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 .ڤاملةٚال١ٜ  بوشڤوفبايسخطز زا٥ط٠  2:45غبتُرب  23 تاضٜذ االظزٜاز:

اييت ايسخطز َٓطك١ ع٢ً امس٘ ُأطًل ايؿٗٝس ايصٟ  ٌفاٖس ٚل

 ،2:66زٜػُرب َٔ ؾٗط  3. يف ""اهلازٟ سٛاَط١ٜأقبشت تػ٢ُ 

بٓؿؼ  نُا عًُٓا. َٓص غ١ٓاييت اْسيعت  ايجٛض٠عٔ  أخباضتٓا ٚقً

 ،أْ٘ بإَهآْا ايكٝاّ بعًُٝات إشا اغتطعٓا تسبط ايػالح املٓاغب١،

 أغًش١ َٔ املٛاطٓنيثالث١  ُعظَٔ ايؿبإ ثالث١ كُت ضؾك١ ؾ

ت تٓكٌ ناْ نس غٝاض٠ ْؿع١ٝؾسا١ٝ٥ ع١ًُٝ  ٝصٓؿاغتعًُٓاٖا يف تٚ

ٖصٙ ايع١ًُٝ تٓؿٝص بعس  .َٔ َطنع إىل آخط نيٝؾطْػ ٜنيهطعػ

َٚعِٗ اؾبٌ يف عاقٌ ايجٛض٠ ايتشل ضؾاقٞ ايجالث١ مبَباؾط٠، 

باملسعٛ "يعٖاضٟ" املٓشسض َٔ َٓطك١ أْا اتكًت  يف سني، األغًش١

ثِ  "،دٓسٟ أْت َٔ ايّٝٛسطؾٝا: "كاٍ يٞ ؾسٍٛ األَط األٚضاؽ 

 غأيين إٕ نٓت َتابعا َٔ ططف ايؿطط١ ايؿطْػ١ٝ ؾأدبت بايٓؿٞ. 

بعض  بوشڤوفسطاؽ غابات ٝـ ايؿطْػٞ ٚاؾأخص 

ع٢ً ايػابات أؾذاض كطع ي ا٤طنأداملٛاطٓني ٚنٓت نُِٓٗ، 

بٓا٤ بطز  تكطضثِ  ،ٖصا ايعٌُ َس٠ ؾٗطٜٔ ُتَاضغ. ايططٜلداْيب 
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لاظ إًؿت باجملُٛع١ اييت ُن بني ، ؾهٓت ََٔطاقب١ دسٜس

ؾكس  ،ناٜكتين نجرياأسس ايعػانط تكطؾات يهٔ . املؿطٚع

ڤنإ ُٜذعّ بأْين مل آت يًعٌُ ٚإمنا بكؿيت " نإ ، يصا "فّلا

بك٠ٛ سؾعٞ ؾ ،ؾتُ٘ زؾعين َٜٛا إىلست٢ ظعادٞ ٜؿتعٌ األغباب إل

يهٔ ضؾاق٘  غالس٘ ٚقتًٞ خصإىل املدِٝ أل أغطعٚاؾساض مٛ 

 . َٔ شيو َٙٓعٛ

 ،ايكسؾ١شض ٚمب .إىل َٓاظيٓاْعٛز ثِ ْٗاضا ْعٌُ نٓا 

ؾكًت يطؾاقٞ بأْين  ،تًو اي١ًًٝ ٖصٙ املدُٝاتيف ٖادِ اجملاٖسٕٚ 

إشٕ ٚال بس  ،و ايعػهطٟ ال قاي١ياآلٕ َؿبٖٛا ٚغٝكتًين شقطت 

تٓؿٝص َا ععَت عًٝ٘ يهٔ ٖؤال٤ أثْٓٛٞ عٔ  ،َٔ االيتشام بايجٛض٠

 ،صاهٖٚ .مجٝعا َِٓٗسؾع ايعسٚ يالْتكاّ غٝإٔ األَط عذ١ 

ػٔ ؿٚ .عًُٞ ٚنإٔ ؾ٦ٝا مل ٜهٔبت يف ايّٝٛ املٛايٞ ايتشك

 آخطٜٔ ايعػهطٟ ايعٓٝـ ٚٚدست يومت ؼٌٜٛ شقس ٕ نا ،سعٞ

 ْعع أسس املايػام١، ايؿطق١  األٜاّ يف أسس اغتُٓتٚقس . َهاْ٘

بكسَٞ  زؾعت٘ٚكُت بػطقت٘ ؾ la cartouchière اـطاطٝـسعاّ  اؾٓٛز

اؿعاّ . ظٌ إىل املٓعٍ َعٞ ٙأخصيهٓين ؽٛؾت َٔ  ،ايػاب١مٛ 

ٚنًُا َطضت بايكطب َٓ٘ أزؾع٘ َٔ دسٜس  ،ٖٓاىناًَني َٜٛني 

 ، ٚيف األخري خبأت٘ دٝسا ْٚكًت٘ ع٢ً ايسضاد١عُل ايػاب١إىل 

 .ٚاْكطؾت
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  ؟ايكا٥س ايصٟ اتكًت بَ٘ٔ ٚؽ: َت٢ ايتشكت ضمسٝا بكؿٛف ايجٛض٠ 

َاضؽ  5ّٜٛ إىل  ،بايجٛض٠ ٚمحًٞ ايػالحضمسٝا ايتشاقٞ ٜعٛز ز: 

َٚٔ املػؤٚيني ايصٜٔ  .يف َٓطك١ "ايهاف يعهؼ"ٚشيو  2:67

َٔ املٓشسض "يٓسٚؾني" ؾطامي١ٝ املسعٛ اتكًت بِٗ أشنط: ايػعٝس 

َػتكطٜٔ يف ايبسا١ٜ مل ْهٔ ٚ .محاّ ايٓباٌٜ، ٚيعٖاضٟ َٔ األٚضاؽ

 بوشڤوفَٓطك١ يف  الڤريندبٌ صا اْتكًٓا إىل يف َهإ ٚاسس، هل

 أمحس دطدٛض.عٓٗا ٚنإ املػؤٍٚ 

  ؟يف ايجٛض٠ بعس انطاطوو ًِ يُغغالح أٍٚ ٖٛ ؽ: َا 

عباض٠ عٔ غالح نإ  ،َٔ يسٕ ايجٛض٠ُغًِ يٞ أٍٚ غالح  إٕ ز:

 ايعًُٝات ايعػهط١ٜتٓؿٝص بسأْا يف  ٖا، بعس)بٓسق١ٝ قٝس( َسْٞ

يف  ايتشطٜط ايٛطينأخص دٝـ قس ٚ ِ بعض ايكطع.ٚبايتايٞ غْٓ

املػؤٚيني  . ٚقاسب ٖصٙ ايؿرت٠ تػرياملٓدططني اؾسزؿهٌ ب ايتٓاَٞ

 ضٚػساؾ١ٗ.  ٚمل ٜبل إال أبٓا٤املٓطك١ "ايُٓاَؿ١" بعسَا غازض 

ع٢ً قبٌ شٖابِٗ  اغتٛيٛا ،(ايُٓاَؿ١)ٖؤال٤ إٔ االؾاض٠ ٖٓا إىل 

 .٠ٛعٓ ٗا هلِ تػًُٝباحملاقطٜٔ اؾٓٛز بإدباض  سػٔ األغًش١أ

ٌٖ يسٜهِ َعًَٛات يف ؟ ٚدّباض عُطؽ: ٌٖ ٜتعًل األَط بكه١ٝ 

 ؟ٖصا املٛنٛع

يًُٛنع خًؿٝات نبري٠، ؾُٓطك١ غٛم أٖطاؽ ناْت ؼت ز: 

َػؤٚي١ٝ بادٞ كتاض ضمح٘ اهلل َٚع٘ عبس اهلل ْٛاٚض١ٜ. ٚخالٍ 

إسس٣ ايعًُٝات تعطنت ايٓٛا٠ األٚىل اييت ؾهًٗا بادٞ كتاض 
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يكٞ ايكبض طازٖا مبا ؾِٝٗ ايكا٥س ُٚأؾأ دٌيإلباز٠ سٝح اغتؿٗس 

َٓطك١ بكا٥س  اتكٌايصٟ ع٢ً اآلخطٜٔ ٚمل ٜٓر إال ْٛاٚض١ٜ 

طًبا يًُػاعس٠ قكس زٜسٚف َطاز  (ٓطك١ ايجا١ْٝ)امل "ايػُٓسٚ"

ناْت تعاْٞ َٔ  ٕ ايٓاس١ٝ ايجا١ْٝغري أ .ساي١ ايؿػٛضطٚز َٔ ـا

مبٓطك١  املط٠ٖصٙ ْٛاٚض١ٜ يصيو اتكٌ  ،األغًش١ؾازح يف ْكل 

عُاض املٓطك١ إيعٝس. نإ ال بس َٔ ٚقا٥سٖا َكطؿ٢ بٔ بٛ األٚضاؽ

، ؾتكطض إضغاٍ ٖااغتؿٗاز قا٥سعكب  بعس ايؿطاؽ ايصٟ تعاْٞ َٓ٘

 .النطالع بٗصٙ امل١ُٗ" ي١فُٛع١ َٔ "ايُٓاَؿ

يف ٖصٙ ايؿرت٠ ؼت َػؤٚي١ٝ ٜٛغـ يططف ضمح٘ اهلل نٓت 

 ااؾٝـ ايؿطْػٞ ايصٜٔ ايتشكٖٛٚٛ أسس اجملٓسٜٔ اؾعا٥طٜني يف 

َٔ َطنع  2:67َاضؽ  7ّٜٛ بكؿٛف ايجٛض٠ يف ع١ًُٝ َجري٠ 

ٚعسزِٖ ٜتذاٚظ ايجٛض٠ انطاطٞ يف أٟ بعس َٜٛني ؾكط َٔ ايبطٝش١ 

 زٜٔٛدايؿطْػٝني املٛبعس إٔ أدٗعٚا ع٢ً ايعػانط  ،فٓس 231ايـ 

 le secteurعسكري َػؤٍٚ قطاعَٓكب ٜٛغـ يططف تكًس . ٖٓاى

َٚا تطتب عٓ٘  ،بعس َؤمتط ايكَٛاّإىل َا أٟ  67أٚاخط غ١ٓ ست٢ 

ٚقس  .إىل ٚالٜات تكػِٝ ايرتاب ايٛطينَٔ إعاز٠ ٖٝه١ً اؾٝـ ٚ

 ،ايتٛد٘ إىل اؿسٚز ايتْٛػ١ٝ يتؿهٌٝ ايؿٝايل ٚايهتا٥بُطًب َٓا 

ضؾك١ مجاع١ قػري٠ ملٓطك١ اقبًٗا نإ ايطاٖط ظبريٟ قس ظاض ٚ

َكطضات  طبلمنٛشد١ٝ نتٝب١ مت تؿهٌٝ  .ٚغذٌ أمسا٤ اجملاٖسٜٔ
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ناْت إٔ املٓطك١ عًُا دٓسٟ،  231عسز أؾطازٖا َٚؤمتط ايكَٛاّ 

 فاٖس. 411أنجط َٔ تهِ يف ٖصٙ األثٓا٤ 

ايعًُٝات اييت قُٓا بٗا خاق١ يف بسا١ٜ اهلسف َٔ نإ  

 3ؾؿٞ ّٜٛ ِ األغًش١ اييت نٓا يف أَؼ اؿاد١ إيٝٗا. غْٖٓٛ ايجٛض٠ 

ُاّ ايٓباٌٜ عيف َؿت١ "اؿكٛا١ْ" َعطن١ خهٓا ، 67 أنتٛبط

َٓٗا غالح  ،قطع١ غالح عػهطٟ َتطٛض 29أٚ  28 اغُٓٓا خالهل

اتكاٍ إىل أغباب ٖصٙ املعطن١  ٛزعت ."49قػري ٜػ٢ُ "ب ّ 

ألٕ عػانط َطنع "بٛسؿا١ْ"  ،بايجٛض٠َػؤٍٚ محاّ ايٓباٌٜ 

ايععٍ ناْٛا ٜػتبٝشٕٛ َٜٛٝا َػانٔ ٚست٢ سطَات املٛاطٓني 

ٚقبٌ اْكطاؾِٗ يف املػا٤ ٜأخصٕٚ ع٠ٛٓ  ،ٜٚكهٕٛ ايّٝٛ بساخًٗا

 ،ت ٖصٙ ايتكطؾاتشناألغطاض اييت تٓاٍ إعذابِٗ. ٚقس أٚاألؾٝا٤ 

 ٖؤال٤.ػاٙ ايػهإ ٚغط ٚاؿكس هطا١ٖٝ ْريإ اي

 َعا٠ٚغامل ايؿٗٝس  ؾك١ًٝنُٔ يف تًو ايكبٝش١  ٓاتٛدٗ 

بُٝٓا  ،ضمح٘ اهلل ٚمتطنعْا يف ايسٚاض بساخٌ بٝٛت املٛاطٓني

َطنع ايعسٚ يف محاّ ايٓباٌٜ ع٢ً ّ ٛذيًٗتٛدٗت ايؿك١ًٝ ايجا١ْٝ 

 ،سٚضٜاتاي ٌٝه. بعس تؿثِ ايتشكت بٓا يًُؿاضن١ يف املعطن١

األخط٣ تٛظعٓا ع٢ً املطانع عٝح ال تبعس ايسٚض١ٜ ايٛاسس٠ عٔ 

ْا ٚزخًٛا َهإ تٛادس مٛدٓٛز ايعسٚ أغطع  .َرتا 61بأنجط َٔ 

 . ؾشاقطْاِٖ ٖٓاى ٕاهايػٌٖ بأسس األنٛار اآلإىل 
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ب َٓا عػهطٟ ؾطْػٞ ضاؾعا ٜسٜ٘ رتاق ،يف ْؿؼ ايًشع١

 تجٌؾأَطْاٙ بطَٝٗا بعٝسا يهٓ٘ مل مي ،قٓب١ً ٜس١ٜٚ اٚيف إسساُٖ

ٚقس ( غاعات. 6مخؼ )َا ُٜكاضب ايـ زاّ االؾتباى . كتًٓاٙؾ يألٚاَط،

 اساٚيٓٚعبجا  ،ْكب ايعسٚ قطع١ غالح ثكٌٝ أَاّ أسس األنٛار

َباضى ُٖا:  از دٓسٜنياغتؿٗ هاْت ايٓتٝذ١ؾ، االغتٝال٤ عًٝٗا

طريإ ايعسٚ سًل  ،يف ٖصا ايٛقت . تطاٜه١ٝعبس اهلل سّؿاؾٞ ٚ

ثِ ٚقًت ايٓذسات َٔ محاّ ايٓباٌٜ  ،عايٝا زٕٚ ايتُهٔ َٔ ضؤٜتٓا

ٚقس أثطت ٖصٙ ايع١ًُٝ ايعػهط١ٜ اييت قُٓا إىل َٝسإ االؾتباى. 

تٛزعٓا بٗا ع٢ً َعٜٓٛات قا٥س َطنع محاّ ايٓباٌٜ إىل زضد١ أْ٘ 

ٚاْتعطْا تٓؿٝص َا  أخصْا ٖصا ايتٗسٜس ظس١ٜ بايػ١ؾ ،باالْتكاّ السكا

  .ععّ عًٝ٘ عس٠ أؾٗط

عسٜس٠ َٔ طا٥طات تؿهٝالت ت ًكس ،67ؾٗط زٜػُرب يف 

ناٌَ َٓطك١ محاّ ايٓباٌٜ اـاي١ٝ َٔ غطت ست٢ ايعسٚ املطٚس١ٝ 

إْعاٍ قاَت ب ثِ ،ْبات ايسٜؼ ٚايكدٛضايػابات َا عسا اؾباٍ ٚ

ع٢ً قهِ سكاض ُنطب ٚ ،ايعػانط املسدذني مبدتًـ األغًش١

ٓا ساٚي ،املػطبسًٍٛ ٚقت  عٓسٚاملٓطك١ اييت نٓا ْتٓكٌ بساخًٗا. 

 أسس  نًبيهٔ . عرب ٚازٟ باملٓطك١ايتػًٌ ٚ اـطٚز َٔ ايطٛم

االؾتباى بسأ  آٖٚ ،ع٢ً فاٖس ؾأطًل عًٝ٘ ايٓاض ايعػانط اضمت٢

( ؾٗسا٤ مبا ؾِٝٗ قا٥س :تػع١ )ػكٛط اْت٢ٗ ببني ايططؾني ٚ

  ،١ٜادٜٛس إبطاِٖٝ ـ"، بؿاٜط١ٜ، ايٛضزٟ عًٞ،ايؿك١ًٝ املسعٛ "غسّٜ
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مل ميض ع٢ً  ڤاملةَٔ فاٖس إناؾ١ إىل قُس ايكاحل ضَٝهٞ 

  .  أغبٛع ٚاسسغ٣ٛ بايجٛض٠  ٘قاايتش

َط ايتٛد٘ أقسض املٓطك١ إىل إٔ  يف كُٝتبٖصٙ املعطن١، إثط 

 ،ايهتٝب١تؿهٌٝ قبٌ  ب ايعػهطٟٜسضتاياؿسٚز َٔ أدٌ مٛ 

ٕٛ َع بعهِٗ ؾشاهُٜايع١ًُٝ عذ١ أِْٗ فاٖسٜٔ عس٠ ضؾض ٚقس 

قس ٚػالح ٚايصخري٠. ٚطايبٛا ؾكط بتٛؾري ايايجٛض٠ بسا١ٜ َٓص ايبعض 

َٔ ططف  ػٝاغ١ٝايعاؾ١ اغتٛدب املأخصت األَٛض َٓش٢ آخط 

تٛقًت ٚ ،عٛاؾط١ٜايطاٖط قُس بط٥اغ١ ؾ١ٓ ٓا تظاضيصا  ،از٠ٝايك

تٛدٗٓا مجٝعٓا إىل  .إىل إقٓاع ايطاؾهني بهطٚض٠ ايتهٜٛٔ  األخرييف

نإ َؤمتط  ،يف ٖصٙ األثٓا٤بكٝاز٠ ٜٛغـ يططف.  ١ٜاؿسٚزاملٓطك١ 

بكٝاز٠ عُاض٠ ٚمت تهٜٛٔ ايكاعس٠ ايؿطق١ٝ ايكَٛاّ قس اْعكس 

 عٛاؾط١ٜ. قُس ايطاٖط ٜٓٛب٘  بوڤّلزاملسعٛ ايعػهطٟ 

ايصٟ نإ بػاض ايسمياٚ َا ايتشكت مبطنع ايعٜتٕٛ عٓس

نإ ايتسضٜب ٜتِ بايًػ١  ،ُٜؿطف عًٝ٘ املسعٛ عبس اهلل ايعطاقٞ

ايعطب١ٝ بؿهٌ املسضبني ايصٜٔ تًكٛا تهِٜٛٓٗ يف املؿطم ٚال أشنط 

عًٟٛ ٖٚٛ أسس اجملٓسٜٔ يف امس٘ َٔ َٓطكتٓا ٜٓشسض  آَِٗ إال َسضب

ٛا َٔ َطنع ايبطٝش١. بعس اْتٗا٤ ؾرت٠ دطخاؾٝـ ايؿطْػٞ ايصٜٔ 

 نٓت نُٔ أؾطازٖا،ٜٛغـ يططف ٚؾهٌ نتٝب١ دا٤  ،ايتسضٜب

نإ ملا سإ زٚضٟ ٚ ،ؾطعٛا يف تٛظٜع األغًش١ ع٢ً اؾٓٛزثِ 
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أعساز نبري٠ َٔ ضؾك١ يف املطنع ؾبكٝت  ،ْؿصايػالح قس 

 .ايتعٝنيقبٌ  اجملاٖسٜٔ َس٠ ثالث١ أٚ أضبع١ أٜاّ

يف قس ؾطعت اييت مت تٛظٜع ايػالح عًٝٗا ع١ ُٛاجمل تْنا 

َػبك١ َعطؾ١  ١ٚمل تهٔ يٞ أٜ ١ايؿعًٝ اتيف ايتسضٜبٖصا ايٛقت 

أخربْا ٜٛغـ يططف  . ٚقسططٜك١ االغتعساز َجالاؾٓس١ٜ نب

 ٖصا يّفأثط  .دٝسا بأْ٘ ئ ٜأخص َع٘ إال ايصٜٔ تًكٛا تسضٜبابعسٖا 

ٚيف  ،قهٝت ايًٌٝ نً٘ ٚأْا أتسضب مبؿطزٟإىل زضد١ أْين ايهالّ 

نٓت يف ْؿؼ َػت٣ٛ ضؾاقٞ. نإ ايتسضٜب آْصاى  ،قبٝش١ ايػس

املٓتعِ ططٜك١ ايػري  ،ٓٓا ع٢ً اغتعُاٍ ايػالحتهٜٜٛتُجٌ يف 

 . بعض املعاضف ايعػهط١ٜ ايبػٝط١ٚ

ُٜؿطف عًٝ٘ نإ طنع ايصٟ املبًتسضٜب ي اْتكًٓا بعس شيو

مت تؿهٌٝ  ،اجملٓسٜٔنجري َٔ ْٚتٝذ١ ايتشام  .أمحس ايبػباغٞ

 عّبٛز  ٜٓٛب٘ عُط ،ٓكٌ ايػالحي ٥ًٞبكٝاز٠ أمحس ايكبانتٝب١ دسٜس٠ 

 ،قبٌ اْطالم ايكاؾ١ً .سايٝا( ورڤلة)ٚال١ٜ  تڤرتاملٓشسض َٔ  (باباٟ)

ن١ًُ َٔ نُٔ َا دا٤ باملٓاغب١ أيك٢ ٚ ،يتٛزٜعٓا بوڤّلزعُاض٠ دا٤ 

صٖاب ١َُٗ اي اُأْٝطت بٗ ،ٕ ٖصٙ ايهتٝب١ ٖٞ مبجاب١ ؾًٝلإ ...: "ؾٝٗا

 بعسٖا ناْت ٚدٗتٓاٚ ،"ًش١ٜاب يف سطن١ َتٛاق١ً يٓكٌ األغإلٚا

 .ايجايج١ )بالز ايكبا٥ٌ(ايٛال١ٜ 
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  نٌ دٓسٟ ؟ ًُٟ٘ نإ وٛظٕ ايصؽ: َا ٖٞ اي

ٚشخريت٘  "عؿاضٟ"َٔ ْٛع ٞ اـام ز: ؾدكٝا نٓت أمحٌ غالس

َٔ اؿذِ خططٛؾ١، غالح "بريٜتا" ٖٚٛ أٜها  411املتُج١ً يف 

، إناؾ١ إىل ايكٓابٌ خططٛؾ١ 611شخريت٘ املكسض٠ بـ هبري ٚاي

، بصي١ ٚسصا٤ عػهطٜني املهاز يًسبابات" إنرڤاايٝس١ٜٚ، قصا٥ـ "

بعس تطتٝب ٖصٙ  .نًؼ 41ٚ 39مبذُٛع محٛي١ ٜرتاٚح َا بني 

، اْطًكٓا َٔ اؿسٚز ٚقهٝٓا le sac à dosٝؼ ـــايهاألغطاض يف 

عبس ايطمحإ بٔ غامل، يف ايػس  ـايتابع١ يٓطك١ املاي١ًًٝ األٚىل يف 

طاؾكٓا يف ٖصٙ ايطس١ً فُٛعتإ تبين قاحل. نإ دباٍ ٚقًٓا إىل 

ّٛاض٠ ٚايجا١ْٝ إىل  َٔ ايٛال١ٜ ايجا١ْٝ: اجملُٛع١ األٚىل َتٛد١ٗ إىل ٖ

 . ڤاملة َا١ْٚ مشاٍ

بالز ايكبا٥ٌ هِ إىل شٖابؽ: َا ٖٛ ايططٜل ايصٟ تػًهْٛ٘ عٓس 

 ؟  (ايٛال١ٜ ايجايج١)

هٌ اـام بسيٌٝ ايع٢ً ٓػًه٘ غايططٜل ايصٟ ٜتٛقـ اختٝاض ز: 

ايسضٚب ٚاملُطات اييت  نيٝعتَػؤٚي١ٝ  ع٢ً عاتك٘إش تكع َطس١ً 

ٚقس ٚادٗتٓا يف ن١ًٝ تًو املٓاطل.  ٓاًٗؾ ٜتٛدب عًٝٓا املطٚض عربٖا

قعاب َٚؿام، ٚؽًًتٗا بعض  ،نٌ املطاسٌ اييت قطعٓاٖا

س دٝـ ايعسٚ بايٛالٜتني ناالؾتبانات اييت انُططضْا ـٛنٗا 

ايطا٥س اييت ٜٓشسض َٓٗا ايسؾط٠ يف ايٓٗا١ٜ ٚقًٓا إىل ٚ ايجا١ْٝ ٚايجايج١.

 ملٓطك١.اتًو  قا٥سٖٚٛ محُٝٞ ضمح٘ اهلل 
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 31َػاؾ١ غ٣ٛ ًٞ ٥بل أَاّ قا٥س نتٝبتٓا قُس ايكبامل ٜ 

ؾا٤ت األقساض يهٔ  ،أًٖ٘كِٝ بٗا ُٜنًِ يًٛقٍٛ إىل ايسؾط٠ اييت 

مّشاّ نإ عُاض ايػايؿ١ ايصنط. ػتؿٗس يف ٚاقع١ بين ٚضتٝالٕ إٔ ٜ

ايؿكا٥ٌ  ١َٝػؤٚيا كا٥ِٝ تًتًاغؾ ،( أقسَٓا يف اؾٗازؾهاٟ)

ْٛا خّكقس  ايٛال١ٜ ايجايج١مجاع١ بإٔ  ؤنس. ٚيًتاضٜذ ُأاألضبع

أنطَٛا ٚؾازتٓا ٚقسَٛا يٓا أسػٔ  ،، سؿا٠ٚ نبري٠باغتكباٍ طٝب

 . املتٛؾط٠ يسِٜٗ أْٛاع ايطعاّ ٚاملالبؼ ايٓعٝؿ١

عبس اؿؿٝغ أَكطإ أسس أعها٤ قٝاز٠ ايٛال١ٜ بـ  ايتكٝٓا

 ْا ؾٝ٘ؾهطؿكش٢ يا اغتكبًٓا غطاب بايًػ١ ايعطب١ٝايصٟ ايجايج١ 

. بكٝٓا يف ايٛال١ٜ ايجايج١ ع٢ً اؾٗس ايصٟ بصيٓاٙ يبًٛؽ تًو ايسٜاض

ايطا٥س محُٝٞ ٖٛ ايصٟ  ٚنإ بعض ايٛقت يٌٓٝ قػط َٔ ايطاس١،

ايهرب٣  عًُٝاتاي ت٘ أخباضًٚقٚ يكاؾ١ًاغتًِ األغًش١ اييت محًتٗا ا

. ٚقس خّٝطْا ٖصا يف ططٜكٓا إيِٝٗ ٖاغُاض هٓاٚاملتعسز٠ اييت ُخ

ٓا َٓ٘ تُػياؾ ،بني ايبكا٤ ٖٓاى أٚ ايعٛز٠ َٔ سٝح أتٝٓاايكا٥س 

   ايػُاح يٓا باملػازض٠.

شٖابا ٚإٜابا َٔ َهإ  اغتػطقتٗا ايطس١ًاملس٠ اييت ٖٞ  اؽ: َ

 ؟ ثِ ايعٛز٠ايٛال١ٜ ايجايج١ إىل اْطالقٗا 

ٖٚصا  ،َٜٛا 23( أؾٗط 5ٚقطعٓا املػاؾ١ بايهبط يف َس٠ أضبع١ )ز: 

ايتٛقٝت ٜؿٌُ َس٠ ايػري شٖابا ٚإٜابا ٚنصا ؾرت٠ االغرتاس١ اييت 

قهٝٓاٖا ٖٓاى. ٚقًٓا بعس شيو إىل َطنع ايطاس١ بايعٜتٕٛ )غاض 
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ٜتساٚيٕٛ ع٢ً  ٚنإ املػؤٚيٕٛ ،أٜٔ سعٝٓا باٖتُاّ بايؼ ،ايسمياٚ(

ظٜاضتٓا، َؤنسٜٔ يٓا بإٔ َا قُٓا بإلاظٙ يف أضبع١ أؾٗط مل 

اييت ضغِ املس٠ ايع١َٝٓ ايط١ًٜٛ ٚ ٜتٛقًٛا ِٖ إىل ؼكٝك٘ يف غٓتني.

إال أْين أتصنط أمسا٤ نٌ املػؤٚيني ايصٜٔ  ،ع٢ً اؿسخَطت 

غًُٝإ ِٖٚ: ظاضْٚا بعس ايعٛز٠ َٔ تًو ايطس١ً ايط١ًٜٛ ٚايؿاق١، 

ايعٜٔ ْٛبًٞ قا٥س ٚعبس ايطمحٔ بٔ غامل  ، ايطاٖط ظبريٟ،ظْطاض

بػطض  ؿٗطايع َٖا ُٜٓاايؿًٝل ايجايح. بكٝٓا يف َطنع ايطاس١ 

  .ٚايطاس١ ٓكا١ٖيا

ألٕ ايهتٝب١  ،باٍ بين قاحلظايتشكت بايهتٝب١ ايػازغ١ 

بكٝاز٠ ٜٛغـ قاؾ١ً نُٔ ٖٓاى خطدت ناْت َتُطنع٠ اييت 

ٚاملس١ٜ  الربواڤية بايكطب َٔ ڤرنإىل دبٌ أّ يٓكٌ ايػالح يططف 

 هتٝب١ايتكطض تؿهٌٝ  ،ْٚعطا يؿػٛض املٓطك١ .بايٛال١ٜ ايطابع١

ٚشيو يف ؾٗط أٚت أٚ ض اؾ١ٗ اعُإل ؾهاٟ بكٝاز٠ عُاض ايػازغ١

 ٓاأقُايهجٝؿ١. ٖٚٞ َٓطك١ دب١ًٝ تهػٖٛا ايػابات ، 2:68غبتُرب 

ْادش١ يف عس٠ نُا٥ٔ خالهلا  ؾاضنُت، (9ض )ٛمثا١ْٝ ؾٗباملهإ 

أْٓا نبسْا ايعسٚ خػا٥ط َعترب٠  الإ ،ِ أغًش١ٚإٕ مل ْتُهٔ َٔ غْٓ

يف سني مل ٜػتؿٗس يٓا أٟ فاٖس ْعطا يًتهاضٜؼ  يف األضٚاح

 .املٓٝع١ اؾب١ًٝ

ألٕ خط  (خط َٛضٜؼ)كطض عبٛض األغالى ايؿا٥ه١ ٚقس ت 

قس األيػاّ  تناْ ،يف ٖصا ايٛقتٚ. سٝٓٗا ؾاٍ مل ٜهٔ َٛدٛزا
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نإ هلصا ايػبب، ٚ .ضعت ٚقاض َٔ ايكعٛب١ مبهإ ادتٝاظٖاُظ

ٕٚ اجملاٖس ٚإشا تعصض شيو ٜتكسّ ،ُٜػتعإ مبٔ هلِ خرب٠ يف اجملاٍ

مسعت بعٛز٠ ٜٛغـ  ،ايعبٛض. يف ٖصٙ األثٓا٤يًتُهٔ َٔ عصض ؾا٥ل 

ٚبٛدٛزٙ يف َطنع  ،يططف َٔ ١َُٗ ْكٌ ايػالح إىل ايٛال١ٜ ايطابع١

ا زؾعٓا مٔ مم ،إىل محاّ ايٓباٌٜ ت٘زٛع ١ْٝٚ ،ايعٜتٕٛ يًطاس١

اهلل، سػٔ  ُاضمحٗ ااغتؿٗسقاحل ايعٓابٞ  ،وايديةڤ )ضابحاـُػ١ 

خاَؼ ْػٝت امس٘( املتشسخ، ٚ، تٛيف بعس االغتكالٍغبٝذٛ 

  .يعٌُ َع٘آا تُػتكٝٓا ب٘ ٚايايؾ

عبس ايجاْٞ ْا٥با يكا٥س ايؿًٝل ٚقتٗا نإ ـهط ٚضتٞ 

: "مٔ ْبشح زا٥ُا عٔ اجملاٖسٜٔ داطبٓا بكٛي٘ؾ ،ايطمحٔ بٔ غامل

ٕ ايكه١ٝ إ...  ٖٓا ٚأْتِ َٛدٛزٕٚ املتطٛعني يًعٌُ َع ٜٛغـ يططف

 ."نتٝب١فطز ٚيٝؼ ضابع ؾًٝل تؿهٌٝ تتعًل ب

باْتعاض ػُع ساي١ يف  ١بٝايعٜتٕٛ نتٚدسْا يف َطنع 

باػاٙ عبٛض األغالى ايؿا٥ه١ يايتٓكٌ إىل قطاع ايؿًٝل ايجايح 

. قهٝٓا يًٝتٓا يف َطنع ٖٚٞ َٓطك١ ايؿًٝل ايطابع ،محاّ ايٓباٌٜ

عني َاظض. ناْت ٖصٙ مٛ اْطًكٓا  َ٘ٓٚ ،قٝاز٠ ايؿًٝل ايجايح

إناؾ١ إىل دٓسٟ  231اجملُٛع١ تتهٕٛ َٔ نتٝبتٓا أٟ سٛايٞ 

َٔ ْٛع ؾك١ًٝ عُاض ؾهاٟ اييت ُنًؿت مب١ُٗ إٜكاٍ دٗاظ اتكاٍ 

 الغًهٞ نبري اؿذِ إىل ايٛال١ٜ ايطابع١. 
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ؾبكٝت نتٝبتٓا ؾكط يف  ،األغالىٖصٙ ايؿك١ًٝ ادتاظت 

َٔ  ١تٛاؾس إىل ٖٓاى آتٝتاؾٝـ  ت ٚسساتثِ بسأ ،عني َاظض

ز قٛاّ ؾًٝل اعستايبًؼ  ست٢ ،ايؿٝايل: األٍٚ، ايجاْٞ ٚايجايح

ّٝٔ ع٢ً ضأؽ ايهتٝب١ األٚىل اييت  ،٘هاًَب أٟ ثالخ نتا٥ب. ُع

 leنٓت نُٔ أؾطازٖا عجُإ َعٓكط، ايجا١ْٝ بكٝاز٠ ايؿاٜب عٝػ٢
vieux Aissa   قٝاز٠ غامل دٛيٝاْٛ.ؼت ٚايجايج١ 

ّٝٔ ع٢ً ضأؽ ايؿًٝل ايطابع ٚنِ َهجتِ يف عني  ؽ: َٔ ايصٟ ُع

 ؟ قبٌ ايتشطى مٛ ايساخٌ َاظض
ز: تهْٛت قٝاز٠ ٖصا ايؿًٝل املػتشسخ َٔ: قُس ـهط غرئٜ 

 اٛز )باباٟ( غٝاغٝعّبعًٞ ، اٜٛغـ يططف عػهطٜٜٓٛب٘: قا٥سا 

غتعالَات. بعس تؿهٌٝ ايؿًٝل يف االزضا١ٜ )زضاٜع١ٝ( أمحس ٚ

متطنعْا يف عني َاظض سٛايٞ ؾٗط ْٚكـ  ،٘تبهتا٥ب٘ ٚقٝاز

نإ نٌ قا٥س ٚس، قهٝٓاٖا يف ايتسضٜب ع٢ً ايطَا١ٜ ٚايتػسٜ

نتٝب١ ُٜؿطف ع٢ً تسضٜب أؾطاز ٚسست٘ بايصخري٠ اؿ١ٝ املتٛؾط٠ 

 بهجط٠.

اطالع بُٜؿهٌ ايتسضٜب بايصخري٠ اؿ١ٝ خطٛض٠ عًٝهِ  ؽ: أمل

 ايعسٚ ع٢ً َهإ تٛادسنِ؟ 

َطًع١ ع٢ً األَط  يف سكٝك١ ايػًطات ايؿطْػ١ٝناْت ز: 

ٚايٓاس١ٝ ْؿاط٘ ، ز ٖصا ايؿًٝلٛٚدملهإ بايٓػب١ ست٢  ،تؿاقٌٝاي

 يسٜٗا نٌ املعًَٛات تَا ٜعين أْ٘ ناْ ،ٗاإيٝ صٖاباييت ٜعتعّ اي
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اْطًكٓا َٔ عني . ْعطا يعْٝٛٗا املبجٛث١ يف نٌ َهإٚايتؿاقٌٝ 

ٚقًٓا إىل دبٌ بٛقاحل بايكطب َٔ  ،ٚبعس َػري٠ ّٜٛ ٚي١ًٝ ،َاظض

ايتشكت بٓا  ،ادتُعت نٌ ٚسسات ايؿًٝل ايطابع. ٖٚٓاىأٜٔ تاٚض٠ 

نتا٥ب ايٛال١ٜ ايجا١ْٝ ٚؾكا٥ٌ أٚ نتٝب١ َٔ ايٛال١ٜ ايجايج١ بعض 

 ايكٛات يف املٓطك١ اؾب١ًٝ. نٌ ٚاْتؿطت 

 اؾتبهت نتٝبتٓا َع دٝـ ايعسٚ ،يف قبٝش١ ايّٝٛ ايتايٞ 

 ،خػا٥ط نبري٠دًـ يف قؿٛؾٓا ت طٛاٍ ايّٝٛ ٚمل ُتزاََعطن١ يف 

نإ ايعػانط ٜرتادعٕٛ إىل . نيدٓسٜأٚ  ٟسٓدز اؿٗاغتَا عسا 

بعسٙ  ٚ ،ككـ اجملاٖسٜٔايطريإ ييػالح ايؿطق١ ايٛضا٤ ؾاغشني 

خالٍ ٖصٙ املٛاد١ٗ، ٚ. سعٔ ُبعيف ايكٓب١ً بعٝس٠ املس٣ تؿطع املسؾع١ٝ 

 28ايـ ال ٜعاٍ سطاَٗا بايكطب َٔ َطنع  ،٠َػريمت اغكاط طا٥ط٠ 

 نتٝبتٓا تطانُط ٖٚهصابسا٥ط٠ تاٚض٠ سايٝا )ٚال١ٜ غٛم أٖطاؽ(.

َٔ فُٛعات  ضؾك١ ٜٚاّلٕ ـايعاٚف" ب خنڤة" مٛ اـًـإىل ًرتادع ي

 ٓا سٛايٞ نتٝبتنيَؾهإ قٛا ،ايصنط ايٛالٜتني غايؿيتفاٖسٟ 

دٓٛز ْكـ ؾٝ٘ متهٔ يف ايٛقت ايصٟ ، . قهٝٓا اي١ًًٝ ٖٓاىتكطٜبا

 . خط َٛضٜؼ ايؿًٝل َٔ عبٛض

قس ٚ ،ادتٝاظ األغالى ،َٔ املعطن١ساٚيٓا يف اي١ًًٝ ايجايج١ 

فُٛع١ ُتؿًح يف ايعبٛض أنجط َٔ ْكـ اؾٝـ ٚمل شيو لح يف 

دٓسٜا ٚبعض دٓٛز ايهتا٥ب األخط٣ إناؾ١  56تهِ تابع١ يؿًٝكٓا 

اغتطعٓا يف األخري ٚ ،قُس ٜػعسإىل نتٝب١ ايٛال١ٜ ايجا١ْٝ بكٝاز٠ 
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يهٔ اؾٝـ ايؿطْػٞ  ،ٚٚقًٓا إىل ايططٜل املعبس طادتٝاظ اـ

نًُا ْٚتشني ايؿطق١، تؿطٔ يألَط ٚنإ ايٓٗاض قس طًع، ؾكطْا 

َٔ أدٌ َطت زباب١ ٚابتعست قًٝال هطٟ أضبع١ أٚ مخػ١ دٓٛز 

 . ملطٚضا

أغؿٌ َكرب٠  ،غالىاألاختبأْا بايكطب َٔ  ،عس طًٛع ايٓٗاضب

سٝح تٛدس بعض األؾذاض ، غٛم أٖطاؽ سايٝاـ ايؿٗسا٤ ب

ع٢ً ناْت املعطن١  ،يف ٖصٙ األثٓا٤ٚ . ايهجٝؿ١غري ٚايؿذريات

زخٌ ايطريإ  قس. ٚخط َٛضٜؼ اؾاْب املكابٌ َٔأؾسٖا يف 

اؿطب ايٓؿػ١ٝ َٔ خالٍ ٚنصا ايًذ٤ٛ إىل اؿطبٞ َٝسإ املعطن١ 

اإلزاض١ٜ َهربات ايكٛت اييت نإ ٜػتعًُٗا نباط ايؿؤٕٚ 

. املعطن١أضض بٓا َعاَػغٛم أٖطاؽ ٚتكٌ يف َس١ٜٓ املدتك١ 

ايهاشب١ عُا سككٛٙ َٔ ايعػهط١ٜ ٜبجٕٛ ايبالغات  نإ ٖؤال٤

ايكت٢ً ٚاألغط٣ أعساز بؿإٔ املػطن١ كسَٕٛ اإلسكا٥ٝات ُْٜٚتا٥ر 

 َٔ اجملاٖسٜٔ.

عسْا ثا١ْٝ إىل ٜٚاّلٕ ألٕ اؿكاض ُنطب ع٢ً  ،سًٍٛ ايًٌَٝع 

ٓا إال اْتعاض ؾو ٖصا اؿكاض. اغتطاعتايططٜل ٚمل ٜعس يف ناٌَ 

ايعاٚف"، ٚيف ايكباح أقُٓا اؿطاغ١  خنڤة"متطنعْا َٔ دسٜس يف 

ؾاٖسْا قٛات عػهط١ٜ قبٌ َٓتكـ ايٓٗاض بكًٌٝ، يف أع٢ً ايك١ُ. 

ؼسٜس ٖٜٛتٗا بسق١ َٚعطؾ١ إٕ َٔ  ُهٔٚمل ْت ،َتكس١َ مْٛا

١ يف عًُٝٚقس نإ ٖؤال٤  .َٔ دٝـ ايتشطٜط أٚ دٝـ ايعسٚ تناْ
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زضنٓا بأِْٗ َٔ عػانط ايعسٚ أ ،اغتطالع ؾكط. ملا اقرتبٛا َٓا

ْا ؾٛضا اؾُاع١ يف أغؿٌ املهإ َِٚٓٗ ع٢ً باباٟ ٚأمحس خربؾأ

 بؿإٔ املتكسَني. قس ناْت  ع١ًَٛاملغري إٔ زضا١ٜ 

 ،عٓسَا أقبح ال ٜؿكًٓا عٔ اؾٝـ ايؿطْػٞ املتكسّ مْٛا

ؾشاٚيٛا  ؾتشٓا عًِٝٗ ْريإ أغًشتٓا ،َرت 261أٚ  211إال َػاؾ١ 

 ٛا فربٜٔناْ . يهِٓٗخًؿِٗ ٛدس٠ تإىل غاب١ قػري بايًذ٤ٛ ايؿطاض

 َٓطك١نٓا َتُطنعٜٔ يف َٓبػط١. بأضض ؾالس١ٝ املطٚض  ٢عً

ّٟ غالح ضؾاف نإ َطتؿع١ ٚ يف  ؾؿطعُتّٝس، َٔ ايٓٛع اؾيس

ْا يف قٓكِٗ ٚقهٝٓا أخصٚسٝٓٗا إطالم ايٓاض عًِٝٗ يٝٓبطشٛا أضنا 

يف ٖصا ايٛقت اْهِ إيٝٓا  .أغًبٝتِٗ ايػاسك١. يف ٖصا ايٛقتع٢ً 

دٓٛز بعض أيك٢  ا يػري االؾتباى،تبعٚآخط َٔ اجملاٖسٜٔ. ؾٛز 

 ػِٕٓ يٚاجملاٖسٓعٍ ؾ ،ِٗضٚاسأًٓذا٠ بطًبا ي ِسٗغال ايعسٚ

 . األغًش١ َٔ َٝسإ املعطن١

األَط، بقٝازتِٗ ايصٜٔ متهٓٛا َٔ ايٓذا٠ دٓٛز ايعسٚ  بًؼأ

َٔ  طبلَ سكاضسٛيٓا طب ُنُطٛم املهإ ٚ ،غاع١َٔ أقٌ ٚيف 

سًكت أعساز نبري٠ َٔ ايطا٥طات املطٚس١ٝ يف ٚ ،نٌ اؾٗات

مل . يف األَانٔ االغرتاتٝذ١ٝ ثِ قاَت بإْعاٍ ايعػانط ،ٛاؾ

غ٣ٛ ؾو اؿكاض  ،َٔ خٝاض آخطشيو ايّٝٛ َػا٤ ٜهٔ أَآَا يف 

 ،ٓاًغبٝا ٛنرتعاعٓسَا إش  ،قُٓا بَ٘ا ٖٚصا  ،اـطٚز بايك٠ٛٚ

 ، بُٝٓاٚخطدٓا َٔ اؿكاض ع٠ٛٓبهجاؾ١ أطًكٓا عًِٝٗ ايٓاض 
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ايكت٢ً املٝسإ َٔ  إلخال٤ ت ايطا٥طات املطٚس١ٝ يٝالاغُتدسَ

 اؾطس٢. ٚ

ٚدسْا ايهتٝب١ ايتاغع١ َٔ ايؿًٝل  ،بعسَا تكسَٓا قًٝال

١َ باػآٖا زقاٖٚٞ ايجايح بكٝاز٠ مح١ يٛيٛ ٚاحمل١ًُ بايصخري٠ 

 حملاٚي١ ايعبٛض. نإ ايطؾاف ايصٟ َعٞ قس ؼطِ بعس إٔ أطًكُت

، أَا ايكطع١ ايجا١ْٝ اييت ناْت ضقاق١ 5111 ايـ ٘ َا ٜعٜس عَٔٓ

. بأعذٛب١ سبٗابُٝٓا لا قا ،ؾكس اسرتقت مبؿعٍٛ ايٓابامل ،َعٓا

ثِ املعط١ً تعٜٛض األغًش١ إىل ايٛضا٤ ييف ايعٛز٠  ْاطٖٚٓا ؾه

اييت ُسسزت ايطابع١ ايطدٛع يتشكٝل ٖسؾٓا ٚايسخٍٛ إىل املٓطك١ 

  يًؿًٝل.

 ١ غٛم أٖطاؽ ايهرب٣؟ ًشُؽ: نِ َٜٛا بايتشسٜس زاَت َ

ّٞ عؿُت املعطن١ خاضز  املس٠ اييت اغتػطقتٗا ْكـ ز: بايٓػب١ إي

 أَا املعطن١ يف سس شاتٗا ؾكس ،أٟ خط َٛضٜؼ األغالى ايؿا٥ه١

اَتست َٔ غٛم أٖطاؽ إىل تٗا ضقعألٕ  ،زاَت َا ٜكاضب األغبٛع

نتا٥ب َتٛد١ٗ إىل ايٛالٜتني ْعطا يٛدٛز  ،تكطٜبا ڤاملة نٛاسٞ

  .تٗاَالسك تطُتاغايجا١ْٝ ٚايجايج١ ٚ

عني بـ بعس اْتٗا٤ املعطن١، عسْا ثا١ْٝ إىل املٓطك١ اؿسٚز١ٜ  

قُس ـهط ايكا٥س  ِؾٝٗ ٔمب اٖسٜٔاجملبعض ايتشل بٓا أٜٔ  ،َاظض

َٜٛا ثِ اْتكًٓا إىل غاق١ٝ غٝسٟ  26كهٝٓا بٗا سٛايٞ ؾ ،غرئٜ

ألٕ  ،ثإ َٔ أدٌ تؿهٌٝ ؾًٝل "عسغ ااڤف"ٜٛغـ باملهإ املػ٢ُ 
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. اغتؿٗسٚا يف َعطن١ غٛم أٖطاؽ ايطابع قسايؿًٝل أغًب١ٝ دٓٛز 

يف ؼٌٜٛ اؾٓٛز َٔ ايؿٝايل األخط٣ ايكٝاز٠  تؾطعٖٚهصا 

تؿهٌٝ ؾًٝل دسٜس بٓؿؼ ايتػ١ُٝ  ٌَٔ أدتهٜٛٔ ثالخ نتا٥ب ي

 ٚشيو يف ؾٗط أنتٛبط َٔ ْؿؼ ايػ١ٓايكسمي١ أٟ ايؿًٝل ايطابع 

(2:69).  

  


