
. . . . . فوشتابروجليئاخيمتاركذم



Original Title

THE NEW RUSSIA

Posle Kremlya

Author:

Mikhail Sergeevich Gorbachev

Copyright (C) 2014 by Mikhail Sergeevich Gorbachev

ISBN-10: 5777706460

ISBN-13: 978-5777706461

All rights reserved. Authorized translation from the English language edition

Published by Ves Mir Publishers, Moscow, Russian Federation, Arrangement with Gunter Berg Literary

Agency GmbH & Co KG.

.(يسورلاداحتالا–وكسوم)زرشيلبابريمسيفعمدقاعتلابناكيبعللةظوفحمةيبرعلاةعبطلاقوقح

(C)عَيع2015ـ1436

(ج)
ـه1438،ميلعتللناكيبعلاةكرش

رشنلاءانثأةينطولادهفكلملاةبتكمةسرهف

ليئاخيم،فوشتابروج

ـه1438ضايرلا–غايّصلازياف،فوشتابروجليئاخيم/ةديدجلاايسور

مس24ع16.5:ص520

978-603-509-090-2:ىكمدر

ناونعلا.ب(مجرتم)زياف،غايّصلا.أ.ةيسايسلالاوحألا-ايسور-1

1438 / عاديإلامقر320,947:يويد:7606

م2017–ـه1438ىلوألاةيبرعلاةعبطلا

رشنللعَي{رشانلا

لوألازيزعلادبعنبيكرتريمألاقيرط–ةيدمحملا–ضايرلا–ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا

11517ضايرلا67622:ب.ص4808095:سكاف4808654:فتاه

www.obeikanpublishing.com

لجوجىلعانبتك

Google Play kitabsawtiوع
B8MS.COMموك.السكورب

عَيةبتكمةكرشعيزوتلازايتما

لوألازيزعلادبعنبيكرتريمألاقيرط–ةيدمحملا–ضايرلا–ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا

11595ضايرلا62807:ب.ص4889023:سكاف–920020207:يناجمفتاه–4808654:فتاه

www.obeikanretail.com

،«يبوكوتوف»خسنلابريوصتلاكلذخيبامب،ةيكيناكيموأةينورتكلإتناكأءاوس،ةطساووألكشيأخيبهلقنوأباتكلااذهرادصإةداعإبحمسيالو،رشانللةظوفحمقوقحلاعيمج

.فلؤملانميطخنذإنود،عاجرتسالاونيزختلاوأ،ليجستلاوأ



المحتويات قائمة

9........................................................................................... á«MÉàØe äÉë∏£°üe

األول الجزء

اليوم 15روسيا ......................................................................................................... »FGsôb

≈dEG15 ........................................................................ πÑ≤à°ùŸGh

ÉμjhÎ°ùjÒÑdG :áeó≤e18 ............................................................................................... IôHÉY

äÉ¶MÓe24 .................................................................................... k’Ó¡à°SG

:»æaO ¿ƒdhÉëj30.......................................................................... »à««aƒ°ùdG

OÉ–’G »æWGƒe ≈dEG36 ........................................................................ QÉ°üfC’G

øe áªî°V OGóYCG ∂jód38 ............................................................................... ójó÷G ΩÉ©dG äÉ«–38 ........................................... Ω1992

ÉμjhÎ°ùjÒÑdG øY ÉkYÉaO :øjô°û©dG ¿ô≤dG äÉ«æ«©°ùJ39 ................................................................................... Ú∏eôμdG

‘ ÒNC’G »eƒj44 ........................................................................ á«°SÉFQ

áfÉ°üM ÓH IójóL ájGóH47............................................................................................... áeó°üdÉH

êÓ©dG50....................................................................... äGójó¡J

..AGóa ¢ûÑc øY åëÑdG53 ................................................................ ≈dhC’G

ÉgôjQÉ≤J :±ƒ°ûJÉHQƒL á°ù°SDƒe

54................................................. ¥ÓNC’Gh á°SÉ«°ùdG :Ω1991 Èª°ùjO/∫hC’G ¿ƒfÉc



Iójó÷G É«°ShQ 4

61.................................................................................. πª©dG ≥jôW øY ¢UÓÿG63............................................................................................ »àYõYõd

ä’hÉfi66.................................................................. »à««aƒ°ùdG

»Yƒ«°ûdG Üõ◊G áªcÉfi72.......................................................................... áeó°üdÉH

êÓ©∏d ≈dhC’G èFÉàædG73........................................................................................ÜÓ≤f’G

øe áæ°S ó©H75...............................................................................................................»Øbƒe

86..............................................................................á«YÉªàLG áKQÉc ƒëf ¥’õf’G90................................................................................................áeRC’G

áaÉM ≈∏Y94......................................................................ájÒ°üe

ΩÉjCG ‘ ájÒ°üe äGQGôb105 ............................................................. QGô≤à°SÓd

kÓ«Ñ°S â°ù«d ÇQGƒ£dG ádÉM110 .....................................................................ójó÷G

Qƒà°SódG ‘ π∏ÿG øWGƒe112 ................................................................................ Ω1994

áæ°ùd IÌ©àe ájGóH115 ........................................ÜhÉéàJ

’ äÉeƒμ◊G øμd ¿ƒë°üæj OÉ°üàb’G AGÈN120 ................................AÉ£NC’G

øe ¢ShQOh áYÉé°ûdG‘ ¢ShQO :∞«°ûJhôN Éà«μ«f123 ............................................................................OÉ–’G

PÉ≤fEG øμªŸG øe ¿Éc125 ....................................................................................... ?ó©H

GPÉe :OÉ°üàb’G126 ...................................................................................... º«dÉbC’G

‘ äÉYÉªàLG132 ............................................................ ¿É°û«°ûdG

ÜôM »°TÉ– øμªŸG øe ¿Éc139 ..................................................................................................... É«°ùæé∏àfE’

G

141 ............................................................................................ ™ªàéŸGh áeƒμ◊G145 ............................................................................................. πjóH

≈dEG áLÉ◊G152 ..................................................................... âª°üdG

IôeGDƒe
øY

ΩÉã∏dG áWÉeEG

160 ..................................... øjô°û©dG ¿ô≤dG øe äÉ«æ«©°ùàdG ôNGhCG øe ó«jCÉJ πFÉ°SQ



5 äÉjƒàëŸG áªFÉb

الثاني أين؟الجزء

إلى 166روسيا .................................................................................................. ájGóÑdG

:ÚJƒH170 .................................................. ±hÉflh

..äÓμ°ûeh ..∫ÉeBG :ójó÷G ¢ù«FôdG173 ............................................................................................ ?â°Sƒæ°SÓ¨dG

Ée
175 ...................................................................................... á∏«≤ãdG

á°SÉFôdG AÉÑYCG178 .................................................................... »YÉªàL’G

-»WGôbƒÁódG …QÉ«N184 ...................................................... á«YÉªàL’G

á«WGôbƒÁódG ≈dEG êÉà– É«°ShQ191 ................................................................................ ÉjÉ°†≤dG

øe ójõeh ÉjÉ°†b198 .................................................................. áãdÉãdG

á«ØdC’G ™∏£e ôØ°üdG äGƒæ°S203 ............................................................................................. (¢Sƒcƒj)ádCÉ°ùe206 ....................................................................... Oó÷G

Ú«WGôbhÒÑdG øe ÜõM213 ............................................................................... ?GPÉŸ

..á«fÉK á«°SÉFQ áj’h227 .......................................................... ?¬°ùØf

∫GƒæŸG ≈∏Y Ò°ùdG ΩCG ójóL √ÉŒG237 .............. ?IójóL

äÉHÉîàfG Iójó÷G á«ØdC’G øe ∫hC’G ó≤©dG :äÉ°†bÉæàdÉH ºîàe241 ........................................................................................ á«WGôbƒÁódG

áæfi253 ........................................................................................... ±Óîà°S’G

á«∏ªY258 ............................................................................................... Ö©°ûdGh

QÉμaC’G263 ................................................... ∂dP

øe
»Øbƒe :Üô¨dGh »∏«Ø°TÉcÉ°S IôeÉ¨e273 ...................................................................................... á«ŸÉ©dG

áeRC’G áÑ«°üe280 .......................................................................... ÉμjhÎ°ùjÒÑdG

CGóÑe øY ÉkYÉaO288 ........................................................................................ ≥∏≤∏d

ƒYóJ äÉgÉŒG

294 .......................................................................................¿ƒfÉªãdG …OÓ«e ó«Y



Iójó÷G É«°ShQ 6

301 ............................................................................... ¥RCÉe ‘ á«°ShôdG á°SÉ«°ùdG309 ................................................................................. ?OƒcôdG

øe IójóL áÑ≤M313 ................................................................... ÉehódG

äÉHÉîàfGh »°SÉFôdG πjó©àdG326 .............................................................................................. ß≤«à°ùj

™ªàéŸG332 ...................................................................................... Iô£«°ùdG

ΩÉμME’ QGôb337 ...................................................................... IÒNC’G

äGƒæ°ùdG ‘ ó«jCÉJ πFÉ°SQ345 ......................................................... ™ªàéŸGh

áeƒμ◊G ÚH QGƒ◊G ≈dEG áLÉ◊Gالثالث

بالقلقالجزء

المسكون اليوم 351عالم ...................................................................................... ójó÷G

ÒμØàdG á«ªgCG355 ................................................................................................ áŸƒ©dG

äÉjó–358 .................................................................................................... øeC’G

…ó–360 .................................................................................................. !á∏Ñæ≤dGô¶M366 ......................................................................................... ƒJÉædG

™«°SƒJ ÖbGƒY371 ............................................................................ ÈªàÑ°S

/∫ƒ∏jCG 11 ó©H ⁄É©dG377 ....................................................................................... á«°SÉ«°S

á∏μ°ûe ô≤ØdG382 .................................................................................... »Ä«ÑdG

…óëàdG á¡LGƒe388 ........................................................................................................ √É«ŸG

áeRCG390 ...................................................................................... »NÉæŸG

Ò¨àdG QÉ£NCG393 ....................................................................... á«ªæà∏d

ójóL êPƒ‰CG ≈dEG êÉàëf400 ................................................ ¿É¨jQ

ódÉfhQh õàdƒ°T êQƒL ..ÉμjôeCG ‘ äGAÉ≤d

412 ..................................................................... øjhÉ°ùàe AÉcô°ûdG ¿ƒμj ¿CG »¨Ñæj



7 äÉjƒàëŸG áªFÉb

418 .......................................................................... ⁄É©dG ‘ IóëàŸG äÉj’ƒdG QhO421 ........................................................
É¡H

á°UÉN ÉμjhÎ°ùjÒH ≈dEG áLÉëH ÉμjôeCG426 ................................................................................................. ÉeÉHhCG

ÜÉîàfG431 ................................................................................................. ÉHhQhCG

πÑ≤à°ùe437 .............................................................................................................. É«fÉŸCG

451 ............................................................................................ áî°SGQ ¢ù°SCG ≈∏Y456 ............................................................ á«HhQhC’G

á°SÉ«°ùdG ‘ á°ù«FQ äÉ«°üî°T461 ................................................................................................... Ékbô°T

¬LƒàdG468 .................................................................................................¿ÉHÉ«dGh

É«°ShQ471 ...................................................................................... ¿É«∏Z

ádÉM‘ ≥WÉæe483 ...........................................................................................Év«ªàM

¢ù«d ïjQÉàdG491 ........................................................................................................ á°UÓÿG

516 ................................................................................................ ΩÓYC’G ¢Sô¡a





ةيحاتفمتاحلطصم

ةيحاتفمتاحلطصم

تاحالصاللجمانربيهو؛(ءانبلاةداعإ)ينعت:Perestroikaاكيورتسيريبلا

ةداعإىلإريشتو،فوشتابروجليئاخيميتييفوسلاداحتالاسيئرهقلطأ،ةيداصتقالا

يتلاتسونسالغةسايساكيورتسيريبلاتبحاص.يتييفوسلاداحتالاداصتقاءانب

هككفتويتييفوسلاداحتالارايهناىلإاًعمناتسايسلاناتاهتدأو،ةيفافشلاينعت

.م1991ةنس

ةطشنأخيبةيفافشلاوحاتفنالاوىوصقلاةياعدلاةسايسيه:Glasmostتسونسالغ

لوصحلاةيرحىلإةفاضإلاب،اقباسيتييفوسلاداحتالاخيبةيموكحلاتاسسؤملاعيمج

àبفوشتابروجليئاخيمقباسلايسورلاسيئرلاةوعدلاهذهقلطأ.تامولعملاىلع

يتلاتاسايسلاديدحتلةملكلاهذهمدختسيناكو،تاينينامثلانميناثلافصنلا

يعويشلابزحلاخيبايلعلاةقبطلاخيبداسفلانمفيفختلاىلعدعاستدقاهنأدقتعي

ةنجللاخيبةيرادإلاةطلسلامادختساخيبفسعتلافيفختو،ةيتييفوسلاةموكحلاو

.ةيتييفوسلاةيزكرملا

Youngبابشلاكارتألاوأةاتفلاايكرت Turks:ةديدعتاعومجملاداحتاوه

ةيروتسدلاةبقحلاىلإةكرحلاتدأدقو،ةينامثعلاةلودلاخيبةرادإلاحالصإلةديؤم

بالطلافوفصنيبةكرحلاتأدبم1889ماعخيب.ةاتفلاايكرتةروثةطساوبةيناثلا

ةطلسللةعنامماهتيادبتناكو،ىرخأتاعاطقلمشتلاهدعبتدتماو،نييركسعلا

،م1906خيبيقرتلاوداحتالاةيعمجسيسأتدنعو،يناثلاديمحلادبعناطلسللةقلطملا

تغاصيتلاتاقاقشناللاًديدجاًعقاوةكرحلاتنب.ةاتفلاايكرتءاضعأمظعمتمض

لبقةريخألاةلحرملاخيبةينامثعلاةيروطاربمإللةينفلاوةيسايسلاوةيفاقثلاةايحلا

.اهئاغلإ
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Greatمامألاىلإىربكلاةبثولاعورشم Leap Forward:عيراشملارطخأنم

Maoغنوديستواماهانبتيتلاةيعانصلا Zedong(1893–1976م)،بزحلاميعز

زكتريناكو،م1958ماععورشملاأدبدقو.هتافوىتحم1935ذنمينيصلايعويشلا

نمنييالملاربجأثيح،فيرلاخيبىرقلاولوقحلانيبةريغصلاتاعانصلاىلع

جئاتنقيقحتلعيرسلدعمبجمانربلااذهخيبلمعلاىلعنييندملاولامعلاونيحالفلا

افلخم،عورشملاراهنافةبولطملاةعرسلابكاوينأبعشلاعطتسيملنكلو،ةريبك

الإنيصلااهزواجتتملةمخضرئاسخو،نيينيصلانمنييالملاةايحبتدوأةعاجم

.ةيلامسأرلالودلانمحمقلاءارشىلإامهلالخوامرطضا،نيتنسدعب

,Bolsheviksةيفشلبلا،ةفشالبلا Bolshevism:ةحاطإلاىلإةفشالبلابهذموعدي

Dictatorshipايراتيلوربلاةيروتاتكدةماقإو،فنعلاقيرطنعةيلامسأرلاب of The

Proletariatبزحنمفرطتملاحانجلاءاضعأىلعمسالاقلطأدقو.اهضاقنأىلع

Russianيسورلايطارقوميدلايعامتجالالامعلا Social-Democratic Workers Party،

(م1917ربوتكأ/لوألانيرشت25)ايسورخيبةطلسلاىلعىلوتسايذلاحانجلاوهو

هباحصأفرُعيذلالدتعملاحانجلانيبوهنيبفالخلابوشندعبنينيلةماعزب

نمًءادتبا،مهسفنأىلعةفشالبلاقلطأدقو.(م1903ماع)Mensheviksةفشانملاب

Russian(ةفشالبلا)يسورلايعويشلابزحلامسا،م1918سرام/راذآ Communist

Party Bolsheviks.(يتييفوسلايعويشلابزحلا)حبصأفمسالالّدُعم1952ماعخيبو

Communist Party of The Soviet Union.ةيسورلاةملكلانعذوخأمةفشالبلاظفلو

Bolsheviki(ةيرثكألاقيرف)اهانعمو.

هيفنوكتمكحلاعاونأنمعونيه:oligarchyةيلقألامكحوأةيكراغيلوألا

وأبسنلاوألاملابزيمتتو،عمتجملانمةريغصةئفديبةروصحمةيسايسلاةطلسلا

تالئاعةرطيستحتةيكراغيلوألالودلاوةمظنألانوكتاماًبلاغو.ةيركسعلاةطلسلا

ىلإراشأنملوأوهنوطالفأناكو.رخآلليجنمةوقلاوذوفنلاثروتةدودعم

ةلودلاىلإمكحلاةمظنأمسقثيح،ةيروهمجلاهباتكخيبكلذو،ةيكراغيلوألامكح

نأوطسرأيأرخيبو.ةيكراغيلوألامث،ةيطارقوميدلاةلودلامث،(هتيروهمج)ةيلاثملا
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راثئتسالايهةسيئرلااهتلكشمحبصتو،نايغطلامكحباًمئاديهتنتةيكراغيلوألا

دمتعتيتلاتاموكحلافصولثيدحلارصعلاخيبريبعتلااذهمدختسيو.ةطلسلاب

.يريهامجديصراهلسيليتلاوأ،يبنجأذوفنىلع

Katinنيتاكةرزجم Massacre،ةيدنلوبلاب،نيتاكةباغخيبةرزجممسابفرعتو:

2brodnia katyfiska:ةيتييفوسلاةسسؤملااهتذفن،نييدنلوبلافالآليعامجمادعإةيلمع

ويام/رايأوليربأ/ناسينيرهشرادمىلعكلذو،NKVDةيرسلاةطرشلاتمضيتلا

،كاذنآةسسؤملاسيئر،ايريبيتنيرفالحارتقاةرزجملاهذهىلإعفددقو.م1940ماع

نكامأةثالثةبةرزجملاتذّفن،نيلاتسفيزوجةدايقبيتييفوسلابتكملااهيلععقوو

مهنيب،ةيحض22000وحنباياحضلاددعردقيو.نيتاكةباغاهنم،ايسورخيبةفلتخم

،م1939ماعادنلوبليتييفوسلاوزغلاءانثأخيببرحىرسأاوذخأ،طباض8000وحن

ةفقثملاةبخنلاةقبطنولثميمهفةيقبلانعامأ،يطرشطباض6000ىلإةفاضإ

،نوبرخمو،ضارأكالمو،سرحو،تارباخمللءالمعمهنأمعزدقو،ادنلوبب

.ةنهكاًريخأو،نولوؤسمو،ةاضقو،عناصمكالمو

/intellegentiaايسنجلتنالا Intelligentsia:كراشتةيعامتجاةقبط؛ةفقثملاةبخنلا

رودءادأوأ،اهدقنوهتسايسوعمتجملاةفاقثهيجوتىلإفدهيدقعمينهذلمعةئيب

،سرادملايملعمو،نينانفلاايسنجلتنإلالمشتدق.ةسايسلاهذهسيسأتخيبيدايق

،عساووحنىلعمهيلعقلطينمممهريغو،نييفحصلاو،باتكلاو،نييميداكألاو

تالاحنيباًيباجيإنكيملو،عساولدجطحمعمتجملاةيمنتخيبمهرودو،نوفقثم

نوكيدقو،ةريبكمدقتتايوتسمىلإعمتجملاعفدخيبنومهسيدقو،ةريثكةيخيرات

نرقلاتاينيعبرأخيبلغيهنمحلطصملاريعتسا.ةفلختملاهتاكرحزيزعتخيبرودمهل

اوحبصأنيذلانيينطولانييزاوجربلانمةينهموةملعتمةئففصولرشععساتلا

.ةيبنجأىوقلعضاخدلبخيبنييناحورةداق





MikhailSergeyevich)فوشتابروجشتيفييجريسليئاخيم Gorbachev)1931سيئربصنملغش:م

يتييفوسلايعويشلابزحلاسيئرو،م1991و1988يماعنيبقباسلايتييفوسلاداحتالاخيبةلودلا

ءاهنإخيبناغيردلانوركراشو،اكيورتسيريبلاواءانبلاةداعإىلإوعديناك.م1991و1985يماعنيب

à26باهرامثاكيورتسيريبلاتتا.م1990ماعمالسلللبونةزئاجىلعلصحو،ةدرابلابرحلا

سيروبعيقوتدعبخيراتلاتاحفصخيبيتييفوسلاداحتالاىراوتامدنعم1991ربمسيد/لوالانوناك

.(مجرتملا).ةيكارتشالاةيتييفوسلاتايروهمجلاداحتالحةيقافتاىلعنيستلي
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يئازقىلإ

ةدعهتاحفصةباتكتديعأو،ةريسعةدالويسفنعماديحوريخألايباتكدلو

براجتللاضرعىراقللمدقألةيسايسلاثادحألافصوزواجتأنأتدرأدقف:تارم

يتلئاعصخيوينصخياماهنيبو،مهءاروسانلااهفلخييتلاتابيخلاولامآلاو

نيقيبتعقوتدقو،تاونسلاكلتلالخاهانشعيتلاءاوجألالقنأنأو،يئاقدصأو

،(فوشتابروجةسسؤم)خيبيئالمزكلذتغلبأو،ريخألاوهكاذيباتكنوكينأ

.ةيفحصلاتالباقملاخيبهسفنفقوملانعتبرعأو

àبàبافكسومةبتكمخيبحرطو،باتكلارشنم2012ماعنمفيرخلارخاوأخيبو

تاعاقلاىدحإمهبتظتكانيذلاراوزلانمةريبكدادعأتدفاوتو،اياكسريفتعراش
وموح

عيقوتلابُتلغشيتلاخسنلانمتائممويلاكلذتعيبو.لوالاقباطلاخيبةحيسفلا

.روهمجلانمدحأنظبيخأاليكلليللافصتنمىتحاهيلع

يتلاةيفيكلانآلايئارقليورأسو،لئاسملاهذهنعثيدحلالصاوأنأكاذنآتررق

.ةلودلاةسائرنمىتلاقتساذنمتضقناىتلاتاونسلااهيفتيضمأ

لبقتسملاواكيورتسيريبلا:ةمدقم

ةياهنخيبايسورخيبثدحاميفتلمأتاذإف؛يضاملاةيمهألوحباتكلااذهرودي

نأنمصانمالف،لبقتسملانيبايسوررظتنيامو،يلاحلانرقلالئاوأويضاملانرقلا

نعنمزلانمنادقعمويلاانلصفيذإو.perestroikaاكيورتسيريبلاتاونسىلإدوعت

Chouيالنإوشنإلاقيو،يئاهنمييقتءاطعإركبملانمنوكيدقف،ةلحرملاكلت En

LaiنوسكيندراشتيرسيئرلاىلعمويتاذّدرRichard Nixonهمييقتنعهلأسيذلا
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ناكامبرو،اهيلعمكحقالطإلاًدجاًركبمتقولالازام»:هلوقبةيسنرفلاةروثلل

.حوضولانمديزمبةريثكارومأدهشننأانعسوبنأريغ،كلذخيباقحم

عيطتسيالو،رييغتلاىلإةجاحلاب،ىرخأةرم،مويلاايسورخيبقيمعساسحإةمث

تالواحمماتلاحاجنلابللكتملف،نهارلاعضولانعاضرلابرعشينأعمتجملا

هنأبمعزلااننكمياللاحلاةعيبطبو،نييضاملانيدقعلالالخترجيتلاحالصإلا

ملو،ةبيخلابتبيصأدقمهلامآنماًريثكنأريغ،سانلاةايحخيبتاريغتثدحتمل

.انينطاومنمةيبلغالاعاطقخيبةايحلاددجتت

مكارتو،يداصتقالادوكرلاو،نآلاهدهشنيذلادودسملايسايسلاقيرطلانإ

لبقدالبلاعاضوأبداحوحنىلعانركذي،ةيصعتسملاةيعامتجالاتالكشملا

نمنأنيبتدقهنأعمو.ةداعسلابسحيالبعشلانأىلإةفاضإ،اكيورتسيريبلا

ربمسيد/لوألانوناكخيبتأدبيتلاجاجتحالاتاكرحىلعاتقؤمقانخلاقييضتنكمملا

.نينطاوملاملاظملنيكردمريغةطلسلاباحصأنوكيالأليحتسملانمنإف،م2011

،ةديدعنينسىدمىلعهلوقنانكاملوقننأهذهانمايأخيبنكمملانمدعيمل

ثادحإبليجعتلاوعرستلانكميالهنأو،تقولانمديزمىلإجاتحتايسورنأنم

ةجحلاهذهمادختساىلعتجرددقو،امامتحيحصكلذو،ةماخضلاهذهبتارييغت

ةيلمعنإفنآلاامأ،بناجألانييسايسلاعميتاثداحمةيبويتاباطخةباًراركتواًرارم

ودغتتاونسلابقاعتعمو،دقعلافصنونيدقعذنماًمدقةيضامتلازاملاقتنالا

.عانقإلاىلعةردقلقأةجحلاهذه

نأهاشخأامربكأ؟هلمعانيلعنيعتييذلاامو؟عاضوألاهذههجاونفيك،ىرت

يلختلاخيبنمكيلحلانأنودقتعيمهف،أطخلاهاجتالاخيبةباجإلانعنوثحبينيريثك

يرجتو،اكيورتسيريبلاةلحرملالختققحتيتلاةيطارقوميدلاتازاجنإلانع

يرادإلاطغضلاخيباهبيلاسأةداعتساوةيطلستلاةعزنلاليهأتةداعإلتالواحم

اهليوحتنولواحيو،ةظفاحملاةعزنلابنونغتيمهو.(يغاربلادش)وةرطيسلاماكحإو

(àباقثلاثرإلا)عموانديلاقتعماماجسنارثكأاهنأنومعزيو،ةلودللةيجولويديأىلإ
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نيظفاحمسورةفسالفنمتاسبتقمعمسن،نيتوبسيئرلاتاباطخخيبو.ايسورل

Ivanنييلإنافيإلاثمأنم Illyin،فييتنويلنيتناتسنوكوKonstantin Leontievالهنأعم

شيعنفنحنامأ،اهيفمهراكفأاوحرطواهوشاعيتلاةنمزألانعءالؤهلصفنكمي

نإ.ةديدجلاتايدحتلاوةديدجلاتاناقتلانرقوهو،نيرشعلاويداحلانرقلاخيب

،ةظفاحملاةيديلقتلاميقلاف،تالكشملاهذهلالولحمدقتالةظفاحملاايجولويديألا

تاسايسلاانتلصوأنيأىلإنكلو،عمتجملاخيباهناكماهل،ىرخأةيميقةموظنمعم

.ناشيجلاىلإهدعبو،دوكرلاىلإ،اساسأ،انبتضفأدقل؟يسورلاخيراتلاخيبةظفاحملا

لعفبتيرجأتاحالصإءارجنميبسنلاراهدزالابمستتدوكرلاتاونستناكو

،الجآوأالجاع،دافنلاىلإلوؤتةقاطلاهذهنأالإ،ةركبمةمئاومةيجراخلماوع

.ريغتتةيجراخلالماوعلانإفكلذكو

يهةظفاحملاةعزنلانأاومهوتياليلاحلايسورلاماظنلاىلعنيمئاقلاىلعنإ

ةبغردوكرلالمحتيسبعشلانأبداقتعالاىلإاودلخينأوأ،انتالكشمليرحسلالحلا

اخوسرديزياًداقتعادقتعأو،كلذيلنوئطخممهفءودهلاومالسلاقيقحتثبهنم

نوعطتقيو،اهتاذدحبةطلسلابكسمتللو،تقوللةعاضإدرجموههنولعفيامنأ

.ةمكاحةيلقأمهتفصبايازملانمةلمجةنهارلاعاضوألاخيبمهسفنأل

تارهاظتاومظندقف،اًدودحمهربصلنأامك،ىمعلابنيباصماوسيلسانلانإ

كلذثدحيملاذإو،فوراخازناديموانايتولوبةحاسخيبرييغتلاببلاطتةيجاجتحا

ايسورنأكلذ؛هبنجتبجيرطخرمأكلذو،ةدحدادزتسلب،بسحفرركتتنلاهنإف

قيرطلادهمييذلارييغتلايأ،رييغتلاديرتلب،بارطضالانمديزمىلإجاتحتال

.سانلاةايحنيبنييقيقحنّسحتوديدجتل

ةمهملااكيورتسيريبلاتاونسخيبانزجنأدقف،اًمامتةدهممنوكتنلقيرطلاهذه

شيعننأىلإ-دعباميفو–كاذنآانررطضاو،يلومشلايضاملانمررحتلابةبوعصرثكألا

.ىدسبهذيملهلككلذنأنمنيقيىلعيننأريغ،ةراثإلاةغلابةيكيتاماردتاظحل

.لمأةلاسريهملاعلاوايسورىلإيتلاسرنإ
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"ةرباعتاظحالم

Mikhaiكينيزاكليئاخيماهنّود) KazinikىكسفوبولوغىرتميدوDmitri Golubovski)

.(ةدودعمتدغدقانهىمايأنأ

رمعلانمةيناثلاخيبتنكم1933ماعيفف،ةعاجملالوحرودتىلوألايتايركذنإ

انمبيرقلاريغصلالودجلانمعدافضلاطقتليناكهيردنأيدجنأركذأو،ديزيوأ

ةريغصلااهنوطبفشكنتو،يلغلادنعاهروهظىلعبلقنتتناكو،ءاعوخيباهيلغيو

يتجوزوانأانك،اًدجرخأتمتقويانكلو.اهلكأتنكيننأركذأالينكلو،ءاضيبلا

عاقيإىلععدافضلالّجرأانلكأو،نيسلارهنىلعقراوزلادحأنيبةهزنخيباسيار

.سيرابنعيناغألا

،طقف(ليلع)يننأبفصوأتنكو،رطخىلعافرشماضيرمتنك،م1935ماعنيب

ىلإنوكبيوىرخأدعبةدحاوعومشلانودقوياوناكو،سفنتلاعيطتسأنكأملاهنيحو

فيرلاخيبشيعنانكدقل.رخآءيشيألعفخيبريكفتلااوعيطتسيملو،يدهمبناج

:تلاقوءاسنلاىدحإتءاجاهنيح،كاذنآعضولااوروصتتنأمكلو،م1935ماعلاخيب

كلذركذأو،«هنماسأكبرشينأهنماوبلطتو،ديجلالسعلاضعباودجتنأمكيلع»

يذلاقرزألاريغصلاياشلاقيربإامأ،كانهكابشلاو،كانهةفرغلا:حوضولكب

رطاوخوةطيسبتارابعخيب(ةرباعتاظحالم)يعرفلاناونعلاتحتةدراولاتاحفصلاعيمجتءاج[1]

نييفحصلانمنانثااهنّودرطاوخلاهذهنأىلإكلذدوعيو،طبارتلااهيلعودبيالدقةأزجمتايركذو

ًامجرتملا.فوشتابروجعمتالباقملاىدحإلالخ
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دقو،ةقرزلاديدشناكهناف،ةذفانلاةفاحىلععضويذلاو،لسعلاىلعيوتحي

.كلذنعةمجانلاىضوفلانآلاىتحركذأتلزامو،ءاطغلاعقوفهتبرشوهتذخأ

الغشملمعأتنكامدنعيابصذنماليلجنشتلاضعبيناعأنآلاىتحتلزام

دتمتحمقلالوقحىرأنأعيطتسأنآلاينيعضمغأامدنعو،تاداضحلاىدحإل

روذبلاولبانسلالكشتتامدنعوينوي/ناريزحرهشخيباميسالو،تاطيحملاكيمامأ

.نامسلارويطاهيلعتفاهتتف

دقو،ءارقفلانيحالفلانمامهالكيليتنابرخآلايدجوهيردنأيدجناك

نممهنأبنوفصويتاونسرشعدعباوحبصأوضرألاةيتييفوسلاةطلسلاامهتطعأ

.«انسفنأبهانزجنأدقفىقابلاامأ،ضرألاانتطعأذإةيتييفوسلاةطلسلا

،ةيناثاهترايزيلعنأمايأذنمتيأرو،تاونسسمخذنميونلوفيربةرايزلدعأمل

رهشألاكلتيفف،ةنسلاروهشبحأامهف،ربوتكأ/لوألانيرشتوأربمتبس/لوليأخيب

ثرحتيهودعبنعتارارجلاريدهعامسألانيبددرتيو،ترضحأدقليصاحملانوكت

اهتريسمةايحلالصاوتاذكهو.ةرجهلابرويطلاأدبتو،ءاتشلامودقلاًديهمتضرألا

.ىرخأدعبةرود

ىلعةميقهتايحلنوكينل،امناكمخيب،امرمألءامتنالابسحياليذلاءرملانإ

.قالطإلا

يتلاةقفرلاةيعونمهمهتالنموأ،نوحاتريفيكنوفرعيالنمبحأالانأو

.رخآعوننمناسنإانأف،اهنوراتخي

تدغو،تاونسسمخةيلآلاتاداضحلاليغشتخيببرحلادعبيدلاوعمتلمع

اننيبتمانتو،ةلئسألانماًريثكهيلعتحرطو،اًريثكانثدحتو،اقوثورثكأانتقالع

يتلابينأتلاتارابعرثكأتناكو،ةرشعةنماثلاخيبتنك.نيغلابنيلجركتالصلا
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هيلعو،تيبلاجراخاًريثكرخأتيهنأليئاخيميغلبأ»:يمأناسلىلعينيتأتيلاههجوي

.ىضقنتسانلارامعأو،ريستةايحلاو.«كلذنمركبأدوعينأ

دقكنأ–لامتحالاليبسىلع–ضرتفا:رنزوبريميدالفانلأس،ةيزافلتةلباقمخيب

هنكل،هتبجأف؟ثدحتتسنمعمف،انعمدعيملصخشعمفتاهلابثدحتتلتيعد

.(هتجوز:ةباجإلانوفرعيعيمجلا،فوشتابروجىلإةبسنلاب»:الئاقكردتسا

ىلعايشمهزنتنةنسنيعبرأىدمىلعانكو،ةنسنيعبرأوانساسيارعمتيضق

،ةيجلثلافصاوعلاخيبوجلاةلاحنعرظنلافرصبو،انكامثيح،مويلكمادقألا

:اهللوقأتنكو،ةصاخةروصبرطملابحتتناكاسيارنكل،رطملاوجلثلالطهدنع

،ايه»:اهدرنوكيف،جراخلانيبةيجلثةفصاعكانه،كلذيلعفتالكيلعهللاب»

،ةفصاعلاةيجلثلاحايرلاةرمغخيبيشملاتدتعادقفمثنمو،اًعمجرخنف،«قلطننل

.كلذنعتفقوتتيفوتامدنعنكلو

كنإ»:ةرمتاذاهلتلقينأركذأو،ةيونعملااهحورعفرواسيارعيجشتىلعتجرد

يتضبقعفرأنأوههجاتحأاملك»:تفضأواًدعوتمتدهنتمث،«يباضغإنيديرتال

ىلإتعراسف،«نيتبرضقرغتستنلةلأسملاو،رمألايهتنيسوةدحاوةرماهلزنأمث

.«لاتننجكنإ،ال،ال؟يبرضمزتعتله،اذام»:لوقلا

متهأيننإ.هعومدسبحينأءرملاىلعبعصلانمودغي،نسلاخيبمدقتلادنع

مامأيسفنىلعهتعطقيذلادعولابخيبأنأديرأو،نآلالضفأةروصبيتحصب

نمءيشدعولااذهخيبناكو،نيعستلايداليمديعىلإمهوعدأسيننأبيئاقدصأ

يوطنتافادهأانمامأعضنامدنعاهبفرصتنيتلاةقيرطلايهكلتنكلو،ةهافسلا

.تايدحتلاىلع

ينإىتح،ةحلاكتناكةيضاملالبقةليللانأريغ،ةيضاملاةليللاحايترابُتمن

ريغ،حابصلاليبقالإفغأملو،ينافجمونلانكلوملألانكسمنمنيتبحتلوانت

،ةيلهألابرحلانعاًمليفقباسلامويلاخيبتدهاشذإ؛يمونءانثأخيباًملحتيأريننأ
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كلتلالخايسورنيباوضقدقانويلمرشعةسمخنأمليفلاىلعقيلعتلانيبدروو

دقو،نيرخآصاخشأعمريسأملحلالالختنك،لاحلكىلع،يننكلو،تاونسلا

ىلإرمألارخآتلصوو،مهنماهلرصحالاًدادعأتدهشو،اًعيمجىتوملاءالؤهينورأ

هيلإبهذييذلاناكملاهنإ»:يليلدلاقف،«؟كانهاذام»:تلأسوقرشمحوتفمءاضف

.«ىتوملا

ءانثأخيبينبذعتتناكةلئسأنعةبوجأمونلاخيبيقارغتساءانثأخيبدجأاماًريثك

يريرسبناجىلإتاظحالمرتفدوملقبظفتحأنأمهدحأينحصندقو،ةظقيلا

نأقحتسينكيملهنأتكردأتبتكامتأرقمثكلذتلواحاملو،ةبوجألاكلتنودأل

.هلجألمونلانموحصأ

،فصنلاوةسداسلاوأةسداسلاخيبظقيتسأانأف؛يدلتاقوألالضفأوهحابصلا

سرامأمث،ىرخأةرميقلتسأو،فاحللاوفشرشلابترأمث،اًبناجءاطغلاحرطأف

ملعأالو،ضفخلاو،عفرلاو،ددمتلالثم،بسحفةسيئرلاتاكرحلا،نيرامتلاضعب

،اًدايصتنكامبر.اهدلقأيذلاانأيننأوأ،ددمتتامدنعيندلقتةطقلاتناكله

.ةديرطلاىلعيضقأاليننكلو

(م-36ر)مسااهيلعقلطنوSatanناطيشلانويكيرمألااهيمسيةفيذقكانه

R-36M،لبونريشتةتمنمرثكأاهتوقلداعتChernoby،ةدحاوةفيذقخيبكلذو

.اهلىنعمالةرابعلاهذهنإفياوتسمةيسايسىلإةبسنلابو،يلائيشينعي

ةبولطملاتاناحتمالاءاهنإلةلاقمبتكأنأيلعناك،رشاعلافصلاخيبتنكامدنع

،يركسعلااندجموهنيلاتس):ناونعبةلاقمبتكأنأترتخاف،ةسردملانميجرختل

دعأيننإفمويلاامأ،(زاتمم)ةمالعىلعكلذبتلصحو،(انبابشلىلعألالثملاوهو

.ةينيلاتسلارورشلاءادعأدلأنمىسفن
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ةلحرملكف؛هيفيبهذلارصعلاديدحتبعصلانمو،دقعمخيراتايسورخيراتنإ

.يضارأللباعيتساوعسوتو،ةروريصةلحرمتناكهيف

ىلعؤرجأاليننإف،ةنسنيرشعدعبايسورهيلعنوكتسامعلئاسينلأسيامدنع

.الاحأوسأنوكتساهنأبنهكتأنأ

.يسايسلالاجملانعسانلاءاصقإيهىربكلاايسورةلكشمنإ

يتلاكلتو،مويلااهدهشنيتلاتارهاظتلانيبتوافتلاوهباشتلانمهجوأدجوت

:فلتخمرخآرمأانمهيامنأريغ،هتاينيعستويضاملانرقلاتاينينامثخيبتثدح

لب،قيعزوتافاتهدرجمتسيليهو،ةميزعلاقدصبزيمتتمويلاتارهاظتنإ

مهلامآوةيلخادلاسانلارعاشمنعلاعتوصبربعييذلايجاجتحالاركفلايه مت.هراكنإنكميالامكلذو،ةيقيقحلا

،ةعاسلاعيضاومنمدعيمل(ةهيزنتاباختنالجأنم)راعشنأانايحأعمسأ

.ةلكشملا

يذلافعضلاو،ةلماكةروصبةلعافوةداجةضراعمىلإجاتحيبسانملاميعزلانإ

ءافطلرثكأةرابعبو،كلذنومهفيالمهنأخيبنمكينويلاحلاسورلاءامعزلاهيناعي

.ةضراعملانوحبقتسيمهنإ

كلذو،ةديدجهوجوللاجملاحسفيوىحنتيىتمسيئرلامهفينأاقحىنمتأيننإ

صاخشألاةيعونريثكبكفّرعييذلارارقلااذهلثمنأريغ،ةعاجشلاضعببلطتي

.هنورمضيامو

.(تالكشملا)وهنآلااندالبàبيرجيامىلعقدصييذلاديحولافصولا

.ةيرحلابردكلستنأكيلعنإ
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رادأنملوأاوناكمهنكلو،ةلادعوةيطارقوميدرثكأديدجيملاعماظنبنيبلاطمرخآ

.بلطملااذهلهرهظ

.لضفألاوحنرييغتلارايتل

،كانهمايأةدعتيضقم1983ماعلايفف:ةشهدمادنكىلإىلوألايترايزتناك

:ىنفدوىتزانجرومأبترتنأكاذنآةيكيرمألاةعاذإلاتاطحمىدحإتعاطتساو

ركسلاينبلغنأىلإيدنكلاريزولاعمتالفحلاىدحإخيبتبرشيننأتنلعأدقف

تاطحملاكلتهلعفتامكلذو،ةايحلاتقراففةيبلقةبونينتمهدمث،يعولانعتباغو

.هنمصلختلاعيطتستالو،ةداعلاخيب

Aloneيسفنعماديحويباتكىلإنآلادعنل with Myself:لوألايتاركذمباتكهنإ

خوكلااهيلعينبيتلاضرألانعهنمةرقفمكيلعأرقأسو،م1995ماعرشنيذلا

كلذنكيملو،عاونألافلتخمنمصاجإوحافتراجشأكانهتناك»:انتيبناكيذلا

انكو،ةددحمتاقوأخيباًمامتةجضانوةذيذلتناكاهنأركذأنكلو،كاذنآينينعي

ناكصاجإلاوحافتلاىلإةفاضإلابو،فيرخلاوفيصلاةليطاهرامثىلعلصحن

لغدخيبرادردلاراجشأناتسبلاخيبفثاكتتكلذدعبو.ضيبألاودوسألاقوقربلاكانه

.ضرألاثلثلداعياملتحييقيقح

سرافلاهناونعباتكىلعمويتاذترثعدقو،كانهاهبذولأىباخميلتناك

ريكفتلاعيطتستدعتمليتلايتدلاونونجّنُجف،مايأةثالثتيفتخاف،سأرلاعوطقملا

ىلإفالغلانم،باتكلاةءارقنمتيهتنانأىلإتيفتخافانأامأ،ءيشيأخيب

.فالغلا

يضرألاقباطلاىلإلوألاقباطلانمطبهأنيحترصدقفهذهينسخيبنآلاامأ

.هلجأنمتلزندقتنكامىلوصوروفىسنأ،امائيشلعفأل
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.وحنلااذهىلعةلباقملاهذهمتتخنلو؛كلذ

.ملعميأنمرثكأكملعتةايحلانإ

.(م2012ربمتبس/لوليأ،Esquireريوكسإةلجمنمةيسورلاةعبطلاخيبترشن)

كلذلهتسا:ينفدنولواحي

مالعإلالئاسووءابنألاتالاكونمددعلمح،م2013سطسغأ/بآنمنماثلاخيب

،فوشتابروجليئاخيميتييفوسلاداحتاللريخألاولوألاسيئرلاةافو»:يتآلاربخلا

ةيناثلابراقيرمعنع،يتسوفونيإ.يآ.رآةلاكولرتيوتباسحىلعةلاسرلاقفو

.«نآلاىتحةيمسررداصميأنمةمولعملاهذهةحصدكأتتملو.نينامثلاو

Andreyكويلبراكهيردنأثدحتملاناكو،فتاهلاسرجنر Karplyuk،نآلالمعيوهو

لصاوتلاو،سكافرتنإةلاكونيبلمعيناكهنكلو،ةيرابخإلاساتراتيإةلاكولالسارم

،«ةينيتورتسيلةملاكملاهذهنكلو،فتاهلابكتملكاملاطل:شتافييجريسليئاخيم»

.«كدنعامتاه»

.«كلذقدصأالانأو،جربسرطبتناسةنيدملهترايز

.نيكحاضانرجفناو،«اضيأكلذقدصأالانأو»
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ةلاسريلاتلامويلاàبتملستو،قئاقدعستدعبربخلااذهتالاكولاتفذحدقو

،شتفييجريسليئاخيمزيزعلا»

ةدحاوخيبكمسااولغتسادقنيللستملاضعبنألفسألاغلابنعكلبرعن

اولبقتتنأوجرن.مالعإلالئاسورودهيوشتلةيئاعدلامهتالواحمنم

يذلانيشملافرصتلااذهنعةمجانلاةجضلاىلعقيمعلاانراذتعا

تامولعمرشنويعامتجالالصاوتلاةكبشىلعانتاباسحماحتقافدهتسا

.مكنعةفيزم

دقتعنلب،جوهأفرصتدرجمالو،ةرشابمةيلمعةتكنكلذُدعنالاننإ

انايبيتسوفونيإ.يآ.رآةلاكولسرتسو،اهيفقيقحتلابجيةميرجهنأ

،انلةعباتلارتيوتتاونقماحتقالوحنوناقلاذافنإبةلوخملاتائيهلاىلإ

ةفيزملاتاغالبلاوثداحلااذهنأنمدكأتللدهجلاىراصقلذبنسو

.لماكلاقيقحتللعضختسةقباسلا

مالعإلالئاسومادختسااهيفءاسييتلاىلوألاةرملاهذهتسيلامبر

نمغلبدقريخألاثداحلانأريغ،ةروزملاتامولعملارشنلةيساسألا

.هنعيضاغتلانكميالاًدحيقالخألاطاطحنالاودكنلاوةروطخلا

نمقيمعلاانفسأو،كلانمارتحاىدمشتفييجريسليئاخيمايملعتتنأو

تالواحمنأخيبكشالو،كلذككفدهتسادقيتسوفونىلعموجهلااذهنأ

اننأبةفاكانئارقلوكلدكؤناننكلو،رمتستسبيذاكألارشنوءابنألافييزت

.«روفلاىلعاهلاطبإلدوهجلاىصقألذبنس

تيقلأم2013ماععيبرخيبو:ديعبدهعىلإيتسوفونيإ.يآ.رآةلاكوبيتقالعدوعت

درفلاريغيأ):ناونعب،بابشلانمريفغعمجمامأةلاكولابتاكمخيبةرضاحم

يتامامتهاو،يتايحنعتثدحتو(؟درفلاريغتيتلايهتاسايسلانأمأ،تاسايسلا

.ةيطارقوميدلاوحناهتريسمخيباهليلذتايسورىلعنيعتييتلاتابقعلاعيمجو،ةنهارلا
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.ةروهشملامايألانمكلذناكو،يدلابيطاعابطناةداقلاك

دقف:ىلوألاةرملانكتمليهو؟اهءاروناكنم،ىرت:ةبوذكألاكلتىلإنآلادوعأ

.ببسلافرعأانأو،لبقنمتارمةدعفوشتابروج(نفك)

اهحالسبيذاكألالثمتو،اكيورتسيريبللةوادعلارمضتجراخلانمفارطأةمث

هاندهشامكلذو،غوسمالبقئاقحلاهيوشتوقالتخالاوءارتفالانععروتتالو،لثمألا

.مويلاىتحمدختستيتلايهاهسفنةحلسألاتلازامو،ةيضاملاتاونسلالالخ

،م1990ماعنمربمسيد/لوألانوناكيفف:كلذىلعةلثمألابةحاسلالفحتو

Anatolyفونايكوليلوتانأدمع،باونلاسلجمعامتجاخيبو Lukianov،سلجملاسيئر

صخشلاًبيرقتةيروفةروصبرودلاءاطعإىلإ–امببسل-ىلعألايتييفوسلا

Sazhaافوتالاموأاشاسىعدي Umalatovaسيئرلابةقثلاىلعتيوصتلاعضوبلط

م1991ماعةيبو.ةوعدلاهذهنوبودنملاضفردقو،لامعألالودجىلعفوشتابروج

نمةمومسمةلمحلتضرعت،يعويشلابزحللةيزكرملاةنجللليربأ/ناسينةرودخيب

نأءرملاعيطتسيفيكف»!(ىحنتأس)يننأنلعأنأىلإينتعفد(ةيسفنلابرحلا)

،«؟دحاوتقونيبةيعويشبازحأةسمخىتحوأةثالثوأنيبزحلماعلانيمألانوكي

.ءاقبلابينعنقأيسايسلابتكملانأريغ

،ةيناثلاةيملاعلابرحلاخيب(ةلوطبلاندم)عامتجاراتستحتو،قحالتقوخيبو

ةلكشملا)ةشقانمتايوتسملافلتخمنمةيعويشلابازحألاءامعزنمةرمزتررق

يعامتجالالخو،م1991ماعفيصخيبو.فوشتابروجبةحاطإلاةيفيكل(ةيصعتسملا

،(داحتالاةدهاعم)ىلعةيئاهنلاتاسمللاعضولةيتييفوسلاتايروهمجلاءامعزو

ىلع،نوناقلاذافنإونمألانعنيلوؤسملا،نيددشتملاةيلخادلاءارزونمةثالثحرتقا

ءارزووءارزولاسيئرىلإسيئرلاتايحالصضعبليوحتىلعألاتييفوسلاسلجم

(اكيورتسيريبللةيداعملاةديرغتلا)ىلإعمتسننأريغنمموييضمينكيملو،نمألا

Alexanderفوناخوربردناسكلابيلدنعلااهبمنرتي Prokhanov.
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ىلععاذتوقلتختيتلابيذاكألاو،ةنونجملاتاعئاشلامويلاىتحرشتنتتلازامو

تاقيفلتلاوليطابألاريغمضتالوزافلتلاىلعضرعتيتلا(تايقئاثولا)و،تنرتنإلا

.اليصفتةتوةلمج،ةثيبخلا

فوشتابروجةسسؤمعقومنم

ادفارباياكسلوموسموكةلجمخيبترشن،م2008سطسغأ/بآرخاوأخيب

ComSomolskaya Pravda(بابشلانييعويشلاةطبار)نيدوروبلفاباهيفحرطةلباقم

Pavel Borodin،ةلمج،ةيداحتالاايسوراليبوايسورةلودخيباعيفرابصنمىلوتييذلا

قباسلاراشتسملاو،فوشتابروج.س.منملكدضةخراصلاتاءارتفالاومعازملانم

،لوكتوملهبلاصتالادعبو.HelmutKohالوكتوملهةيداحتالاايناملأةيروهمجل

،بيذاكألانمةمزحالإتسيلنيدوروبمعازمنأهنماًديكأتفوشتابروج.س.مىقلت

اياكسلوموسموكترشنو،اهلعباتلانيماحملاقيرفبفوشتابروجةسسؤمتلصتاف

كلاردتسا»

م2009رياني/يناثلانوناك28

àبخرؤملا،ادفارباياكسلوموسموكنم(25154)127مقرددعلاخيب

URLihttp://www.kp.ru/تنرتنإلاعقومخيبو،2008سطسغأ/بآ29

daily/24154/369892

،ةيداحتالاايسوراليبوايسورةلودريتركس،نيدوروب.ب.بعمةلباقمترشن

ىلإايزاخبأوةيبونجلاايتسوأتمضنااذإ:نيدوروبلفاب):ناونعتحت

معزو،(ذيبنلانمتارتيلةثالثيستحأسف،ةيداحتالاايسوراليبوايسور

،ةيداحتالاايناملأةيروهمجلقباسلاراشتسملانأبنيدوروب.ب.باهيف

هتسسؤملعربتلابلطفوشتابروجليئاخيمنأهغلبأدق،تديمشتومله
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قودنصلرالودنويلمةئمو،(ةيقرشلاابوروأ)لباقمرالودنويلمةئمغلبمب

.«رخآقيفرقودنصلرالودنويلمةئمو،ةزدانرفيش

،نيدوروب.ب.بىلإاهلقندقتديمشتوملهنأبمعزلاو،ةمولعملاهذهو

.م2009رياني/يناثلانوناك28ادفارباياكسلوموسموك

اهيفةيسايسلاةبخنلاتزكردقو،ءادأكةبقعينُدعتةيسورلاةلودلاتاطلسنإ

نمكلذهيلعيوطنيامب،ةمئادةروصبةطلسلايلوتةياهناًقحهدعتامزيزعتىلع

مالعإلالئاسوتئتفامو،ةلءاسمللعضختاليتلاةطلسلابو،ةيلاملاةورثلابعتمتلا

ةيلمعءارجإاولوتنمبريهشتلاو،اكيورتسيريبلابديدنتلالصاوتمهلةعضاخلا

ةأطوتحتحزرتتناكدالبخيبتاباختنالاوراطخألابةفوفحملاةمخضلاحالصإلا

.دوقعذنمةيصعتسملاةمئاقلاتالكشملا

نعفشكلاخيبنيبغارلابناجنممدختست–تلازامو–ريبعتلاةيرحتناكو

.ةبوطعملارئامضلاوةئيسلاتاينلايوذنمنيرخآبناجنملب،قئاقحلا

،بصانملاىلعمهتنمتئانيذلاصاخشألاةعيدخمويلاىتحينريحتتلازامو

وهةراثإرثكألاثداحلاناكو،تاونسىدمىلعةكرتشمدوهجبيعماومزتلاو

داحتالاريمدتلقيرطلاهبتدهمو،(ةلودلاخيبىراوطلاةنجل)هتربديذلابالقنالا

.يتييفوسلا

àبةداحلاتامزألانمرهشأدعبو،م1991ماعسطسغأ/بآرهشلولحب

نمو،فارطألاعيمجاهيلعتقفاوةطختعضودقتنك،يتييفوسلاداحتالا

نمناكيتلا(داحتالاةدهاعم)ىلعلمعلاانلمكتساو،قيطلبلاتايروهمجمهنمض

دقعررقملانمناكو.سطسغأ/بآ20مويتايروهمجلاءامعزاهعقوينأضرتفملا

ةيطارقوميدلاوحالصإلاوحنيعويشلابزحلاهيجوتلفيرخلاخيبيئانثتسارمتؤم
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هنأàبكشلاينرواسيمليننأريغ،لبقتسملاخيبتالكشملاانعقوتدقو،ةيعامتجالا

.ةقحاللارامدلاةدبرعبنجتنكمملانمناك

ةرحلاتاباختنالاترفسأدقو،رسعلاةياغخيبةمهمةيطارقوميدلاقيقحتنإ

نونامثوةعبرأناكةهجنمف،ةعقوتمريغجئاتننعم1989ماعباونلاسلجمرمتؤمل

ةيتييفوسلاتايروهمجلاداحتاخيبيعويشلابزحلاخيبءاضعأاوبختنانممةئملاب

نيلوؤسملانمتارشعنعةقثلااوبجح–ىرخأةهجنم–نيعرتقملانكلو،ةيكارتشالا

نمةلمحةيبزحلاةسسؤملاخيبنويعجرلاأدبو.ةحاسلاجراخمهسفنأاودجونيذلا

àبمهفادهأقيقحتنعيموصخزجعامدنعو،اكيورتسيريبلادضةسرشلاةمواقملا

.بالقنالاىلإاوؤجل،ةفوشكمةيسايسةسفانم

،نييلاصفناللرضخألاءوضلاتحنماهنأديب،قافخإلابةنتفلاتءابدقو

رايهنااهزربأنمناك،ةيثراكبقاوعىلإىدأاموهو،نيفرطتملاو،نييلاكيدارلاو

ىلإو،اًبيرقتتايروهمجلاعيمجخيبةيطارقوميدلاساكتناو،يتييفوسلاداحتالا

خيباوحلفأنمماًبلاكتواعشجتائفلارثكأاهتلغتسايتلا،ةيداصتقالاىضوفلا

ايسورخيبيومدلافنعلاوينثإلاعارصلاىلإو،رقفلاةأمحىلإابيرقتعيمجلاعفد

àبايسورخيبىلعألايتييفوسلاسلجملافصقىلإ،اًريخأو،ىرخألاتايروهمجلاو

.م1993ماعربوتكأ/لوألانيرشترهش

هنإيللاقيو؟اهتبكتراءاطخألةجيتنتاروطتلاهذهتناكلهلأسأاماًريثك

ازيفاليبةنيدمخيبؤطاوتلادعبم1991ماعرخاوأخيباًمسحرثكأنوكأنأّيلعناك

Beavesaيتييفوسلاداحتالاضيوقتلايناركوأوايسوراليبءامعزونيستلينيب

لجأنمتبراحدقيننأبكلذنعبيجأو،هب(ةلقتسملالودلاةطبار)لادبتساو

ةعمعمىلإقالزنالابحامسلانكميالنكلو،ةريخألاةظحللاىتحةيداحتاةلودةماقإ

كلذهينعينأنكميناكامروصتننأانعسوبو.ةيلهألابرحلاامبرو،يندملاعارصلا

ببسلااذهلو،كلذكةيوونلالب،طقفةيديلقتلاةحلسألاال،ةحلسألابرخزيدلبخيب

خيبديحولاحيحصلارارقلاهنأدقتعأتلزاميذلارارقلاةليوطتالوادمدعبتذختا
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تايروهمجلاداحتالاسيئريتامهمءادأنعفقوتأسيننأتنلعأف،عاضوألاكلتلظ

.ةيكارتشالاةيتييفوسلا

يتييفوسلاداحتالاينطاومىلإ

فوشتابروج.س.مةيكارتشالاةيتييفوسلاتايروهمجلاداحتاسيئراهعاذأةملك

.م1991ربمسيد/لوألانوناكخيب25

ثلونموك)سيسأتنعمجنيذلاعضولاىلإاًرظن؛ينطوءانبأو،ءازعألاينطاوم

دقو،ةيتييفوسلاتايروهمجلاداحتالاسيئريلمعءاهتنانلعأيننإف،(ةلقتسملالودلا

.ةيئدبمبابسألرارقلااذهتذختا

ةدايسلانالعإو،انبوعشللالقتسالاوىتاذلالالقتسالاةوقبتدناسدقل

نأريغ،اندالبيضارأةمالسوداحتالاةلودىلعظافحلاكلذكو،مهتايروهمجل

كيكفتودالبلاةئزجتىلإةيمارلاةسايسلاتنميهو،رخآاراسمتذختاثادحألا

.هلبقأالامكلذو،ةلودلا

يتلاتارارقلاو،(اتآاملأ)ةنيدمخيبعامتجالادعبيئدابمخيبريغتيأثدحيمل

.هيفتذختا

بعشلاةدارإنعاريبعتنوكينأبجيناكةماخضلاهذهباًرارقنأدقتعأ

تايقافتالانأنمدكأتللدهجلاىراصقلذبأسيننإف،كلذعمو،ةرحلايتييفوسلا

نمجورخللقيرطلادهمتو،عمتجملاخيبيقيقحمائوىلإيضفتسكانهتعقويتلا

.حالصإلاةيلمعرارمتساوةمزألا

ةيتييفوسلاتايروهمجلاداحتالاسيئريتفصباذهريخألايباطخهيجوتبو

ذنمهانعبتايذلاراسملليمييقتمكلضرعأنأّيلعنأدقتعأيننإف،ةيكارتشالا
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،ةبراضتمتامييقتنمهعمسنامىلإرظنلاباحاحلإرثكأكلذودبيو،م1985ماع

.ةزيحتموةيحطسو

أطخةمثنأةماتةروصبحضتانأدعبةلودللاًسيئرىسفندجأنأىلردقدقل

نماهريغو،زاغلاوطفنلاوضرألانمةمخضةورثانيدلترفاوتدقف،دالبلاخيبام

ىوتسمنأريغ،ةبهوملاوءاكذلانعثيدحلادنعىوكشللعادانيدلنكيملو،دراوملا

اًمويبكرلانعافلختدادزناننأامك،ةمدقتملالودلانيبهدهشناممىندأناكةشيعملا

.مويدعب

ةمدخلماتوحنىلعرخُسنأدعبرايهنالاىلعكشوأدقو،طلستملايطارقوريبلا

.ةلوهملاحلستلاقابسءابعألمحتعمايجولويديألا

تناكو،ىرخأرثإةدحاو،اهترثكىلع،ةيئزجلاحالصإلاتالواحمتقفخأدقو

لكناكمثنمو،عضولااذهرارمتساليحتسملانمو،لوهجملاوحنكرحتتدالبلا

.يرذجرييغتىلإجاتحيءيش

اًماعاًنيمأيبصنمنمدفتسأمليننأىلعاًمويمدنأمليننإف،ببسلااذهلو

،ىرخأتاونسةدعةسائرلاةيرارمتسالل،ىتييفوسلاداحتالاخيبىعويشلابزحلل

.لوؤسمريغويقالخأريغالمعكلذىرأتنكدقف

،انعمتجملثمعمتجمخيبو،مخضلاىوتسملااذهىلعحالصإلاخيبعورشلانأتكردأ

ةردابملانأمويلاىتحدقتعأتلزاميننأديب،راطخألابافوفحملب،اًريسعاًرمأناك

ةحيحصلاةوطخلايهتناكم1985عيبرخيبتأدبيتلاةيطارقوميدلاتاحالصإلاب

.ايخيرات

،ةيكارتشالاةيتييفوسلاتايروهمجلاداحتاديدجتةيلمعنأيلنيبتدقهنأريغ

نمنأالإ،انعقوتامماًديقعترثكأيه،يلودلاعمتجملاخيبةيساسأتارييغتثادحإو

:ثدحامىلعمكحلاخيبفاصنإلايخوتيرورضلا
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زاجنإلاوهاذهناكو،ايحورواًيسايسقتعناو،هتيرحعمتجملاداعتسادقل

مدختسنفيكملعتننأانيلعلازامهنأل،هردققحهردقنالانلزامو،مظعألا

.ةيخيراتلاهتيمهأزاجنإلااذهلنإفهلككلذنممغرلاىلعو،انتيرح

نودلوُحيةديدعنينسىدمىلعناكيذلايلومشلاماظنلاىلعيضقدقو

.اندالبخيبحاجنلاوراهدزالاقيقحت

،ةفاحصلاةيرحتدغو،يطارقوميدلاحالصإلاقيرطىلعاًمخضامدقتانقق

اًعقاو،ةيبزحلاةيددعتلاماظنو،ةيليثمتلامكحلاتاسسؤمو،ةينيدلاتايرحلاو

.ايلكةيرهوجلارومألانماهفصوبناسنإلاقوقحترقأدقفكلذكو،انمامأاّيح

ةيعرشاهنابسحب،ةيكلملاعاونأعيمجلوبقعم،طلتخمداصتقاوحنكرحتناننإ

،شاعتنالابنيحالفلاةقبطتأدبيضارألاحالصتسالةجيتنو،هسفنردقلاب

àبنيميقملاىلعيضارألانمنيدادفلانييالمتعزوو،ةعارزلاتمانتو

ةيداصتقالاةيرحلابينوناقلافارتعالاققحتو،تادلبلايلاهأىلعوفايرألا

،تاكراشملاو،ةصاخلاةيراجتلاعيراشملايمانتنآلادهشنو،نيعنصملل

.ةصخصخلاو

ةعفنمىخوتيناكامنإقوسلاداصتقاثادحتسانأركذتننأمهملانمو

نامضللةكبشنيمأتلنكممدهجلكلذببجيةبيصعلامايألاهذهخيبو،سانلا

.ديدجملاعخيبشيعننحنف،نينسملاولافطأللةصاخبو،يعامتجالا

داحتالاخيبتفقوأاملثم،حلستلاقابسفقوأو،ةدرابلابرحلاتهتنادقل

،ينطولاانريمضو،انداصتقاتهوشيتلاةنونجملاةركسعلاةيلمعيتييفوسلا

.ةيملاعبرحبديدهتلاىهتنادقو.ةيقالخألاانتموظنمو

ةحلسألاءاقبنامضليعسوخيباملكتلذبدقيننأىرخأةرمدكؤأنأدوأو

.ةمكحملاةرطيسلاتحتةيوونلا

،ىرخألالودللةيلخادلانوؤشلاخيبلخدتلاانضفرو،ملاعلاىلعانحتفنادقو

،ةقثلابانيظحدقفمثنمو،انيضارأجراخةيركسعلاانتاوقمادختساو

.مارتحالاو،نماضتلاو
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ساسأىلعةرصاعملاةيندملاءانبةداعإلةيساسألاناكرألادحأانودغدقو•

.ةيملسةيطارقوميد

يذلامكحلاعونرايتخالةيقيقحلاةيرحلاتبستكادقانممأوانبوعشنأامك•

ءارجإلانيعاسمتضفأو،ريصملاريرقتقحةسرامملالخنماهبساني

باقانحبصأنأىلإتايموقلاةددعتملاانتلودخيبةيطارقوميدلاتاحالصإلا

.ةديدجةيداحتاةيقافتاماربإنمىندأوأنيسوق

مغرلاىلعتزجنأو،ىصقألادحلاىلإدوهجلازيكرتاهلكتارييغتلاهذهتبلطت

تافلخمبةثبشتملاىوقلااهتدبأيتلاةمظاعتملاةمواقملاوةسرشلاةضراعملانم

ةيطارقوريبلاوأ،ةقباسلاةلودلاوبزحلاتاسسؤمخيبءاوس،ةيلابلاةيعجرلايضاملا

ديلاقتو،ةيجولويديألاانتازيحتخيبو،انتاداعخيبةضراعملاتلجتامك،ةيداصتقالا

àبطاطحناوبصعتنمانسوفنخيبلمتعيامبتمدطصاو،لومخلاويسفنلالكاوتلا

ماظنلاراهناف،تقولانماًريثكردهأاموهو،رييغتلانمفوختوةيسايسلاانتفاقث

.انعمتجمنيبةمزألاةدحنمدازو،هلمعديدجلاماظنلاأدبينألبقميدقلا

يتلادقنلارعاشمو،ةنهارلابعاصملاءازإطخسلاىدمكردأيننإ

ينوعدنكل،يلمعلايلجسلو،تايوتسملاعيمجىلعتاطلسللسانلااههجوي

ثرإلااذهوعاستالااذهبدلبخيبيساسأرييغتثادحإنأىرخأةرمدكؤأ

.املؤمواعطقتمواريسعاًرمأنوكينأدبالمخضلا

يلكلامزأتلاةلاحتعفددقماعلااذهسطسغأ/بآخيببالقنالاةلواحمنإ

رايهناخيبعضولااذهخيبةيثراكرثكألابناجلالثمتو،ىوصقلااهدودحىلإ

مويلاانبعشدارفأنأنمقيمعلاقلقلاينرواسيو.انيدلةلودلاتاسسؤم

بقاوعلانوكتدقو،ىربكةلودخيبنينطاومةفصبمهتناكمنماومرحدق

.اًعيمجانيلإةبسنلابةميخو

يتلاةيطارقوميدلاتازاجنإلاىلعةظفاحملاةيويحلارومألانمنأدقتعأو

انخيراتةباهلايلاغانمثانتمأتعفددقف،ةيضاملاتاونسلالالختققحت
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،عئارذلاولاوحألاتناكامهم،اهنعىلختنالأانيلعو،ةعجافلاانبراجتةيو

.حايرلااهورذتسلبقتسملاخيبلضفأعاضوأقيقحتبانلامآنإفالإو

يبجاووهكلذنأل؛حيرصورشابموحنىلعرمألامكيلعضرعأيننإ

اودناسنيذلانينطاوملاعيمجلينانتمانعبرعأنأمويلادوأو،يقالخألا

.ةيطارقوميدلاتاحالصإلاذيفنتخيباوكراشو،ديدجتلاةسايس

،ةماعلاتايصخشلاونييسايسللو،ةلودلايفظوملركشلابنيدمانأو

انعماوطبتراو،اهودناسوانتايناومهفنممدالبلاجراخسانلانييالملاو

.ةقداصةينواعتتاقالعب

،هسفنتقولاخيبلمألاينودحيوقلقلاينباتنينآلايبصنمنعىحنتأ

،ةميظعةراضحةثرونحنف:مكدومصومكتمكحبو،مكبيناميإاًدكؤم

نمدلوتسةراضحلاهذهنوك،تاعامجوادارفأ،انملكىلعفقوتيو

.اهقحتسنيتلاةثيدحلاةديدجلاةايحلامايقلدهمتو،ديدج

كلتلالخيبناجىلإاوفقونمعيمجلةيبلقلاركشلارعاشمهجوأامك

ءاطخأتعقودقهنأàببيرالو،ليبنوحلاصوهاملكاومعدو،تاونسلا

ىلعكشأاليننأريغ،لضفأةروصبريثكقيقحتواهيشاحتنكمملانمناك

انبوعشنأو،الجآوأالجاعنإاهلكأىتؤتسةكرتشملادوهجلانأنيبقالطإلا

.راهدزالاوةيطارقوميدلاهدوستعمتجمخيبشيعتس

.تاينمتلابيطأاًعيمجمكلو

بناجنمسفنلاعادخنمو،عادخلانماخيراتلثمتازيفاليبةنيدمنيبةرماؤملانإ

ةطبار)نوكتنأخيبنولمأيءالؤهناكدقف،يسورلابناجلانيباميسالو،اهيربدم

:ثدحيملكلذنكلو،فوشتابروجنودنماًداحتااهوعرتخايتلا(ةلقتسملالودلا

درجمل،تعضودقتناكيتلادونبلا–ةدمعتمةروصبو–ازيفاليبةقيثوخيبتلفغأدقف

نييناملربلاانباونببيهأيننإو.ةيعافدلاةيجراخلاةسايسلاقيسنتلوح،رهاظملا

،ةلءاسمللمهمامأاوعضخيو،مهيبخانحلاصماومدخينأةيلوؤسملابمهساسحإبو
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ناكةلحرملاكلتيفف،نييزاهتنالانييسايسلايديأبةرخسمتاودأىلإاولوحتيالو

مهنمضنمو،ايسوراليبوايناركوأوايسورخيبتييفوسلاسلاجمنولثمينيذلاءالؤه

ىلعاوقداصنيذلامه،يتييفوسلاداحتالامذرشتمويلانوعنينيذلانويعويشلا

؟كلذلفغناذاملف،بعشلااوعدخوازيفاليبةيقافتا

ترمددقف؛هعوقونودةلوليحلليدوهجىراصقلذبأتنكاماقحثدحدقل

دكأتلاخيبزكرتييرودنأىرأتنكةلودلليتسائرنمةريخألامايألاخيبو،انتلود

ةيداصتقالاتاقالعلاتيتفتو،عمتجملاةمذرشنمديزمىلإيدؤينلكلذنأنم

بيهألةيلودلايتالاصتاتمدختساو.ككفتلاوحنهاجتالاليجعتو،ةيناسنإلاو

اوسنارفو،بألاشوبجروجعمايفتاهتلصتاف،ايسوراودعاسينأبرغلاءامعزب

بيلاسأنعاولختينأحاحلإبمهيلإتبلطو،لوكتومليهو،رجيمنوجو،ناريتيم

اندوهجلمهتدعاسمتناكو،ايسوراميسالو،(ةطبارلا)اوديؤيو،ةدوهعملالمعلا

.ةيمهألاةياغخيباًرمأةيحالصإلا

تانايباهيفترشنةلاقمادفارباياكسلوموسموكخيبتأرقنيأركذأدعأمل

1500نيبنمف:لوهذللةريثمماقرألاتناكو،تسرفيإلبجقلستنعةيئاصحإ

مهلوصوديعبمهرثكأىضقو،مهعرصم200يقل،لبجلاقلستخيباوحجنصخش

اوغلبنيذلاكئلوأامأ،اهايإمهئالتعاخيبمهحاجندعبىلوألاةلحرملاخيبوةمقلاىلإ

.ةدوعلاقيرطىلعروثعلاتالاحلاعيمجخيباوعيطتسيملفةورذلا

،ماهوأيأينرواستملو،كلذكيتايحخيبو،اندالبةايحàبةديدجةلحرمتأدبدقل

.تاءارتفالاوبيذاكألانمنافوطينمهددقو،ةمتاقةمهمنوكتساهنأملعأتنكو

اوملستنيذلانويسايسلالواحينأعقوتملانمناك،داصتقالاخيبتالكشملامقافتعمو

حشرملاوهلاحلاةعيبطبفوشتابروجناكو،ءادفشبكنعثحبلانآلامكحلاةدس

؟نيلمركلاةرداغمدعبىلوألارهشألاكلتلالخدومصلانميننكميذلاام،ىرت

لكيئدابمباًمزتلمتنكدقل؟طغضلاوداهجإلاةأطوتحترايهنالاببصأملاذاملو
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يننأنعالضف،يتايحلالخحافكلاتملعتو،سأبلاديدشاًمزاحتنكو،مازتلالا

اضيأعتمتأتنكو،يتلئاعواسياريتجوزمهو،ينمنيبرقألاةدناسمبعتمتأتنك

àبمهتقداصنممنيرخآو،اكيورتسيريبلاعورشمنمءافلحلاوءاقدصألامعدب

.لاملاال،ةبحملاعفادبةديدجلاعيراشملاخيبويلمعخيبينودعاسو،ةقحالتاونس

نأبينيقيلايداقتعاوهدومصلاىلعيندعاسامنإف،كاذواذهقوفو

ةليقثلااهءابعأانلمحتباننأو،ايخيراتةيرهوجةرهاظلظتسوتناكاكيورتسيريبلا

نطاوموءاطخألاعيمجنممغرلاىلعو.ةماركنمهقحتستامباهعمانلماعتدق

قاذمبعتمتلااهلانحتأو،يخيراتقزأمنمدالبلاجارخإخيبانحلفأدقف،قافخإلا

،مهسفنأنعةلاصألابريكفتلاةبقحلاهدارفألاندعأو،انبعشانررحو،لوألاةيرحلا

.يوونلاحلستلاقابسلاًدحانعضوو،ةدرابلابرحلاانيهنأاننأامك

كردينأ،مويلايلإةبسنلابمهموهاملثم،كاذنآيلإةبسنلابمهملانمناك

ملصاخشأنمينتلصويتلالئاسرلانمابناجرشنأسيننإفكلذلو،كلذينطاوم

.ليزجلاركشلابمهلنيدميننكلو،طقمهفرعأ

راصنألانمةمخضدادعأكيدل

:م1991،ةيكارتشالاةيتييفوسلاتايروهمجلاداحتاسيئرةلاقتسانالعإىلعدودر

ةباينلاب،فونوميليفنتباكلا.«كتعاجشىلعو،ةقيقحلابانمالعإىلعكركشن»

.كسروموليب،يستياوخيبكمسلايدايصنع

،كبناجىلإاًمئادانكدقل،انيلإةبسنلابةنيزحةنسةديدجلاةنسلانوكتس»

.ةدعاسمنمهميدقتانعطتساامانمدقو،دييأتلاتايقربكلانلسرأو،كبنيبجعمو
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كلىنمتنو،هيلعترسيذلاجهنلاىلعنيرخآلاءاسؤرلاعيمجريسينأوجرن

.وكسوم،نانف،افوكيلاف.ىبل.«ةداعسلاوةحصلامامتكتلئاعلو

روذبنإ.كبصنمنمكتلاقتساب–مهفتبنكلو،فسألاغلابب–انملع»

تأدبدقتاونسسمخلبقتعرزيتلاتسونسالغو،ةيرحلاو،ةيطارقوميدلا

ةحيرمةلطعكلىنمتن.رامثلابيطأيتؤتوجضنتساهنأخيبةقثىلعنحنو،ءامنلاب

،ةعرزملا،فورازنوغ.يس.خيب.«هتأدباماهيفلصاوتوكتقاطوكطاشناهيفديعتست

.زينوروفميلقإ،اكفوريميتناك

يتأيسو،ثدحتتو،لمأتتو،ركفتاهبيتلاةيرحلاىلعانركشصلاخنعكلبرعن»

.ج–ةيتييفوسلامولعلاةيميداكألىصقألاقرشلاعرفوفظوم.«رخآءيشلككلذدعب

.كوتسوفيدالف–فيشتنفجول،يبوكويناموخولج

هللاكراب.ةداعسلاوةيحورلاةوقلاوةحصلاكلىنمتأ.تعطتسااذإانلرفغا»

.جريبنروأميلقإ،اكفومادآوكلوشتوك.«كيف

،شتيفييجريسليئاخيمزيزعلا»

دحأالهنأكردتنأوجرأو،بيصعلاتقولااذهخيبينافرعنعكلبرعأنأدوأ

اهنكلو،اًبعصرمألاناكدقل،هتبقعأيتلابعاصملاساسأىلعهتلعفامىلإرظني

،دوسلامايألايضقنتس»:انتسينكخيبهظعاومىدحإخيبنهاكلالاقدقل.ةرباعةمزأ

ومسلاىلعلديلمعوةعاجشةوطخكتلاقتسانإ.«نوقبيفنوبيطلاسانلاامأ

،تالكشمنمههجاونامليلذتلمآيننأريغ،كلذلايصخشتنزحدقو،يقالخألا

.لبقتسملاخيباهيراجمىلإرومألادوعتنأو

انفيجرويجانيليي.راصنألانمةمخضدادعأكيدلو،يقيقحميعزكنإ

.1991ربمسيد/لوألانوناك27،كسنيم،اياكسروداش
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مP1919ديدجلاماعلاتايحت

!ديدجلاماعلاخيبةداعسلابكليتاينمتبيطأ

.كلذىلعكركشننحنو،ملاعلاوايسورلو،اندالبلجأنمةريثكءايشأتلعفدقل

سيلهنأريغ،ةيطارقوميدلاقيرطىلعاًمدقىضمنملوأتنكو،انلسيئرلوأكنإ

اًبعصرمألانوكيسو،ناسنإللمارتحاالو،نآلاىتحاندالبخيبةيطارقوميدكانه

.كيلإةبسنلاب

ىلعوكيلعةحصلاوةيفاعلاغبسينأهللاوعدأو،ةعاجشلانماًديزمكلىنمتأ

.ديدجلاماعلاةيريخلالككلىنمتأو،كتلئاع

لذبأسيننإف،ةدعاسمةيأىلإتجتحااذإنكلو،(يداع)صخشدرجمانأ

اكيورتسيريبلانعاعافد:نيرشعلانرقلاتاينيعست

عضولانيبكسفندجتو،ىربكةلودةماعزىلوتتنأكلردقاذإرعشتسفيكىرت

كلذنإنآلاكللوقأ؟م1992ماعنمىلوألارهشألاخيبيسفنهيفتدجويذلا

.اعتممنوكينلعضولا

تلصاوىننأريغ،ةراثإلاورتوتلابالفاحةيسائرلاىتيالونمريخألارهشلاناك

زيزعتو،يتييفوسلاداحتالاخيبديدجتلاقافآنماًديزمحتفألنكممدهجلكلذب

تلوحتدقتناكىتلا،ةقباسلاةيتييفوسلاتايروهمجلانيبطباورلاقيثوتونواعتلا
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امهماهتاذدحبافدهاهنمالعاجةطلسلابثبشتأنكأملو،ةلقتسملودىلإكاذنآ

.فيلاكتلاتناك

هتايادبخيبلب،قيرطلافصتنمخيبىهواكيورتسيريبللةيساقةمطلتهجودقل

àبةقيمعاًروذجيطلستلايلومشلاثرإللنأكاردإلالككردأتنكو،ةقيقح

ماسمخيبةعزنلاهذهتلغلغتدقو.ةيقالخألاهتموظنموانبعشةيلقعخيبو،انديلاقت

لازامو،مايألاكلتخيبيلإةبسنلابقلقللاًردصمكلذناكو،يحلايعامتجالانئاكلا

.ةنسنيرشعنمرثكأدعبكلذك

نيلمركلايفريخألايموي

تقفتانأدعب،م1991ربمسيد/لوألانوناكà26بنيلمركلاخيبيبتكمىلإتلصو

نأيلمعناكو،ربمسيد/لوألانوناك30لولحبهلهيلخأسيننأىلعنيستليسيروبعم

لعفلادودرىلعاساسأيمامتهاتزكريننأريغ،ةيصخشلاتاكلتمملاوقاروألامظنأ

تضرعتساو،ةسائرلابصنمنمىحنتأسيننأبينالعإىلعدالبلاءاجرأنمةيتآلا

برعياهرثكأناكو،تييفوسلانينطاوملانمةدراولاتايقربلاولئاسرلاوفحصلا

ةلآتناكذإ،ىرخألئاسركانهتناكنكلو،ريخلاتاينمتوفطاعتلارعاشمنعيل

ةيفرصملاتاباسحلاعوضوملوحاهمومسثفنتتأدبدقتاءارتفالاوبيذاكألاعنص

تشهددقو.جراخلاخيباهكلمأيتلا(للفلا)ةرخافلاققشلاو،ارسيوسخيبةموعزملا

.مهتلودنمنومرحيسمهنأاًمامتاوكردأدقاونوكيملسانلانماًريثكنأل

:يتآلاوحنلاىلعينتغلبيتلالعفلادودروتايقربلالئاوأصيخلتنكميو

نعنوريثكبرعأو،يرارقءاروةنماكلابابسألانومهفتينيلسرملابلغأنإ

مكحلانمفوخلانمو،ةيوونلابرحلاديدهتنماوررحتدقمهنألمهركش

ةيطارقوميدلارشنبققحتيذلازاجناللركشلانعكلذكاوربعو،يدادبتسالا

تاوعدنعالضف،ينطولايسايسلاطاشنلاةحاسىلإدوعأنأيلعاونمتو،ةيرحلاو
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،(فوشتابروجبقيلتةفيظو)داجيإلةقباسلاةيتييفوسلاتايروهمجلاءامعزلةهجوم

مهترايزليلتاوعدو،(يلخادلامالسلا)بوةحصلابديدجلاماعلاتاينمتبيطأعم

.يتلئاعوانأ

وم

،(دعبلمتكتملاكيورتسيريبلاةريسم)نأل؛يرارقدقتنترخأتايقربكانهتناك

يتلابوعشلاديحوت(ةلقتسملالودلاةطبار)عيطتستنأخيبكشلانعبرعتىرخأو

عم،ةيقيقحةاواسموةمغانتمتاقالعنامضو،يتييفوسلاداحتالااهمضيناك

ةماقإخيبعرستللاهداقتناىرخأتايقربتهجوو.بوعشلاهذهللضفأةايحنيمأت

موقأنأخيبلمألانعاهضعببرعأو،ةينوناقلااهتيعرشخيبتككشو،(ةطبارلا)

اضيأةمثتناكو.لقألاىلعهلمعقيعأالأوأ،(ثلونموكلا)/(ةطبارلا)معدب

.اهداصتقارايهناوةلودلالاصوأعيطقتخيبتببستدقيننأبيدضتاماهتا

àب،ىرخألاةينيومتلاداوملاو،بيلحلاو،زبخلاىلإراقتفالانعسانلاثدحتو

àبمهراودأراظتناىلإمهرارطضانعو،دحاوتقونيبةديدععيباسأ،ميلاقألا

تاءادنكانهتناكو.ةينكسلامهتقشيبدربلاةدشنعو،رجاتملامامأةليوطفوفص

ةيمهأنعسانلابتكو،اهصقننمىواكشو،ةلجاعةروصبةيودألاريفوتلةتيمتسم

اذكو،لجاعلامامتهالاةقباسلاةيكارتشالاتايروهمجلاخيبدونجلاعاضوأءاليإ

.ةيندملاةمدخلايفظوملةيعامتجالاةيهافرلاتابلطتم

ةيامح)هتامهمنمنكيمليذلاشيجلامعدببلاطألنيلسرمةدعيندشانو

وحمكتوكم

ةعجرريغىلإىلودق(فوشتابروجرصع)نأدقتعينملكىلعو،رمتستسةايحلاو

.«ةيادبلاالإهذهامو،ىرخأةرمرظنلاديعينأ

نيذلانيفرشملانإجاعزنابلوقتاسيارينترباخ،ديربلاضرعتسأتنكامنيبو

كلذكو،وكسومخيبةيسائرلاةقشلاةرداغمباننوبلاطينيستليسيروبةرادإمهتلسرأ
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ناكو.ليحرلادنعلقنلاتابرعنيمأتنوضفريمهنأو،فيرلاخيبيمسرلانكسلا

àبترثعدقو،ةيسورةيلوجرةقيرطبةالغلافالجألاءالؤهليدصتلاكاذنآيلع

:ةيتآلاةظحالملاىلعبيرقتقونميفيشرأ

ةقشلاةصاخه

ةنجلو،ةهجنمفوشتابروج.ميروفوشتابروج.س.منيبةيقافتالاهذهتمربأ

،م1991ربمسيد/لوألانوناك28خيبوكسومةنيدمسلجملةعباتلاناكسإلاةسايس

ةيروهمجلاخيبةينكسلاةيكلملاةصخصخنوناقنم7ةدامللاقفو.ةيناثةهجنم

ابستكادق–نيعمتجموىدارف–امهنإف،ةيتييفوسلاايسورخيبةيلارديفلاةيكارتشالا

ةئم)140ةمدختسملااهتحاسمغلبت،نيغيسوكعراشخيباهنالغشيةقشلةيكلملاقوقح

.عبرمرتم(رشُعونيتسوةسمخ)65.1غلبتةينكسةحاسماهنم،اًعبرماًرتم(نيعبرأو

،صاخلاامهباسحىلع،فوشتابروج.م.رو،فوشتابروج.س.منانطاوملاىلوتيسو

سرحàبءاضعايضاملاخيبةقشلالغشدقو،اهتنايصوةصخصخملاةقشلابةيانعلا

.ةيكارتشالاةيتييفوسلاتايروهمجلاداحتاسيئر

ةبتاكلاىلإيدعاسمبهذ،م1991ربمسيد/لوألانوناكنمنيرشعلاوعساتلاخيب

.ةأجافملااهتشهدأدقوهتلأسف،ةصخصخلاةيقافتانمةخسنىلعقّدصتللدعلا

.«؟نآلافوشتابروجةلئاعهكلمتاملكيهعضاوتلاةغلابلاةقشلاهذهنألقعيله»

انمبلطو،اهيفميقنانكيتلاةيسائرلاةقشلانياعدقناكنيستلينأتعمسدقو

àبتعيب،ةديدجلاةطلسلاةقفاومدعبو،اهرمأبمتهيملهنكلو،لجعىلعاهءالخإ

.تارمةدعاهعيبديعأمث،قحالتقو

اقابماتساليتفيحصنمنايلاطيإنايفحصيعمىرجأ،هسفنمويلاكلذخيب

StambaاكيلبوبيروRepubblicaةباجإلاضرعمخيبو،يتلاقتساذنمةيفحصةلباقملوأ

روفاحايترارثكأودغيءرملانإ»:تلق،«؟نآلارعشتفيك»:وهو:لوألاامهلاؤسنع

اهدسفيملانتلئاعنإف،ةيشيعملايعاضوأخيبتاريغتلاينجعزتالو،رارقلاذاختا



ةديدجلاايسور

رثكأةلئسأيلعحرطيلةصرفلا،ازيشتوتييلوجابماتساللسارممنتغاف،«لالدلا

:ءايمومع

عورشمةيكارتشالانأدقتعتتلزامَوأ؟ايكارتشاكسفندعتتلزامأ:س

؟ةقثلابريدج

،ةيكارتشالابةعنقملاةينيلاتسلالب،ةيكارتشالاسيلةميزهللضرعتامنإ:ج

انأامأ،راكتبالاحورعمقوعيمجلاحمالمسمطجذومنةميزهلابءابدقو

ايعامجاًعورشم-كلذنمسكعلاىلع-ناكهيفتكراشامنأرعشأف

،ىعسملااذهةيرشبلالصاوتسو،ةيطارقوميدلاوةيرحلاوةلادعلانعثحبلل

.ايلعلالثملانمةعساوةليكشتبنمؤتيتلاىرخألاتاكرحلاهلصاوتساملثم

،يلامسأرلاويعويشلانيملاعلانأىرتيتلاةيرظنلايههذهو،معن:ج

فوراخازلاثمأامهبنمؤييتلاةيقالخألاةطلسلاوركفلانإ...نايقالتيس

.يلإةبسنلاباًدجةمهم

تبرطضااماذإءادفشبكّدعُتنأنمىشختالأ؟نمألابسحتله:س

؟لاوحألا

نويسايسلاباصيامدنعف،يضاملانيبةرمنمرثكأكلذثدحدقل:ج

،عضولاىلعةرطيسلانعنوزجعيو،امةساكتنابمكحلانولوتينيذلا

،ىرخأتالكشمىلإههيجوتونينطاوملاهابتناليوحتنولواحيمهنإف

نمهوبكتراامىلعةمئاللابهيلعنوحنيصخشنعطاشنبنوثحبيو

.ةلاحلاهذهلثمخيبءيشيأداعبتسانكميالو،ءاطخأ

امأ،ةضراعملاةدايقلططخأتنكلهةفرعمببناجألاوسورلانويفحصلامتها

عافدلاةهجنموأةيسايسةيحاننمءاوس،اهيلإمامضناللاغوسمدجأمليننإفانأ

نمةضراعملافقومفوشتابروجذختينأليحتسملانمناكو،دالبلاحلاصمنع

.ايسورخيبحالصإلاةسايس
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؟اذامةضراعم،ةضراعملافوفصنيبيسفنروصتأنأقالطإلاىلعيننكميال

ملعيامكفوشتابروجةعيبطنماذهسيل؟يسفنةضراعمةيطارقوميدلاحالصإلا

ةريخألاعيباسألالالخيعمتيرجأيتلاتالباقملاعيمجخيبكلذترركدقو،عيمجلا

.نيستليلهسفنءيشلاتلاقو،ةيسائرلايتيالونم

ةيفحصلايبتكمهماقأاًيعادوالفحترضح،ربمسيد/لوألانوناك26ءاسمهب

تزجوأو،(سيئرلاقدنفمساةديدجلاتاطلسلاهيلعتقلطأيذلا)ربوتكأقدنف

ىلعبناجألاوسورلا،نويفحصلايلقفصدقو،ةريخألاتاروطتلانييفحصللهيف

،ةلئسألانعةباجإلاخيبنيتعاسنمرثكأتيضقو،ةعاقلايلوخددنع،ءاوسدح

اهتضرعيتلاةسيئرلاطاقنلايههذهو،ةبيطلاتاينمتلايقلتوتافارغوتوألاعيقوتو

:مهل

ةدعاسمبجيو،انتافالخىتحلب،ةيسايسلاانتاءامتناعيمجاًبناجعضننأانيلع

رثكألارمألاوهكلذف؛تايولوألاىلوأاهفصوبحالصإلاةيلمعخيبيضملاىلعدالبلا

نولمحتينممهنمةصاخبو،فقوملااذهلثماوذختينأىلإيئالمزتوعددقو،ةيمهأ

لالخانهثدحيسامف؛كلذخيبرودبناجألاانئاكرشلو،ةلودلاخيبةيلوؤسملاءابعأ

.اهلمكأبةملوعلاةريسمىلعهتافعاضمهلنوكتسةمداقلاةليلقلارهشألا

بلاطأيننإفكلذلو،ززعتتنأةيطارقوميدللو،رمتستنأتاحالصإللديرناننإ

،رومألاضعبنعيضاغتلاولب،ةلودلاهذهمعدىلإاوردابينأببناجألاانءاكرش

ايسورليداملامعدلاميدقتىلإةجاحلاعضأيننإ.عيمجللاًدجةيلاعتاناهرلانأل

نوكيسو،يحاونلاعيمجخيبلب،بسحفيسايسلابناجلاةيبال،تايولوألاةمدقمخيب

.لبقتسملاخيبهيدؤترثؤموميظعرودايسورل
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لالخعيمجلاتغلبأاملثم–مهتغلبأف،ةيصخشلايططخنعنويفحصلاينلأس

نلو،دالبلاجراخوأتاباغلاىدحإخيبءابتخالاوأبورهلامزتعأاليننأ–ةلحرملاكلت

سيئرلاةيدهنأدقتعأتلزامىننأو،ةماعلاةايحلاوأىسايسلاطاشنلانعىلختأ

حالصإلانأشنمءالعإللنآلاةفصلاهذهبدهجنميدلاملكلذبنوكينأبجي

لمألانعتبرعأو،ملاعلاخيب(ديدجلاركفلا)لجيورتللو،ايسورخيبيطارقوميدلا

ىلعفكعأىتلا،(ةيداصتقالاةيعامتجالاثاحبأللةيلودلاةسسؤملا)ىعستنأخيب

نوناك27خيب،نيينابايلانيلسارملانمددععمةلباقمءارجإلتابيترتلاتذختا

ناكامنيبو،نيلمركلاخيبيبتكمخيبةريخألاةرمللاهءارجإتررقف،ربمسيد/لوألا

ةيفتاهةملاكم–نيلمركلاىلإيقيرطخيبتنكنيح–تيقلتيراظتناخيبنويفحصلا

ةليطاوعمجتدق،فوتالوبساخو،سيلوبروبو،نيناروتوبو،نيستلي»نأنمينرذحت

.«كانهةلفحاوماقأوىكسيوةجاجزاوعرجتدقو،كبتكمخيبحابصلا

نوؤشبنوفراعلاناكيذلا،يسائرلابتكملالالتحالراظتنالانيستليعطتسيمل

لولحلبقةثالثلامايألالالخربصلاعطتسيملهنألو،(ةيلعلا)هنومسينيلمركلا

الافتحابارشلاىلعاوفكعوةيلعلااومحتقاهتعامجوهنإف،ربمسيد/لوألانوناك30

ىلعمهضعبرانلانوقلطيءالؤهناكىتحكلذىلعناماعرمنإامو،مهراصتناب

لجعىلعتلقن،يئاغوغلاوحنلااذهىلعمهلوصوليبقو.ناملربلانورمديو،ضعب

داحتاسيئربةصاخلاةيصخشلاتاكلتمملانمةيقابلاةيقبلاتابرعلاىدحإخيب

.ذئذنمطقبتكملالخدأملو،ةيكارتشالاةيتييفوسلاتايروهمجلا

ةيسائرةناصحلالبةديدجةيادب

دقو،ديدجلايلمعّرقم–مويلاىتحتلازامو–(فوشتابروجةسسؤم)تدغ

ةسسؤملا)مساتحتلدعلاةرازوخيبم1991ربمسيد/لوألانوناك30خيبتلّجُس
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.س.مةسائرب،(فوشتابروجةسسؤم)(ةيداصتقالاةيعامتجالاثاحبأللةيلودلا

.فوشتابروج

ةموميدللةيلودلاةسسؤملانميسورلاعرفلا)نمالكنولجسملاءاكرشلامضو

Yevgenyفوخيليفينيجفييميداكألاةسائرب(ةيرشبلاةيمنتلاو Velikhov:ةيعمجو

Edwardهزدانرفشدراودإةسائربةيجراخلاةسايسلا Shevrnadze،يميداكألاةسسؤمو

Vanislavنيلاتاشفالسناتس Shatalinنينطاوملاو،يعامتجالاويداصتقالاحالصالل

Grigoryوكنفاريروجيرجو،فوشتابروجليئاخيمسورلا Ravenko،ردناسكلأو

Alexnderفيلفوكاي Yakovlev.ب،ةسسؤملاسيئرتحبصأوàناليمزلاحبصأنيح

.سيئرللنيبئان،فيلفوكايووكنفار:اكيورتسيريبللنارصانملا

تحتتعضو،ةيسورلاةيلارديفلاسيئرنعةرداصلاتاميلعتلاىلعءانبو

بزحللةيزكرملاةنجللعباتلاةيعامتجالامولعلادهعمبتاكمةسسؤملافرصت

،ةسسؤملاةطشنأوينابملاةنايصليومتةلودلاتلوتو.قباسلايتييفوسلايعويشلا

ءاملعنمءالجألانيسرادلانمددعحصفأو.رخآةباضإيداممعديأريغنم

،تايناسنإلاخيبةسيئرتالاجمخيبنييصاصتخالاو،ةسايسلاوعامتجالاوداصتقالا

ادنكوةدحتملاتايالولاوةيبوروألانادلبلانمددعوايسورخيبةماعلاتايصخشلاو

.عورشملاخيبةمهاسملاخيبةبغرلانعاوحصفأ،نابايلاو

خيراتنعريراقتلارشنوتايلمعلاليلحتبةسسؤملاموقتنأخيبلثمتتيتيؤرتناك

àبتاقافخإنمهبتينمامو،تاحاجننمهتققحامو،ةيطارقوميدلاةلكيهلاةداعإ

ةفاضإلابو.اهلاطيذلافييزتلاوءارتفالاووغللاربادعطقتنأو،يتييفوسلاداحتالا

ةلعافلاةسيئرلاتايلمعلادصرلةيئاصقتساتاساردىلإةجاحلازربتس،كلذىلإ

ةليفكلالئادبلاوتارايخلاخيبرظنلاو،ةيتييفوسلا–دعبايسورةايحخيبةرثؤملا

تايلمعلالوحروديناكثلاثلايساسألاءاصقتسالالاجمنإف،اريخأو.اهريوطتب

.اندالباهيفومنتوشيعتسيتلاةيملاعلاوةيلودلا
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،بولطملاموسرملاىلععقوىلوألاراصتنالاةوشنةيبو،ضارتعايأنيستليرثيمل

؟ةضراعملافقومهنمفقتةمظنمىلإةسسؤملاليوحتمزتعأله–رذحب–ينلأسو

حالصإلاةيلمعترمتساامقالطإلاىلعةضراعملافصخيبفقأنليننإهلتلقف

نماًرشسجوتيلظهنأريغ.اهنععفادأواهمعدأسسكعلاىلعلب،يطارقوميدلا

ردصيذلانالعإلاءارونمكيناكيذلاوهفوختلااذهنأضرتفأو،ةضراعملا

قيقحتلانمةناصح،قالطإلاىلعكانهنوكتنلهنأبةيسائرلاقئاثولالقندعب

كيدلناكاذإهنإف،انهنم»:الئاقفاضأو،يتييفوسلاداحتالاسيئردضةاضاقملاو

بصنملغشتتلزامتنأوبوتتنأكللضفألانمنإف،كريمضلقثيءيشيأ

،ءاوسلاىلعهئافلخونيستلينمطقةيسائرةناصحبلطأمليننأالإ،سيئرلا

.كاذنعايضارنكيملهنكلو

قيرطنعةيسائرلاةناصحلاهسفنلرفودقفنيستليدعاقتامدنعف،ةبسانملابو

نععفادأو،لمعأو،شيعأتلزامفانأامأ،نيتوب.خيب،خيبهعقوصاخموسرم

دضةناصحللتانامضيأنودنم،نآلاىتحةنسنيرشعنمرثكأل،يتادقتعم

سيئرلةبئاناهفصوب،يبناجىلإ(انيرإ)يتنباتلازامم1999ماعذنمو،ةاضاقملا

سيئربتكمنبيدعاسمويئالمزنمنيبرقملاضعبةسسؤملاهبلمعللمضنا

ميدافو،فيديفديمميدافو،فييانريشيلوتانأمهنيبنمو،يتييفوسلاداحتالا

روتكفو،ربيفردناسكلأو،فومورتسوأيروجيرجو،وكنشتزالابلفابو،نيدالجاز

تاداهشلاوباقلألاو،عيفرلاينهملاليهأتلايوذنمءالؤهلكناكو،نيدلافوك

لازتخالااتتقارو،نيينفلايدعاسمضعبكلذكانيلإمضناو.ةقومرملاةيميداكألا

مهعفاودتناكو.افيشتاكومارامتوانيجافانيريإ:امهنعءانغتسالانكميالناتللا

دقف؛ىرخألاتآفاكملاوألاملاىلعالئدابملاىلعزكترتو،نيرخآللةبحمةيراثيإ

،ةموكحلاخيبنوفظوممهوهنوضاقتياوناكامماًريثكىندأةسسؤملاخيبمهبتاورتناك

àبيعويشلابزحلارقموأنيلمركلاخيبيعماولمعنيذلانيفظوملانميألنكيملو

.ةيبنجألافراصملاخيبتاباسحوأ،ةرخافللفوأ،برغلاىلعروصقةميدقلاةحاسلا
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نوفظوملااهيلإمضناامدنعةسسؤملاةقاطتززعت،ليلقبهدعبوأ،تقولاكلذخيبو

نيلدالفو،نيساركيرويو،نيكلاجردناسكلأ:ةيعامتجالامولعلادهعمخيبنوقباسلا

ةيميداكالادهاعملانمانيلإمضناو.انيزرافازانيرتاكيإو،افوكيلامانيريإو،فونيجول

ةسسؤمللةيلاحلاةيذيفنتلاةريدملاىلإةفاضإلاب،افونيترامانيلييو،خيتسلوتنيتنلاف

.افولسيموفاردزاجلوأ

باعتألاىلعاهليومترداصمرصتقتو،ةلودلانمةنوعميأةسسؤملاىقلتتالو

هاضاقتيامامأ،ةيدرفلاتاعربتلاو،يبتكعيرو،يتارضاحمءاقلاهاضاقتأيتلا

زاهجلاخيبنييمسرلانيفظوملالخدبهتنراقمنكميالو،ةياغللعضاوتموهفنوفظوملا

àب،لخدلاةبةريبكةدايزباًريخأهؤاضعأئفوكيذلالهرتملايسورلايطارقوريبلا

.ةبوعصلاةغلابةايحانينطاومنمريثكهيفهجاويتقو

ةمدصلابجالعلا

،لوهجملبقتسمةباوبتلخدىرخألايتييفوسلاداحتالاتايروهمجوايسورنإ

تارشعةايحةيبو،دالبلاةايحةيباًيرذجاًعاطقنالثميثدحامنإ؟نآلاعقوتتاذامف

ةيبلسلاراثآلاىلعبلغتلاعيطتسننألمؤملانمناكله،ىرت.سانلانمنييالملا

نأانعسوبناكلهو؟يتييفوسلاداحتالا(كيكفت)بيعرشلاريغشئاطلارارقلل

زجننو،قوسلاةيرحساسأىلعداصتقالاريوطتنماننكميسيذلاراسملاىلإدوعن

نكتملهنأفرتعأ؟نورقذنماهسفنةلودلاخيبشيعتممأنيبلفاكتللةديدجتابيترت

،لبقتسملاخيبهيلعنوكيسامخيبتلمأتامدنعو،كاذنآةلئسألاهذهنعةبوجأيدل

،انبعشواندالبىلعلب،يسفنىلعال،قلقلاوهينباتنايذلايساسألاروعشلاناك

.لؤافتلاىلعةظفاحملاتلواحدقفكلذعمو

نوكيسم1992ماعنإايسورسيئرلاق،ديدجلاماعلاةبسانمبزفلتملاهباطخخيب

هلوقأسو،يضاملانيبكلذتلقدقو.ةديدجةايحلسسألاعضننأانبجاونم،افلتخم
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ةتسنعثدحتننحنو،اليوطرمتستنلاهنكلو،ةبيصعتاقوأانمامأىرخأةرم

نأغلبأدقل؟كلتةنانرلاهترابعقدصينيستليناكله.رهشأةينامثىلإرهشأ

ةدئافلاببناجألاءاربخلاهأبنأو،ةزيجوةدملالخةبوجعأبنوكيسبعاصملاليلذت

اكيرمأو،ةيقرشلاابوروأخيبنادلبلانمددعخيب(ةمدصلابجالعلا)اهققحيتلا

Yegorردياجروجيإالونيستليالهنأدكؤملانمو.اهريغوةينيتاللا Gaidar،يذلا

ةتسلارهشألانأاروصتدق،يداصتقالاحالصإلاجمانربذيفنتىلعهقيرفنمتئا

àبناكسلاةيبلغأىلإةبسنلاب–دتمتسيداصتقالاقيضلانمةدوعوملاةينامثلاوأ

ةرشعسمخوحنلظدقايسورخيبةشيعملاىوتسمنإ.ةديدعةعجومتاونس–ايسور

ىلعراهناتاونسلاضعبخيبو،م1990ةيتييفوسلاةنسلاخيبهيلعناكاممىندأةنس

."ىوتسملااذهفصنىلإيثراكوحن

يناثلاموي،يسورلايلارديفلاداحتالاةبراعسألا(ريرحت)ىلعهقيلعتضرعمخيبو

،يسورلاءارزولاسيئربئان،ردياجروجيإنلعأ،م1992رياني/يناثلانوناكنم

راعسألانأىلإريشيلضفألاويرانيسلا»نأ،سورلانييفحصلاضعبعمةلباقمخيب

عقاولاو.«رهشلك100%براقيامبرياربف/طابشورياني/يناثلانوناكخيبعفترتس

فاعضأةسمخنيبروفلاىلعتعفترادقاهريغنمرثكأةيساسألاعلسلاراعسأنأ

فاعضأةرشعو،م1991ربمسيد/لوألانوناكخيباهاوتسمبةنراقملاب،فاعضأةرشعو

.م1991رياني/يناثلانوناكخيبهيلعتناكامبةنراقملابافعضنيرشعو

دودحخيباتباثروجألاودعاقتلاتاشاعملىندألادحلاناك،م1991ماعلئاوأخيبو

عفترا،م1992ماععلطمةيبو.البور250و200نيببتاورلاتالدعمتحوارو،لبور100

نيبطسوتملالخدلايوذنيلماعلالخدو،ةئملاب350ةبسنبالخدىندألانيلماعلالخد

،ةئملاب1500ىلإ1000ةبسنبزبخلارعسعفتراكلذلباقمو.ةئملاب200وةئملاب250

،رجاتملاخيبةئملاب2000و1000نيبةنبللاوةدبزلاو،ةئملاب2000ىلإ1500لدعمبزبخلاو

.قاوسألاخيبةئملاب10000ىلإ5000و

ليبقفوفرلللماكغارفإةيلمعم1992رياني/يناثلانوناكخيبراعسألاةمدصتقبس

بوبحلاتيرتشاو،حلملاوباقثلابلعتفتخاو،ربمسيد/لوألانوناكرهشخيبكلذ
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ةيلارديفلاسيئرنالعإعضولااذهخيبةريبكةروصبمهسأو،سايكألابركسلاو

ءارجإررقدقهنأ،م1991ربوتكأ/لوألانيرشتةئيبدالبلاءاجرأعيمجخيبةيسورلا

،راعسألاةدايزىلإاًمتحيضفيسكلذنأسانلاكردأذإ،يرذجيداصتقاحالصإلا

ةيراجتلاتاسسؤملاونوجتنملانّزخراعسألادعاصتلاًراظتناوعلسلانيزختلاوعرهف

ةدايزبتاعقوتلاكلذءارجنمتفعاضتف،عيزوتلازكارموتاعدوتسملاàبعئاضبلا

ماعنمةريخألارهشألاخيبماتلادومخلاهبشياميراجتلاطاشنلادهشو،مخضتلا

.م1991

راظتنالاريباوطىلعاهدحوموللالك(فوشتابروجاكيورتسيريب)تلمحتو

لهسلانمنكيملهنأريغ،الهسارمأكلذناكو،ةغرافلافوفرلاوةليوطتاعاس

ماعطساوأخيبطقفةيتييفوسلاةلحرملاخيبهلباقييذلاىوتسملابراقدقنيستليمايأ

.م2000

نوناكنملوألاعوبسألاةيبركبمتقوةيبو،ماليإلالكالؤمراعسألاعافتراناك

ةيسورلاندملانمريثكخيبيسايسلاويعامتجالاعضولاناك،م1992رياني/يناثلا

ميلقإىلإرفسلانيستليسيئرلاررقو،جاجتحالاتارهاظتتأدبو،رتوتلابابوشم

يرحتقيبطتةيفيكو،ميلاقألاةابعاضوألاهنيعمأب»-هريبعتبسح–دهاشيلاجلوفلا

دحأوهو،فوزيكريشتهيردنأبتكو.«ذيفنتلاخيبةالاغمةمثتناكاماذإو،راعسألا

ةوسقلاةياغàبحالصإوهو،بركلابيلللللحالصإلانإ»:هوقفارنيذلانييفحصلا

يفحصلاىأرو.«راطخألابفوفحمحالصإو،يعامتجانامضةكبشىلإرقتفيداكي

مثنمو،(ةيفاضإةيئاعددراومنعمومحملاثحبلا»àبسيئرلاةبغررسفيكلذنأ

ةدايزةأطوفيفختو،سانللمعدلاميدقتللئاسونعنيستليثحبينأنمالدبف

،مرقلاàبدوسألارحبلالوطسأ»نعةئجافمةروصبثدحتيحارهناف،راعسألا

فوزيكريشتمتتخاو.ةيناملألاةقاطبلارودنآلاءاجو،دوسألارحبلاةقاطببنوبعلي
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ىدصتتنأىلإجاتحتةيداصتقالاردياج–نيستليتاحالصإنأودبي»:لوقلابهريرقت

.«امصخشل

دقتعأتنكيننأريغ،راعسألاديازتىلعرمتسمدعاصتخيبطخسلارعاشمتناك

ىلعيباوطاحأنيذلانييفحصلاتغلبأامكو.جئاتنلاىلإزفقلامدعلضفألانمنأ

نماًمويرشعدحأدعبعضولاىلعمكحرادصإاًدجركبملانمنإف،ةسسؤملالخدم

نأبجيايسورءامعزىلإةبسنلابتايولوألاىلوأنأدقتعأو،راعسألاريرحتءدب

.«ناكسلاىلعراعسألاعافتراراثآنمفيفختلاو،جاتنإلاراكتحارسكنوكي

تاديدهت..ءادفشبكنعثحبلا

عقوتامدنعباوصلابناجيملازيشتوتييلوجنأحضاولانمادغ،مويدعباًموي

شبكىرحألابوأ،قعاوصةعنامنعثحبلابةديدجلاةيسورلاةموكحلاأدبتنأ

ةريقعتعفترادقف،نابسحلاخيبةدراونكتملفارطأىدلاهتلاضتدجودقو،ءادف

نويلاكيدارلانويلاربيللاهلعفيناكامرارغىلع–ديكأتبةيعويشلاةضراعملاءامعز

،يسورلابعشلاهاناعوايسورهتناعاملكخيبسيئرلامهتملا»نأ–بيرقدهعىتح

!(فوشتابروجليئاخيم)–عقوتموهامك–ناكامنإ

ايسورو،ةيعويشلاةطبارلاو،سورلانييعويشلالامعلابزحاعد،وكسومخيبو

(ةيلزهلا)ةرحلاقوسلادضزينامناديمخيبرهاظتلاىلإبعشلاريهامج،ةيلامعلا

تناكةدحرثكألاةوعدلانكلو،شيجلاوةلودلارايهناو،(ةيلزهلا)ةصخصخلاو

ددعàبترشنيتلاةوعدلاصنيتأياميفو.ةمكاحمللفوشتابروجميدقتببلاطت

ردناسكلأميدقلااكيورتسيريبلاودعاهررحييتلامويلا(ند)ةفيحصنمصاخ

Alexanderفوناخورب Prokhanov:
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ةدارإلةيبلتو،عيمجلاعدخيذلابيهرلاصخشلااذهةاضاقمببلاطيناديملانإ

دضىوعدلاخيابقيقحتللصاخشألاضعبريتخادقف،ملاعلاخيبمهألاعمجتلااذه

رودنايبتىلعنآلافكعتةنجلMictorllyukhinنيخويلإروتكفسأريو.فوشتابروج

ىوقباسحلدالبلابقحليذلاقوبسملاريغرامدلاخيب،قباسلاسيئرلاماعلانيمألا

هتسايسو،انئاكرشوانئافلحىلعتضقيتلاةيجراخلاهتسايسنعفشكلاو،ىرخأ

.ةيلهأبرحافشىلإىرايحلانينطاوملاتعفديتلاةيلخادلا

تايصخشلانممويلاوهةيبدألاةفحتلاهذهبتاكنأىلإريشأنأيبردجيو

دحاولانرقلانميناثلادقعلاخيبودبيو،ةيزافلتلاةلودلاتاونقىلعروضحلاةمئادلا

ريوطتل،ةيسورلاةموكحللايلبقتسمايجولويديأارظنمواطشناًريصننيرشعلاو

ضعب(ةدحتملاايسور)بزحخيبنوطشنلاءاضعألامضيو.ةديدج(ةينطوةركف)

ةيداعملاةنانطلاهتاراعشراركتىلعاورصتقيملنيذلانيرويغلافوناخوربييراوح

.يصخشلتاديدهتلاكلذكاوقلطألب،بسحففوشتابروجل

ميظنتلابتكمدشاننيح،م1992ماعلئاوأخيبىلوألاةرمللتاديدهتلاتعمستنكو

رمتؤموىلعألاتييفوسلاسلجم،سورلانييعويشلالامعلابزحلعباتلاوكسومخيب

ةيلارديفلايضارأةرداغملفوشتابروجتالواحماوفقوينأمداقلابعشلاباون

روتكفماعلايعدملااهضرعيتلامهتلابةقلعتملاةينوناقلاىوعدلاءدبلبق،ةيسورلا

،ىراوطللةلودلاةنجلخيبيئاهنلاقيقحتلايهتنينالبقكلذكو،بعشلاونيخويلا

يأيتييفوسلاداحتالاتايروهمجوايسوربوعشلةيداعمةيمارجإالامعأدعتفوسو

دالبلاجراخىلإبرهلاليهستلةماعةمظنموأةلودوأدرفيأاهذفنيتافرصت

داحتالاخيبيعويشلابزحللقباسلاماعلانيمألا،فوشتابروجليئاخيمبناجنم

ةحلسملاتاوقللقباسلاماعلادئاقلا،يتييفوسلاداحتاللقباسلاسيئرلا،يتييفوسلا

.(يتييفوسلاداحتالاخيب

ةنجلبقلعتياميفنيمهتملاصاخشألانولثمينيذلانوماحملانييعويشلاىلإمضنا

جراخهرفسىلعرظحضرفوفوشتابروجباوجتساباوبلاطنيذلا،ىراوطللةلودلا

ةلباقمخيبو.ةديدجلاةيسورلاةموكحلابناجنمتاديدهتلالوأكلذتلتو،دالبلا
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فوسيلىنيجفيماعلاىعدملابئانحرص،كرويوينخيسNewsdayيادزوينةفيحصعم

Yevgeny lisovليومتخيبقيقحتلااهيفيرجيةيضقخيب(اهوبشم)فوشتابروجدعيهنأ

.ةيبنجألاةيعويشلابازحأللىتييفوسلاىعويشلابزحلا

يعويشلابزحللةيلاملانوؤشلالوحةيناملربةداهشخيبفوسيلرقأ،قحالتقوخيبو

هنكلو،ةيضقلاهذهخيبفوشتابروجطروتىلعرشابمليلدةمثسيلهنأبيتييفوسلا

àب(دضلاباقالطإتوصيمل)هنأل؛(ةيعامجةيلوؤسم)لمحتيريخألانأمعز

.لئاسملاهذهلثماهيفتشقونيتلايسايسلابتكملاتاعامتجا

ناكو،يلوحةيبلسةلاهقلخلتاهاجتالاعيمجنمتالواحمتلرج،مومعلاىلعو

هبوشتالريمضوباصعألاةوقبعتمتيصخشيأهلعفياموههلككلذىلعيدر

صاخشألاءالؤهعيطتسينلو،رخآناكميأىلإ(براهلا)يونأاليننإ:ةبئاش

يتلئاعواسياريتجوزتباتنايتلاقيمعلاقلقلارعاشموهينجعزأامنأديب.يعازفإ

.تاروطتلاهذهءارجنمىئاقدصأو

امعو،ايسورخيبثدحيناكامليمييقتنعمايألاكلتلالختلئساماًريثكو

امدنعف؛كلذكبناجألاانءاكرشمهتةيضقكلتو،كلذءازإلعفلادرهيلعنوكيس

Rodericتيوثيربكيردوريناطيربلاريفسلاتيقتلا Braithwaiteيناثلانوناكخيب/

àبيرجتىرخألاةلقتسملاةيلاردفنوكلالودوايسورخيبتاحالصإلانأتركذ،رياني

مييقتلاوقيلعتلاىلإجاتحتالتاحالصإلاهذهنكلو،ةمخضةفلكبوةبعصعاضوأ

لالختمربأيتلاتايقافتالابريفسلاتركذدقو.يداملامعدلاىلإاهتجاحردقب

/زومتخيبندنلخيبىربكلاةيعانصلالودلل(G7)رابكلاةعبسلاةمقخيبيكارتشا

ةدناسملانمنكميامىصقأحنمىلإ-ىرخأةرم-ةوعدلاتدكأو،م1991ويلوي

.ةفاكةيطارقوميدلاىوقلاخيبرثؤيساهقافخإنأل؛ايسورخيبةيرذجلاتاحالصإلل

هتدعاسموهمهألابلطملانإف،ةلقتسملالودلاثلونموكىلإةبسنلابلبقتسملاامأ

.يلعفيعقاوثلونموكىلإقرولاىلعثلونموكنملوحتينأىلع
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ىلوألااهريراقت:فوشتابروجةسسؤم

دقف،يمسرلااهقالطنالبقىتحةمهلكبلمعلابفوشتابروجةسسؤمتكمهنا

نمم،ايسورخيبعضولاليلحتلتاقثلانيصتخملانيثحابلانمةعومجمانبذتجا

اممييقتلانعمتجارياني/يناثلانوناكةياهنخيبو.اكيورتسيريبلاةلحرمباوطبترا

حارتقالو،ثادحألاكيرحتخيبةرثؤملالماوعلاءاصقتسالو،نيحلاكلذىتحثدح

ناكتامييقتلاهذهضعبنأنيبتدقو،ةيبلسلاتاهاجتالافيفحتبةليفكلاتاوطخلا

.طئاحلاضرعاهببرض-فسأللاي–اهنأديب،ةقدلانمةيلاعةجردىلع

(ككفملا)يتييفوسلاداحتالاجمدنأةيضقبةصاخةروصبءاربخلالغشنادقو

لودلاثلونموكميظنتةركففوزالوروفيروجيرجخرؤملاحرطو،انكممارمألازام

مامتهالابصني»:يتآلاوحنلاىلع(تانايكلاةددعتمةعامج)ةروصىلعةلقتسملا

نمةيجذومنةغيصقفوةلقتسملالودلاثلونموكةماقإىلعةنوآلاهذهخيبدئاسلا

لخادةيميمحلقأتاقالعثادحتساحرتقأيننأريغ،تايروهمجلانيبطبارتلا

.«عاطتسملاردق،قثوأتاقالعبناجىلإ،يلمعلااهراطإ

راسملابهسفنردقلاباًمتهمو،دمألاةليوطلاتالكشملاهذهباينعم–بيرالب–تنك

،راعسألاريرحتزواجتيمليذلاو،هتكلسدقةيداصتقالاتاحالصإلاتناكيذلا

تادعاسملاقفدتخيبلمألاو،تادراولامامأقاوسألاحتفو،ةيطابتعالاةصخصخلاو

ةفيحصلاعمةلباقمخيبو.يفقومخيبةيداقتنالاةعزنلاتديازتمثنمو،ةيبنجألا

Literaturnayaاتيزاجايانروتارتيلةفيحصو،Panoramaامارونابةيلاطيإلا Gazeta

نوناكةينيستليعمةريخألايتاثداحملالختلقيننأبيئاّرقتركذ،[ةيبدألاةلجملا

يننأينعيالكلذنكلو،ةضراعمةكرحميظنتمزتعأاليننإم1991ربمسيد/لوألا

رهشلالالخكلتوهذهنمريثكزربدقو،أطخلاوفعضلانطاومدقننععنتمأس

:فقوملااذهخيبنواهتأملو،تئافلا
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بئارضلاليدعتو،جاتنإلازفحلتاءارجإذاختايرورضلانمناكهنأدقتعأ

لملمتلامظاعتنإ.راعسألاخيبمكحتلاطباوضعفرلبق،يلاملادامتعالاتاسايسو

مساحلالاؤسلانإف،عراوشلاىلإسانلاعفدياًدحغلباذإو،قلقلاريثييعامتجالا

ببسلااذهلو،مكحلاةلصاوموعضولاىلعةرطيسلاخيبرارمتسالاةيفيكلوحروديس

انهددشأو.دحلااذهىلإرومألالصتنألبقيروفلالمعلاىلإةجاحةمثنإف

تارايتلافلتخميلثمملحمسننأاننكميالف،عامجإلاىلإةجاحلاىلعىرخأةرم

.ةيبناجكراعمضوخبةيسايسلا

ىتييفوسلاداحتالاءاهنإناكأوسألاىجيتارتسإلاأطخلانأدقتعأتلزامىننإ

.ةيناسنإلاتاقالعلاقزمتو

تاسسؤمأشنتو،جاتنإلازفحبةليفكلاتاءارجإلاذختتو،ةيدقنلاةسايسلالّدعتمل

لودلاثلونموكخيبيسايسلاويداصتقالاعضولاىلعةرطيسلاىلعةرداقةلاعف

.ىربكةيسايسةمزأةهجاومخيبانسفنأدجندقف،ةلقتسملا

قالخألاوةسايسلا:م199اربمسيد/لوألانوناك

ربمسيديباتكىلعلمعلاةئيبرياني/يناثلانوناكرهشنمربكألابناجلاتيضق

باقعأخيبيتييفوسلاداحتالاذاقنإلاهتلذبيتلادوهجللقيثوتوهو،"يفقوم:م1991

نأباتكلااذهبهيونتلاضرعمخيبرشنلارادتركذدقو.سطسغأ/بآخيببالقنالا

رهشلاوهو،م1991ربمسيد/لوألانوناكءاوجأىراقللحضويفوشتابروج.س.م)

تايروهمجلاداحتاسيئرةيصخشىلإو،دالبلالبقتسمىلإةبسنلابةيمهألاميظعلا

نمتافطتقمنيبهتالمأتوهتاقيلعتخيبفلؤملاطبريو.ةيكارتشالاةيتييفوسلا
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تانايبلاو،ةيفتاهلاتاملاكملاىلعتاظحالملاو،ةيفاحصلاتالباقملاو،تاشقانملا

.«ىرخألاقئاثولاو

؛ةيفطاعلاةيحانلانماميسالو،ةقشملاغلابباتكلااذهىلعلمعلاتدجودقو

لوقأنأىلعمزعلالكاًمزاعتنكيننأريغ،ةركاذلايباّيحءيشلكناكدقف

.رصبتلاىهتنمبءيشلكخيبركفأو،ةلحرملاهذهلوحةقيقحلا

:باتكلاةمدقمàبتلقو

،ثادحألاكلتلوحتالاقملانمريثكىلعةيضاملاعيباسألالالختعلطا

اهضعبوةجحلايوقاهضعبو،ايماهتارخآلااهضعبوانزاوتماهضعبناكو

اممريثكناكو.اًبضاغرخآلااهضعبواهيزناهضعبو،ليلدلاىلإرقتفي

نعدعبلالكاًديعباقيفلتناككلذنمربكأابناجنأريغ،اًحيحصرشن

.باوصلا

اًريثكنأل،ربمسيد/لوألانوناكثادحألالخيفقومانهضرعأنأدوأو

–كلذلو،عيمجللقورتيججحنكتملو،اهنولهجياولازامنينطاوملانم

اهنأوأ،يبطخعيمج-قالطإلاىلع-رشنتمل-تسونسالغئدابملافالخ

.يلصألااهنومضمسمطوحنىلع(ترَّرَح)

،اكيورتسيريبلاتاونسةيبوديعبلاانخيراتخيبةدتممثادحألاهذهروذجنإ

كسامتلامادعناىلإدوعيةسيئرلااهبابسأنماًدحاونأخيبكشنمامنكلو

ىتحانلزامو،سطسغأ/بآبالقنادعبهرارضأتمظاعتيذلا،يعامتجالا

نودةلوليحلاىلإنوفدهياوناكبالقنالايربدمنأمعزينمدجننآلا

كلذو،ةلودلانايكةمالسىلعةظفاحملاىلإو،يتييفوسلاداحتالاككفت

ةظفاحملاتناكةرماؤمللةيقيقحلافادهألانأحضاولانمف؛ضحمءاره

تاءارجإلاةداعتساينعيكلذناكنإوىتح،اهءايحإوةميدقلاعاضوألاىلع

ةرماؤملاوربدمحجن،لاعفألاهذهقيرطنعو.ةفرطتملاةميدقلاريبادتلاو

يمريناكيذلاجمانربلاذيفنتو،داحتالاةدهاعمعيقوتنودةلوليحلاخيب

.يعويشلابزحلاخيبتاحالصإلاءارجإوةمزألليدصتلاىلإ
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نمعيباسألاومايألاكلتلالخهتنلعأيذلايفقومباتكلااذهخيبضرعأيننإ

ءوضàبليدعتوأليمجتيأاهيلعأرطينأريغنم،م1991ربمسيد/لوألانوناك

.ةنسلاكلتخيبترجىتلاثادحألا

ىدحإنأترعشو،ةيناثلاةمدقملاهبشيامفيضأنأتررق،باتكلارشنليبقو

خينويمخيبم1992سرام/راذآ8خيبايناملأىلإيترايزلالخاهتيقلأيتلاتارضاحملا

:اهتحرطيتلاةيساسألاطاقنلايتأياميفو،ضرغلابيفتس

تاريدقتلاوءاطخألانمةلمجكشالبتعقو،اكيورتسيريبلاةلحرملالخ

،ةدحاوةيئدبمةيضقىلعزيكرتلادوأىننأريغ،هراكنإنكميالرمأكلذو،ةئيسلا

.قالخألاوةسايسلانيبةقالعلايهو،رضاحلاويضاملاتاروطتنماًريثكرسفتاهنأل

ةركفلاتناكامدنعو،اهيفريكفتلاانأدبامدنع،ىلوألااكيورتسيريبلامايأذنم

،يسفنىلعادهعتعطق،نّوكتلابةذخآهلماكبانعمتجمةلكيهةداعإبةيروثلاةقيمعلا

مغرلاىلع–لاقتنالانوكينأنامضليعسوخيباملكلذبأسيننأب،ألملاىلعهتنلعأو

الو،يومدريغواًيملس،انتلودلثمةلودخيراتنيبىلوألاةرملل-يروثلاهعباطنم

هبجومبىرييذلابلاقلارسكنسو،قزُرودوسوأ،ضيبورمحنيبسانلاهيففنصي

هفلاخيرخآصخشيأوأهموصخرمدينأيهةيساسألاهتمهمنأدحاوفرط

اذإف،انعمتجمتداسيتلاةيسايسلاةفاقثلاوهماودلاىلعكلذناكدقف،يأرلا

يتلافادهألاغولبوانعمتجمديدجتنمقالطإلاىلعنكمتننلف،ليبسلاكلذانكلس

.اكيورتسيريبعورشمخيباهقيقحتلانيعس

نمةموظنمىلعموقياكيورتسيريبلاةفسلفلثمييذلا(ديدجلاريكفتلا)ناك

ذبانتلاوةيعامتجالاةهجاوملاىلإيضفتةيقبطةبراقمىلعسيلو،ةينوكلاميقلا

حيحصلافقوملاوهكلذنأباخساراناميإنموأمويلاىتحتلازامو،عارصلاو

هارألب،افعضكلذَّدعأالو،اهلمكأبةيسايسلايتايحلالخهبتمزتلايذلاديحولا

.ةميزعلاةبالصوةوقلاىلعاليلد
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،تايحالصنميدلاملكاًمامتمدختسأمليننأليتسائرلالخدقنللتضرعت

هفقوملب،اهمدختسيفيكوأ،تايحالصنمسيئرلاهبعتمتيامسيلمهملانأديب

،ةيسايسلاوةيداصتقالاةايحلاخيبةيددعتلاةيعرشبانفرتعادقانمدامف،يقالخألا

àبأشنتدقيتلاتالكشملالحنإف،(ةيرادإلا)ةيعامتجالايحاونلاعيمجنيبلب

ناكواًمامتاهكلتمنمليتلاتاراهملانمةدحاوكلتو،ةوقلاقيرطنعنوكيالعمتجملا

.لهسلارمألابكلذنكيملو،ةسرامملاقيرطنعاهبستكننأانيلع

انيدلنوكتنأو،حيحصلاهاجتالانيبكرحتنانكاننأبناميإلالكنمؤننأانيلعناك

نملاثمماقملااذهخيبينرضحيو:يلوألارارقلانععجارتنالثيحبةدارإلاوةردقلا

àلوألاردناسكلأرصيقللىنميلاديلاناكيذلاصخشلانمىرُت:يسورلاخيراتلا

Mikhailيكسناريبسليئاخيمهنإ؟هدهعلئاوأ Speransky،صصختمسدنهموهو

Alexyفييشتكارأيسكيلأهنإ؟هدهعرخاوأخيبرومألاريسيناكيذلانمو،حالصإلاب

Arakcheyev،ملستسييتلاةدرلايهكلتو.يشحولايعمقلاهمكحبولسأبفورعملا

مهبيهتنيف،ثادحألاطوغضمهيلعديازتتامدنعاهيلإنوؤجليواهلنوحلصملا

.رمألالوأهغولبىلإنوعسياوناكامعدعبلالكةديعبعضاومىلإلاحلا

مليننأريغ،ىصقألادحلاىلإةبيصعةمهمةيقالخألائدابملابكسمتلانإ

اذهنأرمألارخآدقتعأو،ةيمهألاغلابلايقالخألاويسايسلارايخلااذهنععجارتأ

تاملكلاهذهانهددحأانأو)فوشتابروجسيئرلابناجنم(ؤكلتلا)و(ددرتلا)

ناذللاامهيتيجيتارتسإويتبراقم-ىرخأةرابعب–يأ:(نيسوقنيباهعضوبحوضوب

ىلعةظفاحمللساسألايهاهنأنآلاسانلاىرييتلاهتاردقءانبنمعمتجملاانكم

.اهزيزعتوةيطارقوميدلاتارييغتلا

،رياني/يناثلانوناك27يفف.انايحأحرسملاىلإبهذننأ،اسياروانأانعطتسا

Olegفوميرفيجيلوااجرخملاولثمملااناعد Yefremovبتابسانملاىلإàفحتم

اياميسيفازينةديرجهتماقأالافتحاانرضح،رياني/يناثلانوناك29ةيبوينفلاوكسوم

Nezavisimayaاتيزاج Gazetaىنلعروهظلوأكلذناكو،(امنيسلاراد)خيب(ةلقتسملا

نممخضددعءاقللةصرفلايلحاتأدقو،ةسائرلانعتيحنتنأذنميلريبك
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،لئاسملاضعبانشقانو،انركاذتو،مهضعبعمتثدحتو،نيريثكتحفاصف،سانلا

،اكيورتسيريبلاةلحرملالخةنيابتمفقاوماودبأدقايسنجلتنإلا/نوفقثملاناكو

قئارطبمويلاكلذخيب(امنيسلاراد)خيبنيدوجوملانمريثكعمتاقالعلاتروطتو

ىلإتثدحتدقو.ةيرحلابوتسونسالغلابالافتحاناكءاسملاكلذنأريغ،ةفلتخم

،هنععافدلاوكلاذاكيورتسيريبلازاجنإةيامحبجيهنإمهلتلقو،عمجتلاكلذ

.يخيراتلاايسورروطتلجأنم،هليبسضرتعتدقيتلاتارثعلاتناكامهم

بازحألانمبابشءاضعأبفوشتابروجةسسؤمخيبرياربف/طابش28خيبتعمتجا

عباتلاةيعامتجالامولعلازكرمخيبةيبيردتتاقاسمخيبنوكراشياوناكةيطارقوميدلا

دقو،يبعشلاةرحلاايسوربزحويطارقوميدلابزحلانممهرثكأناكو،ةسسؤملل

امبنيمتهماونوكيملمهف،يسفنخيباًديجاًعابطنانوعفايلانويسايسلاءالؤهكرت

نكتملاهنأعم،ةحساكةروصبدعباميفترشتنايتلا،(ةيسايسلاةناقتلا)ىمسي

ةيفيكوةيقيقحلادالبلاتالكشمىلعمهمامتهااوزكرلب،يسايسلياحتنمرثكأ

:الئاقكلذتديأدقو،اهليلذت

نويئاغوغلارخديالنيحخيب،عاعرلامكحلهبأيالّيفكلايطارقوميدلايسايسلانإ

،ةركعلاهايملاخيبكامسأنمهودجينأنكميامديصوءامهدلارعاشمةراثإلاًدهج

،ءاوسلاىلعفرطتملانيميلاوفرطتملاراسيلالكمويلااهانبتييتلاةبراقملايهكلتو

اوبرتقاوأةطلسلاىلإمويلاانيدلاولصونيذلانييطارقوميدلانإلوقلانمدبالو

.لاجملااذهخيبةذاشةروصبنوفرصتياهنم

:ىتأيامفيضأنأىلعنأترعشدقو

حالصإلاةيلمعةلصاومخيبحاجنلانيستليفلاحينأىنمتأيننأاوملعتنأمكديرأ

تالكشمهجاونسايسورعماننإفحاجنلابهدوهجللكتملاذإهنأل،يطارقوميدلا

àبرارمتسالاةيرهوجلارومألانمنإف،ةيجراخلاةيسايسلاىلإةبسنلابو.ةرطخ

فصنلاخيبهانينبتيذلاجهنلاقفو،(ديدجلايسايسلاريكفتلا)حوربكسمتلا

نأكو،ىرخأةرمءيشلكعارتخالواحنالأو،نيرشعلانرقلاتاينينامثنميناثلا
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،م1991ربمسيد/لوألانوناكخيبالإأدبيمل–Burbulisسيلوبروبمعزيامك–خيراتلا

راجشلابشنامدنع،ايناملأنيبنيرشعلانرقلاتاينيثالثويرانيسديعنالأانيلعو

وح

أجلينأيرغملانمناكو،يضارألاكلمتلوحةلئسأتريثأيتلاةلئسألانمناك

،ماهوألانمسادكأكانهتناكو،ةيعارزلااياضقلالوحةريسيلولححرطىلإءرملا

:يتآلاوحنلاىلعتناكفيتباجإامأ

،ةصاخلاوةماعلا،ضرألامادختسانمةفلتخمعاونأدامتعاةوقبلضفأيننإ

àبةيدرفلانيحالفلاتايكلمنإفةبسانملابو،كلذةسرامملتاغوسملارفاوتتثيح

نمةيلكةكبشخيبةطبارتم،اينابسإواسنرفو،ايلاطيإلثم،ةيديلقتلاةيبوروألالودلا

.ةينواعتلاتاقالعلا

نوناكرهشيفف،م1992ماعنمىلوألاروهشلاàبدالبلاخيبعاضوألااهيفتروطت

ادغدقعضولاناكرهشلاةياهنلولحبو،اهتاسايسنمةموكحلاتلدعرياني/يناثلا

:رومألاءوستامدنعاضرلابرعشأاليننألكلذىلعتبقعدقو،ةدحلقأ

àبىضاملارهشلااهبتأبنتىتلا،ةيسايسلاةمزألانأىتداعسىعاودنم

اوذخأدقسيئرلاوايسورءامعزنأييأرةيبو،ايلكثدحتملادفارباياكسلوموسموك

.ةيعقاولاةايحلاخيبتلجتىتلالعفلادودرنابسحلاب

دالبلاىلإةحارصوحوضوبثدحتللةصرفلامانتغاتررق،هسفنتقولاàبو

يتلاريهشتلاةلمحةهجاومل،خسنلانمنييالملاعزوتةفيحصلالخنم،اهرسأب

بزحللماعلانيمألارمأبنورمتأينيذلامهراصنأونييعويشلابناجنمينتلاط

Gennadiyفوناجويزيدانيجيعويشلا Zyuganov.؛ةيرخسللةاعدمعضولاناكو

امأ،يطارقوميدلافوشتابروجبنوددنييعويشلابزحلاخيبنويعجرلاناكدقف
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نميأناوتتملو،يعويشلابزحلاميعزفوشتابروجبنوددنيفنويلاكيدارلا

:اهرثكأىلعدرلليبناجنمتيدصتف،اًيمويفوشتابروجريقحتنعفحصلا

رصعىلإعمتجملاةداعإبنوملحيةميزهلامهبتقحلنيذلانييعجرلانإ

اولخدأنيذلاكئلوأةعمسهيوشتلمهعسويفاملكنولذبيو،اكيورتسيريبلا

نولغتسيو،سانلاةايحخيباًرطخدشألابعاصملاىلعنوزكريمهنإ.تاحالصإلا

.اهعيمجبئاصملاكلتءارونماكلاببسلاينأبيريوصتنولواحيو،تارتوتلا

àبفراصملاباحصأعيمجوعدأنأ–هذهمكتفيحصلالخنم–ديرأيننإ

فراصملاخيبةموعزملايتاباسحنعتامولعمنممهيدلاملكبحيرصتلاىلإملاعلا

ةصاخلاخيراوتلاوغلابملاوليصافتلاعيمجنعباقنلااوفشكينأمهوجرأو،ةيبنجألا

!ءيشلكاورشنتو،امدقاوضمتنأمكوجرأ،عئادويأب

دالبلاجراخشيعلاخيبو،ةرجهلاخيبفوشتابروجةبغرلوحةلوادتملاتاعئاشلانإ

الانأف،مكلمأبيخأفوسو،ةقابللادودحتزواجتدقاهسلتخايتلالاومألابعتمتلل

.رمعلامايأنمىقبتاميضقأسانهو،انهتشعدقف،ناكميأىلإبورهلامزتعأ

.قالطإلاىلعثدحينلكلذنكلو،رابدألايلوأنأينمنوديرينوريثكناكامبرو

تالواحمةمثو،ربمسيد/لوألانوناكةيانلعتمليتييفوسلاداحتالاسيئرءارآنإ

ىلعرانلاقالطإباهيفينحصنيةلاسريلبتكمهدحأنإىتح،نآلايفقومهيوشتل

نلفانأامأو.يترزاؤمنعاوبرعأنيرخآلاصاخشألانمتائمةمثنكلو،يسفن

فوكليشلواحم1974ةنسةيبو.يدالبلاًديفمنوكأسيننأيلادبامتمصلامزتلأ

Shchelkovبايشيليملاخيبنيشترملادرطبتأدبامدنعيلعيضقينأàلوبورفاتسإ

بتكملاخيباوضعتنكامدنعىتحيدضةروزملاتاداهشلاتقلتخادقو،ةمدخلانم

لازامو،هتافوليبقةيلخادلانوؤشلاريزوباوندحأكلذبينغلبأدقو،يسايسلا

àبدالبلاءانبأمهيلإمضنينأخيبنآلانولمأيلهف!صرفلانونيحتيانلوحءالؤه

؟هذهةقياضملاوجاعزإلاتالمح
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جيورتلماعلانأشلاوةسايسلاتالاجمخيبلمعلالصاوأنأىلعمزعلاتدقعدقل

تاحالصإلاءارجإريسيتل–لاحلاةعيبطب–كلذكو،(ديدجلايسايسلاركفلا)

.هبنيستليتغلبأامموهكلذو،اندالبخيبيطارقوميدلارييغتلاثادحتساو

لمعلاقيرطنعصالخلا

،تايحتلاتقفدتو،تيبلاخيبيتلئاععمنيتسلاويداحلايدلومديعبتلفتحا

تءاجو،درولاتاقاطبةقشلاتألتماو،لبقنممهفرعأنكأملسانأنمناكاهبلغأو

الاًريصقاهضعبناكو،ةديعبلاميلاقألاوىربكلاندملانم:ناكملكنمتايقربلا

كلذكرتدقو،تابثلاوةحصلاتاينمتنعيلبرعت،عبرأوأتاملكثالثىلعديزي

نموبعصعضوخيبانكاننأنوكرديسانلاناكدقف،ةلئاعلاوانأيسفنخيرثألاقمعأ

ةرابعلاةغيلبلئاسرلاضعبتناكو.انلمهتدناسمومهفطاعتاورهظينأاودارأمث

نأنوكردياوناكنينطاوملاوسانلانأانرودصجلثأاممناكو،ةرينلاراكفألابةلفاحو

.هيلعيهامملضفأنوكتدقةايحلانأو،يرهوجرمأريغتلا

ةيعامتجالاثاحبأللةيلودلاةسسؤملا)اًيمسرانقلطأ،م1992سرام/راذآ3خيب

نيوعدملانمتائمدفاوتمويلاكلذخيبو،(فوشتابروجةسسؤم)يهو،(ةيداصتقالا

تامظنمللنولثممكانهناكو،تكبسوربدارجنينيلعراشخيبةسسؤملارقمىلع

دراودإمهنيبنم،ةماعلاتايصخشلانمدادعأو،وكسومخيبةينفلاوةيميداكألا

Yevgenyفوكاميربينيجفيو،هزدانرفش Primakov،فوخنيليفينيجفيوYevgeny

Veikhow،يلفوكايروجيإوردنسكلأوAlexander Yegor Yakovlev،فوكلاخيماتيكينو

Nikita Mikhalkov،نمريثكاًضيأكانهناكو.ةفورعملاتايصخشلانممهريغو

،صخشفلأوحنمويلاكلذخيبفويضلاددعغلبو،نييفحصلاوبناجألافويضلا

Alexanderيوكسترردناسكلألفحلااذهخيبةيسورلاةموكحلالثمو Rutskoy.



ةديدجلاايسور
62

ةيركفلادوهجلالصاوننأانررقببسلااذهلو،روصعلانيباًريغتنآلادهشناننإ

تحاتأو،ملاعلاخيبةيساسألاتاريغتللوهذهانمايألديدجمهفلليبسلاتدهميتلا

انتسسؤمراعشناكانهنمو،بوعشلاولودلانيبتاقالعلايمانتلةديدجاضرف

.(ةديدجةراضحوحن):هذه

ريثأتلاةسراممللئاسويأانيدلتسيلو،ةيميداكأةمظنملب،ةيموكحةسسؤمانسل

.ةيسايسلاةيلمعلاخيبةرشابملاةكراشملاىعدنالكلذكنحنو،ىسايسلاراسملاخيب

نإلب،ةدياحمحوربدالبلاةيعضولابقاريايجاعاجربنوكتنلانتسسؤمنإ

.ةمزألانمجورخلاىلعسورلاةدعاسملثوحبلاوتاليلحتلاميدقتوهةسسؤملافده

يعوضوملاءاصقتسالانمضتتةسسؤملل،يئاكرشوانأ،اهانمسريتلاةلاسرلانإ

نيلثممةكراشمبيركفلاثحبللجمانربةرولبو،ملاعلاخيبودالبلاخيبثدحيناكامل

امدنعو،لاحلاةعيبطبنيفرطتملاءانثتساب،ةيسايسلاىوقلانمضيرعفيطل

ىوتسمىلعاًقحتناكةسسؤملانأديكأتلاالإينعسياليضاملاىلإيتركاذبدوعأ

.حاجنلاباهدوهجتللكدقو،ةيلوؤسملا

ةغلابعاضوأخيبنينسلاكلتةليطاهتريسمتلصاوو،اهلمعةسسؤملاتأدبدقل

اهتاعورشمواهثاحبألاليومتلانيمأتاهيلإةبسنلابتايولوألاىلوأتناكو،ةبوعصلا

حبصأنمزلارورمعمو.ةلودلانميلاممعديأنآلاىتحملستنملو،ةيريخلا

يتالوجخيباهيقلأيتلاتارضاحملاىلعهاضاقتأاموهليومتلليساسألاردصملا

لب،بسحفباعتألايضاقتلةليسوتسيلتارضاحملاف:كلذخيبريضالو،ةيجراخلا

.ايسورخيبويجراخلاملاعلاخيبثدحياملوحسانلاعمثدحتللةصرفيه

تاداقتنالاو،اندالبخيبيلاحلاعضولافنتكتيتلابعاصملانممغرلاىلعو

نمروضحللاًمئاددكؤأيننإف،نآلايرجياميفبناوجلانمريثكىلإةهجوملا

نوكتسو،ىرخأةرماهيمدقىلعفقتسايسورنأ،لامعألاجروةبلطونييميداكأ
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،براجتلابةلفاحلحارميضاملاانخيراتدهشدقو.ةيملاعلاتايلمعلاةيباًيساسأافرط

اًريثكيطعتو،ديدجنمدلوتاًمئادتناكايسورنكلو،بعاصملابةلفاحىرخأو

.ىرخأةرمكلذرركتيسو،ةيرشبلل

يتعزعزلتالواحم

مامأيسفنتدجوو،ةددحمةباترخيبةيجيردتةروصبةسائرلادعبيتايحتمظتنا

لثم؛دالبلاجراختارضاحمءاقلإلةريثكتاوعدينتلصوو،محدزملمعجمانرب

اتقوتارايزلاهذهلدادعإلاقرغتساو،ايلاطيإو،نابايلاو،ةدحتملاتايالولاو،ايناملأ

ةبامهيقلألنيباطختددعأ،ءاربخلاونييميداكألاضعبعمرواشتلادعبو،اليوط

.يكيرمألاسرغنوكلاخيبويناملألاناملربلا

:يلةقلتخم(مهت)هيجوتب.اًمدقريستيدييحتتالواحمتناكءانثألاهذهخيبو

تسلتخاو،(ىراوطللةلودلاةنجل)بالقنابةلصتاذةرماؤمخيبتكراشيننأاهنم

نمكانهنأاًحضاوادبو،كلذىلإامو،يتييفوسلاداحتالاخيبيعويشلابزحلالاومأ

اهنأولتاءارتفالاهذهلثملامهإنكمملانمناكو.ىوصقةيولوأةطشنألاهذهيطعي

فيستريزوليبيجريسبئانلالثم،ديعبدمأذنمنايسنلاهاوطصخشنعتردص

Sergey Belozertsev،يعدملانمتبلطدقف،ايسورسيئرفرطنمتءاجامدنعامأ

.مهتلاهذهنومضمخيبقيقحتءارجإ١/alentinStepanovفونابيتسنيتنلافماعلا

هيردنأهحرطلاؤسنعهتباجإضرعمخيبماعلايعدملالاق،سرام/راذآ15خيب

Andreyنشريب Pershinيسائرلالسارملاجمانربوءابناللسكافرتناةلاكولسارم،

رثعيملو،رمألانيباقيقحتىرجأدق،ينمبلطىلعءانب،ماعلاءاعدالابتكمنإ

ةيضقلوحةدكؤمقئاقحىلع،فيستريزوليبهمدقاميفوأ،تافلملانيبنوققحملا

تلسرأوتدعأدقىنعملااذهبةقيثونأماعلايعدملافاضأو،ةلودللئراوطلاةنجل

.فوشتابروجىلإ
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ملو،(يعويشلابزحلالاومأةيضق)لوحماعلايعدملاعمكلذكتثدحتدقو

معازملانمةمخضةيمكةمثنأةيادبلاذنمحضاولانمناكو،هيفخأاميدلنكي

راددقو.اهليمارتحارهظأنأمهملانمنأتيأريننكلو،يدضنوناقلاقيبطتةزهجأ

:(ةيدييقتتاءارجإ)يأىلإةراشإكانهنكتملو،ةرضحتمةقيرطباننيبشاقنلا

.ىرخأةرميقتلننأىلعانقفتاو،دالبلاجراخىلإيرفسرظحلثم

،ةعاسلافصنوةعاسوحنقرغتساو،ليربأ/ناسينرهشلئاوأخيبعامتجالادقع

:سكافرتنإةلاكوريرقتيتأياميفو

فشكللماعلاءاعدالاةرئادعمنواعتللدعتسمهنإفوشتابروجليئاخيملاق

ةرئادلهترايزبهنأركذو،ةيلاملايعويشلابزحلادراومبةقلعتملاقئاقحلاعيمجنع

يتلاةدعاقلاوهنوكينأبجينوناقلامارتحانأنيبينأدارأامنإماعلاءاعدالا

.دالبلاخيبعيمجلاىلعقبطت

بتكمنيبءاقللالالخةددحمةمهتيأهلهجوتملهنأفوشتابروجليئاخيمركذو

تاليوحتنعفشكلاىلإقيقحتلايدؤينأخيبهكوكشنعبرعأو،ماعلاءاعدالا

.ىرخألودخيبفراصمىلإيتييفوسلايعويشلابزحلالاومألةيعرشريغوأةيرس

Vadimخيليبميداف:[رابخألا][27estiaايتسفزإةفيحصالسارم Belykh،يريلافو

Valeriyفيندور Rudnev.

نكلو،بزحلالاومأنعريثكبتكوليقدقل،شتفييجريسليئاخيم:س

.كيدلامعامسلنورظتنيعيمجلا

:نيققحملاقيرفدوهجديؤأانأو،لاقلاوليقلانمرودياموةفاحصلا

،فورحلاىلعطاقنلاعضننأو،ءيشلكمهفننأرمألارخآانيلعنإ
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جئاتننأنمدكأتلاانيلعنأامك،ةراثإلاوشيوهتلالماوعلكىشاحتنو

.ةيلاملابزحلانوؤشلوحرارسأةمثنوكتالأيغبنيو،انلععاذتسقيقحتلا

ةينازيمنإفيضاملاخيبامأ،ةريخألاتاونسلاخيبرارسأيأكانهنكتمل

عيمجنكيملو،لاحلاةعيبطبةنلعمنكتمليتييفوسلايعويشلابزحلا

عيمجانلعجاننأريغ،قافنإلاولخدلارادقمنوفرعيبزحلاءاضعأ

.نيرشعلاويناثلارمتؤملانيببزحلاءاضعألانلعةحاتمبزحلاتاباسح

دقف،ىرخأةصقاهلفاهيففرصتلاولاومألاهذهةرادإخيبانتقيرطامأ

،هنملئاطالتيمةيرصمباسحدرجمرمألالوأبزحلالاومأتناك

،لخدلانماًبناج–بيرالب–اندقفدعباميفةيوضعلاموسرانضفخامدنعو

نعضيوعتللهلمعنكميامعلاؤسلازربو،لخدلانمهبسأبالاًبناجلب

ةنجللامجحانضفخدقو،ةيلمعلليراجتلادعبلاةساردبانأدبو،رئاسخلا

،ةجتنمةقيرطبلاملارامثتسابانأدبو،ةيميلقإلابزحلاتارادإو،ةيزكرملا

àبانكاننأانهدكؤأو.بزحلللخدلاراردإلةراودتاباسحخيبهانعضودقو

وهفةوطخلاهذهنيبةءافكلاىوتسمامأ،نوناقللاقفوفرصتنكلذلك

.ىرخأةلأسم

يتييفوسلايعويشلابزحللةيدقنلالاومألاةينوناقلوحثيدحلانكل:س

.يصخشلاءارثإلاودسافملالوحرودي

يجورمنمريثككانهنكل،عونلااذهنمثيدحكانه،امامتحيحص:ج

ناموقتةلواحملكببحرأانأو،يمسالوحةثيبخلافيجارألاوتاعئاشلا

ةيفحصوأةيرسوأةيئاضقةليسويأمادختسابرومألاهذهخيبقيقحتللاهب

،يدضيتييفوسلايعويشلابزحلاتافيشرأحتفمادختسالةلواحمكانهتناك

فيشرأحتفدنع–مهنأةديدجلاةموكحلانيبةياعدلاىلعنوفرشملانلعأدقو

اهلدعترتةراذقلانمسادكأباخطلمفوشتابروجمسانودجيس-ةيزكرملاةنجللا

.صئارفلا
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قئاثولاىلعظافحلازكرمنيبمَّدقو،سرام/راذآرهشخيبتافيشرألااوحتفدقو

يأعسوبهنأاهتقونلعأو،ةيزكرملاةنجللاتافيشرأىلعدمتعاضرعةرصاعملا

تافيشرأخيبةقيثونويلم160نمرثكأىلععلطينأرمألامهمهينممابيرقتصخش

.(م1991سطسغألبقىتييفوسلاداحتالاàبتدجوىتلامكحلاتايلآسكعت»بزحلا

:يتأياممالعإلالئاسوريراقتثبءاجو

يسايسلابتكملاتاعامتجاعئاقوقالطإلاةبسانمبمظنيذلاضرعملاخيبتمدق

تاعامتجالاضعبعئاقوتنمضتو،(اًدجيرس)ةئفةياتفنصيتلا،ةيزكرملاةنجلل

نييركسعلاءامعزلاونيلوؤسملازربألةيصخشلاتافلملاتمضو،م1990ماعخيب

Eduardهزدانرفشدراودإلثم Shevarnadze،فوكوجيروجيرجوGeorgiy Zhukov

Onstantinيكسفوسوكورنيتناتسنوكو RokoSSovsky)ةيوضعلاتاقاطبكلذكو؛

Vladimirنينيلريميدالفنملكلةيلصألاتالجسلاو Lenin،نيلاتسفيزوجوosephل

، Yuri Andropov فوبوردنأيرويو ،Nikita Khrushchev فيشتورخاتيكينو ،Stalin

Konstantinوكننريشتنيتناتسنوكو Chernenko،افوشتابروجليئاخيموMikhai

Gorbachev،ىرخأقئاثوو.

؟اًماعنيرشعنمرثكأيضمدعب،مويلاريرقتلااذهىلإهتفاضإاننكمييذلاام

مويلاىتحرثعيملهنأريغ،ةيبنجألاتافيشرألاخيبةمهمقئاثوةدع(تفتخا)دقل

هتبوعصخيبلثاميرمأنعانهثدحتناننإ.فوشتابروجةعمسسمتقئاثويأىلع

ةطقلانكتملاذإةبوعصرثكأودغيهنإلب،(ةملظمةفرغخيبدوسأطقىلعروثعلا)

.الصأكانه

يتييفوسلايعويشلابزحلاةمكاحم

تاحالصإلاذيفنتديازتدقف،ةعقوتمريغتاروطتدهشتدالبلاتناكءانثألاكلتخيب

يتلانادلبلليلودلادقنلاقودنصاهثدحتسايتلا،(ةمدصلابجالعلا)ةبراقملاقفو

اندنعحالصإلاةاعدنكلو،ايسورداصتقانعةيرهوجةروصباهتاداصتقافلتخت
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كلذناكنإو،لودلاضعبةيططخلاهذهتحجندقو،يرحسلاجالعلايهاهوّدع

àبئجافمضافخنانعرفسأايسورخيباهقيبطتنأريغ،ةيلاعةفلكبققحتدق

فالخلادعاصتكلذجئاتننمناكو،ناكسلانيبايعامجرقفلاعويشو،جاتنإلا

ريغمعدلامدقدقبيرقدهعىتحناكيذلاىلعألايسورلاتييفوسلاسلجمنيب

àباًمدقيضملاىلع(مسحب)رصأيذلا،سيئرلاقيرفو،ةهجنم،نيستليلطورشملا

ىلعتارتوتلاهذهتكشوأليربأ/ناسينةيبو.ىرخأةهجنم،ةمدصلابجالعلاةطخ

.ايسورخيببعشلاباونسلجمرمتؤمخيبراجفنالا

ملهنأريغ،رمتؤملاضفبهتبلاطمبهيراشتسمونيستليراصنأنمروقصلاأدب

دقهنأاهدعبركذ،ريبكدحىلإةيئاضرتساةملككانهىقلأو،مهتحيصنبذخأي

وكسومنيبيفحصرمتؤمخيبكاذنآُتنلعأدقو.يحالصإلاجمانربلاذاقنإخيبحجن
وحوموحوح9.

نعكلذرفسال،رمتؤملاضفوهيلعتحرطيتلاةحيصنلابذخاسيئرلاناول»هنا

فالخىلعيسفنتدجويننأريغ،ةبسانملاهذهخيبأوسألايشاحتىرجدقل

àبتقلطأدقو،طاشنلاىهتنمبةموكحلااهعبتتتناكيتلاتايسايسلاعمديازتم

،قربلاةعرسباهقيبطتليحتسملانمنكلو،ةبعصلاتاءارجإلاتقوناحدقل،معن

(عينصتلا)ىلعمث،Collectivization(عيمجتلا)ىلعمويتاذانبعشمغرأدقل

Burbulisation اهو( ةلبربلا)ةسايسلعوضخلاىلعمغرينآلاوه ،Industrialization

نمديزمقيقحتل-اًيرهاظ-يضاملاخيبكلذىرجدقو[سيلوبروبيدانيجىلإةبسن

.اهسفنةياغلليرجي–ضرتفيامك–نآلااذوهاهو،بعشللةداعسلا
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:نيمزاحلانييسايسلابنومسينممةجئارلاةجوملاىلعيتآلاقيلعتلاتفضأو

وم

زجنأاملكاورمدينأمهعسوبنإذإ،عزفلاخيبنوريثينيمزاحلانييسايسلانإ

وهامساسأىلعتاسايسلاعضوةيويحلارومألانمو،ةيضاملاعبسلاتاونسلالالخ

.ةيعامتجالاوةيسايسلاوةيداصتقالاعاضوألابقلعتياميفنكمم

عارسإلااوررقدقهقيرفوسيئرلانأنمزلارورمعمديازتموحنىلعحضتا

وه(مزاحلالعفلا)اذهىلعداصتقالالعفدرناكف،جئاتنلاتناكامهمةيلمعلاب

امدنعكلذحضتاو،ةقشمرثكأنييداعلاسانلاةايحتدغثيحب،عراستملارايهنالا

ىلعةرحلاقاوسألاىلإلوحتلاةأطوفيفختوسانلاءاهلإبصاخشألادحأركف

.(يعويشلابزحلاةمكاحم)بةبلاطملابمهسوفن

بزحلاءاضعأنممهو،باونلانمةعومجمتمدقامدنعةبلاطملاهذهتزرب

àبقيقحتلاهلالخنماهيلإنوبلطيةيروتسدلاةمكحملاىلإاسامتلا،نيقباسلا

يتييفوسلاداحتالاخيبةيعويشلابازحألالحبنيستلياهردصأيتلاميسارملاةيعرش

داضمسامتلاةروصىلعدرلاءاجف،ةيكارتشالاةيتييفوسلاتايروهمجلاداحتاو

àبرظنلاةداعإببلاطي،ةيروتسدلاةيضوفملاريتركس،فيستنايمورجنيلوأهمدق

نيتيضقلاخيبرظنلاةمكحملاتررقو،يتييفوسلاداحتالاخيبيعويشلابزحلاةيعرش

ثيبخعورشميهو:(يتييفوسلايعويشلابزحلاةمكاحم)ةمحلمتأدباذكهو.اًعم

.يسورلاعمتجملالخادتاماسقنالاقيمعتىلإىدأ،ىلوألاهتايادبذنم

تاسلجروضحلمهلسرأنيلثممونيستلينيبعامتجاةيبو،ويام/رايأرهشرخاوأخيبو

تييفوسلاسلجموضعو،سيلوبروبيدانيجةلودلاريزومهنمو)ةيروتسدلاةمكحملا

حرط،(فوتوديفليئاخيمةيركفلاةيكلملاةلاكوريدمو،يارخاشيجريسىلعألا

New(ةديدججريبمرونتامكاحم)ىلإيعويشلابزحلاةمكاحمليوحتبحارتقا

Nuremberg Trials،تناكامنيبو.يفحصرمتؤمخيبهسفنمويلاخيبكلذيارخاشدكأو

نافرطلامهو،اهوؤدبنمنأحضتا،(ةيضقلا)هذهخيبرظنتةيروتسدلاةمكحملا
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.فوشتابروجليئاخيملةمكاحمىلإ

لالغتسالةلواحموهف،هيفسبلالحوضولالكاًحضاوةمكاحملاهذهفدهناك

الو،ةيسايسبرحخيبتاباسحلاةيوستوطغضلاةسراممليسورلايئاضقلاماظنلا

ينوناقمييقترادصإىلإةيمارلاةطخللةيثبعلاليصافتلاىلإقرطتلاىلإةجاح

الاًيئاهناًرارقتذختادقو.يعويشلابزحللةيروتسدلاسسألاويتييفوسلاخيراتلل

.ةلزهملاهذهخيبقالطإلاىلعكراشأنليننإ:هيفةعجر

رهظأنأحاحلإبينوبلاطيئالمزضعبنإلب،عيمجللةموهفميبابسأنكتمل

كلذناكو،(ةمكاحملا)خيبةكراشمللامةليسووأاًبولسأدجأو،ةمكحمللمارتحالا

نأكلذىلإفاضي.هسفنتقولاخيبنيقيرفلانملكةحلصملاًروديدؤأنأينعي

نعالوؤسمفوشتابروجّدعىلعهسفنردقلابمزعلاادقعدقاناكامهيلكنيقيرفلا

يعجرلاحانجلاكلذبينعأو،اهنممهسفنأةئربتو،دالبلااهبتيلتبايتلابئاصملا

تحمساذإف،نيستليةناطبخيبنيفرطتملانييلاكيدارلاو،لولحملايعويشلابزحلاخيب

ميسقتو،يعامتجالارتوتلاديعصتخيبمهسأسيننإف،مهفوفصىلإيزجبءالؤهل

يتلاةحلملاتالكشملانعاًديعبمامتهالاليوحتو،ةرحانتمتاركسعمىلإعمتجملا

.ةعاسدعبةعاسمخضتتتناك

.يهاجتهتاينيبكشللالاجمكاذنآنيستلينعةرداصلاتاراشإلاكرتتمل

ردصأ،وينوي/ناريزحنميناثلايفف،لقألاىلعيتاكسإوأيلالذإديريناكدقل

Vyacheslarفوكيتسوكرالسشتايف Kostikov،نايبلا،سيئرللىفحصلاريتركسلا

:ىتالا

قباسلاسيئرلانعةرداصلاةريخألاتاحيرصتلاتأدب،ةريخألاةنوآلاخيب

ضعبنأنعالضف،سيئرلاوةموكحلاهاجتايظعواًعباطذختتيتييفوسلاداحتالل

يعامتجالارتوتلاديعصتلةلواحماهنأىلعالإاهريسفتنكميالةريخألاتانايبلا

.دالبلانيبيسايسلاويعامتجالاعضولاةعزعزلو،ايلعف
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بناجنمتاحيرصتلاهذهلثمنأظحالنأدعبنيستليسيروبنأنايبلافاضأو

اًرطضمنوكيس،اهنأشبحماستلانكميالوةرطخ–اعمنآخيب–تناكفوشتابروج.م

جمانرببررضلاقاحلإمدعنمدكأتللةيرورضلاةينوناقلاتاوطخلاذاختاىلإ)

.(حالصإلا

ةيبهذهراذنإلاةقلطىلعيدرءاجوايسورنيبحالصإلاددهييذلاوه،اذإ،اذه

:فوشتابروجةسسؤمخيبيفحصلابتكملاهردصأنايبةغيص

نمعيمجهابتنا،ةرمنمرثكأ،فوشتابروج.متفل،ةيضاملاعيباسألالالخ

ةداعإلةغلابلاةيمهألاىلإ،دالبلاجراخنودوجوملاكئلوأمهنمضنمو،مهيلإثدحت

انفقومخيبرارمتسالاانيلعنأدكأو.تاحالصإلاحاجننامضو،ايسورىلإرارقتسالا

هتاحرتقمنأىلإقايسلااذهخيباضيأراشأو،ةرطخلابعاصملاةهجاومخيبمزاحلا

،هبلمعلائدباملكلامكتسابجيهنأمامتهالالكبدكؤيصخشنعتردصدقو

فوشتابروج.س.منأريغ.«حاجنلابللكتنأبجيةموكحلاونيستليسيروبدوهجنأو

ريغةيسورلاةيلارديفلاسيئرليفحصلاريتركسلاهردصأيذلانايبلاةربنُدْعَب

ةيوقتو،يسورلاعمتجملاناكرأزيزعتىلإةجاحةمثنأبهداقتعانعربعيو،ةلوبقم

.هيفحالصإلاىوق

،ةيروتسدلاةمكحملانيبةمكاحملادادعإىلعافكاعءانثألاكلتنيبنيستليقيرفناك

ريزوفارشإتحتنيستلينمنوبرقمنولوؤسمسيئرلاحلاصمليثمتبفلكدقو

ةمكحملانأبهتقثنعانلعبرعأ،دحاومويبةمكاحملاعليللبقو.سيلوبروبةلودلا

رظحلاددشيو،نيستليقيرفبناجنمحالصإلارارمتساىلعدعاسيسامكحردصتس

مامأقيرطلادهميسكلذنأو،يتييفوسلايعويشلابزحلاىلعضورفملايروتسدلا

.«يسورلاداحتالاàبةديشرلاةمكوحلاةسرامملةلودلا

ةيئاعدةمجههجاوأتنك:قدأةروصبو،نيهاجتانمتامجهلاهجاوأىرخأةرم

تعدو.راسيلاونيميلاخيبنييلاكيدارلابناجنم،تاهاجتالاعيمجنمةيسايس
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،ىراوطللةلودلاةنجلبالقناربديذلاوههنأل:نابضقلاءاروفوشتابروجعضو

.بالقنالاخيبنيكراشملاعيمجحارسقالطإبةبلاطملاو

:فوشتابروجةيلوؤسمىلعامهيلكنيفرطلادارفأزكرو،دالبلاةرداغمىلعيماغرإل

جئاتنو،اهوبكترايتلاةريطخلاءاطخألانعاًديعبريهامجلاهابتناليوحتلكلذو

.اهوسراميتلاتاسايسلا

بابسأل–يننأبيرارقتنلعأنأدعبيناثلامويلااًديدحتوهو،ويلوي/زومت29خيبو

ةرازوتلكش،ةيروتسدلاةمكحملانيبةمكاحملانيبروديأيبمهسأنل-ةيقالخأ

àبصيحمتللةصاخةنجل،اهيفقيقدتلامسقلالخنم،ةيسورلاةيلارديفلاةيلاملا

نعلقيالامةنجللاكلتتمضو،فوشتابروجةسسؤملةيلاملاوةيداصتقالاةطشنألا

مث،ةيلاملاةرازوخيبلوألاقيقدتلاشتفمفارشإب،ةربخلايوذنيققدملانمةرشع

طقفرهشأةسمخدعبكلذىرجو.ةيلاملاةسسؤملاتالجسلةلماشقيقدتةلمحتأدب

اهؤارجإنكيملهذهكةيئانثتساشيتفتةيلمعنأحضاولانمناكواهتاباسحنالعإل

.ةطلسلاةمقاهبتزعوأاذإالإانكمم

ةيسورلاةموكحلاةعيبطلوحةعقاولااذهنمةديدعاًرومأجتنتسننأنكمي

يداصتقالاناجيهلاهيفرشتنايذلاتقولاخيب،يركفلاويقالخألااهاوتسمو،كاذنآ

نامتئالاءوسعاشو،ةماعلاكالمألاولاومألانمتالبورلانييالبتسلتخاو،يلاملاو

داصتقالاتاعاطقنمعاطقلكخيبحساكلاداسفلاىرشتساو،يفيظولايطارقوريبلا

.دالبلاخيبةموكحلاو

.مويلاىتحانراصبأمامأيرجتتلازامرومألاهذهنإف،ظحلاءوسلو
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ةمدصلابجالعللىلوألاجئاتنلا

لمحيملةنسلاهذهسطسغأ/بآرهشنأريغ،ءاهتنالاىلعفرشيفيصلاناك

دقو،ةمزألاىوتسمنميداصتقالاعضولابارتقاءانثتساب،ةيثراكثادحأيأهعم

،ةمدصلابجالعلاةسايسىلإاساسأدوعيكلذو،يعانصلاجاتنإلاضافخنارمتسا

عجرتسادقو.قباسلايتييفوسلاداحتالاتايروهمجنيبةيداصتقالاتاقالعلاتتفتو

،م1992ربمسيد/لوألانوناكخيب:لوقيبتكو،ةلحرملاكلتتايركذنيستليسيروب

!ةعزفمتناكو،ىلوألاةعستلارهشأللةيداصتقالاةيئاصحإلاتانايبلاىلعتعلطا

داصتقالانأفيصلاةياهنعمحضتا:هلوقبهسفنعضوملايبكلذىلعبقعيو

دقعراستملامخضتلانأنيبتامدنعرمألارخآرطخلاحضتاو..رايهنالابذخأدق

...رقفلاطوطخىلإقالزنالابناكسلانمةلماكحئارشتأدبدقو...تاونسلدتمي

لباقتصاخشألاضعبةورثتناكف؛اًداحاًيقبطاتوافتدهشنانأدبهسفنتقولاةيو

بالتسالانمةبيصعةلحرملخديعمتجملاناكو،رخآلامهضعبرقفةخراصةروصب

.يعامتجالا

ديحولايباجيإلابناجلاامأ،تارابعلاهذهنمغلبأبعضولافصوعيطتسأالو

راعسألاتناكماعلاةياهنلولحب؟كلذنمثناكاذامو،(عئاضبلاصقندس)وهف

امأ،ايعوبسأ%7-5لدعمبديازتيمخضتلاناكنيحخيب،%2.600ةبسنبتعفترادق

ةقبطلابةلحرملاكلتخيبيتييفوسلاداحتالاخيباهفصونكميناكيتلاةئفلاتاراخدا

،مخضتلامظاعتو،راعسألليروفلاريرحتلانإ.ةميقلاةميدعتدغدقفةطسوتملا

رالودرايلم170و160نيبحوارياموأ،لبورنويليرت800لداعياملعفلابردهأدق

،%20ةبسنبيلحملايلامجإلاجتانلاضفخنام1992ماعخيبو،ناكسلاتاراخدانم

.%18ةبسنبيعانصلاجاتنإلاو
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،ةلودلاتاكلتمملةعيرسةصخصخىلعلامآلاقلعتنآلاةموكحلاتحبصأ

مئاسقلابططخمةدّوسم،عرستبو،ةقلغمباوبأفلخ،فيصلالالختعضوتناكو

ةصخصخلا)ططخنعايرهوجافالتخافلتختتناكو.ةصخصخلاةيلمعلةيدقنلا

ةدمعبتكمو،ىلعألاتييفوسلاسلجمخيبنويميداكألااهعضويتلا(ةيبعشلا

نودنماهريرمتىلإيمرت–اضيأانهةسايسلاتناكو،ىرخأتاسسؤمووكسوم

.تاراشتسا

ةصخصخلامئاسقهبجومبحرطياًموسرمسيئرلاعقوسطسغأ/بآ23خيبو

لالخلوعفملاةيراسودغتوقبطتنأةينلاتناكو،ربوتكأ/لوألانيرشتنملوألاموي

كلذناكو،فيصلاةزاجإنمىلعألاتييفوسلاسلجمباونةدوعلبقو،عوبسأ

رمتؤمتايحالصنمةلودلاكالمأةصخصخلعجيذلا،روتسدللاخراصاكاهتنا

.ىلعألاتييفوسلاسلجموبعشلاباون

بالقنالانمةنسدعب

نييفحصلانمريبكددعلم1992سطسغأ/بآ17خيباًيفحصاًرمتؤمتدقع

.سطسغأبالقنالىلوألاةيونسلاىركذلاةبسانمبيتلباقماوبلطدقاوناكنيذلا

هذههيفاندهشيتلاتارملاددعغلبلمأتأيننإف،ةديدعتاونسءاضقنادعبو،مويلاو

تاءارتفالاوتانيمختللةديدجةعيرذةرملكاهيفمّدقتتناكيتلاةيونسلاتابسانملا

ذخأامدنع،م1992ماعخيبكلذأدبدقو،ةحصلانماهلساسأاليتلاتاريهشتلاو

رخآلادعباًدحاونومدقي،هولعفامىلعاًريخأمهمدناودبأنيذلا،بالقنالاوربدم

،ةبئاشاهبوشتالمهسفنألةروصضرعوهفورعمفدهمهتياغو،ثدحاملمهتياور

مهتافرصتجئاتنتناكءانثألاكلتخيبو،فوشتابروجةعمسهيوشتو،مهتحاسةئربتو

.يفحصلارمتؤملاكلذدقعىلإينعفديذلاوهكلذو،اًحوضودادزتةثيبخلا
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ونطاومهضفرايمارجإابورهتناكةلودلائراوطةنجلةرماؤمنأكاذنآتحرص

نوضراعينميديأبةبوعلأىلإرمألارخآتلوحتاهنكلو،مهعمجأبدالبلاووكسوم

داحتالاميطحتةميرجخيبنيكراشملاةلمجنمو،ةدحومةدحاوةلودىلعةظفاحملا

ربمسيد/لوألانوناكخيبتضوقيتلاايسورةموكحمسااًديدحتتركذيتييفوسلا

لكشتتناكيتلاةلقتسملالودلانيبةديدجداحتاةيقافتاماربإةيناكمإم1991

.يتييفوسلاداحتالا

ليبسلااذهكلسينأنكميال:تلقرخآبالقناعوقولامتحالوحلاؤسىلعاًدرو

.ةيطارقوميدلانعدعبلالكةديعبتارايتوىوقروهظةيناكمإىلع

ينميتلااهسفنةقيرطلابو،ةميزهلارطخهجاوتةيلاحلاةموكحلا»نأتفاضأو

.«ةيساسألاةيسايسلااياضقلاةجلاعمنعفلختلايأ،ةميزهلابفوشتابروجاهب

ىتلاةيلاحلاةلودلاتاسسؤمخيبداسفلاىوتسمبتمدصدقىننأكلذكتفضأو

–دلحيو،ىرخأتاسسؤمàبوةديدجلاانتموكحàبنيلوؤسملاءامسأنييبيلاكيرمأ

.(تالكشملاليلذتلاهبنوبلاطييتلاةوشرلارادقم–رالودلاب

:ناكسلالاومأسالتخالتاططخمةمثتناك،ةيبعشلا(ةصخصخلا)راتستحتو

،رهشفصنوأرهشبتارلداعتةيدقنةميقتاذةقاطبصخشلكىطعيفوسف

،نولوتسيو،سانلانمتانامضلانوقرسيسداصتقالااوبهنواوقرسنمنإفمثنمو

.ةيسايسلاةطلسلامامزىلعمث،ةيداصتقالاقفارملاىلع،الوأ

.اًمامتةبئاص–فسأللاي–اهنكلو،ةيساقيماكحأتناك

:ةفاحصلاهيدؤتيذلانيشملارودلاىلإريشأنأكلذكيلعناكو
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ءيشرشناذإو،اهيلعميتعتلاوأاهلهاجتبلباقتاماًريثكسانللةهجوملايتانايبنإ

،ةموكحللةرخسمةادأةفاحصلاتحبصأدقف،ةرصتخمعطاقمنوكيهنإفاهنم

.ةايحلاديقىلعءاقبلاالإاهلّمهالو،كلذكدودشملبحىلعريستيهو

.ايسورلةئراطلاتاءارجإلانمجمانربوههيلإجاتحنامنأكلذكتدكأو

ىوقلاهلوحّدحتتوفتلتيداصتقالاحالصاللليبدلججمانربىلإةجاحبنحن

تارارقذاختا–عيمجلانيبيضارتلاساسأىلع–نكميو.ةيطارقوميدلاوةينطولا

.عضولاخيبطاطحنالانمديزمنود

هبضه

ىعكوم
هيه

ةامسملاةلزهملاهذهخيبةكراشملابيلعرارصإةمثناكو،طوغضلايلعتديازت

،اًحوضورثكأوحنىلعىلجتتاهراطخأتناكيتلا،(يعويشلابزحلاةمكاحم)

ةحوتفمةلاسربكلذو،ةينلعةروصبيفقومنعربعأنأساسألااذهىلعتررقف

.الماكةلاسرلاصناذوهاهو،ةيروتسدلاةمكحملاىلإ

،اهءاضعأوةيروتسدلاةمكحملاسيئرءازعألا

روضحلليتوعدبربمتبس/لوليأ30خيبهومتردصأيذلارارقلاىلإةراشإلاب

يتلابابسألاتنيبو،تقولاضعبذنمةمكاحملاهذهنميفقومتحضوأدقل

ةمكحملانألنكلو،لوبقلاتيقلاهنأودبيبابسأيهو،اهيفةكراشملامدعىلإينعفدت

ىلعيبابسأضرعأنأيلعنأرعشأيننإف،اهفرعأالبابسأليئاعدتساتررقدق

.ةحوتفمةلاسرةروص
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ةيطارقوميدةسسؤماهفصوبةيروتسدلاةمكحمللقيمعلايمارتحانممغرلاىلع

ولف،ةيضقلاهذهخيبةمكاحملاخيبةكراشملايعسوبنأدقتعأاليننإف،ايسورخيبةمهم

قيلتالتافرصتخيبتطرخنادقنوكتسةيروتسدلاةمكحملانإفكلذتلعفوتقفاو

àبو،اهتطلسواهتبيهنمللقياموهو،يسايسعارصخيبةنيهرتدغذإ:اهماقمب

،انهنم.دالبلاخيبىسايسلاوىعامتجالاعضولامقافتخيبمهستاهنإفهسفنتقولا

نآلاحضاولانمتابدقو،ةيسايسةمكاحماهنأباهعباطنمدرجتتنأنكميالاهنإف

اهحلاصمىلعةظفاحمللاهعارصخيببازحألابناجنملالغتساللضرعتتاهنأ

.ةقيضلاةيسايسلا

ءاضعألاليهأتةداعإ-ةيفخ-لواحينأبعضولاةعزعزىلإىعسينيفرطلادحأنإ

نيذلا،يتييفوسلايعويشلابزحللةيزكرملاةنجللاةيراتركسخيبو،بزحلاةدايقخيب

هّجوبالقناهنإ:لعفلابهيفاوكراشنمىتحوأ،م1991سطسغأ/بآبالقنااودناس

لودللداحتاةماقإلةيقافتاعيقوتقاعأو،يطارقوميدلاحالصإللاهنمءافشالةمطل

بزحلليئانثتسارمتؤمدقعو،ةمزألانمجورخللجمانرببءدبلاو،ةدايسلاتاذ

.بزحلالخاديطارقوميدلاحالصإلاةيلمعلامكتساليتييفوسلايعويشلا

نعثحبينآلاىحضأو،هتاسايسلروهمجلامعددقفيذلا،يناثلافرطلاامأ

ريغبزحلانأبججاحيو،نابضقلاءاروانخيراتعضينأديريوهف،ءادفشبك

خانملاقلخةداعإو،ةضراعملاعمقةسايسىلإةدوعلاىلإريشتدوهجلاهذهو.يروتسد

ةيسايستادقتعمورظنتاهجونونبتينمدضةيماقتنالاتاءارجإلاهيفدعتيذلا

تييفوسلاسلجمخيبتابراقملانمعونلااذهةدشبتضراعدقو،اعورشماًرمأ

اكسمتمتلزامو،بالقنالادعبةيكارتشالاةيسورلاةيلارديفلاتايروهمجنيبىلعألا

.فقوملااذهب

سسأىلعةمكاحملاهذهخيبةكراشملاعيطتسأاليننأيهو،ىرخأةطقنةمثو

رواسيءاتشلابارتقاعمو،ةمزأخيبرميهذهانمايأخيبعمتجملانإذإ؛كلذكةيقالخأ

يرجييذلايداصتقالاحالصإلاو.ةرارحلاوءاذغلاتادادمإلوحقيمعقلقسانلا
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،رقفلانوناعيمهنمنييالملاأدبنيذلا،سانللاهعطقيتلادوعولابفيملنآلاهقيبطت

تاسايسلاو،رومألاريبدتىلعةيلاحلاةدايقلاةردقلوحدالبلاةبكوكشلاديازتتو

àبىرخألالودلاعمنواعتلاىلعاًقحةرداقاهنوكلوحو.نآلااهذيفنتمزتعتيتلا

.يلارديفلاانداحتا

مدقتلانمديزمقيقحتبوأ،ةّحلملاتالكشملالحبرشبياللبقتسملانإفكلذريغبو

يهوةيئاضقىوعدءايحإلنآلاةيراجلاتالواحملاو،حالصإلالالخنمةمزألاءاهنإل

نعاًديعبانينطاومهابتناليوحتلةلواحمالإيهام،ةريثمةقيرطباهتجرهبو،ميمر

بيلأتالو،عمتجملاخيبماسقنالاقيمعتسيلنآلابولطملاو.ةيقيقحلاةيويحلااياضقلا

.اهديحوتوةيطارقوميدلاوحالصإلاىوقزيزعتلب،ضعبىلعمهضعبسانلا

تكراشدقو،يدالبخيبروتسدلاونوناقلامرتحأ،ايسورانطاوميتفصب،يننإ

ةلودلاةنجلةطشنألوحماعلاءاعدالابتكمهارجأيذلاقيقحتلاخيبدهاشةفصب

مهلتمدقو،نيققحملابتعمتجاو،يتييفوسلايعويشلابزحلاتاباسحوىراوطلل

.نوناقلامرتحأاليننأبهابتشالاغوسيامينعردصهنأدقتعأالو،ةلدألا

اهبقاوعنوكتسةيسايسةمكاحمنيبةكراشمللاًدعتسمتسليننإف،كلذعمو
م5نأع

.لوبقمريغارماكلذدعاو،اهلمجمبةيبلس

هتلماعمنإف،اهبلفحيتلاعجاوفلانممغرلاىلعف،خيراتلاىلإةبسنلابامأ

ةروصبةشهدموةميقعةوطخيهةينوناقلاتاءارجإللهريخستنكمياًرمأهفصوب

.ىودجلاةميدعتناكويضاملاخيبتبّرُجدقو،ةخراص

تارابتعالاوبابسألامكنمىقلتنألمآيننإ،نيمرتحملاةيروتسدلاةمكحملاةئيه

.مهفتولوبقنمهقحتستام،يقالخألايفقومكلذكو،اهتقسيتلا

.صلخملا

فوشتابروجليئاخيم

م1992ربمتبس/لوليأ28
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ةلزهملاهذهيربدمبضغةيروتسدلاةمكحملاىلإةحوتفملايتلاسرتراثأ

ةمكاحماهنوكيأ:اهيلعتماقيتلاةريثملاسسألاتضوقاهنأل؛اهيفرتقمو

اهمامألوثملليئاعدتسا)ةمكحملاتررقدقل.يتييفوسلاداحتالاسيئرلةيضارعتسا

Valeriyنيكروزيريلاف،ةمكحملاسيئرينمهتادقو،(اًدهاشيتفصبيتدافإميدقتل

orkinفوروديفيالوكينلدعلاريزوهدعبو،ةاضقلادحأددهو،ةمكحملاراقتحابة

Nikolai Fedorov،ةمكحملامامأهلوثممدعلفوشتابروجدضةيئانجتاءارجإبءدبلاب

نأنكميالةبوقعلانأىلعصنيةمكحملاطاشنلمظنملانوناقلانأعم،ةيروتسدلا

اولفغأدقاًعيمجمهنأودبيو،لبورةئماهردقةمارغىلعلاوحألانملاحيأبديزت

قوقحلاسرديبلاطلكهفرعيو،ينامورلانوناقلانمقتشملاروثأملايديلقتلاأدبملا

àبةيسورلامكاحملاوةاضقلاضعبعسوبو،(نوناقلظخيبالإةبوقعالومرجال):وهو

أدبملااذهبايرودولاعتوصبمهريكذتىلإةجاحامنود،نيرشعلاودحاولانرقلا

.قيرعلا

دالبلاةرداغمنميتييفوسلاداحتاللقباسلاسيئرلاعنمنأىلإرومألاتلصو

،ةيروتسدلاةمكحملليفحصلابتكملابناجنمرظحلانالعإرشندقو،جراخلاىلإ

اوررق–كلذنمسكعلاىلع–مهنأوأ،ةأجفبتكملاكلذخيبنولوؤسملايسندقو

ةبقحلاناّبإجراخلاىلإرفسلاىلعرظحلاضرفجئاتنبمهريكذتوعيمجلاغالبإ

وهدحاوصخشاهلوعفملطبأواهاغلأدقناكيتلادويقلاةلسلسيأ:ةيتييفوسلا

.يتييفوسلاداحتالاسيئر

،ةيجراخلاةرازوو،ةيروتسدلاةمكحملاىلإلئاسرتبتكربوتكأ/لوألانيرشت3خيبو

رماوأبزعوأيذلانمينغلبتنأةثالثلافارطألاهذهنمتبلطو،ةيلخادلاةرازوو

،ةيندملايقوقحهبترثأيتلاتاءارجإلاهذهتذختاةينوناقسسأيأىلعو،رظحلا

ةيروتسدلاةمكحملانمهتيقلتيذلادرلاناكو،ةيعرشلايحلاصمويتايلوؤسمو

،كحلاصمةيبرثؤتيتلاةيروتسدلاةمكحملاتارارقعيمجباقباستغلبأدقل»:وه

.«ةيروتسدلاةمكحملاخيبىرخألاقئاثولاىلعةرشابمعلطتنأكنكميو
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ةيروتسدلاةمكحملانأيهدرلااذهنماهصالختسانكمييتلاةديحولاةجيتنلانإ

اًمامتحضاولانمو،اهيلععلطألقئاثوةمثسيلهنأو،رارقلاتردصأيتلايهتسيل

وهدحاوأدبمىلعتدمتعادق،(ةصتخملاتاطلسلا)اهتذختايتلاتاءارجإلانأ

.ةيعرشريغاهنإفمثنمو،(فتاهلالالخنمنوناقلا)

ةطرشلاتاوقتقوط،قبسمراذنإامنودو،ربوتكأ/لوألانيرشت7مويحابصةيبو
.. هو..وه s. نمهمهام*الحةمهم..وخ

لوخدلانمةسسؤملاوفظومعنمو،رمحالاعمشلاباهتمتخوفوشتابروجةسسؤم

جراخنمووكسومنمنيلسارملانمةعومجملخدملادنعتعمجتو،مهلمعةسراممل

.ةيمهألاغلاباًربخمهيلإةبسنلابفوشتابروجةسسؤمقالغإناكنمم،دالبلا

نمةبيتكنأبريذحتةرايسلافتاهىلعينلصوو،اعابتنودفاوتيسانلاذخأ

مازتلالاعيمجلاىلعنأنيدوجوملاغالبإتبلطو،ليلقدعبلصتسةطرشلاةلايخ

يسفنتدجوةسسؤملاىلإتلصوامدنعو.ةروصلايلجنتنأىلإماظنلاوءودهلاب

يذلاموسرملانأاهتقوتنّمخو،دادعإقباسنودنمالجترماًيفحصاًرمتؤمدقعأ

هتهجويذلاظفلاداقتناللةجيتنناكامنإةسسؤملاتاكلتمملةيلعفةرداصمىلإىدا

ترشأو،يضارعتسانايغطهنأبةموكحلافرصتهيفتفصوو،نيستليسيئرلل

دكؤتنأفرصتلااذهلثمبلواحتاهنأو،للشلاةلحرمتبراقدقةموكحلانأىلإ

تقلأدقتناكيتلاةموكحلانإتلق،دالبلاخيبعضولانعثيدحلادنعو.اهتطلس

نإ،معن.لبقتسملاخيبهلعفتسامفرعتدعتمل،ةمظنملاريغقوسلاةعمعمخيبدالبلا

ىلع،ةيجيردتةروصبنوكينأبجيكلذنأريغ،قوسلاتاقالعىنبتننأانيلع

بولسألانأنآلاودبيو،ريهامجلانمةيلاغلاةيبلغألاحلاصمنابسحلابذخؤتنأ

.ةيفالتئاةموكحليكشتخيبلثمتيكرحتلللضفألا

رظنلابتدهعتدقتناكيتلاةيروتسدلاةمكحملاتافرصتنعكلذكتثدحت

ةلمجنمنكيملكلذنأعم،(يتييفوسلايعويشلابزحلادضىوعدلا)خيب

ايناجماًيسايساًربنمتسأرتاهنأوههيفتحجنيذلاديحولالاجملاو،اهتاصاصتخا

نملوحتييداصتقالاعضولاو،مذرشتتوعدصتتةيلارديفلاتناكنيحخيب،عيمجلل

.أوسأىلإئيس
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لطبياًموسرمتئافلامويلاهبعقودقناكايسورسيئرنإف،دعباميفحضتاامكو

ىنبملاةيكلملوحيو،م1991ربمسيد/لوألانوناك23مويهردصأيذلاموسرملاهب

ةيلاملاةيميداكألافارشإتحتودغتلةسسؤملافرصتتحتتناكيتلاكالمألاو

قفارمريجأتبةيلاملاةيميداكأللتاميلعتلاتردصو،ةيسورلاةيلارديفلاةموكحلل

تناكو،هيلعقافتالايرجيرعسبفوشتابروجةسسؤملعبرمرتم800اهتحاسمغلبت

.ىنبملانمعبرمرتم3.500هتحاسماملغشتةسسؤملا

قفاودقو،ةسسؤملايريدموةلودلاكالمأةلاكوخيبنيلوؤسملانيبتاضوافملاتأدب

مهلمعبةصاخلاداوملاعاجرتسابنيفظومللحامسلاىلعدعباميفةموكحلاولثمم

8.امهتاكلتمماو .ةيصخشل*

بلطىتحليوطتقوضميملو،نييفحصلانمديدعنمدهشمىلعكلذلكىرج

ةربنلافيفختو،يفحصلاطاشنلانمدحلاةسسؤملايفظومنمةموكحلاولثمم

ءاجرأخيبددرتتاهؤادصأتناكيتلاةيفحصلاريراقتلااهيلعيوطنتيتلاةبضاغلا

ىلعجاجتحالامزتعتةسسؤملانأاندكأو،هلعفاننكمياميئالمزعمتلعفدقو،ملاعلا

.ةينوناقريغلئاسوبةموكحلابناجنمةطلسلامادختساةءاسإ

:ىتآلانايبلاةسسؤملاتردصأو

ةيسورلاةيلارديفلاسيئرهردصأيذلاموسرملاىلعديدشلاانجاجتحانعبرعن

ىرجدقو،هسفنسيئرلاتاميلعتلاقفواهلغشتتناكيتلاةسسؤملاقفارمةرداصمب

،ةقباستارواشموأ،قباسراعشإنودنمو،ةئراطةلاحكانهتناكولامككلذ

قوقحتكهتنادقو.سيراتملابةسسؤملابتاكمقيوطتلةطرشلاتاوقمادختساب

حضاولانمو.مهلمععقاوملوخدنماوعنمامدنعةيندملاوةيلامعلاةسسؤملايفظوم

تابلطتماًمامتيبلتيتلا،ةيداعلااهتطشنأءادأنمةسسؤملاعنملةلواحمكلذنأ

.ايسورحلاصممدختونوناقلا
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نأاًمامتكردننحنو،ةينكستالكشملحةعيرذباًربدماًيسايساًموجهاونشدقل

ةيداعملاةيلمعلاهذهنأريغ،ايسورتالكشمبهتنراقمنكميالةسسؤملاتالكشممجح

ةلثمماهفصوبالإاهريسفتنكميال،دالبلاخيبةيمنتلليلكلاقايسلاخيب،ةيطارقوميدلل

هذهسرامتدقو،اهتامهملةيلاحلاةرادإلاءادأخيبحوضولاةديازتمةيطلستتاعزنل

.ةمكاحلاطاسوأللقوريالنطاوموأةيعمجيأدضاًدغةيدادبتسالاةعزنلا

ةمربملاتايقافتاللواهقاثيملاقفواهلمعلصاوتسةسسؤملانأايمسرنلعناننإ

.ةيبنجألاوةيسورلاةيسايسلاوةيميداكألاتاسسؤملانيبواهنيب

انورزآنيذلابناجألاوسورلادارفألاوتامظنمللركشلارعاشمنعبرعننأدونو

ىدابملاكاهتنادضلاضنلاخيبةمهمةمهاسمهدعناموهو،ينماضتلامهفقومب

.نوناقلامكحلظخيبعمتجملاويندملاعمتجملاخيبةيمنتلاوةيطارقوميدلا

اوحرطنمطاطحناىلعاليلدو،ةعاسلاثيدحّيلعضورفملارفسلارظححبصأ

يسنرفلاريفسلاةسسؤملارازربوتكأ/لوألانيرشت9خيبو.ةهيفسلاةركفلاهذهلثم

،نارتيماوسنارفسيئرلانمةدناسملاوفطاعتلارعاشميلإلقنو،ليرومرييب

.هراتخأيذلاتقولاخيباسنرفةرايزليلةوعدعم،ةسسؤمللحاجنلاتاينمتبيطأو

àبندنلخيبتشقوندق(فوشتابروجةلأسم)نأانملعةفاحصلاريراقتنم

Andreyفيريزوكهيردنأيسورلاةيجراخلاريزومضعامتجا KOZyrerv،سيئرو

ohnرجيمنوجءارزولا Majorدريهسالغوديناطيربلاةيجراخلاريزوو،لDouglas

Hurd.رفسلارظح–اعمنآخيبكثدحينأ(فدصلائواسمنم)نإ:فيريزوكلاقو

اميفتذختايتلاريبادتلاو،يتييفوسلاداحتاللقباسلاسيئرلاىلعدالبلاجراخىلإ

.فوشتابروجةسسؤمبقلعتي

هؤاقدصأيناعد،تدناربيليفقباسلايناملألاراشتسملاةافودعب،قحالتقوخيب

يسايسلانيلاجملاخيبقومرملاميعزلااذهةزانجخيبةكراشمللةيناملألاةموكحلاو

راشتسملاهجوف،ءانبلانواعتلاوةقادصلانمليوطخيراتهنيبوينيبناكو،ماعلاو
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ايناملأىلإمودقلابيلحامسلاةيسورلاةموكحلانماهيفبلطةلاسرلوكتومليه

ديدجنمتدكأةروصبو،ايلعف(فتاهلالالخنمةلادعلا)تسرومىرخأةرم

.رظحلارارقءارواساسأتناكىتلاةهجلا

هنمبلطنيستليسيروبسيئرلانأنييفحصلاةيروتسدلاةمكحملاسيئرغلبأدقو

يليفقباسلاراشتسملاةزانجخيبةكراشمللايناملأىلإفوشتابروجرفسىلعةقفاوملا

ىلإعامتسالازئاجلانمنأتررقةيروتسدلاةمكحملانأنيكروزفاضأو،تدنارب

تارابتعا)لوح،هتدوعدعبو،جراخلاىلإهرفسلبقفوشتابروجليئاخيمنمليلد

تعجارتدقةيروتسدلاةمكحملانأينعيالكلذنإ:الئاقنيكروزفدرأو.(ةيناسنإ

.هتداهشميدقتوةمكحملامامألوثمللفوشتابروجءاعدتسابيضاقلااهرارقنع

،(فوشتابروجنيدتيتلاداوملا)نممزحبفحصلاةيذغتترمتسا،ءانثألاهذهخيب

تطقسأيتلاةيبونجلاةيروكلاباكرلاةرئاطةعجاف:ططشلاباهعيمجتمستادقو

:م1983ماعيتييفوسلاداحتالانمىصقألاقرشلاءاوجأخيباهيلعرانلاقالطإدعب

،رّتستلاةريثملاتاروطتلارخآاًريخأو،م1979ماعناتسناغفأليتييفوسلاوزغلاو

ةرزجمنعالوؤسمناكيذلافرطلانعقئاقحلاءافخإو،ملاعلاونييدنلوبلامامأ

ةمكاحملةريخألاةيروتسدلاةمكحملاةسلجىتحةمزحلاهذهتئجرأدقو.Katynنيتاك

يليفلريخألاعادولاخيبهيفكراشأتنكيذلاتقولاخيبتردصو،يعويشلابزحلا

.تدنارب

يكسلزورايخيشتيوفيدنلوبلاسيئرلاتملسيذلاانأيننأعيمجلاىسانت

Wojciech Jaruzelskyتبثتيتلاو،سورلانوخرؤملااهيلعرثعيتلاةيفيشرألاقئاثولا

Lavrentyايريبيتنيرفالنأ BeriaفولوكريمفولوفيسفوVSevolov Merkulovاناك

نعردصنايبخيبكلذنلعأدقو.نيتاكةباغخيبتبكترايتلاعئاظفلانعنيلوؤسم

نعيتييفوسلابناجلابرعأنيح،م1990ليربأ/ناسين13مويرابخأللساتةلاكو

.ةركنملاةينيلاتسلامئارجلاىدحإيهو،نيتاكةعجافىلعفسألاقيمع
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فيشرألاتايوتحمنيستليىلإتلوحدق–نيلمركلايترداغمنممايألبقتنك

،(صاخفلم)3.000مضييذلا،يتييفوسلايعويشلابزحللةيزكرملاةنجلليرسلا

نيلاتساهعقويتلاتارارقلااهنمضنمو،يسايسلابتكملاقئاثواضيأهلتمدقو

اهبقحلأو،م1940سرام/راذآرهشخيبايريبنمةظحالمىلعةرشابملاهتناطبو

،كاذنآانقفتادقو.نييدنلوبلابرحلاىرسأنمفالآىلعرانلاقالطإلوحقحلم

يننكميو.نييدنلوبلاقئاثولاهذهنيستليملسينأىلع،م1991ربمسيد/لوألانوناكخيب

اعchازنلافخيلسيئرلاىلإاهملسيملاذاملنآلارسفأنأ–نيمختلاليبسىلع–

Walesaباهزاربإلاهبظفتحيناكامبرو،م1992ماعفيصخيبوكسوملهترايزدنعà

.فوشتابروجويتييفوسلايعويشلابزحلل(جريبمرونةمكاحم)

:مزاحلايفقومىلعتظفاحدقف،طوغضنمينهجاويناكامممغرلاىلع

كلذنأىلعسيلنكلو،ةيروتسدلاةمكحملاسيئربعامتجالليدادعتسانعتبرعأف

لب،يتايحىلعوأيتعمسىلعافوخكلذلعفأملو،ةمكاحملاتاءارجإنمءزج

يذلايروتسدلاوهسلاونوناقلاريخستّدعأيننأل،ةيئدبمتارابتعاكلذىلإينتعفد

تيأرو.يقالخأريغرمأوهاملثم،يعرشريغاًرمأةيسايسفادهأقيقحتفدهتسي

ريمدتعم،ةسايسىلإلوحتيثيحبنايغطلانأشنمءالعإلانمبرقيكلذنأ

.ةثيدحلاةيندملاوةمكوحللةيرهوجلاىدابملا

انايبنلعأف،ةجرحةيوازنبهسفنعضودقهنأحضاووحنىلعنيكروزكردأ

ليئاخيمنأدقتعأ»:اًيصخشيلءيسياملثم،ايضاقهفصوبوههردقنمطحيازفلتم

...هقحبرداصلامكحلاىلعقداصدق،ةمكحملامامألوثملاخيبهقافخإب،فوشتابروج
وتوتوموت

يسفندجايننكلو،ةيتاذلايراكفانعباقنلاتفشكاذإنوناقلاةمرحكهتناامبرو

.ايسورىلعاليقثائبعادغدقةنهارلاهتفصبفوشتابروجنأبداقتعالاىلإالايم

،ةيروتسدلاةمكحملاسيئربناجنمتاظحالملاهذهىلعيجاجتحانعتبرعأ

درللةصرفلايلىطعتنأ–تاعوبطملابصاخلانوناقلاصوصنلاقفو–تبلاطو

ةغيصلابو،ةرشابمءاوهلاىلعوةيحةلباقمخيب،يفقومحاضيإلو،تاماهتالاهذهىلع

.هسفننيمدقملاقيرفعمواهسفن
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ةلودللزافلتلاوةعاذإلاةسسؤمخيبةرادإلاسلجمسيئر،فوتسبوبغنيلوأنأالإ

عيذأيذلايفحصلانيكروزرمتؤمنأةجحب،ةصرفلاهذهيئاطعإضفر،ةيسورلا

دعبتسيمل،أدبملاثيحنم،هنأفاضأو.زافلتلاوةعاذإلاةسسؤمنمةردابمبدقعيمل

àبويديفلابليجستك:(ةلوقعمدودحخيبو)فوشتابروج.س.متاباجإةعاذإةيناكمإ

لبقتسملاةبانكممنوكينلكلذنأعم،ىرخأجماربيأوأرابخألاةرشنقايس

.اًساسأ(ةينفبابسأل):بيرقلا

يذلابولسألاقفوفرصتلاةيرحبنوعتمتيالنملثدحياموه،اذإ،كلذ

ةروصبانهراهنتةناقتلاف؛ةيئدبماياضقبكسمتللمهدادعتسانودبيالو،هنوراتخي

.مهسوفنيبةيمهألاميظعائيشءالؤهرمديو،اهريسفتنكميال

ةيلكلاءاوجألاو،يتييفوسلايعويشلابزحلاةمكاحمفنتكايذلالاجسلانإ

عباطلاناكو،ةيطلستلاةعزنلاوبصعتلابةنوحشمتناك،ةسايسلاوعمتجملاخيب

ريمدتخيبةبغرلاو،لدابتملاءادعلاوه،ةضراعتملاتاباصعلاوأ،بازحألليساسألا

ةنسلاكلتنممويلكناكو،نييسايسلااهموصخنمنوكيوأاهقيرطخيبفقينملك

دقةديدجةسكنبوصكرحتنانكاننأبيداقتعا–ديكأتلكب–ززعيةيتييفوسلا–دعب

.اكيورتسيريبلااهتأدبيتلاةيطارقوميدلاةيمنتلاةياهنلدهمت

ةصرفلاتناحو،نكممتقوعرسأيباياضقلاهذهثبييأربانلعحرصأنأتررق

نإ.تدناربيليفةزانجنميتدوعنورظتنينييفحصلاتدجوثيح،راطملاخيب

صاقتناللةلمحنكيملنييسايسلايموصخبناجنميماقتنالاويرأثلافرصتلا
وم

رتستللدصرتلاورارصإلاقبسعمدعأعورشمهنإ،بسحففوشتابروجردقنم

ىلإنيستليسيئرلالئاسرخيبىرأالو،ةليختموأةبوسحمةسايسيأبايغىلع

دقو،ةحلملاةيعامتجالاايسورتالكشمعمءانببواجتيأىلعألاتييفوسلاسلجم

جئاتنىلإو،ايسورخيبةيطارقوميدلاهاجتابكرحتلاءاهنإىلإعضولااذهيضفي
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عيمجىلإلب،ابوروأو،ةلقتسملالودلاةيلارديفىلإو،اندالبىلإةبسنلابرطخلاةغلاب

.فارطألا

امهنأريغ،ةيطارقوميدلاةفصامهيلعقلطتنأنابحيامهيلكةموكحلاوسيئرلانإ

عاضوألانأريغ.عيمجلانالهاجتيامهنإفمثنمو،رخآلايأرلاعامسناديريال

نيستليلديرأالانأو،نيينطولاحالصإلاراصنأعيمجنيبفلاحتلابلطتتةنهارلا

نيرويغلاعيمجدشحبةليفكلالئاسولادجينأهنمديرأيننكلو،قافخإلابىنمينأ

هنإفكلذسيئرلالمهأاذإو،حاجنبةيحالصإلاةيلمعلارارمتساىلعنيصيرحلا

.ةميزهلابىنميس

تييفوسلاسلجملتابابدلافصقنمةدحاوةنسنعلقياملبقكلذبتنهكتدقل

.ايسورخيبىلعألا

نأدقتعأو،اًمامتةليزهةياهنيتييفوسلايعويشلابزحلاةمكاحمتهتنادقل

ناكو،صاخشألابقلعتتةيضقلانكتملف،هتذختايذلافقوملاىلإاساسأدوعيكلذ

.اهتحرطيتلاةيئدبملاطاقنلاعمقفتتنأةيروتسدلاةمكحملاىلع

ةيروتسدخيبرظنلانإ:ةنكمملاةديحولاةيقطنملاةصالخلاىلإةمكحملاتلصوتدقل

àب(لعفلابككفتدق)بزحلااذهنأل،فقوتينأبجييتييفوسلايعويشلابزحلا

،ىرت.نطولاءاجرأخيبةطشنةمظنمدعيملوم1991ربمتبس/لوليأ–سطسغأ/بآ

كلتةراثإنودنمو،ةيادبلاذنمحضاولارارقلااذهلثمذاختاناكمإلابنكيملأ

؟ةيسايسلابيعالألا

.ةياغللةيبلسنوكتسةيلبقتسملاجئاتنلانأرعشأ
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ةيعامتجاةثراكوحنقالزنالا

،هتموكحويسورلاسيئرلااهلذبيتلادوهجللاًحاترم–لاحلاةعيبطب–نكأمل

اًرمأتناكدقل:ياوقكاهنإويعازفإل،يضاملابنوثبشتملانويديلقتلانويعويشلاو

ءاقرخلاةرتسبملاريبادتللةجيتندالبلاخيبثدحيناكامماجاعزإلقأنكلو،اجعزم

عميثيداحأخيبهعمسأوفحصلاخيبهؤرقأامناكو،ةموكحلااهضرفتتناكيتلا

.عضوللةبيئكةروصمسريسانلا

عباتلاةيسايسلاةيعامتجالاثاحبألادهعمهدعأريرقترشن،ماعلاةياهنهب

ةيساسأةروصبصلخي،ىرخأةيثحبزكارمعمنواعتلابمولعللةيسورلاةيميداكالل

ماعلالخهحمالمزربتيذلايسايسلايعامتجالاويعامتجالاعضولا»نأىلإ

.«ةيعامتجاةثراكوحنقالزنانمرثكأسيلم1992

لالخةيلاكيدارلاحالصإلاتاسايسنأىلإاوصلخينأريرقتلايفلؤملدبالناك

àبمدقتوأةيباجيإجئاتنيأسملتننأعطتسنمل»:اًمامتةبئاختناكةتئافلاةنسلا

يديؤمددعخيبئجافمضافخناىلإكلذىدأدقو،ةيحالصإلاتاهاجتالانميأ

نعرفستستاحالصإلانأبداقتعالانعةعرسبعمتجملالوحتو،يلاكيدارلاهجوتلا

.ةيمسرلاةسايسلاضفروبالتسالانمةلاحىلإةيباجيإجئاتن

àبيثراكلاضافخنالاىلإدوعييسورلاماعلايأرلاةئبلوحتلااذهنإريرقتلالاقو

ةقاطلاريمدتو،راعسأللعراستملاعافترالاىضفأدقل:ةايحلاةيعونوةشيعملاىوتسم

ىلإ،نييداعلانينطاومللةيساسألاةيعامتجالاحلاصمللةموكحلالافغإو،ةيجاتنإلا

ةهافرلاىوتسمنيبالثامماضافخنااوفرعيملنيذلا،سورلاناكسلاةيبلغأراقفإ

.م1945و1941يماعنيبىربكلاةينطولابرحلاذنمةيعامتجالا

يوطنتامو،داصتقالاةعزعزونوناقلابثارتكالامدعتعمجيتلاةعمعملاهذهنإ

تاطلسلاميلستىلإو،داسفلاىوتسمخيبداحعافتراىلإتدأ،ىضوفنمهيلع
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نمريرقتلاوعضاوصلختساو.ايفاملاخيبءاضعأونيدسافدارفأىلإتايحالصلاو

àبنيلماعلاوةلودلاةيطارقوريبخيبةدسافلارصانعلاعجشتيتلاةموكحلا»نأكلذ

عقوتتالأبجي،مهنيباهمساقتوةماعلاكالمألابهنىلعدوسألاداصتقالالاجم

.«عساويعامتجامعدبعتمتلا

عارتقالاقيرطنعنيماعبكلذلبقاوبختنانيذلاباونلانأىجافملانمنكيملو

ربمسيد/لوألانوناكيفف،تاروطتلاكلتنمةضراعملافقوماوفقودقرشابملا

اًدقنايسورخيبىلعألايتييفوسلاسلجملاةيبعشلاباونلعباسلارمتؤملاهّجو،م1992

نشو،كلذىلعةبترتملاجئاتنلاوةمدصلاةسايسهبتقبطيذلابولساللاعذال

Wegorردياجروجيإىلعوةموكحلاىلعءاوعشةلمحنوثدحتملا Gaidarلوألابئانلا

.(ةموكحلاسيئروهنيستليناكو)ءارزولاسيئرل

ىلإيتييفوسلاداصتقالاليوحتلططخييذلاقيرفلاخيباوضعردياجناك

ليخيو،طشنوريبخو،داجصخشهنأباعابطناكاذنآىطعأدقو،قوسداصتقا

هناكمدجودقناكلقيرطلافصتنمخيباكيورتسيريبلافقوتتملولهنأنآلايلإ

ككفتنأريغ،دالبلاداصتقاةرادإخيبامبرو،نييميداكألانييداصتقالاطاسوأنيب

بابشلانمهقيرفووهاهبعتمتيناكيتلاتاردقلانأينعيناكيتييفوسلاداصتقالا

مضناامدنعو،اساسأةيسايستاياغقيقحتلنيستليةعامجبناجنمتلغتسادق

كلذىلعرتستو)رامدلاهقحلدقيلاملادالبلاماظنناك،ةموكحلاىلإردياج

تدازو.(داقتنالادشأهلجسىلإهّجوينآلاادغيذلاهسفنىلعألاتييفوسلاسلجم

تاقالعلاماصفناىلعةبترتملاجئاتنلامقافتنمنوحلصملااهبكترايتلاءاطخألا

هذهنمقلقلابسحيردياجناكو.ةقباسلاةيتييفوسلاتايروهمجلانيبةيداصتقالا

يألخديوأ،ةيلكلاتاسايسلارييغتنمهنكميعضوخيبنكيملهنأريغ،تاروطتلا

.اهيلعةيدجتاليدعت

هفدهتسيناكبضاغلادقنلانأكاردإلالككرديلاحلاةعيبطبنيستليناك

باونلارهظءارونمدالبلاينطاومبطاخو،ربنملاىلتعاو،سوبعلاهالوتذإ
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ضفرمثنمو،(نييعجرلانمةلتك)ىلإلوحتدقرمتؤملانأنلعأو،نيعمتجملا

.ةعاقلاةرداغمبرهاظتمث،ةقثلالينلينطوءاتفتساىلإاعدو،ناملربلاعمنواعتلا

ئراوطلاتايحالصديدمتةقحاسةيبلغأبرمتؤملاضفر،كلذىلعاًدرو

Victorنيدرمونريشروتكفنييعتبهحارتقالبقرمألارخآهنكلو،سيئرللةحونمملا

Shernomyrdinزاغلاةعانصلاريزولمعدقنيدرمونريشناكو،ةموكحللاسيئر

كلذكقفاوو،(موربزاغ)ةكرشةسائركلذدعبىلوتو،يتييفوسلاداحتالاخيب

روتسدلاخيبةيساسألاداوملالوحم1993ليربأ/ناسينرهشخيبءاتفتساءارجإىلع

،ةيذيفنتلاوةيعيرشتلانيتئيهلانيبتايحالصلاعيزوتةداعإاهنمضنمو،ديدجلا

نيبرودييذلاعارصلاخيابةتقؤمةندهدرجمناكهلككلذنأنيبتامناعرسنكلو

ةيوستيألوبقوأ،رخآلاعمةحلاصملاوأنواعتلاىلإامهنمدحاولاليميالنيفرط

.نمثلاناكامهمطورشملاريغراصتنالانملقأ

مهسيسهنأوأ،ةءانبةركفينطولاءاتفتسالاّدعأنكأمل-نيريثكلثم-يننأريغ

ءاتفتسالاكلذنأعقاولاو،يعامتجالاكسامتلازيزعتو،عضوللرارقتسالاةداعإخيب

ءاتفتسالاةلمحنمفدهلاناكو.سكاعملوعفماذواًرطخاًرمأديكأتلابنوكيس

ىضفأاذامل:وهوربكألالاؤسلانعاًديعبعمتجملاهابتناليوحتوهىضوفلابةلفاحلا

دقو؟بارخلاةفاحىلإعمتجملابم1992رياني/يناثلانوناكخيبريتخايذلاراسملا

MoSkovskieيتسوفونيكسفوكسومةلجمخيباهترشنةلاقمàبيأرلااذهتحضوأ

Novostتاماسقنالاقمعيسءاتفتسالااذهنأتنلعأثيح،ةيعوبسألاوكسومرابخأ،

حالصإلاراصنأدشحنمالدب،ايسورةيزكرملانمةدراطلاوةذبانلاىوقلاززعيو

.ةيطارقوميدلاةعزنلاخيسرتومهفوفصصرو

:ةرشابمةروصبيفقومنعريبعتلاىلإينعفداًدحعضولاةروطختغلبدقو

نمىصقألادحلابزيمتتةسايساهنأببعشلاهاجتةموكحلاةسايستفصوف

ريغتايوتسماغلبوداسفلاوةيموكحلاةيطارقوريبلازجعمظاعتدقل»:ةيرخسلا

.«ثيدحلاملاعلاخيبلب،يسورلاخيراتلاخيبةقوبسم
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نماًديزميسورلاسيئرلاحنم»نأبييأرنعاهسفنةلاقملاخيبتبرعأكلذكو

اهدافمتاعئاش»ىلإترشأو،«خراصلايطلستلاماظنلاخيسرتبرذنيتايحالصلا

ةلاحتايحالصب،(ةيلاقتناةلحرم)نالعإخيبنوركفيسيئرلاةناطبءاضعأنأ

ةيرحل(تقؤم)تبكغيوستلاهمادختسانكميعاضوأقلخ»نمترذحو،«ىراوطلا

عضويرجينيحخيبةيليثمتلاتائيهلاةطشنأقيلعتو،ىرخألاتايرحلاوريبعتلا

.(هميدقتوديدجروتسد

حصنأيننإفيندملامالسلاىلعةظفاحملااندرأاذإ؟هلمعيغبنييذلاام،ىرت»

،ةيذيفنتلاةئيهلاوىلعألاتييفوسلاسلجملمعةساردبيبعشلاباونلارمتؤم

نإفكلذلاحتسااذاو،«يعامتجالامائولاةداعتسابةليفكلالبسلانعثحبلاو

نيتئيهللةركبمتاباختناءارجإيهايروتسدةلكشملاةيوستلةديحولاةقيرطلا

.الماكاًماعراظتنالانمالدب،نيتيموكحلا

ةيموكحلاتاسسؤملانأل،ةديدجتاباختناىلإوعدتةجاحلانأكلذكترعش

ناكنيح،ةيكارتشالاةيتييفوسلاتايروهمجلاداحتادهعخيبتئشنأدقةيسورلا

نيطشنلاسورلانييسايسلانمريثكنكيملو،يتييفوسلاداحتاللزكرمكانه

(ةيداحتا)تاسسؤمخيبنولمعياوناكمهنأل،تاباختنالاكلتخيبةكراشمللنيلهؤم

تزربدقةطشنوةديدجتارايتوىوقنأكلذىلإفاضيو.ديدحتلابةيسورتسيلو

لمحتىلعاهتردقتتبثأو،ايسورخيبةيسايسلاةحاسلاخيبنيتيضاملانيتنسلالالخ

.ةايحلاتالاجمعيمجخيبةيمنتلاةيلوؤسم

تاديدهتلاهذهةحصحوضولالكةحضاوةروصبثادحألاتاروطتتتبثأدقو

سانلااهيناعييتلابعاصملاديازتو،عاضوألايدرترارمتساءارجنمتمقافتيتلا

يأهعمتصعتسادحىلإناملربلاوسيئرلانيبعارصلاةدحتدعاصتو.مهتايحخيب

حملاو،ةرطخلاتاماهتالانافرطلاقشارتو،امهنيبةيوستلاواةحلاصمللةلواحم

بجشبكلذىلعباونلاّدرف،ناملربلالحىلعكشويهنأىلإيرازولانيستليخبطم

ذاقنإ)ةموكحةماقإويندمنايصعةلمحنشىلإاوعدو،(نيلمركلاطالبةينابز)

.ديازتمقلقبتاروطتلاهذهعباتأتنكو.(ماظنلاةداعإ)ىلوتت(ينطو
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ةمزألاةفاحىلع

تاعئاشلاةحصتتبثو،دالبلاخيبةرمتسملاتارتوتلاتدعاصتءانثألاكلتخيب

:هفئاظونمناملربلاديرجتوئراوطلاةلاحنالعإمزتعيسيئرلانأبتنهكتيتلا

اًموسرمعقودقهنأنينطاومللزفلتمباطخهب،نيستلينلعأسرام/راذآ20يفف

اننإ»:ةطلسلاىلععارصلاةيوستىتحةيسورلاةيلارديفلاخيبىراوطللماظنقيبطتل

ىلعاًدامتعا،تامزألانابإاميسالو،اهداصتقاريدنودالبلامكحننأعيطتسنال

تاعامتجالاو،ةيناملربلاتاكلذفلاو،تانوفوركيملابتارتاهملاو،نيعرتقملاتاوصأ

نالسر،ىلعألاتييفوسلاسلجمنيبةسائرلاسلجمسيئرّدعدقو.يهتنتاليتلا

Ruslanفوتالوبساخ Khasbulatov،نيستليسيروبسيئرلاريبادت،ةضراعملاهعمو

،اهسأرييتلاةيروتسدلاةمكحملانعةباينلابنيكروزيريلافنلعأو.ةيبالقناةلواحم

تييفوسلاسلجمرقمجراخو.ةيروتسدتاءارجإتسيلموسرملاوسيئرلاتانايبنأ

يديؤمنمدوشحةسيئرلاةحاسلاىلإتدفاوت،(ضيبألاتيبلا)ىمسملا،ىلعألا

قيرحلاةحئارمتشينأبقارملاعسوبناكو،عمتجملامسقنادقف،هيضراعموسيئرلا

.وجلاألمت

،نيستليسيروبنايبابييأرتضرع،سكافرتنإةلاكونمبلطىلعءانبو

،«ةرطخةيسايسةطقس»هنأبيسائرلامكحلاقيبطتلهردصأيذلاموسرملاتفصوو

صاخشأءارآىلعهدامتعاوهرثأتىدمو،ةيسايسلاهتطلسةدعاقصلقتىلعلدت

راسملانإتلقو،ةضيبيلقلجأنمتيبلاقارحإل–جرادلالثملالوقيامك-نيدعتسم

ةوقلامادختسايشاحتبهدوعونممغرلاىلع،سيئرلاهراتخايذلايروتسدلاريغ

مالسلاعاضوأبررضلاقحليدقو،ةهجاوملاىلإعمتجملابعفديناك،ايسايساخالس

.«ةلودلاوعمتجملاàبةشهلا

ةلوؤسمةروصبفرصتلاىلإةموكحلاخيبةيعيرشتلاوةيذيفنتلانيتئيهلاتاوعد

نأسانللحامسلامهملانم»:دالبلاخيبةيمنتلاخيراتنمةجرحلاةلحرملاكلتلالخ
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تاباختنادقعوهكلذىلإديحولاليبسلاو،عضولااذهخيباًبسانمهنورياماوررقي

.نيتيموكحلانيتئيهلانيبةهجاوملايشاحتلرخآبولسأيأةمثنوكينلو،ةركبم

.«رطخللةيطارقوميدلابساكملاعيمجضرعيساموهو،ةمزألاةدملوطتسو

بسحفةدحاوةريخأةصرفهمامأو،هفقومرمتؤملانلعيلناوألانآدقهنأتدكأ

كسمتلاةزيرغمهريستامنإباونلانأبةيبعشلاطاسوألاخيبدئاسلايأرلاددبيل

ةبهتلملاةيلاحلاعاضوألالظخيبو.ايسورريصمىلعمهصرحنمرثكأةطلسلاب

ميلاقألاونوناقلاذيفنتتائيهةصاخبو،ةموكحلاعنتمتنأةيويحلارومألانمنإف

نودلوحتنأو،ةموكحلاتاسسؤمنيبةيسايسةهجاومخيبطروتلانع،ةفلتخملا

.ةهجاوملاوعارصلاءارجنمعمتجملارايهنا

،عارصلاليصافتنكيملكلذدعبثدحامخيبمهملابناجلانأمويلايلودبي

لهف،عازنلابةطروتملابازحألاتاينحاضتاناكامردقب،ءاتفتسالاجئاتنىتحوأ

ىودجالواهلىنعمالةكرعمنعداعتباللةمزاللاةيسايسلاةعاجشلااهيدلتناك

،ةلوؤسموةيوقةسائر:ةيساسألاةيطارقوميدلاتاسسؤملاءانبىلعزيكرتلاو،اهنم

تامظنموةيسايسبازحأو،لقتسميئاضقزاهجو،ةعساوتايحالصبعتمتيناملربو

لبسلاىلعةكرتشمةروصبرثعتنأبازحألاهذهعيطتستله؟يندملاعمتجملالكشت

نمسانلاةيامحعم،ةيساسأاهنكلوةبعصةيداصتقاتاحالصإذيفنتبةليفكلا

؟اًماليإرثكألااهجئاتن

.ةلأسملايههذه

ءاتفتسالانأهدافمقيلعتبتيلدأ،م1993ليربأ/ناسين25خيب،ءاتفتسالاةيشع

وأةموكحلاتاسسؤمخيبةمزألليرذجلحىلإيدؤينلاهبحرطيتلاةغيصلاب

.ةماعةروصبدالبلا

ةيبلغألاتباجأذإ،سيئرلاقيرفلاًراصتنا،اهرهاظخيب،ءاتفتسالاجئاتنتناك

لوحنيعرتقملافصننماليلقرثكأو،سيئرلابةقثمهيدللهلاؤسنع(معن)ةملكب
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نابسحلابانذخأاذإو.ةيعامتجالاةيداصتقالاةموكحلاةسايسىلعنوقفاويمهنوك

.نيبخانلاثلثىلعاليلقديزياملداعيكلذنإف،نيلجسملانيعرتقملاةبسنضافخنا

تاباختنالاًدييأتةئملاب49.5توصدقف،ةركبمتاباختناءارجإبقلعتملالاؤسلانعامأ

.ةركبمةيناملربتاباختنالاًدييأتةئملاب67.2و،ةركبمةيسائر

؟ةجيتنلاهذهرسفننأانلفيك

ىلإةدوعلاسانلاةيبلغأضفرنعاًمامتربعت–ييأرخيب–ءاتفتسالاجئاتننإ

تناكيتلايهو،اكيورتسيريبلالبقامةلحرمةباثميهمناكيذلايرادإلامكحلا

.رمتؤملاوديؤمحجناذإرطخخيبنوكتساهنأمعزتةيسائرلاةياعدلا

مهنإ:ةهباجملانوضراعيسورلانينطاوملانإ.ةمساحةروصبحبارلافرطلاوه

ةيرهوجتاليدعتعمنكلو،تاحالصإلارارمتسااضيأنوديريو،رارقتسالانوديري

،ديدجروتسدعضوىلإوعدتةجاحلانأخيبكشلاينرواسينكيمل؟دعباذامو

يسايسلاعارصللةيزاهتناةرمثنوكينأقالطإلاىلعلوبقملانمسيلهنكلو»

روتسدلاينبتبجي،ىلوألاةدوسملاىلعةقفاوملادعبهنأوهمهألارمألانإ.يلاحلا

سلجمروتسدلاىنبتينأيغبنيو،ةيروتسدلاةيلمعلاراطإخيب،يضارتلانموجخيب

ةيرسقةروصبينبتلااذهضرفلةلواحميألثمتسو،اثيدحبختنمىلعأتييفوس

.سورلانينطاوملايأربافافختسا

ةينوناقةقيرطبيرجينأبجيءيشلك»نأىلعتددشويام/رايأرخاوأخيبو

ةيلمعلاةيامحويسورلاةمكوحلاماظنليعفتنامضنكميهدحواذهبو،ةيعرشو

.«ديهجدهجدعبوسفنلاقشبالإدلويلنكيمليذلا،يسورلايندملاعمتجمللةيداعلا

هذهزجنينأعطتسيملهضرعوديدجروتسدعضولدقعيذلارمتؤملانأريغ

وينوي/ناريزحخيبتركذدقو.عوضوملالوحةيدجةشقانميأدهشيملوهف،ةمهملا
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نلبيعالأ»درجمهنأنييفحصلاتغلبأو،تقوللةعيضمادغدقرمتؤملااذهلمعنأ

.«ةيسايسلابيعالألاسيلويسايسلاطاشنلاوههديرنامنإ.ةميقوذءيشاهنعجتني

نادلبىلإتالحرةدعهتللختو،لغاشملابالفاحم1993فيصناكيلإةبسنلاب

ةيلودلاةيئيبلاةمظنملاسيسأتىلعتلمعثيح،ارسيوسوادنلوهاهنيبنم،ةيبنجأ

.ىرخأةيريخلامعأنعالضف،(رضخألابيلصلا)ةامسملا

ازيهجتلضفألاوةرئادمخضأحاتتفا،اسياروانأ،انرضحوينوي/ناريزح7يفف

هبتطبترايذلا،ينطولالافطألاىفشتسمخيبيكوشلاعاخنلاعرزتايلمعءارجإل

.اقيثواطابترايتجوز

àبمدلاوصصختم)يهةيلودةيعمجلةيعاراسيارتحبصأ،م1999ماعàبو

مدلاضارمألةثيدحلاةجلاعملاميدقتلاًصوصختئشنأيتلا(لافطأللملاعلا

.لافطألاىدلةيصعتسملا

،لافطأللمدلاضارمأدهعملرالودفلأةئمغلبمبتعربت،م1991سرام/راذآخيبو

تاناقتلارخآمادختساىلعبردتلانمتاضرمملاونيضرمملاوءابطألانكماموهو

تايالولاخيباًمدقتمدلاضارمأزكارمرثكأخيبنيبردتمةفصبلمعلاو،ةيبطلا

.ايناملأوةدحتملا

عرزلةصصختمةرئادءانبليلاملامعدلافقوأ،م1991ربمسيد/لوألانوناكخيبو

لمكتساوفنؤتساعورشملاءانبنإمث،لافطأللمدلاضارمأدهعمخيبيكوشلاعاخنلا

اذهفصنبعربتناكو.اًديدحتضرغلااذهلرالودنويلمنيمأتخيبانحجنامدنع

Fredرتسامديرف–ينمبلطىلعءانب–غلبملا Master،يدنلوهلامعألجروهو

نمهتمدقدقفيناثلافصنلاامأو،ةيريختاعورشمةدعسيسأتخيبمهسأوسسأ

ةدحتملاتايالولاىلإيلةلحرلالخاهتيقلأتارضاحمءاقلاهتيضاقتيتلاباعتألا

لامكتسالهيلإةجاحلاتزربرخآرالودنويلمغلبمرفوتدقفكلذكو،م1992ماع
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ةسسؤملالخنمو.ةيسورلاةموكحلاىلإتاءادنةدعتهجونأدعبةدحولاءانب

.ةيسورتامظنملةيريخوةيناسنإتانوعمنورخآبناجأوءاقدصأمدق،فوشتابروج

Mariaزمليوايرامنمةردابمباهانيرتشا Wilmsبنيمعادلانمةعومجموàايناملأ.

دقو،"ةبعصلاتارارقلانمتاونسيباتكىلعيلمعتيهنأ،تقولاكلذخيب

،م1992و1985يماعنيبيتاضوافمويتالباقمصوصنويتاباطخويثيداحأنمضت

ةلدابتملاةداحلاتاملكلارضاحمةصاخبو)ىلوألاةرمللباتكلاداومبلغأترشنو

انينلةلاقمرشنبقلعتياميفم1988سرام/راذآ25و24يموييسايسلابتكملاخيب

Ninaافييردنأ AndreyevaايسوراياكستفوسةفيحصةخيبSovetskaya Rossiya.

،يسنرفلاويسورلانيرشانلاىلإابيرقتدحاوتقوخيبباتكلاةطوطخمانمدق

كلذلعفاذإهنأةحضاوةروصبغلبأو،هرادصإنمعنُميسورلارشانلانأريغ

،ةدضنملاباتكلاصوصنتفلتأدقو،ةعبطملابحاصورشانلامهدتستاطلسلانإف

نأكلذجئاتننمناكو،ديدجنماهديضنتتداعأنازايرخيبعباطملاىدحإنكلو

.ةيسورلابردصينألبقةيسنرفلابرشنباتكلا

ةيريصممايأيفةيريصمتارارق

تافالخلاودومجلاةلاحنعتمجنيتلاةيموكحلاةمزألاترمتسا،ءانثألاكلتخيب

رذنتتاراشإلاتأدبو،ىلعألاتييفوسلاسلجموسيئرلانيباهليلذتنكمياليتلا

يدرتوه–لاحلاةعيبطب–كلذءارونماكلاببسلاناكو،تالكشملانمديزمزوربب

يتلاجئاتنلاتناكو،ةسسؤملاخيبكلذليلحتىلإاندمعدقو،دالبلاخيبعاضوألا

:عزفللةريثماهيلإانصلخ
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ةقثلامدعوةضراعملاتارايتناكسلانمةريبكلاةيبلغألاطاسوأخيبديازتت

ةيبلغأنأريغ،امهيلكىلعألاتييفوسلاسلجموسيئرلابيأ،ةيزكرملاةموكحلاب

نأامك.ةديدجلاةيرذجلاتاريغتلانمةفيخسجوتت–ةفلتخمبابسألو–ءالؤه

رارقتسالابمستيال(زكرملا)خيبةيعيرشتلاوةيذيفنتلانيتطلسلانيبيبسنلانزاوتلا

.(رقتسمبولسأبيلاحلاسيئرلاعمنواعتينأناملربيأعيطتسيال)اقالطإ

ءاربخةديازتمةروصبفظوتوبطقتستميلاقألاةابةمكاحلابخنلاتأدبدقو

لخدتيأنودلوحتنألواحتو،اقباسيعويشلابزحلانيبنيلماعلانمنييرادإ

الهنإف،ءاتشلاوأفيرخلاخيبتاباختنالاتيرجأاذإو،(زكرملا)بناجنميعمتجم

.قالطإلاىلعجئاتنلابنهكتلانكمي

ديحولالمألالثميةديدجتاباختناءارجإنأبقباسلايفقومبتكسمتيننأديب

اتيزاجاياكسيسورةلجمعمةلباقمخيبو،اهدمألاطيتلادومجلاةلاحءاهنإل

Rossiyskaya Gazeta،اًقحنيرويغمويلاويسايسناكول»:تلق،سطسغأ/بآ19خيب

ايسورنإ.فيرخلااذهتاباختنالانومظنيس–ةطاسبب–مهنإف،ايسورةحلصمىلع

.«نابرالواهلةفدالةنيفسكمويلاطبختت

نمناكدقو،ةيلارديفلاةموكحلاديدجتوهةمزألانمجورخللديحولاليبسلاو

الإكلذعيطتسينكيملو،نآلااهفنتكتيتلاىضوفلانمدالبلاذاقنإيرورضلا

نماليئضاردقنولانيسقيرفلااذهءاضعأنأ،كلذىلإفاضيديدجلمعقيرف

.«ةميقلاميظعهنكلو،ةقثلا

ءاهنإفيصلارخاوأخيبررقدقناكهنأودبيو،ىرخأتاططخمنيستليىدلتناك

دادعإلاخيبهلوطبربمتبس/لوليأرهشىضمأدقو،ناملربلانمصلختلابةمزألا

ةبخنلابئاتكدادعتسانم،ةيلخادلاوعافدلااريزوووه،دكأتو.ةوقلابهبةحاطإلل

،هرماوأةعاطإل،ةيركسعلاتادحولاكلذكو،وكسومنمةبرقمىلعطبارتتناكيتلا

،ةينبلاةعبقلاو،ةجومملاةيركسعلاةزبلايدتريوهوزافلتلاتاشاشىلعرهظيذخأو

.ةيلاتقةيقدنبلمحيو
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ءاغلإبيضقييذلا1400مقرموسرملاايسورسيئرعقو،ربمتبس/لوليأ21خيبو

سيئرلا(ىصوأ)دقو،ىلعألاتييفوسلاسلجموبعشلاباونرمتؤمتايحالص

وهو،ديدجلايعيرشتلاسلجملاباختناىتحاهتاسلجقيلعتبةيروتسدلاةمكحملا

تيمملارارقلااذهناكو،ربمسيد/لوألانوناك12خيبررقملا،ةيلارديفلاةيعمجلا

ةيمنتلاقيرطنعجورخلاتددحيتلاثادحألانمةلسلسنمىلوألاةقلحلاةلزنمب

هدهشنانلزامو،ةقحاللاتاونسلالالخهاندهشيذلافارحنالاو،ةيطارقوميدلا

اهذختايتلاتارارقلاوريبادتلانأةيروتسدلاةمكحملاتضق،هسفنمويلاكلذخيب

ةيلارديفلاروتسدوقفتتنكتملم1993ربمتبس/لوليأ21موسرمبقلعتياميفسيئرلا

،هبصنمنمنيستلي.ن.بسيئرلالزعلةيفاكابابسأتاوطخلاهذهلثمتو،ةيسورلا

ةيلارديفلاروتسدلاقفوةلءاسمللعوضخلابهمزلتةصاختاءارجإبعورشللوأ

.ةيسورلا

ةيلاردفلاسيئرنأبديفياًرارقىلعألاتييفوسلاسلجمردصأربمتبس/لوليأ22خيب

ةفاضإبيئانجلانوناقلاليدعتسلجملاررقهسفنمويلاخيبو.اًبالقناذفندقةيسورلا

دقتابوقعلةضرعاهيبكترملعجتو،روتسدلاكهتنتيتلاتاءارجإلامرجتةدام

اًديدهتكلذنيستليّدعو،كالمألاةرداصمعم،مادعإلاىلإىصقألااهدحيفلصت

.ايصخشهلاهجوم

ناكمإلابهنأخيبكشأتسلو!رخآلاامهنملكقحتسينامصاختملانافرطلاناذه

يمويةيومدلاةهجاوملالبقةريخألاقئاقدلاخيبىتحةيملسةقيرطبةمزألاهذهةيوست

،نيفرطلانميأىدلرشابمذوفنيدلنكيملهنأعمو،ربوتكأ/لوألانيرشت4و3

لقعلاىلإماكتحالاىلإاهيفوعدأةينلعتاحيرصتبمهتافرصتةئدهتتلواحدقف

.قطنملاو
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ةيسائرتاباختناءارجإوهايسورهيلإتلصويذلاعضولااذهنمجورخللقيرط

.«تقوعرسأخيبكلذثدحيولاذبحو،دحاوتقوخيبةركبمةيناملربو

ثودحينعياهبايغنأل،ةيروتسدلاتاسايسلاىلإةدوعلايرورضلانمناك

وه،مادقألابهيلعسودلاو،وحنلااذهىلعروتسدلاةلماعمنإو،اًدجةرطخةقباس

وأةئيهتفلكاذإ»هنأيفحصلارمتؤملاخيباهتدكأيتلاىرخألاةمهملاطاقنلانمو

،مالعإلالئاسوىلعةلماكلاةرطيسلاةسراممبةموكحلاتاطلسنمةدحاوةطلس

ةميخولابقاوعلاهذهروذجدوعتو.ةرحةيناملربتاباختناءارجإليحتسملانمنإف

،ناملربلاوسيئرلااهنيبنمو،ةيسورلاةموكحلااهتعبتايتلاةقفخملاةسايسلاىلإ

ناطبختيامهنأو،اًءوسرخآلالداعيامهنمالكنأتركذدقو.(م1991ماعةياهنذنم

دوعينأنيستلينمتبلطو،ةعجرريغىلإباهذلاامهيلعو،دحاوعقنتسمخيب

كلذنأنايبلانعينغو،ربمتبس/لوليأ21لبقهيلعناكامىلإروفلاىلععضولاب

ةنوآلاخيبىلعألاتييفوسلاسلجماهردصأيتلاتارارقلاعيمجلاطبإينعيناك

.ةريخألا

،رطخفقوموه،نيستليلطورشملاريغمهمعدو،برغلاءامعزفقومنأىرأتنك

هلعفينأنيستليسيروبىلعناكاممهأنإتلقو،عضولااومهفيملمهنأتضرتفاو

ميعزكلب،ةقشنملاةيسايسلاةحنجألادحأميعزفرصتيامكفرصتيالنأوه

.اهمنتغيملهنأريغ،ةريخألاهتصرفنوكتسكلتنأدقتعأتنكو،ينطو

،ايسورمومعووكسومكريرطب،AlexiyIايناثلايسكيلأدشان،ربمتبس/لوليأ29خيب

لحنعثحبلاخيبةسينكلاتكراشو،ءامدلانقحىلإاهاعدوةعراصتملافارطألا

نيذلا،ىلعألاتييفوسلاسلجمخيبءاضعألاةيبلغأتبرعأو،عازنللةيوستوطسو

اهدادعتسانع،سيئرلانمرمأبدونجلانملاترأهتقّوطىنبمخيبنيعمتجماوناك

لخادتايروهمجلاءاسؤروميلاقألاءامعزنمددعلواحو.ةيوستىلإلوصولل
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ةموكحوةيسائرلاةرادإلاوىلعألاتييفوسلاسلجمنيبةطاسولاةيسورلاةيلارديفلا

يسائرلاربمتبس/لوليأ21موسرمنوديؤياوناكنمنإلب،نيدريمونريشتروتكف

.هتحرتقادقتنكاممبيرقطسولحىلإنوليمياوحبصأ

ربوتكأ/لوألانيرشتنمثلاثلارهظدعبوكسومةبروهدتلابأدبدقعضولانأديب

نيريثملانيفوشكملاءالمعلاوقدانبلابنيحلسملاونيرهاظتملانمتاعامجنإذإ

Victorفوليبنأروتكفوفوشاكامتربلألارنجلامهدوقي،بغشلل Anpilov،تقرتخا

مث،تابرأخيبونعراشخيبةدمعلابتكمتلتحاو،(ضيبألاتيبلا)رؤسييذلاقوطلا

.ونيكناتسوأزافلتزكرمىلإتهجوت

قالطإرشتناو،وكسومخيبىراوطلاةلاحنيستليسيروبنلعأ،مويلاكلذءاسمخيب

لتقو،نيباصملاوىلتقلانمددعطوقسنعكلذرفسأو،زافلتلازكرمخيبرانلا

ةرطيسلاةداعإنمدبالناكو،نييفحصلانمددعمهنيبصاخشألانمتارشعلا

.ربوتكأ/لوألانيرشتنمعبارلاحابصلولحبكلذققحتو،عضولاىلع

نودنماهيشاحتناكمإلابناك،تقولاكلذخيبىتح،ةمزألانأخيبكشنمام

ىلإتابابدلاتيعدتسا،اًحابصةرشاعلاةعاسلاخيبنكلو،ءامدلانمديزمةقارإ

نع-ةيمسرلاتايئاصحإلاقفو–ترفسأو،وكسومبلقخيبتعلدناةزيجوةيلهأ

.اصخش160لتقم

،نوفظومو،باونمهنيب،صخشفلأوحنتقولاكلذخيبناملربلاىنبمخيبناك

،ىنبملاخيبقئارحلاتبشنو،لافطأوءاسنو،نويفحصو،تامدخلالاجميفنولماعو

،ةذفاندعبةذفانهلمكأبىنبملافنتكتلدوسألاناخدلاوبهللاةنسلأتدعاصتو

ةزهجأنمنييالملاتاشاشىلعرهظتةعزفملاةروصلاهذهتناك،قباطدعباقباطو

دهاشملاروصتنإ.نإ.يستاريماكتناكو،ىرخألاملاعلاءاجرأخيبوايسورخيبزافلتلا

.ىلعألاتييفوسلاسلجمىنبمنمةبيرقعقاومخيباياوزةدعنماهثبتوةيحلا
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اي:حيصأويسفنكلامتأمل،زافلتلاةشاشىلعدهشملااذهعباتأتنكامنيبو

ناملربلانماعابتنوجرخيسانلاأدب،رهظلادعبعبرلاوةيناثلاةعاسلاةيبو!راعلل

رهظو،فوشاكامو،فوتالوبوزاخو،يوكسترلقتعاو،ءاضيبلامالعألانولمحيمهو

àب(حلسملايعويشلايشافلادرمتلا)ىلعءاضقلانلعيلزافلتلاةشاشىلعنيستلي

.وكسوم

يلوألايمييقتو،ثادحألاهذهنميفقومحوضولالكحضاووحنىلعتحضوأدقو

لسارم،ثدحلاىلعةثالثوأنيموييضمدعبيعماهارجأةلباقمخيب،اهجئاتنواهل

Alexanderفوماجردناسكلأ،ادفارباياكسلوموزوكةفيحص Gamaov:

يبناجدحأانينطاومضعبدناس(ضيبألاتيبلا)ىلعموجهلادنع:س

ةيقبتناكنيحخيب،رخآلابناجلاعمرخآلامهضعبفقوو،سيراتملا

ناكنيأىرت،عزفلاولوضفلانمجيزمبيرجيامدهاشتنينطاوملا

؟فوشتابروج

ةعجافلاهذهدعبنعلّمأتينكيملهنكلو،زافلتلامامأسلجيناك:ج

ةيفيكبثكنمبقارأتنكربمتبس/لوليأ21مويذنمف؛لوصفلاةعباتتملا

املكلذبأتنكو،ديدجلايعضوهبحمسييذلادحلاىلإو،عضولاروطت

رمتؤمخيبةيئدبملايرظنةهجوتضرعدقو.رمألاعمبواجتلليعسوخيب

ايلمركفينأنيستليسيئرلاىلإهيفتبلط،ربمتبس/لوليأ25موييفحص

،ربمتبس/لوليأ21لبقهيلعناكامىلإعضولاديعيو،عوضوملااذهخيب

.اعمنآخيبةيناملربوةيسائرتاباختناءارجإتحرتقاو

تقوàبهتيقتلاامدنع،ةيروتسدلاةنجللاريتركس،فيستنايمورجيلوأينغلبأدقو

لصوتلاوةريخألاهتاررقمعيمجءاغلإلاًدعتسمناك(رصاحملارمتؤملا)نأ،قحال

ميلاقألابلغأوةيروتسدلاةمكحملاىدللضفملارايخلاوهكلذناكو،ةيوستىلإ

اودغربمتبس/لوليأ21مويةيسائرلاريبادتلايديؤمنإلب،ةماعلاتائيهلانمددعو

ةيلمعىلإكلذكةيسكذوثرألاةسينكلاتمضناو.اهسفنةبراقملاهذهىلإنوليمي

.ءامدلانقحبلامآلامثنمتشعتناف،تاضوافملا
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لبقف،عقوتمريغاًرمأنيريثكىلإةبسنلابناكدحألامويثدحامنأدقتعأ

لالخنمالجاعءادنتهجو،ةدمعلابتكموزافلتلازكرمنيبيرجيناكامبيتفرعم

ملعأنكأملو،شيجلاكارشإمدعب-رارصإب–هيفبلاطأساتراتيإوسكافرتنإ

فقوتدقو؟كلذلعفيذلانمدونجلامدقتساوئراوطلاةلاحتنلعأدقهنأكاذنآ

نمنأبدعباميفكمهناو،تامولعميأدحأيأىدلسيلولمعلانعةعاذإلاوزافلتلا

.ةفينعلابغشلالامعأفقوىلإةيمارلاتاءارجإلاءاروتنكيننأضرتفملا

نملعفلادرناك،يمادلادحألامويءاسمخيب،شتيفييجريسليئاخيم:س

.ةبارغلالكاًبيرغكبناج

فوشتابروجنأضرعلاةقيرطتحوأدقف،ةيافكلاهيفامباًعيرسنكيمل:ج

عذيملهنكلو،راهنلالالخيئادنتهجويننأكلذنيبغاشملاعمئطاوتم

دعبثدحاذاممث،ىلوألاةطقنلايههذه:ةليللاكلتنمرخأتمتقوخيبالإ

،عضولاىلعةرطيسلا-هللادمحب–تمتدقتناكدغلاحابصلولحب؟كلذ

،رمحألاعمشلابهومتخو،ضيبألاتيبلاةعردملاتابرعلاودونجلاقلغأدقف

àبسانلانمدهشمىلعو،ةأجفو،مهلمعنكامأىلإهجوتلابسانلاأدبو

هتدهاشامقدصأملوناملربلافصقبدونجلاأدب،دالبلاءاجرأعيمج

ينيعمأب

فوتالوبزاخويوكسترنإ-ايفرح-نولوقيسيئرلاولثممناك،قباسلامويلايب

àبامأ،ةيمارجإلامهتاططخملامكتسالنئاهرءايربألانينطاوملانمتائماذخأدق

يفظومنمةريبكدادعأكانهتناك،نييزاهتنالانمةنفحءانثتسابف،ضيبألاتيبلا

باونلااًريخأو،نيللضملاو،نيعفادملاو،نييفحصلاو،ةرادإلايفظومو،تامدخلا

كانهاوعمجتنيذلاسانلاءالؤهامأ،ةيروتسدلامهئدابمبصالخإباومزتلانيذلا

تاءارجإيأذختتمل،ىرخأةهجنمو.ةيشحوبمهلتقىلعدونجلامدقأنيذلامهف

،تابوقعلافخألاوضرعتمهنأوأ،بغشلالامعأيربدموقدانبلابنيحلسملادض

.ربوتكأ/لوألانيرشتنمثلاثلادحألامويهنمترذحاموهكلذو
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ةلصاومنالواحي–نآلاملعنامك–اناكفوتالوبزاخويوكسترنإف،ةبسانملابو

Pavelفيشتاركلفابعافدلاريزووسكافرتنإلالخنمضوافتلا Grachev،ىلعاناكو

.ضرعلاكلذلوبقيرورضلانمناكو،مالستساللدادعتسا

دقف،قالطإلاىلعاهلغوسمالةبوقعناكضيبألاتيبلاخيبثدحاملكنأييأرخيبو

نمققحتلاديقتناكاهنأةجحب،ىنبملانمىتوملاثثجءالجإلبقمايأةدعتضقنا

عابطنالاناكوتامرحللكاهتناوتاسدقمللسيندت–هتاذب–كلذو،نيققحملابناج

تيبلاخيبمهفتحاوقلدقسانلانمتائمنأىلعرتستلالواحتتاطلسلانأعئاشلا

انقلزنادقل!سانلانمةمخضدادعأمامأوعيمجلانمعمسمودهشمىلعو،ضيبألا

الرمأكلذو،مدلاةقارإىلعانشيجمغرأدقل.ىلوألانونجلالحارمىلإانردحناو

،ىلعألاتييفوسلاسلجمءامعزمهةعجافلاهذهخيبببستملاو،هيفحماستلانكمي

يألقحيالو،اًعيمجمهدضلجسيزخمفرصتوهو،ةيذيفنتلاةطلسلاوةسائرلاو

.ةطلسيأبعتمتينأقالطإلاىلعمويلامهنم

.ثدحامىلعهسفنحدميوأرمزيولبطيمل–لقألاىلع–نيلمركلانإ:س

عوننمبرحلاتاحيصوراصتنالاةربننماوففخمهنأيندعسأدقل:ج

.(!ةثيبخلاىعافألاركواورمد)

رعاشمنعريبعتلاخيباهسفنةربنلاواهسفنةغللامدختستةفاحصلاتلازام

دعبعيطتسنالاننأسانلارثكأكرديو.ةبيهرلامايألاهذهخيبسانلاباتنتيتلاقلقلا

.لبقنمفرصتنانكامكفرصتننأثدحام

تسيلوةاسأمتناكةعقاولاكلتنأهباطخخيبحرصهسفنسيئرلانإف،اريخأو

ىلإةبسنلابامأ،مويلاكلذلثملةبسانمةغلبثّدحتو،دادحلانمةرتفنلعأو،اًرصن

،ايسورعازفإىلإفدهينيستلينأوهءرملاىدلدلوتييذلاعابطنالانإف...ةيقبلا

ملو،ايباجيإائيشعمسأمليننإ؟دعباذامو.كلذنمرثكأسانلاوبعشلاعازفإو

!تييفوسلانمصلختللةوعدلانمرثكأاقحعمسأ
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سانلاضعبنأريغ،سيئرلادقتنتأتفتامكنإ،شتيفييجريسليئاخيم:س

(ضاب)يذلاوهفوشتابروجنإ:تاروطتلانمةيقطنمةلسلسنوري

.فوتالوبزاخويوكستر(ضاب)يذلاوهنيستلينأاملثم،نيستلي

.ايخيراتةطورشميهو،عمتجملاروطت

àبريكفتكانهناككتسائرنمةريخألاتاونسلاخيبهنأنآلاركذتأ:ىرلل

.ىراوطلاةلاحنالعإ

ةسائرلاةّدسيبتنكامدنعو،اقحعونلااذهنمريكفتكانهناك:ج

.يسائرلامكحلاقيبطتوئراوطلاةلاحنالعإباًرارمتبلوط

هجاوأتنكدقل!ىحنتأنأيلعنإفكلذلعفأملاذإيننإكاذنآيلليقدقل

رايخيلإةبسنلابلوبقملاريغنمف،ةوعدلاهذهلبجتسأمليننكلو!اًمئاداًراصح

اذهو،ةضراعملاريمدتلطيطختلاو،ضيبأورمحأىلإعمتجملاميسقتو،ءامدلاةقارإ

ةموظنمبيدتهأتنكيننكلو،يهتشأامباًمئادترجدقحايرلانأديكأتلابينعيال

ةريسملابعفدأنأو،نيفرطلاةئدهتتلواحدقل.ةقيمعلاةيقالخألايتادقتعمنم

ىلإنآلارظنانكلو،اهنععوجرلانكميالةطقنىلإو،مامألاىلإةيطارقوميدلا

!هيلإانيهتنايذلالاحلا

،ةيداصتقالاو،ةيسايسلانينطاوملاقوقحلاكاهتنامويلادهشناننإرظنا

تسونسالغلاميهافمنأفيكدهشن–ىرخأةرم–اننإ؛ةيروتسدلاوةيعامتجالاو

وحوحوم

هذهةدئافامف،قانتخالاىلعتكشوأواهسافنأتمتكدقجارفنالاوةيفافشلاو

؟مدلاتامامحىلإرمألارخآانيهتنااذإميهافملاوتانايبلاتاهوتسفيناملا

يتلاةيفيكلاخيبالةاسأملاهذهلوصأخيبثحبننأانيلعنأدقتعتله:س

...شيجلاوأفوتالوبزاخوأنيستلياهبفرصت

،بعشلاةراشتسانودنمحالصإلاقيبطتناكمإلابناكهنأدقتعأال:ج

عمتجمءانبلبوطلانمةموكاوناكولامكسانلاةلماعمنعاًديعبو
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ةلودلاتعضخأءاوعشةلمحةديدجلاايسورةموكحتنشدقل.يطارقوميد

(تاقارتخا)ىلعالإلصحنملحالصإلانمالدبو،اهيتبكرىلعاهتعكرأو

يستوامينيصلاسيئرلااهقلطأيتلا(مامألاىلإىربكلاةبثولا)عوننم

.ةديدجلاةيفشلبلااهنإ.اغنوت

ينبتةظحلىلإدوعتاهنإ؟مويلااهدهشنيتلاةيومدلاةاسأملاروذجىلعرثعننيأ

نوبكرياوناكدقل؟كاذنآفوتالوبزاخويوكسترونيستليناكنيأو،أطخلاتاسايسلا

وهو،هاركتبايذلاةمدصلابجالعلاةسراممبردياجونيستليذخا.هسفنبراقلا

ةقيرطلاهراصنأوفوشتابروجلانيبييكليداصتقالاحالصإللعراستملابولسألا

رمتؤملاوناملربلاقفاوينأبجيناكهنأريغ،يعامتجالارييغتلاثادحإلةحيحصلا

رادصإخيبقحلاسيئرلاىطعأيذلانمفاهقيبطتبءدبلالبقةسايسلاهذهىلع

عيمجوىلعألاتييفوسلاسلجمرودكلذبىدأف،ةيعيرشتلاةينوناقلاميسارملا

نيعمتجمنييناملربلاباونلا

جئاتناوأرامدنعتأدبدقل؟ةيئاوشعلاتاسرامملاهذهتأدبىتمملعتله

،دالبلالاصوأتقزمتو،اًعفندجيملةلقتسملالودلاثلونموكنإةكرتشملامهدوهج

،نورقةّدعةمئاقتناكيتلاةقيرعلاةيناسنإلاتاقالعلاتتفتو،داصتقالاراهناو

سيئرلاأدبمايألاكلتةيبو،رقفلاةبتعىلعمهسفنأنينطاوملانمةئملابنوعبسدجوو

نأل؛عضولاهاجتةيساسحرثكأباونلاناكو،رطخلاتارشؤمةظحالمبرمتؤملاو

اوؤدبكلذكاهنيحو،نيعلايأرمهلوحءيشلكنوريو،ميلاقألاةابنوشيعيمهبلغأ

سلجم:نومولماًعيمجمهنأعم،هريغنمرثكأموللاهلهّجويسنمةلأسمةشقانمب

اوؤدبكلذبرارقإلانمالدبو،سيئرلاو،بعشلاباونرمتؤمو،ىلعألاتييفوسلا

لكنأةلبنيطلادازو،ءامدلابةخطلمةلودىلإمهيديأخيبدالبلاتلوحتو،رحانتلاب

.مألانطولللالضلانمذقنملاهسفندعيناكنيبراحتملاءالؤهنمدحاو

يذلاامنكلو،اوحنتينأنييلاحلاءامعزلاىلعنأىلعرصتكنإ:س

.كاذنآةجرحمجئاتنلانوكتس؟ةديدجلا
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،ةديدجلاتاباختنالانورظتنيسانلاف،كلذكرمألانوكينل:ج

اوناكنيذلامكحلاىلإنيحماطلانوضفريسو،اهيفةكراشمللنوعفادتيسو

نآلااوذخأوةيسايسلاةبلحلاخيبنوعراصتيةيضاملاةعستلارهشألالالخ

نأو،عامجإلاوهرخآءيشيأنمرثكأهديرنامنإ.اضعبمهضعبنوفصقي

خيبرارقتسالاومالسلانأشنمءالعإللمامألاىلإحالصإلاةيلمععفدن

ةيسائرلاوةيناملربلاتاباختنالالالخنمكلذققحننأاننكميو،عمتجملا

.دحاوتقوخيبيرجتسيتلا

كلذàبكشأالو،اًددجمدلوتسةيسورلاةدارإلانأبلؤافتلابرعشأتلزاميننإ

نيريدملانمةئملابنيتسنمرثكأف،سانلاريغتفيكىرأنأيعسوبو،قالطإلاىلع

رماوألاهريستيذلاماظنلاىلإةدوعلانوديريالنآلاةيراجتلالامعألاباحصأو

سيلونيلواقملانمةديدجتايعونتزربامك،ةدعاقلاىلإةمقلانمةرداصلا

حلاصملاةرادإةيفيكةفرعملاقحنوفرعيصاخشأنملب،نيقافألانيرجاتملانم

.ةيراجتلا

راطإخيب،ةيدجوةيحصوةيداعحالصإةيلمعىلإعمتجملاقوتىرننأانعسوبو

اننأ–ببسلااذهل–دقتعأو،ةخسارلاةيرحلانمخانمخيبو،ةيطارقوميدلانم

اننكميو،دوقعوأتاونسةدعقرغتسيدقكلذنأعم،ىضوفلاهذهنمجرخنس

دمتعيسو،نهارلاقزأملانماميسالو،ةمزألاهذهةماودنمكلذنمعرسأبجورخلا

،سانلانمديرأيننإفببسلااذهلو،ةموكحلااهعبتتسيتلاتاسايسلاىلعكلذ

عيمجل،ةلقتسمو،ةنمازتمو،ةرحتاباختناخيبمهتوصاوعمسينأ،نينطاوملانم

تاطلسزكرملاخيبوميلاقألاخيبانيدلنوكيسو،ةيلحملاتاسسؤملاوةيموكحلاةزهجألا

نأشنمو،حالصإللحجانلاجيورتلاىلعةرداقنوكتسو،سانلااهحنمتايحالصو

.يندملاعارصلاوقاقشنالانمو،ةيخيراتلاتاجرعتلانمعمتجملايمحينأكلذ
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رارقتساللاليبستسيلئراوطلاةلاح

ملألاورعذلانمةلاحيناعتايسورتناكةيومدلاةمجهلاهذهتبقعأيتلامايألاخيب

،راصتنالاةجهببروعشلاسيئرلانامرحمهملانمناكو،ثدحامءارجنمضحملا

درجمو،رطخمهوالإوهام،يعويش/يشافدرمتىلعاًراصتناثدحامّدَعُينأف

تاعامجمهعمو،ثادحألاكلتخيباوكراشءاثبخلاضعبنأحيحصو،ةيئاعدةروطسأ

اوناكنيذلانيكراشملانمريثككانهناكهنأريغ،بغشلايريثمنيفرطتملانم

ةداعتسابنوبلاطيو،هتايحالصوناملربلاقوقحكاهتناىلعجاجتحالانعنوبرعي

ناملربلافصقدعبف!ءايربألااياحضلانمةمخضاًدادعأةمثنأامك،نوناقلامكح

،ضيبألاتيبلانمةبرقمىلعاوناكنيذلانينطاوملاعيمجءاذيإبةموكحلاتزعوأ

ةقطنمىلإبابشلالوضفمهعفدنيذلانييعماجلاةينقتلامولعلابالطنإلب

دحأةدلاوانترازدقو.كلذءارجنمهفتحمهضعبيقلو،اومجوهانيسيربايانسارك

تبلطو،ديحولااهلخدردصمديحولااهنبانادقفبتدقفيتلا،ىلتقلانايتفلاءالؤه

.عاطتسملاردقاهلانمدقف،ةسسؤملانمةدعاسملا

فصقاهيفنوديؤياًدجنوروهشمباتكاهبتكةلاسرنمتجعزناوُتلهذدقو

باتكلا:اzvestiaايتسفزإلاةفيحصخيبترشنيتلا،ةلاسرلاهذهناونعناكو،ناملربلا

ملعتنلناوألانآدقل!اًمالكىفك»:اهيفءاجو،مساحفقومذاختابةموكحلانوبلاطي

لثمايميداكأعفديذلاام..ةوقلاالإنومرتحيالفالجألانيفرحنملاءالؤهنإ:لعفلا

Dmitryفيشتاخيليرتميد Lechachevىلععقوتفيكو؟ةلاسرلاهذهىلععقوينأىلإ

Bellaانيلودمخأاليبةيهيفستلاةلاسرلاهذهلثم Akhmadulina،فييفاتساروتكفو،

نماًددعنأحيحص.يعجضمةلئسألاهذهتضقأدقل؟باتكلارابكنمامهريغو

.هولعفامبزازتعالاباورعشينلمهنمنيقابلانكلو،انعماودوعينلصاخشألا

رشندقف؛ةيفاقثلاتايصخشلاعيمجيزخملافقوملااذهذختيمللاحلاةعيبطب

Andreyىكسفاينسهيردنأ Sinyavsky،فوميسكمريميدالفوVladimir Maximov،
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Peterسديجيرتيبو YegideSاتيزاجاياميسيفازينةلجمخيبةفطاعلاةبوبشمةلاقم

Nezavisimaya Gazetaىلعدرلضفأناكامبرو.وكسومبلقخيبةرزجملاباهيفاوددن

Andreyيكسينزوفهيردنأةديصقوه(يعافألاركو)ريمدتباوبلاطنم Vosnesky:

نافوطىلعيلعنممهتاقلطنوددسينوصانقلا

ملألامهرصتعينيذلارشبلانم

مدلاببتكتالةيناسنإلاميقلانإ

.نيرخآلامدبسيل،لقألاىلعو

رمألارخآيضفتساهنأبنيستليدعو(ىراوطلاةلاح)تاروطتلهغيوستضرعمخيب

،حالصإلاةيلمعخيبمدقتلالهستو،ةيطارقوميدللقيرطلادهمتو،رارقتسالاىلإ

:نأاهيفتحضوأةلاقم–ةيلاطيإلاابماتس

نوناك24و21نيبتعقويتلاثادحألاجئاتنتناكلهلءاستننأانيلع»

.«رارقتسالاةداعإلقيرطلاديهمتىلإاًقحيدؤتسربمسيد/لوألا

ملكلذنأبداقتعالاىلإانعفدت،مويدعباًمويىلجتتوحضتتيتلا،لئالدلانإ

فصقف:تددبتدقايسورخيبرارقتسالاتالامتحاعيمجنأدقتعأاليننأعم،ثدحي

تاطلسلاهيففرصتتيذلابولسألاو،ىحرجلاوىلتقلاتائمو،ناملربللتابابدلا

àبحالصإلاةيضقبوةيطارقوميدلابقحلتلاهلكترفاضتدق،ىراوطلاةلاحلظخيب

.اهحالصإنكميالاًرارضأايسور

ءاطخألاباكتراةيناكمإنم–ريبكدحىلإ–ديزيسةينوناقلاةضراعملابايغنإ

راطخأىلعكلذيوطنيو،تاحالصإلاقيبطتلالخاهرارقإونيناوقلادادعإخيب

اموهو،تاقافخإلانمديزمثودحبددهيو،ةجرحةيلاقتناةلحرملالخةميسج

.اًريخأاهبانيلتبايتلاثادحألاراركتو،يعامجلالملمتلاراجفناىلإيدؤي
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ماهوألاديدبتليفكيامليقدقهنأدقتعأيننكلو،كوكشوأججحيأانهحرطأنل

/لوليأ21نيبةمداصلالاعفألاةلسلسخيبتدسجتىتلاتاسايسلاخيبرارمتسالانأ

.ايسورخيبحالصإلاوةيطارقوميدلاذقنتفوسربوتكأ/لوألانيرشت4وربمتبس

/بآبالقنايمظنمدضةيباقعلاتاءارجإلالاطبإثادحألاهذهجئاتننمناك

تّوص،م1993ربوتكأ/لوألانيرشتخيبيتآلا(امودلا)سلجمباختنادعبو،سطسغأ

،ربوتكأ/لوألانيرشتخيبىلتقلانممخضلاددعلاعوضومخيبقيقحتلاءاغلإلباونلا

ءاضعألمشيلهقاطنعستايذلايداصتقالاويسايسلاوفعلانالعإهسفنتقولاخيبو

اًمامتناملربلااوفصقنمةئربتلةلدابتمةقفصكلذناكو.ىراوطللةلودلاةنجل

وربدمكلذكو،قاطنلاةعساولاىضوفلاوبغشلالامعأوريثممهعمو،ةيلوؤسملانم

.م1991سطسغأ/بآبالقنا

دق(م1993ةنس)نيرمآتملانمةعومجمنإ:انهةددحمةيقطنمةرهاظةمث

يذلافصولابسحهلككلذىرجو،(م1991)ىرخأةعومجمنعاوفعتردصأ

ءاميإلا)ىلإءوجللاقيرطنع،ةجرادلايضاقتلاةغلخيبقحالتقوخيباعئاشادغ

.(زمغلاو

ناملربلايأ،ةلودلا(امود)سلجملتاباختنالاتيرجأربمسيد/لوألانوناك12خيب

ةقثىلعهوديؤموسيئرلاناكو،ىلوألاةيخيراتلاهتيمستهلتديعأنأدعبيسورلا

àبلوألاوهو،ةموكحللديؤملا(ايسوررايخ)بزحةطلسلاىلإديعيستيوصتلانأب

نأكلذ،مهلامآلةبيخمتناكةجيتنلانأالإ،ةموكحللةديؤملا(بازحألا)نمةلسلس

دازو،سيئرلايديؤمدادعأضفخدقوكسومخيبربوتكأ/لوألانيرشتخيبمدلامامح

اوسرامنمىلعاًمداصاًمكحيسورلابعشلاردصأدقو،ةيجاجتحالاتاوصألانم

دادعأباوعرتقاف،ربوتكأ/لوألانيرشتخيبةفداصملابهولتباو،ةمدصلابجالعلاهقحب

همعزتييذلا،ةفرطتملاتاراعشلايذ(يطارقوميدلابزحلا)ةحلصملةقوبسمريغ

Vladimirيكسفونيريجريميدالف Zhirovsky،دحىلإاًمدقتمبزحلااذهبيترتناكو

.ىرخألابازحألاعيمجو(ايسوررايخ)بزحىلعديعب



ةديدجلاايسور
108ـ

وم

ربمسيد/لوألانوناك12ةليلميقأيذلايزافلتلايفحصلارمتؤملاعئاقوثبفقوأ

ةميزهلاوهحوضولالكحضاولايقيقحلاببسلانأريغ،ايرهاظ(ةينفبابسأل)

يمظنمتاعقوتىوتسمىلعنكتمليتلاو(ايسوررايخ)بزحاهبينميتلاةركنملا

.لافتحالا

يمهفويتءارقتمدق،؟دعباذام:تاباختنالاجئاتنناونعلمحتيتلايتلاقمخيبو

نوعرتقملالجسدقف،عساوقاطنىلعاعقوتمواًبقترمواًمتحماًرمأناكامثدح

تاسايسلايهو،نآلامهيلعةقبطملاتاسايسلاىلعمهجاجتحاعارتقالاوضفارو

اذهنمبرقيامىلإرخآلاثلثلابو،رقفلاطخنودامىلإناكسلاثلثبتطبهيتلا

.لمعلانعىربكلادالبلاعناصمتفقوأو،ىوتسملا

فقوبدوعولانميأققحتيملو،ةرمدملاةيعامجلاةلاطبلانمةلاحهجاوناننإ

نأنعالضف،ماعلاماظنلاةداعتساو،داصتقالاىلإرارقتسالاةداعإومخضتلا

ىلعايئاوشعكرحتيفهسفنداصتقالاامأ.اهراسمنعتفرحناحالصإلاةيلمع

مالعإلالئاسوتاقافخإىلإدوعي(ايسوررايخ)بزحرايهنانكيملو.ىدهريغ

لب،ةيطارقوميدلانوعّدينمنيبتانحاشملاىلإىتحالو،ةيباختنالاةلمحلالالخ

ةبيختناكو،نوزرابلابزحلاءامعزاهيلعبساحينأبجييتلاتاسايسلاىلإ

.يكسفونيريجحاجنرسفتيتلايه،اهدضتاجاجتحالاو،تاسايسلاهذهخيبلمألا

مهيعاسمخيبامدقنوضميساوناكهتحلصملاوتوصنمنأبداقتعالافخسلانمو

ىلإزاقوقلاوايناركوأليوحتنولضفيسوأ،ايسورخيبادنلنفوادنلوبجمدةداعإل

يضاراللوزغتالمحخيبمهؤانبأقلطنااذإمهتاكربنوحنميسوأ،ةيسورميلاقأ

يكسفونيريجاوحنمنمبلغأنإلب؛(ةئفادلاراحبلا)ىلإلوصولالجأنمةرواجملا

.ةيرحسلاهاصعبايسورىلإراهدزالابلجيسهنأنمنيدكأتماونوكيملمهتاوصأ

ثيدحلاببرغلاوانسفنأفيوختىلإالو،قلقلاىلإوعديامكانهسيلف،انهنم

ةسايسريغتتملاذإىمانتيسديدهتلااذهنأريغ،ايسورىلعميخييشافديدهتنع

؟انهنمهجتننيأىلإ:ةلكشملابلوهكلذو،ةموكحلا
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ثلثلداعتالهيلعاوقفاونمةبسننأحيحص،ةجاجزلاقنعروتسدلاربعدقل

ناملربلانيببازحألاتقفخأاذإو،هينبتىرجودمُتعاهنأالإ،سورلانينطاوملا

ءاكذلانماهيدلنكيملاذإو،دالبلاهبةيلوؤسملاىوتسمىلعنوكتنأةديدجلا

،لعفلابيفكولقتسموطشنوءانبيعيرشتسلجمىلإناملربلاليوحتلةفاصحلاو

نمتاريذحتلاو.يطلستلاماظنلاخيسرتلهريخستوروتسدلالالغتسايرجيفوسف

.مهدحونييفحصلاىلعرصتقتالكلذثودح

ةدارإلالهاجتيالأ،هراتخييذلاقيرفلاوسيئرلاىلعنإف،ثدحامءوضخيب

اوسانتيالأمهيلعو،اًراركتوارارمهيلإنوريشييذلابعشلااهنعرّبعيتلاةحضاولا

دعباًموياطاطحنادادزييذلايعامتجالايداصتقالاعضولاوهربكألاعرتقملانأ

راسملاخيبتاليدعتدرجمنآلابولطملاسيلو،بيرقنسحتبرشبيامةمثسيلو،موي

قوستاقالعونوناقلامكحىلع–بيرالب–موقتاًمامتةديدجةسايسلب،يسايسلا

.هرصحتلم

àبانكيذلاماعلالالخثدحاميفايلمتركف،م1994ةديدجلاةنسلاةيشع

لسارمفيلافوكàبتغلبأو،ابلاغمؤاشتلاوسجوتلانمةلاحىنتمهدو،ريخألاهاموي

Rabochayaانويبيرتاياشتوبارةفيحص Triburaلامعلانويبيرتل]:

ىراصقلذبأو،نيتيضاملانيتنسلالالخىرجامىلعلاحلاةعيبطبنيزحيننإ

àبةصاخةروصبايرورضكلذودبيو،ةنامأوةحارصبكلذنعثيدحللدهجلا

تسونسالغلانعو،اهانبستكايتلاتايرحلانععجارتلاينجعزيو،ةنوآلاهذه

ناكمإلابنأليختيمهدحأناكاذإو،اهليعفتبانأدبيتلاةيطارقوميدلاتاسسؤملاو

باوصلابناجيهنإف،ةيطارقوميدلاضفرقيرطنعرارقتسالاوماظنلاةداعتسا

ةزهجألاعيمجنكمتتلةيساسألاتامزلتسملانموهفنوناقلامارتحاامأ.اًمامت

.ةلاعفةروصباهفئاظونمةيموكحلا

كلذبانحمساذإو،يئاوشعلانايغطلاسيلو،نيناوقللمزاحلاقيبطتلاديرناننإ

ثودحبحامسلاانلقحيالو،ةينيلاتسلاةلحرملاىلإىرقهقلادوعنانسفنأدجنساننإف
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دحوتيتلاتاسايسلاوهمويلاايسورهجاتحتامنأةقباسلاانبراجتدكؤتو.كلذ

ديدجلاروتسدلايفللخلانطاوم

هنأىلإتصلخو،يئالمزعمهتشقانو،اًريخأدمتعايذلاروتسدلاةباًريثكتركف

.لمعلانمديزمىلإجاتحي

لوحةديجةروصبغيصيذلامسقلاخيبىتحةحضاوفعضنطاومكانهتناك

قاقحتسالاأدبمنإف،ةلاعفلانامضلاتايلآرفاوتتملاذإف؛تايرحلاوقوقحلا

ضعبلةينأتمةءارقتنيبدقو،قروىلعاربحلظيدقتايرحلاوقوقحللرشابملا

ةياعرلاويناجملاميلعتلابةصاخلاداوملانإفتاليدعتلاضعبثدحتملامهنأداوملا

.تاحاضيإلانمريثكىلإةجاحةمثنأامك،حايرلاجاردأبهذتسةيناجملاةيحصلا

،ةيموكحلاةزهجألانيبةقالعلانعثدحتتيتلااميسالو،ىرخأماسقأكانهو

،سيئرلاتايحالصخيبنزاوتمريغعسوتةمثو؛ةعجارملانمديزمىلإكلذكجاتحت

سيئرلاتايحالصنأكلذىلإفاضي،ناملربلاتايحالصنميرهوجصاقتناعم

ريبادتلاامأ،ىرخألاةزهجألابةلصتملاكلتنماليصفترثكأةروصبتضرعدق

ثيحبديقعتلاوبكارتلانميهفةبساحملاوةلءاسمللةضرعهلعجتيتلاةينوناقلا

.اهبذخألاليحتسي

ضفخيسوهف،قالطإلاىلعسيئرلاديفينلهفاتلاناملربلااذهلثمنأتيأردقو

جاتحيريبكلايسايسلاف؛ةيطارقوميدلالالخنمتققحتيتلابساكملاةميقنم

،أطخلاتاريدقتلاوتاباسحلادضهتاسايسةيامحلةيوقةيطارقوميدتاسسؤمىلإ

نل–لاطورثكامهم–ةيطارقوميدلانعثيدحلانإفتاسسؤملاهذهتباغاذإو

.رامدلانماهذقني
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،ديدجلاروتسدلاريخستأدبدقف،اًمامتاهغوسيام–فسألل–هذهخيبواخملناك

غيوستلةديازتمةروصبهمادختساو،نيستليروتسدمسابهيلإراشيحبصأيذلا

ةطبترملاواهنمصانماليتلالئاذرلاعيمجعم،اهتنعرشوهتطلسوسيئرلاتايحالص

هتناطبىلإةبسنلابةلءاسمللضرعتلامدعو،ةبوقعلانمتالفإلاو،ةناصحلا:كلذب

ةيرسلاتارماؤملاو،(نيرخآلا)هاجتةيئاوشعلاةئيسلاتافرصتلاو،هنمنيبرقملاو

.كلذىلإامو،(ةيشاحلادارفأ)اهكيحييتلا

لاجمàبنيقومرملانييصاصتخالانمروتسدلاةغايصاولوتنيذلاءاربخلاناك

نماًبناج(اولفغأ)دقاونوكينأمويلابرغتسملانمودبيو،يروتسدلانوناقلا

سيئرللزوجيالهنأىلعناصنتنيتللانيتفورعملانيتداملااميسالو،هيفتابلطتملا

ةمدخلانععطقنااذإكلذعيطتسيهنكلو،نيتيلاتتمنيتيالوهبصنمخيبيضقينأ

نسلاخيبهمدقتنأعم،كلذةيناكمإروصتيناكنيستلينأودبيونيتلحرملانيبةدم

وه-ملعنامك–كلذنأريغ.كلذنمايصخشةدافإلانمهانكميملةيحصلاهتلاحو

تعمتجادقف؛(ةيسائرلا–قوف)هتعيبطيهروتسدلاخيبةيساسألاةرغثلانأالإ

صئاصخنميهو،اهريقوتوةطلسلالالجإةعزنو،ةثوروملاةيكلملاانديلاقتهيف

.يطلستماظنقلخلرطخديهمتىلإكلذىدأو،ةيسورلاةينطولاةيصخشلا

Victorسنيشروتكفمهنمو،روتسدلاةغايصخيبنيكراشملاءاملعلاضعببرعأدقو

Sheynisحجرييذلاىوقلانازيمليدعتىلإ-نمزلاعم–راصينأخيبلمألانع

،ناملربلااهبعلطضييتلاةيباقرلاةفيظولاةدعاقعستتثيحب،نآلايذيفنتلازاهجلا

ةحضاوةروصبتديازتتقولارورمعمف؛ثدحيمل–حضاووهامك–كلذنكلو

àب،ديدجلاروتسدلاخيبةيطارقوميدلاةقاطلليذيفنتلابناجلاصيلقتىلإةعزنلا

.ىوصقلااهدودحىلإةيطلستلاةقاطلاتززعتنيح
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ما٩٩8ةنسلةرثعتمةيادب

Lifeتاحالصإلاوةايحلاباتكلامكتساخيبم1994ماعنمىلوألارهشألاتيضق

and Reforms،تاركذمناونعبةيزيلجنإلابرشنيذلا"Memoirs،ةدمنكتملاذإو

اكيورتسيريبلاتاونساهمهأو،اهلكيتايحيطغتيتلاتاركذملالامكإلةيفاكنيتنس

ققحتلاو،ثادحألاضرعدنعةقدلانمةنكممةجردىلعأنامضمهملانمناكدقف

ةبسنلابالاًمهماًرمأكلذناكو،ثدحاميف،اًيدقن،ريكفتلاةداعإو،تامييقتلانم

دقتعأيننألباتكلاكلذىلإتدعاملاطو،كلذكيلإةبسنلابلب،بسحفىراقلاىلإ

.ةلحرملاكلتمهفخيببغرينملكلو،نيخرؤمللاًمهماًعجرملظتسهتءارقةداعإنأ

نيرشتةاسأمدعبلبقتسملاخيبدالبلارظتنيامعلءاستأتنك،سورلانييالملثمو

؟يعامتجالامائولاىلإيدؤملاقيرطلاىلعرثعنسله:م1993ماعةملؤملاربوتكأ/لوألا

اذهىلعحالصإلاقيبطتويعامتجالاعامجإلاةداعتساةموكحلاوسيئرلاررقاذإو

.ماثآنمبكتراامعريفكتلاو،ةيضاملاءاطخألانمريثكحالصإنكميهنإف،ساسألا

حونمملاءافعإلالوحةلودلاامودهذختايذلارارقلاهاجتفقوملااذهىنبتأنأتررقو

.ناملربلافصقخيبنيكراشملاعيمجل

نوناقلااوكهتناصاخشأعم(لدابتملانارفغلا)ةركفدجلالمحمىلعذخآمل

ةاضاقمباًمئادتيداندقو،هيفاهسفندالبلاتدجويذلاقزأملاةيلوؤسماولمحتو

،قئاقحلاعيمجنعفشكلل،ةيعرملاتاءارجإلاقفوةلودلائراوطةنجلءاضعأ

نمىرجامعائيشفرعننلكلذريغباننأنمترذحو،مرجلاةجردديدحتو

.م1991سطسغأ/بآخيبثادحأ

وفعلاءاروعفادلاوه–سكافرتنإعمةلباقمخيبتلقامك–يقيقحلالاؤسلانإ

،ةينطولاةحلاصملاريسيتوهىقيقحلافدهلاناكاذإف؛ةلودلاامودنعرداصلا
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نميسورلابعشلاوةلودلاذاقنإواًبناجنئاغضلاعضولناوألانآدقو،ككفتلا

ةيلهألابرحلااهتفلخيتلااياضقلاعماينابسإهتلعفاماذهف،رأثلاوقاقشلاءاوجأ

.وكنارفماظنو

اهحالصإنكميالرارضأب،ىتييفوسلاداحتالاكلذبىنعأو،دالبلاتبيصأدقل

ىكيتاماردوحنىلعو،ايصخشىلعهراثآفلخبالقنالاو،م1991سطسغأ/بآخيب

،ةيصخشلايحلاصمقوفسورلاوايسورحلاصمعضألدادعتساىلعيننكلو،رثؤم

.ةلودلاةدحوىلعةظفاحملاةباقحوفعلارارقدعاسينأةطيرش

اذهنأنونلعينييعويشلاويطارقوميدلايلاربيللابزحلايلثممادغانعمساذإو

(ايسوررايخ)بزحأدباذإو،ةيطارقوميدلاىلعاًراصتنالثميمهيلإةبسنلابوفعلا

اذهنإف،امودلالحبابلاطمةماعلاتاحاسلاخيبرهاظتلاىلإاًددجمسانلاوعدي

.بعاتملاالإهعملمحينلوفعلا

قيقحتلحيحصلاهاجتالاخيبةوطخنكيملوفعلانأةقحاللاثادحألاتنيبدقل

ةنجلدضةعوفرملاىوعدلاطاقسإهيلعىعدملافرطلاّدعدقو،مائولاوةحلاصملا

،ثادحألاةياورلةريخألامهتخسنضرعلةصرفو،ةحلاصمللاًراصتناةلودلائراوط

فرصتتوةيسورلاةموكحلاكرحتتملو،فوشتابروجةعمسهيوشتومهسفنأةئربتلو

àبرييغتيأثدحيملف،يعامتجالاماجسنالاقيقحتريسيلانملعجيوحنىلع

.تارارقلاهيفنوذختييذلابولسألاخيبالو،ةيموكحلاطاسوألاكولس

دعب،يموكحلاهبصنمنعردياجروجيإىلخت،م1994رياني/يناثلانوناكرهشخيب

ىلإاههجوةلاسرثبلاقو،ءارزولاسيئرللوألابئانلابصنميلوتلاضرعضفرنأ

دقتعأالو،اهلاضراعموةموكحلاةباوضع،اًعمنآخيب،نوكأنأيننكميال»:سيئرلا

ليجعتلاىلإوعديردياجناكدقف،هبصنمنعهيلختلديحولاببسلاوهاذهنأ

الإنآلاىتحرفستملةيلمعبلّجعتنأعيطتستفيكنكلو،ةيحالصإلاتاوطخلاب

قافخإ»نع،ايتسفزإلاخيباهرشنةلاقمخيب،هسفنردياجنلعأدقو؟ةميخوجئاتننع

جذومنةمثسيلف...قيمعلامزأتلانمةلاحيناعتدالبلانإ»،«ةيطارقوميدلاةموكحلا



ةديدجلاايسور
114د

دقو،ةسيئرفادهأيأكانهتسيلف...ايبوتويمأاًيلعفناكءاوس،ىلعأيلاثمينطو

عمو.«ةماخضلاةغلابةيتاذلاةيمنتلاصرفو،رقتسمريغعضولاو،طابضنالاىخارت

بجييذلاديحولافرطلانأاهدافممعازمضرعلتززعدقهتلاقمنإف،كلذ

حالصإلاةسراممىلعاومدقأنيذلاصاخشألامهءيشلكىلعهلموللاهيجوتمدع

امبرو،ردياجروجيإةرداغمنأبييأرنعتبرعأ،سكافرتنإعمةيفحصةلباقمخيب

ىدلسيلهنأل؛ةيدجمنوكتنل(ةمدصلابجالعلاباطقأ)نمنيرخآلاهئالمز

ركفيالتاموكحلاءاسؤرنماًدحأنإف،كلذعمو»،ةحضاوةيجيتارتسإةموكحلا

نإفكلذلو،مامألاىلإدالبلاعفدخيبوأ،ةمداقلاةوطخلاهيلعنوكتنأبجياميف

.«بقاوعنمهيلعيوطنياملكبيداصتقالاويسايسلاعايضلاوهانريصم

:ةلباقملاهذهàبتفضأو

دكؤملانمنإف،نابسحلابةايحلاضبندالبلاخيبرمألاولوأذخأيملاذإ»

àبلمحييذلايسايسلاجيرهتلادهاشمنماًديزمعقوتتنأايسورىلعنأ

.«ةريطخةيعامتجاجئاتنهتايط

لاقتنالارمتسينأبجي»:ميدقلاماظنلاىلإةدوعلاىلإوعدأاليننأتحضوأدقو

قوسلاتاقالعةيمنتبجيو،ةيساسأتاليدعتثادحإعمنكلو،قوسلاتاقالعىلإ

ةمراصلانيناوقلانسعم،ةطسوتملاوةريغصلاةيراجتلاتاعورشملالالخنم

àبشيعللمههيجوتوسانلاميلعتيهةسيئرلاةجاحلانإ.راكتحالازوربنودةلوليحلل

مادختسابالإقوستاقالعثادحتساكلذريغبليحتسملانمنأل؛رحقوسداصتقا

.«ةوقلا
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بواجتتالتاموكحلانكلنوحصنيداصتقالاءاربخ

ةسسؤمخيبنييداصتقالاءاربخلارابكلاًرمتؤماندقعرياربف/طابشرهشخيب

دودسملاقيرطلانمجورخلاةلواحمو،يداصتقالاعضولاةشقانمل،فوشتابروج

.هيفاهسفن(ةرفاظلا)ةموكحلاتدجويذلا

اوديأنممهنيبنمو،ةنيابتملاتارايتلايوذنمنييداصتقالاءارآعامسديرنانك

الكنويميداكألامضو.اهداقننماوناكنمو،ةيداصتقالاةموكحلاوسيئرلاةسايس

Leonidنيكلابأدينويلنم Abalkin،فوكارتبيالوكينوNikolai Petrakov،ناوضعلاو

Vadimفيديفدمميدافةيتييفوسلامولعلاةيميداكأخيبنالسارملا Medvedev،

Vladlenفونيترامنلدالفو Martinov،مهومولعلاخيبهاروتكدلاةلمحنمةعبرأو:

Sergeyفييزالجيجريس Glaziev(بةيداصتقالاةسايسلاةنجلسيئرàامود

Alexanderشتيشفيلردناسكلأو،(ةلودلا LivShits(ايسورسيئرليليلحتلازكرملا)،

Yevgenyنيسايينيجفيو Yassin،فونويراليإهيردنأوAndrey Illarionov،نويداصتقاو

.كلذكنويفحصو،نورخآنوقومرمنويميداكأو

:ءانبراوحيفةكراشملاىلإنيكراشملاتوعد،ةيحاتتفالاىتاظحالمنيبو

ىلإرقتفتتلازاميتلا،دالبلاخيبعضولاةروطخىلإاًرظن؛يرهوجبلطماذه

نأدبالو،ةيدرتملاةيداصتقالاعاضوألاليلذتلةيجهنمريبادتبءدبلاىلعتارشؤم

انيفضرتفيلهف،راجفنالااهدعبيتأيو،ةجرحلاةلتكلاىلإاهيفلصنةطقنكانه

ىلعميحجلاىلإصخشلكوءيشلكيضميو،كلذثدحينأرظتننوسلجننأ

ىلعو؟تاحالصإلاهذهاوؤدبنمعيمجءالؤهةمدقمخيبنوكيسو،ةعرسلاحانج

نأريغ،نوبهذيونوئيجي،تاموكحلاوءاسؤرلامهنمو،عيمجلانإف،ديعبلاىدملا

متنأو،انيلإةبسنلابتايولوألاىلوألثمتدالبلاحلاصمنإ.ىقبتسيتلايهايسور

.لوؤسميقافرراوحخيبةكراشمللنووعدم
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ةمزألابابسأمييقتةيفيكلوحتاشقانملاخيبنيكراشملافالتخانممغرلاىلعو

ضرعلدهجلاىراصقاولذبدقف،اهتعيبطديدحتوايسورخيبةقيمعلاةيداصتقالا

،ةداحةيداقتناتامييقتتاشقانملاءاوجأىلعتنميهدقو،اهلحةيفيكلوحمهئارآ

فصقدعبلاقتساردياجةموكحخيبقباسريزووهو،فييزالجيجريسفقواهدعبو

:لوقيل،ناملربلا

هنمضرعتيامو،ةروطخلاغلاباًرمدماًروطلخددقداصتقالانأىرأيننإ

ةيلمعخيبةبرحلاسأرنوكتنألمأنانكيتلا،ةيعانصلاتاعاطقلاوهريمدتلل

عينصتاللاةيلمععراستتهسفنتقولاخيبو،لبقتسملاخيبومنللدهمتو،ةيوينبلارييغتلا

.نيتتئافلانيتنسلاذنماهنعثيدحلاروديلازاميتلا

عيمجنمةءافكرثكألابولسألاةصخصخلاهبذّفنتيذلابولسألاّدعدقو

زوربهيفدهشنيذلاتقولانيحينأىلإعقوتملاداسكلانمو،ىرخألالئادبلا

:ةفالجرثكأهمييقتناكدقفنيكلابأدينويلامأ.«نيلاغمنيكّالم

رييغتىلإجاتحتيهو،ءادأكةبقعتهجاودقةنهارلاةيداصتقالاةسايسلانإ

،بسحفاهتموميدوةيلاحلاةرادإلاحلاصمىلعةظفاحمللال،هاجتالاخيبيرذج

ةديدجةيرذجةبراقمرفوننأعطتسنملاذإو،اًمومعحالصإلاذاقنإلكلذكلب

.ةديدعاًدوقعلب،تاونسىرقهقلادوعتسايسورنإفحالصإلاةيجيتارتسإل

àبةراجتلاوراعسألاريرحتنإف،نوناقلاقيبطتةزهجأهرهظتامانقدصاذإ

عقومخيبةيمارجإلاتامظنملاةرطيستحترمألاناكدقفطقثدحيملايسور

كلذقدصيو،ميدقلانميهملايرادإلاماظنلالظخيبهانفرعاممةعنمرثكأنيصح

30و25نيبامرادهإيرجيو،ءاوسلاىلعراعسألاليكشتوةيراجتلاعلسلاقفدتىلع

تامظنماهقلطتيتلاتاديدهتلاراطخأنمصلختللةيفرصملاحابرألانمةئملاب

.ةيرسلاايفاملا
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وأيجولويديأنومضميأىلإاًمامترقتفتةموكحنآلاهجاون–ىرأاميف–اننإ

.ةيعقاولمعةطخ

:تايولوألاسأرىلعمخضتلاةلكشمّدعو

نماهقفارياموأ،اهتاسايسةيعونالو،ةطلسلاملستتيتلاةموكحلاةيوهانمهتال

الهنإف،ةئملاب30و20نيبةيرهشتالدعمبديازتيمخضتلاناكاذإف؛ءامصعبطخ

àبةموكحيأهعطتستملامكلذو،مكحلاةسراممخيبرمتستنأةموكحيألقحي

.يملاعلاخيراتلا

:يتأيامينيجفينلعأدقف،تاراخدالاىلإةبسنلابامأ

ائيشلعفينأضفرامدنعباوصلابناجدقردياجنأةيادبلاذنمدقتعأتنك

نمناكهنأريغ،هبانلةقاطالرمأاهتسرهفدرجمنإ.تاراخدالاىلإةبسنلاب

ىلع،شاعملاىلعنيلاحملاتاراخداةسرهفلثم،ىرخألولحخيبرظنلايرورضلا

.اضيأةظهابنوكتسكلذةفلكنأنممغرلا

فوختيملستيشفيلردناسكلأنكل،ءارآلاانهتنيابتدقل؟لبقتسملانعاذامو

:ةثراكعوقونم

،ةيلاعةفلكلمحتنساننأرمألاخيباملك:اموؤشماريصمهجاوتالايسورنإ

نمليلقلبقركذامىلعاًحضاواليلدسملأالو،ليوطدمأىلإكلذدعبىقبنسو

.ةيروتاتكدلاةعزنلازوربوأ،ةيبلسلاةيسايسلاتاريثأتلا

:نيكلابأىميداكألارظنةهجوىلعاوقفاونيشقانتملاةيبلغأنأريغ

.راسملانيبيرذجريغتثدحاذإالإ،ةيطارقوميدلاوحالصإلاذاقنإنكميال

:تلقو،تاشقانملاقايسخيبنيترمتثدحت
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ءاطخألاوريدقتلاةءاسإبفارتعاللةعاجشلانمردقبىلحتننأاًعيمجانيلع

رظنلاديعننأانيلعو،باوصلااهيفانبناجيتلاتارملابو،يضاملاخيباهانبكترايتلا

كرحتلانعايئاهنفقوتلادصقبسيلنكلو،ىرخأرومأنعىلختنو،رومألاضعبيب

دقل.ةقثاوةروصباًمدقيضمننأانيلعنإف،كلذنمسكعلاىلعلب،مامألاىلإ

ضرفأنليننأريغ،ايسورىلإةبسنلابةقشمرثكألاامهناتريخألاناتنسلاتناك

àبلوحتلاةيلمعم1985ماعتأدبدقل.ةيضاملاةلحرملليدقنلاليلحتلاىلعرظحلا

نماولخالوةسلسالوةلهسةمهملاهذهنكتملو،اهيفقيمعلاريغتلاثادحإو،دالبلا

.ءاطخألا

نلكلذنإذإ،طاقنلاليجستوأتاراذتعالاميدقتىلعانفكعاذإائيشديفننل

راصنأفوفصنيبىتح،تانحاشملاوتالجاسملانماهلةياهنالةلسلسىلإالإيدؤي

تاينيسمخلايليجنأنورينيذلا(بابشلاكارتألا)ضعبفقومىلعقفاوأاليننإ

ناذهف:نمزلاامهيلعافعدقو،امهنمسوئيمناليجنيرشعلانرقلانمتاينيتسلاو

ظفاحتيتلايهاهنأل،اهنعءانغالنأضرتفييتلاناكسلاةحيرشنالثميناليجلا

يذلاعامجإلاىلإةجاحبنحنو،اهفارطأنيبرصاوألادشتو،ايسوركسامتىلع

نأانيلعبجيو.ةيمهألاةياغخيبرمأكلذو،مامألاىلإهبيضميوحالصإلايمحي

(مه)ىلإرشبلافنصتيتلاةيسايسلاةفاقثلاو،ةفولأملاةيطمنلاروصلانعدعتبن

.(رمشلا-رمحلا)و(دوسلا)و،(رمحلا)لباقم(ضيبلا)و،(نحن)لباقم

:يتآلاوحنلاىلعشاقنلاتزجوأو

ثحبلاقرفبةطبترملا،ذوفنلاةعساولاتايصخشلانمةبخنرمتؤملااذهعمجدقل

ناديمخيبةقومرمةناكماهلو،ةماعلاتايعمجلاوةلودلاتامظنمبو،ةضيرعلايملعلا

ىلعنيعتي:دحاوضيرعأدبمىلعقفتننأمهملانمنأدقتعأو،زافلتلاوةفاحصلا

.اضعبمهضعبمهفينأىلعاوصرحينأايسورلبقتسمبنيينعملاحالصإلايديؤم
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انشاقنناكدقف،رظنلاتاهجوخيبتوافتلاو،فقاوملاخيبعونتلانممغرلاىلعو

يأرلاديؤأنأدوأو.لولحلاداجيإىلعميمصتلاعم،دالبلاةحلصمىلعاًرويغوءانب

،فطاوعلابهلننأانبجاونمسيلو،ةحاتمتلازامةصرفلانأبنآلاانهدئاسلا

تارايخلاينبتىلعاهدعاسننأىرحألابانيلعنإلب،ةموكحلاىلعيضقنوأ

،ةنهارلاةبعصلاعاضوألاعملماعتلاىلعةرداقلاتاسايسلاةرولبو،ةحيحصلا

عايضلاةلحرلصاوننأانعسوبسيلف،لقألاىلعروظنملالبقتسملل،تاباجإلاميدقتو

.م1992ويام/رايأرهشذنماهانأدبيتلا

ملاذإو،لبقتسملاةيباهديرنيتلاايسورةيهامباقيثواطابتراهلككلذطبتري

ماظنىلإةدوعلانوديرينيذلاكئلوأامإف:نيرايتللاجملاحسفناننإفكلذددحن

،ءايمعةروصب،نوعبتينيذلاكئلوأوأ،حالصإلالبقناكيذلاةيرادإلاةنميهلا

نودنم،لبقتسملاخيبةيلارديفلاةئيبةيمنتلانوهجويو،ةيبرغلاةيجذومنلاطامنألا

لاؤسلااذههجاونملاذإف.ةزيمتملااهديلاقتواهصئاصخنابسحلاباوذخأينأ

.اليصفترثكأاياضقلةحيحصلالولحلاداجيإعيطتسننلف،ضرعألا

نمف؛(ذوفنلاةعساوتايصخش)مضدقرمتؤملانإتلقامدنعانهتأطخأدقل

عمبواجتلاىلعاصرحيمل،ءاوسدحىلع،ةموكحلاوسيئرلانأفسألايعاود

الدب-اورمتساو،طئاحلاضرُعءارآلاهذهباوبرضدقف،نيلقتسملاءاربخلاةحيصن

نمناكو،اهروهظدنعىراوطلاتالاحةجلاعمو،(قئارحلاءافطإ)àب–كلذنم

يتلامولعللةيسورلاةيميداكألارظنلاةهجونمةيساسحلانوناعيمهنأامامتحضاولا

تدأو.ةقحالتاونسخيبنيتوببةطيحملاةمكاحلاةئفلاءاضعأضعبةبسانملاباهثريس

تاسايسجاهتنانمالدب،رمألاعقاونيبطبختلاىلإو،ةرادإلاميزقتىلإةبراقملاهذه

،كلذنمانسفنأريرحتىلع-ودبياميف–انلةردقالو،ليوطلاىدملاىلعةبوسحم

ةدتمملاةيلاقتنالاةلحرملالالخقافخإلاتالاحأوسأنماًدحاولثميكلذنأدقتعأو

.اهانشعيتلا
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ةعاجشلايفسورد:فيشتورخاتيكين

عاطخألانملعل9رد9

داعأم1994ماعلالخاًدحاواخيراتنأريغ،تابسانملاوخيراوتلاباًريثكلفحأال

،ةليوطةدميسفنهبايرحساًرثأهبراجتوهتايحتكرتلجرةريسيتركاذىلإ

ىلعةللضماهنإلاقييتلاContinuitiesتايرارمتسالاةيضقخيبلمأتلاىلعينتعجشو

دلوملةيوئملاىركذلانمبرتقنانكمايألاكلتيفف:ةيخيراتتايزاوتماهتفصبماودلا

.فيشتورخاتيكين

،قومرملاناسنإلااذهةايحنعةسسؤملاخيبرمتؤمةماقإةبسانملاهذهبانررق

ةعاجشلاخيبسورد:فيشتورخاتيكين)ناونعبةلاقمخيبهلوحيراكفأتضرعو

.ةلفاحلاهبراجتعمفطاعتأوىهامتأيننإاهيفتلقوه(ءاطخألانمسوردو

لاثمبءادتقالابالااكيورتسيريبلاةماخضبعورشمذيفنتنكمملانمنكيمل

ريكفتلاخيبةيطارقوميدلاوةيكارتشالانيبةقالعلانإلوقلافاصنإلانمو،فيشتورخ

املصاوأسيننأكردأتنكو،مكحلاهتسراممءانثأخيبتأدبامنإايسورخيبيدقنلا

.دانعلكبيسايسلاحالصإلاتمواقيتلا،ةيبزحلاةيطارقوريبلاتسأرامدنعهأدب

تافرصتتللختيتلاتارغثلاوءاطخألاو،فعضلانطاومديدحتريسعلانمسيلو

،بسحفةفصنملاريغماكحألانمهتيامحلالةوعدلادكؤأنأدوأيننكلو،فيشتورخ

،مويلاهبسحنوهفرعنامىلعاًدامتعاةلحرملاهذهىلعمكحرادصإنععانتمالللب

ةمالسىلعةظفاحملل،ةفلتخمةيخيراتعاضوأوتاهاجتاىلعانروظنمضرفمدعو

.ةيخيراتلاةبراقملا

مييقتنماننكمييذلاهدحووه،اًينهذ،ةينمزلاةلحرملاكلتلانراضحتسانإ

ماظنللىلوألاةمكللاهجودقف:فصنموحنىلعةيئانثتسالافيشتورخةعاجش

ءاضعأناكو،طاشنبلمعتةينيلاتسلاعمقلاةلآهيفتناكنمزخيبكلذو،يطلستلا
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ةكرعمضوخلدادعتساىلعنولوؤسملاناكو،هعونناكامهمرييغتلادضنوفقيبزحلا

نمتقلطناةروثنماًءزجم1956ماعنيرشعلارمتؤملاخيبهمدقيذلاريرقتلانكي

.ةميظعةيندمةعاجشىلعلديالمعناكدقل،رصق

،كاذنآ،اطوبهوادوعص،ةيتييفوسلاةيجراخلاوةيلخادلاةسايسلاتابونقايسيب

بلصلاراطإلاكلذكلب،اياضقللفيشتورخمهفىوتسموهلعافلارصنعلانكيمل

.ههجوخيبفوقولانمصانمةمثنكيمليذلاو،هيفهسفندجويذلا

نكيملكلذف،يعويشلابزحللسيئرلارودلابديدنتلاخيبطقركفيملهنأدبالو

راكتحاصيلقتىلإةجاحلاكردأدقفكلذعمو،قالطإلاىلعهلابىلعرطخيل

لواحدقو،ءيشلكوصخشلكىلعاهسرامييتلاتاطلسلاوتايحالصللبزحلا

كلذناكو،نايحألارثكأخيبةيلاجتراتارارقذختاو،ةصاخلاهتقيرطبكلذلعفينأ

.هتميزهىلإتدأيتلابابسألادحأ

نكيملكلذو،اهسفنماظنلابيلاسأمادختسابنكلو،ماظنلاليعفتلواحدقل

اريثكانمامألازامنكل،فيشتورخاتيكينقفخأدقل.هيلإحمطيناكامىلإيدؤيل

.هئاطخأنموهتعاجشنممويلاهملعتنامم

اّيحءاقلناكلب،يلافتحاعمجتدرجمفيشتورخلوحيميداكألاانرمتؤمنكيمل

صاخلاهمهفمهنملكىدلناكصاخشأنيبةيسامححوربرظنلاتاهجولدابتل

فوركينردناسكلأيميداكألا:نيكراشملاةلمجنمناكو.يئانثتسالاصخشلااذهل

Alexander Nikrov،روتكفبتاكلاو؛فيشتورخلجن،يجريسو:يعارزلادهعملاريدم

Victorفوزور Rosovيكسفونايورتجيلوأريفسلاو؛Oleg Troyanovskyيورخرؤملاو؛

Royفيديفديم Medvedevفورتاشليئاخيميحرسملابتاكلاو؛Michail Shatrov؛

Zoyaافوكايربيريسايوزةخرؤملاو Serebryakovaةريسبتاك،نامبوتليبيكيرمألاو؛

DZhermenينايشيفجنيمريجةيميداكألاو:فيشتورخةايح GVishianiروسفربلاو؛

Vadimنيدالجازميداف Zagaladinافيشتورخانينةيفحصلاو؛Nina Khrusheva
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يدعاسمو،مولعللةيسورلاةيميداكألايبلسارملاوضعلاو:فيشتورخاتيكينةديفح

Georgiyىروجيرج Shakhnazarovنورخآو؛.

عاجشيسايسميركتىلإانليبسخيباننإتلق،رمتؤملااهبتحتتفايتلاةملكلاخيب

نم–اننإفكلذكو،يطلستلاماظنللوةينيلاتسلاةيجولويديأللىلوألاةمكللاهجو

مييقتءارجإل،انزاهتناخيبانرخأتبفرتعنيتلا،ةبسانملاهذهمنتغنس–ىرخأةهج

اهنمةدافتسملاسوردللةحيرصةشقانمو،ةيحالصإلافيشتورخاتيكيندوهجلداج

.رضاحلاتقولاخيب

:اهب

،ةمالسوةحصب،ةطلسلاةمقنمو،انلع،ككشنملوأوهفيشتورخنكيمل

نعءاوسو،هلاعفأبتبثأدقو،دوقعىدمىلعتذختايتلاةيسايسلاتابيترتلا

.ةيرذجةروصبتابيترتلاهذهرييغتنكمملانمنأ،ةفرعمريغوأةفرعم

هنإف،هنمءزهلاىتحوأ،فيشتورخةعمسهيوشتلتالواحملاعيمجنممغرلاىلعو

ةلماكةبقحىلع–قحب–هتمصبكرتلب،بسحفخيراتلاخيبةزيمتمةناكملتحيمل

.اندالبةايحنم

نممداقلاليجلادجيسو،فيشتورختالواحمىلعدعبنايسنلاراتسلدسيمل

ةددرتمتالواحمترجBrezhnevفينيجيربدهعخيبداسكلاتاونسلالخيفف

.هتسادقبظفتحيلظهسفنماظنلا

يفف،مامألاىلإاهبيضملاو،رييغتلاةيلمعفانئتساهبجاونمنأانليجرعشدقل
يبرعوتوت

هجاوتتناكنيحلاكلذىتحتذفنيتلاتاحالصإلاناانرعش،م1987ماعرخاوا

ناكو،نيرشعلابزحلارمتؤمتبقعأيتلاتاحالصإلاهتيقليذلاهسفنريصملا
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ةيددعتلانأكلذ؛اًديدجاًعقاواوهجاويلنويمسرلاقافأدقف،كحملاىلعءيشلك

تأدبو،هيلعيوطنتاملكب،ةطلسللاهراكتحاتضّوقدقةيسايسلاوةيجولويديألا

،اكيورتسيريبلاباًمدقيضملانكمملانمناكاذإهنأاًحضاوادغو،دانعلكبمواقت

يسايسلاحالصإلاقيقحتيرهوجلانمنإف،ايسورلايويحارصنعتناكيتلا

قيرطلاديهمتنكمي،ةرحتاباختناءارجإوةيطارقوميدلارشنلالخنمف.لماشلا

يسايسلاطاشنلاخيبمساحلاريثأتلانميسورلابعشلانيكمتو،ةطشنةديدجىوقل

.ينطولا

ملو،يضاملاىوقبيعالأفافختسابانلماعاننأريغ،طبضلابثدحاموهكلذو

.يجيردتلايروطتلارييغتلاةريسمةلصاومعطتسن

دقةيطلستلاةيلاتوتلاةعزنلاىلعفيشتورخاهنشيتلاةحساكلاةمجهلانإ

.ةفطلمةديدجةينيلاتسالإرمألاعقاوخيبنكتمليتلالعفلادودرنمةرتفاهتبقعأ

داسكلايناعتايسورتناك،ةيساسأةيوينبتارييغتثادحإبأدبدقملاعلاناكامنيبو

:هركذتننأانيلعبجياموهكلذو،بكرلاءارودوقعةدعفلختلاو

،ملاعلاوايسورةحلصملوانتحلصملوهامردقبفيشتورخةحلصملسيلرمألانإ

.اهنمملعتنوةقباسلاحالصإلاتاردابمبراجتىلإدوعننأ-مثنم–انيلعو

داحتالاذاقنإنكمملانمناك

:ناونعب(ضيبألاباتكلا)مساةسسؤملاهيلعتقلطأيذلاوهرخآلامهملاعورشملا

نعثدحتتقئاثوةداعلاخيبضيبألاباتكلامضيو."داحتالاذاقنإنكمملانمناك

تاضوافملاتالجساهنمضنمو،لبقنمرشنيملاهنمريثكو،اهسفنباهسفن

بتكملاتاعامتجالالخوفيرامنوأ-وفونخيبةديدجداحتاةيقافتالوحترجيتلا
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امبانتفرعمءوضخيب،هنكلو،كاذنآقيضقاطنىلععزوواهضعبرشنو،يسايسلا

.ةفلتخمرومأىلعلدي،ذئذنمثدح

تغلبأهئانثأهبو،ةسسؤملانيبدقعيفحصرمتؤمقايسةباتكلاقالطإلفحمظن

يتلاصرفلاف،ايخيراتءارولاىلإةعاسلابراقعاوديعينأنكميالمهنأنييفحصلا

نعةباجإلاضرعمخيبو.نآلاةحورطملاتارايخلاةلمجنمدعتمليضاملاخيبتحنس

:تلقةلئسألاضعب

نأو،ةيطارقوميدلالبقتلةدعتسمتسيلايسورنأبانعانقإسانلاضعبلواحي

اذهىنبتيو.ناوألالبقيطارقوميدلارييغتلاانأدبدقاننأىلإدوعيانتالكشمبلغأ

،فقوملااذهتابثإلىعسيو،يفحصلاعاطقلانمسيئرومهمبناجكلذكيأرلا

نمهيناعنامىلعةيطارقوميدلاىلعةمئاللابوحننالأانيلعنإ.حدافأطخكلذو

ليلقلالقأبالإهيفعتمتناليذلاديدجلاعقاولامولننأانبجاونمنإلب،تالكشم

ءاضفلاصيلقتىلإليمتاهلكةيكراغيلوألاةلقلامكحتاعامجف،ةيطارقوميدلانم

،ةيليثمتلاانتاسسؤمطاسوأخيبعونخلاوةناكتسالاعويشنإفكلذك.يطارقوميدلا

ةلاحلسيئرلاردصملاوهكلذو،تاهاجتالاهذهناززعي،ةماعلاةكراشملابايغو

تناكاممءالجرثكأنآلايهو،هاجتالكخيباهبانطأبرضتيتلاةنهارلاىضوفلا

.ةطلسللدحوألاركتحملاوهيعويشلابزحلاناكمويهيلع

مادعناةلاحيهتسيلةيطارقوميدلانأدقتعأ-كلذنمسكعلاىلع–يننإ

قسنيهلب،ىدابملاىلإراقتفالاوطبختلاوددرتلاةلاحتسيلو،ىضوفلاوماظنلا

ةروصبنوناقلل–يداعلانطاوملاىلإسيئرلانم–صخشلكهلظخيبلثتميمراص

قفولماكمازتلابلمعيماعلاءاعداللوءاضقللالقتسمازاهجكلذبلطتيو،ةيقيقح

،يأرلااذهخيبكراشيصخشلكىلعو.لعنمرماوألارظتنيالو،نوناقلاصوصن

،ةيطارقوميدةضراعمةكرحسسؤينأ،ةيبلغألاةحلصملوهفقوملااذهنأكرديو

اهفيثكتوةموكحلاديدشتتدهشنأدعباهيلإتيهتنايتلاةصالخلايههذهو

.ثراوكلاالإةمألاهذهلبلجتمليتلاتاسايسلل
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؟دعباذام:داصتقالا

ةبراحماهتايولوأىلوأنوكتنأةموكحلاتررق،م1994ماعنملوألافصنلاخيب

،اهتاذدحبةياغاهنأكو،ءاوعشةلمحبةلكشملالح،ىرخأةرم،تلواحو،مخضتلا

ءاودلاناكو،ءاثرلابةريدججئاتنلاتناك،ىرخأةرمو،رصبلاحملبيهتنتساهنأوأ

.ءادلانمكتفأ

دحأàب،مولعلاةيميداكألالسارملاوضعلا،فيديفدمميدافيليمزحضوأدقو

:يتأيام،ةسسؤمللاسيئريتفصبيلعاهضرعيتلاةيثحبلاريراقتلا

ثادحتسابكلذو؛ةحدافةفلكبنكلومخضتلاصيلقتىرج،ةنسلاهذهعلطمخيب

،ةرطختالدعمبوهيلعةرطيسلانكمياليداصتقالاطاشنلاخيبàباضإشامكنا

تقولابةنراقم24.9%ةبسنبيعانصلاجاتنإلاضفخناةنسلانملوألاعبرلاخيبو

.م1992ماعلالئاوأذنممداصلاطوقسلااذهلثمدهشنملو،ةتئافلاةنسلاخيبهسفن

يعانصلاجاتنإلاىوتسمضفخنادقف،ينوزلحيقالزناطوبهىلع،اّقح،كلذلديو

دالبلاتدغو،ةمزألالبقهيلعناكيذلاىوتسملافصننعلقيامىلإىلوألاةرملل

لثمتيتلاىربكلاتاعورشملاامأ.رخآتقويأخيباهنميداصتقالارايهنالاىلإبرقأ

عنصملثم،ةيسورلاةعانصللرخفردصمو،ةيعينصتلاانتاردقليرقفلادومعلا

تقوàب،فقوتلاىلعتكشوأدقف،يسدنهلا(فوريك)عمجمو،تارايسلل(ليز)

.ىرخأةديدعتاعورشمخيبطاشنلارثعتي

نيحو،ةيعامجلاةلاطبلاولطعتلاتالدعمخيباًدعاصتةريخألارهشألاتدهشدقو

ةنجلتانايبقفويلكلالطعتلالدعمنإف،يئزجماودبلامعلانابسحلابذخؤي

.ةلماعلاىوقلانم11.7%وأ،صخشنييالم8.8نآلالمشتءاصحإلا

نوححصيمهنأبةيلاحلاةرادإلاءامعزنعةرداصلاتاديكأتلانممغرلاىلعو

ةمدصلابجالعلانأنوكرديمهنأو،ةيداصتقالاةسايسلاقيبطتخيبةقباسلامهبيلاسأ
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ديكأتبمهرارمتساجئاتننمقحلانيبيهةنهارلاعاضوألانإف،الوبقماًرمأسيل

ىلعاهراثآنعنولفغينيحخيب،ةددشتملاةيدقنلاةسايسللةيلكلاةردقلابمهتقث

.يعينصتلاجاتنإلا

ميلاقألايفتاعامتجا

مهلعفدودرومهجازمةفرعمو،سانلاعمثيدحلاديرأتنكذإ:دوروغفونو،افوأو

كلذكو،كانهةيراجتطاسوأوةيفاقثتايصخشنمةوعدبجربسرطبتناسترز

Anatolyكاشبوسىلوتانأنم Sobchak،فوكيروسروتكفو،جربسرطبتناسةدمع،

.Cronstadtتاتسنوركàبةرادإلاريدم

مث،انتاعامتجانعكاشبوسبيغتب-جمانربلاثبررقموهاملافالخ-انئجوف

ةنيدملاةدمعبئانىلوتدقو،نيستلينمرشابمطغضلةجيتنناككلذنأانفرع

انقفارو،افوكلوبراطمخيبانلبقتساو،جربسرطبتناساهتدعأيتلاتابيترتلاقيسنت

اًمامتفرعيهنأانرعشأو،مهفتلاوةقابللانماًريثكىدبأو،كانهانتماقإةليط

،انيوباليمدويلةقفربانعتمتساو.اهيفىرخألابناوجلانماًريثكو،ةنيدملاتالكشم

.ةنيدملاخيبسرادملالافطألمعباسيارتفّرعيتلا

انلباقثيح،حرسملاخيبنيلماعلاداحتالعباتلا(نيلثمملايدان)خيبةيسمأانيضق

Vladislavكشتلجيرتسفالسيدالفلثم:جربسرطبتناسخيبنيقومرملانيلثمملاضعب

Strzhelchik،فورفالليريكوKirill Lavrov،فييبويلوتهيردنأوAndrey Tolubeyev،

ىلإيديبذخأفييبويلوتهيردنأنأركذأو.نيرخآلاريهاشملانفلاموجننمددعو

يننإفهبذولتأجلمتدرأاذإ،شتفييجريسليئاخيمءودهبلاقوناكرألادحأ
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نأهسفنناطيشلاعيطتسينلو،ةباغلاخيبيبةصاخلا(اشادلا)خيبىبتختكعدأس

.ناكميأخيبءابتخالامزتعأاليننكلو،رمألااذهبهلاغشناردقأيننأهتربخأو

àبًانوريخألا](اينديلسوب)يكروجميسكمةيحرسمةدهاشمل،اسياروانأ،انبهذ

يتلاةيئانثتسالابعاصملاتفرع،ةنيدملاخيببابشلاداورلاعميتاعامتجالالخ

نيجتحملانمةريغصةعامجتلواحدقو،ةيراجتلامهلامعأحاجنإلاهوطختينأمهيلع

ىلإاوعمتسيلاوؤاجنيذلا،ةيمسرلاجربسرطبةعماجبالطعميعامتجالطعتنأ

ترج،بابشلاعميتاعامتجاخيبةداعلايهامكو.نيجتحملااوديؤيملف،فوشتابروج

تناكتاجتحملاتايتفلاىدحإنأ–ةبسانملاب–تظحالو.تكرتوماريامىلعرومألا

ّيدلدلوتدقو.ةياهنلاىتح،ءودهبعمتستيهو،كانهتيقبدقو،لاعتوصبقفصت

تناسترداغدقف،(كاشبوسءافتخا)نمتجعزنادقيننأعمو،ديجماععابطنا

.ةيباجيإحوربجربسرطب

اسيار–ايسورنيببعشلاوأ،سيئرلاوأ،ينطوردقنمصقتنيائيشلعفأمل»

افوشتابروج

م1999رياني/يناثلانوناكخيبو،تارمةدعكلذدعبجربسرطبتناسىلإتدع

ةبونلا)انيمسةلجمترجأدقو.اهعمةريخألاةّرملانوكتل،اسيارعمكانهتنك

ترثأتدقو،انبصاخلافيشرألاخيباًريخأاهتفشتكاةيفحصةلباقماهعم[ةمداقلا

:اهتءارقلاًريثك

،انايحأكجوزنأبو،كنأبتئجوفدقل،انفوميسكاماسيارةلباقملايفحصلا

؟كلذنعسانلاعابطناام،نيرخآلاسانلاكرجاتملاخيبنوقوستت

يبايغنمتاونسدعبيننأيهابتناتفليامنإف،رجاتملاىلإبهذأامدنع:ج.ر
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،طقيتايحخيبةءاسإللضرعتأمل،مالسلليوحنمدقتيرخآلامهضعبنكلو،ديعب

وكشيدقو،شتفييجريسليئاخيملاحفيكو،انرومأربدنفيكانايحأسانلاينلأسي

كنإ،يهلإاي»:الئاقمهضعبينمبرتقيانايحأو،امءيشنعيننوثدحيوأمهضعب

نوكيف،ءاًقحافوشتابروجاسياريننألكلذ»:مهبيجأف،«افوشتابروجاسيارنيهبشت

نأعقاولاو،«؟ةسارحامنودوكدرفمبرجاتملاىلإنيتأتاذاملنكلو،هوأ»:مهباوج

نمو،ةرايساهيدلو،ءابعألامساقتننأكلذبعيطتسنو،ةلئاعللقوستتيتلايهانتنبا

.انعةباينلابعضبتتيتلايهفمث

؟مايألاهذهكتلئاعرومأريستفيكوةيفحصلا

،اًمئادانعمانتاهمأوانؤابآناكدقو،اماعوننوظفاحماننأدقتعأ:جر

يتنبانأظحلاءوسنمو.تقولالكتاديفحلاويتنبانآلاانعمميقتو

لثمàبلعفتنأكنكمياذامنكلو،نزحلالككلذلتنزحدقو،ةقلطم

.قالطإلاىلعةريسيتسيلةايحلاو،نودشارونوغلابمهف؟ةلاحلاهذه

؟كتايحنيبةلحرمدعسأام:ىفحصلا

امأ،ةلودلاسيئراهيففوشتابروجناكيتلايه،ديكأتلاب،ةلحرممهأ:جر

تاونسلاو،بابشلاةلحرميهفمهلانماّولخرثكألاو،ءافصرثكألاةلحرملا

نمشاتعنو،اعوجروضتنانكاننأعم،وكسومةعماجةيباًبالطاهيفانكيتلا

دحاوبوثيسبالمةنازخخيبناكو،هسبلنامانيدلسيلو،ةيساردلاةحنملا

تاونسثالثوأنيتنسىدمىلعانعسوبنكيملو،ضارغألاددعتمطقف

انعمجيابابشانك:اشهدماننامزناكدقف،كلذعمو.يرطمفطعمءارش

،تاناحتمالامدقنو،بسحفانسفنأنعنيلوؤسممايألاكلتخيبانكو،بحلا

.حرسملاوأامنيسلاىلإبهذنو،(كوجوريب)رئاطفيرتشنو
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لضفأ-اولازامواوناكيلافطأويجوزنإفايصخشيلإةبسنلاب:جر

وهو،ملاعلااذهخيببراجتلاأوسأنوكيدقاماًعمانيناعدقلف،يئاقدصأ

،ةطلسلاةمقىلإقلستتنأكيلعنإفهمهفتتوكلذرّدقتيكلو،ةنايخلا

.اهانيناعيتلاةيعامجلاةنايخلانونجلمحتتنأمث،سانلاءالؤهدهاشتو

انبناجىلإاوفقونممصاخوحنىلعاًبرقرثكأاننأسحأ،قايسلااذهخيبو

نيذلامهانتدناسملاوعرهنمنأهلككلذنيبليمجلارمألاو،ديكأتلاب

.انتايحنمةبعصلاةلحرملاكلتخيبانومعدينأطقمهنمعقوتننكنمل

ةبرجتتناكدقف،سانلابيناميإدقفأنأىشخأتنكتاونسلاهذهةليط

ىلعهللدمحلاو.عاستالالكعساوقاطنىلعو،ةيساقةنحمهذهةنايخلا

زايتجاىلعانودعاسصاخشأب–نآلاىتحىظحنانلزامو–انيظحاننأ

.هلككلذ

،تاونسعبسوحنلدالبلاخيبىلوألاةديسلاتنكدقل:ريخألاؤس:يفحصلا

àبونآلا،تايرخألاتايلوألاتاديسلاىلإاهميدقتنيدوتىتلاةحيصنلاام

؟لبقتسملا

يتافصبطبترييهاجتماعلالعفلادرنأىرأاليننإلوقأنأدوأ:جر

يذلاديلاقتلاىلعجورخلانميتأيهنأدقتعأيننإ،بسحفةيصخشلا

موهفميأكلذلبقفرعنمل،ةطاسبب،نحنف،روهمجلامامأيرهظمهلثمي

لعفلادرناكو،ئجافموحنىلعانأترهظمث،(دالبلاسيئرةجوز)لداعي

مهنمينتلصوو،نيديؤملانمفالآيلناكف،روهمجلابناجنماسبتلم

هنأريغ،ةيسورلاةأرمللايقارالاثمملاعللضرعأيننأىلعينركشتلئاسر

نيطخاسلاونيبجعملللوقأنأمويلادوأو،نوبضاغونوطخاسكانهناك

لعفأمليننأل،دالبلاخيبىلوألاةديسلانمجرحلاباوسحيالأءاوسلاىلع

.ايسورخيببعشلاوأ،سيئرلاوأ،ينطوردقنمصقتنيائيشطق

àببابلااذهنلخديسىتاوللاوأنآلاتايلوألاتاديسللىتاينمتقدصأنعبرعأو

كامكع.-

.نهيلعرودلااذههضرفييذلاءبعلاىوتسمىلعنكينالماو،لبقتسملاàباندالب
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ةبسنلابكلذكةأطولاديدشهنكلو،دالبلاسأرىلعهلقثبيقلي(خامونوم)شرعنإ

.فرصتلابولسأخيبهبداشرتسالانكميليلدنمامو،هبناجىلإنوفقتنمىلإ

àبيسينيئطاوشفيصلاخيب،اسياروانأ،انرزدقف،م1994ماعىلإنآلادوعأ

Victorفييفاتسأروتكفاناعدامدنعايريبيس Astavievهدلومديعبلافتحالاىلإ

نممغرلاىلعو.اثيدحاًيقيقحاًيكيسالكايسورابتاكو،نأشاذاًبيدأناكو،نيعبسلا

بحياميفىوصقلادودحلاىلإغلابيانايحأناكهنأل)هعمقافتاىلعنكأمليننأ

تمعدةبسانملاهذهبو.ةوعدلاضفرقئاللاريغنمنأتسسحأيننإف،(هركيامو

هصصقنمةعومجموهو،(ةيسورىلآلازاملأيكُسَرىمسملاهباتكرشنانتسسؤم

.اًيدوعامتجالاناكو."ةريصقلا

Yuriفوسالفيروي،اهيفباشلامكاحلانمةوعدبريميدالفاضيأترزو Vlasov،

نأودبيناكو.عراوشلانيبةنيدملالهأعماقالطإةيمسرلاريغتاعامتجالاركذتأو

فوشتابروجوهأهنولباقييذلاصخشلانأقالطإلاىلعاونقيتيملاوؤاجنيذلاضعب

فيك»:ىتشةلئسأبينوفصقامناعرسو،اًمامتهبهيبشمأهنعخسنتسممأاًقح

نوقلطياوناكسانلاضعبنأّدبالو،«؟نكستنيأ»،«؟نيلمركلادعب،نآلاكلاح

ام».اكيرمأامبروأ،ايناملأخيبنآلاشيعيهنأو،رجاهدقفوشتابروجنأبتاعئاشلا

:ىرخأةرمو،«؟اهتقلطأيتلااكيورتسيريبلانمفدهلاوهاذهله،نآلايرجييذلا

.«؟ناشيشلانيببرحلاخيبكيأرام»

ميلقإلاتاعطاقمعيمجنماودفونممةيلحملاتاطلسلاخيبنيلماعلاضعبتلباق

تناسةيئاردتاكو،(ءارذعلادوعص)ةيئاردتاكنمةبرقمىلعو،شاقنللريميدالفىلإ

تثدحت،ةيفلألاةيسورلاةنيدملاهذهخيبناسيئرلانايرامعملانابصنلاامهو،يرتميد

عفتراو،عقوتمريغوحنىلعةنهكلادحأينممدقت،ةسينكلاخيبو.حاوسلاونيلصملاعم

.ةيفاعلاوةحصلامامتاسيارلويلاونمتو،«ةديدمةايح»:يلايعادسروكلاتوص



د131
مويلاايسور:لوألاءزجلا

هركيناكنملكمحفأو،انلابقتسافنتكايذلايناسنإلاءفدلااذهباندعس

تيقبيننأريغ،ايسورخيبةضرغملاتاعئاشلاهنعرشنو،هيلعلّوقتو،فوشتابروج

ةبتاثداحملاتيرجأو،تاعامتجالاتدقعو،اضرعوالوطدالبلانيبتلقنتدقل

ريغوبابشلانم،سانلانمىتشتاتفعمةيمسرلاريغتالاصتالاو،عناصملا

ةطسوتملاوةريغصلاةيراجتلاحلاصملاباحصأو،ىمادقلانيلماعلاو،بابشلا

مهناميإنودقفياوؤدبدقسانلانأوههلككلذنمهتصلختساامنكل،ةريبكلاو

.ةديدج(ةمزاحدي)ىلعلامآلانوقلعياوذخأو،يطارقوميدلاحالصإلاب

/لوألانيرشت26خيبمالعإلالئاسوىلإةحوتفمةلاسرلاسرإىلإكلذينعفددقو

:م1994ربوتكأ

نوناعيو،ةقشملاسورلانييالميساقيو،ةياغللةبيصعامايأنآلاايسورشيعت

سانلاربصدفندقو،راطخأللانتلودنمأواندالبنمأضرعتيو،لمألاعايضوسأيلا

اهنأىلعةيطارقوميدلاىلعةمئاللابنوريثكيحني،ظحلاءوسلو.هاهتنمغلبوأ

عمسناملثمةديازتمةروصباهبجشواهبديدنتلاعمسننحنو،هلككلذخيبببسلا

.ةيروتاتكدلاىلإةوعدلا

ةقثلاىلعموقييطارقوميدمكحنودنمانتايحىلإةيفاعلاةداعإليحتسملانم

ىلوألاةيرهوجلاةوطخلانأدقتعأو،سورلانينطاوملابلغأبناجنممعدلاو

باختنالةرحةيطارقوميدتاباختناميظنتةئيبلثمتتامنإيطارقوميدلامكحلاءاسرإل

.ةيلحملاتاطلسلابو،ناملربلاو،سيئرلا

(زكرملا)خيبةماعناجلليكشتكلذلحرتقأو،طقفانسفنأىلعدامتعالااننكمي

àبةمهمةوطخاهؤاشنإنوكيسو،ايسورخيبةرحتاباختنانامضل،ميلاقألاخيبو

نييلوصألاتالواحملو،يلاحلاماظنلليطارقوميدليدبةماقإلجأنملاضنلا

.ةيطلستلاةيلاتوتلاىلإدالبلارجلنيبصعتملانييموقلاو



ةديدجلاايسور
132د

كاهتنادضجتحتنأمهسفنأنونطاوملااهسسؤييتلاناجللاعسوبنوكيس

ةيداعلاةيناملربلاتاباختنالانمقيدصتللةلباقتانامضقلخلهستو،روتسدلا

عارتقالاجئاتنمضتيتلاقيدانصلاحتفو،ةفصنمةيباختناةلمحنمو،ةيسائرلاو

.ةيطارقوميدةباقرلظخيب

،ةخراصةيبلغأباهتلمهأو،يتاحرتقمويمومهو،يتاءادنلمالعإلالئاسوهبأتمل

Ottoسيستالوتوارصتقاو Latsis،اهركذىلع،ايتسفزإلاةفيحصخيبيسايسلاقلعملا

ةيموكحلاةلجملاامأ.فوشتابروجةوعدنيبديدجالهنأافيضم،ةرباعةروصب

ينتمهتااهنإف،ةلاسرلانمةأزتجمتارابععضبتدروأنأدعبف،اتيزاجاياكسور

ةملكدروتملو،نيستليلداعمفلاحتليكشتلطيطختلابو،ةهجاوملاىلعضيرحتلاب

نأدبالناكو.ةلداعةرحتاباختناىلإةجاحلاوهو،ءادنلاكلذنومضمنعةدحاو

،ايسورخيبنيرويغلابابشلانمليجرهظينألبقنمزلانمنيدقعوحنيضقني

.ةلداعتاباختناميظنتلجأنملاضنللطشنلامهدادعتسااورهظيو

ناشيشلابرحىشاحتنكمملانمناك

م1994ماعنمةريخألامايألاوروهشلالثمت،ثيدحلايسورلاخيراتلاقايسخيب

تقبسيتلاةلحرملاخيراتىلجتو،ايسوروناشيشلاخيبةيومدةلواطتمبرحةيادب

تأدبدقو،ةلوؤسملاريغةيناولهبلاءاقرخلاتارارقلانمةلسلسخيببرحلاعالدنا

ةرادإلاعمةطلسلاىلعهعارصخيبنيستليهيلعضحيذلا،(تادايسلابكوم)باهلك

ئراوطلاةنجلهذيفنتىلعتكشوأيذلابالقنالالّجعو،يتييفوسلاداحتاللةيزكرملا

.ايتشوغنإ–ناشيشلاةموكحخيبةمزأثودحخيبم1991ماعةيلودلا

àبةراجلاةيروهمجلاتناكدقف،ةفرعملاقحةيروهمجلاهذهفرعأيننإ

نماًريثكفرعأتنكو،ةديدعتاونساهيفتلمعوُتشعيتلالوبورفارتسإ

ةبراقمىلإجاتحيهلمكأبميلقإلانأكلذ؛كانهتمكارتيتلاةداحلاتايساسحلا
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ءزجلاكلذهبمازحلاتحتبرضلاةسايسو،ةقدلاىهتنمبةبوسحموةياغللةرذح

يهءاقمحلاةيسايسلاةروشملانأفسألايعاودنمو،بعاتملاةراثإينعتملاعلانم

Djoharفييادودرهوجلارنجلامعدتررقامدنعهلسيئرلاةيشاحهتمدقاملك

Dudaev،ايتشوغنإ–ناشيشلاةيروهمجخيبىلعألاتييفوسلاسلجملزعبهترغأو

Dokuفيياجفازوكودكاذنآاهسأريناكيتلاةلقتسملا Zavgaev،فييادوددجودقو

اهتبحسيتلاةيلارديفلاايسورتاوقاهتفلخ،حالسلانمةمخضتايمكهفرصتتحت

داحتالاككفتو،م1991ماعبالقناالولو،ةيسورلاعافدلاةرازوةيروهمجلانم

.قالطإلاىلعثدحيلرمألااذهناكامل،يتييفوسلا

،ناشيشلابعشلالالقتسالاوةدايسلاتاراعشمادختسابهعقومفييادودززع

،مهتركاذخيبةيحم1944ماعلاخيبنيلاتسمايأةبعرملاريجهتلاىركذتلازامنيذلا

ةيموقلاةعزنلامظاعتو،مئارجلاقاطنعسوتو،يداصتقالاطاطحنالارفاضتو

(سورلانممهبلغأو)ناكسلاعبرماغرإلروذجلاةقيمعلاةيهاركلادرجمو،ةيلاغملا

ديازتموحنىلعتكباشاهنأل،فييادودةموكحدضةضراعملاترمتساو.ةرجهلاىلع

اهترطيسةداعتساخيب،تاونسثالثىدمىلع،ةموكحلاتقفخأو،ايفاملاتاكبشعم

مث،ةديازتمةروصبةجلاعملاريسععضولاىحضأو،ناشيشلاخيبيسايسلااهذوفنو

.ةوقلابةلكشملالحسيئرلاررق

عمضوافتلاةلأسمنيباليوطواًريثكددرتنيستلينأةعلطمرداصمينتغلبأ

تقولاةيب)مهدحأاهيفهغلبأيتلاةظحللاىتحكلذىلإالايمناكو،فييادود

،يسورلاسيئرلانعاهبىلدأفييادودنأضرتفيةيذؤمةظحالمنع(بسانملا

هتدارإدكؤيلناوألانآهنأررقو،تاضوافملاءارجإباًحارتقانيستلياهدعبضفرذإ

ةناطبءاضعأدحأريبعتدحىلعو.ةحلسملاتاوقلاىلإءوجللابمسحلاىلعهتردقو

ىدلهلوبقلدعمنيسحتلةريغصبرحخيبراصتنالاسيئرلادارأ»:ةرشابملانيستلي

،دارأامك،ةضراعملاعازفإوةموكحلاةيلعافراهظإدارأهنإف:ىرخأةرابعبو،روهمجلا

.هدوعةبالصوهناوفنعبرغلايرينأ،ديكأتلاب
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قالطإفقوبناشيشلاءامعزىلإاًراذنإربمفون/يناثلانيرشت29خيبنيستليهجو

.ةيروهمجلا

ةنوهرمتناكىرخألارومألالكنكلو،ءامدلانقحىلإةوعدلاديؤأنأيعسوبناك

مادقتسابلطتيسكلذناكو،ةوقلامادختسابوةلودلاàبىراوطلاةلاحقيبطتب

ىلإامو،تالظملادونجو،تارئاطلاو،تابابدلاو،دونجلا:ىراوطلاةلاحتامزلتسم

.أطخلاةبراقملاىهكلتنأدقتعأتنكو،كلذ

،ةيبلسلابزيمتييركسعلحىلعنيستليةنهارمىلعةيسورلاةيروهمجلادرناك

ةيوستلاىلإةدوعلاىلإهيفاعدانايبامودلاسلجمردصأو،ةفاحصلاهتناددقو

ةمزأتفنتكايتلاعاضوألاخيبقيقحتللةنجلةماقإقحالتقوخيبررقهنإلب،ةيملسلا

،ةيركسعلاتايلمعلاوشيجلامادختساىلعةيلارديفلاسلجمضرتعاو،ناشيشلا

نمةئملاب75ىلإ65نأايسورمومعووكسومنيبيأرلاتاعالطتساعيمجتنيبو

هتعزندكأدقفيذيفنتلازاهجلاامأ،ركسعلامادختسادضنوفقينينطاوملا

.ماعلايأرلالهاجتبةيطلستلا

ىننكلو،ةريبكراطخأبالفاحناكسيئرلاهانبتيذلاراسملانأةيادبلاذنمتكردأ

،ةفاكعارصلافارطأكلذبتبغراذإةطاسولابعلطضأنأتضرع-كلذعم-

:يتأيامبربمفون/يناثلانيرشت29خيبةسسؤملاخيبدقعيفحصرمتؤمخيبتحرصو

لعفلاف،أطخلاقيرطلاوهاذهو،ةيناثةيزاقوقبرحىلإرمألاانبلوؤيدق

ءدبلفييادودبعامتجالاانيلعو،يرهوجرصنعةيسايسلاتالاصتالاويسايسلا

نوكنسو،حالسلاةوقىلإءوجللابةلكشملاهذهلحقالطإلاىلعديرنالنحنف،راوحلا

حمسننألاوحألانملاحيأبنكميالو.حاجنلابللكيسكلذنأانروصتاذإنيمهاو

.ةطاسولاضرعأيننإفببسلااذهلو،نيبناجلاالكنيبتاباصإلانمديزمب
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ىلعةيلاثمتافصءافضإديرأالو،يتطاسوىلعهتقفاومباًيفتاهفييادودينغلبأ

كلذحضويملو،«ايسورجراخانلبقتسمروصتنالنحن»:كاذنآلاقهنكلو،فييادود

لخدملاوهكلذناكو،تاضوافملاعوضوموهنوكيسكلذنأتضرتفانكلو،اًديدحت

هذهبلبقيملنيستلينأديب،اننيبشياعتلالبسنعثحبلاوراوحلاءارجإليحاتفملا

.ةبراقملا

عزن)ديرجت:يس2137مقرموسرملاسيئرلاعقوربمفون/يناثلانيرشت30هب

هلتدهميذلاموسرملاوهو،«ناشيشلاةيروهمجخيبةحلسملاتاباصعلا(حالس

à11بو.ةيسورلاةيلارديفلاتاوقلابناجنمقاطنلاةعساولاةيركسعلاتايلمعلا

،دالبلاخيبةيروتسدلاةيعرشلاةداعتسالوحموسرمعقو،ربمسيد/لوألانوناك

راسمامأ،ناشيشلاىلإدونجلانمالاترأةيلخادلاةرازووعافدلاةرازوتلسرأو

.عيمجلاىدلفورعمفةقحاللاتاروطتلا

بئاخموجهلالخمهعرصمدونجلانمتارشعيقل،م1995ديدجلاماعلاةيشع

نوناك4خيبو،ةنيدملاعراوشخيبءارعلاخيبتيقلألب،مهثثجنفدتملو،(ينزورج)ىلع

ةيعمجلاخيبنيسلجملاعامتجاىلإتوعدو،سيئرلاةفصيسفنلتحنمرياني/يناثلا

تذختادقناشيشلاخيببرحلانأتنلعأو،ةكرتشمةيئانثتساةسلجخيبةيلارديفلا

.ةينطولاةمزألاعباط

،ةلعافلافارطألاعميرجتةيقيقحتاضوافمءارجإو،ءامدلانقحىلإتوعد

ىلإةمزألاريدصتةلواحمو،وكسومخيبةكرحتملاىمدلانمةموكحعارتخابسيلو

ةقحاملابرحلاةوقنأريغ.حاجنلااهفلاحينلةوطخلاهذهنأنمترذحو،كانه

.صاخلااهقطنمبرحللنأكو،امدقتضمدقتناك

،شيجلاقتاعىلععقتالةميرجلاةيلوؤسمنإف،ناشيشلاخيبثدحامىلإةبسنلابو

ةيجيتارتسإلاءاربخونييسايسلاقتاعىلعلب،نييركسعلانيفظوملاالو،دونجلاالو

:موهفمرمأكلذو،ماقتنالاخيبةبغرلاباعوفدماندونجكولسأدبدقو.ةيركسعلا
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امدنعو،ةرخؤملاخيبمهسفنأءالؤهنعيلختلاو،مهقافرلتقمءالؤهدهشامدنعف

.تمظاعتوتمانتماقتنالازفاوحنإف،عراوشلاخيبترثعبو،نفدنودثثجلاتكرت

دقفنمهبرعشينأضرتفييذلاامف:يناشيشلابناجلاىلعاًمامتكلذقدصيو

ناك؟ةديدعنينسىدمىلعينبامىلعرامدلاىتأنأدعبو،هتيبوأ،هابأوأ،هتلئاع

جورخلاةبوعصتديازت،تقولارورمعمو.كلذكمهرأثبنوذخأيسمهنأمهملانم

.ةمزألانم

ةطخهيفتحرتقاانايبتردصأم1996رياربف/طابشخيبو،برحلااطختلقانت

الو،سورلاعيمجىلإةبسنلابتايولوألاةمئاقناشيشلاخيببرحلاءاهنإردصتي

تاجومهعمبلجيريخأتلانممويلكو،ةقيقح،اًدغوأمويلالحىلعروثعلانمدب

.ايسورءاجرأعيمجةبرارقتسالاةعزعزبددهترامدلاوتوملانمةديدج

،رمألاعقاونيبادحاوالحفرعيالةلكشملالحلقئارطعبسةمثنأمعزينمنإ

ةيسايسلاةرادإلانعاليدبتسيل،ةيطنزيبلاتاشقانملاو،اهلرصحالىتلاناجللاف

.ايلعلاةيسورلاةدايقلابناجنم

:قئاقحلاةهجاوموعئاقولامهفةيرهوجلاتامزلتسملانمنإفةلكشملالحاندرأاذإ

:يتأياميهو

؛ةبيخلابتءابدقةيضقلالحلتييفوسلاءامعزلاتالواحمنإ•

للكتملايسورنعناشيشلالصفل(ةيداهج)ةلمحنشلفييادودةطخنإو

؛حاجنلاب

وكودمهسأريةيروهمجللددجءامعزباختنابعازنلاةيوستىلعةنهارملانإ*

Dokoفيياجفاز Zavgaevةبيخلابتءابدق.
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رشبتالناشيشلانمطورشملاريغدونجلاباحسنابةبلاطملانأكلذىلإفاضي

نوكتداكتةروصبكلذيدؤينأدبالةيوستلابايغيفف،عيمجلاىدلةلوبقمةجيتنب

.ايسورخيبىرخأعاقبىلإدتمتدق،ناشيشلاخيبةيلهأبرحىلإةيمتح

نيذلاكئلوأوعارصلانعنيلوؤسملانيبرشابملاراوحلاخيبنمكيةلكشملالحنإ

وكودو،فييادودرهوجو،نيستليسيئرلاىلعنيعتيو،اهئاهنإلامتحامهيلعدمتعي

ةغايصاولوتيو،ريخأتامنوداوعمتجينأناشيشلاخيبنيرخآءامعزامبرو،فيياجفاز

لامعألافقولةيقافتا–يريدقتخيب–كلذلمشيو،ةيسايسةيوستبةصاخلاطورشلا

لمشيامك،ةوقلاروصنمةروصيأمادختساوباهرإلابجشو،روفلاىلعةيئادعلا

ىلإجاتحتيتلااياضقللةلماكلاةموظنملالوانتتسيتلاتابراقمللليصافتلاعضو

بعشحلاصمنابسحلابذخؤتنأىلع،ناشيشلاةيضقةيمهأاهرثكأواهلوأو،لح

اياضقةيوستللئاسوداجيإنمدبالو.ءاوسدحىلعايسورحلاصموةيروهمجلا

ءاجرأعيمجنيبةرحتاباختناءارجإو،ةحلسملاتاوقلاباحسنااهنمضنم،ىرخأ

اياضقلالحو،قباسلاعضولاةداعتساوخيباعتللينطوجمانربةغايصو،ناشيشلا

.ةيناسنإلا

ةدارإوةمكحكلذبلطتيو،ناشيشلاخيببرحلافاقيإمتحملاوىرورضلانمنإ

.ناشيشلاءامعزوايسورسيئربناجنمنيتيسايس

àبمالسلالالحإب)رشبتةضرتفم(مالسةطخ)ةيسورلاةموكحلانلعتمل

مادختسابةلكشملالحلةميقعلاتالواحملانمةنسلافصنوةنسدعبالإ(ناشيشلا

رخاةموكحلاتذختاف،ةيسائرلاتاباختنالادعومبارتقاعمكلذءاجدقو،ةوقلا

.رانلاقالطإفقوةيقافتاتعقوو،يناشيشلابناجلاعمتاضوافملاءدبباًرارقرمألا

تاباختنالادعبو،فلتخموحنىلعنإو،ترمتساةيركسعلاتايلمعلانأريغ

ةديدجتاضوافمءارجإبفلكو،ناشيشلاشيجعاضوأàبرايهنالالصاوتةيسائرلا

Alexanderديبيلردناسكلألارنجلا Lebed،نأريغ،ةيقافتاىلإلصوتلاخيبحجنيذلا

.ةيلارديفلاةموكحلاةميزهىلعةلعافةروصبرتستلاتناككلذةفلك
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ىلع)ذاوحتساللةركبملااهتوعدو،نيستليماظنللبايسورلةميزهكلتنكتمل

فصقو،يتييفوسلاداحتالاريمدتمث،(اهعالتباعيطتستةيدايسةحاسمضرعأ

.ناشيشلاخيببرحلاىلإةيدؤملاقيرطلاىلعةيديهمتتاوطخاهلكتناك،ناملربلا

،ةجوعملاةروهتملاتاسايسلاهذهجئاتننماهلكتناككلذتبقعأيتلاتاروطتلاو

يسايسلحىلإيعسلاوةدجتسملاعئاقولاباعيتساخيبؤكلتلاو،ةوقلاىلإءوجللاو

.كلذنكمأامثيح

Moscovskieيتسوفونيكسفوكسومةلاكوعمةلباقمخيبتحرص Novostiنأ

ال»:ايسورخيبهعملماعتنيذلاماظنلاةعيبطانلنيبتناشيشلابةلصتملاثادحألا

àبةقاطنماهيدلاملكةموكحلاتدفنتسادقل.ايطارقوميدهيمسأنأيننكمي

ةعزنىلإ–ساسألااذهىلع–تلوحتف،ةيجراخلاةسايسلاخيبويلخادلالاجملا

وهو،يلاحلاروتسدلاخيبةريطختارغث،ىرخأةرم،ثادحألاهذهترهظأو.ةيطلست

نيستليرقأدقو،عمتجملاوةيعيرشتلاةطلسلاةرطيسجراخةسائرلاعضوىلإىدأام

ال–يضفتسةندهتناكلب،عارصلاةيوستعطتستملاهنكلو،ترويفازاخةيقافتا

.ةديدجةيركسعةهجاومىلإ–ةلاحم

تارارقلانمةلسلساهيفتذختايتلاةنسلااهفصوبم1994ةنسخيراتلاركذيس

عتمتتتناكاملالحمضاتدهشو،دودسمقيرطىلإايسوربتعفديتلاةعباتتملا

اًءوسنييداعلانينطاوملاةايحتدادزاو،تايحالصوةطلسنمنيستليةموكحهب

ةبسنلابةدوهشمةنستناكةنسلاكلتنأنايبلانعينغو.هيفةعجرالوحنىلع

نمملاجرلاطاسوأخيب(داتعملاريغيلاعلاتايفولالدعم)بقلعتياميفسورلاىلإ

،ةيبلسلاةيفارغميدلاتارشؤملابقلعتيامامأ،(ةنس60و16نيب)لمعلانسخيبمه

.ةيبوروألالودلاعيمجنيبلاجملااذهخيبقبسلابصقايسورلنإف،راحتنالالدعمبو
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ايسنجلتنإلا ههه

لالخءاوجألانأريغ،اكيورتسيريبللةرشاعلاةيونسلاىركذلام1995ماعدهش

،يلافتحالاعباطلانعدعبلالكةديعبتناكةنسلاكلتنمىلوألاعيباسألاومايألا

اكيورتسيريبلالالخةدافتسملاسوردلاليلحتبرارمتسالاةيمهأكلذبتدادزاف

ةريدتسملاةدئاملاتاسلجىدحإخيبو.ةديدجلامومهلاوتايدحتلاىلعاهقيبطتو

روديهوالأ،انيدلتالكشملابعصأنمةدحاوتشقون،فوشتابروجةسسؤمنيب

نولثميصاخشأشاقنلاخيبكراشو.اكيورتسيريبلاخيب(ايسنجلتنإلا)ةفقثملاةئفلا

Nikitaفييسوماتيكيننويميداكألا:مهنمو،ةنيابتمةيسايستاعزنوةفلتخمتارايت

Moiseyev،خابنشورسيروبو،يكسنادلوجيلاتيفوBoris Rosherbakh:نابتاكلاو

Victorفوزورروتكفنايحرسملا Rosov،فورتاشليئاخيموMichael Shatrov؛

StanislaVنيخروفوجفالسناتسنايئامنيسلاناجرخملاو Govorukhin،اتيكينو

Anatolyنيشاموريلوتانألثمملاوفوكلاخيم Romashin،اليمدولةيفحصلاو

Ludmilaانيكساراس Saraskinaفييوزيمميدافو؛خيتسلوتنيتنلاففوسليفلاو؛Vadim

.Mezhuyev

نيلاجملاخيب،ايسنجلتنإلاعملعافتلالالخنمةينغةربخيدلتعمجتدقتناك

ةلحرملالخو،ءاوسلاىلعةيرصحوقاطنلاةعساورئاودخيبو،صاخلاوماعلا

هجوتويلاهرهظريدتو،انايحاحيدملايلعقدغتايسنجلتنإلاتناكاكيورتسيريبلا

يظحيخيراتلاقايسلايفف،كلذلاًدعتسمتنكو،ىرخأنايحأةيساقلادقنلايل

لوحتيامناعرسيذلا،طرفملاحيدملاىتح،حيدملانمةعطقتمتارتفبنوحلصملا

يأرلاوثادحألاريسفتىلعةردقلانيفقثملاىدلنإفكلذعمو.ريهشتلاومذلاىلإ

ةرزاؤمىلعنوبظاويمهنإف،اًقحثدحيامنوبعوتسيامدنعو،مهروطتءانثأةماعلا

تاسلجةيبو.اهبابسأوةيراجلاتاروطتلامهفىلععمتجملانودعاسيو،نيحلصملا

،باتكلاو،(ةليلقتاءانثتساعم)نويميداكألانشفيكركذأ،ةريدتسملاةدئاملا

ةثالثزبخلارعسعفربانتموكحةطخىلعءاوعشةلمح،مالعإلالئاسوخيب،نوقلعملاو
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ةرتاكدونويميداكألامرجدقف،كاذنآانيدلةيرخسلاريثينكيملهنكلو،تاكيبوك

هجوقحالتقوةيبو،اًيصخشانونعلواهانحرطيتلاططخلانويفحصلاومولعلا

نأايسنجلتنإلااهيفتنلعأيتلاتالاحلانمةلوطمةمئاقضرعيعسوبو

،باوصلابناجيامبفرصتيوأ،أطخلاهاجتالاخيباًمدقيضميناكفوشتابروج

قرغتسيدقف،ةزهاجلاةحيصنلاىلعموقتالةداجلاةيسايسلاةسرامملانأريغ

كلاسملابرقأحضتتو،كاذوأفرطلااذههلعفامفشكتينألبقاليوطاتقورمألا

ةمدصلابجالعلالضفتاساسأتناكايسنجلتنإلانإفلاثملاليبسىلعو،اهرصقأو

.ةميخوجئاتنهءاروفلخو،م1992رياني/يناثلانوناكخيبأدبيذلا

اهيلعوحنأنأوأ،ايسنجلتنإلابددنأنأديرأاليننأمايألاكلتنيبُتنلعأدقل

،هيفءانغالفرصتلااذهلثمنأ،نآلاىتحىرأتلزامو،كاذنآتيأرو،ةمئاللاب

مهنودنمهنكميالو،نيفقثملابالإموقينأنكميالعمتجملاف،راطخألابفوفحموهلب

ةيداشرإلاطوطخلامسريوأ،هرضاحوهيضامرسفيومهفيو،هسفننعربعينأ

ميدعاخطسمزبخلافيغرنوكيمهريغبو،ةمألاةريمخمهايسنجلتنإلاف:لبقتسملل

انكاننإفببسلااذهلو،رفاولوصحمتابنإلةمزاللاةبخنلاروذبمهو،حمالملا

.اكيورتسيريبلاقيبطتىلعانمدقأامدنعايسنجلتنإلاىلعنهارن

،ةيحالصإلاتارادإلااهنمضنمو،تاموكحلاعيطتستالةديدعتالضعمةمث

كلذبينعأالو،ايسنجلتنإلابناجنمةدعاسملاوةدناسملاريغباهليدصتلا

،مولعلاو،ميلعتلاتالاجمخيبلمعينملكلب،بسحفىربكلارضاوحلاايسنجلتنإ

نيذلاصاخشألانييالمنعانهثدحتننحنو.نونفلاومالعإلالئاسوو،بطلاو

.نمثبردقتاليتلاةيعامتجالالوصألادحأنولثمي

àبةمهاسملااهيلعو،لبقتسملاايسورهاجتةصاخةيلوؤسمايسنجلتنإلالمحتت

ةيرحلاوةيطارقوميدلالثمتو.هتموميدنامضويطارقوميدلاحالصإلاديدجت



د141
مويلاايسور:لوألاءزجلا

ايسنجلتنإلاىلعو،ايسنجلتنإلاةيبلغأىلإةبسنلابةيمهأرثكألااياضقلاةفاقثلاو

.اهنععافدلاواهتيامحةمهم

عمتجملاوةموكحلا

تمدق،ينوناقلاويئاضقلاحالصإلاوعيرشتللامودلاةنجلسيئرةقفاومدعب

تحرتقاو،(ةيسورلاةيلارديفلاسيئرباختنا)لوحنوناقةدوسمنعامودللييأر

لجأنم،ةيسورلاةيلارديفلاروتسدلةيرهوجتاليدعتوتافاضإليروفلاجاردإلا»

لكحضاوينوناقويلعفزيحتحيحصتو،ةطلسلاةكراشمخيبلوقعمنزاوتةداعتسا

عرستلانمأشنزيحتوهو،ةيسائرلاةطلسلاىلعةناصحلاغابسإىلإليميحوضولا

.(ىراوطلاتاءارجإنمهفصوببلعبلاميفهينبتىرجيذلاروتسدلاعضوàب

ةبولطملاريبادتلاوطورشلاحوضوبنيبياليدعتتاحرتقملاةلمجنم-تضرع

زيزعتلةمزاللاريبادتلاكلذكو،ةيسورلاةيلارديفلاسيئرلةركبمتاباختناءارجإل

ةيفيكللنيعرتقملاصيحمتو،ةسائرلاتاباختناليطارقوميدلاعباطللتانامضلا

تانامضتبلطيننإف:ىرخأةرابعبو.تاوصألاباستحابولسألو،اهبترجيتلا

.ةرحوةلداعتاباختنال

دقو،م1995ماعةرتوتملارهشألاكلتلالختمصلامازتلاليحتسملانمناك

ةررقملاتالحرلاتناكو.ةيسورلاميلاقألاترزو،نييفحصلانمريثكىلإتثدحت

نيقلعملاتطعأدق،ويام/رايأخيبجربسرطبتناسورياربف/طابشخيبكيربسوفونىلإ

نأتررقو،مداقلاماعلانيبةيسائرلاتاباختنالليسفنحشرأسيننأبيحوياغوسم

نمهحرطأاملسانلالبقتىدمةفرعمو،عمتجملاعاضوأمييقتلةصرفلاهذهمنتغأ

.راكفأ
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نماًددعوتعمتجاو،كيربسوفونخيبAkademgorodovكودوروجمداكأترز

لاجرونييعماجابالطو،بيسوكناتسعنصمخيبالامعاضيأتيقتلاو،نييفحصلا

ةلئسألابيلعاولاهنادقو،ناكملكنيباًدجنيلغشنماوناكسانلانأتدجوف،لامعأ

نيينعماوسيلمهنأبةلئاقلاةروطسألاددبتوةيمهألالكمهمهتتاعوضوملوح

.يسايسلاطاشنلاب

àباًرمتؤمتدقعو،جربسرطبتناسةيبلغاشملابةلفاحمايأةعبرأكلذكتيضمأ

تثدحتو،اكيورتسيريبلاقيبطتءدبلةرشاعلاةيونسلاىركذلاàبيكسنيرامرصق

رصقàبباتكلاونييميداكألاعمو،اكيتلبعنصمخيبلامعلاعماكيورتسيريبلانع

ناكملكخيبو.ةيميلعتلاجربسرطبتناسةعماجخيببالطلاونيسردملاو،اياكسنزيشك

نيببراقتلاىدمام؟ايسورلبقتسمىرتفيك»:ةدعغيصبرركتيهسفنلاؤسلاناك

.؟1985أدباملايقطنماًرارمتسالثمتلهو؟كراكفأوةنهارلاتاسايسلا

:يتآلاوحنلاىلعيذرناكو

اًرارمتسانكيملم1991ربمسيد/لوألانوناكدعبثدحامنأبنيقيىلعيننإ

،اكيورتسيريبلااهتأدبنأدعبترمتساةطشنأ–بيرالب–كانهو،اكيورتسيريبلل

لذبتلازتاموتلذبو،موجهللتضرعتدقل:لاثملاليبسىلعتسونسالغذخ

يفتختفحصلانأنممغرلاىلعو،ةيداصتقاطوغضضرفباهفيرحتلتالواحم

،كلذىلإامو،ةلقتسمزافلتتاطحملحونمملاصيخرتلالطبأو،ىرخأرثإةدحاو

حتتملةرملاهذهيننأامك،ةانقلاةشاشىلعرهظأنأناكمبةبوعصلانمنإىتح

هلككلذنممغرلاىلع،جربسرطبتناسخيبزافلتلاةشاشىلعثيدحللةصرفلايل

لازامو،ةطشنوةمئاقلظتس،اهتاقفنتضفخوأتفذُحولىتح،تسونسالغلانإف

.هبعافتنالابجيومهلاًحاتمةيرحلالاجمخيبسانلاهبستكااممريبكبناج

.ديعبوأبيرقنمةفصيأباكيورتسيريبلاعمكرتشتالةنهارلاتاسايسلانإ
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،ةبخاصءاوجأخيب،تدهش،كسروكخيبةينيلوتلاتايلاللونكولوفميخعنصمخيب

ءارجنمةدحلاةغلابةقشمنوناعيمهتالئاعولامعلاناك،ءارآلالدابتنمةلوج

ةدعذنممهبتاوراوضاقتيملمهنأىلإةفاضإلاب،جاتنإلاىوتسمخيبداحلاضيفختلا

ءاسنمهنيبنمو،لامعلانمتائمرمألالوأثيدحلانمينعنمقئاقدةدعلو.رهشأ

تمدقتوةصنملانمتلزنمث،اليلقتثيرتف،ةلادعلاقيقحتنماوسئينمم،لماوح

؟ثيدحللمأخارصللانهمتيتأله»:مهتلأسو،ةيمامألافوفصلانمتاوطخعضب

متدرأاذإو،فقوتللناوألانآدقهنأدقتعأيننإفطقفخارصلانوديرتمتنكاذإ

ءدبانعطتساو،ةعاقلاتأدهف،عمسلااوخيصتنأوجرأفهلوقأساماوعمستنأ

،ةبعصلاةلئسألاضعبروضحللتهجولب،راذعأيأبيبناجنممدقتأمل.ثيدحلا

.قيفصتلاوليلهتلابىهتناو،نيتعاسوحناننيبشاقنلارمتساو

ريغ،بالطلاونيرضاحملايقتلاوةعماجلاروزأنأررقملانمناك،ايشافوشخيب

تحصنوكسوم)نأل؛ةنيدملاخيبةيكيسالكلاىقيسوملاةعاقىلإلقنطاشنلااذهنأ

ةعاقلاتظتكاكلذلةجيتنو،تاعماجلاوتايلكلاخيبثيدحلانمنييسايسلا(عنمب

ىلعولب،تارمملانيبفوقولاىلإمهنمةريبكدادعأترطضانيذلاروضحلاب

نمادبو،يباطخةعطاقملةريغصةعامجةلواحمهسفنروهمجلاطبحأدقو.حرسملا

،اضيأةيئادعةلئسأةلئسألانيبنمناكو،اًدبأيهتنتنلانتاثداحمنأةلئسألاقفدت

.ةحارصباهنعتبجأيننكلو

Nicolaiفوروديفيالوكينايشافوشسيئرعمءاشعلاتلوانت،ءاسملاخيبو Vedorov،

البكميراضحإب–لدعللاًريزوناكو-ينددهدقتاونسثالثبكلذلبقناكو

.ذئذنمهتكيرعتنالدقهنأودبيو،ةيروتسدلاةمكحملاةئيبنيكوزىلإلالغألاب

نمايسورذاقنإلةليسونعثحبلاوهرهشألاكلتلالخيساسألايمهناك

نأبتاعئاشعساوقاطنىلعدرتتاهنيحتناكو،ةيطلستلاةعزنلاهاجتابقالزنالا

ربوتكأ/لوألانيرشتيففمثنمو،تاباختنالابنجتلةليسونعثحبتةموكحلا

،هريصمريرقتثببعشلاقحباصتغالداعيتاباختنالاليجأتنأُتنلعأم1995
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اهلبقتسمةياهنو،ايسورخيبةيطارقوميدلاةياهننلعيسهنإفليجأتلااذهبحمُساذإو

.ةرضحتمةلودةفصب

ىلعضبنلاسجلربمسيد/لوألانوناكخيبةيناملربلاتاباختنالاتيرجأدقو

ىلإةبسنلابهلمعبجياملوحرارقلاذختادقو،ىوقلانازيممييقتلو،ودبيام

.ةيسائرلاتاباختنالا

ةرشعىلع(انتيبايسور)بزحلصحو،ةموكحلاةميزهنعتاباختنالاترفسأ

ةبسنبو،ىلوألاةبترملاىلعيعويشلابزحلالصحو،نيبخانلاتاوصأنمةئملاب

يذلا(نييطارقوميدلانييلاربيللا)بزحلتحاو،ةرملافصنونيترمكلذنمىلعأ

نيبخانلافيوختتالواحمتباخ،ىلوألاةرمللو.ةثلاثلاةبترملايكسفونيريجهسأري

دقفيكسفونيريجىلإونييعويشلاىلإةبسنلابو.(ينبلاورمحألا)راطخأنم

àبةيبعشلارعاشملاتحضتادقو،ةيجاجتحاةوطختيوصتلانأحضاولانمناك

.ةئملابةتسزواجتتاللوبقةبسننيستليتطعأيتلا،يأرلاتاعالطتسا

ةينازيملاتاصصخمنيبرصاوألاتتبناو،يداصتقالاعضولانيبروهدتلارمتسا

تقولاخيبةيباختنالاةلمحللليومتلانيمأتعمةينازيملاتادئاعةلكشملحلو،ةماعلا

تادازم)يهةقوبسمريغةيناولهبةصخصختابيترتىلعنيستليمدقأ،هسفن

.(عئادولا

تاعورشملافراصملاباحصأنمةريغصةعومجمتملُسدقف،ةلهسةيلآلاتناك

ساسأىلعموقتنأضرتفي)ةيفاضإتانامضاهفصوبايسورخيبءارغإرثكألا

عمةيبسانتةروصباهسايقنكميالاضورقةموكحلاةينازيملءالؤهمدقو،(يسفانت

هذهنإف،غلابملاهذهديدستةلودلاعطتستملاذإو،تاعورشمللةيقيقحلاةميقلا

.(ةيلقألامكحل(اتيلوألا)مسابليلقباهدعباوفرعصاخشألاكلمودغتستاعورشملا

نمةلسلستالاحلانمةبلاغلاةيبلغألاخيبتزربو،لوصألابسحكلذلصحدقو

.ةيراجتلاحلاصملاوةموكحلانيبكلتةدسافلاجمدلاةيلمعخيبتافلاخملاوتازواجتلا
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ةيالولحشرتلاىلعقفاويدقهنأنيستلينلعأ،م1996رياني/يناثلانوناكرهشخيب

يسائرلاموسرملارودصنمرهشأةتسدعبيأ،سرام/راذآنملوألاخيبو،ةيناثةيسائر

تاسسؤملاباحصأنمةعبسبنيستليعمتجا،ةلودللةيلاملالوصألانمضييذلا

،يكسنلومسو،نيناتوبو،يكسنزوجو،يكسفوزيريبدهعتدقو،ىربكلاةيفرصملا

ةداعإةلمحليومتلمهدهجىراصقاولذبينأ،يكسفوترودوخو،نفآو،نامديرفو

يكسفوزيريبلوقيو.طبضلابهولعفامكلذو،ايسورلاسيئرهتداعإونيستليباختنا

نمرثكأىلعترطيسةقفصلاهذهةباقرطتناكيتلاةيفرصملاتاسسؤملانإ

زافلتلاتاطحمعيمجىلعترطيساهنأكلذنممهألاو،يسورلاداصتقالافصن

نمةدعاسمب(اهسفنباختناةداعإ)ةموكحلاتررقو،اًبيرقتمالعإلالئاسوعيمجو

ةيرادإلادراوملا)ومالعإلالئاسوىلعيرصحلاراكتحالاضرفو،مخضلاليومتلا

.ءاوسدحىلعةدسافوةفيظنلئاسوبو،(ةلودلل

ليدبىلإةجاحلا

وم

؟ةيسائرلاتاباختنالاخيبيسفنحشرأسلهلأسأامامئادتنكم1995ماعةليط

.ةباجإلاخيبعرستأمليننإف،فافختسابةعقوتملاتابقعلالماعأنكأمليننأعمو

ردناسكلألثم،مهضعبنإلب،ةكراشملاهذهدضيئاقدصأويئالمزبلغأفقوو

،نيضراعملانماسيارتناكو،انلعفقوملااذهاوذختا،فيديفديمميدافوفيلفوكاي

،فوناجويزونيستلينيبارايخنوكتستاباختنالانأىلعيسفندّوعأمليننأريغ

لوأفصقو،يتييفوسلاداحتالالوألارمددقف،افيرطايئانثنالثمياناكنيذللا

رضخألاءوضلاىطعأو،ىربكلاةيراجتلاحلاصملاوةموكحلاجمدو،يسورناملرب

،ةينيلاتسلاةيطلستلاةعزنللركنتيملفيناثلاامأ،ايسورخيبةيمارجإلاتاباصعلل

àبازيفاليبةيقافتادييأتبهبزحعنقأو،م1991ماعنييبالقنالاتافرصتىلعقفاوو

.ايسورخيبىلعألاتييفوسلاسلجم
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ّيلعناكو،بجاولاءادأنماصلمتنوكيسةبلحلاجراخيئاقبنأاهدنعترعش

ليثمتىلعةرداقلاةيقيقحلاةيطارقوميدلاىوقلاديحوتليعسوخيباملكلعفأنأ

نيستليرايتليندملاليدبلايهنوكتنأىلعو،نينطاوملاةيبلغأبةصاخلاحلاصملا

.فوناجويزو

نمدبالفمثنمو،ضرغلااذهقيقحتبةليفكلاريبادتلاذاختانمدبالناكو

.اهمانتغارمألارخآتررقف،ةياغلاهذهلةديرفةصرفةيباختنالاةلمحلاتحاتأ

عمجباوؤدبو،ةلمحلاءدبلاقيرفيراصنأسسأ،م1996رياربف/طابشخيب

يننكلو،رمألالوأانلعيرارقفشكأملو،نويلمىلإاهنمجاتحنانكيتلاعيقاوتلا

يسفنحشرأسينألوحلاؤسنعةباجإلاضرعمةيبو،ةيفحصلاتالباقملاىدحإخيب

.ةهجولاهذهىلإينعفديثادحألاقطنمنإتلق،الوأةيسائرلاتاباختنالل

امديحوتةشقانملطسولاراسيوطسولابازحألةيسايسلاتادايقلاعيمجتوعد

ىلإتلسرأ،م1996سرام/راذآنملوألاخيبو،مهيلثممعمانعمتجاو،دوهجنمهلذبن

رايخلااوطعأ)ناونعبةيطارقوميدلاىوقلاعيمجىلإاهجومءادنمالعإلالئاسو

:هيفلوقأ،(بعشلل

رايخلاةطاسببيهةربدملاةطخلانأريغ،ةيادبلادرجميهةيسائرلاةلمحلانإ

ةحاسلانيبةيقادصمتاذةليدبتارايتةمثسيلهنأكو،ّرُمامهالحأنيرمأنيب

بزحنأبنينطاوملاعانقإمهضعبلواحيو.يعويشلابزحلاوةموكحلابزحريغ

نورخآةمثو،ميدقلاماظنلاىلإةدوعلامدعلديحولانامألامامصوهةموكحلا

.ايسورذاقنإىلعنيميقلامهفصوبمهسفنأنوضرعي

بزحلاءامعزو،ةروطخلاةياغخيبرمأكلذو،اهناكمحوارتةيلاحلاةموكحلانإ...

يضاملابمهطبرييذلايرسلالبحلااوعطقينأمهيلعو،اًرطخلقأاوسيليعويشلا

نييلاربيللاونييعامتجالانييطارقوميدلاتاراعشانيلعيلطنتالأبجيو،يطلستلا
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ةعيبطبوءالؤهبيتفرعملالخنمو.فوناجويزعابتأاهلجورييتلاةدئاسلاةعداخلا

،حالصإلافقوينعيسةطلسللمهملستنأىشخأيننإف،بزحلليمسرلازاهجلا

ةياردريغوأةياردنع–قيرطلانودهميسو،ةيطارقوميدلاتايرحلاةرداصمو

ىلعمهحاورأبسانلانييالمىّحضدالبخيبو.ايسورنيبةينطولاةيكارتشالاءوشنل

.لماكلايقالخألاطاطحنالاباناذيإكلذنوكيس،ةيشافلاىلعراصتنالاحبذم

ةيلارديفلاخيبىعويشلابزحلاتادايقوةموكحلابزحدوهجنإفراصتخابو

ناكاًيأميدقلاماظنلاقيرفةدوعنمضتثيحبقانخلاانيلعتقيضدقةيسورلا

.تاباختنالاخيبزئافلافرطلا

ركنتيملهنإف،ةبيخوةراسخوانامرح:انبعشاهاناعيتلانحملانممغرلاىلعو

يصخشلاحومطلاوةصيخرلاةيزاهتناللةحاتمصرفلادعتملو،ةيطارقوميدلل

ةيرحلابعتمتتضرأىلإايسورليوحتلةيخيراتلاةصرفلاانتوفتالأيغبنيو،ةنيغضلاو

.ايزختومننأانيلعنإفكلذثدحيملامو،راهدزالاو

حالصإلاوحنلبقتسملانيبمدقتلانامضلاًديحواًدحاواقيرطةمثنأدقتعأ

بازحألاو،حالصإلاىلعنيصيرحلانيرويغلاءامعزلاعيمجىلعنإ:ةيطارقوميدلاو

قفاوي،اًدحوماًقيرفتاباختنالاضوختودحتتنأ،ةيطارقوميدللةرصانملاتاكرحلاو

قافتالااذهنعباقنلافشكيو،ةلبقملاةموكحلاخيبةيحاتفملابصانملاعيزوتىلع
تم

ه

ةينطوةودنداقعناىلإروفلاىلعوعدننأانيلعنأىرأساسألااذهىلعو

حنمننأوهسدقملاانبجاونإ.ةكرتشملمعةطخىلعقافتاللنييطارقوميدلل

.ىقيقحلارايخلاايسور

وم

تعمجدقو،يحيشرتمعدلعيقاوتلانوعمجييلنوديؤملاناكءانثألاكلتخيب

انويلمعيقاوتلاددعزواجتامدنع،سرام/راذآ21ةيبو،ةعرسبنويلملاعيقاوتلا

كراشأسيننأ–يدجلاددرتلاورصبتلانمليوطتقودعب–تنلعأ،نويلملافصنو
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نطاومبةلوطمةمئاقايسورماكحلانالعإلااذهخيبتمدقو،ىسائرلاقابسلاخيب اومباورموتو،يسه

:مهدهعàباهاندهشيتلاقافخإلا

عم،ةشحافتاورثىلعءاليتسالابناكسلانمةليئضةحيرشلمتحمسدقل*

.ةميركلاةايحلالب،قزرلارداصمةيبلغألانامرح

اًمامتةديعباهنكلو،عئاضبلاوةيئاذغلاداوملابفوفرلامتألمدقمكنأنومعزت•

.سانلانمنييالملاتارشعلوانتمنع

ىلعبلغتلابةليفكلالئاسولانيمأتخيباوقفختملةروهتملامكتاسايسبمكنإ•

.توملاوداسكلاىلإايسورةعانصبمتعفدلب،بسحفةيداصتقالاةمزالا

،روهشةدعمهتاقحتسماهيفنولماعلاضاقتيملةقوبسمريغاعاضوأمتقلخ*

ناكسلاحئارشلةيميلعتلاحنملاو،ةحيحشلادعاقتلاتاشاعممهتقبأدقو

àبنيلوؤسملارابكنعردصتملو،رقفلاطخنود،اهريغنمرثكأةفعضتسملا

.فيكوكلذثدحاذاملرسفتةدحاوةملكةموكحلا

متمغرأو،ةيبرتلاوةفاقثلاومولعلاتامزلتسمبطئاحلاضرعمتبرضدقل*

.بارضإلانالعإىلعءاملعلاوءابطألاونيملعملا

عيطتسياليذلامارجاللبصخعترمو،بيردتللناديمىلإدالبلامتلوح•
وممتوت

.هقحببكتراامعضيوعتىلعلوصحلاواهنمبرهلايداعلانطاوملا

تببستو،اهوضاخنيذلادونجلااهبابسأمهفيالابرحناشيشلاخيبمتننشدقو•

نأزربننأالإانعسيالو،مهتالئاعوأمهتاهمأاهتاغوسممهفتتالتاباصإخيب

.يناثلااهماعنالاتلخددقاهلمكابدالبلااهبددنتيتلابرحلا

حورلاضيوقتىلإىدأاموهو،شيجلاعاضوأحالصإباوؤدبتملمكنإلب•

املالحمضاو،ةيلاتقلامهتيزوهجنمصاقتنالاو،دونجلافوفصخيبةيونعملا

.مارتحانمهلعمتجملاهنكي

لالخةيجراخلاةسايسلاهتدلويذلاةنسحلاتاينلاثارتمتردهأدقل•

انبعشطاسوأخيب،ةلبلبلاوةريحلاةيجراخلامكتسايسريثتو،اكيورتسيريبلا

تناكنيذللانمالاوةبيهلابررضلاتقحلاو،ءاوسلاىلعيجراخلاملاعلاخيبو
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حلاصملازيزعتخيبمهستالاهنأامك،يلودلاديعصلاىلعاندالبامهبعتمتت

.ايسورلةيسايسلاوةيداصتقالا

يتلاثراوكلاوبعاصملانأ،عيمجللحوضولالكحضاووهامبطقاوفرتعتمل•

ميهافمبفختستيتلاتاسايسلاتايعادتنميهامنإسانلانييالمبتملأ

.(ةموكحلامارتحا)و(ةيطارقوميدلا)و،(قوسلا)و(حالصإلا)

،ةيلاحلاةموكحلااهسرامتيتلاتاسايسللماتلايضفرنلعأيننإفبابسألاهذهلو

.اهرييغتىلعيرارصإدكؤأو

ال،ةيقالخألايتيلوؤسمىدمكردأيننألةغيصلاهذهبةيضقلاحرطأنأيلقحيو

àباقحثدحامعكلذكلب،طقفتاونسرشعذنميتدارإبوينمةردابمبأدبامع

.هلعفمزتعأتنكاملافالخو،ينمةكراشمنودنمثدحيلازامو،ةريخألاتاونسلا

:يتاينوةيادهأىلعرتستأاليننأكلذكتحرصدقل

،ةيقالخألاوةيسايسلانيتيحانلانم،يلاحلاماظنلانأباقيمعاناميإنموأيننإ

ريبادتلاوةرحلاتاباختنالاقيرطنعهنمصلختلانمدبالو،ةايحلاقحتسيال

،بعشلاةحلصماهتايولوأةمئاقردصتتةموكحبهنعةضاعتسالاو،ةيطارقوميدلا

ليلدلاورشؤملاوهاياضقلاهذهمارتحااهيفنوكيو،ةيعامتجالاةلادعلاوةيرحلاو

.ةقحلاةيطارقوميدلانمةموكحياهبعتمتتامىدمىلعدكؤملا

دكؤتةيهيدبيثيدحلالهتسا،نيبخانلانيبشاقنللابيرقهحرطأسيذلاينايبهب

بيصننأو،عمتجملانمدحاوعاطقلال،عيمجلاةحلصملنوكينأبجيحالصإلانأ

هنولذبيامرادقمبانوهرمنوكينأبجيةهافرلاوراهدزالانمةلئاعلكودرفلك

ىلعال،ةيراجتلارومألاةبمهتفاصحو،مهيدلةردابملاحورو،مهلامعأخيبدهجنم

.مهمسابلجسيسيلامومهصخيالامبهنخيبمهتعارب

باحصأاميسالو،داورلانيلواقمللةنكمملافورظلالضفأرفوننأانيلع

انيلعو،مهتايلمععيسوتنممهنيكمتل،ةطسوتملاوةريغصلاةيراجتلاتاعورشملا
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تاقاطىلعةظفاحمللةيبرتلاومولعلاوةفاقثلاتالاجمخيبنيلماعلانيينهملانيكمت

ةينغةلودىلإايسورليوحتىلعزفاحلانوكينأنمدبالو،اهتيمنتوةيحورلاعمتجملا

.اًعيمجاندحوينأبجيلب–عيطتسييذلاوه،ةيطارقوميدوةرهدزمو

،(يبزحريغ)القتسماًحشرميسائرلاقابسلالخدأيننأألملاىلعنلعأيننإ

ةماقإمزتعأالو،يبصاخبزحيدلسيلو،تامازتلاوأحلاصميأبطبترمريغ

ةينطولاايسورةحلصمعضيصخشيأعملمعللدعتسمانأو،بزحلااذهلثم

ايسورلكوه(يبزح)نإ.ةيصخشلاحماطملاوةيوهجلاتازيحتلالبقاهلبقتسمو

يتلاايسورديحوتيدنعتايولوألاىلوأو،يدضوأيلاوتوصءاوس،سورلالكو

ةقثبلوخدلانماهنيكمتلهعيطتسأاملكلذبو،درمتلاوقاقشنالاتاكرحاهتمهد

.نيرشعلاودحاولانرقلاىلإ

اًحشرمتاباختناللةيزكرملاةيضوفملاىدلُتلّجُس،سرام/راذآنمرشعثلاثلانيب

،ينمنوبرقملاوءاقدصألامهنيبنمو،صاخشألانمريثكلواحدقو،ايسورةسائرل

رادقماًمامتكردأتنكيننأريغ،يسائرلاقابسلاخيبةكراشملانعلودعلابيعانقإ

طقفةكاكشنكتمليتلا،اسيارامأ،ةوطخلاكلتذاختاتررقذنميقالخألامهمعد

ةلحرملاكلتلالخينتقفاردقف،(دعباميفنيبتامكةهيجوبابسألو)،كلذكةقلقلب

ةلمحلانأاميسالو،يسفنلاءبعلالامتحاعطتستملاهنكلو،اهئايىلإاهفلأنم

.دويقلاوطباوضلاهمكحتالقابسىلإتلوحت

ةرادإلابناجنميباختنالانوناقلاتاكاهتنانإف،ةيسائرلاةلمحلاءدبلبقىتحو

ملو،اًراشتناواًحوضودادزتتناك،يذيفنتلازاهجلاخيبىرخألارئاودلاوةيسائرلا

خذابلايلاملامعدلاديقتتناكاهنأاميسالو،كلذنعةموكحلاعدريامكانهنكي

.ةيباختنالااهتلمحل

،تاقفنلاةميظعوةجوجلةيئاعدةلمحةيباختنالانيستليتاعومجمتقلطأ

اهنيبنمو،ىرخألاتايرغملاو،نيصقارلاونينغملاونييقيسوملانمتاعومجماهدفرت
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تّوص،ّرسخلاوأزتخا):نييكيرمألانيبخانلاىلعتبّرُجيتلاةباذجلاتاراعشلا

.(كبلقب

ىقيسوملاوءانغلاموجناهاضاقتيسيتلاباعتألاتزواجت،ةلمحلاهذهلالخو

ةروهشمةيقيسومةعومجميدلنيدعاسملادحأاعددقف،تاريدقتلالكءادألاءاقل

ةلمحلاتاعامتجانمدحاوخيبةكراشملل،ةفرعملاقحهفرعأراقيسوماهيلعفرشي

.هانروصتاممريثكبىلعأتناك(ةاعارملاعم)اهبلطيتلاباعتألانأريغ،وكسومخيب

وم

ىلع،نيستليةحلصملنيبخانلاتاوصأباذتجالتقلطأدوعوكلذككانهتناكو

تارايلمتغلبةهافرلاوةيدعاقتلاتاشاعملاوروجألاتاعفدديصرنأنممغرلا

ةموكحلالامعباسحلتايبلطوكسومخيبنولوؤسملامدقهسفنتقولاخيبو،تالبورلا

ةزهجألنيلثمموةموكحلايلوؤسمنمفلؤمقيرفبيصننمتناكو،نييلحملا

.تارباخملا

تاكرحلاو،ناجللاو،قرفلاو،نيقافألاتاعامجعساوقاطنىلعترشتناو

،كاذوأفرطلااذهل(ةلماشلاةيبعشلاةرزاؤملا)رهظتيكلتقلتخايتلاةسفانتملا

ةطشنأقيسنتلكاذنآسيئرلااهسأريةنجلليكشتبباختنالانوناقصوصنتكهتناو

؛ةموكحلاخيبرابكلانيلوؤسملاعيمجةنجللاتمضو،هباختناةداعإلتايعمجلاوقرفلا

،خيب.يت.نإريدماوبطقتساو.يلارديفلانمألابتكمريدمىلإءارزولاسيئرنم

ىلعةلماكلامهترطيساوضرفمهنأكلذينعيو،ةديحولاةلقتسملازافلتلاةطحميهو

فدهقيقحتلمدقلاةركبةارابمىلإتاباختنالاتلوحتكلذبو،ةيزافلتلاةمدخلا

غوستةياغلانأىوعدبةينوناقلاوةيقالخألاريياعملاعيمجلاذرتساوهوالأ،دحاو

ةرخسملاهذههجوخيبفوقولاىلعةرداقتناكيتلاةلاعفلاةديحولاةوقلاو.ةليسولا

يحشرمبناجنمةكرتشملاةضراعملادوهجيهنوناقلاىلعةجراخلاةيناودعلا

تتفتلانوناعي-اهتقونيبتامك–اوناكءالؤهنأريغ،نييطارقوميدلاةسائرلا

ةموكحلاتلغتسادقو،مهنيبةحلاصملاو،ةيوستلاونواعتلانعفوزعلاو،زجعلاو

.كلاذلتاقلافعضلانطومةعاربب
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تمصلاةرماؤمنعماثللاةطامإ

àبسانلاىلإتعمتجاو،دالبلاءاجرأنيبلاوجتلابتأدبةيباختنالاةلمحلاةيادبعم

تايعمجلاو،ةيميلعتلاتاسسؤملاو،ةيراجتلامهلاحمخيبو،ةماعلاتاحاسلاوعراوشلا

يتاعامتجاةلقرعتالواحموتاقيعمللىدصتأيسفنتدجوامناعرسو،ةيلهألا

اماًريثكو،عمجتللنكامأبيتابلاطمةرمنمرثكأ-الثم-تضفردقف،ةجمربملا

رظُحو،اًعاستالقأوةديعبتاعاقىلإةريخألاةقيقدلاخيبلقنتتاعامتجالاتناك

يذلالوبورفاتسإدهعماهنمضنمو،ةيميلعتلاتاسسؤملانمددعخيبتاءاقللادقع

تصغىرخأعقاوموتاعاقخيبثدحتأمومعلاىلعيسفنتدجوكلذعمو

ىلعوأملالسلاىلعسولجلاوأ،تارمملاخيبفوقولاىلإاورطضانيذلاروضحلاب

اوعمتساوأ،ةعرشملاباوبألامامأكلذنكمأثيحسانلارهمجتو،ضرألاوحرسملا

.لخادملادنعتوصلاتاربكمنموأةيلحملاتاعاذإلااهثبتيتلاثيداحألاىلإانايحأ

ةرماؤملةموكحلااهيلعرطيستيتلامالعإلالئاسوبناجنمتضرعتدقل

نعاوبيغتو،ةهجاوميئاقلنماوفوختنيذلاميلاقألاءامعزةفالجلتضرعتامك

.يعادووأىلابقتسا

عامتجالاودالبلاخيبلاوجتلانعفقوتلاخيبركفأمليننإفهلككلذنممغرلاىلعو

ندملانمتارشع،وينوي/ناريزحوسرام/راذآيرهشنيب،ترزدقو،نيبخانلاىلإ

،صاخشألافالآعمتاعامتجالانماًديدعترضحو،ةقطنمنيرشعنمرثكأخيب

،كسربسوفونو،دوروجفونينزنو،جربسرطبتناسخيبتاءاقللاهذهتمظنو

،كسموأو،لونورابو،وفوريميكو،يدوأ–لاروأوكستوكرإو،كسرايونساركو

،لوبورفاتسإàبةلثاممتاءاقلكلذكتمظُنونود-نوأفوتسورو،دارجوجلوفو
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تاءاقلمومعلاىلعتدقعدقو،ريميدالفو،افوأو،نازاكو،جريبنيرتاكيإو،ارامسو

.ندملالكخيب

لب،باجعإلاىلإوعديوحنىلعمهرودزافلتلاوعيذمىدأ،ندملانمددعخيبو

ترادلاثملاليبسىلعو،كاذنآةدئاسلاعاضوألانابسحلابتذخأاذإةعاجشب

Dmitrأفورباديرتميديفحصلانيبوينيبنود-نوأ-فوتسورخيبةحيرصةشقانم

Dibrow،ىلعديزتةدمتبجأ،اهسفنةنيدملاةيبو.(ريرحت)يأنودنمتعيذأو

àبقلطلاءاوهلاةيعامتجاخيب،فوتسورينطاومنمتائماههجوةلئسأنع،ةعاسلا

.ةنيدملاخيبةماعلاةقيدحلا

ءامعزلامهنيبنمو-سانلانإف،وكسومنعاندعبدادزااملكهنأانايحأادبدقو

ياتلأخيبتاعامتجاتدقعدقو.ربكأةيرحوةقثبنوفرصتي–نويلحملانويندملا

،اًيفحصاًرمتؤمكلذكتدقعو،يميلقإلايعيرشتلاسلجملاسيئرعمومكاحلاعم

.ميلقإلاخيبزافلتلاةشاشىلعتثدحتو

تزكردقف،نييعويشلاةحلصملاوتوصدقياتلأخيبنينطاوملاثلثنمرثكأنألو

:نآلاىتح

نييعويشلانأبتعنتقاولةيلاحلاةيباختنالاةلمحلاخيبكراشألنكأمل،ةحارصب

نوطيحينمىلإمترظناذإف،اًديدجاجمانرباوضرعوبزحلااوددجدقمويلا

يتييفوسلاداحتالاسيئرباوردغواوناخنيذلامهمهنأنوكردتسف،فوناجويزب

،بزحلاحالصإو،داحتالاةدهاعمعيقوتنوداولاحنيذلامهو،حالصإلاةيضقبو

ةيلارديفلاثبيعويشلابزحلافقي،مويلاو.ةمزألالحبليفكلاجمانربلاذيفنتو

.ةمزألاكلتنمدالبلاجارخإنعازجاعةيسورلا

فالسوتايفسنم،ةيلهألاوةيسايسلاتايعمجلاءامعزعملاصتاىلعيننإ

لبسلانعثحبنو،ثداحتنو،يقتلننحنو،يكسنلفاييروجيرجىتحفوروديف
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ةيلارديفلاخيبيعويشلابزحلاو(ةموكحلابزح)بيصننأل،ةدحولاقيقحتبةليفكلا

حوارتىتلاةيقابلاةبسنلاامأ،نيبخانلاتاوصأنمةتملاب45و40نيبحواريةيسورلا

نملنوفرعيالومهرمأنمةريحخيبمهف،نيبخانلانمةئملاب70امبرلب،60و50نيب

ىلعللضمرايخضرفنامزتعينآلاةمئاقلاناردصتينيذللانيحشرملانإ

تاباختنالاخيبزوفلاىلعنهاريفنيستليامأف:فوناجويزوأنيستليامإف:نيبخانلا

زوفلللهسألاقيرطلانأدقتعيففوناجويزقيرفامأو،نييعويشللةيداعملاتاوصألاب

.يبعشمعدنمهبعتمتيناكامددبيذلا،فيعضلايلاحلاسيئرللدقنلاهيجوتوه

هذهاوضفرينأنيمزتلملاريغنيبخانلانمةئملاب70وأ60وأ50ىلعبجيهنأدقتعأو

يضميسانمالكنأىلع،فورديفو،ديبيلو،يكسنلفايو،انأ،انقفتادقو.بيعالألا

نوكيسو،كلذدعباعميقتلنمث،دالبلاءاجرأنيبلوجتيو،ةيسائرلاهتلمحةياًمدق

ررقنو،ويام/رايأخيبعضولاضرعتسنمث،هلةحاتملاصرفلاميقينأانملكعسوب

.مكحلايلوتىلعرداقويقيقحيوققرفقلخو،ةدحولاقيقحتللبسلالضفأ

دنعاًعيمجبازحألاوحشرمردصينأىلعانقفتاو،فييلوتنامأعمانثدحت

مدقدقو)اًماعانايب-باختنالاجئاتننعرظنلافرصب-ةيئاهنلاةمئاقلانالعإ

ةيطارقوميدتاباختناءارجإلضفناننأدكؤي(كلذكهديؤأيذلاحارتقالااذهفييلوت

عامتساللةصرفمهمامأنوكتسو،هسفنبهرارقيسورلابعشلااهيفذختي،ةلداع

لثميكلذنأدقتعأو،ةيرحبمهتدارإنعريبعتللوططخلاوتانايبلافلتخمىلإ

.مامألاىلإةمهمةوطخ

:ةريثكةهيركبراجتتزرب،ةيباختنالاةلمحلااهتقرغتسايتلارهشألانوضغخيب

:اهنمةدحاويذيهاهو

اعامتجااهيفنأنلعأدقناكيتلاكسموأىلإليربأ/ناسين24مويحابصتلصو

روهمجكلذلبقدشتحاو،عامتجالااذهةنيدملاءامعزلهاجتدقو،ةنيدملايبخانب

بابلانملخدأنأةيلحملاةرادإلاولثممحرتقاو،ةيسايسلاةيبرتلايدانخيبيئادع
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وهبلاوةسيئرلاةباوبلانمءودهبتفلدو،ةعطاقةروصبكلذتضفريننكلو،يفلخلا

يفلأوحناهيفرظتنيناكةظتكمةعاقولوألاقباطلاىلإيدؤملاجردلاوحنيمامألا

نمبناجىلإهجوو،مامألاىلإرشلابهحمالمرذنتباشعفدنااهدنعو،صخش

ىلإمجاهملاعفدنمنمألاطابضدحأنكمتو،تالظملادونجالإاهنقتيالةمكليسأر

دارفألانمةعومجمتلواحاهدنعو،ةمكللاراثآفيفختىلعكلذدعاسف،ءارولا

.زجتحملامجاهملاريرحتعضولانوبقاريونيبناجلادحأىلعنوفقياوناكنيذلا

تاعامجةعاقلاىلإتللستاهدنعو،رمألامقافتو،عضولارتوتو،عامتجالائجرأ

يتسوفونايكسفوكسومةلاكوتفصودقو،طاشنلاةلقرعمزتعتاهنأحضاولانمناك

Moscovskiya novostiيتآلاوحنلاىلعثدحام:

أدبتاذكه»:هتوصىلعأبحاصمث،روهمجلانيبقيعزلاوخارصلاىلإعمتسياتماص

.«لايسورخيبةيشافلا

:الئاقفوشتابروجفدرأانهو،روفلاىلعسيلنكلو،تمصلاةعاقلاىلعنار

،ءاغوغلاةهجاومىشخأيننألال،ةرداغملايلعنأبثدحامدعبسحأيننأعقاولا»

هذهàبهوجولاىلإرظنأامدنعو،انهنييداعلاسانلاةحارىلعصيرحيننأللب

مهيلإةبسنلابقلقلاينرواسيو،روضحلافصنوحننولثميمهنأكردأ،ةعاقلا

هذهلثملاوهبأتال.ةديدجايسورةحلصملتيوصتلانوديريمهنأل،ةعمعملاهذهخيب

اندالبريصمررقتسةلبقملاعبرألاتاونسلانأاوركذتو–نونطاوملااهيأ–لزاهملا

.«ديبعلانمعيطقىلإمكليوحتباوحمستالو،ةمداقةليوطدوقعل

.ةعاقلافوشتابروجرداغو

ةطخاناك،كسموأخيبسانلامامأيباطخةعطاقمو،يتمجاهمنأدقتعأ

همعزتييذلا(نييلاربيللانييطارقوميدلا)بزحنأقحالتقوخيبينغلبو،ةربدم

بزحلاكلذخيبنيلوؤسملادحأناسللزدقو،ةعقاولاهذهءاروناك،ىكسفونيريز
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لبقتسمنمهلاي»:الئاقللهفىكسفوينريزدلومديعةبرمخلاهسأربتبعلامدنع

ىلإتامولعملاهذهتمدق،كلذتفرعامدنعو،«لكسموأàبفوشتابروجلهانددعأ

.ةلالدالوهلىنعماليطارقوريبدرريغهنمقلتأمليننأريغ،ماعلاءاعدالابتكم

،ءاضوضلاب؛تاعامتجالاةلقرع،ندملانمددعخيب،يعويشلابزحلاولثمملواح

،كلتمهتالواحمتطبحأيننأريغ،ةجرحملاةلئسألاحرطو،ناجهتسالاتاحيصو

.مهسارخإخيبعامتجالاخيبنوكراشملامهسأو

يحشرمبيتاقالعنعرارمتسابيننولأسينوبخانلاناك،تاعامتجالاهذهخيبو

:فوروديففالسوتايفسو،ديبيلردناسكلأو،يكسنلفاييروجيرج:نيرخآلاةسائرلا

ةرابعلاحيرصبيلليقو؟ةيطارقوميدلاىوقلاعمجيفالتئاسيسأتىلعانقفتاله

àبانتاوصايمرنناانمبلطتسكنإف،ةيقافتالاهذهلثمىلإلصوتتملاذإهنإ

يكسنلفايوانأ،مهفنالاذامل:ةنوشخلاغلاببولسأبعضولافصودقو.تالمهملاةلس

ايسورجاتحتالامدنعقالطإلاىلعاهلةيمهأالةيصخشلاانحماطمنأ،نورخآلاو

؟ةدحولاىلإالإ

ىلعوأ،ءاكرشمهدعألب،نيسفانم،فوروديفوأ،ديبيلو،يكسنلفايدعأنكأمل

هسفنبةيباختنالاهتلمحلانملكةرادإنأدقتعأتنكو،دحاوقيرفءاضعأمومعلا

صخشلاىلعّمثنمقفتنسو،زوفلللضفأةصرفهلنوكتسانمنمانلحضوتس

يلادبو.ةيطارقوميدلاىوقلانعةباينةدحولاحشرمهفصوبةلمحلالصاويسيذلا

نيرشعنمرثكأليتارايزينتعنقأدقو،انلعاهنعتثدحتو،اًمامتةيعقاوةطخكلذ

ضرفيذلافيزملارايخلانيبتىلعةلماكةروصبنورداقسانلابلغأنأةعطاقم

.ةثلاثةوقءاشنإبةيقيقحلاةبلاطملاديكأتو،مهيلع

نورقتفياوناكنيلمتحملايئاكرشنأكلذ؛طقثدحيمللومأملاءاقللانأديب

،ةجيتنيأىلإيضفتنلةيدرفلاتاراسملانأاوكرديملو،ةيسايسلاةكنحلاىلإ

ةجردلابتفدهتساو،اننيبقاقشلاروذبعرزىلعةطشنةروصبةموكحلاتلمعدقف

لصاوينأبةموكحلاهلتحمسدقو،رمتسمديازتخيبهتيبعشتناكيذلاديبيلىلوألا
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بصنمهيلعتضرعنأبهترغأىلوألاعارتقالاةلوجدعبو،قئاوعيأريغنمهتلمح
مصومs.وح

امدقيضملاوه،ديحورايخالإاهدعبيلقبيملف،يسورلانمالاسلجملماعلانيمالا

.مامألاىلإ

زافلتلاةشاشىلعسانلاةبطاخملةصرفلايلتحيتأتاونسةدعنمىلوألاةرمللو

اهاشاحتتةيسورلاةموكحلالازتامو)نيحشرملانيبتارظانمةمثنكتملو،ينطولا

لجسمباطخخيبىتحنيدهاشملليفقومرسفأنأتعطتسايننأريغ،(مويلاىتح

ةموكحلاعاضخإوههلمعبجياملوأو.ةموكحلاهنإ:سيئرلاعوضوملانآلالوانتأس

.ةيبعشلاةرطيسلاتحتاًمئادلظتنأو،بعشلانماهتطلسعبنتنأدبالو،ةباقرلل

نكميالو،ديكأتلابروتاتكدىلإالودبتسمةيغاطىلإالسيئرىلإجاتحتايسورنإ

.يحصلاهعضووأهجازموأدحاودرفتاوزنبانوهرمةميظعةمأريصمنوكينأ

لمعينأدبالو،ماعلالاملاباسحىلعةيكولمةرزجاهعمو،اصعلاىلإةجاحبانسلو

تايحالصلاوتاطلسلالكباعتمتينأو،سيئرلاعمبنجىلإاًبنجةموكحلاوناملربلا

.ةفرعملاوةنامألابنولحتيصاخشأىلإجاتحناننإفكاذواذهقوفو.كلذلةمزاللا

نيبةينوناقلاريغةرماؤملانعباقنلافشكلةمزاحتاءارجإذاختامزتعأيننإ

نونطاوملاسحينأبجيو،مارجإلاملاعو،نيدسافلانيلوؤسملاو،لذارألانييسايسلا

àبو،عراشلاخيبو،مهلمعنكامأخيب،اوناكامنيأةلودلاةيامحبنوعتمتيمهنأبسورلا

.تيبلا

،كرتشملاانتيبخيب،انهةبيطلاتاقالعلاوهرابكإلاةياغهربكننأانيلعبجيامو

نولثمينيذلا،سورلانإو،ملاوعةدعمضياملاع–لظتسو-ايسورتناكدقف

.ىرخألاانبوعشعممائوىلعاًمئاداوشاع،ةيبلغألا

،لمعلاىلعنيرداقللاًميركالخدينعت-اهمهفأامك-ةيعامتجالاةلادعلانإ

نمرمألارخآاعفنرثكأايسورخيبلالحلابسكلانوكينأدبالو،نيزوعمللاًمعدو
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ةيروفلاةنوعملاميدقت،نهارلاانعضوخيبىتح،يرهوجلانمنأدقتعأو،ةقرسلا

،ةيدعاقتلابتاورلاباحصأانهينعأو،فافكلاطخنودمهسفنأنودجينمل

بناوج،ةيتييفوسلاانتربخنم،ينايبابتفضأدقو.نيئجاللاوبالطلاونيقوعملاو

ةياعرلاو،لخدلانعرظنلافرصبةلئاعلكليناجملاميلعتلا:اهاودجتتبثأىرخأ

صاخلاعاطقلانسحننأ–لاحلاةعيبطب–انيلعبجيو،عيمجللةحاتملاةيحصلا

.كلذكةلودلانممعدب

،نوفقثملاو،ءاملعلاو،ءابطألاو،نوسردملالوحتينلاهيلإوبصأيتلاايسورخيبو

،ةيعرشلاونوناقلامازتلاو،هتبيهونوناقلاةطلسديعتسننأانيلعو،نيلوستمىلإ

،ةلودلابناجنملخدتلاالمعدلاقيرطنع،نوناقلاذاقنإبةليفكلاتاودألاو

.هديرناماذه،نوناقلامكحءيشلكقوفو،ءاضقلالالقتساو

تاوقللمارتحالاوةبيهلاديعأسو،يلاحلاهعضوخيبانشيجكرتننأانعسوبدعيمل

.ةحلسملا

ةميقنماصاقتنا–يرظنخيب-ةيعامتجالاةلادعلاتسيل:ةيعامتجالاةلادعلا

نأعيطتسنلهنكلو،ةيعامتجالاةهافرلاةنوعمىلعةلاعىلإهليوحتالو،درفلا

àبملاعلاءاجرأعيمجخيبةرسيوةنميلاملانوددبيمهضعبدهشننحنوءودهلامزتلن

ةرقفلايواهمىلإةضيرعلاةيبلغألاقلزنتنيح

،ةمخضلاتالكشملاهذهلحو،تامهملاهذهليدصتلانأىرأيننإ:داصتقالا

هرومأربديءيشلكلعجننأاننكميالهنأكلذ،يسورلايعانصلاانجاتنإخيبنمكي

لوحةيباجيإةسايسعضنو،ةيلاملاانتادامتعاوانتارامثتساريدننأانيلعو،هسفنب

،ةصاخلاتاعورشملايدؤتنأعقوتأو،ةيبنجألاةيداصتقالاطباورلاوبئارضلا

يمحيونوناقلانمؤيسو.اًيساسأاًرود،ةلدتعملاوةريغصلاةيراجتلاحلاصملاةصاخبو

سانلاعتمتينأيرورضلانمو،ءاوسدحىلعةماعلاوةصاخلا،ةيكلملاروصعيمج

بئارضلااوعفدينأو،نوناقلااهلفكيواهنمضيةروصبو،مالسوةيرحبمهتيكلمب

اننإف،ملاعلاعاقبعيمجنيبعئاشوهامكو،لقأالورثكأال،فاصنإبمهيلعةقحتسملا
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انبجاونمنإ.مهمعدونييعارزلالامعلاةيامحلةوقنمةلودلاىدلاملكززعنس

الففدهلااذهايسورققحتيكلو،دغلاداصتقالب،سمألاداصتقاالينبننأمويلا

.ىربكةيملعةوقلظتنأدب

فوسف،يلودلاديعصلاىلعايسورةبترمءالعإلجأنم،ةيجراخلاةسايسلا

ثلونموكلاراطإخيب–كرحتننأانيلعو،ةطلسوةربخنمهتبستكااملككلذلرخسأ

نيعتيهسفنتقولاخيبو،لدابتملانواعتلاساسأىلعديدجداحتابوص–انعمجييذلا

.ءابعأنمهباهلةقاطالاملمحتتالأايسورىلع

اموضرألااومنغتنأبىرخأةرمدوعولامكيلعنوعزوينماوقدصتال،اًريخأو

مهنأو،دعولابلالخإلاىلعتوملانولضفيمهنأبةظلغملاناميألانومسقيو،اهيلع

اذهنمانسفنأذاقنإوايسورذاقنإنإ:كلذىلإامو،ةأرمالكلاجوزنونمؤيس

نولوؤسمنحنو،ةدحاوايسورالإانلسيلف،اًعمانلمعاذإاندحوانبنوهرمعضولا

.اهنع

اهرايخضرفخيبتحجندقةموكحلانأتاباختنالانمىلوألاةلوجلاترهظأدقل

وحنىلعامهنملكلصحنيذللا،فوناجويزونيستليخيبلثمتملاثيبخلامءوتلانيب

نمناكل،ةيطارقوميدللةرصانملاىوقللدحومحيشرتةمثناكولو،تاوصألاثلث

كلذبايغخيبلننمل–نيعمتجم–اننأريغ،نيرخآلانيفرطلاىلعبلغتينألمتحملا

فييزتلاتايلمعتمظاعتدقل؟رمألاةقيقحملعينم...نكلو،تاوصألاعبروحنالإ

تاوصأللنلعملايلكلاعومجملاناكو،عارتقالاجئاتنب(يرسلابعالتلا)وريوزتلاو

ةشهدمةروصببراقتموحنىلعو،قطانملافلتخمنمةقطنملكهبيتّفكحّجري

يتلاةيلوألاتاوصألادادعأىتحو،يأرلاتاعالطتسانأريغ،ةئملابدحاودودحخيب

قالطإلاىلعدحأقدصينلف،ىرخأةياكحيورت،اوهستبرستدقنوكتنأضرتفي

فصنونويلمىلعةزيجوةدمخيبهحيشرتقاروأتلصحيذلاحشرملانأبمعزلا

تاباختنالاخيبتاوصألانمليئضلاددعلااذهىلعلصحدقعيقاوتلانمنويلملا

.ةيلعفلا
هه
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:يكسناميرثرآيصخشلايلثممتلمشةلالدلاةحضاووةحضافةثداحتعقودقو

نعقئاثولاضعبالماحوكسومىلإيتأيسهنأناشيشلانمايفتاهينغلبأدقف

ضعبنأريصقتقوباهدعبانملعدقو،تاباختنالاجئاتنلةريطخريوزتتايلمع

تاراسفتسالاتبهذو،طقاهدعبدحأهريملو،هوفطتخاوهلزنماومحتقانيحلسملا

.حايرلاجاردأماعلايعدملابتكموةيلخادلاةرازوىلإاهانهجويتلاةديدعلا

داحتالاخيراتخيبةهازنرثكألاتاباختنالانأاًراركتواًرارمتدكأدقتنكو

ككشيملف؛م1990و1989يماعترجيتلايههلمكأبةيسورلاةيلارديفلاويتييفوسلا

وهفكلذالتامامأ،ةفصنمءاوجأخيب–ةطاسبب–اثدحامهنألامهنميأبطقدحأ

ةلاكوتميقأ،ةلداعلاةيقيقحلاتاباختنالانعاضوعف،ةفسؤملاتاروطتلانمةلسلس

لياحتلاوبعالتلابيلاسألةديازتمتاقيبطت–ىرخأدعبةنس–دهشنانودغو،ةليدب

؟هلككلذثدحينمةحلصملو.بعشلاةدارإنعرحلاريبعتلاعنملةديدجلا

لامعألاعاطقوداصتقالا:يهريخألاليلحتلاخيبررضتتسيتلافارطألانإ

:نيستليةلمحلمزاللاليومتلاامهيفةزرابلاتايصخشلاتمدقناذللاةيراجتلا

نعبلاغلاخيبفرطلاتضغورطخلاسوقانقدخيبتقفخأيتلا،ايسنجلتنإلاو

اوهجاونيذلا،نييعويشلاءاصقإلتمدختسايتلاةينوناقلاريغلئاسولاوبيلاسألا

.قابسلااذهلالخةيساقةنحم

نرقلانمتاينيعستلارخاوأنمدييأتلئاسر

نيرشعلا

،شتفييجريسليئاخيميزيزع

مهلاعفأتفضأو،يتييفوسلاداحتالاسطسغأ/بآبالقناوربدمرمددقل...

.شتيفيكشوششتيفاركو،نيستلي،(اجيفولييبةوخإلا)ىلعةيعرشلاعباط
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.امهيلك

فوكشإشتفييردنأيروي

نيبخانللنازايريدانàبوضع،دعاقتم

.م1996ليربأ/ناسين26

،شتفييجريسليئاخيميزيزع

ةلاسرلاهذهدعاستنأوجرأو،ديدشنزحبنآلارعشتكنأكردأىننإ

.اهلمحتتىتلاءابعألانماليلقفيفختلاىلعبلقلانمةعبانلا

امىلع–اهيفتنكاكيورتسيريبللةركبملالحارملاخيبتاقوأترمدقل

ةداعسلاةياغخيبُتنكو،هلمكأبيتييفوسلابعشلابناجنمابوبحم-ودبي

تايالولابعشعماخرفتللهدقو،اسنرفخيبتنأتنكامدنعسامحلاو

تنكدقل.كتحفاصمىلإقوتتمهنمةفلؤمفالآتناكنيذلاةدحتملا

،يزخلاوملألاباهيفتسسحأىرخأتاقوأترمهنأالإلكبزازتعالاديدش

،وكابخيبةحبذملاكلتتثدحامدنعطخسلابترعشيننأكلذنممهألاو

.اهريغو،سوينليفوسيلفتخيبلزعسانألتقنيح

.ثراوكلاهذهىلعموللانماًبناجتنألمحتتو

،راسيلاىلإةرمونيميلاىلإةرم:كفقومبذبذتامدنعلوهذلاينالوتدقو

كفقومنمفرعتتنأف،هاشختتنكاممهفأتأدبتاونسرشعدعبنكلو

.فرعأاممريثكبرثكأ

هنأمويلادقتعأو،كيلعقلقلاديدشتنكسوروفخيبةنيهركوذخأامدنع

ةئيطبةروصبنإو،امدقانيضمدقانكل،ةنيعللاةلودلائراوطةنجلالول

كلتوأ،ناشيشلاخيبةحبذملاكلتثدحتملو،ةيطارقوميدلابوص،اًدج

.هانمتنامقفوبتكيخيراتلانأريغ،ناتسكيجاطخيبةاسأملا
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مجنلاادغ-نيستليوه-اًديدجالطبنأريغ،كيلعفسألابترعشدقل

دسجيناكهنإف،ضيبألاتيبلاجراخةبابدلاكلتىلعفقونيحو،قلأتملا

حرفلارمغدقو،ةيلاتوتلاةيلومشلاةعزنلاىلعةيطارقوميدلاراصتنا

بناجنمعيرقتلاوبابسلاكيلعلاهنادقفتنأامأ،(انأمهنمو)سانلا

.اهعيمج

ةياهنهيفتنلعأاًباطخةدحتملاممألاخيبىقلأيذلاتنأكنأسنأملو

نأنيقيىلعيننإو،ةيوونوأةثلاثةيملاعابرحتعنمو،ةدرابلابرحلا

.كلذىسنتنلةركاشلاةيرشبلا

ايسورللبكسفنلكلذلعفتالكنأملعأو،نآلاهلعفتامبثكنمعباتأيننإ

كقيرطنيباليقثابيلصنآلالمحتكنإ.ءاعمجةيرشبللوةيطارقوميدلاو

....يباجعإنعكلبرعأ،ىرخأةرمو.ةلجلجلاىلإ

،لمألاو،ناميإلاو،مارتحالاعم

شتيشتولانالتفس

يوونلاحالسلاعزنةلمحوضع

.م1997ويام/رايأ16

.م1996ماعتاباختناخيبةكراشملاىلعمدنأاليننإ
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هنلعأو،ءارزولاسيئرلابئاننيتوبريميدالفنيستلينيعم1999سطسغأ/بآ9خيب

.ةيتييفوسلاةلحرملادعبايسورخيراتخيب(نيتوبرصع)أدباذكهو،هلةفيلخ

كلذناكو،ىضقناوىضمدقهدهعنأبافارتعاهلةفيلخنيتوبلنيستلينييعتناك

اًحضاوينامسجلاهفعضناكدقف،هنالعإىلعمغرأدقناكامبرو،اًرخأتمافارتعا

ةيسائرتاباختنالقيرطلادهمينأ،لاوحألاعيمجخيب،هعسوبناكو،حوضولالك

.فوكاميربينيجفيحيشرتمعدلاًدعتسمتنكلكلذلعفولو،ةيداعةيسفانت

ناكيذلا،فوكاميربعاطتسا،م1998ماعةبيخدعبرسعلاةديدشرهشألالالخ

رايهنانودلوحيو،اتباثاًراسمىنبتينأ،ءارزوللاًسيئرنوكيلهحشردقنيستلي

àبهبنوقثينمدادعأنأماعلايأرلاحوسمترهظأو.ةقيحسةوهخيبداصتقالا

دعبقدأةروصبوأ،هدعاقتدعبىتحزوفلاوحشرتللالهألظهنإلب،رمتسمديازت

.نيستليهلزعنأ

وم

نمصاقتناللةيمالعإةلمحتقلطأدقو،فوكاميربلاًحاترمنيستلينكيمل

ريشيامهنعردبيملو،لجعىلع–اموحنىلع–بحسنافوكاميربنأريغ،اهردق

م1999ةنسلاسأرةيشعنيستليلاقتساامدنعو.ةيسايسلاهتدارإوأهتبالصىلإ

ليصحتبابنمنوكتسةلبقملاتاباختنالاجئاتننأحضتا،سيئرللابئاننيتوبحشرو

.لصاحلا

يتلا،كلتفالختسالاةيلمعخيبيطارقوميدوهامةمثنكيملهنأنايبلانعينغو

مامأقيرطلاديهمتىرجدقف:يكسفوزيريبسيروباهنيبنمو،نيستليةبصعاهتكاح

يأ،يلكشءارجإدرجمىلإةمداقلاتاباختنالاهعمتلوحتوحنىلعنيعملاةفيلخلا

،نيبخانلامامأاهيفرايخالتاباختناتناكدقل.يقابتسارارقىلع(ةقداصم)ىلإ

ةلسلسناهجاويسايسورووههنأاًمامتاًحضاوناكهنأريغ،نيتوبسانلادناسدقو

.ىربكلانحملانم
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ةيادبلا:نيتوب

ةحاسلاخيبو،يعامتجالالاجملاخيبو،داصتقالاخيب:ىضوفلانيتوبثرودقل

àبو،يلارديفلاداحتالاةرادإنيبىضوفلاتناكىربكلاةلكشملانأديب،ةيسايسلا

نيناوقتنسدقميلاقألانمتارشعتناكةمرصنملاتاونسلايفف.ايسورةرادإ

نيحàب،زاقوقلاخيبابهتلمعضولاناكو،ةيسورلاةيلارديفلاروتسدضقانتتاميلعتو

تمدقأدقفكسنودوفلوفووكسومخيبامأ.ناتسغادفيياسابتاباصعتحستكا

عرصمىلإىدأاموهو،ةينكسلاينابملافسنىلعنيلوهجملانيمرجملانمتاعامج

.صاخشألانمتارشعلا

ذختينأ،ديدجلاءارزولاسيئرهفصوب،نيتوبىلعناك،م1999سطسغأ/بآàبو

.ناشيشلاىلإةبسنلابهلمعبجياملوحةبوعصلاغلابواًمساحاًرارق

ىلتقلانمفالآلاتارشعطوقسنعةيلوؤسملاف؛هعنصنمنكتملةلكشملاهذهو

يتلاىضوفلاو،ىرقلاوتادلبلاريمدتو،اهتلتيتلاتاونسلاوناشيشلابرحلالخ

àبهرماوأردصأيذلا،هسفننيستليلهاكىلععقتامنإ،دالبلانمءازجأتمع

.ناشيشلاىلإركسعلالاسرإبم1994ربمسيد/لوألانوناك

تدتمادقتناكيتلاقئارحلاءافطإبرارقلاذاختاءابعألمحتينأنيتوبىلعناك

ينرماخيملو،اهلمكأبساقفقلايضارأحاستكابددهتتدغو،ةرواجمةيروهمجىلإ

ريمدتيرورضلانمناكدقف،حيحصلارارقلاذختادقهنأخيبمويلاىتحكشلا

نميفقوماًمامتةحضاوةروصبُتنلعأدقو.ناشيشلاخيببصخلاباهرإلاعترم

ترهظأو،ايسوراهتهجاويتلااًحاحلإرثكألاةيضقلايهتناكامبريتلاةيضقلاكلت

اوملستسينأامإف،ةيساقةبوقعصاخشألاءالؤهىقلينأدبال»:نيتوبرارقليدييأت

.(مهيلعىضقيوأ
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àبتنكامدنعو،نيتوبلدقنلابرغلاهجوو،كاذيفقومليئاقدصأضعبلهذ

نويفحصلاونويسايسلايلعحرط،م1999ربمسيد/لوألانوناكخيبةدحتملاتايالولا

كلتàبرارقيأذاختامدعنإاهمويمهلتلقف،ةيضقلاهذهلوحةلئسألانماًريثك

تركذو.حيحصهنكلواًبعصاًرارقنيتوبذختادقو،تارايخلاةلمجنمنكيملمايألا

ةيزاومةيسايسةلكشمكانهتناكهنأوهو،كلذدعباًراركتواًرارمهترركامكاذنآ

تقوعرسأبيسايسلحنعثحبلاىلإةجاحلامثنمتزربو،ةيركسعلاةلكشملل

.ةيحانلاهذهخيبأطبأدقنيتوبنأدقتعأو،نكمم

اياميسيفازينةلجمخيبةلوطمةلاقمنيتوبريميدالفرشن،م1999ماعرخاوأخيبو

هذهلثملهبأيالأةداعلاترجدقو،(ةيفلألافطعنمىلعايسور):ناونعباتيزاج

ةينأتمةسارددعب–يننأريغ،سانلانمةليلقةلقريغتاحيرصتلاوتانايبلا

مويلااندلبف،يسورلابعشلاوايسورهاجتةبيخلاباساسحإاهيفتسمل–ةلاقملل

ةيداصتقالاةيمنتلالاجمخيبىرخالانادلبلاىوتسمىلعتسيل–نيتوبىريامك–

àباًرمتسماضقانتدهشنساننأهلككلذنممهألاو،ثيدحلاملاعلانيبةيعامتجالاو

امك–ةلاقمللسيئرلاروحملانأريغ.«حالصإلاتاونسلالخيقيقحلاناكسلالخد

لوحننأانيلع»:ةيوقةلودءانببالإاهلحنكميالايسورتالكشمنأوه–يلادب

ةروصب،دالبلاخيبةيعامتجالاوةيداصتقالاىوقلللاعفقسنمىلإةيسورلاةلودلا

.«اهحلاصمنيبنزاوتلاىلعظفاحت

بازحألاضعباهبتدانيتلاجماربلااهتنمضتيتلائدابملانماًددعكلذكحرطو

نموه،اهسفنةلودلادوجونأشهنأش،ةيرحلارفاوتنإ»:ةيعامتجالاةيطارقوميدلا

.«ةيرهوجلاتارورضلا

وهف،رقفلاةبراحملةحلملاةرورضلااهنإ:ةمهمىرخأةطقننيتوبةلاقمتنمضت

نمضتتتاءارجإوأتارييغتيأ–ديكأتلاب–بنجتننأ،ايسورخيب،انيلعنإ»:لوقي

àبنوكنس-ريبعتلازاجاذإ–اننإفكلذلعفنملاذإو،ةشيعملاتايوتسملاضفخ

ةلكشملايههذهو...عساوقاطنىلعةصاخةروصبرقفلارشتنادقل.نيلفاسلفسأ

.«اًحاحلإرثكألاةيعامتجالا
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نيستليةبراقمنعاخراصافالتخا،هنالعإدنعنيتوبةجهلو،رارقإلااذهفلتخي

ةقحاللاتاونسلاخيبرهظأنيتوبنأىلإةراشإلاينتوفتالو.ةلأسملاهذهلةيسايسلا

سورلانونطاوملانمأدقو،مهتالكشموسانلاةايحليلعفلاعقاولابهمامتهاانايحأ

سانلانيكمتلهلمعبجيامعلءاستيو،مهرمأبمتهياًيسايساًميعزةمثنأاهموي

.ةميركلاةايحلابعتمتلانم

فرطلانمناكلاؤسلانأريغ،اًميلسءارجإ-ودبيامىلع–تايولوألارايتخاناك

مضتتناكنيتوبةيشاحنكل؟اهذيفنتىلوتيوةديدجلاتاسايسلاهذهرولبيسيذلا

اوناكدقف،مهتايولوأةلمجنمتامهملاهذهنكتملنممةيضاملاةبقحلانماًصاخشأ

دقو.ةصاخلامهفادهأقيقحتلاهريخستو،ايسورàبةلودلاةوقةصخصخنوديري

نعنكممتقوعرسأبيلختلاىلإةرشابم،مالعإلالئاسولالخنم،نيتوبتوعد

سيئرلاةناطبنعهسفنبىأنينأو،دالبلاىلعوهيلعاًرطخلثمتيتلاةرمزلاكلت

نيذلاصاخشألاةرئادنعداعتبالاهيلعنأخيبلثمتتتناكةقرافملانكلو.قباسلا

.ةريسيلاةمهملابكلذنكيملو،نهارلايوقلاهبصنمىلإهولصوأ

سيئرللتحيتأ،م2000سرام/راذآرهشخيبترجيتلاتاباختنالاباقعأخيبو

رابكلهرايتخانأريغ،ةصرفلاهذهمنتغادقو،ةسيئرتاليدعتءارجإلةصرفلانيتوب

ناكةموكحلاراسمنأكلذجئاتننمناكو،تالاحلاعيمجنيباقفومنكيملنيفظوملا

.ةنلعملاسيئرلافادهأنعفلتخينايحألارثكأخيب

تانامضلوحاموسرمسيئرللابئانناكامدنعنيتوباهعقوةقيثولوأتناك

.«كلذكهترسأدارفألو،ةطلسلانعهيلختدنعةيسورلاةيلارديفلاسيئرلةناصح

سيئرلاةناصحبصاخلاموسرملاُدُمأيننأبتبجأف،كلذنعاهمويُتلئسدقو

يأىلإةجاحبنكأملايصخشيننأو،يروتسدريغءارجإ،هتمكاحمرظحو،قباسلا

.اهبلطأملو،ةصاختانامض

،سرام/راذآتاباختنالبقسيئرللابئاناهيفنيتوبناكيتلاىلوألارهشألالالخ

لمحتلدادعتسالاو،ةيجهنملاو،ءاكذلاو،ةدارإلاةوقنماهيفةيباجيإلاتامسلابتهّون
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هتيصخشخيبةبيرلاريثتبناوجىلإكلذكترشأىننأريغ،ددرتامنودةيلوؤسملا

اهضعبوفيفطاهضعب،ءاطخأوتاوفهةدعبكترارهشألاكلتىفف؛هبولسأو

،رمألااذهىلعيبناجنمقلعأملف،ةلءاسملاعضومهوعضيملسانلانأريغ،شحاف

ىلوتينمىلعةصاخةروصبكلذقّدضيو،ةداعلانيبءاطخألانوبكترينويسايسلاف

اندهشاننأريغ،لاجملااذهخيبةقباسةربخهيدلنوكتنأنودنمايلعلاةطلسلا

يفحصرمتؤمخيبةحارصباهنعتثدحتدقو،ةيطلستلاةعزنلانمةعزفمرهاظم

ريثيالأبجيةيطلستلاةعزنلانماًردقنأكاذنآتيأريننأالإ،سرام/راذآ10يب

تفضأدقو.ةيوقةماعزىلإلحارملانمةلحرمخيبجاتحتدالبلاتناكاذإرعذلا

نأنيتوبريميدالفىلعنإ»:ةيلاطيإلا(اكيلببيرال)ةفيحصعمةلباقمخيب،كلذىلإ

هنأدقتعأو،ةيطلستلاةعزنلاةقاطبببعللاو،ةيطارقوميدلاةحلصمللمعلانيبراتخي

.«رمألارخآحيحصلارايخلاىنبتيس

لامكتسالةريخألاتاسمللاعضتفوشتابروجةسسؤمتناكاًديدحتةلحرملاكلتخيب

يقيدصثحبلاقيرفىلعفرشملاناكو،"ريصملاريرقتوايسورناونعبريرقت

ىلإريرقتلاصلخدقو،فورازانخاشيروجيرجاكيورتسيريبلاةلحرمخيبيليمزو

:يتأيام

،لدتعميطلستماظنبيرقلالبقتسملاةيبايسورةبموقينأاًدجلمتحملانم

ةداعتساةيسايسلاةبخنلالضفتذإو،روهمجلابناجنمباحرتعضومنوكيسو

ققحينأخيبلمأي–لقألاىلعهتيبلغأوأ–يسورلاعمتجملانإف،ذوفنلاةميظعةناكم

.ةيوقةلودهتفصبراهدزالا

ةروصمسردقو،ةبلصةيجولويسوسةدعاقوقمعمليلحتىلعريرقتلادمتعا

نوكأنأخيببغرأملامبرو–نكأمليننأالإ،هجونمرثكأىلعةعنقمو،ةبكرم

نمةلحرمىلإلاقتنالالامتحابريرقتلامييقتعمماتلاقافتالاىلإالايم-كلذك

خيراتلاراسمف،ةسسؤملاخيبريرقتلاقالطإدنعكلذتركذدقو،يطلستلامكحلا

،ةدايقلاىلعو،يرشبلالماعلاىلعدمتعيهنماًريبكاًبناجنأل،لبقنماًموتحمسيل
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نماوناكنيذلاصاخشألانمليلقددعهراتخااضخشنيتوبريميدالفّدعأملو

.ةيبعشةقيرطباًبختنماسيئرهتددعلب،ىضاملاخيبةمكاحلاةعومجملا

فواخمو..تالكشمو..لامآ:ديدجلاسيئرلا

ىلعُترشن،اهنمىلوألاةلوجلانيبنيتوبريميدالفاهبزافيتلاتاباختنالادعب

تلقو،(ةيلدابتلاةديرجلا)Obshchayagazetaاتيزاجاياشبوأةفيحصخيبةلاقمروفلا

نمسكعلاىلعلب،سرام/راذآ26مويأطختبكترادقدالبلانأدقتعأاليننإاهيف

ةيصخشببسبال،ةيساسأتاريغتثودحبرشبتةيسائرلاتاباختنالاهذهنإفكلذ

.عمتجملادوسييذلاماعلاجازملاببسبلب،ديدجلاسيئرلا

نمةئملابنيعبس»نأةيباختنالاةلمحلالالختلجتيتلاتافاشتكالامهأناك

àب،عضولارييغتىلعمهتردقبو،ميركلبقتسمبمهناميإدعباودقفيملنينطاوملا

ميعزيأبمهتقثاوعضينلو،ءيشيأرييغتبلمألااودقفدقسانلانأهيفادبتقو

ةبسنلابو.مكحلانمفلتخمعونلاتيوصتنيتوبباختناناكو،ىرخأةرمينطو

داسفلاةبراحمخيبهتبالصرابتخاوهبعصلاناحتمالانوكيسديدجلاسيئرلاىلإ

.«ةيكراغيلوألاةلقلامكحةنميهو

ميعزلابناجنمةيروفةزجعمعقوتنالأ–ةلاقملاكلتخيبتلقامك–انيلعنإ

لمعلاةبوعصىدمةيصخشلايتبرجتنمكردأيننإف،ربصلابىلحتننأو،ديدجلا

مهأرمألالوأةدناسملاومعدلاف،لتقلاقيرحةدجنلا»:كلوحنملكخرصيامدنع

.ةهيجوتاغوسمهلتناكنإوىتح،دقنلانم

ةسسؤمتضرعتدقف،ديكأتلابةدراوتناكتاريذحتلاوتاغوسملاكلتنأريغ

دعبموجهلل(يمالعإلارسجلا)تسوبايديمةضباقلااهتكرشوةيزافلتلاخيبيتنإ

،ةصاخلاتاوقلااهبموقتيتلاتايلمعلاعباطةلمحلاتذختاو،ةرشابمتاباختنالا
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ةموكحلااهتزجنأيتلاىرخألاتافرصتللةزيمملاةمسلاحبصأيذلابولسألاوهو ههوم-همه

،مهيداياعفربنودوجوملارماو،قفارملاشيتفتىلعنوعنقملاجرمدقادقف:ةديدجلا

.كلذىلإامو،ضرألاىلعءاقلتسالاوأ

كلذنميفقوماهيفتحضوأةلباقميعمخيبيتنإترجأ،ويام/رايأ15خيبو

ةجاحةمثو،ةجضانةيطارقوميدةربخىلإرقتفيدلبايسورنأاهيفتنلعأو،ثدحلا

نيعتييذلارودلاوهاذهو،يطلستلامكحلاىلإعوزنلانودلوحتتانامضةماقإىلإ

،ةداجو،ةيعوضومةقيرطبمالعإلااهبجاونمنأل؛هيدؤتنأةيمالعإلالئاسولاىلع

ةنكمملالعفلادودرفافشتسالةبرجتنولابدرجمةموكحلافرصتتيأرو.ةهيزنو

ىلعطغضللةلواحمنمرثكأ»يهةوطخلاهذهنأكلذكتيأرو،عمتجملابناجنم

،«عمتجملاىلعوامومعمالعإلالئاسوىلعطغضللةلواحماهنإلب،ةسسؤملاهذه

ىلإريشتدقفيوختلاوفوخلاقيرطنعدالبلاخيبمكحلاةسراممنإ»:تلاقو

.ةماتلاةيلكلاةيطلستلاوةلدتعملاةيطلستلانيبلصفييذلاقلزنملاهاجتابكرحتلا

نمفنعلامادختسالاًدحعضيو،اًددحمافقومديدجلاسيئرلاذختينأتعقوتدقو

.مالعإلالئاسوباهرإلجأ

نينطاوملاوةرادإلانمبلطلةباجتساو،امفقومذاختاينمبلطتيفقوملاناك

ةطحملاكلتلحصنلاميدقتىلوتيايلهأاًسلجمسأرأنأىلعتقفاو،خيبيتنإيب

اتيزاجاياشبوأةديرجررحممضتسلجملاكلذخيبةرادإلاةئيهتناكو.ةيزافلتلا

جيلوأنييميداكألاو،فوتارويميرتميداتيزاجايافونررحمو،فيلفولايروجيإ

داحتاريتركسو،اسنرفنيباقباسايسورريفسوهو،فوزياريرويو،فيلوموجوب

ةيسورلاةيلارديفلانوناقيفلؤمدحأوهو،فوتودوفليئاخيمو،سورلانييفحصلا

:ايسورخيبPENملقلازكرملماعلاريدملاوكنشتاكتردناسكلأو؛(مالعإلالئاسولوح)

فلؤملاو:فوتامتيآزيكنجبتاكلاو،اكناجاتحرسملينفلاريدملا،نفوميبويليرويو

.يكسروسازنسايوكسومةعماجخيبةفاحصلاةيلكديمعو،ناملجردناسكلأيحرسملا

لاقتعاوهةيزافلتلاةانقلاكلتلالقتساىلإةيمارلادوهجلاكلتهاجتلعفلادرناكو

.ةضباقلا(تسوبايديم)ةكرشسيئريكسنزوجريميدالف
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تاعامجنيبةطلسلاىلعاعارصةمثنأةعقاولاكلتلالخحضاولانمناك

ىلعءاليتساللدهجلاىراصقلذبتةدحاواهنمو،سيئرلاىلعذوفنلاسرامت

،مالعإلالئاسوحبكناكسيئرلافدهلانأحضاولانمو،رابخألليحبرردصم

نإةانقتعضخدقو،ايسورخيبمالعإلاىلعةنميهلاسرامتيتلاةماعزلاديدحتو

يتلابيلاسألاولئاسولافلتخمنمةلسلسهيفتمدختسايجهنمراصحلخيبيت

ميقملايكسنزوجلاقتعاةداعإو،ةانقلاسيلفتتالواحمويبيرضلاشيتفتلاتلمش

ةينوناقلاةزهجألانمبلطىلعءانب،اقباسهحارسقلطأدقناكيذلا،اينابسإيب

.ةيسورلاةيئاضقلاو

.يم

نعالوؤسمايصخشنيتوبريميدالفدُعأمل،اهبتيلدأيتلاتاحيرصتلاخيبو

الةربدمتاءارجإ»اهنأبخيبيتنإةانقخيبيلهألاسلجملااهفصويتلاتافرصتلا

اهفصوبىرخألاةلقتسملامالعإلالئاسوليطعتللب،بسحفخيبيتنإىلعءاضقلل

سيئرللكرتأنأتلواحدقو،عمتجملاخيبةلقتسموةضراعمءارآنعريبعتللتاونق

.تاكرحتلاهذهنيبديعصتلاعنملالاجم

يتنإعوضومخيبلخدتينلهنإنيتوبلاق،ربمتبس/لوليأرخاوأخيبانعامتجاخيبو

،ايديم–موربزاغوتسوبايديم:امهنييراجتنيفرطنيبعازنهنأبهفصويذلا،خيب

؟كلذàبلداجي

ءاقبإلاديؤيولضفيهنأبسيئرلاتاديكأتمهلتلقن،نييفحصلاعميتاءاقلخيبو

ثادحألانأحضاولانمناكهنأريغ،اهيفنيلماعلانييفحصلاقيرفوخيبيتنإىلع

الب–خيبيتناتناكماعلاةياهنلولحبو:سكاعملاهاجتالاخيبةعرسبكرحتتتناك

يتلاةيراضلاةيراجتلاحلاصمللةيحضتطقسف؛موتحملااهريصمهجاوت–كش

ديىلعاهسفنحلاصملاهذهةكوشترسكناامناعرسو،تسوب–ايديمتسرتفا

غلبأو،ةيسورلامالعإلالئاسولةمصاقةبرضتهجودقو.اًركموًءاهدرثكأصاخشأ

.نيّرمألانوقوذيسمهنإفهلعفبنورمؤياماولعفيواوعضخيملاذإهنأبحوضوبعيمجلا
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؟تسونسالغلاام

àبةكرعمدرجمهيفتكراشيذلاخيبيتنإلوحعارصلاناك،لاحلاةعيبطب

ىتحلازامو–كلذناكيلإةبسنلابو،ايسورخيبمالعإلالئاسوةيرحلجأنمبرح

ةيرهوجلارصانعلاىهةفدهتسملاةياغلاتناكو،ةيمهألاةغلابةيساسأةيضق–نآلا

.يأرلاةيرحوةيفافشلاو،تسونسالغلا–اكيورتسيريبلاثارتخيب

امدنعتابسانملاىدحإخيبفيديفديميرتميدلاقدقل؟تسونسالغلاام،ىرت

ضراعأيننإ»،(ىدهم)ءاودتسونسالغلانإ:تاونسبكلذدعبةلودللاًسيئرناك

نأريغ،يأرلاةيرحوههجاتحنامنإو،فلختمحلطصميهف:تسونسالغلا

ءاطعإيشاحتلةيتييفوسلاةلحرملالالخثدحُتساىدهمدرجمتسونسالغلا

Alexanderنيستنجلوسردنسكلأيئاورلالاقدقو.«حيحصلاهمساموهفملااذه

Solzhenitsynبثدحياململألابسحيناكهنألبضغةظحلخيبامبرو،مويتاذà

لاقيذلاوههنأيسندقو،ءيشلكفوشتابروجتسونسالغترمددقل»:ايسور

ةماقإلةمدقتملاتابلطتملانميهةلماشلاوةهيزنلاتسونسالغلانإ»:م1967ماع

تسونسالغلاديريالنمو،انعمتجمكلذنمضنمو،ةافاعموةيحصتاعمتجميأ

ىنمتيالنمو،ةيتاذلاهتحلصمنيبالإركفيالصخشوهلب،اًينطودعيالاندالبخيب

نمهيناعتامماهصيلختديريالنموهدادجألاوءابآلاضرأخيبتسونسالغلاةعاشإ

.«مقافتتوحرقتتلللعلاكلتىلعرتستلاديريلب،ضارمأ

اًرارمرشنيذلا،نورفاوسواهكوربمجعمخيبةغلابةقدبددحمموهفملااذه

نمضت،نوناقلاماكحألاقفوبعشلاشيعيةلودخيس:م1913و1890يماعنيب

اهفئاظولةيعامتجالاتامظنملاوةيسايسلاةطلسلاتاسسؤمءادأتسونسالغلا

àبهفرعنمليرهوجرصنعاهنكلو،ةديحولاةنامضلاتسيليهو،«ةميلسةروصب

.اكيورتسيريبلالبقايسور



ةديدجلاايسور
174ـ

تسونسالغلاف،حدافأطخىلعلدييأرلاةيرحلافدارمتسونسالغلاّدعنإ

،ةشقانمللو،هيأرنعريبعتللةصرفلابءرملاعتمتنمضتت–ةيادبلاذنماهتمهفامك–

تسونسالغلاف:كلذنمرثكأوهاملمشتاهنكلو،رييغتلابةبلاطملاوةموكحلادقنلاو

عاضخإخيبو،اهسفنةموكحلاخيبةيفافشلايهو،ةفاكعمتجملاةطشنأخيبةيفافشلايه

،سانلاعمراوحخيبةكراشمللاهدادعتساو،ةماعلاةلءاسملاوةبساحمللةموكحلا

ردناسكلأناكلتسونسالغلاالولو.اكيورتسيريبلالبقكلذنمءيشانيدلنكيملو

ملو،تنومريفةيالوخيبهتأفدملاباشخألاعطقيوهواليوطاتقويضميسنيستنجلوس

فيديفديميرتميدناكامبرو،هبتكنعائيشفرعتلسورلانينطاوملاةيبلغأنكت

.نييعماجلابالطلاىلعهتارضاحمءاقلإلصاوي

لاضنلايبجاونمنأةسائرلابصنمنعتيحنتنأدعبتسسحأببسلااذهلو

قئارطبكلذتلعفدقو،مكحلاةيفافشوتسونسالغلاو،يأرلاةيرحقيقحتلجأنم

،خيبيتنإقيرفةدناسملثم،ىرخألئاسوبولب،بسحفتاباطخلابسيل:ىتش

Novayaاتيزاجايافونةلجمهيجوتخيبةكراشملاو gazeta،اهأدبيتلاةمهملايهو

اهليوحتيأ(اهتدلبت)ىلعاوقفاويملادفارباياكسلومزوكةفيحصنمنويفحص

كلذنمو،معدلامهلتمدقةيادبلاذنمو.[ديولباتلاعوننمةلذتبمةفيحصىلإ

دعبيونعملامعدلااضيأمهلتمدقو،مهقيرطنوسملتياوناكامدنع،ةيلاملاةنوعملا

ةفيحصلاتاهجوتلوحتاشقانملاخيبةكراشملاببعاصملاضعباوهجاوامدنع،كلذ

ضعبترشنو،ةيفحصلاتالباقملاءارجإمهلُتحتأف:لبقتسملانيباهنومضمو

أدقةفيحصلانإ-ةغلابمريغنم–لوقلانكميو.ةفيحصلاخيبىتالاقم

اهتاقيقحتتدغو،ةيسورلاةيفحصلامالعإلالئاسونيباًدانعوةأرجرثكألايه

.ةيندملااهتايلوؤسمباهساسحإقمعتو،ةراسجلابمستتةيفحصلا

ىلعاهسفنتدجوو،ةبسانمنمرثكأخيبتابوعصلاضعبةفيحصلاتهجاودقو

àبةداعةفاحصلااهفداصتيتلابعاصملاةلمجنمهذهنكتملو،قالغإلاكشو

ةروصب،تنرتنإلاوأ،عايذملاوأ،زافلتلانمرابخألاسانلااهيفطقتليةديدجعاضوأ
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نععروتتملةموكحلانإلب،لئاسوةدعبطغضللةفيحصلاتضرعتدقف؛ةصاخ

.(ةصاخلاتايلمعلا)مادختسا

،فتاكتلانمديزمىلإوعديرمألانأحضتاو،جرحلاةلحرمعضولالخدامدنع

àبنيمهسملانمنوكننأ،روهشملامعألجروهو،فديبيلردناسكلأوانأ،انررق

نيحنيب،ايدجاًيلاماًمازتلانمضتيردناسكلأىلإةبسنلابكلذناكو،اتيزاجايافون

لخدتلامدعىلعهسفنتقولاخيبانقفتادقو،ايونعمامعديلإةبسنلابلثميناكهنأ

يوقلجروهو،ةلأسملاهذهنمردناسكلأفقومينبجعأدقو،ريرحتلاقيرفلمعةئيب

،يسايسلاطاشنلاةبلحاهدعبلخدوةيراجتلاهلامعأخيبحاجنلاققحدقو،رويغو

اطشانناكو،امودلاسلجمخيباًبئانحبصأو،وكسومةدمعتاباختناàبهسفنحشرو

تازيهجتلاوينابملالامكتساناكمإلابحبصأ،ةنوعمنمردناسكلأهمدقاملضفبو

يذلا،جربسرطبتناسخيبمدلاضارمأولافطألاماروألفوشتابروجاسيارزكرمل

تائمذقنيو،مويلاىتحلمعيلازامو،ةنيدمللةثلاثلاةيوئملاىركذلاخيبحتتفا

.لافطألا

ةليقثلاةسائرلاءابعأ

نمهتافرصتبقارأانأونيتوبل،اموحنىلعطورشملانكلو،تباثلايمعدتلصاو

تامهملاوتالكشملاىلإةفاضإلابف،ةبوعصلاةغلابعاضوأخيبةسائرلاىلوتدقف،بثك

بلطتتيتلاةيمويلاثادحألانمانافوطهجاوينأسيئرلاىلعنإف،ةريبكلاةينطولا

ملو،ةأطولاةليقثهيلعةيسفنلااهراثآنوكتاماًريثكو،هبناجنممئادلامامتهالا

ةمواقممظنيو،ءاجوهلاةيباهرإلاةطشنألاىلعةيروفةروصبرطيسينأهعسوبنكي

ايسورتبيصأ،م2000سطسغأ/بآخيبو.ةيشحولاةيجمهلالامعألاهذهدضةلاعف
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رفسأدقف؛(كسروك)ةصاوغلاقرغىلإتدأيتلاةعورملاةثراكلاءارجنمةمدصب

.اهمقاطنماصخش118عرصمنعاهيفتاراجفنالادحأ

ضعبذاقنإنكمملانمنأةيادبلاخيبادبو،ألملامامأةلماكلااهداعبأبةاسأملاتلجت

نوهجاوياوكرتةراحبلانأعابطناسانلاىدلخسرتامناعرسهنأديب،مقاطلادارفأ

كلذكو،ةيركسعلاتايعجرملاكلسملايظفلةفينعتاداقتناةمثتناكو،مهريصم

رشنىلعفحصلاتبأدو،اًروفاهعطقيملةزاجإخيبناكيذلاةيروهمجلاسيئرل

قفخموهوأ،لصحامىلععلطيملهنأبىحوأاموهو،ءاملاىلعاجلزتمنيتوبلروص

سيئرلابروهمجلاةقثلةبرضكلتتناكو،هتيدجوعضولاةروطخىدمريدقتخيب

،ةصاوغلاةدعاق،وفييايديفةرايزلالخنمكلذدعبرومألاةململلواحيذلا،باشلا

.ةليوطوةبعصباتعةسلجبعاتمالمحتم،مهتالئاعونيدوقفملالمارأءاقلل

لبونريشتةثراكبتانراقمتدقُعو،لصحيناكامعاًريثكتلئسنيحلاكلذنيب

ىدصجمانربخيباياكسنايتلوباليتانعمةلباقمخيبةلئسألاكلتنعتبجأدقو،ةيوونلا

:تلق.وكسومةعاذإب(وكيإ)

ينيفعينأدحأعيطتسيالاملثماًمامت،ءيشلكنعلوؤسمسيئرلا»

سيئرلانأريغ،لصحاملكنع–لقألاىلع–ةيقالخألاةيلوؤسملانم

هتيلوؤسموهبجاوو،هتفيظوف،ةثراكوثدحلكةيلوؤسملمحتينأعيطتسيال

ةلأسماهنإ.اهراركتمدعنامضوةثداحلكنمربعلاصالختسايهىلوألا

.«ةلودلاودالبلاىلإةبسنلابنمأوءاقب

ةفاحصو،تامولعملاو،تسونسالغلاو،ةيفافشلايهةيويحلاةلأسملا:رركأ»

ىلعيفضننأىلإةجاحبنحنو،مساحرمأكلذ:ةلوؤسمةلقتسمةرح

.«ةقثوةميقنمهقحتستامانمالعإلئاسو
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يفف،ةاسأملاهذهعمًءانباًبواجتنابواجتيسروهمجلاوسيئرلانأنماقثاوتنك

هذهàبكلذثودحىرأانأو،تلق،اًمئادمحالتلاىلإسانلاثراوكلاعفدتايسور

اذهءاضفإنمضيامبفرصتلاىلإنآلاةموكحلاردابتنألمآ»:اضيأةلاحلا

.«ةموكحلاوعمتجملانيبلدابتملامهافتلانمربكأردقىلإةيضقلابكرتشملاساسحإلا

ةيضقلاف،ةيضقلارهوجوهناككلذنأىلعاًقحتنهربةقحاللاثادحألاو

–ةقيقحلاخيبةقحاللانيتوبةسائرتاونسخيبامك–ىلوألاةنسلاكلتخيبةسيئرلا

تلقو،اهبامزتلمناكنيتوبنأاًمومعيلادبو،ةيطارقوميدلاةلأسمبةلثمتمتناك

ةيولوألانوكتثيحو،ءاوسدحىلعبناجألاوسورلانييمالعإلاويئاقدصألكلكلذ

،ةيساقريبادتنمدبالف،داصتقاللرارقتسالابلجو،ةلودلاةبيهةداعتساىلوألا

ةلودلاخيبريثأتلاتاذةيطلستلاتاعزنلاوحنعافدنالاوههيلعتضرتعاامنأريغ

.ةماعلاتاسسؤملاو

لعجام،لئاهذوفنب،افلس،ايسورخيبةيروهمجلاسيئرعتمتيروتسدلابجومبو

نأفسؤملانمو.ساقيالامبةيمهأرثكأاًرمأ:اهضيوقتوأ،ميلاقأللةيلحملاتاطلسلا

فاعضإلاكنيذلفادهتسالاةديازتمتناكىداحتالازكرملالبقنمةذختملاريبادتلا

.ضيوقتلاو

،ةيداحتاميلاقأةعبسنيبسيئرللتايحالصلايقلطمنيلثممةعبسنيُع،الوأ

ةلودلاسيئريلثممتاطلسنأامك،روهمجللايفاكاخرشحرشيملءارجإلااذهو

ءاسؤروماكحسلجمسلجملاناكلبقنمف،داحتالاسلجمةبيكرتتلّدُع،ايلات

ةديدجلاتابيترتلابجومبامأ،ايسورميلاقأخيبةيعيرشتلاسلاجمللايبعشنيبختنم

ناعرسو،نينيعملايعيرشتلاسلجملاومكاحلايلثممنمفلأتيسداحتالاسلجمنإف

لبقنمايلمعاونيُعو،ميلاقألاةيبروذجالباوناكاماًريثكسانلاءالؤهنأحضتاام

ةيئانثتسانكتمليتلا،سلجملااذهلةيسايسلاةباهملاتضرعتكلذلةجيتنو،وكسوم
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صالإوه

ىلعاضيوعتلكشيذلاةلودلاسلجمو،فاعضإلانمديزمل،لبقنمىتحةمظعلا

،يسايسنزويأباستكانمطقنكمتيمل،بوانتلابماكحلاهلغشييذلاو،ولبيبام

.ةردانهتاعامتجاوةضماغهفئاظوو،نأشيذروديأبعالطضالاوأ

بيلاسأب(هضيورت)ناكدقف،ةلودلاامودسلجم،ىندألاناملربلاسلجمامأ

àبيرهوجروديأيدؤينأسلجملااذهعطتسيملنيستليلظخيبىتحو،ىرخأ

بازحألابايغيناعيلظو،دالبلاخيبةرثؤملاةسيئرلااياضقلالوحتارارقلاذاختا

–بايغلااذهلثمةيحىقبتنأىرخألاتاسسؤملارئاسنأشنميتلاةيوقلاةيسايسلا

.ةفئازةيطارقوميدتاسسؤم

بزح)ةمثناكو،ةسئابةيسايسلابازحألاتدبةثلاثلاةيفلألانملوألادقعلاخيب

حلاصملهليثمتخيباتباثيقبهنأالإرخآىلإنيحنمهمساريغتيذلا(ةموكحلا

،ةيداحتالاايسورخيبيعويشلابزحلاو،لامعألالاجررابكويطارقوريبلازاهجلا

(يطارقوميدلايلاربيللا)ايسوربزحو:ينيلاتسلاثارتلاضفرمدعراتخايذلا

بزحو،ةبخاصةضراعمرودءادأبرهاظتيذلا،يكسفونوريجريميدالفةماعزب

ةنعلباًيدبأموصوملا،نيميلاىوقداحتاو،ةايحلاةدارإاًدقافادبيذلا،اكولباي

سورلانمنييالملاتمحقأيتلانيرشعلانرقلاتاينيعست(تاحالصإلابطابترالا

ةيسايسلاةبيكرتلاهذهلظخيب،ايسورمامأسيلهنأيلحضتا.عقدملارقفلاةلاحخيب

.ةميدقلاةبئاخلاةسايسلابلاخمنمصالخلاخيبلمأيأ

يعامتجالا-يطارقوميدلايرايخ

تاينيعستلاخيبءاوسو،ةيسورتاجاحاهتاسايسوةيعامتجالاةيطارقوميدلاراكفأ

بزحوهيسايسلاايسورفيطهيلإرقتفيامنأنمادكأتمتنك،كلذدعبوأ

ميقأاكيورتسيريبلالبقتنكيننأبمعزلانإو،يوقيعامتجا–يطارقوميد

.عادخ،اهدعبلعفأترصامكةيعامتجالاةيطارقوميدلا
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الوأ.اهلمهتاويحاوفقونيذلاكئلوأىدلةيقالخألافقاومللو،ةيسايسلاتاعانقللو

عميسايسلعافتوراوحقالطإةيناكمإىدمنعايلمعالاؤستحرطءيشلكلبقو

.جراخلاخيبنييعامتجانييطارقوميد

سيئرىركذلاميركتملوهكوتسأخيبةرضاحمتيقلأم1993وينوي/ناريزحخيب

نماثلارمتؤملانابإىرجثدحىلعيروهمجتعلطأو،هملابفولوأيديوسلاءارزولا

حتتفانيحو،رمتؤملاءانثأخيبهملابلايتغاأبنانلصوذإ،يتييفوسلايعويشلابزحلل

نوبودنملاردابف،قومرملالجرلاىركذلتمصةقيقدحرتقا،ةيتآلاةسلجلاسيئرلا

ىلعةمهمفاطعناةطقنتناككلتتمصلاةقيقدنأدقتعأ.فوقولاىلإاًعيمج

.ةكرتشمةيناسنإميقدوجوةيمهأبانفارتعاقيرط،يحورلاانقاتعناقيرط

عيطتسنائيشسمتلنانكاهتبرجتوةيلودلاةيعامتجالاةيطارقوميدلاراكفأيفف

ماهسإنعنيعلاضامغإليحتسيناكذإ،يتييفوسلاعمتجملاحالصإلهفيظوت

تثدحأدقتناكيتلايعامتجالاحالصإلاططخةلمجخيبةيعامتجالاةيطارقوميدلا

.ةيبرغلانادلبلانمديدعنيبلامعلاتاويحةباًيقيقحانسحت

يتاءاقلةلسلسهتدأديعصلاكلذىلعنأشاذاًرودنإف،اًيصخشيلإةبسنلابو

يسايسلاكلذعماميسالو،برغلاخيبنييعامتجانييطارقوميدةداقعميتاثداحمو

بزحلاةسائرنرقعبردادتماىلعىلوتيذلا،تدناربيليفميظعلايناملألا

ةتسةيكارتشالاةيلودلاةسائررودبعلطضاو،يناملألايعامتجالايطارقوميدلا

:اهيفلاقةلاسرهنمتيقلتنيرشعلاونماثلابزحلارمتؤمءانثأخيب.اًماعرشع

تحتةيوضنملابازحألانأملعتنأكيلع،انالكاهفرعييتلاقورفلامغر»

قلعت–لاحيأىلعبسحفاهدحويهتسيل–ةيكارتشالاةيلودلاءاول

...يتييفوسلايعويشلابزحللنيرشعلاونماثلارمتؤملاىلعةريبكةيمهأ

ةلفاننمنأريغ،مكتاشقانمخيبلخدتلاىلإىعسننأبسانملاريغنم
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ريبعتلايرجييذلاعونتملاوديدجلامامتهالاىلإهّبنتلاوديدشاننألوقلا

.«ةيكارتشالاةيلودلاوةيعامتجالاةيطارقوميدلابازحألافقومءازإهنع

،ةدشبةوعدلابتبحرف،ةيكارتشالاةيلودللرشععساتلارمتؤملاخيبثيدحلاو

.عيباسأةعضبدعبلحرو،رمتؤملاروضحنعازجاعو،اضيرمتدناربناكاهنيحو

يلإةبسنلاب-نكيملتادناربيليفنإذإ،ةراسخلاكلتبرثأتلاديدشتنك

اًمعديلرفواموهو،اندنعاكيورتسيريبلالثملمهفتلاومهفلاقيمعناكو،ايصخش

ةيراجلاةريثملاةيحرسملاثادحألاةلمجاورّوصواًريثكمهضعبعّرست

ةيلاربيلل(اًراصتنا)هتاينيعستونيرشعلانرقلاتاينينامثيدقعخيب

لحلاتتابةيلاربيللانأىلعاليلداهوأرو،(خيراتللةياهن)و،ةيداصتقالا

اموهو،ةيساسألاةيعامتجالاةايحلاتالكشمعيمجلاينوكقيبطتلللباقلا

تضرعتدقو.ىرخألاةيسايسلارظنلاتاهجومامأقيرطلادسىلإىدأ

.يرظنباهقحتستيهو،تاداقتنالانملباولةيرظنلاهذه

تايدحتةلمجلمساحلالحلاريفوتخيبةيلاربيللاةيطارقوميدلاتقفخأ

،يسايسلاقاتعنالاالو،ةيداصتقالاتايرحلاعيسوتالف،ةيساسألادوجولا

تاسسؤمف:يقالخأو،رّونتمو،رحدرفنعضخمتلاىلعامهدحونارداق

.ةخسارلاةيعامجلاوةصاخلاحلاصملاتاريثأتمامأةشهماعلالاجملا

ماظنلارايهناقباسلايتييفوسلاداحتالاخيبيلومشلاماظنلاطوقسناك

نمءاوس،نيريثكلبقنمكلذكّدُعو،(ةيكارتشالا)ناونعلمحددحم

ماظنلانكيمل.نماضتلابروعشلاوناسحتسالانمردقبمأءادعلافقوم

امةيكارتشالاموهفمءانغإةداعىلوتتيتلاميقلاف،عقاولانيباًيكارتشا

لايجألماهلإردصمتناك،لزألاذنماهلاحامكنأشتاذمويلاتلاز
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ءوشنلةدعاقتلكشو،ةّوخألاو،ةاواسملاو،ررحتلاناسرفنمةديدع

،نيريثكبضغةراثتساىلإ(ةيكارتشالا)ركذدرجميدؤي،مويلايدلبخيب

،«؟نوهجوتمنحننيأىلإ؟دعباذام»:اولءاستينأالإمهعسيالسانلانأريغ

ةيتييفوسلاةيعامتجالاتانامضلاىلإنيريثكىدليوضامنينحةمث

،ةموكحلاف،ةدوجومتناكاهنأريغةيئانثتسانكتمليتلا،ةميدقلا

،ةموعزملاةيلاربيللاةفقثملاةقبطلايبستنمنمةرثكو،ةيعويشلاةضراعملاو

.اهتاراعشوةيعامتجالاةيطارقوميدلالثمةلمجببعالتلاىلعةبئاد

ةيكارتشالائدابمبيقيقحمازتلميأىلإةبسنلابريكفتلابردجيامةمث

ةيطارقوميدةعانقيألةينبتملاةيسايسلاىوقلانأدقتعأ.ةيطارقوميدلا

ايسورخيبريثكبربكأرودبعلطضتنأ–اهيلعبجيو-عيطتستةيعامتجا

.ةثيدحلا

ميقنعةديعبايسورلاًحجانواًمامتاعنقمالبقتسمىرأنأعيطتسأال

عضولءادعلاديدشيندجأهسفنتقولاخيبو،ةيعامتجالاةيطارقوميدلا

ةيعئارذلاةسايسللدبالف؛كلتدضةيطارقوميدلانمةيعونلاهذه

،راكفألاو،براجتلاةلمجنيبةجوازملاىلإدانتسالانم(ةيتامغاربلا)

انبلغتبولسأو،راكفألاهذهىلإيلوصوةقيرطىلعمكحينأىراقلاعيطتسي

غيصويئامغودلاريكفتلاىلع،نيرخآلااكيورتسيريبلايديؤموانأ،يجيردتلا

وه،وكسومةعماجبةساردلامايأقيدصعميراوحءوضخيب،ةيطمنلاةينيلاتسلا

.م1968ماعل(غاربعيبر)ةداقدحأحبصأنأ–دعباميف–ثبلاميذلا،رانيلمكندز

بالطنمنكنمل،ليوطنمزبثادحألالبق،رانيلموانأ،انعمجينأردقلاءاش

قيرفلاواهتاذةنسلابالطنملب،بسحوةيمسرلاوكسومةعماجبقوقحلاةيلك
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نيلوانتم،نيرخآبالطنيبواننيبواننيبةشقانملاخيبةسامحبصوغنانكيسامألا

ةدوملانأشنمناكو،تقولاكلذخيببابشلااميسالو،عيمجلاهجاوتيتلاتالكشملا

هبحنكندزىضقنأىلإ،نرقفصنوحنتمادةقادصىلإروطتتنأاننيبةمئاقلا

.م1997خيب

ىلإةجاحلابانرعش،يتييفوسلاداحتالاةسائربصنمتكرتدقتنكنأدعب

ردقبةيضاملانيعبرألاتاونسلادادتماىلعهانربخانكنأانلقبسامعيمجةشقانم

زرفىلعانتايولوأتزكرت.ضرغلااذهلايرودءاقللاىلعانقفتاو،ليصفتلانمربكأ

مهفكالتماىلعرخآلاانملكدعاسيل،ةيسايسلاانراودأنأشبانرعاشموانئارآ

،هزاجنإخيبانقفخأوأهانزجنأنأانلقبسامل،هلعفنملوأهانلعفنأقبسامللضفأ

.ةغوسمةنيعمتافطعنمخيبانلاعفأتناكمكو،اذاملو

اندرأ،نيتفلتخمنيتقيرطلالخنمنيتهباشتمنيتجيتنىلإانلوصوىلإاًرظن

انكراشواهاندهشيتلاثادحألاةيبانرظنيتهجوضعبلاانضعبرسفينأةقيقح

ناكاذهنأالإ،انلداجتدقو.اهلحانلواحدقانكيتلاتالكشملاىلإكلذكو،اهيف

.رخآللامهنملكمهفىلعصرحلايديدشنيقيدصنيباشاقن

رثكألاهتعاسكلتتناكو.غاربعيبرربعمهفىلعاًبئادكندزيقبةديدعتاونسل

ديب،م1968ماعغاربخيبنييحالصإلاتمهلأدقتناكيتلائدابمللايفويقبو،ةعور

الو،بقاوعنمةكرحلاكلتهيلإتلآامعةيلوؤسملابساقروعشاذاضيأناكهنأ

ةلأسم–بيرالب–ةمثناكانتاشاقنقمعخيبو.يتييفوسلايركسعلالخدتلانعاميس

قالطناةطقن–فاطملارخآكلتتناكو،اًماظنوةيجولويديإةيعويشلانمانفقوم

عيبرةداقدحأهلعجىلإاقحالتضفأنأتثبلاميتلاةكرتشملاةيسايسلاانتريس

.اكيورتسيريبلاىلإينتداقو،غارب

لثملالبقتسمنعو،نيرشعلانرقلاخيباهماهوأوةيكارتشالاتابلقتنعانثدحت

ىلإدانتسالاب،ايجيردتبلغتأنأىلإةجاحب-رانيلملثم-تنكو،يكارتشالاىلعألا

،نييكارتشالايأرلاوركفلاخيبىرخأتاهاجتافاشتكاو،ةصاخلاةيتايحلايبراجت
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وم

قلغمعمتجمخيبانيلعضرفمهف،يكارتشالاماظنلامهفنمدماجيئامغودعونىلع
ت.ةساردلامايأذنم

،نماضتلاو،ةلادعلاو،ةاواسملاو،ةيرحلاميق،ةيكارتشالاميقلانمأربتنملنحن

صرفىلع-يرظنب–ةيوطنميهف،أدبملاثيحنم،بكارتوطبارتنماهيفاملكب

،ةلوؤسمةيعامتجاقوسىلعو،ةعنقملاةيحصلاةياعرلاوميلعتلاةرفونمةئفاكتم

يعدتسياذهنإف،ديكأتلابو.ةيعامتجالاةهافرلانامأةكبشنمىندأدحىلعو

،اناميإنييكارتشاانئاقبعمف،قوسلاقافخإىدلايرهوجنوكييذلاةلودلاطارخنا

ةيناسنإوةيطارقوميدةيركفتاهجوتيأنعلزعنننأعيطتسنالاننأبرقنانحبصأ

ريغرومألاولئادبلانعىماعتتذإ،ةفلتخملااهتايلجتب،ةيلوصألاىقبتو.ىرخأ

ملاعىلعةحورطماياضقلوانتنعانفرحتاهنإذإ؛ةرطخوجئاتنلاةيبلس،ةفولأملا

.ةملوعلاديازتم

ريكفتلاو،هلمجمبيتييفوسلاخيراتلاواكيورتسيريبلاةبرجتلمأتلالخنم

،ملوعمملاعاهبروطتينأنكمييتلاةفلتخملاقئارطلاوةثيدحلاةنمزألاعئاقوخيب

اًماظناهفصوبالةيكارتشالانعثدحتننأمايألاهذهانيلعنأجاتنتساىلإتلصوت

.ةطخوأةسايساهنأىلعلب

ابالقنااهتيأراكيورتسيريبلاقالطإىلإتردابنيحو،يرظنبيقطنمجاتنتساهنإ

ىتحو،دالبلاتلشدقتناكيتلايتييفوسلايعويشلابزحلاةسايسىلعايرذج

يجمانربفدهميدقتمدعىلعيننومولينيميلاوراسيلاويئامغودلازاممويلا

نأب-تلزامو-انقومتنك.ةيمازلإلمعةطخحرطمدعىلعو،ليصفتلالماك

ةلباقلاريغجماربلاو،ةدماجلادئاقعلابو،ةيزاجعإلاططخلاةوقبىمعألاناميإلا

:ميلسويحصوحنىلعومنلاوروطتلاةصرفنمميظعلااندلبمرحيذلاوه،يدحتلل

غوصةلاحتسانمنيقيىلعانأو،رظنةهجوالإ–نآلااهمهفأامك–تسيلةيكارتشالاف

ةرورضلاةيئانثتساميقلاهذهو،مويلاملاعخيبةيكارتشالاميقلانعةديعبةسايسيأ

عيمجةساسعيطتسيالو،ةصيوعةيبكوكةلكشمروهمجلااهاريةاواسماللاف:نالا

.لامعألالودجىلإةيعامتجالاةيطارقوميدلاراكفأتداع.اوبيجتسينأالإتاراقلا
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ةيعامتجالاةيطارقوميدلاىلإجاتحتايسور

àبةسيئرةيسايسةوقةيعامتجالاةيطارقوميدلاتناك،نيرشعلانرقلاةيادب

،ةيماردلاةراثإلايئانثتساناكةيسورلاةيعامتجالاةيطارقوميدلارّدقنأالإ،ملاعلا
.موم

.اهتسراممتفّرحوايلعلااهلثمةينيلاتسلاتخسمذإ

يبزحلارمتؤمللةيخيراتلاتارارقلادعبو،ةيزانلاايناملأىلعراصتنالاةجيتنو

براقتلانمعونلصح،اهتسرامموةينيلاتسلاةيرظنتناديتلام1956خيبنيرشعلا

اكيورتسيريبلاتاونسنابإو.نييعامتجالانييطارقوميدلاونييعويشلانيبيجيردتلا

بزحلاةيجولويديإخيبةيعامتجالاةيطارقوميدلاحورلاةعاشإنمتفالردقةمثناك

.هتاسايسويتييفوسلايعويشلا

باطقتسانعةمدصلابجالعلاةسايستضخمت،اكيورتسيريبلانعيلختلاعم

ىلعرداقبزحوه–ةدئاسلاعاضوألالظخيب–ابولطمناكامو،عمتجملاخيبتغابم

بزحلافدهوهاذهناكو،عمتجملاةيمنتلةليدبةيجيتارتسإبروهمجلاديوزت

تايعمجلاوطباورلانمةلمجلعماجلا،دحوملايسورلايعامتجالايطارقوميدلا

.ةرثعبملاةيعامتجالاةيطارقوميدلا

ةيعامتجالاةيطارقوميدلاميقليجهنملاسرغلانمعونوحنبزحلاهيجوتتلواح

ثيدحتلبسانمجمانربغوصوحنو،نماضتلاو،ةلادعلاو،ةيرحلالثم؛ةيلودلا

ةيرثكألالب،ةنيعمتايفاموتاعامجحلاصملثميالبزحلاىلعناكو،ايسور

.ايسورىنطاومنمةقحاسلا

يطارقوميدبزحسيسأتنإتلق،نيتوبريميدالفسيئرلاعميتالوادمىدحإخيب

يتآلاوحنلاىلعهدرءاجو،روهمجلابيحرتيقلومامتهالاراثأدقناكيعامتجا
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،ليوطتقوذنمديعصلااذهىلعائيشلقيمل:مويلارمألالوحنيتوبيأرفرعأ

.ألملاىلعهلقأ

رفصلانماًءدبيعامتجايطارقوميدبزحءانبىلإردابننأايسورخيبانيلعنيعت

باستنالاو،ةصاخلامهتارارقسانلاذختينأانيلإةبسنلابمهملانمناكو،اًبيرقت

.بزحلاىلإايصخش

بزحلا)نيفرطتملانيبطقلانأظحولةيهيجوتلاانتنجللىلوألاتاعامتجالانيب

روهمجلاتاعقوتعمبواجتلاةبناقفخياناك(نيفرطتملا(نييلاربيللا)ويعويشلا

نمنيدكأتمانك.دالبلاهجوخيبةبصتنملاتايدحتلاىلعدودرلاريفوتمدعلالخنم

ناكو،ايرذجديدج،يقيقحيعامتجايطارقوميدجمانربدوجوىلإوعدتةجاحلانأ

دلبلاتابيذلاعضولافصينأو،بزحلاةديقعحوضوبحرطينأجمانربلانأشنم

نيبينأو،ايسورينطاومعجاضمضقتيتلاتالكشملاةلمجلصفينأو،ةقدبهيف

:يتأياماننايبخيبانبتك.اهلحلجأنمحاحلإببولطملا

،ةيئامحلاةعزنلاوتاراكتحالابلولشمداصتقالافماظنةمزأايسورشيعت»

تاعورشمو،ةمظنملاةميرجلابلولشمعمتجملاو،داسفلابةلولشمةلودلاو

ةلقثماكيورتسيريبلاتاونسخيبتقثبنايتلاةطسوتملاوةريغصلالامعألا

.نيفظوملازازتبابو،تاباصعلاةيامحتاّوخب،ةلداعريغبئارضوموسرب

ةدصرألاو،ضيوقتللدالبلاخيبسيئرلاةيعامتجالاةهافرلاساسأضرعت

الةيفاكريغ،ةحصلاو،ميلعتلاو،ةفاقثلاو،ملاعللةلودلااهصصختيتلا

ةيفاكتسيلنيلماعلاليخادمو،اهئاقبلىتحولب،بسحوةيلعافبلمعتل

،دارطابصيلقتللضرعتتفئاظولاو،ةمرتحمةشيعمتايوتسمنيمأتل

ةعقوتملامهرامعأخيبوةيدسجلاوةيونعملامهتحصخيبرثؤينييالملاراقفإو

ببسنأىريدحوملايسورلايعامتجالايطارقوميدلابزحلاو.اضيأ

؛ةئطاخةيجيتارتسإتارايخبلثمتمةيداصتقالا–ةيعامتجالاماظنلاةمزأ

رحبàبقرغلانمعونعمبنجىلإاًبنج،بعشلانعةموكحلالاصفناب

،بعشلاةردابمةموكحلاحبكتذإقمعلاخيبةيساسأةيركفوةيقالخأةمزأ
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امو،ةيطارقوميدلابرفكلانماعونو،ةيعامتجاوةيداصتقاةيبلسدلوتف

نإف،نينطاوملاةيرثكألةكرتشملادوهجلابكلهملاعوزنلااذهلدحعضويمل

.ةراضحلاشماهىلعةبيئكةايحشيعتنأبةموكحمنوكتسايسور

دحوملايسورلايعامتجالايطارقوميدلابزحلانإفعضولااذهىلإاًرظن

اليدب،هلكعمتجملاىلعلب،بسحونييسايسلاهيديؤمىلعالحرتقي

.مدقتلانمدلبلانيكمتلاًيعامتجاايطارقوميد

نعفلختلاىلعةمئاقةيجيتارتسإيألوبقةلاحتساخيراتلارهظأ...

ليدبلانأبدحوملايسورلايعامتجالايطارقوميدلابزحلانمؤيو،برغلا

.قارتخاةيجيتارتسإدامتعالالخنمايسورليسفانتلامدقتلاوهديحولا

ةيرشبلاةيمنتلاخيبرامثتسالايعامتجالايطارقوميدلابزحلاىريالو

،ثيدحتلاغولبلةلاعفةليسولب،ريخلمعوأاناسحإةيعامتجالاجماربلاو

.«يعامتجالامدقتلاو،يداصتقالاومنلاو

àبانحجن،ةيلاملااندراومحشو،انقيرطخيبتعضويتلاتابقعلانممغرلاىلع

،يسورلاداحتالاميلاقأةيرثكأخيبطاشنلاةسراممخيبو،ةيبزحتامظنمسيسأت

.اليئضازاجنإنكيملهتاذبكلذو

،اًيريهامجابزححبصينأيعامتجالايطارقوميدلابزحلاىلعنأرعشأتنك

ةيعامتجالاةيطارقوميدلابزحبكربقاحتلالابىضقيذلاانرارقفلخناكاموهو

عيمجنكيمل.اقحالفوتيتنيتناتسنوكو،ةيادبفيلفوكايردناسكلأةدايقبناكيذلا

مهنمنوريثكسجوتذإ،جامدنالااذهعميعامتجالايطارقوميدلابزحلاءاضعأ

ابزحانفصوبانزربنأانثبلاماننأريغ،هتداقلفرطتملايلاربيللازايحنالانم

.(SDPRرادح)اًيسوراًيعامتجاايطارقوميد

ةديدجلاةيلحملاوةيميلقإلاةيعامتجالاةيطارقوميدلاتامظنملانمتارشع

سيئرلابزحلازاجنإىرنانكاننأالإ،(رادح)رادحبزحةلظمتحتتقثبنا

.هرشنوليصفتلابهتاكيتكتوبزحلاةيجيتارتسإنمضتملاهنايبةباتكبالثمتم



ـ187
؟نيأىلإايسور:يناثلاءزجلا

ةديدجلاةيلاربيللاراكفألاىلإدنتستنأنكميالتاحالصإلانأانقلطنمدكأ

افطاعترثكأانك.اهتفاقثوايسورخيراتلهاجتىلعةمئاقلاراكفألا،داصتقالانيب

ohnزنيكدرانيمنوجنملكراكفأعم Maynard Keynesدراهريإجيفدولو،لLudwig

Erhard،بةيداصتقالابرحلالبقامةمزأىلعبلغتلاةيناكمإترفويتلاراكفألاà

الخدتتضرتقاراكفألاهذهف،ايناملأنيببرحلادعبامةمزأىلعو،ةدحتملاتايالولا

اضيأنويعامتجالاابوروأويطارقوميدردابيذلاكلذو،داصتقالانيبةلودللاطشن

ةعلطضمماودلاىلعةلودلاتلظثيح،ايسورباًدجاقيصلناكيذلاو،هدييأتىلإ

.زرابرودب

àبقوسلاىوقلةيدجلئادبيأكانهسيلهنأاًحضاوناكهسفنتقولاخيب

نمعونىلإنيلايمانكنيرخآلانييعامتجالانييطارقوميدلالثمو،يسورلاداصتقالا

ةفاضإ–اًمئادكانهنأةركفنمانقلطنا.قوسعمتجمىلإالنكلو،قوسلاداصتقا

،ميلعتلاو،ملعلاتاعاطق:قوسلاراطإجراخعمتجميأخيبتاعاطق–قوسلاىلإ

نميرورضلاردقلاو،قوسلانمنكمملاردقلانيبعمجلابجي»:انلعأو،ةفاقثلاو

.«ةلودلا

لامعألاتاعورشمعيجشتبةلثمتمةيداصتقالاةيمنتللةسيئرلاةعفارلاانيأر

عابشإىلعةرداقلاتاودألااهفصوبتاعورشملاهذهانيأرو،ةطسوتملاوةريغصلا

،ةديدجلمعصرفقلخلالخنمةلاطبلالازتخاىلعو،تامدخلاوعلسلابقوسلا

.ةعرسبهلثمتويجولونكتلاديدجتلاباعيتساىلعو

رّدقو،ةيعيبطلاايسوردراومتادئاعفيظوتلتالاجملالضفأنعلاؤسلاانحرط

ةسمختغلباهدحوجراخلانيبزاغلاوطفنلاعيبنمتادئاعلانأنويداصتقالا

تاجاحىلعاهقافنإبجيتادئاعلاهذهنأانيأربو،ةلودلاةينازيميلامجإفاعضأ

ققحتتثيح،ةيلاملاةبراضملاعاطقنيبايلاحرئادلالاملاسأرف،بعشلاةماعوةلودلا

.جاتنإلاوحن،ةيبيرضتايلآلالخنم،ههيجوتةداعإبجي،حابرألاىلعأ
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ةصرفايسورحنمينأتزجنأاماذإ–هنأشنماجمانربروهمجلاىلعانحرتقا

ةصرفو،ةروطتملانادلبلاعمةاواسملامدقىلعةيعانصلادعبامةبقحلاىلإلاقتنالا

انلجس.يبكوكلامدقتلاخيبرودبعالطضالاةصرفو،ةثيدحلاتايجولونكتلاكالتما

،مهبيردتومهميلعتخيبسانلاخيبنوكتنأبجيرامثتسالاتايوتسمىلعأنأاننايبخيب

نمةدافتسالاىلعةمئاقةيعانصةطخرفاوتتنأكلذكبجيو،مولعلامدقتخيبو

.(سنزبلا)لامعألاوةلودلاةوقطاقن

نمراثكإلاوهنويلاكيدارلانويطارقوميدلاونويعويشلاهيفعقييذلاأطخلالعل

ىلعلباقملابنوبئادفنويلاكيدارلاامأ؛(قرشملايعويشلادغلا)ىلإ،ديعبلالبقتسملا

،حابرأخيرفتةليسوىلإ،(لمعةوق)ىلإسانلاليوحتو،ىلوأةيولوألاملابسكلعج

.حرسملازكرمخيبناسنإلاعضننأاندرأدقفنييعامتجالانييطارقوميدلانحنامأ

نأل؛ميلعتلاةيناجمباسحىلعصاخلاميلعتلاعيسوتلةضراعملايديدشانك

روطتلاصرفلزتخيو،روتسدلابلصخيبةدراولاةاواسملاأدبمكهتنيميلعتلاءارش

.ناسنإلاةيدرفلرحلا

،نييعامتجالانييطارقوميدلاىلإةبسنلابنيتزيزعنيتيولوأةحصلاوةئيبلاىقبت

.ةيراجتةعلسةيحصلاةياعرلا

حاجنو،ءاصعتسالاودانعلاةيئانثتساةينثإلاتالكشملالظتثيدحلاملاعلاخيب

ةيطارقوميدلاىدابمنمنينثادامتعاخيبحاجنلاىلعفقوتيتايموقلاةسايس

ىلإءاغصإلاةيلباقبيلحتلاىلعو،ةيممألاوةاواسملايأدبم:ةسيئرلاةيعامتجالا

.اهمومهوتايموقلالكتاوصأ

سيسأتخيبانحجنو،مامتهالايوذءاطشنلانمنيريثكراظنألااتفالاننايبناك

.اًميلقإنينامثوةثالثخيبهليجستويسورلايعامتجالايطارقوميدلابزحلا
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ناكوالإدحأنمامو،اًدجةماعوةحتفنمتناك،ةسناجتمبزحلاءاوجأدجأ

،ةسايسلالوحهرطاخàبلوجيام،بزحلاةداقلىتح،ناكيأللوقينأعيطتسي

.ءانثتساالبةماعلااياضقلاعيمجشقانينأو،ةموكحلاوسيئرلابهيأرنعربعينأو

ناكو،ابقارماوضعانحبصأو،ةيكارتشالاةيلودلاعمتالصةماقإخيبانحجن

راقتفاةجيتن،انكاننإفكلذعمو،يميظنتلاويجولويديإلانيديعصلاىلعاًمهمكلذ

فارتقاو،تابوعصلانمددعةهجاومبنيموكحم،ةيسايسلاةبرجتلاىلإانبزح

.ءاطخألانمةلسلس

ةيبزحلاانتمئاقبم2003تاباختناضوخمدعرارقبلثمتانئاطخأربكأنأىرأ

àةيرثكأتملس،فوتيتنيتناتسنوكفقومريثأتتختف،نيحشرملانمةصاخلا

نيلقتسملانيحشرملارئاودخيبسفانتلابلثمتملا(لهسلارايخلا)ـببزحلارمتؤم

بزحلاقفخأكلذلةجيتنو،ةموكحللعباتلاةدحوملاايسوربزحعمنواعتلاب،بسحو

ريصقناكبزحلانألو.امودلاسلجمتاباختناخيبيسايسريثأتيأةسراممخيب

وحشرمناكنيحةيب،ةميزهلاسأكاضيأاوعرجتنيلقتسملاهيحشرمنإف،عابلا
كي

.ءافلحاونوكينأنمالدبنييسايسنيسفانمايلمعةدحوملاايسور

يفف؛فوتيتتافرصتءارجنمىرخأتالاجمخيبابلسترثأتبزحلاظوظح

ينانأفقومخيب،ةصاخلاهتحلصملبزحلاةسائربصنمىلعمواستاباختنالاءانثأ

يطارقوميدلابزحلاكراشينأخيبنيبغاراونوكيملنيذلاكئلوألةمدخمّدق

نعزجعلابترعشعضولااذهلظخيبو.قلطملابتاباختنالاخيبيسورلايعامتجالا

ريغ،حيحصلافرصتلاوهكلذناكو،يتلاقتساتنلعأف،بزحلاةدايقةلصاوم

اًقحناكعمتجملانأبيروعشلةدعاسملاتلواحو،بزحلاخيبءاقبلاىلعتررصأيننأ

ذيفنتىلعبئادنيعميطارقوريبميظنتيأنمالدببعشللدئاعبزحىلإةجاحب

يذلا،امودلانيبىتحةجاحلاهذهبسانلاملسدقو.هذاختاةموكحلاراتخترارقيأ

.ةلقتسمةيعامتجاةيطارقوميدةلتكسيسأتلكرحتلانمعونهيفناك
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ةرادإلاعانقإبولطملاناكو،حيحصلاقيرطلاىلعاوناكباونلاعيمجنأيلادب

ةرادإلانكتملذإ،ائطخمتنكيننأتفشتكاامناعرسيننأريغ،رمألابةيسائرلا

نيلمركلاةرطيسماكحإىلعازكرتماهفدهناكلب،كلذخيبةبغارةيسائرلا

(ءاوتحا)ةطخنيلمركلاىنبتدقو،ةيسايسلالتكلاوبازحألاعيمجىلعةرشابملا

نإىتح،دالبلاخيبهلقورتنكتمليتلاةيسايسلابازحألاعيمجو،ةيطارقوميدلا

بزحلااذهىلعكتقوددبتاذامل»:ايفرحيللاقةيسائرلاةرادإلاسيئربئان

نيلمركللحاتأديدجنوناقةمث.«لاحيأىلعهلجسننل؟يعامتجالايطارقوميدلا

يطارقوميدلابزحلااهنيبنم،ةلقتسملاةيسايسلابازحألانمددعقالغإةصرف

.ةصلاخةيقوقحبابسأل،يسورلايعامتجالا

ةيطارقوميدلاءادعأدمع،يعامتجالايطارقوميدلابزحلاىلعمهبرحخيب

نيكمتو،ةيطارقوميدلاخسملمويلاةمدختسملالئاسولاعيمجرابتخاىلإةيقيقحلا

نأنومعزيمهو،ايسورخيبةسايسلاتايلجتلكىلعاهتضبقماكحإنمةموكحلا

نمةسايسلاديرجتىلإالإ،ةقيقح،يضفيالمهكيتكتنأريغ،رارقتسالابلجياذه

ةعنطصملابازحألاامأ.يعامتجالارارقتسالاساسأضيوقتو،ىنعمنماهيفاملك

دييأتلاوأايجولويديإلانمةيلاخلابازحألا،ةينيلمركلارابتخالابيبانأخيبةخرفملا

مهناينبلكنم،ذئدعب،ءيشىقبيلهو،ةظحليأخيبلوبذللةضرعف،يريهامجلا

!؟عنطصملا

ةيعامتجالاةيطارقوميدلاراكفأىلإةجاحبيسورلاعمتجملانأاعنتقمتلزام

تاعانقلاباحصألصاوي،نييعامتجالانييطارقوميدلاداحتاراطإيفف؛اهميقو

نيبديازتلاةدرطممهلمعىلإةجاحلاو،ميلعتلاوليلحتلاةيعامتجالاةيطارقوميدلا

.ءاوسدحىلعملاعلاوايسورنملك

بقلبمهنيبنوبطاختينييعامتجالانييطارقوميدلاعامسةحارصيلبيطي

اميعويشبزحخيبةيوضعلاينعتالةملكلاهذهنأاًدبأىسننالأانيلعو،(قيفر)

يندواريال.يناسنإلاو،يعامتجالانماضتلاىنعمباضيأةنوحشميهلب،بلسلح9

àبيرهوجرصانعنييعامتجالانييطارقوميدلاتوصنأخيبكشلانمىندألادحلا
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àبماهسإلاىلعرداقوهوالإيعامتجايطارقوميدنمام.عساويندم-يلهأراوحيأ

ةيلمعةيرودنمهبسانيامبعالطضالالالخنم،اثيدحايطارقوميدادلبايسورلعج

.ةيناسنإو،الدعو،اًرارقتسارثكأ،ديدجيملاعماظنقلخ

اياضقلانمديزمواياضق

سيئرعمةيرودتاءاقليلتناكنيرشعلاودحاولانرقلانملوألادقعلالئاوأ

يسايسلاماظنلااهنمضنمو،ةديدعرومأنعثدحتنانكو،نيتوبةيروهمجلا

وينوي/ناريزحنمرشععباسلاخيبناكتاءاقللاهذهدحأو.ةيسايسلابازحألاو

،يسورلايعامتجالايطارقوميدلابزحلالدعلاةرازوليجستديعب،م2002

هنإو،طسوراسيبزحىلإةجاحبعمتجملانإءاقللاكلذخيبلاقنيتوبنأركذتأو

ريغ،هلمآتنكامديدحتلاباذه.نييعامتجالانييطارقوميدلاعمنواعتللدعتسم

عملعافتلاىلعةصيرحنكتملةيسورلاةموكحلانأترهظأةقحاللاثادحألانأ

،اهلهاجتاهيلعلهسيةليزهتايعمجوأطباورديرتتناكلب،ةيوقةلقتسمبازحأ

.اهلاصئتساوأ،اهعاضخإوأ

ةيروتاتكد)راعشتحتف:قلقلانماًديازتماًردقريثييئاضقلازاهجلاءادأتابو

(فتاوهلاةلادع)تراص،هتسائرةيادبخيبنيتوبريميدالفهنعثدحتيذلا(نوناقلا

ةخسرتم–اهوردصينأبجييتلاماكحأللفتاهلاةطساوبةاضقلاهيجوتبكلذو-

،فيوختلئاسوفيظوتلاةديازتمةينوناقلاوةيئاضقلاةزهجألاتتابو،رثكأفرثكأ

ةسرامملو،يوقلل(سنزبلا)لامعألاعاضخإلو،ةيصخشلاتاباسحلاةيفصتو

نأاليحتسمناكلقتسميوقءاضقبايغةيبو،نييسايسلاموصخلاىلعطغضلا

.يساسأهنأبةيروهمجلاسيئررقأاموهو،داسفلاةبراحمحجنت

ةجاحاذهنأبنيقيلاديازتميننأالإ،قارتخالاوةيمنتلاىلعةمئاقةيجيتارتسإوحن
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ةلهؤملاةظحللابكاسمإلاخيبقفخنالأاندرأاذإو،ةصرفلاتّوفنالأاندرأاذإةسام

ايافوننمفوتراميرتميدعمهتيرجأثيدحةمث.ةديدجموختىلإاًمدقانلقنل

àيريكفتنماًمهمابناجسكعيو،م2002ربمتبس/لوليأنمنيثالثلاةيرشتاتيزاج

:راوحلاةدبزمكاهو،تقولاكلذ

راطإ)نمالدبف:شتيفييجريسليئاخيمايتهتنااكيورتسيريبلا:س»

تسونسالغلانمالدبو،(نيعمعضوزرف)مويلااندنع(نوناقلا

نمالدبو،(تاوشكوتلا)ةيباطخلاتاضارعتسالااندنع،(ةيفافشلا)

.اًصاخاًيراجتاعورشماهفصوبةلودلازيزعتةمث(ةيصخشلاةيرحلا)

ينوعديامةمثسيلو،ريسفتلاومهفللالباقنآلالصحيامدجأكلذلكل:ج

نمعون–فاطملارخآ–ةمث.هلاعفأوأسيئرلاةينخيبكيكشتلاىلإنآلا

.اهثرويتلاىضوفلانعاداعتبا:ةمزألانمجورخلا

لقألاىلع-اهصوكنوأ،ايسورقزمتلامتحارطخاًقحناكامانشعدقل

الو،ةيطارقوريبلاةنميه،ديكأتلاب،انبرج.ةيميلقإةيعاطقإةلاحىلإ

تاوصألاءارشيفختتايفاملانكتملثيح،ةيداحتالاةيطارقوريبلااميس

ةيكلملانمةصحىلعاقحاللوصحلاباًعمطيسايسلاذوفنلاوةيباختنالا

يقالخألاوجلاخيبهريثأت–لازيالو–كلذلناكو،اهيلعيطّسيتلاةماعلا

ةقداصةموكحلانأبروهمجلاةقثةداعتسالدهجريغنمف.عمتجملاخيب

،تايفاملاهذهةمدخبلاغشنالادرجمنمالدبةينطولااياضقلابمامتهالا

نأانايحأتاموكحلاىلعنيعتياًقح.اليحتسماًرمأءيشيألعفىقبيس

لعجينأنكميامب،ةلوطمتاريسفتميدقتنودكرحتتنأو،ةددشتمنوكت

.اليحتسماهريبادتمهف

.سمشلاحوضوةحضاورومألالك؟اًموهفمسيلامكلانهلهو:ىرلل

ةعضبتيأردقفانأامأ،بابشلامتنأمكيلإةبسنلاباينآحضاوءيشلك:ج

عمو.اًمامتاًرسيماًرمأءايشألالكةقيقحةفرعمدجأالو،ىنامزàبرومأ
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هنإذإ،طروتلانعفزعيءالقعلالقعأنإف،ةلاحلاهذهلثمخيبدلبلانوكو

.دعبراجوهامبعوتسيملمهلقعأىتح

،ةيرحلالباقمتاحالصإلا:اًمئاداهتاذةصقلا.كشال،انسح:س

قييضتلاولازتخاللةيطارقوميدلاقفأضرعتيو،ةيكلملالباقمةيرحلاو

.(ةيطارقوميدلاوبعشلاحلاصملةمدخ)

،ةيطارقوميدلاةاداعمبسيئرلاماهتالساسأيأةمثسيل:هتلقامرركأس:ج

هزاجنإخيبنيتوبريميدالفحجنامنإلوقأنأعيطتسأو،هعقومخيبتنكدقل

.بعشلاةيرثكأةحلصمةيوه

.ةلثمألاضعبىلععلطنلف،انسح:س

نأريغ،مايألاهذهعمقفتيامبهفييكتىلإسيئرلاليمي:ميلعتلاذخ:ج

قفارملاحالصإةبراقمخيبلخدتو.لوانتملاةيبوايناجمنوكينأاضيأهيلع

.نيكلهتسملاباسحىلعةيلاكيدارتارييغتلوصحنودةلوليحللةماعلا

ضرعتتةينيميلاةدايقلاتارايسو،ةقلحملورتبلاراعسأهسفنتقولاخيب:س

نيكلهتسملاىلعنيلضفمديدجنماوتابنويلحملانويعانصلاو،رطخلل

ةحلصملاضيأوهكلذلهف،ةيبنجألاتارايسلاداريتسارظحيو،نييلحملا

؟ةيرثكألا

سيئرىلعنأوهعقاولانأريغ،اهلعفألتنكامكتمئاقنيبءايشأةمث:ج

حيحصكلذو،ةيلخادلاقوسلانععافدلاةكرعمخيبطرخنينأةيروهمجلا

يتلابرحلاىلإرظنا.اًروطتاهرثكأونادلبلاىنغأىلإةبسنلاباضيأ

نيتسنمرثكأعفريبوروألاداحتالاف!مهقاوسألوخدنمانعنملاهنونشي

نمةديدجةحفص):ةرابعبهنونعياموهاذهلهف؛ايسوردضقارغإةيضق

داحتالاخيبنيعرازملالخدثلثلكشيمعدلانإفهسفنتقولاخيب؟(ةقالعلا

رسوهوحوح

.ةسفانملاخيبزوفلانماهنيكمتلةعارزلامعدت،ىرخاةرابعب.يبوروالا
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ءانغتسالاىلعنورداقءاينغأنوكلهتسم–شتيفييجريساي–مهدنع:س

فيكنكلو،تاونسعبسىلإلصترامعأتاوذةلمعتسمتارايسيأنع

،ةميدقةرايسنودهرمأربدتينأ،يسورلاهلخدب،نحنانقئاسعيطتسي

؟اهيلعليوعتلانكميوةصيخراهنكلو

ةيسدنهلاةيكيناكيملاانتعانصزفحنمانلدبال،امامتحيحص:ج

داوملاتاعاطقيهلوألاماقملانيباندنعلمعيلازيالامايلاح.اهعيجشتو

ةجاحبكلذادعاملكو،ةيئايميكلااهتريظنو،ةيندعملاتاعانصلاو،ماخلا

.ةيئامحريبادتمزلتسيواتقوذخأيكلذو،ثيدحتىلإ

نأو،نآلااوشيعينأنوديريسانلاو،شتيفييجريسايةريصقةايحلا:س

تقولافرتبنيعتمتماًمئاداوسيلمهو،ةرايسءانتقاىلعنيرداقاونوكي

.ةينطولابيلحتللمزاللا

نامثوأ،تاونسعبرأ:كلذنمىتحرصقأاضيأيهسيئرلا(ةايح):ج

نأ،دلبلاىلإةبسنلاباقرفثدحينأىلإةجاحبناكدقو،رثكألاىلع

.عقنتسملااذهنمجورخلاىلعرداقهنأبهرعشي

اًسيئرتنكنيحهتلعفامونآلاهلوقتامنيباضقانتكانهنأيلودبي:س

،يسايسحالصإقالطإىلإفوشتابروجردابدقف:يتييفوسلاداحتالل

نينطاوموةيسايستايرحنودرحداصتقايأءانبةلاحتساةقيقحاكردم

ىلعديقلانمعونضرف،ةقاطنمكيدلاملكب،ديؤتنآلاو،رارحأ

نوبئادعيمجلاف،دحأدنعاهلتقوال:ةجئاردعتمللئادبلا.ةسايسلا

ةريثكتاونسلةموسحمتارايخلانأو،ليدبيأدوجومدعديكأتىلع

ةئيهتحبصأةلودلاامودو،ىغلملامكحخيبتابداحتالاسلجم:ةمداق

نمثوهةيسايسلاةيرحلالازتخاله:رركأ.ضايبىلعمصبتاًمامتةعيط

؟قدصبكلذلوقعيطتسنله؟ةقيقحلاخيبةحجانلاتاحالصإلا

.ةتيمتسيلمالكلاةيرح،اهكلمتتنأ،انسح:ج
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؟كعممالكلاخيب:س

ىلإيدؤيهنإىتحضقانتلاوديقعتلاديدشايسورخيبعضولا...حيحص:ج

.ةرورضلابةبوعصلاةديدشاضيأيهلولحلالعج

مزتلمهنأبينعنقي،هعماهتيرجأيتلاثيداحألاو،سيئرلاخيبهتيأرام

،يطلستلامكحلانمعونةماقإىلعاًمزاعسيلو،ةيطارقوميدلاةمكوحلاب

انأو،اهلظخيب،تنأوانأ،انلمعوانشعيتلاةديدجلاةينيلاتسلاةغيصلابولو

.قالطإلاىلعكلذخيبكشأال

يننأالإ،رومألاهذهةشقانمىدلةرارحللاًعنطصماًعافتراظحالأاماًريثك

،حاجنلالكسيئرللىنمتأ.نيتوبلديؤملايلاحلايفقومنيبةئملابةئمداج

لاشتناىلعممصملجرلانأبايزيرغاًساسحإسانلاىدلنأنظأو

تأشنيلعفنأشتاذىوقكانهنأريغ،هيفتقرغيذلالحولانمايسور

مدقىلعيرجيعارصلانمعونةمث.ةيضاملارشعلاتاونسلانابإتروطتو

ىلإالإحالصإلايضفينلنمم،ءيشلكنوكلمينيذلاكئلوأنيبقاسو

ةيرثكأو،ةيحاننم،مكحتوةبقارميألةعضاخلاريغمهدراومصيلقت

.ةلباقملاةيحانلانمفافكلاىلعشيعتيتلاناكسلا

انبعشتايونعمضرعتخيبةنماكانتابيخىربكنأدقتعأ،ةقيقحلاخيب

ةينهذلااهيناعتةرطخوةملؤمةلاحنماهلاي.ضيوقتلللبقتسملابهناميإو

نعسانلافكينإام،يسورلاءادألاطمنخيبلانيلإةبسنلاب،ةيسورلا

ددبتتىتح،ديدجنمابناجمهتحازإيرجتنإامو،ةميقمهلنأبروعشلا

.ةيلبقتسملاططخلاهذهعيمج

ةلاطعةلصاومو،وهامكعقاولاىلعظافحلاةركفلكنأينعيكلذ

نأاهنأشنمءيشلكخيبةمكحتمةباصعءاقبعم،ةقباسلارشعلاتاونسلا

.ايسورلةثراكلابلجت

،ةيديدجتتاسايسىلإةجاحلانعثيدحلاسيئرلارثكيىرخأةرم

نمةلمجنيماعىلعاليلقديزتةدمخيب،ةيدعاقلاتاردابمللمعدططخو
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وجقلخقيرطىلعاطوشتعطقو،قبسامبةنراقمرثكأةءانبلانيناوقلا

.ريغتيملائيشنإلوقتكنأريغ،ةيعرشلانم

قرفملابةارتشممكاحملاعيمجنألريغتيملءيشيأنأيلودبي:اًقلطم:س

ماكحألارودصنامضلىربكلاةيماغطلاتامظنملالبقنمةلمجلابو

ةلادعلاىلعلوصحلاعيطتستالنيحىلجتتةيطلستلاةعزنلاف،ةبسانملا

نممكنوكىلعةدمتعمةلادعلانوكتنيحىلجتتو،مكاحملالالخنم

كلذسيلأ،المأهلوقتامىلإيغصيسيئرلانوكو،سيئرلاعمنوبطاختي

؟نآلاعضولاوه

،اًمدقريسللةزهاجتامدقملا.هسكعنيتوبديريهجوتهنعثدحتتام:ج

àبنزاوتلاقيقحتىلإيعسلاو،ةيرادإلاوةيئاضقلاتاحالصاللدادعتسالاو

الإامهنإ،لمعلانمةيلحملاوةيميلقإلاتارادإلانيكمتلتايحالصلاعيزوت

قيقحتلبولطملادهجلاىلإطقفرظنانكلو،حيحصلاهاجتالاخيبناتوطخ

.رومألاهذهعيمجخيبمامألاىلإةوطخيأ

لاجماللقتسملاعفمكاحمماظنبايغخيبو،يئاضقحالصإنودنم

ةيضققيرطةيادبخيبسيئرلانأيلودبي.داسفلاوةيطارقوريبلاةبراحمل

ىلعةيطارقوريبلاليقارعلالكبهلعفتسيذلاامو،هذهداسفلاةبراحم

؟داسفلادضنوناقرارقإوحنامودلاعفدقيرط

؟اذهامودلاسلجم؟هنعثدحتتاموديأ:س

.معن،داسفلالوح:ج

،ةثلاثلاو،ةيناثلاو،ىلوألاتاءارقلاويفتاهلاصتابولطموهاملك:س

.ةعاسفصنةبزجنت

نوناقعورشمنأفرعتتنأ...ةلوهسلاكلتبرمألاناكول:ئطخمتنأ:ج

لامتحاىلإةراشإيأنأريغ،ليوطنمزذنمامودلاجاردأخيبدوجوم

.دعبةدوجومتسيلهرارقإ
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الو،هططخوسيئرلاتاسايسلراذعأيأريفوتىلعديعبنماضيرحتسل

يننأريغ،هتاسلجروضحىلعنومحازتينممتسلو،كلذىلإيلةجاح

مامأاشهسيلهنإ،ةلأسملاهذهنمهفقومعقاوهسفنسيئرلانمفرعأ

اضقنكانهنأتبثيهظحالنام.ةنهادملابهفقومرييغتنكميالو،قلمتلا

ءادتهالانإسيئرلااهيفلاقةرمنمامو،رايخألاخيب،نيديجلاسانلاخيب

.انهارةيساسألاهتلكشميهنيبسانمصاخشأىلإ

ه
..

لحمةيمنتةيجيتارتسإلالحإةرورضبيضقتةلحرمىلإايسورتلصو

نم.ةريثكاياضقلوحتارارقرادصإنمدبالو،ءاقبةيجيتارتسإ

تاعورشملانمةلمجلالماشاريوطت،ةرورضلاب،دهشننأيرهوجلا

.ةيعانصةطخىلإةجاحبنحن.ةطسوتملاوةريغصلا

.نيناوقلب،ةيروتاتكدةبراقمبولطملاسيل

هدييأتنمدبال،حاجنلاباًعيمجمعننيكسيئرلامعدننأانيلعنيعتي

.ةيسايسةميزعوةوقىلإةجاحباًعيمجنحنوسيئرلاف

نماننكميسيذلامساحلارخذلاوهكلذو،سيئرلانومهفتيسانلا

.ةمواقملكىلعبلغتلا

يذلاامف،م2002ربمتبس/لوليأخيبهتلقامكلذو،يريكفتطمنناككلذ

نيتوبناكءاطخألاوتاقافخإلانمةلسلسمغر؟يمعازمفلخنمكيناك

،اهيلعظافحلاوبعشلاةقثبسكخيبىلوألاتاونسلاكلتنابإحجندق

،ةيداصتقالاةمزألانمجورخلاةيلمعقالطإو،رارقتسالاةعاشإخيبحجنو

،ىلوألارامثلابساسحإلانممهنيكمتبلب،نييداعلاسانلاباسحىلعال

تاشاعملاو،اهتاقوأةعفدكروجألاتتابو،يداصتقالاةياعتلل،ةطيسبلاولو

.ةيمهألايمساحاناكنارمأامهو:تدازةيدعاقتلا

،كوكشلاةلمجنأالإ،رذحلؤافتبلبقتسملاوحنرظنأينلعجاميدلعمتجا

عاطقاهيفهكراشو،فوتاروميرتميداهنعربعيتلاتاداقتنالاو،ةلئسألاو
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نأايسورةيروهمجسيئرنأشنمناكيتلاةيساسألاتارارقلاةيعون

.ةمداقلاماوعألاخيباهذختي

ةثلاثلاةيفلألاعلطمرفصلاتاونس

.(رفصلاتاونس)،(فاجعلا)ناونعةثلاثلاةيفلألاعلطمماوعأىلعيفضنانتب

تاونسهذهنكتملأ؟دوصقمريغوأدوصقمزاجمرمألاةئيبنوكينألمتحيله

تفقوت،خيراتللكرتينأبجيريخألامكحلانأكشال؟ايسورىلإةبسنلابةددبم

دقعلاتاونسنيبعمتجملاوةلودلارايتخاهيلععقويذلاهاجتالاىلعةريثكرومأ

هاجتالالوحمومحمراوحةمثناكو،ةبئاسلازتالاهلكرومألاتناكنيح،ىلوألا

،مولعلاو،ميلعتلا،ةيعامتجالاتامدخلاوداصتقالاروطتهيفريسينأبجييذلا

ترّبعاماًريثكو،بثكنمتاشقانملاهذهتعبات.دعاقتلاماظنو،ةيحصلاةياعرلاو

.الملليئارآنع

ةمئاقةيجيتارتسإىلإءاقبلاىلعةمئاقةيجيتارتسإنملاقتنالاىلإةجاحبنحن

ديدعو،يتالباقمو،يبطخàباهبتكأيتلاةسيئرلاةركفلاتناككلت،ةيمنتلاىلع

ةسسؤمويعامتجالايطارقوميدلابزحلانملكخيبتراديتلاتاشقانملانم

.نوقتلينييمالعإلاوءاربخلاونييسايسلانمدادعأتناكثيح،فوشتابروج

ةضماغةيمهألاةيئانثتساتاعاطقلاضعبةابةلودلاةسايسءاقبءازإقلقةمثناك

،ايسورةيمنتلةديدجةيعادبإقافآميدقتىلإةرقتفمةسايسلاهذهتدبو،ةيبابضو

.صلاخلابعرللاًريثمهتدجوءارزولاسلجمهحرتقااممريثكو

طابضناويلكلاداصتقالارارقتسانوصبةروصحمةيداصتقالاةطخلاتتاب

،مهمهلككلذنأحيحص.ةيلامتاطايتحاةمكارمويموقلانيدلاةددسم،ةنزاوملا

،تتاب،مخضتلاو،يبنجألانيدلاوةنزاوملازجعصيلقتلثم،تازاجنإلاعيمجنأالإ
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،هتاذبافده،ةلاعفةيعانصةطخوأيلعفلاداصتقالازفحبةليفكريبادتبايغخيب

،ةيعيبطلادراوملاىلعدمتعملاداصتقاللةميدقلاةينبلاىلعظافحلاخيبالإمهستملو

نعاًدجةديعباهتدجوةموكحلانمنوبيرقنويداصتقااهحرطيتلاتافصولاو

نأةلودلاىلعنأو،ءيشلكلةيمازلإةصخصخقوسلاتاقالعنوريمهف،عانقإلا

.لوبقمريغكلذتدجوو،ناكسلاهاجتاهتايلوؤسممهأنعىلختت

يديدشاوناكنيذلانيبرملاونييميداكألانمريبكددعيبلصتام2001ماع

نوفورعمسانأكئلوأنيبنمناكو،ةموكحلانمحرتقملاميلعتلاحالصإنمجاعزنالا

سيروبو،استيباكيجريسو،افيرتخبايلاتانلثم،تايميداكأونويميداكأو،نوقوثومو

،وكتيسفوأ–فونوطنأنوطنأخرؤملاو،وكشتيرغيروجيرجءاضفلادئارو،خابنشواب

تقولاوهاذهنكيملمهيأربسحو.يكستالروبرودويفةيسايسلامولعلاذاتسأو

ةبسنلابايثراكنوكينأهنأشنمو،غّوسمريغنآلاوهو،حالصإيأحارتقالبسانملا
وم7نمه

سيئرنملكلانتدشانمترشنو،مهرظنةهجوتديادقو.يسورلاميلعتلاماظنىلإ

.ربمتبس/لوليأخيبفحصلاخيبناملربلاوةيروهمجلا

،اّيلكغوسمريغ،ةفئازتامدقمىلإدنتسملاحرتقملاحالصإلانإانلقةغلابةيدجب

،ةيتييفوسلاوةروثلالبقاميتبقحنملكهب،يسورلاميلعتلانأالثمديكأتهيفذا

àبمامألاىلإعمتجملاعفدتامزلتسمريفوتنعازجاعو،افيعضو،افلختمناك

يسورلاميلعتلانأةقيقحخيبكلذىلعانضارتعاىلجتو،ةيتييفوسلادعبامةبقحلا

نوقومرمنوركفمونوملعمونوبرمناكذإ،ملاعلاخيبميلعتلاعاونألضفأنيبنمناك

ماظندامتعابوجونوحرتقياوناكفنويلاحلا(نوحلصملا)امأ،هومدخوهودجوأدق

نأكلذنأشنمناكو،ميلعتلاةصخصخىلإالوصو،لوألاماقملاخيبيكيرمأ،يبنجأ

ةحلصملصلاخيوبخنيميلعتماظنمامأقيرطلاحتفيو،ميلعتلاىوتسمنمضفخي

.ءاينغالا

يموكحلاحالصإلاخيبةددحملابناوجلانماًددعاندقتناةحوتفملاانتلاسرخيب

عفر)و،ديحويسردمناحتماو،موعزميميلعتليفكثادحتساتنمضت،حرتقملا
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انثدحتو،ةلمجلابقالغإتايلمعيأ؛(اهسيسأتةداعإ)وةيفيرلاسرادملا(ىوتسم

.نيرضاحملاونيملعملابتاورلسئابلايندتملاىوتسملانع

ةماعةشقانميأنودضرفيسناكحالصإلانأةبايلكضوفرملارمألالثمتو

،نيملعملاو،نييمالعإلارابكو،نيثحابلايأرنعايلكحالصإلاةاعدىماعتو،ةينلع

نمهريغواذهفلخنماكلايجولويديإلاانوعداننأركذتأ.مهسفنأنيرضاحملاو

،فونيمزوكفالسوراي،داصتقالليلاعلادهعملاراشتسمبئان،ةيموكحلاتاحالصإلا

ةيادبخيبةعطاقةفرجعتمةجهلبثدحتنأدعبو،ةسسؤملاخيبةريدتسمةلواطىلإ

،نيكراشملاءارآلمارتحالامدعنمايلكاًردقايدبم،ليلقدعبناكملارداغ،شاقنلا

.نييلاكيدارلانييحالصإلابناجنمهانهجواماًريثكافقومالإكلذنكيملو

امف،ةحرتقملاهتغيصبحالصإلاىلإةجاحلامدعىلإانصلخةحوتفمةلاسرخيبو

ىلعظافحلانماننيكمتلةئراطةيئانثتساريبادتةلسلسوهةقيقحلاةيباًيرهوجناك

دالبلاتايولوأىدحإلكشينأنم،ةيمهألاغلابايفاقثاًدعبهفصوب،ميلعتللدبال

ىلإةيئادتبالاةلحرملانم،ايناجمولوانتملانيبنوكينأنمهلدبالو،ةيجيتارتسإلا

،ةلودلاةينازيمنمهليومتبوجوىنعمب؛ةيمسرلاميلعتلاتاسسؤمخيبيلاعلاميلعتلا

ىوتسمنودنوكيالايميلعتىوتسمرفويوايفاضإاًرايخصاخلاميلعتلانوكيمثنمو

رمأصاخلاعاطقلاخيبةيمسرةيميلعتةسسؤميأماحقإف،ةلودلاهرفوتيذلاميلعتلا

.هلوبقنكميال

،ةيساسألاةيكيسالكلاداوملاةلمجىلعمئاقلاميلعتلاأدبمءايحإيرهوجلانمو

،نييسورلابدألاوةغللانملكلسرادملاخيباًمامتةلاعفةساردةداعتسااميسالو

.ءايميكلاو،ايجولويبلاو،ءايزيفلاو،تايضايرلاو

اًروجأمهلةعفاد،يلاعلاميلعتلاخيبنيرضاحملاونيملعملامعدةلودلاىلعنيعتيو

بناجنميونعملامعدلابنيسردملاونيملعملاعتمتنمدبالو،لقألاىلعشيعلليفكت
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،نيملعملاةطلسزيزعتةغلابةيمهأىلعيوطنياممو.مالعإلالئاسوودالبلاةداق

زيهجتلةمزاللاةيلاملادراوملاصيصختلعجنيعتيو.تاعماجلاةذتاسأو،نيسردملاو

.تايولوألاردصخيبتامولعملاايجولونكتبفصلافرغ

،هريوطتويسورلاميلعتلاماظنىلعظافحلاليبسةيلاضنلاالبقتسمتلصاو

ليبسخيبو،هعيلستمامأقيرطلادسليبسخيبو،هلبسانملاليومتلاريفوتليبسخيبو

.سانلايقابلرخآلاوةبخنللدحاو:نيلصفنمنيرطشىلإهرطشنودةلوليحلا

ةيميلعتلاديلاقتلالضفأساسأىلعلماشلاميلعتلاريفوتلنومعادلاكئلوأ

ىلع،اونكمتو،ةموكحلانثاربنمتالزانتلاضعبعازتناهباًقحاوحجنةيسورلا

انحجنتاونسعضبنوضغيفف.ةرمدملاتايلمعلانمددعةريتوءاطبإنم،لقألا

معدلابلمأنانكو،نيملعملابتاورنيسحتوميلعتلاىلعقافنإلاخيبةدايزقيقحتخيب

اذهلثمنكلو،عيمجللحاتملاميلعتللهدييأتةبسانمنمرثكأخيبرركيذلانيتوبنم

.تاقوألالكخيبلصحينكيملمعدلا

ةيلعافرثكأسانلاتابو،مويلاىلإةرمتسمميلعتلااياضقلوحةكرعملاتلازام

ذنمثدحاذهللاثمةمثناكو.عمتجملاحلاصمومهحلاصمنععافدلاةباطاشنو

àباهنكلو،(حالصإ)ةيلمعريرمتةموكحلاتلواحامدنع،م2013خيب،بيرقتقو

راكنتسالاةجومتناكف،ةيسورلامولعلاةيميداكأىلعزاهجإلاديرتتناكةقيقحلا

نوناقريرمتىرجنكلو،عجارتلاىلإةموكحلاترطضاو،اًدجةريبكجاجتحالاو

.تهتنادقةصقلانأدقتعأالو،فاطملارخآمولعلاةيميداكأحالصإل

نمو،داسفلاةحفاكمديعصىلعةمساحريبادتيأذختتملهنأينجعزأكاذنآ

اوبلاطنيذلاكئلوأو،ةيناولهبةكرحبلحللةلباقريغهذهكةلكشمنألوقلالفان

قمعىدمبو،ةلكشملاديقعتباوفختساءابولااذهجالعلةيساسأةليسولاقتعالاب

روهمجلاناك.ةيعامتجالاةايحلاخيبو،داصتقالاخيبو،ةموكحلاخيبو،ةلودلاخيباهرذجت

لكىلعداسفلالمحتةياهنةيؤرعقوتيناكو،لقألاىلعجئاتنلاضعبىرينأخيبابغار
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ةزهجأخيبداسفلاراشتناءازإقلقلاديدشانأو،لصحيملكلذو،ةيمسرلاتايوتسملا

.نوناقلاقيبطت

ىلعامزاعاهنيحتنكو،نيتوبريميدالفعمءاقليلناكم2001ويام/رايأخيب

تلباقدقف؛همهترابخأيتزوحبتناكذإ،ةدحتملاتايالولاىلإيتلحرىلعهعالطإ

نماًددعلاقهنأيلادبو،اثيدحهماهمىلوتدقناكيذلا،شوبويلبدجروجسيئرلا

نمرثكأوهاملعستاانثيدحنإمث.ايسورةيروهمجسيئرىلإاهلقنبجييتلارومألا

بوجونعو،ةيسورلاةسايسلاةينبنعمالكلاخيبانلغوتو،لاحيأىلعريثكبكلذ

،اًراسي،عمتجملاخيبةدوجوملافقاوملاوءارآلافيطلمجملةيسايسلابازحألاءاشنإ
.م

مماللصاهه

.كلذىلعهتقفاومنعسيئرلاربعدقو،اطسوو،انيميو

ترّبعو،ميلعتلاوةحصلانأشبةموكحلاةطخلوحيسجاوهنيتوبعمتمساقت

اهدمو(قوسلاتاقالع)ةرئادعيسوتبرميالتالكشملالحليبسنأبداقتعالانع

عم،ةيتييفوسلاةبقحلاةبرجتخيباملضفأبءادتقالابلب،نيعاطقلانيذهىلإ

نأبجياذهنأبترعش.ةديدجتايلآوصرفيأنم–لاحلاةعيبطب–ةدافتسالا

لعلو،نينطاوملاعيمجلةيحصلاةياعرلاويساسألاميلعتلاريفوتنمضيامبثدحي

مهسفنأ،نوحدكيمهومهتاويحاونفأنيذلا،نونسملادجيالأوهءيشلكنممهألا

.نامرحلابةلقثمةيساقعاضوأخيب

تاروطتلانإفلاحيأىلعنكلو،يردأال،اهتقوريغخيبسيئرلليتبراقمتدبامبر

يعامتجالالاجملاميمصتةداعإىلإةيمارلاةموكحلاططخنأترهظأةقحاللا

هنأبانمؤمتنك،يهامكتيقبهسفنسيئرلاتايننسحبيتعانقنكلو،لدعتتمل

ةحلصمعمةمجسنمتاسايسوططخمسرلدهجنمهعيطتسياملكلذبيناك

ياةموكحلادبتملنيح،ةينيسليلاةبقحلاةلاطعىلعبلغتللو،سورلانينطاوملا

àبمساحذوفنتاذتناكيتلاةعومجملاف؛تاحالصالليعامتجالانمثلابمامتها

عنصزكارمنعداعباللضرعتلاةديازتمتناكتاينيعستلانابإةسايسلاوطيطختلا

يأنأو،هسفنتقولاخيبةدوجومتناكةيدجةمواقمنأحضاولانمنأريغ،رارقلا
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لحنمنيتوبنكمتيسله.ةكيشونكتملطيطختلاوةسايسلاخيبةمساحتارييغت

؟عضولا

،سيئرللةيونسلاةلاسرلاهذهنيبةباجإلانعتشتف،م2002ليربأ/ناسيننيب

اتيزاجاياكسيسارلاخيبةلاسرلاىلعيقيلعترشنو،ةيداحتالاةيعمجلاىلإةهجوملا

فقياًدلبةمثنأىسنيالةطخّدعُينيحهنأسيئرلاةوقطاقننمنأىرأو

نوبهاذنحننيأىلإ.رقفلاطخىلعنوشيعييسورلابعشلااثلثهءارو

.انداصتقانيبلاومألاكلتفيظوتتقوناح؟اًيونس

ةجاحىلعرارصإلالصاوأ؟تارايلملاكلتيتأتنيأنم:لاحيأىلعو

ابوروأيفف:ةيعيبطلادراوملاىلإةبسنلابيجهنميبيرضماظنىلإدالبلا

متنأله»:دارطابلأسأ،ملاعلانمىرخأةنكمأخيبامك،ةدحتملاتايالولاو

نأانيلعنيعتيامبر،«؟ءاكذباهنوكلمتيتلاةورثلارمأريبدتنعنوزجاع

ةمكارمل،جورنلالثم،ةيموقلاةيمنتلليسوريدايسةورثقودنصثادحتسن

انصقنيالو؛ةدئاعلادراوملاىلعنحننورفوتم.ةيمجنملاانتورثعيبلئاصح

.«(انبعشريخل)،حيحصوحنىلعاهترادإىوس

(سوكوي)ةلأسم

ذإ،مايألاكلتخيبةدحبةحورطم،طفنلااميسال،ةيعيبطلادراوملاةيضقتناك

مأ،ةموكحلا:نوديفتسملانمف،ةيملاعلاقاوسألاخيبعافترالابةئدابراعسألاتناك

اًريثمايماردازوربةيضقلاتزربةيسورلابعشلاىتحامبرمأ،تاكرشلاباحصأ

ةددرتمتلازاميتلاةصقلاكلت،م2003خيب،(سوكوي)ةلأسمةصقتعاشنيح

.مويلاىلإةبخاصلاءادصألا
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نرقلاتاينيعستنعثوروملاةمث:ةلأسملاهذهخيبةلخادتمةريثكاياضقةمث

ةقالعلاةعيبطو،ةيكلملاتالكشمو،برهتلاخيبةغوارملانمةيلاعةجردو،نيرشعلا

ةلكشمو،يقوقحلاماظنلاةلكشم–بيرالب–ةمثو،(ماغطلاناتيح)وةموكحلانيب

.ةقثلاباهترادجبنينطاوملاناميإىدمو،مكاحملادايح

نمعونةمثناك،يكسفوكرودوخليئاخيملوحفثاكتلاخيبدوعرلاعورشعم

يفقومنعتلئسولو،ةلصاحلاةقيقدلاتارييغتلاةعيبطلوحتامولعملاخيبحشلا

ىلعقيلعتللةتباثلاعئاقولانميفكيامىلعدعباًرفوتمتسل»:تبجألةلأسملانم

راطإخيبو،يقوقحلاراطإلاخيبكرحتلابوجوبسيئرلارمألالثمتينكلو،اهتازيم

.يسورلاداصتقالابررضيأقاحلإمدعراطإخيبو،ةيدرفلاقوقحلامارتحا

«؟شتيفييجريسايينركذتتله»:ينردابو،تارافسلاىدحإلفحخيبليئاخيمينلباق

.«؟تنأينركذتتلهنكلو،ديكأتلابكركذتأ»:هتبجأ

دحأىسنأنأعيطتسأفيكنكل،مالكلاىحنمنمجعزنايكسفوكرودوخنأيلادب

ناك،اكيورتسيريبلاتاونسنابإيراجتلاهعورشمقلطأيذلاسورلانيردابملالئاوأ

تاكرشلاىدحإ(سوكوي)هتكرشدجوأو،ةورثبحاصحبصأو،رهابزاجنإبحاص

؟اهعاطقخيبةيعيلطلا

نامضلدهجنمهوعاطتسااملك،نوموعزمنورخآناتيحو،يكسفوكرودوخلذب

تادازم)ف،نمثلاديدستخيبريخألارخأتيملو،م1996خيبنيستليباختناةداعإ

ىلإةفداه،ةقوبسمريغةكرحتناكم1997-1996خيب(صصحلالباقمنويدلا

.دارفألانمةراتخمةيشاحةحلصملةليئضغلابملباقمةلودلاكالمأنعيلختلا

نيتقثاو،ةيموقلاايسورةدصرأماستقاةسائرخيبةباصعلاهذهوةموكحلاتكراشت

àبءيشريغتيملديعصلااذهىلع.ةلودلاةيكلمىلإطقداعتنلاهنأنماًمامت

تاينيعستخيبةصخصخلاةيلمعنأىرتسورلانينطاوملاةيرثكأو،ةيضاملاماوعألا

ةداعإوعيبلانيبرايتخالالوحءاتفتسايرجأولو،ةرئاجتناكنيرشعلانرقلا
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يدعاسمللاقنييبوروألاءارفسلادحأف:سبليأنودةحضاوةجيتنلاتناكلميمأتلا

ءاغلإىلإةموكحلاتردابولاًمامتنومهفتيساوناك،نويبرغلامهنيبنمو،عيمجلانإ

ةموكحلانيبةفاسمءاقبإنلعأ،نيتوبلظخيبو.نويدلالباقمصصحلاتادازم

بابرأف،اتباثيقبةموكحلاىلعىربكلالامعألاتاعورشمدامتعانأريغ،ناتيحلاو

ىلعةموكحلانمنذإىلعلوصحلانودءيشيأبعالطضالانوعيطتسياللامعألا

.كاذوأىوتسملااذه

نوكىلإهبتنأمل،تقولاكلذةيداصتقالللصحيناكامىلعيراظنأازكرم

ىلإريبكمامتهايأهجوأملو،يداعوهاملءيشيأخيبةيفانم(سوكوي)تايلمع

تايلمعخيبةيفافشلانمريبكردقنعثدحتيحاردقناكيكسفوكرودوخنأعقاو

ادبدقو،داسفلاةبراحمورامثتساللةبسانملاءاوجألاقلخنعو،ىربكلاتاكرشلا

تاينيعستلاةبتناكهتكرشنألوحتامولعملوادتتتأدباهسفنءانثألايفو

نييالمنكيملنيحكلذو،بئارضلانمتارالودلاتارايلمعفدنمتبرهتدق

كلتنإفنوعلطملالوقيامقفوو،اًرهشأمهتاشاعمومهبتاورىلعنولصحيسانلا

كاذنآتلضفةموكحلانإو،ىربكلاتاكرشلاعيمجاهتدمتعايتلاةقيرطلايه

لواحهيلإتاماهتالاهيجوتدنعو.يبيرضلابرهتلاططخنعنيعلاضمغتنأ

روتكفيعُدو،ةكرشلانمةلاقتسالالالخنم(سوكوي)نضحينأيكسفوكرودوخ

.اهتسائرلوكنيشاريج

يسورلايزكرملاكنبلاويتييفوسلاداحتالاخيبةلودلاكنبلاسيئرروتكفتفرع

بناجألامعألاجرينرذحو،رخآدعباًموياًمؤشرثكأودغيناكعضولانأالإ،اقحال

،رامثتسالاخانمخيبابلسريثأتلاىلإيكسفوكرودوخةمكاحمءاضفإلامتحانم

لبقنمةظفةيضارعتساةقيرطبيكسفوكرودوخلاقتعادنعتكبتراوتشهُددقو

.ةيكيتاموتوأةحلسأنولمحينيعنقم
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،دالبلاكلتليترايزنابإةدحتملاتايالولاàبةلصاحةهباشمصصقنعتعمس

ىقبيو،ىرخأنجسماكحأبو،انايحأةظهاببئارضبو،ةفلتخمقئارطبجوتتتناكو

نعاهلالقتساوةمكحملادايحلوحكشةرذيأدوجومدعةرورضوهةيضقلارهوج

.(ةلادعلا)قيبطتلاجمخيبةيئاقتناةبئاشدوجوبعابطنايألاًبنجت:يذيفنتلاعرفلا

تاسسؤمدوجوىلعو،ةيسايسلاةيفلخلاىلعفقوتيءيشلك–رركأ–ةياهنلاخيب

كلتمنساننأامأو.ىرخألانعاهادحإةلقتسمةيوقمكحتاطلسدوجوو،ةيطارقوميد

.ةريبكماهفتساةراشإهيلعفايسورàبتاطلسلاوتاسسؤملاهذهلثم

جئاتنلابنيترعاشاهينطاومةلتكوايسورتتابو،باوبألاىلعتاباختنالاتناك

تالدعمو،يداصتقالاويسايسلانيديعصلاىلعلصاحلارارقتسالاىلعةبترتملا

قوبسمريغقفدتءارجنمعفترتتأدبروجألاو،ايجيردتنسحتتتحارومنلا

تناكنيتوبلظيفف،لوألاماقملانيبدالبلاىلعةيطفنلادراوملاليخادملايخيرات

ءارجنمقحسللاوضرعتدقاوناكنيذلاناكسلايثلثىلإةبسنلابتنسحتدقةايحلا

.نيستليلةيلاكيدارلا(تاحالصإلا)تاليو

دييأتبسيئرلازوفحجرتتناكتالامتحالالكنأيلحضتاعاضوألاهذهخيبو

هفيظوتةيفيكبالثمتمناكفلاؤسلاامأ،ىلوألاةلوجلاةبحاجنلالالخنمنيبخانلا

،ثيدحتلاوةيطارقوميدلاةعاشإقيرطىلعامدقريسلالجأنمأةياغيألوهتطلسل

ةموكحلاحلاصمةمدخلمأ،انينطاومعيمجةحلصممدخيامبداصتقالاحالصإب

؟لوألاماقملاخيباهمالزأو

ددجلانييطارقوريبلانمبزح

نيذفنتملادارفألانماًبهنلقأنكتملتاباصعو،ةديدجتايفامنأحضاولانمناك

نممهتدرجدقتاباصعلاوأتايفاملاكلتتناكنيذلانيقباسلاىوتسملايعيفر

،ءالؤهحلاصممسابقطانلاامأ.لكشتتتحار،ةينانألااهحلاصملةورثلاوةطلسلا
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وحنىلعةدحتملاايسوربزحوهناكف،مانتميطارقوريبزاهجنممهعبتيامو

.ةيطارقوميدلاريوطتبلثمتةيبلسلاتاهجوتلاهذهةبراحملديحولابولسألاو.ديازتم

نمعضولانوريثكنورخآىأرو،ةجعزموةبيئكتناكرومألاهذهةلمجليتالمأت

ةنهارلااياضقلاةشقانمىلإتردابم2003ربمفون/ىناثلانيرشتàبو.هباشمراظنم

وبا..

اتيزاجايافونخيبانتشقانمترشندقو،فوتاروميرتميدتباثلايرواحمويريمسعم

.(دقتعأال؟ددجنييطارقوريببزحىلإةجاحبنحنله):ناونعتحت

ىدلةدعاسملالماوعلانمةيفافشلاوريبعتلاةيرحلعجيناكيذلاام:س

فرعتتتابيتلاتاحالصإلاذيفنتىلع–شتيفييجريساي–تنأكطارخنا

نأدجننآلااننأريغ،كلذىلعليوطتقوضميمل؟اكيورتسيريبلاب

لصحفيك.مويلاتاحالصإقيرطخيبنافقتريبعتلاةيرحوتسونسالغلا

،اسيئرتنكامدنع،هلكدلبلاناكاذامل:ديدحتلانمربكأردقب؟اذه

ةرملل؟بعشلاباونتارمتؤمتاسلجلرشابملاثبلاءانثأخيبدمجتي

،تنأكنعو،مهسفنأنعةديدجرومأفاشتكاىلإسانلاىدتهاىلوألا

يأàبةكراشملاضفريةموكحلابزحنإفنآلاامأ،يسورلابعشلانعو

.ةفوشكمةماعتالوادم

دمتعنملولاننإ-ةحارصب–لوقأسيضاملاصخياميف.ديجلاؤس:ج

ةسايساهفصوب،اكيورتسيريبلاتعاطتسااملالوأريبعتلاةيرحوةيفافشلا

ةقثرثكأانأو–قثأتنكو.قلطملابعلقتنأ،ةدارفلاةيلكو،ةبعصو،ةرطخ

àبطارخناللةموكحلاضفرنعامأ.طقثدحيلنكيملكلذنأب–نآلا

ولامكرمألاودبي؟اذهبمهحصنيذلانمف،اقوعصميندجأفتالوادملا

àبابغاردعيمل،تاباختنالاخيبدعبزفيمليذلاةدحوملاايسوربزحنأ

نأودبي؟باختنالادعبمهعضونوكيسفيكف،ىرخأبازحأعملماعتلا

عيمجلاسيل،راصتخاب.ةيطارقوميدلانعةبارغلاةديدشةركفمهيدل

،ريبعتلاةيرحو،ةيفافشلاناحتماىوتسمىلإءاقترالاىلعدعبنيرداق

مكنأىرنامرثكأامف،اضيأةفاحصلاىلعرمألاقبطنيو،ةيطارقوميدلاو

مالعإلالئاسوردابتنيحامأ،مكتاعامجنعنوبتكتنيحةيرحلاعماًعيمج
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اناودعرمألاّدعىلإنوعراستمكنإفاهومترشنةدامىلإراظنألاتفلىلإ

.مكليمزنععافدلاىلإنوردابتو،ريبعتلاةيرحىلع

.ةيعامجحورو،نماضتو،ةيرحاهنإ:لعفنديكأتلاب؟عقوتتاذامو،انسح:س

نععافدلاخيبةيعامجلاحورلارصنعىلعءوضلاطيلستليفكيكلذ:ج

نأىرخأدعبةرمديكأتلانيباًقحاًبغارينلعجيام،لاضنهنإحلاصملا

،تاحالصإلاقلطنم،ءيشلكقلطنمناكيذلاانزاجنإ،مظعألاانزاجنإ

نيستليسيروبمكحتاونسدعب،نآلانظأال.ةيرحلاوتسونسالغلابلثمت

لقعبجاجحلاعيطتسياًدحأنأ،ىضوفلاانتثروأيتلامالآلابةلقثملافاجعلا

لكنإفةقيقحلاخيبو،(ةمزاحةضبق)يهايسورهيلإجاتحتامنأاًمعاز

ةيطارقوميدلانعالصفنمائيشتناكولامكةيوقةلودنعمالكلااذه

.ةيطارقوميدةلوديهةوقرثكألاةلودلاف،ةيرخسللريثم

:يللاقدقو،نييسنرفلانيقباسلاةرازولاءاسؤردحأعمثدحتأتنكةرم

بيلاسأمادختسابنجتعضولااذهخيبهعسيالنيتوبنأىرأنأعيطتسأ»

ينوكنعينلأسهنأريغ،ةصاخلاتالكشملانمةنيعمةلمجلحلةيوطلس

امبسح–كلذنأهتغلبأو،يطلستماظنمايقىلإرمألاءاضفإنماسجوتم

.ثودحلالمتحمودبيال–همهفأونيتوبريميدالفىرأتنك

؟هذهكرعاشمساسأامو:س

قلعأينعدنكل،ضايفلاهلقعويسايسسدحهنإ،رعاشماهنإتلق:ج

ةدحتملاممألاتايئاصحإلوقت:لصاحوهامىلإرظنا:كتظحالمىلع

خيراتلاناديمنمتفتخاايطلستوأايروتاتكداًماظننينامثنمرثكأنإ

تحستكاةيطارقوميدةجومةمثاذإريخألانرقلاعبرنابإةسايسلاو

خيبةرحلاتاباختنالاةجيتنتفتخايتلاةمظنألاهذهلثمددعبركف.ملاعلا

قباسلايتييفوسلاداحتالاوةيقرشلاوىطسولاابوروأنملك
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؟ددعلامك:ىرلل

اموهاذهو،نيرشعلانرقلاةياهنعمةئرلانماًعونىرنانتباننأالإ.ج

عويشديازتيةيتييفوسلادعبامميلاقألاخيب.تاونسذنمينقلقيلازيال

ضعبخيبكاًدوهشانكولب،ةيطلستبيلاسأبةدقعملاتالكشملالحليعسلا

ىتح،نادلبلانمديدعةيبو.ةيروتاتكدةمظنأةماقإىلعىتح–تالاحلا

يفف،ةيروتاتكدتاعزنيوذنييسايسلنوتوصينوبخانلاحار،ابوروأخيب

جاتنتساىلإةيسايسمولعةذتاسألصوت،كبوكبدوقعملايملاعلامهرمتؤم

،يممألاويموقلانيديعصلاىلعتارتوتنعضخمتةملوعلاراشتنانأ

نأولب،بسحوىقبتنأالةيوطلسلاتاعازنلانأشنمنأءالؤهىأرو

اذهلهو؟ةطاسبباًيروتاتكدانرقةثلاثلاةيفلألانورقلوأنوكيسله:س

؟ايسورخيبلصاحوهامغوسي

نيرخآنييميداكأعموأ،ةيسايسلامولعلاةذتاسأعمقفتأال.لمكأينعد:ج

نظأ،قالطنالاةراشإنوقبتسيو،نوعرستممهنأدقتعأو،هسفنيأرلانوري

ىلع،تالزلاوءاطخألابنجتلةديحولاةقيرطلالعل.رعذلابنوباصممهنأ

،ةيطارقوميدلاراطإلخادةدمتعملاكلتيه،يممألاويموقلانيديعصلا

ناكميأنيبةيفكاهنأتبثتملةيلومشلابيلاسألانأيهةسيئرلاةجحلاو

اننأريغ،بعصعضوخيبنحنفايسورنعامأ.(خيراتلاىلإرظنلايفكي)

كشال.يطارقوميدلاراسملامازتلاطرشتالكشملابعصألحنمنكمتنس

،اننيدو،انتبرجتو،انخيراتو،انتفاقثو،انتيلقعو،ةيموقلاانتايصوصخنأ

àبلصحياموهكلذنأالإ،ةيطارقوميدلاتايلمعلاىلعاهتامصبعضتس

.مايألاهذهكلذبنوملسيعيمجلاو،ةنكمألاعيمج

نادلبولثمماهيفكراش،اوانيكوأخيبتناكةودننمةّوتلادئاعانأ

وينجبزلثمنويسايسمهنيبناكو،ةيذوبلاو،مالسإلاو،ةيحيسملاقنتعت

نملكلنولثممو،ناقباسلاايزيلامونابايلايترازواسيئرو،يكسنجيرب

ةلاحتساىلععيمجلاقفاوو،ليهأتلايزاتمماوناك،ةيبونجلاايروكونيصلا
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نأنكميال،تابابدلابهحايتجالالخنمامدلبخيبيطارقوميدماظنسرغ

ىلعتماقاذإالإةحجانلبقتسملاىلإةيجيتارتسإلاةيرشبلاقيرطنوكت

.ةيطارقوميدلاوةيرحلايتدعاق

رذعتيةيطارقوميدلانإلوقتكنأودبي:شتيفييجريسايمهفأال:س

.رسفتنأوجرأ.اهنعىنغالةيرورضاهنكلواهضرف

ةجاحبنحنف،ةيلاقتناةلحرمخيبلودعمنيلماعتمنوكنامنيحاننإلوقأ:ج

لب،(مويةئمسمخ)وأ(مايأةرشع)خيبيهتنينلرمألانأركذتننأىلإ

مهفلحاتفمكلذو؛هلكةثلاثلاةيفلألانورقلوأامبرو،اًدوقعقرغتسيدق

.نيتوبريميدالفهيفكرحتييذلاقايسلا

:ايسورعاضخإوماعلايأرلاحبكيهمويلانيتوبتايولوأىلوأنأنظأال

امك،لوألاماقملاخيبيعقاوريغكلذنوكيس،هصخشل،ةلودلاوعمتجملا

قالزنالانماًريذحت.هئارآعماضقانتمنوكينأهنأشنمنأ-ايناث-دقتعأ

سيئرلاماهتاامأ،غوسمةفاحصلاهلوقتامنأىرأ،ةيطلستلاةعزنلاىلإ

.ساسأالبةئيطخفكلذبنيتوب

بناوجىلعناموقيهلمعبولسأويطارقوريبلامكحلازاهجنأريغ:س

ماظنلاكيكفتتلواحتنأ.كلذنمبرهمالو،دئاقلاهلعفياميفةيتاذ

ةديدجراكفأديلوتنمعمتجملانيكمتلنييعتلاىلعمئاقلايطلستلا

راكتحاىلع،ايلمع،تبأددقفةيلاحلاةموكحلاامأ،ةثيدحميقباستكاو

.ةسايسلا

.لالحناللةلودلاضرعتلامتحارطخو،ةلخلخو

زاهجبزحعارتخاديعننأانيلعنيعتيناكله؟كلذهينعييذلاامو:س

ةيمسريطارقوريب
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.ةفلتخمةلكشملىدصتيوهوةلكشمهجاوأتنكيننأطقفينعي،ال:ج

.ةيطارقوميدلاتارييغتلاقيرطخيباًمدق

تايرحلاوقوقحلاخيبمكحتلاضرفةداعإنماعونكانهنأدقتعتلهو:س

قوقحلانعاثحبكابشلالالخنمترظنمثروتسدلاتحتفاذإ؟ةيندملا

بزحىوسةمثسيل:ةيداعريغةروصىرتسف،ةكهتنملاكلتوةيعرملا

.طوغضللةضرعةفاحصلاو،ركتحمزافلتلاو،دحاو

.تالاجملاعيمجةيبغلابتتنأ:ج

؟فيكو:س

بزحو،نيميلاىوقداحتاو،اكولبايلثمابازحأكانهنأل:ج

يطارقوميدلابزحلاو،يعويشلابزحلاديكأتلابكانهو،يكسفونيريج

.لوطتةمئاقلاو،يسورلايعامتجالا

صخياميف،ايلمعكانهسيلهنأىنعألب،هيلإريشأامكلذسيل:س

وه:دحاوبزحىوس،تاراوحلاءانثتساب،زافلتلاىلإلوصولاةيلباق

.ةيرخسللاريثمرمألانودجيسانلانأاوظحالنوريثكو،ةدحوملاايسور

مالعإللةديدجطورشثادحتسانإ.كلذخيبديعبدحىلإتنأقحم:ج

ىلعلوصحلانماومرحينأسانلاديريالذإ،أطخباختنالاليبق

عيمجنعتامولعملانمنكممردقربكأةفرعمخيبنوبغارمهف،تامولعملا

.نيحشرملا

.كلذخيبكعمقفتأ:س

نوضرعتينيحو،رايتخالاةيرحنماومرحينأسانلاديريالكلذك:ج

. . ه1....وم * .

ىودجàبكشلابنوؤدبيمهنإف،دحاوبزحمهيلعضرفيو،طغضلل
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مدخينألواحيو،ةديدجتاسايسحرطيهنألسيئرلانومعديسانلا

،ءطببولو،نسحتلاباقحةئدابةيعامتجالاةلاحلانإ.ةيموقلاةحلصملا

نوذختيسانلانإفسيئرلاجهانمصخيامامأ،سيئرلارمألاوهكلذو

نمال،تاداقتنالانمدشحوقلقلانمضيفهيفيلودبيمويلاراوحلاأرقأنيح

.اضيأانأيبناجنمولب،بسحوقلقلابايدبأنوكسملا،ابابشرثكألايليمزبناج

ةيجيتارتسإلاوهسيئرلامعدىرأتنكيننأديب،كلذلةهيجوبابسأةمثتناك

.دقنلاباعوفشماًمعد،اطورشماًمعدناكنإو،ةديحولاةحيحصلا

ةمئاقوحشرملصحو،م2003ربمسيد/لوألانوناكخيبةلودلاامودتاباختناترج

ةماخضلاةغلابنكتملةبسنيهو،تاوصألانم%37.6ةبسنىلعةدحوملاايسور

تايادبو،سيئرلاةيبعشنأيعيبطلانم.(نيتوببزح)هفصوبهسفنمدقيبزحل

فصننأالإ،ةطلسلابكسمملابزحلاةفكتحجر،سانلاتاويحخيبنسحتلانمعون

مهفصوبمهرثكأبختناو،ةيبزحمئاوقنودنم،ةيسفانترئاودخيباوبختناباونلا

،ةدحوملاايسوربزحفوفصىلإةلمجلاباوقيسةرشابمباختنالادعبو.نيلقتسم

ىلعاًرفوتمراصو،ناملربلاخيبهليثمتفعاضيةدحوملاايسوربزحداكدقفمثنمو

.ةيروتسدةيرثكأ

لوصحلةدكؤملاتامولعملانمضيفكانهناك.تلأس؟نيبخانلانعاذامنكلو

سانلاربصدفنىتح،نيبخانلادادعأوجئاتنلاماقرأميخضتلةيجهنمتافلاخم

دقتناكةموكحلانأبدكأتييساسحإناك.عراوشلاىلإم2011خيباولزنف،اًريخأ

.ةوقالوهللوحالعباتناملربداجيإأطختفرتقا

:يتأيامتلقيسائرلاباختنالاةيشعةلباقمخيبو

:يناملربلاباختنالاجئاتنكلذنمو،قلقللهوعديامسيئرلاىدلنأدقتعأ»

مادختساائيسم،بصتغميألثم،ءايحالبفرصتةدحوملاايسوربزحف
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نمنأريغ،اغاوطمامود،ايئاغببامودكالتمااننكمي.سيئرلاةيننسح

.«ةيطارقوميدلاىلإةبسنلابةميخوبقاوعىلعيوطنينأكلذنأش

سيئرلانأشنمناكاميفةلثمتمتناكةمساحلاةلأسملانأاًدكؤميمالكتعبات

ةطلسلابسكدارأاذإ»:سرام/راذآ14خيراتبباختنالاخيبهزوفدعبهلعفينأنيتوب

،ةديدجةيطارقوميدتاحالصإةلحرمنيشدتليبسخيبالبسحوةطلسلالجأنم

رومأنأشنمو.ايسورىلإةبسنلابةريطخبقاوعىلعيوطنينأكلذنأشنمنإف

،سابتلالابةلقثمةموكحنيتوبثرو:هراتخييذلاقيرفلاةيعونىلعفقوتتنأةريثك

ىلوتيسهتايولوأهرطاشيقيرفليكشتنمو،ةصاخلاهتموكحسيسأتنمهلدبالو

ىلعدامتعالاصيلقتو،داصتقالاثيدحتفادهتساهيلعنيعتيقيرف،هجمانربذيفنت

.ةطسوتملاوةريغصلالامعألاتاعورشمعيجشتو،طفنلا

؟اذامل..ةيناثةيسائرةيالو

وم

ةلوجلاخيبنيتوبباختناديعأذإ،يتءوبنباوصدكأم2004سرام/راذآباختنا

:سكافرتنإعمةلباقمàب،ةجيتنلاىلعاقلعمُتلقدقو،ىلوألا

لكىلعنإنولوقينيفراعلانمريثك،ةيلوألاعارتقالاتانايبىلإاًدانتسا»

،ةرقتسموةئداهنوكتسرومألالكنإو،لبقنمناكامكرمتسينأءيش

.نوئطخممهنأنظأو

يتلاةطلسلاعونيهنيتوباهيلعلصحيتلاتاوصألانمةيلاعلاةبسنلا

بجوياموهكلذنأبو،هيلإقوتيورييغتلابلمأيلازامبعشلانأبانئبنت

نأىلوألاهتيالونابإهبةبلاطملانأشنمناكاممدقينأنآلاسيئرلاىلع
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:الئاقحاجنلاهلتينمتويتئنهتهيلإتلسرأو،ةينيتاللا

نوريمهنإ،مهلامآبوكبمهتقثديكأتنوبخانلاداعأ،ريخألاباختنالاخيس

دهشتنألمآ.اهلبقتسموايسوربعشلوحيهكسجاوهوكراكفأنأ

،ةيطارقوميدلاىلإةيضفملاقيرطلاىلعةتباثتاوطخةيتآلاعبرألاتاونسلا

.يندمعمتجمءانبىلإو،نوناقلاةدايسةيوقتىلإو،يداصتقالاومنلاىلإو

.ايسورينطاوملعساولادييأتلابعتمتلانيبرمتستنأوجرأ

يداصتقالاومنلاو،ةيناثلاةيسائرلانيتوبةيالوتايولوأنماهتيأرامتناكهذه

.يندمعمتجمونوناقلاةدايسلظخيبةيوقةيطارقوميدةلودنودليحتسممادتسملا

ةيطارقوميدلاتاسسؤملاريوطتنأ–لاحيأىلع–نيبتستناكةقحاللاثادحألاو

.ايسورةداقىلإةبسنلابىلوألاتايولوألانمانوكيملاهزيزعتو

اًرفوتمنكيمل،فوكدارفليئاخيمةسائرب،ءارزولاسلجمنأحضتاامناعرس

ريدصتلانتيعبتىلعبلغتللو،يسورلاداصتقالاثيدحتلةكسامتمةيجيتارتسإىلع

مغرلاىلعاذهو،(ةفرعملاىلعمئاقداصتقا)ىلإلاقتنالاقيقحتلو،ماخلاداوملا

راعسألاف:نأشتاذتاحالصإلانمةلمجثادحتسالةبسانمتناكعاضوألانأنم

فيظوتللةلباقةديازتمدراومنعتضخمتو،عافترالاتلصاوزاغلاوطفنللةيملاعلا

لب،بسحو(ايرورضواّمهم-بيرالب–ناكيذلاوهو)تايطايتحالاةمكارملال

،داصتقالاىلإةبسنلابةمساحتاعاطقمعدلالخنم،ةيتحتلاةينبلاتاعورشملاو

.لصحيملكلذو،يعامتجالالاجملاوةيحصلاةياعرلاو،مولعلاليومتو

ةبانكدقو،حالصإلاىلإةرقتفملاةسئابلااهتلاحةيبةحلسملاتاوقلاتكرتكلذك

ةيساسألاتارييغتلانمةلمجانقلطأدق،يتييفوسلاداحتالارمعنمةريخألاماوعألا

ةحلسألاصيلقتلبرغلاعمتاقافتاو،ةديدجةيعافدةديقعىلإدانتسالابشيجلاخيب

مث،ةيملسضارغأىلإةيعافدلاةعانصلاليوحتلةيادبةمثتناك.ةيديلقتلاوةيوونلا
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. يب.ومه.-ابد ، -

،وبخيويوذيكرتو،ليومتلانممرحهحالصإلدبو،شيجلايسنتاينيعستلانابإ

ذإو،نأشيذرييغتيألصحيملةثلاثلاةيفلألاخيبنرقلوأنملوألادقعلاخيبو

ناكاملقيرطلاتدهمةموكحلانإف،ةيرورضاهنكلوةملؤمريبادتذاختاخيبتقفخأ

تاوقلاثيدحتةعيرذب،دارفألانمةصاخةنفحتمدقأنيح،ةقحالتاونسخيبلحيس

.داسفلانمةيلاعتايوتسمبةلقثمعاضوأخيبتاوقلاهذهكيكفتىلع،ةحلسملا

نمةموكحلاتنكمتناشيشلادالبيفف،ساقفقلاةيعضولانماضيأتجعزنا

هبشيءيشيأةداعتساخيبتقفخأاهنأديب،نييلاصفنالاىلعيركسعراصتناقيقحت

àبةدحلاةغلابتالكشمةمثو،ميلقإلانيبيسايسلاديعصلاىلعفولأمويداعوهام

نأشمهنأش–نويلاصفنالاحجندقو،لحنودتيقبقارعألاوتاينثإلانيبتاقالعلا

.رمألالالغتساخيب–باهرإلاوفرطتلاتاباصع

ذإ،اًعيمجانبولقخيببعرلاتعرزيتلانالسبةاسأمتناكربمتبس/لوليأخيب

ربمتبس/لوليأنمحتافلايفف،ةوسقلاوةيشحولانمعينشردقبنويباهرإلافرصت

دادتماىلعو.نئاهر–مهيملعمومهيوذعملافطألانم–فلألاىلعديزياماوذخأ

نيبئادو،ءيشلكنيضفار،ةعزفمعاضوأخيبنيزجتحماولظمويلافصنونيموي

طابحإخيبنمألاتاوقتقفخأذإو.ءاوسدحىلعنيدشارلاولافطألابيذعتىلع

ناكمث.ةمزألاعمحجانلالماعتلانعةزجاعاهنأىلعكلذبتنهرباهنإف،موجهلا

/لوليأنمثلاثلامويلارصعاءدبناذللا،رانلاقالطإلدابتو،ينابملاىلعموجهلا

.الفط186مهنيب،اًصخش334لتقمنعاضخمتذإ،نيّيثراك،ربمتبس

ناكثيحىفشتسملارازو،نالسبةدلبىلإنيتوبلصوربمتبس/لوليأنمعبارلاخيب
مت9--ومكت.مم

اثدحتم،زافلتلاةطساوبةمالابطاخءاسملاخيبو،اولتقنمبىزعو،نوجلاعيىحرجلا

تقولاةيبو،رعذللمالستسالامدعىلعسانلااضاحو،نطولانععافدلاةرورضنع

ماظنةماقإىلإودالبلاةدحوزيزعتىلإاعيرسةردابملاىلعميمصتلانلعأهسفن

.لاعفةمزأةرادإ
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ناك،ةيسايستاحالصإجمانربنلعأ،ربمتبس/لوليأنمرشعثلاثلاخيب،كلذدعب

تايروهمجلاوميلاقألاماكحل(نيظفاحملا)ماكحللرشابملاباختنالاءاغلإهيفاممهأ

اوسيلنممةلودلاامودةيوضعلنيحشرمرئاودلاباختنالدحعضوو،[ةيداحتالا

تربعو،ةيداعريغ–ُتيأرامقفو-ريبادتلاهذهناكو.يسايسبزحيألنيبستنم

:اهيفتلق،(وكسومءابنأ)يتسوفونيكسفوكسوماهترشنةلاقمخيبيفقومنع

نوكتنلو،ةبعرمةاسأمتناك،نالسبخيبثدحاملقدصمريغتلزام»

ىلعتايولوألاىلوأزكرتتنأنيعتي.اهلبقتناكامكاهدعبانميأةايح

غلبمليوحتىلإفوشتابروجةسسؤمافلستردابدقو،اياحضلاةدعاسم

نينيعمصاخشأةدعاسمنآلالواحتسو،رمحألابيلصلاباسحىلإ

.ةددحمتالئاعو

àباوقفخأدقةصاخلاةزهجألاوفظومنوكينأاًيلكلوبقملاريغنمدجأ

ةيمادلاةمتاخلاوأ،لوألاماقملاخيبيباهرإلاموجهلاعوقونودةلوليحلا

لصحامعةيصخشلاةيلوؤسملاليمحتبوجونمدكأتمانأو،ثادحألل

لعفيسوكلذمهفتياضيأسيئرلانأنظأو،فييلعرونوفيشورتابنملكل

.يرورضوهام

هلاقاممريبكءزجو،ىرجامىلعاًمساحاًدرةموكحلانمعقوتأتنك

–يرهوجلانمو،ةرورضلاوةيمهألاغلابهارأهباطخخيبنيتوبسيئرلا

ةجلاعموداسفلاةحفاكملةصاخلاةزهجألالمعبفارتعالا–ديكأتلاب

باهرإلابةميزهلاقاحلإنيعتي.ساقفقلالامشخيبةيعامتجالاتالكشملا

نأ-سيئرللافالخ-دقتعأينأريغ.ةوقلاةطساوبال،الوأةسايسلاب

تايلمعلابةرشابمةقالعتاذةريخألاعيباسألاخيبةيباهرإلاتاكرحتلا

برحلانابإ،م1994ب،اقباسينأركذأو،ساقفقلاةيبةيركسعلا

،ةلمتحملاةيثراكلابقاوعلاةلمجديدشحوضوبتروصت،ىلوألاةيناشيشلا

ىلإىرخأةرمةجاحباننأينعيكلذو،باوصىلعتنكيننأفسؤملانمو

نعمهلصفو،نيلدتعملانييكرحلاعمضوافتلاىلإو،ةيسايسلولحسامتلا

.مهعمحلاصتلارذعتينيذلانيفرطتملا
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فيكنكل،اهتاكرحتلروهمجلادييأتىلإةجاحبمويلاةموكحلانأكشال

ةفاحصوأءادألاحجانناملرببايغخيبداسفلااذهلكىلعبلغتلاعيطتست

؟ءيشلكةبقارمىلعبئادلماكعمتجمبايغخيبو،ةرح

لعللب،هاجتالاكلذبكرحتيأىلإريشيامةمثسيلهنأفسؤملانم

يرجيباهرإلاةبراحمىلإةجاحلاءاطغتختف،ثدحياموهسكعلا

نينطاوملانامرحو،ةيطارقوميدلاتايرحللصيلقتلانمريبكردقحارتقا

تاباختناخيبةيمسرلاتاطلسلانممهفقاومنعرشابملاريبعتلاةيلباقنم

نمقطانملاوميلاقألاماكحليلعفلانييعتلاةيلمعلناعذإلاىلإىعدُتو،ةرح

ىلع،نيلقتسمنييناملربباونباختنانعيلختلاىلإكلذكو،زكرملالبق

.نيلمركللةعباتمويلابازحألالجنأنممغرلا

يطارقوميدبزحسيسأتلواحنانكامدنع:هنعثدحتأامفرعأيننإ

مثنمو،انلشوانليبكتىلإىعسييطارقوريبزاهجبانهبوجيعامتجا

هنأشنمولب،باهرإلاةبراحمخيبديفينأماظنلااذهلثمنأشنمسيلف

ريبدتلثم،نيبخانللةيذؤمريبادتضرفلعجينأ–كشنودنم–لباقملاب

.لهسأ،ةهافرلابساكمءاغلإ

سيئرلاىلعةحورطمةلمتحمةطخدرجمنمرثكأرمألانوكيالألمأيلك

انتمهمف،اًيئاهناًرارقنوكينأنمالدبةشقانمللةعضاخةركفوأ،نيتوب

ةوقلتاحارتقالابسكفقولجأنمنكمموهاملكلعفيهةكرتشملا

صرحينألمآ.ةيطارقوميدلانعاعجارتايلمعلكشياموهو،نوناقلا

تايرحلانوصىلع،اقح،هسفنانتيروهمجسيئرو،انوبخانو،انتساس

.«ةبوعصلاغلاباهبزوفلاناكيتلاةيطارقوميدلا

ءاغصإللاًدعتسمنكيملسيئرلانأاًحضاوتابامناعرسهنأفسأللوعدياممو

اًريزوفييلعرونيقبذإ؛بسحوانأيلبقنمالتردصيتلاتاريذحتلاوكوكشلاىلإ

àبتارييغتلاتثدحتسانيحةيب،ةكاتىبسإفإللاًسيئرفيشورتابلظو،ةيلخادلل

.مزحبتذفنو،عاوطمناملربناعذإلظàب،يسايسلاماظنلا
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نيرشعلاويناثلايفف:قمعباسوردمناكةهافرلابساكمءاغلإركذىلعينايتإ

نوناقلااذهدامتعانإ»:ةيتآلاتاملكلابأدبانوناقنيتوبعقوم2004سطسغأ/بآنم

تناكامهمكلذكناكهتيلو،(مهتايرحونينطاوملاقوقحةيامحفدهبوهيداحتالا

ليوحتف،حوضولاةديدشتناكهتراذقنإف،نوناقلاغوصاولوتنيذلاكئلوأةين

انويلمنيعبرأىلعديزيامتاويحنيبةفلتخمروصبهلعفلعف(دقنىلإبساكملا)

برحلايمرضخمنمو،ةحلسملاتاوقلادارفأنمو،تاقاعإلايوذنم:رشبلانم

نيذلانينطاوملانممهريغو،نيدعاقتملانمو،لامعلاءامدقنمو،ةيناثلاةيملاعلا

.ةيميلقإلاوةيداحتالاتاينازيملانممهبساكمىلعنولصحي

ةريبكلادادعألاهذهتاويحخيبةرثؤملاتارارقلاهذهلثمذاختانوكينأنكميال

عسوأدعبالإالوقعم،ةوسقلاةغلابعاضوألظيفنوشيعيافلساوتابنيذلا،سانلانم

نورثأتينيذلاكئلوأءارآىلعفوقوللماعلاشاقنلاوةساردلانمنكممردقلمشأو

ليوحتلاييجولويديإريبكةدّوسمةلمجترقأوةموكحلاتعرستكلذنمالدبو،اهب

نودةقفاوملانعيداحتالاسلجملاوامودلارخأتيملو،فوباروزليئاخيميدقنلا

،يسايسلباًيلامنكيملرمألانأةقيقحنعفرطلااضاغ،سيئرلامدقأو،شاقن

!ءادعلايئانثتساروهمجلالعفدرناكواهعيقوتعضوىلع

/زومتةياهنيفف،انوناقهلعجلسيئرلاحارتقاعيقوتلبقىتحتاجاجتحالاتأدب

نمةجومسطسغأ/بآنميناثلاةيبووكسومةبلبونريشتاياحضدشتحاويلوي

،ايساسأناكماعلاشاقنلانأاًحضاوتابو،دالبلاتحاتجاجاجتحالاتارهاظم

ثيح،م2005رياني/يناثلانوناكخيبو.رظنةداعإىلإةسامةجاحباهلكةطخلانأو

عفدنا،نيدعاقتملاوقاقحتسالاباحصأباهتبرضةيدقنلاليوحتلاةيلمعتلزنأ

نمو،ةريبكلاندملاخيباًراشتناعسوألاتاجاجتحالاتناكو،عراوشلاىلإسانلا

àبنودعاقتملادمعثيح،جروبسرتيبناسووكسومنامءوتلاناتمصاعلااهنمض

بازحألاتحارو.نيسيئرلايكسفوكسومويكسفينيعراشعطقىلإتافطعنملادحأ

كرطبلاردابو،ةماعتايصخشوذحةيذاح،نيدعاقتمللاهدييأتنلعتةيسايسلا

.تاطلسلاةدشانمىلإيناثلايسكلأ
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تاعامتجالانماًددعدقعف،كرحتلاىلإةجاحبسيئرلاتابو،مقافتيعضولاأدب

تابترمةدايزبرمأو،يدعاقتلاحالصإلاداومنمددعةعجارمحرتقاو،ةموكحلاعم

هذهقبطتملولثادحألاهذختتنأنكميناكيذلافطعنملافرعأال.نيلماعلا

ةبهتدقعيفحصرمتؤمةيمييقتنعتربع.ةرخأتمتءاجاهنأبفرتعملاريبادتلا

:الئاقةسسؤملا

ال:دحاومكحبالإاًريدجسيلءارزولاسلجمنأريغ،جارفنالاوحننآلا

بخصلانمريبكردقبءيشلكىرجدقف:ضيبلابههجولكقشرنمدب

.(ةيوازàبسيئرلاودالبلاربصحىلإىدأام،ةيلوؤسماللاو

نأالإ،نآلاهتالكشمربكأةهجاومنيبسيئرلانوكيدق»:الئاقتفاضأو

.«ةيرثكألاةحلصممدخيامبفرصتلاهنمعقوتننأانيلع

رثكأددشتينأ-يلودبيامك–سيئرلاىلعنإتلقكاذنآسكافرتنإعمةلباقمةيبو

:الئاقتعباتو،يعامتجالالاجملاخيبءارزولاسلجمءاطخأعم

اًحيرصت،ةيداحتالاةيعمجلاخيباًحيرصتسيئرلاقلطأباختنالادعب»

،داسفلاةبراحمو،رقفلاةمجاهمنعثدحتذإ،مهنمانأو،نيريثكشهدأ

قيرطلاىلعاًمدقريسلاو،ةطسوتملاوةريغصلالامعألاتاعورشممعدو

ودبيحارتقولارورمعمو.ةعانصلادعبامىلإيمتنيعمتجمىلإةيضفملا

جمانربلانعاًمامتفلتخمجمانربذيفنتىلعةفكاعةموكحلانأولامك

رييغتنمنكيملنإ،هعنمييذلاببسلافرعأالو.سيئرلاهنلعأيذلا

ءيسي.هئادأىلعدرلاىلإ–لقألاىلع–ةردابملانمف،هلكءارزولاسلجم

.(يسورلابعشللدودحماللاربصلالالغتساسلجملا

انأديؤم»:ليقثيح،(ةديدجلاةديرجلا)اتيزاجايافونعمىرخأةلباقمناونع

تقّمعةديدجثادحأةمث.ىفقومصخلي،ىسجاوههغالباديرأىننأالإ،سيئرلل

ةموكحلاةبراقمخيبةريطخبويعىلإاًريشمبعشلانمفقوملااذهىلاادبو،خيبواخم
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تنكيذلاةيطارقوميدلانعدادترالاف؛اًمومعةسايسلللب،بسحوداصتقاللال

دقو،حوضولاديازتمتابيتسوفونيكسفوكسوماهترشنةلاقمخيبهنعتبتكدق

تناكربكأاياضقىلإلقتناانراوحنأريغ،كلذنعفوتاروميرتميدوانأتثدحت

.انيلكىلإةبسنلابةيمهأتاذ

غيصوحنالوحتنأدقتعتلهف،ةيطلستةلودودغتايسورنأودبي:س

يتايحنماًدجاًريبكاًءزجُتفقويننأل،اًريثكينقلقيعوضوماذه:ج

تاطسلاهراتختيذلارايخلاىلعءيشلكفقوتيس.ةيطارقوميدلاةياعرل

نمضنمو،ليقاملاقنمو،سيئرلاباختناةلمحركذتنانعد.ةيلاحلا

ةمثنكيمل،كشنودنمزوفيسسيئرلانإتلقكاذنآ.انأهتلقامكلذ

ىلعوةحارص،هسفنتقولاخيبتلقيننأالإ،نيرخآنييدجنيسفانميأ

درجملةيناثةيالوهضيوفتسيئرلامادختسانأشنمنإ،اًمامتئداهوحن

.اًحدافأطخلكشينأهتطلسزيزعتةفعاضم

،ةسيئرلاهتمهمهذهف؛هينطاومودلبلاةحلصمللمعينأتاذلابسيئرلاةحلصمنم

لثميلثم،لمأةبيخبباصأسف،ةيسايسلابيعالألاهذهعيمجخيبقرغيسناكاذإو

.ةيجولويديإلاوةيسايسلامهتاعانقنعرظنلافرصب–يداقتعاب–يسورنطاوملك

تاناكمإلالغتسابلثمتمساحلاسيئرلاراصتنانمضيذلاسيئرلاببسلا

اًحجاننوكينلتاناكمإلانممكيأنأفيضأنأىلإليمأيننأريغ،ةيرادإلاةلودلا

الإتالكشملالحةيناكمإرفاوتتنلبايغلااذهلثميفف،عمتجملادييأتبايغخيب

وهعقاولانأديب،ريخألاباختنالاخيبلصحدقاذهنمءيشناكامبرو.ديلاةفخب

ةبسنلناكقافخإلاىلإالإكلذيضفينلو،اًقحعساوقاطنىلعكلذفيظوترذعت

.هيلعمهلامآنوقلعيسانلاناكو،اهريثأتسيئرللدييأتلانمةئملابنيعبسلا

ءادأىلعةباقرلانمءيشضرفو،نطاوملاءاخرنيسحتديعصىلعريبادتلانم
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عفدلةيناثةيسائرةيالولهضيوفتفيظوتىلإدمعينأاًقحتعقوتو،ةلودلاتاسسؤم

،ةسايسلاو،عامتجالاو،داصتقالاتالاجمنيسحتلجأنماميسالو،مامألاىلإرومألا

ريغ،ةيطارقوميدلااهبقلطنتيتلاةيفيكلايهكلتف؛بعشلاةحلصمعممجسنيامب

يتاظحالمخيبكلذبتسسحأتاذلابتنأو.سجوتلاديدشينلعجينآلاهبىدبامنأ

نمريبكردقبةنوحشمتلظدقف،زاجيإلاةغلابهذهتناكنيحىتح،ةريخألا

.ىسألاوةفطاعلا

؟ةضراعملافوفصميروتلاًدعتسمتسلكنكلو:ىرلل

ءاقبإنكميىتمىلإف،دلبلاهعقوتياموهسيليرجيامو،هنلعأامعضوكن

ةيكينيسىدمنايبليدقنلاليوحتلاعورشميفكي؟يلاحلامهعضوخيبسانلا

عمةفيخسلاىمدلاهذهلك.نيدعاقتملاعملماعتلاàباهتساسخوتاطلسلا

اًدحأنأيهةلكشملانكلونآلامهدرطبجي!ميحجلاىلإىمدلاهذه

نوكلتاديكأتلاهذهلكعمسننآلاانتبو،ةيلوؤسملالّمحُيملو،درطيمل

روهمجلالازام؟مهعمثدحتينيذلاسانلاعونام:ضرعلابقيقحلاؤسةمث

نيعتيامعو،هلعفىلعنوبئادمهنأضرتفيامعةركفيأكالتمانعاًديعبماعلا

.اهدامتعامهيلعنيعتييتلاقئاثولانعو،هولعفينأمهيلع

وم

عراوشلاىلإىضرملاطخسلاعفدو،لماشبارطضاةمثناكرياني/يناثلانوناكخيب

.عيقصلاودربلالظخيباًجاجتحا

؟(نيدعاقتملابغشثادحأ)نابإبضغلايئانثتساكلعجيذلاام:س

اًمئادمهو،(نيبغاشملا)نعنوثحبياوؤدبىلوألامايألاذنمف؛ةبقاعلا:ج

،مهلامعأةعباتمىوسمهلّمهالنيذلاسانلافوفصنيبمهنعنوثحبيام

نوقصتلمنويقيقحلابغشلاوريثممهتاويحةلصاومومهتيودأءارشىوسو
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تلواحامتقوخيب؟هذهيهةرادإلانمعونيأ.ةريثولاةيمسرلامهيساركب

نيفلكملاسانلاكئلوأنأقدصأنأعطتسأملو،رمأللًاغوسمسمتلأنأ

ىوتسملااذهىلعاوناكرشبلانييالمتاويحخيبريثأتتاذقئاثوغوصب

نأكاردإينلهذأدقو،ةسيئرةيموقةسايسهذهتناك.مؤللاوةحاقولانم

.فافختسالاوةقافصلانمردقلااذهبةكربفمنييالملاريصمضخططخ

نوسلاجنوفظوملاف،ىضوفلانع(ةيسأرلا)نيتوب(ةطلس)ثادحتساضخمت

ةداعإ)يرجتو،هنولعفيامنوفرعيالو،لامهإلاوأدرطلانيرظتنممهثيح

ةغلابةلكشمىلإيضفتنأةبراقملاهذهةلصاومنأشنمو،لمعلاجراخ(مهميظنت

.ةماخضلا

ةياعرلاوميلعتلاىلعةمجهةموكحلاتنش،سطسغأ/بآوويلوي/زومتةيااقباس

ضرعتيامنإفةقيقحلاخيبو،تامدخلالباقمعفدلاثادحتساينعأ،ةيحصلا

ميلعتلاقحىلع،نيعبرألاوةيناثلاةداملاخيب،ةحارصصنييذلاروتسدلاوهموجهلل

رظنلافرصب–ةلئاعيأف،ةميظعلاةيطارقوميدلاتازاجنإدحأوهو،يناجملا

ركفتنآلاو،ةيوناثلاةلحرملاةياهنىتحاهدالوأميلعتلةلهؤماهنأملعت–اهلخدنع

.قالخألاوةيلوؤسملامادعنالخراصناونعكلذو،قحلااذهبحسخيبةموكحلا

وطسلاو،ةصخصخلاضرفدنعةمدصلابجالعلانمةعرجانذخأنأانلقبس

سانلايقبو،تراطراصملاخيبةعدوملانينطاوملاتارخدملكو،بعشلاكلمىلع

ةيلاخايسورنإ،ةيئاصحإلالوادجلاثادحألالخنم،انللاقينآلاو،ةليزهبتاورب

داحتالاخيبرقفلاةبتعخيبرظنلااندعأم1990خيباحوضفملابذكللاي،ءارقفلانم

ةيئاذغداومءاقتنانمعونىلإةفاضإ–ةلسلاتنمضتدقو،اهانعفرويتييفوسلا

.دالوألاةلاعإلمزاللاغلبملالثمىرخأاًدونب–ةيساسأ

ةبتعلاضفخبكلذو،ةلكشمللاًدجلهسلحىلإةموكحلاتدتهانيستليدهعةيا

راصحمايأتداسيتلاتايوتسملاىلإتاننقملالازتخاانعطتساكلذبو،فصنلا
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مؤلب،ضرغلالإدمتعيءارجإنمام.قلطملابءارقفيأانيدلدوعيالف،دارجنينيل

دجأو،ةيطارقوميدلانعثيدحلا–عضولااذهلثمخيب–نيهملانممارتحامدعبو

؟ةيعامتجالاةياعرلاوءاخرلاةلودلىرجامعلأسننأانيلع.اًمامتاضوفرمكلذ

درجمىلإروتسدلالوحتيتانامضلاكلتبايغخيب؟روتسدلادونبمارتحابلحاذامو

.ةلمهمةقرو

يهامنإميلعتلاوةيحصلاةياعرللاهتاحالصإنأةموكحلايعدت:س

.ةيبرغلاةسرامملانمةسبتقم

تنكاذإف؛ةقيقحلاخيبيبضغريثتةغوارملاةركاملاتارابعلاهذهلك:ج

ةياعرةيلوؤسمنمررحتلاديرتو،بعشلانعةيلوؤسملانمبرهتلاديرت

ةنراقملللاجمال؟انهتنأاذامل؟كيلإةجاحبميحجيأف،نينطاوملانوؤش

نيمأتىلإةموكحلاردابتلف،ةقيرطلاكلتبثدحتنسانكاذإ.برغلاب

àباهتريظنلف،اكيرمأخيباهتريظنلنكيملنإ،ةهباشمروجأتايوتسم

اًقحاًرداقانبعشنوكيسذئدنعو،لقألاىلع،ايناملأوأ،ايلاطيإو،اسنرف

سانلانوكينيحف،عفدلابيلابنال!ميحجلاىلإاوبهذيل»:لوقينأىلع

جالعنممهلولحيامرايتخاخيبنوددرتياللاملانمزونكىلعنيرفوتم

،كلذاوقيطينأنوعيطتسيال-ةطاسبلكب–مهفمويلاامأ،ميلعتويبط

لثمتناكاذإو،فافكلاىلعلوصحلانعنيزجاعافلساوتابنوريثكو

،بيرقلالبقتسملاخيب،دهشننألنوحشرماننإفلصاوتتستاسايسلاهذه

.ةيدجتابارطضا

؟تابارطضالانمعونيأ:س

ىتحتسيلاهنإ:ةسايسلاهذهاولمحتينلسانلانأدقتعأةطاسبب:ج

ءاربخمههاجتالااذهبسيئرلانوعفدينيذلاكئلوأ.لاحيأىلعةسايس

ةنزاوملانكلو،ةرشابملاةنزاوملاقلطنمنمالإاًدبأنوكرحتياليلكداصتقا

لامعألاتاعورشمةلمجنمو،ةديدجفئاظونمو،مانداصتقانملّومت

،ءيشال؟ةدعصألاكلتىلعهولعفيذلاامف،ةرهدزملاةطسوتملاوةريغصلا
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ةيروهمجلاسيئرىدلةيقيقحلاةلكشملايههذهو،اًدجليلقلاءيشلاوأ

ريسلاديرنيتلاقيرطلايهكلتو،ةيداحتالاةيعمجلامامأهنلعأجمانرب

؟دوكرلاةبقحبتسونسالغلاصخياميفيلاحلاعضولاكركذيالأ:س

البهنأحيحص:فينيجيربلظخيبةديدجلاةينيلاتسلانمعونةمثناك:ج

،ةرمتاذمهدحأثدحتنيحف،مكحتللاعضاخناكءيشلكنأريغ،عمق

هلعفييذلاام»:لاقفةيباقنلاتارمتؤملادحأخيب،سدنهموألماعوهو

ىلععلطموهله؟لوؤسمهنأضورفملانمسيلأ؟رمألاهاجتماعلانيمألا

فيك!ىراوطةلاح:يسايسلابتكملاعمتجا،«اهتيلوؤسماهنإ؟يرجيام

،انتيطارقوميدةيوستناككلت؟رمتؤمةبعمسينأقيلعتلااذهلثملحمُس

!كلاؤسباوجهلعل.نيرفاوتملاريبعتلاةيرحوةيفافشلاىوتسمناككلذو

ةجودزملاريياعملاىلعمالكلاو،برغلاىلعرركتلاةديازتمتامجهلا:س

؟ةدرابلابرحلامايأىلإنيدئاعانسلأ،هانيأرنأقبسملفىلعرخآلاثم

مم

اهيلعملكتننأباوصلانمو،ةجودزمريياعمةلكشمكانهةقيقح:ج

،توصلاتاربكمةيسامولبدو،طغضلاةسراممنإ.ةحارصبوةرشابم

برحلاةبقحنمملعننحنو،نادلبلانيبتاقالعلاخيبنيتلوبقماتسيل

نأنادلبلاعيمجةحلصمنمفمثنمو،كلذلوقياذامىلإةدرابلا

لدابتىلإو،ةراجتلاىلإةجاحبنحن،نواعتو،راوحو،ءودهءاوجأدوست

.انمأهسفندعينأ،هدحو،عيطتسيدلبنمامو،ةفرعملاوايجولونكتلا

ةميدقفقاومنيبحورلاخفنعاونأنماثيبخاًعوندهشناننأودبي:س

؟كلذءارونماكلاببسلاامف،برشواهيلعرهدلالكأتاراعشو

ةلودلاامودسيئرردابينأاًقحيعيبطلانملهف،كلذتظحالاضيأانأ:ج

ناكءاسملالولحعمةشهدخيبانأ؟نيلاتسبةداشإلاخيبعورشلاىلإةأجف

.عجارتيأدبدقفولزيرج
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ةلاحيهلب،ةينيلاتستسيلهذه،ال...ءاسملاخيبو،ايلاعهتوصعفرحابصلاخيب

اذهسيلو،(ةيتارباخمبيلاسأ)نعو،يرسسيلوبنعنوثدحتياوحار،ةنيجه

رثكأقيرطعابتانمانلدبالكلذنمالدب،اليصأايسوراًعارتخاالإةقيقحلانيب

ىلإو،مارتحالاىلاو،ةيطارقوميدلاىلإو،ةيرحلاىلإةيضفمقيرط،ةماقتسا

مهنأودبي.يأرلانعريبعتلاةيرحىلإو،ةفاحصلاةيرحىلإو،يموقلاحاتفنالا

،ةطلسلانورسخيدقىصقألادحلاخيب؟مهفيخييذلاامنكلو،ءيشلكنمنوعزفي

.رثكأالنيتيالوىلوتأستلقتاحالصإلاتأدبامدنع؟كلذخيباذامو

تناكةلاطع،تايوتسملالكىلعنيلماعلافوفصخيبةلاطعلانمعونةمثناك

عمقلالخنمال؟فيكنكلو،فسنىلإةجاحبهلكعضولاتابو،دلبلا،ةقيقح،لشت

اودوعيملسانلانأنورينوريثكمايألاهذه.ةيطارقوميدلاقيرطنعلب،ينيلاتس

ةساسلاقوسناودبييبكوكلاديعصلاىلعو،ةيطارقوميدلاباولابيناىلعنيرداق

ىلإامإلوؤتةطلسلاف؛فرطتلاومئادنحنفايسورخيبامأ،ةجئارلايهنييروتاتكدلا

اًريثكنونجهنإ:راطإلاجراخايلمعمهنيذلاو،نيميلاىصقأىلإوأراسيلاىصقأ

ةبقح،ةديدجعاقنتساةبقحىلإقالزنالاوههيلإةجاحبنحنامرخآنأدكؤأام

.ةطرفملاةيزكرملاومكحتلابةسووهمةديدج

؟مكبزحعمرومألاريستفيك:س

يطارقوميدبزحءاشنإىلعنيفكاعانك،ءيشلكنممغرلاىلع:ج

اندلب»:لاقولب،انلهدييأتنعانلعسيئرلارّبعدقو،ديدجيعامتجا

لب،انوديؤيملةيسائرلاةرادإلاةئيبنييمسرلانأريغ،«يعامتجايطارقوميد

بازحألاعيمجاوصقرينأاودارأدقف،تالجعلاةبيصعلانوسدياولظو

يدانملاقيرطنعةرادإللةلباقنوكتنأو،ةعاوطمنوكتنأو،مهنحلىلع

اًدعتسمفوشتابروجنوكيالأمهءاسنكلو،امودلانيبلتكلارادتامك

.دحأناحلأىلعصقرلل

،اًمومعنآلاعضولاوهامكيعامتجالايطارقوميدلابزحلاءاشنإزجننمل

وأ،يطارقوميدبزحاهنأنلعتاهنملك،ةمظنمنيثالثوحنتعمجثيح
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نيذلاكئلوأىوسبزحلافوفصنيبلبقنمل.ظفاحموأ،فرطتميموق

ذالدقو.اًمامتةفلتخمةبراقمخيب،ايصخشمهسفنأبمهباستناتابلطاوبتك

نورظتنياوناكو،ىرخألابازحألانعمهسفنأبنوأنيتاونساولظسانأانب

.انيلإمهنمافلأنوثالثونانثاءاجو،يعامتجايطارقوميدبزحروهظ

ةريغلابترعشدقو،ةراثإلاةغلابانتارمتؤموةعسوملاانتاعامتجاتناك

اًرمعتيضقدقل،ءاكذلايفلابةيرحلايلماكبابشلاءالؤهنمايباجيإ

رشاعلافصلاخيبلاقملاكلذنمالقتنمةمكحبستكأوومنأيكالماك

نمقاتعنالاةرورضكاردإىلإ،(يركسعلااندجموهنيلاتس):ناونعب

نمو،ةيلومشلاةعزنلانمو،ينيلاتسلاثارتلالمجمنمو،ةينيلاتسلا

انبعشريرحتىلإةجاحبنحناضيأمويلا.ريكفتلانيبيداحألاانطمن

ةلودءانب–كلذلعفنملام–عيطتسنالاننأل،ةلودلانمفوخلانم

.ديدجنمنآلاداعدقو،طقاًمامتانكرتيملفوخلاكلذ.ةيطارقوميد

ةدايقبعلطضينأةيلاحلاةيسايسلابازحألانميأعيطتسيله:س

؟ةضراعم

تالواحمنأكلذ،ديكأتلاب،ةدعاقلانمو،اهئانبنمدبال.ال،نآلا:ج

ديلولانوكينلو،قافخإلابةموكحمةدوجوملابازحألانمدحاوداليتسا

بزحقلخةبتدمتعايتلاةقيرطلايهكلت،مألاوأبألانعةخسنالإ

تناكف،اجذومنأيعويشلابزحلامادختساقيرطنع،ةدحوملاايسور

رظنلاتاهجوباحصأردابوليتييفوسلايعويشلابزحللالظةجيتنلا

،نطولابزحنملكنم،قدصبمحالتلاىلإةيعامتجالاةيطارقوميدلا

نعضخمتينأكلذنأشنمناكل،انيأرينبتىلإالوصو،ميلاقألابزحو

؟شتيفييجريسايلئافتمتنأله:س

.اًعطقال،ءارهكلذنأريغ،ةيلوؤسملاوميدعنيلئافتملانإلاقي.اًمئاد:ج

ملستسننأعيطتسنالو،بسحوايسورال،مويلاةبرطضمنادلبلاعيمج
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سيلف،ماودلاىلعةليدبلولحولئادبةمثف:اًيمتحخيراتلاسيلو،بعرلل

مثنمو،اهيلعلبقتيتلاتارايخلابوهلعفنامبرثأتمريغانافوطخيراتلا

،هؤاغلإرذعتييذلاانعقوم،خيراتلاةريسمخيبانعقومىلإيدتهننأانيلعف

ىلإرظتنينأيسايسيأىلع»نإفكرامسبلاقامكو.رطسلاىلعةطقن

عراسيف،ثادحألالالخنم،قفألاخيبمسترياينابراًردقنأبهروعشنيح

لكىرييذلاكلذوهلئافتملا.«ةينابرلاةصرفلاكلتصانتقالزفقلاىلإ

لكلناكاذإو،لحىلإءادتهاللريكفتلالصاويهنكلو،مهفيوللحيو،ءيش

نممغرلاىلع،نومهفيو،نوللحيو،نورينيذلاكئلوأنإف،هلاطبأرصع

الولحنومّدقي،ءيشلك

؟انييسايسنيبنيلئافتميأىرتله:س

صرفةمث،اضيأكلذبلئافتمانأ؟كلذةباذامنكلو،ةظحللاىتح،ال:ج

.رعذلليعادال.هريغنودهدحوهلسيلو،سيئرلل

؟هسفنلاونملاىلعريسلامأديدجهاجتا

ليربأ/ناسينةيابةيداحتالاةيعمجلاىلإهجوملايونسلاسيئرلاباطخّدُع

ةنسلاثادحأةلمجقمعبللحدقناكنيتوبنأاهتقوتليخت.ىزغموةيمهأاذم2005

دقف،ةموكحلاةسايسليدعتةرورضلوحةفيصحتاجاتنتساصالختساو،ةقباسلا

تاعورشممعدو،داسفلاةبراحمو،رقفلليدصتلالوحةعجشملاءايشألاضعبلاق

تلثمتو،ةعانصلادعبامعمتجمءانبوحنامدقريسلاو،ةطسوتملاوةريغصلالامعألا

نلعأو.ةعارزلاو،رسيملانكسلاو،ةيحصلاةياعرلاو،ميلعتلابةنلعملاتايولوألا

.نيدايملاهذهخيبةلماشلاةيموقلاتاردابملازاجنإهمازتعا

ةعفترملاماخلاداوملاراعسأ:اًدجةدعاووةمهماهنوكل:ىمامتهاهتبراقمتراثأ

كلتلاشتنالجأنمفيظوتللةلباقتاورثلاقفدترفوتتناكةيملاعلاقاوسألانيب
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يدييأتفنأتسأينلعجسيئرلاباطخنإ.ةنهارلاةيثراكلااهتلاحنمتاعاطقلا

ةبخنلايلثمموباونلاعامتجاةعاقظحالأو،زافلتلاةشاشىلعهعباتأتنكامنيب

،اهسفنةلمملاريباعتلاتيأردقف،ةيدجكوكشينتدوار،مويلاكلذخيبنيرخآلا

غلابلاريثأتلاتاذرومألاهذهبنيفيصحلاغشناومامتهايأنمةيلاخلاهوجولاو

وأ،ةعاقلاخيبحاحلملارافنتسالابروعشيأةظحالمنمنكمتأمل.ايسورلبقتسمخيب

ناكامدييأتلنييمسرلاوباونلاىدلدادعتسالانمعونبيحوتنألةلباقةكرحيأ

اًركذتمو.لبقنمهلكاذهتيأردقتنكولامكترعشمثنمو،هنعثدحتيسيئرلا

ططخلاًضيخلتناكيذلاو،ةيلوؤسموانزولقأنكيمليذلاةقباسلاةنسلاباطخ

.ةريبكتابوعص،ةرورضلاب،يناعيسيئرلانأتدقتعا،ةهباشم

،ةرركملاءايشألانماًديزمةمدقم،طبختلاتلصاوةموكحلانكلو،ّرمماع

دامتعانيبترمتسادقتناكف،ةحرتقملاتامهملابعالطضالاىلعبأدلانمالدب

تايولوألاقوفيلكلاداصتقالارارقتساةعضاوو،ةفولأملاةيلاكيدارلاةيدقنلاةبراقملا

وذءيشزجنيملثيح،ةيعارزلاةسايسلاوأ،ةيعانصلاةطخلاوأ،ةيعامتجالا

تراثأيتلاةيلمعلاكلت،بساكملليدقنليوحتةيلمعةمثتناككلذنمالدبو،نأش

ناكيموكحلاخبطملانأبيحويناكوالإءيشنمام.اهتضخواهلكدالبلاةظيفح

ميلعتلاةصخصخهبشوأةصخصخططخ:اهتاذرئاطفلازبخبالوغشملازيال

ىلعأتايوتسمىلإنكاسملاةنايصوقفارملاموسرعفرعيراشمو،ةيحصلاةياعرلاو

.تالئاعلارثكأةردقنم

هططخوسيئرلاةبراقمديؤأ»:تلقسكافرتنإلسارمةلئسأدحأىلعاًدر

لوحةيدجاكوكشريثتاهذيفنتبةفلكملاتاسسؤملاةلاحنأالإ،ةيلامجإلاةيسايسلا

ديدحتلابو،ةقيقحلاةظحلنآلاناهجاويانروهمجواندلبنأدقتعأ.اًقحلصحيسام

اموهكلذ،نيديدجناملربوةموكحىلإةجاحبايسورنأينعيناككلذنإف

ةيناملربتاباختناءارجإعضولابلطتي»:المللتنلعأو،قيمعلمأتدعبهتصلختسا
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قثاوانأو،هحرتقينأسيئرلاىلعنيعتياموهكلذ،ةديدجةموكحليكشتو،ةديدج

.«كرحتلاةعاستقد.هديؤيسروهمجلانأنم

تناكيتلا(ايتسفزإلا)ـف؛ةنيعمدودحىلإةنيابتميتوعدىلعدودرلاتءاج

:لوقتتبتك،ةيعوضوملاو،ةيلوؤسملاو،ةيعونلانمزيمتملاىوتسملابةعتمتملازتال

نمو،ةراثإلانمءيشبةبوشمتناكنيتوبسيئرللةريخألافوشتابروجةحيصن»

يهكلتتيأراذاملروهمجللنيبأنأتدرألب،هتدصقامنكيملكلذنألوقلالفان

يلتناكو.هيفامهيسفندلبلاوسيئرلادجويذلاقزأملانمجورخللةميلسلاةقيرطلا

:ايتسفزإيلسارمدحأ،نيكنابيسكلأعمةليوطةلباقم

ىلإوعديوةموكحلاليقينأنيتوبسيئرلاىلعنإاًريخأكلوقب:نيكناب

ةيخيراتاياضقلوحاهلططخملاانتلباقمترّيط،امودللةديدجتاباختنا

.ةديعبةنكمأىلإ

ءودهبحارتقالاتضرع:ةراثإلاغلابرمألاناكاذاململعأال:فوشتابروج

.غلاب

لثمىلعايسورسيئريتييفوسلاداحتالاسيئرضخينيح،كلذعم:س

؟تاذلابةظحللاهذهخيباذامل:نوظحاليونوهبنتيسانلانإففرصتلااذه

ةرطيسلاتدقفنأطقيلقبسيملهنأالإاليلقابلقتميجازملازيال:ج

كلذناكو،قمعباسوردمنوكيوالإهبيلدأحيرصتنمامو،يباصعأىلع

الإ،اّيلكيئانثتساريغناكامبر.سيئرلاباطخىلعسوردملايلعفدر

àبهتلقامرركأنل»:دافأثيح،ةيادبلاخيبسيئرلاهلاقامىلإةبسنلاب

،نيطسقامهفصوبنيباطخلاىلإاورظنتنأمكنموجرأو،ريخألايباطخ

.مداقلادقعللهحرتقأجمانربقلطنمنملمعلااولصاوتو

اًبنج،يضاملاماعلاخيبديدشمامتهابباطخلاتعباتينإلوقأنأبجي

،ناسنإلاقوقحو،ةلودلالوحماعلااذهةديدجلاتافاضإلاعمبنجىلإ

ةقيقحرمألالعجىلإىدأامب،ةيسايسلااياضقلاو،يئاضقلاماظنلاو
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،ىدملاةليوطةيسايسةطخلانالعإادب.(وتسيفنام)يسايسنايببهبشأ

امناعرسهنأالإ،همعدعيطتسأيدجعورشمهنأترعشو،يتايونعمعفرو

هططخبلقدقسيئرلاناكامبر،تاقيلعتلالالخنمهنزوفيفختةيعرش

دقناكاذإ،كلذلصحفيك.ةريخألاةقيقدلاخيببقعىلعاسأرةيلامجإلا

سيئرلاىقبيذإ،ةبعلدرجمهذهنأدقتعأال؟يضاملاماعلاةيعورشملاأدب

ينعيناكهنأنظأو،هسفنردقفرعيالجر،اًحومطالجر-لاحلكىلع-

،ةبوعصلاغلابهلكرمألادجيهنأحضاولانمناكهنأنعالضف،هلاقام

بيلاسألالضفأدامتعاىلع–تظحالامبر–صرحلاديدشناكهأرقنيحو

لوقيادبهنأركذتأو،اثهالو،تاملكلاباضاغادبدقو،هرظنةهجولاصيإل

ضعب.هسفنبىأنينأخيببغارو،لصاحوهامىلعةقفاوملاعيطتسيالهنإ

نمرتوتلاديدشناكهنإنولوقي،اضيأجراخلانيبو،ايسورنيبانهسانلا

ناكهنألو،مالعإلالئاسودضهتامجهو،ةيطارقوميدلاىلعهتالمحءارج

ذخأمذخؤينأنكميكلذنأدقتعأالو،اهباصنخيبرومألاعضينأررقدق

.سيئرلالبقنمةيانعباسوردماًرايخرمألاتيأردقف،دجلا

ىلعلّوعيله.ينقلقياموهكلذ؟اذهلكذيفنتيرجيسفيكنكلو

تاذتاحارتقا،ةبسانمةنياعميأنود،يلاحلاناملربلارّرمي؟ناملربلا

نيعتينيذلاناكسلانمعساوعاطقخيبةرثؤمو،ةريبكةيعامتجاةيمهأ

تاناملربلانمعونلاكلذدجيدقفمثنمو،مهنععفادتنأةلودلاىلع

ةدئافال؟نيقابلانحنانيلإةبسنلاب،كيلعهللاب،هاودجامنكلو،اًبسانم

،هبلقةيناكمإرفاوتتدقف،لاحيأىلعناملربلاسنا.ايسورىلإةبسنلابهيف

.ةحارصبكشأتنكنإو

هذهلئاوأ،تمدقأيتلاةموكحلايههذه؟ءارزولاسلجمنعاذامنكلو

،بساكملليدقنلاليوحتلانوناقحرطىلع،نفجاهلفرينأنودو،ةنسلا

نملكنيبرثؤياهخبطمنيبةموكحلاهدعتامتاذلابتاظحللاهذهةيبو

اهتبراقم.ةماعلاقفارملاو،نكاسملاةنايصو،ةيحصلاةياعرلاو،ميلعتلا

نأباعنتقمتسل.ماعلاروهمجلاىلعفيلاكتلاعيمجةلاحإأدبمىلعموقت

نادقتعاال:ذيفنتلاعضومسيئرلاجمانربعضولةلهؤمةموكحلاهذه
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تسيل.باطخلاهيلعيوطنياملكةجلاعمىوتسمىلإيقترتسةموكحلا

ةموكحلثماهلثمةيلاكيدارةديدج–ةيلاربيلاهنإةطاسببكلذلةلهؤم

.لحرتةموكحلالعجيهنذإىلوألاةوطخلاف:ردياج

ةسائرل،الثم،حرتقتنم؟ةديدجلاةموكحللاًدحأحشرتنأنكميله:س

؟داصتقالاو،ةيلاملاو،عافدلاو،ةيجراخلاتارازولاو،ءارزولاسلجم

ةبراقم).كلذخيبيدحوُتسل،صاخشأبركفيوالإدحأنمام:ج

وه(يعويشلابزحلاانملعامك)بولطملاو،تباخ(جروبسرتيبءاقدصأ

.ةينهملاوةيسايسلامهتافصاومىلإدانتسالابسانلاءاقتنا

ىلإردابو،كتحيصننميناثلاءزجلاينبتررقسيئرلانأضرتفنل:س

ةيطغتب،ةئملابةئمةهيزنتاباختنالانأليختنانعد:امودلاسلجملح

فيك:ةيرادإلاةلودلادراوممادختساةءاسإنعاًديعبةنزاوتمةيزافلت

ةلثممنوكتس،ةليكشتيأبو،ىوقيأو،نَم؟كيأربديدجلاناملربلاودبيس

؟هيف

تاوصألاببعالتنود،ةيداعتاباختنالظخيسنوكنساننأنظأ:ج

نإو،سيئرلااهنعثدحتيتلائدابملاساسأىلعةمئاقتاباختنا،عادخو

.ةقيقحلاخيباًمامتنيلعافصاخشأعم–يلاحلاهعضوىلععمتجملايقب

ةيطارقوميدلئاسوىلإءادتهالللهؤمناملربكالتمايهىلوألاةيولوألا

لصحننإامو،يطارقوريبلازاهجلاةنميهنمعمتجملاقاتعناىلإةيضفم

صاخلاعورشملامامأدودسلاحتفبلمأانيدلحبصيىتحكلذىلع

ةعباتوةقوحسمةيميلقإلاةيليثمتلاانتائيهىتح،ةيندملاةيلهألاتاردابملاو

.يذيفنتلاعرفللطرفمزايحناانيدل.ةيطارقوريبلل

ءدبلنيرشعلاىركذلاتناكم2005ماعف،خيراتلاىلإراوحلالوحتكلذدعب

،رضاحلاومايألاكلتنيبهبشلاهجوأنياعنانلعجاموهو،اكيورتسيريبلا

ليكشتةيفيكو،اهتاسسؤمريوطتو،ةيطارقوميدلاعوضومزوربمتحملانمو

.ةيسايسلابازحألا
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نيتوبىريمهضعب:خيراتلاخيبةنهارلانوؤشلانعثدحتنل:نيكناب

.اًديدجافوشتابروج

ىلعاًمامتنيتنيابتمنيتريسعم،ايلكنافلتخمناصخشنحن:فوشتابروج

نمزذنمتلقيننأالإ،ةفلتخمنامزأهذهو،ينهملاويتايحلانيديعصلا

ةبرجتلاترهظأدقو،هتمصبعضوسيئرلانأ–دقتعأتلزامو–ليوط

هذهلكلبقنماًراسيوانيميّرُجذإ،قزأمخيبهنأريغ،حومطودهتجمهنأ

.ةلودلاتاكلتمممساقتلوحةقرفتمتلازاميتلاتاقلحلاورمزلا

،زوجعمكحةلحرمدعبرهظامكالك؟رظانتلانمعوندوجونعاذامو:س

امةقيرطبةحشرملاةبيبشلانمهدينجتىرجامكالكو؛ةءافكلاميدع

امتفرحناواًراكفأامتلمحناباشلاامتنأامكنأالإ،هشاعنإوماظنلاذاقنإل

.طخلانع

ىلعرداقلاةفرعملةقباسمترجولو،ىلوألاهتيالوخيباًحجاننيتوبناك:ج

نايتإلابقوفتأنأتعطتساامبرلف،هئاطخأنمربكألاددعلاىلإءادتهالا

ةقيرطلايهتسيلكلتنأريغ،رخآصخشيأنمرثكأاهركذىلع

ذيفنتىلعافكاعصخشنوكينيحف،رومألاهذهلثمىلعمكحللةدمتعملا

،ةددحم،ىربكاياضقلوحتارارقذاختاىلإاردابمو،نيعمعورشم

.ةخراصتاقامحو،ءاطخأو،ريخأتو،ديقعتتالاحماودلاىلعةمثنوكتسف

لاجملاخيب:نيدايملالكخيبةدئاستناكيتلاىضوفلاركذتتنأكيلع

àبو،شيجلاخيبو،ةيحصلاةياعرلاخيبو،ميلعتلاومولعلاخيبو،يعامتجالا

،تالاجملاعيمججاردإللاجمالو،ميلاقألاوةيداحتالاةموكحلانيبتاقالعلا

نمهنيكمتليفكيام–لقألاىلع–زجنأ،ةريثكءايشأزجنأدقهنأدقتعأ

.خيراتلاخيبناكمبزوفلا

ىلإرادحنالاةلصاومبنجتعيطتسنفيك؟دعباذام:يهنآلاةلأسملانأريغ

؟نيستليلثمانلثم،اهيلعبلغتلاخيبريبكدحىلإانقفخأيتلا،ةلاطعلاةيواه

تلق،ةيسائرلاهتلمحةيادبخيبلازيالناكامدنع.راسملاريغننأنآلاانيلع
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ةرمهلةحونمملاةطلسلامدختسااماذإو،هلعفيسناكاموهمهيامنإ

نإف،(ةرادمةيطارقوميد)قلخةيلمعلصاوو،صاخلاهذوفنزيزعتلةيناث

.ةسئابةياهنىهتنيسرمألا

دارطابتذختااضيأتنأاذإاكيورتسيريبلاعمرخآهبشهجوةمث:س

نأنظتالأ.لقأفلقأراصيلعفلاكاذوفننأالإ،رثكأفرثكأةيمسرفقاوم

...تايحالصلانمربكأفربكأاًردقىلوتياضيأوه؟هسفنراسملاعبتينيتوب

رياغمعونداجيإلكلذىلإةجاحبتنكدقف،نافلتخمنيعضولانأالإ:ج

،ةيسايسلاةيلمعلالالخنمو،ديدجروتسدلالخنمماظنلاعاونأنم

.ةيطارقوميدتاءارجإوسسأىلعمئاقماظنو،ةرحتاباختناقيرطنعو

عورفلاويذيفنتلاعرفلاريرحت،ةلودلاريرحتىلإةجاحباضيأتنكو

اهتهجاويتلاةلكشملاتناك.يتييفوسلايعويشلابزحلاةضبقنمىرخألا

فطعنمىلإانلصودقانكاننأل،دلبلاةرادإلاةلودماظنداجيإبةلثمتم

ةطلسلليتييفوسلايعويشلابزحلاراكتحاةنمضتملاةسداسلاةداملابطش

تتابدقتناكنيتوبريميدالفىلإةبسنلابةلكشملاكلتو،روتسدلانم

ةيسايسبازحأقلخةمهم،ةفلتخمةمهملىدصتيناكمثنمو،ةلولحم

تاسسؤمءاشنإلةمزاللاةدعاقلاريفوتىلعةرداقةيقيقحةيداحتاوةيموق

رثكأنوكينأنكميالائيشنإةحارصلوقأنأّيلعنأريغ.ةيطارقوميد

فوكروسفالسيدالفبتكمخيببازحألانمةلسلسعانطصانمأطخ

تاعاطقو،ةيسايستاكرحنمالإسسؤينأنكميالبزحيأف.اهتكربفو

ساسأىلعالإبازحألاموقتالو،بعشلانمةريبكلتكو،عمتجملانمةنيعم

.اهعمةكرتشمةحلصماهلنأسانلافاشتكا

امأ،يعويشلابزحلادويقعلخبةلثمتمانيلإةبسنلابةمهملاتناكاذإ

نآلابولطملاو،افلسةزجنمةمهملاكلتنإفةيلاحلاةموكحلاىلإةبسنلاب

.بازحألاسيسأتةيلمعريسيتوه

ةكيشولاةثراكلاروعشنوركذتينوريثكهبشلاهجوأنعرخآلاؤس:س

نولوقياوناكعيمجلاو،م1991-1990خيبروهمجلايعوىلعايغاطناكيذلا
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ىلإيضفينأ،كلذذيفنتىلإةردابملاوأاذهلعفمدعنأشنمنإمهسفنأل

àبايمانتممويلاودبيةكيشوةمايقبهباشمروعش.ةيلهأبرحىلإوأ،ةثراك

امهيسفنلناحمسي،ةيسائرلاةرادإلاسيئرو،وكسومةيدلبسيئرف:ايسور

ءارقمامتهامظعأامو،ككفتلابدالبلاددهتييلعفرطخنعثدحتلاب

!ةنولملاتاروثلابايتسفزإلا

تاحالصإلاحرطخيبدمتعملابولسألانعمجانعضولامقافتنأنظأ:ج

كازوكيرتميدحالصإو،للشلاببيصايموكحلاحالصإلاف،ةحرتقملا

ةمواقم.يعامتجالاعاطقلاخيبتاحالصإلاهذهلكعمانتبو،دمجتيرادإلا

/يناثلانوناكخيبأدبتملتارييغتلاهذهعيمجفلخةنماكلاتابراقملا

عراوشلاىلإنودعاقتملالزننيحيأ،بسحوم2005رياربف/طابشورياني

لوحليوطدمأذنمةكرعملاتبشنلب،يدقنلاليوحتلانوناقىلعاًجاجتحا

،ةيحصلاةياعرلاو،ميلعتلاةدعصأىلعاهدامتعابجاولاططخلاةيعون

نمةجردىلعأىلع–ططخلايأ–اهنأحضاولانم.قفارملاو،ناكسإلاو

.تاقفنلاوءابعألالكنييداعلاسانلاليمحتىلإيدؤتثيحب،ةيئادبلا

ةلاحنمهجرخيوبعشلاكرحينأعاطتسايذلاوهكلذنأدقتعأو

ةمثو،جاجتحالاىلعنينسملامادقإدعبايسورتظقيتسا.ميلستلاواضرلا

نيدعتسمسانلادعيمل،كاذوأءارجإلااذهدضايموينوجتحمسانأنآلا

.نآلادعبرثكأاولمحتينأل

بارتقاخيبديازتموحنىلعروهمجلللغاشلاعوضوملاىلإانئج،اًريخأو

ريميدالفىلإةبسنلابةثلاثةيسائرةيالوةيناكمإ:ةيتالاتاباختنالادعوم

.نيتوب

اًحيملت«ةيتآلارشعلاتاونسلللمعجمانربمكاه»:نيتوبلوقدعيله:س

ىرخأةقيرطبةطلسلابكسمتلاىلعوأةثلاثةيالولءاقبلاىلعمزاعهنأىلإ

Sام

دافأنأ،ايصخشهلقبسو،اًفلسةيوربرمألابلقدقناكهنأتدقتعا:ج

.اًقحاًمامتاًيداعاًرمأروتسدلامارتحاىقبيو،ةثلاثةيالولحشرتينلهنأ
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سانلالءاستيذإ،حيضوتىلإةجاحبنوكتدقرومأةمث،هسفنتقولاخيبو

اهنأدقتعأ.رظنةداعإىلإةسائرلابةقالعلاتاذداوملاةجاحىدمنع

.روتسدلابساسملامدعبوجوبلوقينيتوبنأنممغرلاىلع،ةجاحب

؟كيأربهاجتايأخيبرظنةداعإ:س

امبةلدعم،يسنرفلاروتسدللةمجرتلانمعونىلإةجاحباننأىرأ:ج

لكشيتاباختنالاخيبدعاقملارثكأبزئافلابزحلاف،ايسورعممجسني

تقولاخيببعشلالبقنمابختنمنوكيةيروهمجلاسيئرنأالإ،ةموكحلا

ةعباتمىلعةرداقةموكحلاىقبتو،حوضوبةنيبمعيمجلاتايحالصو،هسفن

لعفيامك،ةموكحلاتاعامتجاروضحةيروهمجلاسيئرعيطتسيو.اهتفيظو

نأديب،اًبسانمكلذىأراملكءارزولاسلجمتاسلجةسائرو،كاريش

سيئروهنأيعيبطلانمو،ةرازولاسيئرهيجوتباهلمعسرامتةموكحلا

.نالعافتيةيروهمجلا

نوديريله.ناملربلااهبختناةيمادةيروهمجسيئرةيؤرمهضعبلولحيدق

بزحللةعسوملاةيزكرملاةنجللاتاعامتجابهيبشعامتجاىلإناملربلاةوعد

لماعتلاخيبثدحامكةيروهمجلاسيئربةلجاعلاةحاطإلالجأنميعويشلا

؟فوشتورخعم

رودوةسايسلابصخلتتاهلكرومألانأبيتعانقتززعتىرخأدعبةرم

ردناسكلأيقيدصبةريثكاًرارميقتلأتنكماوعألاكلتخيب.ةيطارقوميدلا

يقيفراناك:فيلفوكايشتيفوريميدالفروجيإو،فيلفوكايشتيفييالوكين

.اهدعبواكيورتسيريبلاتاونسنابإ-ةليلقريغانايحأنيمصخو-حالس

نيابتلايديدشاناك.م2006و2005يماعنيبالحريناثلاهدعبنمولوألا

،نيتينهملاامهيتايحخيبةريثكتابوعصاهجاوو،نيتبكرمنيتيصخشب

امهنكل،تابيخلاوماهوألانمدشحىلعابلغتو،نحملانمديدعلايدصتو

.ايسورصالخقيرطيهةيطارقوميدلانوكبطقارفكيمل
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ييئانثتساانودغاننأكلذ،يلإةبسنلابةريبكةبرضفيلفوكايروجيإتومناك

تراصريرحتلاةئيهلهتسائرلظخيبو،اكيورتسيريبلادعبامتاونسخيبةيميمحلا

تسونسالغلاىلإةبسنلابةيلاعفلصاوتةانق(وكسومءابنأ)يتسوفونيكسفوكسوم

عاضوأةباًيصخشيتدعاسمىلإ،ةديدعتابسانمخيب،ةردابمو،اكيورتسيريبلاو

.ةبوعصلاةغلاب

اننأركذتأو،يعيبطرمأكلذو،انتافالخوانتالاجس،روجيإوانأ،انلتناك

،ةقباسكراعمرضحتسن،ىمادقدونجلثم،نيفكاعانك،هتومليبق،ةثالثلانحن

رياني/يناثلانوناكخيبسونليفثادحأدعبيتلاقتسابابلاطدقاناكامهنأبامهتركذو

،راكنإلاالواحو،يلعاًبعرماطغض(وكسومءابنأ)ةفيحصلاتسرامدقو،م1991

روجيإناكيتسوفونيكسفوكسومىلإهلوصوىدلهتلقامةحصامهلتنهربينأريغ

بتكدقناكرومألاعاونألكةسراممىلعمدقأو،ةبئاخلابراجتلانمضيفبرمدق

الإ،ةفلتخمبصانمنمحيزأدقناكو،تاروشنملانمةعونتمةلمجررحو،نينيلنع

ناك،هدوعبيلصتىلإالإهلككلذدؤيمل.ديدجنمةدوعلاخيبحجنياًمئادناكهنأ

.لدجللاريثمو،اقيقدو،ىزغماذهلوقيامناكو،قمعلاغلاباًجضاناضخش

تنكمتفيكمهفتينأعطتسيملذإ،ةدحاوىوس،ةديدعاياضقلوحنيقفتمانك

يقيدص:هلتلق.نيتوبمعدغّوسامىلإتيدتهافيكو،يرجيناكامغيوستنم

،تابارطضالانمنافوطلااذهةمحزخيبةيروهمجسيئرفقومخيبتنكول،زيزعلا

مل،ةيسردمبتكةيطارقوميدتقوسيلتقولانأتكردأل،ككفتلاهبشيامباًدّدهم

.يروفلاكرحتلانمدبالناكو،ذاقنإةيلمعىوسةيلمعلانكت

:اكيورتسيريبلامهفزاجنإللمعلاىلعافكاعتقولانماًريثكتيضقم2005خيب

ردناسكلأو،فيانريشتيلوتانآيئالمزويدعاسمنملكعم"؟نآلاكلذةيمهأام

ةءارقاندعا،نيفالسسيروبو،نيكلاجردناسكلاو،فومورتسوايروجيرجو،ربيف

.م2006،سكوبسنزيبانبلآ.مإ،يساشتيسابخافاتيإاميلبورب..اكيورتسيريبتايناب،فوشتابروج.س.م[1]
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ةدوعلابو.ءاطخألاوتازاجنإلاةلمجانللحو،ثادحألاانرضحتساو،تاونسلاكلت

ىلع،اكيورتسيريبلانأبيناميإززعت،اهدعبناكامباهتنراقمو،ةلحرملاكلتىلإ

دقف،ةرفظمتناك،اهفادهأعيمجقيقحتنماهنكمتلبقرتبللاهضرعتنممغرلا

نميضاملاخيبقرغلاىلإةدوعلاوصوكنلاتلعجةيليوحتتاروريسنعتضخمت

يطارقوميدراسمخيبو،مدقتينأنمدلبللدبالو،اًدبأنئمطننلاننأالإ،تاليحتسملا

عورشعم،تناكامكدعتمليتقاطنأنممغرلاىلعوالاضنيعدتسيكلذو،بسحو

كراشأنأيمازلإلايبجاونمنأبترعشيننإف،يتوقنماهبيصنذخأخيبضارمألا

.ةيلاضنلاةكرعملاكلتخيس

ةديدجلاةيفلألانملوألادقعلا:تاضقانتلابمختم

؟ةديدجتاباختنا

اياشلوباهترشنةلاقمخيباهتللح،ةطلتخمةلستناكةيسايسلام2005لئاصح

يتلاتالكشملانعاهيفُتبتك،م2006رياربف/طابشخيب(ىربكلاةسايسلا)اكيتيلوب

نماهيدلامفيظوتىلإءادتهالانعةزجاع،رقفخيبشيعتةيرثكأةمث»

،نيملعملانمدادعأمهنيبنمو،ةرجهلاباوذالنوريثكو،فراعموتاراهم

سيئرلالظخيب.ةيعادبإلانهمللنيغرفتملاو،شيجلاخيبنيلماعلاو،ءابطألاو

تايوتسمىلإةدوعلانعنيديعبانلزاماننأالإ،نسحتيعضولاأدبنيتوب

.م1990

؟ايلاترظتنملاام

مادقإلاىلإالايمنوكيالدقايرظنو،بصنملاخيبنيماعىوسسيئرللقبيمل

طفنلاراعسأو،ةيلاعهيديؤمةبسنتناكاملو.نآلاةيدجلاغلابرمأيأىلع
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هيلعنإف،روهدتلارمتسمسيلناكسلاةشيعمىوتسمو،فقسلاتقرتخا

.افلتخماًرايختراتخادقنوكينأىرحألاب-راتخينأ

ىلعةيولوألاةفصءافضإايسورخيبةلودلاسأرحرتقايضاملاماعلاخيب

،رّسيملانكسلاو،ةيحصلاةياعرلاو،ميلعتلانيدايمخيبةيموقتالمحعبرأ

ىلوت.رهوجلاثيحنمةيعامتجاةيطارقوميدةبراقمهذهو،ةعارزلاو

ىلعةموكحلادوهجىريهنألامبر،ةسيئرتايلوؤسمايصخشسيئرلا

.ةيضرمريغةيعامتجالاةهافرلاديعص

ةلولشمةيعامتجالاتاحالصإلا؟كلذريغىرينأعيطتسينمةمثلهو

راعسألضفبةيفاكنمرثكأدالبلاخيبةدوجوملالاومألانأنممغرلاىلع

لهاجتىلعةفرجعتمرصتةموكحلانأةلبنيطلادازاممو.ةيلاعلاطفنلا

.«روهمجلانعرداصلاداقتنالا

àبنيرخآنيريثكعم،ينقلقتتناكةيضقنعةحارصبتثدحتةلاقملاهذهàب

:ةيدجلانميفكيامب–يرظنب–اهلوانتتتاطلسلانكتملةيضق،ايسور

ةيمتحةجيتناذهنأسانلادكؤيو،داسفلايهىربكلاايسورةنعللعل»

ءانثأخيب،ةلودلانأىلعسيئرلانودقتنيمهو،داصتقالاخيبةلودلالخدتل

:مهفلاخأانأو،زاغلاوطفنلايعاطقنيبمكحتلاتداعتسا،بصنمللهيلوت

بجينييمسرلانأالإ،لاجملااذهخيبسيئرلاهلعفيامليدييأتلماكضحمأو

.عمتجملاةمدخلمهثيحنودوجوممهف:قلطمضيوفتيأىلعاولصحيالأ

ةلكشمنأشنمنإفكلذلدحعضويملاذإو،لوقعمريغوحنىلعاورثاكت

.ةيطارقوميدلابالإجلاعتنأنكميالةلكشماهنإ،اًءوسدادزتنأداسفلا

ىلعصرحلاةحضاوتاباصعلاتدب،باوبألاىلعةيتآلاتاباختنالاو،نآلا

.ةيسايسلااهضارغأةمدخلاهلالغتساودراوملاتاونقخيبمكحتلا

نعمهسفنأباوأنينأةيمسرلابصانملانيبنييسايسلاىلع،أدبملاثيحنم

.ايئانثتساسيئرلاىلعقبطنيو،بولطملالكوهكلذو،اهحلاصمولامعألا
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حلاصمةمدخخيباولمعينلفالإو،ةسايسللاوغرفتينأةساسلاىلعنيعتي

.ةصاخلاةيصخشلامهعفانمةمدخخيبلب،دلبلا

الإ،(سنزبلا)لامعألاخيبطارخناللةريثكتاوعدتيقلتيتلاقتسادعب

.«ليوطتقوذنمةسايسلاترتخاو،امئادتضفريننأ

تاشاقنةمثو،يتآلايسائرلاباختنالانمنيماعوحنةفاسمىلعنحن»

ةلوذبملادوهجلانمربكأردقىتحةمثلب،عوضوملالوحافلسةرئادةريثك

عمسنديازتموحنىلعو،اهحلاصمنوصلتاعامجلافلتخملبقنم

اذهو–وأ،(فالختسالاةيلمع)نمعونىلإوعدتةجاحلانأبديفياخارتقا

ةيالولارارمتسالانمنهارلاسيئرلانكمتةيكيتكتةطخمسر–لضفأىتح

ءوجللالامتحاءارونماكلاديحولاببسلاو،ةحادفلاغلابأطخاذهو،ةثلاث

فدهلاسيلو،هيزنباختناءارجإبنجتوهفالختسالاةيلمعنمعونىلإ

ةيطارقوميدللكاهتناوهو،ةيباختنالاةلمحلاهيوشتىوسىرخأةرميلجلا

ةشقانمزيكرتىلإةجاحب،تاذلابنآلا،اننأدقتعأ.يندملاعمتجملاقوقحلو

.ةيضقلاهذهلوحاهلكمداقلاباختنالا

àببصنملاكرتيسو،روتسدلاكهتنينلنيتوبسيئرلانأنمقثاوانأو

ةمتاخىلإةيروهمجللاسيئرهترايسلاصيإنمضيسو،ددحملاخيراتلا

ويرانيسىلعقفاويهلعجلتالواحمتلذباماذإأجافأنل.ريدقتلابىظحت

نإ،زيزعلاريميدالفنبريميدالفاي»:ةبراقمروصتاًبعصسيلو،فلتخم

àبو،ءارغإلاكلذلثملعاصنيسسيئرلانأنظأال،«...كيلإلسوتيبعشلا

.لعفيسهنأببايترالاىلإينوعديامىلعرفوتأاللاوحألاعيمج

نملكلريمفون/يناثلانيرشتليدعتنعنوثدحتيمويلاعيمجلالازام

نيذلاددجلانيحشرملانيمختنولواحيو،ةيسائرلاةرادإلاوءارزولاسلجم

دقتعأالفانأامأ،نيتوبشتيفوريميدالفريميدالفلحماولحينأنكمي

عميتاجاتنتسانماضعبتمساقتو،ةمداقلاتاباختنالاàبةيدجبواليوطتركف

:ءارقلا
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لثمتملاهفلسوذحايذاحسيئرلاىرأالو،يدجشاقنيأبريدجكلذنأ

،ةيروهمجلاسيئرلابئانديدجةرازوسيئرنييعتو،دعوملالبقةلاقتسالاب

.«يلبقتسملاةلودلاسأروهدرفلاكلذنأىلعةقداصملانمعونعم

،ةثلاثةيسائرةيالولنيتوبحشرتيمل،تقدصيتاءوبنىدحإنإفاقحالانيأرامكو

نمعونىلعةموكحلاترصأديدجنمو،ةيناثلايتءوبنخيبأطخىلعتنكيننأالإ

دقو،نأشاذانيسحتلكشيملكلذنأريغ،اليلقةلدعمةغيصب،فالختسالاةيلمع

.يطارقوميدلاراسملانعايسورفارحنالامتحارطخنمترذحوتيأر

نإفىرأامبسحو،ةفئازةيباختنالاةلمحلانوكتنأيدجرطخةمث»

،م1990و1989يماعيباختناذنمةرحوةهيزنتاباختنايأدهشتملايسور

عيمجامأ،ايسورلاًسيئرنيستليسيروبحبصأامدنعم1991باختناو

،ةئفاكتمصرفنيحشرمللرفوتيملو،ةهوبشمتناكفىرخألاتاباختنالا

ردقلتضرعتجئاتنلاو،ميلسريغوحنىلعتفظوةيرادإلاةلودلادراومو

:لاقلاوليقلاىلإدانتسالابءاعدالاكلذقوسأالانأو.ريوزتلانمحضاف

.م1996ةلمحنابإةرشابمةبرجتيلتناكايصخشف

ريياعملاعمةمجسنمتاباختنادقعىلعتاطلسلارابجإعيطتسنله

ال.كلذخيبدحأانعبونينلو،لعفننأبجيوعيطتسنمعن؟ةيطارقوميدلا

زوجيال:هملعتانيلعرمأكلذو،هقوقحنععفادينأنميندملاعمتجمللدب

.تاباختنالاةصخصخنم،ةموكحلابزح،ةطلسلابزحنيكمت

ةيقيقحنوكتنلتاباختنالاف،خيبواخمريثيرخآاعوضومكانهنأريغ

مهنأنمدكأتمانأو،ءايوقألانييسايسلانيسفانتملانمددعرفاوتيملام

عساوانأف؛مهتيمستنعمجحأيننكلو،لعفمهضعبنأاًقحو،نورهظيس

.«مهقحسىلإةرشابمعراستسيتلا،ةموعزملاةبخنلابيلاسأىلععالطالا
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:يكوكشو،يلامآو،عضولاديقعتناسكعتاتناكناتريخألاةلاقملااترقف

ةيطارقوميدوحندلبلاةدايقهمازتعاايسورةيروهمجسيئرنلعأاًراركت»

مدقأاماذإو،عداخمهنأدقتعأالانأو،ةدئافلابنييداعلاسانلارعشت

نإف،هاجتالاكلذوحنقدصبايسورعفدىلعةيسائرلاةيالولاةياهنلبق

يطيشننيبخانب،ندمتمدلبيأةسرامملاقفورادتسم2008تاباختنا

.جئاتنلاريوزت

اننإف،عقاولاخيبةيطلستلاتاهجوتلاتداسو،اًدرجماًمالكهمالكيقباذإو

لعفنو،رطخلاكلذءازإهبتنننأانيلع.رايخهيفسيل(اباختنا)دهشنس

.«هعوقونودةلوليحللنكمموهاملك

ةيطارقوميدلاةنحم

،الوقعماًحاجننيحجانم2007و2006اماعناك،يداصتقالاومنلاديعصىلع

ءارجنمومنلاققحتاًمومع،تالؤاستلانمضيفراثمتناكفعسوتلاةعيبطامأ

يأةمثنكيمل.داريتسالاةدايزىلإىضفأامب،داصتقالاىلعةيطفنلادراوملاقفدت

ملو،طفنلاىلعهنامدإالصاوميقبيذلاداصتقالانيبنأشتاذةيلكيهتارييغت

كرحتىلإريشيامةمثنكيملو،ديدجتلاىلعمئاقداصتقاوحنلوحتيألصحي

مامأةيونسلاهبطخخيبةيروهمجلاسيئراهجردأيتلافادهألاغولبهاجتابةرادإلا

.ةيداحتالاةيعمجلا

تاقالعةتفلو،ةدرجمةيسقطتناكةيسائرلابطخلانأقدصأنأديرأنكأمل

اينبتمتنكيننإتلقنيحو،ةبسانملاءاضقناروفنايسنللةضرعو،ىرخأةماع

لمآتنك،سيئرلالبقنمةحورطملافادهألاةلمجاًديؤمو،ريخألاباطخلاةيؤر
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عمةلباقمةيبو.فادهألاكلتغولبىلإةيضفمةيدجريبادتدامتعاىلعهعجشأنأ

:يتأيامتلق،م2006ويام/رايأخيبسكافرتنإ

اهكرتوتاحيرصتلاقالطإلديلاضفندرجمديريسيئرلانأدقتعأال»

ةياهنىتحفصنلاوةنسلاوأةمداقلاةنسلاخيبةصرفهمامأ،ةعباتمنود

نمنأريغ،هباطخخيبهزجوأاملكذيفنتوحنةهجومةيلمعقالطإلهتيالو

هذهلذبيسنموهلاؤسلاو،اًدجةريبكاًدوهجبلطتينأكلذقيقحتنأش

.«؟دوهجلا

.«عقاوىلإراكفألاكلتةمجرتلالهؤمنهاريمسرزاهجيأىرأال):اقلعمتعباتو

ةمكوحلاءازإةيساسحلاىحضاوصاخشأذوفنىمانتنمتجعزناكلذك

ءارجنمبعرلاباوبيصأدقءالؤهناكو،ةيسورلاةموكحلاخيبةيطارقوميدلا

مهعزفأاملثمتيمل،ايناركوأخيبةيلاقتربلاةروثلااميسال،(ةنولملاتاروثلا)

اهنأعم)ةرواجمنادلبخيبىضوفلاثادحألةبحاصملاتاغلابملاوةيبناجلارارضألاب

ةكربفملاتاعومجملانمةعونمةلمج؛(ةرادمةيطارقوميد)نعثدحتيمهضعبحار

ايودالامو،(انقيرف)يشانرارغىلعةيبابشرمز،روهمجلاباسحىلعاهليومتىرج

تأدبىسفنانأ.(ةدحوملاايسوربزح)ايسارايانيديو،(ىتفلاسرحلا)ايدرافغ

ةيبابشلاةسايسلاىلععالطالاديجو،(ةيعويشلاةبيبشلا)لوموسموكلاخيباوضع

ةدحوملاايسوربزحينشهدأاذإو.نراقأنأالإعطتسأمل،ةيتييفوسلاةلحرملاخيب

ةديدجلاةيبابشلاتامظنملانإف،يتييفوسلايعويشلابزحللالذتبماًديلقتهنوكب

زومرتناك.انايحأ،فيوختلئاسوىتحولب،ةروانمتاودأاهفصوب،لضفأدبتمل

مظاعتمدشحبةلقثملا(ةرادملاةيطارقوميدلا)àبصقانتلاةدرطمةيطارقوميدلا

ملةموكحلانأحضاولانم.دييقتلاو،مكحتلاو،ةباقرلاىلعةلادلاتارشؤملانم

àبو،ؤبنتللاًمودةلباقتاباختنالاجئاتنءاقبإىلعةصيرحتيقبو،بعشلابقثتنكت

.اهتحل
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،نييسايسلاو،ءالمزلاو،ءاقدصألاعمثيداحألانمددعخيبامك،ةسسؤملاخيب

دشنمعونلوحتاعاشإنعثدحتننكنمل،ايراجناكامعتملكت،نييفحصلاو

نعلب،(ةيرسلاةيتارباخملاةعزنلا)(ةيئاكيشتلا)لثمةفئازميهافمويغاربلا

ىرجايلمع؟نيأىلإ:لءاستأتنك.تاعيرشتلاةيباهثادحايرجيناكةيلعفتارييغت

ةجعزملاتاروطتلاهذهةلمجبيلقتىلعهلكم2006ماعنملوألافصنلافرص

.م19/7/2006خيراتباتيزاجاياكسيسارàبترشنةلاقمةجيتنلاتناكو،اهتلبرغو

ةدئاعةيمسرةفيحصةقفاومبنوريثكىجوفو،ريذحتلاودقنلاحيرصتنك

اوناكارثكنيرخآنأىلعليلداذهنأدقتعأو،ةلاقملارشنىلعةيسورلاةموكحلل

،تاطلسلانمنيبيرقنيرخآونييداعنينطاومنيريثكلوقعيفف:يقلقيننورطاشي

:انهةلاقملاةباتكديعأفوسو،ةرطخاًروصذخأتةلئسألاوكوكشلاتناك

تبستكا،جربسرطبتناسخيبةريخألا(8يج)ـلاةمقلدادعتسالاةيشع»

نمايئانثتسااًردقايسورنيبةيطارقوميدلالوحافلسةيراجلاتاشاقنلا

ضفربلبوقهنولوقينويبرغنوقلعمونويسايسناكاممريبكءزجو،ةدحلا

اندلبوهشاقنلاعوضومنأبلوألاماقملاخيبسانلاروعشل،ايسورخيبرشابم

هلقحينم–ةدحتملاتايالولاسيئربئانال–نحنو،نحنانتيطارقوميدو

نيعتييذلابولسألاو،(ةيطارقوميدلاهذه)نوكتنأبجيفيكررقينأ

طغضلاةسراممتالواحمنأكردينأبرغللنآهنأو،اهغولبلهدامتعا

.ةيسكعجئاتننعالإاًمئادضخمتتالايسورىلع

وحناندلبمدقتلنهارلاعضولاليلحتبانمزلييجراخلاطغضلاذبننأالإ

،ةيدقنلاحورلاويورتلانمساقيالامبربكأردقبهمييقتوةيطارقوميدلا

الإاهيلإىعسنيتلافادهألاغولبعيطتستالايسورنأصاخلايداقتعاخيبو

فارتعالانمدبالهسفنتقولاخيبو،ةيطارقوميدلاقيرطعابتالالخنم

نمثدحيالةيطارقوميدلاىلإ(ةيراتيلاتوتلا)ةيلومشلانملاقتنالانأب

ةيلمعلاودبتمثنمو،يخيراتلاانقايسراطإخيبلب،ةيلاثمعاضوأخيب،غارف

.هدوهجوهلكانبعشتقونمليلقريغاًردقبلطتتسوةبعص
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تدأتاينيعستلاخيبةيسورلاةدايقلااهتدمتعاةبئاخططخوتاسايسةمث

(ةيطارقوميدلاىلإلاقتنالا)ةيلمعاهيفثدحتيتلاعاضوألالعجىلإ

ىلإةلغوتملاىضوفلل،ناكسلاةيرثكأراقفإىلإاًرظنف؛اًريثكبعصأاندنع

ىقبتله،ةلودلاككفتلامتحابلثمتملارطخلاو،داصتقالابلومكحلابلق

،ةدعصألاعيمجىلعةصرفلاتفتنا؟ةيطارقوميدلاءاشنإلةصرفيأةمث

.ةخوسمم،ءاهوشةيطارقوميددامتعاىرجف

ةلوليحلابنيتوبريميدالفتايولوأىلوأتلثمت،عضولاكلذةثارولظخيبو

نيعتو،عمتجملاوداصتقالاخيبرارقتسالاةعاشإىلعلمعلاو،دلبلارايهنانود

ذيفنتللةلباقنكتملاهلكتامهملانأدكؤملانمو،ةعرسبكرحتينأهيلع

ىلعف؛ةجئارلاةيميلعتلاةيطارقوميدلابتكخيبةدراوريغريبادتذاختانود

مهرابجإنمدبالناكو،ةيلالقتسالاوطرفمنويميلقإةداقةمثلاثملاليبس

ريبادتةمثو،يداحتالانوناقلاعمةمغانتمةيميلقإلاتاعيرشتلالعجىلع

.باهرإلاةبراحملةيرورضتناكةرئاج

يداصتقاومنىلإتضفأو،ةيسورلاةلودلاةمزأتجلاعةذختملاريبادتلا

ائيشنكلوعضولاريغكلذنأحيحص.سانلاتاويحىلعايباجيإسكعنا

àنسحتلانماظوحلماًردقويعامتجالارارقتسالانأاضيأحيحصرخآ

ةقالعلاتاذاياضقلاعيمجلحىلإامهدحونايضفيالةيداصتقالاماقرألا

ةجلاعمترجاذإف؛حيحصلاوهامامتسكعلاو،انتيطارقوميدةلاحب

نإف،دقعلاةيادبخيباهانهباجيتلا،ةئراطلاىتح،ةبعصلاعاضوألا

ةيطارقوميدلاانتاسسؤمقباطتىدمةنياعملبسانمنمرثكأنآلاتقولا

ءانببلثمتملايغاطلايلامجإلافدهلاعمةنهارلاةيعيرشتلاانتاحارتقاو

.ايسورخيبةيطارقوميدلاوةيرحلابمعنيديدجعمتجم

تاحالصإلاةيادبذنمةنسنورشعتضمدقف:قلقللوعديامةمث

نماهلغوسمالةلمج–كلذنممغرلاىلع–كانهنأريغ،ةيطارقوميدلا

.ءاوسدحىلعةثدحتسملاواهنمةميدقلاقئاوعلاو،رطخلاناولأو،دويقلا

ناك،ةيزكرملاةيباختنالاةنجللاسيئر،فوكاينشيفردناسكلأنأخيبكشأال
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باختنالالوحتلامتحارطخنعاًريخأرّبعنيحهنعثدحتيناكامفرعي

ىلإرطضاتاذلابسيئرلاو،ةيقيقحةيسايسةسفانمنمالدب،ةلزهمىلإ

ءاغصإلابوجوبو،اهئارآنعريبعتلاةبقحلاةضراعمللنأبعيمجلاريكذت

دوجووةيسفانتلاتاباختنالانأل،ةيمهألاةميظعةلأسماهنإ،هلوقتامىلإ

.يطارقوميدماظنيألناتيرهوجناتمسةيلعفةضراعم

ةكراشمدييقتخيبةيسورلاةبخنلانمعاطقةبغرنأهلوقبجياممو

ديعاومتبرتقااملكاخوضودادزتاهلازتخاوةيسايسلاةيلمعلاخيبنينطاوملا

،ةسايسلانيبسانلاكارشإنمالدبف،ةيسائرلاوةيناملربلاتاباختنالا

ىرن،ةيروتسدلامهقوقحنمةدافإلالالخنمةمساحتارارقذاختاب

ةبلوقىلإو،ةلودلانوؤشخيبمهطارخنانمدحلاىلإةفداهتالواحم

.ىنعملكنماهغارفإولب،اهخسمىلإيدؤيامبةيباختنالاةيلمعلا

.قلقللاثعبرثكألايهباختنالانوناقتارييغتلالعل

نيحشرمميدقتنمرئاودلاعنمبىضقيضاملاماعلاردصنوناقةمث

بئانلاىلوتيرئاودلاهذهيفف؛ةرقهقتمةوطخهذهتناكدقو،نيلقتسم

ةيبزحلامئاوقلانيبامأ،اًرشابماليثمتمهحلاصمو(اه)هيبخانليثمت

–اوسيلصاخشأ،مئاوقللةردصتمموجنءامسأىوسبخانلاىريالف

عادخةيلمعو،ةنيشمةسراممكلتو،امودلاهبلمعلاباًقحنيمتهمةداع

.نوناقلاكلذءاغلإةرورضنعةفشتنببسبنيملاًدحأنأريغ،ةحوضفم

صاخشألا)لاصيإنمبازحألانكميهنأنيبنمكتفماظنلا(ةليضف)امأ

مهبازحأةداقللبايسورينطاوملمهؤالوسيلنم،امودلاىلإ(نيبسانملا

.ببسلحو

ملايسورنأل؛انكمملماكيبسنليثمتماظنىلإلاقتنالاغيوستنكيمل

بازحأةدعاقىلعمئاقخساريبزحماظنءاشنإتزجنأنأاهلقبسي

ىلعهتائفوعمتجملاتاعاطقعيمجحلاصم–ةعمتجم–سكعتةيسايس

عضولانيبامأ.ىوتسملاكلذغولبلبقةليوطاقيرطانمامأنإ:حيحصوحن
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عونضرفوهديدجتلااذهفدهنأوههحوضوبنيعلاأقفيامنإفيلاحلا

.ايسورةسايسىلعراكتحالانم

نييمسراًمكحتواطبض،م2001ةدمتعملا،ةيسايسلابازحألانوناقضرف

ديزمةفاضإعماددشتدازنأثبلاممث،بازحألاتاطاشنىلعنيدماج

اهيلعنيعتييتلاةيميلقإلابتاكملاددعو،بازحألاددعىلعطورشلانم

يعامتجالايطارقوميدلابزحللاسيئرتنكنيحو.كلذىلإامو،اهحاتتفا

النملضفأينوناقراطإيأنأاضرتفم،دونبلاهذهىلعاهركمتقفاو

ئدابملاعممجسنيالماظنلااذهلثمنأترهظأةبرجتلانأالإ،ءيش

ىدماوررقينأبجينيذلامه،ةلودلاال،نوبخانلاف،ةيطارقوميدلا

.يسايسلاديعصلاىلعةقثلاباهترادجوبازحألاةيقادصم

زجاحف،ةلصاوتماهصرفوةيسايسلابازحألاقوقحمضقةيلمعتلازام

،تاوصألليلامجإلاعومجملانمةئملاب7ىلإعفُرامودلااهلوخدبحامسلا

àب(ةبوغرمريغ)ةضراعمبازحأروهظنودةلوليحللةحضاوةلواحمخيب

عيقوت200.000عمجبوجوىلعديدجلاباختنالانوناقصنيو.ناملربلا

اهدعبحومسملاةبسنلاو،تاباختنالاخيبةكراشملابملحيبزحيألبقنم
اريروموت

àبةبوعصاودجينلشيتفتلاةرادإبنيعلطضملاكئلوأنأاًمامتحضاولا

لاجمةمث.اودارأاماذإضفرلاتالاحنمبولطملاددعلاىلإءادتهالا

.ةيرادإتالالتخاوتاكاهتنالوصحلعساو

(مهركذقبسنمعيمجدض)ةناخفذحبةريخألاتاراكتبالادحألثمتي

روعشلاىوتسمعفرينأاذهنأشنمنأاًمعاز،عارتقالامئاسقنم

نمنأشاذاعاطقنأيهةقيقحلانأالإ،نيبخانلاىدلةيندملاةيلوؤسملاب

13وحنتّوصم2003يفف،تيوصتلانمهعنم-اًقح–يرجيةبخانلاةلتكلا

رثكأ-كلذاولعفنيذلاكئلوأناكو،(مهركذقبسنمعيمجدض)انويلم

وهحجرملالامتحالاو،يلعفلارايخلابايغىلعنيجتحمنيفقثم–نايحألا

.ةطاسببتاباختنالاةعطاقمىلإلبقتسملاخيبردابتسمهتيرثكأنأ
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عارتقالادنبخيبحورلاةموكحلاتخفندقف؛فاطملارخآوهسيلكلذىتح

نآلاةيموكحلاريغتامظنملاتتابذإ،ريوزتللاكصّدعييذلاركبملا

ةيسايسلابازحأللةعباتلافحصلاو،تاباختنالاةبقارمنمةدعبتسم

،باختنالالبقرهشىتحاهبازحأتايلاعفىلعنيبخانلاعالطإنمةعونمم

هتيرثكألغتسييذلا،ةدحوملاايسوربزحنعةرداصتاردابماهلكهذهو

بزح)لةنومضمةيرثكأنيمأتةيلوألاهّمهزكرتييذلاو،عبارلاامودلاخيب

.نمثلاناكامهمةلبقملاتاباختنالاخيب(ءامعزلا

نمعونىلإايمكارتدوقتتاعيرشتلاةبةيئزجتاليدعتودبتدقام

ءارجإدرجمىلإهلوحتديازتييذلايباختنالاماظنلالمجملطاطحنالا

نمنآلافلؤملايداحتالاسلجملاصخياميفحوضولاديدشاذهو،يلكش

نم.اه(نولثمي)يتلاميلاقألاببلاغلانيبمهلةقالعالنينيعمنيفظوم

فطاعتينأالإءرملاعسيالو،ةيحئاضفداسفةلثمأنعفشكبيرقنمز

àبرظنلاةداعإب،فونوريميجريس،يداحتالاسلجملاسيئرةبلاطمعم

.ةفرغلاهذهليكشتبولسأ

ةيموكحلاتاسسؤملاوتاباختنالابنيبخانلاةقثتتابةريخألاماوعألاخيب

تاباختنالاىلعيندتملالابقإلاوهاذهىلعحيرصلاليلدلاو،ةلئاضتم

.ةريخألاتاءاتفتسالاو

ةرشابمةحلصمةمكاحلا(ةبخنلل)نأ،ةقيقحلاخيب،روصتيءرملانأريغ

ىلإيدؤينأهنأشنمناكيذلاامفالإو،نينطاوملاةكراشملازتخاخيب

،ةئملاب25ىلإةئملاب50نميداحتالاىوتسملاىلعبولطملاباصنلاضفخ

؟ةيلحملاتاباختنالاىلإةبسنلابكلذنمىندأىتحوهامىلإهضفخعم

ددعناكاملكنمضأنوكتةبولطملاةجيتنلانأنوريانييطارقوريبنأودبي

.لقأنيعرتقملا

تاونسلاخيبىرخأتاروطتلوصحلظخيبقاسومدقىلعراجهلكاذهو

مالعإلالئاسوةيلالقتساىلعدويقلاضرفنآلاينرضحيو،ةريخألا
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ةيرادإلاةموكحلادراوملمئادلامادختسالاءوسو؛لمعلاخيبةينورتكلإلا

تاعامتجالادقعلةمظانلانيناوقلاديدشتو،ةيباختنالاتالمحلانابإ

ملامةليحتسمهبشاهلعجىلإىدأتاءاتفتسانوناقينبتو،تارهاظملاو

عيمجتاطاشنىلعةباقرلافيثكتو،ةيمسرلاتاطلسلانمةردابمبنكت

عضولظخيباًعمتجمهلكاذهيضفينيأىلإ،ةيموكحلاريغتامظنملا

؟هسفنبزحلاىلإنيظفاحملاوماكحلاعيمجهيفيمتني

ةيجراخعاضوأةلمجوأ،انتيطارقوميدلاةيموقلاتافصاوملالكشتله

.دقتعأال؟اذهلاغّوسم،ىرخأ

نمو،دلبلكةبرتخيبرذجتتنأنم-لاحلاةعيبطب–ةيطارقوميدللدبال

ةينوكلائدابملانماضعبكانهنأريغ،ةصاخلاةيموقلااهتينازيمكالتما

سانلاتاويحهيفنوكتعضوخيبةيرورضنوكتدقيتلادويقلاف؛ةلماشلا

تناكولامكاهدييأتزوجيالو،ةتقؤماهّدعبجي،رطختاذلابمهدوجوو

،(ةرادملا)وأ(ةيدايسلا)ةيطارقوميدلاورظنملعفيامكةيساسأئدابم

نعلقيالامبتاذلابةيطارقوميدلارهوجهوشتتاطسفسلاهذهلثمف

.(ةيبعشلا)وأ(ةيكارتشالا)ةيطارقوميدلالثمىرخأتاعارصتاهيوشت

هنأعمو،فرطتلاوباهرإلاةبراحمةرورضبانريكذتيرجيماودلاىلع

طرفموحنىلعفرطتلافرعينوناقرادصإنإف،كلذركنيلقاعنمام

ءرملامزلي،قاقشناوأةضراعميأعمقلهفيظوتةيناكمإرفويامبعاستالا

نطاوملاقوقحلديقملاعيرشتلااذهلثمنمديفتسملاف؛ةقفاوملامدعب

نيصحتىلإةيمارلاهتلمحخيبيطارقوريبلازاهجلاوهةيباختنالايسورلا

.روهمجلاةبساحمدضهسفن

الإ،ةيطارقوريبلامجلىلإةجاحلانعمالكلانمريثكليقبيرقتقونم

دنتسم،جضانيندمعمتجموهاهتسرطغدضلاعفلاديحولاقايرتلانأ

امأ،ناكسلاوةيمسرلاتاطلسلانيبةعجارةيذغتةانقو،مراصعيرشتىلإ

،لفسألاوىلعألانمةيقيقحلاةنياعملانعةديعبةيطارقوريبلاتيقباذإ

تابيترتلاليوحتنماهنكميعقومخيباهنإف،داسفلاوتاقفصلاخيبةقراغو
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ىلإةفاضإ،اهتعمسبىذألاقاحلإنمو،ةدرجمتايلكشىلإةيطارقوميدلا

.ةدئافيأىلعاهئاوطنابكيكشتلاىلإالوصو،اهتميقنمطحلا

نأةيطارقوميدلاانتريسماههجاوتيتلاةنهارلاتابوعصلاليلحتنأشنم

نأبميلستلايهتايولوألاىلوأ؟لمعلاام:يدبألايسورلالاؤسلاىلإانديعت

ةيطارقوميدتاباختنادقعةنهارلاتاعيرشتلاذافنلظخيبليحتسملانم

.ةيسايسلاةيلمعلاخيببعشلالبقنمةقداصةيلعفةكراشمنامضو،ةيقيقح

امب،ةيروهمجلاسيئرىلعنأدقتعأو،رومألابيوصتلتقوكانهلازام

،ةلئاهلاهتطلسوهتايحالصفيظوتىلإردابينأ،ضقنةيلباقنمهيدل

اذهàبو.عضولاخيباًرييغتثدحينأهيلعمدقيمساحكرحتنأشنمو

تاكرحتنأنمدكأتمانأو،هدحووههيلعريثكءيشفقوتيفطعنملا

.ايسورينطاوممعدبىظحتسسيئرلا

نأمأ،ةماعلانوؤشلابنينطاوملليلعفلاكارشإلاهاجتابدلبلاروطتيس

ايسورنأكشال.دوسيسةياصولاىلعاًمئاقايوبأايطارقوريباًجذومنأ

.«لوألالامتحالابةريدج

ةشقانمنأنممغرلاىلع،دارطاباًحوضودادزيةيمسرلاتاطلسلارايخناك

قاسومدقىلعةيراجتناكةكيشولاتاباختنالابةقالعلاتاذةفلتخملاتارايخلا

ةقوج.نيلمركلامالكنمةرياطتملافتنلابيفتكينأيقابلاىلعنيعتو،سيلاوكلافلخ

ةثلاثةيسائرةيالولرارمتسالاوروتسدلاليدعتهاجتابنيتوبعفدىلعةبئادلاتاوصألا

الو،مهنمضنم–ةرواجملانادلبلاةداقنمددعةردابمعم،بخصلاةديازتمتناك

لاحلاةعيبطب.بكرلابقاحتلالاىلإ–يناتسخازاكلافييابرازانناطلسرون،ةبارغ

àبةيصخشةبرجت،يسوراليبلاوكنيشاكولردناسكلألامك،تاذلابريخألااذهلتناك

ريرمتىلعاًرداقناكهنأكشال.امهديلقتنعافزاعيلادبنيتوبنأالإ،لاجملااذه

مدعرركتملاهنالعإنممغرلاىلعو،ضّورمناملربلالخنمةحرتقملاتاليدعتلا

.حوضوبنيدوجوماناكرمألالوحاًددرتواشاقننإف،كلذهمازتعا
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نيحشرمنيبيقيقحرايتخالتاباختنالاريفوتبوجوبلثمتسيئرلارمألانأيلادب

،نيسفانتمنيحشرمروهمجللمدقينمعضوخيبنيتوبناك.ةليدبتانايبنيحراط

ةيفاعلاةداعتساىلإةلصحملاخيبيضفيامب،ةيحصتاراوحو،ةيملسةيباختناةلمحو

اموهو،ةيطارقوميدلاهاجتابةرابجةعفدةسايسلاهذهءاطعإو،ةيسورلاةيسايسلا

رارقذاختاىلع–لقألاىلع–همادقإل،اًميظعناكلجرلليريدقتنأريغ،لصحيمل

.ةثلاثةيسائرةيالولحشرتلامدع

عممجسنموحيحصهفرصتنأدقتعأ»:الئاقتقلعسكافرتنإعميلةلباقمةيبو

ميقلامعدييدجلقعيذصخشعملماعتناننأىلعاًمهماليلدرمألاىرأ.روتسدلا

مدقدقنوكيهنإف،فلخيأةيمستنود،ايطارقوميدنيتوبلاقتسااذإ،ةيطارقوميدلا

.«بعشلاىلإىرخأةريبكةمدخ

هتايحخيبعقومىلإ–كشريغنم-يدتهيسنيتوبسيئرلا»نأبةقثلانعترّبع

عيمجلاىلعنيعتي):الئاقتعباتو،«انزاونوكيسعقوملانأنمدكأتمانأو،ةيلبقتسملا

.ملاعلاوايسورىلإةبسنلابةيمهألاةغلابةلأسميهف:نيتوبهراتخايذلاراسملاريدقت

.«روتسدلاعملماعتنفيكملاعللنيبننأمهملانمو،ةديدجةلودسيسأتددصبنحن

اهيلعتملكتدقو،سكاعملاهاجتالاوحنانعفدتىرخأرومأتناكهسفنتقولاخيبو

اهفيظوتوناملربلاخيبهتيرثكأةدحوملاايسوربزحلغتسي،ةوطخةوطخ»:ةحارصب

اذه.هزوفلقيرطلاديهمتو،يباختنالاماظنللةيباجيإلاتامسلانمديدعكيكفتل

.«لخدتينأةيروهمجلاسيئرىلعنيعتيناكو،يطارقوميدريغكولس

حرصو،ميلاقألاووكسومنملكنيب،فثكتولب،لصاوتمالعإلاىلعقييضتلا

اهتديأةلداعمهذهو،اضيأالوؤسمنكلو،اًرحنوكينأبجيمالعإلانأبسيئرلا

تلقو،تاءالمإلاذفنياًمالعإديرتعقاولانيبتناكةيمسرلاتاطلسلانأريغ،ايلك

،رهشأةثالثلكىرخأةيزافلتةانقميمأتةداعإدنعساكتنالانمعونةمث»:اهنيح

نمنييمالعإلانامرحو،ةيباختنالامهقوقحنمنينطاوملانامرحةجيتنلاتناكو

.ةديدجبازحأسيسأتةيناكمإنمنييسايسلانامرحو،ريبعتلاةيرح
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ةجراخثادحألاةيؤردرأملو،بكرملاضخوأةيلاكيدارتاوطخذاختاعمنكأمل

تاجاجتحالةيعادعاضوأوأبابسأيأةمثنكيملهسفنتقولاخيبو،مكحتلاراطإنع

نمديدعف:داصتقالاخيبنهارلانسحتلاراثآبنيرعاشسانلاناك.ةيريهامج

.لمألاوجارفنالابتسحأرقفلاطختحتشيعتبيرقتقونمتناكيتلاتالئاعلا

،ةيطارقوميدرثكأبيلاسأبةيناملربلاتاباختنالاترجولف،عاضوألاىلإاًرظنو

،ططخوتانايبشاقنوةسفانمنميقيقحوهامىلعةمئاقةميلسةيدعاقبازحأبو

اممنكلو،ةقحاسةيرثكأبنكيملنإو،ةمرتحمةجيتنبزوفلاىلعاًرداقبزحلايقبل

نوكينأنعاًديعبناملربلاءاقبنامضىلعةّرصمتيقبتاطلسلانأفسأللوعدي

لاقنأامودلاسيئر،فولزيرجسيروبلقبسامك(ةلوادمللةودن)و(شاقنللاناكم)

.نفجهلفرينأنودةحارصةرمتاذ

باختنالاناكذإ،ةيسورلاةسايسلاخيبرخآماعدرجمنوكيلالم2008ماعقلطنا

هتروريصمدعلامتحاحوضونممغرلاىلعاًمهماثدحنوكيلاًحشرميسائرلا

باختنانمامذإ؛نيتيسورلاةسايسلاوةلودلاروطتراسمخيبقيرطةمالعوافطعنم

لماعو،ةقئافةيمهأتاذديدجتةادأنوكينأهنأشنمافلسةموسحمهجئاتننوكت

نيذلاكئلوأاهفرتقاتاجاجوعاسيلجتوءاطخأبيوصترصنعو،ديدجمدقفدت

.ةطلسلامامزبنيكسمملبقنماوناك

كوكشلاولامآلاكلت،مايألاكلتخيبكوكشلاولامآلاهتدوارنميدحونكأمل

ديعخيبةبيطلايتاينمتنعاهلُترّبعيتلارنوبانيليعميتلسارمنيبةسكعنملا

انزرابتدقانكو،ةضقانتموةدقعمةيصخشتناكفوراخازيردنآةلمرأف،اهداليم

يتلاةخسارلاتاعانقلايوذناعجشلامرتحأيننأالإ،ةبسانمنمرثكأنيبالاجس

:نيتلدابتملاانيتلاسريتأياميفمكاهو،فغشباهنعنوعفادي

،ةزيزعلارنوبانيلي»

يننكلو،فتاهلالالخنماًديعساًداليمكلىنمتأنأخيبةبغرلاديدشتنك

ةلاسرثبيتايحت،اذإ،كاهف،قفوأمل
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نيصيرحلاو،كنوردقيوكنوفرعينيذلاكئلوأبكربقحتلأنأيلبيطي

بيحرتلاامئادكلقعوكبلق.كلمهتاينمتبيطأنعريبعتلاىلعمويلا

ةسايسلانكتملنيذلاكئلوأنمتنأ.مهمالآعمفطاعتلاو،نيرخآلاب

ةعضاخلب،(ةماود)وأايجولويديإىلإلازتخاللةلباقمهيلإةبسنلاب

نيذلاكئلوأىتحباجعإكلينببسوهكلذو،ةيقالخأ،ةيناسنإريياعمل

اناكمادغدقوملاعلاةيؤرلو،نوناقلاةدايسلةعضاخةلود،ايطارقوميد

تاذاعقاوحبصتس،اهانبتيفوراخازيردنآناكيتلا،لثملاهذهنأدقتعأ

.تنأكلاثمأدوهجحوراميسالو،ةريخلامهدوهجونيريثكحورلضفب،موي

ةياعرواًبحو،لالكلاىنعمفرعتالاخورو،ةيويحو،اًديدماًرمعكلىنمتأ

.كئاقدصأوكترسأبناجنم

كلصلخملا

فوشتابروجليئاخيم

.«م2008/2/15

s

:تناكفةيباوجلارنوبانيليةلاسراما

،زيزعلاشتيفييجريسليئاخيم»

ىلئاضفوىبلقنعةفيطللاكتارابعو،ةبيطلاكتاينمتىلعكركشأ

لصتتملكنأفسؤملانمنأخيبتركفىتحكتلاسرتيقلتنإام.ىرخألا

امبرلتلعفولكنأل،لضفأناككلذنأتردقةظحلدعبيننأالإ،اًيفتاه

.يداليمديعةباقئالكلذناكاملو،ديدجنمانرجاشتدقانك
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.- وموتوتوت

مكدلبخيبشتيفييرتميديردنألثمققحتتنأبكلمأكترطاشمعيطتسأ

نظتامماكاوشأرثكأولوطأنوكتسقيرطلانأنظأيننأالإ،مويتاذ

.اًدبأحلفتنلايسورنأ،لاحيأىلع،ينعيالكلذنأريغ،تنأ

ىنمتأوةيناثكركشأ،نيلحارلاانئابحألءاحمالاىلعةيصعلاىركذلاعم

.«م2008/3/4،رنوبانيلي

فالختسالاةيلمع

ةيمتح)ىتحولب،ؤبنتللةلباقو،ةنومضمتناكيسائرلاباختنالاةجيتننأعم

ةكراشملل،تيوصتلاوعارتقالاقودنصىلإباهذلابوجوبترعش،(ردقلالثم

ينطاومعيمجولب،بسحويبراقأويئاقدصأالتعجشو،ةيطارقوميدلاتاءارجإلاب

.يوذحاوذحينأىلعايسور

هذهضخمتلامتحامدعةيؤرىلعاًرداقتنكيسفنانأو،كلذاودقتنانوريثك

تلقو،ةايحلابةمعفملاةليصألاةيطارقوميدلاىلإبرقأايسورلعجنعتاباختنالا

اوحرطنيذلا،كسنبايليشتيلاهأعمطخلاىلعريثمءاقليا،الثم،ةحارصكلذ

يتلاكلتنمبرهتيأنود،اهنمريبكددعىلعدرلانمتنكمتولاؤس400نمرثكأ

:تبجأف،«؟فالختسالاةيلمعخيبكيأرام»:ةلئسألادحأيبءاجدقو،ةموغلمتناك

.«ةيطارقوميدلاحوربسحسيلنكلو،اًيفرحروتسدلاصنقفوترجرومألالك

اذإىتح:تاضارتعالاىلعىغطاًرياغمايأرنأتظحالهلككلذنممغرلاىلع

ريدنالأانيلعنإف،انايحأةهوشميهو،ةيلاثمةيسورلاةيطارقوميدلاةيلآنكتمل

باختنالادعبةرشابمسكافرتنإعمةلباقمخيبهتلقاموهكلذ.ةسايسللانروهظ

ىلإريشأنأديرأ،ءيشلكلبق»:ىلوألاةلوجلانمفيديفدميرتميدهحبريذلا
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المهنأببحرينأالإءرملاعسيالف:بابشللةتفالةكراشمعم،ةيلاعلاةليصحلا

تيوصتلاىلعاقلعمو.مهسفنأبمهلبقتسمةبنومهسيلب،ةسايسللمهروهظنوريدي

نيتوبريميدالفةكراشمنأ-مهنمادحاوتنكو–اوؤبنتنيذلاكئلوأ»:تلقيديهمتلا

تقدص،يسائرلاباختنالاراسمريبكدحىلإررقتنأاهنأشنمامودلاةلمحخيب

،داصتقالانسحتخيبلضفبحاصهنورينوريثكو،ةيلاعتلازامنيتوبةيبعش

يرتميدونيتوبريميدالفنأ–تفضأ-اضيأاتفالناكو،حوضولاديازتمناكيذلا

يتلاةمهملاءايشألانماضيفالاقدقو،ةرشابمتاباختنالالبق،اناكفيديفديم

فخأمل.«رشابملالبقتسملاخيبمامألاىلإايسورعفدلةمزاللاتاوطخلاتددح

àبةربخلاليلق–بيرالب–هنكلو،دهتجمو،يكذلجرهنإ»:فيديفدمبيباجعإ

ابيرقتهتاذءيشلاتلق.ةيطارقوميدلاعمهفطاوعنأدقتعأو،يمسرلالمعلالاجم

.«ىرنفرظتنننأانيلعنيعتيسو،تاونسنامثلبقنيتوبنع

تمساقتو،ثادحألاهيفريستسيذلاهاجتالانيبقمعبريكفتلاىلعافكاعتنك
.- 9-- ومم2

سرام/راذالئاواترشنةلاقمخيباتيزاجاياكسيسارءارقعميتاجاتنتسانماضعب

: م2008

تاباختنالانملكلةريبكلاةيمهألانممغرلاىلعو،تهتناتاباختنالا»

ملامدحىلإ.يليساموهنآلامهيامنإف،ةيسائرلااهتريظنوةيناملربلا

ةصرفنيبخانللحتتمل،ةلمحلاءاهتنادعبالإاًحوضورثكأعضولاحبصي

تالكشملالحلةليدببيلاسأوأ،نيسفانتملانيحشرملاتاعورشمةنراقم

ىلعو،ةيلاثمنكتملكلذكيهنيحشرملاةيعونو.ايسوراههجاوتيتلا

ىدحإالإ،ىرخأةرم،وهنإاذهو،اوعرتقاو،سانلاءاجكلذنممغرلا

.لجرلابسانلاةقثوةينيتوبلاةرهاظلاجئاتن

لجأنمضيوفتلايرجيسيتلاةياغلايهىربكلاةلأسملانإفنآلاامأ

اوعقوتينأنيبخانللقحيفيديفدمونيتوبنيبةقثلاعضودعبف؛اهغولب
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لدابتملامهافتلاةلكشمتغلبمويلاايسوريفف:امهدوعوبايفينأامهنم

.ةّدحلانمطققوبسمريغىوتسم،درفلاو،عمتجملاو،ةلودلانيب

ترهظيتلاتامدقملاىلإدانتسالاب،ةديرفةصرفنآلاانيدلنإفىرأامكو

تابثبقلطنننأعيطتسن،ةمئالملاةيلودلاعاضوألاو،ةريخألاماوعألانيب

تاعاطقلاعيمجخيبولب،بسحوةعانصلاخيبال،ايسورثيدحتقيرطىلع

لعلو.ةيعامتجالاتامدخلاو،داصتقالاو،ةسايسلاتاعاطق:ىرخألا

،راكتبالاو،ميلعتلاتالاجميهاهيلعزيكرتلابجييتلاةساسحلاتالاجملا

،رقفلاىلعبلغتلاىلإفاطملارخآةبالوصو،ةمكوحلاو،ةيحصلاةياعرلاو

.داسفلانايغطوةيطارقوريبلاةنميهليحافكلايدصتلاو

فيديفدميسائرلاحشرملاونيتوبسيئرلانمالكنأادجمهملانمناك

هذهلوحهسفنءيشلالوقىلإ،ةيباختنالاةلمحللةريخألامايألاخيب،ارداب

نأالإ،اهجالعلةريبكادوهجنالذبيسامهنأخيبكشأالو،تاذلابةلأسملا

ةيلآءاشنإبيضقتةرورضلانأوهيويحلارمألاف؛ايفاكسيلهدحوكلذ

.ةدقعملاتارييغتلانمةلماكةلمجقيقحتلةلهؤم

ةدعصألاىلعدوهجلاقيفوتخيبحجنننأاندرأاذإاننأحضاولانم

يدجنّسحتةيؤرىلإةجاحبنحنف،ةيلحملاىتحو،ةيميلقإلاو،ةيداحتالا

الف،تارحاسةدراطمىلإلوحتينأرمأللزوجيال،تاكالملاةسايسخيب

،ايلكةديدجتامهمذيفنتلةلهؤمنوكتلاهدادعإنمتاكالملابيردتلدب

ةيئانثتساةيمهأىلعيوطنياممو،ةيانعبسوردمماظننماءزجحبصتل

نإف،كلذلعفىلإةموكحلاوسيئرلاردابيملاذإو،بابشلادينجتاضيأ

نمردقيأنوكينلو،ةغرافاهنأتبثتسامهدوعووامهتاحيرصتنماًريثك

.عضوللاذقنمةماعلاتاقالعلاطاشن

الىربكلاتامهملاهذهلثملةحجانلاةجلاعملانإانللوقتهلكملاعلابراجت

دوجوخيبو،ةيلهأةكراشموةيقيقحةيطارقوميددوجوخيبالإثدحتنأنكمي

نوكيالنيحو،همامأةلوؤسمةيمسرتاطلسوعمتجملانيبلدابتممهافت

.ةردابملانمنيفئاخسانلا
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تسيلايسورنإ،«براغلاىلعلبحلاكرتعيطتسنالدق»:مهضعبلوقيس

يزكرممكحوهاندنعحجنيامنإ،ةديدجةيطارقوميدبراجتىلإةجاحب

ىلعنهربتاماًريثكةلوزعمةيوقةطلسيأنأالإ،(ةمراصةضبق)،يوق

نيتوبسحأ.يقيقحيبعشمعدىلإوعدتةجاحلاو،ةوقالولوحالباهنأ

ىلإةدوعلانماًعونبعشلادارأدقل:اًقحبعشلاهدارأامب،مهملاءيشلاب

عالطضالانيعتيثيح،نآلاامأ،دييأتلاكلذبزافف؛ةلاعفةلودو،رارقتسالا

ىلعأىوتسمبولطملانإف،اًديقعترثكأىتحتامهم،اقحةيخيراتتامهمب

.«عمتجملاوةلودلانيبلعافتلانمساقيالامب

رييغتثادحإةرورضىلإةلودلاتاطلسوروهمجلارظنىرخأةرمتفلةلاقملاخيب

:يباختنالاماظنلاخيب

.ةالولاوأنيظفاحملاوماكحلاباختنالةدمتعملاةقيرطلاخيبامك،ةيناملربلا

ىلعمئاق،طلتخمعارتقاماظنىلإةدوعلاةرورضجاردإىلإالايميندجأو

،نيلقتسمنيحشرملرشابملاباختنالاوةيبزحلامئاوقلليبسنلاتيوصتلا

نيحشرملاةفرعمىلعنيرداقسانلانوكينأبجي.ىلوأةيولوأاهفصوب

،م2007ربمسيد/لوألانوناكخيبامودلاتاباختنادعبف،مهنيبنمرايتخالاو

عالطضالانعفوزعلاىلعةحجانبازحأمئاوقىلعاًحشرم113مدقأ

نأريغ،نيلوهجمهبشسانأىلعةطاسبباهولاحألب،اًباونمهتايلوؤسمب

عونّيأف،سلجملادعاقمددعليلامجإلاعومجملاعبرلكشت113ـلادعاقملا

دحلاضفخىلإاضيأةجاحبنحن؟كاذوهنيبخانلامارتحامدعنم

يأىلإةبسنلابةبولطملاةيلامجإلاتاوصألانمةيوئملاةبسنلانمىندألا

.ةئملاب5ىلإامودلاسلجملوخدلبزح
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،مهنييعتنمالدب،داعينأبجيماكحلاونيظفاحمللرشابملاباختنالانأدقتعأ

تائيهلالبقنمنييعتلااذهىلعةقداصملاو،سيئرلالبقنم،نآلايرجيامك

.«ةيميلقإلاةيعيرشتلا

ىلإاًريشم،ةيمسرلاةيموكحلافحصلانيباممرثكأةظاظفباذهتلقانايحأ

،يتييفوسلايعويشلابزحلانعةلدعمةخسنحبصيداكةدحوملاايسوربزحنأ

ديدجلاليجلاناك.أوسأو،ةطلسلاخيبنيريثكريثياذهنأعمسأتنكماودلاىلعو

رظنلانمالدبو،داقتنايأعامسىلإنوليميالو،ةلهسةايحنوديرينيفظوملانم

رضحيناكاملثمت،تاباختناللةيطارقوميدلاةعيبطلاوراسملاةداعتساةيفيكنيب

لشلةديدجبيلاسأريوطتل(ةيسايسايجولونكت)بهتاعامتجاونيلمركلابتاكمخيب

دجمنمكلذخيباملكبنيبتامك،نيحيرصلاعادخلاوريوزتلاديبأتو،تاباختنالا

.م2011خيب

سيئرلاحاجنلوألاناك،ةيمهألايغلابامهتدجونيرمأتيأرم2008عيبرخيب

كالتمابىناثلالثمتو،ةعرسبةقثلاوةربخلااًبستكم،ةديجةيادبقيقحتخيبديدجلا

.اهبابشتداعتساةيوقةموكحايسور

تمساقتو،فيديفدمسيئرلابيصنتلفحترضحويام/رايأنمعباسلاخيب

ىقريسهنأبةقثلاديازتمانأ»:تلقفيديفدمنعسات-راتيإلسارمعميتاعابطنا

امعامسوءاغصإلاىلعو،لصاوتلاىلعاًصيرحالجرهتيأر،بولطملاىوتسملاىلإ

ةصصخملاةعبرألاماوعألاخيبهلمعبلكلذىقبينأخيبيتبغردشأامو،سورلاهلوقي

كلذ»:هرافنتساويذيفنتلازاهجلاةئبعتبةلثمتمةسيئرلاهتمهمتيأرو.«لاسيئرهل

تاسسؤملاءلميهاجارحإرثكألاةلكشملالعلو،ةيمهألاقئافهنكلو،ةبوعصلاغلاب

.يداحتالاىوتسملاىلإيلحملاىوتسملانمتاسسؤملاهذهءادأبولسأو،دارفألاب

فيديفدمحجناذإ..ةيزاومةيمهأىلعيوطنيةموكحلاوةسائرلايتنامأنييعتو

.يمالكتعبات،ايسورمامأحتفنتسةديدجاقافآنإفكلذزاجنإةبنيتوبو
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ةيروهمجلاسيئرنيبنواعتلاحاجنىدمةيؤرلنيقاوت–بيرالب–عيمجلاناك

نوفصيسانلاحارو،ءارزولاسلجملاسيئرالإنآلادعيمليذلانيتوبوديدجلا

ملنممامهيلكنيميعزلايقيرفخيباًسانأكانهنأملعأتنك.ةيفدارتلابامهتقالع

ناكمالكلاعاونأعيمج.هفسنوأهفاعضإىلعلبنواعتلاريسيتىلعنيصيرحاونوكي

تنكو،ةرشابمةرازولاةسائربصنملنيتوبيلوتأبننالعإدعبءاوجألاةيباًرياطتم

نملكلتينمتدقو،ةثراكىلعةيسايسلاةروانملاهذهلثمءاوطنالامتحانماًدكأتم

.ةكرتشملاامهيعاسمخيبحاجنلالكنيتوبوفيديفدم

نيسيئرلليدييأتوباختنالليداقتنانيبضقانتيأدوجومدعبانأعنتقم

عم،يئدابمبادشرتسمتنكدقف،هدعب(ةرازولاوةيروهمجلانملكل)نيديدجلا

.نابسحلابةيساسألاةيسايسلاةفاقثلاطورشوايسورحلاصمذخأىلعيصرح

بعشلاوراكفألا

دانتسالابو،ةموكحلاليكشتىلعةفقوتم،ءيشلكنكيملنإو،ةريثكءايشأتناك

تقولاهبةلهسنكتملاهنأاهليكشتةيلمعتتبثأمالعإلالئاسواهيلعانعلطاامىلإ

؛ةيداصتقالاةموكحلاةسايسلةضيرعلاطوطخلاىلعقفاوتلانمدبالناك،هسفن

ىلإفوشتابروجةسسؤمتردابويلوي/زومت-وينوي/ناريزحخيبو؟نوكتسفيك

نيمرضخمنييداصتقاةكراشمب،تاذلابعوضوملااذهلوحةشقانمةودنةفاضتسا

،فيستزونيإفالسيدالفو،فولبيكنردناسكلأو،جربنيرجنالسورلثمةيعجرميوذ

ةكرتىلعبلغتلاةرورضبعيمجلارقأدقو،رخامتنوجينيجفيو،نازوأردناسكلأو

.ايرهوجالماعناكنمزلانأبو،تاينيعستلانعثوروملاقافخإلا

ةمدقتملاايجولونكتلامادختساايسورىلعنيعتيأتايولوأللقرطتلاىرج

بجيمأ،اهئارشل(ةيطفنلالاومألا)ضعبهيجوتةداعإو،برغلانيبافلسةرفاوتملا

،امهيلكنينثالالعفننأعيمجلاىأر؟ةصاخلاةيراكتبالاانجماربىلعدمتعننأانيلع
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ةيعيبطلادراوملاتارداصىلعداصتقالادامتعالدحعضوخيبانقافخإنأشنمنأل

ملامحجنتنلف،اًدبأىرخأةصرفانلكرتيالأ،بيرقلالبقتسملاةيباًيراكتباهلعجو

.افلختماًداصتقامعدن

ةياعرلاوميلعتلااميسالو،ةيعامتجالاانتاعاطقفلختنوكبرخآعوضوملثمت

مئاقداصتقايأمامأىربكةبقع،اًءوسديازتملايعامتجالاانفصارتو،ةيحصلا

قئاعلاوهةلودلاتاسسؤمفلختنأداصتقالاةذتاسأىأرو.راكتبالاوديدجتلاىلع

ةفاضإ،ءاضقلاو،نوناقلاقيبطتةزهجأو،عيرشتلاتاسسؤمثيدحتلامامأسيئرلا

نميهميطارقوريبزاهجعم،اهعرفوةموكحلاتاطلسنيبيلعفلالصفلابايغىلإ

تاطلسلاتناكلهنكل،ايدجاًراذنإهفصوبرمألاضرُع.ةباقريأنودةقلطمةنميه

؟ايدجتالكشملاهذهلوانتلاًدادعتسايدبتسةيمسرلا

ةيلامةمزأعالدنانمرهشأةعضبىلعديزيالاملبقايراجشاقنلااذهناك

ملاعلاداصتقاتّصخةمزأ،كلذدعباًيبكوكو،الوأةدحتملاتايالولانيبةيداصتقاو

اًدحأنأىوسلوقأنلنآلايننأالإ،اقحالعوضوملاشقاننس.ةملاسايسوركرتتملو

كاذنآأبنتيمل،ىرخألانادلبلاييداصتقانمةقحاسلاةيرثكألانموأ،انتعامجنم

ةقثلابةريدجتاودأىلإاًرقتفمداصتقالاملعلازام.ليبقلااذهنمءيشيأب

.ةرطختايلمعاهنمضنمو،اهمييقتوةيداصتقالاتايلمعلانمددعليلحتل

تارييغتبيلامآتشعنأةنيعمتارشؤمترهظو،ةموكحلاتلكشءانثألاهذهيب

ةديجاراكفأنوحرطيسانلاناكنيح»:تلقسكافرتنإعمةلباقمخيبو،لضفألاوحن

كلذعم-يلودبي.ةذفاناهتيؤروهينمهيامنإلوقأماودلاىلعتنكيضاملاخيب

ينبجعأ.«فشكيسنمزلاو.ائطخمنوكأدقو،لضفألاوحنو،ريغتتةموكحلانأ

لوألاءارزولاسيئربئان،ةيداصتقالاجربسرطبتناسةودنخيب،هاقلأباطخ

،ةعقوتمنكتملهراكفأضعبو،يلإةبسنلاباًديدجهمساناكيذلا،فولافوشروجيإ

ريثأتلالفغنالأانيلع»نأديكأتبُتفضأ.ةديدجةبراقمبدعولاىلعةيوطنمتءاجو

تاحالصإيأفلخ«...تاذلابمهلجأنمءيشلكيرجينيذلاسانلاف،يعامتجالا
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امك،اهبقعت،ىرخأمامألاىلإىربكةزفقلوحتتنأديدجتلاىقيسومةبرعلديرنال»

.(ىربكتارايهنا،ايسورخيبةلاحلاىحوت

ةريفوةداماًمّدقملصاوتفوشتابروجةسسؤمنيبتاشاقنلاوثحبلالسلسم

ضرعبُتررس.ءاربخلاىدلريبكمارتحابتاشاقنلاوثوحبلاتيظحو،ريكفتلل

،ماعلاطيطختلاويعامتجالاتوافتلاباتكلاياكسفالسازانايتاتةيميداكألا

تاونسنميفيلحهيجوتبةسسؤملاخيبيراجلاثحبلانمماوعأةليصحوهيذلا

صصخم)باتكلانإ:لوقتاياكسفالسازتبتك."فيديفدمميداف،اكيورتسيريبلا

يتأياميفمكاهو.«ةيلودلاةرسألاàبعورشملااهعقوملالتحاىلعةرداقدالبلا

:تاينيعستلا(تاحالصإ)ةجيتندلبلاخيبعضوللاهفيصوت

:ةيسورلاضرألاىلعمويلاناتشياعتمناتيعامتجاناتقبطةمثعقاولاخيس

يرفاوو،رارحأو،ءاحصأنينطاومنمةفلؤم،ايبسنةريغصامهادحإ

طالبلاةلابنو،ةلماكلاةيندملاقوقحلابةعتمتم،ءارثلاخيبرطتمو،ميلعتلا

وهامىلعةرفوتميهو،اهدحواهتاذلهتديشصاخملاعخيبشيعتهذه

يهو،ةيناثلاةقبطلاامأ.ةايحطمنو،ةيعونو،ةقيرطو،ةئيبنميرصح

بسكلحافكلاىلعةبئادلاةيناكسلاةلتكلايهف،ساقيالامباًددعرثكأ

قوقحو،لقأميلعتو،ةيندتمليخادمبسانأءالؤهةيرثكأو،شيعلاةمقل

ةيبطلاةياعرلاىلعنولصحيالو،ةديجةحصبنيعتمتماوسيلو،ةدودحم

."ةثيدحلاريياعملابسحةريصقرامعأبنوموكحمو،ةيساسألا

،ةروثلاةفاقث،ةيسورلاب،ماعلاطيطختلاويعامتجالاتوافتلا،اًريرحت،نورخآوفيديفدمهيإميداف[1]

.م2007

ةسسؤمعقوم،م2008/7/14،(ةيسورلاب،ضرع)ويعامتجالاتوافتلا،اياكسفالسازهيإانايتات[2]

.م2015/8/21،ينورتكلإلافيشتابروج
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نهارلاعضوللهداقتناوهفصوخيبباتكللةسيئرلاةميقلااياكسفالسازرتمل

تاحرتقمىلعتنثأ.ةقيمعلاعضولااذهروذجنعحوبلاخيبهتظحالامرادقمب

وأفقولو،لاجملااذهخيبةمغانتمةماعةطخنعضخمتللةلهؤملا»،ةددحملاريرقتلا

صرفلاؤفاكتةبلاجو،هبقاوعنمةففخمو،يعامتجالاتوافتللطرفملايمانتلاحبك

ةحرتقملاططخلاهذهليلامجإلامخزلانإ:ةلئاقاياكسفالسازقلعت.«ايسورينطاومل

ةكرحىلإايسوررقتفت،انهار:متختو،لوألاماقملاةيعامتجايطارقوميدمخزوه

،يداصتقالاويعامتجالاتوافتلادضةكرعملالعجىلوتتةيوقةيعامتجاةيطارقوميد

ةحلاصةيساسأةدامباتكلااذهرفوي.ةسيئرلااهتايولوأىدحإ،ةغاسإلللباقلاريغ

.«تاذلابةكرحلاهذهلثملنيبسانملايسايسلاجمانربلاوريكفتلاطمنراكتبال

انأو،عوضوملاباهقاصتلاواهتيلمعىدمبينتشهدأمهتاجاتنتساونيثحابلاراكفأ

.مويلاةيمهأتاذاهئاقبنمقثاو

،حرتلاوحرفلانيبةبقاعتملالوصفلاةيمتحبةهيبشةيمتحبةايحلاترمتسا

امهنملكلنكلوامامتنافلتخمناثدحةمثم2008ماعىلإةركاذلابدوعأنيحو

ردناسكلأتام،حطسلاىلعناوفطي،يلإةبسنلابةريبكةيصخشةيمهأهتاذدحب

.اشاسيتديفحتدلوو،نستينجلوس

تافالخانلتناكو،يدقنلوضفولدابتممارتحاةقالعىلعنستينجلوسعمتنك

لبونةزئاجةلمحلاًميركتةيديوسلاةرافسلانيبلابقتسالفحنيبةرمانيقتلا،ةينلع

ةيحتلاانلدابتوبرتقا،مامتهالاباعتمتسماخرمنستينجلوسناكو،سورلانم

اًددعتقلطأةريخألاتاونسلايفف:شتيفييجريسايكتجعزأامبر»:لاقو،ءفدب

ءوسنعنكتملاهنأمهفتتنأبجينكلو،كنعتناكاماهينبنمو،تاداقتنالانم

:هتبجأدقو،ةقداصوةيدوهتربنتناك،«ايسورلجأنماًمدفزنييبلقنأللب،ةين

انأ،انيدلنأدقتعأ،ةزئاجلابنيرخآنيزئافلوكلميركتموياذه،ىسيعنباي»

قتلنلف،تقولاىلإءادتهالانمنكمتننألمآو،اهنعثدحتنةريثكءايشأ،تنأو
ىلع.«ثدحتنلو
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ايلاتان،نستينجلوسجوزتيّزعومولعلاةيميداكأخيبتدقُعيتلاةزانجلامسارم

:الئاقهلعفدقناكامميفقومنعتربعو،هءاقدصأو،هتلئاعو،انفييرتميد

ريصميذلجر،لبونةزئاجبزئاف،ريبكبتاكوميظعلجرعادوخيبنحن»

ينطاومنييالملثمهلثم.يسورلاخيراتلاتايلوحخيبهمسادلخيسديرف

اوعفرنملئاوأدحأنستينجلوسناكو،ةيساقنحملضرعتنيرخآلااندلب

كئلوألءارطإو،ينيلاتسلاماظنلاةيناسنإالىلعاجاجتحاايلاعمهتاوصأ

،شتييفوسيندنافيإةايحةبموي.مهنحمةأطوتحتاوقحتليملنيذلا

مهايإنيربجم،نييالملاريكفتخيبابالقنااثادحأناباتك،جالوجلاليبخرأو

امهماهسإىدمخيبةغلابملارذعتملانم.رضاحلاويضاملازورةداعإىلع

لمعنستينجلوسزجنأ.ةيراتيلاتوتلاةيلومشلاةعزنلابةميزهلاقاحلإيب

نمايسورقاتعنالجأنمالهمايأرخآىتححافكلاالصاوم،ةرادجبرمع

كلذوريدجلبقتسموحنامدقاهعفدلجأنمولب،بسحويضاملانثارب

.ةريثكءايشأبهلنونيدماننإ.اقحايطارقوميداًرحاًدلباهتروريصب

تبجنأاينيسكيتديفح:اًديدجاًدولومانتلئاعتلبقتساربوتكأ/لوألانيرشتةيبو

،تادنواب8.6وأ،تامارغوليك3.9نزوبةيوقةلفط.يتنباةديفح،اشاسيه،اتنب

يفتاهىلإةديدجلااهتديلولةروصاينيسكتلسرأءاشنإ20وأارتميتنس52لوطبو

ينتلأس.نيدوسألااهيبجاحءانثتساب،اًمامتاهمأهبشتةريغصلاتنبلا.لاوجلا

نييذوبلانأملعتله»:ادفارباياكسلوموسموكتالسارمىدحإ،افيشيدنافاجلوأ

:اهتبجأ،«؟ةرشابمةنجلاىلإنوبهذيسهدالوأدافحأىريلشيعينمنأبنونمؤي

.«لمعلاىلعنمدمانأ؟كانهلعفأاذامو»

،يسايسلازلزريثأتامهلناكنيثدحبزيمتدقفم2008ماعنميناثلافصنلاامأ

تناك،ةرشابماًحضاوتابامك،ةيريمدتلاامهبقاوعنأالإامهتوقزورلواحأنل

ةيداصتقالاةيلاملاةمزألاوساقفقلاربعيركسعلاعازنلاىلإريشأاليوطمودتس

.ةيبكوكلا
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كلذنميفقوم:برغلاويليفشاكاسةرماغم

قالطإدعب،ةيجروجلاةحلسملاتاوقلاتمدقأ،م2008سطسغأ/بآنمعباسلاةليل

ايتيسوأةمصاع،يلافنيخستفصقىلع،ةيسورلامالسلاظفحتاوقىلعرانلا

ةداعإ)خيباهعورشةيجروجلاتاطلسلاتنلعأو،اهلالتحاوخيراوصلاب،ةيبونجلا

ةغايصللاًمامتةقباطمةغايصلاتناك)ةيبونجلاايتيسوأىلإ(يروتسدلاماظنلا

ناشيشلاةلكشملحليعسلاررقنيحم1994خيبنيستليسيروباهمدختسايتلا

تاوقلاو،ةبعصعاضوأخيب.درلاىوسرايخايسورمامأنكيملو،(ةيركسعلالئاسولاب

فيديفدمسيئرلارداب،تاينيعستلاىضوفنمدعبةيفاعتمريغةيسورلاةحلسملا

.ةيبونجلاايتيسوأنمةيجروجلاتادحولاتدرطو،مزحبكرحتلاىلإشيجلاو

،بثكنمةدراولارابخألاةعباتمىلع–بيرالب–تصرحيتأريغ،ةزاجإخيبتنك

ةرماغملاةعزننمرثكأينزفتساامنأنظأ.ةدراووأةدراشيأتيوفتمدعالواحم

،اهتمجاهموةملاسمةنيدمفصقبرمأذإيليفشاكاسليئاخيميجروجلاسيئرلاىدل

ايسورنأتنلعأيتلا،برغلانيبمالعإلالئاسوةيرثكأوةساسلانمددعلعفدروه

ال»:الئاقنيضرتعملالئاوأدحأناكو،ةريغصلاايجروجتمجاهاهنأل،ةيدتعملايه

،ينيشتكيدةدحتملاتايالولاسيئربئانوه«باقعنوديسورلاناودعلاكرتزوجي

.م2003خيبقارعلليكيرمألاوزغلاىلعلوألاضرحملاهنأدقتعُييذلا

ليصفتلانمربكأردقبمث،ساتراتيإعمةزيجوةلباقمةيبالوأ،اًرشابميدرناك

ةساسلالصاوهسفنتقولاخيبو،(اتيزاجاياكسيسار)بةسيئرةلاقمخيب13/8موي

فارتعالاناكرهشأةدعدعبطقفو.مهتاءاذب،مهتيرثكأب،نويبرغلانويمالعإلاو

نأب،ابوروأخيبنواعتلاونمألاةمظنمةياعربدعملا،ينيفايلجاتةنجلريرقتةباًريخأ

.ةيناودعلالامعألاتأدبيتلايهايجروج
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نمناتنثاترشناًدجاًعيرسو،ةيبرغلاةلمحلاةماودليدصتلاىلعتبأداًيموي

(CNN)نإنإيسنمجنكيرالنملكينلباقو،ةيلودلاةفاحصلاوايسورخيبيتالاقم

ةبترشناتيزاجاياكسيسارهبيتلاقمنييلاطيإلاونييسنرفلانيلسارملانمددعو

امهيفتبتك.نويبيرتدلاريهلانويشانرتنإوزمياتكرويويننملكخيبيلاتلامويلا

يلوألايلعفدرعمتالاقملاكلتيتأياميفو.اتيزاجايافونةيايسورلاصنلارشنو

:تبتك،ىلوألاةلاقملاخيب(ةيديهمتلايتاجاتنتسا)و

عيمجلاملؤتنأالإةيبونجلاايتيسوأخيبيضاملاعوبسألاثادحألنكميال»

تادلبلاريمدتو،نيئجالىلإفالآلاتارشعليوحتو،فالآلاتومف:مهقلقتو

.عيمجللراذنإوىربكةاسأماهنإ،قالطإلاىلعغّوسمريغ،ىرقلاو

ايجروجةداقرارقىلإيلاحلايواسأملاعضولاروذجعاجرإنكمي

ايتيسوأليتاذلالالقتسالاءاغلإبىضقيذلا،م1991خيبنييلاصفنالا

.ايجروجلةيميلقإلاةدحولاىلإةبسنلابةتوقومةلبنقناكيذلاو،ةيبونجلا

ىوسلعفتمل،ةوقلاباهتدارإضرفةيجروجةيدايقةفالختلواحاملكو

رثكأهلعجو،ناتهباشتمناتلكشملاثيح،ايزاخبأخيبوكانهعضولاةمقافم

.ةميدقةيخيراتنئاغضىلإفاضتةديدجحورجتناكمثنمو.اًءوس

،يسايسلالحلانمعونىلإالوصوعبطينأعضولانأشنمناك،كلذعمو

،ةليوطةدمةيبونجلاايتيسوأخيبىبسنلاءودهلاىلعظافحلادتمادقف

نويتيسوألانكمتو،اهتمهمبةطلتخممالسظفحةوقتعلطضاو

،ماوعألاهذهلكخيب،اًمئاقلظايسورفقومنأىلإةراشإلامهملانم

لحللةلباقريغةلكشملانكلو،ةيميلقإلاايجروجةدحوبفارتعالاىلع

ىلإءوجللازوجيالو،ساسألاكلذىلإةدنتسملاةيملسلالئاسولابالإ

ةدايقلاترصأنكل،رضحتملاملاعلاخيبتالكشملالحلىرخألئاسويأ

.سدقملاأدبملاكلذبءازهتسالاىلعةيجروجلا
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ةيبونجلاايتيسوأةمصاعفاضقنم،سطسغأ/بآنمنماثلاةليلثدحام

ريغرمأ،لماكريمدتثادحإلةممصملاخيراوصلاتامجاربيلافنيخست

امأو،درتالأايسورىلعليحتسملانمناكمثنمو،ةطاسببقيدصتلللباق

،بسحواقافنسيلف(ةفيعضلاةريغصلاايجروج)ىلعناودعلاباهماهتا

.يناسنإالكولسلب

نييندمناكسدضتاوقعفدبنييجروجلاةداقلارارقنأاًحضاونآلاتاب

ىلإةبسنلابةيواسأمبقاوعنعضخمت،لوؤسمريغاشئاطالمعناك

معدلاىلعلوصحلابمهناميإالولو،ةفلتخمتايموقءانبأنمفالآلا

هذهلثماوفرتقينأطقاوعاطتسااملريثكبربكأةوقنمعيجشتلاو

نيبردملاتائميديأىلعةيجروجلاةحلسملاتاوقلاتبردتدقف،ةقامحلا

نادلبنمةثيدحةيركسعايجولونكتءارشىلعةبئادتلظو،نييكيرمألا

ماظنلالعجىلإىدأ-وتانلاةيوضعبدعولاىلإةفاضإ–اذهو،ةديدع

عوننشةركفلهينبتخيبمهسأيذلاةعنملابساسحإلاهحنمو،ةقثلاطرفم

.ةيبونجلاايتيسوأدض(جيركزتيلبلا)(ةفطاخلابرحلا)نم

اموهو،طورشملاريغبرغلامعدىلعالوعميليفشاكاسناك،راصتخاب

هترماغملمزاحلادصلاىلعنيعتيو،هعقوتلاساسأهلرفودقبرغلاناك

.بسحوةيجروجلاةموكحللالريكفتللةدامرفوينأةيركسعلا

ةجلاعمىلإةردابملاو،لاتقللنكممتقوعرسأبدحعضووهنآلابولطملا

لئاسوخيبساكعنالاةليلقةيناسنإةثراكاياحضةدعاسملثمةيويحرومأ

ءارجإةيمهألقيالامو،ىرقلاوتادلبلاءانبةداعإو،ةيبرغلامالعإلا

عاضوألارثكأدحأوهيذلا،عضولااذهلحقئارطلضفألةيدجةسارد

.ةيساسحلاةديدشةجلاعمىلإجاتحييذلاميلقإلا:ساقفقلاخيبةشاشه

سيسأتخيبنماكايزاخبأوةيبونجلاايتيسوأيتلكشملحنإةرمتاذتلق

ةركفلاتلبوقدقو،نيتيروهمجللةعساوةيتاذةيلالقتساةدعاقىلعداحتا

دعبامأ،فقاوملاتريغتاقحالو،ايجروجنماميسالو،ةسرشةضراعمب
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بعصنوكينألحلاكلذىتحنأشنمنإفةيلاحلاةيواسأملاثادحألا

.قيقحتلا

انكممنوكيالاذهو،ىتحبعصأاهؤافشو،بعصمالآلاوتايركذلالّمحت

داعبتسالاىلإدنتسمو،قيمعراوحىلعوطنمجالع،ليوطجالعدعبالإ

قرغتسااهريغوابورواخيبةهباشمتاعازنةمثو،ةوقلالامعتساللماكلا

ربصلاىلإالةجاحباهنإ.ةيوستلارظتنيلازيالاهضعبو،اًدوقعاهلح

ةريغصلاساقفقلالودخيبةشياعتملابوعشلاخيرات.ةمكحلاىلإولب،بسحو

،مئادلاملسلانامضبناليفكنواعتلاوحماستلانأىلعنادهاشاهتبرجتو

يذلاسيئرلاءيشلاوهكلذو،مدقتلاوةايحللةيرورضلاطورشلاريفوتو

.هركذتبجي

فيظوتلنيدعتسمةداق،اذهليعولايلماكنييسايسةداقىلإةجاحبنحن

مالسلةمزاللاسسألاءاسرإللب،ةيركسعتالضعريوطتلالمهتاقاط

.مئاد

اميسالو،ةنزاوتمريغةيبرغلانادلبلاضعبفقاومتناك،بيرقتقوىلإ

سلجملاةيلباقفسنىلإ،ةيادبلانم،كلذىدأو،يلودلانمألاسلجمخيب

ديعبلا،ساقفقلانالعإىلعةدحتملاتايالولاتمدقأاذإو،ةيلعافبلمعلل

اهنإف،(ةيويححلاصم)ةقطنم،تارتموليكلافالآةيكيرمألاةراقلانع

ةرطفلاو،عيمجلاةحلصمخيبوهميلقإلاخيبملسلا.رخآأطختفرتقا

نمساقفقلابةطبترمايسورنأبفارتعالاىلإوعدتةيئادبلاةميلسلا

عسوتيأىلإىعستاليهو،خيراتلانمنورقلاوةكرتشملاايفارغجلالالخ

àبةعورشمةحلصمنالعإخيبهيدحتنكميالقحةبحاصاهنأالإ،يميلقإ

.ةقطنملا

نواعتونمأماظنقلخلىدملاليوطفدهىلإةيلودلاةرسألاردابتدق

ةيناكمإولب،لبقتسملاةيزازفتسالااذهلثمنودلوحينأهنأشنمنييميلقإ

نوكينأماظنلانمعونلاكلذسيسأتنأشنمو،هذهبةهيبشتامزأءوشن

دقو.ةرواجتملانادلبلانيبقفاوتلصحيملامهغولبرذعتيو،ةبوعصلاغلاب
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ةنزاوتمةبراقماهينبتطرش،رمألاريسيتىلإميلقإلاجراخنمىوقدمعت

ساقفقلاىلعرصتقتالو،ةرطخةيسايسويجلابيعالألاف،ةيعوضومو

.«كانهةريخألاثادحألانماهملعتبجيةيفاضإةربعكلتو.بسحو

نماليستجردتسا،يتاجاتنتساويليلحتاهيفتعباتيتلاةيناثلايتلاقم

:ةيناثةهجنملئاسرخيبو،ةهجنمزمياتكرويوينعقومىلع،تاقيلعتلا

.جرفتملافقومذاختاىلعةرداقنكتملو،ةمزألاهذهىلإايسورتّرُج»

ىلعةيجروجلاتاوقلاموجهنعةمجانلاةنخاسلاعازنلاةلحرمتتاب

ليحتسملانمنأريغ،انءارو،ةيبونجلاايتيسوأةمصاع،يلافنيخست

اليلةرمهنملاخيراوصلاتايلص:ةركاذلانمةفيخملاروصلاةلازإةطاسبب

ةيبقأخيبىلتقلاثثجو،ةلماكءايحأليربربلاريمدتلاو،ةملاسمةنيدمىلع

.دادجألاروبقوةميدقدباوأميطحتو،اهباوذاليتلالزانملا

رقتسمةيسورلاةدايقلليلخادلاعضولاف:ديعصتلااذهىلإايسورعستمل

دقفمثنمو،(ةريغصةرفظمبرح)يأىلإةجاحبتسيليهو،اًمامت

ىتلاةيزاهتنالاكلت،ىليفشاكاسةيزاهتناءارجنمةمزألاىلإايسورتّرُج

.يبنجأدييأتىلعهلوصحالولاهيفقرغتسيلناكام

ةيلامو2...*...م.م.1....

دحعضوو،درلاىلإتردابمثنمو،ةجرفتمىقبتناايسورعطتستمل

ةوطخةيئادعلالامعألافقوىلعفيديفدمسيئرلامادقإناكو،ناودعلل

،ةقثبو،ءودهبيسورلاسيئرلافرصتءانثألاهذهةيبو.ةلوؤسموةميكح

هلمأنإفبارطضاةلاحةيبوكسومةيؤربملُحنمةمثناكاذإو،مزحبو

.باخ

نإف،ةلصحملاتناكامهم،حوضولاديازتمتابكلسمللرييغتكانهنآلا

ةيئاعدبلارحةمثو،ملاعلاوةقطنملاàبعضولاروهدتىلعمالتسايسور

يأنود،ةيكيرمألااميسالو،ةيبرغلامالعإلالئاسونيباهيلعتنشةلماش
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،ةمزألالوانتنيبدمتعايذلابولسألاديعصىلعتارهاظتولو-ةيعوضوم

.ةيادبلاخيباميسال

اًبلطنوبرهياوناكفالآلا،بارخلاورامدلانمرحبخيبيليفشاكاسناك

تناكنإو،دعبةيسورلاتاوقلااهلخدتملةنيدمنممهحاورأبةاجنلل

.شئاطيجروجميعزاهقلطأبيذاكألاراركت،ناودعلابافلسةمهتمايسور

اًريطخالاؤسكانهنإفيليفشاكاستاططخمىلعاقلطمبرغلاناكاذإو

تاوقللةيبيردتلاجماربلاضفتمللاوحألاعيمجخيب.اًددحماباوجرظتني

تبصلب،ملسلاةيضقزيزعتىلإ،ةمخضلاةحلسألاتانحشو،ةيجروجلا

.برحلارانىلعتيزلا

،هدايسأويجروجلاميعزلاةاعرلةئجافمةيركسعلاةرماغملاهذهتءاجاذإ

مك،بلكلارجييذلاوهليذلانأبيحويهنأل،اليلقلضفأنوكيعضولانإف

،«يطارقوميدلا،انفيلح»هنأةمعازيليفشاكاسىلعتبصتاءارطإلانم

نييندملاو،نييبوروألاو،سورلانحننآلاو..خلإو،قارعلاخيبدعاسيذلا

.اكيرمأل(حالسقيفرلضفأ)مئارجبقاوعيناعنانتب،مهأاذهو،ءايربألا

لبقىتحولب،ساقفقلاخيبعضولالوحماكحأرادصإوحنعافدنالالبق

مهفلانمنيعمردقكالتمانم–لقألاىلع–دبال،كانهذوفنلاءاعدا

،ايسورخيبامكايجروجنيبنوشيعينويتيسوأكانه،ةقطنملاتاديقعتةلمجل

ةفلتخملاقارعألانملوكشكدلبلك،اّيفرح:هلكميلقإلانيبدهشملارركتيو

ىلإناكيأردابينأالوبقمسيلو،بنجىلإاًبنجةشياعتملاماوقألانم

ىلعنوشيعيسانأكانهف،(لانضرأررحننحن)وأ،(يضرأهذه):ديكأت

.مهيفركفننأانيلعنيعتيو،ضرألاكلت

!اًبيرجتىفك.ةوقلابساقفقلاةقطنمتالكشملحىلإيعسلانمىودجال

نإ.يدتعملاىلإةبسنلابةميخوةيثراكبقاوعتاذتناكوالإةبرجتنمامو

يليفشاكاسنأريغ،ةيرهوجةلأسمايقوقحةمزلمءادتعامدعةدهاعم

اًحضاورمألاراصو،ىرخأدعبةرمةدهاعملاهذهلثمىلععيقوتلاضفر
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نأشنمنإفةيقافتالاهذهلثمينبتريسيتلاًدادعتسابرغلاىدبأاذإ.نآلا

ريسلاراتخااذإامأ،ابئاصافرصتلكشينأو،ةلكشمللاًدحعضينأكلذ

وهو)ايجروجحيلستةداعإوايسوربجشىلعرصأاذإو،فلتخمهاجتاخيب

ةديدجةمزأنإف،(افلسهنوحرتقينييكيرمألانييمسرلاضعبتابام

.ّرمأوىهدأبقاوع،مخوأبقاوعبةنوحشمةيردقةمزأ،ةيمتحنوكتس

،ةدحتملاتايالولاةيجراخةريزو،سيارازيلودنوكتلظ،ةريخألامايألاخيب

ةساسةمثو،ايسورلزعبديدهتلاىلعةبئاد،لعفلابشوبسيئرلااهعمو

وتانلاسلجمءاغلإو،(8يج)نماندلبداعبتسانعنوثدحتينويكيرمأ

كلذلكو،ةيملاعلاةراجتلاةمظنمخيبانتيوضعىلعقيرطلاعطقو،ايسور

هذهةدئافىدمخيب–ايسورىلإةبسنلابةلأسملانمكت.ةغرافتاديدهت

ىلإسولجلاىودجامف:ةطاسببهلهاجتيرجيانيأرناكاذإف،تاسسؤملا

!؟تارضاحمىلإءاغصإلاوةرخافةلواط

دعباًعقاواًرمأهجاوتةريخألاماوعألانيبتناكايسورنأىلإعقاولاريشي

خيراوصلارظحةدهاعمنمبحسنننآلا:افوسوكخيبانلاحوهاذه:رخآ

؛ةرواجملانادلبلاخيبخيراوصللةداضمتاموظنمرشنىلإردابنو،ةيتسلابلا

لكوكلذلكعماوشياعت!ايئاهنالوتانلاعيسوتيبنورمتسمءالوأنحناهو

نماًراتسالإتسيل(ةكارش)نعلوسعملامالكلانمضيفهقفاريكلذ

؟كولسلانمعونلاكلذقيطيسيذلانمو،بابضلاوناخدلا

عمتاقالعلا(ةعجارم)نمعونىلإةيعادتاءادننآلاةدحتملاتايالولاخيب

àبافختسالابولسألااذهوهةعجارملايعدتسياملوأنأدقتعأو،ايسور

ةديجانادلب،اهحلاصمواهئارآلهاجتبولسأ،ايسورعمملكتلانيب

دقتعأو،ةدرجملالاوقألاباللاعفألاب،يدجنواعتجمانربمسرلةيلهألا

ةعراسمناوأنآ.كلذنوكردي،اضيأنيريثكاًسورو،نيريثكنييكيرمأنأ

.بكرلابقاحللاىلإنييسايسلا

وحايلاوبمتوح

،تراهيراجقباسلاخويشلاسلجموضعنملكلةكرتشمةسائرب،ايسور
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ضعباهتيوضعخيبةئيهلامضت.لجاهكاشتيلاحلاخويشلاسلجموضعو

.اهعمةءانبةقالعةماقإةيمهأىفلموايسورهينعتام،روشنملا

ةيموقلاحلاصملاةمدخبيضقتتايصوتردصتساهنأبةئيهلاتدافأ

ركفتةئيهلانكتملاذإ.ةلاعفةمدخايسورعمتاقالعلاراطإخيبةيكيرمألا

ذخأىلعتصرحاذإامأو،ةردابملاىلعبترتينلريخيأنإفكلذخيبالإ

ةعرجبةعوفشم،كرتشملانمألاحلاصمو،كيرشلاحلاصمنابسحلاب

رمثملانواعتلاوةقثلاءانبةداعإقيرطنأشنمنإف،ةيعقاولانمةيرورض

،جنيكيرالميدقلايقيدصةوعدةيبلتنعفوزعلاعطتسأمليننألوقلالفاننم

ىلعدرلاةصرفيحنملهدادعتساايلاعترّدقو،ةيزافلتلاجماربلايمدقمرهشأ

يججحنعترّبعيننأيعيبطلانم.ايسوردضةهجوملامهتلاوبيذاكألانافوط

تاقيلعتلاىلإاًرظنو،ةيفحصلاتالاقملابةنراقمةلباقملاخيبةفطاعلانمربكأردقب

.نيدهاشملاىدلاعابطناتكرتةلباقملانإف،ةدراولاةريثكلا

:الثم،رتيرنفتسكرامنمةلاسريتأياميفمكاه

،زيزعلافوشتابروجديسلا»

àبعضوللسوردموحضاومييقتميدقتىلعكركشأنأديرأو،جنيكيرال

.ةيبونجلاايتيسوأوايجروج

رذعتملانمنإف،ةسيئرلاةيكيرمألامالعإلالئاسوهلوقتامممغرلاىلع

سيئرلانأكردننحنف،ايسورلةدرطملاةسلبألاهذهببرغلاقامحتسا

تايالولانوكتنأاضيأينلهذأ.عازنلااذهأدبيذلاوهيليفشاكاس

ةبسنلابتلعفاممعرسأايجروجلةدعاسملاريفوتخيبتحجندقةدحتملا

.انيرتاكراصعإدعباهينطاومىلإ
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صيلقتلةدرابلابرحلادعبةصرفانيدلنإف،جنيكيراللتلقامكو

رارقتسالاومالسلابلجينأهنأشنماموهو،ملاعلاخيبيركسعلاقافنإلا

ريغةدايزةيركسعلاةدحتملاتايالولاةينازيمتدازكلذنمالدبو،ةقثلاو

ملاعلانامأاضرعم،ديدجحلستقابسىلعاًمخزىفضأاموهو،ةقوبسم

.«رطخللهلك

:ةيفاضإلاتاقيلعتلاضعبمكيلإ

،ةقطنملاتاديقعتلوحةللعموةميكحرظنةهجوفوشتابروجديسلاحرط»

.ايملسةمزألالحلالوقعمابولسأاضيأحرتقاو

ةفرعملابحلستناولاعت!اذهمالسلللبونةزئاجسرافىلإيغصننأانيلع

.«مالسلافصàبةوقبفقنل،عفادملانمالدب

وت

:اضيأ

كئلوأبكربقحتلأو،فوشتابروجليئاخيمبباجعإلاطرفمىننأبفرتعأ»

.ةيمهألاةغلابةردابملاهذهاهرشنىلعتسوبنطنشاولانوئنهينيذلا

ةقامحناكةيبونجلاايتيسوألىتاذلالالقتسالاءاغلإنأىرأاضيأتنك

حرتقملايداحتالالحلاتانسحبايلمركفتنأايجروجىلعناكو،ةيكيسالك

.«فوشتابروجنم

:كلذك

ناكو،برغلانمطورشمريغامعدعقوتييليفشاكاسليئاخيمناك»

نأالإ،اضماغىقبيهلكاذهأدبيذلافرطلاو،كلذبهعنقأدقبرغلا

نمءانتسكلاتابحلاشتناخيبمهنعبونتساكيرمأنأاومهوتنييجروجلا

.«!ةقامحللاي؛رانلا
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،يتييفوسلاداحتالانيبقباسلايكيرمألاريفسلاةلاسرلايئانثتسايريدقتناك

:اهيفلاقيتلا،كولتامفإكلاج

17/9خيراتبايفلداليفبارضاحمنوكيسفوشتابروجسيئرلانأتعمس»

يطابتراللافتحالاروضحىلعاًرداقنوكأالأينفسؤيو،ةزئاجهملستىدل

.مويلاكلذاينروفيلاكخيبرخآمازتلاب

عملماعتلاخيبةفاحصلالبقنمدمتعملابولسألاءازإنحننوعّورم

فوشتابروجسيئرلاتالباقم.ايسوروايجروجنيبةنهارلاةهباجملا

–1990ثادحأىلإراظنألاتفلديعصىلعةمهمتناكةزيمملاهتالاقمو

.لصحاممريثكرذجلكشتيتلا،م1991

يلودلاعضولاىلعلقعلانمءيشءافضإلنواعتلانماًعيمجنكمتننألمآ

هاجتالاخيبريسلاىلعنوكشوماننأبساسحإلايندوارةظحل.نهارلا

راصفايجروجخيبعضولارجفناةيوونلااياضقلاىلإةبسنلاب.حيحصلا

.«ابعصرمألا

ايتيسوأوايزاخبألالقتسابايسورتفرتعا،عازنلاءدبنمنيعوبسأدعب

ةيدجكوكشةمث؟ةمئاقلاعاضوألاخيبلولحلالضفأوهكلذناكلهف،ةيبونجلا

ةلكشمليملسلحىلإءادتهالانوكيس،مويلاىلإيندوارتتلازامو،كاذنآينتدوار

رركأنأالإعيطتسأالينأريغ،نآلاةبوعصرثكأىتحةيسايسلاساقفقلاءاروام

عيمجو،ةيثراكلام2008سطسغأ/بآثادحأةيلوؤسم:كاذنآهتلقنأيلقبسام

.يركسعلحىلإيعسلاىلع-يعوامنودوأيعوب–هوعجشنيذلاكئلوأ

.ينورتكلإلافوشتابروجةسسؤمعقوم،م2008/9/12،ةلاسر،نبالا،كولتامفإكاج[1]
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ةيملاعلاةمزألاةبيصم

رخآناحتماخيباهسفندجتس–اهدحونكتملو–ايسورتناكامناعرس

ةدحتملاتايالولاخيبتنكةمزألارجفتدنع.ةيبكوكةيلامةمزأةهجاومخيب،اهميمصتل

أفاكأستنكديدحتلابدحاومويلبقو،بألاشوبجروجقباسلاسيئرلانمةوعدب

اهموي،هتسائرىلوتييذلا،روتسدلليموقلازكرملانمم2008ماعلةيرحلاماسوب

هذهنأةرشابمحضتيمل.ةيلاملازرذاربناميلتاسسؤمرايهنانعءابنأتعاش

نأاوثبلاماكيرمأخيبنييداعلانينطاوملاوتاطلسلانأالإ،يثراكرايهنالةيادبلاتناك

لبقييتلاىلوألاةرملااهلعلو،ةئيستناكرومألانأ،ةثالثوأنيموينوضغخيب،اوكردأ

ةيلوؤسملانوقلعيعيمجلاداكو،انعممهسجاوهلدابتىلعةحارصنويكيرمألااهيف

جروجسيئرلاىلعنيعتو.اكيرمأخيبنولوقيامكةموكحلاىلعوأ،ةلودلاىلعمهلامآو

قوسلا)نإلوقىلعةمئاقلاةدماجلاةديدجلاةيلاربيللاةديقعحيزينأشوبويلبد

عنملىراطيموكحلخدتىلعنيرصملاكئلوأعمقفتينأو،ابناج(ءيشلكمظنتس

.àبرصملاماظنلارايهنا

،ديدستلانعم1998فلختنمتاونسرشعدعبو،قلقلابنينوكسمنطولاىلإاندع

لبايسآنمالةرملاهذهمداق،يلام(راصعإ)يمانوستةهجاومخيبداصتقالاناك

.ةرثأتمايسورنأدكؤملانمو،تاذلابيبكوكلايلاملاماظنلابلقنم

ةذتاسأنمددعاهعمو،ةيسورلاتاطلسلانأ،انتدوعىدل،اندجواننأريغ

ددعدادتماىلعوالصاحناكاميفرعذلااذهلكىلإوعديائيشرتمل،داصتقالا

فوخلايعاودءافتنابةلثمتمةدئاسلاةيدرسلاتناك،ةمزألاعالدنادعبعيباسألانم

عاونأنماعون،رارقتسالارزجعاونأنماعوننوكتنأىتحاهنأشنمولب،ايسورخيب

àبنيتوبءارزولاسيئرهنعرّبعيذلايأرلاوهكلذو،راصعإلانابإ(نمآلاذالملا)

.بناجألاءاربخلليادلافيدانتاعامتجادحأ
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àب،انردابدقفمثنمو،رطخلاةماخضىدملوعضوللحضوأمهفكالتماتدرأ

ةسردمبةريدتسمةلواطدقعىلإ،رامثتسالليموقلاسلجملاعمنواعتلاب،29/10

يوذداصتقاةذتاسأمضتشاقنلاخيبنيلخادتملاةمئاقتناك.داصتقاللوكسوم

ءوشنلامتحايفنىلعاًعيمجاوقفاو،نييمالعإو،نييناملربو،نييلامنيللحمو،ذوفن

قافخإنعةمجانةمزألانأفولبيكنردناسكلأيميداكألادافأ.(نمآذالم)يأ

مدعنأب،نيحدعبولو،تاطلسلاترقأو،هترادإورطخلامييقتخيبقوسلللئاه

ةيباوصىدمامنكلو.ةمزألاعملماعتللطشنتتحارو،اًرايخنكيملءيشلعف

معدنم؛ريبادتلانمةعونمةمزحاوحرتقاةريدتسملاةلواطلاناسرف؟اهتاكرحت

لامعألاتاعورشمةدعاسمىلإ،تانوهرلاليومتةداعإو،ةيرصملاماظنلاةلويس

ماعلاجازملاامأ.ةيعامتجاةينمأريبادتذاختاىلإةردابملاو،ةطسوتملاوةريغصلا

.قفألاخيبحولتبعصناحتماتاقوأنأبميلستلانماعونناكهنأبهصيخلتنكميف

كلذتدكأم2008ماعنمةريخألارهشألاىلإةدئاعلاةيداصتقالاتارشؤملا

جاتنإلانأبداصتقالاريزوفرتعاربمسيد/لوألانوناكفصتنميفف:ايلكيأرلا

ديدحتلابو،تالامتحالالضفأبسح،رهشأةتسمودتسروهدتةلاحخيبايسورخيب

àبكلذيهتنيالأىشخأ»:ةلباقمخيبريزولانواعملاقو.اًدوكرالإنكيملاذهنإف

لامتحانعمالكلهناكمنمآلاذالملانعمالكلاىلخأديازتموحنىلعو،نيلصف

.ةيواهلاخيبطوقسلا

ةيداعمةردابمنيبةكراشملاىلإيناعدةماعلاتايصخشلاونييداصتقالانمقيرف

:سكافرتنإةلاكوبيفحصرمتؤمهتقلطأةركذمخيبانقلقنعانربعو،ةمزألل

بيرقلالبقتسملاخيبةيلاملاةمزألايضفتنأرطخ،ةيدجلاغلابرطخكانه»

رطخلةريبكةدايزىلإ،يعامتجالاباطقتسالانمربكأىتحردقىلإاًدج

ةقبطللفاعضإلانمظوحلمردقىلإو،ناكسلاةيرثكأىلإةبسنلابرقفلا

.ىطسولا
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زواجتاهبلطتيعاستالاةغلابدوهجةيادبىوسانهارةذختملاريبادتلاتسيل

ةمث.رركتلانمةهباشمعاضوأعنمو،حجنأةيمنتجذامنراكتبا،ةمزألا

اذالمةمزألانمجورخللةحشرمايسورنأةنمضتماًيئدبمةرداصتانايب

ةيجراخلماوعبداهشتسالافيظوتنكميال.ساسأالبتناكاهنأتبثأانمآ

ةلمجلاوةيداصتقالاةلودلاةطخليدقنلاليلحتلانمعونذيفنتنمبرهتلل

.اًريخأةذختملاتارارقلا

لماكهبشلزعمبتذختادقةريخألاتاونسلاتارارقمهأتناكامكاًمامت

يرجييتلاتاسايسلاوططخلانإف،ينلعشاقنوأةماعةلوادميأنع

اهغوصيرجيو،ةينلعةنياعميألعضختالةمزألاعملماعتللاهدامتعانآلا

تاطلسلانأبساسحإلاديازتيو،ةيطارقوميدلاةيلمعلاراطإجراخاًساسأ

ءافطإ)تاءارجإو،ةمزألاىلعبلغتللةيجيتارتسإيأىلعةرفوتمتسيل

àبىشالتتنأثبلتالةصصخملاةيلاملادراوملاو،ةيدجمتسيل(قئارحلا

رفوتتالايسورنأحضاولانم.ةددحملابويجلادحأخيبيفتختوأ،لامرلا

.تارارقلاذاختالةلاعفبيلاسأىلعالو،تامزألاةرادإلةيلباقيأىلع

تاكرشلةيبنجأنويدديدستلاهفيظوتيرجيتارالودلانماًرايلمنوسمخ

مادختسالا–مهرثكأ–نولصاوينمم،سورلانينطاوملاىنغأىلإةدئاع

.ايسورخيبةققحملامهحابراىلإةبسنلابيبيرضلابرهتلابيلاساللاعفلا

ةجيتنىلعلوصحلالجأنمايسورخيبهرامثتسانكميناكغلبمهنإ

.ةيعامتجاوةيداصتقا

ربكأىلإعئادوتالبورلانمتانويليرتةثالثىلعديزيامليوحتىرج

نماًرايلم950فرصةريصقةدمدعبو،ةلودللةدئاعفراصمةثالث

.اضرقتالبورلا

نمليلقدبلعàبةروصحمقيدانصلاهذهىلإلوصولاةيناكمإنأالإ

ال؟ىلوألاةوشنللىرجاذام:لاؤسنعباوجيأةمثسيلو،نيديفتسملا

ضارتفاىلإوعديوالإءيشنمام.انلعهحرطتملةموكحلانألالإءيشل

يرجيلب،لامعألاىلإلقتنتملفراصملاىلإةلوحملاةيلاملادراوملانأ
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تارالودلاءارشلالخنم،ةبراضملاىلعمئاقلاليومتلاةداعإلاهلالغتسا

.جراخلاىلإعطقلاريدصتو

ةمزألانمروهمجلاةيامحلوحتارارقماظنيأةمثنكيملكلذك

.«اهتافعاضمو

نمةلمجةنمضتمةركذملاتءاجف،ايفاكنكيملدقنلاخيبانسفنأرصحننأ

:ةددحملاتاحرتقملا

لماشليلحتءارجإبلثمتينأةمزألادضلوألايدجلاءارجإلاىلعنيعتي»

ةمزألادضيموقجمانربعورشملةينلعةشقانمو،ةيلخادلاةمزألابابسأل

.يطارقوميدساسأىلع،ليدبلانمعونلوح

ةيعامتجالاوةيداصتقالاريبادتلانماًددعطرتشينأجمانربلانأشنم

:تايولوألاردصاهنمةيتآلالكشتيتلا،ةئراطلا

نمايعامتجاةفيعضلاتائفلامعدلةئراطلاريبادتلانمةمزحذاختا-

؛ةيناكسلاةلتكلا

؛ةيجراخلاضورقلاةطخرييغت–

تاءارجإلاعيمجنمةدافإلابمخضتلادضةلمحقالطإولبورلامعد–

؛ةحاتملا

؛داريتسالاصيلقتوتارداصللديازتملامعدلا–

:ةيعيبطلاتاراكتحالانمةضورفملاراعسألاديمجت–

؛راكتحالاةحفاكمىلعةمئاقططخثادحتسا–

؛ةيرادإلاةلودلاتاقفنلازتخا–

:فارسإلادضيموقلانامضللقوثومماظنةماقإ–

.«داسفلاتايوتسمضفخلةئراطتاءارجإذاختا–

لمأنانكو،ايلكعمتجملاوداصتقالامعدلةمزاللاططخلاغوصوعضولاليلحتل
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عيمجىلعىرخأةلقتسمةيبعشةردابمتاعومجمقاثبناىلإانتردابميضفتنأ

ىلإءادتهالانعةزجاععمتجملانعةلوزعمةموكح»نأل،ةمزألاةحفاكملتايوتسملا

ةقثلاولاعفلايبعشلاطارخنالانودةمزألازواجتليحتسملانمف،اهدحوىلثُمططخ

.«ةفعاضملا

،مايألاهذهةدحرثكألاتالكشمللالولحرفوتتارارقىلإوعدتةجاحلاتناك

.ةمداقتاونسرمىلعايسورةيمنتلمزاللاساسألاءاسرإبهسفنتقولاخيبموقتو

نمةقيضةقلحلبقنمةلزعخيبتارارقلاهذهلثمقلخرذعتةردابملاوديؤمىأر

.(ايمسرنيهزنملاءاربخلا)

تاردابملاهذهلثمىودجنعلأسيدقو،ةبئاصيلودبتتلازامةبراقملاكلت

بنجتخيبايسورحاجنو،ةمزألاهذهلفاطملارخآةموكحلاةجلاعملظخيبةيبعشلا

نمعوندعب،يداصتقالاومنلافانئتسانآلاىرجو،ىربكةيعامتجاتابارطضا

نيلوغشملااوجعزينأءابرغللزوجيالو،نوكينأبجياموهكلذامبر.ليدعتلا

.ةبوغرملاريغمهحئاصنب

جورخللايسورهتعفديذلانمثلاىلعةرظناوقلتنأمكنكميو،ةقفاوملاعيطتسأال

ايسورتناك،ةمكارملاتايطايتحالاقافنإوجاتنإلاروهدتديعصىلعف،ةمزألانم

،سكيربلاخيبانؤاكرش،نيصلاو،دنهلاو،ليزاربلاامأ،اًررضتىسقألانادلبلانم

يلامجإلهباشمداحصلقتيأنمناعتملف،برغلاخيبةروطتملانادلبلاةيرثكأو

قيرحلاءافطإنيبةجوازملاةصرفعايضبءيشلكنمأوسألالثمتدقو،يموقلاجتانلا

يهيتلاىربكلاةلكشملالحلالخنمةمزألاىلعبلغتللةمزاللاىرخألاريبادتلاو
امال

دراوملاتارداصلةيعبتلانملاقتنالانمهايإانكمم،هثيدحتوداصتقالاةيمنتةيضق

.راكتبالاوديدجتلاىلإاًدانتسارثكأءىشىلإةيعيبطلا

ةرمريغرركنيتوبريميدالفف؛انتايصوتضعبينبتىلعاقحةموكحلاتمدقأ

غلابارمأناكةمزألازواجتىلعمهتدعاسموناكسلامعدىلعةمئاقريبادتينبتنأ

ططخليلصألانالعإلانعايلكاًبئاغ–لاحلاةعيبطب-يقبكلذنأريغ،ةيمهألا
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اميسالو،انتاحرتقمنماًريثكنأفسؤملانمو.حاحلإبانتبلاطممغر،ةموكحلا

،(اهيلإاموةصخصخملاقفارملا)(ةيعيبطلاتاراكتحالا)راعسأديمجتحرتقم

كلذعمو،اًقحافسؤمكلذناك.لامهإللتضرعت،داسفلاةحفاكمةيلمعفيثكتو

.اخوبكملظيسورلاداصتقالاةيمنتلةيويحاياضقراضحتسانإف

كرتنكيمل،ةيروهمجلاسيئربصنملغاش،فيديفدميرتميدىلإةبسنلاب

ةرشابمف،اًرسيماًرمأ،طورشمريغايموقاًدئاقوالقتسمايسايسهفصوبهتمصب

عمعازنلاوةيملاعلاةيلاملاةمزألاعملماعتلاخيبطبختلاءارجنمةيوقةبرضلضرعت

فيديفدمةسائرتناكيتلاةغيصلاةيؤرنورظتنيسانلاناك،نمازتلابو،ايجروج

تناكايسورنأمأ،اهسفنتاسايسلانمديزمدرجمىقبتستناكله،اهذخأتس

تاكرحتاًعباتم؟ثيدحعمتجمىلإلوحتلاهاجتاخيبةديدجتاوطخىلعمدقتس

.ةيغاطتناكرارمتسالاخيبةبغرلانأتظحال،سيئرلا

وأ،(ثاثألاىلعزاهجإلا)خيببغريملباشيسايسقزأمعمءرملافطاعتيدق

لبقف،تايدحتلابةلقثملاةئيبلاهذهلثمامحتقمينيصنزخمخيبروثلثمعافدنالا

نوكينأءرملاىلعنيعتي،ةيليصفتاياضقنأشبةصاختارارقذاختاىلإةردابملا

.اًمساح،ماودلاىلع،هتيأرأدبمهنإ:قايسلالمجملهباعيتساىلإانئمطم

فيديفدمسيئرلاتلباق،اتيزاجايافونريرحتسيئر،فوتاروميرتميدةبحصب

àبةبغرلانعحاصفإلاىلإعراسىتحانلصونإامو،م2009ماعلئاوأهنمةوعدب

ايتسانةيمالعإلالتقمخيباتيزاجايافونريرحتةئيهلهيزاعتميدقتلةصرفلازاهتنا

نييموقلانمةلتقلاىلعمكُحو،عينشلامارجإلالصؤتسادقاهنيحناك.افوروباب

ةماقإةركفلهدييأتنعفيديفدمربعاهمويو،نجسلانمةليوطددمبنيفرطتملا

روطتلاو،نهارلاعضولانعانثدحتو،ينيلاتسلاعمقلااياحضليراكذتبصن

.مالعإلاوةفاحصلاعضونعو،ةثيدحلاايسورليلبقتسملا

ريسلاىلإةجاحلالوحةمهماراكفأفيديفدمحرط،هبطخخيبو،انثيدحنابإ

عم،ةيطارقوريبلادويقلانملامعألاريرحتىلعو،راكتبالاىلعمئاقداصتقاوحن
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ةزهجألاريفوتبمجرتتملتارابعلاهذهنأريغ،مامألاىلإابابشرثكأنيفظومعفد

يبزحلايسايسلاماظنلاةلكشمف؛ةيطارقوميدلاتاسسؤملازيزعتوةيرورضلا

ةلكشمو،يئاضقلازاهجلاوناملربلانملكلنيكتسملارودلاةلكشمو،ىربكلافلختملا

.لحنوداًعيمجتيقب،داسفلا

عاقيإلاأدبامناعرس،كلذكنييساسألاهيراشتسمنيبو،سيئرلاةيشاحخيب

راصنأ،يكسفولفاببيلجوفوكوروسفالسيدالفهابشألبقنمهضرفيرجي

سيئرنمةغيصلاكلتبعمسنملنحنلقألاىلع.(ةيدايسلاةيطارقوميدلا)موهفم

ةسامحبيرجيناكروهمجلالقعخيبريبعتلاسرغنأالإ،ءارزولاسيئروأةيروهمجلا

يلسارمدحأيللاقةرمتاذهنإىتح،مايألاكلتخيبهنعتلئساماًريثكو،ةقئاف

وبأ–فاطملارخآ–تنأف،موهفملااذهنمكفقومانلنيبتنأىجري»:كيوزوينلا

،«ةدجلابأتحبصأدقل»:اًحزامباوجلاتبناجدقو،ةيسورلاةيطارقوميدلا

نمغيرفتللةيطارقوميدلاموهفمضرعتءازإقلقلاديدشتنك،لزهلانعاًديعبو

:يتأيامةلباقملاخيبتلقو،هاوتحم

دبال،يطارقوميدماظنداجيإىدلنوكتالوأنوكتنأامإةيطارقوميدلا»

عيمجعتمتنامضل؛هرذجتو،هجضنو،هومننامضلةريبكدوهجلذبنم

زايحنايأدوجومدعنامضعم،ةيلعافباهكرحتو،ةيرحلابهتاسسؤم

.«ةيذيفنتلاةطلسلاةحلصمل

.هذهكدوهجلذبىلعةلادةراشإىأرأمل

،مهسفنأسانلاميظنتديعصىلعةقيرعديلاقتيأىلعيسورلاعمتجملارفوتيال

.ءاوسدحىلعةيموقلاوةيدعاقلاتايوتسملاعيمجىلعتالكشملالحلطباورليكشتب

ةيلمعاهنإ،اهقحسلةرشابملذبتتالواحمنكل،ةرهاظتتابمعاربلانأحيحص

.طورشلالضفأخيبىتح،ةئيطب

:ةلباقملانيباضيأتلقو
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،بكرملاضخنوديريالو،أوسأوهامىلإرومألاروهدتنمنوفئاخسانلا»

،ةيطارقوميدلانوديريسانلاف،عدخنتالأةديدجلاتاطلسلاىلعنأريغ

ةجاحبنحن،ةيطارقوميدلاوحنريسلالصاونيكو.كلذدكؤتتاباختنالاو

بناجنمةدارإودادعتساىلإ،هرافنتساويندملاعمتجملاةئبعتنعالضف

.ةيقيقحةيسايسىوقليكشتىلععيجشتللماظنلا

وهةقئافةيمهأىلعيوطنيامو،يباختنالاماظنلاخيبدوجومهلككلذ

نييقيقحنيحشرمزاربإبوجوو،يباختنالاريوزتلاىلعزاهجإلابوجو

.«ةسفانتمبازحأوتايصخشوتانايبحرطبلوجوو،نييريلج

مهذوفنناكنمم،نيلمركلاخيبةسايسلاطبضناسرفهدارأامرخآناككلذنكل

،اهتيوقتوةيطارقوميدلاتاسسؤملاريوطتةيفيكخيبريكفتلانمالدبو،حوضوبامظاعتم

بلقلةينابعلأتاكيتكتو،ةلذتبمةيلزهتايحرسمبنيملاحمهتاقوأةيضمتىلعاوبأد

.عداخلايتحاىلإو،فئازعارتقاىلإو،ةغرافةعقوقىلإتاباختنالا

اكيورتسيريبلاأدبمنعاعافد

ءايحإلاًدعومم2010ةيادبتلكش،فوشتابروجةسسؤمىلإامك،يلإةبسنلاب

درجمةلأسملانكتمل.اكيورتسيريبلاقالطنالنيرشعلاوةسماخلاةيونسلاىركذلا

ةيسايسلاةكرعملانأةيؤرىلعنيرداقانكدقف،مئالولانمفولأملاعونلاميظنتةلأسم

.أوسألاوحنروهدتلاىلعةبئادرومألاتناكو،اكيورتسيريبلالوحةرئادتناكىربكلا

فلأوحننمافلؤماًدلجمفوشتابروجةسسؤمنيبنولماعلارشنىركذللًءايحإ

اًدرباتكىفف.ةيجراخلااكيورتسيريبلاةسايسلوحةيقئاثولادهاوشلانمةحفص

نعةسسؤملافيشرانمقئاثوىلوالاةرمللترشن(ةيسورلاب)مايألايدحتىلع

بتكملاخيبتاشقانملاتاليجستبةعوفشم،بناجأنييسايسعميتاضوافمويتاثداحم
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اذهو."اضيأىرخأداومبو،يتييفوسلايعويشلابزحللةيزكرملاةنجللاو،يسايسلا

انمسرىدلاهباندشرتسايتلاىدابملاةيعونىلعمكحلاةيناكمإرفويديرفلاروشنملا

ةضرعلازتاليتلاةديدعلاةلئسألانعبيجيو،ةيلودلاتاقالعلاخيباًديدجاًراسم

.يعولانعنيبئاغلانيقلعملانمقيرفلاكلذىدلةبراضملانمفيرشريغردقل

راصتقالانودجيمهنأل،ةسسؤملاتاروشنمنولهاجتيذإنوماعتيونورباكيءالؤه

.بسنأاكيورتسيريبلاةعمسهيوشتليعسلادنعتاريهشتلاوتافالتخالاىلع

وم.-

نمريثكبيظحو،ةسسؤملاخيبيلودرمتؤمخيبباتكلاحرطم2010سرام/راذاخيب

بناجألاوسورلانمةماعلاتايصخشلاو،نيثحابلاوءاربخلانمديدعىدلءارطإلا

.نيرضاحلا

نيفكاع،ةيجراخلااكيورتسيريبلاةسايسلوحرخآيلودرمتؤملدادعإلاددصبانك

باتكريرحتلو،بالطعمتاءاقللاو،تارضاحموةيفحصتارمتؤملطيطختلاىلع

،"يبكوكلاروطتلاقايسخيبةيسورلاتالوحتلا:2010–ايسور:ناونعبيعامج

،ةديدجلاايساروأةسسؤمو،فوشتابروجةسسؤمنيباكرتشماعورشماذهناكو

.داصتقاللوكسومةسردمو

،ةيسورلامولعلاةيميداكأنمرابكنوثحابهفلأةئطوتلابهيفُتمهسأيذلاباتكلا

،يكسفونارابريميدالف:مهو،تاونسذنمةسسؤملاعمارمثمًالمعنولمعياوناكنمم

،فولبيكنردناسكلأو،رخامتنوجينيجفيو،نيدلافوكروتكفو،نامروفيرتميدو

انسلاننكلو،رومألالكخيبةقباطتمتسيلمهؤارآنوكتدق.فوخوتيبريميدالفو

.ةيداحألاىلإنيعاس

:ةئطوتلاخيبىتأيامتبتك

.م2010،ريمسيف،مايألايدحتىلعاًدر[1]

.م2010،سوجول،(ةيسورلاب)...2010-ايسور[2]
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وم

تملعولحالصإلاةيلمعقلطأستنكله،لأسأتلزامو،تلئساماًريثك

ىقبتنأنكمينكيملرومألانأوهتباثلايباوج؟مويلاهفرعناملكذئتقو

نأاًمامتفصنمهسفنتقولاخيب...ةيرهوجتاحالصإلاتناك:تناكامك

ريثكبلقأردقبيتييفوسلاماظنلانمباحسنالاىلعنيرداقانكلهلأسي

،تاعامتجالاخيبسانلاةلئسأىلعدرلاءانثأةيبو،ةسوردمماكحأةمثتناك

تنكو،اكيورتسيريبلاةعرشنعو،ماكحألاكلتنعتعفاد،تالباقملاتارشعو

تاذةيسورلاورتمةديرجعماهتيرجأةلباقمنمفطتقميتأياميفو.اًدجاًحيرص

:ءارقلانمنييالملا

؟اًبعصبقاوعلالكبؤبنتلاناكله:س

يصقانانكامبر،ايفاكاًحوضواًحضاو،اًمومع،ناكمداقلانأعم،معن:ج

نمةيلامسأرلاىلإةيعويشلانمالاقتناققحدقدحأنكيملذإ،ةربخلا

،اهشيعتنأاندلبىلعنيعتيتلاتابوعصلاةيلوؤسمكولّمحنوريثك:س

نمةرمهنملاتاماهتالاةأطوتحتقاحسنالامدعىلعكدعاسيذلاامف

ىلعلمحتلاةقاطىلإاًرقتفمناكاذإصخشلانكلو،اًبعصرمألاناك:ج

اًدلبمكحيلالهأنوكيالهنإف،ةيقالخألاو،ةيركفلاو،ةيدسجلاةدعصألا

،ةيحاننمدلبلامكحلةمزاللاةقاطلاكلتلثمباًعتمتمتنك.اندلبلثم

.ةيناثةيحاننمقاحسنالاىلعايصع،اذإ،تنكو

؟كنودقتنينموحنكروعشام:س

.اولعفينأخيبمهببحرمو،باوصىلعنونوكيدق:ج
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ةيرحلاىلإروبعلا:ناونعبايسسؤماًريرقتانقلطأسرام/راذآلئاوأ

ذإو."ينمةردابمبةسسؤملاخيبنيلماعلانمقيرفهدعأدقناك،ةيطارقوميدلاو

ديدعاضيأنكلو،نييمالعإلانمديدعىلعفرعتأ،قالطإلاةروصنآلاضرعتسأ

.اهزاجنإخيبنيلعافاوناكواكيورتسيريبللقيرطلااودهمنمم

تجرختيتلاةعماجلا،ةيمسرلاوكسومةعماجعمءاقليلناكليربأ/ناسينخيب

هقفتايلكنمنيتآبالطلاناكو،اًرضاحيشتينفوداسروتكفديمعلاناكو،اهيف

دقو،ةيبكوكلاتايلمعلاو،مالعإلاو،ةيسايسلامولعلاو،قوقحلاو،ةفسلفلاو،ةغللا

.ةعاسلافصنوةعاسىلعديزيامدادتماىلعتبجأو،ةلئسألانماضيفاوحرط

؟رشبلاروطتةيباًيمتحاًعوزنةيطارقوميدلاةعاشإتناكلهبالطلادحألأس

تاقولخملاعيمجىدلكرتشمحومطةيصخشلاوةيسايسلاةيرحلاخيبةبغرلالهو

:تعباتو،«ةديجةلئسأاهنإ»:تبجأ؟يندملاعمتجملاساسأام؟ةيرشبلا

،ةيمتحةيطارقوميدلاةعاشإ،معن:لوقأ،لوألاكلاؤسنعاباوج»

ةطلستملاةمظنألانمةلمج،نيرشعلانرقلانمريخألاعبرلايفف،ةيرهوجو

ةجيتنو،ةيطارقوميدتايلمعةجيتن،حرسملاترداغلودلانمتارشعلاخيب

.ايئزجاكيورتسيريبلل

،ةظحالملاقيقدو،اقداصنوكينأ،اثحابناكاذإاميسالو،ءرملاىلعنأالإ

ةيطارقوميدلانأبديفتعئاقولاىدحإف،نابسحلابعئاقولاعيمجذخأو

يلختلانمعونةمثاهضعبخيبو،ريسعناحتمالنادلبلانمديدعخيبضرعتت

اندلبَةب،ايسورنيبالصاح-لازامو-ناك.ديدجنمةيطارقوميدلانع

.ةيلاقتناةلحرمشيعن

.م2010،فوشتابروجةسسؤم،(ةيسورلاب)ةيطارقوميدلاوةيرحلاىلإروبعلا[1]
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–يداقتعاب–دعبنكمتنملةيطارقوميدلاىلإيلاحلاانلاقتناديعصىلع

ةيطارقوميدىلعاًرفوتمنوكتنيحفلتخمرمألاو،قيرطلافصنعطقنم

نمفةيطارقوميدةعاشإةيلمعيأامأ،ةلاعفتاسسؤمتاذروذجلاةخسار

ىلعةردقلاكالتمانماًدجنيديعبانلزام.ةنسةئمقرغتستنأاهنأش

.ةيطارقوميدانيدلنأبمعزلا

.ايلكموهفمرمأهنإف،ةيصخشلاوةيسايسلاةيرحلاسامتلاصخياميفو

لضانتنأكيلعنأتتبثأاندلبخيبةريخألاثادحألاو،تلصحةريثكءايشأ

دعبلحتملاياضقلاهذه.ةيصخشلاتايرحلاوةيسايسلاقوقحلاليبسخيب

.«اًمامت

له؟اكيورتسيريبلامتقلطأامدنعاهنوعقوتتمتنكيتلاةجيتنلاام»:رخآلاؤس

.«ريثكلاءيشلازجنأ»:تبجأ،«؟اهنمريبكءزجققحت

متنكلهيردأال؟ةميزهللاكيورتسيريبلاتضرعتلهلأسأاماًريثك»

دقتعأ.قفختملاكيورتسيريبلاةيلمعنأوهيباوجنأريغ،يعمنوفقتس

ودبأالأوجرأ)لوألاماقملاخيبسيئرلااكيورتسيريبلاقلطمو،نييسايسلانأ

هتثدحأامنأريغ،نييسايسواًيصخش،اًقحاوقفخأ،(ةسرطغلاديدش

هلكملاعلاهاري،هثودحخيبببستتتلازامو،ايسورخيباكيورتسيريبلا

.«ةريخألادوقعلاخيبمهألاثدحلاهفصوب

نعاكيورتسيريبلاةيادبلنورشعلاوةسماخلاةيونسلاىركذلاتضخمتكلذك

ييأرليديكأتدعباميسالو،ديكأتلابانأّيلعو،اهيلعتامجهلانمةلسلسةراثتسا

انأوانثدحت.انتسايسراطإخيبانهارةيراجلاتايلمعلاةبحزحزتياليذلاتباثلا

:اتيزاجايافونـلةلباقمخيباذهنعفوتاروميرتميد

،ةرحلاابوروأةعاذإلالخنمو،اتيزاجايافونخيبكتاحيرصتدعب:س

ىعويشلابزحلانعةعيضوةخسنبهبشأتابةدحوملاايسوربزحنأنع

تناك»:ةمعازكيلعبرحلانالعإىلإتنرتنإلاقاوبأتعراس،ىتييفوسلا
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يآيسلاناحلأىلعفوشتابروجصقر»،«نطوللةنايخاكيورتسيريبلا

؟كصخشلوحريخألاراصعإلااذهىلعكًدرامف،(هيإ

،رودلااذهءادألانمثلاملاىلعنولصحينيروجأملانأبماتنيقيىلعانأ:ج

ةلالداهنإ.مهمويتوقبسكنممهنيكمتىلعينوركشينأمهيلعفمثنمو

يعامتجاخانمةمثو،دلبلانوؤشخيبنييداعلاسانلاطارخناديازتي.فوخ

عجاضمضقيكلذو،ةيعيبطميقىلإنودوعيسانلاحارذإ،ديدج

،ةيرحلاىلعسانلالوصحىدلرعذلابباصتيتلاةيوقلاتاراكتحالا

فوخلاةيدوبعنمعمتجملاقاتعناىدلو،ةيطارقوميدةفاحصراهدزاىدلو

نيذلادارفألاف!ةنياعمللاهكولسضيرعتىلإكلذيضفيدقف،ةباقرلاو

(مهرظنبةيداصتقالاةطلسلالثميهو)ةيسايسلاةطلسلانماونتغا

تاونقخيبقيعزلااذهلثملالخنم،ةعورشملاريغمهبساكمنعنوعفادي

لكذخأتةموعزملاةمكاحلاانتبخننأفاضينأريدج.اًيئزجتنرتنإلا

،(خلإ،ةحوتفملادودحلاو،قوسلاداصتقا)اهسفنلةيطارقوميدلاتايباجيإ

سانلاىلإةبسنلابءوسلاةغلابةيطارقوميدلانأهسفنتقولاخيبةمعاز

.اهبيعالأاوفشتكاسانلانكلو،نييداعلا

؟هذهيعامتجالالصاوتلاتاكبشتامجهبايلابمتسلأ،ىرخأةرابعب:س

سأرلاةمقنمنودسافمهنأل،يتعمسهيوشتىلإةجاحبمهنأدكؤملانم:ج

رتشت،مزحلاةغلابمكحةغيصةيطارقوميدلاو،مدقلاصمخأىلإ

راكتحابناكيألحمستالو،نوناقللاًمارتحاوةطلسللامظتنمايرودالوادت

ةضبق)يأنمساقيالامبىوقأداسفللودعةيطارقوميدلا.ةطلسلا

ةمالسديدهتنمثراوكلاعاونأعيمجلبابلاحتفيداسفلاف؛(ةمراص

.يعيبطلالبقتسملاعاونأنمعونيأنمايسورديرجتىلإ،ةيصخشلاسانلا

،لقتسملاءاضقلاوةيطارقوميدلالالخنمالإداسفلاىلعبلغتلانكميالو

نولوتينمبةقالعهلاملكىلععالطالانمعمتجملانيكمتلالخنمالإو

.ةيرحلارصانينملكةمجاهمىلإمهوعديومهعزفياموهكلذو،همكح
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ديريعمتجملانأبةقثلاهذهلكاقثاوكلعجييذلاام:ميدقلاانفالخ:س

؟رعشلابةوسكمةيوقةضبقنمرثكأةيطارقوميدلاقشعيو،ةيرحلا

تسيلايسورنأمعزتيتلاةيرظنلانعمالكلاخيبصوغنداكن!بجعللاي:ج

لبقميلسوحنىلعاهبرجنملاننأيهةقيقحلا.ةيطارقوميدللةزهاج

ةجاحبنحنو،داسفلابةميزهلاقاحلإىلإةجاحبنحن،عجارتلاخيبعورشلا

ىلعزاهجإلل،تاوصألادعةيفيكةيرييغتىلإو،دّدجميباختناماظنىلإ

قيدانصلاوشحبولسأ

لايتحالاباهعقاومبكسمتتنأتايوتسملاعيمجىلعةلودلاتاطلسلواحت

دييقتف؛مهتحلصملاهتاذتاباختنالاةركفةعمسهيوشتلالخنمريوزتلاو

،ةموكحلاخيبريثأتلاةسراممخيبسانلاقحدييقتالإوهنإةيطارقوميدلا

ةمثله؟سانلاىدلىرخألئاسويأةمثله.لضفألاوحنةايحلارييغتو

ميظنتلعجىلعتاطلسلاتبأد؟جاجتحالاتارهاظتخيبةكراشملاىوس

.ةبوعصلاغلاباًرمأتارهاظملا

àبكراشينمنجسوكسومةطرشسيئرحرتقابيرقتقولبق:س

.اًمويرشعةسمخةصخرمريغةيعراشتاجاجتحا

دافنىدل،ةينمألاتاوقللحمسيناكيتييفوسلاداحتالاخيب،حيحص:ج

نأريغ،ةيسفنلاضارمألاباشمخيبنيضراعملانجسب،تاطلسلاججح

.كلذنعفقوتلاىلإةياهنلاخيبترطضانأتثبلامةيتييفوسلاتاطلسلا

نونوكسمءالؤه.سانلانمافئاخنوكتنأبكسفنلحمستنأعيطتستال

؟نوفئاخمهاذامل.مههاوفأمكنولواحيو،مهساننم،مهلهأنمرعذلاب

عورشةظحلةريثكرومأةيلوؤسملمحتىلإنورطضيسمهنأنوكرديمهنأل

.دلبلااذهبنارودلاخيبةيطارقوميدلابالود

.مهبصانمنورسخيف:س

.ايندلادودحلاخيب:ج
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ةيونسلاىركذلابالافتحاعسوملاليربأ/ناسينعامتجاةبسانمب:س

ةجاح...»:م1985ليربأ/ناسينخيبتلقدقتنك،نيرشعلاوةسماخلا

،«ةيداصتقاةيمنت»،«سانلاعملصاوتلا»،«رييغتلاىلإاهنمبرهمالةسام

ريغفيديفدملباطخبكلذهبشأام،نابسحلاخيبماعلايأرلاذخأ...»

ةداعإ»–ةيسايسلامولعلاةذتاسأدحأظحالامك–لواحفوشتابروجنأ

عمثيدحتللدهجيففيديفدمامأ،فوبوردنآتومدعبعمتجملاىلإةطلسلا

.«ةايحلاديقىلعفوبوردنآءاقب

؟تنأكيأرامو:ج

وم

تاونسلاخيبميقأيذلادسافلاماظنلاكيكفتينعيثيدحتلانأنظأ:س

.ةريخألا

نيلعافلاو،ءافرشلاسانلاداعبتساىلعبئادماظنلا.يهاهئاخربالإمتهت

نوعفديالنمم،ةصاخلامهءارآنوكلتمينيذلالامعألالاجرو،ايعامتجا

.قوفنمةضورفمتاعورشمةبنوكراشيالنممو،اشرلا

.عضولاىلعةرطيسلانادقفىلإدوقيكلذو،بعشلافاختةبخنلانأرركأ

يطارقوميددلبءانبىلعنيفكاع،ريخأتنودامدقكرحتلاىلإةجاحبنحن

.كلذريغللاجمال؛روطتمثيدح

ةناعتسالانوددلبلاحالصإىدجألاوحجنألانمنأءاربخلاضعبىري:س

.ةيطارقوميدلاب

ثيدحت.ايسورلمهروهظنوريديسو،اورظتنينلسانلا؟نملهحالصإ:ج

نمف،قلطنملااذهنمهحرطىتحزوجياللاؤس؟هبايغخيبمأبعشلاعم

ماغطلانإفالإو،هلبقتسمريرقتنيبعمتجملاكراشينأبجاولاويرورضلا

.اهبويجىلإةدصرألابيرهتب–تاحالصإثادحتساةعيرذب–موقتس
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ملاعلااذهنماًءزجنوكننأعيطتسنالو،ةملوعلارصعخيبشيعلاانيلعنيعتي

لعفأنلو،بعشلابنوقثياليذلاكئلوأعمقفتأنأعيطتسأالانأ،ةيطلستبيلاسأب

زاهجإلابةليفكروهمجلاةبساحمنأكاردإنممهبعرلءاطغالإكلذسيلو،اًدبأ

اهلبقتسمنعةيلوؤسملاةلودلاتاطلسىلوتتنأنكميال.ةدسافلامهتاقفصىلع

.دودسمقيرطهنإ:صاخلايسايسلا

قلقللوعدتتاهاجتا

،جراخلاىلإتالحرلانمةلسلساهنمضنمو،ثادحألابالفاحم2010ماعناك

يفف.ايسورخيبيرجيامىلعابصنمماودلاىلعلظيمامتهالسيئرلازيكرتلانأالإ

àبريجفتلاةيلمع:ىرخأةيباهرإةلقفءارجنمةمدصلادلبلاضرعتسرام/راذآ

:هيفتلقانايبتردصأدقو،وكسومورتم

اودارأةيناسنإاللاةلعفلاهذهءارونونمكينيذلاكئلوأنأاًمامتحضاو»

مهنأنمقثاوانأو،تاطلسلاوسانلابولقنيبفوخلاعرزورعذلارشن

روهظلاوأزازفتسالااذهىلعرصبتنوددرلانأشنمو،نوقفخيس

:اًعيمجانيلع:حيحصلاوهسكعلاو،أطخنوكينأ،كبترملارهظمبىتح

عيمجذاختاىلإردابنو،مزحلابىلحتننأ،ةدحاوةلتكعمتجملاوتاطلسلا

يأثودحةيناكمإنودةلوليحللةيرورضنوكتنأنكمييتلاريبادتلا

.(ةثيبخةيباهرإتامجه

ةفحازلارابتعالاةداعإةيلمعلئاسونمةدحاونوكتلةيناثلاةيملاعلابرحلاàب

تاقصلمضرعتررقوكسومةيدلبسيئربتكملةعباتلانالعإلاةنجلف:نيلاتسل
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نيلاتسعالطضاو،عئاقولانعلفاغتينأعيطتسيالءرملانأدكؤملانم»

لكىلععالطالايلماكانتباننأدقتعأيننأريغ،عقاوبرحلاخيبرودب

بتكلانيبةيعوضومببتكينأنيعتيفيكو،لصحامىلعو،هبقلعتيام

حاولألانافوطبقارغإللةأجفوكسومتضرعتاذإ.معأوحنىلعوةيسردملا

–لقألاىلع–نوباصيسسانلانماًريبكاًددعنإف،نيلاتسروصبةنيزملا

ال،ءاطخألانمضيفنعالوؤسمنيلاتسناكةياهنلاةريحلاوةشهدلاب

.ىلوألااهلحارمةيبوةرشابمبرحلاعالدناليبقاميس

غولبلانبعشاهلذبيتلاتايحضتلانأالإ،برحلاخيبانرصتنااننأحيحص

.اليوطاتقواهنمةيباعتلاقرغتسيسةيموقةاسأميهراصتنالاكلذ

ايافونعمةلباقمتيرجأىرخأةرمو،اضيأفيصلاخيبةجعزمثادحأةمثتناك

:ىتآلاوحنلاىلعتناكاتيزاج

صقندجويالنكلو،شتيفييجريسليئاخيماي،راحفيصهنأحيحص:س

ءافضإلتالواحمو،ةبيجعسسجتةحيضفةمث:ةيسايسلاتاروطتلاخيب

تاعلطتو،(يسورلانمألازاهج)يبيسفإلاىلعةيفاضإتايحالص

جاجتحالاتاريسمعمةمئادتاراجشو،تنرتنإلاخيبمكحتلامامزكسمل

نمنيثالثلاوةدحاولاةداملانعاعافدلرهشلكنمنيثالثلاويداحلاخيب

ةموكحلانيبءاضعأتاحيرصتو،ًايملسلاعمجتلاقحلةنماضلاروتسدلا

ةرخازودبتةايحلانأقفتننأانيلع،كلذىلإامو،دعاقتلانسعفرنع

،ثيدحتلاىلإةجاحلالوحايلكةحيحصتاقيلعت،ةهجنم،تاضقانتلاب

امك،ءيشلكخيبمكحتلاةلواحمو،يغاربلادشةيلمع،ةلباقملاةهجلانمو

.ةيفرعماكحأضرفلدادعتسالاىلعنوفكاعنيينمألاةداقلارابكنأول

يسورلاعمتجملاوةلودلاتاطلسنيباًعازننأىلعةيدجلئالدكانهاًقح:ج

ةلأسماهفصوبةيرثكأللةلغاشناسنإلاقوقحدعتملو،هسأربلطيأدب

àبو،ةيبطلاةياعرلاخيبمهقوقحنوركذتيسانلاف؛بسحوةبيرغوةدرجم

تتابو.اهديكأتنممهنكمتقئارطنوسمتلياوحارو،نكسلاةيبو،ميلعتلا
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يهمأ،انعمتاطلسلاشيعتأ):ةيعامتجالاةلادعلالوححرطتةيوقةلئسأ

.ةقيقحلاخيبسانلازفتسياموهكلذ،(؟فلتخمرخآدلبخيبةدوجوم

لاسرإىلإنودئاعنحنمأ؟نكممراوحلارارمتسانأدقتعتلهو:س

؟ثداحتنمثنمو،مكباينأعلخىلإيضفيامبالوأبغشلاةحفاكمةطرش

.كلذنمبرهمالو،ءاوسدح

àببابشلاءالؤه»:ةيسايسلامهئارآلاقفوسانلافينصتأطخلانم

الفجرحلابلقملاخيبنورخآلاكئلوأامأ،ماظنللزئاكرةيبابشلاةكرحلا

نممهأءايشألاضعب.«لداحملابمهنحطنفوسو،(ان)بمهلةقالع

ىلإعمتجملاميسقتو،رخآءيشلكقوفامهلدعلاونوناقلاف،ايجولويديإلا

ريهطتلاتايلمعىلإةردابمللةيجذومنأةفصو،اندضةئفوانعمةئف:نيتئف

ىلإاهقوسياذهو،قزأمخيبةلودلاتاطلس.لاقتعالاتاركسعمحاتتفاو

.ةوقللنونجملامادختسالا

اونلعينأمهلولحيو،راوحلاةلصاومنعنوزجاعمهو،ةطروخيبمه،ال:ج

جارخإىلعرصتنيح.(ءادعأ)مهنوضراعيومهلنودصتينيذلاعيمجنأ

مدعىلإمهعفدتكنإفةيسايسلاوةيعامتجالاةايحلاةرئادنمسانلا

تاعازنلانمتاقلحلاةبقاعتمةلسلسىلإامتحيضفيكلذو،نزاوتلا

.طبضللةلباقلاريغةيعامتجالا

ةيسايسلاوأةماعلاةايحلاخيبهتوصعمسينأءرملاعيطتسيفيكنكلو:س

؟ةدصوماهلكباوبألانوكتنيح

ىلإ-اًيعامتجااًراجفناديرننكنملاذإ-انجوحياموهديدحتلابكلذ:ج

،ثيدحتلانعةحيحصالاوقأتاطلسلانمعمسننحنو،ةديدجةسايس

ىلعلصحتوروهمجلاعمرمألاشقانتنأاهيلع،ةيرحلانعو،مكاحملانعو
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نععافدللاًدعتسمدحأنوكينلفالإو،هسارخإىلعرارصإلالدب،هدييأت

،يندملاعمتجملاينعأ،اهنععافدلاىلعرداقعمتجملاهدحوف،راكفألاهذه

.يطارقوريبلازاهجلاال

ىلعتسيلو،ةيلاثتماةطلسلابصانمنيبةنيعملاةنهارلاةبخنلا،الامجإ

ةقرسىلإ–حجرملاوهاذهو–دمعتسوأاهلطعتس.ايسورثيدحتىوتسم

ساسأىلعةبخنلاليكشتلةميخولابقاوعلايهكلتو،الوأةدصرألالك

.يراجتلاوأ،ينهملاوأ،ةبارغجلاءامتنالا

نمةافعمةديدجةبخنداريتسا؟شتيفييجريسايهحرتقتىذلاامو:س

؟ديدجبزحءاشنإوأ؟كرامجلا

ىدحإàبيلقبسدقو،كلذباوحمسينلو،ديدجبزحداجيإعيطتسنال:ج

اذامل»:يتأيامبدافأدقو،اندنع(يبزحلامظنملا)عمتثدحتنأتابسانملا

ىلعهلجسننل؟يعامتجالايطارقوميدلابزحلااذهىلعكتقوعيضت

كلتنأةدحاوةظحلل،ضرتفأالو،هولجسينلمهنأنمدكأتمانأ.«لاحيأ

نوثحبيسانلانأالإ،مهراكتحابنيكسمتمنوقبيس:ايرصحهتسايسيه

نمرذعتمكلذنأنيبتاذإف،مكحلاخيبريثأتلانممهنكمتبيلاسأنع

نمنإف،تاريسملاتعمقاذإو،تاريسملابنوذوليسمهنإف،ناملربلالالخ

يقيقحلاراوحلانأمهفبعصيله،اًقح.رخآائيشنوركتبيسمهنأدكؤملا

يطارقوميدربنمداجيإنمانلدبال؟نهارلاعضولاخيبيرهوجقداصلا

.ريخأتنودنمو،ديدج

؟بزحلاوربنملانيبقرفلاام:س

،روهمجلامساب،ةرداقةكرح،ةيبزحريغةكرحنوكينأضرفيعقاولا:ج

لكلديدجلقتسمكيرش،ةموكحلاةيريثأتلاوروهمجلااذهيأرليثمتىلع

تاطلسلانوكتنلكيرش:روهمجلاحلاصملالثمم،عمتجملاوةموكحلانم

.هلهاجتىلعةرداقةيمسرلا
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؟المل:ىرلل

،ةطاسببعابتوأدعاقملاعّزَوُتةلودلاامودلايداحتالاسلجملاهب:ج

نوكيس؛داسفلادضنينصحم،ةيعجرميوذةداققيرفربنملااذهنوكيسو

.اًرذعتمهنولوقيامىلإءاغصإلانععانتمالاوأمهلهاجت

ريكفتلايوذنينطاوملاعيمجو،تنرتنإلاومدختسمو،فحصلاءارقمدقأولاذبح

ةداقنومسيمهتيلو،حارتقالااذهةشقانمىلإةردابملاوةباجتسالاىلع،داجلا

قيرفليكشتىلعنيرداقاًسانأ،ربنملااذهخيبءاضعأاونوكيلنيلهؤماًصاخشأو

هحرطينأنكمييذلاجمانربلاغوصل–ءيشلكنممهألاوهو–نيلهؤمو،سيسأت

نودو،ةيبزحقئاوعنوددقعينأربنملاىلعنيعتي.ةموكحلاوروهمجلاىلعربنملا

،ةفئازةيطارقوميديأنمالدبروتسدلاراطإةبهاركإيأنودو،(قوفنم)تازاجإ

،دلبلاةحلصمليقيقحراوحلجأنمو،يسيلوبلاعمقلاوبالقنالابنجتلجأنم

.راصتخاب

àبو،كلذديعبتنرتنإلاىلعيندملاراوحلاربنمـلعقومثادحتساىرج

:لامعألالجرنملكعامتجالارضحدقو،ينيشدتلاهعامتجاناكربمتبس/لوليأ

طشانو:افييسكلأاليمدول،ةيبوكسوملايكنسلهقيرفةسيئرو:فيربيلردناسكلأ

،تسونسالغلانععافدلاةسسؤمسيئرو؛فيلافوكيجريس،ناسنإلاقوقحةكرح

سيئرو،فوستمنسيروب،(يتيراديلوس)نماضتسيئربئانو،فونوميسيسكلأ

ريميدالفيسايسلاويعامتجالاطشانلاو:فوتاروميرتميد،اتيزاجايافونريرحت

:زنجرويروجيإ،نيردابملاوةعانصلابابرأليسورلاداحتالاسيئربئانو:فوكجير

تايصخشو:شتيفومينوبينيجفي،لافطاللوكسومةنيدمسلجمىواكشققحمو

.ةلوبقمةقالطناةردابملاتققحةيادبلاخيبو،عساومامتهاكانهناك.ىرخأةماع

:هيفءاج،يسورلاميلعتلاتالكشمنعانايبانردصأ،ربوتكأ/لوألانيرشتنيب

تاسسؤملليقوقحلاعضولالوح):نوناقرارقإعمطابترالاب،مà2010ب»

àبةسيئرلافالخلارؤبىدحإميلعتلاةلكشمتراص،(اًيمسرةلومملا
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نمو،ةيسايسبازحأيلثممنمفينعداقتناكانهناك.يسورلاعمتجملا

نوناقلاف.ضيرعلاروهمجلانمو،نييصاصتخانمو،ةيسكذوثرألاةسينكلا

تاحالصإلاىلإةبسنلابايزكرم-ةيمسرلاتانايبلابسح–ّدُعيذلا

.ايسورونطاومايلمعهضفر،هتايوتسمعفروميلعتلاثيدحتلةمزاللا

لقنراتستحت–سيلديدجلانوناقلانأ،باوصىلعمهو،ءالؤهىأر

زاهجإللةلواحمالإ–قوسلاةيرحةدعاقىلعمئاقلاءاضفلاىلإميلعتلا

املحارمخيبعيمجللحاتمويناجمميلعت)بلثمتملامهملاأدبملالمجمىلع

ترجةريخألارهشألاخيب.(يوناثلاينهملاو،يساسألاماعلاو،ةسردملالبق

لماشلا،يداحألا(ميلعتلالوح)نوناقثيدحتءارجنمعضولاةمقافم

الوصوضيرمتلادهاعمنم،يسورلاداحتالانيبةيميلعتلاتاسسؤملاعيمجل

.«تاجاجتحالانمةفصاعديدجلاعورشملاراثأىرخأةرمو.تاعماجلاىلإ

دقعاًبلاطميلعتلاةرازولزعوأيذلافيديفدميرتميدسيئرلاةردابمانديأ

ميلعتلاعضولاةشقانمميظنتضرعو،نوناقلاعورشملوحماعراوحتاسلج

مهألالعل.ربنملاراطإخيبكلذك،هليدعتلتاحرتقمغوصوايسورخيبنهارلايمسرلا

نأو،ةضوفرمةيروتسدلاريغتافلاخملانأىريقيسنتلاسلجم»نأوهءيشلكنم

اهلعجلرظنلاةداعإوةعجارمللاهعاضخإبجيميلعتلالوحاثيدحةدمتعملانيناوقلا

.«روتسدلاعمةمجسنم

ةلمجةمثو،ةلحرملاهذهخيبرثعتيندملاراوحلاربنمنأبرارقإلانميلدبال

،روهدتتيتحصتأدبذإ،يلإةبسنلابةبعصةيتآلاةنسلاتناك،الوأ:بابسألانم

،ايناثو.تايفشتسملاوءابطألاىلعفوطأانأوتقولانماًريثكددبأنأيلعنيعتو

فداهوكسامتمعونبلاغشنالاوماظتنالاخيباوقفخأيعمربنملااوقلطأنيذلاكئلوأ

نأثبلتال،تئشاذإةيموقةلع،ةميدقةيسورفعضةطقنكلتلعلو،لمعلانم

تناكم2010خيب،اريخأواثلاثو،ةميقلاوةريدجلاتاعورشملانماًددعضوقت

ةسائرةلكشم)لحةيفيكبيرصحهبشوحنىلعةلوغشمةيسورلاةيسايسلاةقبطلا

/راذآخيبةررقمتاباختنالاتناكو،ىرخألااياضقلاعيمجنعاًديعب(ةيروهمجلا
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اًديعبأدبدقناكةطلسلاىلعاعارصنأنيكردماوناكعيمجلانأريغ،م2012سرام

مالك،عوضوملالوحطغللانمريثكويئاهنالمالكةمثناك.ملاعلايقابراظنأنع

.ةيسورلا(ةيسايسلاةبخنلا)مامتهاركتحاطغلو

نونامثلايداليمديع

àب.نينامثلايداليمديععقاونمبرهميأ،بيرالب،كانهنكيمل،2011خيب

تركذت.ديدملارمعلااذهمكارأىتحتشعدقتنكيننأقدصأدكأملةقيقحلا

.قيدصتلللباقريغودبينوعبسلاناك،ةليحتسمةخوخيشلاىرنانكاسياروانأيننأ

غولبعمفيكتلالواحأنأيلعنأبترعشدقف،نيعبسلاىلإىتحيهلصتملامنيبو

مثنمو،ديكأتلاب،هبلافتحالاو،عقاولابفارتعالالواحأ،رمعلانمةلحرملاهذه

تفرتعاو،رمألابمامتهالاىلإةيلعفلاةجاحلاىدمنعاًقحتلءاست.امدقكرحتلا

ديعبلافتحاللىداهناكمىلإباهذلالضفأتنكيننأبساتراتيإيلسارمدحأل

نأريغ،كلذبءافتكالاو،ءاقدصألاولهألانمةقيضةقلحراطإخيبكانهيداليم

رثكأوعسوألافتحاةماقإب،يتاديفحويتنبا:يترسأنمةطاسوبينوعنقأ،يئاقدصأ

.ةينلع

:ايسورتوصلسارملتلق

ةمحزخيبانكنيحف،نينامثلايداليمديعبلفتحأنأطقعقوتأمل»

عيطتسأال.لقألاىلعم2000ماعىتحشيعننألمأنانك،اكيورتسيريبلا

ريثكيندجأذإ،ةحصلاوةيفاعلاشهدمازوجعينوكبوأيرمعبيهابتلا

دماصيننأريغ،ةديدماتاقوأاهيفةماقإلاىتحولب،ةباشملاىلعددرتلا

ماوعألاكلتخيبتشعيننأرعشأو،ةريثكءايشأتربتخاةريسملاعباتأسو

ناكو،الماكانرقىتحتشعامبرو،تاويحلانمليلقريغاددعنينامثلا
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،ةليقثلانحملانمو،ةيدجلاحارتألانمو،ةميظعلاحارفألانملئاهدشح

.«تاونسلاكلتخيباًروشحم،ةلمجلاب

ناونعبضرعمحاتتفاىدل،م2011رياني/يناثلانوناكةياهنعمتالافتحالاتأدب

àبو.وكسومبةيزكرملاجنامضرعةلاصخيب(اكيورتسيريبلا:فوشتابروجليئاخيم)

(ةلئاعلاموبلأنم)ضرعمحاتتفالكريماليجنأايناملأةراشتسمترضح،نيلرب

.رمثمويدوثيدحانلناكو،روصلل

نم،فيض300وحنهيلإانوعدوكسومخيبءاشعلفحميقأسرام/راذآنميناثلاخيب

،ءارزولاسيئروةيروهمجلاسيئرو،قلطموحنىلعةيمهأرثكألانونطاوملا»مهنيب

يعماولمعدقاوناكءاقدصأيلمّدقو.ىسنتالةرهسةيسمألااولعجفاوؤاجوةوعدلا

لئاسر):شتيفركاميردنآعمناتلجسماهنمناتينغأ:(ةلضفملافوشتابروج

ءادأبةدوجوماضيأىرخألاانتالضفمتناكو،(ليللامالظكلحأام)و(ةميدق

.اهريغو،(ابابشانكمك)،(رهناتفض)،(ايليراك)

حرسملاةبشخىلإتءاجدقف،يلةراثإرثكألايهةبيطلاانيريإيتنباتاينمتتناك

:لماكتمصبهتلاقامىلإعيمجلاعمتساو،ايساتسانآواينيسكيتديفحةبحصب

جعزتيهف:كنعلاقيوأبتكيامةعباتمباًريثكيلابأاليننأفرعت

رهشألانيبتدمعيننأالإ،ىذألاةديدشبيذاكألانوكتانايحأو،ةركاذلا

اًيلمعكنعبتكاملكةءارقىلإ،نينامثلاكداليمديعبارتقاعمةريخألا

انتيحرسموكتيحرسمديدجنم،ينايكنمةرذلكب،تشعدقو،هعامسو

.انتايحو،كتايحراصتناو،ةيماردلا

اولازامنورخآلاكئلوأ:ةيروهمجللاسيئرتنكذنمتضمةنسنورشع

،اًمامتوهثيحدلبلاوءيشلكنأنوفرعي–تقولاكلذخيبامكاًمامت-
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كفرعيذلاديحولاصخشلاينأل–ديرأ،نينامثلاكداليمديعخيب،مويلاو

كنعاهلوقخيببغرأةنيعمءايشأفشكأنأ-نرقفصننمرثكألبرقنع

.اضيأةسايسلانعىنعيكلذو،اناسنإكفصوب

،ةيسايسلاةيبيرلانمفرطتمعونب،يبكوكنآلاوهو،انملاعزيمتي

لامعألاتاعورشملالخنمامإ،حابرألاينجلاًيلكةعباتايلعلاةسايسلاف

دوجوالثيحو،ةيمسرلاتاطلسلاقيرطنعرشابموحنىلعوأ،ىربكلا

ةطلسلاوهةسايسلللوألاضرغلانوكي،ةجضانةيندمتاسسؤميألدعب

انتفلتاذإ.ذوفنتالاجمىلإ–ديكأتلاب–ةفاضإ،يصخشلاءانتغالاواهسفن

ّمكوءودهلانمتفالرذقب-يرجيفيكظحالناننإف،ةحوتفمنيعأبانلوح

ماليإلاةديدشتالكشمنع،ناذآلادسو،نيعألاضامغإ–كشلانملئاه

نمةمورحمبوعشونادلب:ةلماكبوعشونادلباهيناعتقدصيالوحنىلع

.ةيساسألاتايرحلاوعفانملا

فلأرسيألاوبسنألانمدجتةيموقلادودحللةرباعةكرشيأنأل؟اذامل

،مئاقماظن،يروتاتكدويطلستماظنيأعمقافتاىلإلصوتتنأةرم

ال،يندملاعمتجملاعملماعتلانمالدب،نينثاوأدحاوصخشىلع،ايلمع

.ةيعيبطتاورثىلعاًرفوتمدلبلاناكاذإاميس

نمديقعتلاهذهملاعلاةروصتضرعتةيناثلاةيفلألاتاينينامثلئاوأ

عازنلارطخو،نيماظننيبةيسايسلاةهباجملالثم؛ةنيعملماوعءارج

.ةدرابلابرحلاءارجنميأ:موجلمريغحلستقابسو،يقيقحلايوونلا

ركسعملا)نادلبخيبو–هسفنيتييفوسلاداحتالايفف؛اًموسقمملاعلاناك

ددعنمهينطاوممرحييلومشماظنناك–ةفلتخمتاجردب(يكارتشالا

.ةليوطةينمزةبقحمودينأعاطتساهنأريغ،تايساسألانمريبك

ةعيلطلاخيب،ةيساسأةيناسنإميقلركنتتةسايسنإتلقوتنأتئجمث

ريغةسايس،قالخأللةيفانمةسايسيه،ةيرحوةماركبشيعلاقحاهنم

،اًرشبكفصوبكتعيبطنمعبانلايصخشلاكناميإكلذناكو،ةيقالخأ

ةسايسلاًساسأوةدعاقنوكتلةعانقلاكلتفيظوتخيبتحجنكنأريغ
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دوقعلاخيبملاعلاخيراتراسمخيبرييغتثادحإنماقحتنكمتةيجراخ

.تاذلابكدلبخيبتالوحتءارجإو،ةقباسلاةيفلألانمةريخألا

طقهلقبسيملدلبعقاوىلإهبنتتنأكيلعنيعتصاخلاكسأرطقسمخيب

ةدئاعهيفاهلكةيكلملاتناكدلب،رحلارايتخالاوأةيطارقوميدلافرعنأ

ةعورمروصنميناعيدلب،يعويشلابزحلاةيروتاتكدىلإ،ةلودلاىلإ

فرعنأهلقبساذإ–يسندقناكيقيقحبعشيذدلب،صقنلانم

لكقلطناكلذدعبو،رايتخالاقحوةيرحلاىنعمليوطنمزذنم–قلطملاب

ةهباجملاروصتراصفلتخانزاوت،ةيسايسىوقليلعفنزاوتباضيأ،ءيش

.دارطابفرطتلاةديازتم

نويراسيلاو،ديدشءطببككرحتنماوكشنوينيميلا:ةيلاكيدارلانميفكي

تفخوأ،حيحصلافقوملاينبتنعتلفغكنأاومعز.كعرستنماورمذت

دحأينبتنأشنمنأخيبريكفتللمهنمدحأفقوتيمللاضنلاةمحزخيب

تنأامأ،ةصاخلاةيناسنإلاكتعيبطلاكاهتنالثمينأةفرطتملاتارايخلا

،فرطتلاناولأنيباندلبحالصإىلإباوصلاقيرطلانعثحبلامئادتنكف

ىلإءادتهالايقبياموهو،ةغوارم،لادتعالالثماهلثم،ةقيقحلانأالإ

.فيسلادحىلعيشملاكةبوعصلاغلاباًرمأهمازتلاوقيرطلاكلذ

،ماوقألاوممألاونينطاوملاديحوتىلعرداقلافقوملا:قفاوتلادشنتتنك

!؟هبنولعفيساوناكيذلاام!؟قفاوتلااذهىنعمامف؛اورخسنوريثكو

نافوطلاكلذىلعاًدبأيتقوعيضأال!؟هيلإةجاحبناكنم:اًريمدترثكألاو

تنككنأمعزىلعتبأديتلا،ةشوشملاةضماغلاةرماؤملاتايرظننم

تلبقولو،كلذلعفينمقلطملابتنأتسلف،ةيرسلاتاططخملادحأذفنت

ىقبتنأ–كشىندأنود–تعطتسال،سيلاوكلافلخرومألالكببعالتلا

تاراجفنالكركذتأتلزام.ةيزكرملايعويشلابزحلاةنجللاًماعانيمأ
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انملؤتو،قمعبكملؤتتناكاهنأل،تاونسلاكلتخيبتامادصلالكو،فرطتلا

.كعم

نولوقي.ةقيقحلاهذهنمنيقيىلعانأو،اجذاستنكنأطقكلقبسيمل

املق،بعشلافنكخيبتأشنوتدلوءارهللاي،يسورلابعشلافرعتملكنإ

رمألاةصالخ.ةلودللةدئاعةيدروةجذاسةئيبخيبعرعرتينمعضوخيبتنك

وحنريغتلاىلعبعشلاةردقبكناميإوكتادقتعمريغتملكتفرعمنأيه

جئاتنلاتناكف،تلعفامكتراسرومألالك.مهعاضوأتريغتاماذإلضفألا

ءوضàبهرايخىلعمدقيوالإبعشنمام.سانلاهدارأاموهكلذ،يهامك

قيرطو،ةديدجلاصرفلاخيبامىصقأرصتعيوالإ،همامأةحتفنملاقافآلا

اولواحىتح،اًمامتكلزعيذلادلبلاخيبءاقبللةمزاللاةأرجلابتيلحت

ةيروتاتكدلاتافرصتنعلوألالوؤسملاوسيئرلابنذملابوثكسابلإ

نممغرلاىلعو،اهدوجونمنيعبسلاماوعألالكدادتماىلعةيعويشلا

àبفيثكلاوداجلالمعلاةلصاوملةمزاللاةعاجشلاتكلتماكنإف،هلككلذ

ةمكحىنغأوىوقأتنأفاناسنإكفصوبو.ملاعلابوعشرئاسوكدلبةمدخ

.كيلعمكحللنوعطنتيوكيلعنورتفينيذلاكئلوأنم

.ةداعسلابحاصاي،ىناعملالكبانتايحرذجتنألكبنوروخفنحن

ةمسوألاعفرأيحنمنلعأو،ءفدبينأنهو،نيلمركلاىلإفيديفدمسيئرلايناعد

نعريبعتلاتلواحو،اعقوتمنكيملاذهنافرتعاو،وردنأسيدقلاماسو،ةيسورلا

،زيزعلاشتيفولوتانآيرتميد»

.نانتماوةدومبةيسورلاةلودلانمةأفاكمىمسأببحرأ

،ةيلاكيدارتاحالصإذيفنترارقذاختاىلعمهعمتمدقأنيذلاكئلوأ
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انقلطأ،«اندوهجىصقأانلذب»:تدناربيليفاسبتقملوقأنأعيطتسأ

ةساملاايسورةجاحىدمانكاردإللب،دجملاورخفللاًبلطالحالصإلاةيلمع

مهرئاصماوررقينأمهلقحيو،ةيرحلابنوريدجسانلاف،رييغتلاىلإ

.ةيغاطتناكةركفلاكلت،مهسفنأبمهدلبريصموةصاخلا

كلذبنجتخيبحجننملنكلو،ءامدةقارإنودميظعلارييغتلاققحتاندرأ

ىلإينبذعتيهو،ءاطخأانفرتقا.لصحتملمدتامامحيأنأالإ،اًمامت

نمردققيقحت،ةليلقتاونسنوضغخيبانعطتسااننإفكلذعمو،مويلا

.تاليحتسملانميلومشلايضاملاىلإةدوعيأهعمتتابمدقتلا

،اهيلإةجاحبسيلانبعشنأبو،ايسورنعةبيرغةيرحلانأبطقملسأنل

.ىضمتقويأنماًددعرثكأمويلااندلبخيبرارحألاو،ةجاحببيرالبوهف

نيبلاطمانندمعراوشىلإاًريخأاولزننيذلاكئلوأنأنمانأدكأتم

الو،سورلانينطاوملانمنييالملايأرنعنوربعياوناكةهيزنتاباختناب

!ءادعأاوناكولامكمهيلإرظنلازوجيالءالؤهطابحإزوجي

راطشنانودةرحةيسايسةسفانمىلإ،ىضوفنودحالصإىلإةجاحبنحن

هنكل،عيمجلاىدلةيلوؤسمواجضنطرتشيهنإ:بعصكلذو،عمتجملاخيب

ربعأنأيبجاونمنأىرأينلعجياموهكلذو،رمألاريسيتديرأ.نكمم

.ةلودلامكحنولوتينيذلاكئلوأوبعشلاحراصأنأو،يئارآنع

ايسورقلخبنييسايسلاةداقلاونينطاوملانمةيلاحلالايجألاموقتس

ببسلح–ملاعلاونحنيتلاايسوريهكلت.ةرهدزمو،ةيوقو،ةميظع

ةأفاكملاهذهىلعىنانتمانعربعأ،ىرخأةرم.اهيلإةجاحب–ىتعانق

.«اندلبليطارقوميدلبقتسمبخسارلايناميإنعحاصفإلااينمتم،ةليلجلا

بألاشوبجروجثعب،جراخلانموايسورنم،ةبيطلاتاينمتلانماًريثكتيقلت

،عزفلاريثيالرمأرمعلانمنينامثلاغولبنأبساتراتيإلسارمغلبأو،ةفيطلةلاسرب

سرام/راذآةياهنعم.ةخوخيشةلأسميأةمثسيلففوشتابروجىلإةبسنلابو
9. s. اولاوه

àب،ندنلبةيكلملالوهتربلألاخيبةيريختاعربتتعمُجو،ةيقيسومةيسمأتمظن
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نمائيشطقروصتأمليننأدكؤملانمو،ةمخفلاتالافتحالابامرغمتسل،ةقيقحلا

نمضيفبتيظحو،ةركفلااوحرتقاسانلانمليلقريغاددعنكلو،ليبقلااذه

نوكوهاًريخأينعنقأامو،اهلكةبسانملاميظنتىلإاوردابصاخشأةمثو،دييأتلا

ريغناسنإ)ةرابعلمحتتآفاكماهيفعزوتوتاعربتلاعمجلةيريخةبسانمةلفحلا

.(ملاعلا

،ليوطنمزذنممهتفرعنأيلقبسصاخشأ،اوؤاجىمادقءالمزوءاقدصأ

يلماحنملكلتاباطخةمثتناكو،برقأتقويبمهفرعأنأيلىنستنورخآو

لاشيم،يسنرفلاءارزولاسيئرلو:رنروتدتيلو:اسيلافخيلوزيريبنوميشلبونةزئاج

نوتنلكليبوزتلوشجروجنأامك،رجينزتافشدلونرآ،اينروفيلاكةيالومكاحلو،راكور

.تايسمأعضبمودينأنكمييقيسوملالفحلاناكويديفلابةلجسمتايحتبثعب

ارتسكروأو،فوليرفاجهيردنأءادأو،هاقيسومقشعأيذلافونينامحرىلإانعمتسا

امك،يكسفوتسوروفهيرتميدىنغ:فييجيرجيريلافةدايقبةينوفميسلاندنل

ارال،يوتوركروجيإ،نمزلاةلآوشتيفيراكاميردنأ،اكنآلوب،يسابيلريش،تلعف

،يسيبسنفكونوتسنوراشاناكلفحلاافيرع.يكستروتسروكو،براقعلا،نايباف

.ةعتممةيدوتاقالعمويلااذهىلإامهعميلو،بثكنمامهفرعأنيعئارنيلثمم

ةزئاجىلعاولصحنأمهلقبسيملسانأل(ملاعلاريغناسنإ)ةزئاجحنمةركف

يتلاةركفلاكلت،ةيرشبللةمدخمدقتلاخيبةديرفةمهاسماومهسأمهنكلو،لبون

،تسونسالغلاو،اكيورتسيريبلاتالوقمخيبو.اهتديأ،لفحللريضحتلاءانثأخيبتقثبن

ةكبشلاركتبايذلاملاعلا،يل–زنريبيثوميتريسلا:مهنوزئافلاناك.عيرستلاو

سدنهملاو،زافلتلاهجورّيغونإنإيسةانقسسأيذلا،رنروتديت:ملاعللةرباعلا

ةمعنىفضأيذلايسمشلااروباجناومحابصمدجوأيذلا،وجنوداوسنافيإينيكلا

.ةقرافألانمنييالملاىلعرونلا

ديدشتنكو،اًبعصمالكلاناكدقو،ثدحتأنأيلنآ،ةرهسلاةياهنلولحعم

.يسفنململأنأيلعنيعتمثنم،هلعفلعفدقبخاصليوطمويناكو،لاعفنالا
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،ةمحدزملاةحيسفلاةلاصلاءاجرأىلإيلوحترظنوحرسملاةبشخىلإتدعص

تربلأريمألااهجوزىركذلاديلختايروتكفةكلملانمرمأبتديشدقةلاصلاتناك

ةدلخمةديآتناكةميظعلاةلاصلاهذهنإتلقو،اسيارتركذت.اًباشىضقيذلا

،روهمجلاو،فويضلاو،ءادألانيبنيكراشملاتركش.تمصلابفالآلاذالو،بحلل

اودوعينأىلإعيمجلاتوعدمث،قامعألانمينتزهيتلاةعئارلاةرهسلاهذهىلع

.رجفتتتداكو،قيفصتلابةعاقلاتجضف،نيعستلايداليمديعبلافتحالاروضحل

،ةايحلاةدارإنأبنونمؤممهنأبو،يلمهدييأتراهظإاودارأروضحلانأبترعش

تازخونمىوقأ،ءرملاهبنمؤيامليبسيفلاضنلاةلصاومو،ريخلالمعخيبةبغرلاو

.ضرملاوملألا

قزأمىفةيسورلاةسايسلا

،نييمالعإلاو،ةساسلاشيجف:تباغدقةيسورلاةسايسلانكتمل،هسفنتقولاخيب

لوحيئارآةفرعمديري–هضيضقوهضقب–ناك،فراعملاوءاقدصألاو،ءالمزلاو

ىلعسفانتيسنمةيوهةفرعمىلإروهمجلاةجاحةظحلتناكو،ةبقاعتملاثادحألا

.ةكيشوةسفانميأ-اقحةمثتناكاذإةسائرلا

ةسايسلابةقالعلاتاذىهو،ريثكبربكأاياضقنماًددعسميناكرمألانأبترعش

اهنمضنمو،تالباقملانمديدعخيب،ةبسانملكخيبةحارصثدحتأتحرو،ةيسورلا

.ةيونسلاىتالافتحابقلعتتكلت

:ةلئاقتقلعنليتاليمدولىعدتةيمالعإ

بنجتيالو،امالكفوشتابروجكوليال،نينامثلاهداليمليكةبتعىلع»

،دقنلادرجمبيفتكيالوهو،هجازمىلع-حوضوب–نكتملاذإىتحةلئسأ



ةديدجلاايسور
302ـ

نيرخآلالاعفأدودربمامتهاوأفوخامنودشأجةطابربدومصلاىلع

.«ةلمتحملا

:مايألاهذهدلبلاةداقباختناةيفيكىلإرظنلايفكي»:تلقاهتلباقمخيبو

تشياعتنموأ،ةساردلادعاقمىلعمهعمتنكنموأ،كباحصأمعدتكنإ

امبرو،ىرخأباعلأيأوأ،مدقلاةركمهتبعالنموأ،هسفنعراشلاخيبمهعم

ةفرعملاو،يصخشلاءالولاوهسيئرلارايعملاىرخأةرابعب:لعفتتلازام

ىلإاهفلأنمةضوفرمةبراقملاكلتىرأو،ةقادصلاتاقالعو،ةميدقلا

.«!اهئاي

/بآàبامأ،مهقيدصبنورداغيالءاقدصألانأريغ»:ةلئاقنليتاليمدولدرت

.«ةرشابملاكتيشاحدارفألبقنمةنايخللتضرعتدقفم1991سطسغأ

مهيالأ؟يسورلابعشللةنوخ(ءاقدصألا)ءالؤهنوكينأمهيالأ:ج

الدب؟ءودهبجراخلاىلإلاومألابيرهتوعيمجلاةيكلمىلعمهوطس

؟ةجيتنلاامف،ليثمتلاورهاظتلانمعونمامأاندجنداسفلاةبراحمنم

.لثملالوقيامك،فلخلاىلإمامألابلقطقف،هسفنوهلاورسلا

؟ةنهارلاةيسورلاةيمسرلاتاطلسلاىلعسيئرلاكذخأمام:س

.يطارقوميدلازاهجلاليطعتلالخ

وبمص

؟اكيورتسيريبلالثممساباًمومعفرعي

ملةطلسلاىلإاوؤاجنيذلاكئلوأفاوبختنيملمهنأخيبببسلانمكي:ج

نمضيوفتيأىلعنولصاحمهالو،ةيطارقوميدتاباختناباوبختني

ذنمةيطارقوميدتاباختنايأنماًديزمدهشنمل.ةيطارقوميدتاسسؤم

،ةيتييفوسلاتايروهمجلاخيبىلوألاةرملل،تدقعثيح،م1990و1989يماع

.ةرحتاباختنا
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نيعمردقبانملساذإىتحو،تاباختنالاخيبزافنيتوبريميدالفنأالإ:س

نملكخيبةقيقحهلتتوصةيرثكأنألوحلداجيالاًدحأنإفريوزتلانم

.م2004و2000يماع

ربكأدادعأنمةسفانمهجاولةيرحرثكأةيباختنالاتالمحلاتناكول:ج

اذإاندهشلو،ةيويحرثكأتاباختنالاتناكلو،ةضراعملاىلثممنمريثكب

يتلانادلبلاكلتىلإيرظنا.رياغميسايسخانمخيباًمامتةفلتخمةصق

سيل،ناملربلاخيبةلثممبازحألانمةلمجةمث:ةجضانةيطارقوميدبمعنت

ىلعةرفوتملابازحألاو،دعاقملانمةئملاب40نمرثكأزئاحوهاماهنيب

.ةضراعملاعمرواشتلابةمزلمدعاقملاةيرثكأ

؟ةيروتاتكدلاوحنايديلقتعزنتايسورنيبتاموكحلانأدقتعتاذامل:س

.ةطلسلاىلإلصينمةيوهىلعرمألافقوتي:ج

؟درفلاىلع:س

ةربخيأ.هتربخىلعو،ةيصخشلاهتافصاومىلعو،صخشلاىلعمعن:ج

ءاقبإىلعنونمدممهو،بسحودعبنعمكحتلاةربخ؟انتداقاهيلعرفوتي

نآلالوقأينلعجييذلاببسلاوهاذهو،فوخلاقيرطنعمهثيحسانلا

يباختناماظنىلإانراقتفابةلثمتم،ىلوألاانتلكشم،ةسيئرلاانتلكشمنإ

.يقيقحلارايتخالانمسانلانكميلدعم

.بيرقتقويأخيبريغتللاًحشرمايسورخيبيسايسلاعضولاودبيال:س

؟ةيسايسلاثادحألاروطتةيفيكنعتأبنتولاذام

.لعفأنل:ج

؟امبر،يتآلادقعللولو:س
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ةيطارقوميدتاءارجإكالتمايهاًديدحتنآلاةسيئرلاةيضقلا.لعفأنل:ج

ةيرحلاىلعوطسلانوديرينيذلاكئلوألشىلوتتتاءارجإ،ةلعافةميلس

.ةيكلملاقوقحمضقوةيسايسلا

شتيفوريميدالفريميدالفباختناب،الثم،ايسورموقتنأىنمتتله:ىرلل

؟م2018خيبديدجنمةيروهمجللاسيئر

الإجمي.."

.نيترودنمرثكألبصنملا

باختناخيبةيقيقحةيسايسةسفانملوصحلامتحالقفأيأىرتله:س

؟يسائرلام2012

سجاهبةسووهمةيسورلاةبخنلانأىرأةظحللاىتح.نآلاىلإال:ج

ىلإنوبهذيمث،ءيشلكنولعفيالوأةطلسلكقوفةموكحلا...ةطلسلا

وفعللةالصلاخيبةردقلايلكةدشانملعومشلاضعبنيبحطصم،ةسينكلا

الماكافيطانيدلنأ،كلذنممغرلاىلع،رعشأيننأىلعمهاياطخنع

،ةيلهألانمعنقمىوتسمىلعصخشةفرعملالهؤمةيناكسلاةلتكلانم

.ةيروهمجللاسيئرحبصيلهحيشرتو

امهمةطلسلابكسمتلاءارغإلتضرعتدقكسفنتنأنوكتنأبجي:س

.نمثلاناك

ةيتييفوسلاةبقحلانابإىتح-ائدابفوشتابروجةيؤراقحبعصيله:ج

تلعفيننأدقتعأ؟نيرخآىلإاهنمديزموديزمةلاحإب،ةطلسلالقنب

.يرايخكلذناك.كلذنمدكأتمانأو،حيحصلاءيشلا

يذلايسائرلاباختنالاشقاننانأدبثيح،ةحيرصىرخأةلباقميتأياميفو

.تناسريموكاكيورتسيريبلارامثنمىرخأةرمثعماهتيرجأ،اكيشوتاب

نماكيورتسيريبلانع،ةلئسألانماًدشحرشتوكفالسيناتسينلأس
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لب،اهميلقتلواحأمل.ةيناثةيحاننمرومأللنهارلاعضولانعو،ةيحان

.دصقنعايزازفتساتنكو

يضاملاماعلاخيبحالصإلاةرطاقنوكينأفيديفدمىلعنأسانلانظي:س

تسيلو،حالصإللازمرحبصأدقفيديفدمنإيكسفرودوخليئاخيملاق

ةيسايسلاةدارإلانمءيشءادبإىلعسانلاهضحينآلاو،كلذكهترطاق

كئلوأ.ديكأتلابينوناقويعرشوحنىلعو،امةقيرطب،نيتوبنمصالخلل

دجيسهنأبملسينأفيديفدمىلعنإنولوقيةركفلاكلتنوضراعينيذلا

ىلإيضفتساهقلطأيتلاةيلمعلانأبو،فوشتابروجرودباعلطضمهسفن

،ةيلمعلاقالطإىلعفيديفدممدقأاذإ.يسايسلاحرسملانعهسينكت

وهلب،بسحونيتوبسينكتنعةجوملاضخمتتالأبةنامضيأةمثسيلف

ءزجهنأل،ايسورنمةرجهلاىلعهرابجإىلإيضفتسةقيرطبو،اضيأهسفن

؟رئاظنلاهذهبكيأرام.ماظنلانم

ءاقللانعرركتلاةديازتموةيرودلاامهتاقيلعتنأدقتعأ،لوألاماقملايبيج

–لاوحألانسحأخيب–ليلدبسانملاتقولاخيبءيشلكىلعقافتالاومالكلل

افرصتينأامهلقحيال.امهبناجنمعضاوتلاىلإراقتفالانمعونىلع

ضرأىلعلصاحوهامسيلهنكل،لصحينأضرتفياموهكلذ:س

.عقاولا

.كلذلاقفوافرصتينأامهيلعنإفضرتفملاوهكلذناكاذإ:ج

.ناررقيسامهنأنادقتعيامهنأريغ،حيحص:س

،ةياهنلاخيب،امه؟ناررقيسامهنأناركفيفيك؟هنادقتعيامبيلابينمو:ج

.باختنامامأ
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نمؤيدحأدعيمل.ايسورخيبتاباختنالاةرادإةيفيكفرعتتاذلابتنأ:س

.ةهيزنتاباختنالوصحةيناكمإب

.اًعيمجانقلقيرمألهنإ:نوكيالأبجياموهطبضلابكلذ:ج

؟شتيفييجريسايلمعلاامو:س

لعجىلعابوجوصنيماظن:ايلكديدجيباختناماظنىلإةجاحبنحن:ج

.ىصقأاّدحنيترودلا

نورخآرمتساو،حشرتيسنيتوبنإمهضعبلاقف،ةسائرلالوحتالاجسلاتلصاوت
ومم.م

هضحتفيديفدمىلإةهجومةلاسرعيقوتيلإبلطو.فيديفدمىلعلامالاقيلعتخيب

.ةيناثةيالولهحشرتنالعإىلع

عيطتسيتاب،(لانيلعكلذلهسأامو)روتسدلاليدعتدعبف؛اًيقطنمكلذناك

مامأبابلاحتفلايفاكنوكيساموهو،بصنملاخيبىرخأتاونستسبةبلاطملا

ةيسفانتبازحأليكشتدهشينأكلذنأشنمو،ةيقيقحةيطارقوميدوحنكرحت

عاضوأخيبمهتالمحضوخنمنيحشرملاعيمجنكمتةيوتسمةيضرأديهمتو،ةليصأ

نممهأاذهو–ةردابملاو،يباختنالاماظنلاىلعةيرهوجتارييغتلاخدإو،ةئفاكتم

فيديفدميرتميدنأدقتعأ.نييلعفلئادببوةيددعتلابروعشقلخىلإ–هادعاملك

،ةميزعلاو،ةدارإلاهكالتمانماقثاونكأملينأريغ،هلككلذدييأتلاًدعتسمناك

نميألوحتاروانملاهذهىرأالألضفأتنكنكيامهم.كلذلةمزاللاةيلالقتسالاو

ىلإةيضفمةيقيقحةسفانملب،(ةسائرلابزوفيس)،نيتوبمأفيديفدم:نيلجرلا

.ددجنيحشرمزورب

نيتيالولبصنملالغشدقناكقباسسيئرلحمستيتلاروتسدلاةرغثنإفبيرالبو

.ايلكاًدوصقمناكللخلااذهنأنظأو،اًريبكاللختناك،لصافدعبهيلإةدوعلاب

تلزاموتنك:اًدجةفلتخمةبراقميلتناك،اهدعبومكحلاةيايتاونسنابإ

ةسايسلاخيبةيرورضةطلسلاةعامجلنيدراطملاديدجتلاولادبإلاةصرفنأدقتعأ

àبقافخإلاهذهيتعانقديكأتخيبددرتأالنييمالعإلاعمثيدحلاىدلو.ةثيدحلا
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يجروبسرتيبلانيتوبقيرف.ةميدقلابيلاسألاىلإانتداعأةلودلاتاطلسلادبتسا

.هترودكلهتساو،هتصرفذخأ

ىلإيعسلاىلإالايمنكأمل،ةرازولاوةيروهمجلاسيئرنيبةقالعلاصخياميف

وحنىلعنواعتلايقداصاناكاماذإ،لصفيأنأشنمنأتردقو،(فدارتلالصف)

ايسورتالكشملاامهتبراقمخيبنيابتلانأالإ،دالبلاباًرشابمىذأقحلينأ،قسنم

يعيبطلاعضولاىلإيتدوعدعبو.تقولارورمعمدارطاباّيلجتديازتيو،اًيرهوجناك

عمةلباقميفف،رمألاىلإراظنألاتفلأتأدب،فيصلاخيبيرهظخيبةحارجبقع

ءايشألايمسأنأتررق،نايدراغلالسارم،ليتسناثانوجميدقلايناطيربلايقيدص

:اهئامسأب

،ىرخأتالاجمو،ةسايسلاوداصتقالاثيدحتىلإةيمارلاسيئرلاططخم

ىوقعمافلاحتناو،ةدودحمهتارايخنأالإ،اهيلعرابغالو،اهلمجمبةديج

.يساسأطرشةيطارقوميدلايندملاعمتجملا

ليكشتىلعبئاد–نيتوب-وهو،هيلعقوفتيوةقبسينيتوبنأىرأيننأالإ

هذهددعمكفرعأالو،ةموعزملا(ةيبعشلاتاهبجلا)طامنأعيمج

بزحةردقنمقثاوريغهنأبيحوتاهنكلو،اهبانفحتيسيتلاتاهبجلا

،لقألاىلعديعصلااذهىلع،باوصىلعوهو،زاجنإلاىلعةدحوملاايسور

.زوفلانعهدحوزجاعبزحلااذهنأىرينأعيطتسيوهف

ريميدالففكيال؟ثيدحتلاةيلمعدامعلكشيسيذلاام،ىرخأةرم

رمألانوصانيلعنأدقتعيوهو،رارقتسالاىلإةوعدلانعشتيفوريميدالف

ظافحلالظخيبثيدحتلللاجميأىقبيلهو!ال»:لوقنفنحنامأ،عقاولا

.«.«؟عقاولارمألاىلع

تالكشملانمةجومةهجاومخيباننأنمدكأتلاىلإةجاحبنآلانحن»

،ميلعتلاخيبعضولاتالكشم،ايسورلبقتسمريصمررقتسيتلاةيعامتجالا
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لولحىلإءادتهالاعطتسنملاذإو،ىرخأنيدايمخيبو،ةيحصلاةياعرلاخيبو

فلتخمجمانربىلإةجاحبنحن.ثدحتتنلايسورنإف،تالكشملاهذهل

.نيتوبهحرطامع

.«مدقتلاقيرطخيبليقارعوتابقعةنهارلاهتاسايسوهططخنأ

افلساًمدتحمناكوكسومنيبلدجلانكلو،دعبتهتنادقنكتملفيصلاتازاجإ

ينتلأسدقو.حجرتنيتوبةفكتأدبايجيردتمث؟فيديفدممأنيتوب:نوكيسنملوح

نيتوبةدوعنمدكأتمتنأله»:ةحارص(ةثيدحلاةنمزألا)زمياتوينريرحتةسيئر

.«نيقيىلعتسل،ال):اهتبجأف،«؟مà2012بنيلمركلاىلإ

،ةيادبلاذنممهافتلانمعونةمثناكأ،ةياهنلاخيبرارقلاذاختاىرجفيكيردأال

رارقلاكلذنأمأ،(ةلاكولاباسيئر)فيديفدمءاقبلوح،ةرمتاذنيتوبحملأامك

نودناكرارقلاذاختانأوهمهيام:نآلاةيمهألايئانثتساسيلكلذ؟اقحالءاج

نمعونب،اًمامت(ةيسايسلاةبخنلا)لثم،اوئجوفنيذلا،دلبلاينطاومعمرواشتلا

نمةصاخةيسورةيعوننمربكأردقباًعتمتمناكنيتوبنأحضاولانم.عقاولارمألا

.ةدارإلاةوقويسايسلاركملا

راهظإخيبفيديفدميرتميداهيفحجنم2010رخاوأخيبةدحاوةبسانمةمثتناك

يرويوكسومةيدلبسيئرلزعىلعمدقأنيحكلتتناكو،ةدارإلاةوقنمعون

/بآبالقنادعب،دلبلاىلإةبسنلاببعصتقويفف؛اًمامتهفرعأيذلا،فوكجول

اًدوهجلذبو،يتييفوسلاداحتالاداصتقاةرادإةنجلةداقدحأناك،م1991سطسغأ

ةريثكتازاجنإهلو،ةرطيسلاتحتعضولاءاقبإو،ةيساسألانؤملاىلعظافحللةريبك

ءاقبزاوجمدعلايحالاثمفوكجولناكهلككلذل،وكسومةيدلبلاًسيئرناكنيح

،ةيرئاشعلاطباورلارحبخيبقارغإللضرعتلادعبف؛دوقعةدمعيفربصنمخيبدحأ

،ةنقتملاةيلآلاتاكرحلانماًدجةليوطةلسلسو،ةيلئاعلاوةيصخشلاحلاصملاةلمجو

ةماعلاةحلصملاقلطنمنمتالكشملالحنعازجاعحبصينأنميسايسيألدبال
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عملصحاموهكلذو،انايغطدادزتحلاصملاكلتنإف،تقولارورملعمو.اهدحو

àبعّرستهنألهلزعنإلب،هلزعببسنكيملكلذنإفيريدقتبنكلو،فوكجول

ىلإ،ةيويحبوةحارص،اًردابم،ةسائرلالوحةكاحملاتارماؤملاوسئاسدلاخيبطروتلا

.نيتوبلهدييأتنالعإ

ركشينأ-صاخلاهبولسأب-ديريناكامبرو،ائيشعمسدقوأفرعيناكامبر

تاباغلاقئارحنابإ–هقافخإدعبم2010فيصخيبةمدخلانمهفرصمدعىلعنيتوب

امهمو.هتزاجإنمةرشابمةدوعلاىلإةعراسملاخيب–ناخدلابوكسومترصاحيتلا

ةيسايسبابسأيأل،اذإ،هلزعنكيملو،فيديفدملىوانملافصلاةبتابنكي

.ةيصخشبابسأللب،ةهيجو

؟دوكرلانمةديدجةبقح

تربعدقو،(ةسايسلاةسرامم)لحيحصلابولسألالوحفلتخميأريدنع
وم

:لوادتلاةعساوفحصلانمنيتنثاخيبم21/9/2011خيراتبترشنةلاقمخيبهنع

:اتيزاجايافونو،ستيلوسموكيكسفوكسوم

ةظحالمو،ثادحألاروطتطمنىلعاعالطاو،سانلابءاقلتدزاملك»

تتابةلودلانأبميلستلاو،يمانتملارتوتلاباًساسحإدادزأ،روهمجلاجازمل
وب

.راشتنالالصاوتم،تايونعمالبعمتجملاو،ةطحنم

نيبتاقالعلااهبتروطتيتلاةقيرطلانأةديازتمةروصبيلجلانمو

ىوتسمو،يصخشلانمألانينطاومللرفوتالايسورخيبعمتجملاومكحلا

ايسورلمارتحالانم(اًعنطصموافئازال)اًيقيقحاًردقوأ،ةقئاللاةشيعملا

ايسورنأنودقتعيسورلاةبوجألاباحصأفصنوحن.يملاعلاحرسملاىلع

تابعضوللةدعاولاريغةعيبطلاكاردإو،(أطخلاهاجتالانيبةرئاس)

.ةيسايسلاةقبطلافوفصخيباسوملم
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رارقلاىلإةرقتفمةيسورلاةلودلاتاطلسنأبعابطنالاداعبتسابعصي

رصحتتاطلسلاهذهف،يقيقحلحنعثحبلانأشبنييسايسلاةدارإلاو

حالصإلاءاعدانمعونبوأ،ةيليمجتلاريبادتلانمةنفحباهمامتها

كانهنأحضاولانم.نايحألارثكأ،ةنانطلاتانايبلانمضيفببوحصملا

.عقاولارمألانوصخيبةرذجتمةيوقةينواعتوةيصخشحلاصم

يتأينأبنولمأيرييغتلاىلإةجاحلابنورقينيذلاكئلوأنمديدعىتح

مويلااذهخيبانلزامأ.نيلمركلانمهطوبهنورظتنيو،قوفنمحالصإلا

امأ؟ةصاخلاةيتاذلااناوقنمالدبيحالصإرصيقىلعنيلوعمرصعلاو

؟رقبلانماعيطقناكولامكراقتحاببعشلاىلإرظننانلز

ودعايصخشانأو،(يروطت)وأ(يجيردت)رييغتىلإنوعدينورخآ

نأل،ةطاسبب،ةلباقريغةنيعمتارييغتكانهنأالإ،(فيظنلاسينكتلا)ـل

دعبةوطخنوناقلاةدايسدامتعا،الثم،عيطتستفيكذإ،ةجردتمنوكت

؟ناكسلانمةنيعمتائفىلإالوأنوناقلاةيامحدميرجيسله؟ىرخأ

تائفلانعاذامهسفنتقولاخيبو؟تائفلاكلتامف،كلذكرمألاناكاذإو

ينطاومنمةفلؤماهنأىلعلماعُتسمأ،ةيدامرةقطنمنيبكرتنأ؟ىرخألا

Sةيناثةجرد

؟ةيسايسلاةسفانملاأدبملجردتم(يروطت)ثادحتسانمعونراديسفيكو

؟باختنالابريدجلاريغوريدجلاررقيسنم

خيبهرصحخيبةبغرلاوأ،حالصإلاقالطإنعفوزعلانأمعزياماًريثك

نادقفنمفوخلانمنيعباناسيل،ةصقانلاوةأزتجملاتارييغتلانمةنفح

ددهياملعل.ايسورلديدجرايهنابنجتخيبةبغرلانمعوننملب،ةطلسلا

بايغوه،كلذنمالدب،رطخللدلبلالبقتسمضيرعتبوىضوفلاثادحإب

.رييغتلا

ماظنلالواحيال.ةفئازةعنقأبىرخأنيكمتوبةيرقودغتنأىلعةكشومو
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هئاقبنامضىلعو،هيزنلاسفانتلادضنصحتلاىلعهميمصتءافخإىتح

؟هتايحيقابلاوطيتاذلا

اننأريغ،ةيناثلاةيفلألانمريخألانرقلاتاينينامثبينركذيهلكاذه

ديقملاةيرحالليذالوفلاقوطلاقارتخالةمزاللاةوقلااندشحكاذنآ

سانلاعفدنا.ةيسايسلاةسامحلانمةقوبسمريغةجومانقلطأو،عمتجملل

:دحاوراعشةبايلمعةرولبتممهبلاطمتتابو،ةيمانتمةميزعبتاريسملانيب

.(ةايحةقيرطتسيلهذه)

فقيو،ّيفكريغيتييفوسلاماظنلانأيتييفوسلاداحتالاةداقكردأ

لكمغرةيساسأتاحالصإثادحتساىلإانردابدقو،مدقتلاقيرطخيب

انمظنو،ةطلسلليعويشلابزحلاراكتحاككفنانأدبو،راطخألاوباعصلا

.يتييفوسلاخيراتلاخيبىلوألاةيقيقحلاتاباختنالا

،تقولاكلذخيبقفألادادسناىلعدرلايهاكيورتسيريبلاتناك،راصتخاب

.مهينامأنعريبعتلاةصرفسانللترفاوت،يسورلاخيراتلاخيبىلوألاةرمللو

،نيزحلاانروهمجىدلويسايسلادهشملاخيبنهارلاتابسلابكلذةنراقمبو

.ةيطارقوميدللشهدمراصتنامايأبهبشأودبتمايألاكلتنأدجن

نيرداقتقولاكلذخيب،هلكعمتجملاوةموكحلانحن،نكنملاننكلو

ىلعمئاقماظنقلخىلإالوصو،اكيورتسيريبلاباعيتساىلع-فسألل-

،اكيورتسيريبلاتفقوأ،ةيفافشلاوةيرحلانامضىلعوةيسايسلاةسفانملا

تاراعشراتستحت،اوبأدسانأيديأىلإةلودلاةطلستلآتاينيعستلاةيبو

كلذىلإةفاضإو،ءارولاىلإةعاسلابراقعةداعإىلع،ةيطارقوميد

قيرطنعةديدجةيطارقوريبرزأدشخيبةيماغطلاةيلامسأرلاتحجن

.ةميرجلابوثاهسابلإ

مهوترشنذإ–ةثلاثلاةيفلألانورقلوأنملوألادقعلاماوعأتناك

.ةيعيبطلاايسورتاورثديدبتةلحرم–راهدزالاورارقتسالا
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ناولأعيمجنمعردفلخيفتختةنيصحةمشدàبهسفنماظنلانجس

يتلاةقفانملاتاعيرشتلاو،ةيرادإلاةلودلادراوممادختساءوسو،عادخلا

ةبقحلاىلإاًرسقايسورةداعإيرجتو،اليحتسمماظنللرييغتيألعجت

سانلاةقث.ةياهنلاخيبةبقحلاكلتهيلإتلآامنايسنعم،ةيفينجيربلا

نملالذإللنوضرعتيمهو،ىشالتيلبقتسملابمهلمأو،ةصقانتمماظنلاب

نمةنفحلاحلافالخ،اقمعةديازتملاةيعامتجالاتاماسقنالاورقفلاءارج

.لاومألاسيدكتىلعنيفكاعلاريهاشملا

ةرداقاًدبأايسوردوعتنللاونملااذهىلعتسوأىرخأتاونسسمخدعب

.لفقملاعضولااذهنمجورخلاىلع

حالصإلانأروصتنمجذاس؟قزأملاايسورزواجتتنأنكميفيك

تالوحتنودلصحينلكلذنإفلاحيأىلعو،يفكيسهدحويداصتقالا

ةغّوسملاريغةنانطلادويقلانميباختنالاانماظنريرحتنودو،قمعلاةغلاب

نودو،دبألاىلإمكحلانمةنهارلا(ةبخنلا)نيكمتىلإالإفدهتاليتلا

نودو،ةلقتسمةيلحمةرادإو،لقتسمءاضقو،لقتسميليثمتعرفسيسأت

.يندمعمتجمقاثبنانودو،مالعإلالئاسوريرحت

:ليثمهلقبسيملامكحتعمتجملابيذيفنتلاعرفلامكحتيمويلاايسورخيب

اهديدجتوأهتطلسديدمتو،هفلخنييعتعيطتسيةيروهمجلاسيئرف

ساسأالفعضولااذهىلعةسائرلاءاقبعمو،ةروزمتاباختناةطساوب

قوقحلانأبوأ،ايعيبطنوكيسىرخألامكحلاعورفءادأنأبلؤافتللانيدل

تاباختنالالحملحقوفنمنييعتلاىلعمئاقماظنةمث،مرتحتسةيندملا

.ةرحلا

ىلإةردابمللنيلهؤمريغايسورخيبنهارلاعضولانعنولوؤسملاكئلوأ

قبسيمل،مهمهتطلسضيوقتنمنوفئاخمهنأل،يقيقحرييغتثادحإ

نعنيلوؤسملاكئلوألبقنمهحالصإىرجنأخيراتلاخيببئاخماظنيأل
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يهاملثم،ةهيزنوةرحتاباختناىلإةيويحةجاحبايسورنأدكؤملانم

نمليرودلاليدبتلاو،ةطلسلاعقاوملباختنالاف.ةيسايسةسفانمىلإةجاحب

،اًيعيبطاًروطتثيدحعمتجميأروطتلناقبسمناطرش،بصانملانولغشي

نهارلاماظنلانملكليرذجضفننودنمايسورخيبنينكممانوكينلو
ت.ةمعادلاهزئاكرو

لالحإىلإالإةميدقلادعاوقلاىلعظافحلاعميموكحرييغتيأيضفينل

ةجرحدتمةلفاقلالصاوتسهسفنتقولاخيبو،ىرخألحملذارألانمةئف

.ةيواهلاوحن

،ةبعصةيلودوةيلخادةئيبخيبحالصإلاىلإردابتنأايسورىلعنيعتيس

عمتجملالصافمنملصفملكف؛اهمامأرخآرايخال،ةرطضماهنكل

نامدخيماظنوةلودلةمزاللاسسألاءاسرإنمانلدبالرييغتىلإةجاحب

هذهللحاهيفنيعتييتلاىلوألاةرملايههذهنوكتسو،سكعلاالعمتجملا

لعفةيفيكلزهاجططخمىلعمويلادحأرفوتيالو،ايسورخيراتخيبةلكشملا

ةيفيكلوحعساوماعراوحىلإةجاحلاءارونماكلاببسلاوهكلذو،كلذ

.«ةديدجايسورءانب

.ةيسورلاةلودلاتاطلسهديرتءيشرخآناكعونلااذهنمشاقنيأنأريغ

امودلاتاباختناويسائرلاليدعتلا

وم

نمعوننلعأم2011ربمتبس/لوليأنمنيرشعلاوعبارلاخيبو،تيّوُسرومألالك

ىلعقوفتمولب،هبشلاديدشثدحàب،ةدحوملاايسوربزحرمتؤمخيب(ليدعتلا)

نيتوببختنيس:ةينيلاتسلاىتحامبرولب،ةيفينجيربلاباقحأللةجمربملاتارمتؤملا

ةيطارقوريبلاتسفنتاذكهو،ةرازوللاسيئرفيديفدمحبصيسو،ةيروهمجللاسيئر

نييطارقوريبلانمريبكددعناك،ةياهنلاخيبو.ةوشنبتباجتساو،ءادعصلاةيسورلا
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امب،ةيلعفلاةيطارقوميدلاهاجتابتارييغتلوصحلامتحانمفوخلابنينوكسم

،ةيناثةيالوفيديفدمةسائرترمتسااماذإةحيرملامهيساركلمهنادقفىلإيضفي

اورعشف،لباقملاب،ةيطارقوميدلاتايلقعلاووذامأ.ريثكبلضفأاناهرنيتوبناكدقف

نأفيديفدممعزرارغىلع،لصحامغيوستتالواحمتغلبامهمو،اوعدخمهنأب

نمنكمتتملاهنإف،(يقالخألاويقوقحلانيديعصلاىلعايعرش)ناكليدعتلا

.انأييأررييغتنماضيأنكمتتملامك،مهيأررييغت

قيرطلابو،لفقملابدلبلاةيعضولاتفصودقتنكيننأبتركذيلاعفأدودرلوأخيب

ىلإداقفةريخألاماوعألانيبثدحدقناكامعلوؤسملاصخشلانأتفاضأو،دودسملا

:نهارلاءارزولاسيئروهعضولاكلذ

الووهامكءيشلككرتييلبقتسملاةيروهمجلاسيئرناكاذإ؟دعباذام»

قيرطلاتاذب،ايلات،ظافتحالاو،ةطلسلابظافتحالاةيفيكخيبالإركفي

ىلعلبقمهنإف،نآلاهيلإرومألاتلصوامعالوؤسمناكيذلاميدقلا

ةسيئرتارييغتريغنممامألاىلإكرحتيسءيشال.ميسجأطخفارتقا

تاونستسلامتحاةهجاومخيبنحنكلذنود.ماظنلالمجمخيبريثأتتاذ

غلاباًريكفتكلذخيبركفينألبقملاةيروهمجلاسيئرىلعنأدقتعأ.ةعئاض

.«ةيدجلا

àبامودلاسلجملتاباختنابنيلمركلاخيببوتكملاويرانيسلانملوألادهشملالثمت

.كلذلاقفوةيديهمتلاهريبادتذخأوؤبنتللةلباقةجيتنىلإةجاحبماظنلاناكو،4/12

ةعمسلاةئيس(ةيرادإلادراوملا):بولسأوةطلسنمرفوتموهاملكليعفتىلعصرح

تفظوو.مالعإلالئاسوخيبمكحتلاو،ةرذقلاتاباختنالاريوزتتاينقتو،ةلودلل

لقنو،لايتحالاو،عارتقالاريوزت:ةحارصجئاتنلاريوزتلةحقوةيحئاضفبيلاسأ

طغضلاو،(ةرمنمرثكأواًركابتيوصتلل)رخآىلإقودنصنمتالفاحلابسانلا

نأو،موسرموهامبسحيرجيسناكءيشلكنأاضرتفم،نيبخانلاىلعرشابملا

ريغناكامنيلئاقمهيديأنوضفنيساوناكنينطاوملانأو،قثبنيسناكاعاوطماناملرب
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،ةرطيسلاتحتناكءيشلكنأاونظ.ةقثلابمعفمجازمخيبماظنلاناك،اعقوتماذه

.يعامتجالاءايتسالاتافجريرحتخيباوقفخأو

/لوألانوناكنمسماخلاخيب،اوحارنيضورملاماظنلاييئاعدنأفيكاًديجركذتأ

نوقدشتيجئاتنلانالعإلبقركابلاحابصلاذنم،تاباختنالليلاتلامويلا،ربمسيد

نملقأتاوصألانمةدحوملاايسورةصحناكاذإ.زافلتلاوعايذملالالخنمرصنلاب

نمناكةيرثكأباًعتمتملازيالناكبزحلانإف،قباسلاامودلاباختناخيباهتريظن

؛ءيشيألعفلةجاحالو،ناملربلاخيبنانئمطالابروعشلانمماظنلانكمتنأاهنأش

.«امامتحيحصهلعفناملك

يرورضلانمهنأبباختنالانمىلوألاتاعاسلاةبترعشيننأبفارتعالانمدبال

فاشتكاو،جئاتنلاكلتليلحتلناحدقتقولانأبو،رسجلاتحتءامجئاتنلادع

،ءيدرلايباختنالاعيرشتلانممغرلاىلع.ةيسايسلاىوقلانزاوتهذخأيذلالكشلا

يننإف،ةيباختنالاريياعملاتاكاهتنانمو،نيحشرملاعمىفاكتملاريغلماعتلانمو

نأانيلعكلذلاعبتو،يوذحاوذحينأىلإنيرخآتعفدو،تعرتقادقايصخشتنك

.فقوملاكلذنعىلختأنأليلقدعبيلعنيعتيسناكو،جئاتنلابلبقن

جئاتنلاىلإلوصوللةدمتعملابيلاسألانياعأتأدبةسسؤملاىلإتلصونيح

كرتشملاعوضوملالثمتدقو،ةيفتاهلاتاملاكملانمنافوطخيبينتدجوةأجفو،ةنلعملا

تحصنو،سمشلاحوضوةحضاوةروصلاتتاب،دحاومويخيب.رطخلاوةعاجشلاب

ريوزتةلدأضرعتتناكيتلاةطرشألاكلت،تنرتنإلاىلعويديفلاةطرشأةعباتمب

.يهابتلاوةسرطغلانمقيدصتللةلباقريغتايوتسمىلعنييعارتقالايتحاو

ناكرمألانأةدكؤمدرتتامولعملاتأدبمث،قامعألانمتمدُصو،اهضعبتدهاش

دكأتأنأىلإةجاحبتنكو،حيحصريغناكلوألايعابطنانإفاذلو،اًماعواًريطخ

àبرخأتأمل.نآلاهينبتّيلعنيعتييذلافقوملاددحأفايراجناكاملوحيروعشنم

ميلاقأخيبدعلاةداعإبةبلاطملانكتملو،تاباختنالاةجيتنبلوبقلاةلاحتساكاردإ

نمناكو،ايلكديدجعارتقاىلإوعدتةجاحلاتناك،ايفاكةنيعمعارتقاقيدانصو
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مهتاوصأتقرسنممنييالملللماكمارتحامدعبيحوتنأىرخأةبراقميأنأش
وم

.مهليثمتهوشو

ىلعىلوألاةعلطملاانيروكوكاتيمايفىعدتةيلاطيإةيفحصنوكتنأرادقألاتءاشو

وكسومàبتأدبدققباسلامويلاءاسمتارهاظملاتناكو،ربمسيد/لوألانوناكنم

:اهلتلقف،باختنالاجئاتنءاغلإبةبلاطم

حصنلاىلإاضيألايمانأاموهو،دحاولحىوسكانهسيل،اينآو

ةجومةمث.ديدجباختنادقعو،باختنالاجئاتنءاغلإبجي:هدامتعاب

،جئاتنلانوقدصيالدلبلاخيبسانلانمةديازتمدادعأو،ةيمانتمجاجتحا

رارقتسافسنيوتاطلسلابةقثلافعضينأماعلايأرلالهاجتنأشنمو

ريوزتلاتايلمعنمديدعلوصحبفرتعتنأةموكحلاىلععمتجملا

نم.نيبخانلاةدارإسكعتالجئاتنلا:ىرخأةرابعبو،تاوصألاببعالتلاو

اضفركانهنأ،يدوربهيتسيركخيبتاجاجتحالاودقنلادعب،حضاولا

بزحةحلصملتاوصألادعيبتدمُتعايتلاةقيرطلابميلستللامظاعتم

لوقيامك–لصحيملنيتوببزحنأخسارعانتقاةمثو،ةدحوملاايسور

لكبةئملاب50ـلاةبسننودو،تاوصألانمةئملاب25نمرثكأىلع–نوجتحملا

،رمحألاطخلازواجتىلعنيلمركلامدقأدقف،ةيدجلاغلابرمألاو،ديكأت

ىوتسمعفرلموزلال،ةهباجملاةمقافممدعبجي.ريطخعضولافمثنمو

.رتوتلا

حرطىلإاعراسينأةيروهمجلاسيئروءارزولاسيئرىلعنأعنتقميننإ

ةمث.ةيطارقوميدلاتاءارجإلاراطإخيبءيشلكءاقبإىلإةفداهةردابم

،اهثادحتساانيلعاهنمدبالةريبكتارييغتو،اهذاختاانيلعةبعصتارارق

ةقثلارمديعادخلاف؛مهدضوأانينطاومنعلزعمبنكممريغكلذو

ءاغلإيساسألاويرورضلانمنأىرأينلعجيامكلذو،ةلودلاتاطلسب

.«ةديدجتاباختنانالعإوتيوصتلااذه
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نعرمألاضخمتدقو،عجارتأملو،بلطملاكلذباومدقتنملئاوأدحأتنك

اًقلطم،موجهلاىلإةدحوملاايسوربزحردابو،ةيقيقحمئاتشوبابستاخرص

ىلعزاهجإلانعلوؤسملاوهفوشتابروجنأانلعم،ةروادملاوةرشابملاتاديدهتلا

نأركذتينأهللضفألانمو،ايسورىلعزهجينأنآلالواحيو،يتييفوسلاداحتالا

مفنمتجرخةرهوجلاكلتاهعملهاستلاخيب،ةظحللاىتح،غلابدقيسورلابعشلا

حئارشلاىدلةيسايسلاةفاقثلاىوتسمهنإ:نيكشيرانيجريس،ةلودلاامودسيئر

.هنظباخدقف،ينفيخينأدارأاذإنكلو.ةيسورلاةلودلامامزبنيكسمملانمايلعلا

ىلإوكسوميلاهأنمفالآلاتارشعلزن،ربمسيد/لوألانوناكنمرشاعلاخيب

باختنالاجئاتنءاغلإبنيبلاطم،تاونسذنمةيجاجتحاةرهاظتمخضأàبعراوشلا

.ةديدجتاباختنادقعبو

!(ةهيزنتاباختناديريبعشلا)

تالاكوعمو،عايذملابتالباقملانمةلسلسخيبيفقومنعتعفاد،ةيلاتلامايألاخيب

àباتيزاجايافونعمةلباقمخيبيلوألافينعلادقنلاضرعو،فحصلاعمو،ءابنألا

:23/12

ردابيسله؟كيأرام24/12خيبيجاجتحادشحكانه:فوتاروميرتميد

؟داشتحالاىلإسانلا

.لاؤسلاكلذتنأكيلعحرطأنألمآتنك:فوشتابروج

اونوكيملنممريرحتلاةئيهبتكمخيباًعيمجاننأبكربخأنأعيطتسأ:س

àبعامتجالاىلإانبهذ،اوناكنمضعبو،يلاحلاددعلاجارخإبنيلغشنم

اورهظينأنوديري،ادحاوائيشنوديريعيمجلاناكدقتعأ.ايانتولوبةحاس

وهكلذ:ثيدحدلبخيبنوثيدحنونطاوماننأو،انعادخرذعتي،رشباننأ

،ةيصخشلاةيرحللابلطكانهىلإنوبهذيمهنإ،سانلاءالؤهجورخببس

.مههوجونعفشكلاومهفقومنالعإللب،خبطملاخيباهبسمهللال
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اذإو،انينطاومنمفقوملااذهبديعسانأ،ىرخأةرملوقأنأديرأ:ج

مكرظناو،كلذنمدكأتمانأ.نوقفخيسمهنإفانتفاخإديدجنماولواح

!ايانتولوبةحاسىلعاوقفدتفالآلانم

.ىشالتبائتكالاروعش؟دقتعتالأ،ريغتروهمجلاجازم:س

بهذيملانرصع.مهطونقنمنوررحتيسانلاو،ريغتجازملا،معن:ج

،اكيورتسيريبلانأشبريهشتلاوةءاسإللانضرعتاننأحيحص!ىدس

نكلو،سمشلاتحتةدوجوملاةئيذبلاتوعنلالكبانومصوو،انرسكاولواحو

لكهلجأنمانرطاخامعم،راثيإلانمريبكردقبهانأدباملكعمةقالعلا

اكيورتسيريبلاانقلطأنيحاهاندرأيتلاءايشألاو.نآلادوعت،راطخألاهذه

ملاننأدكؤملانم.امهيلإتميامو،ةيصخشلاةماركلابو،ةيرحلابصخلتت

،هتياغىلإهلاصيإواكيورتسيريبلازاجنإنمنكمتنمل:ءيشلكخيبحجنن

...نمسيئرويساسأوهامءازإشهدمويلايننأريغ

؟سورلادنعةدوجومنوكتنأنكمي(ةيرحلاتانيج)نأةقيقحله:س

ءيشلكنعموللااوقلينأنآلانوعيطتسيال،ةقيقحلااهنإ!ديكأتلكب:ج

فرعيالبعش،هسفنبءيشيأررقيهكرتنكميالبعشفلختىلع

ةناهإنماهلاي،اكدوفلاىلعالصاحمادامهلاحبديعسبعش،هتحلصم

ءالؤهصرحذإ10/12–مويايانتولوبةحاسخيبثدحامينلهذأانبعشل

نيكراتمهعممهتايافنذخأىلع،مهترداغمىدل،رشبلانمفلأةئملا

،بغشلاةراثإلنيسدنملانيبرخملانمددعةمثناك،اًريثك–ةفيظنةحاسلا

ةبسانملابو،مهدحدنعمهفاقيإخيبسانلاحجنامناعرسو،اوقفخأمهنكلو

نألةلباقةثيبخلاةسيسدلاكلتلبقتسملاخيباهنايسنمدعبجيةلأسمكلت

.عسوأقاطنىلعامبر،رركتت

،دحألامويةيداعسبالمبنيبغاشمروضحلمتحملانمنأنظتله:س

S24/12خيس
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ةظيفحريثيرمأةيندملاةيكرحلانأل،دراونيبرخملاروضحنأدقتعأ:ج

؟نيفرطتملانييلاكيدارلالبقنممأتاطلسلالبقنمبغشلاةراثإنوكتأ:س

ريثتتاطلسلا؟لاؤسلااذهلثمحرطتنأىتحعيطتستفيك!هللاذاعم:ج

سيئرتنأوةلفغلانمىوتسملااذهىلعنوكتنأكنكميفيك؟تالكشم

عيمجنيبنم،تنأ؟عالطالالبجنطاومو،تيصلاةعئاذةديرجريرحتل

؟كفقومىلعتلز

املكتعمسو،قاسومدقىلعايراجناكاملكبثكنمتعباتةيلاتلا

ءايميخلاكلتلكتدهاشو،امهيلك(نيبناجلانم)ةعاذإلاخيبلاقيناك

.تاوصألادعوعارتقالاديعصىلعةذوعشلاو

...قئاثولانمضيفبكاندوزاضيأنحن:س

ينطاومقحناك:اقحينتلهذأانتفاحصيلاهتمدقيتلاةروصلاكلت:ج

رحاسلارهظياهتاذةظحللاخيبو،مهنمقرُسدقتيوصتلاخيبايسور

."يدوروشتبقلهيلعاوفضأتنرتنإلاىلع:س

:ةرابعرركامرثكأامف؛هبةريدجىرخأباقلأةعضبجاردإيننكمي:ج

.روهمجلاعانقإلواحيحاروهسفنقّدصهنأودبي،«تاباختنالاهزنأمظننس»

.ةيروهمجلاسيئرقامحتساخيباًحجانناكهنأدقتعأ

.ةيسورلاب(رحاس)ينعتهذهيدوروشتةملك[1]
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يرتميدةلصوبتحتةئبتخملاةريغصلاسأفلاناكفوروشتنأينعت:س

؟راسملانعهتجرخأيتلافيديفدم

!ةبوعصلاةغلابةلئسأحرطتكنإ:ج

حبصأنأ،ةرغنيحىلع،فيديفدمثبلام؟كلذخيبةبوعصلاامو:س

ىذلابزحلاوهناكاذهةدحوملاايسوربزحو،ةدحوملاايسورنعالوؤسم

.تاوصألاكلتلكهيلعتليحأ

يفكيامىلإاًرقتفملازامف؛اًيراجناكاملكفرعيناكهنأقدصأال:ج

،تابطملاو،زجاوحلانمديدعزايتجانمءرمللدبال.كلذلةربخلانم

لوصحةيفيكللماكلامهفلاكالتمالبق،حورجلاىتحولب،تامدكلاو

؟ديدحتلابهلاقيذلاام.هلككلذ

لوبقلازايتماىلعلوصحلاةبتعزواجتىلعةدحوملاايسوربزحأنه:س

.امودلاخيب

لوحكوكشوأتاقيلعتيأيدلسيل»:ةرابعبمالعإلاىلععلطهنكلو:ج

ىلعاقفومشتيفييلوتانأيرتميدنكيملفطعنملاكلذخيب،تاباختنالا

.ييأربقالطإلا

عضوàبنآلاوهو،تقولانمديزمىلإالإةجاحبنكيمل.نينثاانرص:ج

.اضيأكلذقيطيفيكملعتينأهيلعنيعتيس.هنمنورخسيسانلاو،بعص

اهنإمأ؟ةمئاقةوعدلاله:باختنالاجئاتنءاغلإىلإكتوعدىلإةدوعلاب:س

؟ةيعقاوريغتتاب

،رمألاىهتنا،ال»:نولوقيانئاقدصأىكذأىتحةمئاقتلازاماهنإ:ج

امودلحامسلانكميفيكفالإو،هتنتملةيضقلانكل،(كلذلصحينل

ةلحرملاهذهلثمنابإتاونسسمخرارمتسالابوحنلاكلذىلعبختنم
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نأل،ةقيقحلاىلعهعالطإوبعشلاةحراصمنمدبال؟ايخيراتةبعصلا

ةئمباوصىلعنستينجلوسناك.ليحتسمبيذاكألاىلعروسجلاءانب

نحنيتلاةلأسملاو،«بيذاكأىلعلبقتسملاءانبعيطتستال»:لاقنيحةتملاب

تاونسلاهذهخيبثدحيسيذلاام:ديدحتلابلبقتسملاصختاهتهجاومخيب

؟ةمداقلاسمخلا

؟...يهكلتله؟المأةبذكىلعايسورلبقتسمينبنسله:س

.ةقدلكب:ج

تارهاظتلاةطساوبالررقتيالرمألانأو،ةحورطمىتحتسيلءاغلإلا
ومص

ايانتولوبةحاسنمرذنأيذلانماذإ،تنرتنإلاقيرطنعالوةيجاجتحالا

ىلعنإتلق،اتيزاجايافونخيبامك،وكسومةعاذإخيبىدصجمانربخيب:س

نيأىلإف،تضفراهنكلو،باختنالاجئاتنءاغلإىلإردابتنأتاطلسلا

؟انهنمبهذن

ىلإاهعفدلتاطلسلاىلإةردابملاةلاحإلةقيرطنعثحبأتنكةحارص:ج

.اهسفنبةمهملاءادأ

،تضقناايانتولوبةحاساهتحنميتلانيعوبسألاةدمو،تضفراهنكل:س

؟اًددجماهتدشانمحرتقتلهف

.ةطقنلاكلتىلإلصنملنحنف،دعبتاحرتقميأميدقتددصبتسل:ج

نمنيرشعلاوعبارلاىتحورشاعلانمناعوبسألاكناذ،ءدبيذئداب

.ةريثكاسوردانانقلاربمسيد/لوألانوناكرهش
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؟لثم:ىرلل

هنإ:ددجتةيلمععمتجملاشيعي.عمتجملانعو،ماظنلانعو،ايسورنع:ج

ريغتي

؟ديدجنمعمتجملابزتعننأعيطتسنله:س

اهوجوللاي،ايانتولوبةحاسخيبهتدهاشامباًروخفتنكيننأدكؤملانم:س

.ةداعسلاينترمغ!انئارقهوجواهنإ:اهفرعأ

تسيلهذه»:نورركيانلهألازام.انبعشءاندلبانيأر:ىلوألاةبجولااهنإ:ج

؛دلبلالبقتسمريرقتنمبعشلانيكمتنودةلوليحلابكلذو،«اشيعةقيرط

.معزيامكاًمامتلمألادقافهنأل

ةقيرطيههذهنأدقتعينيخروفوجفالسيناتسنأحضاولانم:س

.ةيباختنالانيتوبشتيفوريميدالف

.هسفننيبوهنيبهلككلذزورينأهيلعنيعتيسنكل

؟كيأرب12/24خيبهولعفينأسانلاىلعنيعتييذلاام،كلذعم:س

.ةيسائرلاةلمحلاباذهطبروهةيمهأرثكألانأىرأ:ج

؟مداقلايسائرلاباختنالابامودلاباختناجئاتنءاغلإبلططبرينعت:س

.امودلاباختناجئاتنءاغلإ

؟جئاتنلايغليمأ(ةلأسملاريثي):س



ـ323
؟نيأىلإايسور:يناثلاءزجلا

بختنمامودلمحتعيطتسنال:امودلاتاباختناءاغلإبدهعتي!اهيغلي:ج

.تاونسسمخةقيرطلاهذهب

نمةحاسلاىلإنوجرخيسنيذلاكئلوأمهنم:رخآلاؤسيدنع:س

نوجتحيومهدلبنوبحيرارحأءالؤهنأىلإةفاضإلاب؟جاجتحاللديدج

؟كيلإةبسنلابمهنم،ايسورلجأنم

.ةيوقةيلهأنيبخانةطبارافلساوتاب،نوبخان،ديدجليج:ج

،ةدحوملاايسوربزحىلإنيبستنمريغ،ةنيابتملاءارآلانمريثكعم:س

؟هيزنباختناخيبيروتسديناسنإقحبنوعتمتمصاخشأمهنكل

نيبخانلاكئلوأنإلوقأس،(نكل)و(اذإ)طمننمتارابعيأنعاًديعب:ج

نوينطو

نأبجينملعرتقت-الثمكوبسيفلا-يعامتجالالصاوتلاتاكبش:س

وأماظنلامسابنيقطانيأراتختاليهو،24/12ةرهاظتخيببطخي

،نينوكاسيروبو،فونيفرابدينويلىلإتاكبشلاريشتو،ةيلاحلاةضراعملا

نييسايسلابقثيدحأالف،نييسايساوسيلنونطاوممهو:كوشتفيسيرويو

؟اذامل،ةطلسلاخيبمهنمبطقفسيلو،اًمومع

ددرتيالف،نينطاوملاىلإءاغصإللنيدعتسماوسيلنيريثكنييسايسنأل:ج

نعاًعافدنيضفتنملاكئلوأ،نيجتحملاتعنهبالثمفوناجويزيدانيج

اوسيلنمنإلوقيو،(يلاقتربلانوعاطلاكلذ)ب،ةيروتسدلامهقوقح

هنإ.مهلهاجتبجيومالكلاقحبنوعتمتيالنيضراعملانمماظنلانماًءزج

جراخمهف!ميحجلاىلإمهلكنوقابلابهذيلويناملربلاهدعقمخيبحاترم

.نييسايسلابةقثلامادعناءارونماكلاببسلاوهكلذو،ماظنلاةرئاد

زافلتلاتاشاشلالخنمنيتوبمالكعباتتنأكلف،ماظنلاصخيامامأ

،بعشلاليلضتىوسضرعلانمهلكضرغلانكيملايانتولوبةحاسدعب

ةلصىلعينأبرعشأ،نآلالجخلابرعشأانأو،نيشمو،اًمامتجعزمكلذو
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،ةنكمألالكخيبو،جراخلاخيبو،انهطاشنبهتديأيننأىنعمب،نيتوبعم

؟نآلاامأ...الوأةطلسلاىلإهئيجمىدل،ةيادب

،نييعامتجالانيطشانلاو،دشحلايمظنمنأهينبتىلعماظنلابأدي:س

ملولامك،(ءامديأتقيرأاماذإنيلوؤسم)نودعيس،فحصلايررحمو

!ةحاسلاخيبسانلا

ايصخشطرخنيبعشلاحاردقو،سانلاةمالسنامضةلودلابجاونم:ج

اهتيامحىلإ،اذإ،اوعراسف،هلقحكلذو،ةمهملاةلودلارومأنيب

له؟اذاممث...ركسلاتالاحو،ايادهلاو،داليملاراجشأةمثف:نورداغيس

نماعونلكشينأ،فوراخازةداجخيبعمتجيسيذلادشحلاىلعنأدقتعت

؟ةمئادلاةيميظنتلاةئيهلاعاونأ

نيذلاكئلوأو،قلطموحنىلعيساسأكلذنإلوقىلإالايميندجأ:ج

.ةسائرلايلوتمهنكميلوألاناكملاخيبتردابيتلاةيميظنتلاةنجللاخيباوناك

؟شتيفييجريساي،نورجاشتيسمهنأنظتالأ:س

àبنييطارقوميدحاجنةيادبهذهنوكتدق،نآلاىلإاولعفيمل،انسح:ج

.نواعتلا

.تائفورمزىلإماسقنالاومذرشتلاالإاونقتيملنآلاىتح:س

هذهلكو،ومنلانمىرخأءايشأنكميسعضونآلاكانهنكلو،حيحص:ج

تاباختنالاةيضقحبصتلىشالتتسةيلابلاةصلاخلاةيجولويديإلاتالصلا

،ةيدجةيضقهذهنإفءرملااهنمرظنييتلاةيوازلاتناكامهمو.ةيزكرم

.ةقيقحلاخيبتاذلابنآلاايسورىلإةبسنلابىلوألاةيولوألاو
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لصوتنأةرحلاتاباختنالانأشنمنأةنهارلاةموكحلامعزت:س

ماظنلاةيلضفأىدمكردنسذئدنعو،ةطلسلاىلإنييزانلاونييعويشلا

.مهتجحيهكلت:يلاحلا

نييموقلاسجاوهنأدقتعأو،عمتجملكةيبو،دلبلكخيبنويموقةمث:ج

.فلتخميعامتجاخانميأخيباهناكماهلنوكينأبجيرعاشمنييعيبطلا

.فرعأالانأ؟نييعيبطنييموقيأاقحفرعتله:س

هنكلو،هبعشلجأنمهبلققّرحتيصخشايسورخيبيعيبطلايموقلا:ج

ةلودنم،ةفلتخمتافاقثنمو،ةريثكملاوعنمفلأتيدلبايسورنأكردي

اذهىلع،ةفداصم،روطتودجو،نورقذنملكشتمعمتجمنم،ةبكرم

.وحنلا

انتيفحصاولتقنيذلاكئلوأمهنيثيدحلانييموقلانإفيلإةبسنلابامأ:س

نونعطينيذلاكئلوأ،فوليكرامفالسيناتسيماحملاو،افوروبابايتسان

.نويموقلامهكئلوأ،رجانخلابنيرجاهملالامعلاوكيجاطلا

.نومرجممهنإ:نويموقكئلوأنأىلعقفاوأنأعيطتسأال:ج

àبقبيملاذإماظنلااهرشنييتلابعرلاةصقيهكلتنأريغ:س

نوكسميسنييموقلاوأنييعويشلانإف،رارقتسالانوصىلوتيوةطلسلا

وب

.نوزوفيسنييعويشلانإفالإونيستليلاوتوصينأسانلا

؟لضفأناكنييعويشلازوفنأدقتعتلهو:س

!فئازرايخهنإ.نآلااهفيظوتنوديريوةفاخإلاكلتخيباوحجنذئدنع:ج

.تاموكحلاريغتتةهيزنتاباختنا
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؟لصحينأبجييذلاام:12/24ةرهاظتىلإدعنل،انسح:س

تاباختناديريبعشلا):راعشدامتعاوهمويلاكلذخيبلوألادنبلا:ج

ةيروهمجلاةسائرلحشرميأدييأتطرشو،(!ةهيزنو،ةرحو،ةديدج

ةنجلليكشتبلثمتيفىناثلادنبلاامأ.راعشلاكلذىلعهتقفاومنوكيس

يبخانرمتؤم)ـلمويىلعقافتالاعم(ايسوروبخان)مسابةيميظنت

مهنكلوةفلتخمةيسايسءارآيوذاًصاخشأةنجللاءاضعأنوكيسو،(ايسور

ةفاحصلاو،ةهيزننوكتنأبجيتاباختنالانأبةكرتشمةعانقباحصأ

.هتبساحموعمتجملاةباقرلةعضاخةموكحلاو،ةرح

جئاتنةيلباقمدعنمسجوتننأانيلعنيعتيلازامأ،شتيفييجريساي:س

؟المأؤبنتللةهيزنلاتاباختنالا

دعبةديدجلاتاباختنالاخيبكراشننأانبجاونمو،كلذانيلعنيعتيال:ج

.ةفئازلاءاغلإ

ظقستسالهه

ههههوهو

ديدش،درابينوناكموييفف.اًقحالئاهروضحلاناكو،تلصح24/12ةرهاظت

هرتملدهشمخيب،فوراخازةداجàبرشبلانمفالالاتارشعدشتحا،ةبوطرلا

جاجتحاةرهاظمتناك:يملسهنكلو،اًمراصجاجتحالاناك.تاونسذنموكسوم

نأايسورخيبةسايسللنكمملاريغنمنأاًحضاوتابو،ةهيزنتاباختنابةبلاطملل

نكلو،بعشلابلاطمةيبلتىلإرطضتنأنمتاطلسللدبالناكو،اهلاحىلعىقبت

.ريبكلالاؤسلاوهكلذناك؟اهلعفدرىلجتيسفيك

ةيعمجلامامأريخألاهباطخيفف:اًسبتلمو،اضقانتمتاطلسلالعفدرءاج

ماظنلاخيبتارييغتلانماًددعفيديفدميرتميدةيروهمجلاسيئرحرتقا،ةيداحتالا

نمنييميلقإلاماكحللرشابمباختناهاجتابكرحتلانمعوناهنمضنم،يسايسلا
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بلطبجومبةيسايسلابازحألاليجستلرسيملاءارجإلانمعون:نييلحملاناكسلالبق

لازتخاو،يسورلاداحتالاميلاقأنملقألاىلعةئملاب50نولثميصخش500همدقي

وأ،300.000ىلإةيروهمجلاةسائربصنملحشرتللبولطملانيبخانلاعيقاوتددع

ليصافتنأنممغرلاىلعو.100.000ىلإناملربلاخيبةلثممريغبازحأنمنيحشرمل

،ةمدقتمةوطخلكشتنأاهنأشنمنإف،ةضماغتكرتتارييغتلاهذهقيبطتةيفيك

ءاغصإللاًدادعتساىدبأدقناكرداغملاسيئرلانأعقاوبمهأوهامىتحلثمتدقو

.هتربنوباطخلابولسأىحوأامكهرظنبءادعأنوطخاسلانكيملو،سانلاىلإ

ماظنللحالصإيأىوتسمىلإقرتملفيديفدمسيئرلاةلاسرنأحضاولانم

نيبيرقءاربخلبقنمهلوصحنلعأدقناكامديدحتلابكلذو،يسورلايسايسلا

.اًحرفمهراوطأنعنوجرخياوداكءالؤهنمنوريثكو،ةموكحلانم

ناكنيتوبريميدالفنأحضاولانمهنأل،نيقفصملابكربقحتلأنأعطتسأمل

.ةمساحنوكتنأءارآلاهذهنأشنمناكو،عضولالوحةصاخلاهئارآىلعاًرفوتم

خيبواخمنأتبثو،اًحوضودادزيعضولاأدب،ةليوطلاةديدجلاةنسلاةلطعدعب

مدعنعفشكلاىلإفيديفدمتاحرتقمليليصفتلاذيفنتلاىدأذإ،ةغّوسمتناك

نمديازتمردقلضرعتتتناكاهيفةيباجيإلارصانعلاو،اهروصقلب،اهتيافك

هتاباطخثبنيتوباهدمتعاةربنبلثمت،حطسلاىلعافطاًدجفلتخمءيش.دييحتلا

،دئابلاىضاملاسفننمةبهةمثتناك:ةكيشولاةيسائرلاةلمجلانمهفقومبامك

جماربلاتلظو،هيسفانمعمتاراوحيأخيبةكراشملانعايسورةرازوسيئرعنتماو

àبمث،ةقطنمخيبعضولااهجوم،فيثكلاهلاغشناىدمزاربإىلعةبئادةيزافلتلا

،ةمارصبهتلباقمىلعدحأؤرجيمل(ماظنلاةداعتساىلعافكاع)ناكاذإو.ىرخأ

ريغنودبياوناكفنورخآلانوحشرملاامأ.ةجرحمةلئسأدحأهيلعحرطيملامك

نعلؤاستلاىلإنيدهاشملاعفديرجيناكةسلخ.ليصافتلابنيسووهمونييقطنم

بئادلاصخشلااذهبةنراقملابءيشميدقتىلعمهتردقىدمنعو،سانلاءالؤه

بايغديكأتةبنوغلابينيتوبةمدخلنودنجملاناك؟ايمويسانلاتالكشملحىلع

،اًردغنيتوبلةضراعميأنوكىلإنوحملياوناكمهنأكلذنمىتحأوسألاو،ءالدبلا
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لاق،حشرمهنأحضتانيح،ةيباختنالاةلمحللريخألادشحلايفف،ءادعألاعنصنمو

.اهباشماًمالكهباطخخيبنيتوب

ايسورخيبعضولانيتوبهبشباطخلاخيبو،(لايسورنعاوعفاد):دشحلاراعشناك

نمةكرعملا»:ءارزولاسيئرهلاقاممو،نويلباندضم1812برحنابإناكيذلاكلذب

فوتنومريلاركذتنالفيكقايسلااذهةيبولانلرصنلانوكيسو،ةرمتسمايسورلجأ

ءابآلاضرألءايفوأاونوكينأبوكسومةكرعمةيشعاومسقأنيذلانيعئارلاهلاطبأو

(ونيدوروب)مالكسبتقافطعنملااذهدنعو.«؟اهلءادفتوملاخيبالانوبغرياونوكيملو

انئافومسقو،تومننأانمسقألانتوخإتامامك،وكسوملبقتومنس»:فوتنومريل

.ونيدوروبقوفاقلحملظ

:ةقيقحلافخأملو،ةززقماهلكةجهللاتدجو

نحن،ءابآلاضرأليبسخيبتوملاىلعانضحينيحشرملادحأحاراًرخؤم

هلبقتسمليبسخيبحافكللو،مألانطولالجأنمشيعننأىلإةجاحب

راكتباقيرطىلعامدقريسلاخيبانينطاومقحةيامحديرن:يطارقوميدلا

.جاجتحالانعريبعتللةيملسلابيلاسألانمديزم

نممهمعاطقعمةهباجمةيجيتارتسإريذنلكشنيتوبدييأتدشحنأفسؤملانم

لالخنمةروشنملاتالاقملانمةلسلسهبةيباجيإلانيتوبتاحارتقاتزجوأ

دونبدورونممغرلاىلع،اًديجاهنمريبكءزجناكو،ةفلتخمةيمالعإذفانم

زاجنإلرفوتستناكيتلادراوملاعباطوهاضماغيقبامو،اضيأبايتراللةريثم

ليوعتلاعقوتيةيروهمجلاسيئرناكيذلايبعشلاديياتلاعباطو،جمانربلافادها

ةيرثكألا)معدىلعلوألاماقملاخيبدمتعينأررقدقناكهتاكرحتىلإرظنلابو.هيلع
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عاطقلاداعبتساةفعاضمىلعلمعلاعم،ةظفاحملالويملاتاذ،ةيبلسلا(ةتماصلا

.عمتجملانميدقنلاريكفتلايذ

حشرتلابيضاقلانيتوبرارقنإتلق،وكسومةعاذإبىدصجمانربةباثدحتم

رمأ،ةيسايسلاةسسؤمللايروداًديدجتو،اًمظتنماًرييغتنإ.أطخةثلاثةيسائرةيالول

صاخشأنأشنم»:يلعفلاديعصلاىلعأدبمللالثمبرضينأنيتوبعسوبو،يرهوج

اثرإكرتينأ(نيتوب)وههنأشنمو،اورهظينأمامألاىلإةيلمعلاعفدلنيلهؤمددج

.تايباجيإلاباينغ

ةدحوملاايسوربزحراصنأمامحلابرسعمطقلاعضولوهللاي،نكلو

اورفاضت،ةسايسلابراجتالاوفرتحمو،ةدقاحلاةيماقتنالاتنرتنإلاعقاومو،ءادشألا

ولامك،مئاتشلانمرحبخيبفوشتابروجقارغإىوسهلّمهالادحاواقيرفاولكشو

.ةلودلاساسألاضوقماًمالك،(ايسورلايداعم)اًمالك،ايبيرختاًمالكتلقدقتنك

ةرادإنمةفئاخوةزجاعتناكةلودلاتاطلسنأبىلوألام2012ماعرهشأينتعنقأو

بالطلانمدشحعمثيدحخيبيتاجاتنتساتحرطدقو،ةفيظنةيباختناةلمحيأ

:ةيلودلاوكسومةعماجبنيرضاحملاو

ترعش،ربمسيد/لوألانوناكخيبتأدبيتلاةدشاحلاتاجاجتحالادعب»

اًحشرمنكيملريخبءيشلكءاضقنالامتحاخيباهلمأنأباريخأةموكحلا

دوهجلاضعبىوسلذبتمل–كلذنممغرلاىلع–اهنأريغ،ققحتلل

.رييغتيأنودةروطخدشألارومألاءاقبإديرتو،عمتجملادوبطخلةيزمرلا

نمددعةبتلقف،يدنعامبحوبلاىلإردابأنأيندملايبجاونمنأتيأر

.الوبقمنكيملاذهنإ،حوضووةحارصلكب،تالباقملاوتالاقملا

رييغتديرنو،ةيلاكيدار،ةيرذجلبةيليمجتالتارييغتىلإةجاحلاوعدت

يأعنمنمنكمتنلةلودلاتاطلستاقالعةينبلةمظانلاةيروتسدلاداوملا

.ةطلسلاراكتحانمةعامجوأدرف
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سانلاحلاصمسكعتةيسايسابازحأديرن،ةيمهألاغلابوحنىلعو،اًريخأ

ةيطارقوميد،عمتجملاخيبةيسايسلاوةيركفلاتاهجوتلاةلمجو،ةيقيقحلا

àبعيطتسنالاننكلو،اهاحضوةيشعنيبتامهملاهذهلكزاجنإليحتسي

قيمعلاحالصإلابايغنأشنمنأل،تقولاعايضقيطننأهسفنتقولا

ةلاحتسااينعينأ،يسايسلاانماظنراكتحالدحعضونعفلختلاو

طرفملاداصتقالادامتعال،داسفللدحعضونعنيزجاعىقبنس.ثيدحتلا

.«ةيعامتجالاةاواسماللاو،ةيعيبطلادراوملاىلع

هتقبسيتلاعيباسألانابإعمتجملاخيبلصحامويسائرلاباختنالاةليصح

زوينورويةانقعمةلباقمخيبىلوألايتاعابطنانعتربعدقو،الصفماليلحتابلطت

:الئاقةيزافلتلا

ديعصىلعةقباسلاتاباختنالانعافلتخمءاجباختنالااذهنأدقتعأ»

ةلاحنم–لوقأنأىلإليمأ–جراخعمتجملانأةلمحلانابإاًحضاوتابهنأ

سيئرناكاذإ.جمانربلاغوصخيبنوكراشينوبخانلاحارو،ردخوتابس

قفاويتلاتامازتلالاةلمجو،جمانربلاذيفنتىلعاًقحاًمزاعةيروهمجلا

دوعوذخألنووعدمنحنو،اعادخرمألانكيملاذإ،هباختنالبقاهيلع

نمثيثحلالمعلاضعبىلإةجاحبنوكنساننإف،دجلاذخأمسيئرلا

عيطتسينل...هلكروهمجلاو،نينطاوملاو،نييعيرشتلاو،نييذيفنتلابناج

ةجاحلاةلأسمنإفكلذك.دارأولىتح،اهتاذةقيرطلاىلعرارمتسالا

ىلعنوعلطماًعيمجاننأل؛اًدجاًبيرقحطسلاىلعوفطتسديدجناملربىلإ

نإف،اًحجان،الاعفاناملربديرنانكاذإو،يلاحلاناملربلاباختنابولسأ

.«ةحارصبهلادبإنمبلبلالاذه
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امعتلئسدقو،تاجاجتحاةجومحطسلاىلإتزفق،عيباسأةعضبنوضغخيبو

ءادأنأشنمناكفيكو،فرصتتسةديدجلاةوقلاهذهتناكفيكو،هيلإلوؤتس

àيدربتيلدأدقو،العفةمساحةلئسأهذهتناك؟نوكينأةيمسرلاتاطلسلا

:(يتربيلةعاذإ)ةيرحلاةعاذإعمةلباقم

مثنمو،فوراخازةداجىلإ،ايانتولوبةحاسىلإ،عراوشلاىلإاولزن:س

؟نآلااذامو...ديدجنمايانتولوبىلإ

ديكأتاوديعيلعراوشلاىلإعراوشلانمنودوعيو،نورمتسممهنإ:ج

ىلعحاحلإلانوكي،تهتنادقهذهباختنالاةياكحنوكتنيحو،مهبلاطم

ىلإنيتوبردابيلف،ةيباختنالاةلمحلانابإةعوطقملادوعولالكذيفنت

هعقوتتاممريثكبىوقأنوكينأطغضلانأشنمبساحيلو،هفقومريسفت

.نحنهعقوتناممىتحربكأولب،ةموكحلا

مأفوراخازةداجوايانتولوبةحاسخيبتأدبيتلاةكرحلاروطتتله:س

؟كلذنيتوبكرديلهو:س

عراوشلاىلإلزنيمل،ةلصحملاخيبكلذبرعشيوه،لعفيهنأدقتعأ:ج

ةفداصمو،ةيئاخرلامهبساكمنممهنامرحىدلنونسملاالإنآلاىتح

اًريدجالاثماوناكو،قرطلاعطقلديدشلادربلانيبنيجراخلالئاوأاوناك

ةفعاضمبطورشممدقتلانأباًمامتقثاوانأو،بابشلالبقنمءادتقالاب

نوكينلو،اسييستىنغأواًميظنترثكأحبصيسو،فعاضتيسوهو،طغضلا

اميفاهنعتربعةينمأوأةءوبنهذهتناكله.كلذلهاجتىلعاًرداقنيتوب

.كلتنمءيشوهذهنمءيشامبر؟اثيدحبختنملاةيروهمجلاسيئرصخي



ةديدجلاايسور
332ـ

ةرطيسلاماكحإلرارق

فيديفدمفدارتدعيملةيسائرلاباختنالادعبافلتخميسايسلاعضولاناك

نود،ةثدحمريغةغيصبنيتوبل(ةيسأرلاةطلسلا)سيسأتديعأ:اًدوجومنيتوب

هذهلظخيبو.ةيفيديفدملاةبقحلاىلإةدئاعلا،ةروصتملاوةيلعفلا(بيرلا)نميأ

.عمتجملاخيبعدصيأعيسوتبنجتةضراعملاوةموكحلانملكللحلانأىرأ،عاضوألا

ةيمسرلاتاطلسلانملكىلعبجي»:تلقويام/رايألئاوأسكافرتنإعمةلباقميفف

لذبتنأاهيلعنيعتيو،عمتجملاخيبقاقشنايألوصحنودلوحتنأةضراعملاىوقو

هاجتالاخيب–ظحلاءوسل–راسعضولانأالإ.«كلذبنجتلدهجنمهعيطتستاملك

انأديعب؟رثكأمولملانمو،ءادعلاوةقثلامادعنانمديازتمردقةمثناكو،سكاعملا

ربكأاًردقلمحتتةموكحلانأدقتعأيننأالإ،ةئيربةضراعملانأنالعإنعدعبلالك

àبعورشللنكمموهاملكلعفتنأاهيلعناكباختنالاخيبزوفلادعبف،ةيلوؤسملانم

.يعامتجامغانتلةبسانمةدعاقسامتلاوحارجلاديمضت

ةرحتاباختناةكرحاهئاقبإةرورضبُتحصن،جاجتحالاةكرحصخياميفو

امأ.انكممةيلاحلاةيرورضلاةدحوملاةهبجلاميدقتناكساسألاكلذىلعو،ةهيزنو

تزربلككعمتجملاوجاجتحالاةكرحنملكةلكيهةيفيكةلأسمنإفكلذادعاميف

ةيسايسبازحأىلإةجاحلاديكأتتررككلذلاعبتو،يمتحوحنىلعحطسلاىلع

لبقو،ىودجلاةميدعةنهارلابازحألاف،يجولويديإلاديعصلاىلعىنعمتاذةيوق

ةيعامتجالاةيطارقوميدلالثمقنتعيبزحدوجوىلإةيعادةجاحلانإفءيشلك

ريسيتلماتلادادعتسالايدلتنك.ابوروأنيباميسال،اًيخيراتبّوصملالجسلاتاذ

:دئاقلارودبعالطضالاخيببغرأملو،ديكأتلابتقفخأيننأريغ،يتعاطتساردقاذه

تابيخربكأدحأنأفرتعأنأيلع،ةطاسببكلذباحمستمليتحصوينسنإف

اذهقيقحتةمهمبعالطضاللنيدعتسمصاخشأةردنخيبتلثمتةريخألاتاونسلا

ذيفنتلجأنمانسفنأميظنتةراهمديعصىلعنيرصاقانلزامف،يسايسلاليدبلا

–ديكأتلكبرفوتمماظنلانإفلباقملاخيبامأ،ىدملاةليوط،ةريبكةيسايستاعورشم
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رومألاءاقبإعورشمعورشمىلع–نيفظوملانمةديدجةبخنبززعتونصحتنأدعب

.اهلاحىلع

عراوشىلإسانلافالآلزن،يسائرلانيشدتلاةيشعويام/رايأنمسداسلاخيب

يذلاةطرشلاريرقتبسح؟دشحلاكلذلىرجاذام:رييغتلابنيبلاطموكسوم

تابارطضالانعالضف،نأشتاذثداوحيأعقتمل،ةنسدعبةماعللافورعمتاب

ةيلخادلاةرازوةزهجأاهتذختايتلاريبادتلاةجيتن»:ايانتولوبةحاسخيبةيريهامجلا

ملف،نيماعلانمألاوماظنلانيمأتتامهمبلماكعالطضاةمثناكدقف،وكسومخيب

13.000وحننأانملعهسفنريرقتلانمو،روطتلاىلعةرداقةيدجثادحأيأنكت

.ماظنلانوصلاودنجنوناقضرفرصانع

sوموح

تعنطصاةيمارجإةيضقناالا،ةملاسموةئداهتناكةقحاسلانيجتحملاةيرثكا

.صاخشألاتارشعلقتعاو،ةنسنمرثكأتامكاحملاتمادو،ثادحأةعضبنم

نمضتانوناق،ةيروهمجلاسيئرهعقو،ائراطءارجإامودلاسلجمىنبترهشدعبو

ىلعدويقةلمجولب،لبور10.000و300نيبتامارغعم،تابوقعلانمةليوطةلسلس

وحنىلعنوناقلااذهغيصدقو،ةماعةنكمأخيبنينطاومليوفعلايعامجلاروضحلا»

.اهلقوريالاملكرظحنماهنكميامبهليوأتلجأنمتاطلسللالاجمكرتي

،ةريخألاةظحللاىتحلمآ،نيرخآلثم،ينلعجام،حوضولاديدشناكايروتسد

نيعتيسأطخاذه»:تلقدقفهعقودقوامأ،هعيقوتنعةيروهمجلاسيئرعنتمينأب

.(هابيوصت

يتلاةيحبرلاريغتامظنملا)لوحىراطنوناقدمُتعااهسفنةقئافلاةعرسلاب

لخدتلانمةيبنجألالودلاعنمبنلعملاهفدهلثمتدقو،(يبنجأليمعةفيظواهل

دق.ةيلاملااهنوؤشوةماعلاتامظنملاتاطاشنةيفافشنامضو،ةيسورلاةسايسلاخيب

نيناوقلاراطإباهغولبنودلوحيامةمثنكيملو،ءانثلابةريدجافادهأهذهودبت
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سيئرعراسو،ةشقانمنودةعرسبامودلاهقلسيذلاصنلانأريغ،ةذفانلا

تايلمعلوصحعقاوو،(يبنجأليمع)يتملكمادختساو،هعيقوتىلإةيروهمجلا

عيقوتدعبماعلايعدملابتكمكارشإعم،ةيموكحريغتامظنملةفيثك(شيتفت)

الاجمكرتيمل،ايسايساطاشنهفصوبماعطاشنيأعملماعتلاو،ةرشابمنوناقلا

ةلامعلاةمصوبماظنلااهكرابيالةيعامتجاةردابملكمصودوصقملانوكلوحكشلل

.نوناقلاىلعجورخلاو

طاشنلادييقتةيسورلاةيمسرلاتاطلسلامازتعاتابم2012رخاوألولحعم

يريلافناكو،سبليأنوداًحضاو،ةصاخلااهضارغألايلكعمتجملاعاضخإو،يندملا

عطتسأملو،ةسايسلاهذهنعنيعفادملاةاتعدحأ،ةيروتسدلاةمكحملاسيئر،نيكروز

:اتيزاجايامسيفازينةبهيلعيدررشندقو،دحتنودهفقومكرت

:نيكروزيدàب،يسورلاداحتالاخيبةيروتسدلاةمكحملاسيئرىلإ»

:زيزعلافييرتميديريلاف

اياكسيسارةبروشنملا،(ىضوفيباقالخأهذهتسيل)ناونعبكلاقم

يفخأنل.ريخأتلانمءيشدعبيرظنتفل،م11/12/2012خيراتباتيزاج

سيئرملقببوتكم-اًديدحت–هنألينأجافصنلاخيبامماًريثكنأةقيقح

.ةيموكحلاانتديرجخيبروشنموايسورخيبةيروتسدلاةمكحملا

يكيرمألاةيسايسلامولعلاذاتسألاهتيتاذخيبةطرفملاماكحألاعمكلاجسخيب

(ةيسورلاةلودلاءانبخيبيصخشلاويقالخألارايخلالوح)،نورآنويل

،قلطملاباساسأامنود–كنإف،(م28/11/2012،اتيزاجايامسيفازين)

يحنت–ينادلاويصاقللةفورعملاةيخيراتلاقئاقحللضقانموحنىلعو

هذه،فوشتابروجاكيورتسيريبىلعةيباجيإةيقالخأميقيأنمولخلاب

ىضوفلابورضنمابرضو،ةنتفلانعةلوؤسماهارتيتلااكيورتسيريبلا

ءالدبنيحشرمعمةرحلاتاباختنالاىلوأنأولامك،قالخألانمةيلاخلا

امكوأ!م1990و1989يماعنيبثدحتمليسورلاخيراتلانمدوقعلاوط
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مهرطاوخخيبلوجيامبحوبلاةصرفسانللحاتأيذلاتسونسالغلانأول

بدألازونكىلعو،تامولعملاىلعاًحاتفنانأولامكوأنكيملةيرحب

نينطاوملاةيرحنأولامكوأنكيملنينطاوملاةحلصمليملاعلاويسورلا

دمتعتملهيلإةدوعلاونطولاةرداغمل

ىلإةدابعلاةنكمأةداعإنعوةينيدلاميظنتلاوريمضلاةيرحنعاذامو

؟ةيحيسمللايسورقانتعاىلعماعفلأرورمبعسوملالافتحالاو،نينمؤملا

ينيلاتسلاعمقلااياحضلةقلعملارابتعالاةداعإفانئتسانعلفاغتتاذامل

برحلاءاهنإنعائيشلوقأاليك؟نييسايسلاءانجسلاحارسقالطإو

هاجتوةيوونلابرحلارطخةلازإهاجتةيلعفتاوطخذاختاو،ةدرابلا

لكàب(اًيباجيإايقالخأانومضم)ىرتنأعيطتستالأ،ةحلسألاصيلقت

؟اذه

تالمحاهمدختيتلاحلاصملاةلمجباحصأحوضوبروصتأنأيننكمي

،نآلااهقالطإةداعإءارونماكلاببسلاو،ةبخاصلااكيورتسيريبلاريهشت

نيذلاكئلوأفنعباًدقتنمكتيعجرموكاوتسمنماًبتاكعقوتأمليننأريغ

àبايفرح-ردابينأهنأشنمو،فوشتابروجاكيورتسيريب(نودجمي)

ةيناثلاةيفلألانورقرخآتاينيعستتاضافتنابهتاهاممىلإ–ةيتآلاةرابعلا

ةديدجلا(اكيورتسيريبلاةنتف)ردقنمطحللكلذفيظوتو،اهمئارجو

.(عمتجملاليثمتةفعاضم)خيبامدقريسلاىلإ–معزلابسح–ةيمارلا

سيلأ»:بتكتذإ،ةبارغلاةديدشودبت،الثم،كلاقمنيبةيتآلاعطاقملا

امهريربتوصاخلاهناملربلنيستليفصقواكيورتسيريبلاديجمتنأاًحضاو

ةجومل،ايفرحجذومنأمعن،جذومنأهنإ(اذك)؟لبقتسملااليضاملانالوانتي

نمةجوملاهذهنأو،نآلاثدحيامءازإةقلطمةيقالخأةيبلسنمةديدج

.«؟(2–اكيورتسيريب)مسانوريثكاهيلعقلطيةقلطملاةيقالخألاةيبلسلا

نورآنويلديجمتب–كلاقميحويدقامك–ىظحتبعاتملاهذهلكنألو

àبديدجنممويلاانقارغإىلإنيعاسهلاثمأووهودبيدقف،هئارطإو

:خرصتنأبكمارغمظعأام.نتفلاو،قالخألامادعناو،ىضوفلانمرحب
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خساريننأالإ،ديدجيديدحراتسةماقإىلإالوصو،«لفق،يمارح»

àبنمكي،مامألاىلإاقيرط،ساقيالامباًدعورثكأاقيرطنأبةعانقلا

اًريخأدلبلاخيببصنمىلعأنلعأامك،اهديدجتوةيمسرلاانتاطلسريهطت

.كلذةرورض

تابغرنمأشنيالاكيورتسيريبلالثمتاكرحىلإيضفملايركفلاخانملا

ةبخنويسايسماظنقافخإةجيتننوكيامرادقمبنتفلابنيعلومنيبغاشم

عاضوأخيبيندملاجاجتحاللدرطملادوعصلاكاردإنعزجعلانأشنم،ةنيعم

اًمجانناكولامكاًبناجرمألاةحازإةلواحمنأشنمو،يسايسلاعاقنتسالا

،(بلطتلاخيبنوغلابملاكونطاوم)اهيناعيةيقوقحوةيقالخأ(بويع)نع

لثمàبريسلانأشنمو.اًحدافأطخوةروطخلاغلابرظنرصقنوكينأ

.ةيماردلاتاروثلاوتاضافتنالانمةلسلسىلإانبيضفينأقيرطلاكلذ

ىضوفلالوحكلاقمخيبدراولافوشتابروجاكيورتسيريبمييقتصخياميفو

تافارتعاوةباتكسابتقاب،ةيعوضومللانادشن،يسفنلحمسأس،قالخألانمةيلاخلا

:ةيقربلاخيبءاج.اهتيقلتةيمسرةيموكحةيقربنمءيشلاضعبةفلتخم

ديعخيبيتاينمتبيطألبقتتنأوجرأ،زيزعلاشتيفييجريسليئاخيم

يتلاةريثكلادوهجلافرعيوالإدحأنمام.نيعبسلاوسماخلاكداليم

àبريسلابىضقيخيراترارقذاختاىلعمادقإلانماندلبنيكمتلاهتلذب

ةلودءانبو،يندمعمتجمقاثبنالجأنم،يطارقوميدلاحالصإلاهاجتا

.نوناقلاةدايسلةعضاخ

لؤافتلانمدافنللةلباقريغةدصرأو،ةديجةحصكلىنمتأيبلقلكنم

ةداعسلاو،هيلعمدقتاملكنيبحاجنلاكلىنمتأو،لبقتسملابناميإلاو

.كترسألوكلراهدزالاو

نيكروزيدخيب

.(م2006/3/2،يسورلاداحتالاخيبةيروتسدلاةمكحملاسيئر
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رييغتىلإ،ةجردنينامثوةئمسوكعموحنىلعوةأجف،كعفديذلاام

تاونسلانيبتأدبيننأعقاونيبانماكببسلانوكيدق؟كمييقتوكماكحأ

تامسلاعشبأدسجييذلابزحلا،انلعمكاحلابزحلادقتنأةريخألا

نوصلةيلآىلإلوحتدقو،يتييفوسلايعويشلابزحللةيطارقوريبلا

تارارقلاعيمجىلعرصبتنودقّدصيزاهج،ةطلسللصاخلاهراكتحا

؟ىلعألانمهيلعةلزانلارماوألاو

لكبتكأمليننإلوقأنيحينقدصتلهزيزعلافييرتميديريلافةداعس

؟يصخشوهامبرمأللةقالعالو،ةلادعلاوةقيقحللةمدخالإهتبتكيذلا

لمآوةديجةحصكلىنمتأو،نئاغضلاىنعمفرعأالوبضغلابذولأالانأ

.«نيعئارداليملبعواًديدجاًماعىضقتنأ

ةريخألاتاونسلاىفدييأتلئاسر

كببسبثيدحلاملاعلاخيبةلصاحلاتارييغتلاىلعكركشخيباقحاًبغاريندجأ»

.تنأ

امبمظعأانلةحاتملاصرفلاف:ساقيالامبلبقنمناكامماًحاتفنارثكأملاعلا

داحتالاينطاومىلعايئانثتساقبطنمكلذو،م1985لبقتناكامماضيأساقيال

.قباسلايتييفوسلا

.م1954خيبدولوميننأل،هنعثدحتأامفرعأانأ

نكتمل.هءادبإلصاوتيذلامامتهالالكلو،ةيلوؤسملابكروعشلو،كتعاجشلاًركش

àبشيعلابهبشأتناكلب،يديدحراتسفلخةعباقيتييفوسلاداحتالاخيبةايحلا

نعضخمتدقعمتجملاخيبتاقالعلاككفتنوكينأيعيبطلانمو،ذفاونالبقودنص
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،يباجيإلاديعصلاىلع.هنمبرهمالرمأكلذنأالإ،سانلاتاويحلةيساقةبرض

.لبقتسمللةيقيقحقافآبلبقتسملاومويلالايجأتزاف

افيغيريلاف

جروبسارتسبناس

.(2012/6/19

،زيزعلاشتفييجريسليئاخيماًبحرم»

رطسأةعضبكلطخأنأديرأيننأريغ،كلذنعىنغخيبنوكتدق

،مويلاىتحوةطلسلاىلإلوألاكئيجمذنم،كلدييأتلايمئادانكيلهأوانأ

ةرداغوةتيقمتناك،ةيلزهلافوشتابروج(تامكاحم)نعييأرنعربعأنأديرأ

قارغإبيضقياًديلقتانروط،نييناركوألاو،سورلاو،نييسوراليبلاو،فالسلانحن

حدقلاتايآنمليسبليقتسينمفرجو،حئادملانمرحبخيبةطلسلاىلإلصينم

!نيشمديلقتنمهلاي،مذلاو

فيكف،أطخ(؟بنذمريغمأبنذموهأفوشتابروج)ةلأسمةراثإنأدقتعأ

بعشل(ةكرحلاةيرحو،مالكلاةيرح)ةيرحلارفوصخشةمكاحمضارتفاعيطتست

مكاحتفيك؟تاذلابرايتخالاقحريفوتىلإةياهنلاةبالوصو،يتييفوسلاداحتالا

:داحتالاحالصإلجأنم،رثكأو،نكمموهاملكلعفيتييفوسلاداحتاللاسيئر

لكعمةيبالقنالام1991ةلواحم،ةنتفلاتناكمث؟هيفاًريخناكاملكىلعظافحلل

.(لاعفأدودرةلسلس)بقاوعنمهترجام

.ةزاتممةّدجو،ّمأو،ةجوزو،ةأرمااهنإ:فوميسكاماسيارلمارتحالامظعأنكأ
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قدصبصلخملا

(ةنس35)ادافيللفاب

ايناركوأ،افيفل

.«م2012/8/6

،زيزعلا)شتيفييجةيبيجرببسلليئاخيم»

يتييفوسلاداحتالاهبتدلودقو،رمعلانمنيثالثلاوةيناثلاةبانأو،انأيمسا

نعلءاستأتنك،ةبارغالو،كبترأتنكيتلوفطخيب.زافلتلاخيبكبطخركذتأو

ريراقتوأرابخألاىلإلوحتلاىلإاًريثكامهبحأتنكنيذللاّيوبأةعراسمببس

.هناعباتياناكامةعطاقممدعوتوكسلابلافطألانحنانايإامهتبلاطمو،تاعامتجالا

اهدعبيمأوالوأيتدج،ةنكمألالكنيبةلوادتمتراصو،(بالقنا)ةملكتءاجمث

لوؤسملاوهفوشتابروجنإيلليقهنأةلوفطلاذنمركذتأو.كبباجعإلانعاتفقوت

يندجأمايألاكلتخيبكتالباقموكبطخىلإعمتسأامدنعنآلاطقف.ءاطخألالكنع

ذاختالنيتمزاللاةعاجشلاوةوقلاتكلتمافيك.كلذلكلمحتلكتيلباقنمةشهد

يهاذاملمهفىلعنيرداقسانلانكيملنيح،اهتيلوؤسملمحتوتارارقلاكلت

؟ةيرورض

اي،كربخأنأةقيقحديرأ...نكلو،يتلاسرأرقتنألمتحملاريغنمهنأكردأ

قحبدارأاًعئاراًمسيئرتنكدقوعئارلجركنأدقتعأيننأ،شتيفييجريسليئاخيم

àبكلاثمأىلإنيرقتفمنوكننأيفسأدشأام.لضفألاىلإسانلاتاويحرييغت

.ليئضمهنميأىلعاًبيرقلوصحلاخيبلمألاو،ةيلاحلاانتموكح

.ةباتكلاهذهبولسأتعبطيتلاةدكؤملاةجاذسلاىلعاًرذعو،ركشلاليزجينمكل

.«م2013/1/31،فييك،انآ



ةديدجلاايسور
340ـ

،زيزعلاشتيفييجريسليئاخيم»

ام(ىسقأةرابعمدختسأاليك)تمهفنأ،ةقيقحلانيب،يلقبسيملءاقدص

àبماوعألالضفأاهفصوبم1991-1989ماوعأركذتأيننأنممغرلاىلع،هتزجنأ

!ةيرحلا:يتايح

هيفتثدحأكنكلو،ماظنلافنكخيبتدلواهتلعفامةيمهأىدمىرأبسحونآلا

تققحو،هجراخنمبيرغلثم،تارييغتلانمقيدصتلللباقلاريغردقلااذهلثم

وأةمغانتملالوقعلايوذءالمزلانمقيرفىلعاًرفوتمتنكلهفرعأال.ليحتسملا

.اهتلمحيتلاءابعألالقثىدمروصتأنأعيطتسأيننأالإ،ال

.تقولاكلذىلعقداصلايركشليزجلبقتتنأوجرأ

.هتافصاومنمةدحاوكلتو،هباصنخيبءيشلكعضيسهسفننمزلا؟كلذخيباذام

صلخملا

نيتسوباكنيتناتسنوك

.«م2013/2/5

،زتيفروغفالسيدالفيمسا»

.يتييفوسلاداحتالانمرجاهتنأيتلئاعلحمُسم1989خيبو،ايناركوأخيبتأشنوتدلو

.نيعبرألاخيبانأنآلاو،ذئتقورمعلانمةرشعةسداسلاخيبتنك

هلعفاملكىلعفوشتابروجليئاخيمركشخيبةبغرلاديدشتيقباهلكيتايحخيب
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ذقنأنيذلارشبلانييالمتائممسابيصخشلاينانتمابثعبأنأالإديرأال

نكلو،اًدبأيكبأال.ةيرحلاانحنمىلعو،ناتسناغفأوةطرشلانوجسخيب،مهتاويح

.زيزعلاليئاخيمىلإةلاسرلاهذهةباتكىلعفكاعانأوقفدتتيعومد

تنكنيحيوبأعميلةروصقفرأ.زيزعلافوشتابروجليئاخيمايدودحالباًركش

.لضفأمهتاويحتلعجنيذلانييالملانمةثالثةيؤرنمنكمتتيك،اًريغص

(نآلالشتيمسميجدالف)زتيفروغفالسيدالف

.«م2013/2/28

،زيزعلاشتيفييجريسليئاخيمايابحرم»

ىلعكركشأنأديرأ.رمعلانمنيثالثلاوةعبارلاخيبلواقمانأو،نافيإيمسا

.مويلااهبعتمتأيتلاةيرحلاىلعايصخشكلركاشانأو،ايسورةيمنتيبكتمهاسم

الوروطتتكتازاجنإىرتنأاضيأىنمتأو،هلكريخلاوةديجلاةحصلاهللاكبهيل

.هيلإةجاحباًعيمجنحنءيشاذهو،تقولارورمعمعيضت

كلىنمتأ!اًركش.هتلعفامىلعكلنوركاشنييكيمانيدلاسانلانمةلئاهدادعأ

.مالسلاوةداعسلا

،مارتحابصلخملا

سكنولباينافيإ

.«م2013/6/3

،زيزعلافوشتابروجديسلا»

كعممساقتأنأ-نكمأنإ–ديرأو،يسفنعماًديحوكباتكتأرقبيرقتقوذنم

ةقطنمبوفوكليسخيبتدلوو،رمعلانمنيعبرألاوةعباسلاخيبانأ.ىلاعفأدودرضعب

.نافيريخيب،اينيمرأخيبتعرعرتو،وكسوم

رثكأنأركذتأو،هلمأتوثدحيناكاملكمهفلدشرلاخيباكتنككتسائرنابإ

.كططخوكتاسايسىلعنيطخاساوناكسانلا



ةديدجلاايسور
342د

اموهو،ةلماكلاةروصلاىلعنيعلطمريغاننأبروعشلايندواريناكماودلاىلع

.اًروطاربمإنوكينألواحي،دحاوصخشىلعهلكموللاءاقلإنمينعنم

.عضولانيسحتوأةليصحلاكلتنودةلوليحلاىلعاًرداقنكيملاًدحأ

–مهنيبنمانأو–اًعيمجانلزاميتلاكلتو،يضاملاخيبةفرتقملاءاطخألالكمغر

الايجأنأالإ،يضمتسماوعألاهلعفلواحتتنكامردقأيننإف،اهفارتقالصاون

هاجتالاوحندلبلاهجورادأالجركفصوبكركذتتسو،كنعثدحتتلظتسةديدج

.ميظعزاجنإكلذنأدقتعأو،حيحصلا

àباسياركتجوزراضحتساخيبكتقيرطلمارتحالانماًميظعاًردقنكأكلذك

ىلوألاةديسلا،ةلودللةديحولاىلوألاةديسلامويلاىلإىقبتسوتناكيتلا،باتكلا

انبعشنكيمل،ةيؤروةنطفبو،ةحارصدالبلاتالكشمةشقانمىلعةرداقتناكيتلا

.كلذباًبجعمطق

.ةايحلاخيبماوعألانماًديزماًديزموةديجةحصكلىنمتأ

!هللاككرابيل

نايسيكراسلفاب

.«م2013/6/11

،(يتييفوسلاداحتالاترمد)–نومعزيامك–كنألال:ةنومضمخيراتلاخيبكتناكم

ىلعتمدقأو،يتييفوسلاداحتالالكيهخيبعودصلاىلإتهبنتكنأللب!ةفاخسكلتف

ريخلعمتجملاتحلصأو،ايلاعيناسنإلالماعلاةيولوأتعفرو،رومألابيوصتلتاوطخ

ةراضحىلإقيرطلاتدهمو،ةيلودلايتييفوسلاداحتالاةلزعلاًدحتعضوو،سانلا
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،"راغصلا(تابوبانلا)مهيتييفوسلاداحتالاىلعاوزهجأنيذلاكئلوأ.ةثيدح

اقفويتييفوسلاداحتالاةلكيهتديعأول.لاملاوةطلسلابحباًدجنومئاهلاكئلوأ

،ىرخألاممألاوأةيناكسلاانتلتكبىذأيأقاحلإنود،مويلاىلإمادلكجذومنأل

.ةظوفحمىقبتنأ،ةزكرممةفاقثو،داصتقاو،ةقاطنمهيدلامنأشنمناكو

!ةلماكلاةحصلاو،حاجنلاكتداعسلىنمتأ

.ع.د،يكسفوكلاشرامرودويتويتروسفربلا

افودلوم،يستلاب

.«م2013/10/18

هللوقأو،حاجنلاو،تابثلاو،ةحصلاشتيفييجريسليئاخيملىنمتأنأيلبيطي»

ةيرحلاريفوتبكمامتهاىلعو،عمتجملاريخلاًرضاحوايضامكداهتجاىلعاًركش

نع،ءيشلكنممغرلاىلع،مويتاذسورلافقوتينألمآ.ايسورخيبةلادعلاو

ييحالصإلاالمارتحالانممزليامعاوربعيومهنيعأاوحتفينأ،اًديبعاونوكينأ

نمهعقوموهتازايتمابةيحضتلاىلعقدصبمدقألجرللب،قرولاىلعمايألاهذه

قيقحناسنإليراكذتبصنولوةماقإىلإ–لقألاىلع–ردابينأو،نيرخآلالجأ

ةدابإلاتالمحةلتقنمدعاهرصحياليتلادادعألاكلتلكنمالدب،ةيناسنإلا

.ةيعامجلا

فوموساقهيإىت

جروبسرتيبناس

.«م2013/10/20

،خيراتلاّرمىلعاذهطضمواسئابهبعشناكاًدلبمكحلجرقدصبانأنمؤم»

يموقلازازتعالاباًروعشظقيأيذلازفاحلارفويذلاوهقدصلاكلذنأبانأنمؤمو

.دنهلابةيلوغملاةيروطاربمإلاخيبيميلقإلامكاحلاوهبوبانلا[1]
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تاذ)ةيماظنبابسأليتييفوسلاداحتالاراهنا،اًيطارتشاخيراتلاةباتكرذعتت

ىدلام.ةقيقحلاكلتهجاوننأليوطنمزذنمانيلعنيعتيناكو،(ماظنلابةقالع

رايخلاىلإ،اذإ،ةرقتفمو،جضانريغيسايسماظنتاذةيسيلوبةلوديهنآلاايسور

ىنعمالو،لدابتملامارتحالابو،ءايربكلابو،ةيرحلابروعشلالاصئتسانكميالاعطق

ةجاحبنحن.ةتيقماهنأللوزتسوءيشىلإلصوتنليهف،حورلاةساسخىلعدرلل

.ديحولازوفلابولسأوهكلذو،يلعفلالمعلالصاوننأىلإ

صالخإلاومارتحالاعم

فييسكيلأايليإ

نودلاىلعفوتسور

.«م2013/11/12

،زيزعلاشتيفييجريسليئاخيم»

برحلليمويلاعقوتلانميريرحتىلعكليركشعمشياعتمانأوةديدعتاونسل

–تنأ.رمعلانمةنماثلاخيبتنكذنمىلإةبسنلاباًسوملماًعقاورمألاناكو،ةيوونلا

.يتايحنماًءزجحبصأناكيذلا،فوخلاكلذنمينتررح–تنأكدحو

قفدتثيحيرغصخيباهتءارقُتعطتسايتلاةعئارلابتكلاىلعاضيأكركشأ

.دالبلاخيبعيمجلالوقعىلععئارلابدألا

يتييفوسلاداحتالاخيببعشلاباونللوألارمتؤملاتاسلجلرشابملاثبلاىلعاًركش

.تاناحتماللاًدادعتساةعجارملاىلعةفكاعانأوهتعباتيذلاثبلاكلذ،م1989ماع

انيدورانيلي

.«م2013/12/1
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تارابعبفوشتابروجشتيفييجريسليئاخيممارتحالاميظعبطاخننأانرسي»

ةعيضولاتاعاشإلانمددعبنيرثعتمانسفنأاندجواننأريغ،هذهركشلاودييأتلا

اًسانأكانهنأبنيقيىلعشتيفييجريسليئاخيمنوكينأانمهي.تنرتنإلاىلعهنع

.هتعمسهيوشتىلإةفداهلاةلصاوتملاةرذقلاةلمحلانممغرلاىلع،هنوسدقيوهنوبحي

ىلعتنأتنكانتقهارموانتلوفطتاونسخيب،زيزعلاشتيفييجريسليئاخيم

ةملكنماهلاي)تسونسالغلاةسايسىلعكلنافرعلاةبرطتمانكو،ةلودلاسأر

.لعبلءيشلكعضيملامبرو،ةصرفلاهذهفيظوتخيبةظحللاىتححجنن

.ىرخأةرماًركشو،كبذولينملوكلةديجلاةحصلا

ةلئاعلاونيكدوجايردنسكلأ

.«م2013/12/26

عمتجملاوةموكحلانيبراوحلاىلإةجاحلا

ةيروهمجلاسيئرردابيملاذإنهارلاةيمسرلاتاطلسلاراسملةلمتحملاةجيتنلاام

نعتثدحتدقو.ايسورلكلالهمئاقلاعضولارارمتسانأيبكشأال؟هطبضىلإ

ةلاكوخيبم2013سرام/راذآخيباهتيقلأبابشللةماعةرضاحمخيبعوضوملااذه

،هدعبةبوجألاوةلئسألاةسلجو،يثيدح:اًديجهركذتأمويوهو:ءابنالليتسوفون

يتلاةبيبشلامامأاهيلإتقرطتيتلاةسيئرلاطاقنلايتأياميفو،نيتعاسوحناماد

:ةعاقلاتألم

اهلكةطلسلاف؛ةيطارقوميدللةفئازةروصةسايسلاةروريصديازتت»

ناملربلايفتكيو،ةيروهمجلاسيئريديب:يذيفنتلاعرفلايديأبةزكرمتم

.ضايبىلعتارارقلاعيقوتب



ةديدجلاايسور
346ـ

رجاتبهبشأوهو،ركتحمداصتقالاو،ايتاذلقتسمءاضقىلإنورقتفمنحن

ةردابملاباحصأةردابمو،زاغلاوطفنلاتارداصىلعنمدمتاردخم

،ةلئاهتابقعهجاوتةطسوتملاوةريغصلالامعألاتاعورشمةلمجو،ةلبكم

ةيرثكأةشيعمتايوتسموليخادملانيبةلوبقمريغةماخضلانمةوهةمثو

.نيرخآلارئاسوناكسلانمةروسيملاةحيرشلا

.قلقلانماًريبكاًردقريثت،مولعلاوةحصلاوميلعتلالثم،تالاجمةمث

،تالكشملاهذهىلعرارمتسابمالكلاىلعبئادانأوم2005-2004ذنم

نكلو،يلإةفاضإنيرخآلبقنمةحارصلانمريثكبتريثأاياضقيهو

،عمتجملانعةرداصلاتاراشإلاىلعىنعمتاذاًدودرمدقتملةموكحلا

.عمتجملالعفدرنعكولسلاكلذضخمتاًريخأو

نكلو،رييغتلابسانلابلاطديدجنمو،هقوقحببلاطوعمتجملاظقيتسا

àءاقبلاىوساهلّمهال،ةعداخملابتذال،راوحيأقالطإنمالدبةموكحلا

،جاجتحالاةجومةمواقمخيبتحجن،تقولاضعبل.نمثلاناكامهمةطلسلا

اذإاًءوسرثكأحبصتنألةحشرميهو،فتختملايسورتالكشمنكلو

.رييغتنوداهلاحىلعرومألاتيقب

الوصوةيخيراتلاقارتخالاةمهمل،ىرخأةرم،ىدصتتايسورنأىنعيكلذ

.ةيقيقحلاةيطارقوميدلاىلإ

،ةسايسلاخيباوطرخنيملامخيراتلاراسمخيباورثؤينأسانلاعيطتسيال

ةيبزحتامظنملالخنمرارقلاعنصةيريثأتلاةصرفنأبيحويعقاولاف

مهفمثنمو،ةمودعمنوكتداكتسانلاحلاصملةلثممةلعافةيعامتجاو

قيرطنعو،تنرتنإلالالخنم،ىرخأبيلاسأنعثحبلاىلعنوربجم

جماربلاعمةبضاغتالاصتابوا،ةمظنمواةيوفعجاجتحاتارهاظم

.ةيعاذإلا

هتلاسإببيغمكلذنكلو،ىقيقحىسايسطارخناوهبولطملانأريغ

نمةلسلسو،ةدحوملاايسوربزحلبقنم(فرصملا)ةعولابلاهبشياميف

.ىرخألاةيمسرلاهبشوةيمسرلاتامظنملا
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ةيلمعلضرعتيهنإف،ايمسرةدمتعملاةسسؤملاجراخصخشيأرّدصتاذإ

جاردإعيطتسأو،يسايسلاحرسملاىلإلوصولانمعنميو،ةعيرسشيمهت

،رشعىلإتاونسسمخةسايسلاخيبنيلعافاوناكسانألءامسألاتارشع

ىقبي،مهبءرملاةقالعتناكامهم،ةطاسببراظنألانعنوفتخمنآلامهو

.اًرشةيسايسلاةبلحلانمسانلادرط

(ةهجوملاوةدئاقلاةوقلا)ةدحوملاايسوربزحراص،يعويشلابزحلااًدلقم

السانلاهجوخيبةبصتنملاةيلعفلاتالكشملانكلو،ةيسورلاةسايسلاخيب

ىلعأىلع)الخدتةبلطتمحطسلاىلعوفطتف،اهتجلاعمىلوتينمدجت

نمةسايسللةيئزجلاةرادإلاطحنت،ةعورملاانتاقيدحتمامأ.(تايوتسملا

.تاراطقلاديعاوملوادجدادعإو،رورملاةكرحهيجوتىوتسمىلإةمقلا

،رارقتسالاىلعظافحلاىلإةجاحلاقلطنمنمهلكاذهغيوستيرجي

مئاقلارارقتسالاهنكلو،رارقتساىلإةجاحباننأبيرالف،حيحصاذهو

ىوقنيبسفانتلابو،راوحلابققحتييذلارارقتسالا،ةيطارقوميدلاىلع

ىلإيعسلاىلعو،ةسفانتمجماربغوصىلعةفكاعىوق،ةلوؤسمةيسايس

نماًءزجانعطقاننأنممغرلاىلع،هيلعرفوتنالءيشاذهو،اهمعد

دقفمدقتنملاذإو،هاجتالاكلذخيب،لقأامبروفصنلاامبر:قيرطلا

àبمويتاذقيرطلافاشتكاةداعإىلإنيرطضمودغنففلخلاىلإقلزنن

àبةروطخلاغلابكلذو،تقولاددبنسو،مخزلاعيضنسفمثنمو،لبقتسملا

،ةزفقلاكلتلنيزجنم-افلس–اوتابةملوعلارصعةبانناريجف،مويلاملاع

.كلذلعفىلعنوكشويمهنأوأ

نحنيسايسلاميظنتلابايغخيبو،بكرلانعفلختلالمحتننأعيطتسنال

ةلواطتحتامىلإالوزنرادحنالاو،يضاملالاحوأةيعاقنتسالابنوموكحم

.ةيلودلاةرسألا

نمو،ايخيراتاًرايخناهجاويعمتجملاوةيلاحلاةموكحلانمالكنأدقتعأ

الإةدقعملاايسورتالكشمللحالنأ،ابوجو،نافرطلاكردينأيويحلا
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الباقدعيملسانلاوةموكحلانيبعدصلاف،يطارقوميدلانواعتلاةليسوب

.قاطينأل

ىلإ،ةظحللاهذهخيب،اساسأةوعدملايهتاطلسلانإةحارصبلوقأس

،ةرطيسلاماكحإقيرطىلعريسلاةعباتمامأ،ىلوألاةوطخلاوطختنأ

ةمجاهمو،مهتايرحوسانلاقوقحلةديقملانيناوقلارادصإو،يغاربلادشو

ةياهنلاخيبيضفتنلو،ةرّمدمف،يندملاعمتجملاتامظنمومالعإلالئاسو

.ناكميأىلإ

عمراوحلاقيرطتراتخااماذإايباجيإاًدرىقلتسةموكحلانأنمقثاوانأ

.عمتجملاخيبمتهمولاعففرط

ينتعجشدقو،ةيندملاجاجتحالاةكرحضوهنخيبرثؤمرودةبيبشللناك

àباهلكيتايحةربخنأريغ،تاعامتجالاخيبمهكولسطمنومهتقاط

رييغتلابسكنكميالف؛اًبعصنوكيسرمألانأىلإهبنتورذحتةسايسلا

،ةرباثملابنيتعوفشمانوكتنأنمةسامحلاوةقاطللدبال،ةلوهسبريبكلا

ءارآىلإءاغصإلابو،حضاولاريكفتلابو،يتاذلاميظنتلاىلعةردقلابو

نفملعتىلإةجاحلاوعدت،راصتخاب.نابسحلاخيباهذخأونيرخآلا

.ةيطارقوميدلاهذهةسراممةلصاومعمةيطارقوميدلاليبسخيبلاضنلا

اوبنجت:اًديدحتاهديكأتواهركذىلعنايتإلاديرأةيمهألاةغلابةطقنةمث

àبةفلتخملاتاهاجتالانيبوألايجألانيبةوهيأةمثنوكتنلتاقاقشنالا

.ةيطارقوميدلاىوقراطإ

ركذتيأ،ةقداصلاةينطولاحورلاوجضنلاراهظإىلإةجاحبنونوكتس

متلعفاذإف،ايسورلبقتسمهاجتو،عمتجملاهاجتو،دلبلاهاجتمكتايلوؤسم

نأو،خيراتلارييغتىلعنورداقسانلانأمتنيبدقنونوكتسمكنإفكلذ

مهيديأبدالبلالبقتسمذخألةرادجلاوليهأتلاوديجايسورينطاوم

.ايطارقوميداهئانبو

.«ديحولاذفانلاانرايخوهكلذنأيهرمألاةقيقح





ثلاثلاعزجلا
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ديدجلاريكفتلاةيمهأ

عطتسأملو،ةلئاهتارييغتنمزتناكنيلمركلليترداغمذنمةيضقنملاماوعألا

اهيفريثأتلاتلواحو،ثادحألاعمماودلاىلعتلعافتدقو،يرجيناكامعلازعنالا
s. وحوم

عاضوالاàب–تصرحو،ةيلودتاعورشمتمعدوتقلطاو،يصرفويتاردقراطإàب

.اكيورتسيريبلاماوعأخيبهبىدبدقناكامةلصاومىلع-ةديدجلا

،تاءاقللانم،اقحتائملالب،تارشعلاىلعمالكلاقئارطلضفأنعتلءاست

فيكف،ةيملاعثادحألاهتصصخيتلاتالاقملاو،تارضاحملاو،تاودنلاو،رافسألاو

؟بسحوراجشألاىلعزيكرتلابةباغلاةيؤرلافغإعيطتسأتنك

ىلعةيلودلايتاطاشنلسلسملقرتخملاطيخلا:سيئرلاءيشلانعيسفنتلأس

عافدلاةعباتمىلعصرحلامئادتنك:ةرشابمباوجلارضحو،نينسلادادتما

يتلائدابملاوراكفألاةلمجو،اكيورتسيريبلاةبقحلديدجلاريكفتلانعمازتلاب

ةيفلألانورقرخآتاينينامثنميناثلافصنلاخيبملاعلاىلعيئالمزوانأاهتضرع

يلبيطي.ريغتلاعيرسملاععاضوأىلعاهقيبطتليعسلاواهريوطتالواحم،ةيناثلا

برحللدحعضولعجيذلاوهديدجلاريكفتلانأنمدكأتمينأل،انهاهرركأنأ

ريكفتلاىلإ-هيلإاًدجةسامةجاحبلازامملاعلانأدقتعأو.انكممةدرابلا

.مويلا–ديدجلا

ةعرشوأ،ةدماجةيتامغوددئاقعةمزحديدجلااكيورتسيريبلاريكفتنكيمل

هساسأنأالإ،ملاعلاثادحأراسمةسكاعةديدجراكفأبلماكتوروطتدقل:ةسرامم

،يبكوكلانمألاةئزجتةلاحتسابو،ةلدابتملاهتيعبتوملاعلاطبارتبميلستلا:اتباثيقب

،م1986رياربف/طابشيفف.ةلماشلاةينوكلاةيناسنإلاحلاصملاوميقلاةيمهأبو

داحتالانيبيعويشلابزحللنيرشعلاوعباسلارمتؤملاةصنمىلعنمكلذُتنلعأ

.ةريطخةيريصمةيمهأىلعايوطنمتابو،بزحلاروظنمراصو،يتييفوسلا
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لبقاممعونهلناكلب،مدعلانماجراخائجافمايحوديدجلاريكفتلانكيمل

تارضاحملليئاقلإءانثاخيب–تدمعةليلقريغتابسانمخيبو.قباوسةلمج،خيراتلا

àبيدنكفإنوجسيئرلاهاقلأباطخسابتقاىلإ–ةدحتملاتايالولاخيبمالكلاوأ

ىلإاناعدثيح،م1963وينوي/ناريزحخيب،ةمصاعلانطنشاوبةيكيرمألاةعماجلا

تاديدهتلللدابتدرجملصاوتلاو،اليحتسمقفاوتلاو،اموتحمعازنلاةيؤرمدع»

ةيناطيشلاةقلحلانمررحتينايدنكعاطتسا،ةدرابلابرحلاةمحزخيبو."(بسحو

نإ:يدنكلاق؛ملاعلاىلعةنميهلاىلإيعسلاو،(ودعلا)ةنطيشةرهاظلةغرفملا

،ةيكيرمأبرحةحلسأبملاعلاىلعاضورفمايكيرمأاًمالسنوكينللبقتسملاملاع

ناكنييعويشلادقتنننيحو،قلطملابمالسيأنوكيالوأ،عيمجللاًمالسنوكينأامإ

.اًمامتانلثممهنإ،يتييفوسلابعشلانطيشنالأانيلعبجي:لوقي

لاثمأنمنيقومرمةساسونيركفمبديدجلاريكفتلابنورخآنورشبملثمت

امهريغلبقانكمتنيذللا،تدناربيليفوهملابفولوأنييعامتجالانييطارقوميدلا

نمألا)موهفملصأوهكلذ.اهباعيتساوةثيدحلاةنمزألاتايدحتةلمجكاردإنم

ىلعبلغتلاجذامنو،همعدوهملابهعاشأيذلايوونلارصعلاخيبيعادبإلا(كرتشملا

لكاهروطيتلا،ىربكلاابوروأ،ابوروألرباعلانواعتلاو،برغلاوقرشلانيبةهباجملا

.تديمشتوملهو،نارتيماوسنارفو،تدناربنم

ىدابم،يلودلانواعتلالوحةمهمىدابمىلعديدجلاريكفتلاىوطناكلذك

ديدجلاريكفتلاةبراقم.ةدحتملاممألاàب،ةدرابلابرحلانابإىتح،اهريوطتىرج

نايدألاتادايقوبرحللةيداعملاتاكرحلاتادشانمعمةمغانتمتناكةيناسنإلا

.اهتابلطوةيملاعلا

ةيناسنإلاةعزنلاوهديدجلاريكفتلانإفبيكرتلاوأفيلوتلانماعونناكاملو

.ةيناسنإو،الدعوءانمأو،اًرارقتسارثكأعمتجموحنانعفدىلإةيمارلا،ةثيدحلا

.م1963/6/10،ةيكيرمألاةعماجلا،يساردماعحاتتفاباطخ،ةيسائرلاةبتكملافحتم،يدنكفإنوج[1]
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ةينوكلاحلاصملاوميقلاةيولوأبو،ةلدابتملاهتيعبتوملاعلاطبارتبفارتعالانكيمل

لودلاةدايسمارتحابايغنمعونىلع–روصلانمةروصيأب–ايوطنم،ةلماشلا

ةيقبطلاحلاصملاةيمهأبةنراقملاباهتيمهأخيبدحألداجيملو،ةيموقلاحلاصملاو

اعاضوأنابسحلاخيباوذخأينأعيمجلاىلعنيعتفنآلاامأ،اهريغوةينواعتلاو

تاجاحلاتتابذإ،تايولوألاملساهلكةيرشبللةكرتشمحلاصمردصتعمةديدج

ةيئيبلاةثراكلانمةيرشبلاذاقنإبو،ةهجنمةيوونلابرحلاعنمبةلثمتمةيرورضلا

.ةيناثةهجنم

:بوعشلاونادلبلاعيمجلةكرتشمدوهجلالخنمالإهغولبنكميالكلذنأبانعنتقا

اهتامسوةيجراخلااكيورتسيريبلاةسايسفادهأةنمضتملاةددحملاةقيثولاهذهنمو

:ةيتآلادونبلاصالختساناك

؛ةيجولويديإلابرغلاةهباجمضفر•

:ةيجراخلاتاقالعللةركسعمةبراقميأضفر•

،لماشلارامدلاةحلسأةلازإو،حلستلاقابسفقوىلعةمئاقةسايسدامتعا•

ةيافكلا)ىوتسمىلإالوصوحالسلاعزنخيبعورشلاو،ةحلسملاتاوقلالازتخاو

؛(ةلوقعملا

àبايسورلمشو،يملاعلاداصتقالاخيبانداصتقاجمدخيبةبغرلانمعوننالعإ•

؛اًمومعةراضحلاةرئاد

:يعامتجالاماظنلارايتخاكلذنمو،عيمجللرايتخالاقحبفارتعالا•

؛كاذىلعاذهةطلسضرفلةيلودلاتاقالعلاخيبةوقلامادختساذبن•

؛ةدايسلاتاذلودللةيلخادلانوؤشلاخيبلخدتلامدع•

ةسايسلانيباًمساحالماعاهفصوبةقثلاسرغوةيئاقولاةيسامولبدلازيزعت•

؛ةيبكوكلا
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eاياضقةجلاعملكرتشملاكرحتلاىلإنيردابملاعيمجعمنواعتللدادعتسالاءادبإ

،ةئيبلاو،ناسنإلاقوقحلثميلودلالامعألالودجىلعلبقنمةدراوريغ

.ةيريخلاةثاغإلارومأو

ةيجراخلانيتسايسلانملكخيباًرييغتطرتشاو،انيلإةبسنلاباًديدجاذهناك

ةيبكوكلاةلدابتملاةيعبتلانأديكأتاًمامتاًدصاقُتدمعتهسفنتقولايفو،ةيلخادلاو

لودلاةداقلوتاضوافملاخيبانئاكرشلرييغتلاريغرايخيأدحألكرتتملةثيدحلا

مل،ءانثتساالب،انئاكرشعيمجنأنعفشكتستناكةقحاللاثادحألاو،ةيبرغلا

اوناكمهسفنأمهوهلكملاعلاناكاموهو،ريكفتلانمعونلااذهىدابملنيعارماونوكي

.الجآوأالجاعهنمثنوعفديس

،ديكأتلاب،يسفنتدجو،م1991ماعةياهنةيروهمجلاةسائرنمةلاقتسالادعب

ريكفتلانيكمتنامضليعسلابجاوّيلعنأتيأريننأريغ،اًدجفلتخمعضوةب

ةوقلانازيمخيبلصاحلارييغتلانممغرلاىلع،ملاعلاخيبةوقبرذجتلانمديدجلا

انمسعضولانكيمل.ةطيرخلانعيتييفوسلاداحتالاءافتخانعمجانلايبكوكلا

،يتييفوسلاداحتالاككفتلبقىتحتهتنادقةدرابلابرحلاتناكو،لسعىلع

اهضعبءادعةرظنرظنتبرغلانادلبوايسوردعتملو،نييبرغلاانئاكرشفارتعاب

تايدحتليدصتلاديعصىلعو،ةيحاننمايئانث،نواعتللصرفترفاوتو،ضعبىلإ

.ىرخأةيحاننمةيبكوك

ايسورنإ:الئاقانراوح،ةسسؤملانيبةيبويضلئاوأدحأ،رجنسيكيرنهأدب

قثتنأاهتعاطتسابو،ءادعأالبىلوألاةرملليملاعلاحرسملاىلعةرهاظلاةديدجلا

ىلإتنأكدوهجلضفبكلذو»:فاضأمث.روظنملالبقتسملاىتحنومضماهنمأنأب

،ةديجلاتاقالعلاو،نمألامعننأةقيقحىلإمهملاهبنتلاعمنكلو،هتقفاو.«ريبكدح

دامتعانمدبالةمئاداهلعجلو،دبألاىلإوةرميتأتال،ىرخأنادلبعمنواعتلاو

كلتلاقداصاساكعنالكشياموهو،هزاجنإمتامةدعاقىلعةمئاقططخوتاسايس

.تارييغتلا
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ةملوعلاتايدحت

لبقنمتأدبيتلاتايلمعلاو،عيرسلاريغتلاىلعاًبئادملاعلاناك،هسفنتقولاخيب

تناكةيبكوكلاةهباجملانأدكؤملانمو،ةدرابلابرحلاءاهتناءارجنماًمخزتبستكا

ضرألابكوكىلعترشتناوتعراستدقفنآلاامأ،اهفقوعطتستملنإو،اهتمجلدق

تدغيتلاتايلمعلاكلتةلمجىلعنوقلطيةساسلاونويميداكألاحارو،ايضارتفا

.ةملوعلامسايملاعلاروطتللدئاسلاهجوتلا

ةرهاظلاهذهلعجىلع،فوشتابروجةسسؤمخيبيئالمزوانأ،انمدقأةيادبلانم

يملاعماظنىلإلاقتناللةصرفترفوةملوعلانأتدقتعا.انثاحبأخيبتايولوألاةمق

ةجوازملاىلعةمئاقةديدجةراضحىلإفاطملارخآ-الوصو،اًرارقتساوانمأرثكأ

ةرابعانرتخا.تايجولويديألاوتافاقثلافلتخمىدلةسيئرلاميقلاولثملاةلمجنيب

ةفصلاءافضإنعاًديعبُتيقبكلذعمو،انتسسؤملاًراعش(ةديدجةراضحوحن)

ةودنةيبرمألااذهلوحيئارآُتحرطدقو،ةملوعلاهعبتتتناكيذلاجهنلاىلعةيلاثملا

:الئاق،م1992فيصيبتدقُع

ةلدابتملاةيعبتلاولعافتلاوحنايعوضومةطورشملاةيرشبلاةكرحمدقتت»

نييالمتائملفولأملاةايحلاطمن،ةونع،علتقتاهلعجيام،ةريبكةعرسب

ريكفتبيلاسأوكولسطامنأنععاطقنالاىلعمهايإةربجم،رشبلا

رعشييداعصخشيأليزيرغلالعفلادرو.ةليوطنامزأذنمةخسار

باحسنالاوه:تاهجلالكنمرييغتلاحايرتاعفصلهضرعتدعبزجعلاب

وهاذهو،يموقلاوأينيدلاةيديلقتلاهملاعو،ريغصلاصاخلاهملاعىلإ

،ةبصعتملاةينيدلاو،ةيلوصألاتاعزنلاةلمجللصاحلانافوطلارسفيام

.ملاعلانمةديدعقطانمىلعيغاطلاو،ةظفلاةيموقلاو

يلفاكتلاشياعتلانمةديدجةغيصوحنىربكةيلاقتناةيلمعانملاعشيعي

لولحوقمعمليلحتىلإةجاحبةطغاضتالكشمريثياذهو،بوعشلانيب
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قيفوتلاةيفيكيه،اكابرإرثكألااهلعلو،تالكشملاهذهىدحإو،ةقسنم

تارايلملاتاذيمانتلاةعيرسةيناكسلاةلتكلاةبغروةرفاوتملادراوملانيب

،ردابننأمهملانمةظحللاذنم...ةقئالةميركةمرتحمةايحشيعتنأخيب

ةبقحلانترداغمءانثأخيبنابسحلاخيبعضولاذخأىلإ،ةيلودلاةرسألانحن

دهشملاةدكؤملاتارييغتلاعيمجنأبملسننأانيلعنيعتي،ةدرابلابرحلا

.ةتقؤمالإ-اًيلاحتسيلةيلودلاتاقالعلاةموظنمنيبامكيبكوكلا

علطضتسملاع،قثبنيأدبباطقألاددعتمملاعةمثيئانثلاملاعلارايهنادعبف

،نابايلاو،نيصلاو،ةدحوملاةيبرغلاابوروأنملكةمظاعتمراودأبهيف

ةمث،ةضراعملاوتابقعلالكنممغرلاىلع...ىرخألانادلبلانمددعو

هذهو،قاثبنالالصاويسوقثبنيةمهمةيعامتجااياضقليلودطبضماظن

نمثدحتنأب–ضقانتنماهيفاملكنممغرلاىلع–ةموكحمةيلمعلا

ةيساسأتايحالصب،ةيدارفإلودنميعوطضيوفت–لمآودقتعأ–لالخ

عستينأرظتنملانم.يلودىوتسمىلعالإاهلوانتنكميالتالكشملحل

...يعوطساساىلعالإنوكتالاديكاتلابرذعتييتلاتايحالصلاهذهفيط

ةقثلاامأ،ةلعافةيلودلاتاسسؤملانوكتيكةيساسأةلدابتملاةقثلانوكتس

مهتاسايسغوصىلإةيلمعلاخيبنوطرخنملاكئلوأرداباماذإأشنتساهنإف

.«ةفافشةيطارقوميدتاءارجإةدعاقىلعمهططخو

ةلمجو،ةهجنمةملوعلاةيلمعدعوصيخلتنمباطخلاكلذخيبتنكمتيننأرعشأ

اهفصوباهميدقتىرجةيادب.ةيناثةهجنماهمدقتعمةئشانلاةكئاشلاتالكشملا

،عيمجلاىلإةبسنلاباهلدودحالتاناكمإىلإيضفتةيلمع،سبلنودةيباجيإةيلمع

عضولالالغتسال،ايئزج،دييأتلابيظحهنكل،ائيربأطخكلذناكامّدحىلإو

.ىلوألاةجردلابةدحتملاتايالولاو،برغلالبقنمةدايقلاراكتحاتيبثتو،ديدجلا

،فوشتابروجةسسؤمىدلةسيئرلاثحبلاتاعورشمدحأفدهةملوعلاتراص

زوربلاةديازتمتحبصأنأتثبلاميتلاةيبلسلايحانملاىلإنيهبنملالئاوأنمانكو

رقفلاوءارثلانيبباطقتسالاناكو.ةنزاولااهراطخأىلإنيريشملاو،ةملوعلاعراستعم

.ةرطخرئاتوبىمانتنييبكوكلا
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نمو،ةيلودلاربانملالامعألودجىلعاتباثاًدنبتتاباهبقاوعوةملوعلاتالكشم

ةيفلألاةمقلاخيبتشقونم2000يفف:تايوتسملاىلعأىلعيهيتلاكلتاهنمض

ءيجو،ةموكحوةلودسيئر160روضحب،ةدحتملاممألارقمخيبكرويوينبةدوقعملا

ةيمومعلاةيعمجلالبقنمترقأو،ةمقلاخيبدمتعملايفلألانايبلاخيباهركذىلع

.ةدحتملاممألل

لاحل2000ةودنتدقع،هسفنربمتبس/لوليأرهشةب،كرويوينةياضيأ،يزاوتلاب

يقلطُمدحأتنكو،ةيسايسلاملاعلاةبخننمنيقومرمءاضعأةكراشمب،ملاعلا

ىلإءادتهالاىلإةساملاةجاحلاادكؤمحاتتفالاةملكتيقلأو،اهتسائرتيلوتو،ةودنلا

.مكحتيألةعضاخلاريغ،ءايمعلاةملوعلاةيلمعطبضلجأنمامةقيرط

ةبعصلااياضقلا،ةملوعلاتايلجت:ناونعبايعامجالمعانعورشمةليصحتناك

،اهتاديقعتو،ةملوعلاةرهاظليلحتلواحيالدلجملاكلذو،"ةرصاعملاةيمنتلل

ةملوع،(يناسنإهجوتاذةملوع)موهفمصيخلتولب،بسحو،اهتايبلسواهتايباجيإو

ميدقتبملحتنأعطتستملليدبحارتقالىلوألاةلواحملاهذه.ايئيبوايعامتجاةلوؤسم

بلطمعمبواجتلاىلعتصرحاهنكلو،تالكشملاواياضقلاعيمجللولحوةبوجأ

ىلعءاوضألاطلستو،اًمخزبستكتةليدبةملوعبةبلاطملاةكرحلاتناك:يلعفماع

ةيبكوكلاةيداصتقالام2008ةمزأءاضفإدعبةوقةكرحلاتدازدقو.ةيدجتالكشم

.ةيملاعلاةيمنتلانيبانهارةنماكلاتاءاعدالابويعنعفشكلاىلإ

ىدلانايإةيدحتمانهجوخيبةبصتنملا،ةيمهألاةغلابتاجاتنتسالادحألثمت

نوكينل،نادلبةعومجمىتحوأ،دلبيأنأب،ملاعلاخيبايراجناكامانتنياعم

،ىربكلاةديدجلاةيفلألاتايدحتليدصتلاىوتسمىلإءاقترالاىلعاًرداق-هدحو-

،ةيئيبلاةمزألاو،يداصتقالافلختلاو،رقفلاو،نمألاتايدحتيهتايدحتلاهذهو

راطخألاو،اهادمدرجمناوالماكتموادحوماًدرةياهنلانيببلطتتوةطبارتميهو

.م2003،انيبلاتاروشنم،(ةيسورلاب)....ةملوعلاتايلجت،فوشتابروجسإمإ[1]
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تابسانملانمديدعخيباهتشقانو،يداقتعابةقوبسمريغرومأ،اهيلعيوطنتيتلا

تارمتؤملانمتارشعلاخيبتكراشو،نييعامتجانيطشانو،ءاملعو،نييسايسعم

ةرميتعانقديكأتىلعترباثو،تالاقملاترشنو،تالباقملاتيرجأو،تاودنلاو

بايغخيب،تايدحتلاهذهةلمجلحجانلايدصتلاخيبقفخيسملاعلانأبىرخأدعب

.ديدجلاريكفتلا

نمألاىدحت
هه

لماشلارامدلاةحلسأاهرطخأ،ةفلتخماباوثأىدترتنمألاهجاوتىتلاتايدحتلا

ىلإبعرللةراثإرثكألاةحلسألالوصولامتحاءارجنمقلقلافعاضتيو،باهرإلاو

دحأو،اهدوقعوةيلمعلايتايحماوعألكسّبلتتيوونلاحالسلاعزنةيضق

ةمكارملانمدوقعدعبف؛حلستلاقابسءاهنإناكديدجلاريكفتللىربكلاتازاجنإلا

،م1986ماعكيفايكيرةمقخيبفطعنملاناكو.ةيطايتحالاتانوزخملاصيلقتأدب

ىلإانرجخيبناغيردلانورةبغرببسب،ًاليحتسمناككانهقافتالازاجنإنأعمو

ىلعال،اهرشنوةيتسلابلاخيراوصللةداضملاتاموظنملارابتخارارمتساىلعةقفاوملا

ةيموجهلاةحلسألانمةئملاب50لازتخاقفأنإف،ءاضفلاخيبىتحولب،بسحوضرألا

دقو.كيفايكيرخيبهيلعقفاوتلاىرج،ىدملاةطسوتمخيراوصلاةلازإو،ةيجيتارتسإلا

ةيوونلاىوقلالوحم1987تادهاعمخيباقحالرمالاىلعةيمسرلاةفصلاتيفضا

.(تراتس)ةيجيتارتسإلاةحلسألالازتخالم1991ةدهاعمو،ىدملاةطسوتم

ءزجلاةلازإلتاينلئاسر،شوبجروجسيئرلاوانأ،انلدابتم1991فيرخخيبو

لكشو.اهقيبطتاقحالىرجتاقافتالاهذهلكو،ةيكيتكتلاةيوونلاةحلسألانمربكألا

هذهلثمهبةكاتفلاةحلسألاهذهلثمل،هلريظنالالازتخا،قوبسمريغالازتخاكلذ

.تقولانمةريصقلاةدملا
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ىلعلصاوتينألماشلارامدلاةحلسأنمملاعلاريرحتنأشنمنأادب،ةيادب

ةدهاعمشوبونيستليناسيئرلاعقوم1992خيبو،هدامتعاخيبانحجنيذلالاونملا

اميفتأدبةيلمعلانأريغ،ةيئايميكةحلسأةيقافتاةدوسمتعضوو،(2تراتس)

نملكخيبةرجرجلل(2تراتس)ةدهاعمتضرعتو،اًمامتدمجتتنألبقأطابتتدعب

ةقداصمنودو،تاونسلانمليلقريغددعليسورلاامودلاويكيرمألاسرغنوكلا

.ايسورخيبةيدامتملاةيداصتقالاةمزألانعصاخوحنىلعاًمجانريخأتلاناكو،ايسور

ةقفاوملامتتملاضيأيهةيوونلابراجتلللماشلارظحلاةدهاعمنإفكلذكو

لصتملةيجولويبلاةحلسألاةيقافتابمازتلالاةبقارمنأشبتاضوافملاو،اهيلع

.ةدحتملاتايالولالبقنماهليطعتببسب؛ةجيتنىلإ

،ةيلودلاتاقالعللماعلاعضولانيهراهتلازإولماشلارامدلاةحلسأصيلقتحبصأ

،ةقثلاومنويجيردتلانسحتلاسكعراسملاهاجتابلقناةيناثلاةيفلألاتاينيعستةيبو

،برغلالبقنمأطخلاةءارقلانمعونبلثمتكلذلسيئرلاببسلانأخيبكشأالانأو

.ةدرابلابرحلاءاهتناويتييفوسلاداحتالارايهناعاضوأل،ةدحتملاتايالولااميسالو

دوهجةجيتناهنأىلعالتهتناةدرابلابرحلانأولامك،اًراصتنابرغلاىعدا

جاتنتساىلإاذههرجدقو،ةوقلاةسايسلضفبلب،ضوافتلالالخنمالو،ةكرتشم

قثوملا،كرتشملامازتلالانممهيديأنويبرغلاضفن.ةيركسعلاهتوقةفعاضمهيلعنأ

ىلعصننايب،ةدحتملاتايالولاويتييفوسلاداحتالاةداقنعرداصفينجبنايبخيب

نكيملديكأتلااذهنأريغ،رخآلاىلعامهدحألقوفتيأىلإايعسينلنيدلبلانأ

حامسلازاوجمدعبرقيدنب،كرتشملانالعإلاكلذخيبرخآيخيراتدنبنمةيمهألقأ

.هذهكبرحخيباخبارنوكينلاًدحأنأبو،اًدبأةيوونبرحبوشنب

تاينينامثلانميناثلافصنلاةيمكارملاةقثلاديصرضرعتىلعاًدهاشملاعلاناك

رثكأيملاعماظنلحمةوقللقحلاملاعوىضوفلاحبشلالحإىلإيعسلاعم،لكأتلل

قارعلليخوراصلافصقلاو،وتانلاعيسوتو،ايفالسغويدضةوقلامادختساف،انمأ

مزتعتيذلابولسألاةعيبطىلعءوضلاطلس،تاينيعستلانميناثلافصنلانابإ

،ايسورتوصلهاجتعماذه،نمألااياضقةجلاعمخيبهدامتعاةدحتملاتايالولا
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،تغيصيتلاةيداحألاةعزنلاةسايس.ةدحتملاتايالولاءافلحضعبىتحو،نيصلاو

ايبلسالماعتراص،ضيبألاتيبلاىلإشوبويلبدجروجلوصولبق،ةبسانملاب

يغبنيامكىرخألانادلبلالّجستلو،قحلايهةوقلاتراص.ملاعلاةسايسةيباًيدامتم

امهبتقحلو،ةيوونبراجتءارجإىلعناتسكابودنهلاتمدقأ،تاينيعستلارخاوأ

فدهتنكتملاهنأنعو،يوونلاناريإجمانربلوحةلئسأةمثتناكو،ةيلامشلاايروك

نادلبنمتارشعلاكانه.ةيملسضارغأىلإالإ،نويناريإلاةداقلامعزامك،اًقح

جذومنأامأ،ةيوونةحلسأعنصتنأ–تراتخااذإ–ةرداقلاةلمتحملاةيوونلاةبتعلا

نمؤربتلاىلع–يرصنعلالصفلاماظنءاغلإدعب–تمدقأيتلاايقيرفإبونج

اًبوحصم،يوونلاراشتنالارطختابو،دحأهدلقيملف،اهترمدو،ةيوونلاةحلسألا

.اًعقاو،ديدجحلستقابسب

ةحلسألاةلازإفدهنع،ةقيقح،ىلختلاىرجةيلودلاةسايسلاديعصىلع

ةليسوةيوونلاىوقللةيركسعلاةديقعلاخيبدعتةحلسألاهذهتداعديدجنمو،ةيوونلا

الوألصحلوحتلااذهو،(ةيئاقو)ةبرضىتحوأىلوأةبرض،برحلانشلةلوبقم

.اهوذحوذحتنأىلإىرخأفارطأعراستنألبق،ةيكيرمألاةيركسعلاةديقعلاخيب

برحلاءاهتناعمتأشنيتلاصرفلاةعباتمنعفوزعلاعقاوهجاوننأانيلع
ص

!ةلبنقلارظح

ةيوونلاةحلسألارطخنمملاعلاذاقنإلديحولالحلانأدقتعأ،تلزامو،تنك

ماعàبو.ريخألاليلحتلاخيبديحولاليبسلاوهكلذو،اًمامتاهنمصالخلاوه

نيديعصلاىلعةيوبخنطاسوأىدلاًموهفمتابرمألانأبىحوأءيشلصحم2007
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ربكألا(مهسملا)يضاملاخيبناكيذلادلبلا،ةدحتملاتايالولاخيبيركفلاويسايسلا

.يوونلاحلستلاقابسخيب

ةداملانروجتيرتسلووترشنم2007رياني/يناثلانوناكنمعبارلايفف

نيقومرمنييكيرمأةساسلبقنمةعقوم،(ةيوونلاةحلسألانملاخملاع)ناونعب

ميلوو،رجنسيكيرنهو،زتلوشجروجلثم:امهيلكنيسيئرلانييسايسلانيبزحلانم

يوذةسايسلايمرضخمنم(ةعبرألاءامكحلا)ءالؤهنأةقيقحو.نانماسو،يريب

ىلعنيرفوتملاو،ةملاحلاةيوابوطلاتاعورشملابراهبنالانعنيديعبلا،ليوطلاعابلا

نأاوررق،ةقباسلاتارادإلانمةلسلستاسايسوططخةلمجغوصàبةديرفةربخ

ةحلسألانمؤربتلاىلإةجاحلااهفصوبهذهكةيضقلوحألملاىلعمهفقوماونلعي

ناكو،ةيكيرمألاةسسؤملافقومخيبمهملوحتلوصحىلعاًدهاشتءاج،ةيوونلا

.ةيمهألاغلابافاطعنااذه

رعوم

نأاهءارقُتركذو،31/12هبلانروجتيرتسلوواضيأاهترشنةلاقمبُتْدَدر

دق،م2006ربمفون/يناثلانيرشتخيباموربمهتودنخيب،اوناكلبونةزئاجنيزئاح

ءايزيفلاملاعاهقلطأيتلاةلمحلاباضيأمهتركذو.يوونلارطخلالوحءادناوردصأ

يتلاو،(م2005ةيالحو)تالبتورفزوجريسلا،لبونةزئاجلماحايملاعريهشلا

يذلاميظعلالمعلابمهتركذو،يوونلارطخلاىلعروهمجلاهيبنتل،اهيفتكراش

زاوجمدعباكرتشماكاردإانمساقتو،رنريتديتليوونلارظحلاةردابمهبتعلطضا

نامضلسيئرلاءبعلانوكبو،راشتنالارظحةدهاعمقوفمكارتلابرابغللحامسلا

:تبتك.(يوونلايدانلا)ءاضعأقتاعىلعاعقاوكلذ

لبقتسمةيبال،لامعألالودجىلإةيوونلاةحلسألاةلازإفدهديعننأانيلع»

ضفريأ-ةيقالخألاةرورضلانيبنراقهنإ.نكممتقوعرسأبلب،امديعب

نمألانامضةرورضو،ةهجنم–يقالخأقلطنمنمةحلسألاهذهلثم

غولبلةليسودعتملةيوونلاةحلسألانأاًحوضودادزياممو.ىرخأةهجنم

.«رميماعلكعمةشاشهرثكأاننمأ،ةقيقحلاخيب،لعجتلب،نمألا



ةديدجلاايسور
362ـ

ةيلوؤسمةلأسم،ةيسايسةدارإةيضق،تاينينامثلافصتنمخيبامك،ةمثليدلجنم

يتلاةيلعفلاراطخألاونمألاوملسلالوحمالكلانيبةوهلامدرنعةسيئرلودةداق

.رشبلاددهتت

تاذالودمضي،يوونلاراشتنالارظحةدهاعمراطإيفراوحقالطإىلإتوعد

ةلازإبةقلعتملااياضقلافيطلمجمةيطغتل؛ءاوسدحىلعاهنودىرخأوةيوونةحلسأ

ملاعوحنكرحتللكرتشمموهفمغوصبلثمتينأفدهلانأشنمناك.«ةحلسألاكلت

تامازتلاللالدابت)دسجتينأحاجنلاحاتفمنأشنمناكو،ةيوونلاةحلسألانملاخ

:(لاعفألاو

الوصو،لازتخابمهمازتلافانئتساىلإايمسراوردابينأنميدانلاءاضعألدبال

نأ،ريخأتنود،مهيلعنيعتييدجلامهمزعىلعاليلدو،ةيوونلاةحلسألاةلازإىلإ

،ةيوونلابراجتلللماشلارظحلاةدهاعمقيدصت:نيتمساحنيتوطخىلعاومدقي

ةلاحةمئاقنمةيوونلاةحلسألانيبطاش،ةيركسعلامهدئاقعخيبتارييغتثادحإو

ةرفوتملالودلاىلعهسفنتقولاخيب.ةدرابلابرحلاةبقحنعةثوروملاىوصقلاراذنإلا

مادختساللةلباقلاجماربلاكلترصانععيمجءاهنإبدهعتتنأةيوونةوقجماربىلع

.«يركسعلا

ليبسلاامنكل.ددحميلمعبجاوهنإ،اًدرجماًراعشةيوونلاةحلسألارظحسيل

تناكرومألاهذه؟هاجتالاكلذوحنكرحتلاضرتعييذلاقئاعلاام؟هتيدأتىلإ

انأاهاندقعيتلاةيملاعلاةيسايسلاةودنلاخيب،حاحلإبلصاوتموفثكمشاقنةرؤب

ددعنيبايسايساًدييأتتيقلةودنلادقعةركفو.ءافلحلاوءاقدصألانمةعامجو

يتملكخيبو،م18/5/2003خيراتبنيروتخيبينيشدتلارمتؤملاناكو،نادلبلانمريبك

:تلقةيحاتتفالا

ةليسولاهفصوبراوحلاقالطإةداعإخيبةمهاسملابانتودنلسيئرلاضرغلالثمتي»

لودللةديدجكولسدعاوققلخخيب،ملاعلاخيبةمكارتملاتالكشملاةبراقملةديحولا

àبالمأ:عساولاروهمجلاو،ةيسايسلاىوقلاو،تاموكحلاىلعاهضرعيرجي
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نعضخمتيامب،يلودلاىوتسملاىلعتامزألالحلةديدجتابراقمىلإاهئادتها

.«نمآو

ةريتوةاراجمىوتسمىلإءاقترالاىلعةسايسلاةدعاسمديرنانك،راصتخاب

.يبكوكلاريغتلا

،(ةيوونلاراطخألاىلعبلغتلا)لوحرمتؤمةودنلاتاردابممهأىدحإتناكو

ةوعدعمنواعتلابرمتؤملاانمظن.م2009ليربأ/ناسين17و16يمويامورخيبدقع

نيكراشملاةمئاقتمضو،ةيلاطيإلاةيجراخلاةرازوويوونلارطخلاىلعبلغتلا

،زربولدورو،رشنجشيرتيد–سناهو،نانماسو،يريبميلوو،زتلوشجروجنمًالك

لثم:يسورلاويكيرمألانييعيرشتلانيسلجملاخيبءاضعأو،خينترمسبردناسكلأو

نمةعومجمعم:فيشتاسوكنيتناتسنوكو،فوليجرامليئاخيمو،نياتشنيافاناياد

.ءاربخلاونيثحابلارابك

تايالوللاثيدحبختنملاسيئرلا،امابوأكارابحيرصتدعبامخزرمتؤملابستكا

نودملاعىلإايعاد،ليربأ/ناسيننمسماخلاخيبغاربنمهقلطأيذلا،ةدحتملا

هذه.ندنلبيسورلاويكيرمألانيسيئرلاءاقلخيبفدهلااذهدكأتدقو،ةيوونةحلسأ

ةيلمعبيلاسأةشقانمىلإةردابملاىلعةيمهألانمايئانثتسااًردقتفضأثادحألا

.ةمهملازاجنإل

ةركسعلفرطتملجتةيوونلاةحلسألا»نإ:تلقرمتؤملاحاتتفاىدليحيرصتخيبو

نعةثوروملاةليقثلاةكرتلاةجلاعمخيبحجننمل.يسايسلاريكفتلاوةيلودلاتاقالعلا

اقفاومزتلوشجروجسيئرلابئانناك.مساحكرحتنمدبالو،نيرشعلانرقلا

تقولانكلو،اهذيفنتناوأ،اًريخأ،نآةركفةيوونلاةحلسألاةلازإنأنلعأذإ،اًمامت

.ةرشابمفيصحلاكرحتلاىلإوعدتةجاحلاو،اندضاضيأ
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دعب،دحاودلبيقباذإاًيعقاوهَّدَعنكمملانمناكلهنكلو،اًحيحصاذهناك

لُجتاناسرتقوفتةحلسألانمةيمكازئاح،ةيوونلاةحلسألانمملاعلاصالخ

اًيبكوكايركسعاقوفتاركتحمدحاودلبلظاماذإ؟ةعمتجمملاعلايبىرخألانادلبلا

.ايبلسنوكينأالإلاحمباوجلانأنمترذحيباطخنيب؟اقلطم

ةرذعتمةبقعلكشينألامتحالااذهلثمنأشنمنإةحارصلوقأس»

لوانتىلإردابنملاذإف،ةيوونلاةحلسألانمملاعلاريرحتمامأزواجتلا

لازتخاةيضقو،ةيملاعلاةسايسلاةركسعلماعلاءاغلإلانمعونةيضق

رظحضرفةيضقو،ةديدجةحلسأريوطتفقوةيضقو،حلستلاتاينازيم

نليوونلاحالسلانملاخملاعنعمالكلالكنإف،ءاضفلاةركسعىلع

.(ةجيتنىأىلإىضفي

وحنامدقريسلاحارتقاىلإ،ةقباسماوعأ4،انردابنيحاننأبنيرمتؤملاتركذ

يتييفوسلاداحتالاقوفتةلأسماوراثأدقنويبرغلاانؤاكرشناك،يوونريغملاع

ىلإتضفأتاضوافمىلعانلبقألب،ةغوارملالواحنملاهنيحو،ةيديلقتلاةحلسألاب

ةبراقمىنبتينأبرغلانمديرنمويلاو،ابوروأخيبةيديلقتلاةحلسألللدابتملازتخا

.ةهباشم

،م2009ربوتكأ/لوألانيرشتخيب،يوونلاحالسلاعزنعوضومىلإتدعماظتناب

تارشعيلثممروضحبو،فينجبةدحتملاممألابتكمنيبايليصفتيفقوماخراط

هذهعلطضتنأيرهوجلانمنإتلاق،ةدحتملاممألاماعنيمأ،نوميكنابونادلبلا

.الماكاهرودبةيبكوكلاةمظنملا

نأ،انيلعبجيو،عيطتسنهلالخنميذلاراطإلايهةدحتملاممألانإ»

حالسلاعزنةيلمعبةيناثةيوونىوقةحيرشكارشإلثماياضقلوانتن

ةمزلمنوكت،ةديدجةدهاعمةدحتملاتايالولاوايسورزاجنإدعبف.يوونلا

ردابتو،نيتيوونلاامهيتناسرتلسيئرصيلقتلوح،ققحتللةلباقوايقوقح
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،ةيوونلابراجتلللماشلارظحلاةدهاعمقيدصتىلإةدحتملاتايالولا

.«حاحلإلاةيئانثتساةلأسملاهذهحبصتس

يدانلاخيبنييمسرلاءاضعألاو،ىرخألاةيوونلاىوقلاىلعنأدقتعأ:تفضأ

ديمجتلانمعوننالعإىلإ،لقألاىلع،ردابتنأ،ءاوسدحىلعمهريغو،يوونلا

ةبقحنعةثوروملاةيركسعلاىدابملاوميهافملاةلمجةشقانمتحرتقاكلذك

لبقنمعوضوملاةراثإنكمملانمنأتحرطو،ةدحتملاممألاراطإخيبةدرابلابرحلا

،م1988خيب،يلقبسدقناكيأروهو،نمألاسلجمىدلةيركسعلاناكرألاةئيه

نمهجارخإبوجو،ةيمومعلاةدحتملاممألاةيعمجمامأيلباطخخيبتحرتقانأ

.ثبعلاتارك

ةحلسأصيلقتةدهاعمةدحتملاتايالولاوايسوراسيئرعقوم2010ليربأ/ناسينخيب

قافتالاضرعترشابمهبشوحنىلعو،(1تراتس)نمالدبةديدجةيجيتارتسإ

تاصيلقتلانأمهضعبمعزو،ءاوسدحىلعراسيلاونيميلانمداقتنالاوموجهلل

.ةقالخلاةبساحملانمعوننمرثكألكشتالوةرصاقاهنإنورخآلاقو،ةرطخةحرتقملا

تعفاد،اتيزاجاياكسيسارو(م22/4/2010)زمياتكرويويننملكاهترشنةلاقمخيبو

تاصيلقتلانأنممغرلاىلع،اًريبكاقارتخاتلكشاهنأتبتكو،ةدهاعملانعةوقب

انأهانعقويذلاقافتالاخيبزجنأدقناكامبةنراقملابةعضاوتماقحتناكةحرتقملا

.م1991خيب،شوبجروجسيئرلاو

وب

رخآتاينينامثنميناثلافصنلاخيبتقلطأيتلاةيلمعلافنأتست،الوأ

سوؤرلافالآنمملاعلاريرحتةيناكمإترفويتلا،ةيناثلاةيفلألانورق

.قالطإلاتاصنمتائموةيوونلا

ايسوروةدحتملاتايالولانملكلناتيجيتارتسإلاناتناسرتلا،ايناثو
وب

.نيلدابتمشيتفتوققحتتماظنلىرخأةرماتعضخخأ
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دقعألحىلعناترداقامهنأايسوروةدحتملاتايالولاترهظأ،اثلاث

ربكأردقبانواعتتنأخيبلمألاىلعثعبياموهو،لدابتملانمألاتالكشم

.ةيميلقإوةيبكوكاياضقلوانتديعصىلعحاجنلانم

ةحلسألاصيلقتلةديدجلاةدهاعملالالخنم،مهألاهلعلو،اريخأ

نأشبناتداجامهنإملاعلاخيبنيتيووننيتوقربكألوقت،ةيجيتارتسإلا

الوصويوونلاراشتنالارظحةدهاعمديعصىلعاًمدقريسلابامهمازتلا

.«ةيوونلاةحلسألاةلازإىلإ

نيصلاوايسورنملكىلعامابوأةرادإتحرتقاةدهاعملاعيقوتعمطابترالابو

رصحبوجومدعوهيقيلعتناكو،يجيتارتسإلارارقتسالاةيضقلوحراوحقالطإ

انكاذإاهلوانتبجيمعاتالكشماضياةمث»:ةيجيتارتسإلاةحلسالااياضقبرمالا

قوفتلاةلكشميهاهالوألعل،ةقثلاوةكارشلاساسأىلعةمئاقةقالعءانبديرن

.«يركسعلا

تنلعأم2002ماعةدمتعملاةيكيرمألايموقلانمألاةيجيتارتسإنأىلإترشأ

،حبصأأدبملااذهو،يبكوكيركسعقوفتبةدحتملاتايالولاعتمتبوجوأدبمةحارص

ةلئاهلاتاناسرتلانيباديدحتىلجتياذهو،اكيرمأةديقعنمأزجتيالاًءزج،ايلمع

ىلإةيمارلاططخلاخيبو،ةمخضلاةيعافدلاةينازيملاخيبو،ةيديلقتلاةحلسألانم

هذهلكلمشينأحرتقملايجيتارتسإلاراوحلاىلعنيعتي.يجراخلاءاضفلاحيلست

.«اياضقلا

وتانلاعيسوتبقاوع

ةحلسألازتخانيبطبارتلاذخأينأهيلعنيعتيوالإلقعلاميلسيسايسنمام

،يلودلانمألاوةيلودلاتاقالعللماعلاعضولاو،ةيحاننماهتلازإولماشلارامدلا

اقافخإقفخأانليجلحملحيذلانييسايسلاليج.نابسحلاخيب،ةيناثةيحاننم
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عيسوترارقبتاقامحلاأوسأتلثمتو،ملاعلايقابوابوروأبنمألانيسحتخيباًحضاف

.اهدودحفلخولببسحوابوروأةبال،نمألل(انماض)هلعجووتانلا

ةمظنملاكلتتيفو،يبوروألاسلجملامامأم2009ربوتكأ/لوألانيرشتخيباثدحتم

اهتالكشملحنمدعبابوروأنكمتتمل»:تفضأيننأالإ،ىربكابوروأءانبخيباهقح

ترضحتسا.«ةديدجةينمأةسدنهراكتباو،ملسللنيتمساسأريفوتبةلثمتملاةسيئرلا

ساسألايسريسناكيذلا،م1990ةعقوملا،ةديدجابوروألجأنمسيرابقاثيم

بولسأةشقانمىلعانفكع،ةدرابلابرحلاءاهتنادعبةرشابم،ةسدنهلاكلتلمزاللا

عونوهو،يبوروأنمأسلجمنعثيدحىرجو،انتراقلةديدجةينمأريبادتقلخ

لثمرابكةساسدييأتبةعتمتمةركفلاتناكو،ةحساكلاتايحالصلاتاذةرادإلانم

تذخأثادحألانأريغ،امودنالورو،تفوركوكستنربو،رشنجشيرتيد-سناه

.افلتخماراسم

ابوروأنادلبلمشيلفلحلاعيسوتاوررق،ةدحتملاتايالولاةماعزب،وتانلاةداق

ديدهتلادوجونأريغ،مهرارقلاغيوستةينمأتارابتعانيدروم،ةيقرشلاوىطسولا

،اينولوبنمالكددهيناكيذلانم؟نمددهييذلانمف،نمألاىلإجيحييذلاوه

يبلاطفصàبىلوألانوكتلتعرهنادلبلاكلت،كيشتلاةيروهمجوأ،ايراغنهو

تاءادنقلطتملاذاملفديدهتلاكلذلثمكانهناكاذإ؟وتانلاىلإباستنالا

àبنواعتلاونمألارمتؤمتاسسؤملةئراطتاعامتجادقعلعديملو،ةثاغتسالا

؟يلودلانمألاسلجمىتحوا،يبوروألاسلجملاوأ،ابوروأ

ىطسولاوةيقرشلاابوروأنادلبنماًريبكاًددعنأكشال؟يرجيناكيذلاام

اهكالتماعقوتبعصلانمناكامبراهخيراتنماقالطناو،وتانلاةيوضعتبلط

ريغ،نمزلانماًدوقعلالقتسالاىلإراقتفالادعبةلأسمللةينالقعةنزاوتمةبراقم

بجيناكنمألاونزاوتللةيغاطلاطورشلانأ،لاوحألانملاحيأب،ينعيالكلذنأ

حلاصملانمةلمجةمثتناكفطاوعلاهذهعمبنجىلإاًبنجو،اهفطاوعلاهعاضخإ

.ةينمألااياضقلابةقيثوةقالعيأىلعنكتمليتلاةخسارلاةيلمعلا–ةيتامغاربلا
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،1993سطسغأ/بآخيباينولوبلةرايزنابإ)فقومذاختاخيبةيادباهقافخإدعب

وتانلابكربقاحتلاللاينولوبليضفتنأىلعصنينايبعيقوتىلعىتحنيستليمدقأ

تنلعأو،اهيعوىلإاقحالايسورتداع(ةيسورلاحلاصملاعماضقانتمنوكينل

ليقو،لامهإللاهؤارآتضرعتايلمع.يسلطألالامشفلحعيسوتةطخلاهتضراعم

ريغ،ديكأتلااذهو،ىرخأالودصختتارارقىلعضرتعتنأاهلقحيالايسورنإ

افرط-اموحنىلع-نكتملايسورنأىلعىوطنا،ىلوألاةرظنلانمضحدلللباقلا

.ةماعلاةينمألارومألاخيب

ملكلذنأالإ،ةعرجلاةيلحتوههولعفينألنيدعتسمنويكيرمألاناكامىصقأ

له.هميمرترذعتيللخلبرغلابايسورتاقالعتضرعتذإ،يلعفرييغتيأثدحي

ىوقلاةليكشتخيبةظحللولواوركفينأوتانلاعيسوتاوديأنيذلاكئلوألاببرطخ

يتلافطاوعلاةيعونءازإالعفىمعأبرغلاناكله؟كاذنآايسورنيبةيسايسلا

؟ايسوربةذفانطاسوأفوفصخيبوتانلاعيسوتاهتراثإنعضخمت

عيطتسأو،دييأتلاةلثامتمنكتملوتانلاططخنمبرغلاخيبفقاوملانإلاقينأبجي

ويلوجقبسألايلاطيإلاءارزولاسيئرلثمنيقومرمةساسعميثيداحأبداهشتسالا

ةدحتملاتايالولاريفسو:ثيهدراودإ،قبسألايناطيربلاءارزولاسيئرويتويردنأ

جروج،نييكيرمألانييسامولبدلاديمعو،كولتامكاج،يتييفوسلاداحتالاخيبقباسلا

.اسنرفو،لاغتربلاو،اينابسإنملكخيبنييدايقورابكنييسايسو:نانيك

تاشقانمتدقعو،ةديدعتارمةدحتملاتايالولاترزدقتنكتقولاكلذىلإ

نييكيرمأو،نيفقثمو،لامعألاجرعمو،امهيلكنيبزحلاييسايسرابكنمديدععم

كئلوأةمثناكدقفبيرالبو.اقرشوتانلاعيسوتديؤتةلقنأتدجوو،نييداع

نييكيرمألاةيرثكأنأالإ،اًمدقرمألابريسلل،ةيئانثتساةسامحيأنود،نودعتسملا

نكلو،ةوقبنيضراعماوناكنوديدعو،ةيلمعلاةمكحلوحكوكشحوضوباهتدوار

.مهلهاجتىرج



ـ369
قلقلابنوكسملامويلاملاع:ثلاثلاءزجلا

ضقناةرشابمو،ةداحةيلخادةلكشموتانلاعيسوتططختحبصأ،ايسورخيب

رطخلا)فيظوتىلعنومزاعلاكئلوأو،برغلاعمةهباجملاقاشعاهفقلتوأاهيلع

نيسمحتملافوفصخيبضيرحتلانمضيفةمثناكو،مهضارغأةمدخل(يجراخلا

نمائيشنوفرعياونوكيملسانأنيبو،فوشتابروجىلعءيشلكنعةيلوؤسملاةلاحإل

ىلعقيرطلاعطقتنأاهنأشنمناكريبادتذاختاخيبتقفخأيننأاومعزو،اهعئاقو

ىلإالوصو،ةكحامملاةغلابأنأّيلعناكايناملأديحوتةداعإءانثأيفف،وتانلاعيسوت

.البقتسموتانللعسوتوأعيسوتيأةيناكمإفسن

ةزجنمتناكايناملأديحوتةداعإف؛ءايلاىلإفلألانمةفيخستناكتاماهتالاهذه

وتانلابكربقاحتلالامدعبهئاضعأةبلاطمو،اًدوجوملازيالوسراوفلحناكامدنع

ايقوقحمزلمدهعتميدقتىلعةرداقةمظنمنمامف،ةيرخسلاريثتنأاهنأشنمناك

هلعفنكميناكاملكو،ةصلاخةيسايسةلأسمكلتتناك.البقتسمعسوتلامدعب

رشنزاوجمدعىلعصنايناملأعمةيئاهنلاةيوستلانأشبقافتالاو،متدقايسايس

ةحلسأيأالو،ةقباسلاةيطارقوميدلاايناملأةيروهمجيضارأىلعةيفاضإوتانتاوق

.اقرشكرحتتنلةيركسعلاةيتحتلاوتانلاةينبنأىنعيكلذناكو،لماشرامد

كلتحورلايفانمءاجيتييفوسلاداحتالاككفتدعبذختملاوتانلاعيسوترارقو

تناكدقو،اهلساسأالتاماهتايدافتىدلاًراركتترشأامكتانامضلاوتادهعتلا

دضسيلو،يلعفديدهتىلعةيوطنموتانلاةداقةطخنوكبةلثمتمةسيئرلاةلكشملا

برحلابهيبشءيشىلإديدجنمملاعلاقالزنالامتحارطخةمثناك.اهدحوايسور

.برحلاهذهعالدناىلعنرقفصنءاضقنادعب،ةدرابلا

يكنسلهرارقاهاسرأيتلايبوروألاةايحلاطمنسسأضيوقتىلإوتانلاعيسوتىدأ

اًبلقرمألالكشو،م1975خيبابوروأنيبنواعتلاونمألارمتؤمنعرداصلاريخألا

ىلإلاقتنالالجأنمابوروألودعيمجلبقنمايعامجةسّسؤملاةيجيتارتسإللالماك

،ابوروأنيبةيديلقتلاةحلسملاتاوقلاةدهاعمسسأعزعزو،ةدرابلابرحلادعبام

ماظنلانوصبفلكميطرشكفرصتيوتانلاحارو،ابوروأمسقيديدجطخمسرعم



ةديدجلاايسور
370ـ

نملوألافصنلاىلإدوعيركبمتقوخيبكلذأدبو،ملاعلاخيبىتحولب،ابوروأخيب

.ايفالسغويككفتدنععازنلاخيبلخدتلاعم،نيرشعلانرقلاتاينيعست

نادلبلادزتملذإ؛ةيومدلاوةدحلايئانثتساكسرهلاوةنسوبلاخيبعازنلاناك

ريزونيطيسولايعاسممعدلاهدوهجىصقألذبنمالدب،ةلبالإنيطلاةيبرغلا

نيقباسلاةداقلادحألنيوأدروللاو،سنافسورياس،قبسألايكيرمألاةيجراخلا

فلحأدبهخيراتخيبىلوألاةرملل.ايناطيربلايعامتجالايطارقوميدلابزحلل

برصدضحضاوزايحناخيب،ىكنألاو،رشابملايركسعلالخدتلايسلطألالامش

نوتيادةيقافتاووتانلاطورشبميلستلاىلعايبرصتمغرأم1995يفف،ةنسوبلا

.ايكيرمأةضورفملا

فلحللنيسمخلاةيونسلاىركذلاخيبةدمتعملا،ةديدجلاوتانلاةيجيتارتسإ

لامتحاىلعتصن،م1999عيبرخيبنطنشاوبيسلطألالامشسلجمعامتجاخيب

الوؤسمفلحلاناكيتلادودحلاجراخاهمادختساو،اهرشنو،وتانلاتاوقزيكرت

هذهو،ةيسلطألاوةيبوروألاةقطنملالمجمنمناكميأخيب،اهنعةرشابمةيلوؤسم

لصفلنولتاقينابلألانويلاصفنالاناكثيح،افوسوكبمزحبتقبطةيجيتارتسإلا

.ايفالسغوينعميلقإلا

امي.موع

نلعاو،ميلستلاىلعايفالسغويتربجا،دارغلبفصقووتانلالخدتدعب،اريخأ

ةقباستقلخو،نئاهرةلاحىلإكانهةيبرصلاةيلقألاتلزتخاو،افوسوكلالقتسا

ةقباسيهو،يلودلانمألاسلجمنمضيوفتنوديدايسدلبدضيركسعكرحت

.يلودلانوناقلاوةدحتملاممألاقاثيملكاهتناخيب،ةرطخ
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ربمتبس/لوليأ11دعبملاعلا

كرتشملانوصلاىلإةدوعلاةصرفةيلودلاةرسأللترفاوتاذهنممغرلاىلع

م2001ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلاثادحأباقعأخيبةصرفلاتزربو،نمالل

.ةيواسأملا

،كرويوينبيملاعلاةراجتلازكرمىلعيباهرإلاموجهلانعتعمسفيكىسنأنل

:الئاقبتكملايدعاسملخدنيحفوشتابروجةسسؤمبيبتكمنيبلمعأاهنيحتنك

àبباحسةحطانتحطنةرئاط:قدصيالءيشلصحي،شتيفييجريسليئاخيماي»

تنكامدنعف،هارأتنكامقدصأنأاًقحعطتسأملو،زافلتلاحتفنانعد،كرويوين

،يملاعلاةراجتلازكرمترزدقتنك،م1988ماعةدحتملاممألاةبطاخملكرويوينخيب

بهللاةنسلأخيبناقراغناجربلاناذهنآلاو،كانهلامعألالاجرنماًددعتلباقو

.بعرلامالفأخيبالإهروصتعيطتسيءرملانكيملدهشمخيب،دوسألاناخدلالتكو

ةيكيرمألاةرافسلالالخنمشوبسيئرلاىلإةيزعتةيقربتلسرأهسفنمويلاخيب

:وكسومب

ةيرشبلاوةدحتملاتايالولادضةقوبسملاريغةميرجلاهذهبانأقوعصم»

فرعأو،اهقدصأويزاعتلاقمعأبنييكيرمألاعيمجىلإوكيلإمدقتأ.اهلك

.اكيرمأينطاومعمنماضتلاخيبمويلانودحوماياونلاينسحعيمجنأ

ةكرتشملادوهجلالالخنمطقفو،قوبسمريغايدحتةيناسنإلاهجاوت

.«نونجلااذهلدحعضونمنكمتنس

رشنديعأنأينرسييتلادودرلانمديدعرشنىلإكلذىدأو،زمياتكرويوينلا

،زيزعلافوشتابروجرتسملا»
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،بعرلابنوكسمملاعيفف،ةيباهرإلاةمجهلاهذهدعبانلكمعدىلعاًركش

،نيلربروستمدهاندلبعمنواعتلاب،ةنينأمطلااًبلاجىداهلاكتوصءاج

نيبباهرإلاهعفريذلارادجلامدهàباًدعاسمالماعنآلاكتوصنكيل

.اهتاذةيرحلاورحبعش

.«(وياهوأورنوم)رريماكانيلأ

يتييفوسلاداحتالالقنىدلاهومتشعيتلاةبيصعلاتاقوألاىسنأنل»

تلواحدقو،ةيطارقوميدلاىلعمئاقداصتقاىلإويطارقوميدمكحىلإ

نممالسلاعناصنعتامولعملانمنكممردقربكأىلإيدتهأنأكاذنآ

ةاسأملاهذهانشياعنيذلانحن،انلماهلإعبنماًمئادىقبتسوتنكوكسوم

،رمتستسةايحلاو،لحريسىسألانأكشال.ماهلإللاًعبنم،اًعيمج،ةبعرملا

رشلاةبراحملنماضتلاومحالتلانمنكمتنسكلثمةلودلاجرةدعاسمبف

فوشتابروجليئاخيماياليوطتشع.اًعيمجانددهتييذلا

.«(يكتنك،ليفزيول)رينبسدلانود

تاذتناكنماضتلاوفطاعتلانعاًريبعتةئفادلاوةقداصلاكتاملك»

خيراتركذتننيحف،يتلئاعىلإةبسنلابكلذكويلإةبسنلابقيمعريثأت

لقتنتس.لمألاينيطعتكتاملكنإف،تريغتفيكو،انيدلبنيبتاقالعلا

اًعمانفكعو،انتافالخابناجانحزأاذإاقارشإرثكألبقتسمىلإةيرشبلا

كمعدلىرخأةرماركش.مويلاانتاويحىلعميختيتلاتالكشملالحىلع

ةزئاجىلعسانلااهفطعييتلاايلعلالثملاكلتدسجتتنأاًقح،كفطاعتو

.مالسلللبون

.«(اينروفيلاك،ونسرف)روليبكرام

،ةدرابلابرحلاتاونسنابإتناكىتلوفطفوشتابروجرتسم،اًركش»

نوفاخيسانلانأككاردإلركشلاكل.سورلافاخنانكفيكركذتأو

لوح،مهيلإةبسنلابىلغألاومهألالوحنيسجوتمنوقبينيحاًمئادلوهجملا
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كنإو،مهئابحألةميركةايحىلإنوعلطتيو،مالسباوشيعينأىلإ،مهنيد

!كلذىلعاًركش.ملحلاكلذدسجت

.«(تكيتنوك،دروفديموين)ينيوسنوراش

النأحوضوبرهظأ،ميمصلاàبتبرضدقةنصحمودبتيتلااكيرمأنوكتنأ

رعاشمو.باهرإللةيحضنوكينأنكميوالإدحأنمام:نصحمملاعلاخيبدحأ

ةيعيبطهضرعوضرألابكوكلوطخيبرشبلاةيرثكأتداسيتلانماضتلاوفطاعتلا

باهرإللداعميلودفلاحتىلإاكيرمأةوعدىقلتنأاضيأيعيبطلانمناكو،ايلك

قفاوتةمث.ةتبلاقوبسمريغاًرمأملاعلادهشثداحلاكلذبقع.ايباجيإاًبيحرت

ملاعلانمربكألاءزجلاو،ابوكو،نيصلاو،دنهلاو،ابوروأو،ايسورو،اكيرمأنيبماع

تافالخلالكنممغرلاىلعاذهلصح،ىرخأنادلبوميلاقأةلمجو،يمالسإلا

اهيبش،ثيدحلاخيراتلانيباديرفاثدحكلذناكو،فارطألاهذهنيبةيدجلا

.ةيناثلاةيملاعلابرحلاخيبرلتهدضفلاحتلاب

دييأتلانعريبعتللشوبويلبدجروجفتاهيذلالوألايبنجألاميعزلاناك

انلعم،نيتوبريميدالف،ايسورةيروهمجسيئروهةبوكنملااكيرمأعمنماضتلاو

برحلاخيبنواعتلاىلإنيتوبسيئرلارداب،باهرالليداعملافالتئالابكربهقاحتلا

عضوىلإةجاحب-ةظحللاهذهةبساننأاًدقتعم،ةئملابةئمهتديأدقو،باهرإلادض

ةيسورلاتاقالعلاىلعاليقثائبعلكشتبيرقتقوىتحتلظيتلا،تاصغنملاةلمج

يعانصلارمقلاةطساوبجنيكيرالعمةلباقمخيبايزاوماًمالكتلقو.اًبناج،ةيكيرمألا

نمامععانتمالانآلااًدجمهملانم»:تفاضأو،ةدحتملاتايالولاووكسومنيبطبارلا

يملاعماظنقلخلةليسوىلإهليوحتلكلذنمالدبلمعلاو،فالتئالافسنينأهنأش

.«لدعلاومالسلابمعني،ديدج

ي

نمفالتئاةركفتروط،ةفلتخمنادلبخيبفحصلاتارشعاهترشنةلاقمخيبو

:الئاقديدجيملاعماظنلجأ
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ةيفلألانورقرخآتاينيعستخيبلصحامك–تّوفننأىرخأةرمعيطتسنال»

نماضتلالثماًراكفأنأاقحنزحم.ماظنلااذهلثمءانبةصرفةيناثلا

،فلختلاورقفلاىلعبلغتلانماهنيكمتلثلاثلاملاعلانادلبعمنواعتلاو

لامعألالودجىلإاياضقلاهذهةداعإنإو،يسايسلاباطخلانمتفتخا

تايوتسمىلعو،ةفلتخمتافاقثتاذبوعشونادلبعمجلةحجانةليسو

يسايسلاويداصتقالاروطتلانمةنيابتم

ملاعلانإف،فنعلاةسراممبةروصحمباهرإلاىلعبرحلاتيقباذإ

،ةكرتشملااندوهجنمءزجخيبلداعيملاعماظنءانبف؛ةكرعملارسخيس

.نيحبارعيمجلالعجبليفك

العفولببسحوالوقالباهرالليداعملافالتئالاىلإايسورتمضنا

ةيركسعلاةلمحلاقالطناةيادبنماكيرمألةيلعفةدعاسمتمدقف

،تارابختسالاةمساقتم،نابلاطماظندضناتسناغفأةيباًيلودةصصخملا

ءاوجألاخيبقيلحتلاقحةحنامو،اهتاراجوبرغلاعمفقوملاةقسنمو

فلاحتلةحلسألاوناغفألاناكسللةيناسنإلاتادعاسملاةرفومو،ةيسورلا

ةيداحأتاوطخىلعيسورلاسيئرلامدقأ،اذهلالامكتساو.لامشلا

ابوكخيبةينورتكلإلاةبقارملازكرمقالغإلثم؛ةدحتملاتايالولاءاوتحال

.مانتيفخيبةيركسعلاانتدعاقو

ناكو،ةسايسلاهذهنعايضاردالبلاوةيسورلاةبخنلاخيبعيمجلانكيمل

àبنيقداصاوناكنورخآو،ميدقلاريكفتلاتالوقمباقلاعلازيالمهضعب

ةقراغلاناتسناغفألملاعلاخيبةلودىوقأفصقةيباوصىدمنعمهلؤاست

معدىلإةعراسملانماًرمذتممغمغيحارثلاثقيرفةمثو،رقفلالاحوأخيب

.نحنانمهتاياضقلوحلثملابدرتنأنيباككشم،ةجاحلاةعاسنيباكيرمأ

.ةطاسبباهزواجتزوجياللئاسملاهذهنأيلاقمخيبتدكأ

،ىلودلاباهرإلاىلعبرحلاخيبةسيئرةكيرشنوكتسايسورنأخيبكشأال»

ةردابملاىدلنابسحلاباهرظنتاهجوذخأبوجووهةيمهألقيالامنأريغ
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لثم:ةيكيرمألا-ةيسورلاتاقالعلاتاصغنمف؛ديدجيملاعماظنءانبىلإ

،ىرخألاتالكشملانمديدعو،خيراوصلادضعافدلاةيضقو،وتانلاعيسوت

ةيجيتارتساترفاوتاذإالحلهسأنوكتس،بسحواكيرمأوايسورنيبال

.«ةديدجةيبكوكةرسأوحنامدقريسلاىلعةمئاقةكرتشمةلماش

رورمعمتأدب،ةيملاعلاةسايسلاخيبىدملاديعبرييغتىلإنوعلطتملايعمو،يننأالإ

نوكسمتيسهيفاوكراشنيذلاكئلوأناكله؟ىقبيسفالتئالاناكله:كشأتقولا

؟ةيرشبللةددهملاةيبكوكلاراطخألاىلعبرحلاخيبىعامجلاكرحتلاأدبمب

،ناتسناغفأدضيركسعلاكرحتلاةدملوطديازتعمتمظاعتكوكشلاهذهو

عيسوتنعمالكلاحاردارطابو.عيرسحاجنبلمألايشالتىلعءوضلاطلسامب

ىلعظافحلانأشنمناكبرحلاتلاطاملكو،ددرتياناكموانامزيركسعلالمعلا

.م2001ربمفون/يناثلانيرشترهشبةلاقمةبترذحامك،بعصأحبصينأفالتئالا

عابشإلةممصمةيسايسويجوةيسايسططخءارجنمةثراكىلإرمألالوحتيدق

،يعسلا–يقيقحاذهو–ببسبوأ،ىرخأحلاصمببسبوأ،نييميلقإةداقتاحومط

،ىرخألودىلعةرطيسلانمربكأردقبزوفلاىلإ،باهرإلاةبراحمراتستحت

.ذوفنلارئاودعيسوتو

رشعيداحلاةثراكخيبةنماكلابقاوعلاوبابسألاةلمجليلحتمهملانمنأيلادب

:يتأيامهسفنلاقملاخيبتبتكدقو،ربمتبس/لوليأنم

يداحأملاعايجولويديأةياهنربمتبس/لوليأنمرشعيداحلالكش»

هنأنظأ.(ةيداحألاةملوعلا)ةياهناضيأتلكشفاطعناةطقنو،بطقلا

ككفتوةدرابلابرحلاءاهتنادعبتدلوةفسلفنفدخيرات،يواسأمخيرات

.(يتييفوسلاداحتالا

.انمعاضلماكدقع

يغبنيامملوطأتلصاوتةيعويشلاتومبحرفلانعاًريبعتتالافتحالا»

دشحبلقثملاملاعلاديقعتءازإىمعللنوضرعتيسانلاتلعجو،ودبيامىلع
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اوسنو،فلختلاورقفلاىتفأسانلاىسن.تاضقانتلاوتالكشملانملئاه

.«انءاروانكرتيذلانملدعأماظن،ليبفلجيملاعماظنقلخةرورضىدم

درجمىلعاهرصقزوجيالباهرإلاىلعبرحلانأحاحلإبتدكأىرخأدعبةرم

نأريغ،ةصلاخةينانأحلاصمةمدخلاًراتساهمادختسااميسالو،يركسعدر

.اًمامتةغّوسماهنأتتبثأامناعرساًءوسدشألاةبواخم

،لاوزلاعيرسو،رباعهنأرهظحاجن،ناتسناغفأخيبيلوألاحاجنلانمءيشدعب

لماعتلاىلعةرداقةدحتملاتايالولانأبديدجنمنيعنتقمةدحتملاتايالولاةداقتاب

تارارقىلإمهئوجلنماودازف،ةصاخلاةيركسعلااهتوقىلعليوعتلابعضولاعم

رظحةدهاعمنمايداحأةبحسنمةدحتملاتايالولانأنينلعم،ةيداحأتاكرحتو

ةدهاعمقيبطتاوضفرو،م2002وينوي/ناريزحخيبتلطبيتلا،ةيتسلابلاخيراوصلا

خانملاريغتلوحوتويكلوكوتوربنماوبحسناو،ةيوونلابراجتلللماشلارظحلا

فارتعالااوضفرو،(هفلسعيقوتشوبويلبدجروجبطشثيح)ةدحتملاممألل

.ةدحتملاممأللةعباتلاةيلودلاةيئانجلاةمكحملاءاضقب

ىلإ،ةيركسعلاتانزاوملايمانتنمو،ةركسعلانمةديدجةلوجىلإّرجنيملاعلاأدب

تادادعتسالاتأدبمث،اهجاتنإوةروطتملا(ةيكذلا)ةحلسألانمديزموديزمريوطت

،يداحألاكرحتلاىلعةمئاقلاةدحتملاتايالولاةسايسلاًجيوتتقارعلاوزغناك

لسارمنملاوجلابةملاكمتيقلتنيح،ويكوطراطقةطحمخيبوزغلانعتعمستنكو

نمةلئاهةلمجنعضخمتينأهنأشنمأطخهنأبكلذتفصوةرشابمو.سكافرتنإ

امناعرسبقاوعلاهذهو،ملاعلايقابوةدحتملاتايالولاىلإةبسنلابةيبلسلابقاوعلا

.مويلاىلإءادصألاةددرتميهو،حطسلاىلعتفط
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ةيسايسةلكشمرقفلا

ملاعلاييسايسنأ،اذإ،اًحضاوتاب،نيرشعلاويداحلانرقلانملوألادقعلايب

تناكنكلو،باهرإلاوأ،ةيوونلاةحلسألاوأ،نمألاتايدحتليدصتلاخيبنوقفخي

فلختلاورقفلايدحت:نييرخأنيتمساحنيتيبكوكنيتلكشمصخياميفلضفأرومألا

.ةيناثةهجنمةيبكوكلاةيئيبلاةمزألاو،ةهجنم

ةودنللةيمومعلاةيعمجلاعامتجاانصصخ،م2004ربوتكأ/لوألانيرشتخيب

ةكراشملاىوتسموعوضوملابمامتهالاناكدقو،رقفلاةلكشملةيملاعلاةيسايسلا

ممالاماعنيمابئانناكةعسوملاتاعامتجالاخيبنيثدحتملانمف؛اقحنييئانثتسا

ةسيئرو،دمحمريتاهم،قبسألاايزيلامءارزوسيئروةيروهدوشتلوراونأ،ةدحتملا

–سناه،قباسلاايناملأةيجراخريزوووتوبريظانب،ةقباسلاةيناتسكابلاةرازولا

بئانويلاغ–سرطبسرطب،قبسألاةدحتملاممألاماعنيمأو،رشنجشيرتيد

وفياكيكيشوت،قبسألانابايلاءارزوسيئرواموزبوكاج،ايقيرفإبونجسيئر

،ناقباسلااسنرفءارزواسيئرو:لارجوجراموكردنإ،قبسألادنهلاءارزوسيئرو

؛رومكيام،قباسلاةيملاعلاةراجتلاةمظنمماعريدمو،راكورليشيمونابسوجلينويل

قباسلااينولوبةيروهمجسيئرو:سشتاسيرفيجةدحتملاممألاماعنيمأنواعمو

نالثمملاوزيراوشويرامقباسلالاغتربلاةيروهمجسيئرو:يكسلزورايخيشتيوف

ىلإةفاضإ،نورخآنويسايسوايزيغريقوايريجينيتيروهمجسيئرلنايصخشلا

.مالعإلالئاسوو،ةينيدلاو،ةيموكحلاو،ةيعامتجالاتامظنملانمةلمجيلثمم

،ةيسايسةيضقرقفلانإ،ةيمومعلاةيعمجلاةسلجحاتتفاىدليتملكخيبتلقنأدعب

اًمهمىقبييباطخلسيئرلاهجوتلانأدقتعأ،عامتجالاةمزالةرابعلاهذهتحبصأ

:مويلا

ةلكشملاهذهدجتنأخيبلمألاداسةيناثلاةيفلألانورقرخآتاينيعستخيس

حيحصلاساسألا)ـلاقفونادلبلاعيمجتاداصتقاروطتعماهلالح
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،لامعألااهتدبأيتلاةسامحلاركذتنو،نطنشاوعامجإبلثمتملا(ديحولا

.ةميخوبقاوعىلإاًمئاديضفيةيداحألاتابراقملا

ءانبأمهةدرجملاةيرظنلاهذهءارجنمةاناعمرثكأاوناكنيذلاكئلوأ

–ةيرظنلاتناكدقف،مهيفاًروصحمقبيملررضلانأالإ،ةيمانلانادلبلا

،ةدرابلابرحلاءاهنإىلعةبترتملاصرفلاعايضنعةلوؤسم–ريبكدحىلإ

.ةديدجتابراقمىلإوعدتةجاحلانأمويلاحضاولانمو

هتاموكحوملاعلالودءاسؤرمدقأم2000ماعةدحتملاممألابةيفلألاةمقخيب

ةلكشملحيسايسلامهمازتعامهنالعإب،ةيمهألاةغلابةمدقتمةوطخىلع

هذهةحفاكمديعصىلعةددحمةيمكتامازتلاباودهعتو،ملاعلاخيبرقفلا

كلتتلازام،ثدحلانمماوعأةعضبىلعديزيالامدعبنآلاو،ةفآلا

ملاعلاةيرشبلانمنييالملاتائمىلإةبسنلابةبيطتايندرجمفادهألا

نادلبللةفصنمةيراجتعاضوأريوطتدوعوامأ.ايقيرفإاميسالو،ثلاثلا

نماهئافعإو،قاوسألاىلإلوصولانمنادلبلاهذهنيكمتو،ةيمانلا

.دحأاهبيفيالف،نويدلا

ةددحمقئارطةمثدراوملانميفكيامىلعاًرفوتمملاعلاتابدقونآلا

هذهلحخيبقافخإلانإف،اهاودجتتبثأقئارطيهورقفلاىلعءاضقلل

نودبيلودلاةداقو،ةيسايسلاةدارإلابايغىلإلوألاماقملاخيبدوعيةلكشملا

ءافولانمالدبديدجيرحسقايرتنعثحبلابالاغشنارثكأىرخأةرم

.مهدوعوب

ةرحلاةراجتللحئادملاليسعمسنةريخألاةيرحسلاةغيصلااهفصوبو

دحأال.داسفلاةبراحموملسألامكحلاكلذنمضنمو،ةديجلاةرادإلاو

ةاعارمو،ةيكذةيداصتقاةطخدامتعالثماهلثم،رومألاهذهةيمهأيفني

ةلباقلاريغقئاقحلاهذهىلعزيكرتلانأالإ،قوسلاداصتقانيناوق

،ةنيعمتامازتلانمبرهتللةعيرذودبيام،اًدجاًريثكو،اًريثك،شاقنلل

ةدعاسمليلحملاجتانلايلامجإنم(فلألابةعبس)ةبسنصيصختلثم
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àب،ودبيامىلع،ةبوعصيأةمثسيلهسفنتقولاخيبو،ةيمانلانادلبلا

ةيركسعتايلمعفيلاكتةيطغتلتارالودلانمتارايلملاتارشعىلعروثعلا

.ةديدجةحلسأتاموظنمريوطتو،ةعساو

يدؤينأ،هزواجتمدعلاحخيب،هنأشنمنأل،اضيأةيسايسةيضقرقفلا

نعةئشانلاكلتنمىتحمخوأبقاوعبو،ملاعللديدجماسقناىلإاًمتح

عضوىلعةبصنملاةكرتشملااندوهجلالخنمهيلعانبلغتيذلاماسقنالا

نمةرهدزمرزجىلإملاعلاماسقناف،برغلاوقرشلانيبةهباجمللدح

لزعنأل،ةدرابلابرحلانمرطخأةيناثةهجنمسأيورقفميلاقأوةهج

راهدزالةبسانملاطورشلارفويسأيلاو،ليحتسمىرخألانعامهادحإ

رارقتسامدعرؤبءوشنو،ةئبوألاو،ةرجهلاتاناضيفلب،باهرإلاوفرطتلا

.هلببلج

،ةيطارقوميدلااياضقنعلصفلللباقريغهنألةيسايسةيضقرقفلا،اًريخأ

اتسيلةيمنتلاوةيطارقوميدلاف،ةيساسألاتايرحلاو،ناسنإلاقوقحو

دقرقفلاعوضومنوكيالامدنع،سانلانكل،لاوحألانملاحبنيتضقانتم

مهتقثعضولو،ةيطارقوميدلابةيحضتللنودعتسم،نمزلانمدوقعلجلوع

ةيطارقوميدلاةجومراسحنانإو،ةيروتاتكدتاهجوتيوذنييسايسخيب

لئاوأوةيناثلاةيفلألانمريخألانرقلاتاينينامثرخاوأملاعلاتريغيتلا

.اذهنعمجانهتاينيعست

،ةيئاقولاتابرضلاوتابابدلاباهضرفنكميالةيطارقوميدلانأبقثاوانأ

اطورشدجوننأعيطتسناننأنأالإ،هبعشودلبلكروطتعمومنتنأبجيلب

.رقفلاىلعزاهجإلاطرشاهتعيلطخيب،اهومنللضفأ

ناكةودنلاتاعامتجااورضحنيذلاءاربخلاونييسايسلابطخخيبهبترعشام

ةبرجتليلحتىلعاوفكعذإو.ملاعلاخيبساسحلارقفلاعضوءازإقلقلانماًريبكاًردق

لحقئارطلوحةنيابتملامهتاحارتقانوحرطياوحار،رقفلاةبراحمخيبةفلتخمنادلب

يتلاتالكشملاعيمجفلخرقفلانومكبلثمتاعيمجهيلعاوقفتاامنأريغ،ةلضعملا
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ومنلاونمألابايغو،ةئيبلاروهدت:اهروطتنمةيلاحلاةلحرملاخيبةيرشبلااههجاوت

بناوجلانمةليوطةمئاقو،ىعامتجالاشيمهتلاو،باهرإلاو،رقتسملاىداصتقالا

.ةملوعللىرخألاةيبلسلا

ةضهانملاةكرحلانعةرداصلاتاراشإلاىلإيغصننأانيلعنأىلعتدّدش

نتفيريثمو،نييناودعنيبغاشمو،نيمرجملدكؤملادوجولانممغرلاىلعف؛ةملوعلل

ةقحاسلاةيرثكألاىقبت،(ةليدبةملوع)بنيبلاطملانيجتحملافوفصنيبنيفرتحم

نيمتهم،ءافرش،نيقداصاًسانأعراوشلاىلإنولزنينيذلارشبلافالآتائمنم

ةيلمعةملوعلانوكتنأزوجيال.ةئملابةئماًمامتلوقعمبلطمحرطىلعنوصرحي

ةروصمكيلإو.ءارقفلالامهإىلعوءارثرثكأءاينغألالعجىلعةبئادهاجتالاةيداحأ

:يلعفلاعضولا

لكنمصخشيناعينيحخيب،اعوجنوروضتيملاعلاخيبرشبلانمرايلموحن*

:ةنادبلاةدحتملاتايالولاخيبةعبرأ

:ايقيرفإيبنوشيعيزديإلابنيباصملاانويلم24لانمانويلم230

ايقيرفإخيبةدوجوملافتاوهلاددعيواسيفتاوهلانمددعاهدحوويكوطخيب*

؛اهلك

،سرادملابقاحتلالاةصرفنمنومورحملافطألانمانويلم57•

!اًماع41وهاناوستوبخيبعقوتملارمعلالدعم•

لبقنمةدمتعملاةيفلألاةيمنتلافادهأنيبنملوألاعوجلاورقفلالاصئتساناك

ىلإءارقفلاةبسنصيلقتلةطخعضوناكو،م2000ماعةيفلألاةمقخيبملاعلاةداق

،(م1990ماعبةنراقم)م2015ماعىتح،اضيأفصنلاىلإعايجلاةبسنو،فصنلا

ممألانعرداصريرقتلاقفو؟جئاتنلاتناكفيكف،اخاحلاوةرشابمرثكألاةمهملا
وم

àبرالود1.25ىلعنوشيعينيذلاةبسن:تزجنأىلوألاةمهملانإف،م2013خيبةدحتملا

.م2010خيبةئملاب22ىلإم1990خيبةئملاب47نمتضفخنا(عقدملارقفلاةبتع)مويلا
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نوديعبنحنكلذكو،رقفلاىلعزاهجإلانعاًدجنيديعبانلزاماننإفىرنامكو

نمزملاعوجلانوناعينيذلاكئلوأةبسناهسفنةدملايفف،عوجلاىلعءاضقلانع

ريغهنكلو،مدقتلصح.دكؤمريغم2015ماعلولحعمفدهلاغولبنكلو،تصلقت

،نيصلانملكنيبتفاللامدقتلانممغرلاىلعو،توافتلاديدشواقلطمفاك

اًسؤبرثكأةيقيرفإلانادلبلارثكأخيبعضولانإف،ىرخألانادلبلانمددعو،دنهلاو

الدبتصقانتةريقفلااهتريظنىلإةينغلانادلبلانمةيتآلاتادعاسملاو،ساقيالامب

.ديازتتنأنم

عونىلإوعدينيحاًمامتموهفمنوم–يكنابةدحتملاممألاماعنيمأقلق

؟برغلاةداقهعمسيسلهنكلو،تالكشملالحلدوهجلافيثكتنمىراطويئانثتسا

اننكلو،سوفادخيبامكبيرقتقوىلإملاعلا(حالصإ)ىلإةجاحلانعنوثدحتيمه

.ةسوملمجئاتنيأىرننأنودةليوطتاونسذنميئاشنإلاباطخلاكلذعمسن

ىلإمَّدقريرقتةمثو،عاستالاةلصاوتمرقفلاوةورثلايبطقنيبةيبكوكلاةوهلاف

ىلعانعلطي،ةلقيديأبةورثللديازتملازكرمتلالوحسوفادبةيداصتقالاةودنلا

ردقيو.ناكسلانمةئملابدحاويديأبنآلازكرتمملاعلاةورثفصنوحننأةقيقح

ةورثلمجملافعض65،يلايخلاتانويليرت110مقربءالؤهةورثليلامجإلاعومجملا

هكلمياميواستملاعلاخيباصخش85ىنغأةورثو.ضرألالهأنمرقفألافصنلا

.ملاعلاناكسنمرقفألافصنلا

ىلإ،م2013ماعخيبتارايلملاباحصأددععفتراسبروفةلجمخيبءاجامبسحو

يلامجإلاءالؤهلامسأرو،نيرشعلانرقلاةياهنةبهريظنفاعضأةثالثاغلاب،1427

باحصأةورثوةقباسلاةنسلاخيبناكامىلعرايلم800ةدايزب،تانويليرت5.4وه

.ضرألابكوكناكسنمرقفألافصنلاهكلميامفاعضأةثالثىلعديزتتارايلملا

،ةيطارقوميدلاضّوقيسانلانمةنفحيديأبةورثللقوبسملاريغزكرمتلااذه
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ةرسأللايدحتدعي،حبكنودفيطلانمرخآلافرطلاخيبةيصخشلاةورثلامكارت

.ملاعلانمأىلعاًرطخو،ملسللاديدهتو،ةيبكوكلا

لاوحألةقداصةشقانميأخيباهلافغإنكميالىرخأةيضق،لاحيأىلع،ةمث

قبسألايكيرمألاةيجراخلاريزوعمم1992خيبهتيرجأاثيدحركذتأانهو.ملاعلا

ىلإةايحلاخيبمكتقيرطريدصتنوديرتنييكيرمألامتنأ»:هلتلق،زتلوشجروج

ىرخألانادلبلاتناكاذإ.ملاعلاءابرهكنمةئملاب44نوكلهتستمكنأالإ،مكملاعيقاب

àب،تاونسعضبنوضغخيباًيلكدفنتسبكوكلادراومنإف،مكتايوتسمةبشيعتس

امدنععوضوملاىلإدوعأسو،ةلضعملللحيأ،انأالووهال،انيدلنكيملتقولاكلذ

.م2008خيبترجفتيتلاةيداصتقالاةمزألاعوضومةشقانمىلإلصن

ىلعريسلاخيبملاعلارارمتسانأشنمنأركفأتنكةلأسملاركذىلعنايتإلاىدل

:ةيئيبةثراكىلإولب،بسحوةيعيبطلادراوملابوضنىلإاليضفينأميدقلالاونملا

،ةعيبطلاوناسنإلانيباعاستاديازتمعدصىلعادوهشانكةيلاتلاماوعألالكيفف

هذهفقونورخالواحنيحخيب،ةالابمالبو،ةدرابباصعابدهاشيمهضعبناكدقو

نيذلاوةيئيبلاةمزألانمنيجعزنملافصخيبتابثبافقاوُتيقب.ةرطخلاةيلمعلا

رمألاجالعلائيشاولعفينأنولواحي

يئيبلايدحتلاةهجاوم

لودلاءاسؤرلىلوألا(ضرألاةمق)،ةيمنتلاوةئيبلانعرمتؤمدقعم1992خيب

يلثمملةودنتدقُع،يزاوتلابو.وريناجيدويرةيابةدحتملاممألالبقنم،تاموكحلاو

تارشععضبنم،نيينيدونييناملربةداقو،ةيفاقثتايصخشو،ةيبعشتامظنم

لاضنلاخيبهبعلطضينأيندملاعمتجملاىلعنيعتييذلارودلاشقوندقو،نادلبلا

.ةئيبلاددهتتيتلاراطخألادض
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àباهتحرتقادقتنكةردابمبيايإنيركذمينولسارةودنلاهذهخيبنوكراشملا

،ةيبكوكةيئيبةمظنمداجيإل:اهتيمنتوةيرشبلاءاقبلةسسؤمنعةودنخيبم1990

ازكرمحبصتنأاهنأشنم،يناسنإلالاجملاخيبيلودلارمحألابيلصلاةمظنملثم

ةفداهلايعاسملاسؤرتينماوبلطو.ةيئيبةثراكنمبكوكلاذاقنإىلإةيمارلادوهجلل

ملف،ةحاحلموةليصأةلاسرلاةغيصتناكدقو،يلودرضخأبيلصداجيإىلإ

رشبلادامتعاىدميتبرجتنمفرعأ،ةلوفطلاذنمةعيبطلانمبرقلاديدشانأو

àبةيرابغلافصاوعلاكلتطقسنأملو.اهيلعأرطتيتلاتاريغتلاىلعواهلاحىلع

ةقاطلاديلوتتاطحمليئيبلاريثأتلاىلعفقأمليننأالإ،لبورفاتسيسأرطقسم

يرهنهايمذخأةجيتنلارآرحبلاءيطبلاريمدتلاىلعو،اجلوفلاىلعةيئابرهكلا

ةطخانلعأنيحو.وكسومخيبقئاثولاىلععالطالادعبالإ،يرللايرادومأوايرادريس

مهئارآنعريبعتللةصرفلااوزهتنانملئاوأنيبنمناك،(ةيفافشلا)تسونسالغلا

،يرشبلاكالهتساللةحلاصلاهايملاتانوزخموءاوهلاثولتىلعنوجتحمنونطاوم

عضولاناك.ةئيبلااهلضرعتتىرخأرارضأىلعو،تاباغللرئاجلالالغتسالاىلعو

ةجيتنتقلغأةثولملاةيعانصلاتاعورشملانمتارشعنإىتحاريطخحبصأدق

نماهورداغيلاونوكيملو،تاحاسلاخيباًمايأسانلامصتعاو.نييلحميلاهأحاحلإ

.قئاللاوحنلاىلعمهاواكشخيبرظنلاريغ

،ةعيبطلاةيامحلةيبكوكةمظنمسيئرتابجاويلوتبلطىلعيدرلمأتىلعافكاع

،ّقاشلمعهيلعبترتياذهو،ايروصاًسيئرنوكأنأبىضرأنليننأاًديجتكردأ

نمابلطترثكألاةمهملاهنأتبثينأيئيبلايدحتلانأشنمنأةيؤرىلعاًرداقتنكو

àبو.نيرشعلاودحاولانرقلاخيبةيرشبلاهجوخيببصتنتسيتلاتامهملارئاسنيب

نآلاتتابةئيبلانإتلق،ةينابايلا(حابصلاسمشلانوبميشيهاسآةديرجةلباقم

.لغاشلايمويلايلغش

اهتئيهعامتجاةمظنملادقعموي،م1993ليربأ/ناسيننمرشعنماثلاموي

.يلودلارضخألابيلصلاسيسأتخيراتّدَعُي،ةينابايلاوتويكةنيدمبلوألاةماعلا
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لداجو،اهدامتعابجييتلاةمظنملاةيعونلوحمومحمشاقنباقوبسمثدحلاناك

تاذوخلا)ةدفوم،ىراطلادرلابئاتكنماعوننوكتنأاهيلعنإنيلئاقمهضعب

مالسلاوذحوذحننأانيلعنأاوحرتقانورخآو،ةيئيبلاثراوكلارؤبىلإ(رضخلا

.ةحومطجاجتحاتايلمعلسانلانيرفنتسم،(سيبنيرج)رضخألا

ينديأو،لابيذمهمزاجنإىلعيوطنيناكنيرايخلانمايأنأبرعشأمل

قباسلايميظنتلاعامتجالايفف.اياضقللقيمعمهفوةميظعةربخووذصاخشأ

:لهادريهروث،قومرملايجيورنلافشكتسملاوملاعلالاق،ىلوألاةيمومعلاةيعمجلل

ءيشىلإوعدتةجاحلاف،مكعمنوكأنلف(ءارضخذوخ)داجيإىلعلمعنسانكاذإ»

ديعصىلعةلقنثادحإىلإو،سانلاريكفتةقيرطرييغتىلإةفداهةمظنم،فلتخم

عمو.«فدهلاكلذىلإيضفتةددحمتاعورشمىلإةجاحلاوعدت.يئيبلايعولا

،ايسورو،ةدحتملاتايالولانملكنمنيلثممنمةطيشنةكراشمب،شاقنلالصاوت

ىلعايميظنتاًمخزيفضتساقحالتناكنادلبلاهذهو)ارسيوسو،ادنلوهو،نابايلاو

.ليضفتلابانرظنةهجوتزاف،(رضخألابيلصلا

:نيلئاق،يلودلارضخألابيلصلاقاثيمخيبةمظنملاةفسلفانحرط

انسأرطقسممساقتتو،ةيلصألااهتميقةايحلاروصعيمجلو،ةسيفنةايحلا»

.لكلاءادأنسحلةيساسأفارطألاعيمجثيحةيعبتلاةلدابتمةرسأخيبيبكوكلا

ىفاعمانبكوكنوصو،اهلماكتخيبةايحلاىلعظافحلاوهيقالخألاويونعملاانبجاو

.ةيلبقتسملاوةيلاحلالايجأللانمآو

اًددعسيسأتلاءانثأخيبترزثيح،ةمظنمللةينطوعورفسيسأتبةيلمعلاتقلطنا

يلودلارضخألابيلصلاف.ةيسيسأتلااهتارمتؤمخيبتكراشو،نادلبلانماًريبك

،نمألاةدعصأىلعةلثاملاةبكرملاتايدحتلاةلمجليدصتلابةلثمتمهتلاسرىري

:ىلعلمعنساذهزاجنإلو،ةئيبلاروهدتو،رقفلاو
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ميقخيبةيساسأتارييغتةنماضةيكولسو،ةيقالخأو،ةيقوقحريياعممعد•

ةيرورضلا،اهفقاومو،اهلاعفأو،يندملاعمتجملاو،صاخلاعاطقلاو،ةموكحلا

:ةمادتسمةيبكوكةرسأقلخل

،ةيعيبطلادراوملاصقنويئيبلاروهدتلانعةمجانلاتاعازنلاعنمخيبةمهاسملا•

:تبشناذإاهلحو

،تاعازنلاو،برحلاىلعةبترتملاةيئيبلابقاوعلابنيرثأتمللةدعاسملاريفوت•

."رشبلاعنصنميهيتلاتابكنلاو

،نيريدملاسلجملاسيئرويلودلارضخألابيلصللاسيئرتلمع،ةديدعتاونسل

تيقبو،يرخفلاسسؤملاسيئرلابصنمبتظفتحا:ةرادإلاميظنتاندعأم2008خيبو

لكبختنادقفسلجملاةسائروةسائرلايبصنملامأ:نيريدملاسلجمخيباوضع

ّنكأنيذللا،يلاوتلاىلع(اينولوب)كيشتلوكنايو،(ايسور)لاتوخيلردناسكلأنم

عورشملااذهخيبيننومعديويننوديؤياولظنيذلانيرخآلاتارشعلوامهلنافرعلا

.ةسامحوطاشنبمهلمعمويلانولصاوينيذلاوريبكلا

ةفداهلاجماربلانمةلسلسقالطإىلإيلودلارضخألابيلصلاردابهدوجونابإ

،ثارتلاجمانربخيبلثمتجماربلاكلتمهأدحأو،ضرألل(ةيئيبلاةيفاعلا)نامضىلإ

ةلازإ)حلستلاقابسوةدرابلابرحلانعيئيبلاثوروملاةجلاعمفدهتسيناكيذلا

ةردابمتقلطأم2000ماعةيبو.(خلإ..،ماسلاثولتلاو،ةيئايميكلاةحلسألاتانوزخم

تناكيتلاةيئايميكلاةحلسألاةلازإةيلمعىلإةللستملاةلاطعلاىلعبلغتللةسيئر

ريمدت.اهنمنط65000ىلعديزياماتمكاردقنيتعمتجمايسوروةدحتملاتايالولا

،ليومتلاىلإراقتفالاببسبفقوأدقناكةيئايميكلاةحلسألانمةيسورلاتانوزخملا

ةلازإلوحةيلودلاةيقافتالاخيبىرخأفارطأاهتراثأةلئسأوبلاطمببسبكلذكو

.ةليلقريغتاونسذنمتجلوعدقنكتملةلئسأوبلاطم،ةيئايميكلاةحلسألا

.1ص،م2010/12/16،فينج،رضخألابيلصلاقاثيم[1]
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اًدشانم،اهريغو،ارسيوسو،ةدحتملاتايالولاو،ايسورةداقىلإلئاسرُتهجو

دقو،ةيئايميكلاةحلسألاىلعزاهجإلاصخياميفاتباثاًيلاماًدهعتاومدقينأمهايإ

نأشتاذتاوطختذفنو،جمانربلاليومتلةمهمةدايزبةيسورلاةموكحلاتدر

.ةدحتملاتايالولاةموكحلبقنماضيأ

وهو،ضرألاتاراوحعورشمبيلودلارضخألابيلصللرخآمهمعورشملثمت

تدقُعدقو،ةيقالخألاةمادتسملاةيمنتلابناوجلةصصخمةماعتاودنةلسلس

ليلقريغددععميسنرفلاءارزولاسيئرةكراشمبم2002ماعنويلخيبىلوألاةودنلا

تابسانمةمثو،روهالو،كرويوينف،ةنولشربتناكنويلدعبو،نيرخآلاءارزولانم

خيبدوقعملاضرألاراوحخيبتكراشم2006خيبو،ايلاطيإوايسورخيبتدقعةهباشم

.(ةيلارتسألا)نيبسيرب

فداهلاضرألاقاثيمعورشمبطارخنالاىلإىضفأةيلودلاةئيبلاةكرحخيبيلمع

،ضرألابكوكىلإةبسنلابىلضفلاةسرامملالوحةيئيبلاةعرشلانمعونغوصىلإ

ةملاسمو،ةمادتسمو،ةلداعةيبكوكةرسأقلخنمنكمتميقوئدابمةلمجنايبغوصو

.نيرشعلاودحاولانرقلاخيب

ةئيبللةيملاعلاةئيهلالبقنمم1987نيبىلوألاةرمللتحرُطضرألاقاثيمةركف

–سرطبسرطبةدحتملاممألاماعنيمأردابدقو،(دنالتدنربةئيه)ةيمنتلاو

الإققحتتملاهنأالإ،م1992خيباهدييأتىلإ،وريناجيدويرخيبضرألاةمقخيب،يلاغ

لالخنم،ضرألاةمقلماعلانيمألا،جنورتسسيروموانأ،انمدقأنيحم1994خيب

خفنىلعو،(يلودلارضخألابيلصلاوضرألاسلجم)سيسأتىلعانيتمظنم

ريفوتلاًدادعتساادنلوهةموكحتدبأو.يندمعمتجمةردابمهفصوبعورشملاةيحورلا

.يلاملامعدلا

كلsع

ةدوسمغوصل،جنورتسسيرومواناينمةكرتشمةسائربةئيهتسسام1996خيبو

ةيمومعلاةيعمجلاتارودىدحإخيبةدّوسملاتشقونم1998ليربأ/ناسينةيبو،قاثيملا
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تمدقو،هضارغأوقاثيملافادهألوحىئارآتحرطثيح،يلودلارمحألابيلصلل

.(مادتسملبقتسم)ناونعبةسيئرةلخادماضيأ

àبوكسنويلارقمبغوصلاةئيهتاعامتجادحأنيبةيئاهنلاةغيصلاتدمتعا

نيشدتلفحخيبم29/6/2000خيبةيلودلاةرسألاىلعايمسرقاثيملاضرُعو،سيراب

تارمتؤمتثبلاماقحالو.سيرتايب،ادنلوهةكلمروضحبياهالخيبمالسلارصقب

.اًديؤماًرارقتذختانأةماعلاوكسنويلا

ىلإةيمارلاةيملاعلاةرسألانمايئيبيعاولاعاطقلاوةئيبلاراصنأنمددعدوهج

.ةريثكتابقعتهجاو،ةيلمعلاةسرامملاعضومايئيبةمادتسملاةيمنتلاةركفعضو

قفأقيضوسفنرصقو،ةبستكملانيرخآحلاصمو،مهضعبمهفتصقن:اهنم

ةغيصلالخنمةيلودلاةرسألادييأتباهزوفنممغرلاىلعو.ثلاثقيرفةيتامغارب

ةهجوحنتعفُدراكفألانإف،ددحملمعجمانربىلإاهتلوحيتلا،ةدحتملاممألا

اموهو،قوسلاىوقلةقلطملاةيرحلازيزعتىلعلقعلايداحأميمصتببسبةدحاو

.ةلزتخمةمادتساوحنأطخلاهاجتالاخيبةيبكوكلاةيمنتلاراسمماحقإىلإىدأ

راظنأتفلتلواحدقو،مهنيبنمانأو،نيريثكىلإةبسنلابايدجاًراذنإاذهناك

–تحرتقاو،اهميقوةمادتسمةيمنتموهفمقيبطتةرورضىلإروهمجلاونييسايسلا

تددعأو،م2002ماعجروبسناهوجàب)10–وير)رمتؤمروضح–ىرخأرومأنيبنم

.ظحلاءوسلروضحلاعطتسأملينأريغ،باطخةباتكلتاظحالملا

رضخألابيلصلاخيبنحنف،جروبسناهوجخيبمالكلانمينكمتمدعلاًريثكتفسأ

نمرثكأتلسرأ.قافخإللةودنلاكلتضرعتلامتحانمقلقلايديدشانكيلودلا

ةرورضاًدكؤم،انتمظنمفقوماهيفتصخلتاموكحولودءاسؤرىلإةلاسرةئم

،اسنرفو،ايسورتايروهمجءاسؤرنماًدودرتيقلتو،رمتؤملاقافخإبحامسلامدع

ىلإةجاحلاباًعيمجاورقأدقو،اهريغوةدحتملاةكلمملاتارازوءاسؤرنمو،اينولوبو

.يعامتجالالامعألالودجوةسايسلابلصخيبةيئيبلااياضقلاعضو
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نمماًديدعنأريغ،جروبسناهوجىلإاوبهذةموكحوةلودسيئرةئمنمرثكأ

ىلعةدوقعملالامآلاف:اًقحمؤشةراشإهذهتناكو،روضحلااوضفرنيعقوتماوناك

حلاصملاوتافالخلاتناكو.تباخفاطعناةطقنجروبسناهوجةمقةروريصلامتحا

ةرقتفمو،لوألاماقملاخيبةينالعإتناكةدمتعملاقئاثولاو،ىرخأةرمةيغاطةبستكملا

.ىرخأةيفاضإةبيخدرجماًقحتلكشو،ةمزلموأةددحمدونبىلإ

هم.كت

هايملاةمزأ

،ةصاخةيمهأةددحمةيئيبتالكشمةجلاعموحنكرحتلابستكا،عضولاببسب

يبكوكلاصقنلاةيضقتناكاهعملماعتأنأّيلعنيعتيتلاتالكشملاكلتىدحإو

يلودرمتؤمخيبتكراش،م2002ويلوي/زومتيفف.برشللةحلاصلاهايملليمانتملا

ماعلاةيبو،يلودلارضخألابيلصلاةطساوبدقُع،ملاعلالجأنمءام:ناونعب

تبذتجاو،ايروددقعتتأدبتاودنلاهذهو.ةيملاعلاهايملاةودنهبتكراشيلاتلا

.ةيلمعلولححارتقاىلعنيرداقنييسايسو،عابلايليوطنيمرضخمءاربخ

،ءامعممالسناونعبيلودرمتؤملسكوربخيبدقُع،م2009رياربف/طابشنيب

طابنتسافدهلاناكو،ةيملاعلاةيسايسلاةودنلاةردابمب،يبوروألاناملربلاخيب

تاضوافملاخيبنيكراشملالبقنماهتساردل؛ةيئاملادراوملاظفحلوحتاحرتقم

ةبتاحرتقملاتمدقدقو،ةديدجةيلودةيخانمةيقافتاىلإلصوتلالوحةيراجلا

.ءاملانعيملاعلوكوتوربلجأنمةركذم

،ةيعامتجاو،ةيئيبرصانعنمةبكرمةمزأيههايملاةمزأنإرمتؤملاخيبتلق

نمنويلم900وحننإفةدحتملاممألاتاريدقتلاقبطو.ةيسايسو،ةيداصتقاو

اطورشنوشيعياًرايلم25و،ةفيظنهايمىلعلوصحلالئاسوىلعنورفوتيالرشبلا

àبةرفاوتملاهايملانمةئملابنونامثو،عافترالادرطمءاملاىلعبلطلاو،ةيحصريغ

يخانملاريغتلاببسبرثكأمقافتتةلكشملاو،يعارزلايرللمدختستةيمانلانادلبلا
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ىراطيئانثتساعضووهامليدصتلاخيبةئطابتمةسايسلاو،يبكوكلاىوتسملاىلع

تامظنموءاربخنعةرداصلاةديدعلاريراقتلاوتاساردلانممغرلاىلع،اقح

هذهدحأفيلأتخيبتكراش،يلودلارضخألابيلصللاًسسؤماسيئريفصوبو.ةيئيب

،نيبلفلاو،اناوستوبو،ديوسلانمنيقباسنييسايسةداقةثالثعمنواعتلاب،ريراقتلا

.ذفنتملهتايصوتنأالإ،اًبيحرتريرقتلايقلدقو،م2000ماعىلإدوعيخيراتخيب

هفصوب،ءاملانأوههبفارتعالاىلعلوصحلاديرنيذلايزكرملاأدبملانإانلق

نالعإبجيو،ةكرتشمةيكلم،اهلكةيرشبلاىلإةبسنلابةيمهألايئانثتساادروم

تردابو،اعساوادييأتةرظنلاهذهتيقلفناسنإلاقوقحنمايساسأاًقحهيلإلوصولا

نعةحارصريبعتلاىلإ،لامعألاةداقنمددععمبنجىلإاًبنج،ةريثكتاموكح

.اهدييات

قوقحنماًدحاوءاملاةيؤربيلودلاميلستلانأكردأتنكينألوقلالفاننم

نمرشبلانييالمتائمنيكمتليلعفلانامضلاف؛ةلكشملاةياهننكيملناسنإلا

ديوزتو،ةينطولاتاعيرشتلاخيبقحلااذهجاردإمزلتسيةفيظنلاهايملاىلعلوصحلا

ةيمانلانادلبلاخيبىرخأتالكشملحلةيمهألاغلابةيحصلاطورشلاوءاملابسانلا

.نمألابةرشابمةقالعاضيأرمأللو،ةرسألاميظنتو،ةحصلاو،ميلعتلالثم

،ايليسرمبةسداسلاةيملاعلاهايملاةودننيبثدحتللتيعُدم2012سرام/راذآيب

دراومنأو،لئادبالب-ىرخألاداومللافالخ-ءاملانأةيساسألايطاقنتناكو

ومنلصاوتبلعبملو،ديازتمءاملاكالهتسانأو؛ةدودحمةرفاوتملاةحلاصلاهايملا

،ةريقفلانادلبلانيبعضولاو،انكممنيرشعلانرقلاةياةيئرملارئاتولابكالهتسالا

ريغاعضوتاب،ةثولمهايمبرشءارجنمةريغصرامعأخيبنوتومينييالملاثيح

ءاشنإتحرتقاو،ةايحللءامناونعبةردابميلودلارضخألابيلصلاقلطأ

ممألانكلو،ةليوطتاونسرمألازاجنإقرغتسادقو،ءاملاقحلوحةيلودةدهاعم

قحلاجاردإبيضقيرارقينبتىلعم2010خيب،اريخأ،تمدقأنأتثبلامةدحتملا
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ةرسألانأحيحص.ةيساسألاناسنإلاقوقحةحئالخيبةيحصلاتاديدمتلاوءاملاخيب

.فاطملارخآتلعفاهنأريغ،ةمهملاةوطخلاهذهلثمىلعةقفاوملاتبعصتساةيلودلا

قحتلخدأنادلبلانمةليلقةنفحف،ةبوعصرثكأناكأدبملليلمعلاقيبطتلالعل

صصختيتلااسنرفاهادحإو،ةينطولااهتاعيرشتصوصنخيبءاملاىلعلوصحلا

يلودلارضخألابيلصلاامأ،ةيماننادلبنيبءاملارفوتنامضلةنزاودراوماضيأ

اهترادإوةيئاملادراوملانوصريبادتريوطتخيباطيشناطارخناهرودبطرخنادقف

.ةينالقعلا

ذقنتنأاهنأشنمةمخضتارامثتسابلطتتاليتلااًدجةطيسبلالولحلاىتح

هذفنبسحودحاويدايرجمانربلةجيتنف،ةيرشبلاتاويحلانمةريبكاًدادعأ

اتلوفرهنضوحخيبنوميقمةمسن40.000زاف،اناغخيبيلودلارضخألابيلصلا

ةمثو.ةيحصلاتاديدمتلاوبرشللةحلاصلاةفيظنلاهايملاىلعلوصحلاةيناكمإب

ىلإلوصولالوحتاعازنلابوشننودةلوليحلاوهوالأاندوهجلرخآمهمناديم

.تاراذنإلاهيجوتوأطغضلاةسرامملةليسواهلالغتساو،ةيئاملادراوملا

ىخانملاريغتلاراطخأ

،ةيملاعلاةسايسلاهجوىلعةيفاطةريخألادوقعلاخيبتتابىرخأةساسحةيضق

عضولاناك.رشبللةيداصتقالاتاطاشنلامظاعتءارجنمبكوكلاخانمريغتبةلثمتم

ضرألاراوحعامتجاخيبو،ماعدعباًماعريثميماردوحنىلعهروهدتالصاوم

.ةيخانملاةمزألانعملاعلاةداقلفاغتنمتوكشايلارتسأب

رارتحالانأىلعةلادلاتارشؤملانمايفاضإاًديزمهعمبلجيوالإماعنمام

ببستي،ءاملعلاةيرثكأيأرب،سيئرلارودلايرشبلاطاشنللهيفنوكييذلا،يبكوكلا

ةيعامتجاوةيداصتقابقاوعلةبلاجوةايحلانادقفىلإةيضفم،ةذاشةيوجطامنأب
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م2010ماعةيضرألاةركلانميلامشلافصنلاخيبةيفيصلارحلاتاجومف؛ةميخو

،نيصلاخيبةقفدتملالحولالويسةمثو،ةديحولاةبكنلا–لاوحألانميأب–نكتمل

:ىطسولاابوروأوناتسكابخيبتاناضيفلاو،دنهلاوايلارتسأخيبقوبسملاريغفافجلاو

.ةلوهسبةمئاقلاةلاطإنكميو

هذهو،ءيشيألعفنعوكرحتلانعاهماجحإممألالصاوت،هسفنتقولاخيب

تاكرشلاشييجتعقاولاولب،بسحوةيسايسلاةدارإلابايغدرجملالةجيتن

ديزمعفدىلإرارطضالانمةسجوتملاو،ءاخسبةلومملاةيراجتلاةقاطلاتاعورشمو

ىلعساقيالامبديزتةيلامدراومىلعةرفوتملاو،زاغلاتاثاعبناصيلقتلجأنم

ماعلك.يبكوكلارارتحالاةبراحملةئراطريبادتذاختانوديؤينيذلاكئلوأىدلام

ينوبركورديهلاةقاطلاةعانصعاطقليومتىلعتارالودلاتارايلمتائملودلاقفنت

ملاعلاخيبةيدايرلا(-20يج)تاداصتقايلثممنأدكؤملانم.(محف،زاغ،طفن)

.بسحو(طسوتملاىدملاةب)نكلو،تاليومتلاهذهىلعايجيردتزاهجإلاباودهعت

ةلاعفتاوطخذاختاللودلاةيلباقبرفكيو،طابحإلابماعلايأرلاروعشديازتي

.ةريغصةوطخىوسةالابماللا

ىلإءاقترالانمم2009خيبيخانملاريغتلليلودلانجاهنبوكرمتؤمنكمتيمل

اهتريظنوةروطتملانادلبلانيبةريبكلاتافالخلانمةلمجببسبف:تاعقوتلاىوتسم

يذلاوتويكلوكوتوربلادبتساةيضقلوحيبكوكقافتاىلإلصوتلارذعت،ةيمانلا

عوزنةمث.الوزنىواهتيءيشلكأدبنجاهنبوكرمتؤمدعبو،مà2012بهلوعفميهتني

ةيموكحلاةئيهلاتايصوتنعداعتبالاوحنةيمسرلاتاضوافملاخيباظوحلمتاب

يعسلاباًمامتهارثكأنيطرخنملاكئلوأنأوهفعابطنالاامأ،خانملاريغتلوحةينيبلا

.نأشتاذجئاتنزاجنإبمهنم(تاناهرلافقسعفرمدع)ىلإ

عامسديازتيو،ةينفلاليصافتلانمضيفبءاربخلاونييسامولبدلاقارغإيرجي

نوكيدقهنأحرتقياممو،ةكرتشملاايندلادودحلاىلعقفاوتلاىلإةيعادلاتاوصألا
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نمرثكأبنيرشعلاودحاولانرقلاخيبضرألاةرارحخيبةدايزفدهلوبقلضفألانم

قفاووخانملاءاملعهدكأيذلانيتيوئملانيتجردلافقسفعضكلذو.ةيوئمتاجرد4

.ىرخأنادلبو(8-يج)ةداقهيلع

لامعألالاجرةفئاطىدلةنيهرلاجسلاكرتىلعاضيأقفاوأنلو،كلذبملسأنل

لامعألانأيعيبطلانم.صلاخلايطارقونكتلالحلانمعونىلإءادتهالابالمأ

،اهحلاصممدخيامبةديدجلاايجولونكتلاليدعتلاهتيلباقب(سنزبلاتاسسؤم)

يندتمداصتقاىلإلاقتنالاخيبريبكرودبعلطضتنأ–اهيلعبجيلب–عيطتست

،رييغتللةسيئرلاةرطاقلا–ةيلمعلاءانثأخيبسكلذحبصينأبلمألاامأ،محفلا

ةئيطبددجتللةلباقوةليدبةقاطدراومراكتباةيلمعف:ةجاذس–لقألاىلع–نوكيف

يذلالكدعبف،يبكوكلاعضولاخيبفيفطريثأتتاذةدرفنمنادلبخيبمدقتلاو،ةدكار

نأنوريثكقدصينألمتحيال،ةريخألاماوعألاخيبيبكوكلاداصتقالاهلضرعت

.تالكشملاعيمجلحعيطتستةرحلاقوسلا

،نيتيسايسلاةيلوؤسملاوةدايقلاديعصىلعةيعامجحوربلودلايلحتخيبلحلانمكي

انيلع.ديدهتلاةيدجىوتسمعمبسانتميسايسمازتلاىلعمادقإلانماهلدبالو

بقاوعلارطخأىلعيخانملاريغتلايوطنيثيح،(يخانملاروجلا)ةلكشملحننأ

ىلعنيعتيو.اهليدصتللةيرورضلادراوملاىلإةرقتفملاةيمانلانادلبلاىلإةبسنلاب

ىلإةجاحلابو،يدحتلاىوتسمبفارتعالاةنامأباولحتينأةيبرغلانادلبلاةداق

دنتستنأةديدجةيبكوكةيقافتايأليغبنيو.ةيليمجتىرخأنمالدبةيماظنريبادت

.ةنيعمتاعومجمحلاصمنيبتاقفصوتامواسمىلإال،ةيملعتانايبىلإ

نادلبلابتاثاعبنالاثيحنمةهيبشتتابدقو،ةسيئرلاةيمانلانادلبللدبالكلذك

نادلبلةيداصتقالاةوقلاومنف،ةيدجتامازتلاينبتىلعمدقتنأنم،ةيعانصلا

،ةيئيبلاةيلوؤسملاباهساسحإةباّومنيزاوينأبجيليزاربلاو،دنهلاو،نيصلالثم

ريغ،ةصاخلااهحلاصمةمدخخيبنوكييخانملاريغتلاىلعبرحلابكربقاحتلالاو

تاونسلارمىلعاهفرصتف:الوأكرحتتنأاهيلعنيعتييتلايهةينغلانادلبلانأ
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لوحنيرخآلاىلعتارضاحملاءاقلإخيبقحلااهحنميالرثكأوةمرصنملانيرشعلا

ةيوستلولحماربإنونفاوملعتيواوحضينأنمعيمجللدبالريخألاليلحتلاخيب

نميملاعلاداصتقالاخيبنييساسألانيلعافلاحلاصمنابسحلاخيبذخأتيتلا،طسو

.موادلاىلعاًمامتةمغانتمنوكتالحلاصملاهذهنأةقيقحكاردإقلطنم

ةيمنتللديدججذومنأىلإجاتحن

ىدمترهظأ–يرظنب–دعبهتنتمليتلاو،م2008خيبتعلدنايتلاةيلاملاةمزألا

.بكوكملاثيدحلاملاعلااههجاوييتلاةثالثلاةسيئرلاتايدحتلانيبطبارتلاةناتم

،يركسعلاقافنإلاومنو،ةعسوملاةيركسعلاتالخدتلاو،ةيركسعلاةعزنلانألادجال

تايالولاخيباميسالو،تانزاوملازوجعلرجفتملايمانتلاخيبمساحروداهلناك،اًعيمج

،هسفنيداصتقالاجذومنألابلثمترخآببسةمثو.ةمزألاعالدناىلإالوصو،ةدحتملا

وهتاذلابجذومنألااذه:ةشحافلاحابرألاوكالهتسالاخيبولغلاىلعمئاقلاجذومنألا

.ةدحاوةريبكةطروالإ،اًعيمج،هذهتسيلو،ةئيبلللصاوتملاروهدتلاخيبانمحقييذلا

ديزيالاملبقنابايلاب(8-يج)ةمقيفف؛اًمامتملاعلاةداقعيمجتتغابةمزألا

اممةرذحملاةلوادتملاتارشؤملانعنيلفاغةداقلاكئلوأادب،اهئدبنمنيرهشىلع

.اًريثكلضفأاهلوصحدنعةمزألاىلعمهلعفدرنكيملو،مايألاهئبخت

ضعبحرطتدرأو،قئارحلاءافطإخيبرصحنننأعيطتسنالاننإتلقةيادبلاذنم

،ةمزألاىلعاقيلعتةدئاقلاةيداصتقالاىوقلانم(نيرشعلاةعومجم)ىلعةلئسألا

،نيصلانملكةداقمامضناببيحرتللنآلانودعتسي(8-يج)ةداقنأعقاوف

وذ،هدحو،ةاواسملامدقىلعمهيدانىلإ،ىرخأنادلبةعستو،ليزاربلاو،دنهلاو
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نازيملاةيالوحتاًسكاع،نآلاهيلععضولانوكينأبجيامةطاسببوهكلذىزغم

ىلإةهجوملايتلئسأةجردم،يلاقمزمياتكرويوينةسسؤمترشنم2009لئاوأ

تارارقلاةردقىدمام»:ةلئسألاكلتلوأناك،ملاعلالوحدئارجخيب،(20-يج)

داصتقالاديعيامب،ةيبكوكلاةيداصتقالاوةيلاملاةمزألالحىلعندنلخيبةذختملا

ممقàبةذختملاتارارقلانأوهفانأييأرامأ.«؟مادتسملاومنلاراسمىلإيملاعلا

عنمنوكينأزئاجلاريغنم».ىلوأةوطخىوسلكشتنأعيطتستالىلوألا(20-يج)

،ديدججذومنأىلإلاقتنالانمعونوهبولطملاف،ةسيئرلا(20-يج)ةمهمتامزألا

.«ةيداصتقالاو،ةيئيبلاو،ةيعامتجالالماوعلاةلمجنيبةجوازملاىلعمئاقجذومنأ

؛ةيبكوكلاتاسسؤملاةموظنمراطإخيب(20-يج)عقوملوحناكرخآلالاؤسلا

يلوأجذومنأ؟ءايوقأللدان؟ضرألابكوكليسايسبتكم؟ةعومجملاهذهام»:تلأس

.«؟ةدحتملاممألاعملعافتتسفيك؟ةيملاعةموكحل

نمةئملاب90لكشتتناكنإوىتح،عيطتستنادلبةعومجمنمام»

حضاولانمنكلو،اهلحملحتوةدحتملاممألازواجتتنأ،ملاعلاداصتقا

طرشةيملاعلانوؤشلاخيبةيعامجلاةدايقلاءاعدا(20-يج)ةعاطتسابنأ

ىلعنيعتيءاطخألابنجتلو...ءاضعألاريغءارآلمزاللامارتحالاءادبإ

àبةرم.ةدحتملاممألاعمقيثونواعتبلمعينأو،افافشنوكينأ(20-يج)

،ةدحتملاممألارقمخيبهتمقتاعامتجادقعينأبجي–لقألاىلع–ةنسلا

يذشاقنباًريدجنوكيةيمومعلاةيعمجلاىلإاًريرقتمدقينأهيلعنيعتيو

.«ةيمها

قيثولطابترالاتاذةيسايسلاتالكشملالهاجتعيطتسيال(20-يج)نأتيأر

داصتقالاوةسايسلاةركسعةلكشميهراوحللةجضانلاتالكشملاىدحإ»

،تاعازنلازفحتو،يلعفلاداصتقالانعدراوملافرحتةركسعلاف؛نييملاعلا
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لالخنمف،ةيسايسلااهتريظننمرثكأةيركسعلالولحلاذافنمهوقلختو

اًمخزاوفضينأملاعلاةداقعيطتسي،(20-يج)لخاديربحشاقنقالطإ

مدقتلانعةلوؤسملاةدحتملاممأللةعباتلاةيلودلاتامظنملاكلتلمعىلع

."(ديعصلااذهىلع

،مالسلللبونةزئاجيزئاحلةيملاعلاةمقلاوةيسايسلاملاعلاةودنراطإخيب

يفف؛ةبحاصملاةيعامتجالاتايلمعلاةلمجو،ةمزألاراسملةينأتمةساردانزجنأ

جاجتحاتاكرحترهظ،ةدحتملاتايالولااهنمضنمو،نادلبلانمليلقريغددع

.ةيريهامج

يتلاجاجتحالاتارهاظمتدهاش،م2011ماعةدحتملاتايالولاىلإيلةلحرخيبو

نادلبلانمديدعخيبترشتناوتقثبنايتلاتيرتسلوولااولتحاةكرحاهتمظن

نيعتينمةعيلطخيبنييداعلاسانلانأخيبببسلانعنولأسينييالملاحارو،ىرخألا

نوفرطتمةمث؟ةمزألانعمهتيلوؤسممدعنممغرلاىلعةمزحألادشمهيلع

الإ–بيرالب–نكميالكلذو،تاجاجتحالافاطتخااولواحةلوؤسمريغرصانعو

ةكرحلابطشلةعيرذرمألالالغتسااولواحنيذلاكئلوأكانهنأريغ،نادينأ

.اليصفتوةلمجاهبجشوةيجاجتحالا

ةاواسماللاىلعجاجتحالاهباًعورشماقحسانللنأ-نموأتلزامو-تنمآ

تلقربمفون/يناثلانيرشتةيبو.عمتجملاخيبةورثلاعيزوتةبنيفرطتملاروجلاو

لوولالالتحا)اولواحوعراوشلاىلإاولزننيذلانإهييلبنومخيبةودنللرمتؤمخيب

ةبئادلاةقالمعلاتاكرشلاىلعةمزألانعةيلوؤسملاءاقلإخيباًمامتنوقحم(تيرتس

.تاناملربلالالخنماهلةبسانمبئارضلانمبرهتلاذفانملعجىلع

.م2009/4/27،زمياتكرويوينلا،(؟20-يجرودام)،فوشتابروجليئاخيم]1[
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تاضيوعتبهسفنئفاكيو،داصتقالانعاًديعبفرجناايلاماًعاطقنومولي

نوبلاطيو،مهدحونييسايسلاىلعةيلوؤسملانماًءزجايقلم،ةلئاهةيفاضإ

انأو،نماضتلاو،ةيعامتجالاةلادعلاو،ةاواسملائدابمىلإةدوعلانمعونب

قوقحميقنعةيمهألقتال،ةلماشةينوكةيناسنإاميقئدابملاهذهىرأ

نيثالثلاوأنيرشعلاتاونسلاخيب،تضرعتاهنأريغ،ةيرحلاوناسنإلا

.«تايولوألاملسىلعايندبتارمىلإضفخلل،ةيضاملا

داصتقالاطورشءارجنمىذالوفصفقخيبةسوبحمةسايسلانأىلإترشأ

نماًديزمطلسيرميمويلكنأريغ،ةدماجلاةيئامغودلاهدئاقعويلاربيلوينلا

.اهيفختلب،ةيداصتقالاةيمنتلازفحتالةدماجلادئاقعلاهذهنأىلعءوضلا

àبكالهتسالاوحبرلايرصنعلةيولوألارصحىلعمئاقلاةيمنتلاجذومنأف

ةيعامتجالاتايلوؤسملانعلفاغتلاعم،لاومألانمةلئاهتايمكافراج،داصتقالا

.افوشكماقافخإقفخأ،ةيداصتقالاو

نمدشحبلقثموهو،تامزألاو،ةهباجملاو،ةاواسماللا،يعامتجالاروجلادلوي

جردتم،فلتخمجذومنأىلإلاقتنالانمبرهمالنأىرأانأو،ةيثراكلابقاوعلا

هترشنلاقميبُتبتكامك،بلطتينأرمألانأشنمنأريغ،حلمولجاعهنكلو

àباًرييغت،م2009رخاوأاتيزاجاياكسيسارونويبيرتدلاريهلانويشانرتنإلا

:ةيداصتقالاةيمنتللةديدجزفاوحوعفاودىلإءادتها،انميقةموظنم

جلاعينأهيلع،ماعلاريخلاوحنبكوكلاداصتقاهيجوتةداعإنمدبال»

،ةفاقثلاو،ميلعتلاو،ةيحصلاةياعرلاو،ةمادتسملاةئيبلالثماياضق

قورفلالازتخاكلذنمضنمو،يعامتجالاسناجتلاو،ةئفاكتملاصرفلاو

.رقفلاوىنغلانيبةلئاهلا

ةءافكلاف،بسحوةيقالخأةرورضهفصوبسيلو،اذهديريعمتجملا

نقتيملنإو،ةماخضلاةغلابماعلاريخلاساسأىلعةمئاقلاةيداصتقالا
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ةيباقثلاقارتخالانمعونىلإةجاحباننإ.اهزورنفدعبداصتقالاةذتاسأ

."اًديدجاًيداصتقااًجذومنأئشنننأاندرأاذإىركفلا

.ةمزألاءوضخيبرظنةداعإىلإةجاحبىرخأةيضقةلودلارودةلأسمتناك

ديزيامذنمو،ةمزأللىلوألامايألاخيبهتبتكلاقمناونعناك(ةلودلاىلإاودوع)

،لامعألالاجرو،نويداصتقالاف،ةلودلارودىلعموجهةمث»:تلقتاونسرشعىلع

نوبخانلاناكماوعألاكلتخيب.«داصتقالاتاليولجردصماهنأاونلعأ،ةساسلاو

نمربكأردقريفوتبو،ةلودلاةيطارقوريبصيلقتبنودعيةساسلعارتقالانوراتخي

،اودارأنيذلاكئلوألبقنماذهلغتسادقو،نيلواقملاوةردابملاباحصألةيرحلا

ةكرحنمىصقألادحلاءافضإ،(!براوقلالكعفرتةدعاصلاةجوملا)راعشتحت

كيكفتو،عمتجملاهاجتةمهمتابجاونماهءافعإو،ىربكلاتاكرشلاىلعةيرحلا

.لامعلاءاخرلةيماحلاىنبلا

ةيلمعنمعونوةيدقنلاىدابملاتأدب،ملاعلاةملوعلاةجومحايتجاعم،كلذدعبو
.سموم

،تبتكامك،نطنشاوعامجإتابو،يلودلاقاطنلاىلعرضحتستتمكحلارودفاعضإ

ومما

؟ةجيتنلاتناكاذامف:نادلبلانمديدعىلعضرفدقو،ىدابملاهذهنعاريبعت

نمةديدعتامظنمنيكمتىلإىدألاملاولامعألاتالاجمفلتخمنمةلودلادرط

،تادنسلاقوسو،موكتودةعاقف:تاعاقفلاتبقاعتمث،قلطملابطباوضنودلمعلا

وأالجاعتناكتاعاقفلاهذهعيمجنأعمو.ةيلاملاتاعاقفلاو،ينهرلاضارقإلاو

تاورثةمكارمنيبةيلمعلالالخنمتحجندارفألانمةنفحنإف،رجفنتسالجآ

امأ،لاوحألالضفأخيبعاقنتساللةيرثكألاةشيعمتايوتسمتضرعتنيحخيب،ةيفارخ
وم

.ةطاسببلفغأدقفارقفدشألانادلبلاةدعاسمبجاو

.م2009/12/9،زمياتكرويوين،فوشتابروجليئاخيم[1]
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وطسريسيتو،نييلاملاداسفلاولايتحالايشفتنعةلودلارودفاعضإضخمت

يئانثتسامروتعمبنجىلإاًبنج،نادلبلانمديدعداصتقاىلعةمظنملاةميرجلا

ةقالمعةيطارقوريبالإةقيقحلاخيبمهنإتايبوللاةينابزو.تاكرشلاتايبولرودل

،ةسايسلاخيبريثأتلالجأنمةلاعفتالتعو،ةمخضدراوماهفرصتتحت،ةلودلاجراخ

.عمتجملاىلإةبسنلابةميخوبقاوعىلعيوطنيو،ةيطارقوميدلاةيلمعلاهوشياذهو

ىلعةربجملاتاهجلايهاهتادايقولودلاتناكو،لقعتةلحرماهعمةمزألاتبلج

ةداقنأحيحص.دوقعخيبقزآملارطخأنمداصتقالالاشتناةيلوؤسمبعالطضالا

،قئارحلاءافطإريبادتنمدعبأوهامىلإ–فسألل–نآلاىتحاوبهذيململاعلا

فانئتساىلإةدوعلاىوسرخآرايخيأ،الجآوأالجاع،مهمامأاودجينلمهنكلو

.ةئيبلاوعمتجملاهاجتمهبجاو

اهتمقافيتلارومألاهذهلثمخيبةيساسألادعاوقلاءاسرإعيطتستةلودلااهدحو

نامضو،يداصتقالاومنلازفحو،يبيرضلاءبعلللداعلامساقتلالثم،ةمزألا

ريفوتعيطتستةلودلااهدحوو،يعامتجالاءاخرلاتايامحنميرورضلاىوتسملا

عيطتستةلودلااهدحوو،ةيساسألامولعلاريوطتو،عيمجللةيحصلاةياعرلاوميلعتلا

ةلودلااهدحوو،اهقيبطتوةيراكتبالاتايجولونكتلازيزعتلتاودألاودراوملارافنتسا

لاعفلايدصتلاخيباهنودنملمأالةخسارطباوضوريياعمدامتعاىلعةرداق

.ملاعلاددهتيتلاةيئيبلاةثراكلل

نمأللديدجيسايسراطإىلإةيضفملاانقيرطىلإيدتهننلاننأيعيبطلانمو

ةكراشملاب،دارطاب،ةعوفدملا،لودلادوهجلالخنمالإةيملاعلاةمكوحلاويلودلا

نوكينأنماذهلدبال.يبكوكلايندملاعمتجملابناجنمدينعلاطغضلاوةلاعفلا

ىلعةنميهلاىلإيعسلانمو،ةهباجملاىلعمئاقلاريكفتلانمؤربتلاىلإادنتسم

،ةيمنتلاطامنأوتافاقثلاةيددعتورايتخالاةيرحمارتحاىلإو،ةيلودلانوؤشلا

لثمىلإديدجنمانديعيامو:عسوملانواعتلاوراوحلاخيبطارخناللدادعتسالاىلاو

.هئدابموديدجلاريكفتلا
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نيبتاقالعلاروطتلةلمتحملاقافآلالمأتىلعافكاعتيقبماوعألادادتماىلع

نعىربكلاةيلوؤسملالمحتتيتلانادلبلاهبعلطضتنأنكمييذلارودلاو،لودلا

عيمجنإةرشابملقألو.ديدجيبكوكيسدنهحرصءانبةيملاعللحلاصماظنريفوت

اهيلعبجيلب،ةيلمعلاخيبمهستنأعيطتست،ىرغصلاوةطسوتملاوةريبكلاممألا

،ةدحتملاممألاقاثيمهخسريذلاأدبملا،لودلانيبةدايسلاخيبؤفاكتلاأدبمف،كلذ

ىوقىلعنأةيب،لاحيأىلع،كشيأةمثسيل،ماودلاىلعامك،مويلااذفانىقبي

رثكألااهنإ:بلطتلايئانثتساويدايقروداهلنوكينأ،ايسوراهنمو،ةسيئرلاملاعلا

،لصفلالوقلابعتمتلاّيئانثتسادحاودلبنوكيثيح،دحاولابطقلاملاعأشنيمل

،يبكوكلاىوقلانازيمنيبايجيردتاخايزنااندهشنيريخألانيدقعلايفف،موديل

هئاليإنمديزي،يبوروألاداحتالاو،ةدحتملاتايالولاو،(يعامجلابرغلا)حار

كلذنإفلوألاماقملاخيبو.ةيملاعلاةسايسلاحرسمىلعنيرخآنيلعافءارآلمامتهالا

قيسنتلاًعيمجةيعاسلا،ايقيرفإبونجو،نيصلاو،دنهلاو،ايسورو،ليزاربلاينعي

سكيربناونعلمحت،يرظنب،ةدعاوةديدجةطبارراطإخيباهططخواهتاسايس

(BRICS).حايزنالاديازتميبكوكلاداصتقالالقثزكرمنأىرن،هسفنتقولاخيب

نادلبروهظعم،نأشتاذنابايلاىقبتثيح،يداهلاطيحملا-ايسآةقطنموحن

ىلعو،اضيأايسآقرشبونجلودةطبارنادلبولب،اهدحونيصلاال،ىرخأةيوق

اذهنأ،بيرالب،دكؤملانم.ةينيتاللااكيرمأنادلبةمث،طيحملانمىرخألاةفضلا

.ةيسايسلاتافعاضملانمدشحىلعيوطنيهلك

اهتاعمتجميلثممو،اهتداقعمتثدحتو،ةروكذملانادلبلالجترازةيضاملادوقعلاخيب

كلتيكالتمالاًدجظحلاديعسيننأبرعشأو،اهبابشو،اهينانفو،اهئاملعو،ةيندملا

لالخنماسسحتم،ايصخشملاعلاةيؤرنعضوعينأنكميءيشنمامف،ةصرفلا

.راوحلاةيمهعماطرخنمو،سانلاهبرعشياميصخشلاكاكتحالا
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ناغيردلانوروزتلوشجروج..اكيرمأيفتاءاقل

ةءارقاًديعمو،ةيروهمجلاةسائرنعيلختلادعبىلوألايرافسأاًرضحتسم

هتلقامماًريبكاًءزجنأىرأنأعيطتسأ،يتالباقمو،ةيفحصلاريراقتلاو،يتاباطخ

ىلعنوسيئرنولثممهبعلطضايذلارودلليتالمأتنوكتنألمآ،مويلااًمهملازام

،لدعأوانمأرثكأ،ديدجيملاعماظنوحنكرحتلاديعصىلعةيملاعلاةسايسلاحرسم

ىلعانبكوكىلعملسلانعةيلوؤسملاءبعنولمحينيذلاكئلوأرظنبةميقتاذ

.مهلهاوك

ةدحتملاتايالولاىقبت،ملاعلاàبلصحتسيتلاوةلصاحلاتارييغتلاعيمجàب

راكتبالاخيبو،ملعلاخيبو،ملاعلاداصتقاخيبو،ةسايسلاخيب،مهألاورطخألالعافلا

ةريثكءايشأ.ةطاسببةيعقاوريغنوكتنأكلذراكنإةلواحمنأشنمو،يجولونكتلا

نمءانبوحنىلعامإ،اهتاقاطةدحتملاتايالولافيظوتةيفيكىلعفقوتتملاعلاهب

اقلطنمكلذتذختا.نيرخآلاىلعةونعاهتدارإضرفبوأ،راوحلاونواعتلالالخ

.اكيرمألىلوألا(ةيسائرلادعبام)يترايزلريضحتلاىدل

مث،اهنمفينورشعةيبلتىلعاًرداقتنكو،تاوعدلاخيبصقنيأنمناعأمل

بوب،وكسومبةدحتملاتايالولاريفسينرازولب؟ةرايزلانوكتىتم:ةلأسمتزرب

نيستليةرايزدعبامىلإيتلحرلجؤأنأشوبسيئرلاسامتلايلإلقنو،سوارتش

لثمتدجو.يسورلابناجلاحاحلإءارجنمناكاذهنأريفسلاحضوأو،ةيمسرلا

،يلزعنولواحيافلساوناكهتيشاحونيستلينأالإ،بارغتساللةريثمةيساسحلاهذه

ةمثنكتمل،يلمعلاديعصلاىلعو.كاكتحالاروصلكبنجتلةديعباطاوشأاوعطقو

،م1992رياربف/طابشخيبةدحتملاتايالولاىلإبهذيسناكنيستلينأل،ةلكشميأ
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تقولاكلذخيبةيسورلاتاطلسلاقوتنعةجتانةئراطتاصغنمنإلاقينأبجي

àبيسورلاريفسللزعوأذإ،يترايزنابإاقحالتثدحفوشتابروجميجحتىلإ

باغف:يترايزبةقالعلاتاذتايلاعفلاعطاقينأ،نيكولريميدالف،ةدحتملاتايالولا

ءاقلبلطهنكلو،ضيبألاتيبلاخيبشوبجروجسيئرلاهيلإيناعديذلاءاشعلانع

فخسلااذهتدجو،ةحارصب.ةمصاعلانطنشاوبهيفميقأتنكيذلاقدنفلاخيب

ينصخياميفو،ةيسورلاةيمسرلاتاطلسلاةعمسزيزعتبطقمهسيملو،اززقم

اهعفانمميظعتىلإيدؤيوحنىلعةرايزلاةرادإبالثمتمناكسيئرلارمألانإف

.انيدلبنيبةقالعلاوايسورل

نمافلأ14ةفاسمانعطقنيعوبسأةيبو،عسومتاباطخوتاءاقلجمانربمسُر

سول:ةرشعىدحإلاةدحتملاتايالولاندمىربكيبحصوانأترزدقو،تارتموليكلا

ناكو.اهريغو،نطسوبو،كرويوينو،اتنالتأو،وغاكيشو،وكسيسنارفناسو،سلجنأ

سرغنوكلاةداقمامأباطخاهنمضنم،تاءاقللاوتاباطخلانمريبكددعةمث

،يترايزلريضحتلاةنجلسأريذلا،قبسألاةيجراخلاريزولذبدقو،يكيرمألا

.ةجيتنلاهذهقيقحتلدهجلانماًريثك

دقو،اًدجاًديجم1985نيبهبلوألاياقلركذتأيذلاجروجركذأنأيلبيطي

نمو،وكننريشتنيتناتسنوكماعلانيمألاةزانجروضحلوكسومهترايزنابإكلذناك

ثحبلادييأتو،ناغيردلانورةرادإخيبنييعقاولاىلإهءامتنافرعنافلسانكاننأدكؤملا

كلذذنمو،ةيكيرمألا-ةيتييفوسلاتاقالعلاخيبنهارلاءاصعتسالانمجرخمنع

.حجاننواعتنمهغولباننكميامىدمريدقتبعصلانمناكلوألافراعتلا

لصوتلالامتحابنونمؤياوناكنمانئاربخوانتداقنيبنمنكيملتقولاكلذخيب

،ةظفاحملقأ،فلتخمةيروهمجسيئرراظتنابنوموكحماننأبو،ناغيرعمءيشىلإ

كانهسيلهنأبيوقروعشيندوارو،كلذىلعقفاوأمليننكلو،ةيعويشللءادعلقأو

ترثعدقتنكيننأيلادبو،انعمتجاامدنعزتلوشجروجلكلذتلقو،هعيضنتقو
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ءاجو،تاونستسذنمىلوألاةيكيرمألا-ةيتييفوسلاةمقللتاريضحتلاتأدب

،ةئيطبةيلمعلاتناك.ةمصاعلانطنشاوىلإةزدانرفيشبهذووكسومىلإزتلوش

ةيدجةشقانملبيلوأفراعتدرجمنوكيالىنعميذءاقليأةركفنأبانرعشو

لعفلادرناكو.ناغيرةرادإخيبةسيئرتابقعاههجاوتتناك،ةمهمجئاتنىلإةيضفم

اجمانربنلعيكرتشمغالببةمقلاماتتخابوجوبيضاقلاانحارتقاىلعيكيرمألا

ةيعيبطلاتاقالعلاةداعتساوحالسلاعزنتاضوافمخيبةغرفملاةقلحلارسكل

هدارأاموهلعفلايئاشنإلامالكلاىلإةجاحال.ةظاظفلايئانثتسا،انيدلبنيب

ءاقبعم،يتييفوسلاداحتالابناجنمةيداحأتالزانتنونعياوناكاذهبونويكيرمألا

.رييغتيانودمهعضو

–ةريخألاةظحللاخيبو،ةياهنلاخيبارصتنانأثبلامميلسلاسحلاوةنطفلانأريغ

غالبلاغوصىلعلمعللنييكيرمألادادعتسابزتلوشانغلبأ-اقحةريخألاةظحللا

اوناكةرادإلانيبنيرخآ(اًروقص)ورغيبنياوربساكعافدلاريزونأانفشتكا.كرتشملا

.ةوطخلاهذهىلعمادقإلابناغيرسيئرلاعانقإخيبزتلوشحاجنىلعنيقناح

قيثوتانعطتساو،ءانباكيرشزتلوشاندجو،صنلادادعإللمعلاانأدبامدنعو

ةضوفرمةيوونلابرحلانوكبنيلثمتملانيأدبملا،ةيويحةيمهأىلعنييوطنملانيأدبملا

ىلعامهدحأيركسعلاقوفتلابزوفلاالواحينلنيفرطلانأبو،ةيحاننمقلطملاب

àبانتاثداحمخيبةديدعتارمزاجنإلاكلذانرضحتسادقو.ةيناثةيحاننمرخآلا

.نيأدبملاكنيذنعطقهسفنبأنيملزتلوشنإلوقأنأينرسيو،ةقحالتاونس

نيسيئرلاانيضوافمنأىلع،ةيمسرتاونقلالخنمتاضوافملاءارجإىلعانقفتا

يريفسىلإاضيأةفاضإ،ةدحتملاتايالولاويتييفوسلاداحتالايتيجراخاريزوامه

تاونقلا)ةيرسلاةيسامولبدلادضزتلوشناك.نطنشاوووكسومنملكخيبانيدلب

نأبجيتاضوافملاف؛هتبراقملدييأتلالماكتنكو،بيلاسأنماههباشامو،(ةيفلخلا

.تآجافملاوسئاسدلانعاًديعبةيفافشلاوحاتفنالانمنكمأامبو،ةنامأبرادت
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مهفلانمعونءانبنمايجيردتتنكمت،زتلوشجروجعمةديدعلايتاءاقللالخنم

هنأتبثأدقو،ىربكلاةيملاعلاةسايسلااياضقةلمجلهتبراقمويضوافتلاهبولسأل

تقولاخيبصرحلاعم،يضوافتلاهفقومنععافدلاىلعرداق،يقيقحيسامولبد

هبزيمتاممناكو.رخآلافرطلافقومعمكاكتحاطاقنيأنمرذحلاىلعهسفن

يأموصختالواحمنعابلاغمجانلا،ديدشلارتوتلاتاظحلخيبىدبأهنأجروج

سفنلاطبضنماًردق،تالجعلاةبيصعلاسدلةديجةيكيرمأ-ةيتييفوستاقالع

،الثم،ديدشحوضوباذهىلجتدقو،باصعألاةدوربىلعظافحلالواحو،حماستلاو

.كيفايكيرةمقفسنتتداكيتلام1986فيرخخيب(سسجتلامتاخةحيضف)نابإ هههههه.

ةيعمجلاتاعامتجاروضحلكرويوينىلإاهجوتمةزدانرفيشدراودإرداغينألبق

زتلوشىلإ،مهمهنكلوهنمءزجةيباًيغالب،الاؤسهتلّمح،ةدحتملاممأللةيمومعلا

ريصمهيلعفقوتيعامتجاةيشعيسسجتسوهةبونةراثتساخيبةبغارلاةهجلانع

نعاًرشابماًباوجعقوتأ–ديكأتلاب–نكأمل.يوونلاحالسلاعزنلوحتاضوافملا

تاضوافملاةيباًيصخشكراش،هقحهؤاطعإبجييذلا،ةيجراخلاريزونأالإ،لاؤسلا

ريراقتو،اًيقيقحايسامولبدانوثارامةيلمعلاتناك.ةدقعلاكفخيبتحجنىتلا

كلةاومصوح...

نمنيفرطلانكملححرتقااريخاو،وكسومىلإلجعىلعلسرتتناكتاثداحملا

ىلوألايترايزتاريضحتةشقانملوكسومىلإزتلوشجروجلصو،م1987عيبرخيب

سنجلا)ناونعبةيسوساجةحيضفةحئارتحافهلوصوةيشعو،ةدحتملاتايالولل

ةيكيرمألا-ةيتييفوسلاتاقالعلاخيبنسحتيأموصخفرصتادبو،(رارسألالباقم

،بعصفقومخيبهسفنةيجراخلاريزودجودقو.زتلوشلنييصخشءادعأاوناكولامك

انعطتسادقو،يتييفوسلاداحتالادضتاماهتاهيفصنةوالتىلإوكسومخيبرطضاو

.ةسامحلانمىندألادحلانودكلذلعفيناكهنأىرننأ

لوحتاضوافملابةقالعتاذةددحماياضقلانتقونمربكألاءزجلاصصخ

ىدملاةطسوتمخيراوصلاةلأسملوحال،اًمدقتققحننأانعطتساو،ةيوونلاةحلسألا

.اضيأةيجيتارتسإلاةحلسألابةقلعتملاتالكشملانمددعنأشبولب،بسحو
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ثادحأركذتنانحرو،وكسومخيبزتلوشجروجوانأتيقتلا،ةديدعتاونسدعب

،يقيقحلايوونلاحالسلاعزنلىلوألاةيقافتالاعيقوتتقبسيتلاةيماردلارهشألا

يللاقاهنيحو،نطنشاوàب،ىدملاةريصقوةطسوتملاخيراوصلاةلازإةدهاعمو

:جروج

عيقوتةبتعىلعانتباننأعيمجلاكردأنيح–اًحضاوتابهنأوهةشهدللريثملا»

رايخلا)دضاوناكنيديدعنييبرغةداقوةدحتملاتايالولاخيبنيريثكنأ–ةدهاعملا

نمةيكيرمألاوةيتييفوسلاةطسوتملاةيوونلاخيراوصلاعيمجبحسل(يرفصلا

ادب.تارملاىدحإخيبكلذحرتقادقناكتاذلابناغيرسيئرلانإفكلذعمو،ابوروأ

يأىلععامجإلابنكتملةقفاوملانكلو،فرشوةماركعوضومةمهملازاجنإنأيل

عيقوترمأبلطتدقفمثنمو،اضيأاهدضرشتاتونارتيمناكو.اهدضتفوركوكس

.«ةيسايسلاةدارإلاودهجلانماًريبكاًردقاًريخأةدهاعملاكلت

دلانورةسائرماتتخانوكينأàبابغارناكزتلوشنأاحضاوراص،م1988لئاوأ

ناكاموهكلذنأاضيأادبو،ةيجيتارتسإلاةحلسألاصيلقتةدهاعمعيقوتبناغير

وكسومىلإءاجف،سيئرلاءبعلالمحيذلاوهزتلوشنأالإ،اضيأهديريسيئرلا

.ةدحلاغلابضوافتلاناكو،ءاربخلانمريبكقيرفبابوحصم،ةديدعتارم

هيلعءبعلالقثريثأتىدمةيؤرىلعاًرداقتنكرهشألاكلتةيبزتلوشتيقتلانيح

لوحةحارصباقحالبتكهتاركذمةيبو،بعتلانماًدودهمودبيناكاماًريثكو،ايدسج

98ةبسنتناكنأدعبكلذو،نطنشاوباهتمواقمخيبةدهاعملاموصخةسارشىدم

نطنشاو(روقص)نأاقحفسؤملانمو،قفاوتلاىلعةلصاحةدهاعملادونبنمةئملاب

كلتنأدعباميفينربخأدقو.ةيجراخلاريزوبةميزهلاقاحلإنمةرملاهذهاونكمت

.ناغيرةرادإخيبهتاونسعيمجخيبهتابيخربكأتناك

ةسايسلاخيبةيعجرملاوذوفنلانمريبكردقباًعتمتمزتلوشلظ،دعاقتلادعبىتح

همامتهاىلعظفاحكلذكو،عومسمةمهمةيلودتالكشملوحهيأرف؛ةيكيرمألا
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تارمتؤمخيبءاقللابو،ةلسارملابلاصتاىلعانيقباهلكماوعألاهذهلالخو.اندلبب

.ايسورلهتارايزوةدحتملاتايالولليتارايزءانثأخيبو،ةيلود

ءاقل،ناغيردلانورعمءاقلبتأدبم1992ويام/رايأخيبةدحتملاتايالولليترايز

àبةيسائرلاناغيرةبتكمىلإيسنانودلانوراناعد.ريخألاانؤاقلهنأتبثيسناك

مسق)فيشرأو،ةبتكمو،ضراعمهيفمخضىنبميهو،ةينروفيلاكلايلافيميسةدلب

.روهمجللحوتفميسايسزكرميهو،(تاظوفحم

ةلوممو،نيعربتمتاعربتبىنبُتو،اًمهماًيكيرمأاًديلقتةيسائرلازكارملاُّدَعُت

ةايحال،هبولسأب،سكعياهنملكو،اهنمليلقريغاًددعترزدقو،ةلودلانمايئزج

قصالملاناكملاىلعيسنانانتلد.هتيصخشولب،بسحوةينهملا–ةيلمعلاسيئرلا

اننكل»:تفاضأاهنأريغ،تلاقامك،مويتاذةحارلاىلإدلخنس»ثيحناغيرةبتكمل

.سلجنأسولنمةبيرقلاناغيرةعرزمكلذكانرزو،نيلجعتسمريغ

مغرلاىلع،رخألللضفأمهفاذانملكتابةكرتشملااندوهجنمماوعأرمىلع

ةيلمعلاهتايحتناكصخشو،يكيرمأينيميظفاحمىلإةبسنلابالهسنكيملهنأنم

الإ،نيلدابتمةقثواًمهافتاققحينأ،يتييفوسلايعويشلابزحلالخادتروطتدق

.قرفلاثدحأاموهكلذو،ملاعلاوانيدلبهاجتانتايلوؤسملنييعاوانكاننأ

اضخشسيئرلاناكولاذام»:زتلوشجروجتلأستاونسعضبلبقيننأركذتأ

حالسلاعزنديعصىلعمدقتلاقيقحتنمنكمتنسانكاننأنظتله؟ناغيرريغرخآ

:الئاقباجألمأتةظحلبلعبو،«؟ىلوألاةدهاعملاكلتعيقوتىلإالوصويوونلا

دحأالو،تاونسلاكيرمألةظفاحمرثكألاسيئرلاناغيرناك:نظأال»

ءادبإخيبقافخإلابوأةموعنلاخيبةغلابملابهماهتاعيطتسيناكنيميلاخيب

دحأناكول.ةدحتملاتايالولاحلاصمنعاعافدةبالصلانميفكيام

،مهسفنأنوينيميلاةساسلاكئلوأهيلعضقنال،هعقومخيبنييطارقوميدلا

.«اليحتسمةدهاعملاقيدصتاولعجو،نوديدعنييروهمجمهعمو
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يباطخلعجتدرأدقفمثنمو،مالسلاماسوبةيسائرلاناغيرةبتكمينتأفاك

ةيسامولبدتالماجمباطخوهاممرثكأاًيصخشةأفاكملاىلعلوصحلاةبسانمب

دقتلفزوروناليدنلكنارفناكيتلاعبرألاتايرحلانأبيروهمجتركذ.ةيداع

نمررحتلاو،زوعلانمررحتلاو،ةدابعلاةيرحو،ريبعتلاةيرح–م1941خيباهنلعأ

هذهنإتلقو،ملاعلانمةنكمألاعيمجخيبلاوحألانملاحيأبرصتنتمل–فوخلا

ليوحتدجودقانليجنكيملرايتخالاةيرحموهفملةنّوكمرصانعاًعيمجتايرحلا

كلتقيبطتةيناكمإرفوينأهنأشنميذلاهاجتالاوحنةيبكوكلاثادحألاراسم

.الهسئدابملا

انتيؤروانريكفتتهوشيتلاةهباجملابنوحشمخانمخيبانربكوانأشن»

نيررحتمانكانهنييسايسلانحنانمدحأال،ةحارصبلوقأس.ةيسايسلا

نوكيالداكيوحنىلع،انأدباننأريغ،ةيطمنلاةهباجملاغيصةثولنمايلك

كلتنمقاتعنالاةرورضكردن،دعباميفديازتميعوبنكلو،الوأاظوحلم

.(ةغرفملاةيناطيشلاةقلحلا

.نويداعلاسانلاهلوقيامىلإانيغصأاننأللصحكلذنأدقتعأ

،اهيلعبلغتوةيطمنلاةدرابلابرحلاغيصذبنيذلاوهيبعشلايعولانإ»

رثكأخيبىتح،رخآلافرطلليناطيتسالاءادعلاذبنو،ودعلاةروصذبن

ضعبىلإمهضعبسورلاونييكيرمألانمريبكددعبذجنا،ةكلحماوعألا

.«برحللدادعإلاروظنمنمرخاللمهنملكةيؤرنيضفار،ةقادصب

نوتلوفخيبيباطخلسيئرلاعوضوملا،اهيلعبلغتلاةيفيكو،ةدرابلابرحلاتناك

يروسيمخيبةريغصلاةدلبلاهذهخيبرتسنمتسوةيلكو.اينروفيلاكنماهيلإانلقتنايتلا

نعريهشلاهباطخلشتريشتنوتسنو،اماع46بيلبق،هيفىقلأيذلاناكملايه

فوفصةمثتناكفيطللاحفسلاردحنمىلع،ابوروأخيب(يديدحراتس)لادسإ

.ىرخأندمنماوؤاجمهنمريثك،صخش15.000وحنلعستتةليوطدعاقم
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تاغارفهيف،لئاهيناسرخرادجعفتريناكاهنمثدحتأتنكيتلاةصنملافلخ

غلاببولسأىلإىدتهادقنانفلالايخناك.ةيرشبماسجألالظبةهيبشةحوتفم

رشبلاىدلعمقللةلباقلاريغةبغرلانعو،ةدرابلابرحلااماردنعريبعتللةقدلا

بصنلااذهةممصمنوكلازمركلذناك.ةهباجملاوبارتغالارادجقارتخاخيب

ببسةمثناكو،روهمجلاعمةرضاحتناكيتلا،لشتريشتنوتسنولةديفحيراكذتلا

.لاحلاةعيبطبنوتلوفخيباهتتوحنمعفرلهيجو

ناكو،يعويشلاديدهتلانمملاعلاذاقنإىلإاعددقلشتريشتناكهباطخخيب

ىتح،لوألاماقملاخيبحالسلابو،مساحلارودلابعلطضتسيتلايهةوقلانأدقتعي

انأيترظننعهتثدح،اذهبيروهمجاًركذم.(مالسلاراتوأ)ةرابعبهباطخنونعهنإ

ملاعلاةدايقلةديرفةصرفيملاعلاعمتجمللترفوت»:الئاقتقولاكلذخيبعضولاىلإ

رخآافقوتمكلذناكو،اًيرذجاًرييغتبرحلاوةوقلارودرييغتو،فلتخمهاجتانيب

كلتزهتنتملنكلو،ةدحتملاتايالولاويتييفوسلاداحتالاىلع-بيرالب–فاطملا

،ةيكارتشالاراصتنالايواسمةيشافلاىلعراصتنالاتأرنيلاتسةموكحف؛ةصرفلا

الو،اضيأبرغلانأريغ،ملاعلايقابنيب(ةيكارتشالا)ـليهاهتغيصرشنتتحارو

.ةقامحلانمهطسقباكترانعفلختيمل،عيمجلالبقوالوأةدحتملاتايالولااميس

نأنكمييتييفوسلاداحتالالبقنميركسعناودعلالامتحاةمثنأجاتنتساناك

.«قالطإلاىلعاًدراوكلذنكيملو،اًرطخواللضم،عبتي

ثادحألاريسفتةءاسإو،لدابتملاةقثلامادعناةلصحمةدرابلابرحلاتناك

،ملاعلابوعشحلاصمةيامحةرورضوملسلابعلولاتاينديكأتراتستحت»:اهليوأتو

امهالكنافرطلاءاسأدقو،نيفصنملاعلاترطشتارارقذاختاىلعنافرطلامدقأ

.«رشلاوريخلانيبةيرورضوةيمتحةهباجماهايإنيداع،امهتموصخليثمت

بلغتلاةيؤرليسايسلاويركفلاأطخلالعجمويلامهألارمألانكيمل»

ةصرفىلعنورفوتمنآلانحنو.اكيرمألاًراصتناةدرابلابرحلاىلع

،ةوقلاىلعدامتعالابال،عيمجللمدقتلاوملسلاقيرطىلعامدقريسلا

قوقحلاىدابمىلعو،يلودلانوناقلاىلعلب،ةراضحللديدهتيهيتلا
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ىلعو،نواعتلاىلعو،رايتخالاةيرحىلعو،حلاصملانزاوتىلعو،ةتفاكتملا

.(ميلسلاسحلاةنطف

مايألاهذهعاضوألظخيب،انكممدعيمل:مهمعقاوبميلستلاىلعروهمجلاتعجش

ةحاسلاىلعةقلطملااهتدايسلودةعومجموأةنيعملود»ضرفتنأ،رصعلااذهو

.ضرألابكوكىلعةنميهلاىلإةفداهططخوتارماؤم

:ةسيئرلاةيكيرمألاتاعماجلانمنيتنثاخيبناءاقلةمثناكباطخلااذهبقعو

بالطىقبيماودلاىلع،ةيجروجلااتنالتأبيورميإو،اينروفيلاكبدروفناتسإ

ةساسنيءاقللارضحدقو.طاشنلاوهابتنالاومامتهالايعئاراهريهامجوتاعماجلا

اًبنج،زتلوشجروجورتراكيميجلثم،ةينغلابراجتلايوذنمنومرضخموءامكح

.راوحلاخيبطارخنالايطيشناوناكو،ةموكحيلثمموتاعماجةذتاسأعمبنجىلإ

اننأخيبيتاباطخخيباهيلعءوضلاطيلستتدرأيتلاةسيئرلاطاقنلاىدحإتلثمت

لباقريغهنأبنونمؤينيذلاكئلوأ.لبقتسملانميردقفقوميأينبتفرتكلمنال

الف،ةئملابةئمنوئطخم،دينعلاثادحألاراسمرييغتنعنوزجاعرشبلانأبو،ؤبنتلل

قبس.اًيمتحنكيملخيراتلاف:خيراتلاراضحتسابةرظنلاهذهمعدليعسلاخيبعفن

برحللدحعضوىلإالوصو،(يمتحلاقطنملا)بةميزهلاقاحلإةبانحجننأانل

انيلعنيعتيو،ديازتلاةدرطمةعرسبروطتت،ترذحامك،نآلاثادحألانأالإ،ةدرابلا

نعةيرشبلليقالخألاويركفلاروطتلافلختىلعقيرطلاعطقنيكريغتنوريغننأ

طبضىلإةردابملاضفرينأرشبلاسنجلقحيالو.ةريغتملاةيدوجولاطورشلابكر

أطخنوكينأكلذنأشنمف،اينالقعاطبض،ةيتاذلاريغ،ةيعوضوملاتايلمعلا

.التاق

،(زتلوشجروجهحرتقاعوضوم)نوناقلاةدايسلظخيبةلودلانعبالطلاتثدح

نمةيطارقوميدلاةيامحىلعاًيلآرداقءيشيأةمثسيلو،ةيطارقوميدلانعو
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ةيطارقوميدلايتأتال.نيفئازلاءاقدصألانمامكنيروتسملاونيفوشكملاموصخلانم

،بيلر)الب،ةمصاعلانطنشاووكرويوين:نامءوتلاناتيكيرمألاناتمصاعلاتناك

اهتاقاطبو،ةيكيرمألابخنلازكرمتاترؤبامهف؛ةلحرلاخيبامهرطخأونيتطحممهأ

àبحجنأستنكله.ةعداخلاماهوألاوتاغوارملانمنيعمردقعمنكلو،ةلئاهلا

؟نيرثؤملاءالؤهىلإيتاجاتنتساويراكفألاصيإ

ىلع–لوألاماقملاخيبحتزكر،كرويوينبةيجراخلاتاقالعلاسلجمخيباثدحتم

نيتبراقمنإ–هركذتعيطتسأامقفو–تلق،ايسوروةدحتملاتايالولانيبةقالعلا

عضولالالغتساىلإىلوألافدهت»:انيدلبنيبتاقالعلاىلإةبسنلاباتأشننيتيساسأ

امأ،ىمظعةوقلةلماكلاةناكملابعتمتلانمهعنملالخنميسورلاداحتاللنهارلا

نأ،ةيطارقوميد،ةددجم،ةيوقايسورنأشنمنأةيضرفىلإدنتستفةيناثلاةبراقملا

تاقالعلاخيبءاربخلانميروهمجتبلاط.«ةيموقلاةدحتملاتايالولاةحلصمخيبنوكت

ةميظعقافآةمث.اًمزاحارارقاوذختينأب،حاحلإبو،ةيركسعلاةسايسلاوةيلودلا

ةكارشلافقوتتنألبقاهزاجنإنمدبالةريثكءايشأةمث.تلق،مكمامأةحوتفم

حبصتل،يئاشنإمالكدرجمو،قروىلعربحدرجمنوكتنأنعانيدلبنيبةنلعملا

ببالثمتمنوكينأتايولوألادونبلوأىلعو.اًسوملماعقاو

ريكفتلاديعصىلعفقوملاخيبيرذجرييغتثادحإةرورضىلعزيكرتلا»

ضعبعم،ىقبيرمألااذهنإلوقأنأنميلدبال.يجيتارتسإلايركسعلا

ىلإدانتسالابمسحلانهر،لقألاىلعةيركسعلاطاسوألانيبو،تاءانثتسالا

كرتشملامادقإلاوهيدحتلالعلو.ودعهنأىلعرخاللنيفرطلانملكةيؤر

ةيركسعلااياضقللةلماشةديقع،لدابتملانمأللةنماضةديقعغوصىلع

.(هبمهسياماضيأملعللو.ةيتارابختسالاو

كلتنأىلعفسألابرعشأنأالإعيطتسأالمويلاباطخلاكلذأرقأنيح

.نيريثكرظنباًمامتةملاحةيوابوطمويلاودبتيهو،كاذنآاهبذخؤيملتاحارتقالا
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درجملولو،اهيلإةدوعلانيعتتسةمهمهذهنأ،اًريثكعضولاريغتدقو،نآلادقتعأ

.ةديدجءاطخأàبعوقولابنجت

تناكو،انايحأةيماحويناعملابةينغتناكيداصتقالاكرويوينيداننيبةشقانملا

ةيداصتقالاتاحالصإلاتناكدقف،ةريحلاىلعةثعابوةدقعمةظحلخيبثدحت

ةبراقمنميدقنفقومذاختاعم،ماعلااههجوتلاًديؤمتنكو،ايسورخيبتأدبدق

ةيرحسلااصعلاىلعةدوقعملالاماللاًدقتنمتنككلذكو،(ةمدصلابجالعلا)

،نينسحملاتادعاسمونييكيرمألانيراشتسملانعةرداصلاتايصوتلاخيبةدسجتملا

:نيعمتجملاداصتقالاةذتاسأولامعألالاجرلتلقو

ةبراحمىلإوهردابيملاذإليلعمسجءافشنمنكمتيسنسحمنمام»

الالاممهرفوأونينسحملاىنغأىتح.ةيوضعلاهتاعافدرافنتساوضرملا

لثمفارطألاةيمارتمضارأةداعتسالةمزاللادراوملاوةقاطلاىلعرفوتي

ةيعقاورثكألاةبراقملالعل.(ثلونموكلا)ةلقتسملالودلاةطباروايسور

معن!تاعربتللال).عفنلاوةدئافلالدابتم،رقتسمنواعتىلإةوعدلايه

.«يرظنةهجوصخلييذلاراعشلاوه(رامثتسالاوةراجتلل

هرمأنمةلجعخيب–حوضوبادبامك–نكيمليكيرمألاسنزيبلانأاًقحفسؤم

،رمثتسملامسأريأدوجومدعهبشىلإترشأدقو،ايسورىلإباهذلاديعصىلع

تالاحىلإيضفيدقنييكيرمألاةردابملاناسرفبناجنمددرتلاوءايحلااذهلثمو

ةلمحيأ،كرحتلاىلعمهتعجشايسورةحلصمنوكتنلامك،مهديفتنللالتخا

هنكلو،اًرطخكانهنأحيحص.ةرماقمتسيلاهنكلو،ةئيرجةرماغممويلاقرشلاخيب

نممغرلاىلع،ىقبيوةيسورلاقاوسألاىلإيتأينملكف،يمكلازورللايلكلباق

.ىربكتاعورشمذيفنتلالهؤمنوكينمعضوهبنوكيسامناعرس،بعاصملالك

،قيرطلاكلذةبتراسىتلاىهةيكيرمألاتاكرشلانمةلقنأفسأللوعدياممو

ةكرشخيبنييذيفنتلاريبكلبقنميلليقامك،ةحبارتناكتلعفيتلاكلتنأالإ

ثدحت.ماوعأةعضبدعبانيقتلاامدنع،يلالومنالآ،ةيراجتلاتارئاطللجنيوب
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تارئاطثدحأنمةريثكاًعطقنأبدافأو،سورلانيسدنهملانعباجعإبلجرلا

ايسورةداقتّوفاذامل:الاؤسريثياذهنأدكؤملانمو.ايسورàبعنصتتناكجنيوب

ملاعلاتاكرشعمانتالماعتنأدقتعأ؟تارئاطللةصاخلاانتعانصريوطتةصرف

.ايسورلةدئافرثكأوحنىلعاهفيظوتنكميناكةقالمعلا

قبسيذلا،ضيبألاتيبلااًرئاز،شوبجروجسيئرلاعمءاقليلناكنطنشاونيب

،يمسررودلاءاعدايأنودةيصخشلايتفصب،نيتيمسرلايترايزنابإهترزنأيل

رقمخيبنيتعاسنمرثكأتيضمأ.بسحوةيسامولبدةلماجمةرايزنكتملاهنأريغ

.ىنعماذوايدجانثيدحناكو،ةدحتملاتايالولاةيروهمجسيئرةماقإ

تنربو،ركيبسميجو،شوبارابرابروضحب،فرغلاىدحإخيبءادغناكةيادب

هلجنو،نوتسيرب،سيئرلاقيقشو،سيئرللميمحقيدصوراشتسم،تفوركوكس

باختناةكرعمضوخلدادعتسالاةلحرمخيبكاذنآنكيمليذلا،شوبويلبدجروج

.اًدجبذهمهنأاًعابطناكرتو،اًعضاوتمادبيذلاو،ساسكتمكاح

ةلئسألاحرطةمهمتفوركوكسيلوتعم،ايسورعمتاقالعلاقافآنعانثدحت

نمناكلهلأسو،ايميظنتةلقتسملالودلاةطبارةناتمىدمةفرعمدارأ.ايئانثتسا

تناك.ةيلكشةئيهنمرثكأنكتملةطبارلا/ثلونموكلانأ،تقولاكلذىتح،ىرأنأ

لودلاعمتاقالعءانب،يتييفوسلاداحتالارايهنادعب،نآلايرورضلانمنأيتحيصن

نأاهنأشنميتلاةسيئرلاثادحألاثيح،لوألاماقملاخيبايسورعمنكلو،ةدرفنملا

àب.ايسورعمنواعتلابثدحتنأاهتبطاخمنأشنمناكةيميلقإلاتالكشملانأامك

ناكيتييفوسلاداحتالاللحتدعبتقثبنايتلالودلانأينيقينعتربعهسفنتقولا

نأاكيرمألزوجيالو،لماكتلانمعونقلخىلإ،نمزلارورمعم،يدتهتنأاهنأشنم

.كلذàبلخدتت
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،اًعمهزاجنإخيبانحجندقانكامانركذتو،ركيبو،شوبو،انأ:ةثالثانيقبمث

،ةلحرلاهذهخيبيتاعابطنانعانثدحتو.بسحوركذتةيلمعنكتملةيلمعلانأريغ

ةلأسملحمدعءازاةشهدلانعركيبسميجربع.ةيلوداياضقلوحءارآلاانلدابتو

لودلاةطبارنادلبنيباهيفمكحتلاويتييفوسلاداحتالانعةثوروملاةحلسألاةيكلم

ىرخأةيناركوأتايصخشوكوشتفاركدينويلنأودبيذإ؛(ثلونموكلا)ةلقتسملا

نأحضاولانم.(رزلاىلععباصأةثالث):كرتشملامكحتلاهبشيامنوروصتياوناك

الأينقعص.ايسورخيبةيوونلاةحلسألاعيمجةزكرمبالثمتمناكديحولالوقعملالحلا

ىلإةجاحبمهلعجاموهومهنيبقفاوتلاىلعنيرداق(يتييفوسلاداحتالاةثرو)نوكي

.ركيبةطاسو

،انعطتساايسورخيباننإتلقو،ايفالسغويثادحأنميقلقبركيبوشوبُتحراص

مكارتترومألالكنإفايفالسغويخيبامأ،ءامدةقارإنودانرومأربدتننأ،نآلاىتح

ملةدحتملاتايالولانإو،قلقايصخشهنإالئاقشوبدرف،ةثراكعوقولامتحاهاجتاب

.ديدحتلابكلذلعفتتناكةيبوروألانادلبلاضعبنأنماكش،وفيراجوأ-وفونخيب

ايبرصيدئاقعمم1991ربمفون/يناثلانيرشتخيبنيلمركلاخيبانتاثداحمنعهتربخأ

ةرسألانأاقحالوكاذنآيلادبو،نامدوتوينارفوشتيفوسوليمنادوبولس:ايتاوركو

وحنايفالسغويخيبةيراجلاتاروطتلاعفدلدهجلانميفكياملذبتنكتملةيلودلا

.تاضوافملا

نيواستمءاكرشلانوكينأيغبني

اللوتوتوحوتوتييامك

،ةقدبرضحاناينمكلذبلطتدقو،يكيرمالاسرغنوكلاخيبثدحتانايلردق

:نيسلجملاءاضعأعمتجاو،تايوتسملاىلعأىلعلجبموئفادلابقتسابتيظحدقو

فورعملايخيراتلاعقوملاخيب،(تانيسلا)خويشلاسلجمو،(نيلثمملا)باونلاسلجم
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.ةيلقألاوةيرثكألايبزحاميعزيببحرثيح،(لوهيدرتاس)تبسلاةعاقمساب

،نطنشاوووكسومبتاضوافموتاءاقللالخنمروضحلانماًددعفرعأتنكو

وحنلصاحلارييغتلاباطبترمناكامردقبيصخشباقلعتمنكيملاذهنأتكردأو

.انيدلبنيبةقالعلاخيبلضفألا

:هلوقبيلوفموتباونلاسلجمسيئريلإراشأةيبيحرتلاهتملكخيب

عضوىلعو،يملاعمالسىلعالامأنوقلعينوريثكنويكيرمأحارةيادبلاةبر

،طابحإلاتاونسنمو،ةقباسلابراجتلانممغرلاىلع،ةدرابلابرحللدح

اهفصوبةيسورلا-ةيكيرمألاتارتوتلاءاهنإوحالسلاعزنةيؤرخيباقداص

يقابتالكشملاكلذكوةيعامتجالاوةيداصتقالاهدلبتالكشملديحولالحلا

.«ةيلودلاةرسألا

انيللحمنمديدعمهفنمريثكبقمعأم1991خيبثدحاملاًمهفيلوفةملكتسكع

:نيموعزملا

فوشتابروجسيئرلاةمالسىلعلابلالاغشناوسجوتلانمريبكردقب»

ثادحأنيعباتم،تاشاشلامامأنييكيرمألانمديدعرمست،هتلئاعةمالسو

سطسغأ/بآخيبتناكيتلاةيبالقنالاةلواحمللةقلقلاتاعاسلاكلت

داحتالادوجوىهنأنأةقحاللاثادحأللعيرسلاقفدتلاثبلاممث،م1991

عمو.هتيؤرخيباًبغارفوشتابروجسيئرلانكيملاككفتاًبلاج،يتييفوسلا

الاقتنانمضيذلاوهيتييفوسلاداحتالابوعشءاخربهمازتلانإفكلذ

بوعشو.ثلونموكلاةطباربةلقتسمةلودةرشعيتنثاىلإاًمظتنموايملس

ةيملسلاتاقالعلاىلعفوشتابروجليئاخيملركشلابنونيدملودلاكلت

،اهلكةيلودلاةرسألايهكلذك.اهتافيلحوةدحتملاتايالولاعمتأشنيتلا

."ةيكيرمألاةدحتملاتايالولالثماهلثم

.م1992/5/14،(نيسلجملامامأباطخ)،فوشتابروجليئاخيم[1]
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اًحيحصاًمهفمهلودكالتماةيلوؤسمنولمحتينييسايسلانإيباطخخيبتلق

تاجاحلاعمقباطتتحلاصملاهذهنأءاعدارطخلانمو،ةصاخلاةيويحلااهحلاصمل

،يسورلاداحتالاف،عمتجملاخيبةصاخةذفنتمتاعاطقوأتاعامجلةينانألاةيزاهتنالا

ةيواستمةكارشسمتلي،ةصاخلااهحلاصماهلةديدجةلودهتاذتابثإىلإاعلطتم

نأل،تلقامك،اميسال،اضيأةدحتملاتايالولاةحلصمباذهو.ةدحتملاتايالولاعم

اهتاقاطعمابسانتمملاعلاخيباهنزونوكيسو،ةرهدزمةريبكةلودنوكتسايسور»

نابإ،ةريثكتابسانمخيبةدحتملاتايالولاخيبيأرلاكلذنعتربعدقو،ةلئاهلا

.اهبظفتحأتلزامةعانقاهنإ،ءاوسدحىلعاقحالوىلوألايترايز

ىلعةمئاقوةئفاكتمةكارشعوضومىلإ،يباطخلسيئرلاعوضوملاىلإاًدئاع

:تلق،انيدلبنيبةلدابتملاةعفنملا

نودقتعيةدحتملاتايالولاخيباسانأكانهنأنع–بيرالب–الفاغتسل

،ةفيعضايسوردوجوبلضفأوحنىلعققحتتنأمكدلبحلاصمنأشنمنأ

لب،مهلداجأنلو،ةيلودلانوؤشلاديعصىلعيوناثرودخيبةمحقم،ةقزمم

.نامهمامهنأنظأنيلاؤسحرطبيفتكأس

لزعنوكيس؟ةلاحتساىلعةسايسوأةطخيأءانبخيبةمكحلاام:لوألا

لوطألاىدملاىلعو.اليحتسماهجراخاهؤاقبإوةيلودلاةسايسلانعايسور

ريمدتىلعالإضخمتينلىعسم،ىودجالبىعسمنوكينأكلذنأشنم

.ايسورخيبةيطارقوميدلاقافآ

كيرشىلإةجاحب،اقح،ةدحتملاتايالولاتسيلأ:وهفىناثلالاؤسلاامأ

تايالولادضتسيليه.كيرشلااذهلثمنوكتنأنمايسورعنميببسيأ

ىلع،ودبتنييمظعلانيتوقلاةبقحو،اكيرمأةسفانمىلإعلطتتالو،ةدحتملا

.«يضاملاىلإةبستنمةلوقمىلإلوحتلاةديازتم،لاحيأ
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،مهضعبلولحيس،ةنسنيرشعىلعديزياملبقةقوطنملاتاملكلاهذهةءارقىدل

هتلعفاممو،ملاعلاخيبثدحاممريثكءوضخيبةجاذسلابينومهتينأ،كشنود

تايالولاتراتخادقف،عجارتأنليننكلو،هسفنتقولاخيبةدحتملاتايالولاةسايس

،(ةمظعلاةفعاضمةوق)اهنأكوتفرصتو،سكاعملاهاجتالاخيبريستنأةدحتملا

ئدابمىلإةدوعلاىلإ،ةياهنلاخيب،ملاعلارطضيس،ملؤموحنىلعاهعباصأتقرتحاف

مويلااكيرمأخيبنوريثكتاب.كرتشملانمألاو،ةئفاكتملاةكارشلاو،يلودلانوناقلا

ةيناكمإترفاوتولريثكبلضفأنوكينأرمألانأشنمناكو،ةقيقحلاهذهلنيكردم

.عيمجلالبقنموعرسأوحنىلعكاردإلااذه

دقعلةريخألاثادحألاحرسميهنطسوبتناكو،ءاهتنالاىلعكشوتيتلحرتناك

.ةيسائرلايدينكفإنوجةبتكمةرايزو،اهتذتاسأودرافراهةعماجبالطعمراوح

عابطنالاركذأتلزامو،ءانثتسايدينكناك،يليجءانبأنمنيريثكىلإةبسنلاب

.ايدرفالمعناكهلايتغانأ-انلعتلقامك-قدصأنأعيطتسأالو،انيدلهكرتيذلا

ةيسردملابتكلاعدوتسمىنبمخيبسداسلاقباطلافحتمترزتاونسعضبلبق

يتلاةذفانلانمعراشلاىلإترظنو،يدنكلايراكذتابصننآلاتابيذلا،سالادب

لجسàبتبتكو،يكوشلايعاخنخيبةريرعشقبترعشف،اهنمصاصرلادلووزوأقلطأ

حاتفموهكلذلعلو،ةريثكءايشأريغينأدارأو،ديعبلالبقتسملافرشتسا»:راوزلا

يذلانوتسرفيلوأتيقتلاامدنع،دعباميفو."لايدنكفإنوجسيئرلاتومزغل

.نوتسقفاوو،هتبتكدقتنكامهلتلق،يدنكنعاّملفجرخأ

،ةيعامتجالاةيميمحلاوءفدلاةشهدميدنكةبتكمخيبتضقنايتلاتاعاسلاتناك

يهو،يدنكيكاجسيئرلاةلمرأانتلبقتسا.ءاقدصأنيبتهتنادقتناكانتلحر:تلقو

تنكيذلا،يدنكديتخويشلاسلجموضعهوخأانببحرو،رحسلاةميظعةأرما

.م2015/7/26،يكفإيجلوح،فوشتابروج[1]
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يتلاةعساولايدنكةلئاعنمنورخآءاضعأامهعمو،هردقأولبقنماًديجهفرعأ

.اًعيمجمهلانمارتحايفخننأ،اسياروانأ،لواحنمل.بئاصملانماًددعتناع

ترضحتساو،يدنكفإنوجثارتلةرمتسملاةيمهألاىلعمالكلاةرورضبترعش

تالكشملانإاهيفلاقيتلاتاملكلاكلت،ةيروهمجلاةسائرخيبيناثلاهماعدعبهتاملك

تلق.دودحالبنكتملاهلحلةدحتملاتايالولادراومنإو،اهعقوتاممبعصأتناك

ةجاحبملاعلاومايألاكلتذنمف»:اًيدجريكفتلاولمأتلاىلعانعجشتتاملكلاهذهنإ

ناك.ههجوخيبةبصتنملاتايدحتلليدصتلاخيبنواعتلاىلإلودلاردابتنأىلإةسام

تالكشملالحو،ةنميهلاتاءاعدانمدعبأوهامىلإعلطتمريكفتىلإةجاحبملاعلا

.ائداحأ

ترضحتسا،نييكيرمأنيعمتسمعماقحالنايحألانمريثكنيبلعفأستنكامكو

مويةمصاعلانطنشاوبةيكيرمألاةعماجلاخيبليلقلبقةسبتقملاسيئرلاةحيصن

لدابتدرجملصاوتلاو،اليحتسمقفاوتلاو،ايمتحعازنلاةيؤرمدع»:م10/6/1963

.«تاديدهتلل

رييغتيدحتليدصتلاىلإانردابنيحهباندشرتساامطبضلابكلذ»

مهأىتحوهاملعلو.شوبوناغيرنيسيئرلانملكعملئاهلايلودلاخانملا

زاجنإلوحةأرجلاغلابددحمحارتقابتمعدتيدنكسيئرلاةدشانمنأ

ءارجإنعفوزعلابةدحتملاتايالولارارقو،ةيوونبراجترظحةدهاعم

.«وجلاخيببراجتلاهذهلثمنمديزم

رظحلاةدهاعمىلإالوصوتاضوافملامدقتتزيميتلاةقئافلاةعرسلاءوضهب

،ءاضفلاخيبوأ،ءاملاتحتو،وجلاخيبةيوونلابراجتلارظح،ةيوونلابراجتللدودحملا

:تلق،ةيلاتلادوقعلالالخةعئاضلاصرفلانمددعلاكلذتفاللانمنإف

ملاعلاءاقبإلالإنيلهؤماونوكيملمهنأةرخأتملاةلحرملاكلتويسايستبثأ»

لاحفتسالاومقافتلافقونعنيزجاعاوناك،ةيبكوكةيوونةثراكنعاًديعب

ناكيذلاام.ةثراكلارطخمظاعتو،ةيوونلاتاناسرتلاةلاطعلالخنم



ـ417قلقلابنوكسملامويلاملاع:ثلاثلاءزجلا

نمدعبأوهامفارشتساةيلباقىلإنورقتفياوناكمهنأدقتعأ؟مهصقني

يقالخأرايخدامتعاىلعمادقإلاىلإالوصو،ةرشابملاةينآلاتالكشملا

.«كلذلاقفوفرصتلاو

يتاعابطناتمساقتو،صيخلتلاتلواح،اكيرمأليترايزنمريخألامويلااذهخيبو

:يماتخلاءادغلااذهةدئامفويضعم

،هوجولاةددعتم،ةعساشدالبفاشتكانميسفننيكمتخيبتحجندقل»

،نييداعنييكيرمأعمتاثداحمىلعبترتامبتاعابطنالامظعألثمتيو

ةيهابتمةفرجعتماكيرمأرأمل.اهترزيتلاندملاعراوشخيبمهتيقتلاسانأ

،ةيلمأتاكيرمألب،يتاذلارورغلااهبكردقوقوفنمملاعلايقابىلإرظنت

اهتالكشمخيبرظنلاناعمإىلعةفكاعةدحتملاتايالولانإ،ريكفتلاىلعةبئاد

نيذلاكئلوأوحناهمامتهاليوحتىلعةصيرحيه.ةلادعلالئاسمخيبامك

مدعىلععمتجملااذهظافحعمو،يكيرمألاملحلاراطقنآلاىتحمهتاف

نأنمنيقثاونوكننأانعسوب،ايدقنتاذلامييقتةيلباقىلعاذكو،ءافتكالا

رييغتىلإىدأةدرابلابرحلاءاهنإنإيلاولاقمهعمتثدحتنوريثكنويكيرمأ

نمزلانمدوقعلاوط–اوناكسانلانأوهةطاسبب–ريسفتلاناكو،مهتاويح

داحتالاخيبامكاًمامت،ةدحتملاتايالولايفف:يوونلاديدهتللمئادلالظلاتحتنوشيعي

،يوونموجهلوصحدنعفرصتلاةيفيكلوحاًبصنمسانلافيقثتناك،يتييفوسلا

دضمهسفنأنيصحتبيلاسألوحو،اهنيزختمهيلعنيعتيناكيتلانؤملالوحو

مهررحةدرابلابرحلاءاهنإنإفمثنمو،(اينآاولتقيملاذإ)ةلتاقلاتاعاعشإلا

يقابلاهنكلو،هوسنيوأ،نمزلاعم،هوفلأينأنكمملانمناكيذلافوخلاسوباكنم

.روعشاللاقامعأخيباًمئاد
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ملاعلايفةدحتملاتايالولارود

تارشعاًرئاز،ةليلقريغتارمةدحتملاتايالولاىلإتدع،تقولاكلذذنم

يللحمو،ةيراجتتاسسؤمو،تايعمجو،بالطمامأاًرضاحمو،تايالولاوتادلبلا

نوديجينويكيرمألا.نييعامتجانيطشانىلإةفاضإ،ةيلودتاقالعيثحابو،ايسور

.ليقامعممهبواجتىدمروهمجلالعفدرلالخنمىرتنأاًمئادعيطتستو،ءاغصإلا

ةبغرب،اهتيرثكأب،يحوتيتلا،ةبوجألاوةلئسأللتقوماودلاىلعةمثةرضاحملادعبو

فقومةعيبطىلعفوقولاخيبو،ملاعلاخيبراجوهامىلعىنعمءافضإخيبةيقيقح

.ثدحتملا

كي

،ايليصفتوةيعوضومبتارضاحملانعثدحتتةيكيرمألافحصلانأفولأملانم

دحأقيلعتركذتأ.اهنعسانلاهلوقيامةفرعمللوضفلايندواريتاسلجلاهذهدعبو

àبرفندخيبيمالكىلإعامتساللىرخأةنيدمنماوؤاجدقاوناكنممنييكيرمألا

ىتح،هتارضاحمروضحاًمئادلواحأاًرئازفوشتابروجنوكينيح»:لاق،ودارولوك

لكàبهلوقيامعمقفتأالامبرينأعم،ةليوطتافاسمعطقىلإاًرطضمتنكول

هنأىرأنأعيطتسأيننألهيأرمرتحأانأو،ماودلاىلعةريثماهدجأينأريغ،تارملا

.«اكيرمأاًدقتنمنوكينيحىتح،ةرشابموقدصبهنلعي

نييكيرمأءرملاىقتلينيحو،ةدحتملاتايالولاةسايسداقتناىلعتمدقأاماًريثك

،ءاوسدحىلعةساسلاونييداعلاسانلانم،ءانثتسانود،اًعيمجمهنأظحالي

نمنأبو،ةرمتاذامابوأكارابلاقامك،يئانثتسا،صاخدلباكيرمأنأبنونمؤي

سيل-يداقتعاب-مهملانأالإ،انايحأازازفتساكلذنوكيدق،ملاعلادوقتنأاهقح

،يئاصقإدئاقهنوكتنأاكيرمأديرتيتلايملاعلادئاقلاةيعونلبةمدختسملاتاملكلا

àباهئارآذخأىلعصيرحىرخأنادلبعمنواعتميدايقكيرشمأ،يراكتحامأ

.ةقئافةيمهأةلأسملا
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ةيسائرلاةيباختنالاةلمحلاعمتنمازتةدحتملاتايالوللم1992عيبرàبيترايز

يروهمجلاوسيئرلا:نيسيئرلانيبزحلايحشرمىلإةفاضإ،ةرملاهذه،تدهشيتلا

ىتحوريبسوررينويلملاوهاثلاثاًحشرم،نوتنلكلبيطارقوميدلاو،شوبجروج

ىلعسيئرللابئانيحشرتلامتحانع،كشنوداًحزام،ينلأسنييمالعإلادحأنإ

ةسائربصنملبقنميلغشلاًرظن؛ىلعأيتاحومطنإالئاقهتبجأف،وريبةقاطب

.ةيروهمجلا

ترهظأةديدجلاعاضوألاخيبىلوألاةيباختنالاةلمحلانإف،ةيدجلانمربكأردقبو

ةيعامتجالااياضقلاىلعلوألاماقملاخيبمهويسايسزكرينأاوعقوتنييكيرمألانأ

مغرلاىلع-تلئساماًريثكو.ةيجراخلاةسايسلانمالدب،ةيلخادلاةيداصتقالاو

ناكو،ةدرابلابرحلاتهتنانأدعبملاعلاخيبايسوررودلوحيئارآنع–كلذنم

ىلع،تفشتكا.ضرألابكوكيطرشرودبعالطضالالواحتالأاكيرمأىلعنأيباوج

نأاوفاضأمهنأالإ،فرصتلااذهلثمدييأتنعنيديعباوناكنييكيرمألانأ،لاحيأ

ناكامممظعأىتحنوكينأديدجلايملاعلاماظنلاخيبةدحتملاتايالولارودنأشنم

زيزعتديعصىلعةلوذبملافارطألاةددعتمدوهجلابكربقاحتلالاطرش،لبقنم

.اهلكةيرشبلاقرؤتيتلاتالكشملالحوةيطارقوميدلاميق

لعلو،نوتنلكلبنعافلختمناكشوبجروجنأبيحوتتناكيأرلاتاعالطتسا

ابلط-عورشلاودودحلازواجتىلإةلمحلانمةريخألالحارملاةيمهعفداموهكلذ

،ةدرابلابرحلاخيبترصتنادقتناكةدحتملاتايالولانأىلعمالكلاخيب–تاوصألل

.باختنالابسكىلعكلذهدعاسيملنكلو

نكيملةدرابلابرحلاءاهنإ:سبليأنودعوضوملااذهلوحييأرنعترّبع

،ميلسلاسحلاةنطفلاًراصتناناك،كرتشملاانراصتناناكرخآىلعفرطلاًراصتنا

تناكاكيرمأنأةركفتخسرتاذإو،زئافلاهنأنالعإىلعنيفرطلادحأرصأاذإو
وموحوحص

،ايلعلايهاهلثمو،ةيطارقوميدرثكالاتناكاهتيطارقوميدناو،امئادباوصىلع

وحوبا

نوؤشلاخيبةيلعافرثكألاةجحلااهفصوبةوقلامادختساباهلثمةمدختررقاذإو
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بولسألانأىلعىرخأدعبةرمتددشدقو.ديكأتلابعبتتسةثراكنإف،ةيلودلا

.يلودلانوناقلاىدابمةدعاقىلعنامئاقلاةكارشلاونواعتلاوهديحولاحيحصلا

،ةيادبزكردقو،ةيلودةبرجتبحاصنكيملو،م1992باختناخيبنوتنلكلبزاف

يداصتقالاومنلانإفنمو،ةيلخادلااكيرمأتالكشمىلع،حاجنلانمّمهمردقب

اموهو،نأشيذمعدىلعتلصحةديدجلاايجولونكتلاومولعلاوميلعتلاو،فنؤتس

هتسايسصخيامامأ.تاونسعبرأدعبةنزاوةيرثكأبهباختناةداعإنامضخيبمهسأ

رثكأهتفرعنأدعبهتحراصامك،ةوقباهيلعضرتعأءايشأبةلقثمتناكفةيجراخلا

.هتسسائردعب

ةيكيرمألاةيسايسلاةبخنلاتهجتا،ةدرابلابرحلاخيبراصتنالااهنالعإبقعو

اهتوقبةفرطتملااهتقثاهتعفدو،مهولااذهنم(ةبسانمتاجاتنتسا)صالختساىلإ

ىلعيخوراصموجهنشىلإولب،بسحوةبالسغويلاعازنلاخيبيركسعلخدتىلإال

.ءيشàبايسورعمتاقالعلادفتملاهيدل(راصتنالاةدقع)ـف:قارعلا

جارخإلثم،تارايزللمظتنملدابتناكو،ماريامىلعءيشلكادبحطسلاىلع

ردصمراصاذهنكلو،ةلدابتمحئادموقانعتالفحعم،دادعإلاديجيحرسم

àب،ينلأسنيحو،ةيلعفةكارشبوأ،ةيقيقحةاواسمبساسحإيأةمثنكيملو.جاعزإ

نعوكسومخيبةدحتملاتايالولاريفس،يضاملانرقلاتاينيعستنميناثلافصنلا

،ايسورةرايزىلعاكشومناكيذلانوتنلكسيئرلاىلإاهميدقتىرأيتلاةحيصنلا

ةسايستاءارطإف،ايسورفتكىلعتيبرتلانععانتمالاوهءيشلضفأنإتلق

ةلئاهادادعأتقرغأوايسورتفعضأيتلاةسايسلاكلت،هلتلق،ةمدصلابجالعلا

àبروديناكنيذلاسانلاجاعزإىلإالإيدؤتنل،رقفلاتاعقنتسمخيبانينطاومنم

.ايكيرمأةبولطملايه،ةقونخمفصن،ةفيعضايسورتناكله:لاؤسمهدلخ

دقو،ايسورحلاصمبمامتهايأةيكيرمألاةسايسلادبتمل،ةدوملاةهجاوفلخ

ةمثتناكلب،بسحووتانلاعيسوتخيبامدقريسلابيضاقلارارقلاخيبالاذهىلجت

تناكويتييفوسلاداحتالادعبةئشانلاةديدجلالودلانعايسورلزعلةلواحم
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ةمثناكو.ايناركوأةياعجشايسورلنايداعملاكولسلاوروعشلاحوضولاةديازتم

تدعبتساو.ناتسكبزوأةيروهمجسيئرعميكيرمألالازغلاخيبايسورلءادعلانمعون

فعضلالغتسانعالضف،نيوزقرحبةقطنمطفنلوحتاضوافملانماًمامتايسور

.بكوكلاةسايسخيبريثأتلانعاهئاصقإلايسور

نوؤشلابصصختم،مرتحمللحممدق،ةيناثلاةيفلألانورقرخآتاينيعسترخاوأ

ةركفىلعنوداتعيدقةساسلانأمعز،"(ايسورالبملاع)ناونعبةلخادم،ةيسورلا

دقو،اهبايغخيبوأةيسورلاةكراشملانمليلقلابىربكلاملاعلاتالكشملحبوجو

àبو،ةدحتملاتايالولاخيبيلقنتلالخيبطخيفف؛ةيناكمإلاهذهىلعتضرتعا

اتاقوأاهخيراتيبنأحيحص،شعتنتستناكايسورنأتلداج،تالباقموتالاقم

ةمأ،ذوفنتاذو،ةيوقةلودحبصتلاًمئاداهنمتجرخاهنكل،ةيساقانحموةبعص

.اهبايغخيبيملاعماظنيأروصترذعتي

اهبةصاخاكيورتسيريبىلإةجاحباكيرمأ

ةمئاقةيجراخةسايسيأنأاكردمنوتنلكلبادب،هتسائرنمةريخألالحارملانيب

لوبناتسإةمقيفف؛قافخإلاب،ليوطلاىدملاىلع،ةموكحمةيداحألاتالخدتلاىلع

ابوروألجأنمسيرابقاثيمرضحتسا،ابوروأخيبنواعتلاونمألاةمظنملم1999

ةسائرلاناجلوصنأالإ،نادلبلاعيمجحلاصمللدابتملارابتعالانعثدحتو،ةديدج

.نبالاشوبجروجىلإ،ديدجسيئرىلإلاقتنالاىلعكشوأدقناك

تاقالعلاعونامو؟هراتخيسديدجلاسيئرلاناكيذلايبكوكلاكرحتلاعونام

ناكةيحاننمف،ةليحتسمتناكافلسباوجلاةفرعم؟ايسورعماهروطيسناكيتلا

.م1999/6/9،ةمصاعلا،نطنشاو،نواتسميجةسسؤمةودن،(ايسورالبملاع)،نبالا،ماهارجساموت]1[
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لثم،ةطاسبواعضاوترثكأنوكتنأةيجراخلاةدحتملاتايالولاةسايسىلعنإلوقي

ريكفتاذايسايسهفصوباًديجهتفرعيذلا،لوابنلوكهنيعيذلاةيجراخلاريزو

دقشوبويلبدجروجنوكينأىلعالمأدقعينأءرملاعسوبناكو،نزاوتمويعقاو

عقاوهنأفورعملانمناكف،ىرخألاةيحانلانمامأ،هيبأنمعضاوتلاتانيجثرو

ناكنمم،ةيناودعةيجراخةسايسدامتعايديؤم،ددجلانيظفاحملاذوفنةرئادخيب

àباًديجهركذتأيذلا،سيئرلابئانينيشتكيدناكو.هتيشاحخيبمهنمريبكددع

برحلاتالوقمقلطنمنمنوركفينيذلادحأهفصوببألاشوبجروجةرادإخيبهرود

.ءالؤهةعيلطخيب،ةدرابلا

اًرباع،ةدحتملاتايالولاىلإيتالحرىدحإخيبتنك،م2001ليربأ/ناسينخيب

ةرازوىدلنإاهنيحيلليقو،برغلاىلإقرشلانموبونجلاىلإلامشلانمدلبلا

نعرذتعأمليننأديكأتلةرورضالو،يعممالكلاخيبةبغرضيبألاتيبلاوةيجراخلا

ريميدالفوشوبويلبدجروجنيبلوألاءاقللالبقناكاذهنألاميسالو،ةوعدلاةيبلت

.نيتوب

انتايركذنبديكأتلاب-روصحمريغو،اًيليصفتوالماشناكلوابنلوكعميثيدح

اميفو.يوونلاحلستلاقابسوةدرابلابرحلاءاهنإديعصىلعةكرتشملااندوهجنع

لحىلعنواعتللاًضرفاًدكؤم،ءانبريكفتاذلوابيلادبايسورعمتاقالعلاصخي

àبةبغرلاحماجةيجراخلاريزوناك.طسوألاقرشلاخيباميسال،ةيميلقإتالكشم

امهنأالإ،ينيطسلفلا–يليئارسإلاعازنللةيوستلانمعونببصنملاخيبهتيالوجيوتت

.اًمامتىرخأاياضقىلإاًرورجمهسفندجونأاقحالثبل

عمةثداحمبتأدبف،م1992ذنمهتلخددقنكأمليذلاضيبألاتيبلليترايزامأ

تناكو.سيئرلاىدليموقلانمألاةراشتسمتنيُعدقتناكيتلا،سيارازيلودنوك

ةكراشم،بألاشوبجروجةرادإخيبةيموقلاةسايسلاخيبةينهملااهتايحتأدبدق

نمألااياضقلوحهراشتسمو،شوبناكو،حالسلاعزنلوحةيراجلاتاضوافملاخيب

ردقباهعتمتنعفحصلاتثدحتدقو،ايلاعاهناردقي،تفوركوكستنرب،يموقلا

.سيئرلاىدلذوفنلانمريبك
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،ينيشتسيئرلابئانو،شوبسيئرلانملكلخد،انثيدحةيادبنمليلقدعب

اذناكبيهملادفولااذهلثمو،دراكوردنآضيبألاتيبلاخيبنيلماعلازاهجسيئرو

دافأ.ةيسامولبدةلماجمدرجمنكيملىنعملابرخازلاانثيدحو،هتاذدحبىزغم

ثدحتو،اهعمنواعتلاىلعمزاعو،ملاعلاخيباهرودوايسورةيمهألكردمهنأبشوب

نالعإخيبلمألانعاًربعم،نكممتقوعرسأخيبنيتوبءاقلىلإةجاحلانمعوننع

.اًبيرقكلذ

ناسنإانأ»:لاقذإ،يسورلاسيئرلاىلإحوضوباهجومناككلذدعبهلوقعبتام

،نواعتلاخيبحجننساننأدقتعأو،رشابموحيرصناسنإاضيأنيتوبو،رشابموحيرص

نمعباسلايفف،رمألابينعملاىلإهتلصوأدقو،اًمهماًرشؤمناككلذنأدكؤملانمو

يتاعابطناهيلإتلقنو،نيتوبريميدالفوتعمتجا،ايسورىلإيتدوعىدل،ويام/رايأ

.ليصفتلاب،ضيبألاتيبلاوةيجراخلاةرازونملكخيبيتاراوحو،ةلحرلانع

نيبيدجلالعافتلانمو،لماشلاكرحتلانمعونلاضرفنأبةقلطمةقثىلعتنك

،تقولاكلذàبةحاتمتناك،عسوأوحنىلع،برغلاعمو،ةدحتملاتايالولاوايسور

تاردابمو،م2001ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلاثادحأدعبصرفلاكلتتدازدقو

ملتاردابموصرفاهنكلو،ةدحتملاتايالولاوحنةهجوملاةقحاللاةيحاتفنالانيتوب

نأàبنمكيببسلانأدقتعأ؟اذامل:نسحتيأتاقالعلادهشتملو،يقيقحنواعتيأ

عونتاديكأتضيفنممغرلاىلع–ةهجومتناكةيعقاولاةدحتملاتايالولاةسايس

.بطقلايداحأملاعسيسأتوحن–ةكارشلاونواعتللدادعتسالانم

خينويمرمتؤمبباطخخيبعوضوملاةراثإىلإنيتوبردابم2007رياربف/طابشخيب

àبةيركسعلاةوقللعورشملاريغويداحألامادختسالانعثدحتف،نمألاةسايسلوح

ةيركسعلاةوقلانايغطنأنعو،يلودلانوناقلائدابملهاجتنعو،ةيلودلانوؤشلا

ثدحتو،لماشرامدةحلسأةزايحليعسلاىلإنادلبلانمددعزفحنعضخمتامنإ

دلبحلاصمنيمأتلةادأابوروأخيبنواعتلاونمألاةمظنملعجىلإةيماردوهجنع
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ىلعو،وتانلللصاوتملاعيسوتلاىلعايسورضارتعانعرّبعو،نادلبةعومجموأدحاو

.ةيتسلابلاخيراوصلارظحةدهاعمنمةدحتملاتايالولاباحسنا

ىلعقفاوأملو،ةدرابلابرحلالاعشإةداعإبنيتوبماهتا،ايلمع،ىرج،لباقملاب

ايسورسيئرنإ»:تلق،يتكافيإيتنمويجرآعميلةلباقمخيبو،تاماهتالاكلت

طوطخروهظنودةلوليحلاةيفيكنعاًمامتفلتخمرمأنعخينويمخيبثدحتيناك

.اًمامتيعقاوكلذرطخو،ةهباجمللفانئتسايأنودو،ملاعلاخيبةديدجماسقنا

نورطاشيسانلانأتنيبدقتناكنادلبلانمددعخيباخوسمنأعقاوىلإتراشأو

نمةئملابنيتسلاىلعديزتةبسنايناملأيفف،ملاعلاخيبعضولالوحقلقلاانسيئر

.هرظنةهجوىلعةقفاومتناكعالطتسالاخيبنيكراشملا

نأالإ،ةظاظفلااهصقنتالتارابعىلعلمتشايخنويملانيتوبباطخنأحيحص

نابإةدحتملاتايالولاىلعهتاحارتقالكنممغرلاىلعف؛اًمامتاموهفمناككلذ

عونىلإايسورعملصوتتنأةدحتملاتايالولاةرادإلواحتمل،شوبويلبدجروجةسائر

صخياميفو.اندلبنمأمهتيتلااياضقلاةلمجنمةدحاولوحناو،طسولالحلانم

،انسفنأاندجو،يخوراصلاعافدلارظحووتانلاعيسوتيتيضقينعأ،ةيمهأرثكألا

ةعزنلاتايلجتنماًدحاوالإنكيملاذهنأدقتعأ.بوطلانمرادجمامأ،ةطاسبب

(ىمظعلاةوقلاماهوأ)و،ةدرابلابرحللموعزملا(بسكلا)تبقعأيتلاةيراصتنالا

يتلاتايلجتلاكلت،(كولتامكاجقباسلاريفسللةمكحملاةغيصلاانمدختسااذإ)

.ةيشوبلاةرادإلامايأاهتورذتغلب

نأىنعمىلعايلمعيوطنياًمالكعمسناهئانثأةيبانأدبيتلاةلحرملايهكلت

(ةطرفمةوق)لب،بسحو(ةيقابلاةديحولاىمظعلاةوقلا)دعتملةدحتملاتايالولا

ةيبكوكلاةسايسلاتردابامناعرسو،ةيروطاربمإلانمديدجعونءانبلةلهؤم

مالعإلالئاسوهبرشنلاقمهبوعضولاوهاذهنوكمدعىلعناهربلاريفوتىلإ

:تبتك،م2008ماعملاعلاخيبةسيئرلا
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له،ةيطارقوميدمأةيروطاربمإديرتلهررقتنأاكيرمأىلعنيعتيس»

،وأ-امإ،ةحورطملاةيضقلايهكلت؟ايلودانواعتمأةيملاعةنميهديرت

.«ءاملاخيبتيزلاجمدليحتسيامكةلداعملاخيبرطةجوازمرذعتل

ىلإةبسنلابىتحقاطُينأنملقثأءبعهنأملاعلاىلعةنميهلاحومطتبثأ

دقو)خينويمخيبنيتوبلاقامكو،ةلئاهتاقاطنماهيدلاملكعم،ةدحتملاتايالولا

يهةجيتنلانإف،(ةدحتملاتايالولانيبهتيقلأباطخلكنيبايفرحاذهركذىلعتيتأ

تناكةسايسلاكلتبقاوعف،لصاحلاوهسكعلالب،انمأرثكأحبصيململاعلانأ

ملاعلاميلاقأخيباكيرمألءادعلارعاشمتديازتذإ؛تاذلاباكيرمأىلإةبسنلابةيثراك

تالمحلاوحلستلاىلعيكلفقافنإبةبوحصمةيداصتقاوةيلامتالكشمةمثو،ةفاك

تالكشمةمثو،ةيكيرمألاةراقلانعلايمألافالآاهلصفتةنكمأخيبةيركسعلا

امك–ءيشلكنممهألالعلو،ملاعلانادلبىنغأخيبلحنودةيقابةريثكةيعامتجا

قفاويململاعلايقاب»نأ–نويبيرتدلاريهلانويشانرتنإلااهترشنةلاقمخيبتبتك

.اكيرمأهجرختملفخيبسرابموكلاروديدؤينأىلع

فإنوجتاملكبنييكيرمألاريكذتنمطقلمأملةدحتملاتايالولانيباثدحتمو

:نطنشاوخيبةيكيرمألاةعماجلابم1963باطخخيبيدنك

اًمالسسيل؟هيلإىعسنيذلامالسلاعونام؟هينعأيذلامالسلاعونام»

وأروبقلاملسسيل،ةيكيرمأةيبرحةحلسأبملاعلاىلعاضورفمايكيرمأ

لعجييذلاملسلانمعونلاكلذ،يقيقحمالسنعثدحتأانأ:ديبعلانمأ

نمممألاورشبلانكمييذلاعونلاكلذ،شيعلابةريدجضرألاىلعةايحلا

،نييكيرمأللمالسدرجمال،مهدالوأللضفأةايحءانبنمو،لمألاوومنلا

."(ءاسنلاولاجرلاعيمجلمالسلب

.دحألمالسالوأ،عيمجللاًمالسنوكينأامإ،ىرخأةرابعب

.1963/6/10،ةيكيرمألاةعماجلاخيبجرختباطخ:يسائرلايدنكفإنوجفحتموةبتكم[1]
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ةبئاد،يبكوكيطرشلثماكيرمأفرصتتنأنوديرتله»:روهمجلالأسأتنك

نمامو،؟خيراوصلاوتابابدلاةوقبىرخألابوعشلاىلعةيطارقوميدلاضرفىلع

،يأرلاخيبيعماقفتممهضعبناكامبر.معنبةباجإلاةيباًبغاراًدحأاهيفتدجوةرم

يوطنتامو،(ةدايقلاراكتحا)ىلإيعسلاءابغ.لقألاىلعنيددرتماوناكنورخآو

ءاضعأنمنييكيرمألانمريثكىدلحوضولاديازتمناك،ةميخوبقاوعنماهيلع

ةرورضلنيعاوسانلاناكو،ءاوسدحىلع،نييداعنينطاومنموةيسايسلاةبخنلا

.رييغتلا

ع

ناسàبباطخدعبروهمجلانمناباشينلأس،ةيسائرلام2008ةلمحقالطإلبق

ةبحيحصريغامائيشنأعيمجلارعشيثيح،اكيرمألمويلاكتحيصناممسيول

ىلعةنمدملايهاكيرمأف،ديدجءيشاذهنإالئاقلاؤسلاةغوارمتلواح،ةاندلب

لواحأنل»:تلقف،نيحاحلماناكنيباشلانأالإ،ىرخألانادلبلاىلإحئاصنلاميدقت

انأاًدحاوائيشنأريغ،لمعجمانرببمكديوزتوأ،هلعفمكيلعنيعتيامبمكغالبإ

.ةيكيرمأاكيورتسيريب:اهبةصاخاكيورتسيريبىلإةجاحباكيرمأنأوههنمدكأتم

امابوأباختنا

ءانثأخيب،ابأد،نيكامنوجوامابوأكاراب،نييسائرلانيحشرملانأةبارغال

بوجوبسحأنيكاميروهمجلاىتحو،رييغتلاةرورضىلعمالكلاىلع،امهيتلمح

.هفلسنعسفنلابيأنلا

عمناكاثيدحركذتأو،اًمهمافطعنميسائرلام2008باختنانيبامابوأراصتناناك

اًديؤمناكو،تايديهمتلاخيبيطارقوميدلابزحللاًمئادتّوصيكيرمأميدققيدص

اًحشرمنأدقتعأالينأريغ،ينبجعيامابوأنأحيحص»:يللاق،نوتنلكيراليهل

عمو،اندلبخيبةيروهمجللاًسيئربختنينأنكميامابوأكارابلثمامسالمحيدوسأ

.رهشأةعضبدعب،ثدحاموهطبضلابكلذنإفكلذ
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ةزئاجهحنمناكو،هضرعوملاعلالوطخيبىربكلامآنعامابوأباختناضخمت

ءاهنإبدعيصخشلاًدييأتو،لمأنعاًريبعت،اًمّدقمةعفدنماًعونمالسلللبون

الةحلملاتالكشملللولحىلإءادتهالاىنعمب،(ةمألاءانب)ىلعزيكرتلاوبورحلا

.نطولاخيبسأرلاطقسمخيبلبةيئانتاراقخيب

ىلعنيصيرحنييكيرمألاةسايسلامسريمرضخمضعبناكيتلاةحيصنلا

،يكسنجيربوينجبزفيهابتناتتفلهتسائرنمىلوألامايألاخيباهبامابوأديوزت

دحأدعنكمملانم.نيصلاعمتاقالعللاًصاخاًمامتهاصصخينأبهحصن،الثم

اكيرمأنمافلؤمنوكي(2-يج)ـلانمعونداجيإىلإةوعدنيكبخيبيكسنجيرببطخ

نيديعصلاىلعةيبكوكلانيصلاةيمهأ»:تبتك،حارتقالاكلذىلعاًدرو،نيصلاو

مهلولحينيذلاكئلوأنأنظأيننكل،بيرالبومنلالصاوتسيسايسلاويداصتقالا

نألمتحملاريغنمف،لمألاةبيخبنوباصيسةديدجةيسايس-ويجةبعلاوقلطينأ

.«يضاملاىلإيمتنتباعلألاهذهلثمنإفمعأوحنىلعو،نيصلاقفاوت

ويجاًميسقتاًيلمعضرتفتاضيأيهرجنسيكيرنهتاحارتقاتناككلذك

امف،هيفنوكننأديرنناكميأىلإانلاصيإلاًحشرمنكيململاعللاًديدجاًيسايس

.ةديدجةيثادحتابراقمالإىهنإ–تبتكامك–هيلإةجاحبنحن

.كلذخيبيدحونكأملو،امابوأىلعةريبكالامآتقلع

ىدحإنابإم2009عيبرخيبامهنملوألا:امابوأسيئرلاعمنانثاناءاقليلناك

وجسيئرلابئانعمليصفتلابالواتثدحتاهنيح،ةدحتملاتايالولاىلإتارفسلا

عمةزيجوةثداحماهدعبتيرجأمث،تالكشملانماًريبكاًدشحانشقانو،ندياب

نميلاتلامويلاةيبالوصأاهتلسرأةيقربتقحتساةعمتجمثيداحألاهذهو،سيئرلا

ةجاحللامابواكاردإوهةيمهالايئانثتسايلادبام.فيديفدمسيئرلاىلإانترافس

ىلعنإانثيدحخيبتلقاذل،ةيوونلاتانوزخملاصيلقتةيلمعخيبدومجلارسكىلإ

،خيراوصلادضعافدلاديعصىلعةءانبلاتاوطخلاضعبذختتنأةدحتملاتايالولا

.نايغصيامهالكاناكهبئانوسيئرلانأبترعشو
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دكأو،م2009فيصخيبوكسوملهترايزءانثأخيبناكسيئرلاعميناثلايثيدح

تارارقذاختاللهؤمو،راوحلاىلعحتفنم،ةثيدحةرظنوذداجصخشهنأيعابطنا

.ىدملاةديعب

ثيح،يراجتلاروفدينتسوجزكرمىلإلوصولادعومنعةعاسامابوأرخأت

ءارزولاسيئرعمليوطثيدحنعامجانريخأتلاناكو،انيقتلاوبالطلابطاخ

:باجأف،امهيلكامهيلإةبسنلابثيدحلااذهةيمهأللماكلايمهفتهتغلبأدقو،نيتوب

نمةريثكءايشأجارخإلةصرفكالتمانأيلادبهنأل،ءاغصإلاىلإاليمرثكأتنك

تنكويدووحيرصشاقنانلناك.نيتوبىلإةبسنلابةيمهألاغلابارمأناكهردص

.(هباديعس

،نطولاخيبةجلاعملارظتنتةدقعماياضقوةريثكسجاوههيدلنأسيئرلافاضأ

ينامثدعب،تاقالعلانيسحتخيبعورشلاليجأتمدعو،ايسورىلإءيجملانأريغ

،يلاحلااهعضوىلإاهلصوأامفرحنتاهتكرتدقاهنابإةقباسلاةرادإلاتناكتاونس

ةريثكتالكشم،بيرالب،كانهنإتلقوكلذنيبهتديأف.اضيأتايولوألانمدعي

،نآلاوانهنوكينأبجيكرحتلانكلو،طقستدقةقفاوملاتافينصتنإو،اًمئاد

دقانكاملثم،بألاشوبسيئرلاةرادإىدلالضفمناكامكلمأتللفقوتيأنود

يلثممعمهتاءاقلخيبسمليسناكهنأبامابوأتربخأ.ضيبألاتيبلابانئاقلخيبانشقان

ىلعنكلو،ةدحتملاتايالولاعمةديجتاقالعنوديريانهسانلانأيسورلاعمتجملا

.ايسورهلوقتامىلإءاغصإلاعم،ةاواسملامدق

حالسلاعزن:ةمهملااياضقلانمليلقريغددعةراثإخيبتحجنريصقلاانثيدحخيب

ةقالعلاو،ةيديلقتلاةحلسألاةلكشمو،خيراوصللداضملاعافدلابهطابتراويوونلا

نأشبفيديفدميرتميدسيئرلاةردابمو،ةثلثملاةينيصلا-ةيكيرمألا–ةيسورلا

ةدحتملاتايالولانيبراوحلاىقبيالأمهملانمنإتلاقو.ةديدجةلماشةيبوروأةدهاعم

،ةيوونلاناريإوةيلامشلاايروكجماربلثمةرشابمةداحتالكشمباًروصحمايسورو

.هنمةيلعفةعفنمناققحيامهنأبنافرطلارعشينأو
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نأنظأو،اًدرطمايصخشاًمامتهاايسورعمتاقالعلايلويسناكهنإامابوألاق

ىلع،ىلوألاةيسائرلاهتيالونابإةريثكءايشأزاجنإخيبحجنامابوأنأدقتعأ

اًحيحصكلذناكو،نيميلاىصقأونيظفاحملابناجنمةفرطتملاةضراعملانممغرلا

.امهيلكةيجراخلااهتريظنوةيلخادلاةسايسلايديعصىلعهيجمانربىلإةبسنلاب

ةياعرلاصخياميفاميسال،ةمهمةيعامتجاتاحالصإزجنأوثدحتساايلخادف

بوجوبيسايسلاهفقوملثمتو،ينوناقيحصنامضماظندامتعابكلذو،ةيحصلا

ةيباختنالاةلمحلاخيبهمصخناكنيحخيب،ينالقعلاطبضللقوسلاماظنعاضخإ

ىلوتتنأضرتفييتلاقوسلاىوقلةيولوألاءاطعإةركفلاًديؤم،ينمورتيم،ةيناثلا

.لخدتنوداهدحوتكرتاماذإتالاحلالضفأبرومألاعيمجلصف

باحسنالادعوبىفوذإ،اضيأةيجراخلاةسايسلانيبهتاحاجنامابوألتناك

اعدو،ةيوونةحلسأالبملاعةركفانلعديأو،ناتسناغفأوقارعلانيبنيعازنلانم

تاموظنمرشنمدعررقو،ةيوونلابراجتلللماشلارظحلاةدهاعمقيدصتىلإ

.كيشتلاةيروهمجواينولوبنملكخيبخيراوصللةداضم

لحىلإنايدتهتسةدحتملاتايالولاوايسورنأىلعمكحللاركبمتقولالازام

ةمثو،(ABM)ةيتسلابلاخيراوصللةداضملاخيراوصلاةلكشملاّيلدابتلوبقم

،لماشلايجيتارتسإلانزاوتلاثباضيأرثؤتدقابوروأخيبرشنتىرخأتاموظنم

ةدهاعمعيقوتلقيرطلادهمو،حيحصلاهاجتالانيبةمهمةوطخلكشامابوأرارقو

.م2010ماعغاربخيبةديدجلاةيجيتارتسإلاةحلسألاصيلقت

:ةيتآلاةلاسرلابهتبطاخم2012ربمفون/يناثلانيرشتخيبامابوأزوفدنعو

اهنإ،ةمداقلاماوعألاخيبكقتاعىلعةاقلملاةيلوؤسملالقثىدمكردأ»

.ملاعلايقابىلإةبسنلابالواكيرمأىلإةبسنلابال،ةلهساًماوعأنوكتنل

تدنتسااذإةحجاننوكتسةدايقلانيبةدحتملاتايالولاةبغرنأبقثاوانأو
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نكميالةيبكوكلامويلاتالكشملولحنأل،ىرخأنادلبعمةكارشلاىلإ

.«بوعشلاعيمجلةكرتشمدوهجلالخنمالإاهيلإءادتهالا

حرسملاىلعوايئانث،ةدوجومانيدلبنواعتلةمزاللاتامدقملانأبةقثلانعتربع

ةمدخديعصىلعةريثكءايشأزاجنإناعيطتست»امهنأنمو،«ءاوسدحىلعيلودلا

ةقثلاومارتحالاساسأىلعنواعتلالالخنم،هلكملاعلاحلاصموامهحلاصم

.نيلدابتملا

،ةيروسلاةمزألابقلعتياميفجرحعضوخيبهسفنامابوأدجوم2013فيصرخاوأ

راظتنانود،عراس،ةيئايميكةحلسأايروسمادختسانعتثدحتريراقتىلعاًدرو

نالعإو،ةيروسلاةموكحلاىلعةيلوؤسملاءاقلإىلإ،ةدحتملاممألاءاربختاجاتنتسا

نمألاسلجمنمضيوفتنودناو،ةيخوراصةبرضذيفنتبضيوفتللهدادعتسا

ىركذلابلافتحالاروضحلفينجةيتنك)رمألاىلعقلعأنأينمبلطنيحويلودلا

،رذحلابيلحتلاىلإسيئرلاتوعد،(يلودلارضخألابيلصللنيرشعلاةيونسلا

نإنولوقينيقلعملارثكأناكتقولاكلذخيبذإ،عضولللماكلاهباعيتسانمدكأتلاو

بوجوتحرتقاو،فلتخمُدربلمآتنكفانأامأ،ةيمتحتتابايروسلةيركسعةبرض

تايالولااسيئرناكثيحجروبسرتيبناسبةكيشولا(8-يج)ةمقىلإةصرفلالقن

.نايقتليسايسوروةدحتملا

لحنعثحبةيلمعقلطأدقنوكينأهنأشنملصحامنأودبيو،ثدحاماذهو

نمهموصخمهنمضنمو،سرغنوكلاىلعحرتقادقامابوأناك،كلذلبق.ةلكشملل

كلذنمالدبو،ةيلوؤسملااولمحتيوءاضعألاتوصينأبوجو،يروهمجلابزحلا

ةردابمبقعاميسال،تقؤمراظتناوفقوتةرتفخيبتلثمت،ةيكيتكتةزيمىلعلصح

ةجلاعمبحامسلاخيبتمهسأدقو،ةلكشملللحنعثحبلابكربقاحتلالاىلإايسور

فرعتللةلباقةمهمةجيتنةمثتناك.ةيسامولبدلاوةيسايسلاتاونقلاةطساوبةلأسملا

نأ:ةيئايميكلاةحلسألاةدهاعمىلإمامضنالاىلعاهتقفاومايروسنالعإخيب

نودقتعييلودلارضخألابيلصلاءاربخ)رمدُتسةدوجوملاةيطايتحالااهتانوزخم

.(ذيفنتللةلباق–اهتبوعصىلعةمهملاكلتنأ
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ملاعخيبديدجرودوحناهقيرطسملتدرجمروطخيبامابوأدهعخيباكيرمأتلازام

امك–ىرأامك–اهلكرومألاريستالو،اًدكؤمةيبطقلاةيداحألاةسايسقافخإهيفتاب

ضرفىلإيعسلاةسايسقلزنمىلإرقهقتلانمعونكانهناكريستنأاهليغبني

نماًعونوةيعقاوانيأرىتمانيلعنأريغ،ايبيلخيبتابابدلاولبانقلابةيطارقوميدلا

نأ،الثم،ةريخألاتاونسلانيبناريإوةدحتملاتايالولانيبامك،راوحللدادعتسالا

ىلإءادتهالاةيلوؤسمبعالطضالاىلعنومدقينيذلاةداقلامعدىلإاًعيمجردابن

.يركسعلاهريظننمالدب،يملسلالحلا

ابوروألبقتسم

،يتالمأتنملكلةسيئرزيكرتةرؤبابوروأتلظتاونسلاهذهلكرمىلع

كرحتلارمتسيسلهو؟ةيبوروألاةدحولاعورشمريصمام:يتاكاكتحاو،يتاباطخو

تاردابملاخيبرشابملايطارخنالكلذو،ينالغشنالاؤسلاناذه؟ىربكابوروأوحن

.ابوروأخيبلصاحوهامولصحامىلعاًمخزتفضأيتلا

تراثأةرابعتظفلةدحتملاةكلمملاناملربنيبم1984ربمسيد/لوألانوناكةباثدحتم

اًمهماًراعشتحبصأنأتثبلامةرابعهلكرتشملاانذالمابوروأ»:مامتهالانماًريثك

.ةديدجلاانتيسامولبدنمأزجتيالاًءزجو،ةيتييفوسلاةيجراخلاةسايسلاىدل

ابوروألوحسيرابقاثيممثنمو،"م1975ماعلريخألايكنسلهنايبءاج

ارفوف،م1990ربمفون/يناثلانيرشتخيبةمظنملاممقىدحإهتدمتعايذلا،ةديدج

ةهباجملاةجيتنابوروأنعايسورلعنطصملاداعبتسالاوأبيرغتلاىلعبلغتلاةيناكمإ

للشلابتبيصأيكنسلهةيلمعنأالإ،ةدرابلابرحلاتقبسيتلادوقعلاوةيجولويديإلا

.ابوروأخيبنواعتلاونمألاةمظنمنعرداصلا[1]
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لجأنمقاثيمركذىلعنايتإلانعسانلافقوتو،يتييفوسلاداحتالارايهنادعب

ىلعو،يبوروألاداحتالاىلعايرصحازكرتميبوروألالماكتلاتابو،ةديدجابوروأ

اهلاخدإوقباسلايتييفوسلاداحتالاوةيقرشلاابوروأنادلببذجىلإةفداهةطخ

ىلإ-ايلمع-الوصو،رثكأفرثكأةيبرغلاابوروأينعتابوروأتراص.داحتالااذهخيب

لقأامبر،ةميدقلالحمةديدجزجاوحتلحو،ةيبوروأةمأةناكمنمايسورنامرح

.اهئايىلإاهفلأنمعئاقواهنكلو،اًحوضو

الإ،نواعتلاةيمهأنعو،ايسورعمتاقالعريوطتلدادعتسانعامالكعمسنانيقب

اًروطتاذهتدجودقو،ةيسايسةقابلةءاميإنمرثكأ–ادبامىلع–نكيملكلذنأ

،ةلمتحمةبوغرمريغبقاوعىلإنييبرغلاانئاكرشراظنأتفلتلواحو،قلقللاريثم

عمنواعتلانمديزمتابثإةيناكمإبمهريصبتو،ةيبوروأةدحوروظنمىلإمهتداعإل

.ةلمتحملاهتدئافوهتيرهوجىدموايسور

ءاقلإلملوهكوتسأخيبمالسلاثاحبأليلودلادهعملايناعدم1993فيصخيب

ءايحإلةصصخملاهتارضاحمةلسلسخيب(يبوروألانمألا)عوضوملوحةرضاحم

تدرأ.لايتغاةيلمعةيحضناكيذلاهملابفولوأيديوسلاءارزولاسيئرىركذ

ةيبوروأةدحولماكتقلخنأبخسارناميإنعتربعو،روهمجلاىلإيقلقلاصيإ

àبةديدجلاتايدحتلاةلمجلحاجنبىدصتننأديرنانكاذإاًساسألكشينأنكمي

نيذلاكئلوأنأترعش.ايسورعمتاقالعلاةيضقاميسالو،ابوروأنمةفلتخمءازجأ

اهءاقبإلضفألانمنأو،ةيسورلاءايحإلاةيلمعدييأتةمكحىدمنعنولءاستياوناك

.رظنلايريصقاوناك،ةيبرغلاابوروألماخداومعبنموةفيعضةراج

ترذحامك،ةمداقتاونسلابوروألبقتسمريرقتةبتعىلإنيلصاووأ،نيبرتقمانك

تروفكنارفخيبةلاسرلاكلتترركو،م1994ليربأ/ناسينخيبةنولشرببرمتؤمخيب

لبقكانهاهسيسأتخيبُتمهسأدقتنكةودنةباثدحتم،م1996ربمتبس/لوليأخيب

تناك.(؟يوابوطملحمأعقاو:ةدحومابوروأ):عوضوملاناكةرملاهذه،نيماع

نييبوروألارجىلإنوعاسلاكئلوأو،تريثأدقىربكابوروأهمساءيشدوجوةلأسم
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ةيهتنمابوروأنأنورمضي،بيرالب،اوناكعوضوملااذهةشقانمةرمغخيبمهماحقإو

.ايسوردودحدنع

،راتوألاكلتىلعافزعيكسنجيربوينجبزورجنسيكيرنهناميدقلاياليمز

نإف،(لاروألاىلإيسلطألانمابوروأ)ةيؤرىنبتدقلوجيدلارنجلاناكاذإو

تسربىلإ(ةيسنرفلا)تسربنمابوروأ)ةركفدامتعاىلإليمأ،اذإ،اناكّيميرغ

ريغ،عبرأوأتابوروأثالثافلسكانهنأولامكاوثدحتنورخآةمث.((ةيسورالبلا)

تناكولامكايسورءاقتاةرورضبساسحإلانمعونبتحوأتاحورطألاعيمجنأ

اهتراضحنأو،افلسةدوجومىربكلاابوروأنأخيبكشلايندوارنأطققبسيمل

àباقثلااهثارتوةيحيسملااهروذجىهاهتدعاقو،خيراتلاقئاقحىدحإةكرتشملا

،بسحوقرشلاوحنبرغلانمالىنبينأبجيابوروألبقتسمنأينعتيتلا،يبوروألا

.اضيأبرغلاوحنقرشلانمولب

ضرأىلعةلصفنمممألزاوتمروطتدرجميبوروألاداحتالانأىرأنكأمل:تلق

كلتنيبتلقامك-حضاولانم.ايعونديدجخيراتهاجتابةقلطنمةكرحلب،انتراق

،ةقاشوةليوطنوكتسةدحومابوروأىلإةيضفملاقيرطلانأ–تروفكنارفبةودنلا

ىودجلاميدعو،رطخفدهلاذبننأالإ،كلذلوحماهوأيأانيدلنوكتالأيغبنيو

.ايندلادودحلاخيب

يذلا،رشنجشيرتيد-سناهوه:ةودنلاàبرخآكراشمهانبتاذهيريكفتطمن

.ةريثكءايشأمساقتنافلسانكاننأكاذنآتدجوو،م1986نيبةرملوأهتيقتلادقتنك

فارشتسالالهؤمالجر،ءاكذلاقيمعالجر،ةسايسلاوةبرجتلاهتلقصالجرناك

.ةقحاللاماوعألاخيبنهربيسويضاملاخيبتبثأدقناكامك،ديعبلالبقتسملا

دعبف؛اًرياغماقطنمنولضفياوناكةيبرغلاابوروأخيبنيينطولاةساسلاةيرثكأ

ةرسألاوأ)ةيبوروألاةعامجلاتراص،م1993خيبةذفانلا،تخيرتسامةدهاعم
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لصاوو،خسرأالماكتوىوقأاًجامدناىنعاموهو،يبوروألاداحتالا(ةيبوروألا

ىلإةيبرغلاةيبوروألاءاضعألالودلاعافترادعب،ةيلمعلاتثبلامو،هددمتداحتالا

هتيوضعخيبيبوروألاداحتالالبقم2004يفف:ةيقرشلاابوروأوحنتعسوتنأ،15

تايروهمجلاو،ايكافولسوكيشتلاةيروهمجو،اينولوبو،رجملااهنم،ةديدجلودرشع

بكرلابتقحتلام2007خيبو،اينوتسأو،ايناوتيلو،ايفتال:ثالثلاةقباسلاةيتييفوسلا

.ايناموروايراغلبنملك

–ةيموقلاةايحلايحانمعيمجخيبرثؤيتابو،جامدنالاىوتسمعفتراهسفنتقولاخيب

داحتالاراصو،ةيعامتجالاو،ةيقوقحلاو،ةيسايسلاو،ةيداصتقالا؛ةسيئرلاةينطولا

اذهناكو،ةيبكوكلاةسايسلانيبنزواذالقتسمابعالو،ىربكةيداصتقاةوقىبوروألا

.نابسحلايبهذخأنمدبالاًديدجاًعضومثنم

نيبنواعتلاوةكارشلاةيقافتاتراص،اهماربإنمماوعأةثالثبلعبل،مà1997بو

خيبلوألاهعامتجانواعتلاسلجمدقعو،ةذفانيسورلاداحتالاويبوروألاداحتالا

.ةيلاتلاةنسلا

ةريتونأنيبتذإ،تالكشملانملختمليبوروألاداحتاللعيرسلاعيسوتلاةسايس

نيعت،ةيباجيإلاهبناوجببايترالامدععمو.ةيانعوقمعباسرديملاهاوتسموةيلمعلا

دقناكةثلاثلاةيفلألانورقلوأنملوألادقعلانأنممغرلاىلع–ريشأنأيلع

اممث،مكارتتتالكشمةمثنأىلإ–رصنلاباللكماًمدقتميبوروألاداحتالادهش

تّوصادنلوهواسنرفيءاتفتساةبةيادبف،تقولارورمعمحطسلاىلعتفطنأتثبل

نادلبو،أطابتيأدبيداصتقالاومنلانإمث،يبوروألاروتسدلاعورشمدضنونطاوملا

.روطتلاةعيرسىرخأتاداصتقاىلإةبسنةيسفانتةردقلقأيبوروألاداحتالا

:تلق،جروبسارتسبماععامتجاàبم2009ماعاثدحتم

عتمتتامديعصىلعدودحاهلوالإ،ةيعمجوأةطبارنمامو،ةيلمعنمام»

نأتاعقوتو،ةيئاهنالتسيلرييغتلاباعيتساةيلباقف،قفأوةعرسنمهب
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àببرغلانماهدحوابوروأةباذإبلحتنأنكميةراقلاتالكشمعيمج

جذومنأريوطتلتقولانماًديزماعضاوترثكأةريتورفوتنأنكمملانمناك

ىلإةردابمروظنملالبقتسملاخيبنوكتنلىرخأنادلبوايسورعمتاقالعلل

.يبوروألاداحتالابكربقاحتلالا

àباهتباذإوىرخألاةيبوروألانادلبلاةيرثكأعالتباةبراقمنأحضاولانم

ءاقبإعم،فولأملااهراسمتعبتاةنكممةعرسىصقأبيبوروألاداحتالا

.(ةسبتلمةعزعزمايسورعمتاقالعلا

تاقالعىلإةجاحلاىدمنعنولءاستياوحارامهيلكنيفرطلانمصاخشأةمث

،م2005خيباتيزاجاياكسيساراهترشنةلاقمخيبو،يبوروألاداحتالاوايسورنيبةقيثو

ريوطتةيلمعخيبةحارةرتفذخأبوجولامتحابةلئاقلارظنلاةهجونأتظحال

ليوحتو،رثكأجامدنالاخيبعرستلامدعبيلحتلاو،يبوروألاداحتالاعمانتاقالع

نييسايسلانمدادعأطاسوأخيبخسرتتتناك،ةدئافرثكأىرخأتاهجوحنانراظنأ

.سورلانيللحملاو

،بلاغلانيبعرستلاطرفمهنكلوانايحأغّوسموهو،ايسورىلإهجوملاداقتنالاامأ

ءاقترالانعزجعلابايسورىلعمكُحذإ،ميمعتلانمةفرطتمتارابعبابوحصمناكف

ذبننعو،يندملاعمتجملاسيسأتنعو،ةيطارقوميدلاتاسسؤملاوىدابملاىوتسمىلإ

ابوروأءاطعإىلعةردقلانماهنامرحىلإىدأاموهو،ةيروطاربمإلاتاحومطلا

.نزواذائيش

نعكلذكوةداضملاتاماهتالاهذهفلخانماكنوكينأنكميامعتلءاست

ايسورءاقبإخيبةبغركانهنأدقتعأ»:يتآلاوهيباوجناكو،اهتزرفأيتلاتاسايسلا

الو–ناكهنأالإاسعتوسئابجاتنتسانمهلاي،ةنكممةدملوطألةقونخمفصن

.ةهيجوبابسأىلإاًدنتسماجاتنتسا–لازي
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ايسورلثمةكيرشبيرغتخيبةمكحلانعناكهتحرطيذلايتآلالاؤسلاو

داحتالاةسايسنمابيرقافقومةيلودلااياضقلالجانمذختتةكيرش»،اهداعبتساو

امهيلكنيفرطللاضرفّمثنمرفوتو،اهلبلاغلاةبالمكمولب،هتطخويبوروألا

،ايناملأيقرشبونجةعقاولاواشابةدلببةودنخيبم2002ماعيتكراشمىسنأال

امئادعتمتسأيذلا–لوكتوملهةقفربو.(ةدحومابوروأàبدرفلا)عوضوملوح

،ةلودلانوؤشخيبةميظعلاهتربخسكعتهتاظحالموهتاقيلعتف،هعمتاشقانملاب

تاملكلانمةمئادةرفوبو،ةينآلاعفأدودربو،ةرهبمةيصخشباضيأعتمتيهنكلو

جامدنالااهيلعنوكينأنكمييتلاروصلانعةحارصانلئس–اًدبأهبيختاليتلا

ةلاعفةديدجتاقالعدوجونألوكدافأف،يبوروألاداحتالاوايسورنيبةكارشلاو

امتنكاذا»:الئاقبابشلادحألخدتذئدنعو،كاعمتقفتاو،يرهوجرمأايسورعم

نأبو،ةريثكةكرتشماًرومأيبوروألاداحتالاوايسورنملكىدلنأبنادقتعتامكالك

مكتيل،«؟يبوروألاداحتالاخيساوضعايسورلبقتالاذاملف،رثكأابراقتينأامهيلع

قلطأو،هدعقمنمريطيداكقالمعلاهمجحنممغرلاىلعلوكلعفدرمتدهاش

،هلاًدبأققحتيالدق:لصحينلكلذ»:ليبقنمائيشالئاق،اًعرستمايئاوشعاًمالك

.ةئملابةئمقداصلاهلعفدرناككلذنكل،تقعُص

تاونسلاّرمىلع،حبصتمليبوروألاداحتالاوايسورنيبتاقالعلانأفسؤملانم

دشأتراصةقيقحلاخيباهنإلب،ةماقتساوةحارصرثكأ،خيراتلاكلذذنمةيضقنملا

نأةيبوروألاايسورمهياملوحاهنعرّبعيكوكشو،حرطتةديدجةلئسأةمثو،اًديقعت

نيتوبريميدالفباطخخيبكوكشلاهذهلثملسسأىلإنيبقارملاضعبىدتها.هنوكت

ابوروأدقتناثيح،م2013ربوتكأ/لوألانيرشتàبيادلافيدانءاضعأعماسمىلع

.اضيأةيفسلفوةيجولويديإبابسألولب،بسحوةيداصتقاوةيسايستاقلطنمنمال

.ىرخا
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لوحننأانيلعنأدقتعأةقدلانمربكأردقبو،كلذثدحيالأمهملانمنأنظأ

نمو،ةيانعوقمعبرمألاةئيبريكفتلانمامهيلكنيفرطللدبالو،كلذلوصحنود

نمامهنكمتبيلاسأىلعروثعللةلوذبملادوهجلافانئتساىلإةطيشنلاةردابملا

اكيرمأةراقنادلبوىربكلاابوروأىلعنيعتيلوطألاىدملايفف:نيكيرشانوكينأ

ةحاسمىلعةدتممةكارشو،تاراقللةرباعةرسأسيسأتفدهتستنأةيلامشلا

فدهترضحتسا،ةيملاعلاةيسايسلاةودنللةماعلاةئيهلاتاعامتجادحأخيب

.اهزاجنإخيبةحجانةديدجلايجأنوكتنأوجرأو،ذيفنتللةلباق

ايناملأ

ايسورليتلا،ايناملألصيصختلانمعونىلإةجاحبيندجأابوروأىلعمالكلاىدل

.ةقالعلانمةيئانثتسالاغلابطمناهعم

دعبةيجراخلايتالحرىلوأخيبم1992ويام/رايأخيبهترزيذلادلبلاايناملأتناك

ةيوجلاطوطخلاىدلةيداعلاتارئاطلاىدحإنتمىلعتنكو،ةسائرلانمةلاقتسالا

ينلوخييبصنمناك،ةيروهمجللسيئرمثماعنيمأانأو،يضاملاخيبو،ةجمربملا

انقلعتمدعل،رمألانمنيجعزنمنكنملاسياروانأيننكلو،ةيصخشةرئاطمادختسا

ديحولاصغنملالثمتو،تاقوألانمتقويأخيبتازايتمالاعاونأنمعونيأبصاخلا

ناملألاوسورلانييفاحصلانمالماكابرسنأ-ةرئاطلاتقلحنإام-انفشتكااننأب

نأدعب–ريرحتلاءاسؤرناكذإ،اهتاذةلحرلاةرئاطىلعدعاقماوزجحدقاوناك

عافتراىلعنآلاءالوأمهاهو،فوشتابروج(ةقفارم)بمهورمأدق–انترايزباوعمس

ةهكنتاذةلباقماورجيو،اوثدحتيلو،اسياروانأ،انويحيلعباتتلابنوتأي،مدقفلأ35

.نكمأنإ،ةيناريط
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نولازيالناملألاناكدقف،اهتاقيلعتخيبةرذحةيناملألاةفاحصلاتناكانلوصولبق

ةداعإخيبهتمهاسمىلعفوشتابروجلنينتمماونوكينأىلإمهوعديامبنوظفتحي

دئارجلاتناك.ةصلاخةيزمرهترايزو،بصنملاجراخراصنآلاهنكلو،ايناملأديحوت

هبشةيسايسلااهتيمهأءاقبلامتحابو،ريبكيبعشمامتهايأعقوتبوجومدعبيحوت

ةمراصرماوأاوقلتدقيسورلاداحتالاءارفسناك–انفشتكاامكو–كلذك.ةمودعم

نولمعييذلادلبلارازاماذإفوشتابروجلةدعاسميأميدقتنعماجحإلابتضق

.هيف

يذلاةلتلاةمققدنفمامأتطحنوبىلإتروفكنارفنمانتلقنيتلاةماوحلا

يمسرلاةماقإلارقم،جروبسرتيبقدنففرعنافلسانكو،ةرشابمانفيضتسيس

فيرخةيمسرلاانترايزنابإهيفانمقأنأانلقبسو،ةيداحتالاةموكحلافويضل

تاقالعلالوحةميظعلاةدهاعملاهيفتعقويذلاناكملاوهاذهناكو،م1990

.ةيسائرلاققشلاخيبانتفاضتساتناكاضيأةرملاهذه.ةيناملألا-ةيتييفوسلا

وم

ةمئاقخيبةرادجبجردأيذلا،لوكتوملهعمحيرصوليوطشاقنيلناك

،ةيادب.نيرشعلانرقلانميناثلافصنلاخيبةيملاعلاةسايسلاخيبةسيئرلاتايصخشلا

هنكل،اكيورتسيريبوانأيب،ءاكذلازيمتمنكيملفافختساءارجنمانتقالعتركعت

ىلوألاةيصخشلاانتاءاقلدعبو.ةيفافختسالاهترابعبحسوهيأررّيغامناعرس

.نواعتلاىلإةيدجوقدصبايعاس،ةحارصبملكتلاىلعاضيرحاضخشهتدجو

àبو،فوشتابروجةسسؤمخيبيترايزىلعاضيرحتوملهناكوكسوملهتارايزخيب

،هدعاسمووههعماًميمحءاشعانبتر،ةسسؤملاخيبةريغصلاانماعطةفرغخيب،م2002

زازتعالاديدشلجرلاناك.ةسسؤملاناكرأدحأىلإةفاضإ،انيريإيتنباوانأتنكو

اهخّرأو،نيرشعلاةئفنمورويةعطقىلعهعيقوتعضوو،ورويلاداجيإخيبهرودب

.اًراكذتيلاهمدقو،م1/1/2002

فيصلاكلذيفف؛م1998خيباًديدحت،تاونسعضبلبقتناكاهركذأىرخأةثداح

انأتنكو،ةريهشلااهتيئاردتاكسيسأتل750ـلاةيونسلاىركذلابلفتحتاينولوكتناك
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نييعامتجالانييطارقوميدلانمنيميمحلاانئاقدصأبناجب،ةمدقملاخيبةليوطلا

.وارسيناهوي،ايلافتسو-يلامشلانيارلاءارزوسيئرمهنمناكنيذلاناملألا

،لصودقهتيشاحوىداحتالاراشتسملاناك،ةيمامألافوفصلاوحنةريبكةعومجم

ةرداصتناكةبسانملاهذهىلإانتوعدف،ةيحرسمةشهدةفقوفقوىتحىنآرنإامو
وم..

،يلوصوأبنىلعايصخشعلطأدقلوكنكيملو،ناملأنييعامتجانييطارقوميدنع

.فحصلاخيبربخلاأرقدقنوكينألمتحملانمناكنإو

اًعنطصمابينأتيلهجوو،ةشهدلجسو،كلذرهظيملهنإفملعىلعناكاذإ

يديبسإو،ةهجنمCSUويسإيسو،CDUوييديسيبزحفلاحت:ناسفانتملا

SPDلمتحملازئافلانكيملو،ةجيتنلامسحةكرعمبلقخيباناك،ةلباقملاةهجلانم

ريغ،اًماع15راشتسملابصنمبهعالطضادعبهسفنىريناكلوكنأريغ،افورعم

ينبطاخ،هقافرووارسيناهويلفافختسالانمءيشبةنولمةءاميإبو.راسكنالللباق

نإكانهدعقملاىلعكناريجللق»:الئاقاضيأةرملاهذهعومسمتوصبو،ديدجنم

ايناملأخيبقوبسمريغيسايقمقروهو،اًماع16ايناملألاًراشتسملوكتوملهناك

يعامتجالايطارقوميدلاراصو،ةيودمةراسختاباختنالارسخهنأالإ،ةيبرغلا
وم.ممهه

ةيروهمجسيئروارسيناهويبختنادحاوماعدعبمث،اراشتسمرديورشدراهريج

.انداحتا

وحنىلعهمامتهاتدشو.اًدجاًريثكهمهيناكاموهو،ةلقتسملالودلاةطبارنيب

صخشنوكيالأ،الثم،ئجوفو،يتييفوسلاداحتالارايهنابقاوعةصقليتيؤرتفال
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اوسيلناملألاو،ايناركوأخيبهمأىلإلاملانمغلبمليوحتىلعاًرداقوكسومخيبشيعي
ومصوح

دعبليوطتقوضميملذإ،اقزممدلبلانوكيناىنعممهلحرشينمىلإةجاحب

.نيلربرادجنممهصالخىلع

،يناملألاراشتسملليمسرلاةماقإلارقم،غروبمواشرصقخيبصاخثيدحدعب

لوكروليناهوتوملهعمانتقالعو،ءاشعلالوانتلامهلزنمىلإلوكناجوزلااناعد

تنكو،لبورفاتسةيلصألايتقطنمرازدقلوكناك.اًيلكيعيبطاذهنأينعتتناك

انترايزءانثأخيبمياهسديادàبلوكمأتيبىلعانجرعدق،افوميسكاماسياروانأ

.م1990فيرخةيمسرلا

ةنيزد)بأجافنلجروبسرتيبقدنفىلإاندعءاسملاكلذنمرخأتمتقوخيبو

ناك.لمعلاىلإةدوعوهبلاخيباننورظتنيبناجألاوسورلانييفاحصلانم(فصنو

اموهو،عونتلاةديدشتناكةلئسألانأريغ،يبيصننملغشلانمربكألاءزجلا

.لخدتلاىلإاضيأاسياررطضا

ليئاخيمايكللوقأ،ةسايسلااياضقنعاًمامتاًديعب»:نييفاحصلادحألأس

،امكالك،نارعشتفيكاوفرعينأنوديريايناملأخيبكءاقدصأنإ،شتيفييجريساي

:الئاقيتجوزىلإُتفتلا،ةيسايسلاحرسملاةرداغمدعب،يصخشلاديعصلاىلع

،ةبسانملابو.ةباحصلافاضأف،كلذىلعدرلاافوميسكاماسيارىلوتتنألضفأ

ذإ:لاؤسلااذهاهيلعحرطيناكاماًريثكو،«؟ميسكمتنباياسيارايكتحصفيك

تضرعتنيح،ةيبالقنالام1991سطسغأ/بآةكرحدعباهنأنوفرعيسانلاناك

،ةريطخلاةيحصلاتالكشملانمةلمجتناعدقتناك،رطخللاهلكةلئاعلاةايح

حبصأدقأوسألاناكنآلاو،تيبلاخيبتجلوعو،تارملانماًددعىفشتسملاتلخدو

:تلاقلب،اهدنعفقوتتملف،انءارو

لكداعدقفيتحصصخيامامأ؛اًدجةسبتلمانرعاشمةرعشنفيك

اذإو،بالقنالانابإمرقلاخيبثدحيذلادعبيعيبطلاهبشيامىلإءيش

،ةبوعصلاةغلابرومألانإفمعأوحنىلعرعشنفيكفرعتنأديرتتنك
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.ريبكدحىلإةيصخشلاانتايحىلإةبسنلابينعأال،كشالب،ةبيئكلب

هقلطأيذلالكدعب:نكيامهملوقأسيننأالإعيمجلايعمقفتيالدق

نحننآلاو،تريغتةريثكءايشأةمثم1985خيبشتيفييجريسليئاخيم

شيعياندلبخيبابيرقتدحأالف،ايسورخيبلصحيامءازإجاعزنالاوديدش

.«!؟ةداعسلابرعشننأعيطتسنفيكف،ءاخرةايح

انودبو،انمبرقلاباوسلجيل،رخآلادعبدحاولا،نويفاحصلاءاجقدنفلاوهبخيب

فصتنمةنلعمةعاسلاتقدمث،اهيفةمحرال،ةليوطةدحاوةلباقمخيبانكولامك

...وكسومخيباًحابصةيناثلااهنإ،ليللا

àبةسيئرلاةيسايسلابازحألاةداقعمثيدحلاهلغشانترايزنميناثلامويلا

نكتملو.ائراطاًيفحصاًرمتؤمكانهنأكوودبيناكءاقللكدعبو،ةيبرغلاايناملأ

راشتسملاعمثيدحانلناكدقف،انهارةطشانلابازحألابةروصحمانئاقليفةبغرلا

الايمم1982بهتلاقتسادعبادبهنأالإ،ايكارتشاايطارقوميدناكو،تديمشتومله

ىظحتةيعوبسأةديرجرشنىلوتدقو،ةسايسلانماًدعاقتمنوكينأىلإلقأوأرثكأ

تيازيدمساب،ةيركفلاوةيفاقثلابخنلاطاسوأنيباميسالو،ايناملأخيبريبكمارتحاب

Die Zeit،ةيلاعةيعجرمتديمشيقب(ايداعانطاوم)هتروريصدعبىتحو.اهيفبتكو

.ريدقتلا

ةعطاقمءارزوسيئرو،نوبخيببتكمةرشعتسلاتاعطاقملاوأميلاقألانملكل

بزحلاةداقعمةيضوفملاخيبانفرشىلعءادغلفحماقأ،نيتنوفالراكسوأ،دنالراس

ةناكمبعتمتملاوبزحلليرخفلاسيئرلا،تدناربيليفناك.يعامتجالايطارقوميدلا

ناكو،ةدئاملاىلعرظنللاتفلوةراثإرثكألاةيصخشلا،ابوروأوايناملأخيراتنيبةصاخ

نييطارقوميدلاةنميهلدحعضوخيبحجننم،هسفنريكفتلاطمننمءالمزعم،وه

حبصيل،يدحتللةلباقريغودبتتناكيتلاو،ةنسنيرشعتماديتلانييحيسملا

.ةيداحتالاايناملأةيروهمجللوألايعامتجالايطارقوميدلاراشتسملا
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عوكرلاىلع،اينولوبلةيمسرةرايزءانثأخيب،مدقأيذلاوهتدناربناككلذك

مغرلاىلع،ةبوتلانعاًريبعتوصراووتيجاياحضليراكذتلابصنلامامأاًيضارعتسا

يكارتشالابرهبابشلانسيفف؛ادبامىلعةبوتيأاًيصخشنلعينكيملهنأنم

ىلإاهنموجورنلاىلإنييزانلانم(يقيقحلاتدناربمسا)مهارفتربريهيراسيلا

.ايسايسائجالحبصأو،ديوسلا

ايناملأةيروهمجروزييذلالوألاسيئرلايبرغلايناملألايسايسلاتدناربناك

نيح،ايناملألةديدجلاةيقرشلاةسايسلاىلعاًمخزىفضأيذلاوهو،ةيطارقوميدلا

يتييفوسلاداحتالاعمةيدوتاقالعجسني،ةدرابلابرحلاءاوجأنممغرلاىلع،حار

.ىرخألاةيقرشلاابوروأنادلبو

هنأفرعأتنك،ةلدابتمةدومتدناربيليفنيبوينيبتناكليوطنمزذنم

ةمحزتناكو،رمألانيسانةدئاملاىلعنيرخآلاوادبهنكلو،يدجضرمبباصم

كحضيناكو.عئاروحنىلعحيرموجوةليوطلاصصقلاوتاكنلاوفئارطلانم

طقفو،يسايسلامالكلانمةئيربنوكتةبسانملاتداكىتح،ىودعلابلقنتمحرفب

ةيلودلارمتؤمروضحلفيرخلاخيبنيلربىلإتدناربيناعدءاشعلاءاهتناليبق

نكلو،يدعوبتيفوو،ةوعدلايبلأنأبُتْدَعَوف،سيئرباطخءاقلإوةيكارتشالا

.ريخألاهروطهضرمغولبدعبرمتؤملاروضحنمتدناربنكمتيملفسألل

.اًدبأةيناثيقتلننلاننأانميألاببرطخيملو،نوبخيبءفدبانعداوت

ءاشعةلفح)–يمسرلاجمانربلاخيبددحموهامبسح–ةمثناك،ءاسملاكلذ

فوشتابروجمإرآوفوشتابروجسإمإفرشىلعهتجوزوةيجراخلاريزونمةوعدب

ةرابرابنيبواننيبناك،نيئفادلاناملألاانفراعمنيبنمو،(ةيجراخلاريزولزنمخيب

ناك.جرحنودلوقأنأعيطتسأامك،ةيقيقحةقادصةطباررشنجشيرتيد–سناهو

ريكفتلاىلعةمئاقلاانتسايسلمهفتلاقيمعاضخشرشنجىرأنأ،بيرالب،اًديفم

تنكدقف،لسعىلعنمساًمئادتناكانتاقالعنأكلذينعينأريغنم،ديدجلا

حلاصملاهذهنكتملانايحأو،هدلبحلاصمنععفاديوهو،يدلبحلاصمنععفادأ
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يأنأريغ،هسيئرءارآنعةفلتخمتناكةصاخلاهءارآنأروصتابعصنكيملنيح

.ناقتإلاةغلابةيسايسةقابلبفرصتيذلارشنجنعردصتملكلذبيحوتةراشإ

ةداقلاعمهتموكحمسابضوافتلاةمهمرشنجاهيفىلوتيتلاماوعألانيب

نيلحتملاءايوسألاهاجترعشأامك،كاباًبجعمتحبصأمث،الوأهبتقثو،تييفوسلا

نوبىلإاؤجداعهنكلو،نجاهنبوكبةمهمخيبرشنجناكايناملأىلإانلوصودنع

راشتسملابئانةتفلتناكو،هترايزفانئتسالكرامنادلاىلإةدوعلالبقانلابقتسال

.ىناعملابةينغهذهةيجراخلاريزوو

،م1990دعبلوألاةدحوملاايناملأسيئرو،ةيبرغلاايناملأةيروهمجسيئراناعدو

.روطفلاةدئامىلإ،هتجوزو،ركيزتيافنوفدراشتير

تخامرهيفةباطباضركيزتيافناك،رمعلانمنيرشعلاةيوهو،م1941ماعةيا

ملهنإف،رلتهبنيبجعملانمنكيملهنأعمو،ايسورخيب،ةيقرشلاةهبجلاىلعرلته

àبنيطروتماوناكهئاقدصأضعبنأنممغرلاىلع،ةمواقملاخيباوضعاضيأنكي

نمربعلاصالختساةيباخجانركيزتيافناك.يزانلاروتاتكدلالايتغالططخعضو

وهناكو،ةيداحتالاايناملأةيروهمجلاسيئرحبصأنأدعبكلذتبثأدقو،هبراجت

ليجلاىلإةبسنلابم1945ويام/رايأنمنماثلاىزغملديدجمهفغوصىلعمدقأنم

ةجاحباًعيمجاننأحوضولاديازتمتابتقولارورمعمو:الئاقناملألانميلاحلا

ةنميهلانماًعيمجانررُحموي،ريرحتلامويويام/رايأنمنماثلاموينلعننأىلإ

دعبامروطتىلععلطموهنملكو.«يناسنإاللاةيموقلاةيكارتشالاماظنلةفينعلا

ىلإقيرطلانيباطوشعطقدلبنيبىتح-ناككلذنأدكؤيسةيبرغلاايناملألبرحلا

.ائيرجاًيسايسافرصت-ةيطارقوميدلا
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نورظتنيتائملا،رطملانممغرلاىلع،راطملاخيبناكو،خينويمىلإانرفاسنوبنم

.ةريغصةيراكذتةيدهميدقتدرجملوأ،انتحفاصمدرجملوأ،ةفيطلةملكلوقدرجمل

الوعزفيال،ريبكلازلزبلقخيباننأبانرعش،ايرافابخيبةثالثلاانمايأدادتماىلع

لابقتسالفحانلناك.ةقادصلاوةدوملانمتاجومنافوطخيبانلنضاحلب،فيخي

عيمجو،اوعمجتدقاوناكفالآلاثيح،ةنيدملايلاهألبقنمفيزوجسكامةحاسخيب

رشبلانمةريبكلتك.لفحلاةعباتمخيبنوبغارسانأاهلغشةرواجملالزانملاخيبذفاونلا

لهأبحر،تافرشو،ةيتنمساراهزأصصأو،زجاوحنملابلابرطخياملكباونيز

،تاحاشولابو،مالعألابنيحولم،تويبلاحطسأوكيبابشلانممهيفيضبخينويم

.فشارشلابو

فحتمءادغةميلوىلإايرافابءارزوسيئراناعدسرام/راذآنمسداسلاخيب

ليثامتللافحتمرشعسداسلانرقلاخيبةديشمةقالمعةببقمةعاقوهو،راثآلا

نمتلشتناتناكو،ةيلافتحامئالوةعاقتبلقنأتثبلاماهنكل،ةميدقلاتاتوحنملاو

سيئرلابقتساتالفحةفاضتسالمويلامدختستو،برحلاخيباهبقحليذلاريمدتلا

.ءارزولا

انجرخدقو،زتالبنيرامةحاسىلعةفرشملاةيدلبلارادروزنسانكءادغلادعب

عضبلوقأنأيلإبلطةيدلبلارادسارجألةريهشلاتاعرقلاعقوىلعةفرشلاىلإ

ىلوألاتارابعلاتقطنف،يروهظنيرظتنمةحاسلاخيبنيدشتحملاةنيدملالهألتاملك

اًبيحرتاذهينبسكأدقو،ءازعألاخينويملهأايرنشنومهبيل»:الئاقةيناملألاب

يتداعسنإ:لوقبتيفتكاف،اًدجاًريصقيباطخناك.فاتهلاوقيفصتلاباًيسامح

يتجوزوحنويوحنةئفادلامكرعاشمنعريبعتلااذهو،عئارلامكلابقتسابةيئانثتسا

،ىربكلاةعاقلاةبانبةنيدملاةيدلبسيئربحراهدعبحرفلانماضيفينحنمي

:الئاق،اوعمجتدقنينطاوملاريهاشمناكثيح

تارييغتلاىلعهومتيفضأيذلازفاحلاف،امكلناكيذلالابقتسالانايرت»

قرشللمكعمجو،يديدحلاراتسلاةلازإو،ةيقرشلاابوروأخيبةيطارقوميدلا

لعلو.خينويمخيبنحناًدبأهاسنننلائيشلازيالوناكاذهلك،برغلاو
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معدخيبهبمتيلحتيذلامادقإلاوهرومألالكنيبنمركذتلابةرادجرثكألا

صاخردقبنورعاشاًعيمجنحنكلذلو،ةدحولاةداعإبناملألانحنانملح

.«مكهاجتنافرعلانم

نيبةعقاولا،نياتشنافشيونةعلق:ايلكيحايسجمانربانيلعضرُع،تبسلاموي

لمجأ–انلليقامك–يهيتلاهشريكسيفةسينكمث،بلألانمةبيرقلاةقطنملا

ةصرفانلتحيتأ.ءاسمحرسملاةرايزو،ايرافابخيب(ةفرخزلاةطرفم)وكوكورةسينك

،خينويمخيبقباسلامويلاتالابقتساتبحاصيتلاةراثإلالكدعبةلطعمويبعتمتلا

.نكتملاهنأالإ،ةحارةرتفانعقوتمثنمو

ىلإرتموليكةئمةفاسمىلع،(عجبلاةرخص)لفسأىلإانتلقأيتلاةماوحلا

قثبنانيتقيقدخيبنكلو،ةروجهمةيلبجةعقبتدبامخيبتطح،خينويمنمبونجلا

نودشنياوحارو،ةماوحلااوقوطنيذلارشبلانمتائملامثتارشعلاناكماللانم

.«يبروجيبروج»:سمألاذنمافولأمتابيذلافاتهلانوفتهيو

،هشريكسيفةسينكلفسأدنعىرخأةعقبىلإانلقنةماوحلاتلصاوليلقدعب

نكتملتاتغابملانأالإ،نيرظتنملانمةريبكلادادعألاانيأرنيحأجافنملاهنيحو

نيعفارانباوبحرةبيرقلاسرادملاىدحإنمذيمالتلانملماكفص:دعبتهتنادق

انببحرو،«اسيارويبروجنملكبالهسوالهأ»:ةرابعةيسورلاةغللابتلمحةتفال

.ةيسورلاب،رفوشترفاتفيزوج،غياتشدليفةيدلبسيئر

شهُددقو،هناحلأفزعينجرألاحارنيحنيب،ةسينكلاانلخديروخلاةقفارمبو

àبو،ةسينكخيبيتييفوسلايعويشلابزحللقباسماعنيمأفرصتةيؤرنمنوريثك

فوشتابروجكراش،اثيدحةممرملاةسينكلايس:لوقتفحصلاتبتكيلاتلامويلا

ةالصلاملعتدقرييمشتريكجرويجبألاناكو،«ةدحتملاممألاةالصةوالتخيبدحلملا

،ةقروىلعاهتءارقىلإانرارطضانممغرلاىلع،اهتوالتخيبانكراشو،ةيسورلاب

:ةلماكانهاهدروأسو،بسحورطسأةعضباهنإ
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.نوكلاخيبةئلالتمةريغصةمجنىوسانضرأتسيلبرلااهيأ»

اهنملعجننأ،كلذعمعيطتسناننأريغ

هوفصبرحلاركعتالابكوكاندرأاذإ

فوخلاوزوعلاتالاحهجعزتال

،بورحلاتاليوهعادبإيناعينل

،فوخلابانوكسمنوكينلوعوجينل

اهلىنعمالتاماسقناءارجنمقزمينل

،ملاعلاىلإةرظنلاوأ،نوللاوأ،قرعلاببسب

نوكنيكةيؤرلاوةعاجشلاانحنما

،ةيضقلاهذهةيارانعفرنأدعب

،اندافحأواندالوأونحن

."(ناسنإ:ناونعلمحبنيروخف

نيارلاةعطاقموحنالامشنيهجوتمانكو،ةفايضملاايرافابانرداغيلاتلامويلاهب

ايرافابفصننمرثكأتسيلةعطاقملانأنممغرلاىلعو،ةيلامشلاايلافتسو

ةنيدميهميلقإلاةمصاع،تفالوحنىلعانويلم28ـلااهناكسبنزوأاهنإف،ةحاسم

ايلافتسوخيبةرهشلقألاخولشرتوجةنيدمناكفنحنانفدهامأ،ةعئارلافرودلسد

àبةصحاهترادإسلجملناكيتلا،نامسلتريبةفورعملارشنلاةسسؤمرقم،ةيقرشلا

.ايرافرابخيبامك،ةريخألاةقيقدلاىتحءولمملاانترايزجمانرب

ةفيثكلامويغلاف،ديعاوملانيبةيسورلاةقدلابناملألاةريغةراثإلنيلهؤمنكنمل

دحأنكيملثيح،بيرقلانروبردابراطموحنخولشرتوجنعانترئاطتفرح

فينوةرشعلاراتمألاروبعنأالإ،نامسلتريبرقمىلإانلصواًريخأ.انراظتناب

،روهمجلابةاطغمتارايسلاتناكذإ؛قئاقدرشعقرغتسالخدملانيبواننيبةلصافلا

ماعلانيبةدحتملاممألاقاثيمعيقوتدنعتلفزوريدنلكنارفهاقلأباطخنمةذوخأمتاملكلانأودبي[1]

.[ةيسورلانعمجرتملاةظحالم.م1945



ـ447
قلقلابنوكسملامويلاملاع:ثلاثلاءزجلا

،تافارغوتوأعيقوتو،تاحفاصموتافاتهطسو،ةبوعصبالإاهنملوزنلاعطتسنملو

.اقيرطانلحتفتنأىلإةطرشلاترطضاىتح،نيروصمو،ةيزافلتتاريماكو

نمنامجنادرتيبانيقتلاو،ايسورعميقيقحنماضتروعشانسملخولشرتوجàب

ةرئاط22ةلومحلسرأنأهلقبسيذلا،(ةيريخلاةيناسنإلا)ساتينامويهةطبار

،دودحالبةدعاسمةعامج،ىرخأةيلهأةعامج.ايسورىلإةيناسنإلاتادعاسملانم

ةديسلاوديسلاو،جربسرطبتناسىلإءاودلاوةيذغألانمانط140نيماعنيبتلسرأ

ىلإةيئامنإلانؤملانمنانطأ7.5السرأةيناملألا–ةيناطيربلاةيعمجلاعمنوسسجيه

.فطللاوريخلالامعأعيمججاردإرذعتي.ايناركوأ

ةردابمللناملألاىدلالئاهاًدادعتساانسملهذهىلوألاةيمسرلاريغانترايزنيب

ناكءاسملاةيبو.انمامأكلذتابثإىلعنيصيرحاوناكو،انينطاومةدعاسمىلإ

،ةيلامشلاايلافتسونيارلاةعطاقمءارزوسيئرهماقأانفرشىلعلابقتسالفح

.وارسيناهوي

تسيلجروبماهنأنمنوعلطمانرذحدقو،جروبماهناكريخألاويلاتلاانفده

نأديب.مهرعاشمراهظإخيبنوظفحتمسانلاثيح(لامشلا)اهنإ:ايرافابلثم

مخزبالإهفصأنأعيطتسأالامبانتلبقتساوتاءوبنلاثّدحتنأتثبلامجروبماه

.(لويربكسنايلاتيإ)يلاطيإ

ةنيدملاتروصتنأطقيلقبسيملذإ،انيلكانيدلاًميظعاًعابطناجروبماهتكرت

نأةرابجلااهتعانصنأشنمنأاليختمتنكدقف،لامجلانمىوتسملااذهىلع

ىلعظافحلانأ-كلذنمالدب-تدجويننكل،اهتمصببءيشلكتعبطدقنوكت

نكتملةيرامعملااهتسدنهنأو،يداعريغوحنىلعاًحجانناكيعيبطلااهطيحم

.طيحملااذهعم،ماجسنالاومغانتلاةقئافلب،ةبراضتم

ريغجورخراوشمببستذإ،العفهنمالوقلهسأرمألاناكو،ةنيدملاعراوشخيبيعكست



ةديدجلاايسور
448د

،نيفيضلانيذهةيامحبنيفلكملاناملألانمألاطابضلكابرإلانمردقبهلططخم

،ةيلخادلارتسلأةريحبلوحانفط،ةرايسلايراوشمبالإموقتالأالوأانيلعنأررقتو

ةءاضإلاعطاسضيرععراشىلإانفلدةأجفو،يراكذتلاكرامسببصنبانررمو

هذهàبقلطلاءاوهلانماهطسقذخأتدوشحلاتناكثيح،حزقسوقناولأعيمجب

ةسينكىلإانقيرطانعباتو،ةرايسلانملوزنلامدعىلعانقفتاو،ةيئاسملاةعاسلا

،يشمنلانلزنكانهنمو،ةنيدملازومردحأو،ةيكورابلاةسينكلا،سيلياكيمسيدقلا

.جروبماهخيباًبلاغهلاحكذاذرلافيثكوجلاناكو

(نيشاملا)ناملألايرحتلارصانعنأنممغرلاىلع،حارتقالاىلععيمجلاقفاو

،ةيميمحوةئفادةناحلاتناك.اًبسحت؛اًمعداوبلطينأةرورضنعاولءاستانفلخ

بيصأدقو،نيتلوغشمتناكتالواطلانمبسحوناتنثا،ةمحدزمنكتملاهنكلو

ةرايزلوصحدرجمنمامبرائجافتم،الوأةشهدلابانفرعنيحةناحلابحاص

ةظحلباغهنأعم)اهيفةقلذحالةدومبانمدخو،هسفنململنأثبلامهنأالإ،هذهك

.(هريوصتةلآاًبحطصمدوعيل

يذلانمألاوملسلاةسايسثاحبأدهعمنيبدقُعشاقن4بتكراشيلاتلامويلاخيب

ريهشلايكارتشالايطارقوميدلايسايسلاكلذ،رهابنوجيإةسائربكاذنآناك

ةسايسلاريوطتخيبنيرشعلانرقلاتاينيعبسلئاوأةميظعةمهاسمهلتناكيذلا

.تدناربيليفةموكحلةديدجلاةيقرشلا

384نفدثيحجروبماهفارطأىلعفرودسلهوأةربقماضيأانرزحابصلاكلذ

اليلكإانعضوو،ةيناثلاةيملاعلابرحلانابإيناملألارسألاةباوضقاّيتييفوسايدنج

نومتهيناملألا.(ةيزانلااياحض،تييفوسدونج)ةرابعلمحييذلابصنلاىلع

.ةيناثةهجنمةحلاصمليلدو،ةهجنمايناسنإابجاوكلذنيَّداعمهروبقب

تردابامتاريحبةلحرنوكتنأبدعتهذهتناكو،انبوكرليبقتبهةفينعةيجلث

ءاجف،اهبطشانيلعامبر:الوقعماًحارتقاادبدقنوكينأنكميامضرعىلإسيار
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ناكةرواجملاةانقلاوةريحبلاىلعفيصرلكدنعف؛(ةقلطمةلاحتساليحتسم»:درلا

ىوسءيشلال،خانملانيدحتم،افلساوعمجتدقسانلانمديدعناكهبرورملاعقوتي

.مهطابحإاقحليحتسيناكدقفمثنمو،انببيحرتلا

ىرج،هتيقلأدقتنكباطخويدلبلاسلجملاةعاقخيبتاءاقلدعب،قباسلامويلاخيب

لاعفماجسنابةديشملا،ةفاحصللةريبكلارهايورتنوجرادخيبمخفلابقتسالفح

ناكو،زجوميقيسوملفحةمثناكماتخلاخيبو.ةثيدحلاةيرامعملاةسدنهلاريياعمعم

ايرامةنبا،ةباشةينغموةلثممةريخألاو،نجاهاتينونامريبفلووءادأهيفامزربأ

ناكفنامريبفلووامأ.ةيطارقوميدلاايناملأةيروهمجمايأةريهشلاةلثمملا،نجاه

ةبهتايحلجشاعدقناكرخآلاوه،ايسورةباًرعاشهدعنام،ةراثيقنضحيالجر

ةلسلسلاهببسبضرعت،ةكئاشجاجتحاتاينغأىنغو،ةيطارقوميدلاايناملأةيروهمج

.ةيربجلاةماقإلاوتادييقتلانمةدرطم

يلقبسدقنكيملائيشةيسورلاوةيناملألانيتغللابامهئادأبانأجافنجاهاتينووه

فلوواندوزو،صنللةيسورةمجرتانوطعأ.(فوشتابروجنعةينغأ)،هتعمسنأطق

:لوقتةلاسرلاتناكو،اهتباتكزاجنإةيفيكنعةلاسرب

،نيزيزعلافوشتابروجليئاخيمواسيار»

تعباتم1956ىلإ1936نممث،يتايلوتوفورتميدعمنرتنموكلاخيبتلمع

ةيعامتجالامولعللىصقألاقرشلاةيميداكأخيبةنسنيرشعاهميلعت

ةفورعملاايريبيسخيبلاقتعالاتاركسعمىلإريشيناكفلوونأتردق)

تبلط.فوشتابروجنعةحرمةينغأاينولوبنماهعم،(جالوجلامساب

ىلإبرقأتاملكلاتيأر–قدصلالوقأ–يننكلو،اهمجرتأنأاتينينم

،ةديدجاقيسومو،ايلكةديدجةيناملأتاملكةباتكىلإينعفدام،فخسلا

Gutنشجنشريكتوج)فرعتنأديجناونعباهلجستواهعمستنأكنكمي

.(Kirschenessen
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مهنيبنمو،ناملألانمنييالملاعماسمىلعتالفحلاتائمنيبةينغألاانيّدأ

مه.اهبنيبجعممهرثكأناكو،ةيطارقوميدلاايناملأةيروهمجيلاهأ

،رمذتلاوىوكشلابيفتكنالمويلاملاعنعينغنامدنعاننأعقاونوردقي

ناكهلعفانأامأ،ملاعلااذهذاقنإلاًدهجلذبهحدمنالجرةمثنإلوقنلب

نإف،اًريثكرخأتوأبسانملاتقولاخيبكلذىلعمدقأاذإامأو،الوأايفاك

.انيلعفقوتمرمألانكلو،باوجلاميدقتبليفكنمزلا

تقولاريفوتتعطتسااذإف،ىلوألاةرمللوكسومخيبينغأسويام/رايأخيبو

اهتنراقموىرخألايتاينغأنمددععامسنمنكمتتسكنإف،الايمتنكو

.يكستوسيفواواجوكوأنملكلاهتاريظنب

.«نامريبفلوو–يتايحتفطلأعم

ةريثكىرخأءايشألثمتناكاهنكلو،اهلكاهسبتقأنلاذل،اًدجةليوطةينغألا

اهنأودبيدقنامريبةلاسرنمو.مايألاكلتضارعأنمضرعو،رصعلاىلعةلاد

دئاسلاقلقلاو،ةبيرلاو،ةسامحلارعاشمةلمجلةسكاعو،اهوحنوأم1989خيبةبوتكم

:تقولاكلذخيب

فوشتابروجليئاخيم

[؟يربمأيرحبتنأله؟محلمأكمستنأله

كرهظىلعدحأبوكرنمراذح

.انبكرتنألواحتالو

،فوشتابروجليئاخيم

لاًركامقبا،اّيكذقبا

الجرنكوالفطناك

،ةأرماكاًعاجشنك

يبروجايهآ،هآ

ةقلعممويلااهلكانلامآ

ايسورمألاةكرحىلع
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رانلاخيباوخفنا،بابشايايه

كوينجوأةريغصلاةرارشلاكلت

.لمألاينحنمتويبلقشعنت

فوشتابروجليئاخيم

ابرغواقرشناكملكنيب

،اضيأءادعأنكلو،ءاقدصأكل

كسأرىلعنوعاطلانيرطمتسمكيلعنوعدي

فوشتابروجليئاخيم

اديعساظحكلىنمتأ

كقيرطلصاوتكتيل

.كسأرةصاصرقرتختنأنود

رثعتتاليبروجاي

نوعىلإةجاحبتنكاذإ

.كلةريقفلايتقاطنإف

ةخسارسسأىلع

هتيطعأيذلاناونعلاوهاذهناك:(رضاحلاويضاملانيبايسورو،ايناملأو،ابوروأ)

نيرشعلاةيونسلاىركذلاتالافتحاةبسانمبنياملاىلعتروفكنارفخيبيباطخل

،ةبسانملاهذهبناملألاةئنهتدعب،هتلقيذلالوألارمألاامأ،ايناملأديحوتةداعإل

اهيأمتنأ،اهبمتدهعتيتلاتامازتلالاف،ءايربكورخفلهأمكسفنأنممتلعج»:ناكف

وأعبتتيتلانادلبلاعيمجىلإةبسنلابىذتحيلاثممتنأ.حاجنباهبمتيفو،ناملألا

.«يطارقوميدلاراسملاعابتالواحت

ةلئاهتارييغتعم،ملاعلاخيبريغتتنأنمةريثكءايشألدبالناكهلككلذثدحيل

نيعتدقناكهسفنتقولاخيبو،يتييفوسلاداحتالابوعشنيبويتييفوسلاعمتجملاخيب
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àبتارييغتلاو،ةدرابلابرحلاءاهنإ:ةيلودلاتاقالعلاخيبتارييغتةلمجثدحتنأ

تيرجرامو،شوبجروج–ليجلاكلذةداقنحن،انيلإةبسنلابامأ.نيتيناملألانيتلودلا

،اًريبكايدحتانيلعتحرطايناملأنإف–لوكتوملهو،نارتيماوسنارفو،رشتات

اًبصع)اًحوتفماًحرج،ةداحةيبكوكوةيبوروأةلكشمايناملأتيقبةريثكتاونسلو

.تلق،ةيلودلاةسايسلاخيب(ايراع

ةيخيراتلاةبتعلاىلإىضفأيذلاراسملادادتماىلعقيرطلاتامالعترضحتسا

نرقلاتاينيسمخةياوكسومةرايزىلعروانيدأدارنوكمدقأنيحتربعيتلا

ةسايسلا،ةيبرغلاايناملأويتييفوسلاداحتالانيبةيسامولبدتاقالعماقأو،نيرشعلا

رودلانعتثدحت.تديمشتوملهعمفينيجيربوتدناربيليفتاعامتجالةيقرشلا

ايناملأةيهاركةلازإديعصىلعةيطارقوميدلاايناملأةيروهمجهبتعلطضايذلا

نيذلاكئلوأاميسالو،تييفوسلانينطاوملانمديدعبولقنمبرحلااهتفلخيتلا

لوكتوملهوانأتنك،م1989ماعىلإدوعيرخأتمتقويفف،برحلااوضاخدقاوناك

نرقلااياضقىدحإنوكتنأايناملأديحوتةداعإنأشنمنألوحقافتالاىلعنيفكاع

:تركذت،نيرشعلاودحاولا

،ربمفون/يناثلانيرشتخيب،رهشأةعضبدعب،ثبلامنيلربرادجنأالإ

بعشلامدقألب،ال:ةءوبنلاخيبنيعضاوتمانكاننأكلذينعيال.طقسنأ

ايناملأةيروهمجونطاوم.نيخراصحوضووةحارصبهتدارإنعريبعتلاىلع

ديحوتلاةداعإبةبلاطمللعراوشلاىلإاولزنرآيديجلا،ةيطارقوميدلا

:مهلكةيبرغلاايناملأناكسنممعدلاودييأتلاىلعاولصح.ريخأتنود

.«ةعاسلاراعشناك(!دحاوبعشنحن)

ىركذلاةبسانمبتمظنلعاشمةريسمخيبايئانثتسااخوضواًحضاواذهناك

ميلاقأعيمجولثممىقتلاو،ةيطارقوميدلاايناملأةيروهمجمايقلنيعبرألاةيونسلا

افقاوتنك،نيرخآفويضودلبلاةداقعمبنجىلإاًبنجو،نيلربيبةيروهمجلاهذه

تاراعشلادحأناكو،مهجازمبتسسحأوبابشلافالآهوجوتيأرثيح،ةصنملاىلع

تايآانلعنودشنيسانلاناك.«فوشتابروجاي،رخآاًرهشانهقبا»:اهنوفتهييتلا
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ءارزولاسيئرويكسلزورابخشتيوفبناجبافقاواهنيحتنكو،ديحوتلاةداعإلدييأتلا

يههذهنأملعتله»:الئاقيوحنتفتلايذلا،يكسفوكارفالسشتيمينولوبلا

.(ثدحياممهفأمعن»:هتبجأ،«؟ةياهنلا

انفرتعانحنو،بعشلابناجنمميمصتلااذهلثملهاجتعيطتسيدحأنمام

àبةيرحلابعشلاءاطعإويطارقوميدلارييغتلاثادحإىلعانمزعدقانكاذإف،هب

ىطسولاابوروأنادلبينطاومىلعكلذركنننأعيطتسنلنكنملاننإف،تاذلاباندلب

يباطخخيبو.ديحوتلاةداعإقحنميناملألابعشلامرحننأو،ىرخألاةيقرشلاو

:لبقنمةريثكتارماهتلقنأيلقبسدقناكتاملكتررك،يتروفكنارفلا

:لوقأ،ديحوتلاةداعإةيلمعخيبسيئرلالطبلانعسانلاينلأسينيحو

مهتدارإنعمزعبوايملساوربعنيذلاناملألامهنإ.نابعشلا،بعشلاهنإ

ايناملأنأباونمآو،مهتاعلطتلاًمهفتاودبأنيذلاسورلاو،ديحوتلاةداعإل

نود.يناملألابعشلاةدارإاومعدو،يضاملاايناملأنعايرذجةفلتخممويلا

.«تلعفامكفرصتلاىلعطقةرداقةموكحلاتناكام،كلذ

كلتىلإةدئاعلاتاركذملاوأتاقيلعتلاضعبءرملاأرقينيح،مايألاهذهخيبو

تلزناهنأو،ةرسيمةلحرتناكةيناملألاديحوتلاةداعإةيلمعنأروصتيدق،مايألا

ةجاذسىتحوأةديعسلاةفداصملاةجيتنالإنكتملاهنأو،ىولسلاونملاكءامسلانم

:باطخلاخيبتلق.كلذكنكيملرمألانكلو،اهيفنيطرخنملاكئلوأ

ةبسنلابةريبكراطخأبانوحشمناك،الهسنوكينأنعاًديعبرمألاناك

.مهنادلبونييبوروألاةداقلانمديدعىلإ

(يثارولا)ينيجلافوخلاهبشياميقبناودعلانمىناعدقناكدلبلكخيبو

ديحوتةداعإلةيمتحةجيتننوكتنأاهنأشنمناكيتلاايناملأةيوقتنم

.ةيبرغلاايناملأوةيطارقوميدلاايناملأةيروهمج

غلابيذلاناريتماوسنارفيسنرفلاسيئرلاةتكنعامسلمويلامستبندق

لاعفنابرغتسندقو،نيتنثانيتيناملأنوكتنألضفىتحايناملأبحàب
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نييالملثم،اهنأةقيقحنعنيلفاغتم،اهتيساسحورشتاتتيرجرام

لبقنمةيناطيربلارزجلليشحولافصقلاخيبتشاع،نييناطيربلا

،اًرجحواًرشبرئاسخلاحدفأتمشجتدقفايسورامأ،ةيناملألاتارئاطلا

.ةيناثلاةيملاعلابرحلانيب،اًرامدوالتق

،ةبوعصلاةغلابتناكتاضوافملانأاًحضاونوكينأ-كشنود–بجي

ءيشلكضرعتلامتحاو،ةمداصتمءارآو،ةيماحتالاجسةمثتناكو

ققحتدقاًحاجننإفكلذعمو،قافخإلاومهفلاءوسءارجنمرايهنالل

كئلوأىلحتامك،ملاعلاوابوروألةيعوضومةحلاصمقافتالاناك.اًريخأ

عيفرساسحإىلإةفاضإةيؤرلاوةعاجشلابنورشابملانوطرخنملا

ةيرورضلاقئاثولاعيقوتىلعاًعيمجاومدقأةقيقحلاةظحليفف،ةيلوؤسملاب

.ةيخيراتقئاثواهفصوباينآاهبفارتعالاىرجامناعرسيتلا

،ةيدجانحمايناملأتهجاو،ةرشابمديحوتلاةداعإةيلمعتبقعأيتلاماوعألانيبو

نوبخيبانك،اسياروانأ،اننأتركذت.ةيساسألاتالكشملاةلمجىلعتبلغتاهنكلو

انعقوتاننأليئاخيمايملعتأ»:لوكتوملهانللاقو،نيرشعلانرقلاتاينيعستلئاوأ

نأانيلعنيعتدقو،لئاهقافنإىلإةجاحلاببسبداصتقالاخيبتابوعصهجاوننأ

لثمتف:لوقيعبات،اقراخهدجأاماّمأ،ءبعلاكلذهلكدلبلالمحتو،كلذبملسن

ىوسىضمدقنكيملو،نيفلتخمنيبعشلثماوقتلانييبرغلاونييقرشلاناملألانأب

ةريثكءايشأىلإرظنن.انمادقأتيبثتنمىلوألالحارملاخيباندجنكلذعمو،ةنس40

.«اًمامتنيتفلتخمنيترظن

امىلإنيفصنلاةداعإبعصأامو،ةدحاوةبرضبنيفصنءيشلارطشلهسأام

،م1997خيب،اقحالو،ةلكشملانماًءزجالإنكيملاذهنأيعأتنككلذدعبهيلعاناك

ةيونسلاىركذلا،ربوتكأ/لوألانيرشتنمثلاثلاخيراتبكلذك،غيزبيالخيبتنك

حرطثيدحلادعبو،هلاقدقلوكناكامركذىلعتيتأيباطخخيب.ديحوتلاةداعإل

:تاقيلعتلاوةلئسألانمةلمجروهمجلا
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يغالبإيفكي»:تلق.نيجعزنمونيطخاساوناكمهنأترعشوتيغصأ»

رطشةداعإخيباًريثكانرخأتاننأضرتفأال.ديحوتلاةداعإدضمكنأب

نميفكيامةمثسيلنكلو،الديكأتلاب،ال،ال».«ديدجنمنيفصنايناملأ

الداعوافصنمسيلنييقرشلاناملألانحنانمفقوملاو،عيمجلللمعلاصرف

.«ةريثكتالكشماندنعو،اًمامت

،لقألاىلع،اهلكهذهنأالإلوقأنأعيطتسأاليننأنوفرعت»:الئاقمهترّذح

àبهلكاذهنياعننأعيطتسن:متئشاذإاضرعمكلمدقأس.ةصاخلامكتالكشم

كحضاهدنع،«مكتالكشمانلوانتالكشممكل:ةلدابملابيضقياًرارقذختنو،ايسور

.لضفأوحنىلعرخآلاعضومهفتدقانمالكنأادبدقوانقرتفاو،عيمجلا

لصاوتتناكاهنأتلجسو،ةيناملألا-ةيسورلاتاقالعلانعتملكتيباطخخيب

يطارخناركذىلعتيتأقايسلاكلذخيبو.اهلكتاونسلاهذهّرمىلعحجانلااهروطت

دراهريجقباسلاايناملأراشتسماهسسأيتلاةيجروبسرتيبلاراوحلاةودنخيب

بئانتنكنيتوبنمبلطبو،نيتوبريميدالفيسورلاةيروهمجلاسيئرورديورش

.كلذبحمستيتحصتناكذإ،تاونسينامثةدمةودنلليسورلاسيئرلا

ىوتسميعيفريندملاعمتجملايلثممنمديازتمددعةودنلاخيبكراشماعدعباًماع

ةداقولامعألالاجرنمو،ءاملعلانمدادعأمهنمضنمو،نيفرطلانيبةيعجرملا

ةيفاقثلاتايصخشلانمو،بابشلللبقتسملاةشروءاضعأنمو،ةيموكحلاتامظنملا

انكم2006خيبو.ةيحصلاةياعرلاو،ميلعتلاو،مالعإلالئاسويلثممنمو،ةيركفلاو

ريدقتبعتمتيوهو،اًميظعاًحاجنناك(جروبسرتيبراوح)نأمعزننأىلعنيرداق

ةعفنملرمثملاهطاشنلصاويلةحوتفملاقافآلالكهمامأو،امهيلكانيدلبنيبعمتجملا

.ايناملأوايسورينطاوم

ةيبوروألاةيفاقثلاةسسؤملاهتحنمو،اًماعافارتعاجروبسرتيبراوحلمعىقل

ندسردزونكعورأدحأ،ندسردبانتديسةسينكخيبميقألافتحاخيبةميقةزئاج
وم

ءانبلاةداعإةيلمعتزجنأو،ةيناثلاةيملاعلابرحلاخيبترمُددقتناكو،ةيرامعملا
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ةفاضإيهو،ةنيدملاسيسأتل800ـلاةيونسلاىركذلاعمنمازتلاب،لافتحالاليبق

انفصوب.ةداعتسالاوميمرتلاثيحنمةينفةفحتتناك،ةيرامعمةينفةفحتاهنوكىلإ

قباسلاءارزولاسيئر،رييزيمرثولوانأ،انملست،جروبسرتيبراوحسيئرلنيبئان

قباسلايناملألاةيروهمجلاسيئرنمةزئاجلا،ةيطارقوميدلاايناملأةيروهمجل

.ةودنلانعةباين،ركيزتيافنوفدراشتير

،ةيناملألا-ةيسورلاتاقالعلاريوطتخيبمهمرودبلكريماليجنأةراشتسملاعلطضت

طباورلاةلمجىنعماذواًحيرصاشاقنانشقانو،ةديدعتابسانمثبانيقتلادقو

ينتثدح.ايناملأوايسورنملكنيبيندملاعمتجملافارطأنيبوانيدلبنيبةمئاقلا

àبةيلبقتسمةيسايسوايداعاًصخشاهعرعرتواهتأشننعو،اهتايحنعاليجنأ

ابوروأخيبلببسحوايناملأخيبالةيؤرتاذ،ةيوقةيسايسمويلايهو،ةيقرشلاايناملأ

.ةسايسلانيبيرشبلالماعلارودلايلاثماجذومنأيلودبتامك،اضيأ

ابوروأءانبخيبايناملأوايسورنمةكرتشمةريبكتاردابمراظتناانعسوبنأدقتعأ

ىرجدقةدرابلابرحلاةكرتنوكتسثيح،ميسقتطوطخنودابوروأ،ىربكلا

،فدهلاكلذةمدخهاجتابنواعتلاىلعنيذهكنادلبمدقأاذإو،اًريخأاهيلعبلغتلا

.حاجنللةميظعةصرفةمثنوكيسف

ةيبوروألاةسايسلاىفةسيئرتايصخش

،ةيدايسلالودلارودىلعظافحلانمدبال–اهروصتأامك–ىربكلاابوروأخيب

لولحلاعيطتستالةيلماكتلاةيجامدنالاطباورلاو،ةيبوروألاةدحولاتامظنمف

،ايناطيربلثمةنيعمنادلبنملكلو،يلودلاحرسملانعاهتحازإوألودلاكلتلحم

ةمهمراودأبعالطضالاخيب–ةميظعلااهديلاقتببسب–هلكقحلا،اينولوبو،اسنرفو

.اًصاخاًمامتهااهعمتاقالعلايلوتنأنمايسورلدبالو،ابوروأةيمنتديعصىلع
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كرتدعبماظتناباهروزأتنكو،اهتداقونادلبلاهذهعمةيوقةقيرعتاقالعيل

ناكمتناكيتلا،ندنلوةدحتملاتايالولابينطبرتةريثكءايشأةمثو،اضيأنيلمركلا

ندنلىلإترفاس.ةريهشلاوةديرفلاةيسايسلاكلت،رشتاتتيرجرامبلوألايئاقل

فوشتابروجاسياردهعملاًمعدتاعربتلاعمجلةيريختايسمأنعةئفادتايركذ

:اهرضحتيناطيربلاعمتجملاةبخنتناكيتلاتايسمألاكلت،اهعرزوءاضعألالقنل

.باتكو،لامعألاجرو،ةيفاقثتايصخشو،نوزرابةساس

ةسيئراهتفصباهثارتناكيتلا،رشتاتتيرجرامتيقتلاندنلليتارايزلجàب

لاوحألانميأبنكتملانتاكاكتحاو،ةدحتملاةكلمملاخيبفالخعوضومواسبتلمءارزولل

ةدئامىلع–م1984خيبىلوألايترايزنابإ–اننأفيكسنأملو.ةفخلاوةبوذعلاةمئاد

دعباميفو،رخآللهرهظرادأانمالكنإىتحفنعبانرجاشت،زركشتهبةيمسرءاشع

،رشتاتسيندعمثدحتتو،ةلواطلانمرخآلابناجلاىلعتناكيتلااسيارينتربخأ

تاظحلةمثتناك.ةرايزلافسنىلإكلذيدؤينأنمتفاخو،لصحامتظحالاهنأ

ةدئاقتناكرشتاتتيرجرامنأوههراكنإنكميالامنأريغ،انتاقالعخيبةنوحشم

.فادهألاغولبىلعميمصتو،ةيوقةدارإو،ةحضاوةرظنتاذةزيمتمةيسايس

ةعنتقمتناك،انتيدجخيبطقككشتملو،اكيورتسيريبلادييأتخيبطقحزحزتتمل

ناكلاجملاكلذخيبحاجنلانأبو،حالصإلابةوقبةمزتلمةيتييفوسلاةدايقلانأب

نأطقلواحتملكلذك،برغلامهنمضنمو،عيمجلاديفينأهنأشنمناكو،اًدراو

.لمعلاخيبهدامتعاانيلعنيعتييذلابولسألالوحةلجترمحئاصنمدقت

:سيراببةيبوروألاةدحولاتاعامتجادحأيبتلاقاهنأىتلاقتساليبقركذتأ

يسريبهنولعفتامنكلو،نآلامكيلإةبسنلابماريامىلعتسيلرومألانأكردأ»

.«حجنيسءيشلكنأنمةقثاوانأو،لبقتسملاخيبدوقعلسسألا

نييبرغلاةداقلافرصتبيلاسأعيمجىلعةيدقناللاةقفاوملانعةديعبتناك

ةمقدعبىترداغمدعومليبقو.ةرازولاةسائرنمةلاقتسالاىلعاهرابجإدعبانعم
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تحارو،ةيتييفوسلاةرافسلاàبىئاقلتبلط،م1991ويلوي/زومتàب(7-يجـ)لندنل

نييبرغةداقىلعاًيقيقحاًمعداكيورتسيريبلامعدمدعàبموللابيقلت–راذنإنود–

:يئاشنإلادييأتلاباوفتكا،مكيلإةبسنلابةبوعصلاةغلابرومألاتحبصأىتحاولعف

.«!مكولذخ.ةءافكلاىلإنورقتفيمهنإ!نيسنبنوواسيالنويسايسمهنإ

نأيفكيو،رخآيسايسيألثمءايشألالكخيبباوصىلع-كشالب-نكتمل

اهلتلق،«لانيهتنادقنوكنورخآكيفايكير»:كيفايكيرةمقىلعاهلعفدرركذتن

ةيلاربيللااهتبراقم.يووندورابليمربخيبسولجلابةعتمتسمودبتاهنإةرمنمرثكأ

،يناطيربلاماظنلابيوصتخيباًروداهلنأنممغرلاىلع،داصتقاللةديدجلا–

نمريبكددعةمقافمىلإتدأو،نمزلاناحتمامامأالامجإدمصتمل،اهيأربسح

.ةيعامتجالاتالكشملا

ندنلبتفقوت،م2005ربوتكأ/لوألانيرشتةيبو،ةديدعتاونسنيقيدصانيقب

اهداليمديعةبتيرجرامليتاينمتبيطأنعرّبعألةدحتملاتايالولاىلإقيرطلاىلع

ىلعرقتسننألبقاهلهمدقنامباليوطانركفو،يعمانيريإيتنباتناكو،نينامثلا

اًروصحم،لاحلاةعيبطب،انراوحقبيملاهموي.قيقرلانيلسروبلانمةليمجةيرهزم

تناك.ةداقو،ةنيعماياضقو،ةنهارةيسايساثادحأانشقانلب،داليملاتالماجمنيب

ليئاخيمايىنمتتالأ»:تلاقةأجفو،ةيدقنلاةيساسحلاوةقدلاةغلابتيرجرام

اهتركاذتناكو،ماريامىلعتيرجرامدبتمل.تئجوف،«؟ةمقلاىلإةيناثدوعتنأ

اديدجاليجحنمننأانيلعنيعتيناكهنأترعشلاحيأىلعنكلو،انايحأاهنوخت

.«ةقفاوم»:ةدكؤمرشتاتتقلعف،كلذتلقو،مهتصرفةداقلانم

اولواحمهعيمج،تيرتسجننواد10ترزو،رشتاتتيرجرامءافلختيقتلااماريثك

ةيدايقلاتافصاوملاوةيصخشلاةوقثيحنمامأ،مهدلبلاوعاطتسااماولعفينأ

.يدحتلاةرذعتمرشتاتىقبتف
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انثيداحأيفف؛ةهباشمةيخيراتةيمهأاذاًدئاقاسنرفخيبنارتيماوسنارفناك

لمأتلاوريكفتلاقيمعناكو،ىربكميهافموراكفأةشقانمللاجمماودلاىلعةمثناك

راكفألاكلترثكأىدحإتلثمت،ىدملاةديعباًراكفأغاصو،ملاعلاوابوروألبقتسمخيب

نمةبيرقتناكيتلاةركفلاكلت،يبوروأداحتاءاشنإىلإةيعادلاهتركفبةيزكرم

نارتيمدعباوؤاجنمنأاقحفسؤم.كرتشميبوروأنطوءانبلوحيتاحرتقم

نأبنمؤميننأالإ،يبوروألالامعألالودجىلعاهجاردإوةركفلاريوطتنعاوزجع

.يتأيسيويؤرلاريكفتلاكلذنمز

هدلبردابيل،يملاعلاحرسملاىلعةصاخةربنبزيمتينأاسنرفتوصلنارتيمدارأ

انثيداحأخيب.اهلبقتسمواهلكةيرشبلاحلاصمخيبريثأتتاذىربكاياضقحرطىلإ

ةددهملاراطخألاو،رقفلاىلعزاهجإلاةرورض:زوربلاةمئادةيبكوكلاتالكشملاتناك

يتلا،(7-يج)ـلندنلةمقيفف:ايلعلاةيعامتجالاةلادعلالثملايفويقبو،ةئيبلل

داصتقالاحالصإمعدلةنزاوريبادتذاختاىلإاوعدنيذلادحأناك،اهترضح

.يتييفوسلا

ناكو،ةيناثلاةيسائرلاهتيالونمربكألاءزجلاةباًيدجاضرماضيرمنارتيمناك

عيبانيخيبم1995خيبريخألاانعامتجاناكو،انتاعامتجاخيبةظحالمللالباقكلذ

،ينورلومناياربورشتاتتيرجرامنملكعمكلانهىلإنيوعدمانكو،ودارولوك

،ةيزافلتلاجماربلادحألنييملاعةداقتايركذليجستل،قباسلايدنكلاءارزولاسيئر

،قلقلاةديدشرشتاتةنورابلاتناكليجستلالبق،بألاشوبجروجنمةوعدلاتناكو

هنأةأجفترعشهعمثدحتتاسيارتناكنيحو،ايرهاظائداهناكفنارتيمامأ

مادمايةخوخيشلااهنإ»:الئاقاهيلعّدرف،هبامعهتلأسف،ةديجةحصبنكيمل

دادتماىلعو،ىزافلتلاويدوتسالاىلإانقفاروهتداراةوقرفنتسامث،«فوشتابروج

اًبيجم،شاقنلاخيبكراش،ةرهبملاولب،ةعطاسلاءاوضألانمةعاسلاىلعديزيام

،يكسلزورايخشتيوفةيصخشيهنييبوروألايئاكرشنيبىرخأةسيئرةيصخش

ةلودللاًسيئرهتيقتلا.لوألاماقملاخيبهلالخنماينولوببيتاكاكتحاتناكيذلا
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ةبسنلابةموؤشمتاونستناكيتلا،نيرشعلانرقلاتاينينامثفصتنمةينولوبلا

ةداقنيبةقثلابستكتتاقوألاهذهلثمخيبو،ةبرطضمةلحرمكلتتناكو،ابوروأىلإ

.اًبيرقتةرشابميكسلزورايلارنجلانيبوينيبتخسرتدقو،ةيئانثتساةيمهألودلا

اماهيلعهيقليناكيذلالظلانماينولوبواندلبنيبةقالعلاتررحتنأدعبناكاذه

.ةدودحملاةدايسلل[فينجيربةديقعمسابفرع

مالظلاخيبقراغ،بعاصملابلقثميخيراتثارتىلإانيدلبنيبتاقالعلادنتست

نأزوجيالنكلو،اًدبأهذهىسننالأبجي،ىربكلايسآملاونحملانمدشحءارجنم

ةوطخلاتناكمثنمو،انيبعشنيبتاقالعلاميمستةيباًيدبأرارمتسالانماهنكمت

ةئيهليكشتىلعيكسلزورايعمتقفتاهيلعو،قدصلابيلحتلايهىلوألاةيرورضلا

ماظنلانأىلإةريشمانتاظوفحمخيبةيقئاثوةلدأىلعروثعلادنعو،ةكرتشمةيخيرات

ةيروهمجسيئرىلإاهتلسرأ،ةينولوبلاةبخنللنيتاكةحبذمخيبابنذمناكينيلاتسلا

.ءابناللساتةلاكوريراقتدحأخيبكلذءاجدقو،اينولوب

نسحتاقالعةيمهألاًمهفتماًصلخماينولوباًينطويكسلزورايناكيرظنب

نواعتلاوملسلاةحلصمخيبامكةيموقلاهدلبةحلصمخيببصتيتلاايسورعمراوجلا

هدضتنشيتلاةلمحلاءازإةشهدلانعريبعتلاىلإينعفداموهاذهو،ابوروأنيب

.شيتفتلامكاحمتاقحالمىوتسمىلإردحنتتداكيتلاةلمحلاكلت،اقحال

ىلإو،ةينولوبلاةيروهمجلاميسلاشرامىلإةلاسربتثعبم2007ليربأ/ناسينخيب

:تبتك،مّيّسلاسلجمباون

نوكي،اينولوبخيبم1981ثادحأىلعنرقعبرنمرثكأرورمدعب،مويلا»

ةبوعصلاةغلابةلحرملاكلتثادحأàبيكسلزورايخيشتيوفرودليوأتلىعسلا

الإ-يرظنب–سيل،ةميرجلاةمهتهيجوتولب،زايحنالافرطتمبولسأب

،يكسلزوراي،ةيروهمجلاسيئرمث،لارنجلاناكيذلارودلاىلإباونلاراظنأتفل
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ىلإالوصو،ةيقرشلاابوروأنيبةيطارقوميدلاىلإلوألايومداللالاقتنالارّسيامب

.نييموقلاةدايسلاولالقتسالاقيقحت

،لدابتملاعفنلايذنواعتلاو،ةنسحلاةريجلاو،مهافتلاةيوقتنأبةخساريتعانق

يتلاسرخيبتبتكتنكو،انيبعشنيبتاقالعلاىلإةبسنلابةرمتسمةحلمةمهم

نحنانلجأنمةمهملاهذهزاجنإىلوتيساناوسدحأال»:ينولوبلاناملربلاىلإةهجوملا

ريغنم–اذهنأبنايحوتنيترذجتملايتعانقويتربخنإو،اينولوبوايسورينطاوم

لايجأهاجتانبجاوو،نييقيقحلااينولوبوايسوريينطوليخيراتلابجاولاوه-ةغلابم

.ريبكدحىلإ،اهلكابوروأولب،نيينولوبلاوسورلانملبقتسملا

اقرشهجوتلا

نيصلا

ةيروهمجةرايزلةصرفيأيلرفوتتمل،ةيروهمجلاةسائرنمةلاقتسالاذنم

،ةديحولاتناكفم1988ويام/رايأخيبنايسنللةلباقلاريغىترايزامأ،ةيبعشلانيصلا

،دعابتلانمةنس30دعبةقادصلاساسأىلعتديعتساانيدلبنيبتاقالعلانأالإ

وايسهجنيدعمتاضوافملاوتاءاقللانمةلسلسدعب،ديكأتلاب،ةرايزلاهذهءانثأخيب

.نيرخآنيينيصةداقوجنب

اهدمتعايتلاةقيرطلابانتاحالصإةرادإمدعببسنعمهضعبينلأسياماًريثك

ولانكممنوكينأكلذنأشنمناكهنأوهيباوجو،نيصلانيبجنبوايسهجنيد

،ةنيابتملاتافاقث،ةفلتخملانادلبللف:نيينيصايسورخيبنوشيعينيذلاسانلاناك

هلككلذقوفو،اليوطاتقوقرغتسينأاهجاردإنأشنمو،ةرياغتمةيديهمتعاضوأو

ةيسايسلاةبخنلاتضفن(ةيفاقثةروث)،اهيفتاحالصإلاءدبلبق،نيصلاتدهش

اضيأانأ.اهساسأنمعمتجملاوةموكحلاتاسسؤمعيمجو،بزحلاةيطارقوريبو،اهلك
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الأانرتخااننأالإ،(ةيداعملاةيدايقلاتارقملاىلعرانلاحتف)ىلعانايحأتعجش

ام.مامألاىلإةقالمعةوطخو،زاتممزاجنإكانهتاحالصإلانألوقلالفاننم

لاجمàببجعلاوةشهدللةراثإرثكالاملاعلازاجنإوهدنهلاونيصلاخيبثدحدق

تتابو،رقفلاميحجنمنييالملاتائمتلشُتنا،ايفرح.فلختلاورقفلاىلعبرحلا

ةعستمةئشانندمعمةثيدحةيتحتةينبءاشنإىلعةبئاد،ملاعلالمعةشرونيصلا

.الوطواضرع

تاقالعلاعيبطتفدهباكيورتسيريبلاتاونسخيبزجنأامنيصلاةداقسنيمل

ةيجراخريزوهفلأباتكنماسبتقماعطقممكاهو،ىتييفوسلاداحتالاونيصلانيب

:نيشتيكنايك،مà1998-1988بنيصلا

فوشتابروجةوقطاقنزورمهيلعنيعتيسنيذلامهانفالسأنأيعيبطلانم»

ةلاسرلانأديب،ةسايسلاوخيراتلاتايصخشىدحإهفصوبهفعضنطاومو

ربحبشقنتنأبةريدجنيكبىلإهتلحرباهتيلوؤسملّمحتيتلاةيخيراتلا

.«ةيتييفوسلا-ةينيصلاتاقالعلاخيراتتايلوحخيبمحافدوسأ

ةينيبراوجنسحوةقادصتاقالعتروطتةقيرطلاهذهب»:لاقي،باتكلانيباقحال

:الئاقةيمهألاغلاباقيلعتينيصلاريزولافيضيو،ةيعيبط

رفوةيتييفوسلا–ةينيصلاتاقالعلاعيبطتلذئدنعسسأيذلاراطإلا»

،ةيتييفوسلا–ةينيصلاتاقالعلاخيبعيرسروطتثادحإلةحلاصةدعاق

ىلعةمئاقةقالع،نييجيتارتسإةكارشونواعتةقالعجسنىلإالوصو

àبةحاتمةبسانمةصرفانتوفدقانكول.ةلدابتملاةقثلاوةاواسملاساسأ

.ايلكفلتخمهاجتابنيدلبلانيبةيئانثلاتاقالعلاتروطتل،تقولاكلذ

عيبطتسيل»:نيكبخيبيفحصلارمتؤملاخيبهتلقامسابتقاىلعنايكصرحي

ايذؤمسيلو،ةثلاثنادلبيأحلاصمدضاهجومةيتييفوسلا-ةينيصلاتاقالعلا

.«ثيدحلاملاعلاخيبةدئاستاهجوتلايوضعروطتوهلب،ةثلاثنادلبيأحلاصمل
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يتلاةقيرطلايهكلتنأكشأالو،بألاشوبجروجسيئرلاعماسمىلعاذهتررك

.تاقالعلاروطتللبقتسملاخيباهعابتاىغبني

جنيدعميلتناكيتلاثيداحألاويترايزهتفضأيذلازفاحلانوكينأينرسي

ةيبعشلانيصلاةيروهمجوايسورنيبتاقالعلانوكتنأو،اّيحيقبدقجنبوايسه

.ةيجيتارتسإةكارشساسأىلعاهروطتخيبةرمتسم

م2002خيبامأ،نيصلاخيبةمجرتميبتكنكتمليضاملانرقلاتاينيعستخيب

غلابباتكوهو،لبقتسملاويضاملالوحتالمأت:ترشناوخنيشءابنأةلاكونإف

روطتةيفيكو،ةروثلاوخيراتلانعيراكفأىلعلمتشيوهف،يلإةبسنلابةيمهألا

حارو،كانهترشنوةينيصلاىلإىرخألايبتكتمجرتكلذدعبو،ثيدحلاملاعلا

عمةيمهأوذلصاوتلصحو،ييأرنعنولأسينوينيصلانويسامولبدلاونويمالعإلا

.ةيسايسلاملاعلاةودنخيبنيينيصةساسونيثحاب

مساقتاوخنيشءابنأةلاكوتبلطجنبوايسهجنيدداليملةيوئملاىركذلاخيب

–ةيسورلاتاقالعلاعضوو،اهقلطأيتلاتاحالصإلابييأرو،كاعميئاقلنعيتايركذ

:سابتقالابةريدجم19/8/2004ىلإدوعييذلايباوجةصالخنأنظأ.ةيتييفوسلا

ةلودةرايزب–نيينيصلاةداقلاةوعدلةيبلت–تعرشاًماعرشعةسمخلبق»

نمةنس30وحندعبةرايزلاتءاجو،ةيبعشلانيصلاةيروهمجىلإةيمسر

.انيدلبنيبةهباجملا

،نيفرطلاىلعةيديهمتلالامعألانمدشحزاجنإنيعتةرايزلاحاجنإةيغبو

.م1989ويام/رايأخيبةيتاومطورشلاتراصةكرتشمدوهجلالخنمو

àباميسال،بارطضالابنوحشمساسحتقوخيبنيصلاىلإتلصو

ةداقلاونحن،اننأريغ،مهدحومهبروصحمريغهنكلو،بالطلافوفص

.ةرايزلامامتإةرورضبنينمؤمانك،جنبوايسهجنيداميسالو،نيينيصلا

نملكلةيموقلاحلاصملاقامعأىلعىوطناهلططخنانكامنأل؛تقفاو

.ثدحلاىلعةقلعمىربكلامآتناكاًيبكوكو،نيصلاويتييفوسلاداحتالا
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دحأانزجنأدقو،اًريبكاًحاجنتناكنيكبخيبانتاضوافمجئاتننأىرأ

ىلعولب،بسحوانتاقالعديعصىلعال،لضفألاوحنتارييغتلامظعأ

اططخ،اقحالاهانذفنواططخانمسر.اًمومعةيبكوكلاةسايسلاىوتسم

–ةيتييفوسلادودحلاحالسعزنل،ءاربخلبقنمةقدبةصحمموةسوردم

زكرتكلذكو،ةيدودحلافالخلااياضقنمددعلحلو،ةليوطلاةينيصلا

طباورلاريوطتويداصتقالانواعتلاتايدحتىلع،ديكأتلاب،انمامتها

.ةيفاقثلاوةيملعلا

ناكجنبوايسهجنيدنكلو،تاضوافملاخيباوكراشنيصلاةداقعيمج

ةحفصحتفويضاملاةحفصيط»àبانحجندقفلاقامكو،ورتسياملا

.ةميدقلاداقحألاوتازازحلاةلمجو،ةلدابتملاةبيرلاانذبنذإ؛«لبقتسملا

هنأالإ،ابيرقترمعلانمنينامثلاوةسماخلاخيبجنبوايسهجنيدناككاذنآ

هنأكشال.هماكحأةيعئارذبوهتحارصبتئجوفدقو،ةلئاهةقاطعشيناك

اليوطاطوشاعطقينأيتييفوسلاداحتالاونيصلانملكىلعنيعتدقناك

.خانملااذهلثمخيبوعامتجالااذهلثمدقعةيناكمإرفاوتلبق

ريثأتتاذتناكملاعلايقابىلعهحاتفناوجنبوايسهجنيدتاحالصإ

دقتعأ.ةيملاعلانوؤشلاىلعولب،بسحونيصلانيبعضولاىلعال،ميظع

ةجاحلقيمعلاهمهفتبلثمتاهقنتعايتلاةفسلفلانماًقحاًمهماًءزجنأ

ةيباجيإتارييغتثادحإنعاهتيلوؤسملو،ملسلاىلعظافحلاىلإنيصلا

.يلودلانمألاسلجمةباوضعوىمظعةوقاهفصوبملاعلاخيب

تاعزنليدصتلاةدرطمنيصلاتلظجنبوايسهجنيدةدايقلظخيب

ىذتحيالاثمهتاذتقولايفةلكشمو،ةيلودلاتاقالعلاةنميهلاومكحتلا

ساسأىلعمئاقديدجيملاعماظنسيسأتةيلمعلةءانبةبراقماهدامتعاب

عونتملاخيباقثلاخيراتلامارتحاو،ةلدابتملاةدئافلايذىفاكتملانواعتلا

ددعتمملاعبمهمازتلالنيينيصلاةداقلانالعإىلإمويلايغصااناو.ملاعلل

وهاذهنأبرقأ،ةدحتملاممألاويلودلانوناقلاةيعجرمزيزعتو،باطقألا

.اًدجءانبلاهثاريم
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هفصوبلوألاماقملاخيبةيملاعلاةسايسلاخيراتجنبوايسهجنيدلخديس

تاحالصإتعبات.اهحاتفناواهتثادحلاسدنهمو،نيصللاًميظعاخلصم

عممساقتأكلذكو،اهتيلاعفواهتيعئارذبيباجعإتراثأو،بثكنمنيصلا

وحنىلعةيبنجألاةلثمألاوجذامنلاديلقتةيثبعبهتعانقجنبوايسهجنيد

.ةيموقلاةيصوصخلاوأةدارفللمزاللامارتحالاءادبإنود،يدقنريغ

،نييسايسلاهئافلخوهئالمزوجنبوايسهجنيدنملكلميظعلالضفلا

،اونكمتمهنأوه،ةديدجةرظنباحصأيلنودبينيذلانييلاحلاةداقلا

نيبنزاوتلانمعونىلعظافحلانم،ملاعلانيباناكسرثكألادلبلانيب

ومنتالدعمقيقحتنمضامب،يعامتجالاهريظنويسايسلارارقتسالا

.ةملوعلاداصتقاخيبنيصلاكارشإو،ةيلاعيداصتقا

تاونسلاخيبةينيصلا-ةيسورلاتاقالعلاتعبطيتلاةيويحلابانأديعس

راوحلاعم،امهيلكنيبناجلاىدلةيلمعلا،ةمزتلملاةبراقملاببحرأو،ةريخألا

نوكينأبجياموهكلذ.ةبعصلااياضقلاىلعءوضلاطيلستلحيرصلا

ةليفكةبراقموةجضانةيحصةقالعليلدوهو،ءاقدصألاوءاكرشلانيب

.«زربتنألمتحييتلاتالكشملاتناكامهمةحجانلالولحلاريفوتب

روم

.ةينيصلاةفاحصلاخيبترشنةداملاهذه

نيمألا،جنايزواج،رخآميظعينيصيسايسبيباجعإلجسأنأالإانهينعسيال

ةيبلت.م2005خيبلحريذلا،ةيزكرملاينيصلايعويشلابزحلاةنجللقباسلاماعلا

يباجيإلاعابطنالانعتثدحتو،م1989خيبانتاعامتجاترضحتساسكافرتنإبلطل

فالآتارهاظتةيفلخىلعيرجتانتاءاقلتناك»:اًركذتمتلقو،انثيدحهكرتيذلا

،ناكهنأدقتعأو،قلقبوبثكنماهعباتيجنايزواجناكو،نمننايتةحاسخيببالطلا

ىلإاًيفطاعليمألاو،نيجتحملاكئلوأىلإبرقألا،نيينيصلاةداقلاعيمجنيبنم

àبهفوقويفحصرمتؤملكخيبدكؤيجنايزواجناكهسفنتقولاخيبو.«ةيطارقوميدلا

.اًدجاملؤمعضولاكلذدجوهنأيلادبدقو،جنبوايسهجنيدفص



ةديدجلاايسور
466د

ةمأخيراتنمامف،ديقعتلاةيئانثتسا،ةلئاهتالكشمنيصلاهجاوتسالبقتسم

،قيرطلاىلعتافطعنمىلإهلوصونمدبالذإ؛لصاوتمميقتسمطخبروطتي

نأنيصلاىلعنيعتيسالجآوأالجاعف،ةبعصتارارقذاختابجوتستتافطعنم

نود،المأةيطارقوميدحبصتسلهةلأسم،ةيلبقتسملادلبلاتابيترتةلأسممسحت

دلبلااذهلرقتسملاروطتلاخيبةحلصماًعيمجانلنأبفرتعننأانيلعو،نارودوأفل

نوحشملاكرحتلااذهخيبعورشلاةيفيكةلأسم،يسايسلاحالصإلاةلأسمامأ.ميظعلا

.مهسفنأنيينيصلاىوساهمسحعيطتسيالةلأسميهف،ىتمو

ةمث،دحاولابزحلاماظنساسأىلعمئاقلانهارلايسايسلانيصلاجذومنأخيب

.ثيدحتلاةيلمعةرمغةيوهودلبلاىلإةمدخافلستدسأيتلاةمهملابناوجلاضعب

بزحلاخيبايلعلاتادايقلاحئارشلتاونسرشعلكمظتنملايرودلاليدبتلاينرضحي

بقاعتنأتنيب،واتنيجوهمث،نيميزجنايجمث،جنبوايسهجنيدةلاقتساف،ةلودلاو

–كلذنمضيقنلاىلع–يدؤيلب،رارقتسالافسنيال،ةمقلاقيرفليدبتو،لايجألا

ىفضتو،ةديدجتارارقذاختاةباًرارحأددجلاةداقلانوكيعاقنتسالانمهنوصىلإ

يسايسلاجذومنأللىرخأتامسوهذهو،نينسملاةداقلاىلعميركتلاومارتحالاتايآ

يلودبي.ايسورءاطخأاميسالو،ءاطخألانمملعتللةتفالةيلباقنعفشكتينيصلا

بواجتللنولهؤممهنأتابثإىلإ،بسانملاتقولايتأينيح،نوردابيسنيينيصلانأ

.دلبلاروطتنمةديدجةلحرمتابلطتمعمةنورمب

ديعصىلعو،ةيبكوكلاةسايسلاخيبةيمهألاديازتمروداهلنوكيسنيصلانأدقتعأ

عيطتسنالاننإتلقاماًريثكيتالباقمةيبو.اضيأةيئيبلابكوكلااياضقعملماعتلا

اهبلطنيتلااهسفنءايشألابيئيبلاديعصلاىلعدنهلاونيصلالثمانادلببلاطننأ

نيينيصلانأالإ،يبكوكلارارتحالانعلوألاماقملاخيبةلوؤسملاةيعانصلانادلبلانم

،يداصتقالامهنزوديازتعمةئيبلانعمهتيلوؤسمنماوفعاضينأمهيلعنأنوكردي

ديدعàبيثراكلايئيبلاثولتلاءارجنمكلذلعفىلعزفحلانمديزملنوضرعتيسو

.ةينيصلاندملانم
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يويحلانمو،نيصلاعمنواعتلاىلعةصيرحىربكلاملاعلاىوقنأيظحالملانم

ةيتاذبساكمقيقحتلواحتالأو،ةيسايس-ويجبيعالأريبدتبأدبتالأةيلمعلاهذهخيب

شوبجروجعماًمامتاقفتميندجأاذهلوحو،تاثلثملاورواحملابيكرتقيرطنع

.اضيأقفاومهنأتللجووامابوأكارابعماذهنعتثدحتدقو،بألا

ناكامبر،يبياتةرايزىلإةسيئرلاةيناوياتلافحصلاينتعدم1994سرام/راذآخيب

ةصصخملاةيراكذتلاةعاقلاخيبهتيقلأيذلاباطخلاةرايزلاجمانربخيبمهألادنبلا

ةحيسفلاةعاقلاتناك.نس-تاينصروتكدلا،نيصلللوألاةيروهمجلاسيئرل

ةيعوضومناكو،نيرضاحاوناكاهعيمجةيناوياتلامالعإلالئاسوولثممو،ىألم

ةيبكوكةرسأءوشنمامأةحوتفمتتاباهلكقافآلانإتلق.(ةيملاعرسأقاثبناقافآ)

ىلعةبئادتاعمجموتالتكتىلإاًمسقمملاعلادعيملو،ةدرابلابرحلاتلونأدعب

ىلعلصحدقهاجتالاقيمعرييغتةمثف،اضعباهضعبديبيودهطضيوفيخينأ

àباكيورتسيريبلاريثأتتحت،اوبأمأسانلاضعبكلذءاش،ملاعلاروطتطمنديعص

.يتييفوسلاداحتالا

جنيددعبنيصلاىرتفيك»:اهدحأناك،ةلئسألانماًدشحتلئُسباطخلادعب

لقأسيلاذهو–حاجنلالكو،ةحصلالضفألجرللتينمتيتباجإخيبو،«؟جنبوايسه

دقو،هتدايقتحتاهبىدأيتلاىدملاةديعبوةميظعلاتاحالصإلاةلمجخيب–ةيمهأ

.افقاوةظحالملاهذهبهلكروهمجلابّحر

،نييسايسو،نيثحابو،بالطعمتاءاقلةرشابمتثبةيزافلتلاتاطحملانمددع

،كيشتياكناشتنباعمريثمءاقليلناكو،روهمجلانمدارفأو،لامعألاجرو

يذلا،لارنجلااذهناكو.ةيجيتارتسإلاتاساردلادهعمريدم،وغيوجنايجلارنجلا

ةعلطمةيؤرىلعاًرفوتمهلعجام،ناوياتنععافدلانعالوؤسم،وكسومرازنأقبس

روصتنوعيطتسينيذلاكئلوأمهنوليلق»:هلاقاممو،ةيوونلاةهباجملاراطخأةلمجل

بسح–روطتينأ،ايلحمناكولو،يوونعازنيأنأشنمناكو،هيلإروطتتدقام

،يوضاملانينحلانمعونب،ايجلاتسونثدحتيناك،ةيبكوكةيوونةثراكحبصيل-هيأر

جناتنموكلاميظنتعمايسورخيبنييعويشلاعمجتتناكيتلاءايشألاةرثكىدمنع
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àبو،اهريوطتونيصلاوايسورنيبتاقالعلازيزعتلاًديؤمناكو،مويتاذيروثلا

.نيصلانعةدحاوةيدقنةملكقطنيملءاقللاءانثأ

ناوياتنوريمهرثكأناكنمم،يبياتخيبمهتيقتلانيذلاسانلاركذتأحرفب

نيكبخيبمهتيقتلاتنكنيذلاكئلوأبينركذيمهؤفدناكانايحأو،نيصلانماًءزج

.م1989ماعياهغناشو

امو–تنكدقو،ةريثكهوجوةيملاعلاةسايسلازكرماهتروريصديازتتيتلاايسآل

àبنييسايسعملاصتاىلعبصنملاكرتدعبتيقبو،اهبراهبنالامئاد–تلز

àبنييسايسةداقعمو:لارجوغيكيآو،جنيسناراشتو،يدناغاينوسلثمدنهلا

الإ،نادلبلاهذهخيبراجوهاملابكاومىقبأنأتلواح.ىرخأةيويسآنادلبونابايلا

نأàبكشأال.ايسورعماهلماعتطمنىلع،كشالب،زكرتمسيئرلايمامتهانأ

أشنتنواعتللةديدجصرفةمثو،افلسةديجيه،دارطابروطتتسدنهلاعمانتاقالع

.كانهنآلا

نابايلاوايسور

نأريغ،انتقالعخيبةنماكةميظعتاناكمإكانه:بعصأفنابايلاعمعضولاامأ

وأةيدودحلاةلكشملا)يهةسيئرلاةبقعلالعلو،اهروطتقيرطخيبفقتةريبكتابقع

ىركذتناكم1992خيبنابايلاىلإتبهذنيح.ينادلاويصاقللةفورعملا(ةيميلقإلا

/ناسينخيبيترايزنابإ،وفياكيكيشوتءارزولاسيئرعمةيضقلاةشقانمنمتاعاس

يتركاذهبةيحلازتال،موليربأ

بوجوببلاطذإ،(ةيلامشلاقطانملا)ةلأسمةراثإىدلاًريثكينابايلافرطلاغلاب

يتريزجلاقتناةيناكمإبىبنتملام1956ماعلينابايلا–يتييفوسلانالعإلاانديكأت

دقكرتشملام1956غالبنإ:احضاويفقومناكو،نابايلاىلإناتوكيشوياموباه
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حاحلإبءارزولاسيئرتبلاطو،خيراتلاكلذذنمةريغتملاعاضوألاةجيتنىهتنا

نواعتلاوةقثلانمديدجىوتسمىلإالوصو،انيدلبنيبتاقالعلاروطنانوعد»:الئاق

ةيبوروألاقطانملاو،ايريبيسو،ىصقألاقرشللايطغماننواعتحبصينيحو،لدابتملا

لحىلإءادتهاللنيلهؤمنوكتف،اًريرمىقبيالأعازنلانأشنمنإف،ايسورنم

.«نابايلاوايسورنمالكيضري

ةماعةنجلتناكو،نابايلاىلإاًدئاعتنك،دحاوماعىلعديزيالامدعبو،نآلا

اًدادعإىترايزةعباتملتلكشدقىنوساكانوريهوسايقباسلاءارزولاسيئرةدايقب

،مارتحالانمريبكردقباعتمتمايسايسو،ةريبكةيصخشينوساكانناك.اقيسنتو

:نيتتفالنيتطقنتظحالنيرخآلانيينابايلاةساسلانمنيريثكعموهعميتاراوحخيبو

ابابتحتفدقتناكاكيورتسيريبلاماوعأخيبةلصاحلاتارييغتلانأبىلوألاتلثمت

àبلدبتلانماعونتظحالدقو،ديدجىوتسمىلإةينابايلا-ةيسورلاتاقالعلالقنل

دقو.ليروكلاةلسلسخيبعبرألارزجلاكلتةيضق،ةيساسحرثكألاةيضقلالوحةربنلا

عابطنا-وكسومىلإيتدوعدعبةيفحصلاتارمتؤملادحأةبتلقامك–يدنعلكشت

ةسايس،ةقباسلاةدماجلانمالدب،ةنورمرثكأةسايسدامتعانأشنمنأبيحوي

،اهيفرظنلايرجينأ،ةيلاقتنالاتاقافتالاوطسولالولحلاداعبتسامدعىلعةمئاق

عمتاعاسماديذلايثيدحنابإم1991ليربأ/ناسينخيبانلمعنإفكلذلاعبتو

.جئاتنلاضعبنعضخمتوفياكءارزولاسيئر

:ةظقيلامالحأنعاًديعبةيعقاولابىلحتننأانيلعنأيهف»:تفضأ،ةيناثلاامأ

،ةمارصلاوغلابو،ةقدلاوطرفمو،دومجلاوديدشرخآلابناجلانيبةساسلاف

وههلوقعيطتسناملكنإفاذكهو،انبناجنمةمارصلانمايواسماًردقنوبلطيسو

.«ةركبملاهلحارمخيبرمألانأ

دقو،ينابايلاروهمجلامامتهانمريبكردقعم،ةديجءاوجأخيبةلحرلاترج

ىدلةليبنلارعاشملاوفطاعتلانمريثكب،كلذكدفولاءاضعأوايصخشتيظح

يذلاديحولاصخشلاف،اعقوتمنكيملهلكاذهنإفيرظنبو،سانلانمفالآلا
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àبيسورلاداحتالاريفسوهناكيترايزبمامتهالانمردقيأءادبإنعمجحأ

.نابايلا

نمريبكددعكانهيلو،ةليلقريغتارمنابايلاترزخيراتلاكلذذنمو

دهاعموتاعماجلانمددععمتاقالعاضيأفوشتابروجةسسؤملو،ءاقدصألا

ةينيدلاتاكرحلاىدحإميعز،اديكيإوكاسيادةكراشمبانفلأدقو،ةينابايلاثوحبلا

نرقلاسوردناونعباباتك،ياكاغاكوسمسابةفورعملاةينابايلاةسيئرلاةيسايسلا

ةرورض:ةيمهأيتاقلطنمرثكأدحألالصفماضرعهيفتمدق،ةيقالخألانيرشعلا

."قالخألاوةسايسلانيبرسجلا

نأىلعدهشأنأيننكميو،نيينابايلاتائمعمتثدحتنابايلليترايزءانثأخيب

àبىلوألاةرمللهتنلعأيذلايفقوم،رزجلاةيضقنميفقومنومرتحيمهرثكأ

فقوملانيبكاذنآتخسريتلائدابملاةلمجعمةيرارمتسالانماًعونىرأو.م1991

.ةيسورلاةموكحللنهارلا

لثمنأعم،راوجنسحتاقالعيأب،ةقيقح،نابايلاوايسورعتمتتالمويلااذهىلإ

نيببراقتلانمعونقيقحتنعىنغالو،امهيلكانيدلبةحلصمخيبيهتاقالعلاهذه

.اضيأةقطنملاخيبنزاوتلانوصلجأنمنابايلاوايسور

سورد).م2005،سرواتيبيآ:ندنل،ةيعويشلاوةيذوبلانعايديكيإوكاسيادوفوشتابروجليئاخيم[1]

.(ةيقالخألانيرشعلانرقلا
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نايلغةلاحيفقطانم

ايروسورصم

ىقبتسةيبكوكلاةسايسلاتناكلهلءاستأنأالإينعسيال،يضاملاوحناعلطتم

دعبايفاكاًحوضوحضتيملأ؟لوألاماقملانيبةيركسعلاةوقلا،ةوقلاةنميهلةعضاخ

اًيلكةلباقريغيهو،اًراعساهديزتواهمقافتلبتاعازنلاوتالكشملالحتالةوقلانأ

يتلا،ةيئيبلااميسالو،ةديدجلاتايدحتلاوتالكشملاةلمجليدصتلاخيبفيظوتلل

ريكفتلائدابمنعفرحنننأ،ىرخأدعبةرمو،اًمئادانيلعنيعتيله؟اههجاون

يأ–اهنأبىرخأدعبةرمعنتقنىتح،فارطألاددعتمنواعتلاوراوحلانعو،ديدجلا

،ةقيقحلاخيبدقعدعباًدقعلب،ماعدعباًماع؟ةيرورض–ديدجلاريكفتلائدابم

.طسوألاقرشلاخيبرركتياموهكلذ

تارملانماًددعتيقتلانأيلقبسدقو–ةقطنملاخيبنادلبةداقعميتالاصتانم

يليئارسإلاءارزولاسيئرو،يناثلاهللادبعهفلخونيسحلحارلايندرألاكلملانمًالك

نإلوقييذلاخسارلاجاتنتسالاىلإتلصوت–نيينيطسلفلاةداقلاو،زيريبنوميش

داحتاللةكرتشمةياعرب،م1991ماعديردمرمتؤميفف.نكممةقطنملاخيبمالسلا

ةيملستاضوافملةضيرعلاطوطخلاىلعقفاوتلامت،ةدحتملاتايالولاويتييفوسلا

ضرفتو،اهدحوفرصتتنأديدجنمتررقةدحتملاتايالولانأديب،ةيلبقتسم

ريزونأركذتأنأالإعيطتسأالو،دحاوبناجنمطسوألاقرشلاىلعاًماظنواًملس

:م1988ماعوكسومخيبيللاقدقناك،زتلوشجروج،تقولاكلذàبةيجراخلا

نمىتييفوسلاداحتالادرطننأاندرأو،اندحوطسوألاقرشلاةلكشملحانلواح»

تاعاسلاتارشعتصصخو،طسوألاقرشلامصاوعىلإترطايصخشانأ.ةقطنملا

،اذإ،اولاعت.مكدرطلواحنالأانيلعنأانجتنتساةياهنلاةيبو،ةيكوكملاةيسامولبدلل

.«ةلأسملاهذهàبنواعتن
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تررقدقف،يغبنياممىوقأهنأتبثأايداحأفرصتلاءارغإنأفسؤملانم

لخدتلابةعوبتملا،ةيخوراصلاتابرضلابةقطنملا(ةطرقمد)ةدحتملاتايالولا

لبقتسمةلأسمىلإاذهينلصويو،اًديجةفورعمتتابلئاصحبقارعلاخيبيركسعلا

يهيتلاةقطنملاهذهخيب،ةيطارقوميدلاقيقحتقئارطةلأسم،اهلكةيطارقوميدلا

اهتشقانمىلعنوبئادنحنةلأسماهنإ.هلكملاعلاخيبامكةيئاهنالنايلغةلاحخيب

نرقلاهجاوتيتلاةيزكرملااياضقلاىدحإيهو،ةيملاعلاةسايسلاةودنخيبرارمتساب

.ىلاحلا

تسيلاهنأريغ،ةيساسأاًميقوئدابمةيطارقوميدللنإتلاقةودنلاتارمتؤمدحأخيب

،ةيفاقثلابوعشلاتايصوصخسكعتنأنماهلدبال»:قالطإلاىلعةغيصلاةدحوم

ةعزنلاقلزنمبنجتتسبسحوذئدنع،حجنتسبسحوذئدنع؛اهتايلقعو،اهديلاقتو

نادلبلاىلإةبسنلابةصاخلاةيئانثتسالاةلاحلايهكلتلعل.ةيروتاتكدلا–ةيطلستلا

:الئاقةيمهألقأنكيملرخآاًحارتقاتمدقو،ةيلاقتنالحارمنيبيهيتلا

سانلافقومنأكردننأانيلع،ةيطارقوميدللنيمزتلمنيديؤمانفصوب»

.مهسمتيتلاةيويحلااياضقلاةرادإحاجنىدمىلعاضيأفقوتياهنم

ىلعرابتخاةلاحنيبانهاريهةيطارقوميدلانأىرننأ،اذإ،اننكمي

ةفآجالعخيبةيطارقوميدلاتقفخأاذإف،يلودلاويموقلانيديعصلا

تاعزنيوذ،نييروتاتكدةساسوحنعلطتلاخيبنوعرشيسسانلانإف،رقفلا

ؤطابتلانمعونروهظءارونماكلاببسلاوهكلذ.لولحنعاثحبةيطلست

رقهقتلاوساكتنالانمعونولب،ةيطارقوميدلاةعاشإهاجتابكرحتلاخيب

.«ةلثمألاضعبخيبةيطارقوميدلاةجوملل

.تاجاتنتسالاهذهباوصل

لانويشانرتنإلاهترشنلاقمبرصمخيبةيبعشلاتاجاجتحالاىلعتقلعم2011لئاوأ

ىلعافطقلقلانمريزغضيف»:هيفتلاقملاعلاخيبىرخأفحصونويبيرتدلاريه
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نوريثكف،مالعإلالئاسوخيبامكنييسايسنعةرداصتاقيلعتةلسلسخيبحطسلا

ىلإامهنمو،تابارطضاوىضوفىلإةيبعشلاةكرحلاءاضفإلامتحانمنوسجوتي

نمةيلودلاةرسألاوةهجنميمالسإلاملاعلانيبةيلوصأتاهباجمولاعفأدودر

.ةبلصسسأىلإةدنتسمتناكفواخملاكلتنأبفارتعالانمدبالو،ةلباقملاةهجلا

مكحلظخيبشيعينأديريالهنأنيبو،بعشلاملكت،رصمخيبنآلاوسنوتàبالوأ

.نمزلانماًدوقعةطلسلامامزبكسمتةمظنأنمعبشولمدقو،يروتاتكدطلستم

يبرعلاملاعلالوحيديلقتلايسايسلاريكفتلاطمنلظيغبنيامملوطأةدمل

،باهرإوفرطتوةيلوصأوأةطلستمةيروتاتكدةمظنأامإ:ةفئازةيئانثىلإاًدنتسم

ىرخأةيرصمندمعراوشوةيرهاقلاريرحتلاةحاساوؤلمنيذلاسانلاناكدقو

.وأ/امإةيريزحتلاةيليثمتلاهذهلدحعضونوديري

:يتأيام،لاقملاكلذخيبهتبتكاممو

قرشلاخيبىرخأنادلبورصمنملكخيباهلحبولطملاةلداعملالمتشتو

ىلعةلاحتسارثكألالوهجملالعلو،ليهاجملانمريبكددعىلعيبرعلا

؟قثبنيس

àبةدئاقوةدئارةفاقثلاهذهاهيفتناكلحارمةيمالسإلاةفاقثلاخيراتخيب

البدألاخيبوميلعتلاخيبومولعلاخيباهتامهاسمو،ةيملاعلاةراضحلاريوطت

،ملسلاوةيعامتجالاةلادعللدييأتلاةيوقمالسإلائدابمو،اهراكنإنكمي

.ةلئاهةقاطىلعايوطنمنوكينأميقلاكلتلدكؤممالسإنأشنمنإو

ةيقيقحةيداصتقاةيعامتجاتازاجنإوةيطارقوميدتاروريسةمث،افلس

.«لؤافتللوعدت،ايزيلامو،ايسينودنإو،ايكرتلثمنادلبخيب
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رييغتلانوكلامتحانمنيسجوتملاكئلوأفواخمتدكأرصمخيبةقحالثادحأ

مدعءاروةنماكلابابسألادحألعلو،تاسكنلاوتاقافخإلابالقثمو،املؤموابعص

–لثمتامبر،نهوللعيرسلااهضرعتو،يبرعلاملاعلاحايتجاخيبرييغتلاحايرحاجن

ىدملاىلعموتحملارييغتللجضنلاةيواستماهلكنادلبلانوكمدععقاوىلإةفاضإ

اذهناكو،اههيوشتوةيلمعلاةقاعإىلعاهرودرصتقاةيجراخىوقلخدتب–لوطألا

.ايروسخيبحوضولاخراص

مامزباكسممماظنلااهيفلظيتلانادلبلانمةدحاوايروسدعت،ةهجنمف

ميلسلابواجتلانيبنوقفخيفةمألاعميهامتلاىلعةداقلارصيثيح،اًدوقعةطلسلا

بارطضالانوكيثيحو،ةمكارتملاةيداصتقالاوةيعامتجالاتالكشملاماوكأعم

تالخدتيألطققبسيمل،ةلباقملاةهجلانمو.الجآوأالجاعاًيمتحيعامتجالا

ةضوفرماهنإ.قلطملاب،ريخيأنع،ايلمع،تضخمتنأنادلبلاهذهلثمثبةيجراخ

مهفيأىلعنورفوتيالاهيضرحمنألولب،بسحويلودلانوناقللةيفانماهنألال

ةينيدلاتارتوتلاو،ةيخيراتلاملاظملاو،حلاصملاوتاقالعلاةلمجلو،عضولاتاديقعتل

ريفسناكدقو.عطاسيجذومنألاثمةيحانلاهذهنمايروسو،ةكباشتملا،ةيفاقثلاو

اذهنعاليلقالإفرعنال:الئاققلعنيحقدصلافرطتمايروسنيبقباسيكيرمأ

.«رصاقهيفثدحياملانمهفو،دلبلا

تيزلابصخيبسفانتت–تابارطضالاقالطناةظحل–تأدبةيجراخىوقنأريغ

هذهو،(دسألادعبامايروس)خيبةيوقعقاومنامضىوساهنميألّمهالو،رانلاىلع

.ىرخألاةنكمألاخيبولب،طسوألاقرشلاخيبةسيئرلاتالكشملاىدحإىهةبراقملا

عمجي،ايروسلبقتسملوحرمتؤمدقعةركفنعاًمالكيلودلانمألاسلجمحرط

ةدحتملاممأللقباسلاماعلانيمألانّيُعو،ققحتيملكلذنكلو،ةفاكةينعملافارطألا

فدهبايروسنيبةيبرعلاةعماجلاوةدحتملاممأللاكرتشماًضاخاثوعبمنانأيفوك

هدوجوءانثأةيبو،هتمهمنعيلختلاىلإرطضاهنأريغ،عازنللةيوستىلإلصوتلا

ىوقلانميقيقحمعديأبظحيملهنإاطخاسيللاقبيرقتقونموكسومهب

.راوحقالطإىلإةيمارلاهدوهجحاجنإلةيدايقلا
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رئاسخو،ةيخوراصتابرضىلإيضفيدقرطخفطعنمىلإرومألاتلصو

هلككلذلوصحمدعàبلضفلادوعيو،عارصلاةرئادعيسوتنمعونو،ةيرشب

ىلإتردابىتلاةفاكةيعامتجالاوةيسايسلاىوقلاىلإو،ةيسورلاةيسامولبدلاىلإ

،جالعنودتيقبةلكشملاروذجنأريغ،يروسلاعازنلاديعصتىلعةوقبجاجتحالا

دادعتسامدععم،نيئجاللانمفالآلاتائمةمثو،ةلصاوتمةيركسعتايلمعةمثف

هلكاذهو:فينجخيبتاضوافملاةلواطىلإءىجمللةضراعملانمةقحاسلاةيرثكألا

.ةيميلقإلاةثراكلانمعونىلإقلزنيوةظحليأخيبروهدتينألحشرمعضوخيبمكارتي

:لوألاماقملاخيبةيلخادةيطارقوميدلاةيلمعلارايهنابابسأنإفرصمخيبامأ

ةراهمبمهتيرحمهلاهرفوتيتلاصرفلازاهتنالنيدعتسمامئاداوسيلسانلاف

اوسيلةيلاقتنالاةيلمعلاتابلقتلالخنمسانلاةدايقلنولهؤملاةداقلاو،ةيلوؤسمو

قيرطلانإف،اًمامتىرخألاةنكمألاخيبامك»:م2011ماعلدئاعلايلاقمخيبتبتك

هتفاقثبو،مالآلابلقثملاهخيراتب،يبرعلاملاعلاخيبمامألاىلإةيضفملاةديحولا

وحنقيرطلايه،راطخألاوتايدحتلانملئاهدشحنمهفنتكيامبو،ةديرفلا

.«ةيرحساصعتسيلةيطارقوميدلانأوةبعصقيرطاهنأكاردإعم،ةيطارقوميدلا

عمنكلو،ةدحوميرصملاعمتجملاىوقتناكثادحألانمىلوألاةلحرملاخيب

،هدعبوةيروهمجلاسيئرباختنادعوممث،ديدجروتسدعورشمغوصدعوملولح

نيبتامادصتلصحو،تاجاجتحالاتقلطناف،حطسلاىلعوفطتتافالخلاتأدب

نويحيسملاراصو،سانلانمدادعألتقىلإتدأ،دئاقعلاوتاعامجلافلتخميلثمم

اورعشيملسانلانأوهءيشلكنمرطخألالعلو،ءوسلايئانثتساعضوخيبطابقألا

نعنكيملنإو،نسحتقفأنعلقألاىلعضخمتيسةيطارقوميدلاىلإلاقتنالانأب

àبقفخأةيروهمجلاسيئرنإف،ايطارقوميدهباختنامغرو.مهتاويحخيبيلعفنسحت

–ةينيدمتلاىطسولاةقبطلاتردابف،يقيقحيطارقوميددئاقفرصتفرصتينأ

.هدييأتلاًدعتسمدحأنكيملهبحيطأنيحو،هدضشيجلاعمنواعتلاىلإةيرضحلا
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ةجوميأرقهقتف،ةبوعصلاغلابرمأثادحألاهيلإلوؤتسامبنآلانمؤبنتلا

ةعاطتسابنأينعيالاذهنأريغ،اًردانسيلفلخلاىلإاهجرحدتوةيطارقوميد

هذهعيمج.لبقتسملاخيبةرسيمةايحباوملحينأةيروتاتكدلاةيطلستلاةمظنألاةداق

ةطلسلاخيبمهنمنيبةلصافلاةوهلااهنإ:ةكرتشمةدحاوفعضةطقنيناعتةمظنألا

موكحملايبعشلايأرللةعجارلاةيذغتلاةيلمعللشنمعونخيب،اًمومععمتجملانيبو

.ةرطيسلانعمكحلاجورخىلإ-الجآوأالجاع-يضفينأب

نأو،لصحينلكلذنأبمهسفنأماهيإخيباورمتسينأ-بيرالب–ةداقلاعيطتسي

كلذتابثىدمنعاولءاستينأالإنوعيطتسيالمهنأريغ،(ةرطيسلاتحتعضولا)

نمو،دبألاىلإمودينلرمألانأنم،مهقامعأخيب،نيقيىلعمهنأخيبكشأال.مكحتلا

؟ةلاطعلاةلصاوم؟دعباذام:وهف،اذإ،حورطملالاؤسلاامأ.بسحونومهاومهنأ

ىلإءادتهالانمنكمتقيرطنعثحبلامأ؟عمقلاةزهجأتايلكيهزيزعتةدايز

؟ةيطارقوميدلاىلإةيضفملاةيلاقتنالاةلحرملا

لاقتناىلعيوطنتو،ةقهرماهلعل،قالطإلاىلعةلهستسيلةيناثلاقيرطلا

:حضتفينأنمفرصتلاءوسلدبالمثنمو،ةضراعملاىلإ،الجآوأالجاع،ةطلسلا

نأنمامصخشلدبالو،عطقتنأنمةمقلاىلإةلصاولاداسفلالسالسلدبالو

مئاقيروتاتكدماظنيأىلإةبسنلاباقرشماقفأسيلكلذو،ءيشلكىلعبساحي

نأليلعفلارييغتلاوحنباهذللةعاجشلابيلحتلانمدبال،نكيامهم.طلستلاىلع

.لاحيأىلع،اًرايخسيلةيقابلاةينمزلاةدملاخيبةبساحمنودمكحلا

ايناركوأوايسور

الةوسقلاغلابناحتماخيبربتختيتلاثادحألاعقوتأمليننأبفرتعأنأبجي

نميتلاو،اًمومعةيبكوكةسايسيأقافآولب،بسحوايناركوأوايسورنيبةقالعلا

.ىربكةثراكةفاحوحنملاعلاعفدتنأاهنأش
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،اًدجةيلاعتاناهرلاف،ملألانمالئاهاردقيلببسيايراجهعباتأيذلالك

يئارآبحوبأو،عضولليتيؤرنيبأنأيلعنأرعشأو،لوهلاةغلابتاديدهتلاوراطخألاو

طباورلاف؛اًدجةصاخ،يسورلكىلإةبسنلاب،اهعمانتقالعو،ايناركوأىقبت

ةليوطةدمةمئاقتلظيتلاطباورلاكلت،انيدلبنيبةيلئاعلاو،ةيفاقثلاو،ةيخيراتلا

يهامتلاىلإاينآعراسنانلعجيامببرقلاوةقارعلاةديدشةدحاوةلودراطإيب

.انتراجضرأىلعلصحياملكعمايفطاع

داحتالاعمطبارتةيقافتاعيقوتىلعايناركوأمادقإءارجنمةمزألامقافتعراست

ةيضقلاقايسيبلبقنمسردتملةلأسملاهذهنأةيادبلانمينجعزأدقو،يبوروألا

.ايسوربايناركوأةقالعخيبرمألاريثأتىدمبةلثمتملاو،ةيمهألقتاليتلاىرخألا

ضوافتلليبوروألاداحتالاوايناركوأوايسورنمثلثمراطإداجيإنمدبالناك

.مامتهالانميفكيامفارطألانملكحلاصمءاليإنمو،قيسنتلاو

ايسورعمنواعتلاةركفضفريبوروألاداحتالاف؛ثدحيملكلذنأفسألل

ةفكحّجرو،غوارشتيفوكوناييناركوألاسيئرلاو،تاذلابتاضوافملاباهكارشإو

داحتالاعمةيقافتايأعيقوتدضفقينأاًريخأررقو،ةصاخلاةيسايسلاهحلاصم

تارهاظتلاتناكدقو،غوّسمريغهودعورارقلاكلذاوضراعنوريثك.يبوروألا

نأ–دعباميف–تثبلامةردابملانأالإ،ةيادبلاخيبةيملسةيجاجتحالاتاريسملاو

ىلإءادتهالانممهسفنأنويناركوألانويسايسلانكمتينأ-كلذعم-لمآتنكينأ

.ةمهملاىوتسمىلعاونوكيملمهنأاًحضاوتابامناعرسو،عضولانمفرشمجرخم

هيجوتىلإم23/1/2014خيبتردابف،ديدهتلاىلعءاوطناديازتيثادحألاراسمناك

àبامابوأكارابو،ايسورخيبنيتوبريميدالفةيروهمجلاسيئرىلإةحوتفمةلاسر

دحعضوو،تاضوافملانيبةدايقلابعالطضالاىلعامهايإاضرحم،ةدحتملاتايالولا

:ةلاسرلاتلاق.عساوقاطنىلعءامدلاةقارإنودةلوليحلاو،فنعلليروف
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ةلواطلوحاوسلجينأعازنلافارطأىلع،فدهلااذهغولبامكعسوب»

.رطخلابنوحشملاديعصتلاعنموهسيئرلارمألا.ضوافتلا

اهتاراجوايناركوألالديدهتفييكخيبثادحألاراسمنأةيؤرمدعليحتسي

.اضيأملاعلايقابوابوروأنملكلولب،بسحو

انورقاتلظايناركوأوايسورف،ىنازحنوبوركمسانلانأةبارغالو

تاقالعبنوطبارتمسانلاف،ةيخيراتطباوردرجمرمألاسيلو،نيتقصتلم

.ةقيثوةيلئاع

ةيناركوأيمأ،ةصاخلايتلئاعيفف:ةلثمأنعثحبلاىلإةجاحبتسل

لاتقىلعنويناركوأمدقينأهبحامسلارذعتياممو،انبوعشنيبمدطباور

ملاذإ-ودبيامىلعيضفيدقامبروطتعضولانأديب،نيرخآنييناركوأ

ىلإ–انيدلبنمذوفنيوذنيلثممةدعاسمبايغàبو،ةدعاسمةمثنكت

.ةثراكعوقو

لمعنمنكميبولسأىلإايدتهتنأمكدشانأ،امابوأديسايوريميدالفاي

.يملسلاروطتلاقيرطىلإةدوعلاىلعايناركوأدعاسيمساح

.«ةريبكالامآامكيلعقلعأ

Cride]بلقلانماعبانًءادناًقحتناكيتلاسر coeur]،ناذآىلعتعقواهنكلو

جراخاهنأك،صاخلااهمخزبةعوفدمتناكولامكاهروطتثادحألاتلصاوو،ءامص

هنمنيسيئرلاترذحيذلاوهبحامسلانكمياليذلارمألاو،روهيتلالثم،مكحتلا

،فييكخيبنوثحابتياينولوبواسنرفوايناملأةيجراخءارزوناكامنيبف:اًعقاوحبصأ

طغضب،ناملربلاحارو،دلبلانمشتيفوكونايّرفو،ايناركوأخيببرطضملاعضولاءاس

نيريثكنينطاومقوقحكهتنتتارارقىلعضايبىلعقفاوي،نييلاكيدارلانم

.رطخللةيسورلاةغللاةناكمضّرعتو
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اهعضوىلإرومألاةدوعو،ةمزألافقوبالئافتمُتيقبعاضوألاهذهنيبىتح

نمتوعد،م23/2/2014موي،سربدتيشوسأءابنأةلاكوعمةلباقميفف؛يعيبطلا

لكلعفبجاولاويرورضلانمنأىلعاضيأتددشو،ةيجراخةطاسوىلإديدج

بجي.يواسأمماسقناىلإايناركوأخيبةمزألاءاضفإمدعنامضلنكمموهام

نماساسأدمتعاولأدبملااذهنأيبكشأال.قافتاىلإلصوتللةصرفسانلاحنم

عمروهدتلالصاوعضولانأالإ،تاليولانمديدعبنجتةيناكمإترفاوتل،ةيادبلا

.اًءوسرثكألاتاهويرانيسلانماًبيرقثادحألاروطتناكو،رميمويلك

Sااذامل

،ىرخألاوتانلانادلبوةدحتملاتايالولاخيبةمكاحلابخنلاهبىنعأىذلا،برغلاخيب
. همهيوه

ناريغ،ناكملكخيب(ةليوطلاوكسومعارذ)نورياوناكو،ايسورىلعهلكموللايقلا

.اهسفنايناركوألخادةيباهروذجهلذإ،ايسورعنصنمنكيملعازنلااذه

اكيورتسيريبلاىلعزاهجإلاخيبوهةيناركوألاثادحأللقيمعلاسيئرلاببسلانأىرأ

ىلععقتكلذنعةسيئرلاةيلوؤسملاو،يتييفوسلاداحتاللروهتملايبغلا(كيكفتلا)و

ةيلاصفناتاروريستلجعيتلاةدايقلاكلت،تقولاكلذخيبةيسورلاةدايقلاقتاع

ةيلمعىلعاورمآتنييناركوألاةداقلانأبيئارقركذأهسفنتقولاخيب.داحتالاخيب

مغرلاىلع،ءاوسدحىلعهدعبوم1991سطسغأ/بآبالقنالبق،داحتالالوحت

تحفاك.تايروهمجلاةيرثكأبهيلعقفاوتلاىرجداحتالاةدهاعمصننأةقيقحنم

تحتةدوجوملا،ةيسايسلادكؤأ،ةيسايسلالئاسولالكبداحتالاةلودىلعظافحلل

عون،يداصتقالاداحتالانمعونلوحايناركوأعمتاضوافمدقعتحرتقاو،ةيبرصت

عيطتسنانكتاضوافملاهذهلثمءانثأخيبو،نيكرتشملاةيجراخلاةسايسلاوعافدلانم

.دوسألارحبلالوطسأريصمو،مرقلاولبورفاتسعضولثمةكئاشلالئاسملاعيمجلح

ةرورضنعالفاغ.حايرلاجاردأتبهذتقولاكلذخيبيتاريذحتويتاحرتقم

عملماعتلادنعةكرحلكبقاوعزورةرورضو،رذحلاتاجردىصقأبيلحتلا

فوقولاىلإيسورلاداحتاللىلعألاتييفوسلاسلجمعراس،بوعشلانيبتاقالعلا
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àبنكل،اخيراتنآلاتابهلكاذهمهضعبلوقيدق.داحتالاريمدتلاًدييأتقيفصتلاو

انوعدياموهو،رضاحلابهطبرتةريثكطوطخيضامللف؛اًحيحصكلذسيلةقيقحلا

.نويسايساهفرتقاةميدقءاطخأراضحتساىلإىرخألادعبةرملا

ةمجانلاةمزأللةيلودلابقاوعلاىلعبلغتلاو،ايناركوأخيبعازنلالحنوكيسفيك

ةقيرط،راوحلاةقيرطاهنإ:رطسلاىلعةطقنوةدحاوةقيرطةمث؟ثادحألاكلتنع

ةلمجنيبو،ةيحاننميملاعلاىوتسملاىلع،ءانبسناجتمراوحقالطإوهمهيام

ةيلوؤسمبناجألا(نولعافلا)لمحتي،ةيناثةيحاننمايناركوأخيبةيسايسلاىوقلا

.ةيناركوألاةمزألالحارمنملكخيبمهكولسطامنأنمريثك

وم

،ءانبلانوعلانمءيشميدقتناوأنآو،هناحتماوريمدتلاةنحمخيبدلبلامحقأدقل

ةلوؤسملاتايلقعلاتاذىوقلاعيمجنيبنكممراوحعسوأىلإةجاحبنحنكلذدعبو

يذلالكدعبف،ينطولاقفاوتلانمعونءانبةداعإودلبلاذاقنإةيفيكلوحايناركوأخيب

.ةبوعصلاغلابرمألانوكيس،ءامدةقارإنمو،لاتقنمو،لدابتمميرجتنمثدح

نأانيلع،ليدبيأ،هسفنتقولاخيب،ةمثسيلهنأالإ،ماهوأللملستسننأزوجيالو

.امدقهبريسنوراوحلابذولن

نملابجبالقثمهسفندجوةيروهمجللاًسيئرايناركوأتبختناويام/رايأيب

ةيلوؤسملاباثيدحبختنملاناملربلايلحتىدمىلعريثكلاءيشلافقوتيسو،تايلوؤسملا

ىصقأبهتفيظويدؤييقيقحيليثمتربنمكالتمايويحلانمو،هكولسخيبةهازنلاو

.ةنكممةعرس

،ينولوبلاسيئرلاعماذهكربنمةركفم1988خيبتشقانيننأطقىسنأنل

انمهفتوانمعدىلعليوعتلاىلعرداقهنأبلارنجلاتغلبأتنكو،يكسلزورايخيشتيوف

اينولوبخيبمكارتدق،ءادعلالب،ةبيرلانمريبكردقناك،تقولاكلذيب.نيلماكلا
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ةبترملاخيبنطولاةحلصمعضوخيباحجننيفرطلانأريغ،ةضراعملاوةموكحلانيب

ةيروتسدلااهتابيترتىلعلماشينطوقفاوتنمايناركوألدبال،ءيشلكلبق

مهسفنأنويناركوألاف،اضيأةيجراخلاوةيلخادلااهتسايسليساسألاهجوتلاىلعو

حلاصمذخأنأشنمنكلو،قفاوتلااذهلثمقيقحتىلعرداقلاديحولابعشلامه

نأنماهتايولوأىلوأىدحإلدبالفةيناركوألاةلودللةيجراخلاةسايسلانعامأ

نأاضيأبرغلاىلعنيعتيرمألهنإو،كلذيفةبغاريهلب،بسحوكلذلةكردم

.وتانلاىلإايناركوأرجليعسلانعاوفكينأبرغلاةداقلنأ:همهفتيوهكردي

،برغلاوايسورنيبتاقالعلاةباًرطخواًيدجاًروهدتةيناركوألاةمزألاتثدحأ

نويبرغةداقهعمو،ضفرو،بجاوايسورلزعنأنلعأامابوأيكيرمألاسيئرلاف

تضرفةيداصتقاتابوقعةمثو.(8-يج)àبيسورلاسيئرلاعمضوافتلا،نورخآ

ةفداهتارارقذاختايرجيو،ةريثكتالاجمخيبنواعتللديدشصيلقتعم،ايسورىلع

اًريكذتلكشيهلكاذهو،ايسورلةمخاتمنادلبخيبوتانلليركسعلادوجولازيزعتىلإ

.ةدرابلابرحلاةبقحباًيوق

ديدجقيزمتبنجتلو،رطخلاقالزنالانمعونفقولهلعفبجيونكمييذلاام

àبةبغارريغاهنأتنلعأةيبرغلانادلبلاوايسورنمالكنأظحالأ؟ملاعلاوابوروأل

ارمتسملصاوتلانمنيعمىوتسملازامف:دعبءيشلكعضيمل.ةديدجةدراببرح

.دانعب

،ةلدابتملاتابوقعلاديعصتفقوأنأناكو،تايبرغلااهتاكيرشوايسورنيبتاقالعلل

ضوافتلاةبةبغرلانعلسكوربترّبعو.ايسورهتدبأيذلاسفنلاطبضلضفب

ةيكرمجلاةدحولاوةهجنمىبوروألاداحتالانيبةرحةراجتةقطنمثادحتسالوح
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مم

نإو،انسحتنواعتلادهشي.ةلباقملاةهجلانمةيخازاكلاو،ةيسوراليبلاو،ةيسورلا

رانلاقالطإفقوزيزعتلجأنمابوروأخيبنواعتلاونمألاةمظنمراطإخيب،ةبوعصب

.ايناركوأخيب

تاقالعلالاشتناةيناكمإرفاوتمدعبفرتعنوةقيقحلاهجاوننأانيلعنأريغ

اهتاكيرشوايسورىلإةبسنلابرّمدمكلذو،داحلاوعراستملااهروهدتعقنتسمنم

ملاعةيرييغتلاةدايرنمالدبف،اهلكابوروأىلإةبسنلابامك،ءاوسدحىلعةيبرغلا

،ذوفنقطانمىلعسفانتةبلح،ةيسايستاضافتناةرؤبىلإابوروأتلوحت،بكوكم

ابوروألافاعضإالإتسيلكلذلكلةموتحملاةبقاعلاو،اريخأ،ةيركسعتاعازنميحجو

نادقفىلعةكشومابوروأتتاب.ىرخأذوفنوىوقزكارملعيرسلادوعصلاةهجاومخيب

.ةيملاعلانوؤشلاخيبزيمملااهتوص

،ةنزاوتموةفيصحةرظنرومألاىلإرظنلامويلاةقئافةيمهأىلعيوطنيامم

،اهلكةيرشبللةكرتشمحلاصموةيبكوكتايدحتكانهنأركذتننأانيلعنيعتيذإ

،ىرخأةرابعب.نواعتلاخيبملاعلاخيبةيدايقلاىوقلاتقفخأاذإاهلحرذعتيستالكشم

نأانلقبسيتلاديدجلاريكفتللةيساسألائدابملاىلإديدجنمةدوعلاةعاستقد

.اهجوأخيببرغلاوقرشلانيبتارتوتلاتناكنيحملاعلاىلعاهانحرتقا

كلذلازتخاخيبانحجنو،يبكوكلايوونلاعارصلاوهسيئرلارطخلاناككاذنآ

àبو،فتختملديدجحلستقابستاديدهتوةيوونلاةحلسألاةلكشمنأالإ،ديدهتلا

اًحوضوواخارصاهرثكألعل،ةدحرثكأتراصىرخأتاديدهتكانههسفنتقولا

،رميماعلكعمرعذللةراثإدادزتءاملعلاتاءوبنف،ضرألابكوكليخانملاريغتلاوه

ةدحتملاممألاىدلةئيبلاجمانربريرقتخيبءاجامك–تاءوبنلاثدحأنهكتتو

عمةيوئمتاجردسمخ(5)رادقمبضرألابكوكةرارحةجردليطسوعافتراب

قبسيملعاضوأيهو،يلامشلادمجتملاطيحملاديلجلكنابوذبو،م2050ماعلولح

.لبقنماهتهجاونأةيرشبلل
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ءاملادراوملديازتملاصقنلا:ىرخأةيبكوكتالكشمفيضننأبجياذهىلإو

ةيضقو،يتامولعملانمألاتالضعمو،يلودلاباهرإلاتالكشمو،ءاذغلاوفيظنلا

àبو،ةدعصألاهذهعيمجىلعنواعتلالعجخيباًعيمجمهسنسله.ةئبوألانمةياقولا

نإىمظعلا–ىربكلاىوقلانيبتاقالعلاخيبةيلاحلاةمزأللةيحض،تالاجملاهذهلك

؟–تتش

نيتوبنيسيئرلا(مغانتمدع)نعلوألاماقملاخيبمجاننهارلاروهدتلانإلاقي

ثدحينأىلإنأشيذرييغتعقوت،اذإ،نكميالف،يصخشلاديعصلاىلعامابوأو

راتخنالنحنف،أطخلاخيبةقراغةبراقملاهذهنأدقتعأانأو،تادايقللرييغتلانمعون

مامأةداقلابجاونمنإف،رولبتلاخيبةقالعلاكلتتقفخأاذإو،نييلودلاانءاكرش

ةعراسملاو،ةيصخشلاوةصاخلارعاشملازواجتىلإاوردابينأملاعلامامأومهينطاوم

.لودلاتالاجربقيليكولسبيلحتلاىلإ

نوؤشلاخيبديدجلاريكفتلاىدابمىلإةقحالةدوعثودحبوجونمدكأتمانأ

ىلوألاةيولوألايهكلت،تقولانمديزمةعاضإمدعىلإحاحلإبعيمجلاوعدأ.هيف

.مويلا

اّيمتحسيلخيراتلا

اهرضحممقلاهذهو،مالسلللبونةزئاجيزئاح،يئاقدصأيقتلأاًبيرقتماعلك

ودويلبدفإو،اسيلافخيلو،تافرعرسايو،زيريبنوميشو،رتراكيميجنملك

،وشتنماتريبوجيرو،اتروه-سومارهيزوخو،اماليالادلاو،جنوييادميكو،كريلك

،ليفيوكسإزيريبوفلودآو،يريجامناغيروكديريمو،زميلويتبو،يدابعنيريشو

،يعداربلادمحمو،زميلويدوجو،ياثاميراجنأو،وليبسنميسكبيليفسولراكو

،يلودلامالسلابتكمو،ةدحتملاممألا:لثمةزئاجلابةزئافتامظنميلثممو
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،دودحالبءابطأو،ةيلودلالمعلاةمظنمو،ةدحتملاممألاىدللافطألاقودنصو

،نيئجاللةدحتملاممألاضوفمبتكمو،ةيوونلابرحلاعنملءابطألاةطبارو

.اهريغو

الأانيلعنأبددجتمناميإوةديدجراكفأبجرخأمهعمتثدحتومهتيقتلااملكو

اذهلؤبنتللاًمئادةلباقلاريغوةبعصلاعاضوألاةلمجلظخيب،رعذلاوطونقللملستسن

،عادبإللو،ةردابملللاجمماودلاىلعةمث:اًموسرمسيلخيراتلاف،ثيدحلاملاعلا

لك–نوديريمهعمعمتجأنيذلالبونةزئاجبنيزئافلاعيمجو،لاعفلاكرحتللو

اوسراميناو،يناسنإلاخيراتلاةيلمعخيبمهطارخنااولصاوينا–صاخلاهبولساب

عمتجمرهاظمنمرهظملهنإ،ثادحألاراسمىلعاذوفنواريثأت-مهتعاطتساردق

ىلعملاعلانعةيلوؤسملاةلاحإعيطتسيالهنأكرديعمتجم،طيشنيبكوكيندم

.نيفرتحملامويلاةساس

نيحاننأنورياماًريثكو،اهنوزجنيةبعصةمهمنييسايسللنألوقلالفاننم

نأةقيقحتسيلأنكلو،مهتالجعةبيصعلائدنامنإتاردابملاوتانايبلاقلطن

نمالئاهادشحاوفرتقاهتاراذنإويندملاعمتجملابلاطمنعنولفاغتيذإنييسايسلا

فالآلاتائمب،نويداعلانونطاوملالب،اهنمثنوعفدينممهاوسيليتلا،ءاطخألا

.تمصلامازتلانمانعنمياموهكلذ؟مهنمنييالملاو

ريغتارمةيبو،ةفينعتاعارصو،ةظحللةدئاعةنهاراياضقبةقلعتمنوكتانايحأو

ملاعللةيمهألاةيئانثتسابناوجو،ةيساسأةيئدبماياضقلوحانتوصعفرنةليلق

ىلعيبلسلاجرفتملافقومذاختابنيعناقريغصاخشأرظنتاهجولقفاوتورفانت

وزئاحاهيفمدقأيتلاكلتيهصاخوحنىلعاهركذأيتلاتانايبلاو،راجوهام

اًديدحتو،نمزلانمادوقعاهلمأتىلعتفكعاياضقىلعمالكلاىلعلبونةزئاج

ملاعخيبريبدتلاوةرادإللةلباقرومألاءاقبإةلكشمو،ةسايسلابقالخألاةقالعةلأسم

.بكوكم
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:يتأياملبونةزئاجةلَمَحنلعأم2003خيب

انلاقتنامدعنامضللبقتسملالايجأهاجتةيقالخأةيلوؤسمانليجلمحتي»

àبططخلاوتاسايسلانوكتيكلو،ةيئيبةثراكوبورحبلقثملبقتسمىلإ

.ةيقالخأميقىلإةدنتسمنوكتنأنماهلدبالةيناسنإلاحلاصمةمدخ

ىلعرفوتمملاعقلخنعةنهارلاتاسايسلازجعنمانلقلقغلابنعربعن

بيوصتديعننأانيلعببسلااذهلو،عيمجللرارقتسالاونمألانميفكيام

.ةنيتمةيقالخأسسأىلإدانتسالابانراسم

اننامزليو،انتيناسنإىلإةبسنلابنايرهوجنارمأنادجولاوةقفشلا

ةرمثلايه،ةيددعتلاو،ممألانيبنواعتلاةرهاظنإو،اننيبةياعرلالدابتب

ىلعمئاقالدعرثكأيلودماظنوهبولطملااهريبعتو،أدبملااذهلةيقطنملا

.«نوناقلاةدايس

روذجلاتاذتالكشملالحةلاحتسادكؤت»ةريخألاثادحألانأىلعانددش

ةوقلابوأاًيداحأ،ةقيمعلا،ةينيدلاوأ،ةيفاقثلاوأ،ةيعامتجالاوأ،ةيداصتقالا

ةحلسأداجيإةيلمعمادختساةبتعضفختيتلادئاقعلا»ذبنىلإانوعدو،«ةحلسملا

.«قابتسالاةديقععمجوازتيامدنعرطخلايئانثتسااذهو،اهريوطتوةديدجةيوون

،ضرألابكوكةسايسلمساحديدجتثادحإىلإةردابملايرهوجلانمنأانجتنتساو

تايجولونكتنإفءاقبللامأ،ريمدتللةنقتمتايجولونكتةيرشبلاتروط»:انلقف

.«ةبولطملايهنواعتلاىلعةمئاقةبسانمةيناسنإوةيعامتجا

قالخألاوةسايسلانأنودقتعي،عمتجملانممهمعاطقعم،نويسايسلامادام

،كلذبميلستلاىلعطقاًرداقنكأملفانأامأ،امهنيبقيفوتلارذعتيهنإف،نارفانتم

ةغيصلاو،(كولماعينأبحتامكنيرخآلالماع):يهقالخأللةيبهذلاةدعاقلاو

بوجواندكأدقو،(كولماعينأبحتالامكنيرخآلالماعتال):يهةدعاقللىرخألا

نيبةقالعلاخيبقالخألا»:ممألاعيمجىدلةيجراخلاةسايسلاىلإةدعاقلاهذهّدم

نأممألاىلعنيعتيو،ةقئافةيمهأىلعيوطنت،هططخومكحلاتاسايسخيبو،ممألا
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ممألانأركذتتنأبجيةوقمظعألاممألاو،لماعُتنأىنمتتامكىرخألاممألالماعت

.«اهوذحوذحتسىرخألا

ةديازتم،ةديدجصرفلالغتسانأبنمؤناننإلوقتنايبلاخيبىرخأةمهمةطقن

ةيحاننمانددهتيتلاراطخألليدصتلاو،ةيحاننمةيناسنإللقوبسمريغاًديازت

تاروريسللةلوؤسمةرادإىلإالوصولمعيهعدأدبملدحعضواهعيمجبلطتت،ةيناث

ىلع(نيعتي)ةمادتسملاةيمنتلابةلماشلاةمهاسملانمةملوعلانيكمتلو.ةيبكوكلا

."(ةمكوحلانمةلوؤسمو،ةفافشو،ةيطارقوميدرثكأغيصثادحتسا»ةيلودلاةرسألا

يأينعتالةلوؤسملاةرادإلا»:الئاقيباطخنيبهتحضوأةقدباذهنمهتمهفامو

ةيلآلاتايوتسملكىلعظافحلاهنإ:فلتخمءيشنعثدحتننحن،ةيملاعةموكح

،اهنيسحتو،ةيبكوكلاتاروريسللماظنلاوطابضنالانماًردقانهارةنماضلاةدقعملا

تالواحمرارمتسانمعونىوس،كلذنمالدب،رنملاذإ.«اهليدعتو،اهديدجتو

نإف،نادلبلانمةعومجموأ،دحاودلبلةيموقلاحلاصملاىلعةقلطملاةيولوألاءافضإ

مويلاحاتملارايخلاوهكلذو،ةرادإللةلباقريغىضوفىلإدوقينأكلذنأشنم

لاقتنالانمعونوأ،ةرمدملاىضوفلاىلإيضفملا،ةوقلاقحامإف:تلقامك،ةيرشبلل

تاقالعلانمديدجطمن:ةيبكوكلاةيمنتلاطامنأنمديدجطمنىلإطبضنملا

،ةعزعزلللباقريغ،لودلانيبنييلودلانواعتلاونوناقلاىدابمىلعةمئاقلاةيلودلا

ال.ةديدجلاتايدحتلاوتالكشملاعمدارطابفيكتموفيكمهسفنتقولاخيبهنكلو

لب،بسحولودللالةكرتشملادوهجلاةطساوباًسسؤمنوكينأنمطمنلااذهلدب

.اضيأةيريهامجلاةيبعشلاتاكرحلاويندملاعمتجملاتاسسؤملو

ملاعخيبةيملاعلابخنلافارتعاخيبعورشلاروطخيباذهنأعقاوىلإراظنألاتفل

راعشتحتتدقُعسوفادخيبداصتقاللةيملاعلام2010ةودنيف،ةسايسلاولامعألا

.امور،م2003/11/30،يماتخلانايبلا،مالسلللبونةزئاجةلمحلةعبارلاةمقلا[1]
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ىلإ،باوشسوالك،اهسسؤمردابةرشابمةودنلالبق.اكيورتسيريبلاجمانربايلمع

يدايقطمنو،ةيبكوكتايدحتلةيعامجةبراقمطامنأىلعروثعلاىلإاهيكراشمةوعد

بولطملاديدجلاطمنلانأخيبكشأالو،مويلاملاعخيبالاعفنوكينأللهؤمديدج

يتلاماوعألاةربخىلع،ديدجلاريكفتللةيساسألائدابملاىلعايوطنمنوكيس

.ةدرابلابرحللدحعضووملاعلاهاجتارييغتخيباهيفانحجن

ملاعلاةداقتاكرحتوةساسلاريكفتخيبةراشإيأكانهلهلأسأنأديرأ،اماتخ

يأ،ةحلسملاةوقلامادختساىلإةدنتسملاةيركسعلاتابراقملانعداعتبالاىلعةلاد

؟ةيلودلانوؤشلاةرادإبولسألملاعلارييغتىلعةلادةراشإ

تلازامةيباجيإلاتاوطخلانأل،لؤاستلاكلذنعةباجإللاًدعتسمتسل،اينآ

تلازاماًدجةريثكتابسانميفف.دارطالامدعوددرتلاةديدش-نآلاىتح-

ىتحوأرتبللضرعتت،طسوةيوستلولحوأقافتاىلإلصوتللةلوذبملاتالواحملا

ةراجتةيبو،حلستلاقابسةيبةبستكملاحلاصملايهاًدجةريبكءدبلالبقزاهجإلا

،ةئفاكتملاريغتاقالعلاخيبو،ةينيدلاتاعارصلاخيبو،ةثولملاتاعانصلاخيبو،ةحلسألا

.رذحلابعوفشملؤافتلاًسسأ،كلذنممغرلاىلع،كانهنأريغ

فاصتالالمحتعيطتسنالمويلااننأعقاوبابسألاوأسسألاهذهةعيلطخيبيتأيو

،ديحولاببسلا-ظحلانسحل-كلذسيلو،افوخبورهلاوأةيمازهنالاوأمؤاشتلاب

نرقلانميناثلافصنلاف،خيراتلانماًدبأملعتنالاننأاًحيحصسيلةطاسبلكب

عارصلاديدهتتحتو،ةدرابلابرحلالظخيبهئاضقنانممغرلاىلع،نيرشعلا

نيبرحةثراكبيلتبانرقنملوألافصنللاًراركت–لقألاىلع–نكيمل،يوونلا

àباًريخأانحجنو،ةيواهلاةفاحنعاًديعبملاعلاانيقبأةكرتشملااندوهجب.نيتيملاع

ةلماكلاةدافتسالاخيبانقفخأاننأعمو،يوونلاحلستلاقابسوةدرابلابرحللدحعضو

ىلإكرحتلاةيناكمإو،دعبءيشلكنادقفمدعبنمؤمانأف،ميظعلازاجنإلاكلذنم

.ةحاتمتلازامفصنموينالقعيملاعماظنوحنمامألا
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،هنيناوقوصاخلاهقطنمهلنأكشال،اًموتحماردقسيلخيراتلانأةديكأيتقثنإ

كانهنأريغ،هتجزمأوخيراتلاءاوهأةمثو،(خيراتلاةيرخس)مسابفرعيامةمثو

ةليصحلاف،ةيخيراتلاتايلمعلاروطتبولسأنيبلئادبللالاجممهألاوهاذهو-اًمود

.ةدمتعملابيلاسأللاًعبت،اًدجفلتخمنمثلباقماهغولبنكميخيراتلانيباهتاذ

يتلاتارايخلاىلعو،نيددحمةداقو،نينيعمدارفألاعفأىلعةريثكرومأفقوتتو

هيلعنورفوتمنحنامىلعو،ةيلوؤسملابصاخلاانروعشىلعو،امعمتجماهيلعلبقي

.ميمصتوةبيطةينوةمكحنم

كرحتبايروسفصقمدعةعباتملامتحاىدمبنآلانمنهكتننأبعصلانم

نوكيسولب،يوونلاناريإجمانربنأشبتاضوافملاىودجبو،عازنلاةيوستللاعف

ةذفاننأالإ،نيتقباسلانيتلكشملانمبعصأيليئارسإلا-يبرعلاعارصلاكيكفت

ائيشنإنولوقينيكاكشلانأدكؤملانمتاونس4ىلوألاةرمللتحتفدقودبتةصرف

.(يعيبطلا)هعضوىلإءانثتسانود،دوعيسءيشلكنإو،تقؤمقافتالانإ،ريغتيمل

ةجاحلاوعدتمثنمو،قالطإلاىلعدوجولايرداناوسيلءالؤهكشلابنونوكسملاو

ضرفىلإالوصو،ةبيتكلاكشلاينمدمةقوجيدحتلنيلهؤمنيلئافتمونييعقاوىلإ

.وجرملاليدبلاكلذ

ةطساوبالوأملاعلاىري،ريتلوفديدناكباهيبشاضخش،يرظنب،لئافتملاسيل

لكنمعورألاملاعلااذهنيبةعئارءايشألالك»نأةمزالايئاغببددريو،يدروراظنم

مئاقلاعضولابعنتقمريغصخشلئافتملاف،ىرخأدعبةبيصمبهئالتباىدل«ملاوعلا

هتاردق(اه)هنكمتامردقب،ثحبلاىلعيعوببئادو،هلمالستسانودرومألل

ةيلمعةيامهسيصخش،لضفأاناكمملاعلالعجنم(اه)هنكمتصرفنع،(اه)

.نآلاوانهسانلاهجاوتيتلاتالكشملللولحىلإءادتهالا

.الئافتميسفننلعأ،ىنعملاكلذب





الخالصة
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ملو،دوكرلاتاونسنابإيتييفوسلاداحتالاخيبتاحالصإلاةرورضةيركفأتأدب

ةيعامتجالاتاسسؤملاوتاقالعلاثيدحتتاحارتقاف،كشالب،كلذخيبيدحونكأ

ثادحتسالتالواحمةمثتناكو،ايلعلاةبترملانمءاربخلغشتناكةيداصتقالاو

،نيلايممهرثكأتابنيذلادالبلاةداقناكيتلاميلاقألانمددعخيبةديدجتاردابم

ةبيرةرظناهيلإنورظني،ةظفاحملاةعزنلاىلإ،م1968تابارطضادعباميسالو

.فينجيربدينويلمساءالؤهنيبنمركذيايديلقتاضرمدعو

،ديدجتلاىلعاًحتفنمناكنيح،هتايحنمةفلتخملحارمخيبفينجيربركذتأ

نموهفعضاولغتسانمم،هبنيطيحملاةنيهرايلمعتابوهوحنهلقعقلغأنيحاقحالو

ذإ،مهتبسانعاقنتساودوكرةلاحةمثناكدقف،ةصاخلامهحلاصمةمدخلهضرممث

،ةلضفملامهتاعورشمومهحلاصمزيزعتو،ةيفيظولامهعاضوأنيسحتنممهتنكم

جاتنإلاركذتننأيفكي.ايسورىلإةبسنلابةراضوةرطختناكيتلاكلتاهنمضنمو

ىلإىدأيذلا20-سإسإخيراوصلدالبلانميبوروألامسقلاخيبفيثكلارشنلاو

ةيتسلابلاةدحتملاتايالولاخيراوصرشنىلإالوصو،ةيبرغلاابوروأبانتاقالعريكعت

،يفكييتلاناتسناغفأتناكمث،قئاقدسمخخيبوكسومنملينلاىلعةرداقلا

.اهمساركذ،يداقتعاب

يلاكشإلاثوروملالبرغيوفنصيحار،ةطلسلاىلإفوبوردنآيرويءاجنيحو

نأكردأهنأريغ،ءاضعألاوتاكالملاديعصىلعاميسالو،فينجيربهكرتيذلا

ىدلاهراثأيتلاةشهدلاكلتركذتلابةريدج.دارفأةلأسمدرجمنكتملةلأسملا

نيلهاجانكاننإ:الئاقهتالاقمىدحإيبقلعنيحيسورلاعمتجملانمركفملاعاطقلا

هجاوتيتلاتالكشملاةروطخبافارتعاكلذدُعاًريخأو،هفنكيبشيعنيذلاعمتجملل

.رييغتلاةيمتحبوايسور
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ريغتاءاقلهيقتلأو،فوبوردنأعمكاكتحاىلعتنكماوعألانمددعدادتماىلع

ةجاحلابرعشيناكو،نفلابابرأو،باتكلاو،نيثحابلاىعريناكهنأفرعأو،ةيمسر

بزحلاسوقطلظلقثىدم-ودبيامىلع-افشتكم،لعافتلانمعونلاكلذىلإ

هذهو.هعملصاوتلادرطمتنك،فوبوردنأةايحنمةريخألاتاونسلانابإ،ةيمسرلا

خيراتلاهحنموللصحينأنكميناكامعنولءاستيسانلاعمسناماًريثك،مايألا

ةريبكتارييغتثادحإقيرطخيباًمدقريسلاىلعاًرداقناكله:تقولانماًديزم

رمألالوحةصاخلايتاجاتنتساىلإتلصوت؟اهريوطتوايسورةيمنتديعصىلع

.انهاهرركأسو

،نيقابلاىلعاقوفتمريميدالفنبيرويناكينهذلاويصخشلانيديعصلاىلع

فيظوتلالخنمرييغتلاثادحتسابهمزعلثمتو،هرصعباًديقماًدئاقناكهنأريغ

طابضنالانيسحتىلإةيعادلاتاراعشلاو،ةيرادإلابيلاسألاو،ةميدقلاجهانملا

دقيسورلابعشلاناكاموهكلذنأبنمؤيناك.(يساسألاماظنلاةداعتسا)و

امىلإبهذيسناكهنأدقتعأالو،هزاجنإبملحاموهكلذو،هلزهاجوهيلعنمدأ

.كلذنمدعبأوه

تارابختسالازاهجلاًريدمةليوطلاهتمدخلعفبتبلوقتهراكفأوفوبوردنأءارآ

برحلا.كلذلبق،م1956ثادحأءانثأةبرجملاةيباّيتييفوساًريفسو،(يبيجيك)

تايفشتسمخيبسانلانجسىتحاهنيبنمو–ةمراصلاريبادتلاو،ةضراعملاىلع

؛ةقيقحلاخيبعضاوتلاغلابايسورخيباهمجحناكيتلا،ةضراعملاةكرحدض–ةيسفن

؛اهطبضوةيفاقثلاوةيركفلاةايحلاميظنتلةيرادإلاريبادتلاذاختاونيناوقلارادصإو

كئلوأدحأفوبوردنأناك.هترادإلعضاخلايبيجيكلانمةردابمبناكهلكاذه

ناكهنأدقتعأالو،هيلعاوفرشأوم1979خيبناتسناغفأليتييفوسلاوزغللاودعأنيذلا

.اًبناجهتحازإوكلذلكنمهديضفنىلعاًرداق

داحتالاخيببصنمىلعأىلإاعوفرمهسفندجوف،وكننريشتنيتناتسنوكامأ

هنكمينمعضوخيبسيلهنأحضاولانمناكو،افلساًيدجضيرموهويتييفوسلا
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ىلعلماشلاحالصإلاةلأسمةراثإىتحو،عضولاخيبرييغتيأثادحإلواحينأ

انيمأيباختنابأدبياكيورتسيريبلاةيادبخيراتنإفيسايسلاخيراتلاتايبدأنيب

يباختناناكامرادقمبحيحصكلذو،ةيزكرملايتييفوسلايعويشلابزحلاةنجللاًماع

اًيصخشينصخياميفامأ،اًيرهوجديدجتلانورياوتابدقبزحلاةداقنأبايحوم

ثيحوكسومةعماجبابلاطتنك،ةركبمنسذنمةيطارقوميدلاىلإالايمتنكدقف

ناكيلإةبسنلابو.يركفلاثحبلاخانمنمعون،ةينيلاتسلاةبقحلامايأىتح،يقب

كاكتحاللةصرفو،ةفاقثلاوتامولعملابارخازاخيسفاملاعناك،اًديدجخانملااذه

اًدعتسماضخشيفصوبيتيصخشليكشتىلإكلذىدأو،سانلانمعساوفيطب

.هسفنخيبركفينأل

تاسسؤمةيبو،لوموسموكلاخيبلمعأتأدبو،لبورفاتسىلإتدعجرختلادعب

كلذيننكمدقو،تقولاكلذخيب(ءيشلكنعةلوؤسم)تناكيتلا،اقحالبزحلا

.نيرخآنعةيلوؤسملابعالطضالاويعقاوخيبلمعلاةبرجتكالتمانم

،تاونسعضبنوضغخيبةطلسلاعقاومىلعأخيبمث،ميلقإلاخيبيلمعتاونس

داحتالانيبتمكارتدقتناكيتلاتالكشملاةلمجرطخبارذنم،اًداحاًيعوينتبسكأ

يننإلوقنأشنمنأريغ،اًريخأاهتجلاعمةرشابمىلإةساملاةجاحلابو،يتييفوسلا

نأاكيورتسيريبلاموهفموأةددحمةطختزجنأدقاًماعاًنيمأتبختناامدنعتنك

.ةغلابمنوكي

رمتؤملاكلذ،م1986عيبرخيبيتييفوسلايعويشلابزحلارمتؤمراظتناخيبتنك

الوأقيبطتللةلباق،(ءانبةداعإ)(اكيورتسيريب)ةرابعبقطنلاهيفىرجيذلا

ةنيدمببطخأم8/4/1986خيبتنكينأريغ،بسحويعويشلابزحلاتاطاشنىلع

كلذàبو،خيراتلاةرابعلاتلخدثيحعسوأىنعمباكيورتسيريبلانعاثدحتم،يتايلوت

رمألاسكعناف،رييغتلاةيمتحاوكردأدلبلاوبزحلاةداقنمقيرفةمثناكتقولا

دماجلاراطإلانوذبنيو،ةيرحاللانوضفريسانلاناكو،عمتجملاةياًماعاجازم
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:عساوقاطنىلعروعشداسو،رييغتلابنوبلاطياوناكو،مهصرفومهتردابملديقملا

.(ةايحةقيرطتسيلهذه)

ةيارتحتيتييفوسلاداحتالاخيبهداجيإنكمأيذلاماظنلانأدكؤملانم

ريغ،ةيرشبلارئاسخلاو،تايحضتلاو،دوهجلانمظهابنمثلباقم،ةيكارتشالا

ناكو،ةيداصتقالادالبلاةوقحرصءانبلةمزاللاسسألاءاسرإةيناكمإرفو،ةيداعلا

دلبلادمجيناكفةيعيبطلالاوحألاخيبامأ،ىراوطلاةلاحخيبروديماظنلابالود

.فلخلاىلإهدشيو

،انكمعن؟اهقالطإىلعانمزعيتلاةضافتنالاىدملنيكردمانكلهلأسُياماًريثك

ضرفتتناكةلحرملاةدايقنأدكؤأنأعيطتسأ.بسحوماعوحنىلعوايئدبمنكلو

انسفنأرصحنالأو،فقوتنالأانيلعضرفتو،ىدملاديعبواقيمعحالصإلانوكينأ

عمتجملاليوحتىلإةيمارلاةقباسلاتالواحملاريصمناكامكريبادتفاصنأخيب

ىلعدماجلاماظنلا:ايفاكاخوضواًحضاوناكهنعيلختلاوهذبنىلإةجاحبانكام

ةحاسلاىلعةرشابملاةهباجملاو،ةيداصتقالاو،ةيسايسلاو،ةيجولويديألاةدعصألا

نمعونلزهاجعمتجمنماذهليريهامجدييأتةمثناكو،حلستلاقابسوةيلودلا

لب،رمضمدايحىلعمئاقلاليضفتلابرمألايظحتقولاضعبلو،ةايحلاديدجت

.عاخنلاىتحنيينيلاتساوناكمهنأاوتبثأنأاوثبلامسانأنم،قلمتلاوةنهادملابىتحو

ناكف،هبملحنوهفدهتسنانكامبقلعتملارخآلالاؤسلانعباوجىلإءادتهالاامأ

مازتعادرجمنمنيقلطنم،ريصقتقويفاليوطاطوشانعطق،ريثكباًرسيلقأ

لالخنم،ةيداصتقالا–ةيعامتجالاةيمنتلاةلجعىلعةعرسلانمديزمءافضإ

تاودألاعينصتو،ةيكيناكيملاةسدنهلاتالاجمخيبةديدجتاموظنمثادحتسا

نأانضرتفاو،تاكالملارييغتبانأدب.اًيويحةمهملاتاعانصلانمامهريغو،عطقلاو

خيةديدجبيلاسأىلإالوصوامدقريسللةمزاللاتامدقملارفوينأاذهنأشنم

انضرعتنأانثبلاماننأريغ،ةفاكداصتقالاتاعاطقخيباهقيبطتوجاتنإلاميظنت
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يذلاماظنلا،عمتجملايحانملكوداصتقالاةرادإلددشتملايرادإلاماظنلاةلقرعل

ىرنانرص،مئاقلاماظنلاضفنفدهبانأدبنأدعب،ديدجتيأرظحيوأضفريناك

،ةديدجزئاكرىلإ،(ءبعلالمحىلعةرداقىنب)ىلإةجاحب:ليدبتىلإةجاحبهنأ

ةلثمتملاةبحاصملاةمزاللاعم،اكيورتسيريبلليناسنإلاعباطلاوهفريغتيملامامأ

رهظرسكلاًبنجت:اًيجيردتو،اًيروطتنوكينأبجي،ةيرذجرثكألاىتح،رييغتلانأب

.ديكأتلاب،ءامدةقارإولب،ريبكللشو،ةرمدمتاضافتناثودحلايشاحتو،دلبلا

ناككلذو،ةيكارتشاللديدجتةيلمعاهفصوباهانقلطأواكيورتسيريبلاانروصت

يلومشلاثوروملانمةيكارتشالاريهطتةركفتناكيتعانقبو،ديحولاذفانلارايخلا

àبهتربتخااملكلالخنماهقانتعاىلإتلصوت،اًيصخشاًرمأةينيلاتسلاةبقحلل

لثملانمأربتاًيرذجايلاربيلفوشتابروجنورينيذلاكئلوأنإفمثنمو.يتايح

ريغايعويشهنودعينيذلاكئلوأاضيأنوئطخمنكلو،ةطاسببنوئطخمةيكارتشالا

.اكيورتسيريبلاتاونسبائيشملعتيملددجتم

،تازافقلانمنيجوزتناكولامكهتادقتعمريغيو،اينآهدلجخلسياضخشتسل

اندجموهنيلاتس)عوضوملوحةسردملانيبالاقمبتكىتفةلحرمنميلاقتنانإ

ىلعبرحنشوةينيلاتسلاذبنةلحرمىلإ،(انبابشلىلعألالثملاوهو،يركسعلا

ةيلمعلانمريبكءزجو،ملألانمليلقريغردقبالقثموابعصناك،يلومشلاماظنلا

نيحاميسجأطخانفرتقا»:الئاقهرارقإىلإو،ةريخألانينيلتافلؤمىلإيتدوعهتلوت

ةفشالبلانأركنيدحأالو،نييعويشلاعيزوتلاوجاتنإلاىلإةرشابملاقتنالاانررق

.برحلاةيعويشلالخنمكابرإلاوىضوفلانمرحبخيبءايشألالكاوقرغأ

،ندملانيبةعاجملاو،داصتقالارايهنا:جئاتنلامامأةشهدلاببيصأنينيلنأدقتعأ

.«بعشلاقبستنأعيطتستال»:جتنتساو،ةيحالفتاضافتناو،تداتشنوركنايصعو

،«ةيكارتشالالوحانرظنةهجوخيبيساسأرييغتىلإةجاحلاىلعنينيلتاقيلعتو

ةقيرط»ىلإركبأةيروثةبراقمنملاقتنالانمعوننعهتاملكعمبنجىلإاًبنج

.يسفننيباقيمعارثأتكرت،مدقتللايلكةفلتخم،ةيحالصإ
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àباهيفريكفتلاةداعإو،ةيكارتشالليمهفخيبم1968ماعلغاربعيبررودنكيمل

،عيبرلاكلذراعشتناك(!هجولاةيناسنإةيكارتشا)ةرابع.اطيسب،ثيدحلاملاعلا

فوفصنيباميسالو،ايسوراهنمضنم،ةريثكنادلبنيبصاخشأرصأاقحالو

ةمكحلاىلإراقتفانمهلاي.ىلعألالثملاكلذضفرىلع،ايسنجلتنإلاو،نيفقثملا

ةيلامسأرىلع،كلذنمالدبءاولصحف،يناسنإهجوتاذةيكارتشالمهروهظاورادأ

.يناسنإالهجوتاذ

رييغتلاةيلمعتناك.اليحتسمناكتقولاكلذةيبةيحالصإراكفأقيبطتنأنيبت

لامعلاركذتأ،اذهانمويىلإ.ايكافولسوكيشتىلإةيتييفوستاوقلاسرإبتفقوأدق

انلواحنيحانلمهروهظاورادأنيذلاتارايسلاوةحلسأللونورباكفويوربزعنصمخيب

ايكافولسوكيشتىلإيتييفوسلايعويشلابزحلاتارايزىدحإءانثأخيبمهعمراوحءدب

اونوكيملذإ،ةيكارتشاللءادعأمهنأبنظلاىلإينوعديامةمثسيلو،م1969ماع

اوقفخأمايألاكلتخيبانتداق.مهسفنأبمهدلبلبقتسمريصمريرقتىوسنوديري

ديلاالإاهيفاوريملو،ايكافولسوكيشتخيبةئدابلاةيطارقوميدلاتارييغتلامهفخيب

.(يكارتشالاماظنلاءادعأ)اهكرحييتلاةرمآتملاةيفخلا

راكفأعماًمغانتم(ةيناسنإةيطارقوميدةيكارتشاوحن):اكيورتسيريبراعشءاج

راكفأعمكلذكو،نيرشعلانرقلاتاينيتسخيبانيفقثمريكفتطمنعمو،غاربعيبر

انماكاًحومطناكراعشدرجمكلذنكيملو،برغلانيبةيبوروألاةيعويشلايقنتعم

نيبةدماجلاةيئانثلاذبنىلعاًمئاقاًموهفمناك؛هقيقحتىلإىعسنانكامبلخيب

.ةيلامسأرلاوةيكارتشالا

ءاهنإو،عمتجملابناوجعيمجخيبةيطارقوميدلاةعاشإةمهمذيفنتىلعانممص

يلعفذوفنةسراممةصرفمهحنمىلإالوصو،ةلودلاوةسايسلانعسانلابارتغا

àبرييغتللةسيئرلاتاكرحملاانيأر.مهيدلةردابملاحورظاقيإوتارارقلاعنصخيب

ةباقرلابجشخيبو؛تالكشملاعيمجلةفوشكملاةشقانملاخيبو؛ةيفافشلا:تسونسالغلا

،ةبسانملاب،ىقبييذلا)مالعإلالئاسوءازإةموكحلاوبزحلابناجنمطغضلاو

:(ةيمسررطأخيباهماحقإودييقتللراوحلااذهلثمصرفضرعتىدل،مويلانأشاذ
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ةيريهامجطباورليكشتو،نيدلاو،كرحتلاو،عامتجالاةيرحقوقحبفارتعالاخيبو

.لخدتنودلمعلاباهلحامسلاعم

،اكيورتسيريبلاةاعدىلإةبسنلاباًيساسأقلقردصمتلكشةلأسمرييغتلاةريتو

:لدجللةراثإلقأمويلاتسيلو،اكيورتسيريبلاةبقحدادتماىلعةيفالختيقبدقو

طرفمحومطبامبر،انعّرستاننأيلودبي،قحالكاردإبو.نيابتلاةخراصءارآلاف

ىلإاًبنجةيرذجلاةيلاكيدارلاةعزنلاعمشياعتلاىلعنمدمعمتجمىلإةبسنلاب

ىلعلامآلاقيلعتىلعةمئاقلاةيفئاطلاةفاقثلاو،ظفاحملاريكفتلاديلاقتعمبنج

.لقتسموحنىلعرومألاميظنتلةدودحمةيلباقىلإةفاضإ،(لداعرصيق)

ةيناثلاةلحرملانيباميسالو،اكيورتسيريبللتالكشمبببستكلذنأدكؤملانم

دقتناك،ةملؤمتالكشمنعماثللاةطامإىلإةيسايسبغشثادحأةلمجتدأنيح

نممغرلاىلع،اتناكاكيورتسيريبلايتلحرمنأريغ،ةقباسماوعأخيبةسلختمكارت

ةيلمعثيحيناسنإلاهجوتلانمربكأردقبيلحتلاخيبنيتكرتشم،امهنيبقورفلالك

بعشلابناميإلاو،ةجردتملاةيروطتلاةبراقملاعمبنجىلإاًبنجةلصاوتمرييغتلا

.هتارايخبةقثلاو،صاخلاهخيراتريصمريرقتىلعهتردقويسورلا

اكيورتسيريبلايضرحملنيبت،خيراتلاريياعمبسحةقئافةعرسبنكلو،ايجيردت

،يتييفوسلايعويشلابزحلارودخيبرييغتلانمعونثادحإىلإةجاحكانهنأ

تاسسؤملاعيمجقوففقاولاىلعألامكحلافئاظونمبزحلاريرحتنمدبالناكو

لحمنوناقلاةدايسلةعضاخةلودلالحإنمدبالناكو،ىرخألاةماعلاوةيمسرلا

كلذىلعةقفاوملابزوفلاخيبانحجنيبزحلام1988وينوي/ناريزحرمتؤمخيبو.بزحلا

،ايجيردت،ةيرحلاوةيطارقوميدلاوحنعافدنالامخزتابخيراتلاكلذذنمو،راسملا

.دادترالللباقريغ

عمطابترالاويزاوتلابيداصتقالاحالصإلاقيبطتمدعببسنعلأسأاماًريثك

فدهعمبسانتمريغوايلابداصتقالانوكبالثمتمببسلاناكله:يسايسلالوحتلا

àبعورشلابةقلعتملاةيديهمتلاتارارقلانأركذتننأانيلعنيعتي؟عيمجللحضاوريغ
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/ناسينعامتجاخيبم1987خيباهيلعةقفاوملاتناكقوسلاداصتقاىلإلاقتنالاةيلمع

ةمواقم:قيبطتلاةرذعتماهنأتتبثأاهنكلو،ةيزكرملابزحلاةنجللعسوملاليربأ

خوسرىلإةفاضإ،اًدجةيوقةيداصتقالاةيطارقوريبلاوةموكحلاهبةظفاحملاىوقلا

داحطوبه–اًمامتتاذلابتقولااذهخيب-ثدحانظحءوسلو.ةطلسلاخيباهرذجت

صيلقتىلعانربجأام،ةيبكوكلاقاوسألاخيبىرخأعلسو،زاغلاو،طفنلاراعسأل

ءارجنميعانصلاجاتنإلاولاملاضرعمقافتو،كالهتسالاقوسلطعتو،داريتسالا

،تايروهمجلانيبةيداصتقالاطباورلارايهناو،ةيلعافلاةديازتمةيلاصفناىوقلعف

.ميلاقألاو،قطانملاو

ةيوطنملا،تاينثإلانيبتالكشملاةيريثأتلامدعىلعةرداقاكيورتسيريبلانكتمل

نعةديعبتناكانهانتسايسو،انعمتجملخادتاقالعلاخيبةرؤبقدأودقعأىلع

،قطانملاو،تايروهمجلالثمةيموقلاتاسسؤملانيكمتو،ةيزكرماللاعمانك:ضومغلا

ديدعبانففختساناديملااذهخيبو،هتيوقتوداحتالاىلعظافحلاعم،ةيموقلاميلاقألاو

ناميإلاخساريننأالإ،(بوعشلانيبةقادصلا)ةوقريدقتخيبانغلابو،تالكشملانم

.ابئاصناكانتسايسليلامجإلاهجوتلانأب

تاقالعلاةموظنمخيباندلبرودخيبو،انتسايسخيبقمعلاغلابريثأتاكيورتسيريبللناك

رشعسماخلايفف،لاعفألابانلاوقأمعدىلعانصرحديعصلااذهىلعو،ةيلودلا

لوصولل،ةيوونلاةحلسألليرذجلازتخاىلإتوعد،م1986رياني/يناثلانوناكنم

،ةدحتملاتايالولاعمىدملاةديعبتاقافتابكلذعبتأمث،ايلكاهئاغلإىلإفاطملارخآ

تاقالعلاانعبطو،ةيكارتشالانادلبلاعمتاقالعلاهب(فينجيربةديقع)نعانيلختو

.ايناملأديحوتةداعإةيضقنمءانبافقومانذختاو،نيصلاعم

ءالجبحضوينأاهتاكرحتواكيورتسيريبلاتاسايسةلمجلطيسبجاردإنأشنم

؟اهيلعقيرطلاعطقاذاملف،انعمتجملةحلملاوةيلعفلاتاجاحلاعمةمغانتمتناكاهنأ

لبقنمتفقوأاكيورتسيريبلانأبلثمتملارشابملاباوجلامدقألاؤسلااذهىلع

.اهلةضراعمةيسايسىوقبناجنمو،اهططخواهتاسايسلنيفلاخم
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حانجلايأ،(نيميلا)بناجنماهتيادبذنماكيورتسيريبلاةضراعمتلجت،ايلمع

ضعبو،ةيزكرملابزحلاةنجلاهنمضنم،ةلودلاةيطارقوريبوبزحلالخادظفاحملا

نييبزحنييمسرنمو،ىلعألاتييفوسلاسلجمو،ةموكحلاو،يسايسلابتكملاءاضعأ

ةيدايقلابصانملايلغاشديدجتتايلمعتلبوقو.ميلاقألاووكسومنيبرابكنييموكحو

نممنوريثكو،ةرئاجلاماكحألاوريدقتلاءوسنمتناعو،ةدينعةضراعمبمهليدبتو

(نورخآو،فوكشتيركو،فولفابو،فييانايو،فونايكول)اكيورتسيريبلانابإاوُقَر

اولش،يدايقلاقيرفلاخيبءاضعأمهفصوبو،اهلنوداعممهنأاوتبثأنأاوثبلام

ةيطارقوميدلاوحنمازحبقالطنالاةبتعىلعتابدلبلانأحضتانيحو،اكيورتسيريبلا

.موجهلاىلإاكيورتسيريبلاموصخرداب،ةديدجةيعامتجاتاقالعهاجتابو

نوباصياوناكمهنأىلإ،ىرخأةرمنآلاكلذلعفأاذانأاهو،ماظتنابترشأ

تاعامتجالاةيبانلعيتلزانماولواحاملكو،ةفوشكملاةيسايسلاكراعملانمرعذلاب

اوباخىلعألاتييفوسلاسلجمخيببعشلاباونتارمتؤمخيب،ةيزكرملاةنجللةعسوملا

مهتلواحمىلإمهعفداموهكلذو،يفقوملدييأتلاةمئادةيرثكألاتناك.اومزهو

.ةيلمعلاخيبةئملابةئمىقمحمهسفنأنيلعاج،ةشئاطلاةيبالقنالا

نارينللةضرعتتابديازتموحنىلعو،اضيأنورخآموصخاكيورتسيريبللناك

يداصتقالاخانملاف؛ةيلاكيدارلاةيلاربيللالويملايوذنم،سكاعملافرطلانمةيتالا

حارو.يبعشلادييأتلابعيرسلاةيلاكيدارلاوفرطتلازوفينعيناكدارطابيدرتملا

ماظنلل(سسألاوروذجلاىتح)يلكلاريمدتلاراعشنوعفريةيلاكيدارلاةعزنلاةاعد

يلامسأرلاماظنلا،ىلعألانميلامسأرلاماظنللعيرسضرفبنوبلاطيو،يتييفوسلا

ءالجبحضتيسناكامكو.هنعةيئادبراكفألارثكأىوسمهتيرثكأىدلنكيمليذلا

نكميناكامعةيبابضميهافملارثكأىلإىتحنيرقتفماوناكمهنإف،دعباميفحضاو

.قوسلاداصتقاىلإةيضفملا(ةيلاقتنالا)ةلحرملاهيلعيوطنتنأ

ةروصززعيذلانيستليسيروب،مهدئاقىلإ،مهتلاضىلإنويلاكيدارلاىدتها

ددشتملايعويشلاميعزلاينبتلتدمتعايتلاةقيرطلايهكلت:(راغلابللكمدئاق)
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يديعصىلعةيعجرملاعقافبولسأبعتمتملجروهو،وكسوموكسفولدرفسلقباسلا

.ةموعزمةيطارقوميدةضراعمديبةادأواصعىلإهليوحتو،لعفلاوريكفتلا

دقو،م1991سطسغأ/بآبالقناطابحإخيبنيستليرودراكنإدحأعيطتسيال

عملماعتلاخيباكيورتسيريبلالبقامةقيرطضرفةداعإرطخداعبإىلإكلذىدا

.نيستليلخدتلباقمعفديسناكاًدجاظهابانمثنأتنيبةقحالثادحأنأالإ،رومألا

دقعل(ةمدصلابجالعلا)تاحالصإويتييفوسلاداحتالاكيكفتبنمثلاكلذلثمتو

.نيرشعلانرقلاتاينيعست

ةبسنلابةميخوبقاوعهلتناكداحتالاريمدتنأراكنإليحتسملانم،مويلاو

نيبةيداصتقالاطباورلافسنعم،تاحالصإلاقافخإىلإايضفم)داصتقالاىلإ

سيسأتو،ةيطارقوميدلاوحنامدقريسلاىلإةبسنلابو،ةيحاننم(تايروهمجلا

يفف؛ةيناثةيحاننمةديدجلاةلقتسملالودلاخيبناسنإلاقوقحزيزعتونوناقلاةدايس

ةيطارقوميدلانعةديعبةحزحزللةلباقريغةمظنأتقثبناامناعرسلودلاهذهرثكأ

.يندملاعمتجملاروطتحبكىلعةبئاد

ةظفاحملاىوقلانملكنعةرداصتابرضباكيورتسيريبلاىلعقيرطلاعطقاذكه

متدقناكامءاغلإنأديب،ةيناثةهجنمةطرفملا(ةيلاربيللا)اهتريظنو،ةهجنم

اهمدقمخيبو،اكيورتسيريبلاتازاجنإف؛رذعتمهنأتبثأاكيورتسيريبلاتاونسنابإ

نأىرنكلذك،عمتجملاهبقمعبةرذجتمتتاب،ةديدجلا(نينطاوملا)ةيرحةيقل

عيطتسيالمدقتتايآةمثو،ةدماصوةيقابةيلودلاةحاسلاخيباكيورتسيريبلاتاريثأت

.خيراتلانماهبطشدحأ

ةلحرمنيب،قارتخالللباقريغيرانرادجيأوأ،ينيصروسيأدجويال

وحمنأشنمو،ةلباقملاةهجلانمةريخألانيرشعلاماوعألاوةهجنماكيورتسيريبلا

نمنأالإ،أطخنوكينأاًراضهفصوباكيورتسيريبلادعبامةلحرمنيبزجنأاملك

لكنابإططخلاوتاسايسلاف،نيتبقحلانيبقورفلانعفرطلاضغاضيأأطخلا

تدمتعاو،ةفلتخمفادهأىلإتعس(اكيورتسيريبلادعبام)واكيورتسيريبلانم
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لالخنمتريغتةيسايسلاتاسسؤملاوةيكلملاتاقالعنأدكؤملانم.ةنيابتمجهانم

ةيطارقوميدنكتملتارييغتلاهذهنأريغ،نيرشعلانرقلاتاينيعستتاحالصإ

.اهلباقمعوفدملانمثلاةيلامكتاحالصإلاهيلإتلآاميفريثأتكلذلناكدقو،اًقح

انلواحو،جردتملايروطتلارييغتلاخيبانتقثانعضواكيورتسيريبلاتاونسخيبنحن

نمالدب،اوراتخافاندعباوؤاجنيذلاكئلوأامأ،ةيلمعلاةيدلبلارهظرسكبنجت

ةلحرمنيبيرهوجلانمنأىرنانكالوأابرإهقحسوءيشلكميطحتةبراقم،كلذ

امأ،ةلودللطباضلايميظنتلارودلاىلعظافحلاقوسلاداصتقاىلإلاقتنالا

ظافحلااندرأنحن.(ةرحلاقوسلا)ـلةيرحسلاىوقلاباونمآفتاينيعستلاويحالصإ

àبامكداحتالاتايروهمجنيبتاقالعلاديعصىلعديفموحلاصوهاملكىلع

.يسورلاداحتالاةداقرايخوهكيكفتلاناكنيحخيب؛ةرواجملانادلبلاعمانتاقالع

رثكأوىوقأرهظينأخيبةبغرلادرجمنعاًمجانناكنيستليتاكرحنمريثك

ةيحضحالصإلاةيلمعليطارقوميدلاعباطلاناكف،فوشتابروجنمةيلاكيدار

ةلمجنعةلوؤسملايههتاكرحتلةيطارقوميداللاةعيبطلانأدكؤملانم.هتبراقم

اهراثآىقبتسيتلاو،مويلااذهىتحدانعبةلصاوتملاوةلسانتملاتالكشملاوتاقافخإلا

:ةيتالايهو،لبقتسملاخيبةسوملم

؛ءارقفلاوءاينغألانيبةعساولاوةقيحسلاةوهلاكلت،يعامتجالاباطقتسالا•

؛داسفلاو•

،ةيطارقوريبلاةزهجألاةنميهو•

.ايسورقطانمنمديدعخيبعينصتلاوةعانصلاءاغلإو

هيوشتوهابيرخترثكأناكامف؛اًرصحةيداصتقاةيعامتجاتالكشملاتسيل

.مارجإلايشفتو،ةحلسملاتاعازنلاو،تاباختنالاجئاتنريوزتو،ةيسايسلاةيلمعلا

اهتبقعأيتلاةلحرملاواكيورتسيريبلاسورددحأنأىرأمويلاعضولاءوضخيب

نيذلاكئلوأو،ةيروثلاةيلاكيدارلاةبراقملانملضفأجردتملايروطتلارييغتلانأوه
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نأمهيلعنأالإ،ايرهوجةيروثلاتامهملامهسفنألنوددحيدقرييغتلانورشابي

ةقيرطلااهنإ:يروطتلاحالصإلابرورملايهاهغولبلىلضفلاةقيرطلانأاوركذتي

.اقحةمادتسمجئاتنليصحتلةديحولا

،مهحلاصموسانلاتاويحخيبهلعفلعفيوهف،ملألانماًيلاخرييغتلانوكياماًردان

زوجتالو،ةملؤملابقاوعلانمفيفختللنكمموهاملكلعفىلإانعفديامكلذو

.ةيادبلاخيب(ىربكةجض)ثادحإةلواحم

ديدعفلؤموريهشلاخرؤملاكلذ،سبيابدراشتير،درافراهةعماجسيئرنأركذتأ

دلانوردهعخيبايسائراراشتسمناكيذلا،م1917ةروثوايسورخيراتلوحبتكلانم

:الئاقاهمظنيتلاءاشعلاةدئامىلعينرداب،نيددشتملانمدعيوناغير

ماعنطنشاولةرايزخيبتنكنيح؛كنمرذتعأنأيلعنيعتي،سيئرلاديسلا»

تارقلهينتلاسوضيبالاتيبلاخيبلابقتسالفحخيبثدحتنانك،م1987

دقيننأكتبجأف،"ملاعللواندلبلديدجريكفت:اكيورتسيريبلا:كباتك

ةقيقحلاو،هبرهبنأمليننإةحارصبتلقو،هيفييأرنعينتلأسو،تلعف

ريغ،فاكريغوحنىلعةيلاكيداروةئيرجيلتدبةدراولاراكفألانأيه

ةميظعلانيرتاكنيبتالسارملاةءارقىلعافكاعبيرقتقولبقتنكيننأ

،ةحساكتارييغتحرتقتورديدديسايتنأ»:هتبتكامينأجافدقو،ورديدو

ىلعانأبتكأنيحخيب،ماودلللباقوتباثوهيذلا،قرولاىلعبتكتكنأالإ

.ريثكبلضفأوحنىلعنآلاكتمهف.ةيساسحلاةغلابيهورشبلادولج

وأيطمنلابلاقلااذهمادختسابدلبيأةيحالصإلازاجنإنكمملاريغنماًقح

هبشأامو.يلودلادقنلاقودنصتافصوعمابواجتوأ،نطنشاوعامجإلاًعبت،كاذ

يتييفوسلاجذومنألاعرزىلعرصتتناكيتلاتالواحملاكلت،نحنانتالواحمبكلذ

مهفيأىلعنيرفوتمبناجألانوراشتسملاوءاربخلانوكياماًردان.ىرخأنادلبخيب

.م1987،زنلوكربراه:كرويوين،...:اكيورتسيريبلا،فوشتابروجليئاخيم[1]
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ثدحتثيحةمألاةيلقعو،ةفاقثلاتايصوصخو،خيراتلانمةعبانلاتابقعلاةلمجل

نميناثلافصنلاييحالصإنحن،اننأبفارتعالانمدبالنكلو،تاحالصإلا

تابقعلاهذهذخأديعصىلعمهنملضفأنكنمل،نيرشعلانرقلاتاينينامثدقع

ىلعاعابطنارثكأىتحروصقلاكلذناكدقو،لماكلادجلاذخأمتايصوصخلاو

.اندعباوؤاجنيذلانييلاكيدارلا

اًراركتنوكتنأاهنكميالاهيلإةسامةجاحبيهوايسورخيبيرجتسيتلاتارييغتلا

تارييغتلانأوهلدجلالمتحيالامنأريغ،كلذكنوكتنأزوجيالواكيورتسيريبلل

.اًماليإرثكأتناكترخأتاملكو،لصحتس

عيمجقايسخيبلب،غارفخيبتارييغتلاهذهنوكتنل،اكيورتسيريبلالثماًمامت

ىلعةلصاوتملاةملوعلاةيلمعلوألاماقملاخيبيهو،ملاعلاخيبةيراجلاىرخألاتايلمعلا

اهنإ:اهتبكاوململاعلاويسايسلضانييتلاتارييغتللةعراستملاةريتولاو،قاسومدق

.ةئيبلاو،رقفلاو،نمألابةلثمتملاةيبكوكلاتايدحتلللولحنعثحبلاةيلمع

ملاعلاخيباًريبكاًريثأتسرامتتلظلب؛سمأتأدبتاروريسوأتايلمعتسيلهذه

ءاهتناذنماهتعرسنمتدازاهنأالإ،اكيورتسيريبلاتاونسخيب،اندلبخيبكلذكو

نأيهو،ةفلتخمةنهارلااهتلحرملعجتةدحاوةمسكانهنأريغ،ةدرابلابرحلا

خسرتملاو،نيرشعلانرقلاخيبسّسؤملاطمنلا،ةراضحلاروطتلمويلادئارلاطمنلا

ليطعتلابةرذنملاتارشؤملانمديازتلادرطماًردقيدبي،ةريخألاهدوقعخيبقمعب

.يفيظولا

امبرو،ةددحمةراضحةمزأالإيهنإم2008خيبتأدبيتلاةيداصتقالاةمزألاو

،اولفاغتيواوعدخنيالأنييسايسلاىلعنأريغ،هيلعبلغتلامتدقأوسألانأودبي

يلاحلاطمنلاعمانيقباذإو،ةيبكوكلاةيمنتللديدجطمنقلخىلإةسامةجاحةمثف

ةيبكوكلاتايدحتلاوتاديدهتلاةلمجروهدتنمديزمباموكحمنوكيسملاعلانإف

ىلعةملوعلاترصأاذإو.اطبارتقثوأنآلاتابةسايسلاوداصتقالاف،اهمقافتو

،ةيحاننمةشحافلاحابرألايتزيكرىلعمئاقيملاعداصتقاىلإانرجةفعاضم
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راسمىلإءادتهالاخيبةيملاعلاةسايسلاتقفخأو،ةيناثةيحاننمطرفملاكالهتسالاو

ةلقثمةلحرمجولولةحشرمةيرشبلانإف،انمأرثكأولدعأيملاعماظنىلإيضفي

ةراثإلةيراطخإتسيلتاهيبنتلاهذهو.نيتيبكوكلاةيعامتجالاةضافتنالاوىضوفلاب

ربتخاوىأرنأهلقبسناسنإفواخموسجاوهلب،بعرلابةراجتتسيلو،رعذلا

.هتايحراسمàبةريثكءايشأ

لصوتلانكميالو،ديدجلايومنتلاطمنلاملاعمددحتةفضوىلعاًرفوتمتسل

ةيسايسوةيركفثوحبةطساوبو،ةقسنمدوهجةطساوبالإةفصولاهذهلثمغوصىلإ

سانلاديرييذلاملاعلاةيعونلوحماعلاقفاوتلانمعونغولبنمدبالو،ةبلطتم

ىلعاًمئاقنوكينأنكميالملاعلاكلذنإفىرأامبسحو،هفنكخيباوشيعينأ

لالخنماهتيبلتوةيداملاتاجاحللدرطمومنىلعو،ةينانأ،ةيصخشحلاصمساسأ

يرجي؟كلذهيلإدوقييذلاريصملادعبحضتيملأ:بسحويئاهناليعانصعسوت

نمالابجةفلخمو،ةيمجنملادراوملانحطىلعةبئادةقالمعةلآىلإملاعلابلق

،ءاوهلاو،ضرألاثولتيتلاو،نفدلاقيرطنعاهنمصلختلانوكييتلاتايافنلا

ةعيرسقطانملاونادلبلاخيب،سانلاعيطتسيالاهلكءانثألاهذهخيبو،ةيئاملادراوملاو

ةدافإلابيدحتللايئزجيدصتلا،كشالب،نكمملانم.ءاوهلااوسفنتينأ،ةيمنتلا

كلذنأدكؤملاهبشنمنأريغ،امهيلإامو،ةيبيرضزفاوحو،ةديدجتايجولونكتنم

داصتقالاهيجوتةداعإىلعلمعلاوه،فاطملارخآ،ةجاحلاهيلإوعدتام.يفكينل

لثم؛ةماعتاريخومعنىلإطرفملايدرفلاكالهتسالانمزيكرتلالقنب:يملاعلا

.ةيناسنإلاةيصخشلاروطتو،سانلاتاويحةيعونو،ةيرشبلاةحصلاو،يئيبلانمألا

وم

،امبرو،ةيعويشلاماهوألاىلإةدوعلانمعونبىتحولب،ةيوابوطلابمهتأدقو

ةيمنتلازفاوحدحااهفصوبةيتاذلاةحلصملابفافختسالاب،تالاحلالضفاخيب

نإلاقيس.اقحايسورداقدقو،كلذدوقينيأىلإملعنانلك:لاقيدقو،ةيداصتقالا

يهو،ةيساسأرثكألاتاجاحلاولوةيبلتةصرفىلعدعباورفوتيملرشبلانييالمتائم

ةجاحب-انيقي-نوكنةراضحللديدجلاطمنلاءاشنإليعسلادنعف،ةعنقموةيوقججح

تامهمعملماعتلاىلعنوفكاعنحنوىتح،نابسحلاخيبيضاملاءاطخأذخأىلإ
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ةعماجةجوازمطمنلالعجبوجوءارونماكلاببسلاوهديدحتلابكلذو،رضاحلا

ةيموقو،ةيتيبو،ةيلاربيلو،ةظفاحمةيديلقتو،ةيعامتجاةيطارقوميد:ةفلتخمميقل

ةثيدحلاةراضحلانأاوكردينأةفاكتايجولويديألاراصنأىلعنيعتي.(ةينطو)

اهيلإءادتهاللو،ةلئسألانمريبكددعلةبوجأىلعةرفوتم–ةظحللاهذهخيستسيل

.روطتتنأتايجولويديألاىلعنيعتيو،تابراقملانيبةجوازملانمعوندامتعانمدبال

اهنأنودقتعينوريثكو،ةريسيةمهمةراضحللديدجيومنتطمننعثحبلاسيل

،هتاينينامثلئاوأويضاملانرقلاتاينيعبسىلإنيدئاعركفناولاعتنكلو،انتقاطقوف

نملابجتناكنيح:تاذلابةيرشبلادوجوددهتيرطخةهجاومخيبملاعلاناكنيح

رتوتلاناكو،اًعراستمحلستلاقابسناكو،تمكارتدقةكاتفلاةحلسألاتانوزخم

ادباهنيح،اينآقالطإللةزهاجتناكةيوونلاخيراوصلانمتائملاو،اًدعاصتم

،اننأالإ،ةثراكلاوحنتابثباًرئاسملاعلاناكو،اليحتسمعضولاكلذنمجورخلا

ةيلمعقالطإخيبو،ةدرابلابرحللفلحعضوàبو،ةيواهلانعداعتبالاàبانحجن،اعم

ايروك

.ةيوونلاتانوزخمللريبكلازتخابتجوت

،رهنلاخيبرايتلاعمفارجنالالمحتو،رعذلالمحتىلعنيرداقمويلادعنمل

تقثبنايتلاةديدجلاصرفلازاهتنانمانلدبال،تاونسلاكلتةبرجتنمةدافإلاب

.مساحلاكرحتلاىلإالوصوةدرابلابرحلاءاهتناعم

ثحبلاةيلمعنيبةكراشملاىلعةرداق،دعبةققحتملاريغاهتقاطب،ايسورنوكتس

زاجنإنمنكمتتيك،اهنأريغ،ةلماشلاةينوكلاتايدحتلاهذهةلمجىلعدودرنع

،كلذققحتسايسورنأدقتعأ.ثدحتتنأىلإةرطضموةيوقحبصتنأدبال،كلذ

.ةيطارقوميدلاقيرطلاخيبتراساذإالإةحجاناهارأاليننكلو،عيطتستيهو

ةساسلاتاباطخخيباًردانالإرهظت(ةيطارقوميدلا)ةملكدعتملبيرقتقوىتح

ريغو،ايسورينطاومفوفصنيباضيأةيغاطةيطارقوميدلاعملمألاةبيخو،سورلا

تاينينامثرخاوأةبخاصلااهتاوزغدعبةيطارقوميدلاةجوملشامكناةمثو،ايسور

لعل،كلذلةيدجبابسأكانه.ةيبكوكةرهاظلكشهتاينيعستلئاوأونيرشعلانرقلا



ةديدجلاايسور
506ـ

،عضولاعملماعتللةءافكلاباًمئادنيلحتماونوكيملنييطارقوميدلاةداقلانأاهمهأ

.ةيطارقوميدلانعليدبالنأبعنتقميننأريغ،تاعقوتلاىوتسمنوداوناكاماريثكو

سرامتيهوةنيابتمقئارطلالخنمةيطارقوميدلابكربتقحتلاةفلتخمنادلب

ةيطارقوميدبمويلاىهابتتةريثكنادلبةمث،ايخيرات،ةرياغتمبيلاسأباهئدابم

لكىلعاذهحصيو،ةبعرملبةبعصتاقوأبديعبنمزذنمترم،ةرقتسموةحجان

نادلبلاتناكليلقبنرقلاىلعديزيامذنمو.نابايلاونيتنجرألاويليشتوايناملأنم

نادلبلاهذهعيمجنيبةيطارقوميدلانإفمايألاهذهخيبو،ةعاجملايناعتةيفاندنكسإلا

ينبتنأاضيأايسورىلعنيعتيسو،ةيموقلااهفورظلةبسانملااهغيصلضفأبسرامت

àباهتيصخشو،اهتيلقعو،اهديلاقتو،ةيفاقثلااهتازيمذخأيايطارقوميداًماظن

.اهيلإدنتسيو،نابسحلا

،ايطارقوميدنوكينأ،اهبايغخيب،ماظنيأىلعرذعتيةنيعمتامسكانهنأريغ

يعدننأ،ُدعب،عيطتسنالاننأل،ايسورىلإةبسنلابةصاخةيمهأتامسلاهذهضعبلو

ابوانتنمضت،ةمظتنموةهيزنتاباختنا:اهنإ.ةيلاحلاانتايحةقيرطخيبةدوجوماهنأ

مكحلاعورفنيبتاطلسوتايحالصنزاوتو،يروتسدماظنو؛ةطلسلاخيبمهنملايرود

ماظنو،تايرحلاوناسنإلاقوقحمارتحاو،ةيسايسبازحأنيبسفانتو،ةثالثلا

.يطارقوميدعمتجمتاسسؤمءانبنمايسورلدبال.يندمعمتجمو؛دياحميئاضق

،ةرقتسماهنأنعالضفةيطارقوميدلاثيحنادلبلاحاجنءارونماكلاببسلاام

اًومنواًمرتحمايشيعمىوتسماهينطاوملرفوتذإ،حاجنلاوةيلعافلاةقئافيهف

.ايناملأو،ادنلوهو،ادنلنفوأ،الثم،ةيفاندنكسإلانادلبلانيبركفأ؟اًرقتسمايداصتقا

مم

الل

تاسايسىلع،ةرورضلاب،ةرفوتمتسيليهو،ةصاخلااهتافصاومنادلبلاهذهل

اًعمتجماهعيمجاهيفدجناننأالإ،ةهباشتمةيعمتجمطامنأوأةيبيرضوةيداصتقا

وههكالتمانيبكراشتتيذلارخآلاءيشلاو،ةيوقةلودو،ةيويحلاباضبان،اًيوقاًيندم

.طرفملايركسعلاقافنإلاوةركسعلاءبع،نمزلانمدوقعرمىلع،لمحتتملاهنأ
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،ةرقتسملاةيطارقوميدللمزاللا(مزيروغلآ)ـلاىلإدعبدتهنملفايسورخيبنحنامأ

،(يخيراتزجع)ةجيتنىتحسيلو،دلبلاقوفقلعملاردقلانماعونسيلكلذنأديب

!ءارهللاي(سورللتسيلةيطارقوميدلا):ةيطارقوميدللانبعشةيزوهجمدعوأ

.راسيلانموأنيميلانممعزلاكلذءاجأءاوس

،يضارألانمةعساشتاحاسميسورلابعشلاّمض،ليوطلاهخيراتدادتماىلع

،باتكلاو،نيركفملاو،نييسايسلاريهاشمنماًدادعأملاعللاًبجنم،اهنععفادو

زاجنإو،ةيلوطبرثآمزاجنإلنولهؤمو،نوبوهوماننإ.نينانفلاو،اقيسوملايفلؤمو

،ءاوسدحىلعايجراخوايلخاد،سورلاف،ةبوعصلاةغلاب،ةقاشةينيتورلامعأ

امف،ةيعيبطعاضوأخيبلمعلاىلعنيرداقنونوكينيحةلئاهتازاجنإنوققحي

باوجلانأيلودبي؟ىوصقلادودحلاىلإهتايلباقوانبعشبهاومرافنتسالبولطملا

نيسحتىلإةجاحبو،عمتجملالخادتاقالعلانسحننأىلإةجاحبنحن:حضاو

.يسايسلاماظنلا

سيئرلاباقثاوبعشلانوكينأايسوريفف،ةيوقةيسائرةطلسىلإةجاحبنحن

،يوقدئاقىلإةجاحبايسورنأحيحص.ةريبكةيمهأهلكلذفهقيدصتىلعاًرداقو

(نيلاتساوديعأ):تاءادنو،نيلاتسيأوأ،ررهوفيأىلإةجاحبتسيلاهنكلو

.ماعلاسحلاةفاصحبايغبيحوتو،ةرطخةقامح

تاذةطلسلاىلوتييذلاصخشلاةيوهتناك،يسورلاخيراتلالجدادتماىلع

،ةيروهمجلاسيئروأ،ماعلانيمألاوأ،دئاقلاوأ،رصيقلاةيصخشف،ةريبكةيمهأ

ىلعو،دلبلاخيبثدحيناكاملكىلع،ايفرح،اهتامصبتكرت،هتازيموهتارايخو

اًدحعضتنأنيرشعلاودحاولانرقلاةيبايسورىلعنأهبكشأالو،نييالملاتاويح

.يتاذلالماعلااذهىلعطرفملاليوعتلل

،بعشلاةيلقعىلإو،ايسورديلاقتىلإاًرظن،لاحلاةعيبطب،سيئرلاعيطتسيال

درجمنوكينأ،ملاعلاخيباهتايلوؤسموةيسورلاةلودلارودىلإو،ةحاسملاعاستاىلإو

àبنيئيطبانكاكيورتسيريبلامايأ،ةيبوروألانادلبلاةيرثكأنيبامكةيزمرةيصخش
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كلتةجلاعملتقولانميفكيامطعتملو،ةيوقةيسائرةطلسىلإةجاحلافاشتكا

تالتعلكعضننأعيطتسنالاننأريغ،يوقسيئرىلإاقحةجاحبايسورف،ةلكشملا

سأرونيديىلعالإرفوتيالسيئرلاىتحو،دحاوصخشيدينيبةيسايسلاةطلسلا

ريبادتذاختاىلإوعدتامبرةنيعمعاضوأ،كشالب،ةمث.ينثتسيالبرلاف؛دحاو

.انوناقحوضوبددحتتنأبجيعاضوألاكلتنأالإ،يوديلامكحتلاىلعةمئاقةئراط

ىلعةضرعايسورناملربنإفمويلاامأ،يوقو،لقتسمناملربىلإةجاحبايسورو

تابسانملاىدحإخيب.ىرأامكنايحألابلغأفاصنإوفنعبو،دقنللمئادهبشوحن

نكلو،ناسلةلزتناكامبر،شاقنللاناكمناملربلاسيلو،ةلودلاامودسيئرلاق

نودنمرقأ،ةيلاحلاهتليكشتب،يسورلاناملربلاف؛ةيديورفةلزتناكاهنأحجرألا

دحأةيبو،ركفملاروهمجلارظنبةلودلاتايعجرممّزقتو،عمتجملاقزمتنيناوقشاقن

.بّوصتنأءاطخألاهذهىلعنيعتيستافطعنملا

،يذيفنتلاعرفلافقوملدبال،ةيقيقحمكحةسسؤمةيداحتالاةيعمجلاحبصتيكو

سيئرةحلصمنمله،اقحريغتينأنمناملربلانم،ةيروهمجلاسيئروهو

نيعتي؟نآلالعفيامكتارارقلاىلع،ضايبىلعاقفاومناملربلانوكينأةيروهمجلا

تاسلجلو،ةيناملربلاتاقيقحتللءاكذبةمكحموةيوقةيلآكلتمينأناملربلاىلع

.دالبلاهجاوتيتلااياضقلامهألوحعامتسالا

àبنينيعمصاخشأنم،مويلا،امهالك،ةيداحتالاةيعمجلااسلجمفلأتي

دالبلاةايحخيبهيدؤتنأبجييذلارودلابعلطضتالةيسايسلابازحألاف،ةقيقحلا

،ةيوقو،ةيقيقحةيسايسبازحأءاشنإو،يطارقوميددلبيأخيبامكناملربلاةيبو

انعمتجمهجاوتيتلاتايدحتلارطخأدحأوه،ةصاخلااهتايجولويديإعم،ةلوؤسمو

.ةمداقلاماوعألاخيب(ةيسايسلاانتقبط)و

،دنتستنأبجياهنأروصتأ؟ةيسايسلابازحألاليكشتنيبدمتعتسىتلاسسألاام

نوكتالدقوةنيابتمحلاصملاثيحعمتجملانيبةيقيقححلاصمتاعامجىلإالوأ

،ةظفاحم،ةيعامتجاةيطارقوميد:ةيسايسلافطاوعلاساسأىلإ،ايناثو.ةقباطتم
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ةيوقلابازحألانمددعقاثبنابلثمتتنأةلصحملاىلعنيعتي.اهريغو،ةيلاربيل

.ناملربلاخيبةيرثكألابزوفلاىلإعنقملاعلطتلاىلعةرداقلا

ايسايسهفصوب،ىرخأدعبةرمهيلإدوعأ)نينيلتاملكةبايلمتركفاماًريثك

حوريهةيكارتشالانأاهبىنعيتلاتاملكلاكلت،(خيراتلاخيبهتناكمباًريدجاًركفمو

ةيكارتشالاىريناكهنأىلعاناهربكلذىرأ.ريهامجلاىدلةايحلابةضبانلاعادبإلا

حور)يهةيهيدبلاكلتنيبةرابعمهأواذإ،ايطارقوميداًماظن،سانلالجأنماًماظن

.(عادبإلا

خيبةيئانثتسالاةيمهألاتاذ،مكحلاةيلباقةلكشملهاجت–كشالب–عيطتسنال

ددعتىلعمئاقلاهعباطو،دالبللةدرجملاةحاسملااهببستةلكشميهو،يسورلالاثملا

ماظنلاطمننإف،رومأللاًديقعتو.ةيداحتاةدعاقىلعالإاهلحنكميالو،تاينثإلا

نأل،انيلإةبسنلابايفاكسيلايناملأوأةدحتملاتايالولانيب،الثم،ذفانلايداحتالا

نأدبالفمثنمو،ثيبخورطخاهئاغلإنعثيدحيأو،ةيموقالودمضتايسور

،لالقتسالانمنكمملاردقلابةعتمتماهئاقبنامضىلع،ىرحألاب،مامتهالابصني

.ايسورنمأزجتتالءازجأاهرارمتساعم

وحوموم

،داسفلاةبراحمىهىرخاةكئاشةيضقبطابترالاةقيثومكحلاةيلباقةلكشمو

àبلب،تاونسخيبةلكشملاهذهةجلاعمىلعةرداقةلودلانكتملاذإ،ءيشلكلعلو

وتمورعا

.ةيمهالاىئانثتسارخذىهىتلابعشلاةقثرسختاهنإف،ةقيقح،دوقع

نيدكؤم،مهضعبيحويامك،هليدصتلاىوتسمىلإءاقترالارذعتببسوهكلذ

يذلانيزماراكيالوكينبنودهشتسيءالؤهو،دبألاىلإايسورخيبهلاصئتساةلاحتسا

سانلاهلعفيامعرشعنماثلانرقلاخيبةيبوروألاهتلحرءانثأخيبهلاؤسىدل،باجأ

ريبادتلانأالإ،داسفلاةبراحمبجتهنوقرسي»:الئاقةدحاوةملكب،ايسورنيب

سيئرلاحالسلالعلو،ةلأسملالحتنل،نجسلابماكحألاو،رظحلاعاونأو،ةيسيلوبلا

حنميميلسداصتقاو،ةيفكةيطارقوميدتاسسؤمداجيإوهداسفلادضىضمألاو
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نيفظوملاتايهشمجليو،ةصاخلامهتاعورشمةماقإو،ةردابملاءادبإةليسوسانلا

.نيعشجلا

نيبىلضفلاةجوازملانمعونىلإنمزلاعميدتهنسايسورخيباننأخيبكشأال

عامتجالاباقعأخيبءيشلكريغتةيماردىدمركذتأو.ةلودلاطبضوداصتقالاةيرح

تومنمرهشأةتسدعبم1953ماعةعارزلالوحةيزكرملابزحلاةنجللعسوملا

،اليلقالإديبعلانملضفأ،خيراتلاكلذىلإ،اونوكيملنيذلافيرلاءانبأ.نيلاتس

لك:ءيشلكريغتمثنمو،ةميلسقئارطباولمعينأبمهلحمُسو،دويقلانماوررحت

!ديدجنمروهظلاىلإداعنايسنللضرعتدقناكءيش

ةيجاتنإجتنأيذلاجهنملاكلذ،تاينيعبسلاخيبونيكشجهنملاثمىلإاورظناوأ

زفاحلامعلاحنمبكلذو،اهتاذتالآلاودراوملامادختساو،هسفنقافنإللىلعأ

تابراقملانمةلمجترهظامناعرسزفاحلادوجوعمو.مهلمعبولسأميظنتةداعإ

àبىتح،ةعانصلاخيبةيداصتقالاةيرحلاسانلاحنمبراجتىلوأتناككلتو،ةعدبملا

.لضفأىتحنآلاعضولاو،انكممدارفألاىلإةردابملاريرمتناكةيتييفوسلاةبقحلا

دوكرلاف،ةسايسلاىلعفقوتي،اضيأانه،ءيشلكنأكشأال؟اذإثدحيالاذاملو

مدعنعمجان،رفصلانمبيرقومنلالدعمثيح،يسورلاداصتقاللنهارلا

،داصتقالااذهريوطتبةقلعتملاراكفألاخيبةديدعتاونسليرذجرييغتيأثودح

نيذلاكئلوأو،نيسيئرلانيرظنملانم،(يداصتقالاقيرفلا)نأىرنكلذكو

ىنعمبدقنلاىلإةبسن)يدقنلاريكفتلاو،اًبيرقتهلاحىلعقاب،مهراكفأنوذفني

زفحبامإ،هميظنتوداصتقالاطبضنعدينعماجحإةمثو،دئاسلاوهيلاملاعاطقلا

.ةيتحتةينبعيراشمقالطإوأ،ةمكارتملاتايطايتحالللاعفلافيظوتلاب،بلطلا

.ةبلوقملاةددشتملاةيدقنلاةعزنلاريسأداصتقالاىقبيو

رييغتببلاطت،ةلودلاسأرىلإةهجوم،رتاوتلاةديازتم،اًريخأ،تادشانمةمث

ركفلاخيبةيقيقحلاةسفانملانأدقتعأىننأالإ،داصتقاللةيلكلاوأةيلامجإلاةطخلا

ةيسايسبازحأىلإةجاحبنحن،فلتخميسايسراطإدوجوبةطورشميداصتقالا
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تارييغتلالعجلةيسايسلاةطلسلليرودلوادتو،ةليدبةيداصتقاجماربحرطلةلهؤم

صخشلا)تادشانمنإف،تارييغتلاكلتبايغخيبامأو،ةنكممةطخلاخيبةيرورضلا

.ىودجلاةحيحشىقبتنأبةموكحم(ةمقلاىلعسلاجلا

ةيوقةثيدحةلودءانبخيبمساحرودبعلطضينأعيطتسيءاضقلاريغفرطنمام

،ةليحتسمنوناقلاةدايسىقبت،ةلادعنودنمو،ةدياحممكاحمريغنمف،ايسورخيب

دعبلالكديعب،اكيورتسيريبلاتاونسخيبهقيقحتىلإةوعدلاتناكيذلافدهلااذهو

ماوعألانيبعاطقلااذهىلعىغطاًريطخريبدتءوسنأأوسألانكلو،قّقحتلانع

هميمرتوهتداعتسانوكتنلو،ضيوقتلليقوقحلاماظنلامارتحاضرعتو،ةريخألا

.ةريسيلارومألانم

ةيضقنإف،ملاعلاخيبديرفلااهعقوموةعساشلااهتاحاسمبايسورىلإةبسنلابو

نرقلاخيب،جلاعتنأنكميالةيضقاهنإ،مئادّمه،ملاعلانمأويهاهنمأ،نمألا

ةريخألاةليلقلادوقعلاف؛ةكرتشمةيسايسدوهجلالخنمالإ،نيرشعلاودحاولا

يقباساوناكنمم،نيرخآةداقو،يدنكفإنوجو،هملابفالوأباوصىدمتتبثأ

مازتلانمعونىلإدنتسينأنميلودلانمأللدبال:الئاقهملابحصنذإ،مهرصع

الملسلاىلإيدنكاعدو."لدابتملاريمدتلابديدهتلانمالدبكرتشملاءاقبلا

ةدحتملاممألاخيبيباطخخيبتلاقو."ءاسنلاولاجرلاعيمجللب،بسحونييكيرمألل

نمكرتشملاانفدهلدبالو،اًعمالإبورحلاةبقحلدحعضوعيطتسنال»:م1988ماع

.«ةكرتشملاةيمنتلابو،كرتشملاعادبإلابو،نواعتلابلثمتينا

ةعيبط)نأقلطنمنم،عافدلل(ةلوقعملاةيافكلا)خيبةيركسعلاةردقلارصحأدبم

ىلعاًدامتعااهسفننععافدلاخيبلمأتنأبةلوديألقفأيأرفوتالةثيدحلاةحلسألا

.م1995/6/14،ةدحتملاممألاتاروشنم،اتاجوأوكاداس[1]

.م1963/6/10،ةيكيرمألاةعماجلاخيبجرختباطخ،يدنكفإنوج[2]
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لحتنألودلاىلع،مويلااًحيحصكلذىقبيو،(بسحوةيركسعلاايجولونكتلالئاسو

ةيعافدلاةوقلاأدبمساسأىلع،لوألاماقملاخيبةيسايسلالئاسولاةطساوباهاياضق

.ةيركسعلاتاينازيملاميخضتقيرطنعالةيفاكلا

نأاضيأاهبجاونمو،ةقيرطلاهذهباهنمأنامضىلعةرداقايسورنأنمانأقثاو

،سيئررودمويلاايسورلف،نمآيملاعماظنةماقإديعصىلعنأشتاذةمهاسممدقت

ةيمهأىلعيوطنياممو،ةيبكوكلاةسايسلاهبهبعلطضت،ليوحتلللباقريغ،ءانب

لحàباهكارشإبجيو،رودلااذهلثمبةعتمتماهنأيلودلاعمتجملاكردينأةقئاف

.اهتمهاسملنيبسانملاريدقتلاوفارتعالاعمىربكلاةيبكوكلاتالكشملا

اميفتالكشملانمةبعصةمزحداحتالااورمدنيذلاكئلوأنمايسورتثرو

لاقدقو،ةصاخةيخيراتطباورباهبةقلعتملاةرشابملااهتاراجعمتاقالعلاصخي

(ثلونموكلا)ةلقتسملالودلاةطبارسيسأتدعبامىلإكرحتلانإاًحزاممهضعب

تاقالعءانبقالطإلاىلعالهسسيل،فوشتابروجةدكانمل،لوألاماقملانيب،ناك

،اهتدايسوةقباسلاةيتييفوسلالودلالالقتسابطورشملاريغفارتعالاةرورضىلع

ناكاذإ)قيثولا(نواعتلا)ىلإةجاحلابميلستلاىلعهسفنتقولاخيبرارصإلاعم

.((جامدنالا)ةملكءازإنوددرتيمهضعب

نيبتاقالعللةصلاخةينانأةبراقميأنأةقيقحلب،مهياميهتاملكلاتسيل

خيراتلااذهف،ةطاسببةذفاننوكتنل،عونتمولودحومدلبنمءازجأانورقتناكلود

قيثولانواعتللسيسأتلانوكءارونماكلاببسلاوهكلذو،ةلوهسبهبطشنكميال

بجيرمألانأريغ.هنمبورهلانكميالايرهوجاًرمأةرشابملااهتاراجوايسورنيب

حلاصملاذخأعم،ةنميهةلواحميألامتحايفنلحضاولامهفلاقلطنمنميرجينأ

.ةريغصلاواهنمةريبكلاتالكشملاةجلاعمنيحنابسحلابةلماكةلدابتملا

ةبعصةقالطناقلطنانورشعلاودحاولانرقلاو،ىربكتارييغترصعàبشيعن

ةيشعو،ةحلموةلجاعتالكشمةهجاومخيباهسفندجتةيرشبلاو،تآجافملابىألم

:يتأيامتلقديدجلانرقلا
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وأ،ةلتاقتامزأليثراكفيثكتنرقامإنورشعلاودحاولانرقلانوكيس»

ةيناسنإلاراصتنانامضديعصىلعانراودأبعالطضالاىلإنووعدم

نرق،ةضهنرصعنيرشعلاودحاولانرقلالعجديعصىلع،لدعلاو

.«ةيرشبلا

،اًمساحاضيأنورشعلاودحاولانرقلانوكيدق،ايسور،اندلبىلإةبسنلاب

اًريخأحجنيدق،ةداقلانمونييسايسلانمسورلانينطاوملانميلاحلاليجلاف

ةددجتمايسورنأشنم،ةرقتسملاةيطارقوميدلاةيمنتلاقيرطىلعاندلبعضوخيب

.ةريثكءايشأمدقتنأعيطتستو،ملاعلاديدجتةيلمعةيباًيحاتفماكيرشحبصتنأ

ىلع،ءيشلكنممغرلاىلع،نوبئادنحنيتلاسوردلاو،ةيركفلاوةيعيبطلادراوملا

ملسلابمعنيلبقتسموحنقيرطلاديهمتخيبةحماجةبغرو:يضاملابراجتنماهملعت

.ةديدجلايجأللدعلاو

–ع–
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