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ىقلتو،ةلودللةبرطضملامايألايفيناثلاديمحلادبعناطلسلارهظ
كلمي؛رطاخملانعٍديعبٍئداهٍلكشبدلبلاثيدحتدارأو،ًةطبضنمًةيبرت
ىوسبلاخملاتسيلو،!هبلاخمنمًامورحمناكهنكل،هتطخوكرامسبءاكذ
ناك؛ةطلسلاديمحلادبعناطلسلاىلوتامدنع.نيفقثملانمنيفظوملاقيرف
لمعلاببسبةعلدنمامهنيبةموصخلاوً،ابشان"ءانبألاوءابآلا"فالخ
نينسملاىدلنكيملف.اهججؤيمئاقلاماظنلاناكو،برغلللصاوتملامظنملا
ىلإاهعفدلنوصيرحبابشلاناكو،ةلودلاىلعةظفاحمللًةيفاكةردق
ناطلسلالمععضولااذهلثميف.ٍبيهرٍفرجىلعيهوةعرسبةيواهلا
دوقيامنيب:يلاتلاجمانربلاعابتابةلودلاىلعةظفاحملاىلعديمحلادبع
،بابشلاقيرفةلطاممبتقولابسكيرجي؛ةلودلاةرادإنينسملاقيرف
نمٍلمعقيرفةئشنتلالخنميلصألاذقنملاداجيإىلعلمعلايرجيو
سأرىلعناكو،هنطوبحىلعٍعئارٍلكشبكرامسبأشن..ٍديدجٍليج
دبعناطلسلايدينيبنكيملنكلو،نيفقثملانمٍمجسنمٍلمعقيرف
.اهلكهتاسأمتأدبانهنمو،يتفلاويكيمانيدلارداكلااذهلثمديمحلا
نمديزملاحتفو،اهماظنحلصأ.فراعملالاجميفهتاردقلكعضوكلذلو
تاملعملاونيملعملاسرادمماقأو،ٍديدجنمةعماجلاءانبداعأو،سرادملا
نسيفهسفنفكاع]دمحم[دجواذكهو،ٍةنيتموٍةميلسسسأىلع
...فراعملانمطسولااذهيفبلطلا

ةرادإتحتاهحارجدمضتو،نمزلاعماهتوقززعتةلودلاتناك
اماذإةلودلاهذهنأنوكردينويبوروألاناكو،ديمحلادبعناطلسلا
لودلاررحتساهنإف؛اهجراختيقبو،لبقتسملايفٌةيملاعٌبرحتعلدنا
نمجرختسوً،اماعنيسمخنعلقيالٍنمزلالخيفةرمعتسملاةيمالسإلا
حتفتسبسكملاهذهبةيكرتلاةلودلانأو،ٍةرمفلأبلقأرئاسخببرحلا
يناثلاديمحلادبعناطلسلاناكو.ًةوقاهتارتفمظعأنمًةدحاوخيراتلانم
ينحنيو،ٍةهجنمهتسايسبةلودلاذاقنإىلعلمعيفً،اضيأكلذفرعي
لكشبليجلااذهأشندقل.ىرخأٍةهجنملمألابمعفملاديدجلاليجلل
تفداصفسأللهنكل،مايألاكلتفورظيفةيلاعفلاوملعلانمٍديج
ملاعيفًاركبماهتلخدأو،ةيلخادلاةسردملايفًةيلباقةيجراخلاةسردملا
.ةلودللةيساسألاةثراكلايهكلتتناكف)...(.ةسايسلا

چوقةرقيئازس



ةزمحىفطصم:ملقب
ثدحلاف،اهريثأتيضقنيامدنعةيسايسلاثادحألاليسوهخيراتلا

خيراتللنكميموهفملااذهبوً،امئاقهريثأتمادامًايسايسًاثدحىقبييسايسلا
هتدوعنوكتو،ثادحألايفهلعفوهريثأتديعتسيامدنعًةسايسدوعينأ
:ةريثككلذىلعةلثمألاو.هريثأتةدوعرادقمب

نييداحتالايديأىلعًاخيراتتحبصأةيوهوءامتناةينامثعلاف
،ةيكرتلاةيوهلاويموقلاوينطولاءامتنالااهلحملحو،ةيكرتلاةيروهمجلاو
نمزلانمًاحدرعارصلاروحمةيموقلاوةينطولاموهفمنيبسفانتلالَّكشو
طساوأنمًاءدباهتلودطوقسءارجنمترثانتيتلااياظشلادادتماىلع
لحكلذبو،برغلاىصقأىلإقرشلاىصقأنمو،ةيقيرفإلاغدأىلإةبوروأ
اهلثمتيتلاةيمالسإلاةمألالحميسايسلالعفلايفةيموقلاوةينطولاموهفم
دقةيموقلاتناكاذإو...!نيحىلإنكلوً،اخيراتتحبصأيتلاةينامثعلا
روهظعمهنكل..نهوىلععراصتتلازالةينطولانإفً،اركبمتملستسا
،ديدجنمقاروألاتطلتخا،يناتسدركلالامعلابزحويدركلايموقلادملا
موهفمديدجنمةحاسلاىلعرهظيلً،اددهميكرتلاينطولاجيسنلاحبصأو
مساباهتحتيوضنتتناكيتلاةفلتخملابوعشللةعماجلا"ةينامثعلا"
رجييسايسراعشكاهسفنضرفتلةينامثعلاتداعكلذكو.ةيمالسإلاةفالخلا
.ةيلودلاوةيميلقإلاةحاسلايفديدجرودوحنيكرتلادوعصلامخزهعم
ىلعفزعيناغودرأبيطبجريكرتلاءارزولاسيئرعمسننأًابجعسيلو
مهَُّتيو،ةيدركلاوأةيكرتلانعليدبكلخادلاتايدحتمامأةينامثعلارتو
كلذبو...ةفلتخملاةيسايسلاطاسوألايف"ددجلانيينامثعلاب"هبزحووه
ةفالخلاموهفماهعمداعو،يسايسلااهرودضعبديعتستلةينامثعلاتداع
.اهلعبتةينامثعلاولصألاتناكاهنأل،ربكأةوقب

اهلاوزبًاخيراتتحبصأةينامثعلابنرتقتتناكيتلاةيمالسإلاةفالخلاو
اهنكل.تايروطاربمإلارصعلاوزعمةايحلانعوةيسايسلاثادحألانع
عورشموموهفمكتداع؛ةايحلانماهجورخىلعنرقيضقنينألبقو
لمعتبازحأوتارايتلكشىلعةايحلايفيسايسلااهلعفديعتسييسايس
ثاحبألازكارملامعألودجيفتحبصأو،ةايحللاهتداعإواهتماقإلجأنم
.يـبرعلاعيبرلاثادحأبكاوتةيمالعإةدامو،ةيملاعلاةيسايسلاوةيركفلا

فشكتً،ايسايسًاثدحلازيالهتيزمربناكامبرديمحلادبعناطلسلاو



هنإ...ماعةئمدعبهتيصخشملاعمسمطلةرمتسملاهموصختالواحمهنع
ةراضحلازمرو،ةشئاعهتنبالوقتامك"مالسإللحيحصلاءامتنالا"زمر
ةيطارقوميدلاةراضحلاعماهتلودرايهنالبقريخألااهعارصيفةيمالسإلا
رعاشلالاقامكءامتنالاحاتفموهو..اهباقلأواهئامسأفالتخاىلعةيبرغلا
ًاثدحلازيال.!تنأنمكللقأديمحلادبعنميللق:لضافبيجن
لوحتللسكاعملاهاجتالايفرودتمويلاثادحألابراقعنألًايسايس
عارصلازاغلأنمًادحاولازيالو،هدهعيفيرجيناكيذلايراضحلا
..دهعلاكلذذنمرئادلا

يتلاةعتملائراقلاىلعدسفأالىتحيتداعكباتكلانعملكتأنل
،لايخلاقوفتليصافتبءيلموهف،باتكلليتمجرتلالخاهبترعش
تناكيتلارولبلاعطقعمجيلمياللوألاءزجلايفناكامكفلؤملاو
ردقلقأب،ديدجنماهءانبديعيو،ديمحلادبعناطلسلاةيصخشلكشت
ةيجولويديألاةرظنلانعًاديعب،ضارتفالاوليوأتلاوليلحتلانمنكمم
هلوقديرأاملك.ماعةئمنمرثكأبيرقلاانخيراتتدسفأيتلاةزيحتملا
،نيرصعنيبطبرييسايسدهشمكباتكلاأرقننأيغبنيهنأوهانه
هيفردحنتوةيبرغلاةراضحلاحلاصلليمتهيفةفكلاتناكرصعلوألا
اهرودةيمالسإلاةراضحلاهيفديعتسترصعيناثلاو،ةيمالسإلاةراضحلا
ً،ادبأفقوتيملونيرصعلانيبرمتساعارصلاو،دوعصلاوحنهجتتواهطاشنو
عارصلاهجويهيمدقىلعًافقاو]ةركفلاوزمرلا[ديمحلادبعناطلسلايقبو
اذهىلعهلالظبيقليو،ىحمتاليتلاهتامصببوهئامتناوهتيزمربيسايسلا
.رضاحلاويضاملايفيراضحلاعارصلاخيراتمهفلًاحاتفملكشيو،عارصلا

2013،ناسين12قفاوملا1434،ةيناثلاىدامج02ةعمجلا



لضفأًاليمبناجأللىرأامدنعىسألابروعشلاالإينعسيالًانايحأ
ينانويلاسيرغودليشيمىلعترطيسدقف.انخيراتةفرعمىلإانلامم
"لجرلااذهتاياكحتراثأو،ديمحلادبعنعةياورةباتكلٌةمراعٌةبغر
يتلا")AbdulDamned(نوعلملالدبعلا"و"رمحألاناطلسلا"و"شحولا
،بناجنمأرقينأهيلعناكببسلااذهلو.!هملاعماحتقال؛اهيلعىبرت
ناكو.ىرخأةهجنمشحولااذهاهيفشاعيتلانكامألادهاشيورفاسيو
...!؟ناكملاوهاذهأ،زدليرصقروزيو،لوبنطسإىلإيتأينأيعيبطلانم
وهاذهأ.!زدليرصقنعهتليخميفاهمسريتلايارسلاةروصهنتفتو
اذهاهيفشاعيتلاةفيخملانكامألايههذهأ!؟هنعاوثدحتيذلايارسلا
.!؟هنعنوثدحتييذلاشحولا

دبعنعليقاملكنأبتكردأ؛زدليرصقلىلوألاةرايزلادنع"
لثميفميقيالو،اذهكًارصقينبيشحولاالف،ًءارتفاوًابذكناكديمحلا
هنأبنورتسف،اورظناواولاعتنكلوً،ارصقهنومسيمهنإً.ادبأناكملااذه
ناكدقفٍ.عئارٍهزتنملخادٍةرشتنمٍةريغصٍةيئانٍحاوضتاليفىوسسيل
.]1["راهزألاورويطلاىلإليميو،تويبلابيلابيالديمحلادبع

دجوف،"شحولا"نعًةياوربتكينأسيرغودليشيمدارأاذكه
َعَّرشيذلاديحولالجرلااذهمامأفقو.ٍةاسأملطبفشتكيهسفن
يفحجنو،ٍسأييفكلذناكولو،ةيتاعلاةيلايربمإلاجاومألٍةأرجيفهردص
دتماٍلاضن،ةلوهسبرخآصخشيأكاهنإىلعٍرداقٍلاضنيفاهليدصتلا
ًةياورديحولالجرلااذهةايحنمجسنو،هنطولجأنمًاماعنيثالث
دعب":لوقيف.)LedernierSultan("ريخألاناطلسلا"مسابةيسنرفلاب
ةهوشملاديمحلادبعةروصفلخةيفتخملاةقيقحلاتيأر]ةليوطلا[ثاحبألا
."ةيئاعدفادهألةروزملاو

رٌيمأهنأنممغرلابةقيقحلاىرينأسيرغودليشيمعيطتسيمعن
نأنوديريالنولفاغاندنعلازيالهَّنكل،ٍةيكلمٍةلئاعنمٌّينانوي
!ةياهنلافرعيالٍماقتنانمهلايو!يهتنيالٍدقحنمهلايف.اوظقيتسي

،2008ماع"ةيوستلا"ةيمسرلاةفيحصللٍّصاخٍددعرادصإمتاذكهو
تايرحتنمصلختلاماعوهو،ةيطورشمللةيوئملاىركذللاهصيصختمتو
.ةبسانملاهذهبنولفتحياوناكوً،اضيأديمحلادبع

نمو.!؟ديمحلادبعنمررحتللٌديعو،!؟ٌديعٍماع100دعبلهف



هيفمتيذلاهسفنماعلايفٍلوبقموٍّرحٍّينوسامٍسلجمءاشنإًاضيأريثملا
يف"ٍماع100"ةباتكتتأانهنمو،شرعلانعديمحلادبعطاقسإ
؛ًةملظمًةنكادًةبقحتناكنملجأنمًاليلقمهفنانتباذكهو،!مهتاراعش
!؟كلذكسيلأ،ريخألاناطلسلامكحنمًاماعنيثالثلاَةبقح

!؟ديمحلادبعوهنمف
هطاقسإدعبو،1909ماعىلإ1876ماعنممكحو،1842ماعدلو

ةينملاهتفاوو،نجسلابهبشأةايحنمًابيرقتٍماوعأةرشعشاعشرعلانع
ةندهىلععيقوتلانمٍرهشأةعضبلبقطقف)1919طابش10(يف
هيلعةظفاحملللضانٍنطومالستسالبقيأ،)سوردنومةكراتم(سوردنوم
.ٍماسقناوأٍلالتحانودنم

!تيملاديمحلادبعكاذو،ينافلاديمحلادبعوهاذه
يفحضاووهامكءادعلااذهاذاملفٍنرقلبقتاماذإنكلو

دبعنعةباينومانتناوغيفنيملسملانوبساحياذاملو،!؟ينوساملاجذومنلا
هنوربتعيوٍمئادٍلكشبديمحلادبعتايعمجلاباحصأنعلياذامل.!؟ديمحلا
!؟باسحلاكلذيهتنيالاذامل!؟رورشلاسأر

دنعًايركفوسرن،ٍفلتخمٍناكميفوسرنةلئسألاهذهلأسنامدنع
!ديمحلادبع

!؟ديمحلادبعينعياذامف
نإف؛باوجلاضعبلاندق"؟ديمحلادبعنوكينم"لاؤسناكاذإو

!يرظنيفًاباوجرظتنيلازيال"!؟ديمحلادبعينعياذام"لاؤس
لثميو،ًةركفلكشيديمحلادبعنأىلعموقي،لصألايف،يثحب

لب،قرعلاسيلو(ةمألاهذهةميزعدسجييذلاريبكلاريخألالوؤسملا
.دوجولايفهتدارإو،داهجلايفهتينو،ةايحلايف)عسوألااهانعمبةمألا

!ايندلاهذهيفٍفرشبشيعلاةميزعنعربعيهنإ
عاونأهيفتقلأنمزيفهراقوبساسملانودنمعارصلاهنإ

ديمحلادبعنملعجيذلاءيشلاوه؛هيلعاهلاقثألكباهلكةيلايربمإلا
!ةركف

ةداضملاعيراشملاوططخلاقبطيوروطييذلايملاعلالعافلاوهو
هيفعضيٍّيشحورصعيفخاخفألاوباعلألالاشفإل؛ةينيتورتناكولىتح
!ةوقلاباهقبطيو،ةيلاتتملامهعيراشمومهططخعيمجلا

ٍفاكٍلكشبعمستانناذآتناكول":سلاتروهشملافوسليفلالوقي
."ً!امهلمءامسلايفبكاوكلاناروداقيسومناكل



مكنكل،مكعمستاجردبمكحتلامكعسويفسيلهنأبٍّكشنمامو
!لاوحألانسحأيفمكرظنديدحتمكنكميو،ةفرعملايفقمعتلانوعيطتست

انمهفلًةيافكًاعساوانقفأناكولو،ًةيافكٌّداحانرظننإ:لوقننحنو
ً.ادجٍفلتخمٍلكشبانخيرات

ةرتفيف.!روهظلابخيراتلاروذجأدبتةيكرتْتَفُِشتكااملكهنأاوظحال
ناندعدوهجبٍديدجنمحتافلادمحمناطلسلاانفشتكايطارقميدلابزحلا
لازوأتوغروطةرتفيفو،ترغزالامانفشتكارايابلالجدوهجبو.سيردنم
!ةديدجلاةينامثعلاانفشتكا

مويغلالكةلازإو،حاتفنالاو،روطتللةيكرتيفتالواحمنآلايرجتو
نمىرنةلحرملاهذهيفو.ىرخأولتًةدحاو،ٍةرتفذنماهقافآىلعةميخملا
انروبعدعب،"ٍةئلتممٍةشاش"يفاياوزلالكنمةلماكتمههجوحمالمخيراتلا
.ًةقيضاياوزىوسههجونمىرننكنملًانمز

.هراطإبانقافآددحيانسفنألهلصفنيذلارودلاو
...قافآلاىلإعلطتننماندحوانسلو
...قمعأاقافآاهلحتفنلً،اضيأانبقرتقافآلالب
هانأرقو...ةيكرتلٍلصفمرودلبسانملاخيراتلابتكامٍةرتفيف

رثعتن،انيبأمأانئش،امٍلكشبخيراتلاكلذلالخنمانمدقتو..ٍرارمتساب
...رضاحلاتقولاىتحً،انيحضهننوًانيح

رودلاكلذرييغتىلإهيفرطضنبعصلانمزلانمًالصفنآلاشيعنو
...رودلاكلذبسحلصفملاخيراتلاكلذرييغتو

نيذلاكئلوأنمً،ايبسن،انيلإبرقأمويلاودبيديمحلادبعناكنئلف
رودلايفرمألااذهيفانهنمكيببسلانأاوملعاف؛ٍماعةئملبقاوشاع
.رودلااذهساقمىلعهلصفنيذلاخيراتلاو،انسفنألهمسرنيذلا

ىركذو،انتايحانيلعمحتقتخيراتلاتالمحنمٍةرتفيفُّرمن..!نحنو
يفهتيمهأبستكي؛ةركفكهضرعو،هبسانلاريكذتو،ديمحلادبعناطلسلا
...ةايحلانمهشيعنيذلالصفلااذه

...اهحتفنةيلصألاانرتافدىلإدوعنو
...ديدجنمةبعللاأدبتو
...ٍديدجنمخيراتلاةباتكداعتو



برحطابضرابكهرضحٍعامتجايف،ريمزإيفنحن،1924طابشيف
يوصهبجداؤفيلعواشابيلنابوچداوجوقامقاچيزوفمهنيب،لالقتسالا
،ةيروهمجللًاسيئراشابلامكىفطصمرايتخامتثيح،ركبةرقمظاكو
يف.!ةفالخلاءاغلإاهيفامبةيساسحلاةغلابٍتارارقذاختاكشوىلعنحنو
باعلأ"اهنأباندنعخيراتلابتكاهركذتيتلاتاعامتجالاهذهةلسلس
.رٌيثمٌثدحعقي؛"برحلا

عيطتسيهنأبىعداركبةرقمظاكنأيوصهبجداؤفىوردقف
امتابثإهنماوبلطو،نورخآلاتاواشابلاهقدصيملو،حاورألاراضحتسا
البءارغلابًةعونصمًةلواطبلطنأالإركبهرقنمناكامف.!هيعدي
سيلأحورلاهذهنملنولوقتو،حورلارضحتساو،ةلواطلاترضحأو.ريماسم
مودقىلعةلالديف،زتهتةلواطلاتأدب...!ديمحلادبعحوراهنإ..!؟كلذك
ًةلئسأحورلانولأسياوأدبو..ٌّيدجٌعضووجلاداسو...!ديمحلادبعحور
هذهيفلعفامىلعباذعلادشأيناعينأهيلعنأولامك،ًةددعتم
:ٌلهذمٌءيشهنإ..!؟قامقاچيزوفنادزجيفًةريلمك:هنولأسيمث..!ايندلا
.]2[اشابيزوفنادزجيفوهامكطبضلاب،ًةريلنيثالثوًاسمخ

امدنعحورلاراضحتساةسلجيفهنأوه،ةثداحلاهذهليدرسببسو
:ةديدجلاةيروهمجلااوسسأو،لالقتسالابرحيفاورصتنانيذلاطابضلالوقي
دبعناكمهناهذأىلإردابتملالوألامسالانإف؛"!؟يعدتسننمحور"
لحارميفٍريدمٍمكاحكمهسوؤرقوفلطيناكيذلا،يناثلاديمحلا
تردابتنملوأتناكديمحلادبعحورنأينعياذهو.بابشلاوةلوفطلا
.ةيروهمجلاىنبولالقتسالابرحداقيذلارداكلالوقعنمروعشاللايف
نكنملاننأل"ريرحتبرح"سيلو"لالقتسا"برحانهاهلوقأٍرارصإبو(
درطبعصلانمو،)!ةياهنلايفاهانعجرتساو،انتيلالقتسااندقفلب،ىرسأ
ريثيًازغللازيالو،لوقعلاءاروئبتخملاروعشاللانمةدينعلاحورلاهذه
.لوضفلا

اهيفىري،!ٍةبيرغٍةياوريفٍديدجنمانمامأديمحلادبعحوررهظت
،همانميفديمحلادبع)"نورساخلا"ياطأزوغوأةياورلطبوهو(توغروط
نباانأ":لوقيف،أرجتيو،هسفنيفةعاجشلاثعبلواحيمث،ًاليلقفاخي
بعرللريثملانئاكلااذهلناكدقل."ديمحلادبعنمفاخأنل،ةيروهمجلا
نمةيروهمجلانععافدلالواحيتوغروطف،!"ًةبيهرًةطلس"ديمحلادبع



ديمحلادبعيدانيو.!ىرخأٍةهجنمهاشخيوديمحلادبعفاخيو،ٍةهج
ىلوألاةلهوللو،هبناجبٍّيسركىلعسولجللهوعديهسأربًاريشمتوغروط
ىأرامدنعةيروهمجلاتاروثيفكشلاهارتعاو،توغروطيدييفطقسأ
انمقاملكنإ:نولوقتأ":ًالئاقهلأسو،هينيعمامأقزريًايحديمحلادبع
وهو،ٍنانئمطالكبديمحلادبعهبيجيو."!؟ىنعمهلسيلٍتاروثنمهب
املكًاقبسمتيأردقو،الييأريف":ًاليلقءارولاىلإهسأرعفدي
."!ينماونكمتتنلمكنأملعأتنك":فيضيو،"ثدحيس

دبعنمبارتقالاكشوىلعتوغروطناكامدنعملحلاةمتتيف
فقيلامكىفطصمدجوو،مالظلالحاهدنع،هيلإهديدمو،ديمحلا
وهو،خلا.ً.ابعتمهتوصوًانيمسحبصأدقل!؟ةبارغللاي.!ديمحلادبعناكم
دبعةدوعنودةلوليحلانمنكمتيملهنكلو،ةيروهمجلاسسأهنإ:لوقي
ديلايفلهو":لوقيهنأكٍتاكرحبموقيوً،ازجاعفقيهنإ.!ديمحلا
رجفتملاقرعلايفقرغدقو،هنممدقتيوهوتوغروطظقيتسيو."!؟ةليح
.]3[هلكهمسجنم

هنكل،ٍةياوردرجماهنإ:اولوقتو،اومستبتنأًايعيبطًارمأناكامبر
يعواللازاغلألحيفمهتردقونينانفلاضعبرودىسننالنأيغبني
ٍةراهمبنكمت؛هتياورلاطبأاهآريتلاايؤرلايفًاضيأياتأزوغوأو.يعمتجملا
مليتلا)!؟هلايخوهلظ:لوقأنأيلعناكمأ(ديمحلادبعحورطقتلينأ
!انطيحمنعًادبأبغي

ةيحلازتالتناكديمحلادبعحورنأنيعطقملايفرهظياذكهو
.!تاينيتسلايفٍفيرشٍفقثمملاعيفو،ةيروهمجللسسؤملاقيرفلاملاعيف
هنكل،لوضفللرٌيثمٌلجر.ٍدحاوٍنآيفرضحتسيو،هنمىشخيلجرهنإ
مكنكميال":لوقيو.!هرظتنيمالظلاف؛هديهلدمينأديرينم.هنمىشخي
نمو.ٍةظحلةيأيفٍديدجنميتأينأهنكميهنأبُحِّمليف،"يلعبلغتلا
يذلاليجلانإف،ٍةهجنممدنلابفارتعالاهنمَُرَظتُْنيامنيبهنأًاضيأريثملا
ىلعهلٍةيدجٍةبساحميفلوخدللةيفاكلاةعاجشلاكلميالهدعبىتأ
!مهطيحميفمئادلاهلوجتنممغرلا

!خيراتلاةآرميفديمحلادبع
لمحي،)ـه1340(م1924ىلإهخيراتدوعييسردمباتكيدينيب

ةريخألاجماربللًاقفوهتباتكتمت":باتكلااذه.)ينطولاخيراتلا(مسا
ةيروهمجلافراعمةلاكونمهيلعةقفاوملادعبةيلوألاسرادملايفسّرُديل
،ثلاثلافصلاجاهنملٌصصخمهنأةحفصلالفسأيفرهظيو."ةيكرتلا



يذلاKöprülüولوربوكداؤفروسيفوربلاروهشملاانخرؤموهبتاكلاو
.سيردنمةموكحيفةيجراخلاريزوبصنمدعباميفىلوت

فصلاةذمالتلسردييذلاباتكلااذهأدبيفيكنوفرعتلهف
!؟مهرامعأنمةرشاعلاوأةعساتلايفنيذلايئادتبالاثلاثلا

:بتكيةيفلخلاةحفصلايفو.يضامللةءاسإلابىلوألاهتحفصنمأدبي
يكبياهيفيكرتلابعشلاناك،مايألاكلتًةملظمتناكمكنوملعتولٍهآ"
نأبجيولوربوكلةبسنلابخيراتلاف.!ديمحلادبعةبقحدِّوسيو،"!ًءامد
يف.ةملظملامايألاكلتنمصلختلاةيفيكةفرعمو،ربعلاذخألسردي
دبعفقييلامشلافرطلايفف:ٌةريثمٌةيلايخٌةروصةسداسلاةحفصلا
دعتسيو،ٌصخشهيمدقمامأىنحنادقو،هرهظءاروهيديًاعضاوديمحلا
:اهلفسأيفبتكدقو،ٍبلخمةئيهىلعهلوحاوفقودقو،ءانحناللنورخآ
ةدابعنمنولجخيالدادبتسالارصعلاجر:دادبتسالارصعلٌفِرْقُمٌلاثمت"
!"ملاظلاديمحلادبع

سيسأتنملوألاماعلايفف،ةيتفلالوقعلاىلعفصقلالصاوتيو
مهرامعأزواجتتاللافطألخيراتلاةدامسيردتأدبياذكهةيروهمجلا
!ىرخأٍةلثمأءاطعإديفملانمو،يهتنيالفصقلااذهنكل،ماوعأةرشع

:ةيلاتلاتارابعلاهذهتبتكةقباسلاةروصلاتحت
،ديمحلادبعىعديٌلهاجومٌلاظٌكلمكانهناكًاماع17-16لبق

ىعسيديمحلادبعناك،اندلبىلعًامِّيخمهدادبتساءالبلازاميذلا
زدلييفًاهَّفَرُمشيعيوهو،ماودلاىلعهلىرسأسانلانييالمحبصيل

هنأل،دئارجلاوبتكلاعنميو،سرادملاقلغيديمحلادبعناككلذل،يارس
.ٌملظوٌدادبتساكانهنوكينأنكميال؛ٍدلبيفلهجلانكيملام

وحندالبلابعفدتةملاظلاةبيهرلاةدبتسملاديمحلادبعةرادإتناكو
.]4[ضارقنالاوريدختلاوبارخلاورامدلاةفاح

،تاونسرشعوتاونسعستنيبمهرامعأحوارتتًاراغصًالافطأاوليخت
ةيئاجهلافورحلامهميلعتدعبهتيهاركوديمحلادبعءادعمهنيقلتمتي
ةيهاركنملعجتيتلاةفسلفلاهذهبةيتفلالوقعلاعابشإمتيوً،ابيرقت
يف..!؟ىتمً،اساسأ؛ةيئاجهلافورحلاميلعتةيمهألايفبراقتديمحلادبع
.1924ماعلاىلإدوعيٍركبمٍتقو

ةرتفلالخيقرتلاوداحتالاداوراهلمحييتلاةرظنلاهذهركذتنامدنع
يتلاوديمحلادبعناطلسللةوادعلاهذهدادتماببسكردن؛مهمكح
كلذلو.مايألاعمتفعضولواذهانمويىلإلب،تاينيعبرألاىتحتدتما



!بابضلانمٍةكيمسٍةقبطبٌةاطغم؛ديمحلادبعمكحةرتفنإ:لوقأ
برعلاخيراتةباتكيفًاضيألصح؛انخيراتةباتكيفاندنعىرجامو

ةلودلاوديمحلادبعلةيئادعلاةرظنلايفيرذجرييغتأرطهنأالإ.ناقلبلاو
ضعبونويلايربمإلااهدعأيتلاخيراتلابتكاهتمدقاملاطيتلاةينامثعلا
ةقطنملايفنييلايربمإلاعيراشمف،سرادملافوفصيفسيردتللبرعلايخرؤم
نيطسلفيملسمقحيفليئارسإرزاجموةمظنملاةيرامعتسالامهططخو
ليبسيفديمحلادبعلةرابجلادوهجلافاشتكالقيرطلاتحتف؛نانبلو
ليوحتو،اهلوحلوجتتناكيتلاعابضلانماهتيامحوةقطنملاىلعظافحلا
.]5[ةيباجيإةرظنىلإةيبلسلاةرظنلا

ذنمايكرتيفديمحلادبعةروصىلعظوحلمزيامتىرجدقل
؛قئاثولاىلإةدنتسملاةديدجلاثاحبألاروهظعمف،نآلاىتحوتانيعبرألا
الولهنأدكؤملانمحبصأو.هقحببكترملاملظلالضفألكشبرهظيأدب
ةدلبنعفلتختالةيكرتتناكلديمحلادبعدهعيفريمعتلاوءانبلا
ءانبمتيملولف.دالبلايفهكرتيذلابارخلاماهوأنعالضف،ةيئانةريغص
،بلحكةيزكرملاندملاتيقبل؛ةعيرسلاقرطلاوةيديدحلاككسلاكلت
،اهضعبنعًةلصفنمٍتادحو..؛ريمزإو،ةرقنأو،ةصروبو،ةينوقو،لوبنطسإو
قرغتسالو،ىرخأىلإةقطنمنمةيعارزلاليصاحملالقنناكمإلابناكامو
نكيملهنأًاضيأًاحضاوناكو.لوطأًاتقوثيدحلايسايسلاداصتقالاليكشت
الو،ىلوألاةيملاعلابرحللزهجملاوبردملاشيجلااذهدوجوناكمإلاب
ىلعتادحولايفمكحتلاىلعةردقلاالوً،اديجًابيردتنوبردملاةداقلا
.ةيديدحلاككسلاءانبلةجيتنكىرخأىلإٍةهبجنماهلُّقنتالو،تاهبجلا
يفهلًارقمةرقنأذختادقينطولالاضنلاناكاذإ،ءيشلكنممهألاو
كلذيفلضفلاف؛ةيبرغلاةهبجلايفرصنلاقيقحتعاطتساو،لالقتسالابرح
تيمزإبةرقنأطبرتيتلاةيديدحلاككسلاىلإىلوألاةجردلابدوعي
ريمزإوةسينامونويفأورهشيكسأوةينوقوٍفرطنملوبنطسإوكيجاليبو
.ىرخأةهجنم..خلاةنضأو

ريهطتنأودبينكلوً،ايجيردتريغتتءارآلاوً،احضاوحبصأاذهلك
!تقولاضعبقرغتسيامبرلماكلابروذبلاضعبنمةبرتلا

ميلعتلليبهذلارصعلا
:لوقيو،ٍةدقعمٍطويخةركبديمحلادبعدهعنيدرامفيرشهِّبشي

الببسلااذهل.]6[ةكباشتملااهطويخكفةيادبنمدعببرتقنملاننإ
نرقلانمتاينيرشعلاتاسدعباهيلإرظنلابًاماعنيثالثلاةبقحمييقتاننكمي



كفنانأدبوطيخلاسأربًارخؤمانكسمأاننأبلوقلااننكميامبرو،يضاملا
دبعنإ":لوقتيتلاتاماهتالانععافدلاناكمإلابدعيملف،ةركلاطويخ
يفاهفرمشيعيو،هدابعتسانمنكمتيلهتلاهجيفًاقراغهبعشكرتديمحلا
يناثلادومحمذنمتاميظنتلاتاواشابنيبنكيملعقاولايفو."هتاذلم
ىلإىقرينأنكميميلعتلاوةيبرتلابمتهارخآٌمساً)انمضيناثلادومحمو(
دبعنأيأ،اذهانمويىلإيدحتلااذهددمننأاننكميو.ديمحلادبع
ةيتحتلاةينبلاىلعقافنإلابابحتفيذلادحوألاناطلسلاوهديمحلا
نكميو،ثيدحتلاخيراتنمةريخألاٍماعيتئمذنمماكحلاىدلميلعتلل
امبرو.!انخيراتيفميلعتلل"يـبهذلارصعلا"تناكهمكحةرتفنأبلوقلا
ينوناقلانمزانينثتسااذإهلكينامثعلاخيراتلاىلعهممعننأعيطتسن
!لاثملاليبسىلعحتافلاو

..!؟ىوعدلاوةحورطألاهذهمدقأامدنعدنتسأٍءيشيأىلعً،انسح
يفزاحنملافرصتلاىلعاوربجأنيذلاكئلوأتاباتكىلإدنتسأنلديكأتلاب
ءاربخلاثاحبأىلعدنتسألب،)Unat(تانوأديشرقئافكمهتاباتك
.]ةيعوضوملا[

قحتستيتلانيرذحلانيثحابلاليجثاحبأيتأيلاجملااذهيفو
(ةنتروف.سنيماينبو)Kodaman(نامادوكمريبنمًاءدبليجستلا

Fortna(ٍرظنتاهجووٍتامولعمبانتدوزيتلاو،ناقلأ.أدمحمىتحو
هذهنمينمهي.ديمحلادبعةبقحيفميلعتلابقلعتياميفًةديدج
يفناقلأدمحمهلذبيذلاريبكلادهجلاكلذصوصخلاهجوىلعثاحبألا
.ةيئاصحإلاتايطعملاو،ةسوململاماقرألاوةيددعلاتانايبلاعمج

ديمحلادبعةبقحنمرشعةسماخلاةنسلايفهنأناقلأركذي
)ةيوناثةسردم(ًةيدادعإًةسردم55و)ًةطسوتمًةسردم(ًةَّيِدْشُر160تئشنأ
19و)ةيئادتبالاسرادملايملعمجيرختل(ةيئادتبانيملعملارادًةسردم14و
.)ةيئادتبالاةلحرم(ًةثيدحًةيئادتباًةسردم9649و،ةصّصختمًةيمالسإًةسردم
دمتعتتناكيتلاونينبللًةسردم5138ليوحتمتدقفكلذىلعًةوالع
لوحتلااذهو.ٍةيئادتباٍةسردمىلإ؛ميلعتلايفميدقلاوأيديلقتلازارطلا
ناك؛صوصخلاهجوىلعةيدادعإلاوةيئادتبالاسرادملاددعيفةدايزلاو
ً!اشهدم

ىوتسمنعًةركفنِّوكننأاننكميذيمالتلادادعأىلععالطإلابو
ددعلاناك1893ماعتايئاصحإىدحإيفف.ديمحلادبعةبقحيفميلعتلا
ددعو،)896.424(ذيملتفلأ900براقيامدالبلايفذيمالتلليلامجإلا



هتاذءاصحإلايفوً.افلأ23براقينيملعملاددعوً،افلأ29زواجتيسرادملا
ًةسردم16لباقم،ةيئانلاقطانملايف14نيملعملادادعإسرادمددعغلبي
.ًةيدشر413كانهناكو.ثانإللٌةدحاوٌةسردماهنيب،لوبنطسإيف

ناكفيكمهفنىتحتارتفلانمقبسامبةنراقملانمانلدبالو
ددعناكامنيبف.ديمحلادبعةبقحلالخيـبهذلاهرصعيفميلعتلا
نمرشعيداحلاماعلايف)مويلاةغلبةيوناثلايأ(ةيدادعإلاسرادملا
،ٍماوعأةتسلالخيفًةسردم55ىلإعفترا...]7[)1887(ماعهمكح
.)1907(ماعٍةزيجوٍةرتفبةيطورشملالبقًةسردم88ىلإددعلاعفتراو
تناكًاماعنيرشعلالخيفةيوناثلاسرادملاددعيفةلصاحلاةدايزلاف
ةيوناثسرادمعبرأبراقيامحاتتفامتهنأينعياذهو،%150براقت
ىلعةيدشرلاسرادملاىلع)تاميظنتلا(تاطوغضنممغرلاىلعو.ٍماعَّلك
يف)ةطسوتمةسردم(ًةثيدحًةيدشرةسردم58حاتتفاىرن؛صوصخلاهجو
سرادم4نمةبقحلاسفنيفنيملعملادادعإسرادمددععفتراو.هتبقح
.ًةسردم30ىلإ

سيسأتدنعسرادملاددعضافخنانمرفمالناك،رخآبناجنم
يتلايضارألاسرادمجورخو،برحلاراثآىلإدوعيببسلاو،ةيروهمجلا
،ًةيدادعإًةسردم1923:42ماعةيروهمجلاتملتساف.!ةرطيسلانعتجرخ
سيسأتنمىلوألاتاونسلالالخيف.تانبللسرادم3و،نينبللًةسردم39و
)فصنلانمرثكأ(4770ىلإةيئادتبالاسرادملاددعضفخناةيروهمجلا
ثلثلاىلإنيملعملاددعضفخناو،)ثلثلا(ًافلأ313ىلإذيمالتلاددعو
.]8[ً)افلأ12يلاوح(ًابيرقت

نأىلعدكؤتىرخأٌةيئاصحإٌتانايبتردصهتاذعوضوملايفو
تنيبدقف،يـبهذلاهرصعيفناكديمحلادبعناطلسلاةبقحيفميلعتلا
ددعنأ1895خيراتبةيمومعكيتسيتاتسإمسابةروشنملاتايئاصحإلا
دودحيفًافلأ830ذيمالتلاددعوً،افلأ26تناكةيئادتبالاسرادملا
سرادملاهذهيفذيمالتلاةبسننأينعيكلذناكو،طقفةيكرتلاةيروهمجلا
كلتيفرٌيبكٌمقروهو،%60دودحبتناكةساردلانسيفمهنمىلإ
ىلإةيئادتبالاسرادملاددعضفخناىلوألاةيروهمجلاماوعأيفو.ماوعألا

زواجتيامبذيمالتلاةبسنتعجارتفً،افلأ342ىلإذيمالتلاددعو4890
سرادملاددعغلبتانيثالثلاةيادبيف.%25نودامىلإتضفخناف،فصنلا

ددععفتراكروتاتأةافوةرتفيفوً،افلأ489ذيمالتلاددعو،ًةسردم6598
ًاضفخنمددعلايقبوً،افلأ765ىلإذيمالتلاددعو6700ىلإسرادملا



ىلإةيئادتبالاسرادملاددعلصيملوً.اماعنيعبرألبقناكامعمةنراقملاب
1950يماعنيبامالإ؛ذيملتنويلملاذيمالتلاددعزواجتيملوً،افلأ17
.1951و

ملةيروهمجلاةلحرميفيسردملاميلعتلاراشتناةعرسنإفاذكهو
.]9[تانيسمخلاعلطمىتحديمحلادبعةبقحغلبتنأعطتست

!يبنجأنويعبةريشعلابتكم
فقوتأسو،ًاليصفترثكأٍلكشبةريشعلاةسردمدعباميفلوانتنس

قفأفشكتاهنأل،ًةصاخًةيمهألتحتةريشعلاةسردمف،ًاليلقانهاهدنع
نمللقييتلاةريشعلاةسردمف.لبقتسملاةيؤرىلعهتردقوديمحلادبع
اهنأباهليبسيفلذبتيتلادوهجلافصوتو،ميلعتلاخيراتبتكيفاهنأش
فشكي؛هسفنبًالقتسمًاعورشموأًةركفتناكولو،ةدئافلاةميدعورده
لمحتٍةديدجٍةبخنليكشتلديمحلادبعناطلسلااهيلوييتلاةيمهألانع
لبقتسميفرامثتساللهفهلتوهتبغرنعًالضف،لبقتسملايفةلودلاةنامأ
.ةينامثعلاةيروطاربمإلا

،ٍةديدجٍةيطارقوريبليكشتيفمهتاقاطنوقفنيهلبقنيطالسلاناكدقف
.ميلعتلاناضحأيفمانيةلودلالبقتسمنأىريناكديمحلادبعنكل

يلخادلاهجولاينارديحلاةريشعخيشنباانلحّضويسٍلاحةيأىلع
نمعطقملااذهىلععلطننأانهاننكميو.ةريشعلاةسردمليقيقحلا
اذامف.طسوألاقرشلانعلوؤسملايناطيربلافظوملاسكياسكرامتاركذم
ًايزيلجنإًايركسعًاقحلمناكيذلاقذاحلايزيلجنإلايسامولبدلااذهلوقي
ةيرستايقافتايسدنهمنمدحاوو،ديمحلادبعةنطلسيفلوبنطسإيف
ةلكشتملاديمحلادبعةرظننع؛دعباميفوكيب-سكياسةيقافتايه
:ةريشعلاةسردمل

ةيوطاربمإلايفٍةلقنربكأىدحإ،ةريشعلاةسردمىلإرهظلادعبانْذُِخأ
جمانربلانماهتيمهأبستكتالةسردملاهذهف.ميلعتلالاجميفةينامثعلا
تسسأتيتلاةركفلانمامنإو،نيفرتحملانيملعملانموأعئارلايميلعتلا
نيذلادالوألانممهألامسقلاهنمءاجيذلاطسولانمو،اهلجأنم
.اهذيمالتنولكشي

ديمحلادبعيلاحلاناطلسلالبقنمةريشعلاةسردمتسسأتدقل
قفوبرعلاودركلالئابقنمنيزيمتملاتاواغآلاوخويشلاءانبأميلعتل
يأدنعدوهعموهامقوفتٍةلودلجرةيؤراهنإ.ةيكريرطبلالوصألا
.]10[فدهلايفٍرظندعبو،ركفلايفًةأرج؛ٍّيكرت



قارعلارئاشعىلعةريشعلاةسردممهلبقتستنيذلاذيمالتلارصتقيال
سلبارط(ايبيلونميلاوةيروسنمذيمالتًاضيألبقتسيلب،لوضانألاقرشو
نمنوجرختيةيئانلامهارقومهيراحصنمنودفاولاذيمالتلاناكف.)برغلا
بناجىلإ،ملاعلالاوحأنوكرديٍدارفأكٍتاونستسدعبةريشعلاةسردم
.ةباتكلاوةءارقلامهملعت

ً،اعمهأرقنساماذه..!؟بالطلاوةسردملاسكياسكرامدجوفيكف
:تاذلابهملقبو،متبغرنإ

ًابايثنودترياوناك،مهبرختفتنأٍةسردمةيألنكميًالافطأاوناك
مهكولسيفنيهباشتماوناكمهنكل،ًةفلتخممههوجوو،ًةيكذمهتارظنو،ةفيظن
ناك)...(.يجراخلاملاعللٍةميلسٍةرطفوٍةريصببنيدوزماوناك)...(.لقتسملا
ةيذحألاءادترايفاذهلمألاصيصبنكيملو،قرشللٍلمأصيصبكانه
غلبتيتلاةيصخشلاوةوقلامهنكمييذلاملعلابناكلب،يبرغلاطمنلاىلع
اونوكيمل)...(.]ةمأكمهدوجوب[ِّيلملامهدوجوبساسحإلاىلإمهب
.نييكيجلبلاوأنييسنرفلاوأنييلاطيإلالافطأنمأوسأالوًالاحلضفأ
انهنوبستكيً؛اقباستلقامكلافطألاءالؤهف،هنوملعتيامًابناجعدنلو
.مهبةصاخلاةيدرفلامهتيوه

ظحالو،لمعللمهتيلباقوبرعلالافطألاءاكذبسكياسكرامرثأتدقلو
.ةقالخلابهاوملانمهنوكلمياملمهنارقأىلعنوقوفتيداركألالافطألانأب
ةنبللاتناكف،ديمحلادبعمالحأىدحإنمةريشعلاةسردمتناكدقل
ةيموقلاتاعزـنلااهيفتدتماٍةرتفيفدالبلاكسامتىلعتظفاحيتلا
دحويس)مالسإلا(نيدلاف.]11[نيملسملانمهينطاومىلإةيلاصفنالاو
.ٍكرتشمٍمساقتحتنابلألاىتحداركألانمنيملسملا

ىلإدوعيفسأللكلذيفببسلاو،ةسردملاقالغإ1907ماعيفمت
مامأتابوعصلاقالتخاو،اهيلإمهدالوألاسرإنعلئابقلاخويشماجحإ
نمًالدبنيرخآٍدالوألاسرإو،ةسردملاىلإمهلقنوبالطلاعمجبنيفلكملا
دالوأميلعتيفنمكتةسردملاهذهةمهمتناكنيحيف،مهدالوألاسرإ
يفمهلئابقخويشمهدالوألاءالؤهف،مهلئابقيفةملكلامهلٍصاخشأ
.اهتيقليتلاةمواقملاهذهببسبهتياهنغلبوملحلامطحتدقل..لبقتسملا
.ٍديدجٍملحلجأنممونلايفقرغدقناكديمحلادبعنكل

ابوكيفديمحلادبعءالمع
ناكلب،بيرقلاىلعهذوفنطسبيفديمحلادبعناطلسلارصتقيمل

ةينامثعلاةلودلالخاديرجيامبسيلٍَبَثكنعمتهي..،ديعبلاىلإعلطتي



ً.اضيأاكيرمأيفيرجيامىلعفقيىتح،طيحملاوحنرشتنيلب،بسحف
.ٌضيمووأٌةرارشوأٌةكرحهيفٍناكميأىلإهزيكرتهجويناك

لوصحلاديمحلادبعناطلسلاةلواحمنعىلوألاةرمللوانهثدحتنس
ماعابوكيفاينابسإواكيرمأنيبتعلدنايتلاةمزألالوحتامولعمىلع

يراجتلاقحلملاةباثمبهنأك-راجتلاريبك[ابوكيفردنبهششابنيعف،1898
1901ماعابوكىلإاشابرونأ)لارنجلا(ءاولريمنواعملالسرأمث،]مويلا
اشابرونأفً،اديعبمكركفباوبهذتالو(.نيصلاىلإهلاسرإررقملانمناكو
.)رخآصخشوهروكذملاو،كاذنآةيبرحلايفًابلاطعقاولايفناكفورعملا

مالسإلاهقانتعادعببقلدقو،لصألاينولوبلاPorzeckiنيطنطسقناك
رونأهنباحبصأو،ينامثعلاشيجلايفًافظوم؛اشابنيدلالالجىفطصمب
ناك1897ماعنانويلابرحيفو،ناطلسلا]رَواي[ينواعمنماشاب
.زدليرصقيفتلكشتيتلاةنجللايفًامئادًاوضعنيسمخنيبنمًادحاو
ةلكشملاةنجللاةسائرملتساو،اهيفيركسعقحلمكلمعو،سيرابيفسرد
ًاقحلمديمحلادبعلبقنمابوكىلإلسرأو،نانويلاعمدودحلامسرل
ًاريبخناكو،ابوكيفةينابسإوةكيرمأنيبةعلدنملاةمزأللًابقارموً،ايركسع
ىلإBoxerةضافتنادعبوةرملاهذههلسريكلذلو،ةيجراخلانوؤشلايف
مدعبنيصلايملسملحصنلالمحتيتلاةحيصنلاةئيهسأرىلعنيصلا
.]12[ةضافتنالايفلخدتلا

عساتلانرقلاتاينيعستيفةيدجلالئاسملاىدحإابوكةمزأتناك
صلختلالجأنمابوكيفتأدبيتلاريرحتلاةكرحنأشنمناكو،رشع
ًايجيردتدجنتستنألالقتسالاىلعلوصحلاو،ةينابسإلاةرادإلاءوسنم
تذختاةيجراخلاوةيلخادلاتاطوغضلاهذهببسبو،يكيرمألالخدتلاب
ملعاضوألانكل،ابوكلةدودحملاةيرحلاباهفارتعااهيفنلعتًةوطخةينابسإ
ىلعو.ةكيرمأهبتفرتعاو،نطنشاويفابوكةلودسيئرلظرهظو،أدهت
ينابسإلوطسأهجوتو،انافاهيفةيكيرمأٍةيبرحٍةنيفستقرغأكلذرثإ
تبحسىتح،خلإابوكهايمىلإًةيبرحًةنيفسةكيرمأتلسرأو،ابوكوحن
يناثلانوناكيفسيرابةدهاعمبجومبابوكنماهتاوقعيمجةينابسإ

رالودنويلمنيرشعبةكيرمألنييبلفتعابمث،اهلالقتسإبتفرتعاو،1899
نأتداكىتحًايجيردتيدجلادعاصتلابةيبوكةمزألاتأدبدقل.يكيرمأ
ةيكوكملاتالوجلاتناكانهنمو،1898طساوأيفٍةيلودٍةيضقىلإلوحتت
.انافاهوكرويويننيباشابرونأل

كلذنأشوهامف،ابوكبةينابسإواكيرمأمامتهاانمهفًانسح



اذامل؟يارسزدلييفهسفنسبحوملاعلاعمهتقالععطقيذلاناطلسلا
ىلإكانهيرجيامبلوضفلاهكلمتاذاملو،ديمحلادبعناطلسلااهبمتها
.!؟دحلااذه

ىلعايكرتيفةيعويشلاةاعدوأابوكراصنأناكاذإاميفيردأتسل
نحنو[اننألً،ابناجمهكرتنلفًانسح،ابوكبديمحلادبعمامتهانمٍةنيب
.ً!اثيدحقئاقحلاهذهىلعفقن]ديمحلادبعراصنأ

ةيضقلانأةرازولافيشرأيفةدوجوملاقئاثولايفىرنةقيقحلايف
ىنعمب،ٌةَّيلحمٌةلأسميهةيبوكلاةمزألايفديمحلادبعهابتناتتفليتلا
لكنممغرلاىلعف.تيركةريزجليتاذلامكحلاةلأسمىدصوهرخآ
يتاذلامكحلااثيدحتبستكادقتيركةريزجتناكديمحلادبعةمواقم
اذهىلعظافحللٍءيشلعفنمدبالناكو،Venizelosسولازينافدوهجب
عوضوملاوهاذه..!؟تيركةلأسملحهنكميفيكىُرت.دلبلانمءزجلا
.ديمحلادبعلابلغشيناكيذلا

هذهلةدحتملاتايالولامعدوابوكيفلالقتسالاتاكرحوىضوفلانإ
دبعنهذيفتيركةروصتعدتسا؛اهيلإابوكمضاهتالواحموتاكرحلا
دقف.!نانويلاباهمضولب،لالقتسالاةلأسمًاضيأتيركةريزجيفف.!ديمحلا
اهتساردتمتنإابوكثادحأنمسوردلاصالختساةيناكمإبداقتعاهداس
يفانريفسبتكو،ابوكىلإاشابرونألسرأف،ليلحتلارباخمةقدباهليلحتو
انترافسانحتتفادقنكنملتقولاكاذيفعبطلاب(خوَُّرفيلعنطنشاو
لوبنطسإيفاهترافسةدحتملاتايالولاحتتفتمللاحلاةعيبطبو،دعبكانه
يرجيامحضوو،ريراقتلا)دصقملااذهبلصألايفكانهناكدقوً،اضيأ
.ٍةيهانتمٍةقدبكانه

مويلاعافدلاةرازويأ،رَكْسَعَّْرسلانأىتحًاريبكمامتهالاتناك
دونجلاتاقفنكليصافتلابمامتهالاريراقتلاىدحإرهظتو،عوضوملابتمتها
ىلعكلذساكعناو،ةينابسإلاتاوقلاديدعضيفختو،ابوكيفنابسإلا
عارصلانكيملٍتقويف..،اذكهو.)تاقفنلا-تادراولا(ةنزاوملاو،تاقفنلا
نماشاباضرركسعرسلابتك،1892ماعيف،دعبعلدنادقحلسملا
:تاملكلاهذهركسعرسلاماقم

انترافسيفيركسعلاقحلملانملسرمطبضةخسنقفرملاقحلملايف
نمدونجلاديدعضيفختبقلعتمكبروايرمعنكرلايشابنبلاديردميف
نعتادراولازجعببسبةيبوكلاةريزجلايفاهتاوقلةينابسإلاةلودلالبق
قلعتتًارومأو،مهلمعنعنيلوصفملاطابضلاوةداقلاددعو،تاقفنلاديدست



.ةماعلاناكرألاةدايقىلإةيلصألاخسنلاميلستمتو)...(،نيرخآصاخشأب
،ءارزولاةسائريفينامثعلافيشرألا(
Y.Mtv.70/108/3/B.4/1310.R.20(
تاوقلاعاضوأنيبتيتلاةلصفملالوادجلاوهًةراثإرثكألاءزجلا

ءامسأو،دونجلاديدعو،ىرخأولتًةدحاو،ابوكيفةيركسعلاةينابسإلا
...خلإو،مهتانييعتو،مهلمعنعنيلوصفملا

فيشرأيفديمحلادبعناطلسللًاصيصخةدعملاةيبوكلاةمزألاةطراخ
.ءارزولاةسائر

ىلإينابسإلايـبرحلالوطسألالوصوةيفيكةنولملاةيلصألاةطراخلارهظت
.ابوك

اجنو،1898ماعيكيرمألايـبرحلالوطسألافصقيفاشابرونأبيصأ
يفةريثملاهتلاسرمكيلإو..،ٍةبوعصبكرويوينىلإلصوو،ٍةبوجعأبتوملانم
.!كلذ

كرويوينيفمكدبع،اشابرونأنم
دعبكرويوينيفيحصلارجحلانميركسعلاقحلملاقيرفعمانجرخ

ضرعمتيسو.ابوكنمةدوعلاقيرطيفةباصإلانمةبوجعأبانتاجن
.ديربلابليصافتلا

]18[98زومت23



]13[رونأ
ثحبلالالخنمابوكيفاشابرونأاهبماقيتلالامعألانايبنكمي

نكتملركذاممودبيامكةينامثعلاةلودلانأالإ،ىرخألاقئاثولايف
ىلعفوقوولابوكيفتلعفامك،ءالمعلالسرتو،ملاعلابقارتتناكو،ةمئان
.اهيفةيلخادلاتانوكمللةوقلاطويخ

هضرعبماقف،يـبوكٍبتاكهابتناعوضوملااذهتفل:عالطاللةظحالم(
).]14[1898انافاهيفيكرتلافغشلا:ناونعبةيلايخةياوريف

لوبنطسإنمٌردحنمًاضيأورتساكلديف
ابوكلقبسألاسيئرلاورتساكلديفدادجأدحأرجاهامٍتقويف

نمهجوتمث،لوبنطسإىلإاينابسإنمضرملاشارفىلعًايلاحيقلتسملا
ناكو،كاذنآنابسإلاتارمعتسمىدحإتناكيتلاانافاهىلإلوبنطسإ
لالخورتساكةنباهيورتامبسحزورناكو،زوروكسيسنرفهمساًايدوهي
يفقرغيامئادناكو،لوبنطسإيفهتايحىلإقوشلامئاد؛انافاهيفهشيع
،ٍتانبثالثاهنمبجنأو،وغنيمودىعدتٍةيبوكٍةأرمانمجوزت.اهتايركذ
.ورتساكلدفةدلاونهادحإ

يتلاسدنانريفانيلآةيعرشلاريغورتساكلديفتنبتايركذنم
AlinaFermándezRevuelta,Castro's[:ةينابسإيفاهافنميفشيعت

Daughter:AnExile'sMemoirofCuba.[ةيزيلجنإلاىلإةمجرتلا:
DoloresM.Koch,StMartin,sGriffin،6-1:ص،1999كرويوين.

ديمحلادبعقفأ
نعثيدحلانكميالنكلو،ديمحلادبعنعريثكلابثيدحلانكمي

راسميفهتءارقلوحثيدحلانوكيامدنعةصاخوً،ادبأهدنعٍقيضٍقفأ
يفثادحألاتاروطتنعضرعيمل-انيأرامك-وهف.ملاعلايفثادحألا
،كانهيرجياملكبفرعينأدارألب،"!؟ابوكلويلام"لقيملو،ابوك
تايالولانمٍفلتخمٍلاثمبانتريسمعباتنانهانوعد...ليصافتلاقدأبو
.تافيشرألاوةدحتملا

ةيناثلاةيطورشملالبقيأ،1908راذآ25خيراتلدوعتةقيثوهذه
،ةكيرمأيفطؤانرألاونمرألاوراغلبلاناجلةبقارمنمضتت،ٍرهشأةعبرأب
،ةكيرمأىلإ]ديمحلادبعتارابختسا[)ةيفخلا(نمفظوملاسرإو
:ص/1326يصوصخةدارإزدلي(.ةنئاخلامهفادهأقيقحتةصرفتيوفتل

21/65(.
يفةيراجلانييلاصفنالاةطشنأعنملجأنمتلذبيتلادوهجلا



ًاءزجنكتملدوهجلاهذهو،باسحالودودحالبًةريبكتناكجراخلا
اهنإ.!؟ةريبكلاةروصلاهذهيهامفً،انسح.!ةريبكلاةروصلانمالصفنم
سرادملاتينباذاملًاقباسانيأردقف...ةينامثعلالبقتسمذاقناعورشم
ةيولألارودنعنآلاىتحلفاغتلامتياذامليردأتسلو.!ةيلبقلا
دضرادجليكشتو،لوضانأقرشيفةينمرأةلودءانبعنميفةيديمحلا
."؟رمحألاناطلسلا"ةرابعددرتتو،يسورلاوزغلا

)رمحألاناطلسلا(LeSultanRougeعوضوملازالعقاولايفو
فقيامدنعمويلاو.نايبلاىلعيصعتستتلازاليتلاعيضاوملانمًادحاو
يأنع؛ةموعزملانمرأللةيعامجلاةدابإلادضنويموقلاونويمسرلاانوخرؤم

ىذألاقحلتملةينامثعلاةلودلانأبنوثدحتيمهنإ.!؟نوعفاديءيش
مهتنكملب،ءاصقإوأشيمهتيأبمهلضرعتتملو،ًالصأنمرألانينطاوملاب
ملو،مهتعفرلبستنمأو،ميركلاشيعلانمناكمإلاردقبولئاسولاىتشب
صرحلالكتدبأاهنأىتح،خلا..ةيموكحلافئاظولايفلمعلانممهعنمت
.لابجلاىلإمهضعبريجهتلالخةيامحلاومامتهالاو

الاملف؛)قحهنولوقياممظعمو(نولوقيامةحصبانملساذإف
ىلعنورصتاذاملف؛قحديمحلادبعقحيفنولوقتامناكنإ..؟نولأُسي
الإ"رمحأاناطلس"ديمحلادبعنكيملأمث.!؟"رمحألاناطلسلاب"هفصو
ىلعنوقفاوتمتنكنإ:لوقأانهاناو...!؟ةبذاكلانمرألاتاعاشإلعفب
اوكرتاو،!نمرألاحباذممعازمدضمكعافداوكرتاف؛رمحألاناطلسلابهفصو
نإو.!ديمحلادبعدهعيفنمرألااهيقليتلاةنسحلاةلماعملانعمكثيدح
اوفرتعاف؛بيذاكأومعازمالإنكتملنمرألاحباذمنأىلعنورصتمتنك
ناطلسلا"فصونمءيربهنأو،ايومداناطلسنكيملديمحلادبعنأب
راكنإو،رمحألاناطلسلاونمرألاحباذم،نيلوقلانيبمزالتكانهف."رمحألا
دبعناطلسلاةيومدىلعرارصالاعممعازملامكيفنو..،رخآلليفنامهدحأ
.!ملاعلامامأٍكحضميلزهدهشميفمكلعجيديمحلا

عساوعوضومنمرألاعمديمحلادبعاهكلسيتلاةبراقملاثحبنإ
رمتؤميفهيعاسمنأملعننأانهيغبنينكلو.لقتسمٍرخآٍباتكلعستي
ًالقتسمًانطولوضانألاقرشليوحتنودةلوليحللةيفاكتناكاهدحونيلرب
.نمرألل

انلبقنمةعقوملاسونافيتسايآةدهاعمنم16ةداملانيبةنراقملاف
،اهقيربلماكبةقيقحلارهظتنيلربةدهاعمنم61ةداملاعمسورلادض
لالتحانودةلوليحلاليبسيفسونافيتسايآةدهاعمبلوبقلاىلعانربجأدقف



طاقنيفسورلادونجلاءاقبىلعصنتيتلاو،سورلالبقنملوبنطسإ
ً)ادجةماهةطقنلاهذهو(ةيرورضلاتاحالصالاءارجإمتيىتحمهدجاوت
شيعنسانكاذكهو.ةيقرشلاانقطانميفنمرألااهنطقييتلانكامألايف
انقطانميفنمرألاتابلطتمتحتو،يـبوروألاطغضلاتحتٍرمتسمٍلكشبو
يفثدحيذلاامف.يسورلالالتحالاتحتنكامألاكلتتيقبول،ةيقرشلا
هتسايسوديمحلادبعةنطفبمعن!؟زيلجنإللصربقيفتالزانتلاةياهن
لصفىلعنيترصماتناكناقلبلاوايسورنألً،ايئزجناقلبلاانبسكةنزاوتملا
.ةينامثعلايضارألانمطوؤانرألاوةينودقم

يلإمورمضداعأديمحلادبعنأًالوأنيلربرمتؤميفلصحامف
.ناقلبلايفانيضارألركبملالاصفنالانودكلذبلاحوةلودلالإةيقرشلا
ءانثتسابلوضانألاقرشنمةيسورلاشويجلاباحسنامعدوه،يناثلارمألاو
نيلربرمتؤمنم61ةداملاف.تاحالصالاقيقحتراظتنانودموطابوصراق
اوسنيملعبطلاب.مهلامآتبيخو،بقعىلعًاسأرنمرألاططخلكتبلق
ىلوألافرحألاةباتكتمتاذكهو.ديمحلادبعهامريذلا"دتولا"اذهًادبأ
ةريخألافورحلاامأ،نيلربيفنمرألاديىلع"رمحألاناطلسلا"ةحولنم
ضرعت،دصحتعرزتامملاعيفو،"كرتنوجلا"بزحديىلعترجدقف
ةدابإلا:ةمهتللقثأئبعومظعألكشبوةرملاهذهمهسفنأكرتنوجلا
.]15[ةيعامجلا

ٍةراهمبسمليًاماع118لبقةرداصلاهتدارإبديمحلادبعناطلسلاف
:ةلأسملاهذهلساسحلارتولا

لكشيتقويف.ةيلبقتسملاناتسنمرأدودحمسرداريةدمذنم
اهيلعقلطياماهيفسيلو،نمرألااهنطقييتلاةقطنملايفةيبلغأنوملسملا
ةعيرذتحتةينمرأةلودسيسأتانهبولطملاف،ةينيمرأمساهلجأنم
نمنكل..،ةيبرغلالودلانمعفتننلف.ديكأتلابنكممريغاذهو.حالصالا
،ةرتلجنإلبقنمرصمرامعتسامامأةرعشهلتكرحت]لودلاهذهنم[
انهيعيبط.!؟ةسمنلالبقنمكسرهلاوةنسوبلاو،ةسنرفلبقنمسنوتو
عافترانمدحتيتلاتالزانتلاهذهعفرانللهسينممًابيرقفقننأ
يفتاحالصإءارجإبهنامرفناطلسلاردصأ]اهنمو[.يونعملاويداملااناوتسم
غولبلاوةيرحبلاتاوقلاىوتسمعفرولوطسألامامتإوشيجلاةلكيهوةيلاملا
يدنجنويلمديدعبشيجفدهىلإٍدرفِّلكةكراشمبوٍريصقٍتقويف
,BOA,YıldızEsasE.31.172712(ٍ.عيفرٍىوتسمىلإةلودلابضوهنلاو
Z158,K86.(.



ىقبتسيتلافويسلانيحلاكلنذنمديمحلادبعناطلسلاىأردقل
،ديدجنمةيوقةلودحبصنىتحنيحلاكلذذنمانسوؤرقوفةطلسم
ثدحتيهنإ."رمحألاناطلسلاب"هوبقلببسلااذهلو.كلذىلعةلدألامدقو
نكميفيكمث.يدنجنويلملاشيجءاشنإو،لوطسألازيزعتةرورضنع
نأ؛يحانلاعيمجنمةلودلاةوقيفةينمرألاةلأسملالحىريةلودلجرل
.!لوطسألايداعي

؟ديمحلادبعلعفاذام
ملام؛"ديمحلادبعنودنمماعةئم"ةقدبخّرؤننأاننكميال

،ةيلودلاةسايسلايفةينامثعلاةلودلاهيلعتلمحيذلاقيضلارمملاكردن
يفاهيلإتقيسيتلاةرذقلاباعلألاو،اهلتبصنيتلاةعيظفلاخاخفألاو
!ٍراطإمسرًادجيرورضلانمناككلذلو.رشععساتلانرقلا

سيئرGökhanÇetinsayaاياصنيتجناهكوغروسيفوربلانأودبي
دبعنودنمماعةئم"ةرتفمهفلًاراطإحاجنبمسردقةريهشةعماج
.هاندأعوضوملايفقلطنأسراطإلااذهنمو.]16["ديمحلا

يفةرتلجنإواسنرفىلإدنتستًةسايستاميظنتةلودلاجرعبتا
ةديحولاةليسولاتناكاهنأل؛ةيسامولبدلاهذهيفاوحجنو،ةيسورةهجاوم
ناكف،مرقلابرحيفةسايسلاهذهترمثأف،اهمادختسانماونكمتيتلا
ماظنلايفاهنعىنغتسيالًاءزجةينامثعلاةيروطاربمإلالعجوهمهفده
.ةيسوردضانلًانوعنونوكيسف؛يـبرغلاماظنلاباجتسااذإف،يـبرغلا
ءاقبىلعظافحلاىلإهجوتتتاميظنتلاموسرمدعبانيعاسمتناكاذكهو
ةهجاوموهفدهلاو،نيملسمريغاهناكسنم%40ةبسنبًةلودهذه
ريغدرمتيسف؛الإو،ةلودلابنيملسملاريغطبرو،اهيلعةظفاحملاو،ككفتلا
!ةلودلاأزجتتو،نولخدتيو،مهتدعاسملىربكلالودلاعراستتو،نيملسملا

اهلالخيفتعباتت،يـبسنلامالسلانمةرتفتلح1841ماعدعب
تذختاو،ةيزكرملاساسأىلعةلودلاةلكيهتديعأو،تاحالصإلانمةلسلس
دوهجلاهذهلكنكل..،ةيطارقوريبلانيوكتوةثيدحلاةلودلاءاشنإلٌتاوطخ
ذاقنإلًةحلمًةجاحتاحالصإلاتناك،ةيلاصفنالادوهجلاةلقرعلفكتمل
عمككفتتتناكةيروطاربمإلانكل..،لالحنالاوككفتلانمةيروطاربمإلا
.قزأملاكلذنمجورخلانكميناكفيكف..!تاحالصإلاءارجا

،ًةءافكتاواشابلارثكأنييعتّمتو،ناقلبلاىلإتارامثتسالاليوحتمت
تداز1870ماعةيادبعمفً،اضيأانتالكشملًالحنكتملريبادتلاكلتنكل
ةبقحتهتناهبو،اشابيلعةافوبٌيسايسٌغارفأشنو،بغشلالامعأ



،ةيسامولبدو،ًةيسايسًةمزأتناك...!ةمزأيفانلخدو،ءايوقألامظعألارودصلا
هذهلحبنونمؤي)هئاقدصأولامكقمان(ددجلانوينامثعلاناك.ةيداصتقاو
نإهنأباودقتعاىرخأٍةرابعبو.!ةيطورشملايفٍليدعتءارجإدرجمبةمزألا
ريغونيملسملانيبةيسايسلاةاواسملاساسأىلعًاينبمًاماظنانعضو
ةيبرغلاتاسسؤملافرتعتو،ةيلاصفنالاتاعزـنلاىدافتناننإف؛نيملسملا
!لاصفنالاودرمتلاببسكلذبلوزيسو،ةينامثعلاب

تناكو...ٍةضراعمٍلعفةدرةديدجلانيناوقلاوتاءارجإلاهذهتدلو
؛)!تالزانتانافك!انافك(:لكشىلعصخلتتيتلاهذهلعفلاةدرةجيتن
هذهبلقيف،اذكهو.ةيمالسإلارعاشملايفًاومنو،برغللًةوادعُدِّلَوت
تنلعأو،اهتمزأقْمع،1875ماعةينامثعلاةلودلاتغلب؛مطالتملامضخلا
اذهيفو،نيظفاحملاونييلاربيللانيبعارصلاةدحتدازو،اهسالفإةنيزخلا
نأعطتسيمليذلازيزعلادبعناطلسلاعلخلقيرطةطراخترهظعارصلا
.1876ماعبالقناةطختناكاذكهو.ٍّلحيأجتني

ناطلسلاهدلاوفلخيذلاسماخلادارمىلعأرطيذلانونجلانكل
دبعدهعلايلوعممهظحرابتخانوررقينييبالقنالالعج؛زيزعلادبع
ترجف،ةيطورشملانالعإةطيرششرعلاءاقترابهلاوحمسف،!ديمحلا
،داصرملابتناكةيسورعمبرحلانأالإ،سلجملاحتتفاو،تاباختنالا
ملوً،اتقؤمصربقةرتلجنإطعنملولو.ةثراكلابتهتناو،برحلاتعلدناو
،انحلاصلدونبلاضعببيترتىلعلمعتو،1878ماعنيلربرمتؤميفلخدتت
تحبصأل؛لوضانألاقرشوةيقرشلايلإمورلايفتايالولاةداعتساو
.ةيسورمكحلًةعضاختقولاكاذيفةينامثعلاةيروطاربمإلا

،تاميظنتلاةسايسلديمحلادبعدقنأدبتاذلابخيراتلاكلذيفو
يفديدجهاجتاروهظلابأدبو،رخآلااهضعبدقتنيو،اهضعببظفتحي
ةذوخأملاربعلاءوضىلعتاميظنتلانعّزيمتيةيجراخلاوةيلخادلاتاسايسلا
.1875ماعدعببيرقلايضاملاويضاملانم

علطميفتلكشتيتلاديمحلادبعماظنئدابملوانتننأاننكمي
:ةيلاتلانيوانعلاتحت1880ماع

.)دحاولالجرلاةرادإ(قلطملامكحلا-أ
.ةظفاحملابناميإلا-ب
.ةيزكرملايفةرادإلا-ت
.ةيداصتقالاوةيركسعلاوةيعامتجالاتاحالصإلا-ث
.ةمراصلاةيلاملاةسايسلا-ج



.ةيسايسوةيعامتجاةيجولويديأوٍنيدكًةصاخًةيمهأمالسإلاءاطعإ-ح
.لاجملكيفطرفملاريبدتلاورذحلايخوت-خ
مالسإلاىلعةزكترملاميقلاىلعةظفاحملاتناكئدابملاهذهراطإيف

ةسايسعبتاةيجراخلاةسايسلايف.حالصإلاوةيمنتلاعمٍبنجىلإًابنجريست
يف.ةلودةيأىلعلماكلاءاكتالامدعو،ةلودةيأةوادعباستكامدع
انكامنيبو،1875ماعيفتعلدنايتلاةمزألالحعاطتساداصتقالالاجم
،انضارقإلنيفهلتملاضفرنٍعضويفانحبصأ؛انضرقينمدجناليضاملايف
.نرقعبرذنمانيلعةمكارتملانويدلافصننعديزيامديدستعاطتساو
.حلستلاوشيجلاةلكيهةداعإتققحتًاضيأةرتفلاهذهيفو

ةيجراخلاانتسايسراسمديدحتيفةردابملاباحصأانحبصأكلذكو
انتعقوأاموةيسورةضبقنموةسنرفوةرتلجنإخفنمانصالخلضفبكلذو
ىلعو،انيديأيفيتلاقاروألاانلمعتساكلذليبسيفو،تاميظنتلادعبهيف
انحول.اهلامعتسانودنماهبحيولتللاهانلمعتسادقل،ةفالخلاةقروصخألا
لعفامكةبلحلاطسوىلإاهعفدنملاننكل،اهبنورعشيمهانلعجواهب
.نويداحتالا

طساوأيفترجفنايتلاتاميظنتلاةمزأنإف؛راصتخالااندرأاذإو
يتلاتاسايسلالضفب1910ماعىلإتلجأترشععساتلانرقلاتانيعبس
ءانبةرتف؛نيخيراتلانيبةلصافلانيثالثلاماوعألاتناكو.ديمحلادبعاهعبتا
.ةثيدحلاةيكرتاهيلعتماقيتلاسسألا

؟كلذبديمحلادبعماقفيك
لمعاذهناكدقل.!؟هدحولامعألاهذهلكبديمحلادبعماقله

نم؛بابشلاكارتألاضعبهنظيامكديمحلادبعنكيملو،كشالبقيرف
..،دحألنوعمسيالومهدحونوررقيونوهنيونورمأينيذلانييداحتالا
.باسحوأةعجارمنودنمنوقنشيونولتقي

!؟لمعيناكفيك
نيتجناهكوغهاريامكيرادإلارارقلاةعانصةيفيكىرنىرخأةرم

:يلاتلاوحنلاىلعاياص
)مظعألاردصلانم(يلاعلابابلانممدقمفيلكتيأليوحتمتي

لوحنيراشتسملاءارآذخؤتمث،ناجللاىلإناطلسلالبقنم؛رصقلاىلإ
ناطلسلاقفاويو.ناطلسللةيئاهنلاةملكلانوكتو،ناجللةيطخلاتانايبلا
ملام،نيراشتسملاوناجللانعةرداصلاءارآلاهذهىلعديمحلادبع
.]17[يهامكبلاغلايفاهلبقيو،ةيساسألاهئدابمعمضراعتت



لمعماظنيفنيثحابلانيعلطملانييميداكألادحأوهوزدليقأيلعو
مالظلاءاطغةميقلاهتالاقمىدحإيفةراهمبفشك،ديمحلادبعناطلسلا
.)!؟كلذكسيلأ،هيلعةلدسملاةيطغألارثكأامو(.ديمحلادبعىلعلدسملا

يأ،1891ماعدعبرصقلاىلإةيطارقوريبلالقنيفديمحلادبعحجن
ماظنلانمربتعيالهتنطلسنمىلوألارشعةسمخلاماوعألايفماظنلانأ
نييعتدعبريبكلكشبزدليةيطارقوريبتأدبدقل.هءانبدارأيذلاماتلا
ناكو.1894ماع)ماعلاريتركسلا(بتاكشابلابصنميفاشابناسحإ
ملاعلاىلإرصقلالوصوىنعملمحيرصقلابصاخلاةيقربلابتكمءاشنإ
؛ىرخألابتاكملانمهريغونيباملاةرفيشبتكموبتكملااذهبو،هلالخنم
.اهغامدوةلودلازكرمىلإزدليرصقلوحت

،نيقوثومءاربخىلإبلطلاليحي،)ةمانرارق(رادصإديريامدنع
جلاعيامدنعو.هنهذيفءاربخلاءالؤهءارآنوكترارقلاذختيامدنعو
ىلإةقيثولالوحيو،هيأرنعحاصفإلاىدافتي؛ةربخلابلطتتيتلاعيضاوملا
يأربذخأةيبطلارومألايفف.رمألابةينعملاةسسؤملاىلإوأينعملاصخشلا
ةقلعتملاقئاثولابًاقفرميئاضقلامكحلايهوةيلدعلاةدارإلاداعأو،ءابطألا
."ءاضقلالمعيفلخدتأالانأ"لوقينمكهب

انكامعٍةفلتخمٍةروصيفانمامأديمحلادبعةيطارقوريبودبتاذكهو
ةدراولاتابلطلانممسقيفاهبموقييتلاةمزاللاتاقيقدتلااّمأ،اهروصتن
هلامهإمدعىلعٌليلدهنأىلعهليوأتيغبني؛اهيفرارقلاذاختالبق
رهظاذإو.هلتارارقلاذاختايفةريخألاةملكلانوكتٍتقويفةراشتسالا
قأيلعاهمدقييتلاتامولعملابسحو-هنإف؛نافلتخمنايأرعوضوملايف
نايبلًاراوحامهنيبدقعيو،نيفلتخملانييأرلايـبحاصيعدتسي-زدلي
.هرارقيطعينألبق،فرطلكتاغوسم

ٍرارقفلأرشعةسمخنمرثكأىلعزدليقأيلعهارجأثحبيف
تابلطلانمربكألامسقلاىلعناطلسلاقفاو:يليامصلختساٍلجسم
نمةدراولاتارارقلانم%56ىلعقفاو.يهامكةموكحلانمةدراولا
ىلعٍةديدعٍتاظحالمفاضأو،ٍليدعتيأءارجإنودنمو،ايندلاتاجردلا

؛هنععئاشلافالخىلعديمحلادبعنأرهظيكلذنمو.اهنم6.5%
.]18[يلاعلابابلاءارآنمٍةريبكٍةبسنىلعقداص

!ليصافتلالوانتنامدنعريغتيخيراتلادهشمأدبياذكهو
!ديمحلادبعَُملاع

!؟زدليرصقنيأو،اغناوبمازنيأ



يفMindanaoوانادنيمةريزجيفميلقإZamboangaاغناوبماز
ياغناصكولاطمسالمحيٌعماجهيف،نوملسمهناكسعيمج،نيبلفلا

Taluksangaya،رِّكذن؛يضارألاهذهيفانهمهروذجبنيملسملاركذنامنيبو
وهامك1885ماعيفينب.هلهاجتنكميالٌليمجٌناكمهنأبحايسلا
اهلسرأيتلاتادعاسملانمهتصحًاضيأعماجلااذهلان.هبابىلعنَّودم
نأىلعلديهتبقوهترانمىلعرهاظلالالهلاو،كانهىلإديمحلادبع
.ةفالخلالظيفناكعماجلا

ةبسانمبٍلافتحامسارميفةسردملامامأناليسيفةيديمحلابتكمبالط
ةنيدملاىلإةيديدحلازاجحلاةكسلوصو

ٍةروصيفىرن،ناليسيفنحن:يدنهلاطيحملايفرحبنانوعدنآلاو
هبرختفييذلايديمحلابتكملامامأنيعمتجمنيملعموًابالطٍةميدق
،رلنيدلاييحم،رلريمس:مهؤامسأرهظتةروصلالفسأيفو،نوملسملا
.ديمحلادبعىلعةيحتلانوقلي،رلميلس،رلسينأ



نوينيصلانولصملاهئانفيفوعماجلااهراوجىلإو،نيكببةيديمحلاةسردملا
)عبسلاتاراقلاةلجم(.ةعمجلاةالصنودؤي

.وغاكيشتيفرطافلادجسمعماجهنإ،باجعإلاريثيرخآلاثماذهو
نمًامعدتقولاكاذيفاوبلطكانهنيملسملانإ:تامولعملالوقت
،لاملانمًاغلبمديمحلادبعمهللسرأف،عماجلااذهءانبللوبنطسإ
ًاروفأدبيملهئانبيفلمعلانكلو،عماجلاءانبلضرألاةعطقهباورتشاو
.]19[ضرألاكلتىلععماجلاءانبمتمثنمو،هفرعنالٍببسل

اذهامبر.!؟ديمحلادبعفحتمدوجوبنوملعتله..!ةروفاغنسيفو
ةحوللتحتانهو.ملاعلايفهمسالمحييذلاديحولافحتملاوهفحتملا
يفماعلكةروفاغنسوملسماهمامأعمتجيوً،اناكمةيتيزلاديمحلادبع
دجنعوضوملالصأيفو.هحورىلعةحتافلانوأرقيو،هتافولةيونسلاىركذلا
يملسمبيدنفأهللااطعدمحألصتا1900ماعيناثلانيرشتيفهنأ
،شطعلايروفاغنسلامامإلاىوراذكه.]20[ديمحلادبعمسابةروفاغنس
:ديمحلادبعلةروفاغنسيفنيملسملابحنع،همسااذهو

ملول.!ةيمالسإلاةيحانلانمةروفاغنسديمحلادبعناطلسلاىمنأدقل
امبر؛ةيوالملاةغللاىلإًامجرتم"يواضيبلايضاقلل"نآرقلاريسفتانيلإلسري
لسرأنملوأكلذبناكف.دحلااذهىلإةقطنملاهذهيفمالسإلاُمَْنيمل



!ةروفاغنسىلإةيوالملاةغللابميركلانآرقلا

ديمحلادبعةدعاسمبينب،وغاكيشيف"رطافلادجسم"
ةيوالملافورحلابًابوتكمًانآرق؛"يوالملانآرقلا"هنومسيامناكامبر

نعثدحتنملولعبطلاب.]21[ةيبرعلابةءارقلانمنونكمتيالنيذلل
هذهتيقبل،لوألاباتكلايفاهركذَّرمدقونيكبيفةيديمحلاةعماجلا
نوينيصلانوملسملااهتحابألميمويلاىتحلازيالوً،ادجةصقانةحئاللا
ةلجم:ردصملا(.ةيفارغوتوفلاةروصلايفرهظيامكةعمجلاةالصءادأل
.)عبسلاتاراقلا

Gümülcineةنيجلوموك(ينيتوموكيفةعاسلاجربودبياذكهو
يفهميمرتدعبًابابشرثكأنآلاةينانويلايضارألالخادتيقبيتلا)ةيكرتلاب
كلذكو.ديمحلادبعةبقحنميقبتملاثرإلانمكلذكهنإ،2004ماع
يتلاراثآلانمةموكحلارقمو،ةيدلبلاىنبمو،تايدشرلاونايبصلاسرادم
ةيقبتملاراثألانإف،اهضعبمدهتنممغرلاىلعو،ةبقحلاكلتيفتسسأت
.ناقلبلانمانيلإرظنتديمحلادبعنويعاهنأك



يناغرأةعاسجربنع1899ماع"نونفتورث"ةلجميفٌروشنمٌروصمٌربخ
Madenندعمةنيدميفنآلاوهو،ديمحلادبعناطلسلانمرمأبداشملا

هقوففرفريناكيذلايولعلاءزجلاو،ةيلاحلاElazığغيزالأةيالويف
نمفلخلايفرهاظلاءانبلاو.بارخةلاحيفجربلاو،دوجومريغانملع
دهعىتحةيعرشةيوناثمثً،ايموكحًارقمناكوً،اضيأديمحلادبعثرإ

بيرق
Minskكسنيملايفهادصددرتييذلامسالا

ديمحلادبعةقالعنمًاءدب،ريثكلايتبعجيفف،!؟ثدحتأاذامنعو
بونجيفنواتبيكيفنيملسمللاهثدحتسايتلاةسردملاىلإتاوابابلاب



عقتالىتحنميلاىلعظافحللاهيلعلمعيتلاتاططخملانمو،ةيقيرفأ
،ريثكلايدينيب،معن...،لسلاضرمةهجاوميفهدوهجىلإةرتلجنإلةسيرف
.ردقللكورتمهنإ..!؟ىتمنكلو،نّودتسو

.طقفرّكفتللنيريصقنيناونعانهركذأ
ديمحلادبعههجويذلاةقرطملاكليقثلامالكلاكاذوهلوألا

:شرعلانعهعلخدعبتدوجهللادبعروتكدلاهضراعمل
ًىفشمبمتبلاطوللضفألانمنكيملأ.!؟كلذكسيلأ،روتكدكترضح

مكتنهمنأو،مكتءورممتبثأو،ةيناسنإللمحرأناكل،ةيطورشملانمًالدب
.]22[!؟مكبقيلت

ًايصخشهشاعيذلاثدحلاوه،زيزعلايقيدصاييناثلاناونعلا
لبقةينيدلانوؤشلاسيئرGörmezزمروكدمحمروتكدلاروسيفوربلا
!يليامهيفو،ناضمريلايلنمةليليفتاونسعضب

İvyaايفإةيرقبعماجيفحيوارتلاةالصيفنيلصملاديمحلادبعمأ
يفءاسنلاومامألايفلاجرلافطصاف،ةيسوراليبةمصاعكسنيملةعباتلا
لكبقعتاحيورتلايفةمينرتلايفعفترييذلاركذلابئجوفو،فلخلا
َُكلَمليئاكيم،هللاالإهلإال،هللاَُكلَمليربج،هللاالإهلإال":ةميلست
يفليفارسإوليئارزعمسا؛ةرملاهذهتعفتراو.هتالصيفرمتساو."هللا
.ةيلاتلاتاحيورتلايفلسلستلابءايبنألاءامسأتعباتتمث.ةيناثلاةحيورتلا
هللاالإهلإال":يعيبطلكشبتاوصألاتعفترا؛ةريخألاةحيورتلايفو
ديمحلادبع،هللاالإهلإال":فلخلانمعيمجلاددرو."هللالوسرٌدمحم
."هللالوسرةفيلخ

دقتنكًاضيأانأيننكل،راكذألاتهتنا":لاقو،عومدلابهانيعتضاف
."؟شيعأنمزيأيف،؟انأنيأ":لوهذلاينكلمتدقل،"تيهتنا

......رثكأانلهذيسديمحلادبعنأودبي



ديمحلادبعةدازهاشلاةروص



رصعيفةثحابلا)JulianRaby(يـبارنايلوجنأنممغرلاىلع
دمحمناطلسلاىلعةلالدلل"تاضقانتلاناطلس"ريبعتتمدختساةضهنلا
دبعناطلسلاىلع،رخآ"حتاف"ىلعًامامتقبطنيريبعتلااذهف؛حتافلا
.ينامثعلاحتفلادّدجيذلايناثلاديمحلا

لخادلانمٌحتفوهديمحلادبعهبثبشتيذلاديدجلاحتفلاف
،ٌةدودعماهمايأو،ٍتقوةلأسماهلالتحاوً،اقناخًاراصحنايناعيٍعمتجموٍةلودل
لالظيفاهنفديتلاةيصخشلاهايازمو،تاضقانتللًالاثمهتاذدحيفهنوكو
ةعمجمويلكربانملاىلعهمساركذنمهتنكم،زدليرصقةقيدح
ابوكنمونيصلاىلإنادوسلانمدتمتةدحاوةريتوىلعنيملسمللةفيلخك
نهربكلذلك..؛)نطابلا-رهاظلا(ضقانتنمهلمحامو،ةيسوراليبىلإ
."تاضقانتلاناطلس"بقلديمحلادبعقاقحتسا

قعالموًاكاوشأوًاقابطأهلامعتسانعنوثدحتينيذلاتكسيامرمألو
اليذلاطيسبلاهريرسنعنوثدحتيالو،رصقلامئالويفبهذلانم
!تايفشتسملاطسبأةّرسأنعفلتخي

هيفطقتلييذلادحلاىلإروصلاطاقتلاىوهي،لوضفبحاصمكاح
فاضيفرصتيف،ةيصخشلاهروصطاقتلاعنميوً،ادرفًادرفنيموكحملاروص
.هتاضقانتىلإ

هلضفبةفاحصلاروطتت،ٍةهجنمةفاحصلاىلعةباقرلاسراميامنيبو
.ىرخأةهجنم

!هفشتكينمرظتنيلازياليذلالوهجملاكلذ!ديمحلادبعهنإ
اهلعلً،اريمأناكامدنعدوسألاوضيبألابانمامأيتلاةروصلاهذهو

تمتو،شرعلاريبكلاهيخأءاقترادعب1876ماعفصتنميفتطقتلا
.ندنليفW.&D.Downeyويدتسالبقنماهتعابط

،هيفتكىلعةيدابهتيفاتك،"Azizî"يزيزعشوبرطهسأرىلع
هفيسو،!ةكوشىلعٌفقاوهنأك،فدصلابٍةعصرمٍةكيرأىلعسلجي
فقي؛هيقاسنيب،تاونسعضبلالخيفةسارشبّهلتسايذلا،يذالوفلا
...هرظتنيهفلخشرعلاناكامبرو،ٍراقووٍءودهب

.نيرظانلابولقّللختتةقيمعلاهتارظن،ودبيامكروسج
.رصقلاديلاقتقفومهاحلنوفعيالنوينامثعلاتادازهاشلانأمولعم

يفجرخيسهنأحوضوبودبي،"ينامثعلازارطلا"ىلعناتلوتفمهابراشو



.ٍليوطٍرفس
.ةروصلابناوجنمٍبناجلكنمةفصاعلالبقءودهلابرستي
ال"يليفايكملاقدقف،ىنميلاهديزافقانريمأعلخدقل،اورظنا

نوللالضف؛هنمًادانعو،"ءاضيبلاتازافقلابةسايسلايفلمعلانكمي
هرصقيفءاضيبلاتازافقلابًةئيلمًةنازخاودجوو،هتازافقعيمجيفضيبألا
.هتيسامولبدوهتسايسيفضايبلالضفاذكهو،كينولاسىلإهلاسرإدعب

امنيذلاكئلوأهيفسفنتيلازالٍدلبيفشيعناننأبيرغلانمو
ملهنأنممغرلاىلع؛"رمحألاناطلسلاب"هفصوىلعنورصياولاز
...فسأللاي.دحاوٍيسايسمادعإىلعقداصي

؛ءاضيبيهوهتازافقىلعظفاحيلازامٌصخشكانهناكنإ:لوقأو
!رجحبديمحلادبعمريلف

!مريلف



"ركذتامدنع"ايؤرلاةراضح"لابلايفرطخينأًايرورضودبي
."ةينامثعلا

ٍرمقعافتراهمانميفىأريزاغنامثعناطلسلانأةياورلاثدحتت
تمنمث،هناضحأيفهعوقوو)Edebali(يلاعبدأخيشلاردصنم
.ملاعلاىلإاهلظدتماو،هترسنمٍةرجش

!؟ملحلاريسفتلواحنلهف
تناكةينامثعلاةلودللةروظنملاةرهاظلادودحلابناجىلإكانه

تسيلملحلااذهملاعيفةينامثعلاةلودلانأىلعنهربتٍةيئرمريغٌدودح
)ليبسلاءام(ةمشجلاب"ريكذتلايفكي،ةيداملاةيفارغجلاهذهبةدودحم
لحن"ناونعب)LaFontaine(نيتنوفالةصقو،كيسكملايف"ةينامثعلا
اماظنانلتيل!يهلإاي":اهيفلوقييتلاو،]23["يربلالحنلاولسعلا
ملاعيفقرغيالوميلسلاسحلاىلعدنتستةلادعىلعموقيكارتألاك
."!قاروألا

.يهتنتالاهنأٌنسحوً،ادبأيهتنتالنيينامثعلامالحأتناكاذكهو
نميفىرتاليتلا)ميلسناطلسلا(زوايلةبقاثلاةرظنلاتناكامبرو

،لاعت":ًالئاقٍحابصتاذناجنسحظقويلهعفدتيتلاوً،اناسنإملحيال
.ةينامثعلاايؤرلاهذهلةديؤملاةلدألارثكأىدحإ؛"كايؤريلعصصقاو

مالحألاىدحإيهفيناثلاناخديمحلادبعاهبملحيتلاايؤرلاامأ
ايؤرلانم،مغرلاىلعكلذو،انهاهيورننأيغبنييتلاةريهشلاةريخألا
كرتملحلااذهنأمولعمف،هدعبنماشابرونأاهبملحيتلاةبذاكلا
."ةمدهم"ةينامثعلاةلودلا

ةبخننميهوةدنرلسنوغةروسيفوربلاىلإةرمتاذيثيدحدنع
دبعىلإبثكنعرظنلادنعةديازتملايتشهدنعةيكرتيفنفلايخرؤم
هسفنناطلسلاباهتشهدنعةروسيفوربلاتربع،ةينفلاةيحانلانمديمحلا
لك-نفلايخرؤمنحن-اننيعأنعىفتخاوثدحفيك":لوقتيهو
فيك،ً!ابجع":تفاضأمث."هردققحهردقنملو،ةليوطلاةدملاهذه
."!؟دحلااذهىلإًاديجهسفنيفخينأعاطتسا

..!؟أبتخافيك
."ءابتخالا"اذهرسبطبتريءيشلكناكامبر
ةئيهلاءاضعأدحأ)Deringil(ليغنيردميلسروسيفوربلافشكي



ةقمعتملاهثاحبألالخنم)Boğaziçi(يجيإزاغوبةعماجيفةيسيردتلا
،ناكملكيفدوجوم،دحاونآيفٍدوجومريغوٌدوجومديمحلادبعنأب
ةيطورشملاىتحهلًاروصاودجتنأمكنكميالف.ناكملكنعبئاغو
دنعىرخألاوً،اريمأناكامدنعامهادحإتطقتلا؛نيتروصءانثتسابةيناثلا
مسارميف؛هنعثّدحتتلازتال"يزاغ"مسابهماتخأنكل،شرعلاهئاقترا
ةثالثلانايدأللةدئاعلاةدابعلانكامأو،سرادملاخباطمو،ةيسردملاجرختلا
يفلافطألليلشيشىفشتسمةرانمو،ةنيدملاراطقةطحمو،ةزجعلارادب
.ةصروببةيركسعلا)Işıklar(ةيوناثلجَّرَُدملالخدملاىلعو،لوبنطسإ

"مسااذهريثملاهّرسىلع)Deringil(ليغنيردروسيفوربلاقلطي
.ٍّدحدعبأىلإٌبئاصٌفاشتكاييأريفوهو،"روهظريغنمروهظلا
!؟روهظنودنمروهظلايفديمحلادبعحجنفيكنكلوً،انسح

نعهعلخىلعوً،اماعنيعستوًادحاوهتافوىلعنآلاىضمدقل
لئاهلامكلانممغرلاىلعةركاذلانعبغيملهنكل،ٍماعةئمشرعلا
عبرتيو،ةكرتشملاةركاذلانمءاملاكرجفتيلب،هدضةياعدلاوتاروشنملانم
يذلاردانلالجرلاهنإ،مساردمحألاقامكناكو،بعشلاةدئفأيف
رضحيناكف،ديدجنمشرعلاىلععبرتيلهتافوموييفدوعينأعاطتسا
."ريخألاناطلسلا"لاقيامدنعناهذألايف

ءارقلانمةحيرشذخأدقل..!؟نيفقثملاءالؤهلثدحيناكيذلاامف
يذلالجرلاىلعمالظلانمىرخأٍةقبطلادسإمهقتاعىلعباتكلاو
امدنعهدضٍةميظعٍةيئاعدٍةلمحباوماقو،هسفنءافخإلصألايففدهتسي
قفتسيملو،ةمراعىضوفاوراثأو،شرعلاولخدعبةغرافةحاسلااودجو
.لالتحاللاهتمصاعفراشمىتحدالبلاضرعتدعبالإيعامتجالايعولا
لامجوتعلطورونأتاواشابلابورهربخلوبنطسإفحصتلمحامدنعف
بائذللدالبلامهميلستدعبدالبلاذاقنإمعازمبةطلسلاىلعاولوتسانيذلا
ناكول":ليوعلاوحاونلاعفتراربخلارشتناامدنعمعن..،ٍّيناملأٍقروزيف
نمردقلااذهقذنملو،برحلاتعلدنااملديمحلادبعدالبلاسأرىلع
."ةميلألاةاناعملا

ءابآللءانبألاةلباقم
اذهلعلف.!؟هولباقامدنعمهيبأةقيقحنومهفيءانبألاأدبله

ةقيقحلانوكردياوأدبو،مهنيعأىلعلدسنملاراتسلاحازأرشابملاراوحلا
نممهتظقيأمههوجوىلعةعفصةلباقملانأكوأ،هءاروةنماكلاةشهدملا
.مهتبوبيغ



يلنسريزاينوهلوألالاثملا:انهنيلاثمركذننأيفكياذهمهفل
)ResneliNiyazi(،يفلبجلاىلإمهقيرطاوقشنيذلالئاوأنموهو
نمنيبرقملاتاداهشوهرخآلالاثملاو،ةيطورشملاليبسيفًادرمتمةينودقم
.تاونسةدعةبوروأيفكروتنوجةيعمجةسائربماقيذلايجنازيمدارم
امهترظنتريغتدقونييسامحلانييروثلانيذهنملكتاعابطناانهلجسأ
:يناثلاديمحلادبعةلباقمدعب

لباقيذلا"ةيرحلالطب"يلنسريزاينديسلاىلإًالوأعمتسن
:ًةرشابم1908ةيطورشمدعبديمحلادبع

ناك.هنعانوثدحامقالطإلاىلعهبشيديمحلادبعناطلسلانكيمل
ىسنأنأًادبأعيطتسأالنكلو.هرمعنمربكأهنأادبًادجًابعتموًانيزح
نأديريهنأكًةبقاثروغلاةقيمعهتارظنتناك.امهريثأتوهينيعةيويح
،مدنلاوبنذلابًادبأرعشأمل.همامأيذلاصخشلابلقيفلوجيامفرعي
ةيلعفلاةمواقملابتمقدقف.ٍةوادعوأٍدقحيأهتاذلُّنُِكأْنَُكأملينأل
بعشلاةداعسونمألجأنمٌيرورضةيطورشملانالعإنأتدقتعاينأل
.]24[ةلودلاو

ىلإيلنسريزايناهئانثأيفجرخيتلافورظلاًاقحالنوأرقتس
ديمحلادبعلباقً.ادجًةشايجتناكفيجنازيمدارمتاعابطناامأ.لبجلا
يتلاةيساقلالاوقألاهذهرداصملاىدحإيفدرودقف.ةيطورشملالبق
:ناطلسلاةلباقمنمهتدوعقيرطيفرصقلايفظومليجنازيمدارماههجو

هراثآنوسكعتمكنإف؛كالملاكٌناطلسانيدلامنيبف!مكلامعأبهللامكازج
ًايزخو،نيدلايفًايزخاذهسيلأ.ناطيشلاراثآنمأوسأةروصيفجراخلل
امولبنأام،هآ)...(.يتداعسبًاناوشنتنك)...(؟بعشلانييالممامأ
ىلعةوالع،اهلبقتسمذاقنإوةلودلاوبعشلاةمالسليبسيفوزغمظعأ
دسحو،ءاقدصألاناركشنموجيف،كالملاهبشييذلاناطلسلااذهذاقنإ
!؟هذهكءاطعمةلوبقمةوزغبموقألينصقنيناكيذلاامف،!مهتريحوءادعألا
]25[.

عماجليبسيفلاضنلا
فضأ،ٍلماكٍلكشبءوضلاهيلعطلسيملبناجرامعإلايفهتيلعاف

هانبٌعئاضٌعماجمويلاايفوصيفهلف.اهذقنأيتلاةيخيراتلاراثآلاكلذىلإ
طيحملاعمجملاكلذكلب،طقفعماجلاوهسيلعئاضلاو.نانسرامعملا
امامحونيناجمللًىفشموءارقفللىوأموةبتكموةسردممضيو،عماجلاب
(جاهومىلإهرفسيفينوناقلاناميلسناطلسلاتيبمناكميف،اناخو



Mohaç(.فحتميفنّوُدامبسح1547ماعىلإهئانبخيراتدوعي
.ةيراغلبلاراثآلا

ىلعةيراغلبلوصحذنمرئاخذللعدوتسمكعماجلااذهلامعتسامت
لبقنمرارقذختانأناكمث.1901ماعىتحو1878ماعاهلالقتسا
ءدبلامتو،دبعمىلإعماجلاليوحتلماعلاكلذيفسسأصاخسلجم
.ليدعتلاتاءارجإبًةرشابم

ىلعهنأبراغلبلاغلبأف،ديمحلادبعناطلسلاعمسىلإربخلاىهانت
مدعطرش،ٍةسينكءانبلرمألامزلاذإلاملانمٍريفوغلبملاسرإلدادعتسا
تالخدتلالضفبةرتفلليدعتلاتاءارجإفاقيإمت.عماجلااذهبساسملا
يضروًاديدجًاضرعراغلبللناطلسلامدقف.مسحيملرمألانكل،ةيسامولبدلا
هلكشبهبشيالٍدبعمىلإعماجلاليدعتتاقنبوهفلكتينأهبجومب
نإف؛رمأنمنكيامهمف.عماجلامدهمدعلباقم،قالطإلاىلعًاعماج
ةمصبهنوكعماجلاىلعظافحلالضفدقل،مدهلانمريثكبلضفأليدعتلا
.نانسرامعملاكٍفرتحمٍّيرامعمتامصبنم

،راغلبلالبقنمديمحلادبعبلطمنممسقذيفنتمتاذكهو
تاليدعتلالالخنمدبعملااذهلٍةيطنزيبٍةسينكزارطءاطعإىلعاولمعو
Svetiةسينكباشابدمحموفوصعماجةيمستمتو.تافاضإلاو

SedmoçislenitsiKilisesi26[1903ماعزومت27يفيمسرلاهحاتتفادنع[
.

لب،عماجلامدهيالأمهملا،رمألامزلاذإٍةسينكىلإعماجلالوحتيلف
ً!ادماصىقبينأيفكي

هيفرهظيو،ٌموييتأيامبرف؟ٍتآوهامبناطلسللّعقوتلهفالإو
!؟ىرتايعماجلامدهيملببسلااذهلأ،ًءاهبرثكأٍةروصبعماجلا

..!؟ةياهنلافرعتالديمحلادبعرارسأاهنإ؟يردينمف



نكل،بعشلاكلزعدقل،ىوتفلاانيدلو،سلجملانمنومداقنحن
.]27[نامأيفكتايح

لازنإلىتأيذلادفولامالك(
)شرعلانمديمحلادبع

رصقيفضيبألايتيزلاءالطلابيلطملاةريغصلانيباملاةرئادبابمامأ
Draç(جاردبئاناشابيناتبوتدعسأمفنمتاملكلاهذهترمهنا،زدلي
،تمصلاداسمث،ٍناوث10ىلإ8ترمتساو،ٍةيساقٍةينابلأٍةجهلب)
.نويعلاتثدحتو،نسلألاتتكسو

يفلب،ثدحتملاصخشلايفطقفسيلديمحلادبعناطلسلاقدح
مارآواشابتمكحفراعةيرحبلاقيرفقباسلا]يصخشلاهنواعم[هرواي
ةنسراذآ19يفرهشلبقهنيعيذلاكيلوثاكلانمرألانايعأوضعيدنفأ

يفتابثبثدحتيذخأو،دوهيلابئانوضعوصةرقليوناميإيفمث،1909
..،"؟ببسلاوهامً،انسح":فاضأمث،"لحلانودصقتامبر":مولةربن
هلزعىوتفأرقيو،ةقروهبيجنمجرخيوهواشابتمكحفراعدهوشو
.)لحلا(شرعلانع

نمًاءدب!؟ىوتفلاصنيفركذتملتاهافتلانمءيشيقبلهو
ءامدكفسو،ةنيزخلابهنىلإًالوصو]28[اهقارحإوةيعرشلابتكلاعنم
.غرافلامالكلانمريثكو،يعرشببسالبهينطاوم

اذاملف؛دحلااذهلٍةيعطقٍةلدأىلإةدنتسمتاءاعدالاتناكاذإً،انسح
تمثعلتاذاملو!؟ديمحلادبعناطلسلاقحيفحامرلاكاهولمعتسيمل
هصالخإبفورعملايدنفأيرونيجحىوتفلانيمأنأل...!؟مالكلابمهتنسلأ
يدنفأElmalılıيلةملأيدمحاهنوديتلاتاءاعدالاهذهنأملعي
نمساسأاهلسيلىوتفلانايب]29[ةدوسميف)ناملربلايفبئانوهو(
يأباهودارأيتلاىوتفلاىلععيقوتلانععنتماكلذلوً،اينوناقةحصلا
نأالإ،بسنألاوههسفنبناطلسلاباحسناىأرو،لاكشألانملكش
يجحبحسنيممعملاسلجملاءاضعأنمدحاووهويدنفأمصاعىفطصم
دحلاىلإمهراصبأتيمعنييداحتالانأهلسمهو،لزعنمىلإيدنفأيرون
مالكلايفرمتساو،ىوتفلاىلععقويملنإناطلسلالتقىلإمهعفدييذلا
.]30[ىوتفلاىلععيقوتلابهعنقأىتحهعم

رصقبةريغصلانيباملاةرئادىلإ،متبغرنإ،ىرخأًةرمدوعنانوعد



.زدلي
"هللاريدقتليتمدخكرتأ"
،]اذهلزعلا[رارقهنمردصيذلاماقملافرعينأديمحلادبعدارأ

"ّيلملاسلجملا"هنأاومعز.لحلاىوتفبعطاقرارقكانهنكيملهنأل
هنأىلعةوالعهنكل،سلجملالبقنمذختارارقلانأساسأىلع،]31[
عفرنعمهضعبفلختامدنعو،رارقلادضتيوصتلاةصرفدحألكرتيمل
بناجىلإفقودقوةيساقلااشابتعلطتارظننإف؛رارقلاحلاصلمهيديأ
.]32[!مهعانقإلةيفاكتناكاشابديعس

خيشنم،ريغالدحاوتوص،طقفدحاوتوصىوسضرتعيمل
وهواهلاق"!مكيلعٌمارحو،مكيلعٌراع":ةليوطءاضيبةيحليذنسم
صخشلااذهنكيملو،!ناكملاءاجرأيفلوجتةللبملاهنويعو،فجتري
نأثبلامو،نايعألاءاضعأنميموروهو،يدنفأساديغرويىوسفسألل
هوحناوراسو"يعجر،نئاخ،ريقح":كانهوانهنمتافاتهلاتلع
.]33[هتاكسإلهومجاهو

دبعناطلسلاهوفتباوجلااذهىلعًءانبوً،اذإ"ّيلملاسلجملا"هنإ
:تاملكلاهذهبديمحلا

لجأنمويتلودويتلملجأنمًاماعنيثالثوًةثالثتلمعدقل
لوسرو،يمكاحوههللا.اهتمدخليبسيفيعسوبامتلذبو،يدلبةمالس
،هيلعهتدجويذلاكدلبلااذهميلستبموقأ.يتمكاحمبموقيسنموههللا
قحلاريدقتليتمدخكرتأو.هضرأنمٍربشنعًادبأٍدحأللزانتأمل
يتامدخعيمجاوطغينأيئادعأدارأدقل،ةدئافلاامف.ىلاعتوهناحبس
.]34[كلذىلإاوقفودقو،ٍدوسأٍفاحلب

:نييداحتاللهلوقىوريهنأىتح،ةريغصلانيباملاةرئاديفهتاملكتّود
."ةنسةئماهورادأمهربتعأساهدنعو،تاونسرشعدلبلااذهاوريديلف"

ىوتفلاغيلبتبموقتسيتلاةئيهلاىلإيدوهيوينمرأمامضناناك
دبعناطلسلاىلعهعقويفةرارمدشألاءيشلامالسإلاةفيلخىلإةينيدلا
برحيفنييداحتالااشابيناتبوتدعسأنوخيسدعباميف.]35[ديمحلا
ةياهنيفرفيسيذلا،روهشملاينوساملاريبخلاوصةرقليوناميإو،ناقلبلا
نملمارألاوىماتيلاقوقحنمًاتحساهلكأٍبهذنمٍلمحببرحلا
لمحيهنأنيبتيتلاةيلاطيإىلإ؛برحلاتاونسيفاهذخأيتلاتالاحإلا
هذهبعاتمتسالانمنكمتينألبقكانهًاقحالتوميسهنكل،اهتيعبات
.]36[ةورثلا



نمHüsamettinErtürkكروترأنيدلاماسحديقعلايابلألاثدحتي
يلةربدىعديهلٍقيدصل،تارابختسالازاهج،ةصوصخملاتاليكشتلايسسؤم
ةراتسلافلخنمنادهعناونعبهتاركذميفDebreliZünnünنونلاوذ
kiDevrinPerdeArkası]37[يفهافنميفعولخملاديمحلادبعنع
:كينولاس

ٍبرحيفيناروطلامهسامحبنويداحتالالخدنإ!يشابزوياينورتس
.اهلالحناوةينامثعلاككفتدهشنسف؛هللاردقالًاعمةرتلجنإوةيسورعم
!اذهةوقلاضارعتسايفاولخديالنأهللالأسأ

ىأرامكروترأنيدلاماسحيابلألاىأروثداوحلاتقحالتامدنعو
ماعمالكلااذهملكتيذلاديمحلادبعنإ":هلاؤسيفٌقحموهولأس

نأنكمياذامف،رظنلاديعب]مكاح[رادمكحهنإ:هنعلقنملاذإ،1909
!لاؤسلااذهىلعةباجإاللوقننحنو."!؟لوقن

!؟نيأنكلوةباجإدجوتةقيقحلايف
زدليرصقبهن

دبعءاصقإبقعأدبيذلازدليرصقبهنلوانتنانوعدنآلاو
.ةثداحلاهذهنمةربعلاذخأىلعلمعنلو،شرعلانعديمحلا

ىتأنيأنمنوفرعتمكنظأو(،"ناخلابهن"وهًامامتثدحامناك
عمنوجرخيءايرثألاتاواغآلاودايسألاناكًاميدق.!؟كلذكسيلأ،ريبعتلااذه
موقيف،بهنللمهتاناخومهرودنوكرتيوةنسلامايأنمموييفمهتالئاع
دقو.ةربإلاىلإطيخلانماهيفهنودجياملكنوبهنيواهتمجاهمبسانلا
.)زدليبهنىركذىلع"ناخلابهن"روهشملاهرعشتركفقيفوتبتك

بابميطحتمتو،هبهنرصقلايفًائيشدجونملكمويلاكاذيف
مايأللحبسملاتحتديمحلادبعناطلسلااهانبيتلاةيرسلاةنيزخلا
غلبينأنودنماهافخأوةميظعلاةورثلاكلتمهدحأبهنو،ةبعصلا
يتلاةبوهنملاوةلوقنملالاومألاكلتعايضلاملاعيفتيقبو،سلجملاعماسم
ًاديدجًارصعاوحتفمهنأنومعزينيذلانويداحتالاكئلوأاهيلعذوحتسا
"ةصوصخملاتاليكشتلا"لجركروترأنيدلاماسحنكل.ةيرحلانالعإب
بهتلملادقوملاأفطناوً.اضيأًانوعمهلنكيمل"مارحلا"لاملااذه:فاضأ
مهضعبظفلو،ةروعذملارويطلانمٍريغصٍبرسكعيمجلاتتشتو،عشملا
ىلعدالبلالخادمهضعبو،نمرألاصاصربةيئانلارايدلايفةريخألاهسافنأ
يفتدقعيتلاةمكحملارارقبريمزإيفطولبلارجشىلعقناشملالابح
.لايتغالايفمهتكراشمةيضق



نئازخبهنيفنوطروتملاركذت،اهتورذكيكشتلاتاعئاشتغلبامدنع
لتاقهنأضرتفييذلاو،هيلعاوقلطأامك"رمحألاناطلسلا"ناطلسلارصق
يذلادفولاةمهملاهذهبفلكو،نيمرجملاةبساحممهيلعنأب؛رشبلافالآ
دهشملااذهناكانهو،]نييداحتالا[يـبصايضدلاخيئاورلاهدادعنمناك
ذذلتملاهنإ:ليقيذلالجرلاكلذرصقيفرابتعالاوةربعللحلصييذلا
دهشمهنإ،يراوجلانمٍفلأعمةعتملايفسمغنملاو،ءامدلاكفسب
.رابتعالل

:ءودهيفهيلإعمتسننحنو،ثدحتيايضدلاخكرتنلف
"همونةفرغةيؤرنمنكمتنمل"

يههذهأ.ىلوألاةوطخلاعمتأدبىلوألاةشهدلانإ:لوقأتنك
دبعتاسايسعيمجروحملهو...!؟)Daire-iHususiye(ةصاخلاةرئادلا
مزحبٍةظتكمٍةنازخو،ٍليلظٍنكرو،ٍضفخنمٍفقسنعةرابعناكديمحلا
!؟قاروألا

انه:ٍةملظمٍةفرغِلَّوأيفٍناويدىلإاوراشأًةرشابملخدملادعب
يفرنملةقيقحلايف..هريرسامبرو،ديمحلادبعناطلسلاةحارتساناكم
ةصاخلاةرئادلابناجبو.اهثاثأطسبأبىتحٍمونةفرغةصاخلاةرئادلاهذه
ٍثاثأيألرثأهيفقبيمل،نيقباطنمفلؤمةياغللليمجءانبكانهناك
)....(.

تناك"ةباتكلاةفرغ"اهيمسننأنكميٌةفرغةرئادلايفامناكميف
ًانيمثاهضعبناكو،ٍديدجٍزارطتاذوً،ادجٌةليمجٌةعونتمءايشأيوحت
يتلاوةمقرملامالقألا..،ءايشألاهذهىلعةعيرسةرظنءاقلإدعبوً.ادج
هيفقبطهفرطيفو،ناطلسلابصاخلامامحلاةيؤرو،ةباتكلااهيلعرهظت
يهيفرتلاهناكميهيتلاةرشنملاةيؤردعبو،ةينيصىلعلوكأمضيباياقب
.]39[...ةريغصلانيباملابةفرغىلإاندع؛]38[صاخلا

دوهشلادحأ]40[اشاب)Çorlu(رينمحلاصوخأSirarراريسرينم
يذلاريرسلاكلذةروصريبعتلاحصاذإانلربكي؛رصقلانمًابرقرثكألا
انحاورأيفسمهي؛انقامعأيفرانلامرضأيذلاتوصلاكلذ.ايضدلاخهآر
:ةيصاصرلاةلمجلاهذهب

يذلاعونلانمناكديمحلادبعريرسنأوهرمألايفبيجعلا
.]41[تايفشتسملاأوسأيفمدختسي

ناطلسللةيروطسألامونلاةفرغىلعاورثعيملنيذلادفولاءاضعأناك
فالآعمٍةعتموٍنوجموٍفارسإيفشيعيهنأاومعزنيذلاوديمحلادبع



هودجويذلاريرسلانأباوكردأامدنعًامامتنيمودصم؛رصقلايفءاسنلا
.يفاشملاأوسأيفةلمعتسملاةلقنتملاةرسألادحأوهًاريخأ

ضعبيفاهركذرميتلاةفرغلايفًادبأديمحلادبعناطلسلامنيمل
ةيناثلاهمونةفرغيفو."ديمحلادبعمونةفرغ"مسابةروشنملاراثآلا
ًامونمانيالىتح،ٍةحيرمريغاهنأبلوقلانكميٍةروصبهريرسممُص
هدمنكميٌريرسيأ)ٌلومحم(ريرساهيفعضوةثلاثلاةفرغلايفوً.احيرم
يدنجلا":يلاتلاوحنلاىلعهتجحنيبدقو.ءايضدلاخهآرامك،هيطو
هنأباشابفيظنروتكدلاربخأدقو."هلثممانأ؛كلذكانأو،اذكهماني
.]42[ريرسلااذهىلعًادجحاترم

نمكتنيأ"نولأسينيذلاو،!ءازعألايئاقدصأايةصقلايههذه
ضيبلاقبطعم،كاذلقنتملاهريرسطقفمهيرأ؛"؟ديمحلادبعةمظع
!رخآًائيشسيلو،رصقلايف

يفاشملاأوسأيفلمعتسملالقنتملايديدحلا]43[ريرسلاىلعهموننإ
انمغريو،هتايحيفديمحلادبعاهشاعيتلازاغلألاىلإًةديدجًةقلحفيضي
.قمعأٍلكشبهيلعفرعتلليعسلاىلع

"هنإ:هنعلاقيمكاحموقيفيك:زاغلألاكلتنمرخآزغلاذهو
يغليفيك..؛"دادبتسابًاماعنيثالثوةثالثدالبلامكحملاظرادمكح
عفُرتيتلامادعإلامكحتافلمنعرارمتسابوفعيوً،ابيرقتمادعإلاةبوقع
!؟هيلإ

...ىرنانوعد



ذيفنتةينامثعلاةيروطاربمإلاخيراتنمّفينوماع600لالخيفمت
،مادعإلادضٍةعانقبفقوناطلسكانهناكنكلو،ةددعتممادعإتابوقع
ةداعإلتاءانثتسالاضعبعم،هتلواطىلإيتأتيتلاتافلملاديعيناكف
لاغشألاوأ،دبؤملانجسلاىلإهتايحالصبجومبةبوقعلاففخيوأ،اهتغايص
!ةقاشلا

؟ناطلسلااذهوهنمف
ناطلسلابهتعنبيفتكتالهؤادعأاهفلأيتلابتكلاتناكةقيقحلايف

،نوعلملاناطلسلاكةيشحولاتافصلانمةلمجاهيلإفيضتلب،رمحألا
ودلوبينوساملالجسملانأىتح.حافسلاناطلسلاو،يومدلاناطلسلاو
دقل":]44[بيذاكألاًاقفلمبتكفهلغيفشينأعطتسيمليذلاالغير
ىحمتالةمصبكلذبكرتف،ةيفسعتلاةطشنألاومئارجلاتاهاتميفقرغ
."هتنطلسدهعىلع

ناكنإف،"خيراتلانادجو"همساءيشكانهناكنإملعأال
ةريثكلابيذاكألاتقّفل.!ملظلااذهىلعًانزحرطفنيهنأدبالفًادوجوم
يسايسلامادعإلاماكحأنممكحيأىلعقداصيمليذلاناطلسلاقحب
ىلإ،رحبلايفمهئاقلإوةيبرحلابالطعيمجتنموأ،هتنطلسةرتفةليط
ةلاحاوشاعو،شرعلانمهلازـنإدعب،نويداحتالاجرحأدقل.يسنجلاهسوه
هنيديٍدحاوٍليلدىلعلوصحلانماونكمتيملمهنأل؛تاونسةدعلقيضلا
.ةرركتملاةريثكلامهتالواحمنممغرلاىلع

طساوأيفف،هتئربتوههجولسغيفالجعتمنكيملخيراتلانكل
تابتكملاألمتلهنيبجضايبفشكتيتلاقئاثولاتناكنيرشعلانرقلا
.قامعألانمقفدتييذلايقنلاءاملاهنأكو

رايبلالجىلإتصننو،دوهشلاءالؤهدحأىلإانناذآلّوحناولاعت
ناطلسلا"نعثدحتيوهو،قبسألاءارزولاسيئروانتيروهمجءاسؤردحأ
:"شحولا

ةمكحمتارارقضقنيملوهفلاخيضاقيأدضفرصتيأبمقيمل
رظانىلإةيلدعلاوءاضقلابةقلعتملانوؤشلاكرتدقو.ةيئاضقىوعدوأ
دبعو.ءاضقلالامعأيفلخدتيالناكف.اشابنمحرلادبعةيلدعلا
ضفريناك.عوضوملااذهيفٍديعبٍدحىلإًارذحوًامزاحناكاشابنمحرلا
ديمحلادبعناطلسلاو.ناكنممولخدتلاناكًايأً،اساسأهلبقيالولخدتلا



اشابنمحرلادبعناكاذهلو.اهردقيواشابنمحرلادبعتافرصتببحري
نم؛مهتاءافكومهتيلهأوهنامزيفةيلدعلاوءاضقلاةزهجأسأرىلع
.]45[رضاحلاانتقويفىتحاهنعثحبلاقحتستيتلاةميقلاتايصخشلا

لوكوتوربلايفلدعلاةرازوميظنتنألاثملاليبسىلعملعنالنحنف
ًةيمهأىلوأدقناكهنأل؟اذامل،ديمحلادبعتازاجنإنمزاجنإيموكحلا
لدعلاريزوميدقتمتببسلااذهلو...اشابنمحرلادبعلوةلادعللًةريبك
.ةيروطاربمالالوكوتوربيف)ةيبرحلارظان(ةيبرحلاريزوىلع)لدعلارظان(
ةئمءاضقنانممغرلاىلعاذهانمويىلإتمصبرمتسيبيترتلااذهو
.]46[فينوماع

نأمكنكمي.مكحلايفهدُّرفتلديمحلادبعاودقتنتنأمكناكمإب
مكنكميو.حلاطلابطلتخاحلاصلانألمذلاوءاجهلاماهسلكهيلإاوددست
الةقيقحكانههنكل،فيظوتونييعتلكيفلخدتيهنألةلعهوربتعتنأ
نييعتيفلخدتيملو،ءاضقلاعوضوميفًادجًاساسحناك،اهراكنإنكمي
ًارابخإهوطعينأمهنكميالنيروهشملاهتارابختسالاجرنأامك،ةاضقلا
هيفامبًةلوهجمفسأللتناكةقيقحلاهذهو.ءاضقلاوةاضقلاقحبًادحاو
لالقتسايأ،لامكقمانريبعتدحىلع"مكاحملالالقتسا"ناكف،ةيافكلا
.هانبيذلاهماظنمئاعددحأءاضقلا

دجنَّالأرٌيثمٌرمأهنإ.!؟ديمحلادبعةبقحيفٌدحأمَدُعيملأنكلو
يتلاةيروهمجلاةبقحباهانراقاذإهتبقحيفٍةيسايسٍ◌ةميرجبمدعأًادحأ
عوضومناكةيداعتايانجببسبمادعإلانكل.ءارزوسيئرمادعإتدهش
نيبةنراقملازوجتالف،ةدحاولاديلاعباصأددعبءالؤهددعناكو،ٍشاقن

مادعإةبوقع11نيبوMenemenنمنمتازازفتسابقعمادعإةبوقع36
ءابآلاةلتقونيحافسلمادعإلامتدقوً.اّفينوًاماع30ةليطاهاوسردصتمل
هابأوهمأدقفهنألءالؤهنعوفعينأنكمتيملىرخأٍةرابعبو،تاهمألاو
ميرحلااغآقحبمادعإلاةبوقعىلععقوهنأىلعةوالع.ٍركبمٍنسيف
.نيرخآللًةئيسًةودقنوكيالىتحببسالبرصقلايفهقيدصلتقيذلا

دارأيذلاصخشلانعليمجلاحفصلاحفصهنأىرنكلذدعبمث
لجرلانعوفعلااذهنأكو.زدليعماجمامأةلبنقلاريجفتةثداحيفهلتق
مث،ةلودلاةمدخيفهريخستلهءاكذمدختسيف،ٍفاكريغهلتقدمعتيذلا
!"حافسلا"و"رمحألاناطلسلاب"هوعدن!اذام

ٍبسانمٍناكمنعاهلالخيفثحبنمايأىلإانددرترمتسينأىشخأ
ىعسنمنعحفصيذلارمحألاناطلسلاةروصاهيفقلعنلانتركاذيف



.مادعإلابهيلعمكحامدعب،هلتقىلإ
:ةمولعملاهذهمكرطاشأىتحةصقانةصقلاىقبتسو

ةقاشلالامعألاىلإمادعإلابمهيلعموكحملا
مئارجباوماقنيذلاقحبتردصيتلامادعإلاماكحأددعزواجتي

نمًاماعرشعةعبرألالخيف،مكح100ةيركفوةيسايسريغةيداع
شحولاقحبطقفدحاومادعإمكحىلعناطلسلاقداص،بتاككيتمدخ
ًادامتعااهففخيناكفىرخألامادعإلاماكحأامأ.هتدلاووهدلاولتقيذلا
وأنيرشعةدملةقاشلالامعألاوأدبؤملانجسلاىلإةيانجلابابسأىلع
رارمتسابمادعإلاةبوقعلهفيفختو...كلذنملقأوأًاماعنيرشعوةسمخ
.ةنيزخلاقاروألجسيفًاقثوملازيامنجسلاةبوقعىلإ

يماحليعامسإ:كبديشرنيباملاباتكشابتاركذمنملقانلا
.147-146ص،لوبنطسإراد،1961لوبنطسإ،ترام31ةثداح،دنمشند

ديمحلادبعاهيلعقداصاهعوننمةديرفمادعإةبوقعكانهتناك
اميفمظعألاردصلا(ريمزإيلاواشابلامكنمرمأبمكحلاذيفنتدعب
تناكف،هيلعقداصينلهنأفرعيناكهنألهيلعناطلسلاعلطيمل،)دعب
نمَمِدُْعأيذلاينمرألاناك.عقاورمأكاهركمهيلعناطلسلاةقداصم
نمرألاءاينغأدحأكبولغوأزويلابسيكرسلتق،بنذم،تايعمجلاءاضعأ
اذهمادعإلاذيفنتو.عراشلاطسوهيلعٍتاصاصرعبرأقالطإبريمزإيف
هيوريامبسحًاريبكًاثدحناكةرتفلاكلتيفريمزإيفهذيفنتمتيذلا
اوداتعيملهنألٍةبهروٍةشهدبلتاقلاةثجنودهاشيسانلاناك".بتاكلا
ريغيبعشلاحبصأنييداحتالاةرتفيفنكل.]47["ٍقونشمٍلجرةيؤر
؟!كلذكسيلأريبكقرفهنإ.مادعإلاتاّصنمةيؤرىدافتيلهقيرط



"لوبنطسإيفبتكو،ةرهاقلايفئرقو،ةكميفميركلانآرقلالزـنأ"
ٌقيمعٌحيملتزيجولامالكلااذهيف.رابكلانسلأنعهلوادتيرجيٌمالك
]48[ةعابطلاةلآلثمًامامتٍناقتإبلمعيناكلوبنطسإيفٍطاطخلكنأب
يتلافحاصملانوعيبياونوكيمللوبنطسإيفنيطاطخلانأىتح،
ةضورلادنععضوتًةيدهاهنولسريلب،هوبتكاملمجأنماهنأنودقتعي
ًاضيأنيطالسلاو،ةرونملاةنيدملايفملسوهيلعهللاىلصدمحملةفيرشلا
امهبتكنينثانيفحصمبكراشثلاثلادمحأناطلسلاف،ديلقتلااذهيفاوكراش
.هيديب

ةلودلايضارأىلإةيبرعلافورحلابةعابطلاةلآلوصونممغرلاىلع
بتكلاةعابطبحمسيملهنكل؛)1727(ماعلايفٍةليوطٍةرتفلبقةينامثعلا
عبرلاىتحةلآلاهذهةطساوب-ميركلانآرقلاصخألاىلعو-ةينيدلا
تقونمف،ريسفتىلإجاتحتةطقنلاهذهو،رشععساتلانرقلانمريخألا
ةيشيعملادراوملاةيامحتناكامك.تاعامجلاضعبنماهلامعتساءاسيرخآل
نيطاطخلاقزرردصملكشتميركلانآرقلاةباتكتناكثيح-نيطاطخلل
ٌقلقكانهنأدقتعأينكلو،كشالباذهيفًاماهًارودتبعل-يساسألا
:وهوالأ،رخآٌيرهوج

بتكلايفبتاكلانمعقتنأنكمييتلاءاطخألاتناكدقف
ناسللافرطباهوحمبوأنيكسلاباهكحباهحيحصتيرجيديلابةطوطخملا
حيحصتللخدتلانكميالو،عوبطملاباتكلايفريسعكلذنكل.]49[
صنيفرييغتلاىلإيدؤيٍةكرحيفأطخىندأنأامكف،اهتباتكدعبءاطخألا
يدؤيوً،اديدشًايونعمًائبعلكشيو،هحيحصتبعصيهنإف؛ميركلانآرقلا
.اهيفةعجرالبقاوعىلإ

لبقننأبجي-كاذنآاشابتدوجلاقامك-هنأكلذىلإفضأ
تايلمعلالخيفنآرقلاةمرحكاهتنانمفوخلاًاضيأهبعلييذلارودلا
.سبكملابطغضو،مرخملاببقثو،ةقرطملابٍبرضنم؛نمزلاكاذيفةعابطلا
اذإاهبةقيقدلاةيانعلاو،ضرألاىلعاهئاقلإمدعوةعابطلاحاولأبةيانعلاو
ناكاذهلك،ةعابطلاةرتفةليطءوضولاىلعلامعلاةظفاحمو،تمطحت
لغجيفةميدقةعبطمبحاصفرعأ.يعبطملالمعلاءبعنمديزي
لامعنألامتحادرجملفحاصملاةعابطنععنتماCağaloğluولغوأ
.ميركلانآرقللبولطملاصرحلاومارتحالااورهظينلهتعبطم



نمدباللب،ةعبطملالوصوىلعفقوتتالرومألانأينعياذه
مهتئيهتو،ةينيدلاصوصنلاةعابطبمايقللنيلهؤملانيصيرحلافيظوت
فورحلاودضنمصخألاىلعو،ةعابطلايفنيلماعلامظعمناكف.مهبيردتو
.نيملسملاريغنماوناك؛ةعابطلايفسيئرلارودلانوبعلينيذلاةيعبطملا
ليكارأعباطملحامسلانكميناكله:لأسنعاضوألاهذهلظيفف

ArakelتبارقوKarabet؟ميركلانآرقلاةعابطب!
...مكلةينيدلاةلأسملاهذهكرتأ

نآرقللنيينامثعلامارتحا
لوأبحاصMütefarrikaةقرفتمميهاربإهبمدقتيذلابلطلاناك

نمًافوخةينيدريغبتكةعابطل)1727(ماعلايفةيكرتلافورحلابةعبطم
مهضعببعفدتهيدَقَعًةلكشمةلآلاىلعةينيدلابتكلاةعابطثدحتنأ
لاجملااوبنجتينأعباطملاوسسؤملضفببسلااذهلو.ةعبطملاةوادعىلإ
ةيويندلاتالاجملابةعابطلارصحبمهسوؤراوحيريوبتكلاةعابطيفينيدلا
.مجاعملاودعاوقلاوخيراتلاوةيفارغجلالثم

ةرحسمهنأىلعاهلامعقارحإوعباطملابيرختثداوحمتركذتنإف
ىلعو.غارفنمأشنتملةيضقلاهذهنأنوكردتسف؛ةرتلجنإوةينابسإيف
باحصألب،ةينيدلابتكلاةعابطرظحتىوتفلانكتمل؛كلذنممغرلا
فوفحملالاجملااذهيفلوخدلانعمهسفنأباوأننيذلامهعباطملا
.رطاخملاب

ميركلانآرقللٍةعوبطمٍةخسنلوأنأةيبرعةفيحصنمًارخؤمانملع
ربخلااذهقفوتمتدقف.ةقدانبلاةعابطلالامعيديأبتناك؛ملاعلايف
ءافخإمتو،1537ماعةيقدنبلايفميركلانآرقلانمةخسنلوأةعابط
،نيملسملالبقنماهمهفةءاسإنمًافوخٍةديدعٍتاونسةمولعملاهذه
راذآيفةرملوألربخلادينجدمحمىيحييدوعسلاروسيفوربلانلعأدقو
ةفيحصيف2006ماعراذآ15يفربخلارشنمتو،ضايرلانم2006ماع
.]50[طسوألاقرشلا

ملاعلايفتعزوت،ميركلانآرقللىرخأةفلتخمتاعبطترهظمث
ىلإنيينامثعلاماكحلاعفداطوغضاهلوصولكشف،ةينامثعلاةلودلاويمالسإلا
ً.ايرارطضاًاعوضومميركلانآرقلاةعابطعوضوملعجو،ريبادتلاذاختا

ةنيدميفةرملوألعوبطملانآرقلارهظدقفيمالسإلاملاعلايفامأ
تعدتسااملكنآرقلاةعابطخيراتلااذهدعبمتيو،1801ماعنازاق
ًاخسنلبقتستةينامثعلادالبلاتحبصأو،ةعونتملاةيمالسإلانادلبلايفةجاحلا



نممسقطبضدقو.ءاطخألمحتخسناهنيبتناكامبرو،ةعونتمةعوبطم
اهعمجواهطبضمتف،دنهلاورصموةيسوريفعبطتتناكيتلاخسنلاهذه
.]külhanlarında]51ةناخلوكيفًةرشابماهقارحإو

الفهارجمنعضافرهنكفحاصملاةعابطتحبصأ،ةليوطةدمدعب
ةعرسواهنامثأواهفيلاكتضافخناةهجنمةطوطخملافحاصملابةنراقممواقي
ناكو،ًالحلكشينأنكميالاهتعابطرظحنأنيبتو،اهقفدتواهزاجنا
.ءاطخأنودنموةحيحصفحاصمانسفنأبعبطننأوهلثمألالحلا
صخألابوةينامثعلاةلودلاتذخأثيح.نمزلاعمكلذققحتفيكىرنسو
ناكملضفألوبنطسإحبصتل،ةردابملامامزيناثلاديمحلادبعةبقحيف
يمالسإلاملاعلاأدبو،هيفبتكيناكملضفأتناكامكنآرقلاةعابطل
.هاقلتيوعوبطملانآرقلاىلإفرعتي

ةينامثعلاةلودلايففحصملوأةعابط
ماعزيزعلادبعناطلسلادهعيفلوألافحصملاعبطًاريخأو
ةخسنلاةعبطلاهذهتذختاو.ةرماعلاةعبطميف)ـه1291(1875-1876

ظفاحلاةسردمنمردحنملايدنفأهدازركشدمحماهبتكيتلاةعيدبلا
ً؛افنآانركذامكةرونملاةنيدملايفةفيرشلاةضورلاىلإاهادهأيتلاو،نامثع
كلذذنمةعوبطملافحاصملالمحتكلذبو.ةخسنلاهذهةعابطلًاساسأ
.اندنعطخلاةذتاسأرابكدحأعيقوتوةمصبخيراتلا

نأودبيو.لمعلااذهةسسأملتاونسعضبراظتنالانمدبالناكو
تناكنآرقلاةعابطبةصصختملاةرماعلاةعبطمبةفورعملاةلودلاةعبطم
دبعناطلسلاررقكلذل،فحاصملاىلعديازتملابلطلاةيبلتنعةزجاع
نمةعابطريبخنعثحبلاأدبو.نآرقلاةعابطلمعةصخصخديمحلا
.جراخلا

قثيالةينيدلارومألايفهصرحبفورعملاديمحلادبعناطلسلاناك
ًانذإمهنمًادحأحنميملةديدشلاهتبغرنممغرلاىلعو،عباطملاباحصأب
:يلاتلاكيههنهذيفةركفلاتناكو،نآرقلاةعابطب

يديأنمًءاطخألمحيذلاميركلانآرقلاريرحتنمدبالناك
نأهنكميٍملسمٍليدبداجيإنمدبالناككلذلو،مهراجتونييبوروألا
!؟فيكنكلو،ٍةريبكٍدادعأبوءاطخأالبفحاصملاعبطي

ظفاحلاناكليوطلاهثحبدعبديمحلادبعهيلعرقتسايذلامسالا
.طخلايفةخسارةلئاعنمردحنملاوةعابطلابصصختملايدنفأيكذنامثع
بصنمىلإىقترايذلايدنفأيكذنامثععمديمحلادبعةقادصدوعت



.رصقلايفةلوفطلامايأىلإ؛مويلاماعلاريتركسلاهلباقيو،نيباملاسيئر
يذلايدنفأيكذنامثعحنمىلعديمحلادبعرصتقيملببسلااذهلو
ً.اضيأهعجشو،همعدلب،ميركلانآرقلاةعابط)زايتما(فرشًاديجهفرعي

لوألةيجولونكتلاوتالآلاثدحأنمةنوكملاةينامثعلاةعبطملاتلقتنا
طشنتل،Çemberlitaşشاطيلربمجىلإٍتاونستسدعب1878ماعةرم
ةعبطملايفةرشعينامثلاةعابطلاتالآتناك.لاوطٍتاونساهلمعيف
لماكبراخبلاىلعلمعت؛نيقباطيذليطتسملكشىلعٍءانبيفةمئاقلا
،تاعوبطمللنيمزاللامارتحالاوصرحلارهظييدنفأيكذنامثعناكو.اهتقاط
ةغيصلاحبصت،ملعلالاجرهبموقيقيقدتلاوحيقنتلاةلحرمزايتجادعبو
.]52[ةعابطللةزهاجةيئاهنلا

،Meclis-iHuffâzظاّفحلاسلجمسيسأتدهْشن1889ماعيفو
نألبقلوقنانعد.أطخيألمتحياليذلانقتملالمعلااذهمامتإل
ةرازويففحاصملاقيقدتةسسؤمةعيلطناكسلجملااذهنإىسنن
.]53[1938ماعٍرداصٍنوناقبتسسأتيتلاةينيدلانوؤشلا

:تآجافمللاودعتسا...اذهدعبو

رودهيفرشتنت(Çemberlitaşشاطيلربمجيفيدنفأنامثعةعبطم
ً)ايلاحامنيسلا

ديمحلادبعتآجافم



يحءانبمت؛ديمحلادبعنمعيجشتبوىرخأًةرم:ىلوألاةأجافملا
بحاصيدنفأنامثعلبقنملوبنطسإيفيلشيشةقطنمبيـبنامثع
.]54[ميركلانآرقلاةعابطنماهحبرمتيتلالاومألابةعبطملا

ناكمشاطيلربمجلباقمكبنامثعةعبطمتناك:ةيناثلاةأجافملا
يفكانهو،امنيسلارودوقوستلازكارمهلفسأيفمضييذلامخضلاءانبلا
زكرموFEMيميلعتلاتارفدهعملازيالءانبلااذهلةيولعلاقباوطلا
.اذهانمويىلإنيمئاقFKMيفاقثلاتارف

،تارمةدعهنمتجرخوهيلإتلخديذلاءانبلااذهنأةقيقحلاو
تارضاحملاهيفتيقلأو،سامحبهيفتميقأيتلاتاعامتجالايفتكراشو
ًاليلميركلانآرقلاعبطتةعبطملًاناكممويتاذناكهنأتملعامدنع
ناكملااذهرايتخامتلهىرت:يكذلاؤسةأجفيمامأزفقوً،اراهن
اذهىلعًاباوجٍمويتاذدجأنألمآ.!؟نيزكرملانيذهلجأنمًاصيصخ
.لاؤسلا

هربتعأيذلانامردروغوأخألاينلهذأعطقملااذهبتكأتنكامنيب
نعينثدحف،يرطسأىلععاعشلاتطلسيتلاةمولعملاهذهبيلةبه
ًةيئاميراجمديمحلادبعأشنأ":يايقوأنيدلامجنطاطخلاريبكلاهذاتسأ
نعجتانلارابغلاهنإًاعطق؟ببسلاديرتأ."ةثولملاةعبطملاهايملًةلصفنم
يراجملاهايميفىرخألاةثولملاهايملابطلتخيالىتحميركلانآرقلاةعابط
]55[.

لكمل:لأسينمىلعاذهنملضفأاباوجيطعأنأيننكميال
!؟ديمحلادبعىلعزيكرتلااذه



غلبينإام،)...(رّمدملازلزكةبيصمتعقونامزوأناكميأيف
مهتاجايتحاةيبلتونيررضتملاةدعاسمىلإردابيىتحناطلسلاعمساهربخ
.اهيفلمألاثعبيل،ةسئايلاةنيزحلابولقلاةيزعتو)...(

)1989(]56[1ةدازوجنوباصيربلأسيول
ةريخألاتاونسلايفىحضألادايعأيفتانوعملادهاشمنأدقتعأ

الًةعورًاقباسانشعدقف.]ةديدج[ةظقيلرجفاهنأىلعىركذنوكتس
اورعشرشبلافالآ،ةيكرتقرشبونجيفةيحضأفلأ60حبذبفصوت
"لاحيفالإهتيؤرنكميالماظتنايفمهناوخإبناجىلإمهديعب
نعًةديعبًاضيأةلودلانكتملو.اودعسأواودعس.]ماعريفن["كلربرفس
ماعيفمحفلانمنطنييالمةسمخعيزوتمتف،اضرلابمعفملاوجلااذه

يفداسو،بعشلابتايدلبلاءاسؤروةالولاطلتخاو،ةجاحلاباحصأل2007
"ديلاقتلاهذهلثم"داجيإبهنأدقتعأ.مائولانموجماعلايأرلا
.ةيرصعلاتاعمتجملاةيويحىلعظافحلابًاليفكنوكيسطقفاهءايحإو

نأروصتأالينإف؛اهداجيإو"ديلاقتلا"ميظنتركذيامدنعهنكل
،يناثلاديمحلادبعناطلسلايهاضينأهنكميبيرقلاانخيراتيفًادحأ
يرجتلازتاليتلاةيعامجلاناتخلاتالافتحانمدتمتيتلاةيخسلاهديف
،Söğütتوغوسيفةينامثعلاةلودلاسيسأتتالافتحاو،اذهانمويىتح
عيمجنموجرملافدهلاو،"ةينسلاةقدصلا"ىلإ"لوبنطسإحتف"دايعأو
"و،"نيينامثعلانيبةكرتشمةيوهزيزعت"وهديكأتلابتايلاعفلاهذه
."ةلماشةلماكتموةيباجيإتاقالعراطإيف،عمتجملاوةلودلاتاقالعةلكيه
"وأ"ديدجنمةينامثعلاحتف"ليبسيفتناكاهلاثمأودوهجلاهذهو
."يلخادلاحتفلا

زاغوبةعماجيفةيسيردتلاةئيهلاوضعكبزوأردانثاحبأانلمدقت
؛]57[ةينامثعلاةيروطاربمإلايفةيعامتجالاةلودلاناونعبهباتكو،يجيإ
هميظنتةيفيكو،حتفلااذهيفديمحلادبعةكرحنعٍةعنقمٍتامولعم
ميظنتلالخنمةيعامتجالاةيهافرلاةدايزىلعلمعتيتلاتادعاسملل
.ةديدجلاديلاقتلاهذه

نيطالسلانأدكؤملانمف،لاثملاليبسىلع"ةينسلاةقدصلا"لوانتنلف
ةفصلاذخأتتناكديمحلادبعدنعاهنكل،تاقدصلانومدقياوناكًاضيأ
ىلإًافقاوهتروصو،هيديىلع"ةرهاظ"حبصتو،ديلقتلااذهبةيمسرلا



ةروفحمتيقبناطلسلاوةلودلاسأرهرابتعابٍةبسانملكيفبعشلابناج
يفةرفوتملايعامتجالالاصتالالئاسوكلذيفمدختسادقو.ناهذألايف
.هرصع

فلتخمتمسيفةعمجلكيحاضألاحبذىلإهابتنالاتفليباتكلاف
ناك.ناطلسلامسابنيجاتحملاسانلاىلعةقدصاهعيزوتو،لوبنطسإنع
لسريف،ءارقفلااهيفرثكيورقفلااهيفرشتنييتلاءايحألابًامامتهاىدبي
مهنواعيو،ناطلسلامسابنيبارقلاحبذتف،يحلاكاذىلإرصقلانمكيلامملا
ربخيفف.نيجاتحملاسانلاىلعموحللاعيزوتبنوموقيو،بالطلاوشياوردلا
نمةنجلتهجوت؛لاثملاليبسىلع1899طابش13خيراتبحابصلاةلجمل
،ةقدصةريل300عيزوتبديمحلادبعمسابتماقو،Kâğıthaneىلإرصقلا
،مهنيباميفمحللاءارقفلاةيرقلايلاهأمساقتوً،انابرق18تمدقمث
عيزوتمتيوكيـبيلعىلإمهلوصودنعوةدوعلاقيرطيفو،كلذدعبو

ً.اضيأناطلسلااهلسرأنيجاتحمللةقدصىرخأةريل100
طقفتعزوتانوعملانأبنظننأاننكمي؛يلاحلاقطنملابانركفاذإ

دبعاهمدقيتلاتانوعملاوتابهلاف،باوصىلعنوكننل.!نيملسملاىلع
ًالاثممتدرأاذإو،ىصحتالودعتالنمرألاومورلاودوهيلاتاعامجلديمحلا
.هركذنلفًاسوملم

مدقيلةريثكلالئاسولاسمتليلاثملاليبسىلعديمحلادبعناك
لكشىلعةريقفلاحئارشلاىلإاهميلستلنمرألاهوجوىلإ)تابهلاو(اياطعلا
]okka]58ةقوأ50لاسرإنعمويلاملعينمىرت.ةيعامتجاةنوعم
ةقوأ150و،مورلاىفشمىلإمويلكصاخلازبخلانمةقوأ75و،محل
ىفشمنم؛مورللYedikuleةلقيديىفشمىلإزبخةقوأ600عممحل
ىلعةوالع،لافطألليلشيشىفشمدعباميفحبصأيذلالافطأللةيديمح
!؟رهشلكةينسةيطعكشرقفلأ12صيصخت

يفنيف،هنعليقامسكعهباتكيفديمحلادبعكبزوأردانزربي
.ةمحرلاميدعبلقلايساقمكاحكهتروصىلعضرتعيو،هيلعليقاملك
هنامزيفتعفتراةيعامتجالاتادعاسملالاجميفهنأىلإهابتنالاتفليف
نيدايمىلإتعسوتوليجستلاقحتسياعافتراةيعامتجالاتاطاشنلاةبسن
نكل،يسايسلاهّجوتلاتاذتايعمجلاىلعقييضتلاىرجامبر،ةريثك
نمتسسأءاوساهلزيُجأدقفةيعامتجالاةناعإلافدهتستيتلاتايعمجلا
.نيملسمريغمأنيملسملبق

نإ.ةيعامتجالاةنوعملاماهَمدحأريقفلابعشللدوقولانيمأتناك



نمتانوعملاهذهميدقتيفطقفنمكتالهتلاصأوديمحلادبعزيمت
هبيجنملوألاماهسإلاناكلب،ماعلالاملاقودنصنموأةلودلاةنيزخ
1888ماعيفهنإف،لاثملامزلنإو.عيزوتلايفبعشلاهتمهاسمو،صاخلا
صاخلاهبيجنمةلمحلاناطلسلاأدبو،ةيوتشلاةنوعمللةئيهلّكش
.ةريلفالآثالثةميقبةعوبطملاتادعاسملاتاقاطبنمةريلفلأىرتشاف
ريدييذلاةصاخلاةنيزخلارظانىرتشا،تاونستسبٍقباسٍءاتشيفو
.لوبنطسإبعشىلعهعزوو،محفلانمنط500ةصاخلاناطلسلالاومأ

لسريءاتشلارهشأبارتقادنعديمحلادبعناطلسلاناك،راصتخابو
ىماتيلاونيدرشملاونيجاتحملاءامسأليجستل،ءاهجولاىلإةمزاللاتاميلعتلا
كلذلالخيفو.دوقولاولاملاتانوعممهلصصخيوً،ادرفًادرفمهئايحأيف
،اهلمهيالوةحاتملاتايناكمإلانمضةيدرفلاتاجايتحالانيمأتىلعلمعي
ٍقاسىلإجاتحتماوعأ8-7رمعبةلفطكانهتناكتابلطلادحأيفف
عينصتمتناطلسلانمٍرمأبو،لصافملاضرمباهتباصإببسبةراعتسم
نيدلاءاهبىلعقافنالاًاضيأفرعنىرخأًةرمو.اهلةراعتسملاقاسلا
."ءارقفلاةقدص"بيترتراطإيفاماع12همأوهريرسلمزالملادعقملا

،ةيناثلاةيطورشملادعب!؟نوردتأ،ةملؤملاةيساسألاةطقنلايهامنكلو
نمةيعامتجالاتانوعملاولفاكتلانمؤتتناكيتلاديلاقتلاهذهتهتنا
ةيريخلاتايعمجلالافقإبًاضيأاوماقلب،كلذباوفتكيملو،نييداحتالالبق
ئجالللرثؤملابلطلاامو،!تدجوامثيحاهلماكبديمحلادبعاهسسأيتلا
الإ؛ةيطورشملاةرتفيفيرارطضالارقفلاةيحضعقويذلاميهفيفوسوكلا
..ةلثمألافالآنمٌدحاو



اهعنملةثداحللُّمتهأ.هريغًادحأفاخأالو،هدحوهللاةفاخميبلقيف
نإرانلاماحتقانمىشخأال؛رطخيفينأبتسسحأنإو،اهعوقولبق
.]59[رمألامزل

...ٌكيش
.فيشرألاتاعدوتسميفكانهدقري
.موتك
ً.ائيشلوقيالةقيقحلايف
:)!هفلخىلعسيلو(ههجوىلعٌبوتكم
."كينالس،1909زومت15"
ًةريلنوعبسوسمخوةئمثالثوًافلأنوعبرأ(ًةريل40.375.79رادقملاو

.ً)اشرقنوعبسوةعستو
:عيقوتطقفهلفسأيف
.ديمحلادبع
...ءيشلكاذهو

هتيوازلفسأيفهعيقوت.ديمحلادبعهيلععقويذلاكيشلاكاذوهاذه
)ينامثعلاكنبلافيشرأ(.عباطلاقوفرهظي،ىنميلا

ةيمكارتلاعولخملايناثلاديمحلادبعةعيدونمًاءزجغلبملااذهناك
ةئمعستوافلأنوسمخونانثا(52.971.54ـبةرّدقملاوينامثعلاكنبلايف
ديدستبكيشلااذهيضقيو.ً)اشرقنيسمخوٍةعبرأوًةريلنيعبسوادحاوو



.يناملألاكنبلاىلإلوبنطسإبينامثعلاكنبلاباسحنممولعملاغلبملا
؟اذاملنكلوً،انسح
دنعيرجيناكيذلاام.عوضوملاتايفلخبةطاحإلاًاليلقلواحنل

؟كيشلااذهعطق
راطقلايفهوعضووشرعلانعناطلسلااولزـنأنيذلانويداحتالا

ةماقإيفماقملاهبيهتنيل"ًادبأاهبحياليتلا"كينالسىلإهجوتملا
ناطلسلااوهركأنويداحتالاءالؤهمعن..،)Alatini(ينيتالأرصقيفةيربج
اهلوحيتلالاومألاةداعإبيضقيرارقىلععيقوتلاىلعةرملاهذهداشر
.ةلودلاةنيزخىلإةصاخلاةنيزخلاىلإديمحلادبع

ديمحلادبعةبقحيفرصقلاةزوحيفةدوجوملالاومألااولقنمثنم
داحتالابزحليمومعلازكرملاةضبقىلإحصألابوأ،ةموكحلاةضبقىلإ
قباسلاناطلسلالاومأىلعءاليتساللاوكرحتلباذهباوفتكيملو،يقرتلاو
.كنبلايفاهدوجوباوفرعيتلاةصاخلا

،ينامثعلاكنبلانئابزىنغأدحأوهقبسألاناطلسلانأبفرعي
1886ناريزحنمًارابتعاهباسحيفةمظتنمةروصبعدوملاغلبملاعفتراو
افلأنيعستونينثا(92.700.75ىلإةريل3000و1000نيبحوارتتيتلاو
.1891ماعةياهنىتحً)اشرقنيعبسوةسمخوٍةريلةئمعبسو

ىدحإزاينتسمباسحلًامامتةريل3.166.24عاديإمتكلذك
،هدالوأنمةميعنةناطلسلاوةيكزةناطلسلاويدنفأميلسدمحمو،هتاجوز
دنسعاديإمتامك.]60[)هتخأنباوأ(هيخأنبايدنفأقيفوتميهاربإو
"صمحوهامحىلإسلبارطنملمعتتابرعةكرشل"دوعيًامهس250ـب
.كنبلاةنزخيف

نئابزىنغأدحأ"ديمحلادبعةورثتضفخنا1909ماعرايألولحب
ً.ابيرقتةريلنيسمخونينثاىلإ"ًامارتحامهرثكأو،ينامثعلاكنبلا

ىلإكينالسيفهافنمنمقباسلاناطلسلااهبتكيتلاةلاسرلاهذهو
نأدارأيذلاغلبملانمضتت1909ماعرايأ5خيراتبينامثعلاكنبلا
Neef(يفينرتسملالبقنملسريسغلبملااذهو.هبحسي 'i(ماعلاريدملا
يف]61[ينيتالأرصقيفًادقنهيلإعفديسو،كينالسىلإبئاقحيفكنبلل
.1909زومت

عيقوتلابهنمعزتنادقفةريل13.733.55وهوباسحلانميقبتملاامأ
يليشراجنظأيقحليعامسإخرؤملاانللقني."مالتسالاراعشإ"ىلع

Uzunçarşılıنمريخألايقبتملامسقلااذهباصتغامتفيكهتلاقميف



:لوقيف،ديمحلادبعباسحنمةعيدولا
ةرضحمسابةعدوملاةينامثعةريلةئمعبسوافلأرشعةثالثغلبمنإ

رصقءارشلتفرص؛ينامثعلاكنبلايفناخديمحلادبعقباسلاناطلسلا
تازيهجتلفَُْرصتروكذملاناطلسلانمةيدهيقابلاو،هريمعتو،ينيتالع
.]62[ثلاثلاويناثلاشيجلا

فرصتلةريلفالآ4براقيغلبملانممسقىلعًاذإءاليتسالامتدقل
.رصقلاريمعتوءارشفيراصمجارخإدعبثلاثلاويناثلاشيجلازيهجتيف

تناكفيكىرنىتح،كيشلاكلذلةيساسألاةياكحلاىلإًةيناثدعنل
؟كيشلااذهتحتنماهسأربةبيهرلاةاسأملالطت

لاملااذهةيهامديمحلادبعةنباولغوأنامثعةشئاعتنيبدقف
امأرقنلف،ثداحلاىلعةدهاشلايهو،قبسألاناطلسلانمهذخأةيفيكو
:هتبتك

نوديرياوناك،ديدجنمرصقلايفبهتقيضلاحايرتأدبٍمويتاذ
ةموكحتلسرأ.يبأنزحلنيرثأتمانكو،يناملألاكنبلانميبألامذخأ
مسارلخديوً،اقاروأبتكييبأناكو،كبمسارةطساوبرابخألالوبنطسإ
ٍةلئاعلٌبأانأ":لوقييبأو.باوجلابهيتأيوجرخيوناطلسلاةرضحىلإكب
هتبسكيذلالاملانمًامسقيبيجنمتقفنأًاناطلستحبصأامدنع.ٍةريبك
نكأملينأل؛شرعلاىلعيبيصنتلبقينيبجقرعنمةرامإلامايأيف
يفلمعأتنكلب،لمعلانعًالطاعشعأمل،نيرخآلايتوخإلثمًاعكستم
يلايعهذخأيلكنبلايفهتحبريذلالاملاتعدوأو.ةحارالبيعرازم
يفهتعدوأيذلالاملامكيطعأنلبابسألاهذهلو...يدعبنميدالوأو
.]63["كنبلا

لاملاملااذه":لاقاملكديمحلادبعىلعدادزيطغضلاناك
،"كلذىلعنوربجممتنأ":هلاولاقف."هيطعأنأعيطتسأال،يدالوأ
اوناك."هيفمكنونجسيو،وبقلايفمكتانبومكنولعجيس"اولاقوهوددهو
ةاجنلااهعمبلطتٍلاحيفتحبصأو،ةلئاعلاتفاخف،مهتايحبمهنوددهي
:لاملالذبلباقم

ًالابونوكيسلاملااذهنأركفنانأدبو.رصقلاءاجرأفوخلاّمع
تغلبو،انسفنأةمالسوانيبأةمالسلجأنملاملاطعنلف:لوقنانك.انيلع
مامأفوقولاعيطتسنالانتبو،انتايونعمىلعتّرثأو،اهتورذقيضلاحاير
.ذفاونلا

ملأديمحلادبعملأتو،مهسفنأىلعًافوخناتسبلاركاسعمهلابكر



هنأهيلإاورظنتالً.ائيشمهلكلميالوهو،هدالوألاحمامأزجاعلابألا
،هاديتّلبكٍسئايٍبأيأهيساقياميساقيٌبأهنإ،ٍقباسٍناطلسدرجم
اهعمجيتلالاومألاكلتنمشرقيأمهلمدقينأعيطتسيالوهف
دقمهبطيحييذلاىذألاحبشناك؛هتايحةليطاهرخداوهنيبجقرعب
يفكاذنآلاملااذهتعدوأتنكينتيل":لاقو.نايعللاحضاوحبصأ
تعطقنادقفمويلاامأ.يتلئاعدارفأنمٍدحاولكمسابٍقرفتمٍباسح
."هبانتمسق

لكيفو،رتوتلاةجيتنٌرارفصايدنفأميحرلادبعريمألاباصأدقل
ثحبيديمحلادبعو.اهفنأفاعرىلعظقيتستناطلسةشئاعتناكحابص
،ناثوعبملاسلجمعجاريو،ةريخألاةليسولابابقرطيوةلأسملللحنع
.راذنإلاوديدهتلاىلعةوالع،ةلاحتسالابباوجلاهيتأيف،ةلأسمللالحبلطيو

نداقتجرف،قاطيالميحجيفرصقلايفةسوبحملاةلئاعلاتحبصأو
:ةلسوتمديمحلادبعاهجوزناطلسةشئاعةدلاويدنفأ

كتمالسنامضللاملااذهنمصلخت.صلختونوديرياممهطعأ
ً.اضيأكلذنولوقيكدالوأو،ناكامفيكانشيعةمقلدجنسفً،اعيمجانتمالسو

.ًاليلقءابحألاهدالوأوهتجوزنعةرداصلاةشعنملاةلاسرلاتحارأ
ةقرولاىلعيناثلاديمحلادبعناطلسلاّعقومومهلاومالآلامضخيفاذكهو
مهثرإنمهدالوأمرحييذلاميلألارارقلاىلعقداصو،همامأةعوضوملا
.لالحلا

،1909رايأ5خيراتبّعقوملاكيشلاكنبلالبقيملةرملاهذههنكل
دوهشمامأهسفنعدوملاىلإهمِّلسييكهترضحىلإلاملالاسرإطرتشاو
،ديمحلادبعفقومنمززعيسطرشلااذهنأحضاولانمناك.دفولا
هليصحتميحرلادبعهنباعباتيللوبنطسإىلإباهذلابهدالوألحامسلاطرتشاف
،مدخلانمهعمنملةيئزجةيرحبفارتعالاو،ثالثلاهتانبجيوزتلو،يملعلا
اديعبهتحارنيمأتو،رصقلاءارشو،هلتاصيصختلانمٍفاكٍرادقمبمازتلالاو
.هتافوىتحتاقياضملانع

لثم1909زومت15يفو.طرشلالوبقنمدبنييداحتاللنكيملو
ةتسوتاليوحتلامهعموكينالسيفهيلإناملألالصنقعمكنبلاريدم
غلابلايدنفأدباعريمألاسلجأدقديمحلادبعناك.دوقنلابٍةئيلمقيدانص
نعلصنقلاوكنبلاريدمّربعامدنعهنيميىلإتاونسسمخرمعلانم
ىلإطابضلاجرخو،كلذمهلمتو،دارفناىلععِدوملاةلباقميفامهتبغر
لصنقلاوكنبلاريدمبكر؛لاملاميلستوعيقوتلاذخأدعبو،جراخلا



،ةفرشلابابىلإديمحلادبعراسو.رصقلانعاودعتباوٍةعرسبامهتارايس
اوذخ":ًالئاقلاملاقيدانصىلإريشيوهوشجأٍتوصبطابضلاىلعحاصو
."!هذه

ىلإًةرشابماهقيرطيفقيدانصلابةلمحملاتارايسلاتناكامنيبو
تلدهتيذلا،بألاديمحلادبعىعدتسا،كينالسيفروهشملاضيبألانصحلا
:مهلًالئاقهدالوأ،هفاتكأ

ٍدحاويألبقتسمنيمأتعطتسأمليننألًادجٌنيزحينإ!يدالوأ
.ديكأتلابسانلامكبمتهيسو.مكبيصنومكردقاذه؟لعفأاذام.مكنم

!يلاغلااندلاو":نولوقيمهوهيدياولبقو،مهرودبدالوألافطصاو
ءانثألاهذهيفديمحلادبعناك..."تنأملستنأمهملا،لاملاكادف
.عومدلابهانيعتقرورغادقوًادرفًادرفمهلبقي

ظفاحمنأديمحلادبعسحأىتحلاملاميلستىلعٌمويرميدكيمل
ناطلسلااهادبأيتلاةبالصلابهباجعإنعربعينأديريكبمساررصقلا
ىلعًامستبمديمحلادبعّرمف،هيدينمذخؤتهتورثىريوهوقبسألا
تاملكلاهذهلاقو.اهرطاوخيفولغوأنامثعةشئاعيورتامكلوقلااذه
ً:اناميإوًةمكحعشتيتلا

ٌناسنإينإ.ىرخأٍدينمجرخيوٍديىلإيتأي.ٌنجسلاملا!...كبمسار
.هّدرتسايذلاوهو،هينبهوهللاف.اهتّيطختوءايشألانمريثكلاتيأرو،ٌبرجم
]64[



كرويوينيفشاع.1912ماعلوبنطسإيفيدنفألرغطرأنامثعدلو
سيل.1946ماعلايفةيقيرفإبونجنمةاتفنمجوزتو.ةراجتلابلمعو
.]65[دالوأهل

)1960(ولغوأنامثعةشئاع
يفدولوملاةينامثعلاةلئاعلاريبك(يدنفألرغطرأنامثعقرافامدنع

مويءاسمنم20:19ةعاسلايفةايحلا)1912ماعبآ31يفلوبنطسإ
نمٌةنولمٌةحفصهعمتيوط؛2009ماعلوليأ23هيفعقاولاءاعبرألا
‘ريخألاناطلسلا’يناثلاديمحلادبعىأرنمرخآناكدقف.بيرقلاانخيرات
ريمألاوأةدازهشلاناكىرخأٍةيحاننم.ةيويندٍنويعبةينامثعلاةلودلل
.لوبنطسإيفتأدبيتلاهرمعةلحرنمًاماع95هءاروفلخيذلالوألا

(ةقجمبهتيبيف2004فيصيفيدنفألرغطرأنامثعموحرملاترز
Maçka(لخدامك.يدنفأمناهنامثعبنيزهتجوزىلإكانهتفّرعتو

رخآلانبالايدنفأميلسدمحمديفحويدنفأولغوأنامثعنوراهانيلع
،اوّليخت!ةعورللايً.احرفريطأنأّتدكويجاهتبادازكلذبو،ديمحلادبعل
هنعةباتكلليدعاسنعترمشدقتنكناسنإديفحسلجيمكمامأ
.ةنامأوفاصنإب



ديمحلادبعديفحولغوأنامثعنوراهعميدنفألرغطرأنامثعموحرملا
)2004(رخآلا

دقف،ءيشلاضعبجازملارّكعتمناكيدنفألرغطرأنامثعنأنظأ
ً،اريثكثدحتننأنكمتنملببسلااذهلو،جاتروبيروةلباقمبًالوغشمناك
.يلةبسنلابًايفاكناكفراعتلاكلذنكل

ةلاسرلاتناك...ينورتكلإلايديربيفةلاسرتأرقنأىلإنونسترم
ردقفرعيالنملكناكمايألاكلتيف.يدنفأمناهنامثعبنيزنم
هنإ"ةلاسرلالوقت...رخآلاونيحلانيبناطلسلاىلعهتاءارتفابيمريهسفن
برشيهنإ"،"نيطسلفيفضرألجأنمةنياهصلاعمتاضوافمىرجأ
اهيلعّدرأتنكميلسلالقعلاءوضىلعانأو..."لسعلابرشيامكرمخلا
.ً)اقحالتاحفصلايفٍباهسإبكلذنوأرقتس(.قئاثولاب

ىلعهتبتكامةءارقبتماقيدنفأمناهنامثعبنيزّنأرهاظلاو
قحنعيعافدليلهنانتمانعّربعتنأاهيلإبلطو،يدنفأنامثععامسأ
بائذلاعمصقرلاوديمحلادبعنملّوألاّدلجملاتلسرأمثنمو،هدج
،رالغادراشيَّيمحنباقيرطنعديلابهيلإّملسيلكرويوينيفهناونعىلإ
فصوتالٍةداعسردصمهبمهباجعإناكو،نيعمتجمهوأرقمهنأبتملعو
.يلثمريقفل

،فيصلااذهايكرتىلإمهمودقدنعٍدارفناىلعيقتلنساّنكًاريخأو
نأنكميءيشالو،رادقألااهنكل،زومترهشةياهنمهترايزرظتنملانمناكو
نامثعناكو،ًاليلقدعوملانعترخأت،ينمٍةلفغيف.!بوتكملازواجتي
ىرخأًةرمتكردأ...ءيشلكىهتنامث.ىفشملاىلإلقنوضرمدقيدنفأ
تملعتينكلومعن،ناوألاتاوفلبقردابأنأيلعو،رظتنيالريخلانأ
نيبوسنملاىلإيزاعتلامّدقأنأالإيلسيلو.مٍلؤمٍرابتخاوسرديفكلذ
يذلاانبعشىلإعبطلابو،يدنفأمناهبنيزمهسأرىلعو،نامثعلآىلإ
.ةزانجلامسارميفكراشيذلاو،هردقفرعي

ديمحلادبعىدللضفملالجنلا
،ٍةفلتخمرداصمنمهانفرعامقفو،يناثلاديمحلادبعناطلسلاناك

نيبنملرغطرأنامثعدلاونيدلاناهربدمحمهنبابحيامرثكأبحي
فزعيو،ٍديجٍلكشبمسريناك.ةايحلاديقىلعاوقبنيذلاةينامثلاهئانبأ
ىلإهبحطصيناكف،ٍةقبلٍةروصبملكتيً،ابوهومً،ايكذ،ٍةعارببونايبلاىلع
ةبرعيفٍبنجىلإًابنجاشابنامثعيزاغعمهمامأهسلجيو،هراوج
ةرافسلاىلإًانايحأهبدتنيو،ةعمجلاتايحتىلإباهذلادنعةنطلسلا



!همسابيناهتلاميدقتلةيناملألا
تقتشاBalıkesirريسكيلابةيالويفةيناهربةنيدمنأنوملعتامبر

مكنكميو،يدنفألرغطرأنامثعدلاويدنفأنيدلاناهربمسانماهمسا
هريمأمساىطعأنموهيناثلاديمحلادبعناطلسلاّنأاونّمختنأ
يف)ةيناهرب(يحكانهنأامك.هتارامثتساباهجهبأوةدلبلاهذهلبوبحملا
هدازهشلامسالةبسنديمحلادبعهانبيذلاةيناهربعماجمضيرادكسأ
.يدنفأنيدلاناهربدمحم

ةمصبةلازإاوعيطتستنلمّكنإ،ءابهمكتقواوعيضتال...،اهلوقأكلذل
.دالبلاهذهنمديمحلادبع

يدنفأنيدلاناهربدمحمبابقرطتراطخألاتأدب؛ٍلاحةيأىلع
.شرعلانمهيبألازـنإدعبنييداحتالاقلحيفًةكوشلكشيناكيذلا

نميدنفألرغطرأنامثعمأيدنفأمناهّةيلعتّقلطتةيادبلايف
ةيلاملاريبخكبديواجنمتجوزتمث،يدنفأنيدلاناهربدمحمهيبأ
،ًاليوطاهتداعسمودتنلًاضيأةرملاهذهنكل(.نييداحتالانمروهشملا
مث.)لالقتسالاةمكحمنمرداصمكحب1926ماعكبديواجمدعيسو
ىلعًاكلمنوكيليدنفأنيدلاناهربىلعضرعو،ناقلبلابرحتعلدنا
ضفرو،كلذنودلاحهيفةينامثعلارورغنكل،اهلالقتساتلانيتلااينابلأ
جوزتملايدنفأنيدلاناهربيفوتنأثبلاممث.]66[يرغملاضرعلااذه
15يفةيكيرمألاةدحتملاتايالولايفميقموهوٍةيرثٍةيكيرمأٍةأرمانم
ىلعلوبنطسإىلإةزانجلالقناهمويةلئاعلاتلواحو،1949ماعناريزح
،ماشلاىلإلقنكلذلو،كلذبحمستملCHPةموكحنكل،ةنيفسنتم
]67[نيدلاديحوناطلسلاهّمعبناجبميلسناطلسلاعماجءانفيفنفدو
.

ربكييدنفأنيدلاناهربدمحملرخآلانبالايدنفأنيدلارخفدمحم
ةدحتملاتايالولايفةينملاهتفاوو،ٌماسروهو،ٍماعبيدنفألرغطرأنامثع
.]68[1968ماعةيكيرمألا

ريخألاناطلسلاديفح
؟يدنفألرغطرأنامثعموحرملاىلعرثكأفّرعتننأمكيأرام
ّدبالو...يدنفأمناهنامثعبنيزّيلإاهتلسرأيتلاتامولعملالوقت

:ةرملوألرشنتقئاثولاهذهنملقألاىلعًامسقنأ،انهنيبأنأيل
هيدلوهعمبحطصاَّيلإهجوتاّملكيدنفأنيدلاناهربهدلاوناك

ملكلذل،يفنلادعبةسمنلايفةلئاعلاتشاعو،امهرافظأةموعنذنم



ةبرغلاباوّسحأكلذعمنكلو،ةلئاعلادارفأةيقبكيفنلاةلاحاوشيعي
ناهربتيبيفًةنيعمًةدمةلئاعلادارفأوهتامعضعبتماقأدقوً.اضيأ
.ةسمنيفيدنفأنيدلا

سوؤكلانمريثكلاحبردقوٍ،عئارٍلكشبليخلايطتميناك
تيبثيحروبراهريبةقطنملايفعلدنايذلاقيرحلانكل.تايلاديملاو
ٍةريثكٍةنيمثٍتاينتقمقارتحاىلإىّدأ)كرويوينلامشيفنيمةيالو(يفهيبأ
.تايلاديملاوسوؤكلاهذهاهنيبنم

دعبو،ةيكيرمألاهيبأةجوزةرايزلنطنشاوىلإرفاس1930رخاوأيف
كرويويننيبمهتايحاوشاعونامثعهنباوهتجوزبهدلاوقحتلاٍةدم
يوكسروتادلوغنميدنفأنامثعجوزت.كرويوينيفاورقتسامث.نطنشاوو
)GuldaTwerskoy(ًةكرشسسأو.يزيلجنإلصأنمةيقيرفإبونج
ٍنادلبةدعيفنداعملانارفأحاتتفايفقفوو،ٍةليوطٍتاونسلنداعملل
هرابتعابايبمولوكةعماجيفاهليغشتوتاكرشلاسيسأتسّرددقو،اهليغشتو
ً.اديدجًاصاصتخا

ملول"ً:امئادددرييدنفأنامثعناكوً.ازاتممونايبفزاعهدلاوناك
دقل."هرصعيفونايبفزاعلضفأناكهنإفديمحلادبعنبايدلاونكي
مهفرعينمنيباهللحيوىقيسوملامهفينملضفأنمناكفً،ايقيسومِدلُو
ىقيسوملايفًاملعكلتميٍدحأىلعًادبأفّرعتأملًايصخش.نيحلاكلذىتح
.هكلتمييذلالثمًةيقيسومًانذأو

يفتلازامهديباهعنصيتلاثالثلاتالواطلاوً،ازاتممًاراّجنناك
ةيزيلجنإلانقتيوً،اريثكأرقيً.اضيأىلوألاةجردلانمًاخابطناكمث.تيبلا
مزلاذإو،ةيلاطيإلامهفيو،ةينابسإلاملكتيو،ةيكرتلاوةيناملألاوةيسنرفلاو
.ىرخألاتاغللاىوتسمسفنبنكيملهنكلً،اضيأكلذملكتيرمألا

نيطوتوذاقنإل)adoption(فقوءانبىلإهعفدتاناويحللهبح
.ٍتاونسةليطىلوألاهتجوزفقولااذهترادأو،كرويوينيفتاناويحلا
فراعتلانمنيماعدعبو،ىلوألاهتجوزةافونمنيماعدعبهيلعتفّرعت
.1991ماع.اجّوزت

لازياليدنفألرغطرأنامثعناكتامولعملاهذهىلعتلصحامدنع
ةلئسألاضعبةزيزعلاهتجوزتلأس.هءاقللمأنانكو،ةايحلاديقىلع
دقفركشلااهلف.ءافشللهلثامتدعبهئاقللادادعتساو،هبةّقلعتملاةيفاضإلا
نمًامسقمكرطاشأنأانهديرأ.كلتةبعصلااهمايأيفيتلئسأىلعتدر
.ةبوجألاهذه



ةدشاحلاةزانجلامسارمهبانتركذام
عماجيفيدنفألرغطرأنامثعموحرملاةزانجمسارمتراصعقاولايف

لوألو.ةميدقلامسارملانمريثكلًاحرسم2009لوليأ25يفدمحأناطلسلا
يدنفأنيدلازعفسويدهعلايلوةزانجمسارمنمًاماع93دعبةرم
اذهلثمبةدازهشلاةزانجىظحتيتركاذيّنختملنإ1916طابشيف
ةريثمةطقنوهفدومحمناطلسلاحيرضيفهنفدامأ.دشاحلادهشملا
سيئرةزانجمسارميفنيكراشملاددعزواجتيملنيحيفً.اضيأٌةتفلمو
نامثعةافونمًاماعرشعةسمخلبقيدنفأناهروأدمحمقبسألاةلئاعلا
.]69[نيديلاعباصأددعيدنفألرغطرأ

تليقءارآهيفعلطتسنٍريصقٍراوشميفًةرشابمجرخناعمايهنآلاو
،هتزانجيفدشاحلاماحدزالااذهءاروبابسألافرعنلو؛هتايحوموحرملايف
ةلئاعلاءاضعأدحأهنأىرنسو،هلسانلاّةبحمنملئاهلاردقلااذهو
دشأهيجوتب،ٍمكحمٍلكشبهدادجأقوقحنععافدلانولوتييذلانيردانلا
يفلخدتينأنودنم،ليبنلاهفقومىلعتابثلاو،ماظنلاىلإتاداقتنالا
.ةسايسلا

،يتلئسأليدنفأمناهنامثعبنيزاهتطعأيتلاةبوجألايههذه
:)نادةناخلا(سيئراهجوزةافونمتاعاسلبقكلذو

ناطلسلاىأريذلاديحولاصخشلاوهيدنفأنامثعنأدقتعأ-
؟كلذناكفيكف.ةايحلاديقىلعلازياموهوديمحلادبع

ةبحصبBeylerbeyiييبراليبرصقيفهدجةرايزبيدنفأنامثعماق-
نذإلاىلعمهلوصحدعبكلذو،هتدلاوويدنفأنيدلارخفريبكلاهيخأ
.ليلقبكلذنمرغصأامبرو،ماوعأ7-6رمعباناكامدنع،سفنألاقشب
مهلوخدىدلمهتدلاولًامارتحاهيلجرىلعهدجفقوفيكًامامتركذتي
ىلعهسولجو،مهسوؤرىلعحسميوهوهدافحألهليبقتو،هفطلو،هتفرغ
.هتوصةربنو،بحلابةمعفملاهتارظنو،هيتبكر

؟هدجةسايسّميقيفيك-
هنأبىريو،هتازاجنإوهتاسايسًاريثكرّدقي،ديمحلادبعبًاريثكرختفي-

ءاقبيفديحولاببسلا":لوقيو،هنامزيفةلودلالاجرربكأدحأ
ةديعبهدجةسايسوهرخآًاماعنيثالثوةثالثلةينامثعلاةيروطاربمإلا
."رظنلا

دبعنععافدلايفةياهنلاىتحٍممصمٍديفحمامأنحننورتامك
ًالاؤسمناهبنيزتلأسدقتنك2009ماعنمناسينرهشيف.ديمحلا



:هباوجةفرعملنوقاّوتًاضيأمكنأملعأ
يرغصيفترز":لاقيدنفأنامثعّنأيٍنويزفلتٍجمانربيفاومعز-

ًاسأكهدييفناكو،هيتبكرىلعينسلجأف،ييبرليبرصقيفديمحلادبع
؟ةمولعملاهذهنعهلأسننأاننكميله."بورشملانم

يفيدنفأنامثعناكلاؤسلااذهتلأسامدنعتقولاكاذيف
بنيزةباجإيلتدبنكل.ماريامىلعلازتامهتحصتناكو،كرويوين
ً:ادجًةمهممناخ

يفنكيملو.هيبأعمسيلوهمأعمةرايزلاكلتيفبهذدقًالوأ-
ينإ.رمخلانعثيدحيأدريملو.بورشملانمرخآٍعونيأهدي
ٍتارمهتايركذىلإتعمتساً،اماع18ذنميدنفأنامثعنمٌةجوزتم
هتايركذعيمجيلىوردقو.بورشملاهنامدإنعًادبأعمسأمل،ةدّدعتم
ةبوتكملاهرطاوخيفكلذبتكهنأىتح،هالعأكلاهتنيبامككلت
.ةيزيلجنإلاب

نورخآصاخشأهلقنييذلافصولانأً،اضيأاذهفيضأنأّيلع
دبعهدجىأرنيحيدنفألرغطرأنامثعهفصويذلادهشملابراقي
.لكشلااذهبدهشملااذهلاوقألاكلتىدحإيفلاثملاليبسىلعف.ديمحلا

اوحمسيمل.يرغصيفٍتارمثالثييبرليبرصقيفيدجتيأر
ناك،ةكيرألاىلعانودعقأ.يتدلاوعمهترايزلبهذناّنك،لوخدلابيدلاول
،يدجةيحلًامامتركذتأنكلو،ةريثكليصافتركذتأال.يسأرىلعحسمي
.]70[نمزلاكاذىتحينّلبقيملٍةيحلاذًاصخشنأو

هفوقوةيفيكو،هسأرىلعهحسمو،هلهليبقتو،هدجةيحلّركذتيهنإ
ةمعفملاهتارظنو،هيتبكرىلعهسالجإو،هفطلو،هتدلاولًامارتحاهيلجرىلع
ءيشلانكلً؟ابيرغكلذسيلأً.امامتاهركذتيهتوصةربنىتح،بحلاب
!رمخلاهبرش:هركذتياليذلاديحولا

رمحألاناطلسلاًادبأنكيمليدج
ديمحلادبعناطلسلاهدجةيمستًادبألّمحتياليدنفأنامثعناك

يفينثنتالةبلصةدارإباذههفقومرهظأهنإلب."رمحألاناطلسلاب"
ُِرشن،AslıAydıntaşbaşشابشاطنديأيلصأةيفحصلاعمهلٍثيدح
ركذنمًادجًءاتسميدنفألرغطرأنامثعناكدقف.حابصلاةديرجيف
:لاقملايفلوقي"ةيغاطلا"و"دبتسملاب"ةيروهمجلادهعيفهدجمسا

متامردقبهتعمسهيوشتمتصخشدجويالهنألمتحملانم
صاخشألافالآلتقبنمرألالبقنممهتادقل.يدجةعمسهيوشت



تانامرفنمنينامرفىلعالإّعقويملعقاولايفو.رمحألاناطلسلاهرابتعاب
امدنعو.شرعلاهئاقتراةيادبيفكلذو،همكحنمًاماع33ةليطمادعإلا
قجنسلوأةبوروألوأىفنملاىلإهلسريناكٍدحأةبقاعميفبغريناك
نمادحاووألاووأريفسمساببهذيناكهيفندنعو.قجانسلانم
.]71[طارقوريبلا

،"ةيمالسإلاةلتكلاةميعز"ايكرتنوكتنأيفلمأينماضيأوهو
نمكانهناكنإو،"يمالسإلاملاعلاانسأرتنإًاعئارنوكيس":لوقيو
ً:اضيأىريناكو."ةيمنتلاوةلادعلابزحةموكح"اهنإفكلذلعفعيطتسي

عيطتستىتحينامثعلاويمالسإلاثارتلاعمّالوأةحلاصمءارجإةرورض"
."يملاعلاىوتسملاىلعًايويحًارودبعلتنأايكرت

انلواحاملاطيذلاراصتخالااذهنمزجوأاودجتنأمكنكميله
!؟نينسذنمهلوقننأنيدهاج

ً!انئاخنيدلاديحونكيمل
ًانلععفادييدنفألرغطرأنامثعّنأًاضيأثيدحلاسفننمملعن

:ًةرملاقدقفً.انئاخنكيملهنألوقيفنيدلاديحونع
الونيدلاديحونكيمل.نطولاةنوخمهنإنيطالسلانعنولوقي

لسرأنمّنأسانلاىسني.مهدالباوّبحأمهعيمجو.نطوللنينئاخداشر
ٍنذإىلعلصحنموهو.نيدلاديحووهنوصمصىلإلامكىفطصم
ةجهبةملودرصقيفاوعمتجا.لالتحالاتحتلوبنطسإتناكامدنعٍصاخ
.نوصمصىلإلامكىفطصمكّرحتينألبق

بورهنعهتلأسامدنعشابشاطنديأيلصأةيفحصللهباوجامأ
:عيمجللًاحضاوناكدقفةيزيلجنإلاةنيفسلانتمىلعنيدلاديحوناطلسلا

لصتةيسنرفلاوةيزيلجنإلانفسلاريغىرخأٌنفسكانهنكتمل:ًالوأ
ولفً.ادجًاماهًارارقذخأتنأًةرطضمةلئاعلاتناكً:ايناث.لوبنطسإىلإ
.ناطلسلاراصنأوبالقنالاراصنأكانهناك.ّةيلهأبرحتعلدنالتيقب
يقبولف.رشبلافالآتومبّنجتيلًاّماهًارارقنيدلاديحوناطلسلارّرقف
.]72[بالقنالاراصنأعمةنطلسلاراصنألتتقاللوبنطسإيف

شاطنديأيلصأةيفحصلانألرغطرأنامثعحيرصتيفظحالناننكل
اذهو؛ةلئاعلاىلعاهتركاذيفنيفدلااهدقحنعمنتةرابعتدروأشاط
:هتبتكام

ٍةدقعمرعاشمدوجوبعابطنالاىلعّدكؤأيدنفأنامثععميراوحيف
يفًاريثكاهجوزرغصتيتلامناهبنيزتلاق.لامكىفطصمبقلعتياميف



نكل.ً"اريخلامكىفطصمهللاىزج.ةيروهمجلاتنبانأ":ٍراختفابنسلا
نمكروتاتأبحيالناكنإوهنإفً.اسارتحارثكأناكدقفيدنفأنامثع
ناكهّنكل،انتلئاعلًادجًائيسكلذناك":لوقيو.همرتحيهنإف؛هبلققامعأ
.]73["ايكرتلجأنمًاميظعًادئاق

نيباهدقحءافخإيفةرهاملاليصافتلاضعبكانهّنأدجناذكهو
.رطسألا

؟اذهّلكفرعتموحرملاةزانجيفةكراشملادوشحلاتناكلهفً،انسح
اذهنأاوملعينألقألاىلعانيفّقثمىلعبجيالأ.كلذنمًاقثاوتسل
!؟"قيمعلابعشلاسدح"ىلعلببعشلاملعىلعطقفدمتعيال



دقل،ًالهذمناكةدملاهذهلوطدعبيناثلاديمحلادبعباهّقلعتّنإ
امىوهتو،رّكفيامفيكرّكفتتناك.هنمًاءزجتحبصأو،ناطلسلايفتباذ
نيذلاجاوزألافالآنيبفداصأمليننإ:لوقأنأانهيلّدبال.هاوهي
نوكينأنودنماهجوزتايركذبواهجوزبتّقلعتًةجوزاٍّيصخشمهفرعأ
.مناخنداقةقفشملثم؛ٍةصاخةينةيأاهل

YılmazÖztuna)1975(]74[
لوهنمةأجفتعجارتYassıadaةمكحمرابخأنميغارفدعب

تعقوامدنع"ةايحلا"ةلجمنمميدقددعتاحفصقلغأانأوةمدصلا
ديعاجتلانممكلااذهيلادبدقف:اهفالغىلعةدّيسةروصىلعيانيع
يلسمهتنأديرتاهنأكوشعترتتناكو،ٍءاخسباههجوتططخيتلا
فيكو،نيعستلاوةعبرألاماوعألاتاذةأرملاهذهنوكتنمف.ةريثكءايشأب
؟تاعونمةلجمفالغىلعترهظ

ناطلسلاظفليتلانداقةقفشم]kadın[ةديسلاىوستسيلاهنإ
رارسأ"ءاّرقللحرشتسيتلاو،اهيعارذىلعةريخألاهسافنأيناثلاديمحلادبع
ةبسنلابًاعئارًافاشتكاناك.ٍماعةئامزهانيٍرمعبيهو،"ليوطلارمعلااذه
وهلبديمحلادبعةجوزعمراوحدّرجمسيلةقيقحلايفهتدجوام.يل
اميردينمو.ناطلسلاةجوزعمهؤارجإمتيذلاروشنملاديحولاراوحلا
!؟هبتربخأيذلا

نأنمًالدبف،ينرظتنتتناكلمألاةبيخنكل،ٍسامحبةءارقلاتأدب
،ّةيمويلاهتايحنعو،هلكأموهبرشمنعاوثّدحت،ديمحلادبعنعاوثّدحتي
ثّدحتتاهولعجاف؛ناطلسلاةجوزىلعمترثعمّكنأامب.ةصاخلاهئايشأنعو
هاوفأّنأاوسنتالنكل،اذكهرّكفننحن.؟كلذكسيلأ،ٍلوقعمٍلكشب
،رصقلايفيرجيامبثيدحلاّنهيلعًامّرحمناك،ًةموتخمتناكمرحلاءاسن
!ناطلسلانعثيدحلاّصخألابو

اهضعبكرتأ.ثيدحلايفًةريثمًةريثكًاطاقنُتدجوكلذعمو
.مكريدقتل

يفSerencebeyردحنميفًايبشخًاتيباوّليخت:ناكملافصوبمقنل
ةّاطغمةضفخنمقمعلاةليلقةضيرعةيبشخةكيرأهيف،شاطكيشب
نمدئاسورشتنتاهفلخو،ةفرغلاةيوازيفسلطألانميلمخمٍشامقب
فورخلادلجنمةالصةداجساهفلخو،روهزلابشوقناهولعتسلطألا



كريغناطلسالبراي":ةرابعب]75["قيلعتلا"ةحولو،رادجلاىلعةقلعم
."يداؤفشرعيف

،1960ماعلوألانوناكيفةرايزلاخيراتنوكينأبجي:نمزلامث
ىلعةيدابلازتامولغوأنامثعةشئاعاهتنباةافوىلعنزحلاراثآو
.اههجو

طخأملمامتلابًاماعنيثالثذنملوقتمناخةداقةقفشمةديسلاو
،ةراهمبببسلانعيفحصلالاؤسزواجتتمث.نكسملااذهجراخًةوطخ
،ايراغلب،Plevneنيفيلببرحيـبراحمنمناكاهدلاوّنإ:لوقتيهو
"مدنفأب"هيدانتيذلاديمحلادبعتجوزتاهنأو،رصقللاهتخأوتبهودقو
.اهرمعنمةرشعةسداسلايفيهو

:اهلأسيو،ليوطلااهرمعرارسأىلعىرخأًةّرميفحصلامامتهازكرتيو
يفاببسنوكتنأنكميةيضايرتاكرحوأميجيرماظننيعبتتله"
بيجتيدنفأنداقةقفشمتناك."؟كتقايلوكتحصىلعةديجلاةظفاحملا
:حوضووةطاسبب

برشأنأّدبالً،احابصظقيتسأامدنعفً،ادجًاليلقًاماعطلوانتأًامئاد
ًةقيقرًةحيرشلكآمث،ٍةغرافٍةدعمىلعةيمريملاياشنمًادحاوًاناجنف
يف.ةوهقلانمليلقبجوزممٍبيلحنمٍسأكعمنبجلاضعبو،زبخلانم
ضعبو،قولسملامحللانمًادجليلقلاو،ليلقلالوانتأءادغلاةبجو
يتبجوتناكءاشعلايفو.دجونإةيبلحملاوأزرألانمًاليلقو،تاورضخلا
.هيلإركسلاضعبفيضأنبللاببسبةدعملاةضومحيدافتلو،هدحونبللا
ّىلحملانبللاهنإ.ءاشعلاةبجويفماعطلاةحئالريغتتملًاماعنيعبرأذنم
.طقفركسلاب

نأاهيلعاذامف،اهرمعنمنيعستلايفةأرملانإ":لئاقلوقيامبر
ماعطلا،ً"ادجًاليلقًاماعطلوانتأًامئادانأ":لوقتاهنإ،اوهبتنا.!؟دعبلكأت
ىلعفارسإوخذبةايحتسيلً،اذإاذكهرصقلايفلاحلاو،ٌعفانليلقلا
ٍةشيعمو،ٍةدصتقمٍةشيعمىوسءارثلاكلذمضخيفكانهسيلو،قالطإلا
ٍلكشبشيعيوً،اضيأليلقلالكأيناك،مرحللديمحلادبعاهافضأٍةعضاوتم
.]76[هتحصبًامامتهايدبيو،ٍّمظنم

اذهو،اماعنيثالثذنماوجرختملمكنإ":ٍلوضفبيفحصلااهلأسي
نمّةيحصلكاشمنمنوناعتالأً.ادجٌةليلقمكماسجأةكرحّنأينعي
ةرابعلاحفاصيهنأكويدنفأنداقةقفشمباوجناك."!؟ةكرحلاةلق
:اهبناجبرادجلاىلعةقلعملاقيلعتلاةحولىلعةبوتكملا



ينحنمتو،يبرهللانمينبّرقتسمخلاتاولصلاو،ّيلصأينإينباي
!؟ةالصلانملضفأٌةكرحكانهلهو،ةحصلا

عبشيالةايحلافءيشلكنممغرلاىلع":لاؤسلليفحصلادوعيو
عمشاعاذإكلذكهنكل،معن":هبيجتو."؟يتديسكلذكسيلأ،اهنم
."هئابحأ

ةماّوديفةقراغيدنفأنداقةقفشمنويعتناك،ةريخألاةملكلادنع
يفجّومتتتناكدهاشمةيأيردينم.قامعألاىلإبّرستملاءاملاكخيراتلا
يفاهديسلخدامدنعبيصعلامويلاكاذًاضيأتّركذتامّبر،اهنويع
!ةبوبيغلا



بناجىلإسلجت،يدنفأنداقةقفشمعمراوحلاهيفيرجأيذلامويلا
ىلعسلجتةليوطلاءاتشلايلايليف".اهيتبكرقوفاهاديو،ةيفزخةأفدم
ىدحإيهةيفزخلاةأفدملاو.ةيضاملامايألاتايركذيفقرغتو،ةكيرألاهذه
."هتنطلسدهعيفرصقلايفتاذلابديمحلادبعاهّبكريتلاىلوألائفادملا

.رلشإتدجن:ريوصت.)ةايحلا(
ّالإ؛ديمحلادبعبةلصهلءيشيأبثدحتتملاهنأنممغرلاىلع

ً:ادبأاهاسنتالةرطاخنعةلئاعللقيدصىلإتثّدحتاّهنأ
نمهضوهندنعحابصلايفةيحصٍةكعوبمويتاذديمحلادبعرعش

عرستو،هيبروجسبلىلعةردقلاكلميدعيمليذلادحلاىلإ،شارفلا
سلجتيهوٍّةقربناطلسلايمدقاهسبلتوبراوجلاىلإمناهةقفشم
ًارثأتمهحماستنأهتجوزنمديمحلادبعدارأو.ريرسلامامأءاصفرقلا
."!ينيحماس،انلهللاكمادأً،اريثكتبعتيتجوز":اهتيميمحواهصالخإل
ىلعاهعقوتتنكتمليتلاتاملكلاهذهنممناهةقفشمةشهدلاتكلمتو
."!؟يحامستسالجاتحتىتحُتلعفاذام!يّديسايال":تلاقف،قالطإلا
،ٌةريبكاهجوزىلعةجوزلاقوقحَنإيتجوزايال":ديمحلادبعّرصيو
وههبموقتامّنأديمحلادبععانقإباهتالواحملكدجتمل."ينيحماسف
.ةجوزلكهبموقتيعيبطرمأ

يفةقراغلامناهةقفشمنويعىوسمويلاكلذثيدحنمقبيمل
.اهبناجىلإتسلجيتلاةيفزخلاةأفدملاو...و،ةنيزحلااهتئيهو،خيراتلا

1:ةءارق
]77[؟ًةنسنيعستوًاعبرأتشعفيك

TurgutEtingü:جاتروبير
،رٌيبك،ٌيبشخٌءانب"نامثعيزاغناطلسلاكلملسرصق"ّنإ:نولوقي

دعاصلاSerencebeyردحنميف53مقرلالمحي،قباوطةثالثنمٌّفلؤم
يجراخلاهبابنمٍبيرقٍناكميفمويلاىتحلازيالو.زدليرصقىلإ
تداعسراد"ةكلاهتمٍةريغصٍةحولىلعٍةميدقةينامثعٍفرحأبٌةرابع
."يتكرشكيرتكلإ

اذهيفنكست،ديمحلادبعميرحىدحإ،]78[يدنفأنداقةقفشم
.نآلارصقلا

.اهرمعنمةئملالمكتستاونستسدعب
اهنإ.رصقلانماّهنأدعباميفانفرع،ٌةدودوٌةيراجبابلاانلتحتف

اهفلخو.اليلقنسلااهبمدقتدقو،ةيلوبنطسإٍةجهلبةيكرتلاديجتةيراج



نييجاجزنيبابنيبٍةيوازنمانيلإرظنتةَّنسُمٌةأرماامهفلخو،ٌّةباشٌةاتف
.نيريبك

ىدحإهذهو،ٍشوشبٍهجوبفيضلااهلابقتساوهراظنألاتفلياملّوأ
.ةيكرتلافارعألالمجأ

.ًةيديمرقًةعاقانلخد
.ةرايزلاببسنعمهانربخأ
...ربخنلف:اولاق
.لوخدلابانلحمسنيتقيقدوأةقيقددعب
تاجردربعيولعلاقباطلاىلإاندعصو.ةيجاجزلاباوبألاانزواجت

تناك.زدليرصقجاربأىلعّلطتةعساوةفرغىلإاهدعب.ةنزلحمٍةيدومع
:ةفورعملانامثعينبتايصخشضعبلٌةريبكةيتيزٌتاحولناردجلاىلع
،ديمحلادبعناطلسلاو،ديمحلادبعةدازهشلاو،ديجملادبعناطلسلا
...هتانبنممناوهلاتاناطلسلاوهئانبأنم،ءارمألا،تادازهشلاو

ىلعو،سولجلاةفرغيفلماكثاثأدجويال:ٌةميدقانلوحءايشألالك
ليمجهنكل!ٍلابٌميدق.قسانتومغانتنمولختاليهف؛كلذنممغرلا
...يضاملاةقارعنعّربعتةليلقءايشأ،ءيشلكنممغرلاب

.مكرظتنتيدنفأنداق...اولّضفت:اولاق
اهذفاون،ىرخأةفرغىلإةرملاهذهانلخدو،نولاصلاةفرغانرداغ

.اهلكرادكسأنضتحتةيلامشلا
قمعلاةليلقةضيرعةيبشخةكيرأىلعةعبارلايدنفأنداقتسلج

رشتنتاهفلخو،ةفرغلاةيوازيفسلطألانميلمخمٍشامقبةّاطغمةضفخنم
دلجنمةالصةداجساهفلخو،روهزلابشوقناهولعتسلطألانمدئاسو
ناطلسالبراي":ةرابعب"قيلعتلا"ةحولو،رادجلاىلعةقلعمفورخلا
."يداؤفشرعيفكريغ

تناك.ٍةّيضفٍةريغصٍتاقلحبٍّنيزمدوسأرامخبضيبألااهرعشّتطغ
امءاقرزٌنويعةعيفرلابجاوحلاتحتو،اهقنوربظفتحتًةيدرواههجوةرشب
.ةايحلابٌةضباناهنكل،ٌةفيعض،ٌةفيحناهنإ.ةيويحلابٌةمعفموًةليمجلازت
نودبًةرتسو،مامألانمهرارزأنوللايصاصرًايفوصًاسابليدترتتناك
.نوللاسفننمٍمامكأ

...نكسملااذهرداغأملو،بارتلاّيمدقسدتملًاماعنوثالث:تلاق-
نئلو!ةليمجتلازاملوبنطسإ؟يتديساياذامل:ٍةشهدباهتلأس-

ًاّدجًةليمجلازتاماّهنأالإ،نيرشعلانرقلافصتنمميدقلااهعباطتدقف



...
يقابلاديحولاساسألانكرلااهنأكوةدحولانزحبو،ءودهباهسأرتّزه

اهتنبانادقفدعبو،ءيشلكاهنادقفدعب،ميظعلارصقلااذهلمحييذلا
:لوقلابتفتكا؛صوصخلاهجوىلعاماع64ـلاتاذولغوأنامثعةشئاع

...ضرألاوءامسلاىرأنأيننكميًاضيأانهنم-
.يهنيأنماهتلأس-
.يزاغنامثعاشابلاةيشاحنميدلاوناك...نيفيلبنم:تلاق-

.نيتخأوخأنمنوكتتيتلئاعو،لوبنطسإىلإحورجبهتباصإدعبانرجاه
يديسينجوزتو.يتخأوانأرصقلاىلإُترضُحأتاواشابلادحأةطساوبو
.يرمعنمةرشعةسداسلايفتنكامدنع

،ثادحألابًائيلمًارمع،ًاليوطًارمعهللامكبهودقل،هللاءاشام-
ىلعةظفاحمللٍمامتهاباهنوعبتتىرخأٍرومأوأنّيعميٍئاذغٍماظننملهف
؟ةحصلاوةيفاعلانمردقلااذه

نأّدبالً،احابصظقيتساامدنعً.ادجًاليلقًاماعطلوانتأًامئادانأ-
يفمتأرقامّبر.ٍةغرافٍةدعمىلعةيميرملاياشنمًادحاوًاناجنفبرشأ
كلذدعب.ناسنإللةيويحلاءاطعإةيصاخكلتميةيميرملاياشّنأبتكلا
جوزممٍبيلحنمٍسأكعمنبجلاضعب،زبخلانمًةقيقرًةحيرشلكآ
لوانتأءادغلاةبجويف.ليلقلاماعطلالوانتأميدقلاذنم.ةوهقلانمٍليلقب
وأزرلانمًاليلقو،تاورضخلاضعبو،قولسملامحللانمليلقلاليلقلا
ةضومحيدافتلو.طقفنبللاءاشعلليتبجوتناك.تدجونإةيبلحملا
ملًاماعنيعبرأذنم.هيلإركسلاضعبفيضأنبللالوانتءاّرجنمةدعملا
...ركسلابّىلحملانبللاطقفهنإ.ءاشعلاةبجويفماعطلاةحئالريغتت

اوموقتملمكنأرابتعاىلعةكرحلاوليلقمكنألوقأنأّيلع-
ناكولوىتحنكسملااذهلخادمّكنإً،اماعنيثالثلبابلاجراخةوطخب
؟ةكرحلاةلقببسبّةيحصلكاشمنمنوناعتالأ.فرغلاددعتم

ينحنمتو،يـبرنمينبّرقتسمخلاتاولصلاف،ّيلصأينإّينباي-
؟ةالصلانملضفأٍةكرحنمله.ةحصلا

؟مونلانوبحتله...؟مونلاعممتنأفيك-
اهدعبو،ةالصللضهنأمث.ٍةعاسبءاشعلاةالصدعوملبقًامئادمانأ-

مث.رجفلاةالصدعومىتحمانأً.ارمتسمكلذدعبيموننوكي.ًةيناثمانأ
.ةنماثلاةعاسلاىتحًةددمتمسلجأ

هذهًاضرمنوناعتلهو؟ةنياعمللبيبطلاةرايزنمنورثكتله-



.مايألا
.ٍيقيقحٍضرمنمناعأملمويلاىلإ...ال-
؟ٍةحاربةباتكلاوةءارقلانوعيطتستله-
مث.ٌةفيفخٌةفجراهيلعودبتيتلااهيديىلإترظنو،اهيتفشتمز

:تلاق
اهتءارقعيطتسأةديدجلافورحلاامأ،ةميدقلافورحلاببتكأوأرقأ-

يتباتكنإف،يتنباةافودعبّصخألابويديتباصأيتلاةفجرلانكل.طقف
...فجترتكلذك

سيلأ،ةايحلامعطنمعبُشيالّهنإفءيشلكنممغرلاىلع-
.ليوطلارمعلاعمةعتمرثكأنوكتامبرو؟يتديسايكلذك

:ردقلاةئيشملًةملستسمباوجلاىلعتّدر
...ةبحألاعماهنكل،معن-
؟ةركاذلاِفعضنمنوكتشتله-
.ةريخألامايألايفتفعضينويعنكل.ماقرألاوءامسألاركذتأ،ال-

.تارّاظنلاىلإرطضأس
.رٌيخأٌلاؤسالإانيدلقبيملوً.اريثكمكانقهرأً،ارذع-
وأمكحضأامءيشثدحلههذهةليوطلارمعلاةلحريف-

؟مكتركاذنمليبقلااذهنمءيشنعاننيثدحتنأكللهً؟اريثكمكاكبأ
ةيأيردينم..اهانيعتقرورغاو،ديعبىلإاهنهذبتدرشو،بجتمل

ىلعترماهنايسننكمياليتلاةولحلاوأةملؤملاتايركذلاكلتنمىركذ
ديكأتلابكلميدحأكانهنوكينلو؟ليوطلااهرمعيفاهتركاذطيرش
نداقكةفلتخمراودأةثالثتشاعةأرمالةيرثةركاذاهكلمتيتلاتايركذلا
...ديمحلادبعناطلسللةعبارلايدنفأ

2:ةعلاطم
]79["يتجوزينيحماس":ثدحتتةقفشمديمحلادبعةجوز

وجناطناغودىفطصم
يلثممرخآمناهةقفشمةمرتحملايناثلاديمحلادبعةجوزتناك

يفنانكستناطلسةشئاعةرقوملاهتنباعمميظعلاينامثعلا]لآ[نادناخلا
شاطكيشبعراشةياهنيفقباوطةثالثنمٍّفلؤمّادجٍعضاوتمٍتيب
يفاتدجُواهاحضوٍةليلنيب.Serencebeyردحنمدوعصدعبراسيلاىلع
ٍةايحدعبكلذو،بعاصملابٍةئيلموٍةقاشٍةايحلًاملأرثكألاثادحألابلق



.هتنباوناطلسلاةجوزامهرابتعابٍةماخفوةنطنطيفاهاتشاعتاونستدتما
ةرايزليتدلاوعمتنكةرمتاذو.اريثكامهيلإددرتتيتدلاوتناك

يفًاقاّربعشيعطاسلاامهناميإرونناك.ناطلسةشئاعومناهةقفشم
يفٍتاعاسٍةبوذعبامهعمانثّدحت.تنبلاومألا؛امهنمٍلكلةليبنلاةيصخشلا
نحنوناملكتيتقولامظعماناك،ةعتممتناكو،ّىتشةبعشتماياضق
ٍدالبيفةملؤملايسآملانمهايناعاّمعثيدحلايفابغريمل.ٍعاتمتسابعمتسن
ديمحلادبعبألاودلاولانعو،ملظلاعاونأنمهلاضرعتاّمعو،ٍةفلتخم
،ليللانمٍرخأتمٍتقويفليحرللّانذأتساىتح،صوصخلاهجوىلعيناثلا
.امهيديأليبقتدعبامهترضحانقرافو

لصيفاطملاةياهنيفثيدحلاناكيتدلاوعمىرخأةيراهنةرايزيفو
امئادهلوعدتومارتحاباهجوزركذتمناهةقفشمتناك.ديمحلادبعىلإ
:لوقتترداب،ريخلاب

قلعتتيتلاىركذلاهذهبمكتثدحمتببحأنإ:مناهةقفشمتلاق
لبقتثدحاهنأكوسامحيفاهتصقدرستتأدبو.ديمحلادبعيديسب
:ليلق

نمهضوهندنعةيحصٍةكعوبمويتاذةحيبصيفديمحلادبعرعش
عرستو،هيبروجسبلىلعةردقلاكلميدعيمليذلادحلاىلإ،شارفلا
سلجتيهوٍّةقربناطلسلايمدقاهسبلتوبراوجلاىلإمناهةقفشم
نمًارثأتمهحماستنأهتجوزنمديمحلادبعدارأو.ريرسلامامأءاصفرقلا
."!ينيحماس،انلهللاكمادأً،اريثكتبعتيتجوز":اهتيميمحواهصالخإ
ىلعاهعقوتتنكتمليتلاتاملكلاهذهنممناهةقفشمةشهدلاتكلمتو
."!؟يحامستسالجاتحتىتحُتلعفاذام!يّديسايال":تلاقف،قالطإلا
،ٌةريبكاهجوزىلعةجوزلاقوقحَنإيتجوزايال":ديمحلادبعّرصيو
وههبموقتامّنأديمحلادبععانقإباهتالواحملكدجتمل."ينيحماسف
.ةجوزلكهبموقتيعيبطرمأ

وأًاسمخديمحلادبعاهلوقي!ينيحماسيتجوزً:ادجٌةليمجٌةربعلاهنإ
ناكامدنعهبراوجهتسبلأاهنأدرجملهتجوزنمةحماسملاًابلاطتارمتس
.ًاضيرم



ةرازولداعيناكامبر-ةلودلانويد[ةيمومعلانويدللماعلازكرملا(ىنبم
)]ةيلاملا

ايلاحروكذلللوبنطسإةيوناث



متي"ديمحلادبعزغل"هنإ:نوقدصياونوكيملوامئادلوقأتنك
Georgeonنويجروجاوسنارفقيدصتةلوهسباننكميو.ةوطخةوطخهلح
لالخنم؛"مويلاايكرتلامهفنوكيسديمحلادبعمهف":لاقامدنع
.اهأشنأيتلاةيديدحلاككسلاةكبش

.ديمحلادبعخيراتيفانتلئسأطمنرّيغنسكلذلو
؟ةيرحبللاودعديمحلادبعناكاذامل":لأسناذامللاثملاليبسىلعف

ىلعةيديدحلاككسلاطوطخبديمحلادبعمتهااذامل":لأسنالو،"
ةيولوألاىرننأعيطتسنالاذامليردأتسلو."؟ةيرحبلاةحالملاباسح
ىلعةكيمسةراتسىخرأٌرحسكانهامنأكورمألااذهيفةيجيتارتسالا
نفسلاءانبليبسيفلاومألانمًانانطأخضينأنعًاضوعف،!اننيعأ
نمًالدب،ىريناكً؛اماع20-15دعبةطراقسإىلإرحبتىتحةيبرحلا
ككسلاطوطخيفنمكياهتمالسوهتلودءاقبةلكشملحنأ،كلذ
ليوطًايقطنمًامييقت؛لضفألكشبةيضقلامِّيقيناكهنأيأ،ةيديدحلا
!دمألا

ناكرألاةيماقممئاقنمكبايرث.م،مدقملا،يابرايلادجننيحيف
هباتكيفحيحصلاهلاؤسحرط)ةماعلاناكرألاةئيهنميأ(ةيبرحلا
امهدحأرايتخاةرورضبلوقلل،1912ماع)؟ريفودنميشلامأ؟لوطسألا(
.عيراشمللرفوتملالاملاةيدودحمنعثدحتي

شرعلاديمحلادبعىلتعانيحةيديدحلاككسلاطوطخ



لكةيبلتىلعةرداقريغةدودحملاةيلاملارداصملاهذهتناكاملو
لاملافرصو،تايولوألابيترتيفًايلمريكفتلانمدبالناك؛تاجايتحالا
.بيترتلاكلذقفو

ىلوتسانيح1912ماعناكايرث.ميابرايلاباتكرشننأاوسنتال
لسغيفنييداحتالاةلمحهيفتناكنمزيفيأ،مكحلاىلعاشابرونأ
ةيبرحلاناكرألانمطباضانيلعجرخيف،اهجوأيفديمحلادبعدضةغمدألا
دبعهانبيذلاعافدلاعورشمباوصنيبيقدصلكبوهملقلتسيو
.ةيديدحلاككسلاطوطخءاشنإيفديمحلا

ببسبيرحبلوطسأءانبوحنةجاذسبانهجوتدقل:هتحورطأهذهو
مغرلاىلعهنكلوً،انسح.ةيرحبلالمهأدقناكديمحلادبعنأانداقتعا
الغلبملااذهو،ةريلفلأ800ىوسعمجنمنكمتنمل؛دوهجلالكنم
انيرتشااذإو،]Dreadnought]80ةعردمةيبرحةنيفسفصنءارشليفكي
تاقفنبركفتنأكايإف؛ةيلاحلاةيرحبلاةراظنةينازيمبنيتنيفسوأةنيفس
ناكهسفنغلبملانأبًاملع،ماعلايفةرماهئالطبولب،تاروانملاوميلعتلا
ةرفوتمةليلقتاقفنبو،ةيديدحلاطوطخلانمتارتموليكعضبءاشنإليفكي
.انيديأنيب

انلةبسنلابمهألايهتالصاومللةليسويأ:كبايرثلأسياذكهو
نمةيديدحلاككسلايفنطولالبقتسمنأىريوهو،!؟راطقلامأةنيفسلا
يفًالصأنكممريغديمحلادبعركذو-ديمحلادبعمساركذينأنود
.هركذنودنمهحيجرتوديمحلادبعيأرنععفاديو-مايألاكلت

شرعلانعديمحلادبعلزعدنعةيديدحلاطوطخلا
مامتهالازيكرتىلإديمحلادبععفديذلارسلاكبايرثرهظيكلذكو



:همساركذنودنمىرخأةرمو،ةيرحبلانمًالدبةيديدحلاككسلاب
؛لوضانألايفاهؤاشنإمتيسيتلاةيديدحلاككسلاطوطخدمعمانأ

نكتملأ.ناجيبرذأودادغبوناتسدركوقارعلاوةيروسنيبطبرتثيحب
حبصيو؟طخلااذهءاشنإمتولاهضعببةلصتمقارعلاوةيروسوناتسدرك
ً؟الهسميلاقألاهذهنيبلصاوتلا

ىلإةنيدملانمدتمتةيديدحلاككسلاىرننأنكمملانمأىرت
زاجحلاطخدمدنعتقولاكلذيف.!؟رصمىلإةيروسنمو،ءاعنص
اذهفً.اضيأتاداريإلانمؤينآلاحبصأدقو،نورخسيعيمجلاناك؛يديدحلا
ىلإلصيلدتمينأنكميلهىرت...زاجحلابةيروسطبرييذلاطخلا
؟المأءاعنص

نييداحتالانميركسعطباضنعرداصلاريثملاريرقتلااذهنإ
.ةيكرتلاةلودلاوةينامثعلاةلودلانيبةلكشملانععقاولايففشكي

ةينامثعلاةلودلاكيبشتبديمحلادبعناطلسلاعورشمنألصاحلاو
نطولا"عضوليبسيفكروتاتأنمزيفةيناثاهينبتمتةيديدحلاككسلاب
ربعتالحرلانأيأ.عبرألاهتاهجنمٍّيديدحٍراطإلخادلوضانألا"مألا
ةلودلانيب..لاصفناوأراسكناوأعاطقنانمناعتملةيديدحلاككسلا
.ةيروهمجلاوةينامثعلا

ًامئاقنوكينلاذهيديدحلازاجحلاطخكعئارعورشميفحاجنلاو
اذهف،!؟كلذكسيلأ،هميظنتوهترادإبلب،هروسجوهككسلوطدرجمب
لاومأبطقفققحتيذلاو1900رايأ1يفهقالطإمتيذلاعورشملا
يلايربمإلاملاعلاةشهدراثمناك؛نيملسملاتاربخونيملسملادوهجونيملسملا
نأقيدصللوودعللتبثأسدقملاطخلااذهفمعن.نامتراهلوقيامك
ىلعةوقبونوفقاومهنأو،اوتوميملرضحتملاملاعلااذهيفنيملسملا
هزايتمايطعأيذلايديدحلادادغبطخرابتعالانيعبذخأنامدنعو.مهلجرأ
.ديمحلادبععورشمىودجحوضوبرهظتناملألل

رايدف،ةيرصيقف،ةرقنأنمدادغبديدحةكسدممتينأعقوتملاناك
متطخبطبتريلمورضرأىلإيعرفطخدتميسولب،لصوملاىلإمث،ركب
نمو.ساقفقلاىلعحتفنيو،شيماقيراص-ياجةبرأنيبًاقبسمهؤاشنإ
رحبءاروامىلإلوصوللناريإبطبتريرخآطخلطيطختلامتىرخأةهج
.دنهلاوناتسناغفأىلإيأرزخلا

،ركبرايدومورضرأىلإيديدحلاطخلادمةدشباوضراعسورلانكل
عضونودكلذلاحو،ناتسناغفأوناريإىلإهلوصوزيلجنإلاضراعامك



ىلعهريسطخرصتخينأطخلااذهرطضاو،ذيفنتلاديقطوطخلاهذه
.لصوملاو،بلح،ةنضأ،ةينوق

هضرعبمدقتفً،اضيأسورللهلوقيامهدنعناكديمحلادبعنكل
لامشوقرشيفةيديدحلاطوطخلادمزايتمامكيطعأاولاعت":ًالئاقسورلل
سورلانكل،1900ماعدوسألارحبلاةيقافتاعيقوتمتهلجأنمو،لوضانألا
ديدحةكسلوطأءانببنيلوغشمكاذنآاوناكمهنألضرعلاعماوبواجتيمل
ًائيشمّدقينأوهديمحلادبعمهناكاذكهو.ايريبيسسنارتملاعلايف
ديدحةكستحبصأ"اذكهو.لمعلابموقينمهمهنكيملو،نطولل
هآ.]81[ورتساجسيرومروسيفوربلالاقامك"نيرشعلانرقلاحبشدادغب
يفلوجتيلازاليذلاحبشلاوههسفنديمحلادبعسيلا:روسيفرباي
!؟نآلاىلإطسوألاقرشلا

ديمحلادبعنععفادييناباي
لضفأةردقب،مهفينأعاطتساوستاموكيرواكينابايلاثحابلانأودبي

تناكولىتحهنأهيأريفف.ةيرحبلاديمحلادبعةسايس،نحناهكلمنامم
ًةيداصتقاًةيتحتًةينبكلمتاليهف؛راحبلاباهفارطأعيمجنمةطاحمايكرت
ٌةنيفسهيدلنوكينأنعًاضوعف.ةريبكةيرحبةوقيذغتنأىلعةرداق
ربلاراتخينأديمحلادبعلضف؛جراخلاىلعًادمتعمىقبيو،ٌةيرحب
ملأ؟ةيديدحلاككسلاكلتنآلاىتحلمعتسنانسلأ،ةيديدحلاككسلاو
ةيولوألاونونيإو]82[كامكاجيزوفلاشراملاوكروتاتأونويداحتالاطعي
ىوسنكيملً؛اذإجيلخلايفةعباقلانفسلاءارتهاف؟ةيديدحلاككسلل
ةقالعهلسيلو،يجيتارتسالارايتخالااذهببسباهنمرفمالةجيتن
.ةيرحبلاةيهاركب

Kaori Komatsu, "Financial problems of the navy during the
reign of Abdülhamid II", Oriente Moderno , Luigio 2001, pp.
200-219 (ed. Kate Fleet, "Ottomans and the Sea" özel sayısı )



دبعدهعيفةيعارزلاتاحالصإلالاجميفاهقيقحتمتيتلاتازاجنإلا
.ةرثؤمتناكديمحلا

DonaldQuataert
ةينامثعلاةيروطاربمإلاىرييذلاليودوربدرانرفيسنرفلاخيراتلاملاع

مامأثحبلاةلواطىلعًاعوضوم"ًاريبكًازغل"و"ةلهذمةلوهجمةقطنم"
ةقيقحمهفلةيفاكريغةميدقلاةلوادتملاانءارآنأنعثدحتنيخرؤملا
.ديدجماعريفننالعإنيخرؤملاىلعنأو،ىمظعلاةينامثعلا

ليق،ةتباثةرهاظةليوطتاونسلوينامثعلاخيراتلاةروصتيقبدقل
هنأكوينامثعلاخيراتلامتخو،مربملامكحلاردصو،لصفلالوقلااهقحيف
نرقلاتانيثالثوتانيرشعهبتءاجيذلارييغتلاف.ىهتنامثًانمزشاع
ةردقلامهوًاضيأهعملمح؛يخيراتلالاجملايفعطاقلامكحلاونيرشعلا
هذهف.ةدماجةدحاوةحوليفماع600ةليطدتمييذلاخيراتلاريطأتىلع
يتلاوروطتلامواقتيتلاةدماجلاةيوهلاةروصمدقتتناكةينامثعلاةحوللا
رودبنينسلاتارشعلوحوضوبتماقةيجولويديألاةرظنلاو.نمزلااهيلعافع
لالخنمنيخرؤملاوبعشللةينامثعلاميدقتيف"ةينامورلاىتوملابيدارس"
.ةهوشملاةحوللاهذه

ناكدقف،"يخيراتحاتفنا"ثدحتانيعبسلاطساوأنمًارابتعا
تابسنمانظاقيإةفيظوبرغلايفديدجلاينامثعلاخيراتلاملعروطتل
ىلعانلمحيذلاانعقاوةهجاومىلإديدجنماناعدف،فهكلالهأ
...نآلاىتحاهزهيلازيالو،راقتحالااذهتاساسأزهو،هراقتحا

خيراتلايفصصختميأ،يكيرمأ"تسينامثع"Quataertدلانود
هثاحبأنمٌضعبانيديأنيبو،يخيراتلاداصتقالاهصاصتخالاجمو،ينامثعلا
يفيـبوروألاداصتقالاعسوت"هباتكاهنم،لبقنمانتغلىلإةمجرتملا
ٍنرقعبردهشمهيفلوانتي]83[)1908-1881("ةمواقملاوةينامثعلاةلودلا
دضديمحلادبعدهعيفنوينامثعلاماكحلاهضاخيذلالاضنلانم
يذلارخآلايخيراتلاهباتكيفًافلتخمًاجهنجهندقو.يـبوروألارامعتسالا
"ةيعانصلاةروثلادهعيفةينامثعلاةعانصلا":ىمسملاوً،اديدجًارصعحتفي
هيفبتكييذلا"يتلودلا"جهنملاةعاجشوةأرجبهيفدقتنايذلا.]84[
رئاسخوحابرأىلعيداصتقالاخيراتلايفنوزكريو،نوينامثعلانوخرؤملا
وأٍتوصيأهلعمسيالو،جتنملافرطلاهيفبيغيتقويف،ةلودلا



تاساردلاهذهيفثحبعوضوماونوكيملسانلاونيجتنملانأو،ٍّسح
.ةينامثعلا

لالخنمعقاولاىرنانكخيراتللةيلودلاةرظنلاهذهةجيتننحنو
وهورخآلافرطلانعاننيعأقالغإىلعرصن،ةلودلايهةدحاوةقبط
تمتيتلاو1973ماعبتاكلااهمّدقيتلاهاروتكدلاةلاسريفو.بعشلا
؛ةرملاهذهداقتنالاولاؤسلارركي؛ةنس35دعبةيكرتلاةغللاىلإاهتمجرت
تاوصألهاجتتةينامثعلاةيعارزلاتاشاقنلاوثاحبألاتناكيضاملايفف
روحمناكف.عمتجملايفنوبيغممهنأكومهاياضقلضرعتتالف،نييورقلا
،ترقتفاو،ةينغتحبصأ؛ةلودلانعهثيدحيفيضمييكيسالكلاباطخلا
،نويعاطقإلا،نومزتلملاو،تهتناوةينامثعلاتطقسو،ترمعتساو،لالتحالاءاجو
يذلاربكألامسقلانكل،خلا..لالغتسادعبأمهولغتساونييورقلااوقحس
لثمييذلاويساسألاةبيرضلاعفادوةلودلايفسيئرلاجتنملافرطلالثمي
.مامتهالانعًاديعبناك؛ناكسلانمةئملاب85

حالصإلاب"اهعوضوموهاروتكدللهتلاسريفQuataertدلانودانوعدي
دبعلوضانأيفةيناثرظنلاةداعإل]85["لوضانألايفةعارزلاوينامثعلا
ةشهدملاةروصلاف.ةينامثعلا"رايهناتاونسك"انلهوقوسيذلاديمحلا
،هفرعنامعريبكلكشبةفلتخمهباتكيفاهايإانيرييتلاةيكيمانيدلا
ةمهبمةضماغهوجوىلعفرعتنف.داعبألاةيثالثةقيقحىلإانذخأيو
لعافلارودلتحيةقداصلاهدوهجلضفببتاكلادنعيورقلاف،انخيراتل
.قلطملايقلتملارودال،رييغتلايفةلودلارودليواسملا

ديمحلادبعناطلسلااهبموقييتلاةيصخشلادوهجلاتناكامنيبف
ةعارزلاىلإلوحتللةزرابلاهدوهجو،ةحالفلاوةعارزلاةيمنتلاجميفيناثلا
؛بناجنمةيبيرجتلاةيجذومنلاعرازملايفتالآلامادختسايفةثيدحلا
ةيراجتلاةعارزلاىلإلوحتلابلماكتترخآبناجنمدوهجلاهذهتناك
عرسأوصخرألكشبةيلحاسلاندملاىلإتاجتنملاليصوتةيناكمإرفوتعم
زوجعلالوضانألاناضحأىلإتقفدتيتلاةعقوتملاريغةكرحلالالخنم
.ةيديدحلاطوطخلامامتإعم

نممغرلاىلعتملستسادقةلودلانأةحوللاهذهيفودبيالو
متيف.انرداصمفزـنتستاهنإلاقييتلاةيمومعلانويدلابىمسيامدوجو
)ةراظن(ةرازو،ةراجتلافرغ؛ةيعارزلاةيطارقوريبلاءاشنإلاثملاليبسىلع
ةئيهلاو،ةعارزلاسرادم،ةعارزلاةرادإ،ةعارزلاوةراجتلاسلجم،ةعارزلا
.ةيعارزلاتاحالصإلاىلعفارشإلاىلوتتسيتلاةيعارزلاةينفلا



امبتاحالصإلاهذهليومتىلوتيسيذلاةعارزلاكنبودغيعبطلابو
،جاتنالانيسحتيفهتردابمللوضانألاعِرازملربكألانيعملاضورقلانمهرفوي
.نيبارملايديأنمراغصلانيجتنملاصلختسضورقلاهذهو

،ةنردأكعبرألاةيروطاربمإلاتاهجيفترهظيتلاةيجذومنلاعرازملا
نأىلعلدييذلالهذملارهظملاتناك..بلحو،ساويسو،كينولاسو
يف،يلمعلاقيبطتلازيحتلخدلب،تايرظنلاراطإيفقبتملتاحالصإلا
ً.اشهدمًاثدحهتاذدحبةينوقلهسيرناكتقو

نمةيكيرمألاةعارزلاتالآةبقارمبموقيديمحلادبعناكامنيبو
ةيلاتتملا،تارارقلا،تادارإلارادصإبموقيىرخألاةيحانلانمناك،ةيحان
هنأىرنامك.ةعارزلاةرازويف)Iowaنم("تِْنكديفيد"سدنهملانييعتل
نيملسملابالطلاةلقىلعفسأيو،روهشملااينامورحمقةساردلةئيهلسرأ
ريبادتلاذاختانيلوؤسملانمبلطيو،ةصروبيفزقلاةدودةيبرتدهعميف
تارارقنمصلختللىرخأةهجنملضانيو.مهدادعأةدايزلةعيرسلا
.)20شماهو44ص(انمدقتقيرطيفَءادأكةبقعفقتيتلاناعذإلا

درولا:ةعارزيفًاروطتدهشننأثاحبألاهذهلكيففيرطلاو
.اطاطبلاو

،دورولاباهمسامزالتو،دورولاجاتنازكرمربتعتمويلاةطرابسإةنيدمف
ديىلعةطرابسإيفدورولاةعارزتروطتدقل.اهلًازمرتحبصأىتح
يتلايضارألاىلعدورولاةيبرتلنينقتملا،1893برحدعب،راغلبلانيئجاللا
يفدورولاقبعبحوفت]ةطرابسإ[ةنيدملاهذهتحبصأف،اثيدحاهباورقتسا
.مسوملك

نمهيلإءوجللامتيذلايويحلايعارزلاجتنملاناكفاطاطبلاامأ
.لوضانألايفترشتنادقتناكيتلاةعاجملارطخةهجاوملةموكحلالبق
رايدمث،رهشيكسأ،توغوس،يرازابةضأ:ةيبرغلاتايالولايفًالوأتعرز
مت..ةيقرشلاتايالولانمناويفولب،مورضرأ،نوزبارط،طوبراه،ركب
،ةلودلالبقنمبئارضلاعاونألكنماهئافعإباطاطبلاةعارزعيجشت
لالخيفاهسأربتلطأيتلاةعاجملارطخةهجاوملةريبكةدئافكلذلناكف
.لوضانألااهتشاعيتلاةبعصلاةيخانملاتاونسلا

يفرقفلاىلعءاضقللةيفاكدوهجلاهذهنكتمللاحلاةعيبطب
اهيلعتلصحيتلاتاحاجنلا"نإف؛كلذنممغرلاىلعاهنكل،لوضانألا
ىلعف.دلانودبسح"ةلعافتناكيعارزلاحالصإلانمديمحلادبعةرادإ
ةدافتساللةلوذبملادوهجلانإفً؛امئادفيلحلانكيملحاجنلانأنممغرلا



رييغتلاًاقحالتلكشسانللتمدقيتلاصرفلاوةلودلليدايرلارودلانم
.ةيروهمجلادهعيفيعارزلالاجملايفيرذجلا



انظقيتسالرغطرأ]86[دقومِفنكيف
انغبطصاءادهشلاءامدبو...

ماعSöğütتوغوستاناجرهمولرغطرأيزاغلاىركذءايحإ"يف
تالمحلايفنيبلاغلانيفرطلانيبترهظيتلاةميلألاتايركذلاتناك2008

جولثلاو،تيسندقاهنأودبي2007زومت22تقبسيتلاةيباختنالا
ةنراقمتايوتسملاىلعأنمًامامتهاىركذلاتيقلو،تباذامهنيبةيسايسلا
بجرءارزولاسيئرنيبةراحلاةحفاصملاتسكعنادقو،ةيضاملاتاونسلاب
ماتخيفيلةجهبتلودةيموقلاةكرحلابزحسيئروناغودرأبيط
ةوخأ(وأ)توغوسحلص(تاتيشنامتحتفحصلايفترهظيتلامسارملا
.ىنعماهلةلالديف)توغوس

نمانلدبالنكلو،مهرظنةهجونمنيقحمنويمالعإلاناكامبر
حلصلااذهءاروةنماكلاةيفخلاةمصبلاركذننأخيراتلاعمانحلصةيحان
البةريبكةصحهليذلايفخلالجرلااذهةمصباهنإ،ةوخألاهذهوأ
لفتحييذلالوبنطسإحتفوتوغوسوكيجاليبتالافتحالوصويفلادج
هنإ،لرغطرأيزاغلاتالافتحاو،لوبنطسإلالقتسانالعإو،ماعلكيفهب
.ديمحلادبعناطلسلاىوسسيل

رورمنممغرلاىلعانتايحاياوزنمةيوازلكيفحبشكهروهظو
يفةئبتخمطباوركانهف،غارفنمنكيملهذهبيرختلاتاونسلك
.ةنيتملابحاهنأكهذهانمايأبديمحلادبعطبرتقامعألا

همامتهابرشععساتلانرقلاةياهنيفناطلسلاهجتااذإاذاملً،انسح
راصتخابوأ!؟ةينامثعلاةلودلاتاساسأاهيفتعضويتلاقطانملاهذهوحن
!؟همهوهامو؟لعفينأديريناكاذام

ةينامثعلاروذجلابريكذت
Politicizationonمالسإلاسيستهباتكيفرارصإبوطابرقلامكدكؤي

ofIslamنممهألاولب،ةيروهمجلاتاساسأىسرأديمحلادبعدهعنأ
لايجألاناهذأيفماسقنالللباقريغنطوةركفخسرهنأوهكلذ
ىلإكلذليبسيفءوجللامتدقو.اهحتتفايتلاسرادملالالخنمةثيدحلا
يتلاةكرتشملاتايركذلاءايحإصوصخلاهجوىلعاهنم،ةددعتمقئارط
ةيوهبةيعامتجالاديلاقتلاةطاحإو،يعواللايف"نطولا"موهفميذغت
..ةيمسر



؛روطتلاوحنةهجتملاتاعمتجملاهذهيفةفيعضلاةكرتشملاتايركذلاف
مثنمو،اهيلعةيمسرلاءاوضألاطيلستو،اهدوجونكامأنماهطاقتلامتي
كلذاهلالخنمقفدتيةيفاقثةانقسيسأتو،ىرخألاولتةدحاواهؤايحإ
عاجرتسامتي.ً.ادبأديدجءيشكانهنكيملامنأكوةلوهسبميدقلا
لهسلانمحبصياذكهو،اذهانمويىلإملظملاخيراتلامحرنمتايركذلا
.سانلالبقنماهيلعظافحلاواهينبتمتينأ

نرقلانمتانينامثلاطساوأذنموديمحلادبعناطلسلاوهاهو
لالخنمةينامثعلاةفرعمىلعلايجألاةئشنتىلعلمعيرشعلاعساتلا
هذهخسرتيتلاتاودألاطيشنتو،ةهجنمةثيدحلاسرادملاحاتتفا
ةلأسمىلعزيكرتلالالخنمو،راطإلاهذهيف.ىرخأةهجنمةيجولويديألا
ىلإدوعتف،ةكرتشمةركاذلكشتلةيسنملاتايركذلاةوعدمتت؛لصأللنينحلا
يزاغلاتايركذةوعدمتتكلذلو،ةيوقلاوةيحصلاةينامثعلالوصألاةايحلا
ديدجنميوضوفلاطسولااذهيفسفنتتلديدجنمةايحلللرغطرأو
اموتوغوسلىلوألاةحفصلليقنلاءاوهلاةباثمباهنألنينسلاتائمدعب
.اهلوح

توغوسنمبهتيتلاةشعنملاحايرلا
؛ديمحلادبعناطلسلامهبقثونيذلاةيصخشلاةسارحلادارفأناك

.توغوسلديمحلادبعناطلسلاهالوأيذلامامتهاللىلوألاةراشإلانولكشي
ةرقلاةريشعنمتوغوسنمصخش200نمةيهاملاةبيتكسسأدقف
:لوقيوهومهبطاخيناكناطلسلانأملعنو،دوسألازعاملاةريشع،يليجك
مايلويناملألاروطاربمإللمهمَّدقهنأبتكلاركذتو،"نيصلخملايـباحصأاي"
.هؤابرقأمهنأبهترايزدنعيناثلا

كيجالبراوجبيتلاةيخيراتلاراثآلايفاهقفنأيتلاتارامثتسالايتأتمث
دجتس1905لوليأ4يفةرداصلا"مادقإ"ةديرجتبَّلقاذإو،توغوسو
يفةنسلاكلتلالخيفةدابعللًادجسم12حاتتفاربخمامأكسفن
ةريغصلاةقطنملاهذهبمامتهالااذهلكلةشهدلاكيلعيلوتستو،توغوس
ةلالديف،ةيوناثلاةسردملاهراوجبو،نيترانملاوذةيديمحلادجسمً.ادج
.امهضعبلنيلمكمةسردملاودجسملاىريهنأىلإةحضاو

ىلإلوحتدقناكو،توغوسيفيـبلجدمحمدجسمحالصإكلذكو
يزاغلاليدعنوسرودهيقفلاربقحالصإبماقامك.ةدابعللهحتتفاف،ةبارخ
"ةيرقيفةينامثعلاةلودلايفمالسإللخيشكهبفرتعانملوأونامثع
ىلإهلقندقناخروأيزاغلاهنباناكونامثعيزاغلاربقءانبةداعإو."ةرك



ىقبتسديكأتلابو.ةمئاههمأولرغطرأيزاغلاربقديدجتوءانبو،ةصروب
أدبيذلاةينامثعلاةلودلاءانبموينابسحلايفعضنملنإةصقانةحئاللا
.1884يناثلانوناك27يفهبلافتحالا

يفاشلازرلاوةيقربلا
تالافتحايفديلاقتلاراكتبايفديمحلادبعناطلسلاةراهمودبتو

قابطأميدقتولرغطرأربقةرايزةداعف.اذهانمويىلإةرمتسملاتوغوس
يلاهأعم"يليجكةرق"ةريشعاهميدقتواهدادعإبموقتيتلاكانهزرلا
ماعيفديمحلادبعةكراشمبًايمسرًاعباطتذخأنأتثبلاممث،توغوس

1895.
توغوسورهشيكسأيفنورشتنملا"يليجكةرق"ةريشعءانبأعمتجي

تالافتحالامساوملالخيفOlukluولكولوأيف؛رهشينيوةيهاتوكو
ىلعنييويسآطسولالحرلاسبالمنودتريمهوتوغوسىلإنوهجتيو
ربقبةطيحملاةحاسلاىلإاولصيىتحينطولاديشنلانوددري،لويخلاروهظ
.ربقلامامأحامرلايمروليخلاضورعلنيعباتملاراظنأتحت،لرغطرأيزاغلا
.)لوبنطسإنميتأتتناكةيمسرلاسبالملانألوقلاةلفاننمعبطلاب(

لسريو،ةعبرأوأمايأةثالثلافتحالاميقتيتلاةريشعلاسيئرثكميو
ربقلمارتحالاميدقتبةيونسلاانتفيظوءادأبانمقدقل"يارسلاىلإةيقرب
ةيطمنبتاونسةلمجلاهذهترركتو."نيمرتحملاناطلسلاةرضحدادجأ
متتخي؛ىولحلاونافرخلاموحلبخوبطملايفاشلازرلالوانتدعبو.ةدحاو
.ناطلسلليعامجلاءاعدلابناجرهملا

قاطننكل،نآلاىتحنيرمتسمالازامحامرلايمرويفاشلازرلا
ىلإةفاضإلاباهيفكراشيحبصأفً،ادجريبكدحىلإعستادقتاناجرهملا
راتهملاورولكلفلااومدقيل،ايكرتءاحنألكنمنيمداقلانامكرتلا؛يليجكةرقلا
.ناريعلاورئاطفلامدقتوءادوسلامايخلابصنت.ةيقيسوملاةيبعشلاتالفحلاو

!اذهنمرثكأءايحأللهتامدخمدقينأتيملنكميال!معن
:رداصملا

(يناثلاديمحلادبعدهع:ةطلسلازومروةيجولويديأ،ليغنيردميلس
،2002لوبنطسإ،GülÇağalı:ةيكرتلاىلإةمجرتلا،)1876-1909

.YapıKrediتاروشنم
،1991لوبنطسإ،هتامدخوهراثآبديمحلادبعناطلسلا،يالاتنديأ

.ةلاسرلاتاروشنم
2005توغوس،لرغطرأيزاغلازكرمتوغوس،لالقتسالاوسيسأتلادهم



.
.كيجاليبةيالوتاروشنم،2005كيجاليب،كيجاليب

يليجكةرقلابديمحلادبعمامتها
تراثأ؛يليجكةرقلانيبنينسلاتائملترمتسايتلاةداعلاهذه

موقيو،ديمحلادبعاهلسمحتيف،يناثلاديمحلادبعناطلسلاهابتناومامتها
ةقفارمبةيركسعةبيتكموقتهترايزلالخيفو،اهيلعةيمسرلاةفصلاءافضإب
ديشنلانمًاعوناعمعيمجلاددريو،ليخلاروهظىلعيليجكةرقلا
:)شراملا(

ناخلرغطرأبكوميفردانلاركسعلانحن
ةردقلاوةوقلايفديرفلاعاجشلاركسعلانحن
ناطلسلادلاونامزيفيليجكةرقلاةليبقسيئركبقداصركب

هدلاواهسسأيتلاةسردملايفيملعلاهليصحتىقلتفقثمصخش؛روكذملا
.ةيرقلايف

زايتماتايلاديماهءامعزوةليبقلاسيئرناطلسلاحنم1901ماعيف
لبقنمنيشاينلاوتايلاديملاديلقتمتدقو.ةينامثعةيديجمنيشاينوةيبهذ
عمماقممئاقلااهرضحمسارميفناطلسلايدعاسمنملاعماقمبحاص
.هيفظوم

هدادجأنعةيحةروصيليجكةرقلاةليبقيفىريناطلسلاناك
.اهئانبأنميصخشلاهسرحلعجو،اهبهمامتهايفاقداصناكف.ناعجشلا

ةلمحنمةلايخ،ءاول،يالآليكشتمتكلذكناطلسلااذهدهعيفو
ةيبرحةنيفسلهسفنمسالاىطعأدقو،لرغطرأيزاغلامسابحامرلا
الإكلذنكيملو.).أ.م.نابايلالحاوسيفتقرغيتلاةيبشخلاةنيفسلا(
.يليجكةرقلاةليبقنملرغطرأيزاغلاىركذلًاديلخت

نمتانيثالثلاوتانيرشعلاىلإسرادملايفددرتيناكيذلاديشنلاو
:وهنيرشعلانرقلا

انظقيتسالرغطرأدقوميف
انغبطصاءادهشلاءامدنمو
يفيناعتتناكةمأريبعترهظتةينغألاهذهف،عباطلاسفنلمحي

.فرشملااهيضامىلعاهترسحرهظتامك،ًةنيزحًةيثراكًامايأتقولاكلذ
يزاغلا،كارتألانوينامثعلااهنمأشنيتلانوطبلا"،رموسقوراف

يناثلانيرشت22،ةروصملاخيراتلاةعومجم،يليجكةرقلاةليبقولرغطرأ
.1018-1017ص،1951



ينلبقتسالاتنيتنوكرتناتروفكنارفقدنفيفيتفرغىلإيلوخددنع
نكمي،تاحفصعضبهلخاديفتدجوهتحتفامدنعو،ةلواطلاىلعفلم
يفتدروةلمج..،"FrankfortamMaın"مسابةلاسراهنإلوقتنأ
ةفيطللاةيناملألاةنيدملاكلتتروفكنارفةنيدمنعثدحتييذلاصنلااذه
نأّركذتتناكثيح،يهابتناتراثأ؛ليمجلانيمرهنفارطأىلعةمئاقلا
،JohannPhilippeReisىعدييتروفكنرفصخشوهلوألافتاهلاعرتخم
تنكنإو.لبقنممسالااذهبتعمسيننأادبأركذأالةقيقحلايفو
نميتركاذنميحمدقف؛فتاهلاعرتخمهفصوبمويتاذهبتعمس
.رثأيأكرتينأنود

ءاسؤركرتيلهىرتامهلوأ:نيرمأبركفأينلعجفيطللافلملااذه
هيلعتناكامبركذتيتلاتاباطخلاهذهلثمانقدانفوانندميفانتايدلب
فتاهلاعرتخموهنم:يناثلارمألاو.!؟ةينامثعلاةيروطاربمإلاهتققحامبو
!؟هفرعأاليذلااذهليدبلا

كيرشوهةعبطملاعرتخمف.ةبوروأيفةريثكتاعزانملاهذهلثم
Gutenberg،ىمسملالمعلايفهسيئرحصألاىلعوFuchs،نويدنالوهلاف

.ةعبطمللعرتخمك)Gutenbergسيئر(Fuchsنأخيراتلابتكيفنوسردي
هنأولوعارتخالايفلماكلاقحلابحاصGutenbergنوربتعيفناملألاامأ
رمتسيو.دحالقحلااذهنعنولزانتيالكلذلو،Fuchsدنعالماعناك
.نينسلاتائملاذكهعازـنلا

ةينامثعلاةمصاعلايففتاه
دعبفتاهلانأحضوتيهف،مامتهاللةريثمانيديأيفيتلاقئاثولا

ةلودلاةمصاعلوبنطسإباوبأقرطهعارتخانمطقفتاونسثالث
.ةيساقمايأبهيفرمتتناكتقويفةينامثعلا

ةسئاب93برحنمةينامثعلاةمصاعلاجورخدعبو1879ماعيف
ةكبشءانبلًازايتمابلطييربماكويسومهمساالواقمنأىرن،ةكهنم
ةرادإلامامتهاراثادقبلطلانأدبالو،اهلوحامولوبنطسإيففتاه
نكمييذلاةلودلاىروشسلجميفهلوحرواشتلاقحتسيهتدجوىتح
.هدرمتفورعمريغببسلونكلو.ةلودلاسلجمبهذهانمايأيفهفصو
تعباتتمث.ةلودلاىروشنمعوضوملاسفنبرخآبلطدرمتةنسدعبو
.ريصملاسفنتيقلىرخأتاردابم



رصقيفهبيكرتمتدقةينامثعلاةيروطاربمإلايففتاهلوأنأفرعن
نيبيتلاتامولعملاءوضيفو.ديمحلادبعناطلسللصاخلابتكملايفزدلي
يففارغلتلازكرمنمدتمي1881ماععضُويفتاهطخلوأىرن:انيديأ
لوأاذهو،عماجينييفميدقلايـبشخلاديربلاءانبىلإةمشجتوغوس
طخىلعةزهجأةعبرأبيكرتمتمثنمو.ةينامثعلاةلودلاهتفرعفتاه
ةفرغيف:رواجملاءانبلايفنيرخآو،ريدملاةفرغيفزاهج؛اذهفتاهلا
ينييفديربلاريدمةفرغيفريخألاو،عنصملاريدموةعانصلاملقريدم
.عماج

نيبنادتمينيطخبيكرتمتًاضيأماعلاسفنيفىرخأةوطخيفو
كنبلانيبو،عماجينيديربوةطلغيفبعشلاناخيفدوجوملاديربلا
ةرادإنمطخبيكرتمتامك.عماجينييفهتبعشوةطلغيفينامثعلا
اذهذيفنتيفةدافتسالاتمتو،Kilyosيفصيلختلابتكمىلإةطلغءانيم
.ولغوأيـبفارغلتونرتسيافارغلتةكرشلعباتلااسيدوألباكنمطخلا

لمعمريدمةفرغبقربلاوديربلارظانةفرغلصيرخآاطخىرنمث
لمعتسيناكزدليرصقيفديمحلادبعناطلسلانأمولعمو.فارغلتلا
ةعرسلاىلعءانبةيناطلسلارماوألاضعبتناكو،لصاوتلافدهبفتاهلا
عيضاوملاىتشيفةفلتخملاتامولعملاتناكو،فتاهلانمىطعتةبولطملا
.]87[نيلوؤسملانمذخؤت

يفناطلسلانمرمأبوهنأىرننآلاىتحفورعمريغببسلونكلو
فتاهلالامعتساعنمو،فتاهلاطوطخلكةلازإتمت1886ماعبآ16
بتكموةطلغءانيمةرادإنيبلصاولافتاهلاادع،خيراتلااذهدعب
رمأبناطلسلاهبتشالهىرت،لوضفللريثمرارقهنإ.سوليكيفصيلختلا
.1892ماعنمارابتعاةدشبوهقيبطترمتسارارقلانإ:لاقيكلذكو.!؟ام
ةيرسلاهلامعأفشكىلعدعاسياعارتخا"هاريناكناطلسلانإ:ليقو
خيراتلاكلذتلتيتلاةرتفلاو.ببسلااذهلهعنمهنأبنومعزيو،"ةيفخلا
.ءوضللجرختنأدبالو،فتاهلاخيراتيفةملظمتناك

؟فتاهلاديمحلادبععنماذامل
مهضعبهذختييذلافتاهلاعنمببسلوانتننأنمانهانلدبال

نحنف.عسوأروظنمنم؛هكوكشوديمحلادبعناطلسلادادبتساىلعاليلد
طوطخرشنلةميظعدوهجبماقناطلسلانأبىرنلاثملاليبسىلع
هلوبقنوكينأنكمياليلاتلابو،]88[نطولاءاحنألكيففارغلتلا
نوكينأدبالف.ثيدحيرصععارتخالًاعنمو،ةبيرغةوزـندرجمفتاهلل



هفوخك،هذهلاصتالاةليسومامأفوخلاوددرتلاهعفديرخآببسكانه
ىلعتصنتلابهبتشاامبرو،ةرطيسلانعةيبنجألاةليسولاهذهجورخنم
.هثيداحأ

دافأدقفتاهلاىلعقبطيذلاعنملااذهنألوقلاديفملانمامبرو
رّخبتتةمساحلاتاباطخلانمريثكناكامبرو،هراشتناوفارغلتلاروطتب
مسقلاىلعظفاحنفارغلتلالضفبف،فتاهلاكالسأيفريستيهوريطتو
يتلاةروثلانأىسننالو.]89[ةبوتكملابيرقلاخيراتلاقئاثونممهألا
.يلإمورلانمتايقربلايلاوتةجيتنتناكةيناثلاةيطورشملابتتأ

لامعتساهيفّفثكتيذلاماعلاوه1908ماعنأخيراتلانيبي
،ةيناثلاةيطورشملانالعإعمفتاهلاعنمييذلانوناقلاليزأدقو.فتاهلا
فتاهلاتركتحاف،ريبادتلاذاختاكرتتملفارغلتلاوديربلاةراظننكل
وأصيخارتلاحنمرارصإبوتبنجتو،طقفةلودلادييفهبتظفتحاو
.ةصاخلاتازايتمالا

."!؟اندنعفتاهلالاطبأمهنمفً،انسح":اولوقتنأمكلو
؟اندنعفتاهلالطبوهنم

اندنعنكيملامبر.مهئامسأواهمسامتكيفةرهامرداصملانإ
رخآزاجنإكانيلإفتاهلالوصونعثدحتننلًانسح.نوعرتخملاطبأ
ريدمنأبلبقننألقألاىلعضرتفيالأنكلو،ديمحلادبعناطلسلل
ةيفتاهلاطوطخلالوأبيكرتمتدق1880ماعةيادبيففارغلتلاوديربلا
؟زاجنالااذهيفبيصنهل؛هدهعيف

يأمسادجنال،]90[ديربلااهردصأةحئاليففسألاعمنكلو
خيراتلااذهلبقو.1888و1880ماوعألانيبلصفتيتلاتاونسللريدم
،بيجعتمصوغارفامهنيبو،يدنفأيلعنسحمث،يدنفأرديحمساأرقن
؟ىلوألاةيفتاهلاةملاكملاتيرجأامدنعريدمكانهنكيملأ؟ىرتايملف
له؛قلغتملةرادإلاباوبأنأامبو،لاوطلاةينامثلاماوعألاهذهلالخيفو
وهنمفريدمكانهناكنإو،!؟ىرتايريدمالبةلاكولابرومألاتراس
رومأهذه؟اندلبىلإفتاهلالوخدريفوتعاطتسايذلازيمتملاريدملااذه
دبعناطلسلاعلخامدعبهنأهفرعنيذلالك.فسألاعماهفرعنال
ةراظنىلعSterpinنيبرتسويسميكيجلبلاعضو،شرعلانعديمحلا
.هدهعيفارشتنانيذللا،فتاهلاوفارغلتلا

نمًامئادنورصاعملاانلاطبأنوكينأيغبنيله:مكيأرامنآلاو
!؟برغلا



يفةكرابملايناثلاديمحلادبعناطلسلاتامصبفاشتكابرمتسن
.فحاتملادحأباوبأىلعنحننآلاو.ةثيدحلاايكرتسيسأت

نمدحاواضيأوهو،شاطكيشبيفدوجوملارحبلافحتمهنإ
نأيغبنيهناالإ.ديمحلادبعنمزيفتحتتفايتلاةيفاقثلاتاسسؤملا
هدوجوبىهابتنيذلافحتملااذهبلحامربتعيوديدجلاليجلاملعي
.دحاولابزحلانمزيفريصملاءوسنممويلا

اهنإ؛انتايركذانمقرسنممماقتنالااهبعيطتسنةدحاوةقيرطاهنإ
...ةيناثاهركذتيفنمكت

ناطلسلادهعيفسسأدقةينامثعلافحاتملالوأنأنوخرؤملابتكي
نكلو.اشابيحتفدمحأةناسرتلارواشملبقنم1847ماعديجملادبع
ليوحتبحتافلادمحمناطلسلاماقًاماع550لبقوهنانوسانتياذامل
ىلإيـباقبوطرصقنمىلوألاةعاقلايفةغرافلاينيريإايأةسينك
نمبرحلامئانغو،ةميدقلاةيكرتلاةحلسألاهيفعمجو،ةحلسأللفحتم
هنكلو،ةحلسألارادمسا1726ماعيفهيلعقلطأاذكهو.ةفلتخملاةحلسألا
.ةصاخلاضعبلالإهترايزبحمسيملاقلغمناك

يفÇiniliرصقحانجيف1875ماعهحاتتفامتيرصعفحتملوأ
،ةينويامهلافحاتمللاريدمكبيدمحنامثعماسرلانيعو1881ماع
رامعملاىلعءاوضألاطلستامنيبوً.ايدجًاروطتانفحاتمتروطتهنييعتبو
مسانعلفاغتلامتي؛1893ماعيرثألافحتملاءانببماقيذلايرولاف
.يرحبلافحتملااضيأهدهعيفسسأيذلاناطلسلا

هينيعحتفييرحبلافحتملا
ناميلسهمساةيرحبلايفريبكدئاقلبقنميرحبلافحتملاءانبمت

يناثلاوهفحتملااذهو.اشابمساقةناسرتلخادصاخءانبيفكبيقطن
.ةيركسعلافحاتملالوأوهو

فحتمحتفباحارتقاهنمضاريرقتدعأدقكبيقطنناميلسناكو
يفاهئاقبنعًاضوع،ةيرحبلاتاوقللةدئاعلاةميدقلاراثآلامضي
ةراظنىلإبلطلااذهلسرأو.ئرتهتورابغلااهولعيلتابتكملاوتاعدوتسملا
ماقف،اشابBozcaadalıينسحةيرحبلارظانلوبقبلطلايقلو،ةيرحبلا
يقطنناميلسو،]91[اريدماشابتمكحيرحبلاءاوللاريمأهرهصنييعتب
.فحتملاءاشنإامهفلكو،ريدمدعاسمكب



مدختسيًءانبتناكو،فحتمللناكملوأاشابمساقةناسرتتناكو
يفوةيرحبلازكارملايفةدوجوملاةفلتخملاراثألاعمجمتف،فئاذقللًانزخم
.ناديملاىلإترضحأو،صوصخلاهجوىلعهتاعدوتسمواشابمساقعنصم
اهلمعتسنانلزاميتلاوةيرحبلالاجردوهجبتئشُنأيتلاةبتكملادجنامك
.نآلاىتح

نيرشعلاويداحلاسولجلامسارميفيرحبلافحتملاحتتفادقو
.1897بآ31ءاثالثلاموييفكلذو،ديمحلادبعناطلسلل

ةطوطخمتادلجمثالثنماباتكةيرحبلارظانهلمدقمسارملايفو
،ةيرحبلابةقالعتاذ،تاموسربةنيزمنوللاةيقتسفةيدابآةقروىلع
لطعلامايأجراخيـبرحلافحتملاناك.لوبنطسإةناسرترهظتةطيرخو
.16ةعاسلاىتحو11ةعاسلانمهباوبأحتفي

نمزيفلامهإلاهبيصنناكفسألاعماذهكًامهمًازكرمنكل
ضهنف،اشابلامجةيرحبلارظاننممامتهاةرفطهيلعترمو،نييداحتالا
هنكل،فحتمللًاريدمكبيماسيلعيشابزويلاروهشملاانماسرنييعتبةيناث
عقنتسميفةيناثطقسوهردقلملسأو،ةيملاعلابرحلاتبشننأتثبلام
.بورحلانمزيفةداعلاوهامكتايناكمإلافعضمامألامهإلا

يرحبلافحتملاتايوتحملقنمتيةيناثلاةيملاعلابرحلالالخيف
نمًافوخ؛ةينوقىلإراطقلابةيروهمجلاءانبلىلوألاتاونسلايفةلمهملا
.اهفصقلامتحا

.فحتملااذهخيراتنمةملؤملامايألاةمتاخكلذنكيملو
عماجلاىلإفحتملالقن

لحيسامبملعيكروتاتأنمزةليطاقلغميقبيذلافحتملانكيمل
ولغوأراوصخشقولخيرحبلالوألامزالملامودقعم1946ماعيفف.هب
يفةاقلملاءايشألاهيفعضوتديدجناكمنعثحبيأدبفحتملاةرادإىلإ
علتبادقولغوأراوصخشفحتملاريدمنأدبالو،ةناسرتلاتاعدوتسم
لاقثيحKırdarرادركيفطليلاولانمةلهذملاةباجإلاعمسنيحهناسل
ةملودعماجبهباجعإنعهثدحتسوربيرنهيسنرفلاندملاريبخنإ:هل
!يرحبلافحتمللاناكمةجهب

اوناكمهنأينعياذهلهو:لوقيفبجعتلاىلإمكدحأنعراسيال
كلذيفناكهنأاوسنتالمعن...!؟فحتمىلإعماجلاليوحتنوديري
عماجليوحتىلإتعديتلالوقعلانمريفغددعايكرتيفنامزلا
!ليثامتلاوموسرللفحتمىلإدمحأناطلسلا



ملو،فحاتمللتارقمنوكتلدجاسملاىوسناكمقبيملهنأكومعن
27نمًارابتعاًايرحبًافحتمنوكيلعئارلاعماجلااذهىوسناكمقبي
.1948لوليأ

عضواوبنجتذإناكمبةقابللانمفحتملاولؤسمناكظحلانسحلو
!ءاسنللصصخملامسقلايفليثامتلاوموسرلا

يأسيلو،عماجيفًافحتمسسؤن!؟كلذكسيلأمايأنماهلاي
نوينامثعلانيطالسلاهيفىدأيذلاعماجلاةجهبةملودعماجلب،عماج
داحلإللفحتمىلإهولوحلةيملاعلاةعمسلاىلعفوخلاالولو،ةعمجلاةالص
.غروبسرطبناسيفنازاقةيئاردتاكبنيلاتسلعفامك

ةدشلاتناكاذإو،لثملايفلاقيامك"ديدحلاالإديدحلالفيال"
امكاذكهو.ملظأوىوقأةدشبمويتاذلوزتسف،باوصلاىلعىوقت
هنوكنعجرخأدقف،دحاورارقبفحتمىلإةجهبةملودعماجلوحت
يركسعرارقبملسو،1960لوليأ27يفيركسعلابالقنالادعبًافحتم
نمدجسملاءالخإاهرودبةرادإلاتبلطو،Yassıadaةرادإىلإدحاو
.روفلاىلعفحتملا

براقأاهفرذيتلاةريزغلاعومدلابًالماكًاماععماجلاضرأتلتبا
1961ماعلوليأيفتامادعإلاذيفنتدعبو،Yassıadaيفمهبهبتشملا
ّمتامدعبةالصللهباوبأحتفيعماجكهرودناكمللدوعيليسكعلادعلاأدبي
،1967ماعلايفهخيراتنمتاونستسدعبةدابعللًاراددوعيو،هؤالخإ
مدهدعبو،غرافلاشاطكيشبةيلامىنبمىلإيرحبلافحتملالقتنيو
.ةيلاحلاهتلحفحتملاىدتراهئانبةداعإوءانبلا

ديمحلادبعناطلسلامهفصونماكحاضقرغتسأنأيلقحيدعبو
ةيرحبلابمتهاصخشلفيك(:مهسفنأاولأسينأنودنم!ةيرحبلاودعب
.)!؟ةيرحبللًاودعناكنإاهلفحتمصيصختىتح



.ديمحلادبعطوقسبمهزايتماعقاومومهيماحداركألادقفدقل
WadieJwaideh

يذلاانلظكوهف!؟ءيشلاضعباملاظنوكينأخيراتللنكميله
تبتك"ةينامثعلااهتيأةيناثيدوع"يـباتكيفً.امئادانمزاليحبشك،انقفاري
:اديرودكاجيسنرفلافوسليفللةراشإيف

ىلعطلستتويناعتاهلوصأقفواهنفدمتياليتلاحاورألانأامك
درجمباهنمصلختننأاننكميالةينامثعلاكلذكف؛ةفيخمحابشأكاهبراقأ
اهنفدنواهبقئاللاناكملايفاهعضننأانلدباللب،اهقوفقيرطقش
.اهحورعمحلاصتنلو.انسوفنيف

ةسردملايفكروتاتأقيدصCebesoyيوصةبجداؤفيلعفرتعي
ازيحخيراتلابتكيفةينامثعلالتحتاذامل؛Latimerهيميتال.بكيرديرفل
:كروتاتأنمزيفًاقيض

اننأول...نيميدقلابصعتلاولهجلاسانلايسنينأديريكروتاتأناك
ناكامدنعف.بالقنابموقننأليحتسملانمناكينامثعلاديلقتلاانعبات
ًازجوموًاريصقسرادملايفسردييذلاينامثعلاخيراتلاناك؛ةايحلاديقىلع
لُهْسيىتح،نيينامثعلاخيراتنمًالدبنييروشألاونييرموسلاخيراتلمشي
.ديدجلاىنبوةينامثعلافقوأىتحلعفاملعفهنإ.بالقنالابمايقلاهيلع

يـبنيوتدلونرأخيراتلاملاعةحورطأززعتةميقلاتاذتافارتعالاهذه
معن.ةايحلانعتفقوألب،تراهناامةينامثعلاةيندملانأبىرييذلا
اهسافنأظفلتنألبقبارتلايفةيحاهدأوواهفاقيإمتةيندماهنإ
ةجيتنىوسبعرمحبشكةوطخلكيفانمامأمويلااهجورخلهو،ةريخألا
مساهيلعقلطتنأتئشنإوهاهو،قارعلالامشوهاه..؟دأولاكلذل
نإوأ،"داركألاةلكشم":لقفتئشنإوأ،"يقرشلابونجلاةلكشم"
،لكاشملاهذهلكيفةينامثعلارهظتالأ.."باهرإلاةلكشمف"تدرأ
نمنعًادبأوفعيالخيراتلانأل،لحلاليبسيفاهيلإءوجللرطضنو
!هاسني

يدركدرمتعمهجاوتنلو،يسنمبناجىلعىرخأةذفانمويلاحتفنلف
!بيرغ



!ربعلابءيلم...وءيشلاضعبفلتخمدرمتلااذهنكل
ديمحلادبعرأثبذخألا

نمدنجلانمناكو،ديمحلادبعناطلسللةبوسنملاتافصلانوفرعت
نكلو."ةمألاهذهدلاوانأ":لوقيامًاريثكناكو."بألاب"هنوفِّرعي
يذلاقيدصلاهيفاودجوداركألانأيهليلقلاالإاهفرعياليتلاةقيقحلا
اذهلو."داركألابأ"هتفصبمهسوؤرىلعاجاتهولعجىتحمهبينتعي
اواب"مسابقرشلايفةميقملاةيدركلارئاشعلانيبهنوركذياوناكببسلا
."نادرك

خيرات":ناونعبهاروتكدلاةلاسريفWadieJwaidehذاتسألاركذي
هلةقالعال(ةيناميلسلانميجنزربديعسخيشلامايق"ةيدركلاةيموقلا
دبعلًادييأتوكرتنوجلادضدرمتلاةيارعفرب)هفرعنيذلاديعسخيشلاب
ديعسخيشلاعضوو،ةروثلاهذهتعمقدقو،ةيطورشملانالعإروفديمحلا
يدركدرمتلالخيفهتيبمامأةنسدعبلتقو،لصوملايفةبقارملاتحت
.ديدج

ةرتفترمتساثيحىضوفلاةماودىلإةقطنملاّرجمتكلذدعب
ىلعدرمتلابةرتفدعبماقدقف؛يجنزربدومحمخيشلاهنباامأ(.ةليوط
وههدنعفقوتننأيغبنييذلادرمتلانأالإ.)سوردنومدعبزيلجنإلا
.ديمحلادبعلزعلًاماقتناداركألاهبماقيذلانايصعلا

يموقلاداحتالاسيئرماق،1908زومت24يفكرتنوجلاةروثدعبف
؛ديمحلادبعةداققثوأنموهواشابميهاربإةيديمحلاةيولألادئاقو
مث.هلالقتساانلعم،ةيطورشملابالوديدجلاماظنلابهفارتعامدعنعنالعإلاب
ًادييأتماشلاىلإنيحلسملاهلاجرنم1500ـبراس1909ماعناسينيف
مسابةنيدملاهلالتحانعنلعأو،هشرعنعلزـنأيذلاديمحلادبعل
.لوزعملاناطلسلا

يفينيتالأرصقيفميقملاديمحلادبعناطلسلانكيملعبطلاب
موقيٌّيدركٌدئاقناكامنيب،يرجياممءيشيأبملعىلعكينالسلا
ديمحلادبعةيارتحتةيناثداحتاللنييروسلاوعديو،همسابماشلالالتحاب
.كرتنوجلادض

يتلاتاوقلامامأنارسخلابتءاباشابميهاربإدئاقلاتاوقنكل
ةقرلانيبدوجوملازيزعلادبعلبجةهجىلإتبحسناف،كرتنوجلااهلسرأ
يفرهشناريفيفةريشعلازكرمىلإهتدوعقيرطيفلتقمث،ةفروأو
.هبكاسمإلاةمهماهيلإتلكوأيتلارمشةريشعنيبوهنيبةكرعم



باتكيفدرمتلااذهنعةليلقتامولعمىلإلصننأًاضيأاننكمي
فقوتيململيردأالو،"ةلودلا،خيشلا،اغآلا"Bruinessenنافنترام
ناكولونادرمتلااذهف.زيمملادرمتلااذهمامأيفاكلالكشلابانوخرؤم
ناطلسلااهلغشيناكيتلاةناكمللناماهنارهظمامهنكل؛لشفلاامهريصم
.مهدنعهظقيأيذلايعولاقمعو،داركألاملاعيفديمحلادبع

درمت؛نيدرمتلانيذهىلإفيضننأانيلعبجيهنأانهىسننالو
1910زومت31يفف.Malazgirtدركذالميفنانسحةريشعسيئردلاخاضر
اوسنينلةيطورشملانمزيفنوشيعينيذلاداركألانأبيسنرفريرقتدكأ
ةيسنرفلاقئاثولا(.ديمحلادبعنمزيفمهلتحنميتلاتازيملاةلوهسب
.)48ص7دلجملا،كرتنوجلافلم،ةيرسلا

ةيديمحلاةيولألا
روسيفوربللءارآلمحتيتلاةحورطألاهذهمكيلإلقنأنأديرأانهو

نيفقثملاداركألانييموقلاضعبلةيبلسلاءارآلالباقمنوسلوأتربور
أشنأنيحديمحلادبعناطلسلانأنم)نييسكراملامهيفنمب(نيخرؤملاو
ةوطخوغارفةرتفلكشو،ةيدركلاةيموقلايفروتفبببستةيديمحلاةيولألا
روداهلناكةيديمحلاةيولألانإ:روسيفوربلالوقي.داركألادنعءارولاىلإ
:ًالئاقاهيلعلدتسيو.ايفاقثوايدامداركألاروطتيفيدج

ةيموقلاىوقتستناكله:وههلأسننأانيلعبجييذلالاؤسلا
داركألانويموقلانوخرؤملايعدي؟ةيناثلاةيملاعلابرحلاباتعأىلعةيدركلا
هتبثأنألواحأامو.ىوقأنوكتستناكاهنأنويسكراملانوخرؤملاكلذكو
ةيموقلاعفدًامهمًالصفمناكيديمحلادهعلاف.حيحصريغكلذنأانه
رعاشمتززعدقةلحرملاهذهنإ.اهروطتيفةثلاثلاةلحرملاىلإةيدركلا
،ةدايقلاصرفداركألابابشلانمريثكلتمدقو،ةنسلاداركألانيبلفاكتلا
تاينقتلانيريثكداركأٍدنجلترفودقةيديمحلاةيولألانأكلذنمرثكأو
.اهلامعتساةقيرطو،ةيركسعلاةزهجألانعتامولعموةيركسعلا

دامتعاءاروببسلافاكلكشبوحضوترطسألاهذهنأدبال
ناطلسلاسيلأنكلو.يناثلاديمحلادبعناطلسلل"داركألاوبأ"بقلداركألا
دبعملكتيلفاذإ؟عوضوملااذهيفمالكلايفربكألاقحلابحاصوه
:هيلإعمتسنلوديمحلا

تقلتيتلاوهذهداركألابئاتكنإفةيسورعمبرحمايقلاحيف"
"ةعاطلا"ةركفنأىلعةوالع.ةريبكتامدخانلمدقتسًاطبضنمًابيردت
متهنأملعأ..ً.اضيأمهلةدئافاهيفنوكتسشيجلايفاهنوملعتييتلا



مهنييعتو،لوبنطسإىلإداركألاتاواغآلاءانبأضعبراضحإببسبيداقتنا
امف،ةرازولاعقاومنويحيسملانمرألالغشةليوطتاونسلف،فئاظولايف
انيلإاننيدنمنيملسملاداركألاانبرقاذإانبقحلينأنكمييذلاررضلا
."!؟نآلادعب

نأيغبنينيأف؛ماهتالاعباصأهجوننألبقخيراتلامهفننأبجي
يفيلاثملحدجويالعبطلاب.؟رئاشعلاسرادموةيديمحلاةيولألاعضن
جئاتنبلجينأنكمي،امتقويفةلكشملحييذلاءارجإلاف.رشبلاملاع
!ةيديمحلاةيولأللثدحاماذهو.ةرتفدعبةرظتنمالوةلومأمريغ

ةنرصعلاوداركألا
ةدوجوملاتارامإلاككفتيفًامهمًارودتبعليتلاةيديمحلاةيولألا

ىوقلانييزاومتبلق؛عاطقالاككفتىلإيأ،رغصأتاسائرىلإةقطنملايف
ةطبترملارئاشعلانيبقرفلاظحالتةموكحلاتناكف.بقعىلعًاسأرةيلحملا
ًازفاحهرودباذهلكشيو،ةطبترمريغىرخأرئاشعنيبوةيديمحلاب
اذهو.ةلودلاعماهتاقالعةماقإلداركألانيبةملكلاةبحاصةيدركلارئاشعلل
عمديلاقتلاجامدناةئيبرفوتو،داركألاروطتعيرستىلإيدؤيهرودب
.روطتلا

:نيلكتيناجةروتكدلالوقت
يفونمرألاوداركألاخيراتيفاماهارودتبعلةيديمحلاةيولألانإ

يفًارثؤمًابعالتناكثيح،معألكشبينامثعلاخيراتلانمةريثكبناوج
ةيلحملاةطلسلاةينبىلعأرطتتناكيتلاتاريغتللقفارملافطعنملا
تكرتماتخلايفو.مهنيباميفتاقالعلاىلعونييورقلاورئاشعلاوةلودلاو
.اذهانمويىلإلصورئاشعلاوةلودلانيبتاقالعلايفًاثرإ

هتثدحأيذلاو،ةقطنملاىلععارصلاىوقنزاوتيفللخلاناكاذكهو
ىلعاهتضبقماكحإوةلودلاةرطيسيفتمهاسيتلاةيديمحلاةيولألا
ةيديمحلابةطبترملارئاشعلانيبًازييمتتببساهنأةيساسألااهتلكشم؛ةقطنملا
نيبةريغلاوسفانتلابابحتفهرودبزييمتلااذهو،رئاشعلانماهريغنيبو
دوجو1908ماعةيطورشميفدجنكلذلو،ةلودلابلمألاةبيخورئاشعلا
.)ةيرحلانالعإب(نيبلاطملانيبةءاتسملارئاشعلانممسق

ةنوكمةمظنمريغةيولأتناكةفيفخلاةيديمحلاناسرفلاحالسةيولأ
لبقنم1890ماعةيولألاهذهتسسأت.ةبختنملاةيدركلارئاشعلاضعبنم
ةيولألاكلتتناكو.ديمحلادبعنمرمأباشابيكزريشملاواشابركاش
تقولاسفنيفتحبصأدقةينامثعللعبارلاشيجلاتلكشيتلاةيديمحلا



حالسزارطىلعموقياهميظنتناكو،يسورلاديدهتلادضًانيتمًاطئاح
ينمرألاديدهتلاويسورلاراشتنالاةقاعإاهتمهمتناكو،يناتسخازاكلاناسرفلا
.ةقطنملل

اهمساالإاهيفءيشريغتيملشرعلانعديمحلادبعلازـنإدعبو
يفو،ىلوألاةيملاعلابرحلايفةيولألاكلتتكراشو.)ةيديمحلا(هنمتليزأف
ناكاذكهو.امهيفةفلتخملاوةيلجلامهتامهاسمتناكف،لالقتسالابرح
عافدلليلمعلاقيبطتلاهنوكبناجىلإةفلتخملاهتادادتماةيديمحلاعورشمل
عورشملوحايلاحرودتيتلاتاشاقنلاكً،امامتهلوحلدجللقيرطلاحتفي
.اننامزيفىرقلاسارح

ةرظنةهجونمرئاشعلاةيولأىلإرظنينكيملديمحلادبعنكل
ةيسايستناكهتبراقمنأوهكلذنممهألاناكامبرلب،ةتحبةيركسع
.ةنسلاداركألارئاشعليضفتمتيناكهنأانهفيضننأدبالوةينيدو

ًاضيأمتلب،طقفقرشلاولوبنطسإىلعًاركحرمألااذهنكيمل
ةجيتنلاتناكو.برغلاسلبارطيفةيديمحلاةيولألانمةيولأةسمخءاشنإ
يتلاقطانملانععافدلانمنكمتلابيرقامعىرنسامكانلترهظيتلا
ةطبترملارئاشعلاتتشتمدعو،ةيلحمتاقاطوتاردقباهنععافدلابعصي
.اهيلعةدمتعملاوةيزكرملاةموكحلاب

لكشلاىلعةيديمحلاةيولألانيوكتفادهأزجوننأاننكميراصتخابو
:يلاتلا

.ةبقارمةوقءاشنإ-
.يسورلالالتحالاةمواقم-
.لحرلاودبلاوداركألاةوقلىرخأتاهجرامثتسانودةلوليحلا-
.لحرلاودبلانيطوت-
.ميلعتلاورارقتسالاوةيندملاةايحىلإلوحتلا-
.ةيلبقلاتاعازـنللدحعضو-
.لوضانألاقرشةضهنقبستةلحرمنمألاوماظنلانيمأترابتعا-

ةريشعلابتكمةقيقح
ةهجونمءاوضألااهيلعانطلسيتلاةريشعلا)بتكم(ةسردمبستكت

دبععورشمنمءزجاهنأبيقيقحلااهانعم؛انباتكتايادبيفةيبنجأٍرظن
عورشملااذهنكل.زكرملابةيروطاربمإلايفةديعبلاقطانملاطبرلديمحلا
نييداحتالالبقنمةيماقتناةقيرطبرقتحاو،هنمةيرخسلاتمتزيمملا
تماقةئيستاياعدةيحض"بتكملا"عقوامبرو،ةطلسلااوأوبتنيذلا



انمويىلإةرمتسمفسألاعمتاياعدلاكلتتلازالو،هئاغلإوهضاهجإل
.اذه

تزيمتيتلاايازملازاربإانهلواحأسةلوطملاةلدألاميدقتنمًالدبو
،ةسردملاهذهيفسردةريشعخيشنباناسلىلعاهلخادنمةسردملااهب
ةرظناذًادئارًاعورشمعقاولايفتناكهذهرئاشعلاسرادمنأىرنسو
لب،بسحفداركأللاعورشمنكيمل."ةرغصملاةينامثعلاةلودلل"ةيلبقتسم
يفكرتشميعوباستكاىلإمهبءاقتراللةيمالسإلاةمألاءانبأًاضيألمشي
:ينارديحةريشعخيشنبالوقي.ركبمتقو

ءانبأمضتةسردملاهذهتناك؛ةيدركلارئاشعلاخويشءانبأبناجىلإ
ندرألاوقارعلاوةيروسنمنيملسموبرعنمةفلتخملارئاشعلاخويش
فرعينيمداقلانمدحأنكيملو.ةواجوبرغلاسلبارطوزاجحلاونميلاو
ةعبسلالخيفزاتمملكشبةيكرتلابثدحتلانوملعتياوناكف.ةيكرتلاةغللا
برعيقابلاو،نيتئملابالطلافصننمرثكأداركألاناك...رهشأةينامثوأ
.طوؤانرألاوسكرشلادالوأنمناكمهنمضعبو

تناكسيردتلالئاسووتامدخلاعاونألك،ةمظتنمةسردملاتناك
راطفإلاتابجومدقتو.ادجةمظتنمتناكماعطلاومونلانكامأو.ةيلاثم
ةيلمخملاهتقايوهمامكأتناكةسردملليمسرلايزلاو.ايمويءاشعلاوءادغلاو
.ةيناطلسلايأ"ةينويامهلاةريشعلاةسردمبالط"اهيلعاشوقنمةقلغملا

رفسلابانلحمسينيتنسلكيف.تاونسسمختناكةساردلاةرتفو
،ةلودلالبقنمةلحرلاتاقفنىطغتو.لهألاعملصاوتللاندلبىلإ
تناكسوردلابناجىلإو."يبرم"ةفصبطباضةلحرلالالخيفانقفاريو
ً.اضيأبيردتلاوةضايرلاكانه

جورخلابانلحمسيناكف؛لطعلامايأنماهريغوةعمجلامايأيفامأ
بهذنف.ةعومجملاسيئرانقفاري،صاخشأةرشعنمةفلؤمتاعومجميف
يأرومالهإةريسمىلإبهذنوأ،يارسقأواشابدومحميهاقمىلإ
ناكو.ةيناجمعبطلابةسردملاتناك.ةسردملاىلإًءاسمدوعنمثنوفزيز
لكيفكيناكو،رهشلايفاشرقنيتسيأ.نيشرقيمويلاانفورصم
.ديزيولب،انتاجايتحا

ةياهنيفو.زدليرصقيفراطفإللنيترمىعدنانكناضمررهشيف
فيك":ًالئاقانلأسيو،انمامأرهظيو،ةفرشلاىلإناطلسلاجرخيراطفإلا
لاعدحاوتوصبةقبسملاتاهيبنتلاىلعءانببيجنف."؟يدالوأايمكلاح
حنميرصقلاةقرافمبمهنامدنعو."يناطلسايًاليوطتشع":تارمثالث



.ةدحاوةيبهذةريلانمدحاولك
انسبالمبفطصنصاخلكشب"ةرصلا"جاوفأيفودايعألامايأيفو

مايأيفةسردملاىلإلصتمانغألاتناك.ناطلسلاةيحتلماظتنابةديدجلا
.بالطةعبسلكلةدحاوةمنغ،اندئاومىلععضوتو،يارسلانمدايعألا

)......(
ةثداحىلعةرمتاذادهاشتنكيساردلايليصحتةرتفلالخيف

رخآويدركبلاطنيبةرجاشمتبشندقف.ديمحلادبعناطلسلاتغلب
،"ةحيحصريغكتءارق":نآرقلاأرقيوهويدركلليبرعلالاقثيح،يبرع
ركاسعلاناكامنيبو،برعلاوداركألااهيفلخدتو،ةرجاشملاتمظاعتو
؛نيرجاشتملانيبلصفلاوبالطلاةئدهتنولواحياشابيكزديىلعنيبردملا
امم،قدانبلاباقعأبمهنوبرضيوبرعلابالطلاعمةوسقبنولماعتياوناك
،"داركألانومحيمهنأل"ركاسعلاهجوببرعلابالطلافوقوىلإىدأ
ً.اعيمجمهبرضبهرمأاشابلاردصأف

تببستف،فويسلاروهظوقدانبلاباقعأبركاسعلاتابرضتدادزاف
ىسانتانهو،طقسنمضرألاىلعطقسف،بالطلانيبتاباصإلاضعبب
ةيفلخلاباوبألاوحناوهجتاو،مهنيبرجشامداركألاوبرعلابالطلا
نممغرلاىلعو.نيباملابابمامأ،زدليرصقباوبأدنعاوفقوتو،اهورسكو
مهو"يأروايلا"نإف؛لوخدلانممهعنمنيبوانملاسارحلاةلواحم
لابقتساباوماقبالطلاةرهمجاوأرنيذلاباجحلاوأنويصخشلانونواعملا
اشابيكزةلماعمنممهاوكشبالطلاضرعف،مهتابلطنعمهلاؤسوبالطلا
"انناطلسوانتمعنيلووانيعارنمةيامحلابلطنانئج":اولاقو،مهلةيساقلا
ىلإاودوعيلواوحاتريلفً!انسح":ًالئاقمهبلطىلعناطلسلاباجأف.
هتدارإردصأو."تاقيقحتلابموقينمةسردملاىلإلسرنسو،مهتسردم
قيقحتللاشابدمحميسكرشلااهسأريةئيهلسرأهسفنمويلايفو،لعفلاب
ىلإاشابيكزيعدتساو،امامتبالطلانيبامحالصامتو،ثدحاميف
.تاعاستسوأسمخلهعمقيقحتلامتو،يارسلا

ديمحلادبعدهعيفتردصةيدركةفيحصلوأ
،يناخردبلالآلبقنمردصتةيدركةفيحصلوأ"ناتسدرك"تناك

1898ماعلايفتردصيتلاةيكرتلا-ةيدركلاةفيحصلاهذهفدهناكو
سسؤمناكو.داركألاىلإناطلسلارظنتفل1902ماعلاىتحترمتساو
ةحوتفمتاباطخهجودقناخردبتحدمدادقماهررحموةفيحصلا
.هتالاقمنمريثكيفديمحلادبعناطلسلل



Kurdish[،ةينامثعلاةلودلاوةيدركلاةيموقلا،ولغوأزوأناقاح
NotablesandtheOttomanState,SUNYPress,2004[،ىلإةمجرتلا

،Gündoğanناغودنوكانازدازآوناغودنوكقوأزوأيالين:ةيكرتلا
.50ص،باتكلاراد،2005لوبنطسإ



ديمحلادبعرمأبتينبدقو)2004(اهميمرتدعبGümülcineةعاسجرب



ةكسلاطخءاشنإيفىتحناملألازيلجنإلامعدنأقبسدقل
رودصوناملألاعمدادغبديدحةكسطخةيقافتاعيقوتنكل،ةيديدحلا
.مهروطنعمهجرخأ؛ةرصبلاىلإةيديدحلاةكسلالاصيإرارق

VolkanEdiger
بابسألمالظلايفتيقبةريثكةضماغطاقنكانهنأمولعملانم

يفهانيأراموهطاقنلاهذهىدحإ.ديمحلادبعناطلسلادهعيفةددعتم
عورشملاوهو.ةيديدحلاةكبشلابةينامثعلاةلودلاطبرعورشميفقبسام
عويشلهمساركذأنلوفورعملاريهشلاانخرؤمهنأشيفقلطأيذلا
مدقديمحلادبعنإ":لوقيامدنعةجضانلاريغةلجعتملاهماكحأ
.شاقنلاقحتسياللوقوهو،"تازايتماةيناملألاةيلايربمإلل

لكىلعهنكلو،زاجحلاديدحطخصوصخبريثكلالاقينأنكمي
تادعاسملاو،نييلحملامعو،نييلحمنيسدنهمو،يلحملامسأربذُِّفنلاح
ملاعلاونيينامثعلاهينطاومناطلسلارافنتساةجيتنتناكاهعمجمتيتلا
ً.اضيأةيلحمتناكتادعاسملاهذهنأتفاللاوتادعاسملاهذه..،يمالسإلا

وهو،هليغشتوهذيفنتىلإهطيطختنمزايتمابيلحمعورشمهنإ
يتلاو،ةيروهمجلادهعيفةيديدحلاككسلاطوطخلمعسسأعضويذلا
طوطخلابريبخلاياقلاقبوقعيلوقيامكو،عورشملاذيفنتلالخيفتلماكت
:ةيديدحلا

يفبراجتلابًةرخازةسردمواعساوالاجملكشزاجحلاديدحطخنإف
مهلامعأىلعنيمئاقلاانيسدنهمنمامسقنإو.ةيديدحلاطوطخلالمع
مهبيردتاومتأدقةقيقحلايف)1945ماعيناثلانيرشتيفبتكي(مويلا
.]92[انهقوفتبةءافكلاوةيلهألاناحتمااومدقو،هذهلمعلاتاحاسيف

درجمهارننأزاجحلاديدحطخىلإرظنننحنوًاذإيفكيالف
ىلعدكؤننأانيلعلب،ارتموليك1465ىلإدتمتةمخضةيديدحةأشنم
كانهنأانهىسننالو.ةيكرتلاةيلحملاةيديدحلاطوطخللةسردماهنوك
ةسايسوعورشملااذهنيبةقالعلايهوالأابلاغلمهتىرخأةمهمةطقن
.ديمحلادبعدنعةقاطلا

ةقاطلارداصمنعثحبيديمحلادبع
لحضلكشبرومألالوانتيخيراتلانأنيبأنأةيادبلايفدوأ

لوخدللسيئرلاببسلاف.جئاتنلاوبابسألاىلإقرطتلانودنمويحطسو



طيحملاقيرطىلعةرطيسلاناكلاثملاليبسىلعىلوألاةيملاعلابرحلايف
موقيناكيساسألاعارصلاف.لورتبلاوهكلذيفيقيقحلاببسلاو،يدنهلا
ةيلايربمإلاةوقلايفيه،ةيضقلاويدنهلاطيحملاقيرطىلعةرطيسلاىلع
قارعلاوناريإيفرشتنملالورتبلاىلإالوألوصولانمنكمتتسيتلا
قرشلانأامةقيرطبامولعمناكهنأل..اهريغوناجيبرذأوتيوكلاوةيروسو
.ملاعلايفًالبقتسمةقاطلارداصممهأىلعمانيطسوألا

ةرازوعنقينأىلعلمعيرشيفيزيلجنإلالاريمألاناك1882ماعيف
محفلالدبلورتبلالامعتسابةطبترمملاعلاىلعمهترطيسماكحإنأعافدلا
.طسوألاقرشلاوساقفقلايفيهفهرداصمامأ.مهنفسيف

ً؟اذإ
يفناملألاعمهذيفنتةيقافتاتعقويذلادادغبديدحطخنأودبي

مهقلقلًاريثمناكلب،مهمامأًانيتمًارادجلكشيسديمحلادبعدهعتاياهن
ققحتلاحيفف.دنهلايفيزيلجنإلابادتناللًاديدهتلكشيسهنأنم
اهنفسلطفنلاجارختساىلعلمعتيتلاةيزيلجنإلاةيلايربمإلانإفعورشملا
قلطنيتارتموليكلافالآلدتمييديدحرادجبمدطصتسوكابوناريإنم
ىلإًالوصوبرصلاوةيراغلبو،ةيرجملاةيوسمنلاةيروطاربمإلابرميو،ةيناملأنم
عماهتلصعطقلًاببسكلذنوكيسو،ةرصبلاجيلخبطبتريلةينامثعلاةلودلا
هايملاىلإلوصوللةيسورلاتالواحملاةقاعإنكميناككلذبو.ةيسوراهتفيلح
يف"ًايديدحًازجاح"لكشيسدادغبديدحطخناكةجيتنلايفو.ةنخاسلا
.ةيزيلجنإلاوةيسورلانيتيلايربمإلاهجو

نإف،ايبرصتناكيديدحلازجاحلااذهيفةقلحفعضأنأديب
اوزاحنانإو،ةبعللانمزيلجنإلاجورخينعيناملألافصىلإبرصلازاحنا
قوديشرألايتغاءارويقيقحلاببسلانإفاذكهو.ناملألاجرخزيلجنإلاىلإ
ةيملاعلابرحلاءدبو،وفييارسيفيـبرصتسيشرانألبقنميواسمنيرجم
ىلإدتميسيذلاةيديدحلاةكسلاطخيففعضألايهةقلحلاهذه؛ىلوألا
.]93[طسوألاقرشلاطفن

،ةينوقىلإنيلربنميديدحلادادغبطخغلبدقناك1896ماعيف
ةلودللةيلخادلاقوسلانوكتكلذبو،دادغبىلإةينوقنمهدميقبو
ةهجنم.ةيبوروألاتاونقلاربعةيملاعلاقوسلابتطبترادقةينامثعلا
،1900ماعيفناطلسلاةدارإبقلطنايذلازاجحلاديدحطخنإفىرخأ
تناك،ةيجراختادعاسمريغنمو،ةيتاذلاةيلحملاىوقلاىلعدامتعالابو
.طسوألاقرشلليلخاديربلانقحتفلةينامثعةكرح



ديمحلادبعناطلسلاعورشمنمًاءزجزاجحلاديدحطخءاشنإناك
امك،ةديجةيداصتقاةكرحنيمأتباليفكناكهقيقحتو،ةيروطاربمإلاذاقنإل
دضةلمتحملابرحلاعوقوليبقةينامثعلاتاوقللعيرسلاكرحتلارفوي
]94[طفنلاقطانمىلعةرطيسلليلايربمإموجهمامأادسنوكيو،ةينامثعلا
.

طفنلاوراطقلا
رسبةقالعهليديدحلازاجحلاطخءاشنإءارويقيقحلاببسلانإ

،قرشلاىلإميلسزوايناطلسلالبقنمةينامثعلاتاحوتفلاراسمليوحت
ةهجاوملًاربرصموايروسوناريإحتفلهجوتدقزوايناطلسلانأامكف
يتأي؛]95[يدنهلاطيحملاقيرطنعنويلاغتربلاهبماقيذلالالتحالا
تعضويتلاةيزيلجنإلاةيلايربمإلاهباجيليناثلاديمحلادبعناطلسلاهديفح
عفاديو،ثادحألاقبتسيل،ربلاقيرطنعًاضيأدنهلاورصمىلعاهدي
.بائذلاةيهشريثتيتلاةقاطلاضاوحأنعًاركبم

،دادغبديدحةكسطوطخراسمىلإمترظنوةطيرخبمتكسمأاذإ
تناكنكل.طفنلااهنمجرخييتلاقطانملانمّرمتاهنأًاحضاونوظحالتس
يفلخدينانوبلطياوناكناملألانأيهو؛ىرخأةقيقدتاباسحكانه
نداعملالكجارختسالقيرطلايـبناجىلعمك30ضرعبقاطنزايتمالا
.نيفرطلاىلعةدوجوملاةيعيبطلاتاورثلاو

تبثأيتلايضارألاليجستبماق؟اذهلباقمديمحلادبعلعفاذام
ىلعراطقلاريسطخيفطفنللالوقحاهيفنأفوكسورجلوابسدنهملا
نلو،ةصاخةيكلمىلإيضارألاكلتتلوحتكلذبو،ةصاخلاةنيزخلامسا
يضارألاكلتىقبتسىرخأةهجنمو،ةهجنمناملألاةرطيستحتحبصت
ةيكلماهنأل،انترطيسنميضارألاكلتجورخلامتحالاحيفانيديأيف
.ةصاخ

...قلقللاراثماذهديمحلادبعادغدقل
رجفامدنعقفألايفحولتديمحلادبعمكحةياهنتأدباذكهو

زدلونير.بجروجConcessionSyndicateLimitedةكرشتايلمعسيئر
ناميلسدجسمةقطنميف1908ماعرايأيفكاذنآفُِشتكاطفنللرئبربكأ
نيرهش..،نيرهشدعبةروثلاأدبتنأابيرغسيلأ.ناريإدودحلخاد
يفةيطورشملاديمحلادبعناطلسلانلعينأو،ةينودقمنمةقلطنمطقف
!؟طقفرهشأ9دعبشرعلانعيلختللرطضيو،ماعلاسفننمزومترهش
.طبضلابًارهش11وهنيثدحلانيبلصافلانمزلانإ



ةثداحلاهذهو.]96[ةلودسيئرىلعءاضقلابطفنلاببستاذكهو
ءاضقلامتي،طقفماوعأةرشعدعبف.!ةريخألانوكتنلو،ىلوألانوكتنل
ديمحلادبعناطلسلالزعىلعاولمعنيذلامادختسابةينامثعلاةلودلاىلع
؛ةلهذمةعرسبوهنأفيك2لورتبلانعريرقتيفىرنسو.مكحلانع
طفنلاةطيرخيفاهيلإراشملاعقاوملاىلعزيلجنإلالبقنمةرطيسلامتتس
دبعناطلسلانمبلطب،فوكسورغلوبيناملألاسدنهملااهمسريتلا
.]97[ديمحلا



سورلانيبتاقالعلارتوتومجسنيامبةقطنملايفنزاوتلاماقأ
.زيلجنإلاو

نمًامداقرطخالنأربتعاامدنعهمييقتيفاقحمديمحلادبعناكو
.سفانتلاحيفزيلجنإلاوسورلامادامةعمتجمةبوروأ

نواعتلاًاضيأعطاقلكشبضفرهنكل،ةيسورنمًاريثكبرتقيمل
.ةرتلجنإعمطرفملا

OrhanKoloğlu
ةيجراخلاريزويجيتارتسالاقمعلاباتكفلؤمىلدأ2009ماعيف

:هيفلاقرظنللتفالنايببولغوأدواددمحأيكرتلا
نأبجيكلذلو،ناقلبلاوساقفقلاوطسوألاقرشلايفةلودربكأنحن

.ةقطنملاهذهيفماظنلاسسؤتيتلاةلودلانوكن
ةراثإيفاببستناكةريطخلاتاملكلاهذهنأنممغرلاىلع

ةدوعانتركاذىلإديعتلءودهبجرختتاملكتناكاهنإف؛مهضعبفواخم
دواددمحأاهطسبيتلاةيعاقيإلاةيسامولبدلا.ةعئاضلااهتمهمىلإايكرت
ذخأننأو،ةديجةرواجملالودلاعمانتقالعنوكتنأبجي:هلوقبولغوأ
ينتركذتاملك..،انحلاصلةوقلانييزاوممادختساقيرطنعةردابملامامز
ديزياملبقديمحلادبعلةروهشملانزاوتلاباعلأب؛تيبأمأتئش،ةرشابم
.ماعةئمنع

رمشف،ةظهابرئاسخب93برحنميناثلاديمحلادبعناطلسلاجرخ
يلاعلابابلايفةدوجوملاةطلسللديدجزكرمءانبلهجوتو،هيدعاسنع
ديبهرومأديلاقمتناكو،ةيجراخلاىوقللديصةحاسىلإلوحتيذلا
هيبنتلاهءاجعبطلابو،زدليرصقىلإةطلسلالقنىلعلمعو،جراخلا
ً.ادبأرمألااذهاهبجعيمليتلاةرتلجنإنميروفلاديدشلا

نمًاباطخهعمًالماحناطلسلاةرضحىلإًاموييزيلجنإلاريفسلارضح
لحاممةربعلاذخأينأهيلعنأباطخلاهحصني.فاعزلامسلاكندنل
هذهىلعرمتسانإهنأىلإحمليو،دارمربكألاهيخأوزيزعلادبعهمعب
.ةدومحمنوكتنلهتياهننافةيلقعلا

حيرصوحضاولكشباهعماطمترهظأدقلصألايفةرتلجنإتناك
،صربقبانبلاطتوقيرطلاعطقنماعونسرامتلانفعضةظحلترظتنانيح
تناكاهنكلو،هبقوثومريغًاسفانمديمحلادبعرظنيفةرتلجنإتناكف



لالتحادعبصخألابو،اهتهجاومنكمتالثيحبناكمبةروطخلانمًاضيأ
داسفإىلإلماكلكشبديمحلادبعةسايستهجتاف،1882ماعرصم
نمهلرفوتيامبهتوقءانبيفتقولابسكةلواحمو،ةرتلجنإتاططخم
.تايناكمإلا

رهظتاهنوكل،ريبكلكشبرظنللةتفالاهضرعأسيتلاةقيثولاهذه
مكللقنأ.ءاركنلاةرتلجنإسئاسدلوحديمحلادبعناطلسلاراكفأحوضوب
:هطيسبتوهراصتخادعبصنلا

اهلعجو-هللاحمسال-ةيلعلاةلودلاميسقتىلعةرتلجنإلمعنإ
ميسقتنوديريمهنإ.يلجحضاو؛)ةريغصلود("ةيفئاطكلامم"لكشىلع
ًامكحسيلاذهو،ةيكرتوةيبرعتاموكحونمرأوطوؤانرأىلإةيلعلاةلودلا
ميسقتىلإنوحمطيمهنإيأ.)يموتانأ(حيرشتوهامنإو،)يمونوتوأ(ًايتاذ
ىلإلوبنطتسإنمةفالخلالقننوديريو،ةريغصماسقأىلإةيلعلاةلودلا
امكنيملسملانومكحيسكانهنمو،اهيلعنورطيسييتلاةدجوأرصم
يتلاكروتنوجةامسملاةقرفلاهذهوهًاقحفسؤملارمألانكلو.نوؤاشي
ليبسيفاراهناليلمهتقاطلكبةقرفلاهذهعمنورتهتسملااهلاجرلمعي
.]98[زيلجنإلافده

فادهألاةقدلكبوكردأدقديمحلادبعناطلسلانأانهحضاو
لكشبكلذرهظيةقيثولاسفنيف.؟نآلالعافوهامف.ةرتلجنإلةيقيقحلا
:زجوم

)1:ءايشألاهذهنماهلدبالةموكحوأةمأءاقبنامضلجأنم
ءاملعلاو.ىنغلاوةعانصلا)4،ءامتنالايأةيوهلا)3،ميلعتلا)2،نيدلا
دنعيفاكلاددعلامهنمرفوتيتقويف.اندنعليلقفسألاعمنونكمتملا
نيبًةسايسوًاقيرطجهنتنأةينامثعلاةلودلاىلعبجيكلذلو.نييحيسملا
.]99[رومألاهذهلكاندنعرقتستورفوتتنأىلإةرتلجنإوةيسور

:ةيسوروةرتلجنإنيبديمحلادبعةسايسراصتخابهذهو
ديمحلادبعهجويفنوتسدالج

رذحلاىلإةفاضإلابلامشلابانتراجعمراوجلانسحتاقالعريوطت
داحتاعنمىلعىرخألاةيحانلانملمعلاو،"سورلاخف"يفعوقولانم
رئاسو(نينثالاحلاصمبراضتعمف،قرطلاىتشبةرتلجنإوةيسورحلاصم
حيرشتنإفالإو،ءادعصلاسفنتنو،انئاقبصرفدادزت)ىمظعلالودلا
.هنمرفمالًاريصمحبصيةقرفتمعطقىلإ)يموتانأ(اندسج

هيلعقلطأيذلاWiliamEwartGladstoneنوتسدالجميلونوركذت



تارمعتسملاريزويأ"تاكلمتسملارظان"بقليسرونلاديعسنامزلاعيدب
ناملربلامامأريهشلاهباطخيف)1898ماعيفوت(ءارزوللاسيئرناكامدنع
همالكبدصقيو،هديبميركلافحصملالمحيوهو،1882ماعيزيلجنإلا
:رصميملسم

نيبباتكلااذهيقبامنيملسملامكحنمزيلجنإلانكمتينل
.]100[ديحولالحلاوهنآرقلااذهنعنيملسملاءاصقإ.مهيديأ

ديعسنامزلاعيدبعامسأىلإلصتلةبيهرلاةملكلاهذهترخأت
رصقىلإتلصويتلافحصلايفاهيلععّلطا1894ماعلايفف،يسرونلا
رخسينأبهرارقذختاتقولاكلذذنمو،"ناو"ةنيدميفاشابرهاط
:ًالئاقخرصو.ةركاملاهططخةهجاوملاهلكةينآرقلاهمولع

َدَمُْختنأنكميالسمشميركلانارقلانأمهلتبثأوملاعللنيبأس
.]101[دُمَْختوأ

ةيونعملاهتعومجمميظنتلهسفنرذنو،هدوهجىصقأبكلذدعبلمعو
يفنوتسدالجمايلوةدايقبةيدتعملاةيزيلجنإلاةيلايربمإلاهجويففقتيتلا
.تقولاكلذ

ودعلاوه-نامزلاعيدبةقاطهنايببضرحيذلا-نوتسدالجناك
ةركذميف"نوتسدالجوهانودع"ةرابعتدرودقل؛ديمحلادبعلدودللا
يذلاHenriLayardدراياليرنهيزيلجنإلاريفسلاىلإديمحلادبعاهلسرأ
هرمعنمةريخألا22ـلاهماوعأنوتسدالجىضمأدقل.)1894(ماعلايفيفوت
عبطلاب.ديمحلادبعناطلسلادضتاناهإلاوتاءادتعالاهجويوهولعفلاب
عيطقتليبسيفهتقاطوهدوهجىصقأبلمعيذلانوتسدالجنكيمل
نكيملمعن..،هترطيستحتيمالسإلاملاعلاعضووةينامثعلاةلودلالاصوأ
نإ"بضغبتلفزوررودويتسيئرلالاقةرمتاذف.ةوادعلاهذهيفًاديحو
ةينابسإامهملاعلااذهيفئيشلكلبقوًالوأامهقحسدوأنيتللانيتوقلا
ةروصمسربًالوغشمانيأرامكديمحلادبعناكنيحيف.]102["ايكرتو
.ابوكىلإهلسرأيذلاصاخلاهلثممديىلعةديدجلاةراقلاةطيرخ

وهوبويأيـبنلاربصبيلحتلاىلعًاربجمديمحلادبعناطلسلاناك
يذلاةيزيلجنإلاةيلايربمإللريبكلالثمملااذهةهجاوميفهقاروألكببعلي
ىلإاوبحسنيومهداتعومهتدعاوعمجينأكارتأللدبال"ً:امئادرهاجي
."ةيسآ

دبعنكل.1882ماعرصملالتحابةرغنيحىلعةرتلجنإتماق
نأضرتفملانمناك.لالتحالااذهبفارتعالامدعىلعًارصمناكديمحلا



مهنأنومهوتياوناكوً.ايمسرلالتحالاىلعهتقفاومبديفتةقيثوذخأمتي
لبقنم1887رايأ22يفةيقافتاعيقوتمتاذكهو،هعانقإاوعاطتسا
رصمنمبحسنيسيزيلجنالاشيجلانأاهدافم،نيفرطلانمنيلوؤسملا
تعضوايروتكيفةكلملاىتحنيلوؤسملاعيمجعقوو،ماوعأةثالثلالخ
.ديمحلادبعةقفاومىلعةلأسملاتفقوتو،ةيقافتالاليذيفاهعيقوت

لالتحالابىضرأال
عيقوتلاضفرثيح،دحأهعقوتينكيملامبماقناطلسلانأديب

فارتعالادنعفقوتينل،عيقوتلااذهنأل؛ةريخألاةظحللايفةيقافتالاىلع
وهورخآىنعمهلنوكيسلب،ةتقؤمةرتفلولورصملزيلجنإلامكحب
له(.نيملسملاةفيلخيديىلعةيلايربمإلاةطلسلنيملسملاميلستبلوبقلا
)!؟نازوليفناكيمسرلكشبانيديأنمرصمجورخنأانهمكركذن
]103[.

نلفةمئاقيتلودتناكاملاط":ةحيرصديمحلادبعناطلسلااهلاقو
عقتيتلايضارألاىلعتقؤملالتحاوأيـبنجأمكحدوجوبادبأىضرأ
."ًايقوقحيكلمتحت

!نمرألاةلكشماذإكيلإ!؟ضفرلاىلعؤرجينمتنأأ
ةبقاعتملاةينمرألادرمتلاتاكرحعمقلمدختستيتلاةيركسعلاةوقلاو

1896-1895يماعيفناوىلإنوزبارطنمعساولكشىلعتدتمايتلا
ً.اضيأًابنذربتعتس

)حافسلايكرتلاب(ديمحلادبعفصونأهلقبسدقنوتسدالجناكو
هنإ،ةديدجةفصنآلادجوو،1876ماعيراغلبلادرمتلاهعمقببسب
.رمحألا)يومدلا(ناطلسلا

ماعدنهلاتاروثيففالآلاتلتقيتلايهةرتلجنإتسيلاهنأكو
،عفادملاتاهوفىلعدرمتلاةداقطبرتتناكيتلايهتسيلو1857

ةيعارىلإةظحل1876ماعلايفلوحتتىتحً،ابرإمهقزمتف،عفادملاقلطتو
يفةبغرلب،عبطلابمهيفًابحسيل،نيينامثعلانمرألاحلاصملةيماحو
دبعاهعطقيتلابيبانألالصوةداعإلةلواحميفنئاهركمهمادختسا
ءيشيأمادختسانععروتتاليتلاةدرابلاةيزيلجنإلاةيلايربمإلا.ديمحلا
نوتسدالجميلوةيصخشنملضفأةيصخشدجتنل؛اهحلاصممدخي
.]104[اهحلاصملايعارُهجِّوتتل

Ponsonbayدروللافصنملايزيلجنإلابئانلانأدجنىرخأةهجنم
ةندهبقع1918يناثلانيرشت18يفناملربلامامأديمحلادبعنعملكتي



:ًالئاقسورودنوم
ناكدقف،ةبوروأهتأريسامولبدعربأوفرظأناكديمحلادبعنإ

،يبوروالاداحتالاقيرطيفاصعلاهيفعضييذلاتقولاطبضلابفرعي
.]105[ىمظعلالودلانيبفالخلاهيفثبييذلاتقولاو

نيذلابائذلانييسامولبدلانمادحاو،AubreyHerbertناككلذكو
نوناك14يفلاقدقناكو،انمضةيكرتلاوةيبرعلاوتاغلعبسنونقتي
:يناطيربلامومعلاسلجممامأ1911لوألا

ناكو،ةرتلجنإيفةبوبحمديمحلادبعقباسلاناطلسلاةسايسنكتمل
نارمأ.ةرتلجنإلهبحمدعٍقدصلكبرهُظي؛ةردانلاهتيصخشبوناطلسلا
ريمدتىلعلمعتتناكديمحلادبعةسايسً:امئادامهركذتننأانيلع
ةرتلجنإةقادصبةقثاولاةديدجلاةرادإلاو،اهدجتةصرفىندأدنعانحلاصم
.]106[ةيلاربيللاىوقلاىربك

نويداحتالاعبطلابوهةديدجلاةرادإلابتربرههدصقيامنإ
ةيفصتبمايقلانأىسننالانوعد.تقولاكلذيفةطلسلايفنودوجوملا
،ريغتتالةدعاقوهىمظعلالودلاحلاصمريمدتىلعنولمعينيذلاكئلوأ
دعباميفنويداحتالافرعيسو،بيرقلاخيراتلايفتارمةدعترركتدقو
"ةرصبلابارخدعب"نكلو،ةرتلجنإلةفيزملاةقادصلاةقيقح؛ملؤملكشبو
...لثملالوقيامك



تكرتيتلاتاروطتلانمةدحاونأنوركذتمتنكنإيردأال
ةيجروجتمجاهنيحكلذو،زاقوقلااهردصمناك2008ماعىلعاهتمصب
نممصاوعلاظاقيإباليفكسورلانميوقلادرلاناكف،ةيتيسوأبونج
كلتيفو.اهتابسنمةرقنأفوكسومىلإكانهنمو،سيرابىلإكرويوين
عورشم)2008بآ10حابص(هتيوازيفقفشلدرأبتاكلاحرطةرتفلا
.)؟هلعفتنأةيكرتلنكمييذلاام(ناونعبثحب

لاريمدناميلسةيروهمجلاسيئرهلاقامناهذألاىلإةلاقملايفديعي
لوبنطسإيفدقعنملاAGİTيـبوروألانواعتلاونمألاةمظنمةمقيفكاذنآ
ينبنلاولاعت(:هلوقبةيلودلاتامظنملايلثممريثملاهءادنركذيو،1999ماع
اذهبمويلانييسايسلاركذيهتلاقمماتخيفو،)زاقوقلايفرارقتساللًاقاثيم
.ايكرتةدايقبيلوديزاقوقرمتؤمةماقإىلإوعديو،ءادنلا

.ةيسايسلاةحاسلايفاذهقفشلدرأءادنلعيرسلاىدصلاركذنو
يفناقلبلاةيقافتابهيبشةيقافتادقعديؤيهنأناغودرأءارزولاسيئرربعو
دقايكرتنوكتكلذبو،سيلفتووكسوميفضرعلااذهددجو،زاقوقلا
.اهلوحةيراجلاثادحألايفًالاعفًارودبعلتساهنأبةراشإلاتطعأ

ديمحلادبعييسامولبدقثوأنماشابرينمحلاص



لواحثيح1933ماعناهذألاىلإردابتيناقلبلاةيقافتابعمسننيح
ملةيقافتالاهذهنكل،1930ماعتايادبيفناقلبلاةيقافتادقعكروتاتأ
بابسألحصألاىلعليوطلارمعلااهلبتكيملوأ،ةايحلااهلبتكي
يتلاناقلبلاةيقافتانعثيدحلاو،ًاليلقيضاملاىلإةدوعلاانهدوأو.ةنيعم
.ةايحلااهلبتكتمل

عاجشلارماغملاديمحلادبعيسامولبد
ةلودلاحطسىلعبوبهللهيفزومتدعتسي،1908ماعيفنحن

ىلعةهجنملمعيديمحلادبعناطلسلاو،مومسلاحيرهنأكةينامثعلا
ميسقتءارهبمهيلعكوحضملا"كرتنوجلا"اهماقأيتلاةفصاعلاةئدهت
لودلاةرئادرسكىلعلمعيىرخأةهجنمو،لافريفةينامثعلاةلودلا
،ناقلبلانيمأتلداضمموجهلالخنمةيسوروةسنرفوةرتلجنإ،ةفلاحتملا
قالغإلاهليتفلعتشايتلا"ةتوقوملاةلبنقلا"ناقلبلاةئدهتهفدهناك
.تالزانتلاضعبلباقمكلذناكولو،ةيجراخلاىوقلامامأةقطنملا

لمعلااذهبمايقللةبرحسأرنوكييسامولبددوجونمدبالناكو
،ناقلبلالودتادايقعمةديجةلصىلعوهو،ناطلسلاهبقثي،بعصلا
يذلا،ةسنرفيفهريفساشابرينمحلاصىوسصخشلااذهنوكينلو
ناقلبلاةيقافتا"ىلععيقوتلاىلعاهلمحواهعانقإلةينعملالودلاىلإهجوتي
ليحبتدوأوديمحلادبعاهبماقةيسامولبدةبعلرخآهذهتناكو،"
ةيديدحلاةكسلازايتماىطعأنيحسورلاونييسنرفلاوزيلجنإلاتاططخمو
.ةيواسأمثادحأعمةنمازتمنوكتسفسألاعمةبعللاهذهنكل،اسمنلل

لالخنم"ناقلبلاقافتا"دقعليبسيفيعسلاىلعانهجرعنس
.ةبعللاهذهيفيساسألالطبلااشابرينمحلاصتاركذم

هتمهمبهغلبأو،ةسنرفنماشابرينمحلاصديمحلادبعناطلسلااعد
ىلعموجهللدعتستيتلاةيراغلبفاقيإىلعلمعلايهو،ةديدجلا
ٍةلواطىلإسلجمث،دنانيدرفةيراغلبريمأةيادبلايفاشابلالباق.لوبنطسإ
نإ:رارقلااذهىلإلصوتىتحىرخألالودلايفنيلوؤسملايقابعم
اماذإةيراغلبرطخنودةلوليحلانكميو،ناقلبلايفةديحوةيراغلب
يتلاةلبلبللدحعضواهدنعنكميولب،ناقلبلالودنيبةيقافتاتمرُبأ
حرش.ةيطورشملانالعإىلإةياهنلايفيدؤتسيتلاو،ةينودقميفثدحت
ةيقافتادقعةمهمبةرملاهذهناطلسلاهلكوأف،ناطلسللهتاعابطنااشابلا
عمقفتاوةيبرصوةينامورىلإةيادبلايفاشابرينمحلاصهجوت.ناقلبلا
:كلذدعبثدحامىلإاعمهنمعمتسنلو.امهكيلم



ريفسلاDeliYaniيناييلدينءاج1908ماعطساوأنمموييف
نيبتو،ةجيتنلاثيحنمىضرلانيبتةيرسةيقربينغلبأوسيرابيفينانويلا
ءارزولاسيئرتيقتلاو،انيثأىلإتبهذ.انيثأىلإيترايزراظتنابمهنأ
رورسبجروجكلملاامهعمينلبقتساو،يجةطلبةيجراخلاريزوويكوتوات
.انيثأنمبيرقلاهرصقىلإكلملايناعدةيمسرلاةرايزلاةياهنيفو.ةوافحو
.اهيلعينقفاوو،ايبرصواينامورعماهيلعتقفتايتلادونبلاهيلعتضرعو
ءالؤهديأو.ةيجراخلاريزووءارزولاسيئرعميلاتلامويلايفانيقتلاو
ةيبرصوةينامورعمةلتكانلكشنإ":اولاقو،مهكلمكًاضيأةدشبوةيقافتالا
،ةيننسحبتاضوافملاانأدبو،"قرشلايفمالسلاظفحنو،اندوفندادزيس
،موزللانيحةيركسعلاةدعاسملانانويلاانلمدقتيتلاةيفيكلاىلعانقفتاو
دبالتيركةلأسمكانهتناكنكلو.لباقملابنحنهمدقنسيذلاامو
اذهميدقتبماقكلملاعمءاقللاتدواعنيح.اهلحىلإلصوتلانم
هوحنماوجروجريمألامكيطعأنأينبايكيأرام":لوقيوهوضرعلا
اومكحاو،اشابهولعجاو،تيركىلعًايويدخهونيعمث،ةينامثعلاةيسنجلا
نثاربنيبعوقولانمنانويلايمحنكلذبو،يجروجاشابلاةفرعمبتيرك
.راغلبلا

كلملانيبوينيبتراديتلاتاثداحملابيلاعلابابلامالعإبتمق
بالقناعقوريصقنمزدعبنكلو.هيلإهتلسرأريرقتيفنيرخآلاو
الوتقولاكلذيفءارزولادجيمل؛اشابقيفوتينربخأامكو،ةيطورشملا
ةميدعتارهاظملابمهلاغشناببسبيريرقتةءارقلةصرفلانويداحتالا
.]107[تاهيهنكلو..!ىودجلا

ةيحضتبهذاهنأاهريصمناكةيبهذلاةصرفلاهذهف..!تاهيه
.ةيطورشملل

ةرجشعدصتىرنىتح،تاونسعبرأطقف،ليوطتقويضمينلو
ًابرإًابرإقزمتتو،ناقلبلابورحراجفناعماهفصتنمنمةينامثعلاربونصلا
ديمحلادبعةردابمةيمهأنوكرديسناوآلاتاوفدعبواهدنعو،اهعذجنع
نويداحتالاف.!ىودجنودنمةميقعتيقبيتلاناقلبلاةيقافتادقعل
نأباوصلاىلإلصنىتحانيلعيغبني:هدافمجوعأقطنمقفونولمعي
اوعيضءالؤهو،ءيشلكيفديمحلادبعهبموقيناكامسكعبموقن
نتفلااولخدأو،ةينامثعلاةلودلاطوقسيفاوعرسو،يجراخلاقافتالاةصرف
يداحتاىلإانطابضماسقناةاسأمانشعو،ركسعلافوفصيفةيسايسلا
يتلاةلفغلاهذهوهرشابملاببسلاوناقلبلاعايضةجيتنلاتناكو،يفالتئاو



.نويداحتالااهيفقرغ
؟اشابرينمحلاصلثدحاذامف
نالعإدنعتسراخوبيفةرمتسمةيسامولبدلاتاضوافملاتناكامنيب

ةيفصتيرجتتناك؛زومت24يفةيرحلاةروثترجفناثيحةيطورشملا
يفانريفسداع.مهعقاومتناكامهمواوناكايأديمحلادبعلاجرمادعإو
هتيوازيففكعو،هبصنمنملاقتساو،سيرابىلإتسراخوبنمةسنرف
هخيراتنعةيسنرفلاةغللابنيدلجمنمباتكفيلأتل،اهيلإبحسنايتلا
يتلاقئاقحلانايبىلعلمعي1939ماعهتافوىتحيقبو.يسامولبدلا
نعةيفخولوعفادو.اهركذقباسلاةثداحلاكسانلاةرهمجنعتيفخأ
.هتاسايسوديمحلادبع

ةلسلسيفهبتكامنأوهصوصخلااذهبهابتناللتفاللارمألا
ةيفلخلّكشيناك1934ماع"تيرح"ةفيحصيفترشنيتلاهتالاقم
لوقينأديريهنأكف،ناقلبلاتايقافتاقيرطيفكروتاتأتاردابملةيخيرات
.باوصلادجت؛ديمحلادبعقيرطتكلسنإ:كروتاتأل

ً؟اضيأهذهانمايأيفكلذلوقنامبرو



حضاولاثموه،لوبنطسإىلإةعيشلالافطأراضحإلناطلسلاتالواحم
لوبنطسإىلإلافطألالصونيح.)..(ةيئاعدةليسوميلعتلاهذاختاىلع
ىتح،كلذبفتكيملو،ةريل200صاخلاهبيجنمناطلسلامهاطعأ
صاخلاملعملاوةشاعإلافيراصمىلعفرصتشرق5000مهلصصخ
.]108[مدخلاو

ليغنيردميلس
يذلاوههنإف،اشابتحدمةزيمملاةيصخشلانعمتئشاماولوق

نمةبستكملاةقطنملايفماعقيرطقشو،لوبنطسإراوسأمدهبركف
وهو،)لوبنطسإقاشعزيلجنإلاالولهفدهىلإلصيسناكامبرو(،مدهلا
اهيلعًايلاوناكامدنع)ةيراغلبةنيدم(قوجسوريفاقيرحلعتفايذلا
ةيرجآًاتويباهناكمينبيل؛ةيبشخلااهتويبقرحأو،ةمظنمةنيدمءانبل
.]109[ةديدج

ةيرقبعلاهتركفو،ةريهشلادادغبلاشابتحدمةيالوانهىسننالو
فجنلاىلإنيدلارصاننارياهاشاهبماقةرايزلالخيفاهحرطيتلا
يفتعمتجايتلاةمخضلازونكلاعيبضرعثيح،1870ماعءالبركو
لاومألانماهدئاوعفرصو،دازملابنينسلاتائملالخيفءالبركوفجنلا
.ناريإودادغبنيبطبرتديدحةكسءانبل

عبطلاب.!ءالبركيفةيحايسةزفققيقحتلفدهياشابلاناككلذبو
ةعيشلاءاملعمواقكلذكو.ةعيشلاءاملعنمضفرلابًاعيرسدرلاهءاج
ةيداملاةميقلالامعتسامهيلعضرعدقف.نيينامثعللىرخأةيقطنمًاراكفأ
تناكةباجإلانكلوةسدقملاندملاريوطتوةماعلاتامدخلايفزونكلاكلتل
ً.اضيأضفرلاب

،ةيحالصإلاهتيلقعبقارعلاىلإلوخدلالواحيناكاشابتحدمنأيأ
،ءارولاىلإةوطخعوجرلاهيلإبلطتولقعلاهباجتتناكتاسدقملانكلو
تاميظنتلاتناكنيحيف،ديدجلاميظنتلانومواقيةعيشلاءاملعناكو
ةلودلاةينبيفربكألاةيعيشلاةلتكلاهذهبلقيفلوخدلاىلعلمعت
ىلعرارمتسابلمعيناكةنسلاوةعيشلانيبيخيراتلارتوتلانكل،ةينامثعلا
.تاحالصإلاهذهذيفنتعنم

تايدشرلايأ،ةيناملعلاميلعتلازكارمسيسأتبةلودلاتأدبدقف
ذوفنلانمنكمتتملاهنكلو،لاثملاليبسىلع،تايوناثلايأتايدادعإلاو



يتلاقطانملاىلعبلاغلايفسرادملاترصتقاف،ةسدقملاةيعيشلاندملاىلإ
نكل،ةيمازلإلاةيدنجلارارقكانهنكيملولاذبحو،ةنسلااهيفميقي
ةمدخلاديرتةينامثعلاةلودلاف،اهرارقتذختادقتناكةينامثعلاةلودلا
ماعذنمةيدنجللبابشلابحسبتأدبوً،اضيأةيعيشلاةسدقملاندملانم

ءاملعلارارقلااذهبعرأدقو،ةدحاوةنسباشابتحدمنييعتلبق1858
.ةدشبةعيشلا

نوضراعيةعيشلاو،ةيركسعلاةمدخلانمنييفعمسرادملاذيمالتناك
مهتذمالتيديأنيبنكتملف،ةيمسرلادويقلايفسرادملايفمهئانبأليجست
نمنوفعياوناكةنسلاةذمالتلانأةجيتنلاو،ةيمسرةفصتاذقئاثو
زاربإىلعمهتردقمدعلةمدخلاىلإنوذخؤيةعيشلاةذمالتلاو،ةمدخلا
يفدقحلاوةريغلارعاشمراشتناىلإقيرطلاحتفيامم،ةيمسرقئاثو
ىلعةينامثعلاةلودلاتنيعو،لحلاىلإةياهنلايفاولصوتو.ةعيشلافوفص
رحبيكاتدمحمديسنييعتمتفً،ايمسرهللاةيآبصنمةعيشلاسأر
ةذمالتةلكشمزواجتمتكلذبو."فجنلايفنيسردمللًاسيئر"ءاملعلا
نمةعقومةقرولالخنمةيركسعلاةمدخلابنوبغريالنيذلاةعيشلا
.دمحمديسلا

ةعيشلاءاسأولاذام:ةديدجاياضقمامأتناكةينامثعلاةلودلانكل
لكاورهظأوةلودلاىلعاولاتحامهنأولاذامو؟ةيحالصلاهذهمادختسا
هيلإمدقتيناحتمايفلحلاةلودلاتدجوو...!ً؟اذيملتةمدخلاضفرينم
نمذيملتلاو،حلاطلانمحلاصلازيمتيكلذبو،دادغبيفسرادملاةذمالت
.ذيملتلاريغ

دنعةهاكفلاوردنتلايفلثملامهببُرضييذلا[زاللالوقيامك
.مهدانعمهنععئاشلاو.ماشلايفةنصامحلاورصميفةيديعصلاككارتألا
نمبرهتلاىلعنولمعيةعيشلالهأناك."دانعةلأسمنآلاةلأسم":].م
ىصقألذبتةينامثعلاةلودلاو،ةينامثعلاةلودلازكرمنمةمداقلاتاطوغضلا
نأبنوقثاو]110[نودهتجملاف،ةمدخلانمبرهتلاعنمليبسيفاهدهج
مهتاقالعتأدبةقيرطلاهذهبو.مهترادجبناحتمالانومدقيسمهتذمالت
يتلاةطاسولارودلالخنممهعقاومزيزعتباوماقو،نوكتتةلودلاب
.ةلودلاوةذمالتلانيباهنوبعلي

اهريثي،ءالبركوفجنلايفبغشلالامعأتأدبوناحتمالاتقوءاجو
،ةحيبقلامهلامعأنعاورذتعادقبغشلايريثمنأملعنو،هيفنوبسارلا
يزيلجنإلايفحصلاهركذاماذهو.يلعديسلانمةطاسوبوفعلااوبلطو



تاءارجإلالماكلكشباوديأءاهجولاةيقبونيدهتجملا"نأبGearyيريج
."ماظنلاءاسرإليبسيفكارتألااهبموقييتلا

ةعيشلاوديمحلادبع
تّرمو،قارعلايفيناثلاديمحلادبعهثرويذلاثاريملاوهاذه

دبعناك.ةداحتالوحتبهدهعيفةعيشلاءاملعونيينامثعلانيبتاقالعلا
نأنمؤيناكو،ةيروطاربمإللةيساسألاةماعدلاوهمالسإلانأىريديمحلا
لب،انتحلصملتسيليعيش-ينسساسأىلعةيفئاطلاتاعارصلاوََةقْرُفلا
ةلاسريفةعيشلالاخدإلفدهيناككلذلو،انئادعأحلاصمةمدخيه
بحيناطلسهنأبمهركذينأيرورضلانمهنأدجيو،ةينامثعلاداحتالا
.ريخلا

يفديمحلادبعتاسايس)هللاتايآ(ةيعيشلاتايعجرملادييأتناكو
ةلودلابةعيشلاءاملعلاتاقالعيففطعنممهأيمالسإلاداحتالاليبس
عمةرملاهذهراوحلاديمحلادبعناطلسلاحتفرخآبناجنم.ةينامثعلا
.]111[راوحلاوبراقتلادييأتباوأدبنيذلاناريإءاملعنمهللاتايآ

ءاخرإلةلوذبملاهدوهجوقارعلاوناريإيفديمحلادبعةسايسنإ
ذخأتملصوصخلاهجوىلعامهنيببراقتلاوةعيشلاوةنسلانيبمالسلا
ناهكوكيقيدصركذامكو.اهمهفمتيمليلاتلابو،نايبلانملماكلااهقح
TheCaliphandthe"ـبةنونعملاةعئارلاهتلاقميفاياسنيتج

Mujtahids"]112[،نيديؤملاةعيشلانم"ءاملعلا"ضعبكانهناكهنإف
مكاحكيناريإلاهاشلامامألثملاهبنوبرضياوناكو،ديمحلادبعناطلسلل
.هلثمنوكينأبهنوبلاطيو،مهداقتعاونيرخآلانايدأمرتحي

سيئرنسحخيشازريمضراعملايعيشلادهتجملاعملمعلاقلطناو
اضرفسويهئاقدصأعمبتكيأدبو،تاونسلاكلتيفلوبنطسإيفدوجوملا
ةيفيكلوحلئاسروريراقتةباتكباشابتدوجدمحأيخيراتلاملاعلاواشاب
اشابتدوجيأرلًاقفوو،ناطلسلاىلعاهضرعو،ةنسلاوةعيشلانيببيرقتلا
اميفداحتالانيملسملاىلعبجي؛اهمكحتوةينارصنلالودلاةبلغلًاعنمو
.ًةنسوًةعيشمهنيب

ءالبركمسارميفءامدلاةيؤرديرينكيمل
ناك ةعيشلا نيميقملا يف يضارألا ةينامثعلا امكو وه لاحلا يف ناريإ يف

ةيونس ؛ءالبرك نوموقي مسارمب دادحلا ةيونسلا برضب مهتاماق لسالسلاب
ةيديدحلا ىتح جرخت ءامدلا نم مهداسجأ ، عضوف ناطلسلا دبع ديمحلا

يناثلا دويقلا ىلع هذه سوقطلا ، عنمو عومجلا نم فاوطتلا يف عراوشلا



نيجّرضم مهئامدب ، ملو حمسي مهل ءارجإب سوقطلا الإ يف مهنكامأ ةصاخلا .
يف ام قبس ناك ةعيشلا نوضرعتي ءامغإلل ، نوحرجيو ًاحورج ةغيلب
ةجردل ضرفت مهلقن ىلإ يفاشملا ، لب ناك دقفي مهضعب هتايح ًاضيأ .

ةماهةوطخاطخدقو،ناسنإلاةايحبمامتهالاديدشديمحلادبعناك
هذهنويداحتالاروطيو،ءامدلانمةيلاخءالبركمسارملعجقيرطىلع
نمزيفايئاهنسوقطلاهذهنمصلختلامتيىتحدعباميفةوطخلا
.ةيروهمجلا

Mithat Sertoğlu "Kerbelâ faciası ve mâtem âyini" Resimli
Tarih Mecmuası , Sayı: 65, Mayıs 1955, s. 3835 .

ًامكاحهنوكنيبعمجيديمحلادبعنإفاشاباضرفسويلةبسنلابامأ
يذلايناريإلاهاشلاىلعًةطلسوًاذوفنكلميكلذبو،نيملسمللةفيلخهنوكو
ءاسرإىلعرداقلاديحولاصخشلاوهكلذلو،ةيويندًةطلسالإكلميال
ليكشتبديمحلادبعناطلسلاماقيلاتلابو،يعيشلاينسلاداحتالاوبراقتلا
اوماق،يناريإلاماظنللنيضراعمويناغفألانيدلالامجمضتلمعةعومجم
قطانميفنيدوجوملاةعيشلاءاملعىلإةلاسر600براقيامةباتكب
.]113[ةباجإ200ةبارقاوقلتو،يمالسإلاملاعلانمةفلتخم

ةرهشلابحاصيناغفألانيدلالامجنمديمحلادبعدافتسادقو
لباقف،داحتالااذهلةيتحتلاةينبلانيوكتىلعلمعللناريإيفةريبكلا
،لوبنطسإيفنيدوجوملاةعيشلانيدهتجملانمةفلؤمةيعمجنيوكترورسلاب
،ناريإيفنيدوجوملاهللاتايآلداحتالايناعملمحتلئاسرلاسرإبماقو
ةيباجيإلئاسركانهنمىقلتو،اهيفتاءاقلدقعو،ناريإىلإهّجوتو
.]114[ةراحو

؟يمالسإلاملاعلايفلئاهلاعدصلازواجتقيرطيفكلذناكلهف
ناطلسلانأنعةدراولارابخألارثإداضملاموجهلابيناريإلاهاشلاماق

نمرألاةقروببعليأدبو،هللاتايآهيلعبلقيو،ةيلخادلاهنوؤشبلخدتي
نعفقوتلاهيلإبلطتحيرصلكشبديمحلادبعىلإةلاسرلالصتوً،اضيأ
.اهمعدوةينمرألاتاباصعلاءاويإبموقيسّالإو؛ةيلخادلاهنوؤشبلخدتلا

نمةبرضيقتيىتححباكملاىلعطغضلاىلإديمحلادبعرطضاو
هذهتتافوً،اريثكةبوروأاهتكّرحيتلاةلأسملاهذهببسباضيأناريإ
نييناريإلانيضراعملانيدهتجملاىفنو،ةعيشلاوةنسلاداحتالةريبكلاةصرفلا



ميلستلطغضلابماقهاشلانألاقيو،نوزبارطىلإلوبنطسإيفنيدوجوملا
.يناغفألا

داحتاةردابمقافخإنأنورتسف،متئشامفيكرمألااذهاوبِّلق
.مقلعلاةرارمكارمناكيمالسإلاملاعلا



ةيلمعبديمحلادبعناطلسلاماقً،اريثكثدحلاكلذفرُعيال
.قرشلاوحنهّجوتلابانركاسعلهرماوأىطعأو،ةيناريإلادودحلافلخةيركسع
؛عوضوملااذهلوحٍةمهمٍةلاقمبتاكKuneralpبلأرنوكنانسهبشي
DrangNachOstenقرشلاوحنروهشملاناملألاهّجوتبةيلمعلاهذه
]115[.

يتلاةدهاعملاترهظأدقو.ةيناريإلادودحلادنعانباسحهتنيمل
مورضرأةدهاعموأ1736ماعيفهاشردانعماهيلععيقوتلاىلعانربجأ
ةدهاعمعيقوتنمرثكأمدقتلاناكمإلابنكيملّهنأ1823ماعيفةمربملا
يف.]116[نيفرطلانملكقحيف1639يفKasr-ıŞirinنيريشرصق
اهنودلاحو،ناريإعمبرحلاةفاحةيدودحلاتافالخلاتغلب1837ماع
ةنجلىلإاذهدودحلاعوضومليوحتّمتف،يزيلجنإلاويسورلالخدتلا
نيتلودلانيبدودحلاميسرتّمت1847ماعناكاذإىتح،رمألابتّفُلك
.مك1125غلبيلوطبيرغألبجىتحةرّمحملانمةيوفصلاوةينامثعلا
.ةرتلجنإوةيسورنملكةدهاعملاتلفكو

ّنكل،ناريإعمدودحميسرتىلعنيهركمانقفاواننأةجيتنلاتناك
ةيمروأوزيربتاهنإ.ةينامثعلاةلودلالخادًةججأتمتيقبناجيبرذأران
ماقمث.ةلودلالاجرنئمطتملةبقاعتملاتادهاعملاو.لاصوأوساملسو
ىلعو،دودحلافلخانيضارأرهُظتةطيرخمسرباشابشيوردىعديطباض
.ٍةقيقدٍةيلمعيفيناثلاديمحلادبعكمهنيةطيرخلاهذهءوض

"اوطعيملولىتحبلطتنأكيلع"
ضرألابانتبلاطمجاردإةيناثلاتناكو،ىلوألايهةيجيتارتسالاتناكف

يفرهاطلامكتاملكانهيلرطخت(.ٍةيسايسٍبابسأللامعألالودجىلع
ةيفصتضراعياهيفلهكلالطبلاناك:قيرطلاقرتفمناونعبهتياور
ىتحبلاطتنأكيلع":لوقينيحنييروهمجلاةبقحيفةلوهسبيضارألا
ًامئالمًاناكمناكاهيلعانيلوتسايتلادودحلاطيرشّنإ."اوطعيملول
نماّمأ.لوضانألاقرشوقارعلاىلعموجهلابسورلامايقلاحيفعامتجالل
ثودحلاحيفةيقرشلااندودحنيمأتىلإفدهناّنكفةيسايسلاةيحانلا
.ةيمالسإلاةدحولاةسايسبلطمىلعةوالع.ناريإيفككفت



ماعديمحلادبعناطلسلااهرظتنااملاطيتلاةصرفلاتناحًاريخأو
قرشيفلمعييذلاB.W.Labareeيكيرمألاّرشبملالتقيهو.1904

اذهرثأىلعو.دودحلاربعايكرتهلوخددعبناريإداركألبقنملوضانألا
ةينامثعلاتاوقلالوخدىرنو،1905ماعزدليرصقيفراذنإلايودرهظ
.دودحلاىلعاهترطيسطسبةجحبًارتموليكنيسمخةفاسمةيناريإلايضارألا
ٍضارأ"ةيقرشلايحاونلا"مسااهيلعقلطأيتلاتادلبلاهذهتربتعاو
.كلذىلعًاليلداشابشيوردةطيرخضرعىلإةفاضإلاب،نيينامثعللةصاخ

ريغنمًادرفنمفرصتينييداحتالاكديمحلادبعنكيملعبطلاب
ةفلتخمرداصمنمهيلعقفدتتيتلاتامولعملاتناكو.!دحأةراشتسا
ينغتسيديمحلادبعنكيمليتلالئاسولانمحئاوللاةءارقوتاروشملاو
نظيامكةراشتساريغنميأرلابدرفنينكيملديمحلادبعف.!اهنع
ً.امئادةراشتسالاةيلآدمتعيناكسكعلاىلعلب،نوريثك

رصنهاشلانعًايضارسيلةقطنملابعشنأديمحلادبعكردي
يدهتجمسيئرونيرثؤملايلالملاو،ةصرفلازاهتنالنيدعاسلارّمشيف،نيدلا
:لكشىلعديمحلادبعللئاسرلانوبتكياوناك؛)كلذنوبرغتستامبرو(ناريإ
لئاسرلاتناكف،"اذهانهاشةضبقنمانذقنأولاعتناطلسلايالوم"
.ناريإىلإةحارصديمحلادبعوعدت

نمدودحلاميسرتلةنجلليكشتبناريإةموكحتبلاط1906ماعيف
،لخادلاىلإًةرشابممدقتناّنك،يديألايفوتكمنحندعقننكنملو،ديدج
َقبيملو،تايطورشملانعنالعإلاّمتدقو،يلغيٍردقىلإتلوحتنارياّنأل
يتلاناريإنمرأثلاذخأنانككلذبو...دودحلاةيامحلٌلاجمركسعلل
.93برحيفسورلاعمبرحلايفانكامدنعًةسلخانيضارأةقرسبتماق

نيبدودحلاىلع"نامألالبح"ليكشتديمحلادبعفدهناك
ةيامحنمضنىتحرمتستنأةيلمعللّدبالناكببسلااذهلو.نيدلبلا
تاوقلالبقنماهلالتحاوةيمروأةدلبقيوطتىرن1907ماعيف...اندودح
دودحلافلخديمحلادبعاهأدبيتلاةيلمعلانمةمكحلاّنإ.ةينامثعلا
عمةيسورقفتتامدنعٍلضفأٍلكشبكردتس؛اهتيمهأونينسعضبلبق
كرديديمحلادبعف.هسفنماعلالالخيفامهنيبناريإمساقتىلعةرتلجنإ
فقومفقيالكلذبو،كلذىلعًادامتعاهريبادتذختيوً،افلسثدحيسام
نامألالبحانلّكشدقنوكننأدعب،ةيناريإلايضارألاميسقتمامأجرفتملا
.ددجلاانناريجعم

يفًابلاغاهانلمعتسايتلا"ضرألاةدحو"ةرابعءيشبمكركذتله



؟ناريإعماهبرحءانثأيفقارعلاعوضوم
ىعّداو،مامألاوحنىرخأًةوطخىطخو،يناثلاديمحلادبعاهلعفدقل

يفديمحلادبععورشمناكمعن.ةينامثعلاةلودلانمءزجناجيبرذأّنأ
ناجيبرذألوخدساسأىلعىنبيزيلجنإلاوسورلادضةذختملاريبادتلا
ديبعخيشلانباكبقداصدّدرتيملاذهلو.ةينامثعلاةلودلاةيامحتحت
.كلذليبسيفةيدركلاتاوقلالامعتسايفيلنيدمشهللا

ناكو،ناريإدعبايكرتيفنالعإلاكشوىلعتايطورشملاتناكنآلاو
يلاوتاقالعانركاسععطق.بائذلادضةريخألاهتايلمعططخيناطلسلا
لودلاتلخدتو.راصحلاوقوطلاهيلعاوضرفو،هطيحمبناجيبرذأيفناريإ
ليكشتىلعقافتالاىرجورارقلاردصىرخأةرمو،ىرخأةرمىربكلا
اهيفىرجيتلاتارملاددعناكمكيردينمو،دودحلاميسرتلةنجل
تاونسماقأيذلا،اشابرهاطسيلتبيلاوّلحو.رارقلااذهلثمذاختا
دبعةيلمعيفكراشو،ةنجللاهذهيفهناكم،يسرونديعسدنعلاوط
.اهبناوجنمبناجيفديمحلا

ةرافصديمحلادبعقلطأيذلاناريإدودحءاروامةيلمعتناك
افالخهنوعبتينييداحتالاتلعجيذلادحلاىلإ،ًةريثم1904ماعاهبءدبلا
يفاشابرونأماقف،!ديمحلادبعهزجنأامداسفإيفهلنوجورياوناكامل
اشاب)ركبةرق(مظاكواشابيروننمٍلكفيلكتبًةرشابمبرحلاةياهن
.ناجيبرذأحتفب

ماعيناثلانيرشت18خيراتيفزيربتنمةيكرتلاركاسعلاتبحسنا
.سوردنومةندهنمًامويرشعةعستدعبيأ،1918

.دودحلاءاروامةيلمعبةفورعملاديمحلادبعةيلمعتهتناكلذبو
؟ةقيقحتهتنالهف

متأرقاملاطو،اهنعةباتكللينتعفداهنأاملاطدعبهتنتملاهنأنظأ
!؟كلذكسيلأ،ٍماوعأ105دعبتبتكاماهنع



مويلايفةعاسلارادمىلعزاغلألافالآبةئيلمديمحلادبعةبقح"
."دحاولا

تاونسللنّولتملاملقلابحاصTepedelenlioğluفيظننيدلاماظن
؛ديمحلادبعلًادودلًاودعتانيثالثلايفناكيذلاو،ةيروهمجلانمىلوألا
ةقعاصلاهتلمجو،ديمحلادبعببجعمبتاككتانيتسلايفانيلعرهظي
ًاليوطتيقبةعاسلارادمىلعزاغلألافالآفً،ايلمركفأينتلعجهالعأ
حضتييقيقحلاهجولاأدبىتح،ةجرحلاةبقحلاكلتفيواجتيفةئبتخم
ةروصلاحضوتسنلربصلانمًاديزمجاتحنامبرو،يلاحلاتقولايفًايجيردت
.اهمامتب

لامكىفطصمنأنممغرلاىلعنآلااهيورأسيتلاةثداحلاهذهو
تركذاهنكل؛ةيمسرلاةيتاذلاهتريسيفنيترملقألاىلعاهركذكروتاتأاشاب
.بوتكملااهلكشبانعانقإلةيفاكنكتملو،ليصافتلايفقمعتلانودنم
"يقئاثولاهمليفيفاهلعجيلةميقةثداحللدجيملDündarناجف
.ةيمسرلاةفصلالمحيالهنأبامعازهلمعأدبيذلا"ىفطصم

اهّيطختنكميالثيحبًادجٌةمهمةثداحلاّنأٍليلقدعبنورتسو
.اهلامهإو

نملامكىفطصمجّرخت1904ماعنملوألانيرشت21يف
يشابزوييأkurmayyüzbaşıيامروقيشابزويةبتربةيبرحلاةيميداكألا
عيباسأدتمتتقولانمًاضعبراظتناللَُّرطضاو،24ـلازهانيرمعيفنكر
"عيزوتيفلمعللهيفغرفتيًاتقواهلالخدجو،هنييعتلرهشأةدعوأ
.]117[اهيلإّنحاملاطيتلا"تايعمجلا"ىلإءامتنالاو"تاروشنملا

ةيميداكألايفهليمزCebesoylarداؤفيلعهقيدصدنعًافيضيقب
ددععمرجأتسامث،Kuzguncukيفرحبلاىلعلطملاهتيبيف،ةيبرحلا
نمبرقلابٌّينمرأهكلميًاتيبمهنييعتنورظتنيًاضيأاوناكنيذلاهقافرنم
.)Beyazıt-Gedikpaşa(اشابكيدك-ديزايب

صلختلايفنوثحبيو،دلبلانوؤشيفنوشقانتيونوعمتجياوناككانه
ىلإاولصواذهلو،ةيروتسدلاةايحلاوةيطورشملاةرادإةداعإودادبتسالانم
الناكو.رصقلاىلعًاطغضدونجلاةسراممةرورضيفرظنلاتاهجوديحوت
ليبسيفهنييعتناكميف"ةيسايسةمظنم"لكشينأمهنمدحاولكلدب
ىلعريبكطغضليكشتىلعدعباميفلمعلاو،فدهلااذهقيقحت



مسابٍةيرسٍةلجمرادصإىلعةوالع،اهنولكشييتلاعورفلاديحوتبةموكحلا
.]118[نطولا

نمنكمتيسيناثلاديمحلادبعنأبًاباسحاوبسحيملمهنأالإ
ريطللنوحمسياونوكيمليتلاةيرسلاةيسايسلاةمظنملاهذهيفلغلغتلا
.اهقوفريطينأ

اولبقامدنع؛اهتعرسلماكبريستدلبلاذاقنإتاعامتجاتناكدقف
نمدورطمميدقطباضكبيحتفهمساٌصخشمامضنابمهنمةلفغىلع
؛ةمظنمللةريثكتامدخبهمايقدعبةرمتاذكبيحتفمهربخأو.شيجلا
ربخلااذهعقوناكو.مهيلإمامضنالارخآلاوهديريًاديدجًاقيدصّنأ
يذلاقيدصلااذهاورينأمهيلعنأاوأرو.تقولاسفنيفًاريطخواٍّراس
راوجبلزعنمىهقميفتيبلاجراخنوكينأءاقلليغبنيو،هركذقبس
.ةطلغرسج

-روايىوسنكيملهمودقنورظتنييذلاديدجلا"قيدصلا"نكل
"ديمحلادبعلاجرنمZülüflüاشابولفولوزليعامسإ-نواعمةبتر
ةبقارمبهتقويفسرادملاّشتفمرمأدقاشابليعامسإناكو.!"ةصاخلا
ىتألب،ناتغرافهاديوةلباقملاناكمىلإروايلاتأيملوً.ارسةيبرحلابالط
مهنيبهولبقيذلاكبيحتفّنأاورديملو.ةمردنجلانمٌلترهعمو
دبعناطلسلاىلإةملكلكلقنيً،اربخمةقيقحلايفناكهيلعنيقفشم
.ديمحلا

ةمردنجلالبقنمضبقلامتياهعوننمةديرفلاةمهادملاهذهيفو
لّكشتتنأكشوىلعتناكيتلا"ةيرسلاةمظنملا"يفنيلماعلاعيمجىلع
دعبو.]119[ةنازـنزلايفمهّجزو،رايقوأيحتفولامكىفطصمنيب
طابضلابصاخلاةيبرحلاةيميداكألانجسىلإمهنولسريساوناكباوجتسالا
ًاقحالهباوجتساّمتف،لاقتعالايفCebesoylarداؤفيلعنكيملو.]120[
]121[.

.ًةراثإرثكأةيلاتلاثادحألاتناك
بوجتسيلامكىفطصمباشلا

زدليرصقيفنيباملاةرئاديفلامكىفطصميشابزويلاباوجتساّمت
عمجةمهتبو،ديمحلادبعشيعيثيحةيرسةمظنمهليكشتةيفلخىلع
.فدهلااذهبةينوناقريغةروصبتاعامتجابمايقلاوةفيحصرادصإولاومألا
هرطاوخيفلاقولىتح،رثكألاىلعنيرهشرثكأمديملهزاجتحاّنأملعن
.رهشأةدعةباثمبهلةبسنلابةدملاهذهتناكامّبرف."رهشأل"نجسّهنأ



ماشلايفهنييعتخيراتيفهنعجارفإلاّمتّهنأهملعنيذلادكؤملاءيشلاو(
.)1905ماعيناثلانوناك11يفعقاولا

"كرتنوج"تاروشنممهتعباتموينمرأتيبيفمهتماقإتناك
.)ديمحلادبعتارابختسا("ةيفخلا"ةهبشتراثأيتلاةطقنلا؛ةروظحملا

دادعتسالوحديمحلادبعىلعقفدتترابخألاتناكمايألاكلتيف
طيطختدوجوبزدليرصقغالبإّمت.لايتغالاةيلمعلةينمرألاتامظنملا
يفهتداعك"ةفيرشلاةقرخلا"هترايزلالخيفديمحلادبعفدهتسيريجفتل
هتبرعبرمينأةرايزلاهذهيفهتداعنمناك.ناضمرنمرشعسماخلا
عماجلا"ةفيرشلاةءابعلا"عماجىلإبهذيوديزايبناطلسلاراوجنم
هرجأتسايذلاتيبلانأرثكأةهبشلادازاممناكف.هدلاوهانبيذلا
ةيرابخإلاتدجودقو.قيرطلااذهىلععقيناكهقافرولامكىفطصم
تسبماشلاىلإمهلاسرإوهقافرولامكىفطصمةئربتدعبحيحصلااهناونع
ةلبنقلاريجفتةثداحينعأ(نمرألانويباهرإلااهربديتلاةثداحلايف،رهشأ
]122[)1905ماعزومت21يفعماجلانمهجورخدنعناطلسلابكوميف
متو،ماشلايفسماخلاشيجلاىلإلامكىفطصملاسرإمتهساسأىلعو.
.]123[ةلايخلل30ءاولبيردتةمهمبهفيلكت

ماعلاىتحسماخلاخيراتلابتكتداسيتلاةياورلانأبيرغو
ديمحلادبعناطلسلانإ:لوقتةيوناثلاسرادمللاهدادعإمتيذلاو،1931

يذلاباوجتسالالالخيفلامكىفطصمةبوجأىلإيفخناكمنمتصنت
.]124[ناسللكىلعةياورلاترجو،زدليرصقيفنيباملاةرئاديفّمت
ً.ادبأليصافتلاهذهنعانثّدحيملهسفنكروتاتأّنأةبارغلاهجوو

بوتكمٍصنيفةريثملارطسألاهذهةءارقىدلةشهدلاانكلمتتامك
:نيرشعلانرقلانمتانيثالثلارخاوأيف

حورهكالتماةمهتبٍمايألهرصقيفىتفلاطباضلابديمحلادبعظفتحا
نيبراوحلاىلإتصنتيوهو.قيقدلاباوجتسالاديقعضوو،بالقنالا
ىلعءاكذلاّبلغتةياهنلايف.ٍبيرقٍناكمنمقّقحملاولامكىفطصم
بعشلاقشعيذلايتفلاطباضلامامأدبتسملامكاحلاعجارتو.قلقلا
عطتسيملهنألطقف،ماشلاىلإلامكىفطصمديمحلادبعرّيسو.ةيرحلاو
.]125[نامأيفنوكيلو،هلهببسيناكيذلاقلقلاةحازإ

روضحنعٍشاقنيأاشابلامكىفطصمتاركذميفسيلكلذعم
:هثيداحأىدحإيفلاقدقف.هباوجتسالديمحلادبع

.امٍةرتفلّيلعًاروظحمناكنيرخآلاعمطالتخالاّنألًاسوبحمتيقب



شابلاواشابليعامسإباوجتسالارضحو،ينوبوجتساو،نيباملاىلإينورضحأمث
باوجتسالانمانمهفدقل.اشابدمحموهٍةفيثكٍةيحلوذٌلجرو،بتاك
،ةقشلايفلمعلاوتاليكشتلانيوكتوةفيحصلارادصإةمهتباّنجساّننأ
مث،لئاوألاانقافرفرتعاو.لامعألاهذهلكنمنيعونمماّنكلصاحلاو
.ٍرهشأةعضبانوفقوأامدعبانحارساوقلطأ

،ىرخأليصافتبةثداحلاهذهتلخادت1923ماعيناثلانوناكيف
:مناخةديبزهتدلاوربقسأرىلعلامكىفطصمهارجأٍثيدحيفكلذو

ةايحلاةنازنز
هذهنكل.ةايحلايفىلوألاةوطخلاوطخأ،يبابشناعيريفتنك

تاذينوذخأدقف،ةنازنزلاىلإينتذخألب،ةايحلاىلإينذخأتملةوطخلا
ملو.ٍرهشأةدعكانهتيقبو.دادبتسالاةموكحةنازنزيفينوعضووموي
،ينارتلاهروفنمتعرسأو،نجسلانميجورخدعبالإكلذبيتدلاوملعت
مايأةسمخوأمايأةثالثاهعملباقتأنأيلرّدقو.لوبنطسإىلإتءاجو
انتماقإناكماوقوطاهيدالجوةيدادبتسالاةموكحلاسيساوجّنأل.طقف
امدنع،ةيكابيهوفلخلانمينبقعتتيتدلاوتناك.ينوذخأوًاددجم
يتلايتدلاوًافلخم،يافنمىلإينلقتسيتلاةنيفسلانتمىلعينوعضو
ءانيمفيصرىلعمالآلاورادكألامضخيفيكبتيهويتيؤرنمتعنم
.يجةكريسلا

هتدلاونعملكتييذلالامكىفطصمىتفلااذهنكمتكلذعمو
ريغنمثبةاجنلانمنكمتمعن،هفلخءاكبلانماهانيعتأفطنايتلا
أطخلاّنأبناطلسلاعنقيواشاباضرركسعرسلالخدتيملولف،ظهاب
ةمهتبمهتبوقعتناكل؛بابشلاشيطنموهامنإءالؤههبكترايذلا
مهلاسرإو،شيجلانممهدرطو،ماظنلارييغتفدهبةيرسةمظنمليكشت
.تابوقعلاطسبأنمىفنملاىلإ

لامكىفطصمزاجتحامايأLordKinrossسورنيكدروللافصي
:يلاتلاك

داؤفيلعاّمأ.باوجتسالالالخيفةيافكلاهيفامببرضللضرعت
ً،اظهابنمثلاعفدينأنودنمىجندقفلوكوتوربلافرعييذلالجرلا
ىلعهديعفرينأعيطتسيالناطلسلانمًةبترلقأًاصخشّنأةجحب
هتربخةلقنمةرارمبلامكىفطصممستباو.ناطلسلايزيدتريطباض
هيلعةقلقهتدلاوتناكامنيبو.هذهةيسامولبدلاهقيفرةروانمعامسامدنع
.ريبكدحىلإاقلقنكيمل؛هزاجتحاةرتفلالخيفٌهوركمهبيصينأنم



امرّرقيهغارفتاقوأيفو،هلةبرهملاوةفلؤملابتكلاأرقيو،رعشلابتكي
.]126[هلعفيس

روسيفوربلاةياوربسحCebesoyيوصةبجداؤفيلعحارسقلطأ
ةدملامكىفطصمزاجتحارمتساوً،اموينيرشعدعبناروطنيدلافرش
.ةيفاضإمايأةرشعوأعوبسأ

نيحيف،بالطلاةبقاعملٍرارصإبوىعسياشابليعامسإولفولوزناك
وفعيمث،امهنيبلداعيديمحلادبعو.مهنعوفعلللمعياشاباضرناك
.]127[زكرملانعٍديعبٍناكميفمهّنيعيهنكل،ةياهنلايفمهنع

سفنلوحاهريوطتمتةعئاشةروطسأىلإريشننأانهديفملانم
.ةثداحلا

لاق،باوجتسالامايأيفبيذعتلانمملأتملالامكىفطصمّنأودبي
مهروصقرّمدأس":Erdenندرأداؤفيلعةياوربسحهيتضبقّدشيوهو
ةحصتبثيامانيدلسيلو."مهسوؤرىلعمهباشخأومهراجحأومهتمظعو
معزيامّبرو.ةقباسلاناروطنيدلافرشةياوركاهمدعوأةياورلاهذه
ةثداحلاكلتذنمممصدقناككروتاتأنأ"نييسنامورلاانييقئاثو"ضعب
.لاوقألاهذهلًادانتساةنطلسلاىلعءاضقلاىلع1904ماع

!مهنعديمحلادبعفعيملول
ليعامسإمامألامكىفطصمفقولوبنطسإةعماجليزكرملاءانبلايف

:يلاتلاكهنعناطلسلاوفعرارقولتيوهواشابيقح
ةيحاننمكنكل...ٍةريبكٍتاردقكلمتكنأنآلاىتحترهظأدقل

ىلإتممضناف...كفرشبويركسعلايزلافرشبراعلاتقحلأ،ىرخأ
ىلعكقافرتعجشو.هتسايسوكناطلسدضنطولاةنوخلةمادهلاتاياعدلا
رهظينأناطلسلاانالومرّرقكلذنممغرلاىلع.هسفنءيشلالعف
وأةينودقميفهعقوتتامكنوكينلنييعتلانكلو.كنعافعف،هتمحر
.ماشلاىلإلسرتسلب،ةنردأ

نكرلايشابزويلاذخأو،مايأةينامثدعبتوريبىلإةنيفسلاتلصو
يفو.اهيفنّيعيتلاةنكثلاىلإًاهجوتمناصحلاىلعماشلاقيرطباشلا
عنمي":ةنكثلانعهداعتبامدعيضقتةظحالمتعضونييعتلالجس
.]128["ةيركسعلاةقطنملانعهداعتبا

دبعهبقاعولامّبر.لامكىفطصمةايحيفٌةديدجٌةبقحأدبتاذكهو
ً.افلتخمًالكشخيراتلاذخألشيجلانعهدعبأوديمحلا

:يلاتلاكةثداحلاهذهيوصةبجداؤفيلعيوريٍةدعٍتاونسدعب



لبقنمنيبقارماّنك،ةيميداكألانمهيفانجّرختيذلاماعلايف
انفصنأبعاشتتاءاعدالاتناك.ديمحلادبعناطلسلاةبقحسيساوج
ةرايزلٌبهاذوهوديمحلادبعناطلسلاةرايسريجفتبموقيس)انتعومجم(
كلذلنكيملنيحيف.رسجلاهروبعلالخيفناضمريفةفيرشلاةءابعلا
تاروشنملاعباتنةساردلايفيئالمزبلغأوانأًامئاداّنك.ةحصلانمساسأ
.سيرابولوبنطسإيف"كرتنوجلل"ةيرسلا

،نيرخآٍقافرعملامكىفطصموانأنجسلاتلخدانبقعتةجيتن
طابضلادرطباوفتكا،ماهتالاتبثتةرامأالوليلدكانهنكيملّهنألو
.ماعلاكاذةيميداكألانماوجرختنيذلارشعةثالثلا)ناكرألا(يامروقلا
يفاّنمةتسنييعتّمتو،درطلاةبوقعنمانوجناشاباضرنملخدتبو
ىلإًاضيأكروتاتأبهذوحنلااذهىلعو.ناجنيزرأيفنيرخآلاوماشلا
.]129[يامروقيشابزويةبترب1905ماعةيميداكألانمجّرختامدنعماشلا

لوألايـباتكرخاوأيفمكلاهتركذيتلاتاملكللعفادلاناكامبرو
نإف؛ءيشلكنممغرلاىلع"1937خيراتبلامكىفطصمناسلنع
رارقبتزربيتلا؛"حماستلااياجسبعتمتتًةرادإتناك....ديمحلادبعَةرادإ
.اذهوفعلا

قحبمادعإلاماكحأتاملكلاهذهلوقيوهوكروتاتأركذتلهىرت
!؟مهنمددعقنشوريمزإلايتغاةلواحمبمهتنادإدعبنييركسعلاهقافربرقأ



يفيمالسإلايـبرعلارصنعلاةدايسىلعظفاحننأاندرأنإ"
انّعقودقنوكنّالإو.دوهيلاناطيتساةركفنعىلختننأانيلعف،نيطسلف
لكنوكلتميسنينطوتسملانإفالإو،نيملسملاانناوخإتومرارقىلع
."اهنونطوتسييتلانكامألايفًادجٍريصقٍتقويفتاردقلا

رتفديفتبتك،يناثلاديمحلادبعناطلسلاىلإهالعأتاملكلادوعت
سيلأ،مايألالبقتسمىرتةبقاثهترظنتناكمكف.1895ماعهتاركذم
نيينيطسلفلاانناوخإتومرارقوهةيدوهيلاةلودلاسيسأتناكف؟كلذك
...لاقامك

بيغتاليتلاةيزيلجنإلاةيلايربمإلادضديمحلادبعلاضنرصحنيمل
دضًةيسامحوًةيمحلمًةمواقمًاضيأيدبيلب،بسحفاهيضارأنعسمشلا
ةيجراخلاةينوساملاوةينويهصلاتامظنملاوةينمرألاتايبوللاوتاباصعلا
.ةينامثعلاكلامملالالحناوككفتديرينملكدضو،ةيلخادلاو

تراصو،"فعضألاةقلحلا"يهنيطسلفّنأهقامعأنمنمؤيناك
لصوةلصةيزيلجنإلاةيلايربمإلارِّظنملةبسنلابتناكدقل.لعفلابكلذك
.يدنهلاطيحملافرمحألارحبلابطسوتملاضيبألارحبلا

طسوألاقرشلاطسوتت"ةريزج"ردنكامرظنيفةينيطسلفلايضارألاف
ةطلستماداماهمعديغبنيو،اهنعيلختلانكميال؛ةيسآوةيقيرفأو
.]130[ةرمتسمطفنلاىلعةيزيلجنإلاةيلايربمإلا

ىلإنيطسلفىلعةيلايربمإلاصرحيفببسلانآلااحضاوحبصأدقل
فطختتامدنعثدحيساملةنهكتملاديمحلادبعتاملككردنو،دحلااذه
ىلعليئارسإءوشنءارونماكلاببسلاًاضيأكردنو.نيطسلفانمةيلايربمإلا
."ةريزجلا"كلت

يفف:عيبللضرعويملاعلايزيلجنإلامكحلاهيفسلفأٌمويءاجدقل
ٍةيكيرمأٍةكرشنمءالدلاءلمًالاومأةرتلجنإتنادتساىلوألاةيملاعلابرحلا
تلصوىتحةيملاعلااهتدايستصلقتو،Morganناجروميفرصملاةطاسوب
نونئادلاىلوتكلذدعبو.]131[ةيواخلااهتنيزخببسبطاطحنالاةلحرم
.ديدجنمطفنلابرحتلعتشاو.!"نيرطضم"ةسلفملاةيلايربمإلاناكيرمألا
؛اهتيفصتمتتةيناثلاةيملاعلابرحلاتاباسحتناكامنيب1945دعب
ةلودتسسأتكلذدعبو،1947ماعنيطسلفنمًايرظنزيلجنإلابحسنا
نبديفادهيفناكيذلاتقولايف.1948ماعرايأ14يفليئارسإ



لزترهرودويثةروصتناك،ليئارسإسيسأتنعنلعيءارزولاسيئرنويروغ
TheodarHerzlتلوتكلذدعبو.هسأرقوفًةقلعمديمحلادبعسفانم

نوكتنأدبالناكاذكهو.ليئارسإةياعريفزيلجنإلاروداكيرمأ
ٍةدحاوٍةرادإلوحةقطنملاديحوتعنمناكو،لوطأوربكأطفنلاتاباسح
ً.ايرورضًاطرش

كانهديمحلادبعسلجاملك
،ديدجنماهلعشتودودحلاطوطخليئارسإلبانققرحتماعلكيف

ٌةداقموقيقارعلالامشلةمخاتملااندودحىلعو.ةزغونانبلبًامئادشّرحتتو
ركذتنصاخشألاةيقبكنحنو.ةكرمشبلاتاوقلةيبيردتتايلمعبنويليئارسإ
.خيراتلايفشاعيذلاديحولالجرلاكاذ



سيسأتنعنلعينويروغنبديفادناكامدنع1948ماعرايأ14يف
صخشلااذهلزتره،هفلخًةقلعملزترهرودويثةروصتناك،ليئارسإةلود
نيطسلفنمضرأةعطقعزتنيىتحٍةديدعٍتاونسلًادهاجىعسيذلا

يفيدحتلااذهناكنملىرت.كلذيفلشفهنكل،ديمحلادبعنم



!؟نالعإلا
لزترهرودويثعمديمحلادبعةبعلتناكفيكأرقنسٍليلقدعب

ًاضرأهنمبلطو،هيدينيبلوثملابلطو،هيلإرفسلايفددرتيمليذلا
.اهشعنتوةسلفملاةلودلاةنيزخفعستيتلاتاهينجلانييالملباقممهيوأت

ٌبراضوً،ادجٌقيمعديمحلادبعلةينويهصلااهّنكتيذلاضغبلانإ
ميهاربإ"حرصنينسعضبلبق.فصولاولعيدحىلإضرألايفهروذج
Vakitتقولاةفيحصل؛روهشةدعومانتناوغيفنجُسيذلاريسألا"نش
يفًاضيأنوكراشياوناكليئارسإتاماخاحنأودبيثيح.ةريثمتاحيرصت
نأىتح،هقالغإامابوأةرادإتررقيذلاومانتناوغلقتعميفباوجتسالا
ةرمتاذهللاقفسايهمساًايدوهيًادئاقانلركذياذهومانتناوغنيجس
:همسجىلعءابرهكلالمعتسيوهو

دعبايكرتىلعرودلايتأيسو.ليلقلايقبقلقتاليكرتلايباهرإلااهيأ
ً.اديبعمكلاجرنموانلًامدخمكئاسننملعجنس.ةيروسو،ناريإو،قارعلا
دبعمكدجربققارحإوه؛لوبنطسإىلإيتأنامدنعهلعفنسءيشلوأو
.]132[ديمحلا

نمثلعجدقف،هيلعنيبضاغلادقحببسحوضوبكردننأاننكمي
اولبقنيذلادتحينأٌيعيبطو.نييلايربمإلاىلعًاظهابةينامثعلاقيزمت
عمهصقرو(ديمحلادبعتاروانملضفبققحتيذلاوةئزجتلاليجأتب
ةيلمعمهتفلكدقف..،مالآلانعاديعبءودهبةئزجتلاةيلمعترجف)بائذلا
...اهيفنييبوروألانييالماهتيحضبهذةيملاعًابرحةئزجتلا

امنكلو...،زيلجنإلاونييسنرفلاوةنياهصلاونمرألادقحًاديجكردن
ديمحلادبعىلعمهبضغماجنوبصياوناكأ؟اندلبيفسانلليرجييذلا
!ً؟ارّكبماهلاوزمدعنموأاهلاوزوةينامثعلاةئزجتمدعنمًابضغ

قانجةمحلم"مساديمحلادبعةمواقمىلعًاقباستقلطأدقتنك
،فنعلانعةديعبلاةحلسملاريغةتماصلاءاضيبلاةمحلملااهنكلو،"ةعلق
!ءادهشطقستاليتلاو

مل...ديهشيأهذهةتماصلاةعلققانجةمحلميفطقسيملمعن
،ةايحلاديقىلعوهولتقوهقحردهأ،ديحوديهشىوسكانهنكي
..تامحرلابئاحسهللانمهيلع.!ديمحلادبعوهٌبيرغٌديهش

.لاضنلايفاهاضمأيتلاهتايحتاحفصمهأىدحإًاعمنآلاحتفنلو



-بيبألتقيرطىلعٍءطببٍةزانجةرايسرمت1949ماعبآ7يف
ءاقرزلاليئارسإمالعأجومتت.اَّنييفنمام"لطب"تافرلمحت،سدق
.قيرطلايفرطىلعنيلبقتسملايديأيفءاضيبلاو

NeueFreieةفصلمحيًايفحصوًايحرسمًابتاكهنوكنممغرلاىلع
Presseهنمأزهتساًاملحً،اريبكًاملحىنبو،ةينويهصللهسفنرذنهنإف؛

ٍةروصبفرصتيملعقاولايفوهو..رمألاةيادبيفهئاقدصأبرقأىتح
ةددعتمةنرمتايجيتارتساعبتالب،ملحلااذهقيقحتليبسيفءايمع
كولملالامعتسانمنأشلااذهيفددرتيملو،تاقبطلاةددعتموداعبألا
يفددرتيملةطاسببو..،نييعانصلاونييفرصملاونيدلالاجرونيفقثملاوءارزولاو
.كنهذيفدرينمواملكلامعتسا

ةديجامٌةركفكانهتناكاذإ:يلاتلاوهيساسألاهداقتعاناك
بوعشلانيبتاقالعلانإ":فيضيو.دوستنأاهلدبالاهنإف؛ةّقحمو
امبرو،لبقتسملايفو،رضاحلايف؛بلاغلاوهًامئاديوقلا...ةوقةلأسميه
.]133["ةمايقلامويىلإ

بتكو.1897ماعةرسيوسبلزابةنيدميفلوألاينويهصلارمتؤملادقع
:هتايموييفهتانهكتءاسملاكلذيف

،مويلاٍلاعٍتوصباذهتلقاذإو.لزابيفةيدوهيلاةلودلاتينبدقل"
ديكأتلابو،تاونسسمخلالخامبر]نكل[.ينممهلكسانلائزهتسيسف
.]134["عيمجلاكلذفرعيسٍةنسنيسمخلالخ

ثبشتم،هلثميسايسىلعايندلايفروثعلابعصلانمناكامبر
.هبنهكتيامبنقيتم

نم[ٍدحاوٍرهشرورمدعبانييفنمترضحأيتلاتافرلاتناك
اسمخهتافوىلعىضم،تسبادوبيفٍدولومٍيدوهيلدوعت،]ليئارسإنالعإ
"هتمقىلعلمحيسدقلايفمويلادوسألاهحيرضو.طقفًاماعنيعبرأو
...لزترهرودويثروتكدلاينعتو،طقفةيربعلاب"لزتره

ددرتيناكةبوروأيفداهطضاللضرعتيذلااذهلزترهرودويثنذإ
.يدوهيلابعشللنيطسلفنمٍضرأةعطقعازتنافدهبزدليرصقىلإًاريثك

لزترهوديمحلادبع
حجنهنكل،ناطلسلاةلباقمنملزترهنكمتيمل1896ماعزومتيف

يراشتسمدحأKontNevlinskiتنوكلاةطساوبهيلإهضرعميدقتيف



ةلودللpublicdebtماعلانيدلانييبوروألادوهيلاديدستهيفضرعي:رصقلا
مهلحامسلالباقم،ينيلرتسإهينجنويلمنيرشعباهورّدقيتلاةينامثعلا
.نيطسلفضرأيفنكسللًاناكممهئاطعإوةرجهلاب

ً،اجهتبمرصقلاىلإNevlinskiيكسنيلفنتنوكبهذفسأللنكلو
ىرخأًةرمديريالهنأو،ىهتنادقءيشلكنأبلزترهربخأوً،انيزحداعو
دبععفصي،هسفنيكسنيلفنتنوكتاركذميفو.ناطلسللهضورعلقنينأ
:ةيلاتلاةريرملاتاملكلابيكسنيلفنتنوكلاديمحلا

ًةوطخوطخيالنأبهللقف؛يلكتقادصككقيدصلزترهناكنإ"
ًاربشناكولوبارتلانمًائيشعيبأنلينإف،ةيضقلاهذهيفىرخأ
؛يتمألةنامأوهلب،يلً)اكلم(سيلنطولااذهنأل]135[)مدقئطوم(
نألبقانئامدباهيورنفوسو،مهئامدباهووروةيروطاربمإلاهذهاورمع
نألبقضرألاهذهلثمعاطتقانمدحأنكمتينل،انعدعتبتولصفنت
ةيروسيفيتيولأنمنيءاولدونجنإ.انلىقبتسو،انئامدباهيورن
كانهعيمجلاتبثو،]Plevne]136يفءادهشضرألاىلعاوطقسنيطسلفو
تسيل].أ.م.ةينامثعلا[ةيكرتلاةيروطاربمإلانإ.ةدوعالبناديملايف
ةيأنعلزانتأنل.].أ.م.ةينامثعلا[ةيكرتلاةمأللكلماهنإ،يلاكلم
دقفيتيروطاربمإقزمتتامدنعو،مهنييالمدوهيلائبخيَلف،اهنمةعطق
نأيننكميالو،انداسجأاوقزمينأمهنكمي.لباقمالبنيطسلفىلعنولصحي
.]137["ةايحلاديقىلعوهوٍدسجحيرشتبحمسأ

يفهبولسأنأنقيألزترهاهاقلتيتلاةعفصلاهذهدعبوً،اريخأو
،هبكترايذلاأطخلاكردأو،ٍقئالريغناكةلودلاسيئرنمضرألابلط
،هططختدسفأيتلاتاملكلاهذهبرثأتو.ةيضقلاةعباتمكرتيملهنكل
:هتايمويرتفديفةيلاتلاةريثملاةظوحلملاهذههنمتناكف

اهنأنممغرلاىلع،هذهةيماسلاناطلسلاتاملكنمتّرثأتدقل
.يلامآلكتهنأيتلاةطقنلاتقولاكلذيفتناك

ملديمحلادبعههباجيذلالجرلانأانههومهفتنأمكيلعام
يفمهسفنأاوسّركنيذلاءايكذألاىهدأنمدحاووهلبً،اقرخأنكي
هنأنممغرلاىلعوهف(ةيناملألابةبوتكملالزترهتايموي.مهتوعدليبس
)ةنياهصلامظعمكةيربعلافرعيالليئارسإةلودسسؤمهسفنربتعي
دبعدرفصودقو،MarvinLowenthalراصتخابةيزيلجنإلاىلإاهمجرت
ركذيذلاتقولايف،عئاريأsuperbهنأبينويهصلابلطلاىلعديمحلا
اذههدرعامسىدلديمحلادبعبلزتره)admiration(باجعإهيف



]138[.
ًاسايكأاومّوكءايرثألادوهيلانأبلزترههاعداامكعوضوملانكيمل

لالخنمعضولااذهملعيناكديمحلادبعو،هبابفلخدوقنلانم
سفنيفناكهنكل،اذهفرعيناطلسلاو،عدخيلزترهناكف.هسيساوج
مهحتفنمو،ةبوروأيفةنياهصلاءارثمخضتنمهلخاديفًارورسمتقولا
.ٌةديدجٌةادأهديلوانتميفتحبصأدقف.تامواسمللاديدجابابهل

ههابتنازكرتضرألاءارشصوصخبمهضرعضفرامنيبوببسلااذهلو
امبيٍنالقعٍبوثبهضرعةرملاهذهسبلأف.ةقحاللالزترهعيراشمىلع
ءالبنماهذاقنإوةينامثعلاةلودلاةيمنتكمويلاةيبنجألاتارامثتسالاهبشي
،ةينامثعلادالبلايفدوهيلانويبوروألانويعانصلارمثتسيس.ماعلانيدلا
،نويدلاديدستيفةدعاسملاىلعةوالع،نيطسلفاهيفامبدلبلانوروطيو
نيطوتبحامسلاوه؛اذهلباقمديحولامهطرش.ماعلانيدلاخسفبكلذو
.ٍةيمسرٍةروصبةينيطسلفلايضارألايفدوهيلا

.اهدرنملضفأةينويهصلالامعتساّنأفرعيناكفديمحلادبعاّمأ
نلمهنأفرعيوهو،مهضرعلباقمًاضرعمهيلعضرعببسلااذهل
ماعلانيدلاديدستل)Syndicate(ةيعمجاوسسؤينأدوهيلاىلع:هولبقي
مهنيطوتبمهلحمسي،كلذلباقم.ينيلرتسإنويلمنيثالثبردقملاو،نيينامثعلل
،اهنماومدقيتلادالبلاةيسنجنعاولختينأةطيرشةينامثعلايضارألاىلع
نطوتسينل:ريخألامداصلاطرشلاو.ةينامثعلاةيروطاربمإللنيعباتاوحبصيو
نأمهيلعو،يعامجلانيطوتلابمهلحمسينلو،نيعمتجمنيطسلفيفدوهيلا
.كانهتالئاعسمخو،انهتالئاعسمخ؛ةفلتخمقطانميفاوقرفتي

ةريبكلاةبعللا
ريبعتلاب"ساسألارجح"هسأرىلععقوامنأكوضرعلالزترهىقلتو

يفهقرعءانبأناطيتسالطيطختلاىلعةمئاقاهلكهتوعدنكتملأ،يلفروألا
نكيملهضرعنأىأرو.!؟ضرعلااذهلثملبقينأهلفيكف،؟نيطسلف
.ةيفاضإلاومأعمجلةبوروأىلإًةيناثداعو،ةيافكلاهيفامبناطلسللًاباذج
ىلعاولصحيملاملاملاسيكحتفلاوعراسيملءايرثألادوهيلانأالإ
حمسينلديمحلادبعو.دوهيلاةرجهبحمستناطلسلانمٍةيمسرٍةقيثو
...لاملاةيؤرنودنمةيمسرلاةقيثولاىلععقوينلو،نيطسلفىلإةرجهلاب
.ةلأسملاتدقعتاذكهو

يفديمحلادبعىلعلدتيتلاةرفيشلاوهو(نوجرهظأدقل
.ليلقلاليلقلاالإيطعيالو،ريثكلابلطيناك؛ٌعرابٌضوافمهنأب)تايموي



نأل؟اذامل.ٍلجعتسمٍفارغلتبرصقلاىلإلزترهىعدي1902زومتيفًاريخأو
Mرييفورويسوميسنرفلاهنإ...رصقلاىلعًاريثكددرتيًاضيأناكنمكانه
ösyöRouvier،ًاضورعمدقيلرخآيفلخديوعامتجانمجرخيناك
ىلختكلذلو،لزترهببحريدحأنكيملنيحيف.ةينامثعلاةيلاملاحيرت
ةرجهبيمسرلالوبقلالاحيفهنأرصقلاربخأو،نيطسلفطرشنعلزتره
ًاءارغإرثكأًاضرعمدقيس،)افيحاهيفامب(نيدفارلادالبىلإدحاويدوهي
.تاضوافملاةدحتدادزاو،نييسنرفلاهئاقدصأضرعنم

يفلزترهسفنيفلمألانوثعبياوناكنيذلا(رصقلاديبعدعيمل
مهلاعفأنكل،مهلاوقأبهنودناسي،رخآلوأٍببسللزترهبنوبحري..)قباسلا
ملهنأملؤمٍلكشبدهاشيلزترهناكةياهنلايفو،ىرخأةهجواهلتناك
ملو.نييسنرفلاىلإةلأسملالاحأيذلارصقلاهلمعتسيقديبىوسنكي
ةدهاعملانألو،نييسنرفلاعمتاضوافملانيخستلٍةادأىوسلزترهنكي
...هيلإتفتليدحأدعيملفتمت

...!هتبعلديمحلادبعبعلىرخأًةرمو
ةحفصحتفتو،لزترهرطاوخرتفديفةينامثعلاةحفصنآلاقلغتو

امهتاظحالمرتفدىلعنّودهتبيقحيفهجئاوحعمجيناكامنيبو،زيلجنإلا
يتبكردنعنوعكريسو،نيلوستمكارتألاهيفنوكيموييتأيس":يلي
."نيلسوتم

امبنيفراعلالضفأنمدحاووهديمحلادبعو،تاضوافملاةريسمهذه
ٌةيسامولبدٌةبعلاهنإ،ًةبعلنوبعليهموصخووهناك!ةيلمعلاهذهيفخت
...جنرطشلاك

"ديمحلادبعفرصتاوغيستسينأمهنكميالنيذلاكئلوأنوكيامبر
زيمننأيرورضلانمهنأالإ،ءيشلاضعبنيقحم؛ةنياهصلاعم"روانملا
.يسامولبدلامالكلاوةيقيقحلاةينلانيبقرفلا

يدوهيلاثحابلابتك"ةينويهصلاوديمحلادبع"ناونعبهلةلاقميف
(يفيليشومبّلحيذلابضغلانأAvramGalanteتنالاغمارفأ

MoşeLevi(دعبلزترهةلباقملطسوتيذلالوبنطسإتاماخاحسيئر
حضوي)زاجتحالانمًاعونينعياموهو(رصقلايفٍمايأةثالثهراظتنا
ٍةدحاوٍةرظنيفتاماخاحلاسيئرللوقيديمحلادبعناك.ءيشلكًةقيقح
تاماخاحلاسيئرهفصوامبسحو."ً؟اضرأعيبأوأرجتأنأيلفيك"
وثجيناكهنإف؛يخيراتلاخرؤملاAvramGalanteتنالاغمارفأهديفحل
ٌملعهيدلسيلهنأبمسقيوهوهلنيبيو،يكبيوهوناطلسلايتبكرىلع



.]139[وفعلاوجريناكو،ةنياهصلامسابضرألللزترهبلطب
عالطإلايفنيبغارلالجأنمتاظحالم

ةسمخيفوةيناملألابًالصأةبوتكملالزترهرودويثتايمويلازتام
"ةينويهصلاوايكرت"ناونعبعومجملاباتكلاو.انتغلىلإٍةمجرتمريغتادلجم
Yaşarيأولطوقراشيموحرملل)2004،ةيناثلاةعبطلا؛1967لوبنطسإ(

Kutluayةقلعتمتايمويلايفةريثكنكامألةرصتخمةمجرتنعةرابع
ErgunGةزوغنوغرأموحرملاهتمجرتمعزامامأ.ريبكدحىلإانخيراتب
özeديدجيأبتأيملفسألاعمهنإف؛)2002لوبنطسإ("رطاوخ"يف،
ىلعةوالع،Kutluayيأولطوقةمجرتطاقنضعبلةلمكتالإسيلوهو
.لقنلانايبنودنميأولطوقةمجرتنمرثكألاهمسقسبتقاهنأ

:TheodorHerzl(يفلزترهرودويثنعرصتخمىلعروثعلاكنكمي
AnImpactBiography(نامرونل1987خيراتبNormanH.Finkelstein
.)FranklinWattsEdition(ةينويهصللداضملافصلابقحتلايذلا

:نييلاتلانيساسألانيعجرملانمةباتكلاهذهيفتدفتسادقو
،ةينويهصلاوةيكرتوةيناملأ،)IsaiahFriedman(نامديرفقاحسا
.)1977دروفسكوأ(1897-1918

.)Tauris2003(،ةينويهصلاخيرات،)WalterLaqueur(روكالرتلاو
نيبةداضتملافقاوملابركذتيتلاولاجملااذهيفةدعاسملاثاحبألاو

ركذننأنكمي.ةليلقتسيلماعلايدوهيلاخيراتلايفديمحلادبعولزتره
:نييلاتلانييلاثملاانه

(رصاعملايدوهيلاخيراتلاراسمباتكيفدوجوملاءزجلااذه
HowardMorlySachar,TheCourseofModernJewishHistory,
DeltaBook,1963,pp.269-279.(،هتمجرتهذهو.انعوضوملةبسنلابماه

:ةيزيلجنإلاىلإ
The Sultan was interested. He plied Herzl with cigarettes, the

Grand Cordon of Order of the Majidje, and the color of Herzl's
money. Herzl promised to have an answer for the Sultan soon.
He rushed back to paris, tried desperatly to get some kind of a
commitment from Rothschild- and fariled. In February 1902 , he
returned to constantinople and attempted to maneuver the Sultan
was more explicit: The Turkish government would approve Jewish
settlment throughout the Ottoman Empire, but not as a corporate



group in Palestin. Herzl's hear sank; he recognized that the
Sultan had made a fool of him, and was using the threat of a
Jewish loan to obtain better intrest terms from French creditors.
Herzl's morale badly shaken, he have serious consideration now
to resigning from the presidency of the movment. (pp. 273 - 274
).

ماسولاورئاجسلابلزترهيرُغيناكو،ضرعلايفًابغارناطلسلاناك
نولىرينأًاضيأدارأهنكل،ةضماغةدهاعموأةقيثوبهدعيويديجملا
ةدوعلابعرسأو.ًالاحناطلسللباوجلاّدرينألزترهدعوو.لزترهدوقن
يف.لشفهنكلودليشتورنمدهعتىلعلوصحلاةدشبلواحو،سيرابىلإ
ةضوافميفديمحلادبعةروانملواحو،لوبنطسإىلإداع1902طابش
قفاوتةيكرتلاةموكحلا:ًةحارصرثكأةرملاهذهناكناطلسلانكل.ةيساق
تاعامجكسيلنكل،ةينامثعلاةيروطاربمإلاءاحنأيفدوهيلاناطيتساىلع
لمعتساهنأو،هبأزهتساناطلسلانألزترهكردأ.نيطسلفيفةعمتجم
ركعتو،نييسنرفلانينئادلانملضفأضرعىلعلصحيليدوهيلاضرقلا
ص(ةكرحلاةسائرنمةلاقتسالايفركفهنأىتح،ةدشبلزترهجازم

273-274(.
،نوسنوجلوبىلإعجرا،ةلماكةيدايحةرصتخمةروصبعوضوملامهفل

.402-400ص،PerrennialLibrary،1988،دوهيلاخيرات
:رظنا،"ديدجىسوم"مسالزترهىلعقلطتةيسنرفةلاقم=

AnnyLatour,Laresurrectiond’Israel,Paris1965,Rene
Julliard,pp.52-101.
:نيينيطسلفةلكشم،MimKemalÖkeةكوألامكميمباتك=

وهو.2002لوبنطسإ،قفأراد،تاراضحلانيبعارصلاىلإةينويهصلانم
ةغللابنيطسلفرضاحويضاممهفلةيساسألاةيميداكألاثاحبألامهأنم
.باتكلااذهنمريثكلاتملعتينأانهفارتعالانمدبالو،ةيكرتلا

،JohnRoseزورنوج:رظنا،ةينويهصلاريطاسأضحديباتك=
لازتخامتباتكلااذهيف.PlutoPress،2004،ةينويهصلاريطاسأ
:نييلاتلانيعطقملايفلزترهوديمحلادبعنيبةقالعلا

Herzl had been ready to help protect the Tsarist status quo
because he wanted the Tsar to put pressure on the Sultan, the
head of the Ottoman Empire, to let more Russian Jews into



Palestine. He had already made a highly offensive and demagogic
appeal to the sultan were, aiding and raising allegations about
Jewish financial powr. Herzl had offered Jewish regulation of the
sultan's finance in retern for letting the Jewish into Palastine. The
sultan had politly refused .

Herzl's appeal to sultan was revealing in another regard. It
would set seal on Zionist strategy for the rest of the twentieth
century, to be explored in detail in the rest of this book, as the
intrument for Great Power domination of the Arab world. 'We
world from a portion of a rampart of Europe against barbarism'.
(D. Vital, The Origins of Zionism, Oxford University Press, 1975 ,
p. 26 ( [140] .

1ةعلاطملا
]141[)لزترهتايموينم(لزترهليخيراتلاهباوجوديمحلادبع

In the evening Nevlinski returned from Yildiz Kiosk with a
long face and bad news .

He ordered only a half-bottle of champagne- en signe du
deuil -and told me in two words: "It’s all off! the great lord will
not hear of it ! "

I took the blow bravely .
" The Sultan told me: if Mr. Herzl is your friend in the

same measure as you are mine, then advise him not to go a
single step further in the matter. I cannot sell even a foot of
land, for it does not belong to me but to my people. They
have won his Empire and fertilized it with their blood. We will
cover it once more with our blood, before we allow it to be
torn from us. Two of my regiments from Syria and Palestine
allowed themselves to be killed to a man at Plevna. Not one of
them yielded; one and all remained, dead, upon the field. The
Turkish people own the Turkish Empire, not I. I can dispose of
no part of it. The Jews may spare their millions. When my



Empire is divided, perhaps they will get Palestine for nothing. But
only our corpse can be divided. I will never consent to
vivisection ."

They spoke next of other matters. Nevlinski advised him to
bring the Young Turks into the government. The Sultan said
with irony: "A constitution, then? I know this much: Poland’s
constitution did not prevent your fatherland from being partitioned
."

I was touched and moved by the truly lofty words of the
Sultan, although for the time being they put an end to all my
hopes. There is a tragic beauty in this fatalism which foresees
death and dismemberment, yet this fights to the last breath, if
only through passive resistance [142] .

هنألنيماخاحلاسيئرديمحلادبعلقتعا:خيراتلاتءاضأيتلاةقيثولا
ةنياهصللهدنعطّسوت

ملقبديمحلادبععملزترهرودويثةلباقملةنولملاةيفلخلارهظت
.كارتألادوهيخيراتيفريبخلايتنالاغمارفأ

يفحبصتنإام؛نآلاىتحةيكرتلاىلإةمجرتملاريغةقيثولاهذه
عراوشلايفاهورشنيواهوفقلتيىتحنيخرؤملانممسقيديألوانتم
نيوانعتحتاهوكرتيو،"اهتدجو،اهتدجو"سديمخرأددرامكنيددرم
ةينبامبر،"نطولالوحةنياهصلاعمديمحلادبعتامواسم"لثمةلجخم
ال.سانلاناهذأشيوشتيفاهلعفلعفتاهنكل،طقفةرهشللو،ةئيسريغ
!ةعشبلامهتابغرفقويعطاقٍباوجنمشيوشتلااذهلدب

فلأدعبّالإةوطخطخيمل،ماودلاىلعًاظقيديمحلادبعناكدقل
لاثمألباوبألاءارونمةديجةروصبمزاللاباوجلايطعيهنإمث،باسح
.ةيسامولبدلاقالخألاىنعمفرعياليذلالزتره

كلذكيهاهلمعتسايتلاةعومسملاوةبوتكملاعجارملاويدوهيبتاكلا
هذهباتكلااذهيفيئارقلمدقأىلوألاةرمللو،ةقوثوميهفةيدوهي
عمةيكذلاهتبعلديمحلادبعرادأفيكرهظتيتلاةسوململاةقيثولا
ةمجرتيفيتدعاسمىلعنديألامجيقيدصركشأىرخأًةرمو.ةنياهصلا
.أ.م.ةيكرتلاىلإةيسنرفلانمصنلا



2ةعلاطملا
ةينويهصلاوديمحلادبع

AvramGalanteيتنالاغمارفأ
ىدصدجوألزترهرودويثىلإديمحلادبعهمدقيذلاضرعلانإ

.نيطسلفىلإةيدوهيلاةرجهلاوه:دعولا.ةيملاعلاةفاحصلايفًاريبك
دبعةبقحيفكارتألاتاماخاحسيئرديفح(ةبقعلاكبىيحيلاق

هذهنممكلاهلقنأةيلاتلارطسألاو."مكلاهيطعأقئاثويدييف")ديمحلا
...يملقبقئاثولا

ةلباقملزترهلباقينأديمحلادبعلبق1901ماعرايأ17يف
هايإهّدلقيذلاةيديجملاماسولزترهVamberyيربموسبلأف.ةصاخ
.قنعلاةطبرو،ناطلسلا

نأىلعهيلإيتأينأاشابرينمقيرطنعلزترهىلإناطلسلالسرأ
هتلباقمديريهنأناطلسلالزترهغلبأو.تاماخاحلاسيئرةقفربنوكي
:نينثانيدصقمل

فطاعتلااذهاوعسوتنأ،دوهيلاوحنهومتيدبأيذلافطاعتلا-1
.ملاعلادوهيلمشيل

.اهتسسأيتلاةينويهصلاةمظنملامسابًاضرعمكيلإمدقألتيتأ-2
ىلإدوهيلاةرجهنإ.ناطلسلاةلالجئدابمعمضراعتيالضرعلااذه
ًامكحديرأال.ةنينأمطلاىلعلوصحللنيبذعملادوهيلاةجاحيـبلتنيطسلف
ةريزجعضوهبشياعضوينوطعتنأديرأ.رصميفةيويدخلالثمًايتاذ
ميدقتلنودعتسمانلةدناسملالتكلاويتمظنمنإف؛هيلعمتقفاونإ.تيرك
اذهيضرعىظحينأوجرأ.ةيروطاربمإلاةنيزخلناطلسلاةلالجهديريام
.يضرعبحسأينإف؛ّالإو،مكاضرب

:يلياملاقمثنيتقيقدلًاتماصديمحلادبعفقو
لامتحانكل،مكضرعليدرنمعنمياليدوهيلابعشلابةريبكلايتقث

مكضرعاندجونإف،عوضوملااذهيفيتموكحريشتسأسو،نكممهلوبق
.ذيفنتلازيحيفهعضولةيلمعلالئاسولاريضحتبنوموقيفوسفً؛ابسانم
؟يـباوجمكرسيله

له:مكلأسأنأيلاوحمسإ،ناطلسلاةلالج،ً"ادجٌديعس":لزترهلاق
قيرطنعءاقللااذهليماتخلانايبلابيئاقدصأربخأنأيلنونذأت
نألبقانهىلإاورم":فاضأو.ً"اعبط":ناطلسلاهباجأ."؟فارغلتلا
."مكلٌةحوتفمرصقلاباوبأ،انييفىلإمكترداغم



ناكف،رصقلانمهجورخدعبانييفىلإًافارغلتلزترهرودويثلسرأ
.ةبوروأيفريبكىدصربخلااذهل

تملعىتحهالعأروكذملاناطلسلادعوًاساسأقدصأمل،يلةبسنلاب
:نامهمناببساذهلو.لزترهةلباقموةعبرألاقئاثولاهذهب

]ةاتفلاةيكرت[كرتنوجلالبقنممهُتيديمحلادبعناك-1
يفببسلاهنأباهيفيعدتةبوروأيفهدضةريبكةلمحبموقتيتلاو
ً]اماظن[ًاعضودوهيلايطعيسديمحلادبعنأبءاعدالااذهو.ةلودلاميسقت
لهجلاىوسينعيال؛لاومألالباقمتيركعضوهبشينيطسلفيفًاصاخ
.يكرتلابعشلاةينطوبوديمحلادبعةيسفنب

ةجردىلإيمالسإلاملاعلايفًابوبحمناكديمحلادبعنإ-2
ةرهاقلايفتنكدقف.يقيقحلاةفيلخلاونيدلايماحهنأل؛هلةيدوبعلا
ةدملاهذهلالخيفو،1908ماعىتح1904ماعنميسايسئجالةفصب
ةرهاقلاتناك،اهنيحو.يفحصكةيملاعلاوةيبرعلاةفاحصلاًامئادعباتأتنك
ببسب؛يمالسإلاملاعللةفالخلاةمصاعلوبنطسإتناكامكةيحورلاةمصاعلا
فارطأعيمجنمبالطفلأنيرشعنمرثكأرهزألاةعماجباطقتسا
دبعىلعةزكرتميمالسإلاملاعلانويعتناك،ةبقحلاكلتيف.يمالسإلاملاعلا
حلاصلًائيشلعفينأديمحلادبععيطتسيالببسلااذهلو.ديمحلا
دوهيلادنعةسدقميهيتلاةسدقملاةنيدملاهذهعوضوميفةينويهصلا
.نيملسملادنعةسدقميهامك

دعبيفيلهيشومعمهفرصتوديمحلادبعكولسبتملعامدنع
يفئطخأملينأتكردأ؛]لفسألايفكلذحضوأس[انييفىلإلزترهةرداغم
معن"ىوسنكيمللزترهلديمحلادبعباوجنأو،ركذلاةفنآلايتامييقت
.رثكأالولقأال"ظّفحتب

نأدوهيلامزُليناكهنألرهشأةثالثدعبفقوملااذهىهتناكلذل
قلعتياميفتاءارجإلاةبوعصلو،ةينامثعلاةيروطاربمإللنيعباتاونوكي
.جحلالجأنمنيطسلفلوخدب

لوح)زانكشألادوهينم(يدنفأBehorروهبعممويتاذتثدحت
قفاوىتحىرجامعهتلأسو.ىلوألاةيملاعلابرحلالالخيفىرجام
نأملعيهنأالإً،ائيشفرعيالهنأبينربخأف،لزترهةلباقمىلعناطلسلا
كلذنمناطلسلادصقمناكوً،ادجًةّميقًةربإلزترهىدهأديمحلادبع
نأاذهبيدنفأروهبدارأ.ةينويهصلاةسسؤملاردصيفةربإلازخووه
.لزترهضرعنمًاريثكجعزـناناطلسلانإ:لوقي



ىلإهنواعملسرأءاسملايفو،انييفىلإلزترهلوصوناطلسلارظتنا
ناطلسلانأبMoşeLeviيفيلهيشومنواعملاربخأف،تاماخاحلاسيئر
ةعاسلايفةوعدلاًايبلمرصقلاىلإيفيلهيشومبهذ.رصقلايفهرظتني
امكوً،احابصةعساتلاةعاسلايلاوحينعي،يكرتلاتيقوتلابةرشعةيناثلا
اشابلاربخأ.اشابيلعيجحلاةفرغيفةحارلانمًاطسقذخأةداعلاترج
ًامامترهظلايفو."ًاليلقرظتنيلف":ًالئاقناطلسلادرو،هيشوممودقبناطلسلا
ناطلسلاباوجىقلتىرخأةرم،هيشومدوجوبناطلسلاركذينواعملاداع
:ناطلسلاباوجءاجو،نيباملاىلعضرعلاداعو،مويلاىضقناو.هسفن
ناطلسلانأًادقتعمرصقلايفيلهيشومرداغو.ً"ادغدعيلومويلابهذيلف"
سفنيفرصقلاىلإيلاتلامويلايفهجوتو،هلاغشناببسبهلبقتسيمل
ىلعةرملاهذهناكامنيبو.قباسلامويلايفثدحامثدحو،ةعاسلا
يفو.هيفيرسيأدبناطلسلافقوميفكشلاناك،رصقلاةرداغمكشو
نييمويللةقباطمةروصبمويلاءاضقناىتحثادحألاترجثلاثلامويلا
سيئر":ًالئاقهخبوورمألارخآيفديمحلادبعهلبقو.]143[نييقباسلا
مودقذنمكئالونعتفرحنادقكارأ،)يدنفأهبطاخيملو(تاماخاحلا
."...لزتره

)...(
:يليامناطلسلالاقراصتخابو
مهنأملعأو،ةفلتخملانادلبلايفيدوهيلابعشلاهيناعيامملعأ

سورلادوهيٍرورسلكبلبقأانأو.ٍةلئاهٍدادعأبيدلبىلإءوجللاودفو
ناطيتساوههلبقأام.ايكرتىلإءيجملانوديرينيذلاىرخألانادلبلاو
دوهيعمءالؤهلنكمي.ةيقرشلالوضانألانممسقيفنيرجاهملاءالؤه
فلأةئمنمةفلؤمعبارلاشيجللةعباتًةوقاولكشينأنييلصألاةقطنملا
turfaمارحلاماعطلاوkoşerلالحلاماعطلاةلأسمتناكاذإ.ٍصخش
ينبأسينإف؛ركسعلاةمدخنميدوهيلانيدلابنيمزتلملاركاسعلايفعأس
.)287ص(!؟يدنفأيشابماخاحلوقتاذامف.فدهلااذهللالحلاخباطملا

مهبلطبةيدوهيلاةعامجللفرشلاهئاطعإلناطلسلاماخاحلاسيئرركش
ةسائرلينيدلاسلجمللعضولااذهضرعيسهنأبهربخأو،ةيركسعلاةمدخلل
عقوو،ناطلسلاةبغرينيدلاسلجملالبقتو.عّسومعامتجايفتاماخاحلا
ةيركسعلاةمدخلابمازتلالانأاهيفاوربتعا،ٍةقيثوىلعًاماخاحرشعةعبس
.هلمهنانتمانعاهيفاوَّربع،مهبهتقثلديمحلادبعنمةديدجةمركم
امهللاقو،ناطلسلاكلذبدعسو،ناطلسللهسفنبةقيثولاهذهمدقو



."نيحلكيفدوهيلاعيمجلو،مكلٌةحوتفمرصقلاباوبأ":يلي
ناكو.ءارزولاسلجمىلإهذهةيمسرلاةقيثولاديمحلادبعلسرأ

ىرخألاةئفلاتيشخنيحيف،ةيكرتبدوهيلالاصتابًاديعسءارزولاسلجم
ةسايسلاةظحالملاهذهذيفنتلبسانمريغتقولانأتربتعاو،ةملسملاريغ
.

يلعنيباملاسيئرلأس؛باوجلاىلعماقملامئاقلصحيملامدنعو
تالافتحالاةبسانمبةئنهتلامدقيلاهبماقيتلاةرايزلالالخيفاشاب
هربخأف.هاطعأيتلاةقيثولاةجيتننعناطلسلاسولجلةيونسلاىركذلاب
عوضوملاحتفيملهنإفديمحلادبعامأ.ءارزولاسلجمرارقب]اشابيلع[
.ىرخأًةرم



.مويلادعبتاروطتلاةريتوعراستتسو،ةيكرترظتنتةليمجمايأ
روطتلاليبسيفيضاملايفلمعيديمحلادبعناطلسلاناكامكف

كلذباولمأينأّالإعيمجللدبالو.كلذىلععجشيلازاموهف؛مدقتلاو
.رهازلاهمكحةليط

كرويوينلاةفيحصيفاهناكمذخأتناطلسللةديؤملالمجلاهذهتناك
ةريحمةروصانمامأعضتيهو،1900لوألانيرشت14يفةرداصلازميات
ضيقنىلعةيكيرمألاةبحملاببسوهامىرت،ديمحلادبعناطلسلل
!؟مظعملاناطلسلااذهلةبوروأيفدئاسلاءادعلا

سفننمىرخألالمجلاضعبأرقنلنكلو،ليلقدعبببسلاىرنس
:ةلاقملا

ًارهامو،ةيلاعةردقبحاصًاقذاحًاناسنإهرابتعابديمحلادبعناطلسلا
يأعيطتسيالفروخصلاعالتقاىلعرداقلاهسفنبدتعملايسايسلاوه
هتلودنوؤشريبدتيفلقاعيسايس،هتمظعبفرتعينأالإريبكيسايس
سسأ.هبرثأتوالإدحأهسلاجيمل،مجبدأوذو،ةذفةيلقعبحاصو
؛ىرخأةيحاننمو،ناقلبلالودكلذكوةيسوروةيناملأعمةبيطتاقالعل
يفنآلاردحناةينامثعلاةلودلاىلعةرتلجنإلناكيذلاميظعلاذوفنلانإ
.ءيشالىلإهدهع



لويسلاةثراكدعبنوتسنوجةنيدمبلحامرهظتةروص
ميلعتلالاجميفروطتلاF.DiodatiThompson:بتاكلاحدتمي

ناقلبلالودنأفيضيو،ديمحلادبعناطلسلادهعيفمولعلاوايجولونكتلاو
.دالبلايفبعرلارشنتتناكيتلاتاباصعلانمهدهعيفترهطتدق
ًاروطتهدهعيفءاسنلاتروطتو،ظوحلملكشبدالبلاقرشيفتضفخناو
:يلاتلاوهاهمهأنكل،ىرخأةريثكءايشأىلعثدحتيوً،اظوحلمًايعامتجا

ةلودلاعمةيراجتلاانتقالعريوطتيفةريبكةصرفنييكيرمألانحنانيدل
ةدحتملاتايالولاعمايكرتتشاعلتاضيوعتلاةيضقتلحولو،ةينامثعلا
.ةيهافريفةليوطةقادص

:اولأستنأيفقحلامكلو
1900ماعيفايكرتوديمحلادبعناطلسللحيدملااذهلكملىرت

ةسنرفوةرتلجنإنملكدعتستيتلاةلودلاف!؟ادجةقومرمةفيحصيفو
فيكف،رايهنالاةفاحىلعاهنأةجحباهيلعءاضقللكرتنوجلاىتحو
؟ايكرتمدقتوروطتنعكرويوينثدحتت

ةدحتملاتايالولاريفسسوارتسراكسوأنمببسلاىلإعمتسنلف
:لوبنطسإيفةيكيرمألا

ةلودلاتناكاملو،نوتسنوجةثراكءانثأيفلوبنطسإةرافسيفتنك



انعضوضرعلناطلسلاىلإباهذلايفركفأمل؛ةيلامةمزأبرمتةينامثعلا
تمتدقفكلذنممغرلاىلعوً،ابسانمكلذدجأملو،ةدعاسملابلطو
هفسأينامثعلاناطلسلاىدبأو،نيمويوأمويبةثراكلادعبرصقلاىلإيتوعد
يتعاطتسابناكنإينلأسو،نيررضتملاةدعاسمبهتبغرنيبو،ةثراكلاىلع
لاسرإبيرودبتمقو،ةريل200يناطعأمثنمو،المأتادعاسملالاصيإ
ركذأامبسحديمحلادبعناطلسلاناكو.ةيجراخلاةرازوىلإغلبملااذه
بلطينأنودنمو،ريبكغلبمبو،ةدعاسملامدقيذلاديحولامكاحلاوه
.ةيدورعاشمبههاجترعشييكيرمألابعشلانإفكلذلو،دحأهنم

يهو،1889ماعتعقوريفسلااهنعثدحتيتلانوتسنوجةثراك
دعبنوكتيذلا،فراجلاليسلاببسب)ةكيرمأيفرصعلاةثراك(ربتعت
البسانلانمفالآلاكرتو2000تومبىهتناو،ةريزغلاراطمألالوطه
تمهاديتلاليسلاةفآوةثراكلاكلتنيبهبشلاهجوو.ىوأموأنكسم
يفهنكل،لجخلايعاودنماذهو،تاقرسامهيفتثدحاهنألوبنطسإ
ةكيرمأيفاوناك؛طقفءايشألاةقرسباندنعنوقراسلاىفتكايذلاتقولا
ءايشألانماهريغومهمتاوخاوبهنيومهلاومأاوذخأيلىتوملابويجنوقزمي
.ةنيمثلا

نكلو،ةسبلأوةيودأوةيئاذغداومةلود18تلسرأليسلااذهدعب
تادعاسملاتمدقةلودلوأتناكةينامثعلاةلودلانأةلأسملايففيرطلا
ةينامثعلاةلودلانأسوارتسلوقدحىلعكلذنممهألاو،اهتلصوأو
.اهنمبلطينألبقةدعاسملاتمدق

يفتاروطتلاورابخألاعباتيناكديمحلادبعناطلسلانأمولعملانم
ىعدتسا،فحصلاةطساوبليسلارمأبهملعروفو،ايموييجراخلاملاعلا
،ةثداحلابهرثأتوهفسأنعبرعأو،رصقلاىلإسوارتسراكسوأةكيرمأريفس
ةدعاسماهمدقيتلاةيذغألاتادعاسمىلإةفاضإلابلصوينأهيلإبلطو
40مويلااهتميقو،رالود1000(ةينامثعةريل200اهردقنيررضتمللةيلام
.)رالودفلأ

قيرحلاةثراكنآلاو
يفقيرحلاةثراكةرملاهذهاكيرمأشيعتتاونسسمخبليسلادعب

هبيجىلإهديديمحلادبعناطلسلادميو،نيسنوكسيوواتيسونيمتاباغ
هتميقو،رالود1500(ةينامثعةريل300غلبتةيدامتادعاسملسريو،ةيناث
ناطلسلاحدمتفحصلاتأدبو،)رالودفلأ60لقألاىلعلداعتةيلاحلا
ChicagoDailyTribune,12Eylül((.ةيدولاةردابملاهذهىلعيكرتلا



1894.
لازلزلادعبف،تادعاسملاكلتريثأترادقممهفننأانهعيطتسنو

بعشلاوريفسلانمًاءدبنويكيرمألارعشلوبنطسإهلتضرعتيذلا
ميظنتباوأدبو،ةينامثعلاةلودلاىلإةدعاسملادربوجوبدئارجلابءاهتناو
مهسفنأنييكيرمألانأنممغرلاىلع،نوعلاديدمللاومألاعمجتالمح
ةريصقةدمبلوبنطسإلبقنانويلابرضيذلالازلزلابمامتهايأاودبيمل
تاقالعلانأىلعةوالع.دحاوشرقعمجتالمحلاعطتستملو1894ماع
ريشبتلاتايلاعفببسباداحارتوتدهشتتناكةيكرتلا-ةيكيرمألا
.مورضرأوHarputتوبرهيفةيلصنقوةيكيرمأسرادمحاتتفااهتالواحمو
دحىلإةيدجةلكشملكشتاهركذقبسيتلاتاضيوعتلاةلكشمتناكو
.ريبك

تاحفصىلعةسكعنملاةيباجيإلاةيدولاءاوجألاهذهيفببسلانكلو
ناكملاوتقولايفتمدقيتلاةفيطللاةدعاسملاةسايسوهزمياتكرويوين
Alexanderقباسلايكيرمألاريفسلاماقدقوً،اريبكًارودتبعلو،بسانملا

Terrellنطنشاويفنيدوجوملانييسامولبدلاهءالمزنئمطي1900ماعيف،
:ينامثعلاناطلسلاًاحدتمملاقو.تاضيوعتلاةيضقباوكسمتنيذلا

دبعناكنيحهنأدقتعأوًاديجهفرعأانأً.اقداصًالجرهارأانأ"
.)1900ناسين26(."هتلباقفقثمناسنإرثكأناكةبوروأيفديمحلا

نمتافطتقملاادعام(عطقملااذهيفدروامتدفتسا:ةظحالم
:يلاتلايديربلاناونعلانم)زمياتكرويوينةديرج

http://query.nytimes.com،ةمطافباتكيفكلذلمعتسادقو
Ürekli2007ةيقرشلاةبتكملا(."ةينامثعلا-ةيكيرمألاتادعاسملا"ناونعب(.



نيبوةيعقاولاوةينأتملاوةرذحلايناثلاديمحلادبعةسايسنيبام
فدهييتلاةميظعلاهتمهمو"بيو"هقنتعايذلاديدجلانيدلاسامح
ةرظنلاوةينامثعلاةلودللةيسايسلاةرظنلانيبامىرخأةرابعبو،اهيلإ
.ريبكقرف؛بيولةينيدلا

يجنيكأناهلإ
نوأدبتامدنعرمألامكبلصيسنيأىلإاوليختتنأمكنكميال

ًاهوجونوفلأتو،ةلئاهلاهتاعرفتعوضوملكلف،خيراتلاتاحفصبيلقتب
متنكنوكلااذهيفاياوزوتاراقنوفشتكتو،مكنعةبيرغاهنوربتعتمتنك
.اهنولهجت

نملوألادلجملايفمكلتركذدقل،ةرملاهذهيلثدحاماذهو
ةلهذمةأجافمزهجدقيناثلاديمحلادبعناطلسلانأفيكباتكلااذه
ضرعملايفيقرشينامثعدهشمةدهاشملنيسمحتملانييكيرمألانيدهاشملل
،تربكلبكانهةثداحلاكلتفقوتتمل.1893ماعوغاكيشيفيملاعلا
عورفكاكيرمأيفةدوجوملاةيمالسإلالوصألانمدحاوبتطاحأو،تعرفتو
ىلعةيناثءوضلاطيلستبموقنذإمسقلااذهيفانهنحنو،بالبللا
نمةدحاونعماثللافشكننأبجي..،اكيرمأوديمحلادبعنيبتاقالعلا
..،خيراتلانمتقولاكلذمالظيفتيقبيتلاتايصخشلا

]144[وغاكشيفيلودلاضرعملايفتاضورعملانكتمل1893ماعيف
لمشتتناكلب،اهسفنبفيرعتللةكراشملالودلااهضرعتيتلاىلعرصتقت
دقوغاكيشنإ:مهضعبلاقىتح،ةددعتملاةينفلاوةيفاقثلاةطشنألا
ةديدجةطشنأنمهضرعتامب"تانئاكلازكرم"ىلإتقولاكلذيفتلوحت
ةفولأمحبصتسضرعملايفتكراشيتلاتايلاعفلاىدحإيهاهو.مويلك
"وهوالأً،ابيرقتنرقدعبيأ1990طساوأنمارابتعاايكرتيفاندنع
.]145["نايدألانيبراوحلا

ماعلوليأ27-10خيراتيفدقعيذلاملاعلايفلوألانايدألارمتؤمف
خيراتيفةيفاقثلاوةيخيراتلاثادحألامهأنمربتعيةنيدملاسفنيف1893

سكام"ريهشلايناملألاقرشتسملاةيقربتناكو،ةيكيرمألاةدحتملاتايالولا
نمًادحاو":اهيفهربتعييتلاورمتؤمللتلسرأيتلاتايقربلانيب"رلوم
نأريثملاتفاللانمناكو.]146["يناسنإلاخيراتلايفثادحألامهأ
همساةيادبىلعدمحممساةفاضإدعب"بيولاسورردنسكلأ"يكيرمألا



.رمتؤملايفمالسإلالثمييذلاوه
مالسإةصق

لثمقحيأبو؟مرتحملاصخشلااذهوهنمو:نولأستمكبينأكو
رمعةلاقميتءارقدعبالإهرمأبملعأملايصخشانأو؟اكيرمأيفمالسإلا
تملعاهدنع،ريمدزوأميهاربإزيزعلايقيدصاهمجرتيتلاهللادبعقوراف
يفمالسإلاراشتنايفةريبكتامهاسمبيولاسورردنسكلأدمحملنأ
.صوصخلاهجوىلعضيبلاناكسلانيبوةيكيرمألاةدحتملاتايالولا

بهذملبستنتةلئاعيف1846ماعيفدولوملابيولاسورردنسكلأ
presbiteryen]ةفاحصلايفلاوطٍتاونسهدلاوكلمع،]ةيخيشملاةسينكلا

ةفيحصو،St.JosephGazetteةفيحصيفًاررحماهأدب،ً)اماع35(
MissouriRepublican،ةفيحصكلتماوHudsonDailyStar،ىلوتو

يفلمعيةرملاهذههارنًاضيأىرخأفحصيفهلمعدعبو،اهريرحت
.ةيسامولبدلاةحاسلاىلعةسايسلا

بزحلاىلإبستنيلهءامتناريغمث،ةيادبلايفًايروهمجناك
ًارودClevlandدنالفيلكروفيرغةسائرلاحشرملهدييأتبعلو،يطارقميدلا
تاباختنالايفةيقالخأتاحالصإبدعويذلادنالفيلكناكدقفً،اماه
ًاضيأبيوناكو،اكيرمأيفيونعمويحوررييغتىلإفدهيةسايسلاو
ىلع،ةيلايربمإللنيضهانماناكامهالكو،عمتجملايفرييغتلاسفنلفدهي
بيوودنالفيلكنمٍّالكدوهجتناكشوبجروجقباسلاسيئرلاسكع
.)ريمضلا(أدبمساسأىلعىرخألاممألاعماكيرمأتاقالعءانبىلعةَّبصنم

بختنملاسيئرلاهنيعنيحكرديبيولاسورردنسكلأنكيمل
بيوململ.ردقلاهلّئبخيامملعي؛نيبلفلايفًاماعًالصنقدنالفيلك
دشنيأدبو،ةيحيسملايفهرواعتتكوكشلاتناك،نيبلفلاوحنهجوتو،هضارغأ
لِمأو.اهريغو..ةيحورلاوةيذوبلاةيقرشلانايدألاو،ةينطابلاتارايتلايفهاغتبم
اورظناواولاعتف.قرشلايفهثاحبأعّرستساليناميفةديدجلاهتفيظونأيف
.اكيرمأيفسيلودالبلاهذهيفهلايخوهلظكهقحاليناكمالسإلانأفيك

ملسمىلعفرعتامك،نيملسمدونهلامعألاجرىلعكانهفرعت
دبعجاحلاونيملسملاءالؤهلالخنمو.هللادبعجاحلاهمساةَّدجنم
ًاليثماهلدهشيملقئاثووبتكهديىلإتلصوصوصخلاهجوىلعهللا
أرقنيحلوهذلاببيصأمثنمو،رمألالوأيفةريحلاببيصأف،هتايحيف
يلعريمأديسل)TheSpiritofIslam("مالسإلاحور"باتك
انديسنععفاديةيبوروألاتاغللابباتكلوأوهباتكلا(.)1849-1928(



ًاريبكًالوضفهيدلباتكلاةءارقتراثأ.)ملسوهيلعهللاىلصدمحم
هسفنرذنمثنمو.برعلايـبنةايحىلعفرعتللومالسإلاىلعفرعتلل
ةنسلايفوًاقحالهارنمثً،ابناجةيلصنقلايفهلامعأًاكراتمالسإلاةساردل
ماعلالصنقلاحبصأاذكهو.]147[همالسإهيفنلعيًابيتكردصياهسفن
ًافورعمسيلوً،اضيبأًايكيرمأًاملسمنيبلفلايفةيكيرمألاةدحتملاتايالولل
نأدكؤملانكلو.المأيكيرمأملسملوأناكنإديكأتلاهجوىلع
رشنلهدهجلكبلمعي"ملسمرشبملوأ"وهبيولاسورردنسكلأ
اهديقينأءيشلنكميدعيملةجاّهولاحورلاهذهنأل،اكيرمأيفمالسإلا
داعو،ربتعملاهبصنمنمبيولاقتسانأناكو.مالسإلافرشتلانامدعب
ىلعلمعلاهنإمعن،لمعلاأدبوهيدعاسنعرمشو،1892يفاكيرمأىلإ
ً.ادمحمنآلادعبهمساحبصيو،مالسإلارشن

نيبيلفقيوهاهو،وغاكيشضرعماهيفحتتفايتلاةنسلايهاه
:ًالئاقةديدجلاهتمهم

نموءايكذألاصاخشألانمريثكلاكانهو،ةسينكلاتأرتهادقل"
عضوببسبةقيقحلانعثحبةلاحيفةيكيرمألاندملايفنييمدقتلا
.ءادلااذهلءاودنوكيسيذلاديحولانيدلاوهمالسإلاو،يلاحلاةسينكلا
..لمعلاىلإًاعمايهًاذإ

Broadwayياودوربيفيمالسإيفاقثزكرم
ةداجيفهحتتفايذلابتكملايفلمعلاببيولاسورردنسكلأأدب

هذهبهنأبهناميإلةفيحصرادصإبهللمعلوأ1122مقرلاياودورب
رادصإنمنكمتيملهنأنممغرلاىلعو.مالسإلاتوصعمسيسةقيرطلا
The("يمالسإلاملاعلا"ةيرهشلاةفيحصلانمدادعأ8وأ7ىوس

MoslemWorld(يتلاةلجمللماهلإلاردصمتناكدقف؛1893ماعيف
ةلجملاهذهربتُعتو."MoslemWorld"مسابنآلاىلإردصتتلازام
موقيمث.ةيكيرمألاةدحتملاتايالولايفمالسإلاىلإوعدتةلجملوأ
ماعلايفمالسإلاتوصةفيحصرادصإبةرملاهذهبيولاسورردنسكلأ

تابيتكلاوبتكلانمةريثكًادادعأعبطهنأرداصملاركذتامك.1894
ديمحلادبعناطلسلانأىرنسف؛ينامثعلافيشرألاىلإانرظننإو.اهعزوو
مدقيهدجناذكهو،ةوعدلايفبيولامعأيفىلوطلاديلاهلتناكيناثلا
هدوهجلكنأهيفنيبي،يدنفأبيوديدجلاهمسابناطلسلاىلإًابلط
تايناكمإلاكلميالهنكل،ةيكيرمألاةدحتملاتايالولايفمالسإلارشنلةرَّخسم
بيورطضاو.ةينامثعلاةنوعملاديبلطيو،رارمتسالانمهنكمتيتلاةيداملا



ةرايزبماقو،ةيداملاتاناكمإلاصقنببسبةوعدلايفهلامعأفقوىلإ
يتلاطوغضلابهربخأو،كبMavroyeniنطنشاويفةينامثعلاةلودلاريفس
يأ"ةينسةدارإ"ردصيىتحرمألابديمحلادبعملعينإامو،اهنميناعي
بيولعفدينأهيفرمأي؛1894يناثلانوناك15خيراتبًايناطلسًاموسرم
امك."شيشقبلاتاصصخم"نمشرقفلأ25هردقايرهشاغلبميدنفأ
TheVoiceofمالسإلاتوصةفيحصرارمتسانأنيبتىرخأةقيثودجوت

Islamدقل.]148[يلاعلابابلانمةيلاملاتادعاسملالضفبمترودصلاب
ديريناطلسلانكل،ةدعاسمللالهأهتدجووبيوبةينامثعلاةلودلاتمتها
قيرطلاىلعرارمتسالاطرشهموسرمىلإفيضيو،انئمطمنوكينأ
.]149[ةراضتاروشنمولامعأهنمتردصنإهنعلاملاعطقيو،حيحصلا

اذهنكل،لوبنطسإنمةيداملاةدعاسملاىلعةياهنلايفبيولصح
توصةفيحصتفقوتف،اهبمايقلاديرييتلالامعأللايفاكنكيمللاملا
!1896ماعلايفرودصلانعمالسإلا

ةنهمىلإاهيفداعونمزلانمةرتفيسرجوينيفدروفرذوريفرقتسا
سلجميفً◌اوضعنوكيلاحشرمناكو،يسايسلاطاشنلاىلإداعو،ةفاحصلا
اميفو.رخآحشرمحلاصلبحسنينأةظحلرخآيفررقهنكل،خويشلا
ديمحلادبعناطلسلاهنإ..،راسربخهلصوذإرايهنالاىلإةليآهلامآتناك
ناك1901ماعيف.صاخلكشبلوبنطسإةرايزلهوعدي؛هسنيمليذلا
هنييعتبناطلسلاماقو،ناطلسلامامألثمو،لوبنطسإىلإهقيرطقشيبيو
HonorayOttomanConsul(كرويوينيفةلودللًايرخفًاماعًالصنق

GeneraltoNewYork(،بقلهحنمو"ً◌اينامثع"ًانطاومناطلسلاهلبقو
اذهىلعزوحييكيرمألوأهفصوبخيراتلابيولخدو."Sir""كب"
.]150[بقللا

ينمرألايقرعلاريهطتلامعازمىلعبيونمٌّدر
نمديدعلادقعو،ةيلاعتايونعمبهدلبىلإيدنفأبيودمحمداعو

،تالجملاوفحصلاىلإتاباتكبتكو،ةيكيرمألاةدحتملاتايالولايفتارمتؤملا
ريغدهجبلمعو،لمعتاعومجمنوكو،ةءارقلاتالاصوتابتكملاحتتفاو
فدهي"ةيكيرمألاةيمالسإلاةوخألا"مسابًازكرمسسأو،مالسإلارشنليداع
،هميلاعتوهفادهأوهقالخأوملسوهيلعهللاىلصلوسرلاةايحةساردىلإ
ميركلانآرقلاةمجرتلططخةيفاكريغةدوجوملاريسافتلانأدجواملكو
،ةرهشعراوشلارثكأيفدجسملوأًايمسرحتتفاو.قدأوحنبةيزيلجنإلاىلإ
.ةيكيرمألامالفألايفروهشملاياودوربعراشوهو



1915ماعيفةنسبهتافولبقدجسملااذهقلغأظحلاءوسلهنكلو
كلتيفاوكرتشانيذلانييداحتالانأحجارلانمف(.ةيداملادراوملاةلقببسب
ىلإًامئاقيقبهنأولو،)تادعاسملاكلتاوعطقىلوألاةيملاعلابرحلابءانثألا
.اكيرمأيفمالسإلادوجولزمركماهرودديكأتلابهلناكل؛اذهانموي

"MusliminVictorianAmerica"هللادبعقورافرمعباتكيف
يدنفأWebbبيولوحةلصفمتامولعم

تالاصلايفروضحلانيبزيممصخشكانهناكوغاكيشضرعميف
نيرمتؤمدقعيذلابيودمحمانيخأىلإعمتسيامامتتألتمايتلا
بدألاةقلامعدحأنيوتكرامهنإ،مالسإلالوحةيمهألاةياغيفنيبقاعتم
ةريهشلاهتياوريفهركذدرويذلاصخشلانأانهركذلابيفتكأو.يكيرمألا
كرتأو.بيولسرردنسكلأوهنيملسملانعهثيدحدنعريوسموت
.بدألايخرؤملنيملسملاةياورلاتايصخشيقابنعثيدحلا

معازمىلعدرلابماقيدنفأبيونأنيبننأانيلعماتخلايفو
ديمحلادبعىلإةءاسإلاتالمحىلعدركلذكو،نمرألليقرعلاريهطتلا
لمعو،انحلاصلدييأتلابسكلدوهجبماقهنأيأ،)رمحألاناطلسلا(هبيقلتو



نمةدعاسملابلطو،اكيرمأيفةيمالسإةربقمودجسمءاشنإىلعادهاج
ىلعهلوصحنممغرلاىلعوفسألاعمهنكل،كلليبسيفديمحلادبع
نمنكمتيمليتلاةيمسرلاتابقعلاببسبو،دجسملاءانبليداملامعدلا
1895ماعديمحلادبعنكمتيملامك،عورشملامامتإنمنكمتيملاهيطخت
.]151[ةلثاممتابقعببسبسيرابيفريبكدجسمءانبنم

ةهجونمنمرألليقرعلاريهطتلامعازمىلعدرلاببيوماقدقل
:ةيلاتلاتابيتكلالاثمأيفاهنودجتةيمالسإرظن

"؟عقتنمىلعةيلوؤسملاوةينمرألالكاشملا"=
TheArmenianTroublesandWheretheResponsibilityLies
يناثلاديمحلادبعمكحتحتايكرتنعقئاقحلاضعب=
AFewFactsAboutTurkeyUndertheRuleofAbdul
HamidII
ةفدهتسمتناكيتلاةيديمحلاةيولألانععفاديةأرجلكبماقامك

ةيامحلةينامثعلاةلودلاهتذختاءارجإنعةرابعاهنإ:لاقو،نمرألالبقنم
.]152[اهسفن

مَّيقتنأنكميتاونسلاكلتيفتاءارتفالاهذهىلعةئيرجدودراهنإ
."بيوةليضف"اهنأىلع



ديمحلادبعلبيواهبتكيتلاةلاسرلليلصألايزيلجنإلاصنلا
ديمحلادبعلبقنم"ةرتلجنإمالسإخيش"

نمنعراصتخابثدحتننأبيونعثدحتننحنوبسانملانم
يرنهمايلووهو،ةرتلجنإيفمالسإلاخيشبقلديمحلادبعهيلعقلطأ
.Qwilliamمايليوك

ىلإ1887ماعيفهجتاو،قوقحلاسردلوبرفيلنميزيلجنإمايلو
هترظنتريغتو،نيملسملاىلإفرعتكانهو،ةلطعلاءاضقلبرغملاورئازجلا



ديدجلاهمساذختاو،مالسإلاقنتعاًاماع31رمعيفو.ةأجفملاعلاىلإ
،لضفألكشبمالسإلاىلإفرعتيل"ةيبرعلاةغللاملعتو،"هللادبعخيش"
يفنيرواجتمًادهعموًادجسمحتتفاو،مالسإلاًاماع63ةغلابلاهمأتقنتعاو
ةفيحصردصأو.ةرتلجنإيفئشنأدجسملوأدجسملاربتعيولوبرفيل
تارودحتتفاو)TheCrescent)1893-1908"لاله"اهمساةيعوبسأ
مظنو،دهعملاتايلاعفنمضنيملسملاريغونيملسمللةصصخمةيميلعت
.]153[ةيعوبسأتارظانمجمارب

نأهئاقدصأدحأنمملعامدنع1894ماعيفلوبنطسإةرايزبماق
يفمالسإلارشنلينامثعلاناطلسلانمةدعاسمىلعلوصحلاهرودقمب
.]154[هلناطلسلالابقتسامتو،ةرتلجنإ

يفلوجتو،ةلودلاتالاجرنملجرلبقتسيامكمايليوكلابقتسامت
ةرداغملالبقو،يناطلسلابراقلابروفسوبلايفةلوجبماقو،اعوبسألوبنطسإ
يفمالسإلاخيشهنييعتباهيفيضقيًاموسرميأةدارإهيلإناطلسلاهجو
يقبو،هللادبعخيشلاميليوكحبصأو.تاراشلاوتايلاديملاهدلقو،ةرتلجنإ
يفةرملوألهرمتعايذلاشوبرطلاعزـنيملوةفرشملاةمهملاهذهلايفو
دوأو.نيينامثعلانييفظوملاسبالمبةرتلجنإيفلوجتو،هتافوىتحلوبنطسإ
متو،ةيريجينيفدجسمءانبلديمحلادبعىدلطسوتلانعفيضأنأانه
.]155[سوغوليفدجسملااذهىنبفكلذهل

هئافتخارسلازامو،راظنألانعةأجفىفتخادقف،هريصمنعامأ
نمددععمايكرتىلإهباهذنعليواقألاددرتتو.اذهانمويىتحالوهجم
!؟يردينم.ينامثعلاشيجلاعمطرخناهدالوأدحأنأو،زيلجنإلانيملسملا
.اننيبنوشيعيهدافحأناكامبر

ً؟اذإةجيتنلاامف
نمرثكأ1932ماعيفهتافودعبهءاروفَّلخدقيرنهمايلوناك
موقيهذهانمايأيفو،مالسإلامهقانتعايفًاببسناكيزيلجنإملسم600

يفهلنونيدييذلامايليوكهللادبعىركذلةليلءايحإبزيلجنإلانوملسملا
هاركذءايحإةليليفنيكراشملالاجرللينامثعشوبرطعيزوتمتيو،مهمالسإ
]156[.

ىضقيذلاديمحلادبعناطلسلانأنآلادعبانشهديالأبجي
يزيلجنإلاملسملااذهلهبتنادقزيلجنإلابيعالأطابحإلططخيوهوهتايح
.همعدو،ةينامثعلاةلودلانععفادوةيزيلجنإلاةيلايربمإلادضفقويذلا
ازريمهمساءاملعلانمامبرصخشبهذينأوهًالعفلهذملارمألالب



ىلإفرعتيوً،اضيأديمحلادبعدهعيفوكرويوينىلإيدنفأميحرلادبع
رشنمث،همالسإةصقةفرعملتاذلابهيلإعمتسيو،يدنفأبيودمحم
اضيأديمحلادبعدهعيفتعبطيتلاتابيتكلايفليصفتلابتالباقملاهذه
.]157[اكيرمأيفمالسإلامساتحت

يلوبرفيللاويكرويوينلا-نيملسملاةاعدنمنايعادلاناذهجرخدقل
ناطلسلادنعامهريغكامهقرطتعطاقتنيحخيراتلازكرموحنرفسيف-
...]158[دحلااذهىلإةليوطديمحلادبعديىرنكلذبو،ديمحلادبع

ةباثمبنوكيس"بائذلاعمديمحلادبعصقر"نإ:لوقأببسلااذهلو
.بجعلاوةشهدلاقورعهيفتفجعمتجملءاودلا

"لسردنارتربلاخ"نفديديمحلادبع"مامإ"
كلذناكولوعوضوملااذهبمكتكراشمنعيسفنعنمأنأكلمأال

.ينمادارطتسا
،درولوهو،ةقيرعةلئاعنملسردنارتربريهشلافوسليفلاردحني

اذهريغو،هلوحنملهمالسإنلعأو،1860ماعمالسإلاقنتعاهلاوخأدحأو
،سمخلاتاولصلايلصي،نيملسملاةايحشيعيلهتايحطمنقيرعلايزيلجنإلا
يفشيعيو،ماعطلانمليلقلابيفتكي،دجهتلاةالصهسفنىلعتوفيالو
.نيدهازلاةايحهدادجأنعهثرويذلارصقلافرغنمةعضاوتمةفرغ

LordStanleyofيلناتسدروللاوهواذهلسردنارتربلاخبتك
Alderleyةرافسلامامإهيلعيلصينأبلطو،ملسمكنفدينأهتيصويف

.ندنليفةينامثعلا
ًاراشتسملمعيناكومظعألارعاشلاببقلملا)ناخرات(ديمحقحلادبع

يفهلةزاجإلابلطاذكهو.ةيصولانومضمىقلتندنليفةرافسلايف
دهعيفةينامثعلاةرافسلانمدحلملافوسليفلالاخنفدمسارمءارجإ
ماعيفهرصقىلإكبديمحقحلادبعديمحلادبعاعدو.ديمحلادبع

.]159[هيلإفرعتيل،1886
يفةريثملارطسألاهذهبلسردنارتربلاخنع"مظعألارعاشلا"ثدحت

لوألانوناك8خيراتبTokgözناسحإدمحأهقيدصىلإاهلسرأةلاسر
:1904ماع

ةيحيسمةيزيلجنإةلئاعيفدولوملايلناتسدروللامالسإلاقنتعادقل
اننيدنععفادمىلإلوحتو،دعبهيفاندلودقنكنملتقويفةبصعتم
.ةينارصنةلوديفةيمالسإلاماكحألاونيناوقلاوقوقحلاونيبملا

دعبمالسإلابفرشتينمنيبواملسمدلوينمنيبريبكقرفكانه



فرشلااذهزاحهنإةصاخو،ةيلاعلاهقالخأكرديومالسإلاةميقفرعينأ
.يلناتسدروللامالسإميظعوهمكملعنكلذبو،ةيحيسمةلوديف

دارفأوهدادجأربقنعدعبلالكديعبناكميفدقرييذلاهربق
.ةئداهلاهتايحلىنعمتاذىركذوهةريغصةيرجشةقطنميفهتلئاع
ناكةيحيسمةئيبيفةقيرطلاهذهىلعنفدينأىصوأيذلاموحرملاو
يفءاسنلاولاجرلاةودقناكو،هتيبيفًافيضو،هدلبيفًاديحوًابيرغًاملسم
شيعيهنكل،هلضفنمشيعتيتلالئاوعلايهةريثك،هانغمغردهزلا
.ءارقفلاةايح

ىلعهايادهةرفوببسبميظعلاملسملااذهنومرتحينابهرلاناك
هتزانجرضحيملةينغلاهدئاومىلعنومختياوناكنيذلاءالؤهف،بلغألا
هنإ:لوقينمكانهو.هتيصوبجومبناككلذنإ:لاقي.دحأمهنم
.حيحصنيلوقلاالكنأودبيو،همالسإببسب

يعارملاوتاباغلانمةعساشتاحاسمكلمييذلاديشرلاناسنإلااذه
،ةفلتخمنكامأيفةريبكلاوةميدقلالزانملاوىرقلاوعرازملانمديدعلاو
همايأىضمأ،ميظعلاملسملاكلذرثكأحوضوبو،اذهةفرعملاوملعلالجرو
.ةالصةداجسىوساهيفسيل،يولعلاقباطلايفةفرغيف

ةالصةداجسنعةرابعتناكامبرهتفرغتناكامكنآلاهربقو
؛مارحلابارشلاوماعطلايفمالسإلارماوأقبطيناكموحرملانألو،ةيونعم
،مارحلابرشلاولكألانععنتميوهبارشوهماعطبقاريوهوشاعدقف
حمسيملمالسإللهقانتعادعبهنألهلةروصيأنآلاكلمنالنحنو
.ًادبأهريوصتب

]160[ديمحقحلادبعمكوخأ



هتاذيفدوجوملاةلادعلاساسحإبجومبمظعملاناطلسلانموجرن
زايتمالاحنمبانامرفردصيورمأينأبانيلعمعنتيوفطعتينأةيلاعلا
.بولطملا

]161[نوسيدناسدرفلأ
ةنسلأىلعددرتيو،نوروبلاندعمنعةريثكثاحبأاذهانموييف

طبترمملاعلالبقتسملب،ةيكرتلبقتسمنأمالعإلايفنيصصختملاءاملعلا
يفتالامعتساندعملااذهلف،نوروبلاندعمنمجرختستسيتلاةقاطلاب
ىتحتارئاطلالكايهةعانصنم،ةثيدحلاةينقتلاتاجتنملانمريثكلاجاتنا
.خيراوصلادوقو

ًاجاورتيقليتلاةيلايخلاةيكيرمألاةياورلانوركذتمتنكنإملعأال
ةيكيرمألاةدحتملاتايالولالوخدىلعثدحتت2007ماعاكيرمأيفًاريبك
ندعملربكألايملاعلايطايتحالانوزخملااهكالتماببسبايكرتعمابورح
.نوروبلا

ماقيتلاةرابجلادوهجلاكلتنعمالعإلاتكسياذامليردأتسلو
ندعملاكلذمجانمىلعءاليتسالانمبناجألاعنميليناثلاديمحلادبعاهب
!؟نيمثلا

يتلاديمحلادبعدوهجنيبتيتلاتافطتقملاضعبانهضرعأس
ىلإادانتسانوروبلاىلعظافحلاليبسيفتاونسرشعةبارقترمتسا
ريثكلاكانهنأركذأنأبانهيفتكأسو،فيشرألايفةدوجوملاقئاثولا
ىلإاهجرخينمرظتنتةينامثعلاةلودلافيشرأيفتامولعملانمريثكلا
.باتكيفاهعمجيو،رونلا

نذإلوأو،ادجركبمتقويفايكرتيفنوروبلاندعمفشتكادقل
يذلازيزعلادبعناطلسلادهعيفيأ،1865ماعيفناكهنعبيقنتلل
.ةنسنيرشعةدم)روزامود(همسايسنرفلامعألجرلهحنم

ةقطنميفملاعلايفنوروبلامجانمبىنغقطانملارثكأيهاهو
ةيهشريثت؛ريسكلابةيالويفكولروسوسةنيدمنمÇayırıيرياجناطلس
رخآمجنمزايتمالينلامهدهجنالمعيو،يلاطيإلاافويجويزيلجنإلانوسناه
ضفرلوألازايتمالاذخأيذلاروزاموديسنرفلانكل.مجنملاكلذراوجب
ةرافسلاكرحي1880ماعيفو،ضرتعيوعوضوملاعباتيو،هنعلزانتينأ
مثو،يلاعلابابلامامأةسفانملاهذهىلعجتحيو،لوبنطسإيفةيسنرفلا



نمناكو.ةراجتلاوةعارزلاةرازوىلإرمألالصيىتح،ىرخأتاعازـنرجفنت
لصينأدبال؛دهعلاكلذيفيلاعلابابلاىلإلصيرمألكنأيعيبطلا
سفانتلادايدزاعمو.هبماتملعىلعنوكيف،ديمحلادبعناطلسلاىلإ
رورمعمو،%5رادقمبموسرضرفبأدبيندعملااذهنعبيقنتلاىلع
ديري،%20ىلإيأفاعضأةعبرأىلإلصتلةبسنلاهذهعفترتتقولا
نعنماولزانتينأيفهنمةبغرةيبنجألاتاكرشلالامعأديقعتكلذب
.مهسفنأءاقلتنممهتازايتما

نوروبلاليبسيفعارصلا
نيبسفانتلادايدزاعمو1884ماعيفهنأدجنقئاثولاىلإةدوعلاب

قباستىلإسفانتلااذهلوحتينوروبلانعبيقنتلازايتمالينلتاكرشلا
.ريغالةمينغلاسارتفاىلع

نكيملكلذنكل،مجانملايفبيقنتلالامعألكفقوأنالعإَردصف
برهينوروبلاحبصأعنملارارقنممغرلاىلعوهنأل،عاضوألاةئدهتلايفاك
،خلا..حمقلاوريعشلانيبهعضوقيرطنعينوناقريغلكشبجراخلاىلإ
اببسلكشياهمجانميفاهءاقبونداعملاجارختسامدعنأانهىسننالو
.دراوملاعايضلرخآ

امو،رمألااذهكرتيونتنكتملافوج-نوسناهةكرشنإمث
كلذيفمدقتو،نوروبللةديدجلاتازايتمالالينلجأنملتاقتتلاز
هيفترميذلاجرحلايلاملاعضولانمةدافتسالالواحتو،ةيلاعًاضورع
نمةيرغملاضورعلاتلبقببسلااذهلو،1887ماعلايفةينامثعلاةلودلا
سلجملبقنماهيلعةقفاوملاتمتو،ةلودلايفىروشلاسلجملبق
نمنوملعتمكنظأ،دحاوصخشعانقإىلعفقوتيرمألانأادبو،ءارزولا
رمألامامتىقبيو،هديبءيشلكفيناثلاديمحلادبعناطلسلاهنإ.!وه
.هنمنامرفىلعًافقوتم

نميأةرادصلانمزدليرصقىلإتلسرأيتلاةيطخلاةلاسرلاتناك
ةدارإلابطبترمرمألااذهنأنيبتناتطيرخاهبًاقفرمءارزولاسلجم
ناك.هترضحهبرمأيامبالإلمُعينلو،هتانامرفوهرماوأبوناطلسللةينسلا
.1887طابش9ىلعلدياهخيرات

)1887ناسين20(روهشةثالثبخيراتلااذهنعلصفتىرخأةقيثو
ديمحلادبعناطلسلانأل،صوصخلااذهبرمأيأردصيمليارسلانأنيبت
.]162[تاكرشلاكلتلنوروبلانعبيقنتلازايتماحنممدعىلعرصي

يزيلجنإلاريفسلارودءاجو.دقرتالودعلانيعوءاملادكري:نولوقي



راهظإهنماسمتلمديمحلادبعىلعحيدملابلاهنايذلانوسيدناسديرفلأ
حلاصملادضهاريارارقردصينلناطلسلانكل.زايتمالاعوضوميفمهفتلا
لوحرودتيتلابييعالألالكىريظقييكذمكاحديمحلادبعو،ةينامثعلا
.نوروبلامجانم

ديمحلادبعةظقي
ماعيفزدليرصقنمهراظتنالاطيذلارارقلاكلذردصياريخأو
.ةقطنملاسفننمرخآمجنميفنوروبلانعبيقنتلازايتمااحنام1889

زيلجنإلالامعألالاجرنكيمل؟زايتمالازاحنمنيمختنوعيطتستله
حنمدقديمحلادبعنأنيبتةيلاتلاةيلصألاةقيثولاف،ديكأتلابنييلاطيإلاو
لامعألالاجرنمهنمنيبرقملاو،نييلحملانيجتنمللنوروبلاندعمزايتما
.تاواشابلاو

ندعملااذهنوكينأديكأتلكبوهانههاخوتييذلافدهلاناك
لخدتنأهتلودلديريالوهف.مهبمكحتلاعيطتسينميَدينيبنيمثلا
.تالزانتلانمديزملااهئاطعإلالخنمةديدجةلكشميف

Yıldız(ءارزولاسلجمفيشرأيفةدوجوملاةقيثولايههذهو
Perakende,BaşkitabetDosya16/Gömlek53(طسبمبولسأبو:

يفنوروبلانعبيقنتلازايتماحنمرارقةينسلاةدارإلاتردصأ
داؤفةرضحل؛ماظنلاولوصألاراطإيف،اهيفنوروبلادوجولمتحملاةقطنملا
يذلابلطلاىلعءانبهتالاشراموناطلسلاينواعمنمدحاووهواشاب
قجنس،ترافةيحانيفمنود1500ةبارقاهتحاسمغلبتضارأيف،همدق
زدليإيتيرقراوجب،Hudavendigârراغيدنوادهةيالو،Karesiيسراق
ةينثوً،اقرشكجولوصةربقموKapalıdereيفاجيليإقيرطاهُّدحت،ةيزيزعو
قيرطلالوطىلعGfrmeKayaةمرجةرخصوArnavutAğılıطوؤانرأ
كانهنموKüplüderesiولبوكيداورسجو،ًالامشكجولوصىلإقيضلا
ىلإقرتفيثيحSultançayırıناطلسلاجرمنممداقلاقيرطلاقرتفمىلإ
نموً،ابرغافوج-نوسناهةكرشىلإرخآلاوزدليإىلإامهدحأنيقيرط
يلبقىتحاهركذقباسلاةكرشلادودحلوطىلعوثحبلاعوضومةطقنلا
ً.ابونجKapalıdereةرد

1889بآ23
مدختسملانوروبلاندعماوسملتنأًاماع120رورمدعبنآلامكنكمي

!ديمحلادبعدهعيفجرختسادقوتارئاطلالكايهعنصيف
]163[بناجأللنوروبلازايتماحنمضفريديمحلادبع



Yıldız Sarây-ı Hümayunu
Baş kitabet dairesi
Sadârete yazılan tezker-i hususiye suretidir
Hüdavendigâr vilâyetinde Karesi sancağında Fart nâhiyesinde

Ildiz ve Aziziye karyeleri civârında, şarkan Ilıca yolundaki
Kapalıdere içinde Sulucek mezarlığı ve şimâlen Sulucek ince yolu
boyunca Arnavud Ağılı ve Germe Kaya ve garben Küplü
deresindeki köprüye ve oradan da Sultançayırı'ndan gelen caddede
biri Ildiz'a ve diğeri Hanson-Cuove şirketine giden tarikdan kat
eyledikleri noktaya kadar ve cenuben mezkur noktadan şirket-i
mekume hdudu boyunca Kapalıdere'ye müntehi bulunan hdud
dâhilinde takdiren binbeşyüz dönüm arâzide zuhur etmesi memul
olan borasit madeni imtiyâzının usul ve nizâmı dâiresinde olarak
Yâverân-ı Kirâm-ı Hzret-i şehriyâriden ve Müşirân-ı Izâmdan
Fuâd Paşa hazretlerine itâsı müşâünileyhin istid'a-yı vâkii üzerinne
şerefsâdır olan irâde-i seniyye-i cenab-ı Pâdişehi iktizâ-yı âlisinden
bulunmakla ol bâbda ...

26 وذ ةجحلا 1306
23 سطسغأ 1889
Mukabele olunmuştur
Kulları Kulları
Muhammed suad Mustafa



ءارزولاةسائرسلجملينامثعلافيشرألايفةدوجوملاةيلصألا"روبلا"ةقيثو



يفنيجرفتملاعومجوترام31دعبعراوشلايفتبصنيتلاقناشملاداوعأ
لوهذ



.ةيندمةمظنألارثكأنمديمحلادبعماظنناك
)يجنابصةعماج(كاجوكليمج

2009يناثلانيرشت9لاكيدار
ينركذشاقنلااذه...!؟المأىمادقلانييبالقنالاةمكاحمنكميله

ريخألابالقنالاتامكاحموً،اماع128لبقانخيراتيفمتيذلابالقنالاب
("يللق"ةثداحبنيمهتملاباوجتسامتهنأحيحص.ةيراجلازتاليتلا

kuleli(نوكنغرألاةعومجمكاوناكمهنكل،كلذلبقمهتمكاحمو1859ماع
27نمتامكاحملاترمتسا.ٍةلشافٍبالقناةلواحمباوماقمويلا]164[
.زدليةمكحميف1881ماعنمزومت28ىلإناريزح

تاونسسمخدعبناكىوعدلاكيرحتنأ؛رمألايفريثملابناجلاو
نألواحيناكامنيبمعن...!؟ريخأتلااذهلكناكاذاملف،بالقنالانم
نألواحيناك؛ٍةهجنم93برحْرثإةلودلاتباصأيتلاحارجلاململي
،هبةصاخلاةيزكرملاءانبةداعإلواحيو،مكحلانعنييبالقنالادعبي
ىلعًارداقحبصأىتح،ىرخأةهجنمءودهبةوقلاطويخبكاسمالاو
.نوناقلامامأمهتبساحم

نييبالقنالانمتاواشابلاطقفمكاحتنكتملةمكحملانأىلعةوالع
،اشابيدشرمجرتممظعألاردصلاو،اشابينوعنيسحركسعرسلالاثمأ
هللاريخمالسإلاخيشًاضيأمكاحيناكلب،اشابتحدمةلودلاريزوو
قوش(همأوسماخلادارمناطلسلانأنممغرلاىلعهنأىتح،يدنفأ
نيبنماناكًاضيأامهنإف؛ةمكحمللامهؤاعدتسامتيملŞekefza)ىضفأ
.نيمهتملا

دبعناطلسلاعلخمت1876رايأ30يفيركسعلابالقنالايفف
اذهناكو.سماخلادارمهيخأنباهناكمنيعو،ةنطلسلاشرعنمزيزعلا
هلوحيذلاماظنلاىلعويناثلادارمىلعًابالقناهسفنتقولايفبالقنالا
ىلعيأ،ءاملعلاوركسعلانمقيرفلالخنم"ةَّيِْكُلملا"نمعونىلإ
نمًاماعنيسمخلريمدتلااذهناكاذكهو.ماظنلاةيندمأدبموتاميظنتلا
.]165[)ركسعلاونييندملا(نيبنزاوتلا

فلأوحنضيرحتلالخنممظعألاردصلارييغتمتةيادبلايفف
ذيملتلكيطعأ(لاملابمهئارغإبعراوشلاىلإلوزـنلابٍةسردمذيملت
مظعألاردصلازيزعلادبعناطلسلالاقأف،هرييغتبةبلاطمللو)ةدحاوةيديجم



تمت.اشابيدشرمجرتممظعألاردصلاهناكمنيعو،اشابميدندومحم
رمألاناكاذإف.!ركذترصقلانمةمواقمنودنمو،ٍةسالسبىلوألاةوطخلا
يدشرموقيةرملاهذه.ةيناثلاةوطخلامتتنأنكميف؛دحلااذهىلإًانيه
اريزواشابتحدمو،ركسعرسلاماقميفاشابينوعنيسحنييعتباشاب
ةيركسعلاسرادملادئاقو،ٍمالسإخيشيدنفأهللاريخنسحو،ةلودلل
نوكيس؛)!تاديبروطلاةديصملطببخيراتلايفرهتشايذلا(اشابناميلس
.]166[!بالقنالاةيلمعيفسيئرلارودلاهل

هرييغتبهيديبهتياهنرفحيهنأيرديزيزعلادبعناطلسلانكيمل
ِجسنبأدبينأةرادصلاعقوملحمسهنأيردينكيملو،مظعألاردصلا
ةسردملابالطنمريباوطبرصقلاةرصاحمتمتاذكهو.بالقنالاطويخ
ريباوطلاهذهتناكو(،كيشوبالقنانمرصقلاةيامحةّجحبةيبرحلا
يدييفطقسأو.)ةيكرتلانوفرعيالنممنييروسلابالطلانمةاقتنم
رصقلابهنبابهتيانعهبينتعيناكيذلالوطسألامكحأامدنعناطلسلا
أرجتول-اشابتدوجلوقيامك-ناطلسلانكل.ةجهبةملودةهجنم
.نيرصاحملانييبالقنالاقيرفتعاطتسال؛عافدلاىلع

دقف:Feriyeَةيَِرفرصقنمةعجافلاءابنأترهظمايأةدعدعبو
،غسرلانمهنييارشتعطقدقو،هئامدبًاقراغزيزعلادبعناطلسلادجو
لتقلهف:هتوملوحمويلاىتحروديلدجلالازيالو،يفوتنأثبليملو
!؟؟رحتنامأ

هتباصأامناعرسةريبكلامآبشرعلاىقترايذلاسماخلادارمنكل
كحضيناك.شرعلاهئاقترانمطقفرهشأةثالثدعبةعجافلاريثأتبٌةَّنِج
يفرارمتسالاعيطتسينلهنأنيبتامدنعو،ةبيرغتاكرحبيتأيو،رارمتساب
مهسفنأنييبالقنالالبقنمشرعلانعهلازـنإمت؛لاحلاهذهبةنطلسلا
دبعةدازهاشلانالعإمتوً،اموي93دعببيبطلانمريرقتىلعءانبو
ديمحلادبعىقترااذكهو.دعبةيصخشلاهحمالمنيبتتاملوً،اناطلسديمحلا
،يساسألانوناقلاىلعهمتخعضيو،ةيطورشملانلعينأىلعشرعلايناثلا

ünlü(.مهديريالنممءاردملايفنةيحالصهسفنلظفتحينأةطيرش
134.madde(.

اهبظفتحايتلاةيحالصلاهذهلمعتسييذلاديمحلادبعوهاذه
،مهتبساحمىلإغرفتيلمكحلازكرمنمًاعيرسنييبالقنالادعبيسو،هسفنل
.مداقلالصفلايفليصفتلابكلذلوانتنسامك

ماعكانهيفوت(دادغبىلإهافنواشابناميلسدعبأةيادبلايفف



،سكرجنسحنمكلذلبقهءازجلاندقاشابينوعنيسحناكو.)1892
.ةخيشملانعيدنفأهللاريخلزعوةرادصلايفهبصنماشابيدشردقفو
مثةيروسيفًايلاوهنيعتمت؛ةبوروأيفنيماعاشابتحدملقنتامدعبو
ضبقلاءاقلإرمأبمويتاذملعامدنعو،هفواخمةراثإنودنمنديآيف
ةرافسلاىلإءوجللالّضفيناكعقاولايف(.ةيسنرفلاةرافسلاىلإأجلهيلع
متتانامضميدقتوةريسعتاضوافمدعبو،)ةديعبتناكاهنكلةيزيلجنإلا
.]167[لوبنطسإىلإةنيفسلابهلقنوهميلست

."زدليةمكحم"مسابخيراتلاتلخديتلاتامكاحملاترهظاذكهو
ناك.زيزعلادبعلوتقملل"ًايلو"هرابتعابديمحلادبعىوعدلاعفارناكو
ةمكاحمةقيقحلايفتناكاهنكل،ةيئانجىوعداهنأرهاظلايفودبي
.]168[يومدبالقنال

تأدبكلذبو،مهلاقتعامث،]169[نيمهتملاباوجتسامتةيادبلايف
ةحوتفمةريبكةميخيفةيفافشلاةياغيفيرجتتامكاحملاتناك.ةمكحملا
نمةمكحملليناثلاسيئرلاناكو،زدليرصقيفةطلامرفخمبرقسانلل
ءاضعأنيبيدنفأTakavorينمرألادوجوو،HiristaForidesمورلا
ةرتلجنإتناكدقف،ةمكحملاةلادعبيجراخلاملاعللةلاسرسكعيةمكحملا
ماعبالقنايفاهكارتشاىلعةيوقةلدأدوجولةمكحملاريسةقدبعباتت

1876.
.اشابتحدممهنمصاخشأةرشعقحبمادعإلارارقردصةياهنلايفو

ةئيهلكشو،رذحبفرصتوةمكحملارارقبفتكيملديمحلادبعنأريغ
دَّيأف.رمألايفمهتراشتسالرصقلايفًاصخش25نمةفلؤمايلعةيراشتسا

اشابنامثعيزغلا:مهنيب،مادعإلارارقةيراشتسالاةئيهلانمًاصخش15
ةرشعلالامنيحيف،اشابتدوجةلجملافلؤمو]plevne]170لطب
.]171[مادعإلامكحفيفختىلإنورخآلا

ىلإمادعإلامكحلوح؛لعفيسوًامئادلعفامكديمحلادبعنكل
سانلاكردينأوه؛ديمحلادبعرظنيفمهملاف.فئاطلاىلإيفنلا
.سانلااهبربتعينأو،نييبالقنالاةمكاحمةيناكمإ

!؟اوربتعالهف
نودنمماعةئمةصقاهنإ...!؟اهدعباذامو،1909ماعىتحمعن

...!ديمحلادبع



مكدلبذقنيملينولوبلاروتسدلانأهملعأام؟اذاممث،روتسدهنإ
.]172[قيزمتلانميوبابلا

ديمحلادبعناطلسلا
ماعيفىلوألا؛نيترمةينامثعلاةلودلايفةيطورشملانالعإمتدقل
ةدحاوةيطورشمنعثيدحلالضفألانمو.1908ماعيفةيناثلاو،1876

بيرغلاو.ىرخأللٌةمّمتمامهادحإ؛نالعإلاثيحنمناتيطورشماهنأكودبت
وهويناثلاديمحلادبعناطلسلابيصننمناكامهنالعإنأرمألايف
."ةيطورشملاودع"هُؤادعأِهيلعََقْلَطأيذلا

عم"يساسألا93نوناق"مسابفورعملاروتسدلاََنلَْعأامدنع
تاميظنتلاوأتاحالصإلاتانامرفكاهنأىلعاهنعثيدحلامت؛ةيطورشملا
ىلعناكقيبطتلاعضوماهعضوبعارسإلاو،ىمظعلالودلانيمطتلجأنم
يفةناسرترمتؤميفنيعمتجملانيبودنمللةنسحلاانتينراهظإلجأنملقألا
.]173[لوبنطسإ

؛ودبيامكروتسدلاانعضونم"نحن"انكاننأنممغرلاىلعو
نمًامَْهَلتْسُمهاوتحمناكو،بناجأنوراشتسمكانهناكعقاولايفهنكل
"ةغايصيهتنتسةياهنلايفو.ىرخألانادلبلاوةيسوروةكيجلبريتاسد
ةجحلايذ7يفهنالعإمتيسو،1876لوألانوناك1يف"يساسألانوناقلا
.يداليم1876لوألانوناك23فداصيو،ةرجهلل1293ماع

،روتسدلليأيساسألانوناقللديمحلادبعقيلعتنمنوريثكلابضغي
سلجمءاضعأباونلانأبنيرطضمرقنسهنأديب.سلجملاهليطعتو
ىرنامدنع؛ينهذلازابمجلاةضايرزواجتيالمهلمعناكناثوعبملا
نأىرنو،ناطلسللروتسدلااهحنميتلاو،لايخلاقوفتيتلاتايحالصلا
نأىتح.ٍّيراشتساٍسلجمةيوهلمحيَُهنوكُدَْعيملناثوعبملاسلجم
!المأًاروتسدناكاذإاملوحروديلدجلا

،!نوناقةدوسمميدقتلناطلسلانمنذإلاذخأينأبئانلاىلعف
:لوقييساسألانوناقلانم53ةداملافاذكهو

دوعيهنوكعم،دوجومنوناقليدعتوأديدجنوناقميظنتبلط
ةئيهو،نايعألاةئيهىلإًاضيأدوعيو]ءارزولاسلجم[ءالكولاةئيهىلإ
هيفنذأتسيهنإف؛مهتايحالصنيبتيتلاداوملاراطإيف]باونلا[ناثوعبملا
ةينسلاةدارإلابو،]ءارزولاةسائر[ىمظعلاةرادصلاقيرطنعناطلسلا



يفليصافتلاوتاحاضيإلابلطلةصتخملارئاودلاىلإبلطلاليوحتمتي
.]174[ةلودلاىروشىلإاهليوحتو،نوناقلاةحئالميظنت

ناطلسلاريدقتلًاكورتمنيناوقلارادصإنوكي،عضولااذهلثميفو
Aldıkaçtıناخروأروسيفوربلالاقامكو.هتيرحودرفلاقوقحقيقحترادقمب
ناطلسلاف.ناطلسلادييفةلودلاةوقلك1876ماعلاروتسدعمجدقف
نمؤيو،ةيعيرشتلاةوقلايفققدي؛يذيفنتلازاهجلاسأرىلعسلجييذلا
ةوقلايلثممقوفناطلسلالعجيروتسدلاف،هبسانيامبنيناوقلارادصإ
اهجومناكةيرحلالجأنملاضنلانأرابتعالانيعبانذخأاذإو.ةيعيرشتلا
ثحيملهنأرهظي؛هدييفاهلكةطلسلابكسمييذلاةلودلاسأردض
لكشبهتطلسىلعظافحلايفرمتسادقناطلسلانأو،رييغتيأىلع
.يروتسد

رظنلادنع)!(ةيعجرةوطخربتعي1876ماعروتسدنأىلعةوالع
ذخأو،روتسدلاصنبنيداهلحبصأةلودلانأل،ةيناملعلاةيوازلانمهيلإ
كلذنممهألاو،اهترادإوةينيدلاةلودلاةيامحرودهقتاعىلعناطلسلا
.]175[مظعألاردصلاتايحالصبراقتتايحالصمالسإلاخيشلحبصأهلك

،روتسدلارييغتدرجمبماظنلارييغتةيناكمإبنظلانوكياذكهو
رظنلاةهجونمديعبدحىلإاللضم؛ةيرحللةيدرولامالحألايفضوخلاو
.ةيخيراتلا

:سلجملاةينب
لكنمةدفاولاناولألاةددعتمةئيهلاتناك1877ماعراذآ19يف

فلتخمنمنيدفاولابناجىلإف،ةينامثعلاةمصاعلايفعمتجتةلودلاءاحنأ
ناك؛نايدألاوبهاذملالكلنيلثمملاو]ةيبرعلادالبلا[ناتسبرعتايالو
مورلادالب[يلإمورولوضانألايفطوؤانرألاوراغلبلاومورلاوكرتللنولثمملا
.]176[لوألاينامثعلاناملربلانولكشي]

ناملربلوألّكشيذلاعّونتلادهشميلياتروأربلإمسريلمجلاهذهب
دقل.]177[ملسمريغ40وًاملسم56ً؛اوضع96نمفلؤملاوانخيراتيف
ددعتموبوعشلاددعتمًايناملربًاباسح؛ًىنعمنمةملكلايفاملكبناك
عئالطمهنأبنومعزينيذلانييبوروألاشهدتداكتةيددعتيف،نايدألا
خيراتلايفةلوديفرخآسلجمدوجوًانكممنكيملهنأل،ةيطارقوميدلا
ةيروطاربمإلاتناكامبر،لقثلااذهببوعشلاوأتايلقألااهيفلثمتت
ناملربلاءاضعأىلعفً،اقوفتناملألايطعتتناكاهنكلةيرجملاةيواسمنلا
بسحناملألانملقألاىلعمهفصننوكينأًاوضع516مهددعغلابلا



تايروطاربمإيفةددعتمةيسايسبازحأكانهتناككلذكو.]178[روتسدلا
يلاتلابو،ةيكارتشإلابازحألااهيفامبةقلغموةينثإتناكاهنأالإ،غروبسباه
يف،تارارقلاوأتانامرفلابمكحتٍةرادإيفءاقبلاىوسرايخاهلنكيمل
ةرتفلترمتسايتلاىلوألاناملربلاةبرجتيفثدحامًامامتهبشتٍةلاح
.]179[ليلقدعبىرنسامكديمحلادبعمكحةيادبيفةريصق

لالحنادنعتاينثإلاىلإدنتسملالاصفنالاةيضقنأينعياذهو
.ىلوألاةلهوللودبيامكاطيسبًارمأتسيلتايروطاربمإلا

كلامملا"قزمتنودةلوليحلاوهناملربلاحاتتفانمفدهلاناك
نكيملف.ةوقلانمًاديزمةيروطاربمإلابوعشةدحوحنمو،"ةينامثعلا
عمجربعلب،اهنمنوكتييتلابوعشلاىلإدلبلاميسقتربعرميلحلا
اهنولحيوًاعماهنوشقانيمهلكاشماهيفنوضرعيةكرتشمةلواطىلعاهيلثمم
لماكتل"ًةزجعم"نوكتساهلططخموهامبسحةيطورشملاتناكفً،اعم
.ةلودلادولخلً"اقايرت"و،نطولا

راذآ19يفلوألايمويلاعامتجالابقعادبيذلاماعلادهشملانكل
ىلعلمعينألثمملكلواحدقف،فدهلااذهسكعبهجتيناك؛1877

رظتنيدورابىلإناثوعبملاسلجملوحتاذكهو.اهلالقتساوهدالبضرأذاقنإ
!ديحوتلاوكسامتللةطبارهنوكنمًالدب،قيزمتللريجفتلا

ركذياشابقيفودمحأناثوعبملاسلجمسيئرناكةرتفلاكلتيف
ةغللااوملعتينأعيمجلاىلع:ةكرتشمةغلمادختسابوجوبءاضعألاعيمج
رمعناكلهنكلوًانسح.اهباوملكتيو،تاونس4لالخيفةيكرتلا
!يرديدحأنكيمل...!؟تقولاكلذىتحدتميسسلجملا

سلجملاءاضعأاهببطاخياشابقيفودمحأناك..."!رامحايتكسا"
!هئودهةداعتسانعزجعيو،سلجملايفطغللاولعيامدنع

ىتح1877راذآنمتدتمايتلاوًاموي25ورهشألاةرشعةرتفيف
ىتحً،افوشكميقب؛لوألا"ناثوعبملاسلجم"انسلجمرمعنم1878طابش
،باختنانوناقرادصإنمهذهةريصقلاهتدملالخيفنكمتيملهنإ
ريثأتبةينامثعلاةلودلانميضارأدوسألالبجلاةبلاطملوحتارواشملاف
.تقولامظعمتقرغتسا؛1878-1877نيماعلايفةينامثعلاةيسورلابرحلا
عمقافتالابةحوتفمةزاجإيفسلجملاقيلعتبديمحلادبعماقةياهنلايفو
ةعيلطنموهواشابقيفودمحأرظنةهجوقافتاو.اشابقيفودمحأ
؛ديمحلادبعرظنةهجوعم"عامتجالاةرتفريصقت"يفتاميظنتلايفقثم
لاجرنأبلوبقللرطضنو،رارقلااذهيفدرفنيملريخألانأىلعلدي



رارقلاهنوكراشياوناك؛ةلودلالبقتسمددهتيرطخلانورينيذلاةلودلا
.قلقلاسفنب

لمعتسالبً،ادبأناثوعبملاسلجمديمحلادبعناطلسلالحيمل
ةلطعةزاجإدعوميفركبف،)44ةداملا(يفاهيلعصوصنملاهتيحالص
،داقعنالاىلإهاعدلب،ىرخأًةرمعامتجالاىلإهعديملو،)ةتقؤملا(سلجملا
ناطلسلاىلعبجوينكيملروتسدلاصننأل..ً.اماعنيثالثدعبنكلو
.]180[ىرخأةرمداقعنالاةوعد

ةلطعلاةزاجإيفسلجملا
1878راذآ3يفسورلانيبواننيبسونافيتسايأةدهاعمعيقوتلبق

يفةميلوىلإناثوعبملاونايعألايسلجمءاضعأناطلسلااعد؛مايأةعستب
.زجومباطخبهرارقيأ"هتدارغ"مهغلبو،ةجهبةملودرصق

هنكل،"سلجملالحأ"ةرابعهباطخيفناطلسلالمعتسيملديكأتلاب
ءاجيتلاةيطورشملاوروتسدلانأىلعمهفينماهمهفيةيسامولبدبدكأ
هدوهججاتنةيطورشملاوروتسدلاناك،معن.هراثآنمنارثأروتسدلاامهب
ناك.مهضعبلبقنمةموهفمنكتملةنسحلاهتايننكل،ةنسحلاهتاينو
ماظنبلمعللدعبةأيهمنكتملةسايسللسانلاميهافمنأتابثإلواحي
ةوقلاعمجناكو،ةقدحمةفيخمراطخأةهجاوميفةنطلسلاتناك.يناملرب
دبالناكو،ةلودللةيريصمةيضقديدجنمناطلسلاديبةيونعملاوةيداملا
.]181[ةحضاولاةقيقحلاهذهاهبلطتتامبمايقلانم

ةيطورشملاماظنءاغلإيفديمحلادبعاهنيبيتلابابسألاتناكلهف
ناكمأ،هئاغلإلرربمنعثحبيناطلسلاناكلهو،!؟ةقيقحلانمةيواخ
!؟نيبامكًاقحًاريطخعضولا

:كلذانلصخليرمسأيركشدمحأميدقلا]182[ةيكلملاذاتسأكرتنلف
يفةينامثعلاةيروطاربمإلايضارأقزمتسونافيتسايأةدهاعمتناك...

ناعقوتةسنرفوةرتلجنإتناكاماعنيرشعلبقهنأنممغرلاىلع،ةبوروأ
رهاظلايفتناكةدهاعملاهذهيفايراغلبف.كلذنودلوحتةدهاعم
لبكلذبفتكتملو،ًةلقتسمًةلودةقيقحلايفتناكاهنكلً،ايتاذةلقتسم
رحبلاوانوطرهنىلإاهنمٍبناجيفدنتستًةعساوًادودحاهلتمسر
دالبىتحدتمتو،ةجيإرزجرحبىلإرخآبناجيفردحنتو،دوسألا
لصفنتتناكةمصاعلانكل،نيينامثعللتكرتلوبنطسإنأحيحص.طوؤانرألا
دودح-ةدهاعملايف-تعسوتمث.]مورلادالب[يلإمورةيقبنع
ينبتةيسورتناكو،ماتلاامهلالقتسابفارتعالامتو،دوسألالبجلاوبرصلا



.1.4000رادقمبتاضيوعتعفدتًاضيأةدهاعملايفو.ناقلبلايفاهذوفن
صراقوBatumموطابىطعتو،لبور]]183[نويلمةئمعبرأورايلم[000
.]184[تاضيوعتلاهذهنمءزجكةيسورلناخدرأو

سلجمقيلعتدنعهيفانكيذلاريطخلاعضولانآلاانكردألهف
!؟ناثوعبملا

نمزومت13يفاهيلععيقوتلامتييتلاةدهاعملايفهنأحيحص
حيحصتو،سونافيتسايأةدهاعمخسفاهيفمتي،نيلربرمتؤميفماعلاسفن
،ىرخأةهجنمانلبكتستناكاهنكل؛دونبةفاضإو،انحلاصلدونبلاضعب
.لاثملاليبسىلعةينمرألاةلأسمللاهسيسأتك

نمةينامثعلايضارألاثلثجورخفً،اقحًاريطخدهشملاناكةياهنلايفو
نادقفىلعةوالع،ةيلاملاىلعلالغألاتمكحأةريبكلاُتاضيوعتلاو،اهتطلس
دهشملااذه،يلإموريضارأنمجتنملاطيشنلااهبعشويضارألابصخأ
داحتالا"ةسايسوحنيناثلاديمحلادبعهجوتلقيرطلاحتفريطخلا
،ةيفارغوميدلاوةيداصتقالاةينبلايفةلهذمتارييغتدَّلوامك،"يمالسإلا
ًأجلمىرخألاةريبكلاندملاوساويسوةصروبولوبنطسإندمودغتسو

يفمهنيطوتذخأيسو،تاونسلبًاروهشساقفقلاوناقلبلانمنيرجاهملل
ٍتاونسةرادإلالغشيسو،ًاليوطًانمزوًاريبكًادهجةلودللةبسانمنكامأ
.ةليوط

لوبنطسإوحنساقفقلاوناقلبلانمنيملسملاةرجهتاجومبو
،ةريبكةعرسبدادزيةينامثعلاةلودلاةينبيفنيملسملازيكرتأدب؛لوضانألاو
،اهسناجتدادزيٍةلودكثادحألاحرسمىلإٍديدجنمروهظللاهتدوعتأدبو
،ةمألاموهفمساسأىلعيأ،كرتشملانطولاموهفمساسأىلعموقتو
.لوضانألايفريبكلايمالسإلايفارغوميدلالّوحتللةديدجٍةيادبةلحرمتناكو

ةليوطةرتف
ناثوعبملاسلجمةلطعنيبتلصفيتلاًافينوًاماعنيثالثلاةرتفلهف

ةعئاضةرتفتناك1908بآماعديدجنماهحاتتفاو1878ماعراذآيف
اهيلعجضنتيتلاةبسانملاةيضرألاةئيهتلجأنملمعةرتفتناكمأ
!؟لوقلاحصنإرابتخاةرتفواهرامتخاوةيطارقوميدللةيرصعلاطورشلا

ماعلانعًافلختمنكيمل1908ماعيفعمتجملانإفلاقيامهمو
...تالاصتالاوتالصاوملاكلذكو،ديكأتلابهيلعًامدقتمناكلب،1878

نمًاريصقًالصفنوثالثلاتاونسلاهذهنكتملرخآبناجنم
ةينامثعلاةلودلااهتعطقيتلاةقالمعلاتاوطخلاراكنإنكميالامك.نمزلا



ميلعتلانمًاءدب،ةيمالسإةينامثعةمأجارخإيفبصتىتشتالاجميف
ةينبلايفتارامثتسالاىلإشيجلاميظنتةداعإنمو،ةيجولونكتلاىلإ
يتلادوهجلاهلككلذنممهألاو،]185[ةيريخلاتاسسؤملاوةيعامتجالا
ًاريبكًاثرإاهلكهذهقبتملو.يميلقإراطإيفنطوموهفمليبسيفتلذب
ً.اضيأاهدعبتءاجيتلاةيروهمجلللب،طقفيقرتلاوداحتالاةعامجل

يفناثوعبملاسلجمءاضعأنمنيملسملاريغونيملسملانيبخرشلاف
،1908ماعديعبدحىلإمدردقناك1877ماعمولعلاوةفاقثلاوميلعتلا
لكلواحي"ٍلازغدلج"نمًاعوندعيمل]186["نطولا"ركذيامدنعو
ىندألادحلايفتناكولو-ةفرعملانمعونلب،هحلاصلهرجينأدحاو
موهفملناكدقلو.لاصفنالانمربكأنوكتسكرتشملاشيعلاةدئافنأب-
ىلعصوصخلاهجوىلعداركألاوبرعلاباونلاءاقبيفروداذهنطولا
ريبكلاةيدركلارئاشعلاكارتشايفو،ةظحلرخآىتحةينامثعلاةلودللمهئالو
...لالقتسالابرحيف

،ديدجنمعامتجالاىلإناثوعبملاسلجمديمحلادبعاعداذكهو
ىوتسمعافتراو،طورشلاجضنىلعهباطخيفةرملاهذهدكؤيناكهنكلو
تامدخلاوتارامثتسالابركذيو،سلجملاحاتتفاناوأنآهنأىلعو،ميلعتلا
اهاقلأيتلاةملكلاصنو.اهرامثتتآدقوًاماعنيثالثلالخيفتلذبيتلا
انلمدقيكبتدوج]187[نويامهلانيبامبتاكشابديمحلادبعمساب
:عوضوملااذهيفةيفاكةرظن

يفقيبطتلاعضوميفيساسألانوناقلاتعضو!باونلاونايعألااهيأ
هبلمعلااهيفتفقوأيتلاةرتفلايفو،ةنطلسلاشرعىلعيسولجةيادب
ببسبدهعلاكلذيفةلودلالاجرانيلعهضرعامىلعًءانبًاتقؤم
نوناقلاريخأتءارجإبةيصوتكانهتناكامنيبو،هعمتنمازتتالكشم
يففراعملامدقتببولطملاىوتسملاىلإيلاهألالوبقغولبىتحروكذملا
مامتهالامت؛ديدجنمناثوعبملاسلجمعامتجاىتحو،ةيناهاشلاكلامملا
.ةيناهاشلاسرادملايفسرادملاحاتتفالالخنمفراعملاب

فوفصيفدادعتسالاىوتسمعافترابدوصقملالوصحىلعهللاركشأ
نأبًانئمطمينوكو،ةرهاظلاةبغرلاىلعءانبو،فراعملاراشتنالضفبيلاهألا
نممغرلاىلعو،ًالبقتسموًالاحةكلمملايفةداعسللةبجومةبغرلاهذه
البيساسألانوناقلاتنلعأدقف؛)ةراشتسالا(ةعلاطملادنعةفلاخملاءارآلا
داقعنالابناثوعبملاسلجملةوعدوةديدجتاباختنابيتدارإتردصأو،ددرت
.]188[ديدجنم



روسيفوربلانيناوقلاخيراتيفثحابلاهبتكزيمتمثحبيفأرقنمث
دهعيفةرداصلاتارارقلاونيناوقلاضعبنأCoşkunÜçokنوكشوج
نأو،دعباميفردصيذلاروتسدلاىلإةقيقحلايفدنتستتناكديمحلا
دبعف.ٍماعَّلكةلودلااهردصتيتلاتايلوحلاردصتيناكيساسألانوناقلا
امكروتسدلاقيلعتىلإدمعيمل؛نوكشوجروسيفوربلايأربسحديمحلا
هسفنبهقبطلب،هئاغلإو1980ماعوأ1960ماعيـبالقنايفلصح
]189[.

سلجميفةرغاشلانكامألايفتانييعتلاترمتساىرخأةهجنم
ةثالثنأريثملانمناكهنإلب،1880ماعىتحاهليطعتدعبناثوعبملا
ًائيشنأكوً،اماعنيثالثدعب،1908ماعسلجملانايعأيفاوناكهئاضعأنم
.]190[اهلالخيفدمجتدقنامزلانأكو،ثدحيمل

ءاسملسرملافارغلتلاذنمةملؤملاثادحألاوتابوعصلانمانشعمكف
ىسننله؟ةيطورشملانالعإىلعديمحلادبعلمحيذلاو1908زومت32
نايعألايسلجمعامتجاو،نيتلحرمىلعهدعبترجيتلاتاباختنالا
.ةيناملربلاةايحلاوةيطارقوميدلاقيرطيفنحننآلاىتحو؟ناثوعبملاو

نينثايفيغلأدقو،ةرتفلاهذهلالخيفعقويركسعبالقنامكف
قلغأودوجوملاروتسدلا)لوليأ12و،رايأ27(صوصخلاهجوىلعامهنم
"لقنم"يفف،ً"ايمدقتًابالقنا"ناككلذنكل.ىمسمريغلجأىلإسلجملا
يفوً.ادامر)رايأ27بالقناءامعزصخألاىلعو(نوكرتيالةيطارقوميدلا
قنخي،عمقلجرديمحلادبعناك؛مهسفنأنييبالقنالاءالؤهروظنم
.رمحألاناطلسلاناكو،تايرحلا

يذلاتقولايفف،ةآرملايفرظنلااولفغأدقفسأللاوناكسانلانكل
اوذفنو،روتسدلابلمعلااوقلعو،سلجملااوقلغأوحلسملابالقنالابهيفاوماق
ملًامكاحرمحأًاناطلساونلعأمث؛ءارزولاوءارزولاسيئربمادعالاماكحأ
لمعلافقويملنكلو،هداعيملبقسلجملالطعلب،بالقنابمقي
قدصننأانمنورظتنيمث...يسايسببسبادحألتقيملو،روتسدلاب
.لافطألاكمهتاياور

المتنكنإو،!هنيبومكنيبامناتشو،ديمحلادبعنممتنأنيأف
!خيراتلاةآرميفلقألاىلعاورظناف؛مكتآرمىلإنورظنت

هذهنعنولحرتمتنأومكفلخنيكابلاددعنوكيسمكاوعقوت
سلجمءاضعأدنعهتميقترهظدقف،ديمحلادبعناطلسلاامأ...؟ةايحلا
ناكاذكهو،ىلوألاةيملاعلابرحلايفشرعلانعهعلخيذلاناثوعبملا



هنأًالضف،]191[هتافوأبنىلإنوتصنيمهوًالالجإنوفقيسلجملاءاضعأ
نينسرشعلثادحألاجراخو،ىفنملايفناك،اهنيحةطلسلايفنكيمل
ً!اناطلسناكولامكًاريفغنيعيشملاعمجناك،هتزانجكلذكو.تلخ

امارتحاةافولاأبنةوالتدنعمهمادقأىلعسلجملاءاضعأفقولهف
مهنكل،مارتحالاهلنكيعيمجلانكيملامبرف،كلذنظأال.!؟طقفهل
ةعقرلانمةعبرملاتارتموليكلانييالمتناكامبر،مهسفنأنمنيلجخاوناك
.لجخللةيفاكتناكمهلاهكرتيتلاةعساولا

...كلذدعبمث
ًابالقنالوألااهماعمتتنألبقةطورشملاةنطلسلاتهجاودقل

13،يمورلاميوقتلابسح1325ترام31يفف،ةمقلانمًايركسع
ةكرحلاشيجاهدعبكرحت؛درمتلاأدب؛يداليملاميوقتلابسح1909ناسين
اوبلغتيناةرملاهذهاوعاطتساو،ةطلسلاىلعىلوتساونيعوطتملاريباوطعم
لبقشرعلانعهلازـنإيفاولشفيذلايناثلاديمحلادبعناطلسلاىلع
.مهلقلقوجاعزإردصملكشيحبصاو،ماع

حامجحبكينأعيطتسينمف،مهمامأناكريبكقئاعىلعُيضقدقل
!؟مويلادعبيقرتلاوداحتالاةداق

،سمألابدوسألالبجلاىلإنودعصينيذلاناكلب،اذهفكيملو
نوريغيو،ءاضيبةحفصنوحتفيسمهنأِةجحبمويلاةطلسلاىلإنودعصيو
نل؛ديدجنمىلوألاتاحوتفلاةريسنوديعيو،دلبللموؤشملاعلاطلا
ةيرحلابمهمالحأاهيفتعرعرتيتلاناقلبلابارتىلعظافحلانماونكمتي
ةينامثعلامصاوعلانميهوةنردأسادتسو،فصنوماوعأةثالثنمرثكأ
يفةسايسلالخدتسو،ةيلخادلاتاعارصلاببسبراغلبلامادقأبىلوألا
رونأنمنكيملو....بابسألانمكلذريغو،شيطلاو،تابزحتلاو،شيجلا
ماقنأالإ؛هريغىلإةركنملامئازهلاهذهةبيرضليحرتلواحيذلااشاب
نايبعيقوتىلعاشابلماكمظعألاردصلاربجأويلاعلابابلالالتحاب
.1913يناثلانوناك23يفحالسلاةوقبةلاقتسالا

يلاتلابو،ةسايسلاىلعهلقثلكبيقرتلاوداحتالليركسعلاىمرو
يركسعلاحانجلاالوؤسمامهو،اشابتعلطواشابرونأنيبعارصلارمتسا
ءانيميفةيناملأةنيفسامهبوكرىتحيمومعلازكرملايفيندملاحانجلاو
نميناثلانيرشترهشنميناثلاولوألانيبعمجتيتلاةليللايف"ةطلب"
لصفلاأدبيساهدعبو.دالبلانيرداغمدوسألارحبلايفامهرفسو1918ماع
.دالبلايفيـبوروألا



نعثدحتتتايبدأمهفلخةطلسلااوملستنيذلاءالؤهكرتيسمعن
ىرخأةرمةطقنلاهذهلوانتنامبرو،ةثيدحلاايكرتاهثرترقفلاوةماقتسالا
ناكوً،ادجًاعضاوتمناكاشابتعلطنأنومعازلامعزيف..،دعباميف
لضفملاهماعطناكو،سانلالاومأنمشرقيأددبيملو،سانلاةماعنم
ركذيف...ً،اجَّذسسانلاربتعييذلانيجلايدهاجنيسحامأ.بنعلاونبجلا
لوبنطسإنممهليحردنعًاعيمجمهعماولمحيمليقرتلاوداحتالاةداقنأ
.]192[ةريل2500ىوس

:ةرابعلاهذهتبُتكلاثمتلاةدعاقىلع،اشابتكوشدومحملثميريتاكيراك
"يقيقحلابرغلاسلبارطحتافلةيلاطيإنمنافرعىركذ"

كلذيفنيلربيفايكرتريفسناْميَسرهاطنامعنةياورقفوهنكل
املكمهبورهدنعمهعماولمحامهءاقدصأواشابتعلطنإف؛رصعلا
ةلاحةبرغلايفمهنمدحأقذيملو،هنمثالغوهلمحفخاممهودجو
يتلالعفلاةدرنعنيلربيفيكرتلاريفسلاثدحتيو،ةجاحلاوزوعلاورقفلا
.ءالؤهاهيفلبرستيناكيتلاةرخافلاةايحللكارتألابالطلاولامعلااهادبأ
مويلامتنأاهو،متبرهمث،دلبلامتقرغأدقل:لوقيمهلاحناسلناك



؛ةياغللةمهمةتفليفناميسلجسيمث.ةرخافلامكتايحانهنوشيعت
نيذلانييداحتالامهئاقدصألبقنمجراخلايفنييداحتالاءالؤهمادختسا
:دالبلامكحيفمهلحماولح

:ةيفرصملامهتاباسحيفةهبش
سابلباشابلاينلبقتساف،ةرافسلاىلإفتاهلابركابحابصتاذتيعد

كرامةئمثالثونويلمغلبمليوحتنعكنبلاريدمينغلبأ":يللاقو،مونلا
يفغلبملااذهلخدأوً،اروفكنبلاىلإهجتأنأّيلإبلطو،"لوبنطسإنم
،كنبلاىلإتهجتاف.ليجستلاباتكبهيلإدوعأو،يراجلاةرافسلاباسح
دقتنكمعن":هلوقبباجأف،يترايزببسةيكرتلانوؤشلاريدملتحرشو
باتكىلعءانبحابصلايفنيبتمث،كلذبةداعسلابحاصلةحرابلاتغلبأ
سيلو،انهىمادقلا)ءارزولا(ءارظنللهليوحتمتيذلاغلبملانأتاميلعتلا
نمتملعو."ةعرسلاببسبهيفتعقويذلاأطخللمكنمرذتعأ،ةرافسلل
.كرامفلأةئمثالثنعديزيرخآغلبمليوحتنعةريصقةدمدعبكنبلا

ىلإكرامفلأةئمتسوانويلمزواجتييذلاغلبملااذهلسرأاذاملف
نيأو؟1919ماعتايادبو1918ماعتاياهنيفنييداحتالاءالؤهباسح
بعصيامبر؟مويلاجئارلايفغلبملااذهيواسيمكو؟لاملااذهقفنأ
1917ماعريدقتبناكهنكل،مخضتلاببسب1918ماعغلبملاةميقريدقت
ىلعءانبرالودنييالم4مويلاقوفيوهو،رالود300.000ًايطسويواسي
.]193[ةيئارشلاةوقلاتاباسح

:لوقيوهو)مبلا(رتوىلعنيلربيفيكرتلاريفسلاطغضيانهو
ناكاشابتعلطنأبسانلااومهوينأيقرتلاوداحتالاراصنألواحي

وهوروشنملاهباتكيفنيجلايدهاجنيسحف،ةيناملأيفةيلامةقئاضشيعي
ركذي؛ةديمحلاهايازمركذبءايلعلاىلإاشابتعلطعفرينألواحي
بذاكمعزيف،شيعلاةمقللجأنمةيناملأيفهنيشاينعيبلهرارطضا
.ةيهافربهتايحشيعيناكاشابتعلطنأةقيقحلاو.ٍدحاوٍنآبئطخمو
.غريبنتولراشيفةيوازىلععقيفرغعبسنمفلؤمىنبميفميقيناكف
.هتايحةليطهتناكمبًاظفتحميقب،)...(هراوزعطقنيالو،امئادحوتفمهباب
ىلإداعنإهلعلف،همارتحايفغلابتيهوبتكتةظقيلاةحتفملانويعلاف
.]194[ةميلألاهمايأيفهبناجىلإمهفوقوركذتيمكحلا

نومعزيمهوةرماعةعساوةيروطاربمإاوثرونيذلاءالؤهناكدقل
حيحص.اهرادقألاهنوكرتيمهودالبلانمنآلانورفياوناك؛ضاقنألااهنأ
مهنإو،جراخلانمايكرتمعدىلعنولمعيسمهنأبنوللعتياوناكمهنأ



تقؤمباحسناوهمأً؟اذإاورداغاذاملف،مهدلبذاقنإىلعنولمعيس
امباوفينأمهيلعبجوتينكيملأ؟لمعلللضفأًاطورشهيفنونيحتي
ءاقبلاةجردىلإاهبحنومعزييتلادالبلامكحمهّيلوتدنعهيلعاودهاع
.]195[!؟مادعإلابمهيلعمكحولىتحاهيف

اشابتعلطلمجأاشابتزعدمحأمظعألاردصللاهبتكةلاسريف
:يليامكدالبلاهترداغمببس

دالبلانأتكردأ:مارتحالاهلنكأيذلاكرابملااشابتزعةرضح
كلذنممغرلاىلعو.نمزلانمًةدمهريثأتويبنجألاذوفنتحتىقبتس
اعيمجءاقدصألانكل،بعشلامامأيتمكاحمودالبلايفءاقبلابركفأتنك
،ةميكحلامكتاذةراشتسانمنكمتأملو،لبقتسمللكلذليجأتىلعاورصأ
ٍفقوميفمككرتأالىتح]مكتراشتسانع[كلذنعرظنلاتفرصدقو
فرشلكبيدلبمدخأنأةيسايسلايتايحلكيفيفدهناكدقل.ٍجرح
امةليصحيهيتورثلكو.]196[ًايصخشكلذيفتقفودقو،ةيحضتو
ةيناهاشلاتاذلايلهصصخيذلا]بتارلا[ناسحإلانمهترفوامممكارت
نمثنمو،ةريل1600غلابلاورهشلكةريل20لدعمب]ناطلسلا[
عماهترجأتسايتلاةعرزملاراجيإتادئاعنمو،هناسحإنمليبوموتألا
،يتلئاعل]يتورثنم[اهنمامسقتكرتدقو،يئاقدصأنمةعبرأ
ملقلاةأرجنمدجأو.كلذىوسًائيشكلمأالو،يعميقابلاتبحطصاو
امليلاثتماوةمكاحملاوبعشلامامأةبساحملليدادعتسانعهبيدبأام
يفيننأةميكحلامكتاذلدهعتأاذانأاهو.ءازجنمةمكحملاهبمكحت
،يلإمكفارغلتلعضخأسيبنجألاذوفنلانمدالبلالالقتسادعبلوألامويلا
.مرتحملااشابلاتارضحمكيديألبقأمارتحالالماكب

)1918يناثلانيرشت2(]1334[334يناثلانيرشت2
تعلطدمحم

ذقنتسيقرتلاوداحتالاةيعمجنأامإ":هلوقًاضيأفورعملانمو
يناثلارمألاققحتدقو،]197["ةيعمجلادييفىنفتسدالبلانأوأ،دالبلا
.دالبلارداغدقناكهنكل

!همجحودقحلا
نحن!نطولااهيأ":نوفتهيمهوفاتكألاىلعًالاطبأنولمحياوناك

لاطبأ"نمًالطبوًامجنمهنمدحاولاناك،"ملاظلادينمكذقنننآلا
لاطبألاءالؤهنكيمل!؟نيبراهاوجرخودالبلااوكرتنملف."ةيرحلا
مهضعبداك،يراغلبلاينانويلافالخلاالولةنيكسملاةنردأةداعتسااوعيطتسيل



،ةرهشلاءاروًايعسةنيدملانولخديمهورخآلامهضعبىلعسودي
.ةرهشىلإةرهشنمًايعسبيعالألايفنوطروتيو

يتلاةسدقملابرحلاب"نيقلعتمنييفاكنيليصفتانهضرعأاذكهو
،مهمكحةرتفيفيقرتلاوداحتالابريهشتلل"دالبلاعايضلقيرطلاتحتف
.لاجملااذهيفٍليوطٍعوضومراصتخالًايفاككلذنظأو

ةثداحلايه1905ماعزدليعماجمامأترجفنايتلاةلبنقلاتناك
هتربديذلاراجفنالانماجندقيناثلاديمحلادبعناطلسلاناك.ىلوألا
نمًاظيغئلتميعراشلاناكو،نيتقيقدجورخلايفهرخأتبةينمرأةمظنم
.هتلودسيئرلايتغانمةينمرأةيباهرإةمظنملشف



اشابتزعدمحأمظعألاردصلاىلإاهلسرأيتلااشابتعلطةلاسرلصأ
نيلربنم

يذلادحلاىلإرطخلاناكً،ارطخمظعأتناكىرخألاةثداحلانكل
ًابرحةينامثعلاةلودلاتلخد.نطولابحمهمعازمىلعمهتبساحمبجوي
"ةاتفلاايكرت"هتلعفامنوملعتلهف،اهيفترصتناو،1897ماعنانويلادض
نامثعروسيفوربلاناسلىلعلاؤسلااذهىلعباوجلادجأ!؟]كرتنوج[
:ناروط

لفاوقميدقتليفاكلادحلاىلإاميظعايكرتيفةيرحلابحناك
نمةبوروأىلإنيرافلانمريثكلمحامم،اهغولبليبسيفءادهشلا
دادبتسادضراغلبلاونمرألاومورلاتايعمجعمنونواعتي)كرتنوجلا(
أدبملاعمومنيناكءالؤهدنعةيرحلاقشعنال؛ديمحلادبعناطلسلا
ىلعءالؤهلمعببسلااذهلو،بوعشلالالقتسانمضتييذلايناسنإلا
؛ايالستبرحيفةريغصلانانويلاةلودمامأةينامثعلاةيروطاربمإلاةميزه
.]198[ةيرحلاسمشقرشتل

نانويلامامأةينامثعلاةلودلاةميزهاونمؤينأمهيلعيغبنيناكمعن
نانويللاورصتنينأمهيلعناككلذلو،ةوقلابابسأاوكلتميىتحةريغصلا
!ةينامثعلاةلودلانمالدب

؛ةدقاحلاةضراعملااذهىلعةمئاقلاةيطارقوميدلاومنرادقمباذكهو
ناكدقل؟نآلاىتحانيفرمتسيالأهسفنقطنملاو...انيفةيطارقوميدلاتمن
مهئادعيفوهنيدلاحابصريمألالوقيامكيساسألانييداحتالاأطخ
،"يعامتجالاديمحلادبع"ةهجاومىلعاولمعمهنأولو،ديمحلادبعصخشل
عفادوً.اريخرثكألمعباوماقديكأتلاباوناكل؛عمتجملاتانيجعماولماعتو
ًالئاقبتكو،ةركفلاهذهنعًاضيأاشابميلحديعسنييداحتالامظعأردص
هولعجوديمحلادبععمتجملاعرتخالًادوجومديمحلادبعنكيملولهنأب
.]199[ًاناطلس

ً؟اقحمنكيملهنأبمعزتنأكنكميلهف



تاحالصإلابقلعتملمعءاقلهنأكءاقللاراهظإاودارأ]لافوريف[
.ةينودقميف

]200[لاكيابيقدصركب
،ةيداعريغةكرحشيعتةينامثعلاناقلبلاتناكنامزلانمنرقلبق

يزيلجنإلاكلملاويناثلاالوقينيسورلارصيقلانيبةيراجلاتاثحابملاتناكو
)ةيلاحلانيلاتةنيدم(لافوريف)ةبارقلصألايفامهنيبو(عباسلادراودإ
ءابنأتناك...؛ةينامثعلاةلودلايضارأوةينودقممساقتلوحاينوتسأةمصاع
أدبو،"ةيجراخلاةفاحصلا"ضعبىلإتبّرستدقءاقللااذهيفليقام
.كرحتلابديمحلادبعماظننملينللمهنانسأنونسينيذلانويداحتالا

رصمو،ةيسورلقئاضملاودوسألارحبلايطعياذهنئاخلاعورشملاف
ةيروستناكو،ةرتلجنإلةرصبلاجيلخىتحةيقارعلايضارألاونادوسلاو
.ةينامثعلاةلودلاصصاحتلافوريفمت!راصتخابو،ةسنرفةصحنمنانبلو
ءالؤهنطولالهأو...!نطولالهأايلمعلاىلإايه:لوقيبعشلاناكو
...ركسعلانممهمظعم

نمٍةلاحىلإةينودقميفنييداحتالاتعفدلافورتاعئاشنأمولعم
ربخلاراشتناناك.صوصخلاهجوىلعنيركسعلانيبةعرسبرشتناو،نايلغلا
نممونلاموؤشملاربخلااذهراطأوً،اريحمًارمأنمزلاكلذيفةعرسلاهذهب
.مايأةثالثيلنسريزاين]201["يساغألوق"ينيع

ءالؤهنيعأنممونلاريطيذلامؤشلااذهولالدمهنمفًانسح
؟بابشلا

ثحبننأكلذلبقانيلعيغبنيهنكلو،ليلقدعبكلذببسملعنس
يدؤملاقيرطلايفلّوحتلاةطقنلكشيذلاريطخلاربخلااذهةحصيف
.ةيناثلاةيطورشملانالعإىلإ

؟لافوريفلصحيذلاامف
،هسفنءاقلتنمفرصتينأهنكميناكامبرالوكينرصيقلانإلقنل

ةيضقيففرصتينأعيطتسيالةيروتسدلاةيكلملايفيزيلجنإلاكلملانكل
ىلعةقفاوملاذخأاذإو،ناملربلاوةموكحلاةقفاومريغنمهذهكةيريصم
لوقيامك،فيعضلامتحايهقيبطتلاىلعهتردقهنإف؛ضارتفالاليبس
يفةدئارلاهتلاقمبسكاعملاهاجتالايفقيرطلاقشيذلاولغوألوقناخروأ
دراودإكلملانأيقب.]202[)عمتجملاوخيراتلا(ةفيحصيفعوضوملااذه



هعمبحطصيملوهتيشاحوهيراشتسمةبحصبلافورىلإهجوتدقناك
لوقبسحدراودإكلملانأينعياذهو.هتيجراخريزوالوهئارزوسيئر
رارقذاختاةيحالصكلمينمءاربخلانمهتبحصنيب"نكيملناخروأ
مهلنممطارقوريبلابايغنأنيبينألواحيناخروأناكف."يسايس
تاءاقلنأىلعلديليفكيكلمللةقفارملاةئيهلايفرارقلاذاختاةيحالص
.ماعلامييقتلازواجتيمللافور

تدهميذلافلاحتللةريخألاةقلحلالافوريفةيئانثلاتاءاقللاتناك
مامأاهبرحيفةركنمةميزهبتينميتلاةسنرفتناكدقف.ةسنرفهل
ثلاثلانويلباناهيفعقوو1870ماعلوليأيفناديسيف)ةيناملأ(ةيسورب
ديازتملااهدقحبرعشت؛]manga]203ٍةريغصٍةيناملأٍةدحويديأيفًاريسأ
نمتنكمتو،فلحلااذهنمناملألاءاصقإتّنمتاملاطل،ناملألادض
مهلكناك.]204[نانئمطالاوةحارلابرعشتاهنإف‘يرانرادجباهقيوطت
.اهتوقلشوةيناملأقيوطتفدهىلعازكرتم؛اهتزعتمطحتيتلاةسنرف

ةهجونملافورتاءاقليفططخملااذهنمفدهلاناكيلاتلابو
.]205[ةينامثعلاةلودلاتسيلوةيسوربطاقسإوه؛ةيسوروةرتلجنإرظن

قيرطلاعطقيفنمكي1908ناريزحيفلافورتاءاقللرخآببسو
ديمحلادبعاهبماقيتلاوةيواسمنلاوةيسورلابراقتلاتالواحمىلع
يذلاقجنسلاىلإديدحلاةكسدمزايتماىطعأيذلاديمحلادبعف.ءاهدب
ةئيرجةوطخيفنييواسمنللديعبنمزذنممهعامطأهباتعأىلعرظتني
ىلإةيوقةبرضددسو،ةيسورقاروأطلخ؛مهدييحتليبسيفينآرارقب
ةيواسمنلاةيروطاربمإلاعانقإوةيناملألزعلنييسنرفلاوزيلجنإلاتالواحم
نأنيبتلافورنمةبرستملاءابنألاىلإةرظنلاو.مهبناجىلإفوقوللةيرجملا
.سورلانمناملألابرقتتالواحمبرضيفاوحجنزيلجنإلاونييسنرفلا

:تاملكلاهذهبفقوملازاجيإنكميو
برحتناك؛لالتحالاتحتةينودقمتناكامدنعيأ،1903ماعلايف

نمةلمجبمدقتللةحناسةصرفلاةرتلجنإتدجوو،تهتنادقلافسنارت
يسورلانزاوتلابلالخالاديرتنكتملاهنكل.يلاعلابابللتاحالصإلا
اومدقتيناىلعاوقفتاةسمنلايفبلألالابجىرقىدحإيف،يواسمنلا
ةمردنجةوقليكشتك:ةماهلاريغتاحالصإلاضعببلطبيلاعلابابلاىلإ
.نييبوروألالبقنمرادت

كلذلو،مهنيباميفعارصلانعاوفكيملمورلاوبرصلاوراغلبلانكل
ةيجراخريزو[لاتنرأنكمتف:ديدجنمةينودقملاةيواسمنلاةلأسملاحرط



.ةينودقم-ةنسوبلا)طخ(ريفودنمشزايتماعازتنانم]Aehrentalةسمنلا
،زايتمالااذهبًاديعس)يسورلاةيجراخلاريزو(İzvolskiيكسلوفزإنكيمل
يفةسنرفوةرتلجنإنيبالصأةمئاقلاةيقافتالاىلإمضناوةرتلجنإنمبرقتف
.ةينودقميفيبوروألامكحتلاةدايزليبس

.]206[1908ماعلابالقناجتنأيذلاوهعورشملااذهنإفاذكهو
اهنأرمألايفاملك،ةيقافتاكانهنكتملهنأحضاولانمناك

.ةيراجلاتاروطتللةسرادمو،ملاعلالاوحألةرظن
ىلعةيناملألاوةيواسمنلاةفاحصلايفلافورعامتجاسكعنا،كلذعم

،ةينامثعلاةلودلاوةينودقممساقتلوحروديناكيرسلالامعألالودجنأ
هجوىلعةينامثعلاةلودلامساقتةيقافتاعيقوتمعازملءيربلامييقتلاو
عارصةبلحيفانكدقل.نييداحتالاةجاذسكةجاذسىلإجاتحي؛صوصخلا
ماعلايأرلاداسفإلواحيفرطلك..،نيكمهنملكلاناكو،حيرصيتارابختسا
.هتحلصمليكرتلا

نماهسبتقايتلاتافطتقملالالخنمولغوألوقناخروأدارأ
يفةيناملأهتقلتيذلاحرجلادكؤتتناكفحصلانأةيناملأوانييفةفاحص
.اهلةيداعمةهبجلكشتولافوريفاهرابتعاواهتناكموةيداصتقالااهحلاصم
تلواحرعذلابتبيصأيتلاةيناملأنأكردننأانههمهفننأيغبنيامف
.كلذلجأنمانكيرحتتلواحوداضملافلاحتلااذهدسفتنأ

؟ةينوسامةيلمعيهله
)رصيقلا-كلملا(ءاقلنأترهظألافورتالجسنأنممغرلاىلع

تاقالعلاو،ةلدابتمةقادصلئاسرلمحتتناكلب،ليصافتلالوانتيمل
ىلعترجليصافتلاةشقانمنأو،قيطلبلارحبلامشتالكشمو،ةيناملألا
غندراهريسلاهبتكيذلاةسلجلاطبضلجسيفىرنف،نيراشتسملاىوتسم
ىوتسمغلبتملاهنأالإ،ةغيصدادعإمتو،ةينودقمةلأسملوادتمتهنأ
ناريإيفةيديدحلاككسلاتازايتمااياضقتاءاقللاتلوانتمث.رارقلا
.اهريغوةسمنللتيطعأيتلاتيركوناتسناغفأو

مساقتىلع"ةيقافتا"ةيأالصأتاسلجلاطبضيفنكتملهنأيأ
ىلإاهرجةيسورتالواحمنممغرلاىلعو.ةينامثعلاوةينودقملايضارألا
املكاذهو،دوعوةيأمدقتملو،عامسلابتفتكاةرتلجنإنإف؛اهططخم
.رمألايف

يتأيلهذملابناجلانأل؛دعبسيلال..!؟رمألايفاملكوهاذهأ
.اذهدعب



نويداحتالابضغاذاملف؛رمألايفاملكوهاذهناكاذإًانسح
يفولغوألوقكلذىلعانبيجي..!؟لبجلاىلإدوعصللمهناقيسنعاورمشو
،انييفيفزمياتلالسارمSteedديتسباتكنمهسبتقايذلاريثملاعطقملا
ً:اعمأرقنلف

ةيواسمنلاةيروطاربمإلايفوةيناملايفناملألادوهيلافحصتحجر
يلودلانزاوتلاةرماؤمهنأىلعدراودإكلملاورصيقلاءاقلفيصوتةيرجملا
ىلعوناطلسلايضارأىلعبرحنشلكشىلعهيلإاورظنينأو،مئاقلا
ةينودقميفةصاخلاةينوساملالفاحملالكيفترشتناو،اهمكحييتلادالبلا
؛"كروتنوج"نمديمحلادبعلايتغاةرماؤميربدملترفويتلاوكينالسو
لمعلاعيرستبمهتحيصنتمتو،لافورعامتجالةيواسمنلاةيناملألاةخسنلا
.ةينامثعلاةيروطاربمإلاددهتييذلارطخلاةهجاومل

ً؟اذإينعياذامف
ً.ائيشفًائيشحضتتةيضقلانأنظأ
لحماهنوكةينوساملالفاحملايفًاديجانييداحتاةغمدألسغمت:ًالوأ

."ةقث"
نملافورتاءاقلنعمهتامولعمنوقلتينويداحتالاناكً:ايناث

.ةينودقملاتارافسلاوةيبنجألافحصلا
؛"سماخلاروباطلا"مهفوفصىلإسيساوجلاللستمتفضأاذإً:اثلاث

.بيرقتلاهجوىلعتلمتكادقةروصلانوكت
رسكيذلاكبيلنسريزاينينيعنممونلاراطأيذلاناكدقل

لبجلاىلإرفو"نيدك"اهيفلاومألاىلعىلوتساوروباطلاةنيزخلفق
ناكامدنعو."يمالعإلاليلضتلا"اذهنمرثأوه؛1908زومت3يفًادرمتم
هقيسنتنعثدحتيM.Steegةينودقملةيلاملاةنجللايفيسنرفلابودنملا
يفةيلاملاتاحالصإلانمًالدبديمحلادبعماظنطاقسإلنييداحتالاعم
ً:امهمطيخفرطانيطعيةقيقحلايفناك؛ةينودقم

وهامردقبلخادلايفًادوجومنييداحتالاضرحييذلاعفادلاناك
.جراخلايفدوجوم

داحتالاةرفيشكفنمتنكمتدقتناكديمحلادبعتارابختساف
اوناكو،لافورتاءاقلهيفيرجتتناكيذلاتقولايفًامامتيقرتلاو
،لماكلاباهفاشتكامتيسةيعمجلاتناكامبرو،زكرملاوحنةعرسبنومدقتي
سيئرناكوً،اعيرسأدبتساهئاضعأفوفصيفتالاقتعالاةلمحتناكو
نيذلاطابضلالاقتعابًالعفادبدقاشابرهامليعامسإتارابختسالا



ًاثبعنكيملف(.]207[ىدارفويناثمنييداحتالاعممهؤامسأتطلتخا
،)نيدسفملابكينالسىلإنيدفاولاءالؤهنعهتاركذميفكبيزاينثيدح
لوبنطسإىلإمهبهابتشاللكبرونأمهنيبطابضلانمددعيعدتسادقف
لبجلاىلإدوعصلاوأ،مهيلعضبقلاءاقلإامإ:نيرايخمامأاوناكف،]208[
تهتناةيرحلاتلحنإهنأل،ةيرحلابنوبلاطياوناك."ةيرحلاب"ةبلاطملاو
.ةديدشلاةقحالملاوبقعتلانماوصلختوتارابختسالا

...ريربتدرجملافورتاءاقلتناكو
نمكلذمهفن،ريربتدرجمناككلذنأرهظيلليوطتقوضميمل

مضنايتلاBuchlauيفرهشأةثالثدعبيرسلاعامتجالابنييداحتالالهج
تاركذمنمليصافتلاىلععلطنس(.ةسمنلاوةيسورةيجراخاريزواهيلإ
.)دعباميفولغوأنامثعةيداش

ركاشنيدلاءاهبروتكدللديمحلادبعلاقامدنعغارفنمنكيمل
تسيللامعألاهذه،يدلواي":نايعألاءاضعأةحئالبهيلعلخديذلا
."ادبأةلهس

ءاملعاهلّلحامملضفأب"لافور"ديمحلادبعةنباتللحدقل
ةسايسلا

يفيناثلاديمحلادبعناطلسلاتنبولغوأنامثعةيداشتلجس
ىرتف.لافورتاءاقلليلخادلاهجولانعةياغللةريثمتاظحالماهتاركذم
يفاهعماطمودنهلايفةيزيلجنإلاةسايسلاكردأديمحلادبعاهدلاونأب
جاعزإىلإىدأاممناملألانمبرقتكلذلو،يدنهلاطيحملاوضيبألارحبلا
ةلودلاًاضيأنمضتييذلاةيناملأراشتنافاقيإحبصأو،سورلاوزيلجنإلا
.لافورعامتجااهلجأنمناكو،ةيدجةيضقةينامثعلا

،ةيناملأراشتنافاقيإةيفيكتلوانتلافورنأنممغرلاىلعنكلو
؛ربخلارشتنااذإاهنعديمحلادبعداعتبانمتيشخيتلاةيناملأنإف
ةينامثعلاةلودلاميسقتنّمضتلافورلامعألودجنأبةياعدلابتماق
.ةينامثعلايضارألايفربخلااذهرشنىلعتلمعو،ةيناملأسيلو

كرحتفً،ادجًارثؤمناكفسألاعمنيقلتلااذه":ناطلسةيداشلوقت
."يناملألاذوفنلاتحتلوخدللةماعلاةئيهلاعمزاحناو،يكرتلاماعلايأرلا

ةيليلحتلاةردقلابيلثمنوعنتقتسهاندأتارابعلاهذهانأرقاذإو
:اهكلتمتيتلاةقيمعلا

نمالكىلوألاةيملاعلابرحلاليبقيناثلاملهليوةرايزةءارقتمتول
ًارشبمةجنطونيطسلفولوبنطسإوانيثأوناكيتافلاواموروانييفوندنل



"يديدهتلاهباطخانأرقولوpangermanizmناملألاديحوتةيجولويديأب
يفماكحلاةياغنأانيأرل،لافورءاقلعم؛"راحبلايفةيناملألبقتسم
هنأانلحضتاو،ةيناملأعممهتاباسحةيفصتساسأىلإدنتستلافوررمتؤم
نميدلاونكمتيملو.ةيناملأةلأسمهنأىلععوضوملاأرقننأيغبني
ةياعدلللماكلابةملسمتناكيتلايقرتلاوداحتالاةيعمجىلعهتيؤرضرف
يفايثالثًارمتؤملافوريفنوعمتجملادقعل؛كلذيفقفوولامبرلف.ةيناملألا
لالغتساىلعلمعتيتلاةيناملأو.رشابملكشبةلأسملاثحبللوبنطسإ
يفةرملاهذهاهدجتس،اهتاءادتعاتاططخميفةليسوكةينامثعلاةيروطاربمإلا
.ةيسوروةرتلجنإبناجىلإاهتهجاوم

HayatımınAcıveةميلألاوةديعسلايتايحمايأ،ولغوأنامثعةيداش
TatlıGünleri،104-102ص،ردبتاروشنم،1966لوبنطسإ.



ةرادإلااندمتعاامدنعهبانينُميذلالشفلاانديعينأىشخي
يضاملاكلذىلإ؛فرطتىلإفرطتنملقنتييذلاانبعشةرادإلةيطورشملا
.ىرخأةرمفيخملا

)1918(اشابميلحديعس
ةلادعلابزحدضناسين27بالقناةكرحتقلطنازومت7يف

لارنجلالزـنمشيتفتلالخيفاهيلعرثعيتلاةقيثولاقفوةيمنتلاو
نمةيقبلافرعنو.نوكناغرألاتايلمعراطإيفروغيوأرأرنشدعاقتملا
تاجاجتحالاوتالايتغالابىضوفلاىلإعفُدتسةيكرتتناك:ةفاحصلا
سسجتلالامعأوبالقنالامايأتأدتبامثنمو،كلذريغوتاعمجتلاو
...تامادعإلاوقناشملاو

7اذاملف،زومت7خيراترايتخاعوضوملاىلإرظنلادنعيهابتناتفل
؟زومت7ةرفيشئبتختنيأ:ىرخأةرابعبو؟زومت

رايتخاكردننأنكمملاريغنمهنإ:لوقأنأانهيلدبال
زومت7نأفرعنملاممهتاكرحتلةيادبخيراتلااذهانرصعيفنييبالقنالا
.انخيراتيفنييبالقنالل"يومدلاداليملا"ناك

ناكيتافلاويئادف
نلمهنأبنوكردينيذلانيينوساملاعممداقلايملاعلاعارصلالظيف

دبعناطلسلاطاقسإلبقةطلسلاىلعمهذوفناوضرفينأاوعيطتسي
ةيواسمنلاةيناملألاتارابختسالااهيلإتأجليتلاليحلاتناك؛يناثلاديمحلا
ءاقلترهظأيتلاةياعدلالالخنماهبناجىلإةينامثعلاةلودلابسكل
ةلودلايضارأمساقتلجأنمهنأىلعيزيلجنإكلملاعميسورلارصيقلا
داحتالاةعامجضيرحتًاعيرستعاطتساو،اهفادهأتغلبدقةينامثعلا
قحالت)ناطلسلاتارابختسا("ةيفخلا"سافنأنأبنورعشينيذلايقرتلاو
ناطلسلاهلسرأيذلااشابرهامليعامسإناك،ىرخأةهجنمو.نيدرمتملا
لمكأىلعهتفيظوبموقييقرتلاوداحتالاميظنتطباورلحلديمحلادبع
برقأنيدرمتمللةبسنلابرطخلاسارجأتناك؛ٌةدقعْتَّلُحاملكناكو،هجو
]209[.

لصحيذلانذإلادعبلبجلاىلإهجوتيذلا،يلنسريزاينلغتسا
يفطابضلاةيقبدوجو،يقرتلاوداحتالاةيعمجزكرمنمةلسارملابهيلع
هتبحصبولبجلاىلإرفيو،روباطلاقودنصبهنيلزومت3يفةعمجلاةالص



ناطلسلافلكف،نييندملا"نطولاييئادف"نممهلثموعوطتميركسعاتئم
نمدراولافارغلتلابربخلاىقلتدعبثدحلاكردأيذلاديمحلادبع
وهوهطابضقثوأنماطباض؛]210[اشاب)debreli(يلربدليعامسإ
.هئاقدصأوكبيزاينلاقتعال،اشابيسمشيطوؤانرألاريشملا

ىدلافورعمناك"ومش"رصتخملاهمسابروهشملايذلااشابيسمشو
ةبرجتبحاصًايركسعناكو،ناطلسللهصالخإوهماظنوهتبالصبسانلا
،راغلبلايفةصاخوناقلبلايفةمظاعتملاتايعمجلاعملاوطتاونسعراص
تناكامدنعةرمتاذو،تاباصعلابرحهنمملعتقامقاچيزوفنأىتح
ردصمىلإتفتلاواشابيزوففقومهسوؤرقوفنمرمتصاصرلاتاقلط
ال"ً:احزاممهللاقيذلاوهاشابيسمشناك؛هزيزأهجعزأدقوتوصلا
."!كبيصيالهعمستيذلاصاصرلاف!باشلااهيأقلقت

لصوىتحروفلاىلعكرحتو،رمألاهيقلتدعباشابيسمشرخأتيمل
ءيشلكنأبرصقلانئمطيًافارغلتناطلسلايارسىلإلسرأو،رتسانم
.زومت7ىتحماريامىلعنوكيس

هتباصعويزاينلاقتعاف،نييداحتالانيببعرلاراثأرتسانمىلإهلوصو
اشابيسمشكدئاقلةبسنلابنأشتاذةمهمىوتسمىلإىقرينكيمل
يفهحاجنف،لجحلاداطصيامكتايعمجلاءاضعأداطصيلابجلايفلوجت
ةلمحاهدعبيتأتستناكامبرو،ةلتاقةبرضنييداحتالايقلتينعيهتمهم
.ةمئاقكلذدعبمهلموقتنليتلاتالاقتعالا

!اشابيسمشةباصإ
رنوستبتكامك)الاشرام(اريشماشابيسمشلوأقيرفلانكيمل

ءاوللانيبةبترينعتلوأقيرفلاةبترتناكثيح[،"يدنفألا"يفنيجلاي
متيذلااشابنامثعراتتلاوهلابجلاىلإلسرأيذلاريشملاناكو،ريشملاو
نعةمجانةباصإءاّرجهمدقرجيناك.]نييداحتالالبقنمًاضيأهلايتغا
،ةيمسرلاهتبرعوحنرتسانمديربمامأءطببكرحتيوهوئطاخلجرت
ةكرحلًافطعنماتلكشنيتقلطتقلطأو،نيجرفتملاعومجنيبنمديتدتما
.]211[!هنععوجرلانكميالبالقنالا

ىلعلتقوهردصيفبيصأهنإ:لوقيمهضعبنأنممغرلاىلع
:لوقيهدلاونعهيفثدحتييذلاهباتكيفيسمشديفمهدلونإف؛روفلا
فيزـنلابارثأتميفوتهنكلديربلاىنبمىلإداعف،هيفتكيفبيصأهدلاونإ
.]212[ييأريفحجرألايهةياورلاهذهو،يلخادلا



اشابيسمشلتقدعبةأرماسابليفكبفطاعبيرهتلةذوخأمةروص
ىلعرانلاهقالطإدعبرخآطباضلبقنمهتباصإنأنممغرلاىلع

ةمجانلاىضوفلانمًاديفتسمرارفلانمنكمتكبفطاعنإف؛اشابيسمش
ىلعاهبحاصلمحونيكاكدلاىدحإىلإةيادبلايفأجلف،ثدحلابقع
نمةنوعمبهئاقدصأدحألزـنمىلإةأرماسابليفهلقنىرجمث،هقالغإ
نلو،ديجملايئادفلاو،ةيرحلالطبحبصأو،هراثآتفتخاكلذبو،ةمظنملا
قانجنعناملربلايفًابئانحبصأفةيروهمجلادهعيفةلوطبلاهذهىسنت
بئانهنإً:اديجاوركف،ىرخأةربخةيأهلنوكتنأنودنمنيترتفلةعلق
معن!؟الطبلتاقلانوكينأنكميلهف...ةيروهمجلاناملربسلجميفلتاق
سيقيس:طيسبباوجلافالإو،يقرتلاوداحتالارصتنااذإنوكينأنكمي
.ريمديأتعلطلثممادعإلاةقنشملوط

ةلوطبلاجتنيلتقلا
احاجنبالقنالاةجيتنىلعءانبتامكاحملايرجننأانيلعيغبنيله

بهنلالامعأولتقلامئارجوتاقرسلالهف،كلذكرمألاناكاذإو،؟الشفو
رمتسيىتمىلإو؟هضييبتيغبنيًاحابمبالقنالالالخيفمتيءيشلكو
نمزيفهنيُدننأيغبنيالأ؛مويلاههجويففقنوهضراعنامف؟اذه
؟"ضقنيملمأىضقنا"هعوقو

يـباجوهروباطةنيزخبهتنميلنسريزاين"ةيرحلالطب"مادام



،هدئاقلتقيذلاكبفطاع"نطولايئادف"و،ًةونعنييورقلانمبئارضلا
ءالؤهمادام..كبمظانهرهصلتقيفددرتيمليذلا]213[كبرونأو
ةجراختاباصعلكشتسانلانمةعومجمتماداميأ،"نيينطو"نوربتعي
متيو،مكحلاوحناهقيرطقشتو،اهسفنباهسفنضوفتو،نوناقلاىلع
ًادغنولوقتاذامف.ةياهنلافرعتنلةماودلاهذهنإف؛كلذدعباهسيدقت
ةجراخلالامعألاسفنبموقتو،ليبسلاسفنكلستو،ىرخأةئفيتأتامدنع
!؟نوناقلاىلع

هكاهتنالديمحلادبعناطلسلااومكاحنيذلاءالؤهلعفاذاممث
الإلمعتسيملو،ينوناققيرطبًاناطلسحبصأهنأنممغرلاىلعروتسدلا
نعمهعافدبروتسدلااذهىلعاوسوديملأ؛روتسدلااهيطعييتلاهتايحالص
موحرملاةمكاحمبرايأ27ةعامجتماقدقل!؟هوماقأيركسعماظندشأ
اوماقمهنأبيرغلانمهنكل،1924روتسدهكاهتناةمهتبسيردنمناندع
اومكاح،مههوجوناولأريغتتنأنودنمو،هساسأنمهلكروتسدلاءاغلإب
!هومدعأوروتسدلاسفنبءارزولاسيئر

ةيطارقوميدلاةريسمتقلطأدق1908ماعيناثلاةيطورشملابالقناناك
بالقناربعنويداحتالااهنلعأيتلاةيطورشملاهذهنكلً،انسح.ايكرتيف
.يومد

ملأيومدلابالقنالاربعةيطورشملااونلعأنيذلانويداحتالاءالؤهو
كرتشتملأ؟نيماعلالخيفطقف،ةليوطتسيلةرتفيفءامدلابهوقنخي
ثادحأعباتتاهتعيبطنمناكةيطارقوميدلاةرتفلايفىرخألماوع
تاديدهتلاوتامكاحمنودنمةيناديملاتامادعإلاوتالايتغالاوتامادعإلا
!؟يلاعلابابلاىلعءاليتسالاو

ةكرحلًادعومزومت7مهرايتخاب]نوكانغرألا[نويبالقنالانوكياذكهو
يفعمتجملاهجواهباوخطليتلاءامدلانأىرخأةرماورهظأدقبالقنالا
.اذهانمويىتحاهريهطتمتيملمويلاكلذ



ةماهلاتاوطخلاامامويرهظيسو،ةينوناقةسسؤملخيراتانيدلسيل
.ٍواستميرصعينوناقميظنتوحنديمحلادبعدهعيفتعطقيتلاةريبكلا

يلراقأ.دنيغرأ
يفرهاظلاناونعلافلخئبتخييذلارسلافاشتكابلوغشمنآلاانأ

"رتسانملطب"تيشنامدصقأيقيدصايمعن،تنلاىلع"ْتَّيِّلِم"عقوم
سداسلاناكرألاةئيهسيئرهنإ؟ثحبأنمع،ديكأتلابهنعمتعمس،اذه
.Başbuğرَكلإلارنجروأنورشعلاو

ىلوألاتاقلطلانإ:لوقينأديري"تيلم"عقومناكلهفًانسح
؛كلذكرمألاناكاذإو.؟رتسانميفتناكةيطورشملاليبسيفتقلطنايتلا
؟ةيوازلايفرشحنمحايتراثعبمتناكتاقلطلاكلتنأينعيلهف
...امبر

.ريبكىزغماذًاناونعمكمامأنودجتسف،متئشفيكاورظنا
لئاسرلارثكأنمةدحاوGülerceنيسحاهبتكيتلاةلاسرلاتناك

يف2008زومت30يفبتكدقف.ةريخألاتاونسلايفاهتأرقيتلاةحضاولا
اهيفركذف،"؟نوكناغرألانمةينوساملانيأ"ناونعتحت"نامز"ةديرج
."نوكانغرألا"يفةينوساملاةرفيشلارسكوحنعفدتةلهذمةلئسأ

نمعونلااذهيفامارودًامئادلتحتةقيقحلايفةينوساملالفاحملاو
نيبةقالعلانمًاءدبميظنتلابةقلعتملاةريثكلاتامولعملاف.ةيرسلاتاميظنتلا
بئانلاتاقيقحتنلعللاهترهظأيتلاو،ميظنتلاوينوساملا)P-2(لفحم
،ةيلاطيإيفويدالغىلعىضقيذلا،FeliceCassonنوساكةسيليفماعلا
نوكنغرألاتافلميفقوجلسناهلإتافارتعاىلإدنتستتامولعملاهذه
يفاهدادعإمتيتلابالقنالاتاططخمنمرهظميظنتلانأبتبثتيتلاو
نيينوساملالفحم[ريبكلاHürveKabulEdilmişMasonlarلفحم
ةينوساملانيبطباورلارهظتتامولعملاهذهمعن..]رارحألا)ةبخنلا(نيلوبقملا
.تارماؤملاةيرظنًاريثكزواجتتةقيقحلاهذهنأنيبتونوكنغرألاميظنتو

هجوىلعنمازتمتقويفف،دحلااذهدنعرمألافقوتيالو
مدقيو،سيرابيفاعامتجاينوساملامظعألاقرشملالفحمدقعيبيرقتلا
عيرشتنأًاربتعمهلمعنعجراخًانايبهيدراليكليشيمناجمظعألاذاتسألا
ةيناملعلاةينبيفحتفتةريطخةرغث"باجحلاةيرحبقلعتملانوناقلا
."ةيكرتلا



اذهام":انلوقعيفلاؤسلااذهأشنيو...انناهذأيفراكفألاطلتختو
الوةيناملعلاعوضوميفنيينوسامللتيطعأتانامضكانهنأمأ؟دقحلا
."!؟يردن

:رارصإيفgülerceنيسحلأسيمث
نممغرلاىلعةحلسملاتاوقلاةينبيفنيدوجومنوينوساملاناكله

مهئامتناببسبشيجلانمنودورطمكانهلهو!؟كلذعنمينوناقلانأ
ايندلانوميقيو،كانهنوللستيو،انهنولوتسينيذلاءالؤهو؟ةينوساملاىلإ
؟ةينوساملاعوضوميفنوسرخياذامل؛بعشلامساباهودعقيملو

نويداحتالاوةينوساملا
نمهبسأبالاددعىرناننإف؛ماع100لبقامىلإاندعنإاننكل

تاقالعحوضوبرهظت،نيدرمتمللةيركسعلاوةيندملاتادايقلانيبنيينوساملا
)ةاتفلاايكرت(كرتنوجةعامجاهتأشنأيتلا"ةينامثعلاةيرحلاةيعمج"
"لفحمب؛كينالسيفيقرتلاوداحتالاةيعمجدعباميفتحبصأيتلاو

MacedoniaRisorta"كينالسهزكرموينوساملا.
يأ،ًالوأاينوسامنوكينأةيعمجلاىلإباستنالاديرينمىلعناكو

متاذكهو.PaulDumontنومودلوبلوقيامك،ًالوأ"هسيركت"متينأ
1901ماوعألالالخيفةينوساملاىلإيقرتلاوداحتالانم188باستنا
يناثلاشيجلايفايلعلابترلاطابضنمنوفظوممهنم1908،23و
.]214[يلإموريفزكرمتملاثلاثلاو

نيبتحبصأةينوساملانإف؛يداحتاوهوناروكيودبدمحأقفوو
نمنافنصةيعمجلايفحبصأثيح،اهزواجتنكميالًىوتسميفنييداحتالا
نوعديوةينوساملالفاحملاىلإنوبستنملانويداحتالامه:لوألا،نييداحتالا
لفاحمللنومتنيالنيذلانويداحتالاامنيب."نيوبألةوخإلاب"ةيبرعلاب
،قيقشلاخألا:اضيألاقينأنكميو.]215["بألةوخألاب"نوعديفةينوساملا
اشابتعلطلوألاةيعمجلادئاقنأًاضيأملعناذكهو.ينبتلابخألاو
اناكناثوعبملاسلجميفًابئاندعباميفحبصأيذلاوصةرقليونامعو
لكحبصأو،33ةجردلااغلبو،اروتسيرينودقملالفحملاءاضعألئاوأنم
قئاثولا"ظفحبوصةرقضرعاولبقنييداحتالانأىتح.مظعأاذاتسأامهنم
]216[منغلاىلعبئذلانمؤينمككلذباوناكو،"ينوسامدبعميفةيرسلا
.

نكل،مايألاكلتيفايعيبطناكفقوملااذهلثمنأنممغرلاىلع
دعباميفتءاجيتلاتاماهتالاليسنماوصلختينااولواحنييداحتالا



اذام."مهانمدختسانيذلانحنلب،نوينوساملاانمدختسيمل":مهلوقب
."!نممدختسانم"..،نينس10طقفةليلقتاونسدعبخيراتلافشكيس

تايرظنوأتانهكتىوسودعيالانههتدروأاملهفً،انسح
ةروشنملاقئاثولاىلعدمتعاسربكأحوضوبيفدهنعربعأيك...!؟ةرماؤم
.كانهوانهةيرسلاقئاثولانمالدب،ماعلايأرلالوانتميفتحبصأيتلا

مههاوفأنممهنيدييذلافارتعالا
ءاضعأنمكبةدازيساينمقيفرهبحرصيذلاحيرصتلاوه:لوألا

بقعلدعلاةرازوىلإهبءيجيذلاواروسيرينوساملاينودقملالفحملا
قيفرةدازيساينمف.ةيزيلجنإلا"تسوبكينروماذ"ةديرجل؛ةيطورشملانالعإ
نم"يونعملامعدلا"نييداحتالايقلتاذههحيرصتيفدكأيذلاكب
اهمدقيتلاةريبكلاتامدخلانعةدرابءامدبثّدحت؛نييلاطيإلانيينوساملا
،مهتاعامتجالامهناضتحاو،LaboretLuxواروتسيراينودقمالفحممهل
:لوقيعباتو

ةقيقحلايفاننكل،نوينوسامانمظعمبانكو،نيينوسامككانهعمتجنانك
مهانرتخاانقافرنمًاريبكًامسقنأبناجىلإ،ميظنتلاسيسأتلعمتجنانك
قيقدلخنمبمهميظنتءاضعأنولبرغينيينوساملانأللفاحملاهذهنم
نكل...انتيعمجيفقيقدلالخنملايهةينوساملاف؛ةقدبمهتينبنوجسنيو
؛ةجاحلادنعةيلاطيإلاةرافسلامعدبتانامضتقلتيتلالفاحملاهذه
.]217[يلاطيإلامظعألاقرشملالفحمبةطبترمتناك

ً:اذإاذكه
.نيينوساممهرابتعابةينوساملالفاحملايفنوعمتجينويداحتالاناك-1
.نيينوساملانمهقافرنمريبكمسقباختنامت-2
.ةيعمجللءاضعألارايتخايفءاربخنيينوساملانأل-3
لواحاماذإةيلاطيإلاةرافسلانمتانامضاوقلتمهنأىلعةوالع-4

.لاكشألانملكشيأبثادحألايفلخدتينأديمحلادبع
دنعًارابتعارثكألاصخشلاةرضحهنإ؟اذهبثدحتييذلانمف

ً.اريزوةيطورشملاةلفاقيفهولعجكلذلو،نييداحتالا





هيففرتعييذلاحيرصتلا:اهيفو1908بآLeTemps20ةفيحصةخسن
نيينوساملابنييداحتالاطباوربكبقيفرةدازيساينم

بالقنالاسامحلظيفكبقيفرةدازيساينمحرصيىرخأةرمو
،سيرابيفردصتيتلاLeTempsةفيحصلةرملاهذهو،يناثلاهحيرصت
:لوقيف

يفو....يونعملااهمعدةيلاطيإلاةينوساملاوةينوساملاانلتمدقدقل
اومدقفيقرتلاوداحتالاةيعمجةيلاطيإلاةينوساملالفاحملاتدعاسةقيقحلا
عمتجننوينوسامانمظعمرابتعابانكو.انلئجالماوحبصأو،ةيامحلاانل
ناكهنأل؛لفاحملانمانئاضعأرايتخالواحنو،لفاحملايفميظنتلاليكشتل
.ةينوساملاةيوضعلباستنالادنعقيقدرابتخايرجي

كينالسيفةينوساملالفاحملايفةيطورشملانالعإدنعاندجواذكهو
كلتيقلتو،ءاضعألارايتخاىلإلصتتاهيجوت،نييداحتاللًأجلماينودقمو
يقرتلاوداحتاللماعلازكرملالخدتنممغرلاىلعو.لوألاملعملانمةربخلا
اهنكل،لوقيامدصقيملو،ئطاخلكشبمهفهنأوهلاوقأىلعهكاردتساو
!ًةرمهمفنمتجرخ

؟ةينوساملاةموكحلا
كانهناكهنأب،ةرقفلاهذهءاهنإلبقانهريكذتلانميلدبال

فالتئالاوةيرحلابزحلًاسيئرحبصأيذلاكبقداصيالأريمكثدحتينم
تاعلطتىلإةقرفلاليمنع؛يقرتلاوداحتالانعدعباميفقشنايتلا
يفكبلداعيجحكنيدتملجرمهرايتخابنييداحتالانأريغ،نيينوساملا
،مهنع"ةينوساملاةموكحلا"ةمهتداعبإاولواح؛)يمومعلابتاكلا(ماقم
نآلاىتحعفادينييداحتالاتادايقةعيلطنممظانروتكدلاكلجرىقبيو
.]218[ةيناسنإلاتاعلطتللنيينوساملاةمدخنعةغلابةجاذسبو

ىدحإىلإلقتنأرطسألاهذهيفنوركفتامنيبو،لاحلكىلع
:لهذملاربخلااذهةلواطلاىلععضأل2008ماعفحص

لفحم[ريبكلاHürveKabulEdilmişMasonlarلفحمماق
تاسسؤملاةفاكىلإهتاميلعترادصإب]رارحألا)ةبخنلا(نيلوبقملانيينوساملا
فيرعتو"ةيطورشملاءايزأضورع"نمةفلتخمتاطاشنبمايقللهلةعباتلا
ماعةليطةيطورشمللةيوئملاىركذلابالافتحااهريغوتارمتؤملاو،بتكلا

2008.
ططخماهءارويفتخيناكدقف،ءايزأضورعدرجمناكهتيلو

ً!اضيأبالقنالا



نأنكميناكفيكف؛1908ماعلايفنوشيعتمتنكول؟متركفله
سيلنكلوً،ارارمحادشأنوكتساهنأبةقثىلعانأ؟مكهوجونولنوكي
تاباطخلاوتاراعشلاقالطإوعراوشلاىلإلوزـنلاةرثكنملب،لجخلانم
!ةعاسلارادمىلع

مكيديأيفو،بابشلاءامدمهقورعيفيلغتنمممتنكنإةصاخ
مظعألاردصلاةروصلمحتمكتاقايو،تايارلابعراوشلاىلإنولزـنتو،ملع
ةمجنلاىلإبيلصلامكتاياريفمتفضأدقوعراوشلانوعرذتو،اشابلماك
نولمأتو(،مكهاوفأءلمبديمحلادبعناطلسلاىلعتانعللانوبصتو،لالهلاو
مكناذآيفبصت)ةاواسملا،ةلادعلا،ةيرحلا(تاراعشو،)شرعلانعهعلخب
.صاصرلاتاقلطاهنأكنطتو

قرغتامنيبو،ماعةئملبقةدشبكرحتتضرألاتناك،راصتخابو
يففولألاتارشعمادقأتناك؛ديمحلامدبعراصنأنمريثكمادقأ
!ءاوهلايفقلعتتوضرألانعلصفنتداكتعراوشلا

نأل،مويلااذهىتحُدعبضرألاسمالتملانمادقأتلازالييأريفو
نعبتكييذلابتاكلاف،ُدعبئفطنيّاملسامحلاكلذاهلعشأيتلانارينلا
امدنعو،توملابديدهتلاىوسىقلتيالروباطلاةنيزخيلنسريزاينبهن
ةرشابمهتفصوو)لارنجروأ(اريبكاطباضلتقيذلاكبفطاعنعتبتك
بئانبصنمبئفوك؛تالهؤمةيأهكالتمامدعنممغرلاىلعهنأو،لتاقلاب
ملاذهتبتكامدنعمعن...ةيروهمجلادهعيفنيتبقاعتمنيترتفناملربلايف
.تاناهإلاومئاتشلاليسىوسقلتأ

لخدينمف،ىوكشوارمذتاذهلوقأالفً،أطخاومهفتنأمكديرأال
،انيفخيهناخدلازيالبيرقلاانخيراتنأوههلوقتدرأام،قرعيمامحلا
!ماتدايحبخيراتلااذهعملماعتنانلزالنحنو

مكلرينيهنأبمعزينمنوديرتله،هادمىصقأغلبيانيفلهجلاو
،ليصافتلايفضوخلانودنمةضيرعلاةيحطسلاهطوطخبخيراتلااذه
ىلعبلدلاراجشأبلقينمنوديرتمأ؟مالظلانمديزميفهقرغيف
!ً؟الجخمههوجورمحتنأنودنمبلدلاراجشأ

ريغنماماع33مكحديمحلادبعنأبمعزينممعزياذكهو
.ناملرب

7وًاماع32موقايلصألايفهمكحلكنإف...!ناميإلانمفاصنإلا



يتلاىلوألاةيطورشملاوهوًارهش11اهنمانجرخأنإو،مايأ7وروهش
ةيناثلاةيطورشملادهعو،شرعلاهئالتعانمموي23وروهش3دعباهنلعأ
مكو(.مايأ6وروهش5ًاماع30همكحنمىقبيف؛روهش10ماديذلا
،ةيدودحةنيدمةنردأنلعنملو؛سلجمنودباماع43مكحولدوأتنك
.]219[)!سانلاجحو،"جحنمل"انتيلو

دنتسي؛سلجملاقرفوروتسدلاقلعديمحلادبعنأبمعزلاكلذكو
.ةيهاوسسأىلع

لوعفملايراسيقبهنإف،يساسألانوناقلاقيلعتنممغرلاىلع:ًالوأف
.مئادلكشبقرولاىلع

سلجملا"ىمسي1876ماعروتسديفينامثعلاناملربلاناكً:ايناثو
.نيسلجمنمفلأتيناكو،"يمومعلا

اهاطعأيتلاةزاجإلاو.نايعألاسلجميناثلاو،ناثوعبملاسلجملوألا
الكقيرفتينعتنكتمل)ُّهلَحسيلو(ناثوعبملاسلجملديمحلادبع
يهيتلانايعألاةئيهترمتسادقف،حيحصلاوهسكعلابلب،نيسلجملا
عامتجالاىلإاوعديملاوناكنإومهو،اهلمعيفيمومعلاسلجملانمءزج
اهناكملتحتمهروصومهؤامسأتيقبو،مهتاشاعمترمتسادقفىرخأةرم
.ةلودلااهردصتيتلاةيمسرلا)Salname(تايونسلايف

شيجلاهبماقصاخلمعاهنأىلعةيطورشملامييقتوه،رخآأطخ
يقرتلاوداحتالازكرمنمةلواحمنعمجانأطخوهو،ةينودقميفثلاثلا
نيذلاددعمكف.مكحلاىلإاهلوصودعباهوحنةيضقلافرحلكينالسيف
ىلعةرطيسلابءاسنلانمةعومجممايقلهو؟مورضرأدرمتبانمنوفرعي
الةلهسةثداحنوجسلانمنهجاوزأصيلختلمورضرأيفةيالولازكرم
!؟اُنبتكاهلاثمأواهركذتالاذاملف،؟ركذلاقحتست

؛ةلودلالبقنمهيلعءاضقلامتمورضرأدرمتنأنممغرلاىلعو
نورخآلاطبأكانهناكامبرو،نييداحتالانمضيرحتبمتهنأالإ
نأ،رمألايفبيرغلاو!درمتلااذهحجنولمهلقيفصتلامتيةيطورشملل
يههذهو،نييداحتالاسوؤرهلوقياموهلب،يمالكسيلمالكلااذه
ةصصخملاتاليكشتلايففظوملاكروترأنيدلاماسحلةلهذملالاوقألا
:مورضرأل

قوسيوةيفرعلاماكحألامورضرأيلاواشابباهولادبعنلعيملول
مورضرأتنكمتل؛ةيطورشملاتقبسيتلامايألايفبونيسةعلقىلإنيينطولا
.]220[رتسانموكينالسيديأنمةيرحلانالعإفرشبحسنم



نأكلذنممهفنف،كبيزاينيلنسرتاركذميفهسفنمهلادجنو
.لوضانألاحلاصلاهيدينمةصرفلاعايضمهاهبكردقكينالسةيعمج
دمحأهنإ،كروتنوجلاطاسوأنمدفاوصخشلرخآتوصلاوعمتساف
:ةطقنلاهذهىلعءاكذبءاوضألاطلسيفيكناروكيودب

يفةكراشملاوقيسنتلاومعدلاةيناكمإمورضرأدرمتودعمدجوولامبر
ةصرفتمدعناو،1906ماعةيطورشملانالعإىلإقيرطلاحتفل؛ةكرحلا
.اهتاسايسلتاسايسلايقابعاضخإلدعباميفترهظيتلاكينالسةكرح

نمسيلوشادادلادالبنمنوميقيساوناكةيرحلالاطبأنأيأ
كانهناكنإيردأتسل"،كلذيفقحموهوناروكلءاستيو،كينالس
."؟تالوطبلاكلتركذتينم

يذلاعرفلانأل؟اذامل!ةيبوروأنويعبانخيراتبتكناننإً:امئادلوقأ
كئلوأًاديجثحبيلف،ةبوروأنمناكنييداحتالانممكحلاىلعرطيس
ًاديجاوأرقيلو،مورضرأدرمتنعناقلبلاىلإةيطورشملاخيراتنوبسنينيذلا
.ةمكحملايفاغآMezararkalıدولوملبيجعلاعافدلا

.مكسفنأباوفشتكاواوثحبامكللوقأنلينأنوملعت؟عجرملانوديرتأ
؛]221[1937ماع"Ulusalkulميدنيداه"باتكىلعاورثعتملنإف
.]222["1908ةروث"وصناقتوقيأباتكنعاوثحباف

ّلثمتيناكةينامثعلاةلودلايفماعلايأرلانإ:نولوقيالأمث
.كينالسكابشيفنوقلاعمهنأنوكرديالفسألل؟كينالسولوبنطسإب



مثمويغلابةدَّبلمءامسيفسمشلاكةأجفادبًالمأةيطورشملاتناك
حبصأًادحاودبتسملاناكدقل،تارشحلاةكلمماهدعبترطيسمث،ىفتخا
ةريخألاىرقلاىلإةعماللاتامزجلاباحصأنينشخلاسانلاقوسمتً،افلأ
متيتلاءامدلاتلاسو،نييالملابمهدصحمتورانلاطوطخىلإ،لوضانألل
وأنيثالثلاىلعديزيامىلإمهتدروأيفوسانلانييارشيفاهظفحواهنقح
اهضرعواهلوطبدالبلاتألتماوً،اراهنأوعيبانيتلاسمعن..ً؛اماعنيعبرألا
ليوحتمتو،نازحأالوةلادعالوقحلناكمكانهقبيملو،سانلاتانأب
.ءادعألانمفوخلاوزجعلانمةلاحىلإبرضلاوعمقلابةلطبلاةمألاءانبأ
.1918ماعدهشموهاذه

KüçükİşaretTaşları،ياريمدنيسحت
.46ص،1955لوبنطسإ،"ىرغصلاةراشإلاةراجح"

ةصرفلاتناكو،نايلغةلاحيفةينودقمتناك؛1908زومت3ةعمجلا
حجر...!ةعمجلاةالصيفدونجلاوطابضلاف،ةعمجلاةالصدنعةحناسلا
تمصبقلطناو،رظتنملارمألاردصأو،ةعمجلاةالصىلعةروثلاكبيزاين
نولكشيهذهمهتكرحبنويروثلاءالؤهناكو،لبجلاىلإيأ،"ناقلبلا"ىلإ
لكشتسيتلاو،نمزلاكلذريبعتب"ةيرحلانالعإ"وأةيطورشملاةروثةعيلط
.بيرقلاانخيراتيفةيرذجلاتاراسكنالامهأنمةدحاو

انهىعسأنلو،ىرخأنكامأيفيلنسريزاينلوحيئارآتبتك
ةرملوألرشنتهسفنباهبتكةلاسرلوانتأسلب،هلامعأوأهتيصخشمييقتل
ديدشفطعنميفهتيسفنىلعاعمفقنكلذبو،باتكلااذهيفانه
.1908ماعبارطضالا

قرزأفلم
هيفتئجوفو،قرزأًافلمنييفحصلادحأنمتيرتشا؛ةبيرقةرتفلبق

تلقنإًابذاكنوكأو،تلهذو،كبيزاينةلئاعلدوعتةيلئاعروصوةلاسرب
ةقلعتملاةفورعملاريغرومألاضعبنعفشكلاةصرفتدجوينأل؛كلذريغ
وهرخآلانأبركذألٍعادالو("ةيرحلا"يلطبنمدحاولةيصخشلاةايحلاب
.)؟كلذكسيلأ،كبرونأ



"ةيرحلللطبك"هروهظمايأتطقتلايلتسريزاينةروص
يلّغوتدادزا؛ثحبلايفتغلاباملكو،غلابلوضفبفلملايفتثحب

تنكامنيبو.!ديعبنمزذنمتاميذلالجرلااذهلةصاخلاةايحلايف
ةخسنو،ةميدقلاءارفصلافحصلاتاصاصقيفوفلملاتايوتحميفبلقأ
ىلإ..،ةبتاكةلآىلعةبوتكم1950ماعكبيزاينةلئاععمجاتروبورلا
هراهتشامايأكبيزاينةروصاهنيبروصهيففرظىلعيانيعتعقونأ
.يسايقلامقرلانامطحينيذلانيلوتفملاهيبراشب،"ةيرحلالطب"

تحدمهئانبألو،مناهةديرف)هتقيفر(هتجوزل،ناتيرخألاناتروصلاو
فطعمىرخألاةروصلايفو.]223[ولغوأيلنسريزاينهديفحو،مئاصو
هيلعو،اينولفأءانيميفهتباصإدنعهيدتريناكيذلايدامرلايندملايزاين
هذهرثإىلعهنأبةياورلالوقتو..ةيرانلاتاقلطلااهتثدحأتاحتفثالث
.]224["؟اذهاياذامل":هظافلأرخآتناكوً،اعيرصضرأىلعطقسةباصإلا



ىلإتحدمريبكلاهنباهديفحوهادلوو،مناهةديرفيلنسريزاينةجوز
ولغوأيلنسرمئاصاهراسيىلإو،مناهةديرفنيمي

عوقولازالهنكل.نآلاىتح"؟اذامل"هلاؤسىلعخيراتلابُجيملو
ةيفطاعلاةلاسرلا؛ديصلااذهنمو،!ارمتسميكذلاخيراتلاكابشيفديصلا
!لبجلاىلإهدوعصلبقيلنسريزايناهبتكيتلا

تاونسدعباهعمةلباقميفقارفلامايأمناهةديرفهتجوزركذتت
:لوقتف

هحالسدلقتدقناك،"ةيرحلانالعإ"نمزيفلبجلاىلإهجورخركذتأ
اهيلعبتكيتلاهتعبقرمتعاو،هتدورابقلعو،صاصرلللماحلاطيرشلاو
ريثيالنأدارأ،"؟سابللااذهام":بارغتسابهتلأسامدنعو."نطولايئادف"
املكفً،ادبأ:لوقيوهوناطلسلاىلعدرمتلاهتينينعىفخأو،يقلق
."!رُّكذتلاوههتدرأ



تاقلطثالثراثأهيلعويلنسريزاينهيدتريناكيذلافطعملا
اهلسرأو،هجورخدعباهبتكامبريتلاعادولاةلاسريهةلاسرلاهذهو

.ةرملوألرشنتيتلاو،هئاقدصأدحأربع
!يانيع
غلابدورببكلاهلسرأيتلاةميقلاىركذلاو،هذهعادولاةلاسريأرقا

!اهتأرقاملككتحرفينلعأو!حرفورورسو)نانئمطا(
انأف!يرختفاولب!هللادنعينيعدوتساو!يبئتكتالو!ءاكبلاوكايإ

!ةنئمطمينوككلذلفً!امارتحانيملاعلاءاسنرثكأنمنينوكتسو!كبظوظحم



يتلاكبيزاينةلاسرليفيشرأيفةدوجوملاةيلصألاةخسنللىلوألاةحفصلا
اهيلعترثع

يرهظتلو،]ةبئتكمةنيزح[كنادجويفةرثأتمينوكتنأكايإ!يحور
قوفتتايحضتميدقتبنيبغرتتنأوهللاكحماسيلو!يتجوزكنأبملاعلل



.]تايحضتللةدعتسمتمدامكنعايضارنوكأ[!لايخلا
رثكأكبحأينإف،]نظءوس[رخآرمأكلابيفرطخينأوكايإ

!كتفعوكتمصعىلعًادمتعمةيحضتلاهذهىلعتأرجتو!نينظتامم
لعفبمويلاحيرجلادسألاكضفتنت،دادجألاءامدبلوبجمنطولابارتف

ملنإهدقفنسو،ينطولاسحلامهدنعمدعنانيذلا)...(ةلفسلاةنايخ
املك)..(تيركيفلصحامكمهو)..(نإفهاندقفنئلو،هحارجدمضت
،ملظلاواهنملينللانضارعأتضرعتاملكيتاذلامهلالقتساليبسيفاولمع
تقويفًاريقحةينافلاايندلاهذهيفسانلارئاسكيشيعنأتيأردقو
.اننطوىلعىلاوتتيتلابئاصملالظيفتومللسانلاهيفضرعتي

املً؛ادوجومنكيملولف،هفنكيفانعرعرتو!نطولااذهانابردقل
."!ناميإلانمنطولابح":ليقدقو.انك

يأنمرثكأايندلاهذهيفينطوبحأ)ينكل(ًاريثككبحأعقاولايف
،هيلعهدوجويفموقيءيشلكف!؟]نطولانودب[ةدئافلاام.!ءيش
،ءالؤهلةيدادبتسالاةرادإلاحبقنموههسيمحتوردخملانادجولاكيرحتو
نمنيتئمةقفربلبجلاىلإتجرخويحالستدلقتليمجلاببسلااذهلو
.)!يقلقتالف(ءادعألاتامجهلةيحضمدقييذلااننطوذاقنإلنييئادفلا

.نمزلاكلذذنمبارطضالانمهتيأرتنكاموهرمألااذهو
ايئادفتجرخينأل؛عادولاةملكىتحكللوقأنلو،سأيلانميرذحاف
الف،هللالوسرةيناحورىلعوهللانمددمىلعًادمتعمنطولالجأنم
.هللاءاشنإلوبنطسإيفابيرقكنضتحأسف،يقلقت

ً.اتقؤمىرخأةريل30كللسرأ
،ينينزحتالف،حاترميريمضو،كتفعوكتمصعىلعًامئادنئمطمانأ

.ينيعايهللانامأيفكعدوتسأ
.نطولاصالخوأتوملا:يقابلا
نطولايئادفيساغألوقكجوز

)1908زومت3(324ناريزح20
الف.ءابرقألالكليتايحتمدقأو،ةمرتحملايتدلاوةديسلايديلبقأ

.)...(ءيشالمث،نطولاىلإبهذييزاينف.دحأيّنعلي
.يلنسريزاينعادوةلاسريهتنتانهو

"ةسوحنملادالبلاكلت"
،فاتكألاىلعاهيفلمحيتلامايألاىأرف،تميملويلنسريزاينشاع

ةرارمقوذيلاهيفيصقأيتلامايألاو،ردقلااهيفهلكحضيتلامايألاو



مامأنيروهشملاهيبراشلتففيكاضيأملعنو،ةيطورشملادهعنمةدحولا
ةصروبىلإبهذفيكفرعنو.داشرناطلسلاويناثلاديمحلادبعناطلسلا
نمسأرلاسكنمداعمالكلانمنويداحتالاهعنمامدنعو،رفظمدئاقك
.]225[!كانه

1912ناسين17يفيوديحالسنمتاقلطثالثتقلطناًاريخأو
نماينولفأءانيميفيندملاهسابلبنطولايئادفاعيرصاهرثإىلعطقس
ال":اهيفبتكيتلاهتيصوهبيجيفتدجوهنأهنبامعزيو.طوؤانرألادالب
."ةسوحنملادالبلاهذهيفينوكرتت

."؟كلذكسيلأظحلاسحنينعيسوحنملا"
قافآلاألمتتنأوماوعأ4لبقتجرخيذلاتنأتسلأنكلوً،انسح

؟لابجلاكدوعصدنع"نطولادقفناننإ"راعشعفرتو،تاحالصإللةوعد
داشرناطلسلامامأنيبراشلالتف

]1911ناريزح8[
تائيهلالوبقمت؛ىرخألاتايالولايفلصحامكو،يلاتلامويلايف

ةريل2000حنمبناطلسلاماقو،ناطلسلامامألوثمللرتسانميفةلثامملا
.ةيريخلاتاسسؤملاوسرادملل

نودهاجملاامهؤاقدصأوكبيربصبويأوكبيزاينماقجمانربلايفو
دنعنيماعلبقهنودترياوناكيذلايزلاسفنبرتسانمىلإمهتدوعليثمتب
،مسارملاةرئادةذفاننمدهشملاعباتيناطلسلاناكو،لبجلاىلإمهدوعص
يفخيىتحنيليوطلاهيبراشب؛ناطلسلاةذفانمامأكبيزاينرمامدنعو
ٍلاعناصحرهظيطتميوهورورغبرظنيناك؛نويعلانعهتبقررصق
ةعرسبرم؛ةعضاوتملاةلوجخلاهتعيبطبكبيربصبويأامنيب،ٍةيانعبهراتخا
نعربعيٍفرصتيفراظنألانعباغوههجووسكتلجخلاُةرمحوٍةريبك
ضارعتسالااذهبقاري-انلثم-ناطلسلاناكامبرو،لعفامىلعهمدن
.ٍقيضوٍةريحيفلمملاوعنطصملا

،2006لوبنطسإ،ينامثعلارصقلايفةريخألامايألا،يواميسيفطل
.141ص،Pegasusتاروشنم

"نيحتافلادالوأ"اهشاعيتلادالبلاكلت"ًةسوحنم"تحبصأىتمذنم
!؟ىتمذنماولوقمكبرب؟نينسلاتائم

نمةعطقلاهذهمكلوقعنممتفذحدقل:كبيزاينايفرتعاف
متعنصتواهلجأنممتدرمتمويةسوحنمنكتملةعطقلاهذه،"مكناطوأ"
نكميالةسدقمتناكو،لافوريفةينودقممساقتمعازمةهجاوملتالوطبلا



يفهذهةيسدقلااهنعتباغولصحفيكف؟كلذكسيلأاهنعلزانتلا
مويسدقملابارتلاكلذلجأنمعارصيفاونوكتملأ؟تاونسةدعلالخ
؟لبجلايفاشابراتتنامثعدوجولانمنوفذحتواشابيسمشنولاتغتمتنك

لئاسرو.مويتاذهذهمهلامعأىلعخيراتلامهبساحيسينوقدص
الوةركاذلاايالخيفىقبتنطولالئاسرنكل،مايألاعمرفصتقشعلا
....كلذكاهنأهللادمحو،اهنعبيغت



.قافآلاوطيحملاوةقيدحلامعيلهذمراجفنا
Ülkütaşırركاش.م
بعشميقبىحضنم"نطولارعاش"بقليلازالفيكبجعألينإ

ىحضمعن...،بذعلااهئامنملهنواهماعطلوانتيتلاضرألاقشع
امامترئاحانأو.!؟نيينوساملانمةنفحلجأنمهبعشميقب"نطولارعاش"
هذهبهتريحنعةربعملاةروصلاهذهمسريوهو"نيكزكىهسيقح"لثم
:1939ماعةعبشملاتاملكلا

،ً!ادحاوًابعشًاعيمجسانلاوً،انطوهلكملاعلاربتعيًالجرتركفناك
لبانقتناك"تنمآ"مظنامدنع!؟نطوهلسيلنميفةينطولادجنلهف
...نارينلاوءامدلايفقرغتىربكلايلمورو،Çatalcaيفرجفنتراغلبلا
نيذلانيرجاهملالفاوقوىحرجلادهشمو،هتمصيفهتكرتناقلبلاةاسأمو
بتكيهلعجيملو،ربحنمةطقنفرصىلعهلمحيملعراوشلانوألمي
...ً!ادحاوًارطش

ال؟هبعشنمءرملابضغينأنكميلهفً،ابضاغناكهنأل!بتكيمل
.]226[!لعفدقف،كلذاولوقت

اهنمبضغيتلاةمألاهذهيفلازالهنكل،"كلذلعفدقل"!معن
،ٍيتيزٍءالطبٍماعةئمدعبهاركذو،"نطولارعاش"ةصقنولطيدارفأ
...بابشلاةسامحبو

يطارقتسرألاانرعاشمعددقف...!دحلااذهدنعفقوترمألانأولو
ً.ارشابمامعدباهرإلا

،راصحيلمورحوفسىلعنايشآرصقيفميقيتركفقيفوتناك
؛اهيفسردييتلاجلوكتربورليفلخلابابلانمجرخيولخديناكامدنع
ملهنأيأ،!جلثلاىلعةديحوتناكهمادقأراثآنأيجلثمويتاذهبتنا
هتمأنمبضاغفسأياذاملف.هرعشيفكلذلجسو،قولخمهفلخرسي
.!؟اهنمدحأهفلخرسيملنإ

بيهرلاراجفنالا
ةالصنميناثلاديمحلادبعناطلسلاجورخنورظتنيسانلاناك

فقوت.هيلعمالسلاوهتيحتلزدليعماجمامأ1905زومت21يفةعمجلا
،هلبقتسايذلايدنفأنيدلالامجمالسإلاخيشىلعمالسللبابلادنع
.يضميوًارباعًامالسمهيلعملسينأديريناك،نورخآصاخشأهرظنتفلو



ةكمريمأمهنإ،زاجحلانمفويضمهنأبهربخيمالسإلاخيشتوصعمس
ثيدحلادتميو،ةكمريمأببيحرتللناخديمحلادبعفقوتيو،هؤابرقأو
.]227[تقولاضعب

!ريصقلاتقولااذهيفلصحاملكلصحاذكهو
قفارتيو،مادقألاتحتنمضرألااهلجترتلئاهيودةأجفقلطني

ءامدلاحئاوربةطلتخمءاوهلايفتاناويحلاءاضعأورشبلاءالشأرثانتاهعم
،رشحمللضرأو،حاورأللرازابلعماجلاةحابتلوحتو.دورابلاوناخدلاو
نماهعضاومنعةلصفنملاءاضعألاو،نّونآلاونوكابلاونورافلاطلتخاو
ىدحإرورمو...سوؤرلاقوفنمرياطتتيتلاتاناويحلامادقأو،داسجألا
،عماجلالخادفقاولاديمحلادبعسأرنمنيربشدعبىلعاياظشلا
.]228[هتاركذميفلوقيامكهبيجيفىرخأاياظشلوخدو

،دحاولجركانهناك؛لبانلابلباحلاطالتخانممغرلاىلعهنكل
ناطلسلاهنإ،هشأجةطابردقفيملو،هناكمنمكرحتيملطقفدحاوو
أدبيامدنعو،ناذألاعفربهرمأيونذؤملاىلإتفتليو،]229[ديمحلادبع
تاميلعتلاورماوألارادصإىلإمظعألاردصلاردابي؛يدمحملاناذألابنذؤملا
هسافنأطقتليلهتبرعبكريو،ةيرورضلاريبادتلاوتاطايتحالاذاختاوةمزاللا
.رصقلا)نيبام(يف

ءامدلاوبارطضالااذهنممغرلاىلعهنألهذملابرغألارمألاو
ةالصدعبراجفنالاليبقاهاطعأيتلاديعاوملاغُليملناطلسلانإف؛ءالشألاو
عباتو،داتعملاكبناجألاءارفسلالبقتساف،ثدحيملائيشنأكو،ةعمجلا
تاقيقحتبهرماوأمهلردصأونيلوؤسملاعمجمث،مهعمةينيتورلاهتاءاقل
.]230[ةثداحلايفةعساو

رعاشوينمرألاباهرإلا
ناطلسلاكةيمهألاةياغيفةيصخشترخأيتلاةدودعملاقئاقدلاهذه

ملقئاقدلاهذه؛ةكمريمأبهبيحرتاهقرغتسايتلاقئاقدلايهديمحلادبع
يذلابئاصملارصعضاخميفعوقولانمدلبلاتذقنألبطقفهذقنت
.ىرخأماوعأةثالثرمتسيس

Eduardسيرويدراودإىعديتسيشرانألانمفرتحملتاقراجئتساف
Jorrisناصحلاةبرعقئاسدعقمتحتةلبنقهعضوو،نمرألالبقنم

لخدمىتحةبرعلابمدقتلانمنكمتلاونانييفيفًاصيصختعنصيتلا
نأوه،ةراثإدشألارمألاو،لوقعلارّيحتةيلودةرماؤمبركذي؛زدليعماج
ءاوهلايفراثدنالانماهلكةيروطاربمإلاوديمحلادبعتذقنأيتلاقئاقدلا



.تركفقيفوت"نطولارعاش"ةظيفحتراثأةلبنقلاعم
سيلهتظيفحراثأامنأل،"؟رمألايفةبارغلاامو":اولوقتالمكوجرأ

نألهبضغلكلب،هتلودسأرلايتغاةلواحمبتماقةينمرأةمظنمباهرإ
!بولطملااهفدهىلإلصتملوتلشفةلواحملا

هبتكامنمدحاورطسبنجتيمليذلا"نطولارعاش"بتكياذكهو
ٌةرقفهذهو؛ناقلبلانمنيبحسنملااندونجاههجاويتلايسآملاتارشع
:رشعةسمخلاتايبألانمٌةسبتقم

...!ىودجالبَّخَفلاَتْبََصنام،!ُديَجملاُداَّيَّصلااهيأ
...!تيمرامفً،افََسأْنِكلو..َْتيَمَر
...!ءامدلابةميرجلاهبشيٌلَمَع
.]231[..!هلثمروهدلايفنكيمل،ىضمولًاريخناك
نعًالضففقثملجرىلعيغبنينكيملأ."ةميرجتسيل"و"ةميرج"

نكيملأ..تركفقيفوتكةيناسنإللهبحمعزيوهتمأوهنطومههلمح
"فق"باهرإللتايبألاكلتيفلوقيوهتيلوؤسملمحتينأهيلعيغبني
يضتقتلقألاىلعةماقتسالانكتملأ!؟دودسمهكلستيذلاقيرطلااذه
!؟باهرإلاهجويففوقولاهنم

رعاشكخيراتلاتركفقيفوتلخديو،لصحيملفسألاعماذهنكل
سأرىلإهجوملايـباهرإلاحالسللهليلهتبهيلعىسألاةجردىلإطحنم
لوصولايفحالسلااذهلطعيذلانمزلاىلعبضغلاهيفثعبو،هتلود
.]232[تايبألاكلتةباتكىلعًاضيأهلمحيذلاوهتياغىلإ

"انيفخيراتلابحريثييذلالجرلا"ةنايخ
بحنانلعجييذلالجرلا"هنأبرهتشايذلايأ"نتلأقيفردمحأ"

ثلاثلادلجملايفةلبنقلاةثداحتبقعأيتلاتاقيقحتلالوانتيوهو"خيراتلا
:قدصتاليتلارطسألاهذهركذي"هتنطلسرصعوديمحلادبع"هباتكنم

تناكةيلوطبلاةكرحلاهذهنأنيبتو،ةلماكتاقيقحتلاترهظًاريخأو"
"ديمحلادبعملاظمنمةينامثعلاةلملاصيلختلنمرألانينطاوملانمريبدتب
]233[.

دهعيفلوحت؛ةيطورشملانمزينمرألاباهرإللقفصيذلابتاكلا
.يكرتيموقىلإةيروهمجلا

اموههلميركتمظعأنإ؛لوقيرمتساقيفردمحأنأىلعةوالع
."ديمحلادبعشعنمامأ"ناونعتحتنفدلاونيفكتلاوةزانجلانعهبتك
.)سيفنلاقمهنإًاقح(



!ًاماليإخيراتلاتايرخسدشأنمهنإ



قيبطتلب،ديمحلادبعناطلسلانمةيرحلادادرتسايغبنينكيمل
.هترثكوهتدشنمفيفختلاو،هدادبتسانمريسيلاوليلقلا

]234[يسرونديعسنامزلاعيدب
:"قيرطعطاق"نمةرقفلاهذهسبتقألاقملايفأدبأنألبق
31ةروثلاندادعتسادنعف،ميظعانبنذف،انلهللارفغ،مكاحلااهيأ

ميظعبهتربخأو،اذهبنجتيغبنيهنإ:كبتعلطلتلق؛ةفيزملاترام
يذلاامف:هتيقلتيذلاباوجلاناكف.ىودجالبةوخإلاءامدةقارإمرج
الةجاحلاهذهو،لامللجاتحتيقرتلاوداحتالاةيعمجف،كبىضرايهلعفن
.]235[هتنيزخيفدوجوملالاملاوزدليرصقةورثالإاهدست

]ةبيتكدئاق[)يشابكولوب(قيفوتىضرفوسليفلافتكيملمعن
ةيناثلاةيطورشملانالعإيفءاوسلوألافصلايفامئادهسفنىأريذلا
نمراذتعالاب؛)1909ناسين(]236[ترام31درمتيفوأ)1908زومت(
يفٍديعبٍنمزذنمبارتلايروودقناكيذلاديمحلادبعناطلسلاحور
تايونعمنمدمتسميلصألاهمساو(دعباميفهبتكيذلا"ريطخلا"هرعش
سفنبهئابرقأنمةددعتمٍتارمًاضيأرذتعيلب،)ديمحلادبعناطلسلا
.هالعأروكذملابولسألا

فوسليفلالاوقألحيرصدييأتىلعانلوصحبنيظوظحمانسفنأربتعن
يفهترايزبجالفرشنمحرلادبعيماحملاماقدقف.ةقباسلاقيفوتاضر
دفوهتبحصيفو،ٍةيقوقحٍةيضقيفثحبلليجذومنلااشابرديحىفشم
مهثدحينأقيفوتاضرنمبلطيليماحملانذأتساف،ةاضقلادحأمهيف
:باوجلااذههنمناكف،ترام31ةثداحليفخلاهجولانع

ةيعجريأ،نوبنذم،نوبنذم،نوبنذمنحن!يضاقلااهيأيضاقلااهيأ
تماق!نحن،ترام31بماقنمنحن؟ديمحلادبعناطلسلاذُخأاذامبو
دارأول..."!انلهللارفغيلف،انلهللارفغيلف،يقرتلاوداحتالاةعامجهب
نودهتمحرتلاحو،لعفيملهنكل..لعفلانعمقينأديمحلادبعناطلسلا
)..(تايانجلاانبكتراو)...(ءامدلاانقرأاننكل،ءامدلاقارتنأدريملو،كلذ
ديمحلادبعناطلسلاانعلخمث،انلعفنيذلانحنمعن!انلهللارفغيلف
ىلإًءاعوًءاعوبهذلاوساملألالقنمتو،زدليةنيزختبهتناو،شرعلانع
ً.ائيشًادحأعفنتملو،اهيبهانيديأيفتيقباهنكل،يقرتلاوداحتالازكرم

نيبرقملااضرءاقدصأدحأهسفنتقولايفروزيجاليماحملاناكو



هقرافيداكيالو،هلنيمزالملانييداحتالانمناكو،ناجرتيرسميلسوهو
نعهلأسو،اضرهقيدصهلاقامهللقنف،زابمجلاةضايرءانثأيفىتح
،امبر":لاقمثةهربايلعلاهنانسأتحتىلفسلاهتفشعضوف،كلذةحص
!تمصمث،"!امبر

يلمشجقداصنع1956ماعاضيأجالفرشنمحرلادبعلقنيو
امترام31درمتعوقودنعرتسانميفشيعيناكيذلااغآباصق
ماخضركاسعللطابضةسبلأةطايختمتهنأبيمورطايخنمهعمس
.]237[درمتلاعمقلاهلاسرإوةثجلا

13هلباقيويمورلاب1325ترام31خيراتيفيومدلادرمتلاةروتاف
يأهلنكيمليذلاديمحلادبعناطلسللَْتِّريُجيداليملاب1909ناسين
ثادحألالسلسمو،ىفنملاىلإهلاسرإو،شرعلانعهلازـنإمتو،اهيفرود
فيخملابارطضالانمٍلويذلًاببسناك،اشابتعلطاهبرقأيتلاهذه
يملاعماظنل"قيرطلاحتفتةيوينبتابارطضااهنإً.اماعنيرشعترمتسا
يشالتدهشن]238[نازولةيقافتامُربتامدنعو،يزيلجنإهّجوتيذ"ديدج
.لوضانألاةراقفصنيفاهتايحيضمتلاهءاوزـناو،اهبوعشقرفتو،ةيروطاربمإ

درمتلاةثداحريثأتلازيال؛ماعةئمرورمنممغرلاىلعاذكهو
نمهيوديتأيًابارطضاشيعنو،مويلاىتحانيفةيراسهتاياهنرابتعاب
.قامعألا

يفناكيذلايقيسوملاطباضلاناروطىفطصمةياوراعمعباتنلف
ريغتاموهطقفليلقلانأاعمىرنسأرقنامدنعو،ترام31ثادحأ
.خيراتلاكلذذنم

ةلشقشاطيفةبيرغتاماود
يفةعمجلاةالصدعبناطلسلاةيحتمسارمنمدونجلاةدوعدنع

باحصأضعباودجو؛ةلشقشاطيفمهعجاهمىلإ1909ترام12
مهولأسامدنعو،كانهنيدوجوملادونجللظعاوملانوطعيىحللاومئامعلا
نكل،ةصاخلاشيجةدايقنمرمأبكانهمهنإ:اولاقمهدوجوببسنع
.]239[كلذبملعيأمهيدلنكيملنيلوؤسملاةداقلا

دحأنلعأامدنع،]240[)ناسين13(ترام31مويناكىتح
،همعزىلع،ةعبقلارامتعابيضاقلاناطلسلانامرفنيدرمتمللتاواشابلا
طابضلاواشابلانكيملو،ةيبهذلاءارغطلابموتخملانامرفلامهيلعولتيو
ءاهب:مهو،فيزملامهسابليفيقرتلاوداحتالاةداقىوسهلنوقفارملا
ًافوشكمويرانيسلاناك.يجانرمعو)ادلب(يركشتحدموركاشنيدلا



درمتلاةراثإلًايفاكناكةعبقلارامتعارمأونيفيزملاخويشلاضيرحتو،احيبق
شابلا"سابلبسيساوجلاضعبساسدناىلعةوالع،ركسعلافوفصيف
دونجلادعيملو،ةيرانلاتاراعشلاقالطإو،ركسعلافوفصنيب"شيواج
ً.اربصنوقيطي

روباطلاودنابيفشراملافزعيمهنيبهعقومناروطىفطصمذخأ
وحنريسلالالخ"بيرغلاريسللىرخأةرمقيرطلاناب،ةازغلااهيأ"عباسلا
"يالألا"تمخضت،ةجهبةملودنمامداقايفوصايأمامأ"سلجملا"رقم
فوفصلايفنوسدنملانوضرحملاأدبيانهو.قيرطلايفنيرخآمامضناب
ايهمكلام:دونجلايفنوحيصيو،ءاوهلايفمهتاسدسمنمرانلاقالطإب
يفاهتاقلطقلطنتو،ءاوهلاوحنقدانبلاتاهوفتهجوتو،ً"اضيأرانلااوقلطأ
.ةروثلاليتفلعتشيو،عومجلايفسامحلادادزيو،ءاوهلا

ركاسعلاقيرطضرتعيو،ةطلغرسجيطغييرشبلاليسلاناك
نأنكميال":نوحيصيمهو،سرادملابالطنمءاضيبلامئامعلاباحصأ
،"ةعيرشلاقيبطتديرن!تاعبقلارامتعابمكنورمأيمهنأانعمس،مالسإلالوزي
ىلعلتقو،ناثوعبملاسلجمفارطأىلعةيرانلاتاقلطلاتاوصأعمستو
)نيجلاي(دهاجنيسحهنأبنونظيمهوةيقذاللابئاننالسرأنيمأروفلا
مهحصنيلةذفانلاحتفامدنعاشابمظانةيلدعلارظانلتقو.]241[
سيئرهنونظياوناكمهنألهلتقيفاوأطخأىرخأةرمو،ةكرحلانعلودعلاب
!كباضردمحأسلجملا

عمجفقوملامادتحادعبو،عومجلادوقييدمحشيواجلاناك
،يلاعلابابلايفاهبهنوفحصلابيرختأدبمث.ةدوعلابمهرمأودونجلا
ءانثألاهذهيفو."نينط"و"ةمألاىروش"يتعبطمنويزاهتنالابّرخدقل
نمكبيلوبقيلعىلعضبقلايقلأو،ةيرحبلاتاوقبغشلاعمقلتلخدت
لبانقلابزدليرصقفصقلواحهنأمعزبنيعردملا"قيفوتراصعأ"ناسرف
ةذفاننمرظنيهرودبناطلسلاو.ناطلسلامامألوثمللًادوجومرضُحأو
قيقحتللةيرحبلاةراظنىلإكبيلوبقيلعقوسبرمأيو،عومجلاىلإنيباملا
ً،ائيشعفنيملةئدهتلاةلواحمواذههرمأنكل،عومجللًةئدهتكانههعم
.ةمكاحمالبنيدرمتملالبقنميلوبقيلعمادعإمتيو

.حاجنبقيبطتلاعوضومترام31ويرانيسعضواذكهو
،يشابنبوبئانوريزولوألامويلايفلتقدقف،ٌدقعمٌرمأنزاوتلانإ

!ةمراعىضوفيفلوبنطسإتلخدو،نيتعبطمبيرختو
!ةياهنلاةيادب



ديمحلادبعناطلسلانكيمل،ديدجخيراتةيادبيهةياهنلاةيادبو
.ةعمجلاةيحتلاهبفقيةعمجرخآنوكتس1909ناسين23نأكردي
رخأكلذنوكيو،ةعمجلاةالصلبقناطلسلامامألوثمللطابضلاىعدي
لوخدكشوىلعناكةكرحلاشيجف،ناطلسلاهبمهبطاخيباطخ
:ًالئاقعباتيمث،مهتهجاوممدعبهرماوأناطلسلاردصيو،لوبنطسإ

متلب،ينمًارداصنكيملترام31يفمكيلعيلتيذلانامرفلا
مهلامآلًءاضرإمكوضرحو،هبمكوعدخف،ءادعألاضعبلبقنمهدادعإ
يفءودهلااومزليوً،ادبأمهوقدصيالنأركاسعلايدالوأىلعف،ةئيسلا
...مهتحلسأاومدختسيالو،مهتاركسعم

ةليطًاتمصةعمجلاتاولصرثكألناطلسلاجرخيةئدهتلاهذهدعبو
،ىلوألاةرمللودنابلافزعتالف،يمسرلارمملاربعريسيمثً.اماع33
.رصقلاىلإدوعيو،تمصيفجرخيو،تمصيفعماجلالخديو

ذاقنإليبسيفلوبنطسإىلإمداقلانيدايصلاروباططابضنكل
نوديرياوناكدرمتلايربدمنأحضاوو،دهشملانعنيبئاغاوناكةيطورشملا
ليعامسإ)ديقعلا(يابلألاىوسدونجلانيبنكيملف،ةدايقالبدونجلاكرت
يفو.حالسلاىلإءوجللامدعبدونجلاىلعهيبنتلاددشيناكو،كبيقح
حالسلاتاعدوتسملافقأرسكبنودايصلاماق)ناسين23ةليل(ةليللاكلت
،يلاتلامويلايفعلدنتسيتلاةمايقللادادعتسا،مهتاعدوتسمىلإهولقنو
تأدبو،مداقلاةكرحلاشيجوحالسلانولمحينيذلانيدايصلاروباطهجاوتو
.]242[ينابملاضعبتمدهتو،ةلشقشاطفصقبةيعفدملا

هبناجىلإوبابلامامأ)تقولاكلذىتحكب(اشابرونأرهظيو
يقحليعامسإيابلألابُرضيو،يكسنيدناسروهشملايراغلبلاقيرطلاعطاق
،رونأهجويفيابلألاقصبيو،راغلبلاقرطلاعاطقمامأرونألبقنمكب
اذهةياهننوكتعبطلاب!؟ءادعألامامأيكرتيركسعبرضنم"لجختالأ"
:هللوقيويراغلبلاىلإتفتليمث،صاصرلابًايمرمادعإلافيرشلايركسعلا
انعطنيدرمتملاركاسعلالتقبرمأيمث،!؟كلذكسيلألتقلاقحتسادقل
!حامرلاب

رفحىلعحالسلاةوقبهئاقدصأوناروطىفطصملمحمتدقل
ناويدلاقدنفعقوميفتناكيتلاةينمرألاSurpAgopةربقميفةرفحلا
نمىلإًاديجئراقلاهبتنيلف(.]243[اهيفنونفديو،نآلامدهتيذلا
.)!الطباشابرونأنلعيس

يكسنيدناسىرخأةرمدهشملايفو،زدليرصقبهنلامعأأدبتمث



لكنممغرلاىلعومهنكل،رصقلانوبهتنيايراغلبقرطعاطقواشابرونأو
مرحلااغآملكتيملو،نييداحتالاحيرتيتلاةنزخلاىلعاورثعيملتالواحملا
يلونوخأنل:لاقو،ةنزخلاناكمىلعمهدشريملو،اغآرهوجيجنزلا
مرحلااغآلمحتيملو.هوقنشمث،باذعلافونصمغراتماصلظو،يتمعن
.ةنزخلاناكمىلإمهدشرأف،بيذعتلااغآردانيناثلا

...ديمحلادبعالبىضمنرقهنإ،كلذدعبثدحاذامنوفرعتمث
.ةركاذلاكابشيفقلعتكانهوانهنمصصقىقبتهنكل
يتلا"ةيرسلاديمحلادبعناطلسلاةنزخ"هنإ:ليقامممسقناك

سايكألاهجوولعييذلاأدصلافً،اماعنيثالثذنمسميمل؛اهيلعاورثع
ةلقنمىناعيذلاناطلسلاف.كلذىلعلديةيديدحلافوفرللةسمالملا
ىلوألاةصرفلامنتغا؛ةلودلالشيفيكىأرو،93برحلالخيفلاملا
،ةلمتحمةمداقبورحللاومألادشحيأدبو،ضرألاتحتةنيزخلاهذهءانبل
رصقلاضرعتىتحتيقبو،ةبعصلامايألايفىتحاهلامعتسابحمسيملف
...بهنلل

مكوعدأ..،ديمحلادبعناطلسلاءارغطهولعي،ةينارمعيفعماجكانه
مويلكناذألاهيفعفريلازياليذلاعماجلااذهمساامف،هترايزل
ملتعلطىلإرونأنمًاءدبنييداحتالانكل.اغآرهوجهنإ؟تارمسمخ
ةلتةمقىلعةممصملا]245["ةيرحلاةدبآ"]244[نويتنابىوسمهلنكي
لطعلاوداحآلامايأادعحايرلااهيفرفصتيتلا،يلشيشيف"ةيدبألاةيرحلا"
رصقىنبممايقلةلالدنعثحبنلهمث.نوهزـنتملااهلوحرشتنيثيح
؟ديدجنمفنأتستةمكاحملااهنأمأ؟ةلتلابناجىلإميظعلالدعلا

؟ترام31قلطأيذلانمفً◌انسح
31ةثداحىلعنامزلانمنرقىلعديزيامرورمنممغرلاىلع

ملفسألاعمةثداحلاليتفلعشأيذلانملاؤسىلعباوجلانإف؛ترام
.مويلاىتحاهيطغييذلاءاطغلافشكنيملو،حيحصلاباوجلاقلي

لبقةيطورشملايناثلاديمحلادبعناطلسلانلعأ1908زومت23يف
كلذبنكمتو،"ةوخإلانيبءامدللًانقح"لوبنطسإنيدايصلاروباطلوصو
مضهيملنمكانهناكهنأامكف.شرعلاىلعءاقبلاوبالقنالاكيكفتنم
نيذلارارحألابزحونيدلاحابصسنربلاًاضيأكانهناك؛هشرعىلعهءاقب
نوبدنياوناكنيذلاو،ماظنلايفرييغتلانمهنولمأيامىلعاولصحيمل
يفو.اهلك)بساكملا("لاملا"نوعزتنينييداحتالانوريمهومهظوظح
مل؛مهنعسرادملاركاسعزييمتنمنورمذتيةيولألاركاسعناك،ركسعلا



ىتحهيفمهلوبقمدعوشيجلانممهئافعإلنيحاترمسرادملاركاسعنكي
-تاقرطلايفركاسعلاونييفحصلاةلتقءاقبىلعةوالع.تقولاكلذ
.نامتكلايط-امةمكحل

ةوخألابلجتساهنأبامعز"رصعلاكلذيفةبوغرملاةيطورشملا"تناك
نمزىلإجاتحيسديدجنماهرارقتساو،راجحألاتكرحاهنكلةداعسلاو
.ىتشةريبكمالآبلمحمليوط

ملو،لبقيملرظتنملاعيبرلانكلرمزلاولبطلابةيطورشملاتلبقأدقل
هذهرمتستو(.دعبنعمكحتلااولواحوةرشابممكحلايفنويداحتالاكرتشي
داحتالاعمقتاهدنعو،1913ماعيلاعلابابلاىلعءاليتسالاىتحةرتفلا
ىلعيلوتستمثنمو،بورهلاىلإمهعفدبوأيفنلاب،اهيفلاخميقرتلاو
ةنسوبلاوايراغلبنكل،]246[)ىنعمنمةملكلايفاملكبةطلسلا
نملوألاماعلامتتخيو،ىرخأدعبةدحاوديلانمجرختتيركوكسرهلاو
.نيبملانارسخلابةينامثعلاذاقنإليبسيفتناكيتلاةيطورشملا

ةطلسلاىلإلوصولاادهاجلواحينيدلاحابصسنربلاناككلذلو
ناطلسلالبقنمتفشكدقوهبيعالأنمةبعلهذهو،زيلجنإلانممعدب
:سماخلادارم

الارنجحبصأيذلاPasinerرنيساببلاغهركذامقفوسنربلالخد
نأىلعههبنيوهويدنفأداشردهعلايلوىلع؛]247[دعباميف
وأ،هعوقونودةلوليحللهدهجىراصقلذبيسهنأو،تقوةلأسمبالقنالا
.لامىلإجاتحيرمألانكل،هتايحنيمأتوهذاقنإليبسيفلقألاىلع
،ةريلفلأ100:باوجلايتأيو،؟بولطملاغلبملاوهام:دهعلايلوهلأسيو
اذهنيمأتنمنكمتينلهنأبدهعلايلوهلنيبامدنعرازابلاأدبيو
50ىلإنيدلاحابصلزـنيو،ةريلفلأ30ىلعضوافيدهعلايلوف،غلبملا
.شرعلاىلعهئاقترادنعلاحةيأىلععفديسىقبتامو،ةريلفلأ

هرخسيو،لاملاهيلعلكأينأديرينيدلاحابصنأيدنفأداشركردي
،ضرعلالبقهنأبرهاظتيف.ىباغتيهنكل،مزاللاليومتلانيمأتببالقنالايف
.امناكمنمهضرتقيسنكلغلبملااذهكلميالوهف

عيقوتليبقو،نييفرصملادحأعمنيدلاحابصداعيلاتلامويلايف
هبددسيًالامكلميالهنأبهلنيبوً،ابناجيدنفأداشرهبىحتنا؛دنسلا
هيلعودبيناكنيدلاحابصنكل،هدادسنعةزجاعةلودلاو،دنسلااذه
!ً؟اذإيزيلجنإفارصبتيتأاذاملو":مستبيوهولاقف،ةالابماللاوحايترالا
."ةوقلابمهقوقحلكنولصحيوةلودلاقانخبكاسمإلابنوعيطتسيءالؤه



ةنايخيفيلالغتساديرتلهو":عيفرلاهبدأبكبداشردهعلايلوهبيجيف
.تامواسملايهتنتكلذبو"!؟يتلمويتلود

ناكنيدلاحابصسنربلانأىلعةلالدلايفةمهمةثداحلاهذه
ةوادعزواجتتيتلاهتوادعيفسنربلاناكف،ترام31درمتيفًاعلاض
ناكو،هدييفاهتزايحوةلودلاةدايقىلعةرطيسلاىلإفدهينييداحتالا
نمهءابرقأىتحسانلاعيمجلالغتساب،كلذليبسيفيلابيالًاممصم
!؟هءارونوفقينيذلامهزيلجنإلاسيلأ!مث،!ددرتنود

اذهنكل،معن..؟درمتلااذهمهعفناله؟نييداحتالانعاذاموً،انسح
.ترام31ةيضرألكشيناكدرمتلا

ترام31ةيرفوديمحلادبع
ضيرحتلاوريضحتلانكيملأ؟ديمحلادبعةيلوؤسمنعاذاموً،انسح

فوقولاكرتنلف..!؟هلزعبابسأنمةدحاو؛ةوخإلانيبعاقيإلاو،درمتلااذهل
عدنلو،رخآعضومىلإنيريثكدوهشلبقنمىوعدلاهذهبيذكتىلع
اقصالعضنلو،نيلوؤسملادحألاوقألةدقعملاةلأسملاهذهلثميفلوقلا
:نيحىلإكلذبفتكنلو،لمدنياليذلاحرجلااذهىلع

ردصلانايبو،ريبكملظناطلسلاىلإترام31ةثداحدانسإنإ
اذهلبترنموهناطلسلانأبمعزييذلااشابيملحنيسحمظعألا
دقل.)..(.همامتبءارتفاوبذك؛يرادإلاهلشفوهتلفغىلعميتعتللبالقنالا
هطاقسإنأىلعةوالع."ةرظتنملاةصرفلا"نييداحتاللترام31ةثداحتبلج
(نيثوعبملادوجوو،هطاقسإةيفيكو،"مالسإلاةفيلخ"هفصوبهعقومنم
ىلعهغيلبتيفنيملسملاىلإةفاضإلابنييوسوملاونمرألاومورلا)باونلا
نإمث.ضاعتمالافارطألاعيمجدنعظقيأكلذلك..؛صوصخلاهجو
،لحلاىوتفساسألكشييذلاو،شرعلانعهلازنإيفركذيذلاببسلا
،هبذكرهظامدنعو."نينمؤملانمنيتفئاطنيبلاتقلابناطلسلاببست"ناك
ضاعتمارهظاهدنعً،ادبأترام31ةثداحبةقالعهلنكيملناطلسلاناو
.]248[حوضوبفارطألاعيمج

نكتملدرمتلليلصألاعفادلانأناروكيودبدمحأفرتعيكلذكو
ةلازإ"لب،ديدجنمةايحللميدقلاماظنلاةداعإنكتمليأ،ةيعجرلا
يهنينأعطتسيملو،طلستملامكحلاةلازإيأ،"يقرتلاوداحتالامكحت
:فيضينألبقهمالك

دنعهنأوهدادبتسالاحلاصلنكتملةعقاولانأىلعليلدلاو
تبلاطةطلسلانميقرتلاوداحتالاةيعمجلثمتيتلاةموكحلاباحسنا



.]249[مظعألاردصلابصنميففيظنيدايحةلودلجرنييعتب
اهسفنبيقرتلاوداحتالاةيعمجنأنيبينأناروكيودبدمحأدارأ

ةطروتموةبنذمةطلسلايفتناكيتلاةيداحتالاةموكحلانأبًاضيأتلبق
نيسبلتممهيلعضبقلايقلأدقناكو،فارتعاهنإ.ترام31بالقناب
ىلإلسرأىتح،هسفننمًاقثاوناكديمحلادبعنإمث.ةميرجلاب
هيدلنأمهلنيبو،ةمكاحمللهدادعتسامهنمبلطيسلجملاىلإوةموكحلا
كلذاوبنجتمهنكل.سلجملانمدفويأمامأوأةمكحملامامأهلوقيام
يفو(!نوجعزـنيسةيرحلالاطبأنإف؛ملكتنإهنأل،ةمكاحملانماوبرهتو
.ةيلاتماعةئملهدالبديفيامنمضتتةمكاحملدعتسيديمحلادبعنأييأر
.)!مهفينملعبطلابكلذو

ةيعمجنمضيقنلاىلعناكدقف)سيساوجلاءانثتساب(بعشلاامأ
ريبكلكشبةثداحلااوفرحنيذلانيخرؤملانمضيقنلاىلعو،يقرتلاوداحتالا
يفيكلامكحلاضراعيبعشلاف؛فرعتدعتملواهملاعمتسمطىتح
بلاطيالو،ةعيرشلاقيبطتىلإةدوعلاببلاطيو،هنعةمجانلاىضوفلاو
قيرطنمقئاوعلاةلازإو،ةيقيقحلاةيطورشملاقيبطتبلب،ةيطورشملاءاغلإب
بحاصملابهنلالامعأوةدابإلاولتقلانإ.]250[ةيطارقوميدلائدابملا
ءانبليبسيفتناكةيادبلانكل،ديكأتلابهلوبقنكميالنايلغلاب
ةمئاقةيطورشميأ،يسرونلاديعسنامزلاعيدبريبعتب"ةيوروشلاةيطورشملا"
.ةعورشمةينيدسسأىلع



.]251[كينالسزكرمدئاقلتقبرمأنمنحن
N.Batzaria
ايرزتبالوقينرتسملاوأ،يدنفأBesaryaايرسبالوقينوهنم
Batzariaةيطورشملاليبسيفنيروهشملاناعجشلانيلتاقملانمدحاوهنإ.؟،

اماذإف،لوألافصلايفًارهاظنكيملو،ةلمهمةيصخشناكامرمألو
نأبنظنو،لامجوتعلطورونأاكيورتانناهذأىلإردابتينويداحتالاليق
يذلاصاخشألاىلعفقنالو،ءيشلكاولعفنيذلامهةثالثلاءالؤه
ىلإةفاثكبفرعتلانمانكمتلًاليلقانثحبولاننأعم،مالظلايفنوفتخي
عمتسننآلانحنو،يدنفأايرزتبكةراتسلالالظيفنيفقاولاصاخشألاءالؤه
هلالخنمفرعتلايفحيحصلاهاجتالابنوكنكلذبو؛هسفنبهلوقيامىلإ
.ةكرحلليفخلاهجولاىلع

يدنفأايرزتب
ضرعأس،رخآناكميفاهودجتنليتلاةيلصألاقئاثولالالخنم

ذختأسو.هعادخليباحأوهبيذاكأوةيرسلاتاكرحلاءاضعأنموضعةروص
ةيكرتىلإهتدوعدعبةيكرتةفيحصوةلجميفهيتلباقمصوصخلاهجوىلع
.1938ماعناسينيفةليوطتاونسدعب

لبقةيرسلاططخللهمسريسيذلادهشملانوكيسفيكىرنانوعد
؟اهدعباموةيطورشملا



؟يدنفأايرزتبوهنم
بعشاذهىرهالوألاو(،ناقلبلابوعشنمUlahraنميدنفأايرزتب

يأ.)خيراتلاكلذيفةينامثعلاةلودلااياعرنماوناكو،نامورلانمبيرق
ةلظملاتحتافوشوروكيفدلوايرزتبوأايرسبىعدييذلالجرلانأ
،تسراخبةعماجيفمث،رتسانميف)يدادعإلا(ةيوناثلامتأو،ةينامثعلا
يفعبطتىرهالوألابتكتناكذإةينامثعلاةلودلاحماستىلإاورظناف
.اهبمهسيردتلةينامثعلاةلودلالخدتوةينامور

جذومننايبيفةمهملاةثداحلاهذهنأ:انههنايبديفملانمو
هنأبمعزينممعزييذلاديمحلادبعناطلسلادهعيفةيفاقثلاةيددعتلل
."رادغ"و"ملاظ"

يذلا)يدادعإلا(يفًاسردمتسراخوبنمهتدوعدعبايرزتبلمع
،كينالسيفىرهالوألاسرادملًاشتفمنيعمث،رتسانميفديمحلادبعهحتتفا
نمةكرحلوألبستناف،كانهكرتنوجةيعمجيفهتيوضعتأدبدقو
.ديمحلادبعناطلسلادضهلاضنعبطلابأدبو،ةيرسلااهتاكرح

ةيطورشملانالعإلبقماقف،كلذدعبميظنتلايفهتايحترمتساو
يفًاروتانيسنيعو،اشابمظاناشابرونأرهصىلعرانلاقلطأنمبيرهتب
قومرمماقميفكلذبناكف.1908ماعةيطورشملادعبنايعألاسلجم
...ةمألانعبئانك

ةملظمةايحايرزتبوأايرزتبالوقينلنأانملعنإبجعنالف.ً.انسح
لكنأنيبتيساهدنعو،ليلقدعبهناسلباهيلعنوفقتسو.!بيذاكألابةئيلم
.ةيرسلاتاكرحلايفةحابمةعورشملاريغلامعألاوبيذاكألا

نوكبيةيرسلاتاكرحلاءاضعأ
:نآلالوقأوً،اقباستلق
خرشلايفوه،ييأريفنويداحتالاهشاعيذلاريبكلاضقانتلانإ

يفمهجورخنعملكتأمعن.مهلامعأومهلاوقأنيبهمدرنكمياليذلا
صيلختبمهتادانمو،دادبتسالاعاونأدشأمهدييشتو؛ةيرحلاوةيطورشملاليبس
دبعنأةبوذكأمهقالتخاو،نييفحصلامهلتقو؛ةباقرلانمرشنلاوةفاحصلا
مهمايقو،راحبلايفمهقرغيوبالطلاقانعأيفروخصلاقلعيناكديمحلا
...مهلتحنسةصرفلوأيفتاقرطلايفقناشملاداوعأبصنب

مث،نطولاذاقنإتانطنطوىواعدبةطلسلاىلإءالؤهلوصوناكدقل
يفةيومدلاعمقلاتالمحلمهبيترتوً،اراهنأمهلوصودعبنمءامدلامهكفس
نمهنابشنمفولألاتائمونطولابمهتيحضتو،ةطلسلابمهدرفتليبس



عومدلانوفرذيمهودالبلانممهبورهمث،نفجمهلفرينأنود
ءالؤهنإمعن.."!نطولاذاقنإنمنكمتنمل؟لعفناذام":نيلئاق
!اولعفاملكىلعقلطملاخيراتلامهمكاحيس

:نوكابلاةداقلاءالؤهاهشاعيتلاةيديجارتلادهاشملاىدحإيههذهو
دحاولادودحلاىلععافدلاطوطخرايهنارابخأو،قحالتتمئازهلاتناك

؟اولعفينأمهنكميناكاذامف،نييداحتالاىلعقلقلارطيسف،رخآلاولت
مايألاكلتيفًاعفايناكيذلا"شتنمداهن"انللقنيمايألاكلتيف

تعلطوسلجملاسيئرشتنمليلخهدلاونيبىرجءاقللريثملادهشملااذه
:مهرصقيفكب

يفةلودلالاجررابكنمنينثانيبريثملاءاقللااذهتشقندقل"
سيئريدلاوقناعنأدعبو.نيزحلاخيراتلانمًادهشمهرابتعابيتليخم
انرسخدقل!يليلخ..ليلخايهآ":ًالئاقهوأتكبليلخناثوعبملاسلجم
ةيروطاربمإلايفناثوعبملاسلجمسيئرومظعألاردصلاناكدقل."نطولا
نمثعبنملاوقونخملاءاكبلاجيشنتناك،معن)...(.نايكبيةينامثعلا
.]252["دوقفملاسئابلانطولااذهلةيثرمغلبأوحضوأومظعأ،قامعألا

مهكرتدقيدنفأايرسبروجاملاكرتنوجلاناك؛كئلوأيكبيامنيبو
.ليلقدعبىرنسامكديعبنمزذنمهدالبىلإرفو

ايكرتنكيمليذلاكرتنوجلاوضع
امك1938ماعمايألاكلتيفيسايسلافقوملايدنفأايرزتبفصي

:يلي
ةينودقمةيلاطيإوةيسوروةرتلجنإوةيلارتسأوةسنرفاومسقدقاوناك"

ةينودقملاةرادإلاف.طابضلانماددعةقطنملكلاوصصخو،قطانمىلإ
.اهيفكارتألاريغلامآتيوقعبطلاباهدنعو،ةيبنجألاةرادإلاةفصتذختا
ىلع]لمعن[لب،اهدحواينودقمتسيل:ةيبنجألالودلللوقنانك)..(
نلكلذلو.ةيطورشملاقيرطيفريسللاهمامتبةينامثعلاةلودلارييغت
..ةماتةحاربانلمعلمكنانوعدف.يئزجلخدتبكلذىلإلصوتلااوعيطتست
."..ةيبنجألالودلاعادخيوننكلذبانكو

نعثدحتييذلا"روسجلاينطولا"اذهلعفاذامف:متلقنإف
يفهمساطلتخايذلاو،ةينودقمذاقنإليبسيفةيبنجألالودللهعادخ
ً:ايصخشهنمباوجلاىلإعمتسنلف؟كلذدعبديمحلادبعطابضتالايتغا

:لسارملاهلأسي
ةيبنجألالودلانملخدتبناقلبلايفرانلاقالطإفقوباقعأيف



يفمتنكلهف،ندنليفمالسلاتاثحابملنيثوعبملانمدفولسرأدقناك
حلصلاتاثحابمليفخلاهجولانعائيشانوثدحتنأمكناكمإبلهو،دفولا
؟هذه

:باجأف
انلاومدقمهنألً،ابعصالوًاقيقدنكيملانلمعنأوهيفخلاهجولا

تناكلب،انلبقنمةدعمحلصةدهاعمنكتملف،ةزهاجحلصةيقافتا
فرحرييغتنمنكمتنملو،ةيزيلجنإلاةيجراخلاةراظناهتدعأحلصةدهاعم
.يهامكاهيلعانعقوو.اهنم

لمعاو،اميظنتلكشو،ةضراعملابمق؟دحلااذهىلإطيسبرمأوهأ
ىلإلقتناو،ابيقرنكو،سلجملاحتتفامث،تايانجللدهمو،ايومدابالقنا
...ةطلسلا

؟اذاممث
ناقلبلاعمبرحلالوأيفحلصلاتاثحابملاثوعبمةلودلاكرتختلمث

ىلعجرفتملافقومفقتلمث،ندنلىلإكلسرتلو،ةلودلاقوقحنععافدلل
ىوعدباهودعقتملوايندلامتمقأيتلاناقلبلا،انيديأنمناقلبلاعايض
ةيناطيربلاةيجراخلاةرازواهتدعأيتلاةدهاعملاعيقوتبيفتكتو،ةلودلاقزمت
!دوعتمثً،افرحاهيفريغتنأنودنم

اهميلستفقوتيثيحبدحلااذهىلإةيمهألاةميدعتناكنإفًانسح
ايرزتباياذإاهلجأنمنايصعلاودرمتلامتنلعأاذاملف؛طيسبعيقوتىلع
ملأنآلاو؟كلذكسيلألافوريفةينودقمقيزمتنعمتعمسمكنألهأ؟كب
نمريثكبأوسأةدهاعمىلعنوعقوتمتنأوملأىندأبمكرئامضجلتخت
؟لافورةطسفس

:درابمدبلمجلاهذهبهمالكمتخيهنإفايرزتبمالكىلإاندعنإو
ىلوألاةيملاعلابرحلا[ةيمومعلابرحلاتقلطناف،ناقلبلابرحتهتنا

.]253[ةينامورىلإترفاساهدنعو،]
...!دحلااذهىلإمعن..دحلااذهىلإ
...،ةينامورىلإدالبلارداغيبرحلاعلدنتامدنعو،ناقلبلاميلستبموقي

!ايرزتبديسلاهنإ
نمأ؟ةيرحلايههذهأ؟ةينطولايههذهأ:انيبأمأانئشلأسنو

؟ءامدلاهذهلكتكفسكلذلجأ
نمناقلبلاةيفصتةنجليفوضعكفرصتييدنفأايرزتبناكنيحيف

!يردننأنود



اضيأناكلب،بسحفناقلبلاةيفصتةنجليفاوضعنكيملعبطلاب
.!ديمحلادبعماظنطاقسإلًاديهمتداسفلاوةنتفلاجاتنإلميظنتيفاوضع
.رخآردصمنمهتصقأرقناعمايهف

"دالبلاجراخديمحلادبعناطلسلابوره"ةبوذكأ
"ةمدخ"مظعأناثوعبملاسلجميفهقلتخايذلابذاكلاربخلاناك

ةريسمعيرستلقألاىلعوأ(ديمحلادبعطوقسليبسيفايرزتباهمدق
:ةصقلايههذهو.)هطوقس

ليشيىلإرفيذلاناثوعبملاسلجمىلإىلاوتتةقلقملارابخألاتناك
نعثحبلاةيناكمإكانهنكيملو،ترام31درمتدعبلوبنطسإنميوك
هتبذكقلتخيلءاوجألاهذهنمايرزتبدافتسااذكهو،رابخأةيأةقيقح
يفنيلماعلادحأنعالقنناثوعبملاسجملاهبثدحتةبذكتناك،ىربكلا
نأربخلايفمعزيو.همسافشكعيطتسيالةيبنجألاتارافسلاىدحإ
روطاربمإلابةيواسمنلاةرافسلاقيرطنعلصتاديمحلادبعناطلسلا
ىتحةينامثعلايضارألاىلعءاليتسالابهلحمسو،فيزوجاوسنارفيواسمنلا
ربخللةيتاذلاةريسلا،قيفوتءايضلاوبأ[.هتيامحوهمعدلباقمكينالس
.]haberi-nefretaverدقاحلاروعألا

ىلعيعدتساو،عقوتموهامكةقعاصلالوزـنسلجملاىلعربخلالزـن
ريزولانيبو.اشابقيفرةيجراخلاريزويوكليشيىلإفارغلتلابروفلا
ربخلاأرقهنأبسلجمللنيبورخأتمتقويفيوكليشيىلإلصويذلا
نأالإ،مايألاكلتيفردصتتناكيتلا)نونفلاةورث(ةيمويلاةفيحصلايف
.ربخلااذهلثمنمًامامتولختةيسامولبدلالفاحملا

يلغيناثوعبملاسلجمونايعألاسلجمنملَّكشملايلملاسلجملاناك
تمدقو،ديمحلادبعطاقسإةرورضبةعانقىلعناكو،ربخلااذهبقع
عامتجالاىلإسلجملاةوعدلاوضع13اهيلععَّقوسلجملاسيئرلةضيرع
دقةرماؤمناككلذلكنأائيشفائيشحضتيو..عوضوملااذهثحبل
...ليلبتربد

رهامو)ةنردأبئان(اشابتعلطلبقنمةعقوملاةضورعملالوقت
ةخرؤملاونورخآباونو)ةيلاطنأبئان(قيفوتءايضلاوبأو)ةرقنأبئان(
:)1909(1325ناسين12خيراتب

،شرعلانعطاقسإلاعوضومسردوجرن؛بعشلاةبغردنعًالوزن
ةكرحلاشيجةدايقلاهغيلبتو،ةيعرشلاىوتفلابابوحصمكلذبرارقلارادصإو
.ذيفنتلابصتخملا



.يقرتلاوداحتالاءاضعأنمرخآوضعلىرخأةبذكمامأنوكناذكهو
ىلإلوصولاليبسيفءيشلكحيبتستيتلايقرتلاوداحتالاتنكمتو

قيرطنعبذاكلاربخلااذهجاتنإبةحبارةقروىلعلوصحلانماهتاياغ
!ديمحلادبعطاقسإفدههنإ..،يدنفأايرزتب

ةنيكسوءودهببرهتي،زدليرصقيفسوبحملاناطلسلاناكنيحيف
،ةيلخادبرحنمهبعشيقيىتحةنتفلاةيادبذنمةدشلالامعتسانم
البدالبلاجراخءوجللهوعدتيتلاضورعلالكضفريناكسكعلابلب
.ددرت

املك..!نآلارودتيتلابيذاكألانعمويتاذخيراتلابتكيسلهف
...يتاظحالمانهلجسأينأهلعفأ

ً!اعمعباتنلفانقيرطيفناتوطختيقب
يتلاةبذكلايفدروامفالخىلعناكزدليرصقيفيرجيناكام

:ايرزتباهاقلأ
ىلإهدالبمكاحةلاسرالماحزدليرصقىلإلخديءارفسلادحأناك

ىلإهلمحلدعتسمهدالبلوطسأنأبهلامهماضرعوديمحلادبعناطلسلا
.هتايحىلعانمآنوكيسهناو،ديرييذلالحاسلا

داحلاهدريفهرصقيفنييداحتالاراصحباهمويقوطملاناطلسلالاقو
:خيراتلايفهليجستقحتسيالوقريفسلاضرعىلع

نيعستينتعطقةمداقلاىوقلانأوللب،بسحفيتدارإبجورخلاال
.]254[دالبلاجراخاهنمولشيأنفدينأبىضرأالفًاولش

ةمهمنمغارفلادعبدالبلارداغينمنلعيلازياليذلاخيراتلاف
هيفبورهلاربتعيعضويفبورهلاضورعضفرينمو،الطبناقلبلاميلست
نمةعطقرغصأنفدتنأًاضفارهتوصىلعأبخرصيو،هلبسكملضفأ
نمدعبصلختيملخيرات؛نطوللًاودعوًاملاظنلعيدالبلاجراخهدسج
.هلالغأ

نيمتهمللتاظحالم
ناسينAkşam،8:رظناايرزتبالوقينلرخآثيدحىلععالطالل
غيلبتلتبهذيتلاةئيهلايفناكهنأباذههثيدحيفمعزي(.1938

نيبنكيملذإ،هبيذاكأنمبذكضحماذهو،هعلخرارقبناطلسلا
.)لحلارارقغيلبتدنعنيباملاتلخديتلاصاخشألا

:طابرق.هلامكةلاقميفوهفهفصتيتلاتامولعملاعسوأام
)TheMemoirsofN.Batzaria:TheYoungTurksand



nationalizm,StudiesonOttomanSocialandPolitikalHistory:
SelektedArticlesandEssays,Leiden2002,E.J.Brill,p.556-585(.
ثحبلااذهيف)BesaryaEfendi(سرهفنمةدافتسالامكنكميو

:نايعألاسلجمنعمهملا
H.AliyarDemirci,İkincimeşrutiyet'teÂyanMeclisi,
1908-1912,İstanbul2006,İstanbulBilgiÜniversitesiYayınları.



)1909ناسين27(لزعلارارقبديمحلادبعغيلبتلالخ
ديجملادبعةفيلخلا:ماسرلا



الامةباتكعيطتستةفاحصلانكتملقلطملاينامثعلامكحلادهعيف
امبتكتتناكدحاولايروهمجلابزحلادهعيفهنكل،ةموكحلاهديرت
.]255[ةموكحلاهديرت

MeteTunçay
يفءاملاقدنمدعبأراوحلايفبهذننأعيطتسننلفسألل

كلتكةدودحملاةرظنلاهدوستايكرتيفاندنعخيراتلاملعمادامنواهلا
ىلإاولغلغتولو،اليلقطيحملاىلإاورظنولف.لويخلانيعأىلعةضورفملا
نمًالدبمهفلانيعباورظنولو،امنصاهنماولعجيتلاةبوروأقامعأ
خيراتلايفاودجوو،ديدسلايأرلااوباصأو،زوفلانماونكمتل؛ةمكاحملا
راوحلاحبصأ؛تاءانثتسالاضعبعموفسأللهنكل.سانللهنومدقياديدج
.ةزيحتمفوفصوقدانخلكشىلعاندنع

ردانلااذهنميلاحلايكرتلاخيراتلاةئيهسيئر"يجنريبيلع"
يفف،ناشرطلاراوحوةلدابتملاتاماهتالاراوحنمهتركذاممىنثتسملا
يلعجرخيةملسمةقيقحك"ديمحلادبعةباقر"حلطصمهيفدوسيطسو
،ةباقرلاىلعةباقراوضرفتال،ةداسلااهيأاوفق:لوقيلألملاىلعيجنريب
.ةباقرلاهذهةقيقحلوحةينالقعبرواحتنلاوسلجاو

..ً!اذإرواحتنلف
..!"ةباقرلا"ةملكبًالوأأدبنلف
نأانيلإبلطيو،سيكىلإ"ةباقرلا"موهفميجنربيلعذاتسألالوحي

ىنعملادقعياذهنأل.سيكلااذهيفةفاحصلايواكشلكعمجبنجتن
ةغللاعمجمهركذييذلافيرعتلانوكييلاتلابو.نايبلاهيفديرنعضوميف
ةموكحلانمةقبسملاةباقرلالمعوه":حوضوبىنعملانيبيًاددحمةيكرتلا
وهو،قبسمنذإباهرشنوةفاحصلاطبروهو،)...(رشنلالاكشألكىلع
يلاتلابعنملاو،تاعونمملمحيالفيرعتلااذهف."ةقيقدلاةعجارملاوقيقدتلا
.اهلًاببسسيلوةباقرللةجيتن

،فيرعتلاكلذراطإيف؛رشنلاعنميأ،تاعوبطملافادهتسالخديو
هذهتقاض،ريبعتلاةيرحلادودحعضيعمتجملكف،ةباقركلذربتعيالو
.ةقلطمةيرحكانهتسيلو،تعستامأدودحلا

:عنملاوةباقرلانيبةاواسملاأطخلانمهنكل
ىلإهتعابطدعبروشنموأباتكلوخدعنمنعثيدحلاأطخلانم"



جذامنولئالدك؛هتعابطدعبروشنموأباتكعمجبرارقرادصإوأ،دالبلا
.]256["ةباقرلاىلع

يفةباقرلاتاقيبطتىلععالطالاديفملانمنإف،كلذكرمألاناكاذإ
نكتملنإ:لاثملاليبسىلعيلاتلالاؤسلالأسننأانيلعيغبنيو،ملاعلا
يرصيقلايسورلالالتحالانمزيفىتحةسنرفروطتلًاقئاعتاعوبطملاةباقر
.!؟اهرايهنالًاببسوةينامثعلاروطتلًاقئاعنوكتنأاهلنكميفيكفاهل
ذاتسأةمكاحمتمت1922ماعيفهنأفرعنانكاذإرظننل.!هيلعةباجإللو
هدرطوهيلعمكحلاو،روطتلاةيرظنهسيردتببسبJ.T.Scopsوهباش
!سيردتلانم

ىلعةباقرلابةقالعهلسيلاهفالتإوقاوسألانمبتكلاعمجنإ
ةموكحلالخدتواهتمكاحمنكميةيضقوةعوبطمتحبصأاهنأل،تاعوبطملا
.عيزوتلالبقاموةعابطلالبقامدودحبدودحمةباقرلاعوضومو،اهيف

!؟ديمحلادبعبةصاخةباقرلاله
الابيقلنالنأيغبنيهنإف"ديمحلادبعةباقر"ىلإاندعنإو

راشأدقلو.ةليوطتاونسلهدهعوديمحلادبعهلضرعتيذلاهيوشتلل
؛1990ماعلوألانوناكيفرشاعلااهماعيفDergâhةلجميفيجنربيلع
نمةثراوتمةمولعمبذكنأنيبيو،انبتكيفرركتملاعئاشلابذكلاىلإ
فراعملاخيرات"هباتكيفنيغرأيروننامثعاهبتكنأذنمقيقحتريغ
.ةحصلانعامامتةيراعيهو،"ةيكرتلا

هيفعنمًادحتغلبدقمعزلااذهيفديمحلادبعدهعيفةباقرلاف
نيبنكيملهنأنيحيف.يـبلجبتاكلروهشملا"قحلانازيم"باتك
عونمملاباتكلاو،ءامسألاهباشتىوسكرتشميـبلجباتكوعونمملاباتكلا
.1861ماعندنليفعوبطملا"قحلانوذأمباتك"وهوً،امامتفلتخمباتك

يديأنيبعقتيتلاتامولعملارامثتسايففارسإلاانلدكأتيكلذبو
دهعةعمسهيوشتليبسيفصيحمتالوورتنودنمنيروجأملاانيخرؤم
هباتكيفةدقاحلاشيفلوبمعازمّديصتيفانيثحابكامهناو.ديمحلادبع
شهدمرمأ؛صوصخلاهجوىلع"ةريخألاديمحلادبعمايأيفلوبنطسإ"
!بيجع

نئلف،ةلاحلكيفعنملاببسفرعننأاضيأمهملانمهنإمث
!؟اذاملف؛ةعاضبوأباتكعنمثدح

نوكتسو،ينانويقبطلاثملاليبسىلع1872ماعيفعنمدقل
نحصلاناكمعن.!عنملاببسمتلهجنإردنتلاوةيرخسللًاراثمةثداحلا



،نانويللTeselyaايلستةيعبتنلعتتاباتكوينانويلتحملةروصلمحي
ةعاضبةلودلاعنمتملنإف.نانويللصربقةعيبتنعمويلانوثدحتتمكنأكو
!؟عنمتاذامف؛خيراتلاكلذيفاهميسقتمدختةياعدلمحت

هعضورظحنوناقمويلاىتحقبطنانلزالاننأنوملعتلهو
ديمحلادبعناطلسلاةدارإيهكلت.!؟1890ذنمديمحلادبعناطلسلا
ىلإريشتيتلابتكلاوطئارخلالوخدعنمبيضقتيتلا)1890لوليأ11(

ميسقترطخةهجاوميفرظحلااذهراركتو.ةينمرأةقطنمكةيكرتقرش
انعفديًاريثمًاجذومنلكشي1937ماعPTTنمرداصلاميمعتلايفدالبلا
.تاروظحملاو"ةباقرلا"عوضومىلإرظنلاةداعإىلإ

:يجنربيلعلاوقأنماهجرختسننأنكمييتلاجئاتنلاو
ثبعلانمعونرظحلاعاونألكيف"ةباقرلا"موهفملامعتسا.1

.وغللاو
ليطعتةجيتننكيملنإديمحلادبعدهعب"ةباقرلا"يهامتنإ.2

.دوصقمدمعتملمعهنإف؛اندنعةركاذلا
نمأوسأًامكحاولكشرظحلاعاونألكاوعفرنيذلانويداحتالا.3

،ةرم13تقلغأŞehrahةفيحص(نإف؛فحصلاقالغإنعًالضفو،ميدقلا
تحبصأىتح،]257[)اهرودصةلصاوملةرم14اهمسارييغتىلإترطضاو
.عراوشلايفتامادعإلكشىلعةضراعملافحصلاباحصأتابوقع

فحص6قالغإنممغرلاىلعو،ةيروهمجلادهعيفكلذكو.4
ةيفرعلاماكحألانمزيفىمسمريغلجأىلإودحاوموييفةدحاوةعفد
ديمحلادبعدهععملماعتناننإف؛صوصخلاهجوىلع)نوكسريرقت(
؟قطنملانعابيرغاذهسيلأ،ةباقرلاةيضقيفءانثتساهنأك

تناكامدنعيأ،1948ماع"رشنلا"ديعبلافتحالايتأيً،اريخأو.5
.ةيفاكةلالدلمحيوهواهتورذيف"ةباقرلا"

؟ناكملكيفةلثامتمةباقرلاتناكله
تناكديمحلادبعدهعيفةباقرلانأًاضيأانيفقثمقورعيفيرجي

اضيأاهنأعم.هتنطلسدهعنمنامزلكيفوناكملكيفةدشلاسفنب
.قيبطتلايفاهتاءانثتساواهتاقورفاهلتناك

.قورفلاهذهجذامننمًاضعبانهمدقنلو
!ةنمازتملا"ةباقرلا"قورفبأدبنلف
دهعنمىلوألارشعلاتاونسلاتناك:ةطقنلاهذهيفعيمجلاقفتي

كلذلو.حماستلايفةفاحصلااهتفرعيتلاتاونسلالضفأنمديمحلادبع



نيبنوكتامربكأايكرتيفةيصخشلاةيرحلا":لوقيوراغيفوللسارمناك
ميلألاجرحلافقوملانكل.]258["دحأنوؤشبدحألخدتيالو،لودلا
هجتا؛ريبكلكشباهنايبمتيتلابابسأللو،برحلاةياهنيفدلوتيذلا
.ددشتلاوحنةباقرلازاهج

ةيناملأوةيلاطيإوةسنرفكٍلوديفودبيرشنلانأحضاولانمناك
،اهديرتامةباتكىلعهلمحتتناكاهتاموكحنكل،ًالقتسمرجملا-اسمنو
نأبيرغلانمنإف؛كلذنممغرلاىلعو.اهتقفاومذخأىلإهرطضتو
ةباقرلايفةضاضغىرتاللودةينامثعلاةلودلانمرشنلاةيرحبلطت
.اهنادلبيفةمراصلا

أدبو،لودلاكلتاهسرامتيتلاريياعملاةيجاودزاديمحلادبعظحال
.رشنلاىلعةباقرلايفًايجيردتددشتي

نعًاديعبةباقرلاتيقبدقفهماظنيفددشتلاغلبامهمهنكل
ً،ايجهنمًالمعنكيمل.كانهوانهنمتابرستلاتظحولوداجلاقيبطتلا
عابيناكيذلاباتكلاف،ناكملاونامزلاعمفلتخيوتوافتيرظحلاناكف
لوخدبهلحمسيالوكرامجلايفعنمينأنكميناكولغوأيـبيفًانلع
هفلؤمل"يـبهذلاقرشلاباتك"باتككناطلسلاحدميًاباتكنأىتح،دالبلا
ً.اضيأتاعونمملانيبنوكينأنكميناكNicolaidesديلوكين.ن

؟ناكملكيفًادحاورظحلاناكلهف
دالبلايفةباقرلانأنّيبتعوضوملااذهيفةماهةلاقمانيديأنيب

،دودحلادعبأىلإةلهاستمًةباقرتناكةينامثعلاةلودلابةطبترملاةيبرعلا
ىلعةلالدللةيفاكCioetaدلانودثحابلاةلاقم.انتباقركةديدشنكتملو
.]259[نانبلوةيروسىلعبهتيتلا"ديمحلادبعةباقر"حاير

:ةريثملاطقنلاهذهاتويسةلاقمصخلمولغوألوقناخروأانللقني
رابخأىلعضورفملارظحلالوحEdwinPearsزريبنيودأمعازم

ً.امامتةحصلانعةيراع؛رصميفثادحألا
،نطولا،حالصإلا"تاملكرظحنعثيدحلا"رانملا"يفةرثكبفداصن

.كلذهباشامو"نونجلا،داهتجالا،كرتلا
راعناديزيجرجهمعزيامكةيبعشلابادآلاىلعضورفملارظحلا

.ةحصلانعًامامت
.لصأهلسيلكلذكةباتكلانمءاسنلاعنمو
تناكوةروظحمنكتملةناطلسلاوةكلملاوناطلسلاوكلملاتاملك

.ةرثكبلمعتست



تاملكلامعتساةرثكىلعةلالدلليفكيامةلدألانمانيديأنيبو
.]260[رظحلامعازمفالخىلعبعشلاباونوتاباختنالاوناملربلا

نأيغبنيالًاضيأهنكل،ةباقرلاديريدحأالنأبكشكانهسيل
دقفيامدنععمتجملايفةباقركانهنوكتنأيعيبطلانمهنأبىسنن
رشنلالمعييتلاةديدشلاةباقرلاطسوىسننالو،رطاخمللضرعتيوهنزاوت
.يناتسدركلالامعلابزحعمعارصلالظيفاهلظيف



:لاثملاليبسىلعةحلملاةلئسألانم.يئارقنمةريثكةلئسأّيلعلاهنت
ةلودلايفةيجراخلانويدلادادسلةيمومعلانويدلاةرادإكانهتناك

رصقةنيزخاهبظفتحتيتلاتارهوجملانكتملأىرت:لاؤسلاو،ةينامثعلا
!؟لقألاىلعاهنمريبكمسقوأ،نويدلاكلتدادسلةيفاكيـباقبوط

:رمألااذهةيادبحّضوأل
،مهلاومأنئازختسيلونيطالسلاتالئاعلةماقإنكاسمروصقلا

رصقتايوتحميلاتلابو،مهلامعتسالصصخمعاتمءايشألانماهتايوتحمو
شرعوساملألاكديكأتلابةنيمثءايشأيهو(روصقلانمهريغوأيـباقبوط
اذهلاكلمتسيل)..اهريغوةردانلارهاوجلابعصرملاردانلاليعامسإهاشلا
نيطالسلانأيأ.ةمألللامسأروبعشللاماعاكلملب،كاذوأناطلسلا
سيلو.ةماعلاكالمألانمةياهنلايفاهنإفتازيهجتلاهذهاولمعتسانإو
هذهنهروةراجتوعيبوءارشوأكلمتيفقح؛نيطالسلامهيفنمبدحأل
.ءايشألا

اوناكرشعنماثلاورشععباسلانينرقلايفنيطالسلانأمولعملانمو
ليومتلادوقناهنوكسيواهنوبيذيفةيبهذلاةيضفلايناوألاضعببنوفرصتي
امناعرسيتلاةيجراخلاضورقلاضعبنوضرتقيامبرو،بورحلليئزج
.ةصرفلوأيفاهديدستلنوردابي

ناطلسلانمذوخأملادنسلا
،ديكأتلابمهدحأةمذيفتناكةنيزخلايفةدوجوملاءايشألانإمث

جاتحيهنإف؛يـباقبوطنماباتكريعتسينأدارأنإهسفنبناطلسلاو
زدليرصقيفةبتكملاريدموأ"بتكلاظفاح"و.هتداعإطرشىلععيقوتل
ىلعوهملستىلععقوينأدعبالإًاباتكناطلسلاملسيملكبيربص
.]261[!زدليرصقةبتكمنمًابتكذخأيهنأنومعزياوناكاذهنممغرلا

يفطليـباقبوطرصقريدمبئانهبتكامقفوو،مويتاذيفو
جاتللاجذومننوكيلثلاثلادومحمفرعديمحلادبعبلط؛كبناروط
ايخاككبيقوشنيسحهلنيبف،ةشئاعهتنبالهعانصتساديرييذلا
.كلذباديعسديمحلادبعناكو،هيلععقويلصوبطقفهنكميهنأبةنيزخلا
.هيلععقويذلادنسلادرتساوهنمغارفلادعبفرعلاناطلسلاداعأاذكهو
.]262[اذهنيمألاهكولسىلعايخاكلاأفاكناطلسلانأبانهفيضنو

ةردانلا]ةريغصلاماجحألاتاذوةللظملاموسرلا[تاروتاينملاىتح



باتكةيؤرلهلوضفنيدلاديحوناطلسلاعفدامدنع،نيينامثعلانيطالسلل
رصقنمهبلطينأ"Hünernâme"نمثبردقياليذلاشاقننامثع
باتكلااذهىلعرثعيملو.دالبلاهترداغمىتحهدنعيقبو،يـباقبوط
يف،1922يناثلانيرشت17خيراتبزدليرصقتادوجومءاصحإيفردانلا
ّمثنمو،)!هتنايخ(ىلعاديدجاليلدربتعاامم،هترداغمنميلاتلامويلا
نئازخلاىدحإيفباتكلاىلعرثعامدنععيمجلامعتلةحارلاتداع
.]263[ةدوجوملا

تايوتحمنمءيشيألقنينأدحألنكميال:راصتخالااندرأنإو
.هسفنناطلسلاىتحهتمذلةنيزخلا

ةيضقلاف،ةيلامةقئاضلنايحألاضعبيفةلودلاةنيزخضرعتتامبر
.ةلودلاةيضقتسيلو،لمعلاسأرىلعنوكتيتلاةموكحلاةيضقاهدنع

الاذاملف،ةلودلالهاكقهرتةيجراخوةيلخادنويدكانهنأيقب
دادسلروصقلايفنمثبردقتاليتلاةسدكملاءايشألاعيببدحأركفي
؟ةعرسبنويدلا

ىلعأشنينامثعمكاحلنكميناكله:ىرخأةرماوركفمكوجرأو
ىلإهيديدمينأ؛هئابآنمهثرو"ةلودلالاومأبساسملاةمرح"موهفم
نأهناكمإبناكلهو؟مويلااذهتاموكحهيلعأرجتتالامبنئازخلاهذه
.]264[؟اهبساسملاةيلوؤسملمحتي

:لاؤسلانميناثلاءزجلاىلإنآلاتأنلو
ةيمومعلانويدلادئاوف

نويدلاةهجاوميفةذختملاتاءارجإلانأبمعزللناكمكانهسيل
روهظف.قلطملاباندضتناك،مويلاحلطصمبةماعلانويدلاوأ،ةيمومعلا
طبضلايفةيمومعلانويدلاةرادإةمهاسملوحنييداصتقالانيخرؤملاتاباتك
نكمياليتلاقئاقحلانمحبصألاثملاليبسىلعاهثيدحتوانتينازيملمراصلا
.مويلااهلافغإ

:يلياموهزاجيإبءاربخلاهلوقيامف
نويدلاةرادإيفثيدحلايلاملاماظنلاقفوةيلاملاطارقوريبلِمعدقل

.ةسردملاروديدؤتةيلامللةبسنلابتناكةيمومعلانويدلاةرادإف.ةيمومعلا
هذهمدقتتناكةيجولويديألانعةديعبلاةيعوضوملاثاحبألاف

ميدقلاسردملاDonaldC.Blaisdellهبتكامف.يـبابضلكشبولوةقيقحلا
:ةقيقحلاهذهنمبناجىلعءاوضألاطلستجلوكتربوريف

ةينامثعلاةموكحللةبسنلابةديفمةيمومعلانويدلاةرادإتناك



ةيلاميفاهرثأةيمومعلانويدلاسلجمةرادإتكرتدقل.بعشلاو
قوسلانملضفأًاضورقدجتنأةموكحلاتعاطتساف.ةينامثعلاةيروطاربمإلا
.1888لبقامضورقبةنراقمةيبوروألا

لضفأفصواهماظنواهتماقتسابةيمومعلانويدلاسلجمزاحدقف
)ةبيرضلا(رشعلاف.بعشلادنعوةموكحلادنعةيبوروألاةيلاملاةرادإللجذومن
صصحىدؤتو،اهتقويفتاعوفدملاديدستمتيو،هتقويفهباسحمتي
يفنيلمهمنيفظوملادبأحمستةرادإلانكتمل.اهتقويفةدحوملانويدلا
ماظنو،ةيفاكمهبتاور.اهتاقالعدايدزايفواهريثأتيفةرمتسمتناكو،اهترادإ
نيتاهةهجاومنأعم،سالتخالاوةوشرلالازأهتقويفمظتنملاعفدلا
.ةيلاملااهتاحالصإيفًاليوطةينامثعلاةموكحلااتلغشنيتيضقلا

عمةيمومعلانويدلاسلجمهزجنأيذلانواعتلانأىلعةوالع
دحىلإنويورقلاهنمدافتساةيديدحلاككسلاعوضوميفةيبنجألاتاكرشلا
.]265[..ديعب

ينامثعلاداصتقالاخيراتبصصختملاهيلإانرظنتفليذلارمألاامأ
ةيجراخلاضورقلاتضفخنادقفً.اشهدمًاريثمًارمأناكدقفكومابتكوش
هنأيأ،ةيمومعلانويدلاسلجمسيسأتبقعكومابروسيفوربلاقفو
نويدلاتالدعمتيقبوةميدقلانويدلاديدستمتةرادإلاهذهلضفب
كونبلاتحبصأةرادإلاهذهلضفبو.ديدستلاتالدعمفقستحتةديدجلا
ضورقلاميدقتيفءاخسرثكأيلاتلابو،ةينامثعلاةلودلابةقثرثكأةيبنجألا
]266[.

؟ةيمومعلانويدللةجاحلاتَدِجُواذامل
تدجوأاهنأكوةينامثعلاةلودلارّوصتةحيحصريغةقيقحكانهمث

ضرعتسنامدنعهنأعم،بسحفكلذباهنمٍةبغرلةيمومعلانويدلا
ً.اديقعترثكأدهشمةهجاوميفانسفنأدجنةيعوضوملافورظلا

1854ماعلاذنمةمئالمريغفورظيفتعضوةينامثعلاةلودلاف
،شرعلاىلعديمحلادبعناطلسلاءاقتراىتحيأ،1876ماعلاىتحو
،روصقلاءانبو،ةيراجلاتاقفنلالجأنماهنممسق،ةريثكنويداهتبكرو
دقتناكضورقلاكلتنأولو.نيفظومللبتاورو،مخضلوطسأءانبو

نمتدازوداصتقالايفحورلاتثعبلةيداصتقاتارامثتسايفتفرص
.ةرمثملاتاحاسلاوحنتهجوتو؛تادراولا

تاعوفدمضيفختبمايقلاىلإزيزعلادبعناطلسلاعفدببسلااذهو
يذلاماعلايفًامامتدادسلانعفقوتيل1875ماعنمارابتعانويدلا



برحلاترجفنامث.ةينامثعلاةلودلاسالفإنالعإينعيسكلذناكو،هيلي
ماعنملوألانوناكرهشيتأيل،ةظهابتاضيوعتاهعمةلماحةيسورلا

دوجوةطيرش،نويدلاةلودجيفرظنلاةداعإلريهشلامرحملارارقو1881
ًالحةيمومعلانويدلاةرادإتدجواذكهو،نينئادلانعنيلثمممضتةمظنم
نويدلاليمتو،ةيدقنلاةمزألازواجتمتيكلذبو،جرحلاعضولااذهلثمل
دبعاهلذبيتلاةرابجلادوهجلالقنننأيغبنيو(،ضافخنالاوحنةيجراخلا
ةربعنوكيل؛نويدلاضيفختىلعهصرحو،نينئادلاعمهتاضوافميفديمحلا
،لاجآلاوءادألاطورشعمديدجنمنويدلاةلودجتمتو،)ةمداقلالايجألل
.اهريغو

ىوقلاتناكثيحً،اضيأيجراخدعبيخيراتلافطعنملااذهلنأالإ
يتلاةيلاملاقاوسألاتناكو،ىرخألايهةمزأنميناعتًاضيأةيلامسأرلا
ضارقتسالاحبصأو،ىرخأولتةدحاوراهنتةيلامسأرلاتاداصتقاللًارشؤمربتعت
نمةحيحشلاضورقلاوً،اجرحًاعضوهتاذدحبةيجراخلاقاوسألانم
ماعيف(.نويدلاتاعوفدممجحغلبيداكيالعضولااذهلثميفجراخلا

ةيونسلااهدئاوفغلبت،ينيلرتسإنويلم200يلاوحاننويدتناك1875
18زواجتتالةيلاملاتادراولاتناكامنيب،)ينيلرتسإنويلم11اهدحو
ناكنويدلادادسيفرارمتسالانمةلودلانكمتتىتحو،ينيلرتسإنويلم
.ةلودلاتادراونم%60صصختنأاهيلع

انلفاجعًاماوعأرشععساتلانرقلاتانيعبستناكءانثألاهذهيفو
طسوألاقرشلايفةلود20ىلعديزيامتفقوت،لودلانمريثكلو
.]267[نويدلادادسنعانيلعةوالعةينيتاللاةكيرمأو

لب،دحأنيعداوسلةيمومعلانويدلادحأبلطيملهنأينعياذه
ةفوشكملااهتينازيمءاطغنيمأتىلعةرداقدعتمليتلاةلودلاتماق
رارقىلعةمئاقةيلخادةسسؤمبةيحانلاهذهطبرب؛ةيجراخلانويدلاب
ةرطيسلانمتنكمتاهلضفبو،ةيمومعلانويدلاةرادإباهطبريأ،يلخاد
.اهدادسيفتحجنونويدلاىلع

عتمتيةرادإءانببماقديمحلادبعناطلسلانأً،اضيأنيبننأيغبنيو
ةددسملانويدلاصيحمتو،ةيمومعلانويدلادراوميفقيقدتلاةيحالصباهيف
.هسفنباهسأرتو،ةيلاملاتاجايتحالانيمأتهجاتحييذلاقيقدتلاو،ةيقبتملاو
ىقبتلب،اهلمعيفةلقتسمنوكتنلةيلمعلانويدلاةرادإنأينعياذهو
.]268[هتاهيجوتوهفارشإتحت

ةينامثعلاةلودلانويدةرادإلًارطضمناكدقل؛راصتخالااندرأنإو



ةيلاملةيرارمتسالانيمأتلاهنمدبالةرورضكلذناكو،لاكشألانملكشب
ىدحإىوسمكمامأنكيملو،مئادلكشبةفوشكمةينازيملاتناك،ةلودلا
ءاطعإوأ،كونبلانمةيلاعدئاوفبةديدجضورقامإ:تارايخلاهذه
دادسىلعنيرداقدعنملاننألو،ةيجراخلاضورقلاوأ،لودلتازايتما
ةلودجنمدبالناككلذلو،قيضتضارتقالاصرفتناكةيجراخلانويدلا
ً.اببستسيلوةجيتنةيمومعلانويدلاتناككلذبو،نويدللةديدج



املكدارطابةيعامتجالاةركاذلائطاوشىلعخيراتلاجاومأدادزت
ثدحتيتلاةريبكلاخورشلامدربلمأنثيح،اندنعةيوهلاتامزأتدتشا
،خيراتلاأرقنكلذلو،خيراتلاىلإةدوعلالالخنمانتايوهتاقاطبيف
ىلإلوحتتةينويزفلتلاتاونقلاجماربنكل!هدهاشمعباتنو،هيلإيغصنو
شيوشتوقاروألاطلخلةصرفنعنيثحابلايديأىلعةماسةرطخةزهجأ
.لوقعلا

ةقلحلافيضناك،2009يناثلانوناك4ءاسم،Hbertürkةانقيف
تاهرتللةراشإيف[ربونصلاراجشأنمىصحيالاممطحييجقادربدارم
ديحولالصألايفوهو،مهلكسانلايـبغتسيوهو،].م.اهبملكتييتلا
نوكينأءرمللدبالو،)!(دلبلااذهيفةينامثعلافورحلانقتييذلا
."ابابهاش"هثحبيفةريثكلاةءارقلاءاطخأزواجتنمنكمتيىتحىمعأ
ةلئاعنماهذخأيتلاقئاثولابيترتىوسسيللصألايفثحبلااذهو
يفاهدروأيتلاةقيثولايفأرقهنأءاطخألاهذهطسبأ!نيدلاديحو
ىدل"2مقرتحتكبركاشةيبرحلارظاننمةعقوملا57ةحفصلا
كرديةينامثعلابةطسوتمةفرعمهيدلنمو،"ركذتلاىدل"نمًالدب"ريكذتلا
."فاكلا"دعب"ءايلا"فرحىلإجاتحي"ريكذتلا"نأ

هباتكنم475ةحفصلايفأطخأانخرؤمنأدجنثحبلاانعباتنإو
ةدسافتحبصأ"نيمحارلامحرأبانج":نيدلاديحوةرابعف،طقفتارم5
يعدتسيالرمألاو."ميحرلانمحرلابانج"ةغيصيفىنعملاودعاوقلا
هذهعامسىلعداتعياليلقدجاسملاداترينمف،ةيبرعلاةغللءرملاةفرعم
.ةيديلقتلاةينيدلاةرابعلا

اهيفلصفو،يجقادرباهيفعقويتلاءاطخألانايبببتاكلارمتسيو[
.]269[].م.ةيبرعلافورحلافرعياليذلايكرتلائراقلاصخيامب

يذلاشحافلاأطخلامامأاهنعفرطلاضغننأنكميءاطخألاهذهو
2001راذآ25خيراتبةيمويلا"تيرح"ةفيحصيفبتكامدنعهيفعقو
لعجيذلاأطخلااذهو.1826خيراتبتاميظنتلانالعإىلعثدحتامدنع
فسألليقيقحلاهخيراتنمًاماع13لبقتاميظنتلانالعإخيراتهيف
.ديمحلادبعنعهبىتأيذلامعزلامامأةبوعلأىقبي

"وتروبةرمخ"ةبوذكأ
يلميأتفياليذلايجقادربهبىتأيذلااماونمختنأمكنكميله



هنإ!؟اذههئاعداىلعًاليلد؛قيثوتريغنمبتكيالخيراتلانأبانيلع
لاقهنأمعزيف،يدنفألرغطرأنامثعةينامثعلاةلئاعلاسيئرةلوفطىركذ
همدقيناكلب،كلذبفتكيملو،Portoةرمخبرشيناكيدج":هل
...دجويالهنإ؟قيثوتلاوهنيأف،ًاليلدهربتعيو."ءافشهيف:الئاقانل

ديمحلادبعناكو،1912بآ18خيراتبانيأرامكلرغطرأنامثعف
دحأهبيقتلينأعيطتسينكيملو،ييبرليبرصقيفًانيجسِ◌ٍذئنيح
هدافحأضعبّنهعمنوبحطصيو(ًادجصاخنذإبودايعألايفهتانبىوس
ءاقللانأكبنيسحفطاعصاخلاهبيبطتاظحالميفدجنامك.ً)انايحأ
فداصيورطفلاديعنمثلاثلامويلايفناكهتافولبقهتانبعمريخألا
ةرايزلاهذهيفلرغطرأنامثعناكنئلف.]270[1917زومت22خيرات
غلبيملريغصلفطىوسنكيملهنإف)اذهدكؤيامكانهسيلو(هدجل
لفطةركاذةزجعممامأنوكنكلذبو،عبارلاهماعيفرشعيداحلاهرهش
هذهركذتو(.انلهلقنيوهظفحيورمخلاةجاجزعونزيمينأعيطتسي
انيأراننأةوالع.)؟كلذكسيلأًاضيأىرخأةزجعمًاماعنيعستدعبةثداحلا
.لبقنمةيرفلاهذهلثمًايصخشدردقناكهنأ

؟"ةقث"يجقادربنوكينأنكميله
هديفحييبرليبرصقيفلاقتعالانهرناطلسلابقتساةبارغعدنلو

ليوأتاننكميفيك:لأسنلو،رمخلانمحدقهديبوكرابملاناضمرديعيف
صاخلاهبيبطتاظحالميفرمخلاهترقاعمىلعلديطيخفرطيأبايغ
ةيأدجنالنأًاباوجيفكيالأ!؟مويباموياهبتكيتلاكبنيسحفطاع
هسبحمايأنمتاونسعستةليطاهبتكيتلاتايمويلاليسنيبةظحالم
ةريثكلاتاظحالملاىلعةوالع؟كلذىلإريشتييبرليبرصقيفوكينالسيف
!اهنعيلختلاىلإاهنولوانتينيذلاةوعدىلعهصرحنيبتيتلا

برقأناسلنعرمخلاديمحلادبعبنجتنعليلقدعبنوأرقتس
ةبراقمفسألاعماهنأانهنيبننأانيلعنكلو،هنمقوثومصخش
املكو.ىرخأةلأسمةيضقلاوريربتديمحلادبعف.ةيملعتسيلوةيسايس
بعشلافافتلالبقينأعيطتسيالنمكانهنأانههفرعننأيغبني
راغصتسامهمهلكناك،ببسلااذهلو.دحلااذهىلإديمحلادبعلوح
هلمحو،اههاجتهتيساسحىلعريثأتلانولواحيو،بعشلااهلمحييتلاميقلا
.ةضيرملامهتاليوأتلوبقىلع

لينلالواحتيتلاةمواقملارسكهتلواحميجقادربلردقأتنكاذإو
عافدلااذهيفهتقدبقثأالينإف؛"ابابهاش"هباتكيفنيدلاديحونم



كلذكنكيملولو.هريغيوقورسمملقبخيراتلابهتنيهنإف.هصالخإالو
نألواحو"تاقرطلايفروفسلاويرعتلا"عنمبرداصلارارقلافرحامل
رازإلاسابل("فشارشلا"سابلعنمديمحلادبعنأكلذنمالدباننقلي
(يفةمداقلاتاحفصلايفكلذىلعدرلانودجتسو.)ءاسنلابصاخلا

habertürkŞubat2008(.
نوصرحينيذلاكئلوأنمعونلااذهفسألاعمايكرتيفرمتسادقل

اهنممسقىلعءاليتسالاودالبلاهذهاهتجتنأيتلاميقلاىلعطلستلاىلع
.اهحالصإبلاغتشالاومهئاطخأنعثحبلالدبًءاهد

غلباوً،ارثأكرتيهلعلفرادجلابنيطلابرضا،نييداحتالانأشوهاذه
ناهذأيفهكرتتيذلاشيوشتللًالابكلذدعبقلتالو،ىفكوكفده
تعلطعفصامدنعسردلضفأهنامزيفكباضردمحأمهنقلدقل.سانلا
:يقرتلاوداحتاللماعلازكرملايفةميلألالاوقألاهذهباشابرونأواشاب

فيكفً،اماع32ةليطةفيلخوًاناقاخناكلجرلااذهف،مكيلعبيع"
اهمظعمنأبنوملعتمتنأوهقحيفتاباتكلاولاوقألاهذهلكنولمحتت
ليسلااذهعوضومًاضيأنحننوكنسف؟اهبنوحمستفيكو،ءارتفاوبذك
."بيذاكألانم

؟كلذكسيلأهعقوتامثدحدقو
.هربعةرفولماهوهو،اهتيمهأاهلخيراتلانمةربعلاو

دوهشلامهءالؤهو
)هتنبا(ولغوأنامثعةيداش
هلوخدعنمدقو،هنورقاعينيذللحاتريالو،رمخلابرشياليدلاو

ءوضوريغبًاضرأأطيالً،اقحًاملسم،هللابًاطبترمً،انيدتمناك.رصقلا
]271[.

)هتنبا(ولغوأنامثعةشئاع
يلصي،ٍحيحصّماتٍّينيدٍداقتعاىلعملسمٍلجرىوسيدلاونكيمل

ءادأمهيلإبلطيوعيمجلاثحيناكو..،نآرقلاةوالتمزاليو،سمخلا
رصقلاةقيدحيفعفرييدمحملاناذألاناكو.دجاسملادايتراوتاولصلا
.]272[مويلكتارمسمخ

)ينولڤألااشابديرفنبا(اشابVeloraنيدلالالج
،ةدابعيفرصقيالو،رامقلابعليالو،رمخلابرشيالو،ًاليلقلكأي

"هللًاركشةدابعلابةغرافلاةايحلاهذهألمننأيغبني":ددريامًاريثكو
]273[.



)اشابزاتممديشرنبا(زاتممحيمس
ينتعيو،ماعطلالوانتحجري)ةدازهشناكامدنع(هترامإتقويفناك

.]274[رومخلانميلاخلاهيفرتلاب
)ملاع(لانإلامكدومحمنيمألانبا
ًاملسمناكو،ةليذرلاةشحافلاةايحالورمخلاةرقاعمببغرينكيمل

.]275[ةينيدلاضئارفلاءادأيفًالساكتًادبأيدبينكيملو،نيدتلابلص
)]ةطرشلا[ةيطبضلارظان(اشابمظاننيسح
كلذنمبضغيناكسكعلابً،اهيفسالوً،اشايعديمحلادبعنكيمل

]276[.
كبديعسيلع
.]277[هتعيبطباههركيناكامكتاركسملالوانتينمبحينكيمل
)خرؤم(ولغوأروصخش.يقولخ
لكنعىأني،رمخلابرشيال،ةدازهشناكذنمةميلسةايحىضمأ

.]278[ديصلاوةضايرلابهغارفتاقوأيفلغشنيو،ةهافس
)يداحتا(ناروكيودبدمحأ
.]279[ًادبأتاركسملالوانتينكيمل،هعبطبًاصيرحناك
)بتاك(]280[ركاشايض
نمهتاكسإدعبتاعئاشلانمريثكهقحبترهظيذلاناطلسلاامأ

ىأنوءاسنلاورمخلانمرفدقف؛]شرعلانعهطاقسإ[ةنطلسلاعقوم
.هدلاوةبقاعمنعهسفنب



يقباذامو":نولوقينيذلاجذسلارّكذننأييأريفرمألاجاتحيال
.ةيناميلسلاودمحأناطلسلاوةيميلسلاىلع"؟ةيروهمجللةينامثعلانم
يهنآلااهملكتنيتلاةيلوبنطسإلاةيكرتلاةغللاهذهنإ:لوقننأيفكيو
.ةينامثعلاراثآمظعأنملب،رثأ

موعطلابترهزأو،تنسحتو،ةيكرتلاةغللاترشتنانيينامثعلاةبقحيف
تحبصأو،ةيروطاربمإلابقيلتًةغلتراصو،اهتينبيفتعرزيتلاةديدجلا
تاميظنتلادعبو،تجضنواهلظيفتوضنايتلابوعشلاتامهاسمبةينغ
ةغللاكلتتحجنو،ثيدحتلابترمتساةرملاهذهةيسنرفلاةغللاريثأتبو
مويتاذانعمسىتح،نيرشعلانرقلانملوألاعبرلاىتحاهانغةلصاومب
ةيزيلجنإلاةغللاعمٍهجولًاهجوعراصتتيهوةينامثعلاةيكرتلاةغللاةينغأ
.Encümen-iDanişوضعسميجاهبتكيتلاRedhousةغليف

نمنييحايقبنييساسأنيرثأكانهنأودبي،ةيوغللاةيحانلانم
ىفطصميزاغهاقلأيذلاباطخلاامهدحأ.رضاحلاانتقوىتحةينامثعلا
بعشلابزح[CHPسلجميفةعاس36.5هؤاقلإرمتسايذلاولامك
Risale-iNurرونلالئاسرتايلكوهف:يناثلاامأ.1927ماع]يروهمجلا

Külliyatıنيبةدتمملاماوعألايفيسرونلاديعسنامزلاعيدباهّفلأيتلا
ناويدوMevlidدلوملالثمىرخألاةيساسألاانراثآعبطلاب.1926-1946

يهامنإو،مهفللتسيلاهنكل،ةدوجومYunusEmreDivanıهرمأسنوي
تاداجسلالثماهلثمً،ادجميدقلاثارتلارصانعنميثارترصنعكةدوجوم
رثنامهدحأ،هالعأانركذامكنينثانيباتكدرجمامهنإ.ناردجلاىلعةقلعملا
انمويىلإ"ةسردملا"مكارتةيكرتلاةغللابلقنيرخآلاو،تاميظنتللقمنم
سامحلاامهءارقنادوزي،ناسفنتينييحنالازيالنارثألاناذه.اذه
ىنعملابنيعجرمنالازيالو،رضاحلاتقولايفنابوتكمامهنأكوةفرعملاو
.ةملكلليقيقحلا

؛ةقاّربلاةينامثعلاةيكرتلاراثآىدحإهنوكنممغرلاىلعباطخلاو
ةروثلا"ةجيتنٍديدشٍحرجبٌباصمهنأل،رييغتيأهيلعأرطيملهنإف
ىلعمويلاظفاحت"رونلالئاسر"نكل.اهبتاكءاضمإلمحتيتلا"ةيوغللا
اهنأىتح،اهتباتكتقويفةوقلاوءارثلانمهيلعتناكامكاهتوقواهئارث



.تقولارورمعمرشتنتواهبابشديعتست
نيعبنيذخآهريصملوحلوقلابانهيفتكننأاننكميفباطخلاامأ

يكروتاتأليجرضاحلاتقولايفقبيملهنأ؛لعفلاتادرضعبرابتعالا
دحألنكميالمعن،طيسبتنودنميلصألاهصنمهفيوأرقينأعيطتسي
ناميلسبالطورونلابالطكةيمالسإلاتاعامجلاضعبونييئاصخألاادعام
.."ةقيرطىلعىرخأٌةلأسمركذنمانلدبالانهو.!ناخانوطيملح
ةروثلا"هرمدتمليذلاديحولانصحلانأيهو،"ةراجاييعمساو
ةقيقحلااهنإ.تاونسهتاكسإىلعاولمعيذلا"ردصلا"اذهوه"ةيوغللا
!نيجعزـنم"ضعبلا"كرتتستناكولوفسألاعمةدرجملا

؟ةيلقعلاضارمألاىفشميفيقلأاذامل
نامزلاعيدبةافولنيسمخلاةيونسلاىركذلانعانلصفتلئالقٌمايأ

ةثالثدتمييذلاليوطلاكرابملاهرمعىقبيو،)1960-1877(يسرونلاديعس
مامتهازكرمىقبي..رارسألابةئيلملاهتايحوتازاجنإلابءيلملاًاماعنينامثو
اهتقيقحنعفشكلانكميالةيضقلاهذهو.عوضوملابنيمتهملانيخرؤملا
دبععمةدقعملاهتقالعف.هتايحنعةبوتكملاةيتاذلاهتريسلالخنمنلعلل
ليبسىلعهرمعنمًاماعنيثالثونينثاهلظيفىضقيذلايناثلاديمحلا
حضوأنأّيلع.1ةماتٍةروصبرونللتجرخدقاهرابتعانكميال،لاثملا
عمهجولاهجوقتليمليسرونلاديعسنامزلاعيدبنأءيشلكلبقًالوأ
.افراعتيملوديمحلادبع

وأرايأرهشيفزدليرصقيفنيباملاةرئادىلإيسرونلاديعسداع
نيباهيفجزميقرشلايفٍةعماجحاتتفاًاينمتم1908ماعنمناريزح
نيناجملاىفشتسمىلإًةأجفلسرأاذاملف؛ةرصاعملامولعلاوةيديلقتلامولعلا
اذهىلعزيكرتلامتيمل!؟نجسلاىلإهدعبنمو،Toptaşشاطبوطيف
.ثحبلانمهظحلنيملو،لاؤسلا



22يفلكشلااذهبةرملوألةروشنملايسرونلاديعسنامزلاعيدبةروص
ىلوألاةسلجلانمهبالطةبحصبهجورخءانثأيفو،1952ماعلوألانوناك

)GençlikRehberi("بابشلاليلد"ةعابطبقعةحوتفملاىوعدلل
رصقلالبقنم"نونجملا"ةلماعملموعنامزلاعيدبنأبروصتّةمث

ىدمامً،انسح.رونلاةلاسربالطل...هباطخوأةبيرغلاهسبالمببسب
!؟روصتلااذهةحص

رخآًاءوضطلستءارزولاةسائرلينامثعلافيشرألايفقئاثولاضعب
نعةرابعيهو.قئاثولاهذهىدحإًاعمأرقنلف.ةضماغلاةطقنلاهذهىلع
نأملعيالنمركذن(.رصقلاىلإ"ناو"يلاواشابرهاطاهبتكةلاسر
يذلااشابرهاطنكسميفًاماعرشعينثاديدحتلابيقبيسرونلاديعس
ةبقحلةكرابملاروذبلاطقست،كانهيفاقثلاطسولاريثأتبو،ًةينغًةبتكممضي
.)يركفلانامزلاعيدببارتيف"ديدجلاديعس"

صنلا(يليامرصقلاىلإاهلسرأيتلاهتلاسريفاشابرهاطلوقي



:)هطيسبتدعب
جاتحيهنأل؛داركألاءاملعنيبقراخلاهئاكذبروهشملايدنفأديعسّالم

اذه.هتقفشوةفيلخلاةمحرىلإًائجتلممكرصقىلإءاجيوادتلاىلإ
مليتلالئاسملالحينأعاطتساهنكل،بلاطلاسابللّدبيملصخشلا
.اهيفشاعيتلاةقطنملايفدحأاهلحينأعطتسي

بذهم؛صلاخلاءاعدلامكلًايعادوناطلسللًاٌيفوهنوكبناجىلإوهو
مهدارماوققحنيذلاداركألاءاملعنيبنمقحتسيو،عونقوةرطفلاب
ةميركلاهقالخأببسبتانسحلالضفأ؛نآلاىتحلوبنطسإىلإباهذلاب
هبةيانعلاوهتجلاعميفتاليهستلاميدقتىجري.ناطلسللهصالخإوهئالوو
.]281[.ً.أدبمنيدلاذختااصخشهنوكل

ىرخأةقيثونمو("ناو"يلاوىلإباوجلانممهفاملًاقفو
16خيراتلمحييذلابوتكملامُّلستنمنينثانيمويدعبهنأ)اهديؤت
ًافورعمناكامك"يدنفأديعسّالم"ناكامبر،1907ماعيناثلانيرشت
رايهناهبشيينهذضرمنممايألاكلتيفيناعيناكتقولاكلذيفهب
فيفخرثأ"eser-ihiffet"نعثدحتيناكباوجلانكل(]282[باصعألا
رصقلاهلماعيملكلذلو.يوادتلاىلإجاتحيعضويفوهو)"سحلايف
دروامذيفنتلةمزاللاتاءارجإلاذختاسكعلاىلعلب،"نونجملا"ةلماعم
يفهوعضوف.هئاقدصأبرقأوهيماحاشابرهاطهلسرأيذلاباتكلايف
.جالعلايقلتلةيلقعلاضارمألاىفشم

؟هنجسنعاذامو
يهامف،هذهةيلقعلاضارمألاىفشمةلأسمانمهف:نولأستامبر

سفنبنوكينلفسأللباوجلانأودبي!؟تقولاكاذيفهنجسةصق
:!حوضولا

نيرشترخاوأيفلوبنطسإىلإيسرونلاديعسنامزلاعيدبمودقلًارظن
سفننملوألانوناكرهشىتححجرألاىلعيقبهنإف؛1907ماعيناثلا
خيراتنأانملعنإو.زدليرصقلبقنمةيجالعلاتالخدتلاببسبماعلا
]283[قرشلايفةعماجحاتتفالبلطبهمدقتوزدليرصقىلإهمودق
،شاطبوطيفةيلقعلاضارمألاىفشميفهعضوخيراتسفنفداصي
1908ماعنمناريزحرهشوأرايأرهشرخاوأيفنجسلايفهدعبنمو
رذنوةيساقلاهتلماعميفزدليرصقيفنيباملاباتكدجوامبر.]284[
ةياهنلايفاوأرو،رصقلاكوكشريثيام؛لصألايفاهسأربلطتةفصاعلا
رهاطباتكىلعًادامتعايوادتلادصقبةيلقعلاضارمألاىفشميفهعضو



.هضرمنعثدحتييذلااشاب
ميهاربإريشملانواعمكبيمانمظاكنعلقنيفياطوقلامجامأ

برحيفةمهمتايلوؤسمدَّلقتيذلااشابيللقصنيدلاروندلاواشاب
يفهقحبةرداصةيرابخإناكهزاجتحايفسيئرلاببسلانألالقتسالا
ةريصقةدمدعبيسرونلاديعسنامزلاعيدبحارسقلطأدقو،كينالس
مأبىأرهنأياطوقلامجيوريو.]285[هتلافكواشابميهاربإةطاسوب
.دعباميفنايقالتينامزلاعيدبعماشابميهاربإهنيع

يسرونلاديعسزاجتحابءاعدإلانإفةحيحصتاحيرصتلاهذهتناكاذإ
دقفي)1908زومت23(ةيطورشملانالعإىتحنجسلايفيقلأيذلا
،ةيرحلانالعإنممايأةثالثدعبوفعلارادصإّمتعقاولايف.هتيقادصم
،مايأةسمخدعبنيموكحملاحارسقالطإمتدقف؛انتامولعمبسحهنكل
ماعلاوفعلانمًاديفتسمنامزلاعيدبحارسقالطإنإ،زومت25يفيأ
يف1908زومت26يفنامزلاعيدبىرناننأل،]286[ادبأةحيحصريغ
دعبمتدقنكيملو،كينالسيف"ةيرحلاباطخ"روهشملاهباطخءانثأ
تقويفمتدقحارسلاقالطإنإفكلذكرمألاناكاذإو،!وفعلانالعإ
.قبسأ

شاعملاضرع
ريدماشابقيفشاهبماقيتلاةرايزلاىلإقرطتننأديفملانمهنإ

ببسبهنجسيفنوجسملايسرونلاديعسل)ةطباضلارظان(ماعلانمألا
ةلباقملاهذهنومضمبملعنو.ةيطورشملانالعإليبقهقحبةرداصلاةيرابخإلا
نامزلاعيدبنأدجنثيح،يسرونلاديجملادبعهيخأتاظحالمنمةريحملا
ًةلماعمىقلتلب،ةموكحلافرطنمنييداعلانيموكحملاةلماعملماعيمل
ناطلسلاتايحتبماعلانمألاريدماشابقيفشهربخأدقو.ةفلتخمةصاخ
ّةيبهذًةريلنيثالثبًاشاعمهيلعضرعو،ٍةيدهكلاملانمًاغلبمهلمدقو
:باوجلااذههنمناكف

فلأناكولوىتح،هلبقأنأعيطتسأالو،ٍشاعملوستمتسلانأ"
ينوطعتنأمتدرأامو،يبعشليبسيفتيتألب،يلجأنمتآمل.ٍةريل
.]287["قحللٌتاكسإوٌةوشروهامنإهايإ

متي"ً:اضيأةياغللًاريثمناكيسرونلاديعسلاشابقيفشباوجنكل
ينعي."ءارزولاسلجميفناتسدركيفميلعتلارشنلمدقملاكبلطيفرظنلا
.ًالبقتسمحتفتسو،اهيفرظنلامتياهئانبيفبغرتيتلاةعماجلانأ

مأ،هقالغإوةلأسملاريرمتلًاهّجومًاكيتكتناكلهباوجلااذهنكل



تسيل؟ةموكحللةبسنلابدجلالمحمذخأدقًالعفناكبوتكملاهبلطنأ
.باوجلانعةركفانيدل

ذخألةراشإهنأىلعبسحينأنكمي،هلشاعمصيصختيفةبغرلا
هنوك"شاعمصيصخت"نأًاضيأىسننالأبجينكل.دجلالمحمهبلط
.]288[ًاضيأةقيقدلاهتسايسنموهديمحلادبعيفقثمنم

يتلاةديدجلاسرادملاًاضيأرّدقييسرونلاديعسناكةقيقحلايف
ًةيمهأيطعيناككلذىلعًةوالع،]289[ديمحلادبعناطلسلااهحتتفا
هجوىلعجزمتيتلاةيبرتلاهذهبقرشلايفداركألالافطأديوزتلًةريبك
ملفورظلانكل.)ةيويندلا(ةتبثملامولعلاوةينيدلامولعلانيبصوصخلا
.1908ناريزحيفكلذبامهلحمستنكت

نيتيصخشلانيتاهءاقتلانودلوحينأفسؤملانمهنإًاقحمعن
وعديامدوجونودنم،مايألاكلتيفاذهبيرقلاانخيراتيفنيتزرابلا
ءاقتلانوكيسلهف.مداقليجلًةيصوامهقافآءاقتلارمأىقبيسو.امهفالتخال
!ً؟اليلقنيقفألانيذه

)Bitlis(سيلتيبيلاواشابرهاطبوتكم
نامزلاعيدبصوصخب

Ma’ruz-u çâkerânemdir ,
Kürdistân ulemâsı beyninde hârika-i zekâ ile müştehir Molla

Said Efendi muhtac-ı tedâvi olduğundan şefkat ve merhamet-i
hazret-i hilâfet-penâhiye ilticâ ederek bu kerre ol cânib-i âliye
azimet eylemiştir. Mumaileyh bu havalide ilimce umûmun merci’-i
hall-i müşkilâtı olduğu halde yine kendisini talebeden sayarak
kıyafetini değiştirmeye şimdiye kadar muvâfakat etmemiştir.
Kendisi velinimet-i a’zam efendimiz hazretlerine hakikaten sâdık ve
hâlis bir duâcı olmakla beraber fıtraten edib ve kanâatkâr ve fikr-i
çâkerânemce şimdiye kadar Dersaadet’e gitmek bahtiyârlığına nâil
olan Kürd ulemâsı içinde gerek ahlâk-ı hasenece, gerek Zât-ı
Hazret-i Hilafet-penâhiye sadâkat ve ubûdiyetce en ziyâde şayân-ı
âtıfet bir zât-ı diyânet-şiâr olmasına nazaran, mumaileyhin emr-i
tedavi hususunda mazhar-ı teshilât ve nâil-i iltifât-ı mahsûsa olması
umum Kürdistan talebesi hakkında ilelebed unutulmaz bir inayet-i
âlü’l-âl-i hazret-i padişahi telakki olunacağının arzına cür’et kılındı.



Bu babda ve her halde emr ü ferman hazret-i men
lehü’l-emrindir .

3 Teşrinisani 1323
Bitlis Valisi Tahir
BOA., Y.PRK.UM., nr.80/74, 10 Şevval 1325/16 Kasım 190

يفيهورصقلاىلإاشابرهاطهلسرأيذلابوتكمللةيلصألاةخسنلا
ءارزولاةسائريفينامثعلافيشرألا



يفبيُجأو.؟ينامثعلاخيراتلانعبتكأالاذاملًاريثكيئارقلأسي
،ىفكلوقأسينكل."راكذأللاتقودجأالناطيشلليتدراطمةرثكل":يسفن
بّاتكمهسفنأنومدقيوتنرتنإلايفوأدئارجلايفءاوسنورهظينيذلاف
امبثادحألانوقّفليوأةضيرملاةيهاولاتامولعملانودمتعيمهنأامإ،خيرات
.ةيصخشلامهبراجتومهتارظنومهداقتعاعممجسني

يف"رامخلا"لوحلدجلامقافتعم.اذهىلعريخألاجذومنلامكيلإو
،اياوزلاضعبنميناثلاديمحلادبعناطلسلالطي؛ديدجنمةريخألاةنوآلا
ةقيقحلارحتنلف."فشارشلاءادترانمءاسنلاعنمهنأ"ةنسلألاىلعددرتيو
ً.اعم

haberturk.com)8يفرهظهلٍريرقتيفيجقادربدارممعز.1
ءاسنعنمنيدلابهمازتلابروهشملاديمحلادبعنأ)2008ماعطابش
ءادترانأبفاضأو،باهرإلانمًافوخفشارشلاءادترانملوبنطسإ
:ًالئاقعباتو،ةيمالسإلاميلاعتلاقفاويال"فشارشلا"

ديمحلادبعراز،رهظلاةالصدعب1892ماعناسيننميناثلايف
يففداصو،)Teşvikiye(ةيقيوشتيف)Silâhhane(ةناسرتلاءانب
نيدتريوتابقنمنهوءاسنلانمةعومجمزدليرصقىلإهتدوعقيرط
يتلارادمكحلا"سواسو"ءاسنلاهوجوللماكلاءاطغلاراثأ."فشارشلا"
وليرمأهيلإلوؤيساذامو":ًالئاقرّكف.نسلألاىلعددرتتًةمحلمتحبصأ
،؟ءاسنلابايثيفًايفختمّيلعموجهلابلاجرلانميلايتغالواحينمماق
.سابللاكلذءادترانمءاسنلاعنميًارمأروفلاىلعمويلاكاذيفردصأو

باقنلافلخةيفتخملاهوجولانمهرعذنمناطلسلاناكاذإً!انسح
ملامبر؟اذإلوبنطسإءاسننيدترااذامف،!باقنلاوفشارشلاءادتراعنم
!؟كلذكسيلأ،رّويَّتلانكي

دبعلعجي)2008طابش10("لاكيدار"يفÖzgürelينوع.2
هلعجيملهللاةردقبو(،ةيقيوشتلاعماجيفاضيأةعمجلايلصيديمحلا
:ةيلاتلاةروصلاىلعثدحلاينوعمدقي.)يجقادربلاك"رهظلاةالص"يدؤي

،ٍةحيبقٍةئيهيفءاسنهتدوعقيرطيفىأريذلاناطلسلانأىوري
لاقف،عقاربلانههوجوتطغ،ءادوسايالمبةفحتلمو،رصخلاةموزحم



نهنأك...تاّنسملاتايحيسملاءاسنلانهبشي؟ءالؤهلاحام":نيباملايلوؤسمل
...1892فيصيفرداصلانامرفلا..."تارشحلانمبرس

.انهفقوتنل
وهلب،افيصسيللصفلانإمث!ةهافتللاي،"تارشحنمبرس"

نظامكناسيننميناثلانكيملو(ناسيننملوألاهنإ،عيبرلالصف
ةلمجلاةباتكىلعؤرجينكيملهسفنيجقادربلانأدقتعأالو.)يجقادرب
فقو،فشرشلاءادتراعنمدعبهنأمولعمو":هلاوقأتأرقامدنع.ةريخألا
لاثمألوبنطسإنمةساسحلاطقنلاوقرطلاقرافمىلعةطرشلالاجر

Kalpakçılarbaşı،وŞehzadebaşı،نوصقيتاصقملامهيديأبو،يربوكلاو
!"فاصنإلافاصنإلا"يقامعأيفتخرص..،"اهبتاحفتلملاءاسنلافشارش

عقوميفلوقيو،ةقيثولاسفنىلإيوصزوأنامثعريشي.3
haber7.comصنيفنورتسامكو.مالسإلاخيشىوتفاهنأطابش27خيراتب

.ىوتفلاعمةقيثوللةقالعىندأدجوتال،ليلقدعبةقيثولا
.ةيضقللماخلاةداملاىلإنآلاتأنلو
ةيؤرنمنكمتنىتحًاليلقاوربصتنأمكنمابلاطًاليلقمكبعتأس

رشنأو.نيللحملايديأىلعرخآلكشىلإلكشنمقئاثولالوحتةيفيك
هتارابعطيسبتبتمقدقو(ةرملوألٍلازتخاريغنمًالماكصنلاانه
كبايرثبتاكشابلااهبتكيتلاةقيثولالوقت.]291[)مهفللبرقأنوكتل
:).أ.م.ةقيثولايفصنلاريطستبتمق(ناطلسلامفنمًءالمإ

ٍةئيهيفءاسنلاضعبرصقلاىلإهتدوعقيرطيفناطلسلاحمل
نههوجونيطغدقو،ءادوسايالمتافحلم،روصخلاتاموزحم،ٍةبيجع
ىلإةيماسلاناطلسلاةرايزنمءاهتنالادعبكلذوً،ادجٍقيقردوسأٍباقنب
ًارظنو،ةعيفرلاةعمجلاتايحتمسارمبقعةيقيوشتلايفةلودلاةناسرت
متآملاسابليفنهوتايراعلاتايساكلاتايحيسملاءاسنلاكَْنيََدبنهنأل
يفىلوألاةلهوللددرت؛ءادوسسبالمتايدترملاتايحيسملاءاسنلابنهبشت
ةلودلاةبالصنأنايبوليلدىلإجاتحيالاممو.المأتاملسمنهنوك
عافتراواهمدقتواهؤاقبو)ةمايقلامويىلإهللااهمادأ(ةعيفرلاةيمالسإلا
نينوكملانيملسملاءاسنلاولاجرلاعيمجنملماكلالاثتمالابطبترماهتضهن
مهلاوحأيفةذقنملاةيجنملاوةديفملاةيعرشلاماكحألابةلودلاةسسؤمدارفأ
دارفأبيصتسف،هللاحمسال،سكعلاثدحاذإو،مهتاكرحومهعاضوأو
ال،ببسلااذهل.ٍةدودحمريغةيونعموةيدامرارضأةلودلاساسأوةمألا
ءزجامهوباجحلاورتستللةليمجلابادآلابمامتهالاوصرحلاراهظإجاتحي



ايالملاكلتامأ.ليلدوأنايبلتاملسملاءاسنلالبقنمهللارماوأنم
رتستلابرمألاومجسنتالاهنوكىلعةوالعيهفتاملسملاءاسنللةبسنلاب
مهلوخدكةثيبخضارغألءوسلالاجرضعبلبقنملمعتستاهنإف؛]292[
ةرتفذنمف.ةنعلملاوقسفلاباكترالةادأكلاجرلااهلخديالنكامأىلإ
ىلإفشرشلابةفحتلمةأرماةئيهىلعحلسمٌلجرلخدةديعبتسيل
اهقرسيتلاءايشألاًايمارهنمللستمث،هيفتناكيتلاةأرملامجاهو،تيب
ريذاحمللادانتساوعمتجملاةحلصملونيدلابجومب.ةذفانلانمهقيدصىلإ
عنمصوصخببابسألاةئيهتبناطلسلانامرفورمأيضقي؛ةحضاولارارضألاو
ميدقتيفنيللاوقفرلاىلعًادكؤم،]هتقاعإوأ[ءاسنللايالملاءادترا
رمألابحاصلكلذيفنامرفلاورمألاو،بسانملابولسألابةمزاللاةحيصنلا
]293[1.

ًاضقانتظحالنالأ:لأسنو،بولسألاةسالسوصنلاةسافنًابناجكرتن
،)همعزدحىلع(ايالملاءادتراعنمبديمحلادبعرمأيةهجنمف!ً؟اتفال
،تاملسملاءاسنلارتستبقيليالايالملاءادترانإ:لوقيىرخأةهجنمو
يفثدحتملاهدصقيذلاامف،!ةيراعاهنأكوةفوشكمايالملاىريهنأيأ
ايالملارابتعاو،ةهجنمةعيرشلللاثتمالاةرورضوةيمهأنعصنلااذه
؟ىرخأةهجنمينيدلارتستلاعمةمجسنمريغ

اهفيرحتواهقيفلتفلخيفتختةدرجملاةقيقحلاهذهةلكشمفاذكهو
كلميملحصألاىلعوأاهمهفيمليذلايـبعشلاخرؤملااذهديىلع
فشكتواهباقنعفرتسو،خيراتلاتاقبطنيبنمجرختسو،اهمهفىلعةردقلا
.ٍةقاشٍةلحريفاههجونع

"سابللاكشأنمًالكشاهءادترانامرفلاعنميتلاايالملاتناك
tangoçarşaf"تاونسلاوةيطورشملانمزيفٍعساوٍقاطنىلعرشتنا

ةريصقرينانت،يـبرغلاسابللانمًاعونناك.ةيروهمجلادهعنمىلوألا
يفتايحيسملاءاسنلاهسبلتيذلاعونلانم،مامكأفاصنأبٌناصمقو،ةقيض
.اهفرعنيتلاايالملاكنكتملو،ٍدوسأٍفافشٍباقنىلعةوالعةزانجلاميسارم
.ءادوسلاايالملانمدحاوجذومنًالصأكانهنكيملةبقحلاكلتيفّهنأل
ةقيضلاسبالملاكلتءادتراعنمينامرفلاف،اهناولأيفةفلتخمتناكثيح
يتلاسبالملاهذهءادتراعنمنأصنلاثدحتيو،مسجلانعفشتيتلا
فشكيو،]لالدتسا[ليلدىلإجاتحيالٌيعيبطٌرمأنيدلاوةعيرشلاضراعت
ًاريخأصنلايفو."Açıkseçik"تايراعتايساكهلوقىنعملااذهنع
ملعيايالملابةفرعمطسبأهيدلنمو."رصخلاةموزحمءادوسايالم"ركذ



.رصخلانممزحتالونيتعطقنمنوكتتاهنأ
!فاصنإلانمًاليلقو،مهفتلاومهفلانمًاليلق،ءاجرلاءاجرلاف

.ءارزولاةسائرفيشرأيفثحبلاعوضومةقيثوللةيلصألاةخسنلا



،رخآلامهضعبو،مكنوبعتيالو،ةلوهسبمهسفنأنوحضفيسانلاضعب
هناينبنمقثبنت،ندعملالثممهف،ًاللضممهنعلوألامكعابطنانوكي
اوقيفتالنأنودوتو،قرطلاتحتتلكآتاملكتازلفلانمةديدجٌسانجأ
ىلعنونمدتمثنمو،مهبمكتقادصتلاطاملكمكباجعإومكتريحنم
.تآجافملا

تشعف،تآجافملافهكيناثلاديمحلادبعناطلسلاربتعأينإفانأامأ
":اهدعبلوقأتنكٍةرملكدعب،لمألاتابيخءاّرجةريثكتارارمهعم
."نآلادعبيتشهدريثينل

Kaoriوستاموكيروكينابايلاثحابلااهبتكيتلاروطسلايهاهو
Komatsuططخذإ،اندنعبلصلاةعانصسسؤمديمحلادبعربتعتيتلاو

ٍةردقتاذٍنارفأىلعىصوأو.1889-1886ماوعأيفبلصللٍعنصمءانبل
امةرتلجنإنماهلوصودعبعنصملايفنارفألاتعضوو.ةرتلجنإنمةيلاع
.]294[ةريبكلاعفادملاعينصتل1894-1890نيب

انتدهاشمدنعاهئدصنمصلختلابانلوقعأدبت،ىرخأةيحاننمو
تاوابابلاوديمحلادبعنيبايادهلاوتالسارملاوتاراوحلااهتغلبيتلاىوتسملا
.يكيلوثاكلاملاعلاسأرىلعنيعبرتملا

ثلاثلاابابلاويلديمحلادبعىدهألاثملاليبسىلع1887ماعيف
متاخلاابابلاعزـنف.ةريل250هتميقردقتٍساملأرجحلمحيامتاخرشع
نلعأمث،ديمحلادبعهلسرأيذلامتاخلاسبلو،كاذنآهلمحيناكيذلا
،هلًاصاخًاقودنصعنصتساو،هعبصإيفنيمثلامتاخلااذهبمتخيسهنأب
يذلاانتيجراخريزولابقتسامت1903ماعيفو.ناكيتافلايفمتاخلاضرعو
.كولملالبقتسيامكاموريفهسفنابابلاىلإىرخألاناطلسلاايادهلمحي
مهتاوصأىلعأبنوخرصياوناككيلوثاكلانمفالآةرشعغلبيروهمجناكو
رهظأانتيجراخريزوبهرظنىقتلااذإىتح،"ابابلاشاع"مهنيبابابلاو
]295["ناخديمحلادبعناطلسلاشاع":يدانيوهوهلليثمالًامارتحا
.

نيذلانيئانبلاةاسأمانناهذأيفىرخأًةرملثمتنهارلاتقولايفو
غيزالألةعباتنآلايهو،ركبرايديف)Ergani(ندعمةقطنميفاوديش



)Elazığ(،ماعلايفينبيذلاةموكحلاتيب..ديمحلادبعنمٍرمأب
حوضوبوهيلعرهظيو1899ماعلايفهدييشتمتيذلاةعاسلاجربو،1895

.هبابىلعتبتكيتلاةباتكلايفديمحلادبعرثأ
ماعيفةفاقثلاةرازولجسيفجربلاليجستمتاذهنممغرلاىلع
جرب"هنأىلع"جربلا"و"ةينمرألاةسينكلا"هنأىلعءانبلا1994

لخدتب2002ماعيفحدافلاأطخلاحيحصتّمت،هللاةئيشمبو."سرجلا
يفتينبيتلاينابملاليجستمتو،LütfiErgeneهنغرأيفطلثحابلانم
.]296[)!مههاوفأقرحيهنأل(همساركذنودنمديمحلادبعةرتف

؟كلذكسيلأ؟نيأىلإو،نيأنم
قئارحلانمٍعونيأو!اهبانررميتلانايدولاكلتًةنكادتناكمك

ىتح،انيضمو،اهيلعانبلغتو..!اهيفانشعٍتانازـنزةيأو!اهنمانجرخيتلا
!مايألاهذهانغلب

كلذنإف؛ةماتةحاريفاياضقلاهذهنعثدحتننآلااّنكاذإ
.ىودجنودنمًاروصعانداسجأىلعاهوبعليتلاباعلألالاوزببسب
ءالطىلعنيدهاجنولمعياوناكمهنأل،ًىدسبهذتنأاهيلعناكو
بجحلايفعدصتلاةيؤريفببسلاوهاذهو،نامتكلاباجحبقئاقحلا
ىلعرودلايتأيسًابيرقو.مايألارورمعمديمحلادبعركفىلعةاقلملا
...نيرخآلا

متخأاذانأاهو،ءاضيبلاديمحلادبعتازافقبباتكلاانأدبدقانك
.Mةريصقةرتفليسنرفلاةيجراخلاريزوعدنلو.ءاضيبلاهيديأبيـباتك

Hanotauxنإ":هلوقبنمرألامعازمضفرامدنعهبصنمنمدرجيذلاو
:هيلإعمتسنلو،ملكتيهعدنلمعن.."رزاجملاباوموقيملكارتألا

امهفهاديامأ،فاجدوسأٍبحاشٍهجوو،ٍةقلقٍةرظناذًالجرناك
ملاعلانادلبنيبةطبارلاطويخلاعيمجامهبكسمي.ةأرمايديكناتمعان
حاتفمكلميامك،ناقلبلادالبىتحةيسآوةيقيرفإطساوأنميمالسإلا

سيلو،نآرقلاو،ةعلققنجقيضمحاتفمو،سدقلايفىسيعانديسحيرض
ًاعيمجاهكسميًامئادحمرلاوفيسلاوً،اضيأسدقملاباتكلاولب،طقفنآرقلا
اهكسمتةبوروأةسايسلةكباشتملاطويخلامظعمىلعةوالع.نيتمعانلاهيديب
اهتقاطقوفتلامعأيفناتسمغنملاوناتساسحلاناتمعانلاناديلاكلتًاضيأ
]297[.

ىأرنمكانهله؟نآلاناديلاكلتنيأ:ثحبلايفرمتسيلاؤسلاو
كانهله؟نآلاناديلاكلتنيأ:هلاوجتيفرمتسيلاؤسلاو.؟ملعنمو



؟امهبملعوأامهآرنم

ىهتنا

،نديألامج:مجرتملا."رمحألاناطلسلاسيلو،مظعملاناطلسلا"]1[
.40ص،1991لوألانيرشت،ةيكرتلابادآلا

لوبنطسإ،يناثلامسقلا،ةيسايسلاتاركذملا،يوصهبجداؤفيلع]2[
راضحتساةبرجتنأنيبيريكبهرقمظاكتايموييف.68-67ص،1960

دلجملا،)1948-1906(تايمويلا:رظناو.طابش21سيمخلامويتقبطحورلا
.907ص،YKY،2005،لوبنطسإ،يناثلا

راد،1984لوبنطسإ،Tutunamayanlarنورساخلا،ياتأزوغوأ]3[
İletişim،67-65ص.
،)MilliTarih(ينطولاخيراتلا،داؤفدمحمهدازولوربوك]4[

(ةعانقةبتكم،)2924يعبطمأطخفالغلاىلعو(،)1924-1340(لوبنطسإ
Kanaat(،7-6ص.
RonenRaz,"TheSultanAbdAl-Hamidin:رظنأ؛عسوتلل]5[
Arabhistoriography,1914-1991"،رضاحلاويضاملايفعمتجملاوداصتقالا،

فشكيثحبلجأنمو.87-69ص،)لوبنطسإ(1993لوليأ،5:ددعلا
طلسيو،خيراتلاةباتكدنعديمحلادبعدهعىلإةرظنلايففارحنالا
يفيناثلاديمحلادبع"،ناروكتنموجرأ:رظنأماعلكشبهيلعءاوضألا
لوبنطسإ،ولغوأكوتوكركبروتكدلاذاتسألاىلإءادهإ،"ةيخيراتلاةباتكلا

.170-165ص،خيراتلاثاحبأزكرم،بادآلاةيلك،لوبنطسإةعماج،1991
YeniOsmanlı"ديدجلاينامثعلاركفلا،نيدرامفيرش]6[

düşüncesi"،ةثيدحلاةيكرتيفيسايسلاركفلاModernTürkiye'de
SiyasiDüşünce،راد،2002لوبنطسإ،لوألادلجملاİletişim،51ص.
ريشيقايسلانكل،فلؤملاةعجارمرسيتتملو،انهددعلاطقس]7[

.م.ليلقددعىلإ
]8[MehmetÖ.Alkan,"ModernizationfromEmpireto

educatinintheprossesofnationalism",Editör:KemalH.Karpat,
OttomanPastandToday'sTurkey,Brill2000,s.124vd.



Osmanlıİmparatorluğu'nda":بتاكلاسفنلرظناو
modernleşmeveeğitim",TürkiyeAraştırmalarıLiteratürDergisi,

Cilt:6,Sayı:12,2008,s.9-84.
]9[SevenNişanian,YanlışCumhuriyet:Atatürkve

KamalizmÜzerine51Soru,İstanbul2008,KırmızıYayınları,s.
197-202.

،Tezkanزاملي:ةيكرتلاىلإمجرتملا،مالسإلاراد،سكياسكرام]10[
.202ص،نيرشعلاودحاولانرقلاتاروشنم،2000ةرقنأ

.49ص،"ةينامثعلاةيروطاربمإلايفثيدحتلاوميلعتلا"،ناقلأ]11[
انخيرات،"نيصلاىلإاهقيرطيفةحيصنلاةئيه"،سوروطهط]12[

،295-291ص،خيراتنودب،خيراتلاوةفاقثللْتَّيِّلِمةفيحصقحلم،بيرقلا
.310-307و

زمر،63:دلجملا5:مقرفلملا)ـه(N/1299/19:خيراتلا]13[
.Y.PRK.AZJ:قودنصلا

]14[ErnestoGomezAbascal,Havana’daTürkTutkusu1898
لوبنطسإ،ةجةرقنَرَجولتوكو،يتاجندمحم:ةيكرتلاىلغنومجرتملا،

.)هركذرميذلااشابرونأوهةياورلايفاشابدمحأ(.تسرفإراد،2009
خيراتلايفةيناثلانمرألاةيضق"،ولغوأناخةجوقميلسنامثع]15[

.9ص،1981بآ،8:ددع،بادآلاوخيراتلاةعومجم،"يكرتلا
]16[GökhanÇetinsaya,"Din,reformvestatüko:II.

Abdülhamiddöneminebirbakış",OsmanlıMedeniyeti,İstanbul
2005,KlasikYayınları,s.125-148.
]17[Çetinsaya,agy,s.132.
]18[AliAkyıldız,OsmanlıBürokrasisiveModernleşme,

İstanbul2006,İletişimYayınları,s.165-189.
]19[VehbiVakkasoğlu,"AbdülhamidHan’ıŞikago’da

bulmak",YeniDünya,Şubat2008.
]20[http://www.facebook.com/notes.php?id=53413305040
ةمجرتهنأنظأو،سابتلاانهعقودقهنأمزجأداكألب]21[

أرجتينكيملهنأل،ةيوالملافورحلابًابوتكمنآرقلاسيلو،يواضيبلاريسفت
ةفالخلاطوقسىتحةيبرعلاريغفورحلابميركلانآرقلاصنةباتكىلع
.زاجملابابنمريسفتلاىلعنآرقلامساقالطإنوكيهيلعو.ةينامثعلا



.مجرتملا
]22[Aktaran:CemalKutay,"Birhimmetindüşündürdükleri",
MüfidEkdal,Tıbhâne’denNümûne’ye,İstanbul1982,s.6.
ةنسلأىلع)1695-1621(نيتنوفالاهبتكةيصصقةعومجمنم]23[

.اهريغوعفقملانبالةنمدوةليلكنماهايإًامهلتسمتاناويحلا
ناطلسلا"،)HalûkY.Şehsuvaroğlu(ولغوأراوصخشقولخ]24[

ناسين،64ددع،ةروصملاخيراتلاةعومجم،"IV-يناثلاديمحلادبع
.3800ص،1955
،ةدوعلانمزوةبرغلا:Mücahede-iMilliye،يجنازيمدار]25[

رهنلاراد،1994لوبنطسإ،Gezginقوراف،Çağınنيدلاحابص:دادعإ
Nehir،54-53ص.
"ايفوصيفنانسرامعملللوهجملارثألا"،Erenنرأليعامسإ]26[

.)90-66ص(،69ص،1968ناريزح،8ددع،ةيقئاثولاكارتألاخيراتةلجم
تحدم:رظنأ،"لزع"نمًالدب"لح"تاياورلاضعبيفتدرو]27[

Sertoğlu،"نعيناثلاديمحلادبعلزعيفةضماغتيقبيتلابناوجلا
.21ص،1987طابش2،15:ددع،كارتألاايندخيراتةلجم،"شرعلا

رجات،قرحتوأعنمتيتلاةيعرشلابتكللرصتنينماورظناو]28[
.م.!ينمرألايدنفأمارآو،وصةرقليونامعيلاطيإلايدوهيلابرحلا

ةملأريسفت"بحاصريغصلارزاييدمحElmalılıنكيمل]29[
يفنكيملو،نونظيامكيناثلاديمحلادبعناطلسلالزعىوتفبحاص"يل
املكو،ىوتفلاهذهيطعيىتحمالسإلاخيشوأىوتفلانيمأبصنم
.لحلاىوتفةدوسمدعأهنأوههلعف

.قباسلاعجرملا.ولغوأترستحدم]30[
ةلودلايفو،ةدحاولاةديقعلالهأىلعلصألايفقلطتةلملا]31[

يتلاةفلتخملابوعشلارابتعابةينامثعلاةلملاىلعقلطتتناكةينامثعلا
،ةيدمحملاةلملا،اهتفاضإبسحبنوكتفةفاضمقلطتدقو،اهلظبلظتست
دئاسلايسايسلاحلطصملايفقلطتاهنكل...ةيمالسإلاةلملا،ةينامثعلاةلملا
.م.ةينطولااهنمداريومويلا

تاروشنم،2006لوبنطسإ،نايعألاسلجم،يجريمدرايلع.ـه]32[
.171ص،تامولعملللوبنطسإةعماج

،1943لوبنطسإ.ةريخألاديمحلادبعناطلسلامايأ،ركاشءايض]33[
ترس،6-5ص،ةيكرتلابتكلللوضانألاعدوتسم،Gücüyenerداؤفملعم



.172ص،قباسلاعجرملا،Çınar.19ص،قباسلاعجرملا،ولغوأ
راد،1960لوبنطسإ،ديمحلادبعيدلاو،ولغوأنامثعةشئاع]34[
Güven،ةعبطلايفهمسارييغتمتيذلاباتكلااذهيرجي.135ص

هيفثدحتتباتكهنأكو؛"ديمحلادبعناطلسلايدلاو"ىلإباتكللةريخألا
Alexiadباتكوهرخآباتكبنروقاماذإو.ناطلسلانعامةاتف
يذلاروطاربمإلااهدلاونعAnnaKomnenaانينموكّانأهيفثدحتت
.ةأرمارظنةهجونمٌةريثمٌتايطعمرهظتنأنكمي؛هقشعت

لوبنطسإ،ترام31ةثداح،دنمشندميلحليعامسإ:رظنا]35[
.136ص،قباسلاعجرملا،ولغوأنامثعةشئاع.154ص،لوبنطسإراد،1961
ةيناملألاةفيحصلالسارمىلإ،وصةرقليوناميإثدحت]36[

FrankfurterZeitungءاقللااذهنعناسين27خيراتبلوبنطسإيف
،صنلااذهلةيليوأتلاةمجرتلالجأنمً.اعبطهرظنةهجونم،ليصفتلاب
ةيفارغويبىلإةفاضإلاب،ناقلأنيدلامجن:رظناىرخأدهاوشبهتنراقمو
،يعامتجالاخيراتلا،"شرعلانعديمحلادبعلازنإ":IIوصةرقليوناميإ
.28-22ص،2008ناسين،172:ددع

لوبنطسإ،Ertürk،İkiDevirinPerdeArkasıنيدلاماسح]37[
).أ.م.زاجيإباهتلقن(،39ص،رانبتاروشنم،1964
.ةيبشخلاهتاودأةعانصبهسفننعحوريوهطاشنديعتسيناك]38[

.م
،ةريخألاتايركذلا:هدعبامورصقلا،Uşaklıgilايضدلاخ]39[

يتلاتارابعلاريطستبتمق(.92-91ص،اقأوبالقناراد،1965لوبنطسإ
Uşaklıgilمالكللقانلاولغوأروصخشقولخً:اضيأرظناو.).أ.م.اهتلقن
يفةصاخلاديمحلادبعةرئاد":عجرملاديدحتنودنمةطيسبتاقورفب
نيرشت،22:ددع،ةروصملاخيراتلاةعومجم،"هيفةايحلاطمنوزدليرصق
نأايضدلاخلضفهتاركذمنمٍ◌رخآٍناكميف.1009ص،1951،لوألا
:ًاليلقٍدرابٍبولسأبدهاشملاسفنلقني

ةصاخلاةرئادلايفدوجوملاناويدلاوهرثكأهابتنالادشييذلاءيشلا
تاياكحانهتيبملاديمحلادبعليضفتيفو.لخدملانمٍبيرقناكميف
ىلإىقبيوساعنلاهيلعرطيسيىتحناكملااذهيفىقبيناك،ىورت
سابلنعلوؤسملا[يشابيجباوثأبلغألاىلعناكو،صخشهبناج
بتكلاصخألابو،ةمجرتملاتارماغملاصصقهلأرقي،كبتمصع]ناطلسلا
،ناطلسلابجعتءايشألاهذهتناكو،يلاعلابابلاةبتكمةفرعمبةمجرتملا



."رصقلايفكانهوانهالقنتمهناكمريغيمث،ةدماهتاندندبمانيو
.311-310ص،Uşaklıgil،SarayveÖtesi:رظنا

باقلأللمظنملانوناقلادعباشابحلاصرينمذختاعقاولايف]40[
Çorlu1908بالقنا:رظنا(وصناقتوقيأنظامك"لبنسأ"سيلو،هلابقل،

،تالاصتالاتاروشنم،2001لوبنطسإ،لابرأاديأ:ةيكرتلاىلإةمجرتلا
رينمحلاصرشن.لبنسأبقللضفدقفهوخأامأ.)ىرخأنكامأو،186ص
صصقلا"و،Çorluمسابكرتينيةعومجميفهتاباتكنمًاريثكاشاب
رينمحلاص:رظنا.اهنمجذومنىلععالطالل،"ةيضاملاانمايأنمةيسايسلا

Çorlu،"1936لوألانوناقلا،48:ددع،كرتيني،"رئازجلاانرسخفيك،
.694-648ص

علخدعبزدلييفاهطبضمتيتلاةورثلا"،Sirerرينم]41[
نيرشت،71:ددع،ةروصملاخيراتلاةعومجم،"يناثلاديمحلادبعناطلسلا
31دعبزدليرصقرازنيجلايدهاجنيسحكلذك.5-4182ص،1955لوألا
،رادمكحلامونةفرغهبشتةفرغةيأرصقلايففداصيملهنأببتكو،راذآ
دئاسولانمددعو،قرخلا]ةصيخرلا[ةشمقأنماعونصماشارفاودجوو
ديمحلادبعةرئاديف":رظنا.نيمدقلاعضومدنعةاقلملاةريثكلا
.379ص،1963لوبنطسإ،عبارلادلجملا،بيرقلاانخيرات،"...ةيصوصخلا

نرقلا،"يناثلاديمحلادبعمونةفرغ"،ولغوأروصخشقولخ]42[
.32و16ص،1953لوألانيرشت67،19:ددع،روصملانيرشعلا

،"V-يناثلاديمحلادبعناطلسلا"،ولغوأروصخشقولخ]43[
.3854ص،1955رايأ،65:ددع،ةروصملاخيراتلاةعومجم

]44[PauldeRegla،ةيفاخلادلبةيكرت]ةنطلس:]تارابختسالايأ
،TeomanTunçdoğan:ةيكرتلاىلإةمجرتلا،يناثلاديمحلادبعودارم
.155ص،Bileşimراد،2005لوبنطسإ

]45[CelalBayar،1986لوبنطسإ،سماخلادلجملا،تبتكانأو،
بناجلااذهنيباملابتاكشابنيبيكلذك.1503-1502ص،ءاهبلاةعبطم
.)32ص،3مقرشماهلارظنا(.هتاركذميفديمحلادبعنم

،Ötüken،1998لوبنطسإ،Iخيراتلاسلاجم،انوتزوأزاملي]46[
.207-206ص

:ددع،مويلاوسمألانيب،"مادعإةصق"،نوصمسابلنيز:رظنا]47[
.10،170-9ص،1956يناثلانوناك11،13

ةينامثعلاةلودلايفطخلانفةناكمنيبيرصتخمىلععالطالل]48[



خيراتلاةعومجم،"HattatlıkveTürkler"،"طخلانفوكارتألا":رظنا
.35-32ص،1981يناثلانيرشت،11:ددع،بادآلاو

.].م.كارتألانع[،"ربحلاسحل"ةرابعيتأتاهنمو]49[
]50[

http://www.samanyoluhaber.com/h_196615_1537de-basilan-ilk-kuran-i-
kerim.html

نآرقللنيينامثعلامارتحا"،راجوأدمحأ:لاثملاليبسىلعرظنا]51[
ةلودلايفميركلانآرقللىلوألاةعبطلاترهظفيكوىتم:3-ميركلا
.27-24ص،2008لوألانيرشت،3ددع،Yedikıta،"ةينامثعلا

وجروبناروكتردنةلاقمنمةدافتسالاتمت؛مسقلااذهيف]52[
يجعبطملاكبنامثعطاطخلا":ناونعبيكذنامثعظفاحلادافحأدحأولغوأ
عمتجملا"ةلجم،"رصقلانمميركلانآرقلاةعابطصيخرتىلعزئاحلوأ
.41-33ص،209ددع2001رايأ،"خيراتلاو

:ددع،نويسكأ،"ميركلانآرقلاةامح"،كروتزوأناوضر:رظنا]53[
.2006لوليأ616،25

http://www.aksiyon.com.tr/detaylar.do?load=detay&link=20225
]54["Osmanbey",DündenBugüneİstanbulAnsiklopedisi,
cilt6,İstanbul1994,s.165.

.2009ماعلوألانيرشت8يفيفتاهلاصتا]55[
]56[SabuncuzadeLuisAlberi،ديمحلادبعناطلسلالاحناسل

.88ص،باتكلاراد،1997لوبنطسإ،نديأرهام:دادعإ،يناثلا
]57[NadirÖzbek,Osmanlıİmparatorluğu’ndaSosyalDevlet:
Siyaset,İktidarveMeş-rutiyet,1876-1914,İstanbul2004,İletişim

Yayınları;
ةيلودلاةلجملايفهسفنعوضوملايفةيزيلجنإلاةغللابهلةلاقمو

:ناونعب،59-81ص)2005(37،طسوألاقرشلاتاساردل
" Philanthropic Activity, Ottoman patriotism and the Hamidian

regime, 1876-1909 ".
.م.غ1282لداعي:ةقوأ]58[
]59[AyşeOsmanoğlu,age,p.54.
نباوخألانبالمتحي)نكي(نأل،مجرتملانمددرتلااذه]60[

.م.تخألا



ةشئاع:ةيكرتلاىلإةمجرتلا،ينامثعلاكنبلاخيرات،مهدأمهدأ]61[
،ينامثعلاكنبلاخيراتثاحبأزكرمتاروشنم،1999لوبنطسإ،ياتكرب

.248-247ص
هعدوأيذلافينوةينامثعةريل13.700":اذكهطسبملاهلكش]62[

ينيتالأرصقاهباورتشاينامثعلاكنبلايفديمحلادبعقبسألاناطلسلا
شيجلازيهجتيفقفنأغلبملانميقبتملامسقلاوهميمرتتايلمعباوماقو
.kz"...قبسألاناطلسلانمةمدقمةيدههنألاقينأطرشبثلاثلاويناثلا

İsmailHakkıUzunçarşılı,"II.Abdülhamid’inhal’iveölümünedair
bazıvesikalar",Belleten,10)1946(,40,s.713.

]63[AyşeOsmanoğlu,BabamAbdülhamid,İstanbul1960,
GüvenYayınevi,s.159.Bukitaptanyapılacakdiğeralıntılarise
sayfa159-164’tendir.
ديمحلادبعةورثىلعءاليتسالاةروريسىلععالطالل:ةظحالم]64[

باطخلوحةديدجلاتامولعملاثدحأ"ولغوأترستحدم:رظنا؛قئاثولاب
ةلجم،"هتورثو،ركاسعلاو،نيثوعبملاو،بعشللريخألايناثلاديمحلادبع
.37-26ص،81،1974-79:ددعلا،قئاثولابيكرتلاخيراتلا

،يتاركذم:ديمحلادبعناطلسلايدلاو،ولغوأنامثعةشئاع]65[
.269ص،قوجلستاروشنم،1986لوبنطسإ

نامثعبسحماشلاىلعاكلمنوكينأًاضيأهيلعضرعو]66[
.2009لوليأ24،ةيكرت:رظنا.لرغطرأ

ّربعو،ميلألاثداحلااذهًادبأيدنفألرغطرأنامثعسنيمل]67[
:ةلئاعلايفنةصق،لجوينسةميرك:رظنا.قئاثولاىدحإيفهرعاشمنع
،شاميتراد،2009لوبنطسإ،نطولابارتنمةنفحيسأرعضومدنع
اهيلإتلقنلب1949ماعيفايكرتىلإلقنتملهتزانجنإ:لاقي.45ص
ةيلعىلوألاهتجوزلبقنم1952يأخيراتلااذهنمتاونسثالثدعب
نماهقالطىلعّرمدقنوكيخيراتلااذهيفف،حيحصريغاذهو.مناه
يدنفأمناهةيلعوً،اعنقمكلذودبيالو،لقألاىلعًاماعنوثالثاهجوز
اهجوزةزانجبلجىلعلمعتنأاهنكميالٍنرقعبرةليطٌةلمرأيهو
:رظناموهوملاربخلااذهىلععالطالل.ةنيفسلاةطساوبةكيرمأنمقباسلا
،اهثاريموةينامثعلاةلئاعلايفنةصق:نيينامثعلارخاوأ،يجقادربدارم
.112ص،ةعابطلاوةفاحصللةيرحلا،2006لوبنطسإ

تاروشنم،1974لوبنطسإ،نامثعينبامارد،ولغوأرصمرداق]68[



.270-265ص،ليبس
،نيينامثعلارخاوأ،يجقادربدارم:رظنا."صاخشأ6طقفاوناك"]69[

مهو،باتكلارخآيفرهظتيتلاةزانجلاةروصيف4مهنأريغ.32ص
نمةزانجلاورظتنممهراوجىلإرهظيو،سيرابيفاوناكنويسنوتبالط
دارفأضعبمهنيبو-فسأللوداتعموهامكةالصلايفةكراشملانود
.)172ص(.ةلئاعلا

.2009لوليأ24،ايكرت]70[
]71[AslıAydıntaşbaş،"23،حابص،"ملاظبقلرمحألاناطلسلا

.2004زومت
]72[AslıAydıntaşbaş،"مجنودغي92هماعيفنيينامثعلارخآ

.2004زومت22،حابص،"ايكرت
.2004زومت22حابص]73[
ةايحةعومجم،"هدالوأوناطلسلاتاجوز"،انوتزوأزاملي]74[

.11ص،1975لوألانوناك،12ددع،ةيخيراتلا
.م.قيلعتلاطخ]75[
رايأ،ةروصملاخيراتلاةعومجم،قباسعجرم،ولغوأروصخش]76[
.3853ص،1955
.9-8ص،1961يناثلانوناك2،5ددع،ةايحلا]77[
.م.ةديسو،ةأرمايأ:نداق]78[
.1975يناثلانوناك17،نامجرت]79[
نرقلاعلاطميفتناكةعّردملاةيبرحلانفسلانمعون]80[

.م.نيرشعلا
]81[MorrisJastrow,TheWarandtheBagdadRailway,

PhiladelphiaveLondon1917,J.B.LippincottCompany,p.7.
يفتقلغأدق)ةيرحبلاةرازو(ةيرحبلاةراظنتناكلصألايف]82[

ةسائرىلوتامدنع)ديمحلادبعدهعيفأشنيذلا(قامقاجيزوفدهع
ىفطصم:رظنا."ةاشملايهلصألا"موهفمىلعًادمتعم،ةيبرحلاناكرألا
ةينامثعلاةلودلاةيفصتيفهتفاقثويرحبلالوطسألاريثأت"،Bıyıklıيلقيب
)نيرشعلاورشععساتلانرقلا("طسوألاقرشلاوطسوتملاضيبألارحبلايف

Civilacademi،)57ص،2006)حتافلاةعماج.
]83[DonaldQuataert،"ةلودلايفيبوروألاداصتقالاعسوت

،1987،ةرقنأ،ياكتيربص:مجرتملا،1908-1881،"ةمواقملاوةينامثعلا



.ترويتاروشنم
]84[DonaldQuataert،"ةروثلادهعيفةينامثعلاةعانصلا

امك.تالاصتالاتاروشنم،1999لوبنطسإ،يانوغلسنات:ةمجرت،"ةيعانصلا
ErikJanZürcherاهيفهعمكرتشاةيدقنةساردىلغهابتنالاتفلا
،يروهمجلادهعلاىلإينامثعلادهعلانمكارتألالامعلا"ناونعب

.تالاصتالاتاروشنم،1998لوبنطسإ،زيكأةدهاج:ةمجرتلا."1839-1950
]85[DonaldQuataert،لوضانألايفةعارزلاوينامثعلاحالصإلا،

،2008لوبنطسإ،ناغودنوكانازدازآوناغودنوككروتزوأيالين:ةمجرت
.لامعلاكنبتاروشنم

.م.ةليبقلاوةريشعلاوأ،ةلئاعلانعةيانكةيكرتلايفدقوملا]86[
يتلاةينامثعلا،"ايكرتيففتاهلاةسسؤممايق"،لانوأةيلاع]87[

،راجكىفطصموولغوأناسحإنيدلالمكأ:دادعإ،!ةنرصعلابكربقحلت
،رازتيزاين:رظناو.122-121ص،İRCİCAزكرمتاروشنم،1995لوبنطسإ
،1945ناريزح،14مقر،2دلجملا،ةيرهشايديبولكيسنأ،"فتاهلا"

.445-444ص
تاينقتوةديدجلاتالاصتالاريثأت"،ولغوألوقناخروأ:رظنا]88[

603ص،ةنرصعلابكربقحلتيتلاةينامثعلا،"ينامثعلاعمتجملابتالصاوملا
.اهدعبامو

.5يلفسلاشماهلا،124ص،قباسلاردصملا،لانوأ]89[
،راجكىفطصموولغوأناسحإنيدلالمكأ:نودعملا:رظنا]90[

.649-640ص،!ةنرصعلابكربقحلتيتلاةينامثعلا
خيراتلاةعومجم،"؟راثآلافحتمسسأتفيك"،ناغوأزيزع]91[

.73-71ص،1980رايأ،5:ددع،بادآلاو
فراعملاةعوسوم،"ةيديدحلاانطوطخ"،Kalgayبوقعي]92[

.583ص،1945يناثلانيرشت19:ددع،ةيرهشلا)ايديبولكسنأ(
]93[WilliamEngdahl,ACenturyofWar:Anglo-American
OilPoliticsandtheNewWorldOrder،ةققحمةعبط.PlutoPress,

2004,pp.23-24
ةهبجلب،طقفًايسايسًارمأيديدحلازاجحلاطخنكيمل]94[

تالاقم:ىلععالطالامكنكميً،اضيأةيمالسإوةيجولويديأةيساسحلمحت
عفانملا":ناونعب"تقيقحنامجرت"ةفيحصيفىسومدصتقماهبتكةقرفتم
دقو.1904بآ11وناسين2نيب."يزاجحلايلاعلاطخللةيونعملاوةيداملا



يديدحلاطخلااذهدميفملسوهيلعهللاىلصيبنلاريسطخعبتتمت
.ةرونملاةنيدملاىلإ

Palmiraتيموربةريملابلميقلاثحبللليوأتلااذهيفنيدم]95[
Brummett،رظنا:

Ottoman Seapower and Levantine Diplomacy in the Age of
Discovery, SUNY Press 1994 .

رصعيفةينامثعلاةيرحبلاةوقلا،ةينامثعلاةيرحبلاةوقلا
،PalmiraBrummett،ضيبألارحبلاقرشيفةيسامولبدلاوتافوشكلا
.2009شاميتتاروشنم

يلودماظنلو،ملاعللةديدجةطيرخلقيرطلاحتفيل،لودلب]96[
.م.ديدج

،Uluğbeyتمكح:رظناريرقتلانعصخلمىلععالطالل]97[
Deki،2007لوبنطسإ،ةيروهمجلاىلإةيروطاربمإلانمةيلورتبلاةسايسلا

BasımYayım،اهدعبامو418ص.Ediger،207-202ص،قباسعجرم.
،ةيساسألازدليقاروأنملقانلا،ينامثعلاةسائرلافيشرأ]98[

ةكلمملاوةلودلالوحيتارظن،يناثلاناخديمحلادبعناطلسلا:9.2638.72.4
تاروشنم،1976لوبنطسإ،زدليناضمرونيتجنيدلاءالع:دادعإ.]دلبلا[

Çığır،يكفنيبديمحلادبع،ولغوألوقناخروأ:ىلعةوالع.302ص
.64-63ص،تالاصتالاتاروشنم،2005لوبنطسإ،2ط.ديمحلادبعةشامك
،عمتجملاوخيراتلا،"ديمحلادبعةهجاوميفنوتسدالغ"اضيأبتاكلاسفنلو
.51:ددع،1995ناسين،180:ددع

.51ص،ةكلمملاوةلودلالوحيتارظن]99[
]100["AtonestageheraisedacopyoftheHolyQur’an

inhishandandsaidthatsolonasthisbookremainedwith
theMuslimsinthatcountryandtheyrespectedandfollowedit,
theBritishwouldneverbeabletodominatethem.Headded
thattheonlysolutionwastotryandseparetetheHolyQur’an
fromtheMuslimsofEgypt".

http://www.batkhela.com/islam/story3.shtml
عيدبةايح:ةديدجلاةيتاذلاةريسلا،يجلابناضمروريكتلالج]101[

،GelenekYayıncılık،2003لوبنطسإ،هراثآوهتوعدويسرونلاديعسنامزلا
ليبسىلعرظنا،تافالتخالاضعبعماضيأىرخأرداصميفو.81-80ص



ريغهبناوجبيسرونلاديعسنامزلاعيدب،رانيهاشنيدلامجن:لاثملا
.85ص،ةيسآينيتاروشنم،1994لوبنطسإ،هتايح:ةفورعملا

ةلودلاوحنةيكيرمألاتالواحملاوةيكرت"،ناقوأايوأ:لقانلا]102[
،Bağlamتاروشنم،1994لوبنطسإ،500ـلاهماعيفةكيرمأ،"ةيملاعلا

.155ص
لكنعةيكرتلزانتىلعنازولةيقافتانم17ةداملاصنت]103[

5ىلإدوعييعجررثأب،نادوسلاورصميفةدوجوملااهتافصواهقوقح
نيدلاديحوناطلسلااهعيقوتضفريتلااهسفنةداملايهو،1914ربمفون
ةدهاعمنم101ةداملايهو،هيلعةضورفملاطوغضلالكنممغرلاىلع

Sevr.ةدهاعم:رظناSevr:كرتزوأديعسميهاربإ:دادعإ،لماكلاصنلا،
.81ص،قرفتاروشنم،2007ةرقنأ

هنولعفيامىرتىتحًاملاعنوكتلةرورضكانهتسيل]104[
سوساجلالثم،هعممهحلاصميهتنتنأدعبمهمدخييذلاصخشلاب
.هبهاوموهتاحاجنلكمغرةسخبةلمعكهوفرصيذلاسنرول

]105[
http://hansard.millbanksystems.com/commons/1918/nov/18/consolidated-

fund-appropriationbill#S5CV0110P0_19181118_HOC_306
]106[

http://hansard.millbanksystems.com/commons/1911/dec/14/
adjourneddebate#-S5CV0032P0_19111214_HOC_325

ةيناثلاةحفصلا:تيركتاروث"،ÇorluKرينمحلاص]107[
دقو.365-364ص،1936زومت43:ددع،كرتينيةعومجم")1878-1898(
يفاهرشنيتلااشابرينمحلاصتايركذيفاليصفترثكالكشبكلذنيب
.1934ناريزح26ىلإ1934ناريزح9نمةرتفلايفةيروهمجلاةفيحص
مهتايحبنيينامثعلاةعوسوم،يجنربيلع:رظنااشابرينمةايحلجأنمو
امرظناهتافونعو.332-330ص،2008لوبنطسإيناثلادلجملا،مهتاباتكو
رينمحلاص"،Söylemezoğluلامكبلاغ:رخآيسامولبدهنعبتكهبتك
.13-12ص،1939طابش309،7:ددع،Yedigün،"اشاب

ةياعدللجذومن:قارعلايفعيشتلادضلاضنلا،Deringilميلس]108[
دبعناطلسلانمةلودلاوةيموقلا،يناثلاديمحلادبعدهعيفةينامثعلا
تالاصتالاتاروشنم،2007لوبنطسإ،كروتاتألامكىفطصمىلإديمحلا

.35مقرةيلفسلاةيشاحلاو،159ص



"YeniTasvir-iEfkâr"نمةلقانلا،1909ةينيطنطسقلاراوسأ]109[
ميلس:ةمجرتلا،ةريغتملالوبنطسإ.كيلجبنيز:1909لوألانيرشت28
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ًاماعنيثالثلالالخيفةضراعملاتتشتنمرهظيديدشلاهفعضنإف؛يلخاد
.ةقحاللا

يكرتلاروتسدلاصوصن،Gözübüyük-SunaKiliفرش.أ:رظنا]174[
ةيلك-ةرقنأةعماجتاروشنم،1982ةرقنأ،ةيناثلاةعبطلا،)1839-1980(
.).أ.م.يلبقنماهتحتةعوضوملاطوطخلاو(،34-33ص،ةيسايسلاقئاثولا

،1961روتسدوةيروتسدلااننيناوقروطت،Aldıkaçtıناخروأ]175[
،لوبنطسإةعماجقوقحلاةيلكتاروشنم،1982لوبنطسإ،ةعبارلاةعبطلا

ةرادإلينوناقلاعجرملالكشي1876روتسد"(.64-57،60،63-56ص
تالكشمرظنةهجونم1876روتسدمييقت"،يليكانوص.)"ةدبتسم



ةيلكتاروشنم،1978ةرقنأ،يساسألانوناقلاةيوئم:ناغمرأ."ةنرصعلا
صئاصخمهأناطلسلاةيقوف"(.194ص،ةرقنأةعماجةيسايسلاقئاثولا
يفثحب:تايرظنلاقايسيفتايرحلاونيناوقلا"،نيهاشلداع.)"روتسدلا
لوبنطسإ،ةيناثلاةيطورشملاةيوئم،Özمصاع:ررحملا،"1876روتسد

هنألً؛اروتسدنكيمل1876روتسد".200-199ص،رانيبتاروشنم،2008
İlberOrtaylı."ريتاسدلايفةرظتنملا"ةيساسألاةقثلالماوع"ىلإدقتفت

Kitabı،364ص.
،"ةينامثعلابوعشلاليثمتولوألاينامثعلاناملربلا"،يلياتروأربلإ]176[

.169ص،يساسألانوناقلاةيوئم:ناغمرأ
ةيوئم،ناغمرأ،"انخيراتيفناملربلوأتاباختنا"،ناغمرأتورث]177[

.167ص،يساسألانوناقلا
دجن؛1908ماعديدجنملكشتيذلانايعألاسلجميف]178[

.بوعشلاةدِّدعتمهتينببينامثعلاسلجملاوملاعلاتاناملربنيبتانراقمدقع
،ةيناثلاةيطورشملايفنايعألاسلجم،يجرمدرايلع.ـه:ًالثمرظنا

،Bilgiتامولعملللوبنطسإةعماجتاروشنم،2006لوبنطسإ،1908-1912
.226-225ص

]179[AvielRoshwald,EthnicNationalism&TheFallof
Empires:CentralEurope,Rusia&TheMiddleEast,1914-1923,
LondraveNewYork2001,Routledge,p.18.
]180[Üçok,agy,s.1172-1173.
لوحعارصلاً:اماع143رئاتسفلخنم"،ياطوقلامج]181[

CemOfestMatbaacılıkSanayiتاروشنم،1982لوبنطسإ."روتسدلا
A.Ş.Yayını،103ص.
،ةينامثعلاةلودلايفةيندملاةسسؤملاو،طارقوريبلاةلودلاوفظوم]182[

.م.ركسعلاوةينيدلانوؤشلايفظومريغنمةلودلاوفظوممهو
ىلعلديمقرلانكل،فلأةئمعبرأورايلمباتكلايفدرو]183[

.م.نويلمةئمعبرأورايلم
تاروشنم،1944لوبنطسإ،يسايسلاخيراتلا،رمسأيركشدمحأ]184[

.299ص،فراعملاةلاكويفةيسايسلاقئاثولاةسردم
بناجىلإةزجعلارادوهلاجملااذهيفرهشألاجذومنلاو]185[

:رظنا.ءاطقللاعضرلالافطألللمارألاوعراوشلاءانبأءاويإل"ءاضرإلاراد"
N. Sarı-I. Savun, Türk tarihinde acizlerin korunmasına kısa



bir bakış II: Kimseziz süt çocuklarının örnek yuvası Darü'l-Irza,
Tıp tarihi Araştırmaları-5, 1933, s. 34-51.

ةطقنتناكو،ةياغللةجرحةلحرملاهذهتناكعقاولايف]186[
يفاهطمنوةيبرغلاةراضحلابةعوبضمتناكيتلا[ةفقثملاةبخنلانيبقارتفا
يتلا[ةيفوصلاقرطلايفماعلكشبنيمظتنملاسانلاةماعنيبو]شيعلا
نممغرلاىلع؛مالسإلاىلإسانلاءامتناظفحتيتلاةنضاحلالكشتتناك
يفةبرحلاسأريهقرطلاهذهتناككلذلو،اهيلإهجوتيتلاتاداقتنالا
بخنلامظعمدنعنطولاموهفمو.]نيملسملادالبليبرغلارامعتسالاةمواقم
سنوت،ةاتفلاةيكرتيقرتلاوداحتالا[تايعمجيفمظتنتتأدبيتلاةيفاقثلا
مجنلفحم(اهئامسأواهتايعبتفالتخاىلعةينوساملاتايعمجلا،ةاتفلا
،يسنرفلامظعألاقرشملا،يكريمألاليلخلاميهاريإلفحم،يزيلجنإلانويساق
نعهثيدحيفحالشلانيدلاردبكلذركذامك...،يلاطيإلامظعألاقرشملا
ىلعلاصفنالالكشذخأيناك...])ماشلايفتناكيتلاةينوساملالفاحملا
لثمتينيملسملاةماعدنعناكموهفملااذهنكل.بلاغلايفيموقساسأ
دبعناطلسلاهلمعاملكو،ةينامثعلاةلودلابةلثمتملاةيمالسإلاةفالخلايف
ةطبارلاهذهيفةايحلاحورثبينألواحهنأوهلاجملااذهيفديمحلا
ةبحموةفقثملابخنلاءادعيفرسلانمكمانهو....خويشلاربعةيمالسإلا
اثحبفلؤملاهلدرفأامكرصعلاكلذيفديمحلادبعناطلسللسانلاةماع
.م.باتكلااذهنملوألاءزجلايفاصاخ

.ناطلسلارصقيفناويدلاسيئر]187[
،ةيفارغجلاوخيراتلاايند،"ةيطورشملايفديمحلادبعةملك"]188[

.269ص،1959،زومت4،31:ددعلا
ىلع1876روتسدنأهيفانلمدقييذلاهثحبىلععالطالل]189[

شاقنلاعوضوم":رظنا؛ذيفنتلاوءارجإلاديقيقبسلجملاليطعتنممغرلا
1878يماعنيبقيبطتلاديقهئاقبإوأهئاغلإوينامثعلا1876روتسدلوح
تافلملا،1981لوليأ25-21،ةرقنأ،عساتلايكرتلاخيراتلارمتؤم"1908و
،يكرتلاخيراتلاةسسؤمتاروشنم،1988ةرقنأ،II،رمتؤمللةمدقملا

ةيطورشملادهعيفناثوعبملاسلجمتاباختنا"ريمديزوف.1175-1171ص
،İmgeةغمإةبتكم،2007ةرقنأ،1914-1908،"ةينامثعلاةلودلايفةيناثلا

،ةيوهنعثحبلاليبسيفايكرت،دمحأيزوفً:اضيأو.38تنوبيد.32ص
تاروشنم،2007لوبنطسإ،2ط،يلدةرقمجتاداس:ةيكرتلاىلإمجرتملا
.20-19ص،قباسعجرمÇınar:رظنا.52ص.تامولعملللوبنطسإةعماج



Çınar:رظنا.اشابماهاربأو،اشابديعسو،كبLegofet:مهو]190[
.يناثلالودجلا،457ص،قباسعجرم

فراعمةعوسوم،"يناثلاديمحلادبع"،ولغوأاقستدجن]191[
.42ص،1993لوبنطسإ،1دلجملا،مويلاوسمألانيبلوبنطسإ

تاروشنم،1934لوبنطسإ،اشابتعلط،نيجلايدهاجنيسح]192[
yedigün،49ص.
]193[www.measur'gworth.org.تاريدقتلايفاطخكانهناكامبر

نأدبالهنأوه،انههلوقديرأامنكل،داصتقالايفصصختمريغيننأل
مويلاجئاربرالودنويلمقوفيغلبمليوحتةيفيكىلعامدحابيجي
النايغبنيو!؟لالتحالاتاونسيفدالبلاجراختاريدقتلاأوسأىلع
كلذيفكونبلاتانايبىلإةدوعلالب،ريفسلاتانايبدنعرمألافقوتي
.مويلاهذهكةلفغمتاليوحتنعتانايبىلعروثعلاعقوتأاليننكل،نمزلا

تعلط:ثدحتيناميسرهاطنامعنريفسلا"،رويابلماكيملح]194[
Tahir."لوبنطسإنممهرارفدعبنيلربيفاشابلامجواشابرونأواشاب
veEdebiyatMecmuası،14-13ص،1980بآ،8ددع.

رارفنوسيقينيذلاكئلوألوقعةريحلاانيفريثتنأيغبني]195[
دالبلانمنورفياوناكنويداحتالاف:نيدلاديحوناطلسلارارفبنييداحتالا
ناكامنيب،لالتحالاتحتعوقوللاهبعفداماذهواهلًةداقاوناكامدعب
هترداغمتناكو،لالتحالافورظيفةنطلسلاشرعىلإنيدلاديحودوعص
ةلاحو،لالقتسالاموهفم[.لالقتسالانمًاعوندالبلاتلاننأدعبةداعسيف
ةيضق...،ةيروهمجلانالعإدنعثدحامو،دالبلاهترداغمدنعنيدلاديحو
.م]...مويلاىتحاهراثآدتمتاهسفنبةلقتسم

امبر.ملقلابةبوطشم،ةيادبلايفةبوتكملاةرابعلاهذهتناك]196[
تبتكيتلاةلاسرلايفحاجنلانعاشابتعلطثدحتينأثبعلانمناك
.دالبلانمهرارفءانثأ

داحتالاةاجنلوحهفرعأام:كبنيدلاحالصدمحم:لقانلا]197[
،1989،لوبنطسإ،Varolدمحأ:دادعإ.ةينامثعلاةلودلاطوقسويقرتلاو
.105ص،بالقناتاروشنم

،يفاقثلارامعتسالاوةيكرتيفةيعويشلارداصم،ناروطنامثع]198[
.108-107ص،Nakışlarراد،1977لوبنطسإ،3ط

.م:دادعإ،BuranlarımızveSonEserleri،اشابميلحديعس]199[
.33-31ص،İzتاروشنم،1998لوبنطسإ،غادزودلرغطرأ



،ةيرهشلافراعملاةعوسوم،"لافورءاقل"،لاكيابيقدصركب]200[
.438-437ص،1945ناريزح،14:مقر

.)دئارلا(يشابنيبلاو)بيقنلا(يشابزويلانيبةينامثعةبتر]201[
ةلودلامساقتلافوريفمتله"،ولغوألوقناخروأ]202[

.19-16ص،1985،لوألانوناك،24:عمتجملاوخيراتلا،"؟ةينامثعلا
.ركاسع10نمةفلؤمةيركسعةدحو]203[
نأرتراسلوبناجريبكلايسنرفلابتاكلاوفوسليفلاعاطتسا]204[

بتكنمناملألامامأةميزهلاهذهاهتكرتيتلاةاسأملاحاجنبانلسكعي
نعاهيفثدحتييتلا"تاملكلا"يفةيمويلاةايحلاليصافتىلإسرادملا
زريثفلودأبيصنتمتهنأفيرطلانم:انهركذاو.هتلوفطتايركذ

AdolpheThirers)مامأبرطضايذلاةوقلاجازمةداعتسال)1877:هتافو
ىلإمجرتملا،ةيتاذلايتريس:تاملكلا،رتراسلوبناج(.ةليقثلاةميزهلاهذه
.)Adaتاروشنم.1983لوبنطسإ،نيكترموتبلأ:ةيكرتلا

:عالطإلل]205[
H.A.I. Fisher, History of Europe, II, p: 1084. & W. Kay

Wallace, Therty Years of Modern History, pp. 48-50 .
YeniTarih،"يقرتلاوداحتالالوح"،توسقأيلامكيلع]206[

Dünyası،630ص،1954ناسين،15:ددع.
]207[ErnestE.Ramsaur،ىلإةمجرتلا،1908بالقناوكروتنوج

تركف.158ص،فيتيزوبتاروشنم،2007لوبنطسإ،زواينارون:ةيكرتلا
،2001لوبنطسإ،ياتاجناسحإ:ةيكرتلاىلإةمجرتلا،ةينودقملاةلأسملا،رنادأ
.265ص،TarihVakfıYurtتاروشنم

ةينودقملاةلكشملاوكروتنوج،ولغوأحلاصجحدمحم]208[
تاروشنم،2008لوبنطسإ،ياتاجناسحإ:ةيكرتلاىلإةمجرتلا،)1890-1918(

TarihVakfıYurt،174ص.
هعوقوو،اذههلمعيفاشابرهامليعامسإتايلاعفلجأنم]209[

؛ةيناثلاةيطورشملادعب1908ماعلوألانوناك2يفلوهجملعافلةيحض
،"انمويىلإةيناثلاةيطورشملانمةيسايسلاتالايتغالا"،ياطوقلامج:رظنا
رهامليعامسإلتاق".1320-1316ص،1955رايأ،16:ددع،ملكتيخيراتلا
،180:ددع،يعامتجالاخيراتلا(،1908لوألانوناك3،نونفلاةورث،"اشاب
.)4ص،2008لوألانوناك

مزعربخديمحلادبعناطلسلاىقلتفيك"،رسيرونليعامسإ]210[



راذآ13،18:ددع،YeniTarihDünyası."؟كرحتلاىلعيقرتلاوداحتالا
.550-549ص،1954
كبفطاعيئادفلا"،يدمحيلع:رظنا،ليصافتلانمديزملل]211[

،1995رايأ،65:ددع،ةروصملاخيراتلاةعومجم،"اشابيسمشلتاقو
.3831-3828ص

:يقرتلاوداحتالاوطوؤانرألادالب"،اشابيسمش،يسمشديفم]212[
،1995لوبناطسإ،نيكتيلاغهيزندمحأ:دادعإ."هيلعىلعيالوولعيقحلا
.85ص،رهنتاروشنم

،زيكنجناغودرأليلخ:دادعإ،)1908-1881(اشابرونأتاركذم]213[
.اهدعبامو39ص،يكرتلالامعلاكنبلةيفاقثلاتاروشنملا،2008لوبنطسإ

]214[PaulDumont،"ةينطولاتارايتلا"ةلاسريف،"ةينامثعلا
.1908بآ12خيراتبةخرؤملا،نيهوك.جديفيد،"ةينوساملاو

،يقرتلاوداحتالاوانخيراتيفبالقنالا،ناروكيودبدمحأ]215[
.243ص،ناطةعبطم،1948لوبنطسإ

]216[Dumont،69ص،قباسلاعجرملا.
قوجلسيتوخإركشأو،1908بآLeTemps،20:لقانلا]217[

ةمجرتوةديرجلاىلعروثعلايفيتدعاسملKırıcıرونيأوانييفنمركاش
.هالعأمسقلااذه

،"ةينوسامرفلاويقرتلاوداحتالا"،ميدقلاةيرحبلاليكوناسحإ]218[
عالطالالجأنم.782ص،1951ناريزح18:ددع،روصملاخيراتلاةعومجم
ةقلعتملايناثلامهرمتؤميفنييداحتاللكبقداصيالأريمةحيصنصنىلع
ةينويهصلاعمهعارصوديمحلادبعنمًالثممهلًابراض،ةينوساملاكرتب
خيراتلا،"كبقداصيالأريم]ةضورعم[ةحئال"،Ilıkanقوراف؛ةينوساملاو
.193ص،194-188ص،2002لوليأ،225:ددع،عمتجملاو

؛جحلاةضيرفهئادأمدعببسنعجوقةرقيئازسلئسامدنع]219[
سيلأريكفتلاقحتسيلوق."رفسزاوجبيدلبىلإبهذأالانأ":لاق
؟؟؟كلذك

İkiDevrin،"نيرصعةراتسءاروام"،كروترأنيدلاماسح]220[
PerdeArkası،61ص.
:دادبتسالادضىلوألاةينطولاةيكرتلاةكرحلا"،Ulusalkulميدن]221[

.1937ةرقنأ،"مورضرأدرمت
لوبنطسإ،لابرأاديأ:مجرتملا،"1908ةروث"،وصناقتوقيأ]222[



.اهدعبامو78ص،تالاصتالاتاروشنم،2001
ةيلاتلاةحفصلايفةروصلايفهنورتيذلاديفحلاىلإتفرعت]223[

هدجنعفرعيالهنأبيلركذو،)Tüyapİzmir(باتكضرعميف
.ةنسحلاةينلاوةماقتسالاهنعفرعيهنكل،ريثكلا

،"؟اذامل"هلوقبيفتكيIlgarراغلإناسحإنأنممغرلاىلع]224[
توم"،رغلإناسحإ.؟اذهاياذامل:لوقتيدلامبسحةديرفهتجوزنإف
،1973بآ،7ددع،ةيخيراتلاةايحلاةعومجم،"يلنسريزاينةيرحلالطب

.61-60ص
،"لوضانألاىلإكبيزاينةيرحلالطبلةريخألاوىلوألاةحايسلا"]225[

ابضليعامسإتاركذم(.104-101ص،1964راذآ،2:ددع،ملكتيخيراتلا
.)سيسؤب

قيفوت:ةيبدألا)هيرتروبلا(روص"،]Gezgin[ىهسيقح]226[
.33ص،1939ناريزح9،30:ددع،)يني(ةديدجلاةعومجملا،"تركف

"ةيلاديملاةيفلخ،اشابVarolaالورافنيدلالالج]227[
MadalyonunTersi"ةعبطم،1970لوبنطسإ،وصناقذفانحيمس:دادعإ

Gür،رمأيتلاايرثلابذقنملاءاقللااذهببسطبريرخآدهاش.19-18ص
تقولايفلصحراجفنالانأبىريوهف،مالسإلاخيشلاهلاسرإبديمحلادبع
،Ülkütaşırركاش.م:رظنا."؟ايرثلاتيأرفيك":هلاؤسهقرغتسايذلا
.68-65ص،1979طابش2:ددع،بادآلاوخيراتلاةعومجم،"راجفنالاةثداح"
،بائذلاعمصقرلاوديمحلادبعيباتك:رظنانيرخآلادوهشلالجأنم
.134-129ص،شاميتتاروشنم،2009لوبنطسإ،لوألاءزجلا

،ىفنملايفيناثلاديمحلادبعناطلسلا،كبنيسحفطاع.د]228[
.114ص،رشنللناب،2003لوبنطسإ،Hülagüوكالوهنيتم:دادعإ

:هبحيالصخشنماهنوكفقوملااذهيفةديفمةرابعلاهذه]229[
دنعثدحامكشأجلاطبارًابلصئجافملارطخلااذهمامأناكهنأالإ"
ةحينس:رظنا."...ةدياعملالالخيفزدليىلعةلبنقءاقلإنمةمجانلاةلزلزلا
:ددع،ةيخيراتلاةايحلاةعومجم،"ديمحلادبعدهعتايركذ"،يلعروميماس
.66-65ص،1978طابش،2

نايبلماعلاسفنيفتاقيقحتلايفرداصلاريرقتلارشنمت]230[
ريرقت":رظناةينيتاللافورحلابريرقتلاىلععالطالل،ماعلايأرللةجيتنلا
ةجيلماج،2007لوبنطسإ،"يناثلاديمحلادبعناطلسلالايتغاةلواحم
.رشنلاوةعابطلل



ةيبدألالامعألاعيمجوRübab-ıŞikeste،نظأيرخف:دادعإ]231[
.34ص،اقأوبالقنإتابتكم،1973لوبنطسإ،تركفقيفوتل

هيفوجهي"95وحن"ناونعبرخآيداقتنارعشتركفقيفوتلو]232[
خيراتلاكلذيفف.1911ماعنييداحتالالبقنمناثوعبملاسلجملح
هذهف.داشرناطلسلانمنذإبناثوعبملاسلجممظعألاردصلاقلغأ
هلباقيو1878ماعناثوعبملاسلجمليطعتبتركفقيفوتتركذةثداحلا
لطعدقف."؟ماعلاكلذىلإدوعنله"لأسف،1295يمورلاخيراتلاب
ملوانعمرمامكناثوعبملاسلجمخيراتلاكلذيفديمحلادبعناطلسلا
هءارقركذينأتركفقيفوتلواحو،1908ماعىتحىرخأةرمهعمجي
ةموظنملاهذهف.عارصلانمةليوطةلحرمىلإمهراظنأتفلو،ةثداحلاهذهب
:نيتيبلانيذهاهيفدجنيتلا

تسيدنوناقلامسابضرألابهابجلاتغرمنوناقلامساب
نيناوقلا

امبر[ةيناثةعبطيفاهتيمهألاهرشنوتباثةهزندييفتعقو
دبعغلباملهنأةياورلالوقت.ةفيظوةديرجلً]اقحلملوقينأديري
؛كينالسيفىفنملايفةيربجلاهتماقإيفوهوسلجملاقالغإربخديمحلا
املو،"بجوملاسفنبهتقلغأدقتنكًاضيأانأو":ءازهتساوةيرخسبقلع
!هاويأ":لاقوبرطضاتركفقيفوتعماسمهذهديمحلادبعةيرخستغلب
ليصفتلااذهىلعفوقولل."؟ىرخأةرمًاقحمديمحلادبعرهظيسله
ةيلفسةيشاح،452ص،قباسلاعجرملايفنظأيرخفتاظحالم:رظناريثملا

.)5ةيلفسةيشاح،447صو،22
،ةيخيراتلاقئاقحلا،دنامشناديماحليعامسإ:لقانلا]233[]233[

،ةفاقثلاوخيراتلاتاروشنمةيكرتلاىلإهمجرت،1979لوبنطسإ،لوألادلجملا
.205ص

ةمكحملا("يفرعلاةيبرحلاناويد"،يسرونديعسنامزلاعيدب]234[
دلجملا،رداصملاتاذةسرهفملا"رونلالئاسرتايلك"يف،)ةيفرعلاةيركسعلا
.1927ص،لسنتاروشنم،1996لوبنطسإ،2

،1964لوبنطسإ،"ةلشيقشاطيفترام31"،ناروطىفطصم]235[
.55ص،توقيأتاروشنم

،ناسينرهشانههنكل،راذآرهشوهترامرهشلصألايف]236[
ميوقتلا(لمعتسملاميوقتلافالتخاىلإدوعيفالتخالااذهناكامبر
.م."ترام"رهشلامساىلعتظفاحكلذلو،يداليملانع)يمورلا



31ىعدتيتلاراعلاةمصو"،جالفرشنمحرلادبعرظنا]237[
سبل:رداصملاضعبيفو.2ص،1976ناسين15،9:ددع،ليبس،"ترام
.باوصلاىلإبرقأهلعلو،دونجلاسابلطابضلا

؛"نازوليفمالسلاةدهاعم"ناونعبانبتكيفركذتيتلاةدهاعملا]238[
ConferanceonNear"ناونعتحتةيزيلجنإلارداصملايفركذتامرمأل

EasternAffairs"قحلاوهو،"ىندألاقرشلاةيضقرمتؤم"يأ.
ىلإةيدمحملاةيعمجلاىلإنيبستنملاخويشلاضعبللست"]239[

ةعساولاةياعدلاباوماقو،نيدايصلاركاسعلاروباطةيفخاوضرحو،ةلشقلا
روُصْخَش.يقولخ:رظنا."كلذيفاوقفوو،ةعيرشلاونيدلالاوزىوعدل
ةعومجم،"شرعلانعيناثلاديمحلادبعطاقسإوترام31ةثداح"،ولغوأ
.1457ص،1952رايأ29:ددع،ةروصملاخيراتلا

يمورلاميوقتلانيبًاموي13قرفةلازإوميوقتلاحالصإمت]240[
ىلإطابش16ليوحتمتثيح،1917ماعاشابرونأنمرمأب؛يداليملاو
كلذلو،)ناملألاعمتالسارملابيترتفدهب(،ماعلاكلذيف)راذآ(ترام1
ىفطصم:رظنا،عالطالانمديزمل.1909ماعتالسارميفقرفلااذهرهظ
تاروشنم،2005لوبنطسإ.ماعةئموينامثعلاخيراتلايفةعنقألا،ناغمرأ
.اهدعبامو183ص،شاميت

،"ةكرحلاشيجوترام31ةثداح"،Tülbeniçiلضافموديرف]241[
.)901-898(899ص،1951بآ20:ددع،ةروصملاخيراتلاةعومجم

.قباسلاعجرملا،ناروطىفطصم]242[
Surpىفشمعملماكتتتناكيتلاةربقملاهذهةلازإتمت]243[
Agop،قدنفلااذهمدهتدقو.ناويدلاقدتفتاونسدعباهناكميفماقو

.مخضقدنفمويلاهناكمموقيلاضيأ
نمبعشيأدنعةهلآلاعمجموأ،نانويلادنعةهلآلادبعم]244[

.م.بوعشلا
لكشبولو،يراكذتلاةيرحلابصن،"ةيرحلاةدبآ"ىلععالطالل]245[

8،1:ددع،خيراتلاايند،"ةيرحلاةدبأ"،koçuمركأداشر:رظنا؛يحطس
.323ص،1950بآ

ماعيقرتلاوداحتالارمتؤملنيعبسلاىركذلا"،كاربوطرفظ:رظنا]246[
.5ص،1986لوليأ،33:ددع،عمتجملاوخيراتلا،"1916
ديمحلادبعناطلسلللزعلارارقتغلبيتلاةئيهلافاضتسا]247[

ديمحلادبعناطلسلا"لح"دهشميفهناكمكلذبلتحاونشيجلامساب



حلاصماسر)هتخأوأ(هيخأنبااهلقنةثداحلاهذهنعهتايركذو،روهشملا
نأالإ.)93-87ص،ترام31نايصع:رظنا(.نيساروغدوجأىلإزميرأ
يفتالجملاىدحإهترشنيذلازجوملايفةدوجومريغةروكذملاةثداحلا
:ددع،ةيخيراتلاةايحلاةعومجم،"اشاببلاغتاركذم":رظنا.تقولاكلذ
.1966يناثلانيرشت9:ددع،1966زومت،6

ايند،"ةيعجرلا-ترام-31ةثداح"،توسقألامكيلع]248[
.752ص،1954،زومت1-ناريزح20،15-19:ددع،ثيدحلاخيراتلا

ايند،"؟ترام31ةثداحتعقوفيك"،ناروكيودبدمحأ]249[
.58-557ص،1950لوألانيرشت13،15:ددع،خيراتلا

ىواتفلاتناكتقولاكلذيف[.558ص،قباسلاردصملا،ناروك]250[
عماجببسب،نيملسملاةماعنعًاديصركلمتةيطارقوميدلانعرشنتيتلا
ةيطارقوميدلاربتعييذلاتوصلاولعياذهانرصعيفهنكل،"ىروشلا"هبش
نأرابتعابمالسإلاىلإاربعمنيملسملانماهلوعدينمربتعيو،رفكماظن
مظعميفةلكشملانأرابتعابو،مكحلاىلإنيملسملابيتأتسعارتقالاقيدانص
.]م.دادبتسالايفنمكتةيمالسإلانادلبلا

اذه.تميملهنكلكبمظانكينالسزكرمدئاقبيصأ]251[
،هيلعرانلاقالطإباورمأنيذلامهمهنابمعزاشابرونأرهصيركسعلا
يذلاكرحتلاةقاعإلاريبدتواطايتحاكلذناكو.تيبلايفكاذنآناكهنأو
لايتغاللططخيذلااشابرونأةدايعنأريثملانمو.لايتغالانعجتني
رودبعلىلعهتردقنيبي؛"ةمالسلاىلعهللدمحلا":هللوقيلايصخش
ناغودرأليلخ:دادعإ،1908-1881،اشابرونأتايركذ:رظنا(.اذهءيربلا
امو52ص،ةيفاقثلايكرتلالامعلاكنبتاروشنم،2008لوبنطسإ،زيكنج
.)اهدعب

ددع،ةروصملاخيراتلاةعومجم،"يكبياشابتعلط"،شتنمدهان]252[
.1551-1550ص،1952زومت،20

:ةفيحصلاهذهلهثيدحنمهتلقندحلااذهىلإلقنلااذه]253[
Yedigün،16-14ص،1938رايأ268،3ددع.
VIII-يناثلاديمحلادبعناطلسلا"،ولغوأروصخش.يقولخ]254[

.4024-4023ص،1955بآ،68:ددع،ةروصملاخيراتلاةعومجم،"
]255[MeteTunçay،"خيراتلا،"دحاولابزحلادهعيفةفاحصلا

.48ص،1987يناثلانوناك،37:ددع،عمتجملاو
يلععمثيدح"تاعونمملاةذفاننمخيراتلاوتاعوبطملاعنم"]256[



.20و13-12ص،1991يناثلانيرشت20:ددع،Dergah،يجنرب
Bir("هارهشةفيحص:ةرضمقاروأ"،كاربوطرفظ:رظنا]257[

'Evrak-ımuzırra':Tarihvegazetesi(،37:ددع،عمتجملاوخيراتلا
.47-45ص،1987يناثلانوناك

خيراتلا،"يناثلاديمحلادبعةباقر"،ولغوألوقناخروأ:لقانلا]258[
.14ص،1987طابش38:ددع،عمتجملاو

]259[DonaldJ.Cioeta,OttomancensorshipinLibanonand
Sirya,1876-1908,InternationalofMiddleEasternStudies,10

)1979(,pp.167-186.
رشنماظنديمحلادبعماظنةلوقملوح"،ولغوألوقناخروأ]260[

،199لوبنطسإ،يناثلاديمحلادبعناطلسلاوةيرودلاةودنلا،"تاعوبطمو
.36ص،لوبنطسإةعماجبادآلاةيلكتاروشنم

يذلاكبيربصنبKlkandelenنيدلارونلاوقأىلععالطالل]261[
ةبتكملخادفحتملا"،لسكويناخروأ:رظناهيبأدعبةبتكمللاريدمحبصأ
عسوتللو.70ص،1966طابش1:ددع،ةيخيراتلاةايحلاةعومجم،"ةعماجلا
،"زدلييفةيفصتلاوىضوفلا"باتكيفهدجتديمحلادبعةبتكمعوضوميف
ءزجلا،نفلاوةفاقثلاوملعلاتاروشنم،2007لوبنطسإ(.ريمدناجدارم
.)عبارلا

،خيراتلاةنازخ،"ةفيظولابحوديمحلادبع"،كبناروطيفطل]262[
.333-332ص،1951طابش28-7،15:ددع

يفاليلقفلتخمصنبةثداحلايانولوأداوجعيفرنيبدقو]263[
نولغوأرصمرداق:لقانلا.1969يناثلانيرشت18خيراتبنامجرتةفيحص
شماه،209ص،ليبستاروشنم،1993لوبنطسإ،اهلبقتسمواهيضامبةفالخلا
.224:يلفس

ةيعرشةساردىلعموقيالو،قفومريغليلحتلااذهناكامبر]264[
امىلعةوالع،ةيضقللةيزمرلاداعبألاىلعموقيلب،اهميرحتىلإبهذت
ةيضفلاوةيبهذلايناوألاةباذإلحارملاضعبيفمتهنأنمهركذدرو
ةلودجتناكامبرو.بورحلليئزجليومتلةيدقنتاكوكسماهلامعتسال
وهوديمحلادبعناطلسلااهلضفيتلاةيسايسلالئاسولانمةليسونويدلا
قالطإنودبدانزلاىلععبصإلا"ةسايسو،عطقتسملاتقولاةسايسىلعريسي
ةيمومعلانويدلاةرادإةمهاسمنمبتاكلاهركذيسامىلعةوالع."رانلا
.م.اهطبضوةيلاملاماظنثيدحتيف



]265[DonaldC.Blaisdell،ةيروطاربمإلايفةيبوروألاةيلاملاةباقرلا
،1940لوبنطسإ،كاجويوقفطاعمزاح:ةيكرتلاىلإةمجرتلا،ةينامثعلا
.19-18ص،24:مقر،يراجتلا]ةسردملا[بتكملاويلاعلاداصتقالاتاروشنم

ةئميف)يكرتلا-ينامثعلا(يداصتقالاخيراتلا،كومابتكوش]266[
.190-189ص،gerçekتاروشنم،1997لوبنطسإ،1914-1500،لاؤس

.189-188ص،لاؤس100،كوماب]267[
:تافراصملاحيقنتوتادراولادييزت،Bölükbaşقورافرمع]268[

كنبلاتاروشنم،2005لوبنطسإ،يناثلاديمحلادبعدهعيفةيلاملاةرادإلا
.85ص،ينامثعلا

ةروطسأيهتنتو:رظناءاطخألاهذهنمديزملاىلععالطالل]269[
.2009ناسين5،نامز،يجقادربدارم

.319ص،يفنلامايأيفديمحلادبعناطلسلا]270[
،1966لوبنطسإ،ةرملاوةولحلايتايحمايأ،ولغوأنامثعةيداش]271[

.22ص
.12-11ص،1960،ديمحلادبعيدلاو،ولغوأنامثعةشئاع]272[
،1970لوبنطسإ،رخآلاةيلاديملاهجو،اشابVeloraنيدلالالج]273[

.16ص
خيراتلاةعومجم،"ديمحلادبعتايصوصخ".سزاتممحيمس]274[

.246-244ص،1950زومت،ةروصملا
ريخألامظعألاردصلاو،)ملاع(لانإلامكدومحمنيمألانبا]275[

.رمخلابنتجيناكديمحلادبعنأةريثكعضاوميفركذيديمحلادبعل
.1301و،1289-1288ص،VIII،1948ءزجلا

،ةينمرألاثداوحلليلخادلاهجولا،يتايركذ،اشابمظاننيسح]276[
.318ص،SelisKitapları،2003لوبنطسإ،مردلينيسحت:دادعإ

،نوصقارونايض:رصقلاتايركذنملقانلا،كبديعسيلع]277[
.210ص،Ötükanتاروشنم،1994لوبنطسإ،عبارلادلجملا،ينامثعلاخيراتلا

،"هدالوأويناثلاديمحلادبعتاجوز"،ولغوأروصخش.يقولخ]278[
.720ص،1951رايأ،17:ددع،ةروصملاخيراتلاةعومجم

لوبنطسإ،بالقنالاخيراتويقرتلاوداحتالا،ناروكيودبدمحأ]279[
.49ص،ناطةعبطم،1948
،ةروصملاخيراتلاةعومجم،"نيطالسلاجوزتيفيك"،ركاشايض]280[

.259ص،1950زومت،7ددع



،.Um،زدليتاقلعتمنم،ءارزولاةسائريفينامثعلافيشرألا]281[
ىلإيسرونلاديعسنامزلاعيدبلىلوألاةرايزلا"،زامنوسميلس.80/74:مقر
صنلاىلععالطالل.79-77ص،2004عيبر،88:ددع،يربوك،"لوبنطسإ
.329ص:رظنأ؛ةقيثولليلصألا

نعجتانلاينهذلاقاهرإلانمعوننع"اذههضرم"مجني]282[
.59ص،قباسلاعجرملا،Weld:رظنا.اليوطانمزينهذلاطاشنلاطرف

ضارمألاىفشمهعاديإببسنأتاياورلاضعبثدحتتو]283[
نملقانلا:رظنا.نذإنودبزدليرصقةقيدحىلإهلوخدوهةيلقعلا
عيدب،رانيهاشنيدلامجن:يباتنعيزاغساروأديمحروتكدلاتاركذم
،ةيسآينيتاروشنم،1994لوبنطسإ،ةلوهجملاهبناوجبيسرونلاديعسنامزلا

.61-60ص،قباسلاعجرملا،Weldىلعةوالع.107-106ص
]284[MaryF.Weld)ŞükranVahide(،ديعسنامزلاعيدب

ليلج:ةيكرتلاىلإةيزيلجنإلانمةمجرتلا،EntelektüelBiyografi:يسرونلا
.60ص،Etkileşimتاروشنم،2006لوبنطسإ،نكشاط

نوفقثملا،رانيهاشنيدلامجن:ياطوقلامجنعلقانلا]285[
،ةيسآينيتاروشنم،1977لوبنطسإ،ةيرونلاويسرونلاديعسلوحنوثدحتي

.347ص
لكشلاىلعةقالعلاهذهجسنياهتافلؤمدحأيفةديحوناركش]286[

ةينامثعلاةلودلاةمصاعىلإيسرونلاءاج1907ماعرخاوأيف":يلاتلا
مدق.ةيقرشلاتايالولاةيمنتوهتعماجلجأنميمسرمعدىلعلوصحلل
هزاجتحايفاببساذهحبصأو،هضورعنمضتيديمحلادبعناطلسللًابلط
،لوبنطساىلإهلوصونمةريصقةدمدعبو.ةريصقةدملنجسلايفهئاقبو
بستكاف،ناحتماللمهعمهاعدوةرظانمللنييناملعلاونيدلاءاملعاعد
."ةريصقةرتفيفةرهشلا

Şükran Vahide, "Said Nursî’nin hayatının bir kronolojisi",
Editör: İbrahim M. Abu-Rabi, Yolların Ayrılış Noktasında İslâm:
Bediüzzaman Said Nursi’nin Hayatı ve Görüşleri Işığında,
Çevirenler: İbrahim Kapaklıkaya ve diğerleri, İstanbul 2003,
Gelenek Yayıncılık, s. 22.
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