتلاةرتفلايفوً.ابسانمسنروليزيلجنإلانطاوملاناكو،يكيرمأبرح
ةيملاعةيصخشىلإرومغملايناطيربلاطابترالاَطباضساموتلَّوح،تالباقملا
اهّدلخسنرولةصقنمةيرعاشةخسنساموتليولعدتبادقو.ةروهشم
؛ساموتةيصخشهيفترهظيذلاو،1962ماعجتنأيذلامليفلاًاقحال
سنرولةروطسأهدرفمبساموتعنص.هروديدينيكرثرآلثمملاىدأثيح
برعلادضةضرغملاراكفألانمريثكلاخّسرهتاذتقولايفو،برعلا
دعبةليوطنينسلاهرسأبةقطنملاوايروسيفاهريثأترمتسايتلاو؛نيملسملاو
.ثيدحلاانرصعيفىتحةدئاسلازتاليتلاو،كلذ

نيرشعلاوةيناثلازواجتيالًارماغموًايفحصًالسارمساموتليولناك
يفةبهومبحاصناكو.ىلوألاةيملاعلابرحلاتعلدنانيحهرمعنم
مالفألوأدحأريوصتنمليلقببرحلالبقىهتنادقو،مالعإلالاجم
ناكيذلاتقولايف،ةوقبةيملاعلابرحلاساموتدناس.خيراتلايفتالحرلا
هبحعمتجينأرادقألاتءاشو.اهنوضراعينولازيالنييكيرمألامظعمهيف
يكيرمألاسيئرلاةرادإتعمجذإ؛ةفولأمريغةقيرطبمالفألاةعانصوبرحلل
ةضرتفملاهتمهمتناك1917ماعقئاقحلافاشكتسالًاقيرفنوسليودردوو
يقيقحلاقيرفلافدهنكلو،برحلاثادحأروطتنعريراقتلالاسرإيه
اذهىلإساموتمضنادقو.يكيرمألاروهمجلليـبرحلادهجلاجيورتناك
.رورسوةسامحبقيرفلا



ناكامك،هسفنلجيورتلابمامتهالاديدشًابوهومًابيطخساموتناك
ةلكشملاهجاويًاضيأناكهنكلو،ماعلكشبةياعدلاىلعمالفألاريثأتمهفي
،ليومتلاىلإدقتفيناكهنأيهو؛رحلسارملكاههجاوييتلااهتاذ
بيلعتقوسيفنيلماعلاىمادقلاهئاقدصأضعببهتالاصتاىرجأكلذلو
ناك.هتايحنمةقباسةرتفلالخاهيفًالسارمناكيتلاوغاكيشيفمحللا
تفيوسورومرآلاثمألجعلامحلةجلاعمتاكرشيفنويذيفنتلانوريدملا
ناكيتلاحابرألاىلعًاصرح؛يـبرحلادوهجملاةدعاسملنيفهلتمامهريغو
ًاريدم18عمجدقفكلذلو،]33[مهيلعاهرديسشيجلاىلإمحللاعيب
يهو؛ساموتةلحرليومتلرالود100,000تاكرشلاكلتيفنولمعيًايذيفنت
عمساموتبهذ،ةلحرلاةيادبيفو.مايألاكلتسيياقمبةمخضةينازيم
اوعباتينألبقةيبرغلاةهبجلاىلإسيشتيرنهعرابلاروصملاونارفهتجوز
امدجو،سدقلايفسنرولساموتلباقنيحو.طسوألاقرشلاىلإمهتلحر
مل.يـبرعلاملاعلايفضماغلاةلاحرلاوبرحلالطبنيبلماكلاجيزملاهربتعا
هلاقامبسحمايأةعضبنمرثكأسنرولوساموتنيبتالباقملامدت
داع،1919ماعيفو.ساموتهلاقامبسحعيباسأةعضبوأ،سنرول
.اهعمجيتلاةيمالعإلاةداملابيترتلهنطوىلإساموت

ةددعتمتاضارعتسالانمةلسلسلوأساموتأشنأ،فاطملاةياهنيف
(ضرعتالآثالثساموتمدختسا،"تاضارعتسالا"كلتلالخو.لئاسولا

projectors(،امك،ةيحىقيسومونيصقارو،حرسمللتاماعدوحئارشو
اهيفنكستيتلاةيهانتماللاءارحصلالامرلًاروصةفرخزملاهتغالبتمسر
ساموتضارعتسالان.ةفوقعملامهفويسنولمحيودبلاجروتابقنمءاسن
يفندراغريوكسنوسيداميفةريفغريهامجمامأهمدقوً،اعساوًاحاجن
عضاوتبساموتفصو.امهريغوندنليفةيكلملااربوألاراديفوكرويوين
:هلوقبريثملاهضارعتسا

نيتسنمةفلؤمةقرفتمدختسا،ندنليفضارعتسالايحاتتفاءانثأ
ىلعامأ.يزمرقلامهيزبيزليولاسرحلادارفأاهيلعفزعيةيقيسومةلآ
رئاتسلاتحتفف؛"لينلارهنىلعرمقلاءوض"دهشمتضرعدقف،حرسملا
دقو.ةديعبلامارهألاتفاخلارمقلاءوضاهيفرينييتلالينلاةيفلخىلع
،نيتقيقدةدملةقاشربحرسملاىلع"ةعبسلابجحلاةصقر"انوصقارىدأ
ءاوضأتحتتلخد،ةمدقملاهذهةياهنيفو....نويدنلريإنونغممهقفارو
:يلوقبًاروفضارعتسالاأدبأتنكلب،روضحلايّيحأنأىتحنودبحرسملا
لوأكلتتناكدقو،"ةيرعاشلاوخيراتلاوضومغلايضارأىلإيعماولاعت"



.ةنونجملايراكفأىدحإًاضيأتناكو،مليفعمطبارتلابمدختستةمدقم
.]34["كرحتلابأدبتروصلاتناكذئدنعو

ةروثلابةريثملا"ةعبسلابجحلاةصقر"ةقالعطقساموتحرشيمل
اهلةقالعاليتلادهاشملانماهريغوةصقرلاهذهنكلو.ىربكلاةيبرعلا
نيملسملاوبرعللةيطمنةروصلكشتلءاكذباهقيرطتقشةروثلاعوضومب
ىلإنييكيرمألاةرظنىلعدمألاليوطرثأةروصلاهذهلناكو؛برغلايف
"ضيبألاذقنملا"هتفصبسنروللساموتجّور.ةقطنملالكىلإولب؛ايروس
دراشتيربتاكلا،سنرولةايحةريسفلؤمظحالامكو.طسوألاقرشلل
ضارعتساتدهاشيتلاةيكيرمألاوةيناطيربلاريهامجلانكتمل،نوتغنيدلأ
كشىندأنودب"ساموتماقدقو،طسوألاقرشلانعريثكلافرعتساموت
ريهامجلاهذهتناكيتلاتامولعمللةليلقلارداصمنأساموتبسح
صصقنعةيبابضتايركذنمعبنتطسوألاقرشلانعاهكلتمتاهنأدقتعت
....اهريغوةليلوةليلفلأ

؛نيقرشتسملانمةليوطةلسلسيفةقلحرخآىلإةعرسبساموتلوحت
زاغلأنورسفيمهنأكواودبنيذلانيفرتحملاريغنيفقثملانمةعومجممهو
ٍلاعتبةيبرعلاةراضحلاعمنولماعتيعقاولايفاوناكامنيب،طسوألاقرشلا
هباتكيفساموتلاق،لاثملاليبسىلعف.ةيبرغلاةراضحلاقوفتلنيجورم
ةداقلانإ)WithLawrenceinArabia("برعلادالبيفسنرولعم"
نكلو.كلذيفدحأمهنمحجنيمل"نكل،برعلاديحوتىلإاوعسنيملسملا
.رومغملايناطيربلاراثآلاملاعسنرولدراودإساموتحجن،مهاولشفثيح
،بناجألاىلعةمرحملابرعلايضارأىلإسنرولباهذرمألابلطتدقل
امكو-ةقيقحلانكلو.]35["ةرفظملاوةرهابلاةيركسعلامهتلمحدوقيل

،دحوتلايفاوحجندقبرعلاةداقلانأيه-قباسلالصفلايفانحرش
ساموتصيخشتنأامك.ةينامثعلاةيروطاربمإلاةميزهيفةوقباومهاسو
ةينيميلاءارآلاهددرتامهنيعبوهبصعتلاوفنعلاىلإوعدينيدكمالسإلل
ً.اضومغملاعلاندمرثكأامهةنيدملااهتخأوةكم":لوقيبتكذإ؛ةرصاعملا
ضرعيهللانباوهحيسملانإلوقلاىلعؤرجيةقطنملاكلتيفلجريأو
.]36[ً"ابرإقزمينألهسفن

ةلاقميفف؛سنرولةروطسأعيملتلبذكلانعهسفنساموتهّزـُنيمل
مدختسانيحسنرولعمناكفيكىور،1919ماعةلجميفاهرشن
ساموتبتكدقل.ودعلاطوطخفلخيكرتلاديدحلاطخريجفتلتيمانيدلا
لصحتملةلمحلاهذهنكلو،ةيهازةيحليصافتبةيركسعلاةلمحلانع"



قئاثولاعمساموتتاركفمرهُظت":نوسليويميريجخرؤملالاقامكو."طق
ةبقعلايفسنرولعمنكيملهنأةبقحلاكلتثادحأتبكاويتلاىرخألا
ً"اءودهةيبرعلاةروثلاتارتفرثكأىدحإلالخنيمويوأموينمرثكأل
]37[.

ةدحتملاتايالولايفلئاسولاددعتمهضارعتساساموتىدأ،برحلادعب
تاراقلايفصخشنييالمةعبرأبراقيامهدهاشثيح؛ايسآوابوروأو
ةدعندنليفتاضارعتسالاكلتةدهاشملهسفنسنرولبهذدقو.ثالثلا
اريماكلامامأفوقولاعناميمل،كلذمغرو.هبجعيملهنأبحرصو،تارم
نمناكدقل.ةيبرعلابايثلايفروصلانمديزملاساموتهلطقتليامثير
اهلانيتلاةرهشلانمةيلمعلاهتايحيفدافتسادقسنرولنأحضاولا
قحالتقويفسنرولنعهسفنساموتبتكدقو،ساموتدوهجةجيتن
.]38["ءوضلاةرئادىلإلوخدلايفًايرقبعناك":هنإًالئاق

يفهقالطنايفتمهاسامك،كلتهتاضارعتسانمنييالملاساموتىنج
ربكأدحأوًاروهشمتالحربتاكحبصأىتحترمتسايتلاةينهملاهتايح
مالفألامادختسايفًادئارساموتناكامك.ويدارلايفرابخألايعيذم
باحصأتاجايتحاذيفنتيفهتافرصتطمنعباتو،نويزفلتلاوةريصقلاةيرابخإلا
ةكرشنمطسوألاقرشلاىلإهتلحرلليومتىلعلصحامك.ةريبكلالامعألا
وNBCيتطحميفرابخألاةعاذإبماق،هتايحنمقحالتقويفو.رومرآ

CBS،ةقالمعلاطفنلاةكرشجمانربلالوممنمهشاعمىقلتيناكهنكلو
زيتيسلوتيباكةعاذإةكرشيسسؤممهأساموتناك،1947ماعيف.وكوناس
)CaptialCitiesBroadcasting(نأدعبىتحومنلايفترمتسايتلا
ربكأدحأتحبصأو1980ماعABCةكرشترتشاىتح،ساموتاهكرت
ةدحاوةنسدعبيفوتدقل،ساموتىلإةبسنلاب.ملاعلايفةيمالعإلاتاعمجملا
.1981ماعيأ،ثدحلااذهنم

رعشيوهوقشمدلوتوأرتيبكرتي،"برعلاسنرول"مليفةياهنيف
دقف،ةيقيقحلاةايحلايفامأ.ةيبرعلاةروثلالشفةجيتننالذخلاوسأيلاب
نعدعبلالكًاديعبناكهنكلو،ندنلىلإًادئاعقشمدسنرولكرت
لباقثيح،ةيرامعتسالاتاسايسلايفًاروفصاغدقف؛ةيبلسلارعاشملا
هفيلحنأبمهايإًادعاوهترازوءاضعأوجروجديولديفيدءارزولاسيئر
نودناسيسنيرخآلانييمشاهلاهئافلحونيسحلانبلصيفريمألابرحلاءانثأ
امك.اهلاوزوأطسوألاقرشلايفاسنرفةطلسصلقتلاحيفنييناطيربلا
ةرادإتحتةرازوليكوكلمعثيح؛مالسللسيرابرمتؤمسنرولرضح



.ذئتقوةيبرحلاريزوناكيذلالشرشتنوتسنو
اهاهنأو1919يناثلانوناك18يفهلامعأمالسللسيرابرمتؤمحتتفا

ترهتشايتلاياسرفةيقافتانعرمتؤملااذهضخمتوً.ابيرقتةنسدعب
دوهجلاةفلكتةيطغتاهنمبلطتتايناملأىلعةيساقتابوقعاهضرفب
تاشقانملابًاضيأجضتتناكسيرابنكلو.ءافلحلااهبماقيذلاةيبرحلا
عوضوملااذهبةقلعتملاتافالخلادجتملو،ةينامثعلاةيروطاربمإلاميسقتلوح
اسنرفوايناطيربتسفانتدقف؛ىرخأتاونسعبرأدعبالإلحلاىلإاهقيرط
امهنملكلناكو،ةديدجلاذوفنلاقطانموتارمعتسملالوحةسارشب
.ةنياهصلاوبرعلاةداقلانيباهؤافلح

نيسحلانبلصيفريمألاسأرت،ىلوألاةيملاعلابرحلاةياهندعبو
ةيبرعلاتاعطاقملانمريثكلالمشتتناكيتلاةيبرعلازاجحلاةكلمم
بلاطيذلاريهشلاهباطخريمألاىقلأنيحو.ينامثعلامكحلاتحتةعقاولا
لصيفريمألاىقلت.هلمجرتينموهسنرولناك،برعلالالقتسابهيف
هبلاطمناتلودلاتمعدثيح؛ةدحتملاتايالولاوايناطيربنمًايوفشًامعد
تناكيتلااسنرفتبضغألصيفاهحرطيتلاءارآلانكلو.نانبلوايروسيف
دجاوتللدناسملاروفلبدعورادصإذنمو.اهسفنبةقطنملاهذهمكحبعمطت
قرشلايفًاماهوًاديدجًافرطةنياهصلاةداقلاحبصأ،نيطسلفيفيدوهيلا
هعملصيفسنرولبحطصا،ةيناطيربلاةموكحلابلطىلعًءانبو.طسوألا
نويناطيربلاطسوتثيح،ليلقبرمتؤملاحاتتفالبقندنلىلإسيرابنم
ناك.نامزياوميياحينويهصلادئاقلاولصيفنيبيرسءاقلميظنتل
رهشلايفينيلرتسإهينج150,000ةميقبتادعاسمنومدقينويناطيربلا
،نيطسلفىلإًادوهينينطوتسمنولسريةنياهصلاناكامنيب،]39[لصيفل
ةيبعشلاتاكرحلاريثأترصحلنيفرطلامادختسايفلمأتايناطيربتناكو
.ةيبرعلاةيموقلاو

مسرىلعاقفتاو،1919يناثلانوناك3يفنامزياولصيفىقتلا
ءاشنإمتيثيح؛يدوهيدلبويـبرعدلب:نيدلبدوجونمضيدودحلل
يقابنويمشاهلامكحيامنيب،نيطسلفيفةينويهصلاةكرحلااهمكحتةلود
ضرألاىلعةنياهصلالوصحىلإيدؤتنأةيقافتالابضرتفيناك.دالبلا
امك،ةعساشمكحقطانمىلعنويمشاهلاكولملالصحيلباقملايفو،مالسلاو
ةيداصتقالاةيمنتلايفةينويهصلاةكرحلاةدعاسملينبدوعوىلعاولصح
ريشيقافتالااذهنأىلإنايحألاضعبيفةينويهصلاةكرحلاريشت.]40[
رمألاةقيقحنكل،ةيدوهيلاةلودلاليكشتلركبميـبرعلوبقدوجوىلإ



هيفحّرصهديطخبًاقحلمقافتالااذهىلإفاضألصيفريمألانأيه
تقومهدوعوبنويناطيربلاىفواذإالإيرسينلقافتالااذهنأحوضوب
قحلملايفلصيفريمألاهبتكامو.ةلقتسملامهتلودبرعلاءاطعإببرحلا
4يفخرؤملاانريرقتيفهانبلطامكمهلالقتسابرعلالاناذإ":يلاتلاوه
ىمظعلاايناطيربةموكحةيجراختاراظنلمدقملا1919ةنسةيناثلانوناك
وأرييغتىندألصحنإوداوملانماذهيطانركذامىلعقفاوميننإف
قافتالااذهدعيلبتناكةملكيأبًاطوبرموأًامزلمنوكأالفليدبت
ةروصيأبهذيفنتببلاطأالورابتعاالوهلمكحالونكيملهنأكو
.]41["تناك

ايروسمكحيذلا-يروسلارمتؤملاردصأدقل،قبسامىلإةفاضإلاب
،ةيقافتالاهيفضفرًانايب-ىلوألاةيملاعلابرحلادعبةريصقةرتفلنانبلو
ةيبرعةلودءاشنإطقِونتملايناطيربنأامك.ةينويهصلاةكرحلابجشو
تلوحتامناعرس،كلذلو.ةينويهصةلودنِّوكتنأىتحالو،ةلقتسم
نكل.اهعيقوتنممايأةعضبلالخءافوجفورحىلإلصيف-نامزياوةيقافتا
ليئارسإةلودمايقدعبف.ليئارسإتاسايسيفةيرارمتسادجواهيفركذام
نأبنيسحلانبهللادبعندرألاكلملةنياهصلاةداقلاحاتأ،1948ماع
لصيفاخأهللادبعناك.مهعمنواعتينألمأىلعةيبرغلاةفضلامكحي
تذّبح،اذكهو.اذهانمويىتحندرألامكحتهتلئاعلازتالو،ربكألا
ةباجتسالانمًالدببرعلاةداقلاعمةضياقمىلإلصوتلاًامئادليئارسإ
.ةيرحلاىلعلوصحلابنيينيطسلفلابلاطمل

كانهتناك،اهتاضياقمواهتاقفصيرجتةيرامعتسالاىوقلاتناكامنيب
تقفتادقف.ةقطنملايفةيبعشلاءارآلاديدحتلاهليناثالةدحاوةلواحم
ةقطنملايفماعلايأرلاعالطتسالةنجلءاشنإىلعاكيرمأواسنرفوايناطيرب
ناكاذإامةفرعمل؛ةينامثعلاةيوطاربمإلامكحتحتتناكيتلاةيبرعلا
نكل؟امهنيبامًائيشمأةيرامعتسالاةطلسلامألالقتسالانولضفيسانلا
،اهدرفمبةدحتملاتايالولاهيفتضمف،عورشملانماتبحسناايناطيربواسنرف
قطانملءافلحلانيبامةنجل"يمسامنوسليووردووسيئرلالّكشو
جئاتنلاتناكو."نيارك-غنيكةنجل"مسابترهتشايتلاو،"ايكرتيفبادتنالا
.ةئجافمةنجللاهذهاهتدجويتلا

ً.الوأامهيمسابةنجللاتيّمُسنيذللانيصخشلاىلعةرظنِقلنل،نكلو
متنيحيميداكأتوهالملاع1858ماعدلويذلاغنيكلشرشتيرنهناك
ًاميسوًالجرةيفارغوتوفلاروصلايفغنيكودبي.ةنجللاءاسؤردحأكهرايتخا



نيتسدعلاتاذةراظنعضيو،ةقينأةلذبونييحيسملانيدلالاجرةقاييدتري
يفغنيكسرد.اهعضونوبحينمزلاكلذوفقثمناكيتلاكلتكنيتريدتسملا
داعمث،درفراهيفايلعلاهتساردعباتمثنمو،وياهوأيفنيلربوأةيلك
ناك.ةيلكللًاسيئرحبصينألبقنيلربوأيفةفسلفلاوتايضايرلاسرديل
اوناكنيذلاتنتستوربلانييريشبتلانيدلالاجرءارآعمًافطاعتمغنيك
يفربكألكشبةدحتملاتايالولالخدتىلإًايعسةيوقًاطوغضنوسرامي
سئانكوةيكيرمأسرادمنويريشبتلاءالؤهأشنأدقو.طسوألاقرشلا
نيدلاىلإةقطنملاناكسنمنكممددعربكأليوحتفدهبتايفشتسمو
اوناككلذبمايقللمهنكلو،اهيفمهدوجوعيسوتنوديرياوناكذإ.يحيسملا
.ةدحتملاتايالولاةموكحنمةيلعافرثكألخدتىلإنوجاتحي

ناكدقف،1858ماعًاضيأدلويذلانيارك.رزلراشتىلإةبسنلابامأ
لاجميفاهلمعةجيتننياركةلئاعاهتنجيتلاةورثللًاثيرووًايرثًايعانص
نوؤشلايفنياركتامامتهاتمانتدقو.)ةركمسلا(ةيحصلاتاديدمتلا
ناكامك،1909ماعنيصلاىلإةدحتملاتايالوللًاثوعبمنّيُعنأىلإةيلودلا
هنيوكتلوأيتايفوسلاداحتالاىلإبهذيذلاةدحتملاتايالولادفونمض
؛دوهيلادضًابصعتمنياركناك،ركذامىلإةفاضإلابو.1917ةروثدعب
ماقامك،]42[قحالتقويفمهدضرلتهتاسايسًادناسمبتكدقو
تاينيثالثيفةيدوعسلاونميلايفطفنلافاشكتساتايلمعىلوأليومتب
لامعألالاجرنياركلَّثمنيارك-غنيكةنجلتنيعنيحو.يضاملانرقلا
ىلعةيلودلاةسايسلاتارارقءانببوجوىلإنوعدياوناكنيذلانيطشانلا
.ىربكلاةيراجتلاتاسسؤملاحابرأوحلاصم

يفةليوطةلحريفنيراشتسملانمةعومجمعمنياركوغنيكبهذ
افايىلإًارحباورفاسثيح،1919ماعفيصيفطسوألاقرشلاءاجرأ
كلذدعبو،)بيبألتىلإًاقحالليئارسإاهتمضةينيطسلفةنيدميهو(
ءاضعأىرجأو.رفحلابةئيلملاةيربلابرعلادالبقرطربعةرايسلاةطساوب
نانبلوايروسمويلاحبصأاميف؛ةدلبوةنيدم36يفتالباقمةنجللا
ةضيرع1863هعومجمامةقطنملايلاهأمّدقو،نيطسلفوليئارسإوندرألاو
نكيمل.ةعباتمللةيصخشتالباقمءارجإبةنجللاءاضعأماقامك،مهبلاطمب
لوصحلانمةنجللاءاضعأنكمتيملذإ؛ةملكلاىنعملكبًايملعحسملا
.ةيعامتجالاوةينيدلاةقطنملاتائفلكدادعأعمبسانتتتاباجتساىلع
؛يغبنيامملقأحسملايفةنسلانيملسملاليثمتناك،لاثملاليبسىلعف
تهباشتضئارعلانمريثكلانأامك،]43[مهسفنأةنجللاءاضعأفارتعاب



جئاتنيفريثأتللةمظنمدوهجدوجوىلعلديدقامم؛ةبيرللريثملكشب
حسملانمرخآعونيأدوجومدعرابتعالانيعبانذخأاذإ،نكلو.حسملا
مدقتةنجللالامعأنإف،نامزلاكلذيفةقطنملاناكسءارآلقاطنلاعساو
ةنجللاهترجأيذلاحسملاسكعذإ؛ذئتقوماعلايأرلانعةماعةحملانل
ةئملاب73لضفدقف؛اهيفيرامعتسامكحيألةقطنملاناكسةضراعمىدم
يفنوكراشملاربجأنيحامأ.قارعلاوايروسل"ماتلالالقتسالا"سانلانم
دقف،"مهتدعاسم"اهنكمييتلاةيرامعتسالاىوقلانيبرايتخالاىلعحسملا
يفةنجللاتفرتعا.ايناطيربةئملاب55و،ةدحتملاتايالولاةئملاب60راتخا
ةاطعملاةيلاعلاةبسنلاهذهدوعت":مامتهاللةريثمةيشماهةظحالم
لالقتسالابرمألالوأنوبلاطيسانلانأ...ىلإةيناطيربلاوةيكيرمألاةدعاسملل
.]44["ماتلا

يفةينويهصةلودءاشنإحسملايفنيكراشملانمةئملاب72ضراع
نيديعباوناكةينويهصلاةكرحلاةداقنأىلإًاضيأريرقتلاراشأو،نيطسلف
ةقرسنوونياوناكلب،برعلاعممالسبشيعلايفةبغرلانعدعبلالك
ةموكحلاتناكاذإو":اهيلإدوهيلاةرجهويضارألاءارشربعكلذو؛برعلا
بعشلامزلتاهنإف،نيطسلفيفةيدوهيةلودءاشنإمعديفةبغارةيكيرمألا
ةلودلاءاشنإلنكميالذإ؛ةقطنملاكلتيفةوقلامادختسابيكيرمألا
."ةوقلابالإالصحينأاهيلعظافحلاونيطسلفيفةيدوهيلا

ةنجللانأالإ،لالقتسالاىلعلوصحلابةفراجلاةيبرعلاةبغرلامغرو
مكحلبرعلاةيزوهجمدعنعثدحتتيتلاةيرامعتسالاةروطسألاتلبق
ىلععضاوتبةنجللاتحرتقا،اهدنعو.ةيجراخةدعاسمنودبمهسفنأ
طسوألاقرشللطقفسيل؛ةدعاسملاهذهمدقتنأةدحتملاتايالولا
ريرقتلاحرصدقف.برحلايفةميزهلابتينميتلاةيكرتلاةمألللب،يـبرعلا
تأشنةمءالم؛انمامأةحورطملاةمهملل...ةصاخةمءالم":ةدحتملاتايالوللنأ
ةظحللاىتحوً؛امومعةررحتمةيمانوةميظعةيطارقوميدةلودكاهتربخنم
ىوقلانأئجافملانمنكيمل،نكلو.]45["ةيبوروألاتاطرولانم
"ةصاخلاةمءالملا"هذهباولبقيملبرعلاكلذكوةيرامعتسالاةيبوروألا
ىتحمومعللرشنيملو،لدجلانمريثكلاريرقتلااذهراثأدقو.ةيكيرمألا
نممغرلاب،نكلو.نيحلاكلذيفةماهةقيثودحأهربتعيملو،1922ماع
يفةمكاحلارئاودلااهبرمتيتلانايلغلاةلاحريرقتلااذهسكع،كلذ
تايالولاةيروطاربمإعيسوتلىلثملاةليسولانعثحبتيهوةدحتملاتايالولا
.ةدحتملا



؛1898ماعالإ"تايروطاربمإلاءانب"ةبعلةدحتملاتايالولالخدتمل
اهتنميهديدمتةداقلاضعبدارأو،نيبيليفلاوابوكووكيروتروبترمعتسانيح
ىلإرقتفتةدحتملاتايالولاتناك،1919ماع،نكل.طسوألاقرشلاىلإ
نمديزملاىلعةرطيسلليفاكلايسايسلاويداصتقالاويركسعلالقثلا
حامسلابلثمتتةقطنملايفةدحتملاتايالولاحلاصمتناكو.تارمعتسملا
تايلاسرإلالمعةيرحو،طفنلاىلإلوصولابةدحتملاتايالولاتاكرشل
ةدحتملاتايالولاتاسسؤمىلعظافحلاو،ةقطنملايفةيتنتستوربلاةيريشبتلا
وردووسيئرلادناس،يمالكلاىوتسملاىلعو.تايفشتسملاوسرادملالثم
ةدحتملاتايالولانكلو،طسوألاقرشلايف"ريصملاريرقتقح"نوسليو
لودءاشنإربعكلذو؛ةقطنملايفاهذوفندمىلإعقاولايفىعستتناك
امك؛ةدحتملاتايالولاةرطيسلةعضاخًايلعفاهنوكعم،مسالابةلقتسم
ةلودءاشنإنوسليودناسكلذلو.كلذلبقةينيتاللااكيرمأيفتلعف
ايناطيربلًافيلحناكيذلالصيفكلملامكحتحتايروسيفةلقتسم
.اكيرمألو

ناكو؛ىرخأةيرامعتساةسايسعابتانورخآنوذفنتمنويكيرمألّضفو
ًاظفاحمًايروهمججدولناك.صاخشألاكئلوأدحأجدولتوباكيرنه
رهشأدحأحبصأو،خويشلاسلجميفةيجراخلاتاقالعلاةنجللًاسيئرو
ةينابسإلابرحلايمعادنملصألايفناكدقف.نوسليوتاسايسيئوانم
ةيقافتاضراعهنكلو،كلذدعبىلوألاةيملاعلابرحلاو،)1898(ةيكيرمألا
ةيبوروألاىوقللتحمساهنأىريناكهنألةوقبممألاةبصعوياسرف
يعسلاىلعةدحتملاتايالولاةردقنمتدحامنيب،ةطلسلانمريثكلاب
.ةصاخلااهحلاصمءارو

نيضراعملانييلازعنالاخويشلاسلجمءاضعأعمًافلاحتتوباكلّكش
ناكميأيفلببسحفطسوألاقرشلايفسيل؛ةدحتملاتايالولالخدتل
قرشلاوابوروأنوؤشبةدحتملاتايالولامامتهاصيلقتىلإىدأامم.رخآ
تّوص،1919يناثلانيرشتيفو.نيتيكيرمألانوؤشباهمامتهاةدايزو،طسوألا
ملامك،ممألاةبصعلةدحتملاتايالولامامضنادضيكيرمألاخويشلاسلجم
نملكتناك،ثادحألاهذهءانثأو.طقياسرفةيقافتاىلعقدصي
.طسوألاقرشلايفمئادلكشبةيركسعلااهتاوقترشندقاسنرفوايناطيرب
ةدحتملاتايالولاداعتباىلإةيلودلاوةيلحملافورظلاهذهعومجمىدأدقو
.ةيناثلاةيملاعلابرحلاةياهنىتحةقطنملايفلاعفرودةسراممنع

برحلاةياهندعباهنيباميفعراصتتةيرامعتسالاىوقلاتناكامنيبو



ىداندقف؛مهلالقتساومهتيرحةسراممبنيلوغشمبرعلاناك،ىلوألاةيملاعلا
نمتذختايتلاةيبرعلاةلودلاىلعًاكلملصيفريمألابيروسلارمتؤملا
عمنكل،رمألائداباهوررحيتلادالبلابرعلامكحدقل.اهلًارقمقشمد
يفاهمئانغماستقالةزهاجةيرامعتسالاىوقلاتناك1919ماعمودق
.لعفلاةيومدجئاتنلاتناكو،تارمعتسملا

يفوروغيرنهيسنرفلالارنجلالزـن1919يناثلانيرشت21يف
ةجيتناسنرفيفهترهشوروغلان.يسنرفلاقرشملاشيجسأرىلعتوريب
ًاقحالكراشو،1894ماعنادوسلايفيسنرفلارامعتسالادضةروثهدامخإ
وروغلارنجلاناك.هعارذرسخثيحىلوألاةيملاعلابرحلايفلاتقلايف
لارنجلاأدب.هبراشوهتيحلقلطيناكامكً،ادعجتمًايركسعًايزًامئاديدتري
.اهيفيرامعتسالايسنرفلامكحلاطسبيل؛ةعرسبايروسوزغةيلمعبوروغ
ىلعرطيستلصيفكلملاةموكحتناكدقفً،الهسنكيملرمألانكلو
ندرألاوقارعلاىلعرطيستايناطيربتناكامنيب،نانبلنمءزجوابروس
ىنعامم؛اهتاوقبحسايناطيربتررق،1920ماعةيادبيفو.نيطسلفو
لصيفكلملاناكو.اسنرفىلإنانبلوقشمديفةطلسلليلعفلاميلستلا
نكلو،مكحلايفءاقبللوصنميلكجروجعمقافتاىلإلوصولايفلمأي
ةيركسعلاتاوقلالصيفةموكحتعنمدقو.هوضراعايروسيفنيينطولا
تناكيتلاىرخألاقطانملاوبلحيفديدحلاطوطخمادختسانمةيسنرفلا
ديدحلاطوطخريجفتباسنرفلنوداعملانوينطولاماقو،اهترطيستحت
.رامعتسالادضبرحلاتأدباذكهو؛ىرخألا

دقفً؛ايركسعوًايداصتقاوًايسايسةفيعضتناكةيبرعلاتاوقلانكل
ةحلسأنودنمبراحتتناكامك،لخدللةتباثرداصمىلإرقتفتتناك
لصيفبرهف،قشمدةيسنرفلاتاوقلاتلخد،1920زومت25يفو.ةليقث
ًامكاحهسفنوروغلارنجلانّيع.يناطيربلامكحلاتحتةعقاولانيطسلفىلإ
لخدكلذلعفينألبقهنكلو.يسنرفلابادتنالاةطلسلًايركسعوًايسايس
نيدلاحالصربقروزيلةيرامعتسالاهتسرطغلماكبةميدقلاقشمدةنيدم
مامألوقيلو،ماشلادالبنمنييبيلصلادرطيذلايـبرعلادئاقلا؛يـبويألا
.]46["!اندعدقاه،نيدلاحالص":ربقلا

تاوقلاقوفتوهلصيفكلملاتاوقةميزهلسيئرلاببسلاناك
وهو؛رخآببسكانهناك،نكلو.ةيركسعلاهتاوقىلعقحاسلاةيسنرفلا
نمريثكلاىدلناكذإ.اهدهميفلازتالتناكةيبرعلاةيموقلانأ
ةقطنملاوأةيقرعلامهتاعامجوأمهلئابقىلإءامتنالاوءالولابروعشبرعلا



ىلإءامتنالابروعشلاريثكبقوفيءامتنالااذهناكو،اهنمنوردحنييتلا
ىلإةيبرعلاةدحولاورصانماعددقو.ةأشنلاةثيدحةلودلاونطولاةركف
نمليلقلااعدامك،ةقطنملابوعشلكعمجتةدحاوةيبرعةلودمايق
نمىرخأةعومجمتدارأامنيب،ةدحومةيمالسإةرامإمايقىلإنييمالسإلا
.ةيودحولاراكفألاهذهنعةلصفنموةلقتسملودءانبنييموقلا

لبجونيطسلفوةيبرعلاةريزجلاهبشبوعش"ةيبرعلاةمألا"لمشت
عراصتتتناكبوعشلاهذهنكل،ايقيرفألامشوقارعلاوايروسونانبل
روتكدلاةيسايسلامولعلايفصتخملايميداكألايللاقامك؛اهنيباميفًاريثك
ةياغيفطسوألاقرشلابوعشتناك":هعميتلباقمءانثأيدنهلايليإ
."مهتيموقىنعمومهتيوهنعةريثكوةنيابتمءارآمهيدلتناكذإ.قرفتلا
،يدنهلاروتكدلايللاقامكو.ةقرفتلاهذهايناطيربواسنرفتلغتسادقو
كئلوأحلاصمبالو،ةقطنملايلاهأيأربنالفحتانوكتمل"نيتوقلااتلكنإ
رمألااذهاتضرفدقو،ةقطنملاميسقتوهامهينعيناكاملكف.يلاهألا
.]47["اهنملصيفدرطلقشمدفصقىلإنويسنرفلارطضادقو.ةوقلاب

اهتافالختلحدقةيرامعتسالاىوقلانأكوادب،1920ماعلولحعمو
تعضويتلارفيسةدهاعمعيقوتمتذإ؛طسوألاقرشلاميسقتلوح
يفمكحلامامزبنويناطيربلاكسمأامنيب،اسنرفمكحتحتايروسونانبل
ءاول(ياتهةظفاحمىلعمكحلااسنرفتيطعأامك،ةيبرعلاقطانملايقاب
نكل.ةيروسلادودحلابناجبةيلاحلاايكرتبرغبونجيف)نوردنكسإلا
هذهاوضفرامناعرسكروتاتألامكىفطصمةدايقبيكرتلاشيجلاطابض
داق،كلذدعب.ةيرامعتسالاىوقلليضارألانمريثكلااهئاطعإل؛ةدهاعملا
رثإايكرتةيروهمجتئشنأو،قطانملاكلتةداعتسالةيركسعةلمحكروتاتأ
1924بآ6نماهلوعفمىرسيتلانازولةدهاعمتلحو،ةلمحلاكلت
امنيب،ةثيدحلاايكرتدودحمظعمتددحيتلايهو؛رفيسةدهاعملحم
ناكيذلاو-يـبرعلاطسوألاقرشلابةيميلقإلااهبلاطمنعايكرتتلزانت
ياتهةظفاحمتلظو-لاوحألاعيمجىلعاسنرفوايناطيربةرطيستحت
ايروسنعياتهناكسلصفنا،1938ماعيفو.يسنرفلابادتنالاتحت
ةيوغلوةيراضحطباوردوجوىلإًارظنو.1939ماعايكرتىلإاومضناو
ةيلمعتراثأ،ايروسيضارأيقابوةظفاحملاهذهنيبةميدقةيداصتقاو
.لدجلانمريثكلاهذهلاصفنالا

قرسدقل":قشمديفهعميتلباقمءانثأتاكربرضمروتكدلايللاق
مث،اهيفمهقوقحنمنييولعلاونييحيسملااومرحدقل!ياتهكارتألا



يداصتقاتاكربروتكدلانأامبو.]48["ايكرتنمناكسبمهولدبتسا
هذهيفنييروسلانمريثكلارظنةهجوسكعيوهف،ةموكحللراشتسمو
،ايروسنمءزجكياتهبةبقاعتملاةيروسلاتاموكحلاتبلاطدقو.ةلأسملا
؛اهيلعتضرفيتلاعقاولارمألادودحبةيمسرلاةيروسلاطئارخلافرتعتالو
ىتحايروسوايكرتنيبتاقالعلاوفصردكيدودحلاىلعفالخلالازيالو
.اذهانموي

ةيرامعتسالاىوقلاحمستمل،تادهاعملاوتارمتؤملاكلتلكلالخ
ايروسمكحنويسنرفلالواحنيح،نكلو.مهرئاصمديدحتبةقطنملايلاهأل
تاونسلالالخحوضولاةديدشةرمعتسملاةقطنملاناكسءارآتحبصأنانبلو
.ةيلاتلاةليلقلا

ىلعظافحلايفةلكشمتهجاو،قشمدةيسنرفلاتاوقلالوخددعب
مامأاسنرفنأوروغلارنجلاريتركسهيكودريبوربتكدقو.ةطلسلا
عيجشت"اهناكمإبوأ،"دعبةدوجومريغةيروسةلودينبت"نأامإ:نيرايخ
نأيلعو.اهيلعءاقبإلاوتاماسقنالاهذهاهيلإيدؤتيتلا...رهاظملالك
هيكودمالكهانعامو.]49["يمامتهاريثيطقفيناثلارايخلانإلوقأ
."دستقرف"ةسايسمادختساتراتخادقاسنرفنأوهراصتخاب

ةدحةدايزفدهبةميدقلاةينامثعلاقطانملانويسنرفلانولوؤسملامّسق
نانبلةلود:اهومسةيرادإقطانمدودحاومسرف؛ةيقرعلاوةينيدلاتارتوتلا
نانبلةلودتمض.زوردلاةلودو،نييولعلاةلودو،قشمدو،بلحو،ريبكلا
،ةيليضفتبمهلماعتاسنرفتناكنيذلاةنراوملانييحيسملانمريثكلاريبكلا
دوجوىلعكلذبةظفاحم؛زوردلاونييولعلاونيملسملاعماهلماعتسكع
نويروسلانكيمل.ةينيدلاةقرفتلاروذبةعارزعمةصيخرةلماعٍديأ
تناكامنيبف،لاكشألانملكشيأبديدجلايرامعتسالالالتحالارينبءادعس
ككسوتاقرطلكشىلعايروسىلإةراضحلابلجتاهنأبرخفتاسنرف
رابجإربعمتيةيديدحلاككسلاوتاقرطلاهذهءانبناك،ةديدجديدح
نولوؤسملاناكامك،]50[لباقمنودنماهيفلمعلاىلعنيحالفلا
ةوشرلايقلتنوعقوتياوناكثيح؛مهداسفبنيروهشمنويسنرفلانويرادإلا
.ةيموكحلاماهملاىندألباقم

نمةديدجةعومجمتأشن،اهدعبوىلوألاةيملاعلابرحلاءانثأ
ةينغلالئابقلاىلإيمتنتةعومجملاهذهنكتمل.نييروسلانيينطولا
ةريغصلاةيزاوجربلاةقبطلايفتأشنلب،هناوخإولصيفكلملالثمةيديلقتلا
.ينامثعلاشيجلايفاومدخنيذلابرعلاوءايرثألانيحالفلاوراجتلالثم



ناطلسناك.شيجلايفنيمرضخملاكئلوأدحأشرطألااشابناطلسناكو
ههجونادزيامنيب،ماكحإبةطوبرمةيفوكلاعضيًاعفدنمًاسرافشرطألا
يفو.نيينامثعلانييطارقوربلاوبرعلاخويشنيبدئاسوهاملثم؛ثكبراشب
ًاعفار،راوثلاشيجمامأفقيوهواشابناطلسرهظ،هلةيفارغوتوفةروص
ةداقلادحأاشابناطلسناك،1925ماعيففً.ايلاعتايارلاومالعألا
.يسنرفلامكحلاىلعىربكلاةيروسلاةروثللنيسيئرلا

يتلاةيرقللًاخيشهوبأناكو،1891ماعشرطألااشابناطلسدلو
يفدنجتينألبقيفيريزردعمتجميفشرطألاناطلسعرعرت.اهيفدلو
ةباتكلاوةءارقلاملعت.هرمعنمنيرشعلايفناكنيحينامثعلاشيجلا
ميلعتلانمعونلينلبرعلانييورقللةصرفمدقيشيجلاناكذإ؛كانه
يذلايموقلاركفللبرعلاطابضلاضعبضرعتامك،ةيبرحلاهتايميداكأب
شرطألاناطلسداع.تايميداكألاكلتيفهرشنتمهئالمزنمةعومجمتناك
خويشةعبرأوهابأاوقنشدقكارتألانأدجيلمايألادحأيفهتيرقىلإ
.مزتلميروثىلإًاعيرسلوحتف،ةموكحللةيداعملامهتاطاشنببسبنيرخآ
ةروثلالالخهياتوبأةدوعوسنرول.إ.تبناجىلإاشابناطلسبراح
ريمألاأفاكدقو.1918ماعكارتألانمقشمدريرحتيفدعاسو،ةيبرعلا
ىلعلدييذلااشاببقلهاطعأنأبهتعاجشىلعشرطألاناطلسلصيف
وبأ"وسنرولعماشابناطلسمداصتامناعرس،نكل.عيفريركسعبصنم
.مويلانالوجلايفةعقاولازوردلالبجةقطنمىلإهفرصىلإىدأامم؛"هيات
.يداليملارشاعلانرقلاذنممالسإلايفةئفزوردلانأركذلابريدجلانمو
نآلاحبصأاميف؛ةلزعنمةيلبجقطانميفةفئاطلاهذهتشاعدقو
ةقحتسمةعمسبةفئاطلاهذهلاجريظحدقو.يروسلانالوجلاوايروس
.ءادشأنيلتاقمك

ىلإةعرسبتدتمااهنكلو،ةيزردلاىرقلايف1925ماعةروثتأدب
ةينيدلاتائفلالكنمنيبراحمتّمض،رمألاةياهنيفو.دالبلاءاجرألماك
كلتتناكو.ايروسيفيموقهجوتءوشنسكعامم؛دالبلايفةيقرعلاو
ماعيـبرعلاعيبرلاتاروثنمىلوألامايأللشهدملكشبةهباشمةروثلا

نيدحتمةمئاقلاةيسايسلاةمظنألادضبابشلاضهن،نيتلاحلايفف.2011
بناجىلإةيداصتقالاةبخنلاتمضنانيتروثلااتلكيفو،مهئاربكءارآ
ميسقتةلواحمىلإةموكحلاتأجلًاضيأنيتلاحلايفو،ةمكاحلاتاطلسلا
ةيشحوبمهتروثعمقتىرخأةيحاننمتناكامنيب،ةيحاننمراوثلا
.اهلةرفوتملاةحلسألاثدحأةمدختسم



يفزوردلارهاظتنيح؛1925ماعرامعتساللةضهانملاةروثلاتأدب
.ةيسنرفلاتاطلسلاعمرانلاقالطإلدابتىلإىدأامم،ىرقلاىدحإ
لاجرلانمةعومجمسأرىلعشرطألااشابناطلسلصوامناعرسو
ثداحلااذهدعب.عجارتلاىلعنييسنرفلاكردلالاجراوربجأو،نيحلسملا
لاقو،يرامعتسالامكحلالاوزبهيفبلاطًانايباشابناطلسردصأ،ليلقب
اومطحو،مكدادجأومكئابآناطوأ؛مكناطوأنعةحفانملاىلإاّوبه":هيف
7,000نمرثكأاسنرفىدلنكيمل.]51["مكرايديفرامعتسالالالغأ
يفةمواقملانمريثكلاراوثلاهجاويملف،تقولاكلذيفايروسيفيدنج
لخددقف.ىرقلاوتادلبلانمةلسلسىلعمهترطيساومكحأو،رمألائداب
وأةيرقلايفةيزكرملاةحاسلاةمواقميأمههجاوتنأنودنمناسرفلا
راوثلانمديزملادينجتباوماقمث،يسنرفلالالتحالاءاهنإبنيبلاطمةدلبلا
،ءاديوسلايفيسنرفلاشيجللًاركسعمراوثلامجاه،زومت22يفو.كانه
ُجنيملف؛ةعاسفصننمرثكأمدتملةكرعميفهيبأةركبنعهودابأو
.ةكرعملاكلتنميسنرفيدنجيأًابيرقت

تاروشنماوعزوفً؛اضيأةريبكلاندملاةدناسمبزوفلاىلإراوثلاىعس
يفنايبلاأدبو،"!نويروسلااهيأحالسلاىلإ":ناونعتحتقشمديف
هيفنيدهاجملاعفنيموياذه.داجمألابرعلادافحأاي":يلاتلاكتاروشنملا
دحبانقحذخأنل...مُهلمعلالقتسالاوةيرحلاليبسيفنيلماعلاو،مهُداهج
اشابناطلسىعس.]52["ةايحلاانلبهوتتوملابلطنلو،فويسلا
ًايدانم،دالبلايفةيقرعلاوةينيدلاتائفلاعيمجةدناسملينىلإشرطألا
ةيحيسملاوةملسملاىرقلاىلإلئاسرلالسرأف؛ةيبرعلاةمألاءانبأعيمجلانأب
معدبتيظحةروثلانأرمألايففيرطلاو.نييسنرفلادضداحتالابًابلاطم
لئاسريسنرفلايعويشلابزحلالسرأذإ؛اسنرفيفنييراسيلانمريبك
يسنرفلاديربلاماظنربعنيينانبللاونييروسلافالآىلإةروثللةدناسم
!يموكحلا

يفتدقتفااهنكلو،ةيتامغاربراوثلاكرحتيتلاةيموقلاةعزـنلاتناك
لكيامخرؤملاحضوأامكف.ةقسانتموةكسامتمةيجولويديأىلإلباقملا
The("ةيبرعلاةيموقلاةأشنوىربكلاةيروسلاةروثلا"هباتكيفسنافورب

GreatSyrianRevoltandtheRiseofArabNationalism(:"ُّمهناك
ةرظنعمًانايحأاذهاوجزمدقو.ايروسنمنييسنرفلادرطربكألاراوثلا
عمىندألاتاقبطلابرحو...نييحيسمللٍداعمناجيهو،ةيبعشةيمالسإةينيد
ةيسنرفلاةموكحلاتمعز.]53["فيرلانايعأوةنيدملالهأنمنييعاطقإلا



ضرفنولواحياوناكنيذلانييعاطقإلازوردلاءامعزنمةروثلاةداقنأ
ربعايروسىلإمدقتلابلجلواحتتناكاسنرفنأنيحيف،ةيعجرتاداع
ىلإةيسنرفلاةموكحلاتعسدقو.يسنرفميلعتماظنوةثيدحةيتحتةينب
.ةيحيسمللنيداعملانيفلختملانمةعومجمكراوثلاريوصت

امنكل.ريثكبيزردلاعمتجملاراوثلاةدناسمتزواجتدقل،عقاولايف
بناجىلإاوفطصادالبلاييحيسمنمريثكلانأوهةروثلاعضونمدّقع
نورخآنويروسفوختامك.راوثلاتامجهلمهضرعتىلإىدأامم؛نييسنرفلا
نمًابيصنمهيطعتسذإ؛طقفزوردلاديفتساهنأاودقتعامهنألةروثلانم
تاطلسلاتلمعدقو.دالبلايفةفئاطكمهمجحعمبسانتيالةطلسلا
ظافحللنييحيسملاونييولعلاوةعيشلاوةنسلانيبقاقشلاعرزىلعةمكاحلا
ملذإ؛دحوملاطيطختلاىلإنودقتفينوقرفتملاراوثلاناكو،ةطلسلاىلع
.يسنرفلامكحلاءاهنإالإةعماجةياغيأمهيدلنكت

ماعراوثتدناسيتلاندملانأمامتهاللةريثملاوةظوحلملارومألانمو
-ناديملانإذإ.2011ماعراوثتدناسيتلااهسفنيهةوقب1925

ةامحتناكدقو،نيتروثلااتلكللقعم-ةيبونجلاقشمديحاوضنميهو
نيحكلذكتلظو،1925ماعةروثتدناسنيحةنيدتموةظفاحمةنيدم
1925ماعثادحأنوفرعي2011ماعراوثنإ.2011ماعةروثتدناس
يروسلايملسلاكارحلايفيدايقوهو،اسيللارشبيللاقامكً؛اديج
ةيجيتارتسادسألاراشبمدختسيو.ناتيبعشنيتروثلانإ":ىفنملايفشيعيو
.]54["ةينيدلاقرفلابمكحتللاهسفناسنرف

راوثهجاو،ةريغصلاندملاوةيفيرلاقطانملايفةيلوألاتاحاجنلادعبو
كلذةحلسأثدحأبةحلسملاةيسنرفلاتاوقلانمًاريبكًاقفدت1925ماع
.ةيبرحلاتارئاطلاوةليقثلاتايعفدملاوةشاشرلاعفادملاكلذيفامب؛رصعلا
اوفصقنييسنرفلانأالإ،قشمدىلعةرطيسلايفاوحجنراوثلانأعمو
ةيوجلاتاراغلاىدحإةراغلاكلتتناكو؛ةمحرنودنموجلانمةنيدملا
دقراوثلاناك،1927ماععيبرلولحعمو.خيراتلايفنييندملاىلعىلوألا
هنطوىلإدعيملو،ندرألاىلإبرهلاىلإشرطألاناطلسرطضاو،اومِزُه
ًايبعشًالابقتسالبقتساثيح؛هنعنويسنرفلاافعنأدعب1937ماعىتح
،ايروسلالقتسالًايعس1946ماعًاددجمشرطألاناطلسبراحً.ادشاح
راوثهعفريذلاراعشلابًامزتلم؛يناملعلايـبورعلاههجوتىلعظفاحو
رمعلادتما."عيمجللنطولاوهللنيدلا":يضاملانرقلانمتاينيرشعلا
ةيبلقةبونةجيتنايروسيفيفوتنيح،1982ةنسىتحشرطألاناطلسب



.هرمعنمنيعستلايفوهو
انمويىتحنييروسلارظنيفًايموقًالطبشرطألااشابناطلسلظ

يفسمشلدجميفةيزكرملاةحاسلاهعابتألوهليزـنوربلاثمتنيزيو،اذه
لظي،ةرصاعملاةسايسللساكعناكو،نكلوً.ايلاحليئارسإنملتحملانالوجلا
رظني":يدنهلايليإروتكدلالاقامكًاضيألدجللةريثمةيصخششرطألا
براحلطبهنأىلعشرطألااشابناطلسىلإنويروسلانويموقلاوزوردلا
رثكأةرظنهيلإنورظنيفنانبلويحيسمامأ.هتقاطلكبيسنرفلابادتنالا
هرابتعايفًاددرترثكأمهكلذلو،نانبلوايروسديحوتهتلواحمةجيتنً؛ارذح
.]55["ًالطب

:ةليوطدوقعلبرعلارّيحيذلاميدقلالاؤسلايدنهلاروتكدلاتلأس
دودحلاطئارخلاىلعةيرامعتسالاىوقلامسرتملوللصحيسناكيذلاام
نوموقيسبرعلاناكلهو؟ةثيدحلاةيبرعلالودلاتدجوأيتلاةيطابتعالا
ناك،تاريضحتلانمةليلقنينسدعبوهنإيدنهلالاقف؟لضفألمعءادأب
ًالودمهلدِجويسناكامم؛ريصملاديدحتلءاتفتساىلعنوتوصيسسانلا
نيتلودانوكتنأقارعلاوايروسلنكمملانمناكهنإلاقامك.مهبةصاخ
ربكأتايرحةينيدلاوةيقرعلاتايلقألايطعييلاردفماظنتحتنيتلقتسم
ويرانيسلااذهناكاذإامعهتلأسنيحو.نآلاةدوجوملاكلتنمريثكب
ىندأّيدلتسيل"ً:الئاقهيفتكزهومستباً،انمأوةلادعرثكأًادودحدِجويس
ةيطابتعالامهطوطخنورمعتسملامسرنيحهنأديكأتلابملعناننكل."ةركف
يتلالكاشملاروذباوعرزدقف،ينيدلا/يقرعلارتوتلاةدحاودازمثنمو
.اذهانمويىتحترمتسا

عونأدب،ةقطنملاىلعةيموقلانمةفلتخمبورضتنميهامنيبو
ةنسبىربكلاةيروسلاةروثلاةميزهدعبف.رصميفرمتخيةضراعملانمرخآ
يفنيملسملاناوخإلاةعامجانبلانسحسّسأ،1928ةنسيأ،ةدحاو
ً.اقيمعناكاهيلعهرثأنأالإ،طقايروسرزيملانبلانأمغرو.ةرهاقلا
عناصهوبأناكو.ىوقتلاونيدتلاةقيمعةلئاعل1906ماعانبلانسحدلو
ًامامإوةسردمذاتسأهرودبحبصيلهاطخىلعنسحراسفً،امامإوتاعاس
،يديلقتلاشوبرطلايدتريناكامك،ةبذشمةيحلانبلانسحلتناكً.اضيأ
هيعباتددعىمانتامناعرسذإً؛امهلمًادئاقناكهنأيفكشالو
نأىلإ،يـبرعلاملاعلايفىرخأنكامأيفاهدعبنمو،رصميفنيصلخملا
ةعزـنلانيبنوملسملاناوخإلاعمج.ايروسىلإاهقيرطهراكفأتدجو
نويموقلازّكرنيحيفو.ظفاحملايمالسإلاهجوتلاورامعتساللةيداعملاةيبعشلا



انبلانسحزيكرتناك،يداصقالاويسايسلاعمقلاىلعشرطألاناطلسلاثمأ
يفانبلانسحبتكدقو.رامعتساللينيدلاويراضحلارثألاىلعربكألا
ملعلابًافينعًايوقًاوزغانتزغدقةيبرغلاةراضحلاهذهنكلو":هلةلاسر
ةثباعلاةمعانلاةايحلابورضووهللاوةعتملاو،فرتلاوةسايسلابو،لاملاو
نسحاعد،قلطنملااذهنمو.]56["لبقنماهفرعننكنمليتلاةيرغملا
ىلإِةدوعلاو،ةيبرغلاةراضحلاهيلإوعدتيذلامثإلاوداسفلاِضفرىلإانبلا
."لحلاوهمالسإلا":ساسألااذهىلعةعامجلاراعشناكف؛نيدلاروذج

.ةيمالسإةلودءاشنإىلإنوعسيةبقحلاكلتيفنوملسملاناوخإلاناك
يأ؛"باتكلالهأ"هاجتةحماستمنوكتسةلودلاهذهنأباوحرصدقو
هاجتنيحماستماونوكيملنيملسملاناوخإلانكلو.دوهيلاونييحيسملا
نرقلاتاينيثالثلولحعم.نييولعلاوةعيشلالثمةنسلاريغنيملسملا
ىرخأءازجأو)نانبل(سلبارطيفةنسلانيملسملانمددعبذجنا،يضاملا
نيملسملاةيبلاغنكل.انبلانسحراكفأىلإيسنرفلابادتنالاةقطنمنم
ةيموقلاتايجولويديألاةدناسمىلإبرقأاوناكتقولاكلذيفةنسلا
مالسإلايفةنسلانوملسملاركفيمل":يدنهلاروتكدلالاقامكف.ةيراسيلا
.]57["ةيميلقإلامهتيوهوةيموقلامهتيوهيفاوركفلب،ةيساسألامهتيوهك
ةيبعشةدعاقبانبلانسحراكفأاهيفترثأيتلاتاكرحلاَظحتمل،اذل
.ةليوطنينسلةعساو

.ةيطفنلااهحابرأنيمأتلدجبةيرامعتسالاىوقلاتلمع،ءانثألاكلتيف
نويناطيربلاهبّصن،ايروسمكحنعلصيفكلملانويسنرفلاطقسأنأدعبو
ءاتفتساباوماقمهنأمغروً.اثيدحاهوأشنأيتلاقارعلاةلودىلعًاكلم
ديبتناكةيقيقحلاةطلسلانأالإ،لصيفمكحةيعرشاودكؤيليـبعش
ةيقارعلاطفنلالوقحتأدب،1927ماعيفو.ةيناطيربلاةيركسعلاتاوقلا
."دوسألابهذلانعثحبلا"ةيلمعيهتنتل،طفنلاجاتنإبكوكركبناجب
خضل،قارعلاطفنةكرش؛ةيلودطفنةكرشةيرامعتسالاىوقلاتلكشدقو
طفنلاتاكرشنيبةكرشلاهذهةيكلمتعزوتو،هقيوستوطفنلااذه
.ةيكيرمألاوةيسنرفلاوةيناطيربلا

ةيداعملاتاروثللريصقفقوتيفةيناثلاةيملاعلابرحلاتببست
دقو.رامعتساللةيداعملارعاشملايفسيلنكلو،نانبلوايروسيفرامعتسالل
مضنافً،اددجمناملألادضبرعلاكيرحتىلإنويسنرفلاونويناطيربلاىعس
نانبليفبرعلاضراعو،يناطيربلاشيجلاىلإنييرصملانمريبكددع
نيحناملألااهأشنأيتلاو،ناملأللةيلاوملاةيسنرفلايشيفةموكحايروسو



نييسنرفلاطابضلاةدناسمةموكحلاهذهتلان.1939ماعاسنرفاولتحا
رهشأنوكيدق.ةيرامعتسالااسنرفةيروطاربمإةرادإيفترمتساو،نيظفاحملا
زـنيردولكلثمملاىدأيتلاةيصخشلاوهيشيفةموكحشيجطابض
عمتراغوبيرفمهمليفلالطبططخثيح،"اكنالبازاك"مليفيفاهرود
"ةرحلااسنرف"تاوقاهيلعرطيستيتلاوغنوكلاىلإبرهللزـنيردولك
.لوغيدلراشلةيلاوملا

تيبثتىلع-"اكنالبازاك"مليفلثم-مالفألاضعبتدعاس
ةفلاحتملا"ةرحلااسنرف"تاوقنوكنعماعلايأرلاىدلةدئاسلاتاعابطنالا
عمنيفلاحتملارارشألايشيفةموكحييرامعتسانملضفأنييكيرمألاعم
ايروسةلاحيفو.امهنيبًاريبكًاقرفدجتملةرمعتسملابوعشلانكل.ناملألا
هتسراميذلاريصقلامكحلانمىتحأوسأةرحلااسنرفتاوقتناك،نانبلو
ايروسونانبلةيناطيربلاتاوقلاتلتحا،1941ماعيفف.يشيفةموكح
لوبقبتانامضةرحلااسنرفتاوقتطعأو،يشيفةموكحتاوقتدرطو
نمقدصأنكتملتانامضلاودوعولاكلتنكلو.نانبلوايروسلالقتسا
لوغيدناكذإ.مهتانامضو1915ماعةيبرعلاةروثللنييناطيربلادوعو
،ةيسنرفلاةيروطاربمإلانعًاددشتمًاعفادمو،يسايسلاىوتسملاىلعًاظفاحم
ةصاخو؛ايقيرفأوايسآيفيرامعتسالايسنرفلارودلاتيبثتةداعإيونيناكو
.ةيزانلاايناملأةميزهدعبطفنلابينغلاطسوألاقرشلايف

تارمعتسمويرادإلّدب،ةيناطيربلاةيركسعلاتاوقلالوصودعب
يف؛لوغيدلنآلاحبصأدقءالولااذهنأنينلعم،مهءالويشيفةموكح
ةركفلوغيدضراع.ةقطنملاناكسلمهعمقهيفاودازيذلاهسفنتقولا
قطانميفةيباينتاباختنابحامسلاًانلعضفر،1943ماعيفو.لالقتسالا
عنمنإذإ؛قلقلابترعشةيناطيربلاةموكحلانكل.يسنرفلابادتنالا
ىلإةفاضإلابو.رلتهعمفلاحتلاىلإبرعلاعفديفببستيدقتاباختنالا
دعبةقطنملالماكىلعةرطيسلايفتاحومطنييناطيربلاىدلتناك،كلذ
ىلعدمتعيناكو،تقولاكلذيفندنليفشيعيلوغيدناك.برحلا
عنمبهرماوأردصأو،ةصرفلالشرشتنوتسنيولغتساف،لماكلابنييناطيربلا
لوح"ةرحلااسنرفتاوق"يفهينواعملكعمةيكلساللالوغيدتالاصتا
ءارجإمتو،هفقاوملوغيدنّيل،كلذىلععوبسأيضمدعبو.ملاعلا
.1943بآيفتاباختنالا

؛تاباختنالاكلتجئاتنلنيدعتسم"ةرحلااسنرف"ةرادإولوغيدنكيمل
سلجملّدعو،نانبليفيسنرفلارامعتساللنوضهانمنويموقاهيفزافدقف



بضغأدقو.نانبللالقتسالدعاوقلاءاسرإلًاروفروتسدلاينانبللاباونلا
اسنرفةرادإيفنيرخآلانييرامعتسالاولوغيداذهلالقتسالاوةدايسلاديكأت
ةراشبسيئرلانويسنرفلالقتعا1943يناثلانيرشت11يفو،]58[ةرحلا
،سيئرلالزـنمنويسنرفلاكردلالاجرمحتقاذإ؛هتموكحءاضعأويروخلا
اسنرفبودنمنلعأو،همالستسابنيبلاطمهنباسأرىلعًاسدسماوعضوو
.]59[ًاروفديدجلاروتسدلابلمعلاقيلعتوللهناجيماسلا

ةيبعشتارهاظميفسلبارطوتوريبعراوشىلإاوقفدتنيينانبللانكل
تاوقلاتمجاهنيح؛نايحألاضعبيفةيمادتاهجاومىلإتلوحت،ةمخض
نمرثكأحرجولتقميفببستامم،ةيحلاةريخذلابنيرهاظتملاةيسنرفلا
ضرفباوددهف،يسنرفلاعمقللرمدملارثألانويناطيربلاكردأو.يندمةئم
نيرشت22يفو.ةموكحلاءاضعأوسيئرلاحارسقلطيملامةيفرعلاماكحألا
صخشفلأنوعبرأرهاظتف،ةبختنملاةموكحلانويسنرفلاداعأ،1943يناثلا
.ةبسانملابًالافتحاتوريبيف

سلجملاتاباختنايفايروسيفةينطولاةلتكلاتزاف،هتاذتقولايف
اهسراميتلاكلتبةهيبشةيلالقتساتاسايسىلإتعدو،1943ماعيـباينلا
ًايعاطقإًايقشمدناكيذلا-يلتوقلايركشلواحدقو.نانبليفنويموقلا
نملالقتسالاىلعلوصحللضوافتلا-ةينطولاةلتكللًادئاقوً،ايرث
رمألاىلعظفاحتةيرامعتساةدهاعمعيقوتبهبلاطلوغيدنكلو،نييسنرفلا
تارهاظتتعلدنا،1945رايأيفو.دالبلاىلعةيسنرفلاةرطيسلاوهو؛عقاولا
.ايروسلكيفرامعتساللضهانملاطاشنللًازكرمةنيدملاتحبصأو،قشمديف
امم،قشمدىلعةيعفدملاوناريطلابةسرشتامجهنويسنرفلاّنش،اهدنع
فقولًاددجمنويناطيربلالخدتف؛صخش400نمرثكألتقمىلإىدأ
.لاتقلا

ةميزعالإلالقتسالاىوققشمدىلعتامجهلاةيشحودزتمل
ةياهنعمو.رمألارخآيفمهتابلطلاسنرفعوضخىلإىدأاممً؛اميمصتو
ىلإنانبلوايروسنملكمضناو،ايروسلاهمكحاسنرفتهنأ،1945ماع
قطانمنماهتاوقلكاسنرفتبحسامنيب،1945ماعةدحتملاممألا
،اسنرفلءاركنةميزهنانبلوايروسلالقتساناك.1946ماعيفبادتنالا
يفةقحاللااسنرفمئازهمامأقيرطلادهمذإ؛اهتيروطاربمإةياهنلةيادبو
.رئازجلاوسنوتومانتيف

ملهنأالإ،اسنرفىلإةيساقةبرضلاكيروسلالالقتسالانأمغرو
يفلازتالاهيفةطلسلاىلعةكرعملاتناكدقف؛دالبلاىلإرارقتسالابلجي



.اهتيادب



ىربكةمزأةريصقةرتفبلالقتسالاىلعاهلوصحدعبايروستهجاو
تضراعدقف.ليئارسإةلودمايقيهوالأ؛هرسأبطسوألاقرشلابتفصع
لودلاىدحإتناكو،ةليوطنينسلنيطسلفيفةينويهصةلودءاشنإايروس
نمةنياهصلادرطىلإتعديتلاةيبرعلالودلاةعماجلةسسؤملاءاضعألا
ةيدوعسلاونانبلوقارعلاورصمىرخألاةسسؤملالودلاتلمش-نيطسلف
لمعبمايقلاىلعبرعلاّثحتلةيوقًاطوغضايروستسرامو-ندرألاو
.ذيفنتلازيحرمألااذهعضوليركسع

يرامعتسالااهمكحىلعةظفاحملازتالايناطيربتناك،1948ماعيف
ىلعقباسلاماعلايفتتوصدقتناكةدحتملاممألانكلو،نيطسلفيف
عضوعم؛ةيدوهيةلودو،ةيبرعةلود:ةينيطسلفلايضارألاىلعنيتلودءاشنإ
ريغةينويهصلاةكرحلاةداقنمريثكلاناكو.يلودلامكحلاتحتسدقلا
اوبغريملمهنأامك،يضارألانمديزملامضاودارأمهنأل؛ةطخلانعنيضار
تطعأاهنألً؛اضيأةطخلابرعلاضراعو.ةينيطسلفةيبرعةلودمايقيف
7دوهيلاكالمأزواجتتملنيحيف،نيطسلفيضارأفصننمرثكأدوهيلا
ةحلسمتاعامجةيبرعلاراوجلالودتلسرأ،اذل.يضارألاكلتنمةئاملايف
ًاموجهةيدوهيلاةيركسعلاتاوقلاتنش،1948رايأيفو.سدقلاراصحل
.ةيبرعلاشويجلاوةيناطيربلاتاوقلانملكىلعقاطنلاعساو

لودلاتعجشو،ةنياهصلاةبراحملاهشيجنمٍتاوقايروستلسرأ
ريبكلاةنياهصلاقوفتبلودلاعيمجةفرعممغر؛لاتقلاىلعىرخألاةيبرعلا
طسوألاقرشلاتاساردزكرمريدمسيدنالاوشوجبتكدقوً.ايركسعاهيلع
:اموهالكوأةعماجيف

نمترّدقيتلاةيلوألاةيركسعلاتامييقتلانأنآلافرعننحن
لقتسملكشباهيفءاضعألالودلاو،لككةيبرعلالودلاةعماجاهلالخ
دقتناككيشولاعارصلاكلذيفةينويهصلاتاوقلاةميزهىلعاهتردق
تقوفتدقو.ةينويهصلاةيركسعلاةلآلاقوفتنمريذحتلاىلعتعمجأ
نمةلحرملكيفلعفلابةيبرعلاتاوقلاىلعًايددعةينويهصلاتاوقلا
فعضلملؤملاعقاولاديكأتلكبيعتةيروسلاةدايقلاتناك.برحلالحارم



يفةقثلا-ةميدعلقنملنإ-ةليلقتناكاهنأامك،يروسلاشيجلا
راصتنالاىلعوألاعفلكشبمهنيباميفنواعتلاىلعبرعلاةداقلاةردق
.]60[نيطسلفيفبرحلاكلتب

ةينويهصلاتايشيليملاتبلق،لاتقلانمرهشأةثالثبراقياملالخ
راذآيفبرحللةيمسرلاةياهنلاعمو.اهحلاصلةكرعملاةفكًايركسعةقوفتملا

شويجلااومزهو،نيطسلفنمنييناطيربلااوجرخأدقةنياهصلاناك،1949
يتلاةميزهلاتناك.نيينيطسلفلانييندملانمًالئاهًاددعاودرشو،ةيبرعلا
رمدمرثأاهلناكو،ةياغللةلذمىرخألاةيبرعلالودلاوايروساهلتضرعت
ىدأيذلايركسعلابالقنالاعيرستيفتمهسأذإ؛ةيروسلاةسايسلاىلع
ىلعتقفاوايروسنأمغرو.يلتوقلايركشيروسلاسيئرلاطاقسإىلإ
ةلودلاةيعرشبفرتعتملاهنأالإليئارسإعمرانلاقالطإلفقوةيقافتا
.عارصلارمتساف؛طقةيدوهيلا

ةجومءوشنىلإةيبرغلاةيلايربمإلاوةينويهصلاعمبورحلاهذهتدأ
عامتجاةجوملاهذهراثآدحأناكو.ةقطنملايفةيبرعلاةيموقلانمةداح
مهليكشتويضاملانرقلاتاينيعبرأيفىطسولاةقبطلايفقثمنمددع
لاثمأنمبزحلاةداقضعبنّوكدقو.يكارتشالايـبرعلاثعبلابزح
ىلإًاقحاللصتنأرادقألااهلتءاشةيناملعةيراسيةكرحقلفعليشيم
ىلإةدئاعلاروصلايفقلفعرهظيو.قارعلاوايروسنملكيفةطلسلا
ناكيذلايزلاتافلخمنموهو؛مجحلاريبكًاشوبرطًايدترمهبابشةرتف
ةرظناذًاميسوًالجرهارن،ةقحالروصيفو.ةينامثعلاةلودلامايأًادئاس
نييسايسلانيركفملارهشأدحألجرلااذهحبصأدقو.ةلذبيدتري،ةسباع
ةعماجيفسردو،1910ماعقشمديفقلفعدلو.نييروسلاةداقلاو
يسكرامىلإلّوحتامناعرسو،1934و1929يماعنيبسيرابيفنوبروسلا
ةيركفةموظنمنيفقثملاهئالمزعمنَّوك،ايروسىلإهتدوعىدلف.لقتسم
ةيكارتشاةيبرعةلودمايقىلإةيعاد؛ةيبورعلاةعزـنلاوةيسكراملانيبتعمج
راجتلاةقبطوةيرامعتسالاىوقلانوفقثملاءالؤهضراعامك.ةدحاو
.نييروسلانمةبخنلاةقبطيأ؛نييزاوجروبلا

دقو.1946ماعيـبرعلاثعبلابزحيسسؤمدحأقلفعليشيمناك
ىلإبزحلامسالوحتيلرخآبزحعمليلقبكلذدعبنويثعبلادحتا

،ةدحو":وهديدجلابزحلاراعشناكو.يكارتشالايـبرعلاثعبلابزح
ةيادبيفةيباختنالاتاحاجنلاضعبنويثعبلاقّقح."ةيكارتشا،ةيرح
يفبزحربكأيناثمهبزححبصأثيح،يضاملانرقلانمتاينيسمخلا



معدبمومعلاىلعةيراسيلابازحألاونويسكراملاونويثعبلايظحو.ايروس
،ةيركسعلاطاسوألاضعبنمىتحو،لامعلاونيحالفلاونيفقثملانمريبك
يفثادحألاروطتةجيتنيدجرابتخالضرعتيـبعشلامعدلااذهنكلو
.رصم

امم؛سيوسلاةانقرصانلادبعلامجيرصملاسيئرلاممأ،1956ماع
تدناسدقو.1888ماعذنمةانقلاىلعرطيستتناكيتلاايناطيرببضغأ
يتلاةمزألاكلتيفرصانلادبعايروسكلذيفامبةيبرعلالودلالك
فدهبرصمىلعًاناودعايناطيربواسنرفوليئارسإتنشنيحتمقافت
تايالولانكل.ةيناطيربلاةطلسلاىلإةانقلاةداعإو،يرصملاماظنلاطاقسإ
دبعنأةجيتنلاتناكو،برحلافقولثالثلالودلاىلعتطغضةدحتملا
.ةيرصملاةطلسلاتحتسيوسلاةانقتلظامك،ةطلسلايفيقبرصانلا

ةدحتملاتايالولانأيموقلاعباطلاتاذةيبرعلالودلاتجتنتسا
،كلذلو.كلذيتييفوسلاداحتالالعفينلامنيب،ليئارسإلةدناسملظتس
برحءاهتناروفيتييفوسلاداحتالاعمةيركسعةيقافتاايروستّعقو
ةيبرحلاتارئاطلانحشبتييفوسلاأدبو،)يثالثلاناودعلا(سيوسلا
دقنيدلبلانيبفلاحتلانأركذلابريدجلانمو.ايروسىلإتابابدلاو
ايروسنيبًامئاقلازيالوهو.يتييفوسلاداحتالارايهنادعبىتح؛رمتسا
.ايسورو

لوألقيرطلانييبورعلانمهريغوقلفعليشيمدهم،ليلقبكلذدعب
ماعكلذناك.نيتثيدحنيتيبرعنيتلودنيبةدحو-رخآ،ةعاسلاىتحو-

ضرتفا.ةدحتملاةيبرعلاةيروهمجلاانوكتلايروسورصمتدحتانيح؛1958
ةيروهمجلانميروسلاءزجلايفمكاحلابزحلانونوكيسمهنأنويثعبلا
،هدحوةدحتملاةيروهمجلامكحينأديريناكرصانلادبعنكل،ةديدجلا
ةطلسلامساقتاهبمتيتلاةقيرطلابجعتمل.نييثعبلاقحسلواحولب
اوماقامناعرساذل،نييثعبلاشيجلاطابضةدحتملاةيبرعلاةيروهمجلايف
.1961ماعةيروهمجلانعايروسلاصفناىلإىدأيركسعبالقناب

ةياعرللاهمعدىلعةيروسلاةموكحلاتظفاح،لاصفنالاوبالقنالادعب
ئدابمبسحبةمدقملاىرخألاةيعامتجالاتامدخلاوميلعتلاوةيبرتلاوةيحصلا
ملتارييغتلاهذهنكل.ىربكلاتاعانصلاميمأتمتامك،ةيبرعلاةيكارتشالا
يتلاعناصملاىلعةطلسيأمهطعتملو،لامعللقوقحلانمريثكلابلجت
امك،يركسعلامكحلاتحتةيلامسأرةلودايروستلظو.اهيفنولمعي
بزحلانميركسعلاحانجلادرطذإً؛ايسايسنيميلاىلإنويثعبلاكرحت



بالقنادعبةطلسلاىلإنويثعبلالصو،1963ماعيفو.هنمةيسكراملاةئفلا
ىلإبزحلاءاضعأنيبةيلخادلاتافالخلاتدأ،كلذدعبو.رخآيركسع
يذلاتقولايفو.1970ماعرخآبالقناىلإمث،1966ماعرخآبالقنا
نيسمخلاتاونسلالالخايروساومكحنيذلاشيجلاطابضهيفظفاح
الإعقاولايفاوظفاحيملمهف،ثعبلابزحتايباطخوتايبدأىلعةيلاتلا
.هلثموهتاياغنمليلقلاىلع

رضحتليئارسإوةيبرعلادالبلانملكتناك،1967ماعءيجمعمو
دوجوةيبرعلاتادايقلالبقتتملذإ.برحلانمةديدجةلوجلاهسفن
دودحبنيضارنويليئارسإلاةداقلانكيملامنيب،طقةقطنملايفليئارسإ
يأةبغرمدعالإهلوصحعنميالوً،امتحميركسعلامادصلاحبصأف؛مهدالب
قلغأنيحرتوتلادادزا.لاتقلاأدبنمهنوكىلعمالينأيفنيفرطلانم
ًارتموليكرشعةثالثاهضرعقئاضميهو-ناريتقئاضمرصانلادبعلامج
يفو،ةيليئارسإلانفسلامامأ-رمحألارحبلاىلإنفسلالوصوبمكحتت
تحرتقادقو.قارعلاوندرألاوايروسعمةيركسعتايقافتاعقوهتاذتقولا
قئاضملاربعةيليئارسإوةيكيرمأةيبرحنفسلاسرإنوسنوجنودنيلةرادإ
يفسرجنوكلاءاضعأنكلو،ىلوألاةقلطلاقالطإىلعيرصملاشيجلارابجإل
.]61[حارتقالااوضفرةدحتملاتايالولا

ًايوجًاموجهتنشذإ؛لاتقلابليئارسإتأدب،1967ناريزح5يفو
دعبو.اهتدابإلىعسيودعمامأسفنلانععافدلاةعيرذتحتًاحساك
نييروسلايطعتاهنأةمعازايروسنمنالوجلاةبضهليئارسإتلتحا،كلذ
ندرألارهنلةيبرغلاةفضلاتلتحاامك،ةيعفدملابليئارسإفصقىلعةردقلا
نمًايبسنةريغصةعطقيهو؛رصمنمةزغعاطقو،ةيندرألاةكلمملانم
لبقيرصملامكحلاتحتتناكوطسوتملارحبلائطاشىلععقتضرألا
ملو،]62[لقألاىلعينيطسلفنويلمةلتحملايضارألاتوتحا.برحلا
ىرخأةلذمةميزهبتهتناو،مايأةتسنمرثكأةديدجلابرحلارمتست
رارقلعايصنالاباهتداقدعودقف،ليئارسإىلإةبسنلابامأ.ةيبرعلالودلل
لباقمبرعلاىلإةلتحملايضارألاةداعإبيضاقلاو242مقرةدحتملاممألا
-]63["مالسلالباقمضرألاب"يمساموهو-ليئارسإببرعلافارتعا
اذهيفةيلمعتاوطخيأذختتملةبقاعتملاةيليئارسإلاتاموكحلانكلو
ةينيطسلفلايضارألاىلإنينطوتسملانمةديازتمًادادعأتلسرألب،لاجملا
ِونتمل.اهيضارأىلإنالوجلاتمضرمألاةياهنيفو،ةلتحملاةيقرشلاسدقلاو
.طقةلتحملايضارألالماكةداعإليئارسإ



ًاعيرسًارصن1967برحتناك،ليئارسإوةدحتملاتايالولاىلإةبسنلاب
ىلإةبسنلابامأ.دوجولانمليئارسإةلازإنوونياوناكنيذلابرعلاىلع
ريغةلوجدرجمالإنكتملف،اهتقونالوجلايفشيعيناكريغصيروس
شيعيهرمعنمةعبارلايفًالفطميهاربإبلاطناك.فنعلانمةموهفم
.برحلاهذهتعلدنانيحةيليئارسإلادودحلانعةديعبلاريغةرطينقلايف
حابصلايفًادجركبمتقويفتظقيتسا":هعميتلباقميفينربخأامكو
ً،ادجضفخنمولعىلعقلحتتارئاطلاتيأر.تارئاطتاوصأعمسأانأو
تارئاطلاهذه،ال":يللاقف."رظنا":يمعلتلق.اهتيؤربًاديعستنكو
نكمتتملًالئاهراجفناتوصتعمس،ةريصقةرتفدعبو."فصقتفوس
.]64["هدعبءيشيأعامسنميانذأ

ةقطنمنمًاءزجاهنوكل1967برحلالخةرطينقلاليئارسإتلتحا
تضاخ،1973ماعيفو.اهلًايركسعًاديدهتلكشتاهنإليئارسإتلاق
نالوجلانمًاءزجايروساهلالختداعتساىرخأًابرحليئارسإورصموايروس
تدجوو،2006ماعةرطينقلاةنيدمماطحةرايزبتمق.ةرطينقلالمشي
تناك.طقاهءانبدعتملةيروسلاةموكحلانأل؛برحلادعبريغتتملاهنأ
نأامك،ترمددقتناكاهسفنينابملانكلو،ةميلسلازتالينابملافقسأ
مسابثدحتملايلعدمحمرقأ.بهنللتضرعتسئانكلاوتايفشتسملا
كراعملاءارجتررضتدقنوكتامبرةنيدملانمءازجأنأةيروسلاةموكحلا
ءازجأاورمدنييليئارسإلادونجلانإًاضيأيللاقهنكلو،اهيفترجيتلا
.تارزودلبلابةيتنمسإلاينابملاتمدهدقل":مهباحسنالبقةنيدملانمةريبك
فقسلاىواهتيكلذدعبو،ىنبملاناكرأمدهيهنأوهرزودلبلاهلعفيام
تدجودقو،انهىلإةدحتملاممألانمءاصقتساةنجلتءاج.ضرألاىلع
.]65[ً"ادمعتموًايجهنمناكبيرختلانأ

ذإ.مهبصاخيمسرريسفتةيليئارسإلاةموكحلايلوؤسمىدلناك
مهنإو،نيبناجلانيبلاتقلاءارجنمريمدتللتضرعتةرطينقلانإاولاق
ةدحتملاممألاريرقتنكلو.]66[دمعتمبيرختيأعوقوًامامتنوفني
ًاضيأريرقتلااذهحّرصامك،]67[معازملاهذهعمضقانتيناكيمسرلا
؛اهئانبةداعإوةرطينقلاىلإةدوعلانمتالئاعلاتعنمةيروسلاةموكحلانأ
ةياهنذنمو.برحلاءانثأةيليئارسإلاتازواجتلليخيراتملعمكاهئاقبإفدهب
.نالوجلايضارألماكعاجرتساباهبلاطميفةتباثايروستلظ،1967برح
ىلعتظفاحدقف،ايروساهيلعتظفاحيتلاةيلاضنلاتاباطخلامغر،نكلو
درمتمىتحوأيدنجيأاهزواجتينأنودنمليئارسإعمةنمآدودح



.2011ةروثىتحدحاوقشنم
نمنيسمخلايفحبصأيذلا-ميهاربإبلاطعميتلباقمءانثأو

اممرثكأنينسلرمتسادقيليئارسإلا-يـبرعلاعارصلانأرقأ-نآلاهرمع
ًاعفنِدجتملةيركسعلاقئارطلابعازـنلالحلنيفرطلاتالواحمنأو،يغبني
قئارطلابالإمتينلعارصلااذهلحنأو،مئادلحىلإلوصولايف
نويليئارسإلاديريأ.فنعلاعارصلاًابناجذبنيلف":ةيركسعلاسيلوةيسايسلا
عماوشياعتينأبرعلاديريأً!انسح؟نمألابروعشلاومهدوجوبانفارتعا
ًاذإلواحنلف؟مهيلعنونميهينييليئارسإلانأباورعشينأنودنمليئارسإ
نكمتننلنيرمألانيذهىلإلوصولانودنمف.نيرمألانيذهقيقحت
نيديعبليئارسإوايروسلظت،ظحلاءوسل.ً"ادبأمالسلاىلعلوصحلانم
.عيمجللةماهلاةيسايسلاةيوستلاهذهنع

يفيثعبلامكحلامئاعد1967برحيفةيركسعلاايروسةميزهتزه
يثعبلار-وتاتكدلادسألاظفاحرايطلاءاوللاطقسأ،1970ةنسيفو.ايروس
ةرتفبلجيسدسألانأملعيدحأنكيمل،تقولاكلذيف.ديدجحالص
نكلو.ةيركسعلاتابالقناللضرعتلاةمئادايروسلًايبسنةليوطرارقتسا
ةيكذتاسايسكلذقيقحتلًامدختسم؛لعفلابكلذيفحجندسألاظفاح
.ةيعمقلاةوسقلاوةيسايستاقفصىلإلصوتلانيبتجزم

،ماظعلازرابفنأو،رقصلاكهجواذو،ةماقلاليوطدسألاظفاحناك
،راشبيعماجلاهنبابيذهتدسألاىدلنكيمل.ةقانأببذشمبراشو
ماعدسألاظفاحدلوً.ايركسعًامكاحوةرطفلابًايكذًايسايسناكهنكلو

ذنمنيحومطلانييولعلابابشلاةداعتراصامكو.ةريقفةيولعةلئاعل1930
صمحيفةيركسعلاةيميداكألابدسألاظفاحقحتلا،يسنرفلابادتنالامايأ
.ثعبلابزحيفًاطشاناهلالخحبصأتاونسثالثىضمأثيح،1952ماع
دعبوً.ارايطءاولحبصأىتحهجرختدعبةيركسعلابترلايفدسألاىقرت
خساردسألاناك.عافدللًاريزونّيُع1966ماعيركسعلاثعبلابالقنا
نكلو.هتمربيـبرعلاملاعلاةدحوىلإوعدتيتلاةبورعلاةركفبداقتعالا
نأدعبو.يسايسلاهلبقتسملوايروسلةيولوألاتناك،يلمعلاىوتسملاىلع
.2000ماعهتافوىتحةطلسلابظفتحا1970ماعةسائرلاةدسىلإلصو

ةيالولًالثممناكيذلا-قزروبأسميجيكيرمألاروتانيسلالباق
ًاءدبةريثكتارمدسألاسيئرلا-1980و1974يماعنيبةيبونجلااتوكاد
ظفاح[تدجو":هعميتلباقميفقزروبأينربخأامكو.1973ماعنم
تناكملاعلانمةفلتخمتاموكحنأةجردلًايكذناكً.ادجًايكذ]دسألا



نيبمالسلاعنصلتلذبيتلاةريثكلادوهجلاءانثأهبابىلإلوصوللقباستت
.]68["ةيبرعلالودلاوليئارسإ

ناك":ةلئاهلمحتةوقبعتمتيناكدسألاسيئرلانأقزروبأفاضأ
دقف؛"ةناثملاةيسامولبد"دسألاسيئرلاءاقلنومسينويكيرمألانويسامولبدلا
ةفلتخملااياضقلاةشقانموسولجلاىلعةردقلادسألاسيئرلاىدلتناك
تامالعنمٌيأهيلعرهظتنأنودنمةلصاوتمعستوأتاعاسينامثل
مهدعاقمىلعنوسلجينويكيرمألانويسامولبدلاناكامنيب،يدسجلاقاهرإلا
ىلإباهذللةفرغلاةرداغمىلعمهدحأؤرجينأنودنم،نوولتيمهو
."مامحلا

ليوطلادسألاظفاحمكحنإ،يدنهلايليإروتكدلايأربسحبو
،هدالبيفةددعتملاةيقرعلاوةينيدلاتائفلانيبعاقيإلاىلعهتردقسكع
،ةديرفامزيراكوةزيمتمةيصخشدسألاظفاحىدلتناك":يللاقامك
سانلاضعبدقتعا.ايروسىلعةرطيسللهلهأيذلاهءاكذكلذىلإفضأ
وأيلخادعارصعوقونملضفأايروسيفيروتاتكيدمكحدوجونأ
ةينيدلاتايلقألاعنقأدسألانأًاضيأيدنهلاراشأو."يليئارسإلالتحاىتح
بعللايفًايكذدسألاناك":لاقامك،ةينسلاةيبلاغلانماهيمحيسنمهنأب
.ً"اضعبمهضعبنوفاخيسانلالعجوعمتجملايفماسقنالارتوىلع

تايالولانملكعمةدرابلابرحلاجنرطشةبعلدسألابعلامك
ايروسفلاحتىلعىقبأ،ةليوطنينسلف.ةعارببيتييفوسلاداحتالاوةدحتملا
تدأيتلاةماودلايفيتييفوسلاداحتالاعقونيح،نكلو.تييفوسلاعم
ىلإًامضنمةدحتملاتايالولاعمفطصاوً،اتقؤمهءالولّوح،هرايهناىلإ
ةدحتملاتايالولاتناك.1991ماعجيلخلابرحيفهتلكشيذلافلاحتلا
عمتقؤملكشبنواعتلايفةبغارليئارسإىتحويتييفوسلاداحتالاو
ةبسنلابلهسألاناك"ً:الئاقيدنهلاروتكدلاحرشامك؛ةبقحلاكلتيفايروس
اماذهو،ةطلسلايفدحاوصخشعمالماعتتنأنيتميظعلانيتوقلاىلإ
."ةيبرعلالودلامظعميفمكحلاىلإنييركسعلاجرلوصولّهس

نييركسعلاةداقلانأبرعلانييموقلاضعبدقتعا،ةبقحلاكلتيف
نونوكيسىرخألاةيبرعلادالبلاضعبوايبيلوقارعلاوايروسيفنيمكاحلا
روتكدلالاقامك،نكلو.ةيبرعلااياضقلاءاوللمحىلعةردقوًاتابثرثكأ
ةلئاقلاةفارخلاةعرسبتشالتذإ":داقتعالااذهأطخخيراتلاتبثأ،يدنهلا
يفنييسايسلاءاسؤرلاوكولملانملضفأنونوكيسنييركسعلالاجرلانإ
ةداقلالشفدقو.ةيبرعلاةيموقلامالحأقيقحتوليئارسإعمبرحلاةرادإ



كلذيفرخآيسايسدئاقيأردقبكلذىلإلوصولايفبرعلانويركسعلا
.]69["تقولا

ىلإانرظناذإحوضوبيدنهلاروتكدلااهيلإراشأيتلا"ةروطسألا"رهظت
ًامومعنويثعبلاودسألانلعأاملاطلذإ.نيينيطسلفلاعمايروسةقالع
نكيمللاحلاعقاونكلو.ةينيطسلفلاةيضقللةبلصلاوةيوقلامهتدناسم
نيئجاللاهاجتايروسةسايسنأراكنإنكميالً،الثمف.ةطاسبلاهذهب
.ىرخألاراوجلالودضعباهتدمتعايتلاكلتنملضفأتناكنيينيطسلفلا
1967و1948ماوعألايفةقحالتملاةيليئارسإلا-ةيبرعلابورحلاتدأدقو
ةموكحنكلو،راوجلالودىلإنيينيطسلفلانمريبكددعءوجلىلإ1973و
،ةنطاوملاقوقحطسبأمهنعتعنمو،نيئجاللتاميخميفمهتلزعًالثمنانبل
ملاهنأمغرفً؛ايبسنلضفأةقيرطبمهتلماعدقفةيروسلاةموكحلاامأ
تاميخميفءاقبلامهيلعضرفتملاهنأالإةيروسلاةيسنجلامهطعت
ميلعتلالثمةيعامتجاتامدخىلعلوصحلللاجملامهلتحاتأو،نيئجاللا
نيينيطسلفلاددعرُّدق،2011ةنسلولحعمو.ةيحصلاةياعرلاويناجملا
نييلصألانيئجاللاكلذيفامبةمسننويلمفصنبايروسيفنوشيعينيذلا
.]70[مهنملكةيرذو

تاكرحلاىلعةرطيسلانويروسلاةداقلالواح،ىرخأةيحاننمنكلو
ليبقو.اهلحالسلاولاملاويسايسلاءوجللاميدقتربعةينيطسلفلاةيروثلا
ةسراممبنوينيطسلفلاأدب،1967برحدعبنكلو.]71[1967برح
تعسوتف،برعلامهتاعراهايإمهحنمييتلاكلتنمعسوأةيلالقتسا
تافرعرسايتبختناو،ةينيطسلفلاتاعومجملالكمضتلريرحتلاةمظنم
دالبلاةداقونوينيطسلفلاناك،ةبقحلاكلتيف.يذيفنتلااهسلجملًاسيئر
ةلودلالحمهعيمجاوديأو،يعرشريغًانايكليئارسإنوربتعيةيبرعلا
مهدالبنمنيدورطملانيينيطسلفللهاضتقمبليئارسإحمستيذلاةدحاولا
تضفرليئارسإنكلو.ةكرتشمةموكحنابعشلابختنيكلذدعبو،ةدوعلاب
دوهيلاددعىلعديزيسبرعلاددعنأةعيرذب؛ددرتنودنملحلااذه
نابعشلادجواذإاذه؛مهتلودةعيبطرييغتمهيلعضرفيسامم،ريثكب
ً.الصأشياعتللةقيرط

ماعيفف.ليئارسإىلإةبسنلابةعرسبريغتتتناكفورظلانكل
عاجرتسافدهبليئارسإىلعًائجافمًاموجهايروسورصمتّنش،1973

؛ليئارسإتمزهةنحاطبرحدعبو.1967ماعنادلبلااهرسخيتلايضارألا
نمهيلعتلصحيذلايوقلامعدلاةجيتنالإاهدوجوىلعظفاحتملو



طفنلاعيبرظحتنلعأةيبرعلالودلانأةجيتنلاتناكف.ةدحتملاتايالولا
ىدأو.راعسألليملاععافتراىلإىدأامم؛جاتنإلاتضفخوةدحتملاتايالولل
ةيدجةيداصتقالكاشمىلإرظحلانعجتانلابرغلايفدوقولادراومصقن
ماعندرألااهتعبتو،1979ماعليئارسإعممالسةيقافتارصمتعقو.كانه

وأنالوجلاةبضهةدوعىلإِّدؤتملنيتيقافتالانيتاهنمًايأنكلو.1994
.ةلقتسمةينيطسلفةلودمايقىلإ

يتلاةينيطسلفلاتاعامجلاوةليلقلاةيبرعلالودلاىلإايروستمضنا
ةدئاقةلودكايروسدسألاظفاحمّدقو،ليئارسإعمنيتيقافتالانيتاهتضفر
نمو،قارعلايفنيسحمادصو،ايروسةداقىقلأ."ةعنامملاةهبج"هامسأامل
ةيداعمةيرانًابطخناريإيفةديدجلاةيمالسإلاةروثلاةموكحمهدعب
لواحلب،نيينيطسلفلاةدعاسملريثكلالعفيملمهنمًايأنكل؛ليئارسإل
ةغارمىسومديعسدناسف،ةينيطسلفلاتاكرحلاىلعةرطيسلادسألاسيئرلا
ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمةداقدحأوهو("ىسوموبأ"مسابفورعملا
،نيطسلفيفةغارمدلو.1982ماعتافرعنعلصفنانيح)نيزرابلا
دحأحبصيلدعباميفهنعقشناهنكلو،يندرألاشيجلافوفصبقحتلاو
ىوقلابناجىلإبراحثيح؛نانبليفةينيطسلفلاريرحتلاةمظنملةداق
ليئارسإتزغ.)1990-1975(ةينانبللاةيلهألابرحلاءانثأةيمالسإلاوةيراسيلا
ةيوستبتهتنابرحلانكلو،ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمقحسلنانبل
ثيح؛سنوتىلإباهذلاونانبلةرداغمبنيرخآنييدايقوتافرعلتحمس
ريرحتلاةمظنمىلعبجيهنأةغارمنلعأ،اهنيح.ةمظنملاةلكيهاوداعأ
نمنكمتيملهنكلو،سنوتىلإبرهلانمًالدبليئارسإةبراحموءاقبلا
ناك.قشمدىلإًاقحالهرودببرهف،لاعفأىلإةيلاضنلاهتايبدأليوحت
ٍلاومينيطسلففلاحتنيوكتلةغارممادختسايفلمأيدسألاظفاح
،"ةضافتنالاحتف":ةديدجةعومجمليكشتىلعةغارمعّجشف،ايروسل
يذلاتقولايف،ةغارمةروصعيملتليمالعإلااهلقثلماكايروستعضوو
ملذإً؛اعفندجتملدوهجلاهذهنكلو.تافرعردقنمهيفطحتتناك
يفًارومغمتامو،هتعامجلةعساوةيبعشةدعاقداجيإيفةغارمحجني
.]72[2013ماعقشمد

؛ةنيابتمتاعامجمعديفةهباشمبيلاسأايروستمدختساً،اقحال
ءيشيأمهعمجيالنيذلانيينيطسلفلانييمالسإلاونيفرطتملانييراسيلالثم
نمةفرطتملاةيراسيلاتاعامجلاتذختا.ريرحتلاةمظنمةضراعمءانثتساب
ةدعاسملريثكلالعفتملاهنكلو،ةيفحصتانايبتردصأو،اهلًارقمقشمد



.ةينيطسلفلاةيضقلا
،نيينيطسلفللتباثمعادكهسفنميدقتىلعًالامجإدسألاصرحدقو

يفلضفأناكةقيقحلايفهنكل،ةيكيرمألاةيلايربمإللبلصبراحمكو
يفيركسعلاايروسَلخدترمألااذهىلعلاثمحضوأناكو،هسفنةدناسم
توريبتحبصأو،مرصنملانرقلاتاينيعبسفصتنميفنانبلرهدزا.نانبل
راهدزانكل."قرشلاسيراب":تيمساهنإىتح،ةقطنمللةيلامةمصاع
رمألادازامو.ةاواسماللانمًاعقاوهءارويفخيناكدلبلااذهيفةبخنلا
دقف.قرعلاونيدلاىلعمئاقلاودلبلايف"عقرملا"مكحلاماظنوهًاديقعت
دجاوتلالمشت؛ةديدعبابسأل1975ماعنانبليفةيلهألابرحلاتأدب
نيملسملانيبعارصلاو،نانبليفةينيطسلفلاريرحتلاةمظنملفيثكلا
نيذلاوًايداصتقارقفألادلبلايملسمُبرحلاتعضودقو.نييحيسملاو
نييحيسملانمدلبلاءايرثأةهجاوميفيفاكلايسايسلاليثمتلامهصقني
دقو.اموريفةيكيلوثاكلاةسينكلابةطبترمةيحيسمةفئاطةنراوملاو؛ةنراوملا
ميسقتريغتيملو،بادتنالاةرتفيفةيليضفتةلماعمَةنراوملانويسنرفلالماع
.برحلامايقىتحوتقولاكلذذنمًاريثكةيداصتقالاوةيسايسلاتاطلسلا

يتلا1943ةيقافتاساسأىلعةموكحلاىلعنوظفاحملاةنراوملارطيس
ذنمدرطملكشبديازتهيفنيملسملادادعتنكلو،هلالقتسادلبلاتطعأ
ةئملايف40ىلاوحبنوكسميةنراوملالظ،ةدايزلاهذهمغرو.تقولاكلذ
يف27ةنسلانيملسملابيصنناكامنيب،دلبلايففئاظولالضفأنم
يفنوسيئرلابرحلافارطأناكو.ةئملايف3.3ةعيشلانيملسملاو،ةئملا
ةيراسيلابازحألاىلإمهتيبلاغبنيمتنملانيملسملامهىلوألابرحلالحارم
يتلاةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمتلخددقو.ةينيميلاةيحيسملابازحألادض
،ةيراسيلابازحألابناجىلإَبرحلااهلًارقمتوريبنمتذختادقتناك
توريباهلالختمسقنا،1976و1975يماعةريرمًابرحفارطألاتضاخو
يتلا-ةيبرعلالودلاةعماجتطعأو.ةيحيسمىرخأوةيمالسإقطانمىلإ
لاسرإيفقحلاايروس-تقولاكلذيفةيبرعلالودلاةيبلاغّمضتتراص
تلخد.لاتقلافاقيإلنانبلىلإ"عدر"تاوقنمءزجكاهلةريبكتاوق
ئدابيفنيظفاحملانييحيسملاتدناسو1976ماعنانبلةيروسلاتاوقلا
عمًافلاحتمةيراسيلافارطألادناسوًاقحالهفقومريغدسألانكل،رمألا
لخدتلانيينانبللانمريثكلادناس.ةيولعلاوةينسلاوةيعيشلاتايشيليملا
ىلإدلبلايففنعلالامعأضافخناىلإىّدأهنأل؛رمألاةيادبيفيروسلا
يفلصونأىلإديازتنانبليفةيروسلاتاوقلاددعنكلو،ريبكّدح



؛تارابختسالالاجرنمفالآلاىلإةفاضإلاب،يدنجفلأنيعبرأىلإهتورذ
طاقنتدجاوتثيحً،ايركسعوًايسايسةيروسلاةرطيسلاتحتنانبلعقوف
تاشاشرنولمحيوةيندمًابايثنودترينويروساهيلعفرشيشيتفت
ىلعنوبوسحملاىنجامنيب،نانبليفسيئرقيرطلكيففوكنيشالكلا
ةدسافةيموكحدوقعلضفبكلذوتارالودلانييالميروسلاشيجلا
.ةهوبشمةيفرصمتاقفصو

ةوقيمانتبالو،نانبليفيروسلادجاوتلابةديعسليئارسإنكتمل
نانبلبونجتزغذإ؛ةيئاقوةبرضبتماق،اذل.ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنم
-ًةمعاز1982ماععسوأةيركسعةلمحيفًاددجمهتزغمث،1978ماع
قالطإفاقيإىلإفدهتةدودحمةلمحبموقتاهنأ-امهنمّلكيف
ةلمحيفيليئارسإلاشيجلاتاوقنكلو،ريرحتلاةمظنمنماهيلعخيراوصلا

رمألااهبىهتناو،توريبترصاحىتحلامشلاىلإاهمدقتتعبات1982
يميخميفنيينيطسلفلانييندملاقحبتبكترايتلاةرزجمللقيرطلاديهمتب
نيبةريبكتاهجاومًاضيأتلصح،ةلمحلاهذهلالخ.]73[اليتاشواربص
ةبابد500يليئارسإلاشيجلااهلالخرّمد،يروسلاويليئارسإلانيشيجلا
ةلمحلاتهتناو.]74[يروسلاوجلاحالسلةرئاطةئمطقسأامك،ةيروس
رصناهنأكو1982ةلمحتدب.نانبلبونجنمًاءزجليئارسإلالتحاب
يفدهقيقحتيفتلشفعقاولايفاهنكلو،ةدحتملاتايالولاوليئارسإل
ةمظنمريمدتو،نانبلنمايروسجارخإامهوالأ؛اهنمنييساسألاليئارسإ
.ةيلبقتسمةيليئارسإمئازهلبرحلاهذهتسّسألب،ةينيطسلفلاريرحتلا

وهو؛هللابزحليكشتىلإنيينانبللاحاتجايذلابضغلاىدأ
لِّمُحتو.ايروسوناريإعمةوقبنيفلاحتملاةعيشلاراوثلانمةعومجم
ةيرحبلاتاوقلاركسعمريجفتنعةيلوؤسملاهللابزحةدحتملاتايالولا
ً،ايكيرمأًايدنج241لتقمىلإىدأيذلاو،توريبيف)زـنيراملا(ةيكيرمألا
ًايدنج58لتقمىلإهسفنمويلايفلصفنمريجفتثداحىدأامنيب
باحسنالاىلعةيسنرفلاوةيكيرمألاتاوقلاتامجهلاهذهتربجأً.ايسنرف
نأىلإيليئارسإلالالتحالادضتاباصعلابرحهللابزحعباتو،نانبلنم
ناكو.2000ماعنانبلبونجنمباحسنالاىلعيليئارسإلاشيجلاربجأ
.ليئارسإمزهتةحلسمةيبرعةعامجلوأبزحلااذه

يفببستتنانبليفيلهألاعارصلانارينتناك،ايروسىلإةدوعلاب
سسأىلعايروساومكحينأنويثعبلالواحدقفً.اضيأايروسيفنايلغلا
عمنوشياعتيايروسيفىربكلاندملايلاهأنأكوادبو،ةيناملعةيروتاتكيد



تأشنثيح؛ةينيدلاتاقورفلاىلإةرهاظةراشإنودنمًاضعبمهضعب
ةلئاعيمتنت.نييولعلاونييحيسملاوةعيشلاوةنسلانيبلمعوةقادصتاقالع
زييمتلاورقفلانمتناعةيمالسإةفئاطيهو،ةيولعلاةفئاطلاىلإدسألا
لقأيمالسإلانيدللنييولعلاريسفتناكو.ةقباسلاةمظنألامكحتحت
ماعةيلهألاةيروسلابرحلالبق.نييناملعىلإمهنمنوريثكلالّوحتوً،اددشت

نويحيسملالّكشامنيب،يروسلابعشلانمةئملايف74ةنسلالّكش،2011
]75[ةئملايف16زوردلاونويولعلالّكشنيحيف،ناكسلانمةئملايف10
نالازيالقرعلاونيدلاناك،ةبيطلاتاقالعلاهذهةهجاوتحت،نكل.
يف10نولكشينيذلاوًالثمايروسلامشيفداركألاف؛ىربكةيمهأنالمحي
نمنوناعيوً،ابرعاوسيلمهنكلو،نييروسمهسفنأنوربتعيناكسلانمةئملا
نييولعلانأامك.)عساتلالصفلاىلإرظنا(كلذءارجنمةريثكلكاشم
ةنسلانوملسملاامأ،تارباخملاوشيجلايفايلعلازكارملانولغشينيذلامه
لعجلٍفاكهتاذدحباذهو؛ةياغللليئضةيموكحلافئاظولايفمهليثمتف
ً.انوحشمّوجلا

وجنيملسملاناوخإلاةعامجتلغتسا،يضاملانرقلاتاينينامثيف
ًاديدهتلّكشىتحذوفنلااذهديازتدقو،ربكأذوفنبىظحتلاذهءاضغبلا
اهميدقتربعيـبعشلامعدلاناوخإلاةعامجتلاندقو.يثعبلامكحللًاريبك
نمتءاجربكألااهمعدواهتداقنكلو.ءارقفللةيعامتجالاتامدخلاوماعطلا
بابسألنييولعللمهتيهاركباوظفتحانيذلاةنسلانيملسملاندملاراجتةقبط
هذهةيهاركلاةقيقحنكلو.نييقيقحنيملسممهنوربتعياونوكيملذإ؛ةينيد
]76[اهنومكحيالفةنسلاامأدالبلانومكحينويولعلاناكذإ،ةيقبطتناك
.

يفنيظفاحملاةنسلانيبنيملسملاناوخإلاةعامجمعدىمانتنيحو
تائفىلإاهرودبةعامجلاتمسقنا،ىرخألاىربكلاندملاوةامحوبلح
تاكيتكتاوضراعو،حلسملاعارصلاىلإنوسمحتملابابشلااعددقو؛ةفلتخم
لقعمربتعتقشمدتناكو.ةيملسلالئاسولاىلعةمئاقلانييديلقتلاةداقلا
امكً،اددشترثكألاقئارطلانالضفتاتناكفبلحوةامحامأ،ةيديلقتلاءارآلا
ىوتسملاىلعةظفاحمرثكأحلسملاحافكلالّضفييذلاحانجلاحبصأ
خياشمّييدايقدحأاعدف،اهساسأنمةيبورعلاةيكارتشالاًاضفار؛يسايسلا
مهو-نييفوصلاىتحولبةعيشلاونييراسيلادضداهجلاىلإناوخإلا
لمأتلاىلعدمتعتو،ةيناحوررثكأةقيرطبنيدلاسرامتةينسةعومجم
تثحامنيب-ضرغلاكلذقيقحتلىقيسوملامادختساعنامتالو،ركذلاو



عامتسالامدعوزافلتلاةدهاشممدعىلعاهعابتأنيملسملاناوخإلاةعامج
فوفدلاىلعرقنلانأىلإًاضيأمهضعببهذلبً،الصأىقيسوملاىلإ
.]77[ةيمالسإريغةسرامم

ةيعفدملاةسردمىلعًاموجهنويمالسإنوددشتمذفن،1979ةنسيف
حرجوةيولعلاةفئاطلانمًايركسعًابلاط83لتقمىلإىدأامم،بلحيف
تقلأوهنعاهتيلوؤسمتفننيملسملاناوخإلاةعامجنأمغرو.تارشعلا
ةموكحلانأّالإ،"ةلتاقملاةعيلطلا"ىعدتاهنعةقشنمةعامجىلعةمئاللاب
أدبتلهنميـبعشلازازئمشالاتلغتساو،ثداحلاىلعةعامجلاتمالةيروسلا
ًارصنةيلمعلانودرمتملاربتعا.نيملسملاناوخإلادضةلئاهةيئاعدةلمحب
ثداحلاىلإاورظننييروسلانمريثكلانكلو،ةيثعبلاةيركسعلاةلآلاىلع
.ةيولعلاةفئاطلادضةنسلانمنوملسمنوددشتماهبماقةيلمعهنأىلع
ةيروسلاةموكحلانملكميدقتةيفيكلقيرطلاثداحلااذهدّهمدقو
.2011ةروثعالدنادعبةيقرعلاوةينيدلااياضقلانيحلسملاراوثلاتاعامجو

نيملسملاناوخإلاييدايقنمريثكلابره،ةيعفدملاةسردمةثداحدعب
ءاضعألامامألاجملاحسفأامم؛يرسلاطاشنلاىلإاوأجلوأ،دلبلانم
نيزختىلإاوأجلبابشلاءالؤهنأةجيتنلاتناكف،تارارقلاذاختالبابشلا
ةعامجتنلعأ،1980ةنسيفو.فنعلالامعأتدادزاو،ةحلسألانمديزملا
لايتغالةلواحمكانهتناكامك،ندملانمددعيفماعلابارضإلاناوخإلا
يفيسايسنيجس600نمرثكألتقربعةموكحلاتمقتناو.دسألاظفاح
نيمعادوأناوخإلاةعامجيفءاضعأامإمهنمنوريثكلاناك؛رمدتنجس
.اهل

عارصللةمدقمالإنكتملكلتةبيهرلافنعلالامعأىتح،نكلو
مكحأذإ؛ةامحةنيدميفةلماشةروثتعلدنا1982ةنسيفف.يقيقحلا
،ةنيدملاىلعةرطيسلا-لاتقلاىلإيعادلاحانجلايأ-ناوخإلابابش
ءانببةيديلقتلاةيمالسإلاتاوسنلقلانورمتعيوةثكىحلووذبابشأدبو
ربعةروثلاودرمتلاىلإسانلادجاسملاةمئأاعدامك،ةنيدملالوحسيراتم
.مهلزانميفنييثعبلانيلوؤسملاناوخإلاويداهجلتقو،نذآملاتاعاذإ

له:يروسلابعشلامامأًايرهوجًايسايسًالاؤسناوخإلاةروثتعضو
ً؟اظفاحمًايمالسإًامكحمأً،ايناملعًايروتاتكيدًامكحبعشلااذهلّضفي
،ةامحىلإةحلسملاهتاوقلاسرإبدسألاظفاحرمأدقفً؛اعيرسباوجلاءاجو
مثنمو،ةنيدملاءالخإلتاعاسعضبنعديزتالةصرفناكسلاىطعأو
.ناوخإلاةعامجدناستاهنأدَقتُعيناكيتلاةينكسلاقطانملافصقبماق



،يدنج12,000دسألااهلسرأيتلاتاوقلاددعغلب،ثادحألاروطتعمو
قيقدلاددعلاةفرعمنآلاليحتسملانمً.اموينيرشعوةعبسلاتقلارمتساو
ةرشعنمرثكألتقدقنوكيامبرشيجلانكلو،ثادحألاكلتاياحضل
.]78[ةامحيفةمسنفالآ

ذإ؛اهليـبعشلامعدلاىوتسمريدقتنيملسملاناوخإلاةعامجتءاسأ
ملنويروسلاف.ةروثلاكلتلالخةامحىلإىرخألاندملانميأمضنتمل
نيضفاراوناكمهنمنيريثكلانأامك،دسألاىلعةروثللنيدعتسماونوكي
مهرصنبمهتاهابماوفخيملفنويثعبلاامأ.ددشتملايمالسإلاناوخإلاركفل
ايارس"تاوقدئاقو،دسألاظفاحوخأ-دسألاتعفرربخأامكف،يشحولا
؛برغلايفانوركشتنأمكيلع":كسيفتربوريناطيربلايفاحصلا-"عافدلا
.]79["انهيمالسإلاددشتلاانقحسدقف

ىلإاورطضاوأ،ناوخإلاييدايقةيقبنِجُس،1982ماعةميزهدعب
نمةيبعشلامهتدعاقاودرتسينألبقدوقعترمو؛ىفنملايفشيعلا
الإ،ايروسيفهتطلسنَّمأدقوهنأكوادبدسألاظفاحنأمغرو.نيرصانملا
ةنسيفف.ةقطنملاتالداعمرّيغتلىرخأةرمتلخدتةيلودلاثادحألانأ

ًافلاحتةدحتملاتايالولاتلّكشف،اهلتحاوتيوكلانيسحمادصازغ،1990
تاوقلادرطلةيبرعلالودلاضعبوةيبرغلاةيبوروألالودلانمًاعساو
فلاحتلانأيمسرلاةدحتملاتايالولافقومناك.تيوكلانمةيقارعلا
ريرحتىلإو،يـبنجأوزغيأنمةيدوعسلاةيامحىلإةيحاننمفدهي
لمأتتناكةقيقحلايفةدحتملاتايالولانكلو.ىرخأةيحاننمتيوكلا
تايالوللًايلاوموًايوقًالجرهناكمعضتونيسحمادصماظنطقستنأ
جروج(شوبشتإجروجيكيرمألاسيئرلاىقلأ،ساسألااذهىلعو.ةدحتملا
مادصىلعةروثلاىلإنييقارعلاهيفاعد1991طابشيفًاباطخ)بألاشوب
.]80[نيسح

لواحامبرل،اهنيحةيسايسلاهتوقجوأيفيتييفوسلاداحتالاناكول
ناجيهلانميناعيناكهنكلو.قارعلايفثادحألاكلتلكعوقوعنم
يتلاتارشؤملاايروستأرقتسادقو.يسايسلاهرايهناىلإىدأيذلايلخادلا
نكيملو.كلذدعبيلودلافلاحتلاءوشنوتيوكلاوزغثادحأاهيلعلدت
يفناريادناسهنأكلذىلعليلدلاو؛نيسحمادصلبحيأُّنُِكيدسألا
هتسايسدسألاَّريغكلذلو،يضاملانرقلاتاينينامثيفقارعلاعماهبرح
ًالسرمجيلخلابرحيفيلودلافلاحتلاىلإّمضناو،1991ماعةيجراخلا

هداقامك.قارعلادضءارحصلاةفصاعةيلمعيفاوكراشيليدنج14,500



يك؛نيطسلفبقلعتياميفهفقومرييغتىلإثادحألاءارقتسايفهؤاكذ
مالسللديردمرمتؤمايروسروضحىلعقفاوف،ةيبرغلادالبلادوبسكي
وهو-ىرخأدالبوليئارسإوةدحتملاتايالولاًاضيأهترضحيذلا1991ماع
ةلودءاشنإىلإاعدثيح-ولسوأةيقافتاىلإًاقحالىدأيذلارمتؤملا
امك،ليئارسإببرعلافارتعالباقمةزغعاطقوةيبرغلاةفضلايفةينيطسلف
نالوجلاةبضهةدوعبقلعتياميفةيدجتاثداحمليئارسإوايروسترجأ
ً،اقباساهأشنأيتلاةعنامملاةهبجىلعدسألابلقنا،اذكهو.ايروسىلإ
تلشفنالوجلاةبضهبةقلعتملاتاثداحملاّنكلو.نيتلودلالحبايروستلبقو
دسألاةكراشمنأريغ.ولسوأةيقافتايفايروسلمشتملذإ؛رمألاةياهنيف
يذلاعمقلاو،نانبليفايروسرودنعبرغلاراظنأتفرصرمتؤملايف
.اهسفنايروسيفثعبلاماظنهسرامي

يفهتفالخلراشبهنباّرضحيوهوتاونسةدعدسألاظفاحىضمأ
داجيإةلودلاىلعتضرف2000ماعناريزحيفهتافوّنكلو،ايروسةسائر
حشرميأنأددحييروسلاروتسدلاف؛ةيلكشلالئاسملاضعبللولحلا
راشبنأنيحيف،هرمعنمنيعبرألاغلبدقنوكينأدبالدالبلاةسائرل
امبروتسدلاليدعتمتف؛نيثالثلاوةسماخلازواجتدقاهنيحنكيملدسألا
ىلإةموكحلاودقتنمراشأ،اهدنع.ةسائرلابصنممالتساللاجملاهلحيتي
بازحألاليكشتحبصيثيحروتسدلاليدعتةموكحلانمِبُلطاذإهنأ
نكلو،ةليوطنينسقرغتسيسرمألانأبنوكيسدرلانإفًاينوناقةيسايسلا
عمتجادقف؛قئاعيألكشيملةسائرللدسألاراشبةثارونمضيلهليدعت
ّنسلاًاضفاخ؛روتسدلاليدعتىلععامجإلابقفاووً،اروفبعشلاسلجم
راشبحشرتفً،اماعنيثالثوةعبرأىلإةيروهمجلاةسائرىلإحشرتللةمزاللا
دعبتيرجأيتلاةيروصلاتاباختنالابزافو،سفانمنودنمةسائرللدسألا
.ةئملايف97.29ةبسنبكلذ

سيئرلاموقينأبةريبكلامآسانلاىدلتناك،كلذلكمغرو
بطيفايلعةداهشهيدلتناكدقف.مكحلاماظنيفتاحالصإبباشلا
اهنأتدبةأرماجوزتدقو،ةقالطبةيزيلجنإلاثدحتيناكامك،نويعلا
ً؛ابلصتموًايعمقًاماظندسألاراشبثرو،ىرخأةيحاننمْنكلو.ةيمدقت
ةنسنمزومتيفهاقلأيذلامسقلاباطخيفهسفنبفرتعاهنإىتح

ّلحلةيرحساصعانميأىدلدجوتال...ةلودلاىلعاولكتتالف":2000
نأنكميالةميدقراكفأنعءانغتسالا]انيلع[...ةدحاوةعفدتالكشملالك
.]81["انئادألةقيعمتحبصألب،اهنمةدافتسالاًانكممدعيملواهددجن



عونلانمتناكاهنكلو،ةيلعفتاحالصإبدسألاماق،ةليلقنينسلالخ
"ررح"دقف؛ةيلودلافراصملاباحصأبولقىلإةداعسلابلجييذلا
ءاشنإبلامعألالاجرلحمسو،ةلودلاتاسسؤمضعبعيبربعداصتقالا

تناكتالاجميهو-ةيويلخلافتاوهلالثم،ةدعتالاجميفتاكرش
نأبةيبرغلاىوقلالامآءاكذبدسألاعفرامك-يضاملايفةلودللةكولمم
،ايروسيفيرجتيتلاةصخصخلانمنوعفتنيدقاهيفلامعألالاجر
امناعرس،نكل.هماظنلاهتاداقتناةيبوروألادالبلاوةدحتملاتايالولاتلّجأف
.اهنمنيبرقملاودسألاةلئاعالإةصخصخلانمدحأديفتسينلهنأنّيبت

ىنغأودسألالاخنباوهف؛نيعفنتملاكئلوأدحأفولخميمارناك
ةدعفولخمكلتمي.رالودتارايلمةسمخبهتورثردقتذإ؛ايروسيفلجر
رجاتموةرحًاقوسوةيحايسقدانفكلذيفامب؛ىتشتالاجميفلامعأ
تالاصتالاةكرشبحاصكهرودةجيتنةئيسةعمسلانامك.]82[ةرخاف
نمةئملايف55ىلعترطيسىتحتربكيتلاو،ليتايريسةقالمعلاةيويلخلا
فولخمةضراعملاتمهتا،2011ةروثنمىلوألارهشألايف.ةيروسلاقوسلا
ةكرشلانأًاقحالاهملعىلإىهانتمث،دسأللةديؤملاتارهاظملاليومتب
تاياعدنورهاظتملاقرحأف؛نيطشانلافتاوهةبقارمربعماظنلانواعت
.]83[ًاجاجتحااهطوطخلةيويلخلافتاهلاتاقاطباومطحو،ةكرشلا

ثيح،ايروسيفةديدجلاةيلئاعلاةيلامسأرلانمنييروسلاضعبعفتنا
ءارشسانلاناكمإبراصو،بعشلاةماعىلإحشرتتاورثلاضعبتأدب
ةباقرتحتيرجيناكاذهنأمغر-تنرتنإلابلاصتالاوةيويلخلافتاوهلا
دقفً؛ايفاكنكيملكلذنكل-يعامتجالالصاوتلاتاكبشلةقيصلةيموكح
.يروسلابعشلاةيبلاغبضغةئيدرلاةيداصتقالاةلاحلاتراثأ

تيقتلا،راحيقشمدءاسميفو،ةليوطةرتفبةيروسلاةروثلالبق
.يهاقملادحأمامأهئاقدصأنمةعومجمو"دمح"ىعديةموكحللًاضراعم
ةموكحلايضراعمنمريثكلالاحيهامك؛هتلئاعمسايئاطعإ"دمح"ضفر
يفيرابجإلادينجتلابنجتييكةساردلاعباتهنأدمحيلنّيبو.اهتقو
مظعم؛ةبوعصلاةياغيفرمألمعىلعلوصحلا"نأًاحضوم،شيجلا
بتاورىلعنولصحيمهنمنولمعينيذلاو،لمعلانعنولطاعيئاقدصأ
يف[طئاسومهيدلنيذلاسانلاالإفئاظولاىلعلصحيال.ةياغللةليئض
.]84["]ةلودلا

،نرقلااذهنملوألادقعلايفف.دمحتاقيلعتتايئاصحإلاتّديأ
رقفلاطختحتناكسلاددعلصوامنيب،ةئملاب20ةلاطبلاتالدعمتغلب



نيذلابابشلانمًاريبكًاددعًايصخشتلباقدقل.]85[ةئملاب44ىلإ
يداصتقالاريبخلاينربخأامكو.ةيداصتقالادسألاتاسايساياحضاوعقو
ولوؤسمىنبدقلً.ادجةريطخةلاحاهنإ":رونلادبعنميأيحالصإلايروسلا
بلغتللجمانربقالطإلثم؛ةلكشملاهذهىلعبلغتللططخلاضعبةلودلا
مهنإ.مجحلاةطسوتموةريغصلاعيراشملاليومتو،ةلاطبلاةلكشمىلع
"قروىلعًاربحنآلاىتحلظتلولحلانأالإ،لحىلإلوصولانولواحي
]86[.

تاسايسنمفيفختلابدسألامايقمدعبًاضيأنييروسلالمأباخ
بزحلاوهثعبلابزحنأددحييروسلاروتسدلاف؛ةيروتاتكيدلاهيبأ
حالصإبدسألاراشبسيئرلادعودقو.دلبلايفهبحرصملاديحولايسايسلا
نمىلوألارهشألالالخو.ةددعتمةيسايسبازحأءاشنإبحامسلاو،روتسدلا
فحصءاشنإلصخرو،نييسايسلاءانجسلانمددعحارسقلطأ،همكح
عيبرب"رهشألاهذهتفرعدقو.ةيموكحريغتامظنمليكشتوةديدج
."قشمد

ةطلسلامامزبنيكسمملانييثعبلاتارباخملاوشيجلاطابضنكلو
ةفيفطلاتاحيملتلاهذهيفىتحاوأر-ميدقلاسرحلايأ-ةيقيقحلا
؛نمثيأبماظنلاةطلسىلعظافحلامهيلعناكو،مهلًاديدهترييغتلل
ةيعمقلالامعألانمًايضامنافشكيساناكةيفافشلاويسايسلاحاتفنالاف
ةمراصتاءارجإذختييكلدسألاسيئرلاىلعًاطوغضاوسراماذل،داسفلاو
فطصادقف،يصخشلادسألايأرنعرظنلاضغبو.ةيسايسلاةضراعملاعم
يذلالماعتلانمطمنلااذهرّركتو.ةعرسب"قشمدعيبر"ىهتناف؛مهعم
.همكحءانثأةريثكتارماهتقودسألاهبماق

بازحأءاشنإببلاطملانأدسألاينربخأ،2006ماعهعميتلباقميفو
لودجديدحتنإلاقامك.ةدحتملاتايالولانمةرماؤمالإتسيلةضراعم
:ةلماكةنسهدحوبلطتيسرمألاةشقانملينمز

راكفألاضعبحرطبأدبنس.ررقناهدنعراوحلادعب:دسألا
اهيلعموقييتلاسسألايهتاحورطلاهذهنوكتسو،نيفقثمللتاحارتقالاو
.ينطولاراوحلا

؟راوحلااذهأدبيسىتمةركفيأكيدلله:شتلرإ
.ةهفاترومأبانلغشوانيلعطوغضلاةسراممنعنوفقوتينيح:دسألا
ةجيتنىلإىدأدقشوبهسرامييذلاطغضلانإً،اذإ:شتلرإ

؟هينعتاماذهأً،امامتةسكاعم



،انلوحنمةقطنملانعنيلزعنمشيعنالنحنف.ديكأتلكب:دسألا
.]87[اهيفلكاشملالكبرثأتنو

ةلاحءاهنإو،ةرحلاتاباقنلاو،ةرحلاةفاحصلاو،يـبزحلاددعتلاناك
ةنطاوملاداركألاءاطعإو،1962ماعذنمدلبلاىلعتضرفيتلائراوطلا
ىلإةبسنلاب،نكلو.يروسلابعشللةيويحاياضقاهُّلكةلماكلاةيروسلا
ةعمسىلإءيستلةدحتملاتايالولااهريثتاياضقالإنكتمل،دسألاسيئرلا
.هماظن

ىلعبجيهنأبقلعتياميفيأرلاراشبريشبلافاونخيشلاقفاو
ًاضيألاقهنكلو،دلبلاىلعطوغضلاةسراممنعفقوتلاةدحتملاتايالولا
مكحلاءاهنإبةيعرشلايروسلابعشلابلاطمبهلةقالعالاذهنإ
وهو.ايروسرئاشعربكأىدحإلًاميعزفاونخيشلاَبُِختنا.يروتاتكيدلا
ةلودلاتثدحت":فاونخيشلايللاق.ةضراعملاييدايقدحأو،قباسيعويش
بزحنأةركفىلعينبمهنكلو،ةيبزحلاةيددعتلابحمسينوناقرارقإنع
ةيددعتللٌيقيقحٌنوناقهديرنام؛ءيشلكىلعًارطيسملظيسثعبلا
.]88["ةيبزحلا

ينيتورلكشبةيئاوشعلاتالاقتعالاوبيذعتلاىلإدسألاماظنأجل
مايقىلعمساحلاليلدلامدقامنأرادقألاةيرخسنمو.هيضراعمعمقل
يفف.يروسلا-يكيرمألانواعتلانمةردانةلاحوهكلذبيروسلاماظنلا
نم)نبالاشوبجروج(شوبويلبدجروجسيئرلاةرادإتبلط،2002ماع
لوصأنميدنكنطاوموهو؛رارعرهامعمقيقحتلاةيروسلاتاطلسلا
2002ماعيدينيك.فنوجراطميفةيكيرمألاةموكحلاهتزجتحاةيروس
قشمدىلإهلقنّمتمثنمو،ةيباهرإتاميظنتىلإهئامتنايفاهكشل
"نطولاىلإةيئانثتسالاةدوعلا"تالاحنمةدحاوهذهتحبصأ.هاركإلاب
فاطتخادعبةدحتملاتايالولاتاطلساهبتماقيتلاةعمسلاةئيس
تبذع.مهبيذعتلةيرسنوجسىلإمهلقنوةيباهرإلامعأبمايقلابنيمهتملا
ىلإلصوتتنألبقةلماكةنسلةيشحوبرارعةينمألادسألاماظنةزهجأ
ًاضيوعتهلتمدقوةيدنكلاةموكحلاهلترذتعاف؛ءيربهنأاهدافمةجيتن
ملايروسوةدحتملاتايالولايتموكحنكل،]89[رالودنويلم12.5ةميقب
نيذلايكيرمألاباونلاسلجمءاضعأضعبءانثتساب؛طقرارعلارذتعت
.]90[يمسرريغلكشبهلاورذتعا

يلغيةيطارقوميدلامادعناوبيذعتلاورقفلانمءايتسالاناكامنيبو
ةمزأعمهجولًاهجوةأجفاهسفنةيروسلاةموكحلاتدجو،حطسلاتحت



يفلئاهراجفناىّود،2005طابشيفف.نانبلاهتراجيفةعقوتمريغ
ءارزوسيئرلتقمىلإىدأتوريبيفقينألا"يرحبلاشينروكلا"رافيلوب
عراشلاادب.نيرخآ226حرجوًاصخش21عميريرحلاقيفرقباسلانانبل
رثانتبرحةحاسىلإلّوحتهنأكومعاطملاوةباذجلاةيليللايداونلابءيلملا
تناك؛ةقرتحملاتارايسلاوةهوشملاةيندعملاعطقلاومشهملاتنمسإلااهيف
.ةيفارتحالايتغاةيلمع

ريثكلالعفامكلايتغالابدسألاابوروأوةدحتملاتايالولاتمهتاًاروف
عمفلتخاهنأالإايروسلًافيلحناكيريرحلانأمغرو.نيينانبللانم
يلاوملانانبلسيئرلديدمتلاضفريناكذإ؛هلايتغالةقباسلارهشألايفدسألا
ءانثأيريرحلالايتغابايروسلةقالعيأًايصخشدسألايلىفن.ايروسل
نينسعضبدعبو.]91[يريرحلاءادعأىلعةمئاللابىقلأو،هعميتلباقم
ةمكحملاتردصأ،ىرخأةراتفقوتتوةراترمتستتناكيتلاتايرحتلانم
قحيفيماهتالااهرارقةدحتملاممألااهتأشنأيتلانانبلبةصاخلاةيلودلا
مهتتملاهنكلو-ايروسلبيرقلافيلحلا-هللابزحنمءاضعأةسمخ
.]92[ةيروسلاةلودلايلوؤسمنمًايأوأًايصخشدسألا

ىلإنانبليفنيدجاوتملانييروسلادونجلاددعضفخأدقدسألاناك
16,000و14,000نيبامهيفيقبنكلو،2005ماععلطمعمفصنلا
ةيبعشتارهاظتيفنوينانبللاجرخ،ةليلقةرتفبلايتغالادعبو.يدنج
ناك.ةيروسلاتاوقلالكجورخباوبلاطو،توريبةنيدمطسويفةمخض
تايالوللةمعادوةظفاحمتاعومجمنمتارهاظتلاكلتييدايقنمريثكلا
شيجلانأبينانبللابعشلاةيبلاغروعشتسكعتارهاظملانأالإ،ةدحتملا
نمريثكلاناكلب؛يغبنيامملوطأةرتفنانبليفيقبدقيروسلا
دسألاربُجأ،لئاهلاطغضلااذهتحتً.اضيأكلذبنورعشيمهسفنأنييروسلا
ضعبنكلو،2005ناسينيفنانبلنمهتاوقنمىقبتامبحسىلع
.هيفاولظنييروسلاتارباخملاءالمع

نانبلتلخددقتناكدسألاتاوقنإريشبلافاونخيشلايللاق
؛ةنسنيثالثدلبلايفتلظاهنكلو،اهيفةيومدلاةيلهألابرحلافاقيإلًالصأ
تاوقلاباحسناانمعددقل":فاونخيشلالاقو.نيينانبللاءايتساراثأامم
ءاجوضيرملجركيدلناكاذإ.لقتسمدلبنانبلنألنانبلنمةيروسلا
"؟هسفنلزـنملايفهعمشيعيسبيبطلانأاذهينعيلهفهجالعلبيبط
]93[.

يفيسايسلارارقتسالاىلعظفاحتاهنأدسألاةموكحتعداامنيبو



نانبلناك":ريشبلاخيشلالاقدقوً.احبرمدلبللاهلالتحاتدجو،نانبل
يفنولمعياوناكيروس800,000نأامك،ةيروسلاةراجتللسيئرلاجرخملا
ددعصقانتدقو.رهشلكايروسيفمهيوذىلإلاملانولسريونانبل
اذهيرسقلاةيروسلاتاوقلاباحسناّزه."نآلاريبكلكشبكانهنييروسلا
ً.اضيأاهسفنايروسلخادةيسايسلالاوحألا

تدب،روزلاريدةنيدمجراخءارحصلايفةرايسلابةبعصةلحردعب
لزـنمىلعيوتحتةبزعلاتناك.ريشبلافاونخيشلاةبزعديعبنمانمامأ
ماظنىلإعذاللادقنلاهيجوتربتعي.دجسموةمخضتالابقتساةعاقوريبك
هذهباوماقنيذلاصاخشألانمريشبلاناكو،ةريبكةفزاجمايروسيفدسألا
ةثثؤملاةحيسفلاوةريبكلاهلابقتساةعاقيفريشبلاخيشلايـببحر.ةفزاجملا
ً.ايوديكاحملاداجسلاوةدجنملادعاقملاب

نييروسلانيفقثملانمًادحاوريشبلاناك،2005يناثلانيرشتيف
،لدجللريثملا"قشمد-توريبنالعإ"ىلعاوعقونيذلاةئمثالثلانيينانبللاو
امك.]94[ةقلغنملاوةيعمقلاباهايإاًفصاوةيروسلاةموكحلادقتنايذلاو
ىلإنومتنيسانهعقووو،ةروثلاىلإسيلويملسلاحالصإلاىلإنالعإلااعد
،نالعإلابلاطمةيروسلاةموكحلاتلمهأ.ةيدركوةيناملعوةيمالسإتاعامج
تاطلسلاتققح،ريشبلاىلإةبسنلاب.هيلعنيعقوملانمًاصخش12تنجسو
نالعإىلعتعقواذامل:ةطرشلاينتلأس":ينربخأامكو.نجسيملهنكلهعم
ةموكحلادقتنتعطاقمدوجوببسبةلءاسمللانضرعتدقل؟قشمد-توريب
ينانبللاءارزولاسيئرلايتغاةيضقلعجنميريذحتمتامك،ةيروسلا
.]95["ةيلودةيضقيريرحلاقيفرقباسلا

رثكأنكيمليذلا-نالعإلايفىأردقل،دسألاسيئرلاىلإةبسنلاب
يكيرمأططخمنمًاءزج-ناسنإلاقوقحلةجهللافيفخديكأتنم
:هعميتلباقمءانثأنالعإلابدّدنو،ةقطنملايفرارقتسالاةعزعزليليئارسإو

تايالولاتعديتلااهسفنةعومجملانانبليفهتبتكدقل:دسألا
،ةنايخهذه.مهعمنواعتلاباذهمتدقل.ايروسلالتحاىلإةدحتملا
.اومكاحينأبجييروسلانوناقلابسحبو

؟مئارجبنومهتيسله:شتيلرإ
.ءاضقلاىلإعجرياذه:دسألا
ً؟ايلاحمهحارسقالطإلةيندجوتالً،اذإ:شتيلرإ
الءاضقلاةطلستحتنونوكينيح.كلذلعفنكميال:دسألا

.]96[مهتدعاسمدحألنكمي



.رمألاةياهنيفنالعإلاىلعاوعقونيذلانييروسلاحارسِقلُطأ
2011ةروثنمىلوألارهشألايفنجسدقل،ريشبلاخيشلاىلإةبسنلابو
.ىفنملاىلإبره،قحالتقويفو.ةموكحلاهتلاقامبسح؛"هتيامحل"

نالعإلوحونانبليفيروسلاشيجلاتاوقلوحلدجلالكشي
تاوطخبمايقلاىلعدسألاراشبةردقىلعنيرخآنيلاثمقشمد-توريب
هذهيفموللاىقلأكلذنمًالدبهنكلو،ماعلايأرللةباجتساةيحالصإ
.ةيجراخلاىوقلاىلعلكاشملا

ةساردترهظأو.هتلتحاوقارعلاةدحتملاتايالولاتزغ،2003راذآيف
تببستدققارعلايفةدحتملاتايالولابرحنأنطنشاوةعماجاهترجأ
ىرخأتاساردتدافأامنيب،]97[2011و2003نيبيقارع461,100لتقمب
بسحبو.]98[ليتق900,000نعديزيدقنييندملااياحضلاددعنأ
تاونسلاكلتلالخًايكيرمأًايدنج4,486لتقدقل،ةيمسرلاتايئاصحإلا
معدلانعنطنشاوهتعاذأيذلاجرملاوجرهلانعرظنلاضغبو.]99[ًاضيأ
ملاعلادالبنمىمظعلاةيبلاغلانإف،قارعلايفاهبرحيفاهليلودلا
لثمنييديلقتلااكيرمأءافلحضعبكلذيفامب؛يكيرمألاوزغلاتضراع
.ايكرتوايناملأواسنرف

دوقعلايروسيفدسألاماظنلًادودلًاودعناكنيسحمادصنأعمو
ملعيدسألاناكدقف.ةيادبلاذنمبرحلاتضراعايروسنأالإ،ةليوط
،ةقطنملايفينيدلاويقرعلاعارصلاةدحديزتسبرحلانأملعلامامت
نييقارعلانيئجاللاددعنأةيروسلاةموكحلاتردق.هدلبىلإاهريثأتدتميسو
بابلاةسايسىلعةموكحلاتدمتعادقو،ئجالنويلمغلبدقايروسىلإ
ذخأتمل.اهيلعاذههضرفيذلالئاهلايداصتقالاءبعلامغر؛حوتفملا
ىلإتعساهنكلوً،ايمسريكيرمألالالتحاللنيبراحملاراوثلابناجايروس
تارباخمةزهجأتلباقف؛قارعلايفرهظتةموكحيأىلعاهريثأتةسرامم
ىلإنيحلسملاراوثلاضعبربعو،ةينسلاةيقارعلاةضراعملاتاعومجمدسألا
ىلإةيكيرمألاةموكحلايلوؤسمضعبعفدامم؛ةيروسلادودحلاربعقارعلا
ًاضيأيكيرمألاشيجلاماقولب،كلتللستلاتايلمعىعرتايروسنأبمعزلا
ةموعزمةيباهرإةيلخىلعءاضقللايروسلخادىلإةيحورمتارئاطلاسرإب
ةتستلتقةدحتملاتايالولانأةيلمعلاكلتةجيتنتناكو،ةيركسلايف
"ايروسليكيرمألاوزغلا"وهاذهناك.نيرخآنينثاتحرجوءانبلامع
.]100[هركذتيدحأداكياليذلا

اهعسويفاملكتلذباهنأبتحرصدقل،دسألاةموكحىلإةبسنلابو



وأمعزلااذهةحصنعرظنلاضغبو.يدودحلاراوثلاطاشنفاقيإل
تايالولاشيجناكو.ريبكرثأاهلنكيملكلتللستلاتايلمعنإف،هئطخ
لاقامك؛قارعلايفهرئاسخىلعهموليةقرحمشبكنعثحبيةدحتملا
ناسيفيتينيرتةعماجيفطسوألاقرشلاتاساردروسيفورب،شيلديفيد
ةدحتملاتايالوللةعاطإملاعلالودرثكأايروستناكولىتح":وينوطنأ
.]101[ً"اريثكقارعلايفعضولاريغيلناكامكلذف،اهعمًانواعتو

ةيطارقوميدلارشنينأقارعللةدحتملاتايالولاوزغلضرتفملانمناك
تدازدقفً؛امامتةسكاعمةجيتنىلإىدأعقاولايفهنكلو،ةقطنملايف
.ةلماشةيسايسىضوفىلإتدأو،يعيشلا-ينسلاعارصلاةّدحقارعلابرح
نوكتنأنييروسلانمريثكلالّضف،يدرتملاعضولاكلذعمةنراقملابو
ً.ايبسنةيناملعوةرقتسممهتموكح

ءانثأةرطينقلانمبرهيذلاميهاربإبلاطعميتلباقمءانثأ
نيحةدحتملاتايالولانإلاق،قشمديفًايسايسًاللحمحبصيلهتلوفط
نمريثكلاةبيرريثياذهنإف"ماظنلارييغت"وةيطارقوميدلامعدنعملكتت
ً،الهسًارمأماظنلارييغتةدحتملاتايالولاتدجو":يللاقامك.نييروسلا
نوهجاويمهنإ.ةقطنملايفرارقتسالاونمألاضرفاهيلعليحتسينكلو
تنكًايصخشانأو،ةدحتملاتايالولابقثيالبعشلاف؛قارعلايفبعاصم
النآلايننكلو،ةعماجلايفتنكنيحةدحتملاتايالولاىلإباهذلابملحأ
.]102[ً"ادبأكانهىلإباهذلاديرأ

ةملكبحاصيمالسإنيدلجروهو-يساغألادومحمروتكدلاامأ
تايالولاتاوعدنأهرودبينربخأدقف-دسألاسيئرلايدقتنمنمو،ريثأتو
روتكدلالتق.ةداضمةجيتنىلإتدأدقايروسيفماظنلارييغتلةدحتملا
هعميتلباقمءانثأيلاهلاقيتلاهتاملكنكلو،2007ماعرخاوأيفيساغألا
هسرامتيذلاطغضلانإ":لصحيسامبعقوتاهنأكوتناك2006ماع
تايالولاضرفتالأبيصوأ.عقاولايفيروسلابعشلادحويةدحتملاتايالولا
تايالولانإ.انسفنأبانتيطارقوميدعنصنانعدتلو،انيلعةيطارقوميدلاةدحتملا
.]103["يـبرعلاملاعلاالويروسلاعمتجملاةبيكرتكردتالةدحتملا

،ةدحتملاتايالولالخدتةيروسلاةضراعملاتضفر،2011ةروثلبق
فاونخيشلادكأ،2006ماعيفو.ةيملسنكلوةريبكتارييغتلتعدو
:ةيروسلالكاشمللةيروسلولحداجيإةيمهأىلعريشبلا

ىلعلكتننأديرنالو،برحيأنودبيملسلارييغتلاديرننحن
انيطعأاذإ.اهسفنايروسميمصنمحالصإلايتأينأبجي.ةيبنجأىوق



طاقسإديرنالنحن.ثعبلابزحسفانننأانناكمإبف،ةلداعةصرف
رييغتلاديرنو،يلخادلاطغضللةباجتساريغتتنأاهديرنلب،ةموكحلا
نمملعتنلفً؛اعمالمعتنأةضراعملاوةموكحلاىلعبجي.يجيردتلا
.]104[ىضوفلاديرنالنحن.قارعلاسورد

يتلاةيناملعلاةيموقلانأبًاعنتقم،تاردابملاكلتضفردسألانكل
نيرهشلبقطقفيأ،2011لوألانوناكيفو.رصتنتنأاهلدبالاهلثمي
نوكتنأبجيكنأل؟اذامل.ةرقتسمايروس":دسألاحّرص،ةروثلاعالدنانم
.ةيرهوجلاةلأسملايههذه؛نينطاوملاتادقتعمبًادجقيثولكشبًاطبترم
،مهحلاصموسانلاتادقتعموكتسايسنيبفالتخاكانهنوكيامدنعف
.]105["بارطضالاّدلوييذلاغارفلاكاذكيدلحبصيسف

ةيديلقتلاةضراعملاودسألاسيئرلانمًّالكنأتفشكثادحألانكلو
نآلااهيمسنيتلايرذجلارييغتلاتاكرحريدقتيفيواسأملكشبآطخأ
.يـبرعلاعيبرلا



ةعابلاهمدختسييذلاعونلانمةبرعلمخضمّسجمبصتني
ودبت.سنوتيفديزوبيديسةدلبطسونعديعبريغناكميفنولوجتملا
ىلإليمتيهو.عقاولايفةداعهيلعنوكتامممخضأمّسجملايفبيلاودلا
نانفلادّمعتدقو.يناسنإلخدتيأنودنماهدرفمبعفدنتساهنأكومامألا
ةغللابةرابعشاشرلاءالطلابهتدعاقىلعبتكينأمّسجملاعنصيذلا
اذهييُحي."ًارارحأاونوكينألنوقوتينيذلاىلإ":يهوةيزيلجنإلا
يذلاباشلايسنوتلا،لوجتملاراضخلاعئاب؛يزيزعوبلادمحمىركذلاثمتلا
ةيبعشلاةروثللىلوألاةرارشلاًالعشم2010لوألانوناك17يفهسفنقرحأ
عيبرلاب"تفرعيتلاوةيبرعلادالبلايفتاروثلااهدعبنمو،سنوتيف
."يـبرعلا

،هعئاضبةرداصمىلعجاجتحالاوههسفنليزيزعوبلاقرحببسناك
مدعىلإةفاضإلاب،ةطرشلارصانعنماهلضرعتييتلاةرمتسملاتاقياضملاو
رتوىلعهسفنبيزيزعوبلاةيحضتتبرض.كلذبةيدلبلايلوؤسمثارتكا
لامعألاباحصأونوفقثملاولامعلاىناعدقف؛يسنوتلابعشلادنعساسح
يتلاةيركسعلاةيروتاتكيدلانمدوقعلنورخآنويداعسانوةريغصلا
يزيزعوبلالعشأنيحو.يلعنبنيدباعلانيزبرغلليلاوملاسيئرلااهدوقي
لالخو.سنوتءاحنأرئاسىلإةعرسبرانلاهذهتدتما،هسفنيفرانلا
.دالبلانمبرهيذلاسيئرلابةيبعشلاتارهاظتلاتحاطأ،ةليلقعيباسأ

ريغىلإبهذدقروتاتكيدلاناك،2012ةنسديزوبيديسترزنيح
لازيالةيسايسلاوةيداصتقالاةلادعلاىلإلوصوللعارصلانكلو،ةعجر
؛فئاظوبةيدلبلارقممامأنورهاظتمبلاط،يترايزموييفوً.ارمتسم
لاقدقو.ةيلصألاتارهاظملاتلعشأيتلاةيساسألاةيضقلايهةلاطبلاف
نوناعينولازيالمهنكلو،ربكأةيسايستايرحبنوعتمتينآلامهنإيلاهألا
امك.دلبلاداصتقاريدييذلاوتايبوسحملاىلعمئاقلايلامسأرلاماظنلانم
ةلاحلانميناعنلازـنال":نيرهاظتملادحأوهو،ريرحتيوالعينربخأ
لمعالبلازأاليننكلو،ةيزيلجنإلاةغللايفريتسجامةداهشيدل.اهسفن
ةالصناذأعمنيرهاظتملاتافاتهتلخادت.]106["تاونسسمخذنم
ًارتموليك175دعبىلعةعقاولاةيعارزلاةلحاقلاةنيدملاكلتيفرهظلا



هذهسكعيءيشالو،كانهةقيمعروذجمالسإلل.سنوتةمصاعلابونج
ةضهنلابزحنمنوظفاحمنويمالسإزربدقف.ةسايسلانمرثكأةقيقحلا
نوددشتملانويمالسإلادجو.ةروثلادعبامسنوتيفيسايسرايتىوقأك
اوعطقذإً؛ايبيرختًاروداوبعلمهنكلو،يـبعشلامعدلانمليلقلاًاضيأ
لودنمريثكلافالخب،نكلو.نييمدقتنييسايسنييدايقاولاتغاو،عراوشلا
قوقحتاعومجموةيراسيلالامعلاتاباقنتزاح،ىرخألاطسوألاقرشلا
ثيحً؛اضيأةريبكةيبعشةدعاقىلعىرخألاةيناملعلاتاكرحلاوةأرملا
رودنمدحيوةيندملاتايرحلالفكيروتسددامتعاتاكرحلاهذهتضرف
،ديكأتلكبةرمتسملازتاليسنوتلابعشلاةكرعمنإ.مكحلايفمالسإلا
قيقحتهاجتلوطألاوعسوألاتاوطخلاقيقحتيفتحجندلبكسنوتنكلو
.يـبرعلاعيبرللةيبعشلافادهألا

نميلاورصمبوعشةيبرعلاةروثلاتمهلأ،2011ماعةيادبيف
تاجاجتحاتاكرحبمايقللىرخأةيطسوأقرشًالودونيرحبلاوةيدوعسلاو
تالدعمعافتراعمًاضيأايروسيفتعنيأدقفورظلاتناكو.ةهباشم
تاسايسدسألاراشبسيئرلادمتعا.بابشلانيبةصاخ؛ةلاطبلاورقفلا
ةبخنحلاصلةلودلااهكلتمتيتلاتاسسؤملاتصخصخةيلاربيلوينةيداصتقا
يفيروسلابعشلانمةقحاسلاةيبلاغلاهيفيناعتيذلاتقولايف؛ةريغص
.بيذعتلاونجسللضرعتلاةموكحلاداقتناهيفينعييروتاتكيدماظنلظ
ةرداقةيلامعتاباقنوأ،ةيقيقحةضراعمبازحأءوشنبدسألاحمسيملو
ناك،2011طابشلبقو.ضراعملامالعإلانمعونيأوأ،لمعلاىلع
امأ،ايروسيفةعونمميعامتجالالصاوتلاتاكبشعاونأعيمجوكوبسيفلا
ةعانقىلإاهيفلّصوتًايسايسةلزعنمةئيبيفشيعيناكفدسألاسيئرلا
تالمحقدصدقو.يـبرعلاعيبرلاتاروثىلعةعينمهدالبنأبةقلطم
ماظنىلعًادبأاوروثينلنييروسلانوكنعهسفنوهاهعاذأيتلاةياعدلا
ةدحاوتثدح،نكل.هلثمةيلايربمإلاوليئارسإلداعميـبورعلضانمهمكحي
ةعرسبةلودلادئاقتايضرفأطخاهيفتبثيتلاةردانلاتالاحلانم
.ةلهذم

اعردةنيدميفةموكحللةضهانملاتارهاظتلاتأدب،2011راذآيفف
ملنيذلاسرادملالافطأنمًاددعتلقتعادقةطرشلاتناكو.ةيبونجلا
ناردجىلعماظنللةضهانمتارابعمهتباتكلدعبةقهارملانساوغلبي
برضلللافطألاءالؤهضرعت،يضاملايفةداعلاتناكامكو.ةسردملا
تناكةرملاهذهاعرديلاهألعفةدرنكل.ةطرشلالبقنمبيذعتلاو



نمألاسيئرهجويفرهاظتم600نمرثكأضهنذإ؛ةينلعوةبضاغ
نمألاتاوقمهتمجاهف،مهئانبأحارسقالطإبنيبلاطمةنيدملايفيسايسلا
برقايروسبونجاعردعقت.]107[مهنمنينثالتقمىلإىدأامم
ضعبرجاهدقوً،ايوقةيلحملارئاشعلاريثأتلظيثيحةيندرألادودحلا
لبقتيمل.مهلاوحأترهدزاثيحةينغلاجيلخلالودىلإةقطنملايلاهأ
اهبلموعيتلاةيشحولارابخأترشتناو،ةميدقلاقئارطلااعرديلاهأ
صاخلايزيزعوبلادمحمايروسىدلحبصأو،ةيصنلالئاسرلاربعنورهاظتملا
.ايروس"ديزوبيديس"ىلإاعردتلوحتو،اهب

يفةيناملعوةيملستارهاظمتعلدنا،راذآفصتنملولحعمو
ساينابةنيدميفنورهاظتملالواحولب،دالبلانمىرخأءازجأوقشمد
نممهتيبلاغيفدسأللنيلاوملانييولعلاباذتجاايروسقرشلامشةعقاولا
ةيّنسال،ةيحيسمالومالسإال،ةّيْملسةيْملس":لثمتافاتهديدرتلالخ
.]108["ةّينطوةدحواّنلك،ّةيولعالو

تاوقتهجاوف،هخيراتيفةمزأربكأمامأهسفنماظنلادجو،اهدنع
ةطرشلاتاوقتقلطأذإ؛ةمحرلاةميدعةمارصبنييملسلانيرهاظتملانمألا
صخشيأتبذعونمألاىوقتلقتعاو،مهيلعيحلاصاصرلاشيجلاو
نمضوافيهنأماظنلانظ،كلذدعب.تارهاظملايفهكارتشايفتكش
.رخآىلإتقونمهرهشييذلا"نوتيزلانصغ"مدقف،داتعملاةوقلازكرم
ماعدالبلايفنلعأيذلائراوطلانوناقبلمعلادسألاقلع،راذآرخآيفف

،1963ماعيثعببالقنالوأعمذيفنتلازيحعِضُويذلاو،1962
عاضوأدسألاىّوسامك،ةماهةيعمقةليسوكةبقاعتملاتاموكحلاهتمدختساو

ىلإرظنا(يضاملانرقلاتاينيتسذنمةيسنجنودنماولظيدرك300,000
.)عساتلالصفلا

نمةزرابلاةضراعملاتايصخشلانمددعربتخا،ناريزح10يفو
دقعبكلذو،ةديدجلايسايسلاحاتفنالاريياعمةفلتخمةيقرعوةينيدتايفلخ
ةينطولانويزفلتلاةكبشتثبو،ماظنلاداقتنابمهلحمُسف.قشمديفرمتؤم
سلجمقفاو،زومت24يفو.رشابمويحلكشبرمتؤملاةلودلااهكلمتيتلا
يفف.ةضراعملابازحأنمديزملابحمسينوناقىلعيروسلابعشلا
؛ةيمدقتلاةينطولاةهبجلاءوشنىلعةلودلاتقفاو،يضاملانرقلاتاينيعبس
دارأ.ةلودلل"ةيلاوم"ةضراعمنوكتلةيراسيلاةريغصلابازحأللعّمجتيهو
نكلوً،اليلقعسوألكشببابلاحتفينأديدجلاهنوناقلالخنمماظنلا
بزحلاوهثعبلابزحنأبديفتةدامىلعيوتحيلظيروسلاروتسدلا



.]109[ةيلعفةطلسيأةديدجلابازحأللنوكتنليلاتلابو،دئاقلا
تاونسعضببتقولاكلذلبقناتوطخلاناتاهتذختاول،نكل

نيتاهلنكيمل،ْنكلو.نيتلئاهنيتيمدقتنيتوطخكعيمجلاامهببحرل
ةيساسألاةضراعملاتائفلاتضفرذإ؛2011ةنسرثأيأنيتوطخلا
400,000رهمجتزومتيفو.دسألاطاقسإبيدانتتلظو،ةفيعضلاتاحالصإلا
مهتلاسراوعفرو،اهنمةينمألاىوقلاباحسنادعبةامحةنيدميفيروس
نهلناكءاسنلاىتح،ةكراشملاىلإةينيدلافئاوطلالكنيعادةيملسلا
.ةرهاظملايفيوقدجاوت

تناكو،2011لوألانيرشتيفاعردنميريرقتميدقتنمتنكمت
روعشلايقبذإ؛طقفمسالابةنيدملاىلعةرطيسلاتداعتسادقةموكحلا
يفةيناركوألاتايصخشلارابكنمةعومجمبتقحتلاً.افراجماظنلليداعملا
ةعاسلادنعقشمدنمانقلطناثيح،اعردىلإةموكحلااهتمظنةلحر
ةرايسانقفارت،ةريغصلاوةريبكلاتالفاحلانمريبكبكوميفًاحابصةعساتلا

تارايسلاةيركسعلازجاوحلاتفقوأ."لوكوتورب":لوقتةراشإاهيلعةطرش
.دحأهفقوينأنودنمرمانبكومنكلو،ةيداعلا

ريثكلاكانهنكيمل.اهيفًادئاسءودهلااندجو،اعردىلإانلصونيحو
يأدوجوىلإريشتتامالعكانهنكتملنكلو،عراوشلايفنيقوستملانم
يماحملاو،سونهلادلاخدمحمةنيدملاظفاحمانلباقً.اضيأةيندمتابارطضا
نويموكحلانولوؤسملاقفل.]110[يدامصلاريسيتةظفاحملايفلوألاماعلا
ىرخأنكامأواعرديلاهأنأاوفرتعاف،ثادحألاريسفتلعضولاةمكحمةصق
نوقلتينييمالسإنيفرطتمنكلو،ةيطارقوميدلابنيبلاطمًايملساورهاظتدق
رانلاقالطإنمةلمحباوأدبوً،اروفتارهاظملاىلعاورطيسًايجيلخًاليومت
كئلوأنإًاضيأاولاقو-نولوؤسملامعزامبسح-نمألاىوقدضفنعلاو
ةدحتملاتايالولاوليئارسإنميركسعلاويسايسلامعدلااوقلتنيرهاظتملا
يفرصنع1200لتقمىلإاهوبكترايتلافنعلالامعأتدأدقو،ابوروأو
يأةموكحلامدقتمل،لباقملايفْنكل.ىرخألانمألاىوقوشيجلاوةطرشلا
.]111[ثادحألاكلتيفمهفتحاوقلنيذلانييندملاددعلءاصحإ

نورهاظتملاف.ةقيقحلاضعبنمماظنلاةياورُلختمل،عقاولايف
،فنعللضفارلايندملانايصعلايفيدناغبيلاسأاودمتعيملنويروسلا
ءاقلإبكلذمهولداب،ةيحلاةريخذلابرانلاةطرشلالاجرمهيلعقلطأنيحو
ءدبىلععوبسأنملقأدعبيأ-راذآنمنيرشعلايفو.ةراجحلا
ىنبمومكاحلاثعبلابزحرقمنورهاظتملاقرحأ-ةيجاجتحالاتاكرحلا



،"دومحم"ىعديواعرديطشاندحأقشمديفُتلباق.اعرديفلدعلارصق
رارمتسادعب"هنإدومحميللاق.طقفلوألاهمسامادختسابلطدقو
ناكاذهنكل؛قدانبلاوفوتولوملالبانقاعرديلاهأمدختسا،روهشلعمقلا
دضةموكحلااهبتماقيتلالتقلاوتالاقتعالاتالمحىلعلعفةدرك
.]112["نيرهاظتملا

ةيروسلاةموكحلاحمستيتلاةيرئاشعلاتاعومجملانأدومحمفرتعا
؛ةموكحلادضاهتحلسأتمدختساةيصخشلامهتحلسأبظافتحالاباهدارفأل
اهرئاشعباعردفرعت":ةيملسلاتاعمجتلاوتاريسملانمروهشدعبنكلو
مهنإ.سفنلانعًاعافدكلذنوكيةحلسألارئاشعلامدختستنيحو.ةريبكلا
هباجتاهدنعف؛مهتويبمحتقتنيحو،سانلاةموكحلالقتعتنيحاهنومدختسي
."ةحلسألاةمدختسمَةموكحلااعرديفةريبكلاتالئاعلا

ةيصخشةحلسأىلإنييلحملايلاهألاءوجلنيبعساشقرفدجوي،نكل
ةقزترمراوثدوجونعدسألاةموكحمعازمنيبو،سفنلانععافدلل
نمناك.ةيجيلخلودوليئارسإوةيكيرمألاتارباخملامهلومتومهاعرت
ةضراعملاهسرامتيذلافنعلامجحيفنوغلابيماظنلايلوؤسمنأحضاولا
.اهتعمسهيوشتل

ىلوألاةينامثلارهشألاةعطقتملاةحلسملاثداوحلاضعبتللختامنيبو
تاريسملالثم؛ةيملستاكيتكتىلإًامومعنوجتحملاأجل،ةروثلانم
لئاسوربعًانايحأوةيصنلالئاسرلاربعاهيلإنوعدياوناكيتلاتاعمجتلاو
تاونقلاىلإضرألاىلعثادحألاروطتاولقنمثنمو،يعامتجالالصاوتلا
.ةيبرعلاوةريزجلالثمةيعانصلارامقألاىلعةلماعلاةينويزفلتلا

مساتذختاةديدجتامظنماهيفتروطتامنيبةضراعملاةكرحتمن
ىلعًايئاقلتندملانمريثكلايفناجللاهذهتأشن."ةيلحملاقيسنتلاناجل"
.ةيديلقتلاةضراعملاعمةطبترمريغتناكثيح،بابشلانيطشانلايديأ
،نيظفاحمنييمالسإونييناملعنييلاربيلونييراسينوطشانلاكئلوألمشو
نويمالسإلاونويناملعلانوطشانلاهأشنأيذلاكاذلاهباشمًافلاحتنيئشنم
.ةرهاقلايفريرحتلاةحاسيفنويرصملا

ةكرحتأدبف،اهيفةطلسللًايمرهًاماظنةيلحملاقيسنتلاناجلدرتمل
يسايسجمانربىتحوأةكرتشمايجولويديأوأةداقنودباهنأكوتاجاجتحالا
ءارجإو،دسألاماظنطاقسإيفمهتبغروهعيمجلادّحوامف؛ىدملاريصق
ةصرفبتيظح.ةيندملاتايرحلابحمسييناملربماظنءاشنإو،ةرحتاباختنا
دعب؛2011ماعةياهنيفقشمديفكلتقيسنتلاناجلييدايقضعبءاقل



اهتفصويتلاةيرسلاةقشلاىلإةيوتلملاةميدقلاقشمدقرطيفتيشمنأ
.لوألالصفلايف

،ةقشلايفيلوحترظن.ياشلابرشلةحارتساانذخأليوطراوحدعب
ءاجرأيفرشتنمرابغلاوةلوسغمريغنوحصلاوةبترمريغةرسألاتيأرف
ملهرمعنميناثلادقعلايفبزعأًاباشصختاهنأكوةفرغلاتدب.ةفرغلا
دحأنأًاقحالتفشتكاو.نمزلانمةرتفذنمةيلزـنملاهلامعأبمقي
نمآلاتيبلااذهراجيإنمثعفدينموهةروثلاعمنيفطاعتملانيروسيملا
.قيسنتلاناجلءاضعأهيلإأجلييذلا

دحأوهو.اهتقومهتلباقنيذلاصاخشألانمسنودقبدمحأناك
بيذعتللضرعتوقحالتقويفةطرشلاهتلقتعا،يندملاعمتجملايطشان
لامعألاميظنتىلعناجللاهذهتردقفيك":دمحأتلأس.اهديىلع
نأينربخأف."؟مهيلعةموكحلاهسرامتيذلاديدشلاعمقلامغرةيجاجتحالا
؛ةعمجلامايأدجاسملاجراخنوعمتجيمهنأوهنورهاظتملاهبموقيام
،اهيفعمجتلاىلعنيرداقسانلالظيتلاةليلقلانكامألانيبنماهنأل
ةزمرمتاملكنيمدختسمةيويلخلافتاوهلاربعنولسارتياوناككلذلبقو
وأةلفحلاىلإنوبهاذنحنً:اضعبانضعبللوقن":تارهاظملاىلإةراشإلل
،ةعمجلامويةرهاظمكانهنوكتسهنأسانلافرعي.سرعلاىلإلاعت
عوبسألامايأىلإةبسنلابامأ.اهمامأسانلارهاظتييتلادجاسملانوفرعيو
.]113["يويلخلافتاهلاربعثداحتنوً،اضعبانضعبفرعننحنف،ىرخألا

ًارظن؛ردناميفالإيعامتجالالصاوتلاعقاومنورهاظتملامدختسيمل
تسيلهذهمهتروثنأاودكأو.عقاوملاهذهلةقيصللاةلودلاةبقارمىلإ
دحأنأبيجراخلاملاعلاهيبنتلالإكوبسيفلامدختسيملذإ؛"كوبسيفةروث"
نأسانللنكميفيك":سنودقبتلأس.تارهاظتلايفكراشيسريهاشملا
."؟نمألاىوقمهقحستنأنودنمعوبسألكهسفنعقوملايفاورهاظتي
لكدسمهنكميالو،ةدحاولاةقطنملايفقرطلانمريثكلادجوت":باجأف
."اهقارتخاةموكحلاعيطتستال،ةريبكلاتارهاظملاىلإةبسنلابو.قرطلا

دحأيفو.بعشلاةماعىلإلوصوللةقالخقئارطنورهاظتملاثدحتسا
نماهباوقلأو،ةلواطةرك5000ىلع"ةيرح"ةملكنوطشانلابتك،مايألا
يهو-نيلتكحض.لفسألايفةمحدزمةقيدحىلإقشمديفةبضه
لزـنملايفمهتلباقنممةدحاوتناكو،قيسنتلاناجليفىرخأةيدايق
مهوراهنلاةيقبنمألاىوقرصانعىضمأفيكيلنّيبتيهو-نمآلا
.تاركلاكلتنودراطي



...
لالخةضراعملانمةدحاوةحيرشةيلحملاقيسنتلاناجلويدايقلَّثَم

رخآعونىلإينفرعينأيلقيدصيلعضرعو.ةروثلانمىلوألارهشألا
معدتتناكيتلاةهوبشملاتايصخشلاىلعلاثموهو؛دسألايضراعمنم
يفانيقتلا،تاملاكملانمددعدعبو.ةضراعملاىلإمضنتنألبقةلودلا
لجرلااذهسلجو،نئابزلايقابنعًاديعبانسلجو،قشمديفىهقم
نمهبرخسيراعتسممساوهو،"راشب"هسفنىمس.طئاحلاىلإهرهظو
ناك."حيبش"فصنوقشنمفصنهنأبعابطنالاهكولسيناطعأو.دسألاراشب
،لصألايفماظنللٍلاومصخشوهف؛ةيزاهتنالاةضراعمللًالاثملجرلاكلذ
نأهنكميو،راصتنالاكشوىلعاهنأكوتدبنيحةضراعملاىلإمضناهنكل
"راشب"رظنمادب.ةكرعملاةفكتريغتاذإةلوهسبدسألاركسعمىلإدوعي
عجريكلذببسلعلو؛يصخشسراحهنأكوةظيلغلاهتبقروثكلاهبراشب
صخشلامسابحرصيملهنكلو،لعفلابًايصخشًاسراحلمعيناكهنأىلإ
نمألاةزهجأعمةيوقلاهتاقالعبهحجبتِفخيملو،هسرحيناكيذلا
.ةيروسلاةطرشلاو

يفروصلاضرعميلحتف،ضراعمكهاياوننسح"راشب"يلتبثيلو
هترهظأو،ىفنملايفشيعيروهشميروسيدايقعمهلةروصينيريلهفتاه
.رخفبكلذيللاق."نيضّرحملانمانأ".قشمديفتارهاظميفىرخأروص
فتاهىلعهئاقبإببسنعيأ؛بيرغلاهفرصتببسنعهتلأسنيحو
.]114["!رمألاينمهيال":ةطاسببباجأ،همرجتدقروصبءيلميويلخ

ةضراعملايطشانضعبماق،2011فيرخلالخهنإ"راشب"لاق
ةطرشلاتماقاذإاهومدختسيلديصلاقدانبوتاسدسمبمهسفنأحيلستب
؛تارهاظملاءانثأرانلاقالطإبنيرهاظتملامايقركنأهنكلو،مهلزانمةمهادمب
قوفتملاحيلستلاىلإًارظنروهتلاةياغيفًالمعنوكيسفّرصتلااذهنإذإ
يتلباقمءانثأًاضيأ"راشب"ينربخأ.ةطرشلاوشيجلاتاوقهبىظحتيذلا
فادهتسابنآلاتأدبةضراعملاتائفضعبنأ2011لوألانيرشتيفهعم
ةموكحلايرصانمونيربخملاوةيركسعلاتارباخملاةبعشءالمعضعب
؛صمحيفتاقرطلاىلعزجاوحةيمالسإلاتاوقلاتعضوامك.مهلايتغاو
.اهلوخدىلعنمألاىوقؤرجتالقطانمًةئشنم

.تارباخملاهجاوتيتلابعاصملادكؤيعقوتمريغًاردصمًامويتدجو
برغةيلحاسةنيدميهو-سوطرطيفيقيدصقيدصليترايزءانثأف
تارباخملازاهجيفرصنعنيرضاحلادحأنأتفشتكا-نانبلبرقوايروس



ةينامثرورمدعبهنأفرتعاهنكلو،دسأللًاخسارًايلاوملجرلاناك.بعرملا
كانه"،ندملاضعبىلعةرطيسلانمألاىوقتدقف،ةروثلاءدبىلعرهشأ
هلاقاماذه.]115["ةريبكدادعأبالإاهلوخداننكميالصمحنمءازجأ
لاقامك.ماقتنالانمًافوخهمساركذيالنأبلطيذلالجرلاكلذيل
يفةينسلاءايحألاىلعمهترطيساومكحأدقنييمالسإلاراوثلانإًاضيأيل
ةرذجتمةضراعملانأيلفرتعاو،صمحيفلجرلااذهعقومناك.ليللا
.ةلماكةنسةموكحلانمقرغتسيدقاهيلعبلغتلانأةجردل؛ةوقبكانه
.نمألاىوقءاضعأدحأنعًارداصهنوكىلإًارظنً؛اخراصًافارتعااذهناك
نمءازجأىلعنورطيسيراوثلالازيالو،راوحلااذهىلعناتنسنآلاترم
.صمحةنيدم

حلسملاعارصلاىلإةيملسلاتارهاظملانمريبكلالوحتلااذهلصح
نمألاىوقتطاحأو،ةيملستارهاظتبمايقلاةبوعصتديازتذإً؛ايجيردت
عمجتبمايقللةلواحميأتناكامك،تاريسملاعنملةعمجلامايأدجاسملاب
ضعبمّهتا.فنعلاوةوسقلامادختسابنيرهاظتملاقيرفتواهطابحإمتي
نألمأىلعنجسلانمنييمالسإلانيددشتملاحارسقالطإبماظنلانيضراعملا
.قاقشنالاوماسقنالاىلإيدؤيحلسمعارصىلإتارهاظملالوحتت

شيجلاليكشتنعدسألاشيجنمنوقشنمنلعأ،2011زومتيفو
2يفو.لايتغالاتايلمعربعرخآلافادهتسابفرطلكأدبو.رحلايروسلا
ةيراسلايتغابةضراعملانمءاضعأةموكحلاتمهتا،2011يناثلانيرشت
ينيدبصنممهأبحاص؛ةيروسلاةيبرعلاةيروهمجلايتفمنبا،نوسح
لايتغابةموكحللةعباتلايتغاةقرفتماق،ةليلقمايأدعبو.دالبلايفينس
.ومتلعشميروسلايدركلايدايقلا

تاوقلاتارباخملةدعاقرحلايروسلاشيجلامجاه،يناثلانيرشتيف
هذهبىنبمدضةريبكةيلمعلوأيهو،قشمدبرقاتسرحيفةيوجلا
رفكةحاسيفًاماهًاينمأًاعمجمراوثلارّجف،لوألانوناكيفو.ةيمهألا
امنيبو.ءايربأنييندموماظنللدونجلتقمبببستامم؛قشمديفةسوس
ةروثلاةدايقتلّدبت،ةدشاحلاتارهاظملالحمةعرسبحلسملاعارصلالح
ًابرحةروثلاتحبصأو،ةهجاولاىلإيسايسلامالسإلاءاجدقفً؛اضيأةيسايسلا
.ةيلهأ

فرطتللًافدارممالسإللةدحتملاتايالولايفًايلاحدئاسلاموهفملاربتعي
لكسيل":نييكيرمألانيبجرديذلالثملاعمسنامًاريثكو.باهرإلاو
نحنمك،يهلإاي.]116["نوملسمنييباهرإلالكنكلو،نييباهرإنيملسملا



هلةقالعالليوطخيراتةيباهرإلاتاكيتكتللف!انلهجراهظإيفنوعراب
ةيوديةلبنقرّجفًالجرناكثيدحلارصعلايفيراحتنالوأو.مالسإلاب
ناكلجرلانأركذلابريدجلاو-1881ماعايسوررصيقلايتغاًالواحم
نوفرطتماهرجفيتلاكلتيهةخخفمةرايسلوأتناكو-ًايحيسم
تماقو،1948ماعلبقنيطسلفليناطيربلالالتحالانومواقياوناكةنياهص
نمًاضيأمهاوناكو،يحيلوأنريتشمسابتفرعيتلاةمظنملاةيلمعلاب
ةيناطيربلاةموكحلايفءارزولايتغالةلواحميفةخخفملئاسرلوألسرأ
!ةركفلامتمهفمكنأدقتعأنكلو،لوطتوةحئاللارمتست.]117[

نأاندرأاذإو.هبتعمسرخآنيدلكلثممالسنيدمالسإلا
ءابطأةدحتملاتايالولايفنيفرطتملاضعبلتقدقففرطتلانعثدحتن
ملعناننكلو؛ةيحيسملامسابةيلاردفينابماورجفو،ضاهجإتايلمعبنوموقي
قبطنيهسفنءيشلاو،ةلصبةيحيسمللتمتاللامعألاكلتنأملعلامامت
مهوةطلسلاىلعنويزاهتناةداقيلوتسيثيح،يسايسلامالسإلاىلع
نكل،مهتيعرشمعدتةقيرطباهنورسفيميركلانآرقلانمتايآنوددري
نيفرطتملاةيضقليلحتبلطتيً.اضيأةلصبمالسإلاىلإتمتاللامعألاهذه
اذهلو،ةينيدلامهتايبدأىلعسيلومهتاسايسىلعزكرننأانمنييمالسإلا
وظفاحمويمدقتلثم؛ةيسايسلامولعلاىلإدوعتتاحالطصاتمدختسا

ةداعفداريكلذنأل"لدتعم"حلطصمتبنجتيننكلو،فرطتمينيمي
."ةدحتملاتايالولاىدللوبقم":ةرابع

تاعومجمرثكأاهنأكونيملسملاناوخإلاةعامجتدب،ةليوطنينسل
ةلقىدمتفشكةروثلانمىلوألاعيباسألانكل.ايروسيفًاذوفنةضراعملا
عمقلالالخيفنلاوأنجسللامإاهتداقضرعتنأدعبةعامجلاريثأت
تدقفدقف.يضاملانرقلاتاينينامثيفاهيلعةموكحلاهتسراميذلاديدشلا
ةيادبثادحأةبرحسأرتلكشيتلاةباشلالايجألاعماهلصاوتةعامجلا

ىلعوةيزازفتسااهنإةلئاقةيادبلايفةروثلاتضراعةعامجلانإلب،2011
مالسلليغينراكةسسؤملروشنميفدنلنورآبتك.لشفلابءوبتسحجرألا
يفاهسفنماحقإيفةددرتمناوخإلاةعامجتدب،ةروثلاةيادبيف":يلودلا
كاردإو،ةروثلاحاجنلصرفدوجويفاهكوكشكلذسكعامبرو؛عارصلا
تقولايفاهيلإراظنألاتفليفاهتبغرمدعو،ايروسلخاداهفعضةعامجلا
"نييمالسإلاةدايقتحتاهنأىلعةروثلاميدقتلواحيهيفماظنلاناكيذلا
]118[.

يفيضاملانرقلاتاينيعستيفةيسايسلااهبيلاسأناوخإلاةعامجترّيغ



ناوخإلاناكو.ةيلودةيعرشلينلوايروسلخاداهتلزعرسكلاهنمةلواحم
11ثادحأدعبةصاخو؛ةيباهرإةعامجاوسيلمهنأاوتبثينأنوديري
يرصعريسفتتحتايروسمكحىلإةعامجلاتعددقو.2001لوليأ
ةيطارقوميدتاباختناىلإةجاحلاىلعتددشاهنكلو،ةيمالسإلاةعيرشلل
ةيجيتارتسا2004ةنسلاهجمانربضفرو.]119[ةيددعتلاوناسنإلاقوقحو
.يملسلايسايسلارييغتلابىدانو،حلسملاحافكلا

ىلعينونايبلانيدلاردصيلعتقولاكلذيفةعامجلادئاقصرح
نيملسملاناوخإلاةعامجعمًايسايسفلتخاف،ةعامجللةيرصعةروصعرز
حبصينأيطبقيحيسموأةأرماىلععَنمُيهنأتنلعأنيحرصميف
اماذإديدحتلينيدسلجمليكشتةركفينونايبلاضفرامك،رصملًاسيئر
،هتاذتقولايف.المأةعيرشلاعمقفتتةيناملعلاةيندملانيناوقلاتناك
رمخلابرشبقلعتياميفةظفاحملااهترظنىلعناوخإلاةعامجتظفاح
فارتعالااهتداقضفر،برعنييموقكو.ةيبعشلاهيفرتلالئاسووةأرملاقوقحو
.نييروشألاوداركألالثمةصاخلااهبلاطماهيدلتايلقأقوقحب

ةعامجكايروسىلإةدوعلايفنولمأيناوخإلاةعامجةداقناك
.ةيادبلايفةروثلاةدناسميفنوددرتيمهلعجامم؛ماظنلااهلبقتيةضراعم
،دسألاطاقسإىلعةرداقاهنأكوتدبودعاصتيةروثلامخزأدبنيح،نكلو
قاثيمودهع"ةقيثوتردصأ،2012راذآيفو.اهفقومناوخإلاةعامجتلدب
ةعامجلانأةيبرغلاىوقللونييروسللةنهربلاىلإفداهلا"رشعلاطاقنلا
اهتجابيديفالإمالسإلاةقيثولاركذتملف.ايروسمكحتنأىلعةرداق
ريغنميددعتيسايسماظنو،ةبختنمةيندمةموكحىلإتعدو،قلطنمك
ماعلابقارملابئانوهو؛روفيطقورافدمحملاق.ينيدساسأىلعزييمت
ةحاسلايفةطلسلاناوخإلاركتحينل":ايروسيفنيملسملاناوخإلاةعامجل
.]120["ةلبقملاةلحرملاةرادإيفو،ةيسايسلا

بزحلاعمًاصوصخو؛ةعساوةيلودتاقالعناوخإلاويدايقرّوط
سلجملايفنييساسأنيبعالنويدايقلاءالؤهحبصأو،ايكرتيفمكاحلايمالسإلا
نأضرتفملانمناك.هلًازكرملوبنطسإنمذختييذلايروسلاينطولا
اهئافلحوةدحتملاتايالولامعدىلعزاحيذلايروسلاينطولازكرملالوحتي
،ةيعمقلاهلامعأدسألاعباتنيح.ةضراعملافايطألماكمضيفالتئاىلإ
ةئيه"تيّمس2012رايأيفاهبةصاخايشيليمناوخإلاةعامجتأشنأ
.دالبلالخادمخزلانمريثكلالينيفتلشفاهنكلو؛"ةروثلاعورد

يفشيعييذلاناوخإلاةعامجيفيدايقلاحوشمرمعينربخأ



نأىلإًاريشم،ةيمالسإلاةعيرشللًالدتعمًاريسفتذبحتهتعامجنألوبنطسإ
ماظناهمكحييتلاةثيدحلاايكرتجذومنعبتتنأاهنكميةثيدحلاايروس
ةيامحبجاولانمهنأحوشمفاضأو.ةددعتملانايدألامرتحتيتلاويناملرب
نوكيس،باجحلاءادتراىلعءاسنلاربجتنل"ً:الئاقءاسنلاوتايلقألاقوقح
.]121[ً"ايرايتخاًارمأاذه

مغرلابنيملسملاناوخإلاتاباطخبنييناملعلانييروسلاضعبقثيال
ءانثأةيلحملاقيسنتلاناجليفيدايقلاادرويبلاريمينربخأوً.اقباسليقامم
اليننكلوةيطارقوميدةلودنوديريمهنإنويمالسإلالوقي":يعمةلباقم
"راشب"هسفنيمُسييذلاقباسلايصخشلاسراحلانكل.]122["مهقدصأ
ىلإنوعدياودوعيملنيملسملاناوخإلانأفرتعانيحنيريثكلاءارآلَّثَم
تاينينامثيفكلذاهباولعفيتلااهتاذةقيرطلابةظفاحمةيمالسإةلود
لبقتينل.]ةينيدال[ةيندمةلودنولضفيمهنإ":ينربخأامك،يضاملانرقلا
نيبعالنوملسملاناوخإلالظ.]123["ةفرطتملاةميدقلامهتيجولويديأسانلا
ةعرسبلاوحألاتفلتخاهتاذتقولايفو،ةيروسلاةضراعملايفنييساسأ
تائفلامهأضعبىلإنآلارظننلف.حالسلاىلإسانلاأجلذإ؛ايروسلخاد
.ةحلسملا

يروسلاشيجلاليكشتنوقشنمطابضةعبسنلعأ،2011زومتيف
عيمجهحانجتحتمضينأشيجلااذهلواح،ةيلاتلارهشألايفو.رحلا
شيجلاراصو.دلبلاءاحنأعيمجيفعبنتتلظيتلاةقرفتملاتايشيليملا
حانجلاكلذدعبو،يروسلاينطولاسلجملليركسعلاَحانجلارحلا
.ةيروسلاةضراعملاوةروثلاىوقلينطولافالتئالا:هثيروليركسعلا

شيجلارطقوةيدوعسلاوايكرتوةدحتملاتايالولانملكتمعد
رالودنويلم15ًايمسرةيكيرمألاةيجراخلاةرازوتصصخو،رحلايروسلا
نكلو.لاصتالاتاودأو،ةيبطلاتادادمإلالثم؛ةكاتفريغتادعاسمميدقتل
،)رشعيداحلالصفلاىلإرظنا(ريثكبىلعأتناكاهميدقتمتيتلاغلابملا
تاراظنوةريغصلاتانحاشلاتلمشىتحعستت"ةكاتفلاريغ"ةئفتلظو
ضرعتنيحةقيقحلاهذهتفشكنادقو.ةيقاولاتارتسلاوةيليللاةيؤرلا
.]124[2013لوألانوناكيفبهنللرحلاشيجللعدوتسم

ضعبتنّكمتذإ؛ةيلوألاتاحاجنلاضعبرحلايروسلاشيجلاقّقح
يقرشلالامشلايفتادلبلاضعبىلعءاليتسالانمهلةيلاوملاتايشيليملا
طسوتادلبىلعةرطيسلانمتنّكمتامك،ةيكرتلادودحلابرقدلبلل
يـبعشلامعدلامييقتبعصلانمناك،نكل.بلحوصمحلوحايروس



اهءالورّيغتتناكةيلحملاتايشيليملانأل؛رحلايروسلاشيجلليقيقحلا
يذلاتقولايفتمانتةفرطتملاتائفلاةوقنأًانيقيملعننحنوً،اريثك
.رحلايروسلاشيجلاةوقهيفتردحنا

ىكتشاذإ؛ةمزأرحلايروسلاشيجلاهجاو،2012عيبرلولحعم
خيراوصلالثمةلاعفلاةحلسألاىلإداقتفالانمكراعملاتاحاسيفراوثلا
ةيكيرمألاتارباخملانكلو،تارئاطلاطاقسإاهنكمييتلافتكلاىلعةلومحملا
يديأباهعوقونمفوختلاةعيرذتحتراوثللةحلسألاهذهريفوتتضفر
قيسنتللوبنطسإيفمكحتةفرغةيكيرمألاتارباخملاتأشنأو.نيفرطتملا
تناك.اهلضفتيتلاتاعومجملاىلإحالسلاقفدتهيجوتوةيركسعلاةطشنألا
راوثلاهيجوتىلإحالسلاقفدتبمكحتلايدؤينأيفلمأتةدحتملاتايالولا
ةيلاوملاةرصنلاةهبجذوفنصيلقتىلإوً،ايسايسهلضفتيذلاراسملاىلإ
ةداضملارغنيتسلاخيراوصريفوتتضفرةيكيرمألاتارباخملانأعمو.ةدعاقلل
ماحتقالاقدانبنملضفأةيعونمهلتمدقاهنأالإ،راوثللتارئاطلل
.)رشعيداحلالصفلاىلإرظنا(رئاخذلاويجيـبرآلاوصنقلاقدانبو

ليكشتنعرحلايروسلاشيجلانلعأ،2012لوألانوناكيفو
قيسنتلاةمهمهقتاعىلعتعقويذلاايلعلاةيركسعلاةدايقلاسلجم
اذهلًادئاقسيردإميلسءاوللاريتخاو،ايروسيفتايشيليملالكنيب
ودبيهلعجتهتهبجنعرسحنملاهرعشوةيداعلاسيردإحمالمنإ.سلجملا
نوكيدقوً.ايركسعًادئاقهنوكنمرثكأ،ةعماجلايفروسيفوربكرثكأ
ةيكرابملايفسيردإميلسدلوً.اعمنينثالانمجيزمهنأكلذءاروببسلا
لِسُرأ،يروسلاشيجلابقحتلانيحو.حالفبأل1958ماعصمحبونج
ًاروسيفوربحبصأو،هاروتكدلاةداهشهعموداعو،ةيقرشلاايناملأيفةساردلل
ةنسنيرشعةدملسَّردثيح،بلحيفةيركسعلاةسدنهلاةيميداكأيف
.2012زومتيفراوثلاىلإمضناوسيردإقشنادقوً.اديمعحبصأىتح

تايالولليلاوملايوقلالجرلاةروصةريثكقئارطبسيردإقباطي
دَِعييركسعلجروهف.امًامويايروسمكحينأهنكمييذلاو،ةدحتملا
حضاوريغلظهفقومنأامك،نيفرطتملاراوثلاضراعيو،ةرحتاباختناب
نمسيردإبّرقت.دسألاماظنلحملحتسيتلاةموكحلاعونىلإةبسنلاب
انوزيرأةيالونعيروهمجلاروتانيسلاللستدقف؛نيذفنتملانييكيرمألاضعب
يفراوثلااهيلعرطيسييتلاقطانملاىلإةينانبللادودحلاربعنيكمنوج
انكراشي":نيكمروتانيسلاحّرص،قحالتقويفو.سيردإيقتليلايروس
ودقتنماّمأ.]125["انميقوانحلاصمنمريثكلاهولتاقموسيردإلارنجلا



رهظأهنأنيظحالم؛ةيلاتقلاةراهملاىلإهداقتفاهيلعاوباعدقفسيردإ
يفاهادبأيتلاكلتنمبناجألانيلومملاعمهتالباقميفربكأةعاجش
،ايلعلاةيركسعلاةدايقلاسلجملدئاقكو.]126[ايروسيفكراعملاتاحاس
ةيكيرمألاتارباخملاتدارأدقف؛هبصنمهملستروفلكاشملاسيردإهجاو
نيظفاحملانييمالسإلانكلو،نيقشنملادسألادونجىلعبيردتلازيكرتايكرتو
.ةيكيرمألاتارباخملاعماولمعاذإةنوخنونوكيسنيقشنملاكئلوأنأاوربتعا
ىلوتينأهبضرتفيناكيذلاايلعلاةيركسعلاةدايقلاسلجملشفو
ىلإلّوحتو،ىرخألاةسيئرلاةحلسملاتائفلالكّمضيفةماعلاةدايقلا
اوأشنأاملك":روزلاريدراوثدحأقلعامكو.ةيفاضإةبراحمةئفدرجم
ايشيليمدرجمىلإسلجملااذهلّوحتيـبرحلادوهجملاىلعفرشيلًاسلجم
.]127["ىرخأ

جامدناةجيتن2013لوليأيف"مالسإلاشيج"ةعومجمتلكشت
ةعومجملاداقو.قشمدةقطنميفاهمظعموًامجحرغصألاتايشيليملاتارشع
روهشمنيدملاعوهو؛شولعدمحمهللادبعخيشلانباشولعنارهز
نجسلانمشولعنارهزدسألاماظنقلطأ.هلًانكسمةيدوعسلانمذختا
شيجىقلتي.نيفرطتملاونيظفاحملاءانجسلانمهريغعمةروثلاءدبدنع
ئدابمبنومزتلممهنأهتداقدكؤيو،]128[ةيدوعسلانمهليومتمالسإلا
نمفلأتيىروشسلجملبقنمةيركسعلاتارارقلاذختتو،مالسإلا
ربتعي.]129[شولعنارهزونييركسعطابضوةيمالسإلاةعيرشلايفنيصتخم
وزغللضرعتتايروسنأمعزتيتلاةفرطتملاتاعومجملاىدحإمالسإلاشيج
عقومىلعضرعويديفمليفيفو.ةعيشلانيملسملاوناريإلبقنم

YouTubeةيضفارلاوةضفارلاسجرماشلاودهاجملسغيس":شولعلاق
"هللاءاشنإدبألاىلإهنولسغيس،ماشلانم]ةعيشلافصتةنيهمةراشإ[
عمتابثبفقوو،دسألاماظنعمضوافتلامالسإلاشيجضفر.]130[
داهجلاملعمالسإلاشيجرصانعمدختساو.ىرخألاةفرطتملاتاعومجملا
شيجدعاس2013ةنسةياهنيفو،]131[يروسلاملعلانمًالدبدوسألا
."ةيمالسإلاةهبجلا"ليكشتىلعمالسإلا

اهتيحضعقوةرزجميفةرصنلاةهبجومالسإلاشيجنملككراش
نوناكيفف.قشمدجراخةعقاولاةيعانصلااردعةنيدميفنييندملاتارشع
تايلقألايلاهأوزوردلاونييولعلانيتعومجملارصانععمج،2013لوألا
مهنأةعيرذبمهسوؤرعطقومهيلعرانلاقالطإبمهومدعأمثىرخألا
دقل":زرتيوررابخأةلاكوماظنللضراعمطشانربخأامكو.دسأللنورصانم



.]132["ةرزجمشولعنارهزبكترا
يفتايشيليملاربكأنمةدحاوةيمالسإلاماشلارارحأةكرحتناك

ايروسينعت"ماشلا"ةملكنأقايسلااذهيفركذلابريدجلانمو.ايروس
نييسايسءانجسيديأىلع2011ماعايشيليملاهذهتسسأت.نانبلو
ايروسبرغلامشبلدإةظفاحميفبلاغلايفتلمعو،نيقباسنيفرطتم
دوقي.بلحوةامحنمنيبراحمًاضيأتلمشاهنكلو،ةيكرتلادودحلابناجب
-يروسلادلاخوبأ-اهيفرخآيدايقفرتعاو،ماشلارارحأدوبعنسح
طاقسإىلإماشلارارحأةكرحتعس.ةدعاقلاميظنتيفًاوضعناكهنأ
تاعامجلايقابنعتفلتخااهنكلو،ةينسةيمالسإةلودءانبودسألاماظن
ةلودلبقتيفًايلاحنوبغريالنييروسلانأبفرتعتاهنوكيفةفرطتملا
سلجمعمتنواعتف؛ينأتلاىلعمئاقجهنمدامتعاىلإتعدكلذلو،هذهك
يتلاتايشيليملاوسيردإنعًاقحالتلصفنااهنكلو،ايلعلاةيركسعلاةدايقلا
.ةدحتملاتايالولااهمعدت

ضرألاىلعتافلاحتلاهيلإتلصويذلاديقعتلاىدمكردننأاننكمي
اولوَّمنيذلامهءايرثألانيملسملاناوخإلاةعامجءاضعأضعبنأانفرعاذإ
.نيتئفلانيبةطبارعنصيفكلذدعاسو.ةيادبلايفماشلارارحأةكرح
يفنيظفاحمنيينيدةداقنمًاضيأليومتلاتقلتماشلارارحأةكرحنكلو
نعماشلارارحألصفنا،2012لولحعمو.رطقوةيدوعسلاوتيوكلا
.]133[ًايجولويديأوًايسايسناوخإلا

تاعومجمىلإماشلارارحأةكرحتمضنا،2013يناثلانيرشتيف
سلجمنمًالكتضراعيتلا"ةيمالسإلاةهبجلا"لكشتلىرخأةظفاحم
ةدعاقلاعمةطبترملاتائفلاو)رحلايروسلاشيجلا(ايلعلاةيركسعلاةدايقلا
ضفرو.)شعاد(ماشلاوقارعلايفةيمالسإلاةلودلاوةرصنلاةهبجلثم
مكحلانإًالئاقيليثمتلايناملربلاماظنلاةيروسلاةيمالسإلاةهبجلاقاثيم
:لاقذإ؛ةيناملعلاضفرامك،"هاضترايذلاهللاعرشب"نوكينأبجي
لمعنسو،عيرشتللديحولاوسيئرلاردصملاوهو،ةلودلانيدوهمالسإلا"
نوناقيأدالبلايفنوكيالنأىلعةنكمملاةيعرشلابيلاسألاةفاكب
ماعةيادبعمو.]134["ةيمالسإلاةعيرشلايفةدمتعملاتباوثلافلاخي

نوكيدقو،راوثلاتافلاحتىوقأدحأكةيمالسإلاةهبجلاتزرب،2014
ايروسيفةيجيترتسإلااهتاباسحلامابوأسيئرلاةرادإةداعإءاروببسلا
.)يلاتلالصفلاىلإرظنا(

اهتحلسواهتلومىرخأةيروثةعومجمماشلالهألةرصنلاةهبج



ًارسيقبرمألااذهنكلو،ةيادبلايفةدعاقلاميظنتعمةطبترمةعومجم
ميظنت"مسابًاضيأةفورعملا-"ةيمالسإلاقارعلاةلود"تدعاس.اهتقو
اهذوفندملدهجيفةرصنلاةهبجليكشتىلع-"نيدفارلادالبيفةدعاقلا
لمعتنأبىرخأتاميظنتلصخريميظنتكلمعتةدعاقلانكلو.ايروسىلإ
ةدايقلاىتحً،اقحالىرنسامكوً.ايزكرمهيلعرطيسمميظنتكسيلو،همساب
لمعلل"صيخارتلا"باحصأىلعةرطيسلااهنكميالةدعاقلاميظنتيفايلعلا
.همساب

نأهلقبسيداهجوهو.ةرصنلاةهبجينالوجلادمحموبأدوقي
ًاماظناهتدناسمنمًالدبو.يكلاملايرونةموكحوةدحتملاتايالولابراح
ددشتمقيبطتىلعموقيينيدماظنىلإةرصنلاةهبجوعدتً،ايناملرب
ةهبجىدل":زمياتكرويوينةديرجينالوجلادمحموبأربخأامكو.ةعيرشلل
ةعيرشلاىلعسسؤممكحءاشنإلنيدلاءاملعةراشتسالةطخةرصنلا
رخآملكتمناكو.]135["ةعيرشلامكحدوسينأديرننحن.ةيمالسإلا
:ةيرابخإلانأنأيسةانقنمملكتنيحةحارصرثكأةرصنلاةهبجمساب
ةيمالسإةلودءاشنإانفدهنوكيس،ماظنلاطوقسولتتسيتلاةرتفلايف"
النكلو،ةيندمتاسسؤمةلودلاهذهلنوكتنأنكميو.نآرقلااهمكحي
.]136["ةيطارقوميدنوكتنأاهنكمي

ةهبجةدحتملاتايالولاةيجراخةرازوتعضو،2012يناثلانوناكيف
.ةدعاقلاميظنتعماهطابتراببسبةيباهرإلاتامظنملاةمئاقىلعةرصنلا
تايالولااهمعدتيتلاكلتاهيفامب-ىرخألاةيروثلاتاعومجملانكلو
ًايركسعًارودبعلتةرصنلاةهبجنإتلاقو،ةدشبتضرتعا-ةدحتملا
سلجمعمةطبترملاتايشيليملاترمتساو.ماظنلادضبرحلايفًاماه
.لاتقلاةحاسيفةرصنلاةهبجعمنواعتلايفايلعلاةيركسعلاةدايقلا
ةرصنلاةهبجلراوثلاتاداقتناتأدب،كلذدعبةنسنملقألالخ،نكلو
تردصأ،2013رايأيفف.ربكألكشبةينالعحبصتوحطسلاىلعوفطت
ةهبجهيفتدقتناةينورتكلإلااهتحفصىلعهترشنًانايبماشلارارحأةكرح
اهطابتراببسبكلذو،ةروثلاةيضقفاعضإوةيفئاطلاباهايإةمهتمةرصنلا
عرستتةرصنلاةهبجنإماشلارارحألاقامك.ةدعاقلاميظنتعمينلعلا
ةيعرشلاىلإدقتفتلازتالاهنإو،ةيمالسإةلودءاشنإوحناهتكرحيف
نورآةيروسلانوؤشلابريبخلالاقامك.يمالسإمكحىلإلوصوللةمزاللا
أطخبكترادقفيلحلةقداصلاةحيصنلاةجهلببوتكم"نايبلانإدنول
نعماشلارارحأةكرحتلصفنا،ةليلقرهشألالخو.]137["عيمجلابرضأ



ً.ايلكةرصنلاةهبج
ةلودلايهقالطإلاىلعًافرطترثكألانييمالسإلاةعومجمنكلو

ركبوبأ"ىعدييقارعاهسأرتييتلا)شعاد(ماشلاوقارعلايفةيمالسإلا
ةكرحنمءزجكقارعلايف2007ماعةعومجملاهذهتأدب."يدادغبلا
،ةيحاننمقارعللةدحتملاتايالولالالتحاتضراعةددشتموةفرطتم
يفةدعاقلاميظنت"نكل.ىرخأةيحاننمةيمالسإةلودءوشنىلإتعدو
ةميزهلابينمًاضيأفرعيناكامكةيمالسإلاقارعلاةلودوأ"نيدفارلادالب
ميظنتناكذإ؛2008و2007يماعةيكيرمألا-ةيقارعلا"تاوحصلا"ءانثأ
راوثلاهبيذعتوهلتقببسبةنسلارودصرغوأدقنيدفارلادالبيفةدعاقلا
ةرازوتربتعا،كلذدعبو.هعمنوقفتيالنيذلاةدحتملاتايالوللنيداعملا
2011ةنسيفو،ً"ايملاعًايباهرإ"يدادغبلاركبابأةيكيرمألاةيجراخلا
.هرسألباقمرالودنويلم11ةزئاجتعضوو

ترغوأ،2011ماعقارعلانمةدحتملاتايالولاشيجباحسنادعب
اهراكتحاببسباهيلعةنسلانمنيريثكلارودصاهرودبيكلاملاةموكح
نيحو.نيدفارلادالبيفةدعاقلاميظنتىلإةوقلاضعبداعأامم؛ةطلسلل
يفةدعاقلاميظنتحتف،2012ةنسحلسمعارصىلإةيروسلاةروثلاتلوحت
لهسييتلاايروسوقارعلادودحيـبناجيفهلً"اعورف"نيدفارلادالب
ققح."ماشلاوقارعلايفةيمالسإلاةلودلا"ىلإهمساًارّيغم،اهنمرورملا
مدختساو،يروسلاشيجلاىلعةيركسعلاتاراصتنالاضعبشعادميظنت
امك،تادلبةدعىلعةرطيسللقارعلانماهبرهيتلاةحلسألاونيلتاقملا
ماعبلحجراخيركسعلاغنمراطمىلعءاليتسالايفًاماهًارودبعل

نمليومتلاشعادميظنتلان.رهشأةعستلرمتساراصحدعب2013
موسرلانمكلذكو،رابنألايفلامعألالاجرنمو،ءايرثأنييجيلخنيحنام
رطيسيتلاقطانملايفنييروسلاىلعاهضرفيتلا"بئارضلا"وةيدودحلا
.ةيزجلااوعفداذإًالثمنييحيسمللةيامحلاشعادميظنتمدقدقف؛اهيلع

ً،ايمسرشعاددوجونعيدادغبلاركبوبأنلعأ،2013ناسينيفو
اذهلصحولو.شعادوةرصنلاةهبجنيبامجمددقهنأمعزامك
يفةيركسعلاوةيسايسلاتاعومجملاربكأنمةدحاوأشنأناكللعفلاب
مايقىلإامهتوعديفةرصنلاةهبجوشعادنملككراشتدقف؛ايروس
ددشتمريسفتىلعدمتعتو،ةقطنملايفةفلتخملانادلبلالمشتةيمالسإةلود
ضعبفالخبداسفللامهتبراحمبناميظنتلارهتشاامك،ةيمالسإلاةعيرشلل
بولقبزوفلاشعادميظنتلواح.ايلعلاةيركسعلاةدايقلاسلجمةيولأ



قوسلاراعسأنملقأرعسبزبخلاعيبتزباخمءاشنإبكلذو،سانلاةماع
ةنميهلايفشعادميظنتةبغرتدقتناةرصنلاةهبجنكلً.الثمءادوسلا
هسفنميظنتلاربتعادقفشعادىلإةبسنلابامأ،اهرسأبةيروثلاةكرحلاىلع
ايروسيفةيمالسإةفالخليكشتقيرطىلعهنأو،اهبفارتعالابجيةلود
ةهبجبقلعتياميفو.ةريثكلاةيروثلاتاعومجملاىدحإسيلو؛قارعلاو
يهو؛ةعانقىلإتلصوتنأدعبًاينأترثكأبيلاسأىلإتأجلدقف،ةرصنلا
فادهألاىلإلصتنألبقاهلةمعادةيبعشةدعاقينبتنأاهيلعهنأ
جمدلانعيدادغبلانالعإسكعيو.اهيلإشعادميظنتىعسييتلااهسفن
شعادميظنتةيوئفوفلصرادقمةرصنلاةهبجوشعادميظنتنيبحرتقملا
ةلودلدادتماالإيهام"ةهبجلا"نأنلعنلناوألانآدق":لاقذإ
.]138["قارعلا

ةرصنلاةهبجتظفتحانيحروفلاىلعنيتعومجملانيبتانيابتلاترهظ
فالخلاىدمنّيبتو.صاخلااهملعتحتبراحتتلظو،لقتسملااهمساب
عمو.شعادميظنتًادقتنمةرصنلاةهبجبناجبيرهاوظلانميأفطصانيح
نمنيرخآلاراوثلاوةرصنلانيبحلسممادصىلإرومألاتلصو،ةنسلاةياهن
يرهاوظلانلعأ،2014طابشيفو.ىرخأةهجنمشعادميظنتو،ةهج
.]139[شعادميظنتعمةقالعيأنمأربتذإ،يمسرلكشبماسقنالا

نيلتاقملانمًاريبكًاددعةرصنلاةهبجوشعادميظنتنملكبذتجا
لجأنمًارصحسسأتميظنتكهتعمسبظفتحاشعادميظنتنكل،بناجألا
يفبناجأميظنتلايفةصاخلاتاوقلاونويدايقلاناكامنيبو.بناجألا
شعادنأادب،كلذمغرو.نييروسلانمشعاددونجةيبلاغنإف،بلاغلا
رقمىلعميظنتلاىلوتساذإ؛دسألاتاوقلتاقتاممرثكأراوثلالتاقت
يفنييدايقلاضعبلتقوبذعونجسامك،ىرخألاةيروثلاتاعامجلاةدايق
.بلحيفكلذكوايروسطسوولامشةفلتخمندميفتاعامجلاكلت

ًالغتسمقارعلايفهطاشنمخزشعادميظنتداز،ءانثألاهذهيف
يفو.ةجولفلاةنيدمىلعىلوتساو،يكلاملايرونءارزولاسيئرةيبعشمدع
لصوملاىلعةنسلانمهئافلحعمشعادميظنتىلوتسا،2014ناريزح
"شعاد"ميظنترّيغ.ةيروسلاوةيندرألادودحلابناجبروبعطاقنةدعو
ةيمالسإةفالخمايقًانلعم؛"ةيمالسإلاةلودلا"ىلإهلّوحو،ىرخأةرمهمسا
ىلعهتامجهةيمالسإلاةلودلاميظنتعباتو.ايروسىلإقارعلانمدتمت
ةيمالسإلاةلودلانأأدبمىلعًاممصم،ايروسيفىرخألاراوثلاتاعومجم
راوثلانيبيلخادلالاتقلااذهناكو.ةديحولاةيعرشلاةيروثلاةعومجملايه



ةيضقىلعررضلايغلابنيرمأةفرطتمتايجولويديأىلإديازتملاليملاو
ةيضقهتلعفامردقبراوثلاةكرحيفرثؤيلءيشيأنكيمل،نكلو.ةروثلا
.يلاتلالصفلايفىرنسامكةيئايميكلاةحلسألا



ةطوغلايفةاجسملاثثجلاتائماهيفترهظيتلامالفألاتمدص
نيراسلازاغلتق،2013بآ21حابصيفف!ملاعلاقشمدقرشبونج
خيراوصاوأرمهنأنوجانلاركذدقو.لافطألاوءاسنلاولاجرلانمتائملا
ةقيرطباياحضلالُتقمثً،ابيرغرضخأًابابضظفلتنألبقضرألابرضت
لبقهسافنأطاقتلاىلإىعسينمقيهشوتاجنشتنماوناعذإ؛ةعيظف
يروسلاشيجلاىلعموللابراوثلااهجتنأيتلامالفألاتقلأدقو.اوتومينأ
.يماظنلا

اهتراثأيتلابضغلاوطخسلارعاشمرادقمملاعلالعفةدرتسكع
ةبرضهيجوتلتزهجتو،دسألاماظنةدشبامابوأةرادإتنادو.روصلاكلت
طخلا"يروسلاماظنلازواجتدقف؛ةيلاتلاعيباسألالالخايروسىلإةيرأث
رامدلاةحلسأمادختساىلإةبسنلابامابوأةرادإهتمسريذلا"رمحألا
حالسريمدتيفةيكيرمألاةيوجلاتاراغلاببستتنأبراوثلالمأو.لماشلا
.]140[ةضراعملاراصتناىلإيدؤيساممدسألابصاخلاوجلا

ماظنلاضرتعادقف.امابوأةرادإمعازمعيمجلالبقتيمل،نكلو
ةحلسألااوقلطأنيذلامهةيروسلاةموكحلاسيلوراوثلانإلاقويروسلا
.قشمدىلإةبرضهيجوتىلعةدحتملاتايالولاضيرحتضرغبةيئايميكلا
نيريرقتةدحتملاممألاعمنولماعلاةحلسألاوشتفمردصأ،رمألاةياهنيفو
كشلالالظنويئاصقتسالانولسارملاىقلأو،ةيئايميكلاةحلسألامادختسانع
ً.اقمعالإلدجلاتقولارورمدزيملو،امابوأةرادإمعازمضعبىلع

اذاملو؟ةيئايميكلاةحلسألامدختسانم:وهيساسألالاؤسلايقب
تايالولاةموكحاهتدمتعايتلاةيمسرلاةياورلاىلإًالوأرظننلف؟اهمدختسا
.ةدحتملا

ةطوغلاموجهنعً"ايموكحًامييقت"ضيبألاتيبلاردصأبآ30يف
حّرصامكً.الفط426مهنمةيحض1429لتقنيراسلازاغنأهيفدرو
شيجلااهيفمدختسايتلاىلوألاةرملانكتملهذهنأضيبألاتيبلا
ةفلتخمرداصمىلعمييقتلااذهينب":ةيئايميكلاةحلسألايروسلا
تابرضليروسلاماظنلايلوؤسمطيطختنعريراقتكلذيفامب،تامولعملل



متةيجولويسفتانيعلةيربتخمليلاحتو،اهلمهذيفنتوةيئايميكلاةحلسألاب
.]141["نيراسلاةداملمهضرعترهظتصاخشألانمددعنماهيلعلوصحلا
ةحلسأمدختستملةضراعملانأانمييقتديفي"ً:الئاقنايبلااذهعبات
هزجعةجيتنماظنلاباصأيذلاطابحإلانأًاضيأانمييقتديفيو.ةيئايميك
ةحلسألامادختسابهرارقيفمهاسقشمدنمةريبكءازجأةداعتسانع
."بآ21يفةيئايميكلا

ةيجراخلاريزوىرجأ،ماعلايأرلاباستكالقسنمدهجنمءزجكو
يتلاةينلعلاتاثداحملاوةيفحصلاتارمتؤملانمةلسلسيريكنوجيكيرمألا
تفشتكادقةدحتملاتايالولاتارابختسانأيفكشيأاهيفكرتيمل
نحن":يريكريزولاهلاقاممو.نيراسلازاغبموجهلانعلوؤسملافرطلا
ىتمونيأملعننحنو.تقويأيفوخيراوصلاتقلطأنيأنمملعن
رطيسييتلاقطانملانمطقفتءاجخيراوصلانأملعناننأامك.تطقس
ملقطانموأةضراعملااهيلعرطيستقطانمىلإطقفتبهذو،ماظنلااهيلع
.]142["دعباهيلعةرطيسلارمأمسحي

ةمظنمتراشأنيحةوقدادزيةدحتملاتايالولافقومنأكوادب
ىلإ"زمياتكرويوين"ةفيحصوناسنإلاقوقحبةينعملا"شتووستيارنامويه"
ىلعتطقسيتلاخيراوصلاراسمباسحلةلقتسمليلاحتاترجأامهنأ
يفزرفيشت.ياج.يسونوتسدالغكيرنايفاحصلابتكو.ةطوغلاةقطنم
كرويوينوشتووشتيارنامويهنمنوللحمددحنيح":"زمياتكرويوين"
ممألااهتمدقيتلاتانايبلانمتاراشإلاوطاقنلالقتسملكشبزميات
راشأدقف،طئارخلاىلعخيراوصلاطقاستلنيلصفنمنيعقومنعةدحتملا
.]143["يروسيركسععمجمىلإرشابملكشباهردصم

ربكألكشبةلصفمليلاحتزمياتكرويوينترجأ،يلاتلامويلايف
دسألاماظنمكُحييركسععمجمنمتقلطأدقخيراوصلانأترهظأ
بتكو.ةطوغلاعقاومنمتارتموليكةعستىلاوحدعبيوهيلعهترطيس
زربأ":هنأبهفصويذلانويساقلبجنمتقلطأخيراوصلانأزرفيشت
نعمصفنياللكشبطبترمعمجمهنأامك...قشمديفيركسععقوم
ةيلوؤسملاماظنللةعباتلاةبخنلاتاوقلاقملااذهلّمح."دسألاةلئاعمكح
نمراوثللسوساجوأقشنمطباضنوكينأةيناكمإىنثتساو،موجهلانع
.]144[هبماق

.اهكسامتدقفتثادحأللةيكيرمألاةموكحلاةياورتأدب،عيباسألالخ
1429غلبهنأضيبألاتيبلاحضوأيذلانييندملااياحضلاددعكانهً،الوأف



اياحضددعريدقتبقلعتياميفةبيرللريثملكشبقيقدددعوهوً؛اليتق
دادعألاربكأنمًابيرقتتارمثالثبربكأهنأامك،يعامجلالتقلاةحلسأ
اهيدلتناكًالثم"دودحالبءابطأ"ةمظنمف.ةقوثوملارداصملااهتردقيتلا
ًاليتق355ىلاوحباياحضلاددعتردقوةطوغلايفضرألاىلعةيبطمقاوط
نإىتحوً،اليتق350ىلاوحبددعلاتردقفةيناطيربلاتارباخملاامأ،]145[
دزتمل-ةضراعملاراصنأنموهو-ناسنإلاقوقحليروسلادصرملا
تايالولاتاريدقتعمدحأقفتيمل.]146[ةيحض502ىلعهتاريدقت
نمموعدملاةيروسلاةضراعملاوةروثلاىوقلينطولافالتئالاالإةدحتملا
ىلعةيرابخإلاسربدتييشوسأةلاكوتحلأنيح،نكلو.ةيبرغلاىوقلا
ًامسا395ميدقتنمالإنكمتيملاياحضلاءامسأبةحئالميدقتلفالتئالا
]147[.

ةحلسألايفقيقحتللةدحتملاممألاقيرفسيئر-مورتسليسيكآلاق
ىحرجلاوىلتقلادادعأريدقتيفاوغلابراوثلانإ-ايروسيفةيئايميكلا
كلتتاردقانيأردقل":ريبكلكشبةطوغلاتايفشتسمىلإاولصونيذلا
يتلااياحضلادادعأتلبقتسادقنوكتنأليحتسملانمو،تايفشتسملا
نيحقئاقحلاهذهيفضراعتلاببسرهظو.]148["مهتلبقتسااهنأمعزت
ةيكيرمألاتارابختسالاةزهجأنأنع"لانروجتيرتسلوو"ةديرجتفشك
يتلاويديفلاةزهجأحسملهوجولاىلعفرعتتةيبوساحجماربتمدختسا
ناكميفقيقحتيأبمقتملو،]149[اياحضلادادعأريدقتلراوثلااهلسرأ
.هنامزوثدحلا

ًامييقت"سيلوً"ايموكحًامييقت"ناكضيبألاتيبلانايبنأعقاوً:ايناث
NationalIntelligenceEstimate(ً"اينطوتارابختساريدقت"وأً"ايتارابختسا
)NIE((.ريدقتف؛قئاثولانمعاونألاهذهنيبريبكقرفكانه
ضعببسحبو.ةضراعتملاءارآلاىلعيوتحيًالثمينطولاتارابختسالا
هذهنعيوراميفلعفلابضراعتكانهناكدقل،ةيئاصقتسالاريراقتلا
ةرادإنمًادهجناكريرقتلانأتارابختسالاطابضضعبدقتعا.ةثداحلا
لبقةيلمعتاوطخيأذاختايفتلشفنأدعباههجوءامظفحلامابوأ
ريهشلايئاصقتسالالسارملاقباسيتارابختساطباضربخأامك.ةرزجملاهذه
ريراقتلاترّيغامابوأةرادإنأشريهروميس"ركرويوينلا"ةلجميفمرضخملاو
اهنأعمثادحألاعوقوتقوتعمجدقاهنأكوودبتثيح؛ةيتارابختسالا
طباضنعشريهلقنو.مايأبثادحألادعبالإعمجتملعقاولايف
:"سكوبفوأويفيرندنل"ةلجميفيليامتارابختسالا



؛1964ماعنيكنوتجيلخةثداحبهيوشتلااذهينركذ:]طباضلا[لاق
نمألاةلاكونمهتقلتيذلاثادحألالسلستنوسنوجةرادإتسكعنيح
لوؤسملالاقو.ةيلامشلامانتييففصقتايلمعلوأنمةدحاورربتليموقلا
ةيركسعلاةزهجألاىدلطابحإلابًاديدشًاساسحإكانهنإهسفن
فيك:نولوقيمهوءاوهلايفمهيديأببابشلاءالؤهحّولي":ةيتارابختسالاو
هؤاقدصأووهعرتخيامنيب-امابوأينعي-لجرلااذهدعاسننأاننكمي
.]150["؟ةعاسلاتابلطتمبسحبةيتارابختسالاتامولعملاضيبألاتيبلايف

ةيجراخلاريزووضيبألاتيبلاتانايبنعةماهةلئسأتراثً:اثلاث
يتلاقطانملابلقنمتقلطأدقنيراسلازاغخيراوصنإةلئاقلايريك
تماقيتلاليلاحتلاتضرتفادقو.قشمديفاهيلعةرطيسلادسألامكحي
خيراوصلانأشتووستيارنامويهةمظنمو"زمياتكرويوين"ةديرجاهب
اريبخهرشنًاريرقتنكلو،تارتموليكةعستنمرثكأدعبىلعنمتقلطأ
نملكريرقتلااذهعضويفكرتشاً.احيحصسيلاذهنأتبثأخيراوص
ًايلاحلمعيو،ةدحتملاممألايفقباسةحلسأشتفموهو-ديولدراشتير
وهو،لوتسوب.أرودويثو-اينيجرف،نوتغنلرآيفالسيتتاربتخميف
دهعميفيموقلانمألاتاسايسوايجولونكتلاومولعلاروسيفورب
يتلاتانايبلالوتسوبوديولللح.نطسوبيفايجولونكتللستسوشتاسام
،نيراسلابةلمحملاخيراوصلابقلعتياميفةدحتملاممألاوشتفماهمدق
،نيرتموليكلازواجتينلخيراوصلاكلتىدمنأاهدافمةجيتنىلإالصوتو
ممألاىدلةيئايميكلاةحلسألايشتفمريبكمورتسليسيكآامهعمقفتاو
تقويفراشأو،]151["لوقعمنيمخت"نيرتموليكىدمنإًالئاقةدحتملا
رتموليكلازواجتيالدعبنمتقلطأدقنوكتامبرخيراوصلانأىلإقحال
.]152[دحاولا

تيبلاطئارخىلعخيراوصللنيرتموليكلاىدملوتسوبوديولبكر
ةيقرشلاةطوغلاىلعرئاخذلاهذهقالطإليحتسي":امهريرقتدافأو،ضيبألا
تاوقاهيلعرطيستيتلاةقطنمللةيقرشلاةفاحلانمىتحوأ"بلق"نم
تيبلااهرشنيتلاةيتارابختسالاطئارخلااهرهظتامكةيروسلاةموكحلا
.]153["2013بآ30يفضيبألا

-نيفرطلانميألنكمملانمناكهنأبهتظحالمريرقتلاىدبأ
نأنكمي":"ةلجترملاةيعفدملاخيراوصلا"كلتءانب-راوثلاوأةموكحلا
لوصولاىلعةردقلاهيدلصخشيأةيلحملاةيئايميكلاةريخذلاكلتعنصي
نأبمعزلانأاذهانلوقبينعنو.ةعضاوتمتاردقيذتالآرجتمىلإ



ريغةريخذلاهذهةعانصىلعةرداقلاةديحولايهةيروسلاةموكحلا
رصقألاىدملاتظحالو،ريرقتلانع"زمياتكرويوين"ةديرجتبتك."حيحص
نأدبالخيراوصلانأبةئطاخلااهريراقتنعطقعجارتتملاهنكلو،ريثكب
.]154[نويساقلبجيفيركسعلاعمجملانمتقلطأدقنوكت

؛دارغلالوصأنوعبتتينويئاصقتسالانولسارملاناك،ءانثألاهذهيف
كسيفتربورفشتكاو.ةيئايميكلاتامجهلايفتمدختسايتلاخيراوصلايأ
-ةيندنللاتندنبدنإلاةديرجىدللماعلامرضخملاطسوألاقرشلالسارم-
كسيفلاقو.1967ماعيتييفوسلاداحتالايفتعنصدقدارغلاخيراوصنأ
نمةعفدلاهذهعيببتييفوسلاماق،ةيسورلارداصملابسحبوهنإ
يأاومدقيملسورلانكل؛ايروسلسيلنكلوايبيلورصمونميللخيراوصلا
ةيبيللاةيمالسإلاتاعامجلاتدناس.]155[تامولعملاهذهمعدتقئاثو
نكمملانمًاذإ،طاشنبةدعاقلاعمةطبترملاةيروسلاتاعومجملاةددشتملا
ةيئايميكلاةحلسألاوخيراوصلاتقلتدقشعادوأةرصنلاةهبجنوكتنأ
.ايبيلنم

نأًايئاقلتةيكيرمألاةموكحلاةياوريفتارغثلاداجيإينعيال،نكل
ةحلسأريبخوهو-زـنغيهتويلإلاقامكف.تابرضلانعنولوؤسمراوثلا
نإ-"سيزومناورب"ةنودميفبتكيو،هسفنبهسفنملعيناطيرب
ذإ.ةطوغلاةرزجمباكترالتاردقلاكلمتالةرصنلاةهبجلثمةعومجم
ىلعاهليمحتونيراسلالئاسنمًانولاغنيسمخنمرثكأجاتنإنإ
جتنتو،ةصصختمةيئايميكةيعيلطتابكرمبلطتتةلئاهةيلمعخيراوصلا
نايرجنيأ؟عنصملانيأ":زـنغيهبتكو،ةماسةيضمحةداملًايحطسًانايرج
درجمسيلو-ةرهملانيصصختملانمتارشعلانيأ؟ةيئايميكلاتايافنلا
تايمكلاهذهجاتنإمهيلإجاتحينيذلا-ةدعاقلاميظنتيفدحاووضع
]156["؟ةداملانم

باكترالةيسايسلاةدارإلاوةيركسعلاةردقلاراوثلاىدلتناكله
انيلعرمألااذهةقيقحفشتكنىتح؟مهيرصانمدضةلئاهبرحةميرج
ً.الوأاهسفننيراسلاةداميفثحبننأ

ئدابيفيرشحديبمك1938ماعايناملأهتروطباصعأزاغنيراسلا
ًالاعفًايئايميكًاحالسنوكيدقهنأاوفشتكاامناعرسنييزانلانكل.رمألا
توملاببسيدقفةيزاغلامأةلئاسلاهتلاحيفنيراسلاناكأءاوسفً،اضيأ
اهئاقتاوضارمألاةحفاكمزكارمةلاكوبسحبو.رشبلابهلاصتاىدل
،"يقنلاهلكشيفةحئارالومعطالوهلنولالفافشلئاس"نيراسلا



تابكرملااهيفمدختستيتلاكراعملاتاحاسفورظيفجزماذإهّنكلو
ةلاكو"رمتستو.نولوةحئاراذحبصينأهناكمإبف]157[ةيئايميكلاةيعيلطلا
وهفةعرسبرخبتينيراسلانأل":اهحرشيف"اهئاقتاوضارمألاةحفاكمزكارم
.]158["دمألاريصقهنكلوًارشابمًارطخلثمي

ةيناريإلا-ةيقارعلابرحلاءانثأيئايميكحالسكنيراسلاقارعلامدختسا
ورتمتامجهيفةفرطتمةينابايةينيدةعامجهتمدختساامك،)1980-1988(
نكمياليلاتلابو،لعافتلاةعيرسةدامنيراسلا.]159[)1995-1994(ويكوط
سوؤرلاونيزختلاتايواحفالتإىلعةرداقاهنألةليوطةرتفلاهنيزخت
نيراسلاةداملةيئايميكلاةيعيلطلاتابكرملانيزختمتيكلذلو؛ةيبرحلا
تاربتخملايفاهجزمنكميثيح،مادختسالالبقًاضعباهضعبنعةلصفنم
رمأوهفكراعملاتاحاسفورظيفاهجزمامأ.نيبردمنيينقتيديأىلع
ّرقأدقو.]160[مهلوحصخشلكلونيينقتلاىلإةبسنلابةياغللرطخ
نوكتدقو،ةريبكتايمكبةيعيلطلانيراسلاتابكرمهكالتمابيروسلاشيجلا
ً.اضيأاهنمًاضعبكلتمتراوثلانيبنمةفرطتملاتاعامجلاضعب

ماظنلانمنيلوؤسملباقأانأوقشمديفتقولاضعبتيضمأ
ةيروسلاةموكحلاتمدقدقو.ةيئايميكلاةحلسألاةيضقلوحءاربخويروسلا
.ةدحتملاتايالولااهتمدقيتلاكلتنعًامامتةفلتخمثادحألانعةياور
ٍلاوميسايسراشتسموبيبطوهو-تاكربماسبروتكدلاينربخأامكو
يفةموكحللٍلاوميحدضنيراسلاةدامراوثلامدختسادقل-ةموكحلل
روتكدلاراشأو،2013راذآ19يفبلحنمةبيرقلالسعلاناخةيرق
ايسورىلإىرخأةيدامةلدأومدلانمتانيعلاسرإمتهنأىلإتاكرب
ريشيةحفصةئمىلإهمجحلصوًاريرقتسورلانولوؤسملابتكو.اهليلحتل
،ةدحتملاممألاىلإريرقتلااذهعفُرو،نيراسلازاغلراوثلامادختساىلإ
روتكدلاهلاقامبسحبو.هنعنالعإلابنيفرطلانميأمقيملنكلو
روتاتكيدلانوزخمنملصألايفءاجنيراسلانأسورلادكأدقل،تاكرب
داحتالانمنيراسلاىلعهرودبلصحيذلايفاذقلارمعميـبيللا
ىلإةيعيلطلانيراسلاتابكرمايبيليفنوفرطتملانحشدقو.يتييفوسلا
ماظنولوؤسمناك.]161[ايروسىلإدودحلاربعاهبيرهتمتثيح،ايكرت
ةجردل؛ةماسلاتازاغلااومدختساراوثلانأتابثإمهناكمإبهنأنيقثاودسألا
سيلنكلو،ثادحألاعقاوميفقيقحتلابةدحتملاممألاءاربخلاوحمسمهنأ
.ريخأتلانمرهشأةعضبرورملبق

ةحلسألامادختسانعةدحتملاممألاهتردصأيذلايئاهنلاريرقتلاتبثأ



راوثلاناكذإ؛ةيروسلاةموكحلاةياوريفطاقنلانمددعةحصةيئايميكلا
ةبارقو.ةيئايميكلاةحلسألابتامجهلالبقةيعفدملابلسعلاناخنوفصقي
نعرتم300وحندعبتةقطنمرئاخذلاتبرضً،احابصةعباسلاةعاسلا
ً،انكاسءاوهلاحبصأ":ةدحتملاممألاريرقتراشأامكو،ةموكحللعباتزجاح
ةذافنوةيوقةحئارو،رضخألاورفصألانيبهنولًابابضنايعلادوهشفصوو
مههوجوكحباوأدبسانلانإنايعلادوهشلاقو...تيربكلاةحئارلةهباشم
مهضعب؛عراوشلايضارأىلعنوقلتسيًاسانأكانهنأاوظحالو،مهماسجأو
نمدبزلاجرخوتاجنشتلانمرخآلاضعبلاىناعامنيب،مهيعونودقاف
.]162["مههاوفأ

دقنوكينأدباللسعلاناخنأةدحتملاممألاءاربخجتنتسا
ةدحتملاممأللعباتلاشيتفتلاقيرفنكمتيملو.نيراسلازاغبموجهللضرعت
دوهشلاةلباقمنمنّكمتهنكل،ةينمألاتالاكشإلاىلإًارظنةدلبلاةرايزنم
راشأو.قشمدىلإاوءاجنيذلاةدلبلايلاهأنمةيبطتانّيعذخأو،نايعلا
غلبدقكاذنيراسلاموجهاياحضددعنأىلإيروسيموكحريرقت
ىرخأًةظحالمةدحتملاممألاريرقتىدبأوً.احيرج124وًاليتقنيرشع
ةيحورمةرئاطناكزاغلاردصمنإاولاقدوهشلاضعبنأاهدافم
رشيملو.فئاذقراجفناناكردصملانإنورخآلاقامنيب،)رتبوكيله(
.يئايميكلاموجهلاكلذنعلوؤسملافرطلاىلإةدحتملاممألاريرقت

عيراشملاريدموقباسيسورريفسوهو؛فوناتسابيغريسلاقو
حالسلاقالطإنإفينجيفةيئايميكلاةحلسألارظحةمظنميفةصاخلا
شيجلانمبلطتيسهنإذإ؛ثودحلاحجرمريغةفاوطلاةرئاطلانم
امكةيامحبايثنيرايطلاسبُليو،ةصاخشرتانازخبكرينأيروسلا
اذهنإ،ةفاوطلاةرئاطلابتمتدقةبرضلانوكتنأيفةوقبكشأ":ينربخأ
.]163["يقطنمريغرمأ

نإ،ةيصخشلايتربخبسحب.اهريسفتىلإنآلاو،قئاقحلايههذه
ىوتسملاىلعيقطنمريغيسايسلاىوتسملاىلعيقطنمريغءيشلا
؟هلةيلاومةيرقيروسلاماظنلامجاهيساذامل،ةلاحلاهذهيفو.يركسعلا
ةيروسلاةموكحلالتقتساذاملف،راوثلاةيقادصمريمدتوهبولطملاناكاذإ
-راوثلاىدل،ىرخأةيحاننمو؟اهييندمواهدونجنمريبكلاددعلااذه
نمهوبسكيلريثكلا-شعادوةرصنلاةهبجلاثمأ،مهنمنيفرطتملاةصاخو
هذهيفلمشييذلاودعلانولتقيفوسف؛يئايميكلاحالسلامادختسا
ىلعهمولبكلذودسألاةعمسنورمديسو،دسألاماظنلنيلاومنييندمةلاحلا



.موجهلا
ريغةيروسلاةموكحلانأةدحتملاممألايفةماهةلوؤسمترقأدقو

نويزفلتلالسارميتنوبليدالراكتربخأو،لسعلاناخةرزجمنعةلوؤسم
تماقةيلمعهذهتناك":لسعلاناخىلإةريشماهلباقيذلايرسيوسلا
ةدحاويتنوبليدتناك.]164["ةيموكحلاتاطلسلاسيلوةضراعملااهب
،ةيروسلاةيبرعلاةيروهمجلانأشبةلقتسملاةيلودلاقيقحتلاةنجلءاضعأنم
ةيئانجلاةمكحملايفبرحلامئارجاياضقيفةقباسةماعةيعدمتناكامك
نماهريغويهتفقوت،اذهلوألااهنايبدعبو.ةقباسلاايفالسوغويلةيلودلا
.ثادحألاىلعقيلعتلانعةئيهلاءاضعأ

لاقتعامتدقهنأةيكرتةفيحصتركذرايأرهشرخآيف،كلذدعب
يفكَُشينيراسلاةدامنمنيمارغوليكنولمحيةرصنلاةهبجيفءاضعأ
ةيوجلاةدحتملاتايالولاةدعاقىلعموجهلايفاهمادختسالنوططخيمهنوك
ىلإةيضقلاهيفتلصويذلاتقولايف،نكل.]165[ايكرت،ةنضأيف
كالتماةمهتبلاجرلاكئلوأىلعىوعدةيكرتلاةموكحلاعفرتمل،ةمكحملا
ءاعدالاعانتماببسنعءيشيأةماعلاتالجسلاركذتالو،نيراسلاةدام
.ةيئايميكلاةحلسألاعوضومةقحالمنعيكرتلاماعلا

تلاقصاخشأةسمخةيقارعلاتاطلسلاتلقتعا،ةلصفنمةثداحيف
نيربتخمءاشنإةمهتبنيدفارلادالبيفةدعاقلاميظنتىلإنومتنيمهنإ
ربتخملاتاودأةطرشلاتضرعو.لدرخلازاغونيراسلايتدامةعانصل
ناكو.]166[ةثداحلاىلإةراشإللهتدقعيفحصرمتؤمءانثأةحلسألاو
ةقيثوتاقالعةيمالسإلاقارعلاةلودوأنيدفارلادالبيفةدعاقلاميظنتل
ةصاخلاهتاطاشنبموقيهنوكىلإةفاضإلاب،تقولاكلذيفةرصنلاةهبجعم
.ايروسلخاد

ةحلسألاتاردقبملعىلعةيكيرمألاتارابختسالانوكتنأحّجرملانم
فولعملكيام.فبتكدقف،ةيمالسإلاقارعلاةلود/ةرصنلاىدلةيئايميكلا
)NGIC(ةينطولاةيضرألاتارابختسالازكرمنمةيرسةقيثويِطُعأهنأ
ةدعاقلاميظنتىدلدوجوملانيراسلانإةقيثولاهذهديفت":شيجللعباتلا
طبضمتدقهنأمغرو.ايكرتلخادىلإهقيرطدجودقنيدفارلادالبيف
راذآموجهيفمدختسادقهنمديزملانوكينأنكمملانمهنأالإ،هضعب
.]167["]لسعلاناخ[بلحيفيروسلاشيجلادونجونييندملاىلعيضاملا
بتاكو،يكيرمألاعافدلاريزوبتكميفقباسةينمأتاسايسللحمفولعم
ةريثمةيصخشوهو)WorldNetDaily(يليدتندلرووينيميلاعقوملل



ثيح،نبالاشوبسيئرلايتيالويفددجلانيظفاحملاعمطبتراذإ؛لدجلل
نوكتدقنيينيميلانمهلاصتاتاهجنكل.]168[ينمألاهحيرصتنمدِّرُج
.هيلإتامولعملاهذهلوصونمأنم

عنصنمنكمتدقنيدفارلادالبيفةدعاقلاميظنتنإفولعملاق
ةناوطسأةيكرتلانمألاىوقتفشتكا":بتكامك،نيراسلانمةريغصةيمك
نيلتاقمتويبشتفتتناكامنيبنيراسلازاغنمنيمارغوليكىلعيوتحت
"مهيلعضبقلاءاقلإدعبةدعاقلاميظنتعمنيطبترمةرصنلاةهبجنم
ملعىلعةيكيرمألاتارابختسالاتالاكونأشريهروميسركذامك.]169[
.]170[راوثلاىدلةيئايميكةحلسأدوجوب

دق)CIA(ةيزكرملاتارابختسالاةلاكوتناك،2013رايألولحعمو
،نيراسلاةدامبةقلعتملااهلامعأوةرصنلانعامابوأسيئرلاةرادإتغلبأ
يفضرألاىلعةلعافىرخأةينسةيلوصأةعامجنعةقلقمريراقتتلسرأو
ةفرعملااهيدلنإتلاقو،نيدفارلادالبيفةدعاقلاميظنتيهو؛ايروس
لمعتةرصنلاةهبجتناك،تقولاكلذيف.نيراسلاجاتنإلةمزاللاةيملعلا
ةقيثوتلوانتو.ةيقرشلاةطوغلاكلذيفامب،قشمدنمةبيرقلاقطانملايف
ةيئايميكةحلسأريبخوهو؛دمحأقراطدايزليصفتلابوىرخأةيتارابختسا
ثيحايروسىلإلقتناهنإلاقيو،يقارعلاشيجلاىدللمعيناكقباس
يل)مسالالوهجمشريهردصم(راشتسملالاق.ةيقرشلاةطوغلايفلمع
ةرصنلاةهبجلجر"هنأىلعدمحأقراطدايزىلعفرعتلامتدقهنإ
اوطروتنممهنأو،قارعلايفلدرخلازاغعنصبًالفاحًالجسكلتمييذلا
نيمهملاسانلانمدمحأقراطدايزربتعي."اهمادختساونيراسلاةدامعنصب
.]171[يكيرمألاشيجلانمنيبولطملانيذلا

لوؤسملاوهيروسلاشيجلانأزـنغيهتويلإةحلسألاريبخدقتعي
دقراوثلانوكينأنكمملانمهنأركنيالهنكلو،ةطوغلاموجهنع
:زـنغيهبتكو،لسعلاناخيفنيراسلانمةدودحمتايمكاومدختسا
دقو.نيراسلانمةدودحمةيمكىلعتلصحدقةضراعملانوكتنأنكمي"

موجه...بلحراطميفنيراسلانمةيمكدقفهنأًارخؤمماظنلاحرص
ةضراعملانأصلختسننأاننكميو،تامجهلايقابنعفلتخملسعلاناخ
نعةلوؤسمةضراعملاتناكاذإ":ريذحتبهلاقمزـنغيهىهنأ."هنعةلوؤسم
ةضراعملاتناكاذإف؛انرذحذخأننأًاعيمجانيلعف،لسعلاناخموجه
ً؛اضيأهناكلتميشعادوةدعاقلايميظنتنأينعياذهفنيراسلاةدامكلتمت
.]172["ههجاوننأًاعيمجانيلعًايملاعًاديدهتنوكيساذهو



ةربخلانوكلتميةدعاقلاميظنتعمنيطبترملاراوثلانأودبيً،اذإ
.ةيئايميكلاةحلسألامادختسابمجحلاةريغصتامجهبمايقلاىلعةردقلاو
شيجلادضلعفلابةداملاهذهاومدختسادقاونوكينأًادجنكمملانمو
يروسلاماظنلاورصانممهتيو.لسعلاناخيفهيديؤمويروسلايماظنلا
يفلصحًالوهجمنوكيداكيةيئايميكلاةحلسألابرخآموجهبمايقلابراوثلا
زجاحىلعنيراسلابًاموجهتاكربماسبروتكدلافصودقو.2013رايأ
زكرممسابرثكأفورعملا(ةيملعلاثوحبلاوتاساردلازكرمبرقشيجلل
ةئلتممنواهةفيذقنإتاكربروتكدلالاقو،قشمديف)ايارمجثوحب
نورشعلتقثيح،نييروسلادونجلانمتارشعلاتباصأدقنيراسلاب
.]173[ةئملابراقيامحرجومهنم

:ينربخأامكو،موجهلالوصحدمحألامجنيروسلالدعلاريزودكأ
تاكربروتكدلاودمحألاريزولاجتحاو.]174["قانتخالاةجيتندونجلاتام"
تازاغلامدختسينأيروسلاشيجلاىلعليحتسملانمهنإنيلئاق
مل.نيلوؤسملامهراوثلانوكينأدبالكلذلو،هدونجدضةيئايميكلا
،يروسلانويزفلتلارابخأيفًاريصقًازيحالإثدحلااذهعوقوربخّلتحي
يعسمدعببسنعنيلجرلاالكتلأسدقو.ىرخأةرمدحأهركذيملو
؛عسوأقاطنىلعاذهكعيرمموجهربخرشنىلإةيروسلاةموكحلا
ماهتالاعباصأهّجويسنييروسلادونجلادضمجحلااذهبًاموجهنأًاصوصخو
اذهنعةدحتملاممألاغلبتمل،هتملعامبسحبو.ةرشابمراوثلاىلإ
.ةيئايميكلاةحلسألايشتفمريراقتهلمشتملديكأتلكبو،طقموجهلا

ىلتقدونجلادجودقف،دحاوليصفتبقلعتياميفلوضفلاينباتنا
تاربتخملانمدحاووهو؛ايارمجثوحبزكرمنمبيرقزجاحيفىحرجو
ةيئايميكلاةحلسألاونيراسلاةدامعنصلمدختستيتلاةروطتملاةيروسلا
عوقوىلإىدأوزكرملايفثداحعقودقنوكينأنكميله.ىرخألا
.لامتحالااذهةيروسلاتاطلسلاتركنأ،عبطلاب؟اياحضلاكئلوأ

زاغمادختسانعتمجنىرخأةعقاونعةدحتملاممألاتَِغلُبأ
ةثالثدعبيأ؛2013بآ24يف-قشمديحاوضيف-ربوجيفنيراسلا
اوناكةدحتملاممألايشتفمنأامبو.ةطوغلاموجهعوقونممايأ
قيقحتءارجإنماونكمتدقف،تقولاكلذيفلعفلابقشمديفنيدجاوتم
،ةدحتملاممألاهتردصأيذلايئاهنلاريرقتلابسحبو.ةعقاولاكلتيفرشابم
ةقلطم"ةفسانةوبعمهيفترجفنانيحةقطنملانوطشميدونجةرشعناك
،مدتانيعةدحتملاممألاتذخأ."ةياغللةئيسةحئاريذزاغنمةيمك



.نيراسلاةدامىلعيوتحيهمدنأدونجلادحأتاصوحفترهظأو
ةحلسألابةموعزمتامجهعبسهعومجمامةدحتملاممألاتّقثو

رطيسيقطانمتلمشامك،راوثلااهيلعرطيسيقطانمتلمشةيئايميكلا
نمنيسمخلاوةيناثلايفةأرمالقنمت،تامجهلاىدحإيفو.ماظنلااهيلع
اهنكلو،جالعلايقلتلايكرتىلإراوثلااهيلعرطيسيةقطنميفشيعتواهرمع
ًاحيرشتةدحتملاممأللنيعباتنيرخآعمكارتأءابطأىرجأ.كانهتتام
لجسلااذههينعييذلاامف.نيراسلاةداملتضرعتاهنأاودجوو،ةثجلل
؟ةطوغلايفىرجيذلامخضلاموجهلل"ةحجرملاتايلوؤسملا"نمطلتخملا

قشمدقرشبونجتادلبيفنونطقيةطوغلاموجهاياحضناك
قفارميفًابيرقتاياحضلاعيمجةجلاعمتمتو،راوثلااهيلعرطيسييتلا
وشتفمنكمت.ةيموكحلاتايفشتسملايفسيلوراوثلااهيلعرطيسيةيحص
؛لوقعمنمزيفةطوغلاةقطنمىلعمهتارابتخاءارجإنمةدحتملاممألا
،اياحضلانمةفلتخمةيبطتانيعو،ةثولملاةبرتلانمتانيعاوعمجف
ةدحتملاممألاتجتنتسا.تامجهلايفتمدختسايتلافئاذقلاضعباودجوو
امأ.نيراسلاةداملاوضرعتدقاياحضلانأكشللًالاجملبقيالامب
-ةميدقلاةيتييفوسلادارغخيراوصنمةلدعمةخسنيهو-خيراوصلا
فناعزاهيدلىرخألافئاذقلانأنيحيف،لقتسملكشباهقالطإمتدقف
.لقتسمهيجوتماظناهيدلسيلوةيعفدملانمتقلطأدقو،ةيفلخ

يهو،نيراسلازاغلمحتفئاذقسمخةدحتملاممألاوشتفمدجو
خيراوصةثالثو،دارغيخوراصاودجوذإ؛ةطوغلاةقطنمتبرضيتلا
نمًانولاغ13لمحينأدارغخوراصلكةعاطتسابو.ةيعفدملااهتقلطأ
16-11لمحينأهناكمإبةيعفدملاهتقلطأخوراصلكنأامك،نيراسلا
هذهةئبعتتمتاذإو،ةحيحصماقرألاهذهتناكاذإ.]175[ًانولاغ
امإخيراوصلاقلطأنمنأينعياذهنإف،اهتقاطىصقألاهلكفئاذقلا
اهلمحواهجزموأ،ةروطتمتاربتخمنمنيراسلانمًانولاغ70-57لقن
نيرمألانيذهنميأسيلو؛كراعملاتاحاسفورظيفخيراوصلاىلع
اتيزساكنادندنليفرقتسملاةيئايميكلاةحلسألاريبخيللاقدقوً.الهس
ةيعيلطلاتابكرملا"نمةمخضتايمكبلطتتنيراسلانمهذهكةلومحنإ
ً،اذإ.]176["ةيئايميكلاتايافنلانمًاريبكًانايرجاهءاروكرتتو،ةيئايميكلا
قفارمكلتمييماظنشيجموجهلااذهبكترايذلافرطلانأودبي
مورتسليسةدحتملاممألاشتفمناكاذإ،نكلو.نيبردمنيينقتوةبسانم
قحىلعالسيتتاربتخموايجولونكتللستسوشتاسامدهعمنمناروسيفوربلاو



قطانمنمخيراوصلاقالطإّمتدقلًاذإ،خيراوصلاراسمبقلعتياميف
ً.ادجاهنمةبيرققطانموأراوثلااهيلعرطيسي

ءدبلالثمًايبغًالمعدسألابكترياذاملً:امئاقيسايسلالاؤسلاىقبي
ىلإةدحتملاممألايشتفملوصودعبةيئايميكلاةحلسألابريبكموجهب
نانثافلتخيالنكلو،ريرشهنإدسألاماظننعضعبلالوقيدق؟قشمد
شيجلاناكنيح":دمحألامجنلدعلاريزويللاقدقوً.ايبغسيلهنأيف
ىلإملاعلاهابتناتفلنويباهرإلادارأ،ةطوغلاةقطنميفمدقتييروسلا
.]177["ةيناثةيئايميكلاةحلسألااومدختساف،ىرخأةيضق

نأتاكربماسبروتكدلاةيروسلاةموكحلليلاوملاراشتسملامعزو
يفمهبيردتاوقلتراوثلانأو،ايبيلنمتنحشنيراسلابةئيلملاخيراوصلا
تاكربنكمتيملو.ةصاخةيناطيربوةيكيرمأتادحويديأىلعاهمادختسا
تابكرملانمةريبكلاةيمكلاكلتريضحتنمراوثلانكمتةيفيكريسفتنم
ذإ؛ةبارغرثكأكلذدعبهتصقتراصو،ةكرعملالجأنمنيراسللةيعيلطلا
ةموكحللةيلاوملاةيقذاللاةنيدمنملافطألاتائماوفطتخاراوثلانإلاق
ةلمحنمءزجكتيمملازاغللمهوضّرعكلذدعبو،ةطوغلاىلإمهوبلجو
.]178[روصلايفاورهظنيذلالافطألامهكئلوأنإو،ةلئاهليلضت

ةعماجيفطسوألاقرشلاتاساردزكرمريدمسيدنالاوشوجمدق
مادختساىلإيروسلاشيجلاعفديدقيذلاببسللًانكممًاريسفتاموهالكوأ
يفقشمديحاوضيفبراحيماظنلانإيللاقف،لماشلارامدلاةحلسأ
كلتيفةنسلايلاهألانيبًاريبكًايبعشًادييأتنوكلميراوثدضةسئايةكرعم
كلترئاسعاجرتسالةيفاكلاتاوقلادسألاشيجىدلنكتملو،يحاوضلا
ماعنابايلايفلصحامةلاحلاهذههبشت":نيراسلامدختساف،تادلبلا

متنيذلا)زـنيراملا(ةيكيرمألاةيرحبلاتاوقلاددعِفكيملامدنع1945
ةحلسألانيحلاكلذيفتمدختساةدحتملاتايالولانكل.نابايلاىلإمهلاسرإ
."ةيئايميكلاةحلسألانمًالدبةيوونلا

ةيركسعلااهتايلمعايروسينبتال":ةيلاتلاةظحالملاسيدنالفاضأو
وزغبموقتالةدحتملاتايالولانأاملاطذإ.ةحلسألايشتفمدجاوتىلع
ةزهجأتناكو."هلولحياملعفينأدسألاماظنناكمإبف،ايروس
لظشيجلانأىلإراشأًايكلسالًالاصتاتضرتعادقةيناملألاتارابختسالا
لاقو.رهشأةدعلةيئايميكلاةحلسألامادختسابهلحامسلادسألانمبلطي
مهنأولامك؛سانلافيوختل"نوكيدقنيراسلامادختساببسنإسيدنال
]179["كلذىلإلوصولانوديريشيجلاةداقناك.مكقرحنس:مهلنولوقي



.
نوكنعابوروأيفتاعقوتلاناملألااهضرتعايتلاتالاصتالاتداز

تلاقو.دسألاسيئرلاملعنودنمنيراسلامدختسادقيروسلاشيجلا
نذإلابلطتتلظةيركسعلاقرفلاوايارسلاةداقنإةيناملأةفيحص
ةطوغلاةثداحلبقرهشلافصنورهشأةعبرألةيئايميكلاةحلسألامادختساب
.ةيرظنلاهذهىرخأرداصميأدكؤتملنكل،]180[

ةيمكنإلاقذإ،رخآًاريسفترتروبثيراغيئاصقتسالالسارملامّدقو
نظاممريثكبلقأنوكتامبرةطوغلاةثداحيفةمدختسملانيراسلا
نلةلاحلاهذهيفو،ءاملابنيراسلااوففخدقراوثلانوكيدقف؛عيمجلا
ضعبىلعترهظدقف.ةداملانمًانولاغ15نمرثكأعينصتمهيلعنوكي
رثكأقفاوتتلب،نيراسلانعجتانلاممستلاعمقفاوتتالضراوعاياحضلا
بسحو.ةيناخدلالبانقلاوأعومدللليسملازاغلاهبببستيدقامعم
ةامنمتانولاغلاتارشعلقننيفرطتملاراوثلاىلعنوكينل،رتروبةيرظن
ىلإةديدجلاتامولعملاريشت":بتكامكو.ةطوغلاىلإايكرتنمنيراسلا
تايمكىتحامبرو،ةيلاعفلقأرئاخذمادختسابًاكتفلقأتامجهلوصح
.]181["لبقنمضرتفيناكاممريثكبلقأنيراسلانم

امدختسادقنيبناجلاالكنوكيدق؟اهيلإلصوتنيتلاجئاتنلاامً،اذإ
نكمياملقأو.ةلدألابابعالتونيفرطلانملكبذكدقف؛نيراسلاةدام
ريربتلاهعئارذفيظوتيفتغلابامابوأسيئرلاةرادإنأوهلاقينأ
تيبلانأوهفلاقينأنكميامأوسأامأ.ايروسىلعيركسعموجه
دحأمّدقيمل،فاطملاةياهنيفو.ةيتارابختسالاتامولعملارّوزدقضيبألا
ةميرجلابكترايذلافرطلانعًاعنقمىتحوأًامساحًاليلدةعاسلاىتح
ترّيغدقةطوغلاةرزجمنأوهًاحضاولظيامنكل.ةطوغلايفةعورملا
سيئرلااهدارأيتلاةقيرطلابسيلنكلو،ايروسهاجتةيكيرمألاةسايسلا
.امابوأ

ىلعبرحنشلرضحتتةدحتملاتايالولاتناك،2013لوليأةيادبعم
يفةقباسلااهبورحيفاهتنقتأيتلاةماعلاتاقالعلاةحلسأةمدختسمايروس
انهو؛رطخلامجحيفةغلابملاوههلعفبجيءيشلوأف.ايبيلوقارعلا
.يندم1,400نمرثكألتقدقيروسلاشيجلانأضيبألاتيبلاىعدا
ألملاىلعاهرشننكميالةيكيرمأةيتارابختساتامولعمنأبءاعدالاً،ايناث
نأبءاعدالاً،اثلاث.ةلئاهبرحمئارجنعلوؤسمدسألاماظننأترهظأ
ًارسةرادإلالمأتامنيب،ةدودحمنوكتسةيركسعلاةدحتملاتايالولالامعأ



.ماظنلاطاقسإىلإلامعألاهذهيدؤتنأيف
تايلمعامابوأةرادإتفثك،ةطوغلاةرزجمتلتيتلامايألايفو

تدعودقتناكةحلسأةلومحةأجفتلصوف؛ةحلسألابراوثلاديوزت
سيردإميلسءاوللاءاطعإوهفدهلاناكو.]182[ناسينيفاهليصوتب
ةدحتملاتايالولاموقتنيحيف،هتامجهقيسنتلرئاخذلاوةحلسألانمديزملا
تعسو،يلودلادييأتلادشحلةلمحبضيبألاتيبلاأدب.ةيوجلااهتاراغب
يتلا)ايناطيرب(ةدحتملاةكلمملادييأتىلعلوصحلاىلإةدحتملاتايالولا
ةيركسعلاةدحتملاتايالولاتارماغملكيفةقثلابًاريدجًافيلحتناك
ةدوعللناملربلاءاضعأنوريماكديفيدظفاحملاءارزولاسيئراعدف؛ةقباسلا
نوريماكنكل.ايروسىلعةلمتحملاةبرضلاىلعتيوصتللمهتزاجإنم
سكعامم،يركسعلخدتيأدضناملربلاتّوصذإ؛ةريبكةأجافملضرعت
ملذإ.طسوألاقرشلايفىرخأبرحيفلوخدللةماعةيناطيربةضراعم
سيئر،ريلبينوتاهرشنيتلابيذاكألادعبيسندقيناطيربلابعشلانكي
يفةكراشمللقيرطلااهبدهميل،لامعلابزحىلإيمتنملاقباسلاءارزولا
.2003ماعقارعلاوزغ

ثيح؛امابوألةريبكةسكنيناطيربلاناملربلايفتيوصتلاةجيتنتلّكش
رشعبتقولاكلذلبقو.اسنرفالإسيئريـبوروأدناسميأهيدلَقبيمل
ًايعاد،قارعلاوزغاهتدناسممدعلاسنرفضيبألاتيبلامجاه،تاونس
نوجيكيرمألاةيجراخلاريزودكأدقف،نآلاامأ."مالستسالادورق":اهتداق
تايالولاتلواح.]183[ةدحتملاتايالولاءافلحمدقأاسنرفنأيريك
ةيبرغلاتاراغلاتدناسيتلاةيبرعلالودلاةعماجمعدلانتنأةدحتملا
.ةدحتملاتايالوللةينلعةدناسماهيفوضعيأمّدقيملْنكلو،ايبيلىلع

تايالولايفمعدلادشحةلواحمىلإضيبألاتيبلاأجل،اهدنع
زرتيورةلاكونملكهبتماقيأرللعالطتسابسحب،نكلو.ةدحتملا
ناكيذلاتقولايفيأ،ةطوغلاةرزجمنمةليلقمايأدعبسوسبإةكرشو
ضراعدقف،سيئرلاحلاصلهليمةورذيفماعلايأرلانوكينأهيفيغبني

ملو،ايروسىلعةدحتملاتايالولااهدوقتتابرضنييكيرمألانمةئملايف60
ةيداحأتاءارجإةدحتملاتايالولاذاختانييكيرمألانمةئملايف9الإديؤي
سيئرلاقفاو،ةيلحملاتاطوغضلاديازتعمو.]184[لاجملااذهيفبناجلا
ىدأامم،رمألااذهىلعتيوصتلابموقينأبسرغنوكللحامسلاىلعامابوأ
نويطارقوميدلاباونلافلاحتثيح؛ةبيرغةيسايستافلاحتروطتىلإ
يفنييروهمجلاةيبلاغعملبقنمقارعلاوزغاوضراعنيذلانويطسولا



نيفرطتملانيينيميلاىلإنويمدقتلانويطارقوميدلامضناامنيب،امابوأةدناسم
اودناسيذلانويروهمجلاكئلوأحبصأدقو.هتضراعميفنييروهمجلانم
ةدحتملاتايالولاطّروتنمةأجفنيقلقهبورحيفشوبويلبدجروجسيئرلا
رارقىلعتيوصتلابلطامابوأعفرولو!ةيرورضريغةيجراخبورحيف
.حجرألاىلعهرسخليكيرمألاباونلاسلجمىلإبرحلابقلعتي

ً،افيعضوًاددرتمناكامابوأنأةركفليروهمجلابزحلاةداقجّور
يفةحضاوةسايسيأهيدلنكتملو،ةيادبلاذنمرثعتامابوأنإنيلئاق
دقف،هفقاوميفبذبذتوراوثلليفاكلاحيلستلاميدقتضفرف؛يروسلانأشلا
ةهجاوملانعنبجهنكلو،ةيئايميكلاةحلسألامادختساىلعرمحأًاطخمسر
.ةطوغلايفنيراسلادسألامدختسانيح

اهنكلو؛يروسلانأشلايفةسايسامابوأىدلتناك،ةقيقحلايف
عملمعلابةيزكرملاتارابختسالاةلاكوتأدبدقف.حجنتملةطاسبب
نكمتتملاهنكلو،ةروثللىلوألالحارملاذنمىفنملايفنييروسلانيضراعملا
نيدتةيقادصموةردقتاذةيروثتاعامجنيوكتىتحالوداجيإنم
.لاجملااذهيفاهتلذبيتلاةريبكلادوهجلامغر؛ةدحتملاتايالوللءالولاب
شيجلاتدناسو،نييندمنيفالتئاليكشتيفةدحتملاتايالولاتمهاسدقو
ًاصخشنيثالثنمسلجمءاشنإربعهعيسوتلواحتنألبقرحلايروسلا
.ايلعلاةيركسعلاةدايقلاسلجموه

اميفةريحمةلكشمهجاودقف"رمحألا"امابوأطخىلإةبسنلابامأ
هنأضيبألاتيبلانلعأ،لسعلاناخموجهنمرهشدعبف.كلذبقلعتي
ماظننأتجتنتساتارابختسالاتالاكونأو،ةيئايميكلاةحلسألامادختسامت
يهو.]185["نيقيلانمةتوافتمتاجردب"نكلو؛ةيلمعلاءاروناكدسألا
.ةدكأتمريغاهنإلوقتلةداعتارابختسالاتالاكواهمدختستيتلاةغللا
ةهبجنوكتنأباوباتراتارابختسالاطابضضعبنأنآلاملعننحنو
.لسعلاناخيفنيراسلامادختساءاروفقينمشعادميظنتوأةرصنلا
تامجهىلعءانببرحلانلعتنأةدحتملاتايالولاعيطتستال،اذل
اهنكميالامك،اهوبكترانيذلامهراوثلاناكامبرةيئايميكلاةحلسألاب
دضةلمحلافاعضإىلإكلذيدؤينأةيشخرمألايفراوثلارودفشك
.دسألاماظن

هرسفاموهو؛راظتنالاىلإامابوأرطضا،قبسامىلعءانبف
ديزملاىلعلوصحلاىلعضيبألاتيبلارصأدقف.ددرتهنأبنويروهمجلا
نيحو.عيبرلاكاذيفموجهلامتيملرمألاةياهنيفو،ةمساحلاةلدألانم



اهلّططخةقوبسمريغةميزههجاو،برحلانشلهططخنعامابوأنلعأ
.يئزجلكشبولو؛نويروهمجلا

ةرادإتحجنءيشلكمغرف،ريبعتلايفزاجملاانمدختسااذإ،نكل
ةضماحةيروسنوميلرامثنمةضانوميللابارشعنصيفًاقحالامابوأ
رمتؤمءانثأيريكنوجةيجراخلاريزواهادبأةيلاجتراةظحالمةجيتن،ةياغلل
ىدافتينأدسأللنكمملانمناكاذإاّمعلِئُسنيحف.ندنليفيفحص
ةعطقلكملسينأهنكمي،ديكأتلاب":باجأةمداقلاةدحتملاتايالولاةبرض
نودنم...لبقملاعوبسألالالخيلودلاعمتجملاىلإةيئايميكلاهتحلسأنم
]186["هبمايقلاهنكمياللب،كلذلعفينأكشوىلعسيلهنكل.ريخأت
.

تايالولاعملبقنمةركفلااوشقاندقاوناكنيذلا-سورلالغتسا
يكدسألاماظنىلعاوطغضف،ةيوستىلإلصوتلااوحرتقيلةصرفلا-ةدحتملا
مايقلامدعىلعضيبألاتيبلاةقفاوملباقم،ةيئايميكلاهتحلسأملسي
ًايمسرفرتعادقيروسلاماظنلانكيمل،ةظحللاكلتىتحو.ةبرضلاب
كلتريمدتتالوكوتوربنيبناجلانملكمسرف؛ةيئايميكةحلسأهكالتماب
.ةبعصلابرحلافورظطسوةيلمعلاتأدبو،ةحلسألا

لماكريمدتايروسىلعبجيهنأىلعةدحتملاتايالولاترصأ
دعوموهو،2014ماعفصتنملولحعمةيئايميكلاةحلسألانماهتناسرت
تانوزخمريمدتترخأةدحتملاتايالولانأوةصاخ؛ةياغلللجألاريصق
ةدهاعمدونبتحتو.ةليوطنينسلاهيدلتناكيتلاةيئايميكلاةحلسألا
تانوزخمريمدتىلعةدحتملاتايالولاتقفاو،ةيئايميكلاةحلسألارظح
يفنكل.2012ماعلولحعمةدرابلابرحلالالخاهتعمجيتلااهتناسرت
نمنطفالآةثالثىلاوحةدحتملاتايالولاىدللازيالناك،2013ةنس
ةدهاعملاكلتلكاهتناوهو؛لدرخلازاغو)VX(باصعألازاغونيراسلا
ريمدتليئاهنلادعوملادحاوبناجنمةدحتملاتايالولاتددم.]187[
،رالودنويلب35ىلاوحاهفلكيسكلذنأىلإةريشم،ةيئايميكلاداوملا
.]188[ريدقتبرقأىلع2023ةنسىتحقرغتسيسو

ةحلسألانماهتانوزخمريمدتىلعايروسةقفاومبامابوأةرادإتداشأ
ةبرضلاهيجوتنعةرادإلازجعنكل.ةريبكةجارفنااهايإةربتعمةيئايميكلا
نمف.نيددشتملانيظفاحملاونيظفاحملاراوثلاتاداقتنالةاعدمناكايروسىلإ
مهليفاكلاحالسلاميدقتيفةدحتملاتايالولالشفتمل،مهرظنةهجو
؛ةطلسلايفدسألاءاقبإيفةتباثةحلصماهيدلنأكوتدبامنإو،بسحو



.ةيئايميكلاةحلسألاريمدتنمءاهتنالاىتحلقألاىلع
يروسلاشيجلاناك،ةطوغلاةرزجمىلإتدأيتلارهشألالالخو

ةحلاصلعارصلاةفكبلقىلإاهلالخنمىعسيموجهةلاحيفيماظنلا
ريصقلاو.ريصقلاةدلبيفلصحاماذهىلعلاثمحضوأناكوً.ايركسع
.ةينانبللادودحلانملايمأةعضبدعبىلعصمحبونجعقتةريغصةدلب
تابرعلابةكرعمربكألًاعقومةدلبلاهذهتناك،ةرباغلاروصعلايف
ةرمترهتشاوتداعو،نييثحلاونييرصملانيبخيراتلااهفرعةميدقلاةيركسعلا
.ىرخأةكرعمةجيتنعارصلااذهيفىرخأ

اهعقومببسبيروسلاشيجلاوراوثلانملكلةمهمريصقلاتحبصأ
ربعايروسىلإنانبلنمةحلسألاولاجرلانوبرهيراوثلاناكذإ.يجيتارتسالا
ىلعراوثلانمىرخأتاعومجموةرصنلاةهبجترطيسف،ةدلبلاهذه
لالختادلبلاهذهدادرتسالشيجلابراح.اهلةرواجملاتادلبلاوريصقلا
يفسيراتملااهلالخراوثلاىنب،رهشأةعضبلاتقلارمتساو،2013عيبر
اهتاوقةيروسلاةموكحلاتمعدو.ينابملاتحتةقيمعًاقافنأاورفحو،ققشلا
بزحلا؛هللابزحيفةبخنلاتاوقنمرصنع1,200ىلاوحبةناعتسالاب
.]189[دسأللفيلحلاينانبللايعيشلا

هللابزحويروسلاشيجلاداعتسا،ريرملالاتقلانمعيباسأدعبو
ثدحتملايلفرتعادقو."لاتقلايفلوحتةطقن":هومسأاميفريصقلا
لمرهلاةنيدميفهعماهتيرجأةلباقمءانثأناسغجاحلاهللابزحمساب
ريصقلاةكرعمتناك":ريصقلانمةليلقلايمأدعبىلعنانبلقرشةعقاولا
نمريثكلامهيدلناكو،قافنألانمريثكلاراوثلاىنبدقفً.ادجةبعص
.]190["تازيزعتلا

امك،اهناكساهرجهدقف؛نمثلاظهابًارصنتناكريصقلاةكرعمنكل
يئاقلناك.ةدلبلاطسوةلماكةقطنمريمدتىلإاهيفيراضلالاتقلاىدأ
هفلكيذلاظهابلانمثلابرقأدقو،ةليلقمايأبرصنلادعبناسغجاحلا
ناكنيحف."ةنيدملللماكلاريمدتلاًابيرقتهنإ":لاقذإرصنلااذهقيقحت
مادختسابنومقتنياوناكراوثلانمرانلاقالطإلنوضرعتينويروسلادونجلا
قالطإلضرعتناكميأيروسلاشيجلارمد"ةليقثلاةحلسألاوتابابدلا
."ءانبلاديعتنأةيروسلاةموكحلاىلع،نآلاو.هنمرانلا

ىلإةعرسبيدؤيسريصقلايفرصنلانأبيروسلاماظنلاىهابت
رهشأةتسرورمدعب،نكل.ىرخألاةسيئرلاندملاوصمحوبلحعاجرتسا
لبقلاحلاناكامكراوثلاديبندملاهذهنمءازجأتلظ،ةكرعملاىلع



ةليوطبرحيفىرخأةكرعمالإنكتملريصقلاةكرعمنأنّيبتو.ةكرعملا
تناكىرخأةكرعمجئاتننإف،دعباميفثادحألاترهظأامك،نكلً.ادج
ً.امامتةفلتخمبابسألنكلو؛ةيمهأرثكأ

ةظفاحمةمصاعرفحلابةئيلملااهعراوشوةيتنمسإلااهينابمبةقرلاتناك
ىلاوحةيلهألابرحلالبقاهناكسدادعتناكو.ايروسلامشطسويفةقرلا

ءانثأىرخأةيروسقطانمنماهيلإنيئجاللاددعنكلو،ةمسن240,000
نمفالتئارطيس،2013راذآيف.ةمسن800,000ىلاوحغلببرحلا
ةرصنلاةهبجوماشلارارحأورحلايروسلاشيجلانمفلؤمراوثلاتاعامج
لوأكلتتناكو.راوثلااهمكحياهيفةرادإءاشنإمتو،ةنيدملاىلعشعادو
رمألااذهلّكشو،تاظفاحملاىدحإةمصاعىلعراوثلااهفرطيسيةرم
دسألاماظناوضراعدقةقرلايلاهأناكو.ةيروسلاةموكحللءاركنةميزه
ةنيدملاةيكيرمأةلسارمترازنيحو.راوثلافالتئابةيادبلايفاوبحرو،ةوقب
تنكمتدقو.ةنيدملاتايشيليملانمفالتئامكحي":ةيلاتلاتاظحالملاتدبأ
تلباقو،يسأرىلعًاباجحيدترأنأنودنماهيفلوجتلانمةأرماك
.]191["ةنسلانماهئالمزبناجبلمعتةيولعةضرمم

ذنمةنيدملاىلعةددشتملاوةظفاحملاةيمالسإلاتاعامجلاتنميه
.ةيلاعلاةيركسعلااهتاردقواهتهازـنبةفورعمتاعامجلاكلتتناكو،ةيادبلا
بابشنمًاريبكًاددعصوصخلاىلعماشلارارحأةكرحتّمضدقو
راوثلاهجاو.ةقرلانمةليلقلايمأدعبىلععقتيتلابلدإةظفاحم
ناكدقف؛ةيلهألابرحلااهترمدةريبكةنيدمةرادإيفبعاصملانمريثكلا
يتلاروذبلاىلإنوحالفلادقتفيثيح،اهلىثريةلاحيفيلحملاداصتقالا
نأمغرو.نمثلايلاغايكرتنمدروتسملادامسلاناكامنيب،اهتعارزنكمي
ّالإ،رمتسملكشبةموكحلانممهبتاورنوقلتياوناكةلودلايفظومضعب
داقتفالاّببسو.ةليوطروهشلبتاريأىقلتدقنكيملرخآلاضعبلانأ
نمتناكةموكحلانأل؛ةريبكةلكشمةلودلااهعفدتيتلابتاورلاىلإ
نمةيركسعلااهتاوقةموكحلاتبحس.ةظفاحملايفنيسيئرلالامعألايمدقم
ليماربلاوخيراوصلابةيندملاقطانملافصقيفترمتسااهنكلو،ةنيدملا
طفنليماربأدبملابيهو،ةيحورملاتارئاطلانمىقُلتتناكيتلاةرجفتملا
ً.ابيهرنييندملاىلعليماربلاهذهرثأناكو؛اياظشلاوتارجفتملابةئيلم

ميظنتنمراصلب،شيجلانمدعيمليلاهأللربكألاديدهتلانكل
هنأشعادميظنتدقتعادقف.)شعاد(ماشلاوقارعلايفةيمالسإلاةلودلا
نلعأف،ةيوقةيروثةعامجدرجمسيلوةملكلايناعملكبةيمالسإةلود



ضرفو،ةيلامشلاندملانماهريغوةقرلايفةديحولاةيعرشلاةموكحلاهنأ
ميظنتلاءاضعأماقو،ةيمالسإلاةعيرشللددشتملاهريسفتبمازتلالايلاهألاىلع
ىلعاوضرفو،ةقرلاةنيدملةسيئرلاةحاسلايفنييولعةثالثسوؤرعطقب
،سرادملايفثانإلاوروكذلانيبلصفلااوضرفامك،باجحلاءادتراءاسنلا
بهنمتو،مهتايحىلعًافوخةنيدملانمنويحيسملابرهف.نيخدتلااوعنمو
.]192[كلذدعبسئانكلا

راوثلادضةيركسعتامجهشعادميظنتّنش،نيرهشلالخو
14يفف.ةعيرشلاىلإةددشتملاهترظنبمهمازتلامدعةعيرذتحتنيرخآلا
؛ىرخأةيروثةعومجمةدايقرقممامأةخخفمةرايسميظنتلارّجف،بآ
ًاضيأشعادميظنتماقامك.نييندماياحضحرجولتقمىلإىدأامم
ميظنتراثئتساببستو.مهبيذعتوهتاسايسعماوفلتخانيذلاراوثلانجسب
نوموقياوأدبامناعرسو،مهنمةقرلايلاهأروفنيفةطلسلابشعاد
يندملاعمتجملايطشاننمددعحبصأف،ميظنتلادضتارهاظموتاريسمب
.هلاياحض

نيثالثةبارقايروسيفشاعيلاطيإيعوسينهاكويلولادولواببألا
نمريثكلالانو،نايدألاراوحتاطاشنيفهكارتشابولواببألافرُعً.اماع
.نيملسملامارتحايعادبناضمررهشيفموصيناكو،كلذلةجيتنريدقتلا
ىدبأو،دسألاماظنولواببألاضراع،نيرخآلانييحيسملانييدايقلافالخبو
زومت29يفو.ةقرلايفيندملاعمتجمللعمجتيفبطخو،راوثللهمعد

لتقلافاقيإلهنمةلواحميفةقرلايفشعادرقمولواببألالخد،2013
ملو.نيفوطخملانييفحصلاونيطشانلاناكمةفرعملواحيلو،راوثلانيبلدابتملا
خيراتىتحًادوقفملازيالوهو،ءاقللاكلذدعبولواببألادحأري
نيريثكلاشعاداياحضنمًادحاوحبصأهنأودبيو،روطسلاهذهةباتك
]193[.

2013ةنسةياهنعمهنأةجردل،شعادميظنتىلعبضغلاىمانت
.ميظنتلاةمواقمهفدهةيمالسإلاتاعامجلانمفلاحتأشن2014ةيادبو
ةنيدمنمهدرطيفةفلاحتملاتاعامجلاكلتتحجن،نمزلانمةرتفلو
كلتيف.رمألاةياهنيفاهيلعةرطيسلاداعتساشعادميظنتنكلو،ةقرلا
دعباهوققحيتلابساكملاىلعظافحلايندملاعمتجملاوطشانلواح،ءانثألا
يتلايندملاعمتجملاتامظنملًازكرمةقرلاتناكو،دسألاماظنتاوقبره
ىلعىرخأقرفتلمعو.ةريغصلاةيداصتقالاجماربلاوةثاغإلاتادادمإمدقت
.]194[نييفاقثلانيلماعلاوذيمالتلاونيملعملارومأميظنت



نكتملوً،اضيأايروسنمىرخأقطانميفمهنيباميفراوثلالتاقت
6يفف.برغلاهمعدييذلاايلعلاةيركسعلاةدايقلاسلجمحلاصلجئاتنلا
ةدايقلاسلجمتارقمةيمالسإلاةهبجلاتاوقتحاتجا،2013لوألانوناك
تادادمإلاوةحلسألابةئلتممتناكيتلاهتاعدوتسموايلعلاةيركسعلا
ءاوللاايلعلاةيركسعلاةدايقلاسلجمدئاقنأريراقتلاتدافأو.ةيكيرمألا
دعبتيتلا-همطأيفهرقمنمبرهلاىلإًايصخشرطضاسيردإميلس
تادعملاتلمشو.اهسفنايكرتىلإ-ةيكرتلادودحلانملايمأةعضب
،ةيركسعةصحفلأنيسمخو،ةلفاحوةريغصةنحاشنيعبرأةبوهنملا
يفطباضربخأ.تابابدىتحو،ماحتقاقدانبو،بتاكمو،تالاصتاتادعمو
ةيمالسإلاةهبجلانأ"زمياتكرويوين"ةديرجايلعلاةيركسعلاةدايقلاسلجم
.]195["ةدايقلاتارقمنمءيشلكتبهن"

ءوسدرجمناكهتمربرمألانأسيردإءاوللامعز،قحالتقويف
ناكشعادميظنتنألةيمالسإلاةهبجلاةدعاسمبلطنموهف؛مهافت
.]196[تقولالاوطايكرتيفناكهنأمعزامك،ةدايقلاتارقمحاتجيس
شعادديدهتتحتتعقودقتاعدوتسملاتناكاذإامّطقنيبتيمل،نكل
عيمجب.ةيمالسإلاةهبجلانمةعدخدرجمناكهتمربرمألانأمألعفلاب
امم؛طقةقورسملاتادعملادُِعتملو،ينابملاةيمالسإلاةهبجلاتبهن،لاوحألا
.سيردإءاوللاراوثلانيباهفيلحلوةدحتملاتايالوللًاريبكًاجارحإببس

تادعاسملاقيلعتتنلعأنأةيكيرمألاةيجراخلاةرازولعفةدرتناكو
تادعاسملاكلتنكلو.ةيكرتلادودحلابرقنيلماعلاراوثللةكاتفلاريغ
نعنالعإيأكانهنكيملو،رهشأةعضبدعبقفدتلابرمتستلتداع
16يفو.ةيزكرملاتارابختسالاةلاكواهمدقتيتلاةكاتفلاتادعاسملافاقيإ
ًايرسًاعامتجاايلعلاةيركسعلاةدايقلاسلجمطابضدقع،2014طابش
،راذنإقباسنودنمسلجملاةدايقنعسيردإميلسءاوللاهيفاولزع
"ًالدتعم"ةدحتملاتايالولاهربتعتيذلاريشبلاهلإلادبعءاوللاهناكماونّيعو
دهجلاهسفنّفلكيملايلعلاةيركسعلاةدايقلاسلجمنإىتح.]197[
ءاوللاحّرصامك؛ثدحلاعوقودعبالإديدجلاهبصنمبريشبلاءاوللامالعإب
،يـبلصتيملًادحأنإهللابمسقأ":"زمياتكرويوين"ةديرجلهسفنريشبلا
.]198["عوضوملانعًائيشملعأنكأملو

دجوو،ةلشافةيسايسميمرتةلواحمىلإًاددجمامابوأةرادإتداع
يذلايركسعلافيلحلاةوقلالحمضامامأهجولًاهجوهسفنضيبألاتيبلا
ةرصنلاوشعادلثمةفرطتملاةيمالسإلاتاعامجلاةوقيمانتلباقم،هراتخا



ةهبجلامعدتنأامابوأةرادإتائفىدحإتدارأو.ةيمالسإلاةهبجلاو
تحتفف،"ةلدتعم"ىلإةطاسبباهتفصرييغتبكلذوةفرطتملاةيمالسإلا
مدعتدمعتو،ةيمالسإلاةهبجلاعمتاثداحمتاونقةدحتملاتايالولا
مغر؛لبقنمةرصنلاةهبجعمتلعفامكةيباهرإةمظنمكاهنعنالعإلا
مهنأبمهبطخنمتارشعلايفنيحضاواوناكةيمالسإلاةهبجلاييدايقنأ
ىلعموجهلاىلإاوعدامك،ةعيرشلااهمكحتةيمالسإةلودءاشنإىلإنوعسي
.)سماخلالصفلاىلإرظنا(نييولعلا

Foreign("يسيلوبنيروف"ةينورتكلإلاةلجمللنوسداهنوجبتك
Policyهذهبةدحتملاتايالولامامتهاسكعي":)ةيجراخلاةسايسلاوأ

ةدايقلاسلجماهيلإلصويتلاةثرلاةلاحلا]ةيمالسإلاةهبجلا[ةعومجملا
ىلعيركسعلاطغضلاءاقبإيفةدحتملاتايالولاةبغرو،ةيحاننمىلعألا
صلقت":سرغنوكلايفدعاسمينربخأو."ىرخأةيحاننمدسألاراشبسيئرلا
،ايروسنعةيفنمةعامجدرجمىلإلوحتيداكىتحايلعلاةدايقلاسلجم
.]199["]ةروثلايفةيركسعلادوهجلاىلع[نويداهجلاىلوتساامنيب

ًاتقؤمدسألاعمفلاحتلاوهو؛رخآرايخيفامابوأةرادإتركف
دقو.دعباميفماظنلاةبراحمىلإدوعتمث،نيفرطتملاراوثلاىلعءاضقلل
عمامابوأةرادإتقفتانيحًاينمضقيبطتلازّيحةسايسلاهذهتعضو
ةحلصمتراصف،يئايميكلاحالسلانمايروسةناسرتكيكفتىلعدسألاماظن
ةيلمعلاهذهيهتنتامثيرةطلسلايفدسألاءاقبإيضتقتةدحتملاتايالولا
يتلاةضراعملاتاعامجلاتعجارت،2014طابشةيادبيفو.لقألاىلع
لبقدسألاةلاقتساباهبلاطمنعءودهبفينجيفماظنلاعمضوافتت
.]200[نيفرطلالثمتةيلاقتناةموكحليكشت

اهمعدةفعاضموهو؛رابتعالانيعبرخآًارايخامابوأةموكحتذخأو
نيلاوملاراوثللناريطللةداضمةروطتمةحلسأريفوتو،ايلعلاةدايقلاسلجمل
تايالولاةقفاومنعريراقتةيمالعإلئاسوةدعتمدقو.ةدحتملاتايالولل
ةدايقلاسلجمدونجبتاورعفدلتارالودلانمنييالملاقافنإىلعةدحتملا
ىلإفتكلاىلعةلومحمخيراوصميدقتبنذإلاةيدوعسلاتحنمو،ايلعلا
.]201[برحلايفريبكديعصتىلإيدؤيدقامم؛راوثلا

تلمهأةدحتملاتايالولااهتكاحيتلااهلكهذهةيسايسلادئاكملانكل
نييداعلاسانلايأ؛يروسلابعشلايهوالأ؛ةيمهألاةياغيفةعومجم
تدجو،2013ماعرخآيفو.ةيناملعةيندمةموكحومالسلانوديرينيذلا
يتلا-"نيل"تناك.نيتنسبكلذلبقمهتيقتلانيذلانيطشانلاةاقالملةصرف



يضمتوقشمديفشيعتلازتال-سماخلاولوألانيلصفلايفاهتركذ
ماعانئاقلءانثأ."ةحيبشلا"وةيروسلاتارباخملابنجتيفاهتقونمريثكلا

ماظنقيقحتللضانتيندملاعمتجملايفةيدايقةطشاننيلتناك،2011
يفيرسلاانئاقلءانثأيهتلاقامكو،نآلانكلو.ايروسيفيناملعيناملرب
.ناكملكيفعمقكانهو،ةنيدملاةيركسعلازجاوحلامسقتنآلا":قشمد
.]202["انهدوجويأيندملاعمتجملاةكرحلدعيمل

دقف،2011ماعهتلباقرخآطشانوهو،سنودقبدمحأىلإةبسنلابو
يفماظنلامهرصاحنيذلانييندملاىلإءاودلاوءاذغلابيرهتيفدعاس
اذإهنأنيلتلمأو.يشحوبيذعتلضّرعتوهيلعضبقلاءاقلإمتف،صمح
.هحارسقالطإنيمأتليلودطغضىلإاذهيدؤيدقفًافورعمهمساحبصأ
امًامويناكيذلاوً،اضيأسماخلالصفلايفهتركذيذلا"دومحم"امأ
رحلايروسلاشيجلافوفصيفنآلابراحيوهفً،ايعيلطًايفحصوًايحرسم
.نيليلتلاق"انعيمجانريغتدقل"،ايروسبونج

رطيسييتلاقطانملاضعبيفلمعلايفيندملاعمتجملاوطشانرمتسي
ةيعامتجالاتامدخلاوءاودلاوءاذغلاريفوتيفنودعاسيف،راوثلااهيلع
ةيلودلاتاعومجملاعمةيسايسطباورىلعنوظفاحيامك،نييندملاناكسلل
طشانأدب،2013ةنسةياهنيفو.نيفرطتملاراوثلاالوماظنلادناستاليتلا
ماظنلااهضرفيتلاتاراصحلارسكلةلواحميفماعطلانعًابارضإعاجش
لوصوبحمسياليروسلاشيجلاف؛راوثلااهيلعرطيسييتلاقطانملاىلع
.راوثلاقطانمىلإةيرورضلاىرخألاداوملاوءاودلاوءاذغلا

نموهو،ةيمضعملايفيلحملايندملاسلجملايفيدايقايركزيصق
ينامثرمعلانمغلابلاينيطسلفلاباشلادلو.ماعطلانعبارضإلابأدب
ةيئايميكلاةحلسألاموجهنمنيجانلانمناكو،قشمديفةنسنيرشعو
يديلقتلافصقلاهبببستيذلاربكألارامدلاًاضيأدهشهنكلو،ةطوغلايف
هلمعايركزىهنأنيح.راصحلانعةجتانلاةعاجملاو،ةيعفدملانارينو
تايالولايفةزرابلاتايصخشلاضعبومالسلاوطشانهنعذخأ،يجاجتحالا
راصحلاعفرليعسيفماعطلانعبارضإلاطسوألاقرشلاوابوروأوةدحتملا
.نييندملانع

صلقتدقةيناملعوةيندمةيروسةموكحلجأنمعارصلانوكيدق
يندملاعمتجملاوطشاندجو،يلاتلالصفلايفىرنسامكو.قحسيملهنكلو
.دسألاسيئرللنيرصانملافصيفنيلمتحمءافلح



تاقلطزيزألظو،ناكملكيفرجفنتةيعفدملاتاوصأنأكوادب
يروسلاشيجلاناك.ليللانمةرخأتمتاعاسىتحددرتيةليقثلاتاشاشرلا
حبصأدقل!قشمديحاوضيفراوثلااهيلعرطيسييتلاتادلبلافصقي
نمنوعزفياوداعامناكسلانأةجردلً،اداتعمًارمأيعفدملافصقلا
لكبًاعزفتنكدقفانأامأ،ةنيدملاءاحنأعيمجيفتاراجفنالاتاوصأ
!ديكأت

ماعاهيلإاهبتمقةرايزرخآدعبًاريثكقشمدةنيدمتريغتدقل
ريثكللًازكرمقشمدتناك،تقولاكلذيف.لضفألاوحنسيلنكلو؛2011

دقف،2013ةنسرخآيفامأ.ةيرحلاببلاطتيتلاتاريسملاوتارهاظملانم
جعتناكتاقرطةيتنمسإزجاوحتقلغأ.برحةلاحشيعتةنيدمتناك
روتكدلالاق.ةنيدملالامجةيركسعلازجاوحلاتهَّوشامنيبً،اقباسةايحلاب
نأانملعتدقل":ةموكحلليلاوملايسايسلاراشتسملاوبيبطلا،تاكربماسب
يذلاجاعزإلايفعناميالهنأتاكربروتكدلافاضأو."برحلاتاوصألمهن
.]203[نمألاىلعظافحلايفدعاستاهنألةيركسعلازجاوحلاهببست

مهفيلاتلابو،يأرلايفتاكربروتكدلاعمنييروسلاضعبقفتيو
،ةيلهألابرحلانمتاونسثالثدعب.دسألاماظنةدناسميفنورمتسي
امفالخبمكاحلاماظنللةيلاومةيتارابختسالاةزهجألاوشيجلاتاوقتلظ
قرشلااياضقلةللحميهو،يناورننيمراشتلاقو.رصموسنوتيفلصح
يديؤمنمودروفسكاةعماجبينوتناتناسةيلكيفةزرابةليمزوطسوألا
يتلاتاعاطقلالمشتو.بعشلاةيبلاغدييأتدسألاىدلنإ،دسألاماظن
نييولعلالثمتايلقألاو،بلحوقشمدلثمةريبكلاندملايلاهأهديؤت
ةثالثىلإةفاضإلاب،لامعألالاجرةبخنكلذكو،ةعيشلاونييحيسملاوزوردلاو
يناورنتلاقو.ةنسلانيملسملانممهتيبلاغثعبلابزحىلإبستنمنييالم
مهتاوصأضرعتتنيذلانييروسلانمنييالملاونييالملادييأت"دسألاىدلنإ
.]204["لماكلالامهإلل

نمألارفوتةموكحلانأبدسألايديؤمنماهريغويناورنلداجتو
نمو،نانبلوقارعلايفةيفئاطلابرحلاجئاتننويروسلاىأردقف.رارقتسالاو
بعلدقو.بورحلانمعونلااذهنعةمجانلاىضوفلااوشخينأيعيبطلا



ةيبلاغلااهتمكحاذإيناعتساهنأًامعاز؛تايلقألافواخمىلعءاكذبدسألا
ناسيفيتينيرتةعماجيفطسوألاقرشلاتاساردذاتسأظحالو.ةينسلا
تاكسإلةدقعمبيلاسأتمدختسادسألاةلئاعنأشيلديفيدوينوطنأ
،دلبلالكيفشفتمسسجتماظنوهاركإلامِدُختسااذإ":نيضراعملا
قرف"تاكيتكتواشرلاىلإةفاضإلاب،ةيانعبةينبمةيرئاشعوةيلئاعتافلاحتو
نوكتنلبعشلايقابىلعتايلقألاهمكحتماظنةرطيسنإف"دست
.]205["جراخلانماهيلعودبتدقيتلاةبوعصلاب

ىلعدمتعيهنكلو،ديكأتلكبيـبعشلادييأتلاضعبدسألاىدل
.ةيئانثتساتاطلسهسفنشيجلاىطعأدقو،ةطلسلاىلعظافحللشيجلا
نمريثكلايفاهتزتجايتلاوتوريبوقشمدنيبةيلودلاقيرطلاًالثمذخ
تقرغتسااهنكلو،ةعاسلافصنونيتعاسةداعةلحرلاهذهقرغتست.تارملا
ىلعةددشملاتاءارجإلاةجيتن2013ماعرخآيفتقولاكلذفعضينم
ريسلاتاريخأتتدبدقو؛يلودلاقيرطلاىلععبسلاشيتفتلاطاقنودودحلا
.يهتنتالاهنأكو

يفيروسلايموقلانمألاىنبمراوثلارجفنيح2012ةنسنمًاءدب
تارايسلاىلإدونجلاريشيامًابلاغو.شيتفتلازجاوحبةنيدملاتألتماقشمد
اهدعاقمشيتفتلرخآىلإتقونمةرايسنوفقويمهنكلو،رمتنأب
نعةمجانلاريسلاةمزأنكل.ةبرهمةحلسأنعًاثحبقودنصلاوأةيفلخلا
دقو.فاعسإلاتارايسللكاشملانمريثكلابتببستزجاوحلاكلتدوجو
ريستىرخأتيأرو،ةرمفيصرلاىلعريستتارايسلاكلتىدحإتيأر
ريسللناطخدجوي.ةقناخلاةمزألازواجتتيكسيئرعراشيفريسلاسكعب
دونجلامدختسيو.يركسعطخويندمطخ:شيتفتلاطاقنمظعمىدل
يركسعلاطخلاةصاخفيرعتةقاطبهيدلصخشيأوتارباخملارصانعو
بلطتيف-ةرجألاتارايسلمشتيتلا-ةيندملاطوطخلاامأ،ةعرسبروبعلل
.ةرجألاتارايسيلثمنويفحصلالقتسي،ةداعو.لوطأًاتقواهربعرورملا

دقف،طقديجعضويفنكيمليذلايموقلاداصتقالاىلإةبسنلابو
نيتريطخنيتلكشمةلاطبلاومخضتلاحبصأذإ؛نآلاقرغلاةطقنىلإلصو
نيسمخيرتشيدحاولايكيرمألارالودلاناك2011ماعيفف.دلبلاامههجاوي
142يرتشيرالودلاراص2013ماعيأ،نيتنسدعبنكلو،ةيروسةريل
ةلحرميفةريللافرصراعسأتراهنانأدعبًاحضاوًانسحتاذهناكو،ةريل
ددعلالظو.اهتقوةريل330يرتشيرالودلاراصثيحةمزألانمةقباس
ىلعًاظفاحمةبعصلاةلمعلاىلإلوصولاىلعنيرداقلانييروسلانمليلقلا



بعاصملاتهجاوبعشلانمىمظعلاةيبلاغلانكلو،ديجةشيعمىوتسم
امك.علسلاصقنومخضتلاةجيتنمهلخدلةيئارشلاةردقلالكآتنعةمجانلا
ةرداقدعتملايروسنأتنعايروسىلعبرغلااهضرفيتلاتابوقعلانأ
ىنبلاوعناصملاامأ.ةبعصلاةلمعلليساسأردصموهو؛طفنلاديروتىلع
.لاتقلاةجيتنةيساقتابرضلتضرعتدقفةيتحتلا

تارايسلانمةليوطًافوفصينعينيزـنبلاحشحبصأ،2013ماعيفو
ةبوعصرثكأشيعلاةمقلليصحتلعجامم؛ةئبعتلاتاطحممامأةرظتنملا
ىلإًارظن؛ةرجألايقئاسلثمةفلتخمتاعاطقيفنيلماعلاىلإةبسنلاب
ىلإلوصولااهبلطتييتلاةينمزلاتارتفلالوطو،نيزـنبلاراعسأعافترا
طوطخوةقاطلاديلوتتاطحمراوثلارّجفدقو.ةنيدملانمةفلتخملاقطانملا
يلايلىدحإيفو.يئابرهكلارايتللةيرودتاعاطقنايفببستاّمم،ءابرهكلا
.ةليوطتاعاسلسمادمالظيفقشمدقطانمةيبلاغتلظ،كلتيترايز
داكتنآلااهنكلو،ةيليللاةايحلابجعتاهفرعأامكةنيدملاهذهتناكدقل
.مالظلالولحدعبلماكلابةقلغمنوكت

نودقتعيةطاسببومهنأل؟ةموكحلاديؤينمسانلانيبلظياذاملً،اذإ
ضعباهعفريتلاةددشتملاتاراعشلاةموكحلاتزربأدقف.أوسأراوثلانأ
نييولعلالتقبةفرطتملاتاعامجلاضعبتماقامك،نيفرطتملاراوثلا
نوفصقيةمصاعلايحاوضىلعنورطيسملاراوثلاناككلذكو،نييحيسملاو
لاقدقو.نواهلاعفادموخيراوصلابيرودلكشبقشمديفةيندملاءايحألا
تأدبنيح":نايدنبلانشامرأسكذوثرألانمرأللاهعباوتوقشمدنارطميل
:فاضأامكونكل،"ةيرحلابنوبلاطي]نورهاظتملا[اوناك2011ماعةمزألا
هذهاهمدقتيتلاةيامحلاديرأانأ.رارقتسالاةضراعملاورهاظتمبلجيمل"
.]206["ةموكحلا

ّنكلو،يمالسإلافرطتلاهجويفةيناملعلايمحيهنأدسألاماظنمعز
ةنسلانيملسملانيبنيفسإعرزةلواحموهةقيقحلايفماظنلاهلعفام
ةبيربةيركسعلازجاوحلاىلعدونجلالماعتيذإ.ايروسيفتايلقألايقابو
قلعتياميفقلقيأمهيلعودبيالنكلو،ةنسلانيملسملاعمةيئاقلت
ً.اضعباهضعببقثتايروسيفةفلتخملافئاوطلادعتمل.نييحيسملاونييولعلاب
نإ-قشمديفلمعيينويزفلتلسارموهو-ميهاربإءالعيللاقدقو
تايفلخلانولمهياوناكامًابلاغو،برحلالبقءاقدصأاوناكنييولعلاوةنسلا
:ينربخأامكنآلافلتخملاحلانكلو،مهنيباميفةنيابتملاةينيدلا
دوجوىشختفوسفءاشعلاىلإينسكاعداذإ،يولعيموكحفظومك"



.]207["سانلانيبةقثلاتراهنادقل.باهذلاضفرتفوسونيمك
ةيناملعلاةيروتاتكيدلااهتفصىلعةظفاحمةيروسلاةموكحلاتلظ

ءانثأةباجإلاتدجو؟ةعرسلاهذهبعمتجملاقزمتفيك،نكلو.ةليوطنينسل
دعبتالايروسبرغةيلحاسةنيدميهو،سوطرطىلإاهبتمقةرايز
.نييولعلانمريثكلااهنطقيو،نانبلنعًاريثك

بأولحارلاايروسسيئر-دسألاظفاحلريبكلاثمتمامأتفقو
ةعاسلولحعملاثمتلالوحتارايسلاتعرسأاميف-يلاحلاسيئرلا
تلصح،ةروثلاةيادبيف.مهلامعأنممهتويبىلإيلاهألاةدوعوبورغلا
دسألاراشبسيئرلارمأ2011راذآيفف،سوطرطيفانهةيئانثتساةثداح
اهنمقلطنترتوترؤبنوضراعملااهلعجيالئلدلبلانمهيبأليثامتةلازإب
ًاعرداولكشولب،لاثمتلاةلازإىلعاوضرتعاسوطرطيلاهأنكل،تارهاظتلا
نمنيعبرألاوةيناثلايفلامعألجربيدسارف.هتلازإعنملهمامأةيرشب
ةرهاظملايفكراشيلسوطرطىلإهتدلبنماهتقوهّجوتدقو،هرمع
يفليثامتلالكاوليزينأسانلانمسيئرلابلط":لاقامكو.ةيجاجتحالا
نكمتيملفلاثمتلاةلازإيفدحأبغريملسوطرطيفانهنكلو،ايروس
"ةعاسنيرشعوعبرأةدملاهتقونيجتحملاعمتيقبدقل.هتلازإنمدحأ
]208[.

دقف؛ةصاخلامهتقيرطبرومألابمايقلانمليوطخيراتنييولعلل
يفمهتيبلاغشاعو،يداليملانماثلانرقلايفةعيشلانيملسملانعاوقشنا
ةرتفلالخوً.ايلاحايروسونانبلوايكرتتحبصأيتلادالبلانمقطانم
اوعمقلباقملابو،يليضفتلكشبةيحيسملاةيلقألانويسنرفلالماع،رامعتسالا
ىلعمهوعجشمهنكلو،نيملسملافئاوطنممهريغعماولعفامكنييولعلا
،زييمتلانمريثكلانويولعلاهجاو،1970ماعلبقو.شيجلاىلإمامضنالا
يف12و10نيبامًايلاحنولكشيمهو.ةريقفةيفيرقطانميفاوشاعو
.ايروسناكسنمةئملا

ظفاحلوصوديَُعبيكيتاماردلكشبتريغتنييولعلاعاضوأنكلو
.1970ماع"ةيحيحصتلاةكرحلا"يّمُسيذلابالقنالادعب؛ةطلسلاىلإدسألا
نييولعلاهتفئاطيلاهأنيبهتطلسلةيبعشةدعاقدسألاظفاحعنصدقو
ديسلاناكنيح":بيدسارفلاق.شيجلايفنييثعبلاهيديؤمىلعزكترت
مل.مهنمءارقفلاةصاخو؛سانللريخلانمريثكلالعفًاسيئردسألاظفاح
ناكو،ايروسيفلكاشميألصحتملو،1973ةنسدعببرحيأضخن
يـبطلاميلعتلاةفلكزواجتتملذإ.نييناجمهبشةبابطوميلعتاماظنانيدل



اليكةيرقلكيفةيوناثةسردمىنبامك،دحىصقأىلعرالوديتئم
."ملعلاباستكالجأنمىرخأةيرقىلإباهذلليلاهألارطضي

ىلإلصأنألبقًارتموليكنيثالثىلاوحغلبتةفاسمةرايسلاتدق
عمتجملابطيحتتناكو.بيدسارفادلاواهنطقييتلاةريغصلاةدلبلا
بيددلاوناك.نيراسموذبخاصقيرطاهعطقيعرازمكانهيفيرلا
رمعلانمةغلابلاسارفمأتلاق.ةعضاوتمةايحةلئاعلاشيعتوً،ادعاقتم
،ةينيدلاتايرحلااومرتحيملنيقباسلاايروسماكحنإةنسنيعبسوًاسمخ
نيتيملاعلانيبرحلانيبامةرتفلايفدالبلامكحيذلايسنرفلارامعتسالاامأ
نوعسينييسنرفلانأيمأينتربخأ،ةلفطتنكنيح":نييحيسملالّضفدقف
نييحيسملااوطعأدقف.ةملسملاتالئاعللةصاخ؛ةبعصةايحلالعجىلإ
دعبو.ةبيرقلااتيفاصةدلبيفةصاخو؛مهعرازملجأنمةليمجةقطنم
ً.اضعباهضعبعمةينيدلافئاوطلاعيمجتشاع،اسنرفنعلالقتسالا
نيبلصحتملو،ةيحيسمةلئاعراوجبشيعتتناكًالثميجوزةلئاعف
ًاضعبمهضعبعمنويولعلاونويحيسملاشاعدقل.لكاشميأنيتلئاعلا
.]209["مالسب

نمريثكلاجوازت،دسألاةلئاعمكحلالخو1970ةنسنمًاءدب
مهضعبنمةفلتخمفئاوطوتانايدىلإنيمتنملانييروسلانمندملاناكس
عمستنأردانلانمناك،ايروسىلإةقباسلايتالحرعيمجلالخوً.اضعب
ةلئاعدقتعت.ةيداعلاتاثداحملاءانثأصاخشأللةينيدلاةيفلخلاىلإةراشإيأ
ربعًاددجمايروسمكحىلإلوصولالواحتةيبرغلاىوقلانأةوقببيد
ينسيمالسإماظنضرفدوتةضراعملانإتلاقامك.اهيلاهأنيبةقرفتلا
جوز،بيددومحملاق.ةينيدلاتايلقألايمحيدسألاسيئرلانإو،بصعتم
روتكدللءيشيألصحاذإ"ً:اماعنيعبسوةعسترمعلانمغلابلاةقيفش
تناكامىلإرومألادوعتسهماظنطقسأاذإف.براحيسانهلكلافراشب
.]210["مهنيباميفنولتاقتيسانلاعيمجناكنيحنييسنرفلامايأهيلع

نأتظحالو.سوطرطةنيدميفلوجتأتنك،يلايللاىدحإيف
عراوشلاتمحدزاو،يرحبلاقيرطلاوأ،شينروكلاحاتتفاتداعأةموكحلا
عمثيدحلافارطأنولدابتيمهو،يهاقملايفنيسلاجلانييروسلاب
،2011يناثلانيرشتيفسقطلاةلدتعموةئداهلاةليللاكلتتناك.مهئاقدصأ
ينتقفار.برحةلاحيفايروسنأبنظينأرظنملااذهىرينملناكامو
-جراخلايفتلمعوتسردةبيبطو،بيدةلئاعتانبىدحإيهو-ءافو
تايفلخلابقلعتملالدجلانإءافويلتلاق.ةنيدملاقرطىلعينلدتل



كانه،ةيناملعلاءافوىلإةبسنلابو.ايروسيفديدجرمأةيقرعلاوةينيدلا
نإ":ةلئاقتددشامك،"ةيروسلاةيطارقوميدلا"هتمسأاميفيساسألماع
يأنمةيطارقوميدرثكأيهو،ةيطارقوميدملاعلالودرثكأىدحإايروس
ينيدلامارتحالالمشتةيطارقوميدانيدلنحن.ديكأتلكبىرخأةيبرعةلود
.]211["ةيطارقوميدلايههذه،يلإةبسنلاب.كلذرييغتديرأالو

قارعلايتموكحتطقسأةدحتملاتايالولانأبءافوتلداج
نأدقتعأانأ":ايروسيفهتاذءيشلالعفىلإنآلاىعستو،ناتسناغفأو
انيدلسيل،هللدمحلا.دالبلانمريثكلالالتحاىلإىعستةدحتملاتايالولا
تلعفامكايروستلتحادقةدحتملاتايالولاتناكلالإوطفنلانمريثكلا
لوحتتنأديرأالانأو،ايروسدبعتستنأةدحتملاتايالولاديرت.قارعلايف
ديرألب،ةأرماكتيبلايفىقبأنأديرأال.ىرخأناتسناغفأىلإايروس
."لمعلانمنكمتأنأ

يفنيرخآلانييولعلاماظنلايديؤمنمريثكلالثمبيدءافوشيعت
ملو.مهيدلةدئاسلاتاداقتعالاضعبةموكحلااهيفتززعةيعامتجاةقنرش
ىظحيدسألاناكاذإ:طيسبلاؤسنعةباجإلانمنوديؤملاءالؤهنكمتي
ىوقللتاودأدرجمالإاوسيلراوثلاامنيبعساولايـبعشلامعدلااذهب
نمةريبكلاءازجألاهذهىلعةرطيسلاةموكحلاترسخاذاملًاذإ،ةيبنجألا
؟دالبلا

تنك،ةرايزلاكلتيفف.2011ماعيترايزذنمًاريثكسوطرطتريغت
نمةليلقتاعاسلالخسوطرطىلإقشمدنمةرايسلاةدايقىلعًارداق
.ةعرسباهنمروبعلانكميةليلقةيركسعزجاوحبالإمدطصأنأنود
ءانثأنكلو.ةموكحلاةرطيستحتوةئداهةرواجملاندملاعيمجتناكو
ةطساوبكانهىلإقشمدنمباهذلانمنكمتأمل،2013ةنسيترايز
ىلعناكو،ةيندملاتارايسلامامأةقلغمتناكاهلكتاقرطلانألةرايسلا
دتمتملامك.ةبيرقلاةيقذاللاةنيدمىلإقشمدنمةرئاطلالالقتسايلاهألا
طسولوحةعبرمتارتموليكةرشعنمرثكألسوطرطيفةنمآلاقطانملا
ً.ارطخطيحملااذهنمجورخلاحبصأ.]212[ةنيدملا

هنكلو،طقفنييولعلايركسعلاويسايسلارارقتسالامدعبرضيمل
ً.اضيألامعألالاجرةبخنبرض

نرقلانمتاينيتسلالوأوتاينيسمخلارخآنيبةدتمملاةرتفلايفف
ةموكحلاهيفرِّفوتيذلا"ةيبرعلاةيكارتشالا"ماظنايروستدمتعا،يضاملا
شيجلامّمأو.يناجمميلعتعمةيندتمةفلكبسانللةيبطلاةياعرلا



هترطيسبكلذوً،الثمتالاصتالاعاطقكايروسيفةماهلاةيداصتقالاتاعاطقلا
امك.ةريفولاحابرألاشيجلاطابضوةموكحلاولوؤسممساقتو،ةموكحلاىلع
تحبصأداصتقالاىلعمهتطلسنألامعلادجوو،ةلودلايفداسفلاىرشتسا
ًايكارتشامكحلاناك.اهماظنوةموكحلاىلعمهتطلسنمىتحريثكبلقأ
.عقاولايفًايسالتخاومسالاب

ظفليداكيًاداصتقاهجاو،2000ماعةطلسلادسألاراشبملتسانيحو
ايروستناك.قفألايفحولتةريطخةيعامتجاتابارطضاعم،ةريخألاهسافنأ
رثكألاديحولادلبلانميلاتناكثيح؛طسوألاقرشلايفنادلبلارقفأيناث
،دسألاراشبةدايقتحتو.]213[يدرفلالخدلالدعمثيحنمًايندت
نملكهيلإوعدييذلايداصتقالاجذومنلاةيروسلاةموكحلاتعبتا
ضعبةصخصخبةموكحلاتماقذإ.يلودلاكنبلاويلودلادقنلاقودنص
عئاضبلاىلعةيكرمجلاةفرعتلاتضّفخو،ةلودلااهكلمتيتلاتاعانصلا
دسألابراقأوثعبلابزحىلعنيبوسحملاضعبىرتشاو.ةدروتسملا
عيراشمبءدبللصيخارتىلعاولصحوأ،ةديهزراعسأبةصخصخملاتاعانصلا
ةبخنتدافتسادقو.ةيويلخلافتاوهلاتاكرشيفلاحلاناكامك؛ةديدج
،ةصاخفراصملةموكحلاتصخرذإ،تاءارجإلاهذهنملامعألالاجر
ًاومنةلودلاتاسايستّدلوو.ةصاخناريطةكرشلىتحو،نيمأتتاكرشو
يداصقالاريرحتلاةسايسنكلو،لامعألالاجررابكنيبًايوقءالووًايداصتقا
.يرشتسملاوجهنمملاداسفلاًاضيأتداز

فولخميمارب2011ماعترجيتلاىلوألاتارهاظملاتددندقو
لاقو.ايروسيفةيويلخلافتاوهلاتاكرشربكأكلامو،دسألاراشبلاخنبا
.ةيلئاعلاهطباورةجيتنتارالودلانمنييالملاونييالملاىنجهنإهودقتنم
ةلئاع300نأنامسلاليبنقشمديفقيثوتلاوثوحبلازكرمريدمردقو
ً:الئاقفاضأمث،يروسلاداصتقالاتاريخنمىمظعلاةيبلاغلاىلعرطيست
ىلعطقفسيلو؛سانلاءالؤهةياهنينعتيروسلاماظنلاةياهننإ"
لكىلعمتلصحنيأنم:نولءاستيسسانلانأل،ةيسايسلاةطلسلاىوتسم
رابكنمةدحاويهو،نابعشةنيثبيلتفرتعادقو.]214["؟لاملااذه
امك.ايروسيفةريبكةلكشملظيداسفلانأ،دسألاسيئرلايراشتسم
سيلفولخميمار":يروهمجلارصقلايفاهعماهتيرجأةلباقمءانثأينتربخأ
كانهف،ةيضاملاةرتفلالالخلاملانمريثكلاىنجيذلاديحولاصخشلا
ً،اذإ.]215["لاملانمريثكلااونجمهلكو،رابكنويلامسأر،نوريثكسانأ
.تايبوسحملاىلعةمئاقلاةيلامسأرلابةيبرعلاةيكارتشالاايروستلدبتسا



-نيديؤملانمنيقداصلاعم-نويلامسأرلابيساحملاءالؤهلظ
ريدملا-ةمعطليبنروتكدلايقبو.دسألاماظنلًايساسأًامعدنومدقي
هنألدسأللهدييأتيفًاتباث-ةمخضلاةيداصتقالاقرشلاةعومجمليذيفنتلا
نيذلامهيمالسإلامكحلاضرفنوديرينيذلانيفرطتملانأدقتعي
،نايدألاوعونتمايروسيفانهنحن":يللاقامكو،ةضراعملاىلعنورطيسي
تائفلاونيملسملاناوخإلانإًالئاقةمعطلداجو."تافاقثلاوعونتمو
يهنيساذهو"،دالبلاىلعةيمالسإةلوددوجوضرفتسىرخألاةيمالسإلا
نأعراشلاىلع...طسوألاقرشلاةقطنمرئاسوايروسيفيناملعلاهجوتلا
ً"ادبأذيفنتلاعضومتاحالصإلاعضوتنلفالإو،تاحالصإلاقيقحتلأدهي
يفلمعيناكيروسيداصتقاريبخوهو،ركسليبنروتكدلاامأ.]216[
رابكنأينربخأدقف،قشمديفةيداصتقاةكرشريدينألبقيلودلاكنبلا
هلاقامبسحبو.ماظنلامعديفةسيئرلاناكرألادحأنولظيلامعألالاجر
تابارطضالاأدهتنأنوعقوتيمهنإ":نويتامغاربلامعألالاجر،ركسروتكدلا
.]217[ً"اديجنصحمماظنلانأنودقتعيو،رمألاةياهنيف

نمةموكحللنيلاوملالامعألالاجرنمليلقددعدافتساامنيبو
نمتاسايسلاهذهتبّبستدقف،"ةيلاربيلوينلا"ةيداصتقالاةموكحلاتاسايس
هذهتدازذإ.اهحالصإرذعتيدقداصتقاللةغلابرارضأبىرخأةيحان
ةيبلاغةنسلالكشييتلاةيفيرلاقطانملايفرقفلايشفتنمتاسايسلا
دعتمل":تاكربماسبروتكدلاةموكحلليلاوملاللحملاينربخأامك،اهناكس
عئاضبللاوحمسامك،ةلودلانمةموعدمىرخألاعناصملاوجيسنلاعناصم
ررضلينطولاداصتقالاضرعتف؛بئارضنودنمدالبلالوخدبةيكرتلا
ردقيملو،عناصملاقالغإعمةلاطبلاتالدعمتدادزا.]218["لماش
دقل":تاكربلاقدقو،ةصيخرلاةدروتسملاعئاضبلاةسفانمىلعنوحالفلا
بابشلانملماكشيجانيدلحبصأدقلً،اريبكأطخيروسلاماظنلابكترا
."لمعلانعنيلطاعلا

2011و2006يماعنيبايروسهنمتناعيذلاداحلافافجلادازو
زواجتتملذإ؛ةيداصتقالاةموكحلاةسايساهتّفلخيتلاراثآلاءوسنم
اللدعموهو،ةنسلكيفتارتميتنسةينامثنمرثكأراطمألاتالدعم
ةجيتنتكلهيتلايشاوملاةبسنتغلبو.ةعارزلاىلعظافحلليفكي
قطانملاضعبيفليصاحملالشفتالدعمتغلبامك،ةئملايف85شطعلا

،ةريبكلاندملاىلإفيرلانمنيعرازملافالآتائمحزـنف؛ةئملايف75
ضعبتلّوحتً،اقحالو.]219[لمعىلعروثعلايفبعاصماوهجاوثيح



ةنخاسرؤبىلإةكسحلالثمتابرضلاهذهأوسألتضرعتيتلاقطانملا
.ةروثلل

تدأو،رثكأةيداصتقالاعاضوألايّدرتنمةيلهألابرحلاتمقاف
رامدلاعماهتارداصمظعماهتراسخوايروسىلعةضورفملاةيلودلاتابوقعلا
،2011ماعيفو.رايهنالاةطقنىلإداصتقالالوصوىلإبرحلانعمجانلا
اذهنكلوً،ايمويماخلاطفنلانمليمرب425,000جتنتايروستناك
دهشو.]220[طفنلالوقحىلعراوثلاةرطيسعمرفصلاىلإردحنالدعملا
ىواهتهنكلوةئملايف3.2ةبسنبيلامجإلايلحملاجتانلايفًاومن2010ماع
2013ماعةئملايف22.5-ةبسنبمث،2012ماعةئملايف21.8-ةبسنب
]221[.

مهنمنوريثكلاوً،اضيأةريغصلالامعألاباحصأةيداصتقالاةمزألاتبرض
يفةحجاننالعإوةياعدةسسؤمىسيعانركلتمت.دسألاماظنلنوديؤم
ىتحريثكلاةكرشلاىدلدعيملنكلو،ءانبلاعاطقىلعزكرتتناكقشمد
عمةحايسلابةطبترملالامعألاكلذكوءانبلالامعأتفقوتذإ؛هنعنلعت
يف25حيرستىلإانرترطضاف،ىرخألالامعألاتاعاطقنمريبكددع
لامعألالاجريشخ":قشمديفاهبتكميفينتربخأامكو.اهيفظومنمةئملا
رثأاذهلو،تاياعدلاءارشمهنمنوريثكلافقوأف،يداصتقادوكرلوصحنم
نلفتاياعدلاءارشنعلامعألالجرفقوتاذإف.مالعإلاتالاكوىلعئيس
هتمربرمألا.ءيشيأءارشنمنكمتننلاهنيحو،لاميأانيدلنوكي
.]222["ةلصتمةلسلسكلمعي

قثي":دسألانودناسيمومعلاىلعلامعألاباحصأنأانرتفاضأو
ىلعظافحلاّدوتفةفاكماجحألابلامعألاامأ،ةموكحلابلامعألالاجررابك
ةموكحسيلوراوثلاانرتمالو."داصتقالاىفاعتينأوههديرنام.اهدوجو
ام؟ةضراعملايفهنوديرييذلاام":ةيداصتقالاايروسلكاشمىلعدسألا
لوقتو،ةينيطسلفلوصأنمىسيعانرردحنت."؟مكحلانعمهراكفأيه
اممرثكأًاقوقحمهدالوأونيينيطسلفلانيئجاللتمدقةيروسلاةموكحلانإ
ال،ايروسيفشيعتةينيطسلفك":ةيبرعلالودلاىتحوليئارسإتلعف
انيلعدجوتال.ةضراعملاببسببهذيسسيئرلانأليختأنأيننكمي
بحأوايروسبحأانأ.نييروسلالثمشيعننحنف،دويقيأنيينيطسلفك
ققحورومألانمريثكلاباندعودقل.سيئرلاهلعفيءيشلكبحأوسيئرلا
ىلعلمعلليفاكلاتقولاهطعتملفةضراعملاامأ،فادهألانمريثكلا
."ديزملاقيقحت



تباجأمكحلاىلعةضراعملاترطيساذإهلعفتسامعاهتلأسنيحو
دسألاماظنطقسينأىلإىسيعانررظتنتمل."دلبلاكرتأس":مساحلكشب
ىلإتلقتنادقانرتناك،2013ماعرخآةيلاتلايترايزيفف،دلبلارداغتل
.اهتهجاويتلاةيداصتقالالكاشملاتديازتنأدعبقارعلاناتسدركيفليبرإ

ةديؤملاىسيعانرءارآعمةريغصلالامعألاباحصأعيمجقفتيمل
ةريثكتارمقشمدقاوسأترزدقتنك.مهفقاوماورّيغمهضعبف،دسألل
نئابزلافالآتارايزلاكلتلالختيأرو،2002ةنساهلىلوألايترايزذنم
حوارتتيتلاو،ةدوجوملاعلسلاعيمجراعسأىلعنيعئابلانومواسينيذلا
أطبأتحبصألامعألانكل.نمثلاةظهابتاداجسوةطيسبةيئاذغداومنيب
تلباقوةفوقسملاقوسلاهيفترزيذلامويلايفو.ةروثلاءدبدعبريثكب
.ىلعألايفةدوجوملاذفاونلانماهرمغيرونلاناك،رجاتملاباحصأ

قوسلانأهمساركذأالأينمبلطبايثرجتمبحاصينربخأ
ىلع،جيلخلانمبناجألاىلعانلامعألكدمتعتذإ.ةربقملالثمتراص"
ىكتشا.]223[ً"ايلكتشالتلب"،صلقتتملةحايسلانأفاضأو."حايسلا
نأهنكميالو،روهشذنميـبنجأنوبزيأَريملهنأنمرجتملابحاص
يفنوريثكنئابزهيدلناكثيحندرألاوأقارعلاىلإبايثلارِّدصي
ةلمعلاةميقطوبهببسبًاريثكبايثلاريدصتةفلكتدادزادقل.يضاملا
.ً"انمثصخرأمهدالبيفعئاضبلانإ،ةسفانملايناكمإبدعيمل":ةيروسلا

سيئرلامولينآلاهنكلو،ةليوطةرتفلدسألاديؤيلظهنإرجاتلالاق
يتلايهةطرشلانأدقتعيهنأامك،دلبلااهدهشييتلاتاليولاىلع
ةيداعملاتاراعشلامهتباتكللافطألالاقتعامتنيحةمزألاءدبيفتببست
مكاحتنأةموكحلاىلع":مهبرضواعرديفمهتسردمناردجىلعةموكحلل
لاجرنِجُسول.نيدسافلامكاحتنأو،لاعفألاهذهنعنيلوؤسملاسانلا
املك.تارهاظملافقوأدقرمألااذهناكللافطألااوبرضنيذلاةطرشلا
."مهقوقحلجأنمنولضانيبابشلانإ.داسفلاةياهنوههديرن

هنإًاعومسمنوكيداكلابتوصبيللاقمث،مامألاىلإرجاتلاىنحنا
بزحلاباهايإًاهبشم؛دلبلايفةعونمملانيملسملاناوخإلاةعامجديؤي
."داسفلاءاهنإنوملسملاناوخإلاديري":لاقامكايكرتيفمكاحلايمالسإلا

نايدألاوفئاوطلاوتاقبطلادودحيموكحلاداسفللهركلااذهعطقي
يفدسأللنوديؤملانويحيسملامهيفنمب،عيمجلاىلعرثؤيهنأل،ايروسيف
.مهتيبلاغ

نمنيرشعلاغلبييحيسميعماجبلاطضّرعت،2013ةنسرخآيف



ةملاكمهوبأىقلتو،قشمديفهتعماجمامأوراهنلاحضويففطخللهرمع
رالودلابعفدتنأبجيةريبكةيدفباهيفهوبلاطهيفطاخنمةيفتاه
نمو،ةعماجلايفذاتسأوبلاطلامعوهو؛بوكاهلاقامكيكيرمألا
نودقتعيمهنإ":لوألاهمساالإمدختسنالأانمبلطدقو،ماظنلايديؤم
فطخللنييحيسملانمتارشعلاضّرعت.]224["ءاينغأنييحيسملالكنأ
ذإ.نورخآنويحيسمنويدايقوبوكاههايإينربخأامبسحةيدفلباقم
دقو،ةينسلاةملسملاةيبلاغلانمًالاحلضفأمهنأبنييحيسملاىلإَرظُني
لمكأ.يناملعلاعباطلايذدسألاةلئاعمكحتحتيـبسننامأباورعش
ىلإلّصوتلانمتنكمتباشلابلاطلاةلئاعنأينربخأوةصقلابوكاه
طقةلئاعلافشتكتمل.اهدعبهحارسقالطإمتو،هيفطاخعمةيوست
نيداعمًاراوثاونوكينأنكمملانمهنإبوكاهلاقو،هيفطاخةيوه
،ناسنإلاقوقحبةينعملاتامظنملابسحبو.نييداعنيمرجموأةموكحلل
.]225[اهيلعنورطيسييتلاقطانملايفنينطاوملافطخبًاريثكراوثلاموقي

ناجللانأيفكشناننأوههاشخنامرثكأ"ً:الئاقبوكاهعبات
ناجللاكلتنإ،عقاولايف."فاطتخالاتايلمعبموقتيتلايهةيبعشلا
ةنسرخآيفةينطولاعافدلاتاوقيفاهجاردإّمتماظنللةيلاومايشيليم

نمًاحيلستوةيركسعةلذبوًاشاعمايشيليملاكلتءاضعأىقلتيو.2012
ىلإللستتنأراوثلانمةعومجملنكميفيك":بوكاهلءاست.ةموكحلا
نمًاصخشفطختوقشمديفاهيلعةرطيسلانمألامكحييتلاقطانملا
يهرطيستةقطنمىلإشيتفتلاطاقنربعهذخأتمثنمو،ةعماجلامامأ
نمقطانملالخادنمامدحأنوكينأدبال.ليحتسماذهنإ؟اهيلع
."ةيلمعلابماق

ةئملايف10نولكشينيذلاايروسييحيسمةايحىلعرطاخملاديازتت
نويحيسملاءالؤهيمتنيو.ةمسننويلم22.5غلابلادلبلاناكسدادعتنم
نانبلوايروسنويسنرفلالتحانيحو.ةيكيلوثاكلاوةيسكذوثرألانيتفئاطلاىلإ
ناكسنيبقيرفتلايفةلثمتملامهتطخاوعضووىلوألاةيملاعلابرحلادعب
ةيحيسملافئاوطلاضعباولماع،ذيفنتلاَزيحاهيلعةرطيسلاليهستلدالبلا
ةيميلعتتايوتسموىلعألخدبفئاوطلاهذهءانبأيظحف؛يليضفتلكشب
ةقرفتلاهذهراثآلازتالو.نوملسملااهبيظحيتلاكلتنملضفأ
نيذلانييحيسملانمةعومجمكانهلباقملايف،نكل.مويلاىتحةرهاظ
يفثعبلابزحءاشنإيفاومهاسو،رامعتسالادضلاضنلايفاوكراش
دسألاظفاحمكحتحتنييحيسملاضعبّىقرت.يضاملانرقلاتاينيعبرأ



.شيجلايفو،ةموكحلايفو،لامعألاملاعيفةذفنتمزكارمىلإاولصوىتح
ىلإاوبرهنمرألانويحيسملاف،ةصاخلااهتصقةيحيسمةفئاطلكل

ماعنيينامثعلاكارتألايديأىلعةيعامجلاةدابإلاىلإمهضرعتدعبايروس
،ةجودزمةاسأمةيلاحلاةيلهألابرحلا،ءالؤهىلإةبسنلابو.]226[1915

لبقةمسن120,000مهدادعتغلابلا-نمرألاثلثىلاوحرطضادقف
امبسح؛ىرخأدالبيفنيئجالاوحبصيلايروسنمبرهلاىلإ-برحلا
.]227[نايدنبلانشامرأسكذوثرألانمرأللاهعباوتوقشمدنارطميلهلاق

لاقامكةيسايسلامهفقاومةجيتنًاضيأموجهللنويحيسملاضّرعتو
ةيريخةسسؤميهو؛نانبلساتيراكةسسؤمسيئرلوضفنوميسبألا
نوفظومنانبليفنييروسلانيئجاللاضعبنألوضفبألاحضوأو.ةيحيسم
وأنييروسدونجىلإةبارقتالصبنوتميمهنمنيرخآنأو،ةلودلايف
ةديؤملامهئارآةجيتنداهطضالانوهجاويمهفكلذلوتارباخملايفرصانع
عفددقل.مئادفوخيفنوشيعيمهنإ":لوضفبألايللاقو.ماظنلل
.]228["مهئامدبعارصلااذهنمثنويحيسملا

تديأاهتيبلاغنكلو،ةفلتخملاةيحيسملاتاعمتجملانيبءارآلاتنيابت
نمأنمضيام":نايدنبلاننارطملاينربخأامكراوثلادضدسألاماظن
اذه.ةيوقةموكح،لمعلاىلعةرداقةموكحدوجووهمهتمالسوتايلقألا
.]229["دسألاراشبسيئرلامكحتحتهانيأروهانبّرجيذلانمألاوه

عمنييحيسملانمريثكلافطاعت،2011ماعةروثلاتأدبنيح
نيذلانييمالسإلانيفرطتملانمقلقلاباوسحأمهنكلو،ةيطارقوميدلابنيبلاطملا
نارطملالاقو.مهنيبنوشيعيرافكمهنأىلعالإنييحيسملاىلإنورظنيال
راوحربعةريبكتاحالصإةموكحلايرجتنأباولمأنييحيسملانإنايدنبلان
كلتةموكحلاترسخ،ظحلاءوسل"ً:الئاقَّنيبهنكلو،ةضراعملاعمداج
يف.ةصرفلالالغتسابمقتملوأ،ةصرفلالالغتسانمنكمتتملوأ،ةصرفلا
نكتملاهنكلو،روتسدلابسحبتاحالصإلاضعبةموكحلاترجأ،عقاولا
اهنكلوئراوطلاةلاحبلمعلاةموكحلاتعفر،لاثملاليبسىلعف."ةيفاك
نكلو2012ماعةيناملربتاباختناترجأامك،ةيعمقلااهتسايسيفترمتسا
.تايحالصلانمليلقلاالإبختنملامسجلاىدلنكيمل

نمنوفرطتملاراوثلانّكمت،ةريخألاةنسلالالخو،ءانثألاكلتيف
ةنيدمىلعشعادميظنترطيسنيحو.قطانملانمديزملاىلعءاليتسالا
مظعمربجأو،سئانكلاميظنتلارصانعقلغأ،ًالثم2014ماعةيلامشلاةقرلا
.)سداسلالصفلاىلإرظنا(حوزـنلاىلعنييحيسملا



يفىتحةنسلانيملسملاونييحيسملانيبتاقالعلاةيلهألابرحلاتقّزم
12نمرثكأبوكاهةدلبدعبتال.بوكاهاهنطقييتلاةريغصلاةدلبلا
ددعربعريسينأبوكاهىلعبجي،نكلو.قشمدةنيدمطسونمًاليم
قرغتستاليتلاةلحرلاتراصو،كانهلصينألبقشيتفتلازجاوحنم
الو،تاعاسثالثىلاوحقرغتستةرايسلاةطساوبةعاسفصنالإةداع
عفادمنارينبًانايحأقيرطلانوفصقيراوثلانأىلإًارظنً؛اليلدحأاهبموقي
.خيراوصلاونواهلا

لالخةليلقتارمالإةرايسلابقشمدىلإبهذأالانأ":بوكاهلاق
لب،شيتفتلاطاقنينجعزتال.يلزـنميفىقبأكلذنعادعو،عوبسألا
نييحيسملانمًاجيزمبوكاهةدلبّمضت."اننومحيمهنألدونجلاركشأ
نيبةبيطتاقالعكانهتناك،ةمزألاعالدنالبقو.زوردلاوةنسلانيملسملاو
.ةينيدلاتائفلاعيمجلمشتللمعلاوةقادصلاتاقالعتدتماو،عيمجلا

ةيناملعىلعظافحللبراحيهنأبدسألاماظنليمسرلافقوملاحرصي
نأو،ماظنلانوديؤيةنسلاةيبلاغنأةلودلاولوؤسممعزيو.ةموكحلا
همدختسييذلاتعنلاوهو؛"نييريفكتلا"وأنيفرطتملاالإبراحيالشيجلا
يفعضولاةقيقحنأبّرُقيبوكاهنكل.راوثلالكىلإةراشإلايفشيجلا
نمينسلامسقلاشيجلاقلغأ":لاقامكً،امامتةفلتخمتحبصأةنيدملا
،مهيفنوباترملكلا.ردناميفالإةنسلانمًايأىرندعنملو،ةدلبلا
ً:اضيأناريجلانيبةيدولارعاشملاتمطحتو."؟يـباهرإاذهله:نولءاستيو
الذإ؛ةلئاعكاننيباميفالإةسايسلايفاوملكتيالأيدالوأنمبلطأ"
ًاصاخءادعدونجلارهظي."نيفطاخلادحأنوكيدقنمملعتنأكنكمي
:بوكاهلاقامكراوثلانودناسيمهعيمجمهنأيفنوكشيمهنأل؛ةنسلل
نوثحبيمهنإ.شيتفتلازجاوحدنعتاقياضمللضرعتأالانأفينمرأيننأل"
يننألًايدركتنكاذإامعيدنجينلأس،تارملاىدحإيف.ةنسلانع
!ينمرأيحيسمانأ،ال:هلتلقف،داركألاقطانميفلامشلايفتدلو
.]230["انمدحاوتنأًاذإ،ديج:يللاقف

ّنإذإ؛دنكلوبقميحيسملانأينعتال"انمدحاو"ةرابعنكل
دالبيف"فويض"مهنأىلعنييحيسملاىلإنورظنيماظنللنيديؤملانيملسملا
خيشلالامشلاوراكعيفنيملسملاءاملعلاةودنقسنميللاقدقو.ةيمالسإ
نيملسمكانبجاواذهو،دوهيلاونييحيسملايمحننحن":شارحلامالسلادبع
نألبقةيحيسمتناكايروسنأىلإراشأبوكاهنكل.]231["نيمزتلم
قطانميفًاريثكلحتراسلوبسيدقلانأو،مالسإلاىلإاهناكسةيبلاغلوحتي



هذهيفرشتنايحيسملانيدلانأىلإو،ةثيدحلاايروسنمًاءزجتراص
هذهتناكدقل":لاقامك،ةينامورلاةيروطاربمإلاةرتفيفةعرسبدالبلا
نورظنينولازيالمهنكلو،اهيلإنوملسملايتأينألبقةيحيسمةقطنملا
انقوقحبعتمتلاىلإجاتحنلب،ةيامحىلإجاتحنال.فويضاننأىلعانيلإ
.]232["نينطاومكةلماك

صنيذإ؛دلبلايفىلعألابصنملاىلإاولصينأنويحيسملاعيطتسيال
يذلاروتسدلاظفاحدقوً،املسمنوكينأدبالسيئرلانأىلعروتسدلا
دوي.نأشلااذهيفاهسفندونبلاىلع2012ماعدسألاراشبهلدع
ةنايديأنمصخشيأنكمتيثيحروتسدلارييغتيرجينأنويحيسملا
اذهنإ":فاضأيذلانايدنبلاننارطملاهلاقامبسحبً؛اسيئرحبصينأ
ةمزألايفهرييغتبنيبلاطمانتاوصأعفرنملاننكلوً،ايطارقوميدسيلدنبلا
نييحيسملانيبتاقالعلاةشاشهةيضقلاهذهترهظأ.]233["ةيلاحلا
ييمالسإبصعتةجيتنعضولامقافتدقو.عمتجملايفةملسملاةيبلاغلاو
ميدقلاروتسدلارييغتدسألاظفاحلواحفيكبوكاهركذتيو.ةضراعملا
نكلو،نيديأنمنوكيدقسيئرلانأىلعصنييك1973ماع
ةيداعملاتارهاظملايفتارشعلالتقو،اهنيحاوجتحانيظفاحملانييمالسإلا
زهيوهوبوكاهلاق.ةلواحملاهذهةجيتنتعلدنايتلاثعبلابزحل
سيئرنأىلعصنييذلادنبلاناكنإًادكأتمتسلانأ،كلذلو":هيفتك
ذإ؛ةيبعشلاةدارإلاوأثعبلاةسايسسكعيًاملسمنوكينأبجيدلبلا
تارييغتلانإنايدنبلاننارطملالاقو.]234[ً"املسمًاسيئربعشلاديري
نماهيرتشتةعلسةيطارقوميدلاتسيل"ً:اتقوبلطتتايروسيفةيطارقوميدلا
.]235["ةلماكتمةيلمعاهنإلب،رجتملا

ججأتطسو،ةيطارقوميدلاقوقحلايأ،ىربكلانييحيسملاةيضقتشِّمُه
ةينمرألاتالئاعلاتعمتجا،2013ةنسمايأدحأيفو.ةيلهألابرحلا
اوقللافطأةعبرأةزانجلجأنمةميدقلاقشمدةنيدميفةيسكذوثرألا
فصقيذإ.مهتسردمىلعراوثلااهقلطأنواهةفيذقراجفناةجيتنمهفتح
مهفئاذقنيهّجوم،يرودلكشبةنيدملاقشمديحاوضيفنودجاوتملاراوثلا
ةيندملاءايحألايفطقاستتتناكنإو؛نايحألاضعبيفةيركسعفادهأىلإ
-اياحضلاىدحإةبيرقيهو-انحةريمأتكبدقو.ىرخأٍنايحأيف
اندجوف،لصحامىرنلةسردملاىلإانعره":راجفنالايلفصتيهو
نارطملادقتنا.]236["ضرألاىلعةرثانتمءامدلاو،لماكلابةرمدمتالفاحلا
نوفدهتسينيذلاَراوثلالافطألاكئلوأةزانجسادقسأرتيذلانايدنبلان



يأوأةيؤرلانمعونيأمهفيننكميال"ً:الئاقًادمعةيندملاقطانملا
المهنأنيقيلاملعملعأيننكل.سانلاكئلوأىدلةيجولويديألانمعون
يفنومرجممهنإلب،نولوقيامكةيطارقوميدلاوأةيرحلاىلإنوعسي
ةميرجلكشيزييمتنودنمنييندملافصقنأنارطملافاضأو."ةقيقحلا
فصتالو.ةيناسنإلادضلبةموكحلادضسيلهنولعفيام":برح
.]237["هبرعشأامتاملكلا

اهيلعرطيسييتلاةيندملاءايحألافصقبتماقًاضيأةموكحلانكلو
ريثكبرثكأاياحضلانمددعطوقسىلإفصقلااذهىدأو،زييمتالبراوثلا
تمهتا،2013ةنسرخآيف.مهلتقمبراوثلافصقببستنيذلاكئلوأنم
ماظنلاةدحتملاممأللهرودبعباتلاناسنإلاقوقحسلجملةعباتةنجل
ةنجللاهذهتلمشدقو.نييندملادضةيجهنمبرحمئارجباكترابيروسلا
ةداماومدختسادقراوثلانأًاقباستنلعأيتلا-يتنوبليدالراك
تلّمح،ىلوألاةرمللو-هلنيلاوملانييندملاوماظنلادونجبرضلنيراسلا
.مئارجلاكلتةيلوؤسمًايصخشَدسألاةدحتملاممأللةعباتةيقوقحةعومجم
رمتؤميفياليبيفانناسنإلاقوقحلةدحتملاممألاةضوفمتحرصامك
يفناسنإلاقوقحسلجملةعباتلاقيقحتلاةنجل"نأبفينجيفيفاحص
ةريطخمئارجىلع...ةلدألانمةلئاهتايمكتعمجدقايروسنأش
نأىلإريشتةلدألا"نأةحضوم."ةيناسنإلادضمئارجوبرحمئارج،ةياغلل
سيئركلذيفنمب؛ةيموكحلاتايوتسملاىلعأقتاعىلععقتةيلوؤسملا
.]238["ةلودلا

ضعبرداغف،ايروسيفيحيسملاعمتجملاىلعاهلالظببرحلاتقلأ
ىدحإيهاهيلفطواهجوزوميرمنمةفلؤملاةلئاعلاو.نانبلىلإنييحيسملا
نمرثكأبلجنمنكمتتنأنودنمنانبلىلإتحزـنيتلاتالئاعلا
اهتقزميتلاريصقلاةدلبنمةلئاعلاتبرهدقف.اهعمةدحاورفسةبيقح
يهو؛ميرمينتربخأو.ةموكحللةيلاوملاتاوقلااهديعتستنألبقبرحلا
ةريعألاتناك":لوألااهمساالإمدختسأالأينمتبلطةيكيلوثاكةيحيسم
نكمتيملً.اضيأخيراوصكانهتناكو،نكامألاعيمجيفرياطتتةيرانلا
.]239["ةسردملاىلإباهذلانميادلو

ترمتساريصقلايفةقاشبعاصمنمميرمةلئاعتناع،حوزـنلالبق
:تلاقامكنييحيسممهنوكىلإىلوألاةجردلابكلذببسعجريوً،اروهش
تفاخفنييحيسملالاجرلالكعمجنوديريمهنأدجاسملانماونلعأدقل"
نمءزجيفمهتقشنومثلملاجرلخد،يلايللاىدحإيفو."تالئاعلالك



.ىنبملايفنيدوجوملانييحيسملالاجرلالكعمجىلإفدهتتناكةمهادم
نماونوكيملامك،ةعمسلايئيسماظنلاةحيبشنومثلملاكئلوأنكيمل
ًاراوثنوناكلب،ايروسيفداهجلاةينبىرخأدالبنمنيتآلانيبراحملا
نيديؤملانييحيسملانمريصقلا"ريهطت"نوديريدسأللنيداعمنييلحم
دحلارودنيدلااهيفبعلةريبكةكرعمةحاسىلإةنيدملاتلوحتو.ماظنلل
.لاتقلافارطأنيبلصافلا

نكيمل":رمألارخآيفةرداغملاىلإترطضاةلئاعلانإميرمتلاق
تحزـن،اذل."رئادلالاتقلاىلإمامضنالاوأانتايحبةاجنلاالإرايخانمامأ
ميرمتسيل.ةيحيسمةيبلاغتاذةنيدميهونانبليفةلحزىلإةلئاعلا
ملنيذلاولاتقلانماوبرهنيذلانييروسلانييحيسملافالآنمةدحاوالإ
سيئرشيوردماصعنارطملالاقو.هابتنالانمريثكلايلودلاعمتجملامهرعي
اوشاعنييروسلانإكيلوثاكلانييكلملامورللعاقبلاوةلحزولزرفلاةفقاسأ
مولينأشيوردنارطملالّضفوً.الايجأترمتساةليوطةرتفلمالسب
فنعلاىلعنيرخآلانييداهجلاوةرصنلاةهبجلثمةفرطتملاتاعامجلا
بجيهنأو،يمالسإدلبايروسنأنودقتعيمهنإ":لاقونييحيسملليداعملا
"ةلكاشلاهذهىلعاوسيلنييروسلاةيبلاغنكلو،هترداغمنييحيسملاىلع
]240[.

رهشألايفو.لعفلابةلكاشلاهذهىلعنييمالسإلانيفرطتملاضعبنكل
يولعلا":لثمتاراعشديدرتبةنسلانييروسلاضعبأدب،ةروثلانمىلوألا
انعمسدقل":ميرمجوز،فيزوجلاق."توريبىلعيحيسملاو،توباتلاىلا
ىلإترظناذإكنكلو،كلذاولوقيملمهنأراوثلايعّدي.راعشلااذه
مهنإ؟نويروسلانويحيسملانيأف.حيحصراعشلانأدجتسفرمألاةقيقح
.]241["نانبليفانه

ممألاتايئاصحإبسحبف،عقاولايفًاقيقدنكيملفيزوجمالكنكل
نمريثكبلقأدادعأبنكلو،ايروسنمنييحيسملاضعبحزـن،ةدحتملا
فلأةئمعستنيبنم.هتاذءيشلالعفىلإاورطضانيذلاةنسلانيملسملا
امبسحبةئملايف1نييحيسملاةبسنزواجتتالنانبليفيروسئجال
نوؤشلةدحتملاممأللةيماسلاةيضوفملامسابةثدحتملا،ناميلسانادهتلاق
ددعغلب2014ماعةيادبلولحعم.]UNHCR(]242(نيئجاللا
.]243[ةمسننويلم2.5دلبلانماوبرهنيذلانييروسلا

رصتنينألمأىلعاهيفنونصحتيايروسييحيسمةيبلاغلازيال
يتنتستورببئانوهو-باشلامسابروتكدلالاق.ةمزألاةياهنيفدسألا



ببستةقطنملايفنييروتاتكيدلامعدنإ-لبقتسملارايتيفوضعو،ينانبل
دعسهسأريينانبليسايسبزحلبقتسملارايت.اهيفنييحيسمللةريبكلكاشمب
.هللابزحربكألاينانبللاهفيلحودسألاراشبةدشبضراعيوهو،يريرحلا
يفنيسحمادصعماوفطصاقارعلاييحيسمنأباشلاروتكدلاظحال
ديؤينيحاهسفنةطلغلانآلاايروسويحيسمرركيو":ينربخأامكو،مهتيبلاغ
.]244["ينلعلكشبماظنلابلحيفةنراوملاوكيلوثاكلا

ةعماجيفةيسايسلامولعلامسقسيئريدنهلايليإروتكدلارقأامك
نيحةمكحلااوبناجنييحيسملانأبتوريببرقةعقاولا"ةزيوللاةديس"
املكف":ةقطنملايفةملسملاةيبلاغلادضنييناملعنييروتاتكيدعماوفلاحت
تدادزافارطألادحأعماوفلاحتوأامفرطىلإنويحيسملالام
نأرخآلورصتنينأامفرطلدبالذإ.اهلنوضرعتييتلاتاديدهتلا
نويحيسملاهلضرعتييذلاموجهلانمىوكشلانمًالدبو.]245["مزهني
ىلإرظنلاىلعنييحيسملايدنهلاروتكدلاعجش،ةقطنملاءاحنأرئاسيف
نأانيلع":ةيمالسإلاتاموكحلاوبازحألادوعصبقلعتياميفعسوألاةروصلا
."ديعبلاىدملاىلععضولالدعتسناسنإلاقوقحوةيطارقوميدلانأنمؤن
يسرمدمحميمالسإلارصمسيئرنأبهتظحالميدنهلاروتكدلاىدبأامك
بجرايكرتسيئرمجاهتةيمالسإلاريغتاكرحلانأو،مكحلانعطقسأدق
نكلو،ةيادبلايفتاباختنالامهؤافلحونويحيسملارسخيدق.ناغودرأبيط
."ةمداقلاةرملايفزوفلاىلإىعسننأانيلع":لاقامك

حمسيسايروسيفرصتنملافرطلانأعبطلابضرتفياذهنكل
ةسسؤمسيئرلوضفنوميسبألالاقدقو.ةهيزـنوةرحتاباختناب
نيئجاللىقبينلف"ريثكبلوطأةرتفلترمتسااذإبرحلانإساتيراك
اوهجاونييحيسملانإلوضفبألالاقو."هيلإنودوعينطونييحيسملا
نانبليفةيلهألابرحلاكلذيفامب؛لبقنمةرمنمرثكأىربكتامزأ
ً:اريبكًايداصتقاوًايعامتجاوًايسايسًارودنوبعليمهنكلو،)1975-1990(
فراصملالثم؛ةايحلاتاعاطقنمريثكلاىلعًاديجنويحيسملاظفاحي"
دقعءاروئبتخنوةيوازيفانسفنأرصحننأانيلعبجيال.ةحايسلاو
،هذهرظنلاةهجوعميدنهلاروتكدلاقفتيو.]246["داهطضالاوصقنلا
ريونتلماعنويحيسملا":ةقطنملايفنييحيسملاماهسإرارمتسابهلؤافتًايدبم
.]247["فرطتلاةبراحملىلثملاةقيرطلايههذهو،ةقطنملايفلادتعاو

هتزهجأدييأتىلعدسألاَظفاح،2014ةنسفصتنملولحعم
،ماظنلاىلعظافحلايفًاماهًالماعتلكشيتلاةزهجألاكلت،هلةيعمقلا



دقو.تارباخملاوشيجلايفهلنييولعلاونييحيسملادييأتىلعدمتعاامك
يفرصنععماهتيرجأيتلاةلباقملاىلإسماخلالصفلايفًاقباستقرطت
ءاضعأدحأعمهجولًاهجوةلباقملاتلّكش،ةيركسعلاتارباخملاةبعش
نمتارباخملارصانعنمَرأملانأف،يلةمدصكاذيرسلانمألازاهج
،ةريبكةيسمشتاراظننيعضاولاو،ةيدلجفطاعمنيدترملاصاخشألاالإلبق
نوقياضينيذلاوأ،ةفيخمةقيرطبتاراطملايفمهلوحنورظنينيذلا
،ةيطمنةروصدرجمسيلوًايقيقحًاناسنإيمامأتيأراهنيحيننكلو.نييندملا
.لعفلابمامتهاللةريثمهرظنةهجوتناكو

ةصقاذومسجلابلصناكهنأالإًائلتمموًاريصقناكهنأمغرو
ًاصيمقوًايداعًالاطنبيدتريناكو.شيجلادارفأرعشتاصقهبشترعش
كلذيمتني.نمثلاةظهابريغوةيداعهترايستناكامك،قنعلاحوتفم
شيعيناك،2011ةنسيفو.ةيولعلاةفئاطلاىلإ-هتجوزووه-لجرلا
رصانعضعبناكاذإو.ةموكحلاهتنبلخدلايطسوتملينكسعمجميف
.مهنمنكيمللجرلاكلذف،داسفلاةجيتنلاملانمريثكلانونجيتارباخملا
بلاطممهيدلتناكامبرنيرهاظتملانأكاذتارباخملالجرينربخأدقو
تفطتخاامناعرسةيبنجأىوقوةيمارجإرصانعنكلو،ةيادبلايفةعورشم
عاونألكبرانلاقالطإلًايصخشضرعتهنأينربخأامك.ةيجاجتحالاةكرحلا
ال،عبطلابو.ديصلاقدانبىلإفوكنشالكلاتاشاشرنمةيرانلاةحلسألا
.ةلقتسمرداصمربعمعازملاهذهديكأتنكمي

تنكو،ءاطخأيأتبكترادقدسألاسيئرلاةموكحتناكاذإهتلأس
سانلادزتملاهدامتعامتيتلاةيساقلاتاءارجإلانأبّرقينأهنمعقوتأ
دقل،معن":ةماتةيدجبباجأهنكلو،ةموكحلاىلعةمقنوًابضغالإ
تارهاظتلاكلتعمقتنأةموكحلاىلعناكً.ادحاوأطخةموكحلاتبكترا
انتاسدسمنولوؤسملاذخأ،تارهاظتلاةيادبيفف.ةيادبلاذنمىوقألكشب
مايأذنمالإانيلإاهوديعيملو،نيرهاظتملاىلعرانلاقلطناليكانم
.]248["ةليلق

تارهاظتلاءانثأنييندملانمريبكلاددعلاكلذلتقببسنعهتلأسف
800لتقمنعةموكحلافقوملجرلارّركفً.احيحصهلوقيامناكنإ
ممألاتناكو.لباقملابنييندميألتقيملامنيب،نمألاىوقنمصخش
ىوقنكل،ليتقفالآةثالثبنييندملااياحضلاددعاهتقوتردقدقةدحتملا
تايالولانأتعّداو،ةيبنجألاىوقلادنعةقزترملةيحضاهسفنتأرنمألا
تعفدمث،دلبلالخادىلإحالسلاتبّرهدقةيدوعسلاوايناطيربوةدحتملا



نييروسلانييالمنأرابتعالانيعبانذخأاذإ،نكلو.اورهاظتييكسانلللاملا
!لعفلابةلئاهتناكةرماؤملاكلتنأدبالفتارهاظملايفاوكراشدق

فّرحتيتلاةقيرطلابتارباخملالجراهمدختسايتلاججحلاينتركذ
نحن:باهرإلاىلعاهبرحفصتنيحقئاقحلاةدحتملاتايالولاةموكحاهب
موقتيتلاتابرضلالتقتالو،وماناتناوغيفنيمرجملاأوسأالإنجسنال
ةلاكوىدلنوكتنيحو،نييندملاسيلورارشألاالإرايطالبتارئاطلااهب
يفينورتكلإديربوأةملاكميأىلإلوصولاىلعةردقلايموقلانمألا
قطنملااذهنإ.باهرإلانمانيمحتةقيقحلايفاهنإفةدحتملاتايالولا
امهتاذوهةليلوةليلفلأصصقيفالإدجاوتياليذلاسوكعملا
ىلإةلتقلاو،نيمرجمىلإاياحضلالوحتيثيح؛ةيروسلاةموكحلاهمدختست
.اياحض

مامأدشتحيًاروباطتيأر.هتنيدميفةلوجيفتارباخملالجرينذخأ
اذهناك.هنمثفصنبزبخلاةموكحلاوفظومهنميرتشييموكحزبخم
تجرخأنيحقلقلابرعشيأدبتارباخملالجرنكلوً،ايمويوًايداعًاثدح
نمألاىوقرثكأيفًاوضعناكهنأمغرو.روصلاطاقتلابتأدبويتريماك
،روصلاطاقتلالتجرخ!يعمدحأهارينأنميشخهنأالإبعرللةراثإ
نإذإ؛يكيرمأيننأدحأفشتكياليكملكتأالنأىلعصرحهنكلو
الإً؛ايروسينارينمينبسحيدقو،طسوألاقرشلانميننأبيحوييلكش
تارباخملايفلمعيهلًاقيدصانلباق،قيرطلايفو.ملكتأليمفتحتفاذإ
همايقلهنعهقيدصّغلبينأىشخيناكدقف،ّيلعهفّرعيملهنكلوً،اضيأ
ةريشأتلمحأانأوايروسىلإترفاسدقل،اوركذت.روظحملاطاشنلانمعونب
ناكولىتحهنأيلنّيبتنكلو،ةيرورضلاقئاثولاعيمجوةيفحصلوخد
.تارباخملايفرخآًاوضعىشخيوهفتارباخملايفًاوضعصخشلا

نكمتيمل،ةلودلانمفوخلاىلعمئاقاذهكماظندوجومغرو
،ةروثلانمًادجةركبمةلحرميفو.ةروثلاقحسنمنمألاىوقوشيجلا
"ةحيبشلا"مسابتفرعيتلايهو-ماظنلادناستةحلسمتاعومجمتماق
"ةحيبشلا"ناك،لصألايف.ةضراعملافيوختةلواحمو،نيرهاظتملاةمجاهمب-
.يضاملانرقلاتاينيعبسيفدلبلابرغةيقذاللاءانيميفنيبرهملئاوألا
ةيروسلاتاطلسلاعمةحيبشلافلاحت،ةينانبللاةيلهألابرحلالالخو
تأدبنيحو.]249[حالسلاىتحوتاردخملاوةيكالهتسالاعلسلابيرهتل
ىلعموجهلايفنمألاىوقىلإةحيبشلاتاباصعدارفأمضنا،ةروثلا
يفةهباشمةعومجميأىلإنوريشينورهاظتملاراصف،ةيملسلاتارهاظملا



هذهتعمجو.مهببقللااذهقصتلاوً،اضيأ"ةحيبشلاب"دلبلاءاجرأ
ةحيبشلانمدحاوربخأدقو.مارجإلاودسأللىمعألاءالولانيبتاباصعلا
هجاونانك،ةيادبلايف":"تسوبلابولغ"ةديرج"رفعجوبأ"هسفنيّمسيو
.مهارقيفمهيلعموجهلابانأدبنيحلسماوراصنيحْنكلو،نيرهاظتملا
هيلععقتاملكىلعوطسننحنف،اهذخأنيتلاروجألاىلإةفاضإلابو
"ةينورتكلإلاةزهجألاو،ويديفلاةزهجأو،نويزفلتلاةزهجأ:تامجهلاءانثأانيديأ
]250[.

عّمجتيفةقرفتملاتايشيليملاكلتماظنلاعمج،2012ماعةيادبيف
يفةيبعشلاناجللاتجِرُدأ،ةنسبكلذدعبو.ةيبعشلاناجللا:هامسيموق
عافدلاتاوقلبيردتلايناريإلايروثلاسرحلامّدقو.ينطولاعافدلاتاوق
نيحلسملا"نييجطلبلا"يأ؛جيسابللةهباشمةعومجماهنمًالعاجينطولا
ناريإيفةيبعشلاتارهاظملاىلعمهموجهةجيتنةئيسةعمساولاننيذلا
تغلبىتحينطولاعافدلاتاوقدادعأتمانتو.)نماثلالصفلاىلإرظنا(
.]251[2013ةنسةياهنعمصخشفلأةئموحن

معادلارودبعلتنأينطولاعافدلاتاوقنمةموكحلاتدارأدقو
هذهرودناك،ةيديلقتلانايصعلاةحفاكملئاسوعابتادعبف.شيجلليندملا
ينطولاعافدلاتاوقنكل.راوثلانمةررحملاقطانملابَكاسمإلاوهتاوقلا
ينربخأدقو.يركسعلاوينوناقلانييوتسملاىلعةيلوؤسميألمحتنكتمل
ينطولاعافدلاتاوقىدلدجوتال":ميهاربإءالعينويزفلتلالسارملا
مامأةلوؤسمريغاهنأامك،شيجلامكحتيتلاةيركسعلاتايقالخألا
.]252["نوناقلا

عئاظفأوسأضعبنعنيلوؤسمةحيبشلاناك،ةروثلاةيادبذنم
ىلعفينعفصقبيروسلاشيجلاأدبً،الثم2012رايأ25يفف.ماظنلا
دنعةحيبشلارظتنادقو.صمحجراخعقتةريغصةيرقيهو؛ةلوحلا
نيحو.برهلانولواحياوناكنيذلانييندملاىلعرانلااوقلطأو،ةنيدملالخادم
108اهتيحضعقوةرزجماوبكتراو،ةيرقلاةحيبشلالخد،فصقلافقوت
اياحضلانمنيريثكلايديأتناكوً؛الفط49وةأرما34مهنيبنم،ىلتق
تبحسو،ةلوحلاةرزجمملاعلالودتناد.]253[مهروهظءاروةطوبرم
نيذلامهبناجأنييباهرإنأماظنلاىعدااميف،اهيلعًاجاجتحااهءارفس
.اهباوماق

تايشيليمعميماظنلاشيجلانمدونجلخد،2013رايأ2يفو
قالطإلاوضّرعتو،سوطرطةظفاحميفاضيبلاَةدلبينطولاعافدلاتاوق



.دونجةرشعنمرثكألتقمىلإىدأامم؛نيحلسملاراوثلالَبِقنمرانلا
ىرقلليعفدمفصقبشيجلاتاوقتأدبو،معدلادونجلابلط،اهدنع
ةيموكحلاتاوقلاتلخد،قحالتقويفو.ساينابلوحواضيبلاةدلبلوح
مالفألاضعبترهظأدقو.اهرسأبتالئاعتَحبذوً؛اتيبًاتيباهتطّشمو،ةيرقلا
اياحضددعةدحتملاممأللريرقترّدق.]254[مهترسأىلعىلتقًالافطأ
ةيموكحلاتاوقلايديأىلعمهتيبلاغطقسً؛اليتق450-300نيبامبةرزجملا
نأبتدافأدقفيروسلانويزفلتلااهثبيتلاةيرابخإلاريراقتلاامأ.]255[
"نييباهرإلا"ريراقتلاكلتتمالو،"نييباهرإلا"نمةباصعمزهدقشيجلا
.ةدلبلايفتبكترايتلاعئاظفلاىلع

،ماظنلارزاجمنعاهتاياوريفغلابتةضراعملانأبماظنلاوّديؤملداجي
يتلاقطانملايفنوشيعينولازيالنيذلانييندملانإنورخآلوقيامنيب
ميهاربإءالعلاقو.راوثللنيديؤماونوكينأدبالاهيلعراوثلارطيسي
نإينطولاعافدلاتاوقتايشيليملاجرعمةيرودتالباقمىرجأيذلا
نورفوينييندملانإمهلوقبلتقلاتايلمعنورربيةموكحلايديؤمضعب
،هذهرظنلاةهجوعمةوقبميهاربإفلتخادقو.راوثلل"ةنضاحةئيب"
نويندملارداغيملاذإ"هنأبنوعنتقمةموكحلايديؤمضعبنإلاقهنكلو
.]256["راوثلانومعديمهنأينعياذهفراوثلااهيلعرطيسييتلاقطانملا

قلعتياميفمامتهاللةريثمرظنةهجونعميهاربإءالعيلفشكو
،قشمديفمايألادحأءاسميفًاعمةوهقلاانلوانتنيحف.ةيلهألابرحلاب
يفهئاقدصأوهتلئاعلةطقتلملاروصلاضعبينيريليويلخلاهفتاهجرخأ
يفف.طسوتملارحبلاىلعيروسلالحاسلابرقاهنمردحنييتلاةيرقلا
ءاقدصألاوبراقألاووهعتمتسا،ةمزألادادتشالبقةديعسلاتاقوألا
فصوامك،ةقطنملاكلتيفةذاخألارظانملاتاذلابجلاوةليمجلاتالالشلاب
يفةفلتخملاةينيدلافئاوطلانيبعمجتتناكيتلاةبيطلاةقالعلايل
كلتيفنييولعلاونييحيسملاوةنسلانيبلكاشمكانهنكتمل.ةيرقلا
.ينربخأامبسحايروسءاحنأرئاسيفيفئاطلارتوتلادايدزامغر؛ةيرقلا
نوفورعمهتيرقيفةنسلانأىلإعجريكلذببسنأفاضأهنكل
.ماظنلاكوكشةرئادتحتاوعقيملكلذلو،دسأللمهدييأتب

تناكامناعرسف،اهيلعةرطيسللراوثلابراحييتلاندملايفامأ
.ليللايفًاعونمماهلوخدحبصيو،ةيركسعلازجاوحلابقَّوُطتةينسلاءايحألا
يتلاو،راوثلااهيلعرطيسييتلاندملاىلعًاقناخًاراصحشيجلاضرفامك
لوخدعنميشيجلاناكثيح؛اهناكسنمةقحاسلاةيبلاغلاةنسلالكشي



عونبميهاربإءالعرعشً.ابلاغاهيلإىرخألاةيساسألاداوملاوءاودلاوماعطلا
-نكلو،ةروثلانمىلوألارهشألايفنييملسلانيرهاظتملاعمفطاعتلانم
اوكرتينأنودنمةروثلاىلعنوفرطتملانويمالسإلانميه-لاقامك
تقويفةيصخشةاسأمهجاوامك،ةيندملاةضراعمللةحاسملانمريثكلا
-يروسلاشيجلايفةطباضيهو-همأتضرعتدقف.ةنسلانمقباس
دعبىلعنمةدحاوةقلطباهباصأراوثلانمصانقديىلعلايتغالل

.لزـنملاىلإاهترايسدوقتتناكامنيبً)ارتم1190ىلاوح(ةدراي1,300
ةفاسملاكلتنمةكرحتمةرايسىلعصاصرلاةصانقلادحأقالطإنإ

يفدحأهدعاسيملاماهقيرطصانقلافرعفيكً،اذإ.داتعمريغرمأ
ىلعاولصحدقراوثلانأفاشتكاىلإشيجلاهبماققيقحتىدأ!؟شيجلا
نأىلإرخآًارشؤمميهاربإءالعمألايتغاناكو.لخادلانمةدعاسم
ىتحةيتارابختساتاناكمإاذوً،اينقتًانكمتمًاودعهجاوييروسلاشيجلا
.شيجلانمض

لامعأنمريثكلانعةلوؤسمةيجراخيدايأنإميهاربإءالعيللاق
الةيدوعسلاوةدحتملاتايالولانأاملاطعارصلارمتسينأعقوتو،فنعلا
،هتاذءيشلانولوقيراوثلاونييندملاماظنلايئوانمنكل.راوثلانالومتنالازت
اهاقلتييتلاتادعاسملاالول":نيلةطشانلايلتلاقدقف.سكعلابنكلو
.]257[ً"اعيرسطقسدقناكلهللابزحوناريإوايسورنمدسألا

بزحوناريإرود؛مداقلالصفلايفهنعملكتنسامطبضلابوهاذه
.ةيروسلاةيلهألابرحلايفهللا



سنرولناك.برعلاسنرولمسابفورعملاسنرولدراودإساموتلينولوكلا
ةيروطاربمإلاىلعةيبرعلاةروثلايفمهاسدقوً،ايناطيربطابتراطباض

برعلالالقتسابنيبلاطملانمناكامك،ىلوألاةيملاعلابرحلالالخةينامثعلا
1919ماعساموتليولةروصلاطقتلا.ةيناطيربلاةيرامعتسالاةرطيسلاتحت

.



-سكياسةدهاعمهتحرتقايذلاطسوألاقرشلاميسقتةطيرخلاهذهرهظت
Bةقطنملا(نييناطيربلاو)Aةقطنملا(نييسنرفلانيبقطانملامسقتذإ؛وكيب

مامتهايأنودنم1916ماعيرسلكشبةدهاعملاهذهتّعقو.)
.هالعأةطيرخلاىلعوكيبوسكياسنملكّعقودقو.ةقطنملابوعشب

.MPKI/426,1916ينطولافيشرألانمةطيرخلا



ةباينلابوكيبسكياسةدهاعموكيبجروجاوسنارفيسنرفلايسامولبدلاّعقو
.WikimediaCommons,1916نمةروصلا.1916ماعاسنرفنع



نعةباينلابضوافنمسكياسكرامريسلايناطيربلايسامولبدلاناك
نيبقطانملاةدهاعملاتمّسقدقو.وكيب-سكياسةدهاعميفايناطيرب
.طسوألاقرشلايفتابارطضالانمدوقعيفتببستو،ةيرامعتسالاىوقلا

.1918ماعيكسوشتيليبدلوبويلاهطقتلاةروص

نيبايروسليسنرفلالالتحالادضةيموقلاةروثلاشرطألااشابناطلسداق
ةيروسلاةمزألاراوثاهنممهلتسايتلاةروثلايهو،1927و1925يماع
ةيكيرمألاةرمعتسملانمةروصلا.دسألاسيئرلاماظنعممهلاتقيفةريخألا

تاعوبطملامسقسرجنوكلاةبتكمنم1926،روصلامسق،سدقلايف
.]LC-M32-3398-A]p&Pروصلاو



يديسهسأرطقسميفيزيزعوبلادمحمةروصرهظييروثلاقصلملااذه
.سنوت،ديزوب

،ةدشباهيلإجاتحتدالبلاتناكتاحالصإبهمكحدسألاراشبسيئرلاأدب
.ةدشوةوسقب2011ةروثعمقهنكلو



يسنوتلا،لوجتملاراضخلاعئاب؛يزيزعوبلادمحمىركذبصنلااذهييحي
.يبرعلاعيبرللىلوألاةرارشلاًالعشمهسفنقرحأيذلاباشلا

ريرحتلاناديمةرهاظم.كرابمينسحماظندضنييرصملافالآتائمرهاظت
.ةرهاقلايف

بابشلاحولي.قشمديفةيقرةديسلاماقميفنّولصيةعيشنوملسم



يفيروسلاماظنلاشيجوهللابزحلرصانعفقيامنيب،مالعألابةعيشلا
.ماقملاةيامحلجراخلا

ةعئاذلاراكفألالمحييذلاةموكحلليلاوملاشارحلامالسلادبعخيشلا
.فطعةرظناهنأنولوقينييحيسملاو.نييحيسمللنيملسملا"ةيامح"ةرورضب



يف.سوطرطيفدسألاظفاحللاثمتمامأفقتيهوبيدءافوةروتكدلا
ماظنللًادييأتسوطرطناكسنمةيولعلاةيبلاغلاترهاظت،ةروثلاةيادب

.دسألاظفاحلاثمتةلازإدضو

يروسلاماظنلاءاعدامغر.قشمديفيومألادجسملايفنولصينوملسم
يفكشيتلاةينسلاءايحألارصاحهنأالإةينيدلاةيرحلامعديهنأ

.راوثللاهتدناسم



تمدختساةيروسلاةموكحلانأدمحألامجنيروسلالدعلاريزوركنأ
.اهومدختسانيذلاطقفمهراوثلانإلاقو،ةيئايميكةحلسأ

لاجررابكنإلوقتو،قشمديفةماعلاتاقالعللةكرشىسيعانركلتمت
لامعألاعجشتتاسايسهدامتعاببسبةوقبدسألاماظناودناسلامعألا

.همكحةيادبذنم



نإلاقهنكل،ةفرخزملابلعلااذهرجتملابحاصعيبي،قشمدقوسيف
.ءيجملاىلعاوفقوتدقنيداتعملاهنئابز

اذهزبخلاروباطليريوصتسكعينأنمهتلباقيذلاتارباخملاوضعقلق
زبخلامدقتةيروسلاةموكحلانإ،عقاولايفو.ماظنلانعةيبلسةروص
ضعبيفةليوطريباوطيفسانلاداشتحايفببستياممةموعدمراعسأب

.نايحألا



.ةدمجتمهبشكانهلامعألانأدجألةريهشلاقشمدقوسترز2011ماع

نواهةفيذقمهتلتقنمرألافطأةزانجنورضحينويحيسمنيدلاجر
.قشمديفةيحيسمةسردمتبرض

راوثلانإنايدنبلانشامرأسكذوثرألانمرأللاهعباوتوقشمدنارطملوقي



نيفرطتملاراوثلانكلو،ةقحمةيطارقوميدبلاطممهيدلتناكةيادبلايف
.دسألاةموكحمعديوهوً.اقحالةروثلااوفطتخا

ةوقبدسألاناريإمعدت.نارهطيفةعمجلاةالصءادألاوعمجتنويناريإ
.ليئارسإوةدحتملاتايالوللهتضراعمببسب

ةلبقمميخميفولابنادوخرابةيدركلاةئجاللالباقيخيلرإسيرفلؤملا



داركأللربكأًاقوقحداركألامظعموولابديرت.قارعلالامشيفعقييذلا
.ةيروسلاةلودلانمض

دسألاعمق.قارعلالامشةعقاولاةلبقميفنيئجاللاميخميفةريغصةاتف
ً.اضيأةيمالسإلاةضراعملانوشخيمهنكل،ةليوطةرتفلداركألا

يليئارسإلايبوللانإيتوغربلاىفطصمينيطسلفلايسايسلايدايقلالوقي



نمنكمتيملثيح؛2013ماعةماهمئازهلضرعتةدحتملاتايالولايف
.ايروسفصقلسرغنوكلاىلعطغضلا

برعلانمةقحاسلاةيبلاغلاديرت.نالوجلاىلعلطيةبقارمجرب
يأتلعجةيروسلاةمزألانكلو،ايروسىلإةدوعلانالوجلايفنينطاقلا
.لانملاةبعصةيلبقتسمةيوست



،ةليللاكلتيفتمننيحو.2009ناريزح12موينارهطترز
يفتظقيتسايننكل،تمسحدقةيناريإلاةيسائرلاتاباختنالانأتعقوت
،ةيوفعتاريسموتارهاظتتقلطناذإ؛يلغيدلبلادجأليلاتلامويلاحابص
تلقثأيتلاةيصنلالئاسرلاربعقئاقحلاعمتطلتخاوتاعئاشلاترشتناو
نييالملاعّمجت،ةليلقمايألالخو.نايلغلاةلاحنمديزتلتالاصتالاطوطخ
ةيمالسإلاةروثلاذنمناريإيفةرهاظتربكأحبصأاميفيناريإلابعشلانم
اوجتنتساو."؟هبتبختنايذلايتوصنيأ":نويناريإلالءاست.1979ماع
.فييزتةيلمعةيحضتعقوتاباختنالانأًاعيرس

دعوةيباختناةلمحداقدقيوسومنيسحريميحالصإلاحشرملاناكو
ةلمحلاهذهتكرحو،داصتقالاةلاحنيسحتبو،ربكأةيندمتايرحباهيف
همكحدوقعربعماظنلادضتمانتيتلاو،حالصإلاىلإةحماطلارعاشملا
ءاحنأعيمجيفونارهطيفةمخضتاعمجتيوسوموديؤمدقعف،ةثالثلا
نألقألاىلعوأ،تاباختنالابيوسومزوفينأنويناريإلاعقوت.دالبلا
جئاتنلاترهظأكلذنمًالدبنكلو؛تاباختنالانمةيناثلاةرودلللهأتي
ةبسنبزافدقداجنيدمحأدومحمةقباسلاةرتفللناريإسيئرنأةيمسرلا
.تاوصألانمةئملاب62تغلبةريبك

ةقبطلانمءاسنلاونيدلالاجرىلإءايرثألالامعألالاجرمضنا
ماظنيدحتلنكلو،تاباختنالافييزتىلعجاجتحاللطقفسيل؛ةلماعلا
ةكرحلا"ترشتناو.هساسأنمهيقفلاةيالوىلعمئاقلانيدلالاجرمكح
دارأ.]258[دالبلاءاحنأرئاسيفتاجاجتحالاهذهتيمسامك؛"ءارضخلا
لاجريديأبايلعلاةطلسلاعضييذلايناريإلاروتسدلارييغتنيجتحملاضعب
ىلإةدوعلاوً،ايلكروتسدلااذهطاقسإنورخآدارأو،ةعيشلانيملسملانيدلا
ريدجلانمو.1953ةنسلبقناريإيفهبًالومعمناكيذلايناملربلاماظنلا
تارابختسالاةلاكونأوهروتسدلاكلذبلمعلافقوأامنأركذلاب
ةموكحىلعًايركسعًابالقنا1953ةنستربد)CIA(ةيكيرمألاةيزكرملا
ةقلطملاةطلسلاتعضوو،قدصمدمحمًايطارقوميدبختنملاءارزولاسيئر
ترمتسا.يولهباضردمحمةدحتملاتايالوللديؤملايروتاتكيدلاهاشلاديب
رخآيفاهتقحسةموكحلانكلو،ةنسلافصنوةنسلاىلاوحءارضخلاةكرحلا



.رمألا
ناريإيفةلئاهلاتابارطضالاعماهبلماعتلامتيتلاةقيرطلاتناك

ذإ؛2011ماعيـبرعلاعيبرلاىلعدسألاراشبلعفةدربرذنت2009ماع
ةيشحوتامجهلةيملستارهاظميفاودشتحانيذلانييناريإلانييالمضّرعت
ةيبرغلاىوقللتاودأمهنأبنيجتحملادالبلاةداقمهتاو،تاطلسلانم
،2011ماعيفو.ةضراعملاعاونألكقحسماظنلالواحمثنمو،ليئارسإو
،ةيروسلاتاطلسلاىلإبغشلاةحفاكملتادعمةيناريإلاةموكحلاتلسرأ
ةيلحمتايشيليمءاشنإيفتمهاسو،اهيفةطرشلاىوقبيردتبتماقامك
يدسجلاىذألاقاحلإىلإتأجليتلاةيناريإلاجيسابلاتاباصعطمنتعبتا
نمًاديجاهسوردةيناريإلاتاطلسلاتملعتدقل.مهلتقوماظنلايضراعمب
مكيلع:ايروسيفةمكاحلاةبخنلاىلإسوردلاكلتتررمو،2009ةبرجت
.ةوسقوةوقباهبرضبكلذو،اهدهميفةضراعملاةكرحقحسةلواحم

نادلبلاىنبدقفً،اديدجًارمأةيروسلاةيروتاتكيدللناريإمعدنكيمل
دق.1979ماعناريإيفةيمالسإلاةروثلاةيادبىلإدوعيًايسايسويجًافلاحت
هيقفلاةيالوىلعموقيينيدماظنعمةيناملعةيروتاتكيدفلاحتودبي
يَماظننيبةيجولويديألاتافالخلامغرنكلو،بيرغزارطنمةكارشهنأكو
.برعلااهئافلحوةدحتملاتايالولاوليئارسإةضراعمامهتدّحودقف،مكحلا
يف،يـبرعلاملاعلايفيدايقرودبعلىلإىعسيدسألاظفاحناكدقو
؛لككيمالسإلاملاعلاةدايقىلعذوحتستنأديرتتناكناريإنأنيح
.رشابملكشبنيضراعتماسيلامهنأالإنالخادتمنيفدهلانيذهنأمغرو

دعاسدقف،نينسلاربعايروسيفةيجيتارتسالاناريإحلاصمتروطت
مسااهسفنىلعتقلطأةيعيشةينانبلةعومجمءاشنإيفيروثلاسرحلا
ةيداصتقالاوةيركسعلاتادعاسملليساسألاردصملاناريإتلظو،"هللابزح"
ىلإرميتادعاسملاكلتنمريثكلالظامك،بزحلااهيلعدمتعييتلا
ديحولايـبرعلافيلحلاًاضيأدسألالظو.ايروسربعنانبليفبزحلا
دتمتيتلايناريإلاذوفنلاةقطنمنمةيساسأةقلحايروستلكشو،ناريإل
برغىلإمثنمو،ناريإوقارعلاىلإايروسربعونانبلقرشنم
.ناتسناغفأ

عمفلاحتملاينسلاروحملانمةددهماهنأبناريإترعشامك
ةيبرعلاتارامإلاوةيدوعسلافندرألاىلإايكرتنمدتمملاو،ةدحتملاتايالولا
ريغيساذهنإفايروسيفمكحلاناريإلٍداعمماظنّىلوتاذإو.ةدحتملا
يفدعاسملاذاتسألابتكامك؛ريبكلكشبةقطنملايفةيسايسويجلاةطيرخلا



نمايروسنكمتتملاذإ":يزرادوغنيبوجسيولناسيفرتسبوةعماج
لوحتتنأبنارهطاهلحمستنلف،ناريإلةقلطمةفيلحاهنوكيفرارمتسالا
ىدملاىلعيـبيرخترودبعلىلعةردقلاناريإىدلكلذلو؛ودعىلإ
.]259["رمألاةياهنيفدسألاطقساذإ]ايروسيف[ديعب

يفاهلخدتىدأدقف؛ريبكعجارتنمةقطنملايفناريإةعمستناع
2006ةنسناريإتناكدقو.برعلاىدلريبكءايتساىلإيروسلانأشلا
هبرحيفهللابزحلاهمعدةجيتنطسوألاقرشلايفلئاهمعدبىظحت
،2013ةنسلولحعمنكلو.ماعلاكلذفيصيفليئارسإعمةريصقلا
ةيكيرمأةكرشيهو-يـبغزةكرشاهبتماقيأرللتاعالطتساترهظأ
قرشلاوةدحتملاتايالولايفماعلايأرلاعالطتساتامدخمدقتىربك
يتلادالبلاعيمجيفًابيرقتو،نيكرتشملانمىمظعلاةيبلاغلانأ-طسوألا
.ةقطنملايفًايبلسًارودبعلتناريإنأنودقتعييأرلاتاعالطتسااهتطغ
.]260[ناريإيفًايبلسًايأراودبأنيينيطسلفلانمةئملايف70نإىتح
يحاونضعبفاشكتساىلإماعلايأرلايفريبكلابالقنالااذهمهفجاتحيو
.ثيدحلاخيراتلايفةيروسلا-ةيناريإلاةقالعلا

ءادوسلاهتمامعوةيدامرلاةريبكلاهتيحلبينيمخلاهللاةيآهجوكرت
نورظنياوراصثيح،نييكيرمألاتايسفنيفًاقيمعًارثأةمراصلاهحمالمو
ىلعنيدلالاجرنمهئافلحعمينيمخلاىلوتسادقف.رشللديسجتكهيلإ
محتقادقو.1979ةنسهاشلاتطقسأةيبعشةروثدعبناريإيفةطلسلا
اهيفًافظوم55اوزجتحامث،ةيكيرمألاَةرافسلابالطلانمنورهاظتم
ةدحتملاتايالولاكلفنعديدجلاماظنلالصفناً.اموي444ةدملنئاهرك
ةيموقلاتاكرحلاعمتافلاحتأشنأو،طفنللهتاعيبمعَّونو،يداصتقالا
ةيمالسإلاةضراعمللزمرىلإينيمخلالّوحتو؛يمالسإلاملاعلايفةينيدلاو
.ةدحتملاتايالولل

ةداقلاوينيمخلانيبةكرتشملاتايجولويديألانمريثكلاكانهنكيمل
ةيحاننمايروسيفدسألاظفاحماظننيبوهنيبو،ةيحاننمنييناريإلا
هرسأبيمالسإلاملاعلاولب،ناريإنأةوقبدقتعيينيمخلاناكدقف.ىرخأ
ًالجرناكدقفدسألاامأ."لداعلاهيقفلايلولا"لبقنممَكُحينأبجي
ملاعلاديحوتديريناكلب،ينيدلامكحللهدنعناكمالً،افيصحًايركسع
لصفلاىلإرظنا(ةيبرعلاةيموقللةيناملعلاميقلاةلظمتحتيـبرعلا
تايالولاتاسايساضراعامهالكف؛نوكرتشمءادعأنيلجرللناك،نكل.)عبارلا
يقارعلاثعبلاماظنناهركياناكامهيلكنأامك،ليئارسإدوجووةدحتملا



ًاودعدسألاهدوقييذلاثعبلابزحعرفحبصأو.نيسحمادصهسئريذلا
ثعبلابزحقشناثيح،1966ةنسنمًاءدبيقارعلاثعبلابزحلًادودل
ةيمالسإلاةروثلايفدسألاىأرو،نيعرفىلإ-كلذلبقًادحومناكيذلا-
ىلإعراسف،ةقطنملايفديدجفلاحتءاشنإلةصرف1979ةنسناريإيف
ةتفليف-بهذلابىشومفحصميهو-ينيمخلامامإلاىلإةيدهلاسرإ
.ناريإيفمكحلااهيلوتبةيمالسإلاةروثلاهتققحيذلارصنلابديشت

لّوحتناريإىلعًائجافمًاموجهنيسحمادصنش،1980لوليأيفو
ملاعلافطصا،نيحلاكلذيف.تاونسينامثترمتساةليوطبرحىلإ
تقلغأف،ناريإتمعديتلاايروسءانثتساب؛قارعلابناجىلإهرسأبيـبرعلا
دّبكامم،اهيضارأيفرميناكيقارعلاطفنلابيبانألًاطخ-ايروس-
نويلمًايونستلسرأدقف،ناريإىلإةبسنلابامأ.ةريبكةيلامرئاسخقارعلا
رعسبليمربنييالمةينامثاهعيبىلإةفاضإلابً،اناجمايروسىلإطفنليمرب
.]261[تقولاكلذيفيروسلاداصتقاللةريبكةعفدىطعأامم؛يليضفت

عميضاملانرقلاتاينينامثلئاوأيفيروسلا-يناريإلافلاحتلاززعتو
نوديؤينانبليفةعيشلانوملسملاناك،كلذلبقو.هللابزحليكشت
يلولا"ةيرظنعماوقفتيملةكرحللنييحورلاةداقلانكلو،لمأةكرح
حامسلايلاتلاباوضفرو،همكحماظنينيمخلااهيلعىنبيتلا"هيقفلا
ضيوقتبنويناريإلاةداقلاأدب.ينيمخلاةطلستحتنانبلةعيشجاردناب
مهدوجوديدمتىلإاوعسكلذكو،ديدجلابزحلاءانبولمأةكرحةطلس
نيبةعيشلانمةريبكةبسنىلعيوتحتيتلادالبلالكيفيروثلا
زواجتيمليذلاهللارصننسحديسلاراز،1981ماعيفف.اهينطاوم
.نانبلةعيشنمةعومجمعمناريإاهتقوهرمعنمنيرشعلاوةيداحلا
يفةدعاسمللعاقبلايداوىلإيروثلاسرحلانمًاطابضناريإتلسرأو
ءاشنإىلعفارشإلليئنماخيلعديسلاينيمخلاَّنيعو،هللابزحءاشنإ
يئنماخحبصأذإً؛ايريصمرارقلااذهناك.اهريوطتوةديدجلاةعومجملا
ًاقحالهللارصننسحلاقدقو،ينيمخلاةافودعبناريإلىلعألادشرملا
"ةروشملاوبيردتلاوليومتلا:هيلعردقتاملكنانبلىلإتمدق"ناريإنإ
]262[.

ريرحتلاةمظنمريمدتفدهبنانبلليئارسإتزغ،1982ةنسيفو
ةمظنمنمًّالكتمزهامناعرسو،)عبارلالصفلاىلإرظنا(ةينيطسلفلا
بازحألامادختساىلإكلذدعبتعسو،دلبلايفةيروسلاتاوقلاوريرحتلا
.مهتطلسخيسرتيفاولشفمهنكلو؛اهنعةلاكولابةداقكةينيميلاةيحيسملا



)زـنيراملا(ةيكيرمألاةيرحبلاتاوقلاتانكثريجفتبهللابزحنطنشاومهتتو
بزحامأ.نانبلنمةيبرغلاتاوقلاباحسناىلإىدأيذلاو،1983ماع
.ماهتالااذهركنيلظف-1985ماعىتحًايمسرلكشتيمليذلا-هللا
ةمظنمكلمأةكرحلحمهللابزحلح،ةيلاتلاةليلقلانينسلاربعو
.نآلاىتحكلذكلاحلالازيالو،نانبليفةيعيشلاةفئاطلاىلعةنميهم
ًافلاحتنافرطلالكشو،رمألاةياهنيفلمأةكرحعمهللابزححلاصتدقو
ً.ايباختناوًايسايس

ناريإنأشوبويلبدجروجيكيرمألاسيئرلانلعأ،2002ماعيفو
معزيتلالودلاّمضييذلاروحملاوهو؛"رشلاروحم"هامسأاممءزج
ايروكيهو،ةيويحلاةدحتملاتايالولاحلاصملًاديدهتلكشتاهنأشوب
تلتحا.ناريإىلإةفاضإلاب،نيسحمادصةدايقتحتقارعلاو،ةيلامشلا
؛2003ماعقارعلاكلذدعبو،2001ماعناتسناغفأةدحتملاتايالولا
نمنكيمل.ناريإلنييداعمنيماظننمةفدصلاقيرطنعتصلختف
يفةدحتملاتايالوللٍلاتتملخدتلكعمايروسوناريإبراقتتنأئجافملا
تاونسلالالخايروسوناريإنيبةيداصتقالاطباورلاتخسرتدقو.ةقطنملا
،تارايسلاعيمجتلًاعنصمايروسيفناريإتحتتفاف،ةريخألانيثالثلاوسمخلا
نمديدعلايفترمثتساو،ءابرهكلاديلوتلةطحمو،تنمسإللًاعنصمو
نويلم35.7نمايروسىلإناريإتارداصتديازتو.اهيفىرخألاعيراشملا
ةيروسلاتارداصلاامأ.2010ماعرالودنويلم387.4ىلإ2000ماعرالود
يف،نكلو.]263[اهسفنةرتفلالالخةرمنيرشعتفعاضتدقفناريإىلإ
رهوجنكتمليهفنيفرطللةحبرمتناكةيداصتقالاطباورلاهذهنأنيح
.فلاحتلا

تانحاشملا"نمناريإوايروسنيباذه"ةحلصملاجاوز"ُلخيمل،نكل
يفلمأةكرحايروستدناس،يضاملانرقلاتاينينامثطسويفف."ةيجوزلا
ةيركسعتاوقايروستلسرأامك.هللابزحتلضفدقفناريإامأ،نانبل
ماعجيلخلابرحيفةدحتملاتايالولاهتداقيذلايلودلافلاحتلامعدل

نيدلبلايَدئاقنيبًاريبكنيابتلالظو.دايحلاىلعناريإتلظامنيب،1991
دسألاظفاحةوعدبينيمخلاهللاةيآمقيملف؛يجولويديألاىوتسملاىلع
ملهنأالإيناملعلاسيئرلانيبوهنيبفلاحتلامغروهنأل؛طقنارهطىلإ
نينسرورمدعبيأ،2008ماعالإنارهطدسألاراشبرزيملو.هبقثي
هذهمغر،نكلو.دسألاظفاحوينيمخلانملكتومىلعةليوط
تايالولاةهجاوميفامهدّحويذلافلاحتلابنادلبلاظفتحا،تانيابتلا



.اهئافلحوةدحتملا
امةينيطسلفلاسامحةكرحوهللابزحوناريإعمايروستلّكش

ةدحتملاتايالولاتاسايسهجويففوقوللةعنامملاوةمواقملاةهبجبيِّمُس
تربجأدقف،تاحاجنلاضعبةهبجلاهذهلناكو.ةقطنملايفليئارسإو
ةلواحمتّدصامك،2000ماعنانبلبونجنماهتاوقبحسىلعليئارسإ
نيسحهلاقامبسحب؛2006ماعدلبلاكلذوزغلةديدجةيليئارسإ
؛ينيطسلفلابعشلانععافدلاةيعمجيفةيسايسلاةنجللاسيئرنارويور
نأيعمهتلباقميفنارويورفاضأو.نارهطاهزكرمةيناريإةيعمجيهو
]264["فلحلااذهزكرميهناريإ"نأو،ايروسليساسأفيلحمويلاناريإ
.

ممألايفرارقلايعناصقلقةمواقملاةهبجيفيدايقلاناريإرودراثأ
ةرازوةليكوتلاقيكيرمألاخويشلاسلجممامأاهتداهشيفو،ةدحتملا
مويلاناريإموقت":نامريشيدنوةيسايسلانوؤشللةيكيرمألاةيجراخلا
هعمقيفهضيرحتو،هتدعاسمو،هليومتو،هحيلستو،دسألاماظنبيردتب
اهنادقفنماهفّوختاهئادبإيفةحضاوناريإتناكدقل.هبعشليشحولا
يناريإلاويروسلانابعشلاهلمحتينمثيأدنعفقوتتنلو،اهئافلحبرقأ
.]265["دسألاماظنمعدل

نأوهو؛دحاوءيشىلعناقفتيناريإوةدحتملاتايالولايدئاقنكل
ينربخأدقو.ريبكلكشبيميلقإلاناريإذوفنفعضينعيدسألاطوقس
تناكةروثلاةيادبذنموهنأهايإيتلباقمءانثأيدزيإداؤفروسيفوربلا
هيدلنوكتسليدبلانإفدسألاةموكحتطقساذإ"هنأنمةقلقناريإ
يههذه؛ليئارسإوةدحتملاتايالولايتموكحعمريثكبىوقأتاقالع
.]266["ناريإاههجاوتيتلاةيلاكشإلا

عيبرلاةيادبىتحةمواقملاةهبجنعًامومعًايضارنارهطماظنلظ
،نآلاعوضوملااذهنعًاريثكنوملكتينويناريإلاةداقلادعيمل.يـبرعلا
عيبرلانعاولاقدقف؛ةيبرعلاتاروثلاتأدبنيحءادعساوناكمهنكلو
اهمعدييتلاةدسافلاةيناملعلاةمظنألادض"ةيمالسإةوحص"هنإيـبرعلا
ناوخإلالثمةظفاحملاةيمالسإلابازحألانوكتنأيفناريإتلمأو.برغلا
،برغللةيلاوملاةميدقلاةيروتاتكيدلاةمظنألانماههاجتةيدورثكأنيملسملا
ينربخأو.يـبرعلاعيبرلادالبيفةضراعملاتاعامجلاضبنسجتلواحف
ةيجولويديأتاقورفدوجونامهفتيهللابزحوناريإنأيدزيإروسيفوربلا
يفالمأكلذمغرامهنكلو،ةضراعملاةينسلاتاعامجلانيبوامهنيبةريبك



فارطألاعيمجنيبكرتشملانيدلاساسأىلعةينبمةيدوتاقالعءانب
عضولانإ":ةدحتملاتايالولاةضراعميفكارتشالاساسأىلعو،نيملسمك
.]267["ناريإعمةحماستم]ةينس[ةينيدةموكحدوجوبنوكيسيلاثملا

ناريإعمتنواعتةينسةعامجىلعلاثمك؛سامحةكرحيدزيإركذ
ةعامجنإ":ةيجولويديألاوةيبهذملادودحلاتزواجتةقالعاهعمتلكشو
نمريثكبلضفأسامحلثمناريإعمةيدوةقالعىلعةينسةينيد
دقف،لاثملااذهيفةريبكةلكشمكانهنأبرقأهنكلو."ةيناملعةموكح
تاقالعلانكلو،ةليوطنينسلقشمدعمبيرقفلاحتىلعسامحتلظ
يفو.2011ماعةيروسلاةروثلاسامحتدناسنيحنيفرطلانيبتعطقنا
ىلإرظنا(رطقىلإتلقتناو،قشمديفاهتارقمسامحتقلغأ،ةياهنلا
.)عساتلالصفلا

مامأىربكةيلاكشإيفاهتيادبذنمةيروسلاةروثلاتببست،اذكهو
-برعلااهئافلحبرقأ-دسألاسيئرلانعيلختلااهنكميالذإ؛ناريإ
عراشلايفاهتيقادصمدقفتسفهدضةيبعشلاةروثلاتضراعاذإاهنكلو
طسوألاقرشلادهعمبرئازلاذاتسألااكناتافسكيلأهلاقامبسحبو.يـبرعلا
دسألاماظنلمعادلارودبعليفناريإبغرتمل":ةمصاعلانطنشاويف
رييغتثودحبلامآلاهيفتدعاصتيذلاتقولايفهبعشلتقيوهو
.]268["طسوألاقرشلايفيطارقوميد

ةضراعملاةداقعمناريإتعمتجا،ةروثلانمىلوألارهشألالالخ
روسيفوربلاينربخأو.يسايسقافتاىلإلوصوللدسألاسيئرلاعموةيروسلا
ةمكحلانمنوكيس"هنأبدسألااوحصنةيناريإلاةموكحلايلوؤسمنأيدزيإ
اذإوً،ايعرشًامكاحنوكيسفدسألازافاذإف."ةلداعوةرحتاباختناءارجإ
هللابزحلاحوهامكنييساسأنييسايسنيبعال"نويثعبلانوكيسفرسخ
،نكلو.ً"ايوقًاضراعمًابزحنوكتوأ،تاباختنالابزوفتنأامإف.نانبليف
مهنأاونظدقل":رايخلااذهنويروسلاضفر،يدزيإهلاقامبسحبو
.]269["ةروثلاعمقىلعنورداق

نكتملاهنألاهرودبضرعلااذهتضفردقفةيروسلاةضراعملاامأ
دحأعمةطلسلاةكراشميفدسألابغريملو.ناريإيفالودسألايفقثت
ّاملو؟هنمبلطتةضراعملاتناكامكاهنمليقتسينأبكلابامف،طق
مهلقثلماكباوقلأ،عازـنلايفةطاسولايفنييناريإلاةداقلادوهجتلشف
.ناريإفقومبيـبرعلاعراشلاعانقإلهسلانمنكيملْنكل؛دسألافلخ

هتمسأنارهطيفًارمتؤمةيناريإلاتاطلسلاتدقع،2012طابشيف



نمرثكأتعدثيح،"يملاعلاةيمالسإلاةوحصلاوبابشلليلودلاىقتلملا"
ومظنمبّحرو،رمتؤملاىلإطسوألاقرشلاءاحنأعيمجنمطشانفلأ
يأباوحمسيملنييناريإلاةداقلانكلو،مهاوهتقفاويتلاتاروثلابرمتؤملا
.ةيبرغةرماؤملبةروثتسيلاهنأنيمعاز؛ةيروسلاةروثلالوحشاقن
مامأاهاقلأيتلاةملكلايفداجنيدمحأدمحميناريإلاسيئرلالاقو
نولواحينويبرغلاف...نيرذحنوكننأًاعيمجانيلع":رمتؤملايفنيرضاحلا
نايكلاذاقنإلجأنمةقطنملايفةيموقلاوةيفئاطلاتافالتخالاثبمويلا
ايروسىلإةبرضهيجوتمويلانوديري،لاثملاليبسىلع...)ليئارسإ(ينويهصلا
]270["اهسفنةلودلاهذهىلإرودلالصيس،ايروسدعبو،لودلاىدحإربع
.

يقابنعةيروسلاةروثلالزعلرمتؤملاءانثأتلذبيتلادوهجلانكل
:اهيلعبتُكةتفالباشطشانلمحدقف.تلشفيـبرعلاعيبرلاتاروث
تافاتهاهولتتنألبقًايسامحوًاراحًاقيفصتهتتفلتقالو،"؟ايروس"
هذهتسكعو.]271[يمسرلافقوملانعنيربعملانيرضاحلانمناجهتسا
ريبكلدجكانهو.هتضراعموأدسألامعدلوحيملاعلافالخلاةعقاولا
نيللحملاضعبلوقيذإ؛ةيلهألابرحلايفنيدلارودبقلعتياميفًاضيأ
سكعتو،ةيولعلاوةيعيشلاتايلقألاهجويفةينسلاةيبلاغلاعضتبرحلانإ
تسيلوةيسايسةيلهألابرحلانإنورخآلوقيامنيبً،انورقترمتساةوادع
نيبناجلاالك،2013ماعنارهطليترايزيفتفشتكاامكو،نكلو.ةينيد
.امهئادعأىلعرشلاةروصءافضإلوامهلوحامهراصنأعمجلنيدلانامدختسي

هرجتمةدضنمفلخينيسحدمحمديسةينيدلاةطرشألاعئابسلج
لكمعدأانأ":مستبيوهودسألاراشبلهمعدببسيلّرسفو،نارهطيف
.]272["دسألاراشبيعيشلادئاقلاكلذيفنمب؛ملاعلالكيفةعيشلا
ً؛ايعيشسيلويولعدسألانأهلتنّيبنيحهرمأنمةريحيفادبهنكل
ركذياهلدوجوالنألةيولعلاةفئاطلادوجوبنييناريإلامظعمفرعيالذإ
ةفئاطلاتأدبدقو،ايروسيفةيوقاهنكلوةريغصةفئاطنويولعلا.ناريإيف
ينمعمسنيحو.نورقلبقةعيشلانيملسملانعةقشنمةعامجكةيولعلا
."ةيافكلاهيفامبديجاذه":لاقوهسأرزهتامولعملاهذهينيسح

دسألانومعديمهنإنويناريإلاةداقلالوقي،يجراخلاىوتسملاىلع
لخادامأ.نيفرطتملاةنسلاراوثلاوةدحتملاتايالولاوليئارسإمامأعردك
نععافدلاةيارتحتينيسحلاثمأنمنيديؤمنوعمجيمهف،ناريإ
ةنسلانيملسملاوأ"نييريفكتلاب"مهيلإنوريشينممامأةعيشلانيملسملا



ىلعًاموجهايروسيفةيلهألابرحلايفنييناريإلانمريثكلاىأر.نيفرطتملا
يذلايدزيإروسيفوربلاهبينربخأامبسحب؛لككةقطنملايفةعيشلا
ةنسلا[نييفلسلا"نأنوريناريإيفنيدتلايديدشسانلاضعبنأفاضأ
يكيفاكلاملعلامهيدلسيلنكلو،ةمئألاتاماقمريجفتبنوددهي]نيفرطتملا
"ةيناملععقاولايفاهنأو،ةيعيشةموكحتسيلدسألاةموكحنأاوكردي
]273[.

عموأدسألاعمامإفافطصاللةفلتخمةيسايسبازحأودالبّتبه
نمةيسايسويجلاحلاصملاو،ةيحاننميعيشلا-ينسلاماسقنالاةسكاع؛راوثلا
،دسألاناريإوهللابزحوقارعلايفةعيشلاةداقلادناسيذإ.ىرخأةيحان
ايكرتيفةنسلادناسيامنيب،ةيسكذوثرألاةيحيسملاايسورمهعمفقتو
.ةملسملاريغاكيرمأعمراوثلارطقوةيدوعسلاو

ةيامحةجحبدسأللامهمعدهللابزحوناريإنملكررب،ةيادبلايف
.ةفاكملاعلاءاحنأيفةعيشلاهعمفطاعتيرمأوهو؛ةيعيشلاتاماقملا
ماقمةرايزنماونكمتيلةعيشللًايموكحًامعدتمدقدقناريإتناكو
تاماقإوناريطركاذتراوزللةرفوم،قشمدنمبيرقلابنيزةديسلا
.نمثلاةديهزةيقدنف

ماقملاةبقزربت.2011ةروثلبقبنيزةديسلاماقمًايصخشترز
يفهناردجىلعءاسفيسفلاعَّمجتتامنيب،ةديعبةفاسمنمةعئارلاةيبهذلا
نانبلوقارعلاوناريإنمةعيشلاراوزلانمتائملالصو.ةكباشتمميماصت
.روداشلانيدترينأءاسنلاىلعناك.يترايزموي

نامثجيوتحيهنإلاقيذإ؛ةريبكةينيدةيمهأبنيزةديسلاماقمل
لكهلجيًاعقومماقملاربتعيو.)معلص(دمحميـبنلاةديفحبنيزةديسلا
يهبنيزةديسلانأل؛ةعيشلادنعةصاخةيمهأوذهنكلو،نيملسملا
.ملاظلامكاحلاىلعجورخلاوةروثلاىلإتعداهنأامك،نيسحلامامإلاتخأ
ةنيدمكيلوثاكلانويحيسملاروزيامردقببنيزةديسلاماقمةعيشلاروزي
.ةميدقلاسدقلاةنيدموأاسنرفيفدرول

ىدلساسحرتوىلعبنيزةديسلاةيامحلتاوقلاسرإلءادنلابرض
مامإلادقرماورجفةنسنيفرطتمنأاوسنيملنيذلاةعيشلانمريثكلا
)دادغبلامشلايمأةينامثىلاوحدعبىلعةعقاولا(ءارماسيفيركسعلا
،ةنسلادضةيرأثتامجهىلإيركسعلامامإلادقرمريجفتىدأ.2006ماع
نيسحيللاقو.قارعلايفيـبهذملاعارصلاليتفلعشأيذلاثدحلاناكو
ءارماسلوصحعنماندرأ":ةينيطسلفلاةيضقلالجأليناريإلاطشانلانارويور



ةيونعمةميقوذ]بنيزةديسلاماقم[ماقملانإذإ.ةيادبلاذنمةديدج
لسرأاذل؛ةنسلاوةعيشلانيبعارصىلإيدؤيسناكهلسيندتيأو،ةريبك
.]274["هتيامحلتاوقهللابزح

نعةرايسلاةطساوبةعاسفصنالإبنيزةديسلاماقمدعبيال
ماعقشمدليترايزلالخنكلو،راطملاقيرطىلعقشمدةنيدمطسو

يدافكلذبينربخأ؛مايألاهذهماقملاروزيدحأدعيملهنأتملع،2013
فقوتدقل.بنيزةديسلايفينيمخلامامإلاةزوحمسابثدحتملاناهرب
قالغإللراطملاقيرطضرعتيامًاريثكو،ديعبنمزذنمةرايزلانعبناجألا
.نييروسلاىلإةبسنلابىتحةليحتسمةلحرلالعجيامم؛لاتقلاببسب
يلاهأضعبالإانروزيال":لجخلانمولختالةجهلبناهربيداففاضأو
امنيب،نواهلافئاذقبماقمللرواجملايحلاراوثلافصقيامًاريثكو."ةقطنملا
ً:الئاقناهربفاضأو،ةقطنملاهللابزحويروسلاشيجلانمتاوقيمحت
.]275["ماظنللةيلاوماهنألعفادملابةيعيشلاءايحألاراوثلافصقي"

دسألاةموكحنودقتنينيذلانييروسلانمةحيرشناهربيدافّلثمي
ةيجيتارتسامدختسيدسألانإلاقو.ةمزاللاةوسقلابراوثلابرضتملاهنأل
مل":ةيكيتكتءاطخأبكتراهنكل،"نييباهرإلا"راوثلابراحيذإ؛ةحيحص
ديدحنمديبنييباهرإلابرضاهيلعناك،ةيفاكلاةوقلابةموكحلامهبرضت
."ةيادبلاذنم

تاعامجلاضوافتلةنجلةموكحلاتلكش،2013ماعفصتنميف
،ىودجلاةميدعةينطولاةحلاصملاةنجلنإراوثلالاق.ةيوستىلعةضراعملا
اممرثكأةضراعملاءاضرتساىلإىعستةنجللاهذهنأمعزدقفناهربامأ
ضعبلخدتي،ةوقباهبرضررقيوةقطنمشيجلارصاحينيح":يغبني
هذهنكل."نييباهرإلاىلعموجهلانوعنميوةينطولاةحلاصملاةنجلءاطسو
ندملايفنيرصاحملانييندملافالآتارشعرظنةهجوتسيلديكأتلكبو
.ءاودلاوءاملاوءاذغلامهنعيروسلاشيجلاعنميثيح؛ىربكلا

ريغيروسلاشيجلانأحضاولانمحبصأ،2013ةنسلولحعمو
حيحصف.ةيجراخةدعاسمنودنمبرحلاهذهيفرصنلازارحإىلعرداق
ضوخلبردمهنأالإً،اديجًاحلسموًاريبكًاشيجدسألاماظنىدلنأ
يذلاعراوشلالاتقيفهتيلاعفةلقثادحألاتتبثأو،ةيديلقتلابورحلا
لخددقل،نارويورنيسحهلاقامبسحبو.نايصعلاةحفاكمبورحهبلطتت
ةنسفصتنمنمًاءدبلاتقلاهللابزحرصانعنم8,000و6,000نيبام

يتلاةيرسلاىلإًارظنليحتسمرمأةقيقدماقرأىلعلوصحلانكل.2013



يذلارصنلايفًامساحًارودهللابزحبعلدقو.تامولعملاهذهبطيحت
يفنانبلدودحبرقبرغلايفريصقلاةدلبيفيروسلاشيجلاهزرحأ
تمدصشيجلااهمدختسايتلاةيشحولاتاكيتكتلانكل،2013ناريزح
.سداسلالصفلايفانيأرامكهللابزحهفيلحىتح

ماظننأل؛ةيروسلاةمزألايفامهلخدتنمناريإوهللابزحدّعص
ناك،2012ةنسلولحعمف.ةيركسعلاتاسكنلانمةلسلسهجاودسألا
نمزومتيفو،ايروسيفةيلامشلاتاظفاحملالماكىلعاورطيسدقراوثلا
تارباخمللرقميفرحلايروسلاشيجلااهرجفةلبنقتدأاهسفنةنسلا
وهو؛تكوشفصآوينامكرتنسحوةحجاردوادعافدلاريزولتقمىلإ
،ةريخألاةثداحلاهذهببسبو.ىوتسملاعيفرينمأطباضودسألاتخأجوز
قطانمعيمجيفشيتفتزجاوحعضوىلإةينمألاىوقلاوشيجلارطضا
.قشمد

ةداقرختفاو،ايروسىلإندملابرحبءاربخلاتائمناريإتلسرأ
مسابتفرعيتلادسأللةيلاوملاتايشيليملامهبيردتبًانلعيروثلاسرحلا
نإ":يناريإلايروثلاسرحلادئاقيرفعجيلعدمحمقيرفلالاقو.ةحيبشلا
.]276["ناريإلرخفعضومايروسنععافدلا

نييولعلابيردتلنارهطجراخًاركسعمًاضيأيروثلاسرحلاأشنأ
نولتاقملامسقناو،هللابزحىلإنيمتنملاةعيشلانيينانبللاعمدسأللنيلاوملا
ةشاشرعفادميلغشموأةصانقكنوبردتيًاصخشنيتسنمتاعومجمىلإ
لوو"ةفيحصهتلاقامبسحبو.ىرخأةيبرحتاصاصتخايفوأةليقث
يذلاكلذنملضفأًابيردتناريايفنولتاقملاىقلت،"لانروجتيرتس
]بيردتلااذه[لبق":ةفيحصلانيبردتملادحأربخأو.نييروسلانمهوقلت
اهتباصإيننكميفنآلاامأ،ةئملايف50ةبسنبالإفادهألابيصأالتنك
.]277["ةئملايف90ةبسنب

لاجرداعنيحتدعاصتامناعرسبيردتلاةيلاعفيفكوكشلانكل
ىلعةرطيسلااومكحينأمهبضرتفيناكدقف.ايروسىلإتايشيليملاهذه
رداصملانمريثكلانكل،اهليماظنلاشيجلاتاوقةداعتسادعبندملا
امناعرسوةلوؤسمريغوةطبضنمريغتايشيليملاهذهنأىلإتراشأ
ىلإرظنا(ةيلاملاةيدفلالباقمفطخلالثمةيمارجإلامعأيفتطروت
ميظنتديعتنأةرمنمرثكأةيروسلاةموكحلاتلواح.)سداسلالصفلا
تءابتالواحملاهذهلكنكل،ةيلاعفرثكأةوقاهلعجلتايشيليملاهذه
.لشفلاب



تركنأاهنكلو،ايروسىلإنييركسعنيراشتسملاسرإبنارهطتفرتعا
لاسرإنإنارويورنيسحلاقو.ضرألاىلعةيركسعتاوقيألاسرإ
نيبةميدقةدهاعمدونبىلإدانتسالابينوناقرمأنييركسعلانيراشتسملا
،نطولاضرأىلإىلتقلاداعلةيركسعتاوقانلسرأول":فاضأمث،نيدلبلا
نإةيبرغلارداصملالوقت،لباقملايفو."تازانجيأكانهنكتملنكل
كلذنّمضتو،ريبكلكشبايروسيفيروثلاسرحلادجاوتتززعناريإ
نإ"لانروجتيرتسلوو"ةفيحصتلاقو.لعفلابةيركسعتاوقلاسرإ
يفىلتقلانييناريإلادونجلاتايوهاوعمجرحلايروسلاشيجلاييدايق
.]278[كراعملا

يفف.تاعاطقةدعيفايروسعمةيداصتقالااهطباورناريإتززعامك
اهيلعاهتضرفيتلاتابوقعلاةأطونميناعتناريإهيفتناكيذلاتقولا
ًاينامتئاًاطخيروسلاماظنلايناريإلايزكرملاكنبلاحنم،ةدحتملاتايالولا
ةيلورتبلاتاجتنملانمهريغوماخلاطفنلاءارشلرالودنييالب3.6ةميقب
ناريإنيبام"ةقادصلازاغطخ"ءاشنإىلعنادلبلاقفتاامك،ةيناريإلا
رحبلالحاسىلإناريإنمليم3,500ةفاسملدتمييذلاو،ايروسوقارعلاو
.]279[طخلاءاشنإتفقوأةيلهألابرحلانكل.نانبليفطسوتملاضيبألا

لخادًاعساوًالدجايروسلةيداصتقالاوةيركسعلاتادعاسملاديازتّببس
عمةيناريإلاءارضخلاةكرحلايطشاننمريبكددعفطاعتدقف؛ناريإ
يوقلاناريإمعداوضراعيلاتلابو،ةروثللىلوألامايألايفةيروسلاةضراعملا
تاعامجلاةوقديازتعمرخبتامناعرسفطاعتلااذهنكل.دسألل
يسايسلاطشانلاويفاحصلالاقامكةحلسملاةروثلايفةفرطتملاةيمالسإلا
نويناريإلاةبلطلاهبماقيذلاماحتقالايفيدبعكراش.يدبعسابع
ةكرحلايفيدايقىلإًاقحاللّوحتهنكلو،1979ماعةيكيرمألاةرافسلل
ةكرحلايفوضعكسيلويحالصإكهسفنيدبعفصو.ناريإيفةيحالصإلا
ةريحيفةيناريإلاةضراعملانإ":كحضيوهويدبعلاقو،ةروظحملاءارضخلا
ًابايثدسألاوديؤميدتريامنيبةليوطىحلراوثلاىدلنأل؛اهرمأنم
.]280["ةقينأ

زارحإيفدسألالشفدقفً؛اضيأةلضعماوهجاوناريإةداقنكلو
بختنا،2013ناريزحيفو.ةيشحوتدادزاهبيلاسأنأامك،يركسعلارصنلا
هنأضعبلادقتعاو،يناحورنسحوهًايبسنًالدتعمًاسيئريناريإلابعشلا
دقتنانيحهتورذىلإرمألالصوو.ايروسيفةيناريإلاتاسايسلانمريغيس
ةنسنملوليألوأوبآرخآيفيروسلاماظنلانيّمهملاناريإةداقضعب



ةمزأىلإةيئايميكلاةحلسألامادختساةثداحتلوحتنأدعبيأ؛2013
.ىربكةيملاع

:هيفلاقًاباطخيناجنسفريمشاهربكأيلعقباسلاناريإسيئرىقلأ
،ةظتكمنوجسلاف؛نييضاملانيماعلايفريثكلايروسلابعشلاىساقدقل"
صخشفلأةئمنمرثكألتقمفشكيو،نوجسىلإبعالملاليوحتمتو
."ىضمتقويأنمرثكأايروساهشيعتيتلاةنحملانعنييالملاديرشتو
ةلوؤسمدسألاةموكحنأبرقيىوتسملاعيفريناريإلوؤسملوأاذهناك
ناك":لاقذإ،تقولاكلذيفتثدحيتلايئايميكلاحالسلاتابرضنع
.]281["هتموكحلبقنمةيواميكلاةحلسألابتامجهلًافدهبعشلا

فيرظداوجدمحمديدجلايناريإلاةيجراخلاريزودقتنا،لوليأيفو
يموكحلوؤسماهيفموقييتلاىلوألاةرملايهكلتتناكوً.اضيأدسألا
دقتعن":ةيناريإةفيحصلفيرظلاقدقو.هبصنميفهتمدخءانثأرمألااذهب
قيرطلا-فسألل-تدهمةريبكءاطخأتبكترادقةيروسلاةموكحلانأ
ةيناريإلاةسايسلاتريغتله،نكلو.]282["دلبلاهلضرعتتيذلاءادتعالل
ةقالعبقلعتياميفعسوألاقايسلاىلإرظنننأًالوأانيلع؟ايروسيف
.برغلاوةدحتملاتايالولاعمناريإ

ريبكديدهتردصمناريإةدحتملاتايالولايفةبقاعتملاتارادإلاتربتعا
ًايماحةدحتملاتايالولليلاوملاهاشلاماظنناكدقف؛ةيموقلااكيرمأحلاصمل
دضيميلقإيطرشكلمعيو،ليئارسإعمًافلاحتمو،ةيكيرمألاطفنلاتاكرشل
1979ماعةروثتحاطأدقو.ةقطنملايفةيلايربمإللةضهانمةروثيأ
نييدادبتسانيدلاجرامهنمًالدبةطلسلاىلإتبلجو،هماظنوهاشلاب
ناك،كلذىلإةفاضإلابو.ةيعويشلاوةيكيرمألاةيلايربمإلانمًالكاوضراع
يفمالسإلاىلإةفرطتملاوةصاخلامهترظنرشنيفنولمأيكئلوأنيدلالاجر
.ةقطنملا

؛"باهرإلا"نارينءاكذإبناريإةدحتملاتايالولاتمهتا،ةيادبلايف
يفنكلو.نانبليفهللابزحلثمتاعومجماهمعدواهئاشنإىلإةريشم
ًاطخليئارسإوةدحتملاتايالولاتثدحتسا،يضاملانرقلاتاينيعستفصتنم
عنصكشوىلعناريإنأىلعاتّرصأذإ؛عزفللةراثإرثكأوًاديدجًايموجه
نإ"عيفريكيرمألوؤسم"لاق،1995ماعيفو.اهبةصاخةيوونةلبنق
ماعيفو.ةيوونلاةلبنقلاكالتمانعتاونسسمخالإدعبتالناريإ

ىلعالإنوكتالدقناريإنأةيليئارسإلاتارابختسالاتالاكوتردق،2006
تاردقروطتناريإتناك.]283[ةلبنقلاكالتمانمةدحاوةنسدعب



ملو،ةيئابرهكلاةقاطلاديلوتلجأنمنكلو،لعفلابموينارويلابيصختل
تالاكولاالوةدحتملاممأللةعباتلاةيرذلاةقاطللةيلودلاةلاكولارشت
ةحلسأللًاجمانربناريإىدلنأىلإموييأيفةيكيرمألاةيتارابختسالا
لودلاضعبوليئارسإوةدحتملاتايالولالظت،كلذنممغرلابو.ةيوونلا
ىلعظافحلاىلعناريإرارصإةجيتنرمألااذهيفةككشتمةيبوروألا
.موينارويلابيصختلاهجمانرب

"تارايخلالك"نأىلعليئارسإوةدحتملاتايالولانملكترصأ
يوجلافصقلاكلذيفامب،يوونلاناريإجمانربفاقيإلامهمامأةحوتفم
ليئارسإىلعًايركسعًاموجهنشتنلناريإنأيهةقيقحلانكلو.فثكملا
ةديعبخيراوصلامادختسابديعبنمزذنمكلذلعفاهناكمإبناكدقفً.ادبأ
رمدمماقتناىلإيدؤيسناكاذهكًاموجهنكلو،ةفذاقلاتارئاطلاوىدملا
ريثكلانونكيناريإةداقنوكيدق.ليئارسإوةدحتملاتايالولانملكنم
تايالولاقلقيامو.نيناجماوسيلمهنأالإ،نيتلودلانيتاهلءادعلانم
موجهلانإفةيوونتاردقتروطاذإناريإنأوهليئارسإوةدحتملا
لصفلاىلإرظنا(ربكأرطاخمىلعيوطنيساهيلعيليئارسإلاوأيكيرمألا
.)رشاعلا

اهضرفييتلاتابوقعلاةدحنمبرغلادّعص،2011رخآلولحعمو
نييناريإلاةداقلاتابوقعلاهذهتفدهتسا،يمسرلاىوتسملاىلعف.ناريإىلع
ةرازوةليكوتلاقدقو.بعشلاةماعسيلودلبلايفةيساسألاتاعانصلاو
:يكيرمألاخويشلاسلجملنامريشيدنوةيسايسلانوؤشللةيكيرمألاةيجراخلا
عيببقلعتتةلماعميألًاحضاوءانثتساةدحتملاتايالولاةمظنأنمضتت"
:تفاضأمث."تابوقعلانمةيبطلاتادعملاوءاودلاوءاذغلاوةيعارزلاعلسلا
الهتموكحتاسايسىلعطغضلاويناريإلابعشلامعدنأانرهظأدقل"
.]284["رخآلاعمامهدحأىفانتي

فدهلانأاورقأةدحتملاتايالولاةموكحيفنيرخآنيلوؤسمنكل
مهاونوكييكأوسأبعشلاةماعلاوحألعجوهتابوقعلليقيقحلا
.اهيفتاحالصإءارجإلجأنمةموكحلاىلعطغضلاسرامييذلافرطلا
لوؤسم"نع"تسوبنطنشاو"ةفيحصتلقن،2012ةنسلئاوأيفو
ةيهاركلابًاروعشّدلوتس"تابوقعلانإهلوق"عيفريكيرمأيتارابختسا
مهيلعنأنوكرديناريإةداقلعجيسامم؛عراشلاىوتسمىلعطخسلاو
تايالولااهسرامتيتلاطوغضللىرخألابابسألادحأ.]285["مهبيلاسأرييغت
نعمالكلاكرتي.دسألاماظنلاهمعدفاقيإلاهعفدوهناريإىلعةدحتملا



تايالولايفةطلسلاجاربأيفةقيمعءادصأهذهكةيسايسويجةيجيتارتسا
ةدحتملاتايالولااهتعبتايتلاتاكيتكتلانإ،ضرألاىلعْنكل.ةدحتملا
نارهطىلإيترايزيلتفشكامك؛يناريإلابعشلاىلعةرمدمًاراثآتّفلخ
.2013ناريزحيف

ريباوطيفصاخشألاتارشعمظتني،عوبسألامايأنممويلكيف
اهريدتيتلانارهطةمصاعلاطسويف"نابآ13"ةيلديصمامأةليوط
ريغةيودألاىلعلوصحلايفريخألاسانلالمأةيلديصلالّكشتو.ةموكحلا
داجيإنمنكمتيملنيحجرخيوهوبضغبلجرخرصدقو.ةرفوتملا
ريثكلابضغي":"يدبعفسوي"يللاقو،ةيبطلاهتفصويفةبولطملاةيودألا
هرودرظتني"فسوي"ناك."مهتيودأىلعنولصحيالنيحسانلانم
الأينمبلطدقو،يئايميكلاجالعلايفمدختسيءاودىلعلوصحلل
.]286[يقيقحلاهمسامدختسأ

-هسفنروباطلايففقتتناكةأرمايهو-يميركةرهاطامأ
تابوقعلاببسبةعونمملادونبلاةحئاليفةلومشمريغةيودألانأملعتف
نيدروملانمريثكلانأيهةقيقحلانكلو،ةدحتملاتايالولااهضرفتيتلا
تايالولاةموكحبضغةراثإنمًافوخةيودألاعيبنعاوعنتمابناجألا
بلطاً.اديجهلعفتامةدحتملاتايالولاملعت":يميركيلتلاقو،ةدحتملا
.]287["نييداعلاسانلايذؤيالأامابوأنم

دقف؛تابوقعلاةجيتنيواهتلانمةلاحنميناريإلاداصتقالايناعي
ىلاوحةيلحملاةلمعلاتدقفو،ةئملايف50ةبسنبطفنلاتادئاعتطبه
طوبهلعجو.ةئملايف40ةبسنىلإلصودقفمخضتلاامأ،اهتميقيثلث
ظهابةيبطلاتادعملاوةيبنجألاةيودألاداريتسايناريإلالايرللةيئارشلاةوقلا
ةيلودلافراصملاةدحتملاتايالولاةموكحتدده،كلذىلإةفاضإلابو.نمثلا
نممغرلابوفراصملانأةجيتنلاتناكف،رظحلاترسكاذإةمراصتابوقعب
تادعملاوةيودألاءارشلجأنملاومألاليوحتبًايرظناهلحمسيهنأ
نمةيناريإلاتالماعملارظحاهللهسألانمهنأتدجواهنأالإةيبطلا
يفريباسىفشتسمليرادإلاريدملا،يراشرانسأدادادخلاقامكساسألا
الاننألتانيماتيفلابوبحعاونأضعبىلعلوصحلااننكميال":نارهط
.]288["فراصملاربعدالبلاجراخىلإلاملالاسرإعيطتسن

وردووزكرماهردصأتابوقعلانعةقوثومةساردهتلاقامبسحبو
هبموقيأطخيأنأانملعاذإموهفمرمأفراصملاددرت"نإ،نوسليو
هفيلكتىلإةفاضإلاب،هيلعةيكيرمألاةنازخلاةرازوةمقنريثيدقفرصملا



وهو،مدقأيمئادرداقينربخأ.]289["رالودنويلبزواجتتدقتامارغ
نونطقينيذلانورسوملانويناريإلامهنمضنمو-عيمجلانأ،ةيلديصكلام
نأردقأ":فاضأوةيلاعلاءاودلاةفلكديدستلنوناعي-نارهطلامش
يفًائيشاورتشينأنودنمنورداغيينئابزنمةئملايف30ىلاوح
.]290["ةيبطلامهتفصوةفلكاهيفنوكردييتلاةظحللا

.دشأوىسقأيناريإلابعشلانمةريقفلاةقبطلاىلعتابوقعلارثأنإ
ءانبألةيبطلاتامدخلامدقتاهنكلو،ةيدوهيةيريخةسسؤمريباسىفشتسم
ةقبطلانمنوملسملامهتامدخلاهذهنمديفتسينمرثكأو،نايدألالك
ةفلكنإيراشراتسأروتكدلالاقدقو.نارهطبونجيفنطقتيتلاةلماعلا
تارمسمختفعاضتدقةيلخادلاريظانملالثمةدروتسملاةيبطلاتادعملا
،يناعينأبعشللديرتالةدحتملاتايالولانأعمسن":2012ةنسذنم
ملو،ناطرسلابباصمضيرميدابأ،لاثملاليبسىلعو."لعفلابيناعناننكلو
يفيئايميكلاجالعلايفمدختسيءاودوهو؛"اريثباملا"راقعداجيإنمنكمتي
ىلاوحفلكياريثباملاناك،2011ةنسيف.صاخىفشتسموأةيلديصيأ

نأينعيامم؛رتللم100اهمجحغلبييتلاةدحاولاةعرجللًارالود70
عفتراءاودلارعسنكلً.ارالود840ىلاوحهفلكيسرهشأةينامثةدملجالعلا
رعسلااذهبىتحهدجتنأًادجبعصلانمو،ةئملايف17ةبسنبمويلا
.ظهابلا

رصانعراشيفيشمتلابىضرملانمهريغويدابأموقيامًاريثك،كلذلو
روهشملاةنيدملارازابنعًاريثكدعبيالمخضوسيئرعراشوهو-ورسخ
تارايسلاوقئاسلواحيثيح؛ةقناخلاريسلاةمزأونيقوستملاماحدزانيب-
ً.اضعبمهضعببمادطصالامدعةاشملاوةيرانلاتاجاردلاو

باشينمبرتقا،ةليلققئاقدلروهشملاعراشلايفتيشمنأدعبو
راجتمهنأكوهلثمتارشعلاوباشلااذهلمعي."؟ءاود"ً:اسماهينلأسو
دبكلاباهتلاويركسلاويئايميكلاجالعللةيودأنوعيبيمهنكلو،تاردخم
نوملعيالدقو،نيملعتمًالاجرةعابلاءالؤهنكيمل.تاردخملانمًالدب
عراوشلاراجتموقيف،ةيبطةفصوىضرملامّدقي،ةداعو.ةيودألاضعبءامسأ
نموءاودلارفوتنمدكأتلللاوجلافتاهلانمةعيرسةملاكمءارجإبءالؤه
ةثالثغلبيرعسبنكلوًادوجوميدابأءاودناك،مويلاكلذيفو.هرعس
.يمسرلاهرعسفاعضأ

هلاقاماذه."ابوروأنمةيودأاهلكو،عاونألالضفأنمانتيودأنإ"
ةعاباهيفجورييتلااهسفنةميظعلاةقثلابكئلوأةيودألاراجتدحأيل



يفةداعبرهتةيودألانأرجاتلافاضأو.مهعلسلةلمعتسملاتارايسلا
ةبقارمعبطلابليحتسيو،قارعلاناتسدركوقارعلانمنيرفاسملابئاقح
نيحىربكتارطاخمىلعىضرملامدقيو،ةيودألاهذهعنصخيراتوأةيعون
ءانثأترهظلب،ناريإيفًاديدجًارمأءادوسلاءاودلاقوستسيل.اهنورتشي
تقولاكلذيفف.)1988-1980(ةيناريإلاةيقارعلابرحللةعيرملانينسلا
داحلاصقنلاةفاضإلاب،ةدحتملاتايالولانمتابوقعناريإتهجاوً،اضيأ
ىلعبلطلانمريثكلاكانهدعيمل،كلذدعبو.برحلاهبتببستيذلا
ىلعةيبوروألاوةيكيرمألاتابوقعلاتدتشانأىلإ؛ءادوسلاقوسلاةيودأ
يللاقامكىلوألاهتريتوىلإلمعلاداعف،2011لوألانوناكيفناريإ
انيأرةدحتملاتايالولااهتضرفيتلاةديدجلاتابوقعلاعم":ةعابلادحأ
."بلطلانمديزملا

ىلإةيودألاصقنببسوزعنكميالهنإنولوقينيللحملانكل
نألبقىتحناريإيفةريبكةلكشممخضتلاناكدقف،طقفتابوقعلا
وذيموكحمعدماظنناريإيفدجوي.اهتابوقعةدحتملاتايالولاددشت
ًايندتمنيزـنبلارعسةموكحلاتقبأدقف؛بعشلاةماعنيبةريبكةيبعش
نمدرفلكلانيامك،دحاولانولاغللًاتنسنيسمخلازواجتيالثيح
لداعياماهرادقمةيلامةناعإ-لافطألاكلذيفنمب-يناريإلابعشلا

مدقتو،يمسرلاةلمعلالدابترعسبسحبرهشلايفًايكيرمأًارالود36
.]291[نوجوزتينيحبابشللوميلعتلاوءاذغللًامعدًاضيأةموكحلا

داصتقاملاعوهو-تفصنانجقداصدمحمهلاقامبسحبو
تاناعإلانإ-نارهطيفريوطتلاوةعانصلابىنعتةلجمررحمو،زرابيناريإ
وأفئاظوللةجتنملاعيراشملايفةموكحلارامثتسافالخبوةيدقنلاةيموكحلا
ميدقتنإذإ.يلاملامخضتلاةدايزالإًائيشلعفتالةيتحتلاةينبلا
دوقنةعابطلثماهلباقمةجتنملامعأدوجونودنمةيلاملاتانوعملا
تناك.لباقملايفديازتتراعسألانكلوةموكحلالامءارقفلاىقلتيف؛ةديدج
يقيقحلالخدلانكلو،ةشيعملاةفلكبنينطاوملالخدقاحلإلواحتةموكحلا
ةموكحلاعيطتستال"ً:اضيأتفصنانجينربخأو.مخضتلاةجيتنلكآتيلظ
لعفصاخلاعاطقلاعيطتسيالكلذكو،يفاكلالكشلاباهيفظومبتاورعفر
.]292["ةمزأيفلامعلاعقوكلذلو،كلذ

تاباختنالايفىربكةيضقيموكحلاةرادإلاءوسعوضومحبصأ
داجنيدمحأسيئرلانيحشرملانمددعمهتادقف.2013ةنسةيسائرلا
لمعلاصرفريوطتجماربليومتلاهمادختساضرتفملانمناكدوقنليوحتب



ةريبكةيدقنلاتاناعإلاةيبعشتلظو.ينوناقريغلكشبوةيدقنتاناعإىلإ
يفتابوقعلازواجتتالواحمتدعاسامك،اهتميقمخضتلافزـنتسانأىلإ
بلطيناريإلامعألجريللاقدقو.داسفلايمانتلمئالمخانمءاشنإ
يناريإلالايرلابًاغلبمعدوأهنإ،"سابع"،لوألاهمساالإمدختساالأينم
كيرشعمةسسؤملاهذهلمعت،نارهطيفةفارصللةسسؤميفباسحيف
لسرتمثنمو،يكيرمألارالودلاىلإلايرلانمغلابملالوحييـبديفاهل
نكلواهسفنةيلمعلالصحتو.بناجألانيدروملاىلإلاملابةكيرشلاةسسؤملا
ةفارصلاةسسؤمحبرت.جراخلايفهتاجتنمسابععيبينيحيسكعلكشب
باحصأعفديو،لاملاليوحتباعتأوةلمعلافرصقيرطنعكلذولاملا
.مهلمعىلعاوظفاحييكنييناريإلانيلوؤسمللاشرلامهرودبةفارصلاةسسؤم
،تابوقعلالضفبةياغللءايرثأسانلاضعبحبصأدقل":سابعيللاقدقو
.]293["سانلاةيبلاغيناعيامنيب

ببستلايفداسفلاوةرادإلاءوسهبعليذلارودلانعرظنلاضغبو
مهتايحتلعجتابوقعلانأنورينييناريإلاةيبلاغنأالإ،ءاودلاصقنيف
ةيودألاراعسأعفترتمليلاملامخضتلاينسأوسأيفىتحف.ريثكبأوسأ
.2013ماعلصحامكةيبطلاتادعملاو

مهدلبتاسايسرييغتوهتابوقعلانمفدهلانأنويناريإلادقتعي
تنكمتاذإو؛يوونلاهجمانربةيضقىلإةبسنلابكلذكو،ايروسىلإةبسنلاب
امبرفنيتيضقلاىدحإيفةيوستىلإلصوتلانمناريإوةدحتملاتايالولا
.ىرخألاةيضقلايفكلذدعاسي

نادلبوناريإوةدحتملاتايالولاتأدب،2014يناثلانوناك20يف
اهجمانربديمجتىلعناريإتقفاودقف؛ةيخيراتةيقافتاذيفنتبىرخأ
رمتستنأررقملانمناك.تابوقعلليئزجعفرلباقمموينارويلابيصختل
ىرخأةيقافتاىلإيدؤتنأمثنمو،رهشأةتسلةتقؤملاةيقافتالاهذه
عم،ةيرذلاةقاطلاجاتنإىلعاهتاردقريوطتبناريإلحمستدمألاةليوط
عفري،لباقملايفو.ةيوونةحلسأىلعةزايحلليلبقتسمجمانربيأعنم
ً.ايجيردتهتابوقعبرغلا

ناريإفقومنعحوضوبهيفحرصًالاقميناحورنسحسيئرلابتك
:ةيوونلاةحلسألابقلعتياميف

.ةيوونلاةلبنقلاجاتنإوريوطتىلعلمعلامدعبنومزتلماننأقحلاو
اننإف،يئنماخيلعهللاةيآىلعألادشرملانعةرداصلاىوتفلاتنلعأامكو
فلاخيةيوونلاةحلسألامادختساونيزختوجاتنإوريوطتنأةوقبدقتعن



اننأل،ةيوونلاةحلسألاكالتمارايخيفىتحركفنملنحنو.مالسإلاميلاعت
ةينمألاانحلاصمضيوقتىلعلمعتدقةحلسألاهذهلثمنأدقتعن
ةينمألاةديقعلايفاهلناكمالةيوونلاةحلسألانإفاذهلةجيتنو؛ةينطولا
رضيدقةيوونلاةحلسألاجتنتدقناريإنأبروصتلادرجمىتحو.ةيناريإلا
.]294[لمجملايفةينطولاانحلاصمواننمأب

ًايفاكنكيملهيفسبلاليذلاحضاولاحيرصتلااذهىتح،نكلو
يليئارسإلاءارزولاسيئربجشدقف،ليئارسإوةدحتملاتايالولايفنيينيميلل
ةنجلتضراعو،ناريإبةقثلانكميالهنأًامعازقافتالاوهاينتننيماينب
ىلعطغضةعومجميهو-)كابيأ(ةيليئارسإلاةيكيرمألاةماعلانوؤشلا
،ةيادبلاذنمقافتالا-ليئارسإلمعادربكأو،يكيرمألاسرغنوكلاءاضعأ
دوهجلاطابحإلةلواحميفناريإىلعتابوقعلاةدايزىلإًاقحالتعسو
ًايركسعًاموجهلّضفتليئارسإتلظو.]295[ةيئاهنةيوستىلإلوصولل
.اهيفمكحلاماظنطاقسإلناريإىلع

يوونلاديدهتلاىلعهتجحىنبنيدلبلايفينيميلاحانجلانأمغرو
نأنوشخينيينميلاكئلوأنأوهعقاولانأالإ،ناريإهلثمتيذلاضرتفملا
اهمعدةجيتنناريإىلعموجهلاىلعمهتردقةيئاهنلاةيقافتالاعزعزت
ةهجونمو.ناريإيفماظنلارييغتلمهرربمفشكتوهللابزحوايروسل
دودلودعهجويفةدحتملاتايالولافعضىلإةيقافتالاريشت،مهرظن
.دينعو

ينمأويجيتارتساتاساردزكرموهو،روفتارتسزكرمهلاقامبسحبو
نإ،ةيسايسويجلانوؤشلاليلحتبموقيو،ساسكت،نتسوأيفعقييكريمأ
:"ةطلسلايفغارف"ىلإيدؤيسةقطنملايفةدحتملاتايالولاذوفنفاعضإ
برغنمدتمتذوفنةقطنمىلعاهتطلسطسبىلعناريإةردقنإ"
نيبعاللافواخمريثتالطسوتملاضيبألارحبلالحاسىلإناتسناغفأ
تايالولاقلقريثتاهنكلو،بسحوايكرتوةيدوعسلاوليئارسإلثمنييميلقإلا
.]296[ً"اضيأةدحتملا

ةقيرطبنكلوًابيرقتهسفنقطنملاناريإيفددشتملاحانجلامدختسيو
قلعتياميفتالزانتميدقتبتلبقاذإناريإنإنولوقيمهف؛ةداضم
.ةقطنملايفاهذوفنرسختسوةفيعضودبتفوسفيوونلااهجمانربةيضقب
نعًامامتفلتخيًايسايسًادعبناريإيفةيضقلاهذهتذختا،كلذلو
.ةيئابرهكلاةقاطلانمديزملاىلإةجاحلا

عيونتىلإجاتحتناريإنإةيناريإلاتاطلسلاتلاق،ةيادبلايف



نعةقاطلاديلوتلماعمىلعًاريثكدمتعتاهنألةيئابرهكلاةقاطللاهرداصم
ةصاخو،ءابرهكلاديلوتيفةلاعفريغةليسولاهذهو؛دوقولاقرحقيرط
اهنيعةجحلاهذهتناك.طوبهلانميناعتطفنلانمناريإتاطايتحانأل
تاكرشعيبرمأاهبيترتريربتلةدحتملاتايالولاةموكحاهبتجّجحتيتلا
يضاملانرقلاتاينيعبسيفناريإهاشىلإةيوونتالعافملةيوونلاةقاطلا
.تقولاكلذذنمطوبهلاةيطفنلاناريإتاطايتحاتلصاودقو.]297[

دعبةصاخ؛اهتلكشمللحلاةيوونلاةقاطلاناريإربتعتاذامل،نكلو
ريغةيوونلاةقاطلانأمولعملانمحبصأدقل؟نابايلايفاميشوكوفةثراك
ثحابلا-يدنارامدمحمديسىلإلاؤسلااذهتهّجو.نمثلاةظهابوةنمآ
لاقف-نارهطةعماجلعباتلاابوروأوةيلامشلااكيرمأتاسارددهعمليمزو
تلاقنيح.نآلاةيدايسةلأسمتحبصأ"دقةيوونلاةقاطلاةلأسمنإيل
ىتحرمألاعباتننأانيلعراص،كلذبمايقلااننكميالاننإةدحتملاتايالولا
تابوقعلانإاولاقنيذلانارهطيفنيددشتملاءارآهمالكدّدرو."ةياهنلا
ناكيتلاينامثلاتاونسلاةرتفءانثأيدحتلاحورتزّفحدقةيبرغلا
نكتملول":يدنارامفاضأو.ناريإلًاسيئراهلالخداجنيدمحأدومحم
ىلإروطتيسناكيناريإلايوونلاجمانربلانأدقتعأالانأفتابوقعكانه
.]298["نآلااهيلإلصويتلاةجردلا

قلعتياميفةددشتملاداجنيدمحأفقاومنإاولاقداقنلانكل
ناريإةثراكيفببستاميهىرخألااياضقلاويوونلاجمانربلاةيضقب
هحضوأامبسحبو.اهيلعةيساقلاتابوقعلاضرفلبقوً،الصأةيداصتقالا
نإ،ينطولايناريإلايكيرمألاسلجملااريدميسراباتيرتويشاراماضر
ءوسءاهنإيف"ةيناريإةبغرتسكعناريإيف2013ماعةيسائرلاتاباختنالا
يدمحأةموكحلظيفناريإاهنمتناعيتلاةلشافلاتاسايسلاوةرادإلا
ضرفلبقو،2009ماعهسفنرييغتلابيناريإلابعشلابلاطدقل.داجن
دععنملعمقلاوريوزتلاىلإاوأجلنيددشتملانكلو،"ةيساقلاتابوقعلا"
.]299["بعشلاتاوصأ

فالخلايفناريإيفنيددشتملاونييحالصإلانيبةريبكلاتانيابتلاىلجتت
داجنيدمحألظدقف.ايروسيفدلبلااهدمتعييتلاةسايسلالوح
يركسعلاويداصتقالامهمعديفنيتباثنورخآلانوددشتملاويروثلاسرحلاو
يفو.دلبللىلعألادشرملا؛يئنماخمعدلماكمهيدلنأودبيو،دسألاماظنل
ىلعظافحلااهتطساوبتلواحمالسةطخبناريإتمدقت،2012لوألانوناك
تابوقعلاعفرو،رانلاقالطإفقوىلإتعددقف؛ايروسيفيناريإلاذوفنلا



لبقةيلاقتناةموكحليكشتو،نييسايسلاءانجسلاحارسقالطإو،ايروسنع
يتلاةطخلاةيناريإلاةطخلاتهباش.يلودفارشإتحتةرحتاباختناءارجإ
ةياغيفدحاوقرافدوجوعم،ريبكدحىلإةدحتملاممألااهبتمدقت
،ةيلاقتنالاةموكحلانمًاءزجدسألانوكينأديرتناريإتناكذإ؛ةيمهألا
ً.اتابًاضفرةضراعملاهتضفريذلارمألاوهو

بختناويركسعلادومجلااهيفرمتساةدحاوةنسبكلذدعب،نكل
ةيناريإلاةمكاحلاةبخنلانيبتاققشتلاتأدب،ناريإلديدجسيئراهلالخ
هروهظءانثأئجافمقيلعتبيناحورنسحسيئرلاىلدأدقو.ألملاىلعرهظت
ةداحلاتاداقتنالانيبنراقذإ؛2013لوليأيفةينطولانويزفلتلاةانقىلع
ايروسيفلصحيامماهفقومعمينيرحبلاماظنلاىلإناريإاهتهّجويتلا
يغبنيال":ايروسىلإريشيهنأحضاولانمناكنكلو،رشابمريغلكشب
ةيشحووةيعمقاهنأبانلةودعةلوداهبموقتيتلالامعألافصننأانل
،قيدصدلبيفتلصحاذإاهسفنلاعفألاىلإكلذبةراشإلانععنتمنامنيب
.]300["اهمسابةيشحولايّمسننأبجيلب

لاقامبسحناريإحلاصميمحييسايسلحىلإلصوتلاناريإتلّضف
ريصمىلعفقوتيهتمربرمألاناك.نارهطةعماجيفروسيفوربلا،يدزيإ
ًادجبعصلانمنوكيس"دسألانودنمهنأناريإتدقتعادقف،دسألا
بعصرمأةهيزـنوةرحتاباختناءارجإنإ...ايروسةدحوىلعظافحلا
بزحدرجمىلإلوحتتنأدسألاةموكحىلعبعصيذإ،نآلاةياغلل
.]301["لاتقلاكلذلكدوجوب]ضراعم[يسايس

دجوتةيجيتارتساىلإلصوتلانودعبتسيالنييناريإلاةداقلانكل
نوملعيمهف.رمألاةياهنيفةطلسلانعدسألايحنتوةمزألانمًاجرخم
نكمملانمنكلو،مالستاثداحميفاوكراشينلنييمالسإلانيفرطتملانأ
يتلاكلتهبشتةيوستيف"دسألاعمةطلسلاةكراشمبنيرخآلاراوثلاعانقإ
لاقامك"ةميدقلاحارجلاتيفشثيح؛ايقيرفأبونجيفاهيلإلصوتلامت
رسخيدقو،تاباختنالوصحمامأقيرطلاهذهكةيوستدّهمتدق.يدزيإ
ايروسلنكميالهنأًامامتنوكردينويناريإلاةداقلاو،تاباختنالاهذهدسألا
رسخولىتح":يدزيإهلاقامبسحبف.ميدقلامكحلاماظنىلإدوعتنأ
اذهنوكيسفراهنيالوًاكسامتملظيدلبلانأاملاطف،تاباختنالادسألا
لوصحبحمسيسدسألانأًاعبطلوقلااذهضرتفي."ناريإلًايلاثمعضولا
.اهيفةراسخلالبقتيسهنأو،ةرحتاباختنا

ةدحتملاتايالولانأاملاطرمتستسةيلهألابرحلانإناريإلوقت



راوثلانأببرغلاعانقإلواحتيلاتلابو،راوثللحالسلاولاملارفوتاهءافلحو
ريزوحّرصدقو.دسألاماظننمربكأًاديدهتنولكشينيفرطتملاةنسلا
ةدعتسمناريإنأ"ميات"ةلجملفيرظداوجدمحميناريإلاةيجراخلا
نوكتدقايروسيفبرحلانأفاضأوةيلودمالستاثداحميفلوخدلل
،اهنيباميفعراصتتةينيدلافئاوطلالعجبكلذو؛ةريبكةيلودراثآاهل
ماسقنالاحبصأاذإ":ةيباهرإلاتامجهلايشفتيفببستيدقيذلارمألا
فرتعينلفىربكةيضقايروسيفهرشنسانلاضعبلواحييذلايفئاطلا
عراوشيفىتحعارصلااذهراثآنودجتسو،دودحيأبهنعجتانلاعارصلا
.]302["اكيرمأوابوروأ

قفاوتملاممالستاثداحميفلوخدلابناريإحارتقانطنشاوتضفر
نمهريغويناحورنسحسيئرلالّضفيدق.ةطلسلانمدسألابةحاطإلاىلع
عجريرمألااذهيفيئاهنلارارقلانكلو،دسألاماظنلمعدلاضفخنيلدتعملا
دهعميفمدقألاليمزلايجلخيدهملاق.يئنماخ؛دلبللىلعألادشرملاىلإ
جهنمرييغتىلعردقيالدقيناحور"نإىندألاقرشلاةسايسلنطنشاو
نأىلعتارشؤملاضعبلدتو.كلذلعفدارأولىتح؛ايروسيفناريإ
ايروسيفةيناريإلاةسايسلاممصتيتلايهيمالسإلايروثلاسرحلاتاوق
]303["ناريإسيئرلةلماكلاةرطيسلاتحتسيلرمألااذهكلذلو،اهذفنتو
.

ةيلمعيفةكراشملابناريإلحامسلايفةددرتمةدحتملاتايالولاتلظ
ىلعلدتةمالعيأراوثلاىلعالودسألاىلعرهظتملو،ايروسيفمالسلا
ىلإلوصولايفنافرطلالمأيذإ؛ةيسايسةيوستىلإلوصولايفمهتبغر
نأىلإدسأللةمعادناريإلظتنأحجرملانمو.ةمزألليركسعمسح
عمةيدولاتاقالعلانمعونىلإلوصولايفةبغرهيدلرخآدئاقزربي
ًاماظنعنصتنألمأىلعراوثلاةمعادةدحتملاتايالولالظتسامك.ناريإ
ةدحتملاتايالولاىلع،فاطملاةياهنيفو.قشمديفةدحتملاتايالوللًايلاوم
؛ةيسايسةيوستىلعرشابمريغوأرشابملكشبقفتتنأناريإوايسورو
.ةبرطضملايضارألاهذهيفهلًاقيرطدجيسمالسلاناكاذإ



.قارعلالامشنييروسلاداركألانيئجاللميخميفولابنادوخرابتلباق
نطقيثيح،ةلبقمميخمءاحنأيفمادقألاىلعًاريسةلوجيفولابينتذخأ

اهيطغتةيتنمسإتويبوةيبارتتاقرطنمميخملافلأتي.يدركئجال300
راطمألالطهتنيحهنإولابيلتلاقدقو.كيتسالبلانمةعونصمفوقس
يفًادجًادجةدراب]تويبلاهذه[،رطمةرطقلكطوقستوصعمُسي"
ةغللااهسفنولابتّملع.]304["فيصلايفًادجًادجةراحو،ءاتشلا
بحأو،ةيزيلجنإلاةغللابحأانأ":مالفألاونويزفلتلاةدهاشمربعةيزيلجنإلا
توصبتباجأفلضفملايئامنيسلااهمجنمسانعاهتلأس."اهبملكتأنأ
ةيدركةيروسةئجالتملعتدقل!ةملوعلاةعورلاي."!ناشيكاج":حرمٍلاع
هترهشنمرثكأةيلاتقلاهتاردقبروهشمينيصلجرنمةيزيلجنإلاةغللا
!ةيزيلجنإلاةغللايفةيوغللاهتراهمب

ايروسناكسعومجمنمةئملايف15و10نيبامداركألالّكشي
ةفاقثلاوةغللايففالتخالالعجيو.ةمسننويلم22.5ىلاوحمهددعغلابلا
اوحبصأدقل،كلذمغرو؛برعلانعةفلتخمةينثإةعومجمداركألاقطانملاو
دسألاةموكحربتعت.نايدألاوقارعألاددعتميروسلاعمتجملانمًاءزج
ةيمهأتاذ-داركألاقطانميأ-ايروسنمةيقرشلاةيلامشلاقطانملا
نأامك.قارعلاوايكرتعمدلبلادودحلكشتاهنأىلإًارظن؛ةيجيتارتسا
ىلعيوتحيًاضيأوهو،هايملادراومنمريثكلاهيفوبصخيدركلاميلقإلا
ةموكحلاةداقفّوختاملاطلو.طفنلانمةدودحملادلبلادراوملماك
نعماتلالالقتسالاىلعلوصحلايفنيبغارداركألانوكينأنمةيروسلا
ةيدركلابازحألانكلو.ىرخأنادلبيفكلذباوبلاطمهنأل؛دلبلايقاب
ةعومجمكاهلربكأقوقحببلاطتولبً،ايلاحلاصفنالاةركفضفرتةيروسلا
.ةيروسلاةلودلاراطإنمضةزيمتمةيقرع

،يدركلاعارصلاةيفلخنعتامولعملانمديزملاىلعلوصحلاتدرأ
دعبايكرتىلإاهتلئاععمولابترجاه.اهلهأةميخىلإولابعمترسف
عمقنمداركألافالآاهرثإبرهيتلا2004ماعيلشماقلاةنيدمثادحأ
.ماظنللةيداعمتارهاظميفاوكراشنأدعب؛ةموكحلا

ايروسيفلاقتعاللضرعتيسايسطشانوهو،اهيبأىلإولابينتمدق



تلاق.2006ماعًاددجملاقتعاللضرعتمث،هحارسقلطأمث،2004ماع
لزـنملاىلإداعوجرخنيحو.يشحولابرضلاوبيذعتللضّرعتدقل":ولاب
ةموكحلاهتلعفامًادبأيسنتالأكديرأ":لاقوهحورجينيريلهصيمقعلخ
يننكلو،نيحلاكلذيفيرمعنمةرشعةثلاثلايفتنك."يـبةيروسلا
قئاقحلافطألاملعتي،اندالبيف.ةيدركةاتفيأكتارهاظملايفتكرتشا
نمةعباسلاوأةسداسلاهيفنوغلبييذلاتقولاعمةعرسبعمتجملا
ولو.ةدشبتبضغوتيكبيـبأرهظىلعحورجلاتيأرنيح.رمعلا
هتلتقدقتنكليـبرعىتحوأيطرشيأىلعاهتقويديتعضو
."همدنمتبرشو

يفةموكحلااهدمتعتيتلاةسايسلانمةيئادعلاولابرعاشمعبنت
يدركلاذوفنلانمفيفختللةيدركلاقطانملايفبرعلانييروسلااهنيطوت
نأدعبو.داركألاىلعموجهلاىلعبرعلاكئلوأاهضيرحتكلذدعبو،اهيف
ملعأانأ":تلاقامكنييداعلابرعلاىلعموللابيقلتدعتملولابتربك
مهتطعأو،ىرخأندمنمبرعلاتبلجدقف؛ةموكحلاأطخلصحامنأ
نمزذنمةموكحلانمزييمتلاداركألاهجاو."داركأللًاكلمتناكيضارأ
مل،اسنرفنعلالقتسالاىلعايروستزاحنأدعبف":ولابتلاقامكديعب
نأنمقلقلابترعشدقف؛قوقحيأداركألاةيبرعلاتاموكحلاِطعت
قوقحلافصنىتحداركألااوطعيملمهنإ.لاصفنالايفنوبغريسداركألا
."برعللاهوطعأيتلا

ةموكحلنيضهانمداركألامظعمناك،2011ماعةروثتعلدنانيح
برهاذلً،اضيأبرعلاراوثلايفاوقثيملمهنأالإ،ةيروتاتكيدلادسألا
،2014ماعفصتنملولحعمو.رئادلالاتقلانمداركألافالآتارشع
يتلاقطانملانمةفلتخمءاسفيسفعطقاهنأكوةيدركلاقطانملاتحبصأ
،رخآلااهضعبىلعنوفرطتملانويمالسإلاو،اهضعبىلعماظنلارطيسي
اهبلماعتيتلاةقيرطلامهفلبقو.اهنمىقبتامىلعةيدركلاتايشيليملاو
يدركلاخيراتلابناوجضعبمهفننأًالوأانيلع،2011ةروثعمداركألا
.ثيدحلا

يلكريبةعماجيفىدتنميفًايدركًايروثاهيفتلباقةرملوأتناك
يديلقتلايدركلالاورسلايدتريناك.يضاملانرقلاتاينيعبسرخاوأيف
عاجشرئاثهنأكولجرلاادب.هترصاخلوحًاحاشوّفليوً،اضافضفًافطعمو
ةيديلقتلامهبايثنودتريداركألانأًاقحالتملعيننكلو،يضاملانرقلانم
يلادبامبسحو.نونسلاهرّيغتملديلقتوهو؛ةصاخلاتابسانملايفرخفب



ةبسانم"يلكريبييراسينمةعومجممامأثدحتلانألجرلاربتعاً،اقحال
انأوبللاريسأتسلجو،اهتقوداركألانعءيشيأملعأنكأمل."ةصاخ
.ليوطلاهبعشخيراتلهدرسىلإعمتسأ

مهتغلومهتاداعفلتختو.طسوألاقرشلايفةلقنتملئابقداركألاناك
ديفتو.تقولارورمعممالسإلااوقنتعامهنأعم؛مهتاداعوبرعلاةغلنع
ضعبوناريإوقارعلاوايروسوايكرتيفداركألاددعنأةيديلقتلاتاريدقتلا
مهو،ةمسننويلمنيثالثوحنىلإلصيدقةقباسلاةيتييفوسلاتايروهمجلا
.اهيدلنطواليتلاملاعلاتايموقىربكنمةدحاونولكشي

رشعيناثلانرقلايفروهشملاملسملادئاقلايـبويألانيدلاحالصناك
يفةعقاولاتيركتنمًايدركسدقلانممهدرطونيبيلصلامزهيذلاو
مويلاةفورعملاوايروسيفةروهشملاةيبيلصلاةعلقلاتناكولب،مويلاقارعلا
نصح"لصألايفىعدت)KrakdesChevaliers("ناسرفلانصح"مساب
ةميزهدعبقشمديفةيدركلاةيركسعلاتادحولاترقتساذإ؛"داركألا
.ةنيدملايفنيدلانكروأ،"داركألايحب"فرعيراصامتأشنأو،نييبيلصلا
تحتةيلاومتاوقاوحبصأو،يركسعلامهثارتىلعداركألاضعبظفاح
ىلإنورخآلّوحتامنيب؛يسنرفلارامعتسالاتحتىتحو،ينامثعلامكحلا
مساداركألاقلطي.ةكرمشيبلامهسفنأاوّمسرامعتساللنيضهانمنيبراحم
نيذلاكئلوأ":ةملكلاينعتوً،امومعةلتاقملاتادحولاىلعةكرمشيبلا
."توملانوهجاوي

ترجاهامنيب،ةيلامشلاقطانملايفايروسداركأمظعمشاعً،ايخيرات
ولوؤسمدعو،ىلوألاةيملاعلابرحلالالخو.بلحوقشمدىلإمهنمةلق
وهامكْنكلو.ينامثعلامكحلانعلالقتسالابَداركألاةيناطيربلاةموكحلا
ىدلنكتمل،دوهيلاوبرعللتيطعأيتلاةهباشملادوعولايفلاحلا
يفو.دوعولاكلتبءافوللاهرامعتساقطانمنعيلختلايفةينيأايناطيرب
تلمشو،ةينامثعلاةيروطاربمإلاعمرفيسةدهاعمءافلحلاّعقو،1920ماع
مثنمو،ايكرتيفيتاذمكحتاذةيدركةقطنملطئارخةدهاعملاهذه
]305[خيراتلاكلذنمةنسلالخيدركلالالقتسالاىلعءاتفتساىلإتعد
ملف،ةدهاعملاكلتاوضفركارتألانييموقلاوكروتاتألامكىفطصمّنكل،
،1923ةنسيفمث.)ثلاثلالصفلاىلإرظنا(قيبطتلازّيحاهدونبعضوت
ةريخألاةدهاعملاهذهتلمهأو،رفيسةدهاعملحمنازولةدهاعمتلح
تمساقتاسنرفوايناطيربوايكرتنأةجيتنلاتناكوً.ايلكةيدركلاةيضقلا
امرورمدعب،نآلاىتحو.ينامثعلامكحلاتحتناكيذلايدركلاميلقإلا



ًةخرصاهبءافولامتيمليتلادوعولاكلتلازتال،نمزلانمنرقلابراقي
لازتالةيلودلاوةيميلقإلاىوقلانأبنورعشينيذلاداركألالكدشحت
.اهسفنةميدقلاةليحلابعلت

رامعتساللةضهانملاةكرحلاىلإداركألانويراسيلاونويموقلامضنا
بزح"هومسًابزحاوسّسأو،يضاملانرقلاتاينيثالثلالخايروسيفيسنرفلا
لوأو1931ةنسرخآيفو."لالقتسالا"ينعتةيدركةملكيهو،"نووبیوخ

ترجةيباينتاباختنالوأيفبزحلااذهنمباونةثالثبُِختنا،1932
يف"نووبیوخبزح"لحنا.ايروسىلعنويسنرفلاهضرفيذلاروتسدللًاقفو
.يروسلايعويشلابزحلاىلإهئاضعأنمريثكلامضناو،رمألاةياهن

قطانملادودحنيبرزجلاودملانمريثكلاةيسايسلاتاعازـنلاتدهش
كلذانرّكذامكوهنألً؛الامجإًاضعباهضعبىلعةحتفنمتلظيتلاةيدركلا
،ةدحاوةلقتسمةرحناتسدركالإكانهنكتمل:يلكريبيفيدركلايروثلا
.ةيناثلاةيملاعلابرحلاةياهنيفنويراسينويروثاهداق

-1941و1925يماعنيباهمكحيذلاناريإهاش-هاشاضرعمق
.ناريإبرغلامشىصقأيفمهمظعمشيعينيذلاهدالبداركأةوسقب
بضغأهنكلو،ةطلسلايفهاشاضرتعضويتلايهايناطيربتناكو
مّهتاف،ةيناثلاةيملاعلابرحلاءانثأناريإدايحنلعأنيح1941ماعءافلحلا
ناريإةيناطيربةيركسعتاوقتلخد،1941ماعيفو.نييزانلاةألاممب
،داركألانطقيثيحاهلامشةيتييفوستاوقتلتحاامنيب،اهبونجتلتحاو
هاشلانمةرِّرحُماهوربتعاوةيتييفوسلاتاوقلابداركألامظعمبحرو
.]306[يدادبتسالا

يلوؤسمرخآكرتنأدعب؛ةلقتسمهبشةموكحنويلحمداركأرادأ
قطانملاوةريغصلاداباهمةنيدمداركألامكح.1943ماعمهقطانمهاشلا
نييلحملاراجتلاعمدمحميضاقهمسايدركٍضاقفلاحتثيح،اهلوح
تاوقلاةدعاسمبو.قطانملاكلتنععافدللايشيليمءاشنإللئابقلاءامعزو
يفو.برحلافورظتحتنكلوً؛ايداصتقاًاراهدزاةقطنملاتدهش،ةيتييفوسلا
هسأرتيذلايناتسدركلايطارقميدلابزحلاةقطنملاداركألّكش،1945ماع
،هيفزربألايركسعلادئاقلاينازربىفطصمناكو،رمألارخآدمحميضاق
.ةيلاحلاناتسدركميلقإةموكحسيئرينازربدوعسمدلاوةبسانملابوهو
ةيكيرمألاةرطيسلامامأزجاحكناتسدركلالقتسايتييفوسلاداحتالامعد
داركألانلعأ،يتييفوسعيجشتبو،كلذل.ناريإيضارألماكىلعةيناطيربلاو
مسابًاقحالتفرعيتلايهو،1945ماعةلقتسملايدركلابعشلاةموكح



ةريبكتاحالصإبمايقلابًاروفةديدجلاةيروهمجلاتأدبو."داباهمةيروهمج"
؛نيلاتسدهعيفيتييفوسلاداحتالاعمةداعطبترييذلاعمقلانودنم
ميلعتلابقلعتتنيناوقتعّرشو،تانبللةسردمةديدجلاةموكحلاتحتتفاف
ةيمسرلاميلعتلاةغلةيدركلاةغللاتلعجامك،ءارقفلليناجملاويمازلإلا
.]307[دالبلاخيراتيفىلوألاةرملل

ذإ؛ةقطنملايفةيتييفوسلاةسايسلاترّيغت،1946ةنسةياهنعمنكل
ةيزكرملاناريإةموكحعمةيوستىلإلوصولاىلإيتييفوسلاداحتالاىعس
؛داباهمةيروهمجنمةيتييفوسلاتاوقلاباحسناكلذنعجتنو،نارهطيف
كلذكو،يتييفوسلامعدلانودنمةيداصتقالكاشمةيروهمجلاتهجاوف
نيذلالئابقلاءامعزوراجتلاضعبمعديناتسدركلايطارقميدلابزحلادقف
تحبصأدقناريإتناك.ةيزكرملاةموكحلادييأتىلإاوداعو،مهفقاوماورّيغ
تحبصأدقناريإتناكقباسلاهاشلانبا،يولهباضردمحممكحتحت
هتاوقلسرأيذلا-قباسلاهاشلانبا-يولهباضردمحممكحتحت
،1946لوألانوناك15يفو.ةقطنملاىلعةرطيسلاعجرتسيلةيركسعلا
تّرظح.ةلقتسملاةيروهمجلاتقحسودابارهمةيناريإلاتاوقلاتلتحا
،ةنايخلاةمهتبدمحميضاقنيدأو،ةيدركلاةغللابميلعتلاةيناريإلاةموكحلا
داحتالاىلإبرهدقفينازربىفطصمامأً.اقنشمادعإلامكحهيفذُِّفنو
رخاوأيفالإةقطنملاىلإدعيملو،كانهىفنملايفشاعو،يتييفوسلا
نالطبدمحميضاقوينازربنأمويلاداركألاربتعي.يضاملانرقلاتاينيسمخ
.ةيدركلاقوقحلالجأنملاضنلالاطبأنم

ىلإ-يئزجلكشبولو-ةيدركلاةيسايسلابازحألالكخيراتعجري
داركألاسسأدقو.1945ةنسسسأتيذلايناتسدركلايطارقميدلابزحلا
اذهاعدو،1957ماعايروسيفيدركلايطارقوميدلابزحلانويروسلا
،ةيروسلاةلودلايفداركألاقوقحىلإلوصولليملسلالاضنلاىلإبزحلا
.]308[يّرسلكشبلمعلاىلإهؤاضعأرطضاو،هرظحّمتكلذمغرو

مهنكلو،يركسعبالقنارثإ1963ماعةطلسلاىلإنويثعبلالصو
ديدجلاماظنلاىضمو،داركألاهاجتاهسفنةيئادعلارظنلاةهجوىلعاوظفاح
ىلإهلوطدتمي"يـبرعمازح"ءاشنإىلإفدهيىدملاديعبططخميفًامدق

،ةطاسبب.ةيقارعلاوةيكرتلادودحلاىلعًارتموليك15ىلإهضرعورتموليك300
مهقطانميفةلقنتملاةيودبلالئابقلانيطوتباوأدبو،داركألابنويثعبلاقثيمل
.1973ماع

"شتووستيارنامويه"ةمظنميفًاققحميروسيدركربخأدقو



،ةيناجملزانم]برعلا[مهلةموكحلاتنب":ناسنإلاقوقحبةينعملا
مهلتمدقةيعارزفراصمتأشنأو،ةعارزللًادامسوًاروذبو،ةحلسأمهتطعأو
...1975و1973يماعنيبعاطقلاكلذيفةيرق41ةلودلاتأشنأ.ضورقلا
داركألارابجإو،كارتألاداركألاونييروسلاداركألانيبلصفلاوهفدهلاناكو
جمانربدسألاظفاحىهنأ.]309["ندملاىلإلاقتنالاىلعةقطنملايف
ىلإةلودلااهترداصيتلايضارألادُِعيملهنكلو،1975ماعاذهنيطوتلا
يفةيزاهتناةسايسدسألادمتعاو.اهنعًاضيوعتمهلمدقيىتحوأداركألا
،يلحملاعمقلاعباتدقف؛ثادحألاكلتتلتيتلادوقعلايفةيدركلاةيضقلا
هتسايسلًامئالمكلذناكنيحىرخألانادلبلايفداركألادناسهنكلو
.ةيجراخلا

دسألاحبصأ،تقولاكلذدعبةنسنيثالثتدتمايتلاةرتفلايفو
فلاحتو،نانبلىلإهذوفندمو،ليئارسإدضةيبرعلابرحلايفًايساسأًابعال
نّكمت،ينغداصتقاونميهمشيجنودنمىتحو.قارعلادضناريإعم
ايروسةيمهأنمتدازةيجيتارتساتافلاحتيفلوخدلانمدسألاظفاح
ىلإةقطنملايفنزولانمريثكلالمحيالًادلبلّوحف؛ةقطنملايفاهذوفنو
؛همصخ"مكالي"فيكفرعيًايكذًالتاقمدسألاناك.ذفنتميميلقإسفانم
الإداركألاهاجتهتسايسنكتملو،ريثكبًانزوهنملقثأناكولىتح
.ةجاحلاتقوهموصخىلإاههجويىرخأ"ةيفاطخةمكل"

ريرميسايسعارصيفيروسلاثعبلابزحلخد،لاثملاليبسىلعف
فالخلاناكو،1968ماعةطلسلاىلإاولصونيذلانييقارعلانييثعبلاعم
روحمتي)ةقيقحلايفنيبزححبصأيذلا(دحاولابزحلايعرفنيبيساسألا
نيسحمادصناك.قارعلامأايروس:ثعبلاةكرحدوقينأبجينملوح
ىلإيقارعلاثعبلالصوأيذلايركسعلابالقناللطيطختلايفمهاسدق
يفلخدينأدسألاررقف؛قارعللًاسيئرحبصأ1979ماعيفو،ةطلسلا
ثعبلاةميزهلةيدركلاةيراسيلاوةيموقلاتاعومجملاعمحلاصمفلاحت
.يقارعلا

ةيمسرتاقالعيفلخددقدسألاظفاحناك،1979ماعلولحعم
لالجهدوقييذلايناتسدركلاينطولاداحتالا:نيسيئرلانييدركلانيبزحلاعم
يطارقميدلابزحلاو،)قحالتقويفقارعللًاسيئرحبصأيذلا(ينابلاط
ميلقإةموكحسيئرحبصأيذلا(ينازرابدوعسمهسأرييذلايناتسدركلا
بزحلاناكثيح؛نييراسيامهيسفنناربتعينابزحلاناك.ً)اقحالناتسدرك
امنيب،يتييفوسلاداحتالاعميجولويديأقفاوتىلعيناتسدركلايطارقوميدلا



ىلإةفاضإلابو.ةيواملانيصلاعمقافوىلعيناتسدركلاينطولاداحتالاناك
دسألاظفاحامهلحمسف،نيبزحلانيبنيسحمادصةضراعمتعمج،كلذ
امك.ةيقارعلادودحلانمةبيرقلايلشماقلاةنيدميفامهلبتاكمحتفب
وأPartiyaKarkerênKurdistan(يناتسدركلالامعلابزحلدسألاحمس
)PKKخيراتاذهيناتسدركلالامعلابزحلو،ايروسلخادنملمعلاب
.لدجللريثموليوط

لامعلابزحنيفرطتملاةبلطلانمددععمنالجوأهللادبعسسأ
ةيسايسمولعبلاطنالجوأناك.1978يناثلانيرشت27يفيناتسدركلا
ّقلعيو.ءايمعةعاطهوعاطأهيعباتنأةجردلً؛امهلمًايسامحًادئاقوًاقباس
هجوباهيفرهظي،هلةريبكًاروصمويلايناتسدركلالامعلابزحوديؤم
نإ،عقاولايفنكل.فلخلاىلإطشمميدامررعشومخضبراشوميسو
ماعذنمايكرتيفنجسنأدعبمويلاودبيفيكفرعيطقفًاليلقًاددع

،حلسملاحافكلابنمؤتةيروثةعومجمكيناتسدركلالامعلابزحأدب.1999
نرقلاتاينيعبسيفطسوألاقرشلاتحاتجاةجومتايلجتدحأناكدقو
بناوجتدمتعايتلاةيموقلاتاعومجملانمريثكلاتأشنثيح؛يضاملا
.ةليلقنينسدعباهتيجولويديأريغتنألبقةيسكراملانمةنيعم

مكحيةدحتملاتايالولاهمعدتيركسعماظنناك،ةبقحلاكلتيف
مهبفارتعالاًاضفار،داركألاىلعًايساقًاعمقسراميماظنلاكلذناكو.ايكرت
لئاسورئاسعنمامك،ةيدركلاةغللابميلعتلاعنمف؛دلبلاتايموقىدحإك
يفةيفرعلاماكحألايكرتلاشيجلاضرفو.ةيدركلاةغللابةقطانلامالعإلا
،2010ماعلولحعمو.2002ماعالإهبلمعلاعفريملو،داركألاقطانم
لتقميفتببستدقةيدركلاةروثلاتاكرحدضيكرتلاشيجلاةلمحتناك
يفمه17,000ىلإةفاضإلاب،يدرك119,000نجسو،يندم35,000ىلاوح
هتبراحملضفبهتعمسيناتسدركلالامعلابزحىنب.]310[نيدوقفملادادع
.يـبعشلادييأتلاضعبلانو،شيجلاهسرامييذلاعمقلا

ةلقتسمةلودءاشنإبهنيوكتلصأيفيناتسدركلالامعلابزحبلاط
دّنجو،ناريإوقارعلاوايروسوايكرتيفةيدركلاميلاقألارئاسلمشتةيكارتشا
.بزحلايفةيدايقعقاومىلإيقرتلابنهلحمسو،ءاسنلانمًاريبكًاددع
ةنسنيثالثىلإدتمتةربخيهو-ةقطنملايفيفحصلسارمكيتربخلالخو
ءاوس؛ةيدايقعقاومنلغشييتاوللاءاسنلانمًاليلقًاددعالإلباقأمل-
ةكراشملانإ،كلذلو.ةضراعملااهبازحأوأةقطنملاتاموكحيفكلذناكأ
لامعلابزحءاسنضعبتلباقدقوً.اريغصًازاجنإتسيلءاسنللةلاعفلا



لامشناتسدركميلقإيف"زـنوجرثام"ةلجمللسارمكيلمعءانثأيناتسدركلا
.]311[قارعلا

ةعمسقدنفلااذهلو.ةيناميلسلايفيتشأقدنفيفيتلحرتأدب
تاياورىدحإىلإيمتنيهنأكولعفلابادبدقو،بيرمناكمكهبةصاخ
ىقتلملارودناخدلابءيلملاقدنفلاقاوربعلي.ةيسوساجلاوضومغلا
نوسلجيلاجرلاناك.سيساوجودونجولامعألاجرونيضماغنييسامولبدل
ىلإتقونم-مهضعبناكو،رمخملاياشلانمباوكأىلإنورظنيمهو
يفاماوبرشينألبقنوحصلايفياشلانمليلقلانوبصي-رخآ
ميخمةرايزلانتابيترتانعضوناكملااذهنم.ةيلاعًاتاوصأنيثدحمنوحصلا
ةشورفمضرألاتناك.ةبيرقلاليدنقلابجيفيناتسدركلالامعلابزحل
ريرزتىلإةدوربلاةديدشحيرلاينتعفدامنيب،ينبلاورضخألانينوللاب
انمامأحتفنا،قيرطلايفةروطخلاديدشًافطعنمانزواجتنأدعبو.يفطعم
طبلانمتاعومجمىتحومانغألانمناعطقتعطقو،بصخوريبكٍداو
لامعلابزحتاعطاقمتلخديننأتملع.رخآىلإتقونمعراشلا
رضخألاطنبنمفلؤملابزحلايزنايدترتنيتاتفتيأرنيحيناتسدركلا
.يديلقتلايوتلملايدركلاسأرلاءاطغو،رضخأصيمقو

بزحلاتايتفعمتلدابت،تالباقملاىدحإءارجإلرظتنأتنكامنيبو
تايتفلاتناك.بطحدقوملوحنيعمتجمانكامنيبثيدحلافارطأ
يف50نأيننربخأو،ّيلإثدحتلانعناميملوً،اريثكنهسفنأنمتاقثاو
لوقتامنيب،]312[ءاسنلانميناتسدركلالامعلابزحءاضعأنمةئملا
هذه،نيتلاحلااتلكيفنكل؛ةئملايف40ىلإبرقأددعلانإىرخأرداصم
.باجعإللةريثمةيلاعلاةبسنلا

شيجلاىلعاهبنمقتامجهبنهعمتثدحتيتاللاءاسنلاترختفا
نكلً.ادمعنييندملانفدهتسيملنهنإًاضيأنلقنهنكلو،نييكرتلاةطرشلاو
عمنيلماعلانييندملللتقتايلمعبماقيناتسدركلالامعلابزحنأعقاولا
.ةموكحلاهذهناوعأنممهربتعينيذلاداركألاىتحولب،ةيكرتلاةموكحلا
لامعلابزحايناطيربوةدحتملاتايالولاوايكرتفنصت،كلذلةجيتنو
نمريثكلاىرخألاةيدركلابازحألادقتنتو.ةيباهرإةمظنمكيناتسدركلا
تامظنمنيبقّرفتاهنكلو،هراكفأويناتسدركلالامعلابزحتاسرامم
اهقوقحببلاطتيتلاةيموقلاتاعومجملاوةدعاقلاميظنتلثمةيباهرإ
ىمحً،الثمايروسيفف.يناتسدركلالامعلابزحلثمحلسملاحافكلادامتعاب
ةيدركلاقطانملايلاهأيناتسدركلالامعلابزحعمهراكفأيفقفتيٌبزح



قيسنتلاناجليفيدايقوهو،نازوهميهاربإلاقدقو.نيفرطتملاراوثلانم
لامعلابزحنأداركألاةيبلاغدقتعي":نآلاىفنملايفشيعيوةيلحملا
نييداهجلانملضفأرايخ-هتاسراممضعبنممغرلابو-يناتسدركلا
."ةدعاقلاميظنتو

لامعلابزحيلتاقملايروستحمس،يضاملانرقلاتاينيعستلالخ
يفعاقبلايداويفةيركسعتابيردتيقلتو،قشمديفنكسلابيناتسدركلا
نواعتلاناك.تقولاكلذيفهيلعاهترطيسمكحتايروستناكيذلانانبل
جاوز"يأ؛ناريإعمةقالعلالثميناتسدركلالامعلابزحوايروسنيب
ةظفاحمةداعتساىلعايكرتضوافينأدويدسألاظفاحناكدقف."ةحلصم
فلاحتضراعهنأامك،)ثلاثلالصفلاىلإرظنا،نوردنكسإلاءاول(ياته
،يناتسدركلالامعلابزحامأ.ةدحتملاتايالولاوليئارسإعمقيثولاايكرت
.ايكرتىلعةيركسعلاتامجهلانشلةدعاقكايروسمدختسادقف

دقف؛ةيكرتلاةموكحلاعمىبزلاليسلاغلب،1998ماعلولحعمو
ةيروسلاةموكحلادانعوةيروسلادودحلافلخنمةيتآلاتامجهلاتزواجت
ىلعهتاوقيكرتلاشيجلادشحف.لامتحالاىلعكارتألاةردقاهبلاطميف
ناونعلانإىتح؛ةعساووزغوموجهةيلمعبمايقلابًاددهمةيروسلادودحلا
]مالس["مولاش"لوقنسًابيرق":لاقةيكرتلافحصلاىدحإيفسيئرلا
ةيكرتلاتاوقلانأينعياذهناكو."نالوجلاتاعفترمىلعنمنييليئارسإلل
ليئارسإعمايروسدودحىلإلصتىتحةيروسلايضارألالماكربعمدقتتس
ىدحإبماق-رهاملايجيتارتسالازرابملاوهو-دسألاظفاحنكلو.]313[
يفايكرتعمةنضأةيقافتاايروستّعقوف،اهبرهتشايتلايدافتلاتايلمع
ةمظنميناتسدركلالامعلابزحنأاهبجومبتنلعأو،1998لوألانيرشت
.اهيضارأيفهتاطاشنتّرظحو،ةيباهرإ

،1999ماعيفو.قشمدنمبرهلاىلعنالجوأهللادبعربجأ
ةيزكرملاتارابختسالاةلاكوعمنواعتلاباينيكنمةيكرتلاتارباخملاهتفطتخا
)CIA(ةايحلاىدمنجسلابهيلعمكحوةنايخلاةمهتبنيدأثيح؛.
نجسيفيدارفنالاسبحلايفهتيموكحمنالجوأيضقي،تقولاكلذذنمو
ةريبكمئازهةلسلسهنجسونالجوأفاطتخاةيلمعتجّوت.يلارمإةريزج
ىعسف،يضاملانرقلاتاينيعستيفيناتسدركلالامعلابزحاهلضرعت
كّرحتو،ةيكرتلاةموكحلاعمةيوستىلإلوصولاىلإكلذدعببزحلا
سيلوداركألليتاذمكحىلإًايعادوةيسكراملانعًايلختمنيميلاىلإًايسايس
.]314[لالقتسالاولاصفنالاىلإ



يناتسدركلالامعلابزحلّكش،نيرشعلاويداحلانرقلاتايادبعمو
ماعيفوً.اقباساهبلمعيتلادالبلايفةيسايسلابازحألانمةعومجم

حلاصيئايميكلاسدنهملاةدايقتحتيطارقوميدلاداحتالابزحلكشت2003
عمهطبرتاللقتسمبزحهنإيطارقوميدلاداحتالابزحلوقي.ملسم
نإنولوقيفبزحلاودقتنمامأ.ةيجولويديألاالإيناتسدركلالامعلابزح
.بزحلابمكحتتيتلايهيناتسدركلالامعلابزحةدايق

هحلاصمعضوثيح؛هتيلازعنابيطارقوميدلاداحتالابزحرهتشا
سلجملاماقو.عسوألااهقاطنبةيدركلاةكرحلاحلاصملبقبزحكةصاخلا
-ةضراعملاةيدركلاتاعومجمللعسوألاعمجتلاوهو-يدركلاينطولا
فطخو،ةيدركتارهاظمىلعموجهلابيطارقوميدلاداحتالابزحماهتاب"
ريرقتهبحرصامبسحب؛"ىرخألاةضراعملاةيدركلابازحألانمءاضعأ
يطارقوميدلاداحتالابزحمِهُّتاولب.]315[طسوألاقرشلليغينراكزكرمل
.]316[ىرخأةيدركبازحأيفنييدايقلايتغاب

ةمسيفيناتسدركلالامعلابزحيطارقوميدلاداحتالابزحكراشي
ءاضعأظفتحيذإ؛نالجوأهللادبعصخشلريبكلاليجبتلايهو،ىرخأ
لب،مهتارهاظميفهمسابنوفتهيو،مهلزانميفهروصبهراصنأوبزحلا
داحتالابزحيفيدايقينربخأدقو.هتروصاهيلعةعوبطمًاناصمقنودتريو
لحلانالجوأهللادبعدئاقلااناطعأ":"دِمناك"هسفنىّمسيطارقوميدلا
ْنكلو.]317["انلكاشماهبلحنيتلاةقيرطلاانلفّرعو،اياضقلاعيمجل
ةيماظنةوقلكشييطارقوميدلاداحتالابزحلظي،ليقاملكمغر
بزحلانّوكدقو.ىضوفلاوينيدلافرطتلابةفوفحمةقطنميفةيناملعو
نيبًاءوسلقألارايخلاوهو؛ايروسلامشيفهمعدتةيبعشةدعاقهسفنل
.هلةحاتملاةئيسلاتارايخلا

بزحنمًالكةيروسلاوةيكرتلاناتموكحلابجشت،يلاحلاتقولايفو
يفمدقتلامدعةمئالبةيقلميطارقوميدلاداحتالابزحويناتسدركلالامعلا
اهينطاومتعمقةيروسلاةموكحلانكلو.امهيلعةيدركلاقوقحلاقيقحت
ةموكحلاامأ.ريثكبيناتسدركلالامعلابزحليكشتلبقىتحداركألا
ةمراصتاءارجإيضاملانرقلاتاينيتسوتاينيسمخيفتذختادقف،ةيكرتلا
قثيمل.ايروسىلإبرهلاىلعمهنمًاددعربجأامم؛داركألانيطشانلاقحب
.ةطلسلاىلإدسألاةلئاعلوصولبقىتحداركألابنويركسعلاايروسماكح
ةريزجلاةظفاحميفًاصاخًايمسرءاصحإةموكحلاترجأ،1962ماعيفو
ىلاوحءاصحإلااذهرثإةموكحلاتمرحو،اهناكسةيبلاغداركألالكشييتلا



،]318[قارعلاوأايكرتيفاودلومهنأةجحبةيسنجلانميدرك120,000
يفايروسيفداركألاعومجمنمةئملايف20ىلاوحنولكشيءالؤهناكو
نأةجحبً؛اضيأةيسنجلاداركألانمةيلاوتملالايجألاَّقلتتملو.تقولاكلذ
.نييروسنينطاوماوسيلمهيوذ

غارفلانمةلاحيفنينطاوماوربتُعيملنيذلاداركألاكئلوأشاع
ّقحيملو،رفستازاوجىلعلوصحلاىلعنيرداقاونوكيملذإ؛ينوناقلا
ً،ايمسرةصاخلاةيراجتلامهلامعأبمايقلاوأ،ةيموكحفئاظويفنّيعتلامهل
ترداصامك.ةلودلانمنيموعدملاةيحصلاةياعرلاويلاعلاميلعتلايّقلتوأ
ةلكشملاتلظو،برعنينطاوملاهتطعأونيلجسملاريغداركألايضارأةموكحلا
نمةئملايف80شاع،2007ةنسيفوً.اماعنيسمخبراقياملةقلاع
.]319[رقفلاطختحتداركألا

اذامل":هتلأسنينسبةروثلاعالدنالبقدسألاراشبسيئرلاتلباقنيح
نأباجأف."؟ةنطاوملاقوقحنودنمداركألانمريبكلاددعلااذهلظ
.يكرتمهنمنمويروسمهنمنمديدحتيفنمكتو؛ةينقتةيلاكشإهذه
ريثكلانأامبةلأسملاهذهيفًارودبعلتةسايسلاتناكاذإامعهتلأسف
يروسلا؛ةيسايسلكاشمانيدلتسيل":باجأف،همكحنودقتنيداركألانم
.]320["يروس

لبقةنطاوملاةلكشملحينأدريملدسألانأتناكةقيقحلانكل
نودقتنياولظنيذلاداركألانييدايقلانمتالزانتلاضعبىلعلصحينأ
نييروسلاداركألاددعدادزا،2011ماعلولحعمو.يرودلكشبهمكح
،ةروثلاتأدبنيحو.ةمسن300,000ىلاوحىلإةيسنجنودنماولظنيذلا
ناسين7يفو.هتسايسراسملّدبواهلداركألامعدنمدسألافّوخت

نأعم؛يدرك250,000ىلاوحلةنطاوملاقحءاطعإىلعةأجفقفاو،2011
ةيبعشحالصإلااذهلان.]321[لدجعضوملازتالءالؤهلةقيقدلاماقرألا
.ةدشبهيلإجاتحيناكيذلاتقولاضعبدسألاىطعأو،داركألانيبةريبك
يتلاةقيرطلاتناكو،ةموكحللمهتيهاركيفداركألارمتسا،كلذمغرو
هذهرارمتسابابسأدحأ2004ماعمهتروثعمةموكحلااهبتلماعت
.ةيهاركلا

ةرتفللةلودلاةرادإنوناقدامتعاقارعلاّرقأ،2004راذآ8يف
؛قارعلالامشلقتسمهبشيدركميلقإبًايمسرفرتعايذلا،ةيلاقتنالا
دقو.ةقطنملالكيفداركأللًاريبكًارصنهوربتعاامبنويروسلاداركألالفتحاف
راذآ12يفترجمدقةركةارابمءانثأهسفننعيموقلارخفلااذهَّربع



قيرفلادضةيدركلايلشماقلاةنيدمنميلحممدقةركقيرفنيب2004
وعجشمءاج.هدارفأمظعمبرعلالكشييذلاو،روزلاريدنممداقلا
نوفتهيونيسحمادصلًاروصنولمحيمهوةنيدملاىلإروزلاريدقيرف
سيئرللةديؤمتافاتهبداركألانوعجشملادرف،داركأللةنيهمتاراعشب
،نيقيرفلايعجشمنيبتاراجشتعلدناو،]322[شوبويلبدجروجيكيرمألا
بناجىلإفقتللبراجشلاضفلسيلنكلو؛ةينمألاىوقلاتلخدتف
.روزلاريدقيرفيعجشم

ولابتلاقامكلوألامويلايفصاخشأةتسةطرشلاتاوقتلتق
مهنفدلةنيدملايلاهأبهذنيح،يلاتلامويلايف":نيئجاللاميخميفةميقملا
.]323["اهدنعةروثلاتأدبو،ةطرشلاىوقنيبومهنيبمادصثدح
رهشةياهنيفو.عراوشلايفتاهجاومعالدناعمعضولاروهدتامناعرسو
ىلاوحلاقتعاىلإةفاضإلاب،ىحرجلاتائموًاليتق43اياحضلاددعغلب،راذآ

ىتحداركألااهلضرعتعمقةيلمعأوسأكلتتناك.]324[صخش2,500
داركألافالآكلذءارجنمبرهو.ثيدحلاايروسخيراتيفتقولاكلذ
مهنمنوريثكلالازيالثيح،قارعلايفناتسدركميلقإىلإدودحلاربع
دسألاراشبنعمهدافحأىتحومهءانبأنوملعيومويلاىتحنوشيعي
ماظنلااذهطوقسدعبانيلعبجيهنأملعننحن":ولابتفاضأو."ريرشلا"
."ناتسدركيفانميلقإررحنسو،انقوقحلجأنملمعننأايروسيف

هذخأيسيذلالكشلانعرظنلاّضغبناتسدركريرحت"نوكينل
اّهلكةيدركلاتاعومجملاونوفرطتملابرعلاراوثلاوةيروسلاةموكحلافً؛الهس
2011ماعةروثلبقو.يدركلاميلقإلايفطفنلالوقحىلعةرطيسلاديرت
ىلاوحجتنتايروستناك،ايروسىلعبرغلاهضرفيذلايداصتقالارظحلاو

عومجمنمةئملايف0.4نمرثكألكشيالاميأً؛ايمويليمرب370,000
ىوتسملاىلعًاريغصًابعالالإايروسنوكتالدق.]325[يملاعلاجاتنإلا
يأليويحرمأرابآلاهذهىلعةرطيسلانأالإ،لاجملااذهيفيلودلا
.دالبلايفمكحلاىلوتيماظن

يفاوشيعيلًابرعنييروسهدعبنمراشبهنباودسألاظفاحّنطو
ةموكحلانكلو.نآلانيطلتخمكانهناكسلاحبصأف،ةيدركلاقطانملا
ةرطيسلاىلإةيدركلاةيلقألاىعستنأنمنوشخيراوثلاضعبوةيروسلا
داركألاضرفدقف؛قارعلايفتلعفامكاهميلاقأيفطفنلاجاتنإىلع
رفحوهعيزوتوطفنلافاشكتسالدوقععيقوتقوقحمهسفنألنويقارعلا
نمةرركتملاوةيوقلاتاضارتعالامغر؛ةيبنجألاطفنلاتاكرشعمرابآلا



.دادغبيفةيزكرملاةموكحلا
جاتنإلةلودلااهكلمتةكرشايروسيفلاحلاوهامكقارعلايفدجوت

رابآرفحلباقماهلعفدتةيبنجأتاكرشةيقارعلاةموكحلاضوافتو،طفنلا
لكلًادحاوًارالودلداعيًاحبرتاكرشلاهذهلمدقيامم؛هعيزوتوطفنلا
كلمتت،طفنلاجاتنإلًادوقععقوتفناتسدركميلقإةموكحامأ.ليمرب
5-3نيبامىلإاهحابرأديزيامم؛جاتنإلانمةبسناهبجومبتاكرشلا
ةيبرغلاوةيكيرمألاطفنلاتاكرشتذخأاذإو.]326[دحاولاليمربللتارالود
لصوتلانمتنكمتاذإةداعسلاةياغيفنوكتسف،رابتعالانيعبلبقتسملا
.ةيروسلاناتسدركعمهذهكةقفصىلإ

لكتفقوأةيبرغلاتابوقعلانأل؛يضارتفالدجدرجماذهنكلو
ىلإيروسلاشيجلارطضا،قحالتقويفو.2011رخاوأيفطفنلاجاتنإ
ةيمالسإلاتاعامجلاوةيلحملارئاشعلاتعراصتف،ةقطنملانمباحسنالا
.ةيمحملاريغطفنلارابآىلعةرطيسلليطارقوميدلاداحتالابزحوةفرطتملا
لزيدلااهتطساوبنوجرختسياوناكو،ةطيسبلورتبيفاصمةقطنملايلاهأأشنأ
نكل.نايلغلاةجردىلإلصيىتحطفنلانيخستبكلذو؛ئفادملادوقوو
لعجامم،ةمودعمهبشتناكتايلمعلاهذهيفةمالسلاتاءارجإ
ماسلاناخدلانمةدمعأتدعاصتو،يرودلكشبةقطنملاّزهتتاراجفنالا
ىلعةرطيسلايفةبغرلانأمغرو.]327[ءاوهلاةثّولم"يفاصملا"نمدوسألا
دنعيلاصفنالاهجوتلاةلأسمنأالإ،عارصلاةيفلخمكحياميهطفنلا
.هتهجاوىلإزربياميهداركألا

نلعتةيدركلاتاعومجملاتلظ،ةروثلانمىلوألاةثالثلاماوعألالالخ
ربكأقوقحىلعلوصحلاوهاهفدهنأىلعترصأو،لاصفناللاهضفر
تريغت،2014ماعفصتنملولحعمنكلو.ةيروسلاةلودلانمضداركألل
قطانمىلعفرطتملاشعادميظنتىلوتساذإ؛ةعرسبةقطنملايففورظلا
ةكرمشيبلاتاوققارعلاناتسدركميلقإةموكحتلسرأو،قارعلانمةعساش
ىلعةرطيسلاتذخأفقارعلايفكوكركةنيدمىلإاهتارابختساتالاكوو
داركألابلاطاملاطل.دادغبيفةيزكرملاةموكحلاتاطلسنمةنيدملا
ّططخوً.اريخأمهفدهاوققحدقمهنأادبو،مهلةمصاعكوكركبنويقارعلا
ميلقإلماتلالالقتسالاىلعءاتفتسادقعلناتسدركميلقإةموكحولوؤسم
.قارعلايفناتسدرك

تدهشاذإف؛بثكنعقارعلايفتاروطتلاايروسداركأبقار
ىلإمامضنالالوحتيدقف،روهدتلانمديزملاايروسوقارعلايفعاضوألا



،2014ماعفصتنمىتحنكلو.مهمرايخىلإلامشلايفةلقتسمةلود
قوقحببلاطت-يمسرلاىوتسملاىلعلقألاىلعو-تاعومجملالكتلظ
فلتختدق.اهنعلالقتسالاىلإُعدتملو،ةيروسلاةلودلاراطإنمضربكأ
طوطخلاضعبىلعقفتتاهنأالإ،ليصافتلاىلعةيدركلاةيسايسلابازحألا
:ربكأةيفاقثوةيسايسقوقحباهعتمتبقلعتياميفةماعلائدابملاوةضيرعلا

lةلماكقوقحايروسيفنيدولوملاداركألاعيمجلنوكينأبجي
تازاوجو،ةيموكحفئاظوىلعلوصحلاقحكلذيفامب؛نييروسنينطاومك
.ٍلاعميلعتو،ةيبطةياعرو،رفس

lىلإةفاضإلابةيدركلاةغللابملعتلاقحداركأللنوكينأبجي
مهنأامك.ةيعرشلامهتغليهةيدركلاةغللانأبةلودلافرتعتنأو،ةيبرعلا
.يدركلاخيراتلاملعتوةيدركلادايعألابلافتحالايفمهقحبفارتعالانوديري

lنمضةزيمتمةيموقكداركألابفرتعينأديدجلاروتسدلاىلع
.دلبلا

lىلإةيروسلاةيبرعلاةيروهمجلانمدلبلامسارييغتبجي
تايموقوًاقارعأمضيدلبايروسنأسكعيامم؛طقفةيروسلاةيروهمجلا
تايالولايفرئادلالدجلابلطملااذههبشي.طقفبرعلاسيلوةفلتخم
نوملسملادجيذإ.المأ"ةيحيسم"ةلوداكيرمأتناكاذإامعةدحتملا
يفنونطاوممهنأل؛مهلةنيهمةركفلامهريغنوريثكلاوسودنهلاودوهيلاو
ربتعي،اهسفنةقيرطلابو.ةنيعمةنايدبنيدودحمريغمهنكلةدحتملاتايالولا
ً.ابرعاوسيلمهنكلوايروسنمًاءزجمهسفنأداركألا

lيلحملايسايسلامكحلانمعونداركألاىدلنوكينأبجي،
ةيتاذلاةرادإلاوةيلاردفلااهنم؛ةفلتخمًالولحانهةيدركلابازحألامّدقتو
كارحلالخادعوضوملااذهلوحفينعلادجكانهلازيالو.ةيزكرماللاو
ةديدجةموكحتملتسااذإديكأتلكبلدجلااذهرمتسيسو،يناتسدركلا
.قشمديفةطلسلا

lةليوطنينسلةيلحملابلاطملاهذهةيدركلابازحألاتحرط،
.2011راذآيفةيروسلاةروثلاءدبعممخزلانمديزملاتلاناهنكلو

ةيبعشلاتاروثلاتطقسأ،2011ماعنمىلوألارهشألاءانثأ
،راذآرهشلولحعمو.رصموسنوتيفةمكاحلاةيركسعلاتايروتاتكيدلا
يملسلارهاظتلابةيبونجلااعردةنيدموقشمديلاهأنمريبكددعأدب
هسرامتيذلاينمألاعمقلاءاهنإو،ةرحتاباختناءارجإك؛تاحالصإلابنيبلاطم
ىلعنكلويدركلاميلقإلايفةهباشمتارهاظمتقلطناو،مهيلعةلودلا



،ايروسنمهبرهدعبتارهاظملاكلتيفًايدايقتلباقدقو.قيضأقاطن
"ديشرناويك"قفاو.قارعلاناتسدركميلقإيفليبرإيفنآلاشيعيثيح
.قوستزكرمومعاطمىلعيوتحيليبرإيفمحدزمعراشيفيتلباقمىلع
]328[ةحضاوبابسأليقيقحلاهمساىفخأدقو،يكرحلاهمسا"ديشر"ناك
.

،هسأرطقسميلشماقلاةنيدميفتارهاظملاميظنتيفديشردعاس
يويلخلافتاهلاطوطخبقارتةموكحلانأنورهاظتملافشتكاامناعرسو
اهكلميو،دلبلايفةيويلخلاطوطخللةكرشربكأيهو،ليتايريسعمةلماعلا
ةيكذةطخنورهاظتملاعضوكلذلو.فولخميماردسألاسيئرلالاخنبا
دودحلانيطشانلانمىرخأةعومجمعم"ديشر"ربعدقف؛تاطلسلاعادخل
تناكّاملو.ةيكرتلاةيكذلافتاهلاتاقاطبنمةعومجماورتشاو،ةيكرتلا
لصاوتلانمنورهاظتملانّكمتدقف،ايروسلامشىلإدتمتةيكرتلاةيطغتلا
.مهتاملاكمىلعتصنتلانماوفاخينأنودنم

يفةليحلاىلإتهبتناةيلحملانمألاىوقنإلاقو،همالكديشرعبات
ريغرمأوهو-ةيكذلاتاقاطبلاعيزوتبةموكحلاينتمهتادقل":رمألارخآ
وأكوبسيافعقومًامومعنورهاظتملامدختسيمل."دلبلاترداغف-ينوناق
عقاوملاهذهبقارتتناكةموكحلانألىرخألايعامتجالالصاوتلاعقاوم
برقأتناكلب"ةيكوبسياف"ةروثةيروسلاةروثلانكتمل.ةديدشةبقارم
؟المل":هتلأسف.ً"افئاخنكأمل":ديشرلاقو."ةيويلخفتاوهةروث"ىلإ
."يشحوبيذعتلمهضرعتوسانلاىلعضبقلايقلتةموكحلاتناكدقف
،نكل.تومأوأوجنأوبرهأنأامإ:نيرايخدحأيمامأناكدقل":باجأف
."امًاموييتيرحبىظحأدقفتوجناذإ

.داركألاعومجمنيبةلقديشرلاثمأنمبابشلاناك،2011ماعيف
ملاذلً،اضيأراوثلايفاوقثيملمهنكلو،دسألانودقتنيداركألالظدقف
نمةموكحلاعمقنمًافوخةروثلايفةيديلقتلاةيدركلابازحألاكراشت
نمداركألاقوقحلةيمالسإلاةضراعملامارتحامدعنمتفّوختاهنألو،ةيحان
.ىرخأةيحان

شيعيو،ايروسنميدركيسايسطشانو،قلعموحرفنيمأدمحم
ةضراعملابازحأنمداركألاىشخي":هعميتلباقمءانثأينربخأدقو.اهيف
ةضراعملاتاعومجمتدبأدقو.]329[ً"احضاوسيلاهجمانربنألةيبرعلا
نكلو،مهلنييواسمنييروسنينطاومكداركألابفارتعاللاهدادعتساةيبرعلا
اهقوقحواهتفاقثواهتغلاهيدلةزيمتمةيموقكداركألابفارتعالانودنم



.ةفلتخملاةيسايسلا
نيبدئاسلاةقثلامدعوجدسألاةموكحتلغتسا،2011ةنسلالخ

ةيبرعلاندملايروسلاشيجلامجاهذإ؛لالغتسالالماكداركألاوبرعلا
الأررقذإ؛ءاهدبفرصتلباقملايفهنكلو،ةوارضبةامحوصمحلثم
بئانيللاقو.ةيدركلاةيبلاغلاتاذقطانملاىلعةلثاممتامجهنشي
ملف؛داركألادييحتماظنلالواح":حلاصنسحيدركلايتيكيبزحريتركس
قطانملايفلصحيناكامكةيدركلاقطانملايفعمقللسانلاضرعتي
نيطشانلاءانثتساب؛داركألانمدحأىلعضبقلاةموكحلاِقلتملو،ةيبرعلا
.]330["مهنم

،ةصرفلابابشلاداركألاصنتقا،نيرذحًانسربكألاةداقلالظامنيبو
نييروسلاىلإاومضناامك،يلشماقلايفةموكحللةيداعمتارهاظماوّمظنو
.ةيجاجتحالاتاريسملاوتاعمجتلادقعلبلحلثمىرخأندميفبرعلا
.بابشلاكئلوألىلعألالاثملاوهو،ومتلعشمداركألانييدايقلانيبنمو

يفقنعةطبرعضيوةقينأةلذبيدتريومتلعشمناك،ةداع
ّلظدقف،هرمعنمنيسمخلاوةعبارلاغلبنأدعبىتحو.ةيمسرلاهتاروهظ
ماعيسايسلايدركلالبقتسملارايتومتنَّوك.ةيبابشلاهتيبذاجبًاظفتحم

نمضداركألاقوقحبمزتلتو،راسيلاىلإليمتةيطسوةعومجمك2005
نألبقدسألانوجسيفنيتنسىضمأو،لاقتعاللومتضرعت.ةيروسلاةلودلا
ّديأ.هحارسقالطإبةيبعشلابلاطملاطغضتحت2011ماعهحارسقلطي
رظنيفًالطبحبصأو،اهتيادبذنمةروثلاةيلاعلاامزيراكلابحاصيدايقلا
ىدحإيفومتلاقدقو.عراوشلايفمهتايحبنورطاخينيذلاداركألابابشلا
كراشياليروسلاعمتجملايفبابشلانمديدجليجكانه":هتالباقم
ايروسينبيسيذلاوهباشلاليجلااذهو.هفواخميفقباسلاليجلا
.]331["ةديدجلا

تايرحلانمضييناملربماظنءانبويثعبلاماظنلاطاقسإىلإومتاعد
يفاقثلاعونتلاسكعينأبجيديدجروتسد"يأنإلاقو،عيمجللةيندملا
تيوصتلاوةيسايسلابازحأللنيناوقثادحتسابجيو،يروسلابعشلل
ةيندمةلودديرتيتلاتاعومجملارصتنتسو...كلذىلإاموةفاحصلاو
قوقحبيسايسلايدركلالبقتسملارايتومتبلاط.]332["ةثيدحةيطارقوميد
ةلودلانمضةيسايسلاقوقحلاببلاطامك،ةفاقثلاوةغللايفداركأللةلماك
نعلاصفنالاىلإنويروسلاداركألاىعسيال"ً:ايصخشوهلاقو،ةيروسلا
"يدركلكىلإةبسنلابًاملحعبطلابلظتناتسدركةركفنأعم؛ايروس



رظحضرفىلإبرغلااعد،2011زومتيفاهارجأةلباقميفو.]333[
ً:الئاقيـبنجأيركسعلخدتيأضراعهنكلو،دسألاماظنىلعيداصتقا
.]334["انسفنأبانلكاشملحنس،جراخلانمًايركسعًالخدتديرنالنحن"

ينطولاسلجملاىلإّمضناو،ةيبرعلاةضراعملاىوقعمًاروسجومتّدم
نيبعمجيذلاو،ةدحتملاتايالولاهتمعديذلافالتئالايأ-يروسلا
ضعبرضحو-ةيدركلاتاعومجملاضعبوةيمالسإوةيناملعتاعومجم
تاهجوفالتخاةجيتنبحسناامناعرسهنكلو،سلجمللىلوألاتاعامتجالا
يروسلاينطولاسلجملادارأذإ.ةيدركلاقوقحلابقلعتياميفرظنلا
ومتامأ،"ةيروسلاةيبرعلاةيروهمجلا":وهامكدلبلامساىلعظافحلا
.طقف"ةيروسلاةيروهمجلا"ىلإهرييغتاودارأدقفداركألاو

طاقسإبو،داركألاقوقحبتبلاطاهنألً؛ايبعشًادييأتومتءارآتلان
نيرشت7يفو،كلذدعبنكلو.يـبنجأيركسعلخدتيأنودنمدسألا
.هيفئبتخيناكنمآلزـنمجراخنومثلملاجرهلاتغا،2011لوألا
،هذهلتقلاةميرجباكتراب"ةضراعملايفنييباهرإ"ةيروسلاةموكحلاتمهتا
ةعفتنملاتناكيتلاةيروسلاتاطلسلااومهتاداركألانمريثكلانكلو
نيبةصاخو،هءارآسانلانمريثكلاّديؤييـبعشدئاقلتقمنمىربكلا
يلشماقلاىلإرهاظتمفلأنوسمخفحز،ومتةزانجموييفو.بابشلا
ريهامجلاىلعرانلاةيموكحلاةينمألاىوقلاتقلطأف،لايتغالاىلعًاجاجتحا
ةدعويلشماقلايفصاخشأةسمخنعلقيالامتلتقو،ةيحلاةريخذلاب
.]335[ىرخأندم

تحبصأذإ؛يدركلالاضنلايفلوحتةطقنومتلايتغالّكش
،اهذوفنةيديلقتلاةيدركلابازحألاتدقفوً،امجحربكأةيريهامجلاتارهاظملا
،ضرألاىلعنزولانمديزملابابشلااهدوقييتلاةضراعملاتبستكاامنيب
طاقسإبنيبلاطملاسانلاددعديازتعمًافرطترثكأةيدركلاةكرحلاتحبصأو
.حالسلاةوقبدسألاماظن

ىلإتهجتايتلاةيدركلابازحألالوأيطارقوميدلاداحتالابزحناك
نمةيلامشلاةقطنمللةيدركلاةيمستلايهو،اڤاجوريفحلسملاحافكلا
بزحلااهانبيتلاةيرسلاتاكبشلاًامدختسمحالسلابزحلابّره.ايروس
داحتالابزحيفًايدايقتلباق.يناتسدركلالامعلابزحيأ؛هبطبترايذلا
يف.2011ماعفيرخيفليبرإيف"دِمناك"هسفنىّمسيطارقوميدلا
يـبنجأيركسعلخدتىلإيطارقوميدلاداحتالابزحاعد،تقولاكلذ
داحتالابزحأدبينأ"دم"عقوتو،دسألاطاقسإونييندملاةيامحلدودحم



تدرأاذإ":يروسلاشيجلاىلعةحلسمتامجهنشبًابيرقيطارقوميدلا
لعفانناكمإب؛ةياغلللهسرمألافطسوألاقرشلايفحيلستلاىلعلوصحلا
ةيموكحلاتاوقلابيطارقوميدلاداحتالابزحمدطصيمل.]336["كلذ
اودارأنيذلانيفرطتملانييمالسإلاورحلايروسلاشيجلاعمولب،بسحف
.يدركلاميلقإلاندمىلعمهترطيسطسب

ندملانمهشيجبحسيفدسألاأدب،2012ماعنمزومتيفو
ةيماحىلعىقبأهنكلو،قشمدةنيدميفهتاوقزكريلًامجحرغصألاةيدركلا
بزحمدقتف.دلبلايفةيدركلاةيبلغألاتاذندملاىربك؛يلشماقلايف
نمةبيرقتادلبعبرأىلإهيلتاقملسرأو،غارفلاألميليطارقوميدلاداحتالا
ءالؤهعفرو،بلحيفةيدركلاتاعطاقملاىلإو،ةيكرتلا-ةيروسلادودحلا
تادلبلايفهقوفيدركلاملعلاعميطارقوميدلاداحتالابزحملعنولتاقملا
.]337[اهيلعاورطيسيتلا

داحتالابزحنأينازربدوعسميقارعلايدركلادئاقلاىأرنيحو
يركسعلابيردتلاميدقتبأدب،بساكملانمديزملاققحييطارقوميدلا
لامشنيئجاللاتاميخميفنوشيعياوناكنيذلانييروسلاداركألاضعبل
نكلو.اهبةصاخلاايشيليملاعم"صاخلاقيسنتلاةنجل"لّكشامك،قارعلا
يفرئادلالاتقلايفايشيليملاهذهتاوقكراشتمل2013ةنسرخآىتح
ببسلانكلو،كلذبابسأدحأدسألاماقتنانمفوخلاناكو.ايروس
لكتقتلا،2012زومتيفف.يطارقوميدلاداحتالابزحةضراعمناكسيئرلا
ةنجلويطارقوميدلاداحتالابزحكلذيفامبةيروسلاةيدركلابازحألا
مسابفرعاماهعيمجتّعقوو،ينازربنمةوعدبليبرإيفصاخلاقيسنتلا
نكلو.دسألادضًادحومًايركسعوًايسايسًافالتئالّكشيذلا؛"ليبرإقافتا"
يطارقوميدلاداحتالابزحلّكشفً،اعيرسماسقنالابتببستةيلخادلاتاوادعلا
ىقتلاو،"ناتسدركبرغيفيـبعشلاعافدلاتاوق"هامسهبًاصاخًافالتئا
ةبلاطملاىلإو،دسألادضةدحومةهبجىلإاوَعدو،لوليأيفًاددجمنافالتئإلا
.ايروسلخادداركألاقوقحب

ةتسلاةيروسلاةيدركلابازحألانيبةداحلاتانيابتلارارمتسامغرو
نأيكرتلاشيجلايشخدقف؛قلقلاباترعشايكرتوايروسنأالإ،رشع
ةلودلاهذهطبترتنأو،ايروسلامشيفعقاورمأةلودداركألاضرفي
،2012ةنسةيادبعمو،كلذلو.يناتسدركلالامعلابزحعمًاقيثوًاطابترا
،يطارقوميدلاداحتالابزحةيقادصمريمدتىلإةيكرتلاةموكحلاتعس
ادقعدقيناتسدركلالامعلابزحويطارقوميدلاداحتالابزحنأتمعزف



.ايكرتىلعموجهللةيدركلاقطانملاضعباهيفامهاطعأدسألاعمةقفص
بزحنيبًامئاقناكيذلافلاحتلابةيكرتلاةموكحلاتدهشتساو

تابثإليضاملانرقلاتاينيعستوتاينينامثيفدسألاماظنويناتسدركلالامعلا
ةسايسلًابسانموًامئالماذهناكوً.اددجمنانواعتينيفرطلانأباهمعازم
ةيسايسبساكميأةضراعمعم،نيملسملاناوخإلامعديفةيكرتلاةموكحلا
بزحتأفاكةيروسلاةموكحلانإةيكرتلاتاطلسلاتلاقو.ايروسيفداركألل
ىلعهترطيسدمبهلحامسلابكلذو؛اهلهمعدىلعيطارقوميدلاداحتالا
دقو.ةلوقملاهذهةيبرغلامالعإلالئاسونمريثكلاتددرو،عبرألاتادلبلا
ًاهباشمًايأرغربنغليفنافريميدالفيدنلوهلايسايسلاللحملاولسارملايلمدق
دقيطارقوميدلاداحتالابزحنإلاقذإ؛طيسبلافالتخالاضعبعم
فارطألاعيمجعمعقاولارمألاىلعةمئاقتاقفاوتىلإتارمةدعلصوت
داحتالابزحلسيئرلافدهلانإ":فاضأمثً،ابيرقتةسيئرلاةحلسملا
نواعتلاىلإرطضااذإهمهيالو.ةيتاذةرادإميلقإءاشنإوهيطارقوميدلا
نأاملاطرخآفرطيأوأرحلايروسلاشيجلاوأدسألاوأةدعاقلاعم
لب،فرطيأنعةلاكولاببزحلااذهبراحيالذإ.هتياغمدخيكلذ
.]338["ةصاخلاهتيجيتارتساعبتي

نيموعدملاراوثلاودسألاماظننمًالكيطارقوميدلاداحتالابزحضراع
عمةلباقميفيطارقميدلاداحتالابزحسيئرملسمحلاصلاقو.ايكرتنم
دادبتسالانععافدلااننكميال":ايروسيفلاحلاىلإًاريشمةريزجلاةانق
"لئاسولاوتايلآلايففلتخننكلوماظنلاطاقسإديرننحنو،عمقلاو
]339[.

دقًامومعنييروسلاداركألانأبفرتعتنأةيكرتلاتاطلسلادرتمل
دقو.ايكرتاهمعدتيتلاةيمالسإلاةضراعملاودسألاماظننمًالكاوضراع
دقل":يناتسدركلالامعلابزحليمسرلاعقوملايفوساراكىفطصمبتك
ماظنلاعماوفطصيملف؛ايروسيفثلاثفيرطكمهسفنأداركألاضرف
"ةيررحتلاوةيطارقوميدلاتافصلانميأىلإرقتفتةضراعمعمالو،يلاحلا
هانبتتدقفقومنعملكتيلعباتوسراكنأةقرافملاتناكو.]340[
ماظندوعينلو،ايروسدسألاراشبرداغيس":نويبوروألاوةدحتملاتايالولا
ًارمأتسيليسايسلامالسإلااهيفمكحيةيروسةلودنكلً.ادوجومثعبلا
مالسإلافارطأشمهتنلو...ةطلسلايفدرفتكانهنوكينلً.الوبقم
ةطلسلاةلمحاونوكينلمهنكلو،ثعبلاماظنيفلاحلاناكامكيسايسلا
اهفارتعامدعلةينطولاةيبرعلاةضراعملاًاضيأوسراكدقتنا.ً"اضيأنييساسألا



.ةيدركلاقوقحلاب
يدركلاعراشلايفةيلاعةيقادصمبيطارقوميدلاداحتالابزحيظح

نملكدضةيدركلاندملانععافدلاىلعهتردقو،ةيقطنملاهبلاطمةجيتن
اوناكداركألانمريثكلانأريغ.نييمالسإلانيفرطتملاوةيركسعلادسألاتاوق
يوئفهنأنودقتعيو،يطارقوميدلاداحتالابزحعمةدحبنوفلتخي
تاطلسلابيذكتبالإدسألاةألاممببزحلاماهتامهسيملنكلو،يوطلسو
.ةيكرتلا

ريزولاقف؛مهبيلاسأكارتألارّيغةيمالعإلاةلمحلاهذهتلشفنيحو
ىلعنييروسلاداركألالوصحهجويففقتنلهدالبنإيكرتلاةيجراخلا
يفو.]341[يطارقوميدلاداحتالابزحليساسأبلطموهو؛ةيتاذلاةرادإلا
حلاصيطارقوميدلاداحتالابزحسيئرايكرتتعد،2013ماعنمزومت
نولوؤسملالاقو.ىوتسملايعيفركارتأنييتارابختسانيلوؤسمةلباقململسم
،تابثبدسألاماظنضراعيداحتالابزحنأبتانامضنوديريمهنإكارتألا
ىلإةبسنلابو.]342[فنعلالامعتسابةيتاذةرادإاذًاميلقإئشنينلو
يلوؤسموايكرتعمفلاحتلايفبغردقل،يطارقوميدلاداحتالابزح
لوصحةيناكمإتزرباذكهو،ةيبرعلاةضراعملاونييلحملاةيروسلاةموكحلا
.يطارقوميدلاداحتالابزحوايكرتنيبةيسايسةحلاصم

ةعومجميفيدركلانأشلايفةصتخملاةثحابلا،يـباتنافايرامتلاق
هعورشمهيدلو،يتامغارببزحيطارقوميدلاداحتالابزح":ةيلودلاتامزألا
اذل.ايروسيفداركألااهنكسييتلاقطانملايفهذيفنتدوييذلاصاخلا
"ةتقؤمةمواسمكهيلإجاتحيدقفلاحتلكيفهلوخدعقوتننأاننكمي
]343[.

يفةّيتاذلاةرادإلامايقنعداركألانلعأ،2014يناثلانوناك21يف
داحتالابزحاهسأريًابزحنوسمخّعقوو،ايروسلامشتاظفاحمثالث
عملمعلابةديدجلاةيتاذلاةرادإلاتاطلستدعوو.نالعإلايطارقوميدلا
نيذلابرعلاونييروشألاقوقحةيامحو،ىرخألاةيدركلاةيسايسلابازحألا
.ةليلقرهشألالخةرحتاباختناءارجإبتدعوامك،ةقطنملايفنوشيعي
هزاربإلبقرهشأةدعةّيتاذلاةرادإلاعورشمنعنالعإللطيطختلارمتسا
قرشلايفمالسلل2فينجرمتؤمتاثاحملبقهتيقوتءاجدقو،نلعلاىلإ
ةرئاديفةيدركلاةيضقلاعضولخيراتلااذهريتخاو،ةرشابمطسوألا
.يلودلاعمتجملاتامامتها

عورشمذيفنتهاجتابًاعفاد،ةردابملايطارقوميدلاداحتالابزحذخأ



ةنسلاسرامثيح؛ققشتتايروسنأىريناكهنألةّيتاذلاةرادإلا
رادلأداحتالابزحيدايقربخأو.مهقطانمىلعةيلعفلاةرطيسلانويولعلاو
نكلو،ةدحاوةلودلظتنأايروسىلعبجيهنأزرتيورةلاكوليلخ
لاحلاوهامك؛ةيلحملاةرطيسلانمريثكلاداركألايطعييلاردفماظننمض
ىلإةبسنلابامأ،ثدحينلاهسفنايروسنعلاصفنالا":فاضأو،قارعلايف
.]344["نكمماذهفيلاردفماظن

تحفاكدقفً،ايمسا"ةيتاذلاةرادإلا"ىلإقطانملاهذهتلوحتامنيبو
ةريغصلاندملايفةيساسألاتامدخلاميدقتلعقاولايفةديدجلاةطلسلا
طفنلارابآهخضتيذلالزيدلاريركتبتماقف؛اهترطيستحتةعقاولا
يفهومدختسييكةديهزراعسألباقمنيحالفلاىلعهتعّزوو،ةيموكحلا
يطارقوميدلاداحتالابزحمّدقامك،ةيلزـنملاتادلوملاوةيعارزلاتارارجلا
تلسرأ.نيفرطتملاراوثلاويروسلاشيجلاتامجهدضةيساسألاةيامحلا
قطانمىلإًادفوناسنإلاقوقحبةينعملاشتووستيارنامويهةمظنم
ةنراقملاب":دفولاءاضعأدحأ،زماهاربأديولفلاقو،ةديدجلاةيتاذلاةرادإلا
.]345[ً"ايبسنرقتسمانهينمألاعضولانإ،ىرخألادالبلاءازجأعم

نإًالئاقو،يطارقوميدلاداحتالابزحًادقتنمعباتزماهاربأنأريغ
نإو،مالعإلالئاسوةيرحبالويأرلانعريبعتلاةيرحبحمسيالبزحلا
ىدلسيلهنأفاضأهنكل.مئارجلابنيمهتملاةداعبرضتةطرشلاتاوق
ةداقامأ.ةفلتخملاةيسايسلاءارآلادضبصعتلانمريثكلاتاطلسلا
دقف،يناتسدركلايطارقميدلابزحلايأ؛ىرخألاةسيئرلاةيدركلاةعومجملا
تايبدأدرجمهنوكنعديزيالهنإاولاقو،ةيتاذلاةرادإلانالعإاودقتنا
امك.يلشماقلاةنيدمبلغأىلعرطيستلازتالدسألاةموكحنأل؛ةيئاشنإ
يناتسدركلايطارقميدلابزحلاءاضعأدحأوهو-ليعامسإدمحملاق
يفانهىلإنوتأيةموكحلاءارزولازيال":زرتيورةلاكول-نيزرابلا
فتاهلاطوطخلازتالو،مهبتاورنوقلتيةلودلاوفظوملازيالو،تارايز
ةيتاذلاةرادإلانيأف؛وهامكةيحصلاةياعرلاماظنلازيالامك،لمعت
.]346["؟اهنعنوملكتييتلاةيلحملا

رطيسذإ؛ايروسيفيدركبزحىوقأكيطارقوميدلاداحتالابزحزرب
نمرثكأةربخدعبو.ايكرتىلإدودحلارباعموتادلبلانمددعىلع
،ملاعلالوحتاجاجتحالاوتاروثلاةيطغتيفًايصخشاهتيضمأةنسنيعبرأ
نعريثكلافرعتنأكنكمي:بيختامًاردانةماعةدعاقىلإتلّصوت
ةيفيكةبقارمربعةروثلادعبةنيعمةعومجماهبمكحتسيتلاةقيرطلا



رظننلف،اذهىلعءانبو.ةروثلاءانثأاهترطيستحتةعقاولاقطانملااهمكح
.يطارقوميدلاداحتالابزحاهبفرصتييتلاةقيرطلاىلإ

ةقطنميهو،ةكسحلاىلإاوحزـننيذلانييحيسملانمًاددعتلباق
يلتاقمنوشخيسانلاءالؤهناكدقل.ايروسلامشيفةيدركةيبلاغتاذ
ضعبيفنييحيسملافدهتستقرطلاىلعزجاوحاوأشنأنيذلاةرصنلاةهبج
هنإ،نانبليفاهتلباقةيحيسمةئجاليهو،"اباس"يلتلاقو.تاقوألا
مرتحييطرقوميدلاداحتالابزحنإفةيدرتملالاوحألاهذهعمةنراقملابو
.انقطانميفاولخدتينأنودنممهقطانمنومحيمهنإ":نييحيسملاقوقح
.]347[ً"اقلطممهعمةلكشميأهجاونملو،ةياغللنومظنممهو

رطيسييتلانيرفعةنيدميفنوشيعينيذلاداركألاضعبنكلو
يهو-لالبنيلروتتلاقدقفً؛امامتةفلتخمةصقاووربزحلاامهيلع
ددهدقل":ةيرابخإلا"تسوبلابولغ"ةلاكول-ةنيدملاناكسنمةدحاو
نمبئارضلانوبلطيمهنإ.نيرفعيفعيمجلايناتسدركلالامعلابزح
]348["...ككالمأنورمديوأنوقرسيوأنوددهيمهفتضفراذإو.عيمجلا

سلجملاويطارقوميدلاداحتالابزحنمٌّلكناك،يرظنلاىوتسملاىلع
رخآدحاووهو،كانشبموألاقدقوً.اعمندملانامكحييدركلاينطولا
،ةقيقحلايفنكلو.لماكفالتئاانمكحيقرولاىلع":ةنيدملاناكسنم
هيدليذلاديحولاوه]يطارقوميدلاداحتالابزح[يناتسدركلالامعلابزح
.]349["سانلاىلعهتدارإضرفىلعرداقلاو،ةحلسأ

ةحلسملئاصفنمةيوقةضراعميطارقوميدلاداحتالابزحهجاوي
،ةكرمشيبلاروقصةبيتكو،ةيدركلاةيمالسإلاةهبجلالثمً؛امجحرغصأىرخأ
.]350[بلحنمبرقلابلئاصفلاهذهلكدجوتو.ةكمءادهشةبيتكو
نيدتو،رحلايروسلاشيجلاوبرعلاراوثلابناجبلئاصفلاهذهبراحتو
،ايروسنمًاءزجلظتنأديرتاهنأامك،يناتسدركلالامعلابزحبجشتو
داحتالابزحةبغرنإلئاصفلاهذهءاضعألوقيو.لاصفنالاضراعتو
تاهجاومتعلدنادقل.ايروسنعلالقتسالايهةيقيقحلايطارقوميدلا
ةلودلاوةرصنلاةهبجامهنافرطتمناميظنتفطتخانيحةريبكةيركسع
مظعمناكو.2013زومتيفًايدرك250)شعاد(ماشلاوقارعلايفةيمالسإلا
ىلعامهترطيساتمكحأنيحناتمظنملامهتفطتخاًاداركأنييندمنئاهرلا
،يطارقوميدلاداحتالابزحرصانععمناميظنتلامدطصا.نيتيدركنيتيرق
.]351[نيفرطلانمتارشعلالتقو

دقو،ةفرطتملالئاصفلاعمًاكرتشمًانايبرحلايروسلاشيجلاردصأأ



سكعامم؛يطارقوميدلاداحتالابزح/يناتسدركلالامعلابزحهيفتناد
بزحكرتشملانايبلامهتاو.ديدجىوتسمىلإنيفرطلانيبءادعلادعاصت
.دسألاراشبماظنةحلصملبرعلاوداركألانيبةقرفتلابيطارقوميدلاداحتالا
ديلوت"لواحييناتسدركلالامعلابزحنأاهنايبيفلئاصفلاهذهتبتكو
نيذلاو،نينسلاتائمربعًاعمنيشياعتملاداركألاوبرعلانيبةيقرعةنتف
لواحيامك،مهنيباميفمحارتوةبارقتالصوةديطوتاقالعمهطبرت
فزـنتستو،ءاضغبلاودقحلااهرهاظةيئادعةقالعىلإتاقالعلاكلتليوحت
لئاصفلاكلتلكنكل.]352["لاملاومدلاودهجلاوتقولانمريثكلاانم
هتمربايروسيفعارصلاتصّخشلب،داركألاقوقحنعءيشيأركذتمل
يفانلهألةنمآةايحنيمأتمث،لجوزعهللاءاضرإانفده":ةينيدبرحك
ريسىلعةظفاحملاو،ملسملايروسلابعشلاةدحوىلعةظفاحملاو،ايروس
.]353["مرجملاماظنلااذهطاقسإىتحةكرابملاانتروث

نيدلانأنوظفاحملانويمالسإلاورحلايروسلاشيجلادقتعيً،اذإ
قوقحبةبلاطملانوكتنأنوشخيمهو،برعلاوداركألانيبلكاشملالحيس
رايتلايأرنعديزملاةفرعمتدرأ.ايروسميسقتلةمدقمدرجمداركألا
ناوخإلاييدايقلباقأللوبنطسإىلإتبهذف،ةيبرعلاةضراعملايفسيئرلا
.نيملسملا

يمالعإلابتكملالوؤسمونيملسملاناوخإلاةدايقسلجموضعتلباق
ًاروفباجأف،داركألاقوقحنعهتلأسوحّوشمرمعايروسيفناوخإلل
نيبقرفيملو،ةيميسقتلاهتعزـنببسبيناتسدركلالامعلابزحداقتناب
ناوخإلاةعامجىقلتت.يطارقوميدلاداحتالابزحويناتسدركلالامعلابزح
نمنكيملكلذلو،ايكرتنمًاريبكًايركسعوًايسايسوًايلامًامعدنيملسملا
بزحنإةلئاقلاةيكرتلاةموكحلارظنةهجوحوشميأرسكعينأئجافملا
داركألاضعبكانه"ً:الئاقينربخأدقف؛دسألاديؤييطارقوميدلاداحتالا
ةلاحيفمهضعبّببست،ةروثلاةيادبيفو.ماظنلانومعدينيذلانوفرطتملا
داحتالابزححوشمدقتناامك.]354["ايكرتبونجيفرارقتسالامدعنم
رطيسيتلاتادلبلايفيدركلاملعلاوبزحلامالعأهعفرليطارقوميدلا
ىدبأهنكلو.ةيروسلاةضراعملاملععفرهيلعناكهنإًالئاق،اهيلع
همعدييذلايدركلاينطولاسلجملاعمتاثداحميفلوخدللهدادعتسا
ينطولاسلجملاىدل":لاقامكًالادتعارثكأسلجملانأىريهنأل؛ينازرب
ةيؤرلاهذهسكعتالدقو،ةيدركلاةلودلانعةصاخلاهتيؤريدركلا
لحلاىلإلصنلمهعمضوافتننحن.ايروسداركألكةيؤرةرورضلاب



."لثمألا
ةضراعمةيبرعةعومجميأالونيملسملاناوخإلاةعامجبغرتال

حوشملداجدقو.ايروسيفناتسدركميلقإلةيتاذلاةرادإلاءاطعإيفىرخأ
ريثكلابرعي":لاصفناللديهمتلاالإضرغيأمدختنلةيتاذلاةرادإلانأب
ًانايحأمهنكلو،ايروسنعلاصفنالايفمهتبغرمدعنعداركألاةداقلانم
."رمألاةياهنيفلاصفنالاىلإيدؤتسيتلابلاطملاضعبنوركذي

نكلو.دسألاماظنلنيضراعملازربأنمةليوطنينسلوداركألالظ
لئاصفلاوماظنلاشيجنمًالكبراحتاهسفنتدجوةيدركلالئاصفلا
لّكشو.داركألاقوقحبفارتعالايفبغرتمليتلاةيسايسلاةيمالسإلا
اذهسكعيو.نيفالتئاىلإاومسقناوً،ابزحرشعةتسداركألانويدايقلا
يأ؛لككةيدركلاةسايسلايفنييساسألانيرايتلانيبعسوألاعارصلاماسقنالا
رايتلاو،قارعلاناتسدركميلقإةموكحيفينازربتاوقهلثمتيذلارايتلا
تافلاحتنارايتلالّكشي.ايكرتيفيناتسدركلالامعلابزحهلثمييذلا
ةدحولالعجيدقيسايسلاامهنيابتنأالإ،رخآىلإنيحنمةيكيتكت
ً.ابعصًارمألبقتسملايفامهنيب

رداصملالماكهيدلو،داركألاعيمجلدئاقكهسفنينازربدوعسمىري
هيدلنأينعيامم؛قارعلاناتسدركميلقإةموكحيفةيركسعلاوةيلاملا
ايكرتمعدهيدلكلذكو،نييروس"ةكرمشيب"تاوقبيردتىلعةردقلا
تمعزدقو.ةوقبيناتسدركلالامعلابزحناضراعتنيتللاةدحتملاتايالولاو
ةحاطإللتعسنيحداركألاقوقحنعتابثبعفادتاهنأةدحتملاتايالولا
امابوأةرادإتأردقف.ايروسيفًايلكاهفقومتلّدباهنكلو،نيسحمادصب
لاقو.ةيتاذلاةرادإلاتضراعاذل،سيئرودعيناتسدركلالامعلابزحنأ
ىرنال":نودروغبيليفةيويسآلاوةيبوروألانوؤشللةيجراخلاريزودعاسم
ىقبتنأديرن.ايروسلبقتسميفةيدركةيتاذةرادإميلقإوأةقطنميأ
نوكتنأةيروسلاةضراعملاىلعهنإًاضيأنودروغلاقو."ةدحومايروس
ليصافتيأركذيملهنكلو،ةيدركلابلاطملابقلعتياميفةيلومشرثكأ
.]355[هدصقيامع

يفاورمتسامهنأمغرو.ةدحتملاتايالولاحئاصنىلإداركألاعمتسيمل
.ةيموقلامهقوقحتيبثتىلعنيمّمصمًاضيأاولظمهنأّالإ،دسألاةضراعم
هيفمكحتيناملربماظنءاشنإيفةكرتشمةحلصمداركألاوبرعلاىدل
ةضراعملاىلعو.اهقوقحىلعظافحلانمتايلقألاهيفنكمتتنكلو،ةيرثكألا
،يلحملايسايسلايتاذلامكحلانمعونيفداركألابلاطملبقتتنأةيبرعلا



اميفةدحولاقيقحتىلإىعستنأةيدركلاتاعامجلاىلعبجوتيامنيب
.يندملاعمتجملاىلعةمئاقلاةضراعملاىلإقافتالاروسجّدمتنأو،اهنيب

مامتهانمديزملاةيدركلابلاطملاىقلت،ةيروسلاةروثلارمتستامنيبو
"نابقلاةضيب"نولّكشيداركألاحبصأدقل.ةضراعملاتاوقوةموكحلانمّلك
.ةبعللاهذهيفمهرودنعيلختلانوونيالو،ةيروسلاةروثلايف



ةعانقيأةجيتنكلذنكيملو،يتأشنينسءانثأًاينويهصتنكدقل
يتأشنتناك.ةنياهصدوهيلاعيمجنأدقتعأتنكيننألامنإو،ةيجولويديأ
تناكو،يضاملانرقلاتاينيتسةيادبيفسولجنأسولةنيدمبرغيف
يهنامزلاوناكملاكلذفورظيفًايدوهيصخشلانوكلةزرابلاتامسلا
لكأو،ةنسلايفتارمثالثدبعملاىلإباهذلاو،دوهيلانعتاكنديدرت
ةعارزلةيزمرلاتاتنسلاضعببعربتلاىلإةفاضإلاب،جاجدلادبكنمريثكلا
.اهنيحبقنلاءارحصيفةرجش

ريغولماكلامعدلاميدقتًاضيأيدوهيلاصخشللةزرابلاتامسلانمو
"افستمرابلا"لفحلجأنمسردأتنكنيح.ليئارسإةلودلطورشملا
دوهيلاضرعتدقل:خيراتللةينويهصلاةياورلاتملعت،ديكأتلاسقطو]356[
ديحولانمآلاناكملاليئارسإمدقتو.يزانلا"تسوكولوهلا"يفةيعامجةدابإل
ً.اعيمجانولتقينأبرعلاديرينآلاو،انبعشلملاعلايف

تنكنيحمانتييفبرحلةضراعملاةكرحلاىلإتممضنا،1965ماعيف
-ىلوألاةرملل-ةكرحلايلتمدقو،يلكريبيفاينروفيلاكةعماجيفسردأ
برحمعدتليئارسإنأتملعنيحةمدصلابتبصأ.ةليدبلارظنلاةهجو
تاقالعاهيدلنأامك،يروتاتكيدلاناريإهاشعمةفلاحتماهنأو،مانتييف
مئاقلا"ديهترابألا"ماظناهمكحيناكيتلاايقيرفأبونجةلودعمةبرقم
ةلودتدعاسليئارسإنأةظحالملابريدجلانمو.ةيرصنعلاةقرفتلاىلع
.]357[قحالتقويفةيوونةحلسأريوطتىلعايقيرفأبونج

هبموقتيذلايركسعلاناودعلامعدتليئارسإنأًاضيأتفشتكاو
براحتيتلاتاعومجملاضراعتو،اسنرفوايناطيربوةدحتملاتايالولاشويج
نممخضأةيبرعشويجةيحضاهنأباهمعازممغراهنأو،رامعتسالادض
نممهألاو.ةقطنملايفشيجىوقأكلتمتةقيقحلايفاهنأالإريثكباهشيج
كلذلعفتاهنأةيعدمًابرحاهيفلخدتةرملكيفليئارسإنأهلككلذ
.يضارألانمديزملاتلتحادقوبرحلانمجرختيهف،اهسفننعًاعافد
فاعضأةثالثىلإليئارسإتعّسوتً،الثم1967ناريزحبرحةياهنيفف
،1947ماعةدحتملاممألاةطخبجومباهايإتيطعأيتلاةيلصألااهتحاسم
كلذيف.ةينيطسلفةلوديأةيعرشبفارتعالابّطقلبقتملاهنأامك



نيينيطسلفلاىلعهنإنولوقينويليئارسإلاةلودلاولوؤسمناك،تقولا
.]358[مهلنطوىلعلوصحلايفاوبغراذإندرألاىلإباهذلا

تّنشنيح؛1967ناريزحيفيلإةبسنلابهتورذىلإرمألااذهلصو
ًامساحًايركسعًارصنتزرحأو،ندرألاورصموايروسىلعبرحلاليئارسإ
]ءانيسءارحصو[ةزغعاطقوةيبرغلاةفضلاةلتحم،طقفمايأةتسلالخ
تنلعأنيحو،برحلاكلتًايصخشتضراع.]359[يروسلانالوجلاو
ينابحطصاو،امهباوصراطسولجنأسوليفيمأويـبألةديدجلايتادقتعم
ً.اماخاحلباقأليلكريبنمةعرسب

ناكدقف؛هفقاوميفةحارصلاديدشًايلاربيلنيدلِزاياسيإماخاحلاناك
هايإيئاقللبقو.مانتييفبرحيضراعمنمو،دوسللةيندملاقوقحللًاديؤم
لقاعمدحأربتعييذلازياو.سنفيتسدبعمماخاحلاأشنأ،تاونسعضبب
ليئارسإنأدقتعيناك،نييلاربيللادوهيلاةيبلاغلثمهنكلو.نييلاربيللادوهيلا
اورمنيذلاَّيدلاوليجنمدوهيلانكيملذإ.سفنلانعًاعافدفرصتت
تاينيعبرأوتاينيثالثلالخداسيذلادوهيلادضهيركلابصعتلاةلحرمب
ناكمإبهنأنوليختيةيناثلاةيملاعلابرحلاعئاظفهتلتيذلاو،يضاملانرقلا
نأنييكيرمأدوهيكمهناكمإبنكيملف،تلعفولىتحو.ئطختنأليئارسإ
.عوضوملانعءيشيأاولوقي

خيراتبقلعتياميفلداجتننحنوماخاحلاعمًالماكًاراهنتيضمأ
ًالثمتملعت.ةشقانملاكلتنمريثكلاتملعتو،ةينويهصلاوطسوألاقرشلا
ةنياهصنأو،نوظفاحمةنياهصولمعلابزحىلإنومتنيةنياهصدجويهنأ
مهضعبأشنأدقو،ةيعامتجالاةيطارقوميدلاىلإنوعدياوناكلمعلابزح
)ةيركسعوأةيعارزتارمعتسم(ميستوبيكلااهومسةريغصتاعمتجم
ةنياهصلانميأفرتعيمل،نكلوً.اضعبمهضعبعماهدارفألكىواستيو
نييكيرمألادوهيلاىلعبجيالهنإماخاحلالاقدقو.نيينيطسلفلاقوقحب
دعبو.كانهىلإةرجهلايفةبغرلامهيدلتناكاذإالإليئارسإاودقتنينأ
اكيرمأيفشيعييمانتييفدارأاذإً،اذإ":هتلأسيدوملتلادجيفانضخنأ
مانتييفةمصاع[نوغياسىلإرجاهينأهيلعلهفمانتييفبرحداقتنا
ً.اقلطمماخاحلايـباوجبجعيمل."؟ًالوأ]ةيبونجلا

ةينويهصلانعتّيلختو،مويلاكلذيفشاقنلانيدلزمخاحلارسخ
ردقينيتلودلحتمعد،كلذنمًالدبو.تقولاكلذذنميئاهنلكشب
ليئارسإنمتدرأامك.مالسباوشيعينأنوينيطسلفلاونويليئارسإلاامهيف
يتأيسهنأملعأتقولاكلذيفنكأمل.ايروسىلإنالوجلالماكديعتنأ



.اهيلعبراحتملادودحلايـبناجالكنمنالوجلاهيفىرأمويّيلع
ىلإسدقلانمةلحرلاأدبنيكيليليئارسإقيدصوانأتزّهجت

نأيونأتنك.ةرايسلاةطساوبتاعاسسمخقرغتستيتلاو،نالوجلا
تاهجوعلطتسألكانهنوشيعينيذلابرعلاونييليئارسإلاعمتالباقميرجأ
يفقيرطربعيقيدصانذخأ.ايروسيفةيلهألابرحلاىلإةبسنلابمهرظن
كلذدعبو،ةيندرألادودحلاقرشتيملارحبلاةقطنميفرميلامجلاةياغ
ةريحب[ليلجلارحببطيحملانيهاجتالااذدارتسوتوألاانربعو،لامشلاىلإ
نمهدحييذلاقيرطلااذهليقيدصرايتخاببستكردأ،اهدنع.]ايربط
دعاصتتباضهنيميلانمو،لامشلانمةبذعلاهايمللردصمربكأراسيلا
]1967[ةتسلامايألابرحلبق":يقيدصيللاق.ةعفترماياوزبىلعألاىلإ
امك."باضهلاهذهنمانيلعصاصرلانوقلطييروسلاشيجلاةصانقناك
تلتحا.اهنمليئارسإىلعةيعفدملانارينقلطيناكيروسلاشيجلانأ
،1973برحيفهنمًاءزجترسخوتداعمث،1967ماعنالوجلاليئارسإ
ةيليئارسإلاةموكحلاتلظ.1981ماعًايمسراهيضارأىلإىقبتامتّمضو
رظنلاضغبو.اهنمألةيمهألاةياغيفثالثلاباضهلاربتعتةليوطنينسلو
؛نآلااهيفقطنميأدجويالف،1967ماعلبقتاءاعدالاهذهةقدنع
فئاذقنوفرطتمراوثقلطأدقف.ةلطمباضهىلإجاتحتالخيراوصلانأل
ميستوبيكلاتارمعتسمىلإايروسلخادنمقدانبلارانىتحونواهلا
يألنكميالو،ليئارسإنمأنالوجلامضنمضيملف؛نالوجلايفةيليئارسإلا

ىلععفنلابدوعتةيسايسةيقافتاىلإلصوتلاالإكلذلعفينأءيش
.عازـنلافارطأعيمج

ةرايسلاتأطابتف،فاطعنالابيلبجلاقيرطلاأدبامنيبانتلحرترمتسا
نالوجلاتحبصأدقل.رادحنالاةديدشقطانملاىلإانلصونيحةرجأتسملا
مايقلاوأ،جلزتلاةضايرةسرامملنويليئارسإلايتأيثيحً؛ايحايسًاملعم
بنعلاعرزتميستوبيكلاتارمعتسمف.بارشلاقوذتلوأ،ةعيبطلايفتالحرب
ةجلبدبتارمعتسملاهذهىدحإترهتشاولب،ةهكافلانمىرخأًاعاونأو
!ةيربعلاةغللاىلإنويزفلتلاتالسلسمومالفألا

فلأنيرشعبنالوجلايفنينطاقلايروسلصأنمبرعلاددعرَّدُقي
.1967برحدعباوبرهيملنيذلانويلصألاةقطنملايلاهأمهو،ةمسن
نوشيعيو،ةيزردلاةفئاطلانم-مهلكسيلنكلو-ناكسلاءالؤهةيبلاغو
نإنولوقيمهنكلو،ميستوبيكلايفنويليئارسإلاشيعي.ةصاخلامهتادلبيف
كلتمهتاقالعتنروقاذإحيحصاذهوً؛الامجإةبيطزوردلاعممهتاقالع



رارمتسانمءايتسالابنورعشيزوردلاةيبلاغنكل،نيينيطسلفلاعممهتاقالعب
ريرقتيفنيينيطسلفلاقحًاضيأنومعديو،ةيروسيضارأليئارسإلالتحا
ذإ؛ةيسنجلاتايئاصحإنمرثكأةصقلاهذهةقيقحسكعيءيشال.ريصملا
عضولاباوظحيوةيليئارسإلاةيسنجلااوذخأينأنالوجلابرعلكلنكمي
ةئملايف90نكلو.دالبلايفبرعلانييليئارسإلايقابهبىظحييذلاهسفن
1967دعبمهنمِدلُونمنأامبو،ةيسنجلاذخأاوضفرنالوجلابرعنم
.ةيسنجنودنماوحبصأدقفًاضيأةيروسلاةيسنجلالنيمل

يهو،سمشلدجمانلخدرهظلادعبامتاعاسفصتنملولحعم
،لعفلابرادحنالاديدشقيرطلاحبصأانه.نالوجلايفةيبرعةدلبربكأ
.لوألاسرتلاىلإةرايسلاقيشعتىلإتررطضاف،قيرطلاىلعرفحلاتديازتو
نيح؛ةيرامعتسالاةرتفلاءانثأتاقرطلاةلاحتناكفيكليختيننكميال
كلتنأدبال.ةديحولالقنتلاةليسويهةنصحألاوريمحلاتناك
!ةلحرلكءانثأقاتفلانمةددعتمتالاحنمتناعةنيكسملاتاناويحلا

نمةعومجملليثامتكانهتناك،ةنيدملاطسويفةريدتسمىلع
اشابناطلسلليثامتلاتناك.يديلقتلايزردلاسابللانودترينيذلالاجرلا
كلذيف.1925ةروثيفيسنرفلارامعتسالااوبراحنيذلاهيلتاقموشرطألا
مجاهيلانهزوردلالبجباضهنمهيبراحماشابناطلسعمج،نيحلا
خيراتلااذهنالوجلابرعركذتيو.يسنرفلاشيجلاتاركسعموديدحلاككس
.زازتعاورخفب

تناكو.ةيروسلاةهجلانمنكلواهسفنةقطنملاترز،2006ماعيف
ليهستلةدحتملاممألاةبقارمجرببناجبًاريغصىنبمتنبدقةموكحلا
جايسلاكانهناكهتحتو،ةيلودلادودحلاىلعتاعامتجالادقعةيلمع
نويروسلامدختسا.ماغلألابنويليئارسإلااهعرزيتلاةمرحملاضرألاولصافلا
هذهتلظو،يليئارسإلابناجلايفمهئابرقأعمملكتللةربكملاتاعامسلا
تقّرفنيذلابراقألانيبلصاوتللةديحولاةليسولاةليوطنينسلتاعامسلا
.مهنيب1967برح

لحمينورتكلإلاديربلاوةيويلخلافتاوهلاتلح،نينسلارورمبو
فتاوهلاجاربأةيروسلاةيلهألابرحلاترمدنيحنكلو.ةربكملاتاعامسلا
ضعبيفلصاوتلابحمستالةجردىلإأطابتيتنرتنإلاتلعجوةيويلخلا
ملسانلانأوهديحولاقرافلاو؛هتيمهأجايسلااذهلتداع،نايحألا
يمجعميرميلتلاق.هلوحلصاوتللةربكملاتاعامسلانومدختسياودوعي
،نآلاتالاصتالايفلكاشمكانه":يليئارسإلابناجلاىلعاهتقشلطتيتلا



نآلااننكلو،يـبراقأعملصاوتلل)Skype(بياكسجمانربمدختسأتنك
ربعًاضعبانضعبىلإثدحتنومعطملاكلذحطسىلإ،كانهىلإبهذن
.]360["ةيلخادةعاذإ

وبأةبقعينربخأو.يليئارسإلالالتحالابرخآريكذتدرجمزجاحلاناك
-لتحملانالوجلايفشيعيو،ةيئادتبالاةسردملايفذاتسأوهو-نيهاش
عاضوألانأبنيهاشوبأرقأو.ايروسىلإةلتحملاقطانملادوعتنأديريهنأ
يلددرهنكلو،ايروسيفهيلعيهاممريثكبلضفأليئارسإيفةيداصتقالا
:فيضينألبق."ناسنإلاايحيهدحوزبخلابسيل":حيسملاديسلاتاملك
.]361["ايروسىلإيمتننانلكً؛ايصخشانأويتلئاعويتفاقثويخيراتنإ"

لاؤسلازربي،رابتعالانيعبايروسيفةرئادلاةيلهألابرحلاانذخأاذإ
ىلإةقطنملايلاهأبرحلاتمّسقدقف؟نالوجلاداعتسايروسيأىلإ:يلاتلا
ةيزردلاةفئاطلاىلإنيهاشوبأيمتني.اهضراعتىرخأوةموكحلاديؤتتائف
رثؤتبرحلانأربتعيو-مالسالايفةيلقألافئاوطلانمةفئاطيهو-
نودهطضيسنيفرطتملاراوثلانأدقتعيلوقيامكوهنأل؛رشابملكشبهيف
ةلوديفشيعأّالأيلإةبسنلابمهملانم":ةطلسلامامزاولوتاذإتايلقألا
."اهبعشلكلًادلبلظتنأايروسلمهملانم.ةيناملعةلوديفلب،ةينيد

ةموكحلامالكددريو،ةوقبدسألاراشبسيئرلانيهاشوبأديؤي
هنأىلإًاريشم،ةروثلاءاروفقيامةيجراخلاىوقلانوكنعةيروسلا
ىوقلاتناكيـبرعلاعيبرلاتاروثتلعشأيتلاةيسنوتلاةروثلالبقىتحو
تناكهنأدقتعأ":نيهاشوبأيللاقدقو.ايروسدضرمآتتةيلايربمإلا
تارابختسالاةلاكونوكتدق.ةيادبلاذنمايروسىلعةيلودةرماؤمكانه
دالبلانمبابشلانمًاريبكًاددعذخأدقاهئالمعنميأوأ،ةيكيرمألا
."ةيبرغلاابوروأيفمهبيردتلةيبرعلا

ًءايتساسكعتةروثلانإنالوجلايلاهأنمنورخآيللاق،نكلو
شيجلاداوعوبأيلعروتكدلاّديؤي.ةيروسلاةموكحلانمًايقيقحًايبعش
دسألايديؤمضعبنإلاقدقف؛اذههيأرجئاتنلمحتدقو،رحلايروسلا
لاقو.هلزـنماوقرحينأاولواحو،هترايسىلعةقراحلبانقاوقلأنيبصعتملا
نمصاخشألانمريثكلاةايحنّسحيسراوثلارصننإداوعوبأروتكدلايل
ءارحصايروسنملعجدقو،روتاتكيددسألا":يروسلابعشلاةماع
ًاخيراتانيدلنكلً،اتقوةيطارقوميدلاىلإايروسليوحتقرغتسيسً.ايسايس
.]362["كلذقيقحتىلعًارداقًابعشوًاليوط

ربعةباجإلاينتءاج؟رمألاكلذهقرغتسيستقولانممك،نكلو



يـبرعيفاحصعملمعأتنك.لتحملانالوجلالخاداهبتمقةيبناجةلحر
يننكلو،يلقيدصهبىصوأدقو،تاديوعدمحهمساةقطنملايلاهأنم
،تالباقملاانلبترينأتاديوعةمهمتناك.لبقنمهفرعأنكأمل
قيرطربعةرايسلااندق،ليللالولحدعب.تالصاوملاانلبتريو،انلمجرتيو
ناكملانإتاديوعانللاق.سمشلدجمجراخىلإلزعنموملظميـبارت
باهذلايفةمكحلانمًاقثاونكأملً.ائجافمنوكيسهيلإبهذنسيذلا
نيلوزعمانكرتيسناكبالودلايفًاطيسبًابقثنإذإ،قيرطلاكلتىلع
.ةليوطتاعاسلكانه

تارمعتسمىدحإنيتاسبتدتماوً،افاجوًادرابنالوجلاءاوهناك
زجاحمامأقئاسلافقوً،اريخأو.ليللايفقيرطلابناجىلعميستوبيكلا
،ليئارسإدودحةياهنهذهتناكدقل؛تنمسإلاورجحلانمعونصمريبك
تادلبلانمةثعبنملاءاوضألاوةمرحملاضرألاالإدجوتالزجاحلافلخو
يروسلاشيجلااهقلطييتلاةيعفدملافئاذقتاوصأعمسنانك.ةيروسلا
شيجلااهيلعرطيسييتلاقطانملاىلإتاديوعانلراشأو.ديعبنم
رطيستيتلاكلذكو،رحلايروسلاشيجلااهيلعرطيسييتلاكلتو،يروسلا
برحللرغصمجذومنهنأكويمامأدهشملاناكدقل.ةرصنلاةهبجاهيلع
زرحينألبقليوطتقورميسهنأتكردأ،اهدنعو.اهلكةيروسلاةيلهألا
.يئاهنلارصنلافارطألاهذهنميأ

تاديوعيلحرشو،اهئاوضأبضموتدودحلاىلعةرايسانيأر،كلذدعب
دودحلاىلإةيليئارسإلاةيركسعلافاعسإلاتارايسبهذتةليللكيفهنأ
يفنوشيعينيذلاسانلاىقلتيذإ.ةريطخحورجبنيباصمًاسانألمحتل
ًاحاتمسيلاذهو،ةيموكحلاتايفشتسملايفَجالعلاماظنللةيلاوملاقطانملا
نيباصملاسانلانوجلاعيمهنإنويليئارسإلالوقيو.عبطلابمهيديؤموراوثلل
ًادونجونييندمنويليئارسإلاجلاع.نيحلسماوسيلمهنأاملاطةريطخحورجب
عمقسنينأًاضيأيليئارسإلاشيجلاىلعناكو،رحلايروسلاشيجلايف
ىلإةرصنلاةهبجيفرطتملوخدمدعنمدكأتييكرحلايروسلاشيجلا
.نيباصملانممهريغعمدالبلا

ةيلهألابرحلايفاهدايحليئارسإتنلعأ،يمسرلاىوتسملاىلعو
؛فلتخمعقاولا،نالوجلايفاهتاسايسنمودبيامكنكلو.ةيروسلا
.بيبألتىلإباهذلاّيلعناكديزملافاشكتسالو

ةطحمىلإتلصو.عقاولايفديجليئارسإيفةماعلاتالصاوملاماظن
عفدأنألبقةريصقةرتفلتفقوو،مايألادحأحابصيفةيزكرملاتالفاحلا



يتلابيبألتىلإبايإنودنمباهذةركذتذخآلًارالود11لداعيام
اهتبكريتلاةلفاحلاتألتماامناعرسو.سدقلانعًاليم42ىلاوحدعبت
يركسعلامهيزيفبابشلادونجلاو،لامعألالاجرو،نيدعاقتملاو،بالطلاب
ًابهاذتنك.مهعم"ليلاغلا"تاشاشرنولمحياوناكدقويتيزلارضخألا
تاسسؤملازربأىدحإيهو؛بيبألتةعماجيفءاربخعمتالباقميرجأل
.ليئارسإيفةيميلعتلا

نييليئارسإلاىلإةبسنلابًالاعفوًاصيخرتالصاوملاماظنربتعيامنيبو
نوينيطسلفلاعيطتسيالذإ.برعلاىلإةبسنلابًامامتفلتخمرمألاف،دوهيلا
حيراصتنودنمليئارسإيفناكميأىلإلقنتلاةيبرغلاةفضلانم
نأنيينيطسلفلاةيقرشلاسدقلاناكسلنكمي،ينوناقلاىوتسملاىلعو.ةصاخ
تمقةقباسةلحريف.تالفاحلابوكرنوشخيمهنكلو،اوءاشامنيأاولقنتي
ةديرجأرقتتناكةأرمابناجبتسلجسدقلاىلإبيبألتنماهب
ُسِّردتوةيقرشلاسدقلايفنكستةينيطسلفاهنأتفشتكاو،ةيزيلجنإلاةغللاب
وأباجحلاءادتراىلعؤرجتنكتمل.بيبألتبرقةيبرعةسردميف
دحأوأقئاسلااهبيقلينأىشختاهنألةلفاحلايفةيبرعلاةغللابملكتلا
نورخآلاباكرلااهنظينألمأىلعءودهلامزتلتتناكف،قيرطلايفباكرلا
.ةيبنجأ

تلصويسكاتةرايسبةريصقةلحردعبو،بيبألتةطحميفتلزـن
لايإلباقأيكهيفتيشمتو،مخضلايعماجلامرحلاتلخد.ةعماجلاىلإ
بسحبو.ةعماجلايفةيناسنإلامولعلاةيلكديمعو،خيراتلاروسيفورب؛رسيز
لامآلاببحريملاعلامظعمناكنيح،2011ماعةيادبيف،رسيزهلاقام
؛نيرذحنويليئارسإلاةداقلاّلظ،يـبرعلاعيبرلااهلمحييتلاةيطارقوميدلا
،ةدحتملاتايالوللنيلاومنييروتاتكيدةداقفدهتستتارهاظملاتناكدقف
عفدىلإليئارسإرطضتدقو،ليئارسإعمقافتالانمعونىلإاولصوتدقو
.ةيعمقلاةمظنألاهذهعماهنواعتنمث

ةروثلاعمرذحبنويليئارسإلاةداقلالماعتاهسفنةقيرطلاب،اذكهو
ةيضقللضرتفملامعدلاو،ليئارسإلةيداعملاتايئاشنإلالكمغرف.ةيروسلا
ليئارسإدودحىقبأهنأالإ،اهنعدسألاراشبماظننلعييتلاةينيطسلفلا
لثمهنإ":رسيزيللاقو.ةليوطنينسلنمألاوءودهلانمةلاحيف
...ريرشماظنلااذهنإ.دسألاراشبىلعاندتعادقل."هفرعتيذلاناطيشلا"
نمف.دسألاراشبىقبينألضفألانمكلذلو،ةئداهدودحلاىقبأهنأالإ
.]363["؟طقساذإثدحيسيذلاامملعي



ةداقلانيبماسقنالانمةلاحكانهنأيلنّيبيلهمالكرسيزعبات
ذإ.ةدحتملاتايالولايفلاحلاوهامك؛ايروسبقلعتياميفنييليئارسإلا
صّخلو،هنمًالدبنواعتمينسماظنءاجاذإماظنلاطوقسمهضعبلّضفي
ماظنيأ]نإيأرلااذهباحصألوقي[":هلوقبهذهرظنلاةهجورسيز
ةبرضلكشيساذهنأل...راشبنمليئارسإللضفأنوكيسيلبقتسمينس
ةموكحلانمًالادتعارثكأنوكتسةينسةموكحيأ.ناريإوهللابزحل
داعرسيزنكل."نييكيرمألاوكارتألاونييدوعسلاعمطبترتساهنأل؛ةيلاحلا
مامأبابلاحتفيدقًاينسًاماظننأوهةجحلاهذهيفأطخلانأحضوأو
ً.اضيأةدعاقلاميظنت

ديفتستسليئارسإنأنودقتعينيرخآلاةموكحلاةداقنإرسيزلاق
امبًاظفتحم،ةطلسلايفلظيسراشبنأل"؛ةيلهألابرحلارارمتسانم
مجاهينأنمفعضأنوكيسهنكلو،دودحلاةيامحلةوقلانميفكي
ىلعنإ،ظحلاءوسلنكلو.ليئارسإىلإةبسنلابيلاثمعضواذهو؛ليئارسإ
."امًاموييهتنتنأبرحلاهذه

رثأبقلعتياميفبولقلاةاسقنييكيرمألاةداقلانأدقتعأتنكدقل
!مهنمىسقأوهنمتيأرنأىلإ؛سانلاةماعيفبرحلا

يموقلانمألاتاسارددهعمىلإتلصوىتحةريصقةفاسمتيشم
دهعملايفنولمعينيذلانيللحملافصنىلاوحناك.ةعماجلاعمطبترملا
ًاناكمنوكيساذهنأيلابيفرطخكلذلو،ةلودلايفنيقباسنيلوؤسم
.ليئارسإيفةمكاحلارئاودلانمضةفلتخملاءارآلاعالطتسالًاديج

؛ليئارسإلًاريطخًاودعدسألاربتعي":دهعملايللحمدحأرليهكراملاق
نظ،ةيادبلايف.]364["ناريإهدوقتيذلافلاحتلانمتباثءزجهنأل
لاق،2011لوألانوناكيفوً.اعيرسطقسيسدسألانأنويليئارسإلاةداقلا
دسألانإانييفيفةيملاعلاةسايسلارمتؤميفكارابدوهيإعافدلاريزو
.]365[عيباسألالخطقسيس

.رابتعالانيعبدسألاطوقسلةفلتخملاجئاتنلانويليئارسإلاةداقلاذخأ
قوقحمرتحييناملربماظنمايقوهةحورطملاتارايخلاأوسأدحأناكو
يفثودحلاةحجرمريغاهنأرليهىريةجيتنهذهو؛ايروسيفتايلقألا
يلاربيليطارقوميدماظنبدسألاةيروتاتكيدتلدبتسااذإف":لاوحألاعيمج
قوفتملابناجلااهنأىلعاهسفنحرطتنأليئارسإىلعبعصيفوسف
ميدقتباهمزلتمالسةيقافتالوصحببلاطملامواقتنأيلاتلابوً؛ايقالخأ
."اهيلععزانتملايضارألانعةريبكتالزانت



نييليئارسإلاةداقلانإفةطلسلايفدسألالظاملاطهنإًاضيأرليهلاق
."ىرنلرظتننلف:جازميفانهسانلا":مهتسايسليدعتىلإنورطضيس

درجمنمريثكبرثكألعفتاهنإنولوقيليئارسإيدقتنمنكل
تمدختسادقو،رحلايروسلاشيجلادعاستليئارسإف."ةبقارملاوراظتنالا"
ةلاكواهيفبردتيتلاندرألايفتارباخملاوشيجلاعمةبرقملااهتاقالع
نعقشنايدايقلاقو.كلذلعفلنييروسلاراوثلاةيكيرمألاتارابختسالا
ةيليئارسإلاتارابختسالانإةفرطتملاراوثلاتاعامجىلإمضنيلرحلاشيجلا
ليحتسينكل.]366[ندرألايفرحلايروسلاشيجلابيردتيفتدعاس
ًاديجملعتاهنأل؛معدلااذهبفرتعتنأليئارسإيفةيمسرلاتاهجلاىلع
.رحلايروسلاشيجلاةيقادصمرمديسددصلااذهيفيمسرنالعإيأنأ

مهتيراوثلاودسألانمًالكنأبرحلاتاقرافمربكأىدحإلعل
،ةيادبلايفف.امدحىلإقحمامهالكو،رخآلافرطلااهتدعاسمبليئارسإ
ً،اريثكفعضينأدعبنكلوةطلسلايفدسألالظينأليئارسإتدارأ
نأليئارسإتلمأدقو.هطاقسإيفتبغرواهتسايستريغامناعرساهنكلو
بغارديدجروتاتكيدنععارصلاضخمتيثيح؛فارطألالكبرحلاكهنت
.يعقاولكشبليئارسإعملماعتلايف

ىرقللءاملاوءاذغلامّدقتاهنأبليئارسإتفرتعا،2013ماعفيرخيف
تلاقاهنكلو.ىحرجلااهتجلاعمىلإةفاضإلاب،نالوجلادودحبناجبةيروسلا
ديؤتالاهنإو،ةيناسنإتادعاسمميدقتهنوكنعديزيالهبموقتامنإ
نوفرعينييليئارسإلانأهيفكشالامم،نكل.]367[برحلايففرطيأ
يتلاكلتو،رحلايروسلاشيجلااهيلعرطيسييتلاقطانملاةفرعملامامت
.ةرصنلاةهبجاهيلعرطيستيتلاو،يماظنلايروسلاشيجلااهيلعرطيسي
.ةرصنلاةهبجويماظنلاشيجلاىلإتادعاسملالصتالأىلعاوصرحدقو
.دسألاماظنلليئارسإةضراعمىلعىرخأةرشابمتاراشإكانهتناكامك

تارمسمخيفايروسىلعةيوجتاراغيليئارسإلاشيجلانش
يأىلإفطصتالاهنأليئارسإتمعز،ةرملكيفو.2013ماعةفلتخم
بزحىلإلوصولانمحالسلانمتانحشطقفعنمتلب،برحلايفبناج
تارابختسانكلو،طقينلعلكشبتاراغلاهذهبشيجلافرتعيملو.هللا
تارئاطلاتقلطأ،يناثلانوناكيفف.اهعوقوتدكأةدحتملاتايالولا
SA-17خيراوصلمحتةيروستانحاشةلفاقىلعخيراوصةيليئارسإلا
تناكخيراوصلاهذهنأليئارسإتمعزو،ناريطللةداضملاةروطتملاةيسورلا
تاعدوتسمىلعخيراوصلابتاراغتنشمث،هللابزحىلإاهقيرطيف



.رايأرهشيفنيترمةروطتمضرأ-ضرأخيراوصىلعيوتحت
ىلعيوتحتتناكتاعدوتسملانإةيكيرمألاتارابختسالارداصمتلاق

اهيدلو،بلصلادوقولابلمعتخيراوصيهو،ةيناريإلا110-حتافخيراوص
نأليئارسإتدكأو.نانبلنمتقلطأاذإبيبألتةباصإىلعةردقلا
بزحىلإ"ةبعللادعاوقلةريغملا"ةحلسألاهذهلوصوعنميفقحلااهيدل
تاعمجملامهأةيليئارسإلاةيبرحلاتارئاطلاتبرضامك.]368[هللا
ثاحبأللايارمجزكرمو،قشمديفنويساقلبجيفةيروسلاةيركسعلا
.خيراوصلاتاعدوتسمنعًادجًاديعبقشمديفامهالكعقيو؛تاساردلاو
يفاهببستىلإةفاضإلاب،يروسيدنجةئمنمرثكأتاراغلاهذهتلتق
.]369[ىحرجلاتارشعطوقس

ةحلسألاالإمجاهتالاهنوكنعليئارسإتاءاعداديكأتبعصلانم
خيراوصمدختسييماظنلايروسلاشيجلانأل؛هللابزحىلإةهجتملا
ليئارسإمجاهتاذاملفكلذكرمألاناكولىتح،نكلوً.اضيأ110-حتاف
نوملعييليئارسإلاشيجلاةداقناك؟يروسلاشيجللةدايقرقم"ةدياحملا"
.يروسلاشيجلادونجنمريبكددعلتقمىلإيدؤتستاراغلاهذهنأ
تقولايفدسألافاعضإيفبغرتتناكليئارسإنأًايصخشانأدقتعأو
.راوثلادضكراعملاضعببهيفزوفتهتاوقتناكيذلا

حالسبرض،زومتيففً.امجحرغصأتاراغنشيفليئارسإترمتسا
يفهيلعموجهلارركمث،ةيقذاللايفخيراوصعدوتسميليئارسإلاوجلا
خيراوصلارئاخذضعبةباصإيفهفدهأطخأهنأودبيثيحيناثلانيرشت
برقىرخأةيوجةراغنشتلليئارسإتداعمث،]370[ةيلصألاةراغلايف
.]371[2014طابشيفةينانبللاةيروسلادودحلا

ًاعبطاذه؛برحللنالعإةباثمبرخآدلبىلعخيراوصلاقالطإربتعي
.ةدحتملاتايالولاوأليئارسإيهخيراوصلاتقلطأيتلاةلودلانكتملنإ
ليئارسإهتمسررمحأطخزواجتل"ةبوقع"درجمليئارسإتاراغتناك
.درينأنمفعضأحبصأدقًايلمعدسألاماظنناككلذكو،اهسفنل
نمىتحربكأرمحأطخقيبطتضرفلريضحتلايفكلذكليئارسإتأدبو
.امابوأةرادإناكةرملاهذهطخلااذهمسرنمنكلو،هقباس

امابوأتاططخمفلخاهلقثلماكليئارسإتعضو،2013لوليأيف
يفةلودلاولوؤسملاقو.ةيئايميكلاةحلسألااهمادختساةجيتنايروسفصقل
مسربليئارسإموقتذإ؛كحملاىلعةدحتملاتايالولاةيقادصمنإليئارسإ
ةدحتملاتايالولارودنآلاءاجدقوً،ايركسعاهضرفتمثرمحلاطوطخلا



.هتاذءيشلالعفتىتح
ذبحتليئارسإنأبىوتسملاعيفريليئارسإلوؤسمفرتعاً،اريخأو

لكيامةدحتملاتايالولاىلإليئارسإريفسلاقنيحكلذو؛دسألابةحاطإلا
.دسألاراشبماظنلوزينأاندرأاملاطل":"تسوبميلازوريج"ةفيحصلنيروأ
نيذلارارشألاىلعناريإمهمعدتالنيذلارارشألالّضفنًامئادنحن
يجيتارتسالالالهلااذهوهليئارسإىلعرطخربكأنأل؛ناريإمهمعدت
وهدسألاماظننأانيأردقو.توريبىلإقشمدىلإنارهطنمدتمملا
.]372["لالهلااذهيفساسألارجح

ديازتيامنيب":"زمياتكرويوين"ةديرجتبتكً،ابيرقتهسفنتقولايف
سيئرعمنوقفتينيذلانييليئارسإلاددعدادزا]ايروسيف[اياحضلاددع
؛هرظنةهجويفنيلديسوماعقباسلاةيليئارسإلاةيركسعلاتارابختسالازاهج
،هنمصلختتنأبجييذلاناطيشلاوههفرعتيذلاناطيشلانأيهو
.]373["نكممتقوبرقأيفو

تناكو،دسألاطاقسإلناوألانآدقل،نييليئارسإلاةداقلاىلإةبسنلاب
،اذل.راوثلاةرطيسلجأنمءاطغلارفوتسةيوجلاتاراغلانمةلمح
يفاهعمةفلاحتملايكيرمألارارقلاةعانصىلعطغضلاتاودأليئارسإتكرح
تحجناملاطلو.سرغنوكلاىلعةرشابمطغضتوماعلايأرلاليمتستلنطنشاو
ةيركسعلاتادعاسملاةدايزفدهبتناكأءاوس؛يضاملايفكلتكتالمح
.ناريإىلعتابوقعلاديدشتمأ،ليئارسإلةيكيرمألا

)كابيآ(ةيليئارسإلاةيكيرمألاةماعلانوؤشلاةنجلتكرح،بآيفو
يفامابوأةطخاودناسييكسرغنوكلاءاضعأىلعطغضللاهعابتأنمتائملا
تلمشثيحمهولباقنيذلاسلجملاءاضعأةرئادتعستاو،ايروسفصق
مهنأبةماتةعانقىلعاوناكو،نييطسونييطارقوميدونيظفاحمنييروهمج
يـبعشلادييأتلاناكذإ؛ةريبكةراسخاهورسخمهنكلو،ةلوجلانوحبريس
مامأاهعضوبةرطاخملاىلعؤرجيملهنأةجردلًاليئضامابوأةطخل
.اهيلعهؤاضعأتّوصيلسرغنوكلا

دجويال":ةيعافدةقيرطبنامسكوفماهاربآكابيآليموقلاريدملالاق
طغضلاتاودأمعدتنأيفئطاخىتحوأيرمآتوأريرشرمأيأ
.]374["ةيضقلاهذهيفسيئرلاةطخطسوألاقرشلاوليئارسإعمةطبترملا
ةدحتملاتايالولانيبةقالعلازيزعتفدهب1951ماعكابيآتنوكت
كابيآفدهنإ":اهفادهأبقلعتملاةنجللاحيرصتديفيو،ليئارسإوةيكيرمألا
قئارطبليئارسإعمةدحتملاتايالولاةقالعروطتويمحتويوقتنأوه



.]375["ةدحتملاتايالولاوليئارسإنمأززعت
لكدقنىندأنودنموىنبتتاهنإنولوقيكابيآموصخنكل

ًارمأطسوألاقرشلايفةيوستىلإلوصولاتلعجيتلاليئارسإتاسايس
تاسايسضارتعاودقننودنمكابيآتمعد،لاثملاليبسىلعً.اليحتسم
ةعسوتبةقلعتملاوهاينتننيماينبفرطتملاينيميلايليئارسإلاءارزولاسيئر
تاعومجملاوكابيآىدل.سدقلاوةيبرغلاةفضلايفةيدوهيلاتانطوتسملا
رارقلاىلعطغضلاتاودأيأ["يليئارسإلايـبوللا"لكشتيتلاىرخألا
لخدتيسايسعارصيأليومتىلعٌةريبكٌةردق]ليئارسإحلاصليكيرمألا
ةرداقتاعومجمكٌةعمسو،نيماهنييكيرمأنييسايسنمٌيوقٌمعدو،هيف
.تاباختنالايفليئارسإلةديؤملااهفقاوملنيضراعملانييسايسلاةميزهىلع

2013ماعثالثلا"يليئارسإلايـبوللا"مئازهتناك،اهلكبابسألاهذهل
ًاريزولغاهكاشتتيبثتعنمينأيفةيادبلايفيـبوللالشفدقف.ةئجافم
لشفمث."ليئارسإدض"لغاهزيحتبمعازملامغر؛2013طابشيفعافدلل
ماعرخاوأيف،كلذدعبو.ايروسفصقلماعلايأرلادشحيفلوليأيف

ةيوونلاةحلسألاريوطتعنملناريإعمتاثداحمامابوأةرادإتأدب2013
ةلواحميفنييطسوونيينيميتاروتانيسىلإ"يليئارسإلايـبوللا"مضناف
ءاهنإيفببستيسناكيذلارمألاوهو؛ناريإىلعتابوقعلاديدشتل
هيعاسميفلشفيليئارسإلايـبوللانكلو،]376[حجرألاىلعتاضوافملا
.ةديدجتابوقعيأضرفتمل2014ماعفصتنمىتحوً؛اددجم

؛ةينيطسلفلاةينطولاةردابملاةكرحماعنيمأوهيثوغربلاىفطصم
نيحو.ينيطسلفلاباونلاسلجميفليثمتاهلةريغصةيكارتشاةكرحيهو
.تاوصألانمةئملايف20لان،2005ماعةيسائرلاتاباختنالليثوغربلاحشرت
مئازهنأةيبرغلاةفضلايفهعماهتيرجأةلباقمءانثأيثوغربلاينربخأدقو
ًاريبكًانيابتكانهنأىلوألاةرمللوًاحضاوحبصأ":ةماهتالالداهلكابيآ
تلواحةرملاهذهو...ةيكيرمألاةسايسلاوةيليئارسإلاةموكحلاةسايسنيب
،كلذنمنكمتتملويكيرمألابعشلاحلاصمبرضيًارارقررمتنأكابيآ
هنأيثوغربلافاضأو.]377["ةماهلوحتةطقنكثدحامخيراتلالجسيس
يتلاةريبكلاتاطوغضلامغربرحلانوديريالنييكيرمألادوهيلانأدقتعي
تاعومجميمانتحدمامك،هاجتالااذهبمهعفدلكابيآوليئارسإاهسرامت
.ةيلاربيللاةيدوهيلاطغضلا

نييناريإلاونييلاربيللادوهيلانيبعقاولارمألاهضرففالتئادعاس
تربخأدقو،كابيآةميزهيفمالسلاىلإةيعادلاتاعومجملاونييمدقتلا



لجأنمنييكيرمألاةكرح"يفةيموكحلاتاقالعلاوةيسايسلانوؤشلاةريدم
Jewish("يسنجيإكيفارغيليتشيوج"ةلاكونامديرفارال"نآلامالسلا

TelegraphicAgency(:"ددعكانه.اننيبىرجقيسنتلضفأاذهناك
هترادإوةصاخلاهفادهأانملكلو،نوقرفتمنحنو،تاعومجملانمريبك
يألعفيامكتامولعملايفكراشتناننكلو،هبصاخلاهفقوموةصاخلا
لضفأاذه.ةيلاعفرثكأاونوكيلةوقلاسانلايطعياّمم،يمسرريغفالتئا

.]378["كدحوتسلكنأرعشتكنأل؛نينسذنمهتلعفءيش
اههجاوتيتلاةيلاكشإلاةيمويلاةيليئارسإلاستراآهةديرجتصّخل

دجت":اهليعرفناونعيفتبتكذإ؛اهلمعادلايكيرمألايـبوللاوليئارسإ
،دحأاهبناجبفقينأنودنمةيملاعلاةحاسلايفةلوزعماهسفنليئارسإ
نابسحلابذخأنيكانلناوألانآامبر.نييكيرمألانيعرشملاوخويشلاضعبالإ
.]379["ةمئادلاةرباكملاريغىرخأةيسامولبدتارايخ

ابحسنينأنايونيالو،نييوقنالازياليليئارسإلايـبوللاوكابيآنكل
تناكاذإامىرننأانليغبنيكلذلو،بيرقتقويأيفةهجاوملانم
.دمألاليوططمنىلإلوحتتسمأ،ةتقؤم2013مئازه

برحلانايلغطسونالوجلليلبقتسملاعضولاريرقتةلأسمتباغ
ىرنيكثيدحلاخيراتلاقئاقحضعبيفرظنننأانديفيدقو.ةيلهألا
.لحتنأةيضقلاهذهلنكميفيك

نمألاسلجمردصأ،1967ماعةيبرعلايضارألاليئارسإتلتحانيح
ىلإليئارسإوعدييذلا242رارقلاةدحتملاممألاةمظنملعباتلايلودلا
ءانثأاهتلتحايتلايضارألالكنمباحسنالااهمهأبلاطمةدعذيفنت
اذهتلمهأةطاسببليئارسإنكلو.]380[ةنسلاكلتنمناريزحبرح
ىلإاهينطوتسمتعديضاملانرقلانمتاينيعبسلاةرتفلالخو،رارقلا
نالوجلايفميستوبيكلانمديزملاءانبىلإكلذدعبو،ةيتحتلاىنبلاسيسأت
،1981ماعيف،كلذدعبو.ةيركسعةرادإتحتليئارسإاهتمكحيتلا
اهبرادتيتلااهسفنةيندملانيناوقلاتحتنالوجلامكحتنأليئارسإتررق
اهيضارأىلإنالوجلاتمضدقاهنأينعيامم؛ليئارسإنمىرخألاءازجألا
لوألانوناكيفو،اذهمضلارارقبةدحتملاممألاالوايروسلبقتملً.ايلعف
ربتعايذلا497رارقلاعامجإلابويلودلانمألاسلجمردصأ1981ماعنم
"يلودلاديعصلاىلعةينوناقةيلاعفنودنموًالطابوًايغلم":مضلارارق
-ليئارسإءافلحبرقأوىوقأيهو-ةدحتملاتايالولانإىتح.]381[
.ةلتحمٍضارأكنالوجلاىرتمويلاىتحلازتالو،مضلارارقتضفر



رثكأيفنوشيعييدوهينطوتسمفلأ20ىلاوحمويلانالوجلامضي
مهتالئاععميروسفلأنورشعشيعيامك،]382[ةنطوتسمنيثالثنم
نيبقلقمالسدوسيو.تانطوتسملايفنولمعيامًاريثكو،ةصاخلامهتادلبيف
،ايروسىلإةدوعلاةقحاسلامهتيبلاغببرعلاديريذإ؛نينطوتسملاوبرعلا
.يضارألانميأةداعإةوقبنونطوتسملاضراعيامنيب

،نالوجلاةيضقلوحرخآىلإتقونمايروسعمليئارسإضوافتت
تحرتقاذإ؛2000و1999يماعنيبةيوستىلإنالصينافرطلاداكو
يفاسنرفوايناطيرباهتمسريتلاطئارخلاساسأىلعيضارألاةداعإليئارسإ
رحبلماكبظافتحالانمليئارسإنكمتتساهدنعو،يضاملانرقلاتاينيرشع
ىلعترصأايروسنكلو،هلحاسنمراتمأةرشعو)ايربطةريحب(ليلجلا
.ليلجلارحبيقرشلامشةريغصةيوازلمشتيتلااهيضارألماكةداعتسا

نيفرطلانيبنيابتلاسايقنكميهنأرليهيسايسلاللحملاينربخأ
ىنعمال"لادجىلإردحنانيفرطلانيبضوافتلانإلاقامك،ةليلقراتمأب
لثمطاقندنعتاثداحملاتقلعذإ؛"نيماحملانمةعومجمدنعالإهل
بجاولانمناكاذإو،المأ1920ماعناكامكنآلاهايملاطخناكاذإ"
ةيرهوجلاةطقنلا.ةريحبلاضافخناوأعافتراىوتسمىلإدودحلالقن
طخاهدودحسمالتنأايروسلديرتالاهنأيهليئارسإىلإةبسنلاب
.]383["هايملا

رحبلكشيذإ؛ةيمهألاةياغيفهنإلبً،افيخسسيلفالخلانكل
اذهلو،ليئارسإىلإةبسنلابةبذعلاهايمللًاماهًاردصم)ايربطةريحب(ليلجلا
اهيضارألماكعاجرتساناكدقفايروسامأ.هيلعةلماكلاةرطيسلاديرت
ىلإلوصولاديرتاهنأامك،شاقنلللباقريغأدبمةلأسماهيلإةبسنلاب
صصقلافلؤمىلإةبوسنملاةرابعلابينركذيامم؛اذهماهلاهايملاردصم
دجويفءاملاامأ،برشييكيكسيولادجوي":نيوتكرامروهشملايكيرمألا
."هيلعبراحتيل

نيمدختسمةيوستىلإالصينأىرخأةرم2008ماعنافرطلالواح
،تاضوافملاهذهءانثأهجولًاهجوناعزانتملانافرطلالباقتيمل.طيسوكايكرت
ببسناكو.كارتألاةداقلاقيرطنعًاضعبامهضعبىلإلئاسرلااررملب
امهجولًاهجويرجتتاضوافميفلوخدلالوبقيفددرتدسألانأكلذ
هنإلاقهنأًايصخشدسألانعدرودقو.]384[حاجنلانمًاقثاونكيمل
يفيليئارسإلاءارزولاسيئرترملوأدوهيإعمقافتاىلإلصوتلانمبرتقا
.]385[تقولاكلذ



ضرتعامالسللةطخىلإلصوتلاةيناكمإنعءابنأتبرستنيح
لامعألكنإهيفاولاقًانايباوردصأو،ةدشبنويليئارسإلانونطوتسملا
تنشلوألانوناكيفو،كلذدعبنكلو.فقوتنودنمرمتستسناطيتسالا
عنملةلواحميفعيباسأةثالثرمتساةزغعاطقىلعًاموجهليئارسإ
هذهتضق.ليئارسإىلععنصلاةيلحممهخيراوصقالطإنمنيينيطسلفلا
تاثداحملاتهتناو،نالوجلايفةيوستىلإلصوتلايفةصرفيأىلعةلمحلا
.ايكرتاهيفتطسوتيتلا

ءارزولاسيئرةموكحتدقعذإ؛2010ماعةثلاثةرمنافرطلالواح
ايروسنأىرتليئارسإتناكو،ايروسعمةيرستاثداحموهاينتننيماينب
بزح-ناريإ-ايروسروحمبمازتلالاثيحنمًافعضرثكألاةقلحلانوكتدق
ىلإلصتنألبقروحملانمايروسعازتنانمنكمتتنأبتلمأو،هللا
ةفيحصلاهتلاقامبسحبو.ةلداعملانمهللابزحيصقتنانبليفةيوست
لماكديعينأوهاينتنضرعدقل،"تونورحأتوعيدي"ةيمويلاةيليئارسإلا
مدقهنأركنأوهاينتننكلو،ناريإروحمنعدسألالصفنااذإنالوجلا
تاروثءدبعمتاثداحملانمةلوجلاهذهتفقوت.]386[اذهكًاضرع
.يـبرعلاعيبرلا

تلظليئارسإنأوهتاثداحمللرمتسملالشفلابابسأدحأناك
ترثعتنيحضوافتلابنويليئارسإلانولوؤسملاأدبذإ؛ةبعللادعاوقريغت
عمةدرفنمةيقافتاىلإلصوتلالمأىلع،نيينيطسلفلاعممهتاضوافم
نأدسألاىلعبجيهنأوهوً؛اديدجًاطرشاوفاضأكلذدعبمث،ايروس
ىلعتاضوافملايفًامدقتزرحينأدارأاذإيناريإلاروحملانعلصفني
نالوجلاةداعإعيطتستالاهنإلوقتلةياهنلايفليئارسإتداعمث،نالوجلا
ليئارسإىدل":رليهللحملالاقو.ايروسيفةرقتسمةموكحدوجومدعل
رخآلافرطلاىدلنوكتنأمئادلكشبولضفتاهنأوهو،ماعأدبم
ًاينالقعًاراوحيرجتىتحةمساحوةمزلمتارارقذاختاىلعةردقلا
.]387["هعمًايجيتارتساو

ريغعامجإىلإليئارسإتلصوت،ايروسيفةيلهألابرحلاتدتشانيح
ماعلانيمألارزواهيفستبتكامك،نالوجلاىلعضوافتتنلاهنأبيمسر
ةفيحصيفةلاقميف2013و2009يماعنيبيليئارسإلاءارزولاسلجمل
؛تاهبجثالثيفًايدحتهجاوتنأعيطتستنلدغلاليئارسإ":سترآاه
ةلشافةينيطسلفةلودو،ةيوونلاةردقلاةفاحىلعةلوداهتفصبناريإلمشي
سمغتيتلاايروسامهبناجىلإو،"اباسرافكنعقئاقدسمخةدعبمىلع"



.]388["ةيربطةريحبيفاهيلجر
ةداعإةيفيكىلإةبسنلابةريبكلكاشمايروسرارقتسامدعراثأ

نأنيبناجللنكميذإ؛لكاشملاهذهللحىلإلصوتلانكمي،نكلو.نالوجلا
.ايروسيفعاضوألارقتستىتحذيفنتلاليجأتعمًايئدبمدودحلاىلعاقفتي
.بيرقتقويفيرجيساذهكلحيفثحبلانأودبيال،نكلو

ةيلهألابرحلابقلعتياميفزوردلاونييليئارسإلاءارآتفشكتسادقل
ةفضلانملكىلإتبهذ؟نيينيطسلفلافقوموهام،نكلو.ايروسيف
.كلذفشتكألةزغعاطقوةيبرغلا

نمروبعلاناك1986ماعىلوألاةرمللةيبرغلاةفضلاترزنيح
قدانفلادحأنمتبهذدقف؛ةياغللًالهسهللامارىلإةيبرغلاسدقلا
يهو،ةيعامجيسكاتةرايستللقتساو،ةيبرعلاةيقرشلاسدقلايفةسيئرلا
ًادعقمنأوهودحاوقرافعم،ةميدقوةريبكسديسرمةرايسنعةرابع
ىلإنييالملاباحصألةممصملاةرايسلاتلوحتدقل.اهيلإفيضأدقًاليوط
دادعىلعتارتموليكلافالآتائمعم،دعاقمةعستتاذيسكاتةرايس
دجأنأو،تالكيشةعضبعفدوههلعفّيلعناكاملكو.اهيفتافاسملا
.هللاماريفتئشامثيحىلإةرايسلاينذخأتساهدعبوً،ايلاخًادعقميسفنل

تأشنأ،نيتلودلريضحتلاءاطغتحتو.تاينيعستلاءانثأملاعلاريغت
عم،نيدلبنيبةيدودحرباعماهنأكولمعتةيركسعتاليكشتليئارسإ
ةلماكلاةرطيسلامهيدلنيذلامهنييليئارسإلادونجلانأوهوماهقراف
يفليئارسإهتنبيذلالزعلارادجتاليكشتلاهذهىلإانفضأاذإو.اهيلع
نوينيطسلفلاحبصأدقف،ليئارسإنعةيبرغلاةفضلالصفييذلاو،دعبام
ضرألاةلدابمةجيتنسيلو؛مهلليئارسإاهتددحيتلاقطانملايفنيزجتحم
نمدلبلايمحتتاءارجإلاهذهنإةيليئارسإلاةموكحلاتلاقدقو.مالسلاب
،نيينيطسلفلاةمقندايدزاوههيلإتدأيذلاديحولاءيشلانكلو،باهرإلا
ً.الانمدعبأمئادمالسقافتاىلإلصوتلالعجو

ةعبرأيذعيرسقيرطربعةرايستدقً،ارخؤماهبتمقةلحرلالخ
يفيليئارسإناكسإعورشمربعتررممث،ةيبرغلاسدقلانمبراسم
.روبعلاةطقنىلإينلصوأيعرفعراشبتررمكلذدعبو،ةيقرشلاسدقلا
؛ثلاثلاملاعلاىلإلوألاملاعلانملحرتكنأكوايدنلقزجاحروبعناك
الورابغلابةئيلمتارايسللفقاومربعملابناوجىلعىرتتنكثيح
ةدوجومريغريسلادعاوقنأكويلادبامك،ةليلقتارايسالإاهيفدجوت
ً.الصأانه



مدقت.نييليئارسإلادونجلاضعبهاجتابتيشمف،ربعأنيأنمملعأمل
بيذهتبهتلأسف،داعتبالابيلإريشيوهوةيئادعةقيرطبيوحنمهدحأ
هجازمريغت،ةأجف.هنملخدأنأيننكمييذلاناكملانعةيزيلجنإلاةغللاب
ةيزيلجنإةغلبيلنّيبيوهوقرشملابيذهتلاىلإديدشلابضغلانم
ةرايزبيـبنجأكيلحَمُسيناكذإ؛راودبابربعرورملايلعهنأةزاتمم
.كلذلعفبمهلحمُسيالفنويليئارسإلانونطاوملاامأ،ةيبرغلاةفضلا

ملاعلاجيجضيـببحرةيبرغلاةفضلايفايدنلقةدلبتلخدنيح
قاوبأاوقلطأو،مهتاكرحميسكاتلاوقئاسلغشدقف.ةايحلابءيلملاثلاثلا
الةاشملانأكوادبو،ءاوهلاةوالقبلاونوتيزلاتيزةحئارتألمو،مهتارايس
يسكاتلاوقئاسيـبطاحأ.نيلجعتسملانيقئاسلامامأريسلايفمهلقح
ىلعوأ؛هللامارىلإةعاسلافصنةلحرل"ضرعلضفأ"يلاومدقيلةعرسب
.ضرعلضفأاذهنأيلاودكألقألا

ةثدحتملا؛يوارشعنانحةلباقملةيبرغلاةفضلاىلإتبهذدقتنكو
قوقحبىنعتةعومجمةسِّسؤمو،نيينيطسلفلامالسلايضوافممسابةقباسلا
دقل.ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنميفةيذيفنتلاةنجللايفوضعلاو،ناسنإلا
تاباجإيلمدقتنأاهنكميو،ةياغللةيكذاهنأل؛ةريثكتارميوارشعتلباق
،ةرشابماهتاباجإلكتسيلعبطلاب.اهيلعرابغالةيزيلجنإةغلبةرشابم
.يوغللصاوتةلكشمتسيلةيضقلانأاهدنعملعألقألاىلعيننكلو
ريرحتلاةمظنمرقميفاهبتكمفلخةنيكسبةسلاجيوارشعتدجو
تناكاذإينتلأسً.اعيمجانبمدقتامكرمعلااهبمدقتدقو،ةينيطسلفلا
تالباقملايفف؛فحصلايفةباتكللوأويدارلايفثبللةلباقملاهذه
،ناكمإلاردقةريصقوةرصتخمتاباجإمدقتيوارشعتناكثبللةصصخملا
نملكلةلباقملانإاهلتلق.ربكأليصافتيفلخدتتناكففحصللامأ
:لوقأنألبقةريصقةرتفلترمتساةريحىلإىدأامم؛فحصلاوويدارلا
."ةلوطملاتاباجإلاينيطعأ،ءاجر"

ةيبلاغف؛فالخعوضومتلظةيروسلاةروثلانأيوارشعترقأ
.نييروتاتكيدلااهماكحتطقسأيتلابوعشلاعمنوفطاعتينيينيطسلفلا
ًاليوطًاخيراتليئارسإوةدحتملاتايالوللنأوهفطاعتلااذهبابسأدحأو
ةدحتملاتايالولاتلماعتدقل":تلاقامكءالؤهكلاجرعمفلاحتلانم
نييروتاتكيدلاماكحلاعملماعتلانإ.ةليوطنينسلنييروتاتكيدماكحعم
ةداعمهف؛ريبكلالجرلاعانقإوههلعفكيلعاملكو،ريثكبلهسأ
.]389["ًالاجرنونوكي



:نودياحمةيبرغلاةفضلايفنيينيطسلفلاةداقلانإيوارشعتلاق
انفقواذإ.رطخللةضرعمهلكو،رواجمدلبلكيفنوينيطسلفانيدل"
بناجىلإنحن،أدبملاب.نمثلانوينيطسلفلاعفديسففرطيأبناجب
.نوناقلامكحوةيطارقوميدلاوناسنإلاقوقحبناجىلإ،عبطلابو...بوعشلا
."ءيشيألحينلفنعلانأفرعنانلكو

ةوقلالكشتو،نيطسلفيفنيتيوقلانيتكرحلانمةدحاوحتفربتعت
ةرركتمتاعارصحتفتهجاودقو،ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنميفىوقألا
نييحيسملاايروستمعدنيحً،الثم1976ماعيفف.دسألاةلئاععم
نيئجاللاميخمراصحيفيروسلاشيجلاتاوقتمهسأ،نانبليفنيينيميلا
3,000ىلاوحلتقمبىهتنايذلاراصحلاوهو؛رتعزلالتيفنيينيطسلفلا
ىلعةرطيسلادسألاظفاحلواح،يضاملانرقلاتاينينامثيفو.ينيطسلف
دحأبتافرعرسايلادبتساقيرطنعكلذو؛ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنم
ليوطخيراتدجوي":يوارشعيلتلاق.)عبارلالصفلاىلإرظنا(هيديؤم
حتفولتاقمناكيذلاتقولاركذتألازأالو،حتفودسألانيبلكاشملانم
لمحننأانليغبنيال،نكلو.ةيروسلانوجسلايفهيفنوعبقياهويروثو
."نئاغضلاهذه

ةيادبيفةياغللنيلئافتمنوينيطسلفلاناك،يوارشعهتلاقامبسحبو
بابشلاةدارإتناكدقل،لوحتةيلمعتناكدقف":يـبرعلاعيبرلا
ةطقننوكيسهنأاهتقواندقتعادقو.يندملاعمتجملاوءاسنلاونييحالصإلاو
."يـبرعلاملاعلايفةريبكلوحت

اومعدنيينيطسلفلانأينربخأف،يأرلايفيثوغربلاىفطصماهعمقفتا
ذإ؛اهلجأنمليئارسإهتضراعيتلااهسفنبابسألل؛ةسامحبيـبرعلاعيبرلا
نيينيطسلفلامعدتسلعفلاببعشلانمةبختنمةيقيقحةيبرعتاموكحنإ
اندقتعادقل":ليئارسإعمةلواطلاتحتنمتاقافتادقعتنلو،ديكأتلاب
ةيبرعلابوعشلاةماعنألينيطسلفلاعضولانسحتستاكرحلاهذهنأ
اذهنإف،تاسايسلاهيجوتيفقحلابوعشلاىدلناكاذإو.انمعدت
.]390["نيطسلفعمربكأًانماضتينعيس

عيبرلالوحتنيحلمألاةبيخاوهجاوامناعرسنيينيطسلفلانكل
يذلاباطقتسالانإيوارشعتلاق.سراقءاتشىلإايبيلورصميفيـبرعلا
ىدأ"يسايسلامالسإلاوةدسافلاةميدقلاةمظنألانيبتالاحلاضعبيفثدح
لحملحتنأبجيتناكيتلاةيطارقوميدلاوةيحالصإلاىوقلاءاصقإىلإ
دشتحا،ىرخأتالاحيف":رصمىلإةينمضةراشإيفتفاضأمث."نينثالا



اونكمتيملمهنكلو،تنرتنإلاعقاوميفماظنلااوطقسأواوراثنيذلاسانلا
.]391["تاباختنالايفةيفاكلاتاوصألااوعمجيلضرألاىلعماظتنالانم

ماظننأاودقتعانيينيطسلفلانإيوارشعتلاقف،ايروسةلاحيفامأ
ينعأالو.دسألاماظنةطلسريدقتنمسانلاللق"ً:اعيرسطقسيسدسألا
ال..ً.اضيأىرخألاتاعاطقلاوصاخلاعاطقلاامنإو،ةيموكحلاةزهجألاطقف
رييغتلاةيناكمإبةلئافتمتلظيوارشعنكل."طقفنييولعلابرمألاقلعتي
بعصيو،ةملؤماهتعيبطبةيلاقتنالالحارملانإ":يـبرعلاملاعلايفيمدقتلا
.رارقتسالامدعىلإيدؤتراثآاهلنوكتدقامك،اهيفلصحيسامعقوت
نمًاظهابنمثلاناكنإو،ةيلاقتنالاةلحرملاهذهيفشيعنلازـنالنحن
ريغتلانمةلاحيفشيعنلازـنالنحن،ايروسيفةصاخواياحضلاثيح
."رمتسملا

ةرطيسنويليئارسإلاضرفيذإً؛الهسةزغعاطقىلإلوصولانكيمل
ةليوطنينسلوةيرصملاتاطلسلاتلعجامك،كانهدودحلاىلعةمراص
ةريصقةرتفلرمألااذهريغتدقو.مهتهجنمًاليحتسمنييفاحصلالوخد
ةيضقللربكأًامعداودارأو،كرابمماظنبعشلاطقسأدقف،2011ماع
تقولاوهاذهناكو،لهاستلاضعبدودحلاتدهشكلذل،ةينيطسلفلا
.ةزغهيفتلخديذلا

مل.ةرهاقلايفةيرصملاةفاحصلابتكمنمةزغىلإيتلحرلتبتر
نونجمصخشيأناكو،تقولاكلذيفةريشأتبلطتيةزغلوخدنكي
،اهقئاسعمةرايسترجأتسا.هبًابحرمةزغلوخديفبغرييكةيافك
حفرربعمىلإةرهاقلانمتاعاسسمخقرغتستيتلاةلحرلاانأدبو
نكمتنملاننكلو،نامألامازحانملكطبرو،ةرايسلاىلإانزفقف،يدودحلا
يرورملاقانتخالاةجيتنقئاقدسمخنمرثكألتارايسلافقومةرداغمنم
.بيهرلا

.ةرهاقلايفماحدزالاتاعاسيفانقلعو،نيرخأتمانتلحرانأدبدقل
ةعاسلاكلتنكلو،ةرهاقلايف"ماحدزاتاعاس"مويلاتاعاسلك،عبطلاب
قئاسلاعرسأ،عيرسلاقيرطلاوحنراطملاانزواجتنأدعب.أوسألاتناك
لضفأتنكدقل!ةعاسلايفًاليمنينامثىلإةرايسلاةعرستلصوىتح
!ةبيهرلاةعرسلاكلتىلعةرهاقلايفقانتخالا

لايمأربعدتمتيهفبابذلاويراحصلانمريثكلانمءانيسفلأتت
قرطلاالإءيشيأاهيفلامرلاعطقينأنودنم،فافجلانملايمأو
.كانهوانهةشحوم



ربعينقفارو،حفرربعمدنعيرصملايفحصلابتكملللثممينلباق
،ةدقعمتناكتارامتسالاةئبعتةيلمعنأل؛هدوجوبًاديعستنك.كرامجلا
.يدرفمبرومألاهذهةفرعمنمنكمتألنكأملو،ةريثكرطسأةباتكبلطتتو
ىلاوحتراسةريبكةلفاحتبكرمث،ةطيسبًاموسرتعفد،رمألاةياهنيف
تارايسلابوأمادقألاىلعًايشملوخدلانكيمل.ةزغلخدتلةدراينيثالث
عيمجلالوخدناك.ةيراجتتانحاشيأديكأتلكبَرأملوً،احومسمةيندملا
.نيتهجلانمتاطلسلاىلعًاينمألهسأةلفاحلاقيرطنع

عاطقىلإانلصونيحو.يلإةفاضإلابًاينيطسلف49ةلفاحلاباكرلمش
ةيلاعفبنولمعيوةلماكىحلمههوجويطغتدودحسرحذخأ،ةزغ
سراحلايلإراشأ؟شتلرإ-شتلرإ،يفاش،بيد،دمحأَ:رنل.انرفستازاوج
ضعبملكتيناكيذلالوؤسملاطباضلاءاج،ةرتفدعبوً.ابناجرظتنأيك
ًاريشم،يفحصيننأهلتحضوأف،ةزغليترايزببسنعينلأسيلةيزيلجنإلا
ًامدختسم"نإنإيس":تلقمث،مالفأاريماكريدأيننأكويسأرمامأيديب
هلتحضوأمث،نونجميكيرمأيفاحصيألًايلودهيلعفراعتملاحلطصملا
نيذلاكئلوألثميفاحصيننكلو،نإنإيسةانقعملمعأاليننأ
ىريسهنأنظيناكهنأببسلالعلو،مستبافنإنإيسيفنولمعي
.ةليللاكلتنويزفلتلاىلعةيئاضفلاتاونقلايفهسفن

ناكيذلايقيدصبصاخلايويلخلافتاهلامقرطباضلاتيطعأ
ريغلوخدلاةيلمعتأدبثيحًاعيمجانلباقتو،هعمملكتفينبحطصيس
دادعتزواجتيال.هتوخإءامسأوهيبأمسانعيقيدصطباضلالأس.ةيمسر
فرعيلقألاىلعوأ،لكلافرعيلكلاكلذلو،ةمسننويلمةزغيلاهأ
يأتبكترااذإيننأبيقيدصريذحتبعامتجالاىهتنا.ةلئاعلكيفًاصخش
ىصقأبةرداغملابانعرسأ،كلذدعب.ةيلوؤسملاوهلمحتيسفئطاخلعف
.رفحلابةئيلملاتاقرطلااهبحمستةعرس

مهفوقويفنيحضاواوناكدقو،سامحةكرحيلوؤسمنمًاددعتلباق
يفقباسلاءارزولاسيئربئانلاقو.دسألادضيروسلابعشلابناجب
اهقوقحلجأنملضانتنيحبوعشلاعمنحن":اظاظلادايزةزغ
ةداقرئامضىلعبرعلاءادهشلاءامدةيلوؤسمعقتو.ةيداصتقالاوةيسايسلا
سامحةكرحفقاوميفًاريبكًارييغتاذهربتعي.]392["ايروسيفةموكحلا
بابسأمهفجاتحي.ةليوطةرتفلايروسنمةبرقمةفيلحتلظيتلا
.ثيدحلاخيراتلايفقئاقحلاضعبمهفىلإلاصفنالا

يهو،2006ماعةينيطسلفلاةيباينلاتاباختنالابسامحتزاف



ةيطارقوميدتاباختنااهنإاولاقونويلودلانوبقارملااهحدميتلاتاباختنالا
لبقتتملحتفةكرحوليئارسإوةدحتملاتايالولانكلو.]393[ةهيزـنو
لاتقلاعلدناو،نايلغلاةجردىلإحتفوسامحنيبتانيابتلاتلصوف،ةميزهلا
ىلعاهترطيستمكحأدقسامحتناك،2007ماعلولحعمو.نيفرطلانيب
.ةيبرغلاةفضلاىلعاهترطيستمكحأحتفنأنيحيف،ةزغ

دقفً.اضيأايروسىلإامهيترظنيفاهتقوسامحوحتفاتكرحتفلتخا
سامحامأ،تلخدوقعلدتميايروسعمميدقءادعىلعحتفتناك
ماعقشمدىلإاهتدايقرقمتلقناهنإىتح،ايروسعمةفلاحتمتناكف

ماظنلانأل؛"ةحلصمجاوز"الإفلاحتلااذهنكيملةداعلاك،نكلو.2001
امأ،اهسفنايروسيفةينيدلاتاكرحلاعمقييناملعايروسمكحييذلا
لعشمدلاخيللاقامكو.ةيناملعلاضراعتةظفاحمةينسةمظنمفسامح
،ليئارسإلانئادعيفكرتشنايروسونحن":سامحليسايسلابتكملاسيئر
.]394["ةبيطانتقالعكلذلو

عمقسامحتدقتنا،ايروسيفةيبعشلاتارهاظتلاتأدبنيح،نكلو
تاعومجمسامحتديأ،حلسملاعارصلارجفنانيحو.بعشلليروسلاماظنلا
يفقشمدبتاكملعشمقلغأامك.نيملسملاناوخإلاعمةطبترملاراوثلا
.رطقيفةحودلاىلإلقتناو2012يناثلانوناك

يخيراتلاهاجتالايفتكرحتدقسامحنأكورمألاادب،ةلهول
تزافو،ايروسيفذوفنلانمريثكلانوظفاحملانوملسملالانذإ؛حيحصلا
-سامحلبرقمفيلحيهو-رصميفنيملسملاناوخإلاةعامج
رصميفنيملسملاناوخإلاةموكحتعَّسو.ةيسائرلاوةيباينلاتاباختنالاب
مكحءانثأاهبلمعلاأدبةسايسيهو-ةزغعمةيرصملادودحلارباعم
ىوتسمىلععلسلاداريتسانمةزغناكسنكمتيملنكلو-كرابم
.قافنألاقيرطنعبيرهتلادايدزابحِمُسكلذلو،يراجت

شيجلاطقسأذإ؛سامححلاصريغلةفكلاتبلقنا،كلذدعبنكل
ترسخف2013ماعناريزحيفرصميفنيملسملاناوخإلاةموكحيرصملا
ىلعتاءارجإلاددشوبيرهتلاقافنأشيجلاقلغأوً،اماهًافيلحسامح
.حفريفةيدودحلارباعملا

امهتاداعميفنافرطلاقفتاذإً؛اضيأناريإعمسامحتفلاحت
نماهفقومسامحترّيغنيحو.ىرخأاياضقيفافلتخاامهنكلو،ليئارسإ
هذهةميقتغلبدقو؛ةزغلةيلاملااهتادعاسمناريإتفقوأ،دسألا
ةدعاسمللً؛ايرهشرالودنويلم20ىلاوحرداصملاضعببسحبتادعاسملا



2013ماعىهتنااذهنكلو،نيينيطسلفللةيساسألاتامدخلاميدقتيف
]395[.

ريزوبئاننكلو،ةقيقدماقرأةشقانمسامحةكرحولوؤسملبقيمل
."ةيروسلاةروثللانمعدببسبريثكلاانرسخدقل":لاقدمحيزاغةيجراخلا
،فسويدمحألاقوً.اضيأفقوتدقيركسعلانواعتلانأدمحفاضأو
ناريإلثمةلودنمطقعقوتنمل":ةزغيفءارزولاسيئرراشتسموهو
بناجىلإفقتنأةمشاغلاةمظنألاونيروهقملاسانلانعًامئادملكتت
.]396["دسألالثمهبعشلتقيروتاتكيد

17يفف.هللابزحميدقلااهفيلحعمىتحاهتاقالعسامحتعطق
زيكرتوايروسنمهتاوقبحسىلإهللابزحسامحتعد،2013ناريزح
.]397[ليئارسإعمةكرعملاىلعهدوهج

ايكرتوةدحتملاةيبرعلاتارامإلاورطقىلإاهراظنأسامحتلوح
،ةزغروزيةلوددئاقلوأرطقريمأحبصأو،تادعاسملاىلعلوصحلل
سامحرييغتلنوكتدق.رالودنويلم400ةميقبتادعاسمميدقتبدهعتو
لظينأامإف:ىدملاةديعبتايعادتناريإوايروسنعاهداعتباواهفقوم
،ةددعتمرداصمنميلاملامعدلانولبقيفمهتارارقيفنيلقتسمسامحةداق
ةدحتملاتايالوللءافلحهمدقييذلالاملاىلعمهدامتعاحتفينأامإو
.مهيلعليئارسإىتحوةدحتملاتايالولاذوفنلوخدلبابلاجيلخلادالبلثم
تاثداحملانمضسامحلومشينعيدقفلوهملالوحتلااذهثدحاذإو
.بيرقلاىدملاىلعًاحجرمرمألااذهودبيالو،ةيليئارسإلا-ةينيطسلفلا

نوينيطسلفلابحر،ةيادبلايفف.ايروسلوحةينيطسلفلاءارآلامسقنت
ةيضقللًامعدرثكأنوكتةيبعشةموكحلدبتستساهنأاونظيتلاةروثلاب
اوحبصأ،ةليوطةرتفلةيلهألابرحلاترمتسانيح،نكلو.دسألابةينيطسلفلا
،نكلو.ةروثلاةفرطتملاتاعامجلاوةيجراخلاىوقلافطختنأنمًاقلقرثكأ
عالطتسابسحبف.دسأللةضراعمنيينيطسلفلانمةقحاسلاةيبلاغلالظت
ددعديزيال،ةيحسملاوةيسايسلاثوحبللينيطسلفلازكرملاهبماقيأرلل
ةيبرغلاةفضلاوةزغناكسنمةئملايف12.6نعدسألاماظنيديؤم
نيلماحلابرعلانيبافيحةعماجهترجأيأرللعالطتسارهظأامنيب.]398[
ةوقبنومعديوأنومعديامإمهنمةئملايف72نأةيليئارسإلاةيسنجلل
.]399[دسألاماظنطوقس

نيبدسألاماظنلنيديؤملاضعبدجويالهنأينعيالاذهنكل
ينيطسلفلارطقلا-يكارتشالايـبرعلاثعبلابزحىرجأ.نيينيطسلفلا



ةديؤملاتارهاظتلالكتعنمسامحنأعمو.دسأللةديؤمةريغصتاريسم
كلذكو.هلًادييأترهاظتلااولواحهيرصانمضعبنأالإ،ةزغيفدسألل
سيئرانحهللااطعنارطملامهنمو،دسألانيزرابلانيينيطسلفلاضعبمعدي
.]400[سدقلايفسكذوثرألامورللةيطسبسةفقاسأ

تاروثنإيثوغربلايسايسلايدايقلالاق،ىرخأةيحاننم،نكلو
ةلحرمدرجمهذهنأدقتعأانأ":رمألارخآيفرصتنتسيـبرعلاعيبرلا
تاروثلاكيدلف.ملاعلايفتاروثلانمريثكلايفثدحامك؛ثدحتةدحاو
.]401["لئافتمانأ.مهقيرطنعنوثحبيسانلا؛ةداضملاتاروثلاو

برحيفيـبنجألالخدتلانيينيطسلفلانمةقحاسلاةيبلاغلاضفرت
ةيبوروألاوةيكيرمألاةحلسألالاسرإمهنمةئملايف63ضراعثيح؛ايروس
،]402[تاساردللويبزكرمهارجأيأرللعالطتسابسحبراوثلاىلإ
ناذه.ايروسيفةدحتملاتايالوللًايركسعًالخدتةهباشمةبسنتضراعو
ًاموجهنأنادقتعتامهيتلكامهنأل؛حتفوسامحاتكرحامهيلععمجتنايأرلا
تايالوللةيلاومىوقعضويفطقفببستيسةدحتملاتايالولاهبموقت
ثدحتملالاقو.يروسلابعشلاةدعاسمنمًالدبةطلسلاسأرىلعةدحتملا
بعشللريخلانويكيرمألاديريال":ليودربحالصسامحةكرحمساب
.]403["ةيليئارسإلاوةيكيرمألاحلاصملاةمدخالإنويكيرمألاديريال.يروسلا
مادختساتدقتنانيحةجودزملااكيرمأريياعمًاضيأةوقبحتفةكرحتناد
نإحتفةكرحيفيدايقلايكزسابعلاقو.ةيئايميكلاةحلسأللايروس
ةيروفسوفلالبانقلاليئارسإتمدختسانيح"ًائيشلعفتملةدحتملاتايالولا
.]404["2009و2008يماعةزغعاطقىلعاهناودعيف

نوديريالمهنكلو،ايروسىلعةيبنجألاةرطيسلانوينيطسلفلاديريال
يفهئاقبلريربتكنيطسلفلهمعددسألامدختسااملاطلوً.اضيأةيروتاتكيدلا
هيدلنأيعدينأىلعرداقهنأودبيال،نّيبتامكو،نكلو.ةطلسلا
.يـبعشلامهدييأت

نمايروسيفتاروطتلااورينأالإنيينيطسلفلاونييليئارسإللنكميال
ةيلهألابرحلامهتطعأ،نييليئارسإلاةداقلاىلإةبسنلابف.صاخلامهراظنم
ةيناكمإًاضيأتزربأبرحلانكلوً،ايناطيشهنوربتعيدئاقنمةتقؤمةحار
تاحالصإلانمنوفوختينييليئارسإلانأامك.نيفرطتملانييمالسإلاذوفنديازت
ذاتسأ،رسيزروسيفوربلايلحرشدقوً.اضيأطسوألاقرشلايفةيطارقوميدلا
ًايوقًايدادبتساًاماظنتايلقألالّضفتًامئادو،ةقطنملايفةيلقأنحن":خيراتلا
.]405["اهبةقثلانكميالةيبلغأهمعدتيـبعشماظننمًالدب



ليئارسإبيدؤتنلهذهكرظنتاهجونإنولوقيفنوينيطسلفلاامأ
ىشخي":يثوغربلايسايسلايدايقلالاقو.كشلانونجوةلزعلاىلإالإ
ةيطارقوميدلانأل،رظنلاةريصقليئارسإنإ.ةيبرعلاةيطارقوميدلانويليئارسإلا
.]406["ةياهنلايفيـبرعلاملاعلاىلإيتأتس

نيدلزماخاحلانيبوينيبىرجيذلالدجلابًاريثكشاقنلااذهينركذ
لثمةيروتاتكيدةمظنأعمليئارسإتفلاحت،تقولاكلذيف.1967ماع
نمىشختتناكاهنأل؛ايقيرفأبونجيفيرصنعلالصفلاماظنوناريإهاش
ىلإيدؤيسكلذنإفدالبلاكلتيفةطلسلابوعشلاتذخأاذإهنأ
:ليئارسإةداقىلإةركذممدقأنأبحأانه.ليئارسإتاسايسلاهتضراعم
.ملاعلابوعشسيلوةلكشملايهليئارسإتاسايسنوكتدق



ىلإتبهذدقف.ةيكيرمألاةيجراخلاةرازوىلإيقيرطيفانأوتعض
نمرثكألتحيو،ةعينملاةعلقللهباشملئاهىنبموهو؛ةرازوللماعلارقملا
ىنبملااذهيفسارحلانكل.ةمصاعلانطنشاوةنيدمطسويفعراش
،هلباقأنأضرتفملانمناكيذلاصخشلابطقاوعمسيملمهنأبينوربخأ
قحلمىنبميفيعامتجاناكدقف؛أطخلاناكملايفتنكيننأيلنّيبتمث
.هلفسأوعراشلاربعةرازولاب

نمىنبملاكلذيفةلماعلاةبعشلايفلمعتةباشةأرماينتقحال
يفأطخلاعضوملوحاهئالمزىلإثدحتلاينمةبلاطرهشألةيجراخلاةرازو
يكوكشءادبإيفًاحضاوتنكيننأريغ،ايروسيفةدحتملاتايالولاةسايس
.ةرارحبترصأاهنكلو،مهيف"برسلاجراخةدرغملا"يئارآريثأتىلإةبسنلاب
ةرازوعمةلباقمىلعتلصحاذإطقفنكلو،رمألاةياهنيفتقفاو
اندقع،اذكهو.باتكلااذهيفويتالاقميفاهمادختسايناكمإبذإ؛ةيجراخلا
تبكرو،ةيديلقتقنعةطبرتعضوو،ةقانأيفطاعمرثكأتيدتراف،ةقفصلا
.]407["موتوبيغوف"ىلإتبهذمث]ضرألاتحتراطقلا["ورتملا"

ةرازوهيفتناكتقووهو،2012ناسينيفةلباقملاهذهترج
ةمواقملايمسرلاونلعملاىوتسملاىلعمعدتلازتالةيكيرمألاةيجراخلا
ةرازوتدارأ.يروسلاينطولاسلجملااهسأريناكيتلاو،ايروسيفةيملسلا
لثمييروسلاينطولاسلجملانأقدصينأيكيرمألابعشلانمةيجراخلا
سلجملاييدايقدحأناكو.يروسلابعشلانمةسيئرلاةضراعملاةعومجملا
،ةقالطبةيزيلجنإلاملكتيو،ةدحتملاتايالولايفشيعيةدايزناوضروهو
.ةديدجلاايروسيفةيددعتلاوةيطارقوميدلالولحبدعيو

ببسبو،ةيكيرمألاةيجراخلاةرازومسابيمسرثدحتمعمتسلج
:هتلأسنيحو.همسامادختسابيلحمسيالنطنشاواهضرفتيتلانيناوقلا
نعًايطارقوميدًاليدبرفوتيروسلاينطولاسلجملالخادةعومجميأ
لازـنال":بيجينألبقةلماكةيناثةرشعسمخةدملركف؟دسألا
اذهلازيال.عوضومللةيؤرانلاومدقييكمهنهادنولب،مهعجشن
.]408["مدقتيًالمععوضوملا



يفةضراعملاتاعومجمعملمعلانمةنسرورمدعبىتحً،اذإ
.ماريامىلعةدحتملاتايالولاتاططخمرجتملجراخلاولخادلا

"يثاك"اهيمسنسةأرماوهو-ةيجراخلاةرازويفرخآردصميلحرش
يقيقحلااهمسامادختساينم"يثاك"درتمل.ةيكيرمألاةلضعملاببس-
امابوأةرادإنأينتربخأو.ةيدقنلااهئارآةجيتنماقتناللاهضّرعتنمًافوخ
بتاورلالجأنمرالودنويلمةئمتمدقدقتناك2012ناسينىتح
نكل":تفاضأاهنكلو،يروسلاينطولاسلجملااهيلإجاتحييتلاتادعملاو
دجننألواحننحنو.يوئفلاقزمتلانميناعييروسلاينطولاسلجملا
.]409["دعبكلذنمنكمتنملاننأالإ،هيلعةنهارملااننكميًاناصح

حرطتايروسةلأسمنأةيجراخلاةرازومسابيمسرلاقطانلافرتعا
يلاهأنمةقحاسلاةيبلاغلاف.اهعوننمةديرفلكاشمةدحتملاتايالولامامأ
يمسرلاقطانلارصأو.تايلقألانمريثكلااهيفنأالإ،ةنسنوملسمايروس
هنكلو،تاعومجملاهذهعيمجىلعلمتشييروسلاينطولاسلجملانأىلع
ءانثتساب؛ةفلتخملاتاعومجملاهذهنيبةكرتشممساوقدجوتالهنأبرقأ
اهدنعكرتشملاودعلالوزينيح"ً:الئاقفاضأمث.دسألاطاقسإيفاهتبغر
"اهعطقنلةريبكةفاسمانمامأنوكتسهنأمهفننحن.تاماسقنالاأدبتس
هذهلوطىدمنعةركفىندأاهيدلنكتملامابوأةرادإنكل.]410[
.ةفاسملا

ةيبعشةدعاقعنصنميروسلاينطولاسلجملانكمتيمل،عقاولايف
ةريزوتفرتعا،2012يناثلانيرشتلولحعمو.ايروسلخادهلةضيرع
ءابدقيروسلاينطولاسلجملانأنوتنيلكيراليهةيكيرمألاةيجراخلا
يروسلاينطولاسلجملانأبًايمسرةدحتملاتايالولاتفرتعاً،اريخأ.لشفلاب
يف.]411[تايلقألاليثمتىلإدقتفيو،ايروسلخادلصاحلاعارصلالثميال
لحمةيروسلاةضراعملاوةروثلاىوقلينطولافالتئالالح،يناثلانيرشت
لخادريبكدييأتدشحيفًاضيألشفهنكلو،يروسلاينطولاسلجملا
يفنيددشتملانييمالسإلاونيظفاحملانييمالسإلاةوقترمتساامنيب،ايروس
.)سداسلاوسماخلانيلصفلاىلإرظنا(يمانتلا

تأدبذإً.ايرسًايركسعًاراسمعبتتامابوأةرادإتناك،ءانثألاكلتيف
ىلإلصتتأدبةيركسعتالومحىلعفارشإلابةيزكرملاتارابختسالاةلاكو
يذلاتقولاوهو؛ريدقتدعبأىلع2012ناريزحيفرحلايروسلاشيجلا
تارابختسالاةلاكوتأدبو."زمياتكرويوين"ةديرجىلإةصقلاهيفتبرست
ىلإرظنا(2013ماععلطمعمرشابملكشبمهبيردتوراوثلاحيلستب



.)سماخلالصفلا
تايالولانإةيكيرمألاةيجراخلاةرازولاهدقنضرعميف"يثاك"تلاق

يذلاهتاذتقولايفةيملسلاةمواقملامعدنعاهنالعإيفَرتملةدحتملا
ةرازونإًاضيأ"يثاك"تلاقوً.اضقانتمًاكولسراوثلاهيفحلستتناك
دحأنولضفينيذلاسانلايأ،"يناسنإلالخدتلا"يـبحمبةئيلمةيجراخلا
.رمألاةياهنيفنييندملايمحيسهنأنوعدييذلايركسعلالخدتلاعاونأ
اهبناجىتحالو،لامعألاهذهةيعرششقاننالاننكل":يثاكيلتلاقو
:اهتعجارملينوناقلامسقلاىلإلدجللةريثملاتاسايسلالسرتذإ."يقالخألا
.]412["اهعابتاررقيةسايسيأريربتلةقيرطنودجيًامئادمهو"

نوعفتنيسنييروسلانأىلعةيكيرمألاةيجراخلاةرازوولوؤسمرصأ
يذلايمسرلاثدحتملارقأدقو.ديعبلاىدملاىلعةيكيرمألاةسايسلانم
تابوقعلانماوررضتدقيروسلابعشلايفسانلاةماعنأبهتلباق
يفريبكرادحنايفتببستيتلاو،ةدحتملاتايالولااهتضرفيتلاةيداصتقالا
رمألانأكو-ًاضيألاقيمسرلاثدحتملانكلو.ايروسيفةشيعملاىوتسم
مهضوعيس"ماسمعلا"نإ-نيبغاشملالافطألاضعبتافرصتميوقتبقلعتي
،دسألاماظنىحنتينيحو،تايكولسلاريغتتنيح":بعاصملاهذهنع
ىلعنويكيرمألاردقيةئيبدلبلالعجبكلذو؛تافاّمعضوعنساهدنعف
.]413["اهيفلامعألاءارجإ

لحلانأضرتفيلجرلااذهناك.انهمامتهاللريثمقطنمانيدل
امنأودبيًاذإ؛ةيكيرمألالامعألاتارامثتساوهيداصتقالارايهنالللثمألا
!يروسلابعشللًاديجنوكينأدباليكيرمألا"سنزيبلل"ديجوه

قلعتملادسألالجسداقتنايفضقانتيأةيجراخلاةرازورتملكلذك
.ةلثاممتازواجتبكترتةقطنملايفىرخأةمظنأاهمعدو،ناسنإلاقوقحب
امأ،نوريغتيسةدحتملاتايالولاءافلحنأةطاسببةيجراخلاةرازوضرتفتذإ
ةطقنلاهذهةرازولامسابيمسرلاثدحتملايلّرسفو.اوريغتينلفاهؤادعأ
اننأالإ"،ناسنإلاقوقحبقلعتتتازواجتنوبكتريدقءافلحلانإًالئاق
."مهعملمعن

ةليوطةرتفليسامولبدلاكلسلايفلوؤسمكنِرويبنافرتيبلمع
ةعرابةيجراخلاةرازونإهعميتلباقمءانثألاقدقو.ةنس24ىلإتدتما
بتكةنودمنرويبنافأشنأ."تاملكلليكذلامادختسالااذهيف"ةياغلل
يلوؤسمةمقنبّببستامم؛ةيجراخلاةدحتملاتايالولاةسايسلتاداقتنااهيف
بعالتلانأنرويبنافينربخأ.2012ماعدعاقتو،هيلعةيجراخلاةرازو



.ةدحتملاتايالولايفانهالإًانزولمحيال"ناسنإلاقوقحنعتاملكلاب
دضتملكتاذإ.ءيشيأتاملكلاهذهينعتال،يقيقحلاملاعلايفف
دحأكدجينلو،طقستفوسفانعمةفلاحتملادالبلانمريثكلايفةموكحلا
وهديحولاقرفلاف،هتاذءيشلاتلعفوايروسيفتنكاذإو.ىرخأةرم
.]414["كطوقسءانثأةيرحلالجأنمًالضانمنوكتسكنأ

،اديسثيبيفنآلاشيعيًاقباسًايسامولبدروزأليسكاتةرايستبكر
ةروسيمةطسوتملاةقبطلاىلإاهينكاسةيبلاغيمتنيةعطاقميهو،دناليرام
ةينهملاهتايحلاوطتخيربيرنهلمع.ةمصاعلانطنشاودودحىلعلاحلا
لوؤسملاطباضلاو،رصميفيكيرمألاريفسللبئانو،ةيجراخنوؤشطباضك
طباضلاو؛يضاملانرقلاتاينيعبسءانثأنطنشاويفيناريإلابتكملانع
ةيكيرمألاةيجراخلاةرازويفلوؤسمىلعأوهدلبيأبتكمنعلوؤسملا
.دلبلاكلذيفةيمويلاتاطاشنلاعباتي

ةسايسعنصةيفيكنعينهذيفةقلاعلاريطاسألاضعبتخيربلازأ
روثتيتلاةيرسلاتارابختسالانإيللاقدقف.ةيجراخلاةدحتملاتايالولا
نوكتالاهتيؤرنمروهمجلاةماععنمييتلاو،ةجضلاهذهلكاهلوح
ةديفمريغنوكتامًاريثكلب،رومألاةقيقحيفراصبتسالاةديدشةداع
ةفرعملاضعبكدنعو"زمياتكرويوين"ةديرجءاّرقنمتنكاذإ"ً:الصأ
كئلوأهكلتمييذلاهسفنعالطالاكيدلنوكيسف،ةموكحلالمعةيفيكب
،ماعلكشب.]415["ةيرسلاتالسارملانوأرقيومهبتاكمىلإنوسلجينيذلا
رداصمةنيعمدالبنعةلوؤسملاةيجراخلاةرازوبتاكمىدلدجوتال
ًاتاقوأكانهنأتخيربفاضأو.ديجيفاحصاهكلتمييتلاكلتنملضفأ
مدقت،"ةيزكرملاتارابختسالاةلاكونمةزاتممريراقتاهيفانيدلنوكت"
.ةديرفليلاحتورداصم

يلاحرتءانثأمهلباقأنيذلاسانلانمريثكلاناكًالاؤستخيربتلأس
ولهنودقتعيسنويكيرمألاناكيذلاام:هايإيننولأسيطسوألاقرشلايف
ةدحتملاتايالولايفةقشنموةدرمتمتاعامجبردتيتلايهايروستناك
بلاطتيتلااهسفنريياعملاباهسفنىلإةيجراخلاةرازورظنتله؟اهحلستو
مسرننيذلانحن.ديكأتلكبال":تخيربباجأ؟اهبمازتلالانيرخآلا
وهوفاضأمث."اهباومزتلينأمهللضفألانمو،ملاعلايفسانللريياعملا
نعانريراقتيفةنادإللنوضرعتيسفاهباومزتليملاذإ":ةيرخسبمستبي
ناسنإلاقوقحنعةيونسريراقتةيجراخلاةرازوردصت."ناسنإلاقوقح
.ةدحتملاتايالوللةيداعملادالبلايفبكترتتازواجتلادشأنأدجت



رقم["موتوبيغوف"نعةيباجيإلاتاقيلعتلاضعبتخيربىدلتناك
كلسلايلوؤسمنمريثكلاهيفدجويهنإلاقدقف،]ةيجراخلاةرازو
تاسايسلاعانصعمتسينيذلا،مهلمعيفنينافتملاونيفرتحملايسامولبدلا
تامولعملانوراتخيالمهنأتخيربفاضأو.مهحئاصنىلإةيكيرمألا
ةيضقكيدلتناكاذإ"ً:افلسةررقمتاسايساومعديلةيئاقتنابةيتارابختسالا
؛تامزألاتقويفكلذكنوكياللاحلانكلو."اهبًالهسوًالهأفةديج
ناك.كتامدخءاهنإينعيدق"ًالثمبرحلريضحتلاءانثأةداضمءارآءادبإف
."ةرطاخملاهذهضوخيفبغرأملو،امهيبرألنالفطيدل

تاينيتسلالخيتساردينسءانثأيسايسطشانىلإيلوحتةيادبيف
ينمديرييدلاوناك.يدلاوعماذهلًاهباشمًارمأتشقان،يضاملانرقلا
نمرومألارّيغأويموكحلالمعلاىلإمضنأو،ةيعماجلايتسارديهنأنأ
وهعراشلانمًالئاهًاطغضنإيلوقبكلذنعتبجأيننكل.لخادلا
نلف"لخادلايفدارفألا"امأ.ةيجراخلااكيرمأةسايسرييغتهنكميامطقف
نطنشاولخاديتالوجتدكأو.عقنتسملايفقرغلاالإًائيشاولعفي
سانأبتكيذإ.يضاملانرقلاتاينيتسيفاهيلإتلصوتيتلاتاجاتنتسالا
ةماهلاتارارقلاىلإرمألالصيامنيحنكلو،ةدقعمليلاحتًادجءايكذأ
هذهايلعلادالبلاةدايقلمهتامناعرس،مالسلاوبرحلابةقلعتملاةريطخلاو
تايالوللةيجراخلاةسايسلاررقينمنأ"يثاك"يتقيدصتفشتكا.ليلاحتلا
نمىواكشلاضعباهمهيالةيداصتقاوةيركسعوةيسايسةبخنيهةدحتملا
يهو.ةيجراخلاةرازونمتلاقتساكلذلو؛ةيجراخلاةرازوبقحلمىنبم
نيذلاكئلوأىلإمامضنالااهنكميثيح،يميداكألالاجملايفنآلالمعت
.عراشلانمطغضلانوسرامي

تاسسؤملاوةيزكرملاتارابختسالاةلاكووةيجراخلاةرازوتعدادقل
ةيامحلايروسيفلخدتلاةدحتملاتايالولاىلعبجيهنأىرخألاةيموكحلا
ديفتلهو؟طبضلابحلاصملاهذهيهام،نكلو.ةيموقلااكيرمأحلاصم
؟نييداعلانييكيرمألا

نأوهو؛يساسأأدبمىلعطسوألاقرشلايفةيكيرمألاةسايسلادمتعت
ناهرشناقالمعنيصلاوايسورف.ىرخألاىوقلانعةفلتخمةدحتملاتايالولا
لثم-نوبرقملااكيرمأءافلحامأ.ةيعيبطلارداصملاىلعلوصحلايفنابغري
مهلامعأحلاصمنومدقيدقمهنأمهنعفورعملانمف-اسنرفوايناطيرب
ةلاحاهسفنىرتةدحتملاتايالولانأنيحيف.ناسنإلاقوقحئدابمىلع
تناك.ةيطارقوميدلااهمعدوةيناسنإلاباهمامتهابجومبلمعتاهنأل؛ةيئانثتسا



سيئرلاهاقلأيذلاباطخلايفحوضولاةياغيف"ةيكيرمألاةيئانثتسالا"ةركف
ثيح،2013ماعةدحتملاممأللةماعلاةيعمجلامامأامابوأكارابيكيرمألا
ةلاحاكيرمأنأبعنتقميننكلو؛يأرلاينفلاخينمكانهنأحيحص":لاق
ةرصنلانلاومأوانحاورألذبلاًدادعتساانرهظأاننأًايئزجكلذدرمو.ةيئانثتسا
]416["عيمجلاةحلصمللب،ةقيضلاةيتاذلاانحلاصملجأنمسيل؛نيرخآلا
.

بوعشىلإةبسنلابريبكدحىلإًائجافمودبيسمالكلااذهنكل
نكلو.رصحلااللاثملاليبسىلعايروسورصموايبيلوناتسناغفأوقارعلا
تايالولايفةمكاحلاةبخنللةيقيقحلاعفاودلايفخت"ةيكيرمألاةيئانثتسالا"
تربتعا.نادلبلاعيمجحلاصميمحتاكيرمأنأءاعدابكلذو؛ةدحتملا
يذلاتقولاذنمةيمهألاةياغيفةقطنمطسوألاقرشلاةدحتملاتايالولا
اهتقوتيطعأو.1927ماعقارعلايفخضلابىلوألاطفنلالوقحهيفتأدب

عمجتلاةيكلمنمةئملايف23.75اهرادقمةبسنةيكيرمألاطفنلاتاكرش
يرامعتسالاميسقتلانمًاءزجكلذناكو،لوقحلاىلعرطيسييذلايطفنلا
برحلادعبو.)ثلاثلالصفلاىلإرظنا(ىلوألاةيملاعلابرحلادعبةقطنملل
ترطيسو،ةقطنملايفةنميهملاةوقلاةدحتملاتايالولاتحبصأ،ةيناثلاةيملاعلا

نعامإورشابملكشبامإ؛ةلئاهلاةورثلاهذهىلعةيكيرمألاطفنلاتاكرش
يتلا-يـبرعلاجيلخلادالبردصت.ةيلحملابخنلاعمتايقافتاقيرط
ام-ةدحتملاةيبرعلاتارامإلاو،ناريإو،قارعلاو،تيوكلاو،ةيدوعسلالمشت
يف55براقيامىلعيوتحتو،يملاعلاطفنلاجاتنإنمةئملايف30لداعي
،طفنلادراومةيامحتحبصأ.]417[ةيملاعلاطفنلاتاطايتحانمةئملا
اكيرمأةحلصمنمًايويحًاءزجاهردتيتلاةلئاهلاحابرألاىلإةفاضإلاب
.ةيموقلا

ًامئادنولوقيمهف،عبطلابحبرلاعفادنوركذيالاكيرمأةداقنكل
ىلإىعستيتلاةيجراخلايديألانمةقطنملايمحتةدحتملاتايالولانإ
ىلإامابوأراشأ،لاثملاليبسىلعف.ةيملاعلاطفنلادراومبارطضابببستلا
ضفخىلعدارطضابلمعتاكريمأنأمغر":هلوقبطسوألاقرشلاةقطنم
تادادمإىلعلّوعيلازامملاعلانإف،دروتسملاطفنلاىلعنحناندامتعا
داصتقالارارقتساعزعزينأهنكميداحليطعتيأنإو.ةقطنملانمةقاطلا
.]418["هلكيملاعلا

لكباننكميالً،انسح؟طبضلابرارقتساللجيورتلاهنكمينم،نكلو
لودلاونوينيصلاوسورلااهكلمييتلاطفنلاتاكرشىلعدامتعالاديكأت



اهكلمتتاكرشىلعدمتعننأًامئادانيلعكلذلو،ةبيرللةريثملاىرخألا
نوتربلاهلثمتاكرشىلعبجي.نيبرقملااهئافلحدحأوأةدحتملاتايالولا
نأامك.بيبانألاطوطخينبتوطفنلارابآرفحتنأرغربمولشو
تاكرشلانماهريغومويلورتبشيتيربوليبوم/نوسكإو،وكاسكت/نورفيش
.هعيزوتوطفنلاخضلاهبقوثولااننكمييتلاةديحولاتاكرشلايهةيبرغلا
ال،ةيموقلاحلاصملاٍلاعينطوسحتاذهذهكتاكرشيمحتامنيبو
؟كلذكسيلأ،كلذنمبسكتتنأنماهعنمننأاننكمي

مهوعدأ،ةعانصللهراكفرطتميفاحصيننأءارقلاضعبنظياليك
.نودونسدراودإاهبرسيتلاةدحتملاتايالولاةموكحقئاثوضعبةءارقل
ةسيئرلثمبناجأةداقىلع)NSA(يموقلانمألاةلاكوتسّسجتدقل
اهكلمتيتلازاربورتبةقالمعلاطفنلاةكرشىلعو،فيسورامليدليزاربلا
ىلعيموقلانمألاةلاكوسسجتتايلمعمظعملنكتمل.ةيليزاربلاةلودلا
داجيإىلعتزكراهنكلو،باهرإلانمفوختلابةقالعيأبناجألاةداقلا
يموقلانمألاةلاكوتعمجف،ةدحتملاتايالولاتاكرشلةيراجتةيلضفأ
]419[ةديدجلاتاينقتلاوةيراجتلاتاضوافملاوةلبقملاتاقفصلانعتامولعم
سسجتةيلمعكلذربتعاللعفلااذهبىرخأةسسؤميأتماقولو.
يهفهبموقتيتلايهيموقلانمألاةلاكونأامبنكلو،]420[يعانص
!ةيموقلاانحلاصميمحتبيرنودنم

اهجاتنإنأامك،ايروسيفةيجيتارتساةيمهأتاذنداعمدجوتال
،ةماهةيركسعدعاوقوأئناوميأاهيفدجوتالوً،ايبسنليئضطفنلل
ايروسل.عقوملا:تاراقعراسمسيأهيلعاهدسحيءيشاهيفدجوينكلو
ىلإةحلسألاناريإنحشت.ندرألاوليئارسإونانبلوقارعلاوايكرتعمدودح
كلذلو،نانبليفهللابزحىلإًارباهلقنمتيمث،تارئاطلاربعايروس
يفىدملاديعبوريبكرثأايروسيفةطلسلامامزبكسمينملنوكيس
.لككةقطنملا

،نيترمليئارسإتبراحدقفً؛اضيأرطخيفاهلعجيايروسعقومنكل
تحبصأامك،تقولاكلذذنماهعمةدرابلابرحلانمةلاحيفترمتساو
،نينسلاربعو.هللابزحلًايساسأًامعادو،ديحولايـبرعلاناريإفيلح
يفاتحجنولو.ناريإنمايروساعزتنتنأةدحتملاتايالولاوليئارسإتلواح
ايروسفلاحترارمتسانكلو،ىرخألادسألااياطخلكترِفُغل،كلذلعف
هتالواحمبرغلااهبرربييتلاةسيئرلابابسألانمًادحاوحبصأناريإعم
امابوأسيئرلاراشتسمنولينودموتلاق،2011ماعيفف.دسألاطاقسإل



ةقطنملايفناريإلةسكنربكألكشتسدسألاماظنةياهن"نإيموقلانمألل
يفىوقلانزاوترّيغتنمديزتسةيجيتارتساةبرضنوكتسذإ؛مويلاىتح
.]421["ناريإحلاصريغلميلقإلا

بيبانألديدجطخءانبتاططخميفهرودايروسعقومبعلكلذك
اهيفزاغلالوقحنمبيبانأطخءانبيفرطقتبغردقف.يعيبطلازاغلا
طخلااذهناكو.ايكرتيفيهتنيىتحايروسوندرألاوةيدوعسلاربعدتمي
نكل.ايسورنمزاغلاتارداصسفانيةقاطللًاديدجًاردصمابوروألمدقيس
2012ماعماقكلذنمًالدبو،2009ماعةيقافتالاّعقوينأضفردسألا
ىلاوحفلكيسناك]422[فلتخمبيبانأطخدملناريإعمةيقافتاعيقوتب

نانبلامبروايروسوقارعلاربعيناريإلازاغلالمحيسو،رالودنييالب10
الإً،اليحتسمبيبانألاطخءانبتلعجةيلهألابرحلانأمغرو.]423[
نوكينأبءادعساونوكيملطسوألاقرشلايفاهءافلحوامابوأةرادإنأ
.]424[ةريفوًاحابرأاهيلعرديلخدللديدجردصمناريإىدل

نمصلختللبابسألانمريثكلاةدحتملاتايالولاةداقىدلناك
ةيكيرمألاتاكرشلاحلاصملهتوادعوناريإعمهفلاحتانذخأاذإ؛دسألا
،ةيعمقلادسألالامعأامابوأةرادإتبجش،ةروثلاتأدبنيحنكل.نابسحلاب
لضفي،نييليئارسإلاكًامامتف.كلذنمرثكأءيشيأبمقتملاهنأريغ
تايالولاتيشخدقف."هنوفرعييذلاناطيشلا"عملماعتلانويكيرمألا
نأنمو،ايروسيفةطلسلاىلإنوفرطتملانويمالسإلالصينأنمةدحتملا
مسابرانلاقالطإنوفرطتملواحدقف؛دسألارطخنمربكأًارطخاولكشي
.]425[2006لوليأيفقشمديفةيكيرمألاةرافسلاىلعمالسإلا

ماظنبةحاطإلانأامابوأةرادإترّدق،رهشألةروثلاترمتسانيحنكل
يفتلعفامكوكلذلوً؛اريثكفعضيسهنألقألاىلعوأً،ابيرقمتتسدسألا
بآيفو.ةضراعملاتمعدوةيزاهتناباهتيجيتارتساةدحتملاتايالولاترّيغ،ايبيل

سيئرلاىحنتييكلناوألانآدقل":ريهشلاهحيرصتبامابوأىلدأ،2011
بجاولانمناكاذإامعسيئرلاةرادإلخادشاقنرادو.]426["دسألا
يفنييندملاةيامحيكيرمألاوجلاحالساهيفنمضييوجرظحةقطنمضرف
يفنوشيعينيذلانييروسلاضعبرثآ.المأةيكرتلادودحلابرقةقطنم
نيذلانييدايقلابسحبونكل،يـبنجألايركسعلالخدتلااذهىفنملا
دمحأعميتلباقمءانثأو.هضفرتنييروسلانمىمظعلاةيبلاغلا،مهتلباق
راشأ،لوألالصفلايفهركذدرويندملاعمتجملايفطشانوهو،سنودقب
هنكميالِناعيملنم":يللاقنيحىفنملايفنوشيعينيذلانييدايقلاىلإ



انأ.ليلقمهعمنوقفتينيذلاددعنكلو،نوءاشياماولوقيلف.ملكتينأ
]427["ءافعضلظنسيوجرظحةقطنمعمىتحف؛يـبيللاجذومنلاضراعأ
.

اهتلباقدقتنكيندملاعمتجملايفىرخأةطشانيهو،نيلترقأ
ًايركسعًالخدتنولضفيمهنأةجردىلإنوسئايراوثلاضعبنأبً،اقباس
ىوقلالخدترذحباوبقاردقاوناكاهقافرواهنأتفاضأاهنكلوً.ايجراخ
النحن.ايبيليفديدجروتاتكيدكانهنوكيس":قارعلاوايبيليفةيبرغلا
.]428["اكيرمأهمعدتًاديدجًاروتاتكيدديرن

ةقورأيفنزويألمحتالءالؤهيندملاعمتجملايطشانءارآنكل
لوحروديايروسىلإةبسنلابديحولالدجلاناكو.نطنشاويفةطلسلا
نيقفتماوناكةدحتملاتايالولايفعيمجلانأل؛فادهألاسيلوتاكيتكتلا
ٍلاومماظنبهلدبتستنأودسألاطاقسإيفمهستنأاكيرمأىلعبجيهنأب
لاق.رمألااذهىلإلوصولاةقيرطىلعاوقفتيملمهنكل.قشمديفاهل
حلسينأهبجاونمناكهنإوً،افيعضوًاددرتمناكامابوأنإروقصلا
رظحلاةقطنمضرفينأهيلعناكامك،عرسأتقويفنيلدتعملاراوثلا
عاضوألايفانركفاذإةيقطنمامابوأتاسايسنإاولاقفمئامحلاامأ.يوجلا
،لعفلابنيلدتعملاراوثلاحيلستبتماقامابوأةرادإنإو،ضرألاىلعةبعصلا
.ةيئايميكلاهتحلسأريمدتىلعدسألاتربجأامك

انرجييذلاوهيركسعلايعانصلاعمجتلانأنييكيرمألاضعبدقتعي
شيجلاتالارنجعمةحلسألاوعنصمقفتيةيرظنلاهذهلًاقفوو،بورحلاىلإ
روقصلا"مهشيجلاويدايق.حابرألانمريثكلامهيلعردتًابورحاولخديل
ةرازوويسامولبدامنيب.برحلاىلإنوعدينيذلامهو،ً"ايلاعةقلحملا
فلتخمعقاولانكل.مالسلاىلإنوعديمهومئامحلاكنوعجسيةيجراخلا
يفلوخدلاىلإةبسنلابًارذحتاهجلارثكأشيجلانوكي،ةداعف.اذهنع
يأوأ،يوجرظحةقطنمءاشنإةحارصبنوغاتنبلاضراعدقو.برحلا
ةكرتشملاناكرألاةئيهسيئرلاقو.ايروسيفرمتسميركسعدجاوت
ىلإجاتحيدقةلاعفةيوجرظحةقطنمضرفنإيسبميدنترامةيكيرمألا
روطتملاناريطللداضملاماظنلا"ببسبيكيرمأيدنجفلأنيعبسةكراشم
تاوقلانملئاهلاددعلااذهرشننإلاقامك."ايروسهكلمتيذلا

تامجهلاعنمو،مئادلكشبضرألاىلعةيوجلاايروستاوقءاقبإليرورض
فصقراثآنأتالارنجلامّهفتامك.ةدحتملاتايالولاتاوقىلعةيماقتنالا
،لماشيكيرمأوزغعمفصقلااذهقفارتيملامةدودحمنوكتسايروس



حرص.ضرألاىلعةدحتملاتايالوللنيقوثومءافلحدوجوعملقألاىلعوأ
نأدقتعأ":اذهكمعدةدحتملاتايالولاىدلسيلهنأكرديهنأبيسبميد
نيحانحلاصموهحلاصمزيزعتلًادعتسمنوكينأبجيهراتخنيذلابناجلا
.]429["نآلادراوريغاذهنكل.هتحلصملنازيملاريغتي

يفايروسفصقيفةيكيرمألاةيركسعلاتاوقلاددرتلصأنمكي
ةيكيرمألاةدحتملاتايالولاقوفتناكدقف.مانتييفبرحءانثأاهتربخ
ملهنألكلذمغربرحلاترسخاهنكلو،ةينيصلادنهلايفًالئاهيركسعلا
ملامك،ضرألاىلعمهبقوثولاهنكميءافلحيكيرمألاشيجلاىدلنكي
لواح.برحلاهذهنومعدينطولاضرأيفنويداعلانويكيرمألانكي
يفودعلاةهجاومىلعةرداقةيركسعةوقعنصينأيكيرمألاشيجلا
تايالولاتاوقتبحسنانيحتراهناامناعرساهنكلو،مانتييفبونج
يفنيترماهسفنةطلغلاةدحتملاتايالولاترركمث.برحلارخآيفةدحتملا
يفلوخدللةدعتسملاحلاةعيبطبةيكيرمألاتاوقلا.قارعلاوناتسناغفأ
نوموقيءايوقأنييروسءافلحدوجونمدكأتلاوههديرتامنكلو،برحلا
لارنجلاهمدختسايذلاقيقدلاريبعتلابسحب؛ةيكيرمألاحلاصملا"زيزعتب"
.يسبميد

نمةعومجمىلإةيزكرملاتارابختسالاةلاكووةيجراخلاةرازوتعد
تايلمعبمايقلاةدحتملاتايالولاىلعبجيهنإاتلاقف،ىرخألاتاكيتكتلا
حيلستنأيأرلااذهراصنأدقتعاو.برحلاةيادبيف"ةدودحم"ةيركسع
رئاسخيأنودنمبرحلاحبربناليفكيوجرظحةقطنمضرفوراوثلا
نيلوؤسملاةعيرسلاةيركسعلالولحلاتبجعأ.ركذتةيكيرمأفيلاكتوأ
ةاخوتملاجئاتنلاققحتاللولحةطاسببواهنكلو،ةيجراخلاةرازويفنييندملا
ةريزووسويرتبديفيدةيزكرملاتارابختسالاةلاكوريدملّضفدقو.اهنم
هنإنوتنيلكتلاقو.راوثلاتايشيليمبيردتةدايزنوتنيلكيراليهةيجراخلا
.]430["ةبعللاهذهيفرمثتستنأ"ةدحتملاتايالولاىلع

لخدتللةيثراكلاجئاتنلاىأرنأدعبرذحبةطخلاعمامابوألماعت
ةيادبلايفدودحميركسعلخدتىلإرجنينأدريملهنأامك.ايبيليف
لولحعم،نكلو.ةراسخلابنجتتيكرثكأفرثكأةدحتملاتايالولاهيفقرغت
يفنوعرسيس:عامجإىلإةرادإلايفمئامحلاوروقصلالصوت،2013ماعرخآ
.ةدحتملاتايالولانمرشابملخدتنودنممهبيردتوراوثلاحيلستةيلمع

يتلايهعافدلاةرازوتناكاذإاملوحةرادإلايفشاقنراد
ضيبألاتيبلايلوؤسمضعبلاقو.المأةرشابمبيردتلاوحيلستلايرجتس



ناكمإبناكو،يلودلانوناقللًاكاهتنالكشيدسألاطاقسإلينلعلامعدلانإ
،كلذنمًالدب،اهدنع.يعرشلاريغجمانربلااذهيهنتنأةدحتملاتايالولا
اهناكمإبراصاذكهو،ةمهملابةيزكرملاتارابختسالاةلاكوامابوأةرادإتلكوأ
ةلودىلعموجهلايفةطروتمريغيمسرلاىوتسملاىلعاهنأيعدتنأ
.]431[ةدايستاذ

يركسعلخدتىلإنييروهمجلاونييطارقوميدلانيبنيظفاحملاضعباعد
ىلإانوزيرأةيالونعيروهمجلاروتانيسلانيكمنوجاعدو،ةينوادعرثكأ
ةلاقميفهذهكةطخناينيميناللحممسرامك،يوجرظحةقطنمةماقإ
بئانوهونيككاجامهناللحملاناذه."لانروجتيرتسلوو"ةديرجيف
لمعتةللحميهواكتيلبليينادو،يكيرمألاشيجلايفقباسناكرأسيئر
ناللحملالداج.نيظفاحملاىلإليمييذلازياربرتنإناكيريمآدهعمىدل
تادحواوحِّلس":يوجرظحةقطنمىلإعسوتتدقةدودحمتابرضحلاصل
ةداضمخياروصبةيزكرملاتارابختسالاةلاكومهراتختنيذلانيلدتعملاراوثلا
مدختستنأةيكيرمألاتاوقلاناكمإب...فتكلاىلعةلومحمناريطلل
لوانتمنعةديعبلظتسو،2-بحبشلاتافذاقو)زورك(ةهجوملاخيراوصلا
هذهىلع":حيلصتللةلباقناريطلاتاجردمنأناللحملافرتعا."ودعلا
.]432["حيلصتلاتايلمععنملنمزلانمةرتفلىقبتنأتايلمعلا

هنأل؛نطنشاويفةنسحةركفاذهكدودحميركسعلخدتودبيدق
ةينازيملادقتفتنلو،نييكيرمألاحاورأيفةراسخبلطتينلحجرألاىلع
غلبملاوهو-تارالودلانمنييالبعضبًالصأةخفتنملاةيكيرمألاةيركسعلا
ةيقالخأمدعنعرظنلاضغبْنكلو-ةيلمعلاهذهذيفنتهبلطتييذلا
هذهكةطخنإف،ةلاحمالنييندملانمريبكددعاهيفتوميسبرحّنش
طاقسإنكلو،ايبيليفهباشمءيشلعفنويكيرمألالواحدقل.لشفتس
ايبيلطوقسيهًازوربرثكألاهتجيتنتناكو،رهشأةعبسبلطتيفاذقلا
.ةبراحتملاتايشيليملايديأب

ةضراعملافارطأنيبةايحلللباقفالتئاريوطتيفلشفلاىدأ
ىلإىرخأبرحلوخدىلإيكيرمألابعشلاةماعليممدعو،ةيروسلا
]433[نويراتربيللادقتنادقف.يروهمجلابزحلايفتاماسقنالازيزعت
ةحلسألاةثداحدعبايروسبرضلهططخاوضراعو،امابوأنويلازعنالاو
يفخويشلاسلجمتادايقويروهمجلامهبزحاودحتمهنإىتح،ةيئايميكلا
.اذهمهضفر

قرشلايفبرحللةضراعمةرظنىلعنييراتربيللانمريثكلاظفاحي



دهعموهو-وتاكدهعميفثحابلاوادنابغودبتكدقو.طسوألا
تدعاسولاذام":ناغيردلانورسيئرللقباسلاصاخلادعاسملاو-يراتربيل
ىلعةرطيسيأنطنشاولنوكتنل؟ايروسفصقيفةدحتملاتايالولا
باهرإلاوةقطنملايفرارقتسالامدعدايدزاةجيتنلاتناكاذإْنكلو.جئاتنلا
ريهطتلاو،ةيماقتنالالتقلالامعأهتامسحضوأنوكتسيذلايندملاعارصلاو
ةدحتملاتايالولالمحتتسف،ىرخألاتايلقألاةلماعمةءاسإو،نييولعلليقرعلا
الإجئاتنلاىلعًادحأمولتنلفنطنشاوتلخدتاذإو.ةرشابملاةيلوؤسملا
.]434["اهسفن

؛لخدتللةيداعمتايبدأاومدختسادقفنوينيميلانويلازعنالاامأ
ةعزـنلادوعت.)بناجأللٍداعم(يـبوفونيزويرصنعلامعألودجلجيورتلل
،)ثلاثلالصفلاىلإرظنا(ديعبنمزىلإةدحتملاتايالولايفةيلازعنالا
يـبرغلافصنلاجراخيكيرمأيركسعوأيسايسطروتيأاهتاعدضراعيو
برحلايفةدحتملاتايالولالوخدنويلازعنالاضراعدقو.ةيضرألاةركلانم
لمحي،مويلاو.رشابمريغلكشبيزانلاناودعلاعجشامم؛ةيناثلاةيملاعلا
ناناكويبناك.ةيلازعنالاةيارناناكويبتابيسايسلاقلعملالاثمأنمسانأ
حبصينأىلإنيترمىعسامك،نييكيرمأءاسؤرةثالثلتاباطخبتاك
.ةدحتملاتايالولاةسائربصنمليروهمجلاحشرملا

شيجلاماهتابكلذو،2013لوليأيفايروسفصقدضناناكويبلداج
:يفحصدومعيفبتكف،برعلاخويشلالبقنمروجأمهنأبيكيرمألا
نيكلهتسمللهنوعيبييذلاطفنلانماونمسنيذلانويجيلخلابرعلا..."
خيراوصنمثنوعفديسنيذلامهليمربللتارالود110رعسبنييكيرمألا
شيجدونجحبصأله؟دحلااذهىلإلاحلاانبردحناله.كوهاموتلا
دونج"مهاوراصله؟مهدنعةقزترمهورايطوهتراحبوةدحتملاتايالولا
لتقلالامعأبمايقللنيروجأملاديدجلايملاعلاماظنلا]435["نسيإ
.]436["؟...ةريبكلا

ىلعبرعلاماكحلامالو،يرصنعويوبعشساسأىلعناناكويبلداج
يأِدبيملو،ةيكيرمألاةيركسعلاتاوقلاوتاكرشلاةسايسعقاولايفوهام
يفيكيرمألاناودعلاةيحضحبصيسناكيذلايروسلابعشلابمامتها
نمةذفنتموةينغةقبطلةطولغمةيرصنعةروصهيفزربأيذلاتقولا
باحصأنوينيميلانويوبعشلااهبماليتلاةقيرطلابهمالكينركذ.برعلا
ةينيميلاةعزـنلاتلصو.ةيناثلاةيملاعلابرحلاءدبىلعدوهيلافراصملا
ةيروهمجلاةحشرملا،نيليباراسهبتلدأمالكيفاهتورذىلإةيلازعنالا



ةيهاركوةيوبعشلانيبتعمجنيح،يكيرمألاسيئرلابئانبصنملةقباسلا
كرتا]امابوأللوقأ[":)مالسإلانميرصنعلافوخلا(ايبوفومالسإلاوامابوأ
امهضعبناحبذيامهونابناجلافقيثيح...ةفرطتملاةيمالسإلادالبلاهذه
انأ.]ءامدلاهطخت[يطابتعارمحأطخىلع"ربكأهللا"ناخرصيوًاضعب
يذلاامفرعي]سيئر[ىلعهيفلصحنيذلاتقولايتأينأىلإ:لوقأ
!]437["كانهرمألابتري"هللا"كرتنلفهلعفي

دقف؛لخدتللنيضراعمنيظفاحمزوربىلإةيروسلاةمزألاتدأامك
يفريهشلايفاحصلادومعلابتاك!لخدتلابنيبلاطمنييلاربيلًاضيأتدلو
ةيلاربيلتاريربتداجيإنفيفذاتسأنامديرفساموت"زمياتكرويوين"ةفيحص
تتبثأىتح،قارعلالالتحانعرابكلانيعفادملادحأنامديرفناك.برحلل
هنأدجأ.ايروسيفهتاذءيشلالعفيلداعمث،]438[اهلشفةسايسلاهذه
:انههمالكليصافتضعبركذننأديفملانم

هيجوتوةيروسلاةيلهألابرحلاءاهنإيفبغرنانكاذإاننأىرأ
ةلودلالتحتةيلودةوقىلإةجاحبنحنف،ةيطارقميدلاراسموحنايروس
طيسوىلإو،تايشيليملالكنمحالسلاعزـنتو،دودحلانمؤتو،لماكلاب

قرغتستسو،اًدجةفلكمةيلمعنوكتس.ةيطارقميدلاىلإلاقتنالليجراخ
يروسدئاقدوجونودنمنكلو.ةنومضماهتجيتننوكتنلوً،اليوطاًتقو
-ءارجإيأنأىرأ،فئاوطلانيبقرفملاسيلوجلاعملارودبعليينطو
ءوبيس-مدعلانمايروسءانبةداعإةيجراخةوقيأةلواحمفالخب
لكبانأو(رودلااذهبمايقللةلوديأعوطتمدعىلإًارظنو.لشفلاب
يفةمدتحملظتسةكرعملانأنمخأ،)ةدحتملاتايالولاحشرأالديكأت

.]439[اهاوقفارطألاعيمجدفنتستىتحايروس
مثنمو،يلايربمإلالتحالةنيشمةطخحارتقابنامديرفحجندقل

ايروسلالتحاىلعًالصأردقينم.اهيلعدسحيةيغالبةقانأباهنععجارت
؟ةيبوروألاىوقلاىدحإلقألاىلعوأ،ةدحتملاتايالولاريغةليوطةرتفل
ريغبرعلاونييروسلانوكنع؛هسفنيرصنعلاأدبملامدختسيلداعدقل
حمسا،نكلو.لالتحالاةطساوبالإميركوقئالعمتجمريوطتىلعنيرداق
؟رامعتسالاتومعمةجحلاهذههتنتملأ،"موت"اييل

رثكأًاججحنويمدقتلاوةيروسلالوصألاووذنييكيرمألاضعبمدق
نمبضغلابنورعشيمهف؛يناسنإلالخدتلاةرورضىلإةبسنلابًاديقعت
اذهبروعشللةيفاكلاتارربملامهيدلو،دسألاماظناهمدختسييتلاتاكيتكتلا
قطانملاةرصاحمىلإلماكيسوردييأتبويروسلاشيجلادمعدقف.بضغلا



تعنمامك،اهيلإءاودلاوءاذغلالوخدًاعنام،راوثلااهيلعرطيسييتلا
فدهناكامنيبو.قطانملاكلتنعءابرهكلاوهايملالثمةيساسألاتامدخلا
يتلاضارمألاوعوجلانماوتوميلنويندملاكُِرت،راوثلالزعتاكيتكتلاهذه
بتكو.يناسنإيركسعلخدتىلإراسيلاىلإنيلايملاضعباعد.مهبتكتف
طسوألاقرشلاتاساردزكرميفناثحابامهو-يمشاهردانولتسوبيناد
عفريملاذإهنإاهيفالاق"زمياتكرويوين"ةديرجيفةلاقم-رفنديف
نمآلارورملانامضلةيجراخةيلودةوقلاخدإبجيف"راصحلادسألاماظن
رسكبجي...ةعاجملانمنوناعينيذلانييروسلانييندملاىلإءاودلاوءاذغلل
.]440["ةنكممةليسويأبراصحلااذه

ةيلوؤسم"وهو؛ةدحتملاممألائدابمدحأيمشاهولتسوبركذ
اهنإ":امهلوقباهافّرعيتلاو))ResponsibilitytoProtect)R2P("ةيامحلا
مئارجلانمريهامجلاةيامحيفةلودلاتلشفاذإهنإلئاقلاأدبملا
عمتجملاىلعف-مئارجلاهذهبكترتيتلايهتناكاذإوأ-ةيعامجلا
نمضيوفتبسحبةوقلليعامجمادختساباياحضلاةيامحللخدتلايلودلا
ايسورمدختستنأحجرملانمهنأنابتاكلاكردتساو."يلودلانمألاسلجم
نكيملاذإ"كلذلو،نمألاسلجميفضيوفتلااذهعنملوتيفلاقح
لودلاضعبمدقتتنأبجيلقألاىلعفةيلودةوقعامجتساناكمإلاب
ةوقلااولكشيلةيطارقوميدتاهجوتمهيدلنيذلانييروسلاراوثلامظنتو
لتسوبحضوأو."ةكراشملانادلبلانمةيوجةيطغتعم،ضرألاىلعةمزاللا
اهنكمييتلانادلبلانإًالئاق،يكيرمألالخدتلاضراعيهنأرخآلاقميف
نودنمهنأفاضأمث.غروبمسكولوندرألاوايلارتسأواسنرفلمشتةكراشملا
.]441[عوجلاةجيتنمهفتحنييروسلافالآتائمىقليفوس،يلودلخدت

معدلريثكلاالعفنيذللايمشاهولتسوبلمارتحالانمريثكلالمحأ
،2009ماعناريإيفةيبعشلاتارهاظملامعدلكلذلبقو،يروسلابعشلا
يفو.هساسأنميناسنإلالخدتلاموهفمعمقيمعفالخىلعيننكلو
."ةيامحلاةيلوؤسم"أدبملوصأيكسموشتموعنشقان،باتكلااذهةمدقم
ةيسايسلاةدارإلاوةيركسعلاةوقلااهيدلدالبلايأ:لءاستننأبجيانهو
داعبتساانناكمإب؟ايروسىلعموجهلايفةبرحلاسأرلكشتليفكيامب
يأانمامأعديالاذهً.ادجةديعبايلارتسأنأامك،ندرألاوغروبمسكول
تلسرأدقل.ىرخألالودلانمةيزمرتامهاسمعم،اسنرفالإةلاعفةوق
ىطسولاايقيرفأيفةقباسلااهتارمعتسميفبراحتلةيركسعتاوقاسنرف
يهاهنأساسأىلعايروسىلعموجهةدايقيفبغرتدقو،لبقنم



.ةقباسةيسنرفةرمعتسمًاضيأ
فصقبكلذو؛يروسلاوجلاحالسلشتنأاسنرفىلعنوكيسً،الوأ

تاوقلزـنتنأاهيلعبجوتيسمث،ةيبرحلاتارئاطلاوناريطلاتاجردم
نأانهضرتفنيتلا-تادعاسملالوصوليهستلةرصاحملاندملاىلإةيلظم
نأاهيلع،كلذدعبو-اهتلسرأدقىرخأةيلودتامظنموأةدحتملاممألا
راوثلاتامجهو،قطانملاضعبيفيروسلايماظنلاشيجلاتامجهدصت
نكمماذهنأانضرتفاولىتحو.ىرخأقطانميفنيفرطتملانييمالسإلا
يفةيركسعةيلمعيهف،نييندملااياحضلانمددعّلقأعوقوعمثودحلا
تاوقلافوفصيفىلتقلانمريبكددعطقساذإو.ةبوعصلاةياغ
.ةميزهلاينعيساذهنإفتادعملانمًاريبكًارادقمترسخاذإوأ،ةيسنرفلا
ً،الصألخدتلامدعنمريثكبأوسأةميزهلاعملخدتلا،اسنرفىلإةبسنلابو
تاوقدشحىلعًاربجمةيادبلاذنمهسفنيسنرفلاشيجلادجيسكلذلو
جاتحتنيذلادونجلاددعردقنوغاتنبلانألبقنمانيأردقو.ةريبك
!يدنجفلأنيعبسبةيلمعلاهذهمهيلإ

لبقنمهانركذاملكققحتو،تلصحةبوجعأنأًاضيأضرتفنلو
اذإ؟ةيسنرفلاتاوقلابحسنتسلهف،فنعلالامعأنمريثكلانودب
دشأةيرأثةوسقبو،نييندملاىلعهموجهيروسلاماظنلاعباتيسفتبحسنا
عنملءاقبلاىلإةرطضماهسفنةيسنرفلاتاوقلادجتسكلذلو؛قباسلانم
يفاهسفناسنرفدجتسانهو.نييندملاقحيفعئاظفلانمديزملاثودح
اهمامأنوكيسثيح،ةيلصألااهفادهأزواجتتةمهملةيكيسالكةيركسعةلاح
ريغلجأىلإايروسيفاهتاوقيقبتنأامإ:نيبعصنيرايخنمدحاو
ال.ةطلسلايفهناكماسنرفلنيلاومًاراوثعضتودسألاطقستوأ،ىمسم
."رخآبمكحماظنلادبتسا"ىلإهتياهنيفيدؤيال"يناسنإلخدت"دجوي

لصحدقف؛تانهكتضحمسيلايروسلانههفصأيذلاويرانيسلا
سرشموجهمامأمهسفنأيزاغنبيفنويندملادجوذإ.ايبيليفلعفلاب
مجحيفةدوصقمةغلابمكانهتناكهنأمغراذه،يفاذقلارمعمتاوقل
عباتلانمألاسلجمردصأف؛موجهلااذهةجيتنثودحلاةعقوتمرزاجملا
نكل.]442[يزاغنبيلاهأةيامحلدودحملخدتبحمسيًارارقةدحتملاممألل
ترمتساًابرحتنشو،رارقلاصنتكهتناايناطيربواسنرفوةدحتملاتايالولا
يفاذقلاراوثلالتقنأىلإ؛نييبيللاراوثللةيوجةوقكتلمعو،رهشأةعبس
ىلإةيبرغلاىوقلاهمعدتءارزوسيئرلصو،كلذدعبو.رمألارخآيف
]443[دلبلاىلعةبراحتملاتايشيليملاتلوتسافً،اؤفكنكيملهنكلو،ةطلسلا



.
ةيلودلاتاقالعلاوةيسايسلامولعلاذاتسأوهسنوزنفيتسروسيفوربلا

.اهيفطسوألاقرشلاتاساردجمانربقسنمو،وكسيسنارفناسةعماجيف
اميفهتظحالمىدبأو،ايروسوايبيليفيناسنإلالخدتلاةوقبسنوزضراع
هنأل؛ةيسكعجئاتنىلإىدأهنإلاقو،ايبيليفيناسنإلالخدتلابقلعتي
يتلاكلتلثم؛ةدعاقلاميظنتىلإًايركفةزاحنمتاعامجل"ةوقلاىطعأ
يف"يكيرمألاريفسلاكلذيفنمب؛ةدحتملاتايالولاةموكحيلوؤسمتلتق
ًارشابمًايجراخًالخدتنإىتح"ً:افيضمايروسىلإسنوزراشأ.2012بآ
.]444["ةعرسبماظنلارايهناىلإيدؤينلقاطنلاعساوو

دقو،ةيراسيلاوةينيميلاتاعومجملافلتخمليتاداقتنامتفرعدقل
؟هلعفتنأةدحتملاتايالولاىلعبجييذلاام،ييأرب:نولءاستت

تايالولانمناكأءاوس؛ايروسيفيـبنجألخدتلكضراعأانأ
تايالولاىلعو.رخآدلبيأوأايكرتوأناريإوأايسوروأةدحتملا
نأو،راوثلليركسعلااهمعدلكفقوتنأصوصخلاهجوىلعةدحتملا
لخاديروسلابعشللةيناسنإلاتادعاسملاميدقتيفىرخألودىلإّمضنت
ةوقمادختسانودنميملسلكشبكلذمتينأبجيو.اهجراخوايروس
يفًايباجيإًارودابعلتنأايسوروةدحتملاتايالولانملكلنكميو.حالسلا
ىتحنكلو.ةدحتملاممألاقيرطنعكلذو؛امبريسامولبدلحىلإلصوتلا
رودبمايقللاهيدلةيقادصمدوجونيتلودلانميأتبثتمل،ةظحللا
قافتاىلإلصوتلاةيناكمإايناركوأيفعارصلالعجيدقو،لداعلاطيسولا
نمصانمال،رمألاةياهنيفنكلو.بعصأوبعصأايروسيفيسامولبد
.ةيلهألابرحلاءاهنإلةيسايسةيوستىلإلصوتلا

لكشبيروسلابعشلانويكيرمألااهيفدعاسيجماربًاضيأديؤأ
ًامعدلمشتنأنيبعشلانيبيرجتيتلاتاطاشنلليغبنيهنأىرأو،رشابم
تاعومجمترشن.لماشيناملربماظنةماقإنوديرينيذلانييروسللًايسايس
"فنعالبملاعلجألءاقدصأ"و]445["ءاقدصألاتامدخلاكيرمأةنجل"لثم
.نيفرطتملاراوثلاودسألانملكدضاولضاننييروسنيطشانلامعأ]446[
يفنييندمللةيناسنإلاتادعاسملاوءاودلاوءاذغلاىرخأتاعومجممِّدقت
راوثلااهيلعرطيسيقطانمربعنايحألاضعبيفتادعاسملارمتو،ايروس
قيرطنعىرخأٍنايحأيفرمتو،قطانملاهذهيفرانلاقالطإلفقوةجيتن
تقؤمفقوىلإتاعومجملاهذهوعدتو.ايكرتوندرألالثمةرواجملود
.نيرصاحملانييندملاىلإتادعاسملالوصوحيتيرانلاقالطإل



نواعتنودنمةيقيقحلولحىلإةيروسلاةمزألالصتنل،نكل
.نآلاهفشكتسنساموهايسوررودو.يسور

ىلوألارهشألاذنمدسألاماظناهمعدىلعايسورامابوأةرادإتمال
تقبأيتلايهنمألاسلجميفاهتنعتوايسورةحلسأنأةيعدم؛ةمزألل
ةيجراخلاريزوفّنع،ةيجذومنلاهحيراصتدحأيفو.ةطلسلايفدسألا
نونكميعقاولايفمهنإ":دسأللمهمعدرارمتسالسورلايريكنوجيكيرمألا
.]447["ةريبكةلكشمىلإيدؤيامم؛ةديازملانمدسألا

ةسراممنمماظنلانّكماّمم،دسألاتمعددقايسورنأيفكشال
وهامكف.ةقطنملايفيسورلاذوفنلاىلعظافحلاعم،هبعشليساقلاهعمق
اهحلاصمنمءزجهنأىرتامايسورىدل،ةدحتملاتايالولاعملاحلا
عمقباسلايتييفوسلاداحتالافلاحتدقلف.اهيلعىشختيتلاةيموقلا
تاسايسلاوليئارسإامهتاداعمببسبيضاملانرقلاتاينيتسيفايروس
نيبيجولويديألابراقتلانمعونكانهناكو.طسوألاقرشلايفةيكيرمألا
ةدايقلاو،ةيحاننمةيلايربمإللةيداعملاوةيموقلامهراكفأب؛نييروسلانييثعبلا
ناتلودلاتّعقو.ىرخأةيحاننميتييفوسلاداحتالايفةينينيللاةيسكراملا
ةدعاقاهاضتقمبيتييفوسلاداحتالاسسأ1971ماعةيركسعةدهاعم
نمرثكأنمةدعاقلاهذهفلأتتمل.سوطرطةنيدميفهلةيرحبةيركسع
ةيرحبلاةدعاقلاتلّكشاهنأالإ،نفسلاحالصإلقفارملاضعبوفيصر
.طسوتملارحبلاىلعيتييفوسلاداحتاللةديحولا

داحتالادّوزو،نمزلاربعةيداصتقالاوةيركسعلاطباورلاتمانت
تمعدامك،1973ماعليئارسإعماهبرحءانثأحالسلابايروسيتييفوسلا
سلجميفيرودلكشبليئارسإتدقتناو،ةيبرعلاةيضقلاةيتييفوسلاةدايقلا
وكسومروحمنعدسألاظفاحلصفنا.ةدحتملاممأللعباتلايلودلانمألا
هيفيتييفوسلاداحتالارايهناناكيذلاتقولايف،1990ماعةريصقةرتفل
ةدحتملاتايالولاهتداقيذلايلودلافلاحتلاىلإمضنافً؛امتحمحبصأدق
عمديدجلافلاحتلااذهيدؤينألمأيدسألاناك.جيلخلابرحيف
ملاذهنكلو،ةينيطسلفلاةيضقلالحونالوجلاةدوعىلإةدحتملاتايالولا
ةنسحلااهطباورءانبتداعأو،ناريإعماهفلاحتايروستدطوف،ّطقلصحي
.ايسورعم

ايسورتقفاو،نيرشعلاويداحلانرقلانمىلوألانينسلالولحعمو
اميأ؛ةيتييفوسلاةرتفلالالخاهنويدعابرأةثالثنمايروسءافعإىلع
ةيادبعمو.رالودنويلب13.4لصأنمرالودنييالب9.8ىلاوحلداعي



ةراجتلانمرالودنويلب20هتميقامايسورىدلتناك،ةيروسلاةروثلا
قرشلاتاسارددهعمسيئريكسفوناتاسينيغفيلاقو.ايروسيفرامثتسالاو
دلبنآلاايسورنإ":"روتينومسنايسنايتسيرك"ةلجملوكسوميفطسوألا
ةيامحدوتةيسورلاةموكحلانأحضاولانمو،لامعألاىلإهجوتم
.]448["ايروسيفاهلامعألاجراهعضويتلاتارامثتسالا

تارامثتساةيسورلاتاكرشلاىدلنإ"زمياتوكسوم"ةديرجتلاقو
نأامك،ةقاطلاوةحايسلاوةيتحتلاةينبلالثمتاعاطقيفايروسيفةريبك
عومجمنمةئملايف10ىلاوحلكشتايروسىلإبهذتيتلاةحلسألا
،ةلتاقملا29-غيمتارايطيروسلاماظنلاىرتشا.ةيسورلاةحلسألاتاعيبم
ةداضمةحلسأو،ةيعفدمةمظنأو،ريستنابزارطنموج-ضرأخيراوصو
راوثلاىلعموجهلايفةحلسألاهذهنمريثكلامدختسادقو.تابابدلل
يفةيملاعلاحالسلاةراجتليلحتزكرمريدملاقو.]449[ًاقحالنييندملاو
ًادروتسموً،ايديلقتًافيلحايروستلظدقل":وكنيشتوروكروغيإوكسوم
يفبرغلالامآلًامامتةرياغمةرظنايسورىدل،كلذلو.ايسورنمحالسلل
اهلقثعضتنأايسورتررقً،اضيأكلذلو.كانهمكاحلاماظنلاطاقسإ
.يروسلاماظنلليركسعلاويسايسلامعدلاميدقتقيرطنعكلذو،كانه
ةديعبةيموقلاحلاصملاعمىهامتتةلأسملاهذهنأسورلاةداقلادقتعي
.]450["اهسفنايسورلىدملا

قايسيفايروسىلإسورلاةداقلارظن،نويكيرمألالعفامك،كلذكو
لماكدقعرورمدعبو،يتييفوسلاداحتاللعيرملارايهنالادعبف.يسايسويج
نيتوبريميدالفسيئرلاداق،يضاملانرقلاتاينيعستلالختابارطضالانم
ايسورتناكً.اددجمةيوقايسورلعجبدوعوساسأىلعةيسائرلاهتلمح
فلحىلإةيقرشلاابوروأنادلبضعبتمضناذإ؛رارمتساباهذوفندقفت
ىلعسورلاةداقلافّوختو.يـبوروألاداحتالانمًاءزجتحبصأوأ،وتانلا
.ايناركوأيفةيلاقتربلاةروثلاو،ايجروجيفروهزلاةروثنمصوصخلاهجو
لجأنمًالاضنامهايإًاربتعم،"نيتنولملانيتروثلا"نيتاهبرغلادناسامنيبو
فعضلاةلاحةدايزلةيبرغتابعالتامهنإسورلاةداقلالاق،ةيطارقوميدلا
.ايسوريف

.هسفنساسألاىلعتماقةيروسلاةروثلانأسورلاةداقلادقتعا
"لانروجينفيندشي"ةديرجيفستلوغردناسكلأيركسعلاريبخلابتكو
نإ."نيتنولملانيتروثلانمةيقيقحكشةدقعنيتوبدنعدجوت":ةينورتكلإلا
نلاننأوه]ايسوريف[فقوملا.ةيبرغتارماؤمةجيتن"يههذهكتاروث



.]451["ىرخأةرمعدخن
سلجمتيوصتيفعادخللاوضرعتمهنأًاضيأسورلاةداقلادقتعا

ايسورنملكتعنتمادقف؛2011راذآيفايبيلبقلعتملايلودلانمألا
يوجرظحةقطنمءاشنإبقلعتملارارقلااذهىلعتيوصتلانعنيصلاو
نمنييالبلاهتميقاميفاذقلاىرتشادقف.يزاغنبيفنييندملاةيامحل
.نيدلبلانيبةبرقمتاقالعكانهتناكو،ةيسورلامثةيتييفوسلاةحلسألا
ةيركسعوةيسايسوةيداصتقاةيسوررئاسخيفببستيفاذقلاطوقسنكلو
تيوصتلاءانثأًاريبكًأطخانبكترادقل":يسوريسامولبديللاقدقو.ةريبك
.]452["ايروسيفىرخأةرمهبكترننلو،ايبيلىلع

دسألاردقيّالأنمسورلاةداقلافوخت،ةروثلانمىلوألامايألايف
حالسلانمريثكلااولسرأدقاوناك،2013ماعلولحعمنكلو،ءاقبلاىلع
ايسورتماقو.لماكلايسايسلامهمعددسألاماظناوطعأو،ايروسىلإ
سلجميفرارقيأضقنلهمادختسابتددهوأ،وتيفلاقحمادختساب
دهعميفثحابلاوذاتسألايكسريميجروجلاقو.ايروسدقتنييلودلانمألا
ةيدجًابابسأىرننحن":وكسوميفةيلودلاتاقالعلاويملاعلاداصتقالا
يفهنماوصلختنإىتحو.ىقبيسدسألاماظننأةقثبداقتعاللانعفدت
ةرورضوكسومدجتال،اذل.نينسلانمددعلدومصلاهناكمإبف،رمألاةياهن
.]453["اهتاسايسرييغتلةحلم

ال.نيملسملاناوخإلاةعامجمعدترطقتلظ،ىرخأةيحاننم
ىلاوحىلإةفاضإلاب،ةمسنفلأيتئمرطقةلودينطاومددعزواجتي
زربيريغصدلبرطق.اهيفتاعاطقلافلتخميفنولمعييـبنجأينويلم
روديأدلبلاةداقبعليمل.ةيقرشلاةيدوعسلادودحىلعةريزجهبشك
هنوكبالإًافورعمدلبلانكيمل،كلذلبقو.ةريخألاةرتفلاىتحماهيلود
ةماهةيركسعةدعاقىلعهيضارأيوتحتو،ةدحتملاتايالوللًاتباثًافيلح
،نكلو.ملاعلايفيعيبطلازاغللردصمربكأثلاثهنوكبو،يكيرمألاشيجلل
.ةيرابخإلاةريزجلاةانقنطوماهنوكوهرطقهبترهتشاامرثكألعل
امك،2011ماعهتيادبذنمحوضوبيـبرعلاعيبرلاةريزجلاةانقتمعد
نمرطقةداقنكمتو.رصموايروسيفنيملسملاناوخإلاتاعامجتدناس
ىلعةردقلانمجيزمقيرطنعةقطنملايفنيمهمنيبعالاوحبصينأ
ءارثلاو،ةريزجلاةانقةطساوبيـبرعلاملاعلايفةضيرعريهامجىلإلوصولا
.شحافلا

ةلادعلابزحعمةطبترملانيملسملاناوخإلاةعامجايكرتتدناس



لوصأنيتعومجمللتناكدقف،تقولاضعبلدالبلايفمكاحلاةيمنتلاو
ةيوبعشةيجولويديأنيتعومجملاىدلتناكامك،يسايسلامالسإلايفةكرتشم
قيقحتنعناوخإلازجعنمرمألاةياهنيفتءاتساايكرتنكل.ةهباشتم
ً.اددشترثكأراوثىلإاهمعدتلقنو،ركذيحاجنيأ

يفف.رصميفثادحألاروطتءانثأهتورذىلإيميلقإلاماسقنالالصو
ىلعاوزاحو،ةيسائرلاتاباختنالايفنوملسملاناوخإلازاف،2012ناريزح
ناوخإلاةعامجيفيدايقلايسرمدمحمحبصأو،بعشلاسلجميفةيبلغألا
،ةيرصملاةموكحلاليومتةعباتمنعبرغلامجحأنيحو.رصمسيئر
اولشفناوخإلانكل.رالودتارايلم8ةميقبتادعاسمميدقتبرطقتدهعت
،رصماهنميناعتيتلاةديدشلاةيداصتقالالكاشملللولحىلإلوصولايف
،هنمبعشلاةماعتبضغأيتلاةيدادبتسالاتاسايسلاضعبيسرمعبتاامك
شيجلاماق2013ماعنمزومتوناريزحيفةدشاحتارهاظمتعلدناف
.ةطلسلاىلعءاليتسالاويسرملزعباهرثإ

ةيدوعسلاامأً.ايركسعًابالقناهاتربتعاورييغتلااذهرطقوايكرتتبجش
نمناوخإلاحازأهنأليرصملاشيجلاتّديأدقفايروسوةدحتملاتايالولاو
ليثمتلاىوتسمرصموايكرتتضّفخ،2013يناثلانيرشتيفو.ةطلسلا
نيح؛2014راذآلولحعمةيميلقإلاتاماسقنالاتدادزاو.امهنيبيسامولبدلا
دئاكملادزتمل.رطقنماهئارفسرصمونيرحبلاوةيدوعسلاتبحس
ً.اديقعتالإةيروسلاةمزألاةفلتخملاةيبنجألاىوقلانيبتاماسقنالاو

يفدالبةرشعوةمصاعلانطنشاونيبتلقنت،باتكلااذهيفيلأتءانثأ
ًاسانأونيللحموًاراوثونييدايقتالحرلاهذهءانثأتلباقو،طسوألاقرشلا
ةبسنلابةيساسألاقئاقحلاىلعءالؤهمظعمقفتا.بعشلاةماعنمنييداع
دسألادضتعلدناةيئاقلتةيبعشتارهاظمنأيهو:ةيروسلاةروثلاىلإ
عمقبتلبوقتارهاظملاهذهنأو،يـبرعلاعيبرللعسوألاراطإلانمءزجك
تدادزااملك،نكلو.ةحلسملاةروثلاىلإةيروسلاةضراعملاىوقتأجلف،ٍساق
ايسورتلسرأدقف.هتيعونوةيبنجألاىوقلالخدترادقمدادزالاتقلاةرتف
.ةيعمقلادسألالامعألًايسامولبدًءاطغترفوو،ةحلسألانمةلئاهتايمك
بزحلوخدتلهسامك،نييركسعنيراشتسموةحلسأناريإتلسرأنيحيف
ايكرتوةيدوعسلاوةدحتملاتايالولاامأ.دلبلاىلإةيقارعلاتايشيليملاوهللا
.راوثلانمةفلتخمًافايطأتمعداهلكفليئارسإوةدحتملاةيبرعلاتارامإلاو
،اهعمةفلاحتمدالبيفراوثلاضعبةيزكرملاتارابختسالاةلاكوتبّرددقف



عمةطبترملاتاعامجلافوفصايروسىلإبناجألانيلتاقملاقفدتزّزعو
ً.اديقعترومألاةدايزىلإىدأامم؛نيرخآلانيفرطتملاراوثلاو،ةدعاقلا

ةيروسلاةمزألاتناك،روطسلاهذههيفتبتكيذلاتقولايفو
يأنكيملثيح؛يسايسلاويركسعلادومجلانمةلاحيفاهناكمحوارت
ىوقلاودبتامك.رخآلاىلعرصتنيلةيافكلاهيفامبًايوقنيبناجلانم
ناكو.يروسنطاومرخآىتحلاتقلابرارمتسالاىلعةممصمةيبنجألا
اونوكيملمهنكلو-ةوسقوةيبلستلباقنمرثكأنويليئارسإلانوللحملا
ىتح؛ةياهنالامىلإبرحلادتمتنأاونمتذإ-لاجملااذهيفنيديحولا
.ليئارسإنعبرعلالوقعلغشت

ةعيظفةيلهأبرحنمنانبلىناعدقف،يهتنتسةيروسلابرحلانكل
نكمتاهءانثأتلاسيتلامدلاتامامحمغرو،1990و1976يماعنيب
فئاطلاقافتامّدقيو.مهدلبءانبةداعإوبرحلاكلتءاهنإنمنوينانبللا
مامأقيرطلارينتدقًاطاقنةينانبللاةيلهألابرحلاهساسأىلعتهتنايذلا
ىلإو،رانلاقالطإلفقوىلإقافتالااعددقف.ايروسيفةيلبقتسمةيوست
ةيبنجألاةيركسعلاتاوقلالكباحسناو،حالسلانمتايشيليملالكديرجت
مل.]454[تايلقألاقوقحيمحيوظفحييناملربماظنءاشنإو،دلبلانم
ًاحلاصًاجذومننانبلرابتعااننكميالو،طقلماكلكشبقافتالااذهذفني
يفيهتنتنأاهنكميةعيظفةيلهأًابرحنأرهُظينانبللاثمنكلو،عابتالل
.ةيبنجألاتالخدتلامغر؛رمألارخآ

نونماضتينيينيطسلفلانإيوارشعنانحةينيطسلفلاةيدايقلايلتلاق
هثارتعمايروسبعشف،ّيلإةبسنلابيقطنماذهو،يروسلابعشلاعم
.رمألاةياهنيفرصتنيسيذلاوهحماستلايفليوطلا



:دسأللةضراعملاتاهجلا
.ىربكلاراوثلاتايشيليمنمةدحاو:ةيمالسإلاماشلارارحأةكرح

تلمعو،نيفرطتمنيقباسنييسايسءانجسيديأىلع2011ماعتسسأت
.ةيكرتلادودحلابرقايروسبرغلامشبلدإةظفاحميفىلوألاةجردلاب
ةيطارقوميدتاباختنانودنمةيمالسإةلودءاشنإىلإةكرحلاهذهىعست
ةهبجلالكشتلىرخأةفرطتمتاعومجمىلإتمضناو.يناملربماظنوأ
.ةيمالسإلا

ميظنتلااذهّىظشت.ندالنبةماسأاهأشنأةمظنم:ةدعاقلاميظنت
،ايروسيف.ةيزكرمةرطيسنودنمةيلحملاتاعامجلانمريبكددعىلإ
ةرصنلاةهبجو)شعاد(ماشلاوقارعلايفةيمالسإلاةلودلاميظنتناك
تاعامجللةزيمملاتامسلانمو.ةيادبلايفةدعاقلاميظنتعمنيطبترم
ةلقو،نييندملادضةيراحتناتايلمعبمايقللاهدادعتساةدعاقلاعمةطبترملا
.اهعمنوفلتخينيذلاراوثلالتقو،ىرخألانايدألاعمحماستلا

شيجلانعنيقشنمنم2011زومتيفلكشت:رحلايروسلاشيجلا
شيجلاىقلتو،تايلقألاقوقحظفحييناملربماظنىلإاعد.يروسلايماظنلا
ايكرتوةيدوعسلاوةدحتملاتايالولانمةحلسألاوتادعاسملاولاملارحلا
حلاصلهتيضرأدقفيرحلاشيجلاناك2013ماعرخآعمنكلو،رطقو
.نيفرطتملاراوثلا

تاعومجمنمفالتئاك2013لوليأيفتلكشت:ةيمالسإلاةهبجلا
ةيمالسإلاةهبجلاتنثتسا.ماشلارارحأةدايقتحتةفرطتموةظفاحمةيروث
.اهلربكألامعادلاةيدوعسلاتحبصأو،ةدعاقلاميظنتعمةطبترملاتاعامجلا
نإًالئاقيليثمتلايناملربلاماظنلاةيروسلاةيمالسإلاةهبجلاقاثيمضفر
ماعلوألولحعمو."هاضترايذلاهللاعرشب"نوكينأبجيمكحلا

.راوثلاتافلاحتىوقأنمدحاوكةهبجلاتزرب،2014
وأةلودلاميظنتوأ:)شعاد(ماشلاوقارعلايفةيمالسإلاةلودلا

ميظنتلااذهلَّكشت.نايحألاضعبيفىمسيامك؛ةيمالسإلاةلودلاميظنت
ميظنت"مسابًاضيأفورعملا-"ةيمالسإلاقارعلاةلود"مساتحتًاساسأ



يماعلالخقارعلايفيفئاطلاعازـنلاءانثأ-"نيدفارلادالبيفةدعاقلا
ماقو،يدادغبلاركبيـبأةدايقتحتهلمعميظنتلاأدب.2007-2008

ةياهنيفايروسيفهدوجونعميظنتلانلعأو.ايروسىلإهيلتاقملاسرإب
نمةدعاقلاتأربت،2014ماعةيادبيف."شعاد"ىلإهمسارّيغو،رمألا
يفو.ىرخألاةيروثلاتاعامجلاىلعهتامجهوةفرطتملاهتيوئفةجيتنشعاد
اممايقنعًانلعم؛"ةيمالسإلاةلودلا"ىلإهمساميظنتلارّيغ،2014ناريزح
.قارعلالامشوايروسلامشيف"ةيمالسإةفالخ"هامسأ

عم،ةدعاقلاميظنتعمةطبترمةعومجم:ماشلالهألةرصنلاةهبج
وهو،ةرصنلاةهبجينالوجلادمحموبأدوقي.لقتسملكشبلمعتاهنأ
ال.قارعلايفيكلاملايرونةموكحوةدحتملاتايالولانمًالكبراحيداهج
ًاددشتمًاريسفتقبطيينيدماظنىلإوعدتلبً،ايناملربًاماظنةرصنلامعدت
ةهبجةدحتملاتايالولاتفنص،2012لوألانوناكيف.ةيمالسإلاةعيرشلل
.ةدعاقلاميظنتعماهتاطابتراببسب؛ةيباهرإلاتامظنملاةحئالنمضةرصنلا

تايشيليملاتارشعداحتاةجيتن2013لوليأيفلكشت:مالسإلاشيج
شولعنارهزدوقي.قشمدةنيدمطيحميفهتايلمعمظعموً،امجحرغصألا
باكترايفةرصنلاةهبجعمةعومجملاهذهتكراشدقو،مالسإلاشيج
لوألانوناكيفقشمدةنيدمجراخنييندملاتارشعاهتيحضحارةرزجم

2013.
نوبراحينيذلانيفرطتملاراوثلاىلإريشيثدحتسمحلطصم:نويداهجلا

،ةيمالسإلاةعيرشللددشتمريسفتساسأىلعةيمالسإةلودةماقإلجأنم
ماظنوأةيطارقوميدتاباختناىلإعوجرلانودنمو،مهمهتدايقتحت
.يناملرب

يندملاعمتجملانمنيطشانلانمتاعومجم:ةيلحملاقيسنتلاناجل
يفةيجاجتحالاتارهاظملاقيسنتءانثأاودحوتنيذلاةينيدلاتاعامجلاو
رمتساو،عساويـبعشدييأتناجللاهذهىدلناك.ةروثللىلوألامايألا
يتلاقطانملاضعبيفةيناسنإلالامعألاميدقتيفاهئاضعأنمريثكلا
.راوثلااهيلعرطيسي

ىلعةمئاقةيمالسإةلودىلإوعدتةيسايسةمظنم:نوملسملاناوخإلا
ىلعنوظفاحمنوملسملاناوخإلا.يناملربلاماظنلاوةيطارقوميدلاتاباختنالا
قوقحنومرتحيسمهنإنولوقيو،ةيلامسأرلانومعديو،يعامتجالاىوتسملا
اهيدل"عردلا"اهومسايشيليمناوخإلالكش،2012ماعلالخ.تايلقألا
.ةزغيفسامحورصميفنيملسملاناوخإلاعمةبرقمطباور



نيرشتيفلكشت:ةيروسلاةضراعملاوةروثلاىوقلينطولافالتئالا
لثمينأضرتفملانمناكو،يروسلاينطولاسلجملانعليدبك2012يناثلا
اذهديوزتمت-ايروسيفداركألاوةينيدلاتايلقألالمشيعسوأًافالتئا
عساودييأتدشحيفلشفهنكلو،ةكاتفلاريغةيكيرمألاتادعاسملابفالتئالا
.2014ماعفصتنمىتحايروسلخادهل

دهجك2012لوألانوناكيففلأت:ايلعلاةيركسعلاةدايقلاسلجم
تايالولانمحالسلاسلجملااذهىقلت.رحلايروسلاشيجلاةدعاقعيسوتل
ىتحيـبعشلادييأتلانمريثكلاباذتجانعزجعهنكلو،اهئافلحوةدحتملا
.2014ماعفصتنم

ةدحتملاتايالولاهتمعدضراعميندمفالتئا:يروسلاينطولاسلجملا
لوحتيو،ةضراعملالماكّلثمينأسلجملااذهلضرتفملانمناك.اهؤافلحو
ةدعاقيأدشحنعزجعهنكلو،رحلايروسلاشيجللةيندملاةدايقلاىلإ
فالتئالابهلادبتساو،2012يناثلانيرشتيفهلحّمتف؛ايروسيفهلةيبعش
.ةيروسلاةضراعملاوةروثلاىوقلينطولا

:دسأللةديؤملاتاهجلا
نعةلوؤسملاو،ةيروسلاةموكحللةعباتلاةيرسلاةطرشلا:تارباخملا

.مهلتقومهبيذعتونيضراعملالاقتعا
ةعومجميهو،2012ماعرخاوأيفتلكشت:ةينطولاعافدلاتاوق

.ةموكحلانمةحلسأوةيركسعتازبوتاشاعماهؤاضعأىقلتيتايشيليم
عافدلاتاوقبضرتفي،امةقطنميفراوثلاىلعيروسلاشيجلارصتنينيح
،ةيدفءاقلنييندملافطخبتمهتااهنكلو.اهيلعةرطيسلامكحتنأينطولا
اهيلإنيبستنملاددعرّدق،2013ماعرخاوأعمو.ىرخأةيمارجإتاطاشنبو
.صخشفلأةئمب

تايشيليمىلإمهليوحتو"ةحيبشلا"ميظنتلةلواحماهنإ:ةيبعشلاناجللا
.2012ماعرخاوأيفةينطولاعافدلاتاوقيفاهجاردإمت.دسأللةيلاوم

نولمعيو،ايروسبرغيفنيبرهملئاوألاةحيبشلاناك:ةحيبشلا
،ةروثلاتأدبنيحو.ةموكحلايفنيدسافلانيلوؤسملاضعبعمنواعتلاب
حبصأو،ةيملسلاتارهاظملااومجاهوةينمألاىوقلاعمةحيبشلالمع
.ماظنللنيلاوملاىلعنوضراعملاهقلطييذلابقللاوه"ةحيبشلا"حلطصم

:داركألا
ناتسدركميلقإةموكحيفبزحربكأوهو:يدركلايطارقوميدلابزحلا

،نييروسًاداركأنيلتاقمبزحلااذهبرد.ينازربدوعسمهدوقيو،قارعلا



.نيلتاقملاءالؤهرشنمتيمل2014ماعفصتنمىتحنكلو
يفةسيئرلاةيدركلاتاعومجملانمفالتئا:يدركلاينطولاسلجملا

داحتالابزحلمشيالهنكلو،يدركلايطارقوميدلابزحلالثمايروس
.يطارقوميدلا

عمنالجوأهللادبعيكرتلايروثلاهسسأ:يناتسدركلالامعلابزح
.ايكرتقرشيدركلاميلقإلايف1978ماعنيفرطتملاةبلطلانمةعومجم
داعهنكلو،ةيكارتشاوةلقتسمناتسدركةلودبيناتسدركلالامعلابزحبلاط
.ةيلامسأرلاايكرتلخادةيتاذلاةرادإلاببلاطيل

2003ماعيطارقوميدلاداحتالابزحلّكشت:يطارقوميدلاداحتالابزح
لوقيو.ملسمحلاصةدايقتحت،يناتسدركلالامعلابزحليروسعرفك
تاطابتراالإهيدلتسيلو،لقتسمعرفهنإيطارقوميدلاداحتالابزح
هنإبزحلاودقتنملوقيامنيب.يناتسدركلالامعلابزحعمةيجولويديأ
داحتالابزحزرب.ةدحاوةدايقةرطيستحتيناتسدركلالامعلابزحو
قطانمىلعهترطيسمكحأو،داركألاراوثلانيبةعومجمىوقأكيطارقوميدلا
.2014ماعةيادبعمايروسلامشةعساو

ةيجراخلاتامظنملا
ةفضلاىلعرطيسييذلاينيطسلفلايموقلابزحلايه:حتفةكرح

ىوتسملاىلعتلظو،ةكرحلاهذهتافرعرسايموحرملاسسأ.ةيبرغلا
.ةيروسلاةيلهألابرحلابقلعتياميفةيدايحيمسرلا

،رصميفنيملسملاناوخإلاةعامجنمينيطسلفعرف:سامحةكرح
اهنكلو،امتقويفدسألاعمتفلاحت.ةزغعاطقىلعنآلارطيستو
ىلإيساسألااهّرقمتلوحثيح؛ةروثلاءدبدعبراوثلابناجىلإتحبصأ
.رطق،ةحودلا

هللابزحل.نانبليفيعيشملسميسايسبزحوايشيليم:هللابزح
نيبامبراحيثيح؛دسألاماظنمعديو،ناريإعمةديطوةقالع

.ايروسيفنييركسعلاهرصانعنم6000-8000
ةينيطسلفلاتاعومجملالكنمفالتئا:ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنم

.حتفةكرحاهدوقت،عقاولايفو.سامحءانثتساب
ةينيدلاتاحلطصملاوتاعومجملا

نرقلايفيعيشلامالسإلانعتعرفتتايلقألانمةفئاط:نويولعلا
غلابلاايروسدادعتنمةئملايف12-10ىلاوحنوفلؤيمهو،يداليملانماثلا

تعضودقو،ةيولعلاةفئاطلاىلإدسألاةلئاعيمتنت.ةمسننويلم23



دسألاىظحيو،ةساسحلاةيداصتقالاوةيركسعلاعقاوملايفةفئاطلانمًادارفأ
.ةفئاطلاهذهنمعساومعدب

هيفناكيذلاتقولاىلإدلبلايفنييحيسملاخيراتدوعي:نويحيسملا
دجوي.ةينامورلاةيروطاربمإلامكحةرتفلالخقشمديفظعيسلوبسيدقلا
نمةئملايف10ىلاوحنولكشيو،سكذوثرأوكيلوثاكنويحيسمايروسيف
.دسألاماظنمهنمنوريثكلاديؤيو،ناكسلا

سراميو،نانبلوايروسيفشيعتةلقتسمةينيدوةينثإةعومجم:زوردلا
ىلإمهتفئاطليكشتخيراتعجري.مالسإلانممهبًاصاخًالكشاهدارفأ
.دسألاماظنمهنمنوريثكلاديؤيو،يداليملارشاعلانرقلا

ىلعلعفةدركرشععساتلانرقلايفزربينسينيدرايت:يفلس
مهنكلو،مالسإللًاددشتمًاريسفتجهنملااذهوعبتمسرامي.ةيبرغلاتافسلفلا
ىلإاومضنانييفلسلاضعبنأريغ.ةسايسلايفةرورضلابنوضوخيال
.ةفرطتمةيسايستاعامج

.يمالسإلانيدلانملوألانرقلاىلإاهروذجعجرتةعومجم:ةعيشلا
،ناريإةعيشهعبتييذلا"يرشعانثالا"بهذملاايروسةعيشمظعمعبتي
ماظنةعيشلاةيبلاغديؤيو.ايروسيفةعيشلاتارازمنمديدعلادجوتو
.دسألا

نعدبعتلاىلعدمتعييمالسإلانيدلايفيحورجاهنم:ةيفوصلا
.ىقيسوملاوداشنإلامادختساعمنايحألاضعبيفو،لمأتلاوركذلاقيرط
نيملسماوسيلمهنأىلعنييفوصلاىلإةفرطتملاتاعومجملانمريثكلارظنت
.ىرخأنكامأورصميفمهتاعمجتتمجوهدقو،نييقيقح

74ىلاوحةنسلالّكشيو.قالطإلاىلعةيمالسإلافئاوطلاىربك:ةنسلا
ىلع"نييريفكتلا"ةفصدسألاماظنقلطأنيحو.ايروسناكسنمةئملايف
لكدضزييمتىلإىدأاذهنإةموكحلاودقتنملاق،نيملسملارئاس
.دالبلايفةينسلاةيبلاغلانيبراوثللمعدىوقأدجوي.ةنسلا



1918-1914:ىلوألاةيملاعلابرحلا
ايناطيربتفلاحتثيح،ىلوألاةيملاعلابرحلاةيادب:1914زومت

ةيراغنهلاةيواسمنلاةيروطاربمإلاوايناملأدضةدحتملاتايالولاوايسورواسنرفو
اذإلالقتسالاببرعلااسنرفوايناطيربتدعودقو.ةينامثعلاةيروطاربمإلاو
.نيينامثعلاكارتألادضاوراث

مسقتةيرسةيقافتاةيسنرفلاوةيناطيربلاناتموكحلاتّعقو:1916رايأ
يناطيربنيبادتناىلإةينامثعلاةيروطاربمإلاهيلعرطيستيذلاطسوألاقرشلا
.برعلالالقتسابنيتلودلادوعولًاحضافًاكاهتنالكشامم؛يسنرفو

دعويذلاروفلبدعوةيناطيربلاةموكحلاتردصأ:1917يناثلانيرشت
.نيطسلفيفمهليموقنطوبدوهيلا

معدبقشمدىلعمهترطيسبرعلاراوثلامكحأ:1918لوألانيرشت
ايروسمكحيذلايروسلارمتؤملابرعلابختناو.ةيناطيربلاتاوقلانم
.نيماعةبارق

.ىلوألاةيملاعلابرحلاةياهن:1918يناثلانيرشت
1946-1920:يسنرفلابادتنالا

.نييناطيربلاعمنواعتلابقشمديسنرفلاشيجلالتحا:1920زومت
يضارألاىلإاهترطيساسنرفتدم،ةلقتسملاةيبرعلاةموكحلاةميزهدعبو
ايكرتبونجيف)نوردنكسإلاءاول(ياتهميلقإوايروسونانبللكشتيتلا
.مويلا

ءاشنإربع"دستقرف"ةيجيتارتسادامتعاباسنرفتأدب:1920-1921
.زوردلاونييولعلاونييحيسمللةلصفنمقطانم

ترمتسايسنرفلالالتحالادضةيروسةيموقةروثعالدنا:1925بآ
ةحلسألاثدحأاهمادختساقيرطنعةروثلااسنرفتقحس.نيماعةدمل
نييندملادضةلجسملاةيوجلاتاراغلاىلوأباهمايقكلذيفامب؛اهلةحاتملا
.خيراتلايف

.ةيناثلاةيملاعلابرحلاةيادب:1939لوليأ
،ةيناثلاةيملاعلابرحلالالخاسنرفايناملأتلتحا:1940ناريزح



.ةيرامعتسالااسنرفةيروطاربمإىلعًاضيأترطيسيتلايشيفةموكحتأشنأو
يناطيربلاشيجلاو"ةرحلااسنرف"تاوقتمكحأ:1941زومت

نكلو،لالقتسالاببرعلاةرحلااسنرفتدعوو،اسنرفونانبلىلعامهترطيس
.ةعرسبكلذنععجارتلوغيدلراشلارنجلايسنرفلادئاقلا

يتلاايروسيفةيباينلاتاباختنالابةيموقلابازحألاتزاف:1943بآ
ضهانملايلتوقلايركشنويروسلابختنا."ةرحلااسنرف"مكحتحتتيرجأ
.مهلًاسيئريسنرفلالالتحالل

اسنرفنكلو،ةلقتسمةيروهمجايروسنعنالعإلا:1944يناثلانوناك
.ةيسنرفلاةيركسعلاتاوقلابًةموعدمةرطيسملاةيرامعتسالاةوقلاتلظ

ّنشو،قشمديفاسنرفدضةدشاحتارهاظمعالدنا:1945رايأ
ىلإىدأامم؛ةنيدملاىلعةيشحوةيعفدموةيوجتامجهيسنرفلاشيجلا
لالقتسابفارتعالاىلعاسنرفتربجأةينطولاةكرحلانكل.يندم400لتقم
.ايروس

.ةيناثلاةيملاعلابرحلاةياهن:1945رايأ
1966-1946:ةيروهمجللىلوألاتاونسلاولالقتسالا

دلبلايظح؛ايروسنمةيسنرفلاتاوقلالماكباحسنا:1946ناسين
.لماكلالالقتسالاب

ثعبلابزحراطيبلانيدلاحالصوقلفعليشيمأشنأ:1947ناسين
ةمكاحلاةبخنلاوةيلايربمإلادقتنايراسييموقبزحوهو؛يكارتشالايـبرعلا
.ايروسيف

تاوقلاتمزهو،ايناطيربنعلالقتسالاليئارسإتنلعأ:1948رايأ
ًارصنبرحلانويليئارسإلاربتعا.يروسلاشيجلاكلذيفامبةيبرعلاةحلسملا
تمهسأ:1949راذآ.ةبكنلابرعلاهامسامنيب،يدوهيلابعشللًارزؤم
سيئرلاىلعيركسعبالقناثودحيفليئارسإيديأىلعايروسةميزه
.ةدحاوةنسلالخةيركسعتابالقناةثالثتلصح.يلتوقلايركش

.ةيروهمجللًاسيئريلتوقلايركشباختناةداعإ:1955بآ
نأدعبرصمليئارسإواسنرفوايناطيربتمجاه:1956لوألانيرشت

ايروستفقو.سيوسلاةانقميمأترصانلادبعلامجيرصملاسيئرلانلعأ
.رصمبناجىلإ

ذإ؛ذيفنتلازيحةيبورعلاامهتاسايسرصموايروستعضو:1958طابش
بازحألارصانلادبعّلحو.ةدحتملاةيبرعلاةيروهمجلاالكشيلنادلبلادحوت
.مهريغونييثعبلابضغأامم،ةيروسلاةيسايسلا



نمنيبضاغلايروسلاشيجلاطابضنمةعومجمتذخأ:1961لوليأ
ةيروهمجلانماوبحسناو،ةطلسلامامزبةطلسلاىلعرصانلادبعةنميه
.ةدحتملاةيبرعلا

نيعو،يركسعبالقنادعبةطلسلاىلإثعبلابزحلصو:1963راذآ
ً.اسيئرظفاحلانيمأ

2011-1966:ةطلسلاىلإدسألالوصو
ةدايقلاةطلسبثعبلابزحنميركسعلاحانجلاحاطأ:1966طابش

.عافدللًاريزودسألاظفاحنّيعو،ةيراسيلاةدايقلالقتعاو،ةيندملا
ليئارسإ"ةتسلامايألابرح"وأ"ناريزحبرح"تعضو:1967ناريزح

سدقلاليئارسإتلتحا.ندرألاورصموايروسعمةيركسعةهجاوميف
ءانيسءارحصوةزغعاطقو،ندرألانمندرألارهنلةيبرغلاةفضلاوةيقرشلا
.ايروسنمنالوجلاو،رصمنم

ةدحتملاممأللعباتلايلودلانمألاسلجمردصأ:1967يناثلانيرشت
يفةلتحملاةيبرعلايضارألالماكةداعإىلإاعديذلا242رارقلاعامجإلاب
دالبلاوليئارسإنيبمالسلالباقمنالوجلاةبضهكلذيفامب؛ةريخألابرحلا
.ةيبرعلا

دعبايروسيفةطلسلاىلإدسألاظفاحلصو:1970يناثلانيرشت
.يركسعبالقنا

.دالبللًاسيئرهرثأىلعحبصأءاتفتسادسألاظفاحىرجأ:1971راذآ
،ةيحاننمايروسورصمنيب"ربوتكأبرح"ةيادب:1973لوألانيرشت

نكلو،نالوجلانمًاريغصًاءزجايروستعجرتسا.ىرخأةيحاننمليئارسإو
.نييليئارسإلايديأباهيضارأمظعمتلظ

ىلإاهتاوقلاخدإايروسلةيبرعلالودلاةعماجتزاجأ:1976ناريزح
بناجىلإايروستفقو،ةيادبلايف.اهيفةرئادلاةيلهألابرحلاءاهنإلنانبل
.نييحيسملاةنراوملاةداقلا

نانبلبونجىلعاهترطيستدمو،نانبلليئارسإتزغ:1978راذآ
ريرحتلاةمظنموايروسفاعضإلةلواحميفيناطيللارهنىلإًالوصو
.ةينيطسلفلا

،بلحيفةيعفدملاةسردمنويمالسإنوفرطتممجاه:1979ناريزح
.تارشعلاحرجو،ةيولعلاةفئاطلانمًايركسعًابلاط83لتقمىلإىدأامم

ةعامجيفوضعديىلعلايتغاةلواحمنمدسألااجن:1980ناريزح
تاوقلاتلتق،يلاتلامويلايف.ةيوديةلبنقبهلتقلواحنيملسملاناوخإلا



يفنيرخآلانييسايسلانيلقتعملاونيملسملاناوخإلاءاضعأنم600ةيروسلا
.رمدتنجس

بناجىلإايروستفقو.ةيناريإلا-ةيقارعلابرحلاةيادب:1980لوليأ
نينسترمتسايتلاو؛نيسحمادصةسائربقارعلاعماهتافالخببسبناريإ
.ةليوط

قيرطنعكلذو،اهيلإنالوجلاليئارسإتّمض:1981لوألانوناك
.ةيندملاةرادإلاىلإةيركسعلاةرادإلانمةطلسلالقن

ىلإةامحةنيدميفنيملسملاناوخإلاةعامجتعد:1982طابش
امم؛ةروثلاةيروسلاةيركسعلاتاوقلاتقحس.دسألادضةروثوماعبارضإ
.صخشفالآةرشعنمرثكألتقمىلإىدأ

يروسلاشيجلادبكتو،ةيناثةرمنانبلليئارسإتزغ:1982ناريزح
تحتو،لوليأيف.نكامألاضعبنععجارتلاىلإهرطضااّمم،ةريبكرئاسخ
قحيفةرزجمباكترابنوينيمينويحيسمنوينانبلماق،يليئارسإفارشإ
ايبيلوايروستمعد:1983رايأنيئجاللاليتاشواربصيمّيخميفنيينيطسلفلا
ميسقتلةلواحميف؛ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمنعقشنملاىسوموبأ
لاتقلانانبلوليئارسإتهنأامك.اهتدايقنعتافرعرسايةحازإو،ةمظنملا
.نانبليفتيقبةيروسلاوةيليئارسإلاتاوقلانكلوً،ايمسر

برحفلاحتىلإايروستمضناو،تيوكلاقارعلاتزغ:1990بآ
دضءارحصلاةفصاعةيلمعيفةكراشملليدنج14,500ةلسرمجيلخلا
.قارعلا

نييليئارسإلانيبمالسلاتاثداحمةيادب:1991لوألانيرشت
ةلأسمليئارسإوايروستشقان.ةيروسةكراشمعمديردميفنيينيطسلفلاو
.نالوجلاةدوع

هئيهيناكيذلاظفاحنبا-دسألالسابلتقم:1994يناثلانوناك
هتساردنمدسألاراشبةدوع.ةرايسثداحيف-هدعبنمةطلسلامالتسال
.لسابلحملحيلندنليف

راشبحبصأو،ةيعيبطبابسأةجيتندسألاظفاحتوم:2000ناريزح
.هدعبنمًاسيئردسألا

امم؛يسايسلقتعم600حارسدسألاراشبقلطأ:2000يناثلانيرشت
.ربكأيسايسحماستبلامآلاعفر

بعشلاسلجميفنيضراعمءاضعأةموكحلاتلقتعا:2001لوليأ
.ةيعمقلاتاءارجإلاةدوعىلإةريشم؛نيرخآنييسايسنيطشانو



دجتملاهنكلو،هتلتحاوقارعلاةدحتملاتايالولاتزغ:2003راذآ
سيئرلارربملااهدوجوناكيتلاةحلسألاكلت؛هيفلماشرامدةحلسأ
.برحلاايروستضراعو.برحلل

ةموكحلاىلعةيلامشلايلشماقلاةنيدميفداركألاراث:2004راذآ
ىلإبرهلاىلعتائملاتربجأو،تارشعلاةينمألاىوقلاتلتقف،ةيروسلا
.ةرواجملاقارعلاناتسدرك

نأةجحبايروسىلعتابوقعةدحتملاتايالولاتضرف:2004رايأ
.قارعلايفنيدرمتملاونييباهرإلامعديدسألاماظن

يريرحلاقيفرقباسلاينانبللاءارزولاسيئرلايتغا:2005طابش
؛ثداحلانعةلوؤسمتناكايروسنأنوريثكلادقتعا.توريبيفريجفتب
.ةيروسلاتاوقلاباحسنابتبلاطنانبليفةدشاحتارهاظمىلإىدأامم

رصانعضعبنكل،نانبلنماهتاوقايروستبحس:2005ناسين
.دلبلايفتيقبتارابختسالا

يفةدحتملاتايالولاةرافسنييمالسإنيفرطتمةمجاهم:2006لوليأ
.قشمد

نأليئارسإءاعداو،ايروسلامشةيليئارسإتارئاطفصق:2007لوليأ
ةدعاقاهنإايروستلاقامنيب،كانهةيوونلاةحلسأللةأشنمينبتايروس
.ةيديلقتةيركسع

بناجبءانبعقومةيكيرمألاتافاوطلاتمجاه:2008لوأنيرشت
ةتسموجهلالتقً.اريبكًايقارعًايباهرإتلتقاهنأةيعدمايروسيفةيركسلا
.ىنبملايفلامع

ايروسىلعةيداصتقالاتابوقعلاةدحتملاتايالولاتددش:2010رايأ
.نانبلوقارعلايفباهرإلامعديدسألانأةجحب

يفرانلايزيزعوبلادمحملوجتملاعئابلالعشأ:2010لوألانوناك
دالبةدعىلإتدتماةمخضتارهاظمىلإىدأامم،سنوتيفهسفن
.يـبرعلاعيبرلابفرعاميفةيبرع

ةحاطإلاىلإسنوتيفةيبعشلاتارهاظملاتدأ:2011يناثلانوناك
.يلعنبنيدباعلانيزروتاتكيدلاب

ةماعلاتابارضإلاوةدشاحلاتارهاظملاتحاطأ:2011لوألانوناك
ًاظفتحملظشيجلانكلو،كرابمينسحاهسأرييتلاةيرصملاةموكحلاب
.ةطلسلاب

يفبويتويوكوبسيافيعقوممادختسابًاينوناقحامسلا:2011طابش



.ايروس
ةقهارملانساوغلبيملنيذلالافطألانمددعلاقتعا:2011راذآ

عالدناو.ةسردملاطئاحىلعماظنلادضتاراعشمهتباتكلمهبيذعتودعب
اهدعبو،دلبلابونجاعردةنيدميفماظنلاةوسقىلعجاجتحاتارهاظم
حارسقالطإلثم؛ةيسايسلاتالزانتلاضعبنعدسألانالعإ.قشمديف
داركألاءاطعإودلبلانعئراوطلاةلاحعفرونييسايسلانيلقتعملاضعب
ةدحتملاتايالولاوليئارسإنمةموعدمتاجاجتحالانأدسألادّكأ.ةيسنجلا
.ةيدوعسلاو

ضراع.ةيلامشلايلشماقلاةنيدميفداركأبالطرهاظت:2011ناسين
اهدوقييتلاةضراعملابقلعتياميفمهكوكشاودبأمهنكل،دسألاداركألا
.نويمالسإنوظفاحم

ةيحلاةريخذلاوتابابدلابًامومعةيملستارهاظمةهجاوم:2011رايأ
ءاطعإىلعدسألاقفاوو.قشمديحاوضكلذيفامب؛ةسيئرلاندملايف
ً.اماعًاوفعنييسايسلانيلقتعملانمديزملا

اورشننيذلانيديؤملافالآتارشعةموكحلادشح:2011ناريزح
،ةنسلاضعبو،ةينيدلاتايلقألامعدبدسألاظفتحاً.اقالمعًايروسًاملع
.شيجلاو،ةيداصتقالاةبخنلاو

سلجملاليكشتللوبنطسإيفةضراعملاييدايقضعبءاقتلا:2011زومت
لخادلايفةضراعملاىوقديحوتيفتلمأةعومجموهو؛يروسلاينطولا
.بآيفًايمسرسلجملانعنالعإلامت.جراخلاو

داشتحاءانثأدروفتربورةدحتملاتايالولاريفسروضح:2011زومت
ىلعموجهلاىلعنيرهاظتمضِّرحتةموكحلا.ةامحيفضراعميـبعش
.يحنتلاىلإدسألاامابوأةرادإةوعد.قشمديفةدحتملاتايالولاةرافس

ةيبزحةيددعتىلإقشمديفةضراعمللرمتؤماعد:2011زومت
.ةلودللةيمسرلاةينويزفلتلاةانقلاىلعةرشابمهلقنمتو،ىرخأتاحالصإو

يروسلاشيجلاليكشتنعنيقشنمدونجةعبسنالعإ:2011زومت
.رحلا

بازحأليكشتبحمسيًانوناقيروسلابعشلاسلجمرارقإ:2011زومت
دئاقلابزحلالظثعبلابزحنألنوناقلاتدقتناةضراعملانكلو،ىرخأ
.عقاولايفةطلسيأةيلاوملاةضراعملاىدلنكتمل.روتسدلاتحت

-نيملسملاناوخإلاةعامجمهنمو-راوثلاضعباعد:2011لوليأ
.ماظنلاطاقسإىلعةدعاسملليوجرظحةقطنمضرفىلإَبرغلا



قحةيبعشلانيصلاةيروهمجوايسورمادختسا:2011لوألانيرشت
امهنأل؛يلودلانمألاسلجميفايروسنيديرارقرودصعنمل)وتيفلا(ضقنلا
.يركسعيـبرغلخدتلةمدقمرارقلانوكينأنماتفّوخت

اتسرحةدعاقلرحلايروسلاشيجلاةمجاهم:2011يناثلانيرشت
.دسألاماظنلةماهةبرضلّكشامم؛قشمدبرقةيوجلا

،ايروسَةيوضعةيبرعلالودلاةعماجقيلعت:2011يناثلانيرشت
اهتمسريتلامالسلاةطخبمزتلتملاهنألاهيلعةيداصتقاتابوقعضرفو
.ةيبرغلاىوقلاتابغرذفنتةعماجلانإدسألالاقو.ةعماجلا

يفىرخأًافادهأوثعبلابزحتارقمراوثلارّجف:2011لوألانوناك
.يلاتلافيصلاىتحتاريجفتلاوتامجهلاتّرمتساو.قشمد

دفواهبموقيةرايزبحامسلاىلعايروسةقفاوم:2011لوألانوناك
يفاورهاظتدسأللنيضهانملانيجتحملافالآنكلو،ةيبرعلالودلاةعماجنم
.ةينمأفواخمةجيتنيناثلانوناكيفاهتمهمةيبرعلاةعماجلاتّقلع.صمح

ماشلالهألةرصنلاةهبجليكشتنعينلعلانالعإلا:2012طابش
.ةدعاقلاميظنتعمةطبترملا

نييعتو،ةحرتقممالسةطخليلودلانمألاسلجمرارقإ:2012راذآ
.ةدحتملاممأللًاصاخًاثوعبمنانعيفوكةدحتملاممأللقباسلاماعلانيمألا
نومظنياوناكمهنأعم؛حلسملاعارصلامهلوخدنعنيملسملاناوخإلانالعإ
فالتئاكةروثلاعردةئيهبفرعامتلّكشلبقنمةحلسمتاعومجم
.ايروسلخادمعدلانمريثكلالينيفتلشفاهنكلو،يركسع

108اهتيحضحارةرزجمدسأللةيلاومايشيليمباكترا:2012رايأ
تبحس.صمحبرقالوحلاةدلبيفلافطألاوءاسنلانم34مهنم،ىلتق
تاباختناةموكحلاترجأو.ةرزجملاىلعًاجاجتحااهءارفسلودلانمريثكلا
درجمتاباختنالانإراوثلالاقو.ةيلاوملاةضراعملابازحأتلمشةيباين
.دسألاةيروتاتكيدىلعةيعرشلاءافضإلةلواحم

صحمتاهنأبةيزكرملاتارابختسالاةلاكوفارتعا:2012ناريزح
.اهيلإحالسلالاسرإنمرطقوةيدوعسلانكمتتىتحةحلسملاتايشيليملا
؛يروسلايوجلالاجملاتلخدةيبرحةيكرتةرايطيروسلاشيجلاطاقسإ
.نيدلبلانيبرتوتلاةدحنمثداحلاداز

ىنبميفريجفتةيلمعبرحلايروسلاشيجلامايق:2012زومت
نيلوؤسملارابكنمددعلتقمىلإةيلمعلاتدأدقو،قشمديفتارباخملل
شيتفتلازجاوحنمألاىوقويروسلاشيجلارشنو.دسألارهصمهيفنمب



.قشمدءاحنأيف
ممأللصاخثوعبمكهبصنمنمنانعيفوكةلاقتسا:2012بآ

نملكنييعتو.مالسلاتاثداحممدقتمدعنمهطابحإةجيتنةدحتملا
يميهاربإلارضخألايرئازجلايسامولبدلايـبرعلالودلاةعماجوةدحتملاممألا
.هنمًالدبًاصاخًاثوعبم

.ةيرثألابلحقوسنمةريبكءازجأقارتحا:2012لوليأ
يفهلشفدعبيروسلاينطولاسلجملالح:2012يناثلانيرشت

ىوقلينطولاَفالتئالاهئاضعأليكشتو،ايروسلخاددييأتىلعلوصحلا
ىرخألاةيمالسإلاتاعامجلاوةرصنلاةهبجتضفر.ةيروسلاةضراعملاوةروثلا
.فالتئالاىلإمامضنالا

؛ىلعألاةدايقلاَسلجمرحلاشيجلاةداقليكشت:2012لوألانوناك
ةدايقلاسلجمنكلو.ايروسيفتايشيليملاعيمجلمعقيسنتلةلواحميف
.ضرألاىلعىوقللضيرعفالتئاىلإلوحتلايفلشفىلعألا

ةحئالىلعةرصنلاةهبجةدحتملاتايالولاتعضو:2012لوألانوناك
.ةدعاقلاميظنتعماهطابترابكلذةللعم؛ةيباهرإلاتامظنملا

ينطولافالتئالاباهئافلحضعبوةدحتملاتايالولافارتعا:لوألانوناك
.يروسلابعشلليعرشلثممكةيروسلاةضراعملاوةروثلاىوقل

ثاحبأزكرمةيليئارسإلاةيبرحلاتارئاطلاتمجاه:2013يناثلانوناك
ىلإيروسلاحالسلانمتالومحلوصوعنمةجحب؛قشمديفةيركسع
فئاذقوخيراوصلابقشمدراوثلاتاعومجمتفصق.نانبليفهللابزح
.ةيندمقطانمتباصأامًاريثكو،يرودلكشبنواهلا

راوثلاورحلايروسلاشيجلانمّفلأتفلاحتءاليتسا:2013راذآ
تالمحيروسلاوجلاحالسأدبو.ةقرلاةظفاحمةمصاعةقرلاىلعنييمالسإلا
لسعلاناخضّرعت.راوثلااهيلعرطيسييتلاقطانملاىلعةفثكمفصق
ةموكحلاتلاقامنيب،دسألاراوثلامالو،ةيئايميكلاةحلسألابريغصموجهل
كلذىلعةلدأتمدقو،موجهلاءارونوفقينيذلامهراوثلانإةيروسلا
.رهشأبةثداحلادعبةدحتملاممألايشتفمىلإ

ةدعاقلاميظنتعمةطبترملاةيمالسإلاقارعلاةلودترّيغ:2013ناسين
اهتاطاشننعةنلعم)شعاد(ماشلاوقارعلايفةيمالسإلاةلودلاىلإاهمسا
.ايروسيف

بئاتكنم"رقصوبأ"ىعديوراوثلاةداقدحألكأ:2013رايأ
ويديفلاراثأدقو؛ةموكحللهراقتحالًاراهظإيروسيدنجبلققورافلا



راوجيفةنسلاقحبةرزجمةيموكحلاتاوقلاتبكتراً.اريبكًازازئمشا
داكو.صخش300نمرثكأدسأللةيلاوملاتايشيليملاتلتقثيح،سايناب
تّنش.يقلحلاردانلئاوءارزولاسيئرلايتغايفببستيلبانقلابموجه
ىلعيوتحيهنأتمعزعدوتسمىلعنيتلصفنمنيتيوجنيتراغليئارسإ
.ىرخأةحلسأوةروطتمضرأ-ضرأخيراوص

ةرطيسلاهللابزحولتاقمويروسلاشيجلاداعتسا:2013ناريزح
ةطقنرصنلاةموكحلاتربتعاو.ايروسبرغلامشيفريصقلاةنيدمىلع
يفةنسلاءاملعللرمتؤميفوً.امساحنكيملرصنلانكلو،برحلايفلوحت
.ايروسيفداهجللنالعإىلعزرابمامإةئمنمرثكأّعقو،ةرهاقلا

يتلاءازجألايفشعادميظنتلةيشحولاتاطاشنلادايدزا:2013زومت
ةداقنمددعسوؤرعطقكلذيفامب،بلدإةظفاحمنماهيلعرطيسي
يذلاعمقلاىلعمهضارتعاةقرلايفنويندملاىدبأ.رحلايروسلاشيجلا
لهأىلعةيمالسإلاةعيرشللددشتملامهريسفتمهضرفو،شعادهسرامت
.ةيقذاللايفخيراوصعدوتسمليئارسإتمجاه.ةنيدملا

ةيوجلاغنمةدعاقىلعءاليتسالايفلضفلاشعادءاعدا:2013بآ
.رهشأةعستمادراصحدعببلحلامش

رطيسييتلاقطانملايفنييندملاتائمنيراسلازاغلتق:2013بآ
سيئرلانلعأ.راوثلادسألامالو،قشمدجراخةطوغلابناجبراوثلااهيلع
.اهبحسىلعهربجأماعلايأرلانكلو،ايروسبرضلةطخنعامابوأ
.ةيئايميكلااهتحلسأنمصلختللايروسىلعةدحتملاتايالولاوايسورتطغض

يفةيئايميكلاةحلسألاَمادختساةدحتملاممألاوشتفمدّكأ:2013لوليأ
.كلذنعةلوؤسملاةهجلانعحيرصتلانودنم،ةطوغلا

اتسرحيفةيركسعتايلآبآرمراوثلامجاه:2013يناثلانيرشت
؛ىنبملاتحتلبانقاوعرزو،ضرألاتحتًاقفناورفحثيح،قشمدلامش
تفصقو.ىوتسملايعيفرطابضةدعوً،ايدنج150لتقمىلإىدأامم
.زومتيفهتفصقنأاهلقبسيذلاخيراوصلاعدوتسمًاددجمليئارسإ

ةهبجلاراوثلانمةسيئرتاعومجمتلّكش:2013يناثلانيرشت
ميظنتعمنيطبترملاراوثلاةينثتسم،ةيمالسإةلودءاشنإفدهب؛ةيمالسإلا
.رحلايروسلاشيجلاىلإةفاضإلاب،ةدعاقلا

رئاخذلاوةحلسألاىلعةيمالسإلاةهبجلاتلوتسا:2013لوألانوناك
دودحلابرقةمطأيفرحلايروسلاشيجلاتاعدوتسمنمتادعملاو
ةدحتملاتايالولاتّقلعو.ةيبرغلاىوقلادوهجلةسكنلّكشاميف؛ةيكرتلا



ً.اتقؤمراوثللةكاتفلاريغتادعاسملاايناطيربو
نمىرخأتاعومجموديحوتلاوةرصنلاتمجاه:2014يناثلانوناك

.نيلتاقملاونييندملاءانجسلانمًاددعةررحم؛ةقرلايفشعادَميظنتراوثلا
هتلّومريرقتفشكو.بلحيفراوثلانمتاعومجمنيبلاتقلاعلدناامك
نمرثكأتبذعوتلتقةموكحلانأنعقشنميطرشروصمهمّدقورطق

مالسلل2فينجتاثداحمتأدب.ةينمألاىوقلانوجسيفصخش11000
دسألايلثممنكلو،ةيلاقتناةموكحةشقانميفبرغلابغر.ارسيوسيف
ارسيوسيفتاعامتجالالصوتتمل.راوثلاباهرإةشقانمىلعطقفاورصأ
.ةسوملمجئاتنيأىلإ

نعًايمسرةدعاقلاميظنتميعزيرهاوظلانميأنالعإ:2014طابش
نمةثلاثةلوجةيادبو.ةرصنلاةهبجلهمعدنعو،شعادنمميظنتلاؤربت
رخآًاموجهليئارسإتنش.ركذيمدقتنودنمفينجيفتاثداحملا
.ةينانبللاةيروسلادودحلابرقخيراوصلاب

يهو-دوربيىلعهللابزحوةيروسلاتاوقلاءاليتسا:2014راذآ
.رهشأةدعرمتساموجهدعب-نانبلبرقراوثللةنيدم

ةظفاحميفاتيزرفكةيرقيفنيرولكلازاغمادختسا:2014ناسين
يفرخآلاىلعموللاببناجلكىقلأ.راوثلااهيلعرطيسييتلاةامح
ممأللةعباتلاناسنإلاقوقحةئيهتردصأو.ةيئايميكلاةحلسألامادختسا
،ةيروسلاةموكحلالبقنمبيذعتللجهنمملامادختسالانعًاريرقتةدحتملا
.بيذعتلانوفرطتملاراوثلااهيفمدختساتالاحتدقتناامك

راوثلاىلخأتاضوافمدعبةيوستىلإلصوتلامت:2014رايأ
.ةنيدملايفرصنلاقيقحتةموكحلاتعداو.ةميدقلاصمحةنيدماهاضتقمب
رضخألاةيبرعلالودلاةعماجوةدحتملاممأللصاخلاثوعبملالاقتساو
حالسلاقفدتفقويلودلانمألاسلجمىلعبجيهنإلاقو،يميهاربإلا
ىرخألودوةدحتملاتايالولاتمّدقت.ايروسيفةبراحتملافارطألاعيمجىلإ
ةيلودلاةيئانجلاةمكحمللحمسيرارقةدوسمبيلودلانمألاسلجمىلإ
ةقحالميألمشيملءارجإلااذهنكل،برحلامئارجيـبكترمةقحالمب
تمدختسادقو.نالوجلايفامهلامعأببسبليئارسإوأةدحتملاتايالولل
.رارقلاذيفنتعنملوتيفلاقحنيصلاوايسور

ةبسنبدسألااهبزافةيسائرتاباختناايروسترجأ:2014ناريزح
شعادترطيسو.اهلةميقالنإتاباختنالاودقتنملاق.ةئملايف88.7
يفةيقادصملانمديزملااهاطعأامم؛قارعلالامشيفةلئاهتاحاسمىلع



كوكركةنيدمىلعاهترطيسةيدركلاتاوقلاتمكحأامكً.اضيأايروس
داركألاةداقلاّرمتساو،ةلقتسمةيدركةلوديفاهقحىلعتدكأو،ةيقارعلا
.دادغبةموكحعمضوافتلايف
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