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 أٚالز ازضٜؼ ٚال١ٜ غٛم أٖطاؽ.بـ  5391غ١ٓ  تاضٜذ َٚهإ االظزٜاز:

 .5311أنتٛبط َٔ غ١ٓ  53: تاضٜذ االيتشام بايجٛض٠

ڤّنون ايتشكت بايعٌُ ايجٛضٟ يف غٛم أٖطاؽ نُٔ خ١ًٝ غًُٝإ 
سٝٓٗا ثالث١ أفطاز فكط ِٖ: تهِ اييت ناْت  l’assautالقٛ املسعٛ 

تٌ املسعٛ غًُٝإ القٛ، املتشسخ )قاحل ايػٓٛغٞ( ٚسػٔ َؿْٓ

ستُس ايطٝب فهإ املػؤٍٚ عٓا . أَا petit Hassen ايكػريسػٔ 

. االيتشام مبعاقٌ ايجٛض٠ يف ادتباٍ قبٌٖصا ايٓؿاط َاضغت . بٛضاؽ

٘ ايجٛض٠ َٔ إيٝ يف مجع نٌ َا حتتازتتُجٌ  ،ٚقتٗاَُٗتٓا  ناْت

. ٚيف ايبسا١ٜ أٟ بعس تفذري ايجٛض٠ أغًش١ َٚا إىل شيو ،أَٛاٍ

ُْطاقب نّٓا ايعٌُ ع٢ً تكف١ٝ ارت١ْٛ، سٝح  ّبَباؾط٠، اْك

ٚأٜها ايعٌُ  نٌ ايعًُٝات اييت تكع باملس١ٜٓإناف١ إىل  اتِٗنحتط

 جتٓٝس اجملاٖسٜٔ.  ع٢ً

 ؟ ايجٛض٠؟ ٚأٜٔ نإ شيو  ؽ: َت٢ ايتشكتِ ضمسٝا بكفٛف

ٚأٍٚ  5311أنتٛبط َٔ غ١ٓ  53ّٜٛ ضمسٝا اطتططت يف ايجٛض٠ ز: 

ـ بكطاع أٚالز عًٞ ثِ اْتكًت إىل أٚالز َػؤٍٚ ايتشكت ب٘ ٖٛ املطّٝ

يًهفاح إىل داْب يعٖاضٟ  بّؿٝح َٚٔ ٖٓاى إىل محاّ ايٓباٌٜ
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أٚ أفٛاز قػري٠ ٚناْت  ؾطٜط. نٓا ْٓؿط نُٔ زتُٛعات

بعس َؤمتط ايكَٛاّ َٔ ْٛع "ايفٛؾٞ". قٝس أغًشتٓا زتطز بٓازم 

ؿا٤ ٚتهٜٛٔ ٚسسات ْٚايكطاضات اييت دا٤ بٗا خاق١ َا تعًل بؿل إ

فسا١ٝ٥ زاخٌ املسٕ. قبٌ ٖصا ايكطاض ناْت ٖٓاى مجاعات فسا١ٝ٥ 

شات٘ مل ٜهٔ َٓعُا بايكف١ املطًٛب١، سس غري إٔ ايعٌُ ايفسا٥ٞ يف 

ُٝٓعِ أٚ ُٜكٓٔ ٖصا ادتاْب.  5311أٚت  02فذا٤ َؤمتط ايكَٛاّ يف   ي

قطاع إٔ ُٜؿهٌ زتُٛع١ أٟ ٖٚهصا مل ٜعس بإَهإ 

ألٕ ايع١ًُٝ قاضت َٓع١ُ.  ًِٗ يًكٝاّ بع١ًُٝ يف املس١ٜٓفسا٥ٝني ٜٚطغ

تعأَ تهٜٛٔ ايكاعس٠ ايؿطق١ٝ َع تؿهٌٝ نَٛٓسٚ غًُٝإ  ٚقس

ٚنإ ٜهِ  11القٛ بػٛم أٖطاؽ ٚشيو يف بسا١ٜ ؾٗط غبتُرب 

سػني  :( أفطاز َا ظيت أتصنط أمسا٤ بعهِٗ َج8ٌسٝٓٗا مثا١ْٝ )

غًُٝإ ٚفاضٚقٞ ضمح٘ اهلل، ستُس بكريٟ  ڤظضٚايطاٖط َٓاًٜٞ، 

يف قًب القٛ. متجًت ايع١ًُٝ األٚىل هلصا ايهَٛٓسٚ يف ؾٔ ٖذّٛ 

ٚايصٟ  Victor Hugo فٝهتٛض ٖٛغٛ" بؿاضعغٛم أٖطاؽ ٚشيو َس١ٜٓ 

ٖٚٛ ؾاضع أٚضٚبٞ ايٛطين عتٌُ اغِ ؾاضع دٝـ ايتشطٜط أقبح 

 إال ْازضا. ٚغهاْ٘ ٚال ٜككسٙ ادتعا٥طٜٕٛحبت مبشالت٘، ساْات٘ 

ناْت عًُٝات ايهَٛٓسٚ تػتٗسف َجٌ ٖصٙ ايؿٛاضع، 

أَانٔ تٛادس ايعػانط ايفطْػٝني ٚأٜها ايٓكاط االغرتاتٝذ١ٝ 

" اييت تٛدس بٗا نُٝات ٖا١ً٥ َٔ ايٛقٛز ٚايصٟ يرانڤنُطا٥ب "

. بعس ٖصٙ ايع١ًُٝ ايفسا١ٝ٥، قاَت ايػًطات يًشطمبسٚضٙ تعطض 
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َس١ٜٓ أٍٚ صيو بفهاْت بتػٝٝر َس١ٜٓ غٛم أٖطاؽ االغتعُاض١ٜ 

ٍ األسٝا٤ ٚايؿٛاضع عٔ بعهٗا ععاألغالى سٝح قاَٛا بُتشاط ب

عًٝٗا ٚنعٛا اييت ايبعض فهاْٛا يف ايٓٗاض ٜفتشٕٛ األغالى 

 . اذتطاغ١ ٚيف ايًٌٝ ٜػًكْٛٗا

يف ٚملٛاد١ٗ ٖصٙ ارتط١ ادت١ُٝٓٗ، نٓا ْبٝت عٓس املٛاطٓني 

غٛم أٖطاؽ ْٚتشطى مبػاعس٠ بعض َٔ ناْٛا ٜتعإًَٛ َعٓا َٔ 

بعض ضداٍ ايؿطط١ ادتعا٥طٜني َجٌ: ستُس ايتبػٞ، عبس اجملٝس 

ٜكسَٕٛ يٓا ناْٛا ظعالْٞ ٚعبس اجملٝس بٛعهاظ ضمح٘ اهلل ٚايصٜٔ 

. ايؿطط١زٚضٜات حتطنات  مجٝعشتططا عٔ أَانٔ اذتطاغ١ ٚ

 املػايو فطاز٣ ٚيس٣ نٌ ٖٚهصا نٓا ْسخٌ املس١ٜٓ ْٗاضا عرب

ٚاسس َٓا ن١ًُ ايػط يتٓػٝل ايعًُٝات ايفسا١ٝ٥ ست٢ تهٕٛ 

ايهطبات َتعا١َٓ يف ذتع١ ٚاسس٠. ناْت ايع١ًُٝ ايجا١ْٝ اييت ؾٓٗا 

ٚأعتكس إٔ ٖصا ايتاضٜذ قازف أسس  11/  55/  55ايهَٛٓسٚ يف 

فطزا إىل املس١ٜٓ  51استفاالتِٗ سٝح زخًت زتُٛعتٓا اييت تهِ 

. ططٜك١ ايػايف١ ايصنط ٚاْكػُٓا إىل ثالخ زتُٛعات قػري٠باي

ُعٝٓت يف اجملُٛع١ اييت ُسسز هلا ٚغط املس١ٜٓ )ؾاضع دٝـ ايتشطٜط 

( زتاٖسٜٔ، 1ايٛطين( أٜٔ ناْت قٝسي١ٝ ناضظتا َٚعٞ غت١ )

" ٚارتُػ١ يرانڤُإ القٛ َع٘ ْفؼ ايعسز سسزت ي٘ َطا٥ب "ٝغً

 اآلخطٕٚ يف ايػطزٚى. 
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ّ ايػاع١ ايػازغ١ اسم يف متُتايهٓا٥ؼ أدطاؽ  تناْ

ٖصا . ٚ نإ ايكال٠إقا١َ ٛعس َػا٤ نٌ ّٜٛ إٜصاْا مببايهبط َٔ 

ن١ًُ ايػط بايٓػب١ إيٝٓا. متهٓا خالٍ ٖصٙ ايع١ًُٝ ُُٜجٌ ايتٛقٝت 

فًت َٔ ايكها٤ ع٢ً زٚض١ٜ نا١ًَ بايكطب َٔ بٛظزٜط٠ سايٝا ٚمل ٜ

ساٍٚ حتطِٝ باب زنإ قاْع إال فطز ٚاسس فكط  َٔ قبهتٓا

زٕٚ سطاى ع٢ً ٚدٗ٘ ايفطا٥ط فأَططْاٙ بعخ١ ضؾاف غكط إثطٖا 

خطأ   ٚقس أقبُت ٚأيكٝٓا ٖٓاى أٜها قٓب١ً ٜس١ٜٚ يهٓٗا مل تٓفذط

بطًكتني ع٢ً ٚشيو َٗس يٓا ايططٜل نإ قس ايصٟ  ٞعالْظزتٝس 

بعس تٓفٝص ملهإ ٠ ا١ً َػازضعهَ ٓاتٚادٗقس َٚػت٣ٛ ايطدٌ. 

َػًك١ باألغالى، فكاّ بعض ناْت ألٕ نٌ ايؿٛاضع ١ٝ ايعًُ

األغالى املٛاطٓني ايكاطٓني بايكطب َٔ األغالى بإيكا٤ سكري ع٢ً 

 ضتٛ ارتاضز.فٛق٘ َٔ تسسطدٓا ٚ

 ايتدطٝط ملجٌ ٖصٙ ايعًُٝات ايسقٝك١؟بّ َٔ نإ ٜكٛؽ: 

ؾبه١ اتكاالت َع بعض ايعاًَني يف  غًُٝإ القٛ ـنإ ي ز:

املس١ٜٓ يس٣ ايػًطات االغتعُاض١ٜ ٚاملتعاًَني َع ايجٛض٠ أٚ َٔ 

املٛاطٓني أْفػِٗ ٚنٓا ُْطغٌ زا٥ُا َٔ ٜػتكٞ يٓا األخباض. ٚعٓس 

اغتهُاٍ مج١ً َٔ املعًَٛات، ُٜكطض غًُٝإ القٛ بكفت٘ ايكا٥س 

نٓت ٍ ٖصٙ ايفرت٠ ٚخالادت١ٗ أٚ املهإ املال٥ِ يتٓفٝص ايع١ًُٝ. 

فاضٚقٞ ستُس  ٙيكا٥سا ْا٥بثِ قطت زتاٖسا بػٝطا يف ٖصا ايفٛز 
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بكريٟ. نإ ايكا٥س ظتتُع بٓا ُٜٚشسز يٓا اهلسف املطاز نطب٘ ثِ 

 يف َا بٝٓٓا. ٜعطٝٓا سط١ٜ اختٝاض تؿه١ًٝ نٌ زتُٛع١
ايتعٚز باألغًش١ ادتٝس٠ ٚايكٓابٌ  ١ططح عًٝهِ َؿهًُتؽ: أمل 

  يتٓفٝص ٖصٙ ايعًُٝات ايكعب١ ٚست٢ ارتطري٠؟

 فتٛس١ ع٢ً ارتاضزاملز: بايٓػب١ إيٝٓا نُذاٖسٜٔ بايكاعس٠ ايؿطق١ٝ 

ّٛنّٓ فكس . أَا ايكٓابٌ ٚنٌ َا ًٜعَٓا ،ٕ َٔ ٖٓاى باألغًش١ا ْتُ

ناْت يسٜٓا أغًش١ خاق١ ٖٚٞ عباض٠ فكس بايٓػب١ إىل ايهَٛٓسٚ 

عٔ ضؾاؾات ُُٜهٔ طٝٗا فتكبح حبذِ املػسؽ تكطٜبا ٖٚٛ غالح 

خام بايهَٛٓسٚ حبٝح عٓس طٞ ايعكب ٜأتٞ فٛق٘ خعإ ايطقام 

َٚعٗا أٜها قهٝب قػري حتػبا  ( ضقاق92١شٟ محٛي١ ثالثني )

يالغتعا١ْ  نٓا ْعًك٘ يف أعٓاقٓاٚايصٟ  un coincementألٟ اضتكاض 

ايهَٛٓسٚ أٜها ٖٛ ايًباؽ . َٔ ممٝعات ضداٍ ب٘ عٓس ايهطٚض٠

ٔ ــَعطف َ ،أظضم ايًٕٛ بس٤ا َٔ ايٓعٌ ايطٜانٞ، ايػطٚاٍ، ايػرت٠

 un ٚنٓع٠ شات عٓل طٌٜٛ  إلخفا٤ ايػالح un cache – poussièreْٛع 

col roulé. 

األظضم ايؿاٌَ اْتباٙ أٚ ؾهٛى ايػًطات  عٟؽ: أمل ُٜجط ٖصا اي

  االغتعُاض١ٜ؟

تٓفٝص ايؿطٚع يف ايبسا١ٜ ناْت األَٛض عاز١ٜ، يهٔ َع  ز: يف

تفذريات ايعًُٝات ايفسا١ٝ٥ اضتبط ٖصا ايًٕٛ يف أشٖإ ايفطْػٝني باي

َهافأ٠ مبالٜني  ٚقسَٛا les bleus "س٢ٓ أطًكٛا عًٝٓا "ايعضم
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أثٓا٤ ع٢ً أسس "ايعضم". أٚ ًُٜكٞ ايكبض يهٌ َٔ ٜسهلِ ايفطْهات 

فٝٗا، ناْت املس١ٜٓ  ُتايجا١ْٝ اييت ؾاضنتٓفٝص ايع١ًُٝ ايفسا١ٝ٥ 

َػٝذ١ بايهاٌَ بٛاغط١ األغالى، ْعيٓا َٔ ضأؽ املا٤ ثِ 

ٜتأٖبٕٛ ٚدسْا ايطٖبإ ٚايهٓٝػ١ ٚتػًًٓا ايٛاسس خًف اآلخط 

قًت كس نٓت يف َكس١َ ايطفام فمبا أْين ٚ ،ايهٓٝػ١ ٍٛسخي

" :ّٞ َػا٤  ألسسِٖ بايًػ١ ايفطْػ١ٝ: " َػا٤ ارتري ٜا أبٞ" فطز عً

بعٚدني َٔ  ،. ايتكٝٓا بعسٖاارتري ٜا ٚيسٟ" ٚأنًُٛا ططٜكِٗ

ايفطْػٝني فتعطف عًٝٓا ايطدٌ ٚفط تاضنا املطأ٠ ٖٓاى. ٚاقًٓا 

ال ُُٜهٓٓا بأٟ ساٍ َٔ األسٛاٍ إفػاز إش سف اهلايططٜل ضتٛ 

. َطضْا أَاّ زاض ايػُٝٓا "زْٚٞ" خطتٓا قبٌ ايٛقت احملسز بسق١

سطن١  ىاى فػطْا فطاز٣ ٚناْت ٖٓافٛدسْا ضداٍ ايؿطط١ ٖٓ

 باملهإ ْعطا يسخٍٛ ٚخطٚز ايٓاؽ َٔ املطفل. 

غًهٓا بعسٖا ططٜل تبػ١ )ؾاضع عبس اذتُٝس بٔ بازٜؼ 

ع٢ً  سايٝا( فٛدسْا أسس باع١ ارتهط ٚنإ ظتُع بهاعت٘ فطبتُّ

ّٞ ٚملا  ٘ػطع يف مجع أغطانَٓ٘ إٔ ٜت طًبنتف٘ ٚ فاغتساض إي

يٝؿٞ بٓا  ٚدسْٞ بايًٕٛ األظضم ايؿاٌَ ض٢َ ايكٓسٚم ٚدط٣ ٖاضبا

. اْطًكٓا عرب ؾاضع َكطف٢ بٔ زٕٚ دس٣ٚٚيهٔ فشاٚيت إٜكاف٘ 

)فٝهتٛض ٖٛغٛ( ايٛطين يعٝس سايٝا َٚٓ٘ إىل ؾاضع دٝـ ايتشطٜط بٛ

آْصاى  "نايٝذا"ٚأخصْا أَانٓٓا. نإ َٛقعٞ بايكطب َٔ قٝسي١ٝ 

تعاض ايٛقت احملسز. عٓسَا ُزقت أدطاؽ ايهٓٝػ١، نإ يف اْ
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مبكطبتٓا فطْػٝإ فكاٍ يٞ ايطٝب املٝٓا ايصٟ اغتؿٗس يف َا بعس 

ضمح٘ اهلل ٌٖ ْطًل عًُٝٗا ايٓاض فكًت ي٘ إُْٗا َٔ ْكٝب ادتُاع١ 

ْٞ دطعتا اعٛزتٓا ٚدسْا أسسُٖا َٝتا ٚايجططٜل ٢ فيف ارتًف. ٚ

ايٓاض عًٝٓا فساؽ ايطٝب ع٢ً ٜسٙ  إلطالمٚنإ ُٜشاٍٚ أخص غالس٘ 

 غازضْا املهإ.ثِ ٚاْتعع َٓ٘ ايػالح ٚأدٗع عًٝ٘ 

 ؽ: ٌٖ ُُٜهٓو إٔ ُتشسثٓا بايتفكٌٝ عٔ َعطن١ غٛم أٖطاؽ ؟

بعض تكسِٜ  ٟٛزباإلخٛإ ب٘ ته١ًُ يًشسٜح ايصٟ تفهٌ ز: 

يف دبٌ  5318أفطٌٜ  01االنافات. بسأت َعطن١ غٛم أٖطاؽ ّٜٛ 

ايّٝٛ ْفؼ يف اي١ًًٝ ايػابك١. ٚيف قس ٚقًٓا إيٝ٘ نٓا بٛقاحل ايصٟ 

نس ضا٠ ي٘ اخاض فطٜل دب١ٗ ايتشطٜط ايٛطين يهط٠ ايكسّ أٍٚ َب

بك١ٝ قاحل، بُٝٓا ناْت طٜل ايتْٛػٞ. نٓا ضتٔ يف مشاٍ بٛايف

قاحل، ٚٚقع اؾتباى بعُل نتا٥ب اجملاٖسٜٔ َتُطنع٠ يف بٛ

سا٤ أعطف إثٓني ؿٗبعض ايايػاب١ اييت تهػٛ ادتبٌ ٚغكط يٓا 

ا يف ايًٌٝ ّْضَان١ٝٓ ٚايعٝاؾٞ رتٓـ. نٛأمحس ُٖا: َِٓٗ ٚ

قاز . َٛضٜؼ(خط األغالى ايؿا٥ه١ )يف زتُٛعتني يفتح ثػطات 

اجملُٛع١ ايجا١ْٝ اييت نٓت َٔ نُٔ أفطازٖا ايػاغٞ قاحل بُٝٓا 

يفتح ٚشيو  قاز اجملُٛع١ األٚىل ستُس غّٓاّ املسعٛ َٛغطاف

. سايٝا بايكطب َٔ َكرب٠ ايؿٗسا٤ يٛال١ٜ غٛم أٖطاؽ اتممط

أٟ يف ْٗا١ٜ عُطإ بٓفؼ ايع١ًُٝ بايععطٚض١ٜ زتُٛعتٓا تهفًت 

 .ايػٛمَس١ٜٓ غٛم أٖطاؽ ٚأغفٌ 
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بعسَا سفطْا ممطا حتت ايكف األٍٚ َٔ األغالى، تطنٓا 

ػاعس٠ باقٞ اجملاٖسٜٔ ملٖٚٓاى دٓٛزا يًشطاغ١ ع٢ً داْيب ارتط 

ُٝٓا طًع ايٓٗاض ع٢ً زتُٛعتٓا ايجا١ْٝ دٓٛب غٛم بع٢ً ايعبٛض، 

أٖطاؽ قبٌ إٔ تتُهٔ َٔ املطٚض فانططضْا إىل قطع ارتط 

آي١ٝ َكفش١ ٚعٓسَا أؾعٌ بٛاغط١ املككات مما اغتٛدب سهٛض 

غا٥كٗا األنٛا٤ باجتآٖا ضأ٣ يف ايت١ً املكاب١ً ستُس رتهط غرئٜ 

ٜٚٛغف يططف َٚعُٗا بعض ادتٓٛز فتكٗكطت ايسباب١ عا٥س٠ َٔ 

ايجػط٠ يف األغالى  عس فتحبعًٝٓا ايٓاض. ُتطًل سٝح أتت زٕٚ إٔ 

 ثًح دٓٛز ايفًٝل َٔقطاب١ َٔ األيػاّ، متهٔ  ١ارتايٝايؿا٥ه١ 

 .ايعبٛض

َع ايعسٚ اؾتبهٓا  ،َباؾط٠ بعس ادتٝاظْا رتط َٛضٜؼ

قباي١ َطاض غٛم أٖطاؽ ايعػهطٟ ايصٟ ناْت طا٥طات 

اهلًٝهٛبرت َكطف١ ب٘ ايٛاسس٠ تًٛ األخط٣. خالٍ ٖصا االؾتباى 

يف ضدً٘ فشًُٓاٙ عطباٟٚ ُٜسع٢ ضَهإ  بوشڤوفأقٝب زتاٖس َٔ 

ات ايسف٢ً بعٝسا عٔ حتت ؾذريإىل غا١ٜ ايٛازٟ سٝح خبأْاٙ ٖٓاى 

. ٚبعسٖا ٚأٚقٝٓا ب٘ أسس املٛاطٓنيأعني ايعسٚ خاق١ نالب٘ 

ايؿاسٓات  ،ايتشكٓا بادتبٌ فكطض ايعسٚ إقا١َ أضتاٍ َٔ ايسبابات

ايعػهط١ٜ ع٢ً ناٌَ ايططٜل ايطابط بني غٛم أٖطاؽ ٚاآليٝات 

فعال متهٓٛا قس ٚ .أَآَا ٓافصٚتٝفاف ٚإسهاّ ايطٛم يػس نٌ امل

 ٕاتإ أٍٚ اؾتباى خانت٘ ايهتٝبَٔ سكاضْا يف دبٌ اذتُطٟ. ن
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يًفًٝل ايطابع نس ايهتٝب١ ايتابع١ ملطنع  تنيايتابعٚايجا١ْٝ األٚىل 

3اذتُطٟ املعطٚف١ باغِ
ème

 RCP (le régiment de chasseurs 

parachutistes).  ٌٚقس متهٔ اجملاٖسٕٚ َٔ ايكها٤ ْٗا٥ٝا ع٢ً ن

ا أشنط َػسغ مت غُٓٗاَٚٔ مج١ً األؾٝا٤ اييت  .تًو ايهتٝب١دٓٛز 

نإ قس نتبٗا قا٥س ايهتٝب١ اييت )نٛيت( ٚضغاي١  َٔ ْٛع

ٜٛغف  ـٚغًُٗا ياملسعٛ أمحس قا٥س إسس٣ ايفكا٥ٌ  ٖاأسهط

يططف، يهٔ ٖصا األخري أعاز ي٘ املػسؽ ألسكٝت٘ ب٘. أَا بايٓػب١ 

َُطغ١ً إ ىل يًطغاي١ فكاٍ يططف غٓكطأٖا يًتاضٜذ ٚناْت 

... ايعػهطٟ ايفطْػٞ َٔ ططف ظٚدت٘ َٚٔ نُٔ َا دا٤ فٝٗا: "

 quand est ce que finira cetteتٓتٗٞ سطب ادتعا٥ط ايكصض٠ ٖصٙ؟" َت٢ 

sale guerre d’Algérie ? .ٖٞصٙ ٖٞ ايفكط٠ اييت عًكت بصانطت ، 

َاٟ  4أفطٌٜ إىل غا١ٜ ّٜٛ  01ت َعطن١ غٛم أٖطاؽ َٔ َاز

تفطم ادتٝـ ٚغكط ايهجري َٔ  ،ضقعتٗااتػعت ٚبسٕٚ اْكطاع 

اْكػِ . ْٚتٝذ١ تٛغع َٝسإ ايكتاٍ ست٢ َٓطك١ بٛ ٖازف، ايؿٗسا٤

بؿطاغ١ ادتٓٛز إىل زتُٛعات قػري٠. يف ايّٝٛ ايجاْٞ تٛاقٌ ايكتاٍ 

كاَت بؿذريات ايسٜؼ، فاستُٝٓا بٓاس١ٝ نٝفإ غٝسٟ عًٞ سٝح 

ناْت  .ٚغطٓاِ اهلْعإٚ ٓٛزادتبٓكٌ أضبع طا٥طات ًٖٝهٛبرت 

ٚقهٝٓا  فشطُٓا نٌ ايطا٥طات بكف١ ْٗا١ٝ٥أغًشتٓا باملطقاز هلِ 

َٔ دٓٛز ايعسٚ  (1)أغطْا غبع١ ع٢ً ايهجري َٔ ايعػانط نُا 

َِٓٗ ٚاسس َػًِ فكهٝٓا ع٢ً ايٓكاض٣ ألْٓا ال منًو ٚغا٥ٌ 
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ٜٛغف يططف ٚتٛغِ فٝ٘ ايتٛب١ ي٘ سذعِٖ أَا ايػابع فكس ؾفع 

  عُا غًف ٚأخصْاٙ َعٓا.

َٔ نٝفإ غٝسٟ عًٞ فاَتست  ،املعطن١فكٍٛ تطٛضت 

إىل نٝفإ املػدط١. نإ ايعسٚ ًٜذأ ْٗاضا إىل ستاقطتٓا ٚعٓسَا 

عتٌ ايًٌٝ ٜػسٕٚ ايططم بايسبابات ٚايؿاسٓات ايعػهط١ٜ. ٖٚهصا 

أغًكٛا يف ايّٝٛ ايطابع أٚ ارتاَؼ َٔ املعطن١ ططٜل مخٝػ١ 

 نرڤايإأغًش١ َٔ تٛسٝس زتُٛع١ فًذأْا إىل  ،بٛاغط١ ايؿاسٓات

 ػحُففٗطب دٓٛز ايعسٚ ٚبصيو اآليٝات ايعػهط١ٜ إسس٣ بٗا  ٓاٚقصف

يس٣  بؿط١ٜ اجملاٍ أَآَا يًُطٚض بايك٠ٛ. خًفت ٖصٙ ايع١ًُٝ خػا٥ط

أتصنط دٝسا  .إناف١ إىل خػا٥ط اآليٝات بايٓػب١ يًعسٚ ايططفني

 ـَٔ املعطن١ ياييت ٚقعت يف اي١ًًٝ ايطابع١ أٚ ارتاَػ١ ازث١ اذت

املسعٛ ايعطٜف ايصٟ قصف ٚدال١ًٜٝ ضمح٘ اهلل ستُس ايكاحل 

ففط ايعػانط يهٓ٘ اغتؿٗس يف عني  ،نرڤايإؾاس١ٓ فطْػ١ٝ بٛاغط١ 

 .بعس تٓفٝص ايع١ًُٝ املهإ

َٔ املعطن١ إىل ايسٖٛاض٠ أٚ ايػابع ٚقًٓا يف ايّٝٛ ايػازؽ 

ٜٛغف ٚنإ ايصٟ غبكت االؾاض٠ إيٝ٘، املػًِ ٚنإ َعٓا األغري 

ظٚدا َٔ ادتٛاضب ايٓعٝف١ ٚاستفغ ٖٛ بعٚز آخط قس َٓشين يططف 

ايعٛاٜس َٓطك١ ايتٛد٘ إىل  –ْعطا ملعطفيت يًكطاع  -ٚطًب َين 

ٚإسهاض ارتبع )ايهػط٠( َٔ عٓس أسس املػؤٚيني ٚاملسعٛ ستُس 

يألَط ٚاتكًت  ايكاحل. شٖبت يف اي١ًًٝ ايػابع١ إىل ايسٖٛاض٠  تٓفٝصا
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بايؿدل املعين فأٜكغ ايٓػا٤ ايًٛاتٞ سهطٕ ايهػط٠ بػطع١ ثِ 

ٚنعٗا ستُس ايكاحل يف خطز ٚمحًٗا ع٢ً زاب١ ٚقفًت ضادعا. 

، عٓسَا ٚقًت إىل املهإ ايصٟ تطنت ب٘ ضفاقٞ مل أدسِٖ

نإ أٍٚ َا تبازض إىل شٖين ٖٛ إٔ شيو األغري قس غًِ ْفػ٘ ٚ

يف اذتكٝك١ عباض٠ عٔ أسطاف فكط يًعسٚ فايتذأت يًػاب١ ٖٚٞ 

فٛدستِٗ ٖٓاى فكاٍ يٞ ٜٛغف يططف ضمح٘ اهلل: "أغطع ٜا 

 غٓٛغٞ بايٓعٍٚ َٔ ع٢ً ظٗط ايساب١ فإٕ ارتا٥ٔ قس ٖطب". 

غاضعت إىل إْعاٍ ارتطز ْٚعع ايربزع١ َٔ ع٢ً ظٗط ايساب١ 

ايهػط٠ تٛظٜع ٚظدطتٗا يتصٖب بعٝسا عٔ َهإ ٚدٛزْا، ٚبعس 

ؾطعت طا٥ط٠ ًٖٝهٛبرت َٔ ْٛع "بٓإ" يف إْعاٍ  ،َباؾط٠عًٝٓا 

َػاَعٓا إىل ٚقٌ أٟ َع ايفذط ايعػانط ٚيف ْفؼ ايٛقت تكطٜبا 

ايعسٚ  ع ايٓٗاض اتهح إٔٛطًعٓس  .زٟٚ ايسبابات ايعاسف١ باجتآٖا

حبٝح نٓا عٓسَا طبٝعٝا سكاضْا يف َٓطك١ غري ستك١ٓ  أسهِ

٠. كريذرياتٗا قْكف ُٜهؿف َهآْا ألٕ األسطاف غري نجٝف١ ٚؾ

ايسبابات  ، أَاسطافألا أع٢ً ٓٛزايعسٚ إىل إْعاٍ ادتعُس 

غفٌ ثِ ْكبٛا فكس أخصت أَانٓٗا يف األٚايؿاسٓات ايعػهط١ٜ 

ٚؾطعٛا يف اهلذّٛ  عػانط املسفع١ٝ ٚؾهًٛا ثالث١ قفٛف َٔ اي

 عًٝٓا َٔ ايسٖٛاض٠.

طف أَطا بعسّ إطالم طأعطاْا ٜٛغف يٚملٛاد١ٗ املٛقف، 

ٖٚصا َا سسخ  َكطب١ َٓ٘، إال بعس إٔ تكٌ َاغٛض٠ املسفع إىلايٓاض 
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متهٓا َٔ ايكها٤ ع٢ً ايكفني األٍٚ ٚايجاْٞ، أَا  يوصٚب ،بايفعٌ

ايكف ايجايح ٚاألخري فكس صتا بعض أفطازٙ ٚالشٚا بايفطاض ضتٛ 

ؾٓٛا  ،يف األخريا عًِٝٗ. ٝٓكهفايؿعب١. قاّ ايعسٚ بٗذّٛ ثإ مماثٌ 

ٜهطبِٗ بعكا يٝتكسَٛا،  ايكا٥سٚنإ ٜا٥ػا عًٝٓا ٖذَٛا ثايجا 

بايًػ١ ايفطْػ١ٝ يًتكسّ يهٔ ٚاسسا َِٓٗ مل ٜتشطى أٚ  َِٖطٜٚأ

ٍ هلِ: ٛ. نٓا ْػُع قطار ٖصا ايهابط ٖٚٛ ٜكٔ َهاْ٘عٜتعسعح 

" avancez, avancez" ُٜٚطززٖا زٕٚ دس٣ٚ. 

طا٥طات اهلًٝهٛبرت َكابٌ ٚنعٓا زتُٛع١ َٔ اجملاٖسٜٔ 

سٝح فتشٓا ْريإ أغًشتٓا ع٢ً نٌ  ،ايع١ًُٝٚنطضْا ْفؼ 

، طًبا يًٓذا٠ األٚىل ٚايجا١ْٝ فاضتسٚا إىل ايٛضا٤ تني:يف املط املٗامجني

عٓسَا ٜتٛقف ايككف نإ ٖؤال٤ . املسفع١ٝبٚا ػتٓذسقبٌ إٔ ٜ

غاظ ايٓابامل بٛاغط١ ايطا٥طات. ٛابٌ َٔ ٕٚ َٛاقعٓا بُططُٜاملسفعٞ 

إىل فتح  دتأُت ،احملطّ زٚيٝااضم ٚاذتايككف بٗصا ايػاظ َٚٔ ؾس٠ 

تٗا ٚنعٚ نُاز٠ فطز١ٜ ٚبًًتٗا بايبٍٛ ْعطا الْعساّ املٝاٙ يسٜٓا

ع٢ً َػت٣ٛ ايفِ ٚاألْف. عٓسَا ْععت ٖصٙ ايهُاز٠ يف  نكٓاع

 ايػس ٚدستٗا غٛزا٤ َٔ دطا٤ األزخ١ٓ اييت عًكت بٗا. 

أٟ ٚقس اغتؿٗس ٜٛغف يططف ضمح٘ اهلل يف ٖصا االؾتباى 

بعس إٔ تًك٢ عٝاضا يف ّٜٛ َٔ َعطن١ غٛم أٖطاؽ ٚآخط ثأَ يف 

 unفهػت ايسَا٤ ناٌَ ٚدٗ٘ ٚنإ ضدال أقٗب ايًٕٛ  ،دبٝٓ٘

roux،  ملا دا٤ ادتٝـ ايفطْػٞ بعس املعطن١ يف ع١ًُٝ متؿٝط
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 ايػطٚاٍفتشٛا  ،ٚا َٔ ٖٜٛت٘أنسٚيٝت ،ٚٚدسٚا دج١ يططف قًبٖٛا

رتنٛٙ ف شتتْٛا ْ٘يهٛعطفٛا بأْ٘ َػًِ ٚنؿفٛا عٛضت٘ ٚبصيو 

 .يف َٝسإ املعطن١

ُٝهٔ ف ،ألغالى ايؿا٥ه١اػب١ يًُعطن١ ٚعبٛضْا ٓأَا باي

اعتباضٖا خط١ ٚاغرتاتٝذ١ٝ قا٥ب١ ألٕ فطْػا االغتعُاض١ٜ ناْت 

تطاقب نٌ حتطناتٓا ُٚتًكٞ املٓاؾري َٓص إٔ نٓا ع٢ً اذتسٚز 

قٛاتٗا  ٗٝعٚتكٍٛ فٝٗا: "أْا يف اْتعاضنِ"، ٚعٓسَا ؾطعت يف جت

 ملٛادٗتٓا مل تهٔ تتٛقع أبسا إٔ ْعرب َٔ املهإ ايصٟ اخرتْاٙ ضتٔ

ٗا ألْ٘ َٔ خًففطمبا ناْٛا ٜعٕٓٛ أْٓا غٓعرب َٔ ايععطٚض١ٜ أٚ 

ٌ قٛاتٗا يف ْٛاسٞ ادتٕٓٛ ايعبٛض َٔ ٖٓا. ٖٚهصا سؿست ن

قاحل العتكازٖا بأِْٗ أطبكٛا اذتكاض عًٝٓا ٖٓاى، ايععطٚض١ٜ ٚبٛ

ٝٛف َٔ طن١ ٚتبٝٓت األَط ؾطعٛا يف حتٌٜٛ ادتٚملا بسأت املع

 املعطن١. َٝسإ قاحل ٚغريٙ بٛاغط١ طا٥طات اهلًٝهٛبرت ٚإْعاهلا بٛ

كس غاُٖت َعطن١ غٛم أٖطاؽ أٚ ايفًٝل ايطابع يف ي

ختفٝف ايهػط ع٢ً ايٛالٜات ايساخ١ًٝ ألٕ فطْػا انططت إىل 

باؽ، إسهاض املعًٝني: َٔ دٝذٌ، ايًفٝف األدٓيب َٔ غٝسٟ بًع

ايطا٥طات املكٓب١ً َٔ غطٝف، ايتالغ١ُ ٚعٓاب١ مما خفف فعال 

 .82%تكاضب اٍ ايهػط ع٢ً ايٛالٜات يف زاخٌ ايٛطٔ بٓػب١ 

ٚتعآَت املعطن١ َع أٍٚ َؤمتط ع٢ً َػت٣ٛ املػطب ايعطبٞ ع٢ً َا 



 َعطن١ غٛم أٖطاؽ ايهرب٣ أّ املعاضى ٚايؿٗسا٤

 

 
 

ٚؾاضنت فٝ٘ دب١ٗ املػطب١ٝ طٓذ١ َس١ٜٓ يف ٚايصٟ اْعكس أعتكس 

                   عًٝ٘ ادتُاع املػطب ايعطبٞ املُتاظ.ُٚأطًل  ايتشطٜط ايٛطين


