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ديهمت
تّنستاذإ«:وهو،تايلكلايفلوبقلاتالباقميفًاديجفورعملاؤسةمث
ءارآلا»؟راتختسنمف،خيراتلايفنيصخشيأعمءاشعلالوانتلةصرفلاكل
يفةيخيراتلاتايصخشلاددعرابتعالايفذخأنامدنععونتتسكشالب
قرشلاةفرعمبًامتهمءرملاناكاذإنكلو،ةيناسنإلافراعملاتالاجمعيمج
قافرروصتأاليننإف،نيرصاعمنيللحملبقنمثيدحلانمزلايفطسوألا
.رقشألاريبلجويكسموشتموعننمًاعالطاوةيبذاجرثكأءاشع
يفًابلاطُتنكامدنع،1966ماعىلوألاةرملليكسموشتموعنتلباقدقل
تقولاكلذيفيكسموشتناك.MITايجولونكتللستسوشتاسامدهعم
دقهسفننيحلايفناكو،تايوغللالاجميفريوثتنمهزجنأامبًاروهشم
ىدمىلعو.مانتييفيفةدحتملاتايالولابرحلءيرجدقانكًافورعمحبصأ
ةسايسللهليلحتنمًاريثكتملعتوتأرق،تقولاكلذذنمدوقعةعبرأ
نمىتحةعوررثكألانكل.عمتجملايفنيفقثملارودو،مالعإلاو،ةيجراخلا
يفبلاطكو.يعامتجالارييغتلابيدايتعالاريغهمازتلاوه،لئاهلاهئاكذ
نمزيمتملاذاتسألااذهلثمنأنمًاشهَدتنك،جرختلالبقامةلحرم
ءدبيفو.تارهاظتلاوتاماصتعالايفبالطلاىلإمضنينأنكمملا
يفةيفرعلاماكحألايفنعطللةريغصةرشنّدعأتنكامدنع،تاينيعبسلا
يتأيماعلكديربلايفهاقلتنةرشنلايفكارتشاللديدجتلوأناك،نيبيلفلا
دقلف.هبيتفرعملاوطًاقستمًاجذومناذهتابدقو.يكسموشتموعننم
ىلعّدرو،ةيسايسلاتاروشنملاوتاميظنتلانمىصحيالددعيفدعاس
تقولانمريثكلاصصخو،ملاعلاءاحنأنمةدراولالئاسرلانملئاهددع
.لضفأملاعلجأنمنولضانينمعيمجماهلإوحصنلاءادسإوثّدحتلل
ًالوحتم،طسوألاقرشلانعةباتكلابيكسموشتأدبتاينيعبسلاعلطميف
حانجلاىلإبابشلادهعيفهمامضناذنمهبًاينعمناكعوضومىلإكلذب
تاينيسمخلاءدبيفهتجوزووهرّكفدقل.ةينويهصلاةكرحلانميراسيلا

،كلذالعفيالأةياهنلايفاررقامهنكلو،يليئارسإستوبيكيفرارقتسالايف
.ةلادعلاومالسلابةلصتملااهاياضقوةقطنملابظوحلممامتهاًامئادهيدلناكو
ةيموقلاوةلادعلايفتالمأت؛طسوألاقرشلايفمالسلاهباتكُرشن1974ماع
1PeaceintheMiddleEast;ReflectionsonJusticeand

Nationhood.قرشلانعباتكمجحيفتءاجيتلاةيناثلاهتساردتناكو
ثلثملا:1982ماعنانبلليليئارسإلاوزغلاةثراكبقعتبتكدقطسوألا
:2TheFatefulTriangleنوينيطسلفلاو،ليئارسإو،ةدحتملاتايالولا:ردقملا



TheUnitedStates,Israel,andthePalestiniansنمريبكددعلمتشيو
طسوألاقرشلاةيمهأنع،تالاقموأ،ءازجأىلعىرخألايكسموشتبتك
ىلعًءانب،ةيجراخلاةدحتملاتايالولاةسايسللوانتيأيفهنمدبالءيشك
ذنمًايلكديدجهلباتكلوأوهاذهنكلو.اهّبلقتوةقطنملاةيمهأ
.ملاعلانمءزجلاكلذىلعًايرصحّزكري»ردقملاثلثملا«
نييلودلالدعلاومالسلابيوقلايكسموشتمازتلايفرقشألاريبلجكراشدقو
،كلذىلإةفاضإلاب.ةيجراخلاةدحتملاتايالولاةسايسمهفبديدشلاهمامتهاو
عرعرتوأشندقف.طسوألاقرشلابةيميداكأةفرعموةيتاذةربخرقشأللنإف
ىلعوةقطنملاةسايسيفقمعبًاطرخنمناكو،ةديدعتاونسنانبليف
،اسنرفىلإلقتنانأدعبو.يبرعلاملاعلايفةيراسيلارئاودلابةديجةفرعم
ًاطشانوأاًيميداكأ،طسوألاقرشلاثادحأةعباتميفثيثحوحنىلعرمتسا
.برحللًاضهانم
هتداقيذلاوزغلالبق،2003رياربف/طابشيفىلوألاةرمللريبلجُتلباق
باتكعيقوتةلوجراطإيفثدحتيناكامدنع،ةريصقةرتفبقارعللاكريمأ
ثيحيسريجوينيفWilliamPaterson»نوسرتابمايليو«ةعماجيف
قرشلاوقارعللهتاليلحتتدجو،ةقحاللاةليلقلاتاونسلاىدمىلعو.ُتسرد
ةبوؤدلاهتءارقوهتربخىلعموقتً،ادجةنيمثتاليلحتةماعطسوألا
عقومىلعهتامجرتوهتالاقمترشنامًاريثكو.ةيبرعلابةقطانلاةفاحصلل
هتاباتكرضحتسأنأًالمآZNetىمسيهيلعلمعأتنرتنإلاىلعيمدقت
مظعمنأمغربو.3ةيزيلكنإلابنيقطانلانمعسوأروهمجىلإةيريونتلا
انحبصأدقف،يطنلطألاربعينورتكلإلاديربلاقيرطنمتناكانتالاصتا

تعضُوةعونتمًاططخمِّيُقيًالاقمًاعمانبتك2005ماعرخاوأيفو،نيقيدص
.4قارعلايفنييكريمألادونجلل»راشتنالاةداعإ«لجأنم
،ةيلودلاتاقالعللعسوألاتارابتعاللريدقتبةمعفمرقشألاتاباتكدعتو
يذلاو،اـيسورونيـصلاوةدحتملاتايالولانيبيجيتارتسإلاثلثملاةصاخ
)ةديدجلاةدرابلابرحلا(5LaNouvelleGuerreFroideهـباتكيفهروـلب
)TheNewColdWar(تايجمهلاماَدِصرخآلاهباتكيفمثنمو:
،6هدعبوربمتبس/لوليأ11لبقةيملاعلاىضوفلاولباقملاباهرإلا،باهرإلا

TheClashofBarbarisms:September11andtheMakingofthe
NewWorldDisorderنداهيالًادقانوً،اريصبًّاللحمهسفنخَّسرثيح

يف.ةيمالسإلاةيلوصألاوةيملاعلاةرطيسللبوؤدـلانطنشاويعسنملكل
اهلعشأيتلاتالاعفنالاضعبلًامهفترهظأامًاريثكهنإف،هسفنتقولا



نّيباملثم،ةيمدقتلارئاودلاطسويفىتح،ينيطسلفلاـيليئارسإلاعارصلا
تالاقمتناكو.7دوهيلانييراسيلانمنينثانيبةلدابتملئاسرهريرحتيف
طسوألاقرشلا:بهتلملاقرشلاهباتكيفاهضعبعمُجيتلاةددعتملارقشأ
,8EasternCauldron:Islam,Afghanistan,Palestineيسكراملاروظنملايف

andIraqinaMarxistMirrorًاداشرإوً،ايويحواًمراصًاليلحتتمّدقدق
،2003ليربإ/ناسينيفهتلاقمتناكو.ةيملاعةلادعنعنوثحبينملًايلمع
»طابحإلانمردقبةباصم/باصمبرحلادضةطشان/طشانىلإةلاسر«
»LettertoaSlightlyDepressedAntiwarActivist«نمتحبصأدق
.9تاروثأملا
وهلبً،اعمتعمجنيبتاكلةلصفنمتالاقمسيلوهف،باتكلااذهامأ
تاليلحتىلعامهدحأينثيًانايحأو،ناقفتيًانايحأ؛امهنيبراوحىلعموقي
باتكلانإفاذكهو.نافلتخيًانايحأو،امهتامولعموامهتاروظنمىلعًءانبرخآلا
ًءارثرثكأًامهفدجن،امهتثداحملالخنمف.هئازجألعمجدرجمنمرثكأ
.ةعونتمتاربخامهيدلنيريبخكةكرتشملاامهتاقيلعتنمرهظي
دوجوديفملانمنوكيسهنأةيادبلاذنمرقشألاويكسموشتررقدقو
عورشملااذهلناكو.هجولًاهجويرجييذلاامهراوحةرادإلثلاثصخش
،ةلئسأحرطينأثلاثفرطنأشنمنكل،نيصخشنيبةثداحمنوكينأ
نِّكميو،ليجستللةينفلاةيلمعلابينتعيو،شاقنلاراسمىلعظفاحينأو
اذهءادأىلإُتيعُددقو.امهججحوامهتاليلحتىلعزيكرتلانمنيَشقانتملا
دنعاهكرحأو،ةثداحملاجراخنوكأنأتلواح،يننكمأامردقبو.رودلا
.ةرورضلا
نمةمئاقةرولببانأدب.تاوطخةدعهانعبتايذلاءارجإلانمضتدقو
ةباجإلانكميالةلئسأديلوتانهفدهلاناكو.اهلوانتيغبنييتلاةلئسألا
ةسسؤملالماوعلانعفشكلالواحتةلئسألب،ةعوسومىلإعوجرلاباهنع
ةريبكةعرسبكرحتتطسوألاقرشلايفثادحألاف.لمعلايفاهتيمانيدو
اهاطختينأيقيقحفصوميدقتىلإىعستةلواحمةيألنكميثيحب
ةبراقمةقيرطوةلماعلاةيسيئرلاىوقلاليلحتنكلو،زيجوتقويفنمزلا
رضاحلاتاروطتمهفويضاملاريسفتنمئراقلانكمتسةجرحلااياضقلا
.لبقتسملاو
نإف،طسوألاقرشلالوحباتكلااذهرودينأناكلوألادصقلانأعمو
تالخدتوحلاصمنعلزعمبنكممريغةقطنملاهذهيفيرجيامباعيتسا
انلواحدقفكلذل.ةريخألاتاونسلايفةدحتملاتايالولاةصاخ،ةيجراخىوق



عمةدحتملاتايالوللةيجراخلاةسايسلاوطسوألاقرشلابقلعتتعيضاومةراثإ
ام(باهرإلاىلععيضاوملاتلمتشادقو.ةنيعمعارصقطانمىلعزيكرتلا
يأىلإ(تارماؤملاو)؟هعملماعتلايغبنيفيكو،ديدهتلاىدمو؟باهرإلا
نيأ،اهكرحيام(ةيلوصألاو)؟ةيسايسلاتاروطتلامهفىلعاندعاستىدم
فيك،طسوألاقرشلايفاهعضو(ةيطارقوميدلاو)؟اهتلاحةورذيفنوكت
ةقطنملايفةدحتملاتايالوللةيجراخلاةسايسلاروذجو)؟قارعلابرحبترثأت
.)»يليئارسإلايبوللا«ةيمهأوطفنلارودةصاخ(
يداحلادعبناتسناغفأيهاهيلعانّزكريتلاةددحملاتاعارصلاتناكدقو
،ةدحتملاتايالولارود:هداعبأعيمجبقارعلاو،ربمتبس/لوليأنمرشع
،)ايكرتيفًاضيأوقارعلايف(يدركلابعشلاعضو،ةيسايسلاتاروطتلا
صيصختاندرأعبطلابو،ايروسوناريإيفةلمتحملاتاعارصلاىلإةفاضإلاب
،ةيخيراتلاهروذج:يليئارسإلاـينيطسلفلاعارصلابظوحلممامتها
عمتجملاةعيبطةبراقمىلإةفاضإلاب،ةلمتحملالولحلاو،ةيلاحلاتايمانيدلاو
،ةيماسلاةاداعماياضقو،ةفلتخملاةينيطسلفلاةيسايسلاىوقلاو،يليئارسإلا
،ةلئسألامامتإعمو.برعلادضةيرصنعلاو،ايبوفومالسإلاوأمالسإلاباهُرو
ايجولونكتللستسوشتاسامدهعميفموعنبتكميفةثالثلانحنانعمتجا

MIT،نم،ةثداحملانممايأةثالثىدمىلع،ستسوشتاسام،جديربماكيف
ةياغنمواذه.هنمسداسلاىلإ2006رياني/يناثلانوناكنمعبارلا
محدزملاهلودجببسب،ماعهجوبيكسموشتعممايأةثالثعازتناةبوعصلا
دقعلةدحاوةرمفقوتننأانيلعناك،ةقيقحلاو.قدصيالوحنىلعًامئاد
ىلعنيرداقانك،كلذمغربو.ةيبنجأةيفاحصعماًفلسَْتبِّتُرةلباقم
،ةيويحوةدودوانتاسلجتناكو،ةعاسةرشععبرأوحنةثداحملايفلوخدلا
نعناعروتيريبلجالوموعننكيملتافالتخاكانهتناكامدنعىتحو
ةبجولهاجتىلإانّرطضاوحنىلعةفثكمةشقانملاتناك(.ةوقبامهيأرركذ
.)نيترمءادغلا
ةرشععبرألاتاعاسلاغارفإةظوحلمةراهمبونوسماجاسيليمّتلوتدقو
ليجستلانمتجتنيتلاةطوطخملانمتّدعأو،اهتنّودوتاليجستلانم
ضعببيترتتدواعو،ةتتشملاوةرركتملالاوقألااهنعتلازأ،ريرحتللةدوسم
ريبلجوموعننملكاهعجارمث.ةءورقمنوكتلاهتغايصنيسحتو،اهئازجأ

لصألاقبطةخسنجاتنإوهانهفدهلانكيمل.امهتاظحالمافاضأوًاعيرس
حضوينأبامهنملكلحامسلايهةركفلاتناكلب،ةثداحملانمةنيمأو
امهدحألقبسدقناك،ةيسيئرةجحرييغتنودنكلو(هتاظحالمحرشيو



يتلاةيوفشلاتاقيلعتلانإةلئاقلاةيؤرلابانلمعدقو.)لعفلاباهيلعدرلا
ةريخألاةملكلااهنأىلعمدقتالأبجيرداصملاىلإلوصولانودبتمُّدق
تاداهشتسالاانألمواهانصحفوقئاقحلانماندكأتدقفمثنمو.ةلصافلاوأ
هلاقامبًايئاقلتاوذخأيالأيغبنيءارقلانأدقتعناننألو.ىضتقملاقفو
معازملاعيمجلًاقيثوتفيضننأناكمبةيمهألانمهنأانرعشدقفنافلؤملا
.لدجللةريثملاوأةحضاولاريغ
ثيدحتبقلعتملالاؤسلاانهجاويامًاريثك،عونلااذهنملمعيأيفو
هذهلعجننأشيوشتلاوليلضتلانمنوكيسهنأيفانركفدقو.ةداملا
الف.ةغايصلاوأريرحتلاةيلمعيفلخدتلاقيرطنعمويلاةنهارةثداحملا
قرشلايفتعقودقنوكتسةديدجةمهمًاثادحأنأيفقالطإلاىلعكش
يقبننأانررقكلذل.هئارقىلإلصينألبق،باتكلارودصدعبطسوألا
يفرقشألاويكسموشتنملكمييقتلليجستكوهامكيسيئرلاصنلاىلع
كلذدعبتدُعأ،ةلصفنمةمتاخنيمضتعمنكلو،2006رياني/يناثلانوناك
يفةمهمتاروطتىلعاهيفقيلعتلانْيَفلؤملانمًالكنكمأ،رهشأةتسب
.ثادحألاراسم
رقشألاريبلجويكسموشتموعنهتوعدبباتكلااذهنوكينألمآلينإو
ًاينغًءاذغمدقدق،طسوألاقرشلااياضقةشقانملءاشعلاةدئامىلإنيقيفرك
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تارماؤملاوباهرإلا:لوألالصفلا
باهرإلافيرعت
؟باهرإلافيرعتلةلوقعملاةقيرطلاامىُرتكيأريف:مولاش
يذلاماعلاكلذ.1981ماعذنمباهرإلانعبتكأتللظدقل:يكسموشت
ىلعبصنيساهزيكرتنألجعىلعتنلعأو،مكحلاناغيرةرادإتّملست
بهسأدقو.لودلاهبموقتيذلايلودلاباهرإلاةصاخ،باهرإلاةبراحم
يفةرادإلايفنورخآنولوؤسمو،زتلوشجروجهتيجراخريزووناغيرسيئرلا
يفةيربربلا«ىلإةدوعو،»ثيدحلارصعلانوعاط«نعلّصفمباطخ
...خلإ،»باهرإلاءابو«و،»انرصع
امكاذنآفرعينأ،خيراتلابةطاحإلانمىندألادحلاهيدلئرمايألناكو
ىلعبرحلانلعتالتنأف،ةيباهرإًابرحلّوحتيرمألاناك.ثدحيسناك
،لماشيلودباهرإضوخلكسفندادعإىلعلمعتنكتملامباهرإلا
ديإ«يقيدصهعقوتامككلذتعقوتدقو.ثدحامةقيقحلايفاذهو
املو.باهرإلانعةباتكلالصفنموحنىلعوًاعمانأدبدقو.10»نامره
ادبدقف،باهرإلاىلعبرحلاناغيرةرادإنالعإقايسيفلمعلااذهناك
ةيمسرلاتافيرعتلابذخألاوه،هبمايقلاانليغبنييذلايعيبطلارمألانأ
نوناقيفدراولافيرعتلابتذخأدقفََّمثنمو.ةدحتملاتايالولاةموكحل
؛ةريبكةجردبًالوقعمدعييذلاو،نيناوقلليمسرلاقسنلا،ةدحتملاتايالولا
تللظيذلافيرعتلاكلذ.اهريغوةيركسعلاةلدألايفةبضتقمغيصكانهو
فّرعيوهو.ريبكوحنىلعًاميلسًافيرعتّدَُعي،تقولاكلذذنمهمدختسأ
قيقحتلفنعلابديدهتلاوأ،فنعللسوردملامادختسالا«هنأبباهرإلا
بيهرتلالالخنم...اهتعيبطيفةيجولويديأوأةينيدوأةيسايسفادهأ
يمسرلافيرعتلاّدعيساسألايفوهو،11»فوخلاّثبوأهاركإلاو
لطُبأةدحتملاتايالولافيرعتنكلو.نهارلاتقولايفهسفنيناطيربلا
فيرعتلاتلوانتاذإف.ةحضاولاةينمضلاهيناعمببسبامبر،هبلمعلا
نأو،ةدئارةيباهرإةلودةدحتملاتايالولانأةطاسببوكلنيبتيسً،ايفرح
ناككلذل.عساويلودباهرإيفةطرخنمتناكةقيقحلايفناغيرةرادإ
كلتىلإلوصولاًاحومسمنكيملهنأل،ديكأتلاب،فيرعتلارييغتاهيلع
.ىرخأتالكشمكانهتأشننيحلاكلذذنمو.ةجيتنلا
ترَّرمنأ،ناغيرةرادإاهتسرامطوغضةجيتن،لاثملاليبسىلعثدحدقف
ربمسيد/لوألانوناكيفاهاوقأناك؛باهرإلانعتارارقةدحتملاممألا

تاحلطصملاىوقأبباهرإلاةميرجركنتسيلّصفمليوطرارقوهو،1987



ريغامىلإو،نوعاطلاةحفاكملًاعملمعلاىلإلودلاعيمجوعدتيتلا
153هيلعتقفاوذإ.عامجإبَظَْحيملهنكل،رارقلااذهّرمدقو.كلذ
امأ،تيوصتلانعسارودنهتعنتمادقف.ةدحاوعانتماونيتنثالباقمةلود
12ليئارسإوةدحتملاتايالولاةداعلاكامهفرارقلادضاتتوصناتللاناتلودلا
،امهتيوصتليئارسإواكريمأاريفسللعةيمومعلاةيعمجلاتاطاشنيفو.
امرارقلااذهيفسيل«:لوقت،رارقلايفةئيسمةرابعدوجوىلإةراشإلاب
،لالقتسالاوةيرحلاو،ريصملاريرقتيفقحلاىلإةقيرطةيأبءيسينأنكمي
اذهنمةوقلابتمرحيتلابوعشلل،ةدحتملاممألاقاثيميفدروامك
لالتحاوةيرصنعوةيرامعتسامظنتحتحزرتيتلابوعشلاًاصوصخ...قحلا
قحىلعالو،ةيرامعتسالاةرطيسلانمىرخألاكشأةيأتحتوأ،يبنجأ
يفـًافنآروكذملانالعإلاعمًاماجسناوقاثيملائدابملًاقفوـبوعشلاكلت
عطتستملو،13»هيقلتومعدلاىلإيعسلاوةياغلاهذهلجأنمحافكلا
مظنلا«ـبةصاخلاةرابعلاف،ًةحارصاذهلوبقليئارسإوةدحتملاتايالولا
نمفً.افيلحناكيذلاايقيرفإبونجينعتتناك»ةيرصنعلاةيرامعتسالا
يراجتلارظحلاىلإتمضنادقتناكةدحتملاتايالولانإفةينفلاةيحانلا
تدادزادقف.لعفتملةقيقحلايفاهنكل،ايقيرفإبونجىلعضورفملا
ثيحبةعطاقملاىلعفافتلاللقرطلاتدجوو،ايقيرفإبونجعمةراجتلا
عمهسفنلاحلاوـايروتيربيفمكحلاماظنلاهمعدةلصاومنطنشاونكمأ
امأ.رظحلاىلعفافتلالاتاونقنمةدحاوةقيقحلايفتناكيتلاليئارسإ
ةيبرغلاةفضلاىلإحوضوبريشيًاحلطصمناكدقف»يبنجألا،لالتحالا«
ةدحتملاتايالولانميأحمستملكلذل،نالوجلاتاعفترموةزغعاطقو
فدهتستاليتلاةعورشملاةمواقملاىتح،لالتحالااذهةمواقمبليئارسإو
ةيحانلانمكانهنكيملهنأمغربف،مثنمو.ةيباهرإلامعأبنييندملا
تناكةيلعفلاةلصحملانإف،ةماعلاةيعمجلايفوتيفلامادختسالقحةينفلا
.14رارقلااتضقندقليئارسإوةدحتملاتايالولانأ
وتيفنوكيهنإف،امرمأدضوتيفلاقحةدحتملاتايالولامدختستامدنعو
ةيحاننمخيراتلانمهوحمتو،ةيحاننمرمألااذهقوعتيهفً:افعاضم
فينعلانايلغلاكرتعميفركذيمليكريمألافقوملااذهنإفاذكهو.ىرخأ
تاسارديفهدجتنأكنكميةبوعصب.خيراتلاجراخحبصأو،باهرإلاىلع
ىلعقبطنيهسفنرمألاو.ةئطاختاجاتنتساىلإيدؤيهنوكل،ةيميداكأ
كلذمدختسأتلزامانأو.ةركاذلاةوهيفطقسدقف،يمسرلافيرعتلا
،نيحلاكلذذنمنكلوً.ايمسرًافيرعتهمدختستايناطيربتثبلامو.فيرعتلا



تارمتؤمعمةيسردمةعانصتروطت،نيرشعلانرقلاتاينينامثفصتنمذنم
دحأةمثناكاذإاماورييكل،خلإ...ةدحتملاممأللةمخضتادلجمو
تارشعكانه.باهرإلافيرعتل»ةبعصلاةلكشملا«هذهّلحعيطتسي
لعفلدحألصوتيملو،ةينوناقلافحصلايفتاليلحتلاوةفلتخملاتافيرعتلا
دحأنمامنكلو،حوضولامامتحضاوببسلاو.لماكهجوىلعاذه
،مهدضهبموقنيذلاباهرإلادعبتسيًافيرعتدجتنأكيلع.اذهلوقيس
لواحدقل.ةبوعصرثكأرمأهنإ.اندضهبنوموقييذلاباهرإلالمشيو
حلاصريغاذهنكلو،اهنيعبتاعومجمىلعًاروصقمهلعجينأمهضعب
ً،ادجبعصلانمهنأةيقيقحلاو.ةيباهرإلالودلانعثدحتلانوديريمهنأل
هدّدحتملام،ةحيحصلابقاوعلانمضتيفيرعتغوصليحتسملانمامبرو
.بقاوعلاكلتءوضيفطقف
يفةسايسلاعاّنصيأريف،نوكينأباهرإلللاّعفلافيرعتلليغبني
؛اندضهبموقتتنكاذإيرايعملاىنعملابباهرإباهرإلا:ةدحتملاتايالولا
ةياغهلو،يناسنإلّخدتهنإ،ديمحوهف،كدضهسرامننحنانكاذإنكلو
تاعاطقلاتناكولو.ًايلعفمدختسييذلافيرعتلاوهكاذ.ةديمح
يفاهتمربةلكشملالحتمثنمو.هلوقتساماذهناكل،ةنيمأةّملعتملا
:نيرايخىوسانيدلسيل،اذهىلإراقتفالاىلعًءانبنكلو.فيرعتلاةلأسم
،نسح:لوقننأوأ،هلعفأاموهو،ةيمسرلاتافيرعتلامدختسننأامإ
ملامرمتستسمثنمو،اذكهوً،ادجةقيمع،لحلاةرذعتمةلكشماهنإ
.ّةينالمعلاةلالدلابفارتعالاىلعنيرداقنكن
ىلعذخأنل:موهفملاعيسوتتالواحمىلإًاضيأةراشإلانكميامبر:رقشألا
2002وينوي/ناريزحيفدراولا.باهرإلليبوروألاداحتالافيرعت،لاثملاليبس
...ماعقفرموأةموكحبعساورامدقاحلابببستلا«نمضتييذلاو،15
ةيداصتقاةراسخنعرفسي...نألمتحيةصاختاكلتمموأماعناكم
لمشيدقاذهو.ريمدتلانمعونيأ»باكترابديدهتلا«ىتحوأ،»ةريبك
،نويئيبلاءاطشنلاوأةيملاعلاةلادعلاتاكرحهتبكترايذلاعونلانمًالامعأ
لقحدضوأ،ًالثمزدلانودكاملاحمدحأدضنيحالفلانمنوجتحملاوأ
هذهف،َهباشاموأًايثاروةلدعمةيحتانئاكهيفدجوتيبيرجتيعارز
.فيرعتللريطخومهمعيسوتاذهو.باهرإلاةئفيفجردنتسٍذئدنع
يغبنيامفً.ايقطنمودبيامةقيرطبوهو،عيسوتلانمءزجهنإ:يكسموشت
يتلالاعفألاو،اهتقمنلاعفأكـةطاسببـباهرإلافّرعتنأوههلعفكل
تاشقانملايفاهارنيتلااهسفنةنامألامدعاهنإً.اباهرإنوكتالانقورت



؟ناودعللةزجانوةرشابمتافيرعتكانهسيلأ.لخدتلاوأناودعلابةلصتملا
يفةاضاقملانعلوؤسملايسيئرلاراشتسملا،نوسكاجتربورمّدقدقل
يفنييزانلابرحلايمرجمل1945دعبامةيلودلاةيركسعلاةمكحملا
ماعهديكأتديعأاموهو،16ناودعللًاحضاووًاقيقدًافيرعتغريبمرون

نمضارتعانودتيوصتلاقيرطنمرّرُمةماعلاةيعمجلانمرارقب1974
لوقي،ةماعلاةيعمجلانمًامزلموًادمتعمًارارقكانهنإفمثنمو.دحأ
نم،فيرعتلااذهلاًقفوهنألديفمريغهنكل.17ًابيرقتهسفنءيشلا
تسيلفعبطلابو.برحيمرجمكنييكريمألاءاسؤرلاعيمجمكاحينألمتحملا
لبً؛اناودعدعتيتلاطقفيه،قارعلاوأمانتييفيفبرحلالثمرومأ
اوغراكينىلعناغيرةرادإاهتّنشيتلا18Contrawarارتنوكلابرحًاضيأ
رارقونوسكاجتافيرعتبسحبًاناودعلب،اًيلودًاباهرإدعتاليهف
معدناودعلافيرعتلةيعرفلانيوانعلادحألوانتت.ةماعلاةيعمجلا
دضفنعلامعأبمايقلللودلانمةلوديضارأىلعةحلسمتاعامج
نأيأ،19ةلودلاكلتةقفاومنودنمموجهلاتحتةعقاولاةلودلا
ةرادإءاضعأعيمجنإفاذلً.اناودعدعتفيرعتلااذهلاًقفوارتنوكلابرح
نينادمنوََربتُعيـارًيبكاًمعدمهومعدنيذلانييطارقميدلاعبطلابوـناغير
فيرعتنإفاذل.اذهىلعلوصحلاعيطتستالكنكل.برحمئارجباكتراب
ً.اضماغوًادجًادقعمًاضيأدعيناودعلا
فيرعتيأنكلو،باهرإللةيمسرلاتافيرعتلانعانثّدحتدقل:رقشألا
باهرإلانإلوقلايننكمي،ماعلارّوصتلايف؟تنأوانأهيلعقفتأسباهرإلل
.ةيطارقميدتاموكحوأنييندمفدهتسييذلاكلذهنأىلعًاساسأىُري
فادهألجأنمنييندملافادهتسا:باهرإللًاعويشرثكألاةيؤرلايههذهو
لمعتىرخأةيعامجتاليكشتوأتاموكحلالعجاهتياغتالواحمبطبترت
مظعمىدلًاباهرإىَّمستاللتحمشيجدضلامعأو.ةنيعمةقيرطب
يذلاةيقارعلاىوقلارمتؤمليماتخلانايبلايفىتحهنأةيرخسلاو.سانلا
يبنجألالالتحالاةمواقمنيبزييمتلامت،2005ربمفون/يناثلانيرشتيفدقع
كلتنأهبدصقو،ةحارصكلذركذمدعمغربـًايعرشًاقحُِربتْعايذلا
يفّقحللةسراممّدعتقارعلايفيكريمألالالتحالادونجدضلامعألا
صاخشأدضتامجهلاىلعًاروصقمناك،نجهتسمباهرإنيبوـةمواقملا
نمنيلثممّمضرمتؤملااذهنأل،ةيرخسلاىهتنمكلذناكو.نييقارع
سيئرو،سيئرلامهيفنمب،اكريمأةفيلحاهنأضرتفملاةيقارعلاةموكحلا
.ءارزولا



لامعأىلإريشييذلاكلذوهةيلاكشإلقألاباهرإلافيرعتنأدقتعأو
وأًافادهأءايربألانييندملاذاختاف.نيحلسمريغءايربأنييندمدضفنع
.يبنجألالتحادضبرحلايفكلذناكولىتح،دكؤمباهرإوهَنئاهر
صخشىلعرانلاقالطإنأل،ةيفيرعتةلكشميفتلخددقلًاذإ:يكسموشت
نوكينأبجواذلً.ايباهرإًالمعةرورضلابسيلقيرطلاةعراقىلعام
،لوألاماقملايفةيندمفادهأدضةوقلامادختساوأديدهتلافيرعتلا
ريثأتلاىلإيمرتامبر،اهريغوأ،ةيسايسوأ،ةينيدوأ،ةيجولويديأضارغأل
.امعُّمجتوأ،معن.)امعُّمََجتوأ:رقشألا(.امةموكحىلع
ىلعامرمأضرفلواحتلب،اذكهًادارفأفدهتستًالاعفأتسيل:رقشألا
يف،نوكيساموهو.)حيحصاذه.طبضلاب:يكسموشت(.ةموكحوأةعامج
.ٍفاوريغهنأمغرب،باهرإللًاطيحمًافيرعت،يداقتعا
هنأعم،ةدحتملاتايالولليمسرلافيرعتلانمًادجبيرقوهو:يكسموشت
ةلودةدحتملاتايالولالعجينأهنأشنماذهنألً،ايلمعمدختسمريغ
.باهرإلايفةدئار
ولوؤسمناكاذإامنأشيفةيصعتسمتالاحكانهنوكتمث:مولاش
.ءايربأنييندمنوُّدُعيايندلاتايوتسملانمةموكحلا
تاحلطصمكانهتسيل.ءايزيفتسيلهذه،رظنأ.حيحصاذه:يكسموشت
.ةحضاوتافيرعتاهلةيعامتجاوأةيسايستاشقانمل
كلذدعبكليغبنيمث.ةينوناقةلأسمحبصتفاطملاةياهنيف،الك:رقشألا
.مكاحملاىلإلصتو.ةلاحةلاحاهدينفت
تافيرعتكانهنكتمل،hardsciencesةيماظنلامولعلايفىتح:يكسموشت
لثمتاحلطصمتايضايرلايفىتحو.ةمدقتمًامولعتحبصأىتحةحضاو
.ةمدقتمةلحرميفالإيتأتالتافيرعتلاف.لاثملاليبسىلع،limit»دح«
موهفملاديدحتلب،قيقدفيرعتداجيإسيلهديرتامنإفمثنمو

identify.اذإكنأل.هبمايقلالوبقمريغةطاسببهنأريغلهساذهو
تحتعقتسءايوقألالاعفأنأكلنّيبتيسف،صيخشتلااذهىلعتقفاو
.هبًاحومسمسيلاذهو،باهرإللفيرعتلااذه
هيلعلصحنيذلاَُهتاذَزييمتلافيرعتلاىلإفيضننأنكميذئدنع:رقشألا

:»نيلعافلا«ـبقلعتياميفةيلودلاتاقالعلايفنيئدتبمللةيساردةروديف
نييموـكحلانيـبوgovernmentalنييموكحلانيلعافلانيبزييمتلا

intergovernmentalنـييموكحلاريـغوnongovernmentalهسفنزييمتلاو،
،يموكحريغباهرإكانهف.باهرإلاىلعقبطنتنأنكمي،اهسفنتائفلاو



باهرإكانهو،ةريخألاماوعألارادمىلعرابخألايفًازرابتاباموهو
فلحكانهنوكيامدنع،يموكحنيبامباهرإكلذكو،يموكح
انفيرعتنم،اهمهفنلامعأبموقتةيموكحنيبتاسسؤموأ،يسلطألا/وتانلا
ةلئاقلاةركفلاضفراهنكميالةدحتملاتايالولاو.ةيباهرإاهنأىلع،باهرإلل
ةديدعًالودمهتتاهسفنيهاهنوكلًايموكحًاباهرإىّمسيامكانهنإ
.ةيباهرإاهنأبىرخأ
نكلةنيعمتاعامجىلعباهرإلارصقلدوهجكانهتناكدقل:يكسموشت
نأنكميالـلوقتامكـطبضلاباذهنأل،تاسايسلاسكعيرجياذه
الأ،هنيعقزأملاىلإدوعتٍذئدنعكنكلو.ةيباهرإلودكةنيعمًالودّزيمي
.)حيحص:رقشألا(؟كسفندعبتستفيك:وهو
يباهرإلاديدهتلا
ّهلكاذهنأمأاكريمأوأابوروأليقيقحيباهرإديدهتةمثله:مولاش
؟الإسيلقالتخا
دعاصتدقديدهتلانأةقيقحلاو.ريطخّدجديدهتكانه،الك:يكسموشت
ولف.ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلايفأدبيملوهو.دّمعتموحنىلع
ةلواحمكانهتناكهنأتدجول،ءدبيذئدابـتاينيعستلاتضرعتسا
ىندأوأنيسوقباقناكاموهو،1993ماعيملاعلاةراجتلازكرمريجفتل
تلجسدق،ريبلج،كنأدقتعأـليلقبلضفأطيطخترفوتول،حاجنلانم
تارشعلتقينأريجفتلااذهلناكـ20»تايجمهلاماَدِص«كباتكيفاذه
،ةدحتملاممألاينابموقافنألاريجفتىلإكلذدعباوفرصنادقو.فالآلا
اوناكو.ةريخألاةظحللايفاوفقُوأدقو.اًرجّملهو،ةيلارديفلاثحابملاينابمو
خيشمهداقو،ناتسناغفأيفةدحتملاتايالولامهتبّردنييداهجساسألايف
ةيزكرملاتارباخملاةيامحتحتةدحتملاتايالولاىلإهبءيجيرصم
ً.اريطخًايباهرإًالمعناكدقل.ةيكريمألا
تُرشنـةينفلابتكلانملماكثارتكانهناك،تاينيعستلاىدمىلعو
ىلإفاضتـايجولونكتللاتوسنمدهعمةعبطمةطساوبلاثملاليبسىلع
21ًادجلمتحمباهرإلانإلوقت،باهرإلانعcookbooksتافصولابتك
كلتنمديزملاكانهتاب،ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلاذنم،عبطلابو.
مايليووارامنكامتربورنملكضرعدقف.ريبكيباهرإديدهتهنإ.بتكلا
يوونريجفتعوقولامتحالةيصخشلاامهتاريدقتنيقباسلاعافدلاّيريزويريب
نيسمخلاقوفتةبسنلاتناكوةلبقملارشعلاتاونسلايفيكريمأفدهىلع
ًاموجهةيكريمألاتارباخملاربتعتو،ةقيقحلايفةيلاعةبسناهنإ.ةئملايف



ىرخأعاونأةمثكلذكو.22يلاحلاجهنلاعابتارمتسااماذإًايمتحاذهك
اذهناكنإوً،ادجةنكممدعتـهريغويجولويبباهرإـباهرإلانم
مثنموً،اريثكنوأبعيالمهف،ةموكحلاىدلتايولوألاّملسلفسأيف
وهلبً،ارسسيلاذهو،ديدهتلانمًايلعفديزتقرطب،نيدمعتمنوفرصتي
وزغوهكلذىلعلاثمحضوألعلو.ايلعلامهتايولوأدادعيفسيلطقف
يدؤينألمتحملانمهنأبتاّعقوتدوجولظيفوزغلامتدقف.قارعلا
ةزهجأاهتدسأيتلاةروشملايههذهو.باهرإلابديدهتلاةدايزىلإ
يفنيصصختملانمريثكةطساوبو،اهريغوةموكحلابةصاخلاتارباخملا
نموزغلاديزينأـةريبكةجردبـلمتحملانمهنأاوركذ،باهرإلا
وزغنساننأبملاعلللوقناننأاهدحأً.ادجةحضاوبابسألكلذو،باهرإلا
نأىلإىعسيسلمتحمفدهيأنإف،يلاتلابو.انلولحينمَّلكمجاهنو
قافنإلافناديملايفاكريمأدحأهجاوينلذإ.ًالئاحوأًاعداررّوطي
ةعمتجمىرخألاملاعلالودعيمجهقفنتامًابيرقتيزاوييكريمألايركسعلا
كيلعو.ةيجولونكتلاةيحانلانمًاروطترثكأدعتةيكريمألاةحلسألاةناسرتو
ةحلسأوه:لوألا:نيلكشىوسكانهسيلو،رخآلكشاذًاعداركلتمتنأ
يفنطنشاوهبموقتامنإفىنعملااذهبو.باهرإلاوهرخآلاو،ةيوون
ةحلسأوًايباهرإًاماظناورّوطينأىلعنيلمتحملاءادعألاثحوهعقاولا
.ةيوون
ناك،هبؤبنتلانكمملانمناكهنأدقتعأالو،قارعلاوزغنإفكلذادع
رمأوهو.يجراخمعدنودنمًادرمتلعفلابتّدلوةلماشةيركسعةثراك
اونوكيمليزانلالالتحالاءانثأابوروأيفراصنألاف،لبقنمثدحيمل
يفتناكايناملأنأىلإةفاضإ،يجراخلامعدلاالولشيعلانماونكمتيل
دقةدحتملاتايالولادجن،قارعلايفنكل.عسوأًاملاعبراحتنيحلاكلذ
وهو.باهرإلاىلعسانلابرديو،نيبردتمنييباهرإعنصياًدرمتتثدحأ
نأةقيقحلاو.باهرإلاىلعبردتللجراخلانمضعبلابطقتسيًاضيأ
نإً:اديدحتلوقت،اهريغوةيزكرملاتارباخمللبرحلادعبامتامييقت
يفنورشتنيسنيذلانيفرتحملانييباهرإللبيردتتاحاستدجوأدقبرحلا
وحنىلعثدحدقوتانّهكتلادادعيفاذهناكو.باهرإلانوسراميوملاعلا
ثيح،نطنشاويفايندلاتايولوألانمدعيهنكلو،هبؤبنتلامتامقوفي
.ريثكبةيمهأهقوفتطسوألاقرشلايفةقاطلارداصمىلعةرطيسلانإ
Treasuryةنازخلاةرازويفةئيهكانهف.ةريثكىرخأقرطبرهظياماذهو

Departmentةيبنجألالوصألاطبضبتكم»كافوألا«يهOfficeof



ForeignAssetControl)OFAC(ةيلاملاتاليوحتلادصرةمهمىلوتي
ىلعبرحلاىّمسياممريبكءزجاذهو.هلكملاعلايفكشللةريثملا
يفسرغنوكلامامأمهتداهشبOFAC»كافوأ«ولوؤسمىلدأدقو.باهرإلا
ناكهنأنيبتدقو.تايلمعنمهبنوموقيامنأشيف2004ليربإ/ناسين
نبةماسأىلإاهوزعنكميةيلامتاليوحتنوبقعتينيفظومةعبرأمهيدل
نودصرينيفظوملانمددعلااذهفاعضأةتسوحنو،نيسحمادصوأندال
اذهنأىلعةوالع.ابوكىلعضورفملارظحلانمصلمتللةنكمملالبسلا
93اورجأ2003و1990يماعنيبف.نوتنيلكدهعىلإ1990ماعىلإعجري
قلعتمقيقحتـ683,10ـفعض100نمرثكأو،باهرإلابًاقلعتمًاقيقحت
8و،باهرإلابةقلعتمةمارغتارالود425,9اوضرف1994ذنمو.ابوكب
23ابوكىلعرظحلايدافتتامارغ،فعض800نمرثكأيأ،رالودنييالم
،ةينعملاةيلودلاتاهجلاةفاكهتينوناقمدعتنلعأيذلارظحلاوهو،
نييبوكلاةبقاعمف،تايولوألايههذه.ليئارسإوةدحتملاتايالولاءانثتساب
ولتةلاحيرجياماذهو.باهرإلاربادعطقنمةيمهأرثكأجهنيه
.ىرخأ
يفهدقتعتامنكيًّايأفً.امامتيلاثمجذومنوهايروسعمنهارلاعضولاو
تايالولاّدمتتناكةيروسلاةموكحلانكل،ىرخأةلأسمهذهو،ايروسنأش
لضفأتالاصتانييروسلاىدلف.باهرإلانعةيقيقحتامولعمبةدحتملا
اهعيطتستالةقيرطبةيمالسإلاةيباهرإلاتاعامجلاقارتخامهنكميو،ريثكب
نييباهرإللدويأيدبياليروسلاماظنلاو.ةيكريمألاةيزكرملاتارباخملا
اكريمأّدميناكدقفـًاينيدًاخسمسيلويناملعخسموهفـنييمالسإلا
يككلذنعيلختللةدعتسمتناكاكريمأنكل.ةنيمثةيتارباخمتامولعمب
ةميرجرماوألانايصعف.ةقطنملايفرماوألايصعينمدوجومدعىلإنئمطت
ريسفتهنكميايفاملايفلجريأف،موهفمقطنملاو.اهيلعةبقاعملانمدبال
.successfuldefiance»حجانلانايصعلا«ىّمسياملحامسلانكميال.كلذ
يدينيكدهعلالخ،تضمةنسنيعبرأىلإعجرياميفابوكلةهجوملاةمهتلا
ةرطيسلل»حجانلا)ابوك(نايصع«نأ،ةيلخادلاتاليجستللًاقفو،نوسنوجـ
بهذمىلإيأ،ةنسنيسمخوةئمىلإدوعتيتلاةرطيسلاكلتـةيكريمألا
،سورلابةلصرمأللنكيملو.هعمنواهتلاًانكممنكيملـ*24»ورنوم«
نيسمخوةئمىلإعجرتتاسايسلحجانلانايصعلابطقفًاطبترمناكلب
لاومألاددسياليذلارجتملابحاصلثم،لوبقمريغرمأوهو.ةنس
نيرخآلانودشريسكاّذإنيقابلانألاهلوبقنكميالةلأسم،هتيامحلباقم



ريطخرمأاذهو.طبضلاوةرطيسلاماظنلكآتيسمثنمو،اهسفنةركفلاىلإ
دضدالبلاةيامحنمةروطخرثكأامبر،نييكريمألاةسايسلاعاّنصىلإةبسنلاب
.باهرإلا
نمرشعيداحلايفثدحاميفرظنللىوتسملاةعيفرةنجلتّنيُعدقل
.اهمظعملهاجتمت،تايصوتلانمةلسلسةنجللاتمَّدقو،ربمتبس/لوليأ
اولازامو،دصرلاةلصاوملةصاخةنجلاوّنيع،ةنجللالمعءاهتنادعبو
.25َْعبَُّتتملتايصوتلانألّرسحتلانولصاويو،ريراقتلارادصإنولصاوي
.اذهبًاريثكأبعتالشوبةرادإف.ايلعلاتايولوألانمتسيلاهنأببسلاو
ضعبمدختتمادامًاضيأةديجةلأسمباهرإلاىلعضحلانأةقيقحلاو
دضهبموقنيذلاباهرإلاعوننعًالضفهلكاذه.ايلعلافادهألا
امـلاَّعفلاانفيرعتبسانييذلاباهرإلابانسفنأديقننأنكل.نيرخآلا
رمألانكيملو.ايلعلاتايولوألانمسيلةطاسببوهوـاندضهبنوموقي
ً.اقلطماذكه
:يكسموشت(.عقاوهنإديدهتنمرثكأوه،هانفّرعامك،باهرإلا:رقشألا
ةقواستمريغ،قالطإلاىلعةئفاكتمريغةرمتسمبرحكانهفً)اءوسدادزيو
يفو،بناجيفاهؤافلحاهعمو،ةرداق،ةريبك،ةوقلاةديدشةلودنيب،ةتبلا
اهنكمينكل،ةدودحملئاسوبةيموكحريغةيباهرإتامظنمرخآلابناجلا
هنأءيشلكلبقةلأسملاو.نييندمفدهتستامدنعةميسجًارارضأعقوتنأ
يسيئرلالاثملاليئارسإدعتوـباهرإلانمةلودةيأةيامحليحتسملانم
نمليئارسإهبموقتامقوفتنأنكميةلودةمثسيلف.اذهىلع
ً.ايدجمسيلرمألاف،كلذعمو،نمألاقيقحتةيغبباهرإلاعنملتاءارجإ
ةياقولانمعونلااذهدعي،ابوروأوأاكريمأىوتسمىلعهنأحضاولانمو
!روسباكريمأطيحننأنكميالذإـليحتسمّدج
دادتماىلعطئاحءانبلططختةدحتملاتايالولانإليقدقل:يكسموشت
.ادنكعمدودحلا
.ًالاعفنوكينلاذهىتح:رقشألا
وأ،عوضوملااذهبةلصتملاةينفلابتكلاتحفصتاذإ،الك:يكسموشت
نمٌبرضـتركذاملثمـاهنإف،لاثملاليبسىلع،ةيموكحلاتاساردلا
ةراجتلامظعمنأوهاهيلإريشتيتلاءايشألادحأو.تافصولابتك
تايواحلانملئاهددعكانهف.تايواحىلعيوتحتةدروتسملاةيكريمألا
،ةّعشمداومىلعيوتحتدقيهو.اهشيتفتًابيرقتليحتسييتلاةدراولا
تنمضتدقو.اهتأشنناكميفاهشيتفتناكمإلابسيلو.لاثملاليبسىلع



صحفتلواحاذإهنأبديفتيتلاةيباسحلاتايلمعلاضعبتاساردلاىدحإ
نحشلاطاقنىدحإيهو،لاثملاليبسىلع»مادرتور«يفتايواحلا
يفةيلعفgridlockةيرورمةتكسبببستتفوسف،ابوروأنمةيسيئرلا
.اهلكابوروأ
ةقيرطكانهتناكهنأًايرظنانضرتفااذإىتح،كلذنعًاديعب:رقشألا
ةلكشمكيدلىقبتسف،يموكحلاريغيبنجألاباهرإلانمامدلبةيامحل
نمرشعيداحلالبقو،لاحلكىلعكانهناكدقف.يلحملاباهرإلا
دعبةزرابلاanthraxسكارثنألاةثداحمث،يتيساموهالكوأ،ربمتبس/لوليأ
ًايسنـضماغوحنىلعوـتحبصأيتلاوربمتبس/لوليأنمرشعيداحلا
ً.ايسنم
لماعملادحأىلإودبيامكسكارثنألارثأءافتقاىرجدقل:يكسموشت
.ةيلارديفلا
باهرإلاىلعّدرلا
؟باهرإلالايحهبمايقلانكمييذلاام؟نولعافنحناذامً،اذإ:مولاش
دقف،ًالثم»ةدعاقلا«ذخأنل.هيلإيضفتيتلابابسألاضفخ:يكسموشت
يف،ناتسناغفأنم،يتايفوسلاداحتالايفةيباهرإًالامعأذّفنتتناك
يف»ةدعاقلا«نأةقيقحلاوً.ادجةرطختناكلامعألاهذهو.تاينينامثلا
.ناتسكابويتايفوسلاداحتالانيببرحبببستتتداكلحارملانمةلحرم
لازامعبطلاب.باهرإلاّفقوت،ناتسناغفأنمسورلابحسنانأدعبو
نمسيلنكلو،ناشيشلانمةيباهرإًالامعأنوذفني»ةدعاقلا«لاجر
ندالنبةماسأـسانلاءالؤهيفهدقتعتامنكيًّايأف.ناتسناغفأ
مهلامعأومهتاملك.ريبكوحنىلعةحيرصربتعتمهفقاومنإفـنيرخآلاو
اذهيفنيصصختملانإفضعبعماهضعبةمغانتمريبكدحىلإربتعت
نيعفادمكمهسفنأنوريهريغوندالنبنأيأ،اذهىلعنوقفتيعوضوملا
يضارأةمجاهمتفقوأاذإف،مثنمو.ءادتعالادضنيملسملايضارأنع
.ىرخألاباهرإلاعاونأكلذكو.باهرإلاديدهتنمّللقتفوسف،نيملسملا
ًادجًاحضاوًاطابتراكانهنأل،اذهيفيداصتقابناجًاضيأةمثو:رقشألا
نملاكشألاكلتةدايزنيبو،نرقلانمريخألاعبرلليلاربيلوينلاىحنملانيب
ً.امومعurbanviolenceيرضحلافنعلاىتحوأ،باهرإلابىّمسملافنعلا
نامألاتاكبشويعامتجالاجيسنلاكيكفتبةيلاربيلوينلاةملوعلاتببستدقف
قلقلاولالتخالاتالاحنمسانلاةاناعمتدازدقفمثنمو.ةيعامتجالا
»ةيوهلل«ةفينعلاتاديكوتلانملاكشأىلإيدؤياموهو،يعامتجالا



identityكلذريغوًايسايسمأتناكًاينيدةفرطتمأءاوس.
يموقلاسلجملانعردصتةمظتنمتارّوصتوثاحبأكانه:يكسموشت
تارباخملاتائيهعَّمجم،NationalIntelligenceCouncilتارابختسالل
اهزيمي،ةيساقنوكتفوس«ةملوعاهنوعدييتلاةيلمعلانإلوقت،ةيكريمألا
تاعامجو،لود،تانايد...يداصتقالاماسقنالايفعاستاونمزميلامبُّلَقت
رارقتسامدعوً،اريبكًايداصتقاًادوكرهجاوتس،اهزواجتمتدقاهنأرعشت
يقرعلاويسايسلافّرطتلاززعتفوساهنإوً.ايفاقثًابارتغاويداصتقا
بحاصيامًاريثكيذلافنعلاعمبنجىلإًابنج،ينيدلاويجولويديألاو
ىلإترظناذإكلذكو.هسفنءيشلالوقتةيركسعلاتاروصتلا.26»فرطتلا
نوكنساننإلوقتاهنأدجتسفنوتنيلكدهعيف27يئاضفلانأشلاتاسارد
نأوهوـهسفنببسللـهتركسعوأءاضفلاحيلستىلإةجاحيف
نمنيبةدحرثكأًاماسقنادلتس،ةملوعلايأ،ملاعلايفةيداصتقالاتايلمعلا
ىلعنيرداقنونوكيامبرنوكلميالنمنإو،نوكلميالنمونوكلمي
ةجاحيفنوكنساننإو،ليبقلااذهنمىرخألئاسووةيوونةحلسأريوطت
ةيلودلاتاءارجإللاهبأبنتملاراثآلانمانسفنأةيامحلةديدجةحلسأىلإ
ةيأملعتتنأوتاءارجإلاذختتىرخأةرمكنإف،مثنمو.ذختتسيتلا
كنكلو.نيرخآلاعمقلًافنعوةيشحورثكألئاسوروطتمث،،ُّلَِحتَسبقاوع
اهنأشنمتاءارجإبموقتالأكيلعف،باهرإلاحبكديرتلعفلابتنكاذإ
.تاعمتجملارمدتنأ
ديدحتلابوهباهرإلاقايرتنإ:لوقأدق،ةيمومعرثكأةيحاننمو:رقشألا
ةلادع:ةلادعلايفجالعلالب،باهرإلاىلعبرحلاىّمسياميفسيل
قايرتلاوهاذهو.ةيداصتقاةلادع،ةيعامتجاةلادع،نوناقلامكح،ةيسايس
.باهرإللديحولايقيقحلا
نإف،يمالسإلاباهرإلاةلاحيف.)عبطلاب:رقشألا(.عمقلاءاهنإو:يكسموشت
.انسفنأنععفادنسنحنفًاذإ،انمجاهتكنإ:دّرجمىلعموقيهنمريثكلا
.ناودعلاىلعةلثمألعفلابّدعت»ةدعاقلا«اهيلإتراشأتاّملظتةمث:مولاش
روميت،لاثملاليبسىلعلمشت»ةدعاقلا«ـبةصاخلاتاّملظتلاةمئاقنكلو
يف،كلذعمقفتتالكنأنظأ.مالسإلاىلعموجهلانمةلاحكةيقرشلا
.ةيقرشلاروميتةلاح
اومعددقل.هيفقحلامهلنأنونظيامعمقافتالاانيلعسيل:يكسموشت
*28ةيئايحإةلودتزغةملسمةلودنأل؛ةيقرشلاروميتلايسينودنأوزغ

animistوهف.كلذىلعقفاوننأانيلعاننأينعيالاذهو.ةيحيسم



.حيرصناودع
،ندالنبىدلوأةدعاقلاىدلًايسيئرًامهًاقلطماذهنكيمل:رقشألا
.امهيلإةبسنلابيشماهّدجلعفلابرمأوهف
.اهمهفلواحتنأكنكمي.رظنةهجومهيدلنأيهةلأسملا:يكسموشت
ناكنيح،ستيفوفلوولوبنلعأامدنعامك،اهمهفينوغاتنبلانأةقيقحلاو
اهدعاوقلقنلواحتستناكةدحتملاتايالولانأ،عافدلاريزولًابئانلازيال
لاقو.قارعلاوزغبابسأدحأناكاذهوـةيدوعسلاجراخىلإةيركسعلا
اننأةلئاقلاةدعاقلاةياعدنمفعضينأهنأشنمناكاذهو:ةحارصب
.29ًاسدقمًاملسمًادلبانللتحا
اكريمأدضندالنبالّوحتلصأنأاوفرعنييكريمألانيلوؤسملانأل:رقشألا
اوناكو.ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاىلإنييكريمأدونجلاسرإةجيتنناك
ىتح،لمعلااذهلثماهفنتكييتلاراطخألاعيمجةفرعملاقحنوفرعي
اورشنينأنكمملانمناك:نأشتاذنكتملةيركسعرظنةهجونم
ناكً،ادجليلقددع؟يدنج5000،مهددعمك.تيوكلايفدونجلاءالؤه
اودارأمهنكلً،انامأرثكأنكامأيف،ةقطنملايفناكميأيفمهعضوكنكمي
امةيمهأبقلعتتةحضاوبابسألةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفمهءاقبإ
.ةدحتملاتايالوللةيملاعلاةيجيتارتسالايفطفنلللئاهطايتحانمكلتلثمت
كلتدحأركذيمل.امدحىلإ،كلذنمثديدستلدادعتساىلعاوناكدقف
اهنأنوفرعيًءايشأنولعفينويكريمألانولوؤسملاف.تاينيعستلايفةقيقحلا
ىرخأتارابتعالنونعذيمهنأل،اهنولعفيكلذمغربمهنكل،باهرإلايّذغتس
.نييندملاةايحنمةيمهأرثكأمهيأربسحبّدُعت
ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلاتارماؤم
تامجهنإلوقتيتلامعازملامّوقتفيك:ًالاؤسحرطياًذإاذه:مولاش
؟خلإ،داسوملاوأ،شوبةرادإاهتربددقربمتبس/لوليأنمرشعيداحلا
،اهنمريثكلاأرقأال.عوضوملااذهنعًادجةريثكداومَّيدل:يكسموشت
بابنماهضعبُتأرقيننكل.كلذقحتستاهنأدقتعأالًامومعيننأل
معازملاهذهلثماوحرطنيذلاكئلوأنأيلودبياهنمو،ريغسيللوضفلا
ءاملعلاموقي،لاحلكىلعاذاملف.ثدحلاةعيبطنومهفيالطقفمه
ءايشألاف؟جراخلايفثدحيامعويديفطئارشنوذخأيالاذامل؟براجتلاب
ىلعلصحتنلوً.ادجةدقعماهتساردّدعترهاوظلاملاعيفيضمتيتلا
،شوشتلاوطلخلاعاونأعيمجىلعلصحتسامنإ،اهتسردْنإةعطاقجئاتن
مايقلانكميامنإفمثنمو.اذكهو،اهمهفكنكميالثدحتةبيرغءايشأو



،ةيانعبةطوبضملابراجتلايفىتحنكلو.*30ةطوبضملابراجتلاوههب
.اذكهو،ةحضاوتاقرافم،ةعقوتمريغتافداصم:ذوذشلاعاونأعيمجةمث
Scienceمولعلالثم،ةينفةيملعةديرجلتالسارملادومعتأرقاذإو
لثمًاطاقننوحرطيسانأنميقيقحلكشبوفلأتتتالسارملانأدجتسف
مليتلاةفداصملاهذهنعثدحتت،ةيانعبةطوبضملابراجتلالوحهذه
لمعلواحتامدنعو.ْهظحالتملأطخَُهباشدقرمألااذهنأوأ،اهظحالت
كلتقيبطتلواحتامدنع،عقاولاملاعنمرهاوظلةبسنلابهسفنءيشلا
متييذلاليلدلاعونعمو.بئارغلاعاونأعيمجدجتس،معن،اهيلعريياعملا
.سمألابرُّجفدقضيبألاتيبلانأتابثإكنكمي،همادختسا
نعًائيشنوفرعيالنيذلاسانلاف.ليلدلاميدقتةقيرطىلإةفاضإلاباذه
نومدقي،تنرتنإلاىلعامناكمنمهوطقتلاامادع،ةيندملاةسدنهلا
نأىنبملنكميفيك:ثدحدقنوكينأبجيامعةقمعتمتاحورطأ
كنكميالتنأف.ةلفانلئاسمتسيلهذهو؟كلذريغو،كاذو،اذهلعفي
كئلوأفً،اذإ.»رهاميندمسدنهميننإ«:لوقلاوتنرتنإلايفرظنلادّرجم
.ليلدلاةعيبطنومهفيالطقفمهمعازملاكلتلثمنومّدقينيذلا
موقتنأاهنأشنمشوبةرادإنإةلئاقلاةركفلانأيهةيناثلاةطقنلا
نكيمل،ًالوأ.باعيتساللةزواجتمكشالبدعت،ليبقلااذهنمءيشب
.ةجيتنلابؤبنتلاكنكمينكيملـثدحيسيذلاامقالطإلاىلعًاحضاو
:اينافلسنبيفتارئاطلاىدحإتفقُوأامدنعثدحامظحالنل،ةقيقحلاو
نأنكمملانمناكءيشيأف؟تارئاطلارئاسلثدحاذهنأضرتفنل
ناكسانلانمريثك.جئاتنلاةنومضمريغةيلمعبموقتتنأًاذإ؟ثدحي
تابيرستنأدكؤملانم.طيطختلايفنيكراشماونوكينأمهنأشنم
اوناكل،قالطإلاىلعبيرستيأكانهناكول.)عبطلاب:رقشألا(.ثدحتس
تناكلو،ةمكاحمنودنمصاصرلابًايمرمادعإلامقاطمامأًاعيمجاولثم
كانه،نسح؟اذاماونجييكل.دبألاىلإيروهمجلابزحلاةياهنيههذه
ملاعلايفةوقماظنلكف.هلىنعمالًاضيأاذهنكلو،»حبرينم«ةّجح
نأىلعةنهربلاكنكميدق.ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلاتامجهنمحبر
*31روغيإلاميطحتلةصرفلامهتطعأتامجهلاكلتنأل،لعافلايهنيصلا

Uighursتامجهدعباهتيرجأيتلاىلوألاةلباقملايف.نيصلابرغيف
نأاهتركذيتلارومألانمناك،نيتعاسب،ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلا
اذهو.عمقلاوفنعلاةدايزلةصرفلاهذهمنتغيسملاعلايفيوقماظنلك
ةفضلايفليئارسإ،ناشيشلايفسورلاـناكملكيفثدحامًاديدحت



تاموكحفصن،نيصلابرغيفنيصلا،*32هيشتآيفايسينودنأ،ةيبرغلا
ىلعلضفألكشبةرطيسلاواهبيرجتلباهرإلادضةيامحنيناوقتّنسملاعلا
دقيوقماظنلكنإلوقلاكنكمي،»حبرينم«ةجحلضفبو.اهبوعش
.حبر
يداحلانعمعازملاهذهنأ،ييأريفةيمهأرثكألاو،ةريخألاةطقنلانكلو
ةرادإنأًاحيحصناكولىتحف.ّةيهُلأدرجميهربمتبس/لوليأنمرشع
ةنراقمةيوناثةطقننوكيساذهنإف،تامجهلاتذفنوتططخدقشوب
ىلعاهضيرحتدرجمف.ملاعلاويكريمألابعشلادضاهبكترتيتلامئارجلاب
ةراجتلازكرمريمدتنميكريمألابعشلاىلعًاريثكرطخأًارمأّدُعيباهرإلا
ً.ادجمهماذه.ريبكوحنىلع،ةيوونلابرحلارطخديزتيهف.يملاعلا
نأنكميو،ةريطخاهنكل،ةينفلاتايبدألايفالإشقاُنتملةلأسميهف
مثنمو.يملاعلاةراجتلازكرمريمدتنمةيوسأمرثكأبقاوعىلإيضفت
وه،قدصياليذلاولمتحملاريغويرانيسلااذهىلعزيكرتلااذهلكنإف
اذهنأدقتعأو.ةيقيقحلاتاديدهتلاومئارجلانعهابتنالاتيتشتةلواحم
.ةموكحلاوأنوقلعملاهدقتنااملقريظنتلااذهنوكيفببسلاوهًاضيأ
ةقيقحنعءيشيأركذتلواحْنإف.ةرادإلاىدلبيحرتلحمهنأنظأ
لباُقتسف،داجءيشيأوأ،هطفنىلعلوصحللقارعلاتزغدقاكريمأنأ
ةقيقحلاو.لاحلايفاهصالختسامتيسيتلابيذاكألاوتاداقتنالانمليسب
يه،ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلابةلصتملاةرماؤملاتايرظنلوحةعطاسلا
ًائيشوأًاتاكنقلطيدقمهضعب.تايرظنلاكلتلًادجًاليلقًادقنكانهنأ
اهنأييأريفببسلاو.داجلادقنلاراطإيفيتأتالاهنكل،ليبقلااذهنم
.ةيهُلألانمعونكبيحرتلحم
لوحتاحارتقانمضتتيهو.اذهبقلعتتةقيثوىلعًاريخأُتعّلطادقلو
ةرازويّفظومنأاهدحأديفيونوغاتنبللةيموكحقئاثونعةيرسلاعفر
ةعانصءاقبإليدينيكلايتغانعتامولعمًايروداومّدقينأيغبنيعافدلا
فاشتكاةلواحمىلعزيكرتلاب،ةايحلاديقىلعيدينيكجروجلايتغا
ةلئسأاوحرطينلفةيثبعلاةدراطملاهذهيفنيرمتسماومادامو.تارماؤم
.هذهانتلاحىلعًاريثكقبطنيهسفنرمألانأعقوتأو.33ةداج
»ةرماؤمةيرظن«هذهنإلوقتتنأ:كلنولوقينمدجتمث:رقشألا
ـةرماؤمةيرظنًاضيأيهةموكحلاةياورنكلو،ةحصلانمٍراعاذهو
يفضياماذهو.رشعةعستلانيفطاخلاوةدعاقلاميظنتلبقنمةرماؤم
ءيشكهسفنىوتسملاىلعphantasmagoricليختملايمهولاءانبلانمًاعون



الفيخساذهو.ةريثكتائيهونادلبهيفتكراشقيقحتلالخنممت
.لقعي
نإلوقتيتلاةفيعضلاةياورلاىّمسيامىرخأةيحاننمكانهكلذعمو
عستملو،ربمتبس/لوليأنمرشعيداحللططختملاهنأمغربشوبةرادإ
يفبغرتملتاراشإةدعةرادإلاهذهىدلتناكدقف،اهعنملًاداجًايعس
.رابتعالايفاهذخأ
نمرثكأمهيدلناكمهف.كلذنمىوقأًاذخأمانيدلنكلو:يكسموشت
ىلع،لبقنمهبتدهشتسااملثم.ةيباهرإلالامعألانمديزمىلإتاراشإلا
ًايوونًايباهرإًاموجهنأربتعتًاريثكاهبقوثومرداصمنإف،لاثملاليبس
طقفمه؟هلايحءيشيأنولعفيله.ريطخاذهً.ادجلمتحمرمأ
.هثودحلامتحانمنوديزي
نأءرملانكمياميهءايشألاضرعيفةقيرطلاهذه.طبضلاب:رقشألا
.هلبقي
.تايولوأللةيبتارتدرجماهنإ،ةرماؤملاةيرظنتسيلاهنإ:يكسموشت
دضتامجهلاتلمعثيحً،ادجناتحضاوناتلاحلعفلابكانه:رقشألا
وزغ:ةيكريمألاةيلايربمإلاتاططخمحلاصلةمساحةقيرطبةيكريمألاحلاصملا
يملاعلاماظنلاليكشتةداعإىلإكلذىدأدقو1990ماعتيوكللقارعلا
ىلإتضفأيتلاربمتبس/لوليأنمرشعيداحلاثادحأو،ةدرابلابرحلادعب
ىلعةيكريمألاةرطيسلاعيسوتىلإةفداهلاتاسايسلانمةعومجمقالطإ
دقف.ةيجيتارتسالاقطانملانماهريغوطسوألاقرشلايفطفنلاجاتنإقطانم
ةلاحلاىلإةبسنلابًادجًامساحيملاعلاةراجتلازكرمىلعموجهلاناك
ةسايسلاعاّنصناكدقف،دوصقمريغمأناكًادوصقمأءاوسو.ةيناثلا
داجٍلعفىلعاومِدُْقيملو،ثادحألانمنّيعمعونىلإةجاحيفةيكريمألا
نأعورشمهنأدقتعأريسفتكانهكلذل.ثادحألانمعونلااذهعنمل
ةرادإنأمعزتيتلاةرماؤملاتايرظننمةيعورشمرثكأوهو،سانلاهقدصت
.ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلاتامجهتمظندقشوب
ىلإءايكذأمهنيططخملانأدقتعأال.اذهيفّكشأُتلزام:يكسموشت
يفنوفرعيال،اهيلعُتعلطايتلاتالاحلابسحبمهنأينعأ.ةجردلاهذه
المهنأدجت،نيططخملاىلإةقيقدةرظنرظنتامدنعو.يرجياذامبلاغلا
.ةقيقدططخعضومهناكمإبمهنأةركفلاو.ملاعلايفيرجيامنوفرعي
كاردإوةقيقدططخدادعإنيبريبكقرفكانه.كلذلقأملانأ:رقشألا
.لعفتالكنأ



.هلعفتنأكناكمإبامًائيش:يكسموشت
نأل،امثدحعنملهلمعكيلعيغبنياملعفتالكنإ،طبضلاب:رقشألا
قالطإلاىلعسيلاذه.عقاولايفكمدخيفوسثدحلاكلذعوقو
ً.ايكذًاطيطخت
ةنجلمامأيتداهشباهيفتيلدأيتلاةديحولاةرملابينركذياذه:يكسموشت
ناكوتياربلوفمايليوةسائربخويشلاسلجملةعباتلاةيجراخلاتاقالعلا
ةرورضىأرو،مانتييفبرحةدشبمئسدقوً،ادجًاظفاحمًاروتانستياربلوف
ىلإةيجراخلاتاقالعلاةنجلتاسلجلّوحدقو.ةدحتملاتايالولاباحسنا
،ثّدحتلاىلإتيعددقو.برحلالوحةيميداكألاشاقنلاةقلحنمعون
يذلاريغصلارغنزيلشرثرآوهيعمهتداهشبيلدييذلاصخشلاناكو
ناكو.كانهنينثإلانحنانكًاذإ.تاينيتسلالئاوأضيبألاتيبلايفمدخ
،يدينيكةرادإنعتقولامظعميفُتثدحتدقو.1970ماعًابيرقتاذه
امعمفلتخادقو،كاذنآيداقتعابسحبيسيئرلايناجلاناكنموهو
فرعت«:لثمامًائيشًالئاقّيلإتفتلاطاقنلاىدحإدنعمث،هلوقأتنك
ُتنكدقو.»نيططخملاءابغريدقتسخبتكنأيهكليلحتيفةلكشملانأ
ًائطخمنكيملهنأدقتعأينكل.»مهنيبَتنكدقلًانسح«:لوقلاىلإًالايم
تالجسلايفأرقتامدنع.نولعفياذامنوفرعيالًابلاغمهف.ةطقنلاكلتيف
طقفينإ.)عبطلاب:رقشألا(.نومهفيالمهنأنمشهُدتسً،ايلخادةّقثوملا
.ةدّقعمططخدادعإىلعةردقلامهيلإوزعأنأىلإٍلابمريغ
ططخلابقلعتيالرمألاً،اديدحتةطقنلايههذه.قفاومانأ،الك:رقشألا
نأهاّنمتتيذلاثدحللحمستامةقيرطبفرصتتكنأبقلعتيلب،ةدقعملا
.هلطيطختلالثمسيلهعنممدعف.ثدحي
فاقيإمدعف.ةريبكرطاخمبلعفلاباوفزاجلكلذكرمألاناكول:يكسموشت
دقل.ضيبألاتيبلارمدينأنكمملانمناكربمتبس/لوليأنمرشعيداحلا
.ثودحلاكشوىلعاذهناك
.ثدحيسامليصافتنعءيشيأاوفرعمهنأدقتعأال.حيحص:رقشألا
نأكيلعف،يرجيساذهنأنعةركفةيأكيدلتناكاذإ:يكسموشت
.ةعقوتمريغنوكتسبقاوعلانألهفاقيإلواحت
لوقلاترركدقل.ضقانتىلإريشأينعد،ىرخأةهجنمنكلو:رقشألا
اوناكمهنإلوقتتنأنآلاو،ةداجةبراحمباهرإلانوبراحيالمهنإ
ةقيقحلايف.اوكّرحتيملوتاراشإمهيدلتناكاذإةريبكرطاخمبنوفزاجي
ةبراحميفنيداجاونوكيملمهنأيأ،ةريبكرطاخمبنوفزاجياوناكمهنأ



وأ*34ةيعاعشإةلبنقوأ،ةيوونةليسوناكمإبذإ،تركذامك،باهرإلا
رطخأاذهنوكيو،ثدحتنأ،يجولويبططخموأ،dirtybomb»ةرذق«
.ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلانم
ةيامحلةداجدوهجبنوموقيالمهنإ.فادهألايفقرفلاظحال:يكسموشت
ً)اعطق:رقشألا(.ةوقلامُظنةيامحلةداجدوهجبنوموقيمهنكلنييندملا
نمرشعيداحلايفثدحيسناكيذلاموجهلاعون.ريبكقرفاذهنذإ
دقفىنعملااذهبو.)ديكأتلاب:رقشألا(ةوقلامظنلمشيسناكربمتبس/لوليأ
اذهلاودارأمهنأدقتعأال.يملاعلاةراجتلازكرمونوغاتنبلا:ثدحلانمضت
.ةوقلازكرمىلعموجهوهف.ثدحينأ
.طبضلابهدادعإىرجامنيعاواونوكيملًامتحمهنأيهةطقنلا:رقشألا
مظن«هيمستامةيامحلةنكمملاتاءارجإلاعيمجاوذختادقل،عبطلاب
.ةماعسانلابًادجليلقوحنىلعاومتهامهفترشأامكنكلو،»ةوقلا
اكريمأىلإ»ةرذقةلبنق«بيرهتىلعًاليلدمهيدلنأانضرتفانإ:يكسموشت
مهذاختامدعيفةركفلا.ثدحياذهكًائيشنوعديساوناكمهنأدقتعأالف
المهف.ريبكيملاعدُعبتاذةلأسميهةعشملاةلبنقلادضتاطايتحالا
دقيذلاباهرإلادوعصعنماهنأشنميتلاةيملاعلاةسايسلابنوموقي
كانهنوكيسهنأةفرعمنكلوً.اّنيهسيلكلذ،ٌنسحـاذهىلإيضفي
ىلإتبّرُهةّعشمةلبنقكانهنأوأ،ةيسيئرزكارمىلعةرئاطلابموجه
دجةلأسملا.هفاقيإنولواحيساوناكام،يعانتقابسحب،اذهـكرويوين
.ةرطخ
اوّنمتمهنإةلئاقلاةحورطألاديؤتةريثكتارابتعاكانهنكل،معن:رقشألا
مدقينأءرملاةعاطتسايفف:ةعيرذهوصنتقينأنكمييباهرإثدحعوقو
عفانم.شوبةرادإلربمتبس/لوليأنمرشعيداحلاعفانمنمةلماكةمئاق
ببسب،كاذلبقةيعرشريغامدحىلإةرادإلاهذهتناكدقف.ةّمج
نمرشعيداحلادعبةأجفو،ةسائرلاىلإشوباهبلصويتلاةقيرطلا
كلتدييأتىلع،يلودوينطوً،ادجعساوعامجإكانهناكربمتبس/لوليأ
ربتعتتناكتاسايسذيفنتنمةنَّكمماهنأةأجفترعشدقو.ةرادإلا
داحتالابلقيفيركسعدوجوسيسأتلثم،تامجهلالبقةليحتسم
ىلعبرحلاةجحكلذيفةصنتقم،ايسآطسويف،قباسلايتايفوسلا
ةلتكلايفلَّمأت،ىرخألاةيحانلانمو.اذكهو،قارعلاوزغمث،ناتسناغفأ
دادعيفمهنمناكنموةرادإلايفنيدوجوملاصاخشألانمًادجةمهملا
يذلا)PNAC(ديدجلايكريمألانرقلاعورشملًاسسؤمنيرشعوةسمخلا



كيدءالؤهنموـربمتبس/لوليأنمرشعيداحلادعبهتدنجأتذُِّفن
رثكمهريغو،هدازليلخياملزو،شتيوفلوولوبو،دليفسماردلانودو،ينيشت
فيضننأيغبنينيذلاو،ةيلاحلاشوبةرادإيفًانأشلقألاءاضعألانم
.سيئرلاقيقششوببيجمهيلإ
نعًاريثكةفلتخمتسيلاهنوعبتييتلاتاسايسلانإ،ةقيقحلايف:يكسموشت
.نوتنيلكةرادإتاسايس
يفف.ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلاديدحتلابوهًاقرفثدحأام:رقشألا
ًاريثكهبداهشتسالامتيعجرمكانه،ديدجلايكريمألارصعلاعورشمتايبدأ
لريبلثمامءيشىلإةجاحيفانكاننأوهو،ةركفلاهذهركذىدل
.35انعورشملةيرورضلاتاسايسلاةعباتملPearlHarborروبراه
تيوكللنيسحمادصوزغ
كيأريف.1990ماعتيوكلليقارعلاوزغلاةيضقَترثأدقل،ريبلج:مولاش
؟وزغلاكلذيفيكريمألارودلاام
وزغنمنيسحمادصعنملداجءيشيألعفتملةدحتملاتايالولا:رقشألا
نأصالختساىلإزفقلاديريدحأناكاذإمثنمو.1990ماعتيوكلا
كانهنإف،قارعلانيسحمادصوزغينأًايلعفديرتتناكةدحتملاتايالولا
،هتابثإىلعًادبأًارداقنوكتنلكنكل،داقتعالاكلذءاروةداجتايفلخ
امةلحرميفهنأهتاركذميفبألاشوببتكاذإالإـةينةلأسمهنأل
ةسايسلاةحلصمنمناكهنأيلحضاولانمو.ثدحينأكلذلدارأ
ناكدقو.ةلحرملاكلتيفتيوكلانيسحمادصوزغينأةيلايربمإلاةيكريمألا
يداحلاتامجهتناكاملثمًامامت،بألاشوبةرادإلءامسلانمةيدهاذه
بابسأًاذإانيدل.نبالاشوبةرادإلءامسلانمةمعنربمتبس/لوليأنمرشع
اوفرعمهنأعم،اهعنمًايدجاولواحيملمهنأةقيقحنمـلصوتللةيدج
هلنونمتيًايلعفاوناكمهنأبكشلاىلإـًاّرسهلططخيناكامًائيشنأ
.ثدحينأ
دقل.يقيقحرذحباياضقلاهذهىلإرظنننأانيلع.ككشتمانأ:يكسموشت
تيضقدقو.قئاثولاضعبانيدلو.ةيضقلاكلتيفامدحىلإترظن
قارعلايفاكريمأةريفس،يبسالغليربأىلإثيدحلايفتقولاضعبلعفلاب
ةموكحللجارحإلانمًاعونّلثمتتناكدقو.1990و1989يماعنيب
ناسيف،اهيلإتيشمثيحىلإاهولسرأكلذل،تيوكلاوزغدعبةيكريمألا
درجماذهوـدقتعأو.قئاثولاتأرقمث.تقولاضعبانثداحتو،وغييد
ىلعةدحتملاتايالولاف.رمألابملعىلعاونوكيملعقاولايفمهنأـنيمخت



،وزغلامويىتحًايلمعرمتسانيسحمادصلًامعدمّدقتتناك،لاثملاليبس
وزغلالبقوً.اقيدصنيسحمادصاوربتعامهنأدقتعأ،كلذكايناطيربو
ءاضعأنمًادفوشوبةرادإتلسرأ،ركذتتـلزامتـنكنإ،نيرهشب
.36ةكحضمامًاـعونيهءاقللانعةررـحملاةخسنلا.خوـيشلاسلجم
مهّبحو،نيسحمادصبمهباجعإنعًايلعفنوّربعيخويشلاءالؤهناكدقف
ةرازوتارارقىطختيشوبناكو،معدلانمديزمنعنوحصفياوناكو.هل
مويىلإاذهرمتساو.نيسحمادصىلإمعدلانمديزمميدقتلةنازخلا
ً.ابيرقتوزغلا
ةضماغتاميلعتَتئشاذإ،نيسحمادصىلإتلقندقيبسالغنأً،اقح
لعفاذإضرتعتنلةدحتملاتايالولانأىلإاوراشأدقو.ريبكىدمىلإ
تيوكلانمةليمرلاطفنلوقحذخأينعياماذهو،دودحلاحيحصتلًائيش
نأوأ.ليبقلااذهنمءيشوأرحبلاىلعامذفنمىلعلوصحلاامبرو
.طفنلاراعسأعفرىلعضارتعااكريمأىدلنكيملو.طفنلاراعسأعفري
ناكهنأينعأ.كلذريسفتءاسأدقنيسحمادصنأيفكشَّيدلو
:امرارقذاختادنعًادجءىيسعضويفنونوكينويروتاتكيدلاوً،اروتاتكيد
مهنأنودقتعيو،ءيشيأمهربخيدحأال،مهيلإثدحتلاهنكميدحأال
نم،تاميلعتلاوأهاجتالانعريبعتلااذهىَّقلتدقو.ءيشلكنومهفي
امهنأةقيقحلاو.تيوكلاانذخأاذإاوأبعينلًانسحلاقو،ضيبألاتيبلا
حرتقيةليلقمايأنوضغيفأدبىتح،لعفلادرةوقىدمقارعلاىأرنإ
،تاضوافمكانهتناكسطسغأ/بآنمعساتلاوأنماثلايفو.باحسنالا
هيلعتناكاماوأراملاح،ةدودحممايألالخ،نودفاوتياولظو،تاحرتقمو
ً،اعانقإرثكأوحنىلعو،ةراشإلانكمملانمهنأدقتعأانهو.لعفلادودر
ىلعًاليلدكانهنأ،ةقيقحلاو.اوقبينأتدارأةدحتملاتايالولانأىلإ
.كلذ
تناكاذإهنأل.انأُهتلقامضراعيال،موعن،هلوقتامنكلو،معن:رقشألا
:رركأوـلعفامنيسحمادصلعفينأًاقحتدارأدقةيكريمألاةموكحلا
ىتحيعيبطوحنىلعهلايحّْتفرصتاملـكلذتابثإعيطتسيدحأال
اماذهً.اقحةقلقاهنأبهليحوتنأاهيلعنكيملً.اعبط،ةريخألاةظحللا
ةموكحلانأةدحاوةظحللنظتله)نكمماذه:يكسموشت(.هينعأ
ناك.)هتعنمتناكل:يكسموشت(؟لجرلااذهعنمتنأًايلعفتدارأةيكريمألا

اذهربتعتسف،تيوكلاوزغىلعمدقأاذإهنأبهربختنأطقفاهناكمإيف
روتاتكيدىلعىتحناكٍذئنيح.رطسلالوأىلإوةطقن.اهيلعبرحنالعإ



.اذهكرمأىلعمادقإلالبقًاّيلمركفينأهنونجلثميف
نكلو.ةدحتملاتايالولالعفدربءىجوفهنأدقتعأ،تلقاملثم:يكسموشت
قئاثوىلعلصحنىتحًاباوجدجينللاؤسلًاحوتفمبابلاكرتياذه
نأبداقتعاللتايفلخكانهف.ًاباوجدجنالدق،نيحلاكلذىلإو.ةيلخاد
فصويفًادجةصلخميبسالغتدبدقفً.اجودزمريسفتءوسناكاذه
امبهرابخإًايلعفاوررقمهنأىلإينتتفلاهنإلوقلاعيطتسأينإىتح.رمألا
نكل،طفنلاراعسأعفركنكمي،دودحلاحيحصتكنكميً:اديدحتحومسموه
نأعيطتستكنإ:لوقلاهنأكواذهوهّرسفدقو.اذهنمرثكألعفتال
.وزغت
هنإ،نيسحمادصناكنمةيكريمألاةموكحلاتفرعدقل.ًالهم،ْنكل:رقشألا
.ناريإنمءزجوزغليفكيوحنىلعنونجملجر
نآلاو.كاذنيحفِعُضأدقو،تاونسرشعلبقناككلذنكلو:يكسموشت
ليلددجوينأىلإًاحوتفمًالاؤساذهلظيس.يردأال.اكريمألًاقيدصحبصأ
وزغلادعبهنأوهـليلدانهانيدلوـفرعنامف.انيدلامملضفأ
ناكرأسيئرٍذئتقوناك(لاثملاليبسىلع،لوابنلوكنأددرت،ةرشابم
نوكتسأوسألاةجيتنلانإ:ةيلخادتاعامتجايفلاق،)ةكرتشملاتاوقلا
.هلةعباتةموكحهءاروًافلخمتيوكلانمنيسحمادصبحسنيامدنع
نمعونيأوأضوافتيأانضفرببساذهو.هعنمننأنكميامكلذ
.تابيترتلا
اهدمتعايتلاةطخلانأ،زيزعقراطقارعلاةيجراخريزوركذدقل:مولاش
نيسحمادصررقمث.دودحلاحيحصتضرفىلعترصتقانويقارعلاةداقلا

.37لماكوزغبمايقلاةريخألاةظحللايف
ءوضيفكلذو،رمألابيساسحإعمًاماجسنارثكأاذه.امّبر:يكسموشت
ءالؤهنأينعأ.سووهمروتاتكيداهبفرصتينأنكمييتلاةقيرطلا
نويروتاتكيدلااهلعفييتلاءاطخألانأفرعننحنو.مهدحونولمعيلاجرلا
ليلدهيدلناكدقل.يتايفوسلاداحتالاوزغونيلاتسىلإرظنأ.ةلهذميه
ًاقثاوناكهنكل.وزغيفوسرلتهنأىلعتاهجلاعيمجنمٌمِحفم
ً.ائيشلعفيملف،هتزيرغب
َفِقُوأدقيقارعلاشيجلاناكولىتح،كلذبداقتعالاىلإليمأ:رقشألا
.38ثدحيسيكريمألالخدتلاناك،دودحلاحيحصتىّمسيامىوتسمدنع
يفةمساحتناكةظحللاكلتنأل،معن)؟كلذدقتعتله:يكسموشت(
برحتناكدقف.ةدرابلابرحلادعبامةلحرمل،ةقيقحلايف،ملاعلاخيرات



ضارعأنفدل،ةدحتملاتايالوللةبسنلابةريبكةجردبوًامساحًاثدحجيلخلا
حيلستلاةردقضرعتسيل،تقولاكلذيفبألاشوبلاقاملثم،مانتييف
ناكهنأمغربيتايفوسلاداحتالانأنيبيلو،ناغيرلظيفمكارتملايكريمألا
ثيحًاصوصخ،ملاعلايفاكريمأىلإةريبكةجاحكانهناكدقف،كّكفتي
ناذللانابايلاوةيبرغلاابوروأمهءاكرشلاوـاذهبنيينعمءاكرشلاناك
ريغامهو،ةدحتملاتايالولانمرثكأطسوألاقرشلاطفنىلعنادمتعي
اذهل.امهنعهشيجءردونيسحمادصتاحومطةحاطإىلععبطلابنيرداق
عيطتستيتلابرغلايفةديحولاةلودلا،ةدحتملاتايالولاىلإاجاتحاببسلا
عضوسكعةيغباكريمألةزاتممةصرفتناكاهنأىلعةوالع.كلذلعف
نمنييكريمألادونجلاباحسناوهو،1962ماعهثودحذنمهلاطبإتدارأ
ةجيتنباحسنالاىلعنيربجماوناك،نيحلاكلذيف.ةيدوعسلاةكلمملا

،تقولاكلذذنمو،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاىلعةيبرعلاةيموقلاطوغض
كلذيفرشابميركسعدوجوسيسأتديعتلً،ايركسعةدوعلااكريمأتدارأ
.ملاعلانمءزجلا
ةعيرذلاداجيإمهيلعناكاذاملمهفتسفهلككلذةليصحتذخأاذإ
اوعرتخااوناكل،نيحلاكلذيفًادوجومنيسحمادصنكيملنإف.ةبسانملا

لجأنم،اهايإمهدوزيتلاكلتلثمةّجحىلإةجاحيفاوناكً.اماّدص
تايالولانأركذتننأيغبنينكل،مادصةوابغبفرتعأانأو.مهفدهذيفنت
تايوتسملاعيمجىلعًاسانأهجاوتتناك،ةدرابلابرحلاءاهتنادعب،ةدحتملا
اماذهو،يركسعلاقافنإلايفريبكضفخثدحينأيغبنيهنإنولوقي
لحتدهعىلإنيضامةقيقحانكاذإ.peacedividendمالسلاعيريّمس
ةيسيئرلاتازايتمالادحأنإف،بورحلاّلحمةيداصتقالاتاسفانملاهيف
دقفيسـةيركسعلاةردقلاوهوـيملاعلاماظنلايفةدحتملاتايالولل
.هتميق
نيظفاحملانمرخآبوألكشببألاشوبةرادإتفلأتدقل:يكسموشت
ةهجاومةراثإليعامتجافدهاهيدلنكيملو)حيحص:رقشألا(.نييديلقتلا
مهنأنّيبنيكلو.اهنمنيفئاخامدحىلإاوناكةقيقحلايف.ةريبكةيلود
مهنأل،ةبوعصلاديدشسيلاذهف،دودحلاحيحصتبقارعلاموقينأاودارأ
الاننإ:نيسحمادصعماهثيدحيفًاريثكيبسالغتركذدقو.كلذاوركذ
امف،ثدحاملكاذهناكاذإو.دودحلاحيحصتبَتمقاماذإعنامن
دشحبحامسلالجأنمةيدوعسلاةكلمملاةئبعتىلعنوردقيساوناك
نييقارعلانأبمهوعنقأامدعبنوقفاوينييدوعسلاماكحلااولعجدقل.دونجلا



برقلابكاذتقواوفقوتولو.مهدالبنوزغيفوسودودحلاىلعنورثاكتياوناك
تابثإعيطتسأال.ةتبلااذهباوماقاوناكاملةيتيوكلاةيقارعلادودحلانم
.ثدحامباوئجوفدقنييكريمألانيلوؤسملانأيكوكشنكل،كلذ
سيل«:لوقت،نيسحمادصعميبسالغةثداحملةررحملاةطوطخملايف:مولاش
ىلعتيوكلاعممكتافالخلثمةيبرعلاـةيبرعلاتاعارصلايفيأرانيدل
:يكسموشت(ً.ايملسضُفينأيغبنيعازنلانأتركذًاضيأاهنكلو،»دودحلا
ريغاوناكاذإنييكريمألايأ،مهنكل،اذهلمأيهنأبماّدصدرو،)معن
اهنإيبسالغلوقتو،»توملالبقينلقارعلانإف«،ّلحداجيإىلعنيرداق
نآلاينكلو،اههجاونيتلاتابوعصلاببسب«اهتلحرليجأتيفتركفدق
.39تبهذلعفلابو.»نينثإلامويريطأس
ذخأهنأدقتعأو.دودحلاححصتنأعيطتستكنإهانعماذه:يكسموشت
ةدحتملاتايالولا.تيوكلاوزغعيطتستكنأينعيكلذنأىلعرمألااذه
.دودحلاححصتستنكاذإءيشلعفىلعمدقننل:تلاق
ًايناودعًافقومنيسحمادصجهتنا،ناريإعمبرحلاةياهندعب:رقشألا
ةصاخ:يكسموشت(.برعلاهناريجعميجيردتوحنىلعةّدحدادزا
ةيدوعسلاةكلمملاتناكو.)لعفلاباهعفردقو،طفنلاراعسأعفرهتلواحم
نييدوعسلاماكحلانأدقتعأيننإف،هلوقتامسكعىلعوً.اريبكًاقلقةقلق
يقارعلاشيجلاناكولىتح،ةدحتملاتايالولالّخدتبنوبحريسًامتحاوناك
مادصنأاوفرعمهنأل،ةيتيوكلايضارألالخادنّيعمدحدنعّفقوتدق
لجأنملخدلارداصمنمديزمىلعهديعضوىلإىعسيناكنيسح
كلتدعب.ناريإىلعبرحلاءانثأهانبيذلامخضلاشيجلاىلعءاقبإلا
ضارغألهانبيذلازاهجلااذهلداحلاضفخلا:نيرايخبًاهجاومناك،برحلا
وهرخآلارايخلاو.ةيندملانوؤشلاوءانبلاةداعإىلعزيكرتلاوبرحلا
كلذلجأنملخدلليفاضإردصمىلعلوصحلاةيغبهشيجىلعةظفاحملا
ناكيتلانويدلااهببستاديدهتبءاينغألاهناريجزتبيناكدقو.ضرغلا
.اهبمهلنيدي
نكتملو،كلذلعفلةرشابمةقيرطكانهتناكهنأيهةلأسملا:يكسموشت
ةيبرعلالودلاعانقإو،طفنلاراعسأعفر:اهيلعضرتعتةدحتملاتايالولا
،ناريإعمبرحلاانضخدقل،اوعمسا،هتّجاحمتناكدقل.هنويدءاغلإب
.انلمكنويدنعاولزانتتنأو،انلاوعفدتنأمكيلعنآلاو،مكنععافدلل
ةيتيوكلاةموكحلامهتاهنأةقيقحلاو.طفنلارعساوعفرتنأمكيلعو
.قارعلاقنخةيغبًاضفخنمطفنلارعسىلعةظفاحملاب



.كلذديؤتنكتملو،كلذديرتلنكتملنطنشاونكلو:رقشألا
ةقيقحلاو.كلذلنوثرتكيالمهنأهوربخأدقلً،احيحصسيلاذه:يكسموشت
الةدحتملاتايالولاف.ةثرتكمتناكةيكريمألاةموكحلانأدقتعأاليننأ
،نّيعملدعميفراعسألاديرتاهنإ.طفنللةضفخنمًاراعسأةرورضلابديرت
.اهيلإةبسنلابًاديجاذهسيلفًادجةضفخنمراعسألانوكتامدنعو
دنعاهيلعاوظفاحينأنوديريً،ادجةعفترمالوًادجةضفخنمال:رقشألا
كلتيفمهنأدقتعأينكلو.فورعماذهو،لضفألاىوتسملاهنوّمسيام
ىلمأذإ،وحنلاكلذىلعثدحامثدحينأيفنيبغاراونوكيمل،ةلحرملا

.طفنلاقوسىوتسمهيلعنوكينأبجيامنيسحمادص
مهنأىلإةراشإةمثسيل،يبسالغعمةلجاسملاكلتيف،نسح:يكسموشت
اموهو.طفنلاراعسأعفرلهتضبقبحيولتلاليبقنمءيشبهمايقنوضراعي
ىلإةيعاسلاتاكرشلاعيمجىلإواكريمأىلإةبسنلابًاديكأًاحماستدعي
.حبرلا
نوديري)سيئرلالثم(رثكنويكريمأكانه:لوقتيبسالغنإىتح:مولاش
.40طفنللةجتنمتايالونمنومداقمهنألعفتريطفنلاةيؤر
:لوقتو،ةيجراخلاناسلبقطنتتناكيبسالغنأطقفةلأسملا:يكسموشت
عفترتامدنعذإ.نوهبأيالمهفً،احيحصنوكيدقاموهو.هبأنالاننإ
ًاطفنجتنتيتلاايناطيربواكريمأنوكتو،ةقاطلاتاكرشحابرأعفترت،راعسألا
يلامشلارحبلانمقوسلاىلإامهطفنبلجىلعنيترداق،ةفلكتلايلاع
ىلإـةيدوعسلاىلإبهذييذلاـليومتلاريودتةدواعمىلإو،اكسالآو
،Treasurysecuritiesةنيزخلاتادنس:ىرخأبوأةقيرطباكريمأىلإدئاع
.هرخآىلإ،لتكيبءانبدوقع
مادصلعجاذإةديعسنوكتنلنطنشاولعلنكلو،حيحص،معن:رقشألا
طفنلارعسعفرىلعقفاوتـيركسعلاهزازتبالالخنمـةيبرعلالودلا
.ةيركسعلاهتوقءانبيفرارمتسالابهلحامسلاو،مهلهنويدنعلزانتلاو
ةيقارعلابرحلادعبًايسيئرًاّمهناكليئارسإىلإةبسنلابقارعلانأفضأ
ـءادعسعيمجلاف،ىرخألارّمدتنيتلودلاىدحإتمادامف:ةيناريإلاـ
قباسلاةيجراخلاريزوناكو.ةديعستناكاكريمأ،ةديعستناكليئارسإ
امهادحإرمتستنأانتحلصم:ةحارصاولاقنيذلادادعيفرجنسيكيرنه
ىدلناكبرحلاءاهتنادعبنكلو.نكممتقولوطأىرخألاريمدتيف
ةمخضلاةيركسعلاةوقلابنيتمومهمانوكتنأليقيقحببساكريمأوليئارسإ
ةليسويقارعلايركسعلاديدهتلاامدختساامهنأديكألاو.مادصاهانبيتلا



يفشيجربكأعبار«ىلعنشتسبرحلاتناكدقف.برحلاريربتلةياعد
نمعفرت،ةداعلاكضحمةيئاعدةبذكفرعنامكاذهو،هوّمسامك،»ملاعلا
يفاهكلتمايتلاايجولونكتلابقلعتياميفًاصوصخ،شيجلاكلذةيمهأ
كلذمغربتناكةيقارعلاةيركسعلاةوقلانأبعنتقميننكل.تقولاكلذ
ىلإةجاحيفتناكبألاشوبةرادإنأبو،اكريمأىلإةبسنلابًايقيقحًاّمه
.كاذنآهتلعفامبمايقللةعيرذ
ةقيقحلاو،وزغلامويىتحبلاغلايفًاماّدصنومعدياوناكدقل:يكسموشت
يعيشلادرمتلاهحيطينأًالمتحمناكدقف.همعداودواعبرحلادعبمهنأ
)ديكأتلاب:رقشألا(.درمتلاعمقيفهدياوقلطأدقو.1991سرام/راذآيف
.ديدهتلااذهلثمبهوربتعيملمهنأل
ةيقارعلاةيركسعلاةّوقلااوضّفخ:كاذنيحهودارأاماوققحمهنكل:رقشألا
.هيلعتناكامثلثىلإ
نودمياوناكدقل،رظنأً؟افدهاذهنوكينأيفببسلاامو:يكسموشت
اذإف.وزغلامويىتحًايلمعلماشلارامدلاةحلسأريوطتلئاسوبًاماّدص
دعباذهناكدقل؟كلذنولعفياذاملف،شيجلافاعضإاودارأدقاوناك
هوربتعاامنإوً.ارطخهوربتعامهنأدقتعأال.ليوطتقوبناريإعمبرحلا
اذاملنكلو.)اذهقدصأال:رقشألا(.يكريمألاماظنلايفهجمدنكميًاصخش
؟ةحلسألابهدميفنورمتسياوناك
؟ناريإبرحدعبةحلسألابمادصَّدمأنم:رقشألا
،اسنرفو،ايناملأوً،اضيأ،ايسورامبروـايناطيربوةدحتملاتايالولا:يكسموشت
ىتح.ةمدقتمةحلسأريوطتلئاسوبهدادمإيفةرمتسمتناكـاهريغو
معدلااذهناكدقف.راسملااذهيفًاديفمعقاولايفناكيعارزلامعدلا
1989و1986يَماعداركألاىلعمادصةلمحدعبف.راطإلااذهيفًايويح
ً،اريبكًارامدترّمُددقةيعارزلاقطانملاعاونأعيمجتناك،مهعمقةيغب
.ةلودلايوقيناكاماذهو،يعارزلامعدلابهدادمإىرجدقفمثنمو
رصنعيأرّيغينأكلذلنكيملنكلو،امىنعمباذهلوقكنكمي:رقشألا
ةلكشمّلثماموهو.1988دعبةيقارعلاةيركسعلاةوقلانميعقاو
ددجلانيظفاحملاىدلناكيكريمألاوزغلالبقف.ةدحتملاتايالوللةيقيقح

neoconsاموهوً،اريبكًاضفخيقارعلاشيجلاديدعضفخلططخم
(.قارعلليلاحلااهلالتحايفًاركبمهنعّتلختمثهذيفنتاكريمأتلواح
المهنأةلكشمىلعدرياذهنكلو،معن)2003يفكلذ:يكسموشت
اوربتعيملمهنأنّقيتمانأو،اهبقوثومريغوةيوقةيبرعةلودنوديري



برحلاءدبيف،مادصاومّدقنمّلكعمفلتخأو،هبًاقوثومًافيلحمادص
تايالولانأةتبلاقدصأمل.اكريمألءالمعلانمًاجذومن،ةيقارعلاةيناريإلا
.ًالثم،ليئارسإكـًايجيتارتساًافيلحلجرلااذهتربتعاةدحتملا
رَّكذت.رخآرصنعكانه.ةليمعةلودتسيلاهنإ.العبطلاب،ال:يكسموشت
دقو،ةقطنملايفناريإلٍّدصتمداجيإاودارأدقل؛اكريمأليسيئرلاودعلاناريإ
.قارعلاناك
لعجباهتاذةيكيسالكلاةيليفاكيملاةسايسلاانهاومدختسادقل:رقشألا
.ءاكذلايفةياغةسايساهنإ.نابراحتينيودع
ماعقارعلاناريإبرحةياهندعبامىلإرمتسااذهنكلو:يكسموشت

مهنكل،ةيوقةلودتلازام.رمدتمل،ةدوجومناريإتحربامو،1988
مهئاطعإريسفتلفاكببساذهنأدقتعأو.اهلًايلحمًايدصتمنوديري
.يقيقحهنكلًادودحمًامعدمادص
ىلعليلدلضفأو،ةدشبًايركسعةكهنمتناكناريإنأدقتعأ:رقشألا
لاقاملثم.برحلاءاهنإنأشيفةدحتملاممألارارقاهلوبقبوجوكلذ
سأككلذناكدقل،1988ماعهسفنبينيمخلاهللاةيآيناريإلاميعزلا
.اهعّرجتّمس
تايالولاتلخدامدنعهولعفدقل.كلذاولعفىتمظحالنكلو:يكسموشت
برحلالخدتساهنأنطنشاوتحضوأامدعبً،ارشابمًالوخدبرحلاةدحتملا
،ةلحرملاكلتيف،ةيناريإلاةيوجلاطوطخلارمدتوةيتيوكنفسقيرطنم
لازتالتناكاهنكل.اكريمأةبراحمانعسويفسيل،ٌنسح:ناريإتلاق
نكيملنإّدصتماهلنوكينل.ةريبكوةيسيئرةيوقةلودككانهةيقاب
شوبىلإةبسنلابينالقعفقومهنكلو،انيدلقئاثوالً.ادوجومقارعلا
ىلعاوظفاحينأمهنأشنمناكتفوركواكسرارغىلعنوططخملاف،بألا
رداققارعكال.ةلوقعمةجردبلمعيmilitarizedًاركسعتمًاعمتجمقارعلا
اذهنأيلودبيو.ناريإرطخءردىلعرداققارعلب،دحأديدهتىلع
ماّدصنييكريمألانيلوؤسملاحنمريسفتلفاكببسهنكل،ظّفحتمريسفت
ىتح،يقيقحهنكلً،اريبكسيلـىرخأعاونأنموـًايركسعًامعدنيسح
.وزغلاموي
نكتمل،ناريإةهباجملجأنمنطنشاونأىلعكعميفالتخا:رقشألا
.ةقطنملايفًارشابمًايكريمأًادوجوتدارألب،كلذبقارعلاموقينأديرت
ةيامحىلإةجاحلاباورعشينأةيطفنلاكلامملانماهريغوةيدوعسلااودارأ
،ةقطنملاىلإةدوعلاةدشباودارأ.ىضمتقويأنمرثكأةرشابمةيكريمأ



دقةيناثلاةيملاعلابرحلادعباوناكثيحةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاىلإ
تايالولاجراخملاعلايفةيركسعلادعاوقلامهأنمةدحاونارهظلايفاونب
نأاهنمًاروعشةدعاقلاكلتتلخأاهنألًاريثكاكريمأتضعتمادقو.ةدحتملا
ةيمهألارهظأامةقيقحلايفاذهو.ةميزهوةيقيقحةلكشمءالخإلاكلذ
تجِرُخأنأذنمنكلوً.اقحالهشقاننسعوضوموهو،ليئارسإلةيجيتارتسالا
دقو.عضولاكلذعاجرتساىلإقوتتيهو،ةيدوعسلاةدعاقلانمنطنشاو
.كلذلةيبهذلاةصرفلاماّدصمّدق
تفرعدقل.نيسحماّدصبةقثلااكريمأداقتفاةيمهأنمللقتكنأدقتعأو
تارممدختساذإ،قالطإلاىلعاهبءوبنتلانكمياللجرلالاعفأنأ
دضباطخمادختساىلعبأدوةوسقلاةديدشةيكريمأـدضةغلةديدع
ةكلمملاكلذيفامببرعلاهناريجعمًاضيأهتايّدضلصاولب،ليئارسإـ
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كلتةيعجرةيمالسإلاةيلوصألاطامنأرثكأىلإكلذيفةدنتسم،ةيموقلانم
هبُّركذأُتثِبلاماذهو.ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملااهلجّورتواهذفنتيتلا
قرشلايفاكريمألمدقألاويسيئرلافيلحلانإ:ةماعلاثيداحألايفانروهمج



لبقىتحتدجُويتلاةيدوعسلاةكلمملاوهامنإو،ليئارسإسيلطسوألا
تمدختسادقةدحتملاتايالولانإ.ليوطنمزبليئارسإةلوددلوتنأ
يفةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملالالخنمدوصقموحنىلعةيمالسإلاةيلوصألا
تارايتنمىرخأعاونأيأوأ،ةيعويشلاوأ،ةيناملعلاةيموقلاةهجاوم
.ةقطنملاءاحنأيفتَدِجُويتلاةيمدقتلاتارايتلاوأيناملعلايراسيلاحانجلا
يفف.ناتسناغفأيفةيتايفوسلابرحلالالخنمةسايسلاهذهتلصاوتدقو
.نيدهاجملايفةلثممةيمالسإلاةيلوصألاةدحتملاتايالولاتدناسبرحلاكلت
ديدشمهضعب،نيمالسإلانييلوصألانمتاعامجاوناك؟نودهاجملاناكنمو
.يتايفوسلاداحتالادضاومدُختسادقو،بّصعتلا
ًالضف،اننكميهنأةقيقحلاو.ّيلإةبسنلابرمألاودبيطبضلاباذكه:يكسموشت
ءايضدمحملارنجلابالقنالةدحتملاتايالولامعدف،ديزملاةفاضإ،كلذنع
ةلاحّلثم1977ماعناتسكابيفوتوبيلعراقفلاوذدض*42قحلا
.ةيناملعلاةيموقلادضنييمالسإلانييلوصألامعدنمىرخأ
ىلإاوتأامدنع،ةيادبلايفنابلاطةدحتملاتايالولاتمعددقللب:رقشألا
.1996ماعناتسناغفأيفةطلسلا
اهسفنةسايسلانكلو،يسيئرلاودعلارصانلادبعناكً،اعبط:يكسموشت
ماظنلاحاطأنأدعبقارعلايفمساقميركلادبعىلعبحسنتلتدتما
ًابالقناناكهنأتضرتفاةدحتملاتايالولانألكلذو،1958ماعيكلملا
ريزوورواهنزيإ.دتيودسيئرلانأكلذ،ةيناملعةيموقةكرحةحلصمل
ةيلخادلاتالجسلانمنآلافرعنانحبصأامك(سالدرتسوفنوجهتيجراخ
طفنلاىلعةكرحلاكلترطيستنأنمًاريثكايشخدق)ةيكريمألاةموكحلل
نأهنأشنمناكاموهو.ةيميلقإضارغألهمدختستو،طسوألاقرشلايف
طفنمدختستملةدحتملاتايالولاف.ةدحتملاتايالوللةعّورمةثراكحبصي
اهيتفيلحلطفنلانوكينأتدارأاهنكل،تقولاكلذيفطسوألاقرشلا
نمو،رصانلادبعةرطيستحتطفنلاحبصأولهنأكلذ.نابايلاوابوروأ
تمدختسادقةقطنملاتناكل،اونظامك،قارعلايفمساقريثأتتحتمث
اكريمأةضبقريبكوحنىلعفعضيسناكاذهو،اهتيمنتو،اهناكسلطفنلا
ىلعءاضقلابجيناك،مثنمو.هبنابايلاوابوروأدادمإىلعةيوقلا
ـًافرطترثكألاةيلوصألاةلودلاـةيدوعسلاتناكوً،ايلعفةيناملعلاةيموقلا
يفةدحتملاتايالولاتدعاسدعباميفو،فدهلااذهىلإقيرطلايه
اهلتحمسدقللب.ةيلوصألاوحنًامدقيضملاىلعناتسكابناغيردهع
.فرعتنكتملاهنأتعّداوةيوونةحلسأريوطتب



ةمظنمىلعءاضقلاتدارأدقف،ريبكدحىلإهسفنرمألاليئارسإتلعفو
ىلعتدعاسكلذليبسيفو،ةيناملعةينطوتناكيتلاةينيطسلفلاريرحتلا
دقف،)حيحصاذه:رقشألا(.تاينينامثلارخاوأىتحةيلوصأتاعامجريوطت
ةيمالسإلاتاعامجلاحضاووحنىلعمعدتةقيقحلايفليئارسإتناك
هسفنرمألاتلعفو.ةلتحملايضارألايفةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمةهجاومل
نانبلاوزغدقف.ثدحاماذهنكلو،دصقنودنمامبر.نانبليف
.»هللابزح«ىلإاوهتناو،ةيناملعلاةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمضيوقتل
ىلعتماقيتلاتاعامجلاعيمجنمًادمعحالسلااوعزندقل،ًالعف:رقشألا
وأنويموقونويعويش(تانايدلاةددعتمةيوضعتاذةيناملعتايجولويديأ
ةيزردمأةيعيشتناكأةيفئاطلاتاعامجلاحالساوعزنيملو.)كلذىوس
.نييحيسملامهئافلحنعًالضف
امنله؟يليئارسإلاوزغلالبقهللابزحلروهظكانهناكله:يكسموشت
؟لعفلابًادوجومناكءيش،نانبليفةليصأروذجيذءيشنمهللابزح
ملةيعيشةيفئاطةكرح،*43»لمأةكرح«نمجرخدقل،معن:رقشألا
وأ،ةيزردلاتايشيليملاعمتلعفاملثمًامامت،اهحالسنمليئارسإاهدرُجت
ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمتدّرجاهنكليحيسملاينيميلاحانجلاتايشيليم
.هنمينانبللاراسيلاو
؟ةيلوصأ»لمأ«تناكله:يكسموشت
ًايفئاطًاميظنتًامئادتلظاهنكل،ةينيدةيصخشاهتسسأدقل.الك:رقشألا
.ةيلوصألانعىأنميفتثبلو،ةينيدةكرحاهنمرثكأًايعيش
؟هللابزحىلإلمأنملوحتلامتًاذإفيك:يكسموشت
ًالماع1982ماعنانبلليليئارسإلاوزغلاناك.يلاكيدارلوحتلعفب:رقشألا
.هزيفحتىلعًادعاسم
؟نييلوصألاةدالوزَّفحهرودبوهو:يكسموشت
،»هللابزح«ىلإتروطتةقشنمةعامجكانهتحبصأو.عبطلاب:رقشألا
The*44رحاسلايبصلةيديلقتلاةصقلايهكلتو،ناريإاهتمعد

Sorcerer’sApprenticeيفتالاحلاهذهنمتارشعلادجتنأكنكميو
نألكلذو.ةيمالسإلاةيلوصألاةيضقبًاديدحترثكألكشبطبترت،ةقطنملا
تأدبامدنعـةقطنملايفماعطمنكـةقيقحلايفتاموكحلامظعم
ةيلوصألاتمدختسا،تاينيعبسلايففعضتتارايتنماههباشاموةيرصانلا
.ةيناملعلاةيموقلانموأراسيلانمةيقابلولفةهجاوملًةادأةيمالسإلا
يرصملاسيئرلايفّلثمتياهسفنةرهاظللهابتنالايعرتسييذلارخآلالاثملاو



نأدعبةيرصانلالولفةهجاوملةيمالسإلاةيلوصألامعديذلاتاداسلارونأ
نييلوصألاديىلعليتغانأىلإلاحلاهبىهتناو،1970ماعمكحلاّىلوت
ةيكريمألاةموكحلا:ىرخأةّرماهسفنةصقلااهنإ.1981ماعنييمالسإلا
.اهّدضحبصينمزلانمةدمدعبو،هفرصتنأعيطتستالوينجلارضحتست
،ةيحاننمةيناملعلاوأةيمدقتلاتايجولويديأللتاموكحلاكلتعمقنإ
يتايفوسلاداحتالارايهناىدلمقافتيذلا،تايجولويديألاكلتليتاذلاسالفإلاو
اهنوكلةيمالسإلاةيلوصأللةيلاخةحاسلااكرتناذللاامه،ىرخأةيحاننم
يهةيلوصألانإ.برغلادضجاجتحاللةرفاوتملاةديحولاةيجولويديألاةانقلا
لبقنماهعيجشتواهمادختساىتحواهعمحماستلاىرج،ةينيدايجولويديأ
ةياهنلايفاهيلإلآةانقتحبصأمث،ةدحتملاتايالولاوةيلحملاةمظنألا
.اهسفنةيلحملاةمظنألاوةدحتملاتايالولانمماقتنالا
ـًاهباشمًائيشكانهنأدقتعأ،ةنراقملايفناعمإلاةلواحمنودب:يكسموشت
.ةدحتملاتايالولايفيحيسملايلوصألاعضولايفـيئزجوحنىلعولو
علطميفPrincetonنوتسنربيفدلويتناتستوربحلطصم»ةيلوصألا«ـف
تايالولايفةقيمعروذجاهلفانهةدوصقملاةيلوصألاامأ.مرصنملانرقلا
كانهناكدقفً،امئادةدوجومتناكدقو.لئاوألانيرمعتسملاذنمةدحتملا
شاعتناتارتفدهشت،ةيلوصأامًاعون،فرطتلاةديدشةينيدرصانعًامئاد
.نيرشعلانرقلاتاينيسمخيفاهنمةدحاواندهش،ىرخأدعبتارمرركتت
InGodWe«»قثنهللايف«لثمتارابعانيدلدجتببسلااذهل

Trust«»هللااهاعريةدحاوةمأ«»OneNationUnderGod«رخآىلإ
ةريخألانيرشعلاوسمخلاتاونسلايفهنأالإ.45تارابعلانمطمنلاكلذ
امك،اذهو.ةيسيئرةيسايسةوقىلإـىلوألاةرمللـةيلوصألاتلوحت
ضيوقتىلإةلاحلاهذهيفىعسي،هفصتاملهباشمدوصقملالغتسا،دقتعأ
ضرعتتيتلايهةيلاكيداردجتاسايستسيل.ةيمدقتةيعامتجاتاسايس
ةفلاسلاةرتفلابةصاخلاةلدتعملاةيطارقوميدلاةيكارتشالاتاسايسلاامنإ،موجهلل
نيظفاحملاو،neoliberalددجلانييلاربيللانمريطخموجهلضرعتتيتلايه
لاوطنيدوجوماوناكنيذلانويحيسملانويلوصألاف.neoconservativeددجلا
،ضرغلااذهلةدعاقاونوكيلةيسايسةوقكىلوألاةرمللمهتئبعتّتمتتقولا
ليوحتلـدودحموهو،هفئاظويسايسلاماظنلاةيدأتردقبوـًاضيأو
يفيقيقحوحنىلعرثؤتيتلااياضقلانمنيبخانلانمريثكمامتها
تالمحىلإ)روجألا،ةيداصتقالااياضقلاو،ميلعتلا،ةحصلالثم(مهحلاصم
،نييلثملاقوقحو،ءاقترالاوءوشنلاةيرظنسيردتةلقرعلةينيدةيبيلص



رابكاهبهبأيال،لاثملاليبسىلع،اياضقاهلكهذه.ضاهجإلاقوقحو
كنكمأاذإو.ىرخأاياضقبريبكوحنىلعنوهبأيلب.نييذيفنتلانيلوؤسملا
دجلئاسمىلإخلإ..ةيسائرلاتاسايسلاوهابتنالاولدجلاةرؤبليوحت
اذهنوكيسفـنييلثملاقوقحليبقنمـءايرثألاىلإةبسنلابةيشماه
يسايس/يعامتجاماظنءانبو،ةيلامعلاتاداحتالاريمدتنوديرينملًاعئار
ىلعنورخآلاىقبيةبوعصبنيحيف،شحافلاءارثلايوذءاينغألاةحلصمل
.ةايحلاديق
داصتقالاخيراتيفةديرفةرتفءانثأةيلوصألاةئبعتلاهذهتثدحدقو
ةنسنيرشعوسمخىدمىلع،هنإذإـاهلةقباسالةرتفـيكريمألا
تتبثدقف.ٍّندتوأدوكرةلاحلامإ،ةيبلغأللةيلعفلاروجألاتضرعت،ةيضام
ثدحيملاماذهو،تضفخناامبروأ،ةطسوتملارسأللةيلعفلاليخادملا
the*46ريبكلارايهنالاليبقنمءايشأكانهتناكدقل.لبقنمةتبلا

GreatDepression،ةسمخنمةرتفةتبلاكانهنكتملهنأنيحيف
تابارطضانودنمسانلاةيبلاغىلإةبسنلابدوكرلانماًماعنيرشعو
،ةيعامتجالاعفانملاتضفخناو،لمعلاتاعاستدازدقف.ةيقيقحةيداصتقا

.ةيقيقحةيفاقثوةيعامتجاتامزأكانه.ةلئاهةدايزنويدلاتدازنيحيف
ةئبعتب،ريبكىدمىلإ،تناكتامزألاكلتاهبتجلوعيتلاةقيرطلاو
ةوقىلإاهليوحتوً،امئادةدوجومتناكيتلاةيلوصألاةيحيسملاتاعاطقلا
،كلذىلإاموزيكرتلاةرؤبوباطخلالِّوح،اهسفنةرتفلايفو.ةلعافةيسايس
عمتجملانوكلمينمينعتالو،نييلوصألاينعتيتلااياضقلاكلتوحن
رابكتاهاجتاىلإرظنتدقكنأةقيقحلاو.ةيشماهةجردبّالإهنوريديو
نعًاريثكنيفلتخماوسيل،نييلاربيللانوّمسينممه،مهنأدجتف،نييذيفنتلا
نييلثملاقوقحوءاقترالاوءوشنلاةيرظنتحبصأاماذإف.تايلكلاةذتاسأ
تاسايسلانوريدياوماداممهقورياذهف،عمتجملاىلعةذوحتسماهريغو
ليبسىلعةريخألاتاباختنالادعبهنإف،مثنمو.ةيداصتقالاوةيعامتجالا
امكـeuphoria»ىوصقلاةداعسلا«فصتةيراجتلافحصلاتناك،لاثملا
،نييلثملاجاوزدضاوناكمهنألكلذنكيملو،ةرادإلافرغيفـاهوّمس
مهئانبأنموأمهنمنيريثكلانإلب،الرخآلامهضعبو،هّديأمهضعبف
هوكردأامامنإو،مهتداعسببسوهاذهنكيمل.لاحةيأىلعنوّيلثم
تعطتسااذإودويقةيأنمتررحتدقةيراجتلالامعألانأنمكاذتقو
ةرطيسلانكمييتلاقئارطلاىدحإاهنإً؛اميظعًازاجنإنوكيسف،كلذةرادإ
.ةيجذومنةليسويهو،فوخلاىلإةفاضإلاب،سانلاىلعاهب



عميقيقحلوحتكانهناكهنأيعابطنانكلو،ةشهدللريثمرمأهنإ
امبًايقيقحًامامتهامتهينمكانهنكيملرتراكلبقف.رتراكيميجةرادإ
نوسنوجندنيلناكاذإامبدحأمتهاله.المأًانِّيدتمسيئرلاناكاذإ
مَّلعدقاًنمؤمناكامبريذلارتراكنكل؟داحآلامايأةسينكلاىلإبهذي
فيكنعتثدحتوًاعروتودباذإكنأـامةقيرطبـبازحألايريدم
،كلذرخآىلإ،حيسملاكلىءارتيو،بنذلابرعشتو،كلخاديفيناوهشكنأ
.نيبخانلانمةريبكةلتكىدلًالَّضفمحبصتنأىلإًاقيرطاذهنوكيسف
ةربخهيدلنأمعزدقةسائرللحّشرملكنأدقتعأ،رتراكذنمو،نآلا
نأىلعًاصيرحناك،ينُّيدتلثمهنُّيدتامبريذلانوتنلكليبىتح.ةينيد
ًاعونًايزاومكلذناك.Baptistةينادمعملاةسينكلايفمِّنَُريعوبسألكىُري
.اهمادختساوةيمالسإلاةيلوصألادوعصبهفصتاملام
نأانيلعهنألً،ادجةمهمةظحالمىلإانهريشتكنأةقيقحلا:رقشألا
؟اًيسايسًاحبار،رتراكنمةيادب،رمألااذهحبصأاذامل:لأسن
.ةيلاربيلوينلاتاسايسلاقالطناًاضيأرتراكتاونستدهشدقل:يكسموشت
.اهتاذةرتفلااهنإمعن
ةمزأانيدلفً.افنآاهتركذيتلاةفداصملاىلععقنًاديدحتانهو:رقشألا
ةلاحتدجوأةلماشةريبكةمزأ،ةيملاعةيداصتقاةمزأـتاينيعبسلافصتنم
ءاملعهيمسيامراشتناو،ةيعجرملالدتساطاقننادقفو،ماظنلالالتخانم
ضرألالعجاماذهو.سانلاعيمجىدلanomie»مظنلانادقف«عامتجالا
عاضوألاكلتلثميفسانلانأل،ةيلوصألاوأينيدلاءايحإللًادجةبصخ
،عمجأملاعلايفاندهشدقف.ةيوُهلازومريفذالمنعثحبلاىلإنوليمي
ًالئاهًادوعص،نيرشعلانرقلانمريخألاعبرلايفىرجيذلالوحتلاذنمو
مأةيموقمأتناكةيقرعأءاوس،ةيلبقلاتاسايسلاوأةيوهلاعاونأعيمجل
عمتجملاىلعكلذكقبطنياموهو...خلإةيلوصأمأ،ةيفئاطمأ،ةينيد
يفببسلاو.َتركذيتلارتراكةيبذاجنمعونلاكلذروهظذنميكريمألا
ملهنأوه،اهسفنةقيرطلابلبقنممدختسيملينيدلاءاوهتسالااذهنأ
خيراتلانمةنيعملحارميفنييسايسلاروهظلناكهنأعقاولافً.ارثؤمنكي
.يسكعدودرم،نيدتلاديدشهجوب،ثيدحلا
نيّنيدتملانيملسملاضعبكانهف.تاحلطصملاحيضوتانهيغبنيامبر:مولاش
ينعتالاهنإو،نيدلالايحفقوميه»ةيلوصألا«:نإنولوقينييديلقتلا
ةدحتملاتايالولايفانيدل،كلذل.رخآدحأىلعاذهضرفتنأديرتكنأ
المهنكلنونيدتمنويديلقتمهو،*Amish47شيمألا،لاثملاليبسىلع



ةيؤرلاهذهلًاقفوو.ىرخأتانايدىلإنومتنينمممهريغريجفتنولواحي
امفً؛ايسايسهيردزنحلطصمك»ةيلوصألا«حلطصممدختسيالأءرملليغبني
اموأ،ةفرطتملاةيلوصألالثم،رخآًائيشنوكينأبجيةيلوصأهوعدن
؟زييمتلااذهبلبقتله.هباش
،زييمتلااذهباوموقينأمهنأشنمنينيدتملانيملسملانأدقتعأ:يكسموشت
ً،ادجسماورّجفينألبقدوهيلانييلوصألافيقوتمتامدنعثدحامكًامامت
دقتعأيننكل،يقطنماذهنأدقتعأ.نوّنيدتملادوهيلامهنملّصنتدقف
ةيبذاجلادوعصلةماعلاةرهاظلاوه،رخآءيشنعثدحتيريبلجنأًاضيأ
.سانلااههجاوييتلاةيلعفلاتالكشملاوةيناملعلاةيموقلارايهناعمةيلوصألا
لجأنممهنيباميفزييمتلانمامةقيرطمهيدلنوكينأدبال
،امهريغو،ةيعويشلاو،ةيناملعلاةيموقلاجهنمناكو.تالكشملاهذهةهجاوم
دق،لخادلانمرخآءزجيفتلكآتو،جراخلانمًايئزجاهقحسىرجيتلا
تدهشدقف،ةدحتملاتايالولايفهيبشءيشلصحدقوً.اغارفتكرت
ةيعامتجالاجماربلادضةديدشةساكتراةيادبنيرشعلانرقلاتاينيعبس
the**48»ديدجلاقافتالا«لظيفاهرارقإىرجدقناكيتلاةيداصتقالاو

NewDeal49ريبكلاعمتجملاىتحترمتساوتلفزورنلكنارفسيئرلل***
GreatSocietyرايهناذنمو.ناكسلاةيبلغأتدافأيتلاونوسنوجسيئرلل

Bretton»زدوونوتيرب«ماظنمسابفورعملايلودلايداصتقالاماظنلا
Woods،دويقلانمديازتموحنىلعًارَّرحملاملاسأرحبصأderegulated

لبثراوكوأةلحفتسمةاناعمبببستتملةيلاربيلوينجماربتسسأمتو
حبصأو.يكريمألاخيراتلااهلثمدهشيملةبعصةيداصتقاوةيعامتجاعاضوأب
ةئبعتـدصقنودنمكلذلهتسانموهرتراكنأدقتعأـنكمملانم
زكرميفةيسيئرةيسايسةوقىلإاهليوحتو،ةدوجوملاةينيدلاةفطاعلا
ةيعامتجالااياضقلاّلحمّلحتل،دودحملاهدوجورادقمب،يسايسلاباطخلا
ةيسيئرلااياضقلاسانلامظعمربتعي:نآلاثداحوهامذخأنلو.ةيداصتقالاو
دجويالنكلو،ةيحصلاةيانعلافيلاكتيفلئاهلاعافترالاليبقنمءايشأ
يفةريبكةجردبناعقاوامهف،كلذعملماعتلاديرينمنيبزحلانم
لماعتلانمًالدبفمثنمو،اهاوسوةيلاملاتاسسؤملاونيمأتلاتاكرشةبعج
ءوشنلاةيرظنلوحكراعميفًاعيمجنولداجتيمهدجناياضقلاكلتعم
نيريدممهقيرطيفءايرثألايضمييذلاتقولايف.يكذلاميمصتلاوءاقترالاو
عونلانمةيداصتقالاوةيعامتجالاجماربلاهذهنيبطابترالاو.دالبلا
،ةيحاننمناكسلامظعملةروطخلابمستتفورظىلإتّدأيتلا،يلاربيلوينلا



ىلوألاةرمللةيسايسةرهاظكةينيدلاةيلوصألاميظعتولالغتساوءايحإنيبو
ًاقيثوًاطابتراّدعي،ىرخألاةيحانلانمـيسايسلالدجللةيساسأةدامكـ
.هلهاجتييأريفنكميالًادج
ملعلوحشاقنيفلوخدلانمانلدبال،فيتس،كلاؤسلُوانتل:رقشألا
.ةفلتخمتاحلطصمراتخينأءرملانكميذإ،اهيناعموتاحلطصملاوتادرفملا
ًاقيضًاريسفتنّيبيل»ةيسكوذوثرألا«نعءرملاثدحتيدق،لاثملاليبسىلع
وأيصخشلاىوتسملاىلعطقفسَرامُتامردقب،نيدللًايفرحًاريسفتوأ
ريسفتلاىلإريشيالًامومع»ةيلوصألا«حلطصمو.يُرسألاىوتسملاىلع
عمتجملاىلعاهضرفيفةبغرلاىلإًاضيألب،بسحفةينيدلاصوصنلليفرحلا
.»ةيلوصألا«ـبدصقامًاريثككلذو.دعاوقللنولثتميعيمجلالعجوةموكحلاو
،ةيملاعةرهاظاهنأ،اهانركذيتلابابسأللو،ىرننأاننكمي،ىنعملااذهبو
،ةيسودنهلاةيلوصألاو،ةيدوهيلاةيلوصألاف.هدحومالسإلابةطبترمتسيلو
يفتدعصةينيدةيلوصأتايمسماهعيمجـخلإ،ةيتناتستوربلاوةيكيلوثاكلاو
.ملاعلاىوتسمىلعةزيمتمةرهاظيهو.ريخألانرقلاعبر
ذنمةدوجوميهف،ديججذومنةيسودنهلاةيلوصألانأدقتعأ:يكسموشت
نيريخألانيدقعلايفًادجةريطخوةيوقةرهاظتحبصأاهنكلو،تاينيرشعلا
.كلذوحنوأطقف
فورظلا.اهسفنةيساسألاتانوكملاو،اهسفنبابسأللكلذوً،امامت:رقشألا
دعبيملاعلاداصتقالايفيسيئرلالوحتلااهثدحأيتلاةيداصتقالاوةيعامتجالا
تايجولويديألاعاونأعيمجسالفإ،ىرخأةيحاننمو،ةيحاننم،تاينيعبسلا
هذهلةدِّسجملالودلليسايسلاويعامتجالالشفلاببسبةيمدقتلا
ىدأًاعمتجماذهلك.امهاوسوأةيعويشلاوأةيموقلاءاوستايجولويديألا
ةمقننعريبعتللةيقابلاةديحولاةيجولويديألاةادألابهؤلممتغارفىلإ
ناميإلادُعب،ينالقعلاريغدعُبلانألًاضيأكلذو.نيدلايهو،ةيريهامج
ضحدلاىلعةبوعصرثكأةينيدلاتايجولويديألالعجي،نيدلايفدوجوملا
ةيسايسبراجتوةلودللةعباتجذامنيفتدّسجتيتلاتايجولويديألانم
ملاعلاىوتسمىلعةيخيراتةرهاظهذه،معن:لوقأ،مثنمو.اهتياهنتغلب
.مالسإلاىلععبطلابةروصقمتسيلو
اهنمءزجيفةطبترماهنإ.ًاليلقةفلتخمةيدوهيلاةيلوصألا:يكسموشت
،ةدحتملاتايالولايفانه،رخآءزجيفو،ةزغعاطقوةيبرغلاةفضلالالتحاب
تاعامجلانإهابتنالاريثياممو.تاينيتسلايفتثدحيتلاتاروطتلاب
ًانايحأةيعاوةاكاحمبتاينيتسلارخاوأيفتقلطنادقةفرطتملاةيدوهيلا



داحتاحبصأمهضعبو،Blacknationalismءادوسلاةيموقلالثمتالاحل
ناكنكلو.دوسلانييموقلابًةوُسأ،JewishDefenseLeagueيدوهيلاعافدلا
يفةنيعمةروصلًاقفوشيعلايفنيبغارلاددعيفريبكدوعصًاضيأكانه
تاينيتسلارخاوأيفًابابشدجتتنكامنيبفمثنمو.رشععباسلانرقلا
ىلإنومضنينورخآناك،*Hinduashram50يدنهلزتعمىلإنوبهذي
تقولايفرَّجفتاموهوـ51LubavitcherRebbeةيشتيفابوللاةيماخاحلا
.ةينيطسلفلايضارألليليئارسإلالالتحالارربتقرطبتلمُعأدقو.نهارلا
ةكرحلا،مينومإشوغرارغىلعةيعسوتضارغألتمدختسادقو:رقشألا
ميعزلا،نابالفاحميسراشأدقو.ةلتحملايضارألايفةينيدلاةيناطيتسالا
:ليئارسإداليمهباتكيفةطقنلاهذهىلإ،ليئارسإمابامبزحلقباسلا
لاغيينأ52TheBirthofIsrael:MythsandRealitiesقئاقحوريطاسأ
يفةنطوتسملوأسيسأتىلعمهعّجشنموهلمعلابزحنمنولآ
.ليلخلا
ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا
،همادختساءرملاديريرايعميألًاقفو،ةيمالسإلاةيلوصألاةلاحيف:رقشألا
يفضرألاهجوىلعًةيلوصأةيمالسإلاتالاحلارثكأنأ،ريبكىدمىلإحضتي
نراقتامدنعوً.ادجةئيسكانهةأرملاةلماعمف.ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا
لثمناريإودبت،ةيناريإلاةيمالسإلاةيروهمجلابةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا
ًاقفوف.بسانتوةبسنعبطلاباذه،حزمأتسلانأو.ةأرملاريرحتلةرانم
ديرتةثادحللةيعامتجاةميقةيأوأةيطارقوميدلاوأ،ةأرملاريرحتريياعمل
ةيبرعلاةكلمملانمريثكبىلعأةبترمناريإلتحتس،رابتعالايفاهذخأ
اهنأبةدحتملاتايالولااهفصتيتلاةلودلايهنآلاىلإناريإف.ةيدوعسلا
ددوتنءاقدصأ،»انؤاقدصأ«ةمكاحلاةيدوعسلاُرسألاامنيبً،اينيدةبصعتم
.كلذقوف،مهل
؟ةيدوعسلاةيلوصألارداصمامو:مولاش
نماثلانرقلايفيمالسإةيعادفلاحتةرمثيهةيدوعسلاةيلوصألا:رقشألا
زييمتلهمسامدختسي،ددشتمةيعاد(باهولادبعنبدمحموه،رشع
وهدوعسنبدمحمو)»ةيباهولا«،ةيمالسإلاةيلوصألانمةيدوعسلاةغيصلا
دقو.ةيدوعسلايفةمكاحلاةُرسألاكلذدعبتحبصأيتلاةليبقلاسيئر
يتلاةيبرعلاةريزجلاهبشنمربكألاءزجلابةيدوعسلاةليبقلاهذهترفظ
نرقلانمتاينيثالثلاعلطميفةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاىلإتلّوحت
ىلعةمئاقةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاتحبصأ،تقولاكلذذنمو.نيرشعلا



موعنهلاقاماهنمريبكءزجىلعقبطنيـةمكاحلاةُرسألانيبامقيفوتلا
نومعزيينيددقتعميأةيقدصيفكشلايأ،نوتنلكلثمصاخشأنع
ةيبرعلاةكلمملاتماقو.»ةيباهولا«ةينيدلاةسسؤملانيبوـهكالتما
هذهةدحتملاتايالولاتزّزعو،نيتزيكرلانيتاهىلعتقولالاوطةيدوعسلا
تاكلتمملانمًادجةمهملاةعطقلاهذهيفرارقتساللةيلاثمةغيصكةبيكرتلا
.اكريمأىلإةبسنلاب
ىلعاكريمأاهسرامتيتلاةرطيسلاوفارشإلاةجردبقلعتياميفنيلاغمانسلو
يفةكلمملليميلعتلاجهنملاىتحشقانتنآلا.ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا
هريرمتمترارقنعةمولعمموعنىلإًاريخأُتلسرأدقو!يكريمألاسرغنوكلا

.53ةلأسملاهذهنعباونلاسلجميف
سرغنوكلالخدتىلعةدحتملاتايالولاخيراتيفةريثكةلثمأةمثسيلو
ةلزهمهذهنكلو.ىرخأةلودليميلعتلاجهنملايفةقيرطلاكلتبيكريمألا
ةيدوعسلاةرسألازجنتنأديرترمألاعقاويفنطنشاونإذإ:ةقيقح
موجهللةضرعتحبصأنأدعبهجولاءامظفحةيغب،ةيليمجتتارييغت
رشنتاهنأباهئاعداونييدوعسلابةقيثولااهتلصنيبضقانتلاببسب
ةيجولويديألاةعيرذلاحبصأيذلاءاعدإلاـطسوألاقرشلايفةيطارقميدلا
.»لماشلارامدلاةحلسأ«ةبذكرايهنادعب،ةقطنملايفاهبرحةلآلةيسيئرلا
تابدقو،ريبكىدمىلإفلختمعمتجمةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملانأىلع
ةديدشةينيدةيلوصأةرطيسلاًعضاخوةيلبقةبيكرتىلإًالوحتمً،اسِّلكتم
اهنأل،هرييغتيفةدحتملاتايالولابغرتالامةقيقحلايفاذهو.ةيمالظلا
كلتلبقتسملايحنيقيلامدعنمةلاحيفلخدتفوسفهترّيغاذإ
.ةلودلا
رييغتليبسيفطغضتةيمدقتىوقكانهنأدقتعتله:يكسموشت
؟ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملالخاديقيقح
عمُقتامدنعف.اهانركذيتلابابسألل،ةيمهأاذرمأكلانهسيل:رقشألا
هركتةعيبطلاثيحو،ةدحاوءانثتسابةيجولويديألاتاريبعتلاعاونأعيمج
.ةيسيئرلاةانقلااهتفصبةديحولاايجولويديألاهذهمدختستفوسف،غارفلا
يهةيمالسإلاةيلوصألاىلإتدأيتلاةرهاظلاحبصتنأةيرخسلانمو
،ةريخألادوقعلالالخطسوألاقرشلايفيبعشلاطخسللةديحولاةانقلا
طخسلاذختاثيح،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاىلعًاضيأقبطنياموهو
نم،دوعسلآلنوضهانمنويلوصأ.ةيمالسإلاةيلوصألاةغيصةيكَلملاىلع
عمةفلاحتموةقفانماهنوكةمكاحلاةُرسألانوئواني،ندالنبةماسألاثمأ



ةيكلملادضنايسيئرلانادّرمتلاف.اكريمأ:مالسإلاودعً،ايقالخأةدسافةلود
هداقدقو،ةّكميف1979ماعدّرمت:امه،ثيدحلاخيراتلايفةيدوعسلا
.ةدعاقلامث*54نييلوصألادحأ
؟ةيدوعسلاةيزاوجربلانعاذام:يكسموشت
يهوةلودلاةرطيستحتةريبكةجردبةعقاوةيدوعسلاةيزاوجربلا:رقشألا
نمفالآلاكانه.لامعألاوةراجتلاعفادبةمكاحلاةُرسألابجازتمالاةديدش
ةطبترملامعألالاجرنمةريبكةقبطو،ةمكاحلاةُرسألانمتاريمألاوءارمألا
نيمتهماوسيلمهو،طفنلاليخادملالغتسانمةلئاهًاحابرأنونجي،مهب
ةُرسأّدعتوً.انكمماذهناكولىتحـةيكلملاةلازإلةفزاجملابقالطإلاىلع
ً،ادجءايرثأنولواقمكانهف.ةيحانلاهذهنمةديجةلاحندالنبةماسأ
قافنإلاةزيمنمنوديفتسيو،ءانبلاعيراشمعاونأعيمجيفنولخدي
ةدايزلادعب،تاينيعبسلاذنمةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاهتفرعيذلاينونجلا
اهسفنةُرسألاهذهيفحبصأدقفلعفلابو.طفنلاراعسألىلوألاةيسيئرلا
مالسإللبصعتملاريسفتلابيلعفويساسأوحنىلععوفدموكّرحموضع
يتايفوسلاداحتالاةبراحملدرفلااذهبهذدقو،ةكلمملاعوبريفرشتنملا

دضاهلصاوهنأًاريثكةبرجتلاهذهبعتمتساو،ماوعأىدمىلعناتسناغفأيف
ةيبرعلاةكلمملالخادةدعاقلايفنييداعلاءاضعألانكلو.ةدحتملاتايالولا
ىلعاوسيلمهنإذإ،كلذيفندالنبلاثمأديكأتلاباوسيلةيدوعسلا
ىرخأبوأةبسنبةروهقمتاعاطقنممهمظعم.ةيرثتالئاعءانبأقالطإلا
:ىرخأنكامأيفلمعتاهسفنةرهاظلادجنانهو.يدوعسلاعمتجملانم
تايالولايأ،اهتاعروةيَكَلملادضًايعامتجارّذجتميعامجطخسكانهثيح
نمديحولاعونلااهتفصبةيمالسإلاةيلوصألاةغيصذخأياموهو،ةدحتملا
مهماظنف،يفاقثلاىوتسملاىلعىتحـءالؤهلةحاتملاةيجولويديألاتاونقلا
ىلإمهدالوأبنوعفدينيذلاءايرثألاءانثتساب،ّنيدتلاديدشّدُعييميلعتلا
نيذلاكئلوأوأ،جراخلاىلإمهلاسرإبميلعتلانمفلتخمعونليصحت
ةعضبوحن(جراخلايفمهتاساردةلصاوملةيساردًاحنمماظنلامهيلإمّدقي
.يجولويديألاراطإلاكلذنيجاسممهنيقابلاعيمجو،)فالآ
نودوعيله؟جراخلانمتداعيتلاتاعاطقلانعاذامو:يكسموشت
؟ةثادحرثكأةيناملعتاحومطوراكفأب
نودوعيالمهمظعمف.تاحومطلاىلعانملكتولً،ادجًاردان،الك:رقشألا
ىلعهيفنوردقيعمتجمبمهعتمتبو»نويدوعس«مهنأمهتداعسبالإءيشب
نويبرغلامهنارقأقيطياليتلاتازايتمالانمريثككالتماءابعألّمحت



ىرخأةيحاننمةيدوعسلاو.لاثملاليبسىلع،مدخلانمريثك:اهلّمحت
روكذمهجراخلايفنوسردينيذلاءالؤهنأىلإًارظنو.يكريرطبعمتجم
.ةدئاسلاةينبلاكيرحتبنيمتهماوسيلمهمظعمنإف،ىمظعلاةيبلاغلايف
نأعمتجملانمتاعاطقلحيتيهنأل،ةقيقحلايفقافنلاديدشعمتجموهف
نودنمءافخلايفيرجتتمادامةمرحملاتاذلملاعاونأضعببعتمتست
لاوطتازاجإبعتمتلاءابعألمحتمهنكميءاينغألانأنعًالضف.ٍهابت
ققشنييدوعسلانمءاينغألاوءارمألاىدلف،ةيلاربيلرثكأنادلبيفتقولا
مهنكميةفلتخمنكامأيفـءارثلاىوتسمبسحـروصقوأتاليفو
لظتنيحيف،ةايحلانمفلتخمعونباهيفعاتمتسالاواهيلإباهذلا
يفةديكأةحلصممهيدلءالؤه.مهلامعألةدعاقةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا
.هيلعوهامكماظنلاىلعةظفاحملا
؟ةيلامعلاةكرحلاديعصىلعءيشةمثسيل:يكسموشت
اهنإ.ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفهّليختنكميالرمأاذه،هوأ:رقشألا
ةدّسجتماهنإفًائيشينعتةيلومشلاتناكاذإفً،اعمقلودلاعاونأرثكأ
.قرطلاعظفأبعمُقت،تاطلسلاىّدحتيءيشيأميظنتلةلواحملكف.كانه
ةيدسجلامهتمالسوأمهتايحبسانلارطاخيةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايف
دلجلةصاخةطرشاهيفدجتةلوديهف،ةهفاتاهربتعتدقءايشألجأنم
نمو،ةلماشةرطيستحتعمتجم.ةالصلاتقوعراشلايفنيدوجوملاسانلا
اكريمأليسيئرلافيلحلايههذه.كلذنمأوسأوهامليختتنأبعصلا
ةورثلاببسب،ةيبرغلالودلاعيمجىلإةبَّرقملاةديحولاةملسملاةلودلاو
وهددشتملايعمقلاءانبلااذهنأبملعىلعةدحتملاتايالولاو.ةيطفنلا
نمضياموهو،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملارارقتسالدوجوملاديحولانماضلا
يهةدحتملاتايالولاف.ةيكريمأةيامحىلإةجاحيفةكلمملالظتنأكلذك
،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلممللىلعألاديسلا،LordProtectorيماحلاديسلا
.ىطسولاروصعلاخيراتيفلاحلاوهامك،»ةيمحملاةكلمملا«اهرودبيهو
بلاغلايفاكريمأعمتاقالعتنباهنأ،اهسيسأتذنمكلذكتحبصأدقو
.هتهجاوديدهتيأوأيتايفوسلاداحتالامثايناطيربةهجاومل،ةيادبلاذنم
لازام،صاخوحنىلعيكريمألاماعلايأرلاو،يبرغلاماعلايأرلانأدقتعأو
قرشلايفاكريمألقودصلافيلحلاوهنمنوكرديالسانلاف،كلذلهجي
،نييدوعسلابيدقنلامامتهالاضعبكانهناكامثيحو.ينعياذاموطسوألا
ضعبدقنيفلاحلاوهامك،ةبيرمةدنجألجأنمنوكيكلذنإف
يدوعسلاسفانتلانمءزجك،ليئارسإلنيديؤملانممهريغوددجلانيظفاحملا



.ةدحتملاتايالولايفيليئارسإلا
سانلا،فرعتـنيّمهماًسانأاوسيلددجلانوظفاحملاءالؤه:يكسموشت
ًالوبقمسيلاهنوحرتقييتلاتاسايسلانيبنمنكلو،مهلوحةبلجنوعنصي
ةسايسلاضراعتيتلاكلتامأ،ةماعلاةسايسلابسانتيتلاكلتىوس
تاحرتقملالثم.)يأرلاكقفاوأ:رقشألا(.ةضوفرمةطاسببيهفةماعلا
يفةيمشاهةكلممضرفل،امهريغو،ثيفسالغودو،لريبدراشتيربةصاخلا
.جراخلاىلإمهباوقلأدقلفـكلذريغامىلإ55قارعلا
يداعملاددجلانيظفاحملاباطخنإف،رمألااذهبقلعتياميف:رقشألا
هذهالهيفقدصتنليذلاعونلانموهةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملل
يفاًمامتموعنعمقفتأانأف:اًدجحضاواذهو.ىرخأةرادإةيأالوةرادإلا
اوناكددجلانيظفاحملانإلوقتيتلاةيرظنلاةتبلالبقأملو،ةلأسملاهذه
.دالبلانومكحي
طسوألاقرشلايفةيطارقوميدلا
؟طسوألاقرشلايفةيطارقوميدلاةلاحلكميوقتوهام:مولاش
تناكوً.ادجةمهمتاروطتكانهتناكريخألانرقلاىدمىلع:يكسموشت
كانهنكتمل.اهلكةقطنملايفةيطارقوميدلاليبسيفتاكرحكانه
ةرتفذنمدوجوم،يناملربماظنكانهناكنكلو،ناريإيفةعئارةيطارقميد
يفىتحاوناك،قارعلايفو.1953ماعايناطيربواكريمأهتحاطأىتحةديعب
تلواحدقو.ةيناملربةيطارقميدلسسألانورّوطي،لاّعفلايناطيربلامكحلالظ
نمضتدقو.روطتيناكهنكلو،ةدحتملاتايالولاهّذبحتملو،هتقاعإايناطيرب
ربتُعيالاموهو.ةوقلاةديدشةيلامعةكرحريوطتليبقنمءايشأكلذ
اهنمءزجهنكلو،ةيكريمألاةيسايسلامولعلارظنيفةيطارقوميدلانمًاءزج
ًاكراشمحبصييكبعشلانمريبكمسقلقيرطوهفً.اداجتنكاذإ
ةيلامعةكرحقارعلايفناكدقو.يسايسلارارقلاعنصيفةلعافةكراشم
بالقنالاكلذ.1963ماعيثعبلابالقنالاعماهنمريبكءزجرّمُد،ةيروث
ببسكانهوً،اضيأهيلعتضرحامبروةدحتملاتايالولاًامتحهتمعديذلا
عبتدقو.56هتمعداهنألاحةيأىلعديكألانكل،داقتعالااذهءارو
اهتعضومئاوق،ايسينودنأيفثدحاملثم،تنّمضتةحبذمبالقنالااذه
يمسام،مهلتقبجيةضراعملانمتايصخشلةيكريمألاةيزكرملاتارباخملا
تضّوقاهنأادع.عسوأتاقيبطتىلعيوطنتةيمستيهو،نييعويشلا
ًءانب،ةيطارقميدللةوقناكاموهو،ريبكوحنىلعيقارعلايعويشلابزحلا
كلتيف،كلذريغو،ةيلامعلاةكرحلالخاداهبأشنيتلاةقيرطلاىلع



نآلاو،ةوسقبةيلامعلاةكرحلانيسحمادصوثعبلاُبزحعمقدقف.ةرتفلا
مادصنيناوقنوضرفياولازاممهنأةقيقحلاو.هسفنرمألااكريمألعفت
ناعجشمهف،ديدجنمىنُبتتاداحتالانأنيحيف،لامعللةداضملانيسح
.نولتُقيمهنمنيريثكنكلوًادج
كانهتناكثيح،يبرعلاملاعلانمىرخأءازجأىلعحصيهسفنرمألاو
تلازامو.ةيلخادتالكشمببسبةيجراخىوقاهتضهجأ،ةلصاوتمدوهج
.ةرمتسمدوهجلاهذه
اهادحإ،ةدوجومتناكاملاطلةيطارقميدىوقلديدجثاعبناةمث،رصميف
ًاقفومهف.كرابمينسحةيروتاتكيدنمصلختلاديرتيتلا»ةيافك«ةكرح
ةيجاجتحاةكرحمحرنمًاساسأتأشناهنأىلعةكرحلانوفصي،مهتياورل

،يهو.اهقلطأاماذهو.ةيناثلاةينيطسلفلاةضافتنالليليئارسإلاعمقلادض
يذلايشحولاعمقلاالول،برغلايفريبكىدصتاذنكتمل،»ةيافك«يأ
لمشتلكلذدعبتدتمااهنكلو،2000ربوتكأ/لوألانيرشتيفهلتضرعت
ىلعبرحلاةضراعماهيلإتمضنامث،نيطسلفعمنماضتللىرخأتاعامج
كرابمةيروتاتكيداهتعمقةيطارقوميدلالجأنمةكرحيهف.اذكهو.قارعلا
.ةدوجوماهنكل،ةديدشةيشحوب
نأةقطنمللرئازيألنكمي،عونلااذهنمةريثكىرخأتاروطتكانهو
لبقانيأراننأةقيقحلاوً.ادجةيويحةنيدم،لاثملاليبسىلعتوريب.اهاري
ىدحإشوبةرادإتلسرأدقف،اذهىلعًايديموكًالاثمةريصقةرتف
ةيجراخلاريزوةدعاسمزويهنيراكيه،ةماعلاتاقالعلايفتاصصختملا
حيضوتلااهتياغتناكو.طسوألاقرشلايفةلوجيف،ةماعلاةيسامولبدلل
اننأو،يقيقحوحنىلعاننومهفيالمهنأةفلختملاطسوألاقرشلابوعشل
:»ُمأانأ«ةلوجبةلوجلاكلتنوتعنياوناكسانلاضعب.مهبحنعقاولايف
ّبحأ،ُمأانأ«:اهلوقبهيلإتبهذناكملكيفاهثيدحتأدبدقو
ىدميأىلإاومهفيملمهنأفيكاهيعمتسمتربخأمث،»لافطألا
ناكملكيفاهتاكنمهفيملًادحأنأًائجافمنكيملو،اذكهو.مهانببحأ
كرويوين«ةديرجليسيئرلايسامولبدلالسارملااهقفاريناك.هيلإتبهذ
ناكأفرعأال،57ةلوجلانعًاريرقتبتكيذلانامزياونفيتس،»زميات
نكلو.طقدكأتأمل،كلذكنوكينأىنمتأ:لزههنطابًادجريرقتلاكاذ
ةريصقلاتارابعلا«اهدامتعاببسبًاعفنِدُجتملاهبطخنإهلاقام
يف«هنأنامزياوحضوأدقو.»ةضيفتسملاةلوطملاججحلانمًالدب،ةبضتقملا
نوكتنأً،ارارمرركتتيتلالئاسرلاهذهلثملنكمي،ةيكريمألاتالمحلا



اذإو،هيقلينايبلكعمرابخألاىلعيسائرلاحشرملاةرطيسببسبةرثؤم
فدرأو،»تارابعلاكلتلثمبةعّبشمتانالعإيفلاومألاقفدنكمي،تلشف
ةقيرطلاهذهنإف،»ةقطنملاهذهلةيويحلاةئيبلايفو،لباقملايف«:نامزياو
ةيطارقميدلاةعاشإيفلوخدللًاليوطًاقيرطانمامأنإفكلذلً.اعفنيدجتال
.»نييقيقحنييطارقميدنوحبصيفيكمهميلعتل
اهنعريرقترشُنيملو،ةحصفمىرخأةثداحتعقو،ةريصقةرتفبكلذدعب
دقف.58ةيزيلكنإلابةرداصلاةينانبللافحصلايفترهظاهنكل،اكريمأيف
ةيكريمألاةرافسلايفةماعلانوؤشلاةلوؤسمنيبتوريبيفلادجكانهناك
Joshuaزيدنالاوضوجوه،ةيكريمألاتياربلوفيفذاتسأو،ريوتييلوج

Landis،نوؤشلاةلوؤسماوفصودقو.نانبليفةيطارقوميدلالالحإهعوضوم
،دهعتو،لدابت:ةعبرألاحيتافملا«هتمسامباهثيدحلهتستيهوةماعلا
تاكرشلايفpowerpointتنيوبروابلاضورعلثماهنأب»نيكمتو،ميلعتو
طسوألاقرشلايفناكمةمثناكاذإف.ةيطارقميدتسيلهذه.59ةيذيفنتلا
،هذهكةيويحتاعمتجمثيحتوريبوهف،ىدصتاذةيويحءاوجأبعتمتي
.تاهرتلاهذهلثمنمءزهلاىوسًائيشاولعفينل
،عبطلابةدوجومتامّوقملاو،ةيطارقوميدلاتامّوقمموعنفصودقل:رقشألا
.راطإلااذهيفداقتعالاىلإةداعسانلاليمياممىوقأ،ةيوقو،لوقيامك
حمطملانأاندجو:1979ماعةيناريإلاةروثلاعوننمثدحيفانلمأتاذإف
ناك،ينيمخلاهللاةيآةدايقباهدوعصمغرب،ةرئاثلاريهامجلاكلتليسيئرلا
ةيطارقوميدلاهباطخنيمضتىلإةجاحلابينيمخلارعشكلذل.ةيطارقوميدلا
ةيطارقوميدلابلاطملادحأ،ةيسيسأتةيعمجىلإاعدويسيئربلطمك
دمحم،هاشلايناريإلاروتاتكيدلاهجاودقو،قلطملامكحلادضةيديلقتلا
هّوش،ةطلسلاىلعءاليتسالادعبعبطلابو.ةيطارقوميدلامساب،يولهباضر
ىسرأ،ةيسيسأتلاةيعمجلانمًالدبوً،ايلكيطارقميدلاعلطتلااذهينيمخلا
ةيأىلع.ةيطارقويث/ةينيدةموكحضرفونييمالسإلا»ءاربخلانمةيعمج«
ةروثلايفةيطارقوميدلاوحنمراعحومطكانهناكهنأةقيقحلاّلظتلاح
وأىنعمبكانهتلازاملوقن،يبسنوحنىلعانثدحتاذإو.ةيناريإلا
دقف.ناريإيفةيطارقوميدلاةايحلانمامةجرد،ءيشلكمغربو،رخآب
يفةريخألاةيسائرلاتاباختنالالثم،تآجافمبيتأتتاباختناكانهتناك
نعينغو.داجنيدمحأدومحمزوفتدهشيتلاو،2005وينوي/ناريزح
ةيطارقميدتسيلًامتحهذهو،ماظنلاءاقرفأىدلدودحمسفانتلانأديكأتلا
يفةيبعشلاةكراشملانمامًاردقكانهنكلو.ةرحوأةيقيقحوأةلماك



رهوجشوبةرادإاهربتعتيتلاةلودلايفثدحياذه،ةيمسرلاتاسايسلا
.رشلا
مدقألايمالسإلافيلحلانأدجنً،اقباستدكأامكو،ىرخأةيحاننم
ًافرطترثكألاضيقنلاوه،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايأ،اكريمأىدلزعألاو
ةيبرعلاةكلمملانأعقاولا.أوسأوهامليختكنكميالـةيطارقميدلل
ىلعيوقريثأتتاذتناكةيكريمألاةيميلقإلاةنميهلابصعةيدوعسلا
ةيبرعلاةيناملعلاةيموقلارايهنانأيفببسلاوهاذهو،اهلكةقطنملا
يفثدحامرارغىلعيطارقميدرييغتىلادؤيملةيمدقتلاتارايتلاو
»ةثلاثلاةجوملا«ـلديحولاءانثتسالاوهناكطسوألاقرشلاف.ةيقرشلاابوروأ
يأ،60اهوعدينأنوتغنيتنه«ـلناكامك،ةيطارقوميدلاتارّيغتلانم
كلذىلعُتقلطأدقل.تاينينامثلايفتقلطنايتلاةيملاعلاةطرقمدلاةيلمع
ءاحنأعيمجيفتارّيغتكانهتناكدقف.61»يدادبتسالايبرعلاءانثتسالا«
ـايسآقرش،ءارحصلابونجايقيرفإ،ةيقرشلاابوروأ،ةينيتاللااكريمأـملاعلا
:ءانثتسالااذهلناببسكانهو.طسوألاقرشلايفًاهباشمءيشالنكلو
»رارشألا«نإف،كانهةيطارقوميدلاترشناذإكنأةقيقحو،عبطلاب،طفنلا
62»ةيطارقوميدلاةقرافم«ـبنوتغنيتنههوعدياماذهو.نوزوفيس

democracyparadoxىُوقزوفىلإةيطارقوميدلايضفت،نادلبلاضعبيفف
َتنكاذإهنأدقتعيوهف،ةقرافمّدُعيهيلإةبسنلاباذهو،برغللةيداعم
.ةيبرغلاىوقللًاليمعنوكتنأكليغبنيفًايقيقحًايطارقوميد
ءانثتساب،يوطلسلامكحلاهداسعضوطسوألاقرشلايفحبصأمثنمو
طغضلاببسبوةنيعمدودحنمض،ايكرتو،ةيبرعلانادلبلانيبنمنانبل
يكرتٍضاقاهنعربعاملثم،controlledةهجومةيطارقميدايكرتيف(.يبوروألا
ـةيروتسدةلودتسيلو،روتسدتاذةلودايكرت،ديعبريغتقوذنم
ةيليئارسإلاةلاحلامثنمو،نيتلاحلانيتاهنعًاديعبوً)ادجةقيقدةغيص
ةيطارقوتوأةمظنأىوسرخآبوألكشبكلانهسيلفً،ادجةصاخلا
نودبو،يناملربلاليثمتلانمةجردحنمُياهضعبةقلطمتايَكلَمو،ةيدادبتساو
،ةيسيلوبوأ،ةيركسعلوصأيوذنييروتاتكيدوأ،نكتًّايأةيبعشةدايس
ببسبًاحلاصًالجرةيبرغلاتاموكحلاهتربتعايذلايسنوتلاسيئرلالثم
نمةيتآلاىودعلاعنملنييمالسإلانييلوصألاعمقىدلاهادبأيتلاهتسامح
ـلازتالطسوألاقرشلايفةيطارقوميدلانإف،مثنمو.ةرواجملارئازجلا
ديعبوهو،زجنينأىلإجاتحيةدنجألاىلعًاحورطمًابلطمـريبكدحىلإ
.ةلثامةقيقحنوكينأنعًادج



ناكو.عضولااذهبشوبةرادإتفرتعا،ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلادعب
باطخيفةزراب،اهوغاصامك»ةيناسنإلاةماركلا«،ناسنإلاقوقحبمازتلالا
ةيجيتارتسايفًاضيأو،2002رياني/يناثلانوناكيفشوبهبىلدأيذلاداحتالا
ريهشلاهباطخيفًاقحالشوبرقأدقو.2002ربمتبس/لوليأيفيموقلانمألا

NationalEndowmentforةيطارقوميدللينطولاقودنصلارقميف
Democracyترثآدقةدحتملاتايالولانأب،2003ربمفون/يناثلانيرشتيف

تحمسرارقتسالامسابو،ةيطارقوميدلاىلعرارقتسالالزتملو،يضاملايف
تلصوت،َنلعأامبسحب،نآلانكلو.اهتمعدوةيوطلسةمظنأدوجوب
نمهنألريغتينأبجيناكرمألااذهنأاهدافمةليصحىلإهترادإ
ـانهحضاوددجلانيظفاحملاةيجولويديأريثأتوـمهفننأانيلعبجاولا
يفرهدزتيتلاةيطارقوميدلاقيرطنمهجولضفأىلعةنمؤمانحلاصمنأ
ىوتسمىلعً،امئادناكامكو،لظامًاريثكاذهنكلو.63اهلكةقطنملا
.الإسيلباطخلا
ةسايسلاةيهامنأشيفنيحيرصّدج،نورخآكلانه،كلذمغرب:يكسموشت
ذاتسألاـريصنلاكلانه،لاثملاليبسىلعف.يلعفلاىوتسملاىلعةيكريمألا
عورشمسيئروهو،ةيطارقوميدلاةعاشإىّمسياملًازوربرثكألايعماجلا
يـفDemocracyandRuleofLawProjectنوناقلامكحوةيطارقوميدلا

CarnegieEndowmentforنطنشاويفيلودلامالسلليغنراكقودنص
InternationalPeaceinWashington,D.C،سرذوراكساموت«ديسلا

ThomasCarothers،يناغيروينهسفنوعدييذلاوneo-Reaganite،بتك
ةرازوقيرفنمضنمناكدقف.64ءايشألاهذهلكنعةريبكةنامأب
»ةيطارقوميدلاةعاشإ«جماربهنوعدياميف،تاينينامثلايفةيجراخلا

democracyenhancementهذهسرذوراكفصيو.ناغيرةياعرتحت
تناكنكلوـاهبموقننألعفلاباندرأدقلـًادجةقداصاهنأبجماربلا
يتلا،رودافلسلايفف.نوزوفيدقنيبسانملاريغصاخشألاف،ةلكشمكانه
تناكةدحتملاتايالولانأسرذوراكركذ،مهيلإةبسنلابقوفتلالاثمتناك
،ةينفةقيرطبةيقدصتاذتاباختناريدتنأ:ىلوألا:ناتسايساهيدل
هذهبةحارصاهلاقدقو.زوفيسانحشرمنأنمققحتلايهىرخألاو
عقاولا.ًالعفمتاموهاذهنأدجنسف،ثادحألاىلإانرظناذإو.تاملكلا
نيفقثملانيبنمسوؤرةحاطإو،صخش000,70حبذينعيناكاذهنأ
اهنأ،سرذوراكلوقيكلذعمو،نوكينأبجيناكاماذهنكلو،ةداقلا
رمألاىلإترظناذإكنإ:لوقيوهف،ةقيقحلاو،»ةقداصةسايس«تناك



ربعيرجي،هوعديامك،ةيرارمتسالانمًايوقًاطخكانهنأدجتسف
يناعتتارادإلالكف.شوبويلبدجروجةرادإىتحاهلكةيكريمألاتارادإلا
اذإةيطارقوميدلانومعديمهف.بيرغلاءادلانمعونبةباصمو،ماصفلا
.65بسحفةيكريمألاةيجيتارتسالاوةيداصتقالافادهأللةقباطمتناك
ةيصخش«هنأبسرذوراكهفصيامنأدجن،قئاقحلاىلإرظننامدنع:رقشألا
ضرموه،هريبعتبسحب،splitpresidentialpersonality»ةمصفنمةيسائر
نمكانهف.اهسفنضارعألايناعيوهف،66شوبويلبدجروجًاضيأبيصي
رثكأةيلاحلاةرادإلاتدامتدقو،ةيطارقوميدللديؤملاباطخلانمطمنةيحان
هنأًاملعـطسوألاقرشلابقلعتياميفهمادختسايف،ةقباسةرادإةيأنم
،رظننامدنعنكلو.ةيقرشلاابوروأبقلعتياميفًادجميدقديلقتعبطلاب
لودلاىدحإنأدجن،تاملكلالباقميفقئاقحلاىلإ،ىرخأةيحاننم
يه،طسوألاقرشلايفاهيلعةطلسربكأةدحتملاتايالولاكلتمتيتلا
هنأزويهنيراكتدقتعايتلاةديحولاةيضقلاو.ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا
يفةأرملاقحتناكنييدوعسلاىلعطغضلاةيغباهمادختسايرورضلانم
قوقحلانعًالضف،باختنالاقحهيفةأرمللسيلدلبيفـةرايسلاةدايق
ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفةأرملا.خلإ...ةُرسألاقوقحو،ةيساسألاةيندملا
.دلبيأيفةيولوأنوكتنأنكمييتلاقوقحلامظعمةمورحم
نمرشعيداحلادعبةيركسعلااهتلمحشوبةرادإتأدبامدنعو
ةيركسعلاةيروتاتكيدلاعمفلاحتلابناتسناغفأتزغ،ربمتبس/لوليأ
يذلايركسعلابالقنالافً.ايطارقوميدةبختنمةموكحتحاطأيتلاةيناتسكابلا
تبأديذلافَّرشُمزيوريبلارنجلاهداقناتسكابيف1999ماععقو
عمروصلاًاطقتلم،ضيبألاتيبلاىلإمظتنملكشبهتوعدىلعنطنشاو
ةكرحاكريمأتمعدكلذك.ةيمسرلاةياعدللًاقفو،ميظعيطارقميدكـشوب
ماعو.1996ماعيناتسكابلاشيجلاةدناسمبةطلسلاىلإتتأامدنعنابلاط

ءادعأعمفلاحتلابكلذو،نابلاطناتسكابوةدحتملاتايالولاتحاطأ،2001
اذهو.نيدهاجملليلامشلافلاحتلايفبرحلاءارمأنم،ةيطارقميدللنيرخآ
طسويفيركسعلااهدوجوطسبوعيسوتةصرفةدحتملاتايالوللحاتأام
،ناتسكبزوأيفـةيدادبتسالاةمظنألاعيمجنمؤطاوتلايرتشت،ايسآ
Roseةيدرولاةروثلابًاريثكشوبةرادإتهابتدقو.اهريغوناتسغريق

Revolutionةرواجملاناجيبرذأيفنكلو.زاقوقلايف،2003ماعايجروجيف،
هجوىلعنيدوجوملانييدادبتسالاةاغطلاأوسأنمًادحاومعدتاهدجن
Azeriيرازألاروتاتكيدلاف.ةيطفنلاحلاصملاببسبهريغًاضيأمعدتو،ضرألا



ناك،هلبقةنسنيثالثنمرثكأهدلاومكحيذلا،فييلآماهلإ،يلاحلا
ساسكتيففرشنطاومبقلةرمتاذهحنمدقشوبويلبدجروج
.67ةيكريمألاطفنلاتاكرشهمعدلًاريدقتكلذو،ةيالوللًامكاحناكامدنع
هيدلْنَمو.ةمدعنمشوبىدلةيطارقوميدلاةيقدصلاتالهؤمنإفمثنمو
ةرادإهكولتيذلايطارقميدلاباطخلايطعينلقئاقحلابةيلوأةفرعم
هنإ:حضاولارمألانكلو،قارعلاةلاحًاقحالثحبنسو.ةيقدصىندأشوب
نمروهشةعضبدعبراهنتلماشلارامدلاةحلسأةعيرذتأدبامدنعطقف
مث.ةيطارقوميدلاةعيرذلاةربنةرادإلاكلتتعفر،2003ماعقارعلاوزغ
ةنسلايف»ريبكلاطسوألاقرشلا«هّومسامحالصإلمهططخماولجعتسا
نأىلعنوداجلانوبقارملاوةيبرعلافحصلاعيمجتددشدقو.ةقحاللا
رخآءيشيأنمرثكأةماعتاقالعةيلمعً،امامتًايراعشًاعورشمناككلذ

رشنبةينعمتناكاكريمأنأبمهوديلوتىوسينعتالتناكو.68
ىلعبرحلا«ىحررودتثيح،ملاعلانمءزجلااذهيفةيطارقوميدلا
.»باهرإلا
نييديلقتلااهئالمعىلعًاطوغضكاذنيحنطنشاوتسرام،كلذمغربو
يكريمألاروهمجلاعانقإلجأنمةيليمجتلاتاحالصإلاضعبىلعلوصحلل
ىلوألاةرمللةيدلبتاباختنانويدوعسلامظن،طوغضلاكلتةجيتن.اهتيّدجب
لالخىلوألااهنكل،ةكلمملاخيراتيفىلوألاةرملانكتمل.ةنسنيثالثذنم
ةروصقمتناكدقل؟تاباختنالاهذهترادءيشيأىلعنكلو.دوقعةثالث
ىلعنيروصقممهسفنأمهاوناكنيحشرملنوتوصي،روكذلانيبخانلاىلع
ىمظعلامهتيبلاغنإفكلذمغربو.مهيلعةطلسلاقفاوتنأبجيوروكذلا
ناكناهرلانأىلإةفاضإلاب.نوددشتمنويلوصأمهنمريثكو،ةيلوصأتناك
ةيكَلملاةطلسلاتّنيعنيحيف،ةكلممللةيدلبلاسلاجملاءاضعأفصنىلع
ةيسيئرةوطخهتّدعوثدحامىلعشوبةرادإتنثأدقو.رخآلافصنلا
.اهنيعبةفاخسلااهنإ.ةيطارقوميدلاوحن
لازاميذلاـكرابمىلعطغضلاضعبنطنشاوتسرامً،اضيأ،رصميفو
نمنيعمىوتسملاخدإلجأنمـ!نآلاىلإنرقعبر،1981ذنممكحي
دقو.مكاحلاهبزحهركتحايذلايسايسلاماظنلاىلعةيرهاظلاةسفانملا
.ةموكحلاىلعهترطيسلديدهتيألثمياممتلخةقيرطبكرابمعاصنا
قيرطنمًايديلقتهلددُجيقباسلايفيرصملاسيئرلاناكنأدعبو
ةرطيساهيلعرطيسييتلاةيناملربلاةيبلاغلا»هبختنت«نأدعبماعءاتفتسا
نإف،كلذعمو.»ةيددعتتاباختنا«ىمسيامةرملاهذهكانهحبصأ،ةمات



نمو!ةيناملربلاكرابمةيبلغأمهيلعقفاوتنأبجيناكنيرخآلانيحشرملا
مهقريملصاخشأىتح،تاباختنالاضوخبمهنمددعلحمسدقفمث
تقولايف،نطنشاولًءاضرإطقفكلذو،هترطيستحتاونوكيملو،كرابم
ربمتبس/لوليأيفتدقعيتلاتاباختنالافييزتلتاءارجإلاعيمجذختايذلا

نوناكوربمفون/يناثلانيرشتنيبامةيناملربلاتاباختنالاتءاجمث.2005
يهو،ةيميلقإلاتالوجلاةقيرطىلعتّمُظندقو،2005ربمسيد/لوألا
تاباختناءارجإىلإًارطضمنوكتامدنعف.ةيروتاتكيدللًادجةحيرمةقيرط
ترعشاذإثيحب،تالوجيفاهيرجتو،ةطيحلاذختت،طوغضلاةأطوتحت
ةيناثلاوأةيناثلاوىلوألانيتلوجلانيبماريالامىلعيرجتةلأسملانأ
رياني/يناثلانوناكيفرئازجلايفشيجلالعفاملثم،اهفاقيإكنكمأ،ةثلاثلاو

وهو،كرابمىأر،لاحةيأىلع!اهفييزتيفةالاغملاكنكميوأـ1992
ةوقكحوضوبترهظـةيلوصأةعامجـنيملسملاناوخإلانأً،ايبغسيل
يههذهتناكو،ديدشرذحبةحوتفملاةرغثلاهذهنمديفتلةيسيئر
:شوبةرادإىلإهتلاسرتناكو.هتقياضمنعّفقوتلاباكريمأعانقإلهتقيرط
.ةطلسلايفءالؤهىلعالإلصحتنلف،ةيطارقوميدلاقيرطيفتعفداذإ
،ةيودمةحيرصنطنشاويفةلاسرلااومهفمهنأدقتعأو!ينأشوينعد،كلذل
ةراسخىلعًادجنوقلقمهوكرابمىلعطوغضلاةسراممنعاوّفقوتو
.رصم
ةيطارقوميدلاوةيلوصألا
ةقيقحلايفباختناللًالامتحارثكألاةوقلانوكتامدنعثدحياذام:مولاش
وأ،ةيشافةكرحوأ،رئازجلايفلاحلاناكامك،ةيلوصألاتاكرحلانمًاعون
؟ةيطارقميدلاكلذضوقينألمتحملانمله،ليبقلااذهنمًائيش
رثكأنمةدحاودعتاكريمأً؟الثمةدحتملاتايالولايفلاحلاامك:يكسموشت
لتكلاىدحإو،ةليوطةرتفذنمكلذكيهو،ملاعلايفةيلوصألانادلبلا
ريثأتاهيدلو،ةفرطتمةيلوصأةقيقحلايفيهانهةطشانلاةليلقلاةيباختنالا
نأكنكمي.ناميإلانعوأةتحبلاةحلصملانعامإقثبنيةرادإلاىلعريبك
ىلعتاعارصهيفيرجترخآدلبيأفرعتله.ناكملكيفكلذىرت
؟ماعفالآةتسذنمقلخيملناسنإلانإلوقلاكلًاحومسمناكاذإام
.اذهلثمهيفيرجيملاعلايفرخآًادلبفرعأال
.ةيمسرلاةيرظنلايهكانهقلخلاةيرظن.ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا:رقشألا
يفتاباختناكانهنوكتفوسهنأعقوتأنكلموعن،تلصوةركفلا:مولاش
.2012ماعاهثودحلامتحاو2008ماعةدحتملاتايالولا



كلذل،ةنسيتئمىلإدوعتديلاقتةدحتملاتايالولاىدل،معن:يكسموشت
سيلرئازجلا.رمتستفوستاباختنالانأًادجًانقيتمنوكتنأكنكمي
ترموً،اثيدحيسنرفلارامعتسالانمتجرخدقف،ديلاقتلاكلتاهيدل
نأيفريكفتللببسةمثسيلكلذمغربو.يروتاتكيدلامكحلانمتاونسب
دقف.ةريخألاتاباختنالاتناكل،ترمتساول1992ماعةيرئازجلاتاباختنالا
وحنىلعيضمتستناكولامكرمألاادبو،ىلوألاةلوجلاتاباختناباوماق
يرئازجلاشيجلاالوبرغلانوقوريالنيذلاسانلاناكولامكو،لداع
.تاباختنالااوغلأكلذل،نوزوفيفوس
.كنوقورياونوكيملًاضيأمهمهنكل:مولاش
ملاعلايفتاموكحلامظعمينقوريالً.اضيأيننوقورياونوكيمل:يكسموشت
.يليئارسإلاءارزولاسيئرينقوريالانأ؟ءيشيأبكلذةقالعامنكلوـ
؟ةيطارقميدتسيلدوهيلاناكسلاىلإةبسنلابليئارسإنأكلذينعيله
نأدقتعأو.ينقورينمبختنتنأينعتالةيطارقوميدلانكلو.كلذكيه
.يلكشلاوأيمسرلازواجتييذلاىنعملابتاباختنا،ةدحتملاتايالولايفسيل
اهتاذيفداكتىرخأنادلبيفهبدجوتيذلاىنعملابتاباختناانيدلسيل
ةركلافصنيفةلودربكأيناثذخأنلو.ةيطارقوميدللجذامننوكتنأ
يفهثودحّليختنكميالليزاربلايفثدحامًائيشنإف.ليزاربلا،ةيضرألا
ةماعنملعفلابوهوًاسيئرصخشباختنامتدقف.ةدحتملاتايالولا
بازحأًايلعفكانه.ايلعتالهؤمهيدلسيليباقنداحتاميعزناك؛بعشلا
جاتنإلتامظنمدرجمتسيلـانهلاحلافالخىلع،ليزاربلايفةيسايس
هئاطخأعيمجمغربًايسايسًابزحىقبييليزاربلالامعلابزحنإف.نيحشرم
جماربهيدلوةياغللطيشنوهو،ةفلتخمقرطبهيفنوكراشيسانلا.ةريطخلا
نوحالف«ةكرحلثم،ةيريهامجةيبعشتاكرحًاضيأةمث.اهاوسو،ةيعامتجا
عاونأعيمج.تاداحتاوةفرتحمتايعمجةمث.ةريبكةكرحيهو،»ضرأالب
ةسايسلاءاملعهيّمسييذلاجيزملانمعونلااذهعمو.ةدوجومتاعمجتلا
امةجردلساسأكيدلنوكيsecondaryassociations»ةيوناثتايعمج«
اوبختنينأسانللنكمملانمحبصيو،يطارقميدلافيظوتلاوأةيلعافلانم
ماع.انهاكريمأيفةلاحلابةلاحلاهذهنراق.مهفوفصنيبنمًادحاو

ةطلسلاوىوصقلاتازايتمالانمتايفلخنمنايتآنالجركيدلناك2004
ىلإامضناامهالكو.اهسفنةيوبخنلاةعماجلايفاجرختامهالكو،ةيسايسلا
Ivy(ةبخنلاتاعماجلةيرسلاتايعمجلاىدحإيهواهسفنةيرسلاةيعمجلا

League(ىلعنيرداقاناكةمكاحلاةبخنلاةيوضعلدارفألابيردتبةصاخ



دقو.اهسفنتاكرشلاحلاصمنمنْيموعدماناكامهنألتاباختنالاضوخ
ترجدقف،ةوقلابًابيرقتاياضقلاعيمجسمطاهيفّمتتاباختنااضاخ
ىلعرخآبوألكشباناكدقل.ةماعلاتاقالعلاةعانصةطساوبتاباختنالا
ملعتتنأعقوتتونالعإىلإرظنتالتنأ.نانسألانوجعمتانالعإىوتسم
ةقيرطتناكهذهو.ّليختلاقيرطنمءيشبكماهيإيفةركفلاً.ائيشهنم
،اياضقلانمنيحشرملافقاومنيكردمريغاوناكنوبخانلاف،ةلمحلاكلت
ةئطاختامولعممهتغلبدقونيبخانلاترهظأةنزتمتاساردكانهتناكو
نأشيذريغعيضاوموحنتاباختنالاتحندقل.69نيحشرملافقاومنع
اياضقلابىمسياموحنيأ،ةيقيقحةرادإدالبلانوريدينملةبسنلاب
.ةدنجألانمسانلامهتيتلااياضقلامظعمتدعُبتسادقللب.ةيفاقثلا
ةلمحلاءانثأزمياتكرويوينتبتكدقف.ةيحصلاةياعرلاةيضقًالثمذخأنل
حرطعطتسيمليريكنوجيطارقميدلاةسائرلاحشرمنأةريخألاةيباختنالا
لخدتلًادجًاليلقًايسايسًامعدةمث«نأببسبةحصلليموكحجمانرب
ةدمل:تاعالطتسالاًالثمذخنكلو.70»ةيحصلاةياعرلاقوسيفةموكحلا
نأروهمجلاَيثلثوحنركذ،لاؤسلاحرطةيفيكىلعًادامتعاو،ةليوط
.71ةيحصلاةياعرللينطوماظناهيدلنوكينأيغبنيةدحتملاتايالولا
بعشلانمةريبكةيبلاغاهمعدتةيضقركذهنكمياليسايسلاماظنلانوكو
،ةيمسرلاتاسسؤملاانيدلنحنف،ةيطارقميدللريطخروهدتىلعةمالعدعي
َتسلو،ةيقيقحةيطارقميدصقاونانيدل،معن:لوقأ،كلذل.لمعتالاهنكل
.اهدجتلرئازجلاىلإرظنلابًاَبلاطم
ىرخألاو،ةيلخادةلكشم:ىلوألا:يرئازجلاجذومنلايفناتلكشمكانه:رقشألا
ةلئاقلاةركفلاةلاحضيهةيلخادلاةلكشملا.ةيجراخلاىوقلافقاوميه
كنأةعيرذتحتف،ةيطارقوميدلاتبكبةيطارقوميدلانععافدلاعيطتستكنإ
نمةيطارقوميدللةضهانمةدنجأاهيدلنأيفكشتيتلاىوقلاعنمديرت
ءاغلإىوسلعفتالكنإف،ةيطارقوميدلئاسوربعةطلسلاىلإلوصولا
،ةيبعشلاةيبلاغلاةكلتممىوقلاكلتبسحتكنأينعياذهف!ةيطارقوميدلا
ةمئاقةيلقأةطلسسسؤتكلذبو:دالبلايفةيبلاغلاةطلسةقاعإديرتكنأو
موقتنأطقفنكميةيبلاغلادضةيلقألاةطلسنأىلإًارظن،ةوقلاىلع
ةجيتنلاو.ةيركسعلاةيروتاتكيدلايهةجيتنلاو،هاركإلاوربجلاىلعًاديدحت
حاورألايفةيلاعةفلكبوعضوللًابيهرًاروهدتتناكرئازجلايفةيئاهنلا
هبلجيذلاباهرإلايناعترئازجلاتلازاموً.ايداصتقاوًايعامتجاًاعجارتو
ةجيتنةيلاكيدارتحبصأيتلاةيلوصألاةكرحلاتاعاطقنيباممادصلا



ةيروتاتكيدلانيبو،ةيحاننمةديدشفنعلامعأىلإتأجلوبالقنالا
ةيحاننمو.ةرتتسموةينلعلئاسوبةريثكتادابإتبكترايتلاةيركسعلا
ً.اقحًاعّورمًاعضوناكدقل.نادنسلاوةقرطملانيببعشلاحبصأ،ىرخأ
اهررقتالرئازجلايفرارقلاةطلسنإف،لاحيأىلعو،كلذنعًالضف
امكةيضرألاةركلايفنادلبلالكىلعكلذقبطنيالدقو.عارتقالاقيدانص
ةيقيقحلاةطلسلانإف،ايكرتوأرئازجلالثمنادلبيفنكلو،لوقلانكمي
ةيسايسلاةطلسلانوكتدق،ىرخأنادلبيف(.شيجلايديأيفيه
نييلوصألانأولف.)ًالثم،ةيداصتقالاةطلسلاباحصأيديأيفةيقيقحلا
وههنولكشيسامىصقأناكل،رئازجلايفتاباختنالايفاوزافنييمالسإلا
ركسعلاةباقرتحت،ةدودحمةطلستاذ،ةيكرتلاةموكحلالثمةموكح
:نييرئازجلاىلإةبسنلابلضفأجئاتنهلنوكتنأهنأشنمناككلذو
ً،ايملسالداعتتوىرخألاامهنملكّديحتنأنكمملانمناكناتوقلاناتاه
.رخآبوأىنعمب،عسوأةيطارقوميدةحاسمداجيإىلعكلذدعاسامبرو
مسابةيعمقلاةيطارقوميدلانأةقيقحلًاحضاوًاريسفتدعتةيرئازجلاةلاحلاو
.ةيثراكجئاتنىلإيدؤتامنإ،ةيطارقوميدلا
ًاتاتباهلةلصالف،ةلأسملاهذهلايحةيبرغلافقاومللةبسنلابامأ
ةيبرعلاةكلمملاّدعت،ىرخأةرم.ةيلوصألاةيهاركبوأةيطارقوميدلابكسمتلاب
يفبالقناللةيبرغلاىوقلامعديفببسلاو.ضيقنللًارفاسًاريوصتةيدوعسلا
.1991ماعجيلخلابرحبقلعتيامنإرئازجلا
يفةيِّنُسلاةيمالسإلاةيلوصألاةكرحلاتمسقنا،1991ماعجيلخلابرحيفف
ةيبعشلااهدعاوقاهنمةيسيئرلاتاعاطقلاتعبتادقو،هلكيمالسإلاملاعلا

عمفلاحتلابةنمؤمةكرحلاهذهنمةيلقألاتيقبو،برحلاةضراعميف
ةهبجنأولف.برحلاتديأف،ةيطفنلاكلامملاوةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا
ليبسىلعـقارعلايفةيكريمألابرحلاتمعدرئازجلايفةيمالسإلاذاقنإلا
ىلعتظفاحاهنأولوـتيوكلاةدايسبةينعمتناكاهنأةيعدم،لاثملا

نأىلإنانئمطإلاكنكمي،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاعمةديطوةقادص
ةرمنحناهو.رئازجلايفبالقنإلاديؤتلتناكاملقألاىلع،نطنشاو
نإ:قارعلايفنآلاًاضيأمدختستاهسفنةجحلا.ماتقافنءازإبىرخأ
ىلعةيلوصألاًاصوصخوأ،ةيلوصألاراشتناعنملةبولطمةدحتملاتايالولا
ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملانطنشاوربتعتيذلاتقولايف.يناريإلاطمنلا

نميناريإلاطمنلاىلعةموكحةيأعنمتةيناملعلامساباهارنً،اريبكًاقيدص
.لعفلابةلزهمهذه.مكحلاديلاقمّيلوت



النموكمعدينمةلأسماهنإ،ةيلوصألابةقالعهلتسيلرمألا:يكسموشت
نمةيحانلنيديألةبصعتم،عقاولايف،ةدحتملاتايالولاتسيلف.كمعدي
،ةراثإةلثمألارثكأيهةينيتاللااكريمأ.قحستنمًابلاغوضراعتنمومعدت
ةيلاحلاةرادإلانإف،رمألارخآيف.لاجملااذهيفلوطألاخيراتلااهيدلو
ىلعًابرحساسألايفنيرشعلانرقلانمتانينامثلايفتضاخاهيراشتسمب
وهو،Liberationtheologyريرحتلاتوهالوحنوطختتناكاهنألةسينكلا
.ةيشحوًابرحتناكدقو.هعمحماستلاًالوبقمنكيملام
تايالولاةطساوبةيطارقوميدلاةعاشإنعثدحتينأًادحأنكميفيك
يفف.يمهفىلعةيصعةلأسمهذه.نفجهلفرينأنودنمةدحتملا
تمعد،ةيطارقوميدلاةعاشإلوحشوبتاحيرصتدعب،ةرشابماهسفنةرتفلا
ىلإاورطضادقو.ةبختنملاةموكحلاةحاطإلاليوزنفيفًابالقنانطنشاو
ذخأييذلاو،ةينيتاللااكريمأيفماعلايأرلابضغببسبعجارتلا
شوبةرادإتلوحت،كلذلشفامدنعو.دجلالمحمىلعةيطارقوميدلا
ةسايسلايهو،ةموكحلاىلعسانلابيلأتيفةفورعملاةقيرطلاىلإةطاسبب
ةموكحلانأشبءرملاهدقتعيامنكيًّايأفً.ايلاحاهارجمذخأتيتلا
يبعشلادييأتلانميقيقحشماهربعةينيتاللااكريمأدوقتاهنإف،ةيليوزنفلا
اهعسويفاملعفتنآلاةدحتملاتايالولايهاهو.ةبختنملاةموكحلل
لاقييتلاةضراعملاتاعومجممعدةلواحم:اهتاذةيديلقتلاقرطلاب،اهبرختل
ةضراعمةموكحضراعتاهنأببسبةيطارقوميدللةديؤمتاعومجماهنأاهنع
ىلعيركسعبالقنايفتطرخنادقتاعومجملاهذهنأمغر.،نطنشاول
.ةبختنمةموكح
ةدحتملاتايالولاتناك،اليوزنفيف2005ربمسيد/لوألانوناكتاباختنايفو
ةعطاقمميظنتبامإتماقدقفكلذل،لعفلابنورسخيساهيحشرمنأبيعت
ةقيرطهذهو.امهيأطبضلابفرعننأًالهسسيلواهمعدبوأتاباختنالا
ةضراعملالعجت:كقورتالةموكحىلعةيعرشلامدعءافضإلةيجذومن
تلعفدقو.ةيطارقوميدريغاهنأبمعزلاكلذدعبكنكميىتح،اهعطاقت
نأًاحضاوناكذإ،1984ماعاوغراكينيفًامامتهسفنرمألانطنشاو
هنأةقيقحلايفنيبتدقو،رسخيسةدحتملاتايالولاهّذبحتيذلاحشرملا
تاباختنالانأاومعزمث،بحسنيهولعجدقو،ةيزكرملاتارباخمللًاعباتناك
رثكأتناكامبراهنألمامتهإللةريثمةيضقتناككلتو.ةيعرشنكتمل
نيبقارملاعيمجدكأدقو.كاذنآخيراتلايفةبقارمللًاعوضختاباختنالا
theLatinAmericanةينيتاللاةيكريمألاتاساردلاةيعمجـنييلودلا



StudiesAssociation،اهنأىلعـمهريغو،ةفلتخمةيناملربةيبوروأدوفوو
ناغيرةرادإنكلو.72ةينيتاللااكريمأريياعملًاقفوةلداعتاباختناتناك
.خيراتلانمتاباختنإلاتفتخااذكهو،ةيروتاتكيداوغاراكيننأتنلعأ
نماملكلعفاو،ةيعرشلامدعبفذقاوعطاق،زوفلاعيطتستالامدنعف
ىلععبطلابرمألارصتقيملةيوغاراكينلاةلاحلايفو.ةيطارقوميدلاةقاعإهنأش
ةموكحةحاطإلةريبكةيباهرإًابرحذفنتًاضيأنطنشاوتناكدقف:بيرختلا
.رمألاةياهنيفتحجندقوSandinistagovernmentاتسيندناس
اكريمأباطخنأيه،ليصافتلايفضوخلانودنم،انهةلأسملاو
نمةرذهبنمو.ليوطخيراتامهليطارقميدلاريغاهرهوجويطارقميدلا
تاباختنالاتدقعامدنعف.ءامعزلابطخلًاهابتناريعيالأيغبنيريكفتلا
ًادجةّربعمةبطخيناريإلاريزولاىقلأ،2005رياني/يناثلانوناكيفةيقارعلا
هذهنأًاربتعم،قارعلايفةيطارقوميدلاتاباختناللناريإمعدنع
لكتأدبله؟دحأهعمسلهـةيطارقوميدلاةحلصملتناكتاباختنالا
زيزعتنأتحضوأدقناريإنأمهفناننإ«:لوقلاب،ةيملعلاتالاقملا
اماذهنكلو»؟ةيجراخلااهتسايسلكرحملايسيئرلاأدبملاوهةيطارقوميدلا
ةيطارقوميدلاةعاشإ«ليبقنمءيشبتأدبةيفحصةلاقملكف.انهثدحي
؟بطخلاىلع؟اذامىلعًءانب.»ةيجراخلاشوبةسايسلةزرابلاةزيملايه
.ملكتزيزعلادئاقلا.ريثأتيأاهيدلسيلسكعللريشتيتلاةريبكلاةلدألاو
امنكل،سكعلاتبثتاهلكةيلاحلاوةيضاملاةلدألا.ءيشلكاذهً،انسح
؟قرفلا
قارعلاوزغذنمةيطارقوميدلا
وزغلاجئاتنىدحإنأمهضعبىري،ةيكريمألاتاّينلانعرظنلاضغب:مولاش
مهنأةقيقحلاو،طسوألاقرشلايفةيطارقوميدلايمانتقارعلليكريمألا
.كلذلًالاثمنانبلنمنوذختي
يفةيكريمألاةيزكرملاتارباخملاىلإًادئاعلضفلانكيملاذإ:يكسموشت
ةلماكةلسلسًاقلطم،يريرحلاقيفرقباسلاءارزولاسيئرلتقيذلاريجفتلا
يفةيطارقوميدلابنأشيأاهلنكيملةدحتملاتايالولانإف،ثادحألانم
ةيرابخإلاريراقتلاةعباتمفيرطلانمفً.احيحصرمألانوكيدقنكلو.نانبل
ولسارمراشأدقف.ًالثمزمياتكرويوينيف،طسوألاقرشلانعةيبرغلا
ةقطنملايفًاعئاشاًروعشةمثنأىلإتارمةدعطسوألاقرشلايف»زمياتلا«
طسوألاقرشلايفةيطارقوميدللًايسيئرًاماهسإمدقدقندالنبةماسأنأب
رمألاوً.احيحصًاضيأاذهنوكيدقو.يملاعلاةراجتلازكرمىلعهموجهب



نعةلوؤسمو،ةعشبتناكدقف،ةينابايلاةيشافلانعلاقيدقهسفن
ايسآيفةيطارقوميدللةيساسأةمهاسمتمدقاهنكل،ايسآيفةعّورمتادابإ
اذهلأ.جراخلاىلإنييبوروألاةازغلاتدرطيتلاثادحألانمةلسلسقالطإب
؟ةينابايلاةيشافلاحدمن
ةوقبهرمدتوتاعمتجملانمعمتجملثمبكرمءيشعمىطاعتتامدنع
ءايشألاكلذيفامب،ثدحيدقءايشأنمهروصتنكمياملكنإف،ةمشاغ
.اهمييقتبةلصرمأللسيلو.نوكتالدقيتلاو،ةّذبحمنوكتدقيتلا
لأستتنأ،ةينابايلاةيشافلاىلعينثتالو،ندالنبةماسأحدمتالتنأف
عيمجعقوتننأنكميمعن.هالعفامةقيقحنعو،هلعفنالواحياناكَّامع
سمخدعبقارعلاوزغىلإرظنتامدنعهنأنكمملانمو،بقاوعلاعاونأ
ةيطارقوميدىوققالطإىلعدعاسهنألوقتنأ،ةنسنيثالثوأنيرشعو
نوكتاموحنىلعًاديجوزغلانوكيفوساهدنع.طسوألاقرشلايف
.ةديجًالامعأندالنبةماسأوأ،ةينابايلاةيشافلالامعأ
جئاتنلاملاعيفنوكتساهنإف،ةيخيراتلاةليصحلايههذهتناكاذإ:رقشألا
ةيطارقوميدلاتارايخلاهيلإيدؤتنأنكميامىلإرظنلابف.ةدوصقملاريغ
،ةيكريمألاحلاصمللةيداعمتاموكحدوجونم،طسوألاقرشلايفةيقيقحلا
ةيطارقوميدلابهينعتاموهديرتامف،ةتبلانطنشاوهديرتالاماذهنإف
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طسوألاقرشلايفةيكريمألاةيجراخلاةسايسلارداصم:ثلاثلالصفلا
طفنلا
؟طسوألاقرشلايفةدحتملاتايالولاةسايسلةكرحملاتايمانيدلاام:مولاش
ةقاطلاتاطايتحامظعمىلعيوتحيطسوألاقرشلانكيملول:يكسموشت
رادقمبولو،مويلاانملاعيفتاسايسلاوعناصهبّمتهاامل،ملاعلايف
نرقلاةيادبذنمفورعملانمحبصأدقل.يبونجلابطقلاةقطنمبمهمامتها
لهسألاوربكألاةيمكلانأ،طفنلاىلإملاعلاداصتقالوحتامدنع،نيرشعلا
ريدقتذخأنينسلارورمبو.طسوألاقرشلايفيهةقاطلارداصمنمًالانم
رمألاحبصيملكلذعمو.دعاصتياهيلإلوصولاةلوهسواهانغبرداصملاكلت
ةقيقحلاو.يضاملانرقلانمتاينيرشعلالولحبالإديكأوحنىلعًاحضاو
،ةيناثلاةيملاعلابرحلاىتحةيملاعةوقحبصتملاهسفنةدحتملاتايالولانأ
تّرصأثيح،طسوألاقرشلايهًاركبمًادهجاهيفتلذبيتلاةقطنملانكل
يفةقاطلارداصمنمبيصنىلعةيكريمألاطفنلاتاكرشلصحتنأىلع
ةيروطاربمإلانمًاءزجًاقباستناكىرخأتاعطاقموةيلاحلاهدودحبقارعلا
ةيدنلوهلاوةيناطيربلاحلاصملانيبتمسقدقلصألايفتناكيتلاةينامثعلا
نيرشعلانرقلاتاينيثالثعلطميفو.ىلوألاةيملاعلابرحلادعبةيسنرفلاو
.ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفاهلمدقئطومىلعةيكريمألاتاكرشلاتلصح
ظافتحالاتدارأو،ةميظعةمينغتناكهذهنأبلاحلايفنطنشاوتكردأو
تايالولاوايناطيربنيبفالخبشن،ةيناثلاةيملاعلابرحلاءانثأو.اهب
ةوقلليناثلاريتركسلارذحدقو،ةيدوعسلاىلعةرطيسلالجأنمةدحتملا
نأنم،1943ماعتلفزورنيلكنارفسيئرلا،تيلوبمايليوةيرحبلا
يفةدحتملاتايالولاتازايتماىلع»لايتحالا«نولواحياوناكنييناطيربلا
يقلتىلعتلفزورقفاوكلذةجيتنو،74ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا
ةكلمملانععافدلا«نأقطنمقفو،راجئتسالاـضرقلاةنوعمةيدوعسلا
75»ةدحتملاتايالولانععافدلاىلإةبسنلابيويحوّمهمةيدوعسلاةيبرعلا
لجأنمًاساسأتناكةيدوعسلااهيلعتلصحيتلاةنوعملانإفاذكهو.
.ةيدوعسلاةمكاحلاةقبطلاءارشوايناطيربداعبإ
ةيملاعلابرحلادعبف،ىرخأنكامأيفةهباشمتاروطتكانهتناكدقو
ـايناطيربةرطيستحتتناكيتلاـاليوزنفنأًافورعمحبصأىلوألا
اليوزنفنمايناطيربنوسليووردووسيئرلادرطف،ةلئاهطفندراومكلتمت
.اهيلعيلوتسيل1920ماع
ةدحتملاتايالولاتناك،ةيناثلاةيملاعلابرحلادعب،طسوألاقرشلايفو



نكل،ةقطنملاىلعةرطيسلايفاهلةكيرشايناطيربلعجتنأبةديعس
تلوحتمثنمو،رودلااذهبرفظلاىلعنيرداقريغاوناكنييناطيربلا
دامتعالاىلعموقتةقالعىلإةدحتملاتايالولاوايناطيربنيبًاجيردتةقالعلا
ةثيدحلادادعألادحأيفو.ةعباتةلودبلاغلايفايناطيربتحبصأذإ،يلكلا
Internationalةيلودلانوؤشلا،ةيسيئرلاةيناطيربلاةيجراخلاةسايسلاةفيحصل

Affairs،يكلملادهعملاةفيحصيهوRoyalInstitute،ةديجةلاقمتُرشن
.*7677»يكريمألامالسلاةمدخبةقحلملاةوقلا«ـبايناطيربفصت
يفنكتملةدحتملاتايالولانأوه،رابتعالايفهذخأبجيمهمرمأةمثو
طفنلامادختساةيغبقطانملاكلتىلعةرطيسلايغبتتقولاكلذ
ملاعلايفطفنلليسيئرلاجتنملاتناكةيلامشلااكريمأف.صاخلااهكالهتسال
طفنلانمًاريثكمدختستةدحتملاتايالولانكتملوً.ابيرقت1970ماعىتح
.صاخلكشبهيلعدمتعتالتلازامةقيقحلايفيهو،يطسوأقرشلا
اهمامتهاف؛ةيملاعلاةنميهلازكترماهنألةقطنملاىلعةرطيسلاتدارأامنإو
نمًامئادقلقلانطنشاورواسدقف.نييعانصلااهيسفانمىلعبصنميسيئرلا
عرشتامبراهنأو،aThirdForceةثلاثةوقىّمسيامابوروأحبصتنأ
تايالولاريبكدحىلإهبشتةقطنماهنإ؟المَلو.لقتسمهاجتايفيضملايف
.ةديدعٍحاوننمًامدقترثكألب،ناكسلاوداصتقالابقلعتياميفةدحتملا
اهنأنمّتبثتلاناك،ةدَِمتعمابوروألعجلقرطلاىدحإنإفمثنمو
.هسفنتقولايفهيلعةدحتملاتايالولاةرطيسنمو،طفنلاىلعدمتعت
تبقعأيتلاتاونسلايفمعدلللاشراملاةطخنمًاريبكًاردقنأةقيقحلاو
دراومىلعدامتعالانمابوروأليوحتلتسُركدقةيناثلاةيملاعلابرحلا
رمألاو.اكريمأهيلعرطيستيذلاطفنلادراومىلإةرفاولاةيلخادلامحفلا
عونلااذهنأةسايسلاوعناصفرتعاامًاريثكثيحنابايلايفلصحهسفن
دقامىلعوتيفلاةوقةدحتملاتايالولاحنمينأهنأشنمتابيترتلانم
.78نانكجروجحضوأاملثم،نورخآلاهلعفي
صاخشألادحأوهو،كلذنعريبعتلا*79يكسنجيربوينغيبزداعأدقو
وزغلًاسمحتمنكيملو،نيللحملانميلاحلاقيرفلايفةينالقعرثكألا
تايالولاحنمتنأاهنأشنمقارعلاىلعةرطيسلانأركذهنكل،قارعلا
اذإكنأل،ىرخألاةيعانصلاتاعمتجملاىلع»ةرطيسللًازكترم«ةدحتملا
يأ،اهنإف،تاعمتجملاكلتةايحهيلعدمتعتيذلاطفنلاىلعترطيس
،ىرخألاءايشألاعيمجبقلعتياميفكتارارقىلعةدمتعمنوكتس،تاعمتجملا
سلجملااهارجأةساردتراشأ2000ماعو80ةيسايسويجةرطيساهنإ



GlobalTrends«ةيملاعلاتاهاجتالاناونعتحتتارابختسالليموقلا
اهسفنيهنوكتفوس2015ماعلولحبةدحتملاتايالولانأىلإ،»2015

ةركلافصنيف،يسلطألاضوحيفًارارقتسارثكأتدادمإىلعةدمتعم
ىلعرطيستنأديرتةدحتملاتايالولانكلو.81ايقيرفإبرغويبرغلا
كلذو،طسوألاقرشلايفةدوجوملاو،ملاعلايفةيسيئرلاةيطايتحالاةقاطلا
.ةيملاعلاةنميهلالجأنم
،ةيخيراتلاةيحانلانمف.تقولالاوطةكرحملاةلأسملايهكلتتناكدقو
ىلإةبسنلابلُقنل،نايحألاضعبيفةيجيتارتسامومهكانهتناك
عملاصتالاطوطخىلعظافحللاًمهمطسوألاقرشلاناكذإ،نييناطيربلا
بلاغلايفناككلذنأدقتعأ،ةدحتملاتايالولاىلإةبسنلابنكلو.دنهلا
دروملايفيسيئروحنىلعةلثمتملازتالوتناكزيكرتلاةهجوفً،ايوناثًارمأ
امىرتنأشهدملانمو،ةقطنملاهذهيفدوجوملاو،نراقياليذلالئاهلا
نمىندألادحلابىلحتينمنأمغرب،كلذبهيونتلاىلعميرحتنمضَرُفي
يفاهعوقولقارعلاتزغدقةدحتملاتايالولانأحوضوبىريسةينالقعلا
عقوتملانكلو.ملاعلايفطفنلاجاتنإبىنغقطانملارثكأنمًامامتفصتنملا
ملولىتحقارعلاوزغتستناكةدحتملاتايالولانأبداقتعالاوهانم
يفةدوجومملاعلايفطفنلادراومعيمجتناكولو،رمتلاىوسجتنينكي
.ةرماؤملاةيرظنرياستكنأبمهتتسف،كلذسكعتركفاذإف.ايقيرفإبونج
.ماودلاىلعةكرحملاةوقلاناكطفنلانأيهةقيقحلانكلو
ةرطيسملاةيسيئرلاةوقلاتناكنيحةرطيسللقسنايناطيربىدلناكدقل
ةيمهأفاشتكاةيادبعمكلذو،ىلوألاةيملاعلابرحلالالخةقطنملاىلع
LordCurzonنوزريكدروليناطيربلاةيجراخلاريزوفصودقو.طفنلا
لودـ»Arabfa5ade«»ةيبرعةهجاو«هاّمسامعضومهيلعناكفيك
تابيترتةطساوبنويناطيربلااهريديةهجاودرجمنوكتيتاذمكحتاذ
ةلودكانهرهاظلايفهنأيأ.82هريغوةيروتسدلاتابيترتلانيبامعّونتت
قرشلودلثمًامامت،نييناطيربلامكحتحتعقاولايفاهنكلوةلقتسم
تايالوللةعباتلاىطسولااكريمألودوأيتايفوسلاداحتاللةعباتلاابوروأ
يتلايهىربكلاةوقلاًايلعفنكلو،اهسفنمكحتًايلكشيهف.ةدحتملا
قرشلايفنويناطيربلاهاسرأيذلاماظنلاوهاذهناكً.اساسأاهمكحت
ملنييقارعلانكل،1932ماعًايمسرًالقتسمقارعلاناكمثنمو.طسوألا
امدنع1958ماعىتحةيناطيربلادودحلااّوطختينأمهلًاحومسمنكي
لودىلعو،رصمىلعقبطنيهسفنرمألاو.مهتلودجراخنيييناطيربلاباوقلأ



هيلعتظفاحوماظنلااذهقيبطتةدحتملاتايالولاتأدبدقو.ىرخأةيبرع
هتّمساموهو،ءانبلانمىرخأةقبطهيلإتفاضأاهنكل،ريبكىدمىلإ
ةطرشلاـةـمردنجلا/كردلاةـلزنمبتناكperipheralstatesفارطألالود
ظافتحالاعمـةرمتاذنوسكينةرادإاهتعداملثم،ناديملايفةيلحملا
الألضفملانمناك.ندنليفيعرفبتكمو،نطنشاويفةدايقلارقمب
ًافرطًاضيأتناكناريإو،يسيئرلافرطلاايكرتتناككلذلً،ابرعاونوكي
ةكلمملليكلملاسرحلاةلزنمبناتسكابتناكو،هاشلامكحلاوطًايسيئر
ًاءدبالإيفرطلاماظنلانمًاءزجحبصتملفليئارسإامأ.ةيدوعسلاةيبرعلا
.1976وينوي/ناريزحةيليئارسإلاـةيبرعلابرحلانم
1976ماعةلئاهةمدخةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاىلإليئارسإتدسأدقو
ولو.ةكلمملليسيئرلاديدهتلاّلثميناكيذلارصانلادبعلامجةميزهب
تنكل،ةيدوعسلاةلئاعلانمةيفيشرأتامولعمىلعلوصحلاًامويانلىّنست
نوسنوجندنيلىلعًاطوغضاوسراممهنأىلعءيشيأبةنهارمللًادعتسم

ليختننأبعصلانم.رصانلادبعىلعءاضقللليئارسإلنانعلاقلطييك
،تماصلافلحلانمعونكانهناكدقف،كلذاولعفيلاونوكيملمهنأ
ضعبعافدلاتارباخمةلاكوىدلناكو؛هبتفرتعاةيكريمألاتارباخملاىتح
تايالولاماظنفصت،تاسايسلاحرشلامبرىرخأداومو،ةينلعلابتكلا
ةيبرعلاةكلمملانيبتماصيثالثفلحىلعمئاقهنأبةقطنملايفةدحتملا
ةكلمملاتناك.ليئارسإو،ةيوقةريبكةلودك،ناريإو،طفنلاثيح،ةيدوعسلا
،ليئارسإعمبرحيف»ةيكينكتلا«ةيحانلانمً،ايمسرةيدوعسلاةيبرعلا
؛ةقيثوةجردبليئارسإوناريإتناككلذكو،ساسألايفةفيلحتناكاهنكل

ةرافسكانهتناكًايلعفنكلو،لدابتمفارتعاكانهنكيملحيحص
نيلوؤسمىلإةفاضإلاب،ريفسكًايلعفمدخيلوؤسمو،نارهطيفةيليئارسإ
ً.اباهذوةئيجنوكّرحتينييدايق
ـفارطألاىلعٌكَرَدوةيبرعٌتاهجاوـةرطيسلانمماظنلااذهّلظو
وزغنأدقتعأو.ةريثكتامزألهضرعتمغربليوطدمألهنايكىلعًاظفاحم
.ماظنلااذهنمءزجىوسنكيملقارعلا
طسوألاقرشلايفةدحتملاتايالولاىلإةبسنلابطفنلاةيزكرمنإ:رقشألا
تردصةيجيتارتساةقيثولكةءارقىوسانيلعسيلف.تانهكتدرجمسيل
طفنلاىلعددشتودكؤتاهلكو،ةقباسلادوقعلارمىلعنطنشاونع
ركذامكو،كلذمغرب.ةقطنملاةيمهأءارونماكلايسيئرلالماعلاهتفصب
ىلعهنورربييذلاوزغلارسفتلعوضوملااذهرضحتستامدنعكنإف،موعن



ـماعلايأرللةيفاكةجردبًاعنقمنوكينلطفنلانألـىرخأتايفلخ
كانه،تاقوألامظعميفحضاوريسفتلانكلو.ءايتسادشأنوؤاتسيمهنإف
ضرتفيةدحتملاتايالولاف:ةغاستسارثكأنوكيثيحبهتغايصلقرطعبطلاب
قئاثولايفو.طفنلاىلإلوصولالبسيمحتويملاعلاداصتقالايمحتاهنأ
نعالًةعفادماهتفصومغانتتةروصباهسفنمدقتاهدجن،ةيجيتارتسالا
عيمجدضاهئافلحواهئاكرشحلاصمنعاًضيألببسحفةصاخلااهحلاصم
.ديدهتلاعاونأ
ال.ةيجيتارتسالاوةيداصتقالاحلاصملانمةبيكرتّلثميرمألاعقاويفطفنلانإ
لاجميفةلئاهدعتيتلاةيداصتقالاةيمهألاسخبينأدحأعيطتسي
نمًاراهدزارثكأنآلاةيكريمألاطفنلاتاكرشّدعتةبسانملل.طفنلاةعانص
ةيحاننم.طفنلاراعسأعافترانمةديدجلاةجوملاعم،ىضمتقويأ
تايالولاحنميوهف،طفنلاىلعةرطيسللةريبكةيمهأًاضيأكانه،ىرخأ
كيرشًالثمنابايلاف.نيلمتحملااهيسفانمواهئاكرشىلعةمساحةرطيسةدحتملا
ةرطيسلااهنيبنم،لماوعةعضبقيرطنمهءالوةدحتملاتايالولانمضت
لكشتيتلانيصلانإلب.طسوألاقرشلايفطفنلانمنابايلادراومىلع
ةرطيسلابىرخألايهةددهم،ةيملاعلاةيكريمألاةنميهللًالمتحمًاديدهت
ِلوتملاذإةيملاعلاةسايسلايفيرجياممهفتنأكنكميال.اهسفن
يفةدحتملاتايالولاونابايلاونيصلاوايسورمضتيتلاتاروانمللًامامتها
.طفنلاةيضقنأش
Asianةيويسآلاةقاطلانمأةكبشكانهفً.ايلاحرولبتياماذه:يكسموشت

EnergySecurityGridيفًاساسأزكرمتتيهوً،ايلاحلكشتلاروطيف
ايروككلذكو،اهيلإدنهلامضتنأضرتفملانمنكلو،ايسورونيصلا
يتلابابسأللنيضيقنلاعمجتنابايلانأمغربـنابايلاامبرو،ةيبونجلا
ةمظنموةريبكةرطيسلجأنمةلواحميهةكبشلاهذهو.ريبلجاهركذ
ةيقيقحدراوماهيدلو،ةلئاهلاةيويسآلاةقطنملالخادةقاطلارداصمىلع
يفناريإلاخدإنوّدويمهنإف،كلذعمو،ايربيسيفاميسالو،اهبةصاخ
ةيبرغلاابوروأنأتررقاذإـناريإلنكمملانملعفلابو.ةكبشلاكلت
لمعلاباهلحمسيالوحنىلعةدحتملاتايالولاىلإًاريبكًازايحناةزاحنم
ىلإًةّمضنمقرشلاىلإدوعتوبرغلانعىلختتنأـةلقتسمةقيرطب
يذلارمألاوهو.اهئاضعمهأنيبنمحبصتوةيويسآلاةقاطلانمأةكبش
.ةدحتملاتايالولاىلإةبسنلابسوباكلاكنوكيس
ديدجلااهفلاحتىلعةظفاحمللةبوؤدلااهتلواحممغرب،دنهلانأريثملانمو



.يناريإلابيبانألاطخبةقلعتملااهرماوأتلهاجت،ةدحتملاتايالولاعم
اذهىلعلمعلاةلصاومنمدنهلاعنمةدشبةدحتملاتايالولاتلواحو
يفةوطخىرخأةرمهذهتناكوً.اتابًاضفراذهتضفردنهلانكل،طخلا
.ةقاطلالاجميفلالقتسالاقيرط
ايناطيربوةدحتملاتايالولالخادضورفملاميرحتلانإف،ركذيءيشلابءيشلاو
ىلإدوقي،ينيدميرحتبهبشأوهو،قارعلايفطفنلاعوضومركذىلع
ًامومعراثملالدجلالكبقلعتياميفديدشلالوضفلاىلعثعبتةلاح
يعامتجالافيطلاىوتسمىلعوباحسنالانعثيدحلاف.باحسنالالوح
تبحسنانإطفنلاريصمبقلعتملالاؤسلاىدافتينيميلاىلإراسيلانمهلك
.نييكريمألانيططخمللًايروحمًاعوضومّدعيدكؤملانمهنكل،ةدحتملاتايالولا
ةبسنلابةققحمةثراكّلثميةليمعةلودكرتنودبقارعلانمباحسنالاف
امّليختتنأطقفكيلع.ملاعلايفمهروضحاورسخينأنكمملانم.مهيلإ
فوسف،يطارقوميدريغمأيطارقوميد،لقتسمقارعهلعفينأنكمييذلا
مهيدللعفلابمهو.ةرطيسمامبرو،ذوفنتاذةيعيشةيبلاغكانهنوكت
؛ناريإيفيناتسيسلايلعهللاةيآيعيشلامامإلادلودقف،ناريإعمطباور
،قارعلابونجريدتريبكىدمىلإتحبصأيتلاايشيليملا،ردبءاولكلذك
ةعيشف.تاقالعلاهذهعيسوتيفنوذخآمهو.ناريإيفتبّردتيهو
ًاريبكًاددعكانهنأامك.ةديجتاقالعلعفلابامهيدلناريإةعيشوقارعلا
لبقنمٍساقعمقلاوضرعت،دودحلاىمرمىلع،ةيدوعسلايفمهنم
طفنلامظعمدجويثيحنكامألايفهثودحفدوصاموهو،ةكلمملا
ريثتسيفوسةعيشلاهيلعنميهيًالقتسمًاقارعنإفمثنمو.يدوعسلا
عمفلاحتلاب،ةيدوعسلالخادةيعيشلاقطانملايفلالقتسالادوهجاًمتح
نأرمألاةياهنيفاذهينعيدق:ٍذئتقوثدحينأنكميامروصت.ناريإ
ـةدحتملاتايالولاةرطيسجراخنوكتسملاعلايفةييسيئرلاطفنلاتاطايتحا
دوجووةيويسآلاةقاطلانمأةكبشبكلذانطبراذإ،كلذنمأوسأامبرلب
،نطنشاويفاذهنمعظفأسوباكليختكنكميال.اهزكرميفنيصلا
باحسنالانعثيدحلاباهتقالعيفةلأسملاهذهةشقانممدعنأةقيقحلاو
ً.ايجولويديأةضورفملاةيمعتلانمةشهدمةلاحدعيًامومع
أرقتامدنعف،ينمضوحنىلعةرضاحةلأسملانأدقتعأكلذمغرب:رقشألا
نأكلحضتي،جورخلاةيجيتارتسانعلاثملاليبسىلعنييطارقميدلاتانايب
الاننإ:نولوقيمهنأيفببسلاوهاذهو.طفنلاةيضقوهيسيئرلامهلا
.ّرفنوبرضننأعيطتسن



مهف،كلذنعنوحصفيالمهنكلةينمضاهنإ،قحىلعتنأ:يكسموشت
النويكريمألاف.انتيقدصببسبرفنوبرضننأعيطتسنالاننإنولوقي
عيطتسنالاننإلوقيلدحأجرخيالألهذملانمنكلو،نوّرفيونوبرضي
جرختسذإ،ربكألاسوباكلايفعقنسفكلذانلعفْنإاننأل؛ّرفنوبرضننأ
.انيديأنميملاعلاطفنلاتاطايتحا
ىلإيدؤينأهنأشنماذهنإلوقتيتلاةجحللجّوريمهضعب:مولاش
.كلذلايحنيقلقنونوكيسنويمدقتلاىتح،ملاعلاديعصىلعطابحإ
ديعصىلعطابحإلايفتسيلةلأسملا.أطخاذهىتحنكلو:يكسموشت
اهنأ؛ةيناثلاةجردلانمةوقةدحتملاتايالولاحبصتنأيفلب.ملاعلا
نعىلختناننإً،انسح:نلعتوًابناجىحنتتسنطنشاوتناكاذإامةلأسم
ةماعةشقانمةيأيفةدحاوةلمجدجأمل.ملاعلاىلعةرطيسلايفانعقوم
بجييتلاةلأسملارضحتسياموهاذهو،نيميلاىلإراسيلانم،كلذنع
تانراقملاهذهعيمجىلعقبطنيهسفنرمألا.ةيرهوجلاةلأسملانوكتنأ
نكمملانمناكمانتييفةلاحيف؛ىنعمالبتانراقم،قارعلاومانتييفنيب
.ةينيصلادنهلاريمدتببرحلانمةيسيئرلااهفادهأةدحتملاتايالولاغلبتنأ
ًادجةنيمثاهنإ.كلذّليختنكميال،قارعلاريمدتعيطتستالكنكل
نمًاليلقينعيناكمانتييفنمباحسنالا.اهيلعرطيستنأكليغبنيو
ينعيسفقارعلانمباحسنالاامأ.الإسيل،نيماعةدملنطنشاولجارحإلا
.ملاعلاىلعةيكريمألاةرطيسللةققحمةثراك
يَريزولثمصاخشألاضعبتاحيرصتيفَدرواذهبفارتعاكانهو:رقشألا
ىلإةبسنلابقارعلانأاركذدقف،زتلوشجروجورجنسيكيرنهةيجراخلا
نأو،مانتييفنمةروطخرثكأةيضقّدعيةدحتملاّدعيةدحتملاتايالولا
اهتيقدصوةدحتملاتايالولاحلاصمةحاطإبةليفكنوكتسقارعلايفةميزهلا
.مانتييفبقعثدحاممريثكبرثكأ
ـ»ةيقدص«ةملكنومدختسيامًاريثكمهنإ.ةّفطلملاةغللاظحال:يكسموشت
ةرادإلب،ةيقدصلاسيلرطخلاهبقيحييذلاءيشلانإ.ةيكريمألاةيقدصلا
.ملاعلا
نيذلاءارقلانأنوفرعيمهو.روطسلانيبامأرقتنأكيلع:رقشألا
.روطسلانيبامنوأرقيمهنومهي
ً.امتحًاموهفماذهنوكي،طيطختلارئاودلخاد،حيحصاذه:يكسموشت
.ماعلاباطخلايفًادوقفمهدجناننكل
نوطسبينييلوصأدوجوفيخملانمنوكيسهنإًاضيألوقيمهضعب:رقشألا



.طفنلاكةيسيئردراومىلعمهترطيس
المهف.)قافن:رقشألا(ةّفطلمةغليفهنعّربعمءيشلك:يكسموشت
ةرادإوهمهمهياملك،ةيقدصلابالو،نيدلابالو،ةأرملاقوقحبنومتهي
،ملاعلايفطفنللةيسيئرلادراوملاىلعةرطيسلادقفتنأدرجمبتنأف،ملاعلا
ةحلصملاهنودقفيلب،بسحفاهنودقفيالكلذيفمهو.رمألاكبيهتني
،اهنأوهنيصللديدشلامههركبابسأدحأو.ةسفانموةدعاصىرخأةوق
فالآةثالثذنمةدوجومنيصلاف.اهيلعليوهتلانكميال،ابوروأفالخىلع
نيصلانأةقيقحلاو.ديدهتلاتحتنوكتنلوديرتاملعفتفوسو،ةنس
ةماقإبناتلودلاتأدبدقف:ةيدوعسلاىلإقرطلاضعبقشيفموقت
اذإاهرودبةيدوعسلاو.ةدودحمةيركسعتاقالعامهيدللبةيراجتتاقالع
نوكتسجئاتنلاو،اذهيفطرخنتامبرف،رومألاريسةقيرطىرتتناك
شقاُنتالرومألاهذهنأريغً.اقحةعّورمةدحتملاتايالولاىلإةبسنلاب
نأنكميةدحتملاتايالولانأّليختبانلًاحومسمسيلف.ميرحتلاببسب
لاقي،مالعإلايفو،يميداكألاملاعلايفو،ركفلاملاعيف.ةينالقعحلاصمعبتت
زئارغنكلو،ةينالقعحلاصمعبتتالةدحتملاتايالولانإًاراركتوًارارمانل
ً،ايمهوًايبيرغتً/ايلايرسشاقنلالعجتاهنإىتحًاقيمعةلصأتمهذهو.ةيقالخأ
.اذهكًاجذومنروصتأنأيننكميال.فيطلارصانععيمجربعكلذو
ةحلصمةيبرغلاابوروأيفوأيداعلايكريمألانطاوملاىدلله:مولاش
ةمهميفةيكريمألاةموكحلاحاجنءارونمةبستكمةعفنم،ةيصخش
؟اهترطيس
اوثحبينأمهيلعف،ةيصخشةحلصممهلنأنودقتعياوناكاذإ:يكسموشت
ىوقلابوعشعانقإديدحتلابيهةيمدقتلاتاكرحلاةفيظووً.اّيلمرمألايف
صخترومأرارقإيف،قحلااذهنكيًّايأ،قحلااهلسيلنأبةيلايربمإلا
.اهديدحتوأاهاوس
دحىلإةيمدقتتاعامجلَِبقنمابوروأيفتارمتؤمىلإًاريثكتيعُددقل
عيضاومةشقانملوـتيعدتنكاملالإو،ينيميلاحانجلانمسيلو،ام
ىلعابوروأوةدحتملاتايالولاظفاحتنأملاعلللضفألانمله:ليبقنم
لاؤسلااذهُربتْعادقو؟ملاعلارئاسيفكلذيفبغرينمو؟يملاعلاماظنلا
نمسيلو،نييلاربيلونييمدقت،رخآبوألكشبنوّدُعيْنَمطسوًاعورشم
هركذامو،اسنرفيف»نيدمتلاةمهم«:ميدقديلقتهنإ.ددشتملانيميلا
ةرباربلاهاجتانتيلوؤسمنعلمتراويتسلاثمأنمنويناطيربلانويلاربيللا

ىمسياموهو،ةديجةراضحمهحنمنوماظنلاىلعظفاحننأ،دنهلايف



امرظناطقف!ةدحتملاتايالولايفWilsonianidealismةينوسلولاةيلاثملاب
عضوناكملكوناكينمودلاةيروهمجويتيياهيفنوسليووردووهلعف
،ةينوسلوةيلاثمنعثدحتننحنفكلذمغربوًاعّورمًارمأناك.هيلعهدي
ثلاثلاملاعلايفبوعشلاف.ديشرلامكحلاقرطملاعلاميلعتانمازتلانعو
ىلإنوجاتحي،نوسليوةيلخادلاريزولوقبسحب،ءايقشألالافطألالثم
ديعصىلعًاقيمعخساريلايربمإموهفمدرجماذهو83»ةديدشدي«
.هتحفاكمنمدبالموهفموهو،ةيقالخألاوةيركفلاةفاقثلا
يفركفيدقةدحتملاتايالولاوابوروأيفيداعلاصخشلانإلوقأ،كلذل
نكلو.اهترطيسىلعظفاحتنأةدحتملاتايالولاىلإةبسنلابمهملانمهنأ
نمقسنلااذهكيكفتيأ،ةيمدقتلاتاكرحلاةمهموهطبضلاباذه
.قطنمللةيفانمًايخيراتوةيبئارغاًيقالخأدعتيتلاميهافملا
ةدحتملاتايالولاةسايسويليئارسإلايبوللاوليئارسإ
تايالولاةسايسيفليئارسإليلاوملايبوللاهبعلطضييذلارودلاام:مولاش
ةيليئارسإلاةيكريمألاةماعلانوؤشلاةنجلنإ؟طسوألاقرشلايفةدحتملا
يف100لصأنمًاوضع94عيقوتىلعلصحتامًاريثكAIPAC)كابيإ(
.اهتانايبضعبىلع،خويشلاسلجم
ضعبمهيلعرّديسناكاذإنايبىلععيقوتلابنودعسيخويشلا:يكسموشت
نإف،كلذلً.ائيشينعيالاذهنأنوفرعيمهنأنيحيف،تاوصألاولاملا
نأديفتًالولحماعدعبًاماعررمي،لاثملاليبسىلع،خويشلاسلجم
،ليئارسإلةيدبأوةدحومةمصاعسدقلابفرتعتنأيغبنيةدحتملاتايالولا
عيقوتلامهناكمإبمهفمثنمو.ةسايسلابهلةلصالكلذنأنوفرعيو
ىلإترظناذإ.تاوصألاضعبىلعلوصحلاوتاكيشلاطاقتلاو،ةيرحب
مهلب،»كابيإ«سيلًاريثأترثكألاليئارسإليلاوملايبوللانإفيلعفلاريثأتلا
نمًاريثأترثكأمهءالؤهنأدقتعأ.نويكريمألانويلاربيللانوركفملاونوفقثملا
وينوي/ناريزحيفةيليئارسإلاةيبرعلابرحلاىلإهادمدوعياموهو،كابيإ

عجاردقل.ريثأتلااذهنمريثكلاكانهنكيملخيراتلااذهلبقف،1967
DissentةفيحصةرمتاذFinkelsteinنياتشلكنيفنامرونيقيدص
ىرينأةيغبكلذناكو،نييطارقوميدلانييكارتشالاةفيحصيهو)ةضراعملا(
نمةنفحكانهتناك1967ماعلبق.ليئارسإنعنولوقياوناكام
درجماوحبصأ،1967ماعدعبو.ةيئاردزااهمظعم،ليئارسإنعتالاقملا

فحصلايفةرمتاذدروامركذتأيننأةقيقحلاو.نيبصعتمةنياهص
وزغببسبتاجاجتحالانمريثكلاكانهناكامدنع،1982ماعةيليئارسإلا



ءارزولاسيئرنأىلعبحتنتةرخاسلاتالاقملانمعون؛نانبللليئارسإ
.ملاعلايفاهلدييأتلكليئارسإدِقُفينأداكنغيبميحانميليئارسإلا
نوكيسةنيفسلاليحرتقويليئارسإلاملعلابحوليسصخشرخآنإاولاقو
ًادينعًاضهانمريخألاناكدقل.Dissentيفكراشملاررحملاواهغنيفرإ
رمأللنكيملو.1967ماعدعبةأجفلوحتينألبقكلذوةينويهصلل
نييلاربيللانمريثكحبصأرصنلادعبف،يليئارسإلارصنلابلب،برحلابةقالع
يأرلانمًاريبكًاعاطقنولكشيمهو،ةينويهصلايديدشةنياهصنييراسيلا
ً.ادوهياونوكيملمهنمريثك:ةرورضلابًادوهياوسيلمهو.رولبتملايكريمألا
ناكدقف،مانتييفبًاقلعتمناكرمألااذهنمًاريبكًاءزجنأيداقتعايفو
تايالولانأًاقحمهقريملو،مانتييفبرحلنيديؤمساسألايفءالؤه
امبًاطبترمً،انيهموًاجعزمًارمأناك.نييمانتييفلاريمدتنعةزجاعةدحتملا
يفأدبدقناكدوسلاودوهيلانيبعارصلاثيح،دالبلالخادثدحي
يفدوهيلانمريثكطرخناذإ،ةيقبطلادودحلاعمبنجىلإًابنجنّوكتلا
اوحبصأويطارقوريبلازاهجلايفتاينيتسلانّابإ،لاثملاليبسىلع،كرويوين
مهلّوختبصانمنّولوتينمبلاغلايفمهاوناكو،كلذىلإامو،نيّملعم
Hispanicكنابسيهلاودوسلانمةريقفلاتاعامجلاىلعةرشابملاةرطيسلا
Ocean»ليفسنواربليهنشوأ«ةعطاقميفعقويذلاعارصلاّلددقو

Hill-Brownsvilleدوسلانيبتاقالعلايفيقيقحرادحناىلإ1968ماع
دقةأرملاتناكذإـاهتيادبيفةيوسنلاةكرحلاتناككلذك.84دوهيلاو

،ّمطحتيناكءيشلك.رماوأللنونعذيالبابشلاو،اهقوقحببلاطتتعرش
امناعرسو.ناكملكيفوةُرسألايفوأكرويوينيفوأمانتييفيفءاوس
:يغبنيامكثلاثلاملاعلايلّفطتمعملماعتنفيكانلنيبتلليئارسإتءاج
ةلحرملاكلتيف.مهباجعإاودبأدقو،عئاررمأ.مهّمطحنومههوجومّشهن
ّقلعتملاباطخلاةعيبطرّيغاموهو،هارجمذخأينيقشاعلالاصوناك
ًابطخردتسينأليئارسإةسايسلدقنلانمرادقميألناكف؛ةلأسملاب
ًاريغتهاوتحموشاقنلاةمغنتريغتو.سانلاتاكسإمت.ةيريتسهةفينع
،ساسألااذهىلعو.اولازاموً،امهمًالتكتنوّلثميءالؤهحبصأو.ًالئاه
ييأريف.لالتحالاةرتفبةلصتملاتاقيلعتلاورابخألاعيمجًاّماتًافيرحتتفّرُح
يبوللايهةيلاربيللاايسنجيلتنألاف.ءالؤهبةنراقمةأطوفخأكابيإدعت
ىلعمالكلاىدلاهلوانتمتيالبلاغلاىلعيهو،يسيئرلايليئارسإلا
معن:لوقأ،مثنمو.ةيمهأرثكألااهنأدقتعأيننكل،تايبوللاوأتالتكتلا
ثدحاملكةعيبطلديدشفيرحتوليكشتيفًارثؤماذهناكدقل



.ةّمهمًاضيأكابيإنإف،عبطلابو.رمألالظيساذكهو،كانه
نيذلانويحيسملانويليجنإلايهةمهموةريبكةبخانةلتكًاضيأكانه
نوداعممهنمنوريثكلاو.ليئارسإلةيلاومةبخانةلتكربكأنآلاىتحنوّلثمي
اميفرظننلوraptureفاطخنالابنونمؤينيذلاكئلوأًاصوصخ،ةيماسلل
Armageddon*85نودجمرهلادعبدوهيلاعيمجنأةركفلا:قّزمتلاهينعي
ةاداعمدجوتنأنكميال.ميحجلاىلإنوبهذيوأةيحيسمللنولوحتيامإ
امفيك،ةوقبليئارسإنومعديكلذمغربمهنكلو.كلذنمّدشأةيماسلل
ىلع،تأدبدقف،كلذردقتاهرودبليئارسإو.مهتوهالعمكلذقفاوت
ةعبطليئارسإيفةيزيلكنإلابةرداصلا»تسوبميلاشروأ«ةديرج،لاثملاليبس
ةبخانةلتكمهنأبنوفرتعيمهو.نييحيسملانييليجنإلاىلإةهجومةديدج
ًايسايسًامهميحيسملانيميلاحبصأذإً،اصوصخنآلااهتئبعتمهنكميةريبك
اذهلكنإفمثنمو.اهنعانثدحتنأقبسىرخأبابسألو،ىلوألاةرملل
طيطختلاسفانيكلذنأدقتعأالوً،ائيشرّيغيالهنكل،ةلالدوذومهم
،عارصيفةرمتاذحلاصملاهذهتلخداماذإف.يكريمألايسايسويجلا
.ىرخأولتةيضقيفهارناموهو،نويسايسويجلانوططخملازوفيسف
تناكاهنكلو،انهًاريثكشقانتملةيضقيفةديدجةرمًاريخأكلذانيأر
ةروصبلاغلايفوهنآلاليئارسإداصتقاف.ليئارسإيفًادجةمهم
ةمدقتملاايجولونكتلاىلعموقيوهف.ةدحتملاتايالولاداصتقانمةيروتاكيراك
وحنىلعطبترملاو،مدقتملايركسعلاجاتنإلايههتزيمو،ركسعملاداصتقالاو
تناكدقو.قاوسأىلإةجاحيفداصتقالااذهو.ةدحتملاتايالولابقيثو
الاموهو،اهريوطتليئارسإلواحتيتلاةيسيئرلاقاوسألاكلتيهنيصلا
لحارمىدمىلع،روطتيعارصكانهناككلذلو،ةيكريمألاةموكحلاقوري
ىلإةروطتملاةيركسعلاةزهجألاتاعيبمىلعكلذو،اكريمأوليئارسإنيبةدع
،ةدحتملاتايالولابًادجةطبترماهنكلو،ليئارسإيفةجتنمةزهجألا.نيصلا
نوتنيلكسيئرلاربجأ2000ماعو.ةيكريمألاايجولونكتلانمًاريثكمدختستو
رّكبمراذنإزاهجتنّمضتنيصلاىلإةريبكةحلسأةقفصءاغلإىلعليئارسإ
ً.انكاسكرحيمليليئارسإلايبوللانأظحال.»نوكلاف«زارطنمًاوجًالومحم
خيراوصليئارسإتعابدقفً.اريطخًالكشذخأرخآًالدج2005ماعدهشو
ليئارسإعمتدقاعتو،اهريوطتنيصلاتدارأو،نيصلاىلإتارئاطللةداضم
ةردقلانمديزتنأليئارسإلديرينكيملنوغاتنبلانكلو.كلذىلع
ةمهمةقفصلاتناكدقو.يقيقحعارصعلدناكلذل.نيصللةيحيلستلا
لصوو.كلذبموقتاهعدتلنكتملةدحتملاتايالولانكلو،ليئارسإلًايداصتقا



.نييليئارسإلامهئارظننميأبلاصتالانوغاتنبلاولوؤسمضفرنأىلإرمألا
ًاعيرشتليئارسإررمتنأنوغاتنبلاولوؤسمبلاطو.تابوقعتضُرفدقو
اذكهو،ةدحتملاتايالولاىلإراذتعاةلاسربًاضيأثعبتنأو،ةقفصلاعنمل
ملليئارسإىلإةبسنلاباذهنكلو،ةلأسملاّيطختمت،ةياهنلايفو.ناك
رثكأناكدقفً.ائيشلعفيملو،اذهلكبيبوللافرعدقل.86ًانيهنكي
اومادامف،ةيكريمألاةطلسلاعمةهجاوميفلخدينأنمةمكح
مهتملكناكمإبف،اهنمبرقلابوأ،ةيكريمألاةطلسلاعملمعلانوعيطتسي
اوسيلمهنكل.مهسفنأنعنيضارمهاونوكينأو،ةعومسمنوكتنأ
كلذل.مهداعبتسامتيالئل،ةيكريمألاةطلسلادضاولمعينلمهف،ىقمح
دقتعأالو،هابتنالايعرتستاهنإ.ةيماردتالاحلارثكأنمةدحاوهذهدعت
ةيليئارسإلافحصلاألمتتناكاهنأمغرباكريمأيفانهثدحاهبًاهيونتنأ
.عيباسأىدمىلع
ةسايسلاءارويسيئرلالماعلافً.ادجةمهمةطقنهذهنأدقتعأ:رقشألا
،ليئارسإليلاوملايبوللانوكينأقالطإلاىلعنكميالةيكريمألاةيجراخلا
ةيلييختةيؤردرجموهليئارسإليلاوملايبوللاىلإمساحلاريثأتلاعاجرإف
نادلبلايفدئاسداقتعالحمعبطلابيهوً.اعساوًاراشتناةرشتنمةسايسلل
ةدحتملاتايالولايفىتح،هلكملاعلايفاهدجتنأكنكميلب،ةيبرعلا
امدنعًاصوصخ،ةيماسلاةاداعمنمامةجرداهءارونوكيامًاريثكو.اهسفن
ىلعرطيسمهنأمعُزييذلا»يدوهيلايبوللا«ـبيبوللااذهىلإسانلاريشي
رومألابلقىلإىقريهلكاذهنأةقيقحلاو.ةيكريمألاةيجراخلاةسايسلا
داقتعالاينعيةيكريمألاةسايسلاريدتليئارسإنأبداقتعالاف:بقعىلعًاسأر
ّلكلًاحوضورثكأنوكينأيغبنيامو.بلكلاكّرحياموهليذلانأب
يطفنلايبوللانأوه،ةقباسلادوقعلايفةيكريمألاةيجراخلاةسايسللسراد
اذكهلاحلالظدقو،ةيكريمألاةيجراخلاةسايسلاهيجوتيفًاريثأترثكألاوه
ليئارسإلةيلاوملاتالتكتلانمعونيأبةنراقم،تاينيعبرألاوتاينيثالثلاذنم
نيبةقالعلاروطتانتسارددنعدكأتييذلارمألاوهو.هيلإةراشإلانكمي
ليئارسإلةيجيتارتسالاةميقلانأً،اقباسانركذامكف.ليئارسإوةدحتملاتايالولا
1967برحتناكعبطلاب.تاينيتسلافصتنمذنمةمدقملايفتّعبرتدق
كلذءاروناكاذامو.لعفلابدوجومراّيتراطإيفنكلوً،ايسيئرًافطعنم
ةيمدقتلاةيبرعلاةيموقلادوعصيهةيسيئرلاةيضقلاتناكدقل؟رايتلا
.ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملانمجورخلاىلعاكريمأرابجإنمتنكمتيتلا
امبسحب،تقولاكلذيفو.رشابملايركسعلااهدوجونطنشاوترسخدقف



لقنف.ةنسنيثالثدعبهيلعتحبصأامكتايتسجوللانكتمل،ركذتت
ىقبيوـكاّذإًاعاطتسُمنكيمل1990ماعاهبتمتيتلاةعرسلابدونجلا
يفةيسيئرلاةيركسعلااهتدعاقكيكفتوةقطنملاكلتنماكريمأجورخنأ
ناك،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفطفنللةجتنملاةقطنملابلق،نارهظلا
ذوفنناككاذنيح.ةيساقةبرض،ةقيقحلايفاهنوكل،ضاعتماوةمقنّلحم
دقو.ةيبرعلاةيموقلادوعصاههجاوي،هتمربطسوألاقرشلايفعجارتياكريمأ
ةجتنملانادلبلاضعبىلعمهيديأًاضيأبرعلانويموقلاعضونأثدح
ًاريبكًازيزعتهلكاذهززعدقوً.اقحالايبيلو،رئازجلاو،قارعلالثمـطفنلل
ةوقوأ،ةسارحلابلكنمعونك،نطنشاوىلإةبسنلابليئارسإةلودةيمهأ
ديدشدصقنعوـ1967برحيفليئارسإتبعلعبطلابو.ةلاكولابةيكريمأ
ـملاعلانمءزجلااذهيفاهلنييسيئرنيودعةناهإىلإيعاسلارودـ
ماعاهمكحيناكيتلاةيروسلاةموكحلاو،رصميفرصانلادبعةموكح

كلذيفايروسربتعتاكريمأتناكو.ثعبلابزحنميراسيلاقيرفلا1967
مدختسايثعبلايراسيلاحانجلانأل،امدحىلإةيناثلاابوكلثمنيحلا
.ةيسكراملاةغللانمًاريثك
؟ةلحرملاكلتيفقارعلابمهتلصتناكفيك:يكسموشت
،1977و1966يَماعنيبةطلسلايفيراسيلاقيرفلاناكايروسيف:رقشألا
ىلإنويثعبلاءاجدقو.1967ماعنويثعبلاهمكحينكيملقارعلانكلو
دعبةطلسلانعاودعُبأنكلو،1963رياربف/طابشيفقارعلايفةطلسلا
.1968ماعالإاهيلإاودوعيملو،هسفنماعلانمربمفون/يناثلانيرشت
اوذنيلوألانيسيئرلانيودعلارصموايروستناك1967برحتعقوامدنعو
ليئارسإتتبثأدقو،ملاعلانمءزجلااذهيفاكريمأىلإةبسنلابةيولوألا
.نيذهاكريمأيَّوُدعبةميزهلاعاقيإبكلذو،ددصلااذهيفنيعمريخاهنأ
يذلارودللًاديجًاديسجتتناكاهتاذيف1967برحنأةقيقحلاو
نويمدقتلاناكو.ةدحتملاتايالولليجيتارتسادنسكهبعلتليئارسإتحبصأ
تارئاطةلماح«اهنأىلعليئارسإىلإةراشإلااوداتعادقنويليئارسإلا
امعحصفتاهنكلو،ةيروتاكيراكةغيصعبطلابيهوـ»ةدحتملاتايالولل
ًاقافتاقفتتملةيليئارسإلاحلاصملانأريغ.امهنيبةمئاقلاةقالعلاعونبقلعتي
امدنعاهسفن1967برحيفاذهانيأرو،ةدحتملاتايالولاحلاصمعمًالماك
نكيملف،ندرألامكحتحتتناكيتلاةيبرغلاةفضلاليئارسإتزغ
ىلعلب،ةنيعمةيكريمأةحلصممدخيةيبرغلاةفضلاىلعليئارسإءاليتسا
فيلحلا،ةيندرألاةكلمملانمًاءزجةيبرغلاةفضلاتناكدقفسكعلا



ًاديسجتتناك1967برحنأالإ،اهسفناكريمألو،يبرغلاماظنللقودصلا
.اهيلعلماكقفاوتنودنمحلاصملايقالتوةقيثولاةقالعلاجذومنلًاديج
يفكلذو،ةمدقملاىلإحلاصملايفنيابتلاطاقنتلصو،رخآوتقونيبو
حلاصملابةيليئارسإلابلاطملاوأيليئارسإلاكولسلااهيفمدطصيةلحرملك
رارقتسالةيساسألاطورشلابءيشلكقوفوـةدحتملاتايالوللةماعلا
.يليئارسإلاكولسلاهددهيامًاريثكيذلارارقتسالا،اكريمألنييميلقإلاءافلحلا
.نييليئارسإلاونييدوعسلانيبةمئاقلاةسفانملاءاروببسلاًاضيأوهاذهو
ةيؤربةديعستناكةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملانأنعموعنهركذامنإ
دبعنأًاصوصخشاقنىلإجاتحتالةلأسم1967ماعةموزهمرصم
يفةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاعمةرشابمبرحيفًاطرخنمناكرصانلا
ةيلهألابرحلايفنيعراصتملانيبناجلانمًادحاومعديامهنملكـنميلا
تقولايفًانالعإليئارسإديىلع1967ماعرصمةميزهتناكو.ةينميلا
نمهدونجبحسرصانلادبعىلعناكذإ،نميلايفاهتميزهنعهسفن
ةيبرعلاةكلمملارودززُع،تاينيعبسلايفيأ،ةريصقةرتفبكلذدعبو.كانه
ماعهسفنرصانلادبعتومًالوأكانهناكدقف،ًالئاهًازيزعتةيدوعسلا

دوعصمث،ةيبرعلاةيموقلاسالفإوةيرصانلاةياهنىلإلوصولاو،1970
ىطعأاموهو،1973ماعةيليئارسإلاةيبرعلابرحلادعبطفنلاراعسأ
نويليئارسإلاونويدوعسلاسفانتو.ةيمهأرثكأًالقثةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا
ةدنجأللًاقفو،رخآوأهاجتايفةيكريمألاةسايسلاهيجوتيفريثأتلاةيغب
نيبسفانتلانمةيقيقحةجردكانهفمثنمو.امهنملكبةصاخلا
اذهو.كرتشمماظننمًاءزجامهنوكمغرب،ةيليئارسإلاةلودلاونييدوعسلا
لعفلابيهفةدحتملاتايالولالخادتايبوللا/تالتكتلانيبمادصلابهيبش
نملكلنأل،lobbyingحلاصملاتاعامجطغضنم،هسفنماظنلانمءزج
.يكريمألايسايسلاماظنلايفةلوقعمةيلحمةيلخادةوقليئارسإوةيدوعسلا
ةيكريمألاحلاصملاوليئارسإ
يتلاججحلالباقمناحرطتامًاريثكنيتداضمنيتّجاحممدقأينوعد:مولاش
تايالولانإلوقتىلوألاةجحلا.ليئارسإليلاوملايبوللانأشيفاهنامدقت
قلعتياميفيلودلاعامجإلا،نينسىدمىلعتقاعأدقةدحتملا
لشفلااذهنكلو،ةينيطسلفةلودسيسأتّذبحييذلاو،نيطسلف/ليئارسإب
،مثنمو.ةقطنملايفرارقتسالامدعءارووهعامجإلااذهغولبيفًاديدحت
تايالوللًافيلحاهنوكنمرثكأرارقتسالامدعلًاردصمليئارسإتسيلأ
ةليكوةوقكليئارسإنعناثدحتتامكنإً،ايناث؟رارقتسالاظفحيفةدحتملا



proxyforce،1991ماعجيلخلابرحيفتفرعةدحتملاتايالولانكلو،
.اهيلعًائبعةقيقحلايفناكليئارسإبقيثولااهجامدنانأ،قارعلايفنآلاو
دونجوأ،جيلخلابرحيفنييروسدونجبلجنكمملانمناكمثنمو
نكلو،فيلحكةيجراخةوقوأيبرعيأبلجنكمملانمناك،نييرصم
.ليئارسإتناك،فيلحكاهبلجنكمملانمنكيمليتلاةديحولاةلودلا
حرطىلعثعبيييأريفهنكل،حيحصكلذلكنأدقتعأ:يكسموشت
ظفحلقرطلاىدحإ؟رارقتسالاظفحلةميلسلاةقيرطلاام:فلتخملاؤس
ةيعرشلاتاجاحلاةيبلتوةلادعلاومالسلاوحنكرحتلاةلواحميهرارقتسالا
ظفحيهىرخألاةقيرطلا.رتوتلاضفخنيسٍذئدنع.كلذريغوسانلل
اننكميو؟ديرننيتقيرطلايأ:وهلاؤسلاو.ةيديدحةضبقمادختسابرارقتسالا
ىدحإف.ةدحتملاتايالولايفةريقفلاءايحألاىلعًاضيأهسفنرمألالوق
ذيفنتيه...تاردخملاوةميرجلاوفنعلاتالكشمعملماعتللقرطلا
.شيعلابقيلتنكامأىلإندملاليوحتاهنأشنمةيعامتجاتاسايس
ماظنةماقإونجسلايفسانلانمةريبكدادعأبجزلايهىرخألاةقيرطلاو
ىلعظافحلاةيفيكبقلعتتتارايتخادرجماهنإ،هرخآىلإ،فينعيسيلوب
طسوألاقرشلايفسيلوً،امومعةدحتملاتايالولاتراتخادقو.رارقتسالا
نأدقتعأ،كلذل.ةوسقلاجهنم،يلحملاديعصلاىلعىتحلب،بسحف
ةلأسمبطقفقلعتيرمألاو،حيحصججحلاكلتعيمجءارونماكلاقطنملا
ذختتامًاريثكةوقلامُظنو.رارقتسالاظفحيفةمدختسملالئاسوللرايتخالا
دنعفيلاكتنوعفديمهف.مهيلإةبسنلابلهسألاوهو،فينعلاىحنملا
يهفةطرشلاامأ.اهريغو،جماربلا،بئارضلاـسانلاتاجاحةيبلتمهرايتخا
هيلع.يلودلادهشملاىلعقبطنيهسفنرمألانأدقتعأو.ةفلكتلاةديهز
هنأينعيالكلذنكل،هباشاموأءىيسرارقهنإلوقلاكنكمي،معن
.رارقةمثسيل
نمىرخألماوعىلعدمتعتتحبصأليئارسإةيمهأنأفضأ:رقشألا
.ديحولالماعلاتسيلليئارسإف،اهرارقتسامدعوةيكريمألاحلاصملارارقتسا
تحبصأيتلاةلتاقملاةينيطسلفلاتاعومجملاتاكرح،لاثملاليبسىلعذخأنل
ًالوأـةيميلقإلاةيكريمألاةنميهلاديدهتيفورارقتسالامدعيفًايسيئرًالماع
ًالغاشاذهناكدقو.نانبليفمث،1970ماعتسكتناثيح،ندرألايف
ثادحتسابكلذعملماعتلانكمملانمنكيملو.ةدحتملاتايالوللًايسيئر
نلف،ةفرصBantustan*87ناتسوتنابحبصتنأامإيتلا،ةينيطسلفةلود
ًايباهرإًاديدهتتربتعايتلاةينيطسلفلاةكرحلاىلإّملُستنأوأً،ائيشلحت



.يليئارسإلافيلحلاىلعطغضةسرامملًامئالمتقولانكيملً.ارطخًاودعو
طغضلامظعمنأظحالتسف،ةريخألاةيوازلاكلتنمرومألاىلإترظناذإف
نمناكتاينيتسلافصتنمدعبليئارسإىلعاكريمأهتسراميذلاداجلا
ةداعإمتدقناككاذنيحنأل؟اذامل.1991ماع،بألاشوبةرادإلبق
دقو،طسوألاقرشلايفةدحتملاتايالوللرشابملايركسعلادوجولاسيسأت
ةيمهألاءارونمكيهنأ،تركذنأقبسيذلالماعلادادتراكلذىنع
كانهتناك،تقولاكلذيف.اهدعباموتاينيتسلاذنمليئارسإلةديازتملا
دقفنله:يدوجولاؤساهروحمليئارسإيفةرمتسمةقلقتاشقانم
اهدوجوتداعتسااهنألةدحتملاتايالولارظنيفةيجيتارتسالاانتيمهأ
دقل؟قارعلابرحيفنيديفمنكنملاننألو،ةقطنملايفرشابملايركسعلا
ةيلعفًاطوغض1991ماعقارعلاىلعاهبرحيفةدحتملاتايالولاتسرام
رئاودلايفيقيقحقلقىلإكلذىدأدقو.لخدتتالئلليئارسإىلع
،ةدحتملاتايالولاعمةيجيتارتسالاةقالعلانأشيفليئارسإلخادةينويهصلا
رارقتسالالاحيفةقطنملاعضوىلإةجاحيفبألاشوبةرادإتناكدقو
.ةوقباهئاسرإةداعإّتمتةيكريمألاةرطيسلانأىلإنئمطتيك،كاذنآ
:ةقيقحلايفةحيحصلاةملكلانوكتالدقre-established»ءاسرإلاةداعإ«و
1990يَماعهتغلبيذلاىوتسملاىلإةتبلالصتملةيكريمألاةنميهلاف
ةيموقلا،يتايفوسلاداحتالا:ةلداعتمىوقكانهتناككلذلبق،1991و
رارقتسالايفضتنأةدحتملاتايالولاتدارأدقفمثنمو...خلإةيبرعلا
،ةلحرملاكلتيفوً.اثيدحاهتبستكايتلابطقلاةيداحألاةنميهلاكلتىلع
بزحاهدوقيناكيتلاةيليئارسإلاةموكحلاعارذبألاشوبةرادإتول
تاضوافملاـمالسلاةيلمعىّمسياميفيضملالجأنم،ينيميلادوكيللا
كانهتناكدقو.1991ربوتكأ/لوألانيرشترخاوأ،ديردميفتأدبيتلا
دعبو.يحورلابألااكريمأوليئارسإنيبديدشلارتوتلانمةرتفكاذتقو
ةبغرسكعتيتلاتاظحالملاضعبنبالاشوبمَّدقً،اماعرشعينثا
امدنعو،ةرشابم2003ماعقارعلاوزغةثراكدعبف،امدحىلإةهباشم
سيئرلاحصفأ،ةلهسةمهمنوكتسقارعلاىلعةرطيسلانأةرادإلاتّنظ
يتلا»قيرطلاةطيرخ«معدلليئارسإىلعطغضلاةسرامميفهتبغرنع
زاجنإةيغبةمزاللاتالزانتلاميدقتلليئارسإعفدلجأنمكلذو،اهحرتقا
.تراهنادقتناكيتلاولسوأةيلمعتايمانيدةداعتساوأ،مالسللامقافتا
طغضيأةسراممنماهعنمقارعلايفةرادإلاهتهجاويذلاعقنتسملانكلو
طغضةسرامم:دحاوتقويفنيفدهعباتتنأاهلنكيملف،ليئارسإىلع



عملماعتلااهيلعاميفنوراشلييرآيليئارسإلاءارزولاسيئرىلعديدش
امباهتقثنآلارسختشوبةرادإيهاهو.قارعلايفةديازتملابعاتملا
ىدلهدجتامنإنآلاقلقلاو.ةقطنملايفاهرارقتساواهتنميهةوقبقلعتي
ةميزهيناعنسأ؟ةقطنملاكلتيفانلبقتسموهام:ةيكريمألاةسايسلايعناص
وهاذهسيلنآلاو؟رمألاةماسجىدمامف،كلذثدحاذإو؟ةريبك
يأبليئارسإمهتفيلحجارحإل،رومألاىلإمهترظنبسحب،بسانملاتقولا

ىلعطغضللةيكريمألاةموكحلادادعتساةجردنإفمثنمو.يقيقحطغض
ضعبقيقحتلجأنمةيرورضودبتتالزانتميدقتلليئارسإاهتفيلح
ةيجيتارتسالماوعوفورظةلمجىلعةريبكةجردبدمتعتامنإ،رارقتسالا
ةقيضلاليئارسإةيوازنمةيضقلاىلإترظننإو.رارقتسالامدعورارقتسالل
.ةيلكلاةروصلاهددحتيذلانطنشاوكولسمهفعيطتستنلف،بسحف
تحبصأ،يبرعلاملاعلايفف.هبدقتعتامبمتهميننإ،ريبلج:يكسموشت
نمسانلاعنمتيتلاةيعافدلاةيلآلانمًاعونةيليئارسإلاةوقلاةروطسأ
نأاننكمياذام:أرقتوأعمستامًاريثكتنأف.ءيشيأبمايقلاةلواحم
ةجردىلإةدحتملاتايالولايفذوفنلاوةوقلاةديدشليئارسإنإ؟لعفن
،كلذريغوأةماعلاةيسامولبدللدوهجيأبمايقلاةلواحماهعمحبصت
.لاحمالرسخنسنحنف،ىنعمنودنمةلأسم
يفعتيهو،ةيجولويديأةفيظويهةيليئارسإلاةوقلاةروطسأ:رقشألا
،ةصاخنييدوعسللةبسنلابةيلاثماهنأامك،ةيلوؤسملانمةدحتملاتايالولا
دوهيلابراحننأانيلع«:يتآلاوحنلاىلعرمألاريسفتاهلًاقفومهنكميذإ
انيدلهناو.نييكريمألاانئاقدصأبسكلواحنو،نظنشاويفنيعللامهذوفنو
ءاقلإكنكميالةجحلاكلتب.»مهمعدانليغبني،ةدحتملاتايالولايفءافلح
عمنوسفانتيمهنألكلذو،ةدحتملاتايالولابقيثولامهطابترالمهيلعموللا
ةفيظولاحضتتمثنمو،ةدحتملاتايالولاّدوبسكلجأنمنييليئارسإلا
.ةيجولويديألا
.برعلانيفقثملايفرثكأركفأتنكدقل:يكسموشت
ةوقلاةلوقمبنيكسمتمبرعلانيفقثملالكسيل،ظحلانسحل:رقشألا
تايالولاىلإريشيسهبناهتسيالمهنمددعكانهف.ةمساحلاةيليئارسإلا
سيل:يكسموشت(.يسيئرلاودعلاوأ،ةلكشملليسيئرلاردصملااهتفصبةدحتملا
نأبنونمؤينيذلانيفقثملاةبسننأمغرب،معن)؟ليئارسإلليمعكطقف
تايمانيدلايمانتعمًاريثكلقأتحبصأيسيئرلاودعلايهاكريمأ
.ةريخألاتاونسلايفةيعجرلاةيجولويديألا



تاكرشنأنييراسيلاضعبىأر،قارعلابرحتقبسيتلاةرتفلايف:مولاش
ةقطنملايفرانلالعشتنأيفبغرتالو،ةظفاحماهتسايسنأامبطفنلا
ببسكلانهسيلمثنمو،ةيطفنلاحلاصملااهكرحتالبرحلانإف،اهرسأب
ةحلصمللمعتاهنأىوسبرحلاهاجتةدحتملاتايالولاكرحتتيكيقطنم
.بلكلاكّرحييذلاليذلاىلعّجفلاثماذهو.ليئارسإ
.ىمرملاتأطخأحضاووهامكاهنكلو،ةرشتنمةركفلاهذه:رقشألا
قرفضعبفً،اضيأةدحتملاتايالولايفانهّحصيريبلجهلوقيام:يكسموشت
ةلكشملالعجتوةدحتملاتايالولايفعتنأتعطتسااذإكنأىريراسيلا
ةهجاوميفلوخدلاىلعًاربجمنوكتنلف،دوهيلايفةنماكاهنأكوودبت
:لوقتدقو.نيديلافوتكمفقتنأكناكمإبو.ةيقيقحلاةوقلاعمةرشابم
هبشتو.دوهيلاقحالننأطقفانيلعو،يّفصيفةدحتملاتايالولانأعقاولا
نوغاتنبلاقئاثونعةيرسلاعفرنعهانلقامىرخأبوأةقيرطبةلأسملا
لعجىلعنيرداقانكاذإـ]لوألالصفلايف[ًاقباساهيلإترشأيتلا
ً.ايلعفةقاشلاتالكشملااوريثينلمهنإف،ةمهمريغرومأىلعنوزكريسانلا
.ءادفلاشبكمزيناكيم،خيراتلايفةيديلقتةرهاظاهنإ:رقشألا
دشألاةكرعملانأًاربتعم،موعن،كيلإاهسفنةمهتلاهّجويمهضعب:مولاش
تسيليليئارسإلايبوللانإكلوقبهنإو،يليئارسإلايبوللاةوقةهجاوميه
.ةبعصلاةكرعملابنجتتكنإف،رمألابةقالعهل
:ةدحتملاتايالولايفناتوقكانه،ريكفتلاةقيرطىلإرظنانكلو:يكسموشت
نأنكميله؟بعصأهتهجاومامهيأ،ييليئارسإلايبوللاوةيكريمألاةموكحلا
ةوقبنراقيالوهف،يليئارسإلايبوللايفكيأرنكيًّايأ؟نيداجنوكن
.ةيكريمألاةموكحلا
ةلصاذسيليليئارسإلايبوللانإًاقلطملقيملموعن،ةبسانملل:رقشألا
.رمألاب
يقيقحيبولكانه،لعفلابتركذامكًةقيقح.ةلصوذهنإ:يكسموشت
عبطلاب.ريطخيبولاذه.نيفقثملاعمتجموهو،هنولهجيمهو،ليئارسإلٍلاوم
يأرةهجاوميفكسفنعضتكنأينعيكلذنأل،هتهجاومبعصألانم
تاءارتفالانمليسلةضرعنوكتسكنكل،كلتقينلاموهو،ةقدبلوغشم
يليئارسإلايبوللايفيدايتعالاريكفتلاىلإةبسنلابنكلو.كلذىلإامومذلاو
Anti-Defamationريهشتلاةضهانمداحتابتكياذكهو؟يلابينمفـ

League)ADL(ةبوعصيأ؟ةلكشماذهريثيلهـكنعةئيذبتاقيلعت
ال؟كلذيفةراسخيأ؟كابيإوأةعمسلاهيوشتداحتاةهجاومءارونمكت



.ءيش
يبوللااذهىلعبصنملامامتهالانيبحضاوبسانتمدعًاضيأكانه:رقشألا
راسيلالب،راسيلايفىتح،طفنلاىلعبصنملامامتهالاويليئارسإلا
.يلاكيدارلا
ةمئاقيفةعيفرةبترملتحأتنكً،اماعنيرشعوةسمخلاوط:يكسموشت
َّداومنمضتيريبكفلممهيدلناك.ةعمسلاهيوشتلضهانملاداحتالايهراك
ةنسنيرشعوحنلبقيننألكلذفرعأانأو.اهلوادتاّولوتينعةيريهشت
88AlanDershowitzستيفوشريدنالآعمةرظانمىلإيقيرطيفتنك
ـهيلإفلملاّملسينأضرتفملانمناكداحتالابتكمنمامصخشو
.ّيلإتبُّرسهنمةخسننكلوـ»ستيفوشريدنالآىلإ«هيلعبتكدقو
ةضهانمداحتايفكنعفلممهيدلًاذإً.امامتًاكحضمًافلمناكدقو
؟مهماذهلهنكلو.كبريهشتللنوعسيوأ،ريهشتلا
يفةيوونلاةحلسأللةضهانملاةمخضلاةرهاظتلاءانثأ1982ماع:مولاش
،ةيوونبرحلًالامتحارثكألاببسلالوحتمصكانهناك،كرويوينةنيدم
.نانبلوزغتتناكتقولاكلذيفليئارسإنأةقيقحتينع
ةكرحللةيوقلاةدايقلارصانعنأىلإدوعيهنكلو،حيحصاذه:يكسموشت
هعمجتيذلاهسفننييلاربيللانيفقثملاعمتجمنمءزجمهيوونللةضهانملا
ً،ايلعفيوقلاءزجلا،يليئارسإلايبوللانمءزجمهنإ.مارغةقالعليئارسإو
.كابيإتسيلو

74.SucbommitteeonMultinationalCorporations,ةيعرفلاةنجللا
يكريمألاخويشلاسلجم،تايسنجلاةددعتملاتاكرشلل
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Office,January2,1975(,p.38;availableonlineat:
http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/oil1.htm
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Sidewindersايناطيربتزكر،يعانصلارمقلاريوصتو،يكريمألاردنودياسلا
ةوقكىُرتايناطيربتحبصأ1991ماعذنمو.نعذمفيلحكاهرودىلع
رابتعاوأماعلدجنودبهتنبتيذلارودلا،يكريمألامالسلاةمدخبةقحلم
:رظنأ:»ةنكمملالئادبلايف

MichaelMccGwire,‘‘TheRiseandFalloftheNPT:An



OpportunityforBritain’’,InternationalAffairs81,no.1)2005(,p.
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77.*PaxAmericanaينعتةينيتالةرابعAmericanPeaceمالسلا
نمةليوطلاةرتفلاكلت=PaxRomanaينامورلامالسلارارغىلعيكريمألا
قثبنيو.ةينامورلاةيروطاربمإلااهتدهشيتلا.)م180ـ.م.ق27(يبسنلامالسلا
مالسنمينوناقلاهماظنوينامورلامكحلاهضرفامةقيقحنمحلطصملا
ناكدقو.نيمصاختملاةداقلانيبتاعارصدهشتتناكيتلاقطانملاىلع
.ينامورلامالسلالالخامورداقنموهسطسغأرصيقلا
يبرغلاملاعلايفيبسنلامالسلاةرتففصيهنإف،يكريمألامالسلاحلطصمامأ
مجندوعصعمتنمازتيتلاو1945ماعةيناثلاةيملاعلابرحلاةياهنذنم
مالسلاعضواموهو.ةنميهمةيداصتقاوةيركسعةوقكةدحتملاتايالولا
بلغتدعبةينامورلاةيروطاربمإللًايسامولبدوًايركسعرصاعمروديفيكريمألا
همدختسيحلطصملاو.ةيناطيربلاةيروطاربمإلااهتقباسىلعةيكريمألاةيروطاربمإلا
وهفمثنموءاوسلاىلعاهودقتنموةيكريمألاةيجراخلاةسايسلاوديؤم
اهيفمدختسايتلاتالاحلارهشأنمو.قايسللًاقفوةفلتخمتالالدلمحي
ءانبةداعإ،2000ربمتبس/لوليأةقيثويفتناكًاراركتوًارارمحلطصملا
،ديدجلايكريمألارصعلاعورشميفددجلانوظفاحملاهمدختسااكريمأتاعافد
سسأواهتفيظويفةيلايربمإةوقكةيكريمألاةنميهلاداقنًاضيأهمدختساو
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»ريبكلاطسوألاقرشلا«يفبورح:عبارلالصفلا
ناتسناغفأ
؟2001ماعناتسناغفأىلعةيكريمألابرحلاّميقتفيك:مولاش
ةدحاوكناهذألايفَتُلثمناتسناغفأىلعبرحلانأييأريف:يكسموشت
ةدحتملاتايالولاتبهذدقف.ةريخألاتاونسلايفةعاظفمئارجلارثكأنم
ًاريبكًالامتحاكانهنإلوقتتاّعقوتلظيفناتسناغفأيفبرحلاىلإ
ًالمعناكدقل.عوجلاةفاحىلإصخشنييالمةسمخنودوقيسمهنأب
.اًيمارجإ
نممايأةسمخدعبيأ،2001ربمتبس/لوليأنمرشعسداسلايفف
كرويوينلاةديرجيفربخةمثناك،ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلاثادحأ
عطقتبلطدق«نطنشاونإ:لوقي،زنريبنوجيسيئرلااهلسارمملقبزميات
،ءاذغلانمًاريثكنّمؤتيتلاةيربلاتالومحلاءاغلإو...دوقولاتادادمإ
كلذتأرقامدنع.89»ناتسناغفأيفنييندملاناكسللىرخأتادادمإو
؛كلذءارجيملاعقاطنىلعبضغةفصاعكانهنوكيفوسهنأتننظ
ءاقبللةمسننييالمةسمخاهيلعدمتعييتلاءاذغلاتادادمإنوعطقيمهف
،يكريمألافصقللًاعقوتوً.انكاسكرحيملًادحأنكل،90ةايحلاديقىلع
كلتيفنولماعلاناكدقو.91اهيفنيلماعلاةثاغإلاتائيهعيمجتلجأ
كرويوينلايفاهومتأرقامبر.عشبرمأاذهنأنينلعمانيلعنوجرخيتائيهلا
نحنوةاجنلبحىلعشيعييناغفألابعشلانإ:نيلئاقاوخرصدقف،زميات
نيدَّدهملاددععفتراىتحفصقلاأدبنإامو.92لبحلااذهعطقنس
فقوةرورضبةثاغإلاتامظنمتبلاطو،93ةمسننييالم5,7ىلإةعاجملاب
دقل،فصقلافقولجأنمنوخرصياوناكًاضيأنويناغفألا.94فصقلا
اهارجأنايدراغلايفةلباقميفف،لاثملاليبسىلعو.خرصنملوأاوناك
ىدلنيلضفملادحأـ»قحلادبع«ضراعملايناغفألادئاقلاعمنيفيللوتانآ
.ةدحتملاتايالولاهبتماقيذلافصقلاةدشباهيفركنتساـنييكريمألا
المهنأو،ريغسيلمهتالضعضارعتساةيغبنوفصقيمهنأركذدقو
ناغفألادوهجنوضوقيمهنأو،رطخللمهوضّرعنيذلاناغفألاددعبنوأبعي
.*9596لخادلانمةكرحلاةحاطإةيغبنابلاطلـنيداعملا
ةـيناغفألاةأرـمللةيروثلاةطبارلالثمتاـعامجكاـنهنأهرـكذريدجلاو
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24يفوً.اهابتنااهرعيملًادحأنكلو،ناتسناغفأىلعبرحللةدشبةضراعم
،فصقلانمنيعوبسأنمرثكأيضمدعب،2001ربوتكأ/لوألانيرشت25ـ
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.رمتسافصقلانكل،كلذنلُعأدقو.97فصقلافقووه:عيمجلا
ملًادحأنأل،ثدحاذامفرعنال.ثدحتملةعاجملانأظحلانسحلو
ملمعنعقاولايفنكلو.همئارجىلإرظنيدحأال.ةلأسملاهذهصحّفتي
نأىلعًاليلدكلذناكلهنكلو.ةمسننييالمةسمخلتقبرمألاهتني
ًاسايقذإً.امامتقايسلاجراخاذهف.الكً؟الوقعمًارمأناكهبمايقلامتام
Nikitaفوشترخاتيكينيتايفوسلاميعزلانإلوقلانكميكلذىلع

Khrushchevملاهنألـ1962ماعابوكيفخيراوصعضويفًاقحمناك
ًاقحمهلعجتالثدحيملكلذنوكةقيقحنكلو.ةيوونبرحىلإِضفت
اهبقاوعبال،ةلمتحملااهبقاوعبلاعفألارّدقتتنأف،ةيوونبرحبةرطاخملايف
.يئدبمرمأاذه.ةيلعفلا
Saminaدمحأةنيمثتبتكلاثمللف.ءارآلااهيلعفلتختالقئاقحلانإ

Ahmed،نوؤشلايفدرافراهةعماجلتاعباتلاتاصصختملازربأىدحإيهو
Internationalيترويكيسلانوشانرتنإلايفًالاقم،تقولاكلذيفةيناغفألا

Security،تادعاسملاعطق]ببسب[«هنإ:ةلئاقً،امارتحافحصلارثكأىدحإ
نيضّرعمناغفألانييالمتابةيكريمألاةيركسعلاتابرضلاةجيتنةيناسنإلا
تاسبالمللباعيتساةمثسيلهنأودبينكلو.98»ةعاجملارطخلًالعف
اولصوـةمسننييالمةسمخبعقوتنأاهنأشنملامعأبةطيحملاةيقالخألا
مداصرمأكلذنإ.ةعاجملارطختحتـمهتاريدقتلًاقفونييالم5,7ىلإ
ً.اقح
نمرشعيداحلاثادحأنممايأدعبءاذغلاْعَطقنعاًديعبو
تناكهسفنماعلانمربوتكأ/لوألانيرشتعلطميف،2001ربمتبس/لوليأ
ميلستبةدحتملاتايالولاتبلاطذإ،ةحضاوريغةفلتخمتاروانمكانه
نكميهنإةلئاق،تاكّرحتلاضعببلباقملايفنابلاطتماقو،ندالنبةماسأ
.ضوافتللةنكممتارايخكانهتناك.ملسمدلبىلإهميلست
نوناقلارظنةهجونمًادجةلوقعمةّجاحمنابلاطتمدقدقل:رقشألا
ليلدبعوفشميمسربلطميدقتةدحتملاتايالولانمتبلطنيح،يلودلا



ليلدلاانوطعأ:»رمعالملا«نابلاطميعزلاقدقو.ندالنبميلستمتيل
.مكيلإهّملسنفوسو
ةبلاطمف.هيفرظننفوسوًاليلدانوطْعأاولاقدقل،حيحصاذه:يكسموشت
.لبقنمهبعومسمريغرمأليلدنودبامصخشميلستبةموكحةيأ
ٌرمأ؟دحأاهيلإتصنيله.»شوبجروجانوملس«:لوقتناريإنأضرتفنل
مدعوهو،ليلدلاميدقتنمنطنشاوعنمامنآلافرعناننكلو.بيرغ
رهشأةينامثوحندعبيأ،2002وينوي/ناريزحيفف.مهيدلليلديأدوجو
رلومتربورFBIةيلارديفلاثحابملاسيئرحصفأ،ناتسناغفأفصقنم
.ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلايفنيطروتملانع،ةفاحصلاىلإ،ىلوألاةرملل
يففثكألاتايرحتلاوتاقيقحتلادعبو،امبر.فرعتملةيلارديفلاثحابملا
ليبسيفدهجتيتلاتارباخملاتائيهعيمجاهيلعتنواعتيتلاو،ملاعلا
ةرماؤملانأدقتعناننأوههباوحرصينأنكميامرثكأناك،رمألااذه
تارامإلايفّامتدقذيفنتلاوطيطختلانأو،ناتسناغفأيفتربُدنوكتدق
دعبعطاقليلدمهيدلنكيملاذإ،مثنمو.99ايناملأوةدحتملاةيبرعلا
نيرشتيفليلديأمهيدلنكيملهنأينعياذهف،رهشأةينامثيضم
نوكتكوكشلاامبرـنيككشتماوناك،رهشأةينامثدعب.2001ربوتكأ/لوألا

ًاساسأتسيلاهدحوكوكشلانكلوً،اضيأكوكشلاينترواسدقف،ةحيحص
رتستتيتلانادلبلانإ،ريهشلاهنايبيفشوبلاقكاذنيح.صخشميلستل
مهسفنأنييباهرإلاةلماعملَماُعتنأبجيو،ةيباهرإلوديهنييباهرإىلع
!نيرخآتلمشولةسايسلاكلتتاقيبطتنوكتسفيكّليخت.هباشامو
هيدعاسموندالنبةماسأميلست:ديحولابلطملاوهاذهناكنكلو
ناكدقو.هنوقحتستالمكنأليمسرميلستبلطبمّدقتننلو.ليلدنودب
.برحللديحولاببسلاوهاذه
ةيناطيربلاعافدلاةئيهسيئرنلعأ،عيباسأةثالثبناتسناغفأفصقدعبو
اذهيفسانلاكرديىتحرمتسيسطغضلا«نأسيوبلكيامريسلاريمدألا
ملْنإف،ظحال.100»مهتدايقاورّيغينأىلإرمتسيفوساذهنأدلبلا
ًاقفو،باهرإوهًامتحف،يلودناودعةفصاذهىلعقلطتنأديرتنكت
.»مكتموكحباوحيطتنأىلإمكفصقيفرمتسنسنحنف«:تافيرعتلاقيضأل
اهيدلناكامًاريثكةدحتملاتايالولانأيهةجئارلاةصقلاتناكًاقحال
عيباسأةثالثتناكو.كلذكنكيملرمألانكل!نابلاطةقحالمليناسنإفده
بابسألاتناكاذامف.كلذىلإةراشإلوأروهظبةريدجفصقلانمطقف
اكريمأضرعتستنأدرجمل،قحلادبعلاقاملثمامبر؟برحللةيقيقحلا



.»ميعزلاانأ«:ةلئاقاهتالضع
نمرشعيداحلاىلعلعفدربموقتنأشوبةرادإىلعناك:رقشألا
ً؟اقحالمأًالوأقارعلا:ةلأسماهنيباميفاهؤاضعأشقاندقو،ربمتبس/لوليأ
مهفتسمثنمو،كانهزكرمتتةدعاقلانألةيولوألاناتسناغفأتيطعأدقو
ةدعاقلاىلعاهيفدرلانكمييتلاةحاسلاناتسناغفأنأةيكريمألاريهامجلا
،عبطلابً،ايرهاظ.11/9نعلوؤسملابنذملاتيمُسةريخألاهذهنأامبـ
يفةبغرلاءاروةداجبابسأنييكريمألاةسايسلايعناصىدلكانهتناك
.ةدعاقلاةكبشريمدت
يتلابابسألاداعبتسابءدبلاًالوأبجيهنأدقتعأ،ةصقلاةيقبمهفنيكلو
تاريسفتلاكلتةيقدصيفكشأانأف.ناتسناغفألوخدلاببسنكتمل
ريغيهف،ناتسناغفأربعبيبانأطوطخءانبلةيكريمأتاططخمبةقلعتملا
الو،ططختملةدحتملاتايالولانأةقيقحلاو.برحلليقطنمدنسكةعنقم
ىلإاهبىعستيتلااهسفنةقيرطلابناتسناغفأىلعةرطيسلل،ططخت
يفديدشلانيابتلانمهدصرنكمييسيئرلاقرفلاو.قارعلاىلعةرطيسلا
ةرشعقارعلايفناكدقف.ةلودلكيفيكريمألايركسعلاراشتنالامجح
ةداجةلواحمةيأنأمغرب،ناتسناغفأيفنيئبعملانييكريمألادونجلافاعضأ
ةرطيسللةبولطملاكلتقوفتتاوقىلإجاتحتس،ناتسناغفأىلعةرطيسلل
اموهو.قارعلايفةدوجوملاتاوقلانملعفلابرثكأًايهيدب،قارعلاىلع
دقف،مثنمو.اهتاديقعتواهتحاسموناتسناغفألةيفارغجلاةعيبطلاىلإدوعي
ةرطيسلاةمهميسلطألالامشفلحيفاهئافلحلةدحتملاتايالولاتلكوأ
ناكامنإوً،ايلعفًامامتهاةمتهمنكتملنطنشاونأل،لوباكةمصاعلاىلع
اهعقومةيمهألناتسناغفأيفدعاوقبظافتحالاىلعًاّبصنماهمامتها
.هتاذيفببسكناتسناغفأىلعةرطيسلايفاكريمأةبغرلال،يجيتارتسإلا
.تاكلتمملانمةمهمةعطقّلثمتالاهنإذإ،ةمهمةمينغتسيليهف
،ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلاثادحأهتقلخيذلايجولويديألاراطإلاف
رشابميركسعدوجوسيسأتلةصرفنطنشاولامّدق،ةيناغفألابرحلاكلذكو
ةيحانلانمةيمهأرثكألاايسآطسويفلب،اهدحوناتسناغفأيفسيل
تايالولاتعضوثيح،ناتسكبزوأوناتسغريكلثمنادلبف.ةيجيتارتسالا
بلقيفناعقت،ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلادعبةيوجدعاوقةدحتملا
،زاقوقلايفيكريمألاطارخنالاكلذىلإتفضأاذإو.قباسلايتايفوسلاداحتالا
ينيوزقلاضوحلالوحةيركسعةشامكعضولواحتامنإنطنشاونأدجت
.زاغلاىلإطفنلاىدعتي،تانوبركورديهللًامهمًاردصمدعييذلا



قلعتمريغةيمهألايفةياغًايجيتارتساًارابتعاكانهنأ،كلذنممهأ
نمعقت،ايسآطسويفاهنوكنعًالضف،ناتسناغفأنأوهو،طفنلاب
ىلإةيبوروألاايسورنمةدتمملاةسبايلاةلتكبلقيفةيسايسويجلاةيحانلا
تاينيعستلالئاوأذنمايسورونيصلانيبديازتملايركسعلانواعتلاو،نيصلا
يعناصىلإةبسنلابًايلعفدايدزالايفًاذخآًايسيئرًاّمهلازيالوناك
سطسغأ/بآيففً.اريثكهنعنوثدحتيالمهنأمغرب،نييكريمألاةسايسلا

يفـةينيصلاوةيسورلاةحلسملاتاوقلانيبةكرتشمتاروانمتيرُجأ،2005
ًايركسعةدحتملاتايالولادوجوةقيقحنإفمثنمو.ةقوبسمريغةرهاظ
.ةيجيتارتسالاةيحانلانمةغلابةلالدوذرمأةقطنملاكلتطسويف
يكريمألالخدتلاعنمهتعاطتسامدعنيتوبريميدالفيسورلاسيئرلاكردأدقو
باهذلاىلعةمزاعّدجتناكةدحتملاتايالولانأل11/9دعبةقطنملايف
ةلواحملاهذهقيوستلةيجولويديأةعيرذاهيدلترفاوتدقف،ناتسناغفأىلإ
نأفضأ.»باهرإلاىلعبرحلا«مسابيكريمألاماعلايأرلافوفصيف
ًافقومشوبةرادإعضولااذهحنمدقو.اهدوجوباوبّحرنييلحملاةاغطلا
دقف،ةينالعةيكريمألاةكرحلاةضراعماوعيطتسيملسورلانألوً.ادجًايوق
.هنعضيوعتىلعلوصحلاوررضلاليلقتًالواحمعاجشهجونيتوبىدترا
نعءاوس،لزانتيأايسورلشوبمدقيملف.ءيشىلعلصحيملهنكل
ببسلااذهلو.اهريغوأABM101ةداضملاةيتسيلابلاخيراوصلاةدهاعم
يفو،ةيفلخلااهفوفصيفيكريمألادوجولادضاهدوهجوكسومتلصاو
ةدعاقلاةيضقنمضيقنلافقوملاىلإناتسكبزوألوحتناكةقيقحلا
هيلإتعداموهاذهناكو.ةدحتملاتايالوللةديدشةساكتنا102ةيكريمألا
ربتعتيتلا،ShanghaiCooperationOrganizationنواعتللياهغناشةمظنم
مظعملمشييذلايسورلاينيصلافلاحتلليسيئرلاراطإلاًايلاح
ناتسكابوناريإىلإةفاضإلاب،ايسآطسويفةقباسلاةيتايفوسلاتايروهمجلا
.نيبقارمكدنهلاو
.ةيويسآلاةقاطلانمأةكبشلداعتنواعتللياهغناشةـمظنم:يكسموشت
ةهجاومل،ايسآطسوفدهتستوتانلاطمنىلعةمظنمىلإلوحتتاهنأودبيو
.ةدحتملاتايالولا
نماهيفبيعالةمظنملاكلتلقالطنالاةطقنتناكً،ايرهاظ:رقشألا
اهنأةقيقحلانكلو.باهرإلاىلعبرحلانمًاءزجتناكـنظنشاوروظنم
تاوزغلادضًاعمداحتالانوينيصلاوسورلاهلالخنملواحيًاراطإّدعت
ةميقلاف.دادمإلاطوطخىلإةهجوملاتاديدهتلاءردلو،امهتالاجميفةيكريمألا



الو،يجيتارتسالااهعقوميهنطنشاورظنةهجونمناتسناغفألةيسيئرلا
تلشفيذلاةدعاقلاميظنتىلإةفاضإلاباذه.كلذىوسًالعفًامهمءيش
صاخشألانميأبكاسمإلاىلعةرداقريغلازتاليتلاشوبةرادإهعم
.نيبولطملا
،ملاعلاءاحنأعيمجيفةدعاقلاميظنترشنوههولعفامنإ:يكسموشت
.ناطرسلالثم
ً.اديدحتثدحاماذه:رقشألا
ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلاىلعّدرلا
يداحلاثادحأىلعدرتنأةدحتملاتايالولليغبنيناكفيكًاذإ:مولاش
؟ربمتبس/لوليأنمرشع
،هذهلاحلاو،كلفيك؟كلذكتسيلأ،ةريبكةميرجتناكدقل:يكسموشت
ضبقلاءاقلإمث،ةانجلانعفشكلالواحتًالوأ؟ةميرجعملماعتتنأ
.مهنمفرعتىتحمهيلعضبقلاكنكميال.ةلادعلاىلإمهميدقتو،مهيلع
ـمهنكل.ةميرجلالعفنمعفشكلاةلواحميهىلوألاةوطخلانإفكلذل
اوناكرهشأةينامثدعبف.اذهنمًّايأاولعفيملـلبقنمتركذاملثم
يفّامتدقانوكينألمتحملانمذيفنتلاوريبدتلانإـاولازاموـنولوقي
نيناكملاامهنادلبلاناذهناكدقفكلذل.ايناملأوةدحتملاةيبرعلاتارامإلا
يفنكلو.امهيفنيمرجملاىلعضبقلاىلإعلطتتكنأضرتفملانمنيذللا
ضعبعمجمث،يناجلانعفشكلايهىلوألاةوطخلانوكت،ةثداحةيأ
ـندالنبةماسأىلعليلدكيدلناككنأضرتفنل.ةثداحلانعةلدألا
كيلإهميلستبلطب؟فيك.هيلعضبقأًاذإـهتحصضرتفأاموهو
.مرجمك
هذهيفانمامألثاملاثمكلذنعانيدلو،رمألاةجلاعملةقيرطهذه
LuisPosadaزليراكاداسوبسيولميلستبلطتاليوزنفةموكحف.ةظحللا

Carriles،اليوزنفيفبولطموهف.ةيشحونييلودلانييباهرإلارثكأدحأ
لتقبببستيذلاةيبوكلاةيوجلاطوطخلاريجفتيف1976ماعهتكراشمل
ةيباهرإلالامعألانمددعيفًاضيأًاطروتمناكوً،اصخشنيعبسوةثالث
.ارتنوكلابرحيفهكارتشاىلعهتمكاحماوغاراكينىلعبجيناكو.ىرخألا
هتلسرأ،1985ماعةيليوزنفلانوجسلادحأنمةبوجعأبهبورهدعبو
يفIlopangoAirBaseةيوجلاوغنابوليإةدعاقىلإةدحتملاتايالولا
معدلOliverNorthثرونرفيلوأةيلمعيفًاطشانناكثيح،رودافلسلا
سانلانمًاددعتلتقةيسيئرةيلودةيباهرإبرحيهو،ارتنوكلابرح



اداسوب،نإفمثنمو.ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلااياحضددعقوفي
تمدقتوةدحتملاتايالولاىلإبرهلانمًاريخأنّكمتريبكيلوديباهرإ
اهعابتابجييتلاةقيرطلايههذهو.اهيلإهميلستلبلطباهيلإاليوزنف
ةدحتملاتايالولافـةلكشمعبطلابكانهىقبتنكلو.ةلاحلاهذهلثميف
،اديرولفيفًائناهشيعيلهولسرينألمتحملانمفمثنمو.هملستنل
نأضرتفملانميذلاOrlandoBosch»شوبودنالروأ«هقيدصعمهليختأ
ةيلارديفلاثحابملاهتمهتاو،ابوكتاريجفتيفكرتشملاربدملاوهنوكي
ةرازووةيلارديفلاثحابملاتدارأدقوً،ايباهرإًالمعنيثالثوحنيفطروتلاب
،بألاشوبجروجنكل.يكريمألانمأللديدهتكBoschشوبليحرتلدعلا
ويلبدجروجبهذمنآلاّركذتنلوً.ايسائرًاوفعهحنمنموهةرملاهذه
يهنييباهرإيوؤتيتلالودلانإ:ناتسناغفأنأشيفهنلعأيذلاشوب
ويلبدجروجلًاقفوً،اذإً،انسح.كلذلًاقفولَماُعتنأبجيوةيباهرإلود
امنكلو.نطنشاوفصقتنأةيكريمألاةيوجلاتاوقلاىلعناكشوب
اليوزنفتلواحاميهةحيحصلاةقيرطلا؟رمألاةجلاعملةحيحصلاةقيرطلا
بلطبمّدقتلامث،ةانجلانيدتةعطاقةلدأعمج:ابوكهتلواحامو،هلعف
يفكي،ةلدألانمريثكلدحأجاتحينل،ندالنبةلاحيف.اهيلإمهميلست
ريمدتلنابلاطىلعطغضلاو،هميلستبلطلةلوقعملاتايفلخلاضعبميدقت
كنكميالتنأف،حجنتنأةقيرطلاهذهلرُّدقامبر،ةدعاقلاميظنتدعاوق
نمًاعونرمألاّبلطتاذإو،نسحاذهف،تحجناذإ.لواحتنألبقدكأتلا
ً.ايلودًاكرحتّمظننلف،يلودلاكرحتلا
؟ةيلودةيركسعةيلمع:مولاش
ًالوأ.هيلإءوجللانكميرمأرخآاذهنكلو،ةيرورضتناكاذإ:يكسموشت
يأيفيرجيامرارغىلع،يسيلوبءارجإوقيقحتلحارمبرورملابجي
.يمارجإلمع
ىلعهتامدخضرعبىضقرارقىلعنمألاسلجمتّوصدقل:رقشألا
نيزهاجًاعيمجاوناك،ليلدنعىتحلأسيدحأنكيملو،ةدحتملاتايالولا
نمددعكيدلً:انكممناكاذهو.يكريمألابلطلاىلعًءانبلمعلل
عايصنالاىلعلودلارابجإلةدحتملاممألاقاثيميفةدراولاتاءارجإلا
.نمألاسلجماهردصييتلاتارارقلل
تابثإنكميال.نابلاطرابجإًايرورضنكيملامبرهنأةقيقحلا:يكسموشت
تايالولانأًاملع.نولثتميدقمهنأىلعتارشؤمنوطعياوناكمهنكل،كلذ
.فصقلاتدارأاهنأل،تارشؤملاكلتفاشكتساديرتنكتملةدحتملا



.ناتسناغفأىلعنمألاسلجماهضرفةيلعفتابوقعكانهتناكدقل:مولاش
اهنأىلعتارشؤمتطعأنابلاطنكلو.ىرخأبابسأل،معن:يكسموشت
اميفالو،كلذيفمهتيدجىدمفرعنالو.ميلستلايفريكفتلاددصب
كانهنأديب.مهيلإعمتستلنكتملةدحتملاتايالولانأل،نوركفياوناك
،ةرشابمةدحتملاتايالولابناجنمالـاهذاختانكميناكةريثكتاوطخ
ّيأبمايقلاكنكميال،لاوحألاعيمجيفـنمألاسلجمبناجنمامنإو
سلجمىلعناكامبرةلاحلاهذهيفو.ليلدكيدلنكيملامكلذنم
يتلايهةحيحصلاةقيرطلانكلو...ليلدنودبكلذبموقينأنمألا
.زيليراكاداسوبعماهعابتاًايلاحاليوزنفلواحت
نعهلوقنانكامىلإريشيامنإنطنشاوكولسنأرمألاعقاويف:رقشألا
ىلعصبقلانكيمل،ناتسناغفألوخديفةدحتملاتايالولليسيئرلامهلانأ
.ندالنبةماسأ
لعفتنأاهناكمإبناكامّبرنابلاطنأل،ةدعاقلاريمدتىتحوأ:يكسموشت
نأةقيقحلاف.ةدعاقلادوجوبةديعسنابلاطةكرحنكتملفً،اضيأكلذ
ملفً،ادجةرتاف1998ماعىتحتناكندالنبةماسأونابلاطنيبةقالعلا
فصقدعبامهنيبتّقثوتتاقالعلانكلو.ذوفنلاىلعسفانتلاناديريانوكي
نعًالوؤسمفصقلااذهرابتعانكميكلذل،ناتسناغفأونادوسلانوتنيلك
.ةدعاقلاـنابلاطةقالعديطوت
دوجوىلإريشتلازتالةريثكريراقتتناك،تقولاكلذىتحو:رقشألا
ـ»برعلاتاباصعلاوبراحم«نوّمسينمنيبرفانتونئاغضوتارتوت
.نابلاط،ةلاحلاهذهيفمهّلثمتنيذلاناغفألاو،ةدعاقلا
مهيفنمبـةيناغفألاةضراعملاةداقىدلناكدقل،فرعتتنأ:يكسموشت
نمنابلاطةحاطإمهناكمإبنإاولاقامدنع،ةلوقعمةجحـقحلادبع
عتمتتنكتملنابلاطنأوهو،هنوفرعياوناكامملعننآلانحنف.لخادلا
نممهتحاطإنكمملانمناكاذل.ةفيعضوةقيضةرطيسةموظنمبالإ
.كلذديرتنكتملةدحتملاتايالولانكلو،لخادلا
ةدحتملاتايالولاُزغتملف،ةياهنلايفثدحاماذهنأةقيقحلا:رقشألا
.ةملكللقيقدلاىنعملاب،ناتسناغفأ
برحلاءارمأةعومجمو،وتانلافلحباوناعتسادقف،لجأ:يكسموشت
ًاليفكناكوحنىلعنيداجاوناكهريغنيريثكوقحلادبعنكلو.نييباهرإلاو
دقل.لخادلانمنابلاطةميزهىلعنيرداقاوناكامبر.برغلامهقدصينأ
.ديرتنكتملةدحتملاتايالولانكل،مهتعاطتسايفكلذنأاودقتعا



نمنيسحمادصحيطينأدحألنوديريالاوناكاملثم،طبضلاب:رقشألا
.قارعلاىلعةرطيسلانماونكمتيملام،لخادلا
.1991ماعرصتنينأيعيشلادرمتللاوحمسيملامكطبضلاب:يكسموشت
يفنكلو.هلكدلبلاىلعرطيستنأنطنشاوتدارأ،قارعلايف:رقشألا
ىلعةرطيسلاودالبلايفيركسعدوجوءاسرإطقفتدارأ،ناتسناغفأةلاح
.ةيزكرملاةموكحلا
اميفةليدبلاتارايخلانمةرفوكانهتناك،ةلاحةيأىلع:يكسموشت
نييالملاعضووه،هبمايقلانكميناكامأوسأنكلو.ناتسناغفأبقلعتي
ثادحأنأمغربوً.اعيرمًارمأكلذناكدقل.ةعاجملارطخمامأسانلانم
يفاهقيثوتنإف،ةعّورملاعئاظفلانمتناكربمتبس/لوليأنمرشعيداحلا
اهنألامنإوـًالوهاهنمرثكأعئاظفكانهفـببسلااذهلنكيمل،برغلا
لعفننحنو،انلثمسانأبكلذلعفتالتنأف.أطخلاصخشلادضتناك
ىدحإ.كلذروصتةرفاوتالاحكانهو،خيراتهنإ.كلثمسانأبكلذ
يننكلو،ةدشبسانلاتبضغأدقتناكاهبتدهشتسايتلاتالاحلا
نادوسلايفةيودأللءافشلاعنصمفصقيهو،ةحيحصاهنوكل،اهرركأس
رشعيداحلايفاولُتقنمفاعضأةرشعنمبرقيامهتيحضحاردقو
،ةيودألانمهتاجايتحابدلبلافصندميناكعنصملااذه.ربمتبس/لوليأنم
ىلعاولصحيملنيسئابلاءارقفلانمفالآلاتارشعنأينعيناكهريمدتو
تاريدقتلالضفألًاقفوكلذو،مهفتحاوقلفةيودألانمهيلإنوجاتحيام
ًاضيأجتنيناكعنصملانأةدحتملاتايالولاتدقتعادقو.103ةرفاوتملا
.قايسلاجراخرمأاذهنكلو.الامبروحيحصاذهامبر.ةيئايميكةحلسأ
هطروتباهداقتعالندنليفًامخضًايئايميكًاعنصمرّجفتةدعاقلانأضرتفنل
نمفالآلاتائم،ريدقتلقأىلع،اولتقدقمهنأو،ةحلسألاجماربضعبيف
.نجهتسملعفلهنإ؟عورشماذهله.سانلا
،ةبعرملاعئاظفلانمتناكربمتبس/لوليأنمرشعيداحلاثادحأنأمغربو
مهْنَميفببسلانمكيلب،لعفلادريفببسلانكتملاهتماسجنإف
نادوسلايفانيديأباولتقنيذلانمربكأددعلتقىرجامدنعف.اياحضلا
لعفدركانهنكيمل،نينسلاتائمىدمىلعةديدعىرخأنكامأيفوأ
.ركذي
مويلاناتسناغفأ
؟يباجيإجذومنيهله؟مويلاناتسناغفأنعاذام:مولاش
لضفأعضويفاهنأبةجاحملاكنكميً.اجذومنتسيلناتسناغفأ:يكسموشت



عضويفيهله:وهامنإ.ةقيقحلايفاذهسيللاؤسلانكلو.مويلا
ةصرفمهسفنأناغفأللكُرتولهيلعنوكتنأًانكممناكامممويلالضفأ
:دنهلاىلإرظننل؟هولعفينأىلعنيرداقاوناكاموهو،نابلاطبةحاطإلا
؟يناطيربلامكحلاتحتهيلعتناكامممويلالضفأعضويفيهله
ةريبكلاتاعاجملاكلتلثمعقتمل،نييناطيربلاجورخذنمف.ريثكبلضفأ
يفربراهلريبثادحأبًايونسيفتحناذهلأنكلو.نييالملاتلتقيتلا
تدأً،اقباستركذاملثم،ربراهلريبنأل؟ربمسيد/لوألانوناكنمعباسلا
.ايسآنمضيبلاتجرخأثادحألانمةلسلسىلإ
،ريبكوحنىلعلادجللةريثمىقبت،كلذمغربةلأسملانأةقيقحلا:رقشألا
ىتحاهشقانةلأسماهنإ.لضفأعضويفنآلايهناتسناغفألهاهروحمو
.تارشؤملانمددعىلإدانتسالاانهكنكمي.ناسنإلاقوقحتامظنمضعب
ىلعةلماكلاةرطيسلاىلإةجاحيفنكتملةدحتملاتايالولانأعقاولاو
ءارمأيفةلثمم،نابلاططاقسإلاهنعةليكوتاوقىلإتأجلدقف،ناتسناغفأ
نملضفأاونوكيملرمألاةقيقحيفمهو،يلامشلافلاحتلانمبرحلا
ىلعةرطيسلاةصرفصانتقاىلعةرداقنابلاطتناك،عقاولامكحبو.نابلاط
ةيبلاغةيهاركل،ةقدلاانيخوتاماذإ،1996ماعةديدشةلوهسبدالبلا
.يلامشلافلاحتلايفبرحلاءارمأناغفألا
وهوالأ،هيلإةجاحلاسمأيفاوناكامبناغفألانابلاطتدمأدقل
تاسرامملاوايجولويديألانمعونهبحصعبطلابرارقتسالااذه.رارقتسالا
اهتيمالظةدشيفىطسولاروصعلاتاسراممنمأوسأدعتيتلاةيلوصألا
ريسفتلاوهاذهو.رارقتسالانمةجرد،كلذمغرب،اولحأمهنكل.اهّفلختو
دقف:ةقئافلاةيركسعلامهلئاسولالـةطلسلاىلإنابلاطلوصوليسيئرلا
نممعدلانوقلتياوناكمهنأدكؤملاو.حلستلايفيعضةقيقحلايفاوناك
نييسيئرنيردصمكـنطنشاوةكرابمنعًالضفناتسكابةيكريمألاةفيلحلا
هتلعفامو.هانركذاملناغفألاعيمجنمًاعيجشتاودجومهنكل.ةوقلل
ردصماوناكنيذلامهسفنأبرحلاءارمأعاجرإوهنآلاةدحتملاتايالولا
»هللابيجن«ماظنرايهنادعبدالبلااومكحامدنعثراوكلاعاونأعيمج
.1989ماعتايفوسلادونجلاليحردعبيقبيذلا،1992ماع
يف،وتانلافلحدونجزكرمتيثيح،لوباكةمصاعلانإطقفلوقلانكمي
ةيبلاغىلإترظناذإنكلو.نابلاطلظيفهيلعتناكامملضفأعضو
ةبسنلابلاحلاوهامكبرحلاءارمأةرطيستحتاهدجت،دالبلايفقطانملا
ىّمسينأنكميءيشيأنمخسمهنإ.»ديدجلاناملربلا«ىّمسيامل



نومضميأنمةيلاخ،ناملربلالثمتاسسؤمتمقأاذإف.ةيطارقوميد
روصعلارارغىلعًافلخترثكألاىوقلااهيلعرطيستيكةيطارقوميدلل
نورطيسيبرحلاءارمأنإ.ةلزهمكلتف،ةيطارقوميدكلذىمستو،ىطسولا
رودبعليلياضرقدماحاكريمألجرلاهنوكرتيو،دالبلامظعمىلعنآلا
قلعتياميفو.كلذديرتةدحتملاتايالولانألدالبللةهجاونوكيو،سيئرلا
هتداتعاامعنآلاًاريثكلضفأسيلًامتحدالبلاعضونإفناسنإلاقوقحب
مكحلانمةيعجرلاديدشعونلةضرعتلازاميهو.نابلاطلظيف
هسفنعونلانيناعينحربامقطانملامظعميفءاسنلاف.يلوصألايمالسإلا
،يناغفألابعشلانمريبكعاطقىلإةبسنلابو.قاطياليذلاعمقلانم
مهنإفً،ادجنييعجراوناكنابلاطنأمغربهنأل،أوسأعضولاحبصأدقف
ـةيعجرلاةديدشدعاوقاهنأحيحصـمهدعاوقنومزتلياوناكلقألاىلع
يأنولعفيمهفً.امامتةيفسعتيهةطلسللبرحلاءارمأةسراممنكلو

ناكنابلاطلظيفف،تاردخملاجاتنإًالثمذخأنلو،مهحلاصممدخيءيش
نكلو،طوبهلانمىوتسمىلعاظفاحدقاهبيرهتوتاردخملاجاتنإ
-narco»تاردخمـةلود«ىمسيامىرخأةرمتحبصأناتسناغفأ

state.ريبكدحىلإةيرخسللريثملوقوهيباجيإجذومناذهنإلوقلاو،
يفيلخادلاعضولابًاريثكيلابتالشوبةرادإنأًادجحضاولانمو
،ريقفلادلبلاكلذرييغتلمهيدلنكتملّةينلاىتحنأدقتعأ.ناتسناغفأ
ىلعةرطيسلاةلوهسبداقتعاللةوابغلانميفكياممهيدلناكامبرف
نأاودقتعيىتحةوابغلانمةجردلاهذهبنونوكيالدقمهنكل،قارعلا
ًالباقنكيملدلبلااذهنأاوفرعدقل.ناتسناغفأىلعةرطيسلالهسلانم
.هيلإيدنجفلأ19ىوساولسريملكلذل،ةرطيسلل
نممهريغووتانلافلحدونجكانهنكلو.يكريمأيدنجفلأ19:مولاش
.بناجألا
ًادجليلقهلكاذهنكلو،ةيفاضإفالآةعضبنوّلثميمهف،معن:رقشألا
.اهتيبثتوناتسناغفأىلعةرطيسلانامضلةيقيقحةلواحمهبلطتتامبةنراقم
نومزتلملاهيلإوعدينأنكمييذلاام؟نآلاهمامتإيغبنييذلاامو:مولاش
؟ةلادعلاب
ةريبكوةفلتخمتاضيوعت،reparations*104رارضألاحالصإ:يكسموشت
.سورلاوةدحتملاتايالولاـنيطروتملاعيمجاهددسي
؟تاضيوعتلاعفدتسنمل:مولاش
.اهنمددعكلانه.ةلعافةيلحمتامظنمىلعروثعلالواحن:يكسموشت



Gino»ادارتسونيج«اهريديةيبنجأةدايع،ًالثمةمث.ةيبنجأتامظنماهضعب
Strada،يفةريغصتايفشتسموتادايعرادأقومرميلاطيإبيبطوهو

اولمعدقل.ناتسناغفأيفتناكةيسيئرلاتادايعلانكلو،ملاعلاءاحنأعيمج
لاوطو،نابلاطو،برحلاءارمأو،سورلادوجولظيفناتسناغفألخاد
يقلتبنوريدجمهنكل،طيسبلمعهنإ.كانهاولازامو،ةيكريمألابرحلا
ةأرملاتاعومجمنمضتت،ةيلحمةيناغفأتاعامجًاضيأكانه.ةناعإلا
ةموكحعمنواعتلاناكمإرمألاىعدتسااذإىتح،ةيلحمىرخأتامظنمو
طورشداجيإوهكلذىلإيسيئرلاليبسلانكلو.سأبالف،»ياضرق«
سانلاءالؤهقحيفنويكريمألاوسورلااهبكترايتلاعئاظفلانعضيوعتلل
مظنتملةدحتملاتايالولاف.ةيضاملانيرشعلاوةسمخلاماوعألاىدمىلع
ريرحتلجأنمتاينينامثلاءانثأناتسناغفأيفنييمالسإلانيدهاجملا
اذهرضأدقو.ةصاخلااهضارغألجأنمكلذتلعفلب،ناتسناغفأ
متيذلايسورلافيشرألانميخيراتلاليلدلاوً،اغلابًاررضناتسناغفأب
نمنوبحسنيساوناكسورلانأىلإريشيهنأكوودبيً،ايئزجهنعفشكلا
نمةمواقملاتلّوحتامدنعنكلو،نينثاوأماعنوضغيفناتسناغفأ
.مهدوجوسورلالصاو،يبنجأمعدبةيباهرإةمواقمىلإةيناغفأةمواقم
ً،اريثكمهّرضأدقللب،ناغفألاةدعاسملجأنمثدحيملاذهنمٌّيأو
ضيوعتلابجييتلالامعألاةّنيعهذه.مهبيسورلاوزغلالعفاملثمًامامت
.اهنع
؟كانهاهئافلحوةيكريمألاتاوقلانعاذام:مولاش
ةرورضةمثتناكاذإ.كانهنوكتالأبجيةيكريمألاتاوقلا:يكسموشت
ممأللةماعلاةيعمجلافارشإتحتنوكتنأيغبنيفتاوقةيأدوجول
،ةميظعتسيلةدحتملاممأللةماعلاةيعمجلاف.نمألاسلجملًايدافت،ةدحتملا
ّةيأًامامتدقتفتيتلاهدعاوقبنمألاسلجمنمةيرخسللةاعدملقأاهنكلو
بلطتيسرمألانكلو.تيوصتلاةيلمعوهتيوضعبقلعتياميفةيطارقوميد
ءيشلابءيشلانألو.ةدحتملاممألاليومتديرتالةدحتملاتايالولاو،ًاليومت
نمةدحاوهذهو.ةدحتملاممألاليومتديرييكريمألابعشلانإف،ركذي
،ةدحتملاتايالولايفةماعلاةسايسلاوماعلايأرلانيبةريثكلاتاوجفلا
ممألاتايلمعلديازتمويقيقحيكريمأمعدميدقتيفبغريبعشلاف
تايالولاليوحتانعطتسااذإكلذمتينأنكميو،مالسلاظفحلةدحتملا
ةملكماعلايأرللنوكيثيحب،ةلعافةيقيقحةيطارقوميدىلإةدحتملا
كلتّدسنوكينل.اهلةصصخملادراوملانمريثككانهًامتحو،عمست



مايقلانكميامنكيًّايأو.ريبلجلوقياملثمً،ابعصلب،ًالهسًارمأةوجفلا
ضغب،مهسفنأناغفألاهبموقينأنمدبالف،ناتسناغفألجأنمهب
ةدعاسمةيأنأامك.نورخآلااهمّدقينأنكمييتلاةدعاسملانعرظنلا
ضارغألجأنممتتالو،ةءاَّنبنوكتنأيغبنيددصلااذهيفةيجراخ
ىوقلاىدحإةطساوبلصحتالأبجيةدعاسماهنأينعياموهو،ةيتاذ
.ىمظعلا
،ناتسناغفأيفاهدوجوب،ةدحتملاتايالولانأةقيقحلاف.يأرلاكقفاوأ:رقشألا
يذغيثيح،قارعلايفلاحلاوهامكـنابلاطةدوعلدوقولانّمؤتامنإ
ىدلةدشبةتوقمموةهوركمةيكريمألاتاوقلاف.درمتلاىّمسياماهدوجو
اهسفنةيفئاطلا/ةيقرعلاتاديقعتلاهيدليذلايناغفألابعشلانمريبكمسق
عضويفرخآبوألكشبمهPashtunنوتشابلاف،قارعلايفةدوجوملا
ـناتسناغفأدهشتو.ةيرثكأنولّكشيمهنأادع،قارعلايفةَّنُسلابرعلا
.دالبلايفهيمانتونابلاطذوفنلًافانئتساـةريثكريراقتهتدكأاماذهو
.نآلاناتسناغفأنمجرختنأبجيةدحتملاتايالولانأةجيتنلاو
.Baghram»مارغاب«ةيكريمألاةيوجلاةدعاقلاكيكفتًاضيأيغبنيو:يكسموشت
،دلبلاكلذيفةدحتملاممألاتاوقدوجوبقلعتياميفامأ.لعفلاب:رقشألا
ًايقيقحًاقزأمدجوأدقيكريمألايركسعلالمعلانوكينأىشخأيننإف
اميفشياعتلانمةجردب،برحلاءارمأةطساوبدلبلارادينأامإف:كانه
ـيبنجألادوجولالاوزةلاحيفـوأ،يبنجألادوجولاببسبمهنيب
نيذلابرحلاءارمأنيب،نيفرطللةكلهم،تاعارصلفانئتساكانهنوكيس
ةيوسأملاعاضوألادحأاذهنوكينأىشخألينإو.ةطلسلاىلإنابلاطباوتأ
يتلاةلوؤسملاريغتاسايسلاةجيتننآلاملاعلاءازجأضعبيفاهدهشنيتلا
.يباجيإلحيأىلإةراشالااهعمبعصلانمو،ةدحتملاتايالولااهعبتت
اذهنمجرختنأاهليغبنيةدحتملاتايالولانأييأريفحضاولانكلو
يفةرشتنمةيبنجأتاوقءاقبيفبغرييناغفألابعشلاناكاذإو.دلبلا
تحتًاتاوقنوكتنأالو،ةيكريمأتاوقاهدادعيفنوكتالأبجيف،هدالب
ىلعلمتشتالأبجيامك،يسلطألافلحلالخنمةلاكولابةيكريمأةرطيس
.موعنركذامبسحبىمظعلاىوقللةعباتتاوقةيأ
2003،قارعلاواكريمأ
؟2003ماعةدحتملاتايالولاهتزغاذامل،قارعلاىلإلقتننل:مولاش
،يأرلادادغبيفسانلارطاشأيننإ:يكسموشت
رقميفةـغيلبةـبطخسـيئرلاىـقلأ،2003ربمفون/يناثلانيرشتيفف



ىلإ،ريبلجركذامبسحب،اهيفراشأ105ةيطارقوميدللينطولاقودنصلا
قرشلايفةيطارقوميدلالالحإلصلخمحيسمكهتمهملوازيناكهنأ
.قارعللةدحتملاتايالولاوزغءارونماكلاببسلاناككلذنأو،طسوألا
!خيراتلارمىلعًالبنرثكألابرحلاهذهىلععوشخبفحصلاتتفاهتدقلو
دادغبيفيأرللعالطتساجئاتنتنلُعأ،باطخلااذهىلعنيموييضمدعبو
كداقتعايفاذامل«:يتآلالاؤسلاًانمضتمناكو،ةريصقةرتفبكلذلبقىرج
:ةصلخملاةيحيسملاةيؤرلااهنأربتعانمكانهناك»؟قارعلااكريمأتزغ
لالحإلتّنُشدقبرحلانإاولاقدادغبيفةئملايفدحاو.1%
رامدلاةحلسأريمدتلاهنإ%4و،قارعلاةدعاسملاهنإ%5و.ةيطارقوميدلا
طفنىلعوطسلا«وهعفادلانأتأر%43تغلب،ةيرثكأنكلو،لماشلا
هيدلقارعلاف.ريبكدحىلإحيحصكلذنأدقتعأو.106»قارعلا
نآلاىتحاهنأل،ةقيقحلايفاهادمفورعمريغـةقاطللةلئاهتاطايتحا
،ملاعلايفيطايتحاربكأيناثاهنأنودقتعيمومعلايفمهنكلوـةنيبمريغ
رفحلاىلإةجاحالف.لانملاةلهسو،ةفلكتلاةديهزاهنأامك،ةيدوعسلادعب
ـراقلالمريفثبعلاوأpermafrostةـبرتلانمةدـماجلاةـقبطلايف
.ضرألايفبوبنألاعضتنأيفكي
عبانمىلعةرطيسلانأىلإةسايسلاوعناصنطففيكلعفلابانشقاندقو
ناناكجروجهيلإراشأاموهوـةلئاهةوقمهحنمتس،ةقطنملايفةقاطلا
دقو.نيسفانملاىلعvetopower»وتيفلاةوق«كالتمابتاونستسلبق
اذإف.زاغلابايناركوأدادمإايسورفقوعمابوروأيفكلذىلعًالاثمانيأر
قلعتتالًايلاحةلأسملانإ.ةهاتملايفابوروأعقتسف،روبنصلاايسورتلفقأ
عيطتستثيحبةوقلانمتسيلاهنأل،ايسورةيحاننمديدهتلااذهب
لثميرمألانإف،ةدحتملاتايالولاةيحاننمامأ،لمعلااذهلثمبمايقلا
.»طفنلاراعسأعفرإ«:لوقنطقف،ءيشيأبمايقلاانيلعسيل:ًالئاهًاديدهت
نمكلذهينعيامعًالضف،ةلئاهةوقنطنشاولعجيطفنلانإفمثنمو
يفدراوملليلخادلاراسملااهيدلنوكيسةيناطيربلاوةيكريمألاتاكرشلانأ
دقعىلإتلصوتيتلاةيسورلاوأةيسنرفلاتاكرشلانمرثكأقارعلا

ًازيممًاعقومنّمؤيسقارعلانأفضأ.دادغبعمةمهمةيطفنتاقفص
نمنوغاتنبلاهبفرتعاامرابتعالايفنيعضاو،ةيكريمألاةيركسعلادعاوقلل
.ةيدوعسلايفةيركسعلامهدعاوقبظافتحالامهنكميالنييكريمألانأ
ةرطيسلايونتتنكاذإ،ةرضاحةنكمملاوزغلاعفاودعيمجتناكمثنمو
برحلانأبتسدحدقفً،ادجةلهستدبةلأسملانأامك.ملاعلاىلع



ةداعإىلعةلوهسبنيرداقنونوكيسمهنأو،مايأةثالثنوضغيفيهتنتس
نمةدحاوىلإلوحتهنكل،خيراتلايفحتفلهسأوزغلاادبدقو.ءانبلا
هنأعقوتلالوقعملانمناكهنأدقتعأو.خيراتلايفةيركسعلاثراوكلاأوسأ
ةجيتنبّرُخوً؛ايرزمقارعلاعضوناكدقف.ةلوهسلاديدشًارصننوكيس
،نآلاهفرعنانحبصأوً،افورعمنكيملامنأامك.هيلعةضورفملاتابوقعلا
ماعلاوطًافيثكًافصققارعلااتفصقدقايناطيربوةدحتملاتايالولانأوه
دقةيعافدةوقةيأىلعءاضقلانمّتبثتللكلذو،وزغلالبقلقألاىلع
ًابيرقتتناككاذنيحقارعللةيركسعلاةنزاوملانأدقتعأو.هيدلنوكت
ناكسنم%10نملقأىلإاهناكسددعلصييتلاتيوكلاةنزاوملداعت
ءانبةداعإىلعدعاسيعضويفتناكةدحتملاتايالولانإمث.قارعلا
يتلاتابوقعلايهنينأ،ءاكذبلصحاذإ،وزغلانأشنمناكو.قارعلا
ةيبلاغللجَرَفك،نيسحمادصنمبعشلاصلخيو،دالبلابرامدلاتقحلأ
يفةيئابرهكلاةسدنهلامسقنمقيرفلاسرإمهناكمإبناك.هنمىمظعلا
رادقميأرامثتساو،يئابرهكلاماظنلاحالصإلايجولونكتللستسوشتاسامدهعم
نكلو.دّرمتّيأليجراخمعدكانهنكيملف.رامعإلاةداعإيفلاملانم
دقل.مهروجفومهتيشحوبًايقيقحًادرمتاوقلخينأمهيلعناكرمألاعقاويف
اوّنظينأيعيبطلانمناككلذل.ةلئاهةمينغو،مسحلاةلهسةبعلتدب
ًامتحو.وزغللةيقيقحًابابسأكانهنأل،اهزاجنإىلعنيرداقنونوكيسمهنأ
اهيدلىرخألايهتناكعبطلابايناملأف.ةيريربتبابسأيأنعلصفنماذه
هصلختسايذلاليلحتلانأدقتعأيننكل.ةيبرغلاابوروأوزغلبابسأ
ً.امامتًاعنقمءاجدادغبونطاوم
قارعلاةدحتملاتايالولاتزغاذامل:لاؤسللمهمرخآبناجكانه:رقشألا
نظأ؟1991ماعقارعلااكريمأُزغتملاذامل؟كلذلبقسيلو2003ماع
ةيكريمألاةسايسلاعوضوميفةقباسلاانتشقانمعممغانتملاؤسلااذهنأ
يفةبغرلاةدحتملاتايالولاىدلناكدقل،ييأريف.تيوكللقارعلاوزغو
اهترطيستحتعقتنادلبكةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاىلإقارعلاةفاضإ
نميملاعلايطايتحالاَيسمُخريدقتدعبأىلعنّالثمينادلبلاناذهف.ةلماكلا
مقرلا%12ىلإةفاضإ،ةيدوعسلاةكلمملليمسرلامقرلا%25:طفنلا
ـبتيوكلاكلذىلإفضأ.ريبكمقراذهوً،اعم%37يأ.قارعلليمسرلا
ةيطفنلاكلامملانماهريغونادلبلاهذهىلعاكريمأةرطيسبو.8%
اهترطيستطسبدقةدحتملاتايالولانوكتً،ابناجناريإِّحنُنلو،ةيجيلخلا
ركذامكـطبضلابيهفمثنمو.طفنلانمملاعلايطايتحافصنىلع



هنأًاديجفرعتتناكنطنشاونأَْدَيب.ةيمهألايفةياغةمينغـموعن
دوجوةطساوبهيلعةرشابمةرطيسةسراممنودبو،قارعلالالتحانودب
.دادغبيفيدوعسلاطمنلاىلعةعباتةموكحداجيإًانكممسيل،يركسع
هتاركذميف(هسفنبألاشوبركذاملثم،1991ماعةلكشملاتناك،انهو
ـ»تفوركواكستنرب«يموقلانمأللهراشتسمعمكارتشالاباهبتكيتلا
ملةدحتملاتايالولانأيفـقدصلابهلرقننأانهناكمإلابنأدقتعأو
نمًازواجت«ّدعينأهنأشنمناككلذنأل،دادغبىلإاهمدقتلصاوت
رياني/يناثلانوناكيفهنأركذتنلو107»ةدحتملاممألاةمهملدحاوفرط

نمرضخألاءوضلاىلعلوصحلاشوبةرادإىلعبعصلانمناك،1991
جارخإيفلثمتملاودودحملافدهلالجأنمىتح،برحلانشلسرغنوكلا
امنويكريمألانونطاوملاناكتقولاكلذيف(.تيوكلانمةيقارعلاتاوقلا
يفو.)Vietnamsyndromeمانتيفضارعأىّمسيامبًاريثكنيرثأتماولاز
رارقطوقسينعيناكطقفتاوصأةثالثرييغتنإفخويشلاسلجم
قارعلالالتحالشوبةرادإلعونيأنمضيوفتكانهنكيمل.برحلا
ىلإةجاحيفناكبألاشوبنأرابتعالايفانعضواماذإًاصوصخ،هلك
تناكو،لخدتللةيلخادةقفاومىلعلوصحللتوتةقروكةدحتملاممألا
يفو،كلذىلعًءانبو.تيوكلاريرحتبطقفةقلعتمةدحتملاممألاتارارق
يفنيسحمادصبظافتحالانطنشاوتلّضف،قارعلالالتحاناكمإبايغلظ
بونجيفدّرمتلاتاكرحمطحيهايإمهكرتيفببسلاوهاذهو.ةطلسلا
نأمغرب،رتبوكيلهلاتارئاطمدختسيماّدصاوكرتدقل.هلامشوقارعلا
يكريمألاشيجلاناكو،ءاوجألاىلعةقلطمةرطيساهلتناكةيكريمألاتاوقلا
يرقفلادومعلا،يروهمجلاسرحللقيرطلايفًاحسفم،ةروانمذّفندق
ركذتيو.نايصعلاعمقلجأنمًابونجقلطنيل،نيسحمادصماظنليوبخنلا
مهتقثمدعيفببسلاوهو،قيقدوحنىلعّهلكاذهبونجلايفناكسلا
.ةيكريمألاةموكحلاهلجّورتءيشيأب
يعرشليدبانيدلسيل:يتآلاباسحللًاقفوبألاشوبةرادإتفّرصتدقو
هيلعةظفاحملاوهلضفألارايخلافمثنمو،انحلاصمبساني،مادصنم
نماهعنملتاءارجإنممزلياملكذختنسوهبلاخمانعزندقوً،افيعض
نوكتىتح،يراجتلارظحلاقيرطنعً،افيعضمادصبظفتحن.ةيناثومنلا
انلهؤيفقوميفنوكنمثنمو،هلالتحاوقارعلاوزغلةحناسفورظلا
.انلةصلخمةموكحنييعتل
يفنيبزحلاعامجإدوجوعم،ةصرفلاهذهنوّنيحتينويكريمألالظدقو



.قارعلابرفظلاةيمهأ،ةمينغلاكلتةيمهأىلعةيكريمألامكحلارئاود
ناككلذنإةتبلالقيمل؟قارعلازغتملاذامل:نوتنيلكلئُسامدنعو
عضويفنكيملهنأـبسحفـحضوأدقل،يعرشوأيقالخأببسل
جوأيفLewinsky»يكسنيول«ـبهتقالعتناكدقف.كلذبمايقلاهلحيتي
ةيسايسةصرفهيفنوتنيلكلترفوتيذلاتاذلابتقولاكلذيفاهلحارم
يتلاشيتفتلاتايلمعجئاتنىلإاًدانتسا،1998ماعقارعلاوزغلةيقيقح
الو،دالبلافصقوههلعفعاطتسااملكو،قارعلايفةدحتملاممألااهّتلوت

.رخآءيش
سوهمهيدلصاخشأبةيادبلاذنمرخزتاهنأمغرب،نبإلاشوبةرادإىتح
يكريمألارصعلاعورشمىلعاوعمتجانيذلاكئلوألثمـقارعلاوزغب
كّرحتبمايقلاىلعّهثحلنوتنيلكىلإريهشلا1998باطخاوعقووديدجلا
شوبنأمغربوـ108نيسحمادصماظنةلازإلوقارعلادضيركسع
،أطخبكترادقهابأنإ2000ماعةيسائرلاةلمحلايفلاقهسفننبإلا
ملمهنإفهلككلذمغرب،دادغبىلإهقيرطلصاوينأهليغبنيناكو
ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلالبقكلذبمايقلامهلّوخيعضويفاونوكي

تانورابللعفدرلوأنأةريثكرداصمنمونآلاملعىلعنحنو.2001
!لئاه«:يتآلابهصيخلتنكمي،ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلادعبشوبةرادإ
تافالتخاترهظكلذعمو.»قارعلاوزغلةصرفىلعارًيخأانلصحدقل
دليفسمارو،ًالوأناتسناغفأأدبمنععفادي»لواب«ناكثيحةرادإلالخاد
دحىلإ،لوقلااننكمياذل.ةصقلاةيقبنآلافرعننحنو،ًالوأقارعلانع
نمرشعيداحلالضفبقارعلاتزغدقةدحتملاتايالولانإ،ام
رشعيداحلاوقارعلانيبعونيأنمةلصدوجومدعمغرب،ربمتبس/لوليأ
شوبةرادإنطنشاووكرويوينىلعتامجهلاتدمأدقف.ربمتبس/لوليأنم
.وزغلاذيفنتباهلحمسيذلايجولويديألاءاطغلاب
ةحاطإبمهداقتعاىلإبألاشوبةرادإيفةسايسلاوعناصراشأدقل:مولاش
.وزغىلإةجاحكانهنكتملاذل،لخادلانمماّدص
نيتكلمملاعمنواعتلابةيزكرملاتارباخملانأاودقتعامهنأينعياذه:رقشألا
،شيجلايفامقاقشناثادحإىلعةرداقنوكتس،ةيندرألاوةيدوعسلا
دهميسناكاموهو،يركسعبالقناةطساوبفيعضلاماّدصةحاطإو
.دالبلاىلعةدحتملاتايالوللةصاخلاةياصولانمعونلقيرطلا
ىلإفيضأنأيلناكاذإوً.اراركتوًارارماولواحتاينيعستلايف:يكسموشت
كرويوينةفيحصذخأنلو.1991ماعةحارصكلذركُذدقف،ريبلجهلاقام



مسإلاوهو،يسيئرلايسامولبدلالسارملابصنماهيدلناكدقف،ًالاثمزميات
اهلاقدقو،تقولاكلذيفنامديرفساموت،ةيجراخلاةرازولثمملّفطلملا

تاذةيركسعةموكحوهقالطإلاىلعةدحتملاتايالولللضفألانإ:ةحارص
سيلنكلو،مادصاهبمكحيتلاةقيرطلابقارعلامكحتةيديدحةضبق
ةجردلابةناعتسالاانيلعنوكيسف،عطتسنملّنإوً.اجارحإلثميهنأل،مادص
.109نيسحمادصيأ،ةيناثلا
ىتحتضفرةدحتملاتايالولانإف،ريبلجهركذامىلإةفاضإلاب،ةبسانملل
.اهيلعىلوتسملاةزهجألاىلعلوصحلابنيدرمتملانييقارعلاتالارنجللحامسلا
ءاليتسالامتيتلاةزهجألاىلعلوصحلاطقفلب،اًمعداوبلطيملمهف
ناكـحباذملادعبو.نيدرمتملاحبذىرجو،اكريمأهتضفراموهو،اهيلع
يفمرضخملازمياتلالسارم»ليوكنالآ«بتكـثدحامًادجحضاولانم
ًاقافتاكانهنكلو،هبءادعسريغاننأو،جمسرمأكلذنأ،طسوألاقرشلا
ًاديزملثميمادصنأىلع،اهريغوةيدوعسلا،اهئافلحوةدحتملاتايالولانيب
مالكب.110هتحاطإنولواحينمهلثمياممرثكأةقطنملارارقتساللمألانم
.رارقتسالاضوقيساذهنإف،لالقتسالاىلعنولصحينييقارعلاانكرتاذإ،رخآ
انظفاحاذإنكلو.ةيكريمألاةرطيسلاينعتةرفشمةملكانه»رارقتسالا«و
ـةقطنملاةرادإاننكميو،رارقتسالايفربكألمألانوكيسف،نيسحمادصىلع
.نيرخآللموعزملاهديدهتعانطصاةطساوبًايئزج
ميظنتتاينيعستلاىدمىلعاولواحدقل.ثدحاملعفلاباذهنأدقتعأ
ةيركسعةموكحـعيمجلللضفألانوكينأنكمملانمناك،بالقنا
اوءاسأمهنكلوـاهيلعمادصمسانوكينأنودنمةيديدحةضبقب
اوّقفويملونمألاىوقنمهريغو،تارباخملازاهجىلعهترطيسىدمريدقت
وهًامامتًاحيحصيلودبياموً.ادوصقمناككلذنأدكؤملانكلو.كلذيف
.يجولويديألاءاطغلاوزغلاتحنمربمتبس/لوليأنمرشعيداحلاثادحأنأ
1991ماعةفلتخمةيؤرةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاىدلناكله:مولاش
لخادنيسحمادصديرتتناكاذإامنأشيف2003ماعاهتيؤربةنراقم
؟اهجراخوأةطلسلا
تناكيتلااهسفن»ةيؤرلا«اهيدلناكةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا:رقشألا
ردصمناكيذلانيسحمادصنمّصلختلااودارأدقل:بألاشوبىدل
ةيأّدبكتعمكلذنوديرياونوكيملمهنكل.مهيلإةبسنلابيقيقحجاعزإ
امنوّذبحياوناكوّديجليدبدوجونمققحتلااودارأمهنأيأ،رئاسخ
ةحاطإنولواحيمهاميفـتاشيتفتلاورظحلايأـبألاشوبهراتخا



.ةيلخادلئاسوبمادص
يفًايلخاديرجيامبةديجةفرعمةيدوعسلاتارباخملاكلتمتله:يكسموشت
؟ماظنلاةوقتناكىدميأىلإةراشإلامهناكمإبناكله؟قارعلا
ًاروتاتكيدناكدقلً.ادجًايوقًاماظنناكهنأنوفرعياوناكعيمجلا:رقشألا
.ىرخألااهنملكبقارتةيزكرمرئاودبهسفنطيحي،ايونارابلايناعي
؟حلفتدقبالقنالادوهجنأبروعشنييدوعسلاىدلناكلهو:يكسموشت
ىلعهنأةقيقحلاو.وزغلالبقةريخألاةقيقدلاىتحاولواحدقل:رقشألا
.ماظنلاةحاطإلتالواحملانمنافلتخمناعونكانهناكتاينيعستلاىدم
هّلثميامهدحأيوالعويرانيسويبلجويرانيس:نيهويرانيسلاامهوعدأو
نيظفاحملاقيدصو،دليفسمارةدايقبنوغاتنبللئلامملا،يبلجلادمحأهرصانيو
ناكو،يثعبلازاهجلاجراخنمدّرمتىلعلصألايفنهاريذلا،ددجلا
هرصانيوهلثمي،رخآلاويرانيسلا.زاهجلاكلذكيكفتفدهقيقحتىلعًافكاع
لالغتساب،مادصىلعيثعبلازاهجلابالقناىلعنهاريذلايوالعدايإ
نلمهنأنوفرعياوناك،عبطلاب.هنمةريبكةلتكءارشوهلخادتاقاقشنا
مهنكلو،نيسحمادصنمةبيرقلاةرئادلارسكىلعًايلعفنيرداقاونوكي
ًاصوصخ،زاهجلانمةيسيئرتاعاطقبسكمهناكمابناكلقألاىلع
ةرطيسلاتحتةيديلقتلاةيحانلانمًاموينكيملشيجلانأل،شيجلا
.ىرخألازاهجلاتانوكمنمهريغكاهسفنةديدشلا
؟يروهمجلاسرحلاكلذيفامب:يكسموشت
سرحلاةلزنمبىرخأةصاختاوقويروهمجلاسرحلاناكدقل:رقشألا
سيلوً،ابعصهّقشناكدقو.ماظنللpraetorianguards*111يروتيربلا
لالقتسالانمامديلقتىلعظفاحدقفيماظنلاشيجلاامأ.ًاليحتسم
ًابالقنااومظنو،ةريغصةيلقألبزحكةطلسلاىلإنويثعبلاءاجذإ،يبسنلا
يفلظويركسعلاكلسلايفًاموينكيمليذلاـمادصناكوً،ايركسع
هبزحتايشيليمىلعيسيئروحنىلعدمتعيـشيجلاببايترالالاح
مثنمو،شيجلاىلعًاريثكنونهارياوناكنييدوعسلانأدقتعأو.هتارباخمو
همعدتيذلايوالعويرانيسًاريثكنوّذبحي،نويندرألامهعمو،اوناكدقف
يوالعنأامك:نبإلاشوبةرادإيفةيزكرملاتارباخملاوةيجراخلاةرازو
تارباخملاوةيناطيربلاتارباخملاعمًانواعتمحبصينألبق،قباسيثعب
طابضلاضعبعمًابالقناذّفنينألواحو،ةليوطتاونسلةيكريمألاةيزكرملا

.لشفلابتءابةلواحملانكل،1996ماعيقارعلاشيجلايف
؟يبلجلاويرانيسعمةيدجبنويندرألاونويدوعسلالماعتله:يكسموشت



ةكلمملاتاقالعنأحضاولانمناك،ةلأسملاهذهيفف.الاًعبط:رقشألا
يفنوغاتنبلاعماهتاقالعنملضفأةيكريمألاةيجراخلاعمةيدوعسلاةيبرعلا
نوغاتنبلانإف،فرعتامكو.شوبةرادإلخادلصاحلافالخلابقلعتيام
نولمحينيذلاددجلانيظفاحمللّزكرمتربكألاًعقومحبصأدقناكًاضيأ
هتركذاموهوةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاهاجتيئادعلاباطخلانمًاعون
،2002ماعةريهشلاةثداحلاركذتت.نييدوعسلاةظيفحلًاريثمّدعيوًافنآ
ةسائربDefensePolicyBoardةيعافدلاتاسايسلاسلجمىعسامدنع
دراشتيرdarkprince»مالظلاريمأ«تقولاكلذيفددجلانيظفاحملادحأ
دحأهءانثأبهذةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملانعضرعميظنتىلإ،لريب
نويدوعسلاطاشتسا.دالبلالخادفصقللفادهأةيمستدحىلإنيثدحتملا
Rand»دنارةسسؤم«نملجرلااذهدرطنماونكمتوًابضغ

Corporation.112*ًاضيأاوناكهتلئاعدارفأعيمجامبروهسفنشوبامبرو
كلذل!دودحلازواجتيناكلعفلابرمألانألـديدشلابضغلانملاحيف
دقوـنآلافرعننحنو.يوالعويرانيسعماوناكًامتحنييدوعسلانإف
نيقباسلانيرهشلايفهنأـ113زمياتكرويوينهترشنقيقحتيفكلذءاج
ناكلوألابناجلاىلعف.دعبمسحدقلادجلااذهنكيمل،وزغلاىلع
عمةقفصنعنوعفادي،ةيزكرملاتارباخملاو،ةيكريمألاةيجراخلاويوالع
ميظنتليقارعلاعافدلاريزوعمتالاصتامهيدلتناكو،يقارعلاشيجلا
هتجيتننوكت،فحزلابةيكريمألاتاوقلاأدبتامدنعبالقنالانمعون
.مهعمنواعتللدعتسمةطلسلالخادinterlocutorرِواحُمىلعلوصحلا
نمريثكهيدل،ددجلانيظفاحملابًاموعدم،يبلجلاناك،رخآلابناجلاىلعو
دقو،شوبىلعمث،»ينيشتكيد«سيئرلابئانمث،دليفسمارىلعريثأتلا
كيكفتلاىلإةيلوألاهتوعدب،تاثداحملايفىلوطلاديلايبلجللتحبصأ
ةدياحمةلودىلإقارعلاليوحتويسايسلازاهجلاويقارعلاشيجلللماكلا
فلأ40هماوقشيجبًاقارعاوروصتدقل.ليئارسإلىتحةقيدصنوكت
ةحاسمبسانيالوحنىلعةيرخسللةريثمةجردبريغص،طقفيدنج
حبصيمثنمو،ةيكريمألاةيامحلاىلعًايلكيهًادمتعمنوكيًاقارع؛دالبلا
.ةمئادةيكريمأةيمحم
.يثعبلازاهجلاكيكفتوحنعفدلابّلثمتييسيئرٌّمَهيبلجلاىدلناك
نكميالاموهو،داعبألادحأّلثمتثعبللةقمعتملاهتيهاركنإ؟اذامل
يبلجلاويوالعنملك(.ةيسايسبابسأىلإلب،يفئاطببسىلإهعاجرإ
.)امهفالتخالًاريسفتمدقيالينيدلالماعلانإفمثنمو،ةعيشلانم



ًاشطعتمناكيبلجلانأبداقتعالاىلإنطنشاوتهتنارومألاتءاسامدنعو
مهُتأاهدنعـناريإعمهلامةلصدوجوببسبةيثعبلاةلودلاريمدتل
دقفنأدعبًاصوصخً،اريثكلواحدقفلعفلابو.اهيلإتامولعمبيرستب
ملًادحأنأريغ،ةيعيشةيفئاطةيصخشكفرصتلا،نظنشاوىدلهتوظح
ذبحيناكوزغلالبقهنأةقيقحلاىقبتو.دجلانملمحمىلعهذخأي
نأوههيجوببسلًافئاخناكو،يثعبلاةطلسلازاهجكيكفتةدشب
ةعضببوزغلالبقددجلانوظفاحملابّرسدقو.دوسيسناكيوالعويرانيس
ةقفصدقعسردتتناكةدحتملاتايالولانإلوقتمالعإلاىلإًارابخأ،رهشأ
ىلإيضفينأهنأشنمناككلذنأبةرذحم،يثعبلازاهجلانمءزجعم
.»مادصنودبةيماَّدص«
.»نكمملاملاعيفرايتخايناثلضفأ«اذهيّمس1991ماع:يكسموشت
لماكوزغكانهناك:يبلجلاويرانيسفرعنامكداس،كلذلً.اقح:رقشألا
لوبيكريمألالالتحالاةطلسسيئرمدقأمثنمو،موزهمشيجلا،لالتحاو
،ةحلسملاتاوقلاو،بزحلاو،يثعبلازاهجلانمىقبتامكيكفتىلعرميرب
نمنونجضحمناكلمعيف،ةيدودحلاةطرشلاىتحو،ةيرسلاةزهجألاو
.يلاحلاعقنتسملايفمهسفنأاودجونأىلإ!ةينمألاةيوازلا
قارعلاوىرخألاةيسيئرلاىوقلا
ةديؤملاىوقلاىلإنومتنملاناكامدنع،2003رياربف/طابشىلإةدوع:مولاش
ذيبننممهيدلاملكيراجملايفنوقلديةدحتملاتايالولايفبرحلل
نأل،Frenchfriesةيلقملاسطاطبلاىلعًاديدجًامسانوقلطيو،يسنرف
ىلإنيمتنملانمريثكناكنيحيف،نمألاسلجميفةنواعتمنكتملاسنرف
ايسوروايناملأواسنرففقومبنيبحرمنوفتهيبرحلاةضهانمةكرح
هذهةيقدصتناكىدميأىلإ.برحلاتضراعىرخأتاموكحو
؟برحللةضهانملااهفقاوميفتاموكحلا
نممبرحللنوضهانملاءاطشنلاف.ةمدعنمًابيرقتتناكاهتيقدص:يكسموشت
رمأكانهناكنكلو.تاموكحعمنوفلاحتيال،رومألابةياردىلعمه
ريهشتلمهضرعتيفببسكانهناكهنأيأـمهفقومبقلعتياميفمهم
دحلاطورشنوفوتسياوناكمهنأوهو.ةيكريمألابخنلابناجنمٍساق
الةتحبةحلصمعقاولايفوهوـببسلانكيًّايأو.ةيطارقوميدلانمىندألا
ةموكحليغبنييتلاةقيرطلابنوفرصتياوناكمهنإفـةلصبقالخاللتمت
ىمظعلاةيبلاغلاةدارإلنوبيجتسياوناك،راصتخاب.اهبفرصتتنأةيطارقوميد
ً،انسح،اهفقومنوكينأبرحلاةضهانمةكرحليغبنيناكو.مهبوعشنم



فلاحتنالاننكلو،اهبابسأنكتًّايأً،امامتهااهبوعشيلوتتاموكحلاكلتنأ
.قالطالاىلعمهبةقثانيدلسيلو،مهعمًامتح
الً.اماتًالهاجتهلهاجتّمتنكلو،مامتهاللًادجًاريثمناكانهثدحام
نمًافرطترثكأاهئاردزاوةيطارقوميدلاةيهاركلضارعتساعاجرتسايننكمي
عيمجفوفصيفةدحتملاتايالولايفروهشلاكلتيفىرجيذلاضارعتسالا
ابوروأ«و»ةميدقلاابوروأ«:»دليفسمار«هاعدامكانهناك.فايطألا
يتلاةميدقلاابوروأ:نيبعطاقرايعمباوزَّيم،ىّمسملااذهتحتو.»ةديدجلا
ةريبكةيبلاغهتذختايذلاهسفنفقوملااهتاموكحتذختانادلبنمفلأتت
يهوـ»ةيطارقوميدلايفلمألا«ـةديدجلاابوروأنيبو،اهبوعشنم
.اهبوعشنمىربكلاةبسنلالعفدرتلهاجتاميفتلهاجتيتلاتاموكحلا
يلاطيإلاءارزولاسيئرلثم،امدحىلإةلزهمتناكتاموكحلاكلتضعب
يفلمألللثممكضيبألاتيبلاىلإيعُديذلاينوكسلريبويفلس
ةلاحلانكلو.يكبتمأكحضتنأبجيناكلهفرعتال.ةيطارقوميدلا
ءارزولاسيئرJoséMariaAznar»رانزآايرامهيسوخ«يفتناكأوسألا
»ريلبينوط«يناطيربلاءارزولاسيئروشوبحيدمعضومناكيذلاينابسإلا
روزآلايفامهتمقىلإهارضحأامهنإىتحةيطارقوميدلايفلمألاهتفصب

Azores،رانزآمضنادقو.وزغلابمهمايقنمنيمويلبقبرحلاانلعأثيح
نأترهظأاينابسإيفيأرللتاعالطتسادعبةرشابمبرحلانالعإىلإ
لامآعضوم،وهف،يلاتلابو،بعشلانم%2دييأتتلاندقبرحلا
،دروفواركنمرماوألاعابتالدادعتساىلعناك،114ميظعلاةيطارقوميدلا
انئبُنينأنكميءيشيأب.هبعشنم%2دييأتبCrawford,Texasساسكت
؟ةيطارقوميدلاوحنتاهاجتالالوحاذه
،عيمجلاًةئجافم،ةيكرتلاةموكحلاتلثتماامدنع،ةيلايرستراصرومأكلانه
ةيكريمأةمجهبحامسلاتضفرواهينطاومنم%95عم،يسفنانأمهيفامب
ـةيطارقوميدلاتالهؤملاهداقتفاببسبةنادإللتضرعتدقف،اهيضارأربع
نم%95يأرعمتمغانتاهنألـتمدُختسايتلاةرابعلاتناككلت
»لوابنلوك«ةيجراخلاريزو،ةميظعلاةمامحلاروفلاىلعتعرسأو.بعشلا
رثكألا.115ايكرتىلعتابوقعضرفانيلعنوكيفوساننأنالعإلاىلإ
يففورعملاوهف،ستيفوفلوولوبقباسلاعافدلاريزوبئانناكًافرطت
ةدئاقلاةوقلاةفصب،يبوروألامالعإلايف،يملعبسحبو،ةدحتملاتايالولا
يفىعُديناكامكIdealistinchief»نييلاثملاريبك«ـةيطارقوميدلاجيورتل

مدعىلعةدشبيكرتلاشيجلادقتنادقل.116تسوپنطنشاوةفيحص



يفمهرمأو،بعشلاءارآنم%95لاطبإىلعةموكحلارابجإلهلخدت
نأاننكميفيكنّيبتنانوعد«:اولوقينأوةدحتملاتايالوللراذتعالابساسألا
نأهذهيفضرتفيو.117»نييكريمألاعمناكمإلاردقنينواعتمنوكن
هنكمينملكنأةقيقحلاو.قيلعتالبةلزهملايضمتو،ةيطارقوميدنوكت
.هدييفطَقْسُيَس،ضرعلااذهدعب،ةيطارقوميدلاةعاشإنعثدحتلا
ناتموكحكانهناكاذإف.برحلاةضهانمةكرحهدكؤتنأيغبنياماذه
فقوملااتذختاوامهينطاومةيبلاغعماتقفتانأفدوصةيتاذبابسأل
نمرثكأوهامكانهسيل،ةلأسملادودحيههذهنكلوً،انسح،بئاصلا
نمنافرصتتامهنأل،سكعلانالعفتسًادغ.امهنعلاقينأنكمياميفكلذ
ةيأىلعـةوقلاحلاصمـةلصبقالخاللتمتالةتحبةحلصمقلطنم
.لاح
حمالمنمحململااذهةيمهأىلعديدشتلايفًامامتبئاصموعن:رقشألا
كئلوأىلعينثييريهامجلامالعإلاديعصىلعماعرايتكانهف.انرصع
ّدُعياموهو،يأرلاتاعالطتسارابتعالايفذخألانودنمنيمكاحلاةساسلا
ًاضيأةنماكيهً،ادجةيوبخنةركفنمكتكلذءارونكلو.ةميظعةليضف
نوكيباختنالادرجمبهنأيهو،هسفن»ةيباينلاةيطارقوميدلا«موهفميف
دضناكولىتح،هديريءيشيأبمايقلايفًاّرحةبئانلا/بئانلاوألثمملا
ةلاحيفهنأًاضيأركذننأانيلعنكلو.ةيباختنالاهتدعاقلةيعامجلاةدارإلا
دضمهفقومنإفـايسوروايناملأواسنرفـاهانركذيتلاثالثلاتاموكحلا
ةجاحيفتسلو.ةيطارقوميدللرابتعالاءاليإنمديكأتلابقلطنيملبرحلا
ةيسنرفلاناتموكحلاىتحنكلو،ةيسورلاةموكحلاةعيبطلوحليصفتىلإ
ةيبعشلانعًادعبةيلاربيلوينلاتاسايسلارثكأعابتايفناددرتتالةيناملألاو
نكيملف،قارعلاةلأسمىلإةبسنلابو.ةيعامتجالاتابستكملاىلعيدعتلاو
تارابتعاىلعناهرلاناكذإ،يطارقوميدأدبميأقالطإلاىلعاهعفاد
.ةيعقاوةيلمع
نيبحلاصملاىلعًارشابمًايداصتقاًافالخدهشيذلادلبلاوهقارعلاف
نيصلاةفاضإنكميـايسورواسنرفو،ةيحاننمايناطيربوةدحتملاتايالولا
نييسيئرلانيكيرشلااناكاسنرفويتايفوسلاداحتالاف.ىرخأةيحاننمـ
ىلعاسنرفتناكدقف.ةحلسألابهناّدمي،ةديدعتاونسلاوطنيسحمادصل
مغربو.ناريإىلعبرحلايفهليسيئرلايركسعلامعادلاصوصخلاهجو
لواحدقفقارعلاىلع1991برحيفةيسنرفلاةكراشملاويسورلاؤطاوتلا

تاونسءانثأايسورواسنرفعمةيديلقتلاهتكارشىلعبعلينأمادص



تحنُمدقو،نمألاسلجميفايناطيربوةدحتملاتايالولللباقملقثكرظحلا
.رظحلاعفربةطورشمتناكةمهمةيطفنًاقوقحةيسورلاوةيسنرفلاتاكرشلا
اتريغلحارملانمةلحرميفوكسوموسيرابنأيفببسلاوهكلذناكو
نطنشاوامهتلقرعدقو،رظحلاعفرللبسىلعروثعللةلواحميف،امههاجتا
ضفرلانأحيحصلكشبووكسوموسيرابنملكتكردأدقو.ندنلو
وشتفمّرقأاماذإرظحلاعفربحامسلايأـرظحلاعفرليناطيربلايكريمألا
ةدافإلابامهلحامسللضفركـةحلسألاعزندققارعلانأةدحتملاممألا
وكسوموسيرابنملكتأردقو.اهيلعاتلصحيتلاةيطفنلاقوقحلانم
.امهنمةمينغلاعازتنايفةبغرقارعلاوزغلندنلونطنشاوسيركتيف
دوقعلاعيمجرابتعاناكوزغلادعبىلوألاتاحيرصتلادحأنأةقيقحلاو
يفيسيئرلاببسلاوهكلذناكً،اذإ.ةلطابوةاغلممادصاهحنميتلا
امهيلعتضرعشوبةرادإتناكولو.برحلاكلتوكسوموسيرابةضراعم

ىلإناّمضنتساتناكامهنأنمنيقيىلعيننإف،ةكعكلانمةيضرمةحيرش
ديرتنكتملاهنإىتحسرطغتلاةديدشتناكشوبةرادإنكلو.بكرلا
.ةياهنلاىتحبرحللنيتضراعماّتلظاذهلو،ءيشيأنمريثكلاامهحنم
نهاُرتةرشابمةيداصتقاحلاصمكانهنكتملف،ايناملأىلإةبسنلابامأ
دراهريجيناملألاراشتسملاعمًايخسءرملاناكاذإ،ريدقتلضفأىلع.اهيلع

ـةقئافلاةيسايسويجلاتارابتعالابقلعتياميفةيمهألاضعبهانحنملردورش
ةدحتملاتايالولانأةقيقحبمامتهالاضعبهيدلناكهنإًالثملقنليأ
كلذطبرنكميامبروـابوروأىلعةوقلاتاودأعيمجكلتمتالأيغبني
يتلاتاقفصلاو،»نيتوب«عماهاّذغدقناكيتلاةقيثولاةقالعلابًاضيأ
رحبربعايناملأىلإايسورنمدتميديدجزاغبوبنألجأنمتدقع
.ردورشعفاودبقلعتياميفًايخسًاريدقتنوكيسكلذنأالإ.قيطلبلا
،ةريبكةعرجدوجوىلعزكريفوسف،ًءاخسلقأنوكينأءرمللناكاذإف
دادعإلانأل،هفقومءارو،ةيزاهتنالاةيباختنالانملبةيطارقوميدلانمسيل
ةراسخلاًاعقوتميناملألاراشتسملاناكيذلاتقولايفثدحقارعلاوزغل
يلاربيلوينلايعامتجالاهجمانربببسبكلذوةرظتنملاةيناملربلاتاباختنالايف
،هدييأتنعةيطارقوميدلاةيكارتشاللةيديلقتلاةدعاقلافوزعبببستيذلا
ةضراعميهاهطاقتلاعاطتسايتلاةديحولاةيبعشلاةيضقلاتناك،مثنمو
ماعلايأرللىمظعلاةيبلاغلانأرهُظتتاعالطتسالاتناكتقويف،برحلا
.برحللةضراعميناملألا
ءافلحمهرابتعاًاعطقيغبنيالردورشونيتوبوكاريشةلكاشىلعماّكحو



برحلاىلعنيضّرحماوناكمهنأًاصوصخ،برحلاةضهانمةكرحبناجنم
هبشةعّورمًابرحّنشتةيسورلاتاوقلاف.مهحلاصمددهتتامدنعً»اروقص«
ةوقاهسفنربتعتةيسنرفلاةموكحلاتلازامنيحيف.ناشيشلايفةيدابإ
اسنرفنأنعًالضف.ساسألااذهىلعفرصتتو،ايقيرفإيفةيرامعتسا
كلذادع.ةيكريمألاتاوقلاعم،ناتسناغفأيفناتطروتمامهيتلكايناملأو
قارعلاوزغيفابغرتملنيلربوسيرابنأمغربهنأفيضننأيغبني
:وزغلاليهستلامهعسويفاملكاتلعفةينفلاةيحانلانمامهفً،ايسايس
ىلعاهلكةيكريمألاةيركسعلاةيتحتلاةينبلامهكرتبلاحلاةعيبطبناملألا
يوجلالاجملامهحتفبنويسنرفلاو،118ضرغلااذهلاهمادختسالمهيضارأ
ةضهانمةكرحف.تاموكحلاكلتبعدُخنالأبجياذل.ةيكريمألاتالتاقملل
ةكرحبقيثولكشبةطبترم،ةيمانيداهتاعاطقرثكأيفلقألاىلع،برحلا
عقاولناهجونيذهنأل،ةديجةبيكرتهذهنأدقتعأو،ةيملاعلاةلادعلا
.ةيلاربيلوينلاةضراعموةيلايربمإلابورحلاةضراعم:دحاو
نأدقتعأالانأفةيكريمألافقاوملاىلعًاهباشمًاقيلعتفيضأدق:يكسموشت
ضيوقتيفةيقيقحةحلصماهيدلةدحتملاتايالولاف،ةسرطغلابرصحنيرمألا
يقابلا.ابوروأليلاملاويراجتلاويعانصلازكرملانّالثمتامهنأل،ايناملأواسنرف
ىلإدوعيقيمعقلقاهرواسيةدحتملاتايالولاف.peripheryفارطأدرجم
ّدعيكلذو.ًالقتسماًفلتخماًقيرطقشتنأنكميابوروأنأنمتاينيعبرألا
يف،لوغيدلراشيسنرفلاسيئرلالوحارًيثكمهتقلقأيتلابابسألادحأ
قوستدقيتلاىوقلاو.*119لاروألاىتحيطنلطألانمابوروأىلإهتوعد
بابسألانمًاضيأهذهو.»ةميدقلاابوروأ«يهقيرطلااذهوحنابوروأ
لمشيليبوروألاداحتالاعيسوتًاريثكّذبحتةدحتملاتايالولاتلعجيتلا
اهنأًةمهوتمضرتفتيتلاو،يتايفوسلاداحتالايفةقباسلاتايروهمجلا
ةسايسلايعناصلعجتيتلابابسألانيبنمكلذك.اهيلعةرطيسلاعيطتست
بحسيلـيبوروألاداحتالاىلإايكرتلاخدإلةدشبنيديؤمنييكريمألا
يفةيوقلاتاعاطقلاريثأتفيفختلىرخأةقيرطهذهنألنكلو،ايكرت
ًّايأو.ةيكريمأةرطيستحتابوروألظتنأ،نولمأيامك،اونمضييكو،ابوروأ
اذهنإف،قارعلانماسنرفوايناملأنملكهتذختايذلافقوملانكي
ً.اتباثًائيشلظيس
ليئاخيم«يتايفوسلاميعزلاقفاوامدنع1990ماعثدحامكلذىلإفضأ
ةهجونمّلثميناكاموهو،دّحوتلابايناملألحامسلاىلع»فيشتابروغ
ىدلتناك،ةدحتملاتايالولافالخىلعذإ.ًالئاهًاديدهتةيسورلارظنلا



ايسوررّمدنمًايلمعيهاهدرفمبايناملأنأل،ةيقيقحةينمأمومهايسور
يفةدحوملاايناملأجامدنافًاذإ.نيرشعلانرقلانملوألافصنلايفنيترم
ىلعفيشتابروغقفاوكلذل.ًالئاهًاديدهتلكشيناكيبرغيركسعفلاحت
مدعببألاشوبنمديكأدعوىلعلصحينأ،دحاوطرشبةدحولا
ثنح،نيماعنوضغيفف،كلذمغربو.قرشلاوحنوتانلافلحعيسوت
.ايسوردودحىلعًامامت،قرشلاىلإوتانلافلحعّسوومازتلالابنوتنيلك
ةيركسعلااهتاردقةدايزيفءدبلاب،عقوتتدقامك،ايسورتدردقو
،ةيوونلاةحلسألاءاغلإليبسيفةوقبطغضتايسورتناكو.ةيموجهلا
نملوأنوكتنلاهنأـوتانلاوةدحتملاتايالولانلعتملامنيبـتنلعأو
صاخلادهعتلانعنوتنيلكعجارتنأدعبو.ةيوونلاةحلسألامدختسي
ةيموجهفقاومهاجتايفتكرحتواهتاوطخنعايسورتعجارت،وتانلاب
هذهو.نبالاشوبدهعيفىحنملااذهرمتساوةديازتمةروصبةيركسعو
نأشيفايريتسهلاءاروةنماكلاةيفلخلانمًاءزجّلثمتًادجةمهمتاروطت
ةمهمّدعت»ةديدجلاابوروأ«نإذإ.ةديدجلاابوروأوةميدقلاابوروأ
.يبوروألالالقتسالاضيوقتلةقيرطكةدحتملاتايالولل
ماعلايأرلانأىلعديدشتلاًاضيأيغبنينكلوً،امامتكعمقفتأ:رقشألا

ابوروأنمرثكأىتحامبر،حساكلكشببرحلادضناكةديدجلاابوروأيف
!ةميدقلا
تناك،%10تغلبيتلاوبرحللةديؤملاةفطاعللديحولاناكملا:يكسموشت
.120اينامور
تاموكحلااهيفتردزايذلاضرألايهةديدجلاابوروأتناكًاذإ:رقشألا
.اهينطاومءارآ
لالقتسالانمنوفِعُْضيامدنعةدحتملاتايالوللنينعذممهنكل:يكسموشت
.يبوروألا
قارعلايفيلاحلاعضولا
؟ثدحييذلاام؟قارعلايفيلاحلايسايسلاعضولاام:مولاش
ةيادبلاةطقنوً.اقباسهتركذاملًارشابمًارارمتساربتُعي،امٍدحىلإ:رقشألا
نمدبالناكو،عيرذلشفبينُميذلايبلجلاططخموهعضولامهفل
نمةلاحىلإلعفلابىدأيذلاططخملاهنكلو،رهشأةدعدعبهنعّيلختلا
ىلعًءانب،»رميربلوب«هذّفندقو.ةلودلازاهجللماكلاككفتلاوىضوفلا
دييأتىلعلوصحلاةدحتملاتايالولاناكمإبهنأىرييقارعلاعضوللروصت
لثملاجرةطساوبكلذو،قارعلاىلعاهترطيسوأاهتيامحضرفليبعش



ذنمنكلو.يقيقحيبعشدييأتبعتمتيهنأنويكريمألادقتعايبلجلا
ررقهيلعًءانبو.كلذكنكتملةلاحلانأحضتا،لالتحاللىلوألاتايادبلا
نيحيف،دييأتلاكلذلفورظلاداجيإةلواحملبولطملانمزلاذخأينأرميرب
ايناملأيفيكريمألاكولسلاديلقتلةديدشلاةوابغلابمستتتالواحمبموقيناك
يروتسدلاويسايسلالبقتسملانمضينأدارأ.1945ماعدعبامنابايلاو
ديدشبولسأبعرشكلذل.تاباختناةيأميظنتلبققارعلليداصتقالاو
ىلعةيلاربيلوينتاحالصإلاخدإفدهتستميسارمرادصتسايف،ةيرامعتسالا
نأًاضيأدارأ»رميرب«نإلب.دالبللةرمدموةفيخستناك،قارعلاداصتقا
يلعهللاةيآ:ةعقوتمريغةبقعدجوهنكلو.قارعللروتسدلاغوصي
.ةيعيشلاةينيدلاةوقلاوريبكلايناتسيسلا
يفةيقارعلاةضراعملاعملماعتلا،وزغلالبقةدحتملاتايالولاتداتعادقل
نمةروطخرثكألاىوقلاتناكو،طيسولاروديبلجلابعلنيحيف،ىفنملا
نمةيلوصألاةيمالسإلاةيعيشلاىوقلاو،ةيحاننمداركألايهنييفنملانيب
ةوعدلابزحوقارعلايفةيمالسإلاةروثللىلعألاسلجملا:ىرخأةيحان
جاوزدرجمرمألانأحضاولانمناكنظنشاوىلإةبسنلابو.ةيمالسإلا
.فدهلاققحتياملاحمهنعءانغتسالامتيسءافلحـَّالإسيلّتقومةحلصم
عمًانواعتمنوكيسيناتسيسلانأةقيقحلايفةدحتملاتايالولاتدقتعادقو
*121»يئوخلاديجملادبع«ىلعًاضيأاونهارامك.تاناهرلادحأك،لالتحالا
تحتقارعلايفيفوتو،يناتسيسلاسّردمناك،رابكلاهللاتايآدحأنباـ
ىلوألاتايادبلايفليتغادقناكنبالانكلوـ1992ماعةيربجلاةماقإلا
تناكرمألاعقاويفو.ايناطيربنمًادئاعقارعلاىلإلصوامدنعلالتحالل
.قارعلايفندنلونطنشاواهتقلتيتلاىلوألاةيسيئرلاةبرضلايههذه
.لايتغالااذهميظنتبردصلاىدتقماتمهتاكاذنيح
ناكيذلاهسفنرودلابعليسناكيئوخلانأدقتعتله:يكسموشت
؟قارعلايفهسفنيسايسلارودلا؟يناتسيسلل
عمًادورثكأوبرقأحبصينأهنأشنمناكهنأدقتعأ،الك:رقشألا
تاميلعتتناكدقل.برغلايفةتبلاشعيمليذلايناتسيسلانملالتحالا
قيدصتقولاكلذيفّيلإاهلقنامكيه،ةيادبلاذنمهعابتأليناتسيسلا
امنإً،اضيأبيحرتالو،وزغللةمواقمال:رومألابةديجةياردىلع،يعيش
بحرنال:هرظنةهجونمًادجًاميكحًافقوماذهناك.بسحفةطيحلا
اننكلو،انبهولعفامانيأرو1991ماعةملؤمةبرجتانيدلناكدقل،ةازغلاب
مادصنوطقُسيمهعد.يثعبلاماظنلانععفادننلهسفنتقولايف



.انتدعاسملًايلعفنيدعتسماوناكاذإامكلذدعبىرنمث،نيسح
ىلعألاسلجملانكيمل،ةدئاسلاةروصلاسكعىلعهنأظحالننأمهملاو
دبعسلجملليلاحلاسيئرلاو.قارعلاوزغًاديؤمقارعلايفةيمالسإلاةروثلل
لئاسوكانهنإةلئاقلاةيؤرلانعوزغلالبقّربعدق،ميكحلازيزعلا
تايالولانمبلطدقو.وزغلانملضفأنيسحمادصنمّصلختللىرخأ
،1991122ماعل688مقرلانمألاسلجمرارقذيفنتايناطيربوةدحتملا
اكريمأتناكذإ،ةيعمقلاهلئاسومادختسانمماظنلاعنمبيضقييذلاو
،ةيوجلاةرطيسلاةطساوبًايركسعدالبلاىلعةلماكةرطيسامهيدلايناطيربو
.امهنمرضخأءوضنودبةدحاوةبابدكيرحتنمنيسحمادصنكمتيملو
اوضرفاو،ةليقثلاهتحلسأمادختسانمهوعنمااهدافمةيؤرنعربعدقل
نمدرمتننأاهلالخنمنكمييتلافورظلااودجوأ،هيلعةّرحتاباختنا
.رزاجملضرعتننأنود
يفةيمالسإلاةروثللىلعألاسلجمللًايمسرًافقومكلذناكله:يكسموشت
؟قارعلا
زمياتنارهطةديرجيفةليوطةلباقملالخهنعريبعتلامتدقل:رقشألا

TehranTimesكانهتناكو.123وزغلاعوقونمًابيرقتنيرهشلبق
ًادحأنكميال.هسفنفقوملانعّربعتىفنملايفةضراعملانمىرخأقرف
هيدلترفاوتولوزغلايفبغريسناكيقارعلابعشلانأيعّدينأ
اوناكمهنأديكأتلانعينغ.ةيروتاتكيدلانمصلختللىرخألئاسو
تحتنوكينأيفبغرينمةمثسيلهنأل،ىرخألالئاسولانولّضفيس
تايالولاثيح،طسوألاقرشلايفلقألاىلع،ةدحتملاتايالولالالتحا
.اهاندّنفدقواًعيمجاهفرعنةفلتخمبابسألاًدجةهوركمةدحتملا
ةقلعتملاهططخدادعإبأدب،2003ويام/رايأيفرميربّيلوتنمرهشدعبو
يفرثرآكامسالغودلارنجلاجهنىلعًاريسـيقارعلاروتسدلاغوصب
ىوتفردصأىتح،كلذبيناتسيسلاملعنإامو.1945ماعدعبامنابايلا
constituentةماقإنمتفلأتيتلارميربةطخًامامتاهيفًاضفار،ةيمسر

caucusesيفو.ةيساسأةروصباهءاضعألالتحالاةطلسنّيعتةيسيسأتتاودن
اهتفصبـةبختنمةيسيسأتةيعمجـتاباختنابيناتسيسلابلاطلباقملا
يناتسيسلافقومءاجدقو.ديدجروتسدغوصلةلوبقملاةديحولاةقيرطلا

نكميةيسيسأتةيعمجّةيأبوأ،مكبقثنالً:اساسأهللوقيل،رميربدض
.ةبختنمةيسيسأتةيعمجديرن،اهوّنيعتنأ
لواح،2003ربمفون/يناثلانيرشتيفو.رهشأةعضبةهجاوملاترمتسادقو



قيرطلافصتنميفيناتسيسلاةاقالمللزانتلانمعونوحنيضمينأرميرب
يرجتسمث،ّتقومروتسدعضوىلإطقفيمرتهتاءارجإنإًالئاقـ
رميربنأىلإنطفيناتسيسلانكلو.مئادروتسدلجأنمةقحالتاباختنا
،رييغتلاىلعكلذدعبيصعتستعقاولاضرأىلعقئاقحقلخديريناك
.يريهامجلالمعلاةرورضبًاعنتقمحبصأوطغضلايناتسيسلالصاومثنمو
تارهاظتكانهتناكلعفلابو،ةيبعشتارهاظتىلإاعدكلذلًاقفوو
.يكريمألالالتحالاةطلسدض2004رياني/يناثلانوناكيفةدشاحةيبعش
،ةديدعتالكشمهجاوتوبعاتملايفةقراغتقولاكلذيفنطنشاوتناك
اممو،قارعلايفلماشرامدةحلسأدوجومدعبيمسرلافارتعالااهادحإ
قودنصلارقميفهتبطخشوبىقلأكاذنيح.وزغللةيسيئرلاةعيرذلاطقسي
يفةربنلاةريتوًاعفارً،اقباساهيلإانرشأدقو2003ماعةيطارقوميدللينطولا
ةعيرذلايهوزغللةيوناثلاةعيرذلانآلاتحبصأدقل:ةيطارقوميدلاعوضوم
كانهتناك،هسفنتقولايف.ةيسيئرلاةعيرذلامثنمو،ةيقابلاةديحولا
يتأتةريثكىرخأتالكشمو،»بيرُغوبأ«لقتعميفبيذعتلاةحيضف
ةكرحةهجاوملمتحيفقوميفشوبةرادإنكتملكلذل.ةلمجلاب
ةفينعلامعأيأنمًالوهرثكأدعتيتلاةكرحلاكلت،ةعيشللةيريهامج
.ىرخأةعامجةيأاهذّفنتةحلسموأ
ريغنمةمواقمللًايقيقحًاراصتناهرابتعاباذهتابثإيغبنيناك:يكسموشت
.فنع
.عبطلاب:رقشألا
ةيبرغلابرحللةضهانملاتاعامجلاىتحهنأةأجافملاليبقنم:يكسموشت
تازجنممظعأدحأيهف.ثدحللهبتنتمل،ملسلاوفنعاللاةمزتلملاو
،عجارتلاىلعلتحملاشيجلااوربجأدقل.اهيفركفأنأيننكمييتلافنعاللا
.يلعفزاجنإوهو.روتسدلاغوصبنييقارعللحامسلاو،تاباختنالابحامسلاو
ةلقىلإدوعيرمألابثارتكالامدعبابسأدحأنأةقيقحلاو،معن:رقشألا
ىلإبرقأناكدقف،ةيريهامجلاةكرحلاهذهليطُعأيذلايمالعإلامامتهالا
عطقلتايلمعةيأنويمالعإلادجيملف.)حيحصاذه:يكسموشت(.رفصلا
نأكنكمي.اهزاربإنولضفييتلاةفيطللاءايشألاكلتنمًّايأوأ،سوؤرلا
اهمظنيتلا2005ليربإ/ناسيننمعساتلاةرهاظتنعهسفنرمألالوقت
ّلثمتًاخوسمتقرحأ،دادغبيفةدشاحةرهاظتتناكدقف،ردصلاىدتقم
ً.ادجةيحومةراشإيفنيسحمادصوريلبوشوب
مالعإلا.هلهاجتنوعيطتسيالو،كلذنورينيططخملانأدكؤملا:يكسموشت



.انهتمصلامزتلينأنكمي
،كلذىريال،ةيراسيلافارطألاهيفامب،ماعلايأرلانكل،عبطلاب:رقشألا
راسيلانممسقكانهناكاذإًاصوصخ،بناجلااذهىلإًاهابتنايلويالو
.حلسملاحافكلاىوسينعتاليبنجألالالتحالاةمواقمنأًادقتعمودبي
كلذمغربهنكلو،يناتسيسللًالزانترميربىعّدادقل:انتصقىلإنآلادعنلو
عئارذب،ةنكممةدملوطأتاباختنالاأجرأدقف،هتدنجأهاجتابعفدلالواح
يناتسيسلانأعم،2005رياني/يناثلانوناكىلإتئجُرأىتح،ةبذاكوةفلتخم
ًاروتسدرميرپنلعأو.لالتحالاةيادبذنمةرشابمتاباختناببلاطدقناك
يتلاتايلآلانمًاريثكلخدأيذلايلاقتنالايرادإلانوناقلاوهً،اتقوم
اذإّرُقينللبقتسملايفروتسدلانأىلعتصندقو،اهلاطبإبعصي
اموهو.رشعةينامثلصأنمميلاقأةثالثيفنيثلثلاةيبلاغهدضتتّوص
ًاضيأًايلعفينعياموهو،داركألاب،وتيفلاوألاطبإلاةطلسةطانإينعي
.اهلًاليكويدركلافلاحتلامدختستيتلاةدحتملاتايالولللاطبإةطلس
لصحو2005رياني/يناثلانوناكيفًاريخأتاباختنالاتدقع،لاحةيأىلع
هيلعرطيستفلاحتوهو،دحوملايقارعلافالتئالاناملربلايفةيبلاغلاىلع
ةيمالسإلاةروثللىلعألاسلجملااهمهأو،ةيعيشلاةيمالسإلاةيلوصألاتاميظنتلا

نطنشاوىدللضفملاديدجلاليكولاامأ.ةيمالسإلاةوعدلابزحوقارعلايف
ةموكحسأرىلع2004وينوي/ناريزحيفرميرپهّنيعيذلايوالعدايإ
قيقحتيفلشفدقف،يبلجلاهيلعبوضغملادعبةّتقوملاةيقارعلاةدايسلا
تايالولانميوقلامعدلاولخدتلامغربتاباختنالايفنأشيذفده
سيئركيوالعىدلةرفاوتملادراوملاعيمجمغربو،برعلااهئالمعوةدحتملا
تايالوللةساكتناوةريبكلمأةبيخكلتتناكدقو،ةّتقوملاةموكحلل
نإف،تاوصألانم%15نملقأىلعلصحدقيوالعنأعمو.ةدحتملا
نكلو،ةديدجلاةموكحلايفهلةيسيئرتارازونيمأتتلواحنطنشاو
يذلاليوطلاتقوللريسفتلاوهاذهو.كلذضفردحوملايقارعلافالتئالا
ةدععيباسأىدمىلعف.تاباختنالادعبةديدجلاةموكحلافيلأتهقرغتسا
،ةيحاننمدحوملايقارعلافالتئالانيبةمئاقبرحةلاحكانهتناك
تلّكشتًاريخأو.ىرخأةيحاننم،يدركلافلاحتلاربع،ةدحتملاتايالولاو
يقارعلافالتئاللعباتلايرفعجلاميهاربإاهسأرتو،يوالعنودنمةموكحلا
.ةوعدلابزحودحوملا
2005ماعليروتسدلاويسايسلاينمزلالودجلانمىقبتامىدمىلعو
نيرشتيفهيلعءاتفتسالاءارجإ،روتسدلاغوص:هيلعقفتاامّذُفن



ربمسيد/لوألانوناك15يفةديدجةيناملربتاباختنا،2005ربوتكأ/لوألا
ودبيو.ةيناملربلادعاقملافصنوحنبدحوملايقارعلافالتئالااهيفزاف،2005

ىلعهلوصحمغرب،ةيناثلاةرمللةدحتملاتايالولالمأّبيخدقيوالعنأ
ـاًعبطصاخلاهباسحنمتسيل،ةصاخةرئاطهنمـرفاويلاممعد
ةيناثلاةيباختنالاهتلواحمنكل،ةيبرعلامالعإلالئاسونمةيوقةدناسمو
.لشفلابىرخأةرمتءاب
ـيدركلافلاحتلانأةجيتنيرجتةداحتالاجسكانهتناك،كلذعم
ىلإهتعامجوأيوالعلاخدإىرخأةرملواحيـةدحتملاتايالولا،يأ
لثمةيسيئرلا»ةوقلاتارازو«نمةدحاوىلإًاصوصخ،ةديدجلاةموكحلا
ً،اشّمهم،ريدقتلقأىلعدحوملايقارعلافالتئالاناك.عافدلاوأةيلخادلا
يفًالئاهًاديازتمهتطلستديازتنيذلاردصلاىدتقمعابتأـنويردصلاو
وهركذيملامنكل.رمحأًاطخرمألااذهنوربتعيـفالتئالايفودالبلا
دوهجللباقملقثكيوالعدضناريإهتددحرمحأًاطخكلذككانهنأ
،عرذألاّيلنمبيلاسألاهذهلكمامأ،نحناهو.هبعفدلايفنطنشاو
،قارعلايفةفلتخملاىوقلانيبرمتسملاعادخلاوةغوارملاوةوقلارابتخانمو
يذلاهدازليلخياملزيكريمألاريفسلااهلثمييتلالالتحالاةطلسكلذيفامب
.نييقارعلاةساسلادحأهنأكفرصتي
ماعنوكينألمتحملانمنأبجاتنتسالاىلإريشيناكءيشلكنكلو

تايالولاىلإةبسنلابريدقتلقأىلع،قارعلايفًامساحوًادجًابعص2006
،قارعلانماهباحسنالجأنمًاديازتمًاطغضهجاوتسنطنشاونأل،ةدحتملا
ىلإرشؤملاو.نييقارعلابرعللّهلكيفئاطلافيطلانمةرملاهذهيتأيسو
ةموكحهبتمدقتيذلاريخألابلطملايفًايلعفًاروظنمحبصأكلذ
ربمفون/يناثلانيرشتيفةدحتملاممأللعباتلانمألاسلجمىلإيرفعجلا

ينوناقءاطغكلمعتيتلاةدحتملاممألاةمهمديدجتلجأنم،2005
ىلإيرفعجلاةموكحترظندقو.قارعلايفلالتحالاتاوقدوجولبذاك
لالتحالاتاوقةمهمددميذلاةدحتملاممألارارقنأةيوازنمرمألا
يفقحلاىلعةيقارعلاةموكحلالصحتنأىلعَّصندق،2006ةياهنىتح
يقارعلافالتئالاذختادقفيلاتلابو.124ةظحلةيأيفةمهملاءاهنإبلط
.ةدحتملاتايالولاجورخىلعرارصإلاةطلسهللفكيًايزارتحاًءارجإدحوملا
يفريثكبىوقأاورهظدقنييردصلانأ،كلذىلإفيضننأانهيغبنيو
ًاروعشكانهنأمغربو.قباسلاناملربلايفهيلعاوناكامم،ديدجلاناملربلا
،نييردصلانيبوقارعلايفةيمالسإلاةروثللىلعألاسلجملانيبةوادعلابًاريبك



نطفذإ،يردصلارايتللةدعاصلاةيبعشلاكاردإهنعبغيمللوألانإف
نولصحيسمهنإف،هعمفالتئايفنييردصلالوخدمدعةلاحيفهنأىلإ
مثنمو،ريدقتلقأىلعمهتصحلةلثامم،ةيبعشلاتاوصألانمةصحىلع
نمريثكبىندأتحبصأسلجملالاجرةيبعشنأكلذً.ايباختنامزهيس
نيحيف،ناريإيفنييفنماوناكًاصاخشأمهنوريسانلاف:نييردصلاةيبعش
نأنكميوهفكلذلو،ةيبرعلاةيموقلاةقرولاوةيقارعلاةقرولابردصلابعلي
يفًادجةريبكةوقهيدلنآلاردصلانإفمثنمو.ةَّنُسلابرعلاقوري
نيبنوعمجينويردصلا.يقارعلاعراشلايفهتوقنعًالضف،تاسسؤملا
اليتلاةيبعشلاتارهاظتلاميظنتىلعةبظاوملاوةيباختنالاةحاسلالوخد
.مالعإلالئاسويفركذتداكت
ً؟اضيأدادغبجراختارهاظتلاميظنتمهنكميله:يكسموشت
راستارهاظتعضبًاريخأاومظندقلً.اصوصخبونجلايفو،معن:رقشألا
نيقلم،ءابرهكلاوةماعلاتامدخلاصقنىلعًاجاجتحافلأةئموحناهيف
.لالتحالاىلعموللاب
؟ةرهاظتلاهذهتناكنيأو:مولاش
ً.اضيأىرخأنكامأيفوبونجلايفو،دادغبيف،تادلبعضبيف:رقشألا
مهنإف،»يلاتلامويلاوأ،ةعمجلاهذهرهاظتنس«:نويردصلالوقيامدنعف
مل،تايتسجوللاونمألابقلعتتامبربابسألو.اوناكامنيأتارهاظتلانومظني
،ينطولاديعصلاىلعةدحاوةيزكرمةرهاظتىوسنآلاىتحاومظني
،ةدشاحةرهاظتتناكو2005ليربإ/ناسيننمعساتلايفدادغبيفتقلطنا
يفتغلبماقرألانأالإ،تاريدقتلانأشيفًادجةعساولاتانيابتلامغرب
فوفصيفريثأتلانمًاديزمبستكييردصلارايتلاف.فالآلاتائممومعلا
رايتلاحبصأدقل:ةدحتملاتايالوللةيوقةميزهّلثميهتاذيفاذهو،ةعيشلا
.يكريمألالالتحاللًابعررثكألاوأوسألاودعلايردصلا
ةداعإلامعأضعببمايقللةلوذبملادوهجلاكلتنأدقتعتله:يكسموشت
رابتعالايفذخألاعم،نينطاوملايفريثأتتاذ125ردصلاةنيدميفرامعإلا
؟لالتحالاةطلسةطساوبمتتءانبلاةداعإلةيعاسلاتالواحملاعيمجنأ
طابحإةيذغتىلإالإيدؤتالاهنأل،ريثأتتاذاهنأدقتعأال:رقشألا
ةداعتسايفةيثعبلاةموكحلاةعرسىلإنويقارعلارظنيامدنعف،سانلا
لاحلاةعيبطبمهنإف،نآلاثدحيامبةنراقم1991ماعةيساسألاتامدخلا
طفنلابالإمتهيالوةيساسألامهتاجاحبأبعياللالتحالااذهنأنوجتنتسي
.هدحو



؟رامعإلاةداعإرّخأتىلع،درمتلاو،ةمواقملانوموليالأ:مولاش
ىلعموللابيقلتنأبونجلايفنكميال:اذهنوقدصيالسانلا:رقشألا
امدنعو.دالبلانمءزجلاكلذيفلادلكشبًادوجومسيلهنأل،دّرمتلا
ةضهانمةكرحوأراسيلايفلقألاىلعـ»درمتلا«ىلعصاخشأينُثي
درمتلااذهنأنايسنىلإنوليميمهنإفـةيبرغلانادلبلايفبرحلا
نميههلةديحولاةيبعشلاةدعاقلاف،نينطاوملانمةيلقأىلعروصقم
نولثمي،ناكسلاعومجمنم%20ًابيرقتينعياموـهو،ةَّنُسلابرعـلا
ّزعلايعاود،يكريمألالالتحالاةاداعملةهيجوٍعاوداهيدـلةيبعشةدعاـق
تاوقللقرخألاويشحولاكولسلالعفبمظاعتتٍعاوديهو،ةيرحلاوينطولا
شيجلاتاوقفرصتنإف،يقارعلاعمتجملافرعينمىلإةبسنلابف.ةيكريمألا
ىلإةفاضإلابنكل.تايفزخرجتميفليفةكرحلثمطبضلابناكيكريمألا
طخاسةَّنُسلاقارعلابرعنمًاريبكًاعاطقنإف،عورشملاطخسلااذه
نيريثكىلإةبسنلابدعياذهنأمغربـةنكمتملاةيلقألااودوعيملمهنأل
نوريمهنأالإ.تازايتماةيأبرمألاةقيقحيفاومعنيملمهفً،امهوتمهنم
تاسسؤملاويثعبلاشيجلايفةريبكةيبلاغاوناكةَّنُسلابرعلانأعقاويف
ًاطسقاهريغو،شيجللايلعلاتادحولايفوناملربلايفو،ةمكاحلاةيسايسلا
يفنكتمللاحلاةعيبطبةمكاحلاةلشلانأامك.مهتفئاطلزايتمالانم
رئاودلاىلعًاساسأةروصقمتناكلبً،امومعةَّنُسلابرعلانمبلاغلا
عمتجملانمبناوجلاكلتًاريثكلغتسايذلانيسحمادصلةيلبقلاوةيلئاعلا
.»يثيدحت«لجركًاقلطماهقحتسياليتلاةموعزملاهتروصمغربيقارعلا
نمًاقالطنالالتحالاىلعديدشطخسبقارعلايفيِّنُسلاعمتجملارعشدقل
كلذكسكعنااموهو،ةتوافتمتاجردبًاعماتعمتجانيتللانيتيفلخلانيتاه
وأةيِّنُسلاقطانملانمةدراولاتانايبلاوتايبدألانمهأرقنامةقيقحيف
اهتاداعمرادقمبةعيشللةيداعمبلاغلايفيهف،دّرمتلارداصمنم
مهنكلو،»ةعيشلاهركناننإ«ةرورضلابلوقتالتانايبلاو.نييكريمألل
ةراشإيف(نييوفصلاةعيشلالَبِقنم،ةناهإلاىلإىقرتتاريبعتنومدختسي
يفسرافدالبيفةفينعبيلاسأبعيشتلاتضرفيتلاةمكاحلاةلالسلاىلإ
نومدختسيمهف،نييلوصألاةَّنُسلانماوناكاذإوأ.)رشعسداسلانرقلا
،)يعرشلاةفيلخلااوضفرنيذلاكئلوأ»نوضفارلا«ينعتو(»ةضفارلا«حلطصم
مهنإنولوقيمهو.ةعيشلافصويفًايئاردزاًاحلطصمربتعياموهو
.يناريإلالالتحالاويكريمألالالتحالا:نيلالتحانوبراحي
ـناريإبرحيفيناريإلاشيجلاعمردبءاولكرتشاله:يكسموشت



؟قارعلا
مهنكل،ودبيامىلعيناريإلاشيجلاتادحويفنيطرخنماونوكيمل:رقشألا
ىلعألاسلجملاظافتحاببسوهاذهو.ناتسدركربعمهقيرطقشاولواح
ةيحاننم.ةيدركلاىوقلاعمةيدوةقالعبقارعلايفةيمالسإلاةروثلل
يذلاناتسدركلينطولافلاحتلانأًامولعمناك،1991ماعدعبف،ىرخأ
.ناريإعمةقيثوتاقالعروطدق،ينابلاطلالجهسأرتي
ً؟اضيأايروسعمو:يكسموشت
دقل.ايروسعمتالاصتاةيدركلاتاعامجلاعيمجلنإ،عبطلابمعن:رقشألا
ثعبلانيبعارصلاةيفلخىلعيسايسلاءوجللااوحنم،كانهنيئجالاوناك
تايالولانأوهنآلاعضولانإ،راصتخاللو،كلذل.يقارعلاثعبلاويروسلا
ةلقرعمىوقنميفكيامنيوكتلواحتو،ةريبكةلكشمهجاوتةدحتملا
مهلاف.ةَّنُسلابرعللةيناملربلاىوقلاو،يدركلافلاحتلاويوالعنمةفلؤم
،نيقباسلانييثعبلاىلعبلغتلاوهنطنشاوليسيئرلالمألاويوالعليسيئرلا
مهتازايتمامهتداعتساناكمإبمهعانقإو،مادصلنيلاوملانعمهلصفقيرطنم
.كلذلبسانملالجرلاوهًاقباسيثعبلايوالعو.لالتحالاعمنواعتلاب
يقارعلادرمتلا
لهو؟هفصتنأنكميفيكف،درمتلاةلأسمىلعًاليلقانزكراذإ:مولاش
؟ةينطوريرحتةكرحمأ،نييباهرإلانمةمزحمه
يعابطنانكل،اذهنعثّدحتلابينمردجأريبلجنأدقتعأ:يكسموشت
عيمجل،ةيقيقحةينطوةمواقمةكرحكانهف.نيابتلاديدشهنأكلذنع
ضرعتسأانهينعدو.يبعشدييأتبعتمتتودبيامكيهو،بابسألاعاونأ
يفةفاحصلاىلإبُّرسوةيناطيربلاعافدلاةرازوهترجأًايرسًاعالطتساراصتخاب
تاوقباحسناعم%82كانهناكهنأهيفءاج،126ايناطيرب
نوري%45و،نمألاقّقحيلالتحالانأنودقتعي%1نملقأو.»فلاحتلا«
درويذلاريرقتلااذهناكدقو.ةرربمةلتحملاتاوقلاىلعتامجهلانأ
،نييقارعلانم%45لوقيوهف.ءيشلاضعبًاضماغةيناطيربلافحصلايف
داركألانأل،برعلانييقارعلانعنوثدحتيمّهلعل؛يلعنقمريغودبياذهو
يهف،ًالعفقارعلالكدوصقملاناكولهنأينعياموهو،نوقفاويال
،لالتحالاتاوقليلعفلاناكملاثيح،برعلانييقارعلانمةلوقعمريغةبسن
رهظي،ةبسنلانكتًّايأفمثنمو.ةيدركلاقطانملايفنيدوجوماوسيلمهف
ةيحاننم،هنإمث.يبعشلادييأتلانمريثكاهيدلةينطولاةمواقملانأ
اموتازانجلارّجفييذلاعونلانم،ةرشابمةيباهرإةعومجمكلانه،ىرخأ



ال.ءالؤهنوكينمعرظنلاضغبً،ايلكًافلتخمًاعونلّكشياذهو.كلذىلإ
انأ،ريبلجً.ادّرمتمهيمستوةدحاوةقتوبيفمهعضتنأعيطتستكنأدقتعأ
.قدأحمالمتاذةروصانلمدقتنأعيطتستكنأنقيتم
نمةريبكةيبلاغينعيدقوهف:نكمم%45مقرلانإ،ةقيقحلايف:رقشألا
امك،قارعلاناكسنم%20داركألاانربتعانإةقحاستسيلاهنكل،برعلا
بلغألاىلعدحاويدركةمثسيلنأانضرتفاولو،عساوقاطنىلعدقتُعي
نمةيرثكأكانهنأينعيكانهف،لالتحالادضةحلسملاةمواقملاديؤي

كلذيفحرطيذلالاؤسلانأودبيو.اهنوديؤيداركألاريغنم56%
ةيكريمألاتاوقلادضةحلسملالامعألاّدعتله«:يتآلاكءاجعالطتسالا
برعلاطسوةقحاسةيبلاغكانهنأبمزجلاكنكمي،»؟ةرربمةيناطيربلاو
ًاضيأبيجيسةعيشلانمًامهمًامسقنأحَّجرملانمو.معنببيجتسةَّنُسلا
نميبلسفقوماهلةعيشلاناكسلاةيبلاغنأنممغرلاىلع،معنب
يتلاتامجهلانعاهتيلوؤسميعّدتتاعامجدوجوببسبهلمجمبررحتلا
ّدحىلع،ةعيشلادضيعامجلالتقلانعوةيكريمألاتاوقلاىلعنشت
هترجأيذلاريخألاعالطتسالاىلإدانتسالابديزملاملعننأاننكميو.ءاوس
ABCةيكريمألاةعاذإلاةئيهلجأنمةيلودلاثوحبللدروفسكأةسسؤم
ةيبلاغنأعالطتسالارِْهُظي.127امهريغوBBCةيناطيربلاةعاذإلاةئيهو
نحنو.»فلاحتلاىوق«دوجونوضراعي%65اهماوق،نييقارعلانمةقحاس
ةلاحيفعبطلابدادزتً،امومعتاعالطتسالايرتعتتالكشمكانهنأفرعن
نوديري%47كانهنأًاضيأرْهُظيعالطتسالانإف،كلذعمو.قارعلاكدلب
كاسمإلاىلعةرداقةيقارعلاةلودلاحبصتامدنعةيبنجألاتاوقلاةرداغم
تفضأاذإنكلو.لاحلايفاهءالجنوديري%26لباقميف،نمألامامزب
دعبةرشابمةيبنجألاتاوقلاةرداغمنوديرينيذلاةبسن،%19ءالؤهىلإ
فوسـمهرظنيفًادجةكيشوةلأسميهوـةيلاتلاةموكحلافيلأت
نمةبسنًابيرقتيواست،%45اهماوقةلهذموةعفترمةبسنكيدلنوكي
.نمألابباحسنالانوطبري
نأب،نونئمطمنحنو،ضارتفالاناكمإلابنأدقتعأ،ماقرألاهذهءوضيفو
تاوقلاباحسنالينمزلودجىلعدالبلايفًادجًاضيرعاًعامجإكانه
لبقدحوملايقارعلافالتئالاجمانربنمًاءزجاذهناكدقو.ةيبنجألا
اذهطاقسإةدحتملاتايالولاتبلطدقو،2005رياني/يناثلانوناكتاباختنا
فلاحتلاهعفريذلاهسفنبلطلاوهو.يموكحجمانربيأنمءزجلا
دقعلانمعونقيرطنع،يموكحلامهقافتاىلإاولصوتامدنع،يدركلا



contractدحوملايقارعلافالتئالاعم.
؟2005ماعكلذثدحله:مولاش
ىلإتدأيتلاتاضوافملاتمتتخاامدنعهنمليربإ/ناسينيف،معن:رقشألا
فالتئالاةدايقتركذ،نيحلاكلذذنمو.يرفعجلاةسائربةموكحلافيلأت
نوعيطتسيالمهنأً،اراركتوًارارمـهسفنيرفعجلاوـدحوملايقارعلا
كلذبنيمدختسمً،اريطخوًايلكشنوكيساذهنألينمزلودجبةبلاطملا
اهنأدقتعأ،يرفعجلاةلاحيف.شوبةرادإاهمدختستيتلااهسفنةجحلا
لجأللالتحالادمأةلاطإيفةبغرلاةيطغتلةعيرذتسيلو،ةقداصتناك
يفًاجيردتةدايقلاىلوتنساننإلوقلاىلعيرفعجلابأددقف.ىمسمريغ
ةرادإلاىلعردقناننأدقتعنامدنعو،عيطتسناملاح،ىرخأولتةقطنم
نآلانمنكلو.رداغتنأةيبنجألاتاوقلانمبلطنسٍذئدنعف،اندحو
هسراميديازتمطغضتحتدحّوملايقارعلافالتئالانوكيسً،ادعاصف
اونوكينألمتحينممةفلتخمتارايتةلامتسايفاوحجننيذلانويردصلا

قاثيمىلعقافتالل،فالتئالارصانععيمجكلذيفامب،ةلبقملاةموكحلايف
ينمزلودجلجأنمبلطمهيفناك،ةريخألاتاباختنالالبقفرش
.اًزرابةيبنجألاتاوقلاباحسنال
يقارعلافالتئالامازتلاعمىطاعتتةيدجلانمىدميأىلإ:يكسموشت
؟دحوملا
تايصخشاهبتلدأيتلاتانايبلالالخنمف.دعبحضاوريغرمألا:رقشألا
كيدلنوكتي،ىرخأرداصمو،نولوؤسمو،دحوملايقارعلافالتئالايفةماع
،كلذـلالتحاللريخألاماعلانوكيس2006ماعنأنودقتعيمهنأعابطنا
دوجولانودنمفرصتلاىلعنيرداقنونوكيامبر،ماعلاةياهنلبقمهنأ
سلجمرارقاهنّمضتينأباوبلاطيتلاطورشلايفسكعنااموهو.يكريمألا
ـنوعنتقممهف.لالتحالاةمهمديدمتبيضاقلاوةدحتملاممأللعباتلانمألا
نأىلإةجاحيفمهنأبـةجحلاكلتباعيتساهنكميردصلاىدتقمىتح
.فقوملاىلعةرطيسلانوعيطتسيمهنأاودكأتي
؟نمدضهيلعنورطيسي:يكسموشت
يواقرزلابعصميبألعباتلاةدعاقلاعرفو،بلغألاىلعنييثعبلادض:رقشألا
نييردصللناعّورملاناودعلاامهناذه.»نيدفارلادالبيفةدعاقلاميظنت«
ً.اضيأ
؟ةلحرملاهذهيفنييثعبلاىدلّمظنملكشيأ،نكل:يكسموشت
لامعأمظعمنأودبي،ءدبيذئداب.درمتلاةلأسمىلإلصنانه:رقشألا



دّرمتلاحبصأامدنعيأ،لالتحالانمىلوألاةرتفلايفًاصوصخ،ةمواقملا
لامعألاكلتتناك،ةيسيئرةرهاظمث،ةظحالملابةريدجةرهاظحلسملا
ةيكريمألاتاوقلاكولساهبهلأةيلحمتاعامجاهبموقتةيلحمًالامعأ
دضلمعتتناكةيلحملاتاعامجلاهذهنأالإ.لالتحالاىلعطخسلاو
اوأجليملو،ةعيشلانمولختداكتقطانميفمهنمنيريثكوً،ارصحلالتحالا
يعامجلالتقلاوأ،تالايتغالاتأدبكلذدعبنكلو.ةيفئاطلامعأىلإ
يفامب،ةيبهذملاةعيبطلاتاذةيراحتنالاتامجهلاوأ،ةخخفملاتارايسلاب
رقابدمحمهللاةيآ2003سطسغأ/بآيففدهتسايذلالايتغالاكلذ
هلحمّلحيذلاقارعلايفةيمالسإلاةروثللىلعألاسلجملاسيئر،ميكحلا
ذّفنلهحضتيملنكل،لايتغالابيواقرزلامهُتأدقو.زيزعلادبعهوخأ
لبقـةموعزملاةلصلاف،نييثعبلاةحلصملوأهصخيرمأللايتغالايواقرزلا
ثعبلاوةدعاقلانيبـربمتبس/لوليأنمرشعيداحلالبقوألايتغالا
نيبتالاصتانآلاكانهنأديكأتلااننكميوءارتفاضحميهيقارعلا
يتلاةربخلالالخنم،يثعبلازاهجلاحبصأدقف.ةيرسلاةحلسملاتاكبشلا
ةثالثهديدعقوفيشيجنييثعبلاىدلناكامدنع1991ماعاهبرم
اونوكينلمهنأبماتيعوىلع،2003ماعيقارعلاشيجلاديدعفاعضأ
،كلذاولهاجتينأةجردىلإءايبغأاوسيلمهنإ.ةيكريمألاتاوقللًادادنأ
وهو،نييزانلابكلذهبشننأاننكميو.لالتحاللمهسفنأاوأيهدقفمثنمو
يفناكمادصلظيفيثعبلاماظنلانأل،ةقيقحلانعًاديعبسيلام
اذهلوقأنأيفددرتأالوـيشافلاهبشمكحلانمًاطمنرمألاةقيقح
تناكيتلا،عساولايريهامجلادييأتلاةزيماودقتفامهنأل»هبش«لوقأو،هنع
ًائيشدعأدقيثعبلازاهجلانأيفهبشلا.ةيديلقتلاةيشافلااهبعتمتت
نويزانلااهممصيتلاةضبارلاةوقلايأ،werewolf»بئذتسملا«ـلًاهباشم
ماعاهنورسخياوأدبيتلاو،ايناملأنمقطانملاكلتيفءافلحلاةبراحمل

دراومـةحلسأوةريثكًالاومأاوفخأونويثعبلادعبأ،لثامموحنىلع.1945
مهسفنأميظنتاوديعييكلاحلاةعيبطبتقولاضعبكلذقرغتساو.ةمخض
.لمعلاباوأدبٍذئنيحمهنكلو،وزغلادعب
؟يبهذملالتقلاتايلمعمهيلإبسنتنأنكميله:يكسموشت
هجوتلاتاذيبهذملالتقلاتايلمعنمريثكلانأدقتعأ.عبطلاب:رقشألا
ريغةيفئاطلاتامجهلاكلتلثم،مهيلإبسنتنأنكمي،لقألاىلعيسايسلا
.اهدارفأوةطرشلاوأشيجلادينجتزكارمىلعةرشابملا
؟دجاسملاوتازانجلالثم؟ةحضاولاةيندملافادهألانعاذامو:يكسموشت



تامجهاهمظعمو،رخآنمًافدهزِّيمتاليتلاتامجهلانأدقتعأ:رقشألا
نويمالسإنويلوصأحجرألاىلعاهّذفن،ةيندمفادهأىلعةيراحتنا
نممهو،)مهسفنأنوعديامكنييفلسلاوأ(نييباهولانمنوددشتم
نلعأيذلاريهشلاباطخلاناكدقو.مهتبراحمبجتةرفكةعيشلانوربتعي
تاحلطصملايفوهتربنيفًافيخمًاباطخةعيشلاىلعبرحلايواقرزلاهيف
نمًاطيلخكانهنإف،مثنمو.اهمدختسايتلافنعلاةقئافلاتاراعتسالاو
ضرتفننأناكمإلابنأدقتعأيننكلو،تاعامجلاولامعألاعاونأعيمج
نوعوفدمةحلسملامعأيفنيكراشملاءالؤهمظعمنأنونئمطمنحنو
ةروصىلعلصحناننأعقاولاو.ةيفئاطرعاشماهنمرثكأةيموقرعاشمب
ةيشحولايفئاطلالتقلاتايلمعةيطغتنأل،مالعإلالئاسونمةهوشم
IEDSةلجترملاريجفتلالئاسوو،ةيمويلاتامجهلاةيطغتًاريثكقوفت

ImprovisedExplosiveDevices،ًامومعثدحتيتلالامعألانماهريغو
.ةَّنُسلابرعلاقطانمعيمجيفرشتنتو
ءاتفتسالاو،2005ربوتكأ/لوألانيرشت15:ناتريخألاناتيباختنالاناتلوجلا
ىوقلانزاوتبًاعابطناايطعأ2005ربمسيد/لوألانوناك15يفماعلا
ةحلسملامعأبعلطضتيتلاةيسيئرلاتاعامجلاضعبتّرقأو.ةيسايسلا
نوناكيفةَّنُسلابرعلاقطانمىلعاهوضرفواهباورمأيتلاةعطاقملاأطخب
يتلاريثأتلاةردقنودقفيكلذباوناكمهنأباوحرصدقف.2005رياني/يناثلا
ىلإاونطفدقو.دالبلليسايسلالبقتسملاىلعاهوكلتمينأنكمملانمناك
،ةيباختنالاةيلمعلايفةكراشملاىلإةوعدلاساسألااذهىلعاوررقو،كلذ
تيوصتلاو،ربوتكأ/لوألانيرشت15يف،روتسدلاعورشمدضتيوصتلاو
.ةيناملربلاتاباختنالايفةَّنُسلابرعلاتاعومجمةحلصمل
؟كلذمعديملثعبلانكل:يكسموشت
نكيمل،ةكبشلااودعأدقمادصمالزأنأمغربف.همعديمل،الك:رقشألا
كلذل.ةوقلانماكماودقفامدعب،اهيلعةرطيسلانوعيطتسيمهنأًانومضم
ذإ،صاخلااهباسحللمعتقباسلايثعبلازاهجلانملتكودبيامككانه
ًادوجوملازام»مادصليلاوملا«قيرفلانكلو.»مادصلةيلاوم«دعتمل
ناكدقو.تنرتنإلاةكبشىلعةديدععقاومكلذيفامب،ةريثكدراومهيدلو
ذإ،هيجوببسلةيباختنالاةيلمعلايفةكراشمةيألةدشبًايداعممهفقوم
قيرطنمةيناثدالبلامكحلعونيأنمةصرفمهيدلسيلمهنأاوفرع
،لاحةيأيفو.اهميظنتاوداتعااملثمةروزمتاباختنانكتملام،تاباختنالا
دقفمثنمو.ةرحوأةيقيقحتاباختنالمشيالةطلسللمهموهفمنإف



يواقرزلالاحوهامك،تاباختنالايفةكراشملادضحضاوهاجتامهيدلناك
يموينأانيأراننإف،كلذعمو.اهساسأنمتاباختنالاةركفضفرييذلا
ملو.ةيقارعلاريياعمللًاقفولوقعمءودهبولوبقملكشبايضمتاباختنالا
هاجتالايفريغتلاببسبلب؛لالتحالااهذختاتاءارجإةيأببسباذهنكي
ىوقلانيزاومنعةركفكلذىطعأدقو.ةدرمتملاتاعامجلامظعمىدل
،درمتلاقرفنيب،لوقلازاجاذإ،ةينالقعرثكألاتاعامجلانأرهظأثيح
ءوضيف،نآلا.ةنمآةروصبتاباختنالامامتإنيرخآلاىلعضرفتنأاهنكمي
ًانايبنويثعبلاردصأ،ةَّنُسلابرعلالامآلةبيخمتناكيتلاتاباختنالاجئاتن
،لالتحالامتمدخدقو،ةلوبقمريغتاباختنالاهذه،مكانرذحدقل«:هيفءاج
.»عارتقالايفمتكراشمبهيلعةيعرشلامتيفضأو
عقاومكةفورعميهله؟ةيثعبلاعقاوملاىلعهارتامكلذله:يكسموشت
؟ةيثعب
ةيثعبعقاوم،نيسحمادصروصىلعيوتحتعقاوماهنإ.عبطلاب:رقشألا
تانايبعقوملاىلعنورشنيًاضيأمهو.اهنمديدعلاكانهوً،ادجةيمسر
ةدايقلايفربكألاوضعلايرودلاتزعتانايبكلذكو،ةيمسرلاثعبلابزح
نععجارتلامتمثً،اريخأتامهنإليقدقو(ً.اقيلطلازاميذلاةيثعبلا
لكنمةريبكةكراشمتدهشيتلاةريخألاتاباختنالاتناكو.)ربخلااذه
يسايسلاىوقلانزاوتلةحضاوةركفتطعأدق،يقارعلابعشلاتائف
نأةروطسأبنودقتعيقارعلايفةَّنُسلابرعلانمنوريثك.يفئاطلايقرعلاو
مهنأبداقتعالادوسييتلاةبسنلايهو،%20ـلانمريثكبربكأمهتعامج
تاباختنايفةكراشملالدعمنأعقاولاو.نييقارعلاعومجمنماهنولكشي
فالخىلعـةدشباهوعطاقدقو%58وه2005رياني/يناثلانوناك
نم%40ةبارقنولثميمهنأجاتنتساىلإمهبتدأوـداركألاوةعيشلا
طسوةعيشلاعمةاواسملامدقىلعمهسفنأنيعضاو،ناكسلاعومجم
،ةَّنُسلانمًاضيأمهداركألانييقارعلانم%20نأامبو،نييقارعلابرعلا
اهتبسنقارعلايفةيِّنُسةيبلغأكانهنأةَّنُسلابرعلامعزدقفكلذل

تاباختنالاةجيتنةطساوباذهديكأتمدعةقيقحنإف،مثنمو.60%
،عارتقالاىلعنوجتحيمهتلعجيتلاةيسيئرلابابسألانمًادحاودعيةريخألا
.ةريبكةجردبًاعنقمنكيملاموهو،اهببعالتلاةجحبجئاتنلانيركنتسم
يهيتلاتاباختنالايفةديدعبويععبطلابكانهتناكهنأنيحيفو
اهنأىلعنوبقارملاعمجأدقف،لامكلانعدعبلالكةديعبدكؤملانم
ءامعزةضراعممغربو.قارعلايفىوقلالداعتلًاحيحصًاساكعناتناك



وحنىلعةوابغلانماوسيل،دقتعأامكمهنإف،جئاتنللةَّنُسلابرعلا
دقو.ةيبعشلامهتدعاقاهبّملستيتلاريطاسألاءارونوقاسنيمهلعجي
ةمواسمةقروكتاباختنالاجئاتنيفكيكشتلاوجاجتحالااذهمادختسااولواح
ضفربنوددهيمهنإفالإو،ةموكحلاديعصىلعنوديريامىلعلوصحلل
.ةديدجةموكحليكشتبحامسلاوأديدجلاسلجملاىلعةيعرشلاءافضإ
؟تاباختنالانميدوعسلافقوملاام:يكسموشت
.تاباختنالايفةَّنُسلابرعلاةكراشمنويدوعسلامعددقل:رقشألا
؟جئاتنلاباولبقلهو:يكسموشت
يفتسفانيتلاةَّنُسلابرعلانمةيسيئرلاةوقلانومعديمهنإ:رقشألا
ناوخإلليقارعلاعرفلاّلثمييذلايمالسإلابزحلاًاصوصخ،تاباختنالا
،ةبيعمتناكتاباختنالانإاولوقينأنييدوعسللفيكنكلو.نيملسملا
ً؟اناملربىتحنوكلميالمهسفنأمهامنيب
؟بسحفتمصلااومزتلامأًايوقًامعداومدقلهنكل:يكسموشت
.تاباختنالايفاولخدتيملًايرهاظ:رقشألا
ً.اريثكنيينعماوناكمهنأدقتعأ:يكسموشت
اوبهذامرثكأناك،ةماعلامهتانايبيف.عبطلابنوينعممهنإ،معن:رقشألا
يف،لصيفلادوعسمهتيجراخريزواهبىلدأيتلاتاحيرصتلايههيلإ
دقناقتإمدعوةنوعربةدحتملاتايالولانإًالئاق،ىرخأنكامأوكرويوين
.ناريإتّوقو،قارعلايفةطلسلاىلإةعيشلاتبلج
ً؟ايمسراهلاقله:يكسموشت
.128كرويوينيفةيجراخلاتاقالعلاسلجميفألملاىلعاهلاق،معن:رقشألا
ىلعنيجتحم،قارعلايفةعيشلانمةبضاغلعفدودرىلإىدأاموهو
سلجملايفنيزرابلاءامعزلادحأيقارعلاةيلخادلاريزوّدردقو.هلخدت
يدوعسلاريزولادضةيساقتاملكب،قارعلايفةيمالسإلاةروثللىلعألا
.كلذىلإامو،نوّفلختملامِجةاعرمهنإًالئاق،ةمكاحلاةيدوعسلاةرسألاو
.نيدلبلانيبديدشلارتوتلانمةظحلكلتتناكدقو
؟ربمسيد/لوألانوناكدعباذهناكأ:مولاش
ءاتفتسالالبقيأ،2005ربمتبس/لوليأيفثدح،ريثكبكلذلبق:رقشألا
ربعييتلاىلوألاةرملاكلتنكتملو.ربوتكأ/لوألانيرشتيفىرجيذلا
ةينالعحيرصتلايفتناكةأجافملا؛قارعلاءازإبمهقلقنعًانلعنويدوعسلا
ً.اماتًاقافخإقفختةدحتملاتايالولانأةقيقحلايحقلقنع
يتلافارطألانأظحالننأيغبني،ةيقارعلاتاباختنالاةجيتنىلإةدوعلابو



ًاضيألببسحفةَّنُسلابرعلانمةيسايستاعامجنكتملاهيلعتضرتعا
ةريبكةجردبتناكةدحتملاتايالولانأنيبتةقيقحلاهذهو،يوالعفالتئا
فلاحتيأةماقإعنمينألواحيدحوملايقارعلافالتئالاف.جاجتحالاءارو
ًاعوننوّلثمييذلانويردصلاامأ.داركألاوةَّنُسلابرعلاتاعامجويوالعنيب
نمةدافإلاىلإنوعسيفةعيشلاطاسوأيفةيبرعلاةيموقلاةفطاعلانم
ًاقيثوًاطابترانيطبترمداركألانوربتعيمهنأل،ةَّنُسلابرعلاعمقافتا
نييردصلانكلو.لاحيأىلعًاريثكمهنوقوريالمهو،ةدحتملاتايالولاب
ذإ،نييثعبلاعوضوميفةَّنُسلابرعلاىوقمظعمعمريبكفالخمهيدل
مادصخسملمهقرحنأ،تظحالامكو.نييثعبلاةاداعميفنويردصلايلاغي
عساتلايفةدشاحلاةرهاظتلاءانثأـريلبوشوبلنيخسمعمبنجىلإًابنج
،دقعمعضولهنإ.ددصلااذهيفديدشعقواذناكـليربإ/ناسيننم
هتاذتقولايفنوّذبحييكريمألالالتحاللةدشبنيضراعملانييردصلانأل
كلذو.يبلجلااهقلطأدقناكيتلاde-Baathificationةنثعبلاكيكفتةيلمع
ةلئاعةصقركذتنلو!ثعبلاءاغلإـيبلجلاعممهقافتالديحولازيحلاوه
اوضرعتهبراقأنممهريغو،هيوخأوردصلادلاونويثعبلالاتغادقف:ردصلا
نألهسلانمكلذل.يثعبلاماظنلاديىلعًاضيأاولتقو،عشببيذعتل
تاعاطقلاـةيبعشلاهتدعاقو،هسفنردصلاىدتقمظفتحياذاملمهفن
كلتبـنيسحمادصماظننمةاناعمرثكألايقارعلابعشلانمةءوطوملا
.نييثعبللةقيمعلاةيهاركلا
نولواحيمهف،ةيِّنُسلامهتافلاحتيفنويئاقتنانييردصلانإف،كلذىلعًءانب
مهئامتنايفةهبشالنيذلاةَّنُسلابرعلاعمبلغألاىلعةيّدوتاقالعءانب
يفداهطضاللاوضرعتنيذلانيملسملاناوخإلاةلاحيههذهو.ثعبلاىلإ
كانهو.نيملسملاءاملعةئيهةلاحًاضيأيهو،نيسحمادصمكحلظ
فلاحتلانوديرينيذلا،نييردصلانيبدحوملايقارعلافالتئالالخادتانيابت
ىلإددوتييذلاقارعلايفةيمالسإلاةروثللىلعألاسلجملانيبو،ءالؤهعم
نوكتنألمتحملاريغنمو.ةميدقطباورهبهعمجتيذلايدركلافلاحتلا
مليذلارمألاو.ةثالثلافارطألافلاحتىلعموقتالةديدجةموكحكانه
ةدحتملاتايالولالذبتو،المأةموكحلايفيوالعنوكيأوهدعبدكأتي
هدازليلخيكريمألاريفسلالوحتدقو.ددصلااذهيفطوغضلاعاونأعيمج
.يرامعتسالاخيراتلايفT.E.Lawrenceسنارولهفلسلثم،ّيلحمبعالىلإ
قيرفلاويوالععمةكرتشمتاعامتجامث،يوالععمتاعامتجادقعيوهف
ةينلعةقيرطبنيرخآىلعةيسايسلاىوقلاضعبعماهيفنورمآتي،يدركلا



نألجراخلايفًاريثكةينلعتسيلنكل،نييقارعلاىلإةبسنلابةينلعـًامامت
ً.ادجيحطسدوجوملامالعإلا
.مالسلالالحإىلإىعستةدياحمًةيصخشهدازليلخنومدقيمهنإ:يكسموشت
مسابثدحتملاراشأدقل.قالطإلاىلعكلذكسيلعبطلابوهو:رقشألا
لاقوـةدحتملاتايالولانأىلإـتاّرمةدعـدّحوملايقارعلافالتئالا
ةفورعمةقيقحهذهو.مهيلعاهتارايخضرفىلإىعستـةّماتةحارصبكلذ
ريزو،دريلنيفلملعجيذلاببسلاوهاذهو.قارعلايفةماعلاىدل
اميفًامامتًاقحم،1973ىلإ1969نمةيمانتيفلابرحلاةورذيفعافدلا
ةسائرب[ةديدجلاةيقارعلاةموكحلاىلعنوقلطينيذلاءالؤه«:هبتك
يفنوفرعيالWashington’spuppetنطنشاوةعينصاهنأ]يرفعجلا
يفًاديجاهفرعي؛اهفرعي»دريل«نكلو.129»ةعينصلاةموكحلاامةقيقحلا
!ةقيقحلا
مويلاقارعلايفةيكريمألاةسايسلا
ةدحتملاتايالولالعفتاذامنكلو،لبقنمزاجيإباذهتلوانتدقل:مولاش
؟قارعلايفنآلا
ةفرعمنودبىتح،ىلوألائدابملانمحضاواذهنأدقتعأ:يكسموشت
ضرفًايمتححبصأ،نييكريمألاةسايسلايعناصرظنةهجونمف،ليصافتلا
ىطسولااكريمأوأةيقرشلاابوروألودرارغىلعتاموكحلانمعون
قبسبابسأل،ةدحتملاتايالولاىلعةثراكنوكتسف،لعفتملاذإو.ةعباتلا
عتمتتامبر،لعفلابةليمعةموكحاوضرفينأمهيلع.اهنعانثدحتنأ
ابوروألودىلعقبطنيناكامًاضيأاذهو،يتاذلالالقتسالانمامةجردب
يفةلتحملاابوروأىلعقبطنيناكهنأةقيقحلاو.وكسوملةعباتلاةيقرشلا
،ةصاخلااهنوؤشاسنرفيفVichyيشيفةموكحترادأدقف.نييزانلالظ
،ريبكيبعشدييأتبىظحتةموكحلاكلتتناكدقو.نويزانلااهرديملو
ىلإةفاضإلاب،اهلةعباتلاةيسايسلاىوقلاو،اهبةصاخلانمألاتاوقاهيدلو
وأً.اقحالتقُلتخايتلاةلطابلاماهوألاسكعىلع،نيفقثملانمريثكمعد
ىوقلاةدحتملاتايالولاتمطحنإامف:ىطسولااكريمأيفلاحلاناكامك
.اهبةلصىلعةيديلقتبخنىلإةموكحلاميلستنمتنكمتىتحةيبعشلا
يفهنإف،برحلادعبامنابايلاوايناملأنعليقاملكعمهنأةقيقحلاو
ةمواقملا،ًالعفةدحتملاتايالولاتمطحدقفً.اضيأماهوألانمّدعيبلاغلا

.نييشافلانيئطاوتملانعًالضف،ةيديلقتىنبضرفتداعأو،نابايلاوابوروأيف
عقاولا.اهولعفمهنكل،ةرطيسلانمةجردلاكلتمهيدلنكتملايناملأيف



ماعاعدنموهناكناناكجروجنكلوً،اديجفورعمريغرمألانأ
ناك.130»يقرشلاقارتخالاعنميطئاحب]ةيبرغلاايناملأ[لزعىلإ1946

ةمواقملانمو،ةيناملألاةيلامعلاةكرحلانمنيفئاخنويكريمألاةسايسلاوعناص
تناكو،ةيناثلاةيملاعلابرحلادعبةريبكةناكمبىظحتتناكيتلا
تايالولاىلعناكو،كلذىلإامو،ةيعويشو،ةيكارتشاوةيلاكيدارةيطارقوميد
نانويلاوايلاطيإيفةيشحوبكلذاولعفدقو.اهيلعيضقتنأةدحتملا
تايالولاتلصاوو.ىرخأنكامأو،اكيجلبو،اسنرفو،ايناملأيفةفلتخمقرطبو
ىلعةيلاطيإلاةيطارقوميدللبيرختلانمريبكوحنىلعاهطروتةدحتملا
،بضننيودتلانألخيراتلااذهدعبفرعنالو.تاينيعبسلاىتحلقألا
.ةرمتسمتلازاماهنأضرتفأينكل
نوكينألمتحملانميذلارثرآكامسالغودلارنجلاحمس،نابايلايف
ةنسلايفةيندملاةيبرتلاسورديفهملعتاموهةيطارقوميدلانعهموهفم
ءانبيفًايلعفاوأدبينأنيينابايللًايئدبمحمس،eighthgradecivicsةنماثلا
ً،ابضغنوطيشتسينطنشاويفنويلاربيللاناكدقو.ةيطارقوميدتاسسؤم
1947ماعreversecourse»سكاعملاهاجتالا«ىّمسيناكاماوعَّرشدقو
ماظنلاهبشيامةداعإو،ةيديلقتلابخنلاةداعإو،ةيلامعلاةكرحلاضيوقتل
كلذذنمنابايلاتحبصأو،اذهيفاوحجندقو.يساسألكشبيديلقتلا
.131دحاولابزحلاةلودنيحلا
ً،اديجةفورعملاوةلماكلاةصقلايفضوخلاانيلعسيل،ةينيتاللااكريمأيفو
لصأربتعتيتلاناغيرةبقحيفف،ةفورعمنوكتنأيغبنييتلاوأ
ثدحيناكءيشيأنمعظفأ،ةعيظفةيشحوكانهتناك،ةيلاحلاةرادإلا

ميطحتنمنونكمتياملاحاوناك.وكسوملةعباتلاةيقرشلاابوروألوديف
نمو.»ةيعرشةموكح«ىّمسيامةطلسلايفنوعضي،ةيلحملاةيبعشلاىوقلا
نوفقثملانوركفملاريشيسو.قارعلايفهسفنعضولاعقوتننأاننكميمث
سرذوراكساموتىلإانرشأنأقبسدقف،ةقرافملانمعونىلإعبطلاب
انلدكؤيوهوـةيكريمألاتارادإلاعيمجنأدجويذلاقباسلالوؤسملا
مدخيامدنعالإةيطارقوميدللجّورتالـكشلاقوفىقبي»اهقدص«نأ
يذلاهباتكيفلوقيوهو.ةيداصتقالاوةيجيتارتسالااهحلاصمجيورتلاكلذ
،132ةدرابلابرحلادعب»ةيطارقوميدلاةعاشإ«عوضوميف2004ماعردص
قدصمغرب،قارعلايفةدوجومنوكتساهسفنةسايسلاهذهنأىشخيهنإ
امسكعلمعنتابثبواننأمغرب؛نوقداصاننإ،معن.ةريبكةأجافم.ةرادإلا
نولوؤسملالواحدقفاذل.ءيشيفقدصلانمريغيالاذهنإف،هلوقن



وهو.ريبلجحضوأاملثم،اهداسفإمثةيقارعلاتاباختنالاعنمنويكريمألا
ةلصاوموههبمايقلامهيلعبجيامنإً.ارمتسملازاميذلاعضولا
ماظنللًاهباشممكحماظنامةقيرطبنوضرفي،ةيرارمتسالانميوقلاطخلا
يف،يشيفماظنوأ،ةيسورلاةنميهلالظيفيدنلوبلاوأ،يرودافلسلا
.رودافلسلاسيلقارعلاف؛ًالهسرمألانوكينلو.قارعلا
يفةقيمعدجةلكشميفةدحتملاتايالولانإً.امامتكعمقفتأ:رقشألا
تحتجردنتيتلاتانايبلاىلإدانتسالابعضولايفَتركفاذإفً.ايلاحقارعلا
،هبةرطاخملايرجيامةيمهأببسبـً»ارايختسيلةميزهلا«ةلوقم
نطنشاودجتيتلاةلكشملاقمعبرعشتسكنإفـاهانحضوأيتلابابسألل
تاططخمبكانهىلإاوبهذدقفً،امامتموعنركذاملثمو.اهيفاهسفن
ًاءزجنكتملايلاطيإنأتفاللا.1945ماعايناملأونابايلانمةاحوتسم
امايلاطيإيففقوملاًاريثكهبشيقارعلايففقوملانأمغربةروصلانم
يفيعويشلابزحلاـًايريهامجةموعدمىوقدوجوثيحنم،برحلادعب
الىوقـمويلاقارعلايفدحوملاقارعلافالتئالاو،1945ماعايلاطيإ
.)ناريإ(ةدحتملاتايالوللودعةلودبةطبترموةدحتملاتايالولااهيلعرطيست
قارعلاةلاحيفو،يتايفوسلاداحتالاوهودعلاكلذناكايلاطيإةلاحيف
اممريثكبأوسأقارعلايفىوقلانزاوتنإف،دعبو.ناريإوهودعلاف
يفًابناجيعويشلابزحلاةيحنتمهناكمإبناكثيحايلاطيإيفهوهجاو
.قارعلايفدحوملايقارعلافالتئالاةيحنتناكمبةبوعصلانمنأنيح
ةنسلاىدمىلعةنكممةديكملكاوّربددقنييكريمألانيلوؤسملانأمغربو
نإفاذل.تازجعمبمايقلاهدازليلخعطتسيملو،اوحجنيملمهنإف،ةيضاملا
اذام:يه،لاحلااذهىلعرومألاترقتساول،نطنشاوىلإةبسنلابةلكشملا
تالاقملايفوقارعلايفهنعَّربعيقلقكانهاًيلاح؟لعفننأاننكمي
يفًاّيلمركفتةدحتملاتايالولانأةقيقحبقلعتي،تنرتنإلاىلعتاروشنملاو
فرعأالـقارعلايفةحيضفًاريخأكانهتناكدقو.يركسعبالقنا
دعيمليذلا،يوالعلعافدلاريزوّبترامدنعـانهتنلُعأدقتناكأ
.ةلودللًاسيئرناكولامكشيجللةبيتكضارعتسا،ناملربلايفوضعىوس
تاباختنادعبتلكشتيتلايرفعجلاةموكحيفيقارعلاعافدلاريزوناكو
فالتئالاعاطتساو.ةدحتملاتايالولاهتنيعدق2005رياني/يناثلانوناك
يفةيمالسإلاةروثللىلعألاسلجملايفةرملاهذهًالثمتم،دحوملايقارعلا
تايالولاعمبذجلاودشلانمريثكدعبهلةيلخادلاةرازونيمأت،قارعلا
ةيركسعلاوةيندملاةيكريمألالالتحالاتاطلسنكلو.نييلحملااهئالكووةدحتملا



مهحشرماوعضودقوـاهترطيستحتعافدلاةرازوبظافتحالاىلعترصأ
ىلع،مهترطيستحتهسفنشيجلابظافتحالااولواحلبـةدايقلاعقوميف
ىلإنيقباسلانييثعبلانمًاريثكاوداعأدقو.طابضلافصريدقتلقأ
ً.ارمتسملازامو،ةّتقوملاةموكحلايوالعسؤرتعمأدباموهو؛مهبصانم
رسفيامنإةدحتملاتايالولاةزوحيفشيجلانأةقيقحنإف،مثنمو
.يقارعلاشيجلاةطساوبلمتحمبالقنانأشيفةرئادلاتاعاشإلا
عمقلامعأىلعًارخؤمةدحتملاتايالولااهتّنشيتلاةياعدلاةلمحّدعتو
سلجملاو،دحوملايقارعلافالتئالاوضع،ةيلخادلاريزواهبكترابيذعتو
ةيقيقحةحاقوـعبطلاب،قافنضحم،قارعلايفةيمالسإلاةروثللىلعألا

realchutzpah.ناسنإلاقوقحتاكاهتنانأبًاريخأيوالعحرصامدنعامك،
نآلا»أوسأ«يه،ةيلخادلاةرازواهتسراميتلاتاكاهتنالاباهرصحيتلاو
ةغلابملانعًاديعبو!هنميتأتـ133نيسحمادصلظيفهيلعتناكامم
نأنمهتيأراممًالوهذمتنكدقل.شهدمءاعدااذهنإف،ةحضاولا
ءادعساوناك،برحللةضهاُنملاىلإةماعلارداصملانم،نيقلعملاعاونأعيمج
اوفرعينأعيمجلاىلعبجينآلا؛ةيدقنريغةروصبهلاقامبداهشتسالاب
وهناك،لماكيكريمأمعدبةّتقوملاةموكحلايوالعسأرتامدنعهنأ
نكامأوأرودافلسلايفبردتمهضعبـنييكريمألا»نيراشتسملا«ةدعاسمبو
لاقتعالازكارموةصاخلاةطرشلاسودناموكةغيصعضوْنَمـةهيبش
روضحيفةيقارعلاتاوقلاديىلعبيذعتلاأدبهدهعيفو،ةيرسلا
ىلإىعسي،ىرخأةرمريبكقافناذهنإفمثنمو.نييقارعلانيراشتسملا
يأرللحيملتلاةلواحمو،ةعيشلادضةَّنُسلابرعللةيبهذملارعاشملاببعللا
فواخملاحبصتانهو.ةيعيشلاىوقلا»ءوس«ىدمنعيكريمألاويبرغلاماعلا
تايالولانإ:2003ماعذنم،لوقيناكدليفسمارنأركذت.ًالعفةرربم
.قارعلامكحتنأبيناريإلاطمنلاىلعةموكحلًاقلطمحمستنلةدحتملا
:134»ةدودحملاةدايسلا«فينيجيرببهذمليكريمألالداعملاوهاذهو
.نيقفاومانمدامـءاشتاملعفتنأيفةدايسلاقحكيدل
يفًارايخىتحوهسيلبالقنالانأيهشوبةرادإىلإةبسنلابةلكشملا
،طابضلانمريثكىلعاهترطيسىلعدامتعالااهناكمإبنأحيحص،ةقيقحلا
تجمدنادقفـداركألاوةعيشلانميهدونجلانمةريبكةيبلاغنكلو
ريغنمف،مثنمو.يقارعلاشيجلايف»ةكرمشبلا«ةلماكةيدركتادحو
دضةيكريمأةرطيستحتةدايقرماوألةعيشلادونجلالثتمينأدراولا
ىلعّينعميدركلافلاحتلانأل،ةَّنُسلابناجباوبراحينلداركألاو.مهبعش



،ةعيشلاسيلكانههسفانمو،اهطفنبكوكركةنيدمىلعةرطيسلاببلغألا
تايالولاف.ديقعتلاديدشهتمربعضولالعجياموهو.نامكرتلاوةَّنُسلالب
ًايبسنلهسييتلا،دوسألاوـضيبألاةددحملاعاضوألاةداتعمةدحتملا
صاخشألانمًاددعبلطتتيطسوأقرشلاعمتجملاتاديقعتنكلو.اهترادإ
يتلاو،نطنشاويفةدوجوملاةرمزلاىدلامقوفيوحنىلعًءاكذرثكألا
:وهلاؤسلاو،ةيقيقحةلكشميفنوعقاومهنإ.ةقطنملاعمًايلاحلماعتت
.رظنلاةريصقةيجيتارتساوهمهيدلاملك؟نآلاةيكريمألاةيجيتارتسالاام
ةموكحلاليكشتعوضوميفعادخلاوةغوارملاقيرطنمنولخدتيمهنإ
؟ةليوطةيجيتارتسامهيدللهنكلو.مهلبصانمنيمأتنيلواحم،ةيلاتلا
ليوطفدهمهيدل:يكسموشت(.راهنادقءيشلكنأل،كلذيفكشأ
دراومىلعةرطيسلانوديريمهنإً،اقباسرمألاانشقاناملثم.عبطلاب.)ىدملا
اهمادختسامهنكمييتلالئاسولااميهةلكشملاو.ةقطنملايفةقاطلا
امنأشيفيقيقحلاطبختلانمةلاحيفمهنأدقتعأ؟فدهلااذهقيقحتل
،عقاولاضرأىلعهنولعفيامبثكنععباتتامدنعو.هولعفينأبجي
وحنىلعنولواحيمهف؛ةريغتملاتاسايسلانمعوندوجوبروعشكباتني
ةيجيتارتسإمهيدلسيلمهنأيهةقيقحلانكلو،نحملاعملعافتلايتامغارب
تاوصأ:عقاولايفقلقمكلذلكنأةلكشملاو.ىدملاةليوطةحلاص
حيرجلاشحولانأل،ةيكريمألاططخلانماهقلقيفًامتحةبئاصنييقارعلا
ً.ادجًارطخنوكينأنكمي
؟مهلةضهانمًةكرحبيذعتلامعازميفقارعلاةعيشىأرله:يكسموشت
يوالعنوعمسيامدنعوً،اديدشًاقافنكلذاوربتعاةعيشلامظعم:رقشألا
مهنماميسالو،هنوهركيمهنألً،ابضغنوطيشتسي،مهتلاهذهبيقلي
يعّديو.نييكريمأللًءادعرثكألاهسفنتقولايفنودَُعينيذلانويردصلا
اوضرعتنيذلاسانلاءالؤهنأقارعلايفةيمالسإلاةروثللىلعألاسلجملا
ةقيقحلايفمه،نولوقيامك»ءيسموحنىلعاولموع«وأ،بيذعتلل
يكريمألاشيجلانأكلذنمرثكأً.امامتًايعرشًارمأكلذنوريو،»نويباهرإ«
ايو،هيفسيلملاعلانمءزجنعثدحتننحنف،قيرطلاىلعمّهلددق
اذإوً.ادجعئاشرمأبيذعتلاو،ناسنإلاقوقحلةيقيقحةفاقث،فسألل
بيذعتلاربتعتةيبرغلاةراضحللةلثمماهنأمعزتيتلاشوبةرادإتناك
ىلعمهريغوأنييقارعلاةعيشلامولناًذإاذاملف،ةنيعمفورظيفًاعورشم
تناكةيلخادلاةرازوىلعنطنشاوةلمح،اًذإ؟اهسفنةقيرطلابريكفتلا
فالتئالادضةيكريمأةروانماهنأبريبكدحىلإتفرُعدقو،ءايتساطحم



نيلاوملابرخزتةيلخادلاةرازولةحلسملاتاوقلانأعقاولاو.دحوملايقارعلا
»تاللست«ةيألةجيتنكسيلنكلوـدحوملايقارعلافالتئالاقرفلنيمظنملا
تاوقلايفةينالعتايشيليملااوجمددقل.كلذيفّرسةمثسيلثيح
ًالدبنكلوـةدحتملاتايالولااهتمعديتلاةيمسرلاةسايسلايهو،ةحلسملا
ةرطيسلايهتمنغدقف،ةرطيسلاتحتتايشيليملاهذهحبصتنأنم
ةيمالسإلاةروثللىلعألاسلجملليغاطلاروضحلاف.ةيلخادلاةرازوتاوقىلع
فوفصيفًادجحضاو،صاخوحنىلع،نييردصلانيلاوملاو،قارعلايف
امإًاروصبلاغلايفلمحتةطرشلاتارايسنأبنولسارملاكربخيسو.تاوقلا
نمو،قارعلايفةيمالسإلاةروثللىلعألاسلجملاءامعزلامإوردصلاىدتقمل
عضولاتابىدميأىلإىرينأةدرجملانيعلابىتحءرملاناكمإبف،مث
.ةدحتملاتايالولاةرطيسجراخ
؟برحلاةضهانمةكرحهيلإوعدتنأيغبنييذلاام
نأشيفبرحلاةضهانمةكرحهذختتنأيغبنييذلافقوملاام:مولاش
؟هيلإوعدتنأيغبنييذلاامو؟قارعلا
،ةيكريمألاتاوقلاهّلثمتاموهو،ةيزاغةوقوأ،ًالتحمًاشيجنإ:يكسموشت
يتلارارضألانعضيوعتلاىلوألا:ناتيلوؤسمالإعبطلاباهيدلنوكيال
عبتننأيغبنيكلذلو.هسفنبررقيبعشلاكرتتنأ،ةيناثلاو.اهبتّببست
ملنإ.ريبكىدمىلإةحضاوهتهجوو.نكتًّايأ،يقارعلابعشلاهررقيام
نأيغبنيف،يركسعلالتحاليقيقحدييأتىلععطاسليلدكانهنكي
يف،انهعيمجلافقومهيلعنوكينأبجياماذهو،لاحلايفبحسني
،سانلاةيعوتلدهجكانهنوكينأيغبني.اذهلفغنالأبجيو.ةقيقحلا

يفليمعلاماظنلانمعونبةدحتملاتايالولاظافتحاراطخأاومهفييك
الً،امامتهانابزحلاهيلويعوضوموهو،ةيمهألاةغلابةيولوأهذه.قارعلا
ًاموهفماذهحبصينأراظتنايفو.نييروهمجلاونييطارقوميدلانيبهيفقرف
.ةلاعفةروصبنيطرخنماونوكينلمهنإف،برحللةضهانملاىوقلاىدل
نأمهملانمنكل.ةيلوؤسملاموعناهبفّرعيتلاةقيرطلاديؤأ:رقشألا
فرعكانهف،ةلاحلاهذهيفتايلوؤسملافيرعتلىرخأةقيرطنمرذحن
،ةجوزتمريغةأرمالجربصتغااذإلوقتاهنيعبتاعمتجميفضيغب
تايالولايفرئاودلاضعبنمهعمسنامنإ،لثملاب.اهجوزتينأهيلعف
انيدل،كانهىقبننأبجي«هجوزتننأانيلع،قارعلاانبصتغااننإ:ةدحتملا
حفاُكينأيغبنيةيلوؤسملابةقلعتملاةيؤرلانمعونلااذه.»كانهةيلوؤسم
ةجاحيفنويقارعلاناكاذإهنأًاحضاوىقبينأيرورضلانمو.ةدشلكب



رداصملارثكأنإف،هتاسسؤمءانبومهدلبرارقتسالةيركسعةدعاسمىلإ
نإف،قارعلاةلاحيفاًذإ.اهتاوقوةدحتملاتايالولاوهةدعاسملاكلتلًاءوس
،رارضألانعضيوعتلايفيسيئرلكشبّلثمتتةدحتملاتايالولاةيلوؤسم
ىدلناكاذإو.نولتحممهوسيلنكلو،ةبولطمةدعاسملكميدقتو
ناكدقفقارعلالجأنمقلقلاوةيلوؤسملابيقيقحروعشيأنطنشاو
تايتسجوللامدقتنأوليوطتقوذنماهتاوقبحستنأاهليغبني
.ةيقارعلاةيبلاغلااهتبلطاذإ،هباشاموأةدحتملاممألاتاوقلةيرورضلا
ةيؤرتناكلعفلابكلتً:انكممكلذناكْنإًائيشفيُضأس:يكسموشت
يفقارعلالالتحاذنمىتحتاعالطتساللًاقفو.نييكريمألاةماعلةيبلاغلا
نإ.اوعمسا«:يكريمألابعشلانممظعألاداوسلالاق،2003ليربإ/ناسين
قلعتياميفةدحتملاممألاىلإملستنأبجيةيلوؤسملا،اننأشسيلاذه
مدعنأةقيقحلاو.»كلذىلإامو،يسايسلالاقتنالاو،نمألاو،رامعإلاةداعإب
كلتلثمنمديدعلاءارجانممغرلاب،تاعالطتسالاكلتجئاتنلقن
نعةركفكيطعيامنإ،ةقومرمةناكمتاذتاسسؤملبقنمتاساردلا
نابسإلانوبخانلاهذختايذلافقوملاوهًاضيأاذه.ةيكريمألاةيطارقوميدلا

اوبلاطيمل.ةنداهملاببسبريرمبجشلاوضرعتامدنع،2004سرام/راذآيف
ممألافارشإتحتنوكتنأبجياهنإاولاقطقفلب؛تاوقلابحسب
ظحال.نييكريمألانمةريبكةيبلاغهتذختايذلاهسفنفقوملاوهو.ةدحتملا
داكلاباهنأمغرباينابسإنألوألا.ةدحتملاتايالولاواينابسإنيبامنيفالتخا
انه.ماعلايأرلافقوموهامفرعاهبعشنإف،اهيلعرابغالةيطارقوميد
اينابسإيفكنكميً،ايناثو،هرشنوأهنالعإمتيالذإ،نوفرعيالاكريمأيف
نكميعونلااذهنمءيشال.قدصتالةلأسم،انه.ةيضقلاىلعتيوصتلا
ىلعةغلابةلالداذًائيشًاضيأكيرياموهو،تاباختنايفرهظينأ
.ةدحتملاتايالولايفىّمسيامك،democraticdeficitيطارقوميدلاروصقلا
.هبموقتنأةدحتملاتايالولايفةيبعشلاتاكرحلاعيطتستءيشةمثانهو
ريهامجلااومظنينأمهيلعاذل،مهبناجىلإيبعشيأرًالعفاكريمأيفف
يأرللنوكيلو،ماعلايأرلاوةماعلاتاسايسلانيبامةوجفلانوللقيثيحب
.تاسايسلايفريثأتماعلا
اهرودقمبناكاذإًامامتةديعسنوكتسةدحتملاتايالولانأدقتعأ:مولاش
ةرطيسلابنطنشاوظافتحاعم،ةدحتملاممألاتاوقلقارعلاميلستنآلا
.نمألاسلجملالخنماهيلع
لالخنمكلذمتينأيرورضلانم.ةيلاتلاةطقنلايهكلت:يكسموشت



وتيفلاببسبهتيقدصدقافنمألاسلجمنأل.ةدحتملاممأللةماعلاةيعمجلا
ذنمف.ةدحتملاتايالولابناجنمعساووحنىلعمدختسايذلا135

ممألاىلعامدحىلإةرطيسلانطنشاوتدقفامدنع،تاينيتسلافصتنم
امهريغدحأال.ايناطيرباهيلت،وتيفلامادختسايفىلوألاتحبصأ،ةدحتملا
ةدحتملاتايالولاتماداممعن:لوقأ،كلذل.ىوتسملااذهنمبرتقا
يفنمألاسلجمنإف،ةيرحبوتيفلاقحمادختساناعيطتستايناطيربو
ةيعمجلايفكلذبمايقلاناعيطتستالامهنكلوً.ائيشينعيالةقيقحلا
.ةيمومعلا
اهيدلىرخألودًاضيأكانه،هسفنتقولايفنكلو،حيحصاذه:رقشألا
باهذلايفةبغارريغنطنشاولعجييذلاببسلاوهاذهو.وتيفلاقح
.وتيفللًاراكتحاهيفكلمتالاهنأل،نمألاسلجمىلإ
ةرادإتناكاذإف.لاحةيأىلعًادجًارّخأتمحبصأرمألانإف،كلذمغربو
تناكلـريبككشعضوماذهوـيقارعلابعشلابًالعفةمتهمشوب
بحستنأاهيلعناك،يثعبلاماظنلاطاقسإدعبف.ةيادبلاذنمكلذبتماق
،ةدياحميقارعلابعشلااهربتعيتاوقاهبلدبتستو،ةيكريمألاتاوقلا
ذوفنلابسكىلإىعستاهنأيفًايوقًاكشّكشيةلودنمتاوقتسيلو
ىدأامًالعفوهقارعلايفةيكريمألاتاوقلادوجونإ.ةقطنملاوقارعلايف
لاقدقو.ىضوفعضولادادزا،كانهمهؤاقبرمتسااملكو،يلاحلاعضولاىلإ
مامأعامتساةسلجيفيساكجروجلارنجلا،قارعلايفيركسعلادئاقلاكلذ
لاق.SenateArmedServicescommitteeةحلسملاتامدخللخويشلاةنجل
رصانعدحأ«ديدحتلابوه»ةلتحمتاوقك«ةيكريمألاتاوقلادوجونإيساك
دادعألاتناكًّايأهنأل،ةقيقحهذهو.136»درمتلالعشييذلادوقولا
ةيبلاغلانأ:وهدكؤملانإف،قارعلابصاخعالطتسايأيفةيلامجالا
،فنعبلالتحالاضراعت،ةَّنُسلابرعلايأ،بعشلانممهمنوكملةقحاسلا
لالتحالااهيفزكرتييتلامهقطانميفيلعفلاعضولاوهاذهنأعقاولاو
ىلعموقيةيكريمألاتاوقلاباحسنابلطمو.يلاهألالتقيفهدهجىعسيو
ةحلصملابالإىنعتالةينانأةيؤرنماًقثبنمسيلوهف،رابتعالااذه
قثبنتاهنإ.cut-and-runبورهلاومهنأشلنييقارعلاكرتىلعموقتوةيتاذلا
تايالولاهيلإىعستامفرعناننأل،نييقارعلاريصمىلعيقيقحقلقنم
نأفرعن،ىرخأةيحاننموـانهباهسإباّنيبامكـقارعلايفةدحتملا
ةيبلاغعبطلابكانهتناكامبر.ًالاعتشاعضولاديزيةيكريمألاتاوقلادوجو
ءانبلةدعاسملاضعبىلإةجاحيفاوناكمهنأاودقتعانممةيقارع



ةحلسألااهكالتمابةقباسلاةطلسلاتاكبشنإفالإو،ةديدجتاسسؤم
ةيؤرلاهذهلثمديكأتلابدجتنأكنكمي.مهددهتنأنكمملانمدراوملاو
نوكتنأاودارأمهنأبانداقتعانكلو،ءيشاذه.ةعيشلاةيبلاغىدل
ريثكناكاذإف.رخآءيشاذهف،ةوقلاكلتيهًاديدحتةدحتملاتايالولا
ً،ايروفًاباحسناسيلو،ةيبنجألاتاوقلاباحسنالينمزلودجبنوبلاطيمهنم
.نيرشلانوهأهنوك،لضفألاهوربتعاامىوسًارايخاوحنميملمهنألاذهف
ةضهانمةكرحءانبـةيادبلاذنمنييمدقتكهلعفنانكامنأدقتعأكلذل
نإ.متينأًابجاولازامو،متينأيغبنيناكاملعفلابوهـبرحلا
ىلعًاطغضسرامي»نآلااوجرخأ«بلطملوحبرحلاةضهانمةكرحءانب
قارعلايفةيبلاغلاولثممأدبيامدنعًامساححبصيساماذهو،نطنشاو
ةضهانمةكرحطغضنوكيسو.باحسنالابلطمنعةينالعوةحارصريبعتلاب
لالخنمناكًارشابمأءاوس،ٍذئنيحًامامتًامساحةدحتملاتايالولايفبرحلا
يتلا،ماعلايأرلاتاعالطتسالالخنمرشابمريغوأ،هباشاموتارهاظتلا
ً.اضيأرابتعالايفةيكريمألابخنلااهذخأت
؟ةيلهأبرحىلإباحسنإلايضفيله
ًاسايقةيلهأبرحىلإيدؤيسباحسنالانإلئاقلامعزلاأرقتفيك:مولاش
؟نانبلطمنىلع
لالتحاىلعةظفاحملاديرينمىلعف،ىعّدانمىلعةّنيبلا:يكسموشت
هيلعنموه،ناكعضويأيف،ةوقلامادختساديريْنَميأ،يركسع
ذإ،ةثراكنوكيسةوقلامادختسايفلشفلانأتابثإبنيبلاطمانسل.ةّنيبلا
.ةُرسألايأ،ىرغصلاةيعامتجالاتادحولاىلعهسفنمالكلالوقننأنكمي
ملنإ«:لوقيهارتف،ةلماعملاءوسوّطلستلابفصتيةُرسألابرنأضرتفنل
ءاقلإنكميالًاذإ.»قاطياللاحىلعنونوكيسفيلافطأويتجوزبرضأ
هيلعلب،كلذكنوكينلرمألانأتابثإلسانلاىلعانهناهربلاءبع
انلةجاحالو.كلذلعفيملاذإاذكهنوكتسةلاحلانأتابثإءبعوه
ّيأو،ةوقللمادختسايأىلعحصيهسفنءيشلاو.انهةّجحلانمديزمىلإ
ًالكشدعييذلايركسعلالالتحالااهيفامب،فنعلالاكشأنملكش
،ليقثلاتابثإلاءبعبءافولاىلعنيرداقاونوكيملام.فنعلانمًافرطتم
.ّفقوتلاىوسمهيلعسيلف،يرورضلالتحالاكفنعلامهمادختسانأاونيبيل
ددصبةشقانميفلوخدلابًابلاطمتسل.هشقانننأنكميكلذريغءيشال
.مهدالوأةلماعمنوئيسيلهأعمهلعفنساممرثكأاذه
ىلع،تبثننأًادجلهسلانمهنأكلذىلإفيضننأاننكميو:رقشألا



نأدحأعيطتسيال.ةّراضةلأسملالتحالاتاوقدوجونأ،رخآديعص
تيقبأءاوس،قارعلالبقتسمبقلعتياميفعونيأنمتانامضمّدقي
ً.اقحالثدحيساممديكأنّهكتكانهسيل.تجرخمأةيكريمألاتاوقلا
ىلإأوسألاويرانيسلانم،ةفلتخمتاناكمإو،ةفلتخمتاهويرانيسكانه
،ريطخّدجعضوىلإقارعلاداقلالتحالانأوهدكؤملانكلو.لضفألا
ً.اءوسعضولادادزالالتحالارمتسااملكو
ةيسايسلاىوقلل2005ربمفون/يناثلانيرشتيفةرهاقلارمتؤمَّنيبدقل
اهنكميًاعمعمتجتامدنعاهفايطأعيمجبىوقلاكلتنأ137ةيقارعلا
ًادوجومهدازليلخياملزيكريمألاريفسلانكيملثيحـقافتاىلإلّصوتلا
نوكينأةفداصمتسيلف.تاروانملانماهريغو»ْدَُستقَِّرف«ةبعلةسراممل
ريغلكشبًاغوصمرمتؤملاكلذيفهيلإلصوتلامتيذلاقافتالانمءزج
لالتحاللةعورشملاةمواقملانيبهزييمتبكلذو،ةدحتملاتايالولادضرشابم
،قارعلايفًادجةعئاشةيؤرسكعياموهو،ةيباهرإلالامعألاوً،امومع
اهبنودصقييتلا»ةفيرشلاةمواقملا«ىلإنوريشيقارعلايفًامومعسانلاف
لباقميفكلذو،ةيكريمألاريغوةيكريمألالالتحالاتاوقدضةحلسملالامعألا
نأكلذمغربريثملاو.ىرخألافنعلالامعأعيمجينعييذلا»باهرإلا«
تايالولايفانهًامومعاهنعنلُعييتلارابخألاةئفنمتسيلهذه
ًايقارعًاسيئربُِخْتنايذلايدركلاميعزلا،ينابلاطلالجنإىتح،ةدحتملا
انيلعنإ:ةبسانمنمرثكأيفلاقامدنعزييمتلااذهمدختسا،2005ماع
سيئرلاوهكلذ.»ةفيرشلاةمواقملا«عمتاثداحمللنيدعتسمنوكننأ
نيذلاكئلوأنإلوقيتباثيكريمأفيلحهنأهيفضرتفييذلايقارعلا
مثنمو.ءافرشسانأمهةيكريمألاتاوقلاةمجاهمىلعمهلامعأنورصقي
.دالبلايفقافتالانمةجردروهظناكمإىلإةيفاكتارشؤمكانهنإف
لعشيةيكريمألاتاوقلادوجونأنعيساكلارنجلاهركذامنإفمثنمو
ًاطخسكانهنأببسلا؟كلذببسامو.ريكفتلابريدجرمأوهدرمتلا
وههتاذيفةيكريمألاتاوقلادوجونأىلإةفاضإ،تاوقلاهذهىلعًاديدش
فوسف،تاوقلاتبحسنااذإف.دّرمتلاىّمسيامىلعةيعرشلايفضيام
ةيعورشمليسيئرلاردصملالاوز،ىلوألا:ناتلمتحمناتجيتنكانهنوكت
ةهجاوميفمهسفنأنوريسةَّنُسلابرعلانأةيناثلاو؛ةحلسملالامعألا
ببسلاباحصأمهةَّنُسلابرعلانأةقيقحلاو.ةيلهألابرحلالامتحا
نأادعً،اددعمهنوقوفيةعيشلانأل،ةيلهأبرحنمفوخلايفربكألا
عفادلانأبداقتعاللهيجوببسكانهكلذل.ناريإنمنوموعدمةعيشلا



.لالتحالاتاوقتبحسنااذإحلسملالمعلافقولمهلةبسنلابًايوقنوكيس
،نيملسملاءاملعةئيهيفةلثمتمً،اريثأترثكألاةيِّنُسلاةعامجلانأعقاولاو
تبحسنااذإسيلوـباحسناللًاينمزًالودجلالتحالانلعأاذإً:ارارمتلاق
حلسملالمعلافقوىلإةفاكتاعامجلانوعديسمهنإفـلالتحالاتاوق

138.
،لالتحاللةيلعفلاجئاتنلابهتلباقورابتعالايفاذهلكَتعضواذإف،هيلعو
ينعدً.امزالًارمأحبصتسةيكريمألاتاوقلليروفلاباحسنالاةلاحنأدقتعأ
كلذنأل،عضولاةقيقحنمًانقيتمنوكينأدحأعيطتسيال:ةيناثاهرركأ
ىلوتيسنمناكاذإام،لاثملاليبسىلعاهنم،ةريثكتارّيغتمىلعّفقوتي
اذاملنكلو.لمتحمءيشلك.نوبصعتممأنوينالقعونوكردمسانأرمألا
نملصوتنو،ًالامتحارثكألاهربتعنو،باحسناللًايضارتفاأوسألاويرانيسلاعضن
ويرانيسلانيلهاجتم،ىقبتنأيغبنيةيكريمألاتاوقلانأىلإكلذءارو
.لالتحالاريربتلةلواحمكشالباهنإ؟لالتحالارارمتساءارجًايلعفأوسألا
.قطنمىلإدنتستالاهنكل
قارعلايفداركألا
؟قارعلايفاولموعفيك؟داركألانعاذام:مولاش
ةعينشمهتلماعمتناكـنيسحمادصدهعيف.ةعّورمةصقاهنإ:يكسموشت
كلذرخآىلإ،ةماسلاتازاغلاو،1988ماع*139لافنألاةلمححباذمـ

اهنأىلعتمُدقدقاهنأمغربرزاجملاهذهنأةشهدللريثملانمو.140
ةدحتملاتايالولانإف،عيظفلامرجملااذه،نيسحمادصةحاطإبابسأدحأ
تناكةدحتملاتايالولايفف.اهعوقوىدلاهلايحًائيشالعفتملايناطيربو
حباذملاعوقوىدلمادصةنادإلسرغنوكلاىوتسمىلعدوهجكانه
نكيمل.اهتلقرعناغيرةرادإنكل،ةماسلاتازاغلابةيئايميكلاتابرضلاو
اترمتسابألاشوبوناغيريَترادإنأىلعةوالع.ةنادإلاباوحمسينأمهل
ريوطتلئاسوكلذيفامب،كلذدعبةمخضةحلسأبقارعلادادمإيف
جرخدقو.141اهريغوةيجولويبةحلسأو،خيراوصـلماشرامدةحلسأ
لب،زاغلاتابرضذفننموهنكيملمادصنأنعةصقبنوغاتنبلا
ةموكحنإف،ايناطيربينعياميفامأ.142اهولعفنممهنويناريإلا
ىصقألايفتحرصامبرـساسألايفاهتلهاجترشتاتتيرغرامءارزولاةسيئر
اًقحريثملانكلو،ةيناملربلاتاجاجتحالاضعبكانهتناك.تاملكلاضعبب
،ورتسكاجو،ريلبينوطـ»ديدجلالامعلابزح«نآلاىّمسيامبلقنأ
امىلعكلذ،ةضرتعملاتاوصألاىلإاومضنيملـ143ةيقبلاونووهفيجو



يف.داركألاقحيفنيسحمادصمئارجبًاريثكاومتهيملمهنألودبي
ًاريزوورتسكاجناكدقف.ةلهذمةقيرطبىحنملااذهرمتسادقل،ةقيقحلا
نعًالوؤسمناك،2001ماعو،ةيجراخللًاريزوحبصينألبقةيلخادلل
نيسحمادصنوجسيفبيذعتللضرعتيقارعنطاومناكو،ءوجللاتابلط
نمهبلطضفرورتسنكلو،ايناطيربىلإءوجللابلطبنيمدقتملانمًادحاو
لقتسمءاضقلظيفةلداعةمكاحماوقلتينأنكمي«نييقارعلانأقلطنم
هذهترهظامدنعارتلكنإيفتنكةفداصم.144»ميلسوحنىلعنّوكمو
ملنكلو.يلاتلامويلايفرايهنالاىلإاهقيرطيفةموكحلانأتنقيأو،ةصقلا
تاقبطلاءالوريدقتتسخبدقل.ةسمهولولعفدريأكانهنكي
ً.اديدشًاسخبةيناطيربلاةفقثملا
اومتهيملنييناطيربلاونييكريمألانيلوؤسملانإف،داركألاىلإةدوعلابنكل
ىلإدعنل.اهنمعظفأكانهلب،عئاظفلاةمقٍذئنيحتناكهذهو.ةتبلا
اهتاروانميفحالسكداركألالغتستةدحتملاتايالولاتناكامدنع،تاينيعبسلا
،1974ماعقارعلاىلعًايدركًادرمتنطنشاوتمعددقل.ناريإوقارعلانيب
ناريإتقلطأ،يلاتلاماعلايفناريإعمًاقافتاقارعلادقعكاذذإنكل
عمكلذقفارت.ةدحتملاتايالولاتعجارتو،داركألاحبذلقارعلاديهبجومب
دنعريهشلاهنايبيفهنمضدقرجنسيكيرنهةيجراخلاريزونإليقام
»ةيريشبتلاوةيرسلالامعألانيبطلخلايغبنيال«هنأنمـدقنللهضرعت

ىلعنودمتعياوناكذإمويلاةريبكرطاخمنوهجاويامنإداركألاو،145
،ماودلاىلعمهعيبمتدقل.ىرخأىمظعةوقةيأىلعوأةدحتملاتايالولا
نأنيبتيامدنعنكل؛اهضارغألىمظعلاىوقلامهمدختستسو.مهخيراتلاوط
نوحبذيو،مهلجرأتحتنمطاسبلانوبحسي،مهفادهألنوضراعمداركألا
.ةروطخلاديدشراسمهنإ.ىرخأةرم
رثكألاةرملاتناك.ةهيبشتانايخبرخازداركألاخيراتنأةقيقحلا:رقشألا
لوصحلالجأنم1975ماعمهروهظيفناريإهاشمهنعطامدنعًازورب
مادصكرتو،هاشلامهنعىلختدقو؛نيسحمادصنمهدارأامىلع
ىلإًابلاغنوريشيسانلا.ةدحتملاتايالولانمىأرموعمسمىلعمهمطحي

يتلاةنيدملايهو،»ةجبلح«مسابموعناهيلإراشأيتلازاغلاتابرض
دقـًازمرتحبصأيتلاو،ةيئايميكلاةحلسألاموجهليسيئرلافدهلاتناك
ماعًاضيأىسننالأبجياننكلـةيدركلاةكرحلا*146اكينرغاهنإلوقن

تطعأ،جيلخلابرحدعب،1991ماعيفف،ً)اقلطم:يكسموشت(.1991
دعب،يدركلادّرمتلاعمقلًاحضاورضخأًاءوضنيسحمادصةدحتملاتايالولا



.هيلعنينثإلاتعجشامدعبكلذو،يعيشلادرمتلا
.كلذاوسندقداركألانأقدصأنأيننكميال:يكسموشت
امناعرسةدحتملاتايالولانكلو،اوسندقاونوكينأنكميال:رقشألا
عمقبنيسحمادصلتحمسنأدعبredeemeditselfاهسفن»تأّرب«
لايحبرغلايفةخرصكانهتناكدقو.1991ماعًايومدًاعمقدرمتلا
نميكرتلابناجىلعتاركسعميفاوعضونيذلاداركألانيئجاللاقزأم
رظنيفنكلو،ةيناسنإبابسألةماعلارظنيفةخرصلاتناكدقو.دودحلا
نيئجاللاكئلوألوبقىلإرارطضالالوحرثكأقلقلاناكتاموكحلا
.)مهديرتنكتملايكرتنأل:يكسموشت(.اًيسايساًءوجلمهحنمو،نيرجاهمك
ةأطوتحتواذكه.ابوروأىلإةلاحمالنوتأيفوسذئنيحو،طبضلاب
ةيبوروألاتاموكحلاوةيكرتلاةموكحلانملكتهجوت،ةرجهلانمفوخلا
مهوديعتنأيغبني،كلذلايحائيشاولعفتنأدبال«:لوقلابنطنشاول
،قارعلاىلإنودوعيداركألالعجلةديحولاةقيرطلانكلو.»قارعلاىلإ
ـsanctuaryذالملانمًاعونمهلرفوتنأيأـٍذئتقوثدحامتناك
.ذالمةقطنمىلإقارعلايفيدركلامسقلاليوحت
رثكألامسقلااوناك،1991ماعدعب،داركألانأةقيقحىلإاندوقياذهو
لبـيراجتلارظحلاتايعادتاوناعيملً.ايبسن،يقارعلابعشلانيبًازايتما
،قارعلاىلإمهيضارأقوفةراجتلاعاونأعيمجرورمنماوبسكيًاضيأاوناك
نأًاديجفورعملانمو.طفنلانمةينوناقلاتاعيبملاكلذيفامب،هجراخو
يطارقوميدلابزحلاميعز،ينازربدوعسمًاصوصخةيدركلاةدايقلانمًاءزج
اناكنيذللانيسحمادصّيلجنعمةيراجتتالماعميفطرخنادق،يدركلا
،ةبسانمللو.قارعلايفةعونمملاةراجتلاو»ءادوسلاقوسلا«ـلنْيّمظنمربكأ
كيكفتةكرحبًامامتهالقأةيدركلاةدايقلاّدعتاذاملّرسفيًاضيأاذه
.ةعيشلاةداقلابةنراقمثعبلا
تاكبشعمةميدقلاتافلاحتلاهذهىلعداركألاظفاحيله:يكسموشت
؟ةقباسلاثعبلا
هيدلً،اصوصخينازربلاوًامومعةيدركلاةدايقلانكلو،كلذدقتعأال:رقشألا
ةداقلابةنراقمهكيكفتةيلمعوثعبلابزحةيضقنمًالادتعارثكأفقوم
ّفيكتلاـةديدشةلوهسبوـمهنكميمهنأيفببسلاوهاذهو.ةعيشلا
نويثعبلامهيفنمب،ةَّنُسلابرعلاىلعحاتفنالاونطنشاوليلاحلالوحتلاعم
ددشتملاميمصتلاووذامأ.كلذيفةريبكةلكشمداركألاىدلسيلً.اقباس
،ردصلاىدتقمًاصوصخ،نويمالسإلاةعيشلاةداقمهفثعبلاكيكفتىلع



.قارعلايفةيمالسإلاةروثللىلعألاسلجملاو
ناكدقو،1991حباذمءانثأنويزفلتلارابخأدهاشأتنك:يكسموشت
.داركألادرطوةعيشلاةحبذمةيطغتيفًاماتًافالتخاكانهنأبيعابطنا
ةلاحيفنكلو،قيلعتنودنميلادبامكترمدقةعيشلاحباذمتناك
اورظنا«:لوقيناكلسارملاو،ةيرابخإلاريراقتلاتدهاشيننأركذتأداركألا
،»؟مهلاذهثدحينأنكميفيك،انلثمقرزنويع،لافطألاءالؤهىلإ
.ةعيشلاوداركألانيبً،ارفاسًايرصنعًازييمتيلرمألاادب
نيملسملاىلععونلااذهنمتاقيلعتكانهتناكةبسانملل.معن:رقشألا
ناك،لاوحألاعيمجيفمالعإلانكلً.اقحةيرصنعتاقيلعت،اًضيأنيينسوبلا
نيحيف،برغللءافلحمهرابتعابداركألاعمفطاعتلاراهظإلدادعتساىلع
قافنبو،بونجلايفدرمتلاميدقتمتدقو.ناريإعمنوفَّنصمةعيشلانأ
يتلااهسفنمعازملادجنو،برغلايفو.ناريإنممهلتسمهنأىلع،ديدش
كلذنأمغرب،يعيشلانايصعلايفيناريإرودنعنويثعبلااهلجَّور
نمًاهّجومنكيملهنأىرحألابمك،،ناريإنمًامهلتسمنكيملنايصعلا
.اهلبق
نإف،اهريغولافنألالثم،ةعشبلاتاظحللاهذهنعًاديعب:يكسموشت
فرعأال.قارعلانمأوسأتناكليوطىدمىلعايكرتيفداركألاةلماعم
؟ريبلج،يأرلاينقفاوتأ
ايكرتيفداركألا
قوقحلابقلعتياميفو.معن:لوقأ،ةفثكملابرحلاتارتفنعاًديعب:رقشألا
قارعلايفلضفأداركألاعمرومألاتناكدقف،ينوناقلاعضولاوةيفاقثلا
،كارتألانمةيطارقوميدرثكأنييقارعلابرعلانأببسبسيل.ايكرتيفاهنم
هيفمسحتيذلادلبلاوهقارعلاف.ىوقنزاوتةلأسمطقفيهلب
رئاسبةنراقممهددععومجمءوضيف،داركألاةحلصملىوقلاتانزاوت
بابسألوةيثعبلاةموكحلاىتح،ماودلاىلعلضفأمهفورظتناك.ناكسلا
اًمدقترثكأعضووهو،1970ماعيتاذلامكحلايفقحلامهتحنمةيكيتكت
ةيفاقثقوقحاًضيأمهيدلتناك.ايكرتيفهيلعاولصحءيشيأنم
ركذتنأىتحعيطتستنكتمل،بيرقتقوىلإوكنإثيح،ربكأةيوغلو
هبشياموهو،»نييلبجلاكارتألا«نوّمُسياوناكـايكرتيفداركألادوجو
ـ1969ماعنيينيطسلفلانع»ريئامادلوغ«قبسألاءارزولاةسيئرحيرصت
تناكىنعملااذهبو.147نيينيطسلفىّمسيامكانهنكيملهنأنم
ًاحملم،ايكرتيفهدجنيذلاداهطضالاو،ديدشلاعمقلاو،ةيلمعلاةلماعملا



تارتفدهشيذلاقارعلايفناكامكطبهيودعصيعضولانكيملً؛اتباث
،دالبلايفىرخألاقطانملاةيقبنمًاعمقلقأاهيفناتسدركعضوناك
ًاحملماذهناكدقفايكرتيفامأ.ةوسقلاديدشعمقوبرحتارتفًاضيأو
ةجيتنتالزانتشيجلاوةيكرتلاةموكحلاتمدقامدنعبيرقنمزىتحًاتباث
دعبلالكةديعبتالزانتلاهذهتلازامو،يبوروألاداحتالاهسرامطغض
.ريصملاريرقتنعًالضف،ايكرتيفداركأللةيرحلاققحتنأنع
تنكدقف.تاونسعضبلبقكلذعمةيصخشةربخيلناك:يكسموشت
يفةيمسرلاريغةيدركلاةمصاعلاـركبرايديف2002ماعثيدحبيلدأ
،نيئبتخماونوكيمل،ناكملكيفةيكرتلانمألاتاوقتناكو.ايكرتبونج
ةجردبسيلنإو،كاّذإًاعّورملازامعضولاناك.روصلانوطقتلياوناك
تناكتاينيعستلاباهرإراثآنكلو،ماعبكلذلبقاهيلعناكيتلاءوسلا
ّيلإاوّملسونابشةثالثءاج،هتيرجأيذلاثيدحلادعبو.ةلثاملازتال
كلذيفقَّدَُصيالًاعاجشًالمعاذهناكدقوً،ايزيلكنإـًايدركًاسوماق
رثكأءادهإىلعسوماقلاىوتحا.ةيكرتلانمألاتاوقنمىأرمىلع،تقولا
مهتغلبمهراكفأنعريبعتلاىلعنيرداقاونوكينأمهتينمألوحً،اريثأت
تحتلعفلابتنكًايصخشانأ.ةيسيلوبةلودًاقحايكرتتناكدقل.ةصاخلا
يذلاثيدحلاببسب،تقولاكلذيفةلودلانمأتاوقنمٍرحتةباقر
ُتدعدقتنكو.ةيلاصفنالاةكرحللمعدهنأاومعزيذلاو،كانههتيرجأ
عمًاكرتشمهيلعىًعّدُمنوكأنأىلعُتمّمصثيحلوبنطسانموتلل
ىلعىوتحانأفدوُصيلباتكلةمجرتُرشندقف.ةمكحملايفيكرترشان
مُّدقكلذل،تاينيعستلايفداركألادضًايكريمأةموعدملاعئاظفلانعنيتحفص
هيماحميّنثحدقو.ةيكرتلاةلودلاةعمسهيوشتةمهتبةمكاحملاىلإرشانلا
اموهوً،اكرتشمهيلعىًعدم:نوكأنأىلعرصأنأىلعنورخآنوماحمو
ةرمداعهنأمغرب(ثدحاملعفلابوهو،ةمكاحملالشفيسهنأاودقتعا
.)ساسألايفاهسفنمهتلابةمكاحملاىلإكلذدعبىرخأ
يفهيلعناكامكنكيملنكلو،2002ماعًاديدشحربامعمقلاناك
تاليوحتىوتسموهو:عمقلاىوتسمسايقلديجرشؤمكانه.تاينيعستلا
عمقلالدعمبةلصلاةقيثوةيكريمألاةحلسألاف.ايكرتىلإةيكريمألاةحلسألا
نمديزمكانهناك،درمتللةداضملاةلمحلالالخهنإفكلذل،داركألليكرتلا
ىتح،ةدرابلابرحلالالخهيلعتناكامقوفتايكرتىلإةحلسألاتايلاسرإ
عئاظفلاةورذناك،هدحو1997ماعنأةقيقحلاو،1984ماعدرمتلاءدب
نوتنيلكلسرأهدحوماعلاكلذيفف.نوتنيلكنممعدلاةورذًاضيأو



1983و1950يَماعنيبامهتقلتامقوفتايكرتىلإةحلسألانمًاديزم
يهايكرتتناك،1997ماعىلإًالوصو،نوتنيلكدهعلظيفف.148

نيتللا،رصموليئارسإجراخ،ةيكريمألاةيركسعلاةنوعملللوألايقلتملا
ةناكمتلتحادقايبمولوكتناك1999ماعلولحبو.ةلصفنمةئفنالتحت
لكشبعمقدقيكرتلاشيجلاناك1999ماعلولحبهنأببسلاو.ايكرت
هذهىلإةجاحيفاونوكيملمهنإفكلذل،ايكرتبونجيفدّرمتلاديج
،ةعاشبلابفصتتيتلاةيبمولوكلاةموكحلانكلو.ةحلسألانمةيمكلا
تحبصأمثنمو،اهيدلدرمتلاتعمقدقدعبنكتمل،ةيومدلاو،ةعاظفلاو
ةينمألاةدعاسملاحنمل)رصموليئارسإدعبىرخأةرم(ٍقلتمربكأثلاث
%80نّمؤتةدحتملاتايالولاتناك،تانيعستلايف.1999149ماعةيكريمألا
كانهتناكنيحيف،ةليقثلاتادعملاكلذيفامب،ةيكرتلاةحلسألانم
فالآترّمُدوايكرتبونجنمةريبكءازجأتيحُمدقف.بكتُرتةريبكعئاظف
ًاقفونكلو،ةقيقحلايفءاصحإكانهسيل؛اهجراخناكسلادُرطوىرقلا
نييالم3وحنكانهناك،ريبكدحىلإةقيقددعتيتلاةيدركلارداصملل
سيئرناك،نآلاركبرايدةدمعبصنمىلوتييذلاصخشلاو.ئجال
المهف.فلأ50ـبىلتقلاددعْتَرَّدقناسنإلاقوقحلةيدركةعومجم
لثمتسيل؛تانيمختدرجماهلكهذهنإفكلذل،مهعئاظفنوصحي

اهدجتنأنكميةمظعلكىلعروثعلالواحتثيح،Srebrenicaاكينربيرس
.رخآصخشةطساوبتبكترادقلتقلاتايلمعنأليعرشليلحتبموقتو
هبتكNewYorkReviewofBooksيفقيقدلاقمكانهناكًاريخأ
كرويوينلسارمرزنيكناك.150داركألليكرتلاعمقلانعرزنيكنفيتس
يأرشنيملهنأةقيقحلاو،ةرمتسمعئاظفلاتناكامدنعايكرتيفزميات
،رخآوتقونيبريرقترشنيناك.اهثودحتقومئارجلاهذهنعريرقت
اموأشتووستيارنامويهةمظنمءاضعأدحأمساباًعقومناكامبر
اذهريغتدقف،كلذعمو.ةيطغتكانهنكتملساسألايفنكلو،هباش
رماوأللعايصنالاايكرتتضفرنأدعبيأ:اهشقاننانكيتلاثادحألادعب
يف،ةأجفرهظتتالاقملاتأدبكاذنيح،قارعلاوزغبةقلعتملاةيكريمألا
يكرتلاعمقلانعامهريغوزمياتكرويوينو,BostonGlobeبولغنطسوب
ىلعّثحيناكنوتنيلكليبمهلطبنأبهيونتلانودنم،داركأللعيظفلا
نآلاو.كلذنولقنياونوكيملمهيلسارمنأوً،ايسامولبدهمعديوعمقلااذه
دضةبكترملاعئاظفلاىلعكارتألابديدنتلامئالملانمتابامناعرس
ً.انيشمًائيشناكدقل.داركألا



يننأةقيقحلاف.ةغلابةعاجشبنوفصتينيضراعملاكارتألانأهركذريدجلاو
اوسيلكارتألانإنولوقيسانلاعمسأوابوروأيفنوكأامدنعكحضأ
ـكارتألانوفقثملا.يبوروألاداحتالاىلإمامضناللٍفاكوحنىلعنيرضحتم
مهريغو،نويسيئرلانورشانلاونويميداكألاونونانفلاوبّاتكلاف،نييشماهاوسيل
قحيفتبكترايتلامئارجلاىلعنيجتحماونوكيملةرتفلاهذهلاوطـ
يفّمظنموحنىلعنيطرخنماوناكلب،بسحفةفحجملانيناوقلاوداركألا
ةريبكةعتمةمثسيلهنأدقتعأو.ةريطخلاهبقاوعنوهجاوي،يندملانايصعلا

.اهلخادمهنمنوريثكناكيتلاةيكرتلانوجسلايف
ىلإيباحطصاىلعنيرداقاوناكءاقدصأةمثنإف،داركألاعضوىلإةدوعلابو
الًاقحاهنإ،داركألانوئجاللاشيعيثيح،لوبنطسايفةريقفلاءايحألا
؛ةيرقلانمتدُرطامدعبةعورمفورظيفشيعتةلئاعانرزدقل.فصوت
ةُرسألابرّعقواذإةدوعلاباهلنوحمسيسمهنأةيكرتلاةموكحلاتركذو
وه،ةحلسملاةيدركلاةكرحلا،يناتسدركلالامعلابزحنإهيفلوقيًانايب
،اذهلعفنموهيكرتلاشيجلانألّعقوينللجرلاو.مهتيرقمدهيذلا
رايدةقطنمىلإتبهذاذإو.كانهةدوجومتناكهتلئاعنإف،مثنمو
.ةميدقلاةنيدملاروسلخاداهورفحفوهكيفنوشيعيسانلادجتسفركب
مهادحدقل.تنسحتدقرومألانإلوقلانكمي،عمقنمناكامبةنراقمو
ايكرتيفقطانملاىدحإيفاورّيغينأىلعتاقوألانمتقويفعضولا
ملعلاناولأاهنأفدوصرضخألا/يلاقتربلا/رمحألاناولأنأل،رورملاتاراشإ
ثدحتتنأنكمملانمحبصأ1991ماعذنمنكل.ةمّرحميهو،يدركلا
.ةماعسرادميفاهسيردتدعبعيطتستالكنكلو،باقعنودنمةيدركلاب
ةغللامادختسابةينويزفلتتاطحمو،تاعاذإو،ةصاخفحصلحمُسً،اثيدحو
فصنً،ادجةدودحملازتالماعلانويزفلتلاوةعاذإلايفاهنكلو،ةيدركلا
.ىقيسوملانمًايعوبسأةعاس
طغضةجيتنمهعضونّسحتدقو،ةعشبةلماعمايكرتيفداركألالموعدقل
تدارأةدحتملاتايالولانأركذننأانهيغبنيو،يبوروألاداحتالاهسرام
ًاريثكقوتتنطنشاونألً،افنعلقأودبتل،اهتحفصضيبتنأايكرتنم
عمنكلو.ةتحبلاةحلصملابقلعتتفادهأليبوروألاداحتالاىلإاهمامضنال
وهيعابطناف،يبوروألاداحتالاىلإايكرتمضدييأتنعابوروأعجارتةيادب
:نوكيدقمهروعشنأثيحلعفّدركامبر،بعصأتحبصأعاضوألانأ
بعلننأبجياذاملفيبوروألاداحتالايفلوخدلابانلحمسيملاذإًانسح
الـًاروعشايكرتيفنأدقتعأو؟ناسنإلاقوقحلاجميفةصاخلامهتبعل



سيليبوروألاداحتاللايكرتمامضناةضراعمنأبـةقدلا،ييأريفهصقنت
المهنإ.ابوروأيفةيرصنعلاببسبامنإو،ناسنإلاقوقحيفاهلجسببسب
ةدعيفيقيقحيرصنعنّوكمكانه،عراوشلايفنولاتخيًاكارتأنوديري
قوقحنومدختسيسو،هلوحاونوكينأكارتأللًاقلطمديريالةيبوروألود
.مهداعبإلةقيرطلايههذهتناكاذإناسنإلا
يكرتلاشيجلاةرطيستحتةريبكةجردبعقتةيكرتلاةموكحلانإ:رقشألا
ًاديعسسيل،عبطلاب.قارعلايفرودياملايحديدشقلقهباتنييذلا
امًاريثكيذلاوةيقارعلاناتسدركلdefactoيلعفلايتاذلامكحلاكلذب
،2003ىلإ1991نمةرتفلايفةيئانثتسالاوحأىلإعجرتةّتقومةلاحُربتعا
ًاردصمدعياموهو.ةيروتسدةقيقحلب،ةسسأمتمةقيقحنآلاحبصأدقو
ةدحتملاتايالولاًاضيأو،ةيكرتلاةموكحلاوشيجلاىلإةبسنلابقلقللًايسيئر
.اهرابتعايفةيكرتلامومهلاعضتامًاريثكيتلا

،لالقتسالانوذبحي،عامجإىلإلصتداكت،ةقحاسةيبلاغقارعلاناتسدركيف
عمو.لعفلابهيلعاولصحيذلايروتسدلاعضولانمدعبأوهاميأ
مدعنمًاعوننأبةيبعشلامهدعاوقنوبطاخي،داركألاءامعزلانإف،كلذ
رايخلانأبيضقتةطيحملاةئيبلانأل،فدهلااذهىلإىعسننأةيلوؤسملا
عقاولاضرأىلعلصاحلالالقتسالابعتمتلاوهًايلاحهنوكلمييذلالضفألا
لكلبقايكرتنونعيمهنإف،»ةئيبلا«نولوقيامدنعو.قارعلاةلودلخاد

يكريمألامعدلانمعونيأمهلءيهتولمهنأيهةقيقحلانكلو.ءيش
قيقحتنماونكمتل،ريصملاريرقتيفيعرشلامهّقحوةيموقلامهتاعلطتل
ةسرامماهلحاتينأيغبني،ةّمأةيألثم،ةيدركلاةمألاف.مهبعشتاحومط
ةصاخةلودنيوكتولاصفنالايفقحلاكلذيفامب،ريصملاريرقتيفاهقح
ةلودنيوكتو،ايروسو،ناريإو،ايكرتنعًاضيأوقارعلانعلاصفنالاـ
مهنإ:يكسموشت(ـيدركلابعشللزعألاحومطلاوه،ةيدركةيموق
نمضةدهطضمتايلقأىلإتمُّسقةمأاهنإ،)ةمسننويلم25وحننوغلبي
.ربكألود
ةيكرتلاةلودلانأل،ايكرتدضداركألامعدتنلنطنشاونأيهةلكشملا
برحلالالخيسيئرفيلحتناكيهو،وتانلا/يسلطألافلحةدمعأنم
طسوألاقرشلايفةيكريمألاةيجيتارتسالانميساسأءزجيهنآلاو،ةدرابلا
وهو،لبقنمهانركذامىلإدوعناننإفمثنمو.ينيوزقلارحبلاضوحو
نأوًاقلطماهيلعدمتُعيالتاوقىلعنونهارياولازامداركألاءامعزلانأ
.داركألاةيامحيفةتبلاهيلعدامتعالانكميالردصميهةدحتملاتايالولا



لكمغرف.كارتألاداركألاىلعقبطني،فسأللاي،هسفنرمألا:يكسموشت
ناكهنأنوفرعييذلاوً،ارخؤمهلاوضرعتيذلافنعلاويشحولاعمقلا
امةقيرطبمهتدعاسملةدحتملاتايالولايفمهتقثنآلانوعضي،يكريمأمعدب
مهنأمغرب،هيفمهلمأنعاولختيذلايتاذلامكحلايفسيلـىرخأةرم
.ةيدركلاقوقحلاضعببفارتعاللطقفامنإـهنوديرياولازام
رومألارثكأوهو،يبوروألاداحتالاىلعىربكًالامآنوقلعيالأنكلو:رقشألا
؟ةيعقاو
مثنمو،ةقحاسةيكريمألاةوقلانأنوفرعيةيعقاوسانلارثكأ:يكسموشت
سرامتابوروأنأبءادعسنآلامهو.ابوروأىلعةدحتملاتايالولانولضفي
151ناسنإلاقوقحبةلصتملانغاهنبوكريياعمقفو،ايكرتىلعطغضلاضعب
.اهريغو،
ةلادعو،ريصمريرقتو،لاصفنإ
كانهتناكولةطيسباهنإف،لاصفنالاةلأسمنعانثدحتامنيأ:مولاش
حضاولانمنكلو.ةنيعمةقطنميفةديحولاةعومجملايهةنيعمةيموق
نكامأكانهنإف،نيسحمادصدهعءانثأناكسلالقنببسبوًايئزجهنأ
.ةطلتخمةيناكسةبيكرتتاذاهيلعًاعزانتم
.ةيسيئرلاةقطنملايهكوكرك:يكسموشت
؟هذهكتالكشملًالداعنوكينأنكمييذلاّلحلاامًاذإ.معن:مولاش
،يكرتلاةلودلانمأماظنةظيفحراثأاموهو،ةحارص،يروعش:يكسموشت
ةينامثعلاةيروطاربمإلانمرصانعلاضعبةراعتسابنوكيسلثمألالحلاَّنأ
ديرينمعبطلابنآلاكلانهسيلف،ناكميأيفمَّرحملوقوهو.ةميدقلا
ىلإامو،ةدسافو،ةيشحوتناكدقلـةينامثعلاةيروطاربمإلاءانبةداعإ
كرت:ةقطنملاعملماعتلاةيفيكنعةبئاصلاةركفلااهيدلتناكاهنكل.كلذ
اًدودحربعتنأكيلعنكيمل،ةينامثعلاةيروطاربمإلايفف.اهدحوبوعشلا
قطانملانوريديةدلبلايفنوينانويلا.دادغبىلإلوبنطساىلإةرهاقلانم
يفديقعتلاةديدشكييازومتناك.ةينمرألاقطانملانوريدينمرألاو،ةينانويلا
نمناكو.مهدحوسانلاكرتتساسألايف،ةقطنملايفهيلإرظنتناكميأ
رثكأتناكاهنأةينامثعلاةيروطاربمإلابقلعتياميفةديجلارومألانيب
اوناك،معن:لوقأكلذل.هلايحءيشبموقتويرجيامكردتنأنمًاداسف
؛اوحجننايحألامظعميفمهنكلو،عئاظفلاضعباوبكتراًانايحأو،نييشحو
نمةبكرمكييازوم/ءاسفيسفلبئاصلالحلاوهو.مهدحوسانلااوكرتدقل
ةمألاةلودلاماظنضرفف؛ابوروأىلعحصيهسفنرمألانأدقتعأو.ناكسلا



نيأـيعيبطريغماظنهنإ.فرطتملافنعلانمًانورقىضتقاابوروأيف
دمأذنماذهنكيمل.اسنرفوأ،ايلاطيإوأ،ايناملأذخأنل؟دودحلامسرت
كيلعناكو،ةيموقلاةغللادعبفرعيالسانلانمريثككانهناك،ديعب
ةفلتخمتالدعمبو،ثيدحّدجرمألا.ةسردملايفةيموقلاةغللاسردتنأ
ىلعةيموقةلودماظنضرفلواحتنأنكلو.ماعباعيتساكانهحبصأ
،ةيميلقإلاو،ةيلحملاتاعمتجملاعاونأعيمجىلعيوتحتةدقعمتاعمتجم
بابسألادحأكلذو.اهنيعبةيشحولايههذهف،اهريغوةينيدلاو،ةيقرعلاو
ىدمىلعملاعلايفةيشحووةيجمهنكامألارثكأنمابوروأتلعجيتلا
اوضرفينأنويبوروألالواح،ملاعلايقابابوروأتحتفامدنعو.نينسلاتائم
.بوعشلارظنةهجونماهسفنةقامحلايأ،هسفنماظنلا
يه،نآلاملاعلايفيرجتيتلاةعاظفدشألاتاعارصلانمًاريثكنإ
،ةبكرمتاعمتجمىلعnation-stateةمألاـةلودلاعئاظفضرفلتاساكعنا
يفةلصةيأهرصانعنيبسيلًابعشتعضواذإفً،ابسانمسيلةطاسببوهو
ةلاحمالف،ةيقبلاىلعهترطيسطسبينأهيلعناكمهضعبو،اهسفنةلودلا
يفرودتملاعلايفةيساسألاتاعارصلاضعبو.نيرخآلانوحبذيسمهنأنم
دنهلالثمـاهدحواهيلعرطيستةيناطيربلاةيروطاربمإلاتناكقطانم
ةلودللسووهمماظنضرفدوهجنمةريبكاياقبهذه.نيطسلفو،ناتسكابو
.ةبسانمنوكتالثيح،تاعمتجمنمبكرمكييازومىلعةمألاـ
نمًاريبكًارادقمكانهنأ،نآلاابوروأيفثدحتيتلاةديجلارومألانمو
ةََزكَْرملالويمعمنمازتلابةيلحمتاطلسىلإةيزكرملاةطلسلاليوحتةيلمع
نيماعب،وكنارفةيروتاتكدةحاطإدعبةنولشربيفُتنك.يبوروألاداحتالل
ناكامو،Catalanةينولاتاكلاةغللانمةملكعراشلايفعمسأملوًابيرقت
بدألالالخنمكلذتفرعيلاهألاةغليهكلتنأرذحتنأكناكماب
وههعمسأتنكاملكو،ةليلقتاونسدعبكانهىلإتعجرو.بسحف
يتاذمكحكانهنآلاوً،ابيرقتناكملكنم،ترهظدقل!ةينولاتاكلاةغللا
،سايروتسايفامدحىلإوكسابلادالبيفهسفنرمألاو،يقيقحينولاتاك
اذه.اهريغوGaliciaايسيلاغيفيتاذمكحةماقإلجأنمطغضكانهو
زليوىلإةطلسللدودحملقنيرجيثيح،ايناطيربيفىتحثدحي
ىلعريبكدحىلإهسفنرمألانوكيدقو.ديجيداقتعايفوهو،ادنلتكساو
دقتعأ؟ناتسدركللضفألاماظنلاام:َتلأساذإف،اذل.ابوروأمظعمىوتسم
نمديزمةحاتإو،هلكةمألاةلودلاماظنوحمً:اهباشمًائيشنوكيسهنأ
،حجنتنأنكمي.ةدحاولاةنيدملالخادىتح،يلحملاويميلقإلايتاذلامكحلا



.ةمألاةلودلاماظننمرثكأ،ةيدوةقيرطبحجنتنأنكميو
ً،ايلاثمسيليلاحلاعضولانكلو.موعنعمقفتأيلاثملاىوتسملاىلع:رقشألا
ًارمألظيةمأـةلوديفداركألاحومطنأانرابتعايفذخألايغبنيو
ةلودديحوتةداعإىلإحومطهنأل،لبقيذنمرثكأىتحً،اعورشم
نويقارعلاداركألاةداقلانإفامىنعمبنكلو.ىرخألودنيبامةمسقم
فورظلالظيف،قارعلاناتسدركللضفألارايخلانأبمهداقتعايفنيبئاص
دقف،الإواذه.ةيلارديفةلودنمضًادجعسوميتاذمكحوه،ةيلاحلا
ةدمتعمنوكتenclaveىرخألوديضارأبةطاحمةيدركةليودىلعلصحت
،لاحةيأىلعرحبلانعةبجتحماهنإ:يكسموشت(ةيبنجأةيامحىلع
بعشللًادجًاريطخًاعضونوكيساذهو،ًالعف)هيلإذفنماهيدلسيل
.مهللضفألارايخلانوكينلًامتحو،يقارعلايدركلا
يفًاراجفنارثكألاةلكشملايهـمئاقلامتحاكـكوكركةلكشمىقبتو
هذهةجلاعمنكلو،ةيعيشلاـةيِّنُسلاةلأسملاىلعنوّزكريسانلاف.قارعلا
ةديدشةيقيقحةيدقعربتعتيتلاكوكركةلأسمنمريثكبًايلعفلهسأ
راهصناةقتوبةليلقدوقعذنمتناكيتلاةنيدملايهكوكركنإ.لاعتشالا
هنإلوقيضعبلاً،اريبكًاينامكرتًاعمتجموداركألاوبرعلاّمضت،ةيقرع
كوكركةلماعمولخدتلابايكرتديدهتيفببسلاوهكلذناكو.ةيبلاغلا
ةيطفنلاةعانصلاريوطتنأحيحصلانمنكلو.ةيكرتةيمحمتناكولامك
،كوكركىلإةيدركلاةيلبجلاةقطنملانملامعللةريبكةرجهىلإىدأدق
لواحو.ةيدركةيبلاغتاذةنيدمىلإنيحلاكلذذنمكوكركتلوحتو
يفلواحاملثم،ةنيدملا»بّرعي«ورايتلااذهسكعينأًاقحالنيسحمادص
تاءارجإًامدختسم،قارعلاناتسدركنمةلماكءازجأ»بّرعي«نأةقيقحلا
يفنوعقاونحنفنذإ.ناكسلاعيزوتةداعإويقرعريهطتنمةفلتخم
ديدشءادعبنوفرصتيامبرداركألاءامعزلانأفوخلاو.ديقعتلاديدشعضو
ةيقارعلاتاعمتجملاىلعيركسعلامهقوفتنومدختسيو،كوكركةلأسملايح
اذهنوكيس.ةنيدملاىلعةلماكلاةرطيسلاىلإيعسلالجأنمىرخألا
كيدلّفلختسفةوقلابةلأسملاهذهلحتنأتلواحاذإفً:اديدشرظنرصق
اذهبوً.ادجًارمدمنوكيساموهو،دوقعرادمىلعةلعتشمةلكشم
لقألاىلع،قبطينأيغبنيموعنهيلإراشأيذلايلاثملالحلانإف،ىنعملا

نمعونكانهنوكينأدبال.كوكركيفمئاقلاعضولااذهلثميف
طفنلانميلكلالخدللحيحصلابيصنلاىلعقافتالاكلذيفامب،ةيوستلا
متيذلاروتسدلاهَّرقأدقأدبملاذه.ناتسدركىلإهحنمضورفملايقارعلا



طفنلاتادئاعنأىلعصنيوهف:2005ربوتكأ/لوألانيرشتيفهيّنبت
»دالبلاءاحنأعيمجيفيناكسلاعيزوتلاىلإةبسنةلداعةقيرطب«عّزوتس
.لوقعمأدبموهو،152)109ةداملا(
؟ميدقلاطفنلالخدوهدوصقملاسيلأنكلو:مولاش
نأشيفروتسدلاةغيصلةفلتخمتاريسفتكانه،ةمهبماهنأةقيقحلا:رقشألا
ددعىلإةبسنعّزوينأيغبنيطفنلادئاعنإلئاقلاأدبملاف.ةلأسملاهذه
ركذيىرخأةيحاننمو،»ةيلاحلالوقحلا«ـبطبترمةقيقحلايفوهناكسلا
بعشعيمجلكلمزاغلاوطفنلا«نأ،ضومغلاهيرتعيالوحنىلعروتسدلا
يضرياملعفلابوهو.)108ةداملا(»تاظفاحملاوقطانملاعيمجيفقارعلا
يفعقتيقارعلاطفنلانمةريبكةلتكنأىلإًارظن،نييقارعلاداركألا
بسانمبيصنىلعاولصحاذإ،ةلصحملابنيحبارنونوكيسيلاتلابو.بونجلا
ىلعةرطيسلااولواحينأنملضفأًاعضولثمياموهو،طفنلادئاعنم
لحداجيإلةقيرطكانهنوكتنأيغبنيمثنمو.ةبيهرةفلكبكوكرك
تايالولانأوهلصحامنكلو.ةلعتشملاةلأسملاكلتلةيوستولوقعم
،ضرغلااذهقيقحتلاهذوفنمادختسااهلوخـيعضويفيهيتلاةدحتملا
ةيحةلأسملاءاقبإلضفتنطنشاونأل،عونلااذهنمًاداجًائيشلعفتمل
،قارعلايفةريخأةقروكنآلااهقبطتيتلا»ْدَُستقِّرف«ةيجيتارتسانمءزجك
يفقطنملااذهدوسينأطقفلمأنانوعد.ةريثكتارثعتناعنأدعب
املثم،ةلأسملاهذهنأشيفةيملسةيوستىلإلصوتلامتينأو،قارعلا
.ةمساحلاىرخألااياضقلايفلمأن
ايروس
قرشنيتلوددضيركسعكّرحتناكمإنعةريثكثيداحأتراد:مولاش
لايحةيكريمألاةسايسلاّميقتفيكف.ناريإوايروسامه،نييرخأنيتيطسوأ
؟ايروس
ايروسذخأنلوً.امئادًايزاهتناناكايروسنميكريمألافقوملا:يكسموشت
ىلع1976ماعنانبليفنييروسلابةدحتملاتايالولاتبّحردقف.نانبلو
كلذيفةيروسلاةمهملانأل.ةيكيتكتلاةيحانلانمليئارسإتلعفامرارغ
كانهنكتملو،هببحرمرمأاذهفكلذل،نيينيطسلفلاحبذتناكتقولا
ًادجاًذبحمبألاشوبناك1990ماعو.كانهمهدوجولةماهةضراعمةيأ
،قارعللداضملافلاحتلايفقشمدلاخدإدارأهنأل،نانبليفنييروسلاءاقب
دقف،ةيعيبطرثكأفقومىلإنطنشاوتلوحت،ماوعألارمىلعو،هنأالإ
يفايبرصهتلعفامبامدحىلإاًهيبشكلذناك.رماوألاايروستصع



ةرادإيفًاعيفرًابصنملغشيناكـتوبلاتبورتسقفتادقف،تاينيعستلا
نكيملايبرصفصقووفوسوكبرحليسيئرلاببسلانأىلعـنوتنيلك
ضفارلاابوروأيفريخألالقعملااهنوكللب،ةيناسنإعفاوديألعبطلاب
ملبرصلانأوه،انهتوبلاتهدصقامو.153قوسلاماظنيفجامدنالل
.يلاربيلوينلاعامجإلاىلإنيمضنماونوكيملرخآمالكب،رماوألانوعبتياونوكي
يف.ثيبخلاسرضلاكاهنإ.اذهبًاهيبشًاعونددصلااذهيفايروسّدعتو
اهنإ.لعفتملايروسنكلو،ةدحتملاتايالوللةدايقلاينحنتنادلبلامظعم
وهاذهنكيملنكلو،عئاظفلاعاونأعيمجتفرتقادقوةعيظفةدايق
.اهلنطنشاوةضراعمببس
لوحايروسلةيكريمألاتاداقتنالافصتتىدميأىلإىرننأعيطتسن
.خيراتلاىلعةعيرسةرظنءاقلإبكلذو،ةيدجلابناسنإلاقوقحلاهتاكاهتنا
بلاغيفـينعياموهو،باهرإلامعدتيتلالودلانمةمئاقكانهف
ماعو.رخآلوأببسلةدحتملاتايالولاقورتاليتلالودلاكلتـنايحألا

اذإباهرإللةمعادلالودلاةمئاقنمايروسمساعفرنوتنيلكحرتقا،1994
يتلانالوجلاتاعفترمنأشيفةيليئارسإلاـةيكريمألاتاحرتقملاتلبق
،اهضرأةداعتساايروستدارأدقل.1967برحيفليئارسإاهيلعتلوتسا
اذهو.باهرإللةمعادلالودلاةمئاقىلعتيقبهيلعو،ةقفصلاتضفرمث
.هتفرعمبجياملكبانربخيام
كلذل،ثيبخلاسرضلااذهنمصلختللةصرفلانييكريمألاتتاو،2004ماع
جارخإىلإةدحتملاممأللرارقربعاسنرفعمنويكريمألانولوؤسملاعفد
يروسلاماظنلاةحاطإلةوقبنودهجينآلامهو،نانبلنمةيروسلاتاوقلا
يهانهمهعفاودف.ةفلتخمتارابتعالف،ةديجةركفتناكنإو،يهوـ
لعفتسأف.ةعيطمنكتملاهنأ:يهو،ايبرصاوفصقاهلجأنميتلااهسفن
نمايروسةمجاهملًاحيجرترثكأاهنأنآلارعشأً؟ائيشةدحتملاتايالولا
ايروسنإف،كلذعمو.امهادحإمجاهتساهنأًايلعفدقتعأاليننكلو،ناريإ
نمو.ريثكبفعضأايروسنأوه،دحاوببسل،ناريإنمًاحيجرترثكأ
.ايروسةمجاهمرطخلانمنوكيالدقنكلو،ناريإةمجاهمًاضيأرطخلا
كشالبيهو،كلذبمايقلااهقوريدقليئارسإنأدقتعأ،كلذىلعةوالع
نمو.ريثكلااهفلكينأنودنم،ةلوهسباذهلعفلةيركسعلاةوقلااهيدل
ضعبةديعباهارأتنكنإو،ةيناكمإدرجمايروسةمجاهمىقبتمث
ةصرفلانييروسلاىدلرفاوتتنأبجيو،ضيغبيروسلاماظنلانإ.ءيشلا
يتلابابسألاو.أوسألاىلإرومألاعفدتسةيجراخلاىوقلانكلو،هنمصلختلل



ً،اضيأاسنرفو.ةباذجًابابسأتسيلايروسلةيداعمةدحتملاتايالولالعجت
.فرعأامبسحب
يغبنيةيكريمألاةموكحلافقاوميفرظننامدنعً.امامتقحمتنأ:رقشألا
لاؤسلاو.مهازغمبكاسمإلالجأنميخيراتروظنميفمهعضننأًامئاد
ماعنانبليفيروسلادوجولابًادجةينعمنطنشاوتحبصأةأجفاذامل:وه

؟كلذلبقسيلو،2004
نانبليروسلاشيجلالخددقل،ًالوأ:ةلأسملاهذهخيراتيفرظننانوعد
ءافلحناكامدنع،1976ماعليئارسإوةدحتملاتايالولانمرضخأءوضب
ةميزهلاكشوىلع،نانبليفيحيسملاينيميلاحانجلاتاوقيأ،امهنملك
ناك،ةقدلانمديزمل(.ينانبللاراسيلاوةينيطسلفلاىوقلافلاحتديىلع
يذلاطالبنجلامكةدايقبةيفئاطىرخأوةيراسيىوقنيبًافالتئاريخألا
دئاقوزوردلانيحالفلليعاطقإدئاقكهعقوموةيراسيتاءاعدانيبعمج
تايشيليمعممادصيفاذهىوقلافلاحتلخد.ً)امومعزوردلليفئاط
تيطعأنيح،اهبةيساقةميزهقاحلإىلإهليبسيفناكو،ينيميلاحانجلا
يفيروسلاشيجلاكبتشادقو.هعمقولخدتللرضخألاءوضلاايروس
ةعضبلاوطينانبللاوينيطسلفلاراسيلاىوقعمفنعلاةديدشتامادص
يركسعلادوجوللعّرش،ةيدوعسةياعربقافتاىلإلصوتلامتىتحرهشأ
ًاضيأينعن،ةيدوعسةياعربلوقنامدنع،ةقدللًايخوتو.نانبليفيروسلا
ىرخألاةيبرعلاىوقلاونييروسلانمًالكقافتالااعددقو.يكريمأمعدبهنأ
نيبلسعلارهشنكلو.نانبليفماظنلاونوناقلاومالسلاءاسرإةداعإىلإ
بزحلصو،1977ماعهنإذإ،ًاليوطمديمليروسلاماظنلاونطنشاو
ماق،ليلقبكلذدعبو،ليئارسإيفةطلسلاىلإينيميلاينويهصلادوكيللا
ةيلمعًاحتتفم،ليئارسإىلإةيخيراتلاهترايزبتاداسلارونأيرصملاسيئرلا
ماظنلادجوو.ةيليئارسإـةيرصممالسةدهاعمىلإةياهنلايفتداق
كلتىتحنكلو.نطنشاووقشمدنيبرتوتلارمتساو،ًالزعنمهسفنيروسلا
نميروسلاباحسناللقالطإلاىلعتالمحةيأكانهنكتمل،ةلحرملا
نانبليفةرطيسلاويروسلادوجولاربتعتلازتالتناكنطنشاونأل،نانبل

عمفلاحتلابينيطسلفلاعسوتلللمتحملارارمتسالابةنراقمًاريغصًارش
.ةيمالسإلاىوقلاوينانبللاراسيلا
ذإةلكشملالحدق1982ماعنانبلليليئارسإلاوزغلانأداقتعاداسدقو
بيصنتمتو،نانبلنمةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمرصانعمظعمتجرخ
يليئارسإلاوزغلاّصلقدقفً.ايناثاكريمألمثًالوأليئارسإلددوتمسيئر



،يليئارسإلادوجولاريوصتمتو،نانبلنمءزجيفيروسلايركسعلادوجولا
مدخدقفيلاتلابو.يروسلادوجولللباقمرشابملقثك،2000ماعىتح
عضوناكمالابحبصأدقف.امةقيرطبليئارسإنانبليفنييروسلادوجو
ةموكحءانبلتالواحملاعيمجنكلو.ةاواسملامدقىلعنيتيبنجألانيتوقلا
تالواحماهعمتراهناو،1984ماعتراهنانانبليفةيكريمأةرطيستحت
تاذقطانملايفنايلغكانهناكدقو.يليئارسإـينانبلقافتاىلإلصوتلا
حلاصملاروظنمنم،ىرخأةرمعضولالعتشاو،دالبلايفةملسملاةيبلاغلا
نمعونءاسرإةداعإلرضخألاءوضلاايروستيطعأ،ىرخأةرمو.ةيكريمألا
دقتناكةينانبلقطانمىلإاهتاوقلاسرإبةقباسلاعقاوملاىلعةرطيسلا
.توريبةمصاعلاكلذيفامب،يليئارسإلاوزغلاةطساوباهنمتجرُخأ
تمضناامدنع،1990ماعتيوكلاقارعلاازغىتحعضولااذهرمتساو
دقل.قارعلاىلعبرحلايفةيكريمألاةدايقلاتحتفلاحتلاىلإايروس
ظفاحةيروتاتكيدلظيفايروسنكلو،نآلانايسنلاّيطيفاذهبهذ
نيذلاكئلوأ،1991ماعجيلخلابرحيفبرعلاءافلحلادحأتحبصأدسألا
ماعةدحتملاتايالولالعجيذلاببسلاو.ةدحتملاتايالولامهبترخاف

ةكرتشمةياعرب،1559154مقرلاةدحتملاممألارارقلالخنمـ2004
ماظنلانأوهنانبلنمايروسجارخإبةريبكةجردبةينعمـاسنرفعم
سكعلاىلعلب،2003ماعقارعلاىلعةيناثلابرحللمضنيمليروسلا
،برحلاعم(نيتلاحلااتلكيففقوموهو،برحلانمًايداعمًافقومذختا

امعمداحضراعتيفو.وكسوميفرابكلاةوخإلافقومونص)برحلادض
فلاحتلاىلإةرملاهذهقشمدمضنتمل1991ـ1990ماعهبتماق
وزغللةداحلااهتنادإيفتبهذلب،بسحفةدحتملاتايالولاهتداقيذلا
ةيبرعلاةمظنألاهتذختايذلادياحملاهبشفقوملانمريثكبدعبأىلإ
بجيو.ةيروسلاةموكحلاةبقاعمررقتةدحتملاتايالولالعجامم.ىرخألا
ينانبللاعضولامادختسايفتأدبةدحتملاتايالولانأكلذىلإفيضننأ
تاوقلاةنواعمىلعقشمدرابجإلايروسىلعطغضلاةسرامملًةليسو
نيبراحملاّللستعنمو،ةيروسلاةيقارعلادودحلاىلعةرطيسلايفةيكريمألا
الوهفً،اتحبًايلوصوساسألايفنطنشاوفقومّدُعيانهنمو.برعلا
.ينانبللابعشلابيقيقحمهيأنمقثبني
؟اسنرفتطرّوتاذامل:يكسموشت
.ايروسعمةيسنرفلالمألاةبيخبطبترتً،اديقعترثكأةلأسمكلت:رقشألا
ملو،ةيداصتقابلاطماهنيبنمو،بلاطملاضعبلينبلمألااهادحدقف



لوقيضعبلاـًادجةديطولاةقالعلايفلثمترخآلالماعلاو.نويروسلالبقي
قباسلاينانبللاءارزولاسيئروكاريشكاجيسنرفلاسيئرلانيبـةحبارلا
نمةليوطتاونسدعبقشمدعممصاختيذلايريرحلاقيفرريدرايلملا
فلخو.2005رياربف/طابشنمرشععبارلايفهلايتغامتوقيثونواعت
اهعماسنرفلتناكيتلا،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاـهتاعرفقييريرحلا
ًاضيأسيرابفقومنإفمثنمو.نانبلعماهحلاصمريثكبقوفتحلاصم
.ينانبللابعشلابيقيقحمامتهانمًاقلطنمنكيمل
ىلعلوصحللةمواسمةقرويريرحلالايتغاونانبلنطنشاوتمدختسادقل
دحأبكلذكو،قارعلابقلعتياميفقشمدنمنواعتوأنيعمكولس
ةدحتملاتايالولابلاطتيذلاينانبللاهللابزح:ليئارسإلةيسيئرلامومهلا
لماعلانكيملنطنشاوطغضنأرمألاعقاويفو.هحالسعزنةرورضب
ةئبعتلاوتارهاظتلالب،نانبلنمةيروسلاتاوقلاجارخإيفمساحلا
يفةمساحتناكيتلاىرحألابيه،يريرحلالايتغاتلتيتلاةيريهامجلا
متدق1559مقرلارارقلانأليلدلاوً.ادجحضاواذه.155ددصلااذه
.ةيروسلاوةينانبللاناتموكحلاهتضفروكلذلبقهيّنبت
.ايروسدضيركسعلمعبًايدجركفتالةدحتملاتايالولانأدقتعأو
نوكينأًانكممسيل،لاحةيأىلعً.ادجدودحمايروسةمجاهملعفادلاو
ـةزجاعةطاسببةدحتملاتايالولاف.ايروسدض،قارعلاوزغهبشيامكانه
تقولايفف،عونلااذهنملمعذيفنتنعـقارعلاعقنتسميفاهعوقوب
هنوسرامييذلاطغضلاامأ.فرصلانونجلانمًابرضاذهنوكيس،يلاحلا
يتلأسميفنواعتلا:نوديريامىلعلوصحلالجأنموهفقشمدىلع
.هللابزحوقارعلا
دضيركسعلمعبمايقلاىلعًاثعابليئارسإىدلنأكلذكدقتعأال
عوقونميقيقحقلقنعليئارسإيفاوّربعدقل.سكعلاىلع.ايروس
نيمتهمانسل،مكعورنماوئده:نيلئاق،يروسلاماظنلادضيكريمأكرحت
نولضفينويليئارسإلاف.اندودحىلعًاقارعديرنالاننأل،ماظنلااذهطاقسإب
دودحلاطخنأًاديجنوفرعيو،عضولاىلعرطيسييذلادسألاماظن
نأنوديريديدحتلابمهوً.انامأليئارسإدودحرثكأوهةيليئارسإلاةيروسلا
ىلعطغضلاةسرامموأ،هللابزحمعدنعةيروسلاةموكحلافقوتت
ةموكحلاطاقسإبنيينعمريغمهنكل،حالسلانعّيلختلالجأنمهللابزح
نكمييروسلاماظنلانمًاليدبكلتمتالنطنشاونأةقيقحلاو.ةيروسلا
يهامملقأليدبللةصرفلاف،ىندألادحلاريياعملىتحًاقفوهيلعدامتعالا



ةضراعمللهلمكأبفلاحتلالقألاىلعكلانه،قارعلاةلاحيفف.قارعلايف
مغربنكلو،نطنشاوىوهىلعاونوكيملمهضعبو.يبلجلااهمظنيتلا
نعيبلجلامهلهلاقامقيدصتىلعةرداقشوبةرادإلازتالكلذ
هارتيذلاوًايكريمأموعدملايبلجلليروسلافيدرلانكلو.قارعلايفهتوطس
الوقارعلايفيبلجلاهلثمياممدعبلقأايروسيفلثمييكريمألامالعإلايف
.لازي
قوريلهـسيرابيفقباسلايروسلالوؤسملااذهنعاذامو:يكسموشت
؟لعفلابًادحأ
نأنطنشاونكمييذلارمألاف.كلذىلإةراشإلايفتبصأدقل:رقشألا
يروسلاماظنلادقفدقل،رمألاةقيقحيفو.يروسلاماظنلاقشوههلمأت
شيعييذلامادخميلحلادبع،قباسلاسيئرلابئانامهنيزرابنيوضع
يفتارباخملاوةيروسلاتاوقلادئاققباسلاةيلخادلاريزوو،سيرابيفنآلا
ةديطولاهتقالعبفورعمامهالكو،رحتناهنإليقيذلاناعنكيزاغنانبل
ً،احبارًائيشًامئادينعتتناكيريرحلاعمةبيرقلاتالاصتالاف.يريرحلاعم
ةدحتملاتايالولاتدمتعاامبرو.ناكيأىلإوأكاريشىلإةبسنلابءاوس
نكلو،لخادلانمةطلسلاىلعءاليتساللنيصخشلانيذهىلعنويدوعسلاو
ثدحتملامو.دالبلاجراخوةطلسلاجراخرخآلاو»رحتنا«يسيئرلاصخشلا
تايالولانأدقتعأ،فرعأامبسحلقألاىلع،اهبؤبنتلانكميالةأجافم
يفليئارسإكراشتنطنشاونأنظأو.ايروسيفًاداجًاليدبكلمتالةدحتملا
ماعلاعضولاديزيساموهو،ةيوضوفةلودايروسحبصتنأنماهقلق
ً.اءوسقارعلايفهتقلخيذلا
ناريإ
كّرحتلاتالامتحاام؟ناريإلايحةيكريمألاةسايسلانعاذام:مولاش
؟كانهيركسعلا
اهنألبقاُعتنأنمدبالفً،اديقعترثكأودبتناريإةلاحنإ:يكسموشت
ـناريإنعةيكريمألاةروصلاف.1979ماعةيكريمألاةرطيسلارسأنمترّرحت
لصحيملهنإلوقتـاهريغوةيمالعإلاتاقيلعتلايفاهريوصتىرجامك

ماعهاشلابيصنتلثمةلأسمف.1979ماعىتحناريإيفةتبلاءيش
تقوذنمكانهتناكدقو.هلةيمهأاليذلاعونلانمربتعت،1953

،156ديدجلاكسيفتربورباتكلزمياتكرويوينلايفةلهذمةعجارمبيرق
ةعجارمبتك.157نيصرخرؤميفاحصوهوتفوركتيويرفويجاهذّفن
داقتنايفيلاغيكسيفنإلوقلاىلإىهتناهنكل،باتكلانعًادجةيباجيإ



وهو.ناريإيفةيناملربلاةموكحلاحاطأيذلايناطيربلايكريمألابالقنالا
ناكفطللابّىلحتيليبنيناطيربلجرهراجنأل،لوقيامك،كلذفرعي
رمألهنإ.ةرّيخبابسألمتبالقنالانأهلدكأدقو،بالقنالايفًاطرخنم
ىضمدقللاحةيأىلع!ةفيحصيفاذهرهظينأةريحلابلقعلابيصي
.خيراتلا
.158ناريإيفعئاظفللةيفاحصلاةيطغتللةديجةساردكانهتناكدقو
،ناريإمكحياكريمأليلاوملاهاشلاناكامدنع،1979و1953يَماعنيبامف
ةيطغتةيأليبقلااذهنموهاملكوحباذملاوبيذعتلالامعأقلتمل
،ةيبعشةروثيفهاشلاةحاطإدعب1979ماععلطمذنمو.قالطإلاىلع

!ناريإيفعئاظفللةمخضةيطغتكانهتحبصأامناعرس
ةميرجهذهو،1979ماعفصلانعناريإتجرخدقل،لاحةيأىلع
ةلودللةينالقعلاحلاصملاريثكبزواجتتةلأسملاو.اهيلعبقاعتنأبجي
حامسلانكميال:ايفاملاةيلقعاهنإ،ابوكعملاحلاوهامك.ةيكريمألا
ةاصُعاوحبصينأنكميوةركفلانوفقلتيدقنيرخآلانأل،نايصعدوجوب
اذهىلعبقاعتفوسناريإنإفكلذلً.اديدشًارطخلثمياممًاضيأمه
مهنألناريإعمهبرحيفقارعلاةدحتملاتايالولاتمعددقو.نايصعلا
ًاضيأاودارأ،ىرخأةيحاننمورخآلاامهنملكحبذينأ،ةيحاننماودارأ
،اورصتنينلنييقارعلانأكورمألاادبامدنعو.رصتنيسقارعلانأدكأتلا
ىلعمالعألاعفرةداعإ:قارعلابناجىلإبرحلاةدحتملاتايالولاتلخد
دقف.كلذريغو،يناريإلاناريطلاطاقسإو،reflaggingtheshipsنفسلا
ةيأىدلنكتملةزيمهتطعأاهنإىتحقارعلاةدحتملاتايالولاتمعد
ةمجاهمىلعنيرداقنويقارعلاناكدقف.ليئارسإءانثتساب،ىرخأةلود
نم.159ةاجنلاونييكريمألاةراحبلانمددعلتقوةيكريمأةيرحبةعطق
موجهلانمًاءزجناكهنألهولعفامماوتلفأدقل؟كلذلعفينأعيطتسي
.رمألارمتسا،كلذدعبو.ناريإىلع
،بيرختلابموقتوناريإلزعتنأةوقلكبةدحتملاتايالولالواحتنآلاو
هدوقتًايقرعطلتخمعمتجمثيح،دقعملادلبلاكلذيفلمتحماذهو
نايصعلانمعونةراثإةدحتملاتايالولانكميامبر.عمقلاةديدشةموكح
ً.ايداصتقاناريإلزعديرتعبطلابو.يلخادلا
وحنىلعةددهملاابوروأعماذهيفًاحاجنققحتنطنشاونأتفاللاو
وBPلثم،ةيسيئرلاةيبوروألاتاكرشلانإذإةدحتملاتايالولانمٍفاك

Krupp-Thyssen،تايالولاةقياضمنوديريالمهف،ناريإنمجرختتأدب



ءزجنمكيو.هاجتالااذهكلستملىرخأ،ةيحاننم،نيصلانكلو.ةدحتملا
نكميالةريخألانأيفنيصلانمديدشلاةدحتملاتايالولابضغنم
مغرب،انركذامكف.)نيتلاحلاعمجت(ةصقيهفدنهلاامأ.اهيلعليوهتلا
نمبيبانألاطخعورشمىلعدنهلاتظفاحدقف،ريبكلايكريمألاطغضلا
ناريإدضتيوصتلايفةدحتملاتايالولاعمتضم،رخآديعصىلعو.ناريإ
تايالولامعدلباقمًايئزجلقألاىلع،ةيرذلاةقاطللةيلودلاةئيهلايف
دونهلانإفمثنمو.160ةيندملاةيوونلاةقاطلايفاهجمانربةدحتملا
.نيرمأنيبامدحىلإنوددرتم
الولئاهديدهتتحتتحبصأيتلاناريإلزعلًايسيئرًادهجكانهنكلو
يفةيباهرإًالامعأذّفنتنأنم،ةيناطيربلاةيكريمألاريياعمللًاقفو،اهلدب
ةبلجنوريثيسانلاف.سفنلانععافدلاهنوّمسياميف،نآلاةدحتملاتايالولا

ةقرحملالوحةبيرغلاداجنيدمحأدومحميناريإلاسيئرلاتانايبنأشيف
ريجفتلنودعتسماننإـقدصبـلوقيناكهنأضرتفنلنكلو،ةيزانلا
نوكتفوس،عبطلاب.كانهةيباهرإلامعأذيفنتو،ليئارسإوةدحتملاتايالولا
ةدحتملاتايالولاهددرتاموهطبضلاباذهنكلو،ناريإةياهنهذه
%10وحننأبمعازمكانهف.ناريإلوحًانلعونينسلارمىلع،ليئارسإو
نوموقي،ةيكريمأدعاوقيفايكرتقرشةدجاوتمةيليئارسإلاةيوجلاةوقلانم
ًائيشاوفرعييكلالـاهقوفامبروةيناريإلادودحلاىلعةيفاشكتساتاعلطب
ليئارسإنإ.161»انهنحن«:اولوقيليأ،الإسيلديدهتلالجأنمامنإو
عرفاهنكلو،ةريغصةلودلعفلاباهنإ.كلذفرعيعيمجلاوةيوونةلود
اهتاوقنإف،ةيليئارسإلاعافدلاتاوقلريوطتلاوثوحبلاسيئرلًاقفوف.اكريمأل
ادعاموتانلافلحلةعباتةوقةيأنمةكنحرثكأوربكأةعردملاوةيوجلا
ريخألاماعلايفشوبةرادإتلسرأمعدلايفًةدايزو.162ةدحتملاتايالولا
هتّمسامبةزهجم،ةروطتمةلتاقمةئمىلعديزيام،نيريخألانيماعلاوأ
غلبييكصوصخماذهو.163»ةصاخةحلسأ«ليئارسإيفةيربعلافحصلا
.هباشاموأةيوونةحلسأنوكتامّبراهنأينعي،ةيناريإلاتارباخملاعماسم
ودبيو.كلذريغوقمعللةقراخلبانق،المأًاحيحصاذهناكأفرعأال
نأتابثإنكمملانمنكلو،انهعذتملةديدجلاتالتاقملالاسرإرابخأنأ
دئارجلاوةيليئارسإلافحصلايفةروشنميهفـاهبعمستةيناريإلاتارباخملا
تحتمكنإاولوقينأو،مهزهنوديريمهنأضرتفملانمذإ.ةيركسعلا
.ريطخويقيقحديدهت
ليميينيمخت.الإسيلنيمختلااننكميانه؟لعفلابنوددهممهلهنكلو



ةلمجلمهمجاهتنلةدحتملاتايالولانأدقتعأ،اولعفيالألامتحاىلإ
مجاهتنأةيرخسلانمف؛عافدلانمنيدرجماوسيلمهنأل،ًالوأ.بابسأ
يفيقشلفطيأًاديجهفرعياماذهو.عافدللةليسونومدعيالًاسانأ
نععافدلانوعيطتسيالاوناكولسانلامجاهتتنأف،ةسردمءانف
اهسفننععافدلاعيطتستال.اهسفننععافدلاعيطتستناريإو.مهسفنأ

ببستنأاهنكمي،ًالوأ.ةفلتخمقرطبدرلاعيطتستاهنكل،وزغلادض
اكريمأههجاوتامىلإةفاضإ،قارعلايفةدحتملاتايالوللةمجبعاتم
اذإكنإً،ايناث!خيراوصاهيدلامبر.ىرخأءايشألعفعيطتستامك.لعفلاب
ثالثىدمىلعاذهنلعتالتنأف،امدلبةمجاهملكقيرطيفتنك
.كلذىلإاموماقتناللدادعتسالاومهفادهأتيتشتمهنكميثيحب،تاونس
.يقطنمريغاذه
نأيفكشأ؟تاديدهتلاهذهلكبةدحتملاتايالولاموقتاذاملفنذإ
ذإـابوروأعمكلذيفاوحجناملثم،ناريإلزعيفةبغرلاوهببسلا
تنكاذإ.ةيناريإلاةدايقلاةفاخإلًايئزجوـنوعجارتينييبوروألااولعج
ينعياموهو،ةوسقرثكأًاعيمجاهناكرألعجتف،ةدايقلاةفاخإعيطتست
امبرو،يلخادلابيرختلاتارايخنمديزملاو،ةيلخادلاةضراعملانمديزملا
ريثككانهو.مهتمجاهمكنكميثيحبًايفاكًافعضنوفعضيسًالجآوأًالجاع
يفنوبغريالنيذلابابشلاوأ،داركألاو،ناجيبرذالاـبيرختلاصرفنم
وهو.يرجيساموهاذهنأىرأكلذل.كلذريغو،عمقلانمديزم
.رسلايفهلططخيامفرعنال،ريغسيلنيمخت
نمو.ينالقعلاطيطختلاضارتفاساسأىلعموقتتاليوأتلاهذهنكلو
حبصأاذإف.»حيرجلاشحولا«ةرهاظبريبلجهوعديامدجننأنكمملا

طيطختلابيقلنٍذئتقو،ٍفاكوحنىلعنيسئاينويكريمألاةسايسلاوعناص
.هنولعفيسامفرعتنلٍذئتقو.ةذفانلانمينالقعلا
هتلقامبةنراقمسكاعمهاجتإيفاهعضأدق،ناريإبقلعتياميف:رقشألا
ّدعيناريإىلعةيركسعتابرضّنشلامتحانأييأريفف.ايروسنع
وزغنمعونيأنعثدحتأالينأحضوأينوعد،ًالوأً.ادجًايلاعًالامتحا
ًامتحاهيدلـايروسفالخىلعـناريإنأمغرب،قارعلاوزغبهيبش
عنمييذلايقارعلاعقنتسملاىلإةفاضإلاب.زاغلاوطفنلا:ةمهمدراوم
ةلودنوكتنيحًاصوصخ،ةقطنملايفةلودةيأوزغنمةدحتملاتايالولا
ةيعامتجاةدعاقهيدليناريإلاماظنلانأيهوةنيبةقيقحةمثف.ناريإلثم
ناريإلعجياموه،همكحلاوطنيسحمادصىدلناكاممريثكبمهأ



ىرتامدنع.اهرسكهعمعيطتستالوحنىلعقارعلانمةبالصرثكأ
ولىتحف،قارعلايفةدحتملاتايالولااههجاوتيتلاتابوعصلاهذهعيمج
نوكيسـناريإليكريمأوزغيفركفينأنكمياللايخلايفءرملانعمأ
امكيننكلو،هيلإريشأاموهسيلاذهنإفمثنموً.افرصًانونجاذه
ىلإدصقنودنموًاوهستهتنادقنطنشاونأةقيقحلايفرمألاىرأ
ًاحاحلإدشأرمألاةلعاج،قارعلايفناريإلةقيدصلاىوقلازيزعتونيكمت
ماظنلاف.هنمصلختلاوأيناريإلاماظنلاضيورتبموقتنأةدحتملاتايالولل
نإ،2003ماعلبقهيلعناكاممنآلاةوقرثكأفقوميفحبصأيناريإلا
كلتو.دصقنودنميكريمألاكرحتلااهدضعدقلً.اقحةوقرثكأناريإ
نأبداقتعالاىلإنآلانوليميمهفمثنمو،شوبةرادإلةيقيقحةلكشم
نأىلإةفاضإلاب.حيحصاذهو.نارهطوهقارعلاىلعمهترطيسحاتفم
نمـحرشىلإجاتحيالاذهوـليئارسإونطنشاويفًايقيقحًاقلقكانه
.ةيوونةوقناريإحبصتنأ
يأكلتميالنيحيف،ةيسيئرةيوونةوقً،اديجفورعموهامك،ليئارسإف
زازتبالاوعدرلاركتحتيهفمثنمو،ةيوونةحلسأنييميلقإلااهموصخنم
اذهلًانزاوتققحتنأةقطنملايفىرخأةلودةيألديرتاليهو.يوونلا
،ةدحتملاتايالولاىلعقبطنيهسفنرمألاوً.امامتيقطنمرمأكلذ.راكتحالا
تايالولاىلعًايوونًاموجهنارهطنشتنأىشختنطنشاونأىنعمبسيل
اذهيفىرخأةلودةيألوأ،نييناريإللراحتناضحمنوكيساذهفـةدحتملا
وهةيوونةوقىلإناريإلوحتتنأنمنطنشاوفوخببسنإ.ددصلا
ةقطنميفًاداضمًاعداروأ،ةيلعافلاديدشًاعدارنارهطيطعيساذهنأ
نأنعًالضف.ةيكريمألاوأةيليئارسإلاىوقلالباقمطسوألاقرشلاوجيلخلا
ٍداعمميعزكنارهطةناكمةريبكةجردبززعيسةيوونةلبنقناريإكالتما
ىلإناريإهيلإىعستاموهو.يمالسإلاماعلايأرلاىدلليئارسإواكريمأل
عوضوميفداجنيدمحألةبيرغلاتانايبلاىلإموعنتفلدقو.ريبكدح
ةقيقحلاو.رُوتْوَملجرلااذهنإلوقتسلوألاعابطنالانم:ليئارسإوةقرحملا
ملاعلايفاهتناكمناريإززعتاهلالخنموةسوردمتانايبلاهذهنأ
لواحتتقويفيرجياذهو.يِّنُسلاماعلايأرلالايحًاصوصخو،يمالسإلا
برعلانمنطنشاوءافلحلواحيامنيب،ناريإلزعةدحتملاتايالولاهيف
ةّرثؤمةريثكتانايبكانهتناكدقو.ةعيشللةيداعملاةَّنُسلارعاشمجيجأت
رطخنمندرألاكلمرذحدقل.ةيندرأو،ةيدوعستانايب:وحنلااذهىلع
نمًاءزجّدعتداجنيدمحأبطخنإفمثنمو...خلإيعيشلالالهلا



عيمجفقومىلعةديازمللكلذو،نارهطاهبموقتيتلاةداضملاةروانملا
يناريإلاسيئرلاتانايبدحأنأةقيقحلاو.ليئارسإضفريفةيبرعلاةمظنألا
ةيمالسإلالودللًارمتؤمرضحيناكامدنع،ةكميفهبىلدأدقناك،ةريثملا

اذهيفريبكًىزغماذنايبلاكلذناكدقل،2005ربمسيد/لوألانوناكيف
ةينيدلاةسسؤملاعمساسحلارتولاىلعفزعتتانايبلاكلتو.ددصلا
سامحميعزنأكلذنممهأ.ةيوعسلاةيبرعلاةكلمملايفةيباهولا
ىتحو،يناريإلاماظنلللماكلاهدييأتنعربعوناريإىلإبهذةينيطسلفلا
.ناريإفقومّديأرصميفنيملسملاناوخإلاميعز
؟ةقرحملالوحتاحيرصتلاكلتنأشيفكلذناكله:يكسموشت
تدُعدقفمثنمو،ناريإلًاريبكًايسايسًابسكماذهلّكشدقفىلب:رقشألا
ىدلاهتيبعشةدايزليناريإلاماظنلاةيجيتارتسانمًاءزجتانايبلاهذه
لكعضنامدنعفمثنمو.ةّنُسلانمةقحاسلااهتيبلاغدعتيتلاو،نيملسملا
وهوـليئارسإوأ،ةدحتملاتايالولانشلامتحاّدعي،رابتعالايفاذه
ً.ادجًاعفترمًالامتحا،ةيناريإلاةيوونلاتآشنملاىلعموجهـةيناكمإرثكألا
تروطدقفـتاينورتكلإلاعاونأعيمجبةيناريإلايضارألادصرمتدقل
bunker«قمعللةقراخلاةحلسألانمةفلتخمتائفةدحتملاتايالولا

buster«موعناهركذيتلا.
الةقيقحلايفمهو.كلذيفنوحجنيسمهنأًانّقيتمتسلانأ:يكسموشت
ْنإو،ليومتلاىلعدعباولصحيملذإ،قمعللةقراخةيوونلبانقنوكلتمي
.قمعللةقراخلاةيديلقتلاةحلسألانمعونمهيدلناك
.اذهلةجحلامهيطعيناريإةيضقلايحرعاشملاجيجأتنكلو:رقشألا
نماونكمتيمل،جيجأتلااذهلكمغرىلعهنإ،ريثمرمألا:يكسموشت
هنأامك،دحلاىلعًادئازًاراشتناديريالسرغنوكلاف.ليومتىلعلوصحلا
.لعفةدركانهنوكتسهنأفرعي
تايالولانمءاوسناريإلتابرضهيجوتلامتحانأدقتعأً،امومع:رقشألا
الأبجينكلوً،اديكأتسل.اًمامتداجلامتحاوهليئارسإنممأةدحتملا
.لامتحاكدعبتُسي
ىلعقلعأينوعدنكلو.نيمختدرجمهنكلو،فلتخمينيمخت:يكسموشت
نييليئارسإلانييركسعلانيخرؤملادحأبتكً،اريخأ.ةيوونلاةحلسألاةيضق
لوقيInternationalHeraldTribune164يفًالاقمدليفيركنترام،داّورلا
ملاذإمهنكلو،ةحلسألاكلتنويناريإلاكلتمينأديريالعبطلابهنإهيف
عونلااذهنمديدهتتحتنوكتةلودنمامف.نيناجممهنإف،اهوروطي



اهنإف،ةيوونةحلسأنوروطياوناكاذإو.يوونعدارريوطتىلإىعستالو
ةيأىلعاهنكل.روفلاىلعرمُدتس:اهمادختسامهنكميالـمادختساللتسيل
مهنإ.مهدودحنمنيتهجىلعةيكريمأتاوقمهيدلمهو.عدارلاح
تايالولاو،ةيسيئرةيوونةوقليئارسإـًايوونةحلسملودبنوطاحم
نإف،مثنمو.ءادتعالاوريمدتلابًاينلعًاديدهتامهناددهتليئارسإوةدحتملا
.يوونعادرريوطتددصباونوكينألمتحملانمهنأوهينيمخت
قرطكانهف،ةيناريإلاةيوونلاةحلسألاباًينعمدحأناكاذإف،كلذعمو
متاذإهنأ،قرطلاكلتىدحإ.اهايإمهريوطتمدعةيحجرأةدايزلةطيسب
.عدارقلخلاهيدلعفادلانماذهللقيفوسف،ناريإىلعطغضلافيفخت
قفاوأيتلاةردانلاءايشألادحأنإ.راشتنالابةطبترمقمعأاياضقكانهو
ىلإجاتحت165يوونلاراشتنالاعنمةدهاعمنأيهاهيلعشوبةرادإ
ةيوونةوقريوطتةيرحبدالبللحمستةدهاعملانمةعبارلاةداملاف.حيقنت
اهتامازتلازواجتتناريإنأىلعليلديأنآلاىتحكانهسيلو،ةيندم
ماعىنعماذناكدقفً.ادجفيعضريبدتلااذهنإف،كلذعمو.ةيقافتالاب

نإف،تقولاكلذذنمةيجولونكتلاتانيسحتلاعمنكلو.هلاخدادنع1970
وحنىلعقيضأتحبصأدقةيوونلاةحلسألاوةيوونلاةوقلانيبةوجفلا
وأنيسوقباقنوكتكنإف،ةيوونةقاطرِّوطتامدنعنآلاهنإثيحب،ريبك
ةلأسمهذهو،1970ماععضولاهيلعناكامعةيوونلاةحلسألانمىندأ
.تاونسىدمىلعاهلوادتمتو،ةلكشملاهذهةجلاعملقرطكانهو.ةريطخ
نأنكمييتلاداوملا،راطشناللةلباقلاداوملابيصختيهةيساسألاةلكشملاو
داوملاريوطتطبضوأفيقوتكنكمأاذإف.ةيوونةحلسأجاتنإلمدختست
يهنتنل.راشتنالاةلكشمةياهنًاساسأكلذينعيسف،راطشناللةلباقلا
،ةدهاعمللةكِهتنمةيوونلالودلاعيمجفـةيوونةحلسأدوجوةلكشم
ضعبضفرتةدحتملاتايالولانأةقيقحلا.ةدحتملاتايالولامهسأرىلعو
جاتنإىلعةرطيسلاكنكمأاذإ،اذهنعرظنلاضغبو.ةدهاعملايفطورشلا
ذنمحارتقاكانهناكدقو.راشتنالاةلأسمكلذيهنيسف،ةيراطشنالاداوملا
ىوتسمعضولةيرذلاةقاطللةيلودلاةئيهلاريدميعداربلادمحمنمنيتنس
يفاذهو.ةيلودةرطيستحت،ةيوونلاةحلسألاعينصتبطبترملابيصختلا
نألبقتامحارتقالانكلو.راشتنالاةلكشميهنينأهنأشنمساسألا
ممألانمرارقكانهناك.هيلإغصتملةدحتملاتايالولانألرونلارصبي
ةيراطشناداومعنمةدهاعمليعفتل،اًبيرقت1993ماعىلإعجريةدحتملا
ىوتسمىتحةبصخملاةيراطشنإلاداوملاجاتنإءاهنإلاهنمققحتلانكمي



نكلو.كلذىلعةرطيسو،قيقحتو،ةيلودةبقارمداجيإو،ةيوونلاةحلسألا
تلصواهنكلو.ًاليوطًانمزةدهاعملاىلعضوافتلاتلقرعةدحتملاتايالولا
لوقلاةغلابملاليبقنمسيلو.2004ربمفون/يناثلانيرشتيفتيوصتلاىلإ
نوكتسف،هليعفتمتيملاذإ.اذهىلعدمتعييرشبلاسنجلالبقتسمنإ
ةنجللايفتيوصتللتحرطدقو.امعوننمةيوونبرحًامتحكانه
147ةجيتنلاتءاجو2004ربمفون/يناثلانيرشتيفةماعلاةيعمجللىلوألا

.ضفرلابةدحتملاتايالولاتتوص.نينثاعانتماو،دحأتوصلباقمًاتوص
تايالولادضتيوصتلاعيطتستالاهنإذإًايئاقلتليئارسإتعنتمامثنمو
دقو.ايناطيربتناكتيوصتلانعتعنتمايتلاىرخألاةلودلاو،ةدحتملا
،ةدهاعملاذّبحتايناطيربنأةدحتملاممألاعامتجايفيناطيربلاريفسلاحضوأ
ملاعلامسقتاهنإو.166»يلودلاعمتجملاتمسق«دقةخسنلاهذهنكلو

ايناطيربنكتملكلذل،رخآبناجيفةدحاوةلودو،بناجيفةلود147
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ريثملاو.ةدحتملاتايالولاتلعفاملثمةيعامجةدابإىلعسيلو،نيطسلفل
نآلاعتمتتةيعامجلاةدابإلاىلعتماقيتلالودلانأ،انهةيرخسلل
رظنةهجونملب،عبطلابةيقالخأرظنةهجونمسيل.ةحاررثكأعضوب
درطلاةلاحيفف،اهتيعرشيفنعطنمرفاوتيامءوضيفكلذو،ةيسايس
نإفةدابإلاةلاحيفو،ةلودلاةيعرشيفمهنعطنودورطملاءالؤهلصاوي
نأحيحصو.مهيبأةركبىلعمهوحممتدقةيعرشلايفنيلمتحملانينعاطلا
ةلودةلاحلثمتالاحةمثنكلو،فنعلاىلعتماقدقلودلاعيمج
يفرئازجلاوأ،»ديترابألا«يرصنعلالصفلاةسايسلظيفايقيرفإبونج
ريغلودك،اهسفنةئفلايففنصتنأنكميال،ةيسنرفلاةرطيسلانمز
ليئارسإنأيهةقيقحلافمثنمو.كلذكدعتملوأاهتيعرشىلععزانتم



ىلعبرعلامظعمف:»دوجولايفاهقح«و،اهتيعرشيفًاديدشًاكيكشتهجاوت
*168ًاينوناقسيلنكلو،ةقيقحك،defactoًايلعفاهبفارتعاللدادعتسا

dejureقحك.
ةكرحوماحمهعرتخادقهنأكوودبي»دوجولايفقحلا«موهفم:يكسموشت
رشتنايتلاةقيرطلاو.U.S.-Israelirejectionismيليئارسإلاـيكريمألاضفرلا
ةلودلكف.يلودلانوناقلايفهلدوجوالموهفملااذهو.ةريثمةقيرطاهب
يفةدحتملاتايالولاقحنوضفرينويكيسكملاف.دوجولايفقحاهلسيل
،ةدحتملاتايالولابنوفرتعيمهو.كيسكملافصنىلعاهمايقب،دوجولا
،اهبفرتعملااهدودحلخادنمأومالسيفشيعلايفاهّقحبنوفرتعيو
نأمهليغبنيالو،دوجولايفةدحتملاتايالولاقحبنوفرتعيالمهنكلو
ةدحتملاتايالولابنوفرتعيHopiIndiansيپوهلادونهلانإفكلذك.اوفرتعي
اذهيفةقيقدةساردًاقلطمَرأمل.دوجولايفاهقحبنوفرتعيالمهنكل
»دوجولايفقحلا«موهفمنإف،دِّكؤأنأيننكميامرادقمبنكلو،ددصلا
لودلامظعمتمَّلسيتلاةظحللايف،نيرشعلانرقلاتاينيعبسيفروطت
اهلليئارسإنأبـةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمنمتماصدييأتبـةيبرعلا
يهوـ»اهبفرتعملادودحلالخادنمأومالسيفشيعلايفقحلا«
وينوي/ناريزحبرحبقع242مقرلانمألاسلجمرارقاهاّنبتيتلاةغيصلا

نوناكيفهيلعتّوُصيذلانمألاسلجمرارقيفاهجامدإمتو،1967
مدقتنودةلوليحلاو،رجاوحلاةماقإلجأنمو.1967169رياني/يناثلا
نم،بلطملاةغيصةيليئارسإلاةيكريمألاةياعدلاتدَّعص،رارقتسالاوضوافتلا
ةنمآدودحلخادمالسيفشيعلا«ـلودلاعيمجىلعقبطنييذلاقحلا
وهديدجلاقئاعلاناكمثنمو.»دوجولايفقحلا«ىلإـ»اهبفرتعم
لوبقيأـدوجولايفليئارسإقحنوينيطسلفلالبَقيملنإامهنأ

.ضوافتلايفًافرطاوَلبُقينلفـمهدرطومهنعةيكلملاعزنةيعرش
تايالولاتناكتقويف،تاضوافملاعنملةقيرطكلتتناك،يملعدحىلع
يضملاامهضفريفنيتديحولانيتلودلاانوكتنأاتفراشدقليئارسإوةدحتملا

هنأدقتعاال.نيتلودىلعموقتةيوستىلععساويلودعامجإذيفنتيف
قحاهلةلوديأكانهسيلف.يئاعدموهفماذهفموهفملااذهلوبقانيلع
يهلودلاف.دوجولايفقحلابلوبقلايفدحألعادنمسيلو،دوجولايف
اهنإ،قحىلعتنأف،ةثورومةيعرشةيأهيدلاماهنمسيلذإ.هيلعام
ايقيرفإبونجةيروهمجتناكدقل.ةفلتخموةريثكداعبأوعاضوأتاذلود
ةيعرشيهله.حيبقوصاخىنعمبةيعرشريغيرصنعلالصفلانمزيف



ناكسلانم%80رظنيفنكلو،يرصنعلالصفلاةسايستهتنادقل؟نآلا
تاءارجإلادعبةصاخ،هيلعناكاممأوسأعضولانوكيدق،دوسلا
؟ةيعرشةلودهذهلهف.كانهاهتسسأممتيتلاةيلاربيلوينلا
يأـامدحىلإةدرفتمةلاحنمةبيرقليئارسإنأيفًامامتقحمكنإ
دقرصاعملايلودلاماظنلاناكنأدعبتماقةليلقلودنمةدحاواهنأ
دنهلالثم،1948ماعةلودليئارسإتحبصأدقف،1945ماعلكشت
.دنهلاةلاحيفامكـًايفاضإًايلاكشإًارصنعانهضرفياموهو،ناتسكابو
دقو،اهنوديريالنويريمشكلاً؟الثم،ريمشكىلعموقتنأدنهلليغبنياذامل
اهبنوظفتحيمهو،ناكسلاةدارإدضرارقلاكلذذختااجارهملانأفدوص
.ةدحتملاممألاهبتبلاطيذلايبعشلاءاتفتسالاءارجإباوحمسينلو،ةونع
بكترتRashtriyaRifles*170زلفيارايرتشار،ةيدنهلاةصاخلاتاوقلاف
يذلافنعلانمديزمىلإىضفأامم،تاباختنالااورّوزدقل.ةعّورمعئاظف
.ةيعرشلامدعنمرصنعكانه.نآلاىتحاًرمتسملازام
كانهتسيلذإ.انهاهطلخمتيتايوتسمةدعكانهنأدقتعأ:رقشألا
مامتحضاواذه.ةيعامتجاةاواسماهيفدجوتضرألاهجوىلعةلود
ىلعاًضيأقبطنينأنكميايقيرفإبونجنعُهتلقامفمثنمو.حوضولا
تالاحكانهنكلو:يكسموشت(.ىرخأةلودةيأىلعوأةدحتملاتايالولا
.فلتخمىوتسمىلعملكتناننكل،عبطلابىوصقتالاحكانه.)ىوصق
ىندأنودنممهلوداهنأناكسلانمىمظعلاةيبلاغلااهربتعتلودكانهف
ةيعرشلانمًاءزجّدعتًاعاضوأهسفنتقولايفكلانهنكلو،ةلكشم
،ريمشكف.نيينعملاناكسلانمةيبلاغاهتضفروةوقلابتقلُخ،ةيرامعتسالا
ةينعملاةيبلاغلاثيح،كلذقفوةيعرشريغًاعاضوأربتعتةيقبلاو،ناتسدركو
.ةمئاقلاةلودلاةينبيفةلَّثمماهسفنربتعتال
لبقتيمل.نيينانويلادرطدعبايكرتذخأنل.ديزملاكانهلب:يكسموشت
يوسدقل،كلذلةيعرشةمثسيلف.اذهانمويىلإىتح،كلذنوينانويلا
اهنوكةانثتسمتسيلليئارسإو.ةوقلاىلعةمئاقةفلتخمتابيترتبعضولا
امبرو.اهسفنصئاصخلايفاًدجةهيبشاهنكلو،ليلقباهاوسدعبتماق
ناكسلاعيمجف،ددصلااذهيفًافرطترثكألالاثملاةدحتملاتايالولانوكت
ىلعتماقمث،مهيضارأنماودرطوأمهيبأةركبىلعاوديُبأامإنييلصألا
وهادنكحتفتملاهنأيفديحولاببسلاو.كيسكملايه،ىرخأةلودفصن
ةلأسمنأدقتعأالةطاسبب.ةوقلاديدشناككاذنآيناطيربلاعدارلانأ

.ةيعرشريغ،اهلكلودلاهذهف.ةيدجبراثتنأنكميةلودلاةيعرش



.ةيعرشلامدعبهينعتامىلعرمألادمتعيىرخأةرمنكلو،معن:رقشألا
%80نمرثكأـىمظعلاةيبلاغلادرطدهشعضوكانه،ليئارسإةلاحيف
.1948ماعنيينيطسلفلابرعلاناكسلانمـ
؟ةيلاحلاةدحتملاتايالولايفاورينأنويلصألاناكسلاىسعامو:يكسموشت
ةيلعفلاةدابإلاىلعتماقيتلالودلانإةيادبلايفُتلقدقل:رقشألا
بعشدوجومدعلً،ايسايسةحاررثكأعضويف،ىرخأبوأةقيرطب،يه
كانهف،ةيليئارسإلاةلودلاةلاحيفامأ.ةيعرشلاوأدوجولاىلعاهعزانيريبك
رطيسملاـنطوتسملاعمتجملالداعيددعلاريثكبعش،ىرخألاةيحانلانم
اهنأبعشلااذهىرييتلااهسفنضرألايفقحلاببلاطي،لقألاىلع
لظتسف،بعشلااذههلبقيلحدجويالناكاملو.قحريغبهنمتبصتغا
نأبعشلااذهىريامدنعالإلُحتنلو.ةيعرشلابقلعتتةلكشمكانه
لبقتنأيغبني،يخيراترهقوملظنمةقثبنماهنوكمغربةلودلاكلت
ةيعرشةلكشمكانهلظتفوسفالإو،امةيوستقايسيفةعقاوةقيقحك
ً.ادجيلكّشلاويطارقوميدلاهانعمبحلطصملاهينعياملكبـ
انأ،هيلععزانتموهفً،ايقابهيلععزانتمءيشكانهمادام:يكسموشت
دنهلاوً.اريطخوًايقيقحًاعزانتاهيلععزانتماكناليرسنإفكلذل.كعمقفتأ
افرتعاامهيلكنيفرطلانألامهيلععازننمامفنيروللاوسازلإلاامأ.كلذك
يفو.ملاعلاناوحميس،ميلقإلااذهىلعناعزانتيسيتلاةلبقملاةرملايفهنأب
نأىلإنكلو.نيينيطسلفلاىدلىتحةلوبقمبلاغلايفاهنإف،ليئارسإةلاح
فلتخمدُعباذهو.عزانتعضوملظتس،معن:لوقأً،اماتًالوبقاهلوبقمتي
ال،ةيضقلانعّىلختدقسانلاضعبنأةقيقحف.ةيعرشلاةلأسمنع
.ةيعرشتحبصأةيضقلاهذهنأينعت
وهةيبلاغلالوبقو.ةيبلاغلاىضر/لوبقىلعموقتةيعرشلانإ،الك:رقشألا
يروتسدلانوناقلاوةيسايسلاةفسلفلايفلقألاىلع،ةيعرشلافِّرُعيام
اهبعشةيبلاغلوبقىلعموقتامدنعةيعرشنوكتامنإةلودلاو.يطارقوميدلا

نأيهةيليئارسإلاةلودلاةلكشمنإ:ىرخأةرماهلوقأ.قحلابحاص
،مثنمو.1948ماعذنمهقوقحمرُحودُرطدقينيطسلفلابعشلاةيبلاغ
نكميالف،اهنماودرطيتلاضرألايفًاقوقحسانلاءالؤهلنأانربتعااذإ
يفقحلاباحصأةيبلاغلوبقىلعموقتةيليئارسإلاةلودلانإلوقننأ
.اهضرأ
يفًامامتفلتخمىنعمتاذيهف.»ةيعرش«ةملكنمانعد:يكسموشت
بعشلانإ:رشابموحنىلع،لوقتنأبسحفكنكمي.ةيلودلانوؤشلا



.يعرشهدرطنأبّرقيالليئارسإاهيلعتماقيتلاضرألايفلوألايلصألا
لوقلاُّحصيو.اهمدعنمةلودلاةيعرشباذهلةقالعالنكلو.حيحصاذه
لوبقلانودنم،اهدوجوبسانلالبقيدق.ةريثكىرخألودىلعهسفن
سازلإلايفًاعارتقاانيرجأاذإثدحينأنكميامفرعأالو.اهتيعرشب
لحلاةيعرشكانهسانلالوبقىدمىلعـلاثملاليبسىلعـنيروللاو
ةلأسملاّلحتاليتلاةقيرطلايهكلتً،انسح،نولوقيدق.همدعنم
ةيمحمىلإتبهذاذإو.الامبر،ةيعرشاهنأنودقتعيدقيأ،اهنودب
اوربتعينلًامتحمهف،NativeAmericanHopiنييلصألانييكريمألايبوهلل
.اهدوجوبنوملسيمهنأنيحيف،ةيعرشةلودةدحتملاتايالولا
.ةيعرشاهنإف،اهدوجوبمهميلستةلاحيفىتح:رقشألا
ّمظنُمتوصّيأنيينيطسلفلاىدلسيلمادامنكلوً،انسح:يكسموشت
ممألارارقاومعددقل.ليوطتقوذنمليئارسإدوجوباوّملسدقمهنإف
ىلإاعديذلاو)وتيفلابةدحتملاتايالولاهتلطبأيذلا(1976ماعةدحتملا
ينطولاسلجملالبق،1988ماعيفف.171نيتلوددوجوىلعموقتةيوست
يفضيكلذنأدقتعأاليننكلو.172هذهكةيوستًايمسرينيطسلفلا

ةيأىلإةبسنلابرخآءارجإيأهلعفاممرثكأ،ليئارسإىلعركُذتةيعرش
مغرباهباولبقمهنإف،انهينعملارمألاوهلوبقلامادامنكلو.ةلود
.اهريغوأ،دودحلاوأ،ةدوعلايفقحلالثم،اهيلععزانتملئاسمدوجو
.2001173رياني/يناثلانوناكيفاباطيفترجيتلاتاضوافملاًالثمذخأنل
ةقيقحلاو.هنمىندأوأنيسوقباقاوناكمهنكل،قافتاىلإاولصوتيملمهف
لثمبًاموياونوكيملمهنأنوضوافملاركذ،يماتخلايفاحصلارمتؤملايفهنأ
لوطأةدمضوافتلااولصاودقاوناكاذإمهنأو،قافتانمبرقلااذه
ناكيذلاقافتالاو.174قافتاىلإاولّصوتينأنكمملانمناكل،ًاليلق
لبقنمهبلوبقلاىوتسمىلإىقريسناكهيلإلصوتلانكمملانم
لعجيسكلذناكله.ينيطسلفلاملاعلايفمظنملاديحولايرادإلالكيهلا
وأ،ةدحتملاتايالولانعكلذيففلتختاليهو.الك؟ةيعرشليئارسإ
.ةمئاقلارئاسىلإ،اكناليرسوأ،دنهلاوأ،اسنرف
تاموكحلامولاننكميالذإ.انهنيلايكمبليكننأاننكميال:رقشألا
يفاهبوعشيأربذخألامدعىلع،اهريغو،ةيكريمألاةموكحلاو،ةيبوروألا
ةلزنمبيهةعومجمهتذختايذلارارقلاربتعنمث،قارعلابرحةلأسم
تقولايفوينيطسلفلابعشللدمتعملاتوصلاهنأىلعنيينيطسلفللةموكح
.بعشلااذهيأرلهاجتنهسفن



؟ةيعرشتسيلةينيطسلفلاةطلسلانإلوقتنآلاتنأنذإ:يكسموشت
نكيملاذإًايعرشامقافتارابتعانكميالهنأوههلوقأام،الك:رقشألا
.يبعشلاءاتفتسالانمعونلالخنمينيطسلفلابعشلاةراشتساىلعًامئاق
.نيمولظملانيينيطسلفلاةيبلاغةقفاومىلإجاتحيرمألا
ةيوستةيأيفينيطسلفلالوقلا
؟ىرخأنكامأونانبليفنوئجاللامهيفنمب:يكسموشت
.عبطلاب:رقشألا
اذإ.نيينيطسلفللنْيمئادرامدوبرحنامضلةدكؤمةقيرطهذه:يكسموشت
يفنيينيطسلفلاةقفاومنودنمةيوستالنأىلعّرصينمكانهناك
ةيدهمظعأيليئارسإلاينيميلاحانجلاحنمتكلذبكنإف،نيئجاللاتاركسعم
ايو؟ةنكمملارومألااملأستنأكيلع،عقاولاملاعيفف.اهّليختنكمي
امقفويعقاوٍضارتنعجلاعتامًادبأوًامئادسانلاقوقحنإففسألل
ةوعدلانيبوءيشحارتقانيبًامساحًازييمتّزيمننأًاذإانيلع.هقيقحتنكمي
)Advocacy(نأكناكمإبف.هلافغإمتيامًاريثكمساحزييمتاذهً.ايلعف
عملكمالسيفشيعلاورحانتلانعفقوتلاعيمجلليغبنيهنأحرتقت
ةقيرطانلنيُبتنأىلإةيضقلاىلإةوعدلاربتعتالهذهنكلو،رخآلا
اميفو.ةوعدلاهذهحبصتذئتقو.مالسلاىلإعارصلانمنيفرطلالاقتنا
لحدوجوىلإريشننأاننكمي،ةينيطسلفلاـةيليئارسإلاةلكشملابقلعتي
عقاولايفهذهنكلو،مهقوقحعيمجىلعنوينيطسلفلاهاضتقمبلصحي
اهحرتقتنأكنكمي.نيينيطسلفلاىلعمادعإلابمكحاهنإ،ةوعدلاتسيل
نيبتنأكيلعفاهيلإةوعدلاديرتتنكاذإنكلو،دمألاليوطفدهك
.فدهلااذهىلإلوصولاةقيرط
نوينيطسلفلااهلبقدقو،ةيوستىلإلوصوللةقيرطكانه،ةقيقحلايفو
امرادقمبىتحو،ةصاخلامهتاسسؤمينعنامرادقمبلقألاىلعً،امومع
نوريدق،نيتلودلاىلعةمئاقلاةيوستلانولبقيمهنإ.تيوصتلاةجيتنهّنيبت
.اهباوبلاطلب،اهقيقحتوحناوهجتادقو.اهنولبقيمهنكل،ةلداعريغاهنأ
،ندرألايفنيئجاللاتاميخميفتاعالطتساكانهناكلهفرعأالو
ًاماعًالوبقنّيبتةلتحملايضارألايفعالطتسالاةجيتننكلو،ايروسو،نانبلو
لحاذهله.اهيلإلصوتلانكمأاذإاذه،نيتلودىلعةمئاقلاةيوستلاب
نأنكميلهو.امبر،معن؟نيينيطسلفللًائيشرخديسأ.العبطلاب؟لداع
نكلو.ةوعدلايههذه.امبر؟لضفأءيشىلإكرحتلاوحنةوطخنوكي
ةطاسببوه،ًالداعًالحنكيملامقالطإلاىلعًاديجءيشالنإكلوق



.ةايحلالاوطرامدلاوسؤبلابنيينيطسلفلاىلعمكح
يف،سؤبلاةايحنمنيينيطسلفلاذاقنإديرتكنإلوقلاكنكميال:رقشألا
يفنيئجاللاًاصوصخيأ،ءاقشأوسأيفنوشيعينيذلاكئلوأمرحتنيح
.مهريصمنأشيفمهسفنأنعريبعتلايفقحيأنم،نانبل
؟هيلإوعدتيذلاامًاذإ:يكسموشت
،ريصملاريرقتيفقحلامهلمهضرأنمدرطلاوعمقلااياحضءالؤه:رقشألا
يهلعفلابهذه.ينيطسلفلابعشلاميسقتهلقحينمدجويالو
يف،ةزغوةيبرغلاةفضلايفنيينيطسلفلاعملماعتلا:ةيليئارسإلاةسايسلا
ةيبلاغلااهتضفرةسايسلاهذه.قوقحةيأنيقابلاىلعنوركنيمهنأنيح
ًاقرِفاوسيلوً،ادحاوًابعشمهسفنأاوربتعادقل.نيينيطسلفلانمةقحاسلا
يتلاةغيصلانأدقتعأيننإفمثنمو.اهضعبنمصلختلانكميةفلتخم
نمتايوستوتاقافتاذيفنتةلواحمديدحتلابيهةمئادبرحىلإيدؤت
ثحبتتنكاذإو.اهبلبقتنيينيطسلفلاناكسلاةيبلاغنأنمّتبثتلانود
نمةحضاوةيبلغأدييأتبىظحتاهنأنمدكأتلاكيلعف،ةمئادةيوستنع
املثم،ةمئادبرحلةفصوّلثميالاذهبمايقلاو.ينيطسلفلابعشلالمجم
.سكعلاىلعلب،موعن،لوقت
.اهحرتقتيتلاتاوطخلانمةلسلسينطعأ؟هيلإوعدتيذلاام:يكسموشت
ماعءاتفتساىلعاهحرطمتيو،ضوافتلاىلعموقت،ةيوستىلإوعدأ:رقشألا
ىلعيرسياملثمنييليئارسإلاىلعيرسياذهو.ةينعملابوعشلاىدل
.نيينيطسلفلا
؟نيينيطسلفللءاتفتسالانّيبيفوساذام:يكسموشت
.تيوصتللحرطُيسامىلعفقوتيرمألا:رقشألا
؟اهيلعتيوصتلامهنمبلطتفوسيتلاةيوستلااماًذإ:يكسموشت
.اهدقعيغبنيةيوستةيأددحنيكّيلإوأكيلإًالوكومسيلرمألا:رقشألا
وأةلداعةيوستلطورشنأشيفهدقتعناملوقننأتنأوانأاننكمي
نيينعملاناكسلالكقوقحوتالكشملوانتتنأبجييتلايهو،ةلوبقم
،2001اباطتاضوافمىلإترشأدقل.نوينيطسلفلانوئجاللامهيفنمب
نيئجاللاريصملوحًالصفمًاططخماوشقاندقنيضوافملانأةقيقحلاو
نأبًاقثاونكوـيعومهيدلناكدقف.انههلوقأاممعدينيينيطسلفلا
ةيوستدقعتنأنكميالهنأبـكلذبماتيعوىلعةينيطسلفلاةدايقلا
،عامجإلاباًدبأىظحتنلعبطلاب.ةيبلاغلاةقفاوملانتنأنودنمةرقتسم
.لقألاىلعينيطسلفلابعشلاةيبلاغىدلةلوبقمنوكتنأبجينكل



.يطارقوميدفقومددصبانهنحنف
دقل،اباطيفةينيطسلفلاةدايقلافقومنأشيفنيحضاونكنل:يكسموشت
اموهو،»ةيتامغرب«ةيوستبفارطألاعيمجنمنوضوافملاهاّمسامتلبق
ةيصاخلا«ريغتنليتلا،نيئجاللاقوقحبقلعتياميفبيترتلاضعبينعي
رسايـنوينيطسلفلاهبلبقاماذه.175ليئارسإةلودل»ةيفارغميدلا
.هباولبقمهنكلو،أطخاذهلوقتدق.ةيقبلاو176سابعدومحمو،تافرع
ًالوبقةيوستاولبقينأيغبنيسانلا.انهةيطارقوميدةلكشمةمث:رقشألا
نوكتس،ةيوستنوكتنلاهنإف،ةلاحلايههذهنكتملاذإوً،ايطارقوميد
طورشةشقانملبقو.نامرفىوس177ولسوأقافتإنكيملو.diktatًانامرف
قفتتملاذإةيئاهنةيوستكانهنوكتنلهنإلوقأنأدوأ،ةيوستةيأ
.ّينعملابعشلاةيبلاغاهيلع
ً.اذإهتشقانمانيلعسيل،يهيدبرمأاذه:يكسموشت
النأيغبنينيئجاللانإَتلقدقل.انقالطناةطقنتناكاهنكلو:رقشألا
.اذهيفلوقمهلنوكي
ةيوستكانهنوكتنلديكأتلابهنأوهُهتلقام.اذهلقأمل:يكسموشت
اذهوعيمجلالبقيملنإتالكشمكانهنوكتسً.انسح.ةلوبقمنكتملام
ةوعدلاىلإيدجملاريغراركتلاىوتسمنآلازواجتنلنذإ.وشحلاليبقنم
لصحينأيغبنيذإ،ئدابملاىلعقفتن،وشحلاىلعقفتننحن.ةيلعفلا
ملاعىلإنآلاهجوتنل.مهبةقلعتملاتارايخلارارقإيفمهقحىلعسانلا
.هبيداننو،هيلإوعدنامعثدحتنوعقاولا
كانهنوكينأيغبنيهنإُتلقامدنع،موعنً.اراركتسيلاذه،الك:رقشألا
،كلذىلعةدحبتنأَتددر،هلكينيطسلفلاعمتجملالبقنمقافتا
.برحللةفصوهرابتعاب
لحىلإلصوتلامتيىتحقافتاكانهنكيملاذإ:ُتلقدقل:يكسموشت
ةفصودرجماذهنوكيسف،ًالداعوًايعرشينيطسلفلاعمتجملاهربتعي
.مهريمدتل
اهبلبقيةيوستّليختننأيه،رمألااذهيفريكفتللقرطلاىدحإ:مولاش
نوبختنملا.مهتداقو1967يضارأيفنوينيطسلفلا
؟نيئجاللاةيبلاغاهضفرتو:رقشألا
.كشالب،اهضفرتس:يكسموشت
.ةطقنلاهذهيفكعمقفتأالانأ،قالطإلاىلع،الك:رقشألا
؟نوقفاويسنيئجاللاتاركسعميفنيينيطسلفلانأدقتعتله:يكسموشت



،عايضلاةلاحلاًدحعضتةيوستنوديرينوينيطسلفلا!عبطلاب:رقشألا
.مهدوجوددهييذلارطخلاو
.اذهلًادحعضتنل:يكسموشت
نويليئارسإلانوضوافملاىتح.اباطيفهيلعاوقفتاامىلإرظنأ:رقشألا
ًاددعنأىلإاوراشأدقل.نيينيطسلفلاعيمجلءيشميدقتىلإةجاحلااومهف
،1967لبقامةيليئارسإلايضارألاىلإةدوعلابمهلحمسُيسنيئجاللانم
ليئارسإاهنعلزانتتنأنكمييذلا.1967دعباميضارأىلإرخآًاددعو
،ةفاثكباهيلعتانطوتسملاتميُقأيتلايضارألالباقمةينيطسلفلاةلودلل
)؟ناقفتمنآلانحن:يكسموشت(.ةيليئارسإلاةلودلاىلإمُضتفوسيتلاو
ةزغوةيبرغلاةفضلايفةينيطسلفلاةلودلاىلإباهذلاديرينمنأو
يفليهأتلاةداعإورارقتسالاديرينمو،كلذيفقحلااهل/هلنوكيس
.كلذهنكميـًادوقعنيئجالاوشاعثيحيأـًايلاحنوشيعيثيحيضارألا
يفشيعلانوديرينيذلاءالؤهةرجهلىتحةحوتفمباوبألانوكتفوسو
يتلاضيوعتلاجماربوليهأتلاةداعإةدعاسمببوحصماذهلك.جراخلا
.178ليئارسإةلودو»يلودلاعمتجملا«اهليومتيفكرتشا
.ةيادبلايفهتحرتقاامًاديدحتاذهً.امامتنوقفتم:يكسموشت
هنأنمًاقالطنا،ةيطارقوميدلاتناكانتشقانملةيادبلاةطقننإ،الك:رقشألا
ةطلسلاهعقّوتنأينيطسلفلابعشلاريصمىلعقافتالًايفاكسيل
،ةطلسلاهذههيناعتيذلاداسفلاقمععمًاصوصخ،اهدحوةينيطسلفلا
ولسوأقافتاو.ةدحتملاتايالولاوليئارسإنماهيلععقاولاطغضلاىدمو
نيحضاواوناكيلثموكلثمصاخشأف.ددصلااذهيفةيجذومنةلاحلثمي
نلاهنأانفرعدقل؛ةيادبلاذنمولسوأةيقافتابةقلعتملاتالكشملالايح
.179ًانامرفتناكاهنأو،حجنت
نعًايناثو،وشحلانعًالوأيهو؟قافتاةطقننمأدبنالاذامل:يكسموشت
،أدبننأيغبنيثيحىلإنآلاانلصودقل.عيمجلااهيلعقفتييتلائدابملا
،ةيادبكاباطتاضوافمذخأننأاننكمي.ةيلعفلاليصافتلاىلعقفتناننإ
.تنأاهتفّصواملثمتناك،نيئجاللابقلعتياميفذإ،ةلماكنكتمليهف
ةيزمرةدوعكانهنوكتنأيغبنيهنأ)1(ىلعًاّتقومقفاونيبناجلاالك
،يهامكليئارسإلةيفارغميدلاةيصاخلاىقبتنأطرشب،نيينيطسلفلانيئجالل
ضعبعم،1967لبقامليئارسإلةيلودلادودحلاهيلعنوكتسامىلإ
ةلودىلإباهذلايفقحلابنوقابلاعتمتينأ)2(و،ةلدابتملاتاليدعتلا
ذاختايغبنيهنأىلعقافتالامتنكلو،شقانتملةطقنلاهذه.نيطسلف



نيلومشمريغمهنمىلإةبسنلاب،اهنمددعنعثدحتلااننكميو،تاءارجإ
تلازامف،ةيفاوتناكاباطتاضوافمنأدقتعأال.نيتئفلانيتاهنمض
ةقلعتمنكتمللحتمليتلاتالكشملانكل.ةريطختالكشمكانه
ءوتنـتاءوتنلا)1(ـبةقلعتمتناكاهنكلو)ساسألابّتلُحهذه(نيئجاللاب
له:يضارألاتاضياقم)2(و،180امهريغو،لييرآءوتن،ميمودأميلاعم
؟181كلذىلإاموأ،دحاوىلإدحاو،دحاوىلإةثالثنوكتنأضرتفي
؟انفالتخاًاذإنيأً،انسح
،اباطةبراقمقفوةيوستلاتناكاذإامبقلعتيتافالتخالادحأنإ:مولاش
.نيينيطسلفلاةيبلاغىدلةلوبقم
اربصوأ،ةولحلانيعيفتيوصتللاذهتحرطاذإكنأُضرتفأ:يكسموشت
اولبقينلمهنإف،نيينيطسلفلانيئجاللاتاميخمنمٍّيأوأ،182اليتاشو
.ةيينيطسلفلاةلودلاىلإةيعوطةدوعو،ليئارسإىلإةيزمرةدوع
،نانبليفنيينيطسلفلانيئجاللانأبداقتعالاف.نولبقيسعبطلاب:رقشألا
اودرطيتلاضرألاقامعأىلإ،افيحىلإةدوعلانورظتنيـايروسو،ندرألاو
ـةيوستلانمرخآعونيألوبقنوعيطتسيالمهنأو،1948ماعاهنم
امبعشمهامنإو.كلذكمهنأدقتعأالانأو،نيناجممهنأبداقتعاوه
يف،مهتلكشمو،مهّمهنإفمثنمو.يخيراتعمقوملظتاعبتلمحتيلاز
ةيأبنولبقيسمهنإفً،اميلسًالوانتاهلوانتمتاذإ.ةهجاومولوانتىلإةجاح
ناكسكاهيفنوشيعييتلافورظللًادحعضتنأاهنأشنمةيوست
ةايحلجأنمةيداصتقاريغوةيداصتقافورظنعنوثحبيسو،نيذوبنم
اباطيفيليئارسإلاعورشمللةغلابلاةيمهألاتاذبناوجلانيبنمو.لضفأ
نمًايمسرًاضرعسيلونيضوافملانمرفنهمّدقحرتقمدرجمهنوكمغربـ
ىلععقويذلايخيراتلاملظلابتفرتعاليئارسإنأوهـةيليئارسإلاةلودلا
اذه.»مهرئاسخومهتاناعمو،]مهتاسأم[ىلعاهفسأ«نعتربعونيينيطسلفلا
امدنع.فارتعالااذهلثمليونعملارثألانأشنمللقتالأبجيوً.ادجمهم
وهقحبنوثبشتيمهنإف،ةدوعلاقحبنوينيطسلفلانوئجاللاثبشتي
نأشيفضوافتللهنوكلمييذلاديحولانكيملاذإ،يساسأمهيلإةبسنلاب
لالخنم،نكمماذهو،هلوانتبجيلبكلذلهاجتاننكميالو.مهريصم
دوقياموهو،مهبهتقحلأيذلايخيراتلاملظلابيمسرلاليئارسإفارتعا
:لوقأ،مثنمو.ناكسلاءالؤهلةقئالةيوستداجيإيضتقتتايلوؤسمىلإ
دقتعأو.حيحصلاهاجتالايفريسياباطيفهحارتقامتامماًءزجنإمعن
حرتقملاعونلاكلذنمطورشلالماكيفوتستةيقافتاكانهتناكولهنأ



ةريبكةيبلاغىتحلب.،ةيبلاغلانإف،ينيطسلفلابعشللاهحيضوتيرجيو
.لبقتسمهنمًادج
اذإ.نيئجاللاىلعيمكحطاقسإلدادعتسالامتأىلعانأً،انسح:يكسموشت
.اباطتاضوافمرارغىلعءيشبيدانتكنإفً،احيحصًامهفكمهفأتنك
كانهنوكينأيغبنيأ:أدبملاةلكشميهاهحرطىلعرصتيتلاةلكشملا
؟يخيراتملظىلعمالك
يخيراتلاملظلابليئارسإفارتعا،نيئجاللاىلإةبسنلابكلذدقتعأ:رقشألا
.ةيقالخألاةيحانلانمةيمهألاغلابّدعيمهيلعهتسراميذلا
اباطتاضوافمنأىلعقفتننآلانحن.اذهىلعقفتنانعد:يكسموشت
ةيضقعضننأنكميمثنمو،نيئجاللاةيضقعمًاحيحصًالماعتتلماعت
ً.ابناجنيئجاللا
،كلذعملماعتللحيحصلاهاجتالاىلإاباطتاضوافمتراشأدقل:رقشألا
.دادعألاةلأسمىلإًالثماوقرطتيملمهف.لئاسملالكاّولحيملمهنكل
ماقرألاتعضُوثيح،ةريخألافينجةدهاعملوانتنلًاذإً،انسح:يكسموشت

ةيوستنولبقينييليئارسإلاولخادلايفنيينيطسلفلانأنآلاضرتفنل.183
النيئجاللاتاميخميفنيينيطسلفلانأو،فينجةدهاعمعممجسنت
؟كلذدعبثدحيساذام.اهنولبقي
اهبلبقتنأبجياهنإلوقأ.تاوصألالصفىلإوعدأالانأ:رقشألا
.ةدحىلعًاذوخأمهنممسقلكةيبلاغسيلو،ينيطسلفلابعشلاةيبلاغ
ـينعياذهفينيطسلفلابعشلاةيبلاغبناجنمةيوستلاتضفراذإف
.ةلاحةيأيفحجنتنلاهنأـموعنًاوفع
لمعي،فسأللايو،ملاعلانإ.قالطإلاىلعاذهينعتالاهنإ:يكسموشت
ًالاؤسحرطأيننكلو.ملاعلانعةقيقحدرجمهذه.قفاوتلابالةوقلاب
يأً،احيحصكمكحناكاذإف.أطخنيئجاللاىلعكمكحنأضرتفنلً.ايعقاو
طوطخ/فينجةدهاعمعممجسنتةيوستىلإلصوتلانكمملانمناك
نأضرتفنل:وه،حورطملالاؤسلانكلو.ةلكشمكانهنوكتنلف،اباط
/اباططمنىلعةيوستىلإلصوتلامتدقهنأضرتفنل؟ئطاخكمكح
.اهنوضفرينيئجاللانأو،لخادلايفنيينيطسلفلاوليئارسإنيبفينجةدهاعم
؟كلذدعبثدحيساذام
نولبقيلخادلايفنيينيطسلفلاةيبلاغنإو،ءاتفتساانيدلنإلقنل:مولاش
دجتً،اعمتاوصألاعمجتامدنعو،لبقتجراخلايفيتلاةيبلاغلاو،ةيوستلاب
!ضفرتةيلامجإلانيينيطسلفلاةيبلاغنأ



.نيئجاللاةلأسملةيوستكانهنوكتنأنكميال،ةلاحلاكلتيفًاذإ:رقشألا
؟ةلاحلاكلتيفهحرتقتيذلاامو:يكسموشت
يفمهبعشةراشتسالنيينيطسلفلاةداقللرمألاكُرتي،ةلاحلاكلتيف:رقشألا
ةيبلاغاهبلبقتملامةيقافتاتناكاذإ؟ليدبلاام.هنولعفيامديدحت
بجيكلذكنوكتيكلو،ةيراسةيوستلانوكتنلف،رمألابحاص،بعشلا
ريرقتيفيساسألاقحلاةلأسماهنإ.اهلكتايبلاغلاىدلةلوبقمنوكتنأ
كناكمإبً.ايراسهربتعتو،بعشةيبلاغىلعًائيشضرفتنأكنكميال.ريصملا
ً،اعقاوًارمأةوقلاةليصححبصتيكلنكل.ةوقلاهرّيستخيراتلانأبلوقلا
.حجنتاهلاخإالريصقلاىدملاىلعً.انورققرغتستاهنإف
ىلعنوقفتمانلكو:يكسموشت(ً.ايساسأًايطارقوميدًأدبمغوصأانهيننإ
امىلإترشأدقف،امةيوستلةيلمعلاطورشلابقلعتياميفامأ.)كلذ
تسلو،ينيطسلفلابعشللًالثممتسلانهانأو.حيحصلاهاجتالاهربتعأ
نلمثنمو.نيينيطسلفلامسابملكتأنأيننكميالوً،اينيطسلفىتح
نمًاعونهربتعأامىلإريشأنأبسحفيننكمي.لّصفمططخمىلإقرطتأ
تالكشملانأنيحيف،نيئجاللاةلأسمشقاننانكدقل،ةحجانلاةيوستلا
ءوتن،فلتخمرخآىوتسمىلعيهشاقنللتنأاهحرطتيتلاةيقيقحلا
اهيلإقرطتنس.يضارألابقلعتترومأهذه،ىرخأاياضقوميمودأميلاعم
ً.اقحال
يأرنوكيساذام:يأـمكحةلأسموهاننيبديحولافالتخالا:يكسموشت
نأحضاولانم؛اهلايحفلتخممكحانمٍّلكىدل؟ةيوستلايفنيئجاللا
رمأوهفً؟ائطاخكمكحناكولاذام:لاؤسلاىقبينكلو.لضفأكمكح
.لاحلكىلعلمتحم
اهبلبقتنأدبال،ةيراسةيوستةيأحبصتيكل.اذهنعتبجأ:رقشألا
يفاملكاذه.اهنأشبضوافتلاةداعإنمٍذئتقودبالفالإو.ةيبلاغلا
.يتباجإهذهو!رمألا
رصتنينأىلإنوبراحتيمهكرتننأينعياذهًاذإً،انسح:يكسموشت
.امهدحأ
.اوبراحتينلمهنإفنوضوافتيسانلامادام،الك:رقشألا
.هيلعيهامىلعءايشألاىقبتنأينعياذه:يكسموشت
ةيراجتاضوافملاتمادام،فرعتامكً،اجيردتمدقتتنأكنكمي:رقشألا
.فنعكانهنوكينلف
نمةلوبقمةيوستانيدلنوكيالأبوجوبيدانتتنأ:يكسموشت



اذهناكْنإً.اضيأنيئجاللانمةلوبقمنكتملام،لخادلايفنيينيطسلفلا
.مئادرامدلةفصوهذهف،هينعتام
ًافنعينعتبعشلاةيبلاغاهضفرتةيوستضرفةلواحمنكلو:رقشألا
.ضوافتللاهحرطداعينأبجيةيبلاغلااهضفرتيتلاةيوستلافً!الصاوتم
مهمسابملكتينمتاتشبعشاوحبصأنيينيطسلفلانأىلعًءانب:مولاش
؟نيطسلفيف
عمولسوأقافتاىلعليئارسإتضوافتدقف،رمأبكّركذأينعد:رقشألا
يتلاتاثداحملاو.ةزغوةفضلايلثممعمسيلو،ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنم
نيينيطسلفللنيرشابمنيلثممتّمض1991ماعديردمرمتؤمدعبتأدب
طاقنلامغربـينيسحلالصيفلثم،1967ماعةلتحملايضارألاباحصأ
نميفاشلادبعرديح.دو،يوارشعلانانحوـسدقلاةيضقبةصاخلاةينفلا
ءاروتناكةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمنأنوفرعيعيمجلاناكًامتحو.ةزغ
ىلإمضنينأىلعٍذئنيحترصأليئارسإنكلو،ينيطسلفلادفولااذه
ةموكحلاتدجوكلذعمو.طقفةلتحملايضارألانمصاخشأتاشقانملا
لهسألانمهنأدعباميف،زيريبنوميشونيبارقاحسإةدايقب،ةيليئارسإلا
،ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمةدايقعمهنوديرييذلاقافتالاىلإلصوتلا
ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمةداقاولعجدقل.صاخشألاءالؤهنمًالدب
ةيرستاضوافمءارجإبكلذو،مهروهظيفنيينيطسلفلانيضوافملانونعطي
تسيلةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمنأنآلاةقيقحلاو.ولسوأقافتاىلإتدأ
جراخنيئجاللًاليثمترثكأًايلعفيهلب.ةزغوةيبرغلاةفضللةلثمماهدحو
ةثدحتماهسفنتربتعادقو.اهلخاديفنيدوجوملانمةينيطسلفلايضارألا
اهبفارتعالاـعازنالبـةيعرشلاتلاندقو،هلكينيطسلفلابعشلامساب
ةلتحملايضارألايفءاوس،نيينيطسلفلاةيبلاغليعرشلثممكتقولاكلذيف
نأةقيقحىلإريشتولسوأةقباسنإفمثنمو.تاتشلايفوأ1967ماع
ينيطسلفلابعشلاةيبلاغىدلةلوبقمنوكتنأىلإجاتحتةيوستةيأ
ً.ادجمهماذهو.مهرظنيفةيعرشلاىلعلوصحلالجأنمكلذو،هعمجأب
أدبموهلب،ةغرافئدابمةيضقتسيلو.ةيسيئرلاطورشلادحأوهف
امإـهاركإكانهنوكيسف،لوبقىلعلصحتملاذإف:يساسأيطارقوميد
.كاذوأاذه
نمةريبكلاةيبلاغلا:ددحميضارتفافقومنعثدحتناننإ:يكسموشت
هلكبعشللةبسنلابةيبلغألاو،ةيوستبلبقتةلتحملايضارألايفبعشلا
نأفقاوملادحأ؟كلذلايحهذختنسفقوميأ:وهلاؤسلاو،اهضفرت



الامبر،ةيوستلاكلتبنولبقيلخادلايفنوينيطسلفلاناكاذإ:لوقن
ناكاذإ:لوقننأوهرخآلالامتحالاو.اهيراجأسيننكلو،ينقوري
يننإف،اهضفرتةيبلاغلانكلولخادلايفةيوستلابنولبقينوينيطسلفلا
اًرارمتساـلوقتامكـينعتيتلاتاضوافملارارمتساىلعرصأواهضفرأ
.نيينيطسلفللًاريمدتًاضيأةقيقحلايفينعياموهو،نهارلاعضولل
نإف،ةديؤمةيبلاغكانهنكتملاذإ.كاذنمعبنيالاذه،ّالك:رقشألا
.هنأشبضوافتلاةداعإيغبني،نيئجاللابقلعتملاةيوستلانمءزجلاكلذ
؟ىرخألاءازجألاّقبُطتو:يكسموشت
كلذعمًامدقميضملانوديرينويلحملانولثمملاناكاذإ،ديكأتلاب:رقشألا
قفاواذإو،اهيلعنوشيعييتلاضرألابقلعتييذلاقافتالانمءزجلا
.وحنلااذهىلعاياضقلاميسقتىلعيليئارسإلابناجلا
نمٍّيأنيبةيوستكانهتناكاذإ.ناقفتمنحنةلاحلاكلتيف:يكسموشت
الدقاهنإً،انسح:لوقننأبجو،ليئارسإويضارألايفنيينيطسلفلاّلثمي
ةيضقتناكاذإو.ةّتقومةيوستكديجاذهنأدقتعأينكلو،كقورت
تابيترتةيأعم،هذهقبطنو،نيتنثإلالصفنسف،دعبَّوستملنيئجاللا
ضوافتلايفرمتسنواهقبطن،اهاوسوتاضياقملاك،اهيلعقفُتييضارألابةصاخ
.نيئجاللاةلكشمىلع
.هذهكةّتقومةيوستدوجوناكمإىلعقفتنلعفلابنحن:رقشألا
مئادمالسىلإةيوستنملاقتنالا
ةيوستىلعّتمتةقفاوملانأضرتفنل.ىرخأةطقنحرطأينوعد:يكسموشت
نأيفقحمكنإلقنلو،فينجةدهاعمطمنو،اباطتاثداحمطمنقفو
يفاباطتاثداحمْهتحرطيذلاراطإلاىلعنوقفاويتاتشلايفنيينيطسلفلا
ةوطخلانوكتسلب،ةياهنلايهكلتنأدقتعأالف،نيئجاللابقلعتيام
.ىلوألا
هذهكةيوستحتفتنأيغبنيعبطلاب،ىرخأةرمناقفتمنحنانه:رقشألا
سيلو،ةيملسفورظيفاًمدقيضملاٍذئتقوكنكمي.مئادمالسىلإقيرطلا
.يميلقإشياعتلةمئادوةيئاهنفورظوحن،برحلالالخنم
ةيوستلادعبيتأينأبجياميفهدقتعناّمعثدحتنانعد:يكسموشت
ـةنسنيثالثوسمخلاوطاذهنعتبتكدقوـييأريف،ةّتقوملاةيلوألا
ندرألارهنبرغةعقاولايضارألايفلصافطخمسرنكمملاريغنم
نيتلودىلعةمئاقلاةيوستلانأىرأالاذل.نيبعشلاتاجاحيبليثيحب
ىلعةمئاقلاةيوستلانأدقتعأ،لباقملايف.ليوطلاىدملاىلعًائيشينعت



ًاداحتا،امعوننمةيلارديفوحنىلوأةوطخنوكتنأيغبنينيتلود
،ةينابسإلاةلودلاهوحنهجتتامبًاهيبشًائيش،يتاذمكحقطانمعمًادحاو
تحمساملكو.ةيلاتلاةوطخلايهكلت.اهريغوً،ابيرقتاكيجلبلثموأ
زيزعتهاجتإبىرخأةوطخكانهنوكتنأبجُو،كلذدعبفورظلا
نمىرخألاكشأىلعلب،اهدحوةينثالاسسألاىلعسيلجامدنا
دعبةيلاتلاةوطخلاو.لاثملاليبسىلعةلماعلاةقبطلانواعتلثم،جامدنالا
»ةلوداللا«لحنوكتنأيغبنيـليوطلاىدملاىلعلضفألحكوـكلذ

nostateافنآهتركذيذلاًابيرقتينامثعلاطمنلاىلع.ً
يلودبيو.تاوطخلانمةلسلسلب،»ةمئاد«ةيوستكانهتسيلفمثنمو
امقفوًاصارترثكأجامدناهاجتابىحنيةددعتملحارمنمراسميفاننأ
يفوليئارسإيفمويلاةدوجوملاةيقرعلازجاوحلامدهبً،امئالمبوعشلاهارت
.ينيطسلفلاعمتجملا
امىلإقرطتتامدنعف،»ةيلمع«نعثدحتناننأىلعًامامتقفاوم:رقشألا
ةفضلانأةركفبكسمتأامًاريثكيننإف،ةيلاتتاوطخنمهثودحنكمي
ندرأعمجمدنتنأبجيـ1967ماعةلتحملايضارألاـةيبرغلا
ةيكلمسيلو،هبعشةيبلاغنمندرأ»يطارقوميدندرأ«ـبينعأو،يطارقوميد
نإف،اذهنكيملامهنأل.ناكسلانمةيقرعةيلقأىلعموقت،ةقلطم
ىلعةضورعملاrumpstateخسملاةلودلاـstateletةينيطسلفلاةليودلا
ليئارسإنأًاصوصخ،رثؤميقيقحدوجويأاهلنوكينلـنيينيطسلفلا
نل،ةريخألاةلاحلايفو.اهيفمكحتتوةيركسعلاطورشلاعاونأعيمجضرفت
نمضتتنأيرورضلانملعجياماذهو.مئادمالسًادبأكانهنوكي
هطبرتلاحلاةعيبطبةزغعاطقفً،اضيأندرألانيينيطسلفلاةيضقةيوست
،1967و1949نيبندرألانمًاءزجناكدقل.ندرألاعمةريثكتالص
عيمجنإفعبطلابو،ةينيطسلفيهيندرألابعشلاةيبلاغنأفرعننحنو
نإفاذل،ةيرامعتسالاىوقلاةطساوبًايلكشاهتحنمتامنإةقطنملايفلودلا
ىلعًايلارديفءانبدعبأىدمىلعىنمتنوً.ايقطنمًالحنوكتسةيلارديفلا
ًارمأنوكيسٍذئدنع،نويليئارسإلاهيلإمضنينأنكمي،يميلقإلاىوتسملا
ًاقسنـاذهىلعقفتناننأفرعأوـبلطتيساذهنكلوً.امتحًاميظع
.ةيطارقوميدلاةيكارتشالاليبقنمً،افلتخمًايعامتجاوًايداصتقا
.ةيقرعلازجاوحلامدهبهينعأاماذه.يأرلاكقفاوأ:يكسموشت
ليئارسإلخادنوينيطسلفلا
نيينيطسلفلاةلكشماهنإ.اهيلعمالكلايغبنيىرخأةلكشمكانه:رقشألا



نوناعي،ةيناثلاةجردلانمنونطاوممهنيذلا،1967لبقامدودحلخاد
نأيغبنيةيطارقوميدةيوستةيأنأًامامتعنتقمانأو.تاكاهتنالاوميضلا
،ليلخلاـاهيفنوزكرتييتلايضارألايفءالؤهعتمتناكمإنمضتت
مهنأىلإةفاضإلاب،مهقوريامكوأ،يتاذلامكحلابـبقنلاو»ثلثملا«و
ًاءزجىقبتسمهيضارأتناكاذإامريرقتىلعنيرداقاونوكينأيغبني
ةلودلاىلإوأةينيطسلفلاةلودلاىلإمضنتسمأةيليئارسإلاةلودلانم
.ةينيطسلفلا/ةيندرألا
،تابوعصلاضعبيفانهعقناننكلوً،ايئدبمكلذعمقفتأ:يكسموشت
ةلكشملا«هنوّمسيامبنوينعمليئارسإيفنوفرطتمروقصكانهف
*184محفلامأنعًالزانتليئارسإّعقوتنأنوحرتقيمهف.»ةيفارغوميدلا
ددعضفخلةقيرطكةينيطسلفلاةلودلل1967لبقامىرخأةيبرعقطانمو
يفنيينيطسلفلانأفرعننحنو.ةيدوهيلاةلودلايفدوهيلاريغناكسلا
ىلإفافشعمتجمليئارسإنألاذهفرعنـةدشبكلذنوضراعيليئارسإ
ىلإاولقُنينأنوديريالو؛ليئارسإلخاداوقبينأنوديري.لوقعمدح
،دحأضرتعينلامبرو،سأبالف،كلذاودارأاذإنكلو.ةينيطسلفلاةلودلا
مهتلكشمنمنّسحيفوسف،كلذمهقوريسنييليئارسإلاروقصلانأةقيقحلاو
،لاوحألاعيمجيفنكلو.ةيرصنعلامهتلكشميأـاهنومسيامكةيفارغميدلا
.ليئارسإلخادقوقحنيينيطسلفللنوكينأدبال
لخادةيليئارسإلاةيسنجلايلماحنمنيينيطسلفلاةيضقحضوأينعد:رقشألا
ريرقتقحاوحنمُينأبجيهنإلوقأتنكدقل.ةيلاحلاةيليئارسإلاةلودلا
وهو،ةيليئارسإلاةلودلالخادًاينطوًايتاذًامكحنوذبحياوناكاذإو.ريصملا
.هيلعاولصحينأبجيف،يلاحلاتقولايفهنولضفيمهنأدقتعأام
.كلذنوديريالىتحمهنإ،ينطويتاذمكح،ةريغصةليوداهنإ:يكسموشت
.ةيواستمًاقوقحنوديري
يذلاعضولايأ.ةينامثعلاةيروطاربمإلاجذومنىلإًاقباسترشأدقل:رقشألا
.يتاذلامكحلانمريبكرادقمباهسفنأتاعمتجملاهيفمكحت
.عيمجللًابسانمكلذنوكينأبجيو.انهفالخةمثسيل:يكسموشت
اذهسيلذإ»يفاقثيتاذلالقتسا«نعثدحتأاليننإف،مثنمو:رقشألا
ةيمومعرثكأ»يتاذمكح«نعثدحتأ.دييقتلاديدشنوكيسهنألً،ايضرم
.ةلصفنمةلودسيلهنأمغرب
نوكينأيغبنيو،عمجأملاعلابسانياذهنأدقتعأً.انسح:يكسموشت
له:ةلأسملاهذهيفةرشابمرثكألاؤسىقبينكلوً.اضيأليئارسإلًابسانم



؟ةيقيقحةيندمقوقحىلعاولصحينأيغبني
!عبطلاب:رقشألا
كانهنأدقتعأال،»ةيفاقثلاةيلالقتسالا«ةلأسمبقلعتياميف:يكسموشت
الأنكلو،لدجلانمعونكلانهامبر.ليئارسإيفاذهلوحىتحًالدج
ةيسردملامهبتكعضوىلعنيرداقاونوكينأ»محفلامأ«يفيلاهألليغبني
مأيفسانلابلاطمىلإةبسنلابيوناثبلطماذهنأَْدَيب؟مهبةصاخلا
فرصلاحالصإ:دراومللئفاكتمعيزوتوههنوديريام.اهريغومحفلا
نممهريغنوددوهيللةلودلاءامتناةركفطاقسإ،سرادملاءانب،يحصلا
ةمكحملاتحضوأدقف.أطخلايفنعممليئارسإيفأدبماذه؛نينطاوملا
ليئارسإلخاديدوهيلابعشللةدايسلاتاذةلودلايهليئارسإنأايلعلا
.هطاقسإبجياماذهو،اهينطاومةلودتسيلاهنكل،تاتشلايفو
قوقحلابقلعتياميفةيئانثتساةيمهأبىظحتيتلاىرخألاةيضقلاو
نيثالثىدمىلعاهنعتبتكيتلا»يضارألاةيكلمنيناوق«يهةئفاكتملا
،يدوهيلايموقلاقودنصلاوأةموكحلاىلإيمتنتيتلاضرألاف.185ةنس
.دوهيلليرصحلامادختساللتظفُحدق
؟امدحىلإاذهريغتيملأ:مولاش
ريثملانمف.لعفلابتفالرمأددصلااذهيفثدحامنإ:يكسموشت
يتلاباـبسأللال،عضولارييغتديرييذلاوهينيميلاحانجلانأ،ةيرخسلل
ينيميلاحانجلاو.يكارتشاهجوتكةمَّمؤملايضارألاربتعيهـنأللـب،انصخت
.اهيلعنولوتسيسءاينغألانأينعياموهو،يضارألاةصخصخديري
اهنإ.ةيعارزلاتاينواعتلايأ،ستوبيكلاًالثمذخأنلً،ادجةدقعمةصقاهنإ
يموقلاقودنصلايضارأىلعموقتيهف.ةيرثٍحاوضبلاغلاىلعنآلا
بلاطيامك،تصخصُخاهنأضرتفنل.يدوهيلابعشلاىلعةروصقملايدوهيلا
نوديرينملكجارخإو،يضارألاءارشبنوموقيفوسف،ينيميلاحانجلاهب
.دوهيللgatedcommunity*186ًاقلغنماًعمتجمنوكيفوسو،هجارخإ
.يضارألانوناقنمصلختلاينيميلاحانجلاديريكلذلو،عقاولاوهاذه
؟ضرألاةيكلمةيضقبةقلعتملاايلعلاةمكحملاماكحأنعاذام:مولاش
ةلصتاذةيليئارسإلالدعلاةمكحمىلعةيضقتحرطدقل:يكسموشت
برعنمنيجوزتنّمضتيتلاKatzirريزتاكةيضقيهو،ضرألانيناوقب
دقو.يدوهيعمتجموهو،*187ريزتاكيفرارقتسالاقحادارأليئارسإ
تمكحو،ةمكحملاىلإةيضقلاليئارسإيفةيندملاقوقحلاةيعمجتعفر
نممهئانثتسامدعبًايمسر2000سرام/راذآيفًاريخأايلعلاةمكحملا



ةلسلستضُرفامدنعةيلاتلاةلحرملاىلإلقتننمث.188ريزتاكيفرارقتسالا
تسرورمدعب،ريزتاكجراخنآلاىتحناجوزلالازاموزجاوحلانم
.ةيضقلاعفرذنمتاونسرشعنمرثكأوةمكحملاتمكحنأذنمتاونس
هذهو،189ًايلعفلحتملاهنكلواًيمسرةيضقلاهذهّتلُحدقفاذكه
.ةدحتملاتايالولايفًاريثكاهانربخاياضق
ةنيدميفانهعونلااذهنمةبرجتيتجوزوانأُتضُخ،ةنسنيثالثلبق
يفراجيإلالدبءابعألمحتعيطتسنذئتقودعنملف،ةيلاربيللانطسوب
.ةفلكلقأراجيإىلإلاقتنالاانمرمألابلطتو،نالفطانيدلناكو،جديربمك
دقل.Winchesterرتسشنيوةيحاضيفانلوجتوانلوحثحبنانكمثنمو
يفكيأرام،هانلأسوتاراقعلاليكوعمانثدحتكلذل،ةليمجةيحاضتدب
ناك.دوهيمكنإ:ينعأ،كانهءادعساونوكتنل:ًالئاقانيلإرظنف؟رتسشنيو
نأمغربتقولاكلذيفنكلو.نآلاعضولارّيغتدقو،تاينيتسلايفاذه
مهدوجوناكنكامأنمنوعنمُياوناكً،امولظمًاعمتجماونوكيملدوهيلا
.ليئارسإيفنآلادجويامبهيبشءيش.هيفبوغرمريغاهيف
امدنعو،ايفلداليفيفشيعأًالفطتنكامدنع،تاينيثالثلايفهنأةقيقحلاو
نأًاضرتفمناكو،ةلمعتسمةرايسءارشللاملانميفكياميبأىدلحبصأ
نأانيلعناك،عوبسألاةياهنةلطعيفPoconoونوكوپلابجىلإبهذن
تناكقدانفلامظعمنأل،نيرفاسملامونلقيرطلاىلعقدنفنعثحبن
ىلععونمم«ينعتتناككاذنيحروظحمو،»روظحم«:لوقتةتفالاهيلع
دضنوناقكانهنكيمل.انهترهظدقدوسلاةيضقنكتملو»دوهيلا
ملنكلو،قيرطلاقدانفيفدوهيلادوجودضنوناقةمثنكيملو،اذه
لواحتكنكلرمألاكقوريال:ةايحلايهكلت.رمألاّلبقتىوسانمامأنكي
اميف.ريثكبأوسأليئارسإيفلكاشملاهذهلثمنأريغ.هيلعبلغتتنأ
نمعونيأىلعاولصحينأيغبني،ليئارسإيفنيينيطسلفلابقلعتي
مهقفومليمهفبسحب،رمألاوً،اساسأدعياموهو،هنوديرييتاذلالالقتسالا
.ًالثمريزتاكيفناطيتسالاقحكـةيندملاقوقحلاعوضومبًاساسأقلعتي
.كلذريغو،مهجهانمومهسرادمميظنتيفقحلاًالثمكلذيفامب:رقشألا
ةيطارقوميدًاقوقحدعتيتاذلالالقتسالابةقلعتملابناوجلاهذهعيمج
.ةيموقلاةيئانثلاتاذلودلايفةيساسأ
يليئارسإبلاطيبتكمىلإءاجً،اماعرشعةسمخوحنلبق:يكسموشت
ينءاج.هاروتكدلاةجردىلعلصحوجرختدقناك،ةينويهصللةدشبٍداعم
ةرافسلانمةيربعلابًاّبيتكىقلتدقناكامدعبً،ابضغطيشتسموهو



هاروتكدلاةجردىلعنيلصاحلانييليئارسإلاعانقإىلإهيفىعستةيليئارسإلا
عونكانهناكـةدحتملاتايالولايفءاقبلامدعو،ليئارسإىلإةدوعلاب
بيتكلادّدع.ليئارسإنمةينفلاتاراهملاوتاربخلاباحصأةرجهنم
.ليئارسإىلإهتدوعىدلباشلااهيلعلصحيسيتلادئاوفلاعيمجقينألا
هذهنأبيتكلاركذدقف،ةوعدلااهبتغيصيتلاةقيرطلاهتبضغأو
ريغاوناكولىتحليئارسإىلإةرجهلانوعيطتسينيذلاىلعقبطنتدئاوفلا
مهلحومسملامهدحومهنأل،طقفدوهيلاىلإةهجومةغيصيهو.نييليئارسإ
،نييليئارسإللدئاوفلاهذهنأبيتكلاركذيملو.ليئارسإىلإةرجهلابًايئاقلت
يهكلت.انهنيدوجوملانييليئارسإلانيينيطسلفلاىلعقبطنتسٍذئتقواهنأل
ةغيصلامدختستيهف،ناكملكيفنآلاليئارسإاهمدختستيتلاةغيصلا
ةقطنملاـseam*190»ميسلاةقطنم«ةلوزعملاةقطنملاىّمسيامعم
ةدقعمةلسلسكانهو.192رضخألاطخلاو191لصفلارادجنيبةعقاولا
دوهيللنإنولوقيالمهف،اهسفنةيصاخلاىلعيوتحتيتلانيناوقلانم
ملاذإنيذللانهقوقحةمثنولوقيلب،ةنيعمًاقوقحانهنوشيعينيذلا
اهلكدلبلا.ليئارسإىلإةرجهلابمهلحومسملانممهف،نييليئارسإاونوكي
تايالولايفةروظحملاقطانملابةهيبشيهوليبقلااذهنمءايشأبىألم
لئاسملاهذهعيمجو،ينيطسلفلابعشلاعمقلةدعمبيلاسأهذهو.ةدحتملا
.اهيلعبلغتلاىلإجاتحن
ميحارزم
رابتعالايفذخألاانيلعف،ليئارسإلخادعضولاشقاننسانكاذإو:يكسموشت
ناكسلاةيبلاغف.»نييقرشلادوهيلا«،Mizrahimميحارزموأنييحارزملاةلكشم
متامدنعف.ديدشميضتحتةحزارو،يبرعلاملاعلانميهليئارسإيف
لمعلابزحلًاسيئر،برغملايفدلُويدوهيوهو،»ستريبريماع«نييعت
نمًارذحمً،ايساقًاموجهزيريبنوميشلرغصألاخألاهيلعَّنش،يليئارسإلا
،برعلاهيلعىلوتسادقلمعلابزحنأيأ،Levantinization»قيرشتلا«
ةطساوبةينابسإلاةيروهمجلا»وكنارفوكسيسنارف«لارنجلامجاهاملثمًامامت
»اهرهظيف]ةينابسإلاةيروهمجلا[اوبرض«نيذلا»سماخلاروباطلا«ةبراغملا

نماوسيلنيذلادوهيلادضةمئاقلاةيرصنعلاىلعةلالدهذهو.193
تاعاطقىلإمهتلقمغرباولوحتنيذلاءالؤه،)ةيبوروأ(ةيزانيكشأةيفلخ
.ةيوبخن
هلضّرعتيامقوفيًاملظةديدعحاوننمنوناعينييقرشلادوهيلانإ
يفومنييذلاطخسلاعوننأةقيقحلا.نوينيطسلفلابرعلانونطاوملا



ىلعنوحالفلاطخسثيح،ةيقرشلاابوروأيفثدحامهبشيليئارسإ
ىلإىدأاموهو،هيركلامرهلايفمهنمةجردىلعأاوناكمهنأل؛دوهيلا
شيعيةريثكٍحاوننمف.رصيقلانمًالدبدوهيلااهبىلتبا،ةربدمحباذم
دوهيلاشاعاملثم،مولظمعمتجمك،مهشيعلبسبليئارسإيفنوينيطسلفلا

.ةلماعلاةقبطلايفءارقفءاضعأنوّلثمينويحارزملاو.ةيقرشلاابوروأيف
مثنمو.رثكأنيينهموءابطأمهنيبدجتذإ،نوينيطسلفلامهقوفيًانايحأو
طخسيتلااهسفنةقيرطلاب،نيينيطسلفلاىلعنوطخاسنييقرشلادوهيلانإف
ًاعيمجاوناكدقل.يدادجأشاعثيح،ايناركوأيفدوهيلاىلعنوحالفلااهب
نوّبصيًاديدشًاسخبمهقحاوسِخبيذلاف.يجذومنطمنوهونيدهطضم
تاطلسلاىلعمهتيئادعنوّبصيالو،ةجردبمهولعينمىلعمهءادع
ةرهاظهنكلً،اريثكهيلعددشأنأديرأالوً،اقباطمسيلهيبشتوهو.ايلعلا
.ليئارسإيفةيقيقحةلكشميهو،روهظلايفةذخآ
دوهيلالثمً،ايبسنءايرثأاوناكليئارسإىلإاوءاجنيذلانييحارزملاضعبنإ
ضعببهذ1948دعبو،ءارقفاوناكمهريغوةبراغملانكل.نييقارعلا
مهدجتاسنرفىلإاوبهذنيذلا.ليئارسإىلإمهضعبواسنرفىلإةبراغملا
مهفليئارسإىلإاوبهذنيذلاامأ.تاعماجيجيرخونيماحموءابطأنآلا
.نولطبتموأ،نويوديلامع
،1953ماعةزيجوةدمستوبيكيفCarolلوراكيتجوزوانأتشعدقل
ناك.نآلاهيلعيهامفالخىلعً،اريقفًادلبليئارسإتناكامدنع
ًازكرموBuberite194امًاعونربوبنترامراكفأعابتأنمً،ايراسيستوبيك
دحوملاينويهصلالامعلابزح،Mapamمابامبزحلةيبرعلاةطشنألل
ىلإاورضحنيذلاةبراغملالافطألاضعبنمبرقلابانشعدقو.يراسيلا
ناك،ةدعاسمىلعاولصحةيحاننممهف،نيدحتاذةصقتناك.دالبلا
ذإ،مهثارتنايسنمهنمبلطىرخألاةيحانلانموً،ايناسنإًانأشكلذ
لظ،لاحةيأىلع.كلذدعبًابرعاونوكينلو،ءارقفًادوهينوحبصيس
ـبرعللنيلاوم،مهسفنأنوَْربتَعيو،نوََربتُعياوناكنيذلاـستوبيكلاءاضعأ
اًعيمجاوناكنيذلاةبراغملالافطألاببسبانباوبأقلغننأبوجوباننوربخي
ناكاموهوـةطيحلاذخأكيلعو،يبرعلاملاعلانماوءاجمهنأل،نيمرجم
.اًدجءافرظًالافطأاوناكدقل،عبطلابًءاره
ةديسلااهدعبُتلأسو،نيقهارملاضعبنيبةرجاشمتثدحمايألادحأيف
ستوبيكلالافطأنأينتربخأف،ثدحَّامعستوبيكلانعةلوؤسمتناكيتلا
،ةبراغملادوهيلانممهمهعمنورجاشتياوناكنيذلاءالؤهنأاودقتعا



ىلإنيوعدمنيرئازًابرعاوناكنيرخآلانيقهارملانأمهلتحضوأاهنكلو
اونوكينأمهيلعَبِجُوكلذلو،يبرعلاعمتجمللدتممجمانربيفةكراشملا
أوسأةبراغملادوهيلاُربتْعادقف:فقوملانعّربعيلعفلاباذه.مهعمءافطل
.شهدمرمألهنإ.برعلانم
انأوةيندملاقوقحلاةيضقىلعًاماتًاقافتاقفتناننأدكؤملانم:رقشألا
قوقحلاهذهلجأنمحافكلانأىلعًاضيأًاماعًاقافتاكانهنأنقيتم
.ينيطسلفلاـيليئارسإلاعارصللةلماشةيوستبقالطإلاىلعًاطورشمسيل
اميفءاوسً،ايموينوكينأيغبنيامكحافكلااهيفيضمياياضقيهف
وأ1967ةيليئارسإلادودحلالخادنيينيطسلفللةيندملاقوقحلابقلعتي
.مزيناكشألاوميحارزملاكلذيفامبنييليئارسإلانينطاوملاعيمجلةاواسملاب
نوينيطسلفلانوئجاللا
ةاواسملااياضقلوانتننأيرورضلانمهنأفيضأنأّدوأاذهدعب:رقشألا
نادلبلايفةيداصتقالاوةيعامتجالانيينيطسلفلانيئجاللالاوحأنيسحتوةيندملا
ةينيطسلفلاةدايقللةيسيئرلاتاقافخإلادحأنأييأريف.اهيفنوشيعييتلا
.اًداجواًميلسًالوانتةلأسملاهذهلوانتتملاهنأوه
،ايروسو،ندرألاـينيطسلفلاتاتشللةثالثلاةيسيئرلانادلبلانيبنراق
عتمتيندرألاوايروسيف،ةيمسرلاةيحانلانملقألاىلع.نانبلو
ثيحنم،نانبليفامأ.قوقحلايفةاواسموأةيلحمةنطاومبنوينيطسلفلا
مهف،نيينيطسلفلالايحيرصنعلالصفلاةسايسنمعونكانهف،انأتيتأ
لقأقوقحبالإنوعتمتيالةقيقحلايفمهنإ:ةيساسأقوقحنمنومورحم
يغبنيو.ريبكملظاذه.ةيبرغنادلبيفنيبرتغملانيرجاهملالامعلانم
،اهلجأنمحفاكتوقوقحلاهذهبثبشتتنأةقطنملايفةيمدقتلاتاكرحلل
ةيلحمةنطاوميفمهقحلجأنمو،نيينيطسلفللةلماكةاواسملجأنمو
ةاواسملابنوريدجمهف،المأاوناكنينطاومأءاوسو.نيبغاراوناكاذإ
يتلاةيساقلاةيداصتقالاوةيعامتجالافورظلاءاهنإو،قوقحلايفةلماكلا
هَجاُوتنأيغبنياياضقلاهذه.نانبليفًاصوصخ،تاميخملالخاداهنوشيعي
امًاريثكسعاقتللرربمكـ»ةدوعلايفقحلا«مساباهلهاجتمتيالأو
قيرطلاىلعةوطخةيأف.نانبليفنيينيطسلفلاةداقلاضعبنمهعمسن
.ةلماشةيوستىلإلصوتلاًاضيأّرسُيتساياضقلاهذهةهجاوموحن
ىلعبرغلاف.اذهلجأنمةعساودراومسركينأبرغلاىلعو:يكسموشت
ىلععقتتايلوؤسمةمثنإفكلذل،ةلكشملاهذهبببستنموهلاحةيأ
.هقتاع



تاضيوعتبةنيدُماهنكلو،ليئارسإلتاضيوعتايناملأتعفددقل:رقشألا
ٍدحىلإتناكةيرلتهلانأل،)عبطلابمعن:يكسموشت(اًضيأنيينيطسلفلل
.اهلكةاسأملاهذهردصمريبك
ناكاماذهو.ندرألاعمةيلارديفلانمعونىلإترشأنأقبس:مولاش
»نيطسلفيهندرألا«ينويهصلاينيميلاحانجللًاراعشليوطنمزىدمىلع
؟ةيؤرلاكلتوهحرتقتامنيبقرفلاام
بناجلاقطناذإ:لئاقلاقطنمللنيديؤملانمًاقلطمنكأمل:رقشألا
غبستامدنعىتح،هباشمءيشبقطنتنأكليغبنيالف،ءيشبيداعملا
مهيدلنيينيطسلفلانإ«:ةنياهصلالوقيامدنعفً.امامتًافلتخمًىنعمهيلع
لزانتلانيينيطسلفلاىلعيغبنيهنأكلذبنونعيمهنإف،»ندرألايهةلود
يغبنيثيحً:امامتفلتخمانأهلوقأامو.ةيبرغلاةفضلاىلعةدايسلانع
ً،اددجمندرألاعمجامدنالاىلعةرداقةينيطسلفلاةيبرغلاةفضلانوكتنأ
مكحتحتدحاونايكيف1967ماعىتحنيتجمدنمناتفضلاتناكاملثم
انههحرطأامنإفمثنمو،ةيندرألاةيَكلملامكحتحتال،يطارقوميد
ً.امامتفلتخم
.1989ماعىلإعجريةيليئارسإلاةموكحللًايمسرًافقومناكدقل:يكسموشت
هنأَْدَيب.فقاوملانمًادحاوناك.ةينيطسلفلاةلودلاوهندرألانأهدافمو
نعهتمجرتبً،ايديلقتًاينويهصًاراعشةقيقحلايفّدعيرخآفقومكانهناك
this»انلكلمكلتوانلكلمهذه،ندرألارهنلناتفضةمث«:لوقي،ةيربعلا

oneisoursandthatoneisours،ندرألايتفضاتلكنأ:رخآمالكب
بزحلينيميلاحانجلافقوموهاذهناكو.ليئارسإلةيديلقتلاضرألاّلثمت
.يراسيلاحانجلافقومهسفنتقولايفناكهنكل.Herut195توريه
ّلثمتتناكيتلاـستوبيكلاةكرحةيبلاغنكلً،اديجفورعمريغاذه
ستوبيكلاةكرحلناكدقفً.اضيأفقوملااذهتذختاـيراسيلاحانجلا
.AhdutAvodahلمعلاداحتاوهيسيئرلانوكملاناكو،نايساسأنانوكم
ىلختنامبر:هسفنفقوملاوه،تاينينامثلاىتحلقألاىلع،مهفقومناك
.انلكلمامهيتلكندرألاّيتفضنإف،أدبمةلأسمكنكلوً،ارارطضااهنع
ملو.اهنعًاريثكنوثدحتيالمهو،لمعلابزحلةيساسألاةدعاقلايهكلتو
ناكيملعبسحبراعشلانكلو،روصتلااذهقيبطتيفةتبلااوركفي
ءاليتساراعشلااذهنمضتدقو.تاينينامثلاىتحًايمسرلقألاىلعًادوجوم
ةيلاريديفلاةركفنعًامامتفلتخمرمأوهو،ندرألانمءزجىلعليئارسإ
.اهنعثدحتيريبلجناكيتلاةيطارقوميدلا



دضةمدختسملاةّجاحملانعهلوقأتنكامبقلعتتةلأسملاهذه:رقشألا
ريرحتلاةمظنمةدايقلأستامدنعف.نانبليفةاواسملالجأنمحافكلا
كيلعنودري»؟ندرألايفةطلسلاةلكشمنوهجاوتالاذامل«:ةينيطسلفلا
مهيدلنوكيسٍذئتقونيينيطسلفلانأل،ةينويهصتاططخميفّبصيكلذ
ةجُحعبطلابكلتو.ةلتحملايضارألايفمهتيضقنوضّوقيسمثنموةلود
نأيغبنيندرألانإلوقلاو.ةيندرألاةيَكَلملاةهجاوموةيضقلالوانتبّنجتل
يلختلاكيلعنأينعيالاهناكسةيبلاغبًايطارقوميدةموكحمةلودحبصي
اهنإ.ةمدقمللةمزالريغةجيتنهذه.ةزغوةيبرغلاةفضلايفكتيضقنع
يذلاو»ةيبرعلانوؤشلايفلخدتلامدع«أدبملعايصناللةعيرذدرجم
نعـةينيطسلفلاريرحتلاةمظنميفـ196حتفةدايقتعفادهمساب
ملاذهو.ةيعجرلاةيبرعلاتاموكحلاعيمجعمةيدوتاقالعءانبيفاهتبغر
نوضرعتيو،ميضلابنورعشيمهنإ.ندرألايفنيينيطسلفلاةيبلاغهّرقت
ةيسايسلافورظلابًاريثكنوينعمًايعيبطمهو،نمألاتاوقنمتاشرحتل
ضرأللًادادتما،مهدلب،ندرألانوربتعيو.اهيفنوشيعييتلاةلودلل
ندرألارهننمةيبرغلاةفضلايفاوأشننيذلاناكسلانأيأ،ةينيطسلفلا
ً.اضيأةيقرشلاةفضلااورّمع
مالسلاقيقحتلدوهج
نينسلاىدمىلعـليئارسإوةدحتملاتايالولاهتبعليذلارودلاام:مولاش
؟يبرعلاـينيطسلفلاـيليئارسإلاعارصلاةيوستةلقرعوأزيزعتلـ
اهدودح،رضخألاطخلاليئارسإتربع،1967وينوي/ناريزحيف:يكسموشت
،ةيبرغلاةفضلاىلعتلوتساو،1949ماعرانلاقالطإفقوطخلوطىلع
.ةيروسلانالوجلاتاعفترمو،ةيرصملاءانيسوةزغو،ةيقرشلاسدقلااهيفامب
ممأللعباتلانمألاسلجمرارقيفاذهىلعمالكللىلوألاةلواحملاتّلثمتو
ىلععيمجلاهذختايذلاو،1967ربمفون/يناثلانيرشتيف242مقرلاةدحتملا
ال:يتآلاراطإلاىلإرارقلاراشأدقف.197ةيساسألاةيسامولبدلاةقيثولاهنأ
اعدو.ةيوستلاطورشباهسإبتحرشمث.ةوقلابيضارألاىلعءاليتسالازوجي
تايالولليساسألاريسفتلاناكو.رضخألاطخلالوطىلعةيوستىلإرارقلا
ةيأليئاهنلادحلانوكينأيغبنيرضخألاطخلانأوهاذهيفةدحتملا
فقولًاطخرضخألاطخلاناكاملو.ةلدابتموةفيفطتاليدعتعم،ةيوست
ناكمىلعدمتعيهنألريثكلاءيشلاينعيالليقامنإف،رانلاقالطإ
فقوطوطخلثمهلثمو.1949ماعبرحلاّفقوتتقويفتاوقلادوجو
مالكلاناكامدنعمثنمو.امًاعونًايطابتعاءاجدقفً،امومعرانلاقالطإ



فقوطخحيحصتينعيكلذناك،ةلدابتموةفيفطتاليدعتىلعرودي
ريسفتلاوهكلذناكدقو،دودحلاليدعتيأ،يطابتعالارانلاقالطإ
عيمجنأًاضيأركذدق242مقرلارارقلانأنيحيفاذه.يمسرلايكريمألا
ةنمآدودحلخاد،نامأومالسيفشيعلايفقحلااهلةقطنملايفلودلا
فرتعيملهنأيأًامامتًايضفرناكرارقلانأرظنللتفاللاو.اهبفرتعمو
وهنيينيطسلفلاعوضوميفهركذيذلاديحولارمألا.ةينيطسلفلاقوقحلاب
ملًائيشنكلو،نيينيطسلفلانيئجاللاةلكشمللداعلحىلإةجاحكانهنأ
ةقحاللاةليلقلاتاونسلاىدمىلعو.ريصملاريرقتيفمهقحنعركذي
رارقلارخآبوألكشبنيبناجلالوبقعم،ةفلتخمتاروانمكانهتناك
،1971ماعىتحكلذرمتساو.تاظفحتلاضعبعمنكلو،242مقرلا
تايالولايفانهخيراتلانمهوحمّمتدقوً،ادجّمهمرمأثدحامدنع
ىلإىتأدقناكيذلاتاداسلارونأضرع،1971رياربف/طابشيفف.ةدحتملا
ىلعلماشمالسةيوست،هسفنماعلانمربمتبس/لوليأيفهوتلةطلسلا
ءيشيأهرودبتاداسلالقيملو.242مقرلارارقلاصوصنلًاقفو،ليئارسإ
،غنيريجرانوغوه،ةدحتملاممأللعباتضوافمكانهناكو.نيينيطسلفلانع
ساسألايفناكيذلاحرتقملارصمتلبقو،نيبناجلاالكلًاحرتقممدقيذلا
ملو.لماشباحسنالباقمًالماشًامالسينعياموهو،242مقرلارارقلا
يفليئارسإتناك.رصمبلب،ةيبرغلاةفضلابًاريثكًاينعمانهتاداسلانكي
ًايسيئرًاجمانربذفنت،لمعلابزحةموكحةلظمتحتتقولاكلذ
تلوتسايتلاءانيسةريزجهبشنمءزج،ءانيسقرشلامشيفناطيتسالل
نوراشلييرآيليئارسإلالارنجلادرط.1967ماعرصمنمليئارسإاهيلع
ً،اودباوناكةينفلاةيحانلانممهو،كانهنوشيعياوناكنيذلاسانلا
.رباقملاو،دجاسملاو،نكاسملاو،عرازملالازأوـنوعرازمونوحالفًاضيأمهنكل
لكلازأ.ةكئاشكالسأفلخمهعضوو،ءارحصلاىلإمهنمفالآلادرط

يفضرتُفيناكو.كانهةيدوهيتانطوتسمسيسأتيفأدبمث،ءيش
»تيماي«ةنطوتسم،دوهيلاـلكةنيدمنوكتنأةيسيئرلاةنطوتسملا

Yamit،ملعبطلابو.ستوبيكلاوتانطوتسملانمىرخأةعومجمدوجوعم
ماعةيرهوجلاةيضقلايهكلتتناكو،ةتبلاكلذلبقتنأرصملنكي

فرتعاو،ةلحرملاكلتيفمساحرايخليئارسإمامأناكدقو.1971
ءارزولاسلجمتالّجسنمكلذدعبانفرعامكـنويليئارسإلانولوؤسملا
بجيناكو،مالسللضرعمهيلعضرُعدقمهنأبـىرخأةيلخادتاشقانمو
نلاننإاولاق.هوضفردقو،هنوضفريمأهنولبقيساوناكلهاوررقينأ



تانطوتسماوليزينلمهنأٍذئنيحينعيناكاموهو،دودحلاىلإبحسنن
ةيلاتلاةنسلايفرخآلاوهمَّدقندرألانإف،ةبسانمللو.ءانيسقرشلامش
تناكدقفمثنمو.هيلعىتحدرتملليئارسإنكلوً،ادجًاهباشمًاضرع
لب،نيينيطسلفللًائيشمدقيال،242رارقعمًاماجسنامالسللةصرفكانه
.هتضفريتلاليئارسإوةيبرعلالودلانيبيلودمالسوه
.ةدحتملاتايالولاهبموقتفوسامً،امئادلاحلاوهامك،ةمساحلاةلأسملا
ثدحامنكلو،ةرتفلاكلتنعةيلخادةيكريمأتالجسدعبانيدلسيل
يتلاةيجراخلاةرازونيبعازنودبيامىلعكانهناكدقلً.ادجحضاو
دارأيذلايموقلانمألاراشتسمرجنسيكيرنهنيبو،ضرعلالوبقتدارأ
،ةيجراخلاةرازويلوتلهيعسبلاغلايفناككلذعفادلانأيفكشأ.هضفر
،ةيطارقوريبةروانمكلتتناكامبرمثنموً،اقحالهيلعلصحاموهو
اميفّلثمت،هتاركذميفهحرشدقو،هفرعنيذلارجنسيكفقومنكلو
امرمأبمايقلاىلإةرطضمنطنشاونكتملفـ198»عضولادومج«هاّمس
ملبرعلانأضرتفتةيؤركلتتناك.ةيركسعلاةوقلاكلمتاهنأىلإًارظن
تايالولانإفمثنمو،نوكسميةيقدنبلانمفرطيأنوفرعياونوكي
لدجلارجنسيكفقومبسكدقو.ةوقلابطقفهديرتاملعفتسةدحتملا
ةلحرملاكلتيفليئارسإنأل،ةجرحةظحلتناك.ةيكريمألاةسايسلليلخادلا
.يقيقحنمأنمًالدبعسوتلاةحلصملًايريصمًارارقتذختا
نميلودلابناجلااذهّلحل،تاداسلاضرعىلعتقفاوليئارسإنأولف
،ةينيطسلفلاقوقحلالجأنمًاطوغضةيبرعلالودلاسرامتملذإ.عارصلا
ـًاهابتنادحأمهريعينأنودنممهقوقحبنوبلاطينوينيطسلفلاناكو
عسوتلارايخليئارسإتراتخادقل.199ندرألايفاومزهمهنأةقيقحلاو
مادامف،ةدحتملاتايالولاىلعدامتعالاينعياموهو،نمألانمًالدب
حالسلالجأنمةدحتملاتايالولاىلعليئارسإدمتعتسف،يلودعارصكانه
.امهريغو،يسامولبدلادييأتلاو
دعبامةرتفيفهذاختامتيذلامساحلارارقلاناكامبركلذنأدقتعأو

لظو.رارقلااذهنمقثبنادقةظحللاكلتذنمءيشلكنأو،1967
ىلإيضمنفوسفةيوستلانولبقتالمتنكاذإ:ةينالعلوقيتاداسلا
نيراشتسملاتاداسلادرطو.»برحلاينعت:تيماي«:هتغيصتناكو.برحلا
،ىرخأءايشأبماقو،ةدحتملاتايالولاهابتناتفللهنمةلواحميفسورلا
ربوتكأ/لوألانيرشتيفًاريخأوً.اهابتنادحأهرعيمل.لهاجتبلبوقهنكل

دقف،ةبوجعأبليئارسإتجن.برحلاايروسورصمنملكتلخد،1973



مادختساكشوىلعتناك.ةميزهلاكشوىلعتناكو،ةرغنيحىلعتذُخأ
رمألاناك.ًايووناًراذنإةدحتملاتايالولاتقلطألعفلابو،ةيوونةحلسأ
.ةروطخلاديدش
.200لادحمريصقتلابتيّمسو،سفنلاةبساحمىلإرمألاىدأليئارسإيفف
مدعوبرعلالايحةيرصنعلاتاهاجتاللمييقتلاةداعإنمريثككانهناكو
مهفهنكل،ريثكلامهفيملامبر.َمَِهفاًضيأرجنسيك.مهعملماعتللدادعتسالا
basketةزجاعةلوداهرابتعابرصملهاجتعيطتسيالهنأكردأ.ةوقلا

caseىلعًاربجمناكمثنموـيسيئرلكشبرصمنكلوً،اضيأايروسوـ
تنمضت،تاضوافملانمةليوطةرتفكلذتلت.ىرخأبوأةقيرطبلماعتلا
ديفيادبماكتادهاعمبرمألاىهتناًاريخأو،رجنسيكنمةيكوكمةيسامولبد

فصُودقو.1979ماع202يليئارسإيرصممالسقافتاو1978ماع201
.ةدحتملاتايالوللميظعيسامولبدراصتناهنأىلعةدحتملاتايالولايفاذه
اوقفاويذلاف.ةدحتملاتايالوللةلماشةيسامولبدةثراكناكهنأةقيقحلاو
رثكأةغيصبنكلو،1971ماعتاداسلاحارتقاناك79ـ1978يفهيلع
ىلعةرملاهذهلمتشاهنأل،ةيليئارسإلاوةيكريمألارظنلاةهجونمةوسق
ةينطولاقوقحلاتعضوو،تاينيعبسلايفعضولارّيغت.ةينيطسلفةلود
هتلحرلالختاداسلابلاطمثنمو.ةيلودلاةدنجألاىلعةينيطسلفلا
بماكتاقافتاتناكو.ةينيطسلفةلودب،1977ماعسدقلاىلإةريهشلا
اهتمسريتلانيينيطسلفلاعمةيفاضإلاتاضوافملاـاهضومغلكبديفياد
بناجلانمبلطملاكلذىلعةمئاقتناكـاًقلطممتتمل203تادهاعملا
.يرصملا
ةطلس«،ديفيادبماكتاقافتايف،»لماكيتاذمكح«تناكةرابعلا:رقشألا
.204»يتاذمكح
تررق.تادهاعملانمبناوجلاهذهفذحليئارسإتلواحدقل:يكسموشت
يفسيلنكلو،تانطوتسملاةدايزاهناكمإبهنأينعتاهنأىلعاهريسفت
يتلاةقيرطلانأتفاللاو.تيمايةنطوتسمنمتبحسنامثنمو،رصم
يفةزغنعلاصفنالابًادجةهيبشتناكتيماينمليئارسإاهبتبحسنا
حضوأدقو.ةيانعبةفلؤموةربدمةمدصتناكدقل.2005ربمتبس/لوليأ
ثدحلانأو،نينطوتسملاعمقافتالابناكثدحاملكنألوؤسملالارنجلا
نيكاسملانينطوتسملاليحرتبنويليئارسإلادونجلاموقيثيحً،ايواسأمنوكيس
ةيناثثدحيالأبجياماذهو،مهنيعأنمرمهنتعومدلاومهتويبنم
دوهيلاةلازإمتيسةيناثسيل»ةيناثسيل«ريهشلاراعشلانيعدتسم،دوهيلل



يفربدملاثدحلااذهيفةيرخسلانمريثككانهناك.مهتويبنم
:ناونعبسترآهةفيحصتردصةقيقحلايف.تقولاكلذيفةيربعلافحصلا
ناكو،205OperationNationalTruma82»82ةيموقلاةمدصلاةيلمع«
ةربدمىرخأةيموقةمدصـةداعإدرجم2005ماعةزغنعلاصفنالا
ةفضلا،دوهيللةيناثثدحينلاذه:اهسفنةلاسرلالاصيالةديدشةيانعب
.ةلاسرلايهكلت:انكلمةيبرغلا
قوقحلانأل،َّريغتدقناك1979لولحبشاقنلاراطإنإفتركذامكو
عورشمكانهناكدقفةيلودلاةدنجألاىلعتعضوةينيطسلفلاةيموقلا
ىلعنيتلودىلعموقتةيوستىلإوعدي1979ماعنمألاسلجملرارق
لودلامظعمو،رصمو،ندرألاو،ايروسنملكتديأدقو.رضخألاطخلا
ًاينمضرارقلاتديأةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمنأةقيقحلاو.رارقلاةيبرعلا

اذهثدحدقو.وتيفلاقحمادختسابهتلطبأةدحتملاتايالولانكل،206
ةدحتملاتايالولاهتلطبأو،يساسألكشبهسفنرارقلا،1980ماعىرخأةرم
نأتدجو،قئاثولاتعجاروتالجسلاىلعةرظنتيقلأاذإو.207ًاضيأ
.هيلإقرطتتداكتالةيميداكألاثوحبلاىتح
ً،ايمسرينيطسلفلاينطولاسلجملالبقامدنع1988ماعريغتثدحو
.208نيتلودىلعةمئاقلاةيوستلاىلعيلودلاعامجإلا،بسحفًاينمضسيلو
حامسلاتضفراهنأًاضيأةقيقحلاوً،اعطاقًاضفرةدحتملاتايالولااهتضفرو
لقنىلعةيلودلاةمظنملاةمغرم،ةدحتملاممألايفروهظلابتافرعرسايل
ةيلودلاةيرخسللًاعوضومةدحتملاتايالولاتحبصأدقو.فينجىلإعامتجالا

انلبقاننإنولوقينيينيطسلفلاعمستملاهنأاهئاعدابةلحرملاكلتيف
.باهرإلاّاندأو،نيتلودلاةيوستانلبقو،242مقرلارارقلاانلبقو،تاضوافملاب
اهنأىلإنطنشاوتراشأ،تافرعنمةرركتمتانايبدعبو،ةياهنلايفنكلو
.209ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمعمثدحتللةدعتسمتناك
دقلً.ادجًاحضاوناكو،1989ماعيليئارسإلالعفلادرءاج،نيرهشدعبو
ريماشقاحسإناكو،تقولاكلذليئارسإيفةيفالتئاةموكحكانهتناك
ًاريدملمعلابزحلعباتلازيريبنوميشوءارزوللًاسيئردوكيللابزحلعباتلا
يليئارسإلافقوملليمسرنايبباوجرخ.راسيلاونيميلاىّمسياميأ،ةيلاملل
نايبلااذهيفتدرويتلائدابملانيبنمو.1989210ويام/رايأ14يف
ةينيطسلفةلودكانهنوكتنأنكميال:لبقنمهنعثدحتنانكاموه
ةلودلعفلابيهندرألانأينعت»ةيفاضإ«ـندرألابرغةيفاضإ
ًاقفولحينأبجيةلتحملايضارألاعضونأيناثلاأدبملاو.ةينيطسلف



نأنكمينيينيطسلفلانأةقيثولاتحضوأمث.ليئارسإةلودتاهيجوتل
كلتيفGeorgeOrwellليوُرأجروجملاعيفانك.ةرحتاباختناباوعتمتي
،ةرحتاباختنانويينيطسلفلايرجينأضرتفملانمناك.*211ةلحرملا
يفنيملعتملاعاطقنمًاءزجنأنيحيف،يليئارسإيركسعلالتحاتحت
.رمتسمبيذعتتحتامبرو،مهيلإةهجومةمهتنودنمنوجسلابهايغ
نمًاريثكدجتسف،ددصلااذهيفةيكريمألاريراقتلاىلعةرظنتيقلأاذإو
ةيلعفلائدابملانكلو،ةرحتاباختنابنوحمسياوناكمهنألليئارسإلحدملا
،بألاشوبةرادإتديأ،كلذنمروهشةدعدعبو.ةتبلااهنعنلعيمل
دقو.رييغتنودنمةيليئارسإلاتاحرتقملا،ليئارسإهاجتةيدقنتربتعايتلا
.212ركيبسميجةيجراخلاريزوىلإةبسن،ركيبةطخيمُساماذهناك
ةيفاضإةينيطسلفةلودلال:لوقييمسرلايكريمألافقوملاناكمثنمو
:لاقو.ةيليئارسإلاتاهيجوتللًاقفوةلتحملاضرألاةلأسملحو،ندرألابرغ
هذهاومزتلااذإ،شاقنلايفنيينيطسلفلانيضوافملالوبقمتيسهنإ»ركيب«
يذلااملاقينأنودنمً،ادجًاكيشواذهربتعادقو.ةيليئارسإلاطورشلا
.هينعي
ىلعرطيستاهنأاهدعبةدحتملاتايالولاتكردأيتلاجيلخلابرحتتأمث
نلعأو.اهقورياملعفتنأعيطتستمثنمو،ةقطنملاتمكحاهنإ.عضولا
تناككلت»!ريصيهلوقنامنإ«:ديدجلايملاعلاماظنلابألاشوبجروج
تناكدقل.ديردمتاضوافمكاذنيحنطنشاوتدقعدقو.213هتاملك
نكتملاهنأل،كلذلبقةيلودتاضوافمةيألةضراعمةدحتملاتايالولا
اهترطيسطسبنمتنكمت1991ماعاهنأالإ.اهيلعةرطيسلاعيطتست
ىدمفرعتـتوتلاةقرورودبعليليتايفوسلاداحتالاشوباعدو.اهيلع
ً،ايلودًءاطغتاضوافملايطعتيكـ1991ماعيتايفوسلاداحتالافعض
ةيبرغلاةفضلايفنيينيطسلفلاىدلناكو.اهطورشةطاسببنطنشاوتضرفو
دبعرديحوهيسيئرلاضوافملاو.ةدايق،ريبلجراشأامبسحبةزغو
ًامارتحاتايصخشلارثكأنوكيامبر،ةزغنمكنحميسايسوبيبط،يفاشلا

فقوتنأبجيةيسايسةيوستةيأنأىلعرصأدقل.ةلتحملايضارألايف
بسحب،الإو،يساسألاهطرشوهكلذناك.يضارألايفيليئارسإلاعّسوتلا
تايالولاهبلبقتلنكتملاموهو.ةنكممةيوستكانهنوكتنلف:هلوق
.ليئارسإوةيكريمألاةدحتملا

سنوتيفكاذنآةزكرمتملاةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمتماق،ةلحرملاكلتيف
،ولسوأةيقافتايهكلتتناكـنيينيطسلفلاةفرعمنودنمةيئاهنةلوجب



دبعلثملخادلايينيطسلفكلذبةزواجتم،ةطلسلامهتطعأيتلاةقفصلا
ةريهشلاةحفاصملاىتحرضحيملهنأىتحةدشبًابضاغناكيذلايفاشلا

ةلكشمىلإكلذىدأدقو.هداعبإىرجدقل.ضيبألاتيبلاةقيدحيف
،نيينيطسلفلادوقيسنم:نآلاىتحترمتساةينيطسلفلاةدايقلالخادةريبك
يفاشلادبعلاثمأنويلصألانوينيطسلفلامأ،مهوبقلامك،سنوتوينيطسلف
نأىلعليئارسإوةدحتملاتايالولاتصرحدقو؟امهريغويوارشعنانحو
ولسوأةيقافتاتناكو.يساسأوحنىلعةيمسرلاةدايقلايهسنوتحبصت
ئدابمولسوأنالعإركذيملف.الإسيلةيفصتةيلمعربمتبس/لوليأيف
نكلو،ةيليئارسإلاقوقحلانعًاريثكيكُحدقل.ًالعف.ةينيطسلفلاقوقحلا
لخادلايفنيينيطسلفلانأتفاللاو.ةينيطسلفلاقوقحلانعركُذيملًائيش
يقيدصناك،عيقوتلانمنيرهشوأرهشدعبهنأُّركذتأ.نيحرفاوناك
ايجولونكتللستسوشتاسامدهعميفّدَعُمءاقلاننيبناكو،انهةراشبيمزع

MITهتلقامتلقكاذتقو.وهوانأناثدحتملاناكو،ولسوأةيقافتاهروحم
انجرخو.ةيسامولبدرثكأةقيرطبوهثدحتو،ةنايختناكاهنأوهويوتل
تلقول:ةتكنلاليبسىلعيللاقو،ةوهقلانمًاناجنفبرشنلكلذدعب
.عادخوةوشنكانهتناكدقل.ينوقنشل،هللامارعراوشيفكلذ
،ولسوأقافتااوبجشةينيطسلفلاقرفلانمريثك.ةريبكةغلابمهذه:رقشألا
.سامحمهيفامب
يفاودقتعااذام.يبعشلاجازملانعثدحتيناكيمزعنكلو:يكسموشت
؟هللامارعراوش
ةغلابمهذهنإ.ةيقافتاللهدقندرجملًادحأاوقنشيلاونوكيمل:رقشألا
ءالؤهطسوىتحةيقافتالانأشيفكشلانمريثككانهناكدقل.ةديدش
.اهوديأنيذلا
تظحالدقل.عبطلابزاجملاليبسىلعملكتييمزعناكدقل:يكسموشت
.214ًامامتنيعودخماوناك،ةينيطسلفتاعامجىلإثدحتأتنكامدنعكلذ
نعةقثبنملاتايقافتالانمةلسلستلصحةيلاتلاتاونسلاىدمىلعو
يفبهسموحنىلعتركذاملثم،بضغللًاريثمًائيشتناكو،ولسوأةيقافتا
ةينيطسلفةلودىلإةراشإلوأىلإانذخأياماذهو.215ىرخأعضاوم
نم،ةركاذلاينفعستامرادقمب،تناكدقو،يليئارسإلاباطخلايفتدرو
دحأحرط1996ماعيفف.وهاينتننيماينبلفرطتملانيميلاةموكحلبِق
تناكاذإامعناليإـرابديفيادمالعإلاريزوىلعًالاؤسنيلسارملا
ةلودحبصتسنيينيطسلفللكرتتفوسيتلاةيبرغلاةفضلاتاّيظشت



نأمهنكميوأ،اودارأولةلوداهومسينأمهنكمي،معن:لاق.ةينيطسلف
.فقوملانعًاريبعتاذهناكو216»ةيلقمةجاجد«اهومسي
ىلعىلوألاةرملل،لمعلابزحجمانربنلعأ1997ويام/رايآيفوكلذدعب
.217»ةدودحمةدايسبةينيطسلفةلودسيسأت...دعبتسيالهنأ،ودبيام
اموهو.ماعلايليئارسإلاباطخلايفىلوألاتاراشإلايهكلتتناكو
رساينيب2000وينوي/ناريزحيفديفيادبماكتاضوافمىلإهرودبانذخأي
يكريمألاسيئرلااهفاضتسايتلا،كارابدوهيإيليئارسإلاءارزولاسيئروتافرع
تاحرتقملانأحضاولانمدجتسف،طئارخلاىلإترظناذإ.نوتنيلكليب
لوحداوملانمريثككانهنآلاو.اهلوبقنكمملانمنكيملةيليئارسإلا
،ةيليئارسإلاتاساردلاوهيداقتعايف،ةيمهأرثكألاردصملاو.ديفيادبماك
هـمدقاـهنميسيئرلامـسقلاو.ةـيزيلكنإلاباـهضعبنكلو،ةيربعلاباهنمريثك
يفوولسوأتاثداحميفكراشناكيذلا،RonPundak»كادـنوبنور«
طسولاميمصيفًاعيفرًازكرملتحيوهو.ةقحاللاتاضوافملاةيفلخ
ةليوطةلاقمبتكدقو.مالسللزيريبزكرملقومرملايليئارسإلايميداكألا
نمو.218طئارخىلعلمتشت،ةيزيلكنإلابةريصقتالاقموةيربعلابةكرتشم
ةيمسرلاةصقلا.حيحصلااهناكميفتناكةينيطسلفلاتاضارتعالانأحضاولا
وههنوديرياملكنأكلذ،مالسلااوضفرنيينيطسلفلانأيهانه
دحاوينيطسلفكانهنكيمل،ةقيقحلايفنكلو،كلذىلإامو،فنعلا
ـنييكريمألاىدللضفملاـسابعدومحمىتح،كارابضرعلبقينأنكمي
،تانوتناكةثالثىلإيضارألاميسقتوهًاساسأضرعلاهنّمضتامف.هضفر
ًاريثكًالصفنم،قرشلاىلإبرهللقيرطعم،ضعبنعاهضعبةقرفتمًابلاغ
يتلاونيينيطسلفللىطعتنأنكميةيقرشلاسدقلانمءازجأةيأنع
عطتسيملو.ةيفاقثلاوةيميلعتلاوةيراجتلاةينيطسلفلاةايحلازكرملكشت
رّثعتنمنيرهشدعب:قفاونوتنيلكنأةقيقحلاو.كلذلوبقنوينيطسلفلا
نمةاعارمرثكأتناكاهنكل،ةضماغتناكيتلاهتاحرتقمردصأ،تاضوافملا
.219ديفيادبماكتاحرتقم
سورسيندنمةدحتملاتايالولايفاهيلعفراعتملاةصقلايتأتىرخأةرمو

تاحرتقملالبقدقـليئارسإـكارابنأ،نيرخآو،نوتنيلكضوافم220
ملو.هعملماعتلانكميالفنعلجركهايإًارهظم،اهضفرتافرعنأو
ءاجًانايبمايأةعضبدعبنوتنيلكردصأدقف،ثدحامةقيقحاذهنكي
نأةقيقحلاو.221تاظفحتايدبأوتاحرتقملابالبقامهيلكنيبناجلانإ:هيف
نأكلذدعبنابناجلادارأدقف،ًالعفةيساسأتناكةيليئارسإلاتاظفحتلا



27ىلإ21نم،رصميف،اباطيفتدقعتاعامتجايفتاظفحتلااشقاني
لصفمليجستانيدلو.مّدقتلاضعباهيفاققحدقو.2001رياني/يناثلانوناك
Miguel»سونيتارومليغيم«،يبوروألاداحتالابقارمنمعامتجالل

Moratinosاهنأىلعنانثالاقفتاو،عامتجالانعةليوطةركذمبتكيذلا
هلهاجتمتنكلو،ليئارسإيفزرابلكشبرمألاةعاذإتمتو.ةقيقدتناك
نويليئارسإلانوّقلعملاركذدقو.222ةدحتملاتايالولايفةماعلافحصلايف
مويلاتاضوافميفرياني/يناثلانوناك28يفو.قّقحتدقًايقيقحًامدقتنأ
ًامدقتانققحدقل:نابناجلاهيفلاقكرتشميفاحصرمتؤمكانهناك،ريخألا
دقفتاضوافملارارمتسانكمأاذإ.قافتانمةبرقمىلعنحنوً،ايقيقح
.223قافتاىلإلصوتلاىلعنيرداقنوكن
نوناك27يفمويلاكلذًاركبمتاضوافملافاقيإىلإكاراباعددقو
ببسبرارمتسالانوعيطتسيالمهنأيهةجحلاتناكو،رياني/يناثلا
كانهتناكدقلً،احيحصاذهنكيملو؛ةكيشولاةيليئارسإلاتاباختنالا
تاثداحمللهلططخملاماتخلالبقو،تاباختنالاءدبىلعةيقابمايأةرشع

جروجّىلوتكاذدعب.اهديرينكيملهنأل،اهفاقيإىلإاعدهنكل.224
يفكارابىلعنوراشلييرآزافمث،نوتنيلكليبنمةرادإلاشوبويلبد
.ةيوستلاةصرفتتامو.ةيليئارسإلاتاباختنالا
املعقاولارمألامضبًايمسرفرتعتيتلاىلوألايهف.ةفرطتمشوبةرادإنإ
ةفضلانمريبكءزجاهنإ:كلذينعياذامرظننلو.ةيناطيتسالالتكلاىّمسي
ذنمف.سدقلاّمضةضراعمنععجارتنملوأشوبةرادإتناكو،ةيبرغلا
ةماعلاةيعمجلاتنلعأ،1967ماعةيقرشلاسدقلاىلعليئارسإتلوتسانأ
عيمجنأو،ينوناقريغةنيدملامضنأنمألاسلجموةدحتملاممألل
تايالولاتتوصدقو.ةلطابوةاغلمةنيدمللينوناقلاعضولارييغتتاءارجإ
،1981ماعضفرلابتيوصتلاءانثتسابنكلو،معنبنايحألاضعبيفةدحتملا
ىتحكلذرمتساو،تارارقلاهذهىلعتيوصتلانعًامومعتعنتمادقف
ةحلصملضفرلابتيوصتلاشوبةرادإتأدبامدنع2002ربمسيد/لوألانوناك
ىلإةبسنلابو.ةيسايسةيوستيفلمأيأددبيسدقلامضدييأتف.ليئارسإ
ً،اقباسةيقرشلاسدقلاىلعءاليتسالادرجميفرمألانمكيالليئارسإ
ًاريثكيتلاميمودأميلاعمةنطوتسمنإ.كلذنمدعبأدتمتىربكلاسدقلاف
دقو،احيرأفراشمىلإًابيرقتلصت،»سدقلاّيح«ـبفحصلااهوعدتام
يفةداجشوبةرادإتناكاذإفمثنمو.ةيبرغلاةفضلارطشفدهبتينب
شاقنيأةياهنكلذينعيساهدنعف،سدقلامضديؤتتحبصأاهنأ



.يسايس
ةمكحم(ةيلودلاةمكحملاتنلعأو،لصفلارادجًاضيأشوبةرادإتّديأ
ضراعدقو.ةيعرشريغةيليئارسإلاتانطوتسملانأعامجإلاب)ةيلودلالدعلا
ىلعهيفقفاولصفنمنالعإهيدلناكهنكل،يلكلامكحلايكريمألايضاقلا
فينجةيقافتانم49ةداملانم6ةرقفلاتكهتنادقتانطوتسملانأ
ةيامحلليئارسإاهتنب«لصفلارادجنمءازجأةيأنإفكلذبو.225ةعبارلا
يلودلانوناقللةكهتنملاحلاعقاوبكلذءارجنميهتانطوتسملا
وحنىلعقبطني»تانطوتسملاةيامحل...تينباهنأ«فيصوتلا226»يناسنإلا

وهو،ليئارسإنمألهنأيعدتليئارسإنكلو،هلكلصفلارادجنم80%
.ءارهضحم
ديحولاقارتخالاوهناك2001رياني/يناثلانوناكيفاباطيفدحاوعوبسأف
تهجاودقو،يليئارسإلاـيكريمألاضفرلانمًاماعنيثالثوةسمخىدمىلع
نييليئارسإلانيضوافملانكلو،ةيقيقحتالكشماباطيفتاضوافملا
تناكامبر.يماتخلايفاحصلامهرمتؤميفنيمهاواونوكيملنيينيطسلفلاو
الاننإفمثنمو،تاضوافملاتفقوأليئارسإنكلو.لحللةلباقتافالتخالا
ىوتسمىلعًاضيأو،ةيمسرلاريغتاضوافملاترمتسادقفكلذعمو.فرعن
ةهباشتمةديدعجئاتنىلإتضفأو،نييليئارسإلاونيينيطسلفلانيب،عيفر
يتلافينجةدهاعميهًاليصفترثكألاةجيتنلانكلو،رخآبوألكشب
طوطخلانمضتتاهنكل،تالكشملانمريثكىلع،ييأريف،اهرودبيوتحت
يفتمُّدقامدنعوً.امُدقيضمللةدعاقنوكتدقف؛ةلمتحمةيوستبةصاخلا
ةيسيئرلاةيبوروألالودلاتلسرأ،2003ربمسيد/لوألانوناكيففينج
،رضحتملةدحتملاتايالولانكلو،دييأتتانايبوأاهلنيلثمماهريغو
.ةقلعمتكُرتمثنمو،ةينيطسلفلاةدايقلااهتّرقأدقو.ليئارسإاهتضفرو
نمناكلةدهاعملااتلبقدقاتناكليئارسإوةدحتملاتايالولانأولنكلو
لصفلارادج؛ىرخأتابقعانتهجاوكلذدعباننكلو.مدقتتنأنكمملا
.ةيليئارسإلاتانطوتسملاعيسوتو
يفزكرتت،موعنةياورلتالامكتسالاضعبرضحتسأنأطقفديرأ:رقشألا
.ينيطسلفلابناجلاىلإًاقحالقرطتنسذإ؛يليئارسإلابناجلاىلعبلاغلا
ناكسلامظعمناك،فرعنامك،1948ماعهنأيه،ىلوألاةطقنلا
ًاثيدحةدولوملاةيليئارسإلاةلودلااهيلعتلوتسايتلايضارألايفنيينيطسلفلا
وأ،اوّرفوأ،اودُرطدقاوناكاذإاملوحشاقنلانأدقتعأو،اورداغدق
ةقالعالةديكأةجردىلإيهف،ةيؤرلاتناكامهموأ،رارفلاىلعاوربُجأ



يههذه.ةدوعلابمهلحمسيملمهنأيهةيسيئرلاةطقنلانأل،رمألاباهل
كقحنملظي،ةرحةدارإبولىتحكتيبتكرتاذإ.ةيسيئرلاةطقنلا
هذهيفريكفتللةيادبلاةطقنيههذه.كلاًكلممادامهيلإةدوعلا
قحسانلاءالؤهىلعليئارسإركنتنآلاىتح،1948ماعذنمف.ةيضقلا
أدبمبالإلبقتاليهو،اهترداصيتلايضارألايفمهرايدىلإةدوعلا
امدنع،1967ماعيفهنإف،كلذعمو.رخآفرطقيرطنعـضيوعتلا

ـبقلعتميسيئرقرفكانهناك،ةينيطسلفلايضارألاةيقبليئارسإترداص
ملو1948سردملعتنيحلاكلذيفينيطسلفلابعشلانأوهو،1948

هرابجإلهبهرتنأًادجبعصلانمناكو،رفيمل.هرايدالوهيضارأكرتي
اومهفنيينيطسلفلانأكلذ.1948ماعلاحلاناكاممرثكأليحرلاىلع
»نيئجال«لاحلامهبيهتنيسوةدوعلابمهلحمسينلفاولحراذإمهنأ
اولظاذإمهنأ1948ةقباسنمًاضيأاومهفدقل.»تاميخم«يفنوشيعي
ثيحً،امامتًافلتخمًاعضوقلخاماذهو.اوحبُذينلمهف،مهضرأبنيثبشتم
.اهيفنييلصألاناكسلاةيبلغأءاقبعمنكلو،ةديدجيضارأليئارسإترداص
ةطساوب1967وينوي/ناريزحبرحدعبًاركبمةيضقلاهذهلوانتمتدقو
يفنييدايقلاءاضعألادحأنولآلاغيياهغاصيتلاAllonPlanنولآةطخ
لوانتتنأةطخلاكلتتلواحدقل.تقولاكلذيفةيليئارسإلاةموكحلا
ًاضيأكلذناكـ»رينتسمينويهص«ىّمسينأنكميامروظنمنمةلكشملا
يغبنيةيليئارسإلاةلودلانأىلعددشييذلاوـ227نويروغنبروظنم
لُحتفيكاًذإ.ةيطارقوميدةلودو»ةيدوهيةلود«ً:اعمٍنآيفنوكتنأ
نكمياهنأحضاولانم؟ةيطارقوميدنوكتنأ»ةيدوهيةلود«ـلفيك؟هذه
الثيحب،ةيقيقحةيدوهيةيرثكأاهيفناكاذإطقفةيطارقوميدنوكتنأ
ىلعناكهنأينعياموهو،»ةيدوهيلا«اهتيصاخلًاديدهتةيطارقوميدلانوكت
دوجوّببستمثنمو.نيينيطسلفلانمريبكددعبّنجتتنأليئارسإ
وهنولآلحناكو،ةلكشمب،ًاثيدحاهيلعيلُوتسايتلايضارألايفناكسلا
ـاهريغوةيركسعتانطوتسمـةتباثقئاقحقلختنأبجيليئارسإنأ
رهندادتماىلعًاصوصخ،ةيبرغلاةفضلاىلعًايجيتارتسارطيستنأةيغب
.ةيندرألاةرطيسلاىلإنوينيطسلفلااهيفزكرتييتلاقطانملاديعتو،ندرألا
ماعذنمطخلادادتماىلعليئارسإاهتعبتادقو،نولآةطخهذهتناك

1967228.
نيمأتلجأنمتميقأدقعبطلابةيليئارسإلاتانطوتسملاعيمجنكتملو
تناكةركبملاتايادبلاذنمف.ةيجيتارتسابابسألةيبرغلاةفضلاىلعةرطيسلا



ـمينومإشوغةدايقبنينيدتملاونييجولويديإلانينطوتسملاةكرحًاضيأكانه
عمو.ضحملاةيجيتارتسالاتارابتعالاقوفتتارابتعامهعفدتـنينمؤملاةلتك
.ةسايسلليسيئرلاراطإلاً،امومع،نولآةطختناكدقف،كلذ
ةحلسملاةكرحلابةميزهلالازنإرمألابلطت،ةلماكةطخلاهذهذيفنتةيغبو
نانبلتزغامدنع،1982ماعهزاجنإليئارسإتلواحاموهو.ةينيطسلفلا

دُرطيتلاةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمىلإةمساحةبرضهيجوتلةلواحميف
نمادبامعمو.توريبةرداغمىلعاوربُجأونانبلمظعمنماهرصانع
تقَّدص،ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمهيلعتحبصأيذلاديدشلافعضلا
ةطخىمسياملكشيفنولآةطخبصاخلاراطإلاىلعةدحتملاتايالولا
»يتاذـمكح«نعناغيرعفاددقو.1982229ربمتبس/لوليأيفناغير
حوضوبةدعبتسمتناكهذهفـةلقتسمةلودينعيالاموهو،ينيطسلف
ةزغوةيبرغلاةفضلايف،ةلودنودام،ينيطسلفلانايكلانمًاعوننكلوـ
اهنمبلُطينلليئارسإنأًاضيأناغيرددحدقو.»ندرألاعمطابترالاب«
يفلمعلابزحناكيتلاةيؤرلايهو.1967لبقامدودحىلإةدوعلا
.نولآةطخرهوجًامامتبسانتاهنأل؛اهيلعةقفاومللدادعتساىلعليئارسإ
يهيليئارسإلابناجلاةيؤررّيغتيفىرخألاةمساحلاةظحللاتناك
ةفضلاناكسنأ،ًالوأتنهربيتلا،88ـ1987يفةينيطسلفلاةضافتنالا
ةلكشماهيدلنأليئارسإتدجودقف،نيعيطالونينعذماونوكيملةيبرغلا
عمًاضيألب،طقفةرواجملانادلبلايفنيينيطسلفلانيئجاللاعمال
ةيَكَلملاتدحةضافتنالانإً،ايناثو.لالتحالاتحتنيدوجوملانيينيطسلفلا
ىلعو،1988ماعةيبرغلاةفضلاباهتبلاطمنعًايمسرّيلختلاىلعةيندرألا
ىدأاموهو،مهيضارأنعنيلوؤسملامهدحومهنيينيطسلفلانأبحيرصتلا
ىلإـةينويهصلانملمعلابزححانجلقألاىلعـيليئارسإلابناجلاب
ىلإةظتكملاةينيطسلفلابويجلاعاجرإبصاخلاقباسلاموهفملانأكاردإ
لمعلابزحميعزأدبامدنعكلذناك.هقيبطتنكمملانمدعيملندرألا
دادعتساىلعنوكتنأليئارسإىلعهنإةلئاقلاةيؤرلابذخألازيريبنوميش
ـاهنيعبطورشتيفُوتسااذإ،ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمعمضوافتلل
ةمظنمعمتاثداحملاعنميذلايمسرلايليئارسإلافقوملانمًالدبكلذو
انربخأدقف.ةصقلاةيقبفرعننحنو،لاوحألاعيمجيفةينيطسلفلاريرحتلا
ةيقافتانأةقيقحىلإهيونتلاادعاميف.هفيضأامَّيدلسيل؛موعناهنع
وهًايلمعةيقافتالاهتمّدقامف.نولآةطخلًايلعفًاقيقحتتناكولسوأ
قطانملانمـباحسناالراشتناةداعإـيليئارسإلاشيجلاراشتناةداعإ



قرفلاناكو.نولآةطخعمًاماجسنا،ةيبرغلاةفضلايفةظتكملاةينيطسلفلا
ةرطيستحتاوعضولب،ندرألاةرطيستحتمهعضومتيملمهنأوه
ةجردبامبر،ةبعللالوخدىلعتقفاويتلاةينيطسلفلاريرحتلاةمظنم
ىوسنكيملاذهنإديدرتيفتافرعرمتسادقل.ماهوألانمةديكأ
دقتعادقامبرف،ةدايستاذةلقتسمةينيطسلفةلودوحنىلوأةوطخ
يلودلاطغضلاىلعدامتعالاب،ةينيطسلفلاةدايقلاناكمإبنأةجاذسب
.هذهكةجيتنققحتنأ،نطنشاوىلإبرقتلاو
ةيوستللةينيطسلفلاةيؤرلا
ةصقلاهذهيفيبرعلاوينيطسلفلابناجلاىلإدوعننآلاانوعد:رقشألا
ةلودكةيليئارسإةلودللماكلاضفرلاتناك،انهقالطنالاةطقن.ةليوطلا
طسوألاقرشلايفىنعمنمةملكللاملكبةيبرغورامعتسإلااهسرغ
نأبجيليئارسإنأيهةدئاسلاةيؤرلاتناكةيادبلايف.اهلاصئتسايغبني
بسحةنكممىرخأجئاتنكانهتحبصأمث،ةلودكةطيرخلانمىَْحمُت
ةيموقلاةيؤرلاباحصأداتعادقف.ةيضقلاعملماعتملايجولويديألارايتلا
ـنيينيطسلفلادوهيلايأـنييلصألادوهيلانيباوّزيمينأةيديلقتلاةيبرعلا
رثكألاةيؤرلاباحصأداتعانيحيف.ىرخأدالبنماوتأنيذلاكئلوأو
اوكرتينأوأ،اوتأثيحىلإاودوعينأيغبنينيرجاهملانإلوقلاةيموق
تلانامدنعرئازجلانعنويبوروألانونطوتسملالحراملثمنيطسلف
نأاونلعأدقفةيمدقترثكألاةيطارقوميدلاةيؤرلاباحصأامأ،لالقتسالا
عتمتت،ةيلقأكشيعلاوءاقبلامهنكميءاقبلايفنيبغارلادوهيلاناكسلاعيمج
.ةيبرعةلودراطإيفةيندمقوقحب
ةمظنمىلعمهترطيسنوينيطسلفلانوحلسملاطسبامدنع1967ماعدعبو
ةلود«ةغيصةمظنملليمسرلاجمانربلامدختسا،ةينيطسلفلاريرحتلا
ىلعاًقلطماهيّنبتمتيمليتلاةغيصلايهو.»ةيطارقوميدةيناملعةينيطسلف
اننكميو.اهنأشيفيقيقحفيقثتةتبلاكانهنكيملو،يبعشلاديعصلا
،لقألاىلعىلوألاتاونسلايف،امدحىلإتناكةغيصلاهذهنإلوقلا
ةمظنمنكميثيحب،يجراخلاكالهتسالالجأنمبلغألاىلعةممصم
نكلو.ةنانطلاةيمدقتلاةغيصلانمًاعونمّدقتنأةينيطسلفلاريرحتلا
ولامكنييليئارسإلاةلأسمتلوانتدقف.حضاوبيعاهباشاهسفنةغيصلا
ولامكوـ»ةيناملع«حلطصمءاجانهنمـينيدعمتجمدرجماوناك
وهو.ةيناملعةينيطسلفةلودءاسرإّمتياملاحةلكشملالحنكمملانمناك
ًانايكاوحبصأدقنييليئارسإلانأيأـةلكشمللًايساسأًادعبلهاجتام



.بسحفًاينيدًاعمتجمسيلوً،ايموق
ءوضيفاوثّدحتنيذلانيينيطسلفلانييراسيلاضعببناجلااذهلوانتدقو
نكلو،عبطلابةيناملعةلودنوّذبحيًاضيأءالؤهف،ةيموقلايئانثيكارتشاراطإ
رقأنيحيف،طقفةينيدلاةلأسملاىلعةرملاهذه»ةيناملعلا«حلطصمرصقب
عورشمنكيملو.نْييموقنْيعمتجمدوجوةقيقحب»ةيموقلاةيئانث«حلطصم
ءاوسـىربكةينيطسلفةلودك،ةيليئارسإلاةلودلالحملحتسيتلاةلودلا

ًايوابوطًاجمانربالإـةيموقلاةيئانثلاةلودلارايخيفوأيناملعلارايخلايف
،ةيلمعلاةسايسلاءوضيف،يمتحلانمهنأحضتاامناعرسو.لاحيأىلع
مثنمو.اهغولبوأاهقيقحتنكمييتلافادهألاضعبكانهنوكتنأ
»ةيوصقلا«ـباهفّرُعأيتلاةلاحلانمةينيطسلفلاةمواقملاتلقتنا

maximalismعوننمةلودهاجتابهلكعضولارييغتونيطسلفريرحتـ
تاذفادهأديدحتةرورضلمّهفتلاةلاحىلإـديحوفدهكفلتخم
يفنوكتساهنأةينيطسلفلاةكرحللادبامناعرسو.ةيلاقتناوأةينآةعيبط
تلتحأيتلايضارألاةيضقىلعًالوأتزكراذإريثكبىوقأيضوافتعضو
.ةدحاوةعفدلككنيطسلفةلأسملوانتلدب1967ماع
ةلودسيسأتةركفلوبقوحنةينيطسلفلاةكرحلاتطخ،1973برحدعبو
امّدحىلإةضماغةغيصبو،1967ماعّتلتُحأيتلايضارألايفةينيطسلف
ةيمسرلاقئاثولايفعبطلابهفيرعتىرجاموهو.عيمجلااهّرسفاملثم
داتعا،تقولارورمبو.اهلكنيطسلفريرحتوحنةوطخكيمسرلاباطخلاو
.ليئارسإةلودعمةيضوافتلاةيوستلاةركفيبرعلاوينيطسلفلاماعلايأرلا
تلازاميتلاةيلوصألاةيمالسإلاوأةيموقلاتارايتلاضعبءانثتسابو
نمةحضاوةيبلغأىدلةلوبقمةيضوافتلاةيوستلاّدعت،ةيلقأكةدوجوم
ـهانشقانامعمًاماجسنانيينيطسلفلامومهلوانتتنأطرشب،ماعلايأرلا
ادعام1967ماعاهتلتحايتلايضارألاعيمجنعةيليئارسإلاتالزانتلايأ
لبقامةيليئارسإلايضارألانعلزانتلاباهضيوعتمتيسيتلاتارّيغتلاضعب

ةقيرطبينيطسلفلاعمتجملاتانوكمعيمجريصملوانتمتينأو،1967
ريرحتلاةمظنمتناكدقو.ريصملاريرقتيفعزُْنياليذلامهقحمرتحت
نهارت،ولسوأقافتاتلبقامدنع،تافرعيفةلثمتماهتدايقوأ،ةينيطسلفلا
ةجيتنهبسكنكمييذلاةدحتملاتايالولادييأتنأىلع،ةوابغوةجاذسب
ةيوستىلإيدؤيدق،نطنشاوىلعـيدوعساًصوصخـيبرعطغض
عمتجملاةيبلغأىدلةلوبقمنوكتساهنأةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمتدقتعا
،اوحمسدقوً.ايمهوناكناهرلااذهنأعبطلابفرعناننكلو.ينيطسلفلا



.ولسوأةيقافتايفةتوقوملالبانقلانمريثكدوجوب،ماهوألاكلتىلعًءانب
ًالضفتانطوتسملاةيضقىلإساسألانمتادهاعملاقرطتمدعنأةقيقحلاف
امفرعننحنو،ةعدخدّرجمولسوألماعلاراطإلالعج،نيئجاللاةيضقنع
اموهو،ماهوأنمهتقلخاملالخنمو،ولسوأةيقافتافً.ايلعفثدح
ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمهتبعليذلارودلالالخنمًاضيأو،موعنهركذ
ـينيطسلفلاعمتجملاىلعةرطيسلايفةلاكولابةيليئارسإةيسيلوبةوقكـ
ولسوأدعبامىلوألاتاونسلانابإةيليئارسإلاةلودللةيناكمإلاتدجوأ
.نولآةطخنمةثَّدحمةغيصذيفنتيفًامدقيضملل
ةيتحتةينبسيسأتوناطيتسالاةيلمعفيثكتىلعةرداقليئارسإتناك
ةعرسبةيبرغلاةفضلاىلعـاهريغوقرطـةيجيتارتساةيركسعةرطيسل
مدعةلاحيفًاعقوتمناكاممًاريثكلقأةمواقمبو،ربكأةفاثكبو،ةريبك
ددعفعاَضتو،تانطوتسملايفرمتسمعّسوتكانهناك.ةيقافتالادوجو
نمنيينيطسلفلانيضوافملانإف،انظحالامكو.ةليلقتاونسيفنينطوتسملا
طرشكتانطوتسملاديمجتليئارسإدهعتىلعاورصأةلتحملايضارألالخاد
دقو،ليبقلااذهنمًائيشنمضتيملولسوأقافتانأالإ.قافتايأل
ولسوأقافتانأةقيقحلاو.مهضعبهضفرلب،لخادلاوينيطسلفةوقبهدقتنا
؛ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنملةيذيفنتلاةنجللاءاضعأةيبلغأىتحهتضفردق
نامرفلاىلعًايجذومنًالاثمتناكتافرعاهبفرصتيتلاقيرطلاف
.يطارقوتوألا
نوينيطسلفلاوةينويهصلا
ةفضلايفتانطوتسملاومنىلإانرظنولهنأفيضأنأدوأ:يكسموشت
ناكةورذلاماعنكلوً،اتباثًالدعمذخأهنأاندجول،ولسوأدعبةيبرغلا
2000ـكارابـنوتنيلكلريخألاماعلاـنوتنيلكلريخألاماعلاوهلعفلاب

ىلعناطيتسالاعوضومف،هنعيضاغتلاورمألاىلعةيطغتلاتمتدقو.230
ةيادبلاذنمو.ةينويهصلاايجولويديألايفليوطخيراتهلةينيطسلفلايضارألا
ةكرحلاتفرتعا،يضاملانرقلانملوألاءزجلاىلإعجريامذنميأ،ىلوألا
كانهتناكوً.ايناودعًاعمتجمنوهجاوياوناكنييليئارسإلانأبةينويهصلا
هذهنكلو»بعشالبًاضرأ«اهرابتعابنيطسلفنأشيفماهوألاضعب
دعبمنود«ـبفرعيعبتملاماعلاأدبملاناكو.تددبتامناعرسماهوألا
دوهيلاريغعدتال«:ينعيناكاموهو.»ىرخأءاروةزنع،231منود
رخآمنودىلعلصحاو،ةقيقحخسرو،ديزملاذخنكلو،»لعفتامبنوردي
رذجتيذلاأدبملاوهكلذناك.اهبرفظنسةوطخةوطخو،ضرألانم



مهمهعد.لمعلايفيضملاةيفيكلموهفمهنإ.طخلالوطىلعقمعب
تسيل«:لاقدقنويروغنبنإةرمتاذليقو.ذخأننحنو،نوثدحتي
الأبجيو.»دوهيلاهلعفياميفةربعلا،دوهيلاريغهيفركفياميفةربعلا
ةموكحيفف.اذهلوحماسقنالانمريثككانهف،ريكفتلايفانسفنأمهون
نماهنأضرتفملانمناكيتلاو،لاثملاليبسىلع،96ـ1995زيريب
يفرمتسايذلا،رزاعيلآـنبداؤفنيماينبناكسإلاريزولاق،مئامحلا
يفده«ً:اضيألاقو.»ءودهبءيشلكلعفيداؤف«:نإ،ةقحاللاتاموكحلا
ءودهبىنبدقلو،232»..يدوهجةضراعمىلععجشأنأالينبأنأوه
،نوعمسيالمهنأباورهاظتلقألاىلعوأ،دوهيلاريغهعمسيملثيح
يفاوناكثيح،نوفرعياوناك،ةدحتملاتايالولايأ،مهنألعبطلابكلذو
.ءانبلانولّومينممهةقيقحلا
حرتقمو،نوراشةطخـتاحرتقملانمةلسلسكانهتناك،1992ماعو
ساسألايفتناكاًعيمجاهنكلـىرخأتاحرتقمنمنانثاو،لمعلابزح
رفظناننأ:يفلثمتتيتلانولآةطخنمةفلتخمتاليدعتدرجم:ةدحاو
رثكأدحأناكامبريذلاـنايديشومفرتعادقو.ةوطخدعبةوطخاهب
نيقحماوناكنيينيطسلفلانأبـنيينيطسلفلاعمنيفطاعتملانييليئارسإلاةداقلا

ةموكحيفًالوؤسمنايدناك.مهنمءيشلكةقرسبليئارسإمهماهتايف
يفًادجًاحضاواذههيأرناكو.1974ماعىلإ1967ماعنم،لمعلا
يفليئارسإتناك؛ةرملكةليلقًاعطقذخأنس«:اهسفنةسايسلافصو
اهذخأنس.233ةلتحملايضارألايف»ةمئادلاةموكحلا«:نوكتنألاهقيرط
نأيغبني،لحانيدلسيل«:نيينيطسلفلللوقنس؛ءودهب،ةعطقةعطق
فوسو،لحرينأهنكميبغريْنَمًاعطق،بالكلالثمشيعلايفاوّرمتست
،يضارألليركسعلامكاحلابتكو.234»ةيلمعلاهذهاندوقتسنيأىلإىرن
ةيزيلكنإلابًاثيدحتردصدقو،نيماعذنمهتاركذمتيزاغومولشلارنجلا

مهنوعدينمأدب،ةريصقةرتفب1967دعبهنإتيزاغلوقي.235
لجأنمةيركسعلاةموكحلاىلإتاحرتقمميدقتيف،نيزرابلانيينيطسلفلاب
ًاضعبانوطعأ،انءادمعبختننانوعد:يتاذلامكحلانمعونىلعلوصحلا
ةيركسعلاةدايقلانإلوقيو.كلذريغىلإ،يفاقثلايتاذلالالقتسالانم
يفايلعلاةيسايسلاتاهجلاىلإتاحرتقملاهذهتلقنةيليئارسإلاتارباخملاو
هذهنأنظدقو.فطاعتلانمولختالةروصبومكاحلالمعلابزح
اوضفردقف؛اهيلإاوغصيملنييسايسلاةداقلانكلو.ةديجةركفتناك
يفريكفتلاوأ،راضريغناكولىتح،ينيطسلفيسايسطاشنيأبحامسلا



ادلوغءارزولاةسيئر:مئامحلاُمكاه.دودحرييغتىلإيدؤيدقءيشيأ
،روقصلانمناكةبسانمللوهوـتيزاغلوقيو.لمعلاةموكحوريئام
حامسلايفلمعلابزحلةيسايسلاةدايقلالشفنإـمئامحلانمسيلو
ىلإكلذىدأذإً،ايثراكًالشفناكدودحملايتاذلامكحلانمعونروطتب
اولعجدقو،نلكوربنممهفصننيذلاوً،اينيدنيبصعتملاكئلوأ،مينومإشوغ
يأريفً،اضيأىدأاموهو،ةموكحلانممعدبةيجولويديأةيضقرمألانم
ثدحيلنكيملاذهنإتيزاغلوقيو.ىلوألاةضافتنالاةثراكىلإ،تيزاغ
ىلإةصاخلامهنوؤشىلعةرطيسلامامزذخأبنيينيطسلفللحمُسولةتبلا
.نيعمىدم
نمو،1971ماعضرعامدنعتاداسلانأوهمالكلااذههيحويامنإ
عارصلاءاهنإليئارسإةعاطتسايفناكامبر،يلودلاعارصلاءاهنإندرألاهدعب
وحنوأ،ةيلارديفوحنٍذئتقوتهجتاامبرو،يتاذلامكحلاحنمبًاضيأيلخادلا
نملكشوحنىتحلبـةزغوةيبرغلاةفضلالخادعونلااذهنمحرتقم
يفتنكدقف.ةينويهصلاديلاقتلايفروذجاهليتلاو،ةيموقلاةيئانثلا
ةلودلًاضراعمتنكيننكل،ةينويهصلاةبيبشلاةكرحلًادئاقتاينيعبرألا
يتلاةينويهصلاةكرحلانمًاءزجتقولاكلذيفةيؤرلاكلتتناكو،ةيدوهي
ةلماعلاةقبطلانواعتهيفىطختيةيموقلايئانثيكارتشاعمتجمىلإتعد
ناك،هنكل،ةينويهصلايفماعلارايتلالثميكلذنكيمل.ةيقرعلادودحلا
ةينويهصلاةبيبشللًادئاقنوكأنأنعفقوتأملو.اهنمأزجتيالًاءزج
1967يماعنيبامةركفلاحيقنتمتامبرو،اهترصانواهبتنمآيننأل
اهضفرو،اهيفتحرطيتلاتارملاعيمجيفبصعتبتضفُراهنكل،1973و
Simhaناپالفاحمسلثمصاخشأـنوفرطتملانويليئارسإلامئامحلاىتح

Flapan236ةديدجلاةرظنلاةعامجنمNewOutlook،ًابضاغناكيذلا
نيبستامنعًاديعبليئارسإيفاهلدييأتكانهنكيمل.ةركفلانمًادج

Matzpen،237نييراسيلانيفقثملانمةريغصةعامجيهو.
رادجعبطلابوهةخسارلاقئاقحلاةسايسلريخألامراعلاريوصتلاو:رقشألا
.لصفلا
نوعفادملايعّديامك،»ّتقومرادجهنإ،هوأ«.طبضلاب:يكسموشت
:لوقييذلاAlanDershowitzستيفوشريدنالآًالثمذخأنل.نوييليئارسإلا
نوينيطسلفلانسحيامرادقمبو،تالجعىلعرادجلاعضنسً،انسحهوأ
رادجلانأوهانهءاعدالاو!238ًايفرحاهلاقً.ائيشفًائيشهكرحن،ءادألا
ً،ائيشلمعنالنحن،ّتقومهنإ،دوهيلاريغلجأنمهلك،ّتقومضحم



اذإ،سدقلاّمضىتح.ةعطقةعطقاهيلعانيلوتساهسفنتقولايفنكلو
نكتملاهنأًانوناقمعزتدقفةغايصلااهبتمتيتلاةقيرطلاىلإترظن
تاساردلاةلجميفاذهنعةمهمةلاقمكانهو.مضةيلمعًايفرح
سرشضراعمو،ديجؤرماوهو،lanLustickكيتسولنايإملقبةينيطسلفلا
ًامضنكيملهنإلوقلاًاينفنوعيطتسيمهنأحضويهنإ.239ءاليتسالل
ىلإلصتس،ىربكلاميلاشروأنآلايهو،دودحللعيسوتدّرجملبً،ايفرح
.احيرأفصتنم
امناعرسذإ،يضاملانرقلاتاينيرشعىلإلقألاىلعدوعتةبراقملاهذه
نأو،ةيواخضرأنيطسلفنإلئاقلامهولاىلعنوينويهصلاةداقلابلغت
ىلإباهذلامهنكميمهنإنورخآونويروغنبلاقدقف؛أبعينلبعشلا
»ًالقن«نوكينلو.اوأبعينل،برعضرأاهنإ؛امناكمىلإوأ،قارعلا
اهلكاهنأل،ةنيدميفرخآىلإءزجنملاقتنالالثمنوكيسلبً:ايلعف
ًافقومكلذربتعادقو؟انهاوقبولمهريضياذاممثنمو.برعضرأ
ً.ايقالخأ
Berlنوسلينستاكلريبلاثمأ،ةيراسيرثكألانوينويهصلاةداقلاهربتعا

Katznelson،ايقالخأًافقومهوربتعا،كلذىلإامو،نييكارتشاونييسكرامو،ً
نيذلاءالؤهنيبنيزيمم،voluntarytransfer»يعوطلاليحرتلا«هوّمسو
نوعفادملالاقدقوً.ايعوطًالقناودارأنيذلاكئلوأويرابجإلالقنلااوّذبح
مهللضفألانمنوكيدقهنأنيينيطسلفللرسفنساننإةريخألاةئفلانع
عفدنفوسو،ضرألاهذهلكقارعلاىدلنأو،ةيبرعضرأىلإليحرلا
بلاغلايفمهنأل،عيبلابءادعسنونوكيسنيذلاضرألاكالمعيمجىلإ
نإو،اهانيرتشادقلً،ائيشذخأنملاننإلوقننأنكميكلذدعبونولاتحم
اذهبيقيقحطابترايأمهلنكيملمهنألًاعوطاولحرًاعيمجنيينيطسلفلا
لاقيذلا240زرتيبناوجلثمنويقيقحلانوفرطتملايتأيكلذدعبو.ناكملا
.لاحةيأىلعكانهةتبلااونوكيملنيينيطسلفلانإ
نورجاهملامّهلحملح،ضرألانماوعُِزتنانيذلانيينيطسلفلانإ:مولاش
نورجاهملابهذياذامل.ةقرحملانمنيجانلانممهرثكأناكنيذلادوهيلا
؟ليئارسإىلإ
تايالولاوأةيلامشلااكريمأىلإباهذلامهتيرثكأتدارأسانلاءالؤه:رقشألا
.ادنكوأةدحتملا
241»يكسنزدورغفسوي«باتكيفةقثومةيقيقحةحيضفكانه:يكسموشت

YosefGrodzinskiةنسنيرشعذنمف.هيفلمعلاءدبىلعهتدعاسدقو



ثوحبللYIVOدهعميفلمعتيلةقيدصعمءاشعلالوانتأتنك
ةيقرشلاابوروأدوهيةسارديفلوألازكرملاوهو،كرويوينيف،ةيدوهيلا
اهيلعتحرطEastEuropeanJewryandYiddish*242ةيشيديلاةغللاو
ىلإعيمجتلاتاركسعمدوهيبرمألايهتنياذامل:ينقياضامًاريثكًالاؤس
ىلإابوروأفصنيتأينأنكمملانمناكدقل؟اًقحالليئارسإ،نيطسلف
تاركسعميفدوهيلانأديكأتلابو.كلذنماونكمتاذإةدحتملاتايالولا
اهنإةلئاقيتقيدصتّدر.ةدحتملاتايالولاىلإمودقلايفاوبغرنيحزانلا
يفمهمظعمو،تاركسعملاكلتلخاداوناكصاخشأنملئاسرمجرتتتناك
تاركسعملاهذهريديناكو.ةدحتملاتايالولاىلإءيجملااودارأةقيقحلا

ىلعمهنوربجي،ىرخألاشيعلالبسوماعطلايفمهمكحتباوناك،ةنياهص
اونوكيملاموهو،عفادملاةمُعطاونوكيل،نيطسلف/ليئارسإىلإباهذلا
دهعمنإ:تلاق؟اذهنعبتكتملاذامل:اهتلأسنيحو.مهسفنألهنوديري

YIVO،دعباميفهتركذاموهو.ليئارسإىلإداوملاعيمجلقندق
دقو.ةيشيديلاةغللافرعييذلايليئارسإلايليمزويقيدص،يكسنزدورغل
نيروهشملاةقرحملايخرؤمعيمجنإً.احوتفمفيشرألادجوولجرلاثحب
ناكدقفمثنمو،ةيفيشرألاداوملاهذهيفرظنلاءانعمهسفنأاوفلكيمل
تفصواملثمطبضلابناكيكسنزدورغهدجوامو.اهمدختسانملوأوه
.تاركسعملاكلتةرادإلجأنممهءالمعةنياهصلالسرأدقل.يتقيدص
GoodHumanMaterial»ةديجةيرشبةدام«وهةيربعلابهباتكناونعو
ةيرشبةدام«اودارأةنياهصلانألـةيزيلكنإلابفلتخمناونعكانهـ
رايتخاينعياموهو،نيطسلفىلإباهذلاىلعمهرابجإمتييك»ةديج
ةسماخلاوةرشعةعباسلانيباممهرامعأحوارتةينبلاءايوقأءاسنلاولاجرلا
يفعفادمةمُعطاونوكيلـنيقابلابرمألاةقيقحيفاوأبعيملـنيثالثلاو
نئاهرمهومدختسادقفنوقابلاامأ.ةمداقاهنأنوفرعياوناكيتلابرحلا
نأاًديجنوفرعينفسىلعًالثممهوعضو.نييناطيربلاىلعطغضلل
نوربجياوناكنييناطيربلانأبءاعدالاٍذئنيحمهنكميذإاهنوفقويسنييناطيربلا

اموـ243Exodusجورخلاةصقـابوروأىلإةدوعلاىلعةقرحملااياحض
.قدصيالًازازتباناكدقل.رومألانمكلذىلإ
ليئارسإيفةريثكةديجتاعجارمراثأوةيربعلابهباتكيكسنزدورغبتكدقو
يخرؤمنونجنُجدقفكلذعمو.امدحىلإنييداعصاخشأةطساوب
ءايشأفشكباتكلانألـنيقابلاوYehudaBauerروابادوهيـةقرحملا
تناكيكسنزدورغاهيلإلصوتيتلاجئاتنلانكلو.اهيلعنومتكتياوناك



ىلعًارداقوهناكاًدقننومدقيليئارسإيفسانلاناكامدنعذإ،ةبلص
.ةيمهألايفةياغوهوةدحتملاتايالولايفباتكلاةمجرتتمتًاريخأو.درلا
ةديدش،تقولاكلذيفنيرجاهمللءادعلاةديدشةدحتملاتايالولاتناك
ةرجهللنوناقعورشمكانهناكدقو.ةيرصنعلاةديدشو،ةيماسللءادعلا
عمتجملايفنكيملو.لوخدلابسانلانمليلقددعلحمس1947ماع
اذهريرمتلجأنمطغضلاتسرامةدحاوةعامجىوسهلكيدوهيلا
ةيدوهيلليكريمألاسلجملا،ةركاذلاينفعستامدحىلعيهو،نوناقلا

AmericanCouncilforJudaism)(.ةنياهصاونوكيمل)ةينويهصللـداعم
.)اولعفيالأمهنمبلطتنيطسلفيفةينويهصلاةدايقلاتناكدقل:رقشألا
ملـةرتفلاكلتركذتأـًاضيأو.نيطسلفىلإاوبهذينأةنياهصلامهلدارأ
،مهلوحنيرذقلانييدنلوبلادوهيلاءالؤهنوديرينويكريمألاةنياهصلانكي
.دوهيلانعةئيسةروصنورّدصيمهف
244Isaac»رشتيودقحسإ«اهمدختساةيزاجمةصقكانه:رقشألا

Deutscher،طقسيوةذفانلانمزفقيصخشوقيرحلاهيفَّبشلزنمنع
ةيزانلانمنيرافلادوهيلانيئجاللانأينعتيهو،ةراملادحأىلعًةفداصم
هيبشتلانكلو.ةينيطسلفلايضارألايفةفداصملاضحمبوةاسأمباوطبهدق
،ظحلاةئيسةفداصمدرجمنكتملةفداصملانألً.امامتًاقيقدسيلانه
مهتيرثكأةدارإنعاًمغرليئارسإوحننييبوروألادوهيلارييستمتدقف
رثكتءارحصاهنأاوّليختضرأىلإباهذلاديرتةيبلغألانكتملف.ةقحاسلا
.ةيلامشلااكريمألب،نيطسلفنكتملمهمالحألةدوعوملاضرألاف،لامجلااهيف
؛ليئارسإىلإةيسورلاةرجهلانمةثيدحلاةجوملاىلعقبطنيهسفنرمألاو
اًرايخدوهيلانيرجاهملاحنممتينأوكسومعمنغيبةموكحتبتردقف
.اسمنلاربعليئارسإيأـةرجهلاةهجلطقفًادحاو
ةلمحليئارسإتأدبدقف.تقولاضعبلنيلربوأ،انييفتناك:يكسموشت
يفةقرحملامتذّفن:ةلئاقـةقرحملاحالسةمدختسماسمنلاوايناملأىلع
نوكرتتمكنأىنعاموهوً.ارارحأنوقلطنيدوهيلانوعدتالنآلاو،قباسلا
؟اذهوهزازتبايأ.ليئارسإريغىرخأنكامأىلإًارارحأنوقلطنيضعبلا
؟دوسلانييبويثألادوهيلا،اشالفلاةصقمّوقتنأكنكميفيك،موعن:رقشألا
؟ةدحتملاتايالولالثمودبتنأيفةيليئارسإةبغرنعريبعتيهأ
تضفرليوطتقولو،تالاحلاأوسأيفاشالفلاليئارسإْدُِرتمل:يكسموشت
تايالولايفةيدوهيتاعامجكانهتناكنكل،لوخدلابمهلحامسلا
هذهىلعةريبكةلمحتّنشدقو،يندملاررحتلاوةينويهصلاعمجتةدحتملا



ًائيشنوفرعيالسانلاناكنيحو.ّئيسرهظميفليئارسإتدبو.ةيضقلا
عنمتليئارسإنأًافورعمحبصأامدنعنكل،نوأبعيالاوناك،اذهنع
كلذادبدقفـةيندملاقوقحلاةكرحدعبثدحاموهوـدوسلادوهيلا
.مهلوبقىوسرايخليئارسإىدلنكيملمثنمو،مهيلإةبسنلابًاحيبق
.ةيمانتادلبيفنآلامهمظعمشيعيو
تايالولاهبشننحن:ةيئاعدةادأكهرودبكلذمدُختسادقو.حيحص:رقشألا
.نامأوتناعمتجمنحنـريبكىدمىلإةدحتملا
ةقيقحلايفسورلاناكدقل.مهعارذتيولنأدعبنكلو،معن:يكسموشت
.مهمادقتساليئارسإتدارأنممه
ةيليئارسإلاتاسايسلا
يفنييسيئرلانييسايسلانيليكشتلانيباهارتيتلاتافالتخالاام:مولاش
؟دوكيللاولمعلا:ليئارسإ
اذإتافالتخاكانه:نييروهمجلاونييطارقوميدلاهبشيرمأهنإ:يكسموشت
ريبكماظنيفريغصفالتخاف.ةيمهأتاذيهًانايحأو،بثكنعترظن
ً.اريثكًافلتخمسيلريكفتلليساسألاراطإلانكلوً.اقرفثدحينأنكميةوقلل
لمعلابزحراكتحارسكيذلا،1977ماعدوكيللاراصتنانأةقيقحلاو
ًاطبترمناكلب،تافالتخالاهذهبةريبكةلصاذنكيمل،ةموكحلل
ىلإـنغيبميحانمدوكيللاميعزعاطتسادقف.نييقرشلادوهيلا،ميحارزملاب
نأةقيقحلاو!نيكاسملانييقرشلادوهيللًالثممهسفنمِّدقينأـامدح
نكلو،عبطلابًايدنلوبًايدوهيناكـاًيبرغمناكهنأاودقتعامهنمنيريثك
حاطأدقو.مهعمًافيطلناكاََملالإو،يبرغملعفلابهنأبًاروعشةمث
.كلذىلعًءانبمكحلانملمعلادوكيللا
ناكهنكلًادجًاينيميهسفننغيبناكدقف.امًاعونةطلتخمةجيتنلاتناك
)ثالثوأناتنس(ىلوألاتاونسلاتناككلذل،نوناقلامارتحاىلعًاصيرح
اهيففقوتيتلاةديحولاةرتفلايه1977نمًاءدبنغيبدهعنم
ًايلمع.ةيناثبيذعتلاأدبفةموكحلاىلإنوراشمضناكلذدعب.بيذعتلا
نكتملاهنأايلعلاةمكحملاتعداو،بيذعتللينيطسلفنيجسلكضرعت
ةمظنمتلأسامدنع(ً.احيحصناككلذنأبتّرقأدعباميفنكلو،فرعت
،MosheEtzioniينويستإهيشومايلعلاةمكحملاةاضقدحأةيلودلاوفعلا
نمءزجهنإ«:ّدر،نوفرتعيمهوًامئادبرعلاءانجسلارهظياذامل
ىدمىلإحتفنادقّهلكيليئارسإلاعمتجملانأةقيقحلاو،245)»مهتعيبط
نحنً،ادجةيويحتحبصأيتلاًايلاحةفاحصلالثم،1977ماعدعبريبك



دعبامناككلذنكلو.ةديجةريثكداومىلعيوتحتيهف،اهأرقنًاعيمج
.ةفشلبلانمعونبفصتتةلودلاتناك،كلذلبقف.بلغألاىلعنغيبـ
ةديدش،يفشلبلاطمنلاىلعةلودتناك،ةملكلااومدختسامهةقيقحلايفو
ماعدعبو.ةيلقعلانمعونلااذهباهنكلو،ايسورنكتمل،ةمزتلم،طابضنالا

.ءايشأتحتفت،نغيبىتأامدنع،1977
حبصألمعلابزحنأىلإامنإ،عبطلابنغيبىلإدوعياللضفلا:رقشألا

.ةضراعملايف
رثأكانهناككلذل،ناكملاريديلمعلابزحدعيمل،معن:يكسموشت
.رومألاحاتفنال
ىلعانملكتولنكلو.همدقيذلاماعلافيصوتلاىلعموعنقفاوأ:رقشألا
اندجول،ةيبعشلاةدعاقلاونييداعلابزحلادارفأيأ،ةداقلانودمهنيذلا
دادعتساىلعسانأنمفلأتي،هنمًاعاطقلقألاىلعوأ،لمعلابزحنأ
يفامأ.مئادمالسقيقحتلجأنمةيرورضلا»تالزانتلا«ـبمايقلاوأكرحتلل
هنوكىدعتيالاذهنأمغربو.ءالؤهلثمدجتنأبعصلانمف،دوكيللا
يفعضتامدنعكلذو،يفيكقرفىلإلوحتينأنكمملانمفً،ايمكًاقرف
،Meretzستريمنمولمعلابزحرئاودنمنيضوافملانأةقيقحرابتعالا
نمنوبرتقيً،اقباسمابامعمنيجمدنملالمعلابزحلنييراسيلاءافلحلايأ
مدقتوةيبرغلاةفضلانم%94نعاهاضتقمبليئارسإلزانتتةغيصلوبق
لزانتتنوراشةطخنأفرعنذإ،%6ةيقابلاةبسنلانعًايئزجًاضيوعت
.هلهاجتنكميالقرفاذه.ةيبرغلاةفضلانمطقف%42نع
.اباطتاضوافملطبأنموه»كاراب«نأركذتنكلو:يكسموشت
ةداقنمكاذوأاذهـةداقلانيبزيمأينلعجاماذهو،عبطلاب:رقشألا
نمو.يجولويديألااههجوتو،ةيبعشلاةدعاقلاو،ةيوضعلانيبوـلمعلابزح
ً.ايلعفًاقرفكانهنإفمث
رثكأناكً،ادجبيرقتقوىتحو،ةيجولويسوسلاةيحانلانمعقاورمأكو
يذلاعونلاتاذةيملسلاةيوستلاىلعًاحاتفنالمعلابزحتاعاطق
امأ.تازايتمابنوعتمتملانويبرغلادوهيلا/ميزيناكشألاوههانشقان
،مهريغوسورنمنيريخألانيرجاهملاركذنود،نويقرشلادوهيلا/ميحارزملا
ةيقيقحلاةيمهألايهكلتو.نيدتملانيميللوأدوكيللنيديؤماوناكدقف
،ليئارسإخيراتيفف.لمعلابزحلًاسيئرستريبريماعلريخألاباختنالايف
ًايدوهينأتاونسعضبذنمّليختيناكنمف.لازلزلانمًاعونكلذناك
...ةيركسعريغةيفلخنموةريقفلوصأنمًايبرغم



...ىلوألاةرملاتناك:يكسموشت
.ريئامادلوغىوس:مولاش
ودبييذلاديحولالارنجلا،تالارنجلابةطاحمتناكاهنكلو،معن:يكسموشت
.نوليآيماعوهستريبلًابيرق
ًاميعزهنوكنعًالضف،شيجلابةلصلاقيثوسيل،يبرغميدوهي:رقشألا
ميحارزملادحأناكول!لهذمرمأاذه.لمعلابزحلًاسيئرحبصيً،ايباقن
فدوُصنكلو.ريثكلاينعيالهنإتلقتنكل،hawkishرّقصتمجمانربب
ًاردصُم،نيينيطسلفلاعمةقالعللًايبسنةيطارقوميدةيؤرنعّربعهنأًاضيأ
كانهنأدقتعأكلذل.ةينيطسلفةلودمايقيعدتستةيوستةحلصملتانايب
ستريبمزتلينأ،لوألا:نيطرشدوجوعم،بوسحملالؤافتلاضعبلًاساسأ
،ةيديلقتلاطسولانمبارتقالاقيرطهرودبكلسينأنمًالدبهجوتلااذهب
،عبطلاب،يناثلاطرشلاو،ةيبلغألانامضلىلثملاةقيرطلايهكلتنأًادقتعم
دقتعأو.فقاوملاليدبتنودنمليئارسإيفةيبلغأىلعستريبلصحينأ
.تاسسؤملااهبلمعتيتلاةقيرطلاببسبةبوعصلايفةياغرمأاذهنأ
HowardDeanنيددراوههلضرعتيذلايقالخألالايتغالاًالثمذخأنلو
لئاسولاتغتنألهذملانمناك.2004ماعةيسائرلاتاباختنالاةلمحيف
اليذلاهفاتلاخارصلاضعبةجيتنلجرلااذهةدحتملاتايالولايفمالعإلا
صاخشألانمًاعونربتعاهنألوحنلااذهىلعهتلماعمتمتدقل.هلىنعم
قلقأدقفكلذلو،هيلعنومدقيدقامبؤبنتلانكميالنيذلانيلقتسملا
ٍوحنىلعستريبريماععميليئارسإلامالعإلانمعاطقلماعتدقو.ةسسؤملا
بزحسيئرهنكل.هيلعّنُشتةعمسلاةءاسإلةلمحلعفلابكانهف،هباشم
ًادجدكأتميننإف،نوديريامك،نيميلاوحنهجتيملاذإمثنمو،لمعلا
.هطقستدقةيناودعلاوةيئادعلاةديدشةيجولويديأةلمحهجاويسهنأ
نوراشلييرآءارزولاسيئربيصأ،2006رياني/يناثلانوناكيف:مولاش
يفةيسايسلاةيمانيدلانمنآلاهبايغريغيفيك.ةريبكةيغامدةتكسب
؟ليئارسإ
قشبديدجلاKadimaاميداكبزحنوراشسسأ،ةتكسلالبق:يكسموشت
فلؤينألبق،2005ربمفون/يناثلانيرشتىلإةدوعلابو.دوكيللافص
نوراشنأىلإهيفُترشأ،246سترآهعمءاقليلناك،اميداكنوراش
.ةلتحملايضارألاىلعةرطيسللهتطخيفيضميً،ايطسوًابزحلكشيفوس
درجم،كلذريغومالسلابنوراشمامتهالوحةبلجلاهذهلكتناكدقف
.ديدشفخس



ىلإساسألايفدوعتستريبريماعةيلضفأنأىلعانهددشأنأيغبنيو
يههذهتناك.اهءاغلإويعامتجالاماظنلاكيكفتةيلمعفقوديريهنأ
رسخيفوسو،عضولااذهنوناعينيذلا،ميحارزملاىدلهتيبذاجةطقن
دجويمثنمو،ريبلجركذامبسحب،ددصلااذهيفبخُنلاستريب
،ستريموً،ايمسرمالسلاديؤتةيزيناكشألابخنلانأحيحص.كحضمقاقشنا
دييأتىلإنوليميويلاربيلوينلاماظنلاهسفنتقولايفنوذبحيمهنكل،ةيقبلاو
ًادجّرضيعبطلاباذهوً،اررضمهبقحلياليذلايعامتجالاماظنلاكيكفت
رصنعسورلادوهيلا.نييقرشلادوهيلانممهمظعمناكسلانمةيبلغأب
ً،ادجةليلقتاءانثتسابو،نآلامهنمنويلموحنكانهنأدقتعأ؛لصفنم
.ةيكارتشاةيطارقوميدتاسايسةيألةدشبنوضراعمونوفرطتمروقصمهف
اًصوصخـمهمظعمو،نهملايفمهسفنأبّجزللًاديجنوئيهممهمظعم
مهوً.اديجًاميلعتنوملعتمـايجروجسيلواهسفنايسورنمنومداقلا
ً.ادوهياوسيلمهنمًاريثكنإةقيقحلايفو.روقصلانمونوفرطتمنويركسع
ـدوهيكمهلوبقلدادعتساىلع،ديدشداسفبفصتتيتلاتاماخاحلاةئيهف
،برعلانوهبشيالمهف.اًزاجم،قرزنويعبرقشمهنألبلاغلايفكلذو
حبكىلعدعاسياذه،مثنمو.نييلامشلانييبوروألاىلإًاهبشبرقألب
يدوهيSabraارباصلقباطملاجذومنلا.يقرشعمتجمىلإليئارسإلوحت
لثم،ةينبلايوقورمحأرعشبنوكينأضرتفي،ليئارسإيفدلُويليئارسإ
.كلذىلعنودعاسيًادوهيَنْوَعُْدينيذلاسورلاو.برغلايفامنيسلالطب
نوفوتسيالفصنلانوكيامبرهنأتركذدقتاريدقتلاضعبنأدقتعأ
ً،ادجيروقصرصنعمهنإف،لاحةيأىلعوً.ادوهياونوكيلةمراصلاريياعملا
ً.ايسايسةريبكةيمهأووذمهو
ليمتًاضيأاهنكلو،مئامحلانمنوكتنأىلإليمتفةيزيناكشإلاةبخنلاامأ
عمسيلنكلو،مهتيمئامحعمستريبقستينألمأنو،ةيلاربيلوينلاىلإ
ريغوةيحصلاةياعرلاماظن،يكارتشالاماظنلانمىقبتامكيكفتبمهمازتلا
نأدقتعأاليذلايقيقحلالاؤسلاو.عونلااذهنمتازايتمانمكلذ
؟ءارقفلاميحارزمللستريبقوريلهوه،هنعةباجإلاطابنتساهنكميًادحأ
مهنمنوريثكو.يدوهيينيديلوصأيسايسبزحوهو،Shasساشمهيدلف
مهدشرييذلايلحملاماخاحلاىلإنوبهذي،ultra-religiousنيدتلاوديدش
دقف.يعاطقإلاماظنلانمةريبكةجردبقثبنمكولسهنإ،نولعفيامىلإ
دييأتاهاضتقمبلانتةموكحلاعمتاقفصدقعلدادعتساىلعماخاحلاناك
.رجألاءافيإنمعونهنإ.ةموكحلااهلّومتةريبكمهلعفانملباقمهعابتأ



نوسرديمهلاجرنمريبكددعـعمتجملانمًاءزجاوسيلمهنمنوريثك
يميلعتلامهماظنًاضيأمهيدلو؛ةحلسملاتاوقلايفنومدخيالودوملتلا
دق.نييمالسإلانييلوصألاامدحىلإنوهبشيمهنإ.صاخلايعامتجالاو
.كلذىلعًاناسحتسانولانيو،تامدخنودسيوءانمأمهنكل،نيناجمنونوكي
لهوهلاؤسلاو.ةمهممهتاوصأنوكتليفكيوحنىلعريبكبزحمهنإ
مهماطفينعيساموهو،قسنلااذهيفتاقورخثدحينأستريبنكمي
نأامك،نيعيرمنونوكيامًاريثكنيذلاتاماخاحلابينيدلامهطابترانع
يتلاةيعامتجالافورظللو،مهتايحلهابتنالاضعبيلوينأهنأشنمكلذ
ةصقللًاقفو،ةدحتملاتايالولايفيرجيامًاليلقهبشيءيشهنإ.اهنوشيعي
248What’sthematterwith*247»ساسناكلىرجاذام«:ةريهشلا

Kansas?،نوريعيمهلعجتوينيدلافرطتلانعسانلادعبتنأنكميله
يفمهيلعنوكحضيامنإمهنومعدينمنأةقيقحىلإهابتنالاضعب
تايالولايفنايعللٍدابرمألاامك،ةطيسبةلكشمتسيليهو؟مههوجو
.ةدحتملا
كلذاهبستريبققحينأنكمييتلاةديحولاةقيرطلانأدقتعأ:رقشألا
لكو.مالسلاةيضقوةيعامتجالاةيضقلالمشييمدقتجمانرببكسمتلايه
هذهددبيهلعجتسةيطسولاتاوصألانامضلجأنمنيميلاوحنةكرح
.ةيناكمإلا
ةينيطسلفلاتاسايسلا
؟ةفلتخملاةيسايسلاىوقلاامف،ينيطسلفلابناجلانعانثّدحتاذإ:مولاش
؟ىرخألاتاعامجلاامو؟ينيطسلفلاعمتجملالخادسامحفقومامو
ةدايقللًايسايسوًايعامتجاةدسافلاةعيبطلاةبقاعيهسامح:رقشألا
نعريبعتاهنإ.ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمةدايق،ةيديلقتلاةينيطسلفلا
لوحتنعريبعتلاهسفنتقولايفو،ةقيقحلاهذهىلعيريهامجطخس
،ّقفومريغهاجتايفهنوكمغرب.ينيطسلفلاعمتجملانمعاطقليلاكيدار
يفنيينيطسلفلانيبةهجاوملاتذحشيتلاىلوألاةضافتنالابوشنذنمكلذو
عبطلاباهسفنسامحتنبدقل.ةيليئارسإلاةلودلانيبوةزغوةيبرغلاةفضلا
ًالثممنيطسلفةيضقبقلعتياميفّدعييلوصأيمالسإجمانربىلعًاسيسأت
ةينطولاوةيبرعلاةيموقلاتداتعايذلاىصقألاجمانربللةيمالسإةيؤرل
ةيمالسإةينيطسلفةلوديأـتاينيسمخلالالخهبّثبشتلاةينيطسلفلا
.نييلصألاريغدوهيلااهنمجرخينأيغبني،اهلكنيطسلفىلع
ريغدوهيلاليحرةرورضلايحاًيمسراًفقوماوذختاله:يكسموشت



؟نييلصألا
كانهحبصأدقو.هيلعةظفاحملامهتداقداتعاباطخلانمعونهنإ:رقشألا
دقف،ةيسايسلاةيلمعلايفةكراشملابقلعتياميفسامحفقاوميفروطت
لثم،ةيسايسةيلمعةيأيفةكراشملاًاضفارفرطتمفقومنماوهجتا
نآلاتبثياملثمـريثكبًءاكذرثكأفقومىلإ،لالتحالاتحتتاباختنالا

دقتعأ.ةيسايسلاةيلمعلايفطارخنالايفـهنوققحييذلاحاجنلاءوضيف
نوكيس،ةيسايسلاةيلمعلايفمهطارخنادرجمبمهنألً،ادجيباجيإرّوطتهنأ
.طقفةفينعلاةهجاوملاءوضيفسيلوً،ايسايسريكفتلامهيلع
،ةينيطسلفلايضارألاىلعةرطيسلاعقوميفنودسافةداقرمتسانإو
لثم،ةيلوصألاةيمالسإلاتاميظنتللديازتملاومنللةحاسمكانهنوكتسف
ةيأضفرييمالسإلاداهجلالازام،ةبسانملل(.يمالسإلاداهجلاوسامح
نيبقرفلازاربإىلعنورداقنويمالسإلانويلوصألاو.)تاباختنالايفةكراشم
رئاودوةينيطسلفلاةطلسلاداسفنيبو،»نورهاط«و»ءانمأ«مهنأةقيقح
تامدخلانيمأتيفمهينافتنيبقرفلازاربإكلذكو؛ريرحتلاةمظنم
ةيعونلاكلتنيبو،عمتجملاةمدخاهماوقحوربةيبعشلامهتدعاقلةيعامتجالا
تاطلسلاىوتسمىلعثدحتيتلا،ايفاملاًاريثكهبشتيتلاتاروطتلانم
زاهجوحتفنملكىلإةيمتنملاقرفلاًاريخأتأدبدقفـةينيطسلفلا
مثنمو.ضعبىلعمهضعبصاصرلاقالطإلدابتيفةينيطسلفلاةطلسلا
يتلاو،اهانشقانيتلامعألاةرهاظللًايلحمًاريوصتلثمت،ةيوسأمةصقاهنإف
نيكرات،راسيلاوأةيموقلاةكرحلايفاوأشننيذلاةداقلاسالفإيفنمكت
.ةعونتملاكشأبةيمالسإلاةيلوصأللةعساوةحاسم
ًابطقلثميله؟نوجسملا،249يثوغربلاناورمنعًالثماذامو:مولاش
؟ةيباجيإرثكأرخآًايناملع
دمحمعمهفلاحتناكدقو،كلذىلعفوقولابعصلانم،ًةحارص:رقشألا
ةطلسلايفًاعمقلوقعلادشأواًداسفتايصخشلارثكأدحأ،250نالحد
.دعاوهاجتايفريستاليتلاةدجتسملاتاروطتلادحأ،ةينيطسلفلا
نعهراذتعانّمضتيذلاهنايبلىًدصيأكانهنأدقتعتله:يكسموشت
؟كلذريغو...»ءانمأنوكنسنآلااننأ«ًانلعم،يضاملايفداسفلا
ةديدجةحفصيفلخديامدنعةيقادصماذهلنوكينأنكميفيك:رقشألا
وأًاليمعربتُعيو،داسفللًاديسجتّدعييذلا)75(نالحدلثمصخشعم
هذهيفرّذجتمدسافءيش،فسأللايو،كانه؟ةيليئارسإ/ةيكريمأةعينص
.ةكلمملا



251؟يثوغربلاىفطصملوحنيدوجوملانيينهملانعاذامو:يكسموشت
ـ252ةيموكحلاريغتامظنملاةكرحىلإدنتسييثوغربلاىفطصم:رقشألا
قورينأنكميوـ»ةيموكحلاريغتامظنملاةعانص«نوئزهتسملااهيّمسي
يفنيدوجوملاءاوس،نيينيطسلفلانمًايبسننيزيمتملاوأةملعتملاتاعاطقلا
ةضرعرثكألامهءالؤه.نيروهقملانمةماعلاوأنيئجاللاتاركسعم
ّةلحيفًايلاكيدارًايموقًاباطخوةيعامتجاةطشنأعمجيميظنتىلإباذجنالل
كانه.اذكهوهعضولانأفسألايعاودنمو.سامحلثم،ةيمالسإ
.ينيطسلفلاعمتجملايفةيقدصلاتاذةيمدقتلاةيبعشلاةدايقللراقتفا
؟ينيطسلفلاعمتجملالخادسابعدومحملثمياذام،كيأريف:يكسموشت
زاهجىلإتلوحتةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمنمةريبكةلتكلثمي:رقشألا
مكحنماهنكمتطورشعضوىلإةلتكلاكلتحمطتو،ةينيطسلفلاةطلسلا
ةمظنمتفرُعليوطتقوذنمً.ايبسنةرقتسمةقيرطبةينيطسلفلاةلودلا
لقأبضرألاكلتنعثحبت،اهلضرأالةلودزاهجكةينيطسلفلاريرحتلا
فدهينبتىلإةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمزاهجعفادناكو.253ةفلكت
عتمتلاىلإيعامتجاعلطتهودحيةزغوةيبرغلاةفضلايفةينيطسلفةلود
دومحمو.ضرأىلعرطيسيةلودزاهجاهبمعنييتلاةلماكلاتازايتمالاب
داسفلزمرًاضيأوهوحومطلااذهنعًاريبعتريبكىدمىلإربتعيسابع
نوكلمينيذلا»ةداقلا«عرفللثممهنإ،يطارقوريبلاةينيطسلفلاةطلسلا
لداعييذلاةزغعاطقسؤبىلعلطت،ةزغلخادريذبتلايفةياغتاليف
ةطلسلاسيسأتعمداسفلااذهأدبيملو.ايقيرفإبونجيفةريبكةدلب
ةكرحلاداسفيفةميدقروذجهللب،ولسوأتادهاعمبقعةينيطسلفلا
وينوي/ناريزحيفبرعلاةميزهدعبًادوعصتدهشيتلاةينيطسلفلاةحلسملا

هتياعروهتيذغتّتمتً،اداسفناكدقل.يساسألااهحرسمندرألاناك،1967
يتلاةيطفنلاتارالودلانمةلئاهلاغلابملاةطساوبدوصقموٍعاووحنىلع
،طفنللةردصملاةيسيئرلاةيبرعلالودلاعيمجنمنيحلسملاىلعتلاهنا
نامدإىلإمهعفدبنيحلسملاةيعبتنامضىلإىعستةموكحلكتناكدقف
.يجراخلاليومتلا
هبتلجعثيح،توريبيفًاصوصخ،نانبليفهتورذىلإداسفلالصوو
ًاصالخإرثكألانيينيطسلفلانيبراحملانمةيسيئرةلتكةدابإ:لماوعةعضب
لئاسونمةريبكلاةيمكلاو،ندرألايف71ـ1970حباذميفةيلاكيدارو
تايعاطقإلاو،نَّامعةيندرألاةمصاعلابةنراقم،توريبيفةيهافرلاتاءارغإو
دعبنانبليفمهسفنألةينيطسلفلاريرحتلاةمظنموحلسماهسسأيتلا



ملاعمتددحةيطارقوريبلاةيفلخلاهذه.1975ماعةيلهألابرحلاعالدنا
ىلعةمئاقةيوستلةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمهيلإتعلطتيذلاقيرطلا
ينعأـتافرعرسايهنعربعيذلالالدتسالاعونلالخنم،ضوافتلا
جهتنننأبجيفًايركسعليئارسإةميزهعيطتسنالاننأىلإًارظنهنأةركف
ةبراحميفعبطلاباوركفينلنودسافلانويطارقوريبلاوً.ايسامولبدًاقيرط
ىلوألاةضافتنالانإف،فرعتامكو.حافكلاوةيبعشلاةئبعتلالئاسوبليئارسإ
دقةيقيقحةيبعشةيمانيدتاذتناكو1988ماعاهتورذتغلبيتلا
تدأمث،1987ماعربمسيد/لوألانوناكيفيوفعراجفناكلعفلابتأدب
دقو.يبعشلاينيطسلفلاعمتجملاىوتسمىلعيتاذلاميظنتلانملاكشأىلإ
،1988ماع،ىفنملايفيتلاةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمةدايقًاقحالتنكمت
عمقلانأكلذقيقحتيفاهدعاسدقو،ةكرحلاىلعاهترطيسطسبنم
.لخادلايفنيينيطسلفلليتاذلاميظنتلاىلعىضقدقناكيليئارسإلا
تقوذنمـةيطارقوريبلاةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمزاهجلّصوتدقو
ةلودلاىلإدوقييذلاديحولاليبسلانأاهدافمةيؤرىلإـليوط
برقتلاةرورضينعياماذهو،ةدحتملاتايالولاربعباهذلاوهةدوشنملا
ةكلمملابمهطبرتتناكيتلاةديطولاتالصلاعمًامامتمغانتيو،نطنشاوىلإ
تيوكللقارعلاوزغنّابإ،تقولاضعباهودقفدقوـةيدوعسلاةيبرعلا
ةمظنمةدايقلةكرتشملاةيؤرلاتناكوً.اقحالاهؤاسرإديعأنكل،1990ماع
براحننأيغبنياننأيهةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاوةينيطسلفلاريرحتلا
ديجاذه.يكريمألافرطلابسكننأيغبني؛ةدحتملاتايالولايفليئارسإ
ةقيقحلايفنودصقياوناكمهنكلو،يكريمألابعشلاهبدوصقملاناكاذإ
ليئارسإىلعاوديازينأيغبنيمهنأنودقتعيمهفكلذلو،ةيكريمألاةموكحلا

دوقينيأىلإعبطلابفرعتتنأوـةدحتملاتايالوللمهتدئافتابثإيف
.اذه
؟نيطسلف/ليئارسإيفةلادعلازيزعتاننكميفيك
زيزعتل؛ةقطنملاجراخ،برغلايفسانلاهلعفينأنكمييذلاام:مولاش
؟نيطسلف/ليئارسإيفةلادعلا
.ةدحتملاتايالولانوكينأبجييسيئرلافدهلانأوهيروعش:يكسموشت
ملاعلايفىرخأةوقكانهتسيلفً،اعطاقًامساحنوكييههررقتامف
ًادجريصقلاءانثتسالاعم،ةيكريمألاةموكحلاتعنمدقو.اهيراجتنأنكمي
يفو،ةلوبقمةيسايسةيوستوحنتاوطخةيأ،اباطيفعوبسأىدمىلع
ليئارسإنكل،هسفنرمألاتلعفًاضيأليئارسإ.دحاوبناجنمبلاغلا



اهعضتيتلاطورشلازواجتتنأاهنكميالف؛هلعفتنأعيطتستامبةديقم
،يركسعلامعدلاقادغإيفةرمتسمنطنشاوتمادامو.ةدحتملاتايالولا
نأدقتعأالف،يليئارسإلاعسوتللهريغويمالعإلاو،يجولويديألاو،يسامولبدلاو
.ثدحيسًائيش
ماعلايأرلانأًاصوصخةليحتسمةمهمسيلةيكريمألاةسايسلارييغتنإ
يفةلهذمةقيقحنعّمنيتاعارتقالاجئاتنضعبو.ةدشباهضراعييكريمألا
نمهنأدقتعيعمتجملاةيبلغأنأتاعالطتسالاترهظأدقف.ددصلااذه
؛)1967لبقام(ةيلودلادودحلاىلعةمئاقضوافتلابةيوستدوجويرورضلا
.هنوديرياموهاذهنكل،كلذهينعيامًاديدحتسانلافرعيالدقو
ProgramonInternationalةيلودلايسايسلاتاهاجتالاجمانربدجودقو

PolicyAttitudesنإاولاقًابيرقتنيثلثلانأً،ادجمهملمعبموقييذلا
تعّسووأتنبيهاذإليئارسإلةنوعملافقوتنأيغبنيةدحتملاتايالولا
كانهناكو.ةلتحملايضارألانماهتاوقبحسنعتسعاقتوأاهتانطوتسم
امف،طورشلاىلعاقفتاامهيلكنيبناجلانأضرتفنل:لوقيرخآلاؤس
هنأةلاحلاكلتيفتأرةقباسلانيثلثلاةبسناًبيرقت؟كلذدعبثدحيس
نيينيطسلفلاوليئارسإلةيواستمةنوعممدقتنأةدحتملاتايالولاىلعبجي

254.
؟اهيِّنبتمالسلاةكرحليغبنييتلافقاوملايههذهله:مولاش
ةدحدادزتنأبجينكلً،ادجةلوقعمفقاوماهنأدقتعأ،معن:يكسموشت
ريبكددعلايح،يكريمألاعمتجملاةيبلغأفقومنأةقيقحلا.ةريبكةجردب
،ليصافتلالوبقكيلعسيل.اهدحأاذهو.ًالوقعمًافقومّدعي،اياضقلانم
ليئارسإىلإةيكريمألاةنوعملاف.ّيلإةبسنلابةحيحصودبتةماعلاةركفلانكل
ةدعاسملا«نأىلعصنييذلاسرغنوكلاعيرشتكهتنتاهنألةيعرشريغ
ـمظتنملكشبناسنإلاقوقحكهتنتنادلبىلإمّدُقتنأنكميال»ةينمألا
ةليوطتاونسدعبيعّدتليئارسإو.255بيذعتلاىلعلمتشتةئفيهو
ريرقتيفيرسمسقكانهلازامو،لعفتدعتملاهنأ،هتسراممنم
Landau»وادنالةنجل«يه،ةيليئارسإلاةموكحلانمةئيههمدقت

Commission،قوقحتامظنمقفتتيتلاقيقحتلاتاءارجإهيفزيجت
.256اًبيذعتّدُعتاهنأىلعناسنإلا
يكريمألاعمتجملاقفاويدقو،اًدجةلوقعمطورشكانهمعن:لوقأ،مثنمو
سانلاو.ىرخألاتاعالطتسالاكلتهبشتىرخأةرميهو.لعفلاباهيلع
نمةيضقلانعاوعمسدقاونوكيملنإىتحفقاوملاهذهلثمنوذختي



ديدحتلابوهاذهنإفكلذمغربو.يأرلاتالجسوأ،ةعاذإلاوأ،ةفاحصلا
اًمويتلوحتاذإو،ماعلاسحلاهنإ؛مهسفنأءاقلتنمسانلاهدقتعيام
ةدحتملاتايالولامغرينأنكمياموهو،ًالئاهاًدييأتلانتسف،شاقنةيضق
،قاسنتنأليئارسإنكميةلاحلاكلتيف.ةفرطتملاةيضفرلانععجارتلاىلع
مهنكلكلذمهبجعينل.ليئارسإيفعمتجملاةيبلاغاهبلبقتامبرو
المهف.سانلامظعملاحوهامك،مالسلانوديريًاضيأمهنألهنولبقيس
اذهنولبقيسنيينيطسلفلانأنظأو.نامألانادقفلظيفشيعلانوديري
نمهنعثدحتنانكيذلاةيوستلاطمنىلإًامُدقيضملانكميذئتقووً،اضيأ
وهاذهنكل،ةيكريمألاةموكحلايهكلذهجويفةيسيئرلاةبقعلا.لبق
ًاميظنتبلطتتيهو.لمأةلالدهذهنإفمثنمو،هيفرثؤننأنكميام
ةلأسملانأودبيو،ةيانعبوميلسوحنىلعتاكيتكتعابتاوً،ايكرحًالمعو
.هذيفنتنكمييفيقثتجمانربيفًاساسأصخلتت
وهةينيطسلفلاريرحتلاةمظنملةيسيئرلاتاقافخإلادحأنإلوقلايغبنيو
عمتجملايفدييأتلاضعبىلإلصوتلاىلإيعسللّماتلادادعتسالامدع
بسحب،ةيكريمألاةموكحلابمهتقالعىلعكلذنمًالدبنينهارمـيكريمألا
ىلع258دمحألابقإو257ديعسدراودإياقيدصبأددقو.ريبلجلوق
تسيلًامدقيضمللةميلسلاةقيرطلانأبةينيطسلفلاةدايقلاعانقإةلواحم
،امناكميفراطفإلاىلإمهتوعدبوةيرسلارجنيسكةفرغيفةقفصمامتإب
تنكدقل.يكريمألاعمتجملايفيبعشلادييأتلاضعبىلعلوصحلايفاهنكل
تتأامدنعديعسدراودإاهدقعيتلاةصاخلاتاءاقللاضعبيفًادوجوم
ناكدقف.ةدحتملاممألاىلإةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمنمةزرابتايصخش
نمامهفوخل؛ديدشقلقةلاحيفلابقإودراودإنملكناكً.ابيرغرمألا
نأريغ.رمألامهفبىتحوأكلذلعفبمهعانقإيفناحجنيالدقامهنأ
نودعاسيالمهنأيفتسيلةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمةداقيفةلكشملا
ليقارعلاعضوبنوببستياوناكًاضيأمهنأيفلب،بسحفدييأتلادشحىلع
فوكنيشالكًالماحتافرعاهيفرهظيةرملكيفف.قيرطلااذهىلع
رثكأرمألالعجيناك،اهبنمؤيةقيقحلايفنكيمل،ةيروثتاراعشًاعفارو
نحنـةقيقحلااولاقواوتأولف.يكريمألاعمتجملاىلإلوصولايفةبوعص
نيعيطملامكمادخنوكنفوسو،انءادمعبختنننأدونو،نوظفاحمنويموق
ىلعاوناكلـعقاولايفًايقيقحناكاموهو،ليبقلااذهنمًائيشوأ
مهفةتبلااوعيطتسيملمهنكلوً.انكممًارمأدييأتلادشحاولعجدقلقألا
كلذنآلاهزواجتمتدقو،لعفلابًاريطخًأطخكلذناكدقو.ةطقنلاكلت



ليوطقيرطلانكل،نودعاسيمهو،نوفلتخمًانسرغصألانيينيطسلفلانأ
.هزاجنإبجييذلايسيئرلارمألاوهنييكريمألاةماعفيقثتنأييأريفو
تايالولايهةيسيئرلاةلكشملانكلو،دعاستنأنكميو،ةمهمابوروأ
.ةدحتملا
نأًادجًاينالقعوًاحيحصًامهفةينيطسلفلاةدايقلاتمهفدقل:رقشألا
ةيوستقيقحتيفًامساحًالماعلثمت،ليئارسإليحوربأك،ةدحتملاتايالولا
ةيؤرلاباحصأنمًايعورثكأةطقنلاهذهبقلعتياميفاوناكو.ةيضرُم
كّرحييليئارسإلاليذلانأدقتعتيتلاةيؤرلاً،اقباساهانلوانتيتلاةيلايخلا
ةلودلاةطساوبةَّريسُمتسيلةدحتملاتايالولانأاومهفدقل.يكريمألابلكلا
،اهراسمترّيغاذإةدحتملاتايالولانأوةسيئرلااهتيعاراهنكلةيليئارسإلا
رييغتلجأنمةيليئارسإلاةلودلاىلعًالئاهًاطغضسرامتنأنكميف
ىلعينعيال،انأهلوقأامو،موعنهينعيامنإفلاحلاةعيبطبو.اهراسم
يفليئارسإىلعةديازملاىلإاوعسينأيغبنينيينيطسلفلانأقالطإلا
نأمهناكمإبنأبةيكريمألاةموكحلاعانقإةلواحمونطنشاونمبرقتلا
امديدحتلابوهو،ةيكريمألاةيلايربمإلاضارغألمهنملضفأًامدخاونوكي
رظنيفـةدحتملاتايالولاىلعطغضلاف.ةيبرعلالودللةيدوعسلاهجّورت
يغبنيـبرعلانييمدقتلاوأنييليئارسإلانييمدقتلاوأنيينيطسلفلانييمدقتلا
ةيدقنةقيرطبنكلو،ةدحتملاتايالولايفماعلايأرلاةبطاخمربغمتينأ
تايالولايفطباورداجيإو.ً)امامت:يكسموشت(ةيكريمألاةموكحللًادج
،مهتموكحدضوأيلايربمإلاكولسلادضنولضانينيذلاءالؤهعمةدحتملا
كلت.ةيمدقتلاتاكرحلانماهريغوبرحلاةضهانمةكرحينعياموهو
اولعفينأناكمإلابنأدقتعأ،ةلاحلاهذهيفو:يكسموشت(.ةيولوألايه
ىلعلعفلابقبطنيهسفنرمألاو!حيحص.)سانلاةماععمةرشابمكلذ
عمةلوبقمةيوستوحننوينيطسلفلااهبكرحتينأنكمييتلاةقيرطلا
،نييليئارسإلاماكحلاىلإددوتلاقيرطنمكلذنوكيلهف،ةيليئارسإلاةلودلا
ًامازتلاةمزتلملاةوقلاعملصاوتلاةلواحمونييليئارسإلاةماعةبطاخممأ

.انهقبطنيهسفنقطنملا؟مئادمالسبًاقداص
ةدحتملاتايالولاةوقنمكمام:ليئارسإىلعطغضلاةيضقىلإةدوعلابو
تايالولاىلعدمتعتليئارسإنأيفنمكتعبطلاباهنإ؟ليئارسإىلع
نمعونكالإدجوتنأنكميالليئارسإف.يركسعلااهداصتقامعدلةدحتملا
نإف،مثنمو،يكريمألاليومتلاببسب،ركسعمعمتجم،Spartaهطربسأ
ةلودلتازايتمالاعيمجوةيركسعلاةنوعملا،ليومتلااذهفقوبةبلاطملا



ةلودلاىلعطغضلاةسراممينعياموهوً.ادجيويحرمأوه،ليئارسإ
.ةقطنملايفمئادمالسلةيرورضلاتالزانتلاوحناهعفدلجأنمةيليئارسإلا
ريصمبةينعملاةكرحلاىلإةبسنلابف:ابوروألمشيلروظنملااذهريبكتاننكميو
ةبراحميهةيعرشلاةبراقملانإف،ةلماكطسوألاقرشلاةيضقو،نيينيطسلفلا
نأفورعمو.ةينغلانادلبلانمليئارسإاهيلعلصحتيتلاتازايتمالاعيمج
،ةيبوروألالودلانماهريغوةيداصتقالاتازايتمالاعونأعيمجىقلتتليئارسإ
دجننل،ليئارسإكولسءوضيفتازايتمالاهذهىلإرظننامدنعاننكل
نوناقللةيزخمتاكاهتناوةيمارجإتاسايسةلودنوئفاكيمهف.اهلًاريربت
تازايتمالاحنمفقوبةبلاطملانإفمثنمو.بضغللريثمرمألهنإ.يلودلا
،ةلودلاكلتىلإمّدُقتةنوعمةيأىلعطورشعضوو،ةيليئارسإلاةلودلاىلإ
ـًادجمهماذهوـمتينأيغبنيالاذهنكلً.امامتًايعرشًابلطمّدعي
نوكياليك،هلزعمتدقهنأبرعشييليئارسإلاعمتجملالعجتةقيرطب
ًادوهجلذبتنأيغبنيةيضقلاىلعةلمحلكً.امامتيسكعدودرمكلذل
ةيعمقلاتاسايسلانوحفاكينيذلانييليئارسإلاكئلوأبلاصتاللةميظع
ةعطاقميفتسيلةربعلانإفمثنمو.مساحرمأاذهو،مهتموكحل
ءالؤه،نييليئارسإلانيمرجملاونييعجرلاةعطاقميفلب،يليئارسإلاعمتجملا
اهنيدنتاسايسلاهذهو،اهنوذفنيةيمارجإتاسايسنعنوعفادينيذلا
ً.اعيمج
اهنإ.هديكأتبجياملعفلابهنأوً،امامتحيحصكلذنأدقتعأ:يكسموشت
.نكمماهحاجننأبدقتعأو،ةحيحصلاةبراقملا
ىرخأتاكيتكتو،تارامثتسادادرتساو،تاعطاقم
تحُرتقايتلاتاكيتكتلانمددعىلعًاديدحتقلعتنأنكميله:مولاش
؟ةيليئارسإلاةسايسلارييغتىلعةيبرغلاةفضلاناكسدعاستدقةقيرطك
كانهتناكمث،نييليئارسإلانييميداكأللةيميداكأةعطاقممهضعبحرتقادقف
.تارامثتسالادادرتساىلإةعونتمتاوعد
الةماعلانألًالوأً.ادجةئيسةركفةيميداكألاةعطاقملانأدقتعأ:يكسموشت
ثيحنمهلكمييقتساسأىلعسيلّميُقينأبجيكيتكتلافاهنومهفي
بونجًالثمذخأنل.هنعجتنيفوسيذلارثألاساسأىلعامنإو،أدبملا
بونجدضتاعطاقملاتناكدقف،ةرضاحنوكتامًاريثكيتلاايقيرفإ
ةرادإاهّتبنجتدقف،حجنتملةقيقحلايفاهنأل،ةياهنلايفةلادايقيرفإ
لمعلانمدوقعدعبتثدحدقف.اهتيمهأنمللقيالاذهنكل،ناغير
ىلإةوعدلاّتمتدقف،هددصبمهامسانلامهفكلذل،يميظنتلاويوبرتلا



مهيدلتناك.يندمنايصعبنوموقيmayorsدمُعلاناكتقويفةعطاقملا
.اهريغو259Sullivanconditionsةينافيلوسلاطورشلاىلعقفاوتتاكرش
كلتيف،هلعفتامسانلافرعيامدنع،ميلعتلانمةليوطةرتفدعبو
يفاهبموقتنأامأ.تاعطاقملانعثدحتلابأدبتنأنكميطقفةظحللا
اذهنمًائيشوأةيماسللًايداعمًادهجهبشيًالكشالإودبتالتقو
يفكنإلبً.ادجًائيسًاكيتكتنوكيسكاّذإ،اهمهفينمدوجومدعل،ليبقلا
طقفكنإنولوقيسنمم،نيددشتمللةيدهمدقينمكنوكتسةقيقحلا
.بسحوزاغلافرغيفانبفذقتنأديرت
دعبف.هينعتامىلعفقوتتاهنإف،تارامثتسالادادرتساىلإةبسنلابامأ
تناك،2002260ليربإ/ناسينيفنينجةنيدمليليئارسإلايركسعلاماحتقالا
بلاغلايفاهلهتسا،تارامثتسالادادرتسابقلعتتةفلتخمتاحرتقمكانه
ةيلصألاةخسنلانأامك.ثدحياممنيطبحماوناكًامامتنوديجصاخشأ
وعدتتناكـاهلكدالبلاىوتسمىلعترجيتلاـتاحرتقملانم
تارامثتسالادادرتسانكلو.»ليئارسإنمتارامثتسالادادرتسا«ىلإتاعماجلا
مثنمو،ليئارسإيفرمثتستالتاعماجلافً.ائيشينعيالليئارسإنم
ةلاحتسادرجماهنإ.ليئارسإنمتارامثتسالادرتستنأنكمياليهف
ملليئارسإنمتارامثتسالادادرتساىلإتاعماجلاةوعدنإفكلذل،ةيقطنم
يهفاذل.ريغسيلةيماسلاةاداعمبتاماهتاىلإىوسءيشىلإيضفتلنكت
ةغللاهذهلثمليغبنيهنأبترعشامًاريثكو.لاحةيأىلعًائيشينعتال
رمثتستيتلاتاكرشلانمتارامثتسالادادرتساةلأسميتأتمث.فقوتتنأ
،حالسلاوجتنم:تاجردباهنيبقرفننأانيلعنأدقتعأو.ليئارسإيف
،ىنعماهلنوكيسةلاحلاهذهيفمعن:لوقنانه.امهريغو،261رلليبرتاك
الأءرملاىلعبجيو.ةيمارجإلامعأيفلعفلابةطرخنمتاكرشلاكلتنأل
مأتناكليئارسإيفأءاوس،ةيمارجإلامعأيفطروتتيتلاتاكرشلامعدي
درجم،ريبلجلاقامبسحب،ودبيءيشيأنكلو.رخآناكميأيف
.يسكعدودرمهلنوكيسو،يليئارسإلاعمتجملاىلعموجه
؟ةيليئارسإلاةموكحلاتادنسنعاذامو:مولاش
تاداحتاكانهف.اهيلعةرظنيقلننأبجيةيسيئرةحيضفكانه:يكسموشت
Puertoناكيروتروپلاودوسلانماًبلاغةلماعلاةقبطلااهيفنوكتتةيلامع

Ricanنييكارتشانييطارقوميددوهينمةدايقلانوكتتنيحيف،كلذىلإامو
ةليوطماوعأىدمىلعتاداحتالاهذهتناكدقو.ميدقلازارطلانم
ريغلمعاذهنأدقتعأو.ةيليئارسإلاطباورلايفبتاورلالاومأرمثتست



مهتيلوؤسمنمءزجاذهونوبلاطممهنأل،يكريمألانوناقللًاقفوينوناق
نأيروعشو.مهلاّمعلًانامأرثكألاوىلعألادئاعلاىلعلوصحلاب،ةينامتئالا
ببسبطقفمهتلعفبةاجنلاىلعنيرداقاوناكتاداحتالاكلتىلعنيمئاقلا
اهلتجّوردقف؛يفرحلاىنعملابةيرسنكتمل.اهّتيرسىلعاوظفاحمهنأ
نأولوـةينلعتناكمثنمو،ةينويهصللةيلاومتامظنموبتكاهتمّعدو
ـيداقتعابسحـاوناكل،رمألابتملعدقتناكةلماعلاىوقلا
معدلةلماعلاىوقلاحلاصمبنوحضيمهنأل،ةرجشبرقأيفمهنوقلعيس
ً.اقلطمةيضقلاهذهةراثإمتتملنكلو.ةينوناقريغةقيرطبامبرو،ليئارسإ
ةقبطلاعماهديكأتمتينأيغبنيناكيتلاىربكلاتاقافخإلادحأيهو
نأيفكشأ»!؟مكبةدايقلالعفتاذاماورظنا«:لوقلابةيكريمألاةلماعلا
،ةدوجومتناكاذإاهنكل،ةيليئارسإتادنساهيدلةيكريمألاتاعماجلا
ةيسيئرلاةيضقلاو.تارامثتسالادادرتساىلإةوعدلاًامتحباوصلانمنوكيسف
.تاداحتالابقلعتتاهفرعأيتلاةيليئارسإلاتادنسلابقلعتياميف
نأبجيتارامثتسالادادرتسامادختسابطغضلانميسيئرلاعونلانأدقتعأ
ةيركسعلاةنوعملابليئارسإدادمإفقولةيكريمألاةموكحلاىلعًاطغضنوكي
ةاعارموأ،فينجتاقافتاةاعارملثم،ايندلاطورشلايفوتستالتمادام
ءانبوأبيذعتلااهتسراممفقووأ،ىرخأاياضقنمضنميلودلانوناقلا
حبصأامكاهتنايفءايشألاهذهنمًّايألعفتتمادامو.تانطوتسملا
ىلعنإف،هريغورشابملايناسنإلايلودلانوناقللقيبطتهنأبًايملاعهبًافرتعم
،ةيركسعلاةنوعملانمعونيأبليئارسإدادمإفقوتنأةدحتملاتايالولا
فقوكلذكو.اهنمريثكلادوجومدعمغرب،ةيداصتقالاةنوعملاكلذكو
تارامثتسالادادرتساكيتكتبقلعتياميفامأ.يسامولبدلادييأتلاباهدادمإ
ةددحمةئفىلعزكرينأنمًارثؤمنوكييكلهلدبالف،تاكرشلانم
ةيضقكاهعملماعتنلف،لاحةيأىلعةيزمرةلأسملاهذهو.تاكرشلانم
،ةيمارجإةطشنأيفةرشابمةطروتمامةكرشكانهنوكتامدنعفةيزمر
دادرتسابجيمعن،ةحلسأللجتنميأوأ،رلليبرتاكعملاحلااملثم
:ينعياموهوً.ادجظفاحمفقوماذهةقيقحلايفو.اهنمتارامثتسالا
نميألعفبكلحومسمريغكنإلوقييذلايكريمألانوناقلاةبقارم
نليتلاتاكرشلانمكتارامثتسادرتساواهبقارمثنمو،ءايشألاهذه
ً.اموهفمًافقومكلذنوكيس.نوناقلايعارت
ةموهفمًامئادنكتملتارامثتسالادادرتساتادشانمنأفسألايعاودنمو
يذلا،درافراهMITايجولونكتللستسوشتاسامدهعمًالثمذخأنلً.اماتًامهف



هذهبًايئدبمدهعملاةدشانمتناكدقف.هيفيدوجومكحبًاديجهفرعأ
.ىنعمنودنم،ةفاجةرابعـ»ليئارسإنمكتارامثتسادرتسا«ةغيصلا
ىلعةرظنيقلتنأكنكميو.اهديدحتبًاريخأاوماق،ةريثكتاشقانمدعبو
ىلإرمألاىهتنادقو.262تنرتنإلاةكبشىلعةدوجوميهف،ةدشانملا

ةنوعملالعجىلإةيكريمألاةموكحلاوعدن«:لوقتً،ادجةموهفمةغيص
مّدقتلاويروفلاءدبلابًاطورشمًارمأليئارسإىلإةحلسألاتاعيبموةيركسعلا
طورشلانمةلسلسيتأتمث،»لفسألايفةجردملاطورشلاذيفنتيفعيرسلا

ستسوشتاسامدهعموعدن«و.هرخآىلإفينجتاقافتا:ةدرفمرصانعيف
عيبتيتلاةيكريمألاتاكرشلا...نمتارامثتسالادادرتساىلإدرافراه/ايجولونكتلل
،كلذدعبنكلو.»طورشلاهذهذيفنتمتينأىلإ،ليئارسأىلإةحلسأ
نمتارامثتسالادادرتساو«:ةفاضإىلعاورصأ،ديدشلايضارتعامغربو
عيقوتلالاحوهًامئاداذهو،اهعيقوتىلعتقفاودقلً،انسح.»ليئارسإ
.ةميلسحورلانألً،امامتاهيلعقفاوتالتنكولىتح،تادشانملاىلع
يفةلماكةدشانملاةعاذإمتدقو.ةريبكةطلغاهنأفرعأتنكيننكل
ستيفوشريدنالآو،درافراهسيئر،زرماسيرالكءاجامناعرسو.زافلتلا
البةرابعاهنإ،»ليئارسإنمرامثتسالادادرتسانوديريمهنإ،هوأ«:نالوقي
يمِّظنمنكل،ليئارسإنماهتارامثتسادرتستنأتاعماجلانكميال.ىنعم
تبسُحروفلاىلعذإً،اعيرسدقنلاتلندقو.اهعضوىلعاورصأةدشانملا
ىلإىعسييذلادودللامرجملا،ملعتتنأ:كلذبردابيذلاصخشلايننأ
نأنيحيف،تاعبتلاهذهعيمجعملماعتأنأّيلعناكو.ليئارسإريمدت
ةربخلانأمغربًاميلسمهدصقناكوةدشانملايفنيطرخنماوناكنيذلا
عونوهاذه.مهلماعمىلإبلاغلايفاوعجردقف،مهصقنتتناكةيسايسلا
تنأ.ةفرطتملاروقصللةيدهيهو.بكترينأنكمييذلايكيتكتلاأطخلا
.كئادعأدلأىلإةيدهمدقتًايلعفكنكل،أدبمىلعًءانبلمعتكنأدقتعت
.امكيتكتذيفنتدنعاهيفريكفتلابجيناكيتلالئاسملانمعونكلذ
رربمامدحىلإمهيدلنوكيةحاسمكئادعأّدلأيطعتالتنأف
هلعفتامنوكينأبجيمث،هلعفتءيشيألدهمتنأكيلع.اهمادختسال
يهو؛كيلإمهمامضنايفبغرتنميفاجتالثيحب،قيقدرايعمبًابوسحم
ًاحالسمدقتالاذهبو.لاثملاليبسىلع،ليئارسإيفسانلانمريثكلاح
رمألا،كرحتيأبقلعتياميفاهذاختابجيتارايخكلت.كئادعأأوسأل
كيلع:اياضقلاكلتنمٍّيأويسايسلاباهرإلاوتارهاظتلاىلعقبطنيهسفن
.بقاوعلايفركفتنأ



ةقدىلعنيصيرحنوكننأبجي،ةيميداكألاةعطاقملابقلعتياميف:رقشألا
ينشهدتاهنإف،نييليئارسإلانييميداكألاةعطاقمينعتتناكاذإ.هينعتام
نويميداكألاحنمُينأيغبني،كلذضيقنىلعً.امامتيسكعدودرمبيتأتاهنأل
ةيلقعلاعونلجيورتلانمًالدب،يجراخلاملاعلاىلعحاتفنالانويليئارسإلا
.اهنمنيميلاحانجلاًاصوصخ،ةينويهصلااهتمدختساامًاريثكيتلاةيراصحلا
يفتاعماجلانيبيسسؤملانواعتلاةيضقانيدل،ىرخأةيحاننمنكل
.طورشبقحلينأيغبنيامادهو.ةيليئارسإلاتاعماجلاوجراخلا
نأبجيناك،263ةينيطسلفلاتاعماجلاتقلغأامدنع،لاثملاليبسىلع
لدابتناكمإبًاطورشمةيليئارسإلاتاعماجلاعميسسؤملانواعتلاحبصي
اهلحمسينأبجيناكيتلاةينيطسلفلاتاعماجلاعمهسفننواعتلا
ةيليئارسإلاةيميداكألاتاسسؤملاضعبًاضيأكانهنإف،عبطلابو.لمعلاب
حبصتانهو.ليئارسإةلودلةيركسعلادوهجلايفةرشابمةمهاسمتمهسأ
ةدعاقكوً.اعورشمًارمأتاسسؤملاكلتلثمعمنواعتيأفقوبةبلاطملا
ًاموهفموًالوبقمنوكيدقيذلاعورشملاطغضلانإلوقلانكمي،ةماع
ضهنياليذلاطغضلانمعونلاكلذوه،هسفنتقولايفًاديفموًارمثمو
،يليئارسإلاعمتجملاعطاقتكنأبًاعابطنايطعتنأاهنأشنمتاءارجإىلع
اهيلعلصحتيتلاتازايتمالاوةنوعملاعملماعتتتاءارجإىلعدمتعيلب
نمٌّيأنوكتنأبنيبلاطمـةيبرغلانادلبلاباهتقالعلالخنمليئارسإ
يف،يهةيلعافرثكألاةيطورشملاو.لقألاىلع،طورشبةطبترمتانوعملاكلت
تاسايسلااوعفراواوفقوأ:نيطسلفضرأرامعتساىلإريشتيتلاكلت،ييأر
!ةيرامعتسالا
نأبجينكلو،موعنعمًامامتقفتأيننإف،ىرخألاعيضاوملاىلإةبسنلاب
ليئارسإىلعطغضلاةسراممبةدحتملاتايالولاةبلاطمةيلاكشإىلإريشأ
ةسرامملانمأوسأتسيلةيليئارسإلاةسرامملانإذإ،بيذعتلافقول
اميفحيحصاذه:يكسموشت(؟قالخألانيأ.ددصلااذهيفةيكريمألا
فالتخالاةطقن)؟ةدحتملاتايالولاعطاقنالاذاملـاهلكةعطاقملابقلعتي
نقيتميننإ.رامعتسالاةلأسميهةيكريمألاةسايسلاوةيليئارسإلاةسايسلانيب
تانطوتسملاف.ةماعلاىدلًاديجةموهفملااياضقلانمةدحاوهذهنأ
؛يلودلانوناقلاريياعملًاقفوةيعرشتسيلةلتحملايضارألايفةيليئارسإلا
ةيعرشمدعبةلئاقلاةيؤرلاًاليوطتدمتعاةيكريمألاةموكحلاىتح
يأليئارسإتضفرامًاريثكو.اهديمجتبًاراركتوًارارمتبلاطو،تانطوتسملا
نأكلذ:ةلوهسباهمهفنكميةيوقاهتجحةيضقكانهنإفكلذل،ديمجت



فقوبًاطورشمنوكينأبجيليئارسإىلإةيداصتقالاةنوعملانمعونيأ
وحنهجوتللليئارسإىلعطغضلاةسراممينعياموهو.يناطيتسالاطاشنلا
.عارصلليملسّلحيألةيساسألاةيلوألاطورشلا
ةيضقيه،اهيلعزيكرتلااننكميًادجةسوملمةيضقًاضيأكانهو:يكسموشت
.رادجلاكيكفتيرجيىتحةنوعمال.لصفلارادج
.هومدهاورادجلاءانباوفقوأو،تانطوتسملااوّكفورامعتسالااوفقوأ:رقشألا
.ةيليئارسإلاضرألاىلعهونبافً،ارادجنوديرتمتنكاذإ:يكسموشت
ةيماسلاةاداعم
ةيماسلاةاناعمّدعتىدميأىلإ.ةيماسلاةاداعمىلإترشأدقل:مولاش
؟مويلاملاعيفةريطخةلكشم
اموأ،فلألاةبترملايفيتأتاهنأدقتعأ،تالكشملاةيبتارتيف:يكسموشت
يفةيماسلاةاداعمبًالثمهنوّمسيامف.نكامألافالتخابفلتختيهو.هباش
،ةملسملاتاعمتجملايفيرجيامىلع،يداقتعايفً،ابلاغقلطي،اسنرف
ثدحيامـةيقيقحءايشأىلعلعفلادرسرامتتاعمتجماهنكل
.ةيماسللةاداعملاضعبنماهيفنوكيدقامممغربوـًالثمنيينيطسلفلل
اهفرعأيتلاةدحتملاتايالولانعثدحتنل،اسنرفنمانوعدكلذعمو
.ىرخأةلودةيأنملضفأ
ةيقيقحةاداعمنأدجنسف،نيرشعلانرقلانمتاينيثالثلاىلإانعجراذإ
يفُتأشندقفً.ادجةتفالتناك.ةدحتملاتايالولايفةرشتنمتناكةيماسلل
ةلئاعلاانكاننأفداصتثيحايفلداليفيفيناملأيكيلوثاكويدنلريإيح
ةاداعملايديدشعراشلايفلافطألاناك.تقولامظعمةديحولاةيدوهيلا
ينكل،نيكسبنَعُطنملوصاصرببُصنملفـمويلاكسيل.ةيماسلل
لافطألاناكامدنعو.ليبقلااذهنمىرخأءايشألوبرضللتضرعت
.نونجبةيماسللنيداعماوناكةيعوسيلاةسردملانمنوجرخينويدنلريإلا
تناكتالئاعلانأحضاولانمو.مهعمتبعلدقودعباميفاوأدهامبر
مهنألناملألاو،نييناطيربللنيداعماوناكمهنألنويدنلريإلا:يزانللةرصانم
.اهعمشياعتنانكو،ناكملكيفوعراوشلايفةيماسلاةاداعمتناكو.ناملأ
كلذعمو.ةقرحملارثأىلعو،ةيناثلاةيملاعلابرحلادعبعضولارّيغت
ةيماسلاةاداعمتناكتاينيسمخلالئاوأيفدرافراهةعماجبتقحتلاامدنعف
ةئيهيفدوهيءاضعأًابيرقتكانهنكيملف،حوضوبةرضاحلازتال
ستسوشتاسامدهعمنمتلعجيتلابابسألادحأنأةقيقحلاو.سيردتلا
.درافراهيفاوّنيُعيملدوهيلاةذتاسألانأوه،ةريبكةعماجايجولونكتلل



ىلإاوهجتاكلذل.»نوسليماصلوپ«وأ»رنيافتربرون«لاثمأنمتايصخش
ملهنألو؛ةيقبطبلاغلايفةلأسملاتناك.عراشلالفسأةسدنهلاةسردم
ةعماجحبصأ،ايجولونكتللستسوشتاسامدهعميفيقبطزييمتكانهنكي
نوملعييلثمصاخشأنكيملو،اًدجةيوبخنةعماجدرافراهتناك.ةمهم
درافراهيفناك.ةتبلايلابأالعبطلابو،عمتجملاكلذنمنكأمل؛كلذب
بصنمّىلوتّزيمتمةمالعوهو،نوسفلويراهلثم؛نوليلقدوهيةذتاسأ
ًايسركتاعماجلاضعبنّمضتياملثم،ةيمسرلاةيدوهيلاتاساردلاسيئر
يفدوسلاهنوعديامرارغىلعاوناكمهضعبنكلو،ةأرمللًاصصخمًايمسر
نوسكاسـولغنألانمرثكأنوسكاسـولغنأاوناك،»ضيبدوس«بلاغلا

.ءيشلكيفو،مهسبلمو،مهتقيرطومهطمنيف
يفةيماسلاةاداعمتضفخناً.ايرذجًارّيغتكلذرّيغتتاينيسمخلاىدمىلعو
.درافراهيفكلذىرتنأٍذئنيحكناكمإبناك،ًالئاهًاضافخناعمتجملا
ءادمعلانمريثك.دوهيلاةذتاسألانمريثككانهناك1960ماعلولحبو
امسكعيامنإاذهو.ةعماجللًاسيئريدوهينّيُع2001ماعوً.ادوهياوناك
يفلازتالامبر.ةيماسلاةاداعمّتندتدقلـهتمربعمتجملايفروديناك
ةبترمذخأتـُترشأامكـتاداهطضالاطسواهنكل،نكامألاضعب
،ىرخأتايلقأبمهتنراقاذإً.ادجةزيمتمةعامجنلثميدوهيلاو.ةضفخنم
.ةمئاقلاجراخمهنأدجتس،ءيشلك،ةناكملا،لخدلا:هديرتسايقميأقفو
ًايئامنيسًامليفركذتأً.امامتبلقنادقدوهيلانمفقوملانأةقيقحلايفو
»لتقةكرش«ىلعهتصقرودتTheEnforcerذفنملاناونعب1951ماع

Murder,Incorporatedناكدقفً.امامتةيدوهيةيلمعبلاغلايفتناكـ
تاعامجةيبلاغتلعفاملثم،تاينيرشعلايفةيمارجإتاباصعنوريديدوهيلا
وحنىلعةيدوهيربتعتدوويلوهف.ةيلاطيإةيلمعًاقحالتحبصأو،نيرجاهملا
امأ،لتقةكرشنوريديًادوهينيمرجماوديريملمهنإفمثنمو،ريبك
ثيحبتايصخشلاعيمجمليفلامسردقفمثنمو.سأبالفنويلاطيإلا
.اهبنوموقينممهةقيقحلايفدوهيلاناكتايلمعبنوموقينييلقصاْوََدب
تلازامو.تازايتمابعتمتتةعامجدوهيلاحبصأمث،ثدحيناكاماذه
يفةيماسلاةاداعمتحبصأنآلاو.ءيشلك،مالعإ،بدأ،امنيس:اذكه
حرتقمدعبف،اهعانطصاىلإنوعسينمكانهنكلو.ةدوجومريغبلاغلا
ةلمحكانهتناك،لاثملاليبسىلع،هتركذيذلاتارامثتسالادادرتسا

ىلإبهذيذلادرافراهةعماجسيئرتّمضـاكريمأيفـانهةمخض
اًصاخشأكانهنأليلدلاو،ةيماسلاةاداعمنمةجومكانهنإلوقلا



دقو.ىرخأءايشأنيبنم،ليئارسإنمتارامثتسالادادرتساىلإنوعدي
ىلعرمتستسنآلاو،ستسوشتاسام،جديربماكيفةيسيئرةيضقهذهتحبصأ
،نورخآو،264DavidProjectديفيادعورشماهلجوري،دالبلاىوتسم
ىتحفرعتنأكنكميال.ةيماسللةيداعمتاعماجلانأراهظإىلإنوعسي
.اهباعيتسانكميالوةبيرغاهنإ،اهنعثدحتتفيك
نأشيف»ستيفوشريدـرماسيرال«ةيرتسيهدعبف:بسحفًالاثمكيطعأس
ينمبلط،ايجولونكتللستسوشتاسامدهعمودرافراهيفةيماسلاةاداعم
يلُدأنأ،يمّدقتيقيرفإيكريمأوهو،درافراهيفايجولوبورثنألامسقسيئر
.درافراهيفقارعألالوانتتةيشاقنةقلحيفةيماسلاةاداعمنعثيدحب
ةيلكلاءاضعأنمريثكو،يدوهيسيئرلا؟ثدحتنساذامعهتلأسو،تكحض
،ةباعدتناك،معن:ًالئاقدركاذتقو.ةباعداهنإ؟ةيضقلاام،دوهيبالطلاو
.باهذلاىلعتقفاوكلذل.ةعماجلايفداحفالخعضومتناكاهنكل
،معن:تلقً،افنآاهتركذيتلاتاظحالملاعمًابيرقتقستي،ثيدحبتيلدأو
.ترّيغتاهنأفيكو،ةيفلخلاحرشيفتيضمو،ةيماسللةاداعمكانهتناك
ةباعدلارخآنوكيسهنأتدقتعاءيشىلإتلصوت،ثيدحلاةياهنيفو
الاننإلوقلابتمتتخادقف.ةخسامتءاجاهنكلو،يمالكىزغملصويسو
مث؛نومرتحملاونوّزيمتملادرافراهةذتاسأهبتكامليبقنمءايشأدعبأرقن
ثورو،رستلاولكياملثمصاخشأنمتاداهشتسالانمةعومجمتمدق
ةظحللاهذهيفو،برعلانعنوثدحتياوناكـ265ستريبنترامو،يسيف
.»برع«ةملكنمًالدبمهتاداهشتسايف»دوهي«ةملكتعضوثيدحلانم
نعيزانفيشرأنمةجرختسمتناكولامكودبتتاداهشتسالاتناكو
اولعفينأدرافراهيفةذتاسألفيك:روضحلانيبسمهكانهناكو،دوهيلا
نعةقيقحنكتملتاداهشتسالاكلت،مكتّللضدقلً،انسح،تلقمث؟اذه
حايترالانعّربعتتاهوأتكانهتناكهنأريثملاو!برعلانعتناك،دوهيلا
كلانهتمادامهنأودبي؛اذهكلعفدرعقوتأنكأمل.روضحلانيب
نعةيزانلالثمودبييذلاعونلاكلذنمةفرطتمةيرصنعتاقيلعت
،دوهيلانعًاهباشمًائيشتلقولنكلو.اهبسأبالف،برعلاونيينيطسلفلا
.ناكملارجفنال
ةمث.ةيماسلاةاداعمىدمنعةباجإلايهساسألايفكلتنأدقتعأ
.دوصقموحنىلعةيدوهيلاتامظنملااهعنطصت،ةعنطصمةيماسللةاداعم
ذنمهنأقدصتنأبعصلانم.ةعمسلاهيوشتةاداعمداحتاًالثمذخأنل
وهنآلاو.ةيقيقحةيندمقوقحةمظنمنوكينأداتعاةديدعتاونس



1982ماع.ينيلاتسلاطمنلاىلعليئارسإنعنيعفادملاتامظنمنمعون
كلذل.مهلمعوهكلذنأل،دالبلايفةيماسلاةاداعمصقننمنيقلقاوناك
يفةيقيقحلاةيماسلاةاداعم«:هناونعيموقلامهريدمةطساوبًاباتكاوردصأ
ةملكعضوعمـTheRealAnti-SemitisminAmerica»اكريمأ
ةيماسللةاداعمكلانهنإباتكلالوقي.266ةلئاملافورحلاب»ةيقيقحلا«
كلتنكلـاهريغو،دوهيلالتقتاوعدو،ةقرحملاراكنإـميدقزارطنم
رطخأةيماسلاةاداعمنمًاديدجًاعونكانهنكلو.ةرجضموةيشماهتناك
اوناكنمممالسلايعناصنمنّوكتيوهو،ميدقلاعونلاكاذنمريثكب
نموأنوغاتنبلاةنزاومةمجاهموضيوقتنوديري،مانتييفمايأيفنيروهشم
.ةريتولاهذهىلعباتكلايضميو.يوونلاديمجتةلمحىلإنومضنيصاخشأ
نوضوقيسهيلعافنأل؟ةيماسللةاداعمنمًاديدجًاعوناذهّدعياذامل
مهف،مثنمو.ليئارسإاهيلعدمتعتيتلاةيكريمألاةموكحلاشطبوةطلس
ةيماسللنوداعممهفيلاتلابو،ليئارسإنوضّوقيفوسرشابمريغوحنىلع
.قدصيالرمأاذه.نويقيقح
نم،فرطتملانيميلااهدوقيتاعماجلاىلعةريبكتامجهًاضيأكانه
يهو،كلذىلإامو،267ستيفوروهديفيادزاهجنمو،ديفيادعورشم
مهو.اهمعدتيتلالاومألاةرفوللب،يفاقثلااهاوتحملسيلةيمهأتاذ
.ليئارسإلةيداعملاةفطاعللوةيماسلاةاداعمللقاعمكتاعماجلانوقحالي
قيقدريغوهو؛ةيبدألارداونلانمضفنصيكلذيفمدقملاليلدلاو
،مهمعازمرابتخالةلهسةقيرطكانهنأةقيقحلاو.ةيرخسللريثمهمظعمو
عالطتساءارجإدرجمبف:كلذاولعفيالأىلعصرحلالكنوصيرحمهّنكل
ليئارسإنأنودقتعينمددعمكمهلاؤسب،تاعماجلابالطوةذتاسأىلع
نل؟يلودلاماظنلايفةلودةيأاهبعتمتتيتلاقوقحلاب،عتمتتنأبجي
،لعفلابـباجيإلابنوّدريس%100وحننأنوفرعيمهنألعالطتسالااورجي
نإنولوقيسةيقابلا%50ـلاةبسننأل،%50نوكتسامبرةقدللًايخوتو
،ةلأسملايهنيساذهو.يلودلاماظنلايفةلودةيأنمرثكأًاقوقحليئارسإل
ةاداعمنأيعدتيتلامهمعازممعدينلعالطتسااذهنأامبنكلو
يتأتسهنمًالدبو،رونللًادبأرهظينلهنإف،ةيميداكألاىلعرطيستةيماسلا
يليإ«فرذيسو،ةبطخيقليلستيفوشريدبهذيس.ةيبدألارداونلاكلت
ةتسدنمرثكأكانهنوكيسذئنيحوً،اّرجملهو،عومدلاضعب»لسيف
دصرببلاطيعيرشتعضويفرظنتةلودللةعباتةيعيرشتتايعمج
وأ،ةيماسللةيداعموأ،نييكريمأللةيداعمتسيلاهنأنمّتبثتللتاعماجلا



.268مههاوفأحتفىلعنيظفاحملابالطلابقاعتالاهنأو،ليئارسإلةيداعم
كانه؟ةيكريمأةعماجيفثدحياذهتيأريتلاةريخألاةرملاتناكىتم
.نيظفاحملابالطلاـلاحيأيفـاوسيلمهنكل،نوَبقاعيصاخشأًالعف
.ةلادةرهاظيهو،ةلودللةعباتةيعيرشتتائيهلالخنمرمياذهنكلو
اهلاومأىلعلصحتيتلاةلودلاتاعماجًاصوصخـتاعماجلاددهتاهنإ
.ةيعيرشتلاةهجلانم
اهنأل،ينيميلاموجهلانميرهوجءزجيهةموعزملاةيماسلاةاداعمنإ
ٍداعمدحأيأنأامةقيرطبحملتنأتعطتسااذإ:ّديجيئاعدحالس
ةقرحملاةعانص،ةقدبونياتشلكنيفنامرونهاّمسامرضحتستكنإف،ةيماسلل

هنكل،رمألااذهيفةقيقحلاهلوقلةيساقريهشتةلمحلضرعتدقل.269
اهلتسيل.راودألاةعزومو،ةجمربمو،ةيانعبةططخمةعانصاهنإ.ّقحم
ةحيبقةقيرطباهلغتستاهنأيهاهباهتقالعلمجملب؛ةقرحملابةقالع
وهو،عئاظفلاوعمقلاريربتلجأنمةقرحملااياحضلالغتسا.ةفرطتم
ىلعءيشيفءالؤهجعزيالاذهنكلو،اياحضلاىركذلىوصقلاةناهإلا
تدادزا،قيقدوحنىلعنياتشلكنيفحضويامك،اهتمربةعانصلاو.قالطإلا
نكيمل.ةقرحمللفحاتمكانهنكتملخيراتلاكلذلبق.1967ماعدعب
نمءيشكانهنكيمل.لسيفيليإلنيددشتملانيبجعملانمدحأكانه
تحبصأو؛ةيليئارسإلاعئاظفلاريربتلةليسوكاذهلكأدبدقل.ليبقلااذه
يوتحتنأبجيةدحتملاتايالولايفةنيدملك.ةريبكةراجتكلذدعب
نييكريمألانينطاومللًافحتمسيل،قيقرللًافحتمسيل،ةقرحمللفحتمىلع
ناكاذإ؟ةقرحملابمامتهالاببسبوهأ؟اذامل.ةقرحمللًافحتملب،نييلصألا
هنكميءرملاف؟تاينيعبرألايفاياحضللءيشلعفمتيملاذاملف،كلذكرمألا
دعبنكلو،برحلاءانثأًايلعفًانكممناكاملوحلداجيوأنهربينأ
؟اياحضلالجأنمءيشلعفمتيملاذاملاًذإ،ةيضقكانهنكتملبرحلا
دعبنكلو.ةيضقكانهنكتمل؟تاينيسمخلايفءيشيأثدحيملاذامل

برضلحالسكةلوهسبتمدختسادقو.حبقلاةغلاب،ةرهاظتحبصأ،1967
.مهسوؤرىلعسانلا
ناغيريبناداهباوعبتايتلاةقيرطلاىلإرظننلوً.ابكرمًاخسمناكاهضعب

DanBerrigan.ءالؤهنمًادحاو،مالسلاةاعدنمًايلاكيداراًسقناكدقل
،برحلاىلعًاجاجتحاشيجلابقاحتلالازكارممامأًءامدنوبكسينيذلا
270ةلدتعمةبطخىقلأ1973ماعهنكلوكلذىلإاموًايرودنونجسيو
مهنإً،اضيأقوقحلاضعبىلعاولصحينأيغبنينيينيطسلفلانإاهيفلاق



لهنكل،ةجرحمةلدتعمةبطختناك.هرخآىلإ،ضرألاةلاثحدرجماوسيل
،271تسبيلنترامروميسو،واهغنيفرإلبقنمنيدأدقل!هوقحال
قرـشلايفمالـسلاباتكنملصفيفعوضوملاتـشقاندقل.نورـخآو
ةاعدمرومألارثكأ.ةداملاهذهنمًاريثكتلوانتثيح،272طـسوألا
،زمياتكرويوينلايفيحاتتفادومعهيدلناكواهغنيفرإوهزازئمشالل
باتكيفةريخألاةلاقملااهلعجهنإىتحاًدجةميظعتناكاهنأدقتعا
ليئارسإلايحةيطارقوميدلاةيكارتشالاىؤرلانعتاينيعبسلاةيادبيفهررح

ىلإيداقتعايفعجرياموهوً،امامتددجلانويراسيلارقتحادقل.273
،مهميعزنوكينأبجيهنأدقتعادقف.هابتناىندأهنوريعياونوكيملمهنأ
ً.ايقيقحًاهابتناهوريعيملوةبعصلاتاونسلاهذهلكةيارلاًاعفارلظذإ
عقاوو،ليئارسإلنيداعماوناكددجلانييراسيلانأهتسايسيفيعديناكو
اومتهيملمهنإىتح،مئامحةنياهصاوناكددجلانييراسيلانأرمألا
ليئارسإلنكميفيك:لاؤسبهدومع»واه«أدبدقو.قالطإلاىلعةلأسملاب
نكمي:كلذىلإةقيرطلامكاه:لوقيو؟ديدجلاراسيلابسكةدواعم
ٍذئتقو.عراوشلايفءامدلاةقارإب،ةيشافةيروتاتكيدسسؤتنأليئارسإ
ولاپو،نوتسنافيإو،Scarsdaleيلادسراكس«يفديدجلاراسيلالكيفتحيس
ةلماعلاةقبطلالتكنعفلتخمكلذنأّليختتنأكيلعـليئارسإب»وتلآ
ًاباتكفلؤيوكانهىلإرتراسبهذيس،ـDissent274تنسيدلابتكميف
»واه«يضميو،ئطاخوحنىلععراوشلاءامسأهيفعضيةحفصفلأنم
،ليئارسإلًابحمناكرتراسنأةلاحمالفرعيناكدقو.لاونملااذهىلع
ةيليئارسإلاعئاظفلاريربتلعئارحالسةيماسلاةاداعمفً.امهمسيلاذهنكلو
ةاداعميهكلت.تنأاهعنصا،ةدوجومنكتملاذإ.كئادعأةمجاهمو
كانهوأانهاهلبويجلاضعبدجتدق،معن.ةدحتملاتايالولايفةيماسلا
.شاقنلاقحتستال،ىنعمالباهنكل
ةيبرغلاابوروأيفةيماسلاةاداعم
ةيماسلاةاداعمنإلوقلانكمي،ةيبرغلاابوروأبقلعتياميف:رقشألا
انيحناذإف.تافلخملانموةيشماهةرهاظيه،حلطصملليديلقتلاىنعملاب
لثمتاهنإف،ابوروأيفةرجاهملالوصألانمةيمالسإلاتاعمتجملاضعبًابناج
رخاوأذنمفرطتملانيميللديدجلادوعصلاً.ايبسنةيوناثةلأسمةيقبلل
تاهرتدجتكنأمغرب،ةيماسلاةاداعمىلعنَُبيمل،تانينامثلاوتاينيعبسلا
تسيلاهنكل.يبوروألافرطتملانيميلايفماسقأنمةيماسلاتاداعمبًابطخو
ىلعتسيلو،ةيبعشلاهتدعاقىدلفرطتملانيميللةيسيئرلاةيبذاجلاساسأ



يهًةقيقحةيسيئرلامهتجحامنإو.ةيساسألاةيجولويديألاهتّجحقالطإلا
ةقباسلاتاجوملافً،ادوهينيرجاهماودوعيملنورجاهملاو.نيرجاهملاةاداعم
ةيقرشلاابوروأنمةيدوهيلاةرجهلاءانثأاهتورذتغلبةيماسلاةاداعمنم
نادلبنمًايلاحةرجهلابلغأوً.اديجةفورعمةيخيراتةقيقحهذهـ
اذهب.ةيبرغلاابوروألودنماهريغو،ايناطيربو،اسنرفو،ايناملأىلإةيمالسإ
ديازتموحنىلعشماهلاىاإتأفكناةميدقلاةيماسلاةاداعمنإف،ىنعملا
اسنرفيفةيريهامجلاةيبلاطلاةكرحلاتناكدقو،ةيناثلاةيملاعلابرحلاذنم
يدوهيوهو،تكيدنيبنيهوكلايناداهتداقدحأناكـ1968ويام/رايأيف
ةيبعشتاراعشلارثكأدادعيفناكو.ةيلقعلايفرّيغتلارهاظمدحأـيناملأ
نأ.»ناملأدوهيًاعيمجنحن«،ةرهاظتلايفتقلطأيتلاةيبلاطلاةكرحلل
نيحململًاضفرينعي،راغصنييسنرفبالطىلإةبسنلابراعشلااذهبفتهت
تاهاجتاو،ناملألاةاداعمتاهاجتا:نرقاهرمعةيخيراتةيعرشحمالمنم
.ةيماسلاةاداعم
ليئارسإلايحاسنرفيفماعلاروعشلاوهفمهملارخآلارمألاامأ،رمأاذه
تاونسلاىدمىلعهنإلوقلااننكمي،ددصلااذهيفو.ةيليئارسإلاةلودلاو
فقومىلإتلوحتيسنرفلاماعلايأرلانمةديازتمةبسنكانهتناك
نيبنمناكو.لحارمربعمتاموهو.ةيليئارسإلاةلودلانميدقن
نمليئارسإةروصترّيغتامدنع.1967ماعثدحامةيسيئرلاتالوحتلا
ةاداعملاياحضكمهعمفطاعتملاروعشلاثيح،عمقلانمنوّرفيسانأةلاح
ةروخفلا،ةيعسوتلاةيركسعلاةيناودعلاةلودلاكلتىلإ،ةيبوروألاةيماسلا
ريهشنايبكاردإلايفلوحتلااذهدّسجدقو.برحلايفاهتاردقبًادج
،يوبخنبعش«ـكدوهيلاىلإكاذنآهيفراشأ،لوغيدلراشيسنرفلاسيئرلل
ةاداعميفقالزنالاافشىلعحيرصتلاناك.275»نيربجتمومهسفنأبنيقثاو
ةيليئارسإلاةلودللدجتسمكاردإنعهسفنتقولايفَّربعهنكلو،ةيماسلا
.ةربجتمةلودك
ةّراض،تقولاكلذيفةيهابتملاةيليئارسإلاةياعدلاتناك،امدحىلإ
فطاعتلابًايعيبطنورعشيسانلانأل،ليئارسإهبتعتمتيذلافطاعتلاب
نمرثكأ،بنذلابمههاجتنورعشينيذلااياحضلاًاصوصخ،اياحضلاعم
وزغلادعب،ةيمهألاةديدشةيناثةلحرمتءاجمث.نيرخافتملانيرصتنملا
.اليتاشواربصةرزجمكلذيفامب،هعباوتعيمجب1982ماعنانبلليليئارسإلا
ىتحـةنيدمنمًاءزجرصاحيليئارسإشيجلدهاشمكانهتناكذإ
نعتّربعنييليئارسإلاضعباهمّدقيتلاةعجوملاتانايبلانعةدراولارابخألا



وسراووتيغةضافتنانمدهاشملاكلتهبمهركذتامةقيقحنممهززقت
WarsawGhetto.اهتيلوؤسموليئارسإؤطاوتدضةيودمةخرصلاتءاجمث

ماعلايأرلاىدلليئارسإةروصبًاريثكرضأامم،اليتاشواربصةحبذمنع
ةلحرملايهو،عبطلابًادجةمهم88ـ1987ةضافتنالاتناكو.يبوروألا
لافطأىلعرانلانوقلطينآلانويليئارسإلادونجلاف.رّيغتلاكلذيفةثلاثلا
لاصوأنوعطقياوناكمهنأامك،نييباهرإكمهتئطختنكميالو،نيحلسمريغ
ىلععافدلاىّمسيامريزو»نيبار«مّهثحامدعب،نيحلسملاريغنيينيطسلفلا
ـلايفًانايبتأرقامدنعُتكرحتفيكركذتأ.276ةعاظفبكلذلعف

InternationalHeraldTribuneترشنةلاقمنمتززقتةيليئارسإةأرمال
ذخأثيح،ةيبرغلاةفضلايفءامدلابّخطلمرادجنعJerusalemPostيف
يفثدحامبكلذهيبشتو،مهبرضلنيينيطسلفلانويليئارسإلادونجلا
.277يزانلاتاركسعم
يناودعلاكولسلاببسبًاءوسةيليئارسإلاةروصلادادزتامدنعو،مثنمو
نوثدحتيمهنأنومعزينيذلاسانلادجت،ةيليئارسإلاةلودللديدشلايعمقلاو
ةموكحلاوشيجلاعمنوهامتيةيدوهيلاةيفئاطلامساب،دوهيلامساب
ةيذغتىلإالإيدؤينأنكميالعبطلاباذهو.يدقنريغلكشبةيليئارسإلا
،»ناملأدوهيًاعيمجنحن«راعشلاىلإُترشأدقل.شوشتلاةدايزوطخسلا
نمعونلااذهديلقتلءاقرخةلواحمكانهتناكهنأباًضيأهونأنأدوأو
ضبقلادعبثدحاموهو،1999ماع،ةنسنيثالثبكلذدعبتاراعشلا
تارباخملازاهجلةلامعلابمهماهتاو،ناريإيفًايناملأًايدوهيرشعةثالثىلع
ترتشاكاذنيح.ةيكريمألاةيزكرملاتارباخملاةلاكوللداعملا،داسوملايليئارسإلا
تاحولوفحصلايفتانالعإ،ةينويهصلافرطتملانيميلادوهيلابابشةمظنم
.»داسومللءالمعًاعيمجنحن«ةرابعلمحتةينالعإ
ثيحـريدقتلقأىلععقوتتنأ،تانالعإلاكلتعمكنكمي،عبطلاب
عمكلذيفقرفةمثسيلو،ةيناسنإةمظنمةعمسبعتمتيالداسوملا
نمهاجت،ةيئادعلانمةنيعمةجردريثتسكنأـةيزكرملاتارباخملاةلاكو
داسوملااياحضعمنيفطاعتملاءالؤهعيمجطسو،مهمسابثدحتلامعزت
تاعمتجملاكلتطسوًاصوصخةلاحلانوكتساذكه.مهلرصحالنيذلا
،ةينيدوأ،ةيسايسوأ،ةيفارغجبابسألنيينيطسلفلاعمةدشبىهامتتيتلا
اماذهو.»ضرألايفنيسئابلا«نمءزجًاضيأمهنأبمهروعشببسبوأ
امبًانهاوًاطابتراةطبترملاةيماسللةاداعملاظاقيتساىّمسيامانلرسفي
عونبًايوقًاطابتراطبترتاهنكل،ثيدحلاخيراتلايفةيماسللةاداعملاىّمسي



عملاحلايهامك،ةروهقملاتاعمتجملايفاًدجعئاشلاطخسلانم
بونجيفدوسلاةيبلغأطسوةدئاستناكيتلا»ضيبلادضةيرصنعلا«
ةرطيسللداحديسجتكناهذألايفةلثامليئارسإتحبصأثيح.ايقيرفإ
عمحجبتبنوهامتملاحبصينأيهيدبلانمف،يمالسإلاملاعلاىلعةيبرغلا
تاريبعتىلإرخآبوألكشبلوحتييذلاهسفنطخسللًافده،ليئارسإ
يمُساملفينعلاعمقلابةريبكةجردباذهلكطبتراعبطلابو.ةيرصنع
دهشيذلاتقولاوهكلذناكً.ادعاصف2000ماعذنمةيناثلاةضافتنالا
ةيداعملارعاشملايفو،اسنرفيفةيدوهيللةيداعملالامعألايفداحلادايدزالا
اذهةقالعنعًاديعبو.ةرجاهملالوصألانمةيمالسإلاتاعمتجملايفدوهيلل
كلتبةطبترملاةيعامتجالاتاعامجلانأًامومعديكأتلايغبني،قايسلاب
ةاداعملابةنراقمدوهيللديدهتيأّلثميفقوميفًامتحتسيلرعاشملا
ةاداعملاتاعامجنأل،برحلاءانثأةيسنرفلاةيماسللوأةيناملألاةيماسلل
عمتجملالبِقنمةيرصنعللنويسيئرلااياحضلامهسفنأمهمويلاةيماسلل
.ةيماسلاةاداعمنمًاديدهتوةروطخرثكأّدعتةيرصنعلاهذهف.ربكألا
،ةرجاهملاتاعمتجملاهذهىلإنيمتنملاوأً،امومعنييمدقتلانإف،عبطلابو
ًالضف،دوهيللةيداعملاةينثإلاةيهاركلانمعونيأدضاوحفاكينأبجي
نعنولوؤسمنييسنرفلادوهيلانأبضارتفايأدضو،ةيماسلاةاداعمنع
.ليئارسإلامعأ
ًاروددوهيلانيضراعملانيبنمنويسنرفلانويمدقتلابعلي،ةكرعملاهذهيف
اهعمقليئارسإتّنشامدنعف.انْمسابسيلاذهنأمهنالعإبًادجًامهم
دنومولةفيحصترشن،لاثملاليبسىلع2000ماعةيناثلاةضافتناللفينعلا
En«ناونعتحت،دوهيلانيضراعملانييمدقتلانمريثكهّعقوًانايبةيمويلا

tantqueJuifs«»اوداتعيملمهنأبنايبلااوأدب278ً»ادوهيانتفصب
ةيوهلانمعونباونرتقينأنوديريالمهنأل،دوهيكمهسفنأنعريبعتلا
يعدت،ليئارسإيه،ٍةلودماكحةهجاوميفمهنكلو.ةينيدلاوأةينثإلا
ًالامعأمسالااذهتحتذفنتو،ملاعلايفدوهيلاعيمجمسابثدحتلا
،هلككلذنوضفري»دوهي«ـكمهنإاولوقينأاودارأ،ءاعنشاهنوربتعي
ةيرصنعلالاكشأعيمجنوحفاكيوةيليئارسإلاةلودلالامعأنوركنتسيو
.ةيماسلاةاداعمو
يهوً،ادجةيباجيإابوروأيفدوهيلانمفقاوملانأيلودبي:يكسموشت
.تايلقألاطسونومرتحمونوزيامتممهفً:امومعةيماسلاةاداعمللباقملا
حبصت،ةقحاسلاةيرثكألاىلإةبسنلابهنإلوقأس،ريدقتلقأىلعوأ:رقشألا



ةفاقثسانلابرشتدقف.ةفاقثللدرفلاباستكابةضوفرمةيماسلاةاداعم
اهنإ.هتنادإبجيءيشكدوهيلادضةيهاركباطخيأوةيماساللاربتعت
جهانملايفاهجمدمتو،سانلااهملعترومأهذهو.ةيشافلاوةيرلتهلابةطبترم
ثادحأحرسمثيح،ابوروأيفو.ريبكبيحرتعضومروطتوهو،ةيسردملا
فقومكانه،مثنمو،بنذلابيعيبطروعش،ايناملأيفاًصوصخو،ةقرحملا
philo-Semitismةيماسللبحىلإًانايحألصيداكي،دوهيلاوحنيباجيإ
ةينويهصللةالاوملانمةطورشمريغفقاومىلإيريتاكيراكوحنىلعلوحتي
يفAntideutschناملألاةاداعمىعّدييذلارايتلاًالثمكانهف.ليئارسإلو
يفمههءاضعأنكل؛ةمأكايناملألفرطتميراسيضفرنمامنوهو،ايناملأ
تاهاجتايفًانايحأنوعقي،ليئارسإلطورشالبنوديؤمهسفنتقولا
.لعفلاب،ةيوناثرهاوظاهنكلو،نيرجاهملاو،نيملسمللةاداعملا
ةاداعمشاعتنايفرطخوألامتحاةمثسيلهنأينعيالهلكاذهنأالإ
هنأدقتعأ،اذل.ادنلوبوأ،اسمنلاوأ،ايناملألثمنادلبيفًاصوصخ،ةيماسلا
تاسايسمهتنادإنيبعمجللربكأةيانعاولوينأنييمدقتلاىلعيغبني
مهماذهنأدقتعأ.ةيرصنعلاوةيماسلاةاداعمراكنتساوةيليئارسإلاةلودلا
عمعمتجتنأيغبني،ةينويهصلاوأ/وليئارسإلةيمدقتلاتاداقتنالافً.ادج
.ةيماسلاةاداعموةيرصنعلارهاوظعيمجلحضاولاعطاقلاضفرلا
،ةدحتملاتايالولايفهنمابوروأيفرطخأرمأاذهنأيروعش:يكسموشت
ىتحاوفرعينلنيينالقعلاسانلانأدحىلإةيشماهانهةيماسلاةاداعمف
.انهاًدجةعنطصمودبتاهنأدقتعأ.هدقتنتيذلاام
يفنكلو.ةدحتملاتايالولابقلعتيامينملضفأفرعتتنأ:رقشألا
نأنييمدقتلاىلعوً.ارضاحلظينأبجيًاقَلقرمألااذهّدعي،ابوروأ
ةيرصنعلادضنيملسملاودوهيللكرتشمحافكلجأنماولمعيواورصاني
،ةلكشملاوهيرصنعلاريكفتلاطمننأاوحضوينأبجيو.ةيماسلاةاداعمو
دضمأ،دوسدضوأ،نيملسمدضمأ،دوهيدضناكًاهجومأءاوس
لعفلاباهيدلتايلقألاعيمجو،نيعمتجممهلكمهدضمأ،ىرخأتايلقأ
فلاحتيفةيقرعلاةيهاركلانمعونيأدضًاعممامضنالابحضاومامتها
.ةيرصنعللةضهانملاةكرحلاعم
كانهتناكدقف.ةدحتملاتايالولايفةرمتاذكلذثدحدقل:يكسموشت
اذهلوحت،فسأللايو،نكلو.ةيرصنعلادضدوهيلاودوسلانيبتافلاحت
.ضيقنلاىلإ
ةيماسلاةاداعمىلإ،ةيلوصألانعانثيدحدنعًاقباسترشأدقل:مولاش



.ليئارسإلنيلاوملانييحيسملانييلوصألاطسو
ءالؤهنأيفمهفقومصخلتيو،ةيماسللةاداعماهنومسيالمهنإ:يكسموشت
.نونوعلمنيرخآلاعيمجنأو،هتدوعىدلنوجنيسحيسملانولبقينيذلا
؟كلذنمرثكأةيماسللًايداعمنوكتنأنكميفيك.دوهيلاعيمجيأ
؟كلذنعةعمسلاهيوشتةضهانمداحتالوقياذام:مولاش
ةعامجنوّلثمينييحيسملانييلوصألانأل،تمصلانومزتليمهنإ:يكسموشت
،ةميدقلاةيماسلاةاداعمهنوربتعياماذهنإفكلذل.ليئارسإلةيلاومةريبك
.نوغاتنبلاةنزاومةضراعملثم،يقيقحلاعونلاتسيلوـةضرقنملااكيتنألا
ً.ايفرحمههجوتوهكلذ
اذهنمدعبأةوطخبهذنوستربورتاپينويزفلتلاظعاولانكلو:رقشألا
ديريهنألهيلعهبضغماجبصدقف،279نوراشنعهنايبيف،ريثكب
!ليئارسإضرأميسقت
!هيلعهباقعهللالزنأكلذل:يكسموشت
ةرورضنعثّدحتأتنكامدنع،تّفقوتثيحنمأدبأنأديرأ:رقشألا
،ةيماسلاةاداعملعطاقلاضفرلانيبو،ليئارسإوةينويهصلادقننيبعمجلا
،يبرعلاملاعلايفةيمهألانمربكأردقىلعوهلرمألااذهنأفيضأو
يهامممظعأةيليئارسإلاةلودللةيهاركلانوكت،ةحضاوبابسألوثيح
دقو.دوهيللةيهاركىلإةلوهسبلوحتتنأنكميو،رخآناكميأيفهيلع
رثكأىوتسمىلعديازتموحنىلعوةدئاسلاةلاحلايهكلتتحبصأ
صوكنلاببسبكلذو،ليئارسإلةاداعملانعريبعتلايفةيلاضنلاكشألا
امدنعىلوألاتايادبلانم:ملاعلانمءزجلاكلذيفلحفتسملايجولويديإلا
ةيراسيتارايتوةيمدقتلاةيبرعلاةيموقلارايتةيريهامجلاةكرحلارَّدصت
ةلضانملاىوقلاثيحرضاحلاانمويىلإًالوصو،دعبةيمدقترثكأىرخأ
نييلوصألانم،فسأللايو،يههتّمربماظنلاةضراعميفًاطاشنرثكألا
يبرعلاملاعلايفلماشميلعتكانهنوكينأناكمبةيمهألانمو.نييمالسإلا
وأدوهيلاوةينويهصلانيبطلخوشوشتيأدضنيينيطسلفلافوفصيفو
.ةماعنييليئارسإلادض
ةيرصنعلانمعونيأنألامنإ،بسحفةيئدبمبابسألالًادجمهماذه
ةيرصنعنوكتامدنعىتح،ةيعجرةلالدساسألايفوهةينثإلاةيهاركلاوأ
ءافعضلاةيرصنعنيبزيمننأيغبنيلاحلاةعيبطبو.ءايوقألادضءافعضلا
يفءادوسلاايقيرفإبونجيفضيبلاةاداعمةيرصنعفـءايوقألاةيرصنعو
ةيداعملاضيبلاةيرصنعلداعتنأنكميال،يرصنعلالصفلاةسايسلظ



.ةيعجرساسألايفيهةيرصنعلاعاونأعيمجنإ:لوقناننأالإ.دوسلل
هجوتللةيساسألاطورشلادحأنإف،تركذنأقبسامك،كلذنعًالضف
نمريبكعاطقانيدلرفاوتينأوهينيطسلفلابعشلاقوقحقيبطتوحن
الإو،ةيليئارسإلاةلودللةيلاحلاتاسايسلانعّذشييليئارسإلاعمتجملا
ىلعةيماسللداعمباطخدوسيامرادقمبو.ًاليحتسمرمألاحبصيسف
.ةيوستللنييليئارسإلاطسوعوزنوأليميأدوجوّلقي،يبرعلابناجلا
نمدارملاسكعىلإةقيقحلايفيدؤتةيماسلاةاداعمنإف،مثنمو
صوكنلانمىوتسملااذهلثم،فسأللايو،كانهو.ينيطسلفلاحافكلا
ةقيقحلاكلتلافغإةجردغلبدقو،مايألاهذهةقامحلاويجولويديألا
.ةيساسألا
ةهجاومليبرعلاملاعلايفتاردابمةيأبملعىلعتنأله:يكسموشت
؟ةيماسلاةاداعم
.اذهباوماقةريغصتاعامجوبرعلانيفقثملاضعبكانه:رقشألا
؟ةينلعتناكله:يكسموشت
يتلاداجنيدمحأتانايبليبرعلاملاعلايفتاداقتنالاضعبرهظ:رقشألا
ةيلاوملاةيلاربيللارئاودلانميتأيدقنلانأيفنمكتةلكشملاو.ةقرحملاركنت
.ءاثرللوعدياماذهو.ةيراسيرئاودنميتأياممرثكأبرغلل
؟رمألااذهلايحتمصلاراسيلامزلله:يكسموشت
ةقيضةيصوكنةيموقيفةسمغنميبرعلاراسيلانمةيقابلالولفلا:رقشألا
ًاصوصخ،ةساكتراكانهحبصأدقل.رصمىلعًاضيأحصياموهو.لقعلا
تاينيتسلارخاوأوأتاينيعبسلايفهيلعناكامبيلاحلاعضولاةنراقمدنع
نوزرابنوريثمنوفقثمكيدلعبطلابو.ةيريهامجةيجولويديأةساكتراـ
اذهنماورذحنممًادحاوناكديعسدراودإ،هجراخويبرعلاملاعلالخاد
ًاراشتنادادزييذلاوهلباقملارايتلانإ،فسأللاي،نكل،ةوقبهونادو
ً،امامتيسكعهدودرمنأنمًاقباسهيلإترشأامممغرلاىلعاذهو.اًيلاح
،ًالاثمداجنيدمحأبطخطقفذخأنلو.ةيئدبملاتارابتعالاةفاكنعًالضف
اوعفدينأنيينيطسلفلليغبياذامل:بسحفلاقدقلجرلااذهناكاذإف
هنكل،هبسأبال،ديجرمأاذهاذهف؟ةيبوروألاةيماسلاةاداعمنمث
وهف،أطخاذهنوكنعًالضفو.ةقرحملاركنتتانايبكلذىلإفاضأ
نأ،ةهجنم،لوقتنأكنكميالف:ىنعمنمةملكللاملكبضقانتم
سيلونمثلااوعفدينأيغبنينممهةقرحملانعنيلوؤسملاكئلوأ
ةهجنم،كشلحمةقرحملاةقيقحعضتمثنمو،ينيطسلفلابعشلا



يفقلطموحنىلعبصتةضقانتمةّجاحمهذه.ةوابغقرطلارثكأب،ىرخأ
.ليئارسإلةيلاوملاىوقلاةحلصم
؟ناريإيفسانلااهاقلتيفيك:يكسموشت
نكلو.ةيلاربيللارئاودلاوأنيبرغتسملامظعمًابيرقتاهدقتنادقل:رقشألا
امبرويبرعلاملاعلايفلباهدحوناريإيفال،ةيبعشلاةكرحلاىوتسمىلع
ً،اساسحًارتوكلتداجنيدمحأتانايبتّسمً،امومعيمالسإلاملاعلايف
طخسلاولهجلانمةبيكرتنعةقثبنملاةيبعشلارعاشملاضعبتضرأاهنأل
عونلااذهنإف،لاحلاةعيبطبو.اهبيبرغلارارقإلاوةيليئارسإلاتاسايسلانم
هنأل،ةديدشةقامحّدعيةيعمقلاليئارسإتاسايسىلعلعفلادرنم
.ةينويهصلاةياعدلاةحلصميفبصي
مالسإلاباهُروبرعلادضةيرصنعلا
؟اهتلالدوبرعلادضةيرصنعلاىدمام:مولاش
.ةيرصنعلانمعورشملاريخألالكشلااهنأ،ةدحتملاتايالولايف:يكسموشت
نكل،ىرخأتاعامجلايحًايرصنعنوكتدقف،اهئافخإةلواحمباًبلاطمَتسل
،برعلادضةيرصنعلاةلاحيفنكلو،كلذكتسلكنأبيعّدتنأبجي
لاثميهلبقنماهتركذيتلاءايشألاو.رهاظتيأكنمًابولطمسيل
اهفصوباهيلإرظُنيدقتانايبنوردصينوزيمتملادرفراهةذتاسأف:يجذومن
،دوسلا،ليحتسم:دوهيلاـرخآًافدهتفدهتسااذإةعشبةيرصنع
الف،برعلانعكلذتلقاذإنكلوـلوبقمريغ:مهنمًّايأ،نييلاطيإلا
يفبرعلاروصنعًاثوحبنيهاشكاجيعماجلاذاتسألازجنأدقل.سأب
انمويىتحةرمتسميهو،عشبريتاكيراكيهروصلاهذه.280امنيسلا
يوَّسلاويعيبطلانمف،ةحيرصاهنإ،اهنعلاقيامىتحكانهسيل.اذه
،اهفصويفحلطصملااذهدحأمدختسينل.برعللًايداعمًايرصنعنوكتنأ
ناكاذإةعاشببوًّايرصنعهربتعنسيذلاباطخلاوهاجتالاعونهسفنهنكل
.ناكملكيفةرشتنمةلأسميهو.رخآفدهيأوحنًاهجوم
وه،لمشأءيشلةدحرثكألاةغيصلايهامبربرعلادضةيرصنعلا:رقشألا
.Islamophobiaمالسإلاباهُر
،برعلاـزييمتلااذهبموقينمدجويالهنأنظأً،انسح:يكسموشت
.ءاوسمهلك،نوملسملاو،نويناريإلاو
دصرتونيملسملادحأناكمكسفنعضتنألواح.حيحصاذه:رقشألا
ال.تقولالاوطمَجاهمكنأبروعشكباتنيس.عِّورمرمألا.مالعإلالئاسو
لب،كلذىوسو،زييمتلاو،يرصنعلايدعتلانمةيلعفلامعأنعثدحتأ



ةيطغتهباتكيفكلذديعسدراودإلوانتدقو.بسحفمالعإلانعثدحتأ
ذنمهيلعناكامعًاريثكعضولاءاسدقو.281CoveringIslamمالسإلا

نمرشعيداحلادعبهتورذىلإلصوو،1981ماعباتكلارودص
ةيرصنعلاتافينصتلاومالسإلاةاداعمنونجنمريبكلامكلاو.ربمتبس/لوليأ
ً.اعيظفًائيشّدعت،نولهاجتالاحلابلاغيفمهصاخشأًافازجاهاقلأيتلا
ابوروأيفنكل،ةدحتملاتايالولاوابوروأنيبقرفلاسيقأنأعيطتسأال
ًانايحأاهنعربُعيةقلقموةمخضمالسإلاباهُرةرهاظّدعت،لاحةيأىلع
،ميحجلاىلإقيرطلادِّبعتيتلاةنسحلاتاّينلاكلتلالخنمةنطفالب
داقتفاعمنكلو،ناكراعشيأبوأ،ةأرملاعمقةضراعموأةيناملعلامساب
نم،ةميقملاتاعمتجملايفًارهقتاعاطقلارثكأرعاشمبساسحإللداح
نعقدصبربعينمكانهناكاذإ،ريدقتلقأىلع.نيملسملانيضراعملا
يفهليغبنيف،ةأرملاريرحتوأةيناملعلالثمةيمدقتميقمسابةيؤر
باطخلانأيهوةحضاولاةقيقحلاهرابتعايفذخأينأهسفنتقولا
بابسأدرجملسيلوـةحساـكةجردـبيرصنعوهمالسإلادضيئادعلا
مثنمو.ةيسيئرلاتانايدلالكىلعذئنيحقبطنيسكلذنإف،ةيمدقت
رمأوه»ةيماسلاةاداعملًارابتخا«هيّمسننأنكميامنإةيناثاهلوقن
دجتسوتانايبلايف»مالسإلا«لحم»ةيدوهيلا«ةملكعضنلً:ادجديفم
نمنيفلؤمدجتكنإلب.نوملسملاهبرعشياّمعنييبرغلاىدلًاسايقم
نمكاذوأاذهسيل،لككمالسإلانومجاهيةمخضلاتاعيبملايوذ
اممًاريثكنإف،مويلاريياعمىلعسايقلاب،عبطلاب.مالسإللةددحملاتاريسفتلا
ً،ادجةفلختمودبتـةأرملابةلصتملاًاصوصخـةيمالسإلاصوصنلايفهدجت
ًايلوصأًاريسفتنوضفرينيملسملانينمؤملانمًاريثكنأيهةقيقحلانكلو
كلتحورىلإهابتنالاةرورضب،لباقملايفنودقتعيو،صوصنللًايفرح
،ةرملوأترهظيذلاتقولايفةيمدقتةفصنمهنّمضتتامو،صوصنلا
ىلعًاريثكحصيهسفنءيشلاو.ةثيدحلاروصعلايفنيدلاّفيكتيفو
ةيضقبقلعتياميفًادجةفلختمربتعتةيلصألانيدلاصوصن:ةيدوهيلا
امملضفأتسيلديكأتلابيهف،هاوسنودكحملاكلذرابتعابو،ةأرملا
طيحمكانهو.ةقيقحلايفأوسأنكيملاذإ،ةيمالسإلاصوصنلايفهدجت
.ةيحالصإلاةيدوهيلاوةيدوهيلاةيلوصألانيباياضقلاكلتددصبتافالتخالانم
مجاهتةيوطماوبعوتسينلةيبرغلانادلبلايفسانلامظعمنإفمثنمو
ايو،نكل.يبسنراطإيفاهعضونودنماهبدارفتسالاب،ةيدوهيلاةنايدلا
ًايفاكًاهابتنانّولويالةنسحلاتاّينلايوذسانلانمريثكىتح،فسألل



ماعلارايتلاميعدتىلإيهتنيومالسإلاىلإعوضوملاقرطتيامدنع،كلذىلإ
ةاداعمتايوتسمتنراقاذإف،مثنمو.مالسإلاباهُرنمًادجقلقملاو
دجتسف،ةدحتملاتايالولانعًالضف،مويلاابوروأيفمالسإلاباهروةيماسلا
هيلعقلطينأنكميءيشيأنمةفاثكواًيشفتعرسأمالسإلاباهُرنأ
.ةيماسللةاداعم
درنيبقرفلايهةيرصنعلاكلتلةيوسأمروصلارثكأىدحإ:يكسموشت
لماعتلامتدقف.تافرعتومونوراشةايحلةدّدهملاةتكسلالايحلعفلا
،رطخلالاحيفثيدحلاخيراتلاتايصخشمظعأدحأنأكونوراشعم
تومعملماعتلامتنيحيف،كلذريغو،مالسلالمأناكيذلالجرلا
لحردقشحولانأيفنمكيحايترا.ءاردزالاوحايترالانمطيلخبتافرع
عماهبلماعتلامتيتلاةقيرطلايهكلتتناك.لماكءاردزاوً،اريخأ
الهلجسنإف،تافرعنأشبهدقتعنامنكيًّايأف.يوسأمقرفلا.رمألا
اذهلًاقحيوسأمريوصتهنإ.عئاظفلاومئارجلانمنوراشلجسعراضي
.قرفلا
ىلإلثملابريشتاهلرصحالةلثمأيطعننأاننكميو.لعفلاب:رقشألا
ةيشفتملاةيرصنعلل»ةيعيبطلا«فادهألااحبصأنيملسملاومالسإلانأةقيقح
دوعصلةيفاقثلاةيؤرلاىمسيامف.ةيبرغلانادلبلايفةقيقحةدوجوملا
يتلاةلصأتملاحمالملاضعبىلإةيلوصألاكلتوزعتيتلاةيمالسإلاةيلوصألا
ـةيشفتمةيؤريه،يمالسإلانيدلليقيقحلارهوجلاىلإةلصبُّتمت
»ةيومالسإ«ةيمالسإلاةيلوصألاةيمستداعأنيقلعملاضعبنأببسبتمقافت
امكمالسإلاوةيمالسإلاةيلوصألانيبسانلاةماعىدلًاطلخببسياموهو
لحارلاهعاشأيذلاريبعتلااذهليصاقتنالاىنعملابرصاعملا»قارشتسالا«و.وه
ريصموأةيمالسإلانادلبلاةلاحريسفتةسرامميأ،282ديعسدراودإ
اليـخيراتريغموعزمرهوجةطساوبلبخيراتلاةطساوبسيلنيملسملا
ةـيؤرـلايفةرـشتنملاوةـعئاشلالـخادملانـمًادـحاوحـبصأـرّيغتي
يفسانلانمريثكف.»ةلوبقملاراكفألا«ـلريبولففاـتسوغسوـماـقلةرـصاعملا
نوكيف،يخيراتريغوأ،»يعيبط«ءيشةمثسيلنأنومهفيالبرغلا
مهو.نيملسملانيبًازوربرثكألايسايسلارايتلانآلايهةيمالسإلاةيلوصألا
ةيخيراتتارتفيفًامامتةفلتخمتناكةروصلانأنوسانتيوأنولهاجتي
،تضمدوقعةدعذنم،لاثملاليبسىلع،يأـرصاعملاانخيراتنمىرخأ
ىلإًايمسرريشيبزحوه،ملاعلايفمكحلاجراخيعويشبزحربكأنإف
يفيمالسإعمتجمربكأىلعيوتحييذلادلبلايفناك،ةيداحلإةديقع



مدمامحيفبزحلاةميزهترجىتح،عبطلابـايسينودنأوهو،ملاعلا
نولهاجتيمهنإ.1965ماععلطماًيكريمأموعدملايسينودنألاشيجلاديىلع
رخاوأيفهنأ،هسفنعونلانمرخآلاثمبريكذتلابابنم،نوسانتيوأ
يفةيريهامجرثكألايسايسلاميظنتلانكيمل،تاينيتسلالئاوأوتاينيسمخلا
نيدلجروأمامإةدايقب،قارعلابونجيفةعيشلاطسواًصوصخ،قارعلا
.يعويشلابزحلاةدايقبلب
نمةقحاسلاةيبلغألانأنعرصبلانوضغيمهنإلوقلاىلإةجاحالو
ةينيدلاةيلوصألابةقالعاهلتسيل،مايألاهذهيفىتح،نيملسملانينمؤملا
مهنكلو.ةريخألادوقعلايفةيسيئرلاتانايدلامظعميفًادوعصدهشتيتلا
يأـملسملاريغوهديحولاحلاصلاملسملانأنوربتعياولازامكلذعم
مهنألسيلاذهو،لوحكلابرشيوريزنخلامحللكأينمـنمؤملاريغ
يداحلإفقومنمًاقالطناىرخألاتانايدلالكىلعةرظنلاهذهنوقبطي
اذهيفةثورومةلكشملاتناكولامكمالسإلااهبنوّصخيلب،ددشتم
.ديدحتلابنيدلا
يوغللاليكشتلاريشيامبسحب،فوخلاىلعموقيمالسإلاباهرنإ
هقلخيذلاريثكلاقلقلا:دقعموصاخقايسيفومنيو.283حلطصملل
لالخنمءادفشبكنعثحابلاو،يلاربيلوينلايداصتقالاويعامتجالاحاتفنالا
يفتاموكحلاهثبتيذلافوخلابةجزتمملاةفورعملاةيجولوكيسلاةرهاظلا
ةباجإلاميدقتلدادعتساىلعتسيلتاموكحيهو،يبرغلاماعلايأرلا
.»؟اننوهركياذامل«ً:اريثكحرطييذلالاؤسلانعةقيقحلا
اذهلةثالثلامايألاىدمىلعهنعانبجأوًاليوطلاؤسلااذهانجلاعدقل
اياضقلاىلإماعلايأرلاهيبنتيفانمهسأدقنوكننأُلمآو.شاقنلا
دوقعىدمىلعهريغنمرثكأموعناهالوتةمهميهو،ةيريصملاوةيقيقحلا
نوكينلف،رومألاهذهةدحتملاتايالولايفسانلامهفيملاذإو.ةدع
طسوألاقرشلايفةيكريمألاةيجراخلاةسايسلليلاحلاراسملايفرييغتكانه
.ةيواهلاىلإةلاحمالًاعيمجاندوقييذلاراسملاـ
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ةمتاخ
نوناكنمسداسلاوعبارلانيبامترجةثداحمقباسلاصنلاسكعي
ةلئسأةدعتهِّجُوخيراتلااذهنمرهشأةتسدعبنكل.2006رياني/يناثلا
اّقلعييكامهللاجملاةحاتإليكسموشتموعنورقشألاريبلجنملكىلإ
انددحدقو.ءاضتقالادنعامهتاليلحتثيدحتو،تاروطتنمأرطامىلع
.ةيتآلادودرللًايماتخًاموي،2006ويلوي/زومتنمنيرشعلا
رقشألاريبلج
قارعلايفعضولا
مّوقتفيك،ةعساوةيفئاطتامجهقارعلايفةريخألارهشألاتدهش:مولاش
لهو؟ةرئادةيلهأًابرحكانهنأدقتعتله،ةصاخبو؟كانهعضولارّوطت
؟ةيكريمألاتاوقلاءاقبدمأةلاطإلاًببسيفئاطلابارطضالادعي
ىدمىلعراوحلالدابتانيهنأنأذنموةيضاملاةتسلارهشألالاوط:رقشألا
ىضمذإً،اقحفيخموحنىلعقارعلايفعضولاروهدت،مايأةثالث
ةرورضلابسيلو،قارعلاىلإةبسنلابويرانيسأوسأقيقحتوحنحومجب
.حضوأسامك،نطنشاوىلإةبسنلاب
ىلعانحبصأدقف.2006رياني/يناثلانوناكيفرومألاتّفقوتنيأركذتنل
ربمسيد/لوألانوناكيفترجيتلاةيناملربلاتاباختنالاةجيتننأبنآلاملع

اننأمغرب،قارعلايفةيكريمألاططخلاىلإةبسنلابًامامتةئيستءاج2005
كلتترهظأدقو.ةيمسرلاجئاتنلاىلعدعبانلصحدقكاذنيحنكنمل
ةيباختناةلتكىرخأةرمنمضدقدحوملايقارعلافالتئالانأًاقحالجئاتنلا
ةيبلغألاىلعلصحيملهنأعم)275نماًدعقم128(ناملربلايفةريبك
مومعلاىلع،اذهناكدقو.قباسلاسلجملايفاهبعتمتيناكيتلا
برعلامظعماهعطاقدق2005رياني/يناثلانوناكتاباختنانإذإً،اعقوتم
فالتئالاةراسخنإفكلذعموً.امامتةيئانثتسااهتجيتنتناكمثنموةَّنُسلا
فلاحتلانادقفنمريثكبةأطولقأتناكًادعقم12دحوملايقارعلا
دايإنطنشاوليكواهسأرتيتلاةمئاقلاتناعنيحيفً،ادعقم22يدركلا
ًالعفاذهو،40نمًادعقم25ىلعالإلصحيملذإً،اريطخًاعجارتيوالع
.ًاليزهًءادأناك
ءاوسـ»نييِّنُسلا«نيفالتئالانميأقفاوولهنأجئاتنلاهذهتدافأدقو
يمالسإلابزحلانيبفالتئايهو،ً)ادعقم44(ةيقارعلاقافولاةهبجتناكأ
ءاملعةئيههلباقت[،نيملسملاناوخإلانم»لدتعملا«يقارعلاحانجلايأ(
ةيبرعلاةيلبقلاىوقلانيبو)]هسفنراّيتلايف»ددشتملا«قشلانيملسملا



ً)ادعقم11(يقارعلاينطولاراوحلاةهبجتناكأىتحوأ؛ةيديلقتلاةيِّنُسلا
نيقباسوأنييلاحنييثعبمضييبرعيموقفالتئانمفيفليهو،ةدرفنم
فلاحتىلإمامضنالاىلعامهنميأقفاوولـنيسحمادصةدايقنوضفري
املكف.ناملربلايفةقلطمةيبلغأًاعمانمضل،دحوملايقارعلافالتئالاعم
10وهةيبلغألاكلتىلعلوصحللدحوملايقارعلافالتئالاهيلإجاتحيناك
عّمجتامهبزافنيذللانيدعقملارابتعالايفانذخأاذإ،لقأامبروتاوصأ
نمو.دحوملايقارعلافالتئالاىلإّمضنا،نييردصلانمبّرقمريغصيعيش
نأةفلتخمفئاوطمضتهذهكةعّسومةلتكلنكمملانمناكدقفمث
داركألااهئافلحلالخنمنطنشاوهسرامتيذلايسايسلاطغضلاهجاوت
.مهيلإمضنيرخآفرطّيأويوالعةعومجمو
،نطنشاوعملصاوتلابًامامتهارثكأاناك»نييِّنُسلا«نيفالتئالانأنّيبتنكل
يقارعلافالتئالاةهجاوميفيكريمألامعدلاىلعلوصحلانأامهنمًانظ
عمافلاحتنإهناققحيدقامملضفأعقوميفامهعضيسيعيشلادحوملا
ًالدبةئيندةيفئاطةيسايسةبعلءادأىلعًاصرحرثكأاناكدقف.فالتئالا
ةيحاننمو.لالتحالانمينطولاررحتلاةريتوعيرستىلعلمعلانم
نوربتعيـقارعلاىلعناريإةنميهنأةَّنُسلابرعلانمريثكربتعي،ىرخأ
ةنميهلانمًاديدهترثكأيهـاهلةادأدرجمدحوملايقارعلافالتئالانأ
.كولسلانمعونلااذهليسايسريربتدرجمدعياموهو،ةيكريمألا
يفنعطلليوالععمنايِّنُسلانايبرعلانايناملربلانافالتئالافلاحتدقو
2006رياني/يناثلانوناكيفرمألااذهيتشقانمءانثأو.ةيباختنالاجئاتنلا
طقفاهنكل،ةقداصنكتملةيباختنالاجئاتنلاىلعمهتاضارتعانأبتقلع
اممتبثدقوً.ايسايس284»دحوملايقارعلافالتئالا«زازتباىلإيمرتتناك
مكاحلاعمـاولصحامدنعفً:احيحصناكريدقتلااذهنأكلذدعبثدح
،ةموكحلابقلعتياميفهنوديرياوناكامىلعـهدازليلخياملزيكريمألا
جئاتنببعالتلا«ـبهنوفصياوناكاممرمذتلانعروفلاىلعاوعلقأ
.»تاباختنالا
ناكو.ةدعىوقنيبقارعلايفةداحتاعارصقارعلادهش،ءانثألاكلتيف
،بناجيفناريإهمعدتدحوملايقارعلافالتئالانيبًارئاديسيئرلاعارصلا
»ةيِّنُسلا«بازحألاويدركلافلاحتلانمعساوفالتئارخآلابناجلايفو
نممعدلاىقلتتاهلكىوقلاهذهويوالعاهعمو،تاباختنالاتضاخيتلا
ّرصتنطنشاونمىوتسملاةعيفرتارايزوةمظتنمتاحيرصتو،هدازليلخ
ةرادإنأفورعمو.ةطلسلايفةّمهمةّصحةَّنُسلاحنمةرورضىلعقافنب



ةصاخلااهطورشءالمإتلواح،2005رياني/يناثلانوناكتاباختنادعب،شوب
يفيوالعكارشإًاضيألببسحفاذهسيل،دحوملايقارعلافالتئالاىلع
يقارعلافالتئالاوناريإنملكهتعضويذلارمحألاطخلامغرب،ةموكحلا
طقفنكلةريخألاةطقنلاهذهنعةياهنلايفنطنشاوتلزانتدقو.دحوملا
دحوملايقارعلافالتئالاهاّمسيذلاحشرملانمصلختلاتعاطتسانأدعب
هسفنلجرلاـديدجلاروتسدلالظيف»ةيداع«ةيقارعةموكحلوأةسائرل
.يرفعجلاميهاربإ:ةيسيسأتلاةيعمجلالظيفةّتقوملاةموكحلاسأرتيذلا
،هسفندحوملايقارعلافالتئالالخادراددقفرخآلاريبكلاعارصلاامأ
ةروثللىلعألاسلجملا:فالتئالايفنيتيسيئرلانيتلتكلانيبداضتعقوثيح
ةروثللىلعألاسلجملادارأدقف.ردصلاىدتقمعابتأوقارعلايفةيمالسإلا
لداعهفيلحىلإاهدانسإوءارزولاةسائرىلعلوصحلاقارعلايفةيمالسإلا
نيتنايدلانملكيفيلوصأىلإلوحتقباسيواموهو،يدهملادبع
قارعلايفةيمالسإلاةروثللىلعألاسلجملانأمغربو.ةيلاربيلوينلاوةيمالسإلا
لودمايقىلإهتوعدمغربو،ناريإىلإةيقارعلاتاعامجلابرقأوه
تايالولاطخستلانيتلاةركفلايهو،قارعلابونجيفةقراخةيلارديف
عابتأاهنيبنمو،ىرخألاةيبرعلاةيقارعلاىوقلاعيمجاهتضفرو(ةدحتملا
اهدعاسينأةلمآيدهملادبعتمعددقنطنشاونإف،)ردصلاىدتقم
،هدازليلخناكو.رحلاقيوستلامسابقارعلاطفنىلعاهديطسبىلع
ةدحججؤينأةصاخلاهتقيرطبلواحي،ردصلاةطلسصيلقتبسووهملا
ميعزهقيدصةوقبردصلامعددقو.دحوملايقارعلافالتئالالخادفالخلا
رثكألاويسايسلاهفقومىلإبرقألاهنأنظيذلايرفعجلاةوعدلابزح
لواحيذلا»فرشلاقاثيم«ظفحتالبيرفعجلاّعقودقف(هطوغضلًابواجت
ىلإنطنشاونعةلقتسملاةيسيئرلاةيقارعلاىوقلاعيمجعفدردصلا
.285)هيلععيقوتلا
يتلاـنارهطنكل،نيقيرفلانيبةرتوتمءاوجأأشنتنأنكمملانمناكو
تناكـربمسيد/لوألانوناكتاباختنادعباهترايزىلإردصلاىدتقمتعد
اهعفدبكلذو،دحوملايقارعلافالتئالاككفتنودةلوليحلايفًايسيئرًالماع
يقارعلافالتئالاةدحورابتعاىلإفالتئالايفةيمالسإلاةروثللىلعألاسلجملا
دحوملايقارعلافالتئالاحّشرمةيضقّتُتبدقفمثنمو.ةيولوأدحوملا
وهو،فالتئالالخادتيوصتلاقيرطنمةيطارقوميدةقيرطبءارزولاةسائرل
نوعباتلا»ةيطارقوميدلاوجورم«امأ.ةليئضةيبلاغيرفعجلاىطعأام
ةلاحلايفف:ةيروتسدلاةيلآلاةلقرعلمهدهجىراصقاولذبدقف،نطنشاول



حّشرمةيمستًافلكمنوكيًاسيئربختنتومئتلتنأةيعمجللناك،ةيعيبطلا
فيلأتلواحييكـةلاحلاهذهيفيرفعجلاـناملربلايفربكألاةلتكلا
نيبةروانملانميرفعجلافقوملااذهنِّكمينأًاضرتفمناكو.ةموكحلا
ةيبلاغنمضيلةَّنُسلاباونلانميفكيامبسكةلواحمو،ىرخألالتكلا
دعُبتساالإوةمئاقلاىلإمامضنالاىلعيدركلافلاحتلاكلذبًاربجُم،ةيناملرب
.ةموكحلانم
دقو،نطنشاوىدلًالوبقمنكيملعونلااذهنمويرانيسنأحضاولانمو
نأىلإ،قافتالاىلعيصعةروطخلاورتوتلاديدشعضوءوشنةجيتنلاتناك
يكلاملايرونبهلادبتساىلعيرفعجلااهبجومبقفاوةيوستىلإلّصوتلامت
ًافطاعتلقأهنأىلعيكلاملامُّدقدقو،ةوعدلابزحةدايقيفيناثلالجرلا
رثكأودبييكلاملانأةقيقحلاو.يرفعجلانمًاناعذإوةنورمرثكأوناريإعم
،نيلجرلانيبفالتخالاو.ةدحتملاتايالولاعمهتقالعيفيرفعجلانمًاعايصنا
ةئنهتلفكتةجردىلإًاريبككلذمغربنكيمل،هسفنبزحلايميعز
وههسفنيوالعناكولامك،يكلاملاةيمستدعبامهيسفنندنلونطنشاو
.قارعلاءارزولًاسيئرةيناثنّيُعنم
ً،اقباستركذامكف.ردصللةحضاوةساكتناهتمربعضولاناك،كلذعمو
ريغوةيبرعلاةَّنُسلاةيناملربلاتاعامجلاعنقينأًادهاجردصلالواح
.عيرذلشفبينُمهنكل،لالتحاللضهانمفلاحتىلإمامضنالابةيناملربلا
اهفلاحتبتثبشتوهضورعةيناملربلاةيبرعلاةيِّنُسلاتاعومجملاتضفردقف
،نيملسملاءاملعةئيهنأىلإةفاضإلاب.يكريمألامكاحلاوةيدركلابازحألاعم
ً:اديدشًاطابحإردصلاتطبحأدق،يبرعلايِّنُسلادرمتلانمًادجةبيرقلا
وحنىلعقارعلايفةدعاقلاميظنتويواقرزلاةنادإبمهعانقإعطتسيملف
ههاجتاناكو،)يواقرزلاةعامجريفكتمهنمبلطردصلانإىتح(مساح
برعلانمنييموقلاعمهتاقالعيفرخآًاقئاعنييثعبلليداعملايلاكيدارلا
لبقاهنمبرتقايتلاةيِّنُسلاتاعامجلانأنمًامربتىدبأدقف.ةَّنُسلا
.هعضويذلا»فرشلاقاثيم«ّعقُوتملربمسيد/لوألانوناكتاباختنا
ءانبةلواحمىلإيعاسلاردصلاةيجيتارتسالةيلاتلاىربكلاةبرضلاتناكو
يه،لالتحاللةيداعملاةيبرعلاةيِّنُسلاىوقلاعماكريمألضهانمفلاحت
ةَّنُسلاوةعيشلابرعلانيبيفئاطلاّرتوتلاجيجأتيفًاماهسإرثكألاثدحلا

22يفءارماسيفيركسعلاحيرضىلعموجهلا،عبطلابينعأـقارعلايف
قاطنلاةعساوتاماقتنايفئاطلاموجهلااذهرّجفدقو.2006رياربف/طابش
يهتنتاليتلاةلسلسلانمًابضغاوطاشتسانيذلاةعيشلانوحلسملااهذّفن



ءدبذنميعيشلاعمتجملاتفدهتسايتلاو،ةيمادلاةيفئاطلاتامجهلانم
ًاطّروتطّروتتردصللعباتلا،ّمظنملاريغ»يدهملاشيج«نأودبيو.لالتحالا
رضخألاءوضلاىطعأدقردصلانأاذهينعيالو.تايلمعلاهذهيفًاريبك
ًادهاجردصلالواح،ةعيشلاةداقلامظعملثمهلثمف،سكعلاىلعـكلذل
ةيزكرملقأهلةعباتلاايشيليملانأىلإًارظننكلـعضولاءىدهينأ
ةروثللىلعألاسلجمللةعباتلاةيركسعلاهبشردبايشيليمنمريثكب
نألبقمهزئارغلنوحلسملانويردصلاباجتسادقف،قارعلايفةيمالسإلا
ةينالقعلاتوصىلإاوتصنينألبقو،رخآرايخيأرابتعالايفاوذخأي
.ةيسايسلا
فافطصاًاريبكًالالغتساةفسؤملاثداوحلاهذهّلغتسادقف،لاحةيأىلع
يواقرزللنيلاوملاةَّنُسلانييلوصألاو،اكريمأءاقدصأّمضىوقلانمبيجع
برعلاطسوردصلاىدتقمةروصهيوشتلجأنممادصلنيلاوملانييثعبلاو
دضةنداهملاريغهفقاوملاهبىلحتيناكةيبذاجةيأىلعءاضقلاوةَّنُسلا
هققحاملكف.ناريإنعديدشلاهلالقتسابةطبترملاهتعمسولالتحالا
ةدعاقىلعهذوفنءانببقلعتياميف،ةقباسلاةرتفلايفًايسايسردصلا
دجسمةبقعمَفُسناذهلك)ءاوسلاىلعةيعيشوةيِّنُس(ةيقارعةيبرع
طسوةصاخـةعيشلاطسوًابيهمًاذوفنداعتساهنأحيحص.يركسعلا
هبعلييذلارودلاهززعًاذوفن،يعيشلاعمتجملانمةمورحملاتاقبطلا
ةّحلسمةعومجمةيأنمرثكأعمتجمللّحلسملاحانجلاديسجتيف»هشيج«
ًاميعزهسفنضرفينأنعًاديعبلازامهنأيهةقيقحلانكل،ىرخأ
عممادصلاءدبذنمهيلعناكاممرثكأةَّنُسلاوةعيشلابرعلانييموقلل
.2004ماعلالتحالاتاوق
برحنوتأيفدعبطقسيملقارعلانإف،تاروطتلاهذهعيمجمغربو
ةضفخنمةيلهأبرح«ـكةنسذنمهتفصوامنأةقيقحلاو.ةلماكةيلهأ
ىتح،2006ماعلئاوأو2005ماعلاوطاهتّدحفقوتتمل286»ةدحلا
.ءارماسموجههراثأيذلاةروطخرثكألاوئجافملايفئاطلاراجفنالالبق
نيرصنعكانهنإلوقلايننكمي،ةصاخلاةينانبللايتبرجتىلإعوجرلابنكل
برحبوشنوقارعلايفيلاحلاعضولانيبنافقيةظحللاهذهيفالازام
تاوقدوجووةدحوملاةيقارعلاةموكحلاءاقبوهلوألارصنعلا.ةيلهأ
ماععلطمةموكحلاّقشناك،نانبليفف.ةدحومتلازامةيقارعةحلسم

.ةيلهأبرحىلإلّوحتلااّزيمناذللاامهينانبللاشيجلاكيكفتو1976
،مكحلاوعدارلارودبعلتةيبنجأةحلسمتاوقدوجووهيناثلارصنعلا



ىلعطقفنكلـهبعلينأيروسلاشيجلاداتعايذلارودلالثمًامامت
.اًدعاصف1976ماعذنمنانبليفـعطقتموحن
وحنقارعلاقالزنانأيأ،ليلقلبقهيلإتحملأامىلإريشألاذهلوقأ
ةبسنلابأوسألاويرانيسلاةرورضلابلثميالهبعشىلإةبسنلابأوسألاويرانيسلا
،قارعلايفةريخألاروهشلايفثدحاممظعمنأةقيقحلاو.نطنشاوىلإ
ًاقفاومءاجةيكريمألاتاوقلليمارجإلاكولسلاىلعءاوضألاطيلستءانثتساب
لشفىلعةوالع،ةيفئاطلاتاّرتوتلايفةّداحلاةدايزلاف.ةيكريمألاتاططخملل
،ُترذحاملاطلو.نطنشاوةحلصميفحوضوباّبصدق،ردصلاىدتقمعورشم
نوكتس،نطنشاودييفةديحولاةحبارلاةقرولانأنمنوريثكوانأ
لاكشألارثكأبشوبةرادإاهلغتستيتلاو،ةيقرعلاوةيفئاطلاتاماسقنالا
دقاماذهو.»دَُستقّرف«:ةيديلقتةيلايربمإلاتافصولارثكألًاقفوةحاقو
ىراصق،هدازليلخىلإًالوصو،رميرپلوپنمًاءدبيكريمألامكاحلاهيفلذب
.هنمةدافإلاوهلالحإلهدهج
ىلإةبسنلابةيهلإةمعنوهليراجلايفئاطلاججأتلانإف،كلذءوضيفو
اتلاكونوكتنأيفنوهبتشينييقارعلانمريثكلانإىتح،نطنشاو
اهدهشييتلاةيفئاطلاتاءادتعالاأوسأءاروةيليئارسإلاوةيكريمألاتارابختسالا
نمنيريثكنأل،نآلا»ًاعورشم«لالتحالاودبيىدميأىلإظحال.قارعلا
دوجوبنوبلاطي،ديدهتلابنورعشينمم،ةطلتخمقطانميفةَّنُسلابرعلا
ةيقارعلاةحلسملاتاوقلابنوقثيالمهنإذإ،مهنمأنامضلةيبنجأتاوق

اوناكةَّنُسلابرعلانأةقيقحيفركفتامدنع،ةقرافمنماهلايو.287
مغربـلالتحاللضهانملاّحلسملادّرمتللةيسيئرلاةيبعشلاةدعاقلااولازامو
ةحلسملالامعألانمٍمانتمجذومنكانهفـديكأتلابنيديحولااوسيلمهنأ

،ةيبرغلامالعإلالئاسويفركذياملقهنكل،قارعلابونجيفلالتحالادض
.ةيبرعلاىتحوأ
اذإالإ،اهتاططخمبسانتالةيفئاطلاتاعازنلا:رانلاببعلتنطنشاونأالإ
مسقنينأةدحتملاتايالولاةحلصمنمسيلذإ،ةنيعمدودحنمضتيقب
يفنيموعزملا»ءاربخلا«ضعبةحاقووعدياملثمةلصفنمءازجأةثالثقارعلا
لضفأيناثهنأمهؤاقدصأوددجلانوظفاحملادقتعياموهو،يكريمألامالعإلا
اذهنوكينلو.دحومقارعىلعةيكريمألاةرطيسلاقافخإةلاحيف،ةجيتن
ىلعةيكريمألاةرطيسلالعجيسلب،بسحفدمألاةليوطةيلهأبرحلةفصو
مثنمو.بعصأًارمأةيعيشلاةيبلاغلايذبونجلايفيقارعلاطفنلاةلتك
ىوتسمىلإةيفئاطلاتاعازنلاجيجأتيهنطنشاولىلضفلاةحلصملانإف



نأنودنم،اهعبتتيتلا»دستقرف«ةسايسبسانيامبةرطيسلللباق
قارعمايقنإف.ةريطخةيلهأبرحىلإلوحتتوةرطيسلانمتلفتاهعدت
نكلوً،امامتططخملااذهمئالينأنكمي،ةفيعضةيزكرمةموكحبيلارديف
بعصرمأوهو(ىربكلاةيقارعلاىوقلاعيمجىدلًالوبقمنوكينأطرشب
ىدأاماذإاًصوصخـةثراكحبصيدقفهّيظشتوقارعلاقّزمتامأ.ً)ادج
يفثدحينأنكمياميفركفنل(.ةريطخةيميلقإةيمانيدقالطإىلإ
زكرتتثيحةعيشلابلوهأملاةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملانميقرشلاميلقإلا
.)طفنلاعبانممظعم
ةحفاكمتاوقبةيكريمألاتاوقلاهيبشتنكمملانمناكاذإف،انهنمو
يلعشمنمةرطخةعومجممهاهنودوقينمنأرمألاةقيقحنإف،قيرحلا
:درطُموحنىلعقارعلايفعضولاروهدت،لالتحالاءدبذنمف!قئارحلا
يفنيحقولاةبَذَكلاىوساهيفنياليتلاةديكألاةقيقحلايههذهو
يتلاةحضافلاةلدألامغربنسحتيعضولانأىلعنوّرصينممنطنشاو
.كلذسكعتبثت
جّجؤييذلادّرمتلايّذغيلالتحالاف،ةغرفمةقلحيفقلاعقارعلانإ
هئاكذإىلإقارعلايفنطنشاومكاححفاكييذلايفئاطلاّرتوتلاهرودب
دقو.لالتحالارارمتساريربتلهرودبمدختُسيرتوتلااذهو،ةيسايسلئاسوب
تيزلاّبصيفيكريمألالالتحالاتاطلساهتمدختساةقيرطثدحأتناك
ـيمالسإلابزحلاةدعاسميه،ةيعيشلارداصملاقفو،ةيقارعلارانلاىلع
يفـنييدوعسلاونطنشاونمةبرقملاةيِّنُسلاةيبرعلاةيقارعلاةعومجملا
.ةيفئاطلاتاعازنلايفةكراشملالعفلابأدبّحلسمحانجسيسأت
باحسنالانعًاروفنالعإلابالإةبهتلملاةقلحلاهذهنمجورخللليبسالو
ةوطخنوكينأنكمياموهو،ةيكريمألاتاوقللطورشملاريغولماكلا
يِّنُسلادّرمتلادمخينأنكمياموهاذهف.قيرحلادامخإوحنةمساح
لودجنالعإىدلهفقوًاراركتوًارارمنيملسملاءاملعةئيهتدهعتيذلا
رتوتلاصيلقتيفًاضيأمهاسيساماذهو.لالتحالاتاوقباحسنالينمز
مهلبقتسموحنةرشابموناعمإبٍذئتقونويقارعلارظنيسذإ،يفئاطلا
اذإىتحو.يملسلاشياعتلانمضتةغيصداجيإىلإرارطضالابنورعشيو
لجأنمةريصقةدميبنجأدوجوىلإةجاحلاجاتنتساىلإاولصوت
،ةيقيقحرامعإةداعإةيلمعيفعورشلاوماظنلاةداعتساىلعمهتدعاسم
تاوقنمنّوكتينألاحلاةعيبطبيغبنياليبنجألادوجولااذهنإف
ةوقنوكتنأيغبنيلب،قارعلاىلعةنميهتاحومطاهيدلنادلبلةعبات



نمةيلاخةيّدوةدعاسمكيقارعلابعشلاتائفعيمجنماهببحرم
.حلاصملا
ةطلسلايف»سامح«
سامحزوفتلعج2006رياني/يناثلانوناكيفاهتمّدقيتلاةيفلخلا:مولاش
ىلعزوفلااذهلرثأنمىرتاذامنكل.ئجافمريغًارمأتاباختنالايف
ناودعلاءوضيفً،اصوصخمالسلاتالامتحاىلعواًمومعينيطسلفلاعمتجملا
؟ريخألايليئارسإلا
انرظناذإرمألاعقاويفًائجافمتاباختنالايفسامحزوفنكيمل:رقشألا
رمألا.تاباختنالالبقرياني/يناثلانوناكيفانتاقيلعتلماعلاراطإلايفهيلإ
لشفيضُفيهبجومبيذلا،ماعلاهاجتالانأوههيلعديدشتلابجييذلا
ةلاحلايفمهلثميـةيراسيلاوأةيموقلاةكرحلانمنوردحنيةداقداسفو
ةطلسلا/ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمسأرىلعنوعبرتملاحتفةداقةينيطسلفلا
ةيلوصألاؤّوبتىلإـنالحددمحموسابعدومحملاثمأنم،ةينيطسلفلا
يلجنيهاجتاوه،ةيريهامجلاةدايقلايفئشانلاغارفللًادسةدايقلاةيمالسإلا
.عونتلاةديدشقرطب
نيدلابمراصلامازتلالاديازتوةيعامتجالاةنملعلادادتراىنعمب»ةملسألا«ـف
نأىلإًالوأانهريشأنأدوأو.دحاورهظمتاذةيلمعتسيل،يمالسإلا
ةينيطسلفلاتاوصألاعومجمنم%45,44طقفاوناكسامحلاوتّوصنيذلا
.نييلاربيللاوأنييناملعلانييراسيلانيحشرمللتتوصةيبلاغكانهتناكذإ
يباختناماظنببسبناملربلايفدعاقملاةيبلاغىلعسامحتلصحدقو(
ليثمتلاىلعرخآءزجيفوةيباختنالارئاودلاىلعهنمءزجيفموقي
ةجيتنكلذاولعفسامحلاوتّوصنيذلانمًاريثكنإً:ايناث.)يبسنلا
عزاونمرثكأ،حتفةينيطسلفلاةطلسلاةدايقوليئارسإىلعمهطخس
ىلوألافرحألاىلعاهمساموقييتلاسامحو.ةيمالسإلاةيلوصألابمهمازتلا
يسيئرودعكًايخيراتاهسفنتنب»ةيمالسإلاةمواقملاةكرح«لماكلامسإلل
تغَّوصدقو.ليئارسإةمواقميف»حتف«نم»يمالسإ«ليدبكاهيمصخالكل
»ةيدوهيلاةلودلا«ـلةيلاكيداررثكألاودودللامصخلااهتفصبًامئاداهسفن
يحورلابألاوليئارسإةهجاوميفدماصلاوداحلاضيقنلاكلذبةمدقم
ًادانتساكلذتلعفدقو.يهتنتاليتلااهتيمازهناوحتفتامواسمليكريمألا
ةيداعمىؤروحنًاصوكنلثميقاثيمب،ملاعللةينيدةيلوصأةيؤرىلإ
نماهداعبإىلعتصرحدقةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمتناكةيماسلل
ةيئاوشعلاةيراحتنالاتامجهلاىلإةدوعللدّهماماذهو.ةيمسرلااهبطخ



ذنمسامحلةزيممةمستحبصأيتلاو،زييمتنودنمنييليئارسإلاىلع
هذهىلعةيعرشلاديازتملايليئارسإلاعمقلاىفضأذإً،ادعاصفتاينيعستلا
ًاضيأاهسفنسامحتجّوردقو.نيينيطسلفلانمريثكرظنيفتامجهلا
هايإةعضاو،ايفاملابهيبشلادسافلاحتفمكحلةيلاكيداررثكألادقانلااهتفصب
ماظنلالخنماهتدايقهدّسجتيذلاراثيإلاحورعمةنراقملاعضويف
.عضاوتملاشيعلاطمنوةيعامتجالاتامدخلاوةاكزلا

ةكرح«تاونسلاربعترّوطت،ةدعاصلاسامحةوطسةازاوميفهنأحيحص
،ىرخأنكامأيفونيطسلفيفيسيئروحنىلعةحضاوIslamization»ةملسأ
ىلعنكلو،ةأرملاسبلةقيرطلئطختاليتلاضارعألالالخنمكلذو
سامحلوصونإف،ةيناريإلاةروثلالثم،ىرخأعئاقويفهاندهاشامضيقن
يعوطلاوأيرابجإلاعوضخلانمةحساكةلمحهعبتتملةطلسلاىلإ
سامحنأةقيقحلاو.ةكرحلاةيولوأًاديدحتهذهنكتملف.ةينيدلاضورفلل
ىلعةدرفنملصحتنأعقوتتنكتملف،يباختنالااهزوفبةكبترمتدب
66نمًادعقم45يفتّلثمتةشهدمةيرثكأبتزافدقل(دعاقملاةيبلاغ
املثمو.)132نمًادعقم74اهاطعأاموهو،رئاودلاساسأىلعةصصخم
لحمةيسايسلاةيلمعلايفسامحطارخناربتعأيننإفشاقنلالالختركذ
نإف.288ةيسايسرثكأقرطبركفتاهلعجيساذهنإذإ،ريبكبيحرت
.كلذىلعاهمغريسةطلسلاىلإاهلوصو
ىناع،مكحلايفيرذجرييغتتبقعةطلسيفنيئدتبميألثممهلثمو
ًاصوصخ،رومألاعملماعتلايفةعاربلاىلإراقتفالاوعزعزتلاسامحةداق
مدختساـسابعدومحموحتفنمةعداختاروانمروفلاىلعاوهجاومهنأ
تافرعرساياهحاتأيتلااهسفنةيطارقوتوألاةيسائرلاتاطلسلامهدضريخألا
ماعةينيطسلفلاةموكحللًاسيئرنطنشاوهتضرفامدنعسابعدضهسفنل

ةيبرغلاىوقلاوليئارسإتأدبامدنعسامحةدايقعزعزتدادزاو،2003
نيتبثم،هرسأبينيطسلفلاعمتجملاوةموكحلاقنخب،ةدحتملاتايالولاةدايقب
،ةيقيقحةيطارقوميدتاباختناجئاتناولمحتينأمهنكميالمهنأىرخأةرم
ىلإمهيمداخومهءاقدصأبلجتامدنعطقفةيطارقوميدلانومعديمهنأو
اذهيفةقباسلاتاراوحلايفكلذىلعانأوموعنددشاملثمـةطلسلا
سردلااذهنماًعيرساوملعتينأاوعاطتساسامحةداقنأريغ.باتكلا
حتفةقرطمنيباوعقومهنأاومهفدقف.ةيعقاولاةسايسلايففثكملا
نأمهلاودارأمهيئوانمنأاوكردأو.يبوروألاويليئارسإلاطغضلانادنسو
لئاسولابءاوسمهتطقساولهسيومهتيقدصراهنتيكلةقيرطلاهذهباوفصتي



.289ةوقلابمهتحاطإنمعونبوأ،ةيسايسلا
ماقدقفمهنيبنمنييعقاولاونيددشتملانيبهوناعيذلاقّزمتلامغربو
عمًامغانترثكأًايسايسًافقوماوّنبتامدنعًادجةمهمةوطخبسامحةداق
ىلعققحتاماذهناك.ينيطسلفلابعشلانمةعساولاةيبلاغلاتاحومط
يذلاجمانربلايأ»ىرسألاةقيثو«ـبًافورعمحبصأاملالخنميسيئروحن
عيمجىلإنيمتنملاةيليئارسإلانوجسلايفنوينيطسلفلاىرسألاهاّنبتوهشقان
.يمالسإلاداهجلاىرسأءانثتساب،سامحىلإحتفنمةينيطسلفلاتامظنملا
ةقيثولامادختسالسابعدومحمنمةلواحمرمألائدابيفكانهناكدقو
ةئفلاـةددرتمتناكيتلاسامحةموكحنعةيعرشلاعزنلةليسو
سركيةقيثولاهُّجوتنأمغرباذه.ةقيثولارارقإيفـاهيفةددشتملا
اهنمسامحفقومىلإًايلعفبرقأكلذبيهو،ةينيطسلفلاةينطولاتباوثلا
ةقيرطباهمدختسينأسابعلواحدقفكلذعمو.سابعفقومىلإ
ىلعلوصحلاباهتحلصملعضولاليوحتيفتحجنسامحنكلو،ةيئاغوغ
رثكأنوكتيكاهليدعتمتثيح،ةقيثولانمةديدجةيؤرىلعقافتا
.ةغاستسا
ينيطسلفيسايسجمانربيّنبتنعرفسأً،ايسيئرًالّوحتاذهلّكشدقو
اهتلتحايتلايضارألايفةلقتسمةلودىلعموقيةقحاسلاةيبلاغلايضري
:نأةلدعملاةقيثولانمىلوألاةداملاتحضوأو.1967ماعليئارسإ
لجأنملضانيوىعسيتاتشلايفونطولاضرأيفينيطسلفلابعشلا
لصفلارادجةلازإو؛نينطوتسملاءالجإوتانطوتسملاكيكفتوهضرأريرحت
هقحكلذكو،لالقتسالاو،ةدوعلاو،ةيرحلايفهقحةسراممو،يرصنعلامضلاو
ةدايسلاتاذةلقتسملاهتلودةماقإيفقحلاكلذيفامب،ريصملاريرقتيف
نامضو؛سدقلااهتمصاعو،1967ماعةلتحملايضارألاعيمجىلعةلماكلا
ضيوعتلاواهنماودرطيتلامهتاكلتممومهرايدىلإةدوعلايفنيئجاللاقح
يفنيدنتسمـزييمتوأءانثتسانودنمنيلقتعملاوىرسألاريرحتو؛مهيلع
قاثيمىلإودادجألاوءابآلاضرأيفانبعشليخيراتلاقحلاىلإهلككلذ
صاقتناريغنم،ةيلودلاةيعرشلاهتلفكامويلودلانوناقلاوةدحتملاممألا
.290انبعشقوقحنم
ريرحتلاةمظنمليرذجءانبةداعإلتصصُخدقف،ةيناثلاةداملاامأ
ديدجينطوسلجمفيلأتلالخنم،يطارقوميدساسأىلعةينيطسلفلا
عيزوتلاةدعاقىلع)ةيعيرشتةئيهلةينيطسلفلاريرحتلاةمظنميفلداعملا(
تاباختنالايفينيطسلفلابعشلاتاعاطقعيمجةكراشملالخنم.يبسنلا



.ةيقبلاليثمتىلعةيسيئرلاتامظنملانيبقافتاوً،انكممكلذناكامنيأ
:نأةعباسلاةداملاتركذو
سيئروةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمةيحالصنميهتاضوافملاةرادإ
ةينطولافادهألابكسمتلاساسأىلعةينيطسلفلاةينطولاةطلسلا
يفقافتايأضرعمّدُقينأطرشب،ةقيثولاهذهيفتدروامكةينيطسلفلا
وأ،هيلعقيدصتلاوهرارقإلينيطسلفلاينطولاسلجملاىلعددصلااذه
.همظنينوناقبجومبتاتشلاونطولاضرأيفماعءاتفتساءارجإ
ىضمهنكل،2006وينوي/ناريزح27يفقافتالااذهىلإلصوتلامتدقو
امـًاديدحتيلاتلامويلايفو.دحأهيلإتفتلينأنودنمبلغألاىلع
رثكألاوه،مهنيباميفيخيراتيجمانربقافوىلإنوينيطسلفلاصلخنإ
ةيسايسةيوستىلإلصوتلاىلإيمرتليئارسإعمتاضوافملًادادعتسا،ًالومش
ّدرتكلذيفتناكو.ةزغىلعيشحولايركسعلااهموجهليئارسإتّنشـ
وهوً،افنعقرطلارثكأبوينوي/ناريزح25يفاهدونجدحأفاطتخاىلع
فدهبو،نيينيطسلفلانييندملافاطتخانمًاماقتناًالصأمتيذلافاطتخالا
نوجسلايفنيزوجحملانيينيطسلفلانييندملابفوطخملايدنجلالدابت
ءاطعإبيدنجلاحارسقالطإىلإىعستنأليئارسإنكميناكو.ةيليئارسإلا
ديعصتتررق،كلذنمًالدباهنكل،رمألاسردلةلهمنيينيطسلفلانيلوؤسملا
لجأنمنئاهرنيينيطسلفلاناكسلاعيمجزجحبًاّداحًاديعصتاهتاسايس
ةقباطملاريياعملاًامامتلثامتةقيرطب،مهتموكحىلعةيدرفلااهتدارإضرف
نمىحوتسملايعامجلاباقعلاىلإءوجللاكلذيفامب،ةلودلاباهرإل
.يعامجلابنذلاموهفم
يعرشلاثراولاهنأترملوأدوهيإتبثأ،ةيليئارسإلاةموكحللهترادإيفو
هفالسأةاكاحمستريبريماعلواح،ةريبكلمأةبيخيفو،نوراشلييرآل
روهظلايفالإحجنيملهنكل،مهشطبيفلمعلابزحةداقنمنييركسعلا
هساسأىلعنشيذلايسايسلاجمانربلانخيملوهف.ةقفشللريثمخسمك
،ترملوأاهسأرتيةيفالتئاةموكحلخدًاضيألب،بسحفةيباختنالاهتلمح
يفينعياماذهو،بناجلاةيداحأ»ةيوست«ـلهسفنسّركيذلالجرلا
نكتمليتلا»عافدلا«ةبيقحستريبّىلوتو،نْيمئادًافنعوًامضةقيقحلا
يذلايعامتجالاجمانربلابًاطابترالقألاًاضيألب،بسحفهتءافكنعدعبألا
لامآتحبصأ،ّهلكاذهةجيتنو.مالسلاجمانربنعًالضفـهلجّوريووعدي
ةيربربىلإقالزنالانمديزموحنةيضامةروصأوسأبةقطنملايفمالسلا
.قفألايفحولت



نانبلـهللابزحـليئارسإعارص
فيك؟ةينانبللاةهبجلاىلعلصاوتملاوئجافملامادتحالانعاذام:مولاش
؟ليئارسإوهللابزحلامعأّميقت
لعفدرةزغيفًايليئارسإًايدنجةينيطسلفةعامجفاطتخاناكدقل:رقشألا
نييندملانمريبكددعلليئارسإهبموقتيذلاّمظنملافاطتخاللًاعورشم
ةيلمعلجأنمهيلعظفحتلامتدقيدنجلانأبًاملعـنيينيطسلفلا
بسانملادرلااذهنكيملًامتحو.ءادفشبككمدُعيملو،نيلقتعملللدابت
هنأحوضوبنّيبيينيطسلفلالاضنلاخيراتلكف:يليئارسإلاناودعلاىلع
،مهفادهأقيقحتنيينيطسلفلانكميةفينعلالئاسولاىلإءوجللابسيل
ًادرناك،كلذعمنكلو.قحاسيركسعقوفتبعتمتتليئارسإنأًاصوصخ
ًالدبيليئارسإلاشيجلاقحنعًافدهتسمقاطنلاعساوناودعىلعًاعورشم
.نييليئارسإلانييندملانم
نودنييليئارسإلادونجلاىلعًاموجهّنشًاضيأهنأمغربو،هللابزحامأ
ةراثإرثكأوهلمعلااذهنإف،نينثاًافطاخومهنمةعبسًالتاق،نييندملا
ةدايسلاةكهتنم،هللابزحبشّرحتلاىلعتبأدليئارسإنأديكألا.لؤاستلل
باحسنالاىلعيليئارسإلاشيجلارابجإمتنأذنمةيناودعةقيرطبةينانبللا
ـ1982ماعاهتلتحايتلاةينانبللايضارألانمءزجنم2000ماع
نأنكميراطإلااذهيف.هيفًايسيئرًارودهللابزحبعليذلاباحسنالا
شيجلادض2006وينوي/ناريزح12يفهللابزحهبماقيذلالمعلاّدُعي
نأًامامتحضاولانم،ىرخأةهجنمنكلوً.اعورشمًالمع،يليئارسإلا
وأرمتسميليئارسإناودعدضًارشابمًاماقتناِتأيملهنأًاصوصخو،موجهلا
نأو،يلودلاىوتسملاىلعً»اناودع«ّدعُيسناك،ةينانبللايضارألاىلعدجتسم
ءاضقلافدهتستةريبكةيركسعةلمحنشضرغبةعيرذهمدختستسليئارسإ
بعشلابًاريطخًاررضقحلتساهنأدكؤملانمناكةلمحـهللابزحىلع
collateral»ةيبناجلارارضألا«مسابًاديجفورعملاديلقتلامكحبينانبللا

damage.لوؤسمريغوًارماغمًالمعهللابزحلمعناك،ىنعملااذهب.
يفسانلانمريثكاهبرعشيتلا،اضرلاةلاحباعيتسااننكميً،اعبط
عمنماضتللًالمعاهوربتعادقو،هللابزحةيلمعباوعمسامدنعةقطنملا
نكلو.ةيشحووًافنععمقلالاكشأرثكألةزغيفنيضّرعملانيينيطسلفلا
نأبجيلب:يقالخأروظنملالخنمطقفّميقتنأيغبنياللامعألا
ءاجمثنمو.ةدوشنملافادهألااهتمءالموةلمتحملااهبقاوعبًاضيأّميُقت
يفنيينيطسلفلانعجارفإلانمًالدبذإ.ماكحإنودنمهللابزحموجه



دقهتعامجموجهنأهللارصننسحركذ(هفدهاذهناكاذإـةزغ
دقفـ)ليوطتقوبةّزغةحبذملبق،ةديدعرهشأىدمىلعهلططُخ
.رطخللربكأورخآعمتجمةايحتضّرع
،همييقتنكيًّايأ،هللابزحموجهلةيلوؤسملامدعوةرماغملاحورنكلو
.اهتيلوؤسممدعوليئارسإةرماغمىلعًاسايقًامامتًابيرقتةيمهأالبناّدُعي
ىلعيسيئرلاموللاديعبدحىلإلمحتت،اهتيشحوواهتسرطغبليئارسإف
اهناودعلعفباهرسأبةقطنملايفرانلالاعشإيفرمتستيهو،فنعلا
.نيينانبللابنآلاًاددجموـمهقوقحونيينيطسلفلاةايحباهثارتكامدعومئادلا
فعضأدلبنمًانبجوةنوعرقرطلارثكأبليئارسإتمقتنادقلً،اراصتخا
هزاجتحاوينانبللابعشلاىلعًايعامجًاباقعكلذبةسرامم،ريثكباهنم
ً.افعضرثكألاينيطسلفلابعشلاعملعفتتلازاموتلعفاملثم،ةنيهرك
نمرثكأ،طقفىلوألاةعستلامايألايفحرجولتقً،ايركسعًالمعتّنشدقل

نمنابسحلايفعضيالمقرلااذهنإذإ(رابخألاتركذامكينانبل300
حِرُجو،)ضرألابتيوسيتلاينابملانمريبكلاددعلاضاقنأتحتاونفُد
ضرفو،ةينانبللاةيتحتلاةينبلانمةيويحءازجأترّمُدو،ىصحيالددع
.هلكدلبلاىلعراصحلا
نطنشاوصرحبنيينانبللانمنمآنملةديجةصرفهذهتناكدقو
ةلماكلاةقيقحلاىأرنأمهتيطارقوميدوينانبللابعشلاىلعاهقلقوموعزملا
ممأللعباتلانمألاسلجمةدحتملاتايالولاتعنمثيح،نطنشاوقافنل
نطنشاونأةقيقحلاو.رانلاقالطإفقوىلإةوعدرادصإنمةدحتملا

يليئارسإلاناودعلاـةيلوؤسممدعىرخألاوأـةيلوؤسملّمحتيفةكيرش
اهدحويه،ةدحتملاتايالولانأعيمجلافرعيامك،ينانبللابعشلاىلع
.رانلاقالطإفقوليروفرمأضرفةطلساهيدلتناكيتلا
هتلغتسادقهللابزحموجهنأهسفنناودعلاةماسجتتبثأدقو
ىدمىلعهقيقحتادارأفدهقيقحتةلواحملةعيرذليئارسإونطنشاو
يذلاماعلاكلذ،2004ماعذنماًصوصخةلصاوتمةريتوبوةديدعتاونس
دييأتبو،ةدحتملاممأللعباتلانمألاسلجمةدحتملاتايالولاهيفتعفد
ىلإسيلاعديذلا1559مقرلارارقلاىّنبتىلإ،اسنرفنميسامح
نمحالسلاعزنىلإكلذكلب،بسحف،نانبلنمةيروسلاتاوقلاباحسنا
لكشبوهللابزحيسيئرلكشبينعياموهو،نانبليفةحلسملاتاعامجلا
عبتادقو.نيئجاللاتاركسعميفةحلسأنوكلتمينيذلانيينيطسلفلايوناث
يتلاةيليئارسإلاةلودللدويقنودـُسرتفملاوُيشحولاوُسرطغتملاكولسلا



ةمكاحلاةيبلغألارابجإةرملاهذهفدهتسيًافولأمًاجذومنـنطنشاواهمعدت
.نانبليفةديدجةيلهأبرحباسحىلعهللابزحةهجاومىلعةينانبللا
نعناكيذلاناودعلاكلذنإفتاملكلاهذهبتكأيذلاتقولايفو
،يسكعدودرمبىتأدقهنأًايلعفودبي،حضاووهامكدصرتوميمصتقباس
ةيشحولاىلعطخسلانمةقيمعةلاحىلعنيينانبللامظعمدّحوتءوضيف
،نانبللةينطولاةمواقملليسيئرديسجتكهللابزحايحأامم؛ةيليئارسإلا
.هيلعةمواقملابسُحتامارًيثكيذلايعيشلاعمتجملاكلذبنيزواجتم
عيبريفترجتاباختنادعبتءاجيتلاةيلاحلاةينانبللاةموكحلاتناكو

نميذلاضرغلاوهو،هللابزححالسةيضقةهجاوميفتأدبدق،2005
ضرألانمريخألاءزجلانانبلىلإديعتنأليئارسإةموكحلاتبلاطهلجأ
قالطإو،291اعبشعرازموهو،نانبلبونجيفهلتحتيذلاةينانبللا
.1978ذنملقتعممهدحأو،ةيليئارسإلانوجسلايفًايمسرنيزجتحملاىرسألا
حضتايذلاهللابزحباهشّرحتواهلخدتليئارسإفقوتنأًاضيأتبلاطو
ناملربلايفكراشيهنإثيح،ينانبللايسايسلادهشملايفيعرشلعافهنأ
.ةموكحلاو
لصاوينأًامامتعورشملانمنوكيفوسفً،اددهمهللابزحمادامف
ريغةينانبللاةلودلاتناكاذإًاصوصخ،هسفننععافدلالجأنمهّحلست
نععافدلايفنانبللبسنأحيحص.ليئارسإنمهتيامحىلعةرداق
ةطساوبًايطارقوميدررُقينأيغبنياذهلكنأالإ،ىرخأةلأسمهتدايس
نأيغبنيهللابزححالسةيضقنإفمثنمو.نانبليفةيسايسلاىوقلا
هيلإىعستامو.ةيسايسلئاسولالخنم،مهسفنأنيينانبللاةطساوبلحت
ةيلخادةهجاومضرفوه،امهئافلحو،سيرابو،نطنشاومعدب،ليئارسإ
رشعةسمخىدمىلعفزندلبيفةديدجةيلهأبرح،نانبلىلعةفينع
هلوقىلعتبأدامنيينانبلللوقتليئارسإيهاهف.برحلانمًاماع
ً.اضعبمكضعبرّمديلف:نيينيطسلفلل
اذهىلعليئارسإـثحلبـمعدىلإةدحتملاتايالولاعفادامأ
وهو،ةرشابمناريإفادهتساىلإنانبلزواجتيعبطلابوهفديدجلاناودعلا
ىلإناريإنمدتمييذلايعيشلالالهلاىّمسيامبنطنشاوسوهنمءزج
رظنلاف.يروسلاماظنلاوقارعلايفناريإءافلحبًارورم،نانبليفهللابزح
ودعلاناريإلعجي،نطنشاويفةدئاسلاةدرابلابرحلاةيلقعبناريإىلإ
ىوتسملاىلعةرمتاذيتايفوسلاداحتالاناكاملثم،يسيئرلايميلقإلا
نمًاءزجّدعيامنإ،يسيئرلاودعلااهمعديةوقعممادصلكو،يملاعلا



ةديطولاناريإةقالعدعتمل،نآلاو.هسفنيسيئرلاودعلاعمةهجاوملا
يفاهكراشتيتلاةمظنملاهذهناريإتمعددقف.دحأىلعًارسهللابزحب
.حالسلاوبيردتلاولاملاب،اهسيسأتذنمةيمالسإلاةيلوصألااهتيجولويديأ
يذلاءيرجلاموجهلااذهلثمهللابزحّنشينأةقامحلانمنوكيسو
قيسنتنودنمنييليئارسإلانييدنجلاًافطاخ،وينوي/ناريزح12يفهّنش
؟دعباذام:لاؤسلاحبصيمثنمو.نارهطوقشمديفهيمعادعمقبسم
اهءادعأبراحتيتلاىوقلامعداهّقحنمسيللودلانأبنطنشاومعزف
رخازيكريمألالجسلانأل،ةحاقولاوقافنلابحضنيمعزوه،ىرخألوديف
ارتنوكللنطنشاومعد،لاثملاليبسىلعذخأنل:كولسلااذهلثمب
لالتحالادضناغفألانيدهاجملاوأـاتسيندناسةموكحدضنييوغاراكينلا
معادلايهةدحتملاتايالولانكتملأ،كلذنممهألا.مهدالبليتايفوسلا
؟ةريثكلاةيناودعلااهلامعأيفةيليئارسإلاةلودللحِّلسملاويعارلاولومملاو
ال،ىرخأةلودوأ،ايروسوأ،ناريإنمًاموعدم،هللابزحنوكنأفضأ
كلذيفقرفال،هضرأريرحتلةعورشمبرحّنشهناكمإبسيلنأينعي
ريرحتلابرحاوّنشامدنعنييمانتييفلانييعويشللنيصلاوأسورلامعدنع
بعشلانمةقحاسلاةيبلغألاهتأراموهو.مهضرأّيلتحمىلعينطولا
اكريمأنإ:اهلدودحالةيكريمألاةحاقولانكلو.وحنلااذهىلعيمانتييفلا
،سمألابمانتييفـاهسفنيهاهلتحتنادلبيف»يبنجألالخدتلا«نيدت
!اهؤافلحاهوزغييتلاكلتوأـمويلاقارعلا
ةزغىلعيشحولاموجهلاعمنمازتلابنانبلىلعديدجلاليئارسإناودعنإ
ةيشحوللدَّيقملاريغليئارسإمادختساف،ةقطنملالبقتسمىلعمؤشريذنوه
ًاعاونأيذغيامنإ،اهئافلحوةدحتملاتايالوللهباشمكولسعم،ةحساكلا
نيدتعملاىلعيسكعدودرمبةلاحماليتأتيتلابصعتلانمةفلتخم
رشعيداحلاو،كرويوينيف2001ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلاـمهنادلبو
،ندنليف2005ويلوي/زومتنمعباسلاو،ديردميف2004سرام/راذآنم
ىرخأةّرمددشننأناكمبةيمهألانمو.كلذىلعةبعرمتاداهشهذه
ةدحتملاتايالولايفبعشلاقتاعىلععقتةلئاهةيلوؤسمكانهنأىلع
طسوألاقرشلالايحنطنشاوةسايسراسمرييغتبهنإذإ،ددصلااذهيف
فنعلاةماودوةيشحولالامعألاىلإقالزنالافقوًانكممحبصي،بسحف
.ملاعلاةيقبىلإضيفيو،ةقطنملايفرثؤييذلاتوملاو
يليئارسإلايبوللايكسموشتموعن
ىلإهّجوملامامتهالانمريبكرادقمكانهحبصأةريخألارهشألايف:مولاش



»رمياشريم«نملكاهزجنأةساردهترولبيفتلّجع،يليئارسإلايبوللاةيضق
ةساردلاهذهىلعكّدرامف،MearsheimerandWalt292»تلاو«و
؟اهنعمجانلالدجلاو
تناكنإيلّدكأتيمل.اهيلععالطالاقحتست،ةنيصرةسارداهنإ:يكسموشت
دودركانهتناك.ةساردلاكلتنعمجنامفصولةمئالم»لدج«ةملك
نفيتسو،داسامفزوجو،نياتشلكنيفنامروندودراهيفامب،ةنيصرلعف
نكلو.293عازنلاعوضومةلأسمللةلصفمةعجارماومّدقنيذلاسنوز
تاماهتاىتحلب،ريغسيلاًفخسوةعجعجناكلعفلادرنمًاريبكًاردق
.ةيماسلاةاداعمبـةكحضمـ
املثميننأمغربـتاسايسلايفرثؤي،مهميليئارسإيبولًامتحكلانه
نيريثكلثم(»تلو«و»رمياشريم«نأدقتعأ،باتكلااذهيفتركذنأقبس
نأًاملع.يبوللااذهيفمهألارصنعلادعيدقامنالهاجتي)امهريغ
تاقالعلل»ةيعقاولا«ةبراقمللةمئالممدعيناعيهنأًاضيأيلودبيامهلمع
لصفنتيتلا»ةيموقلاةحلصملا«ـلضماغموهفمىلإدنتسيوهف:ةيلودلا
لماوعلانعمثنمو،ةيقيقحلاةطلسلليلخادلاعيزوتلانعريبكلكشب
انعمتجميفاهّلثمتو؛ةيلمعلا»ةيموقلاةحلصملا«يقيقحلكشبددحتيتلا
.هيلعفالخالرمأاذهوةزكرملاةيداصتقالاةوقلا
ةسايسلانأىلإصلخننأاننكميالهنأ،ةطيسبةيقطنمةقيقحكودبيو
هنأكلذ.ةلشافةسايسلاتناكاذإةيلمعلا»ةيموقلاةحلصملا«عمعراصتت
حلاصمىلعةثراكىلإ،قارعلا...خلإـينيشتـدليفسماروزغىهتنااذإ
ةسايسلانأىلإصلخننأنكميالف،اهنامدخييتلاةكرشلاـةلودلا
،لبقنماّنيبامكف.عفادلاوأدصقلاثيحنمحلاصملاكلتعمتعراصت
قفوةينالقعريغنكتملـةيمارجإاهنوكنممغرلابـتاسايسلانإ
.امهموهفم
ثحبلاقيرطنعالإيبوللاةوقمّيقننأاننكميال،ةيقطنمةلأسمكًاضيأ
اهنأىلعكردتيتلاحلاصملاعمهفادهأاهيفىفانتتيتلاتالاحلايف
نيذللانيلماعلانيذهنأفشكتخيراتلاةعجارمو.ةكرشلاـةلودلاحلاصم
ةلودلاامه،ةيلحملاةطلسلازئاكرًاريثكمهتقطانميفريبكلكشبنايقتلي
يبسنلانزولافينصتنمةيميداكألاةلأسملاهجاونمث.صاخلاعاطقلاو
.نيلماعلانيذهل
لعفلابيهو.ةيلمعتاقيبطتتاذتناكاذإةيميداكألاىدعتتسةلأسملانإ
نإف،نوريثكلااهدقتعييتلاةيمهألاهذهبيبوللاةوقتناكاذإ.كلذك



:ةحضاوةيليئارسإلاتاسايسلليكريمألامعدلايدقتنملةميلسلاتاكيتكتلا
»نترامـديهكول«تاكرشلةيسيئرلاراقملاىلإاوهجوتينأبجي

Lockheed-Martin،لتنإ«و«Intel،سشاسـنامدلوغ«و«Goldman-Sachs
،...خلإExxon-Mobil»ليبومنوسكيإ«و،WarrenBuffett»تفابنيراو«و
يذلايبوللاببسبررضللتضرعتدقمهحلاصمنأمهلًايلمعاوحضويو
يفةبغريدلو.ةيداصتقالاةوقلاويسايسلاذوفنلايفهنأشنمنّولعي
ةجاحكانهتسيلكلذدعب:ريبكلكشبيتايحلّهستساهنإ.كلذقيدصت
ةسايسدضةيريهامجةضراعمدشحدوهجلةقاطولئاهتقوسيركتىلإ
.ةحيصنلاهذهعبتيالًادحأنكلو.دهعلاةليوطةلود
وزع«نأاهدافموةقباسلاريبلجةظحالميشاحتبعصلانمهنأودبيو
رشتنمو،ةسايسللةيمهوةيؤروهليئارسإليلاوملايبوللاىلإمساحلاريثأتلا
مامتهالاوةقاطلازيكرتنأةفاضإنعفكأنأيننكميالو.294ً»ادج
ً،ادجةبراقتملماوعتاريثأتلصفلةلواحميفةدرجمةيميداكأةلكشمىلع
مامأنيطسلفرمدتيذلاتقولايفلقألاىلع،غاستسمريغًارمأيلودبي
ً.ايكريمأةموعدملاةيليئارسإلاتاسايسلاةطساوباننويع
ناريإوةدحتملاتايالولا
ًايليئارسإوأ(ًايكريمأًاموجهنأَتردقدقل،قباسلاانشاقنىلإةدوع:مولاش
يفترجيتلاثادحألاىلعًءانبو.فيعضلامتحاناريإىلع)ةلاكولاب
؟نآلاكريدقتوهام،ةريخألارهشألا
ضارتفاىلعًامئاقـاندّنفاملثمـًانيمختناككلذنأحضاولا:يكسموشت
شحولاةرهاظ«ريبلجهاّمسامرابتعالايفذخأيال،ينالقعلاطيطختلانأ
قرشلايفمهسفنألةلئاهثراوكشوبوططخمقلخدقف،295»حيرجلا
،سأيلالعفبنوبرضيدقمهنأفورعمو.ملاعلانادلبنمريثكيفو،طسوألا
ىرخأبوأةقيرطبـةجيتنلايتأتلهاوريل؛ةنونجمةقرطمبماظنلانوبرضي
.مهتحلصملـ
نوناكيفانتشقانمانيهنأنأذنم،ةلصتاذتاروطتتثدحدقو
ةعساولاةضراعملاىلعةلدألانمديزملامكارتنعًالضف.قباسلارياني/يناثلا
،»يلودلاعمتجملا«ىتحلمشياموهو.ناريإيفةيكريمألاةيركسعلالامعألل
ةوقكلمتنطنشاويفةريغصةعومجمىلإريشييذلاينفلاحلطصملااذه
ةموكحلاو،ةيئاقلتنوكتداكتةروصبريلب:اهيلإنومضنينملكو،ةلئاه
امهريغو،اهتظحليفنكتًايأةتحبلاةحلصملاعفاودعمًاقاستاةيسنرفلا
،ناريإدضيركسعلاكرحتلابقلعتياميفو.ًانايحأامهيلإنومضنيدقنمم



دق»يلودلاعمتجملا«ـف.اذهلنوضراعمنيداتعملاةميرجلاءاكرشنأدجن
موينارويلابيصختناريإفقوبةبلاطملايفةدحتملاتايالولاعمقاسنا
بلطملااذهضومغباتضفرايسورنيصلانمًالكنكل،تاضوافمللطرشك

معدتزايحنالامدعةكرحنأاندجو»يلودلاعمتجملا«انزواجتاذإو.296
ىلإوعدتمثنموةيوونةقاطريوطتيف»عزتُنياليذلا«ناريإ»قح«
موجهلابديدهتيأضراعتًاضيأيهو.ةقبسمطورشنودنمتاضوافم
راشتنالامدعةدهاعمىلإليئارسإمضنتنأبةبلاطم،طسوألاقرشلاىلع
قرشلايفةيوونلاةحلسألانمةيلاخةقطنمىلإتعددقو،يوونلا
نكل،ليوطتقوذنممئاقيقيقحلايلودلاعمتجمللفدهوهو،طسوألا
»باهرإلانمٍلاخٌدغ«ةمظنمعالطتسادجودقل.هقيقحتلقرعتنطنشاو

TerrorFreeTomorrow،يبعشلامعدلاءاهنإلةسركمةمظنميهو
يسرافلايبعشلاعمتجملانيبةقيمعلاةيخيراتلاةيئادعلامغربهنأ،باهرإلل
برعنميقرعلامهعّونتب،ةَّنُسلاهيلعبلغييذلاعمتجملاو،ناريإيف
نادلبلاهذهيفسانلانمةبسنربكأنإف،نييناتسكابناريجو،كارتأو
»اهدضيكريمأيركسعلمعيألوبقىلعًايوونةحلسمناريإلوبقلضفت

ةموكحلااهتسسأيتلالماشلارامدلاةحلسأةنجلتردصأدقو.297
،HansBlix»سكيلبزناه«اهسأرتيو،ةدحتملاممألانمحارتقابةيديوسلا
لماشلارامدلاةحلسأراطخأنمّدحللةحلملاةجاحلانعًاماعًاريرقت
رييغتفدهتسييذلابيرختلاوتامجهلادضتانامض«ىلإًاضيأتعدو
مرتحملاسيئرلاـيعداربلادمحمضراعكلذك.298ناريإيف»ماظنلا
ريشتو.ةديدشًةضراعميركسعلاكرحتلاـةيرذلاةقاطللةيلودلاةلاكولل
ةيكريمألاتارباخملاويكريمألاشيجلانأىلإةرفاوتملاةدودحملاتامولعملا
.يركسعلاكرحتللًاضراعمًافقومًاضيأناذختي
يأرلاىرخأةرمنولهاجتيدق،مهتداعيراجىلعةسايسلايعناصنأريغ
اوققحدقنطنشاوةرادإيفةلودلاييعجرنأنيحيف،حساكلايملاعلا
.نوناقلاىلعنييلودنيجراخكمهتيقدصبيهابتلايفةديدجةيسايقًاماقرأ
شوبةرادإدوهجنعًاضيأتامولعملانمريبكرادقمةفرعممتدقو
راشتسمـLeverett»ترفيلتنلف«ركذدقف.يسامولبدلالحلاةلقرعل
هنأـطسوألاقرشلااياضقيفيموقلانمألاسلجميفقباسلاشوبةرادإ
دئاقلا«نمدييأتب،ةيحالصإلايمتاخةموكحتلسرأ2003ويام/رايأيف
لجأنمنطنشاوىلإًالصفمًاحرتقم«،يئنماخهللاةيآددشتملا»ىلعألا
ةحلسأحرتقملااذهنمضتدقو،»ةيئانثلاتافالخلالحلةلماشتاضوافم



نيتلودلاّلحو،ليئارسإلةيداعملاتامظنمللمعدلاءاهنإو،لماشلارامدلا
ًاديدشًاداقتنانطنشاوّدرناكو.ينيطسلفلاـيليئارسإلاعارصلاىلإةبسنلاب
نيرشتيفهنأترفيلفاضأو.حرتقملالقنيذلايرسيوسلايسامولبدلل
قيلعتىلعقفاوتناريإاولعجينأنويبوروألاعاطتسا«،2003ربوتكأ/لوألا
يجيتارتساقافتاىلإدوقتدقيتلاتاثداحملافانئتساةيغببيصختلا
،ةيبوروألاةردابملاىلإمامضنالاتضفرشوبةرادإ]نكل[،»يوونيداصتقا
stonewalling»ةغوارملابةقاعإلا«هذهو.»تقفخأدقتاثداحملانأةدكؤم
هنأبنارهطيفنيريثكلاىدلًاعابطناتّفلخةدحتملاتايالولااهتدجوأيتلا
ناريإترّيغولىتح،نطنشاوءاضرإلفاكيناريإلزانتكانهنوكينل
،داجنيدمحأدومحمسيئرلاديتدضعاهنأامك،ليئارسإنماهفقوم
ةعماجيفطسوألاقرشلايفةصصختملا،TritaParsi»يسراپاتيرت«ـلًاقفو
يفًاكراشمناك،ريبكيناريإلوؤسمربخأ،2006ويام/رايأيفو.زنكبوهنوج
ناريإ«نأةيندنللازمياتلاشنانيفلاةفيحص،2003ماعمدقيذلاضرعلا
تايالولانوكتنأطرشبىدملاةعساوتاثداحملةدعتسملازتالتناك
ةدئامنأىرتالوةيناريإلامومهلاسردلاهدادعتسايفةداجةدحتملا
.299»هيلإىعستيذلا»ماظنلارييغت«نمرخآرصنعدرجمضوافتلا
اًديدهتلكشتالناريإنأ«يئنماخهللاةيآحرص،2006وينوي/ناريزحيفو
يفةيبرعلانادلبلاكراشتاهنأو،ةرواجملالودلاكلذيفامب،ىرخألانادلبلل
.»نيطسلفةيضقيهوالأ،ةيمهأرثكألاةيمالسإلاةيبرعلاةيضقلاىلإاهتيؤر
،ةيبرعلالودلاةعماجفقومبناريإلوبقبحرصييئنماخنأينعياموهو
اذإليئارسإعمتاقالعلللماكعيبطتىلإ2002ماعهيفتعديذلا
يعاريامب،نيتلودىلعموقتةيوستبتحمسو،ةيلودلادودحلاىلإتبحسنا
)ليئارسإهتضفرو(هتقاعأنأةدحتملاتايالوللقبسيذلايلودلاعامجإلا
يدمحأتاحيرصتىلعًادريئنماخنايبناكامبروً.اماعنيثالثىدمىلع
،»ةطيرخلاىلعنمليئارسإوحم«لوحةعساوةنادإتنيُدأيتلا،داجن
ليوطفدهىلإريشتامبرو،أطخاهتمجرتتمتامبريتلاتاحيرصتلا
.300»ماظنلارييغت«ـلىدملا
ةيطغت،بضغللةريثمُّدعتكشالبيتلاداجنيدمحأتاحيرصتتلاندقو
رثكألانايبلانعربخيأأرقأمليننأنيحيف،برغلانمةنادإوةعساو
نمىرخألاتاحيملتلاضعبلاحكلذك.يئنماخهللاةيآ،هسيئرلةيمهأ
يأىلإفرعنالنحنفـاهيلعمتكتلامتيتلاةيناريإلاةموكحلالبق
»يسراپاتيرت«ـلًاقفو،اهضعبركذلو.اهلهاجتمتدقف،ةمهمتناكىدم



2006رياني/يناثلانوناكنمنيثالثلايفنييبوروألاىلعتضرعناريإ«نإف
،»حارتقالااذهنويبوروألاضفردقو.موينارويلابيصختلاهجمانربقلعتنأ
تلبق،خيراتلااذهنمنيعوبسأدعبو،نطنشاوبلاطمةاراجملةلواحميف
هانشقاندقويعداربلادمحمهحرطيذلالماشلاوًادجمهملاحرتقملاناريإ
يفاهمادختسانكمييتلاراطشناللةلباقلاداوملاعضووهو،لبقنم
يلعروتكدلاناريإيضوافمريبكركذو.ةيلودلاةبقارملاتحت،ةحلسألا
،يوونلادوقولاريفوتلةيقدصوذيلودماظنكانهناكول«هنأيناجيرال
يوونلااهدوقوىلعلوصحللةدعتسمنوكتسةيمالسإلاناريإةيروهمجنإف
تلبقيتلاةديحولايهناريإتناك،يملعبسحب.»ماظنلااذهنم
ةطشنألاءاروامىلإدتمت،ةيمهألايفةياغةلأسميهو،يعداربلاحرتقم
.301ناريإلةيوونلا
،ةمواسمىلعةمئاق،Leverettتيريفالاهيلإراشأيتلاتاضوافملاتناكو
ابوروأمدقتنيحيف،موينارويلابيصختقيلعتناريإلوبقاهاضتقمبيرجي
نماهصخييذلابناجلاناريإتراجدقو.ةينمألااياضقلابةمراصتامازتلا
طغضلاتحتـهمازتلانمًائيشلعفيمليبوروألاداحتالانكلو.ةمواسملا
يفو.SeligHarrison302»نوسيراهغيلس«نيصرلاريبخللًاقفو،يكريمألا
اهدافمواهيلعفراعتملاةياورلاو.موينارويلابيصختناريإتفنأتساةياهنلا
.ةلماكلاةياورلايهقالطإلاىلعتسيل،اهتامازتلاتكهتناناريإنأ
هتبَّصنيذلاةيغاطلا،ناريإلهاشلامكحءانثأهنأاًضيأعجرتسندقو
ةهيبشةيناريإةيوونجماربةوقبنطنشاوتمعد،ايناطيربوةدحتملاتايالولا
،دليفسمارنملكقفاو،دروفةرادإءانثأف.نآلااهدضفقتيتلاهذهب
بسحب،»ةيوونلاةقاطللةمخضةعانصءانبلةيناريإططخ«ىلعستيفوفلوو
ىلإةدهاجتعسًاضيألب،بسحفاذهسيل«،تسوپنطنشاوترشنام
نمناريإنكمتنأاهنأشنمناكتارالودلانمنييالبةدعبةقفصلامكإ
امهو،بصخملاموينارويلاوموينوتولبلانمةريبكتايمكىلعةرطيسلا
خوراصسأرهنملكشتينأنكميامهالكف.ةيوونةلبنقىلإناقيرطلا
لثمعنصءاروىعسينملةبقعمهأربتعيامهنمٍّيأىلعلوصحلاو،يوون
حضوأ،يموقلاسلجملاةركذميفتاسايسلاهذههريربتيفو.»ةحلسألاهذه
تاجاحلابيفيفوسةيوونةوقلاخدإ«نأكاذنآةيجراخلاريزورجنسيك
لجأنمريدصتللةيقابلاطفنلاعبانمكرتوناريإداصتقالةيمانتملا
طفنللريبكجتنمىلإةبسنلاب«هنأرجنسيكبتكيمويلاو.»تايواميكورتبلا
هادصددريذلافقوملا،»دراومللًارادهإةيوونلاةقاطلاربتعت،ناريإلثم



اوناكاذإنييناريإللرذعلاسامتلانكمملانمامبرو.303نورخآو»ينيشت«
اليذلاةدحتملاتايالولابيذعتاهدكأ،يبرغلافقوملايفامةحاقونوري
نويناريإلاهركذتياماذهو،ةنسنيسمخىدمىلعناريإبعشلعطقني
.هنايسنبرغلالّضفيوًاديج
وهو،يركسعكّرحتبديدهتلاىلعرارصإلابًايلعفدرفنتنطنشاونأودبيو
نأنكمملانمناكيذلايسامولبدلاراسملامظتنموحنىلعقاعأام
،بسحفةيناريإلاةيوونلاةحلسألاةيضقبقلعتياميفسيل،حاجنلاهفلاحي
تلازام،ةيباطخلاتاءاميإلامغربو.ليئارسإلموعزملاديدهتلاًاضيألب
طرشبو،عفدملاةهوفىلعتاضوافملاحارتقاف.لامآلاهذهضّوقتنطنشاو
نعًالضف،ليلقلالقأحوضوبينعي،ةبوغرملاةجيتنلاىلعلوصحلابقبسم
بحسنطنشاوضفرتو.يلودلانوناقللًاكاهتناّدُعيهسفنديدهتلانأ
يضملانكميالهنأةياهنلايفنمضتذإقبسملاطرشلاىلعّرصتوديدهتلا

.ىنعمتاذتاضوافميف
تانادإويلوي/زومتيفنييليئارسإلانييدنجلاهللابزحفطخراثأدقو
عيمجلاىدلةلبقملاةمكحلا«تحبصأو.ناريإدضنطنشاواهتقلطأةديدج
ءاصقإلجأنمهللابزحهّجوتتناكناريإنأةدحتملاتايالولايف
لاشنانيافلاتركذامبسحب،»يوونلانارهطجمانربنعيلودلاطغضلا
نييناريإءاملعونيضراعمبةدهشتسم،نوقفتيالءاربخلانأتفاضأو،زميات
ةيجراخلااهتاسايسيفةيتامغربةبراقمتجهتنادقناريإ«:نإاولاقنيزراب
ةمطافةضراعملاةيميداكألا(»ليئارسإعمةداجةهجاوميفلوخدلاديرتالو
نماوسيلهللابزحةداق«نأو)FatemehHaghighatjooوجتقيقح
يف)ErvandAbrahamianنايمهاربأدنافرإ(»دحأبنورمتأييذلاطمنلا
،»نارهطركفىلإبرقم«وهو،نييناريإلاءاربخلادحأصلخ،هسفنتقولا
نييدنجلارسأبهللابزحترمأدقناريإنأًاعقوتمنكيمل«هنأىلإ
ةينانبلةيميداكأيهو،ّبيرُغدعسلمأتبتكنيحيف،»نييليئارسإلا
ىلعًءانبمجاهدقهللابزحنأىلإةراشإلا«نأ،هللابزحيفةصصختم
ةيجيتارتساةقالعلهيفغلابمطيسبتوهقشمدونارهطنمرماوأ
تاططخملاهجاويً،ايجيتارتساًاروحمنولكشي«مهنأمغرف،»ةيوقةيجولويديأو
بزح[نإف،ةقطنملاةطيرخمسرةداعإىلإةيمارلاةيليئارسإلاـةيكريمألا
اهتيجيتارتساهيلعيلمتنأةقطنملايفةوقةيألًاقلطمحمسيمل]هللا
وهو،DilipHiro»وريهبيليد«دييأتماعلااهليلحتلاندقو.»ةيركسعلا
نكل.ددحمءيشةفرعمنكميالهنأحضاولاو.ةقطنملايفًاضيأصصختم



.304تالاحلالضفأيفةضماغدعتاهبقوثوملامعازملا
كشأُتلزام؟ةرشابمناريإةمجاهموحنًامدقنطنشاووفرطتميضميلهف
نمو،نييداصتقالابيرختلاوقنخلانولضفيسمهنأيفًاضيأُكشأو،كلذيف
»اهنعاوعفادي«نأٍذئتقونكميذإ،ةيلالقتسالاتاكرحلااومعدينألمتحملا
.ناريإفصقب
هللابزح
كؤاقلببستدقو،2006ويام/رايأيفىلألاةرمللنانبلترزدقل:مولاش
راصنأعمروتفلانمريثكبكاذتقوهللارصننسحهللابزحميعزو
تافالتخالامغربهتلباقاذاملفً،اديدشًاموجهكنومجاهينيذلاليئارسإ
؟هللابزحنيبوكنيبةحضاولاةريبكلا
لاؤسةمث.ّتمتيتلاةيطغتلاءوضيف،موهفمريغو،مهملاؤس:يكسموشت
يفةزرابةينانبلةيسايسةيصخشةرايزيفلوطأًاتقوُتيضقاذامل:رخآ
ميعزلا،هللابزحلنيزرابلانيضراعملارثكأنوكيامبريذلاوهو،هتيب
اميفً،اعساوًافيطنولثميًارثكنيرخآتلباقاذاملو؟طالبنجديلويزردلا
دقعملاعقاولانعناكمإلاردقبةلماشةروصىلعلوصحلالواحأتنك
؟ظوحلملكشبباّذجلاو،نيزحلاو،هيلععراصتملادلبلااذهللقلقتملاو
ً»اشيوشت«ءالؤهنمطقفدحاوراثأاذاملوهيقيقحلالاؤسلاو
ةمظنمهللابزحنإ.اذهىلعفقوتلاىلإةجاحيفتسل»؟تامّجهت«و
ًايسيئرًارودبعلهنأليقيقحيبعشدييأتهيدل.نانبليفةمهمةيسايس
رماوألٍدحتيفيشحووليوطلالتحادعبنيليئارسإلاةازغلاجارخإيف
يدسي،ىرخأةيمالسإتاكرحلثمهنألو،ةدحتملاممأللعباتلانمألاسلجم
ةريخألاةيناملربلاتاباختنالايفهللابزحزافدقف.ءارقفللةيعامتجاتامدخ
فصنلاو،يفئاطلاماظنلايفةيعيشلاةلتكللًابيرقتةاّمسملاتاوصألافصنب
.هللابزحلفيلحبرقأ،»لمأ«ةكرحبيصننمناكرخآلا
لعفلابهبماقدقاذهنأل،نانبليفاهتيضقيتلامايألاعجرتسأنل
ـهفرعأاممرثكأنانبلنعنوفرعيوةلحرلالاوطينوقفارنممنورخآ
مهنأدقتعأ،هللارصننسحبقلعتياميفو.305ريبلجلويلءاقدصأمهو
نأيغبنيالصخش،ةفرعملاعساوواًحضاوناكهنأبيعابطنانودكؤيس
وأينانبللاعقاولامهفيفبغرينمـهيفانيأرنكيًّايأـهاؤرلهاجتي
.ةقطنملايفةيعيشلاتاكرحلا
هتحلسأنعيلختلاهضفروهلدجللةراثإهللابزحفقاومرثكألعلو
اّهلحينأبجيةلكشمكلت.1559مقرلانمألاسلجمرارقلًاقفو



ُضفرلانيو،رارقلانمءزجلااذهقيبطتلةموكحلاُعدتملف،نوينانبللا
داؤفءارزولاسيئرفصودقف.نانبللخادًايقيقحًادييأتهلهللابزح
نمو،ايشيليمهنمرثكأ»ةمواقم«ـبهللابزحليركسعلاحانجلاةروينسلا
.1559306مقرلارارقلاذيفنتنمهيفعيمث
نإلوقتةيقطنمةمدقمىلعموقتحالسلابظافتحالابةصاخلاةّجاحملانإ
وهديحولاعدارلانأو،رخآيليئارسإوزغدضًاعداركلتمينأيغبنينانبل
ماعليئارسإباحسناىلإًاريخأتّدأيتلا،تاباصعبرحنشىلعةردقلا

نابإتارمعبرأنانبلليئارسإتزغةيلاحلاةمزألانعرظنلاعطقبف.2000
نمءزجلالامشوزغ(و،1982ماعو،1978ماع:ةريخألاةثالثلادوقعلا
ةيكريمألاةغللايف»ةينمألاةقطنملا«ـهلتحتليئارسإتلازاميتلانانبل
.يلاوتلاىلع1996و1993يماعزيريبونيباريتموكحدهعيف)ةيليئارسإلا
ناغيرنمًالكنأمغرب،يكريمأمعدبليئارسإتكرحت،ةرتفلاكلتلاوط
حباذملاتحبصأامدنع)1982،1996(نيوزغلافقوبليئارسإارمأنوتنيلكو
كلتنمٍّيأيفكانهنكيملو.ةدحتملاتايالولابررضلاقحلتةيليئارسإلا
،ريبكدحىلإًافورعم،فدهلاناك1982ماعف،ةيقدصتاذةعيرذتالاحلا
ماظنضرفوةينيطسلفلاريرحتلاةمظنملةيسامولبدلاتاردابملاءاهنإوهو
كهتناهللابزحنأيمسرلافدهلاناك1993ماعو؛نانبليفليمع
يفةيباهرإلامعأبمايقلاةلّوخمليئارسإنأيأ،ةيليئارسإلا»ةبعللادعاوق«
لخادالإماقتنالاهنكميالنانبلنكلو،»ةينمألااهتقطنم«نانبللامش
نمو.ًالثاممعضولاناك1996ماعو؛بسحوةلتحملاةينانبللايضارألا
.رخآوزغلتاهويرانيسّليختلهسلا
نأدحأقحنمسيل:ةيساسألاةمدقملاناضفرتليئارسإوةدحتملاتايالولا
نكميًاذإعداريأف،ةمدقملاهذهبانملساذإو.لداعلاامهفنعلًاعداركلتمي
تايالولا.ةغرافلاةيبوروألاتاحيرصتلاوأ،ينانبللاشيجلاسيل؟نوكينأ
كلذبةفعضم،ءادتعالابليئارسإمايقمدعبًانامضرفوتنأنكميةدحتملا
.كلذىلإةراشإةمثسيلنكل،ةحلسأةزايحبةلصتملاةّجحلا
نممهللابزحلنيزرابلانيضراعملارثكأىلعلاؤسلااذهُتحرطدقل
،حالسلاهللابزحةزايحنوضراعيعيمجلانأمغربو.نانبليفمهتيقتلا
نعةلقتسمةحلسمتاوقدوجوف.عنقمدرهيدلنكيملمهنمًادحأنإف
هسفنرمألاوً.ادجريطخعضو،كشالب،وهدالبلانمدلبلخادةلودلا
يفسفنلانععافدللنوينيطسلفلااهكلتمييتلاةحلسألانعلاقينأنكمي
.تاباجإقحتستةيساسألاةلئسألانكل.ةسئابلانيئجاللاتاركسعم



:بتكيروخيمارطسوألاقرشلايفمرضخملالسارملاف.ةيمومعرثكأاياضقلا
ةرمتسملاةيشحولاتاءادتعالاىلعاوّدردقنيينيطسلفلاونيينانبللانإ«
نكميةليدبوأةيزاومةدايقنيوكتب،ةفاكةيندملاتاعمتجملاىلعةديازتملاو
،ةربخوذرخآللحمقفتاكلذك.»ةيساسألاتامدخلارفوتومهيمحتنأ
ًاساسأنيعباتريغنيلعافدوعصناكدقل«:لاقيذلاليسكيرتاپوهو
لودلازجعهّدلويذلاغارفلاىلإًاعجار،سامحوهللابزحلثم،ةلودلل
ةمهمساسألايفنولعافلاءالؤهّىلوت.اهعدروأليئارسإءاوتحانعةيبرعلا
نكلوبرضتنأاهناكمإبليئارسإنأضرتفييذلا،يليئارسإلاعدرلليدصتلا
نم،ةيساسألاةلئسألاعملماعتلامتينأىلإو.اهبرضعيطتسيدحأال
ّعقوتبسحب،»سأيلاوفنعلايفطسوألاقرشلاقرغي«نألمتحملا
.307»يروخ«
هللابزحوسامحعمةهجاوملا
التامو،سامحباختناىلعةيكريمألاوةيليئارسإلادودرلامّوقتفيك:مولاش
؟نانبلوةّزغيفتاعارصنمكلذ
معدتالةدحتملاتايالولانأ،ًةيناث،فشكييكريمألادرلانإ:يكسموشت
امبر.308ةيداصتقالاوةيجيتارتسالااهفادهأبسانتتناكاذإالإةيطارقوميدلا
يفسامحتبختنانأذنمةضيرعلاطوطخلاضعبعجارننأديفملانم
ةعجارمّتمت،رياربف/طابشنمرشعيناثلايفف.2006رياني/يناثلانوناك
ةعماجيفنوناقلاذاتسأملقب،زمياتكرويوينلايفندالنبةماسأتانايب
،ةقلطمةيربربىلإندالنبقالزنافصودقو.»نامدليفحون«كرويوين
ىلإًارظنهنأاهدافموةثيبخلاةجحلا«مدقامدنعاهتاجردقمعأىلإًاطقاس
ةيلوؤسمنولّمحتينينطاوملاعيمجنإف،ةيطارقوميدةدحتملاتايالولانوك
كشالباذه.»ةلداعفادهأنييندملانإفمثنمو،اهتموكحلامعأ
يفيسيئرلاربخلادافأنأفدوُص،اذهنمنيمويدعبو.يقالخأطاطحنا
لفسألاكردلايفنالدنبىلإنامّضنتليئارسإوةدحتملاتايالولانأزمياتلا
ةدايسلاقحيفًامرجنوينيطسلفلابكترادقف.ةيقالخألاةلافسلانم
بعشلاىلعبجيمثنمو.ةرحتاباختنايفئطاخلاهاجتالايفمهتيوصتب
نامرح«يه»ةينلا«نألسارملادافأدقو.ةميرجلاهذهىلعبقاعينأ
سيئرلاحبصيٍذئدنع،»ةيلودلاتالاصتالاولاومألانمةينيطسلفلاةطلسلا
لمألاو.ةديدجتاباختناىلإةوعدلاىلعًاربجم«سابعدومحمينيطسلفلا
مهلعجياممسامحلظيفةايحلابًادجءاسعتنوينيطسلفلاحبصينأ
ديدحتىرجدقهنأو،»ريهطتوحالصإدعبحتفةكرحبيصنتىلإنودوعي



روزتسسيارازيلادنوكنأًاضيأةلاقملاتحضوأو.بعشلاةبقاعملتايلآ
هذهرصتخملاب.نيينيطسلفلابيذعتاوفقوينلمهنأدكأتللطفنلايجتنم
،اهسفنةجحلاةدحتملاتايالولامدقتامدنعنكل»ةثيبخلاندالنبةّجح«
ةعاشا«ـللداعسيركتيهلب،لاحةيأىلعةثيبختسيليهف
.309»ةيطارقوميدلا
ضارعإلامتدقللب،هفاشتكانكميقيلعتيأاريثيملناجوازتملانالاقملا
.هيلعفراعتمءارجإيهندالنبل»ةثيبخلاةجحلا«نأةقيقحنعًاضيأ
امدنعً»املأخرصيداصتقالالعج«يفلثمتتكلذىلعةفولأملاةلثمألاو
؛»معانلاراسملا«ـيدنيللارودافلسباختناةقافصيليشلابعشلابكترا
تاذىرخألاتارّوصتلانيبنمو.هيشونيببلجوه»بلصلاراسملا«و
تائملتقيذلاماظنلاىلعةيناطيربلاةيكريمألاتابوقعلاتناك،ةلصلا
شوحوريصمنمًاماّدصذقنأامبرو،قارعلارّمدو،نييقارعلانمفالآلا
هنإ.)ةياهنلاىتحايناطيربوةدحتملاتايالولامهتمعدامًاريثك(هلثمنيرخآ
ءوضيفسيل،هنمًاثبخرثكأوهلب؛مامتلابندالنببهذمسيل
رّوصتيأقفوـمهرودقمبنكيملنييقارعلانألًاضيأامنإ،بسحفمجحلا
وهةيمهأرثكألارّوصتلاو.نيسحمادصنعنيلوؤسماونوكينأـنكمم
يداصتقالاعمقلاوباهرإلانمًاماعنيعبرأوةعبسلاتاذنطنشاوةلمح
يدينيكورواهنزيإّيَترادإنأةيلخادلاتالجسلانمانملعدقف.ابوكدض
بقاعينأبجيمثنمو،»ماظنلانعلوؤسميبوكلابعشلا«نأباترقأ
نييبوكلاطسوحايترالامدعروهظبببستلا«نأكلذنمنيتعقوتم
ةرازوتحصندقو.)يدينيكنوج(ورتساكنوحيطيمهلعجيس»ىعوجلا
ةيداصتقالاةايحلافاعضإلةنكمملالبسلاعيمجذاختاةرورض«ـبةيجراخلا
اذه.310»ةموكحلاةحاطإو،سأيلاو،عوجلابببستلا]ضرغب[ابوكل
ً.ايراسلازيالبهذملا
نبةجحيّنبتمتينأاًبيرغسيلهنأىلععطاسليلدةمث،ةلاطإالب
.ةيطارقوميدلامهبويعىلعنيينيطسلفلاةبقاعمضرغبةثيبخلاندال
ىلعو،ةديدشةنامأب»امهتين«ذيفنتيفليئارسإوةدحتملاتايالولاتضمو
ةياعرللتادعاسمحنمبيضقييبوروألاداحتاللحرتقمّقلُعدقف،لاثملاليبس
هذهضعبنأنممهقلقنعنويكريمألانولوؤسملاّربعامدنع،ةيحصلا
مهريغو،نيسردملاو،ءابطألاو،تاضرمملابتاورعفدىلإبهذيدقلاومألا
اذه.سامحليومتىلإمثنمو،ةيموكحلابتاورلالجسيفاوجردأنمم
يكريمأمعدبًاضيأليئارسإتلصاودقو.»باهرإلاىلعبرحلا«ـلرخآزاجنإ



ضعبيفـةيبرغلاةفضلاوةزغيفىرخأمئارجوةيباهرإلااهعئاظف
،رانلاقالطإفقولٍزخمكاهتناىلإسامحعفدلةلواحمكامبر،تالاحلا
.311»سفنلانععافدلا«ةفولأملااهتقيرطبدرلاليئارسإنكميثيحب
ةفصلاءافضإلهتطخترملوأءارزولاسيئرنلعأ،2006ويام/رايأيفو
يتلاةطخلاكلت،ةيبرغلاةفضلايف،عّسوتللنوراشجماربىلعةيمسرلا
حلطصمترملوأراتخاو.»ةزغنمطابترالاكف«ىدلتنلعأدقتناك
ةنيمثدراوموضرأّمضنعفطلمريبعتك)»hitkansut«(»يقالتلا«
قطانملابرضاهبدصقيتلاجماربلايهو،ةيبرغلاةفضلايف)هايملالمشت(
اهضعبلوزعمًاريخأو،ةلصفنمتانوتنكىلإصلقتلايفةذخآلاةينيطسلفلا
ًاذإمهعيمجو،نيينيطسلفللسدقلايفىقبيسنكريأنعوضعبنع
ءاضفلاىلعرطيستوندرألايداوىلعليئارسإيلوتستثيح،نونوجسم
.يجراخذفنميأىلعويوجلا
يفهتعاجشىلعًاحيدمترملوأىقلت،ةماعلاتاقالعلللهذمراصتنايفو
عورشمىلعةريخألاتاسمللاعضوثيح،ةيبرغلاةفضلانم»باحسنالا«
زعوأدقل.ةينيطسلفلاةينطولاقوقحلابفارتعالايفلمأيأىلعءاضقلا
متيسيتلاةرثعبملاتانطوتسملايفناكسلا»برك«ىلعباحتنالابانيلإ
فلخينوناقريغلكشبةمومضمضارأيف»نوقالتي«ـسثيح،اهنعيلختلا
اضرةءاميإبةداعلاكيضمياذهلك.ينوناقلاريغيشحولا»لصفلارادج«
ذيفنتلةبولطملاتارالودلانمنييالبلادبكت،عقوتتيتلانطنشاونم
الأبجينيطسلفريمدتنأنمةيفرظتاريذحتدوجومغرب،ططخلا
ًانالعإسابعدومحمسيئرلاّعقوينألضفي.»بناجلايداحأ«نوكي
.ماريامىلعءيشلكنوكيسةلاحلاكلتيفو،مالستسالل
،نوعضاخمهو،اذهلكاوبقارينأةيبرغلاةفضلاوةزغيفسانلابضرتُفيو
.نييداسنييباهرإنونوكيسفالإو،ةريخألامهنوجسيفنونفعتم
فطتخاامدنع،وينوي/ناريزح24يفةريخألاةرابعلاهذهمادختساأدبدقل
ًاقفو»الُقتعا«.ةزغيفامهلزنمنم،هاخأوًابيبط،نيْيندميليئارسإلاشيجلا
يكريمألامالعإلالضفدقو،ةيناطيربلاةفاحصلايفتدروةرصتخمرابخأل
ناذهمضنينأضرتفملانمناك.312رمألالايحتمصلامازتلا
مهنم،ةيليئارسإلانوجسلابهايغيفينيطسلفنيجس9000ىلإنافطتخملا
،مهريغريثكنأشـمهفاطتخاذنم،ةمهتالبنونوجسممهنإلاقيفلأ
ةّدشبهركنتسي،اًراعّدعتيتلاةيليئارسإلامكاحملايفمهيلعمكُحنمم
لافطألاوءاسنلانمتائمءالؤهنيبنمو،ليئارسإيفنوينوناقلانوقلعملا



لاحكلذيفمهلاح.ركذيًامامتهامهريصمومهددع،ىقليالنيذلا
تركذدقو.اهعاضوأىلإدحأهبتنياليتلاليئارسإيفةيرسلانوجسلا
ليئارسإىلإلوخدلاةباوب«تناكنوجسلاهذهنأةيليئارسإلاةفاحصلا
اولُقننمم،هللابزحىلإءامتنالابمهنمنيمهتملاًاصوصخ،نيينانبللةبسنلاب
،نانبليفلاتقلاناديميفاورسأمهضعب،»دودحلانميبونجلابناجلاىلإ
نيضرعتم،نئاهراوزُجتحاًانايحأو»ليئارسإةردابميفاوديتقا«نورخآو
نمًادحاويّرسلا1391ركسعملانوكيدقو.تاقيقحتلاءانثأبيذعتلل
.313نيحلاكلذذنمُيسنو،2003ماعةفداصُمفُشتكا،ةديدعتاركسعم
ربعًايليئارسإًايدنجنوينيطسلفلافطتخا،وينوي/ناريزح25،يلاتلامويلايف
ةباتكلاوةءارقلاعيطتسينملك.ديدحتلابثدحاماذه،ةزغنمدودحلا
ناّيندملاامأ.هنعجارفإلانوديريو،طيلاشداعليجفيرعلامساًاضيأفرعي
نوناقلادكؤينيحيفو.المُهأدقفةزغنممسالاالوهجملانافطتخملا
هنإف،يناسنإوحنىلعالماُعينأنمدبالْنيرَيسألانييدنجلانأيلودلا
ليئارسإتّدردقو.نييندملاىلعينوناقلاريغضبقلااًماتاًميرحتمرحي
،نييباهرإلاأوسأرارغىلعًافطخوًاراصحةضراف،بيرختوريمدتو،فصق«ـب
يألًاقفوو،ميحجلاقحباذهلببسيأ:لأسيملًادحأنإفكلذمغربو
ةلودنإ«:فاضأو،يفيلنوعدجيليئارسإلايفاحصلابتكامبسحب»؟قح
ةيأنماهزييمتًانكمملاحيأيفدعيملتاوطخلاهذهلثمذختت
ءاضعأنمًاريبكًامسقًاضيأليئارسإتفطتخادقل.»ةيباهرإةمظنم
مئارجتبكتراو،يئاملاويئابرهكلاماظنلامظعمترمدو،ةينيطسلفلاةموكحلا
وفعلاةمظنماهتنادأ،يعامجلاباقعلاعوننملامعألاهذه.ةريبكىرخأ
ىلعنيينيطسلفلاباقعنيبواهنيبتطبرو»برحمئارج«اهتربتعاوةيلودلا
ممألاتائيهترذح،ةليلقمايألالخو.ئطاخلاهاجتالايفًايباختنامهتيوصت
ةجيتناهثودحنكمي»ةماعةيحصةثراك«نمةزغيفةلماعلاةدحتملا
ًاديزمتبلجو،لافطأمهنيبنم،ءايربأنييندملتقتدهشيتلا«تاروطتلا
رارضأبببستيدقاممنيينيطسلفلانمفالآلاتائملءاقشلاوسؤبلانم
يفروهدتملاعضولاىلإةفاضإلاباذه.ينيطسلفلاعمتجمللىدملاةديعب
اهنإلب،%40ـلاةلاطبلاتالدعمو%80ـلارقفلاتالدعمبراقتثيح،ةزغ
.314»ًالجاعجلاُعتملاذإعيرسلاروهدتلانمديزملةلباقتالدعم
بلاطملالوبقضفرتسامحنأيهنيينيطسلفلاةبقاعمةعيرذتناك
تاقافتالالوبقو،فنعلالامعأعيمجفقوو،ليئارسإبفارتعالا:ةثالثلا
اولبقينأبجيمهنأبسامحةداقزمياتكرويوينلاوررحمهجويو.ةقباسلا



يفاهلكةيبرعلاةعماجلاوندرألاورصماهبتلبقيتلاةيساسألادعاوقلا«
اولعفينأبجيمهنأنعًالضف،توريبيف2002ماع»مالسللاهتردابم«
ملاعللرورمحيرصتكلب،»يجولويديألالزانتلانمعونكسيل«،كلذ
ةموكحىلإةينوناقلاريغةضراعملانملاقتنالليرورضسقطوهو،يعقاولا
.315انلثمـ»ةينوناق
عيمجةدورببناضفرتةدحتملاتايالولاوليئارسإنأوهركذيمليذلارمألا
ىتحامهفنعءاهنإاتضفردقو؛نيطسلفبنافرتعتالامهف.طورشلاهذه
مث،ةنسلافصنوةنسةدمبناجلاةيداحأةندهسامحتقَّبطامدنع
ىلعتاضوافملايفمدقتلاىرجنيحيفىدملاةليوطةندهىلإتعد
ماعةيبرعلاةعماجلاةوعدماتءاردزاباوضفرمهنأامك؛نيتلودلاةيوست

تاذةيسامولبدةيوستلىرخألاتاحرتقملاعيمجو،تاقالعلاعيبطتىلإ2002
ةطيرخ«ليئارسإتلبقامدنعىتح.لبقنمكلذانشقاندقو،ىنعم
ةعبرأتفاضأدقف،ةيكريمألاةسايسلاسكعتاهنأضرتفييتلا»قيرطلا
يفًاينمضًالوبقكلذبةعزتنم،قالطإلاىلعىنعمالباهتلعجً»ّاظفحت«رشع
.316قيلعتلانعتمصلامازتلاونطنشاو
.فهلتبتاباختنالايفسامحزوفليئارسإوةدحتملاتايالولاتفّقلتدقل
،ضوافتلل»كيرشكلانهسيل«هنأبءاعدالاىلعنيتربجمًاقباساتناكدقف
ىلعءاليتسالابيضاقلاامهعورشمةلصاومىوسرايخامهيدلنكيملثيحب
تادهاعمعيقوتذنم،ّمظنموحنىلعنالعفتاتناكاملثم،ةيبرغلاةفضلا
لدعمنإف،317ًاقباسانركذاملثمو.)لامعأنمقبسامةلصاوم(ولسوأ
سيئرونوتنيلكدهعنمريخألاماعلا،2000ماعهتورذغلبناطيتسالا
عمو.شوبـنوراشلظيفةيناثدعاصتمث،كارابدوهيأيليئارسإلاءارزولا
دوجومدع«ىلعاوبحتنينأهتبيتكوترملوأنكميةطلسلايفسامحدوجو

ىلعنيدمتعم،اهريمدتونيطسلفمضيفاوضمينأدبالمثنمو.»كيرش
»يقالتلا«نعةلدتعملاتاظفحتلاضعبعمامّبر،يبرغلايأرلاناسحتسا
جماربهيفنوكتيذلاتقولايفهنأةقيقحنوفخيامنيب،بناجلايداحألا
ةهباشممهجماربنإف،ةديدعبناوجنمقالطإلاىلعةلوبقمريغسامح
مظتنموحنىلعنوذفنيمهنإذإ،ةباطخلادودحىدعتتلب،أوسأوأاهل
.قرفاذهو،ىنعمتاذةينيطسلفقوقحةيأمهضفر
،ويلوي/زومت12مويةعشبلااماردلاهذهيفيلاتلالصفلانعراتسلاعفُر
،رخآًاددعلتقونييليئارسإنييدنجاهيفَََرسأةراغهللابزحنشامدنع
نانبلداعأاممًاريثكرمدوتائملتق،لماشيليئارسإءادتعاىلإىدأف



عفادنكيًّايأو.يليئارسإلاوزغلاوةيلهألاهبورحماطحنم،ةاناعمبهرامعإ
ً.اظهابًانمثنانبلاهيفدَّبكت،ةنومضمريغةبعليفرماغهنإف،هللابزح
وأةيزاومةدايق«دوعصىلإتدأيتلاتايلمعلاةروطخىرنىرخأةرمو
ىلعزوحت»ةيساسأتامدخميدقتو]ةيندملاتاعمتجملا[ةيامحاهنكميةليدب
ً.افنآيروخيمارركذاملثم،يركسعحانج
بزحليمسرلاطخلاف«.هللابزحعفاودةيهامىلعنوللحملافلتخيو
فدهتسيناكفاطتخالااذهنأوه«زمياتلاشنانيافلاتبتكاملثم»هللا
نكلو.ةيليئارسإلانوجسلايفنيقابلانيليلقلانيينانبللاىرسألاحارسقالطإ
دُصقـةيئزجةيحاننمـهنأىلإناريشيهعاستاىدموهموجهتيقوت
يفةبراحملاىلعليئارسإرابجإبنيينيطسلفلاىلعطغضلانمّدحلاهب
بزحلعفدرّركذتىدلًاصوصخ،نوقفتينوريثك.»دحاوتقويفنيتهبج
ىلعضُبقامدنعـ2000ربمتبس/لوليأيفىصقألاةضافتناقالطناىلع،هللا
ىلعاهّدركلذكوـىرسألللدابتىلإتّدأدودحلاربعةراغيفنييدنج
Amosليراهسومآ(2002ماعةيبرغلاةفضلايفةرمدملاليئارسإتامجه

Harel(318.راشأاموهو،ىرسألاعفادىلعنورخآزكرنيحيفاذه
بزحنأةقيقحساسأىلع،2000ماعلدابتنمثدحامًاضيأهيلإ
ةيرسلاليئارسإنوجسعقاوو،ةريخألاةمزألالبقدونجَْرسألواحدقهللا
ةزغعمطابترالاعضتيهفبِّيرُغدعسلمأامأً.اقباساهيلإانهونيتلا

كئلوألةيلخادلاةيمهألا«لهاجتنالأبجياننأىرتاهنكل،لوألاماقملايف
.319»نئاهرلا
.نييسيئرلانيلعافلاايروسوأ/وناريإاوربتعانممنيرخآكانهنأريغ
ىلعنوقفاويالنييناريإلانيضراعملاوءاربخلانمًاريثكنإف،اًفنآانركذامكو
بزحلامعأىلعاتقفاوايروسوناريإنأيفكشلانمليلقلامغرب،كلذ
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