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 مكلإ هوأف .نبآلا بأ ِلإ مكلإ هوأف نآلا  مكرض لإ هوأ مل ننأ عم *سقألا بألااهأ ا
 نم مكلإ هوأف .انأ  رأ سل نأ هوب ةوان و ةورأ نا نم اّلك شعأ  نوكلا عاق نم
 ءش لك نأل نناملا فشسم ف ننأ ملع ام  ننإ .ةالا ق لع انأ و نوعقوأ  نونم ب
 ام ةرآلا رالا لإ لوالا رالا نم لقنا امنع .اضأ ذفاون بلل ناك ةهّوشم اهنوك عمف - ااع ناك
 ننإ .ةنونمب سل نكل و نناملا فشسم ف ةووم انأ .ةلماش ضوف هف ذلا سأر ف نونلا ئف

 ننا ق هنأ ب .كلانه كل كان ف نم اهف ةالاب رهاظأ لا ةرآلا ف انه الا نسأ 
 ماّأ ةكلكلا ف لأ مأ ةكلواك لو نإ رأ سل .انأ نمل ال و انأ نم رأ سل نأ هوب ركاذ
 او نأ مهعس لا ةكلكلا لإ نم ر مه و مهلو ماّأ .مهئابآ ن لإ نسكذورألا عارإ
 نّمس نإ نع مسا نمل ال و سكعلاب مأ ةبرص نب ف ةاورك انأ نإ رأ سل .اهف بألا صاللا
.نلا ب نع هلع لص مأ هب ّمأ
.قلا وه هلإلا و مهولا وه مسالأ
 لمع ناك ةملعم رابعاب )Dobrila Martinović( شفونرام الربوـك فرعأ ننإ سقألا بألااهأ ا
.اهنوار سكذورألا و كلواكلا نبهذملاب نوفرعملا لافطألا ناك لا ةبعشلا ةئابالا ةسرملا ف
 لا )Banjа Lukа( اكولاناب ةنم فراشم ف )Šargovac( سفوراشب ةبعشلا ةئابالا ةسرملا ناك و
 ةلولا كل ةرضا نوك نأ ب ناك )Nezavisna Država Hrvatska( ةلقسملا ةاوركلا ةلولا سسأ ماّأ
   )Antin Grad(  »ونآ ةنم« ه كل نأب مكعنقس نم سانلا نم و .)Antigrad( »ةنملا ّض« ـب مس و
.ضّورملا نناملا فشسم نم انأ سأر نم مكل هّكوأ ام كلذ .ّق ال كلذ نكل و
.قلا وه هلإلا و  مهولا وه رالأ
 مل نم .اوركلا اّلإ اهف شع نأ عاطسا أ ال ا ةسسؤملا ةلولا كل ف كاذنآ سقألا بألااهأ ا
 ف رصلا لفطلا  ذئقو .هعم لمعلا ام )ustaše( »شاسوألا« ملع قف ةكلكلا ف ل نأ ر
 كلذ نوسكذورألا لافطألا اّمأ .رئابكلا نم ةربك هلق نك مل شاسوألا مقلا عنم اذإ هرمع نم ةعباسلا
 »بهذمب سل نانولا بهذملا« هنأ امب greace ides,nula fides هنأ امب .ةعنم اوناك قلف قطارهلا لسنلا
 ب ءوس نم انأ نك  سفوراشب ةبعشلا ةئابالا ةسرملا ةلا ةسنكملاب سنك نأ ب ناكف
 ةلا ةسنكملا لع قاصف مكرض ةسنك اّمأ .كلواكلا نامورلا بهذملا نم نّرملا ءالؤه نم ةملعم
 اناأ اوناك نذلا نم لإ مكمرب ةقاو ه و عسا  و Civitas Dei قل لإ ةمار ه و

.نارفلا مهنم لإ نطولا لمعلا كلذب ماّوق مه و كولسلا و ةنلا ةقالألل ةقضلا ولا نوط
.قلا وه هلإلا و  مهولا وه نارفلأ
  لع ةسرملا مقا ١٩٤٢ ةنس رورلا موقلل اقبط راربف نم عباسلا ف هنإ سقألا بألااهأ ا
 بقنلا فولسم بسو لوألا مزالملا اهاق لا »شلفاب ونآل ةنالا ةسرلا ةبكلل ةشاسوألا ةرسلا«
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بّوط كل ٢٠٠٣ ونو ٢٢ ف اكول اناب ةنم أ ذلا نالا سلوب انو ابابلا ةلأسم ه ةلأسملا *
  فو ذلا سرام نافا بوطل .هسأر طقسم ف سفاشرابب رلا ف سرام نافا كلواكلا ناملعلا

 ال نإ و كلواك نإ Aut Catholicus aut nihil« :راعش مزل ناك ذلا و ةمقلا ١٩٢٨ ةنس ف 
 ةملاعلا برلا ءانأ ف ةلقسملا ةاوركلا ةلولا نع شاسوألا نملا سسأ ماّأ  ناكملا ف »ءش
 رق عامالا كلذ فف .شفوبلف فالسوكاف رلا بهار هسأر عاما ّم قل ١٩٤٢ راربف ٦ ف ةنالا
 ف رقلا ةقطنم ف كلذ و راربف ٧ ف نع لالا مولا ف برصلا ناكسلا بذب ماقلا لع أرلا

 لعف ذلا اذه و .)Šargovac( سفوراش و )Motike( هكوم )Dragočaj( اشوار :ةنملا ةاض
.اولا مولا ف مهسن ةبرص الفط و ةأرما الر ٢٢٩٨ ّبذ و ّلق شفوبلف بهارلا ةاق  امنع

انلا فوط ةصق

(Drakulić)
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 بّوط نأ كلع ب  )Petrićevac( سفاشراب ر نم ةفقسألا ةنهك نم نهاك و شلاز الوكن
 لاق ناك ذلا سملا سلا بئان و ةسنكلا ّو ناك ذلا )Ivan Merc( سرام نافا كلواكلا ناملعلا
 ةملكب لق وأ باقعلا ةراشإ سمشلا لإ لبسلاب اوركلا بابشلا لإ راشأ و لوسرلا سركلا لبس ف
 هركذ رم ذلا سفاشراب ر نم كلذ ةفقسألا نهاك اّمأ .اذكه لاق هنإ اسق .اسق هنلع نأ رأ
 فالسمو بهارلاب نظ نم كانه نأ ر )Miroslav Filipović( شفوبلف فالسورم بهارلا وهف
 )Vjekoslav Filipović( شفوبلف فالسوكاف بهارلاب نظ نم و )Tomislav Filipović( شفوبلف
 هلإلا كر ذلا ناطشلا .اولا ناطشلا سفن ةلأسم ه ةلأسملا نأل ةرؤم ر نونظلا كل لك نكل و. اضأ
.همسا
.قلا وه هلإلا و  مهولا وه ناطشلأ
 نع نسكذورألا لافطأ قّرفأف ذماللا لّس ذآ نأ لع نربأ ناطشلا بهارلا هنإ سقألا بألااهأ ا
 .امهلال نم رصبأ نللا ناهّ نع  نمّ لإ ّبأ اوناك نذلا لافطألا نب قّرفأ نأ لع كلواكلا لافطأ
 اوهركأ كلذ انأ رأ مل و ءاوسلا ناصمقلا وذ نإ نولوق .لافطألا عم ر وه ام رأ ال مهنب قّرف امنع
 نزملا لملا كلذ روض لع ةلماكلا ةشاسوألا ةبرلا لع مهلوص لإ ةامر مه و كلواكلا لافطألا
 ال و مهنوّلق اوناك فك ملعأ ال ننكل .مهبارأ نوّلق مه و بلكلا ءانبأ اوهاش نأ لع اماسر مهروضك
 ةسرملا ءانف ف رلا لع زلهلا ف سرلا ةفر ف له : ملعأ ال و .مهولق مأ مهسفنأ اولق له
 امنب اارصسا نرصس ناك لا ةرظنلا اّلإ ةكرابملا مهنوع اّلإ ركذأ ال .ةءارقلا باك افص لع مأ
        .مهعاسأ نأ عطسأ مل ننكل و رأ لإ  نم ام سباب نولقان نواّللا ناك
.نمز ذنم انلا لإ ةمنمب سل ننأل كان نم ةركاذ انأ و اهب ئ لا اوبهر روصلا مظعأ ه كل
.ةصقلا ف هباعإ نكم الف اهعب ر ام اّمأ
.هصصق نكم الف رشبلا لقعلا ةرقم ءارو وه ذلأ
.قلا وه هلإلا و  مهولا ه ةصقلأ
 رص  لإ اهاّط ناك اربك ال ءاعم انلا لف راربف رهش رذب رهش ناك هنإ سقألا بألااهأ ا
 ول .ههو لع ةمئالا ناولألا نم نول مهنم أل ناك ام .ةسرملا ءاوسلا ناصمقلا وذ ماقا ن ناسنإلا
 .عاطسا ف اذه سل هنكل و رصارصلا لكش لع مهمسرأ انأل راكراكلا مسرأ نأ عاطسا ف ناك
 »لاذنلا« »سانلا شو« :لم املكلا  .مهلع وا فصولا ل مهفصأ نأ عاطسا ف سل و
.مهانعم لإ لص ال »سانلا لو« وأ »ننلا«
.كلذ نزأ ام
.قلا وه هلإلا و  مهولا ه املكلا سقألا بألااهأ ا
 لاق و .مهمالك نم هذأ ام اذه و كسرهلا ءانبأ نم مهواق نذلا ءانسآب مهلك و السلاب نم اوناك
 سانلا نم رك ك ق اذامل ملعأ ال .لافطألا بعر الكل اران االس مسا مهنم أ ال هنإ اهعب لئاق
 وبلا« )bod( »وب« ـلاب مسم نكسب رونلا مهراصبإ لا لافطألا نولق اوناك مهنأ اهعب
 لع ةنعم ةركب ناألا بلأ ف و بار و راذم و سؤفأ و وارهب و )ustaški bod( »شاسوألا
 ةّا ر اوأب اّلإ مهنولق ال اوناك مهنأ اوك )اذامل( و .)srbomlat( »الموبرص« ـلاب ّمسم بش ول
 لسو ناك لا مهنوع اّلإ ركذأ ال انأ .كلذب هشأ نأ روقم ف سلف انأ اّمأ .عمسمب لقلا نوك الكل
 رآ الصف اّلإ )ركذأ ال( و !وم لوه ارص بعر اهف ناك لا نوعلا .ابأ نوعلا كل سنأ ال .ةمرلاب
 الموبرصلا لع ةضباق ه و نابذلا نم ابذل ةملقملا رافظألا ّرو ناك ملا نأ ركذأ .كلذ لإ ةفاضإلاب
 ناك للا نأ و مطلا سأرلا نم قرفملا لفطلا املا هّشر الكل ءارولا لإ ةبو بو ق رآ اابذ نأ و

.ةلفطلا ارصلا برش
.اهر ركذأ ال
 .ننأ ننأ ّلإ لل  اضأ مانم ف هأر امف نبقع ناك لا مهنوع ر )ركذأ ال(
.الئاه نوك نأ اهبكر ذلا نكم ام لمب ةلئاه نوك نأ اهنكم ةمر ال
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.قلا وه هلإلا و  مهولا ه ةمرلأ
 اسكذورأ الفط ٥٦ لق قل هنأب لصفملا هررق ف هرابإ ص ال لاطإلا لصنقلا نإ سقألا بألااهأ ا
 كلذ و نوققملا ناملألا هلس ام ال و سفوراشب ةبعشلا ةئابالا ةسرملا ف ١٩٤٢ ةنس راربف نم ٧ ف
 لصو ول و .نلعلا ازملاب ااضلا عبأ نأ ننكم ال هف انأ امففّ لع فطع ول وأ .الفط ٥٣ لق ق هنأ
 ام اهنكل و باوص لع ناملألا ناكل مولا كلذ ف ةسرملا لإ )Kuruzović Dragica( اسار شفوزوروك
 رذ ال هنأل ةرآلا نم اهشب كلإ لأ .بذ ملف اهلا ةرازل كروب لإ بهذ اهمو اهنإ .اهلإ لصو
.ةققلا لوقأ اّلأب نفّلك وان
.قلا وه هلإلا و  مهولا ه اضارلأ
 ناك ام هنأل نن ام نكل و .ضق ق هلك رمألا ناك نونلاب ةفرشم رص امنع سقألا بألااهأ ا
 ام لك نم ناسنإلا لس هاشم نم هاش ننأل ربع ف ساكع بل لا روصلا لمأ نأ عسوب
 نهركأ ن ةبذم عب باوص قف ننإ لب .مظعلا طاشنلاب اهفس و ةالا نعم رق و ناف وه
 ق هنأ وبذم لفط لك مسا بناب ةوملا ةمئاقلا لإ لوملا سئرلا لللا ف نّوأ نأ لع عضارملا
 ف لّسأ نأ  لإ اّإ مهناهإب كلذب ل مسأ اّلأ بن ناكف .١٩٤٢ راربف نم ٧ ف هفنأ ف ام
.رئابكب فرعأف رولا كلذب قلع امف اّمأ !مهفونأ ف اوام لافطألا نأ  طب سئرلا لللا
.نارفلا بلطأ ءارذعلا و سملا عوس مساب
.ةرقلا لكلا ّننمكلف
.ابأ صلأ ال و أهأ ال فوسف أهأ نأ عاطسا ف سل ذئذنم .ةلسلل ةلباق ر انأ ذئذنم
 .ةما ةبر لامك نع بر نأ هوب ةرص اعطق نعّطق ةساس لإ ّلنا اهنإ .باذع ه ةلفلا كل
 ملأ مطأ نك راهن لل .امبر المم هناسن نك مل قبس ذلا .اللق املع باوص قف ةقرطب ةملاع انأ
  ةفلم سساأ سفنب سأ نك .لوهلا ضبن ضبن ناك اهنأ هوب ةروم باصعأ ناك .باصعألا
 ةظلب ةملاع انأ .اضأ فش مل كلذ نكل و مع ننأ مانم ف رأ نك سفن نع ولسأ  .بلك ننأب
 ننظ ةظلب سفن ةمواقمب أبا و شّوشم رو فلأ ف ّسنا و بصعلا زاهلا ف مس اهف قع
 ةملاع انأ .رمألا ةقق ف رآلا وه هلع قبأ مل هنأ ر رآلا وه اذه لك لع قبأ نأ عسوب سل هنأ اهف

.سألا ف ذئعب نورّوس و ةورأ ب اوان ن سفنب ساسإ ناك امب اطبض
.هانملا ملاع ف الا ةورأ انأ
 .وملا اّلإ ءش لك لع قب نأ ناسنإلا روقم ف هنإ
.قلا وه هلإلا و  مهولا وه وملأ
 اقن رئابكلا نارفب ةرالا سرام كنأ  ئاسلا كرابعاب انلا لر كنأ  سقألا بألااهأ ا
)indulgencija( اّلإ كل لوق نأ قس أ ال هنإف لارلا ابابلا كرابعاب رئابكلا نارف و مهسألا ءارشا و 
 رم لبق كرا ارفاسملا كرأ :ةورأ و ةوان نا نم الك شع نم اّلإ نهلا نم الك أر نم
 )كرا( و كقوف ةمّرملا ةرصلا ةناربلا ارونلا و ةاّشنملا ةرصلا ناصمقلاب ةاسكلا لافطألا عفر و ارئاطلا
!وللا رصب و - ك عفرب ةعرلا ةكرابم كرا مهراعشأ لع سملا
 .ةماعلا ةزانلا لع ربعلا نم ةلاّلم ةعالا ةقالألا نم ةلاّلم نعملا نم ةلاّلم انأ
 .رألا ه ةبذملا هذه نم لو الف ابأ ةبذم نم لع لو مل
.ناكافلا رم كانه لب بر ال و قرش كانه سل هنأب الا ةملاع نكل و ضم امف ملعأ مل
 ةصا ةاذ نأ لع هف ةمرلا عرز ذلا ناكملا أ لارلا لنإلا هاش كفصب كنأ لع فقو امنع
 ربكألا ةفقسألا نهاك هف كراش عاما م ةبذملا مول قباسلا مولا ف  ناكملا أ نسلا كص لمب
 Nikola( شفرولب الوكن . اكول اناب ةنم ةفقسأ نهاك )Viktor Gutić( شو روكف قباسلا

Bilogrivić( شفولس ةمكملا سئر )Stilović( ةبعشلا ةئابالا ةسرملا روز نأ لمآ نكف ةنهك ةع و 
 و بكر ةمرلا ناك  ناكملا أ نأ .ةنامورلا ةوابابلا ةراإلا نع ةبانلاب رألا ه سفوراشب
 )Srpski Milanovac( سافونالم كسبرص كرض أ نأ .ضرلا نعب اهلإ رظن لوسرلا سركلا
 نأ رملا م ناك  اقف ةرهاطلا هسفن قف سملا سلا ناك  نالا و لا ناكم ةنهارلا
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Prevod: Suzana Vejnović

 لافطألا اوصأ عمس نأ كرض أ نأ )لمآ نك( .ةاو ةئابا ةسرم بذ ق  شرعلل ن
 و اهنّون اوناك لا ةملا مهنان ةملا مهارفأ ةملا مهض عمس نأ ةسرملا نوفوط نذلا نّبذملا

 .اهنول
 هلع ةنّوم نّبذملا لافطألا ءامسأ ناك ذلا اعلا فصلا قرو لب انورك سل انورك عأ نأ ل قبس
 ةّأب هقّلعأ نأ ال و لملاب ال و انالعإلا ةولب ال ناكم ّأب .ناكمب هقلعب هعضوب ل اومس مل مهنأ ر
.ةسرملا ءانف ف ةرش
.ةسرملا اسب  ال و
 Republika( ةبرصلا ةروهملل ملعلا و ةبرلا ةرازو مس مل روص .مس مل ذلا وه نم نلأس ال نكل

Srpska(. اّمأ .اعم سرملا ملعلا سلم و ةسرملا ةراإ و نونطاوملا و اهعم ةلملا ةعاملا ناك قل 
.اهعم ناك امف ملعلا و ةبرلا ةرازو
 ءامسأ لع وملا لابلا قرولا نأ ر روسلا ئشنن نأ انل بنف .ةناس سل ةصرفلا نإ نولوق
 نإ لب !قولا ّل امف رهظ نأ ةبرصلا ةققلا لع ب ناك اذإ . نم لابلا قلقس نّبذملا لافطألا
            ركأف ركأ انلا فوطس نّبذملا لافطألا نع ةصقلاف ضقنا ركأ رقب قولا وه و !ّل ق قولا
.ركأف ركأ رشبلا رمضلا عزس و
 صصقلا كل لم .اهناكم ف ةبا ه و كر اهنإ .ابأ مره نأ اهناكمإب سل اصصق كانه نأل كلذ و
 اورألا و ناشألا و عرقلا ولا نم ضوضرلا نم ق نأ اهناكمإب اهسفن لاوز عب قب نأ اهناكمإب
.ةاهنلا ر لإ مو نأ اهناكمإب و ةبلا
.اعاض ال و اكاله ال و اقر لبق ال
.م نأ ءار نف نأ اهنكم ال
.ءاللا لإ مهضفن رم نكم ال مسالا نم الافأ اولع نأ مهنكم ال نوّبذملا لافطألأ
 ال و هقر نأ اهناكمإب ر ال و هّط نأ هناكمإ ف ل ال !مهوب فصلا قرو سل سقألا بألااهأ ا
 عطس ّراض بشع ال و هقر نأ اهناكمإب ران ال و هقر نأ عطس سمش ال و هفطش نأ عطس رطم
 نّبذملا لافطألا ءامسأ ه نم عبنف سف و لب لك امهم .اّماسم و انهاو نك امهم هّش نأ
.ّقفن وه و راشفلا ةوش الام هوضو ائاز ااعبنا
 افالم اوسوا نالم ارام رموار ناشو اكنافو ناشو ناشو انال نافو نوامس اكوار

 وكفارز وكو اكروز ناشو وكفالس اوسوا ارولم المار اسار افابسو ناشو نالم ورو
 وكنارب رازوفس اان اكنرا رام ارام افالم اسبول اكفالس اسار وكنارب اوسوا نالم
.هوفلم و نالم وكفز اان ارام افالم وكنارب اكنآ اناماس اكفارز شولم نافو افاسوف
.هروص نم الع ةروص ف لعلا وو نم ّب ال
.ئط ال ضاق وو نم ّب ال
!بألا اهأ ا مكلل باط
        

شفونف انازوس :لقن




