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اىقضلاىقطصم.د

يهف'دارنانرق،هلا

ةنولملاهتسايسوىسنيسلاسيئرلاةدايقىفقثييبصلابعشلا

مويلارابخأررحمعمهراوحلالخىقفلاىفطصم.د

ىنويسيلراوح

أرقتفيك..ةيادبلاىفال

ةريخ،الاةيكرتلاتاكرحتلا

ىفةمزألالاعش،الاهتلواحمو

ةيركسعتاوقلاسرإبةقطنملا

؟ايبيلىلإ

ىلإةيركسعتاوقلايكرتلاسرا

نمردصيالىزازفتسافرصتايبيل

ةدارادضكرحتوةيعاووةلقاعةرادا

لبقتنلرصمو،هناريجوىبيللابعشلا

ايلعلااهحلاصمقفوفرصتتسوكلذ

تاوقدوجوبلبقتنانكميالىهف

اهقفارتةيبرغلااندودحىلعةيبنجا

ماعلكشبو،ةقزترمةيباهراتاعمجت

تالواحميدحإىهةوقلابحيولتلانإف

ناغودرانانظاو،لودلاىلعنطغضلا

نونظينوريثك،ةيقيقحةلكشملثمي

واىكرتلابعشلاعمةلكشمانيدلنا

حيحصريغاذهو،ةيكرتلاةلودلاعم

بيطبجروهدحاوصخشةلكشملاف

ريتركسلاربتعيناكىذلاناغودرا

ناوخالاةعامجلىلودلاميظنتللماعلا

ماعذنمكلذتعمساناوةيباهرإلا

ايكرتلءارزوسيئرناكناتقو،٢٠٠٧

هديىفتاطلسلاسركينالواحيوهو

ديدجىنامثعناطلسىلالوحتيناو

ديريهبعشىتحالواذهبلبقيدحأالو

فورظلاهذهلظىفكلذثدحينا

الىنكلو،ةدقعملاةيميلقالاوةيلودلا

تالواجمنعكرحتلاكلذلصفا

،ةقثتخمتباهاجتانمرصمقيوطت

٠طسوتملاضيبالارحبلاضوحنم

نموابونجلينلاضوحىلاالامش

اهتادادتماوايبيلىفةيبرغلاةهبجلا

ةيضقلاوءانيسةيقرشلاةهبجلاىلا

بناجلاىلعسامحوةينيطسلفلا

ةلودرصماظحلانسحلنكلورخآلا

اهخيراتمكحبطوقسلاىلعةيصع

.ىوقلااهشيجمكحبوليوطلا

Iةييرعلاةعماجلانايببليمل

ديحوتلهنمالومامناكام

لخدتلاهاجتىيرعلافصلا

فيك،ايبيلىفرفاسلاىكرتلا

هاجتىيرعلافقوملاىلارظنت

روهظدعبايبيلىفثدحيام

لامشلودلةلقتسمفقاوم

؟ةييرعلاايقيرفا

بلقىلعتسيلةيبرعلالودلا

سنوتفايقيرفالامشىفدحاولجر

عفاودبنوفرصتيبرغملاورئازجلاو

رطاخملانوكرديالوهتحب«ةيرطق»

ايبيلىفىكرتلادوجوللةيقيقحلا

ةقفاوتمريغرعاشمبنوعفدممهو

مزلتسيرمالاو،ىرصملافقوملاعم

سفنىف،مهفقاومةعجارممهنم

ةيبرعلاةعماجلالمحنالأبجيتقولا

لودلاتادارإلةلصحمىهفةيلوتسملا

نكللخدتلاتناداةيبلغألاوةينرعلا

كلذريغىرتىرخاالودكانه

ضرفتناعيطتستالةعماجلاو

.ائيشمهيلع

Dكرحتببلاطيضعبلا

كرحتلاهجاويىرصمىركسع

..ايبيلىفىكرتلاىركسعلا

هبكلذىرتفيك

ةلودمايقلمحتيملاعلاىفدحاال

،ىرخاةلوددضةيركسعةرماغمب

رطاخمامامتمهفتةلرصملاةلودلاو

نماةيضقايبيلو،رصملداعممايق

نكميالورمحااطخوىرصمىموق

لهاستلارصمىفمكاحلاناكامهمانل

لمحتتنلرصمنالرمالااذهلتمىف

ةرئادتحتهللاردقالايبيلىطوقس

ذاختابةبلاطمرصموىكرتلاذوفنلا

الوةمارصلاديدشايبيلىففقوم

.كلذهىفاهضقانينادحاعيطتسي

ثادحألاحطسىلعافلق

ةينامثعلاةلودلاحلطصم

عرشملاىهاهتداعتسانأو

ىفمكحلاماظنلىسايسلا

؟ايكرت

ةلواحمىهفكلذىلعاندوعتدقل

فلحناكاملثمةنميهلاتالواحمنم

كراشورصانلادبعسيئرلامايادادغب

ايكرتو،قارعلانمديعسلارونهيف

لاوطايكرتفسألل،هيفافرطتناك

واريدقتببرعللرظنتالاهخيرات

ةيشخبرظنتوقالطالاىلعمارتحا

،ءىشلكاهنمعقوتننحناذهلورصمل

ةداعتسااهنالوقاناعيطتساالو

ملاعلاوتريغتايندلافةينامثعلاةلودلل

ىذلاةنميهلاركفسفنوهنكل،لوحت

هلالخنمةينامثعلاةلودلالواحتتناك

ىفواناقلبلاىفءاوسةقطنملاقيوطت

مه،ايسابرغىفوابطسوالاقرشلا

كارتالالكسيلنكلو،كلذنولواحي

.عورشملاكلذنودي‘وي

لاعش.الةيادبمامانحنله7

ىفزاغلابورحليتفايكرت

؟طسوتملا

ناغودراعامطادحاوهزاغلا

وهفىنلواةجردلابةيداصتقالا

ةريبكوطسةيلمعققحيناديري

ةلكشمهدنعونيرخالاتاردقمىلع

موقيوهو،صربقونانويلاعمةيخيرات

ادمتعم،هاجتالكىفةثيبختالواحمب

فلحدنعةللدمةلودايكرتناىلع

تناراطموتاءاشنامهيدلو،وتانلا

لبقالةيدامتايناكمإبفلحلااهماقا

ةيتسجولتاليهستاهلرفوو،اهبانل

الكلذلو،ايكرتلخادةيركسع

دمتعاناغودراناىفكشىنجلاخي

شعادميظنتمعدررقامنيحكلذىلع

لوخدلاليهستبةيتسجوللاةيحانلانم

ىذلالورتبلاعيبولاقتنالاورورملاو

عضومامانحنفاذل،هيلعنوطسي

وةيسايسلاةيحانلانمىقالخاال

مالسالابهلةقالعالهعورشمناغودرا

ىدملاىلعايكرتلايلعلاحلاصملابالو

ريصقىناودععورشمهنكلليوطلا

.ةي'ورلادودحموىدملا

mناغودرأناىريضعبلا

رضخأءوضىلعلصح

هناوايبيلىفلخدتللىكيرمأ

لزعةيلامتحاناىلعنهاري

بصتهباختنامدعوابممارت

؟ةيعسوتلاهعيراشمحلاصىف

،ناغودرأبمئادلاصتاىلعبمارت

،ةكباشتمتاقالعوحلاصممهيدلو

خضتيسايبيلنمىكترمألاتفقوملاو

ديدجلامداقلااما،ةلبقملامايألاىف

امبروهفرعيدحاالفضيبالاتيبلل

دعبتساالاناوديدجنمبمارتىتأي

ةدحتملاتايالولاىفثدحياماما،كلذ

فقومززعيىسايسرولكلفوهفنآلا

ةرمهحاجن،سكعلاسيلونييروهمجلا

ءاجو،رصملمعادوهو،ادجدراوىرخا

نوتنيلكتناكدقل،انلةديفمةظحلىف

مهليوحتوةضراعملاضعبءارشىوتنت

ناديرتتناكو،ىفنملاىفةموكحىلا

الاهنالادجريبكفطعنمىفانبلخدت

اهتميقىهامالورصمىهامفرعت

.ملاعلاوةقطنملاىف

عورشملارطخناىرتله7

لظىفامئاقلازامىناوخالا

هلىرطقلاىكرتلامعدلا

؟ميظنتلاتاقالعو

ىفناريبكناعورشمكانه

هتايادبعمارهظونيرشعلانرقلا

هسساىذلاوىنويهصلاعورشملاامهو

لزابةنيدمىف١٨٩٧ىفلزتريه

نسحهسساىذلاىناوخالاعورشملاو

هناالانيعورشملانيبقرافلامغروانبلا

ريبكهباشتكانهةيلكيهلاةيحانلانم

دنسىلعناموقينيعورشملانالامهنيب

،ةيداصتقالاةوقلاىلعنادمتعيوىنيد

دنعلمعللبولسأكباهرالاىلعو

نيعورشملانيذهناىراكلذلوموزللا

اممريثكنعريبكدحىلانالوثسم

ىذلا،تالكشمنمةقطنملاىفانيأر

ىنويهصلاعورشملاوهليئارساقلخ

ىفتايدعتومئارجىلاىدااهروهظو

ىسايسلامالسالاو،دودحالبةقطنملا

نيدلامحقاوانبلانسحهعدتباىذلا

انلدجواىذلاوههيفهلسيلاميف

ةيباهراتاعامجوةفرطتمرصانع

ةقطنمكلذلونآلاىتحاهنمىناعن

اديجفرعتايسابرغوايقيرفالامش

عبوطتلةللضملاةلواحملانمنطمنلااذه

٠فادهاوحلاصمةمدخلةينيدراكفا

نيبهباشتاذهكلذلوةيعيبطةيتايح

عمىمالسالاوىنويهصلانيعورشملا

اعبطنومضملاىفنيشالانيبقرافلا

ريثكبهلةقالعالفينحلامالسالاو

نمتناكىلاتلابوهفيظوتتالواحمنم

انفشتكاوةأجفانرعشناكلذجئاتن

ىلاوةعجارمىلاجاتحيعضومام-ااننا

هتلكاشىلعمهنموناغودراوريكفت

ناوخاللموقتنانكميهنانومهوتي

موقتنلكللوقااناوةمئاقنيملسملا

ىفمهدوجونكلورصمىفةمئاقمهل

نظنانكاممريثكبربكارصمجراخ

ةليوطتاونسربعسسأتميظنتهنال

نممعدبولاومالالالغتساومكارتلاب

ىلاىدامهلاهئاوياوتاموكحلاضعب

.نالاهارنام

mمئادومئاقفادهتساكانه

تالمحبىرصملاشيجلل

لجانمةجهنممهيوشت

رصمفطاقساططخمذيفنت

نكميفيك..ةقطنملالاعشاو

هناكلذةهجاوم

الو،حجنتنلتالواحملاهذه

وهىرصملاشيجلا،اهلعمتسيدحا

و،ملاعلاىفشمويجةرشعربكادحا

رصمةيامحىفطقفرصتقيملهرود

،نالاىتحو٢٠١١نميطوقسلانم

ىتلاةرخصلالتميهنالاضيانكلو

هاجتنيرخالاعامطااهيلعمطحتت

ةحلسمتاوقاهيدلرصم،ةقطنملالود

ةعيدخلابرصتنتتناكليئارسا،ةقيرع

ىرصملاشيجلاةعيرسلاةغوارملاو

تاوقانيدلو،اهرهقىذلاديحولا

ةمدقتمناريطتاوقوةمخضةيرحب

نماناو،اهدوجوبرخفنةيربتاوقو

ىرصملاشيجلانأبنونمؤينيذلا

ىفةيرصعلاةلودلاعنصىذلاوه

لفكيناىلعامئادرداقلاوهورصم

ةقطنملاىفعدرلاةوقرفويورارقتسالا

لكىفىرصملاعورشملاىلعاظفاحيو

ةيرصملاةينطولاةلودلاىمحيوهلحارم

.تالاحلالكىفاهتيندمسرحيو

ىبيللاىنطولاشيجلا

لجانمايبيلىفدهاجي

صلختلاوباهرالاةحفاكم

له..ةيبنجالاتالخدتلانم

نييوهنيبهباشتهجواىرت

و؟ىرصملاشيجلا

ملعملاشيجلاوهىرصملاشيجلا

ةينهماهرثكاوةقطنملاشويجمدقاهنال

لعجاموهوكلذبدهشهلكملاعلاو

ناامك،مارتحابكيلإرظنيعيمجلا

ىرخالودلامهلمهلعجرصمىفهرود

اهيطعيوهفلكاشملاسفننمىناعت

هيلعسيقتنانكمياجذومنوةروص

.هنمسبتقتناو

Iنيبعارصلاةدحديازتعم

ناىرتله،نييبيللاءاقرفلا

رمتؤمحاجنلاصرفكانه

؟نالرب

سنوتلحيولتلاناغودرالواحي

ىفناتمهملاناتلودلاامهنأبرئازجلاو

نألرصمالهاجتمنيلربرمتؤمروضح

ىلعرداقريغوهو،ضرمهبلقىف

ةحاطالاهثدحاىذلابضغلاعازتنا

،٢٠١٣ويلوي٣مويرصمىفهعووشمب

،ىسنيناعيطتسيالوىسنيناديريال

ةدقعلاوحبشلاىههلةبسنلابرصمف

ىرخاىوقلزاغينالواحيوهفاذهلو

اهضيرحتلوارصمىلعاهبيلأتلةريثك

لزاغينالواح،اهللئادبتناكولامك

لزاغينالواحوحجنيملوسنوت

لوداهنال،اضياحجنيملورئازجلا

الحضاونيعمركفوةيموقاهلةيبرع

،ىناغودرالااذهلثملهعيبتناعيطتست

فقوتيوهفرمتؤملاحاجنصرفاما

فوساذامىربكلاىوقلافقومىلع

ىفةلثممةدحتملاتايالولا،كانهلعفت

ةمعادتناكبمارتسيئرلاصخش

ايفتاهالاصتاهعمىرجاورتفحل

سيلبمارتنكلومايالانممويىف

سرجنوكلافقومىقبي،اكيرمالك

ةلعافتاسسؤمىهونوجاتنبلاو

ناعيطتساالو،ىكيرمالافقوملاىف

ءاقرفلاعمنونوكيىفوسمهنامزجا

ىهحلاصملانكلوايبيلىفنيينطولا

اهيدلايسوروةياهنلاىفملكتتىتلا

ايكرتوىبيللالحاسلاىفحلاصم

نانويلاقيوطتلةديدشعامطااهيدل

بناجلاىفرصمقلوطتوصربقو

نمريبكددعاهيدلومهالاوربگاا

لظىفاهقيقحتلىعستىتلافادهالا

،ايبيلىلاةبسنلابةيلاخلاعاضوالا

تالواحمكانهرخالابناجلاىلع

،ايكرتمعدلىوقلاضعبنمةثيبخ

ناريانافيكلءاستأناديرااناو

ناموينلعتدسالاراشبلةمعادىهو

مهفتتاهناايروسلامشايكرتتلخد

عيمجلاىقتليموزللادنع،ايكرتعفاود

تافلاحتدجوتالكلذلوبرعلادض

نوديريحلاصماهلكةقطنملاىفةلماك

ةدئامىلعماتيالامهبرعلانوكينا

ماثللا

mةقطنملالودعلطتىرتفيك

لعافلاوهيزنلاىرصملارودلل

معدوةقطنملالكاشملحىف

؟ةينطولاةلودلاةداعتسادوهج

اذهةميخلادومعىهرصم

مهبرعلافانباصاخاريبعتسيل

كلذملعيلكلاو،كلذنولوقينم

ةيرظنلاواهلكةقطنملاتطقسلاهالولو

الرصمنالوقتةريهشلاةيزيلجنالا

الأبجيوقلحتوأوفطتالأبجي

ةقطنملاطقستتطقسولاهنالفطقست

.لاحلاىفاهلك

mضعبلاتالواحمنعتثدحت

نماهعنمورصمنطيوطتىلإ

..ءانبلالامكتساورارقتسإلا

؟كلذةهجاومنكميفيك

ةهبجلاكسامتبأدبتةهجاوملا

ثدحيالأبجيو،ةيرصملاةيلخادلا

ظحلانسحلولخادلانمانلقارتخا

نوكيدقسانلا،اذهلنوعاوسانلانا

نمؤتاهنكلوةيداصتقاةاناعماهدنع

دبعسيئرلاهدوقيىذلاعورشملانا

ىنطولاعورشملاوهىسيسلاحاتفلا

ىههذهوهبعاتموهبعاصملكمغر

هتققحىذلاحاجنللةيقيقحلاةميقلا

.ةريخالاتاونسلاىفرصم

تالكشملاءبعلظينكلء

؟ةضهنلادسلثمةقلقملا

ىهىسيسلاسيئرلاةفسلف

بيطلالماعتلابتالكشملاقيوطت

ةضهنلادسعوضومىفركذتكلعل

،نابجيناكواذامللوقيلكلاناك

تناكهتاسايسناانكرداليلقدعبو

ىلابهذامدنعةصاخلضفالاىه

ناكدقلمهللاقوىبويثالاناملربلا

نواعتلارايخ،نارايخلازيالوانماما

مكمامانلعألمكتئجوةهجاوملارايخو

ةيمنتدضانسلنحنونواعتلارايتخا

ةميكحلاوةنزتملاةسايسلاو،مكدالب

ةيمنتىوتسمىلعاريثكرصمتدعاس

اندجاوتةداعتساوةيلودلاانتقالع

.ىقيرفالا

ىقفلاىفطصم.د

هها،اصملالا
وبيييي-.

مطحتتىتلاةرخصلا

نيرخالاعامطأاهيلع

ىفاثلثايام

ةدحتملاتايالولا

ىسايسرولكلوف

باختناالعبتسأالو

اقرخآةرمبمارت

ناغودرأعونتم

ىدلاريصقىناودع

ةيارلادوحمو


