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 عُس  االضِ:

 سسناتٞ ايًكب:
 
 

 .ٚال١ٜ ايطازف بٛسذاز ًد١ٜـب 1391: شدٜادتازٜذ َٚهإ اال

 .1311ف ض١ٓ ٜ: خستازٜذ االيتشام بايجٛز٠

ألدا٤ اـد١َ ايعطهس١ٜ  يف اؾٝؼ ايفسْطٞفٓدا نٓت 

 امتشياال 1311ض١ٓ ضبتُرب َٔ  11ّٜٛ  قسزتين يهٓ ،االدباز١ٜ

 .عٛشتٞ يطالح ايرٟ نإاٚأخرت َعٞ  )ايجٛز٠( باؾبٌ

 ؟قا٥دٖاع: َاٖٞ املٓطك١ اييت ايتشكت بٗا، َٚٔ نإ  

ٛاض١ٝٓ ؿاز عُس، َٛض٢ سٝٓٗا ِٖ: دٍبٖرٙ املٓطك١ ز: نإ قاد٠ 

نإ ايتكطِٝ  .شبريٟايطاٖس إىل داْب ٚايصٜٔ ْٛبًٞ زمحِٗ اهلل 

 عباز٠ عٔ َٓاطل، ْٛاسٞ ٚقطاعاتايطا٥د آْراى ايعطهسٟ 

ٛدٛد ايطسم أٚ خطٛط ايطه١ ي كعِٝ خيايتكطٚ ،عطهس١ٜ

ٜتِ تعٝني املطؤٍٚ ُٚتكبط سدٚد املٓطك١  بٓا٤ ع٢ً ذيواؿدٜد١ٜ، ٚ

اتؿاٍ َع ايكا٥د يف بدا١ٜ األَس اييت ُٜػسف عًٝٗا. ٚقد نإ يٞ 

 از عُس زمح٘ اهلل، عًٞ شزازٟ املهًف بايتذٓٝد، قُد بٛدٍب

 شاٖس ٚآخسٜٔ قال٥ٌ ال أذنس أمسا٤ِٖ.

از َٓشين دٍب ،اْكُاَٞ يًجٛز٠ع٢ً ( أٜاّ 7ضبع١ ) َسٚزبعد  

غري . اييت نٓت أْتُٞ إيٝٗا عُس َطؤٚي١ٝ بطٝط١ قُٔ اجملُٛع١
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ٕ ايٓظاّ باملٓطك١ أؾبح ًَٗٗال بعد اضتػٗاد نٌ َٔ: بادٞ أ

ِٖ َٔ ايكاد٠ األٚا٥ٌ بطسم ريكتاز ٚاؿاز عًٞ )شزازٟ( ٚغ

٢ ٖرا ايٛقع . ٚػًال ٜتطع اجملاٍ يرنسٖا ٚنٝفٝات كتًف١

ًُٓطك١ ايجا١ْٝ يايسابع١ ايتابع١ َٓٗا ٚ ٓٛاس٠ٞ خاؾ١ يف بعض ايبؿٛز

ٚاييت ناْت ؼت قٝاد٠ بادٞ )ايٛال١ٜ ايجا١ْٝ بعد َؤمتس ايؿَٛاّ( 

، اتؿٌ عبد اهلل 15ْٛفُرب  13كتاز. بعد اضتػٗاد األخري يف 

ري غٝشاْٞ ايرٟ بػ ايكا٥دـاز عُس نٌ َٔ دٗت٘ ب١ ٚدٍبْٜٛاٚز

٘ يف خسٚديعٝد بكٝاد٠ َٓطك١ األٚزاع بعد َؿطف٢ بٔ بٛنًف٘ 

ن١ًُ ايطس  ناْت عٓد ايتشاقٞ بايجٛز٠ ١َُٗ ايبشح عٔ األضًش١.

"ُْٛاز ايػتا٤ ٖٞ عٓاب١ غا١ٜ َٔ ايْٛص٠ إىل بني اجملاٖدٜٔ املعٍُٛ بٗا 

  ٖراريتػٜٝتِ ٚال  ،ايبعض ع٢ً بعكِٗ ٛاتعسفٝٚخسغف ايؿٝف" ي

ٖٚٛ أَس مل حيؿٌ َٔ طسف ايعدٚ  ػاف٘إال يف ساي١ انت االٜعاش

  إبإ ايجٛز٠. أبدا

تدَري َؿاحل ايعدٚ  ،ع: ٌٖ نٓتِ تكَٕٛٛ بعًُٝات ؽسٜب

 ؟ عطهس١ٜ ْٚؿب ايهُا٥ٔ فكط أّ ٖٓاى عًُٝات

. ٚنإ يف قطاعٜ٘كّٛ بهٌ ٖرٙ ايعًُٝات ٍَٓا  ٛاسديا إز: ن

 اهلذّٛ ع٢ً نٌ املسانص ٜتِ يف ٚقت ٚاسد أٟ يف سدٚد ايطاع١

املالسظ ٜ٘ ايٓكـ ٛٚيتُ .بد٤ا َٔ ايْٛص٠ إىل غا١ٜ عٓاب١يٝال ايجا١َٓ 

ِ ٖؤال٤ إىل أفٛاز ؾػري٠ ال تتذاٚش ايجالث١ ٍطكيف عدد اؾٓٛد نٓا ٌْ

 ػسعتٚعًٝ٘  ،دٓٛد، فٝعتكد ايعدٚ بإٔ دٝػا نجري ايعدد ُٜٗامجِٗ
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ايفسْط١ٝ يف االتؿاٍ ببعكٗا ايبعض ايعطهس١ٜ املسانص نٌ 

َٛز. ٚال بد ٖٓا َٔ ايتٜٓٛ٘ بايدٚز اهلاّ ايرٟ قاّ ب٘ الضتطالع األ

املٛاطٕٓٛ عٓدَا نٓا ْطًب َِٓٗ َطاعدتٓا يف ؽسٜب خط 

َجال، ايطه١ اؿدٜد١ٜ ايسابط بني غاز ايدمياٚ ٚضٛم أٖساع 

فهاْٛا ُٜشكسٕٚ َفاتٝح ايرباغٞ يفؿٌ ايطهو اؿدٜد١ٜ عٔ 

يكطاز ايرٟ ْعسف نٓا ْٓتظس قدّٚ ا بعكٗا ايبعض ثِ زَٝٗا بعٝدا.

ٜٓكًب ْٗذِ حيٝد عٔ ضهت٘ أٚ َٛعد ٚؾٛي٘ إىل احملط١ ٚعٓدَا 

ال أِٖ غسٚط لاح ايهُني أَٔ عًٝ٘ يف نُني َعد َطبكا. ٚ

دقٝك١ يف ايػايب ٚإال ؼٍٛ إىل َعسن١  11أٚ  11 ـايَدت٘ تذاٚش ت

ٚبايتايٞ مل  نيٝايهافٚاؾٝؼ ايطالح ٚقتٗا بُٝٓا مل ْهٔ منًو 

  .تهاف١٦ بني ايطسفنيتهٔ ايك٣ٛ َ

ايعطهس١ٜ ؾٝؼ  عٓدَا سإ ٚقت تػهٌٝ ايٛسدات

قا٥د  بوڤالز املدعٛ، مت اضتدعا٤ عُاز٠ ايعطهسٟ ايتشسٜس ايٛطين

، )َعازف١ٝ( ْاس١ٝ بايٛال١ٜ ايجا١ْٝ، عال٠ٚ بػاٜس١ٜ، ايطبيت بَٛعساف

ٚقُد ـكس ضرئٜ َع االعتراز دال١ًٜٝ بٔ قش٠ٛ، اؿاز ـكس 

بعسؽ أٚالد قٝا٤ )اتؿاٍ( عكدْا أٍٚ ادتُاع . ا٤ِٖملٔ ْطٝت أمس

ٚقع  املطؤٍٚ األٍٚ عٔ املٓطك١ ْٚٛاب٘.ٚتعٝني قؿد تػهٌٝ اإلداز٠ 

ٚؾاحل بٔ ْاؾس املدعٛ  بوڤالزأثٓا٤ ٖرا االدتُاع خالف بني عُاز٠ 

ًُٓطك١ سٍٛ َٔ ٜتٛىل املطؤٚي١ٝ يريو ي اييٍب احملافظ ايطٝاضٞ

زفض املٓؿب عذ١ يهٓ٘ زمح٘ اهلل  ٛا اؿاز ـكس دال١ًٜٝاقرتس
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أْ٘ ال ُٜشطٔ ايكسا٠٤ ٚايهتاب١ ٚبايتايٞ ال ُٜسٜد ايصز باملٓطك١ َٔ 

ايتٛؾٌ إىل فػًت ع١ًُٝ ا مل ددٜد يف دٚا١َ ٜؿعب اـسٚز َٓٗا.

د يف ٜددٔ ادتُاع( َاتؿاٍ )عكد تكسز  ،اتفام ُٜسقٞ اؾُٝع

 ػهٌٝ اإلداز٠. تتكسٜب ايسؤ٣ َٚد١ٜٓ ايهاف ايتْٛط١ٝ يف قاٚي١ ي

از عُس، عبد ايسمحٔ بٔ سكس يكا٤ ايهاف نٌ َٔ: دٍب

عٛاغس١ٜ، املتشدخ )عُس سسناتٞ بٔ ايطاٖس ضامل، قُد 

ضاعد(، ايطبيت بَٛعساف ٚقُد ـكس ضرئٜ أٟ نٌ قاد٠ 

ز ٛسك ٚؽًف عٔ قطاعات املٓطك١ َٔ عٓاب١ إىل غا١ٜ ايهٜٛف.

 تسأع .يكطاعات ايتابع١ ي٘ٚقاد٠ ا ڤالزبو عُاز٠ ٚقا٥ع ٖرا االدتُاع 

قُد سطٔ باؿفؿٞ ٚزفك١ ؾاحل بٔ ْاؾس )اييٍب(  اؾًط١

ذٛ  احملدا٤ عطانس  ،اؿفٓاٟٚ زَاق١ٝٓ. ٚبُٝٓا نٓا فتُعني

بٔ عًٞ ايتْٛطٞ َطؤٍٚ املٓطك١ اييت ادتُعٓا بٗا ٚطٛم ايصا١ٜٚ 

ايكادز١ٜ ٚضأيٓا عُا ْكّٛ ب٘ فأخربْاٙ بأْٓا يف ادتُاع يهٔ ؾاحل 

ذٛ  قا٥ال: "يكد تًكٝٓا زضاي١ َٔ أمحد احمل اْتفض ٚاغتبو َع اييٍب

بٔ ب١ً ُٜدربْا فٝٗا بإٜؿاٍ ايطالح املدصٕ يف ايجه١ٓ إىل اؾٝؼ ٚال 

 عالق١ يٓا مبٛقٛع قٝاد٠ اؾٝؼ". 

َٓشٓا ٚاملتُجٌ يف دث٘ حمل اسااقرتذٛ  بٔ عًٞ احملقدّ 

تكسٜب قؿد ملٛاؾ١ً االدتُاع  "األزبعا٤"ثه١ٓ َطاس١ ْؿف 

ٚدٗات ايٓظس ٚػاٚش اـالفات، خاؾ١ ٚإٔ ايطالح َٛدٛد ٖٓاى 

بهجس٠. ٚافكٓا ع٢ً ايدع٠ٛ ٚذٖبٓا إىل تًو ايجه١ٓ، ٖٚٓاى ٚقع 
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طايبٓا َٔ خالهلا بإٔ تهٕٛ عٌُ ٓا أزق١ٝ قدَاالْػكام. فكد 

ًٓظاّ ٚنٝف١ٝ ايعٌُ يَطتفٝكا قدَٓا غسسا َٓطكتٓا ٚال١ٜ نُا 

 ٓكاط. مت تدٜٚٔ نٌ ٖرٙ ايٟ َٓٗاز ايعٌُأ اييت ْسٜد ايطري عًٝٗا

قُد يف تكسٜس سٍٛ َػازنتٓا يف َؤمتس ايؿَٛاّ ٚمحً٘ 

اؿفٓاٟٚ زَاق١ٝٓ ٚعُس بٔ شٚد٠ ٚتٛدٗا ؿكٛز ٖرا املؤمتس. 

مت ٓطك١ ايجا١ْٝ، فكد ْٚظسا يط٤ٛ ايتفاِٖ ايكا٥ِ بني َٓطكتٓا ٚامل

٤ أغػاٍ املؤمتس. ايتكسٜس عذ١ اْتٗآَُٗا صع ٔ ٚاُْتْٜش املٛفدااستذ

ٚيف ٖرٙ األثٓا٤ نٓا ْتؿسف ٚنأْٓا ٚال١ٜ فع١ًٝ عٝح ناْت 

. يهٔ "ٚال١ٜ ضٛم أٖساع"نٌ ايٛثا٥ل ٚاملساضالت تؿدز باضِ 

ٓا َهاْإمل ٜعد يف  ،َا سؿ٢ًٌ بعد عٛد٠ ايسدًني ٚاطالعٓا ع

َؤمتس أغػاٍ س كايتؿسف نٛال١ٜ ألْٓا مل ماالضتُساز يف 

 كدَٓاتتتِ املؿادق١ ع٢ً أزق١ٝ ايعٌُ اييت ايؿَٛاّ ٚبايتايٞ مل 

، ٚهلرا عدْا َٔ ددٜد إىل ْظاّ املٓطك١ املطتك١ً عٔ ايٛالٜات بٗا

 ضٛا٤ األٚىل أٚ ايجا١ْٝ. 

ٖٛ املسس١ً اييت تٛىل  ٘ يف ٖرا اؿدٜحًٝايرتنٝص عَا ُأزٜد 

ٚنٓت سٝٓٗا ؼت َطؤٚي١ٝ َٓطك١ ضٛم أٖساع  ڤّتالفٝٗا ايٛزدٟ 

  un groupe de chocا ؾداَٝاأقٛد فٛدعُس َباغس٠ ٚاز َطؤٚي١ٝ دٍب

سساض١ اإلداز٠ نرا َساقب١ ؼسنات دٝؼ ايعدٚ ٚقس  ٚبٗدف 

يف قٝط دػسايف ٜػٌُ: أٚالد ادزٜظ، أٚالد بٍػٝح، أٚالد )ايكٝاد٠( 

 .َع١ٓٝش١َٝٓ فرت٠ خالٍ قُت بٗرٙ امل١ُٗ ٚقد  ،قٝا٤ ٚأٚالد َطعٛد
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سٚف اييت ٜعسفٗا از عُس يف ايظدٍبتؿف١ٝ  بعديهٔ  

 هإ،امل ١ ايُٓاَػ١ٚمجاع ڤّتالايٛزدٟ  ٠ػادزاملٓطك١ َٚ ٚداٖف

 از نٌ قطاع ٜٓػط مبفسدٙ مما تستباملٓطك١ غاغس٠ ٚؾت أؾبش

ايجك١ بني كتًف  ْعداّْكـ ٚست٢ امتجٌ يف عٓ٘ ْٛع َٔ ايتػٜٛؼ 

كطاع، أبٓا٤ ايع١َُٛ َٚا إىل اي ،األطساف فأؾبح االْتُا٤ يًدٚاز

  ٍٛ اؾٓٛد إىل مجاعات ٜسبط بٝٓٗا عاٌَ ايجك١ ال غري.ذيو ٚؼ

ٚذيو باْكُاّ  1311تٛاؾًت ع١ًُٝ ايتذٓٝد إىل غا١ٜ 

َٚٔ   ايجٛز٠اجملٓدٜٔ اؾصا٥سٜني ايفازٜٔ َٔ اؾٝؼ ايفسْطٞ إىل

 111 ـبِٝٓٗ فُٛع١ َسنص ايبطٝش١ اييت ٜفٛم عدد أفسادٖا اي

اؾدٜد ْٛعا َٔ دٓدٟ ٚبعض قباط ايؿف. ٚقد أعط٢ ٖرا املد 

ٚبفكٌ  .باملٓطك١ ايٛطين ٚايجٛز٠ عَُٛا ٝؼ ايتشسٜسؾايك٠ٛ ٚايدفع 

 ،ٝؼ أنجس تٓظُٝا ألْ٘ قبٌ ٖرا ايٛقتاؾأؾبشت ٚسدات ذيو، 

مل ٜهٔ َطؤٍٚ ايفٛز َجال ٜعسف بدق١ عدد اؾٓٛد املٛدٛدٜٔ يف 

ايفؿ١ًٝ أٚ ايهتٝب١ ْظسا الْعداّ ايتٓظِٝ احملهِ. ٚقد ضاِٖ 

سزات َؤمتس ايؿَٛاّ يف تٓظِٝ ؾفٛف دٝؼ ايتشسٜس تطبٝل َك

 األٍٚ.  ا نإ عًٝ٘ األَس يفايٛطين أفكٌ بهجري مم

املٓطك١  سفت ٖرٙ ايٓاس١ٝ عد٠ تطُٝات َجٌ:ع يكد

اييت ُغهًت ايكاعد٠ ايػسق١ٝ ٚأخريا ٚال١ٜ ضٛم أٖساع  ،اؿدٚد١ٜ

ٖٞ: بٗا ثالث١ فٝايل َٔ ايْٛص٠ إىل غا١ٜ ايبشس أٟ َٓطك١ ايكاي١ ٚ

عبد ايسمحإ ايفًٝل األٍٚ بكٝاد٠ غٜٛػٞ ايعٝطاْٞ، ايجاْٞ بكٝاد٠ 
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مت  1311ايجايح ؼت قٝاد٠ ايطاٖس شبريٟ. ٚيف بدا١ٜ ض١ٓ بٔ ضامل ٚ

قُد ـكس ضرئٜ  إىلتػهٌٝ ايفًٝل ايسابع ايرٟ ُأضٓدت قٝادت٘ 

 بٌ االْكُاّٚق ،ُٚأخرت نتا٥ب٘ َٔ ايفٝايل ايجالث١ ايطايف١ ايرنس

نٓت تابعا يًفًٝل ايجاْٞ ثِ ؾست قا٥دا يهتٝب١  ،ًٝت٘إىل تػه

 .اؿدٜح قُٔ ايفًٝل ايسابع

١ٝ َٔ ايػابات خايناْت َٓطك١ ْػاطاتٓا ايعطهس١ٜ 

ايعدٜد َٔ املعازى ايكاز١ٜ اييت َٔ قبٌ ت عسفٚاملستفع١ اؾباٍ ٚ

كد خًفت َعسن١ ف ،ضكٛط ايهجري َٔ ايػٗدا٤أضفست عٔ 

ايكا٥د ايبطٌ ايطبيت بَٛعساف  اضتػٗادٛسدٖا يايهاف يعهظ 

غذاعا ال ٜٗا  ايسؾاف إىل داْب ايػسٜف باضال ايرٟ نإ 

ٚيف ٖرٙ األثٓا٤ نإ فاٖدا.  11َالح ٚمح١ غًٝظ زفك١ أنجس َٔ 

قُد ـكس ضرئٜ َطؤٚال عٔ ٖرٙ ايٓاس١ٝ ٚتابعا يًفًٝل ايجايح 

 بكٝاد٠ ايطاٖس شبريٟ.

ايفٛق٢ اييت  قبٌناْت ضٛم أٖساع )املٓطك١ ايسابع١( 

)ايػُاٍ  ايجا١ُْٝٓطك١ از عُس، تابع١ تازخيٝا يًأعكبت َكتٌ دٍب

نسِٜ بًكاضِ،  :بعد ذيو شاز املٓطك١ ٚفد ٜكِ .ايكطٓطٝين(

ا بإٔ َٓطكتٓا ئ ُتؿبح ٚال١ٜ ألٕ ْٚخربأايرٜٔ أٚعُسإ ٚأٚقاضٞ ٚ

 ِٗ أندٚاَؤمتس ايؿَٛاّ، يهٓمت قبط٘ خالٍ قد عدد ايٛالٜات 

إٜؿاٍ ايطالح طك١ اؿدٚد١ٜ ضتتهفٌ َطتكبال مب١ُٗ املٓيٓا إٔ 

ٖرا ايتازٜذ  رَٚٓ .الٜات ايداخ١ًٝإىل ايٛاملتدؿؿ١ كٛافٌ بٛاضط١ اي
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ؼت تط١ُٝ تازخي١ٝ ٚال١ٜ ازتكت َٓطك١ ضٛم أٖساع إىل َؿاف 

 . "ايكاعد٠ ايػسق١ٝ"

ت عد٠ قٛافٌ َٔ دٓٛد ايكاعد٠ اْطًك ،ٚتطبٝكا هلرا ايكساز

ٚقد  .ايجايج١ ٚست٢ ايسابع١ يٛالٜات: ايجا١ْٝ،ايػسق١ٝ باػاٙ ا

غدؿٝا يف إٜؿاٍ ايطالح إىل بالد ايكبا٥ٌ )ايٛال١ٜ  غازنُت

ايجايج١( بعد إٔ قطعٓا األضالى ايػا٥ه١ )خط َٛزٜظ( ٚخكٓا 

دٓدٟ محٛي١  191ناْت نتٝبتٓا تكِ  .غُاز زس١ً ط١ًٜٛ ٚغاق١

ٝا بإٔ "ٖرا سسف١ً إىل دزد١ إٔ أسدِٖ قاٍ يٓا نٌ ٚاسد َٓا ثكٝ

بعض األبطاٍ ايطالح ٖرٙ ٌ ُٜتعب ست٢ ايبػاٍ". قاد قٛافٌ جكاي

ًٞ( ٚست٢ ٥أَجاٍ: ٜٛضف يطسؽ، قُد ايطهٝهدٟ )ايكبا

ايػٗري،  الؾٛ قا٥د نَٛٓدٚ ضٛم أٖساعاملدعٛ  ڤّنونضًُٝإ 

 غازى يف ٖرٙ ايع١ًُٝ. 

 م أٖساع ايهرب٣ َٚػازنتو فٝٗا؟ٛع: سدثٓا عٔ َعسن١ ض

عبد ايسمحٔ  ـايتابع ييتشاقٞ بايجٛز٠ عٝٓت يف ايفًٝل ايجاْٞ ز: بعد ا

ايفًٝل إىل  ْكُاّايهتٝب١ اييت ُطًب َٓٗا االإىل بٔ ضامل ثِ اْتكًت 

 طك١ٓاملإعُاز ب ٖٛ بايسابع اؿدٜح ايٓػأ٠. ٚنإ ايدافع أٚ ايط

تازخي١ٝ هجري َٔ اجملاٖدٜٔ، ٖٚرٙ سكٝك١ ايضكط فٝ٘ اييت ايسابع١ 

مل ٚضتػٗدت ٖٓاى نتٝب١ ايطبيت بَٛعساف زمح٘ اهلل كد ا. يثابت١

، نُا ُقكٞ فكط ( أفساد11( أٚ عػس٠ )1مثا١ْٝ ) ٜٓر َٓٗا إال

 ايػٗٝد٠(ايهتٝب١ مح١ غًٝظ )ايطابع١ بكٝاد٠ هتٝب١ ايْٗا٥ٝا ع٢ً 
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َا دعٌ فسْطا تًذأ ٖٚرا ايككا٤ ع٢ً نتٝب١ بٔ قش٠ٛ. أٜكا ٚ

ح طًبت َٔ املعُسٜٔ نعادتٗا إىل أضًٛ  ايدعا١ٜ املػسق١ سٝ

ايعٛد٠ إىل أزاقِٝٗ َٚباغس٠ أعُاهلِ ايفالس١ٝ ألْ٘ مت ايككا٤ املربّ 

 باؾ١ٗ أٟ َٓطك١ اؿٓاْػ١. الفالڤة ع٢ً نٌ

، قسزت قٝاد٠ ايجٛز٠ ٗابٜهرتٖٚرٙ اإلغاعات  فٓٝدٚيت

قسب١  ٘ٝٛدبايكاعد ايػسق١ٝ تهٜٛٔ فًٝل زابع ٚتطًٝش٘ دٝدا يت

 ُٖا: تهرٜب افرتا٤ات ايعدٚ ؼكٝل ٖدفنيَٚٛدع١ يفسْطا 

 ٚإعطا٤ دفع ٚإذنا٤ ايسٚح ايكتاي١ٝ باؾ١ٗ. ت٘ادعاٜٚ

ًذ١ٗ ايتكازٜظ اؾػساف١ٝ يع٢ً دزا١ٜ نا١ًَ با نٍٓيكد 

ايهجٝف١ َٔ ايػابات متاَا اييت ضٓتٛد٘ إيٝٗا ْٚدزى أْٗا خاي١ٝ 

 قدُّأ -دٓدٟ  111ٚ 511ع َا بني ُٝػمت ٚقد  .ايػاٖك١ ٚاؾباٍ

َٔ ٜعسف ايعدد  ب٘ ٚسدِٖٛاٜسٜا فكط ألٕ قا٥د ايفًٝل ْٚزقُا تكد

أَا ايهتٝب١ اييت نٓت فٝٗا فُٝهٓين إعطا٤ عدد - اؿكٝكٞ

َٓطك١ عني َاشز دٓدٟ. ُأقِٝ ايتذُع يف  191أفسادٖا بايكبط ٖٚٛ 

داَت فرت٠ ايتدزٜبات اييت ع٢ً اؿدٚد داخٌ ايرتا  ايتْٛطٞ ٚ

 ٔ ْٚؿف أٚ ثالث١ أغٗس.خكعٓا هلا يف ْفظ املهإ سٛايٞ غٗسٜ

 :اسٞٛنإ أمحد دزا١ٜ زمح٘ اهلل جيٛ  ْ ،بكًٌٝ قبٌ ذيوٚ

غاز ايدمياٚ، بسق١، ضاق١ٝ ضٝدٟ ٜٛضف ٚناٌَ ايػسٜط اؿدٚدٟ 

صا٥سٜني ٚنريو ع٢ً َنت غاس١ٓ بٗدف ػٓٝد أبٓا٤ ايالد٦ني اؾ

   .املٛدٛد٠ ٖٓاى بهجس٠ ٚادٟ ضٛفداي١ٝ ػٓٝد أبٓا٤ 
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 يسابع فٗصا بأضًش١ سدٜج١ َٚتطٛز٠؟ع: ٌٖ نإ ايفًٝل ا

 بسْتأضًش١ ز: نإ ٖرا ايفًٝل ميًو أضًش١ أٚتَٛاتٝه١ٝ َٓٗا 

االلًٝصٟ  ، فاَباز، ايطالح ايجكٌٝ َٔ ْٛع ًٜٚٝظايؿٓع أملا١ْٝ

نٌ اآليٝات َكاد٠ يًطا٥سات ٚنإ يدٜٓا أضًش١ نُا  ايؿٓع،

كس ادتُع يف )عني َاشز( نٌ املطؤٚيني: قُد ـ ايعطهس١ٜ.

ضرئٜ قا٥د ايفًٝل ايسابع، ْٛاب٘ أمحد دزا١ٜ، عًٞ باباٟ ٜٚٛضف 

ايٓا٥ب أيك٢ ٚقد  .د٠ ايهتا٥ب ٚايفؿا٥ٌ ْٚٛا  ٖؤال٤يطسؽ، قا

قا٥د  ٔعْٝاب١ يطسؽ خالٍ ٖرا االدتُاع ن١ًُ ٜٛضف ايعطهسٟ 

دا٤ فٝٗا ع٢ً اـؿٛف: "ضٓعرب َُٗا نًف  أَاّ اؿكٛزايفًٝل 

املدفع١ٝ ٚاألضالى قرا٥ف ْا باأليػاّ، األَس ست٢ يٛ اختًطت أغالؤ

ايػا٥ه١ فال بد إٔ ْعرب اـط مجٝعا ٖرٙ اي١ًًٝ بد٤ا َٔ ايطاع١ 

ايجا١َٓ. ُٚأسٝطهِ عًُا أْ٘ يف ٖرٙ ايطاع١ ضٝتِ اهلذّٛ ع٢ً نٌ 

املسانص ايعطهس١ٜ ايفسْط١ٝ املتٛادد٠ ع٢ً طٍٛ خط َٛزٜظ َٔ 

ٓا ضٛا٤ املسانص ايبشس )ايكاي١( إىل ايؿشسا٤ يتدفٝف ايكػط عًٝ

بد٤ ايٛاقع١ داخٌ األضالى أٚ خازدٗا. ٚإذا اضتًصّ األَس بعد 

املعسن١، ضٝتِ قس  ٖرٙ املسانص ست٢ يف ايٓٗاز َٔ طسف 

 ٚسدات )نتا٥ب ٚفؿا٥ٌ( ايفٝايل ايجالث١ األخس٣ ايبعٝد٠ عٓا." 

َٔ عني َاشز ٚناْت ُٝع ؾا ، ٚتكد٠ّ ايتدزٜبفرتاْتٗت 

ايتابع١ يًٛال١ٜ ايجا١ْٝ إىل داْب دٝؼ آخس َعٓا نتٝب١ قُد ٜطعد 
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أَا ايهتا٥ب األخس٣ فذا٤ت عٔ  ،(بالد ايكبا٥ٌايٛال١ٜ ايجايج١ )َٔ 

 طسٜل "عني ايطٓٛز".

بعض املٛاطٓني  دا٤ ،ذيو ايّٝٛعٓد غسٚ  مشظ 

 ،ٕ ايكبضٚاجملاٖدفأيك٢ عًِٝٗ )بٛؾاحل( بٌ تاٚز٠ ظيالستطا  

بالغا يًبشح عا٥التِٗ  قدَت ،املفاد٧ايطٌٜٛ ٚ ٖؤال٤ ْٚظسا يػٝا 

 ٛدٛدت ايطًطات ايفسْط١ٝ بًُٖٓا عٚ .يد٣ َؿاحل ايػسط١ عِٓٗ

املتُسنص اؾٝؼ مٛ تٗا ٚاػٗت ادٝؼ يف ايٓاس١ٝ فأعدت قٛ

ذيو ٚاغتبهت َع٘ ٚضكط خالٍ عٔ بك١ٝ ايفًٝل ْٛعا َا بعٝدا 

   .ظسٚح آخسٕٚ ػٗدا٤ ٚأؾٝببعض اي

فكد بدأت نُا ايّٝٛ  أَا بايٓطب١ يًُعسن١ قٌ سدٜجٓا

ذنس اإلخ٠ٛ َٔ قبٌ عٓدَا تكسز عبٛز خط َٛزٜظ. ْٚظسا يكؿس 

ٚأخريا يهٕٛ ايجػسات  اد اؾٝؼعدتايًٌٝ يف فؿٌ ايسبٝع، نجس٠ 

اييت مت فتشٗا يف اـط مل تهٔ نبري٠ )ٚاضع١( بايػهٌ 

ع ايٓٗاز زغِ ايطسع١ ٛد طًٓعفإٕ ع١ًُٝ ايعبٛز مل تٓت٘  ،املطًٛ 

، مما اقطس ْؿف اؾٝؼ تكسٜبا إىل ايبكا٤ ع١ًُٝيات ؾاسباييت 

اْكطِ اؾٝؼ إىل  يوربٚ األضالى ايػا٥ه١ املهٗسب١خًف 

 إطسػخاض ايقد ٚ غطسٜٔ: األٍٚ ادتاش اـط ٚايجاْٞ بكٞ خًف٘.

ٌٌ املعسن١  متهٓت بعض ايٛسدات . ٚبعدٙ اـطقبٌ  َٔ َٛقع٘ن

 . ايعبٛز يف اي١ًًٝ ايجا١ْٝ َٔ املعسن١ َٔ
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ال ُُٜهٓين تكدِٜ تفاؾٌٝ نجري٠ عٔ ١ْ ايتازخي١ٝ َاأليٚ

نًِ  51إىل أنجس َٔ  5فسٜات املعسن١ ألٕ َٝداْٗا تٛضع َٔ 

عسف ايّٝٛ  س.أنجٚنٌ ٚاسد َٓا عاؽ األسداخ َٔ َٛقع٘ ال 

األٍٚ اغتبانا عٓٝفا َع ايعدٚ داخٌ ٚخازز األضالى، ٚقد 

ُت ملعسن١ سٝح اْتظٛض غُاز ٖرٙ اـدٝدا اضتعدت فسْطا 

ايدبابات يف أزتاٍ َؿطف١ ع٢ً طٍٛ خط ايطه١ اؿدٜد١ٜ 

ٍٛ ــــصعسٚز١ٜ بطـــعرب طسٜل ايضٝدٟ ٜٛضف ضاق١ٝ  ٚنريو باػاٙ

( نًِ، نُا ْؿبت املدفع١ٝ ايجك١ًٝ ط١ًٜٛ 1) ١تـــايط ـذاٚش ايـــٜت

ٚاييت بادزت أٚال  15 ـايصعسٚز١ٜ ٚايَستفعات يف نٌ َٔ املد٣ 

ٌٍ ِ ْتصسصح عٔ أَانٓٓا. ا ٚضط املعسن١ فًٓكؿفب دٚز  ٖابعدس

كِ نٌ َٓٗا ضت ٚسدات، فُٛعات تايطا٥سات )ايؿفسا٤( يف 

ثالخ يف املكد١َ َٚجًٗا يف اـًف ٚناْت تدى املهإ دنا زٖٝبا 

 يهٓٓا ثبتٓا يف َٛاقعٓا. 

ايطا٥سات ايٓفاث١ دفع متطهٓا باملٛاقع ايعدٚ إىل االضتػاث١ ب

les avions à reaction ناْت تطتعٌُ قاذفات ايؿٛازٜذييت ا   les 
lances roquettes  فأَطست َٝدإ املعسن١ بٛابٌ َٔ ايكرا٥ف اييت

ت ٚنأْٗا سسخ فالسٞ. ٚعٓدَا غادزست٢ أؾبشت قًبت األزض 

بػاش يكؿفٓا قًٗا ايطا٥سات  تسً ،ايطا٥سات ايٓفاث١ املٝدإ

ا ؼٌُ ُثٓا٥ٝا ٚنٌ َُٓٗتشًل ت ناْاييت ٚايٓابامل احملسّ دٚيٝا 

قبٌ إٔ ست٢ مبذسد إيكا٥ٗا تػتعٌ ٚع٢ً غهٌ بسٌَٝ،  قٓبًتني
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ُتالَظ األزض. ٚقد أٚقع ٖرا ايكؿف االدساَٞ سسٚقا بًٝػ١ يف 

٥سات املػري٠ َٔ إيكا٤ َٔ اجملاٖدٜٔ. ٚملٓع ايطاٖاّ أٚضاط عدد 

١ تابعٓا فًٍٛ ايعطانس ايفازٜٔ َٔ ُٝقٓابًٗا اؾٗٓاملصٜد َٔ 

ايسغاغات املٓطًك١ َٔ باقٞ ايطا٥سات املعسن١ ٚنإٔ شخات 

بعد ذيو املعسن١ أزض دخًت ٚقد ايعد٠ٚ ال تعٓٝٓا ع٢ً االطالم. 

، مما ستِ عًٝٓا ايًذ٤ٛ إىل يف قؿف َهجف B 61 ـٞطا٥سات ب

  تدخٌ ايطريإ. اضتُساز ايكتاٍ املًتشِ َع ايعدٚ يتفادٟ 

ٓٗا قُ اييت غازنت 191 ايبايؼ عددِٖمل ٜٓر َٔ دٓٛد ايهتٝب١ 

 le vieux Aissaض٣ٛ ثالث١ فاٖدٜٔ ِٖ: ايػاٜب عٝط٢ يف املعسن١ 

ُٚأيكٞ عًٝ٘ ايكبض، ع٢ً َطت٣ٛ ايبطٔ ػ١ ايرٟ ُأؾٝب ظسٚح بًٝ

 بوشڤوفَد١ٜٓ سايٝا يف كِٝ عسباٟٚ املدعٛ "بصٜٚؼ" ٚاملزَكإ 

عًُٝات ايكؿف  ٕأل ،ٚاملتشدخ )عُس سسناتٞ( ڤاملة بٛال١ٜ

نجريا َٔ اؾسس٢ يف خًفت اؿسبٞ  ايعػٛا٥ٞ بٛاضط١ ايطريإ

َٝدإ ايػسف  أٚضاط اجملاٖدٜٔ ْاٖٝو عٔ ايرٜٔ ضكطٛا يف

تسى اؾسس٢ إىل ٖرٙ ايٛقع١ٝ ٚقد اقطستٓا  بأعداد ال َتٓا١ٖٝ.

 .األَاّ ملالسك١ اؾٓٛد ايفسْطٝني إىل يتكدّست٢ ْتُهٔ َٔ اخًفٓا 

 ساْظعسن١. ٚامليف ٖرا ايّٝٛ األٍٚ َٔ فذأ٠ تٛقف ايكتاٍ 

مل ٜعد يف  ،َدفع١ٝ املٝدإٚ بايطريإهجاف١ ايكؿف املتعدد ي

بعد اْكػاع ضشاب١ ايكبا  ٚايػباز،  اضتطاعتٓا زؤ١ٜ بعكٓا ايبعض.

يف سدٚد ايطاع١ ايسابع١ َٔ اهلذّٛ عًٝٓا عاٚدت ايكٛات ايفسْط١ٝ 
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بعد ايظٗس فأخرْا َسانصْا ٚمل ُْطًل عًِٝٗ ايٓاز إىل إٔ أؾبشٛا 

ٚذيو عهِ عدد دسساْا ايهبري مبٔ فِٝٗ تٓا ع٢ً َس٢َ أضًش

ٚعسفت ع٢ً أغدٙ . ػدد االقتتاٍ قاد٠ ايفؿا٥ٌ ٚايهتا٥ببعض 

 ا ثاْٝا.ًطَفاملعسن١ ْ

خطأ إىل سكٌ األيػاّ  دخًُت ،يف ايّٝٛ ايجاْٞ َٔ املعسن١

 ال أعسف املهإ دٝدا، ٚنٓت ينغط َٛزٜظ ألْ ١املصزٚع

ضاق٘ ٚايجاْٞ أَاَٞ اضتػٗد أتٛضط فاٖدٜٔ أسدُٖا خًفٞ ُبرتت 

 ٖرا اؾُٗٓٞبكٝت كتب٦ا ٚضط  يف عني املهإ ع٢ً َسأ٣ َين.

 ،ٚبايتايٞ ال ٜكؿدٖااملًػ١ُ ألٕ اؾٝؼ ايفسْطٞ ٜعسف األَانٔ 

املٓتػسٜٔ يف املستفع املكابٌ. اؾطف  ٚنٓت "أتفسز" ع٢ً ايعطانس

امل٤ًٞ  ثِ شسفٛا َتكدَني مٛ َٝدإ املعسن١َٓطك١ يف أزتاٍ ٖؤال٤ 

 ،١سنعٔ اؿست٢ ٚاؾسس٢ ايعادصٜٔ ايربز٠ ايػٗدا٤  ظجاَني

داّ  ،سد اجملاٖدٜٔ اؾسس٢ يف إطالم ايٓاز عًِٝٗأغسع ٚؿظتٗا 

 ٓٛد. ٚاؾٌ اؾثِ خٍف قًٝال بعض ايًشظات االغتباى بني ايطسفني

 ايفسْطٕٝٛ تكدَِٗ إىل إٔ بًػٛا دٚاز اؿُسٟ. 

يدٚاَٝظ( اييت نإ انتػف اؾٝؼ ايفسْطٞ املػازات )ا

فأيكٛا عًِٝٗ ايكٓابٌ ايٝد١ٜٚ اؾسس٢ ٜتٛادد بٗا اجملاٖدٕٚ 

ملا عذصٚا عٔ ؼكٝل ٖدفِٗ ٚ إلزغاَِٗ ع٢ً اـسٚز َٔ أَانِٓٗ

 كُٝٛا سٍٛ املهإَٛا سساض١ َػدد٠ ع٢ً املهإ قبٌ إٔ ُٜاأق

 أسٝا٤. ِٖٚ  اؾسس٢ ُدفٔفَٔ اإلمسٓت  اضٛز
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   َعسن١ ضٛم أٖساع؟ع: نِ َٔ ّٜٛ داَت َػازنتو يف

يف ٖرٙ املعسن١ خالٍ ايَٝٛني األٍٚ ٚايجاْٞ  غازنُتيكد  ز:

تهفٌ ف ،َٓٗا زؾاؾ١ اضتكست يف بطينؾابتني إل ٖاأثٓا٤تعسقت 

َٚٓٗا إىل املطتػف٢. ٚقد  املٛاطٕٓٛ بٓكًٞ إىل اؿدٚد ايتْٛط١ٝ

ِٝ ٚايطبٝب اؾصا٥سٟ متطبٝب تْٛطٞ ُٜدع٢  أغسف ع٢ً عالدٞ

 أمحد.امس٘ اط ٚثايح إبساِٖٝ غٍٝ

 تٗا يف املطتػف٢؟قكٝع: َاٖٞ املد٠ اييت 

ز: مل أبل َد٠ ط١ًٜٛ، سٝح ٚقع اهلذّٛ ع٢ً َسنص اؿُسٟ بعد 

ُطًب َٓا ٚعًٝ٘  ،َعسن١ ضٛم أٖساعَٔ بعد فرت٠ ٚدٝص٠ َسٚز 

َػادز٠ املطتػف٢ ٚتسى أَانٓٓا ؾسس٢ ٖرا اهلذّٛ. ٚملا ناْت 

إبساِٖٝ دنتٛز ايٌ فٍكاملسنص٠، ساييت خطري٠ ٚتطتدعٞ ايعٓا١ٜ 

 َٜٛا.  91َهجت بٗا اييت اط أخرٟ إىل غسفت٘ غٍٝ

 


