
 قع١ضخلطط بٛ ايطا٥س

 ضابط يف دٝـ ايتخطٜط ٚعطٛ يف قٝاز٠

 ايٛال١ٜ ايتاضخي١ٝ ايطابع١

 

 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطحِٝ ٚايػالّ عًٝهِ.

َٔ  ايف احلكٝك١ ٚيف نٌ َٓاغب١ ْعٛز فٝٗا إىل املاضٞ، جنس ؾتات

ايصنطٜات، يهٔ يف ٖصٙ املط٠ أؾهط اإلخٛإ ايصٜٔ حسزٚا املٓٗذ١ٝ 

 ترتاتٝذ١ٝ ايجٛض٠ يف َٛاد١ٗ ايتٓعُٝايف ٖصا املًتك٢ إغ

 املطاز٠.

ٚملا ناْت ايتٓعُٝات املطاز٠ َتُطنع٠ بايتخسٜس يف ايٛغط، 

فبٛزٟ إٔ ٜعطف ايؿباب ٚايطًب١ َٛقع ايٛال١ٜ ايطابع١ ايتاضخي١ٝ 

َٔ ايٓاح١ٝ اإلغرتاتٝذ١ٝ، أٚ ايعػهط١ٜ أٚ ايػٝاغ١ٝ أٚ 

َٔ ظَٛضٟ ؾطقا  االدتُاع١ٝ. ايٛال١ٜ ايطابع١ متتس َٔ ايبخط أٟ

إىل َا بعس تٓؼ غطبا، َٚٔ ايبخط يف اجتاٙ ايعُل أٟ باجتاٙ 

 ضٚنٝت" أٚ عني ٚغاض٠. اجلٓٛب حٝح تصٌ إىل "ال

يف ٖصٙ ايٛال١ٜ أٟ يف ايٛغط ظٗطت حطنات َٓا١٥ٚ يًجٛض٠، ٚقس 

 غبل شنط ٖصٙ احلطنات.

أٚد٘ ؾهطٟ يألغاتص٠ املتسخًني ٚايصٜٔ تابعٛا ظس١ٜ ٖصا  

ال أٚز إٔ ْٛد٘ يَٛا هلِ، فِٗ حياٚيٕٛ ايبخح عٔ املٛضٛع، 

احلكا٥ل ٖٓا ٖٚٓاى ٚ عٓس فطْػا، ٚيٝؼ يسِٜٗ أؾٝا٤ ٜطنعٕٚ 

 عًٝٗا حت٢ ٜعطٛا صٛض٠ عا١َ عٔ ٖصٙ احلطنات املٓا١٥ٚ يًجٛض٠.



شنطْا احلطنات املٓا١٥ٚ بأمسا٥ٗا، ٚيهٔ ال خيف٢ عًٝهِ أْٓا 

اْت ايؿذاع١ فٝٗا عؿٓا ظطٚفا يف ٖصٙ املٓطك١ بايصات ٚاييت ن

مبجاب١ ايتٗٛض ألْ٘ عاز٠ َا ٜكطٕ ايؿذاع باملتٗٛض،نُا ٜكطٕ اجلدي 

باحله١ُ، ٚاخلسٜع١ بايصنا٤ ٖٚهصا. ٚاخلٝا١ْ ايّٝٛ عٓسَا ْتهًِ 

عٔ ايتاضٜذ أصبخت ٚد١ٗ ْعط، حت٢ اخلٝا١ْ أصبخت ٚد١ٗ 

 ْعط.

عٓسَا حناٍٚ مجع احلطنات املٓا١٥ٚ ٚٚضعٗا يف زضج ٚاحس  

 صنط األؾٝا٤ مبػُٝاتٗا.جيب إٔ ْ

فاألر غٞ عًٞ يْٛٝػٞ ايصٟ نإ أٍٚ َػؤٍٚ ع٢ً ٖصٙ املٓطك١ 

بعس َؤمتط ايصَٛاّ، قاٍ إْ٘ ال جيب إٔ جنعٌ  ع٢ً قسّ املػاٚا٠ 

ايؿٝٛعٞ ايصٟ ناْت ي٘ إٜسٜٛيٛد١ٝ ٚبني خا٥ٔ يف ثه١ٓ فطْػ١ٝ 

ٜٚكاتٌ بػالح فطْػٞ، جيب ايتفطٜل ٚايفصٌ بني اإلثٓني. ٚأقٍٛ 

إٕ ايؿٝٛعٝني ٚبػض ايٓعط عٔ أفهاضِٖ ايؿٝٛع١ٝ، ناْٛا  يهِ

أضحِ ٚأؾذع َٔ املصايٝني، ناْٛا أضحِ بايٓػب١ يًجٛض٠، يهٔ 

بٓٛع َٔ ايؿذاع١ حٝح ٜصطحٕٛ بؿٝٛعتِٗ "ٜكٍٛ يو أْا 

 ؾٝٛعٞ َاضنػٞ" يهِٓٗ مل خيازعْٛٓا.

ضؾاؾات( تًكٝٓاٖا َٔ  01فأٍٚ زفع١ يًػالح ٚاييت ناْت ق١ًًٝ )

 ٝٛعٝني ٚأْا ضأٜتٗا.عٓس ايؿ

طبعا نإ دؼ ايٓبض ٖصا َٔ ططفِٗ مبجاب١ اتصاٍ َفازٙ  حنٔ 

ٖٓا " ضاْا ٖٓا". يػت أزضٟ إٕ ناْٛا ٜطٜسٕٚ بٗصا احلٛاض أّ أْ٘ 

نإ عطبْٛا. حسثت ٖصٙ ايع١ًُٝ يف َس١ٜٓ بٛقط٠ ٚأخت 



أحططت ايطؾاؾات ٚايصٟ دًبٗا إىل  املطؾح"َاٜٛ" ٖٞ َٔ

٘ نٓا ْسعٛٙ "قٜٛسض ايصػري" ٚ"ايؿطٜف َس١ٜٓ بٛقط٠ ؾٗٝس ْعطف

 ايطبٝع" َٔ زٚاض "أٚالز غال١َ".

ٚبتًو األغًخ١ اييت دا٤تٓا، نٓا ذلؿٛضٜٔ يف إحس٣ ايكط٣ 

تسع٢ "ظٚيٞ" ْٛاحٞ "بٛايبإ" فٛم "بٛقط٠" ٚنٓا نٌ أَػ١ٝ ْبعح 

مبخافغ أٚ مبػبٌ يًكط١ٜ حت٢ ٜعسٚا يٓا قًٝال َٔ األنٌ أٚ 

االغتفػاض عٔ بعض املعًَٛات  يتخطري املبٝت عٓسِٖ أٚ

 عٓسِٖ.

ناْٛا ٜأنًٕٛ ايطعاّ ايصٟ نإ حيططٙ ايؿعب يٓا، ألْ٘ ناْت 

يسِٜٗ اتصاالتِٗ. فِٗ ناْٛا يف ايػابل َٓتُني يًخطن١ ايٛط١ٝٓ، 

ناْٛا زا٥ُا ع٢ً عًِ عٓسَا تهٕٛ ايعذا٥ع ٚايٓػا٤ يف صسز 

اإلعساز  حتطري ايطعاّ يٓا ناْٛا ٜٓتعطٕٚ إىل غا١ٜ االْتٗا٤ َٔ

فٝخططٕٚ ٜٚتٓاٚيٕٛ األنٌ املدصص يٓا ألِْٗ ناْٛا أق٣ٛ َٓا 

غالحا ٚأقسّ َٓا يف احلطن١ ايٛط١ٝٓ ٚضمبا ناْٛا أشن٢ َٓا يف 

 شيو ايٛقت.

املصايٕٝٛ ناْٛا عٓسَا ٜكبطٕٛ ع٢ً أغري َٔ دب١ٗ ايتخطٜط، أٚ 

َٔ دٝـ ايتخطٜط ٜصعْٛ٘ َٔ خًف ايطقب١ ٚيٝؼ َٔ األَاّ حت٢ 

 ضد١ شيو ايعٓف ٚاحلكس ايصٟ َاضغ٘ عًٝٓا املصايٕٝٛ.تسضنٛا ز

ٚأشنط أمسا٤ بعض ايطباط "نعبس ايطمحإ بًعفٛ"، "عُط 

ؾدصا شعِٗ املصايٕٝٛ  00ايٓكٝؼ"، "بهباؾٞ" َٔ تٝعٟ ٚظٚ، 

يف زٚاض "ايبعٝـ" غطب قصط ايبداضٟ، عجطْا عًِٝٗ َصبٛحني َٔ 



يف عس٠  خًف ايطقب١ ملاشا أشنط ٖصٙ احلازث١؟ ألْين حططت

َٓاغبات ٚيف عس٠ ذلاضطات أٜٔ نإ غٝاغْٝٛا ٚيألغف 

ٚايصٜٔ ناْٛا يف ايػابل ٜكٛزْٚٓا مبع٢ٓ أِْٗ ناْٛا ِٖ املػؤٚيني 

َِٚٓٗ َٔ ٚصٌ حت٢ إىل طاٚي١ املفاٚضات، أٟ أِْٗ تفاٚضٛا 

باغِ ايجٛض٠ ٚقس تفاٚضٛا َٔ َٛقع ق٠ٛ، يألغف ٜٛظفٕٛ ايتاضٜذ 

ايتاضٜذ ؾ٤ٞ آخط عٓسَا ْٛظف يف ايػٝاغ١، فايػٝاغ١ ؾ٤ٞ ٚ

ايػٝاغ١ يف ايتاضٜذ فٗصا ٜعين ؾ٦ٝا ٚاحسا ٖٚٛ أْو ال تطٜس قٍٛ 

 احلكٝك١ أٚ أْ٘ يسٜو خًف١ٝ َٔ ٚضا٤ أقٛايو.

يف َٓاغب١ َٔ املٓاغبات قاّ أغتاش ٚقس خؿٝت َٓ٘ يف ايبسا١ٜ 

ألْ٘ نإ فصٝح ايًػإ، َتُهٓا، تتٛفط فٝ٘ نٌ ايؿطٚط يهتاب١ 

احملاضط يف تًو املٓاغب١ َػؤٚال نبريا عُالقا َٔ ايتاضٜذ ٚنإ 

عُايك١ ايجٛض٠، ٚصفٛا َصايٞ احلاج ع٢ً أْ٘ ٖٛ األب ايطٚحٞ 

يًجٛض٠  ٞيًخطن١ ايٛط١ٝٓ ٚملا ال ٜصبح بعس فرت٠ ٖٛ األب ايطٚح

بٗصا املع٢ٓ فإْ٘ ٚظفٓا ايػٝاغ١ يف ايتاضٜذ، فكًت ي٘ "ٜا أخٞ إْٞ 

 ألْين أعًِ أْين يػت قازضا ع٢ً َٛادٗتو".  ال أٚز َٓاقؿتو 

فباإلضاف١ إىل متهٓ٘ نإ ايؿدص فكٝٗا، فكًت ي٘ "أضٜس إٔ 

أغأيو غؤاال ٌٖ نإ خايس بٔ ايٛيٝس يف فرت٠ َٔ ايفرتات أثٓا٤ " 

ايجٛض٠ اإلغال١َٝ" "حطنٝا" أّ ال؟ نإ قبٌ إغالَ٘ َع املٓافكني  

اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ٚقس قاز املعاضى اييت خػطٖا ايطغٍٛ ص٢ً

ٚصخابت٘ ايهطاّ ٚملا أغًِ أصبح غٝف اهلل املػًٍٛ نُا نإ 

ٜػُٝ٘ ايطغٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، قًت ي٘ يٛ حسخ ايعهؼ. يٛ 



أْ٘ نإ َػًُا ٚاْطِ إىل دٓاح املؿطنني، غٓػُٝ٘ َطتسا أيٝؼ 

نصيو فكاٍ ْعِ. فكًت ي٘ إشٕ َصايٞ احلاج، بايٓػب١ يٓا َطتس، 

 َطتس.

مسٞ َطاض بامس٘، يػت أزضٟ َٔ يسٜ٘ حل إعطا٤ صو ايّٝٛ  

ع٢ً بٝاض َٔ َٛقع َعني؟ صو ع٢ً بٝاض يف ايتاضٜذ. ايتاضٜذ 

ٖٛ تاضٜذ ايٓاؽ مجٝعا، تاضٜذ األدٝاٍ بهاًَٗا ٚإشا بسأْا اآلٕ يف 

خًط األَٛض عًٝهِ، فإٕ األغاتص٠ ٚاملؤضخني عٓسَا غٝبخجٕٛ ئ 

 جيسٚا ؾ٦ٝا.

بؿٗاز٠ نٗصٙ فُاشا غٝكٍٛ ايطايب أٚ  فعٓسَا ٜسيٞ َػؤٍٚ نبري 

 ايباحح؟ يٝؼ يسٜ٘ َا ٜكٍٛ طبعا، غٝكٍٛ ضمبا ٖصٙ ٖٞ احلكٝك١.

ٚحت٢ ال ْطٌٝ عًٝهِ فإٕ ايٛال١ٜ ايطابع١ ناْت يسٜٗا 

ٚناْت يهٌ ٚال١ٜ تاضخي١ٝ خصٛصٝاتٗا، ٚيًٛال١ٜ  اخصٛصٝاتٗ

ايطابع١ خصٛصٝات ْازض٠ ال جنسٖا يف ايٛالٜات األخط٣ ملاشا 

 األَط؟ ٖصا

 : يًهجاف١ ايبؿط١ٜ حٝح ٜتٛادس نٌ اجلعا٥طٜني يف ٖصٙ ايٛال١ٜ.أٚال

: يهْٛٓا نٓا ذلعٛظني حٝح ناْت يسٜٓا داَع١ ٖٓا. يكس َط ثاْٝا

طبٝبا "نػٞ بٛعالّ بٔ صسٜل"، ٚمل ٜهْٛٛا  00عًٝٓا يف املٓطك١ 

نًِٗ َٔ ايٓاح١ٝ باغتجٓا٤ إثٓإ فكط، يكس دا٤ٚا َٔ ايؿطم َٚٔ 

 بين َٝعاب، َٔ ْسض١َٚ، َٚٔ غٛم أٖطاؽ. ايػطب َٔ

ضمبا نإ ايتهٜٛٔ اجلاَعٞ، ٚنجاف١ املساضؽ ٖٞ اييت أعطت ٖصا 

ايطابع يًٛال١ٜ. ٚقس تطنعت ٖصٙ احلطنات املٓا١٥ٚ ٖٓا ٚيهٔ ْكط١ 



ايطعف اييت ناْت يسٜٓا يف َهافخ١ احلطنات املٓا١٥ٚ يًجٛض٠. 

صَٛاّ ٚتتُجٌ يف ـٛقس عطفٓاٖا يف َا بعس ـ  ْتذت عٔ َؤمتط اي

عسّ ايتٓػٝل، أٟ يف عسّ ٚدٛز ١٦ٖٝ أٚ دلُٛع١، تكّٛ بايتٓػٝل 

يف َا بني ايٛالٜات، حٝح ناْت نٌ ٚال١ٜ حط٠ يف حسٚز أضضٝتٗا، 

ٚيٝؼ يًٛال١ٜ حل ايتسخٌ يف ايٛال١ٜ اجملاٚض٠ هلا، ٚإٕ حست ٚإٔ 

تسخًت فإٕ تسخًٗا غٝٛصف بػري ايكاْْٛٞ، ٚهلصا ضأٜٓا يف َا 

 بعض ايٛالٜات...بعس يف 

املصايٕٝٛ ناْٛا بهجاف١ يف َٓطك١ ايكبا٥ٌ َٚٔ ثِ تٛدٗٛا إىل 

ايٛغط ٚملا قاَِٚٗ ايؿعب ٚدٝـ ايتخطٜط يف ايٛغط تٛدٗٛا إىل 

ا ع٢ً املُط ايصٟ ٜطبط َػ١ًٝ أٚ بطٜه١ إىل غا١ٜ ٛاجلٓٛب ٚاغتٛي

 دبٌ عُٛض إىل غا١ٜ ايٛال١ٜ اخلاَػ١ يف َا بعس.

ا بأَطاض نًفت ايجٛض٠ يف َا بعس أصبح دػِ ايجٛض٠ َصاب

أمثاْا باٖع١. ٚهلصا أقٍٛ يإلخ٠ٛ األغاتص٠، إْ٘ مل حئ بعس ايٛقت 

يإلطالع ع٢ً األضؾٝف، مل حئ ايٛقت بعس. جيب االعتُاز ع٢ً 

فاألضؾٝف إَا إٔ ٜهٕٛ  فؼ ٚحاٚيٛا باجملٗٛز اخلاص نٝفايٓ

حسخ  ايبعض َٓ٘ قس أٌُٖ ٚحنٔ ال ْت٢ُٓ إٔ ٜهٕٛ ٖصا األَط قس

فعال ٚأَا ايبك١ٝ فًػٓا ْسضٟ أٜٔ ٖٞ اآلٕ ؟ ٚايػؤاٍ ايصٟ 

ْططح٘ ملاشا؟، ملاشا؟ ألْٓا حنٔ يٝؼ يسٜٓا أغطاض، ايكإْٛ ٜٓص 

ع٢ً َطٚض مخػني غ١ٓ ع٢ً ايجٛض٠ حت٢ ٜفتح األضؾٝف، حنٔ ال 

ْعتس بٗصا األَط. حنٔ طًبٓا تػ١ُٝ األؾٝا٤ مبػُٝاتٗا ألٕ ٖٓاى 

 ٖٓاى عسّ اخلٝا١ْ.أَطإ، ٖٓاى اخلٝا١ْ ٚ



بًخاج ٖصا ايصٟ شنطٙ غٞ عًٞ، عٓسَا أحطط ضأغ٘ ، قاٍ عٓ٘ 

غٞ ذلُس آْصاى ن١ًُ ـ فُا نٓا ْعطف٘ عٔ بًخاج ٖٛ نْٛ٘ حطنٞ 

يف خطاب٘ يًُذُٛع١ نًٗا. ٚنإ  –ميًو دٝؿا ٚحياضب ايجٛض٠ 

ضأؽ بًخاج َعًكا يف نٝؼ إىل دصع ؾذط٠ ٚقبٌ ايبس٤ يف 

قبٌ ايهالّ َعهِ إٕ قًت يهِ إٕ  اخلطاب قاٍ ال تػتػطبٛا

صاحب ٖصٙ ايطأؽ املعًك١ أَاَهِ نإ يف ّٜٛ َٔ األٜاّ املػؤٍٚ 

عين، ٚبسأْا ْتبازٍ ايٓعطات يف َا بٝٓٓا ألْٓا مل ْهٔ ْعطف ٖصا 

 األَط َٔ قبٌ.

ٖؤال٤ املصايٕٝٛ ايصٜٔ بطأِٖ ايٓاؽ، بٌ ايكٝازات، أْا اآلٕ أتهًِ 

األَط ؾ٦ٝا فاملاضٜؿاٍ "بٝتإ" ٜعس عٔ ايكٝازات، أْا ال أفِٗ يف 

 خا٥ٓا إىل َٜٛٓا ٖصا ٚحنٔ ْػُٞ َطاضا بامس٘.

يػت أزضٟ، ٌٖ ايصٜٔ َاتٛا ِٖٚ أصال ناْٛا يف احلطن١ ايٛط١ٝٓ 

ٚأْا قًت أِْٗ ناْٛا أقسّ َٓا يف ايٓطاٍ يف صفٛف احلطن١ 

 Accident dans laايٛط١ٝٓ ٌٖ ْعتربِٖ دلطز حازخ ٚقع يف ايططٜل 

route moutonnière  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


