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في البداية أقػلؿ  أننػي فتػرتل اّيػبل قبػؿ إ عيػبر هنػلاف صػذا اللمػؿ اػف الاػذترات  
  لاػػػبذا صػػػذم التّاػػػة ببلعدديػػػد  للاػػػبذا لػػػـ "أشـــخاص"لأقمػػػد ببلعدديػػػد  التّاػػػة ا للػػػ   

لػػيس ف ػػط  ف اػػف بػػيف ا سػػاب  .  أل سػػلاصاب " رجػػبؿ"أل " ش مػػيبت"أسػػعلاؿ تّاػػة 
نسػػب   بديػػث عبػػرز قتػػية العػػذتير لالع نيػػث  للتػػف  ف ا سػػاب  العػػي سػػعرد علبػػر هػػف 
طيؼ اف البشر  ععببيف طببئلهـ  لسّلتهـ  له للهـ  بؿ أف صنبؾ اسػبفبت عطػلؿ أل 

ال يػػػر لالشػػػر  لالنلػػػ   ع مػػػر علمػػػؿ صليػػػبعهـ  بػػػؿ ل أعػػػردد فػػػي ال ػػػلؿ أف التػػػلهة
لالتػػرر ععلبهػػػؿ فػػػي عتػػػليف تيايػػػب  دمػػػيّة اػػػب نػػػعل أل ينػػػعل هػػػف هاّهػػػـ اػػػ  الل يػػػد 

 .الار ال ذافي

ععببيف الا بمد لالالبني في الامطّح  للهذا لـ أسعلاؿ تّاة ػ رجػبؿ ػ  ف صػذم 
بشػدنة التّاة ع لد إل  الن  ػ الرجللة ػ العي علػرض القلػبإ إيجببيػبإ فػي ال ػرار  لعاعّػ  

اػػف ال ػػيـ ااجعابهيػػة العػػي يػػلرث بلتػػهب اػػف اللػػبئض ااجعاػػبهي لهػػذا الشػػ ص أل 
ذاؾ  لتثيراإ اب عايؿ تّاة الرجبؿ إلػ  درجػة الع ػدير لالعػلقير  تاػب قيػؿ قػدياب ػ الرجػبؿ 
قّيؿ ػ للألابنػة  لبػر ـ اػب فرتػعت العطػلرات السيبسػية التبيػرة لالامػيرية العػي شػهدعهب 

  اػػػف عبػػػبيف فػػػي الالاقػػػؼ بػػػؿ 1177فبرايػػػر  71ثػػػلرة الشػػػببب فػػػي  بالدنػػػب بلػػػد إنلجػػػبر
لعمػػبداهب  بػػر ـ تػػؿ ذلػػؾ  فػػدف اػػف سػػ عددث هّػػيهـ فػػي صػػذا البػػبب  لػػـ يعجػػردلا ااػػب 
عداّت عّؾ التّاة اف اتبايف تبيرة لسباية  لأنػب أقػيس ا اػلر  لأقػيـ صػؤل  بالػبيير 

تػبف اليػبر الع ػيـ صػل  ال طػ   فبرايػر  فػي عّػؾ الد بػة 71اب قبؿ ثلرة شػببب ليبيػب فػي 
لالمػلاب  أاػب بلػد عّػؾ الثػلرة ف ػد فرتػت الػبيير أ ػرس لهّػ  رأسػهب ػ ال يػر لالشػر ػ 

ل ػد تبنػت للدػة اللاػؿ لالللػؿ السيبسػي لاادار  . الػلطف أل الشػ ص ػ الدػؽ لالببطػؿ
فبرايػػر  ف ػػد إ علػػت  71لااقعمػػبد  علػػل بطيػػؼ لاسػػ  لاعلػػدد ا لػػلاف  أاػػب بلػػد ثػػلرة 

العي يمرخ نبط بإ بّػلف الػدـ  " ليبيب الدرة"ا للاف ع ريبب  اب هدا للف لادد صل للف  تؿ
 .لأمبح السؤاؿ لادداإ ف ط  اف يسعا  لهذا الملت 
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لصنبؾ اف بيف ا ساب   أش بص  أها  الابؿ قّػلبهـ قبػؿ هيػلنهـ  لسػبدلا فػي 
للػؿ  لجلّػعهـ السػّطة بدر اف التلؼ  دسبلم بدراإ اف ال لة  عشببت هّػيهـ ال ػلؿ لال

لااقعػػراب انػػت  ل ببػػت " ال بئػػد"يمػػبرهلف ليعمػػبرهلف هّػػ  صػػدؼ لادػػد  صػػل إرتػػب  
لبلتػػػهـ  للػػػيس تّهػػػـ عنػػػبزؿ هػػػف تػػػؿ شػػػي  . هػػػنهـ إشػػػبرات لتػػػلابط ال ػػػلؿ لالللػػػؿ

 .دع   اللرض لالشرؼ  اف أجؿ قطؼ ثارة الرتب 

دسػػػيف  لقبدنػػػب عدػػػدثت تثيػػػراإ اػػػ  الل يػػػد الاػػػر ال ػػػذافي بلػػػد سػػػ لط نظػػػبـ مػػػداـ 
الدػػديث ذات اػػرة إلػػ  التػػلع اػػذترات السيبسػػييف بلػػد اهػػبدرعهـ لاػػلاقلهـ السيبسػػية  
لتػػبف إنشػػ بؽ هبػػد الدّػػيـ  ػػداـ هػػف النظػػبـ السػػلر  أيتػػب اػػبدة لّدػػديث  لأذتػػر أننػػي 

سػػ لني ال ػػذافي ػ لاػػبذا  ػ أجبػػت بػػ نني أرس أف ".. أنػػب لػػف أتعػػب اػػذتراعي: "قّػػت لػػت
السيبسػػيلف بلػػد عػػرؾ اػػلاقلهـ   بمػػة فػػي لطننػػب اللربػػي صػػي   الاػػذترات العػػي يتعبهػػب

شػػػهبدات اعػػػ  رة  لتثيػػػراإ اػػػب ع ّػػػل اػػػف الالتػػػلهية  لعندػػػل إلػػػ  عبػػػرأة الػػػذات  هتػػػس 
الاػػذترات العػػي يتعبهػػب السبسػػة فػػي الهػػرب  لالعػػي عهػػدؼ إلػػ  العلثيػػؽ لاردّػػة ادػػددة  

لقد أبدس الل يػد إرعيبدػبإ .  يجد فيهب الجيؿ الالدؽ أرجبابإ عهديت في طريؽ  داة لطنت
لببلللػػػؿ لػػػـ أتػػػف أنػػػل  تعببػػػة اػػػذتراعي  فلػػػي بّػػػداننب اللربيػػػة  العػػػي اػػػب .  بينػػػبإ لاػػػب قّعػػػت

هبشػػت الديا راطيػػة  ل ببػػت اللالنيػػة لالشػػلبفية هػػف دلائػػر الاجعاػػ   فػػي صػػذم البّػػداف  
  لعتػػػلف الاػػػذترات الالّنػػػة اػػػف تػػػرب "السػػػر "ي  ػػػذ اللاػػػؿ السيبسػػػي اندػػػ  اللاػػػؿ 

فلنػداب يعلػرض .   ا سرار  لتف السيبؽ أ ذ اجرس لـ يتف ػ آنذاؾ ػ فػي الدسػببفإفشب
لػػد الػػدـل  درلفػػبإ أ ػػرس  لعهػػدل  الػػلطف لّػػذبح  عػػزلؿ أبجػػديبت  لععهيلػػر البػػديهيبت  ليلل
الاػػذترات  مػػر ة اػػف مػػػر بت التػػاير  لدرلفػػبإ عتعبهػػػب  ّجػػبت الػػذات  لل يتػػػلف 

ة اب ددث  يمبح فػرض هػيف  لاػف لػـ يللػؿ  لّار   يبر في ذلؾ  بؿ أقلؿ  أف تعبب
 .صل ػ تبعـ لّشهبدة ػ يالد ت السؤاؿ  بؿ يسعدؽ الاسب لة

أهػلد إلػ  ػ أش بمػي ػ الػذيف أنػب بمػدد الدػديث هػنهـ  فػ قلؿ أف البيئػة البشػرية 
النلهية العي عشتؿ دائرة الطيؼ الاديطة ببلدبتـ اللرد  صػل اػف ي ّ هػب  للتنهػب بػنلس 
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إهػػػبدة  ّ ػػػت أل مػػػنبهعت  فهػػػل يسػػػعلاّهـ ب ػػػدر اػػػب صػػػـ يسػػػعلاّلنت   ال ػػػدر عسػػػبصـ فػػػي
ف تبنػػػػػػػت لهػػػػػػػب   لععلػػػػػػػبلت درجػػػػػػػبت الللّػػػػػػػيف  لالدبلػػػػػػػة الّيبيػػػػػػػة ليسػػػػػػػت إسػػػػػػػعثنبئية  لا 

أع ف الار ال ذافي ا سّلب ا بل  الشباؿ  لػيس ف ػط فػي العلباػؿ اػ  .   ملميعهب
ااجعاػػػبهي  لظ ػػػؼ   اػػػف دللػػػت فػػػي اادارة السيبسػػػية لااقعمػػػبدية  بػػػؿ هّػػػ  الاسػػػعلس

سػػع دـ أيتػػب  دببئػػؿ العر يػػب لالعرصيػػب .  اللباػػؿ ال بّػػي  لالجهػػل   لالػػديني أيتػػب لا 
ا بػػػل   أع ػػػف الاػػػر ال ػػػذافي إدارة النػػػبس  ف ػػػد إاعّػػػؾ قػػػدرة إسػػػعثنبئية  هّػػػ  عشػػػ يص 
طبػػبئ  ا شػػ بص  لعشػػريح نلسػػيبعهـ  لجػػس أدبسيسػػهـ  لقيػػبس قػػدراعهـ  لببلعػػبلي أف 

ليتػػػػ  لػػػػت  برطػػػػػة  بمػػػػة لّعلباػػػػؿ  لاسػػػػبدة الهػػػػباش  لدجػػػػػـ يتػػػػ  تػػػػؿ لادػػػػد  
تػػبف يعسػػباح أل يلعلػػؿ .  المػػالدية  لطب ػػة المػػلت العػػي يعدػػدث بهػػب إلػػ  تػػؿ فػػرد

العسػػػباح  يعشػػػدد اعظػػػبصراإ أل جػػػبداإ  ي ػػػرلب ب ػػػدر  أل يللػػػؿ الن ػػػيض بػػػنلس الدسػػػبببت  
لهػب جػبا   لصتذا عاتف  للسنلات طليّػة أف يجاػ  اػف دللػت أسػاب   يسػعديؿ أف يجا

ف تػػػبنلا فػػػي ال  قػػػ  شػػػع   ل  ػػػراض اعببينػػػة  الأف يػػػلظلهـ جايلػػػبإ بػػػنلس اللبهّيػػػة  لا 
لقػػػد رأيػػػت أنػػػت اػػػف ا شػػػيب  التػػػرلرية إسػػػعلراض صػػػؤل  .  لتثيػػػراإ اػػػب عتػػػلف اعنبقتػػػة

ا ش بص لاالاسة اتلنبعهـ  دعػ  عتعاػؿ مػلرة البيئػة البشػرية اللاسػلة العػي علباػؿ 
علاّهب طػػلاؿ سػػنلات دتاػػت  ف ػػد عتػػرر السػػؤاؿ هّػػ  أفػػلام الهػػب الاػػر ال ػػذافي  أل إسػػ

تيػػؼ عاتػػف الل يػػد الاػػر ال ػػذافي دتػػـ ليبيػػب تػػؿ صػػذم السػػنلات  لتيػػؼ : "آلؼ النػػبس
قبػػؿ الػػػذيف هاّػػػلا الػػػت  أف يراف ػػػلم طػػػلاؿ صػػػذم الردّػػػة ال بسػػػية  فاػػػف صػػػـ صػػػؤل  الػػػذيف 

 ".هاّلا ا  ال ذافي 
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 مفتاح كعيبة

 

بدايػػة ه ػػد ا ربلينػػبت اػػف ال ػػرف الابتػػي  صػػل ا ػػػبرب  اػػف الاليػػد امػػراعت فػػي
لالاػػر ال ػػذافي فػػي اللاػػر  إلع يػػب بادرسػػة امػػراعت الثبنليػػة بلػػد أف طلػػر د ال ػػذافي اػػف 

  إثر قيبدعػت لاظػبصرة مػب بة  تػد إنلمػبؿ سػلريب هػف 7697ادارس للية فزاف سنة 
جػػد الاػػر فػػي طّبػػة امػػر  تػػبف الداػػبس لّ لايػػة اللربيػػة لاللدػػدة اللربيػػة طب يػػبإ  لل 

امػػراعت التثيػػريف ااػػف إسػػعاللا إليػػت لصػػل يّهػػل ببلشػػلبرات ال لايػػة  لتػػبف اػػف بيػػنهـ  
تبف ال ذافي قد بػدأ بعتػليف اػب أسػابم ببل اليػب الادنيػة ا للػ  لّثػلرة فػي .  العبح تليبة

هبػػد السػػالـ جّػػلد  اداػػد : سػػبهب  ديػػث نظػػـ فػػي  ّيعػػت الادنيػػة ا للػػ  صنػػبؾ تػػؿ اػػف
راصيـ بجػػػبد  سػػػبلـ الطػػػبصر الدتػػػير   الهػػػبد  فتػػػؿ  لهّػػػي الاهػػػد  هبػػػد الػػػزل   إبػػػ

 .ال بدر

لاف  رائب المدؼ أف الش ص ا لؿ الذ  فبعدػت الاػر ال ػذافي فػي التػلع  
العنظيـ لاللاؿ اف أجؿ إس بط النظبـ الاّتي  تبف طبلببإ اف امػراعت إلع ػ  بػت الاػر 

سػبهب  لصػذا الطبلػب صػل اداػد  ّيػؿ  ال ذافي قبػؿ أف يشػرع فػي عنظػيـ ال ّيػة ا للػ  ب
 .لقبؿ أف يّعدؽ ال ذافي بادرسة امراعت الثبنلية

سػػػػعطبع فػػػػي امػػػػراعت أف ي نػػػػ  طالبػػػػبإ آ ػػػػريف  للامػػػػؿ الاػػػػر نشػػػػبطت السػػػػر   لا 
سػػعطبع أف ي نػػ  بلتػػهـ بػػبان راط فػػي تّيػػة  ب فتػػبرم  لعنظػػياهـ فػػي  اليػػبم السػػرية  لا 

ن ػػراطهـ فػػي التػػببط  علطئػػة اسػػع دااهـ فػػي ااسػػعيال  ه ّػػ  السػػّطة بلػػد ع ػػرجهـ لا 
مػػللؼ الجػػيش  لاػػف بػػيف صػػؤل  هاػػر الاديشػػ   الػػذ  علػػرؼ هّيػػت ال ػػذافي بادرسػػة 

 .امراعت الثبنلية  لأقنلت بد لؿ التّية اللسترية
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عاتػػػف الطبلػػػب الاػػػر ال ػػػذافي  اػػػف إقنػػػبع العػػػبح تليبػػػة ببانتػػػابـ إلػػػ  ال ّيػػػة 
بلػػػد إنهػػػب  .  العدػػػبؽ ببلتّيػػػة اللسػػػتريةالسػػػرية بامػػػراعت  للتنػػػت فشػػػؿ فػػػي إقنبهػػػت بب

دراسػػعهاب فػػي امػػػراعت  إنع ػػؿ ااثنػػػبف العػػبح لالاػػر إلػػػ  بنهػػبز   للتػػػف إلػػ  تيػػػبنيف 
علّيايػػػيف ا عّلػػػيف  ديػػػث إلعدػػػؽ الاػػػر بتّيػػػة التػػػببط  أاػػػب العػػػبح ف ػػػد إلعدػػػؽ بتّيػػػة 

سعار اللاؿ اف  أجؿ نلػس ال.  اآلداب ببنهبز  هػدؼ  إسعارت اللالقة بيف ااثنيف  لا 
لتبف الار يّػح لب ػلم لبدسػعارار هّػ  .  لصل الثلرة هّ  نظبـ الاّؾ إدريس السنلسي

الادنيػػة فػػي عجنيػػد اػػف ياتػػف عجنيػػد اػػف زاالئهػػـ لتػػاهـ إلػػ  ال اليػػب  ال اليػػبأهتػػب  
في ديف هب  صل تؿ طبقعت دا ػؿ التّيػة اللسػترية اسػع طبب أتبػر هػدد اػف .  السرية

 .إل  اللرع اللستر  لّعنظيـطّبة التّية اللسترية لتاهـ 

لعدػػػؽ ببللاػػػؿ الدتػػػػلاي  7691ع ػػػرج العػػػبح تليبػػػة اػػػف تّيػػػػة اآلداب سػػػنة    لا 
لع رج الار ال ذافي اف التّية اللسترية قبؿ ذلؾ  لأمبح تػببطبإ فػي الجػيش الّيبػي 

سػػعارت اللالقػػة بػػيف ااثنػػيف ر ػػـ إ ػػعالؼ الاتػػبف لالارتػػز لقػػد .  برعبػػة اػػالـز ثػػبف  لا 
  إسػػعارار بػػؿ عتثيػػؼ ااعمػػبؿ اػػ  زاالئػػت فػػي فػػرع العنظػػيـ الاػػدني دػػرص الاػػر هّػػ

لعلسػػػي  دائػػػرة الانتػػػايف لدرتعػػػت  إسػػػعلداداإ اسػػػع دااهـ فػػػي الالاقػػػ  ال يبديػػػة الادنيػػػة 
 .لّدتلاة بلد إس بط النظبـ لعلليت قيبدة الدللة  لصذا اب عد ؽ ببلللؿ

  السهؿ لالسػري  هّػ  فبلد نجبح درتة الار ال ذافي في ألؿ سبعابر  لااسعيال
السػػّطة  أطّػػؽ اػػب  أسػػابم ػ بػػبلعنظيـ الشػػلبي ػ لأنػػبط بػػت اهاػػة علبئػػة النػػبس لاسػػبندة 
الدرتة في جاي  أندب  ليبيب  لتبف أهتب  العنظػيـ الاػدني فػي الدرتػة صػـ الادرتػلف 

 .لّعنظيـ الشلبي  لاف بينهـ العبح تليبة

قػبت إجعابهيػة لاسػلة  نظيػؼ العبح تليبة  ش مية اردة   ليلة الظؿ  لت هال
اليد  سري  اانللػبؿ  لر ػـ هالقعػت الابتػرة لالطليّػة بالاػر ال ػذافي  للتنػت ي بفػت إلػ  
درجػة اارعبػػبؾ لاارعلػػبش هنػػداب ي ػؼ بػػيف يديػػت  لقػػد عػلل  انبمػػببإ تثيػػرةإ لتبيػػرةإ  ف ػػد 

ؤعار الشػػلب هاػػؿ ادبفظػػبإ لامػػراعت  للزيػػراإ لّبّػػديبت لالزراهػػة  لالدا ّيػػة  لأاينػػبإ لاػػ
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لصػػل اػػف أللئػػؾ الػػذيف يدرمػػلف هّػػ  عنليػػذ .  اللػػبـ  بباتػػبفة إلػػ  اسػػؤلليبت أ ػػرس
علّياػػبت ال ػػذافي دلف انبقشػػة  ليمػػبب بباتػػػطراب لالتػػيؽ إذا أدػػس بػػ   هالاػػػة 
اػػف هالاػػبت قّػػة الرتػػب هّيػػت اػػف طػػرؼ ال ػػذافي  لتػػبف شػػديد الدػػدب لالاعببلػػة هّػػ  

اػػ  أنػػت تػػبف نظريػػبإ مػػدي بإ لّ ػػذافي  لشػػريتبل فػػي عنليػػذ اػػب يمػػدرم إليػػت اػػف علّياػػبت  ل 
الثػػلرة انػػذ أف شػػرع ال ػػذافي يػػنظـ الطػػالب فػػي  اليبصػػب  اػػ  ذلػػؾ إسػػعطبع ال ػػذافي أف 
يت  تليبة في  بنة الانلذ المبات  الذ  ل يطا  يلاػبإ أف يالاػس هبػللة ال ػرار فػي 

 .ردصبت الار ال ذافي

لػػت أبلابػػبإ  بمػػة  إلػػ  اسػػبرب التثيػػريف إاعّػػؾ العػػبح تليبػػة  العبدػػبإ  بمػػبإ  فػػعح 
ااػػػف دػػػلؿ ال ػػػذافي  صػػػل العػػػبح الاجباّػػػة لالاداصنػػػة  اػػػ  إسػػػّلب  يػػػر اعتّػػػؼ فػػػي 

اعّػػػػؾ مػػػػّلة شػػػػتّت جػػػػز إا اػػػػف "ال لشػػػػبت"   لقػػػػد ع ّػػػػص اػػػػف شػػػػلر رأسػػػػت ابتػػػػراإ  لا 
ش مػػيعت  لتػػبف تثيػػراإ العلّيػػؽ هّػػ  نلسػػت  لااػػب قبلػػت هنػػداب جػػب م أدػػدصـ طبلبػػبإ انػػت 

يػػب أ ػػي لاػػبذا عػػذصبلف إلػػ  : )يػػعاتف اػػف الػػذصبب إلػػ  الدػػل  قػػبؿ لػػت العػػبحالاسػػبهدة ل
مػػػهيرة  طلفػػػلا دللهػػػب لسعدمػػػّلف هّػػػ  " تليبػػػة"البليػػػدة  فهػػػب صػػػي أاػػػباتـ " التلبػػػة"

لهنداب ذصب في ردّة هالج إل  ال برج  قبؿ لت ا طبػب  (.  نمؼ ا جر هّ  ا قؿ
لليسػػت "  رائػػر"إنهػػب : ّػػيهـ تليبػػةا نليػػة  فػػرد ه" الجيػػلب"أنػػت يلػػبني اػػف اشػػبتؿ فػػي 

لالا مػلد بػبلهرائر فػي الّهجػة الّيبيػة صػي ػ ا تيػبس ػ التبيػرة الامػنلهة اػف " جيػلب"
 .الملؼ لالعي عداؿ هّ  الجابؿ

لـ يتػف العػبح تليبػة جػز إا اػف داّػة اللسػبد لالنهػب العػي شػنت هّػ  الاػبؿ اللػبـ 
دع  هنداب عػلل  لزارة الدا ّيػة  في ههد ال ذافي  للـ يتف طرفبإ في أ  هاؿ هنيؼ  

اعتل هنػػداب رأيعػػت يسػػبند ال ػػذافي فػػي اذبدعػػت لّشػػلب الّيبػػي بلػػد إنلجػػبر ثػػلرة  ػػد  لتػػـ مل
فبرايػػػر  لصػػػل اػػػف أبنػػػب  ادينػػػة امػػػراعت أسػػػطلرة التلػػػبح  لهنػػػلاف  71شػػػببب ليبيػػػب فػػػي 

ػ بسػػبئؿ العبليػػة اّداػػة الػػدـ الّيبػػي تػػد طهيػػبف ال ػػذافي  ل ػػد عشػػب  صػػذا ػ الشػػ ص 
ت الاػػر ال ػػذافي فيػػت هّػػ  اػػدس ه ػػلد  لهنػػداب دقػػت سػػبهة الدػػؽ الطبهػػة الػػذ  نلثػػل 
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اللطني  تبف ث ؿ اا عيبر أتبر لزنػبإ اػف إرادعػت  فدسعسػّـ لاػب  اػرم اػف سػبئؿ العبليػة 
 .لالعسّيـ
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 محمد بمقاسم الزوي

 

  قريػة 7691سػنة اػف الاليػد قريػة ػ الزليلػة ػ بانط ػة الشػبط  فػي الجنػلب الّيبػي 
ليهػب ينعاػي الاردػـل اداػد هثاػبف المػيد الػزل    شهدت للدة هدد اف رجبؿ الػديف  لا 
رئيس لزرا  ليبيب ا سبؽ في اللهد الاّتي  لصل الػذ  ن ػؿ ليبيػب اػف دللػة إعدبديػة إلػ  
دللة اعددة  لتبف اف قبدة الا بلاة في الجنلب الّيبي تػد اادػعالؿ اللرنسػي  لتػبف 

الػػد  لدّيلػػبإ لػػت فػػي ا بلاػػة اللجػػلد اللرنسػػي بلػػزلاف  لالعشػػبث بػػ ف عتػػلف فػػزلاف مػػدي بإ لل 
جػػز إا اػػف العػػراب الّيبػػي الالدػػد  تػػػد الادػػبللت اللرنسػػية لتػػـ ااقّػػيـ إلػػ  الجزائػػػر 
.  اللرنسػػية  لتبنػػب أيتػػب هتػػلا ألؿ اجّػػس نػػلاب ليبػػي بلػػد ااسػػع الؿ هػػف إقّػػيـ فػػزلاف

 .الميد اف جهة أاتللاداد الزل  قرابة باداد هثابف 

علفي لالد اداد الػزل  لصػل مػهير  فتلّػت  بلػت هبػداي الػزل   تػببط الشػرطة  
الػػذ  عن ػػؿ دسػػباب تػػبف اعبلػػبإ بػػيف اراتػػز البػػلليس فػػي الجنػػلب  بػػيف ألبػػبر   لاػػرزؽ  
لسبهب   لتبف اداد ينع ؿ الت لقد اتنػت صػذا اانع ػبؿ اػف العلػرؼ هّػ  التثيػريف اػف 

الانبطؽ  لاف بينهـ هبد السالـ جّلد الذ  أمبح رفي ػت فياػب بلػد   أبنب  جيّت في صذم
فػػي ألؿ  ّيػػة فػػي العنظػػيـ الاػػدني السػػر  الػػذ  أسسػػت الطبلػػب الاػػر ال ػػذافي بادرسػػة 

 .سبهب

أنػت تػبف طبلبػبإ بادرسػة : يرل  اداد الزل  قمة علرفت إل  الاػر ال ػذافي في ػلؿ
" التػػبل  سػػػبيطت"ي  لقػػبـ ادرسػػت سػػبهب الثبنليػػة فػػي ألا ػػر  اسػػينيبت ال ػػػرف الابتػػ

بتربت ه بببإ لت هّ  ا بللة اب  لأدسل اداػد الػزل  ب نػت اظّػـل  فػد ؿ فػي اشػبجرة 
ع ػػذ  اػػ  الاػػدرس  لهّػػـ الاػػر ال ػػذافي ببلدبدثػػة  ف ببػػؿ اداػػد لسػػ لت هػػف اػػب دػػدث  لا 
ف  الاػػر اػػف ذلػػؾ اػػد الإ اثػػبرة قتػػية الظّػػـ لتػػرلرة ا بلاعػػت لهػػدـ ال تػػلع لػػت لا 

لعتػػررت الّ ػب ات بػػيف ااثنػيف لعلامػػؿ الدػديث هػػف .  درات الظػػبلـ لالاظّػـلعببينػت قػ
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إل  أف لمؿ إل  اب عشهدم البالد الّيبية لا اػة اللربيػة اػف ظّػـ الدتػبـ لظّػـ " الظّـ"
ألػػإ إلػػ  أف فػػبعح الطبلػػب الاػػر أبػػل انيػػبر  لصتػػذا هػػرؼ الطبلػػب الاػػر ...ااسػػعلابر

ذافي بلػػػد قيػػبـ الثػػلرة  فػػػبعح الطبلػػب اداػػػد آنػػذاؾ قبػػؿ أف يتػػػيؼ إلػػ  إسػػات ل ػػػب ال ػػ
الػػزل  فػػي نيعػػت ع سػػيس عنظػػيـ سيبسػػي سػػر  يهػػدؼ إلػػ  إسػػ بط النظػػبـ الاّتػػي  لاف ػػت 
اداد  لدهبم الار هشية أدد ا يبـ إلػ  ل ػب   يػر بليػد هػف ال سػـ الػدا ّي  بانط ػة 

  ليتػيؼ اداػد جّسػت أنػب لالاػر  "دجػبرة"الزللة بهب بلض أشجبر الن يػؿ عسػا  
لبلد قّيؿ جب  ش ص إسات ػ الهبد  فتؿ ػ لصػل أيتػب اػف انط ػة الشػبط   ليلرفػت 

علالػت ااجعابهػبت .  اداد جيداإ  قدات لػت الاػر لأ بػرم أنػت هتػل أيتػب فػي العنظػيـ
عسػػلت دائػػرة ال ّيػػة بدنتػػابـ سػػبلـ الطػػبصر الدتػػير   إقعػػرح اداػػد فياػػب بلػػد هّػػ   لا 

الـ جّلد الذ  تبف زايالإ لاداد الػزل  فػي الار أف يتـ إل  ال ّية الطبلب هبد الس
 .نلس اللمؿ الدراسي  فلافؽ الار لقبؿ لت إنت قد عددث الت في الالتلع

إنع ؿ اداد الزل  إل  الدراسة في طػرابّس ديػث يلجػد أ ػلم ا تبػر يلسػؼ  قبػؿ 
سػعارت اللالقػة  أف يلطرد الاػر اػف ادرسػة سػبهب الثبنليػة  ليّعدػؽ بادرسػة امػراعت لا 

 .اثنيفبيف ا

بلػػػد دمػػػلؿ اداػػػد هّػػػ  الشػػػهبدة الثبنليػػػة اللباػػػة  طّػػػب انػػػت الاػػػر أف يّعدػػػؽ 
ببلتّية اللسترية ببنهبز   لافػؽ اداػد  لشػرع فػي إهػداد ا لراؽ الاطّلبػة لػذلؾ  لتنػت 

سػعارل ااعمػبؿ .  عراج  فياب بلد  لقرر السلر إلػ  ال ػبصرة لدراسػة الد ػلؽ بجبالعهػب لا 
أنت قبؿ سػلرم إلػ  ال ػبصرة إعلػؽ اػ  الاػر ال ػذافي أف يّع يػب  ي لؿ اداد الزل .  بينهاب

في انزؿ أ يت يلسؼ الػزل  بطػرابّس اػ  هبػد السػالـ جّػلد  لي ػـل اداػد بعسػّيـ هبػد 
السالـ هتل  ّيعت فػي العنظػيـ إلػ  الاػر ال ػذافي   يػر أف هبػد السػالـ جّػلد يسػلؽ 

ايػػة  لأف الّ ػػب  فػػي انػػزؿ رلايػػة آ ػػرس  لصػػي أنػػت تػػبف هتػػلاإ فػػي  ّيػػة الاػػر انػػذ البد
سػبفر .  يلسؼ الزل  تبف لانبقشة اسع بؿ الدرتة لاسػؤللية تػؿ لادػد اػنهـ فياػب بلػد

اداد إل  ال ػبصرة العػي تبنػت علػيش علػبهالت ادّيػة لهربيػة لدلليػة سػب نة  عػداهيبت 
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اػب بلػػد اانلمػبؿ هػػف سػػلريب لعطػلرات دػػرب الػياف  لاػػب شػػهدعت اللػراؽ اػػف إن البػػبت 
لتػػذلؾ إن البػػبت سػػلريب  لتػػذلؾ العدػػللت ااشػػعراتية فػػي امػػر  تػػؿ ذلػػؾ لعجبذبػػبت 

عدػػت ز ػػـ ش مػػية الػػزهيـ جاػػبؿ هبػػد النبمػػر  إسػػعار العلامػػؿ بػػيف اداػػد لالاػػر  
 .الذ  تبف يلاؿ ليالإ نهبراإ لعجنيد الازيد اف اللسترييف لالادنييف في مللؼ درتعت

ـ لهػبد إلػ  ليبيػب  7691سػنة ع رج اداد الزل  اف تّية الد لؽ بجبالة ال بصرة 
ليجػػػدد ل ب اعػػػت اػػػ  الاػػػالـز الاػػػر لرفبقػػػت اللسػػػترييف فػػػي درتػػػة التػػػببط اللدػػػدلييف 

 .ا درار لتذلؾ الادنييف اف أهتب  العنظيـ

أ برني هبد الاػنلـ الهػلني  أدػد ا هتػب  البػبرزيف فػي درتػة التػببط ا دػرار  
لهتل اجّس قيبدة الثلرة  أنت قػد دهػب الاػر ال ػذافي إلػ  الهػذا  بانزلػت بطػرابّس فػي 

أ  قبؿ الثلرة بثابنية أشهر  فجب  الاالـز الار لالت الاػالـز هبػد   7696ينبير  71
اداػد الػزل    ػريل الد ػلؽ الػذ  لػـ يسػعّـ لظيلػة  الرداف الميد الزل   لالػت قريبػت

هبلػػػر اداػػػد هػػػف نيعػػػت فػػػي االعدػػػبؽ باتعػػػب أدػػػد الادػػػبايف بطػػػرابّس .  دتلايػػػة بلػػػد
علطئة افععبح اتعب ادبابة  بص بت فياب بلد  فطّب انت الاالـز الاػر أف يعريػث  

سػ بط الن .  ظػبـ الاّتػيف د يتلف لت اتبف أتبر لأصـ اف ذلؾ بتثير بلد نجبح الدرتة لا 
لي ػػلؿ هبػػد الاػػنلـ الهػػلني  أف اداػػد الػػزل  ػ هطػػب الاػػر هّػػ  رأسػػت ػ أ  صبجاػػت 

يب أخ الار أرجػلؾ أف ععػرؾ فتػرة الثػلرة  فبلنظػبـ فػي ليبيػب بػدأ يعطػلر : بشدة  لقبؿ لت
لاامػػػػالح صػػػػل ا سػػػػّلب ا اثػػػػؿ  أنظػػػػر اػػػػبذا جنػػػػت امػػػػر اػػػػف الثػػػػلرة  يػػػػر الل ػػػػر 

  اان البػػبت ل عجّػػب سػػلس التػػلارث  7691فػػي دػػرب لالدػػرلب لاللػػدالات لالهزياػػة 
أنظر ابذا ددث فػي سػلريب لاللػراؽ لالػياف لالجزائػر  اان البػبت صػي الطريػؽ ا قمػر 

للنلتػػر تيػػؼ ياتػػف أف نسػػبصـ فػػي إمػػالح " اان ػػالب"ندػػل التػػلارث  دهػػؾ اػػف فتػػرة 
دئػبإ  للػـ يػد ؿ النظبـ ال بئـ لعطليرم  ليتيؼ ػ هبد الاػنلـ الهػلني ػ أف الاػر تػبف صب

فػػي جػػداؿ اػػ  اداػػد الػػزل   لقػػد إسػػعهربت اػػف ذلػػؾ  فػػأللؿ اػػرة أرس الاػػر يعابلػػؾ 
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نلسػت ليجػػنح إلػػ  الهػػدل  أاػػبـ صػػذا الهجػػـل الشػديد  لتبنػػت عّػػؾ صػػي الاػػرة ا للػػ  العػػي 
 ".أقببؿ بهب اداد الزل   فدنبهرت بت  لجلّني أفتر طليالإ فياب سالعت انت

  تػػبف اداػػد الػػزل   قػػد إلعدػػؽ ببللاػػؿ فػػي 7696 قباػػت الثػػلرة فػػي ألؿ سػػبعابر
سػػػّؾ  ال تػػػب   تلتيػػػؿ نيببػػػة بطػػػرابّس  لأهّػػػف الاػػػر البيػػػبف ا لؿ لّثػػػلرة اػػػف إذاهػػػة 
بنهبز   ديػث ب ػي بهػب ا يػبـ ا للػ  لّثػلرة قبػؿ أف ينع ػؿ إلػ  ادينػة طػرابّس  لهنػداب 

تعبػػبإ لػػت  لذصػػب لمػػّهب إع ػػذ اػػف ابنػػ  لتبلػػة ا نبػػب  الّيبيػػة ال ريػػب اػػف ااذاهػػة  ا
اداػػد الػػزل   رف ػػت إبػػراصيـ بجػػبد لالهػػبد  فتػػؿ  أهتػػب  العنظػػيـ الاػػدني لّ ػػب  قبئػػد 

ي ػػػلؿ .  الدرتػػػة  زاػػػيّهـ السػػػببؽ بادرسػػػة سػػػبهب لقبئػػػدصـ الدػػػبلي فػػػي الثػػػلرة الانعمػػػرة
اداػػػد الػػػػزل  أف صػػػذا الّ ػػػػب  تػػػػبف داياػػػبإ  لتػػػػبف يلػػػػيض باشػػػبهر اانعمػػػػبر  لتػػػػبف 

.  ألػػإ...دللػػة علاػػؿ اػػف أجػػؿ الدريػػة لعد يػػؽ اللدػػدة اللربيػػةالدػػديث هػػف الدّػػـ ببنػػب  
بلػد أيػبـ  شػرع ال ػذافي فػي درتػة العنظػيـ الشػلبي  لتّػؼ أهتػب  العنظػيـ الاػدني فػي 
 اليػػب اللاػػػؿ السػػر  السػػػببؽ ب يػػبدة صػػػذم الدرتػػػة العػػي عهػػػدؼ إلػػ  العلبئػػػة الجابصيريػػػة 

لقػد تػبف .  لالاسيرات الاؤيدة لهب لاسبندة الثلرة  لعبن  أفتبرصب  لع اينهب بباجعابهبت
اداػػد اػػف اللػػبهّيف ا قليػػب  فػػي صػػذم البدايػػة  لبلػػد أشػػهر قّيّػػة تّلػػت الاػػر بانمػػب 
اػػدير ااذاهػػة  لقػػد تػػبف صػػػذا الالقػػ  ببلنسػػبة لػػت ل ي ػػػؿ أصايػػة هػػف أ  السػػتر اػػػف 

لبلػد .  الالسترات العي يسهر تببطهب لجنلدصب الاسّديف هّ  دابية الثلرة لع اينهػب
ع سػػيس عنظػػيـ ااعدػػبد ااشػػعراتي اللربػػي  تدػػزب سيبسػػي لديػػد فػػي ليبيػػب عنب اػػبإ اػػ  
العنظيـ  السيبسي الامر   أمبح ادد الزل  اف ا ساب  اللبهّػة فيػت بباتػبفة إلػ  

تػػبف اداػد الػػزل  قػػد هاػػؿ اعلبلنػػبإ فػي ااذاهػػة الّيبيػػة فػػي اللهػػد .  هاّػت فػػي ااذاهػػة
دّػة الثبنليػة بطػرابّس  إذاإ اػب تػبف اػف ال ػبدايف الجػدد  الاّتي هنػداب تػبف طبلبػبإ ببلار 

 .لأصّعت صذم العجربة لّعلامؿ ا  اللباّيف بهب

اداد الزل   ش مية بسيطة  اعلاتلة  قريب اػف اللسػط اللنػي لالث ػبفي  لصػل 
د ػػبإ لادػػد اػػف اللنػػبنيف لالاث لػػيف  ل يعػػردد فػػي ع ػػديـ اللػػلف لهػػـ هنػػد الدبجػػة  صػػبدئ 
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انللػػبؿ إلػػ  درجػػة عجلػػؿ الػػبلض يمػػلت ببللابػػبلة  ل يمػػبر هّػػ  أف الطبػػ   قّيػػؿ ا
عب ػػػػ  الن ػػػػلد بجيبػػػػت طػػػػليالإ  فهػػػػل يلطيهػػػػب  لؿ سػػػػبئؿ  لقتػػػػ  ديبعػػػػت فػػػػي اسػػػػبهدة 
الادعػػػبجيف  ليلػػػلل اتعبػػػت فػػػي أ  لظيلػػػة دػػػؿ بهػػػب بلشػػػرات الاػػػلاطنيف البػػػبدثيف هػػػف 

أل دعػػ  اعظػػبصر هاػػؿ  أل سػػتف  أل دراسػػة أل هػػالج  دعػػ  أمػػبح قبّػػة لتػػؿ ادعػػبج 
ربطعنػػي بػػت هالقػػة طيبػػة انػػذ تنػػتل طبلبػػبإ بجبالػػة ال ػػبصرة  لبلػػد ع رجػػي .  ببادعيػػبج

لهػػلدعي إلػػ  ليبيػػب  ناػػت صػػذم اللالقػػة دعػػ  لمػػّت إلػػ  درجػػة اا ػػلة  شػػدل اػػف أزر  
هنػػػداب علليػػػت رئبسػػػة عدريػػػر اللجػػػر الجديػػػد فػػػي ظػػػرلؼ سيبسػػػية فػػػي  بيػػػة المػػػللبة  

تنػب نعدػدث الػػبإ  .  لقتػينب ا يػػبـ لالّيػبلي التثيػرة  الػػبإ  لدافػ  هنػي فػي الاقػػؼ تثيػرة 
لتػػ ف اللادػػػد انلػػػب يعدػػػدث إلػػػ  نلسػػػت  ندّػػػؿ اػػب يجػػػر  فػػػي ليبيػػػب بػػػال عدلػػػظ  لل علجػػػد 
انػػػػبطؽ ل ياتننػػػػب الػػػػد لؿ سػػػػليبإ إليهػػػػب لندػػػػف نسػػػػعلرض عمػػػػرفبت الاػػػػر ال ػػػػذافي  

قعمػػبدية  لن ػػلض لالاسػػؤلليف فػػي الػػبالد  لتػػؿ العلبمػػيؿ هػػف ا اػػلر السيبسػػية لاا
بسػػ ب  لعلسػػ  فػػي الناياػػة السيبسػػية  لنػػد ؿ تػػؿ البيػػلت ػ تالاػػبإ ػ ن ّػػب مػػلدبت 

شػػػػديد اارعبػػػػبط بلبئّعػػػػت  .  اللالقػػػػبت الرجبليػػػػة لالنسػػػػبئية اػػػػب ظهػػػػر انهػػػػب لاػػػػب بطػػػػف
لأمػػدقبئت  لقبيّعػػػت  فػػي جنػػػلب ليبيػػػب لشػػرقهب  ع ّػػػب فػػػي انبمػػب هديػػػدة  عػػػلل  لزارة 

ؾ إدارة ااذاهػة لالعّلزيػلف  لهنػداب تػبف لزيػراإ لإلهػالـ سػبصـ الدللة لإلهػالـ  بلػداب عػر 
بللبليػػػة  فػػػي إنعػػػبج فػػػيّـ الرسػػػبلة  لتػػػذلؾ فػػػيّـ هاػػػر الا عػػػبر الػػػذيف أ رجهاػػػب الرادػػػؿ 

لالااثػػؿ " صػػبر  جػػرا "امػػطل  الل ػػبد رداػػة اي  تػػبف لجػػلد تبعػػب سػػينبريل اللّاػػيف 
ب  انبسػػػبة لدػػػلارات طليّػػػة هػػػف لالا ػػػرج امػػػطل  الل ػػػبد بّيبيػػػ" تػػػليف انعػػػلني"التبيػػػر 

العبريإ اللربي لااسالاي لالّيبي  تبف امطل  الل بد  الػذ  ل يلػبرؽ  ّيلنػت يػدم أل 
فاػػت  ش مػػية فريػػدة  صػػبدئ فػػي دديثػػت  لدلداإ فػػي هالقبعػػت  هاي ػػبإ فػػي عدّيّػػت  لتػػبف 
اداػػػد الػػػزل   صػػػل الدبئػػػؾ ال ػػػبدر هّػػػ  نسػػػل ال يػػػلط اهاػػػب عببينػػػت أللانهػػػب لا  عّلػػػت 

لالهػػػػب  تػػػػبف الاػػػػر ال ػػػػذافي دريمػػػػبإ أف يتػػػػلف ظّػػػػت الجػػػػلداإ فػػػػي صػػػػذيف اللاّػػػػيف أط
اللاالقػػيف ػ الرسػػبلة ػ لهاػػر الا عػػبر  لتػػف الا ػػرج امػػطل  الل ػػبد رفػػض ذلػػؾ ب ػػلة 
لبمػػرادة اببشػػرة  اتػػرراإ أف إقدػػبـ الاػػر ال ػػذافي اببشػػرة أل  يػػر اببشػػرة فػػي اللاػػؿ 
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ناػب يّهيػت  لتػبف الل  ػبد ي ػلؿ لبمػلت هػبؿن  أف الاػر ال ػذافي اللني ل يلسدم ف ػط  لا 
سػػػػيتلف الجػػػػلداإ فػػػػي اللاّػػػػيف دعاػػػػبإ للتػػػػف اػػػػف زاليػػػػة دهاػػػػت لهاػػػػب  لعشػػػػجيلت هّػػػػ  
إ راجهاػػػب لّلجػػػلد  لقػػػبؿ الل ػػػبد لّ ػػػذافي ذات اػػػرة لندػػػف فػػػي بنهػػػبز  بدتػػػلر تبعػػػب 

يػب أخ : " تػليف   لاداػد الػزل   قػبؿ الل ػبد انعػلنيالسػينبريل ػ صػبر  جػرا  ػ لالااثػؿ 
: لل يػػد أنػػب ا ػػرج لأنػػت ا ػػرج لهػػذا اللاػػؿ ػ ي مػػد فػػيّـ هاػػر الا عػػبر  فسػػ لت الاػػرا

أنػػب أ ػػرج صػػذا اللاػػؿ هّػػ  الشبشػػة لاػػف النبديػػة اللنيػػة  لأنػػت : "تيػػؼ  ف جببػػت الل ػػبد
تػػبف اداػػد الػػزل   يعػػد ؿ ".  الػػذ   أ رجعػػت لّلجػػلد  بدصعاباػػؾ  لعشػػجيلؾ  لعاليّػػؾ

ئعػػػت  اسػػػعذترا   أيػػػبـ رف ػػػة الشػػػببب اػػػ  ال ػػػذافي  ب سػػػّلبت الهػػػبدئ  اقنػػػبع الل يػػػد لعهد
سعدتػػػبر الاػػػلرلث الػػػلطني  لال ػػػلاي  لالػػػديني  لعجسػػػيدم فنيػػػبإ  لع دياػػػت لألجيػػػبؿ  لا 
الجديػػدة  فػػي مػػلرة ارئيػػة  لتػػذلؾ  عش يمػػت لّػػرأ  اللػػبـ اانسػػبني  بّهػػة البمػػرة  

الػػػزل  فػػػي  لتثيػػػراإ اػػػب يػػػنجح.  ألػػػإ...لعلظيػػػؼ اااتبنيػػػبت الاع داػػػة للسػػػبئؿ ااهػػػالـ
شػػهؿ اداػػد بّ بسػػـ الػػزل   أيتػػب انمػػب .  إرجػػبع الل يػػد إلػػ  دائػػرة ال بػػلؿ لااقعنػػبع

ا ايف اللبـ الاسبهد لاؤعار الشلب اللبـ  بلد اب ساي  بدهالف سّطة الشػلب  تػبف 
هبػػد اللػػبطي اللبيػػد  صػػل أاػػيف هػػبـ اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ  يلّػػؽ هبػػد الاجيػػد ال لػػلد 

الل يػػد الاػػر ال ػػذافي هّػػ  هاػػؿ أابنػػة اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ الػػذ  تػػبف اػػديراإ لاتعػػب 
إف صذم ا ابنة  تبنت جسابإ بػال لظيلػة  بػؿ لػـ عتػف علّػـ دعػ  اػب صػل : " آنذاؾ ب للت

الاطّػػػػلب انهػػػػب  للػػػػـ ع ػػػػـ بػػػػ   دلر فػػػػي الدللػػػػة  ل يدػػػػدثهب أدػػػػد  لل عدػػػػدث أدػػػػداإ  
ا ابنػة رسػبلة اػف ػ ال يػبدة ػ ليسعطرد ال للد سب راإ  أنت في أدد ا يػبـ لردت إلػ  صػذم 

فسػرت درتػة  يػر اسػبلقة فػي قمػر الشػلب ػ ال مػر الاّتػي سػبب بإ ػ لصػل ا ػر أابنػة 
اؤعار الشلب اللبـ  سرت درتة  لدهب هبػد اللػبطي اللبيػد  أاػيف هػبـ الاػؤعار إلػ  
إجعاػػػبع هبجػػػؿ جػػػداإ لطػػػبرئ  لعػػػداف  أهتػػػب   ا ابنػػػة ندػػػل اتعػػػب ا اػػػيف  لبشػػػرلصـ 

ة اػػػف ال يػػػبدة  لبلػػػد أف قػػػبـ ا اػػػيف بلػػػعح الاظػػػرلؼ  لجػػػد أف اتػػػالف بلمػػػلؿ رسػػػبل
الاتعػػلب صػػل طّػػب نػػدب الظػػؼ لّلاػػؿ باتعػػب ا ابنػػة اللباػػة لاػػؤعار الشػػلب اللػػبـ 

 .لقرر ا هتب  ػ بباجابع ػ الالاف ة هّ  ذلؾ
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تبنػػػت أيػػػبـ ا ابنػػػة اللباػػػة لاػػػؤعار الشػػػػلب اللػػػبـ  أيباػػػبإ ذصبيػػػة ببلنسػػػبة لاداػػػػد 
اتبنػػة بػػال اسػػؤلليبت  للػػـ ع ػػؿ اػػف بلػػض اااعيػػبزات  فلػػي دبلػػة عّػػؾ  الػػزل   فهػػي

البطبلػة الا نلػػة  لجػػد اللقػػت التػػبفي لر بعػػت الالتػػّة  لصػػي ااسػػعي بظ اعػػ  ران  لالعلػػرغ 
اللظيلػة  " إسػـ"لاسبهدة الادعػبجيف   يػر أف الاػر ال ػذافي إسػعتعر هّيػت هّػ  ا قػؿ 

  لباػب أف الػرئيس الرادػؿ مػداـ "ـ ػ الاسػبهدا ايف ػ اللب"ف د تبنت عسا  هّ  اللرؽ 
دسيف تبف يداؿ نلس الملة في ال يبدة ال طرية لدزب البلث ااشػعراتي فػي اللػراؽ  

ت  ال ذافي بشطب ملة ػ اللبـ ػ اف الاسبهد  .ف د لجل

بلد ذلػؾ ع ّػد الػزل  اهػبـ لزاريػة أ ػرس  اللػدؿ  الدا ّيػة  لتػذلؾ هػيف سػليراإ فػي 
ثـ اندلببإ لػدس ا اػـ الاعدػدة  لسػليراإ فػي بريطبنيػب  لاػرة أ ػرس هػبد  الااّتة الاهربية 

 .سليراإ في الااّتة الاهربية  لأ يراإ أاينبإ لاؤعار الشلب اللبـ

في اللدؿ لالدا ّية  تبف الزل   أقرب إل  ػ شيإ اللرب ػ انت إل  الػلزير  عػد ؿ 
لّنػبس اػف جايػ  أندػب   في تؿ العلبمػيؿ العػي عهػـ شػؤلف النػبس  لأمػبح اتعبػت قبّػة

ليبيػػب  لقػػد دػػدث أف إهع ػػؿ أدػػد الاطػػربيف هنػػداب تػػبف ي ػػلد سػػيبرعت لػػيالإ بعهاػػة السػػتر 
الظبصر  لهنداب هّـ الزل  بذلؾ  لصل لزير لّلدؿ  إعمػؿ بنلسػت صبعليػبإ بلتيػؿ النيببػة 
الذ  أار بدبس الاطػرب الا اػلر  لأاػرم بػدطالؽ سػرادت فػلراإ  فػرد لتيػؿ النيببػة بػ ف 

شػػػرب ال اػػػر  لذلػػػؾ اانػػػلع فػػػي ليبيػػػب  : لػػػؾ ل يجػػػلز  فػػػبلاعهـ إرعتػػػب جػػػرايف لصاػػػبذ
لالثػػبني  صػػل قيػػبدة السػػيبرة فػػي دبلػػة السػػتر  لصػػي أيتػػب جرياػػة يلبقػػب هّهػػب ال ػػبنلف  
فردل هّيت اللزير اداد  بػ ف ذلػؾ ل ينطبػؽ هّػ  الدبلػة العػي بػيف يديػت  فبلجػبني صػل ػ 

  للتػػي ي ػػـل بهػػذم الاهاػػة فهػػل ادعػػبج إلػػ  "ييهنػػ"اطػػرب ػ أ  اهاعػػت اللطنيػػة أف 
ال اػػػر  اثّاػػػػب عدعػػػبج السػػػػيبرة تػػػػي ععدػػػرؾ لّبنػػػػزيف  لالانطػػػػؽ  أف ي ػػػبض هّػػػػ  صػػػػذا 
الشػػ ص هنػػداب يتػػلف ػ لاهيػػبإ ػ  نػػت يتػػلف فػػي صػػذم الدبلػػة ا مػػراإ فػػي آدا  اهاعػػت 

عتشػؼ صػذم النػبدرة هػف ش مػية !! تدؾ لتيؿ النيببة  لأفرج هف الاطرب.  اللطنية
داػػد الػػزل   فهػػل لػػـ ي بطػػب لتيػػؿ النيببػػة بّهػػة ا اػػر  أل بانطػػؽ  العراعبيػػة ااداريػػة ا
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ناػػب  بطبػػت ب سػػّلب صػػل أقػػرب إلػػ  الدهببػػة  أل ال بنلنيػػة  أل ب سػػّلب العسػػّط اللػػلقي  لا 
 .لالاالطلة

قمػػػػة أ ػػػػرس أعػػػػذترصب  ف ػػػػد تبنػػػػت أدػػػػداث الجبالػػػػة فػػػػي ألائػػػػؿ سػػػػبلينبت ال ػػػػرف 
ة  لقد أراد الرائػد هبػد السػالـ جّػلد أف يجعاػ  بلػدد اػف الابتي ببهث إنزهبج لّدتلا

الاسؤلليف بشتؿ هبجؿ لاف بينهـ اداد الػزل   فطّػب اػف اػدير اتعبػت هّػي فتػيؿ 
أف يعمػػػؿ بهػػػؤل  الاطّػػػلبيف لإلجعاػػػبع  لمػػػؿ الجايػػػ  بدسػػػعثنب  الػػػزل   ف ػػػبـ جّػػػلد 

عمؿ ش ميبإ بانػزؿ الػزل   فػردت هّيػت اللباّػة اآلسػيلية للػـ يسػعط  العلػبصـ الهػب  لا 
: فدسعشبط  تببإ  بلد لقػت لمػؿ الػزل  إلػ  اتعػب جّػلد  الػذ  بػبدرم بلعػبب مػبرخ

اػػب صػػػذا يػػػب اداػػد  أيل ػػػؿ أف ننعظػػػرؾ أتثػػر اػػػف سػػػبهعيف  لل أسػػعطي  دعػػػ  الدػػػديث "
سعطرد في اللعبب الهبتب قبئال"!! الؾ يػب أ ػي  إفػرض دبببػبت الاعػ اريف هّينػب : "لا 

تػبف الػزل  !!".. صؿ يل ؿ أف ل نعاتف اف اللملؿ إليػؾ في الشلارع  لندف نريدؾ  
بعسػػػبـ إلػػػ  جّػػػلد لردل هّيػػػت بهػػػدل  يػػػب أخ هبػػػد السػػػالـ  إذا عدرتػػػت : "ينظػػػر بهػػػدل  لا 

الدببببت إل  الشلارع  ف نعـ اللسترييف ال بدريف هّ  الاجهعهب  أاػب أنػب الرجػؿ الاػدني  
دائاب يػب اداػد ع  ػذ ا اػلر صتػذا  فابذا أسعطي  أف أفلؿ   صزل جّلد رأست الّ بإ  أنت

 .بهزؿ

 

 تػػبت هبئشػػة الاػػر ال ػػذافي هنػػداب لمػػّت إلػػ  اطػػبر صيثػػرل بّنػػدف للػػـ عجػػد 
السلير اداد الزل  في إسع ببلهب  لهبلػرت لاسػع بّيهب هػف إسػعهرابهب لهيببػت هػف اراسػـ 

قدلاػت ااسع ببؿ  لهنداب ن ؿ لت أددصـ اب عللصت بت هبئشة ال ذافي  علّي بإ هّػ  هػدـ 
إذا تنػت أنػب هّػ  رأس اسػع بّيهب ببلاطػبر  : "اسع ببلهب في الاطبر  هّػؽ الػزل  قػبئال

 ".فاف سيسع بؿ لالدصب ال بئد إذا جب  إل  لندف 



 20 

في أدد ااجعابهبت العي شبرؾ فيهب اداد الزل  اػ  سػيؼ ااسػالـ نجػؿ الاػر 
اهالإ  دهنػب أللإ ػ ن اػط ػ : ف بطلت الزل  قبئال".  أنب هند  نظرية: "ال ذافي  قبؿ سيؼ

 ".نظرية لالدؾ

في آ ر ل ب  لي  ا  الار ال ذافي  إشعت  اف أف الػزل  يسػ ر اػف الاػؤعارات 
الشلبية  لالّجبف الشلبية  ليملهب ببللبث  لهنداب ن ّت لّزل  اػب قبلػت ال ػذافي  هّػؽ 

 .ب ف ال ذافي يلرؼ أف اب قّعت صل الد ي ة

بمػب  ف ػد تػبف اداػد الػزل  يدظػ  بع ػدير تبيػر اػف بلد النلادر  نللد إلػ  الان
طػرؼ أ ّػػب الاسػؤلليف لالاعنلػػديف فػي الدللػػة اػػف هسػترييف لاػػدنييف بدتػـ تلنػػت أدػػد 
أهتب  العنظػيـ السػر  الاػدني الػذ  أسسػت الطبلػب الاػر ال ػذافي  لعدػلؿ إلػ  عنظػيـ 

م هّػػ  هسػػتر  عاتػػف اػػف إسػػ بط النظػػبـ الاّتػػي لااسػػعيال  هّػػ  السػػّطة  لقػػد سػػبهد
سػعلدادم الػدائـ لع ػديـ يػد الاسػبهدة لّجايػ   لػـ ي مػر فػي  ذلؾ قدرعت هّ  الاجباّػة  لا 
ااصعابـ بلبئالت لأللد زاالئت اف اللزرا  الذيف لافعهـ الانية  فتبف يسهر هّ  ع ػديـ 
الاسػػػبهدة لهػػػـ فػػػي اجػػػبؿ العلّػػػيـ لاللػػػالج لالسػػػتف  لعهطيػػػة نل ػػػبت الػػػزلاج  لالاػػػ عـ 

 .ل يرصب

للػػب الػػزل  دلراإ اعايػػزاإ فػػي اللالقػػبت الّيبيػػة الاهربيػػة  فبللػػدا  بػػيف الل يػػد الاػػر 
ال ػػذافي لالنظػػبـ الاّتػػي فػػي الاهػػرب بػػدأ ابتػػراإ انػػذ ا يػػبـ ا للػػ  للمػػلؿ ال ػػذافي إلػػ  
السػػّطة  فلػػي ألؿ قاػػة هربيػػة دتػػرصب الاػػر ال ػػذافي بمػػلعت رئيسػػبإ لّيبيػػب  ه ػػدت فػػي 

عّػػػؾ ال اػػػة ألؿ اّاػػػح اػػػف االاػػػح الش مػػػية ال ذافيػػػة فػػػي الااّتػػػة الاهربيػػػة  لشػػػهدت 
عسػػلت اػػ  ال اػػـ اآلعيػػة بػػال إسػػعثنب   فلػػي عّػػؾ  ال اػػـ اللربيػػة العػػي عتػػررت  لتبػػرت لا 
ال اػػة ا للػػ   علاػػد الاػػر أف ي ػػدـ نلسػػت بنلسػػت  فلػػي الجّسػػة اافععبديػػة  أل ػػ  الّلدػػة 

ذافي ػ الّ ػبإ فػي  تػب  العػي لتػلت أاباػت اتعلبػبإ هّيهػب ػ ف باػة الل يػد الاػر ال ػ
  لاػػب ظػػف أدػػد أنػػت سػػي لز هّػػ  عّػػؾ ا ل ػػبب إلػػ  ػ اّػػؾ "صػػذم ا ل ػػبب  تػػالـ فػػبرغ"

الاّلؾ ػ لهايد ال بدة اللرب ػ لقبئد ال يػبدة ااسػالاية اللبلايػة ػ لال بئػد لالالّػـ لالالتػر 
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ي  يلجػب لتػبف الع ّيػد الاّتػي الاهربػ.  ألإ....ػ لالم ر ا لدد ػ قبئد النمر لالعدد 
أف يل  بِّؿ رجبؿ الدبشية الاّتية يد  الاّؾ ا  إندنب ة ث يّة  فلبػر الل يػد هػف إشػائزازم 
اللاتػػح لػػذلؾ السػػّلؾ الاشػػيف فػػي نظػػرم  لاػػب ظػػفل أدػػد أف ذلػػؾ السػػّلؾ سػػيتلف اػػف 

 .هالابت اللل  ال بص بيف يد  ال بئد

ال اػة  لػـ يعػردد فػي لـ يعردد الار ال ذافي  هنداب شبصد الجنراؿ ألف ير في قبهػة 
الػػعهجـ هّيػػت بدجػػة أنػػت قبعػػؿ الانبتػػّيف الاهبربػػة لهّػػ  رأسػػهـ الاردػػـل الاهػػد  بػػف 
ـل عدشػػػيف اسػػػيرة اللػػػدا   برتػػػة  لصتػػػذا  فػػػي ألؿ ل ػػػب  بػػػيف ال ػػػذافي لالدسػػػف الثػػػبني  عػػػ

علالػػػػػت ا دػػػػػداث  لعراتاػػػػػت تعػػػػػؿ ال مػػػػػلاة إلػػػػػ  أف لمػػػػػّت إلػػػػػ  شػػػػػلير .  بينهاػػػػػب
لػػػػة إسػػػػ بط طػػػػبئرة الاّػػػػؾ  لاػػػػؤاارات الجنػػػػراليف  ألف يػػػػر الالاجهػػػػة   بمػػػػة بلػػػػد ادبل 

أمبح الاّؾ الدسف الثػبني الهػدؼ ا لؿ ببلنسػبة لّل يػد الاػر ال ػذافي الػذ  .  لادبلح
لفػي الا ببػؿ أمػبح الاػر .  فػعح أبػلاب طػرابّس لتػؿ الػبد  لّدسػف الثػبني ألتػبرم لػت

ت السيبسػػية  لهالقبعػػت ال ػػذافي صبجسػػبإ شب مػػبإ لّدسػػف الثػػبني الػػذ  إنػػدف  بلتػػؿ دنتعػػ
الدلليػػة اللاسػػلة يلػػب  الالبرتػػة الّيبيػػة العػػي لجػػ ت إلػػ  الاهػػرب  ليعلػػبلف الهػػب فػػي 
.  عتػػليف جػػيش ليبػػي اعارتػػز فػػي عشػػبد لإلن تػػبض هّػػ   رياػػت الدػػبتـ فػػي طػػرابّس

تبف الن يب هار الاديشي  هتػل اجّػس قيػبدة الثػلرة قػد فػرل إلػ  عػلنس بلػداب هػرؼ 
نػػبؾ ذصػػب إلػػ  ال ػػبصرة  ديػػث أهطػػبم السػػبدات هػػدل ال ػػذافي    لاػػف ص7611باػػؤاارة 

التيبفة  لفعح لت ببب ااذاهبت الامرية ليتيؿ الن د لالشعبئـ لالار ال ػذافي  لهنػداب 
   تػػب هاػػر الاديشػػي أشػػد الهتػػب  لقػػبـ 7611قػػبـ السػػبدات بزيػػبرة ال ػػدس سػػنة 

هبقبػػػت .  السػػػبدات أاػػػبـ بلػػػض الّيبيػػػيف لالامػػػرييف بػػػبلعبلؿ هّػػػ  مػػػلرة الػػػرئيس أنػػػلر
الامػػريلف بطري ػػػة اشػػينة  ل يسػػػاح الديػػب  بػػػبل لض فيهػػب  لبلػػػد لسػػبطبت قػػػبـ بهػػػب 
بلػػض الش مػػيبت الامػػرية الاعلبطلػػة اػػ  الاديشػػي  سػػاح لػػت باهػػبدرة ال ػػبصرة إلػػ  
الربػػػبط  ديػػػث لجػػػد عرديبػػػبإ تبيػػػراإ اػػػف اللػػػدل ا لؿ اتػػػرر لالاػػػر ال ػػػذافي أ  الدسػػػف 

تبنػػت الانط ػػة اللربيػػة اػػرجالإ .  الاجػػبلر لصػػل أنػػلر السػػبداتالثػػبني  بلػػد اللػػدل ا لؿ 
سيبسػػيبإ يػػزداد  ّيبنػػت تػػؿ يػػـل  ف ػػد شػػرع الػػرئيس الامػػر  فػػي شػػؽ طري ػػت ندػػل أاريتػػب 
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لقبّهػػػب إسػػػرائيؿ  لقباػػػت جبهػػػة الػػػرفض العػػػي عدللػػػت إلػػػ  المػػػالد لالعمػػػد   لشػػػب ت 
ؽ ال ػػبدة اللػػرب فػػي إعلػػ.  دبلػػة اػػف الهتػػب راف عهػػب الجػػة اػػف اللػػرز السيبسػػي اللربػػي

قاػػػة بهػػػداد هّػػػ  هػػػزؿ امػػػر  للتػػػف ال ػػػبدة اللػػػرب لػػػـ ينتػػػالا جاػػػيلهـ إلػػػ  جبهػػػة 
المػػػالد لالعمػػػد   إنػػػعظـ الاهػػػرب فػػػي ه ػػػد الا ػػػبطليف هّػػػ  ا قػػػؿ هّنيػػػب لّسػػػبدات  

عػػػػد فؽ سػػػػبئؿ اللقػػػػلد الثنػػػػبئي  .  للتنػػػػت لػػػػـ يمػػػػطؼ فػػػػي عجاػػػػ  الرافتػػػػيف الاعمػػػػديف
دالة بػػيف الدسػف الثػػبني لالاػر ال ػػذافي أدػر اػػف لال ػلاي  لالش مػػي  ليجلػؿ نػػبر اللػ

 .نبر الثلرة لاف نبر الاّتية

إنطّ ػػت درتػػة ػ البلليسػػبريل ػ فػػي السػػبقية الداػػرا  للاد  الػػذصب  لعدريرصػػب اػػف 
ااسػػعلابر ا سػػببني فػػي اطّػػ  السػػبلينبت  إعسػػبقبإ اػػ  صبػػة الشػػللب ا فري يػػة لّعدريػػر 

.  لللدػػت بهػػرلب شػػاس الديتعبعلريػػة فػػي البّػػديفاػػف ااسػػعلابر البرعهػػبلي لا سػػببني  ل 
.  إنسػػدبت إسػػببنيب اػػف السػػبقية لالػػلاد   لسػػبرع الدسػػف الثػػبني لع بسػػاهب اػػ  الريعبنيػػب

لا هّ  إقباة دللة اسػع ّة.  رفض شببب اف السبقية صذا الللؿ رفػض الدسػف .  لأمرل
نسػػػػدبت الثػػػبني ذلػػػؾ  فشػػػف صػػػؤل  الشػػػببب دػػػرب عدريػػػر تػػػد الاهػػػرب لالريعبنيػػػب  إ

ـل ال طلعػيف  دعّت هنػلة  لتػ الريعبنيب اف الجز  الذ  أهطبم لهب الدسف الثبني  فع دـ لا 
 .المدراليعيف إل  ااّتعت

 

لجػػد ال ػػذافي  تػػبلة اتػػبفة فػػي دربػػت هّػػ  الدسػػف الثػػبني  فدسػػعده  ػ الػػللي 
اػف  الرقيبي ػ قبئد درتة عدرير السبقية الاسػابة إ عمػبراإ بدسػـ البلليسػبريل لالػت هػدداإ 

رجبلػػت  لقػػبـ بعػػدريبهـ لعسػػّيدهـ بػػدهـ اػػف الجزائػػر  لصتػػذا عػػدفؽ لافػػد  آ ػػر إلػػ  نهػػر 
إسػػػعلرت النػػػبر  لعمػػػبهد الّهػػػب  لأدػػػس الاػػػر أف اػػػب .  اللػػدالة بػػػيف الاػػػر لالدسػػػف

ألقػػدم الدسػػف الثػػبني فػػي عشػػبد هّػػ  دػػدلد ليبيػػب الجنلبيػػة  لػػـ يلػػد لصجػػبإ يتػػي  اػػف 
لعهػبـ لػػيس أطػػراؼ بليػد  بػػؿ عدػلؿ إلػػ  فدػيح ي عػػرب  ليػؤ  ذف ببدايػػة إجعيػبز الدػػدلد  لا 

الػػبالد  بػػؿ سػػيّعدـ بشػػظبيب الهتػػب الػػدا ّي العػػي ععطػػبير فػػي طػػلؿ الػػبالد لهرتػػهب  
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نِّػػػب  فجػػػنح إلػػػ  طريػػػؽ الاسػػػبلاة لالاهبدنػػػة بهػػػدؼ اللمػػػلؿ إلػػػ  دػػػؿ اػػػ  الاهػػػرب يلج 
ي لفػػي الطػػرؼ اآل ػػر  فػػي الربػػبط  تػػبف الدسػػف الثػػبني فػػ.  ترسػػيت ا ػػبطر اادعػػراؽ

لت  ل ي ؿ مللبة هػف لتػ  الاػر ال ػذافي إف لػـ يػزد هنػت مػللبة  فبلػدهـ الػذ  
ي داػػت ال ػػذافي لّبلليسػػبريل جلػػؿ انهػػب درتػػة ا بعّػػة د ي يػػة  أرص ػػت الجػػيش الاهربػػي  
لأربتػػػت ااقعمػػػبد الل يػػػر  إتػػػبفة إلػػػ  الهتػػػب الشػػػلبي الاعزايػػػد الاطبلػػػب ببلدريػػػة  

يتػػػف الػػػرأ  اللػػػبـ الػػػدللي أقػػػؿ تػػػهطبإ هّػػػ   لد ػػػلؽ اانسػػػبف  لالاجهػػػة البطبلػػػة  للػػػـ
دانػة اللنػؼ الػذ  يعلباػؿ بػت  اللرش الاهربي  فياب يعلّؽ ببلدريبت لد لؽ اانسػبف  لا 

لصتػذا أنشػد ااثنػبف ػ الدسػف .  الاّؾ  للزيػر دا ّيعػت إدريػس البمػر  اػ  الالبرتػيف
 :لالار ػ 

 قيعرفت بيا عدوي من صدي       جزى اهلل الشدائد عني كل خير

 .ـ ااثنبف درب الامبلدة  للتف البداية عنطّؽ اف إطلب  النيرافيا   

تػبف اداػد هثاػبف المػيد الػزل  رئيسػب لػلزرا  ليبيػب فػي اللهػد الاّتػي  لهنػد قيػبـ 
تبف  برج ليبيب  فّج  اببشرة إل  الاهرب  لصل تاػب ذتػرت سػبب بإ لػت قرابػة  7696ثلرة 

يػػػدة ببلػػػديلاف الاّتػػػي الاهربػػػي  لتػػػبف ذلػػػؾ باداػػػد بّ بسػػػـ الػػػزل   للّمػػػيد هالقػػػة لط
هػػباالإ فػػي إ عيػػبر ال ػػذافي لاداػػد الػػزل   أف يتػػلف هّػػ  رأس قػػلة إطلػػب  النيػػراف العػػي 

ف رسػػػّت هبػػػر عرعيػػػب اسػػػبؽ اػػػ  اداػػػد هثاػػػبف .  عّعهػػػب سيبسػػػيبإ لدربيػػػبإ بػػػيف البّػػػديف
ني  قػػػبـ اداػػػد الػػػزل   بػػػردالت هػػػدة إلػػػ  الربػػػبط  قببػػػؿ  اللهػػػب الدسػػػف الثػػػب.  المػػػيد

لعاتػػف ػ فلػػالإ ػ اػػف إطلػػب  النػػبر  للػػـ يتعػػؼ بػػذلؾ  للتنػػت نجػػح فػػي ع ّيػػؽ تيايػػب  
إنسػػػبنية بػػػيف الدسػػػف الثػػػبني لالاػػػر ال ػػػذافي  لػػػـ عد ػػػؽ دبلػػػة الػػػلد لالمػػػداقة  للتنهػػػب 

 .أسست لاردّة عطبي  إنسبني في اللالقة بيف الزهيايف الّدلديف

اػ  الاّػؾ الدسػف لديلانػت   عرهرهت هالقػة إسػعثنبئية بػيف اداػد الػزل  لػيس ف ػط
بؿ ا  التثير اف اللزرا  لهّ  رأسهـ الليز الدديد  الارهب  إدريس البمػر   الػذ  



 24 

اعػػدت يإلعمػػ ت بجّػػدم هبػػب ة لزارة الدا ّيػػة  ثػػـ أصػػدام الاّػػؾ د  بػػة ااهػػالـ أيتػػب  لا 
 .هالقبعت إل  نسيل طليؿ لهريض في الثلب الاهربي

لػـ يد ػػؽ نعػبئل عػػذتر فػي بريطبنيػػب  فهػل  ػػالؿ قرابػة  اػػس سػنلات قتػػبصب سػػليرال 
فػػي صػػذم الااّتػػة ا  ػػرس  لػػـ يبػػؽ هّػػ  أرتػػهب سػػلس اػػدة ل ععجػػبلز فػػي اجالههػػػب 

فهػػػل بدتػػػـ طبلػػػت ايػػػبلإ إلػػػ  الاػػػزاج اللربػػػي  بػػػؿ لػػػـ يلبشػػػر الّهػػػة .  ا شػػػهر ال اسػػػة
فهػػل إنسػػبف .  لّيبيػػب فػػي ا اػػـ الاعدػػدة اانجّيزيػػة ر ػػـ السػػنلات العػػي هاػػؿ بهػػب انػػدلببإ 

انلػػػػعح لالاجعاػػػػ  البريطػػػػبني يعسػػػػـ ببلادبفظػػػػة  ليلتػػػػؿ اداػػػػد الػػػػزل   للػػػػب الػػػػلرؽ 
لسبهبت طليّة ا  أش بص اف هباة النبس  يعبسػط الهػـ فػي الدػديث  لينطّػؽ فػي 
علّي بعت بدرية لظرؼ هنػد الهزياػة لالهّبػة فػي الػبرؾ للبػة الػلرؽ أل تاػب نسػايهب فػي 

 .Carteب ػ التبرطة ػ لصي عمديؼ لّتّاة اايطبلية  ليبي

لـ يتف طرفبإ في هاّيبت اللنؼ العي شهدعهب ليبيب في أدداث ا عّلػة  دعػ  لصػل 
يلعّػي ترسػػي لزارة الدا ّيػػة لاللػدؿ  لتػػبف بطبلػػت ال يلػػر ايػبلإ لّامػػبلدة  سػػبهدم فػػي 

 بؤم الذ  يمػؿ إلػ  ذلؾ رلح أصؿ جنلب ليبيب الاعسبادة الطيبة  لعلاتلت الجـ  لس
أجػػػبد الاػػر ال ػػػذافي ػ علظيػػػؼ اداػػػد الػػػزل   لقػػد شػػػجلت هّػػػ  علطيػػػد .  دػػد السػػػلت

اللالقػػة بػػيف قبيّػػة الزليػػة فػػي شػػرؽ ليبيػػب لقريػػة الزليػػة فػػي جنلبهػػب  ر ػػـ أف صنػػبؾ اػػف 
يشتؾ في لجلد هالقة بينهاب سلس ااسـ  الذ  صل هببرة هف عمػهير لتّاػة ػ الزاليػة 

نػػ   أل اتػػبف يّع ػػي فيػػت اجالهػػة اػػف أعبػػبع أدػػد الطػػرؽ المػػلفية ػػػ لالا مػػلد بهػػب اب
لقػد ذتػر لػي الل يػد الاػر ال ػذافي أنػت اػف .  لعرعيؿ ا ذتبر لا دهية لا نبشػيد الدينيػة

 .شج  هّ  الربط بيف ػ الزاليعيف ػ دهابإ لّداة اللطنية

 لهنػػػد لقػػػلفي هنػػػد ش مػػػية اداػػػد الػػػزل   لهالقعهػػػب ب سػػػّلب ال ػػػذافي فػػػي إدارة
ا شػػ بص الػػذيف جالهػػـ اػػف دللػػت  إسػػعرجلت اػػب سػػبؽ أف سػػالعت اػػف هبػػد الاػػنلـ 
ػػب دار بػػيف الػػزل  لالل يػػد ال ػػذافي قبػػؿ  الهػػلني  هتػػل اجّػػس قيػػبدة الثػػلرة السػػببؽ  هال
شهلر اػف قيػبـ الثػلرة بانػزؿ الهػلني  لأظػف أف ذلػؾ الهجػـل الشػلهي الػذ  شػنت الػزل  
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فبلزل  ي دـ أفلبلإ لأقػلالل ل بئػدم  لت نػت .  ااثنيفهّ  ال ذافي لـ يعالش أبداإ اف ذاترة 
بعّلعػػت د ػػبئؽ اػػب أنجزعػػت  يؤتػػد لػػت أف اػػب قبلػػت بانػػزؿ هبػػد الاػػنلـ الهػػلني  قػػد اتػػ   لا 
بلػػػد الثػػػلرة أيهػػػب ال بئػػػد  لأهع ػػػد أف ذلػػػؾ الّ ػػػب  ب ػػػي نبتػػػبإ دا ّيػػػبإ ل يهػػػدأ فػػػي  ّجػػػبت 

ر  أل ي ـل بع دياػت ليّ ػي  طببػبإ فتّاب إسعا  إليت لصل يعددث هف الا.  اداد الزل 
في انبسبة هباة  أل يشبرؾ في برنبال إذاهػي يسػعليد ذتريػبت الثػلرة  أل أيػبـ ال اليػب 
الادنية ا لل  قبؿ قيباهب  تؿ اب إسعا  إل  ذلؾ  إسعهرب الاببلهػة الابػبلف فيهػب  اػف 

ال ػذافي عجالػبإ  إبعػدع الاػر.  عاجيد  لعرفي  صل ألؿ لأتبػر اللػبرفيف أف ل د ي ػة فيػت
أسابم اّع ػ  الرفػبؽ  يتػـ جايػ  الػذيف هبمػرلم فػي ادرسػة د ر س  بهػب  أل اتػبف أقػبـ 
بت  أل أ  ش ص هرفت قبؿ أف يمؿ إل  قيبدة ليبيػب  لبػبلطب  تػبف الػزل  فػي ا داػة 
صػػػذا العجاػػػ   لأمػػػبح اػػػف السػػػنف الثببعػػػة أف ي ػػػيـ اّع ػػػ  الرفػػػبؽ اهرجبنػػػبت  طببيػػػة 

تػػرصب ال ػػذافي  لعػػلل  الػػزل  اهاػػة ال طببػػة فيهػػب  أل ع ػػديـ ال بئػػد دبشػدة  تثيػػرا اػػب يد
إذا تػػبف دبتػػراإ  لأبػػدع الرفيػػؽ اداػػد صػػذم الاهاػػة الجديػػدة العػػي يبػػدل أنهػػب أصّعػػت ليعبػػلأ 
انمػػػة أاػػػيف اػػػؤعار الشػػػلب اللػػػبـ  فتػػػبف الطبلػػػة الثبنيػػػة  يػػػر الان دػػػة اػػػف ا اػػػيف 

سػػىط  هاػػر  إذا طػػػبؼ بػػيف الشػػػلر ا سػػبؽ لاػػؤعار الشػػػلب اللػػبـ الػػدتعلر العػػػبح ا 
لالنثػػػر  لالجنػػػبس  لالطبػػػبؽ  فػػػي إفععبدػػػت لجّسػػػبت اػػػؤعار الشػػػلب اللػػػبـ  فتػػػبف فلػػػالإ 

 ".العبح"

لأتػػبد أجػػـز بػػ ف دػػديث اداػػد الػػزل  لالاػػر ال ػػذافي  الاػػالـز  بانػػزؿ هبػػد الاػػنلـ 
القلػت ػ الهػلني  قبػؿ قيػبـ الثػلرة  ب ػي نػبقلس رصبػة فػي دا ّػت يػذترم بعّػؾ اللاقلػة أل ال

ال طيئػة ػ للػـ يسػعط  اطّ ػبإ  إتاػبؿ الّ ػة ػ العتليػر لالعلبػة ػ لأتػبد أجػـز أيتػب  أف 
الاػػر ال ػػذافي لػػـ يػػنس عّػػؾ اللاقلػػة لالالقلػػة  فظػػؿل يسػػعلاؿ فزاهػػة اايدػػب   لالهاػػز  

شػللر الػزل   لصتػذا إتعاّػت الػدائرة ل  تػي يليػد شػدف بطبريػة العتليػر  فػي شػللر أل
سػػعارت عشػػلؿ إيدب اعهػػب فػػي مػػات  لعليػػد إنعػػبج أثرصػػب فػػي ا قػػلاؿ النلسػػية بينهاػػب   لا 

 .ببلدرجة ا لل   لبب فلبؿ في درجبت أ رس
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إف هالقػػة اداػػد الػػزل  بالاػػر ال ػػذافي  صػػي  دبلػػة دراسػػة  عسػػعدؽ علاػػؽ أتثػػر  
 بمة أف الار ال ذافي ل ينسػ  لل يهلػر  لااػب يرليػت أقبربػت هنػت  أف لالػدم الل يػر  

أثنب  ااسعلابر اايطبلي لّييبب  تػبف يجّػس بػيف أبنػب  قبيّعػت اػف ال ذاذفػة   تبف يجّس
سػعثن  اداػد  لصـ يلدللف الشب   ف بـ إبف هات بعلزي  تػؤلس الشػب  هّػ  الجبلسػيف لا 
أبػل انيػػبر لالػد الاػػر  نػػت ف يػر  لتػػبف الرجػػؿ الل يػر صػػذا يػػدير نظراعػت هّػػ  الجبلسػػيف 

لاقلػػة  دسػػرة ازانػػت فػػي دا ّػػت  لتػػبف ل ياػػؿ اػػف لصػػـ يدعسػػلف الشػػب   لب يػػت عّػػؾ ال
فػػي أ ػػذ الثػػ ئر " ال بئػػد"لل ػػد علػػنف الاػػر .  عترارصػػب أاػػبـ الجايػػ  باػػف فػػيهـ طلّػػت الاػػر

لصػػل إبػػف ذلػػؾ الرجػػؿ الػػذ  تػػبف يػػلزع الشػػب  انػػذ "  اػػيس" بيػػت  بػػ ف جلػػؿ إبػػف هاػػت 
لػت  ليػنهض أاػبـ  ه لد قبؿ الثلرة  جلّت الار  ال ذافي الد الشب  الػدائـ 9أتثر اف 

 .التيلؼ لي دـ لهـ الشب  ابعدئبإ بت صل

لياتػػف ال ػػلؿ  دلف عػػردد  أف الاػػر ال ػػذافي  شػػ ص ااعػػؿ  بذاعػػت العػػي عتدسػػت 
فيهب تؿ رلاسب الابتػي  لصػي الاهاػبز الػذ  ل يشػيإ  لل ياسػت الػلصف  لقػد عدػدث 

الاػػػر اداػػػد الػػػزل  ذات اػػػرة هػػػف صػػػذا الجبػػػؿ اػػػف الرلاسػػػب الػػػذ  عػػػراتـ فػػػي دا ػػػؿ 
ال ذافي  في أدد ا اسيبت جّست اػ  الػزل  لالنػب ا خ جاػبؿ جرنػبز سػليرنب السػببؽ 
فػػػي سليسػػػرا  لتنػػػب ننػػػبقش  طببػػػبل لالاػػػر ال ػػػذافي أل ػػػبم فػػػي نلػػػس اليػػػـل  فػػػبض لهيػػػداإ 
لعهديػػػداإ لّيبيػػػيف  عببدلنػػػب ا سػػػئّة لالعسػػػبؤلت دػػػلؿ أسػػػببب تػػػؿ صػػػذا اللمػػػبب لالعشػػػنل 

ار هّ  الشلب الّيبي  ف سهب اداد الػزل  فػي العدّيػؿ لالد د الذ  يطلح اف فـ ال
الذ   المعت أف صنبؾ ا زلنبإ أسلداإ في دا ؿ صذا الرجؿ  لذلؾ اثػؿ قطلػة ال اػبش 

ليبػدل أف .  العي عشبلت بادّلؿ أسلد  فتّاب اسهب اب ل سبح انهػب سػلادل  ػباؽل تثيػؼ
ذ  شبل لشػبب هّيػت السيد الزل  تبف ينطؽ بّسبف اف هبش ليلبيش صذا الالرلث ال

 .ا  الرفيؽ ا لؿ لا  ير

هنػداب رأيػت اداػد الػزل  هّػ  شبشػبت العّلزيػلف الّيبػي  لصػل يتػرر  ل د مػداتل 
فبرايػػػػر بػػػػ نهـ اجالهػػػػة اػػػػف الجػػػػرذاف  71اػػػػب قبلػػػػت الاػػػػر ال ػػػػذافي  هػػػػف شػػػػببب ثػػػػلرة 
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لتبرت المداة هنداب رأيعت ي ػؼ فػلؽ ترسػي إلػ  جنػب الاػر ال ػذافي فػي .  لالشراذـ
سبلع الثبني انطالؽ ثلرة فبراير  لصل يهعؼ ػ اي لالار لليبيب لبس ػ ثـ يهنػي اػ  ا 

صػؿ صػذا صػل اداػد الػزل  الػذ  هرفعػت : "قّػت فػي نلسػي.  الزازاابت هّػ  اجػد ال بئػد
ه لد  لصؿ صػل نلػس الّسػبف الػذ  تػبف ي ػلؿ هػف الاػر ال ػذافي  أنػت ل  9هّ  ادس 

لسػبدرة العػي ياعّتهػب الطب يػة ليدػلؿ ا شػ بص إلػ  أاؿ فيت لل رجب   اب صػذم ال ػلة ا
 !".أشببح 

تنػػت أعلقػػ  أف يتػػلف ألؿ الاهػػبدريف لهػػذا النظػػبـ  لألؿ الاع ػػبزيف لشػػلبهـ الػػذ  
إنعلض لّدرية  لصػل الػذ  يػربط بدايػة هالقعػت بالاػر ال ػذافي  بلاقلػة ظّػـ فػي ادرسػة 

الاػػدرس  لاػػف ذلػػؾ سػػبهب فػػي ألا ػػر ال اسػػينبت اػػف ال ػػرف الابتػػي  هنػػداب تػػربت 
البػػبب د ػػؿ فػػي درتػػة سػػرية علاػػؿ اقباػػة اجعاػػ  الدريػػة العػػي ل يتػػرب فيػػت أسػػعبذ 

فتيػػػػػػؼ يندػػػػػػبز إلػػػػػػ  قبعػػػػػػؿ يتػػػػػػرب شػػػػػػلبت ببلطػػػػػػبئرات لالػػػػػػدببببت .  طبلبػػػػػػبإ ببللمػػػػػػب
 !.لالراجابت 

تيػؼ إسػعطبع الاػر ال ػذافي أف : س ؿ المدلي طػالؿ سػّيابف اػرة اداػد الػزل 
ت  لأف يلرض هّيهب الع ّػؼ لالجهػؿ ر ػـ تػؿ اػب دببصػب اي يدتـ ليبيب تؿ صذم السنلا

بهػػػػب اػػػػف  يػػػػرات لتػػػػبف الالػػػػرلض أف عتػػػػلف البّػػػػد اللربػػػػي ا فتػػػػؿ فػػػػي تػػػػؿ شػػػػي   
دتاهػػب الاػػر : "ردل الػػزل  بهػػدل  سػػب ر! لأمػػبدت ا سػػلأ فػػي تػػؿ شػػي  بػػال انػػبزع 

شػػػرح . لسػػػ لت طػػػالؿ لاػػػب صػػػي نظريػػػة اللئػػػراف صػػػذم ".  لسػػػيطر هّيهػػػب بنظريػػػة اللئػػػراف
تػبف  دػد الاّػلؾ بنػت دسػنب   لعػداف  لهػب ال طػبب اػف تػؿ : "اداػد ػ النظريػة ػ قػبئال

اتبف  فدشعرط الاّؾ شرطبإ هّيهـ جايلبإ لصل  أف ياأل الاّؾ ػ جلالإ ػ ببللئراف  لهّػ  
تػػؿ  بطػػب أف يسػػير اسػػبفة ادػػددة دلف أف عػػعاتف اللئػػراف اػػف قػػرض ػ الجػػلاؿ  أل 

لا جايلػػػػبإ لنجػػػػح لادػػػػد ف ػػػػط  للاػػػػب سػػػػ لت الاّػػػػؾ  تيػػػػؼ فشػػػػّ.  الجػػػػراب لال ػػػػرلج انػػػػت
ػهب طػلؿ الطريػؽ   إسعطلت أف عانػ  اللئػراف اػف ث ػب الجػراب  قػبؿ اللػبئز  تنػت أ تل
فػدا ت اللئػراف للصنػت للػـ عسػعط  أف عللػؿ شػيئبإ  لصػذم نظريػة الاػر ال ػذافي الثبلثػة ػ 
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ب  لنسػػايهب فػػي رالببلع تيػػد فػػدف اداػػد اػػب زاؿ تػػاف رفبقػػت فػػي ذلػػؾ ػ الجػػلاؿ أل الجػػ
الشػػتبرة   قبلػػت لػػي المػػدلية الاهربيػػة بديلػػة الراتػػي أنهػػب قػػد زارت ليبيػػب فػػي  -ليبيػػب 

أ  بلػػد علجػػر ثػػلرة شػػببب ليبيػػب تػػد الاػػر ال ػػذافي  بثالثػػة أشػػهر   1177شػػهر اػػبيل 
دهبصـ اداد الزل  إلػ  الهػذا  بانزلػت  دػدثهـ بدسػهبب لبمػرادة هػف د ي ػة اػبيجر  

قػة الػلد العػي عربطػت بهػـ  قػبؿ لهػـ الػزل   أف الاػر قػد عجػبلز تػؿ فػي ليبيػب بدتػـ هال
ال طػػلط  عشػػببت هّيػػت ا اػػر  للػػـ يلػػد قػػبدراإ هّػػ  قػػرا ة اػػب يجػػر   لػػـ ي بػػؿ الّيبيػػلف 

للاػبذا عب ػ  أنػت الػت ابداػت : سػ للم. الب ب  عدت سّطعت  العي يلاػؿ لعلريثهػب  للدم
. قبربػػت   نػػت يلػػرؼ أف الاػػر ل يػػردـا عنلػػبإ بلبثيػػة سيبسػػعت  قػػبؿ أنػػت ي ػػبؼ هّػػ  أ

 .أتبفت بديلة أنت عددث هني بتؿ إيجببية

سبفر الزل  أتثر اػف اػرة إلػ   ػبرج ليبيػب أثنػب  ثػلرة فبرايػر  لجهػتل لػت أتثػر اػف 
إهع ػد اداػد . ندا  ليعرؾ الار ال ذافي لجيش ال عّة الذ  يمطؼ الت لتنت لـ يسػا 

لب الّيبػػي  ل ػػد إعمػػؿ بػػي فػػي نيليػػلرؾ  الػػزل   أف رفي ػػت الاػػر سينعمػػر هّػػ  الشػػ
نمػػدني أف ل أع ػػذ القلػػبإ تػػد ال ػػذافي  قػػبؿ لػػي أف داػػت أ تػػر لسػػيب   اػػ  ال بئػػد 

 .إل  ا بد

بلػػد عدريػػر طػػرابّس  أقعيػػد إلػػ  الالع ػػؿ  قببّػػت صنػػبؾ المػػدلي الّيبػػي هبدالسػػالـ 
سػبهدم أبلزهتلؾ  لصل نبشط أيتػبإ فػي اجػبؿ د ػلؽ النسػبف  طّػب انػت الػزل   أف ي

 .هّ  العمبؿ بي

صنػػبؾ دبػػبؿ سػػرية يربطهػػب الػػديتعبعلر فػػي رقػػبب أعببهػػت  لصػػـ ألؿ تػػدبيبم  يػػرش 
 .في هيلنهـ دا  الظالـ  لينلث فيهـ عريبؽ الهيبلبة  العي ل يلي لف انهب أبداإ 

 أعسب ؿ اراراإ  ابذا ي لؿ اداد الزل  اليـل لنلست   
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 المحموديالبغدادي عمي . د

 

صػػل أدػػد أشػػ بص الاشػػهد دػػلؿ ال ػػذافي  لػػت للنػػت الاعايػػز لسػػط الّلدػػة الاّيئػػة 
بػػب للاف  إلعدػػؽ ببلػػدائرة اعػػ  راإ  لتنػػت ب ػػدرات اعلػػددة عاتػػف أف ينعػػزع اسػػبدة دسػػدم 

 .التثيرلف هّيهب  لفرض نلست رقابإ ر ـ قمر قباعت  لمهر دجات  لقّة ث بفعت

بتػػػي  ببّػػػدة الجايػػػؿ  ػػػرب ليبيػػػب  اػػػف قبيّػػػة للػػػد فػػػي اطّػػػ   اسػػػينبت ال ػػػرف الا
 .العي لهب إاعداد تبير في علنس" النلايؿ"

إلع ينػػب أيػػبـ الدراسػػة الجباليػػة بامػػر  ديػػث درس الطػػب البشػػر  بجبالػػة ال ػػبصرة  
لـ عربطنب صنبؾ أ  هالقة  رأيعت اػرات ادػدلدة بنػبد  الطّبػة الّيبيػيف ببلػدقي  ر ػـ أف 

لػـ يتػف لػت نشػبط .  دد اػف زاالئػت  لبلػض أمػدقبئتهالقبت اعنلهػة تبنػت لػي اػ  هػ
ؼ الطػالب الّيبيػيف سيبسي  أل إجعابهي بيف الطالب يلطيػت االادػبإ عظهػرم لسػط آل

لقػػد هرفػػت التثيػػر هػػف أسػػّلب .    بهػػـ الجبالػػبت الامػػرية آنػػذاؾ الػػذيف تػػبف عاعّػػ
اػؤعار الشػلب ديبعت لدائرة هالقبعت بامػر  هرفعهػب اػؤ راإ أثنػب  هاّنػب الػبإ فػي أابنػة 

تنب لندف ن تي أيباػبإ فػي ادينػة سػرت فػي شػبت .  اللبـ  أل في الّجنة الشلبية اللباة
ر ا دبديػػػث هػػػف الابتػػػي  لنسػػػعرج  التبػػػبئر لالمػػػهبئر اػػػف أيػػػبـ جعػػػإقباػػػة جبريػػػة ن

 .المبب  لع عّط الرلايبت ببلعلّي بت لال يبؿ أيتب

ف بليػػد قطلبنػػبإ اػػف اابػػؿ البهػػداد   اػػف هبئّػػة ايسػػلرة الدػػبؿ  عاعّػػؾ انػػذ زاػػ. د
لسػػػط  ػػػرب ليبيػػػب الجنػػػلبي  لدا ػػػؿ  الداػػػبدةلا  نػػػبـ  عجػػػد لهػػػب الارهػػػ  فػػػي انط ػػػة 

هاػػؿ اػػ  لالػػدم  لاػػف .  الدػػدلد العلنسػػية إذا جػػب  الجلػػبؼ هّػػ  انػػبطؽ الرهػػي الّيبيػػة
بلد أ يت أداد في اجبؿ الا بللت  لاللاؿ ا  شرتبت النلط  لقبؿ الثػلرة شػهؿ أ ػلم 

هلر فػػػت هػػػبئّعهـ بػػػبلتـر  لاػػػد يػػػد الاسػػػبهدة .  بإ فػػػي اجّػػػس النػػػلاب الّيبػػػيأداػػػد ترسػػػي
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لاػف ال ػيـ ال دياػة شػبت الراسػ ة بػيف أ ّػب ال ببئػؿ .  لّادعبجيف ل بمة  فراد قبيّػعهـ
الّيبيػػة  اللالقػػة اػػ  الدػػبتـ  فّتػػي عتعاػػؿ صيبػػة أ  راػػز اػػف راػػلز ال بيّػػة  ل بػػدل أف 

لاػػػة  لل يسػػػعطي  شػػػيإ ال بيّػػػة  أف ياعشػػػؽ عتػػػلف لػػػت رلابػػػط هتػػػلية قليػػػة اػػػ  الدت
همبة الهيبة  اب لـ عتف لت لشيجة ببرزة ا  الدللة يراصب ال ريػب لالبليػد  ليدعاػي بهػب 

 .أفراد ال بيّة هند الدبجة

  الػذ  داّػت "الاداػلد "تاب يداػؿ إ لعػت لأبنػب  هالاعػت ل ػب " البهداد "يداؿ 
  الػػذ  قتػػ  جػػؿ " لاػػة الاداػػلد "لصػػل  ة الّيبيػػة لّعسػػّط العرتػػي  بلاػػأدػد راػػلز الا

هاػػػرم امػػػبدابإ لّهطرسػػػة العرتيػػػة العػػػي ل ععلقػػػؼ هنػػػد دػػػد فػػػي فػػػرض ا عػػػبلات هّػػػ  
الّيبيػػػيف  للػػػـ يتػػػف  لاػػػة لدػػػدة اػػػف شػػػؽل همػػػب الطبهػػػة هّػػػ  اللثاػػػبنييف  بػػػؿ صنػػػبؾ 

" اللشػر"تػبف الزهاػب  ال بّيػلف يػرلف فػي ع ػديـ .  زهاب  لقببئؿ أ رس شبرتعت فػي ذلػؾ
لزتػػػػبة أل التػػػػريبة لّدتلاػػػػة العرتيػػػػة إصبنػػػػة ل ي بّهػػػػب إلل التػػػػليؼ ال بتػػػػ   لصػػػػل ا

لي بّػػلف ببل عػػبؿ لالعتػػدية  لالرديػػؿ اػػف اتػػبف إلػػ  آ ػػر اػػ  أسػػرصـ لقبيّػػعهـ هّػػ  أف 
عدلؿ  لاة إل  بطػؿ أسػطلر  بػيف الّيبيػيف  لقػد  مػص .  يرت لا لأللاار العرتية

ف ي عػػػؿ  لاػػػة الاداػػػلد   دعػػػ  أمػػػبح ا عػػراؾ جػػػبئزة تبيػػػرة با ػػػبييس ذلػػػؾ اللقػػػت لاػػػ
".  ت نػت جػبب رأس  لاػة"الّيبيلف ي للػلف هّػ  الشػ ص الػذ  يػرس فػي نلسػت أنػت اهػـ 

هرؼ الادبايد الذ  عػزهاهـ  لاػة بب نلػة  لالتػـر لالشػجبهة  لاللرلسػية  لػـ يابرسػلا 
صػذم قط  الطريػؽ أل  ػزل ال ببئػؿ ا  ػرس لإلسػعيال  هّػ  إبّهػـ لأ نػباهـ  بػؿ هلر ف ػت 

ال بيّة ب نهب عهرع إلػ  اػف يسػعهيث بهػب  لعػدف  هنػت اللػدلاف  لل ع بػؿ دعػ  دهػلة صػذا 
لأمػبدت مػلة الاداػلد  .  الاسعهيث للشب  أل  ػذا  بلػد ددػر اللػدل الػذ  صبجاػت

 .عطّؽ هّ  تؿ إنسبف هليؼ شهـ  يسرع لاسبهدة تليؼ

 

  إذا سػئؿ هػف هالقعػت ببلادبايػد بدتػـ "النبيّي"البهداد  هّ  الادالد  . تبف د
لل ػػد .  ل بػػت ػ الاداػػلد  ػ يتعلػػي بدبعسػػباة ا بدهػػة  ل عػػدهي ذلػػؾ الشػػرؼ لل عنليػػت
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تثػػرت ا قػػلاؿ دللػػت لدػػلؿ هبئّعػػت بػػيف اػػبدح لقػػبدح  فلػػي الانط ػػة العػػي ع طػػف فيهػػب 
 اػػبزيف ػ أل البربػػر تاػػب يطّػػؽ هّػػيهـ الّيبيػػلف قبيّعػػت  صنػػبؾ قببئػػؿ أ ػػرس  لصنػػبؾ ػ ا

  لالبربر يطّ لف هّ  ال ببئػؿ اللربيػة ال ريبػت اػنهـ "زلارم"يليشلف بادبذاعهـ في ادينة 
لصػػػـ يسػػػعلاّلنهب اػػػف بػػػبب اازدرا   بػػػؿ أف الاػػػرأة البربريػػػة ل عهطػػػي ".  اللربػػػبف"للػػػظ 

اثّاػب يطّػؽ .  ف بػبب النظػرة الدلنيػةلجههب هنداب ي ببّهب هربيبإ  أل أهرابيبإ  أل هبػداإ اػ
 .الامريلف هّ  البدل ػ اللرب ػ

لقػػػد شػػػػهدت عّػػػػؾ الانط ػػػة  فػػػػي اػػػػرات هديػػػػدة  امػػػبدابت بػػػػيف ال ببئػػػػؿ اللربيػػػػة 
لالبربػػر  أاػػب بسػػبب ال ػػالؼ هّػػ  ا رض  أل  سػػببب سيبسػػية  للهػػذا تبنػػت ال ببئػػؿ 

  ر ػػـ أف عّػػؾ ال ببئػػؿ تثيػػراإ اللربيػػة فػػي عّػػؾ الانط ػػة ععدػػبلؼ لالاجهػػة الهيانػػة البربريػػة
صػػذا .  اػػب عشػػهد الاجهػػبت فياػػب بينهػػب  بػػؿ قػػد عدػػدث الاجهػػبت دا ػػؿ ال بيّػػة اللادػػدة

المػػداـ الاعلقػػ   لالػػذ  يّػػلح فػػي ا فػػؽ دعػػ  فػػي دػػبلت اللئػػبـ بػػيف ال ببئػػؿ  يجلػػؿ 
اارعبػػػبط ببلدػػػبتـ صػػػل طػػػلؽ النجػػػبة الاتػػػالف فػػػي جايػػػ  الدػػػبلت  ليتػػػلف ااسػػػع لا  

تاػػب قّػػت أهطعنػػب .  رادهػػبإ  تثيػػراإ اػػب يانػػ  اآل ػػر اػػف الاسػػبس بهػػذا الاسػػع ل  ببلدللػػة 
سػػػػعرجبع الابتػػػػي  لتػػػػذلؾ ااسػػػػعلراض اليػػػػلاي  ااقباػػػة فػػػػي سػػػػرت لقعػػػػب لّدػػػػديث  لا 
لاجريػػبت ا دػػداث السيبسػػية فػػي ليبيػػب ل برجهػػب  لقػػرا ة اػػب نػػرام  أل نسػػالت اػػف أفلػػبؿ 

ؾ اب ي عيػت بلػض الػزاال  اػف أهتػب  أابنػة الار ال ذافي لأللدم لالا ربيف انت  لتذل
لاسػػؤللي ا جهػػزة الدتلايػػة  " الػػلزرا "اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ  لأانػػب  الّجػػبف الشػػلبية 
 .لرجبؿ ا هابؿ  لتذلؾ تببط الجيش ل يرصـ

بلد الالبرتة العي أبداصب بلض أهتػب  اجّػس قيػبدة الثػلرة  لاابرسػبت ال ػذافي 
هػػدد تبيػػر اػػف التػػببط ا دػػرار لهػػؤل  ا هتػػب     لع ييػػد 7611اللرديػػة  فػػي اطّػػ  

اجّس قيبدة الثػلرة  لنجػح فػي ذلػؾ إلػ  درجػة لػـ يتػف يعلقلهػب  " اتلبؼ"بدأ ي طط 
لّزدػؼ هّػ  " الجاػبصير"ف د أهّف الثػلرة الشػلبية لالن ػبط ال اػس فػي ػ زلارم ػ لدػرلض 

ف أهتػب  الاجّػس تؿ الالاق  لالامبلح لاادارات  ف ّط ا لراؽ لأربػؾ الجايػ   للتػ
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  سػػنة 7619لالهػػـ هػػدد اعزايػػد اػػف التػػببط ا دػػرار  جالػػلا إرادعهػػـ  لتبنػػت سػػنة 
إهػػػبدة ع صيػػػؿ أنلسػػػهـ  لتػػػبف المػػػداـ بػػػيف الػػػرئيس الامػػػر  الرادػػػؿ  أنػػػلر السػػػبدات 
لالل يػػد الاػػر ال ػػذافي  نبقلسػػبإ ادلػػزاإ لهػػـ لّلاػػؿ هّنيػػب هّػػ  الدػػد اػػف إنلػػراد ال ػػذافي 

  الػػػذ  لاجهػػػلا فيػػػت ال ػػػذافي  7611إجعاػػػبع نػػػبد  التػػببط سػػػنة  بدع ػػبذ ال ػػػرار  فتػػػبف
جػػرا  إنع ببػػبت  لأبّهػػلم ب ػػرارصـ بدػػؿ اجّػػس قيػػبدة الثػػلرة  لعنظػػيـ التػػببط ا دػػرار  لا 

سػعطبع .  رئبسية  لع سيس الدللة الادنية شرع ال ذافي يلاؿ ب لة في ااعجػبم اآل ػر  لا 
دة الثػػػلرة  لبلػػػض التػػػببط  أف يرعػػػب أاػػػرم ببلعلػػػبلف اػػػ  بلػػػض أهتػػػب  اجّػػػس قيػػػب

ن ّب هّ  الجاي  فياب أسابم باؤاارة ابيل    لبتربة لاددة  عاتػف الل يػد اػف 7611لا 
هع ػػؿ البرتػػيت جايلػػبإ    سػػنة 7611تبنػػت سػػنة .  ال تػػب  هّػػ  الاجّػػس لالعنظػػيـ  لا 

دبسػػػاة لفبمػػػّة فػػػي امػػػير ليبيػػػب  فبلػػػد ال تػػػب  نهبئيػػػبإ هّػػػ  الاجّػػػس لالعنظػػػيـ قػػػرر 
 .ؿ شي  في البالد  أل لن ؿ علتيؾ تؿ شي  فيهبإهبدة بنب  ت
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 دولة بال عاصمة

لهػػػػػب   لتػػػػػ  الاػػػػػر ال ػػػػػذافي إسػػػػػعراعيجية ادتاػػػػػة  لالمػػػػػّة  لعلتيػػػػػؾ الدللػػػػػة  لا 
قمػػب  رجبلهػػب  إاػػب إبلػػبد الػػبلض  أل عشػػييئهـ  أ  عدػػليّ إلػػ  أشػػيب   أل  هـصيبتّهػػب  لا 
 7611ي اػػػبرس أشػػػببح  علتيػػػؾ الجػػػيش  لا اػػػف  لعشػػػ يص السػػػّطة العػػػي علجػػػت فػػػ

 .(سننبقش علبميؿ ذلؾ لد ب)" بسّطة الشلب"بدهالف اب ساي 

نلػػػػلد الػػػػ  اللبمػػػػاة  لتبنػػػػت إدػػػػدس الادطػػػػبت الهباػػػػة  فػػػػي إسػػػػعراعيجية الاػػػػر 
راجػػػ  بدقػػػة لصػػػدل  لعلسػػػ   الللااػػػؿ العػػػي سػػػبهدعت هّػػػ  ااسػػػعيال  هّػػػ  .  الدبسػػػاة

لللااػػػؿ  لجػػػػلد   لبػػػبلطب  تػػػػبف هّػػػ  رأس عّػػػػؾ ا7696السػػػّطة بسػػػػرهة فػػػي سػػػػبعابر 
السّطة الارتزية لّدللة لرجبلهب في طرابّس  لقيبدة لّجيش لالشرطة  لاللزارات  لب يػة 
ا جسبـ اادارية الهباة  ف رر اللاؿ هّ  إلهب  اللبماة  لعشػعيت اراتػز الاسػؤللية  
لعلع ت قريدعت هّ  بنػب  ادينػة إداريػة لسػتنية فػي سػرت اسػ ط رأسػت  لارتػز قبيّعػت  

لسػػط ليبيػػب  فهػػي هّػػ  اسػػبفة لادػػدة ع ريبػػبإ اػػف بنهػػبز  هبمػػاة شػػرؽ ليبيػػب لع ػػ  فػػي 
 .لاف سبهب هبماة الجنلب لاف طرابّس اللبماة العبري ية لّبالد

أنلػػؽ ال ػػذافي اّيػػبرات الػػدللرات  لبنػػب  اجاػػ  إدار  تػػ ـ ف ػػـ  نلذعػػت الشػػرتبت 
لشػلب اللػبـ الػذ  اايطبلية  يتـل قبهة ف اة ت اة لإلجعابهبت  فيهب يل د اؤعار ا

يتـ ائبت ا هتب   لتذلؾ ال اـ ا فري ية  لاللربية لالدللية  لتذلؾ ابػبني  ابنػبت 
لشػػػػيدت ابػػػػبني أ ػػػػرس لّامػػػػبرؼ لاادارات .  الّجػػػػبف الشػػػػلبية اللباػػػػة  أ  الػػػػلزارات

 .لارتببإ ستنيبإ لألانب  بت فياللت لنبد .  ل يرصب
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ب يػػت بانزلػػي دلف هاػػؿ إلػػ  بدايػػة  7669بلػػد إهػػبدعي اػػف إيطبليػػب تسػػلير سػػنة 
  ديػػث هينػػت أاينػػبإ لّشػػؤلف ال برجيػػة ب ابنػػة اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ  العػػي عتػػـ 7666

أاينػػبإ لّاػػؤعار لصػػل الزنػػبعي اداػػد الزنػػبعي ال ػػذافي  لأاينػػبإ اسػػبهداإ هبػػد الدايػػد المػػيد 
هػداد  هّػػ  الب. الزنعػبني  لأاينػبإ لّاػؤعارات الشػػلبية أداػد إبػراصيـ انمػػلر ال ػذافي  لد

الاداػػػلد  أاينػػػبإ لشػػػؤلف الّجػػػبف الشػػػلبية  لنػػػلرا راتػػػبف أبػػػل سػػػلريعت لشػػػؤلف الاػػػرأة  
 .لهبداي إدريس أاينبإ لشؤلف الن بببت لااعدبدات

إعمػػؿ بػػي اداػػد الػػزل  اػػف سػػرت أثنػػب  إنل ػػبد اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ بهػػب  لتػػبف 
لي بطػرابّس  تػبف التثيػر دينئذ أاينبإ لّلدؿ  بلد أف قتيت أتثر اف أرب  سنلات بانز 

اػػف ا مػػدقب  لاػػف الػػبرفي يعسػػب للف هػػف سػػبب ب ػػبئي تػػؿ صػػذم الاػػدة بانزلػػي دلف 
هاػػؿ  لبػػبلطب  فسلػػر الػػبلض بػػ ف ذلػػؾ اػػردم إلػػ   تػػب اػػف ال بئػػد  أل تاػػب قػػبؿ أدػػد 
الشيلخ الػذ  عربطنػي بػت هالقػة  لتػبف اػف زاػال  الاردػـل لالػد  فػي اللاػؿ السيبسػي 

تػػػبف ب ريعنػػػب رجػػػؿ درليػػػش ياعّػػػؾ أربلػػػة قامػػػبف  لل ي ػػػـل : "فػػػي اللهػػػد الاّتػػػي قػػػبؿ
بهسػػػّهب أبػػػداإ  ليّػػػبس لادػػػداإ انهػػػب للعػػػرة طليّػػػة  فػػػدذا إاػػػعأل ال اػػػيص بػػػبللرؽ لفبدػػػت 
رائدعت  هّ ت هّ  الدبؿ  يبـ دع  عزلؿ الرائدػة  لهػبلد لتػلت هّػ  جسػات  لصتػذا 

يبػدل أنػت عشػبل  بتثيػر  يلاؿ الاػر ال ػذافي اػ  رجبلػت  لأتػبؼ  أف هبػد الػرداف شػّ ـ
دعبج لتؿ صذم الادة دع  عزلؿ رائدعػت لب ػي هّػ  الدبػؿ أتثػر اػف أربػ   اف اللرؽ  لا 

 ".سنلات

طّػػػب انػػػي الدتػػػلر إلػػػ  قبهػػػة إنل ػػػبد الاػػػؤعار  أثنػػػب  الجّسػػػة ال عبايػػػة  لهنػػػد 
البهػػػداد   بدتػػػـ علليػػػت أابنػػػة الّجػػػبف . ااسػػػعرادة العػػػي سػػػب ت الجّسػػػة  إلع يػػػت اػػػ  د

فدػػدثني هػػف  ّليػػة إ عيػػبر  لهػػذا الالقػػ  ػ الشػػؤلف ال برجيػػة ب ابنػػة اػػؤعار  الشػػلبية 
الشػػلب اللػػبـ ػ ألدػػ  لػػي ب نػػت صػػل ش مػػيبإ اػػف إقعػػرح إسػػاي  لردل ذلػػؾ لأليػػبـ العػػي 

للػػـ يتػػف لاػػب قبلػػت .  جالعنػػب فػػي ال ػػبصرة  لدػػديث أدػػد ا مػػدقب  الاشػػعرتيف بيننػػب هنػػي
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لب ال ػػذافي  انسػػؽ اتعػػب الّجػػبف الثلريػػة أ  هالقػػة ببلد ي ػػة  فػػبلاردـل اداػػد الاجػػذ
 .دينئذ صل الذ  رشدني لذلؾ الالق 

بػػػدأت هاّػػػي بب ابنػػػة اببشػػػرة  لدتػػػرت ألؿ إجعابهبعهػػػب برئبسػػػة الزنػػػبعي اداػػػد 
الزنػػبعي ال ػػذافي  لبدتػػلر جايػػ  أهتػػبئهب  تػػبف صػػذا ااجعاػػبع ألؿ مػػداة لػػي  ف ػػد 

لّزنػػبعي  لامػلبإ إيػػبم ببللبسػد  لالراشػػي  بػبدر أداػػد إبػراصيـ ال ػػذافي بتيػؿ الشػػعبئـ لالػعهـ 
لالجبصػػػػؿ  دػػػػبلؿ الػػػػدتعلر هبػػػػد الدايػػػػد المػػػػيد الزنعػػػػبني  لصػػػػل رجػػػػؿ اعػػػػديف لصػػػػبدئ 
تعلػػػ  الب يػػػة  لاعدػػدث لبػػػؽ   ليػػػؼ الظػػػؿ  لرجػػػؿ امػػبلدة  دػػػبلؿ عهدئػػػة الالقػػػؼ  لا 

أقسػـ الزنػبعي لصػل يهػبدر اتػبف ااجعاػبع ػ بػبلطالؽ ػ ب نػت لػف .  ببلمػات لاانػدصبش
د أبداإ إل  اللاؿ بب ابنة  لسيلعتؼ فػي بيعػت  فّد ػت البهػداد  الاداػلد   ادػبللإ يلل 

صػػؿ عريػػدني أف : " إقنبهػػت بػػبلعراج  لالرجػػلع إلػػ  ااجعاػػبع  فػػردل الزنػػبعي  بتػػببإ ب للػػت
دهػػت يػػذصب  فهػػل تػػذاب  لسػػعجدم : "مػػرخ أداػػد إبػػراصيـ!".  أطّػػؽ زلجعػػي اللجػػلز ل 
الإ صػػػذا اػػػب دػػػدث  فلػػػي اليػػػـل العػػػبلي تػػػبف الزنػػػبعي ألؿ لفلػػػ".   ػػػداإ  صنػػػب  قبّػػػي لقبّػػػؾ

البهػػداد   الػػذ  طّػػب اػػف سػػبئ ت أف يسػػع ؿ .  ػػبدرت ا ػػر ا ابنػػة اػػ  د.  الدبتػػريف
ػب  سيبرة أ رس  لقبـ صل ب يبدة السيبرة  دع  نتلف للدػدنب لي  ػذ رادعػت فػي الدػديث هال

لندػف فػي طري نػب إلػ   قػبؿ البهػداد .  جرس في ذاؾ ااجعابع ااسعهاللي ببلنسبة لػي
إف اب شػهدعت اليػـل شػي  بسػيط ػ فبلشػيإ ػ ي مػد الزنػبعي صػل قػذافي  أ  : "ا ر إقباعنب

اف قبيّة ال ذاذفة  للتنت اف بيت ػ أللد هار ػ أ  ليس اف نلس بيػت الاػر ال ػذافي  
فهػل أقػػلس .  فػي دػيف أف أداػد إبػراصيـ صػػل قدمػي  أ  اػف نلػس بيػػت الاػر ال ػذافي

لصذا صل سػبب الدسبسػية بػيف ااثنػيف  إتػبفة إلػ  أف أداػد إبػراصيـ يلعبػر اف الشيإ  
لعدػػػدث البهػػػداد  اطػػػللإ هػػػف العرتيبػػػة .  نلسػػػت اػػػف الثػػػلرييف  ليلعبػػػر الشػػػيإ رجليػػػبإ 

ااجعابهيػػة دا ػػؿ قبيّػػة ال ذاذفػػة  لعػػداهيبعهب السيبسػػية  لتػػذلؾ مػػراههـ هّػػ  الهنػػبئـ 
 .ّ  اللظبئؼ لااقعراب اف ال بئدالابلية  لب ية اااعيبزات اثؿ المراع ه
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يعنػذر الّيبيػلف تثيػراإ هّػ  البهػداد  الاداػلد    بمػة بلػد علليػت انمػب ػ أاػيف 
مػػببدبإ " قػػذافي"الّجنػػة الشػػلبية اللباػػة ػ أ  رئػػيس الػػلزرا   في للػػلف أف البهػػداد  صػػل 

  لعلنسػي "الا بردػة"ظهػراإ أ  ينعاػي إلػ  قبيّػة أ  ينعاي إل  قبيّػة ال ذاذفػة  لا ردػي 
للتػػػؿ الػػػردة اػػػف عّػػػؾ .. لػػػيالإ أ  يلػػػلد إلػػػ  جػػػذلرم أل إاعػػػدادم ااجعاػػػبهي فػػػي عػػػلنس

ف ػد إسػعلاؿ الاػر ال ػذافي اللباػؿ ال بّػي إبعػدا  اػف .  الالرادات الثالث دتبية لرلايػة
العػػػي سػػػيجرل بهػػػب انعمػػػؼ السػػػبلينبت إسػػػعلابلإ ادرلسػػػبإ لابراجػػػبإ لصػػػل ينسػػػل الدبػػػبؿ 

ارتب السػّطة الػذ  ل يرتػب فيػت أدػد سػلام  لتّػؼ إثنػيف اػف أفػراد قبيّعػت بػذلؾ  صاػب 
لللػػػػب الاػػػر هّػػػػ  العػػػػبريإ .  ال ػػػػذافي  لهاػػػػر إشػػػتبؿ ال ػػػػذافي ادنػػػيشالل يػػػد  ّيلػػػػة 

لا ابتف لا ساب  في تـل قببئؿ اف ا عّؼ أندب  ليبيب إل  قبيّعػت  لعسػببؽ التثيػرلف 
.    طالػبإ فػي السػّطة لالثػرلة"ال ذاذفػة"ب لالجنلب لإلنتابـ إل  قبيّػة في الشرؽ لالهر 

لتػػبف الاػػر يشػػج  ذلػػؾ ليسػػع بؿ لجػػلم ال ببئػػؿ العػػي ع ػػدـ لػػت اللثػػبئؽ العبري يػػة إثببعػػبإ 
 .ائعابئهـ ل بيّة ال ذاذفة

  لصػػذا ااسػػـ تػػبف الث ػػب الػػذ  "بػػف نبيػػؿ"تػػبف أدػػد ال ذاذفػػة ال ػػداا  يداػػؿ إسػػـ 
البهػػػداد  الاداػػػلد  العػػػي ينعاػػػي إليهػػػب " النلايػػػؿ"اذفػػػة إلػػػ  جسػػػـ قبيّػػػة د ػػػؿ انػػػت ال ذ

لبعرعيػػػب اػػػف .  بػػػر برصبنػػػبإ ل ي بػػػؿ العشػػػتيؾ فػػػي لدػػػدة أمػػػؿ ال بيّعػػػيفهعل لأل ".  النػػػبيّي"
البهػداد  لا  لعػت قػػبـ لفػد اػف قبيّػػة ال ذاذفػة بانط عػػي سػرت لسػبهب بزيػػبرة قبيّػة النلايػػؿ 

اللعيػػػدة  لتػػػبف صػػػذا الدػػػدث اػػػدهبة لسػػػ رية أدػػػد  فػػػي الجايػػػؿ اهػػػالف اللدػػػدة ال بّيػػػة
 ػلعي : "الشلرا  الشلبييف اف قبيّة النلايؿ لصل أداد النلير  الػذ  قػبؿ بهػذم الانبسػبة

أ  أف إ لعػػت اػػف قبيّػػة ػ ".  عالقػػل اػػب دػػد هػػرؼ دػػد.. اي لادػػد.. دارل  ػػلت جػػدد
لجالػبف  لػـ يعلػرؼ النلايػؿ ػ لجػدلا إ ػلة جػدد  دلظهػـ اي اػف الدسػد  لهنػداب إلع ػ  ا

طبلػػػبإ  تبنػػػت السػػػّطة لالاػػػبؿ  فػػػي يػػػد قبيّػػػة ال ذاذفػػػة صاػػػب الّعػػػبف .  أدػػػد هّػػػ  اآل ػػػر
ع ػػبطر رجػػبؿ قبيّػػة .  عجلػػالف اآل ػػريف يهلػػلف ندلصاػػب  تاػػب يهلػػل الل ػػر اش لتػػل  النػػبر
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ال ذاذفة هّ  آؿ الادالد   لّدملؿ  هّ  اابػؿ لالهػنـ تهػدايب  بمػة فػي انبسػببت 
راح  لأصدس البهداد  الادالد  لأ ػلم أداػد قطلبنػبإ اػف اابػؿ إلػ  نجػلع ا هيبد لا ف

الار ال ذافي  لاراهيت لادايبعت  ليعلب ر البهداد  ب نػت صػل اػف أصػدس النػلؽ النػبدرة 
 .لّ بئد لبال ددلد
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قبيّػػة الا بردػػة  ع طػػف انط ػػة الشػػبط  بػػبلجنلب الّيبػػي  للهػػب بطػػف بلسػػط ليبيػػب  
انط ة عسا  الدابدة  ديث علجد اراهي اابػؿ اللاسػلة  اػف أبػرز رجبلهػب الرائػد هبػد ب

السالـ جّلد الذ  تبف يلعبر الرجؿ الثبني في اردّػة اػف ارادػؿ دتػـ الاػر ال ػذافي  
ثػػـ بػػرز اػػف أبنبئهػػب هبػػداي السنلسػػي الػػذ  أمػػبح هػػديالإ لّ ػػذافي ليػػدم ا انيػػة الداليػػة 

اػػف التػػببط يعللػػلف قيػػػبدة بلػػض ال طبهػػبت ا اينػػة فػػػي الدديديػػة  إتػػبفة إلػػ  هػػػدد 
رض بلػض أبنبئهػب هّػ  رأس صػذم الجيش الّيبي  لهند عػ ايـ الاؤسسػبت ااقعمػبدية فلػ

لقػػػد للػػػب ارتػػػز الرائػػػد هبػػػد السػػػالـ جّػػػلد لاللتػػػ  ا انػػػي لاللسػػػتر  .  الاؤسسػػػبت
دػػػة فػػػي الديػػػبة لالامػػػبصرة للبػػػداي السنلسػػػي للػػػب دلراإ صباػػػبإ فػػػي فلبليػػػة قبيّػػػة الا بر 

السيبسػػػية لااقعمػػػبدية بّيبيػػػب  ر ػػػـ ال ّػػػة اللدديػػػة لهػػػذم ال بيّػػػة  ا برنػػػة ببل ببئػػػؿ الّيبيػػػة 
 .ا  رس

النسػػػػػيل ااجعاػػػػػبهي الد ي ػػػػػي  لاامػػػػػطنبهي  شػػػػػتؿ رتيػػػػػزة اػػػػػف رتػػػػػبئز البيئػػػػػة 
السيبسػػػية العػػػي إبعترصػػػب الل يػػػد ال ػػػذافي  لنجػػػح فػػػي إسػػػع دااهب أياػػػب نجػػػبح  ل سػػػببب 

البهػػػداد  الاداػػػلد  لا  لعػػػت أف يتلنػػػلا فػػػي مػػػّب صػػػذا . ب بلػػػد  قػػػرر دسػػػنلردصب فياػػػ
فبلػداب أنجػزلا اللمػؿ ال بّػي اػ  ال ذاذفػة  .  النسيل  بؿ أف يشبرتلا في  ػزؿ  يلطػت

لجدلا أنلسهـ في  تـ عنبفر  لي للتف اػؤثر اػ  الطػرؼ اآل ػر الػذ  يع بسػـ النلػلذ 
ّػة ػ الا بردػة ػ العػي ينعاػي إليهػب تػؿ السيبسػي لالاػبلي اػ  قبيّػعهـ الجديػدة  أ  اػ  قبي

بػػػف "لصنػػػب يلػػػلد ااسػػػـ السػػػدر  العػػػبري ي .  اػػف هبػػػد السػػػالـ جّػػػلد لهبػػػداي السنلسػػػي
  فّاػبذا ل "بػف نبيػؿ"للتػؿ ػ نبيّػت ػ فلػي قبيّػة الا بردػة أيتػب يلجػد .  إلػ  الللػؿ" نبيػؿ

ف هػػػف طريػػػؽ يسػػػعثارم البهػػػداد  الاداػػػلد  النػػػبيّي   بػػػدأت ااعمػػػبلت بػػػيف ال بيّعػػػي
الاشػػػبئإ الػػػذيف يدلظػػػلف أسػػػاب  ا جػػػداد  لاللديػػػبف العػػػي تػػػبنلا يرهػػػلف فيهػػػب أ نػػػباهـ  
ليسػػعرجللف أيػػبـ الالػػبرؾ لالهػػزل  لدلافػػ  ااقعػػراب لاابعلػػبد  لالسػػابت العػػي علتػػػ  

تػػػؿ صػػػذم الّبنػػػبت .  هّػػػ  جنبػػػبت اابػػػؿ لعػػػدؿ هّػػػ  إاعالتهػػػب اػػػف صػػػذم ال بيّػػػة أل عّػػػؾ
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لؿ قبيّعيف  فػػي جّسػػة لاسػػلة لطليّػػة  يل ػدصب تبػبر ال ػـل ػ إلػ  العبري ية تبفية أف عد
لفلػػالإ صػػػذا اػب دػدث لأد ػؿ ال بيّعػيف فػػي جػػلؼ إجعاػػبهي لادػد  للتػػف .  قبيّة لادػدة

.  عدػت إسػـ قبيّػة ػ الا بردػة ػ اثّاػب إنػداجت قبيّػة النلايػؿ اػف قبػؿ فػي قبيّػة ال ذاذفػة
دة أل اانعهبزيػػة ػ ل ػ فبللدػػدة ااندابجيػػة اػػف لصػػذا لػػيس اػػف بػػبب النلػػبؽ أل الامػػّ

لقػػد إسػػعلبد .  الاسػػعدببت  سػػلا  تبنػػت هّػػ  اسػػعلس الػػدلؿ  أل هّػػ  اسػػعلس ال ببئػػؿ
رعللػػت أهاػػبؿ  الطرفػػبف اػػف صػػذا اانػػدابج  ديػػث إرعلػػ  البهػػداد  فػػي سػػّـ اللظػػبئؼ  لا 

بػلاب  بنػب  أ يت أداد الادالد  العجبريػة لدلرم ااجعاػبهي  لفػي الا ببػؿ شػرهت ا 
قبيّػػة الا بردػػة فػػي اادارة لا هاػػبؿ العجبريػػة  لطػػبلعهـ اااعيػػبزات  لعشػػببتت امػػبلح 

بلػػػػد عػػػػرأس البهػػػػداد  لّػػػػلزارة  للتػػػػ   طػػػػة تبيػػػػرة لّاشػػػػرلهبت الجديػػػػدة  .  الطػػػػرفيف
لع سػػيس مػػنبديؽ ااسػػعثابر ببلاّيػػبرات  لعدليػػؿ جػػز  تبيػػر انهػػب إلػػ  بنػػلؾ لادػػبفظ 

عدػػت ااشػػراؼ الاببشػػر  لالعلجيػػت شػػبت اليػػلاي لسػػيؼ ااسػػالـ  إسػػعثابرية فػػي ال ػػبرج 
الار ال ذافي  بلد ذلؾ أمبح نللذ البهػداد  الاداػلد  طب يػبإ  لزاد العػداف   اللػبئّي 

 .لال بّي دللت  لزاد المراع اف دللت  إل  أف لمؿ إل  درجة الالاجهة لالمراع
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 البغدادي، التونسي

الػػػػػدتعلر البهػػػػػداد   اثّاػػػػػب عتػػػػػبثرت هّيػػػػػت  عتػػػػبثرت المػػػػػلبت لاانعاػػػػػب ات هّػػػػػ 
المػالديبت لا اػلاؿ  لأمػبح لػت إاعػداد فػػي المػلة لاانعاػب  إلػ   ػبرج الػلطف  فهػػل 
اداػػػػلد   نػػػػبيّي  قػػػػذافي  ا ردػػػػي  لايتػػػػب علنسػػػػي  هرفنػػػػب انبػػػػ  الع ذيؼ لالا ردػػػػة  

لف ي ػػػلؿ الػػػبلض أف هبئّعػػػت اػػػف اللبئػػػديف  لاللبئػػػدلف أطّ هػػػب الّيبيػػػ!  فتيػػػؼ العلنسػػػة 
هّػػ  أللئػػؾ الػػذ  صػػبجرلا اػػف الػػبالد إبلػػبف اردّػػة ااسػػعلابر اايطػػبلي لهػػب  ذصبػػلا إلػػ  
عػػػلنس  لامػػػر  لعشػػػبد لالنيجػػػر ل يرصػػػب اػػػف البّػػػداف  ثػػػـ هػػػبد صػػػؤل  بلػػػد ااسػػػع الؿ  

طاللة فجر الر ب  هّ  الػبالد لقػد .  لببلعدديد بلد عدفؽ النلط  لالت عدفؽ ا الاؿ  لا 
هعبرلصػب إتعسػبت تّاػة ػ اللبئػدي سػعنتلهب اػف أللد ػت بهػـ  لا  ف ػ بلػداإ إجعابهيػبإ سػّبيبإ  لا 

بالنػػػػ  أف صػػػػؤل  قػػػػد عرتػػػػلا الػػػػبالد هنػػػػداب تبنػػػػت علػػػػبني ادنػػػػة .  ن يتػػػػة بػػػػؿ شػػػػعياة
لصنػػػبؾ اػػػف عػػػردد فػػػي امػػػبصرة صػػػؤل  .  اادػػػعالؿ  لهػػػبدلا إليهػػػب بلػػػد عػػػدفؽ ا اػػػلاؿ

ـ صنػػػب إذا اػػػب تػػػبف البهػػػداد  لأنػػػب ل أسػػػعطي  أف أجػػػز .  إلػػػيهـ باللبئػػػديف  أل اانعسػػػب
  قػػد زفػػت إليػػت رباػػب "العلنسػػي"لهبئّعػػت صػػـ اػػف زاػػرة أللئػػؾ اللبئػػديف أـ ل  للتػػف مػػلة 

بسبب هالقبعت اللاسلة بعلنس بدتـ الجلار أل بدتػـ ااسػعثابرات التبيػرة العػي ياعّتهػب 
يػػب  فػػي عػػلنس  لتػػذلؾ لجػػلد هػػدد تبيػػر اػػف أفػػراد قبيّعػػت بعػػلنس بسػػبب العػػبريإ لالجهراف

للهجعػػػت ا قػػػرب إلػػػ  الّهجػػػة العلنسػػػية اثػػػؿ ب يػػػة الّيبيػػػيف الػػػذيف ي طنػػػلف الدػػػدلد اػػػ  
لتذلؾ إسع داات لّلديد اف الاسبهديف  لاللباّيف  باتعبت اػف اللنبمػر العػي .  علنس

أاػػب لاػػبذا  أ عيػػر لػػت الّيػػؿ  ليّػػبس فيػػت .  هػػبدت أل هػػبد أصّهػػب اػػف الاهجػػر العلنسػػي
 .ّيت في سطلر قبداةاللبب ة العلنسية فسن عي ه

 مواقيت البغدادي اإلجتماعية

أف البهداد  الادالد   قذافي مببدبإ  ا ردػي ظهػراإ  : "قّت  أف الّيبييف ي لللف
 .فاب هالقة الملبت صذم بعّؾ العلقيعبت  أل الالاقيت ".  علنسي ليالإ 
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  نػػت هنػػداب يػػ عي إلػػ  اتعبػػت  لاببشػػرة هاّػػت فػػي المػػببح  (قــذافي صــباحاً )فهػػل 
فدنػػت يّػػبس اللبػػب ة ال بّيػػة ال ذافيػػة   نػػت يبػػدأ فػػي عّ ػػي العلجيهػػبت اػػف اتعػػب ال ػػذافي  

لل ين ط   يط ااعمبلت العي عن ؿ علجيهبت ال بئػد هبػر .  لي تي يلات في عنليذصب
.  أداػػد راتػػبف سػػترعير ال بئػػد لّشػػؤلف ال بمػػة جػػداإ  أل بشػػير مػػبلح اػػدير قّػػـ ال بئػػد

ت علػيض بػب لاار المػبراة العػي ل ع ّػل فػي أ ّػب ا ديػػبف ل شػؾ أف عّػؾ العلجيهػب
اػػف اانللػػبؿ لالهتػػب  ل يػػػبب الانطػػؽ  ليتػػلف البهػػداد  إزا صػػػب بػػيف اطرقػػة ال بئػػػد 
الػػػذ  ل انػػػبص اػػػف عنليػػػذ ألااػػػرم اهاػػػب تبنػػػت انط يعهػػػب  أل عنبقتػػػهب اػػػ  الامػػػبلح 

  لسػػنداف ا انػػػب  ػ اللباػػة لّػػػبالد  أل ع ثيرصػػب هّػػػ  هالقػػة ليبيػػػب اػػػ  اللػػبلـ ال ػػػبرجي
اللزرا  ػ الذيف سينبقشلف أل يجبدللف دلؿ اػب سػيعرعب هّػ  عنليػذ صػذم العلجيهػبت اػف 
ردلد سػّبية  أل إتػرار بامػػبلح الػبالد أل تػػرلرة إيجػبد العهطيػة الابليػػة العػي ععطّبهػػب 

صنػب ل يجػػد البهػداد  لفػي تثيػػر اػف ا ديػبف سػػلس طّػب ا ببّػة ال بئػػد  .. عّػؾ ا لااػر
ذا إرعلػ  سػ ؼ ا اػؿ  العراجػ  لارا جلة عّؾ العلجيهبت اف أجؿ ع ليلهب أل علديّهب  لا 

هنهب  لسالح ال رابة لالّداة ال بّيػة  ل انػبص اػف إسعدتػبرم لّ ػرلج ب قػؿ ا تػرار 
 .في اثؿ صذم الجللت

صنػػبؾ جبهػػة أ ػػرس فعدػػت أاػػبـ البهػػداد   لصػػي جبهػػة أبنػػب  ال بئػػد  لهّػػ  رأسػػهـ 
  لسػيجد البهػداد  نلسػت اتػطراإ لرفػ  شػبرة ػ اللػـ ػ أاػباهـ هػؿ  عّػؾ الػدتعلر الالعمػـ

الشػػػػبرة ع ػػػػرع نػػػػبقلس مػػػػّة الػػػػردـ فػػػػي أذصػػػػبف أل آذاف صػػػػؤل  ا بنػػػػب  في لتػػػػلف اػػػػف 
بعزازم  .إسعئسبدصـ هّيت لا 
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 (مقرحي ظيراً )

العلقيت ااجعابهي الثبني لّبهداد   صػل العلقيػت الا ردػي ليبػدأ فػي نهبيػة الػدلاـ 
  ديػػث يػػ عي إلػػ  اتعبػػت الل يػػد هبػػداي السنلسػػي  لصػػي عّػػؾ الرعبػػة العػػي تػػبف الرسػػاي

يداّهب هند اهبدرعي ا  يرة لطرابّس  لل أهّـ ببلتبط الرعبة العي لمػؿ إليهػب اآلف  
ف د رف  ال ػذافي جايػ  التػببط فػي ليبيػب بلػد الاجهعػت الداليػة لّثػلار الشػببب  لأمػبح 

يػ عي هبػداي السنلسػي . أتثػر اػف أهػداد شػرطة الاػرلرالذيف يداّلف رعبة للا  لفريػؽ 
.  إلػػ  اتعػػب البهػػداد   لياعطيػػبف نلػػس السػػػيبرة لتثيػػراإ اػػب يتػػلف السػػبئؽ صػػل هبػػػد اي

لفي السيبرة عسعلبد الدبلة ال بّيػة الا رديػة  ليػعـل إسػعلراض اجريػبت ا اػلر السيبسػية 
لبهػػػداد   لي ػػػدـ هبػػػد اي يجػػػر  الدػػػديث هػػػف اػػػزاج ال بئػػػد لا  ػػػذم هّػػػ  ا.  لا انيػػػة

السنلسػي الا ردػي لّبهػداد  الاداػلد  الا ردػي ػ اآلف ػ قػرا ة فػي آ ػر الاسػعجدات 
العي ععلبهؿ في الدّ ة التي ة دلؿ ال بئد  لأسرار الدلائر اللسترية لا انيػة لالابليػة  
لعلجهػػػػبت سػػػػيؼ ااسػػػػالـ الاػػػػر ال ػػػػذافي  لع يػػػػيـ آدائػػػػت  لهبػػػػداي السنلسػػػػي ببلنسػػػػبة 

ّبهداد  صل النبفذة السدرية العي يطػؿ اػف  اللهػب هّػ  رتػب  ال بئػد هّيػت  لالاسػبفة ل
فلبػػد اي السنلسػػي صػػل هػػيف سػػيؼ لأذنػػت لتثيػػراإ اػػب .  العػػي يع ػػذصب سػػيؼ ااسػػالـ انػػت

لعتػػلف الردّػػة اليلايػػة ببلسػػيبرة  فرمػػة لإلثنػػيف  ل ياتػػف العجسػػس .  يتػػلف يػػدم أيتػػبإ 
العػي سػيعـ العلبقػد هّيهػب  لالجهػبت العػي سػع ـل بعنليػذصب  هّيهب ػ لاراجلػة الاشػرلهبت 

لنمػػػػيب هبػػػػداي انهػػػػب  هبػػػػر الشػػػػرتبت العػػػػي سػػػػي ـل إبنػػػػت اداػػػػد أل شػػػػ ي ت دايػػػػدم 
لفػػي الا ببػػؿ  يبػػت البهػػداد  شػػتلام اػػف عطػػبلؿ الالعمػػـ  أل عهػػبلف .  بباعمػػبؿ بهػػب

د  اػػف بلػػض سػػيؼ فػػي الػػدفبع هنػػت أاػػبـ لالػػدم  لتػػذلؾ شػػتلس رئػػيس الػػلزرا  البهػػدا
هػػف " التيديػػة"بػػت لّ بئػػد ليتعبػػلف الع ػػبرير  يلشػػلفالػػلزرا  أل قػػبدة أجهػػزة ا اػػف الػػذيف 

طبلػػػبإ  لفػػػي الّ ػػػب ات اللبئّيػػػة العػػػي عجاػػػ  .  هاللعػػػت لثرلاعػػػت لدسػػػبببعت فػػػي ال ػػػبرج
هبػػداي اػػ  ال بئػػد بدتػػـ الامػػبصرة  سػػيجد هبػػداي اللقػػت لالانػػبخ النلسػػي ليعرافػػ  هػػف 

الا ّػػػص الػػػذ  ي ػػػلد الرتػػػة العنايػػػة لالعطػػػلير العػػػي سػػػعاعص  تػػػب  رئػػػيس الػػػلزرا 
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الشبرع  لعرف  شلبية ال بئد بيف جابصيرم  لسي لؿ هبداي أيتب  أنت يعددث اػف  ّليػة 
 .لالّلابت أاينة بدعة  لليس بينت لبيف البهداد  نبقة أل جاؿ أل دللر

صػػي ألسػػ  اػػف ذلػػؾ   لل يتعلػػي البهػػداد  بدّ ػػة هبػػداي السنلسػػي الا رديػػة  بػػؿ
فهنػػػبؾ ا بردػػة فػػػي تعبئػػػب ا اػػف اللسػػػترية  لفػػػي .  ألػػػإ...لعشػػاؿ دائػػػرة ثبنيػػػة لثبلثػػة

ا اػػف ال ػػػبرجي  لفػػػي الاقػػػ  إجعابهيػػػة اػػؤثرة اببشػػػرة أل  يػػػر اببشػػػرة  لقػػػد إدعبجهػػػب 
 .البهداد  في أدداث شع 

ل ػػد عػػدرج البهػػداد  الاداػػلد  فػػي انبمػػب شػػع   فهػػل طبيػػب ع ػػرج اػػف جبالػػة 
ال بصرة في ألا ر سبلينبت ال ػرف الابتػي  ثػـ لامػؿ دراسػعت فػي بريطبنيػب ليل سػالفيب 

عػػلل  أاػػيف الّجنػػة الشػػلبية لّمػػدة ببلن ػػبط .  السػػبب ة  لع مػػص فػػي أاػػراض النسػػب 
لقبـ باجهػلدات عػذتر لعطػلير ال ػدابت المػدية بعّػؾ الانط ػة  لي ػبؿ " زلارة"ال اس 

لت ال بص هنػداب تبنػت الانط ػة فػي دبجػة اّدػة أنت قبـ بشرا  سيبرات لّمدة اف اب
لصنػػػبؾ اػػف يتػػذب ذلػػػؾ .  لهػػب  للػػـ عػػلفر الدللػػػة السػػيللة الابليػػة لشػػػرا  صػػذم السػػيبرات

ليذصب لي لؿ أنت تبف يع بت  هاللت هّ  تؿ اب ي عي إل  إدارة المػدة  دعػ  فػي 
لاقػػػ  للألابنػػة  فاػػػف المػػلب العد ػػؽ اػػػف ذلػػؾ   بمػػة أنػػػت بدتػػـ الا.  دلا  السػػتر 

 .العي إرع بصب  تبف لت أهدا  رباب أتثر اف ا مدقب 

عػػػػلل  البهػػػػداد  بلػػػػد ذلػػػػؾ لزارة المػػػػدة قبػػػػؿ أف يعدػػػػلؿ إلػػػػ  اللاػػػػؿ السيبسػػػػي 
الشلبي  أ  أايف شؤلف الّجبف الشػلبية ب ابنػة اػؤعار الشػلب اللػبـ  لصنػبؾ عاػدد فػي 

ي ػػلؿ  ليسػػعا   ليػػؤثر  الالبمػؿ ااداريػػة لالابليػػة لّدللػػة  لتػػبف بيعػػت العلدػػبإ لّجايػػ   
لبلجػػلد مػػدي ت الػػدتعلر اداػػد بيػػت الاػػبؿ لزيػػر الابليػػة  أمػػبح البهػػداد  صػػل الاػػبنح 
سػػعطبع اللمػػلؿ إلػػ  أدشػػب  ال يػػبدة اػػف  ػػالؿ أسػػّلب ابعتػػر فػػي عهطيػػة  لالاػػبن   لا 

 .اادعيبجبت الابلية لّ بئد للاف دللت اف الدبشية لالدراس لا للد ل يرصـ
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لؾ فػي انمػب ا اػيف اللػبـ الاسػبهد لّجنػة الشػلبية اللباػة  هيف البهداد  بلد ذ
أ  نبئػػػب رئػػػيس لزرا   لأمػػػبح الػػػرئيس الللّػػػي اػػػف النبديػػػة ااداريػػػة لالابليػػػة  لزادت 
دشلد ا هدا  اف دللػت  لعػدف  عيػبر الن ػد فػي لجهػت  ف ّػ   لأهيػد إلػ  أابنػة اػؤعار 

ارد البشػرية  لالعػي تبنػت إسػابإ الشلب اللبـ  في الق  يدهل إل  الشل ة لصل أايف الال 
أف الل يػد : "بدلف اسا   لقّت لت الّ بإ بس رية هنداب جرس عليينت فػي صػذا الانمػب

اداد للد صيدالت رئيس الريعبنيب ا سبؽ  هنداب تبف ي طط لإلن الب الػذ  سػيبعي بػت 
أف  رئيسػػبإ لّجاهلريػػة ااسػػالاية الالريعبنيػػة  عدػػدث إلػػ  هػػدد اػػف التػػببط الػػذيف أراد

يشػػبرتلم فػػي درتعػػت اان البيػػة هبرتػػبإ هّػػيهـ الانبمػػب العػػي سػػياندهب لتػػؿ اػػنهـ بلػػد 
لتػػػف أدػػػد صػػػؤل  التػػػببط إشػػػعرط أف يعػػػلل  .  نجػػػبح الدرتػػػة لااسػػػعيال  هّػػػ  الدتػػػـ

انمػب لزيػر البعػرلؿ  ف جببػت ػ للػد صيدالػت ػ أف لػيس لػدينب بعػرلؿ فػي الريعبنيػب  فػرد 
قّت لّبهداد  ل د لتلت في اتبف لػيس لػت !".  لّلدؿ  هّيت التببط  ألف عليف لزيراإ 

ػ اب مدؽ ػ تاب ي لؿ أصػؿ الانطػؽ أ  فػي انمػب الػذ  يطّػب انػت علبئػة الهػلا  فػي 
ل ػػد ع سػػلت تثيػػرا بلػػد صػػذا  ننػػي أدرتػػت .  مػػنبديؽ  أل اػػف يهػػش بلمػػبم هّػػ  الػػريح

دسبسػػػت بباصبنػػػة لال ػػػذلف اػػػف عليينػػػت  فػػػي ذلػػػؾ فياػػػب بلػػػد اػػػدس  تػػػب البهػػػداد   لا 
ـل بػػت اػػرض .  الانمػػب اللبثػػي الػػذ  ل لجػػلد لػػت لصػػل فػػي ذلػػؾ الانمػػب الػػلصاي  ألػػ

اػػػف : " فسػػػبفر إلػػػ  اللػػػالج فػػػي ال ػػػبرج  لتنػػػت لػػػدس ال ػػػذافي فسػػػ لني بمػػػلرة البجئػػػة
أجبعػت بػ نني ل أهّػـ  للتػف ببلع تيػد صػي !".  ال ػبرجيهطي نل بت هػالج البهػداد  فػي 
ر مػديح  صػل لديػت الااليػيف فػي ال ػبرج  لصنػبؾ اػف الدللة  فػرد ال ػذافي  ل  صػذا  يػ

فهاػػػت اػػػف دديثػػػت أنػػػت .  اّيػػػلف دللر 91ي ػػػلؿ أنػػػت فػػػي مػػػل ة لادػػػدة  دمػػػؿ هّػػػ  
يريدني أف أن ؿ ذلؾ إل  الدتعلر البهداد   فهتب  تببإ شػديداإ  لبلػد هلدعػت إعمػؿ 

سػػالـ جّػػلد ػ ببل ػػذافي  لهّػػـ  أف الػػذ  قػػبؿ ببللاللػػة لا ربلػػيف اّيػػلف صلالرائػػد هبػػد ال
فعػػلل  الدػػبج أداػػد هّػػي الاداػػلد  شػػ يؽ البهػػداد  ببلعلامػػؿ اػػ  ػ .  الا ردػػي ػ

عدػرؾ أهيػبف الا بردػة بسػرهة لػلأد عّػؾ العهاػة العػي .  الا بردػة ػ الربػبإ هػف إاعلبتػت
سػػعزيد دلف شػػؾ عسػػايـ هالقػػة ال بئػػد ببلبهػػداد  لعلسػػ  الجلػػلة بينهاػػب  فبلبهػػداد  الػػذ  
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ـل لت  في ترسي لصاي   لصػل أابنػة شػؤلف الاػلارد البشػرية باػؤعار الشػلب اللػبـ  لألػ
بػػت الاػػرض أل عاػػبرض لػػـ يتػػف فػػي دبجػػة إلػػ  جرهػػة سػػـ أ ػػرس  لاػػف يػػد إبػػف هاػػت 

هػػػف صػػػذا الالتػػػلع اطػػػللإ اػػػ  البهػػػداد  بلػػػد  عدػػػدثت.  الا ردػػػي هبػػػد السػػػالـ جّػػػلد
ة اػب نسػبت إليػت هلدعت اف اللالج  لقبؿ أنت عاتف اف ا ببّة ال بئد  لأتد لػت هػدـ مػد

هبػػد السػػالـ جّػػلد  لهػػف إسػػعلدادم لّادبسػػبة للّادبتاػػة  لأف ال بئػػد قػػد طّػػب انػػت رفػػ  
قتػػية قػػذؼ فػػي الرائػػد جّػػلد  لقػػد فتػػر البهػػداد  فػػي ذلػػؾ   يػػر أف بلػػض الا بردػػة 
زارلا شػ ي ت ا تبػر الدػػبج أداػد لصػػل فػي دتػػـ لالػدم  لطّبػػلا انػت إقنػػبع البهػداد  هػػدـ 

هبػػبرة هػػف فعنػػة أرادصػػب ال ػػذافي لع ريػػب النسػػب  دللػػتتػػؿ اػػب قيػػؿ  عمػػليد ا اػػلر  لأف
لصتػذا .  إلػيهـ" النلايػؿ"ال بّي بيف الا بردة لالنلايؿ  لتي ينلػرد ال ذاذفػة بدنعسػبب قبيّػة 

لـ يجف البهداد  اف إنعسػببت إلػ  ال بيّعػيف الّػذلذعيف هسػالل ف ػط  بػؿ جنػ  السػـ أيتػب 
 .ـهّ  يد تبيريهاب  الار لهبد السال
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 (البغدادي، التونسي ليالً )

  أ  أنهػػب مػػلة عللػػؿ فلّهػػب لػػيالإ المػػلة الثبلثػػة لّبهػػداد   صػػي العلنسػػي  لعلقيعهػػب 
البهػػػداد  الاداػػػلد  لهبئّعػػػت ياعّتػػػلف آلؼ ال طلػػػبف اػػػف اابػػػؿ .  لػػػيالإ  فػػػي الظػػػالـ

لا  نبـ  عليش هّ  الاراهي هّ  إاعداد الددلد اػ  عػلنس  لدػؽ الاطػر فػي ز بعػت 
بػػيف ليبيػػب لعػػلنس  دلف  تػػلع أل اراهػػبة ل طػػلط الدػػدلد بػػيف البّػػديف  للتػػف صنػػبؾ 
ناػػػب ي تػػػ  لألسػػػلبر هّػػػ  ا رض  فػػػدذا  هػػػباالإ آ ػػػر ل ي تػػػ   اطػػػبر السػػػاب  لا 
ـل بيلهػب فػي ا سػلاؽ الّيبيػة   ّبت اف دا ؿ علنس لعػ إرعللت قياة الالاشي في ليبيب  جل

د  أتثػػر اػػف اػػرة لألدع السػػجف فػػي ليبيػػب لقػػد قػػبض هّػػ  أدػػد إ ػػلة البهػػدا.  لاللتػػس
بعهاة عهريب الالاشي  طبلبإ لـ ياتث في السجف طػليالإ فمػّة الػردـ قػبدرة هّػ  فػعح 
تػػػػؿ ا بػػػػلاب باػػػػب فيهػػػػب أبػػػػلاب السػػػػجلف  لبهػػػػض النظػػػػر هػػػػف دلر الػػػػدتعلر البهػػػػداد  
ف ش ميبإ في درتة ا نلبـ بيف ليبيب لعلنس  فاػف الاسػعديؿ إ ػالؽ أفػلام اللػباّيف هػ

 .ااقعراب اف إسات

لهػػب " النلايػػؿ"لصنػػبؾ أيتػػب هػػف هالقبعػػت ااجعابهيػػة الااعػػدة بػػيف البّػػديف  ف بيّػػة 
لجػػلد فػػي الجنػػلب العلنسػػي  ل بمػػة هّػػ   ػػط الدػػدلد  لصػػي ععدػػرؾ هػػببرة لهػػب دلف 
إذف  لالتثير اف أبنب  صذم ال بيّة في الشطر العلنسي يعلجت إل  هبئّة الاداػلد  فػي 

راح  في السرلا  لالترلا   لفي درتعهـ صذم يعّلدػلف بػردا  الّيػؿ   نهػـ ل ا فراح لا ع
 .يسع دالف لثبئؽ السلر  أل لن ؿ أف التثيريف انهـ لـ يلعبدلا إسعلابلهب

أاب إسعثابرات هبئّة البهداد  في علنس  لأاالتهب  فهػي عدمػيؿ دبمػؿ  بدتػـ 
ت صػذم اللبئّػة انػذ زاػف  لندػف ل اللالقة  لبدتـ طبيلػة النشػبط ا سبسػي الػذ  علارثعػ

نعدػػػدث هػػػف العتػػػ يـ الػػػذ  ل شػػػؾ  يػػػذصب لػػػت اللباػػػة اػػػف النػػػبس  العػػػي عجػػػد فػػػي 
لل ػد قػبـ البهػداد  الاداػلد   .الاببلهة  إل  درجػة ا ػعالؽ الهػالؼ السػتر  لرلايبعهػب

هالقػػبت لاسػػلة اػػػ  النسػػيل ااجعاػػبهي لالقعمػػػبد  فػػي عػػلنس  لػػػت هالقػػة ب مػػػهبر 
نسػػػي الا ّػػػلع زيػػػف اللببػػػديف بػػػف هّػػػي  ي ػػػيـ دّ ػػػبت العلامػػػؿ الاػػػبلي فػػػي الػػػرئيس العل 



 48 

 يبصػػب الّيػػؿ  العاػػداإ هّػػ  هالقػػة اااعػػداد ال بّػػي  لهنػػداب عدػػررت ليبيػػب اػػف طهيػػبف 
ال ػػذافي  صػػرب البهػػداد  إلػػ  عػػلنس  قػػبض هّيػػت فػػي الدػػدلد بعهاػػة د ػػلؿ ا راتػػي 

ب نػػت اػػلاطف علنسػػي   لل يدعػػبج  بػػدلف إجػػرا  قػػبنلني  دفػػ  ادػػبالم –لػػيالإ  –العلنسػػية 
 . د للت إل  بالدم إل  ع شيرة   ل عـ ال لؿ
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 (لماذا؟)  

لاػػػػبذا جبصػػػػد البهػػػػداد   لا  لعػػػػت لدشػػػػد صػػػػذا اااعػػػػداد لالعػػػػدا ؿ ال بّػػػػي اػػػػ  ال ػػػػلة 
   ي ػػػلؿ البهػػػداد  فػػػي ذلػػػؾ أف إاعػػػداد قبيّعػػػت الد ي ػػػي 7696الدبتاػػػة فػػػي ليبيػػػب انػػػذ 

بيّػة ػ الا بردػة ػ للػيس ػ ال ذاذفػة ػ لأف صػذم ال بيّػة صػي العػي سػلت لا مػيؿ صػل اػ  ق
إلػػػػيهـ للػػػػـ يسػػػػ  صػػػػل لا  لعػػػػت لهػػػػب  لذلػػػػؾ تػػػػاف  طػػػػة ال ذاذفػػػػة لعلسػػػػي  إرعببطػػػػبعهـ 
ااجعابهيػػة اػػ  تػػؿ النسػػيل الّيبػػي  لتػػاف الداّػػة العػػي قبدصػػب تػػؿ اػػف الل يػػد  ّيلػػة 

ػػػببة  يسػػػبح فػػػي عػػػبريإ ال ببئػػػؿ الّيبيػػػة  ليتػػػ  اػػػب  دنػػػيش ال ػػػذافي  الػػػذ  عدػػػلؿ إلػػػ  نسل
ياتػػف لتػػلت انهػػب فػػي شػػببؾ قبيّعػػت لػػدلاف  سيبسػػية لأانيػػة اتشػػلفة  يسػػبهدم فػػي ذلػػؾ 

 ّيلػػػة دنػػػيش  تػػػبف قبئػػػدا لّتعبئػػػب ا انيػػػة  لعػػػلل  .  إبػػػف هاػػػت هاػػػر إشػػػتبؿ ال ػػػذافي
الػػدائرة ا للػػ  الاتّلػػة بدابيػػة الل يػػد الاػػر ال ػػذافي  صػػل اػػف ألائػػؿ الػػذ  إن رطػػلا فػػي 

الجيش الّيبي  لقد يتلف اف الجنلد الابئة ا لائؿ في صذا الجيش  اػبرس فػي مللؼ 
إنتػػػـ إلػػػ  ال اليػػػب .  مػػػهرم اهنػػػة الرهػػػي لػػػدس أدػػػد اربلػػػي الالاشػػػي اػػػف قبيّػػػة لرفّػػػة

اللسترية السرية العي أسسهب الار ال ذافي لإلسعيال  هّ  السّطة  لسبصـ ليّػة اللػبعح 
  فػػي الرعػػب اللسػػترية دعػػ  لمػػؿ إلػػ  رعبػػة فػػي ااسػػعيال  هّػػ  الاقػػ  ديليػػة  لعرقػػ

ه يد  لعرأس تببطبإ اف  ريجي التّية اللسترية  ر ـ أنػت لػـ ياػر بهػذم التّيػة  لب ػي 
ي ػد هي الرفػة ببلعػبريإ .  تاب يسا  ػ تببط شػرؼ ػ أ  أنػت لػـ يػدرس اللّػـل اللسػترية

ّـ الشلر انت  ف د ألؼ بلػض ا شػلبر ببللباليػة الّ يبيػة  أل اػب يسػا  لبب دب  للـ يسع
لػت اػػف الجػرأة اػػب يجلّػت ي ػػلض فػي تػػؿ التػلع  بػػؿ ل يعػردد فػػي .  ببلشػلر الشػػلبي

اجبدلػػة الػػلزرا  فػػي إ عمبمػػهـ هنػػداب يتػػطرلف إلػػ  الجّػػلس الػػت إنعظػػبراإ لا ببّػػة 
يطػػػلؼ بػػػيف ال ببئػػػؿ  إاػػػب بهػػػدؼ تػػػاهـ إلػػػ  اظّػػػة قبيّعػػػت  أل لػػػزرع .  الاػػػر ال ػػػذافي

فاػثالإ  قػبـ .  لقّاب سػّات قبيّػة فػي ليبيػب اػف سػهبات الاسػالاةاللعنة بيف صذم ال ببئؿ  
ببلاسػػعديؿ فػػي سػػبيؿ عػػ جيل اللػػدالة بػػيف أصػػؿ امػػراعت لأصػػؿ بنػػي لليػػد لصػػـ اػػف قببئػػؿ 

  ادػػبللإ إديػػب  اػػب لقػػ  بػػيف 7611لرفّػػة  بلػػد اػػب سػػاي باػػؤاارة هاػػر الاديشػػي سػػنة 
صػبجـ راتػبف السػليدّي زهػيـ  الطرفيف اف مداـ أثنب  اادػعالؿ اايطػبلي لّيبيػب  ف ػد
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امػػراعت  لأدػػد قػػبدة الا بلاػػة الّيبيػػة  صػػبجـ زهػػيـ لرفّػػة هبػػد النبػػي بػػبل ير فػػي ال ّػػت 
بني لليد  لّ تب  هّ  قيبدعت صنبؾ  للتػف رجػبؿ هبػد النبػي قعّػلا راتػبف السػليدّي  

نتسػػرت داّعػػت ببلعػػبلي  لفػػرل اػػف نجػػب اػػف رجبلػػت إلػػ  امػػراعت طػػلت السػػنلات عّػػؾ .  لا 
لتػف هب ريػة .  بدثة العي عرتت أثرصب سّببإ هّ  اسػيرة الا بلاػة الّيبيػة تػد الطّيػبفالد

 .الل يد  ّيلة دنيش  جلّعت يالدؽ دلريبعهب بهدؼ ع جيل جار اللعنة بيف الطرفيف

أنػب أسػعطي  أف أهػرؼ أ  شػ ص شػيلهي : "لاف إبداهبت صذا الل يد ا اي قللت
أاػب ".  أهرفػت اػف طري عػت فػي الاشػي: "  قػبؿللاػب سػئؿ تيػؼ لػؾ ذلػؾ" في ثبنية لاددة

الداهيػػة الثػػبني  لّهليػػة ال بّيػػة ال ذافيػػة فهػػل هاػػر إشػػتبؿ ال ػػذافي  رجػػؿ بسػػيط  لػػـ ينػػؿ 
دظبإ اف اللّـ  يلتػؿ العػياـ هّػ  إسػعلابؿ الاػب   يػرس أف إسػعلابؿ اللطػلر ل يّيػؽ 

بلػػػد هالقبعهػػػب ببلرجػػػبؿ أبػػػدا لصػػػل ا مػػػلر دمػػػراإ هّػػػ  النسػػػب   لتػػػف يػػػدم نظيلػػػة  ل ع
بػػف هاػػت  ببلاػػبؿ هػػف هالقعػػت ببلاػػب  لاللطػػلر  تػػؿ اػػب يعانػػبم نظػػرة رتػػب  اػػف قبئػػدم لا 

قػػبـ بػػ دلار سيبسػػية اػػف  ػػالؿ هاّػػت الطليػػؿ فػػي أابنػػة اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ  .  الاػػر
عسّح بطبيلعت البدلية  لع مػص فػي بػذر اللعنػة بػيف الّيبيػيف سػلا  ت ببئػؿ أل انػبطؽ 

سيبسػة فػرِّؽ ع سلػدع  لقػبـ بػدلر تبيػر فػي الادػبللت العػي اثّػت  أل أش بص  علل  عنليذ
سيبسة ثببعة لنظبـ ال ذافي في ع ريب اللالقة بيف ا ابزيف لاللرب فػي الجبػؿ الهربػي  

 .لبيف ال ببئؿ في شرؽ ليبيب

يلػػبني اػػف اػػرض الربػػل  ااػػب أثػػر هّػػ  درتعػػت فياػػب بلػػد  لع ّػػص دلرم إلػػ  دػػد 
 .الهيبب

عدػػػت لػػػلا  اظّػػػػة ال ذاذفػػػة قبّيػػػبإ اػػػف بػػػػبب  النلايػػػؿا  قبيّػػػػة إذف قػػػد يتػػػلف إنتػػػل 
لقػػد يتػػلف  يػػر ذلػػؾ .  ل بطػػؿ أ ػػبؾالرتػػلخ إلػػ  ا اػػر اللاقػػ   أل تاػػب قيػػؿ  اتػػرم 

 .لصذا اب أايؿ إليت
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قّت في سطلر سبب ة  أف قبيّة النلايؿ العي ينعاي إليهب البهداد  فػي عابسػ  اػ  
دػػدثت انبلشػػبت اعتػػررة بػػيف الطػػرفيف  لتػػبف انط ػػة يسػػتنهب البربػػر لصػػي زلارم  لقػػد 

اارعبػػػػبط بػػػػبلدتـ ياثػػػػؿ درهػػػػبإ ل بيّعػػػػت  لهنػػػػداب دبنػػػػت اللرمػػػػة   يػػػػت الدػػػػبج أداػػػػد 
لبداتبنيبعػػت الابليػػة  لاسػػبندة قبيّعػػت   ػػبض  اػػبر اانع ببػػبت لأمػػبح هتػػلاإ باجّػػس 

لانمػب النػلاب فػي اللهػد الاّتػي ػ لبلػد قيػبـ الثػلر نظػر إليػت بلػيف اللػدل بدتػـ صػذا ا
الػػػذ  شػػػهّت للػػػـ ع ػػػؼ ا اػػػلر هنػػػد صػػػذا الدػػػد  ف ػػػد لد عػػػت يػػػد الثػػػلرة فػػػي ابلػػػت بسػػػبب 
ااجػػرا ات ااشػػعراتية لااسػػعيال  هّػػ  الشػػرتبت لالااعّتػػبت لا اػػلاؿ ال بمػػة  لتػػبف 

 .لت انت التثير

البهػػػداد  الاداػػػلد  يلػػػبني اػػػف ه ػػػدة قمػػػر ال باػػػة  العػػػي أثػػػرت فػػػي . لتػػػبف د
 .ش ميعت بملرة اببشرة

فػػي ع ػػدير  أف تػػؿ عّػػؾ الللااػػؿ جلّػػت اػػف السػػّطة ببلنسػػبة لػػت درهػػبإ يدعاػػي بػػت  
لصرابإ يجّس فلقت  لبيئػة يجػد فيهػب ذاعػت  لتبنػت ال بيّػة الرافلػة العػي عتػلت هّػ  صػبـ 

 .ذاؾ الهـر

اللنمر الثبلث صػل الثػرلة  العػي شػب  البهػداد  لسػطهب لسػبصـ فػي عتلينهػب سػلا  
 .أل ا  ش ي ت أداد لصل يبف باسبهدة لالدم لصل مهير 
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 البغدادي بين أوالد القذافي

 7696قػػبد الاػػر ال ػػذافي ليبيػػب انػػذ إسػػ بط النظػػبـ الاّتػػي فػػي ألؿ شػػهر سػػبعابر 
إلػ  نهبيػػة ال ػرف الابتػػي ب سػبليب شػػع   فبلػد أسػػبلع اػف قيػػبـ الثػلرة أهّػػف هػف إسػػات 

الثػلرة  بلػد ذلػؾ أتػيؼ لرعبعت للظيلعت أ  ػ الل يد الاػر ال ػذافي رئػيس اجّػس قيػبدة 
إل  رئبسة اجّس قيػبدة الثػلرة  مػلة رئػيس الػلزرا  فػي اللعػرة ال مػيرة العػي عػلل  فيهػب 
صػػذا الانمػػب قبػػؿ أف يسػػّات إلػػ  الرائػػد هبػػد السػػالـ جّػػلد  فػػي صػػذم الاردّػػة  تبنػػت 
صنػػبؾ اشػػػبرتة بنسػػػب ا عّلػػػة لػػػبلض ا هتػػػب  فػػي بلػػػض ال ػػػرارات  لبلػػػد اػػػب سػػػاي 

  عاتف الار اػف اانلػراد بػبل رار ر ػـ ب ػب  هبػد السػالـ جّػلد إلػ  7611باؤاارة ابيل 
جبنبػت  للتػػف الاػػر تػػبؽ بػػبلجاي   لتعػب تعببػػت ا  تػػر  لأهّػػف الجابصيريػػة  لأزاح 
ب بيػػػب أهتػػػب  اجّػػػس قيػػػبدة الثػػػلرة اػػػف جايػػػ  الانبمػػػب العنليذيػػػة  بدسػػػعثنب  أبػػػل بتػػػر 

لؿ إلػػػ  الشػػػلب الاسػػػّح  يػػلنس جػػػببر الػػػذ  ب ػػػي شػػػتّيبإ هّػػػ  رأس الجػػػيش  الػػػذ  عدػػػ
عدالؿ هّ  الّجنة الشػلبية اللباػة ػ أ  .  لأمبح الار ال ذافي قبئد ثلرة اللبعح اللظيـ

" ببلعلجيهػػػبت"اجّػػػس الػػػلزرا  ػ أتثػػػر اػػػف أاػػػيف أل رئػػػيس  للتػػػف اػػػب أمػػػبح يلػػػرؼ 
لالا مػػلد بهػػب علّياػػبت ال بئػػد  لالعػػي عػػ عي دائاػػب هبػػر الهػػبعؼ  صػػي اػػف يدػػدد اسػػبر 

ّـ الجايػػػ  اػػػ  ذلػػػؾ  الاسػػػؤلللف  لالهػػػـ قطبهػػػبت الشػػػلب  لاػػػرت البّػػػد ا اػػػلر  عػػػ ق
بعجػػػبرب شػػػع  فػػػي اادارة لااقعمػػػبد  ف ديبنػػػبإ يرفػػػ  شػػػلبر ػ اارادة شػػػلبية  لاادارة  
ثلريػة  ليػعـل ذلػؾ هبػر اػب هػرؼ بعرشػيد ػ العمػليد  أ  بد عيػبر أانػب  الّجػبف الشػلبية 

ئػػػد الاػػػر لدػػػدم ل انػػػبفس لػػػت هّػػػ  قاػػػة ب ػػػي ال ب.  ألػػػإ... فػػػي ال طبهػػػبت لاادارات
 .ال رار  لليس أابـ أدد سلس السا  لالطبهة

في اطّ  ال رف  تبر ا للد  لبدأ أتبرصـ سيؼ ااسالـ ي عرب اػف دلائػر اادارة  
لبدأت ملرعت هّ  شبشة اللاق  الّيبي عتبر ا  تبر سػنت  شػ ي ت ػ اداػد ػ اػف زلجػة 

ّػ  شبشػة اللاقػ   بػؿ أف التثػػرة اػف الّيبيػيف لػـ عسػػا  لالػدم ا للػ  فعديػة  لػـ ينبفسػػت ه
عن ؿ سيؼ ااسالـ ابتراإ بيف الللامـ ا لرلبيػة  لد ػؿ ا عّػؼ .  بدسات إل فياب بلد
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أرلقعهب اعسّالإ ثـ ا عدابإ  ليالإ نهبراإ  لتّاب دار هدد السنلات ا لل  لهػذا ال ػرف زادت 
ت جّسػػبعت اػػ  لالػػدم  الػػذ  رأس فػػي  طػػلات سػػيؼ ندػػل دائػػرة ال ػػرار فػػي ليبيػػب  لطبلػػ

جّػلس بشػبر ا سػد هّػ  ترسػػي أبيػت  بشػبرة لػت للللػدم ا ثيػػر سػيؼ  لبػدأت عتبػر فػػي 
  سػػػيطرت سيبسػػػة اللػػػلدة إلػػػ  الاجعاػػػ  1111انػػػذ سػػػنة .  رأس ال بئػػػد  فتػػػرة العلريػػػث

سػػػبعابر لعهػػػز الػػػدنيب  للػػػـ عسػػػعثف  77الػػػدللي هّػػػ  تػػػلاليس الدللػػػة  لجػػػب ت أدػػػداث 
 .بيب ػ صنبؾ عسبرهت  طلات سيؼ ندل دنيب السيبسة الّيبية لالدلليةببلطب  لي

رفػػ  الاهنػػدس سػػيؼ ااسػػالـ مػػلعت عػػدريجيبإ فػػي دتػػرة لالػػدم ال بئػػد  اعدػػدثبإ هػػف 
اػػب يشػػهدم اللػػبلـ اػػف عهييػػر  لصػػل الطبلػػب الػػذ  يعن ػػؿ بػػيف الللامػػـ ا لرلبيػػة دارسػػبإ 

لالجئػيف سيبسػيبإ أل ث بفيػبإ أل نلسػيبإ فػي ااقعمبد في فيينب ثـ لندف  لجّس ا  الّيبييف ا
ة فػػي الدللػػة  لسػػبهد آ ػػريف يػػجهػػبت الػػدنيب ا ربػػ   لرشػػح بلتػػهـ لعػػللي انبمػػب قيبد

هّ  الللدة إل  أرض اللطف  لبدأ يترر تّاػة اامػالح لالعطػلير  العػي مػب هب فػي 
سسػبت ابليػة  هنلاف ا عمر ػ ليبيب الهد ػ لأنش  لهذا الهد اللنلاف  دراهب إهالاية  لاؤ 

سػػػعده   بػػػرا  أجبنػػػب للتػػػ   لأجسػػػبابإ لّدراسػػػة لالع طػػػيط  لنظػػػـ دلرات لنػػػدلات  لا 
ال طػػػط اللّايػػػة لػػػذلؾ الهػػػد الػػػذ  شػػػدل إليػػػت التثيػػػريف  ل بمػػػة الشػػػببب الػػػذيف تػػػربعهـ 
ن سػػالا أل لن ػػؿ إن سػػـ بلتػػهـ إلػػ  قسػػايف  اػػف  البطبلػػة للمػػّلا إلػػ  دبلػػة اليػػ س  لا 

عظػر فيػت السػلبدة فػي اليػـل اآل ػر  لقسػـ إنػدف  إلػ  علػبطي لجد العيػبر الػديني اّجػ  ين
 .الا درات إلعابسبإ لّهرلب اف الي س  يجد فيت سلبدة الّدظبت

رشػح سػيؼ ااسػالـ الػػدتعلر شػتر   ػبنـ  لزيػراإ لإلقعمػبد  لصػػل  1117فػي سػنة 
 اػدير لتبلػة ا نبػب  الّيبيػة  ثػػـنبئػب اػف ألائػؿ  ريجػي الجبالػة الّيبيػة  عػلل  انمػػب 

درس فػػي أاريتػػب لدمػػؿ هّػػ  الػػدتعلرام فػػي ااقعمػػبد  لهاػػؿ بػػلزارة البعػػرلؿ  لشػػهؿ 
أايف هبـ ا لبؾ ببللتبلة  ثـ أقبـ ببلناسب  لصنبؾ إلع   بت سيؼ ااسػالـ  لجػرت بػيف 
ااثنيف أدبديث لدلارات طليّة لمريدة  شػتر   ػبنـ  رجػؿ ياعػبز بث بفػة السػلهية  

إلاػػبـ لاسػػ  ببلث بفػػة اللربيػػة لالعػػراث ااسػػالاي   يجيػػد الدػػديث فػػي الاتػػي  شػػع   لػػت
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جبدعػت لّهػة اانجّيزيػة  دبتػر البديهػة  ل عن مػت الجػرأة   إتبفة إل  ث بفعػت الهربيػة لا 
لـ يجباؿ شتر  سيؼ  للتنت مدات ببلد ي ة  لشرح أابات اللاق  الّيبػي لدؽل نػلاقيس 

ـل .  يمػػبر ليسػػػبر إليػػػتال طػػر الػػػذ  يدػػػدؽ بّيبيػػب  لقػػػدـ رؤيػػػة هاّيػػة لاػػػب يجػػػب أف  عػػػ
 .علييف شتر  في انمب لزير ااقعمبد الذ  رشدت لت سيؼ ااسالـ

بػػدأ شػػتر   طلاعػػت ا للػػ  ب طػػة لن ػػؿ الػػبالد ااػػب أطّػػؽ هّيػػت علػػبؤلإ بباقعمػػبد 
ااشػػعراتي إلػػ  ااقعمػػبد الرأسػػابلي  للتػػف الريػػبح تبنػػت علمػػؼ فػػي ااعجػػبم اآل ػػر  

للتػػػف ر ػػػـ .  لػػػبس ال ليػػػة العػػػي نل ػػػت عّػػػؾ الريػػػبحلتػػػبف الاػػػر ال ػػػذافي اػػػف بػػػيف ا ن
الا بلاػة ػ الاعلقلػة ػ العػي لاجهػت شػتر   ػبنـ فػي لزارة ااقعمػبد  تػبف يمػرل هّػ  
ال ػػرلج ااػػب أسػػابم   إقعمػػبد ااسػػعجدا  ػ ديػػث يلعاػػد النػػبس هّػػ  الدللػػة فػػي تػػؿ 

ـ هّػػ  شػػي   ليريدلنػػت بػػال ا ببػػؿ  لذلػػؾ اػػف أهػػراض ااقعمػػبد الريلػػي  الػػذ  ل ي ػػل 
.  اانعبج  للتف ااب يلعبػرلم نلاػة اي هّيػت العػي ععػدفؽ اػف بطػف أرتػهـ  أ  البعػرلؿ

تاػػػػػب ألػػػػػحل  ػػػػػبنـ هّػػػػػ  علديػػػػػد سػػػػػلر مػػػػػرؼ الػػػػػدينبر لاراجلػػػػػة سيبسػػػػػة دهػػػػػـ الاػػػػػلاد 
تبف ذلؾ فػي دتلاػة الاهنػدس ابػبرؾ الشػباإ  الػذ  بػذؿ جهػداإ اػذتلراإ .  ااسعهالتية

 .في اراجلة ا دا  ااقعمبد 

عػػبط شػػتر   ػػبنـ بسػػيؼ ااسػػالـ ال ػػذافي بلالقػػة مػػداقة لطيػػدة  لتػػبف جّيسػػت إر 
ا ثيػػر  ي تػػيبف لقعػػبإ طػػليالإ الػػبإ تػػؿ ليّػػة  لبدتػػلر طيػػؼ اػػف الاسػػؤلليف  لتلبدعػػت 

 .يعددث شتر  في تؿ ال تبيب اللطنية بلّاية  لبمرادة إسعلزازية

بهداإ لػت  ي ػلؿ البهػداد  اسػ. هيف شػتر  رئيسػب لّػلزرا   لهػيف د 1111في سنة 
هنػػداب أمػؿ إلػػ  ا ػر الّجنػػة الشػلبية اللباػػة ػ اجّػس الػػلزرا  ػ أقػػلد : "شػتر  ابزدػبإ 

سيبرعي بنلسي لبدلف ارافػؽ  أجػد أاػبـ بػبب الاجّػس هػدداإ اػف الشػببب  لآ ػريف أاػبـ 
. الامػػػػلد  للاػػػػب إسعلسػػػػرت هػػػػف سػػػػر لجػػػػلدصـ تػػػػؿ يػػػػـل  قيػػػػؿ لػػػػي أنهػػػػـ ينعظػػػػرلف د

صل رئػيس الػلزرا  الاػلاز   ليعمػرؼ فػي تثيػر اػف ا اػلر في اللاق  تبف .  البهداد 
إمػػطدـ شػػتر   ػػبنـ لصػػل فػػي القلػػت اػػ  .  دلف إذف رئػػيس الػػلزرا   بػػؿ بػػدلف هّاػػت
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أبنػػػب  ال ػػػذافي  ل بمػػػة السػػػبهد   الػػػذ  إسػػػعلل  بػػػبل لة هّػػػ  أراض لابػػػبني ياّتهػػػب 
دلف  الاطنػػلف  لتػػبف يمػػر هّػػ  الاسػػبصاة فػػي بلػػض النػػلاد  الريبتػػية اايطبليػػة 

ب سػػػبئر اؤتػػػدة ل عدعػػػبج إلػػػ   يانػػػ دراسػػػة جػػػدلس د ي يػػػة  لفػػػي تثيػػػر اػػػف ا ديػػػبف 
 . علسير

هيف الدتعلر البهداد  رئيسبإ لّلزرا   ل د لجػد فيػت سػيؼ ااسػالـ  1119في سنة 
تبلعت  فهل ش مية طيلة  هتس شتر  اللنيػد  الػذ  ل يعػردد فػي رفػ  مػلعت أاػبـ 

مػطدـ ال بئد فاب ببلؾ أابـ مدي ت سي ؼ  ينبقش  بؿ يجبدؿ  في تثيػر اػف ا اػلر  لا 
اػرات تثيػرة أاػبـ الاػر ال ػذافي اػ  اػف يسػالنهـ ػ بػبلدرس ال ػديـ ػ ل بمػة زهباػبت 
.  الّجػػبف الثلريػػة اثػػؿ أداػػد إبػػراصيـ ال ػػذافي  لهبػػد ال ػػبدر البهػػداد   لامػػطل  الزايػػد 

هػػف ػ الا بيتػػة ػ لفػػي الاػػر ال ػػذافي لػػت رأ  فػػي اللاّػػة اللرقيػػة  لتثيػػراإ اػػب يعدػػدث 
الرتف ااقعمبد  اف التعبب ا  تر ػ النظرية اللبلاية الثبلثة ػ قبؿ إف اانعػبج ل بػدل 
.  أف يػػلزع هينيػػبإ هّػػ  ا طػػراؼ الاشػػبرتة فيػػت  لصػػي ػ اللباػػؿ ػ اآللػػة ػ لرأس الاػػبلي

 .ةلتؿ اف صؤل  الثالثة ي  ذ دمعت اف النبعل  ليس ن داإ  للتف اف الابدة الانعج

إسػػع بؿ الاػػر ال ػػذافي  رئػػيس لزرائػػت الػػدتعلر شػػتر   ػػبنـ  لتػػبف أداػػد إبػػراصيـ 
ال ذافي  الذ  يلعبر نلست فيّسلفبإ لانظراإ  ليع ذ القلبإ البديب هّنيػب اػف شػتر   ػبنـ  
فهل رجلي  الاؿ لّهرب  اتبد لّثلرة  تػبف أداػد يجّػس إلػ  جبنػب إبػف هاػت الاػر 

  عدػػػدث الاػػػر انظػػػراإ لاسػػػهببإ  "الجاػػػبصير "عمػػػبد ال ػػػذافي  لتػػػبف الدػػػديث دػػػلؿ ااق
شػبردبإ أفتػػبرم ااقعمػبدية  لعػػد ؿ الليّسػػلؼ أداػد إبػػراصيـ  لقػػدـ الدػؿ الا عمػػر جػػداإ 
ػؿ ليلسػر صػذم ػ الا بيتػة ػ دػبلؿ الليّسػلؼ  لصل الا بيتة  طّػب انػت شػتر  أف يلمل

  ثػػػـ إبعسػػػـ شػػػتر  بهػػػدل . إسػػػعا  د.  بجهػػػد لبتّاػػػبت اعرادفػػػة أل اعنبقتػػػة أف يجيػػػب
ل بػػدل أف !! إف اػػب قّعػػت لػػت هالقػػة بتػػؿ شػػي   إل بباقعمػػبد: "لقػػبؿ لػػت يػػب أسػػعبذ أداػػد

نتػلف هاّيػػيف  لنلػػرض أنػػؾ عاعّػؾ جاػػالإ  للػػيس لػػديؾ أ  شػي  آ ػػر سػػلام  لعريػػد أف 
عشػػػعر  قّػػػـ رمػػػبص  دهنػػػب نعمػػػلر صػػػذم اللاّيػػػة التبيػػػرة لالبسػػػيطة فػػػي نلػػػس اللقػػػت  
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سػػػيبرة شػػػدف  عػػػذصب بهػػب إلػػػ   ػػػبرج الادينػػػة ديػػػث اػػػربط ال طػػلة ا للػػػ  أف عسػػػع جر 
الجاؿ  عؤجر هالبلإ ليتللا الجاػؿ فػي سػيبرة الشػدف  ثػـ علػلد بهػب إلػ  الادينػة ديػث 
ػػبلإ انػػزاؿ الجاػػؿ اػػف السػػيبرة  الاعجػػر الػػذ  سعشػػعر  انػػت قّػػـ الرمػػبص  لعػػؤجر هال

رمػبص  في ػلؿ  الشبدنة  عد ؿ إلػ  الاعجػر لع ػلؿ لمػبدبت أننػي أريػد أف أشػعر  قّػـ
ذلؾ أف ثانت قرشبف  فع لؿ لت أف لي جاالإ أابـ الاعجر أريػد  أف أقبيتػت بػبل ّـ  لعػرد 
لي اللبرؽ في السػلر  سػيجر  جػدلإ طػليالإ دػلؿ ثاػف الجاػؿ  سػيتلف ثانػت دلف شػؾ 
أتثػر اػػف ألػػؼ دينػبر  لتػػف لهّػػ  قبهػدة الا بيتػػة  سػػيتلف اللػرؽ هينيػػبإ  ليػػعـ ااعلػػبؽ 

ؾ هشػػػريف  رلفػػػبإ  أيػػػف سيتػػػ  العػػػبجر الجاػػػؿ  لأيػػػف سعتػػػ  أنػػػت هّػػػ  أف ي ػػػدـ لػػػ
تعلػ   ! اللشريف  رلفبإ  تبف ال ذافي يع يؿ صذا السينبريل السب ر  ليعببلت تػبدتبإ  لا 

يػػب أداػػد  اػػب الػػذ  جلّػػؾ عػػد ؿ فػػي صػػذا الجػػدؿ اػػ  شػػ ص اػػف " بعلّيػػؽ بسػػيط  قػػبئال
قعمػػػبد  السيبسػػػي فػػػي صتػػػذا تػػػبف اللتػػػر اا!".  تبػػػبر هّاػػػب  ااقعمػػػبد اثػػػؿ شػػػتر  

 .الجابصيرية اللظا 

لاػػف أسػػببب ال ػػالؼ اللّنػػي بػػيف أداػػد إبػػراصيـ لشػػتر   لػػيس ف ػػط عّػػؾ المػػلبت 
العػػي تػػبف يطّ هػػب أداػػد هّيػػت  للتػػف اللالقػػة الداياػػة العػػي عػػربط شػػتر   ػػبنـ بسػػيؼ 

 .ااسالـ تبف الداف  ا تبر لذلؾ ال الؼ

. د  رئيسػػػب لّػػػلزرا   لتّػػػؼ دهػػػيف الػػػدتعلر البهػػػداد  الاداػػػل  1119فػػػي اػػػبرس 
اػػب صػػي ا سػػببب لهػػذا .  شػػتر   ػػبنـ بػػددارة الاؤسسػػة اللطنيػػة لّػػنلط بمػػالديبت لزيػػر

العهييػػر   لتيػػؼ قبػػؿ سػػيؼ ااسػػالـ ال ػػذافي أف يع ّػػ  هػػف مػػدي ت شػػتر   لاهنػػدس 
ببلبهػػػداد  الاداػػػلد   طبيػػػب  جيئػػػ اشػػػرلهت اامػػػالدي  لانلػػػذم الاػػػ الؿ   للاػػػبذا 

أاراض ليبيب اادارية لااقعمبدية  فبلانطؽ ي لؿ أف شػتر   ػبنـ لف ػبإ النسب  لالبلجة 
لّع صيؿ صل ا فتؿ  يداؿ دتعلرام في إقعمػبديبت الػنلط  لهاػؿ لتػيالإ للزارعػت بّيبيػب  
تػػػػذلؾ شػػػػهؿ انبمػػػػب سػػػػباية فػػػػي انظاػػػػة ا لبػػػػؾ  للػػػػت أيتػػػػبإ  ّليػػػػة أتبديايػػػػة فػػػػي 

ؿ فػي إقعمػبدصب  لصػل اػؤاف ببلنشػبط لليبيب علعاد بشتؿ تباؿ هّػ  البعػرل .  ااقعمبد
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ااقعمبد  ال بص  ليلبرض ػ للت في ذلؾ دفلهبت هّاية لهاّيػة ػ يلػبرض أسػبليب 
أهع ػػػػد أف دلافػػػػ  .  الللتػػػػ  ااقعمػػػػبدية العػػػػي داػػػػرت ليبيػػػػب عدػػػػت شػػػػلبرات إشػػػػعراتية

إسػػعبداؿ شػػتر  ببلبهػػداد   تبنػػت  سػػببب قذلافيػػة ادتػػة  بدايػػة اػػف ػ ال بئػػد الاػػر 
عسػػػبهبإ إلػػػ  أقرببئػػػت  لأبنػػػب  قبيّعػػػت  لالػػػدائرة اللبهّػػػة ال ػػػذافي  ػ لصبلطػػػبإ إلػػػ  أللدم  لا 

الاديطة بت سلا  اف اللسترييف  أل اف زهبابت الّجبف الثلرية أل اب يسا  بػبلدرس 
صؿ تبف صػذا العهييػر ترصػبإ فػي شػتر  أـ دبػبإ فػي البهػداد   ل ػد سػالت أقػلالإ .  ال ديـ

رصب   ف فػػي ليبيػػب  تػػؿ شػػي  ياتػػف أف ينطبػػؽ هّيػػت  يمػػلب عمػػدي هب  لتننػػي سػػ ذت
 .مدؽ أل ل عمدؽ

  أتاّت ليبيػب عطبيػ  هالقبعهػب اػ  الػدلؿ ا جنبيػة ل بمػة أاريتػب 1119في سنة 
لألرلبػػب  لبػػدأ اللاػػؿ ل طػػة عنايػػة شػػباّة لتػػ اة فػػي جايػػ  ال طبهػػبت بهػػدؼ إهػػبدة 

لطليّػػة  بػػدأ الدػػديث هػػف ع صيػػؿ البنيػػة العدعيػػة العػػي إنهػػبرت بسػػبب سػػنلات الدمػػبر ا
بنب  ستة الدديػد اػف شػرؽ ليبيػب إلػ   ربهػب  لاػف شػابلهب إلػ  أقمػ  جنلبهػب  لتػذلؾ 
الطػػرؽ البريػػة الالبػػدة  لالاطػػبرات  لالجبالػػبت لائػػبت اآللؼ اػػف اللدػػدات السػػتنية  
لالاسعشػػليبت  لبنػػب  أسػػطلؿ جديػػد اػػف الطػػبئرات ل يرصػػب اػػف الاشػػرلهبت اللرهلنيػػة  

د تّهػػػب هّػػػ  إي ػػػبع صػػػذم ال طػػػة  يػػػر الاسػػػبلقة  لفػػػي اللاقػػػ  تػػػبف صنػػػبؾ إصعػػػزت الػػػبال
إصعػزاز الّيبيػيف ػ أاػالإ ػ فػي إهػبدة إنعػػبج الػبالد  لالشػرلع فػي طريػػؽ  :األول: إصعػزازاف

ااهاػػػبر باػػػب يد ػػػؽ دػػػؿ الاشػػػبتؿ الازانػػػة العػػػي طبلػػػت تػػػؿ شػػػرائح الاجعاػػػ  لبػػػدلف 
اػػػف هػػػدد السػػػتبف %( 19)إلػػػ  إسػػػعثنب   لهّػػػ  رأسػػػهب اشػػػتّة البطبلػػػة العػػػي لمػػػّت 

رعللػػت نسػػبة اللنلسػػة بػػيف  ل بمػػة الشػػببب  ديػػث يعتػػلر ال ريجػػلف فػػي الشػػلارع  لا 
سػنة  للػـ يػعاتف الشػببب اػف الػزلاج بسػبب البطبلػة  ( 11)النسب  إل  أف لمّت إلػ  

 .لأزاة الستف ال بعّة  لهـل الي س الجاي 

رأسػػهب الػػدائرة ال ذافيػػة  إلػػ  الػػذ  عسػػرب بػػيف الػػدلائر العػػي ذترعهػػب  لهّػػ  : الثــاني
أقم  عّؾ الدلائر  أمبح الدديث هف الاّيػبرات العػي سػععطبير  لهػف الشػرتبت العػي 
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بدأت ععداف  ندل ليبيػب  لسػر ت فػي طػرابّس دشػرجة هبعيػة  لبػدأ أبنػب  ال ػذافي  لأبنػب  
 هالاعت  لبلض اللزرا  الاسػؤلليف هػف عّػؾ الاشػرلهبت لالػدلائر اللسػترية لا انيػة 
يدتػػػرلف ا لراؽ لا قػػػالـ  لي ػػػدرلف نسػػػب اللاللػػػة لالابػػػبلف العػػػي سيدمػػػّلف هّيهػػػب 
جػػرا  ذلػػؾ  لأمػػبح شػػلبر  ل مػػلت يلّػػل هّػػ  مػػلت الااليػػيف  صػػل إشػػبرة الاػػرلر 

ه ػدت الجّسػبت اللاسػلة لالتػي ة فػي ػ الارابيػ  ػ لصػي .  العػي ع ػلد إلػ  تراسػي ال ػرار
ّػػس فيهػػب الّيبيػػلف هّػػ  ا رض فػػي انػػبزلهـ  عّػػؾ المػػبللنبت  أل الػػديلانيبت العػػي يج

ليرفللف تؿ ا  طيػة هػف الائػد أتّهػـ لهػف أفػلاصهـ  ليعػدالللف بمػرادة اطّ ػة فياػب 
تػػبف إسػػـ الػػدتعلر البهػػداد  .  يتػػلف اػػف الاسػػتلت هّيػػت هنػػداب يتلنػػلف فػػي اتػػبعبهـ

اي للػـ يجّػس هبػد.  الاداػلد   صػل الزبػدة العػي أنعجهػب ذلػؾ الا ػبض السػر  الرصيػب
السنلسي بليداإ هػف الاشػهد بباتػبفة إلػ  آ ػريف رقمػلا إصعػزازاإ هّػ  إي ػبع الاّيػبرات 

 .العي عّلح أابـ نبظريهـ

ػػػـ البهػػػداد  لقعػػػت بػػػيف اتعبػػػت لبػػػيف قمػػػر سػػػيؼ ااسػػػالـ ال ػػػذافي فػػػي انط ػػػة  قسل
ـل عتّيػػؼ الا ػػدـ بػػف جريػػد ال ػػذافي الػػذ  ي ػػلد .  الاربلػػبت بطريػػؽ  اطػػبر طػػرابّس لعػػ

لهندسػػة ببلتعبئػػب ا انيػػة بدزالػػة الابػػبني ال دياػػة العػػي ع ػػ  فػػي الاسػػبدبت العػػي تعيبػػة ا
سع بـ بهب الاشػرلهبت الجديػدة ا ببػؿ ائػبت الااليػيف  لبػف جريػد صػذا صػل سػبئؽ سػيؼ 

لعػػلل  سػػيؼ ااشػػراؼ الاببشػػر .  ااسػػالـ فػػي اللقػػت نلسػػت لالاشػػرؼ هّػػ  فريػػؽ أانػػت
سػػع بؿ اػػدرا  .  الابليػػة الا ممػػة لهػػبهّػػ  تػػؿ الاشػػرلهبت  لاللطػػب ات لالابػػبلف  لا 

لاثّاػػػب .  الشػػرتبت الانلػػػذة  بػػػؿ أاػػر بدهطػػػب  صػػػذا الاشػػػرلع أل ذلػػؾ  لشػػػرتبت بلينهػػػب
يدػدث هنػداب يمػرع ا سػد فريسػعت  علػػلح رائدػة الػدـ  فععػداف  التػببع  لعدػط النسػػلر 
لػػػنهش اػػػب ياتػػػف نهشػػػت اػػػف لدػػػـ اللريسػػػة  لالاتػػػدؾ الابتػػػي فػػػي صػػػذا الاشػػػهد  أف 

بع لالنسػلر ايتػب تػبف لهػػب اػف يلبرتهػب هّػ  اػب نهشػػعت لأنعدػت بػت جبنبػبإ  فاػػثالإ التػب
( 11)هّي دبيبة تبف اتّلبإ بجهبز عطلير الاببني ااداريػة  الػذ  ععجػبلز ا ممػبعت 

اّيػبر دللر  لأسػػندت لػػت اهاػػة بنػػب  اللنػػبدؽ لالطػػرؽ لالجبالػػبت ل يرصػػب  أمػػبح صػػدفبإ 
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لتذلؾ الاهنػدس العػلؽ اداػد العػلؽ الػلزير الاتّػؼ   سنبف أللد ال ذافي  لدبشيعت 
 .ببلض اشرلهبت البنية العدعية  ل يرصاب لد هـ أللئؾ الا ربلف

ل ػػػد طّػػػب صبنيبػػػبؿ نجػػػؿ الاػػػر ال ػػػذافي الاشػػػهلر بالبرتػػػت فػػػي فرنسػػػب لسليسػػػرا 
ل يرصػب لالالػرلؼ ػ ببلتػببعف ػ  نػت درس فػي إدػدس ا تبديايػبت البدريػة  طّػب اػف 

عػلؽ أف يلطػي اشػرلهبإ الينػب إلػ  إدػدس الشػرتبت  للتنػت عّتػ  فػي ذلػؾ  الاهندس ال
ف رسؿ لت التببعف اجالهة اف دراست ف لقللم في الطريؽ  لأنزلػلم اػف سػيبرعت لأ ػذلصب 

لاداػػػد ليلػػػبس  اػػػدير الامػػػرؼ .  لعرتػػػلم يسػػػير هّػػػ  قدايػػػت  بلػػػد أف ألسػػػللم شػػػعابإ 
ؿ لػت ابّهػبإ اػف الاػبؿ إلػ  ال برجي  إسعداهبة ػ التببعف ػ إل  انزلت لطّب  انػت أف يدػلِّ

ال برج  للتنػت إهعػذر  ف ل اسػلغ قػبنلني لهػذا ااجػرا   لل ياتنػت عنليػذ طّبػت  أاػر ػ 
.  التػػببعف ػ الطبػػبخ الاهربػػي بتػػرب ليلػػبس  لقػػد فلػػؿ  لتسػػر نظػػبرات الرجػػؿ العلػػيس

ف ليبيػب لسليسػرا  لصبنيببؿ صذا بباتبفة إلػ  الالػبرؾ السيبسػية لالابليػة العػي سػببهب بػي
ف د أنجز التثير اف ا هابؿ  ير الاسبلقة  ف د أرسؿ طبئرة  بمػة اػف طػرابّس إلػ  

قبؿ أف نردؿ إل  الدديث هف االدػـ العمػـ .  بيرلت ادتبر تّب زلجعت الّبنبنية
ال ذافي ن ؼ هند سيؼ اللرب الار ال ذافي لصػل أمػهر أبنػب  الل يػد  لسػنعددث هػف 

اتبف آ ر  لسنتعلي صنب باػب يعلّػؽ ببلبهػداد   ف ػد إسػعدهيت  ش ميعت ببلعلميؿ في
يلاػب إلػ  ال يػبدة  لجّسػت باتعػػب بشػير مػبلح بشػير  اػػدير اتعػب ال ػذافي  بلػد قّيػػؿ 
د ػػػػؿ  لعدػػػػدثنب فػػػػي التػػػػلهبت ا عّلػػػػة ععلّػػػػؽ ببل برجيػػػػة  للتنػػػػت إنللػػػػؿ أل إفعلػػػػؿ 

  بػػ   دػػؽ !لػػؾ أبػػلؾ  صػػؿ ػ فّػػلس ػ ليبيػػب  ّللهػػب: "اانللػػبؿ  لقػػبؿ الجهػػبإ دديثػػت لػػي
عشػػعر  لّبر ثػػي فػػي ا ردف انػػزل ب اسػػة االيػػيف دينػػبر  أنػػعـ علبثػػلف بػػ الاؿ الشػػلب 
الّيبي  صذم اهزلة  نلر  الاسابر  ياّؾ بيت ف ـ في فرنسب  بباتبفة إلػ  السػيبرات 

إف صنبؾ فرقبإ بيف بيت عشعريت الدللػة ليسػتنت السػلير  : قّت لت".  اللبرصة  لالاجلصرات
لػدتعلر اداػد البر ثػي سػليرنب فػي ا ردف لالبيػت الػذ  نريػد شػرا م لػف يتػلف اّتػب لػت لا

ناب لّدللة الّيبيػة  لصػل فػي نلػس اللقػت إسػعثابر  فػبلاردـل اداػلد الانعمػر إشػعرس  لا 
 7611فػػيال فػػي إيطبليػػب  إشػػعراصب سػػنة ( 71)سػػلبرعنب فػػي رلاػػب لصػػي فػػيال اػػف أدسػػف 
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ؾ لاآلف قياعهػػػػب علػػػػلؽ الابئػػػػة اّيػػػػلف دللر  ردل ألػػػػؼ دينػػػػبر ليبػػػػي آنػػػػذا( 711)بابّػػػػف 
يسػبل   7611ألؼ دللر فػي سػنة  711ابّف !! يب سالـ هّ  هب ريعؾ: "ال ذافي الّ بإ 

دبللػػت أف أشػػرح  ّليػػبت صػػذا الالتػػلع  للتنػػت رفػػض ػ ".  ابئػػة اّيػػلف دللر اليػػـل
   ل بػدل اػػف يػب بشػير  تّػـ البهػداد: "للجػت تالاػت إلػ  اػدير اتعبػت بشػير مػػبلح قػبئال

 ". إي بؼ صذم الاهبزؿ

فػػػي طريػػػؽ هػػػلدعي إلػػػ  اتعبػػػي ببل برجيػػػة  فتػػػرت فػػػي سػػػبب ثػػػلرة ال ػػػذافي هّػػػ  
لدهػد صػذم .  التلع شرا  بيت لسليرنب في هابف  لقّت ببلع تيد أف ػ دهػد ػ لرا  ذلػؾ

صي الاطنة أردنيػة جػب ت إلػ  ليبيػب انػذ أتثػر اػف .  عدعبج إل  تعبب تبير  بص بهب
نة للمػػّت إلػػ  الاػػر ال ػػذافي  لد ّػػت فػػي دصػػبليز النهػػبر لالّيػػؿ  هرفػػت هشػػريف سػػ

الطريػػػػػؽ إلػػػػػ  أ ّػػػػػب الاسػػػػػؤلليف  لد  ػػػػػت ائػػػػػبت الااليػػػػػيف اػػػػػف المػػػػػل بت اللديػػػػػدة  
لأمػبدت اػػف أقػػرب الا ربػبت اػػف ػ ال بئػػد  رفلػت بينهاػػب تػػؿ السػعر  هّػػ  تػػؿ دػػبؿ  

.  طليبإ  لعّػؾ قمػة عطػلؿإنعه  بهب ا ار إل  السجف بطرابّس بعهاة عتّيؿ ال بئد هب
قػػبؿ لػػي اػػدير الشػػػؤلف الابليػػة لااداريػػة بػػلزارة ال برجيػػػة لالػػذ  عػػلل  العلػػبلض هّػػػ  
شػرا  البيػت  أف شػ يؽ ػ دهػد ػ يريػد أف يعلسػط فػي هاّيػة الشػرا  ا ببػؿ نسػبة تبيػػرة  
ـل اببشػػرة اػػ   لهنػػداب ردل هّيػػت الاػػدير  بػػ ف لػػيس صنػػبؾ دبجػػة للسػػيط  ف ااعلػػبؽ قػػد عػػ

لؾ  صدلدم الش يؽ  ب نػت قػبدر هّػ  لقػؼ هاّيػة الشػرا  لسػيتلف صنػبؾ عػد ؿ هػبلي الاب
 .الاسعلس في طرابّس

بلػػد يػػلايف إعمػػؿ بػػي البهػػداد  الاداػػلد   رئػػيس الػػلزرا  لقػػبؿ ل بػػدل اػػف بيػػ  
جاي  اسبتف السلرا  الااّلتة لّدللة في جاي  أندب  اللػبلـ لفػي  ػالؿ أسػبلع  لبػ   

".  هبػػػد الػػػرداف  بػػػال تثػػػرة تػػػالـ  أنػػػب لسػػػت نػػػبقص اشػػػبتؿ أرجػػػلؾ يػػػب" ثاػػػف  لأتػػػبؼ
فػي اليػـل العػبلي  هػبلد البهػداد  ااعمػبؿ .  دبللت انبقشعت في الالتلع لتنت رفض

.. ب مػػلص نلػػس الالتػػلع لتػػرر نلػػس العلّياػػبت  قػػبئالإ  أنػػت فػػبصـ النػػ  تالاػػي
ف لػػػديهـ إعمػػػّت بػػػ تثر اػػػف اسػػػؤلؿ  بمػػػة الػػػذي.  طبلػػػبإ ي مػػػد أنهػػػب علّياػػػبت ال بئػػػد
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.  لالرفػػػة دلافػػػػ  صػػػذا العلجػػػػت الهريػػػب اللجيػػػػب" ببلاسػػػػبئؿ"الّلاػػػبت دػػػلؿ اػػػػب نسػػػايت 
صػؿ د ّػت : لسػ لعت" الاسبئؿ"إسعدهيت نلر  الاسابر   لصل اف اللبرفيف الالثلقيف بػ

إاهّنػي سػبهبت  لسػ عيؾ بػبل بر : ػػ دهػد ػ فػي التػلع شػرا  بيػت ا ردف  قػبؿ نػلر 
عرلتػل عشػي  اػب ػ نػلف ػ سػي : "اني ببلّهػة اايطبليػة قػبئالإعمؿ بي ليالإ  لتّ.  الي يف
سػعار اعدػدثبإ ببلّهػة اايطبليػة ػ هّػ  أسػبس ".  فيػد  أ  صنػبؾ للبػة  لتنهػب ل علػرس  لا 

أف ل أدػػػد سػػػيهعـ بعرجاعهػػػب فػػػي دبلػػػة العنمػػػت  اّادػػػبإ إلػػػ  قػػػدرة دهػػػد لع ثيرصػػػب فػػػي 
: لدػػليل  لزيػػر الابليػػة  لقػػبؿبلػػد يػػلايف  إعمػػؿ بػػي اداػػد ا.  ألػػإ...مػػبدبنب ػ ال بئػػد

قبػؿ لمػللت  دػدثني الػدتعلر .  قّت لت أنب فػي إنعظػبرؾ.  س ار هّيؾ اآلف  ار اهـ
يػب  ػل  هبػد الػرداف  أرجػلؾ إنهػي : "البهداد  صبعليبإ لصل في دبلة إنللبؿ شديد قبئال

لة إبلػث رسػػب: "قّػػت يػب دتعػلر".  الالتػلع  بيػ  تػؿ بيػلت السػػلرا  فػلراإ  للػل ببل سػبرة
 ".بذلؾ لت  الاسؤللية هّي  لأنب س عمرؼ

.  ل ينبصػػػب  الاشػػػتّة إندّػػػت: "د ػػػؿ اداػػػد الدػػػليل إلػػػ  اتعبػػػي ببسػػػابإ لصػػػل ي ػػػلؿ
لصػػي .  لشػػرح لػػي ال مػػة ببلعلمػػيؿ الااػػؿ".  سػػنلبلل الالتػػلع  لسػػعب   لػػؾ بيلعػػؾ

 سػػيؼ اللػػرب الاػػر ال ػػذافي يػػدرس بايػػلنإ ب لابنيػػب  إشػػعرت لػػت الدللػػة الّيبيػػة: تػػبآلعي
فيال في دي شلبي  لقد زار أدد أقرببئت انزؿ سليرنب ببيرف اللبماة  لصل انػزؿ ف ػـ 
تػػ ـ فػػي دػػي راؽ  لالانػػزؿ اّػػؾ لّدللػػة الّيبيػػة  هػػبد زائػػر انػػزؿ السػػلير إلػػ  سػػيؼ 
اللػػػرب  للمػػػؼ لػػػت اػػػب رأس ببيػػػرف  ا برنػػػبإ بػػػيف الانػػػزليف  لال المػػػة  أف الاسػػػؤلليف 

الباّػػة دلنيػػة  فػػ يف البيػػت الػػذ  يسػػتنت اػػف بيػػت  الّيبيػػيف يلباّلنػػت  أ  سػػيؼ اللػػرب 
إهعبػػر سػػيؼ اللػػرب ذلػػؾ إصبنػػة تبيػػرة لػػت ل ياتػػف السػػتلت هّيهػػب  .  السػػلير فػػي بيػػرف

عمػػؿ بلالػػدم شػػبتيبإ  بتػػببإ اعلسػػالإ لػػت أف ينػػع ـ اػػف الػػذيف رفلػػلا ا ػػبـ سػػلرائهـ فػػلؽ  لا 
لسػػيؼ اللػػرب بيعػػبإ  سػػ لت الدػػليل  لاػػب الدػػؿ اللبجػػؿ  قػػبؿ نشػػعر .  ا ػػبـ أللد ال بئػػد

سػػبهة  لاػػف ايزانيػػة  91ف اػػبإ فػػي أرقػػ  أديػػب  ايػػلنإ  لعلهػػد بػػ ف ي ػػـل بػػذلؾ  ػػالؿ 
ـل إن ػبذ  ااسعثابر في ال برج  لفلالإ عـل ذلؾ في السبهبت العي دددصب الدليل  لصتػذا عػ

 .بيلت السلرا  الّيبييف في جاي  أندب  اللبلـ
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الاػػر ال ػػذافي تػػبف بػػدلف شػػؾ صػػل الػػدتعلر لتػف الهػػريـ ا لؿ لّبهػػداد  بػػيف أبنػػب  
الالعمـ  الذ  ع رج اف تّية الطب  ليبدل أف ا للة مبدب اهنعػؾ هػدلؾ  عنطبػؽ 
هّيهاػػػب  فبلالعمػػػـ يتػػػرم البهػػػداد  ترصػػػبإ شػػػديداإ  ليسػػػايت ال ببّػػػة بدتػػػـ ع ممػػػت فػػػي 
ػػيلف الالعمػػـ اسعشػػبراإ   أاػػراض النسػػب   ليعلاػػد إصبنعػػت لالعطػػبلؿ هّيػػت أاػػبـ النػػبس  هل

  لتػػبف البهػػداد  بدتػػـ تلنػػت رئيسػػبإ لّػػلزرا   رئيسػػبإ 1111لشػػؤلف ا اػػف الػػلطني سػػنة 
لاجّػػس ا اػػف الػػلطني  ليتػػـ الاجّػػس لزيػػر ال برجيػػة  لالدا ّيػػة  لالابليػػة  لانػػدلب 
هػػػف ال ػػػلات الاسػػػّدة ل يػػػرصـ  لتػػػبف يػػػـل إجعاػػػبع الاجّػػػس صػػػل يػػػـل اللػػػذاب ا شػػػد 

ـ أف يلػػػد ال ػػػرارات قبػػػؿ إنل ػػػبد ااجعاػػػبع  لبلػػػد ببلنسػػػبة لّبهػػػداد   ف ػػػد إهعػػػبد الالعمػػػ
لقػد دػدثت .  انبقشبت ملرية  يطّب اف البهداد  العلقي  هّيهب فػلراإ لبطري ػة اهينػة

إهع ػػػد الالعمػػػـ .  اشػػػبدات بينهاػػػب  عنعهػػػي دائاػػػب برتػػػلخ البهػػػداد   لااػػػر الالعمػػػـ
علّيابعػػت لبشػػتؿ اطّػػؽ أف البهػػداد  اجػػرد الظػػؼ هنػػد شػػ ي ت سػػيؼ ااسػػالـ  لينلػػذ 

بشتؿ أهاػ   لأراد الالعمػـ بػ ف يتػلف فػي درجػة سػيؼ هّػ  سػّـ البهػداد   الػذ  ل 
يعلقػػػؼ هػػػف الشػػػتلس اػػػف ااصبنػػػبت الاعلامػػػّة العػػػي يتيّهػػػب لػػػت الالعمػػػـ  لتثيػػػراإ اػػػب 
ذا تبنػػػت جرهػػػة ااصبنػػػبت  يعلسػػػط هبػػػداي السنلسػػػي  ااعمػػػبص شػػػتلس البهػػػداد   لا 

.  عػػػ  ال بئػػػد  بهتػػػب العلػػػؿ لعهدئػػػة البهػػػداد هبليػػػة  قػػػد يعػػػد ؿ سػػػيؼ ااسػػػالـ أل د
فػػػي آ ػػػر جّسػػػة .. اللقػػػبئ  تثيػػػرة  لل ععسػػػ  لهػػػب التعػػػب  للتػػػف أتعلػػػي بػػػذتر بلتػػػهب

شػػبرتت فيهػػب لاػػؤعار الشػػلب اللػػبـ بسػػرت  ع ػػدـ الالعمػػـ باشػػرلع قػػرار يريػػد مػػدلرم 
اػػف اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ  ثػػـ دللػػت إلػػ  اشػػرلع قػػبنلف  يطّػػب فيػػت أف ععبلػػت اببشػػرة 

زارة الدا ّيػػة لال برجيػػة  لا اػػف الػػدا ّي  لا اػػف ال ػػبرجي  لأف يعػػلل  صػػل ش مػػيبإ ل 
بمػػلعت اسعشػػبراإ لألاػػف الػػلطني العمػػرؼ فػػي ايزانيػػة صػػذم الجهػػبت العػػي ع ػػدر بائػػبت 
هع ػػػد  الااليػػػيف اػػػف الػػػدينبرات الّيبيػػػة  هاػػػؿ البهػػػداد  هّػػػ  إي ػػػبؼ اشػػػرلع ال ػػػبنلف  لا 

أ يت سػيؼ ااسػالـ  لتػبف البهػداد  يجّػس باتعػب  الالعمـ أف ذلؾ عـل بعلّيابت اف
جػػبنبي ب بهػػة إنل ػػبد الاػػؤعار بسػػرت اػػ  بلػػض أهتػػب  أابنػػة اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ  
ػػبت اػػف الشػػعبئـ لااصبنػػبت هّػػ  البهػػداد   لبلػػض الػػلزرا   د ػػؿ الالعمػػـ  لأطّػػؽ ز ل
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تعلػػػ  البهػػػداد  ببلمػػػات الدػػػزيف  لػػػـ أتػػػف دبتػػػراإ  للتننػػػي.  فػػػي دتػػػرة الجايػػػ   لا 
فػػػي اليػػػـل العػػػبلي تبنػػػت الجّسػػػة ال عبايػػػة العػػػي أهليػػػت فيهػػػب اػػػف لزارة .  هّاػػػت بػػػذلؾ

قبػػػؿ أف أ ػػػبدر سػػػرت ذصبػػػت أنػػػب لالبهػػػداد  إلػػػ  لاد  الزيػػػد بسػػػرت ديػػػث .  ال برجيػػػة
يلجػد الاػر ال ػذافي لعلديلػت قبػؿ أف أسػبفر إلػ  نيليػلرؾ لعػللي اهػباي تانػدلب لّيبيػػب 

  اػػػػ  الل يػػػػد  أهطػػػػبني هػػػػدداإ اػػػػف العلجيهػػػػبت بػػػػب اـ الاعدػػػػدة  جّسػػػػت أنػػػػب لالبهػػػػداد
إدتػي لّ بئػد هػف التػلع : لالاالدظبت بلاّي الجديد  قبؿ أف ألدهت  قّػت لّبهػداد 

الالعمػػػـ ل رجػػػت  بلػػػد ذلػػػؾ هّاػػػت أف ال ػػػذافي أمػػػدر أاػػػراإ بدهلػػػب  الالعمػػػـ اػػػف 
لظيلة اسعشػبر ا اػف الػلطني  لعػداير ابنػ  الاجّػس  للتػف هبػداي السنلسػي عػد ؿ 

 .ـ يعـل العدايرلل

أ برنػػي الػػدتعلر اداػػلد جبريػػؿ الػػذ  تػػبف يعػػلل  اهاػػة اسعشػػبر ببلّجنػػة الشػػلبية 
اللباػة ػ اجّػس الػلزرا  ػ أنػت د ػؿ ذات مػببح هّػ  الػدتعلر البهػداد  باتعبػت فلجػدم 
يبتػػػي لهّػػػـ اػػػف اسػػػبهديت أف الػػػدتعلر الالعمػػػـ تػػػبف صنػػػب انػػػذ قّيػػػؿ لشػػػعـ البهػػػداد   

ؿ  دبلؿ اداػلد أف يهػدئ اػف رلهػت  لأف يسعلسػر هػف سػبب لأل   هّيت الهبعؼ الن ب
لبلػد أف عابلػؾ البهػداد  نلسػت  أدتػر لرقػة لرسػـ هّيهػب مػرة اػف الاػبؿ .  اب دػدث

لدللهػػػب سػػػت دلائػػػر لفلقهػػػب سػػػهـ  أ  أف المػػػرة صػػػي اػػػبؿ ليبيػػػب لأبنػػػب  ال ػػػذافي السػػػعة 
نػػػت بسػػػبب يعمػػػبرهلف هّيهػػػب للالػػػدصـ يلّػػػـ  لالنػػػ  ذلػػػؾ أف القلػػػة ذلػػػؾ المػػػببح تب

طّػػب الالعمػػـ الاػػبؿ اػػف البهػػداد  رئػػيس الػػلزرا  للػػـ يسػػعجب صػػذا لطّبػػت  فتػػبف ذاؾ 
في اسب  نلس اليـل تبنت  طبة إبنة البهداد  الػذ  ذصػب إلػ  اتعػب دتعػلر .  ه ببت

ادالد جبريؿ  لقبؿ لت أنت في لت  نلسػي ل ياتنػت اػف دتػلر  طبػة إبنعػت  لتػبف 
باػؿ هّػ  نلسػت  لأف ل يهيػب هػف صػذم الانبسػبة يبتي بدرقة  لنمدت اداػلد أف يعد

 . العي لف ععترر
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 (أنا والبغدادي)

"1" 

قّت في بدايػة صػذا اللمػؿ ال ػبص بػبلادالد  أف هالقعنػب بػدأت فػي ال ػبصرة أيػبـ 
الدراسػة  للتنهػػب تبنػػت هػػببرة لسػػطدية جػػداإ إلػ  درجػػة أننػػي ل أعػػذتر شػػيئبإ انهػػب اآلف  

لتػف اللالقػة الد ي يػػة .  سػلس لجػلدم فػي بلػض الّ ػب ات بنػػبد  الطّبػة الّيبيػيف ببلػدقي
اػػػؤعار الشػػػلب اللػػػبـ   لتبنػػػت إقباعنػػػب شػػػبت الجبريػػػة  بػػػدأت هنػػػداب هاّنػػػب الػػػبإ ب ابنػػػة

بسػػرت علػػرض هّينػػب  أف نّع ػػي يلايػػبإ  ببلاتعػػب أثنػػب  سػػبهبت الػػدلاـ الرسػػاي  بانزلػػت 
فليهػب اػب طػبب اػف ا تػؿ  لاػب " ا انػب "بلد ذلؾ  ف د تبنت إسػعرادعت  اّع ػ    ّػب 

نعػػبني ا اػػيف الاسػػبهد لػػذل اػػف ا دبديػػث  لتػػبف للجػػلد الػػدتعلر هبػػد الدايػػد المػػيد الز 
لاؤعار الشلب اللبـ نتهة  بمػة  بنػلادرم العػي ل عنعهػي  لالبلجبعػت الهبدئػة لاػب يثػبر 
اف قتبيب ععلّؽ ببللاؿ  لتذلؾ قرا ة اػب يػدلر فػي الدّ ػبت ااجعابهيػة  لالمػراهبت 
العػػػػي ل ععلقػػػػؼ بػػػػيف أداػػػػد إبػػػػراصيـ ال ػػػػذافي  لالزنػػػػبعي اداػػػػد الزنػػػػبعي ال ػػػػذافي  لصػػػػل 

ة ل عسّـ اف لسػ  ألسػنعنب يلايػبإ  لدرمػت الشػديد هّػ  الاػبؿ  لهػاللات السػلر ش مي
.  العي ل يشب  انهػب أبػداإ  لطّبػت الػدائـ هّػ  السػيبرات  لعظػبصرم الزائػؼ بػبلع لس لالزصػد

أابنػػػة اػػػؤعار الشػػػلب اللػػػبـ لػػػيس لػػػديهب مػػػالديبت ابليػػػة إل إداريػػػة  لر ػػػـ ذلػػػؾ تػػػبف 
دار  ل  دػػدلد لػػت  ف ّػػـ ال يػػبدة دائػػـ ااعمػػبؿ بػػت لعػػلفير تػػؿ اػػب لّبهػػداد  نلػػلذ اػػبلي لا 
لتنػب نطّػؽ هّػ  البهػداد  ػ اػداف اللاػؿ ػ لل .  ألػإ...يطّبت ال بئد أل أسػرعت لدراسػت 

سػػػعطبع بدتػػػـ تلنػػػت أاػػػيف شػػػؤلف  يؤجػػػؿ عنليػػػذ اػػػب عطّبػػػت ال يػػػبدة انػػػت لسػػػبهة لادػػػدة  لا 
دار  لّدللػػػة  لأف يمػػػدر الّجػػبف الشػػػلبية  أف يعػػد ؿ فػػػي علبمػػيؿ النشػػػبط الاػػبلي لاا

علّيابعت لتؿ الاسؤللف الذيف يسبرهلف إل  عنليذصب  للهػذا أهطينػبم مػلة أ ػرس لصػي ػ 
 ادير هبـ ليبيب ػ 

تنػػػب ننعظػػػر يػػػـل ال اػػػيس بلػػػبرغ المػػػبر  اثّاػػػب ينعظػػػرم الطػػػالب الاسػػػعجدلف فػػػي 
الهػػب التّيػػبت اللسػػترية  فباقباػػة بسػػرت ػ صػػي إقباػػة جبريػػة بتػػؿ النػػ  التّاػػة  فاجع
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شػبت البػدل   اجعاػػ  اهّػؽ  لل يلجػد بهػػب اػب ياتػػف أف يطّػؽ هّيػت ديػػبة  سػلا  ببلّيػػؿ 
أل النهػػبر  لل يلجػػد بيننػػب اػػف يمػػطدب الػػت هبئّعػػت  لصتػػذا تػػبف يػػـل ال اػػيس  يػػـل 
.  اانطػػالؽ ندػػل الدريػػة  لالديػػبة  ندػػل طػػرابّس ديػػث اللػػبئالت  لا مػػدقب   لالادينػػة

يبرة لادػدة  ليعػلل  البهػداد  ال يػبدة  لتثيػراإ اػب تػبف ثبلثنػب في الهبلب تنلب  نردؿ فػي سػ
فػي السػيبرة نرفػ  درجػة المػرادة فػي عّػؾ ال ّػلة .  الدتعلر هبد الدايد الميد الزنعػبني

تنػػت ا قػػرب .  الاعدرتػػة  لقّاػػب يسػػّـ أدػػد اػػف جّػػد ألسػػنعنب دعػػ  الاػػر ال ػػذافي نلسػػت
ألؿ اػػػػف يسػػػػبند اػػػػلاقلي أثنػػػػب  لػػػػت  لتػػػػبف ا قػػػػرب لػػػػي بػػػػيف أهتػػػػب  ا ابنػػػػة  لتػػػػبف 

لتثيػراإ اػب ن س ػ عن ب صػذم الالاقػؼ قبػؿ الػد لؿ إلػ  .  ااجعابهبت  لأنػب أفلػؿ نلػس الشػي 
تػػػبف الػػػزاال  الاشػػػعرتلف فػػػي جبالػػػة ال ػػػبصرة  يلطلننػػػب اسػػػبدة جايّػػػة .  ااجعابهػػػبت

نهػػرب إليهػػب لندػػف بػػيف جػػدراف إقباعنػػب ػ الجبريػػة ػ بسػػرت  نسػػعرج  اهػػبارات سػػلد  
دبت نػػلر   لدػػب سػػبلـ ا لؿ ذلػػؾ ال ػػبدـ اػػف تػػلادي طػػرابّس  لنطّػػؽ اللنػػبف لشػػط

ل يبلنب  لن ّؽ دبلة اف الهرلب إل  الابتي  ن عّؽ التػدتبت  لنسعدتػر النتػت  
العي يليد ميب عهب الدتعلر هبد الدايد الزنعبني  برلدت الاردػة  لباّتػة جايّػة لرثهػب 

ل ػػد تبنػػت عّػػؾ ا يػػبـ السػػرعبلية .  التػػبدتةاػػف أصّػػت الزنعػػبف أربػػبب البديهػػة السػػب رة 
دبراإ فريد الّػلف  لرقػبإ بػال سػطلر  ن ػط هّيػت درلفػبإ بػال صليػة أل إعجػبم  لتنهػب ردّػت 
النػػب  ذتريػػبت ابئلػػة بػػال االاػػح لأمػػلاعبإ بػػال أمػػدا   تّاػػب أدػػبلؿ اللػػلدة إليهػػب  تػػي 

عليػػد دبطبػػبإ  لل أسػػعجا  انهػػب اػػب ياتػػف أف يمػػبغ  أجػػدني أاػػبـ  ببػػة بػػال أشػػجبر  ل 
علطي ظالإ لاف للدعت ريبح ال بّ   تنب صنبؾ  جايلبإ تبئنػبت بػال لجػلم  ل إعجػبم  فػي 

العي قتػيعهب هتػلاإ ب ابنػة اػؤعار الشػلب اللػبـ  تػبف الل يػد الاػر  7666عّؾ السنة 
ال ذافي  صبئابإ  اتػطرببإ  ل ػد فلػؿ الدمػبر فلّػت فيػت لفػي الػبالد  لبػدأ دبيػب السػ ط 

يعسبرع ليعس   لهنداب بدأت الجهلد ايجبد دؿ  زاػة لػلتربي عؤتػد أف عسػّيـ  الشلبي
الاعهاػيف فػػي علجيػػر الطػػبئرة  هبػػد الببسػط الا ردػػي  لا اػػيف  ّيلػػة فدياػػة  ل انػػبص 
ـل  اف عسّياهاب   بمة بلد الاف ة بريطبنيب هّ  إجرا  الادبتاة في صللندا  هندئذ  ألػ

تنػب .  لع  ر ـ رف  ملت النمر في لسبئؿ ااهػالـببل ذافي رصبب ااسعسالـ لال ت
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ن ػػػلؿ  أف أاريتػػػب لبريطبنيػػػب  لالهاػػػب الهػػػرب  قػػػد رتلػػػلا باػػػلاف عهـ هّػػػ  ه ػػػد جّسػػػبت 
ـل  الادتاػػػة ااسػػػتعّندية  لؿ اػػػرة  ػػػبرج عرابهػػػب  لقّنػػػب أف العتػػػباف ا فري ػػػي الػػػذ  عػػػ

يف ال ػلة فػي اللػبلـ  العلبير هنػت فػي قاػة ػ لاقػبدلقل ػ هبمػاة بلرتينػب فبسػل  قّػب اػلاز 
لأف البنػػػبة الشػػػلب الّيبػػػي اػػػف الدمػػػبر بسػػػبب التػػػلع لػػػلتربي  قػػػد أنجػػػب اللػػػلداإ 
هاالقػػػبإ عجسػػػد فػػػي اشػػػرلع ااعدػػػبد ا فري ػػػي  لرتػػػب الاػػػر ال ػػػذافي أسػػػد الػػػلصـ الػػػذ  

ل ػػد سػػرنب لاجاػػيف  نسػػعليد اػػب أبدهػػت .  أنعجػػت  يبلػػت  لأسػػابم ااعدػػبد ا فري ػػي اللظػػيـ
 .ي عدليؿ الهزائـ إل  زفلة إنعمبرال داع اللربي ف

لن ػػؿ الاػػلاطنيف الّيبيػػيف الا ردػػي  7666إبريػػؿ سػػنة  1دػػددت ا اػػـ الاعدػػدة يػػـل 
لفدياػة هّػػ  اػػعف إدػػدس طبئراعهػب إلػػ  تباػػب زايسػػت بهللنػدا  ديػػث اتػػبف الادبتاػػة  

للػػـ عع ػػدـ أ  جهػػة رسػػاية ليبيػػة .  لاطّػػلب إع ػػبذ قػػرار ليبػػي ببلالاف ػػة هّػػ  العرديػػؿ
.  طبلػػبإ ػ ال بئػػد ػ لػػف يتػػلف اليػػد العػػي علقػػ  هّػػ  ذلػػؾ ال ػػرار.   ػػبذ ال ػػرار الاطّػػلببدع

فهؿ ي بؿ  قبئػد النمػر لالعدػد  أف يلقػ  هّػ  اثػؿ صػذا ال ػرار الاهػيف الػذ  عسػّـ فيػت 
دللة اسع ّة ذات سيبدة  بؿ جابصيريػة هظاػ   أللدصػب لعتػلهـ ال ػلس ااابريبليػة فػي 

 .ببلع تيد ل! بعهب أقلبمهب لعدبتاهـ أابـ قت

إعمػػؿ بػػي البهػػداد   لقػػبؿ نريػػد أف نجعاػػ   7666تػػبف ذاؾ يػػـل جالػػة فػػي سػػنة 
با ػػر الرقببػػة ااداريػػة بطػػرابّس لانبقشػػة التػػلع صػػبـ  لاسػػعلجؿ جػػداإ  إلع ينػػب بلػػض 
أهتب  ا ابنػة  لنبقشػنب التػلع عسػّيـ الاعهاػيف الّيبيػيف إلػ  صللنػدا  تنػت أهع ػد أف 

يابت اف ػ قّـ ال يبدة ػ أل هّ  ا قؿ بديدب  انهػب  طػرح الػدتعلر هبػد ااجعابع عـل بعلّ
فلػػبرض أداػػد إبػػراصيـ ال ػػذافي فتػػرة العسػػّيـ بشػػدة  .  الدايػػد المػػيد الزنعػػبني الالتػػلع

عببدلنػػػب النظػػػرات  فالبرتػػػة أداػػػد لػػػت بهػػػذم الطري ػػػة علنػػػي  أف ل علّياػػػبت لل دعػػػ  
نتعػػب الادتػػر  ليسػػجؿ تػػؿ لادػػد رأيػػت   البهػػداد  الاداػػلد   أف. إقعػػرح د.  إيدػػب 

تنػت اػف أتثػر .  لأف نديّت إل  ال يبدة  دع  إذا لػـ نمػؿ إلػ  القػؼ الدػد لجاػبهي
الاعداسػػػيف لعسػػػّيـ الاعهاػػػيف إلػػػ  صللنػػػدا   ف الشػػػلب الّيبػػػي لمػػػؿ إلػػػ  اردّػػػة ل 
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عدعاػػؿ بسػػبب الدمػػبر الالػػرلض هّيػػت هّػػ  اػػدس سػػنلات  لد ّػػت الػػبالد فػػي نلػػؽ 
ل ياتػػػف ال ػػػرلج بػػػدلف إع ػػػبذ  طػػػلات جريئػػػة  لدبسػػػاة لأللهػػػب عسػػػّيـ اظّػػػـ ارهػػػب  

قّػت الجهػبإ تالاػي .  الاعهايف  لتبف صذا صل العلجت الذ  عبنبم التثير اف الاسؤلليف
:  داد إبراصيـ ال ذافي  لتبنت هالقبعنب طيبة إل  دػد تبيػر  ر ػـ ازاجػت الاع ّػب قّػت

ذا ندػػف قّنػػب  ل  يػب أداػػد  الاػػر ال ػػذافي ػ قبئػػد ػ لل يجػػ"  ب أف ن ػػؼ هّػػ  يسػػبرم  لا 
نظػر إلػيل البهػداد  ".  فابذا عرتنب لت  يجب أف نؤيػد العسػّيـ  لنعػرؾ القػؼ الػرفض لػت

بلػػد اهبدرعنػػب لإلجعاػػبع طّػػب .  الاداػػلد  نظػػرة إسعدسػػبف  للػػـ يلّػػؽ أداػػد إبػػراصيـ
يػػػػؾ هػػػػيف إف رأ: "أداػػػػد إبػػػػراصيـ أف يراف نػػػػي فػػػػي السػػػػيبرة  لبػػػػدأ دديثػػػػت تػػػػبدتبإ لقػػػػبؿ

إلع ينػػب فػػي اليػػـل العػػبلي  فسػػ لت البهػػداد  هػػف د ي ػػة الالقػػؼ  أجػػببني بػػ ف ".  الدتاػػة
ال بئد ذصب  بتببإ إل  سبهب  نت ل يريد أف يتلف فػي طػرابّس ليػرس اػلاطنيف ليبيػيف 
يلس ّابف إل  بّد أ رس  لأنت ذاصػب إلػ  سػبهب ليبػدأ ثػلرة جديػدة اػف صنػبؾ تاػب فلػؿ فػي 

نػي أنػت لػيس تػد فتػرة العسػّيـ للتػف ل يريػد أف يظهػر ب نػت صػل اػػف الابتػي  لصػذا يل
سػ لعت إف تػبف عدػدث اػ  هبػداي السنلسػي فػي الالتػلع  .  إع ذ ال رار أل شبرؾ فيػت

أجػبب بػنلـ ف درتػػت أف هبػداي صػل اػػف أ بػرم بالقػؼ الل يػػد  لأف البهػداد  أبػدع فتػػرة 
 . يبلت السيبسي الابدعإجعابهنب بب اس العي مب ت ا رجبإ  لشترعت هّ  

تػبف البهػػداد  يدػػدثني ػ ل أقػػلؿ هػػف تػػؿ شػي  ػ للتػف فػػي التثيػػر اػػف ا شػػيب  
العػػػي عػػػدلر فػػػي الػػػدلائر ال ّليػػػة  التػػػي ة  الاظّاػػػة  تػػػبف بػػػال جػػػداؿ أدػػػد المػػػنبديؽ 
السلدا  ال ّيّة العي ععسبقط فيهب ا سرار بال علقؼ  بدتـ هالقبعت اللاسػلة  الاع بطلػة 

لطبلػػبإ  اليػػد السػػ ية علطػػي الاػػبؿ لعسػػعّـ الالّلاػػبت  لالالّلاػػبت ال بمػػة الاعشػػلبة  
لقػػد تػػبف البهػػداد  .  لالدسبسػػة  تبللشػػؽ ل يشػػ  إل إذا إرعللػػت دػػرارة اشػػبهر الػػلد

لهنػداب تػبف يعمػؿ بػي اسػب إ .  ياعّؾ ال درات النلسية لالس ب  لمنبهة ذلؾ ااشلبع
بػبب بيعػؾ  لسػن ـل ػ بػدلرة ػ ببلسػيبرة أدرؾ  لي لؿ س ار هّيؾ بلد قّيػؿ  إنعظرنػي أاػبـ

ذا تبنػت صػذم ػ الػدلرات ػ عسػبؽ أيػبـ ػ العمػليد ػ أ   أف لديػت جديػداإ صباػبإ ل بمػبإ  لا 
إ عيػػبر الػػلزرا  قبػػؿ اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ  أدرؾ اببشػػرة أف سػػلؽ ا سػػاب  بػػدأ اللاػػؿ  
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جيبػت  لالداػبـ اػف لالبهداد  صل سبدر  شبة الاسرح ال بدر هّ  إ ػراج ا رانػب اػف 
ػػت  لتبئنػػبت أ ػػرس اػػف عدػػت ال بلػػة لهاّيػػة إ عيػػبر ا انػػب  ػ الػػلزرا  فػػي ليبيػػب .  تال

الجابصيريػػة الشػػلبية  لهػػب اػػذاؽ  ػػبص  فهػػي عطػػؿ تػػؿ سػػنة امػػدلبة ب صػػبزيل عبشػػر 
ببلعهيير لالعطلير اػف أجػؿ عجػبلز السػّبيبت العػي يعدػدث هنهػب الشػبرع  لعّػلح بػد راج 

لجػػرت اللػػبدة أف ع ػػـل .  هػػب ألسػػنة النػػبس بسػػبب اللسػػبد لالعجػػبلزاتاللنبمػػر العػػي طبلع
أابنػػػة اػػػؤعار الشػػػلب اللػػػبـ بعرشػػػيح ا انػػػب  الجػػػدد  أل إقعػػػراح إهػػػبدة عثبيػػػت اللػػػباّيف 

. لل ينتػػػػر أدػػػػد أف د.  اػػػػنهـ  للتػػػػف  ال بئػػػػد صػػػػل اػػػػف يتعػػػػب أسػػػػاب  الطبلػػػػة ا  يػػػػرة
ا سػاب  هّػ  انمػة ا انػب  ػ البهػداد  الاداػلد  شػبرؾ فػي رفػ  أل إنػزاؿ تثيػر اػف 

 .اللزرا   لتبف يشرتني في أفتبرم هّ  ا قؿ

أ عرتل أاينبإ لّجنة الشلبية اللباة لإلعمػبؿ ال ػبرجي لالعلػبلف الػدللي فػي اػبرس 
  ل ػػػبدرت أابنػػػة اػػػؤعار الشػػػلب اللػػػبـ  لصتػػػذا إنع ّػػػت لّجهػػػبز العنليػػػذ  فياػػػب 1111

لتػػػبف .  الجهػػػبز العشػػػريلي الشػػػلبيإسػػػعار صػػػل فػػػي أابنػػػة اػػػؤعار الشػػػلب اللػػػبـ قاػػػة 
لّبهداد  دلراإ فػي إنع ػبلي إلػ  الانمػة ا  ػرس  للتػف لػيس اػف القػ  سػبدر ال شػبة  

تنلػب فػي  تػـ جّسػبت اػؤعار الشػلب  1111اػبرس  1ليّػة .  للتف اف القػ  الشػبصد
اػبرس صػل يػـل ػ العمػليد ػ أ  الجّسػة ال عبايػة العػي  1اللػبـ السػنلية  لاليػـل العػبلي ػ 

عشػػهد إهػػبدة عشػػتيؿ أابنػػة اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ  لالّجنػػة الشػػلبية اللباػػة  تتػػؿ سػػنة  س
ليػـل العمػػليد صػل يػػـل ػ الد ّػػة ػ يتثػػر فيهػػب عػدالؿ ا سػػاب   ليػعّ ط النػػبس ا  بػػبر  
لعرعلػػػ  داػػػ  بلرمػػػة العرشػػػيدبت لعل ػػػد ااجعابهػػػبت إلػػػ  اللجػػػر  يّع ػػػي فيهػػػب أداػػػد 

رات  لالبهػػػداد  الاداػػػلد  أاػػػيف شػػػؤلف الّجػػػبف إبػػػراصيـ ال ػػػذافي أاػػػيف شػػػؤلف الاػػػؤعا
ببل بئػػػد لاراجلػػػة ا سػػػاب  الا عردػػػة لتػػػؿ انمػػػب  لعػػػزداد سػػػرهة درتػػػة اراتػػػز ال ػػػلس 
الثلريػػػة لا انيػػػة لاللبئّيػػػة  فهػػػذا السػػػـ إسػػػعثنبئي ببلنسػػػبة  داػػػد قػػػذاؼ الػػػدـ  لهبػػػداي 

ي  تػػؿ يػػدف  السنلسػػي  لهبػػداي انمػػلر  لفػػلقهـ جايلػػبإ سػػيؼ ااسػػالـ الاػػر ال ػػذاف
باف يرس أنػت ا قػرب لػت  لالتػباف لامػبلدت  لي بعػؿ اػف أجػؿ إسػعبلبد صػذا ااسػـ أل 

أاػػب الاشػػهد الثػػبني فػػي الاسػػردية بلػػد ل ػػب  .  ذاؾ  الػػذ  ل يػػرام اػػف مػػللؼ أنمػػبرم
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أداد إبراصيـ ال ذافي  لالدتعلر البهداد  الادالد  ببل بئد  أف يجعاػ  أداػد لالبهػداد  
ارات الشػػلبية ا سبسػػية  لعّ يػػنهـ ا سػػاب  الاطّػػلب عمػػليدصب  لهنػػد اػػ  أانػػب  الاػػؤع

طرح صذم ا ساب   ي ـل صؤل  ا انب  ببلعمليؽ الدبد هنػد قػرا ة تػؿ إسػـ  علبيػراإ هػف 
 .الع ييد لالعزتية

اػػػبرس الشػػػديدة البػػػرلدة  تػػػبف فػػػي سػػػرت السػػػيد ليسػػػبريدس  ابللثػػػبإ  1فػػػي ليّػػػة 
االإ رسػػػػبلة  طيػػػػة انػػػػت إلػػػػ  الاػػػػر ال ػػػػذافي  ش مػػػػيبإ اػػػػف رئػػػػيس لزرا  قبػػػػرص  دػػػػب

لبملعي أاينبإ لّشؤلف ال برجية باؤعار الشلب اللبـ  راف ػت الابلػلث ال برمػي إلػ  ػ 
اللعلت ػ لصي انط ة مدرالية   برج ادينة سػرت بهػب ا ػيـ تبيػر إهعػبد ال ػذافي  أف 

 .ي يـ فيت هنداب ي عي إل  سرت

برمػػػي  فلجدعػػػت جبلسػػػبإ دػػػلؿ النػػػبر لمػػػّت إلػػػ   ياػػػة ال ػػػذافي رف ػػػة التػػػيؼ ال 
لالػػػػت أداػػػػد إبػػػػراصيـ ال ػػػػذافي لالػػػػدتعلر البهػػػػداد  الاداػػػػلد   طّػػػػب انهاػػػػب ال ػػػػرلج 
لاانعظػػػػبر  لجّسػػػػت الػػػػت مػػػػدبة التػػػػيؼ الػػػػذ  بػػػػبدر بلػػػػد العديػػػػة  بعسػػػػّيـ الرسػػػػبلة 
الاتعلبػػة ببلّهػػة اانجّيزيػػة  تػػبف يجّػػس إلػػ  جبنبػػت الاعػػرجـ فػػؤاد الزليطنػػي  أهطػػػبني 

أ ػػذ انػػي الرسػػبلة لقػػدلاهب إلػػ  .  بلة لطّػػب انػػي عرجاعهػػب فػػلراإ ف اػػت بػػذلؾالاػػر الرسػػ
بلػد سػبهبت اػف لمػللي إلػ  إسػعرادعي .  الاعرجـ  لس لت هف اػدس دقػة عرجاعػي لهػب

بسرت  د ػؿ البهػداد  تػبدتبإ  فببدرعػت بػبل لؿ اػف د ػؾ أف علػرح لمػبدبؾ  فسػ تلف 
.  تيػػؼ هرفػػت ذلػػؾ : قػػبؿ البهػػداد  ألؿ سػػلير لّيبيػػب ببريطبنيػػب بلػػد ال طيلػػة الطليّػػة 

قّت ل د علرتت إل  إاعدبف في الّهة اانجّيزيػة اػف طػرؼ ال بئػد لصػذا يلنػي عليينػي 
ل يػػب دبيبػػي  انمػػبؾ أهّػػ  اػػف ذلػػؾ   ػػداإ : تػػدؾ البهػػداد  لقػػبؿ.  سػػليراإ فػػي لنػػدف

ف ثنػػب  د ػػللي اػػ  التػػيؼ ال برمػػي إلػػ   ياػػة ال ػػذافي تػػبف . سػػعتلف لزيػػراإ ل برجيعنػػب
سػػعلرض الهاػػب أسػػاب  ا انػػب  الارشػػديف أ  الػػلزرا   لعلقلػػلا هنػػد لزيػػر ال برجيػػة  ي

لتبف رئيس اللزرا  آنذاؾ الاهندس اداد الان لش قدـ ع ريراإ إلػ  الاػر ال ػذافي دػلؿ 
مػػدة لزيػػر ال برجيػػة هاػػر الانعمػػر الػػذ  يلػػبني اػػف اػػرض السػػرطبف ليلػػبلل فػػي 
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قعػػرح البهػػداد  إسػػـ اداػػد الػػزل   الػػذ  إ.  ال ػػبرج  ليسػػعديؿ إسػػعارارم فػػي الانمػػب
قعػػرح أداػػد إبػػراصيـ ال ػػذافي إسػػـ الػػدتعلر  تػػبف يشػػهؿ انمػػب لزيػػر اللػػدؿ لالدا ّيػػة  لا 
امطل  الزائد  لصل طبيب عجايؿ  لسبؽ أف شػهؿ انمػب لزيػر المػدة  لصػل اػف 
اللنبمػػر الاعشػػددة فػػي الّجػػبف الثلريػػة  لدسػػب قػػلؿ البهػػداد   تػػبف ال ػػذافي يلعػػرض 

لبلػػػد  رلجػػػي انػػػت اػػػ  التػػػيؼ ال برمػػػي  .  سػػػايف  ليطّػػػب إقعرادػػػب ثبلثػػػبهّػػػ  اا
".  لجدت لتـ لزيراإ لّ برجية  هبد الػرداف شػّ ـ: "لهلدعهاب إليت ببدرصاب ال ذافي ببل لؿ

لصتػػػذا  ػػػبدرت أابنػػػة اػػػؤعار الشػػػلب اللػػػبـ  إلػػػ  ال برجيػػػة بشػػػهبدة الػػػدتعلر البهػػػداد  
 .الادالد   لباببرتعت

د   في ع ديـ الاسبهدة لالللف لي فػي اػلقلي الجديػد  لػـ يػرد لػي لـ يع  ر البهدا
طّببإ  لتثيراإ اب ببدر بلتلي في ملرة اب يجر  لرا  التلاليس  لاب يدػبؾ فػي دلائػر 

هبػد ال ػبدر البهػداد  اهػبـ . ااسعلبدة اف أجؿ الهنبئـ اادارية   بمة بلػد أف عػلل  د
اللػػبـ  لعدبللػػت اػػ  أداػػد إبػػراصيـ ال ػػذافي شػػؤلف الّجػػبف الشػػلبية ب ابنػػة اػػؤعار الشػػلب 

ااثنبف  أداد  لهبد ال بدر  ينظراف إلي هّ  أني اػف جػيّهـ .  أايف شؤلف الاؤعارات
با يػػػبس الػػػزاف الثػػػلر   للتػػػف صنػػػبؾ لهػػػة ا بدهػػػة نسػػػعلاّهب جايلػػػبإ هنػػػداب نعدػػػدث  

يعبراػبف اػف  لالبير ارال ة هنداب نعلباؿ  صاب  أداد إبراصيـ  لهبد ال ػبدر البهػداد  
لجلدصاب في أابنة اؤعار الشلب اللبـ الاجردة اف المالديبت الابليػة لااداريػة  فػي 
دػػيف يع بسػػـ اآل ػػرلف صػػذم المػػالديبت  تػػبف الجلػػب  صػػل الّػػلف الػػذ  إهعّػػ  مػػلدبت 
هالقعنب  تنت تد اللنػؼ الػذ  شػهدعت ليبيػب فػي النمػؼ الثػبني اػف ه ػد السػبلينيبت  

لػػؾ اللنػػؼ فػػي جػػبالعي طػػرابّس لبنهػػبز   لقػػبدا الادػػبتـ لتػػبف صاػػب اػػف سػػبصـ فػػي ذ
الثلرية  العي أه بت اب ساي ببلاداصابت  تبف أداد إسعلزازيبإ مداايبإ  في دػيف تػبف 

لقػد .  هبد ال بدر ارال بإ لب ػبإ لػت قػدرة هّػ  إدارة دػلار صػبدئ يػرش هّيػت لدلاإ امػطنلبإ 
ييف هّػ  علػرد  ببل برجيػة  لهػدـ نبهني الدتعلر البهداد  الادالد   أنهاب  ير راتػ

لأنهاب بمدد إمدار قبنلف جديد لّسّؾ الدبّلابسػي  اتػالنت إهػبدة .  العلبلف الهاب
بديػث يػعـل إ عيػبر " السػلبرات"عشتيؿ الّجبف الشلبية في الاتبعب الشلبية ببل ػبرج  أ  
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هنبمػػػر اػػػف تػػػؿ الانػػػبطؽ فػػػي ليبيػػػب هػػػف طريػػػؽ العمػػػليد أ  اا عيػػػبر اػػػف طػػػرؼ 
.  ير ارسػػػبلهب ادارة السػػػلبرات فػػػي ال ػػػبرج باػػػف فيهػػػب أاػػػيف الاتعػػػب أ  السػػػليرالجاػػػبص

دهيػت لدتػػلر أدػػد جّسػبت أابنػػة اػػؤعار الشػلب اللػػبـ بسػػرت لانبقشػة صػػذم ا فتػػبر  
لهبرتػػعهب بشػػدة لسػػ ت ابػػررات اػػلقلي  تػػبف أداػػد إبػػراصيـ اببشػػراإ لاعشػػدداإ فػػي دػػيف 

ب شػػرح لجهػػة نظػػرم العػػي عمػػرل هّػػ  فتػػرة ػ تػػبف هبػػد ال ػػبدر صبدئػػبإ لدبّلابسػػيبإ  لهنػػدا
إف سػػلرا  بريطبنيػػب  يسػػالنهـ سػػلرا  مػػبدبة : الدبّلابسػػية الشػػلبية ػ تاػػب سػػابصب قػػبؿ

الجاللػػػػة  أ  الاّتػػػػة  لأف مػػػػبدب الجاللػػػػة فػػػػي ليبيػػػػب صػػػػل الشػػػػلب  فيجػػػػب أف يتػػػػلف 
ـ يػب دتعػلر هبػد ال ػبدر إف سػلرا  مػبدبة الجاللػة صػ: قّػت.  سلراؤنب صـ سػلرا  الشػلب

اػػف لزارة ال برجيػػة البريطبنيػػة  يػػعـل علييػػنهـ لف ػػبإ ل لاهػػد للػػلائح  عرعتػػز هّػػ  ا قدايػػة 
ثـ إف في تؿ سلبرة  سلير لادػد ف ػط للػيس لجنػة  لأنػب تنػت سػليراإ لّيبيػب فػي .  لال برة

إيطبليب  تثػر اػف هشػر سػنلات  عدػت اسػا  أاػيف اتعػب شػلبي  أل ببلعدديػد  أاػيف 
ب الشلبي الّيبي بديطبليب  لقػد هاّػت فػي البدايػة اػ  لجنػة اتلنػة الّجنة الشلبية لّاتع

اػػػف  اسػػػة أشػػػ بص  ثػػػـ هاّػػػت لسػػػنلات بالػػػرد   لتػػػبف ا دا  فػػػي الاردّػػػة الثبنيػػػة 
هّػػ  تػػؿ دػػبؿ ل ػػد نجدػػب فػػي إمػػدار ال ػػبنلف  لببلتيليػػة العػػي أراداصػػب  .  أفتػػؿ بتثيػػر

يشػػػهؿ أاػػػيف اللدػػػدة  للػػػـ عػػػنجح ادػػػبللعي لتػػػذلؾ الػػػدتعلر هّػػػي العريتػػػي الػػػذ  تػػػبف
ا فري ػػي  لػػـ  نػػنجح فػػي إي ػػبؼ اللاػػؿ بهػػذا ال ػػبنلف أل علديّػػت ر ػػـ ن بشػػنب الطليػػؿ اػػ  

لبػػػػبلر ـ اػػػػف مػػػػدلر صػػػػذا ال ػػػػبنلف  ف ػػػػد سػػػػبهدنب الػػػػدتعلر البهػػػػداد  .  الاػػػػر ال ػػػػذافي
الاداػػلد  الػػذ  أمػػبح نبئبػػبإ لػػرئيس الػػلزرا   هّػػ  الع ليػػؼ اػػف اآلثػػبر السػػّبية لهػػذا 

عشػػتيؿ الّجػػبف الشػػلبية لسػػلبراعنب فػػي ال ػػبرج فػػي إ عيػػبر اللنبمػػر العػػػي ال ػػبنلف هنػػد 
 .ععلفر فيهب الددلد الدنيب اف ال درات
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  هيف الػدتعلر شػتر   ػبنـ رئيسػبإ لّػلزرا   لالبهػداد  نبئبػبإ 1111في شهر يلليل 
ػػػللد شػػػتر  أاينػػػبإ لّجنػػػة الشػػػلبية اللباػػػة   لػػػت  لبامػػػطّدبت الجابصيريػػػة اللظاػػػ   مل

بهػػداد  أاينػػبإ اسػػبهداإ  لب يػػتل فػػي انمػػبي  أاينػػبإ لّجنػػة الشػػلبية اللباػػة لإلعمػػبؿ لال
إلعػػػ ـ شػػػاّنب اػػػف جديػػػد هّػػػ   شػػػبة ".  لزيػػػراإ لّ برجيػػػة"ال ػػػبرجي لالعلػػػبلف الػػػدللي أ  

شػػػتر   ػػػػبنـ رجػػػؿ يػػػػؤاف اػػػػف رأسػػػت إلػػػػ  أ اػػػص قداػػػػت بػػػػبادارة .  الجهػػػبز العنليػػػػذ 
يتلػػر بسيبسػػة الػػدهـ  صػػل اػػف الاليػػد طػػرابّس  الع ّيديػػة الانظاػػة  لااقعمػػبد الدػػر  ل 

ااعّ   بث بفة الاجعا  الادني  هبيش اايطبلييف لاليهػلد الػذيف تػبنلا جػز اإ فػبهالإ اػف 
الاجعا  الّيبي ل بمػة بادينػة طػرابّس  درس فػي اللليػبت الاعدػدة ا اريتيػة  لهاػؿ 

د السػالـ جّػلد  فهػبدر بلد ذلؾ بلزارة البعرلؿ  لتنت إمطدـ برئيس الػلزرا  السػببؽ هبػ
لزيػػراإ  1117الػػبالد لهاػػؿ بانظاػػة ا لبػػؾ  إلػػ  أف عػػلل  أاينهػػب اؤقعػػبإ  هػػبد فػػي سػػنة 

لإلقعمػبد فػي دتلاػة الاهنػدس ابػبرؾ الشػػباإ بػدف  اػف سػيؼ ااسػالـ الاػر ال ػػذافي 
الػػػذ  تػػػػبف يعدػػػػدث هػػػػف ن ػػػؿ ليبيػػػػب إلػػػػ  دللػػػػة همػػػرية  لاػػػػ  إرعلػػػػبع درجػػػػة ا دػػػػالـ 

سػػػالـ دفػػػ  بمػػػدي ت شػػػتر  إلػػػ  قاػػػة الهػػػـر العنليػػػذ  انجػػػبز اللمػػػرية لػػػدس سػػػيؼ اا
للتي يتلف اجّس اللزرا  برئبسة شػتر   يػر ان طػ  المػّة هػف .  ا دالـ اللمرية

ا همػػبب الشػػلبية الجابصيريػػة  جػػي  ببلبهػػداد  الاداػػلد  ليتػػلف نبئبػػبإ لػػت  لليتػػلف 
 .الدّ ة ا  ال يبدة أيتب

ا ػػػر اجّػػػس الػػػلزرا   لبشػػػتؿ دائػػػـ اػػػف  اػػػف إنجػػػبزات شػػػتر   ػػػبنـ ا للػػػ   ن ّػػػت
سػػرت إلػػ  طػػرابّس  لباسػػبهدة سػػيؼ ااسػػالـ  عاتػػف اػػف إقنػػبع الاػػر ال ػػذافي بػػذلؾ  

تػػػبف اتعػػػب .  بػػػؿ ياتػػػف ال ػػػلؿ ب نػػػت فػػػرض ذلػػػؾ هّيػػػت فرتػػػبإ لبطري عػػػت الدػػػبدة الّب ػػػة
شػػتر  فػػي الػػدلر الثػػبني اػػف الابنػػ  الػػذ  تػػبف ا ممػػبإ ػ  ابنػػة اللدػػدة ا فري يػػة ػ 

إهػػػػبدة داجهػػػػب اػػػػ  ال برجيػػػػة  إسػػػػعلل  شػػػػتر  هّػػػػ  الابنػػػػ   الػػػػذ  تػػػػبف فػػػػي لبلػػػػد 
تػبف .  ـ7619الثابنينبت ا راإ لألاف ال برجي لعلرض لّ مؼ الجل  ا اريتي سػنة 
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اتعػػب شػػتر  فػػي الػػدلر الثػػبني  لاتعػػب البهػػداد  الاداػػلد  فػػي الػػدلر الرابػػ   عػػلل  
طّؽ هّيت  اجّػس الػلزرا   جّػس البهداد  إهبدة ع صيؿ الابن   لأمبح ببااتبف أف ي

شػػتر  فػػي الػػدلر ا لؿ يسػػع بؿ الػػلزرا  لالسػػػلرا  لبلػػض التػػيلؼ  لاػػف اتعبػػت فػػػي 
الػػػدلر الرابػػػ   اػػػبرس البهػػػداد  دلر رئػػػيس الػػػلزرا  الللّػػػي  أل لن ػػػؿ الاػػػلاز   عدػػػلؿ 
اتعبػػػت إلػػػ   ّيػػػة ندػػػؿ  يجعاػػػ  اػػػ  اػػػدرا  الاؤسسػػػبت  لأانػػػب  الاػػػؤعارات الشػػػلبية  

بفػػػػة الرعػػػػب  لل ين طػػػػ  إعمػػػػبلت اليػػػػـل ب ّػػػػـ ال يػػػػبدة ليلجػػػػت العلّياػػػػبت لالتػػػػببط اػػػػف ت
تػػػبف شػػػػتر   ػػػبنـ بدتػػػـ دراسػػػػعت لعجربعػػػت  لعربيعػػػػت .  لّػػػلزرا    بمػػػة لزيػػػػر الابليػػػة

الطرابّسػػػية الدػػػذرة  يدسػػػب إلػػػ  اللشػػػرة قبػػػؿ أف يػػػ ار بمػػػرؼ أ  ابّػػػف اػػػبلي  يعػػػبب  
دػػلؿ عرعيػػب ليبيػػب الاعػػدني فػػي ع ػػبرير الشػػلبفية فػػي بّػػداف اللػػبلـ  ليتثػػر اػػف الشػػتلس 

دػػػبلؿ جبصػػػداإ أف يلاجػػػت الهػػػدر فػػػي الاػػػبؿ اللػػػبـ  لأف يتػػػ  تػػػلابط لّمػػػرؼ .  ذلػػػؾ
لالا بللػػػبت الابليػػػة  لتنػػػت إمػػػطدـ بل بػػػبت ل علػػػد  لهّػػػ  رأسػػػهب أبنػػػب  ال ػػػذافي الػػػذ  

 إقعنػ  فػي نهبيػة ا اػر.  يرلف أنلسهـ فلؽ ال بنلف  لأف ابؿ ليبيب صل ابلهـ أللإ لأ يراإ 
أنػػت ل يسػػعطي  إدارة الػػبالد  لرأس أف يعػػرؾ ا اػػر لّػػدتعلر البهػػداد  الاداػػلد   الػػذ  
ب ر أصؿ البالد  لقبئػدصب  لهػرؼ إشػبرات الاػرلر العػي عدتػـ درتػة الجايػ   لفػؾ تػؿ    

إف البهػداد   : "إسعارأ ااثنبف صذا العرعيب لعلبيشب الػت  لقػبؿ شػتر   ػبنـ.  الشلرات
 ".ا سلؿ ثلّب  لاللتس مديح  للتنت الثلّب الذ  أدبتنملت ا هّ  إنسبف  ل 

ـل عليػػػيف البهػػػداد  رئيسػػػبإ لّػػػلزرا   لن ػػػؿ شػػػتر   ػػػبنـ إلػػػ  1119فػػػي اػػػبرس  ـ عػػػ
ب يػػػت فػػػي انمػػػبي لزيػػػراإ لّ برجيػػػة  لأ ػػػذ ت .  الاؤسسػػػة اللطنيػػػة لّػػػنلط بدرجػػػة لزيػػػر

هػػػداد  رئبسػػػة تاػػػب سػػػبؽ ال ػػػلؿ  عػػػلل  الب.  هالقعػػػي اػػػ  البهػػػداد  بلػػػداإ جديػػػداإ لقليػػػبإ 
نطّ ػت بػدف  اػف سػيؼ ااسػالـ ال ػذافي ندػل  اللزرا  لقد أنزلػت ليبيػب أث بلهػب الدلليػة  لا 
اػػب سػػاي بّيبيػػب الهػػد  لتػػبف البهػػداد  قػػبدراإ هّػػ  أف ي  ػػذ بيػػدم أ ّػػب ال يػػلط الابليػػة 
لااداريػػة  إف ايزانيػػة الجػػيش العػػي تبنػػت ل ععبػػ  اجّػػس الػػلزرا  عاتػػف البهػػداد  اػػف 

د سػػػيؼ ااسػػػالـ أف ل يب ػػػ  دا ػػػؿ ليبيػػػب إلل أيباػػػبإ الػػػدلدةإ  جلّهػػػب تػػػاف داػػػبم  عل ػػػل 
لينطّػػؽ فػػي ردػػالت ل ععلقػػؼ بػػيف قػػبرات اللػػبلـ  لنجػػح البهػػداد  فػػي إقنػػبع الجايػػ  
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.  لأللهػػػػـ زاػػػػال م الػػػػلزرا  أف تػػػػؿ تّاػػػػة ي للهػػػػب قػػػػد لتػػػػلهب سػػػػيؼ ااسػػػػالـ فػػػػي فاػػػػت
سعطبع أف يدللهـ أ  اجرد لزرا  ينلذلف اب ي   .لؿلا 

عسػػبع  يبلػػت ا فري ػػي  هػػؼل ال ػػذافي هػػف  بلػػد عػػدفؽ زهاػػب  اللػػبلـ هّػػ   ياعػػت  لا 
اعببلػػػة علبمػػػيؿ الشػػػؤلف الّيبيػػػة  لرأس أنهػػػب أقػػػؿ اػػػف ا باػػػت  لقػػػبؿ فػػػي أدػػػد جّسػػػبت 

أنػػب قبئػػد هػػبلاي  أعلامػػؿ اػػ  زهاػػب  الػػدنيب  للػػيس لػػدس اللقػػت : اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ
إتعشػػػؼ البهػػػداد  أف صنػػػبؾ اسػػػبدة ".  لؽ عدػػػدث اػػػ  البهػػػداد   أل شػػػّ ـ  أل العػػػ

ردبػػػػة اػػػػف المػػػػالديبت  عنعظػػػػر اػػػػف ياألصػػػػب  فالاػػػػر ال ػػػػذافي ال بئػػػػد ا ااػػػػي الػػػػذ  
 مص تؿ لقعت ع ريبػبإ لإلسػراع فػي إقباػة اللليػبت الاعدػدة ا فري يػة  لتػؿ يػـل ي ػرأ ػ 
ب النظػػبـ ا سبسػػي لإلعدػػبد ا فري ػػي ػ ليتعػػب هّػػ  أطػػراؼ مػػلدبعت علديػػدلت  يلػػدله

لسيؼ ااسالـ الذ  ي عي إل  ليبيػب تزائػر  يتعلػي بدسػعلراض بلػض .  في اليـل العبلي
 رائط الاشرلهبت  الجديػدة بدتػلر البهػداد  لهػدد اػف ال بػرا  الالنيػيف  لالبهػداد  

سػػبهة فػػي اليػػـل بػػيف ا لراؽ   71صػػل البػػبقي دائاػػب  لالاعلػػرغ الػػذ  ي تػػي أتثػػر اػػف 
دلػػػظ البهػػػدد  لاجبػػػت .   ال بػػػيف الاػػػدف لال ػػػرس الّيبيػػػةلالاقػػػ  عنليػػػذ الاشػػػرلهبت  اعػػػن

الانزلي  لأمبح أتثر الرفة ببلاشػرلهبت الانلػذة اػف الػلزرا  الالنيػيف بهػب  لسػبهدعت 
ذاترعػػػػػت الدػػػػػبدة هّػػػػػ  دلػػػػػظ ا رقػػػػػبـ  لالالاقػػػػػ   لا سػػػػػاب   لأمػػػػػبح ال ػػػػػذافي يتعلػػػػػي 

بح يػعدتـ بايزانيػة بدسعدهبئت لالرفة اب يجر  هّ  ظهػر ا رض الّيبيػة لبطنهػب  لأمػ
بػػؿ إ عػػرع عبليبػػبإ جديػػداإ لّايزانيػػة  لصنػػبؾ ابػػبلف ل يلّػػـ .  اّيػػبر دللر 711عزيػػد هّػػ  

اتبنهػػب إلل صػػل  لأنشػػ  أجسػػبابإ ابليػػة عببلػػة لػػت اببشػػرة اثػػؿ مػػنبديؽ ااناػػب  لالادػػبفظ 
فيػت  ااسعثابرية  لا جهزة العنليذية لصتذا  رؽ البهداد  الادالد  في ليبيػب  ل رقػت 

لعلػػػرغ الاػػػر ال ػػػذافي لاجػػػدم ا فري ػػػي نهػػػبراإ  لطػػػبر إبنػػػت سػػػيؼ ااسػػػالـ دػػػلؿ الػػػدنيب  
 .يطلؼ بيف أاجبدم ال بمة
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لـ يار يـل ع ريببإ لـ ألعؽ فيت أنػب لالبهػداد  هنػداب نتػلف فػي طػرابّس  أل نعدػدث 
تػػػلف صبعليػػبإ هّػػػ  ا قػػؿ  لتثيػػػرا اػػب أمػػػر  هّػػ  إمػػػطدببي فػػي ردالعػػػت ال برجيػػة  لع

تبنػػػػػت ب بيػػػػػب الاّلػػػػػبت الدلليػػػػػة  .  الطػػػػػبئرة اتبنػػػػػبإ إسػػػػػعثنبئيبإ لألدبديػػػػػث ذات الشػػػػػجلف
لااصعابابت اللبلاية ا  رس عسعدهي دتلر  ا  البهداد  هنداب يسػعدهيت ال ػذافي  
أل يسػػعدهيني  لتبنػػت عّػػؾ الّ ػػب ات عػػعـ فػػي طػػرابّس لفػػي أديػػبف أ ػػرس  برجهػػب اثػػؿ 

نط ة السدادة  في بلض ا ديبف تبنػت عّػؾ الجّسػبت سبهب أل بنهبز   أل سرت  أل ا
عطلؿ  فيبدأ ال ذافي بدسعدتبر بلػض النػلادر لا دػداث الطريلػة العػي شػهدعهب بلػض 
اػػػؤعارات ال اػػػة  أل بلػػػض الالبرقػػػبت الاتػػػدتة  أل يلّػػػؽ هّػػػ  عمػػػرفبت أل أقػػػلاؿ 

هػػػػداد  بلػػػػض الاسػػػػؤلليف الّيبيػػػػيف  لتثيػػػػرا اػػػػب قػػػػبـ بػػػػبلعلّيؽ هّػػػػ  عمػػػػرفبعي لػػػػدف  الب
لاهػػبجاعي فػػي إطػػبر الػػلد أل يللػػؿ اللتػػس  بػػ ف يعلاػػد بدفعلػػبؿ لقيلػػة بيننػػب ب سػػّلب 

أنػػت اعهػػبلف اػػ  : "اػػبزح  لتػػي أبػػبدر ببلعنػػذر هّػػ  البهػػداد   فػػذات اػػرة قػػبؿ لّبهػػداد 
فلّ ػت هّػػ  ". ارؤسػيؾ اػف ا انػب   لل عسػيطر هّػػ  إدارات الدللػة ببلشػتؿ الاطّػلب

  فسػ لني ػ صػؿ " بئػد  أنػب أدهػل دائاػب لّاردلاػة لالػدة البهػداد لاي يػب أخ ال: "ذلؾ قػبئال
بػػ نني لػػـ أرصػػب قػػط  للتػػف  نهػػب أنجبػػت لنػػب ربػػ  البهػػداد   للػػـ "تنػػت علرفهػػب  أجبػػت 

 .تنبية هف مهر دجات".  عنجبت تّت

لتنلػػػب اػػػرة لػػػدس ال ػػػذافي لالنػػػب هبػػػد اللػػػبطي اللبيػػػد   الػػػذ  تػػػبف يشػػػهؿ هندئػػػد 
ة  تنلب بانط ة عسا  الاربلبت لصي شبت اداية بهػب قطلػبف اسبهد  لّشؤلف ا لرلبي

إف الجاػػػبؿ ععبلنػػػي  : اػػػف اابػػػؿ لا  نػػػبـ  ف ػػػرج البهػػػداد  اػػػف ال ياػػػة ثػػػـ هػػػبد لقػػػبؿ
هّؽ هبػد اللػبطي  أف .  لتدؾ الدبترلف  "إف الجابؿ هّ  أشتبلهب ع  : "ف ّت لت

أيدػػب أدػػدتـ أف ي تػػؿ " :بلتػػبإ اػػف قببئػػؿ اللبيػػدات ل يػػ تّلف لدػػـ اابػػؿ  ف ّػػت الّ ػػب
تبف ال ذافي يدػب أديبنػبإ العبسػط لالاػزح فػي دػدلد   بمػة ".  لدـ أ يت ايعبإ فترصعالم

هنػػداب عطػػلؿ جّسػػبت اللاػػؿ  ليرعػػبح إلػػ  ال لشػػبت لالنػػلادر لبلػػض ا بيػػبت الشػػلرية 
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إسػػعدهبني ذات اػػرة اػػ  دباػػد .  العػػي ععتػػاف الدتاػػة لال ػػيـ اانسػػبنية لالعػػي ل عع ػػبدـ
ر   الػػػػذ  تػػػػبف يشػػػػهؿ انمػػػػب سػػػػليرنب فػػػػي بّجيتػػػػب  لفػػػػي ااعدػػػػبد ا لرلبػػػػي الدتػػػػي

لانبقشػػػة اانتػػػابـ إلػػػ  اسػػػبر برشػػػّلنت  لتػػػبف صػػػل يلبرتػػػت هّنػػػب  لتنػػػت أقػػػلؿ هّنػػػب 
نتػػـ إلينػػب اػػدير اتعبػػت بشػػير مػػبلح   ب صايػػة إنتػػابانب لػػت  للػػـ ينع ػػد اػػلقلي صػػذا  لا 

 ػذ القلػب ادػدداإ  ليجػب أف ص  الاػدني ا زصػر   تػ ف رأ  أف ل نع.لأايف عجاػ  س
نعرؾ الببب الاربػب بهػذا ال مػلص   ننػب قػد ندعػبج يلاػبإ إلػ  صػذم الاسػبر  ليجػب أف 

سعشػػػػهدت ب بيػػػػبعتػػػػلف البلجعنػػػػب  الاردػػػػـل اداػػػػد ت لّشػػػػبهر لهػػػػذا الالتػػػػلع بعػػػػ ني  لا 
  :رثب  الرئيس جابؿ هبدالنبمرفي  بي قبلهالاهد  الجلاصر  الع

 كفيتـــو فقـــرًا وال زدت الغنـــي غنـــــاء  فــال الفقيــر أسفي عميك  

 قد كان حولك ألف جار يبتغي ىدمًا ووحـدك مـن يريـد بنــــاء                    

 :إل  أف ي لؿ

 ويصيده لو أحسن اإلبطاء              ينقضُّ عجالنا فيفمت صيد ُه         

 .تبنت أاباتفطّب اني إهبدة صذا البيت ا  ير  لسجّت هّ  لرقة 

إنع ّػػػت اللالقػػػة  إلػػػ  الاردّػػػة الثالثيػػػة  لدػػػرص البهػػػداد  أف أتػػػلف الػػػت هنػػػداب 
ي ببػػؿ ال ػػذافي  لقػػد فلجئػػت اػػرة لصػػل يعمػػؿ بػػي  عدػػرؾ إلػػ  الاربلػػبت  طبلػػبإ يلنػػي 
لا ببّة ال بئػد  للاػب سػ لعت هػف التػلع الا ببّػة قػبؿ البهػداد  سػعلرؼ بلػديف  لهنػداب 

دسػػي الع طػػيط اللارانػػي  لقػػد أراد البهػػداد  أف أهبلنػػت لمػػّت  لجػػدت هػػدداإ اػػف اهن
عتػػرر .   ف ال ػػذافي تػػبف يريػػد إدػػداث عهييػػرات تبيػػرة فػػي بلػػض الا ططػػبت اللارانيػػة

ذلؾ تثيراإ  لقد هاّت اب أسعطي  في تثيػر اػف الدػبلت لنجدػت دينػبإ  لفشػّت أيتػب 
 .في أديبف أ رس
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أهتػػػب  السػػػلبرات الّيبيػػػة فػػػي  ل ػػػد سػػػبهدني البهػػػداد  تثيػػػرال  فػػػي عدسػػػيف رلاعػػػب
ال ػػبرج  لمػػيبنة ابنػػ  لزارة ال برجيػػة  لهنػػداب تػػبف يل علػػر هّػػ  الػػلزارات ا  ػػرس تػػبف 

 .يسعثني ال برجية

لقد دػدث أف قػرر لزرا  ال برجيػة اللػرب ع ػديـ دهػـ لّلّسػطينييف  لتبنػت دمػة 
عل ت ا  البهداد  هّ  عدليػؿ الابّػفدللر ليبيب دلالي  اسة اّيلف دلف إسعشػبرة    لا 

ػػػػر  بدقعطػػػبع الابّػػػػف اػػػػف ايزانيػػػػة لزارة ال برجيػػػػة  نلػػػػذ  ال ػػػذافي  لهنػػػػداب هّػػػػـ بػػػػذلؾ  أا 
عتػرر نلػس الشػي  هنػداب قانػب .  البهداد  ا ار للتنت قبـ بعلليتنب بطري عت ال بمة

 .بدف  نميب ليبيب في ايزانية الجبالة اللربية

اػف لزيػر ال برجيػة ا اريتيػة   قات بزيبرة لاشػنطف بػدهلة ل 1116في ينبير سنة 
آنػذاؾ تلنػػدا ليػػزا رايػػس  لأجريػت الهػػب اببدثػػبت نبجدػػة عرتػزت هّػػ  عطبيػػ  اللالقػػبت 
بيف البّديف  لفػي طريػؽ هػلدعي إلػ  طػرابّس علقلػت فػي لنػدف  لأجريػت اببدثػبت اػ  

هػدت إلػ  طػرابّس لبلػد يػلايف علجهػت إلػ  .  لزير ال برجية البريطبني آنذاؾ اّينببد
لهنػػػػداب .  لّاشػػػػبرتة فػػػػي إجعاػػػػبع لزرا   برجيػػػػة دلؿ إعدػػػػبد الاهػػػػرب اللربػػػػيالربػػػػبط 

لمّت إل  انزلػي بطػرابّس هّاػت أنػت قػد مػدر قػرار اػف أابنػة اػؤعار الشػلب اللػبـ 
تبنػػػت ا ابنػػػة قػػػد أجػػػرت عد ي ػػػبإ الػػػي يػػػـل هػػػلدعي اػػػف ردّػػػة .  بدي ػػػبفي هػػػف اللاػػػؿ

لالد ي ػة أنػت .  يػبـ بعّػؾ الزيػبرةلاشنطف  سػبب العد يػؽ قػللهـ أننػي لػـ أسعشػر ال بئػد لّ 
تبف اف يسعلجّني لّ يػبـ بهػب  لقبػؿ اهػبدرعي طػرابّس إلػ  لاشػنطف إلع يػت بػت باتعبػة 
ال يػػػبدة بطػػػرابّس بدتػػػلر اداػػػد سػػػيبلة ا اػػػيف الاسػػػبهد لشػػػؤلف العلػػػبلف ببل برجيػػػة  

 .لسجؿ اب دار بيننب

لتبنػت أجػلبعي  تبنت طبيلة هاّنب السيبسي  ع تي ب ف ل نبلح بتػؿ العلبمػيؿ 
إهع ػػدت .  فتلبتػػة  للتػػف ا ابنػػة إسػػعدهت اداػػد سػػيبلة الػػذ  أدلػػ  بتػػؿ العلبمػػيؿ

أف ا ار إنعه  هند صذا الدد للتنني فلجئت بلد هلدعي اف الرببط ب ػرار إي ػبفي هػف 
عمػػّت ببلمػػدلية هلػػبؼ ال ػػبالل   اراسػػّة لتبلػػة .  اللاػػؿ  تػػبت  تػػببإ شػػديداإ  لا 
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لهػب بػ نني قػررت ااسػع بلة اػف انمػبي   ف أابنػة اػػؤعار  ا نبػب  اللرنسػية  لمػردت
الشػػلب اللػػبـ قػػررت إي ػػبفي هػػف اللاػػؿ بعهاػػة أننػػي اػػلاؿ لّهػػرب  لأسػػ تل إدارة اّػػؼ 
اللالقػػبت الػػت  لأتػػلت أف أهتػػب  ا ابنػػة ل يلهاػػلف السيبسػػة الدلليػػة  لل يشػػرفني 

  قريعػي فػي جنػلب لفػي مػببح اليػـل العػبلي  أ ػذت سػيبرة لعلجهػت إلػ.  اللاؿ الهػـ
هنػداب لمػّت ظهػر نلػس اليػـل إلػ  سػبهب لد ّػت بيػت لالػد زلجعػي الػذ  تػبف .  ليبيب

قد إنع ؿ إل  رداة اي  لجدت جالع الالزيف  لصاس أدد إ ػلة زلجعػي أف اػف بيػنهـ 
هػػػدد تبيػػػر اػػػف رجػػػبؿ ا اػػػف  لأف هشػػػرات ااعمػػػبلت الهبعليػػػة جػػػب ت اػػػف طػػػرابّس 

جهػػبإ إلػ  قريعػػي ػ الهريلػػة ػ لصنػػبؾ أ برنػػي إ ػػلعي أف  ػػبدرت سػػبهب اعل .  عسػ ؿ هنػػي
لهّاػػػت أف اسػػػؤللإ فػػػي .  اسػػػؤلؿ الشػػػرطة ببلانط ػػػة تػػػبف صنػػػب انػػػذ قّيػػػؿ يسػػػ ؿ هنػػػي

طػػػرابّس أبّػػػف لتبلػػػة ا نبػػػب  اللرنسػػػية أف الػػػذ  إعمػػػؿ باراسػػػّعهـ بطػػػرابّس لأهطبصػػػب 
عػػبد العمػػريح الانسػػلب إلػػيل صػػل شػػ ص إنعدػػؿ ش مػػيعي  لأننػػي أاػػبرس هاّػػي الال

بلزارة ال برجية  للجهت أابنة اؤعار الشلب اللبـ علّيابت إل  لزارة الدا ّيػة باراقبػة 
 .الددلد الجنلبية بّيبيب لانلي اف اهبدرة البالد

إعمؿ بي هدد اػف ا مػدقب  لأنػب ببلهريلػة اقنػبهي بػبلللدة إلػ  طػرابّس بسػرهة 
ب قات بػت أاػراإ  يػر ا بػللإ فػي تبف ا.   لفبإ اف أف ع  ذ ا الر اسبراإ ل يداد ه ببم

ليبيػػب  لػػيس اػػف طػػرؼ الاػػر ال ػػذافي  للتػػف اػػف الجايػػ   إعمػػؿ بػػي البهػػداد   لألػػح 
هّػػػي بػػػبلللدة إلػػػ  طػػػرابّس  لأنػػػت قػػػد أرسػػػؿ طػػػبئرة  بمػػػة إلػػػ  سػػػبهب لعداّنػػػي إلػػػ  
طػػػػرابّس  لدعػػػػ  أعلجػػػػت إلػػػػ  ال ػػػػبصرة فػػػػي اليػػػػـل العػػػػبلي لّاشػػػػبرتة فػػػػي إجعاػػػػبع لزرا  

قّػػت لػػت سػػ علجت اػػف سػػبهب إلػػ  ال ػػبصرة اببشػػرة دلف الاػػرلر هّػػ  .  ال برجيػػة اللػػرب
تػبف .  طرابّس  لتنت أمرل هّيل أف أاتي ليّة في طرابّس لأعلجت بلدصب إل  ال ػبصرة

البهػداد   قػد إعمػػؿ ب ّػـ ال يػػبدة  لبسػيؼ ااسػالـ ال ػػذافي لأابنػة اػػؤعار الشػلب اللػػبـ 
.  ت انػي البهػداد   لطليػت عّػؾ المػلدةنلذت اػب طّبػ.  الهب  قرار إي بفي هف اللاؿ

بلد هلدعي اف ال بصرة  علجهت إل  انزلي ا رراإ أف ل أذصب إل   اتعبػي ببل برجيػة  
عمػػّت صبعليػػبإ ببل ػػػذافي  لقّػػت لػػت أننػػػي أريػػد أف أب ػػػ  بانزلػػي للػػـ علػػػد لػػد  الر بػػػة  لا 
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ابنػة اػؤعار ببلللدة لّلاؿ ببل برجية   نني أهع د أف مالديعي إنعهت  لددثعػت هػف أ
علػبل  إلػيل  ػداإ : "تبف اػف جبنبػت لطيلػبإ لاالطلػبإ لقػبؿ.. ألإ...الشلب اللبـ  لع بطهب

 ".س هطيؾ ت سبإ  للتف اف دّيب النلؽ

هنػػػد إنل ػػػبد جّسػػػة اػػػؤعار الشػػػلب اللػػػبـ بلػػػد ذلػػػؾ دتػػػر الاػػػر ال ػػػذافي  لأاػػػبـ 
في النػػزلؿ اػػف الجايػػ  طّػػب اػػف الزنػػبعي اداػػد الزنػػبعي ال ػػذافي  لأداػػد إبػػراصيـ ال ػػذا

إهع ػػد الجايػػ  أف صػػذا ااجػػرا  تػػبف ه ببػػبإ لهاػػب  .. انمػػة ا ابنػػة  لسػػا  بػػديّيف لهاػػب
لعرتية لي  لتف الد ي ة أف أيبد  سػيؼ ااسػالـ لتػذلؾ البهػداد  الاداػلد   تبنػت 
لرا  عّػؾ الدفلػػة العػي قػػبـ بهػػب الل يػد  لأل ػػت ببل ػذافييف إلػػ   ػػبرج انمػة أابنػػة اػػؤعار 

 .الشلب اللبـ

لبلػػػد عليينػػػي انػػػدلب لػػػدس ا اػػػـ الاعدػػػدة  قػػػبـ البهػػػداد  بدمػػػدار قػػػرارات إيلػػػبد 
ؿ الابػػبلف الابليػػػة العػػي طّبعهػػػب  لّلاػػؿ بنيليػػلرؾ لّاػػػلظليف الػػذيف طّبػػعهـ بباسػػػـ  لدػػلل
سػػػعهؿ فػػػي ذلػػػؾ زيػػػبرة ال ػػػذافي ال بداػػػة  لمػػػيبنة ا ػػػر البلثػػػة لشػػػرا  سػػػيبرات جديػػػدة  لا 

 .لية اللباةلنيليلرؾ لّاشبرتة في أهابؿ الجا

"4" 

هبػػد الػػرداف شػػّ ـ {: تػػبف الػػدتعلر البهػػداد  الاداػػلد  يتػػرر دائاػػب أاػػبـ الجايػػ 
ذا اعنب نريد أف ندفف البإ في نلس ال بر لتنػت أهّػؽ هّيػت  .  }صل علأاي في الدنيب  لا 

يب أ ي  عداّعؾ في الػدنيب  نهػب لاسػلة  لل أسػعطي  أف أعداّػؾ فػي  {: ابزدبإ  ب للي
 .}ال بر فهل تيؽ

اػػػػب تنػػػػت يلاػػػػبإ  أظػػػػف  أل أعمػػػػلر  أننػػػػي سػػػػ تعب صػػػػذم التّاػػػػبت هػػػػف البهػػػػداد  
الادالد   ف د تبنت هالقعنػب اللطيػدة  اثػبر إنعبػبم لّتثيػريف  لػـ ع ػـ هّػ  امػبلح  أل 

يػب  إنسػبنية  أنتػجعهب ا يػبـ اػف ال ػبصرة  هّ  عدبلؼ سيبسي  بػؿ تبنػت  المػة تيا
إل  سرت  إل  طرابّس  دافػ  هنػي  لدافلػت هنػت  هاّنػب الػبإ اػف أجػؿ ليبيػب  إ عّلنػب 
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تثيراإ اف أجؿ ذلؾ  لتنت اف أتثر الانع ديف لتثير اف اابرسبعت  لتثيراإ اػب هبرتػعت 
ب يػرام  طػ  فػي في جّسػبت الّجنػة الشػلبية اللباػة  لتػبف أيتػب مػريدبإ الػي  ينع ػد اػ

أهابلي لسّلتي  للتف تعّة اللد بيننب تبنت صػي ا تثػر ث ػالإ فػي ايػزاف هالقعنػب  يلّػـ 
التثيػػػػرلف عّػػػػؾ الدبدثػػػػة العػػػػي د ػػػػؿ فيهػػػػب رجػػػػبؿ ا اػػػػف إلػػػػ  انػػػػزؿ الػػػػدتعلر البهػػػػداد  
الادالد   بدجة أنت إسعلل  هّ  اللد تهرببئي بدلف لجت  لتبف ذلؾ بعلّياػبت اػف 

ئػػذ اللايػػد اداػػد الامػػراعي  لقػػد قػػبـ أقػػبرب البهػػداد  بػػدطالؽ النػػبر النبئػػب اللػػبـ دين
هّػػ  رجػػبؿ ا اػػف  لهّػػ  اللػػلر إعمػػؿ بػػي الّػػلا  أبػػل بتػػر يػػلنس جػػببر أاػػيف الّجنػػة 

أرجلؾ يب هبد الرداف أف عهدئ مبدبؾ ػ ي مػد البهػداد  ػ لأنػب : "الاؤقعة لّدفبع قبئال
ال ػذافي بانزلػت بانط ػة الاربلػبت  بلد ذلؾ جالنػب سػيؼ ااسػالـ ".  س هبلل تؿ شي 

أنػػب  لالبهػػداد   لالامػػراعي  لعسػػلية ا اػػر  لصنػػبؾ صبجاػػت الامػػراعي بشػػدة لقّػػت يػػب 
 . اداد  اب صتذا علرد اابؿ

لهنداب شبل  الؼ بينت لبػيف السػ  تلسػب رئػيس جهػبز ا اػف ال ػبرجي عػد ّت 
 . آ ريفلعلسطت اراراإ لعجبلز  الفبت بينت لبيف زاال  . لعسلية ذلؾ

 

فػي الا ببػؿ تػبف ينسػؽ الػي لي ػؼ إلػػ  جػبنبي فػي البلجػة التثيػر اػف ا زاػػبت  
بؿ تثيراإ اب علل  صل ش ميبإ الاّلبت العي عهـ لزارة ال برجية العي تنػت هّػ  رأسػهب  
اثػػػػػؿ ا زاػػػػػة اػػػػػ  سليسػػػػػرا العػػػػػي سػػػػػببهب صبنيبػػػػػبؿ ال ػػػػػذافي  لسػػػػػببت لػػػػػت التثيػػػػػر اػػػػػف 

 .الاتبي بت

لتػػػػػػبف يدتػػػػػػر إلػػػػػػ  اتعبػػػػػػي لعػػػػػػرأس .  لبّهبريػػػػػػبتلتػػػػػػذلؾ اّػػػػػػؼ الاارتػػػػػػبت ا
 .ااجعابهبت العي علبلل اّلبت سب نة لال دة ليعداؿ الي الاسؤللية

لفي آ ر زيبرة لي إل  طرابّس لأنب اندلب لّيبيب بػب اـ الاعدػدة د ّػت هّيػت فػي 
اتعبػػػت لتػػػبف الػػػت الػػػدتعلر اداػػػلد جبريػػػؿ  لتنػػػت  بتػػػببإ اػػػنللالإ  ف ػػػد لجػػػدت أاػػػبـ 
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أ ػػبدرم مػػببدبإ  هجػػلزاإ عبتػػي  نهػػب عريػػد السػػلر إلػػ  عػػلنس لّلػػالج للػػيس  انزلػػي لأنػػب
قّػػت لػػت يػػب دتعػػلر إلػػ  أيػػف ع ػػلدلف البّػػد  صػػؿ يل ػػؿ أف ععسػػلؿ .  لػػديهب الاػػبؿ الػػالـز

يػػب أخ هبػػد الػػرداف  : ردل البهػػداد  بهػػدل ! هجبئزنػػب لتػػي يػػذصبف إلػػ  اللػػالج بعػػلنس 
أشػػػير بسػػػبببعي إلػػػ  مػػػلرة ال ػػػذافي الالّ ػػػة قّػػػت لأف .  اشػػػتّعنب  يػػػبب ال بػػػرة لاادارة

سػػػعلاّت العلبيػػػر اانجّيػػػز  ػ : هّػػػ  الدػػػبئط ل يػػػب دتعػػػلر  اشػػػتّعنب صػػػذا الا عػػػؿ  لا 
ػػا ت  البهػػداد   71لقػػد قػػبؿ لػػي الػػدتعلر اداػػلد جبريػػؿ بلػػد ثػػلرة .  بسػػبيتل ببعيػػؾ ػ م 

نديبزنب الب لهب لعلبئة جهلدنػب ل ػداعهب قػبؿ لػي اداػلد ذؾ البهػداد   ل ػد أن ػ: فبراير لا 
.  لأنػػػت علّػػػـ أف صنػػػبؾ عسػػػجيؿ باتعبػػػت  فّػػػل دػػػلؿ العسػػػجيؿ إلػػػ  قّػػػـ ال يػػػبدة  لهّتػػػت

ػؼ  اػب  لببلللؿ ل د تبف في القؼ البهداد  صذا إن بذ لي  لاهبارة اف طرفت  فّػل ألتعلش 
ّػػػـ سػػػتلعت هّيػػػت لّد   ػػػتل أذس جسػػػيـ لالاقػػػؼ أ ػػػرس اابثّػػػة ل يعسػػػ  الا ػػػبـ .  قّػػػت  لهل

 .صبلسردصب  أل هد

لفػػي آ ػػر إعمػػبؿ لػػي باتعبػػت بلػػد فراقػػي لنظػػبـ الاػػر ال ػػذافي  لللل ػػت فػػي داػػب  
يػػػب اداػػػد  بّػػػف : " الّيبيػػػيف  ردل هّػػػيل اداػػػد ال بللشػػػي  أقػػػرب اسػػػبهديت إليػػػت لقّػػػت لػػػت

الػػدتعلر البهػػداد  أننػػي أنبشػػدم بدسػػـ الاػػب  لالاّػػح الػػذ  بيننػػب  لاللالقػػة العػػي ربطعنػػب  
ر  لأف يعػػرؾ صػػذا النظػػبـ الاجػػـر الػػذ  ي عػػؿ أصّنػػب  صػػذا بّهػػت أننػػي أطّػػب انػػت أف يهػػبد

النظػػبـ سػػيزلؿ  لسػػيّلنت العػػبريإ لسػػيب   الشػػلب الّيبػػي  لسػػيعدرر  لسػػيبني بػػالدم ػ 
 .  للهدني ال بللشي ب نت سين ؿ ذلؾ درفيبإ إل  البهداد ".  ليبيب الدرة اف جديد

طبفػػػت أاػػػباي تنػػػت أدػػػس بػػػ ف اػػػف لاجبػػػي أف أقػػػرع صػػػذا الجػػػرس أاػػػبـ تػػػايرم  
سػػدبببت ا سػػ  لالدػػزف  لأنػػب أرام هّػػ  شبشػػبت العّلزيػػلف بّديعػػت البيتػػب  يػػداف  هػػف 
الاجػػػػـر لالجرياػػػػة  ليتيػػػػؿ الشػػػػعبئـ لالشػػػػ بئـ لبنػػػػي جّدعػػػػت الػػػػذيف يلاجهػػػػلف الرمػػػػبص 
بمػػػدلرصـ اللبريػػػة دفلػػػبإ لّظّػػػـ لدفبهػػػبإ هػػػف دػػػريعهـ لدريػػػة لطػػػنهـ  لصػػػل لادػػػد ااػػػف 

لعػػي ياػػلت اػػف أجّهػػب الّيبيػػلف  فهػػل اػػف أتثػػر الػػذيف سيسػػعظؿ ب  مػػبف صػػذم الدريػػة ا
أصينػػػلا  اػػػف أللد ال ػػػذافي لصػػػـ فػػػي هاػػػر أللدم  لهجبػػػت تيػػػؼ يسػػػعارأ اانسػػػبف قيػػػد 
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اللبلدية ليداف  هنت  ليلاؿ ليالإ نهبراإ لعجنيد أاػلاؿ ليبيػب لتلادرصػب لبنبصػب لدابيػة قبعػؿ 
 .شلبت 

فبرايػػر  لبلػػد الاجػػبزر العػػي  71 لػػف عجالنػػب أ  دنيػػب الػػبإ  فبلػػد ثػػلرة شػػبببنب فػػي
إقعرفهػػب ال ػػذافي لأهلانػػت لهّػػ  رأسػػهـ البهػػداد  الاداػػلد  تػػد أللدنػػب  عػػدفؽ طلفػػبف 
الدـ  لعدللت مر بت الشببب لالنسب  رهلد عزاجر في ساب  ليبيب  لأمبح الػدـ نهػراإ 
يتػػ  تػػؿ لادػػد انػػب فػػي تػػلة بليػػدة هػػف التػػلة العػػي ي ػػؼ هّيهػػب اآل ػػر  للػػف عسػػاح 

الرهػػلد بػ ف يسػػا  أدػػدنب اآل ػر  أاػػب ال بػػر الػذ  عانػػ  البهػػداد  اػرة أف نػػدفف فيػػت عّػؾ 
 .البإ  لف يدلر أبداإ  ف د دلفف صل ابتراإ  في دلرة الّلنة ا بدية

بثت ادطة ػ ليبيب ا درار العّلزيلنية ػ عسػجيالإ مػلعيبإ  لاتبلاػة  1177\1\71يـل 
بف السػػػترعير ال ػػػبص لالاػػػر ال ػػػذافي عّللنيػػػة بػػػيف البهػػػداد  الاداػػػلد   لأداػػػد راتػػػ

صػػؿ سػػالت أف ػ ال ػػرد ػ شػػّ ـ سػػػيذصب إلػػ  المػػيف  : أداػػد راتػػبف●جػػب  فيهػػب 
. لاي  صػػذا ال ػػرد اشػػتّة  أيناػػب نػػذصب نجػػدم أابانػػب  ل بػػػدل اػػف قطػػ  رأسػػت: البهػػداد ●
دبللنػػب الػػت  : البهػداد ●.  للاػبذا ل ع طلػػلف رأسػػت  ل بػدل اػػف قعّػػت: أداػد راتػػبف●
صنػبؾ اػػف قػبؿ بلػػد .  لاػرة ا  يػرة فػػي بنهػبز  نجػػب انهػب  للتػػف ل بػدل أف ن طػ  رأسػػتلا

اداػػػلد جبريػػػؿ  رئػػػيس الاجّػػػس . ذلػػػؾ  أف الا مػػػلد فػػػي ذلػػػؾ الدػػػديث  تػػػبف ػ د
 .العنليذ 

لتف دديث قط  الرأس  اػ  أداػد راتػبف  تػبف أصػلف بتثيػر ااػب بثعػت قنػبة ليبيػب 
عي بػػيف دسػػف التبيػػر ال ػػذافي لالبهػػداد    لصػػل عسػػجيؿ مػػل 1177\1\71ا دػػرار يػػـل 
هعػػرؼ أف البّػػد .  الاداػػلد  عدػػدث دسػػف التبيػػر هػػف العطػػلرات العػػي عشػػهدصب ليبيػػب لا 

فػػي اػػ زؽ  لل بػػدل اػػف الدبّلابسػػية الهبدئػػة  لهػػدـ العنػػبقض فػػي العمػػريدبت لأشػػبر ػ 
ل  اثػؿ ػ ف ػبؿ البهػداد   صػؤ ... التبيػر ػ إلػ  أف هػدداإ اػف الػلزرا  لالسػلرار قػد إنشػ لا

اللبػد ػ شػّ ـ  يدعتػف ػ اللبػدة ػ السػليرة ا اريتيػة فػي اجّػس ا اػف  صػذا يسػعدؽ أف 
ي عػػػػػػؿ  ليدػػػػػػرؽ صػػػػػػل لهبئّعػػػػػػت بػػػػػػنلس الطري ػػػػػػة العػػػػػػي أدػػػػػػرؽ بهػػػػػػب صعّػػػػػػر اليهػػػػػػلد فػػػػػػي 
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ابذا تبف يسبل  صذا اللبػد  الػذ  تػبف يشػرب الالقبػي فػي الهريلػة  صػؿ .. الهلللتلست
هّػؽ التبيػر  بػ ف صػذا ػ شػّ ـ ػ عربطػت هالقػة ... ليػتتبف يدّـ أف يمؿ إل  اب لمػؿ إ

أذاهػػػت .  طليّػػػة ببل بئػػػد  أتثػػػر اػػػف  اسػػػيف سػػػنة إلػػػإ  لصػػػب صػػػل  ػػػبف الاػػػب  لالاّػػػح
الادطة بلد ذلؾ علّي بإ لاداػلد الػلرفّي  لاداػد اللالقػي هّػ  تػالـ البهػداد   أتعلػي 

 .باب جب  في العلّي يف

  بعهاػػػة د ػػػلؿ ا راتػػػػي 1177إهع ػػػؿ فػػػي عػػػلنس فػػػي ألا ػػػر شػػػهر سػػػبعار * 
أشػهر  قيػؿ أنػت  9العلنسية بملرة  ير شرهية لبهلية ازلرة  دتـ هّيػت ببلسػجف اػدة 

ألهػي الدتػـ . أتػرب هػف الطلػبـ  بلػد أف ع ػدات السػّطبت الّيبيػة بطّػب لعسػّيات لهػب
المبدر تدم فياب بلد  ف د دفػ  أنػت اػلاطف علنسػي للػيس ليبيػب  لعبػرأ اػف تػؿ الجػرائـ 

أنػػب الاسػػئلؿ ش مػيب هػػف تػػؿ اػب دػػدث فػػي : " عهب ليبيػػب  نسػي أنػػت قػػبؿ يلاػبالعػي شػػهد
ل د إنعػزع لصػـ السػّطة . فبراير  لليس لالار ال ذافي هالقة بتؿ اب ددث 71ليبيب انذ 

 –لالاػػبؿ قّبػػت  لا  عػػبؿ ه ّػػت  مػػبر أقػػؿ اػػف ربػػ  إنسػػبف   نػػت عالشػػ  عدػػت هبػػب ة 
 .للـ ير شلبع اللطف –ال بئد 

بنػػت الالعمػػـ  الػػذ  أداػػف إصبنػػة البهػػداد  قعػػؿ الثػػلار ال ّيبيػػلف الاػػر ال ػػذافي  لا 
الاداػػلد   لقبتػػلا هّػػ  سػػيؼ ال ػػذافي الػػذ  تػػبف يلطػػي العلّياػػبت لّبهػػداد   فػػرت 

دفػ  . هبئّة ال ذافي إل  الجزائر  لأنهبر قمػر الػلصـ الػذ  بنػبم لدػبلؿ أف يبيلػت لنلسػت
بنبعهب  شػعـ الثػلار  إهعّػ  ترسػي  البهداد  أالؿ ليبيب لّارعزقة  درص هّ  إ عمبب

 .الدفبع هف ال ذافي  أهد قبنلنبإ لعنميب الار اّتبإ هّ  ليبيب

تبنػػت اسػػيرة البهػػداد  اللرقػػة الازيلػػة ا تثػػر إشػػعلبلإ فػػي تعػػبب النهبيػػة  سػػيب   
يّلؽ دـ الّلنػة الػذ  ي طػر فػلؽ رأسػت  لاػف أدشػب  ا تبذيػب  صػؿ سػي لؿ يلاػبإ  دػد 

أبلتـ سيلبإ اػف سػيلؼ الظّػـ  فػ بدثلا  نلسػتـ هػف اسػـ آ ػر ل يلرفػت  ل د تبف: أللدم
 .الّيبيلف
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ل ػد بنػ  البهػػداد   اسػّلةإ صلائيػػة  اػف الاػبؿ  لالسػػّطة  لال بيّػة  بجاػػبرة اػف نػػبر  
طبؼ دللهب د بة اف الزاف  إهع د أنهب فلالإ عدل  اتنػلف ا بػد  إندنػ   لبتػ   اػف 

إهع ػػد أف الاػػر . ب الػػلطف  لجسػػد الػػلطف  لشػػلبتقػػبيض بهػػب عػػرا. أجػػؿ عّػػؾ الاسػػّلة
ال ػػذافي صػػل الاثّػػث الاذبػػذب فػػلؽ رأس اسػػّعت الهلائيػػة  لأف ليبيػػب  اجػػرد إسػػـ عالشػػ  
بػػػيف ا سػػػاب  العػػػي أتػػػبفهب قبئػػػدم  لػػػـ يسػػػا  ا نػػػيف للػػػـ يػػػر الػػػدـ  للػػػـ يلػػػرؼ النػػػ  

بلػد أف  الشرؼ  لالدؽ  اب الن  أف عهعمب بريئة ليبيػة   ػبص فػي  يبلبػة العزلػؼ 
 .عجرلع سيلؿ ااصبنة لالذؿ

ظهػػر لسػػط الادتاػػة العلنسػػية  بلػػد طّػػب ال تػػب  الّيبػػي عسػػّيات لادبتاعػػت هّػػ  
اػػػػب أقعػػػػرؼ ارتػػػػت  ظهػػػػر   ػػػػبئراإ  يلمػػػػرم الرهػػػػب  ليازقػػػػت مػػػػلت الد ي ػػػػة  تػػػػبؽ 

أسػػابم ال ببّػػة  اػػبذا   -الالعمػػـ-الاتػػبف  لنطػػؽ الزاػػبف  ل ػػد أسػػابم  اهينػػت لارهبػػت 
 .صؿ الللد ال تب   أـ د ي ة ال در سي بؿ اليـل  
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 الميندس جاداهلل عزوز الطمحي

 

اػػف الاليػػد الجبػػؿ ا  تػػر  بلػػد ع رجػػت اػػف الهندسػػة ببّجيتػػب أقػػبـ فػػي طػػرابّس  
ع ّػد انبمػب صباػة إلػ  أف  7696لهاؿ بلزارة المنبهة  لبلد الثلرة العي قبات سػنة 

لزارة الرائػػد هبدالسػػالـ جّػػلد  للّمػػنبهة لشػػيجة قليػػة اػػ  أ عيػػر لزيػػرا لّمػػنبهة فػػي 
فّتػػي عتسػػب أ  درتػػة هسػػترية عمػػؿ إلػػ  . اان البػػبت اللربيػػة العػػي سػػايت بػػبلثلرات

 :السّطة ل بد أف عت  هّ  مدرصب أي لنبت  اس لصي

 اللددة اللربية.  7
 ااشعراتية.  1
 سلفييعياللالقة ا  الالستر الشرقي لفي ا داعت ااعدبد ال.  1
 عدرير فّسطيف.  9
 .المنبهة.  1

لصنػػػػبؾ أي لنػػػػة سبدسػػػػة  لتػػػػلعهب بلػػػػض الدرتػػػػبت هّػػػػ  مػػػػدرصب للتػػػػف بنسػػػػب 
ف تبنػت بلػض عّػؾ الدرتػبت عدػعلظ  ا عّلة  لصي ال مػلاة اػ  اللليػبت الاعدػدة  لا 

 –الدريػػة  –رفلػت ثػلرة سػبعابر الشػلبر الثالثػي  النبمػر  . ب طػلط سػرية اػ  أاريتػب
الّنػػػػة إ ػػػػعالؼ صليعهػػػػب هػػػػف البلػػػػث الػػػػذ  رفػػػػ  نلػػػػس الشػػػػلبر . اللدػػػػدة –ااشػػػػعراتية 

 .إشعراتية –درية  –الثالثي  لتف بعرعيب ا عّؼ لصل لددة 

  لزاجرعهػػبلقػػد عػػ لؽ الاطربػػلف لالاطربػػبت بامػػر فػػي العهنػػي باػػدا ف الامػػبن  
 .للتي يتلف لّشلبرات أ بف ل بد اف إقباة الامبن 

دد أنت سعبليف الثػلرة الّيبيػة  لل ػد فسػر الػبلض صػذا الرائد هبد السالـ جّلد تبف ير 
ال ػػلؿ بػػ ف جّػػلد يػػؤاف بػػبللنؼ الثػػلر  الػػدال   لصػػذا  يػػر مػػديح  للتنػػت تػػبف ي مػػد 
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لعدليػؿ ااعدػبد / عدديدا أنت يريد عبني ال طط ال اسية لّعناية العي عنسب إل  سػعبليف
رعلػبع أسػل 7611بلد درب سػنة . السلفييعي إل  دللة منبهية بر الػنلط بشػتؿ  يػر لا 

انعظػػر  عػػدف ت ا اػػلاؿ هّػػ  ال زينػػة الّيبيػػة  لفعدػػت ا بػػلاب ل ػػبدايف جديػػديف صاػػب  
ف لـ يلػبرض . السالح لالامبن  لتبف جّلد أتثر دابسب لّامبن  انت إل  السالح  لا 

فػػعح ا بػػلاب لػػت  لاللسػػتريلف اػػثّهـ اثػػؿ ب يػػة البشػػر  الاث لػػلف لا دبػػب  لالتعػػبب  لهػػـ 
العػي يلردػلف بهػػب  لببلنسػبة لهػـ فػػدف التعػب صػي البتػػبهة العػي عػبهل  لبهػػب  بتػبهعهـ

يعلػػب رلف  لالاهندسػػلف يعسػػبب لف هّػػ  إقعنػػب  الالػػدات الهندسػػية  اػػنهـ الػػذ  يعهبفػػت 
هّػػػ  شػػػرا  الالػػػدات ال دياػػػة  لهنػػػداب عاعّػػػ   جيػػػلبهـ ببلاػػػبؿ  يشػػػدلف الردػػػبؿ إلػػػ  

لل ينسػػيهـ ذلػػؾ .  دياػػة اهاػػب إرعلػػ  سػػلرصبقبهػػبت الاػػزاد اللّنػػي لشػػرا  عّػػؾ الالػػدات ال
لصتػػػذا يللػػػؿ اللنػػػبنلف  لا طبػػػب   . العسػػػببؽ هّػػػ  أدػػػدث الا عرهػػػبت فػػػي صػػػذا الاجػػػبؿ

تؿ دػزب باػب لػديهـ فردػلف  –ل يرصـ  لينطبؽ هّ  الجاي  اب جب  في اآلية الترياة 
فة ف انيػػة تػػؿ هسػػتر  أف يػػرس أرعػػبل اػػف الػػدببببت لسػػط السػػترم  لالاػػداف  امػػلل  –

لصتػذا تػػبف  لد ػؽ صػػؤل  . جنػب أسػلارم  لآلؼ الجنػػلد يهرللػلف ليعػػدربلف ليمػر لف
 .التببط الشببب دّاهـ

ػػػػػللت الاػػػػػداف   أمػػػػػبدت الشػػػػػهية لّمػػػػػداـ  بلػػػػػد أف عتدسػػػػػت آلؼ الػػػػػدببببت  لمل
لالدرب تػرلرية بدتػـ الهريػزة البشػرية  فلنػداب عتػلف أطبػبؽ الطلػبـ أاػبـ أ  شػ ص 

سػػ لني . ال ػػلة علّػػـ المػػراع:  ريػػز   لالاثػػؿ الشػػلبي ي ػػلؿععهػػيل شػػهية ا تػػؿ بشػػتؿ 
 ".  ف لدينب سالح: "لابذا أد ّعـ في درب ا  عشبد  أجبت: أددصـ ارة

لػػـ يتػػف الرائػػد هبػػد السػػالـ جّػػلد بليػػدا هػػف دػػرب عشػػبد بػػؿ تػػبف فػػي اردّػػة اػػف 
رة الارادػػؿ قبئػػدصب اللسػػتر  لالسيبسػػي أيتػػب  لتػػبف اػػف الاػػؤانيف إيابنػػب اطّ ػػب بتػػرل 

فػي بلػض . عمدير الثلرة للل ببل لة  لببلعد ؿ السيبسي لاللستر  فػي الػدلؿ الاجػبلرة
الدػػبلت تبنػػػت عنعببػػػت دبلػػة الث بفػػػة  ليلػػػد نلسػػت اػػػف الاث لػػػيف  لقػػد عشػػػعد صػػػذم الدبلػػػة 
ذا قببّعت  ف نت لدظؾ  فدذا تبف يليش دبلػة الاث ػؼ   لعرفلت إل  امبؼ الالتريف  لا 
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أاب إذا إرعللت الدرجة للمػّت إلػ  . باح لااسعابع لالتدؾفعّؾ سبهة الدلار لالعس
فػي  –ااعجػبم اللادػد  –لت  الالتر  فسيرعل  الملت لععػدفؽ لهػة ااسػعبذ  ليللػرض 

 .اسبر التالـ  لل أقلؿ الدلار أل الن بش

أيبـ عد ّنب اللستر  في أل ندا لػدهـ هيػد  أاػيف  إلع يػت اػ  آ ػريف ببلرائػد هبػد 
الدػػػػديث  لتػػػػبع قلاعنػػػػب فػػػػي أل نػػػػدا  لتػػػػبف الجػػػػل يسػػػػاح ببلدػػػػديث  السػػػػالـ  لعطػػػػرؽ

المػػريح  لتنػػب نلّػػـ أل هّػػ  ا قػػؿ الػػبلض أف الرائػػد جّػػلد يػػعدلظ فػػي الدػػديث بلػػض 
ا ديػػبف  ليتػػلف دػػذرا فػػي العلبيػػر هػػف د ي ػػة آرائػػت لاشػػبهرم   لفػػب اػػف أف يلن ػػؿ اػػب 

ي لالتػػلارث العػػي دّػػت لتبنػػت أ بػػبر الا سػػ. ي ػػلؿ إلػػ  ا خ الل يػػد تاػػب يطّػػؽ هّيػػت
ببل لات الّيبية هّ  تػؿ لسػبف  لعلتػؿ بلػض الدبتػريف بػ را  مػريدة لجريئػة  تػبف 
اػػف بػػيف الدبتػػريف أبػػل زيػػد دلردم  لالػػدتعلر اداػػد أداػػد الشػػريؼ  لالاردػػـل إبػػراصيـ 
بتبر  لـ يتف لد  إلابـ بعلبميؿ اب يجػر  فػي أل نػدا  لتبنػت الّلاػبعي ل عزيػد هػف 

أف عػػد ؿ أ  دللػػة فػػي مػػراع اسػػّح : قّػػت. بػػي يعػػبب  ا اػػر تاػػلاطفالّلاػػبت أ  لي
اعلقلػة ل يػر اعلقلػة  ليدػرؾ الػدلؿ التبػرس العػي لهػب  هػدالات برج أراتػيهب  سػينعل 

دسػػػبببت ال ػػػدة ل ليػػػة  بػػػؿ أف صػػػذم الػػػدلؿ نلسػػػهب هنػػػداب عػػػد ؿ فػػػي عّػػػؾ المػػػراهبت 
ب دػػدث لامػػر فػػي الػػياف  البليػػدة عػػدف  ثانػػب ببصظػػب  لقّاػػب عدػػرز نمػػرا ابينػػب  رأينػػب اػػ

 .لـ يلّؽ الرائد جّلد. لأاريتب في فيعنبـ  لللرنسب في الهند المينية ل يرصب

بػػػر ـ رعبعػػػت اللسػػػترية  تػػػبف الرائػػػد هبػػػد السػػػالـ جّػػػلد يلتػػػؿ أف يظهػػػر باظهػػػر 
الاػػػدني  للػػػـ يرعػػػد الاالبػػػس اللسػػػترية بلػػػد الثػػػلرة إل فػػػي اػػػرات ادػػػددة  لبلػػػد قيباػػػت 

الدلؿ الهربية العي عرتزت دلؿ العلبلف ااقعمبد   لػبس هبػب ة بزيبرات إل  هدد اف 
ال بيػػػر لاللّػػػيـ ااقعمػػػبد   لتػػػبف يجاػػػ  اػػػف دللػػػت ثّػػػة اػػػف ااقعمػػػبدييف لالاػػػبلييف 
لع ػػػػػبط بلػػػػػض الامػػػػػطّدبت  الّيبيػػػػػيف  دعػػػػػ  مػػػػػدؽ بسػػػػػبب ن بشػػػػػت الطليػػػػػؿ الهػػػػػـ لا 

نسػػي ا سػػبؽ فػػي ألا ػػر أيػػبـ الػػرئيس اللر . ااقعمػػبدية  مػػدؽ أنػػت أتبػػر اػػنهـ جايلػػب
جلرج بلابيدل  قػبـ الرائػد هبػد السػالـ جّػلد بزيػبرة إلػ  فرنسػب  لل ػي إصعاباػب تبيػرا اػف 
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دتلاعهػػػػػب  لتػػػػػبف بلابيػػػػػدل يهػػػػػي  لزيػػػػػر ابليعػػػػػت جيسػػػػػتبر ديسػػػػػعبف لانمػػػػػب رئػػػػػيس 
الجاهلريػػة  فنمػػح الرائػػد هبػػد السػػالـ جّػػلد أف يّع ػػي اػػ  جسػػتبر ديسػػعبف  عػػـ عدديػػد 

ر إقباة جّلد  لبلد طلؿ إنعظػبر بػدأ ااجعاػبع الثنػبئي  الالهد  لذصب ديسعبف إل  ا 
عددث جّلد ادة أربليف دقي ة يشرح ا لتػبع ااقعمػبدية فػي اللػبلـ الثبلػث  لتػرلرة 
إنهب  نهػب الػدلؿ الرأسػابلية الهربيػة لثػرلات الػدلؿ النبايػة  لشػرح جّػلد بعلمػيؿ ااػؿ 

جيسػػتبر ديسػػعبف للدع بلػػد أف مػػات جّػػلد  إسػػع ذف . رؤيعػػت اقعمػػبد هػػبلاي جديػػد
 .الرائد جّلد دلف أف يلّؽ بتّاة لاددة هّ  الادبترة الطليّة العي أل بصب هّيت

صنػػبؾ ثالثػػة أنػػلاع اػػف الل ػػلؿ  أللهػػب يػػدرؾ : " ي ػػلؿ ايتيػػبفيّي فػػي تعببػػت ا ايػػر
رشػػبدصـ  لثبلثهػػب ل  ا اػػلر دلف هػػلف لاسػػبهدة  لثبنيهػػب يػػدرتهب باسػػبهدة اآل ػػريف لا 

 ".اسبهدة لل بدلنهبيدرتهب ل ببل

الرائػػد جّػػلد اػػف النػػلع الثػػبني  لتػػبف جػػبداي هػػزلز الطّدػػي صػػل الاهنػػدس الاػػالؾ 
 .الذ  ماات ال در هّ  ا بس ه ؿ جّلد لطالدبعت

هاػػؿ جػػبد اي لزيػػرا اػػ  الرائػػد جّػػلد  لنجػػح الاهنػػدس أف يمػػاـ اسػػبفعت ال بمػػة 
اػػػػ  الرائػػػػد  لنجػػػػح أيتػػػػب أف يرسػػػػـ إشػػػػبرة اػػػػرلرم ال بمػػػػة هّػػػػ  طريػػػػؽ علامػػػػّت اػػػػ  
قعمػػػػبديب بػػػػيف  اللسػػػػتر  الثػػػػبئر الطاػػػػلح  تػػػػبف جّػػػػلد هسػػػػتريب بػػػػيف ااقعمػػػػبدييف  لا 

سػػػػػػػعارأ دلر ال ا طػػػػػػػط  بػػػػػػػؿ الانظػػػػػػػر اللسػػػػػػػترييف  إسػػػػػػػعهلام امػػػػػػػطّح ااقعمػػػػػػػبد  لا 
ااقعمػػبد   لتػػبف يسػػعده  بشػػتؿ شػػبت يػػلاي عّػػة اػػف ااقعمػػبدييف لال بػػرا  الاػػبلييف 
اف بينهـ اداد الطبصر سيبلة الذ  أسس شرتة ااسعثابرات ال برجية الّيبيػة  لاداػد 
هبػػػد الجػػػلاد  الػػػذ  عػػػلل  انبمػػػب هبليػػػة فػػػي الامػػػبرؼ لفػػػي قطػػػبع الػػػنلط  لرجػػػب 

الرجػؿ الامػرفي ل يػرصـ  ليبسيب الارتز  آنذاؾ  لاداد الاسالعي ادبفظ امرؼ ليب
لهّػػػ  رأس صػػػؤل  جايلػػػب تػػػبف الاهنػػػدس الطّدػػػي  صنػػػدس الاهنػػػدس جػػػبداي الطّدػػػي 
ش ميعت لف ب لدبلت رؤسػبئت  لفػي ا ػداعهـ الاػر ال ػذافي لهبػد السػالـ جّػلد  تػبف 

  العنظػيـ لدقػة ااثنبف اشدلديف إل  شريدة الاهندسػيف  يريػبف فػيهـ قػدرات ااعػبزة هّػ
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نتػػببط ايتػػبنيتي فريػػد  للهػػذا إ عػػبر ال ػػذافي الاهنػػدس الاردػػـل طػػت الشػػريؼ  اآلدا  لا 
بف هبار ليتلف لزير دللة لشػؤلف اجّػس قيػبدة الثػلرة  أ  اػديرا لاتعبػت بدرجػة لزيػر  
لا  عػػػػػبر جػػػػػبداي الطّدػػػػػي اػػػػػرعيف رئيسػػػػػب لّػػػػػلزرا   لاػػػػػديرا لاتعبػػػػػت  للزيػػػػػرا لّمػػػػػنبهة 

 .جيةلالع طيط لال بر 

جبد اي الطّدي الذ  للد في شرؽ ليبيػب  لع ػرج اػف إدػدس جبالػبت بّجيتػب فػي 
سػع ر بهػب لعػدرج  لعدؽ ببللاؿ الدتلاي بطػرابّس لا  نهبية  اسينيبت ال رف الابتي  لا 

 .في انبمب فنية إل  أف هيف لزيرا لّمنبهة في دتلاة الرائد هبد السالـ جّلد

تعػػب العبري يػػة اػػف اللرنسػػية إلػػ  اللربيػػة  جػػبداي رجػػؿ اث ػػؼ  عػػرجـ هػػددا اػػف ال
لنشػػر هػػددا اػػف البدػػلث اللّايػػة  ي عػػبر تّابعػػت بشػػلبفية  ليناػػؽ سػػطلرم بّهػػة هربيػػة 
انع ػػػػبة  إسػػػػعطبع أف يلػػػػرض ش مػػػػيعت ال بمػػػػة لأف يدػػػػبفظ هّػػػػ  قلعػػػػت لأف يلػػػػرض 
إدعراات دع  فػي أيػبـ الهيجػبف الثػلر   ل ػد شػنت هّيػت المػدبفة الّيبيػة صجلاػب شػديدا 

سػلالزا : بذيئب هنداب تبف رئيسب لّلزرا   لنشرت إددس المدؼ الثلرية ا ػبل بلنػلافل 
فػػي الّجنػػة الشػػلبية اللباػػة  أ  أف الػػديتعبعلر النيتػػبرا ل   ال مػػير ال باػػة فػػي رئبسػػة 

صػػؤل  : لزرا  ليبيػػب  لبلػػد نشػػر صػػذا الا ػػبؿ ب يػػبـ قػػبؿ الاػػر ال ػػذافي لجػػبداي الطّدػػي
في ا بلعهـ  لقد سالت أنهـ تعبلا ا بل سيئب تػدؾ لبداتبنػؾ  ا للد يس طلف أديبنب

 ".أنني ل أقرأ المدبفة الّيبية : " أف ع بتيهـ  فرد هّيت الطّدي

لفي إددس جّسبت اؤعار الشلب اللبـ  عهجـ أداد إبراصيـ انمػلر ال ػذافي إبػف 
ترسػيتـ  أنػب لسػت علتّلا  ذلا : "هـ الل يد هّ  جبداي رئيس اللزرا   فرد هّيت قبئال

بػػبلطب  تػػبف ". دريمػػب هّيػػت  لاي لػػلل  بئػػب دبتػػر  ل رجػػت اآلف اػػف صػػذم ال بهػػة
جبد اي الطّدي يلّـ أنت اب اػف أدػد يتعػب درفػب تػدم  أل ينطػؽ بتّاػة إل بعلّياػبت 

لاػرة تنػت أجّػس اػ  جػبداي باتعبػت لصػل رئػيس لّػلزرا   إعمػؿ بػت . اببشرة اف ال بئػد
ذافي  لدبللػػت أف أ ػػبدر الاتعػب  ف شػػبر هّػػ  بػػبلجّلس  تػػبف الاػػر صبعليػب الاػػر ال ػػ

يطّػػػػب اػػػػف الطّدػػػػي أف يبنػػػػي امػػػػنلب لّػػػػدببببت  فػػػػرد هّيػػػػت الطّدػػػػي بػػػػ ف ذلػػػػؾ اػػػػف 
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الاسعديؿ  ل اف ديث ال درة اللّاية  لالمنبهية  لل الجػدلس ااقعمػبدية  لأف صنػبؾ 
ّػػة ل اآلف لل بلػػد هشػػريف سػػيبقب الرلفػػب لّعمػػني   لليبيػػب  يػػر اؤصّػػة لّمػػنبهبت الث ي
 .النزقة" ال بئد " سنة  لبلد أف أقلؿ الهبعؼ عددث إلي بدسعنتبر هف أفتبر 

لهػػػرؼ هنػػػت جرأعػػػت فػػػي الاجهػػػة أقػػػبرب ال ػػػذافي  لأهتػػػب  اجّػػػس قيػػػبدة الثػػػلرة  
أبػػل بتػػر يػػلنس جػػببر الاسػئلؿ هػػف الجػػيش اػػف الطّدػػي للػػدـ عّبيعػػت  اشػػعت لتثيػرا اػػب 
ّيبيػػػلف لاقلػػػة طػػػردم لّل يػػػد دسػػػف إشػػػتبؿ ال ػػػذافي  الػػػذ  هػػػرؼ لقػػػد عنبقػػػؿ ال. لطّببعػػػت

نػػػدف  إلػػػ  اتعػػػب الطّدػػػي دلف إذف أل الهػػػد  بلنجهيعػػػت لقسػػػلعت هنػػػداب فػػػعح البػػػبب لا 
 .اسبؽ

إسعطبع الطّدي  أف يؤسس إسّلبب للهة يعلباؿ بهاب اػ  قبئػدم الػذ  هاػؿ ب ربػت 
بيػػيف القلػػب أل دبدثػػة أصػػبف لل ػػلد  لتػػبف ال ػػذافي يلباّػػت بػػددعراـ  لل يػػرل أدػػد اػػف الّي

عػلل  . فيهب ال ذافي الطّدي  للتف ددثني بلتهـ هػف عطػبلؿ هبػد السػالـ جّػلد هّيػت
جػػبداي الطّدػػي فػػي ألا ػػر أيػػبـ هاّػػت إدارة النهػػر المػػنبهي  لتػػبف بػػيف اػػبدح لقػػبدح  

 .لعنبقّت ا فلام التثير هنت  لصذا أار نعرتت لاف يهاهـ ا ار

طّدي اندلب ليبيب الػدائـ لػدس ا اػـ الاعدػدة  هنػداب تنػت تبف آ ر الق  عللم ال
 .أشهؿ انمب لزير  برجية ليبيب

  إنػػدللت الاجهػػة بػػيف الاػػر ال ػػذافي  لببلعػػبلي الدتلاػػة الّيبيػػة 1111فػػي سػػنة 
لالدتلاػػػة السليسػػػرية  بسػػػبب إهعػػػدا  صبنيبػػػبؿ الاػػػر ال ػػػذافي لزلجعػػػت الّبنبنيػػػة هّػػػ  

ليسرية ال بض هّ  صبنيبػبؿ لزلجعػت  إشػعلؿ الاػر هباّيف الهاب  لأل ت الشرطة الس
 تػػبب  قػػبد الرتػػة شػػباّة تػػد سليسػػرا  ن ػػؿ انهػػب ا اػػلاؿ الّيبيػػة لانػػ  الّيبيػػيف اػػف 
زيبرعهب ثـ أهّف هّيهب الجهبد  لر ـ تؿ الاسبهي ا لرلبيػة لالعنػبزلت السليسػرية  إل 

يسػػػرا إلػػػ  درجػػػة  يػػػر أف الاػػػر ال ػػػذافي لػػػـ يّػػػف  للػػػـ يهػػػدأ  بػػػؿ إنػػػدف  فػػػي هدائػػػت لسل 
ال للة ل ير اسبلقة  إذ طبلب بع سيـ دللة ااعدػبد السليسػر   لأجػرس إعمػبلت اػ  
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عدػػػدث اػػػ  رئػػػيس الػػػلزرا  اايطػػػبلي سػػػيّليل . هػػػدد اػػػف زهاػػػب  اللػػػبلـ اقنػػػبههـ بطّبػػػت
برلستلني  بدهعببر أف جز ا اف ا راتي السليسرية ع طنػت أقّيػة إيطبليػة  لأراد الاػر 

 .يرف  ا ار إل  ا اـ الاعددة لعع ذ قرارا دلليب بع سيـ الدللة السليسريةال ذافي أف 

إعمػػػؿ بػػػي صبعليػػػب بشػػػير مػػػبلح بشػػػير  اػػػدير اتعػػػب ال ػػػذافي  لأاّػػػ  هّػػػي ن ػػػبط 
طّػػب مػػيب عهب لعتػػػاينهب لتّاػػة ليبيػػب السػػػنلية أاػػبـ الجاليػػة اللباػػػة لألاػػـ الاعدػػػدة  

رسػػّنبصب إلػػػ  البلثػػػة فػػػي نيليػػػلرؾ  للػػػـ يػػرد جػػػب داي الطّدػػػي بػػػ   رأ   طبلػػػب إجعهػػػد لا 
اػػدرا  اادارات الالنيػػلف فػػي ال برجيػػة لع ليػػؼ الػػنص  للألابنػػة فػػدف اداػػد الدجػػبز  
الذ  تبف يلاؿ أيتب في اتعب ال ذافي ااعلتب اػف عّػؾ ال طػلة  قبيػؿ إنل ػبد الػدلرة 
أهػػػددت نلسػػػي لّسػػػلر إلػػػ  نيليػػػلرؾ تتػػػؿ سػػػنة بمػػػدبة زلجعػػػي  للمػػػّنب إلػػػ  اطػػػبر 

لبدايػػػػػة ردّعنػػػػػب إلػػػػػ  نيليػػػػػلرؾ  فجػػػػػ ة إعمػػػػػؿ بػػػػػي رئػػػػػيس الػػػػػلزرا  البهػػػػػداد   طػػػػػرابّس
الادالد   أبّهي أف ال بئػد يريػدني بشػتؿ هبجػؿ  قّػت لػت أننػي فػي الاطػبر  لد ػبئبي 

هػدت إلػ  انزلػي برف ػة . هّ  اعف الطبئرة  قبؿ هد اآلف ل دا س هطيؾ طػبئرة  بمػة
نػي أف أاػر هّػ  اتعبػت لنػذصب زلجعي  بلد قّيؿ إعمػؿ البهػداد  الاداػلد   طّػب ا

صنػػػبؾ طّػػػب الاػػػر مػػػلرة اػػػف التّاػػػة العػػػي سػػػ ل يهب فػػػي الجاليػػػة . سػػػليب إلػػػ  ال يػػػبدة
اللباػػة  شػػطب أ ّبهػػب  لقػػبؿ ل بػػد اػػف تعببػػة الن ػػبط العػػي أهطيػػت إلػػيتـ بػػبلنص  لل 
داهػػػي اهػػػبدة مػػػيب عهب  قّػػػت لػػػت أف الػػػدهلة إلػػػ  ع سػػػيـ أ  دللػػػة هتػػػل فػػػي ا اػػػـ 

لّايثبؽ  لأف لجنة جدلؿ ا هابؿ العي علاؿ عدت علجيػت ا اػيف اللػبـ الاعددة ا بللب 
عتلػػي إثػػبرة صػػذا الالتػػلع صػػذا : سػػعرفض صػػذا البنػػد دعاػػب  نػػت ا ػػبلؼ لّايثػػبؽ  قػػبؿ

اللػػبـ  لسععمػػبهد الجػػة الاؤيػػديف لع سػػيـ سليسػػرا آلنهػػب ارتػػز  سػػيؿ ا اػػلاؿ لاللسػػبد 
عي فػػػي إقنػػػبع ال ػػػذافي  لأهػػػدت دػػػبلؿ اداػػػد دجػػػبز  اسػػػبهد.. للل.. الاػػػبلي الػػػدللي

ل عػػػذصب إلػػػ  نيليػػػلرؾ  جػػػبداي يّ ػػػي : " الادبللػػػة فهتػػػب  لاػػػزؽ ا لراؽ لقػػػبؿ لػػػي
عتعب التّاػة دسػب العلجيهػبت  لعرسػؿ : التّاة  للجت تالات إل  اداد دجبز  قبئال

أنػت الاسػؤلؿ : " إل  جبداي  شّ ـ ل يسػبفر  للجػت الدػديث إلػ  البهػداد  الاداػلد 
 ".علر  شّ ـ ل يسبفريب دت
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هػػدت إلػػ  بيعػػي  لر ػػـ تػػؿ الاشػػبهر  لاادبػػبط  أدسسػػت أف دبلػػة هبمػػلة اػػف 
أبرقػػت إلػػ  جػػبداي الطّدػػي فػػي نيليػػلرؾ بػػ نني لػػف ... العػػلعر قػػد أزيدػػت هػػف تػػبصّي

ل ب  تّاػة الجابصيريػة أاػبـ  أذصب إل  ا اـ الاعددة  لسيعلل  صل رئبسة اللفد الّيبي لا 
 .لـ يرد ب   شي . هّيت االعزاـ ببلعلجهبت الاطّلبة في التّاةالجالية اللباة ل 

بػػدأت الجاليػػة اللباػػة نشػػبطهب تتػػؿ سػػنة فػػي الثالثػػب  الثبلػػث اػػف سػػبعابر لأل ػػ  
الطّدػي تّاػػة ليبيػػب   بليػػة ببلتباػؿ اػػف ااشػػبرة إلػػ  التػلع سليسػػرا  بػػؿ  ّػػت أيتػػب 

هب  لقػػػت تّاعػػػت اػػػف ن ػػػبط أ ػػػرس ععلّػػػؽ بالاتػػػي  اعنلهػػػة قػػػد عػػػـ علجيهػػػت ب ملمػػػ
  طّػب نػص التّاػة  -ال بئػد  –إرعيبدب بيف الاسؤلليف الّيبييف  للتنهب أشلّت  تب 

العي أل بصب الطّدػي  طبلػب  إهعبػر ال ػذافي ذلػؾ عاػردا  لطّػب انػي إسػعدهب  الانػدلب 
فػػػلرا  دبللػػػت إقنبهػػػت ببلعريػػػث إلػػػ  أف عنعهػػػي اػػػدة هتػػػليعنب باجّػػػس ا اػػػف  لػػػـ يتػػػف 

إسػػػعدهي إلػػػ  . عببلػػػة صػػػذا الالتػػػلع  لطّػػػب العد يػػػؽ اػػػ  جػػػبدايال ػػػذافي اّدػػػب فػػػي ا
طػػػرابّس لقببّعػػػت  لقػػػبؿ أنػػػت لػػػـ يعمػػػؿ بػػػي ب مػػػلص التّاػػػة آلنػػػت لػػػـ يػػػرد إدراجػػػي  
لعداؿ الاسؤللية بالردم  لصل ير ػب فػي اللػلدة إلػ  طػرابّس لقػد اػؿل اػف لجػلدم فػي 

ر هلدعػػت إلػػ  أمػػدرت قػػرا. نيليػػلرؾ لديػػدا  ديػػث أف تػػؿ هبئّعػػت ا ياػػة فػػي طػػرابّس
هػبد الطّدػي إلػ  . ليبيب  للـ أدر أنني س تلف بديّت في رئبسة بلثعنب في ا اـ الاعدػدة

ل  اتعبت ال ػبص لعػبب  نشػبطبعت الث بفيػة ل بمػة فػي اجػبؿ العرجاػة  تػبف  طرابّس لا 
اتعبػػػت قبّػػػة لتثيػػػر اػػػف الػػػلزرا  لتبػػػبر الاسػػػؤلليف الّيبيػػػيف  صنػػػبؾ دػػػبئط الابتػػػ  لهػػػـ  

رأس اللديػػد ...  إلػػإ.. هّػػ  دػػبؿ الػػبالد  لالع ػػبط  لفسػػبد أللد ال ػػذافي يجعػػرلف البتػػب 
اف الّيبييف في جبداي هزلز الطّدي  ش مية لطنية ذات قياة  تػبف مػبدب رأ   

اػػب  –لػػـ عسػػجؿ هّيػػت أل هنػػت أ  الّ ػػة إطػػرا  لالاػػر ال ػػذافي  لتاػػب ن ػػلؿ فػػي ليبيػػب 
 71يػت بلػد إنػدلع ثػلرة الشػببب فػي لتف الّيبييف مدالا ف –تبنش ادرلؽ في الشبرع 

نديػػػبزم لالاػػر ال ػػػذافي  لظهػػلرم هّػػػ  شبشػػة العّلزيػػػلف الدتػػلاي لصػػػل ي بػػػؿ  فبرايػػر  لا 
تعلػػػي الاػػػر ال ػػػذافي  ثػػػـ يّ ػػػي التّاػػػبت الاتعلبػػػة بلنبيػػػة لصػػػل يمػػػؼ الثػػػلار الشػػػببب 

 ػػد ل.. بػػبلاعارديف  ليطػػبلبهـ بػػبلرجلع إلػػ  الشػػرهية  شػػرهية ال يػػبدة  أ  الاػػر ال ػػذافي
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للػـ يتػف لّطّدػي . ت ذتيػبمل ت لأنب أعبب  صذا الرجؿ الػذ  تنػت أدسػبت لطنيػب  لأظنػ
سا  هند إنلجبر ثلرة فبراير  لببلعبلي لػـ يتػف اّزاػب بػ   القػؼ سيبسػي أ  انمب ر 

هالاي هّني  لقد  رج إلػ  فرنسػب لّلػالج  لتػبف بداتبنػت أف يعلّػؿ بػبلارض ليب ػ   لا 
تت لقّػػت فػػي نلسػػي  رباػػب صػػل هباػػؿ السػػف  أل فلػػؿ فػػي بػػبريس  للػػـ أجػػد علسػػيرا لسػػّل 

الاػػرض  أل الاطػػبا  السيبسػػية لالابديػػة صػػي العػػي جلّػػت رجػػال اثّػػت  يتعػػب المػػلدة 
 .              ا  يرة اف تعبب هارم  بهذم الدرلؼ الا جّة  لي في  ّ ت شؤلف
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 الميندس عبد المجيد القعود

 

صػػذم ا للػػة إنعشػػرت بػػيف النػػبس فػػي ليبيبػػػ التبػػبر لالمػػهبر  ". هّػػ  قللػػة ال لػػلد"
. النسػػب  لالرجػػبؿ  أمػػبدت أتثػػر إنعشػػبرا اػػػف ا ػػللت تعػػبب الاػػر ال ػػذافي ا  تػػػر

مػدؽ أل ل عمػدؽ  –صنبؾ اسػبدة عللدنػب أف نجػدصب فػي بلػض الاطبلهػبت هنلانهػب 
الل ػػؿ البشػػر  عمػػدي هب  ل ػػد عدعػػل  هّػػ  اللجبئػػب لالهرائػػب العػػي يمػػلب هّػػ    -

". هّػػػ  قللػػػة ال لػػػلد " با للػػػة  –مػػػدؽ أل ل عمػػػدؽ  –إسػػػعبدؿ الّيبيػػػلف إمػػػطالح 
فتيؼ تبف ذلػؾ  عنسػب صػذم الا للػة إلػ  الاهنػدس هبػد الاجيػد الابػرلؾ ال لػلد  الػذ  
عبػػلأ اراتػػز شػػع  فػػي الدللػػة الّيبيػػة  ف ػػد ع ػػرج اػػف تّيػػة الهندسػػة ال سػػـ الاػػدني جبالػػة 

لهػػػيف فػػػي النمػػػؼ ا لؿ اػػػف السػػػبلينبت لزيػػػر دللػػػة لّعنايػػػة الزراهيػػػة  ه ػػػد طػػػرابّس 
  لتػبف باثببػة 7611عراتي اللربػي فػي ليبيػب سػنة اؤعار اللطني لعنظػيـ ااعدػبد ااشػال

البرلابف  لطّب اف تؿ لزير أف يعددث هف إنجبزات قطبهت  عددث تػؿ الػلزرا  فػي 
عهـ لابػػػررات لتػػػ  ال طػػػط اػػػف إطػػػبر العلجهػػػبت اللباػػػة  لاسػػػعهدفبت  طػػػط قطبهػػػب

للتػػػػف ..  ػػػػالؿ قػػػػرا ة اللاقػػػػ   اػػػػ  عطلػػػػيـ ذلػػػػؾ بػػػػبلض العلبيػػػػرات لالشػػػػلبرات الثلريػػػػة
الالبجػ ة تبنػت ادا ّػػة الاهنػدس الشػبب هبدالاجيػػد ال لػلد  ل ػد طػػبر اثػؿ بسػبط الػػريح 
فػػػػلؽ لديػػػػبف ليبيػػػػب  سػػػػهللهب للصبدصػػػػب  لجببلهػػػػب اػػػػف أقمػػػػ  الشػػػػرؽ إلػػػػ  الهػػػػرب إلػػػػ  

ل ػػػرس لالبّػػػدات تبيرصػػػب لمػػػهيرصب تاػػػب ينط هػػػب أبنبؤصػػػب  لصنػػػبؾ اػػػف الجنػػػلب  ينطػػػؽ ا
ا سػػاب  اػػب لػػـ يسػػا  بػػت أ ّػػب الّيبيػػيف  ل ععريػػب هّػػ  ذلػػؾ  بػػؿ صػػل ااػػب يػػدهل إلػػ  
اارعيبح  لالع تيد هّ  أف لزرا  اللهد الثلر  صػـ ايػدانيلف  يدبػلف أرتػهـ  ينعشػرلف 

لتػف الاهنػدس الشػبب الهػاللب  .. أجؿ اللقلؼ إل  جبنب الادعبجيف للل ألػإ اففيهب 
ي ػػػلؿ اػػػػثال إف ... إنػػػدف  ي ػػػذؼ ا رقػػػبـ اػػػف فاػػػت تاػػػب ع ػػػذؼ السػػػابلات دبػػػبت الػػػثّل

الاشرلع اللالني لالذ  عبّف اسبدعت ابئة لهشرة آلؼ صتعبر لسعابئة لثالثة لأربلػيف 
ثنػيف ل اسػيف لنمػؼ لعػر اتلػب  لينػعل اػف  لنمؼ ليسػعهّؾ اػف الايػبم أربلابئػة لا 
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ثنػبف لهشػرلف هػباال ال اح  ... سبلابئة لثالثة لهشريف قنطبرا  ليلاػؿ بػت ثالثابئػة لا 
ي ػػذؼ عّػػؾ ا رقػػبـ اػػف فاػػت لصػػل يلاجػػت الاجعالػػيف دلف ... إلػػإ ليعطّػػب اػػف السػػابد

نظػػػر النػػػبس إلػػػ  بلتػػػهـ  بػػػيف اتػػػذب . لرقػػػة  أل للدػػػة تعػػػب هّيهػػػب اػػػب تػػػبف ي ػػػرأم
دس فػػي سػػّـ الاسػػؤلية زادت لاػػ  إرعلػػبع درجػػبت الاهنػػ. لامػػدؽ  لاػػدصلش لاػػذصلؿ

قدرعػػػت هّػػػ  العلبهػػػؿ لالعنػػػببز بب رقػػػبـ  تػػػبف الاهنػػػدس بػػػيف إدارة اتعػػػب قبئػػػد الثػػػلرة  
دارة النهر المػنبهي تػبف هبػد الاجيػد ال لػلد . لرئبسة اللزارة  لهابدة بّدية طرابّس  لا 

دػد البرقة عمػن  الالبرقػبت لعبػدههب  فلنػداب عجّػس إليػت سػلا  تػبف بالػردم أل باليػة أ
يعلػنف فػػي ن ػد النظػػبـ  ليسػع ؼ برأسػػت أ  ببل بئػد  للتػػف صػذا الاهنػػدس صػل الػػذ  صػػشل 
هّػػػ  أصّػػػت لتػػػي يتعبػػػلا لثي ػػػة الآ ػػػبة ببلػػػدـ علّػػػف قػػػرابعهـ اػػػ  قبيّػػػة ال ػػػذافي  بػػػؿ اػػػ  
" هبئّعػػػت  هبػػػد الاجيػػػد ال لػػػلد يندػػػدر اػػػف انط ػػػة  ريػػػبف لببلعدديػػػد اػػػف بّػػػدة عسػػػا  

لصػي اللبئّػة ال ذافيػة العػي " ال دػلص " مديؼ اف   لقد فسر ذلؾ ب نت ع"ال ديمبت 
 .ينعاي إليهب الل يد الار ال ذافي

هبد الاجيد ال للد صػل ظػبصرة بػبرزة اػف ظػلاصر ليبيػب ال ػذافي  سػلا  هّػ  اسػعلس 
بداهػػت ل طػػبب دهػػبئي لػػت بال عػػت الهريبػػة  فاػػثال  أهّػػف  ش مػػيعت  لأسػػّلب دديثػػت  لا 

ت ال رف الابتي أنت أقػبـ اشػرلهب تػ اب لّاػلز  لصل لزير لّزراهة في ألاسط ثابنينب
لأف ليبيب سعتلف اف أتبر الامدريف لهذا الادملؿ الزراهي  للـ يػر الّيبيػلف إمػبلب 
لاددا انت  تاب أهّف في انبسببت تثيرة أف اللػبلـ تّػت يػدرس اشػرلع النهػر المػنبهي 

ردا هّػػ  اػػب ي ػػبؿ أف اللظػػيـ  لأف إسػػببنيب لابليزيػػب لأاريتػػب سػػع يـ اشػػرلهبت اابثّػػة  ل 
بلد سػنلات الػدلدة  قػبؿ ال لػلد  أنػت ينهػؿ اػف ا ػزلف ل ينتػب  سينتبصذا النهر 

 .أبدا  اثؿ أ  نهر طبيلي في الدنيب

تػػػبف الاػػػر ال ػػػذافي ل يعػػػردد لفػػػي دتػػػرة التثيػػػريف أف يمػػػؼ الاهنػػػدس ال لػػػلد 
هبػػػد .   لدببلتػػػذاب  لأذتػػػر أننػػػب تنػػػب فػػػي ل ػػػب  اػػػ  ال ػػػذافي  أنػػػب لالبهػػػداد  الاداػػػلد

فػػػػي زيػػػػبرة لّ ػػػػذافي بانط ػػػػة السػػػػدادم جنػػػػلب طػػػػرابّس   1111سػػػػنة  الزليطنػػػػيالدلػػػػيظ 
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سعلسػر ال ػذافي ببلعدديػد  لعددث ال ػذافي اطػلل هػف إسػعهالؿ ايػبم النهػر المػنبهي  لا 
لاػبذا زرع بهػب  عدػدث ال لػلد اطػلل هػف ال طػط  لهػف " فػـ اّهػب" هف انط ػة عسػا  

أنهػػب ازرلهػػة اآلف  لذتػػر ا شػػجبر لالادبمػػيؿ العػػي  البػػراال الالػػدة لّانط ػػة  لقػػبؿ
لتػػبف ال ػػذافي يعػػبب  الدػػديث فػػي مػػات  لبنظػػرات ريبػػة . عاػػت زراهعهػػب بعّػػؾ الانط ػػة
ذا قّػػت لػػؾ أننػػي : لسػػ رية  لفػػي النهبيػػة قػػبؿ أنػػب أهّػػـ أف تػػؿ اػػب ع للػػت صػػل تػػذب  لا 

بلػػػػد  سػػػػ زلر صػػػػذم الانط ػػػػة  ػػػػذا  فسعتػػػػ  فيهػػػػب بلػػػػض ا شػػػػجبر الجػػػػبصزة  لعنزههػػػػب
ليعنبقػػػؿ الّيبيػػػلف أدبديػػػث تثيػػػرة انسػػػلبة إلػػػ  هبػػػد . اهػػػبدرعي  صػػػذم ه ّيعػػػؾ لأتبذيبػػػؾ

سػػػعلراض دذل عػػػت  لعدديػػػت  لهنػػػداب ينطّػػػؽ فػػػي  الاجيػػد ال لػػػلد لهػػػف إهعػػػزازم ب قلالػػػت لا 
اػػبراعلف ا رقػػبـ  ليلبػػر أدػػد هػػف شػػتت فياػػب ي ػػلؿ  يػػرد ال لػػلد أف الػػذ  ل يمػػدؽ اػػب 

ا رض  لصؿ يسعطي  الاطف اثال أف ي ػـل بددمػب   أقلؿ ليعلتؿ بددمب  ذلؾ هّ 
... الهتعػػبرات لقيبسػػهب هّػػ  ا رض  أل لزف آلؼ ا طنػػبف اػػف ال اػػح أل الشػػلير إلػػإ

ال لػػلد ش مػػية  ريبػػة فلػػال  فهػػل اػػثال ل يعلقػػؼ لل يعػػردد فػػي الػػعهتـ هّػػ  الجايػػ  
عػػت  للتػػف لفػػي ا ػػداعهـ الاػػر ال ػػذافي دعػػ  هنػػداب يتػػلف هّػػ  هعبػػبت اتعبػػت أل  يا

باجػػػرد ااقعػػػراب انػػػت يشػػػرع فػػػي عػػػدبيل هبػػػبرات الػػػلل  لالع ػػػدير لالعلظػػػيـ  لينػػػدف  فػػػي 
بف هات الالعرض الار ال ذافي يػدرؾ اػدس  ع بيّت بطري ة صل ألؿ اف يلّـ أف قبئدم لا 

 .زيلهب

زرعت ارة لصل هايد لادينة طرابّس أل تاب تػبف ي ػبؿ هندئػذ أاػيف الّجنػة الشػلبية 
نػدف   فػي فػلرة إنع ػبد شػباؿ لدػبد  يعدػدث  اللباة لشػلبية طػرابّس  فلجدعػت  بتػبب  لا 

هػػف العػػرد  الػػذ  لمػػّت إليػػت الػػبالد لهػػف اللسػػبد  لهػػف جنػػلف الاػػر ال ػػذافي  لجهػػؿ 
أهتػب  اجّػس قيػبدة الثػلرة  لع ّػؼ أهتػػب  أابنػة اػؤعار الشػلب اللػبـ  لتبنػت لديػػت 

 ة دؽ الهػػبعؼ  لأدرتػػت أف لمػػلة علمػػيّية لتػػؿ لادػػد اػػنهـ  علػػيض بباسػػعهزا   لفجػػ
الاعددث هّ  الطرؼ اآل ػر صػل ال ليّػد  الدايػد  أدػد أهتػب  اجّػس قيػبدة الثػلرة 
السبب يف  لالاشرؼ هّ  أجهزة ااسع ببرات  فعدلؿ ال للد إل  تبئف آ ر  ن ػيض اػب 
نشػػ ت  تػبف هّيػػت انػذ ثػػلاني  لجهػت الدػػرد الان ػػبض  هّعػت هالاػػبت اللػرح لالسػػلبدة  لا 
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سعرسػػػؿ يلػػػدد انبقػػػب إبعسػػػباة ه رعلػػػ  مػػػلعت ببلاػػػديح  لا  ريتػػػة هّػػػ  إاعػػػداد فاػػػت  لا 
الرجؿ  لفياب تبف فات يلبر هف ذلؾ  تبنت يدم علبر هف درتة بذيئػة ل ي ػـل بهػب إل 

لبلػػد أف لهػػد الرجػػؿ بعنليػػذ تػػؿ ألااػػرم لأ ّػػؽ . السػػلّة اػػف سػػ ط الاعػػبع لأرذاؿ البشػػر
اػة اػف عػذار لشػعبئـ لتػؿ اػب يػدلر فػي  ط الهبعؼ  هبد إلػ  اػب تػبف هّيػت قبػؿ الاتبل

 . البالد  ل صل ال ليّد  ببلنميب ا لفر

لقؼ ال للد ارات هديدة أابـ لجبف العد يؽ في تثير اف ال تػبيب ل بمػة بعهاػة 
 !!اللسبد الابلي  لعدالؿ النبس التثير هنت

 في الّهجة الّيبية يلني المهير اػف الجاػبؿ  ليػرلس أف الاهنػدس هبػد" ال للد " 
لع ػػػ  هػػػددا اػػػف لجهبئهػػػب  لأثنػػػب   –ال بػػػة  –الاجيػػػد زار اػػػرة انط ػػػة  فػػػي شػػػرؽ ليبيػػػب لا 

الدديث الت عمرؼ لعددث بطري عت السب رة الاعرفلػة  فهػل ينظػر إلػيهـ ت نػبس بػدل  
لاجالهة اف الجهّة الاع ّليف  لصؤل  النبس هػرؼ هػنهـ دػدة الػذتب  لقػلة الدتػلر 

إسػػا  يػػب قلػػلد  لظػػؿ : ـ أدػػد تبػػبرصـ بانبداعػػت قػػبئالأ  اػػب يلػػرؼ ببللراسػػة البدليػػة  ف ػػب
هّيػػػػؾ أف ع بطبػػػػت : يتررصػػػػب  إلػػػػ  أف شػػػػلر الدبتػػػػرلف بػػػػبادراج  ف ػػػػبؿ لػػػػت أدػػػػدصـ

إف صػذا ل بػت إذ إ عػبرم لػت النػبس لقبّػت أجػدادم : " ببلاهندس هبػد الاجيػد  فػرد الاعدػدث
 ".لأبلم 

لاػػػػػر ال ػػػػػذافي هبػػػػػد الاجيػػػػػد ال لػػػػػلد اػػػػػف ا شػػػػػ بص الػػػػػذيف لجػػػػػد فػػػػػيهـ الل يػػػػػد ا
الالامػػػلبت التباّػػػة العػػػي عداػػػؿ الّدػػػـ لاللظػػػـ لالػػػدـ الػػػذ  ينسػػػجـ اػػػ  دلائػػػر الاتػػػبف 
لالزاػػبف فػػي  برطػػػة تلنػػت  فهػػل اػػػف طبئلػػة الاهندسػػػيف العػػي يػػرس فيهػػػب ال ػػذافي اآللػػػة 

لصػػل . الدقي ػػة العػػي ع ػػرأ ب ػػدرة  بمػػة  طػػلط الطػػلؿ لاللػػرض فػػي ه ػػؿ الل يػػد لازاجػػت
ف هاّػلا فػي الاقػ  شػع  اػف الزراهػة  إلػ  اتعػب ال ػذافي  اف ا ش بص ال الئػؿ الػذي

قػػػبؿ هنػػػت الاػػػر ال ػػػذافي فػػػي الجّسػػػبت ... إلػػػ  رئبسػػػة الػػػلزرا   ثػػػـ النهػػػر المػػػنبهي
إف هبػػد الاجيػػد يجػػب أف يعػػلل  أابنػػة الزراهػػة إتػػبفة : " ا  يػػرة لاػػؤعار الشػػلب اللػػبـ

نلػذ ااجػرا ات الجديػدة إل  أابنة النهر المنبهي اللظيـ  فهل ديتعػبعلر ليسػعطي  أف ي
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الاطّلبػػة  لأتػػبؼ ال ػػذافي  أف أبػػل بتػػر الانمػػلر  أاػػيف الزراهػػة صػػل رجػػؿ طيػػب ل 
. يسػػعطي  أف يسػػيطر هّػػ  اللػػباّيف فػػي قطػػبع الزراهػػة  لل ي ػػدر هّػػ  عنليػػذ اػػب نريػػدم

لببلللؿ تبف هبد الاجيد ال للد ديتعبعلرا  فهل يعسػّط ليهػيف اػف صػـ أدنػ  انػت لظيليػب 
أذتػر أننػب تنػب فػي زيػبرة إلػ  بّهبريػب لااعدػبد السػلفييعي فػي . ف صـ أهّ  انػتليعاّؽ ا

ثابنينػػبت ال ػػرف الابتػػي  رف ػػة الل يػػد ال ػػػذافي  لتػػـ اللفػػد هػػددا تبيػػرا اػػف الػػػلزرا   
الاراسػػـ الّيبيػػة  فعطػػبلؿ  لهنػػداب تنػػب نجّػػس اػػ  هػػدد اػػنهـ جػػب  أدػػد اللػػباّيف بجهػػبز

فهتػػب الالظػػؼ  –الشػػذلذ الجنسػػي  –ف بينهػػب هّيػػت ال لػػلد لنلعػػت ب لمػػبؼ بذيئػػة اػػ
نهػػبؿ ببلشػػعبئـ هّػػ  ال لػػلد لدػػبلؿ بلػػض الدبتػػريف عهدئػػة الالقػػؼ  الشػػبب البسػػيط لا 
للذ ال للد ببلمات  لعدلؿ إل  تبئف آ ر   رقػت هينػبم فػي دلرصػب  لعالشػت الػبلـ 

 .ال لة اف سلح لجهت ل بص في دبلة اف اللدـ  لبلهت

بـ  جػػػرت اللػػبدة أف يعدػػػدث تػػؿ لزيػػػر أل رئػػػيس فػػي جّسػػػبت اػػؤعار الشػػػلب اللػػ
قطػػبع هػػف اػػب أنجػػز  ػػالؿ اللػػبـ  لتػػبف ال لػػلد هبػػر ه ػػلد دتػػـ ال ػػذافي أدػػد فرسػػبف 
ال بهػػة  يسػػهب ليطنػػب فػػي علػػداد اانجػػبزات  لل ينسػػ  الّيبيػػلف اللبػػبرة العػػي يػػد ّهب 

ئػػد صػػل أف اللتػػؿ يجػػب أف ينسػػب  صّػػت  لا خ ال ب: " ال لػػلد فػػي اػػعف ادا العػػت لصػػي
لتػػف الاهنػػدس بلػػد أف يهػػبدر ال بهػػة  لي ػػؼ ليجّػػس فػػي ردصػػة ". الػػذ  لجػػت بتػػذا لتػػذا

ابنػػػ  ااجعاػػػبع يهيػػػر الشػػػريط  ليشػػػرع فػػػي نتعػػػت لنػػػلادرم هّػػػ  مػػػبدب اللتػػػؿ لاػػػف 
دللت  تنت قي زيبرعت ذات اػرة لصػل أاػيف الّجنػة الشػلبية اللباػة طػرابّس  لتػبف صػذم 

  الػػػبالد  لتػػػبف يعدػػػدث هنػػػداب آلػػػت إليػػػت البنيػػػة الاػػػرة فػػػي اػػػزاج رائػػػؽ  لبػػػدأ يدّػػػؿ لاقػػػ
لػػلأف شػػبرلف إدعػػؿ ليبيػػب لاػػب : العدعيػػة  لسػػؤ اادارة لاللسػػبد  ل ػػعـ عدّيّػػت صػػذا بػػبل لؿ

 . فلؿ بهب اب فلّت الار ال ذافي لأبنب  قبيّعت

هبػػد الاجيػػد ال لػػلد صػػل دبلػػة عسػػعدؽ الدراسػػة اللّايػػة الشػػباّة  لصػػل ظػػبصرة عتاػػف 
ف د تبف ال ػذافي  –الطب ية  –علظيؼ ا ش بص اف قبؿ " انهل" فيهب د بئؽ عتشؼ 

تػػبف ال لػػلد يسػػعده  . يلػػرؼ اتلنػػبت ش مػػية صػػذا اانسػػبف للظلهػػب إلػػ  أقمػػ  دػػد
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إل  العد يػؽ هػف أقػلاؿ علػلم بهػب تػد النظػبـ لقبئػدم  ليػؤع  ببلشػهلد  ليلطػ  اللرمػة 
ث يػػػؿ  تػػػبف صػػػذا لّػػػدفبع هػػػف نلسػػػت  ليلػػػبد إلػػػ  نلػػػس انمػػػبت  بلػػػد عػػػلبيإ  ليػػػؼ أل 

للتػػػف ياتػػػف ال ػػػلؿ أف هبػػػد الاجيػػػد . ا سػػػّلب أدػػػد اتلنػػػبت هػػػدة السػػػيطرة لالعلظيػػػؼ
ال للد صل أرشيؼ قبئـ بذاعت  قدر اب صل أدد اتلنػبت جابصيريػة ال ػذافي  لتػبف يػدرؾ 

فبرايػر  له ػدت الّجنػة الشػلبية اللباػة  71ذلؾ  فلنداب علجرت ثلرة الشببب الّيبي في 
إجعابهػػب لانبقشػػة الالقػػؼ لالبلجعػػت  إع ػػذ ال لػػلد القلػػب اعشػػددا  –اجّػػس الػػلزرا   –

تػػد صػػذم الثػػلرة  للمػػؿ إلػػ  دػػد اازدرا  لالشػػعبئـ  لتػػبف فػػي الجنػػبح الػػذ  يػػدف  فػػي 
لصػػػل الػػػذ  تػػػبف ل يعلقػػػؼ فػػػي اجبلسػػػت ... إعجػػػبم إسػػػعلابؿ ال ػػػلة تػػػد الشػػػببب الثػػػلار

ل ػد . عهـ ببلجهػؿ لالع ّػؼال بمة هف الدديث هف فسبد النظبـ ليسػع ؼ براػلزم لينلػ
ذصب ال ذافي لس ط ا  نظبات لأرتبنت باف فيهـ ال للد الذ  سيب   ظبصرة نػبدرة  للػف 

 .     يزلؿ بسرهة اف ذاترة الّيبييف

أل ي ال بض هّيػت بلػد سػ لط نظػبـ ال ػذافي  أنػب ل أشػلؽ هّيػت لصػل فػي الالع ػؿ  
 .   سيعلل  إسعجلابت فذاؾ اتبف يّيؽ بت  للتنني أشلؽ هّ  الاد ؽ  الذ 
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 فوزية شالبي

 

فلزية بشير شالبي  هالاػة عػدؿ هّػ  التثيػر اػف الالّػـل  لاػف الاسػتلت هّيػت  
لاػػػف الاسػػػعلر  لصػػػي أدػػػد أمػػػبب  العلجيػػػر ااجعاػػػبهي لالمػػػدلي  لالث ػػػبفي  لأيتػػػب 

لا قػػلاؿ لالمػػدؼ  اعػػدفؽ اسػػبفة ا دػػداث !  ػػيط اػػف نسػػيل اعلػػدد ا لػػلاف . النلسػػي
ناػػب تبنػػت فمػػلل اػػف هبػػبرات البػػلح  لتنهػػب أ يػػرا إاعشػػ ت تّاػػة  لػػـ عتػػف تّاػػة سػػر  لا 
السر لالبلح أمبدت ع سـ ببل بئػد بطري عهػب ال بمػة فػي الشػدل لالاػد  علشػي دلارصػب أل 

  صػػذا ال سػػـ الاشػػدلف  ي عػػزؿ ب ػػدر اػػب يسػػهب "لراس الاػػر " دػػديثهب بعتػػرار هبػػبرة 
 .ليلمح

ريػػة  قمػػيرة ال باػػة  نديلػػة  ععدػػدث بتباػػؿ لجههػػب  عّػػـ شػػلرصب ا سػػلد شػػببة  ا
الطليػػؿ فػػي تػػليرة لادػػدة عرسػػّهب هّػػ  جبنػػب لادػػد اػػف مػػدرصب  عرعػػد  تنػػزة زرقػػب  
لبنطّػػلف جينػػز تػػيؽ  يسػػبهدصب لجههػػب الاسػػعطيؿ ل ابزعبصػػب الدبدعػػبف هّػػ  العلبيػػر 

نػػب  قػػداهب لػػي الاػػر ال ػػذافي هػػف تّابعهػػب الاشبتسػػة  لنظراعهػػب الاداهبػػة الاهبزلػػة أديب
هنػػػداب تنػػت أعجػػػلؿ الػػت فػػػي اتعبػػة ال يػػػبدة رف ػػة الاردػػػـل الاهنػػدس طػػػت  7619سػػنة 

الشػػػريؼ بػػػف هػػػبار لزيػػػر الدللػػػة لشػػػؤلف اجّػػػس قيػػػبدة الثػػػلرة  طّػػػب انػػػي ال ػػػذافي أف 
أسػػػع بؿ طػػػبلبعيف بجبالػػػة طػػػرابّس لصاػػػب فلزيػػػة شػػػالبي  لسػػػلبد اللديػػػد   تعػػػب طػػػت 

أريدؾ أف عسبهدصاب هّ  أف يمبدب تػبعبعيف  أفسػح : ال ذافي  الشريؼ ااسايف  لقبؿ
لهاػػػب الاجػػػػبؿ فػػػػي المػػػػديلة  فّػػػػديهاب أفتػػػػبر جريئػػػػة  نريػػػػدصاب أف يسػػػػبصاب فػػػػي الثػػػػلرة 
ااجعابهية  لفي عشجي  الارأة هّ  العاػرد  تنػت آنػذاؾ رئيسػب لعدريػر مػديلة اللجػر 

الشػػػريؼ لأ برنػػػي أنهاػػػب الجديػػػد اليلايػػػة  إعمػػػؿ بػػػي فػػػي اليػػػـل العػػػبلي الاهنػػػدس طػػػت 
دتػػػرت الشػػػببعبف فػػػي اليػػػـل العػػػبلي  تػػػبف . سيدتػػػراف إلػػػ  اتعبػػػي لهّػػػيل إسػػػع ببلهاب

إنطببهي ا لؿ هف فلزية أنهب ذتية للاهدة  تبنت أقرب إل  العتّؼ في دػديثهب  عريػد 
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لتنهاػػب إنػػدفلعب فجػػ ة فػػي نلبػػة عبسػػط ه بعهػػب . أف ع ػػدـ نلسػػهب تدنسػػبنة لهػػب أفتػػبر لرؤيػػة
عمػؿ بػػي طػت فياػػب بلػد لطّػػب انػػي .لعلّػػة  طّبػت انهاػػب اهػبدرة الاتعػػبتػدتبت ا لا 

إسػػع ببلهاب اػػرة أ ػػرس لأف أتػػلف أتثػػر عسػػبادب الهاػػب  هبدعػػب فػػي اليػػـل العػػبلي لنبقشػػنب 
بػػدأت فلزيػػة شػػالبي اببشػػرة فػػي التعببػػة . ال تػػبيب العػػي عر ػػب تػػؿ انهاػػب التعببػػة فيهػػب
ظهرت إسعلدادا لقدرة هّ  العلبطي في الش  . ف الث بفي لاللتر لا 

فلزية شػالبي  الشػببة النتػرة العػي عدللػت إلػ  فتػرة  لنسػعطي  أف ن ػلؿ أف الاػر 
ال ذافي قبـ بدسعثابرصب  أل إسػعلابلهب  بلػد أف نجػح فػي إتعشػبفهب هّػ  طري ػة ا رجػي 
السيناب  اثّاب أهبد إنعبج ش ص اثؿ الدتعلر رجػب أبػل دبػلس أسػعبذ اللّسػلة  لدللػت 

سػعارأ رتػب الاػر مدسر  إل  اف اشبتس فت   قبػؿ أف يعدػلؿ بدتػـ قػلة اانػدفبع لا 
ا تبػػػر العػػػي علػػػرض أفتػػػبر الاػػػر ال ػػػذافي هبػػػر الاػػػدرج  اللعرينػػػةهنػػػت  إلػػػ  مػػػبدب 

 .ا  تر  لأتبدياية اللتر الجابصير 

إسػػع دـ الاػػر ال ػػذافي فلزيػػة شػػالبي اػػف البدايػػة إلػػ  النهبيػػة  للظػػؼ تػػؿ شػػي  
الجسد  لالتيايب  النلسػية لااجعابهيػة  لتػذلؾ ظرلفهػب اللبئّيػة  فيهب  ال ّـ  لالّسبف  ل 

نػػػدفبهبعهب لدبهػػػب لإل ػػػعالؼ لااسػػػعلزاز فلزيػػػة شػػػالبي ليسػػػت صػػػدس بػػػف . لنزلاعهػػػب  لا 
هػبار  أل ابرلتػة الشػريؼ  أل جايّػة دراػبف  أل جايّػة  يػث إلػ  آ ػر قبئاػة ااّتػػة 

 .الدريـ دا ؿ بالط قبئد الثلرة

 فمن ىي فوزية شالبي؟

  لعلرفػتل هّػ  أاهػب  لالدػبج الاردػـل المػديؽ البسػتي 7619هرفتل فلزية سػنة 
زلجهب  لصل اف طرابّس  اعػزلج قبّهػب اػف إاػرأة أنجبػت لػت هػددا اػف ا للد لالبنػبت  

لالػػدة فلزيػػة  ن ػػلؿ  –مػػبلدة  –تػػبف يػػدير فنػػدقب مػػهيرا بطػػرابّس  لػػـ ي ػػـ اػػ  الدبجػػة 
بػدا  للتػف الّيبيػػيف يطّ ػلف هّػػ  التهػؿ الدػػبج لهػب الدبجػة لصػػي لػـ عػػؤد فريتػة الدػػل أ
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تػػػبف الدػػػبج . لهّػػػ  الاػػػرأة العػػػي عجػػػبلزت  سػػػف ال اسػػػيف الدبجػػػة اػػػف بػػػبب العػػػلقير
 .لاباب لل يب   الهب إل سبهبت الدلدة –مبلدة  –المديؽ يزلر الدبجة 

علرفت فلزية شػالبي هّػ  تػؿ أفػراد هػبئّعي ع ريبػب  أاػي  إ ػلعي  لدعػ  أقػبربي  
للتنني لـ أهرؼ اف هبئّعهب سلس أاهب  أل زلج أاهب  لاف بلػد الرجػبؿ الػذيف عزلجػلا 
اف فلزية لصـ أربلة  زلجهػب ا لؿ إبػف هاهػب سػّيابف شػالبي  الػذ  أنجبػت انػت إبنهػب 

د الرداف الجليػد   لزلجهػب الثبلػث هاػراف هبػد لزلجهب الثبني هب –ارعت   –ا لؿ 
الدليظ ال ذافي  لزلجهػب الرابػ  لا  يػر همػبـ هثاػبف الهػلني  للتػؿ لادػد اػف صػؤل  

 .   قمة سنعلرض لهب فياب بلد

رسػػـ النػػبس فػػي دا ػػػؿ ليبيػػب ل برجهػػب مػػلرة اعلػػػددة ا لػػلاف لللزيػػة شػػالبي  بػػػؿ 
ال يػػبؿ أتثػػر ااػػب أ ػػذلا اػػف ألػػلاف  نسػػعطي  أف ن ػػلؿ مػػلرا  للتػػللا فيهػػب اػػف ز رفػػة

الد ي ػػة لاللاقػػ   لتػػللصب فػػي أاػػبتف لػػـ عط صػػب قػػداهب  لسػػطرلا هنهػػب للهػػب عبري ػػب لػػـ 
عتػػف بػػت  اشػػلا بهػػب فػػي طػػرؽ تبنػػت اػػف مػػن  ال يػػبؿ  تاػػب يدػػدث اػػ  نجػػـل اللػػف  

لتػػػبف لّادطػػػبت السيبسػػػية لااجعابهيػػػة لأقػػػلؿ دعػػػ  النلسػػػية العػػػي  ال رافػػػبتلأبطػػػبؿ 
ب ليبيػػػب عدػػػت ظػػػؿ قيػػػبدة الاػػػر ال ػػػذافي دلرا فػػػي رسػػػـ عّػػػؾ المػػػلرة لللزيػػػة ع بطػػػت بهػػػ

 ...شالبي للهيرصب أيتب

هػػػف ديػػػبة فلزيػػػة  للن  ػػػذصب " اانعرنػػػت " لن ػػػؼ هنػػػد اػػػب عػػػلردم شػػػبتة الالّلاػػػبت 
تانطّؽ لّملرة  لليس تامدر الثلؽ  فبلالّلابت اللاردة ليست تّهػب ن ػال لد ػبئؽ  

 :ع لؿ امبدر اانعرنت هنهب اب يّيقدر اب صي علبير هف ملرة  

  فلزية بشير شالبي:  ااسـ. 
 (. ـ يهلدية لأب ليبي)طرابّس  7611:  اتبف لعبريإ الايالد 

  تبنعػػػب علاػػػالف بشػػػبرع التنػػػد  )عرهرهػػػت فػػػي الادينػػػة ال دياػػػة اػػػ  أاهػػػب لجػػػدعهب
 (.بطرابّس
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 هرفت انذ المهر بسل  ا  الؽ ل رابة ا طلار. 

 ااهداديػػة بػػباطالع هّػػ  تعػػب اللّسػػلة لالعػػبريإ  لدرسػػت  إصعاػػت انػػذ الاردّػػة
 .ببل سـ ا دبي في ادرسة طرابّس الثبنلية لّبنبت

  لانػػذ البدايػػة سػػلت بتػػؿ جهػػدصب إلػػ  الع ػػرب 7696إلعد ػػت بتّيػػة العربيػػة بلػػد  
 .اف ال ذافي لهنبمر النظبـ

 اف تبنػػػت اعزلجػػػة اػػػف إبػػػف هاهبلطّ هػػػب ال ػػػذافي انػػػت  لزلجهػػػب إلػػػ  هبػػػد الػػػرد
 .الجليد  أدد تعبب الزدؼ ا  تر

  سػػبصات ب ػػلة فػػي أدػػداث السػػبب  اػػف إبريػػؿ  لتبنػػت ع ػػلد الاسػػيرات الثلريػػة فػػي
 .إهع ّف أثنب  ا دداث الالعيالجبالة  لشبرتت في العد يؽ ا  الطبلببت 

  قباػػػت ببلعلػػػبلف اػػػ  هبػػػد ال ػػػبدر البهػػػداد  لالسػػػ  زلػػػـل ب يػػػبدة إعدػػػبد الطػػػالب
 .السبلينبت الدتلاي  الؿ انعمؼ

  بػػرزت فػػي بدايػػة السػػبلينبت اػػ  النبمػػرييف  لأ عيػػرت هتػػلا فػػي أابنػػة العنظػػيـ
النبمػػػػر  فػػػػي ليبيػػػػػب  لسػػػػبصات بشػػػػػتؿ تبيػػػػر فػػػػي إدارة اللديػػػػػد اػػػػف الاّع يػػػػػبت 

 .لالا يابت العي أقباهب النبمريلف اللرب في طرابّس

 ت ظهػرت لهػػب تعببػبت مػػدلية فػػي مػديلعي ا سػػبلع السيبسػي لالث ػػبفي  لشػػبرت
 .في اللديد اف الندلات العي أشرفت هّيهب الّجبف الثلرية

  عايزت تعبببعهب ببلجرأة لاللقبدة أديبنب  لببذا ة ا سػّلب هنػد الػعهجـ هّػ  ال ػيـ
الدينيػػة لااجعابهيػػة  لتثيػػرا اػػب تبنػػت عػػدهل اللعيػػبت لّلسػػبد لاللجػػلر لتػػبف ألؿ 

 (.إرفللا الهطب  هف أنمبفتـ السلّ )ا بؿ لهب بلنلاف 

  بلػػد إلهػػب  مػػديلعي ا سػػبلع السيبسػػي لا سػػبلع الث ػػبفي تّلهػػب ال ػػذافي برئبسػػػة
 .عدرير مديلة الجابصيرية

  ثػػػـ تّلػػػت اػػػف اتعػػػب ااعمػػػبؿ ببلّجػػػبف الثلريػػػة بباشػػػراؼ هّػػػ  إدارة المػػػدبفة
 .بّجنة ااهالـ الثلر  العي عشرؼ هّ  مديلعي الجابصيرية لالزدؼ ا  تر



 107 

 في ل بمػة أداػد إبػراصيـ  لعلعبػر اػف رلاد الاػدرج إرعبطت بلنبمر إهػالـ ال ػذا
ا  تػر  لاػػف الثلريػبت ال الئػػؿ النعػػي قاػف بدل ػػب  الادبتػرات فػػي السػػترات 

 .السبب  اف إبريؿ العسييسية

  بلػػػد ع رجهػػػب اػػػف تّيػػػة العربيػػػة تّلهػػػب ال ػػػذافي برئبسػػػة الّجنػػػة الشػػػلبية لاؤسسػػػة
 .ا للبب للتنهب لـ عسعط  إدارعهب ببلشتؿ الاطّلب

   إهع ّت في أدد ا سلاؽ اللباة بعهاػة السػرقة هنػداب تبنػت فػي زيػبرة إلػ  لنػدف
فعد ؿ الاتعب الشلبي لعـ عسػليرصب إلػ  ليبيػب بلػد أف عاػت عسػلية الالتػلع اػ  

 .إدارة السلؽ في لندف

  لعػػػػزااف لجلدصػػػػب اػػػػ  اسّسػػػػؿ  7611هاّػػػػت ببلسػػػػلبرة الّيبيػػػػة بّنػػػػدف فػػػػي هػػػػبـ
 .لّالبرتيف في ال برجاا عيبلت لالعملية الجسدية 

   7611 -اديرة المدبفة بّجنة ااهالـ الثلر. 

   7611 –هتلة ببلّجنة اادارية لألهالـ الثلر. 

 ادير إدارة الث بفة لرئيس عدرير مديلة الجابصيرية. 

  أايف اسبهد لّجنة الشلبية اللباة لإلهالـ لالث بفة لالعلجيت الثلر. 

  (.1111ر   بنـ دتلاة شت)العش هبـ ل طبع الث بفة 
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 ولنبدا من البداية، فيل أم فوزية شالبي ييودية؟

تنػػب نسػػايهب  ػػبلعي مػػبلدة  سػػيدة ااعّئػػة الجسػػـ  اريػػة الّػػلف  اعلسػػطة ال باػػة  
هّ  لجههب ب بيب لشـ  ليبية الاالاػح  ععدػدث بّهجػة طرابّسػية  عجيػد إسػعلابؿ بلػض 
الامطّدبت الطرابّسية  صي امدر الّلابت اعنلع ل ني جػدا هػف اجعاػ  طػرابّس 

 عهػػػػػب ال بمػػػػػة فػػػػػي العّاػػػػػيح العدعػػػػػي   بمػػػػػة الجبنػػػػػب ال ػػػػػبص جػػػػػدا جػػػػػدا  لهػػػػػب طري
لالعمػػػريح  صػػػي العػػػي عمػػػلغ هنػػػبليف ا  بػػػبر ال بمػػػة السػػػب نة  لعاعّػػػؾ قػػػدرة فريػػػدة 

نداػػػد اي إنػػػؾ لػػػـ ععلّاػػػي  فّػػػل تنػػػت اػػػف : هّػػػ  العلّيػػػؽ  قػػػبؿ لهػػػب اداػػػد الػػػزل  اػػػرة
اللتس صل المديح  فّل أنهػب : "صؤل   لف نجد اتبنب الؾ  لهّ تل هّ  تالات ب للي

ف اللّػػـ  لسػػبب لهػػػب ذلػػؾ التثيػػػر اػػف العشػػليش لف ػػػدت هذريػػة اللراسػػػة نبلػػت نمػػيبب اػػػ
  لفلزيػة تػؿ لللزيػةصي الرب ا هّ  ابنعهػب فلزيػة  فهػي تػؿ شػي  ببلنسػبة ". العّ بئية

شي  ببلنسبة لهب  تبنػت ع بفهػب  لل علػص لهػب أاػرا  لصػي مػبدبة ال ػرار النهػبئي فػي 
. بؿ ا لؿ لا  يػػر ببلنسػػبة لأل ػػرستػػؿ أاػػلر فلزيػػة  فتػػؿ لادػػدة انهاػػب صػػي رأس الاػػ

لالدبجػػػة مػػػبلدة صػػػي ألؿ الاػػػدرتيف لػػػذلؾ  لهنػػػداب أعمػػػؿل عّللنيػػػب أسػػػ ؿ هػػػف فلزيػػػة 
إعمػػػػّت فػػػػي لقعػػػػؾ يػػػػب لليػػػػد   أنػػػػب اآلف أدتػػػػر : " عبػػػػبدرني الدبجػػػػة مػػػػبلدة بػػػػبل لؿ

لقّػت فػػي نلسػػي يػػب ريػت هبػػد الػػرداف يػ عي اليػػـل ليعهػػدس النػػب  " ا طػػ " الهػذا   لصػػل 
ذ لػـ يتػف ا اػر ". ؿ بسػرهة فلزيػة فػي طري هػب إلػ  البيػت  للػف ن تػؿ بػدلنؾصيب  علػب لا 

اػف أنػت : " تذلؾ  أ  إذا لـ أتف فػي دائػرة رتػب  ال ػذافي لأعمػؿ عّللنيػب عػرد مػبلدة
آم شػػّ ـ  فلزيػػة  يػػر : اػػف هبػػد الػػرداف  أقػػلؿ شػػّ ـ  عػػرد: أقػػلؿ هبػػد الػػرداف  عػػرد"  

 .ببشرة لتلي الد ي ي في الدائرةالجلدة  ببلسالاة لع لؿ ال ط  ف هرؼ ا

مػػديح  لػػـ أهػػرؼ أ  أدػػد اػػف أقربػػب  الدبجػػة مػػبلدة  سػػلس شػػ ص لادػػد اػػف 
البيتػػب  تػػبف يلاػػؿ بػػلزارة ال برجيػػة بطػػرابّس  ي ػػلؿ أف قرابػػة عربطػػت بهػػب  دبللػػت أف 
أفهـ انت د ي ة الدبجة مبلدة  لاب هالقعهب فلػال بادينػة البيتػب   للتنػت تػبف يتعلػي 

قة قرابة بليدة بهب  لأنػت ل يلػرؼ العلبمػيؿ  لل يلػرؼ  ّليػة قػدلاهب اػف ب ف لهة هال
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عّػػؾ الادينػػة العػػي ع ػػ  فػػي الجبػػؿ ا  تػػر ببلشػػرؽ الّيبػػي إلػػ  ادينػػة طػػرابّس  لتبنػػت 
الدبجة ع لؿ أف لهب جذلر في الجنلب الّيبي  بمة ب بيّػة الزليػة  لبلبئّػة الدتػير  

بػػػ  ػػبلي  إسػػعنبدا إلػػ  اػػب عػػذترم أاهػػب هػػف  بسػػبهب  لتبنػػت فلزيػػة عنػػبد  اداػػد الػػزل 
اللالقة العي عربطهب ب بيّة الزلية  للـ ألدظ أ  شػي  يػربط الدبجػة مػبلدة بػبليهلد  
لقد سػ لت اػرة اليهػلد  الّيبػي رافػبئيّل فػالح هنهػب  لصػؿ صػي اػف أمػلؿ يهلديػة  فػرد 

ّس تبنػػػت بػػػ ف ل هّػػػـ لػػػت بػػػذلؾ  لأنػػػت يػػػذتر بػػػ ف بلػػػض اللػػػبئالت اليهلديػػػة فػػػي طػػػراب
اجػػبلرة لّسػػيدة مػػبلدة  لتبنػػت عػػربطهـ هالقػػة دسػػف جػػلار اثػػؿ ب يػػة سػػتبف الادينػػة 
ال دياػػػة  لأظػػػف أف ال ػػػبئّيف ب مػػػلؿ أـ فلزيػػػة اليهلديػػػة صػػػل اػػػف تػػػاف ا لػػػلاف العػػػي 
أتيلت إل  إطبر الملرة لعدليز دبلػة الشػتلؾ لالهاػلض اػف أجػؿ علليػؿ عػ ثير ذلػؾ 

 . ذافيهّ  دلر فلزية شالبي في الادلؿ ال

 "شارع الكندي "  

  صػػل ارتػػز علريػػف شػػدنة الهرائػػز  لتػػلت بػػت اجالهػػة 7696شػػبرع التنػػد  قبػػؿ 
اػف النسػب  ع ػـل الدللػػة بباشػراؼ الاببشػر هّػيهف اػػف النبديػة المػدية لااداريػة  ع ػػيـ 
تػػؿ إاػػرأة بهرفػػة  بمػػة بهػػب  لي ػػؼ الزبػػبئف اػػف الرجػػبؿ فػػي مػػؼ اانعظػػبر لععػػلل  

إسػعالـ الابّػف الادػدد اػف قبػؿ الدتلاػة لعلجهػت إلػ  الهرفػة  –رلنة البد –اديرة ال سـ 
الادددة  تبنت أ ّبية النسػب  اللػباالت بهػذا الارتػز اػف اللعيػبت الهبربػبت اػف ذليهػف 

تػػػبف شػػػبرع . بسػػػبب  طػػػ  إجعاػػػبهي أل عجػػػبلز سػػػّلتي  لأ ّػػػبهف اػػػف  ػػػبرج الادينػػػة
ت يداػػؿ إيدػػب ات ع ػػلد إلػػ  التنػػد  ي ػػ  فػػي الجبنػػب الهربػػي اػػف طػػرابّس لل يػػزاؿ إسػػا

عبريإ يسعليدم البلض بدهعبػبرم علبيػر هػف د بػة اػف العلتيػر لالسػّلؾ الػلاقلي  دػدثني 
أدد ا هتب  السبب يف باجّس النلاب الّيبي في اللهد الاّتي  لصػل  ػريل دار اللّػـل 
 بامر  قبؿ أف هددا اف النلاب طّبلا ا ببّة الاردـل الاّػؾ إدريػس السنلسػي  لأثػبرلا

الادؿ اللبـ بشبرع التند  لالػذ  سػابم صػؤل  النػلاب بارتػز  –الت التلهيف أللهاب 
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اللبدشة اللّنية  لأف الادمنيف ي لالف بللؿ الزنػب هّنػب بهػذا الاتػبف  لأنهػـ يسػعد لف 
 .الرجـ بدتـ الشرع  ليجب قلؿ صذا الاتبف فلرا

اي الّيبػي  لأف أاب الالتلع الثػبني فهػل إببدػة شػرب ال اػر فػي الاجعاػ  ااسػال
 .صذا يلد ا بللة مريدة  ار الشرع  لل بد اف قلؿ ال ابرات

ل يجػػلز يػب اللنػػب  لأنػػت سػػّيؿ ا سػػرة النبليػػة  : لقػبؿ بلػػض صػػؤل  النػػلاب لّاّػػؾ
لالاعمػػلؼ  لالاجبصػػد  أف عجّػػس هّػػ  هػػرش بّػػد يعلػػبط  فيػػت ال اػػر هّنػػب  لعاػػبرس 

 .فيت رذيّة الزنب لبدشراؼ الدللة

أقػػػدر  يػػػرعتـ  لدرمػػػتـ  لأنػػػب ل : بت مػػػات  رد هّػػػيهـ الاّػػػؾ ب للػػػتبلػػػد لدظػػػ
أ عّػػؼ التػػـ فػػي جػػلصر اػػب ع للػػلف  أنػػب تدنسػػبف اسػػّـ لتاػػلاطف ليبػػي  أفتػػر اػػثّتـ  
لليعنػػي لػػـ أتػػف اّتػػب  فّػػل تنػػت تػػذلؾ لطبلبػػت باػػب عطػػبلبلني بػػت اآلف  لتننػػي ترجػػؿ 

ؽ امػػّدة الػػلطف  اسػػئلؿ هػػف صػػذا الاجعاػػ  لصػػذا الػػلطف  فػػدنني أدػػرص هّػػ  عد يػػ
أتثػػر ااػػب أدػػرص هّػػ  إرتػػب  بلػػض النػػبس  ألل ل ػػد دػػـر اي الزنػػب  لر ػػـ ذلػػؾ لػػـ 
يرعػػدع النػػبس  للػػـ يعػػردد بلتػػهـ فػػي إعيػػبف صػػذا الللػػؿ  لتػػذلؾ ا اػػر ببلنسػػبة لّ اػػر  

ألػػػيس اػػػف : فاػػػف لػػػـ ينمػػػ   اػػػر اي صػػػؿ علع ػػػدلف أنػػػت سينمػػػبع  اػػػر البشػػػر  ثبنيػػػب
فلػبؿ فػي اتػبف لادػد الػرلؼ لعدػت اراقبػة الدللػة أـ يتػلف ا فتؿ أف عتػلف صػذم ا 

 ..في تؿ بيت بليدا هف أهيف الدتلاة لعشريلبعهب

ذتػػر لػػي صػػذا الدػػديث بػػيف الاّػػؾ لالنػػلاب شػػيإ فبتػػؿ أطػػبؿ اي فػػي هاػػرم لندػػف 
نعشػبر ظػبصرة الػدهبرة لال اػر لالا ػدرات  نعددث هف اب آلػت إليػت ا اػلر فػي بالدنػب لا 

ير اسبلؽ لب تثر ااب صل الجلد في تثير اػف بّػداف الػدنيب  إذا تػبف في ليبيب بشتؿ  
شػػبرع التنػػد   اتبنػػب رسػػايب لّػػدهبرة عدػػت إشػػراؼ الدللػػة لبدقعنػػبع لاع اػػف رأسػػهب لصػػل 

ف رفتعت بلض شرائح الاجعا   .الاّؾ  للـ يتف اللاؿ بت فلال يجرات ال بنلف  لا 
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  " المػبلبرات"شػبرع التنػد  لتبف ستبف طرابّس يطّ ػلف هّػ  النسػب  اللػباالت ب
 .أ  بانح المبر  للئؾ الذيف ل قدرة لهـ هّ  الزلاج

 .لفي الد ي ة  فدف أـ فلزية شالبي لجدعهب لـ علاال بشبرع التند 

 :لّلابت صياالالّلاة ا  رس العي ن رأصب هّ  شبتة ال* 

 ..هرفت انذ المهر بسل  ا  الؽ ل رابة ا طلار   

دسػػف السػػير " ديػػد الػػبيير سػػل  ا  ػػالؽ لدسػػنهب  فشػػهبدة أقػػلؿ اػػف المػػلب عد
العػػي عاندهػػب أجهػػزة الشػػرطة  أل الاؤسسػػبت ال بنلنيػػة عرعتػػز هّػػ  ديثيػػبت " لالسػػّلؾ 

ادددة  لل أهرؼ ببلتبط اللقػبئ  العػي يسػعند إليهػب اػف ي ػلؿ بسػل  ا  ػالؽ  للتننػي 
لعلاػدت أف عظهػرم  بػؿ  أجـز ب ف فلزية  لتاب ع لؿ صػي اػب أهعبرعػت تػربب اػف العاػرد

لععلب ر بت  لعلعبر ذلؾ انهجب ثلريب عمبدايب ا  الالرلث  لعرس فيت انهجب لا برهػة 
النلػػبؽ ااجعاػػبهي لع سػػيـ السػػّلؾ إلػػ  اػػب فػػلؽ ا رض  لاػػب عدػػت ا رض  اػػف دػػؽ 

 .التثيريف أف ي عّللا الهب في ذلؾ  لأف ينع دلا اب ع عيت اف أفلبؿ

 .لارصب  فّتؿ فهات ال بص  طلار اآل ريفأاب اب ي بؿ هف  رابة أط
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 أزواج فوزية

قّػػتل أف ش مػػية فلزيػػة شػػالبي أدبطػػت بهػػب التثيػػر اػػف ا لػػلاف  لنسػػجت دللهػػب 
فلي تؿ جبنػب اػف جلانػب عتلينهػب يّػلح قػلؿ   –شيطنعهب  –إتبفبت لمّت إل  دد 

بدسػػعد بؽ لل أنلػػي أف دلائػػر ديػػبة فلزيػػة  بػػؿ دعػػ  ازاجهػػب لذلقهػػب فػػي الاالبػػس أثػػبر 
التثير اف العلّيؽ  ذتػر لػي أدػدصـ أنػت تػبف ي ػؼ بسػيبرعت ذات اػرة فػي إشػبرة الاػرلر 
لتبنػػت فلزيػػة عسػػير فػػي الشػػبرع دػػيف رآصػػب هباػػؿ امػػر  بجالبيعػػت الزرقػػب  لهاباعػػت 
البيتب   فظؿ يالد هب بنبظريت اّعلعب إل  أف س ط في أدػد الدلػر هّػ  الطريػؽ  تػبف 

نػػداب تبنػػت اللعيػػبت الالعػػي يرعػػديف بنطّلنػػبت الجينػػز ل صػػذا فػػي سػػنلات السػػبلينبت ه
يظهػػرف فػػي ادينػػة طػػرابّس  ليػػردد الػػبلض أف فلزيػػة قػػد دهيػػت ذات اػػرة إلػػ  إجعاػػبع 
باتعب الرائد هبػد السػالـ جّػلد للتنهػب لػـ عدتػر  لفػي إجعاػبع عػال ذلػؾ هبعبهػب جّػلد 

يػػبب  ف بلػػػت أف بشػػدة هّػػ   يببهػػب هػػف ااجعاػػبع السػػببؽ لطّػػب انهػػب عبريػػر صػػذا اله
لديهب ظرلؼ قبصرة لأمر جّلد هّ  الرفة صػذم الظػرلؼ  لظّػت ععهػرب اػف ذترصػب  

تبنػػت هّػػيل اللػػبدة " للتنػػت لػػـ يعلقػػؼ لألػػح هّػػ  الرفػػة الظػػرؼ  ف بلػػت لصػػي عتػػدؾ 
صذم صػي فلزيػة العػي عػداهب الالاقػؼ لعالهبهػب  لعتسػر إشػبرات الالعػبد فػي ". الشهرية

 ديبف  لـ عتف هالقعهب ببلزلاج لهب سػيبؽ ا عّػؼ هػف س رية ادسلبة في تثير اف ا
سػػػػيبقبعهب العػػػػي إبعػػػػدهعهب لنلسػػػػهب  للػػػػـ ععػػػػردد فػػػػي الجهػػػػر بهػػػػب  لأف تبنػػػػت الدسػػػػبببت 
ااجعابهيػة دبتػرة للتنهػػب ب رقباهػب ال بمػػة  فّنع ػدـ فػي ردّػػة زلاج فلزيػة لشػػ لص 

 .أزلاجهب لا جلا  اللباة لال بمة العي جرت فيهب صذم الزيجبت

دأت ردّة ا زلاج الطليّة ا  سّيابف شالبي إبف هاهب  شػبب لػيس بينػت لبينهػب ب
فبمؿ اف سنلات اللار  يلاؿ في اجبؿ النلط  عزلجهب بلػد سػنلات اػف ع رجهػب اػف 
جبالة طرابّس قسـ اللّسلة  بلد ذلؾ دمّت هّ  اندػة دراسػية اػف الدتلاػة الّيبيػة 

اػف ي ػلؿ أف فلزيػة صػي اػف صاػس فػي إل  بريطبنيب لّدمػلؿ هّػ  الابجسػعير  صنػبؾ 
أذف الار ال ذافي بلترة الزدؼ هّ  السلبرات الّيبية في ال برج لعدليّهب إلػ  اتبعػب 
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شػػلبية بسػػبب اشػػبدات دػػدثت بينهػػب لبػػيف الاسػػئلليف ببلسػػلبرة الّيبيػػة بّنػػدف  فػػي دػػيف 
ع ػػلؿ صػػي أف جايػػ  الػػلزارات لالاؤسسػػبت دا ػػؿ ليبيػػب عػػدار بلاسػػطة لجػػبف شػػلبية هػػف 
طريػػؽ العمػػليد  لل عسػػع يـ ا اػػلر إذا ظّػػت السػػلبرات الّيبيػػة فػػي ال ػػبرج اسػػعثنبة اػػف 

دارعهػػب بّجػػبف شػػلبية ب يػػت فػػي . السػػيبؽ اللػػبـ  فبػػرزت فتػػرة الزدػػؼ هّػػ  السػػلبرات لا 
بريطبنيب فعرة  ير طليّة ثـ هبدت ا  زلجهب  إبف هاهب إل  طرابّس  لعلامؿ هاّهػب 

 .في اجبؿ المدبفة

فلزيػػة الثلريػػة الاعاػػردة هّػػ  الاػػلرلث اػػف إبػػف هاهػػب لصػػذم هػػبدة  لاػػبذا عزلجػػت
صنبؾ اف فسر ذلؾ ب ف فلزية صػي العػي . ليبية قدياة بدأت ععالش  في الاجعا  الّيبي

ف أسػػرة سػػّيابف هبرتػػت فتػػرة بت إنعسػػببهب لّػػرد هّػػ  الاع ػػلليفسػػلت لػػذلؾ  اثبػػ   لا 
ض  ليبػػرر ذلػػؾ بلالقػػة دػػب زلاجػػت انهػػب  للتنػػت أمػػر هّػػ  ذلػػؾ اعدػػديب صػػذا ااهعػػرا

العلسػػػير اآل ػػػر أف سػػػّيابف جبصػػػد اػػػف أجػػػؿ ااقعػػػراف بهػػػب لػػػدلاف  . ربطعػػػت بدبنػػػة هاػػػت
امػػػّدية بدعػػػة  فللزيػػػة صػػػي اآلف هّػػػـ اػػػف أهػػػالـ الثػػػلرة  للهػػػب إسػػػـ يشػػػ  فػػػي ايػػػداف 

 -جدػب أللػ  بّدػـ ثػلرم -التعببة لفػي الشػبرع الّيبػي أيتػب  لتاػب ي ػلؿ الاثػؿ الامػر 
فػدف الػزلاج قسػاة لنمػيب  لقػد أنجبػت انػت للػدا أسػابم الاػر ال ػذافي  للتف تاب ي بؿ

بلػػد للدعهػػػب ابنهػػب زارصػػػب الاػػر ال ػػػذافي لقػػدـ لهػػػب الهػػدايب لالعبريتػػػبت  . -ارعتػػ   –
لتبنػػت السػػيدة مػػبلدة لالػػدة فلزيػػة ععبػػبص  بػػذلؾ لعلػػرض مػػلرا لالاػػر ال ػػذافي اػػ  

دة إلػػ  عنبيههػػب إلػػ  العلقػػؼ هػػف فلزيػػة  لببلهػػت فػػي ذلػػؾ  إلػػ  درجػػة دفلػػت قّػػـ ال يػػب
لػػديهف   يػػرةذلػػؾ  بػػبلطب  فػػدف الدسػػنبلات النعػػي دػػلؿ ال ػػذافي إرعللػػت درجػػة دػػرارة اله

 .فسبرهف بدبالغ الل يد باب ع ـل بت أـ فلزية لتبف اانذار

لػػـ يتػػبح الػػزلاج جاػػبح العاػػرد لػػدس فلزيػػة  لطلهػػت زلجهػػب إلػػ  أسػػّلبهب ال ػػبص 
لؾ  لياتػػػف ال ػػػلؿ أف سػػػّيابف قػػػد إسػػػعارأ أجػػػلا  فلزيػػػة الابعتػػػر فػػػي الديػػػبة لفػػػي السػػػّ

لهالقبعهػػب اػػ  الاسػػئلليف لرلابطهػػب اػػ  ال يػػبدة  لقػػد لجػػد أبػػلاب التبػػبر العلدػػة أاباػػت  
للتػػف لتػػهلط الاجعاػػ  أدتػػبـ  فهاػػزات ا عػػراب للاػػزاعهـ ل بػػد أف ععدػػلؿ اػػ  اللقػػت 
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ف يّاػػح بػػ قلاؿ أ ػػرس إلػػ  لسػػلبت يػػزداد ألاهػػب  فاػػف قبئػػؿ لػػت ب نػػؾ زلج السػػت  إلػػ  اػػ
جلّت الايبم ععلتر يلاػب بلػد يػـل بػيف الػزلجيف  لبػدأ مػلت ال ػالؼ يرعلػ   للػـ عتػف 
السػػيدة مػػبلدة بليػػدة هػػف دّبػػة المػػراع  أل ادلػػؿ المػػراخ لصػػي العػػي ل عداػػؿ لدا 
. للبئّة شالبي  لببلطب  فدف مبلدة صي اف ياعّؾ دؽ الليعل هّػ  تػؿ قػرارات فلزيػة

مبلدة قبهدة لػـ ععلػدؿ للػـ ععهيػر اػ  جايػ  أزلاج فلزيػة  لصػي أف لقد أرست السيدة 
هّ  تؿ اػف يعزلجهػب أف يػ عي لي ػيـ الهػب فػي انزلهػب الػذ  علػيش فيػت اػ  أاهػب سػيدة 
ذا قررت سػيدة البيػت إنهػب  اللالقػة بػيف  البيت  لهّ  الزلج أف ل يتلف تيلب ث يال  لا 

أاػػػبـ البػػػبب لل يسػػػاح لػػػت  بئبػػػتفػػػدف هالاػػػة ذلػػػؾ أف يجػػػد د فلزيػػػة لالػػػزلج التػػػيؼ  
 .ببلد لؿ
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 عبد الرحمن الجعيدي:  الزوج الثاني

هبد الػرداف الجليػد  اػف سػتبف جنػزلر أدػد تػلادي طػرابّس  إلع يػتل بػت  لؿ 
بمػػديلة اللجػػر الجديػػد  بلػػد ع رجػي اػػف الجبالػػة  تػػبف أدػػد الشػػببب  7611اػرة سػػنة 

 ػػػذافي إلػػػػ  السػػػّطة سػػػػنة الػػػذيف إنتػػػالا إلػػػػ  اللاػػػؿ المػػػػدلي بلػػػد لمػػػلؿ الاػػػػر ال
  أراد ال بئالف هّ  المديلة علظيؼ داب  جديدة في المدبفة اداللهػب اتػبف 7696

تػػػبف صػػػؤل  اجالهػػػة اػػػف الشػػػببب الػػػذيف لػػػـ . أللئػػػؾ الػػػذيف هاّػػػلا فػػػي اللهػػػد السػػػببؽ
إسػػػعار هبػػػد . يدمػػّلا هّػػػ  علّػػػيـ جػػػبالي  لتػػبف أ ّػػػبهـ اػػػف داّػػػة الشػػهبدة الثبنليػػػة

ديلة اللجر الجديد بلد قرار ن ّهب إل  لتبلة الجابصيريػة لألنبػب   الرداف في اللاؿ بم
 7611ثـ ن ؿ اراسال لّلتبلة ببيرلت  لهنداب إجعبدت ال لات ااسػرائيّية بيػرلت سػنة 

تػبف صػػل اػػف الاراسػػّيف الػذيف ب ػػلا فػػي اللبمػػاة الّبنبنيػة  إهعبػػرم بلػػض زاالئػػت بطػػال  
دت إل  القلت البطػللي فػي بلػض ا بلعهػب لتبف اف بيف صؤل  فلزية شالبي العي ألا

. لأشػػلبرصب  لببدلهػػب صػػل نلػػػس النلدػػبت  لصنػػب بػػدأت هالقػػػة ذات طػػبب  نتػػبلي لأدبػػػي
تنػػتل دينئػػذ أاينػػب لإلهػػالـ لأقػػـل بػػددارة لتبلػػة ا نبػػب  الّيبيػػة فػػي ذات اللقػػت  لبدتػػـ 

تػػػذلؾ اللالقػػػة العػػػي ربطعنػػػي انػػػذ سػػػنلات بلبػػػد الػػػرداف لهالقػػػة اللاػػػؿ تػػػبف يزلرنػػػي ل 
فلزية  لتف الجديد في ا ار  صل أف ااثنيف درمب هّ  زيبرعي الػب  للدظػت دػرارة 
الرلابط بيف ااثنيف  سػبلت هبػد الػرداف هػف أبلػبد اللالقػة بينػت لبػيف فلزيػة  ف ػبؿ لػي 
أنت ينل  الػزلاج انهػب  نمػدعت بلػدـ ااقػداـ هّػ  ذلػؾ  فهػل لػـ يسػبؽ لػت الػزلاج لصػي 

إبػػف اػػف زلجهػػب ا لؿ  لصػػل اػػف أسػػرة ادبفظػػة  لألددػػت هّيػػت سػػبؽ لهػػب ذلػػؾ  للػػديهب 
جػػب  فػػي ذات يػػـل . أف يلتػر اّيػػب قبػػؿ ااقػػداـ هّػػ  صػػذا ال ػػرار  لػـ عن طػػ  زيبرعهاػػب لػػي

للدػػػدم لقػػػبؿ أنػػػت فتػػػر لرأس أنهػػػب انبسػػػبة لػػػت فهػػػل أديػػػب لتبعػػػب لصنػػػبؾ اػػػزاج اشػػػعرؾ 
قّػت لػت بّهػة .. دبفظ للللبينهاب  لأنت لف يجد أفتؿ انهب في صذا الاجعا  الّيبي الا

إنللػبؿ  سػعندـ  نػؾ لػف عسػعطي  أف عبنػي بيعػب اػ  فلزيػة شػالبي  لسػعجد د بئبػؾ ذات 
 .يـل أابـ ببب البيت بالن  إذصب اف  ير اطرلد  للتنؾ اطرلد د ب
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فلجئت يلاب بلبػد الػرداف لفلزيػة باتعػب السػترعبريب يطّبػبف ا ػببّعي  للػيس لهاػب 
بعردػػبب لدػػرارة تبللػػبدة  أ ػػرج اػػف جيبػػت لرقػػة إنعزهػػت اػػف الهػػد اسػػبؽ  إسػػع بّعهاب 

تراسة للتلهب هّ  اتعبي  قبؿ صذا ه د زلاجنب  نظرت في اللرقة اّيب  تعػب هّيهػب 
لالذ  أهرفت أف صنبؾ ناػلذج الػد لل ػد . إلإ... ب ّـ جبؼ أف فالف بف فالف عزلج اف

رقػػة لدهػػلت لهاػػب الػػزلاج يدتػػرم اػػ ذلف شػػرهي لبػػت  بنػػبت اطبلهػػة  أرجلػػت لػػت الل 
 .ببلعلفيؽ ل رجب

فهاػػت أف صػػذم الزيػػبرة اػػف إهػػداد فلزيػػة  لصػػي عريػػد أف  ع ػػلؿ لػػي  صػػذا صػػل الػػرد 
هّػػ  نمػػيدعؾ للبػػػد الػػرداف بلػػػدـ الػػزلاج انػػػي  لصػػب أنػػب قػػػد إنعمػػرت هّيػػػؾ يػػب هبػػػد 
الػػرداف اآل ػػر  أي نػػت أف الػػزلج اللظػػيـ قػػد ن ػػؿ إلػػ  هرلسػػت نمػػيدعي لػػت ببلعلمػػيؿ 

بلػػد أيػػبـ اػػف صػػذا الدػػدث  إعمػػؿ بػػي أدػػد إ لعػػت . قػػررت الػػرد بطري عهػػبالااػػؿ  لأنهػػب 
البرا لي هف شترم هّ  النميدة العي قداعهب   يت  لالبرا أيتػب هػف شػديد ا سػؼ 
لالدػػزف لاػػب قػػبـ بػػت أ ػػلم  ديػػث أف اللبئّػػة قػػد أهػػدت اللػػدة لزلاجػػت اػػف فعػػبة عّيػػؽ بػػت 

هبد الػرداف أف هبئّعػت ل زالػت علػبني لببللبئّة  لأبّهني الرجؿ الذ  ن ؿ رسبلة ش يؽ 
لأنهػػػػـ يػػػػ اّلف أف أبػػػػذؿ قمػػػػبرس جهػػػػد  اقنػػػػبع إبػػػػنهـ . اػػػػف المػػػػداة للػػػػـ علػػػػؽ انهػػػػب

ببانلمبؿ هنهب في أسرع لقت   ف اللبئّة عمر هّػ  إسػعرداد أبنهػب الػذ  علعبػرم فػي 
يػػب دبلػػة تػػيبع  قّػػت لنبقػػؿ الرسػػبلة  أبّههػػـ أف ل ي ّ ػػلا  ف ريبػػب سػػيجد اللػػريس لا د

د بئبت أابـ بيت السيدة مبلدة  ف نب أهرؼ هبػد الػرداف لفلزيػة جيػدا  لصػذا اػب دػدث 
 ..بلد أف قرفت فلزية انت 

 لماذا تزوجت فوزية عبد الرحمن الجعيدي؟

جػػػب  فػػػػي شػػػبتة الالّلاػػػػبت أف الاػػػػر ال ػػػذافي  طّ هػػػػب اػػػػف إبػػػف هاهػػػػب سػػػػّيابف 
هالقػػػة ل بطػػػالؽ لل  لزلجهػػػب للبػػػد الػػػرداف  لصػػػذا ادػػػض  يػػػبؿ  فّػػػـ يتػػػف لّ ػػػذافي

بػػزلاج  لد ي ػػة ا اػػر صػػي أف فلزيػػة بلػػد أف عزلجػػت اػػف إبػػف هاهػػب سػػّيابف شػػالبي 
آ ػػػرا  أف عّلػػػب دلرا فػػػي فػػػيّـ   دػػػد ا سػػػببب العػػػي سػػػب ت  أرادت أف علػػػيش اشػػػهدا
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لتػبف إجعيػبح لبنػبف . فػي بيػرلت –نتػبلية  –جديد  أف ععزلج اف تبعب هػبش عجربػة 
دعالؿ بيرلت اف قبؿ ال  لات ااسرائيّية دبلة اػف دػبلت اللمػبب اللربػي  فمػّت لا 

سبصات فلزيػة فػي رسػـ مػلرة . إلإ..هّيت االبسب اف ال يبؿ الع داي النتبلي ال لاي
ذلؾ اللبرس الذ  ماد في بيرلت ا  الا بعّيف  يرسؿ علبميؿ ا ػبلاعهـ لمػالدصـ  

. طب ػػت فل شػػنافػػؽ ليبػػرز صػػل أيتػػب اػػف بػػيف أن ػػبض بيػػرلت ب ّاػػت لألراقػػت لمػػالدم  فل 
ديث تبنت فلزية في طرابّس الهػرب علػيش دبلػة صيػبـ ثػلر  اثّهػب اثػؿ قّػة اػف صػلاة 

: " الثلريػػة الطللليػػة اثػػؿ أداػػد إبػػراصيـ انمػػلر ال ػػذافي الػػذ  تعػػب ا ػػبل دينئػػذ هنلانػػت
  أ  أف بيػػرلت علػػيش فػػي ال نػػبدؽ عدػػت ا رض "بيػػرلت ع نػػدقت  لطػػرابّس علنػػدقت

لات الجػػيش ااسػػرائيّي  لهبمػػاة ليبيػػب طػػرابّس عبنػػي اللنػػبدؽ  نهػػب فػػي الاجهػػة اػػ  قػػ
فػػلؽ ا رض لّسػػلاح للّيبيػػيف الػػذيف يليشػػلف ديػػبة صبدئػػة ل عتػػدرصب الػػبرؾ الالاجهػػة 

لقػػد دأبػػت فلزيػػة فػػي ذلػػؾ اللقػػت هّػػ  تعببػػة الا ػػبلت الثلريػػة الهبئجػػة العػػي . ال لايػػة
لتبنػػت اللالقػػة .  السيبسػػيةعلػػيض بلشػػؽ الا بلاػػة لالا ػػبلايف لنظاػػت داّػػة لأل نيػػة 

ا  هبد الرداف الجليد  العػي علجػت بػبلزلاج صػي أدػد العجػبرب ال بمػة لللزيػة لػيس 
ف ػػط للالقبعهػػب ببلرجػػبؿ للتػػف أيتػػب فػػي رابطػػة الػػزلاج  إذ تبنػػت عجربػػة التعببػػة لالهليػػة 
الث بفيػػػػة لال ػػػػيط النتػػػػبلي  صػػػػي هػػػػدة صػػػػذا الػػػػزلاج  هتػػػػس عجربعهػػػػب السػػػػبب ة  ل الفػػػػب 

 .الزلجية الالد ة لّعجبرب

فػػي الا ببػػؿ تبنػػت فلزيػػة ببلنسػػبة للبػػدالرداف الجليػػد  صػػي بيػػرلت العػػي عاشػػي 
هّػػػػ  ا رض ب ػػػػدايف فػػػػي طػػػػرابّس  الػػػػدنيب العػػػػي دهعػػػػت إليهػػػػب هبػػػػر الدػػػػرلؼ لالػػػػلرؽ 
. لالدب  لصل النجـ الػذ  سػبصات فلزيػة فػي مػنبهعت  بػؿ صػي العػي أقنلعػت أنػت تػذلؾ

الاسػػئلليف لالتعلػػبب  تبنػػت عّػػؾ أدػػالـ ليّػػة لػػـ عطػػؿ  سػػبفر الهػػب إلػػ  ألرلبػػب  لجػػبلس 
دػػط هّػػ  أرض جنػػزلر  لفػػبؽ اػػف  –مػػبلدة  –دػػط بلػػد أف لجػػد د بئبػػت أاػػبـ بػػبب 

نػػػػػزلس إلػػػػػ  ادػػػػػراب الػػػػػديف  لأدس فريتػػػػػة الدػػػػػل  لأسػػػػػس الدػػػػػبج  تػػػػػببلس فلزيػػػػػة لا 
قعنػػ  أف فلزيػػة عّػػؾ إاػػرأة نػػداللهب  بػػيف  هبػػدالرداف الجليػػد  دار نشػػر فػػي بيػػرلت  لا 

 .جبؿالر 
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ل ينتر إل ال ّيؿ أف فلزية شالبي إسعطبهت أف علرض نلسهب هّػ  هيػلف       
الرجبؿ  ف د تبنت إارأة أ ػرس  لػـ يلعػد الّيبيػلف أف يػرلا اثّهػب  ععدػدث بهػذم الطري ػة  

بت الاجػػالت أل عتعػػب بهػػذم الّهػػة أل عّػػبس تاػػب عّػػبس النسػػب  العػػي يرلنهػػب هّػػ  مػػلد
فػػػي السػػػيناب لشبشػػػبت العّلزيػػػلف  علاػػػدت أف عتػػػلف ا بللػػػة لا عّلػػػة  رتػػػض لرا صػػػب 
التثيرلف  لاف جبنبهب لـ ع مػر  لػـ عندػرج فػي أف عظهػر اػ  أمػدببهب أاػبـ الجايػ   
لأف عرافؽ اف عدب في رابلة النهبر  عردؿ لعدؿ الت لأف ي ػيـ الهػب فػي بيػت السػيدة 

هبشػت ردّػة . يبنب ل عسعطي  أف علػرؽ بػيف الػزلج لالدبيػبمبلدة  دع  أف النبس أد
نع بـ ا  هبلـ الرجبؿ  تبنت تّاعهب صي اللّيػب فػي اللّػف هّػ  ا قػؿ  للتنهػب  إنسجبـ لا 

هرفػت التثيػريف اػنهـ  لسػالت اػنهـ التثيػر  بهػب . لـ عتف تذلؾ هنػداب عهيػب الشػاس
بت الرلايػػػبت  أل اػػػف الالبرقػػػبت لتػػػرلب الاهػػػبارات اػػػب يسػػػعدؽ أف يبػػػث فػػػي مػػػلد

يمػػػلر فػػػي شػػػرائط ا فػػػالـ لالاسّسػػػالت  لتننػػػي تنػػػت دائاػػػب أقػػػلؿ لهػػػـ  أنتػػػـ تػػػدبيب 
لػػـ أر فلزيػػة شػػالبي إل للتػػلت بجبنبهػػب . للسػعـ أبطػػبل  عليشػػلف فػػي  يبلبػػة اانع ػبـ

ملرة السيدة مبلدة  لصي ا تبة الدػبجبيف  عنظػر شػزرا  لأرسػـ لرا  ااثنعػيف للدػة 
نع ػػبـ  عجّيػػبت اػػف ش مػػيبت ريػػب لسػػتينة الّيبيػػ ة  إنهػػب اسػػيرة أل قػػؿ الرتػػة هشػػؽ لا 

شتسبير الارتبة  صزياة عهبلب اانتسػبر بمػراخ اانع ػبـ  للّمػراخ أمػلات لألتػبع 
صعزازات إنع بات تاب قبؿ الشبهر نزار قببني  :شع   للّطلنبت أللاف  لّجسد البرتت لا 

 وترد لي الطعنات بالطعنات     اليوم تنتقم النيود لنفسيا  

هاراف هبد الدليظ  ادطة لهب دللت  بمة فػي اسػبلؾ الػبرؾ فلزيػة اللديػدة  
صػي  اسػعدهيتبتت فلزية بدرقة  لبدأ لصي عشتل لمبدبعهب اب دػدث بػب اس  ديػث 

لمدي عهب فبطاة إل  ابن  ال يبدة  لأ ذصاب الاػر ال ػذافي إلػ  الاتعبػة  لبػدأ فػلرا فػي 
اػػة بدتػػلر فلزيػػة  لبلػػد إنعهػػب  الاشػػهد  رجعػػب سػػلية  فدنهبلػػت فلزيػػة اتػػبجلة فبط

ببلشػػعبئـ هّػػ  مػػدي عهب إسػػعنتبرا لاػػب دػػدث  دبللػػت مػػدي عهب الػػدفبع ب نهػػب اترصػػة ل 
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ا عبرة  قبلت فلزية لمبدبعهب ب نهب عرفض أف عسعلاؿ بهػذم الطري ػة لل ع بػؿ أف ع ػـل 
لتػف مػبدبعهب علّػـ أف فلزيػة . لاػر ال ػذافيال لادة العػي عدشػد النسػب  لا" زصرة " بدلر 

لـ ع ؿ الد ي ػة لأف  دافػ  درقعهػب صػل عجبصػؿ الاػر ال ػذافي لهػب  تػبهت انهػب ابػبرزة 
إنهػػب القلػػة ععدتػػر لهػػب  لصػػي أـ الالػػبرؾ فػػي  –ريػػب لسػػتينة  –عنعظرصػػب فػػي الرتػػة 
 .اسّسؿ االدـ اانع بـ

ف إدراؾ الادطػػػة ا ـ  ل ػػػد عن ّػػػت بػػػيف ادطػػػبت قذافيػػػة تثيػػػرة  لدػػػـر ارتبهػػػب اػػػ
لاانعمبر في دّبة الاالتاة ببلن بط ل فرؽ بينت فػي النهبيػة لبػيف اانعمػبر ببلتػربة 

 .ال بتية

تػػبف هاػػراف هبػػد الدلػػيظ ال ػػذافي هسػػتريب برعبػػة أدنػػ  اػػف رعبػػة التػػببط  يلاػػؿ 
الظلػػب فػػي قّػػـ ال يػػبدة  ي ػػـل أديبنػػب بن ػػؿ العلّياػػبت المػػبدرة اػػف الاػػر ال ػػذافي إلػػػ  

لزيػػػة شػػػالبي هنػػػداب تبنػػػت ععػػػلل  رئبسػػػػة عدريػػػر مػػػديلة الجابصيريػػػة  ي ػػػـل أديبنػػػػب ف
فيطلؿ الّيػؿ  لعطػلؿ إعمػبلت السػهرة  لبلػرض الّيػؿ لهعػت " ال ّـ " ببلانبلبة ليال في 

بػػػػيف النسػػػػب  لالرجػػػػبؿ  لععهػػػػبلس دػػػػلاجز ااهعبػػػػبرات اثّاػػػػب ععهػػػػبلس السػػػػبهبت الث يّػػػػة 
اػػبت هبػػر  ػػط الهػػبعؼ تبسػػللت عهدئػػة  للتػػف المػػبهدة ندػػل المػػببح  قػػد عتػػلف التّ

اللملة عطلؿ ا  عترار سهرة العّللف  فلزية لهب لهعهب ال بمػة فػي ااسػعدهب   ع ّػؽ 
اف التّابت طبل رافيب نسبئية عّلف العتػبريس بهاسػبت شػلر ابعػلت  عجلػؿ اػف صػذا 
 الجنػػد  السػػبصر فػػي اتعػػب تػػيؽ يالاػػس شػػلر إاػػرأة اػػألت طػػرابّس لألراؽ الجرائػػد 
لتػػؿ أبنػػب  قبيّػػة ال ذاذفػػة يسػػتف فػػي دا ّهػػـ الاػػر قػػذافي مػػهير  يػػدفلهـ لّع ػػبفر ندػػل 

عدتػػػػػي فلزيػػػػػة قمػػػػػعهب اػػػػػ  هاػػػػػراف  علطيهػػػػػب اػػػػػف الزبػػػػػد ... السػػػػّطة لالثػػػػػرلة لالنسػػػػػب 
لالدسػػنبت اللبطليػػة اػػب يجلّهػػب فمػػال فػػي سػػلر فػػي اتعبػػة اايهػػبـ  رباػػب فػػي امػػلد 

 .إهبدة إنعبج البطؿ في اّداة اانع بـ

ؿ  طب  الّيؿ هف سهرة التّابت  لجب  الهد النهػبر  ل شػؾ أف هاػراف ال ػبدـ زا
اػػػف الجنػػػلب  الاعػػػزلج للػػػت طػػػببلر اػػػف البنػػػيف لالبنػػػبت  الجنػػػد  الالظػػػؼ فػػػي اتعػػػب 
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الػذ  ل يجػب  –ال بئػد  –مهير اهّؽ  يلرض فيػت المػات لاانتػببط  ديػث هػريف 
لهػـ سػػ لب  بمػػب ل يرعلػػ  هػػف  أف ي ّ ػت مػػلت أل لقػػ  أقػػداـ  ليشػلر فيػػت الجايػػ  بػػ ف

اسعلس ا هنبؽ إل ب ّيؿ  لأف اللتب  ا هّ  صل لرجػؿ لادػد ف ػط   ل شػؾ أنػت لجػد 
في فلزية التلف الػذاعي الػذ  لػـ يدّػـ بػت أبػدا  فهػل لػيس اػف أصػؿ الدػرلؼ أل الػلرؽ  
اجػػػرد أداة عنلػػػذ ا لااػػػر  صػػػب صػػػل فػػػي دتػػػرة السػػػيدة العػػػي عالد هػػػب ا هػػػيف لا لسػػػف  

هع ػػد أف ا جهػػزة ا انيػػة قػػد !! بذا اانعظػػبرفّاػػ عنبقّػػت ا فػػلام هالقػػة فلزيػػة بلاػػراف  لا 
أرسّت ع ريرا هف عّؾ اللالقة إل  الار ال ذافي  فجاي  اللباّيف في ال يػبدة صػـ عدػت 
ا تػػػلا  طيّػػػة اللقػػػت  ععػػػبب  اآلذاف تػػػؿ تّاػػػة ي للػػػلف  لهنػػػداب عمػػػؿ هالقػػػة أدػػػدصـ 

ال بئػد  -د أف عتلف الالّلاػة لب قمػ  سػرهة فػلؽ طبللػة النسبئية إل   ط اليف  ل ب
   هّػػـ الاػػر ال ػػذافي ببللالقػػة العػػي عػػربط هاػػراف بللزيػػة شػػالبي  ل تػػب  تػػبب  -

شديدا  فهل يراصب أدد أجزا  ال طي  الػذ  يرعػ  فػي داػبم  داػ  تلّيػب  فتيػؼ يعطػبلؿ 
أاػر الاػر  . نػتأدد  راؼ الدا  لينزل هّ  نلجة اف النلػبج دلف إذف أل اببرتػة ا

امػػػطل  ال رلبػػػي أدػػػد أهتػػػب  اجّػػػس قيػػػبدة الثػػػلرة السػػػبب يف بػػػبلعد يؽ اػػػ  هاػػػراف 
عػػردد هاػػراف فػػي عنليػػذ ا اػػر  . لعلبي ػػت  لفػػي النهبيػػة أاػػر هاػػراف بػػبلزلاج اػػف فلزيػػة

فهل اعزلج  للت أبنب  لبنػبت  لسػينبؿ  تػب اػف أصّػت هنيػؼ  للػف يعػردد زاػالؤم فػي 
ـل بػت دػػزف لتػدرعلييػرم لااسػػع لبؼ بػت جػػرا للتػػف إبػف هاػػت الل يػػد .   صػذم اللالقػػة  لألػػ

اسػػللد هبػػد الدلػػيظ الػػذ  أمػػبح فياػػب بلػػد اللريػػؽ اسػػللد  تػػهط هّيػػت ليرتػػإ  اػػر 
لقػػد سػػالت التثيػػر التثيػػر اػػف . سػػيدم الاػػر  لببلللػػؿ عػػزلج هاػػراف اػػف فلزيػػة اترصػػب

رلس لػت علبمػيؿ ل  أدرجعتأقبربت  بؿ أف أددصـ قبؿ لي أنت عددث ا  هاراف بمرادة 
عت  للتف سبؽ السيؼ اللزؿ  لتاب ي لؿ الاثؿ اايطبلي  .اف ي ط   يدف  الثاف: صزل
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الامػبرع ا  يػػر  دعػػ  اآلف  هّػػ  دّبػػة فلزيػػة بشػػير شػػالبي صػػل همػػبـ هثاػػبف 
ب  الهػػػػلني  رجػػػػؿ أهاػػػػبؿ هػػػػبد لالػػػػدم هثاػػػػبف اػػػػف امػػػػر العػػػػي صػػػػبجر إليهػػػػب أصّػػػػت أثنػػػػ

ااسػػعلابر اايطػػبلي  لتػػبف عػػبجر ذصػػب ببلادينػػة ال دياػػة فػػي طػػرابّس  تّػػؼ ال ػػذافي 
سػػػعثابرصب لعراياهػػب  صنػػبؾ علرفػػت إلػػ  همػػػبـ  فلزيػػة شػػالبي بػػددارة الادينػػة ال دياػػة لا 
الذ  تبف يسبهد لالدم في أهابلت بعّؾ الادينة العي عديرصب  عطلرت اللالقة فػي اللاػؿ 

الالتػػّة لهػػب لصػػي الػػزلاج   تػػب أصػػؿ همػػبـ  تػػبب إلػػ  أف لمػػّت إلػػ  الادطػػة 
شػػديدا  فػػدبنهـ الػػذ  لػػـ يسػػبؽ لػػت الػػزلاج  لالػػذ  عنعظػػر أاػػت لأبػػلم لا  لعػػت لأ لاعػػت أف 
يلردلا بت هّ  الطري ة الّيبية ديػث ع ػبـ  ا فػراح لالّيػبلي الاػالح لعػذبح الػذببئح لع ػبـ 

أفػراح آؿ الهػػلني  صػب صػػل الاػ دب ليلّػل الهػػرج لالاػرج  ليعدػػدث ال بمػي لالػداني هػػف 
يعػػزلج باطّ ػػة عتبػػرم بسػػنلات هػػدة دطػػت هّػػ  أ مػػبنهب طيػػلر هديػػدة  عجّػػدصب ا فػػلام 

صبنػػة ل عػػزلؿ  . ليالد هػػب الابتػػي رفػػض أصّػػت صػػذا اارعبػػبط الػػذ  إهعبػػرلم اشػػينب  لا 
لت ف فلزية ل يرلؽ لهب إل الػزلاج فػي . لمؿ ا ار إل  دد ال طيلة بيف اابف لأصّت

اشػبصد اسػرديبت شتسػبير عالدػؽ بلتػهب  . اللػدالة  لايػبديف اللػراؾ لالمػداـدّببت 
فلػػػي تػػػؿ القلػػػة زلاج لهػػػب  نجػػػد صباّػػػت لابتبػػػث لالاّػػػؾ ليػػػر  دػػػب لهػػػدالة لمػػػراع 

أنجبػػت لػػت إبنػػت هثاػػبف  صػػل إبنهػػب الثػػبني بلػػد  إبنهػػب . لطاػػ  لطاػػلح لعمػػلية دسػػبب
الهػلني إاػرأة  بمػاهب  ا لؿ ارعتػ  اػف زلجهػب ا لؿ سػّيابف شػالبي  لرث همػبـ

ّبػػػت  ع بسػػػاهب الػػػزلج الرابػػػ  اػػػ   ّبػػػت ل ل الػػػزاف  فلاجهعػػػت بسػػػالح الاػػػرأة العػػػبري ي    
عراجلػػت . ف  لاػػب أفسػػد الػػدصرعػػي دبمػػرعهب ا اػػراض لاللاػػر  لللػػدااللظيلػػة  لا ـ ال

دػػدة  تػػب أسػػػرعت  لرلتػػت ا يػػػبـ فلزيػػة فعرجّػػت هػػػف  يػػلؿ البرتهػػػب للجػػد فيهػػػب 
قّبت لهب ا يػبـ ظهػر الاجػف  لاػب هػبد ال ػذافي صػل نلسػت ببلنسػبة  همبـ االاح إارأة 

لهػػػب  فهػػػب صػػػل اآلف لقػػػد عدػػػرر اػػػف قيػػػلد الدمػػػبر الػػػدللي  لفعدػػػت لػػػت أبػػػلاب ألرلبػػػب  
لطبلت  طبم دع  لقؼ هّػ  انبػر ا اػـ الاعدػدة بنيليػلرؾ  عدّ ػت اػف دللػت فعيػبت 

لجديػػػػدة ابرلتػػػػة أ ريػػػػبت  لهػػػػف هطػػػػر جديػػػػد  لقباػػػػبت اطػػػػلؿ  لسػػػػدبت الابيسػػػػعرل ا
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الشػػريؼ البسػػبط اػػف عدػػت الراصبػػبت ال ػػذافيبت النعػػي أدػػرؽ الػػزاف اػػراتبهف  أمػػبح 
هع ػػد أنػػت سػػيتلف رجػػؿ  همػػبـ الهػػلني صػػل طػػلؽ الديػػبة لالنجػػبة الػػب ببلنسػػبة لللزيػػة  لا 

 .ال عبـ

هاّت فلزية في الاق  تثيرة  طػبرت اػف القػ  إلػ  آ ػر لب ػرار فػي تػؿ اػرة اػف 
اف المدبفة إل  انش ة ا للبب إل  لزارة ااهػالـ  أاينػة اػرة  الار ال ذافي ش ميب 

ة  لبػػيف تػػؿ لأ ػػرس العشػػة إلػػ  إذاهػػة طػػرابّس الادّيػػة  ثػػـ اػػديرة للتبلػػة ا نبػػب  الّيبيػػ
  تبنػػػت فلزيػػػة همػػػب  للرقػػػة  لمػػػلت  لرلح إسػػػع دات الاػػػر عّػػػؾ الالاقػػػ  اللظيليػػػة

لانبسػبة لّادلػؿ الػذ  سػي ؼ بدع بف  تبنت فػي لقػت اػب صػي العػي ع عػبر لػت الاالبػس ا
.  –ال بئػد  –فيت  لفي لقت آ ر  لـ ع مر في سلؽ نسب  اف صنػب لصنػبؾ إلػ  ارابػ  

تبنت اثيرة  للتف عللقت هّيهػب فػي ااثػبرة   قمػة اللنػبنعيف " البلسنية"قمة المدلية 
الّعػػيف راف عهاػػب فلزيػػة اجػػرا  دػػلار هايػػؽ جػػدا فػػي ( ع. ؼ )ل ( أ  –إ ) الامػػريعيف 

فػػة ال بئػػد  قبّػػت ا للػػ  بػػبللللج فػػي ا هاػػبؽ فػػي دػػيف رفتػػت الثبنيػػة  لمػػر ت  ر 
بػػػ هّ  مػػػلعهب لصربػػػت اثػػػؿ همػػػللر النػػػبر  للمػػػلت ذلػػػؾ الاشػػػهد ببلسػػػ لط النػػػذؿ 

 ...لال سيس

قعدػػػبـ بػػػبب اللزيزيػػػة إثػػػر صػػػرلب الاػػػر  بلػػػد سػػػ لط النظػػػبـ  لعدريػػػر طػػػرابّس  لا 
ة اللباػػة لّث بفػػة لسػػ لعت هػػف فلزيػػة  ال ػػذافي  عدػػدثتل اػػ  نػػلر  الدايػػد  أاػػيف الاؤسسػػ

قػػػبؿ أنهػػػب عريػػػد أف ععدػػػدث الػػػي  للتنهػػػب ادرجػػػة لاعػػػرددة  أ ػػػذت رقػػػـ عّللنهػػػب انػػػت 
لعددثتل إليهب  قبلت أنهب مدات تاب مدـ التثيػرلف اػف أرتػبف النظػبـ  هنػداب أل يػت 

  لأتبفت أنهػب لػـ عتػف 7611فبراير أابـ اجّس ا اف لمدلر ال رار  11تّاعي يـل 
لّـ اب عدت ا رض في ليبيػب  لالديػبة العػي تػبف يليشػهب الاػر لأللدم لسػط ال مػلر ع

لالعابثيػػؿ الذصبيػػة  للػػـ عتػػف عػػدرؾ دجػػـ اللسػػبد  لااندطػػبط لالعػػدني الػػذ  لمػػّت إليػػت 
ا الر  لقبلت أف الظرلؼ لطبيلة ا الر قد عتػلف جلّعنػي أهّػـ لأهػرؼ اػب لػـ عتػف 

فػي ا  بػبر لالعلّي ػبت العػي تبنػت عبثهػب ااذاهػة  صػي علرفػت  لأتػبفت أنهػب لػـ عشػبرؾ
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بلػد يػلايف إعمػّت بػي صبعليػب  . الّيبية تد   لطّبت اني أف ألمي الثلار بهب  يػرا
قعبدلصػب إلػ  اتػبف اػب  لقػبالا بػبلعد يؽ  لقبلت أف اجالهة اػف الثػلار  قبتػلا هّيهػب لا 

لأنهػـ هباّلصػب   7619الهب لس للصب هف بلض ا دداث  بمة عّؾ العي جػرت سػنة 
بانعهػػػ  اادعػػػراـ إلػػػ  درجػػػة أنهػػػب مػػػدات اػػػف الاببلهػػػة فػػػي دسػػػف الالباّػػػة  لسػػػال 
الع ػػػدير  ر ػػػـ أنهػػػـ اػػػف ااسػػػالاييف  لأف بيػػػنهـ اللديػػػد اػػػف الاهندسػػػيف لاػػػف الاث لػػػيف 
لأهطلصػػب رسػػبلة عليػػد بػػبلعد يؽ الهػػب  دعػػ  ل ي ػػـل ثػػلار آ ػػرلف بػػبلعد يؽ الهػػب اػػرة 

 .أ رس

لالبرؾ عنعهي بيف انعمر لاهزـل  صػـز الاػر ال ػذافي  لصزاػت صذم الدنيب  تؿ ا
تعبئبػت  لعهػػبلت ألصباػت  لعالشػػت اابلػؾ الظػػالـ العػي أتػػب صب بنيػراف ال ػػلة لالنػػزلات  
إسػػعلاؿ البشػػر رجػػبلإ لنسػػب إ دطبػػب أتػػرات هبػػر ه ػػلد لتػػي يدػػرؽ اػػب طػػبب لػػت اػػف 

الػػػػبلض  لتبنػػػػت ا جسػػػػبد لاػػػػف التػػػػابئر  فػػػػرش ا رض ب نػػػػلع الااليػػػػيف  لأطاػػػػبع 
دّبػػبت مػػراهت ااعّئػػة ببلّيػػؿ لالنهػػبر  يػػ عي ليلعػػ   ياػػأل ا فػػؽ بمػػراخ ال بئػػد  ليرفػػ  
مػػللجبف اّػػؾ الاّػػلؾ  ي ّػػب د بئػػؿ النػػبس  ي يسػػهب باسػػطرة الشػػؾ لالث ػػة  ثػػـ ي ػػرر 
ل  أيف يسبؽ لفي أ  سرب يدف   قرأ الار اللذافي أبجديػة فلزيػة  الت  تؿ لادد  لا 

ة بجبالة طرابّس  لتلبدعت طّب اّلبإ أانيبإ هنهػب  لالّلاػبت هػف شالبي طبلبة اللّسل
انددرصب ااجعابهي  لأملؿ شجرعهب لاللرلع لدع  ا لراؽ  ل رسهب في الد ػؿ الػذ  
ينبػػت الاطّػػلب  لسػػلؼ يػػؤعي الثاػػبر الادػػددة اسػػب ب  فػػي لسػػط السػػبلينبت اػػف ال ػػرف 

  بلتػػهب إ عيػػبر   فتبنػػت الابتػػي أراد الاػػر أف يدػػدث علجيػػرات إجعابهيػػة لسيبسػػية
شػػعدل قّاهػػػب  فن ّهػػب إلػػ  المػػػؼ  فلزيػػة تػػاف التبسػػػللت الانع ػػبة  ثػػـ شػػػبل مػػلعهب  لا 
الثػػػبني  لبػػػيف  تػػػب لرتػػػب لعّػػػليح لع ريػػػ   يليػػػد مػػػيب عهب تػػػؿ اػػػرة اهػػػدادصب إلػػػ  

تبنت فلزيػة ارصلػة لدسبسػة إزا  اػزاج ال ػذافي  عدػبلؿ دائاػب أف عشػد اػف .  ندؽ قبدـ
 بلاة العي عتلهب أاػبـ لجههػب لقّبهػب  ععسػّح بالاصػب بلتػهب بػدأ ي بػل قلة لاجهة الا

ل ػػد سػػ ط الاػػر ال ػػذافي . بدتػػـ الػػزاف  لبلتػػهب يتبػػر بدتػػـ الػػزاف لعػػراتـ العجػػبرب 
نعػػزع  الػػذ  تػػبفالشػػرطي التبيػػر  يطػػلؼ دػػلؿ رقلػػة ليبيػػب لدػػلؿ السػػيدة فلزيػػة أيتػػب  لا 
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ن شػ  لػلف  –ة ريػب لسػتين –الزاف انهب سالدهب لأسػدؿ السػعبر هػف  فلزيػة لمػبلدة  لا 
 .الّيؿ  فال صبعؼ  لل ا دع   ببت الدّبة
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 أحمد إبراىيم منصور القذافي

 

  لاػف أ  زاليػة نظػرت ال ياػةذا الش ص سػن ؼ الػت طػليال   نػت اػف أهاػدة ص
 إليت  لاف أيػة اسػبفة  سػعرس فيػت قػذافيب  لػيس بالنػ  النسػب إلػ  الاػر ال ػذافي ف ػط 

ناػػػب إلػػػ   ال ػػػذافي ال بّػػػي  لاللػػػبئّي  لالسػػػّلتي  لأيتػػػب فػػػي الاسػػػع رج  - الاتػػػلف –لا 
 - السػػريبلية –فهػػل اػف رأسػت إلػ  أ اػػص قداػت يشػ  ببلدبلػة . الناطػي الشػباؿ لّتػبئف

ال ذافيػػػػة  فػػػػي عجّيبعهػػػػب البدليػػػػة الالعلّػػػػة  لالانللّػػػػة  لسنشػػػػرح لاػػػػبذا يسػػػػعدؽ بػػػػبلع ييـ 
 ذافي بال انبزع  فهل دبلة عسػعدؽ الدراسػة الاسعليتػة ال" الناط"الالتلهي أف يتلف 

قػبؿ . عنػبلؿ بػت الل يػد الاػر ال ػذافيلاللاي ة  لبنلس الدرجة لالعرعيب الػذ  ياتػف أف يل 
البيػػت -رد اػػب دلعػػت مػػلدعت  يعّػػل اػػف ب بيػػب بيعػػت الػػذ  أسػػابم سػػالاػػر ال ػػذافي لصػػل ي

 رابػػة  فرتػػهب قبّػػة هّػػ   إلػػ  7619الػػذ  أدبلعػػت الطػػبئرات ا اريتيػػة سػػنة  -المػػباد
تببر التيلؼ  لالّاب اهشاب يطلؼ دللت الّيبيلف  قػبؿ الاػر ال ػذافي اهػددا شػببب 

  لفػػي الا ببػػؿ قػػرأ المػػديلة العػػي "أنػػعـ الجػػرذاف": ثػػلرة ليبيػػب  اػػف أنػػعـ  لقػػدـ الجػػلاب
 ."أنػػب الثػػلرة  أنػػب الاجػػد  أنػػب بػػدل  ثػػبئر اػػف المػػدرا   اػػف ال ياػػة": تعبهػػب ب ّػػـ ألصباػػت

للػػػـ يػػػدر أف الثػػػلار  سيدلسػػػلف هّػػػ  ف ػػػبقي  ألصباػػػت  لسػػػيدتلف دمػػػنت  الػػػذ  فػػػلؽ 
ا رض  لالػػذ  عّػػلس تبلاعبصػػة عدػػت بػػبب اللزيزيػػة  لأف اللػػبلـ سػػيرس قمػػلرم لقمػػلر 

هّ  ملرة هرلس البدر الػذ  يعلسػط قمػر  ةأللدم الاعرفة  لي عّللف العابثيؿ الذصبي
العػػػي قبلػػػت أنهػػػب " أهعمػػػالا"يسػػػة جاليػػػة لهبئشػػػة الاػػػر ال ػػػذافي سػػػليرة السػػػالـ  لرئ

أسسػػػػعهب لاسػػػػبهدة الادعػػػػبجيف اػػػػف أبنػػػػب  الشػػػػلب الّيبػػػػي  لػػػػـ عطػػػػرح السػػػػيدة السػػػػليرة 
اّيػبر دللر فػي  111الالعماة  لابذا يتلف صنبؾ ادعبجلف ليبيلف  للدس ليبيب قرابة 

اػب ل ػد مػن  الثػلار الّيبيػلف شاسػهـ العػي قشػلت دجػب الظػالـ  لتشػلت . بنلؾ الدنيب
 .فلؽ ا رض لاب عدعهب  لأدرقت هرلش اللصـ  لف بهة الاجد اللبثي
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قّت في سػطلر سػبب ة  إف فػي دا ػؿ تػؿ لادػد اػف أبنػب  ال ذاذفػة  الاػر قػذافي  
دمػي صػذا  رعػؿ اػف الاػر  مهير أل تبير  للتػف فػي دا ػؿ أداػد إبػراصيـ ال ػذافي ال
لهػت ألػلانهـ لعبػدلت  ي علػي ال ذافي  لهـ لجلم ا عّلة  لأمػلات اعلػددة الػدرجبت  عن

 ػػت شػػببؾ اػػف بلتػػهب عبرتػػب اتبنػػب آل ػػر أل آ ػػريف  لاػػ  اػػرلر ا يػػبـ لا هػػلاـ  ع ّل 
صب ا لراـ نظاعهػػػب  يػػػلط السػػػّطة لالاػػػػبؿ  عػػػددرجت هّػػػ  اهػػػػبل  النزهػػػبت العػػػي اػػػػدل 

 . لالعشلم لالهرلر اللمبب

رة ف يػػرة   ب للػػد أداػػد إبػػراصيـ تتثيػػر اػػف أبنػػب  قبيّػػة ال ػػذافي فػػي عشػػبد  فػػي أسػػ
اعزلج بػ تثر اػف ااػرأة  تػبف راهيػب يلػيش صػل لنسػبؤم بػيف دظػبئر ا  نػبـ  لسػط شػح 

اػػلف فػػي المػػدرا  العشػػبدية لرا  ال طلػػبف العػػي عالدػػؽ سػػ لط يالطلػػبـ لالاػػب   بشػػر يه
تبف سػا اطبر  يلباّلف اف سػّطبت الػبالد تاػلاطنيف اػف الدرجػة الثبلثػة أل الرابلػة  ف

مػػة فػػي الشػػابؿ لػػـ يتػػف ينظػػر إلػػيهـ اػػف قبػػؿ الدتلاػػة هّػػ  أنهػػـ عشػػبد ا مػػّيلف  ب
لتبف ال ذاذفة في عشبد ي تػللف لسػّطة إجعابهيػة أدبيػة . الاطنيف اف الدرجة ا لل 

   للد أ ػرس  صػػي سػػّطة العراعػػب ال بّػػي  لصيانػػة اشػبيإ صػػذم ال ببئػػؿ  ال ذاذفػػة صػػـ عبلػػ
هيانػػة هّػػ  هن ػػلد اػػف ال ببئػػؿ ا مػػهر  سػػّيابف  ال بيّػػة البدليػػة التبيػػرة الا بعّػػة لالا

لي عار صؤل  ب ار هبئّة سيؼ النمر العي علمؿ في ال ملابت العػي عنشػب بيػنهـ  
للد أداد لقت  شطرا اػف طلللعػت بػيف اراعػب . للهب ال لؿ اللمؿ في الدرب لالسالـ

جػػبت  فلالػػدم اعلػػدد الزل . لاػػدارج الالبنػػبة  ع بسػػاعت دلائػػر الهيانػػة لاا تػػبع لالعسػػّط
اددلد امبدر ال لت  اعلدد الاسع ر  فهل يػرتض لرا  قطػرات الاػب   يالد ػت قطيػ  

الػػػػلل ات  ععجبذبػػػػت لجهػػػػبت العبليػػػػة  داػػػػف النسػػػػب  ليالدػػػػؽ شػػػػليهبت تػػػػبارة  اعلػػػػد
 . لال تلع  عنهشت أسنبف اللبقت  لعّلح أمبب  الجلع اف تؿ أفؽ

نسػػيبح الػػبلـ بلػػد اتعشػػبؼ الػػنلط فػػي ليبيػػب  فػػي اطّػػ  سػػعينبت ال ػػرف ال ابتػػي  لا 
ندسػػبر ر التلػػبؼ فػػي أندػػب  ليبيػػب  عزدػػؼ  -اللبئػػدلف-قلػػة الل ػػر لاللبقػػة  بػػدأت قلافػػؿ لا 

هّػػ  ليبيػػب اػػف الجنػػلب لاػػف الشػػرؽ لالهػػرب  تبنػػت لتػػؿ قبفّػػة البلاهػػب  للتػػؿ لجػػت 
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جػػب  ال ػػبدالف اػف عشػػبد  يلّػػل لجػػلصهـ  .تػػؿ رصػػط شػئلف لشػػجلف لرلاسػػبلاالاػح  ل 
صـ اتلنبت الجهؿ  لعلشلش فػي دنبيػبصـ بشهـ سنلات الجلع  ع ببر المدرا   عرص ه

ظّاػػبت الجبصّيػػة  يعنػػدر النػػبس فػػي سػػبهب  لصػػي الادينػػة التبػػرس فػػي الجنػػلب الّيبػػي  
لف بػػ ف أدػػد صػػؤل  ر نػػدعالعػػي عتػػدس بهػػب آلؼ ال ػػبدايف اػػف عشػػبد اػػف ال ببئػػؿ الّيبيػػة ي

اػػب الدػػالؿ لالدػػراـ  لأنػػب ل النػػبس صنػػب يتثػػرلف اػػف اسػػعلابؿ تّاعػػيف  ص: اللبئػػديف قػػبؿ
عنبقػؿ النػبس فػي سػبهب  لصػـ الاعػدينلف  الػذيف هرفػلا بعشػبثهـ . أفهـ اب علني أ  انهاػب

" اللبئػػػػديف"ال ػػػػرآف  للمػػػػللا صػػػػؤل   لاال ػػػػل  ببلػػػػديف  لعل ػػػػت التثيػػػػر اػػػػنهـ فيػػػػت  لدلظػػػػ
ف ببلجبصّيػػة  جػػب ت قلافػػؿ اللبئػػديف  لعجالػػلا فػػي جنػػلب سػػبهب  لبنػػلا بيلعػػب بدائيػػة اػػ

نسػبة إلػ  الّػلف الطػلبي الػذ   -البنبية الدارا –الطلب ا دار  أطّؽ هّيهب ا صبلي 
إاعد في بيلت مػهيرة  ععلسػطهب بلػض ال يػبـ الاعهرئػة العػي عتدسػت فيهػب التثيػر اػف 

للـ يعلقػؼ ا صػبلي هنػد الدبلػة الجبصّيػة  بػؿ عنػذرلا أيتػب هػف جهػؿ صػؤل  . اللبئالت
بجديبت اب ددث في الدنيب  لاػب أنعجعػت الادينػة الدديثػة اػف اللبئديف  لهدـ الرفعهـ  

أبسػػػط الانعجػػػبت  فلنػػػداب قػػػدات  دػػػد صػػػؤل  اللبئػػػديف زجبجػػػة اشػػػرلب التلتػػػب تػػػلل  
لفعدػت أاباػػت لتبنػت فػػي دبلػة إرعجػػبح  طػبر  طبؤصػػب إلػ  أهّػػ   فهعػؼ صػػذا البػػدائي 

 يفّػػ  صػػؤل  اللبئػػدفػػ طّؽ النػػبس ه!!" طػػبر  ّ هػػب  طػػبر  ّ هػػب: "لصػػل يػػردد بإ سػػعهربإ
علبيػػرا هػف جهّهػػـ  لصتػػذا  جاػ  صػػؤل  اللبئػػدلف  - جابهػػة طػبر  ّ هػػب -جايلػب إسػػـ 

 .-الجبصّية لالجهؿ –الاثبلب اف طرفيهب 

 مفاصل، وفواصل

ببلشػػػيلخ   مػػػتجػػػب  أداػػػد الطلػػػؿ اػػػ  أ لعػػػت  للالػػػدم  لزلجبعػػػت  فػػػي شػػػدنبت 
ببلادينػػة  إلػػ  بيئػػة ا عّلػػة  تسػػاينلا طلػػبؿ لاللعيػػبف  ليجػػدلا أنلسػػهـ ألؿ اػػرة لسػػط اػػب 

فػػي تػػؿ شػػي   صنػػبؾ  فػػي لديػػبف عشػػبد تػػبف يلػػيش بػػيف دظػػبئر ا  نػػبـ  لالػػدم الجّػػؼ 
يداػػػؿ همػػػبم  يطّػػػؽ الشػػػعبئـ  يرهػػػد يزبػػػد  ليهػػػلس بلمػػػبم هّػػػ  ا طلػػػبؿ  ليالدػػػؽ 
زلجبعػػػت ببلمػػػراخ لالسػػػيبط  ل يلػػػرؼ اػػػف الػػػدنيب إل لػػػلف السػػػاب  الاع ّػػػب  لااعػػػدادات 
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اللصػػبد لاللديػػبف  يالدػػؽ  نياػػبت  عطػػلؼ بػػيف صنػػب لصنػػبؾ بدثػػب هػػف تػػأل ا رض بػػيف 
  يلػػػلد إلػػػ  ال ياػػػة الاهعرئػػػت دبلاػػػب آاػػػال بّ ياػػػبت يعنبزههػػػب اػػػ  دشػػػد اػػػف يسػػػد را هػػػب

ي لؼ رعببة الّيبلي  ملت شبهر يليػد عهريبػة  دأات لترائرصب  لأب اعجهـ  قل أ لعت 
ب أصػؿ الببديػة فػي دّهػـ لعردػبلهـ  لقػد العػي يعنبقّهػ ةبني صالؿ  ليسلؽ الدلادث الهػببر 

ليػػػػرتض ا طلػػػػبؿ  ةد ا يػػػػبـ بلػػػػرس فػػػػي صػػػػذا النجػػػػ  أل ذاؾ ععدّػػػػؽ فيػػػػت النسػػػػل جػػػػل ع
عاتػػػي .. ليعجالػػػلف فردػػػب بلعػػػبت ي ػػػدـ لهػػػـ بلػػػد أف يػػػنلض التبػػػبر اػػػف دػػػلؿ الالائػػػد

صػػػبصل . الشػػهلر لالسػػنيف فػػي نجػػلههـ دلف أف يػػرلا  ريبػػػب قبداػػب اػػف  ػػبرج اتػػبربهـ
نػػبرة التهربػػب  العػػي عنيػػر بلػػض اآلف لسػػط مػػ  ب الادينػػة  يػػرس الاعػػبجر  لؿ اػػرة  لا 

يسػػعا  إلػػ  . شػػلارع سػػبهب  دلف أف يػػرس صػػذم ا تػػلا  فػػي بيعػػت أل ال يػػبـ الاجػػبلرة لػػت
مػػلت الراديػػل  ليػػرس المػػلر  لالسػػيبرات عاتػػي فػػي شػػلارع سػػبهب الالبػػدة  لالشػػرطة 

الانظػػر فػػي اتػػبف اػػب فػػي عشػػبد   لالاػػلظليف الػػذيف يّبسػػلف البػػدؿ اثّاػػب رأس اػػرة صػػذا
هـ  سػػببب ههنػػداب تبنػػت اجالهػػة اػػف البػػلليس  أل اػػلظلي الدللػػة ياػػرلف ب دػػد نجػػل 

د ػؿ بلػدصب أداػد إلػ  الادرسػة اابعدائيػة لصنػبؾ إتعشػؼ  أل إمػطدـ . أانية أل ادنيػة
بلبلـ جديد  ريب  أطلبؿ يجّسلف هّ  التراسي  أاباهـ تعب لتراسبت  لصنػبؾ ي ػؼ 

. نت ا سػػعبذ  يتعػب تّاػػبت لأرقباػػب هّػ  للدػػة سػػلدا  ععلسػط دػػبئط اللمػػؿرجػؿ يسػػال 
لبػػػيف ال ػػػبرج  أ  الادينػػػة بتػػػؿ اتلنبعهػػػب الهريبػػػة اللجيبػػػة ببلنسػػػبة لػػػت  لبيػػػلت الطػػػيف 

ل ػعالؼ اإتعشؼ دنيب جديدة  بهػب الزدػبـ ل . ّت ش مية الطلؿلال يبـ في الدا ؿ عردل 
صنػػب يلبػػر النػػبس هػػف أنلسػػهـ بطري ػػة . دصبععدػػرؾ فيهػػب ا شػػيب  لالنػػبس بسػػرهة لػػـ يلعػػ
الشي  اللديد الذ  إنع ػؿ الػت اػف نجػلع . أ رس  ليلبرلف هف لجلدصـ ب سّلب جديد
ااجعابهيػػة  ل ػػيط العبليػػة  لنسػػؽ  العراعبيػػةعشػػبد إلػػ  البنبيػػبت الداػػرا  فػػي سػػبهب  صػػل 

لع لال يػبـ  أاػب اتبف ال بيّة الالعبد صل المدرا  لالنجػ. العلامؿ بيف الاتلنبت ال بّية
دارات الدتلاػػة  للتػػف ا سػػاب   صنػػب فهنػػبؾ الابػػبني  لالشػػلارع لالسػػيبرات  لالاػػدارس  لا 
اعداد البنية ااجعابهية  لزالت المػلاة بّػلف ال بيّػة  يلّػـ أبنػب  قبيّػة ال ذاذفػة  أف  لا 

أل لالػػػي فػػػزاف  لصػػػل رأس قبيّػػػة أللد " البػػػي"اػػػف أدتػػػرصـ اػػػف عشػػػبد إلػػػ  سػػػبهب صػػػل 
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ف  اػػف هبئّػػة سػػيؼ النمػػر  الػػذ  يػػديف لػػت ال ذاذفػػة بػػبللل   لصػػل للػػي النلاػػة سػػّياب
لا اػػر  ن ّهػػـ اػػف عشػػبد إلػػ  سػػبهب  أهطػػبصـ اػػب يسػػد الراػػؽ  لاػػب يسػػبهدصـ هّػػ  بنػػب  
بيػػػػت اػػػػػف الطػػػػػلب  أد ػػػػؿ مػػػػػهبرصـ إلػػػػػ  الاػػػػػدارس  لأد ػػػػؿ تبػػػػػبرصـ إلػػػػػ  اللظػػػػػبئؼ 

صػـ دلف ذلػؾ ثػـ    لاػففػي مػللؼ البػلليس شػردل الدتلاية  اف يسعطي  فؾ الدػرؼ 
ؿ لععػدا ؿ مػصنػب اآلف يبػدأ فب. را  لفراشػيف فػي الػدلائر الدتلايػةهلػعدبير اتبف لهػـ ت

أعرابػػػت  يداّػػػلف فػػػي أهاػػػبقهـ ب بيػػػب ديػػػبة ببصعػػػة ل البمػػػؿ  صتػػػذا عرهػػػرع أداػػػد إبػػػراصيـ 
تػػؿ ذلػػؾ . لديػػبة لهػػب  رائطهػػب لنلافػػذصب الا عّلػػة رجػػبارلف لػػاتػػت اتبنػػب لزابنػػب  ليد

 .ذا اانسبف الذ  سيتلف اسات رنيف  بص في اتبرب اللتب  الّيبيسيرافؽ ص

 ايرة البؤس صذم العي عجالت ف بهبعهب هّ  تػلبؼ الطلللػة فػي نجػلع عشػبد ثػـ 
بسػبهب  صػذم ال اػبئر  -البنبيػة الداػرا  –انعل ت في الستر الطلب لال يػبـ الرعػة فػي 

شػػللر أداػػد إبػػراصيـ   ل أل صػػي العػػي ظّػػت نػػبقلس ااتػػطراب الػػذ  يػػرف فػػي شػػللر
الذ  أمبح يلاب لبال إنعظبر أل دع  دّـ  إبف هػـ ال بئػد الاػر ال ػذافي  دػبتـ ليبيػب  

 . لابل  الدنيب لشب ؿ النبس

ع ريبػػب  صنػػبؾ ديػػث تػػبف  ل يلجػػد  7619أداػػد إبػػراصيـ اػػف الاليػػد عشػػبد فػػي سػػنة 
لعطػػػػلؼ دللهػػػػب سػػػجؿ لّالاليػػػػد  فلػػػػي اللديػػػبف ديػػػػث النجػػػػلع العػػػي عرفػػػػ  فيهػػػػب ال يػػػبـ 

ا  نبـ  ل لرؽ لل قّـ لل تبعب ي ط لقبئ  الللدة أل الزلاج لالطالؽ  تػؿ شػي  يػعـ 
درس بسػػبهب لهنػػداب تػػبف فػػي بدايػػة الاردّػػة ااهداديػػة . بشػػهبدة أصػػؿ النجػػ  لبابػػبرتعهـ

بسػػبهب صػػػلا    "الانشػػية"السػػّطة  لطػػبؼ فػػي دػػي ال ذاذفػػة بانط ػػة  إلػػ  لمػػؿ الاػػر
سػػبئـ ال ػػلة لهػػؤل  ال ػػبدايف اػػف لديػػبف عشػػبد لمػػدبريهب  لعهيػػرت جديػػد  جػػب ت الػػت ن

أمبدلا  ير اب تبنلا هّيت انػذ أيػبـ اتػت  عهػبلت العراعبيػة    طلات لدرتبت صؤل 
تػبف . العي تبنلا يليشلف في ظّهب  إرعللػت رؤلس  ل ببػت رؤلس أ ػرس فػي الالع ػؿ

اػيالدم الجديػد فػي الاتػبف أداد اف الاسبرهيف إل  رف  رأست لػيلّف هػف لجػلدم  لهػف 
أيتػب صنػب  لف د لصب لهـ عللي الار ال ذافي إبف هاهـ الذ  عرهػرع صػ. لالزابف أيتب
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في سبهب  لصب لهـ درجبت هّ  سّـ لـ يرلم اف قبؿ  للـ ععدػرؾ أقػدااهـ فلقػت  تػبف 
اػػػف دػػػؽ  يػػػرصـ  فتيػػػؼ ي عػػػرب اػػػف صػػػذا السػػػّـ  ليبػػػدأ فػػػي مػػػللد الػػػدرج  انػػػذ ا يػػػبـ 

ر هػف الالبلػ  اللدػدة – ااشػعراتية– الدريػة – ة سػبعابر رفػ  ال ػذافي شػلبرا للػ  لثػلر 
ب ب لّعلجػػت سػػااعجػػبم ال ػػلاي اللربػػي  ثػػـ أسػػس عنظػػيـ ااعدػػبد ااشػػعراتي اللربػػي  إسعن

 . الامر  النبمر 

عن ّػػػػػػت بػػػػػػيف عػػػػػػرب ال ػػػػػػعالؼ  الاتػػػػػػبني  - نبعػػػػػػة  -ل ػػػػػػد تػػػػػػبف أداػػػػػػد إبػػػػػػراصيـ 
صػػػذا الدػػػراؾ  الػػػذ  لجػػػد نلسػػػت فيػػػت   أسػػػعار إث ػػػبفي  لالجعاػػػبهي لالعراعبػػػي  لأيتػػػب ال

اػػف عشػػبد  بتػػؿ أطيبفهػػب الديبعيػػة ال بسػػية  إلػػ  ردّػػة طليّػػة هبػػر . لانهػػرس فيػػت أيتػػب
المدرا  ندل سبهب  اف لمػبية آؿ سػيؼ النمػر الجعابهيػة  إلػ  المػللد الالػبج  

ليبيػػب  لص الػػذ  يندػػدر انػػت إبػػف هاػػت الاػػر الػػذ  أمػػبح رجػػؿ دػػل بيّعػػت  بػػؿ لبيػػت ال
 . ا قلس

  فبلػػػػد بدايػػػػة مػػػػالبة أظلػػػػبرم  لاارعلػػػػبع ندػػػػل الاردّػػػػة "فػػػػ لؿ اػػػػب شػػػػطح  نطػػػػح"
ساي  ف هّف إنعاػب م لّعيػبر ااسػالاي  ر الثبنلية  إ عبر لنلست للنب فتريب ا بللب لّلف ال

لبدأ يرف  ملعت داهيب لهذا العيبر  ااب دف  جهبز ا اف بسػبهب إلػ  شػد أذف صػذا الللػد 
لّلنت ال بّي  لجب عت النمػبئح  لبلػض  ة عدسبببت نبهالتريب  لطبلعت ملرؼ فندالا

للتنت لـ يعػردد فػي . اف  طلرة إسعارارم في صذا الطريؽ ذرالمر بت اللبئّية العي عد
رباػب . ب لت ا نظبر  لعجلؿ أمبب  بلض زاالئت عشػير إليػتذإفعلبؿ الالبرؾ العي عج

ر الػػذ  إنطّػػؽ اػػف سػػبهب  لببلعدديػػد اػػف هّػػـ اػػف أقبربػػت ب مػػة بدايػػة إبػػف هاػػت الاػػ
ادرسػػعهب البرتػػب أل اشػػب بب  لهػػرؼ بدسػػات بػػيف الطػػالب فػػي عّػػؾ الاردّػػة  فػػ راد أف 

 .أثر أقداـ الار لأف يلبر نلس الدرب سيعدس

علجػػت إلػػ  ادينػػة بنهػػبز   – ال سػػـ ا دبػػي –بلػػد دمػػللت هّػػ  الشػػهبدة الثبنليػػة 
ت هنذئػػد ع تػػي ببلا ببّػػة الش مػػية لّطبلػػب لإللعدػػبؽ بتّيػػة الد ػػلؽ  لتبنػػت ااجػػرا ا

إلػػػ   يقبػػػؿ علجيهػػػت إلػػػ  التّيػػػة العػػػي عنبسػػػبت  تبنػػػت لجنػػػة الا ببّػػػة الش مػػػية عسػػػعده
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الاتعػػب العػػي عجػػرس بهػػب الا ببّػػة طػػبلبيف الػػب  د ػػؿ اداػػد إبػػراصيـ رف ػػة أ ػػي إدريػػس 
ي شػػػّ ـ  أجريػػػػت لهاػػػب الا ببّػػػػة  لقػػػررت الّجنػػػػة أف يّعدػػػؽ أداػػػػد بتّيػػػة اآلداب  لأ ػػػػ

رأس أداد في ذلؾ صزياة بؿ إصبنة لت  فهل الذ  يػرس فػي نلسػت . إدريس بتّية الد لؽ
بـ رفيؽ لػت  لل ػد سػ لت أ ػي إدريػس االشبب الاعايز  يدـر اف عد يؽ ر بعت  لصتذا أ

اػػرة هػػف سػػبب تػػرم أداػػد إبػػراصيـ لػػت  فػػذتر لػػي صػػذم اللاقلػػة  لقػػبؿ أف أداػػد يعدبشػػ  
 . الا ببّةالّ ب  بت بسبب اب تبف في عّؾ 

فػػي ليبيػػب  تبنػػت جبالػػة  المػػّيةإنع ػػؿ أداػػد اػػف سػػبهب إلػػ  بنهػػبز   فػػي اردّػػة 
لالبرتة لّدتػـ اللسػتر  فػي ليبيػب  تػبف اجّػس  إرصبمبتبنهبز  دّ ة عدّؽ دا ّهب 

قيػػػبدة الثػػػلرة ي ػػػلد الػػػبالد بػػػرلح الداػػػبس لالطاػػػلح  لبػػػدأ الاػػػر ال ػػػذافي يطّػػػؽ اللنػػػبف 
هنػد الاشػبري  اللددليػة الللريػػة  لأهع ػد إهع ػبدا راسػػ ب  عدلمػػّتال لايػة العػي  م فتػبر 

أف أ  ملت يلّل فػي اعجػبم الالبرتػة صػل باثببػة التلػر السيبسػي الػذ  يسػعدؽ الػرد 
هّيػػت بلنػػؼ يمػػؿ إلػػ  دػػد ال عػػؿ  فػػي عّػػؾ اللعػػرة  أقمػػد النمػػؼ ا لؿ اػػف سػػبلينبت 

س العلنسػي الدبيػب ال رف الابتي  تبف بيبف جربة الذ  لقلت الار ال ذافي اػ  الػرئي
أبػػل رقيبػػة  ثػػـ إهػػالف طػػرابّس  لاعدػػبد الجاهلريػػبت اللربيػػة بػػيف ليبيػػب لامػػر لسػػلريب  
. تبف الندفبع ندل تؿ الميف اللددلية ياأل ساب  ليبيب لأراتيهب ليرعلػ  فػي إذاهبعهػب

تبف الطّبة في بنهبز  لطرابّس  يّلبلف في انط ػة إهعبرصػب ال ػذافي ادراػة هّػ  اػف 
ع  هّ  زاالئػت أهتػب  اجّػس قيػبدة الثػلرة  لالتػببط ا دػرار الػذيف ألمػّلم سلام  د

هنػػداب فبعدػػت صػػؤل  التػػببط هػػف تػػرلرة ن ػػؿ . 7696إلػػ  السػػّطة فػػي ألؿ سػػبعابر 
الػػبالد إلػػ  دتػػـ اػػدني اؤسػػس هّػػ  الدسػػعلر  لالسػػابح ب يػػبـ أدػػزاب سيبسػػية  رتػػض 

  لقّػػب الطبللػػة هّػػ  رفبقػػت فػػي الاػػر ال ػػذافي إلػػ  ادينػػة زلارة لأهّػػف الثػػلرة الشػػلبية
اجّس قيبدة الثلرة  لبدأ ي طط لإلنلراد ببلسّطة لعهايش أهتب  اجّػس قيػبدة الثػلرة  

بطبؿ الللؿ عنظيـ التببط اللددلييف ا درار  . لا 
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إنػػزهل الاػػر ال ػػذافي اػػف ارعلػػبع أمػػلات الطّبػػة فػػي جػػبالعي طػػرابّس لبنهػػبز   
ة الثػلرة لالتػببط ا دػرار أسػهؿ بتثيػر اػف إهع د أف السيطرة هّ  أهتب  اجّس قيػبد

السػػػيطرة هّػػػ  علجهػػػبت الطػػػالب  فبػػػدأ بعشػػػتيؿ دّ ػػػبت اػػػف الطػػػالب الػػػذيف أسػػػابصـ 
ببلثلرييف لأارصـ بالاجهػة الالبرتػة العػي ععسػ  تػؿ يػـل دا ػؿ جبالػة بنهػبز   يداػؿ 

 ي ا قػدر هّػ  جػذب ا تػلا   قػبـ بباعمػبؿصػفي دا ّت الللػلع بػبلظهلر  لالا بللػة 
بلػػدد اػػف الطػػالب الانػػبلئيف لّثػػلرة ل بمػػة اػػف ذل  العلجهػػبت ااسػػالاية  للتػػف إبػػف 
هاػػػت الػػػذ  اتعشػػػؼ فيػػػت عّػػػؾ الر بػػػة قربػػػت انػػػت  لجلّػػػت هّػػػ  ياينػػػت دائاػػػب فػػػي بلػػػض 

أذتر أننب تنب اجالهة اف المدلييف لالاث ليف في ل ب  اػ  الاػر ال ػذافي . الانبسببت
لاّػػؾ سػػبب ب  لهنػػد اهػػبدرة ال ػػذافي اتػػبف بطػػرابّس ب مػػر الشػػلب  قمػػر ا 7619سػػنة 

بلػض الدبتػريف هّػ  أف  ؽّرتلب الت في السيبرة العي يسع ّهب  هّػلااجعابع دهبم 
بفة العػػػي علمػػػؿ بػػػيف الاػػػر اسػػػعّػػػؾ الدرتػػػة صػػػي اؤشػػػر لرسػػػبلة لّدبتػػػريف ب مػػػر ال

 .لأداد

أنلسػػػػهـ  لاف  ف ينظاػػػػلاأاػػػر الاػػػػر بلػػػػض الطػػػػالب الػػػػذيف اقعربػػػػلا اػػػػف أفتػػػػبرم  أ
دلا لالاجهػػػة لاسػػػلة لدعايػػػة اػػػ  الطػػػالب الالعرتػػػيف هّػػػ  العػػػدريب اللسػػػتر   يسػػػعل

لالاطػػبلبيف ب يػػبـ إعدػػبد طّبػػة اسػػع ؿ  الهػػبدفيف إلػػ  عشػػجي  الطػػالب هّػػ  ال ػػرلج فػػي 
اظػػػبصرات اػػػف أجػػػؿ عد يػػػؽ اطػػػبلبهـ العػػػي سػػػع لد إلػػػ  الاطبلبػػػة هّنػػػب بدنهػػػب  الدتػػػـ 

قباػػة نظػػبـ دسػػعلر  بلح ليبيػػب الدا ّيػػة  لالعلقػػؼ هػػف   لالعرتيػػز هّػػ  امػػ اللسػػتر   لا 
 .ال لز اف اتبف إل  آ ر عدت شلبرات قلاية  للددة هربية فلرية

عػلل  أداػد إبػراصيـ اهاػة عنظػيـ ل ػب ات الاػػر اػ  هػدد اػف الطػالب الػذيف علسػػـ 
فػػػيهـ الداػػػبس الثػػػلر  لاا ػػػالص لػػػألخ الل يػػػد  لنجػػػح فػػػي عجنيػػػد طػػػالب اػػػف بيػػػنهـ 

ليػػلنس البفػػت لصػػدس بػػف هػػبار ل يػػرصـ لبلػػض  الطيػػب المػػبفي لامػػطل  الزائػػد  
د قباػػت تبنػػت الا ػػببرات الّيبيػػة قػػ. الاػػلظليف اللػػباّيف دا ػػؿ جبالػػة بنهػػبز  ل برجهػػب

لعـ عشػتيؿ  رفػة هاّيػبت اػف صػؤل  ادارة الالاجهػة اػ   بعجنيد بلض الطالب ابترا 
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. لجػباليلبداية الالاجهة فػي دا ػؿ الدػـر ا 7619أبريؿ  1طالب الجبالة  لددد يـل 
فػػرز ائػػبت اػػف الجنػػلد الشػػببب لأد ّػػلا إلػػ  الجبالػػة هّػػ  أنهػػـ طػػالب  لبػػدأت  ـل عػػل 

بػدأت بلػد ذلػؾ . الالاجهة بيف الطرفيف لانعهت الالرتة  ير الاعتبفئة بهزياػة الطػالب
درتػػة لاسػػلة لّ ػػالص اػػف قيػػبدات الطػػالب  لطػػرد هػػدد تبيػػر اػػنهـ اػػف الجبالػػة  ثػػـ 

س لأشػػرؼ هّيهػػب الرائػػد هبػػد السػػالـ جّػػلد ش مػػيب  ن ّػػت الالرتػػة إلػػ  جبالػػة طػػرابّ
أمػػػػبح أداػػػػد إبػػػػراصيـ . . لجػػػػرت درتػػػػة عطهيػػػػر لاسػػػػلة بػػػػيف طػػػػالب جبالػػػػة طػػػػرابّس

أبريؿ الطالبية  لأمػبح ارجلػب ل يػبدة الطػالب الثػلرييف  1انملر ال ذافي قبئدا لدرتة 
 . الارعبطيف اببشرة ببلل يد

ععّبسػت رلح  لراإ ط ػبري يػة ا عّلػة  ف  تبف يعن ؿ فتريب لدرتيب بيف ش ميبت ثلرية ع
ي ّد درتبعػت  لي عػبس شػيئب اػف شػطدبعت الثلريػة اللبلايػة  ليػدهي الع شػؼ  – جيلبرا –

بصي اػ  ش لمػهب  بػد ا اػلالزصد في الاػبؿ لالانمػب  لبلػد الثػلرة اايرانيػة  افعلػؿ الع
اّػػػػػة اػػػػػف آيػػػػػة اي ال اينػػػػػي إلػػػػػ   ّ ػػػػػبلي  لهنػػػػػداب أقياػػػػػت الادػػػػػبتـ الثلريػػػػػة إثػػػػػر د

أابات هػددا اػف الاسػئلليف الدتػلاييف  ثؿ  الاداصابت  عرأس هددا اف صذم الادبتـ  لا  
لرؤسب  الشرتبت لالاؤسسبت اللباػة  لرجػبؿ ا هاػبؿ  عدػدث بّهػة الاد ػؽ لالاػدهي 

ببلعهديػػدات لاػػف يجّسػػلف أاباػػت اػػف  ه يرعػػت اللػػبـ لال بتػػي  لأطّ ػػت الشػػلبرات  لرفػػ 
أدد الادبتابت هف الاؤاارة ا لرلبيػة تػد اللػرب  لأف الاعهايف العلسب   عددث في 

قػلس السػػعلابر عريػػد عػػداير ا اػػة اللربيػػة  لأسسػت شػػبتة تبيػػرة اػػف اللاػػال  اػػف أجػػؿ 
ع ريػػػػب الػػػػذات اللربيػػػػة  ف ااابريبليػػػػة ا لرلبيػػػػة عػػػػرس فػػػػي اللػػػػرب أاػػػػة اػػػػف الهاػػػػل 

في عشبد  تػبف يعدػرؾ  الاعلدشيف  لردد تّابت ببلّهة اللرنسية عذترصب اف أيبـ طلللعت
فػػلؽ ترسػػيت الػػدلار اع امػػب ش مػػية الجػػالد اايرانػػي  ّ ػػبلي  تػػبف ذلػػؾ فػػي اطّػػ  

 .ثابنينبت ال رف الابتي
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  لبدايػة الع تػؿ لاؤسسػبت الدللػة 7611بلد إهالف قيبـ سّطة الشلب فػي اػبرس 
الّيبيػػػػة  لعػػػػداف  ال ذاذفػػػػة لّسػػػػيطرة هّػػػػ  قطبهػػػػبت الدللػػػػة  بمػػػػة بلػػػػد عػػػػ ايـ ال طػػػػبع 

قباػػػة ا سػػػلاؽ اللباػػػة  لاػػػب هػػػرؼ ببلانشػػػ ت تػػػبف تػػػؿ قػػػذافي يّهػػػث لرا  . ال ػػبص  لا 
الاػػبؿ  لالسػػّطة صػػي الطريػػؽ ا قػػرب لا ػػبزف الثػػرلة  لبػػدأت الاعػػبجرة لالاتػػبربة فػػي 
تؿ شػي   تػبف أداػد إبػراصيـ يلع ػد تباػؿ الهع ػبد أف لديػت اػؤصال ل ياعّتػت سػلام اػف 

  أراد أف يتػػلف ال ّػػـ سػػلطت الػػذ  يجّػػد بػػت الّيبيػػيف أبنػػب  هالاعػػت لصػػل الث بفػػة أل اللتػػر
لي يػػؼ بػػت أبنػػب  هالاعػػت الػػذيف عنلػػذلا فػػي الالبمػػؿ اللسػػترية لا انيػػة  تػػبف طاػػلح 

اػػػب هّػػػ  اللتػػػر لالث بفػػػة لالمػػػدبفة فػػػي ليبيػػػب  أداػػػد انػػػذ البدايػػػة  أف ينمػػػب نلسػػػت قيل 
لعب دا ػػػػػؿ اسػػػػعطبهت مػػػػديلة ا سػػػػػبلع السيبسػػػػي  لا سػػػػبلع الث ػػػػػبفي  أف عاػػػػثال مػػػػ

لهاػػب لهّيهاػػب أيتػػب لتػػف الشػػي  الػػذ  ل ياتػػف  الاجعاػػ  الّيبػػي  تػػبف لّاطبػػلهعيف اػػب
إنتػػبرم أنهاػػب أبرزعػػب أقالاػػب ليبيػػة شػػببة للاهػػدة  أ ّػػب صػػؤل  التعػػبب لػػـ يتلنػػلا مػػدس 
لّتعػػبب ا  تػػر الػػذ  أللػػت الاػػر ال ػػذافي لجنػػدت لػػت التثيػػر اػػف ا قػػالـ فػػي الػػدا ؿ  

ة ادّيػػػب لهربيػػػب لدلليػػػب قبػػػفػػػي ال ػػػبرج  له ػػػدت النػػػدلات الاعلبلعطػػػلع  يرصػػػب  لتػػػذلؾ 
 . لّدهبية لت

دبلؿ أداد بتؿ الطرؽ أف يسػعللي هّػ  الاطبػلهعيف  للػـ يػ ؿ جهػدا اقنػبع إبػف 
أرسػػؿ . هاػػت الاػػر بعتّيلػػت برئبسػػة عدريرصػػب  للتػػف الاػػر  سػػببب هػػدة لػػـ يسػػعا  لػػت

ف ػػػط فػػػي بػػػبب  فـ نشػػػر ا ػػػبلينشػػػرم فػػػي ا سػػػبلع السيبسػػػي  لثػػػلأداػػػد أتثػػػر اػػػف ا ػػػبؿ 
  لصػػػل بػػػبب ا مػػػص لّابعػػػدئيف الهػػػلاة  ل تػػػب اػػػف ذلػػػؾ  تػػػبب "التػػػل  ا  تػػػر"

لااػػب زاد اػػف  تػػبت أف الطبلبػػبت فػػي جػػبالعي طػػرابّس لبنهػػبز  هبػػرف هػػف . شػػديدا
هعبريف  ل عليبب المدإهجببهف ببلض تعل  ـ دالصػب إل ااهػدإصبنػة ل يا عّػؾأداد أف  ا 

لهنػػػداب تػػػبف بلػػػض الشػػػببب الاث لػػػيف لالتعػػػبب يل ػػػدلف نػػػدلة فػػػي بنهػػػبز   . أل السػػػجف
لبينهـ هدد اف تعبب مديلة ا سبلع السيبسي لالث بفي  قبـ أداػد إبػراصيـ لالػت هػدد 

هع ّػػلا لردّػػلا إلػػ  طػػرابّس أل اػػف أهتػػب  الّجػػبف الثلريػػة  بػػبلهجـل هّػػيهـ لتػػربهـ  ثػػـ 
 . لادبتاعهـ



 136 

بطػػػرابّس  بمػػػلعي رئػػػيس عدريػػػر سػػػببؽ لّاطبػػػلهعيف لجػػػرس  أل ػػػي ال ػػػبض هّػػػيل 
فػػرج هنػػي بعػػد ؿ العد يػػؽ الػػي بنيببػػة أاػػف الثػػلرة اػػف طػػرؼ اداػػد بػػف يػػلنس  للتػػف أل 

اببشػػر اػػف الاػػر ال ػػذافي  للتػػلت فػػي ااقباػػة الجبريػػة بانزلػػي التػػبئف بدػػي داشػػؽ 
يـ إهػدااي إقعرح أداد إبراصيـ لالػت تػؿ اػف اػيالد الل هػي لمػبلح إبػراص. أشهر 9ادة 

ـ فيهػب الػع ّص اػف طػالب جبالػة عػأبريؿ يـل اادعلبؿ بثلرة الطالب العػي  1بانبسبة 
 .بنهبز  الانبلئيف لّنظبـ لتف الار ال ذافي عد ؿ ارة أ رس لانلهـ اف ذلؾ

إسعدهبني الار ال ذافي ذات مببح  لأنػب ابزلػت رئػيس لعدريػر مػديلة ا سػبلع 
ر اجّػس قيػبدة الثػلرة بطػرابّس  تػبف ذلػؾ فػي ألا ػر السيبسي لا سبلع الث بفي إل  ا ػ

  د ّػػػت إلػػػ  اتعػػػب إبػػػراصيـ بجػػػبد  الػػػذ  يعػػػلل  آنػػػذاؾ اسػػػئللية الشػػػؤلف 7616سػػػنة 
ااهالايػػػػة ببل يػػػػبدة  لجدعػػػػت فػػػػي  بيػػػػة العػػػػلعر لااتػػػػطراب  قػػػػبؿ أف ا اػػػػر دسػػػػبس 

لأتػػبؼ [ ربػػي يسػػعر  ربػػي يسػػعر]ل طيػػر  لأف الل يػػد فػػي دبلػػة  تػػب شػػديد  لتػػرر 
الل يػػػد يعهاػػػؾ أنػػػؾ سػػػّات الاطبػػػلهعيف لّشػػػيلهييف ليعلهػػػدؾ ب شػػػد الل لبػػػة  لفػػػي  أف

 مػػديت يػػب فػػبلح  أنػػت نػػبئـ: "ا ثنػػب  د ػػؿ الل يػػد  لرفػػض امػػبفدعي لبػػبدرني بػػبل لؿ
لبدأ في ع ّيػب بلػض أهػداد المػديلعيف  ." ألدانؾ لالشيلهيلف إدعّلا المديلعيف هّ 

 -لقػػرأ تّاػػبت اثػػػؿ  . اػػب ي ػػلؿ ل طػػلط داػػرا  عدػػت بلػػض ا سػػطر  ليؤتػػػد مػػدة
-مػػػػػراع الطب ػػػػػبت - البرجلازيػػػػػة – فػػػػػبئض ال ياػػػػػة - الطب ػػػػػة اللباّػػػػػة - ااسػػػػػعهالؿ
قباػػة اللدالػػة : "قّػػت لػػت. ل يرصػػب - رااشػػي إننػػب نلاػػؿ اػػف أجػػؿ عد يػػؽ ااشػػعراتية  لا 

ااجعابهيػػة  لصنػػبؾ تّاػػبت عع بسػػاهب ال ػػلاايس السيبسػػية  عجػػد إسػػعلابل لهػػب فػػي تػػؿ 
لفػػي النهبيػػة  فػػدف تػػؿ اػػب ينشػػر فػػي الاطبػػلهعيف  أاػػب أف عتػػلف أنػػت قػػد . الاجعالػػبت

لجهت بت اببشرة  أل هف طريؽ ا خ إبراصيـ إبجبد  أل عـ ااعلػبؽ هّيػت فػي ااجعاػبع 
ا سػػبلهي لهيئػػة العدريػػر  لهّػػ  تػػؿ دػػبؿ ف نػػب رئػػيس العدريػػر الاسػػئلؿ هػػف تػػؿ اػػب 

بب أل بلتهـ لدػزب شػيلهي أل  يػرم أاب هف إنعاب  صؤل  التع. ينشر في المديلعيف
الػػبذ اي  للتننػػي ل : "قّػػت !" إذف أنػػب أتػػذب : "لقػػؼ لقػػبؿ." فعّػػؾ ليسػػت اسػػئلليعي
  لع ػػـل بدهػػدااهـ   ليػػب أخ الل يػػد لػػل أنػػب أشػػهد تػػد صػػؤل  زلراإ أسػػعطي  أف أشػػهد زلراإ 
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صػذا  تيػؼ ع ػلؿ: " رج  بتبب  نظر إلي إبراصيـ إبجبد اتطربب لقبؿ". ف نني س نعدر
يػػب أخ إبػػراصيـ صػػذا : "قّػػت لػػت". صػػؿ أنػػت اجنػػلف! ألخ الل يػػد يػػب هبػػد الػػرداف لػػالتػػالـ 

بس  للبػػد أف نتػػلف مػػردب  اػػ  ا خ الل يػػد  لل نعرتػػت يرعتػػب سػػالتػػلع  طيػػر لد
فلػال قبسػػيب تػػد صػػؤل  الشػػببب ا بريػػب   أنػػب لاثػؽ أف أداػػد إبػػراصيـ صػػل اػػف قػػبـ بعلبئػػة 

 ".  باب يددث احب أف ل نسا خ الل يد تد صؤل   ليج

بلػػد أيػػبـ سػػبفرت إلػػ  بللنػػدا لانهػػب إلػػ  لنػػدف ديػػث هّاػػت أنػػت قػػد عػػـ إهلػػبئي اػػف 
 .رئبسة عدرير المديلعيف

الاطبػػلهعيف إسػػعدهبني هبػػد  بهػػدت إلػػ  ليبيػػب  لبلػػد أيػػبـ بػػدأ ال ػػبض هّػػ  تعػػب
خ الل يػػد لقػػبؿ أف ا [ رئػػيس الػػلزرا ]اللػػبطي اللبيػػد   رئػػيس الّجنػػة الشػػلبية اللباػػة  

أاػػر بدهلػػبئي اػػف المػػديلعيف  لعليػػيف سػػلد اجبػػر اتػػبني  لأ برنػػي أف علّياػػبت ا خ 
الل يػد ع تػي بعليينػػي فػي أ  اتػػبف أ عػبرم  قّػػت لػت أننػػي أر ػب فػػي الامػّة دراسػػعي 

لافػػػؽ هبػػػد اللػػػبطي فػػػلرا  لاسػػػعده  اػػػدير اتعبػػػت هبػػػد . ببللليػػػبت الاعدػػػدة ا اريتيػػػة
 . يلبد  لّدراسة هّ  أف يتلف ال رار جبصز  دااد قرار الرداف بّ بسـ  لأارم بدهدا

اػػػف هبػػػد الػػػرداف  تر سػػػهػػػدت فػػػي اليػػػـل العػػػبلي إلػػػ  اتعػػػب هبػػػد اللػػػبطي  لأسعل
. هػػذار أدرتػػت انهػػب أف قػػرار اايلػػبد لػػـ للػػف يمػػدر بّ بسػػـ هػػف ال ػػرار  إرعبػػؾ  لرد ب

عػػذار فػػي تػػؿ إعمػػّت بلػػد ذلػػؾ اػػرارا أطّػػب ا ببّػػة هبػػد اللػػبطي  للتػػف تػػبف الػػرد بباه
عاتنػت اػف ا ببّػة هبػد اللػبطي بلػػد لسػبطة اػف اداػد الػزل  مػدي نب الاشػػعرؾ  . اػرة

قػػبؿ لػػي هبػػد اللػػبطي بمػػرادة أف العلّياػػبت اػػف ا خ الل يػػد ع تػػي بلػػدـ سػػلر  إلػػ  
أدرتػػػت أف ا يػػػبـ . ال ػػػبرج  لانلػػػي اػػػف التعببػػػة فػػػي أ  اطبلهػػػة عمػػػدر  ػػػبرج ليبيػػػب

بلد ذلؾ ب سبلهيف علرتت إلػ  دػبدث سػير شػني   . يالا بّة ل عداؿ  يرا ببلنسبة ل
لب يػػػت عدػػػػت اللػػػػالج . أمػػػبت فيػػػػت بتسػػػلر فػػػػي الػػػرأس  لالتعػػػػؼ  لالػػػذراع  لالتػػػػّلع

زارنػػػي فػػػي الاسعشػػػل  الادػػػباي الرادػػػؿ هبػػػد . بطػػػرابّس" ال تػػػرا "أسػػػببيلب باسعشػػػل  
بب ت تعلػ  الاعهـ فيػ"العنظيـ الشيلهي"الرداف الجنزلر   لاسعدهبني لّشهبدة في قتية 
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ت إلػػ  الادتاػػة هّػػ  سػػرير اعدػػرؾ  أاػػبـ ذأ ػػ. ا سػػبلع السيبسػػي  لا سػػبلع الث ػػبفي
قبهػػة الادتاػػة لجػػدت تػػؿ اػػف  أداػػد إبػػراصيـ ال ػػذافي  امػػطل  الزائػػد   هػػز الػػديف 
الهنشػػير   لآ ػػريف اػػف درتػػة الّجػػبف الثلريػػة  تنػػت شػػبصد النلػػي اللديػػد  إلعػػؼ دػػللي 

بدة   ف فػػػي ذلػػػؾ  يبنػػػة لّثػػػلرة  لسػػػيعرعب هّػػػ  هػػػدـ الشػػػه انػػػيف  لطّبػػػلا ل الاػػػذتلر 
د ّػػت إلػػ  قبهػػة . اػػب شػػهدنب إل باػػب هّانػػب: قّػػت ابزدػػب. شػػهبدعي عػػداهيبت لػػف عسػػرني

ب يػػػػت . الادتاػػػػة  عػػػػداف  ندػػػػل  الاعهاػػػػلف  ي بّػػػػلنني  ليدتػػػػنلني ليشػػػػترلف اػػػػلقلي
طػػػػليال  لػػػػـ يسػػػػعدهني ال بتػػػػي لّشػػػػهبدة  أمػػػػر الادػػػػباي الجنػػػػزلر  هّػػػػ  ااسػػػػعابع 

أريػد أف : "ّػت لػت بمػلت هػبؿ لبهتػب رفػض  ف" بػف لاػيف"بدعي للتف ال بتػي لشه
ل أد ّعػؾ ال لػص: "فػرد. "أدلي بشهبدعي  لصذا دػؽ هّيػؾ لهّػيل  أنػب : "قّػت." أسػتت لا 

 .ي لأ رجبني اف قبهة الادتاةلفج ة د ؿ الاارتبف الاراف بف  ."ل أابن  في ذلؾ

ؾ الا سػبة العػي دتػـ فيهػب ببلاؤبػد هّػ  تبف أداد إبراصيـ صل الاهنػدس لالانلػذ لعّػ
س ش مػػية ّػػبل ع  . أتثػػر الاعهاػػيف الػػذيف قتػػلا هشػػر سػػنلات فػػي السػػجف ظّاػػب لبهعبنػػب

بع شػػػبالثػػػلر  الاعشػػػدد هّػػػ  طري ػػػة ثػػػلار أاريتػػػب الالعينيػػػة اػػػف اليسػػػبرييف اللنيلػػػيف  ا
ر ببت في ذاعت  لع ربب اف إبف هات الل يد  لجريب في دّبة السببؽ ا  أبنب  هاػت اػف 

سػػػللد هبػػػد الدلػػػيظ  لدسػػػف إشػػػتبؿ  ااثػػؿ  ال دػػػلصال ذاذفػػة ل بمػػػة التػػػببط  يػػػر 
 . دنيشال ّيلة 

أ  ذلػؾ الػذ   - للبئػدا –  سػيلب يجّػد دا ّػت  لتّاػة اللبئػد اػف عشػبدتبنت ه ػدة 
برج ليبيػػب أثنػػب  اادػػعالؿ اايطػػبلي  تبنػػت عّػػؾ التّاػػة عاثػػؿ صػػبجر صػػل أل أصّػػت إلػػ   ػػ

ن يمػػة فػػي دػػؽ اػػف عطّػػؽ هّيػػت أ  أف صػػؤل  قػػد صربػػلا اػػف ليبيػػب هنػػداب تبنػػت علػػبني 
ناػػب بلػػد ظهػػلر البعػػرلؿ  اػػف ااسػػعلابر اايطػػبلي  لهػػبدلا إليهػػب لػػيس بلػػد ااسػػع الؿ لا 

ذا أتػػػيؼ إلػػػ  عّػػػؾ التّاػػػة  لبدايػػػة االاػػػح الر ػػػب تّاػػػة اػػػف عشػػػبد  - اللبئػػػد -     لا 
لفػي بلػض اللثػبئؽ . اللبئد الاع ّؼ الجبصؿ النزؽ تيمير ا ار أتثر ألاب لارارة  فدن

الّيبية تبنت صنػبؾ  بنػة عشػير إلػ  ارجليػة الدمػلؿ هّػ  الجنسػية الّيبيػة  ي ػبؿ فيهػب 
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ل لتػػبف أداػػد إبػػراصيـ . ببلنسػػبة لّلبئػػديف أنهػػب ع سيسػػب هّػػ  الاػػبدة الرابلػػة اػػف ال ػػبنلف
د أف أصّػػت قػػد دال ػػبنلف العػػي يلعبرصػػب إصبنػػة ليػػر فػػي ياػػؿ اػػف الشػػتلس اػػف عّػػؾ الاػػبدة 

إلسعلابر  فػي دػيف قبػؿ لصبجرلا اف ليبيب صربب اف الطهيبف اللبشي  لرفتب لّ تلع 
لداػؿ الجنسػية اايطبليػة  للػـ يعلقػؼ أبػدا هػف بػذؿ تػؿ الجهػد  -طالينة ببل - آ رلف

 .اف أجؿ علديؿ عّؾ الابدة

عدػت هنػػلاف  - الجابصيريػة –نشػر أداػد ا ػبل فػي جريػدة  7611شػهر اػبيل فػي 
  لالا مػػػلد ببلمرمػػػبر تػػػبف  ّيلػػػة إدنػػػيش  لاللطػػػر (أيهػػػب المرمػػػبر  صػػػذا هطػػػر)

قمػػد بػػت نلسػػت  لقمػػة صػػذا الا ػػبؿ  أف  ّيلػػة إدنػػيش لجػػد أداػػد إبػػراصيـ فػػي إدػػدس 
ػػػ)يمػػػؿ  دلائػػػر الدللػػػة اللّيػػػب لاػػػف الطبيلػػػي فػػػي نظػػػر  ّيلػػػة إدنػػػيش أف ل ؿ اثػػػ( ؿهيل

أداػد إبػراصيـ إلػ  صػذا الاتػػبف  لادعػدـ الن ػبش بينهاػب  لأنعهػػ  بمػللة قليػة اػف  ّيلػػة 
إدنػػيش هّػػ  لجػػت أداػػد إبػػراصيـ أاػػبـ اجالهػػة اػػف الاػػلظليف  فػػ لهز ال ػػذافي  داػػد 
بػػبلرد  لتػػػبف صػػػذا الا ػػػبؿ الػػذ  أثػػػبر  تػػػب  ّيلػػػة لصػػدد بسػػػجف أداػػػد للتػػػف ال ػػػذافي 

 . انلت

ة الار  ترب طبا  بطباح  أل اللتس  لليس صنػبؾ قلاهػد لهػذم عّؾ تبنت للب
سػػػع دااهب ببلطري ػػػة العػػػي  الّلبػػػة الاسػػػعارة سػػػلس عش يمػػػت لاتلنػػػبت تػػػؿ ش مػػػية لا 

 .يدددصب لفي اللقت الذ  يرام

إسػػعلاؿ الاػػر بلػػض الاتلنػػبت العػػي لجػػدصب نبتػػجة فػػي ش مػػية أداػػد  لطػػلع 
بدتػػػػبفة بلػػػػض الاسػػػػبديؽ لالادبليػػػػؿ الل ػػػػد لالرلاسػػػػب فيػػػػت  لقػػػػبـ فػػػػي نلػػػػس اللقػػػػت 

التبربة لالدبرقة لالاعلجرات إل  اب لجدم في مدف نلسػية أداػد  قربػت لأبلػدم  تبفػ م 
ت  أشػػلّت لأطلػػب م  ليتػػلف دائاػػب هّػػ  ا ػػبس الث ػػب  لهّػػ  لثيػػرة طاسػػلهبقبػػت  أبػػرزم ل 
 . ااي بع الانع  
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لقّػػؽ  بػػؿ  ػػلؼ تبنػت الجبالػػبت الّيبيػػة ببلنسػبة لالاػػر ال ػػذافي  امػػدر مػداع 
لرهػػب  لػػـ يهػػب اّػػؼ الطػػالب يلاػػب هػػف طبللػػة الاػػر ال ػػذافي  ف بػػدع اػػب لػػـ ي طػػر 

 -أبريػػؿ  أطّػػؽ ال ػػذافي شػػلبر  1هّػػ  بػػبؿ بشػػر  فبلػػد اػػب سػػاي بثػػلرة الطػػالب فػػي 
لأاػػػػػر أف يعػػػػػلل  الطػػػػػالب إدارة الجبالػػػػػبت  لأف يتػػػػػلف هاػػػػػدا   - الجبالػػػػػة الطالبيػػػػػة

ة لػ  اّئػت التّيػبت الا عّهػبالجبالة ي داهب طالبالتّيبت اف الطالب  ثـ إرعل  شلبر 
بلنبمػػػر ا اػػػػف  لشػػػنت داّػػػػة لاسػػػلة لعجنيػػػػد الطػػػالب فػػػػي أجهػػػزة ا اػػػػف الا عّلػػػػة  

الجهليػة لال بّيػة فيهػب  ل يػرت  النلػراتلشتّت عتلينبت قبّية دا ؿ تؿ تّية  لدرتت 
الاػػػر الانػػػبصل باػػػب ي ػػػلد إلػػػ  إبطػػػبؿ اللػػػلؿ اللّػػػـ فػػػي ه ػػػلؿ الطػػػالب  للػػػـ يعلقػػػؼ 

ال ذافي هف زيبرة التّيبت الا عّلة  لفي تؿ زيبرة يّ ي  طببب يدهل فيت إلػ  الدػد اػف 
عسّيط ا سبعذة هّ  ه لؿ الطالب  لي ار بلػعح جايػ  التّيػبت لتػؿ اػف يريػد الػد لؿ 
إليهػػب  دلف تػػلابط انهجيػػة عدػػت شػػلبر دريػػة اانسػػبف فػػي إ عيػػبر اػػب يريػػد  لتػػؿ اػػب 

ف قػػبؿ أللمػػؿ ا اػػر   ؼ لالعسػػّط لقاػػ  دريػػة اانسػػبفي ػػبلؼ ذلػػؾ صػػل نػػلع اػػف اللنػػ
ابذا يان  الطبلب الذ  يداؿ الشهبدة الثبنلية اف ال سـ ا دبػي اػف الػد لؿ : ذات ارة

 بػػؿ الاعللقػػلف ف ػػط تاليػػديف فػػي الجبالػػبت  لعلطػػ  لهػػـ للاػػبذا يل . إلػػ  تّيػػة الطػػب 
 .اللرص لددصـ لالامّة الدراسبت اللّيب 

  أداػػػد إبػػػراصيـ ليعػػػلل  عنليػػػذ صػػػذا ا فتػػػبر الثلريػػػة  يػػػر لقػػػ  إ عيػػػبر الاػػػر هّػػػ
  تتػػػؿ اػػرة ليؤتػػد لّ بئػػػد أنػػت الثػػبئر الاعشػػػدد لّدػػباض لأتػػبؼ أداػػػد اّدػػبإ . الاسػػبلقة

فبلػػد . الػػذ  ل ي بػػؿ ب نمػػبؼ الدّػػلؿ  لب نػػت ال ػػبدر هّػػ  ااعيػػبف باػػب لػػـ عللّػػت ا لائػػؿ
  أمدر أداد لزير العلّػيـ قػرارا 7619الهبرة الجلية  ا اريتية هّ  بيت ال ذافي سنة 

بجايػػ  ارادػػؿ العلّػػيـ فػػي ليبيػػب  لل يػػزاؿ . بدلهػػب  عػػدريس الّهعػػيف اانجّيزيػػة لاللرنسػػية
جيػػػؿ تباػػػؿ اػػػف الّيبيػػػيف يلػػػبنلف اػػػف ث ػػػؿ صػػػذا ال ػػػرار  لجلػػػؿ التثيػػػر اػػػف الجبالػػػبت 

إلػػػ  ا جنبيػػػة ع ّػػػؿ اػػػف قياػػػة شػػػهبدات الطػػػالب الّيبيػػػيف  لاػػػف الطرائػػػؼ العػػػي عػػػدف  
اب عدف  إل  البتب   ذلؾ ا سّلب الػذ  إنعهجػت أداػد إبػراصيـ فػي إ عيػبر  التدؾ قدر

الطػػػػالب الالفػػػػلديف لّدراسػػػػة فػػػػي ال ػػػػػبرج  فتػػػػبف يسػػػػعلرض بنلسػػػػت أسػػػػاب  الطػػػػػالب 
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ااسـ الػذ  يداّػت الطبلػب صػل الليمػؿ . الاعللقيف الارشديف لّدراسة اللّيب في ال برج
مػللت أل سػاير  أل  –ت  فّل تبف إسـ الطبلب اػثال الدبسـ في قرار اايلبد اف هدا

تػػي  فهػػذا يلنػػي أنػػت يندػػدر اػػف أسػػرة برجلازيػػة رجليػػة  لببلعػػبلي فهػػل اتػػبد لّثػػػلرة ز 
-أبلهجيّػػة - الابػرلؾ –أاػب إذا تػػبف إسػـ الطبلػػب . ليتليػت اػب دمػػؿ هّيػت اػػف علّػيـ

دػـر أصّهػب اػف فذلؾ يلني أنت ينددر اف أسرة تبددة ارعبطػة بػبلثلرة   -ال ير -رديؿ
للػـ ي ػؼ أداػد إبػراصيـ إهعػزازم . العلّيـ  لليس اف بيف أفرادصػب اػف يداػؿ ل ػب دتعػلر

بهذا ا سّلب الثلر  الابعتر  لتػبف يػرددم أاػبـ الاػأل دلف الشػللر بػ   دػرج بػؿ تػبف 
بػػػؿ شػػػف درتػػػة عطهيػػػر لاسػػػلة بػػػيف ا سػػػبعذة الّيبيػػػيف ل يػػػر . امػػػدر اهعػػػزاز لافع ػػػبر

لتػػبف . بػػرصـ اػػف الػػرجلييف الػػذيف ل يؤانػػلف ببلنظريػػة اللبلايػػة الثبلثػػةالّيبيػػيف الػػذيف أهع
أداػػد قػػد أهّػػف إيابنػػت بهػػذا الػػنهل انػػذ أف تػػبف طبلبػػب ي ػػلد درتػػة الثػػلرة الطالبيػػة فػػي 

هع ؿ هددا اف تببر ا سبعذة اللرب اف بينهـ هبػد الػرداف بػدل  أسػعبذ إالجبالة  ف د 
لطػرد . سػيف لاتعبػة فّسػلية هربيػة لاسػلة ل نيػةد اػف الاؤسل  اللّسلة الالرلؼ لالذ  يل 

لعدػت شػلبر الثػلرة لػـ . ـ اف ليبيب لقد عددث ببلعلميؿ هف عجربعت الارة صػذملللباصذا 
يعػػردد فػػي دراػػبف ائػػبت الطػػالب اػػف د هػػـ فػػي الدراسػػة بدجػػة أنهػػـ اػػف أهػػدا  ثػػلرة 

عػػلل  لزارة اداػػد شػػرؼ الػػديف الػػذ  تػػبف ي لػػيل إلأداػػد إبػػراصيـ صػػل الػػذ  ألهػػز . اللػػبعح
ااهالـ بدرؽ اآللت الالسي ية الهربية بلد الهػبرة الجليػة ا اريتيػة هّػ  انػزؿ الل يػد 

لتػػػبف شػػػرؼ الػػػديف عّايػػػذا نجيبػػػب  داػػػد إبػػػراصيـ تػػػاف درتػػػة . ـ7619ال ػػػذافي سػػػنة 
 .الّجبف الثلرية

تػػػبف سػػػيؼ ااسػػػالـ الاػػػر ال ػػػذافي تثيػػػر العنػػػذر هّػػػ  أداػػػد إبػػػراصيـ لل ي لػػػي 
  الداػػبر  لقػػد سػػ لت اػػرة سػػيؼ هػػف إمػػرارم أ" البهػػيـ"  تػػبف يسػػايت أداػػد تراصيعػػت لػػت

اطلل هف ا ترار العي سببهب لّعلّػيـ فػي ليبيػب  ليجاػ  الّيبيػلف  ثعسايعت بذلؾ فعدد
ل ياتػػف جبػػرم بع ريبػػت  اع ريبػػب هّػػ  أف أداػػد إبػػراصيـ قػػد ألدػػؽ ببلشػػببب الّيبيػػيف تػػرر 

 .  ل طبع العلّيـ في ليبيب
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بدرجػػػػة ل ياتػػػػف أف ينبفسػػػػت فيهػػػػب أدػػػػد  تاػػػػب أع ػػػػف فػػػػف   ّػػػػؽ ا هػػػػداأع ػػػػف فػػػػف  
ااسػػػعلزاز لأديبنػػػب إدع ػػػبر اآل ػػػريف  لػػػـ ععلقػػػؼ  مػػػلابعت اػػػ  اػػػف صػػػـ أقػػػؿ انػػػت فػػػي 

 ػػلا فػػي السػػّطة بالػػدرجبت اللظيليػػة  أل اػػ  نظرائػػت  بػػؿ لمػػّت إلػػ  ا هتػػب  الػػذيف 
السػػالـ جّػػلد الػػذ  اػػف أهتػػب  اجّػػس قيػػبدة الثػػلرة  لتبنػػت  مػػلاعت اػػ  الرائػػد هبػػد 

تػبف يلمػػؼ ببلرجػػؿ الثػػبني  إلػػ  دػػد جلػػؿ الػػبلض ي ػػلؿ لبمػػلت هػػبؿ أف صدفػػت صػػل 
الجّػػلس هّػػ  ترسػػي الرجػػؿ الثػػبني  لنبمػػب ال مػػلاة للػػدد اػػف أبنػػب  قبيّعػػت الػػذيف 

اداػػػلا هّػػػ  شبشػػػبت العّلزيػػػلف لفػػػي ا ػػػداعهـ أداػػػد قػػػذاؼ الػػػدـ  الػػػذ  تػػػبف لمػػػي ب ز ع
جعابهػبت تػبف المػداـ بػيف جّػلد لأداػد هّنيػب  للػـ لفػي تثيػر اػف اا. بالار ال ػذافي

لقػػد نجػػح أداػػد فػػي . يعػػردد جّػػلد فػػي شػػعات لطػػردم أتثػػر اػػف اػػرة اػػف اتػػبف ااجعاػػبع
 ّؽ طببلر اف أهتب  درتة الّجبف الثلرة ي عارلف ب ارم   بمة بلد أف أمػبح اػف 

سػػػػبت الػػػػذيف يشػػػػبرتلف فػػػػي قػػػػرار عليػػػػيف الػػػػلزرا  لالسػػػػلرا  لاسػػػػئللي الشػػػػرتبت لالاؤس
 . الدتلاية

عسػلت دائػرة التراصيػة لػت  لبلػد أف سػط  نجػـ ا  علبلػت النع ػبدات  داػد إبػراصيـ  ل 
سيؼ ااسالـ الار ال ذافي  لارعللػت ه يرعػت ببلن ػد الاعلامػؿ  داػد  إتػطر الاػر 

ف تػػبف اػػف ل   أف ي ذفػػت إلػػ  أهّػػ  ليتػػلت فػػي انمػػب لػػيس لػػت مػػالديبت عنليذيػػة ا 
للية أهّ  اػف انمػب الػلزارة  أ  فػي أابنػة اػؤعار الشػلب النبدية السيبسية لالبرلعلت

اللػػبـ  لببلعدديػػد أاػػيف شػػئلف الاػػؤعارات الشػػلبية  لفػػي صػػذا الالقػػ  يسػػعطي  أداػػد أف 
ياػبرس ه يدعػػت أل ه دعػػت لصػػي العنظيػػر لال طببػػة لسػػّطة الشػػلب العػػي ي ػػلؿ أنػػت يػػؤاف 

 . بهب ليلقؼ ديبعت لهب

ّػػة عدػػت رئبسػػة الزنػػبعي اداػػد الزنػػبعي ب ػػي أداػػد فػػي صػػذا الانمػػب لسػػنلات طلي
دمػػي إبػػف  أاػػيف اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ الػػذ  هػػرؼ الاسػػبفة بينػػت لبػػيف أداػػد إبػػراصيـ ال

هـ الار ال ػذافي  لتػبف ي ػرع رئيسػت أاػبـ الجايػ  ليرفػ  مػلعت هّيػت ليلجػت لػت الػعهـ 
بؽ الاعنلهة  لقد تنت شبصدا هّ  هدد اف الالاقػؼ العػي عهجػـ فيهػب هّػ  الزنػبعي لسػ
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هاػػب ينػػدس لهػػب الجبػػيف  لتػػبف صػػذا الشػػيإ الاسػػتيف يّػػلذ ببلمػػات  لتػػبف آ ػػر اػػف لػػت عل 
أ  اجّػػس الػػلزرا  فػػي دػػيف تػػبف أداػػد صػػل " الّجنػػة الشػػلبية اللباػػة"يلّػػـ فػػي عشػػتيؿ 

لهنػػػداب عل ػػػد دلرات اػػػؤعار . أدػػػد الدػػػبئزيف هّػػػ  دػػػؽ ا عيػػػبر أهتػػػب  صػػػذا الاجّػػػس
تعػب  ػبص مػهير بجبنػب ال بهػة لسػع ببؿ الشلب اللبـ  تبف أداد إبراصيـ يجّػس با

العلجيهبت الاببشرة اف الار ال ذافي هبر الهبعؼ ابال هػب إلػ  أابنػة اػؤعار الشػلب 
لفػػي السػػنلات ا  يػػرة لنظػػبـ ال ػػذافي  تػػبف أداػػد يراف ػػت . اللػػبـ لاع ػػبذ  طػػلات عنليػػذصب

 -أل  -اللعلػػت- بمػػة هنػػداب يتػػلف فػػي المػػدرا  هّػػ  أطػػراؼ سػػرت اثػػؿ انط ػػة 
أل  يرصب  لقد أهطبم الار اسبدة لاسلة لّن بش الت  لطػرح قتػبيب  - شـ اليهلد 

 .أابات ل يعجرأ التثيرلف هّ  طردهب

 

ػ لقعػت باسػ ط رأسػت بسػرت العػي  ؿ  إهعبد ال ذافي في السػنلات ا  يػرة أف ي تػي جل
بهػب أرادصب أف عتلف بؤرة سيبسية  لدّ ة ديػبة  بمػة  لػـ ي ػؼ يلاػب إنديػبزم لهػب  أقػبـ 

قبهػػة الاػػؤعارات التػػ اة  تادينػػة إداريػػة أنلػػؽ هّػػ  بنبئهػػب ائػػبت الااليػػيف  ديػػث بنيػػ
ة لاظهػػبر الجبنػػػب بػػلدللهػػب زنػػبر اػػف الر ػػػبـ اللػػب ر النػػبدر  لالااػػرات الطليّػػػة الاهي

ا سػطلر  فػػي صػػذا المػػرح  تػبف الاػػر ين ػػؿ تػػيلفت فػي دا ػػؿ ال بهػػة لهبػػر ااراعهػػب 
لفػػي إدػػدس ال اػػـ اافري يػػة هّػػؽ الػػرئيس . لتهرببئيػػةبسػػيبرات مػػهيرة ععدػػرؾ ببلطبقػػة ا

تػػدم عتاػػؿ : "الامػػر  السػػببؽ دسػػني ابػػبرؾ لصػػل يلعّػػي إدػػدس صػػذم السػػيبرات  قػػبئال
الاتلنػة اػف  -ات الػلزار  –" ا ابنػبت"لدلؿ ال بهة الت اة أقيات اببني ". الاسردية

ب قػػػلا"  طػػبب يف  لعلزهػػػت الاسػػػبدبت ال تػػرا  دػػػلؿ الاجاػػػ  الػػػذ  أطّػػؽ هّيػػػت اجاػػػ
لصػػل إسػػـ هبمػػاة بلرتينػػب فبسػػل  الػػذ  أع ػػدت فيػػت ال اػػة اافري يػػة قػػرار عدػػد  " لقػػدل 

الدمػػػبر الجػػػل  الػػػذ  فرتػػػت اجّػػػس ا اػػػف هّػػػ  ليبيػػػب ه ببػػػب هّػػػ  إسػػػ بط الطػػػبئرة 
 . ا اريتية فلؽ للتربي
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بب انػػب  لإلقباػػة بهػػب هنػػداب يتلنػػلف . بنيػػت بسػػرت تػػذلؾ ارتبػػبت سػػتنية  بمػػة
بسػرت  بباتػبفة إلػ  آلؼ اللدػدات السػػتنية لّاػلاطنيف للّاػلظليف الػذيف جػب لا إلػػ  
اللبمػػاة العػػي لػػـ علمػػـ الػػبالد  لب يػػت عّػػؾ الابػػبني لالانشػػ ت  لالطػػرؽ ل يرصػػب اػػف 

اػػف أديػػس أبببػػب  ا فري ػػي ر ااعدػػبدا ػػين ػػؿ الارافػػؽ شػػبدب يطػػبرد الاػػر  فاػػرة يريػػد أف 
إقعرح ن ؿ ا ر الانظاة إل  سػرت  تػبف  1116إليهب  لفي  طببت بب اـ الاعددة سنة 

  لـ يهبدر تؿ سبهبت نلات لي ظعػت صػل أف يجلػؿ سػرت ارتػز ذأدد أدالـ ال ذافي ال
بػػي  العػػي الػػدنيب لهبمػػاة اللػػبلـ  لتػػف ا يػػبـ  أي ظعػػت بللػػؿ تػػرببت ثػػلرة الشػػلب الّي

 تبػر الػػبرؾ الدريػة الثبنيػة العػي عجاػػ  فيهػب الشػببب الّيبػي الثػػبئر  برصيبػ بايػدان تجلّعػ
اػػف تػػؿ أندػػب  ليبيػػب لعدريػػر آ ػػر ال ػػؿ اػػف البقػػؿ ال ػػذافي بلػػد الرتػػة الدريػػة ا للػػ  

فيهب الاجبصدلف الّيبيلف الذيف عدافللا اف تؿ أندػب  ليبيػب  دالرتة ال رتببية العي ما
 .7671سنة 

إهعػػبد ال ػػػذافي أف ي تػػػي لقعػػػب طػػػليال فػػي سػػػرت لدللهػػػب  يديطػػػت أبنػػػب  هالاعػػػت 
الا ػػربيف  لأبػػرزصـ أداػػد إبػػراصيـ اػػ  الل يػػد هّػػ  طػػالؽ الاسػػئلؿ هػػف انعجلػػبت الاػػر 
بّػػػػت لأ نباػػػػت  لأداػػػػد قػػػػذاؼ الػػػػدـ  لهاػػػػر شػػػػتبؿ الاع مػػػػص فػػػػي إهػػػػداد  لنجلهػػػػت لا 

 - ال بئػػد –ش يعدػػدثلف إلػػ    لالهػػـ أديبنػػب اسػػللد هبػػد الدلػػيظ ل ّيلػػة دنػػيالشػػبصي
يسػػعليدلف دتبيػػبت لرلايػػبت هػػف أيػػبـ ال بيّػػة العػػي مػػبرت الابلتػػة لّيبيػػب  يسعلرتػػلف 
ا اجبد الاتبفة هّػ  يػد ال بئػد إلػ  صػبـ أاجػبدصـ الابتػية  لل عنعهػي الجّسػبت دلف 
اللقػػػلؼ هنػػػد بلػػػض ا سػػػاب  فػػػي دائػػػرة اادارة الّيبيػػػة اللّيػػػب  لهنػػػد أمػػػدبب الاػػػبؿ  

بلػبد أ ػرس  لععلب ل  ا ملات دلؿ بلض اب يجب فلّت اػف ع ريػب بلػض ا سػاب  لا 
تبنت عّؾ الجّسة ال بّية باثببة دّ ة ال رارات ااسعراعيجية  لتبف  داػد إبػراصيـ اتػبف 

 . الانظر ااسعراعيجي

 مػػػػلدبتفػػػػي إدػػػػدس الالػػػػبرؾ العػػػػي  بتػػػػهب اػػػػ  الػػػػدتعلر شػػػػتر   ػػػػبنـ هّػػػػ  
 ػػد لسيبسػػعت ااقعمػػبدية هنػػداب عػػلل  رئبسػػة الػػلزارة  اانعرنيػػت  لتػػدس فيهػػب سػػطلر الن
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عدػػدث أداػػد إبػػراصيـ هػػف صليعػػت ااجعابهيػػة للػػـ ي ػػؼ إهعػػزازم باندػػدرم ال بّػػي  لأهّػػف 
أف قبيّعػػػت لػػػـ علاػػػؿ يلاػػػب فػػػي المػػػنبهة أل العجػػػبرة  لصػػػي عدع ػػػر تػػػؿ الاهػػػف إل اهنػػػة 

لأسػػهب فػػي عدّيػػؿ  لادػػدة  لصػػي قطػػ  الطريػػؽ لااسػػعيال  بػػبل لة هّػػ  أنلػػبـ اآل ػػريف 
لفي الادمّة ي لؿ  أنػت لب يػة أصّػت لػف يعػرددلا فػي ال يػبـ بهػذا اللاػؿ اعػ  تػبف . ذلؾ

ذلؾ ترلريب  لقد مدؽ تؿ المػدؽ فػي ذلػؾ ف ػد اػبرس صػل لالتثيػر اػف أبنػب  قبيّعػت 
قطػػ  الطريػػؽ لااسػػعيال  هّػػ  أاػػلاؿ اآل ػػريف للتػػف صػػذم الاػػرة ب ػػلة السػػّطة لبشػػرهية 

 . دصب تبيرصـ الار ال ذافيالثلرة العي ي ل 

لسػػّطة   إهعّػػ  ارتػػب النظريػػة اللبلايػػة الثبلثػػة  لالتعػػبب ا  تػػر  لالجابصيريػػة
الاػػر برئبسػػة ارتػػز دراسػػبت التعػػبب ا  تػػر   تالشػػلب  لالديا راطيػػة الاببشػػرة  فتّلػػ

صنبؾ في صذا الارتز  سيجد الاّلب الذ  يرتض فيت لرا  التّابت لالعلبيػرات  أاباػت 
 . جةااف اللراغ الذ  يطّؽ فيت اب طبب لت اف الا للت  لا فتبر الرجر  البزات

في السنلات ا  يرة  رفػ  سػيؼ ااسػالـ الاػر ال ػذافي شػلبر ليبيػب الهػد  لأسػهب 
ااهالايػػة  لدهػػب إلػػ   ا جسػػبـفػػي الدػػديث هػػف الدريػػة لاامػػالح  لأقػػبـ اللديػػد اػػف 

عشػػػهدا سيػػػر لالعلجػػػت إلػػػ  الّيبراليػػػة االانػػػببر السيبسػػػية  لأفػػػبض فػػػي الدػػػديث هػػػف العلب
لاػػػرددا لّالػػػبصيـ الهربيػػػة  لهّػػػـ الّيبيػػػلف أف أطرلدػػػبت سػػػيؼ صػػػي اتػػػالف برنباجػػػت 

ّعلريػػػث  للػػػـ ي ػػػؼ أداػػػد البرتػػػعت لهػػػذا  بدجػػػة أف النظريػػػة اللبلايػػػة الثبلثػػػة تػػػد ل
ات فػي ا هّػ   دبمػالعلريث  لععلبرض ا  أ  طرح ليبرالي  لارعللػت ا مػلات  لع

البرتػػة اشػػرلع  يببح اػػف ال ذاذفػػة ينبمػػر أداػػد إبػػراصيـ  لذلػػؾ يلنػػي تػػانلبػػرز جنػػ
أ  آؿ " ريالانبمػ"سيؼ  لتبف صذا ا  ير يطّؽ هّ  اللبئّة العػي ينعاػي إليهػب أداػد 

انمػػلر لصػػل جػػد أداػػد  لبػػدأت الهػػلة ععسػػ  لععدػػرؾ إلػػ  أف لمػػّت إلػػ  دا ػػؿ بيػػت 
طرلدػبت   عتفي يلبػر هػف اسعسػب الار ال ذافي نلست  لبدأ الالعمـ أدد أبنػب  ال ػذا

أداد إبراصيـ  للـ يتف ذلؾ دب فيت قػدر اػب تػبف اهعراتػب هّػ  اشػرلع علريػث سػيؼ 
ااسػػػالـ  الػػػذ  تػػػبف بلػػػض أبنػػػب  قبيّػػػة ال ذاذفػػػة يػػػرلف فيػػػت ا ططػػػب رسػػػات هبػػػد اي 
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التثير اف ال لس لّعػ ثير هّيػت  تالسنلسي  الذ  ادعتف سيؼ انذ طلللعت  لدرؾ دلل
رد سػػيؼ ااسػػالـ برفػػ  . ل ا فتػػبر العػػي تػػبف يرددصػػب ثػػـ بػػدأ يدػػبلؿ عنليػػذصبلدفلػػت ندػػ

مػػلت الن ػػد لالسػػ رية اػػف أداػػد إبػػراصيـ الػػذ  لجػػد نلسػػت فػػي القػػؼ يمػػلب الػػدفبع 
صػػل ل يعجػػرأ هّػػ  العمػػبدـ اػػ  إبػػف الاػػر . هنػػت  لفػػي نلػػس اللقػػت يسػػعديؿ العراجػػ 

للبئّػة عرعيػب ل ػب ات بػيف أداػد دبلؿ بلض الا ربيف اف أبنػب  ا. ال ذافي ببلذات سيؼ
لسػػػيؼ  لمػػػلرلا أف اللػػػدل الاشػػػعرؾ لهػػػـ جايلػػػب صػػػل هبػػػد اي السنلسػػػي  الػػػذ  يريػػػد 

اف اد ؿ لهػدم بلراثػة ال يػبدة   إسعلابؿ سيؼ ت لبز يترب بت قبيّة ال ذاذفة  ليلرقهب
دسػػب عدّػػيّهـ  فسػػي ـل هبػػد اي السنلسػػي " هػػرال"بلػػد أبيػػت  فػػدذا مػػبر ا اػػر لسػػيؼ 

دا  ارتػػب ال يػػبدة إلػػ  إبػػف هاػػت هبػػد السػػالـ جّػػلد  الػػذ  تػػبف اػػرة الرجػػؿ الثػػبني  بدصػػ
 . بلتؿ الار ال ذافي  لسيمبح الرجؿ ا لؿ بلتؿ إبف هات هبد اي السنلسي

دػػبلؿ تػػؿ اػػف اسػػللد هبػػد الدلػػيظ ل ّيلػػة إدنػػيش أف يجػػدا لهاػػب ااػػرا إلػػ  عّػػؾ 
ااسػالـ لأداػد إبػراصيـ  لبػيف هبػد  الدّبة  ال الؼ ال ذافي دا ؿ ال بيّػة أ  بػيف سػيؼ
ألػـ ال ػػلؼ لاللػزع ب داػػد إبػػراصيـ  . اي السنلسػي  الػػذ  يرمػؼ الطريػػؽ لارتػب سػػيؼ
سيؼ لالاع ار هبد اي لاػف دللػت   فهل في الرتة تسر هظـ لبدلف سالح أابـ ال ل 

أبنػػػػب  هالاعػػػػت الػػػػذيف ل يسعسػػػػيهلف نزقػػػػت لطيشػػػػت  لل يطائنػػػػلف إلػػػػ  اػػػػب ي طػػػػط لػػػػت 
 . سيالسنل 

لصػل اآلف هّػ  رأسػت . لجد أداد نلست لديػدا فػلؽ دّبػة لػـ يدسػب إرعلبههػب بدقػة
فهػػػػؿ   - ارتػػػػز دراسػػػػبت التعػػػػبب ا  تػػػػر -ااّتػػػػة نظريػػػػة ل سػػػػّطة فيهػػػػب لل اػػػػبؿ 

لض الرتػػة بسػػالح التّاػػبت  أي ػػف صػػذا الرجػػؿ الػػذ  أنهتعػػت الالػػبرؾ  ػػيسػػعطي  أف ي
يلاػػب ليجػػد  بلابػػة النهبيػػة  لقػػد يمػػحل  الترعلنيػػة العػػي  بتػػهب هّػػ  اػػدس ه ػػلد أنػػت أاػػبـ

نلسػػت فػػي هػػبلـ آ ػػر هّػػ  يػػد هبػػد اي السنلسػػي الػػذ  ل ي لػػي ترصػػت لػػت  لصػػل سػػيد 
الاؤاارات  لاّؾ الدـ  لال بدر هّ  أف يهاس فػي أذف الاػر ال ػذافي فػي أ  ليّػة فػي 

لػـ يبػؽ  داػد . جّسة هبئّية بيف ملية زلجة ال ػذافي لشػ ي عهب فبطاػة زلجػة هبػد اي
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تّاػبت  فػ  عرع تيبنػب ياتػف أف يتػلف  ندقػت الػذ  يعدمػف فيػت ااّتة ال لإ  الارهلب
اػػف  تػػب سػػيؼ ااسػػالـ الػػذ  قػػد يشػػهرم هّيػػت هبػػد اي السنلسػػي فػػي ليّػػة ظّاػػب   

ر لػأسػس نػبد  أمػدقب  التعػبب ا  تػر  لهّػؿ صػذا الع سػيس ب نػت المػيهة العػي ل ين
 تػر ابػررة لا بللػة  انهب اللبلـ  لعجلػؿ العلػبؼ الالتػريف لالاث لػيف دػلؿ التعػبب ا 

لهاؿ أداد هّ  دشد التثير اػف الّيبيػيف إلػ  ادلّػت الجديػد للن ػؿ دػلؿ  ندقػت الػذ  
للتنت أدرؾ أف تؿ اللمػي قػد . رأس فيت الدمف الذ  يبلدم هف سهبـ سيؼ لهبد اي

عتسرت  لقب  في سرت دزينب تظياب  يسػعرج  لصػـ ا يػبـ  لتيػؼ اسػع دات إبػف هاػت 
 .أس لالّدية شيببر ت لأشعلؿ الدع  لصف اللظـ ان

ل ػػد تػػبف يلاػػب يجػػيش التّاػػبت لّهجػػـل هّػػ  اآل ػػريف  لاسػػعلزازصـ  يللػػؿ اػػب يريػػد  
لي  ػػذ اػػب طػػبب لػػت  لمػػؿ بػػت ا اػػر  أنػػت هنػػداب تبنػػت الشػػرتبت العرتيػػة عبنػػي فػػيالت 
ف اػة بانط ػػة السػػبلة لألانػػب  فػػي اجاػػ  لادػػد ادػػبط بسػػلر هػػبؿ  أاػػر صػػذم الشػػرتبت 

فػػيال اابثّػػة فػػي ازرهعػػت ال بمػػة قػػرب اػػد ؿ سػػرت  عّػػؾ الازرهػػة العػػي أف عبنػػي لػػت 
عػرلس ب زانػػبت ايػبم عن ّهػػب السػيبرات يلايػػب إلػ  الازرهػػة  لي ػـل هّيهػػب هاػبؿ عػػدف  لهػػـ 

ل ػد . صػل اليػـل بػال دػلؿ لل قػلة الدللة أجلرصـ  يليف اػف يشػب  ليلمػؿ اػف يشػب   صػب
صػؿ ! أيػف صػذا اليػـل .   الاػر  هػف ذترصػبأ ذ للتنت دفػ   دفػ  أشػيب  ع ػبؿ لأشػيب  يعرفػ

ل ػػػد ! إسػػػعطبع الهػػػرلب اػػػف سػػػرت ندػػػل عشػػػبد أل النيجػػػر تاػػػب تػػػبف ي طػػػط انػػػذ زاػػػف 
ن ػب بػبلعلعيش ب تب الاػر ال ػذافي اػرة اػف أبنػب  هاػت فػي سػرت فتّػؼ أبػل ال بسػـ ال 

  ن ػب إلػ  انػزؿ أداػد إبػراصيـ الػذبهّيهـ  لأ ذ أسّدعهـ لالػد لؿ إلػ  بيػلعهـ  علجػت ال 
 تػػػػ  مػػػػب را  لااػػػػر ال ن ػػػػب  لهنػػػػداب قػػػػبـ صػػػػذا بعلتيػػػػؾ أبػػػػلاب سػػػػيبرة أداػػػػد إبػػػػراصيـ 

اليـل لأنب أتعب صذا اللمػؿ هػف !! المدرالية لجد جيلبهب ااّل ة ببلدللرات ا اريتية
أداد إبػراصيـ عػدلر الػبرؾ هنيلػة بسػرت بػيف الثػلار لأعبػبع ال ػذافي  تػبف أداػد إبػراصيـ 

إل  سػرت لقػبؿ أف هّػ  الّجػبف الثلريػة ببلادينػة أف ععػلل   قد عددث قبؿ د لؿ الثلار
ثػػر آالػػدفبع هنهػػب  لأنػػت سػػيتلف فػػي ا داػػة الاػػدافليف  صػػؿ مػػدؽ فياػػب أهّنػػت  أـ أنػػت 

ا لؿ الػذ   - اللبئػد –الهرلب إل  اس ط رأست  يلػلد هّػ  بػد  لصػل صػذم الاػرة لػيس 
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النجػػلع لاللديػػػبف  لمػػؿ دبفيػػب إلػػػ  سػػبهب هنػػػداب تػػبف طلػػػال  يداػػؿ مػػػلرا ببصعػػة هػػػف
 .لاابؿ لدظبئر ا  نبـ العي هبش لسطهب ا  أات لأبيت لزلجبعت لا  لعت

صذم للنبت الديبة العي قّاب ينجػل انهػب اػف ل يجيػد قػدح اّتػة الػلهي فػي دا ّػت  
ر أداػػػد إبػػػراصيـ أدػػػد إ لعػػػت ب عػػػؿ أ عهاػػػب هنػػػداب تػػػبطت اػػػ  أدػػػدصـ بػػػبلجـر اػػػل ػػػد أ

بػف هاػت ال بئػدلمػات تبلجاػبد هّػ  اػب دػ. الاشػهلد يػب لهػػب . دث بػيف أ عػت ا  ػرس لا 
 . اف البرقة  صنب قعؿ ببسـ الشرؼ  لصنبؾ مات ببسـ الثلرة

 

صذا الش ص الذ  يشتؿ أدد أهادة  ياة السّطة الثلرية ال بّيػة ال ذافيػة  ي عػزؿ 
اردّػػػة  ليجسػػػد دبلػػػة  جػػػب  اػػػف لصػػػـ إلػػػ  لصػػػـ  طػػػبر اػػػف اّتػػػلت اللبقػػػة إلػػػ  تػػػلف 

ف اللنؼ لالدـ لالظّـ  طب بت اللصـ الا بدع  ظف أنػت أ ػذ تػؿ شػي  العلبسة  عن ؿ بي
بع الطرؽ  اسعلاّت إبف هات الار ال ذافي  تاب يسػعلاؿ السػبدر ا رانػب ب سّلب قطل 

لالطيػػػلر  ي رجهػػػب اػػػرة اػػػف جيبػػػت  لأ ػػػرس اػػػف تاػػػت  يمػػػلؽ الدبتػػػرلف ثػػػـ يسػػػدؿ 
ل ادلػػػؿ لّتػػػالـ  دػػػػرلؼ هبػػػد اي  ل للاليػػػـل  ل الاػػػر لل أداػػػد لل سػػػيؼ . السػػػعبر

الرمبص عتعب ب يد  الثلار  سطلرا أ رس  ليتعب الدـ نظريػة الدريػة فػلؽ مػلدبت 
عراب اللطف  اليـل ل أمػدقب  لّتعػبب ا  تػر  لل  نػدؽ يداػي اػف اػداف  الد ي ػة  

 . نبّل اللطفإصرب اللصـ  عالشت ا شببح  

 

  1ا  يػر بانط ػة سػرت    دؾل شببب الثػلار جاػر ال ػذافي1177اتعلبر  11يـل 
 –الجػػرذ  –طّلػػلا هّيػػت  لهّػػ  الدلنػػة العػػي عػػداف  هنػػت  طّػػلع البرتػػبف  صػػرب الاػػر 

الالػػػزلع الاهػػػزـل  يجػػػر  تبأرنػػػب الاجنلنػػػة  د ػػػؿ إلػػػ  ابسػػػلرة اجػػػبر   جذبػػػت شػػػبب 
مػػهير اػػف شػػلرم الد ي ػػي  ل ببرلتػػة لل اسػػبديؽ  إنػػت يػػـل الهػػلؿ  يػػـل ال مػػبص  

ات بيد ليبيب  تػبف أداػد إبػراصيـ ي بػ  الػذلراإ بجدػر بسػرت  أ ػذم بلهت  الاهزـل  سبؿ د
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ظهػر أاػبـ شبشػبت العّلزيػلف . ثلار امراعة  عدلت لديعت البيتب  الطليّة هّػ  مػدرم
يعدػػدث هػػف لدظػػبت ال ػػبض هّيػػت  هنػػداب بػػدأ الثػػلار العد يػػؽ الػػت  نمػػدهـ بع سػػيس 

  !!اؤعارات شلبية

   .-السريبلية ال ذافية  –لـ يلؽ العليس اف تببلس 
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 عمر الحامدي

 

هار الدباد   جز  اف الا سبة الّيبية  لصي جز  انت  داػؿ هّػ  أتعبفػت التثيػر 
" اػػػف أث ػػػبؿ الػػػزاف الّيبػػػي العػػػي سػػػبصـ فػػػي مػػػنبهعهب  أمػػػبح بداعيػػػبز نلسػػػبإ هبليػػػبإ فػػػي 

اللرقة ال لايػة السػّلية المػلعية  الاجنػزرة ببلاػبؿ    لانهب إل  "الظبصرة الملعية الّيبية
أتبفت لت الّلبػة التثيػر للػـ ي مػر صػل أيتػب فػي . لا لراؽ  لالانشلرات  لالاؤعارات

هرفعلت ابتراإ بلد ع رجي اف الجبالة  تنلػب  اسػة اػف الشػببب . أف يتيؼ لاف أهطبم
ـ بلػد 7611سػنة . ل ػبصرةالّيبييف  ع رجنب اف قسـ المدبفة اف تّية اآلداب بجبالػة ا

الثػػػلرة  ػػػبدر التثيػػػرلف اػػػف المػػػدلييف الّيبيػػػيف الػػػذيف هاّػػػلا فػػػي الاجػػػبؿ إبلػػػبف اللهػػػد 
الاّتػػي   ػػبدرلم طلهػػبإ أل ترصػػبإ  لفػػرح الرؤسػػب  الجػػدد لهػػذا ال طػػبع بنػػب بدهعببرنػػب اػػف 
ا لائػػؿ الػػػذيف يداّػػلف اػػػؤصالإ جباليػػبإ فػػػي الاجػػػبؿ   بمػػة لأننػػػب قػػبدالف اػػػف جبالػػػة 

رة الامػػرية  تػػبف هاػػر الدباػػد  اػػديراإ لّاؤسسػػة اللباػػة لّمػػدبفة العػػي عمػػدر ال ػػبص
هنهػب مػػديلة اللجػػر الجديػد  العػػي يعػػرأس عدريرصػػب إتػبفة إلػػ  إدارة الاؤسسػػة  لمػػدر 
ػػا ت إلػػ  صػػذم  هػػف الاؤسسػػة هػػدد اػػف الاطبلهػػبت ا  ػػرس  لبلػػد عػػ ايـ المػػدبفة تل

 .لالبالغ لالجهبدالاؤسسة هدد اف المدؼ ا  رس اف بينهب الرائد 

إلع يػػػػت بػػػػت باتعبػػػػت بطػػػػرابّس  لطّبػػػػت انػػػػت أف أهاػػػػؿ اراسػػػػالإ لّمػػػػديلة بسػػػػبهب 
هبمػػػاة الجنػػػلب الّيبػػػي  بسػػػبب ظرلفػػػي ال بمػػػة  لللجػػػلد إ ػػػلعي   ػػػبرج الانط ػػػة 

ل د تبف الرجؿ ترياػبإ جػداإ لشػهابإ  أتبػر اػلقلي  . للالدعي اللجلز عليش صنبؾ للددصب
أف أهاػؿ با ػر المػديلة بطػرابّس  لأف عتػلف لػي لقدر ظرفػي  لهػرض هّػي بدلدػبح 

لع ػػدات لػػت بطّػػب آ ػػر لصػػل ر بعػػي فػػي . الدريػػة الاطّ ػػة فػػي زيػػبرة لالػػدعي اعػػ  أردت
الامّة دراسعي اللّيب ببل بصرة فلافؽ فػلراإ هّػ  أف أزلر ال ػبصرة اعػ  أردت لهّػ  نل ػة 

ة سػػبب ة  بػػؿ لػػـ أتػػف أعلقػػ  صػػذم الالاقػػؼ اػػف إنسػػبف لػػـ عتػػف لػػي بػػت الرفػػ. الاؤسسػػة
لعلقلت أف يتلف لت القؼ اهبير عابابإ  ف نب أداؿ ليسبنس مدبفة  لعربطني الرفػة 
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بػػبلتثير اػػف أهتػػب  اجّػػس قيػػبدة الثػػلرة باػػف فػػيهـ الاػػر ال ػػذافي  لالانطػػؽ أف يػػرس 
الرجػػؿ فػػي ش مػػي انبفسػػبإ لػػت يدػػـل دػػلؿ ترسػػيت  ل ػػد سػػبصـ صػػذا الرجػػؿ فػػي عهييػػر 

ف أنتػػرم  لقػػدـ لػػي يػػد الاسػػبهدة فػػي تػػؿ اػػرة إدعجػػت اسػػبر ديػػبعي ب ػػدر ل ياتننػػي أ
إليهػػب  للألابنػػة فدنػػت لػػـ ي مػػر فػػي اسػػبهدة تػػؿ اػػف ع ػػدـ لػػت طبلبػػبإ لهػػب   بمػػة أللئػػؾ 
ـل إسػػػػع دااهـ لّلاػػػػؿ بهػػػػذا ال طػػػػبع بلػػػػد اهػػػػبدرة الػػػػبلض اػػػػف  الشػػػػببب الجػػػػدد الػػػػذ  عػػػػ

 .المدلييف ال داا 

لػػبلض لّعػػدريب فػػي هاػػؿ بػػال تّػػؿ هّػػ  ع سػػيس مػػدبفة دديثػػة جديػػدة  أرسػػؿ ا
بػػدلف شػػؾ لاجػػت التثيػػر اػػف الاعبهػػب . ال ػػبرج  لهاػػؿ هّػػ  عجديػػد الاطػػبب  المػػدلية

رتػػب   لالامػػبهب  فػػبلثلرة تبنػػت فػػي بػػدايعهب  لالجاػػ  بػػيف اسػػبدة لّدريػػة المػػدلية لا 
ال ػبدة اللسػػترييف الشػػببب تػػبف تػػبلجا  بػػيف الاػػب  لالنػػبر فػػي بلع ػػة لادػػدة  إتػػبفة إلػػ  

ة الثػػػػلار  لدػػػػرص تػػػػؿ لادػػػػد اػػػػنهـ أف ل يتػػػػلف أقػػػػؿ بػػػػرلزاإ هّػػػػ  العنػػػػبفس بػػػػيف ال ػػػػبد
فػػػي تثيػػػر اػػػف الالاقػػػؼ دافػػػ  هػػػف المػػػدلييف  . مػػػلدبت الجرائػػػد اػػػف رفبقػػػت اآل ػػػريف

لد ػػؿ فػػي أتثػػر اػػف مػػداـ اػػ  بلػػض أهتػػب  اجّػػس قيػػبدة الثػػلرة لالتػػببط ا دػػرار  
 .لتذلؾ بلض اللزرا 

  دهػػباعيف  مػػدبفة الدللػػة تبنػػت المػػدبفة فػػي ليبيػػب فػػي اللهػػد الاّتػػي ع ػػـل هّػػ
لالمػػدبفة ال بمػػة  هنػػداب تبنػػت ليبيػػب ععتػػلف اػػف لليػػبت ثػػالث برقػػة لطػػرابّس لفػػزاف 
فػػي ااّتػػة اعدػػدة  تػػبف لتػػؿ لليػػة مػػديلعهب الرسػػاية العػػي عداػػؿ إسػػـ اللليػػة  فتبنػػت 
صنػػػػبؾ مػػػػديلة برقػػػػة  لمػػػػديلة طػػػػرابّس الهػػػػرب  لمػػػػديلة فػػػػزاف  لتّهػػػػب ععبػػػػ  لزارة 

ب يػت صػذم المػدؼ للتػف عدػت أسػاب   7691الف اللددة الّيبية سػنة ااهالـ  بلد إه
 .جديدة صي اللّـ لالبالد لا اة

بباتػبفة إلػ  مػدبفة  بمػة عاعلػت بهػلااس اػف الدريػة  تبنػت ععسػ  لعتػػيؽ 
أللق ل ػػػت المػػػدؼ  7696دسػػػب الظػػػرلؼ السيبسػػػية الدا ّيػػػة لاللربيػػػة  بلػػػد قيػػػبـ ثػػػلرة 

سػػعارت المػػدؼ ال بمػػة فػػي المػػدلر  الدتلايػػة الػػثالث  لأسسػػت مػػديلة ا لثػػلرة  لا 
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س ت مديلة اللجػر الجديػد العػي دّػت ادػؿ مػديلة الثػلرة لبلن ػي  فلقهػب 7611في    ألس 
جسابإ ألس  لصػل الاؤسسػة اللباػة لّمػدبفة لعسػعلهب تػؿ الاطبلهػبت الدتلايػة  فػي 

ّ ف عػ ايـ المػدؼ ال بمػة لأللد   ػت ببلاؤسسػة اللباػة لّمػدبفة لهلػ 7619 يِّفل هاػر ألهع
لجػػػد نلسػػػت إابراطػػػلراإ لّمػػػدبفة فػػػي ليبيػػػب  مػػػدبفة .  ّيلػػػة الدباػػػد  اػػػديراإ هباػػػبإ لهػػػب

لػػـ يتػػف الرجػػؿ الػػداإ لهػػذا اللػػرس فهػػل . عدعتػػر تػػؿ اػػب عتعبػػت ا قػػالـ  لاػػب ي ػػرأم النػػبس
رجػػؿ قػػد للػػد فػػي انط ػػة الدلااػػد ببلجبػػؿ الهربػػي  اػػف هبئّػػة اعلسػػطة الدػػبؿ  عداػػؿ 

  آنػػذاؾ لببلػػذات فػػي سػػنلات ال اسػػينيبت لالسػػعينيبت اػػف ال ػػرف التثيػػر اػػف قػػيـ البػػدالة
الابتي  فدف الطريؽ ا قمر امالح الدبؿ ااقعمػبد  تػبف اان ػراط فػي مػللؼ 
الشػػرطة أل الجػػيش  لاػػػف يسػػعطي  لتػػػلت اللػػبئّي أف يعداػػػؿ قّػػيالإ اػػػف المػػبر فدنػػػت 

سػػػنعيف ف ػػػط ثػػػـ  يعلجػػػت إلػػػ  الهػػػد الالّاػػػيف اللػػػبـ الػػػذ  تبنػػػت اػػػدة الدراسػػػة بػػػت لاػػػدة
أمبدت أرب  سنلات بلد الاردّػة اابعدائيػة  لصنػبؾ ايػزة فػي صػذا الع مػص لصػي أف 
الػػػذ  يع ػػػرج اػػػف صػػػذا الالهػػػد  يتػػػاف لنلسػػػت هاػػػالإ بادرسػػػة قريعػػػت لل يتػػػطر إلػػػ  

تبنت عطّلبت هار الدباد  أهّ  اػف تثيػر . اانع بؿ إل  اتبف آ ر اف أجؿ اللاؿ
هد الالّايف ال ػبص لاػدة الدراسػة فيػت أربػ  سػنلات بلػد اف أعرابت  فلامؿ دراسعت بال

الاردّة ااهدادية  للـ يعلقؼ طالدػت صنػبؾ بػؿ لامػؿ دراسػعت بتّيػة الد ػلؽ بجبالػة 
أ  فػػػي السػػػنة العػػػي شػػػهدت قيػػػبـ الثػػػلرة  أثنػػػب   7696بنهػػػبز  ديػػػث ع ػػػرج انهػػػب سػػػنة 

تػطر إلػ   الػزلاج ابتػراإ دراسعت الجبالية تطبلب  يػر اعلػرغ هاػؿ بػلزارة ااسػتبف  لا 
بلػد ع رجػت اػف الد ػلؽ أمػبح اػف . ليهي    لعت هشبإ هبئّيبإ يلفر لهـ شرلط الديػبة

د ت أف يّعدؽ بسّؾ ال تب  لهاؿ لتيالإ لّنيببة لادػباي بػددارة قتػبيب الدللػة ألػ  أف 
 .لمؿ إل  ادير هبـ لزارة اللدؿ

شػرؽ الػلطف اللربػي  رفلت الثلرة اببشرة بلد قيباهب شلبرات قلاية  لع ػبفزت بػيف
لاهربت اف أجؿ عد يؽ عّؾ الشلبرات لعنليذصب هّ  ا رض  تبف لّثػلرة جنػبح اػدني  
للاب تبف أهتب  صذا الجنبح ادػدلد  اللػدد لالاػؤصالت  ف ػد عشػاالا رلائػح اللنبمػر 
تعشػػػللا فػػػي الدباػػػد  اػػػف الرائدػػػة الاطّلبػػػة اػػػب يتلػػػي  فػػػدف  بػػػت  ال لايػػػة لاللرلبيػػػة  لا 
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لصػػػي عّػػػؾ الاجالهػػػة الاتلنػػػة اػػػف أهتػػػب  " العنظػػػيـ الشػػػلبي"الهػػػة بسػػػرهة إلػػػ  اج
العنظيـ الادني الذيف جنػدصـ الاػر ال ػذافي قبػؿ الثػلرة للػـ يػد ّلا إلػ  التّيػة اللسػترية 
للتنهـ علزهلا هّ  الاق  ا عّلػة فػي البمػؿ الدتلاػة الجديػدة  لصتػذا جيػ  بػت ليتػلف 

لجػد هاػر الدباػد  نلسػت فػي  ببػة . دةهّ  رأس ااابراطلرية المدلية الثلريػة الجديػ
ل يلػػرؼ  برطعهػػب لل اتلنبعهػػب  أمػػبح دبطػػب ليػػؿ لسػػط تػػجيل الشػػلبرات لمػػداـ 
ال ػػػػػبدة الشػػػػػببب  لل انػػػػػبص ببلنسػػػػػبة لػػػػػت اػػػػػف اجبلسػػػػػة بػػػػػبئلي الشػػػػػلبرات  لنبسػػػػػجي 

لّػنلط زببئنػت  صنػبؾ . الامطّدبت الذيف عداهل إل  ليبيػب  البّػد النلطػي الثػلر  ال ػلاي
س صػذا السػبئؿ الػذ  يهػب الدرتػة لّتبئنػبت الدديديػة  يشػعريت سػبئالإ فػي بطػف اف يشػعر 

البراايػػػؿ لهّػػػ  ظهػػػلر السػػػلف  لذلػػػؾ ا ببػػػؿ هاػػػالت مػػػلبة  لصنػػػبؾ زبػػػبئف آ ػػػرلف 
يشػعرلنت هنػداب يعدػػلؿ إلػ  بػػبنتنلت ا ببػؿ تّاػػبت  للتنهػب عّػػؾ التّاػبت ذات الا ػػبس 

تػػبف اتعػػب هاػػر . ط  إنػػت جػػبصزال ػػبص  لا ػػبس الثػػلرة لال لايػػة ل يدعػػبج إلػػ   يػػب
الدباػػػد  يلػػػل ببل ػػػبدايف اػػػف امػػػر لاػػػف سػػػلريب لاللػػػراؽ للبنػػػبف لفّسػػػطيف ثػػػـ إنع ػػػؿ 
التجيل ال لاي إل  بيعت أيتب فهل تبػدل  قػبدـ اػف الجبػؿ الهربػي  لبنزهعػت اللرلبيػة 
ل يدهل النبس إل  الاطبهـ فذاؾ ليس اف شيـ اللرب  لل بػدل اػف الػدهلة إلػ  البيػت  

. هنت أنت تبف أتـر اف دبعـ الطبئي  لل أظف أنت قد عنبلؿ هشب م يلاػب بالػردم لهرؼ
د ؿ إل  سػلؽ التػالـ اللربػي جػبصز العمػني  ثػـ إنع ػؿ عػدريجيب ليمػبح جػز إا اػف صػذا 

تبنػػػػت الّهػػػػة العػػػػي عاعّػػػػ  بهػػػػب مػػػػدلبت الاطبلهػػػػبت الّيبيػػػػة صػػػػي ال لايػػػػة  . الامػػػػن 
تػػػبف الدباػػػد  يتعػػػب اافععبديػػػة اليلايػػػة  لاللرلبػػة  لال تػػػية الارتزيػػػة ػ فّسػػػطيف ػ

لمػػديلة اللجػػر الجديػػد  لقػػد جاػػ  عّػػؾ اافععبديػػبت لا ػػبلت أ ػػرس لنشػػرصب فػػي تعػػبب 
أهلػػػي اػػػف هػػػرش  7619فػػػي سػػػنة ". فػػػي  اػػػبر اللػػػبعح اللظػػػيـ"سػػػايف أهطػػػبم هنػػػلاف 

ااابراطلرية المدلية  لينع ؿ إل  ارتبػت الجديػد نسػبيب  إلػ  ارتػب السيبسػة لال طببػة 
سػػعهالتتل  ف ػػد د ػػؿ إلػػ  دار ال تػػية اللّسػػطينية اػػف بػػبب الجبهػػة . مػػنبهة الشػػلبر لا 

اللربيػػة لنمػػػرة الثػػلرة اللسػػػطينية  ثػػـ عػػػرأس نػػدلة فّسػػػطيف بطػػرابّس  ثػػػـ هتػػلاإ لّجنػػػة 
ثػػػـ هتػػػلاإ اؤسسػػػبإ لّانظاػػػة ااشػػػعراتية . العدتػػػيرية لّجبهػػػة الشػػػلبية اللربيػػػة الع دايػػػة
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ا أبدػػر ارتبػػت إلػػ   ػػبرج بديػػرة اللػػرب التالايػػة  لصتػػذ. بػػبلبدر الاعلسػػط ػ برشػػّلنة
للاػػػس التػػػلة ا  ػػػرس اػػػف دنيػػػب الشػػػلبر لالتػػػالـ  عتلاػػػت ال تػػػبيب  لانعل ػػػت الاهػػػبـ 
ل ػػد الشػػلبرل شػػلبراإ  لأنػػعل امػػن  التػػالـ مػػلدبت لمػػر بت بّهػػبت ا ػػرس  لعتلاػػت  لل 

ليهػػب علشػػد ا لردػػبؿ  ردػػبؿ إتػػبفة إلػػ  الّهػػة ال لايػػة النتػػبلية الثلريػػة  لاػػف فّسػػطيف لا 
عسػػلت دلائػػر  التػػالـ لالمػػداـ  لقػػذؼ الازيػػد اػػف الدجػػر فػػي بديػػرة الللػػؿ التالاػػي  لا 

ـ ال ػػػػلاي  فػػػػد عرع السػػػػيد ايػػػػبم البدريػػػػة لعمػػػػبح أالاجهػػػػب هبلايػػػػة هّػػػػ  درجػػػػبت السػػػػّ
سػابإ أتبػر  ف سػس اػؤعار الشػلب اللربػي الػذ  عػلل  أابنعػت اللباػة  لصتػذا الدباػد  ج

بدػػراإ  لاػػب داـ البدػػر ل يػػرفض الزيػػبدة ف ػػد أ ػػرج اػػف جيػػب أمػػبح ال ػػلؿ أاػػراإ لا اػػر 
الاجػػبلس لالاػػؤعارات  أتثػػر اػػف أرنػػب لداباػػة  ف سػػس ا ابنػػة الدلليػػة لّعتػػباف اػػ  

 .ـ7616الشلب اللربي لقتيعت الارتز  فّسطيف سنة 

لاػػب دااػػت ا اػػة اللربيػػة اللظياػػة ل عل ػػـ  لعدعػػبج إلػػ  ازيػػد اػػف التػػالـ  فػػال بػػدل 
قػػػػالـ لشػػػػدف ا دػػػػالـ  لرفػػػػ  ا هػػػػالـ  لقػػػػد أع ػػػػف السػػػػيد هاػػػػر مػػػػنبهة اػػػػف شػػػػدذ ال

الاراتػػب  ف ػػد أبػػدع امػػنلبإ لإلبػػداع لصػػل الاجّػػس ال ػػلاي لّث بفػػة اللربيػػة لا ػػرم الربػػبط 
تعػب بهػب اللديػد اػف " اللدػدة"لقػد أمػدر صػذا الاجّػس اجّػة دلريػة . ببلااّتة الاهربية

بػػؿ ه ػػد . ديػػد اػػف ال تػػبيب الهباػػة لالديليػػةالاث لػػيف لالسيبسػػييف اللػػرب  لقػػد أثػػبرت الل
ف شػرتة  التثير اف ااجعابهبت دهب إليهب الابدهيف اللرب اف تلعلبب لسينابئييف  لتػل 
لإلنعػػبج اللنػػي ػ لػػـ عنػػعل أ  هاػػؿ ػ لهػػرض التثيػػر اػػف ا فتػػبر  أذتػػر أننػػي دهيػػت 

عبذ الدباػػد   لّاشػػبرتة فػػي اللديػػد اػػف الللبليػػبت السيبسػػية لاللتريػػة العػػي نظاهػػب ا سػػ
لقػػػد تبنػػػت عّػػػؾ ااجعابهػػػبت ببلنسػػػبة لػػػي فرمػػػة لّعلػػػرؼ هّػػػ  التثيػػػر اػػػف اللنػػػبنيف 
لالتع بب اللرب  اثؿ اللنبنة التبيرة فردلس هبد الدايد لزلجهػب الا ػرج اداػد فبتػؿ  
لا سعبذ الدتعلر اداد هببد الجببر   لالاردػـل التبعػب تباػؿ زصيػر   لالػدتعلر دسػف 

لليػػت  ػػلر   لالاردػػـل النبقػػد الػػدتعلر ادػػي الػػديف مػػبدي  ل يػػرصـ نبفلػػة  لالتبعبػػة ت
 .تثيريف
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ل د إندف  الدباد  في اشرلع التالـ اللربي  دع  أمػبح اػف تبػبر الػذيف أهطػلا 
مػػػػدقية اّالسػػػػة  لّظػػػػبصرة اللربيػػػػة المػػػػلعية  أقػػػػبـ لهػػػػب اؤسسػػػػبت  لأجسػػػػبـ اعلػػػػددة 

الاػؤعار اللربػي ال ػلاي  لقػد تػبف لاعنلهػة عللجهػب بتيػبنيف ػ الاجّػس ال ػلاي لّث بفػة  ل 
الدباد  يالاس همببإ صبابإ فػي نسػيل الاػر ال ػذافي الانظػر ال ػلاي اللػبلاي  تبنػت 
عّؾ ا جسبـ ادلالإ ادببػبإ لّ ػذافي  يجّػس ليػرس أاباػة دشػلداإ اػف السيبسػييف لالتعػبب 
اػػف اللػػرب ل يػػرصـ يجّسػػلف أاباػػت فػػي مػػات لاعببلػػة العّايػػذ النجيػػب  يطػػلؼ بهػػـ 

ؿ اسػػػبرب العػػػبريإ لالػػػديف لالسيبسػػػة  يػػػن ّهـ إلػػػ  دنيػػػب رسػػػـ  رائطهػػػب بػػػ للاف اػػػف دػػػل 
إبداهػػت  للجػػد الدباػػد  فػػي الرائػػد هبػػد السػػالـ جّػػلد  يػػر داهػػـ  ف ػػد تػػبف جّػػلد صػػل 
هريؼ اللمؿ  الذ  قد يسبؽ ال ذافي إل  اللمؿ لقد ي عي اػف بلػدم  لصػل الػذ  لػبس 

لريب للبنػػبف أثنػب  الدػػرب ا صّيػة الّبنبنيػػة  قاػيص الثػػبئر ال ػلاي اللربػػي  لعن ػؿ بػػيف سػ
لتبف الداهـ لسلريب فياب هػرؼ بمػالدصب  لدلرصػب فػي جبهػة المػالد لالعمػد   لأراد 
صػػل أيتػػب أف يتػػلف دبتػػراإ فػػي ذلػػؾ السػػلؽ الّبنػػبني الػػذ  يبيػػ  ا فتػػبر لالشػػلبرات  

 .هّ  أرملة شلارع بيرلت

هّيت  أابـ الجاي  فػي أتثػر اػف لقد تبف الدباد  يعداؿ التثير اف صجـل جّلد 
انبسػػبة  لتػػبف اػػف هػػبدة هبػػد السػػالـ جّػػلد أف ي عػػبر ش مػػبإ الينػػبإ يبػػدأ الهجػػـل هّيػػت 
فػػي اطّػػ  ااجعاػػبع  للتنػػت يدػػدد ذلػػؾ الشػػ ص الػػذ  ل يعجػػرأ بػػبلرد هّيػػت  لتثيػػراإ اػػب 

 .تبف هار الدباد  صل ذلؾ الش ص الالتؿ لجّلد

 

 نػػبؽ هّػػ  ليبيػػب اػػف  ػػالؿ الدمػػبر الجػػل  بلػػد علػػبقـ أزاػػة لػػلتربي لعتػػييؽ ال
ل يرم اف الل لببت لاب إهعبرم الار ال ذافي ع بهص اللرب هف نمػرعت  شػف صجلاػبإ 
اعلامالإ هّ  اللرب  إل  دد أنت عان  أف ل يتلف هربيػب  أدار ظهػرم لّلػبلـ اللربػي  

ل ػذافي شػلبر لعلجت إل  أفري يب العي ترر ال لؿ أنهب نبمػرعت للقلػت إلػ  جبنبػت  رفػ  ا
ااعدػػػبد ا فري ػػػي  لارعػػػدس الاالبػػػس ا فري يػػػة إلػػػ  أف عػػػلج اّػػػؾ اّػػػلؾ أفري يػػػب  طبلػػػبإ 
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أمػػػبح لهػػػذا العلجػػػت رجبلػػػت لداّػػػة د بئبػػػت لأالالػػػت  لبػػػدأت شػػػاس هاػػػر الدباػػػد  فػػػي 
الاهيػػػػب  لعػػػػداهت قمػػػػلر السيبسػػػػة لالث بفػػػػة العػػػػي بنبصػػػػب هبػػػػر سػػػػنلات هّػػػػ  جػػػػرؼ 

لتػػف .جػػة ا فري يػػة اللبعيػػة لعجرفهػػب  لعػػرؾ قبئاػػب طالدػػبت الاػػر ال ػػذافي  جػػب ت الال 
 7616الاصب الدباد  ظّت عدعلظ بشي  اف ال ػدرة هّػ  اابػداع  ف مػبح فػي سػنة 

أاػػيف هػػبـ صيئػػة أانػػب  جػػبئزة ال ػػذافي لد ػػلؽ اانسػػبف  لتبنػػت صػػذم الهيئػػة عتػػـ أسػػاب  
  لرئػػيس لزرا  فػػة هربيػػبإ لاعلسػػطيبإ بيػػنهـ الػػرئيس الجزائػػر  ا سػػبؽ أداػػد بػػف بػػالل ل الر 

ابلطػب ا سػبؽ دـل انعػػلؼ  لبلػض ا سػػبعذة اػف انػبطؽ ا عّلػػة اػف اللػػبلـ  لللػد اػػف 
ل . ردػػـ صػػذم الهيئػػة جسػػابإ دلليػػبإ إ عػػبر لػػت سليسػػرا ا ػػراإ لصػػل جاليػػة جنػػلب ػ جنػػلب

أهّػػػـ اػػػف  سػػػر لاػػػف ربػػػح  لاػػػف هبقػػػب اػػػف  الدباػػػد   أـ ال ػػػذافي  فبلػػػد أف أ ّػػػؽ 
رلبػػػة العػػػي تػػػبف السػػػيد هاػػػر الدباػػػد  صػػػل ال ػػػبئـ ب هاػػػبؿ الاػػػر ال ػػػذافي بػػػبزارات الل

فيهب  إنع ؿ الدباد  إل   بنة اللبطّيف هف اللاؿ اثؿ هشػرات اثّػت ااػف " الشهبندر"
تبنلا يملللف البتبهة في عّؾ الببزارات  لتف الار ال ػذافي ل ينسػ  اػف هاػؿ الػت 

مػػيؿ العلبمػػيؿ لتػػؿ دعػػ  ليػػـل لادػػد  أل اػػف راف ػػت دعػػ  لدظػػة لادػػدة  بػػؿ يعػػذتر علب
ل ب  جالت بش ص للل لدقبئؽ الدلدة  فهػل شػ ص هػبش هشػر سػنلات يلاػؿ عدػت 

  ي طػػط اسػػ بط نظػػبـ لااسػػعيال  هّػػ  الدللػػة  7696دعػػ   7616ا رض انػػذ سػػنة 
تػػبف يلػػيش فػػي دنيػػب تّهػػب اػػؤاارة  لتػػبف يػػرس اآل ػػريف الػػذيف يعدرتػػلف أل ي لػػلف اػػف 

عراقػػب تػػؿ درتػػة لسػػتنة  لآذانػػبإ عنمػػت إلػػ  تّاػػة دللػػت  تػػبف يػػراصـ هيلنػػبإ عنظػػر لػػت ل 
ي للهػػب  ليتعبلصػػب فػػي ع ريػػر أانػػي يرفللنػػت إلػػ  رؤسػػبئهـ  لقػػد ي ػػلدم ذلػػؾ إلػػ  السػػجف 
. لتشػػؼ عنظياػػت  فيل ػػد دّاػػت لديبعػػت  صتػػذا تػػبف ا اػػر فػػي  بيػػة ا صايػػة لال طػػلرة

ادرسػة سػبهب لفي تثير اف الارات تبف ال ذافي يس لني هف طّبػة تػبنلا يدرسػلف الػت ب
الارتزية في  اسػينبت ال ػرف الابتػي  لهػف اللػباّيف الػذ  عللػلا إهػداد ا تػؿ ببل سػـ 

لهنػداب تنػت لزيػراإ لّ برجيػة  . الدا ّي ببلادرسة لالاشػرفيف لبلػض أمػدبب الاعػبجر
قدات لت ذات ارة قبئاة ب ساب  السلرا  الذيف إقعردعهـ  تػبف بػيف ا سػاب  السػيد هّػي 

بط سػػببؽ بػػبلجيش الّيبػػي  لاػػف دفلػػة الاػػر ال ػػذافي  للتنػػت لػػـ يتػػف إاػػدلرد  لصػػل تػػب
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تاف عنظيـ التببط ا درار  إنلجر الار  تببإ هنداب لق  نظرم هّ  إسػـ إاػدلرد  
لبػدأ يسػرد لقبئلػبإ " صؿ ياتف أف يتػلف صػذا ال ػبئف سػليراإ ! ال لؿ! ال لؿ: "لصل ي لؿ

لصػػؿ يلنسػػ  . فػػي ألائػػؿ السػػعينبت لعلبمػػيال هػػف أيباػػت الػػت فػػي تّيػػة التػػببط ببنهػػبز 
.... هاػػر الدباػػد   لصػػل مػػبن  امػػبن  ا مػػلات اللرديػػة لالجابهيػػة ال لايػػة الثلريػػة

 !.ألإ 

العػػي أللهػػب الاػػر " سػػارا  الجنػػلب"بلػػد ع بهػػد اللرلبػػة فػػي لييبػػب  لمػػللد أ نيػػة 
ت   بلػػد ذلػػؾ بػػب "لطنػػي التبيػػر"ال ػػذافي  لنسػػيبف النشػػيد ال ػػلاي الػػذ  أللػػت صػػل نلسػػت 

نعلشت عجبرة  عذتر الار ال ذافي هار الدباد  ف رسّت  أاينػبإ لاتعػب اا ػلة  عجبرة لا 
  لصػي السػنة العػي ع سػس فيهػب  ااعدػبد ا فري ػي  7666الّيبي ببلجزائر ػ سػلير ػ سػنة 

 7666ليؤذف في ابلطب تاب ي لللف  تبنت السنلات العي قتبصب هار في الجزائر اػف 
لد فػي اللالقػبت الثنبئيػة بػؿ سػنلات العػلعر لالشػؾ  ه ػدنب صي سػنلات الجاػ 1111إل  

إجعابهػبت تثيػػرة فػي ال برجيػػة الّيبيػػة لعدريػؾ عّػػؾ اللالقػػة  لر ػـ اللالقػػبت الش مػػية 
العػػي ربطػػت الاػػر ال ػػذافي لالػػرئيس أبػػل علّي ػػة  فػػدف اللالقػػبت بػػيف البّػػديف لػػـ عشػػهد 

لعلليػػػؿ اللالقػػػبت الثنبئيػػػة  عطػػػلراإ  لقػػػد إسػػػعهربت اػػػف بػػػرلد ال ػػػذافي ندػػػل أ  ادبللػػػة 
لتننػػي أدرتػػت فياػػب بلػػد دسبسػػية ال ػػذافي اػػف الػػدلر الجزائػػر  فػػي أفري يػػب لهػػدـ اجػػبراة 
أبل علّي ة اندفبع ال ذافي فياب يعلّؽ بباعدبد ا فري ي  فبلجزائر دللة فبهّػة فػي ال ػبرة 

ببانجّيزيػػة للهػػب ع ثيرصػػب لػػيس فػػي الػػدلؿ النبط ػػة ببللرنسػػية بػػؿ دعػػ  فػػي عّػػؾ النبط ػػة 
ف د ع سست هالقة قلية بيف الجزائر لتثيػر اػف البّػداف ا فري يػة . لالبرعهبلية لااسببنية

إبػػبف سػػنلات العدريػػر  لقػػد أقػػبـ هػػدد اػػف الانبتػػّيف ا فبرقػػة  بػػبلجزائر أثنػػب  سػػنلات 
تلبح بلض الدلؿ ا فري ية اف أجؿ العدرير  لاف بيف صؤل  اػف أمػبح رئيسػب لػبالدم 

د اثؿ عببل إابيتي رئيس جاهلرية جنلب أفري يب السببؽ  تاػب ادعػؿ الجزائريػلف فياب بل
اراتػػز صباػػة فػػي اللتػػية العدػػبد بػػ ديس أبببػػب  لتػػبف الػػرئيس أبػػل علّي ػػة اػػف الرؤسػػب  
الػػػذيف لهػػػـ رؤيػػػة ا عّلػػػة بػػػؿ ا بللػػػة لعلجهػػػبت ال ػػػذافي فػػػي عسػػػري  اانػػػدابج ا فري ػػػي 

أرسػػؿ ال ػػذافي هاػػر الدباػػد  ليهنػػي . ة ا فري يػػةلاللمػػلؿ إلػػ  إقباػػة اللليػػبت الاعدػػد
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سػػارا  "فػػي دػػيف تػػبف ال ػػذافي ينشػػد " لبيػػؾ يػػب هّػػـ اللرلبػػة تّنػػب نداػػي الداػػ "نشػػيد 
 .هف الجاي " ليّ "ل ببت ". قسابإ ببلنبزلت الابد بت"لالجزائر عردد ". الجنلب

مػػلة إلػػ  ليب ػػ  بهػػذم ال 1111رسػػؿ الدباػػد  سػػليراإ إلػػ  السػػلداف سػػنة أل بلػػد ذلػػؾ 
بػػػيف ليبيػػػب لالسػػػلداف  " اتعػػػب العتباػػػؿ"  تػػػبف صنػػػبؾ جسػػػابإ يداػػػؿ هنػػػلاف 1111سػػػنة 

أنيطت بت اهاة رف  العلبلف ال طبهي بيف البّديف إل  اسعلس العتباػؿ التباػؿ  لمػؿ 
ديػث ل هّػـ لل هرلبػة  " لبيػؾ يػب هّػـ اللرلبػة"الدباد  ال رطـل لصل اب يػزاؿ يػردد  

يػػة عدػػرؽ ا  تػػر لاليػػببس فػػي الجنػػلب  للهيػػب دارفػػلر السػػلداف فػػي أعػػلف دػػرب أصّ
يرعل  تؿ يـل دع  رآم تؿ اللبلـ فعدرتت الاجالهة الدلليػة اػف أجػؿ إ اػبدم  للتػ  
ال ػػػػذافي لقعػػػػت له ّػػػػت فػػػػي عّػػػػؾ ا رض العػػػػي عدعػػػػرؽ  لعسػػػػببؽ ا ػػػػبللل ا زاػػػػبت اػػػػف 

الا ػػػبعّيف  الا ػػػببرات الّيبيػػػة لهّػػػ  رأسػػػهـ هبػػػد اي السنلسػػػي إلػػػ  دارفػػػلر يسػػػع دالف
لاللجهػػب  لالسػػالطيف لّ ػػب  ال ػػذافي بدهعبػػبرم الراهػػي السػػباي لّسػػالـ فػػي فتػػب  عجاػػ  

لرتػػض هّػػي العريتػػي الػػذ  تػػبف أاينػػبإ لّلدػػدة ا فري يػػة لسػػّيابف الشػػدلاي . ص.س
أاػػػيف الشػػػؤلف ال برجيػػػة باػػػؤعار الشػػػلب اللػػػبـ إلػػػ  السػػػلداف لّطػػػلاؼ دػػػلؿ الامػػػيبة 

 ةيػػدير طلادينػػت فػػي الهػػلا   يػػ عي إلػػ  ال برجيػػة الّيبيػػ الهنياػػة لب ػػي الدباػػد  العلػػيس
باّلبعػػت لطّببعػػت يشػػتي ليدتػػي  صػػي دػػبئط الابتػػ  الػػذ  يلػػرغ فيػػت ألصباػػت لأدالاػػت  
تػػبف الاػػر ال ػػذافي يػػرس فػػي دارفػػلر لرقػػة اػػف ا لراؽ العػػي سػػي داهب إلػػ  اللػػبلـ عزتػػي 

فػػي دارفػػلر  تػػبف الدػػؿ  اللجػػت الجديػػد لػػت للّيبيػػب  يريػػد أف يتػػلف مػػبن  السػػالـ ا لدػػد
اسػػػعديالإ  فػػػبلرئيس هاػػػر البشػػػير إ عػػػبر ال ػػػلة  لال ػػػلة ف ػػػط دػػػالإ لهػػػذم الاشػػػتّة  ليػػػرس 
اببدرات الار ال ذافي عنطلبإ لعد الإ فػي شػ ف السػلداف  ليعػلجس اػف  طػبب ال ػذافي 
الػػذ  يتػػرر هّنػػبإ ع ييػػدم انلمػػبؿ جنػػلب السػػلداف إنطالقػػبإ اػػف نظريعػػت السيبسػػية العػػي 

ياتػػػف لّػػػدلؿ ا فري يػػػة أف عع سػػػـ لععجػػػزأ للتػػػف ا سػػػبس أف عب ػػػ  صػػػذم الشػػػظبيب ع ػػػلؿ  
 ".ااعدبد ا فري ي"اعلددة دا ؿ 
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لتنػػت ذات اػػرة اػػ  ال ػػذافي بدتػػلر تػػؿ اػػف السػػ  تلسػػب رئػػيس جهػػبز ا اػػف 
ال ػػػبرجي آنػػػذاؾ  لهبػػػػداي السنلسػػػي اػػػػدير ااسػػػع ببرات اللسػػػػترية  ننػػػبقش التػػػػلع 

". رفػػلر اثػػؿ العػػببلت  ل ياتػػف أف عرفلػػت هّػػ  رأسػػؾ للدػػدؾإف دا: "دارفػػلر  قّػػت لػػت
نظر إلي لنهض ل بدر ال ياة  في اليـل العبلي  إعمؿ بي اػدير اتعبػت بشػير مػبلح 

ذصبػت  . لقبؿ أف ا خ ال بئد الجلد بلندؽ الاهبر  لالاطّلب أف عدتر إل  صنب فػلراإ 
سػػػػععلّـ الّببقػػػػة لأدب  اعػػػػ : "لجدعػػػػت فػػػػي المػػػػبللف الرئبسػػػػي ببللنػػػػدؽ  بػػػػبدرني بػػػػبل لؿ

الدػػػديث  تيػػػؼ ع ػػػلؿ لػػػي  أف دارفػػػلر اثػػػؿ العػػػببلت  ل ياتػػػف أف عرفلػػػت هّػػػ  رأسػػػؾ 
يػػب أخ ال بئػػد  أرس أف ل ععػػد ؿ ش مػػيبإ فػػي أ  اشػػتّة ل نتػػاف : "قّػػت لػػت". للدػػدؾ

هّػػػ  ا قػػػؿ أاػػػب إذا تبنػػػت النسػػػبة أقػػػؿ اػػػف ذلػػػؾ  فيجػػػب أف يتػػػلف % 61دّهػػب بنسػػػبة 
 ".عنبسب ا  فرص دّهبالاتّؼ بهب في اسعلس ي

ا ت  قّيالإ لبػدا هّيػت الرعيػبح لقػبؿ صػذا عدّيػؿ ال ػلؿ لتػف اػب تػبف يجػب أف : "م 
للألابنػػة  ف ػػد عػػداف  التثيػػرلف   ػػذ ". ع ػػلؿ اثػػؿ صػػذا التػػالـ بدتػػلر السػػ  لهبػػداي

الهنبئـ الابدية اف أزاة دارفلر  للتف الدباػد  لػـ يتػف اػف بػيف صػؤل   تػبف يعمػرؼ 
. ألػػإ... بليػػة ػ العػػي عسػػعلاؿ تّاػػبت اػػف هيػػبر  يجػػب  الالػػرلض  لاجبنػػببل ّيػػة ػ ر 

 .تبنت ا زاة أتثر عل يداإ اف فهات  لأتثر مللبة اف قدرعت

 

صتذا إسعلاؿ ال ذافي اهبرعت في إسعلابؿ ا ش بص  ألفد الدباد  إلػ  الجزائػر 
لػػ  السػػلداف سػػليراإ بػػال سػػلبرة أل اهاػػة  تاػػب عرسػػؿ بلػػض الػػدلؿ السػػلرا   اللجػػزة أل لا 

ناػػب أرسػػّت لتػػي يهنػػي  الارتػػ  إلػػ  سليسػػرا  لليػػت الاػػر فلػػؿ ذلػػؾ اػػ  الدباػػد   لا 
اللػػراغ  لالاػػر يللعع ب ػػر ادرسػػة فػػي صػػذا ا اػػر  فػػي ألائػػؿ الثابنينػػبت هػػيف سػػلد اجبػػر 
سػػليراإ فػػي فرنسػػب  للػػـ يسػػعلهب أسػػببب عليينػػت صنػػبؾ  فهػػل يػػرس نلسػػت هرلبيػػب تػػبف اػػف 

هربيػػة اهاػػة  لفػػي بدثػػت هػػف جػػلاب لسػػؤالت  إسعلسػػر اػػف  ا نسػػب أف يلفػػد إلػػ  دللػػة
اداػػد بّ بسػػـ الػػزل  هػػف الػػداف  الػػذ  جلػػؿ ال بئػػد يلفػػدم إلػػ  فرنسػػب  ردل هّيػػت الػػزل  
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السبب لاتح  لصل أف ال بئد يريد أف يبمؽ في لجػت الػرئيس اللرنسػي ػ ايعػراف : "قبئال
 7666لفػي سػنة ". بػبريسػ لصل ل يسػعطي  أف يللػؿ ذلػؾ بػبلطب   ف رسػّؾ سػليراإ إلػ  

ـل هزلػػت   هػيف الرادػػؿ جالػػة الاهػد  اللزانػػي لزيػػراإ لّث بفػة  للتػػف قبػػؿ أف يسػعّـ هاّػػت عػػ
تنػػت دينئػػذ  هتػػلاإ ب ابنػػة اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ  لعدػػرج زاالئػػي اػػف إبال ػػت ال ػػرار 
الػػذ  إع ػػذ بػػبلعارير اػػف أهتػػب  اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ  بدلهػػب  أابنػػة الث بفػػة لببلعػػبلي 

طّػػب انػػي الػػزاال  فػػي أابنػػة الاػػؤعار أف أقػػـل بدبال ػػت بدتػػـ اللالقػػة . إ عيػػبرم إلهػػب 
العي عربطني بت  طّبت انت أف يزلرني ببيعي  لتبف ا اػر ادرجػبإ ببلنسػبة لػي فػ ردت 

ل ػػد : "قػػبؿ  باػػبذا  قّػػت. أف أتػػ  ا اػػر فػػي مػػيهة صزليػػة  ف ّػػت لػػت أريػػد أف أصنئػػؾ
دهنػػػب اػػػف : "ردل اسػػػعهرببإ لببسػػػابإ ". مػػػنبديؽ مػػػدر قػػػرار بػػػ ف ع ػػػـل بعلبئػػػة الهػػػلا  فػػػي

قّت لػت يػب جالػة  صػؿ عمػدؽ أف الاػر ال ػذافي يريػد فلػالإ لزارة ". الهزؿ  ابذا ع مد 
الث بفػػة  ا اػػر تاػػب قّػػت لػػؾ  أريػػد لػػؾ أف علبػػ  الهػػلا  فػػي مػػنبديؽ لعػػـ إهلػػبؤؾ اػػف 

لػت ببلػذات للتػف  صذم الاهاة  لدبللت إقنبهت أف ال رار بدلهب  صذم ا ابنة ليس الجهػبإ 
لّابدأ  لأف اب عـل اف إلهب  صل في مبلدت تانبتؿ  لاث ؼ  إذ تبف سيجد نلسػت فػي 

  .دائرة هبثية

د ػؿ فػي أنبػلب التػالـ  إسػعارأ سػيللة هار الدباد   رجالإ شػهابإ لترياػبإ  لتنػت أل 
ال طػػبب فعاػػبص  الػػت  إنسػػبب فػػي ا نبػػلب  لهنػػداب  ػػرج إلػػ  الطػػرؼ اآل ػػر انػػت  

أف الػػػػدنيب ألسػػػػ  اػػػػف ذلػػػػؾ بتثيػػػػر  للتنػػػػت إسػػػػعار فػػػػي لتػػػػلت الانبسػػػػب فػػػػي إتعشػػػػؼ 
ا نبلب  لددث لت اب ددث لذلؾ ا هاػ  البػبئس  الػذ  تػبف يعدػرش بجبرعػت مػببدبإ 
لاسػػب إ إلػػ  درجػػة شػػلرت الهػػب الجػػبرة بتػػيؽ ل تػػب شػػديد  ف بلػػت لػػت ذات مػػببح  

د ؿ البيت  د ؿ ا ها  إل  بيت جبرعت  قبدعت إل   رفة النػـل لطّبػت  علبل  اآلف لا 
انت أف ي ّ  االبست قبـ بذلؾ بسرهة  بلد قّيػؿ  إفعلّػت درتػة  لن ػرت هّػ  الطبللػة 

زلجػػي لمػػؿ  زلجػػي لمػػؿ  علػػبل  أد ّػػؾ فػػي الػػدللب  قبدعػػت إلػػ  بػػبب : لصػػي ع ػػلؿ
البيت لفعدعت لقبلت لت إد ػؿ فػي الػدللب  اشػ  الرجػؿ هبريػب فػي الشػبرع لصػل يدػرؾ 

 .  لعجا  النبس دللت"اب ألس  دللبتـ  اب ألس  دللبتـ: "لي لؿ يديت في تؿ إعجبم
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أل " اللمػػػلة"تػػػبف الدباػػػد  تػػػدية  لػػػـ يػػػدرؾ علبمػػػيؿ اػػػب تػػػبف يتػػػارم تبعػػػب 
الرلشعة  العي تعب لت   لطّب انت أف يعلبطبصػب  تػبف بداتبنػت أف يلظػؼ العسػهيالت 

لأف ي ػػػـل بجهػػػد  الابديػػة لااداريػػػة العػػػي لفػػػرت لػػت فػػػي هاػػػؿ ث ػػػبفي هربػػي التػػػلهي 
دللػي د ي ػي ل داػة ال تػبيب اللربيػة ل بمػػة قتػية فّسػطيف  بػبلعرتيز هّػ  ا بدػػبث 
الالتػػلهية  لع ػػديـ الاّلػػبت اللربيػػة الد ي يػػة اثػػؿ العلّػػيـ  لقتػػبيب الشػػببب  العػػي ل 
عثيػػر  الفػػبإ أل علبرتػػبإ  لأف يسػػعثار جهػػلد ا تػػبدياييف اللػػرب فػػي ال ػػبرج فػػي قتػػبيب 

نعػػػبج الاجعاػػػ  اللربػػػي الدػػػديث  ببااتػػػبف أف يلطػػػي صباشػػػبإ ادسػػػلببإ اثػػػؿ العنػػػلير  لا 
لادػػدلداإ لهػػلس ال ػػذافي ال طػػببي  لتػػبف ذلػػؾ ااتنػػبإ   بمػػة أنػػت قػػد عػػلفرت لػػت فػػرص 
د ي يػػة بلجػػلد الاجّػػس ال ػػلاي لّث بفػػة اللربيػػة فػػي الاهػػرب بليػػداإ هػػف هيػػلف ال ػػذافي  

لربػػػي لالاجّػػس ال ػػػلاي لّث بفػػػة  لتػػبف ببااتػػػبف ع سػػيس عػػػلازف بػػيف اػػػؤعار الشػػلب ال
بديث يتلف اؤعار الشلب اللربػي انبػراإ لّ طببػة لاللنعريػبت ال لايػة  ليتػلف الاجّػس 

 .ال لاي دائرة بدث لعلتير لعطلير

 بمػة فػي الاجػبؿ اللتػر  لالث ػبقي اػف   في البدايػة عجاػ  دللػت رجػبؿ ذل  لزف
ات  عسّؿ إلػ  دلرم اانعهػبزيلف اشرؽ اللطف اللربي لاهربت  لتف بارلر ا يبـ لالسنل 

سػػػعطبب اثّػػػت اثػػػؿ تػػػؿ ذل  النلػػػلذ لالاػػػبؿ  ػػػدابت  لالامػػػّديلف ا ػػػدال ال ػػػدابت  لا 
رعللػػت ا مػػلات العػػي عتيػػؿ لػػت  ا ايػػيف  لالراتتػػيف لرا  الاػػدرا   فعرتػػت الجػػبدلف  لا 
ااعهبابت  بمة فياب يعلّؽ بتثير اف العلبميؿ دلؿ جبئزة ال ػذافي لد ػلؽ اانسػبف  

 .شب ال الؼ بينت لبيف أداد بف باللن

ب ػي هاػر الدباػد  بلػد هلدعػت اػف السػلداف بػال لظيلػة  لجػد نلسػت اثػؿ ػ صنػر  
الراب  ػ اّؾ بػال هػرش  لل مػللجبف أل  ػدـ يعن ػؿ بػيف النػدلات ال ّيّػة العػي عل ػد فػي 
ليبيػػب  يتػػرر تالاػػبإ قبلػػت أل سػػالت قبػػؿ عنمػػيب اّػػؾ اّػػلؾ أفري يػػب  يعدػػدث هػػف ا اػػة 

للربيػػػػة لال تػػػػية الارتزيػػػػة  لهػػػػف الث بفػػػػة ال لايػػػػة العػػػػي عػػػػ ارت هّيهػػػػب ااابريبليػػػػػة  ا
لالا ططػػبت الجهنايػػة المػػهيلنية ااسػػعلابرية  يدّػػـ بدهػػبدة ع سػػيس الاجّػػس ال ػػلاي 
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لّث بفػػػػة اللربيػػػػة  يطػػػػرؽ ا بػػػػلاب  بػػػػال اجيػػػػب  إلػػػػ  أف عػػػػذتر الاػػػػر ال ػػػػذافي درتػػػػة 
عهػػب التػػببط الامػػر  السػػببؽ اللجػػلز أداػػد العتػػباف ا فػػرل آسػػيل  العػػي يعػػلل  أابن

شػعت  داػرلش اػف لصػف  دارلش  إسعدهبم ال ذافي طبلبب انػت علليػؿ صػذم الانظاػة  لا 
الشػػي ل ة  لطّػػب اػػف ال ػػذافي أف ي عػػبر لػػت الينػػبإ فػػي صػػذم الاهاػػة النتػػبلية الهباػػة  
فعػػذتر الاػػر هاػػر  لقبػػؿ أف يعػػذلؽ العلػػػيس اػػرة أ ػػرس طلػػـ الػػدللر  إنلجػػرت ثػػػلرة 

فبرايػر  لبػدأت اجػزرة ال ػذافي تػد الشػلب الّيبػي ا هػزؿ  هبػ   71الشببب الّيبي في 
ال ذافي تؿ أنلاع السالح  لجند الارعزقػة اػف تػؿ أرتػبف ا رض  لتػبف بػبلطب  يدعػبج 
إلػػ  اػػداف  مػػلعية  دشػػلعهب ال طػػبب ال شػػبي السػػّلي ال ػػلاي  إنػػدف  هاػػر الدباػػد  

لػػػ  المػػػدؼ صبج شػػػيطبف قلايعػػػت راتتػػػبإ ندػػػل ااسػػػعلديلصبت الاسػػػالهة  لالارئيػػػة لا 
السّلية الذ  تبف هبطالإ هف اللاؿ لسنلات  يمرخ اعلهداإ ال لنة فػي الػدا ؿ ببلليػؿ 
لالعبػػلر لهظػػبئـ ا اػػلر  يدػػذر اػػف الاػػؤاارة التلنيػػة المػػهيلنية ا اريتيػػة ااابريبليػػة 

ثػػػبئر الاػػػر الرجليػػػة العػػػي عهػػػدؼ إلػػػ  دراػػػبف البشػػػرية اػػػف أفتػػػبر الالتػػػر ا ااػػػي ال
ال ذافي  لدهب إل  اؤعار الس  لّاث ليف الّيبييف  لنبدس فػي اللجػبج ال لايػة النتػبلية 
. ليػػبعي اث للصػػب لتعببهػػب اػػدججيف بدنػػبجرصـ لّػػرد هّػػ  طػػبئرات دّػػؼ النػػبعل المػػّيبي

لظهػػػر هّػػػ  شبشػػػبت العّلزيػػػلف الّيبػػػي اػػػ  الشػػػبهر الشػػػلبي أداػػػد النػػػلير   لبلػػػض 
ف ل يجيػػدلف تعببػػة أسػػابئهـ  لي لػػلف أاػػبـ اػػدارس البنػػبت  المػػدلييف الاهاػػلريف الػػذي

ظهر الهـ يلّف ػ ابنيلسعل ػ النتبؿ الث بفي ال لاي تد ال لنػة  إهع ػد الاسػتيف  أف 
اػػب صػػي إلل مػػر ة لادػػػدة دعػػ  يليػػد لػػػت ال ػػذافي اتبفػػ ة لػػػت  الاجّػػس ال ػػلاي لّث بفػػػة 

علبلػت . ألػإ...ش لالدار البيتب اللربية  لعللد الدللرات عرفرؼ في دلر الرببط لارات
مػػر عت إلػػ  درجػػة انلعػػت أف يسػػا  صػػدير الاػػداف  لالمػػلاريإ العػػي يػػدؾ بهػػب ال ػػذافي 

 .الادف لال رس الّيبية لاف بينهب قريعت  قرية الدلااد في الجبؿ الهربي

قػػبؿ سػػّطبف الدطػػبب  التبعػػب فػػي مػػديلة الػػرأ  ا ردنيػػة فػػي ا ػػبؿ نشػػر بعػػبريإ 
ف فػػػي ليبيػػػب  لقػػػد إنل ػػػد اػػػؤعار الشػػػلب اللربػػػي  لدػػػيف إجعاػػػ    أنػػػت تػػػب1177\1\71

( هاػػػر الدباػػػد )الاػػػدهللف اػػػف هديػػػد الللامػػػـ اللربيػػػة فػػػي طػػػرابّس  لد ػػػؿ هّػػػيهـ 
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رئػػيس اػػؤعار الشػػلب اللربػػي  لي ػػلؿ لهػػـ أفل الل يػػد قػػبدـ ليعدػػدث فػػيهـ  لاتػػ  هّػػ  
ب أدػػػد الاجعالػػػيف سػػػبهة  ثػػػـ سػػػبهعيف  لثػػػالث سػػػبهبت  رادػػػلا يعسػػػبؤللف لقػػػد  تػػػ

دػػػعل قػػػبئالإ أنػػػت ل يسػػػعطي  الب ػػػب  أتثػػػر  فجػػػب   ال يػػػبدات اللّسػػػطينية اػػػف اانعظػػػبر  لا 
الدباػػػد  لأقنلػػػت ببلب ػػػب   لبلػػػد أربػػػ  سػػػبهبت لنمػػػؼ اػػػف اانعظػػػبر الػػػذ  انػػػ  فيػػػت 
الدبتػػرلف اػػف اهػػبدرة ال بهػػة لل دعػػ  الػػذصبب إلػػ  دلرات الايػػبم  جػػب  الل يػػد اّعلػػبإ 

اػػف الداػػبر الػػذ  : "لنظػػر فػػي الجبلسػػيف  بمػػببإ لقػػبؿباالبػػس هربيػػة لد ػػؿ ال بهػػة 
سعهجنلا السؤاؿ  فردل الذ  تبف  بتببإ اف اانعظػبر لصػل ". دهبتـ  فمات الجاي   لا 

ألػػػـ أقػػػؿ لتػػػـ أنػػػت : "  ف ػػػبؿ الل يػػػد"هاػػػر الدباػػػد : "اػػػف قيػػػبدات الجبهػػػة الشػػػلبية لقػػػبؿ
 !!!".دابر
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 محمد أحمد الشريف

 

بتػػؿ النػػ  اػػف الػػبني ا للػػبظ لا لمػػبؼ " شػػ ص"أداػػد الشػػريؼ  صػػل اداػػد 
يداػػؿ دتعػػلرام فػػي ا  ػػالؽ اػػف اللليػػبت الاعدػػدة ا اريتيػػة  ليداػػؿ ل ػػب الػػدتعلر ثػػـ 
ا سػػعبذ  ليداػػؿ أيتػػب إسػػـ اداػػد لأداػػد لالشػػريؼ  أ  أنػػت اػػف نسػػؿ الرسػػلؿ اداػػد 

 ..مّ  اي هّيت لسّـ

ػ ا  ػػالؽ هنػػد الهزالػػي ػ فػػي اجػػبؿ  الػػدتعلرام دمػػؿ هّيهػػب فػػي أطرلدػػة هػػف
يندػػػدر اػػػف أسػػػرة بسػػػيطة عسػػػتف انط ػػػة  قمػػػر بػػػف  شػػػير إدػػػدس تػػػلادي . اللّسػػػلة

فػػػي الل ػػػد . طػػػرابّس  صػػػبجرت أسػػػرعت إلػػػ  امػػػر أثنػػػب  فعػػػرة اادػػػعالؿ اايطػػػبلي لّيبيػػػب
الثػػباف اػػف اللاػػر  لصػػل اػػف ألائػػؿ الّيبيػػيف الػػذيف أعيدػػت لهػػـ فرمػػة العلّػػيـ اػػف بدايعػػت 

تػػبفح باػػرارة فػػي الاردّػػة اابعدائيػػة  ديػػث تبنػػت أسػػرعت ع ػػيـ هّػػ  اسػػبفة . هبيػػةإلػػ  الن
تّػػـ ع ريبػػبإ اػػف اللبمػػاة طػػرابّس  تػػبف اللمػػلؿ إلػػ  الادرسػػة ردّػػة البنػػبة يلايػػة 11

سػػعار ا اػػر هّػػ  صػػذا الدػػبؿ فػػي اردّػػة اػػب بلػػد ااهداديػػة  أ برنػػي الاردػػـل  شػػبقة  لا 
ازرهػة لدظيػرة أب ػبر بجػلار سػتف اداػد الدبج اداد هبيػد أبػل شػهيلة  لصػل مػبدب 

أداػد الشػػريؼ  أف ا  يػػر تػػبف يطيػػر فردػػبإ هنػداب يمػػبدفت فػػي الطريػػؽ إلػػ  طػػرابّس  
لصل ين ؿ بسيبرعت ال دياة الدّيب إل  ا بصي طرابّس لي  ػذ الطبلػب اداػد الػت ذاصبػبإ 

أيتػػػب إلػػػ  الادرسػػػة أل هبئػػػداإ انهػػػب  عػػػلفي لالػػػدم لتلّػػػت أ ػػػلم الهاػػػبلي الػػػذ  تبنػػػت لػػػت 
عرب  اسّابل اعدينبإ ادبفظبإ هّ  اللػرائض ااسػالاية  . ازرهة بانط ة قمر بف  شير

إنع ػػؿ إلػػ  الدراسػػة بجبالػػة بنهػػبز  لبلػػد . لهػػرؼ الجايػػ  ش مػػيعت الدينيػػة الادبفظػػة
ع رجػػػػػت ألفػػػػػد لّدراسػػػػػة ببللليػػػػػبت الاعدػػػػػدة ا اريتيػػػػػة ديػػػػػث إلع ػػػػػ  بػػػػػبلطالب اللػػػػػرب 

دػػػل ا فتػػػبر السيبسػػػية ااسػػػالاية  تبنػػػت ش مػػػيعت لالاسػػػّايف  لصنػػػبؾ بػػػدأت ايللػػػت ن
لالتػػػػلع دراسػػػػعت عجلّػػػػت قريبػػػػبإ اػػػػف العيػػػػبرات ااسػػػػالاية العػػػػي علػػػػل بهػػػػب الجبالػػػػبت 

سػػهّت لػػت ش مػػيعت الاعسػػبادة الارنػػة سػػبؿ . ا اريتيػػة   بمػػة عّػػؾ اللافػػدة اػػف آسػػيب
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تػػػبف فػػػي اللعػػػرة العػػػي . العلامػػػؿ لالدػػػلار اػػػ  هنبمػػػر تثيػػػرة  اػػػف ا اػػػريتييف ل يػػػرصـ
يػػػػدرس فيهػػػػب ببللليػػػػبت الاعدػػػػدة ا اريتيػػػػة  تبنػػػػت الانط ػػػػة اللربيػػػػة علػػػػل ببلللامػػػػؼ 
لالع ّببت لاان الببت السيبسػية  سػنلات السػعينبت اػف ال ػرف الابتػي شػتّت دّ ػة اػف 

فػي  الدّ بت اللاسػلة لالتبيػرة لاللبمػلة اػف بدػث اللػرب هػف صػليعهـ فػي هػبلـ يع ّػؽ
رعللػػت  تػـ دػرب هبلايػة بػػبردة  طػبؿ اللػ رب فيهػب ألػػلاف اػف اانتسػبر لاانػددبر  لا 

ن لتػػػػت الادػػػػبللت الثلريػػػػة لاللددليػػػػة  تبنػػػػت قتػػػػية فّسػػػػطيف ل عػػػػزاؿ طبزجػػػػة   لا 
العجربػػػة . 7691لاشػػرلهبت اللدػػػدة اللربيػػة لآصػػػبت اانلمػػبؿ لدػػػرب الػػياف لصزياػػػة 

. مػر للّشريؼ  يط يمػّت ببلدتػف الا. الامرية الهنية بب فتبر لا دالـ لاادعراـ
 .عجربة اا لاف الاسّايف  تبنت ز ابإ اف ا فتبر لا دالـ لالداب 

هبد الدتعلر الذ  يداػؿ اجّػدم فػي اللّسػلة هػف ا  ػالؽ إلػ  ليبيػب ليلاػؿ أسػعبذاإ 
ببلجبالػػػة  أمػػػبح هايػػػداإ بهػػػب  لتبنػػػت ليبيػػػب علػػػرح بتػػػؿ هبئػػػد اػػػف أبنبئهػػػب يداػػػؿ ل ػػػب 

تيػة العػي يلنظػر إليهػب ت اػة فػي اللّػـ لأيتػب الدتعلرام  بمة اف اللليبت الاعددة ا اي
لفػي دبلػة الػدتعلر الشػريؼ  فػدف اللردػة بػت أتثػر بػيف هبئّعػت  . قاة فػي ال ػلة لالهيانػة

العي اثّهب اثػؿ التثيػر اػف اللػبئالت الّيبيػة العػي تبنػت علػبني اػف فػبقعيف  اللبقػة العػي 
بليػد  لاللبقػة الثبنيػة  صػي ع عي اف قّة الابؿ  لالعلّيـ يجلؿ اليسػر يّػلح اػف قريػب أل 

البنػػػبة أتثػػػر اللػػػبئالت اػػػف ال مبمػػػة فػػػي العلّػػػيـ  أاػػػب فردػػػة الاجعاػػػ  الّيبػػػي بهػػػذا 
+ ا سػعبذ اللػػبلـ  فانبلهػػب يػػ عي اػػف أنػت ػ الشػػريؼ ػ الػػذ  يداػػؿ دتعػػلرام فػػي اللّسػػلة 

لهاػػت اللردػػة هبئّعػػت هنػػداب إرع ػػ  سػػّـ اللظيلػػة بسػػرهة  . اااػػبـ الهزالػػي+ ا  ػػالؽ 
أمبح سػريلبإ لزيػراإ لّعربيػة لالعلّػيـ  لصػذا الارتػز ل يجّػب الانللػة الابديػة ف ػط   ديث

فهل الاربي ا لؿ  لالالّـ ا تبر  هنداب تبف في ليبيب عربية عسبؽ العلّػيـ  لعلّػيـ فػي 
 .ا داة البّداف اللربية

 إلع يػػت بػػت لّاػػرة ا للػػ  باتعػػب الرائػػد ال ليّػػد  الدايػػد  لزيػػر الدا ّيػػة لهتػػل
اجّػػس قيػػبدة الثػػلرة آنػػذاؾ  تنػػت فػػي دتػػرة ال ليّػػد  الػػذ  إسػػعدهبني بشػػتؿ هبجػػؿ 
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ليلبػػػر هػػػف  تػػػبت اػػػف هاػػػلد فػػػي مػػػديلة اللجػػػر الجديػػػد  ينع ػػػد ليسػػػ ر اػػػف ذلػػػؾ 
الاسؤلؿ الػذ  أاػر بدقباػة اطبػبت هّػ  الطريػؽ لسػط ادينػة طػرابّس  تػبف ال ليّػد  

ريبإ لدابيػة الطػالب   بمػة أف يلع ر أنت اف أار بذلؾ  ليلعبر اب قبـ بت هاالإ دتب
أ ّػػب عّػػؾ الاطبػػبت أقياػػت أاػػبـ الاػػدارس اابعدائيػػة لااهداديػػة  تنػػت رئيسػػبإ لعدريػػر 

أرجػلؾ أف : المديلة  لبهرلر الشببب  أل قؿ بطيش الشببب قّت في لهة دبدة لّرائػد
  ل عهيننػػي  فرأسػػابلي اللديػػد ترااعػػي  أرجػػلؾ أف ل عػػؤذيني  فػػدذا أصنعنػػي سػػ رد هّيػػؾ
. لطبلبإ أنب ال بسر اللديد   نؾ قػبدر أف عػ ار أدػد رجبلػؾ لي  ػذني إلػ  السػجف دػبلإ 

ل  ل  ا خ الرائػػد لػػف يؤذيػػؾ  ف نػػت : إبعسػػـ ال ليّػػد   لهّػػؽ الػػدتعلر الشػػريؼ قػػبئال
شػػرح الرائػػد ال ليّػػد  اطػػللإ أسػػببب إقباػػة عّػػؾ الاطبػػبت ل ػػعـ دديثػػت . شػػبب مػػبدؽ

ا  الدتعلر الشريؼ لأ ذني بسيبرعت إلػ  ا ػر المػديلة  رجت . بتّابت نبهاة للدية
لأثنػػب  صػػذم الرف ػػة ال مػػيرة عدػػدث بّسػػبف الرجػػؿ اللاثػػؽ  اّادػػبإ إلػػ   طػػلرة ا سػػّلب 

تػػػػبف ذلػػػػؾ فػػػػي . اللسػػػتر  اللنيػػػػؼ فػػػػي البلجػػػػة ا اػػػػلر  لبػػػػدأت اللالقػػػة طيبػػػػة بيننػػػػب
الّ ػب  اػرات  انعمؼ سبلينبت ال رف الابتي  لقد ظؿ الدتعلر الشػريؼ يػذترني بهػذا

 .هديدة

عطػػلرت اللالقػػة بيننػػب  لتػػبف الرجػػؿ لدلداإ لترياػػبإ  تػػبف اعلبلنػػبإ الػػي اػػف القلػػت 
تػػػػلزير لّعربيػػػػة لالعلّػػػػيـ للػػػػـ يعػػػػردد فػػػػي ااسػػػػعجببة لاػػػػب أطّبػػػػت انػػػػت  لتػػػػبف ي  ػػػػذ تػػػػؿ 
علميبعي فياب يعلّؽ ببايلبد لّدراسة فػي ال ػبرج أل العليينػبت فػي بلػض الالاقػ  بلػيف 

  .ااهعببر

 

الّيبيػلف الػػذيف هبشػػلا اردّػػة علليػػت لػػلزارة العلّػػيـ  يػػذترلنهب تاردّػػة ذصبيػػة سػػبدت 
ثػػـ بػػبدت  ف ػػد تػػبف العلّػػيـ اػػف الاردّػػة ااهداديػػة إلػػ  الجباليػػة  فػػي  بيػػة اانتػػببط 
لالنزاصػػة  لتػػبف إرسػػبؿ الطػػالب إلػػ  ال ػػبرج ي ػػـل هّػػ  أسػػس التػػلهية لػػـ عطػػف فيهػػب 

فعلػػػػبلت لاانللػػػػبلت الثلريػػػػة اثّاػػػػب دػػػػدث فياػػػػب بلػػػػد اللسػػػػبطة أل الادسػػػػلبية  أل اا
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 بمػػة  الػػبيير أداػػد إبػػراصيـ العػػي علعاػػد هّػػ  نلهيػػة إسػػـ الاع ػػدـ لّدراسػػبت اللّيػػب  
نظػـ الػدتعلر الشػريؼ الاػؤعارات الدلليػة . لهتليعت لنشبطت فػي درتػة الّجػبف الثلريػة

رؽ الاثّػػ   سػػّلب العػػي هنيػػت بػػبلابن  الادرسػػي لالامػػلبعت  لانػػبصل العلّػػيـ  لالطػػ
لبلػػدم بػػدأ اانهيػػبر الاعسػػبرع فػػي صػػذا ال طػػبع الػػذ  عػػللم اػػف بلػػدم لزرا  . اااعدبنػػبت

أطّػؽ هّػيهـ إسػـ ػ ا انػب  ػ الػذيف ي ػلدلف ػ لجبنػب شػلبية هباػة ػ اثّاػب سػايت ب يػة 
ال طبهػبت  جػب  بلػدم  أداػد إبػػراصيـ ال ػذافي  الػذ  مػن  فػػي العلّػيـ اػب يمػن  الػػذئب 

براصيـ أبل  زاـ الدسنبل   الذ  أذف في قبيّعت ػ الدسػبلنة ػ فعػدافللا إلػ  في ال ط ي   لا 
الانبمػػػب  لعػػػلل  الاشػػػرلهبت لالاشػػػعريبت  لألفػػػد التثيػػػر اػػػنهـ لّدراسػػػة فػػػي ال ػػػبرج 
لدهاػػت الرائػػػد هبػػػد السػػػالـ جّػػػلد  للألابنػػػة ف ػػػد نجػػػح أبػػػل  ػػػزاـ فػػػي إيلػػػبد الائػػػبت اػػػف 

رج بلد علقؼ إسعار طليالإ  لل زالػت ليبيػب علػبني اػف الطالب الّيبييف لّدراسة في ال ب
عبلػػبت عّػػؾ اللجػػلة العلّيايػػة  لجػػب  اػػف بلػػدم أسػػاب  ل اؤصػػؿ لهػػب  لل يػػذتر الّيبيػػلف 

لقد يتلف اف دظ الدتعلر اداػد أداػد الشػريؼ  . عّؾ ا ساب  إلل لّعنذر لااسع لبؼ
د لزارة العربيػة لالعلّػيـ  لتػبف أنت تػبف آ ػر ا سػاب  اػف الليػبر اللّاػي الث يػؿ الػذ  قػب

 .تاب ي بؿ العلّيـ علّيابإ آنذاؾ
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 (دعوة)

لتػػؿ لهجػػة هربيػػة أل  يػػر هربيػػة علبيراعهػػب الدا ّيػػة الدقي ػػة لالبّيهػػة  فلػػي الّهجػػة 
أل  يلطيػؾ دهػلة  أل  فػالف اػدهي  تػؿ عّػؾ العلبيػرات . دهػلةفػالف فيػت : الّيبية ن لؿ

 .اب  لأف ذلؾ الدهب  قد فلؿ فلّت فيت علني  أف صنبؾ دهب  ببلسل  تد ش ص

فبلػػد السػػنلات العػػي قتػػبصب الػػدتعلر اداػػد الشػػريؼ فػػي لزارة العلّػػيـ لد ػػؽ فيهػػب 
ااسػػالاية  ّلػػبإ لّشػػيإ " الػػدهلة"نجبدػػبإ لجهػػداإ يلػػذتر فيشػػتر  هػػيف أاينػػبإ هباػػبإ لجاليػػة 

. 7696 اداػػلد مػػبدي  الػػذ  تػػبف ألؿ أاػػيف لهػػب بلػػد ع سيسػػهب اببشػػرة بلػػد قيػػبـ ثػػلرة
تبف الشيإ مبدي اػف راػلز الالبرتػة الّيبيػة أثنػب  اللهػد الاّتػي  لاػف الالبرتػيف 
ا شػػدا  للجػػلد ال لاهػػد ا جنبيػػة فػػلؽ ا رض الّيبيػػة  تػػبف شػػي بإ الااػػبإ اػػف  ريجػػي 
ا زصر  لاف الش ميبت الالرلفة ببلمالبة فػي الالقػؼ  لالللػة لالعلاتػ   للػـ يتػف 

أف الاػر ال ػذافي لزاػال م اػف أهتػب  اجّػس قيػبدة الثػلرة  لل أهع ػد. اف رجػبؿ ػ نلػـ
قد لجدلا تياػب  اشػعرتة الػت انػذ البدايػة ر ػـ أنهػـ دػبلللا إسػعلابلت انػذ البدايػة لشػرا  
. الشػػلبية لسػػط الّيبيػػيف الػػذيف لػػـ يسػػاللا قبػػؿ الدرتػػة ب سػػاب  صػػؤل  التػػببط الشػػببب

سرهة إتعشبؼ الطبل رافيػب الدا ّيػة لالار ال ذافي الذ  ل عن مت ال برة لالعجربة في 
لّرجبؿ  أي ػف بسػرهة أف ا يػبس رسػـ  ريطػة الشػيإ مػبدي ل ينطبػؽ هّػ  عّػؾ العػي 
يػػػػع ف إسػػػػع دااهب  تبنػػػػت ا صػػػػداؼ الالّنػػػػة لّجاليػػػػة صػػػػي اللاػػػػؿ هّػػػػ  نشػػػػر الػػػػدهلة 
ااسالاية ل بمة في ال برة ا فري ية ديث الاالييف اف ستبنهب يلعن ػلف ديبنػبت لثنيػة 

ّلػػة  لدػػبلؿ ال ػػذافي  إسػػع داـ الػػدهلة لإلسػػالـ  صػػداؼ سيبسػػية  فرتػػز انػػذ البدايػػة ا ع
هّػػػ  بلػػػض الرؤسػػػب  ا فبرقػػػة الاسػػػيدييف اثػػػؿ  الػػػرئيس بلنجػػػل  لبلتبسػػػب  لتيريتػػػل  
اسػػع دابإ الاػػبؿ  لقػػد عدػػدث ال ػػذافي فػػي ذلػػؾ اػػ  الشػػيإ اداػػلد مػػبدي اببشػػرة بلػػد 

فبرقػػػػة إلػػػػ  الػػػػديف ااسػػػػالاي لالبدايػػػػة ع سػػػػيس الجاليػػػػة  ردػػػػب الشػػػػيإ بابػػػػدأ دهػػػػلة ا 
ببلرؤسب   ف ذلؾ يلػعح البػبب أاػبـ دهػبة الاسػّايف لػد لؿ البّػداف الاسػعهدفة  ليسػهؿ 
دػػرتعهـ ليشػػػج  النػػػبس هّػػ  ااقعػػػدا  برؤسػػػبئهـ فيػػػد ّلف فػػي ديػػػف اي أفلاجػػػبإ  للتػػػف 
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د لؿ فػػي الشػػيإ لػػـ يبػػد إرعيبدػػت اسػػعلابؿ الاػػبؿ اسػػعابلة صػػؤل  الرؤسػػب  اػػف أجػػؿ الػػ
" الاؤللػة قّػػلبهـ"تػبف رأ  ال ػذافي أف إسػعلابؿ الاػبؿ صػل اػف بػبب إسػع طبب . ااسػالـ

لصػػػذم سيبسػػػة إسػػػعلاّهب رسػػػلؿ اي مػػػّ  اي هّيػػػت لسػػػّـ انػػػذ بدايػػػة الػػػدهلة  ل بمػػػة 
هنداب إدعػدـ المػراع  فػ ارم اي أف يؤلػؼ قّػلب ا قليػب  اػف الاشػرتيف الػذيف إنتػللا 

تػػبف لّشػيإ اداػػلد مػػبدي  . تػػف لػػـ عتعاػؿ ث ػػة الاسػّايف فػػيهـعدػت رايػػة ااسػالـ  لل
لصل الرجؿ التػّي  فػي هّػـل الػديف لاػف  ريجػي ا زصػر  لهلػر ؼ هنػت المػدع بػبلرأ  

أتػػؼ إلػػ  . لهػػدـ ال ػػلؼ أل الطاػػ   تػػبف لػػت فهاػػت اللايػػؽ لألاػػر لرأيػػت المػػريح فيػػت
ي فػػػي اللهػػػد ذلػػػؾ أف الشػػػيإ صػػػل رجػػػؿ سيبسػػػة ف ػػػد تػػػبف هتػػػلاإ باجّػػػس النػػػلاب الّيبػػػ

الاّتي  قبد الاظبصرات  لد ؿ الالع الت  لأل ػ  ال طببػبت  للجػلدم فػي صػذا الارتػز 
الػػذ  لػػت بلػػداإ دلليػػبإ لباتػػالف فتػػر  لدينػػي  يجلّػػت ارشػػدبإ لّلػػب دلر سيبسػػي فػػي 
الػػدا ؿ لصػػل اػػف ا سػػاب  العػػي عهػػزل الػػبالد ل بمػػة ادينػػة طػػرابّس العػػي ينعاػػي إليهػػب 

 .ا شهبد لصي هبماة البالد لاجا 

بدث الار ال ذافي هف ش مية ددد ا بييسهب  للت  الاملبعهب  لبلػد ع ريػب 
 ".لجدعت: "لع ّيب لش مية الدتعلر اداد أداد الشريؼ قبؿ في نلست

فلػػي صػػذا الػػدتعلر مػػلبت لالامػػلبت  يػػر عّػػؾ العػػي أقّ ػػت الاػػر فػػي شػػ ص 
م اػػف ذلػػػؾ الشػػيإ اداػػلد مػػبدي  صنػػبؾ  اػػػف قػػبؿ إف الشػػيإ صػػل الػػػذ  طّػػب إهلػػب 

الانمػػػب  للتػػػف الاؤتػػػد لالمػػػديح  أنػػػت أقيػػػؿ  لصنػػػبؾ اػػػف أتػػػبؼ أف ال ػػػذافي قػػػرر 
عنديعػػت إثػػر ل ػػب  هبمػػؼ بينهاػػب  ف ػػد أراد الشػػيإ أف يتػػلف هاػػؿ عّػػؾ الجاليػػة  بلمػػبإ 
للجت اي  لل يتلف لّسيبسة فيػت لػلف لل طلػـ لل رائدػة  فػي دػيف تػبف إ عػراع الاػر 

 . رسال ذافي لهذا الجسـ لا رب أ
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لألسػػػاب  هنػػػد الاػػػر ال ػػػذافي عمػػػنيؼ  لهّػػػ  تػػػل م يتػػػلف العلظيػػػؼ  فهػػػل قػػػد 
إ عبر البلية المليلي ليتلف سليراإ بالريعبنيب هنداب تػبف يرأسػهب البليػة للػد الطػبي   
لا  عػػػبر راتػػػبف بشػػػير  ليتػػػلف سػػػليراإ ببلسػػػلداف لػػػدس رئيسػػػهب هاػػػر البشػػػير  ر ػػػـ أف 

ابسػي اػف بليػد أل قريػب  تػبف ااثنػبف اػف الّجػبف ااثنيف ل سػبب ة لهاػب ببللاػؿ الدبّل 
إ عػػبر اداػػد . الثلريػػة لتػػبف البليػػة المػػليلي شػػبت أاػػي للػػـ يعلػػد الاردّػػة ااهداديػػة

بيػت الاػبؿ ليتػلف لزيػراإ لّابليػة  لاػف أجػؿ إسػات ػ بيػت الاػبؿ ػ  يػر إسػـ الػلزارة اػف 
دللػػة عراثيػػة دينيػػة  ال زانػػة إلػػ  الابليػػة دعػػ  ينطبػػؽ ااسػػـ هّػػ  اللظيلػػة  للإلسػػـ صنػػب

اجزيػػػة فػػػي نظػػػر ال ػػػذافي  فبيػػػت الاػػػبؿ  يشػػػ  انػػػت الاػػػلرلث ااسػػػالاي  هنػػػداب تػػػبف 
 .مندلؽ الدللة يداؿ إسـ بيت الابؿ لال ّيلة صل اآلار ببلمرؼ انت

لقػػد دػػدثت قمػػة طريلػػة فػػي إدػػدس دلرات إنل ػػبد اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ فػػي ليبيػػب  
ال ػذافي " الزنػبعي"اداػد " الزنبعي"ؤعار عـل إ عيبرلهند إ عيبر أهتب  ا ابنة اللباة لّا

هاػر دلردم اسػبهداإ لػت  ف ػبؿ ال ػذافي إبدثػلا هػف إاػرأة " أبل زيػد"أاينبإ لألابنة  لأ عير 
لع  ر ااهالف هف عمػليد ا ابنػة   نػت لػـ . لعتلف أاينبإ لشؤلف الارأة" جبزية"عسا  

ل ػػد قػػدح ااسػػابف  ". جبزيػػة"داػػؿ إسػػـ يػػعـل اللثػػلر هّػػ  سػػيدة عجيػػد ال ػػرا ة لالتعببػػة ع
الزنػػبعي  لأبػػػل زيػػد  قػػػددب ذصػػف الاػػػر ال ػػذافي فطػػػبر إلػػ  دنيػػػب الابتػػي  العػػػي عداػػػؿ 

بنػػػي صػػػالؿ  بش لمػػػهب الثالثػػػة ػ " عهريبػػػة"لاتػػػبت البطللػػػة الاّدايػػػة البدليػػػة  أ  
سػنة لهنػداب هػيف الاردػـل تباػؿ الا هػلر لزيػراإ لّ برجيػة . الزنبعي  لأبل زيػد  لالجبزيػة

  قػبـ ال ػذافي بعهييػر إسػات إلػ  ػ الانمػلر ػ  نػت تػبف يعطيػر اػف ػ الا هػلر ػ 7611
لالػػػبالد تبنػػػت فػػػي  تػػػـ الالاجهػػػة اػػػ  الهػػػرب  لقػػػد قمػػػؼ الطيػػػراف ا اريتػػػي بيػػػت 

هنػداب تػبف ػ الا هػلر ػ ي ػلد الدبّلابسػية الّيبيػة  فتػبف ل بػدل اػف  7619ال ػذافي سػنة 
لعنطبػػؽ لهػػة ال طببػػة اانعمػػبرية اػػ  إسػػـ اػػف ي ػػلد  عهييػػر إسػػـ الػػلزير إلػػ  الانعمػػر

 .الالرتة الدبّلابسية
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لهنػػػػداب أ ّػػػػؽ اّػػػػؼ الاارتػػػػبت البّهبريػػػػبت الاعهاػػػػبت بد ػػػػف ا طلػػػػبؿ الّيبيػػػػيف 
بليػرلس اايػدز   تػب ال ػذافي  تػببإ شػديداإ اػف البهػداد  الاداػلد  رئػيس الػػلزرا  

ليبيػػػب رف ػػػة زلجػػػة الػػػرئيس الػػػذ  أاػػػر بػػػبافراج هػػػف الاارتػػػبت  لسػػػاح لهػػػف باهػػػبدرة 
اللرنسي السبب ة سيسيّيب سبرتلز   لأدبؿ ال ذافي البهداد  إل  الادبتاة  لبػدأ ينبديػت 

 .بدسـ ػ البّهبر  الادالد 

أدػػد ا درع " جاليػػة الػػدهلة ااسػػالاية"انػػذ البدايػػة  أراد الاػػر ال ػػذافي أف عتػػلف 
سػػع  . دااهب ببلطري ػػة العػػي يراصػػبال برجيػػة العػػي ععبلػػت صػػل ش مػػيبإ  يعػػلل  علجيههػػب لا 

فبلجاليػػػة ل ععبػػػ     جهػػػة سيبسػػػية  أل إداريػػػة فػػػي دا ػػػؿ ليبيػػػب  لل ع تػػػ  أالالهػػػب 
لّرقببػػة أل الادبسػػبة  لتػػبف  فري يػػب الاسػػبدة ا لسػػ  بػػيف نػػبظر  ال ػػذافي  للهػػذا تػػبف 

 ".الدهلة"دقي بإ لدسبسبإ في إ عيبر الش ص الذ  يعداؿ صذم 

ػ الشػريؼ  إسػـ اشػدلف إلػ  درجػة العشػب  ببلػدللت العػي  الػدتعلر اداػد ػ أداػد
  صػػذم درجػػة هّايػػة "فبلػػدتعلر"عجػػذب ال ػػذافي  صػػل ينع ػػي ااسػػـ  لي ربػػت إلػػ  الاتػػبف  

هبليػػة  عشػػتؿ ع ػػديـ لّشػػ ص  عتػػلي هّيػػت الهبلػػة العػػي ينبهػػر بهػػب أصػػؿ اللػػبلـ الثبلػػث 
ذا لتػػػلت العلبمػػػيؿ  هالاػػػبإ لاللربػػػي  ملمػػػبإ لبينهاػػػب هػػػبلـ ااسػػػالـ لالاسػػػّايف  لا 

فسػعظهر لعلظعهػرع  أف دباػؿ صػذا " الديبة اللظيلية"هّ  اللرؽ  لتاب ي بؿ هّ  ملدة 
جبالػة ػ أل "ػ اف إددس الجبالبت ا اريتية  لالاتػبف أ  PHDالّ ب يداؿ دتعلرام ػ 

ي ػػػلد إلػػػ  الالتػػػلهية  أاػػػب اتػػػالف ااطرلدػػػة العػػػي جلّعػػػت يدػػػلز هّػػػ  عّػػػؾ " تّيػػػة
هنػػد " ا  ػػالؽ"لعدديػػداإ فػػي " اللّسػػلة"ة لالّ ػػب الا ػػدـ  فهػػل دراسػػة فػػي الدرجػػة اللّايػػ

لصتػػذا جاػػ  صػػذا ا سػػعبذ الاجػػد اللّاػػي اػػف تػػؿ أطرافػػت  لاػػف تػػؿ ". الهزالػػي"اااػػبـ 
 .زليبم ػ أاريتب ػ اللّسلة ػ ا  الؽ ػ الهزالي

اداػػد ػ : أاػػب إسػػات الػػذ  لػػـ يدمػػؿ هّيػػت اػػف جبالػػة أل اجاػػ  أل ادلػػؿ فهػػل
لصنب ليس اربط فرس لادد  بؿ صل اجا  اػف العتلينػبت العػي علػيض . الشريؼ أداد ػ

هّػ  تبصّػت  فاػف لإلسػالـ داهيػة أفتػؿ " العلبػبد"ببلدللت العي عؤصّت أف يداؿ جبػؿ 
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لهّ  قلؿ الشػبهر التبيػر ! اف صذا الذ  يداؿ إسـ ػ اداد ػ لأداد ػ لي عـ ببلشريؼ 
 :اهيبر الديّا 

معُت المجد  ِمنْ   أطراِفِو    سؤدُد الفرس وديُن العرب قد ج 

أاب اللنمر ا صـ ببلنسػبة لّرؤيػة ا انيػة السيبسػية لّ ػذافي صػي أف الاػذتلر لػيس 
لت سببؽ هاؿ أل إنعاب  سيبسي  ل يلرفػت الجاهػلر  لل ينعاػي إلػ  قبيّػة ليبيػة تبيػرة  

لر ػػبلة أثنػػب  لقػػد لاػػس فيػػت ال ػػذافي طػػرالة . لل يعمػػؼ ب ػػدرات قيبديػػة عسػػبب إزهبجػػبإ 
ل ب اعػػت بػػت هنػػداب تػػبف اداػػد أداػػد الشػػريؼ لزيػػراإ لّعلّػػيـ  أ  أنػػت الشػػ ص الاطّػػلب 

 .في الاتبف الادسلب

تبف اجّس قيبدة الثلرة قد أمدر قبنلنبإ  بع سػيس مػندلؽ الجهػبد  ع عطػ  اػلاردم 
اػػػف جايػػػ  اللػػػباّيف فػػػي الدللػػػة  لاػػػف تػػػؿ الابػػػبلف العػػػي عدػػػددصب الدللػػػة فػػػي ايزانيعهػػػب 
اللباػػػة لّ طبهػػػبت  لتػػػبف د ّػػػت تبيػػػراإ  للتػػػ  صػػػذا المػػػندلؽ تػػػاف ايزانيػػػة جاليػػػة 

ريؼ انػذ أيباػت ا للػ  فػي الجاليػة لّ ػذافي الدهلة ااسالاية  لقد ألتػح الػدتعلر الشػ
ب نػػػت لدػػػدم اآلاػػػر ببلمػػػرؼ اػػػف صػػػذا المػػػندلؽ  لصتػػػذا د ػػػؽ ااثنػػػبف صػػػدفبإ  فببلنسػػػبة 
لّ ذافي أمبح عدت يدم مندلؽ ااعّ  ببلابؿ يسعطي  أف يمػرؼ انػت اػب يشػب  اعػ  
لتيػػؼ يشػػب   لببلنسػػبة لّشػػريؼ يسػػعطي  أف يّلػػب فػػي صػػذا التنػػز الػػذ  لػػف يجػػرؤ أدػػد 

 . هف السؤاؿ هف ابذا مرؼ انت   نت ببلتباؿ عدت أار ال بئد

هنداب تبف الدتعلر الشريؼ يدرس ب اريتب إنتػـ إلػ  جابهػة اا ػلاف الاسػّايف  
للتنت لـ يبرز بيف أهتب  الجابهة  للـ ععدالؿ أجهزة ا اػف الّيبيػة فػي اللهػد الاّتػي 

إلػػ  ليبيػػب لػػـ ي ػػـ بنشػػبط  إسػػات بشػػتؿ لاسػػ  تلتػػل فػػي عنظػػيـ اا ػػلاف  لهنػػداب هػػبد
قعمر في بلض أدبديثت اػ  الا ػربيف  لاس  في اجبؿ العنظيـ أل الدهلة اللاسلة لت  لا 

العػػي  7691جػػداإ انػػت هّػػ  اهبجاػػة الػػرئيس جاػػبؿ هبػػد النبمػػر  لهػػف أسػػببب صزياػػة 
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ععّ ص في النتلص هف ااسالـ  لقعؿ أئاة صذا الديف لهّػ  رأسػهـ سػيد قطػب لهبػد 
 .ال بدر هلدة

صبجسػػػبإ يهػػػزل الػػػدتعلر الشػػػريؼ  لدػػػبلؿ اػػػراراإ أف " اا ػػػلاني"تػػػبف صػػػذا الابتػػػي 
هنػػداب يعدػػدث هػػف ثػػلرة اللػػبعح اػػف سػػبعابر ال لايػػة النبمػػرية  " الازايػػد" يعدػػدث بّهػػة 

. ليببلف في ع ريض اللرلبة لرجبلهب  ليعدلظ تثيراإ هند الدػديث هػف ااسػالـ السيبسػي
دهلة ااسػػالاية  اسلػػت بلػػض اارعبػػبؾ   ف بلػػض بلػػد إ عيػػبرم لالقػػ  أاػػيف جاليػػة الػػ

ا لسػف بػػدأت ععدػػدث هػػف ابتػيت اا ػػلاني  لظػػفل  أف إ عيػػبرم لهػذا الالقػػ  لػػت هالقػػة 
بذلؾ الابتي  لب ي صذا الهبجس يلبلدم اف دػيف إلػ  آ ػر  بمػة هنػداب طّػب انػت 

دهلة إلػ  أف ي رج أساب  ادػددة اػف ااسػالاييف اػف ليبيػب  لأف يرسػّهـ إلػ  ال ػبرج لّػ
ندف في ليبيػب اجعاػ  اسػّـ ابئػة ببلابئػة لهّػ  : الديف ااسالاي  لقبؿ ال ذافي هالنية

الػػذيف ي للػػلف أنهػػـ إ ػػلاف اسػػّالف  أف يػػذصبلا إلػػ  ال ػػبرج لػػدهلة  يػػر الاسػػّايف إلػػ  
 .صذا الديف

ب ػي اػ  الػدتعلر ػ دهػلة ػ فػي الػدهلة فددبلػة " اا ػلاني ااسػالاي" صػذا الهػبجس 
هدد اػف اا ػلاف الاسػّايف لّلاػؿ ببلجاليػة  جلّهػب عّ بئيػبإ هشػبإ لألاػف  بدجػة اراقبػة 
صػػؤل  اا ػػلاف  لبلػػد أف فعدػػت الجاليػػة اتبعبػػبإ لهػػب فػػي ا عّػػؼ ال ػػبرات تػػبف الػػدتعلر 

جي  يلرض قلائـ الارشديف لّلاؿ بهػذم الاتبعػب   ػذ الشريؼ يسرع إل  ا اف ال بر 
الالاف ػػة  أل لن ػػؿ هػػدـ الاابنلػػة اػػف علييػػنهـ تػػؿ لف ػػبإ لّبّػػد الا ببػػؿ اسػػات  لتثيػػراإ اػػب 
تبف يعطلع بػ ف يطّػب اػف رئػيس جهػبز ا اػف أف يرشػح اػديراإ لهػذا الاتعػب أل ذالػؾ  

الية الػدهلة ااسػالاية فػي اف عّؾ الاتبعب العببلة لج%( 11)لنسعطي  أف نجـز ب ف 
أاب ا رصب في طرابّسف فتػبف يلػلل . ال برج تبنت عدت إارة تببط اف ا اف ال برجي

ببلالظليف الذيف يداّػلف رعبػبإ هسػتريةإ ا عّلػةإ  إلػ  درجػة جلّػت الػبلض يطّػؽ هّػ  
لهنػػداب تنلػػب نل ػػد . جايلػػة الػػدهلة ااسػػالاية  يطّػػؽ هّيهػػب ػ جاليػػة الػػدهلة ا انيػػة ػ

ابهبت يشبرؾ فيهب الدتعلر اداد أداد الشريؼ  ليتلف الس  تلسب رئيس جهػبز إجع
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ا اػػف ال ػػبرجي دبتػػراإ  تنػػب نعبػػبدؿ النظػػرات السػػب رة  ديػػث تػػبف الشػػريؼ ل يعدػػدث 
إلل بلد أف يسعا  إل  اب ينطؽ بت الس  تلسب ليسبرع لع ييدم بدػرارة  لل ي لػي عاّ ػت 

 . لت

انظػػلرة ععدسػػس شػػلبم الشػػريؼ لأديبنػػبإ هن ػػت   يػػد  يػػر" اا ػػلاني" تػػبف صػػبجس 
يدػػػرص أف يتػػػلف جهػػػبز ا اػػػف ال ػػػبرجي  لأديبنػػػبإ الػػػدا ّي اطّلػػػبإ هّػػػ  تػػػؿ تبيػػػرة 

انذ بداية العلجت الّيبي  فري يب أمػبح الشػريؼ  هنمػراإ أسبسػيبإ فػي . لمهيرة ي ـل بهب
عتػـ أاػػيف  تػؿ ا نشػطة الّيبيػة فػي ال ػػبرة  فهػل هتػل فػي لجنػة اللاػػؿ السيبسػي العػي

الشػػؤلف ال برجيػػة ب ابنػػة اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ  لأاػػيف ال برجيػػة  لرئػػيس جهػػبز ا اػػف 
لتػبف يعػلل  داػؿ الابػبلف الابليػة (. ص.س)الدا ّي  لأايف عجا  السػبدؿ لالمػدرا  

لػػػبلض رؤسػػػب  الػػػدلؿ ا فري يػػػة  لياػػػلؿ داػػػالت اانع ببػػػبت الرئبسػػػية لالبرلابنيػػػة فػػػي 
 .بلض الدلؿ ا فري ية

قػػػػبـ هالقػػػػبت لاسػػػػلة اػػػػ  هػػػػدد تبيػػػػر اػػػػف رؤسػػػػب  الػػػػدلؿ   بمػػػػة فػػػػي أفري يػػػػب  أ
لش ميبت سيبسية لأتبدياية  لزهبابت ادّية  قػبـ ببنػب  اسػبجد  لاػدارس فػي تثيػر 
اػػػف دلؿ أفري يػػػب ل يرصػػػب  لتػػػبف عنظػػػيـ مػػػّلات الاللػػػد النبػػػل  ػ العػػػي ي ػػػـل ال ػػػذافي 

دصب  فهػػذم المػػّلات يػػده  لهػػب بداباعهػػب انبسػػبة لمػػرؼ الااليػػيف لػػيس فػػي أفري يػػب لدػػ
هدد تبير اف رؤسب  اللبلـ  لرجبؿ الديف  لرؤسب  الطرؽ المػلفية  لاشػبئإ ال ببئػؿ  
لقطبهػػػػبت هديػػػػدة اػػػػف اللللبليػػػػبت السيبسػػػػية لالدينيػػػػة  لعػػػػؤجر طػػػػبئرات  بمػػػػة لن ػػػػؿ 
الاشػػػبرتيف فػػػي صػػػذم المػػػّلات اػػػف تػػػؿ دػػػدب لمػػػلب  لتػػػبف الػػػدتعلر الشػػػريؼ صػػػل 

تػبف صػذا . صذا الادلؿ السنل  الذ  ينع ؿ اف اتػبف إلػ  اتػبف الاسؤلؿ ا سبسي هف
الط ػػػس اػػػف تػػػؿ سػػػنة هبمػػػلة عهػػػز تيبنػػػت  عاػػػألم بػػػبل لؼ  فالاػػػر ال ػػػذافي ل يدػػػدد 
الاتػػبف الػػذ  يريػػد المػػالة فيػػت فػػي اعسػػ  اػػف اللقػػت  لتثيػػراإ اػػب يطّػػب أف عتػػلف عّػػؾ 

 ي بّهػػػب الل يػػػد  أل المػػالة السػػػنلية فػػػي بػػالد ل ع بػػػؿ إسعتػػػبفعهب  أل عتػػ  شػػػرلطبإ ل
للهػػػذم المػػػّلات طرائػػػؼ اعلػػػددة لطليّػػػة  فاػػػب أف . عطّػػػب ازايػػػب ابليػػػة ا ببػػػؿ الالاف ػػػة
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ي عػػػرب يػػػـل الاللػػػد النبػػػل   دعػػػ  عسػػػرس فػػػي الدللػػػة الّيبيػػػة قشػػػلريرة هبعيػػػة  ليع بسػػػـ 
الاسؤلللف الرهشبت تػؿ دسػب انمػبت لش مػيعت  فلنػداب تػبف الػدتعلر شػتر   ػبنـ 

ث بشػػتؿ صزلػػي لل ي لػػي علّي بعػػت السػػب رة هّيػػت دعػػ  أاػػبـ الاػػر تػػبف ي  ػػذ صػػذا الدػػد
ال ذافي  ابديبإ إهعراتت هّػ  صػذا الع ّيػد  أاػب هنػداب عػلل  البهػداد  الاداػلد  رئبسػة 
الػػلزارة  ف ػػد تبنػػت صػػذم الانبسػػبة عجلّػػت آاػػر الرتػػة يعّػػذذ ب يبدعهػػب  ليدػػرص هّػػ  أف 

راد ال ػػذافي أف عتػػلف عّػػؾ المػػالة يتػػلف صػػل اهندسػػهب لببنيهػػب  فلػػي إدػػدس السػػنلات أ
هعػػرض الػػرئيس بػػف هّػػي لأرسػػؿ ابػػررات هديػػدة  لهػػرض  بعػلنس لعدديػػداإ بػػبل يرلاف  لا 
عمػػػؿ بػػػرئيس الدتلاػػػة العلنسػػػي  لأبّهػػػت  بػػدائؿ لػػػـ ي بّهػػػب الاػػػر  إنػػػعلض البهػػػداد   لا 
عهديدات مريدة باراجلة تؿ اللالقبت ا  عػلنس إذا لػـ عنػزؿ هنػد ر بػة ال بئػد  للتػف 

ئيس العلنسػػي أمػػرل هّػػ  القلػػت  لتػػبف البهػػداد  أتثػػر إنػػدفبهبإ اػػف ال ػػذافي نلسػػت الػػر 
لفػػي إدػػػدس . الػػذ  لػػـ يػػر فػػػي ا اػػر اػػب يػػدهل إلػػػ  العمػػليد اػػ  ا شػػ ب  فػػػي عػػلنس

السػنلات  هبلػر ال ػذافي هػف ر بعػت فػي إقباػة المػالة السػنلية فػي عرتيػب  لعدديػداإ فػي ػ 
ئػػ   الػػذ  تػػبف تنيسػػة ثػػـ دللػػت اللثاػػبنيلف إلػػ  أيػػب مػػلفيب ػ ذاؾ الابنػػ  العػػبري ي الرا

جبا  لاف بلد عدلؿ إل  اعدؼ  عانل  رئيس اللزرا  العرتػي  للتػف البهػداد  إرتػب  
لّ بئػػد بػػ   طري ػػة  للجدعػػت فػػي إدػػدس زيػػبرعي لػػت  اعػػلعراإ جػػداإ  لأجػػرس إعمػػبلت اػػ  

اباػة ا عػراؾ رجب طيب أردل بف رئيس اللزرا  العرتي اّدبإ هّ  عاتيف ال ذافي اف إ
لتػػيلفهـ فػػي أيػػب مػػلفيب  تػػبف  ردل ػػبف ابرراعػػت  فعرتيػػب دللػػة هّابنيػػة  علاػػؿ هّػػ  
اانتػػبـ إلػػ  ااعدػػبد ا لرلبػػي  لالابنػػ  قػػد عدػػلؿ انػػذ سػػنيف طليّػػة إلػػ  اعدػػؼ  لل 

لػـ ييػ س البهػداد   لتثػؼ ااعمػبلت اػ  . ياتف إهػبدة المػبهة الدينيػة ااسػالاية لػت
اؾ الا ربيف اف أردل ػبف للهػـ امػبلح فػي ليبيػب  يػرصبهـ ليػر بهـ  رجبؿ ا هابؿ ا عر 

نلػػس الالتػػلع عتػػرر . لتػػف أردل ػػبف لػػـ يعزدػػزح هػػف القلػػت  للػػـ ععد ػػؽ ر بػػة ال ػػذافي
تػبف الػدتعلر اداػد أداػد الشػريؼ صػل الجنػد  الجػريح . ا  أندلنيسػيب لابليزيػب لامػر

د نجػػح فػػي الاقػػ  شػػع   لظػػؿ ل ػػ. دائاػػب فػػي عّػػؾ الالػػبرؾ لصػػل البطػػؿ اػػ  لقػػؼ العنليػػذ
يرددصػػب بػػدهعزاز اثػػؿ المػػّلات العػػي أقياػػت فػػي عابتعػػل باػػبلي  لفػػي نيجريػػب  لعشػػبد  
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لأل نػدا  تػػبف يشػػلر بسػػلبدة  ػبارة لصػػل يػػرس المػػللؼ الاعزاداػة لالااعػػدة هّػػ  طػػلؿ 
 .البمر  لقبئد ال يبدة ااسالاية  يع داهب  طيببإ اعدديبإ  ي رأ ال رآف بدل ب  اهربي قديـ

تثر الدديث هف التنز الذ  يجّس هّيت الدتعلر الشػريؼ  أقمػد أاػلاؿ مػندلؽ 
الجهػػبد  لقػػد دػػبلؿ الزنػػبعي  أاػػيف اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ اػػراراإ أف يرفػػ  مػػلعت ببلدػػديث 
هف صذا التنز  لصل ليس بليداإ اػف النبديػة النظريػة هنػت  فهػل هتػل فػي الّجنػة العػي 

لؽ لصػػي هديػػدة  فبلجاليػػة عاعّػػؾ التثيػػر اػػف يلعػػرض أف عػػدير إسػػعثابرات صػػذا المػػند
أبػػػراج فػػػي طػػػرابّس لصػػػي ذات اللاػػػبد  بباتػػػبفة إلػػػ  ( 1)اللنػػػبدؽ  لقػػػد أقباػػػت أتبػػػر 

إسعثابرات في ال برج  دبلؿ الزنبعي الذ  تبف يشـ رائدػة الشػلا  دلف أف يسػعطي  أف 
ا لسػف هػف يادل يدم   ػذ قطلػة انػت  فبل بئػد صػل الالعػبح لػذلؾ المػندلؽ  للػـ ععلقػؼ 

الدػػػديث الاعسػػػب ؿ هػػػف دجػػػـ أاػػػلاؿ ذلػػػؾ المػػػندلؽ  لأيػػػف عمػػػرؼ لتيػػػؼ  لاػػػب صػػػل 
لااػػب زاد . الدجػػـ الد ي ػػي لثػػرلة الػػدتعلر اداػػد أداػػد الشػػريؼ الش مػػية  ل اجيػػب

شتلؾ النبس  التلؼ الظبصر لّدتعلر أاػبـ بلػض اػدرا  اتبعبػت فػي ال ػبرج  فهػل ل 
الػذ  تػبف يػدير اتعػب الجاليػة فػي إيطبليػب يسعطي  أف يرف  ملعت أابـ ا عبر هزيػز 

قبػػؿ أف ين ّػػت إلػػ  ابلطػػب ليعػػلل  اتعػػب الجاليػػة بهػػب  لقػػد عػػرؾ صػػذا الجاليػػة ليؤسػػس 
لدػػظ النػػبس الشػػي  نلسػػت فػػي . شػػرتة تبيػػرة بابلطػػب ياعػػد نشػػبطهب إلػػ  أتثػػر اػػف بػػالد

 سػػػّلؾ الػػػدتعلر أاػػػبـ الاػػػدير الثػػػبني لاتعػػػب الجاليػػػة برلاػػػب انمػػػلر عنعػػػلش  الػػػذ  ل
 .يسعطي  الدتعلر أف يس لت هف ثّث الثالثة

سػعارأعت  فػد ؿ فػي ا هاػبؽ  فػي ل ػب  لػي اػ  لزيػر  إسػعارأ الػدتعلر ػ الػدهلة ػ لا 
ال برجيػػة السػػللد  ا ايػػر سػػللد الليمػػؿ بلػػد ادبللػػة إ عيػػبؿ الاّػػؾ هبػػد اي بػػف هبػػد 

عهػػػـ فيهػػػب بلػػػض اللنبمػػػر الّيب يػػػة فػػػي ذلػػػؾ اللزيػػز هنػػػداب تػػػبف لليػػػبإ للهػػػد السػػػللدية لا 
الّ ػب   أ ػػرج ا ايػػر الػػلزير اّلػػبإ يدعػػل  اّ مػبإ لّعد ي ػػبت العػػي أجرعهػػب السػػللدية فػػي 
صػػذم ال تػػية  ألرد ذتػػر ثالثػػة أسػػاب  لصػػي الل يػػد هبػػداي السنلسػػي اػػدير الا ػػببرات 
. اللسترية  لالس تلسب رئيس جهػبز ا اػف ال ػبرجي  لالػدتعلر اداػد أداػد الشػريؼ
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طػليالإ هنػد إسػػـ الػدتعلر الشػريؼ  البػراإ هػف إسػعهرابت أف يعػػلرط علقػؼ ا ايػر الػلزير 
اللاقػ  أف الػدتعلر . ش ص يلعرض أنت ي ـل ببلدهلة إل  ااسالـ فػي الػدهلة إلػ  ال عػؿ

الشػػريؼ عدػػلؿ فػػي السػػنلات اللشػػر ا  يػػرة إلػػ  أداة فػػي يػػد الاػػر ال ػػذافي  يسػػعلاّهب 
تػػي اػػف أمػػؿ أثيػػلبي أل سػػللد   تاػػب يشػػب   هبػػد الػػرداف اللاػػلد   الاػػلاطف ا اري

دتػػـ هّيػػت ببلسػػجف فػػي أاريتػػب لعلرطػػت العرفػػبإ فػػي ادبللػػة إ عيػػبؿ الاّػػؾ هبػػد اي بػػف 
ألػػؼ دللر اػػف جهػػة ليبيػػة  لالاػػذتلر صػػل اػػف ( 111)هبػػد اللزيػػز  لأنػػت إسػػعّـ ابّػػف 

لقػػد عػػلل  الػػدتعلر . اا ػػلاف الاسػػّايف الػػذيف ي ياػػلف فػػي اللليػػبت الاعدػػدة ا اريتيػػة
شريؼ ش ميبإ ببلعلبلف ا  هبداي هثاػبف ال ػذافي الاسػؤلؿ هػف الدراسػبت لالع ػبرير ال

ببل يػػػبدة  عػػػلل  طبػػػ  سّسػػػّة اػػػف التعيبػػػبت العػػػي عهػػػبجـ السػػػللدية  لالاػػػذصب اللصػػػببي  
ليعػػلل  علزيلػػػت بتػػػؿ الّهػػػبب فػػي جايػػػ  أندػػػب  اللػػػبلـ  تاػػب أشػػػرؼ هّػػػ  علبئػػػة شػػػباّة 

يػػب لآسػػيب اتػػبدة لّسػػللدية بدجػػة ا بلاػػة الاػػذصب لقليػػة فػػي ا لسػػبط ااسػػالاية ب فري 
 .اللصببي الالبرض لّطرؽ الملفية   بمة في أفري يب

تبف الدتعلر الشريؼ  صػل الظػبصرة ااسػالاية  الا ببّػة للاػر الدباػد  الػذ  تػبف 
الظػػبصرة ال لايػػة اللربيػػة  لأبػػدع ااثنػػبف فػػي علليػػد ا جسػػبـ اػػف أردػػبـ بلتػػهب  إ عػػرع 

ال يػػػػبدة ااسػػػػالاية اللبلايػػػػة  العػػػػي ي لدصػػػػب طبلػػػػبإ ال بئػػػػد ااسػػػػالاي  الػػػػدتعلر الشػػػػريؼ
ا ااػػػي  يشػػػػبرؾ فيهػػػب هّاػػػػب  ديػػػف اسػػػػّالف اػػػف تػػػػؿ جهػػػبت ا رض  يسػػػػبهدم فيهػػػػب 

للػـ .. الادباي إبراصيـ الهليؿ  لصل ش مية عسعدؽ أف علرد لهب الملدبت بؿ التعػب
لالمػهيرة لالاعلسػطة  لتػبف ي ؿ الدتعلر الشريؼ جهداإ اف أجؿ دشد ا سػاب  التبيػرة 

 يػػلراإ لاهالاػػبإ لاسػػع بؿ ااسػػالـ فدػػرص هّػػ  دتػػلر ا  ػػلات الاسػػّابت ل بمػػة 
اف آسيب اللسط   اف جيؿ الاسع بؿ دع  ععبح لهػف اللرمػة   ػذ ا اػلر بلاػؽ اػف 

 . قبئد ال يبدة ااسالاية اللبلاية  للينهّف اف النب  اببشرة
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بػػي فػػي ليػػبلي راتػػبف الابػػبرؾ  ديػػث أهاػػؿ إهعػػبد الػػدتعلر أف يزلرنػػي فػػي اتع
باتعبػػػي ببل برجيػػػة الّيبيػػػة لػػػيالإ  لفػػػي إدػػػدس شػػػهلر راتػػػبف  لدظػػػت أنػػػت اهالاػػػبإ 
اهالاػػبإ  ألددػػت هّيػػت فػػي ااسعلسػػبر لالرفػػة أسػػببب الهػػـ لالهػػـ الػػذ  يسػػتف لجهػػت  
لقػػد إهعػػدت أف أرام صبشػػبإ ببشػػبإ  دػػبـ الرجػػؿ دػػلؿ الػػدنيب لاػػب عداّػػت اػػف تػػدر لتػػجر  

أنب أهرفؾ يػب دتعػلر  الاشػبتؿ لالهاػـل ندػف : تنني لامّت االدبح  لقّت لت اببشرةل
دػػبلؿ . أسػػابؾ للػػدنب فػػي بدرصػػب  لل عدػػبلؿ أف ع نلنػػي ب نػػؾ فػػي تػػيؽ ااػػب إهعػػدنبم

لبلػد برصػة مػات لزفػرات بػدأ رلايعػت . الرجؿ أف يعابلؾ نلست  لتبد أف يجهش ببلبتب 
العػػػي ل عنػػػبـ  ع ػػػرأ ال ػػػرآف دعػػػ  المػػػببح  لل ف ػػػبؿ أنػػػت  ػػػبئؼ هّػػػ  زلجعػػػت الاريتػػػة 

عن طػػ  هػػف المػػّلات لالػػدهب  دعػػ  ي لػػؼ الهاػػة العػػي دّػػت بنػػب  عدػػدث طػػليالإ لبػػ لـ 
لبعلميؿ ا سبل  اسهب هالب ددث  دد أبنبئت بسػبب هالقعػت اػ  إبػف الاػر ال ػذافي 

ّهب الّيبيػػػلف أ ّػػػبهـ يلرفػػػلف العلبمػػػيؿ  لأنػػػب أهلػػػي نلسػػػي اػػػف سػػػرد علبمػػػي. الالعمػػػـ
 .فبلاجبلس  تاب ي بؿ أسرار

ل د ظهرت قػدرات الاػر ال ػذافي بتػؿ أبلبدصػب فػي صػذا الرجػؿ  الػذ  تػبفح طػليالإ 
لي ػػرج اػػف دائػػرة الجهػػؿ لاػػف الدبجػػة  هػػبد اػػف أاريتػػب أسػػعبذاإ اع ممػػبإ فػػي فّسػػلة 

نعه  إل  ديث إنعهػ  . ع ّػب بػيف درجػة الهّيػبف لدرجػة العجاػد. ا  الؽ ااسالاية  لا 
إسػػػعتاؿ دبلػػػة العشػػػيؤ  أهػػػبد الاػػػر ال ػػػذافي . لدرجػػػة اللّايػػػة لااسػػػـ لالّ ػػػبتػػػبهت ا

سعلاّت في تؿ اتبف  لفي تؿ لقت  لـ يبؽ لديت شي  يسعدؽ الرثب   .إنعبجت  لا 

فبرايػػر  أعػػ  ال ػػذافي هّػػ  اػػب ب ػػي اػػف الشػػريؼ   71بلػػد ثػػلرة شػػببب ليبيػػب فػػي  ●
لأندلنيسػػيب لابليزيػػب  ػػالؿ سػػبفر هّػػ  اػػعف طػػبئرة  بمػػة اػػف ادينػػة جربػػة إلػػ  رلسػػيب 

الثلرة لدشد الدهـ الػدللي لّ ػذافي لبدلزعػت االيػيف الػدللرات اػف أاػلاؿ جاليػة الػدهلة 
 .ااسالاية

 .عليد ع برير ب نت للب دلراإ اهابإ في جّب الارعزقة اف دلؿ ا عّلة ●
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 .إسعلبف ب رمدة الجالية في ال برج لدهـ نظبـ ال ذافي●

يرم اداد نمر الجيالنػي  اػدير قنػبة العلامػؿ العببلػة تبف اتعبت اف  الؿ اد ●
فبرايػػػر لّنيػػػؿ اػػػف الثػػػلرة  71لّجاليػػػة  ياػػػدل الاػػػدهل يلسػػػؼ شػػػبتير بع ػػػبرير هػػػف ثػػػلار 

 .لالثلار

قبـ ادير اتعبت صذا بنسإ اللديػد اػف ا قػراص الاداجػة لعشػليت مػلرة الثػلار   ●
مػػبب العػػي قباػػت بهػػب لطبػػ  انػػت الائػػبت لصػػي عدعػػل  انػػبظر لّاجػػبزر لدػػبلت اا ع
ط ػب لل هػب  . تعبئب ال ذافي لنسبت لّثػلار لقػبـ بعلزيلهػب فػي الػدا ؿ لال ػبرج لتػذلؾ  ل
 .ل طبب  ال ذافي عهبجـ الثلار لعملهـ ب لمبؼ بذيئة لتبذبة

إسػػعرجلت مػػلرة الرجػػؿ لتّابعػػت لسػػاعت  لأنػػب أسػػعا  للبػػد االػػت ال طيػػب لزيػػر 
يف اللػػبـ لألاػػـ الاعدػػدة إلػػ  ليبيػػب  أسػػعا  إليػػت ال برجيػػة ا ردنػػي ا سػػبؽ  ابلػػلث ا اػػ

هّ  العّللف لصل ي لؿ  أف جالية آؿ البيت في ا ردف عرجػل الثػلار الّيبيػيف أف يػ ذنلا 
لّػػػدتعلر الشػػػريؼ الالع ػػػؿ فػػػي طػػػرابّس ببلسػػػلر إلػػػ  ا ردف لّلػػػالج  فهػػػل يلػػػبني اػػػف 

د تػػؿ الرهبيػػة إهعػػذرت  فبلرجػػؿ يلاجػػت عهاػػبإ  طيػػرة  لسػػيج. أاػػراض عسػػعدهي هالجػػت
 .الطبية في طرابّس

استيف صذا الرجؿ  ل د أ ذ انػت ال ػذافي تػؿ شػي  أ ػذ ػ الػدتعلر  لاداػد لأداػد 
 !. لالشريؼ  لالمدة أيتب  فابذا ب ي 
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 رافع المدني

 

راف  الادني  رقيؽ  أنيؽ  ظهر في ادينة طرابّس فجػ ة فػي ألا ػر الثابنيػبت اػف 
إ عمػر الاسػػبفة  فعلجػػت اببشػرة إلػػ  اتعػػب ااعمػبؿ ببلّجػػبف الثلريػػة ال ػرف الابتػػي  

ـ  عجػػبم مػػبلح إبػػراصيـ الػػذ  تػػبف فػػي ذلػػؾ اللقػػت يعػػلل  شػػلبة  ػػ بطػػرابّس  لببلعدديػػد ي ال
الاؤسسػػبت العلّيايػػة ببلاتعػػب  تػػبف رافػػ  ي ػػؼ فػػي المػػؼ الثػػبني فػػي  طػػلط أهتػػب  

  ارتزالللػػؿ  لالػػدائرة ا للػػ   الّجػػبف الثلريػػة  زادػػـ ل بمػػـ  للتنػػت فتػػؿ أف يعجػػت إلػػ
قد يتلف صذا ال رار اف بنبت أفتػبرم أل اػف أللد أفتػبر  يػرم  هّػ  تػؿ دػبؿ  دّػـ فػي 

سعي ظ في طرابّس  لبدأت ا شببح ععدلؿ إل  أرببح هّ  تل  المببح  .بنهبز   لا 

فػي البدايػة  بلػد أف عّ لػت مػبلح إبػػراصيـ  قػبـ بػدلر الا بػر الػذ  ي ػدـ الالّلاػػبت 
ف أهتب  الدرتة في بنهبز   لتذلؾ هف الاسؤلليف لالالظليف ل بمة فػي ألسػبط ه

الاؤسسػػبت العلّيايػػة  إلعمػػؽ بمػػبلح إبػػراصيـ الػػذ  إتعشػػؼ فيػػت  ملمػػيبت يشػػعرؾ 
لرليداإ رليػداإ علسػلت اللالقػة بػيف ااثنػيف لعلسػلت إلػ  أف أمػبح . ش ميبإ فيهب الت

 ".الدايـ"راف  ببلنسبة لمبلح 

لات أقمد ألا ر الثابنيبت اف ال رف الابتي  تبف اتعػب ااعمػبؿ في عّؾ السن
ببلّجػػػػبف الثلريػػػػة عدػػػػت إاػػػػرة اداػػػػد الاجػػػػذلب ال ػػػػذافي  لصػػػػل الدػػػػبتـ الثػػػػلر  اادار  
لالاػػػػبلي لا انػػػػي لّجابصيريػػػػة اللظاػػػػ   يرفػػػػ  لي لػػػػض  يلػػػػيف ليلمػػػػؿ فػػػػي اادارات 

اعػػدت سػػطلعت إلػػ  الجػػيش اػػف  ػػالؿ شػػلبة ال ػػلات ا لاسػػّدة فػػي اتعػػب لالشػػرتبت  لا 
ااعمبؿ ببلّجبف الثلرية  الذ  أمػبح لػت إسػعثابرات لامػبن  لشػرتبت علاػؿ فػي تػؿ 
ال طبهبت اف النبدية الرساية  أاب اف النبدية ا  رس  ف د عسرب التثيرلف اف سػبدة 
اتعػػب ااعمػػػبؿ ببلّجػػبف الثلريػػػة إلػػ  ال طػػػبع الاػػبلي لالامػػػرفي  تػػبف أقمػػػر طريػػػؽ 

أ  اسعد بت الشرتبت ا جنبية العػي ع ػـل بعنليػذ أهاػبؿ فػي " بتالاسع ّم"لّثرا  صل 



 184 

ليبيب للتنهب عجد مللبة عمؿ إل  دد ااسعدبلة فػي الدمػلؿ هّػ  ديلنهػب اػف أابنػة 
ػػب نلسػػت  بيػػراإ ابليػػبإ  يعػػد ؿ فػػي عليػػيف اػػدرا   الابليػػة  تػػبف مػػبلح إبػػراصيـ الػػذ  نمل

لل  د يبػػة الابليػػة فػػي ليبيػػب  البنػػلؾ  لالشػػرتبت  للمػػّت قلعػػت إلػػ  دػػد عرشػػيح اػػف يعػػ
لفي أدد ادبللعت  نجح في عمليد اداد الب بر  مدي ت أل عببلػت إلػ  سػدة الابليػة  
لصتػذا أمػبح صػذا الشػ ص الاهاػلر ال ػػبدـ اػف لادػة  ػدااس لزيػراإ لابليػة الجابصيريػػة 

 . اللظا 

سػػػػعطبع أف ياػػػػد  أمػػػػبح مػػػػبلح إبػػػػراصيـ الػػػػلرفّي أدػػػػد اراتػػػػز ال ػػػػلة فػػػػي ليبيػػػػب  لا 
طلطػػت بػػيف اتعػػب ااعمػػبؿ ببلّجػػبف الثلريػػة لآاػػرم ػ الاػػريض ػ الػػذ  بػػدأ العيػػبس  

يالدػػػؽ أطػػػراؼ جسػػػات  لبػػػيف لزارة الابليػػػة العػػػي يجّػػػس هّػػػ  سػػػدلعهب مػػػنيلعت اداػػػد 
قػػػبـ مػػػبلح إبػػػراصيـ بع ػػػديـ رافػػػ  الاػػػدني إلػػػ  دّيلػػػت الداػػػيـ اداػػػد الاجػػػذلب . الب ػػبر 

 .ّجبفال ذافي الذ  رأس في راف  اب ينل  اتعب ال

يعاع  راف  الاػدني ب ػدرة  بمػة هّػ  اللمػلؿ لالعلامػؿ اػ  اػف صػـ أهّػ  انػت  
ياّػػؾ . ليػذصب اببشػرة إلػ  مػّب ا شػػيب   ليلػرض  دابعػت دلف عّتػؤ أل لػؼ لدلراف

السيبسػػػػية  لالثلريػػػػة لالش مػػػػية  يعسػػػػ ط أ بػػػػبر الاسػػػػؤلليف  ليلػػػػيض "الناياػػػػة "ع نيػػػػة 
درة فػػػػي ال لػػػػز هّػػػػ  الدػػػػلاجز لا  عمػػػػبر ببلالّلاػػػػبت دػػػػلؿ الرجػػػػبؿ لالنسػػػػب   لػػػػت ال ػػػػ

الاسػػبفبت لدعػػ  إ عزالهػػب  بلػػد فعػػرة قمػػيرة  رأس أف مػػبلح إبػػراصيـ ادطػػة مػػهيرة ل 
ععس  ل دراعت  فعجبلزم ب لة لسرهة لي ؼ إل  جبنب الل يػد اداػد الاجػذلب  ثػـ لػيجّس 

 .هّ  ياينت

 ات فػػػي  تػػػـ المػػػراهبت بػػػيف أدرع اتعػػػب الّجػػػبف الثلريػػػة  لالشػػػتلؾ دػػػلؿ لل
بلض اللنبمر في الاتعب لّرائػد هبػد السػالـ جّػلد  تػبف الاجػذلب فػي أاػس الدبجػة 
إلػػ  هيػػلف اػػف فمػػيّة هػػيف السػػاتة  ليراقػػب ليعػػبب  الجايػػ   بمػػة الرائػػد هبػػد السػػالـ 

 .جّلد الاشرؼ هّ  درتة الّجبف الثلرية
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تبنػػػت الاؤسسػػػبت العلّيايػػػة اػػػف جبالػػػبت لالبصػػػد عاثػػػؿ الهػػػبجس ا انػػػي ا لؿ 
نسػػبة لالاػػر ال ػػذافي  لقػػد ألتػػؿ اهاػػة تػػبطهب لالسػػيطرة هّيهػػب إلػػ  الل يػػد اداػػد ببل

الاجذلب  للتف الػدراع الػذ  لػت اااعػداد لالللػؿ اليػلاي فػي صػذم الاؤسسػبت العلّيايػة 
تبف صل مبلح إبراصيـ  ال ذاذفة ع لؿ هف أبنب  لرفّة  أ لة الجد  للتف هػيف الشػؾ ل 

اجػػذلب فػػي دبلػػة إلػػ  عّػػؾ اللػػيف  تّػػؼ الاجػػذلب ياتػػف أف عهاػػض جللنهػػب  لتػػبف ال
راف  أف يتلف هينت السبصرة لأذنػت اللاسػلة لرا  مػبلح إبػراصيـ  نجػح الشػبب ال ػبدـ اػف 
بنهبز  في اااعدبف بع دير جيد جداإ ارعل   فلي ألؿ تربة إسعطبع أف يدمؿ هّػ  

يايػػة  جايػػ  ادبتػػر إجعابهػػبت مػػبلح اػػ  الاسػػؤلليف هّػػ  ا عّػػؼ ال طبهػػبت العلّ
سػعار ين ػػؿ إلػػ  الل يػػد الاجػػذلب أ بػبر النشػػبط اليػػلاي لشػػلبة الاؤسسػػبت العلّيايػػة . لا 

لـ يتف راف  الادني  ريببإ هف اللسط الطالبي  ف د عسػّـ رئبسػة إعدػبد الطّبػة  لهػرفهـ 
 .لهرفلم  لمن  شبتة انع بة اف بينهـ  تبنت ببلنسبة لت هدة الشهؿ

بػػر اػػف أف يتػػلف اجػػرد رافػػ    بػػبر مػػبلح إتعشػػؼ الل يػػد الاجػػذلب أف رافػػ  أت
إبػػػراصيـ إليػػػت  ديػػػث أف لػػػت دػػػس أانػػػي فريػػػد  للهػػػذا دػػػرص الاجػػػذلب أف يتػػػلت فػػػي 
اللفػػلد الثلريػػة لالشػػلبية الّيبيػػة العػػي عػػزلر ا قطػػبر اللربيػػة لا فري يػػة  ليتّلػػت باراف ػػة 

ح تػػببط للػػـ يعلقػػؼ ا اػػر هنػػد صػػذا الدػػد  بػػؿ أمػػب. اللفػػلد الشػػلبية العػػي عػػزلر ليبيػػب
 .ااعمبؿ بيف درتة الّجبف لالاؤسسبت ا انية الّيبية

ب يت أابـ راف  درجة الانعه   لتبف لاث بإ أف اللملؿ إليهػب اسػ لة لقػت  للػـ ل  
ف ػػد إسػػعطبع فػػي فعػػرة لجيػػزة  قػػد عتػػلف قيبسػػية أف يمػػؿ إلػػ  مػػبلح إبػػراصيـ  لأف ي لػػز 

اداػػػػد الاجػػػػذلب  الااعّػػػػ  هّػػػػ  ظهػػػػرم الاندنػػػػي ب ػػػػلة لبسػػػػرهة ليمػػػػؿ إلػػػػ  الل يػػػػد 
بػػب اراض لالشػػتلؾ  لسػػيتلف اػػف السػػهؿ أف يلبػػ  قدراعػػت العػػي أتػػيؼ إليهػػب التثيػػر 
بدتػػـ العاػػبريف العػػي قػػبـ بهػػب فػػلؽ ظهػػر مػػبلح إبػػراصيـ  لدػػلؿ جسػػد اداػػد الاجػػذلب  

 .تبف الهدؼ الاددد صل اللملؿ إل  ال بئد  إل  ال ياة
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للـ يجربهب  ف د ع مص فػي الػرتض لـ يتف راف  اف أبطبؿ اسبفبت الابراعلف  
في الاسبفبت ال مػيرة  أدرؾ أف صنػبؾ ػ تبئنػبإ ػ ذا  ملمػية فريػدة  يسػعطي  أف ين ّػت 
اػف الاتعػػب إلػػ  ال ياػة  دلف الاػػرلر هّػػ  بلابػبت الل يػػد  ّيلػػة إدنػيش آاػػر التعبئػػب 

تػػػبف ذاؾ التػػػبئف صػػػل السػػػيدة . ا انيػػػة  لالاسػػػؤلؿ هػػػف دراسػػػة بلابػػػبت بػػػبب اللزيزيػػػة
ابرلتة الشريؼ  الش ص الػذ  ل يلتػ  فػي أ  اتػبف دا ػؿ ال يػبدة  للتنػت فػي تػؿ 
اتبف  تبف الّيبيلف لا جبنب يطّ لف هّ  الرائد هبػد السػالـ جّػلد  الرجػؿ الثػبني فػي 
ليبيب  للتنت إ عل   لب ػي الاػر ال ػذافي الرجػؿ ا لؿ لالثػبني لا  يػر فػي سػّـ ال يػبدة 

ريؼ ياتػػف لتػػلهب اػػ  ال ػػذافي جنبػػبإ إلػػ  جنػػب  فػػي أ  للتػػف ابرلتػػة الشػػ. فػػي ليبيػػب
لصػذم البلابػة ػ . لمػؿ رافػ  إلػ  ابرلتػة. درجة ي ؼ هّيهب ا لل  أل الثبنية أل ا  يػرة

 .ابرلتة ػ علني أف هبلرصب  يلني درجة الانعه  قلزة لاددة لبدلف دلاجز

يتػػلف ياتػػف أف ياػػأل هشػػرات المػػلدبت بػػؿ ائػػبت ببللقػػبئ  لالطرائػػؼ  لتػػف قػػد 
 .ش ص  ير  أتثر قدرة هّ  لللجهب

هّػػ  تػػؿ دػػبؿ رفلػػت السػػعبئر بػػيف الاػػر ال ػػذافي  لرافػػ  الاػػدني  بلتػػؿ أنباػػؿ 
لأمػػبح رافػػ  ابللثػػبإ لّ بئػػد  يعن ػػؿ بػػيف الللامػػـ ا فري يػػة لاللربيػػة  . ابرلتػػة الشػػريؼ

جعابهيػػػػبإ  لػػػػيالإ لنهػػػػبراإ  إسػػػػعطبع أف يلػػػػيف إدػػػػد س يداػػػػؿ الرسػػػػبئؿ  يعلسػػػػط سيبسػػػػيبإ لا 
السيدات الا ربة جداإ اف الار ال ذافي هف طريؽ ابرلتة الشػريؼ إسػعطبع أف يلينهػب 

سػػػعدرج اللديػػػد اػػػف . فػػػي انمػػػب لزار  صػػػبـ فػػػي إدػػػدس الػػػدلؿ ا فري يػػػة ااسػػػالاية لا 
هنبمػػر الا ػػببرات اللربيػػة لا فري يػػة إلػػ  فػػإ ا اػػف الّيبػػي  اسػػعلاالإ فػػي ذلػػؾ الاػػبؿ 

 .لالنسب 

اللربيػة العػي لػـ عهػب رالزصػب هػف المػّلات العػي ع ػبـ فػي أسس رابطػة ال ببئػؿ  ●
. ا عّؼ الدلؿ ا فري ية بانبسبة الاللػد النبػل  الشػريؼ  لي ػـل الاػر ال ػذافي بداباعهػب
 .لأشرؼ هّ  رابطة اّلؾ أفري يب الع ّيدييف الذ  عل ج الار ال ذافي نلست اّتبإ هّيهـ
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ر ال ػػػذافي  لعن ػػؿ بػػيف  ػػػرؼ ل ػػد د ػػؿ رافػػػ  الاػػدني ب دايػػت  إلػػػ  الاػػؿ الاػػ ●
الانػػزؿ الجاػػبصير   لػػـ يعػػرؾ انػػت رتنػػب إلل لاػػرل بػػت  ليلػػبإ أل ث ػػيالإ  لػػـ ي ػػرع ا بػػلاب  
لتنػػت ع ػػدـ ندلصػػب اػػ  سػػبؽ اامػػرار  قػػبفزاإ فػػلؽ دػػلاجز هبليػػة  أ ػػذ اػػب دّػػـ بػػت اػػف 

رافػػؽ ا سػاب  الاػػذترة . دتػلة لع ػػرب  سػبفر اػػ  ال ػذافي  لجّػػس الػت طػػليالإ  طػليالإ 
إنشػؽ هػف هبئّعػت العػي لػـ . فتػبف لػت الاػبؿ لالجػبم. لالاؤنثة أثنب  الّيػؿ لأطػراؼ النهػبر

ػن ؼ اػف ألػد أهػدا  النظػبـ   عتف عداؿ أ  قدر اف الػلد لّ ػذافي بػؿ أف شػ ي ت تػبف يلم 
رباػػب يتػػلف ذلػػؾ هػػباالإ اػػف الللااػػؿ العػػي جلّػػت رافػػ  ينػػدف  ب ػػلة إلػػ  دتػػف ال ػػذافي 

فهؿ تبف الاػر ال ػذافي ". ال بر الذ  ع بؼ انت ببت هّيت: "بئؿهاالإ ببلاثؿ الّيبي ال 
 !.ببلنسبة لراف  الادني صل ال بر الذ  ي بفت  فنبـ جنبت 

تػػبف الاػػر يرتػػز هّػػ  عجديػػد الػػدلائر العػػي عػػدلر دػػلؿ ترسػػيت  ليػػدرؾ أف علبقػػب 
 ا جيػػبؿ د ي ػػة ل ياتػػف عجبصّهػػب  لأف عجديػػد اللجػػلم اػػف ااسػػعد بقبت العػػي ل يجػػلز
. إ لبلهب  لأف صنبؾ أبلاببإ جديدةإ ل بدل أف علعح  ليدعػبج ذلػؾ إلػ  سػلاهد شػببة لجديػدة

تػػبف رافػػ  أدػػد ا هاػػدة الجديػػدة الاتػػبفة إلػػ  ال ياػػة  بلػػد أف ع بداػػت أهاػػدة سػػبب ة 
اثػػؿ الاجػػذلب  لالػػدتعلر الشػػريؼ  لهاػػر الدباػػد   نجػػح رافػػ  بسػػرهة فػػي أف يتػػلف 

با بت العي يطّ هب ال بئد فعطير في سػاب  أفري يػب لبلػض أدد  ّابف ال ياة  لأدد الدا  
رافػػػ   "الػػػدلؿ اللربيػػػة  فعلػػػلد بداباػػػبت اػػػف ا عّػػػؼ ا لػػػلاف لالاػػػزاج لا هاػػػبر  تػػػبف 

 ".لادني
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 الدكتور مصطفى الزايدي

 

قبؿ امطل  الزايد  اعنذراإ هّ  نلست  أنت هنداب ع رج اػف تّيػة الطػب بجبالػة 
أرسؿ انهب  سنة اااعيبز ب دد الاسعشليبت  ل ف سدنعت السػارا  لع بسػيات  قبريلنس 

لقمػػػر قباعػػػت عػػػلدي ب نػػػت طبيػػػب آسػػػيل  اػػػف الببتسػػػعبف أل بػػػنهالديش أل الهنػػػد لتػػػبف 
اػػنهـ التثيػػر اػػف ا طبػػب  اللػػباّيف ببلاسعشػػليبت الّيبيػػة  هّػػؽ أدػػد الارتػػ  الّيبيػػيف 

ب لا بػت اػف بػالد الجػلع  سػعرلنت بلػد شػهلر صػذا الطبيػب النديػؼ الػذ  جػ: "هّيت قبئال
لػػـ يلع ػػد الاػػلاطف الّيبػػي أف اػػف يلّػػؽ ". لصػػل سػػايف بػػديف اػػف  يػػرات بالدنػػب الاسػػتينة
ذتػػر الزايػػد  صػػذم الدبدثػػة لصػػل يتػػدؾ  .. هّيػػت صػػل ليبػػي اثّػػت  لقػػد فهػػـ تػػؿ اػػب قبلػػت

. البسػيط للتنني ل أشؾ أنهػب قػد عرتػت أثػراإ فػي نلسػت هنػداب سػالهب اػف ذلػؾ الاػلاطف
فهػل اػف الّيبيػيف اللبئػديف اػف عػلنس  لتاػب سػبؽ أف تعبػت دػلؿ ػ اللبئػد ػ اػف عشػبد  
أداد إبراصيـ  فدف عّؾ التّاة ػ هبئد ػ عالاس انط ة قّ ة في اشبهر اف عطّػؽ هّػيهـ 

لتثيػػر اػػنهـ يػػرلف فيهػػب ن يمػػة عشػػير إلػػ  شػػتلؾ فػػي للئهػػـ لا  المػػهـ . عّػػؾ المػػلة
عّػػؾ الل ػػدة لرا  عشػػددصـ لعطػػرفهـ لايػػؿ تثيػػر اػػنهـ إلػػ   لّػػلطف  لقػػد قّػػت دائاػػب أف

اللنػػػؼ لالازايػػػدة قػػػللإ لفلػػػالإ فػػػي اابرسػػػة اللنػػػؼ بتػػػؿ مػػػلرم فػػػي سػػػنلات الاػػػداصابت 
 .لالادبتابت لالعلذيب لااهداابت

امطل  الزايد  صل العلأـ  داد إبراصيـ انملر ال ذافي  في قيػبدة اللنػؼ الػذ  
 إا اػف داّػة العطهيػر اللنيلػة بجبالػة بنهػبز  العػي سػبصـ ساي بػبلثلر  فػي ليبيػب  إبعػدا

الزايد  فيهب ا  أداد إبػراصيـ ال ػذافي  إلػ  عهييػر إسػاهب إلػ  جبالػة ػ قػبريلنس ػ بدسػـ 
 7696الالسػػتر الػػذ  إنطّػػؽ انػػت الاػػالـز الاػػر ال ػػذافي فػػي ليّػػة ألؿ سػػبعابر سػػنة 

سػػػػػيرات الاؤيػػػػػدة لّ ػػػػػذافي  لإلسػػػػػعيال  هّػػػػػ  السػػػػػّطة  لاػػػػػرلراإ ب يػػػػػبدة الاظػػػػػبصرات لالا
 .لالاعلهدة لاف أطّؽ هّيهـ رالز البرجلازية لالرجلية أهدا  الثلرة
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هبدت هبئّة امطل  الزايد  اف علنس  لأقبات بانط ة اللزيزية  لصي تػبدية 
تبيػػرة اػػف تػػلادي طػػرابّس  للهػػب إاعػػداد بانط ػػة قمػػر بػػف  شػػير  بلػػد لمػػللت إلػػ  

الطّبة النبمرييف  لسػرهبف اػب بػدأت الادػبلر عبػرز الاردّة الثبنلية  إنتـ إل  درتة 
بػػدأ . دا ػػؿ عّػػؾ الدرتػػة العػػي تبنػػت عتػػـ هػػدداإ اػػف الّيبػػيف ل يػػرصـ اػػف الطّبػػة اللػػرب

الاػر ال ػذافي يتػيؽ بتّاػة ػ النبمػرييف ػ ف ػد بػدأ انػذ انعمػؼ السػبلينبت اػف ال ػرف 
 عػرع نظريػة  للػـ الابتي  يرس أنت الالتر لالانظر الذ  فػبؽ هبػد النبمػر الػذ  لػـ ي

يبػػػدع فتػػػراإ  ف ػػػبـ بػػػزرع تثيػػػر اػػػف هنبمػػػر ا اػػػف فػػػي عّػػػؾ الدرتػػػة اػػػف أجػػػؿ اابرسػػػة 
أقياػػػػت اػػػػب هػػػػرؼ . لّعدػػػػلؿ إلػػػػ  فتػػػػر ال ػػػػذافي" النبمػػػػرييف"التػػػػهلط هّػػػػ  الطػػػػالب 

ببلالسترات العسييسػية  لالالسػترات الل بئديػة  لعشػريب الشػببب أفتػبر الاػر ال ػذافي  
 ّػػ  أ ّػػب الشػػببب اللػػرب اػػف  يػػر الّيبػػيف هػػف عّػػؾ ع. لطػػي مػػلدة اللتػػر النبمػػر 

تػبف امػطل  الزايػد  . الدرتة  لقبض هّػ  بلتػهـ  لطػرد التثيػرلف اػنهـ اػف ليبيػب
فػػػي طّيلػػػة الطػػػالب الػػػذيف أبػػػدلا عطرفػػػبإ لعلمػػػببإ لّالسػػػتر الػػػذ  عبػػػرأ اػػػف النبمػػػرية 

دعتف أفتبر الار لأمبح اف دلارييت  .لا 

يػػػة اللباػػػة إلػػػ  جبالػػػة بنهػػػبز  لدراسػػػة إنع ػػػؿ امػػػطل  بلػػػد دمػػػللت هّػػػ  الثبنل 
الطػػب  لصنػػبؾ شػػهد العاّاػػؿ الطالبػػي  تػػد العلجهػػبت الثلريػػة   بمػػة فػػرض ااعدػػبد 

 .الطالبي الدتلاي  لالعدريب اللستر 

دػػبلؿ الزايػػد  اػػ  أداػػد إبػػراصيـ الػػذ  تػػبف يػػدرس اللّسػػلة بتّيػػة اآلداب بجبالػػة 
الثلريػة العػي دػبلؿ ال ػذافي فرتػهب بنهبز   الاجهة الاػد الطالبػي الاتػبد لإلجػرا ات 

هّػػ  الطػػالب  دػػبلل الاجهعهػػب بعلبئػػة الطػػالب الثػػلرييف  فلاجهػػب ا بلاػػة هبراػػة اػػف 
ا  ّبيػػة السػػبد ة لّطّبػػة  للػػـ يسػػعط  أداػػد إبػػراصيـ د ػػلؿ الدػػـر الجػػبالي  لفػػبإ اػػف 

ا ططػػبإ اػػ  اداػػد الاجػػذلب لهػػدد اػػف رجػػبؿ ا اػػف هّػػ  اداصاػػة .  تػػبة الطػػالب
لاتػػبديف بباسػػعلبنة بشػػببب اػػف الجػػيش لا اػػف  ثػػـ قػػبد ااثنػػبف اػػ  هاػػر الطػػالب ا

السػػلداني لالطيػػب المػػبفي لاداػػد شػػرؼ الػػديف لالمػػبدؽ دصػػبف ل يػػرصـ داّػػة لاسػػلة 
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لعطهيػػر الجبالػػة اػػف الطػػالب الالبرتػػيف  لعلجػػت عّػػؾ الداّػػة بعمػػلية قػػبدة الطػػالب 
 .ثلرة الطالب إبريؿ  لأطّؽ هّيهب فياب بلد 1الالبرتيف فياب ساي بػ

ي ػػػلؿ زاػػػال  الزايػػػد  بتّيػػػة طػػػب جبالػػػة بنهػػػبز   أف الدراسػػػة لػػػـ عتػػػف أبػػػداإ اػػػف 
إصعابابعػػػت  ف ػػػد تػػػبف يل ػػػد ااجعابهػػػبت تػػػؿ ليّػػػة اػػػ  أداػػػد إبػػػراصيـ لطػػػالب آ ػػػريف  
لّع طيط لّ الص اف الطّبػة الانػبلئيف لّنظػبـ  بدتػلر رجػبؿ الاببدػث لالا ػببرات  

بنهػبز  لا ببّػة الاػر ال ػذافي للتػ  ال طػط لا بلاػة ليطير تؿ أسبلع بيف طرابّس ل 
النشػبطبت الطالبيػة الاتػػبدة   بمػة لأف ادينػة بنهػػبز  قػد عدللػت إلػػ  ارجػؿ يهّػػي  
لػػ  نشػػبط ا دػػزاب السيبسػػية الداهاػػة لّطػػالب الرافتػػيف ل ػػرارات ال ػػذافي   للػػـ يلػػد يل ع

 .فشنت داّة هّ  تؿ الالبرتيف لأهدـ بلتهـ

رعػػػبط ب ػػػلة لتػػ  الزايػػػد  نلسػػػت ا نػػػذ البدايػػػة فػػػي الجبنػػػب ا قمػػػ  اػػػف العشػػػدد  لا 
 . ب داد إبراصيـ  دع  أمبدب الجنبديف الّذيف يطير بهاب م ر العشدد

بلػػد ع سػػيس درتػػة الّجػػبف الثلريػػة  شػػتؿ اػػ  أداػػد إبػػراصيـ  لسػػليد راشػػد  لهبػػد 
بػػراصيـ البشػػ برس  ال ػبدر البهػػداد   لهاػػبر الطيلػؼ  ليػػلنس البفػػة  لالطيػب المػػبفي  لا 

لصػػػػػدس بػػػػػف هػػػػػبار  لجايّػػػػػة دراػػػػػبف  شػػػػػتّلا الػػػػػدلائر ال تػػػػػبئية الثلريػػػػػة العػػػػػي قباػػػػػت 
اػف رجػبؿ ا هاػبؿ لالاسػؤلليف الدتػلاييف  لاثّػلا " الاسػعهّيف"ببلاداصابت  لادبتاػة 

اادهػػب  لالػػدفبع لال تػػبة  لدتػػـ هّػػ  الػػبلض ببلسػػجف لالطػػرد اػػف اللظيلػػة لامػػبدرة 
 .ف دلتالا علرتلا لّعلذيبأالالهـ  لعبيف أف اللديد اف الذي

الاثببػبت الثلريػة العػي عدللػت إلػ  الػع الإ شػهدت لجبػبت  7611فعدت بلػد سػنة 
اػػػف العهػػػذيب لالعنتيػػػؿ  لأمػػػبح بلػػػض عّػػػؾ الاثببػػػبت تهلػػػب لّرهػػػب اثػػػؿ اثببػػػة دػػػي 

يلليػل العػي عللصػب اداػد هّػي  19ا ندلس العي عللصب أداد الشريؼ السػليني  لاثببػة 
بيػػلف أسػػاب  اثػػؿ اػػيالد الل هػػي لهبػػد السػػالـ الزاداػػة لقػػريف مػػبلح لهػػرؼ الّي. زيػػداف

تػبف . قريف لأداد امببح اللرفّي العي تبنت أسابؤصـ عهػزل قّػلب أشػد الرجػبؿ لأقػلاصـ
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" اللاػبرة"ه د الثابنيبت اف ال رف الابتي قرف الرهب   بمػة بلػد اػب هػرؼ ب دػداث 
اللطنيػػة لإلن ػػبذ الالبرتػػة فػػي  هنػػداب عجاػػ  هػػدد اػػف الشػػببب الّيبػػي الانعاػػي لّجبهػػة

يػػػػػرع البليػػػػػد اػػػػػف ا ػػػػػر ال يػػػػػبدة ببػػػػػبب اللزيزيػػػػػة ل ططػػػػػلا  هاػػػػػبرة بشػػػػػبرع الجاهلريػػػػػة    
لاهبجاعت  لجرت اهبجاعهـ  لدتـ هّيهـ بباهداـ  لجرت االد ة تؿ اػف إشػعبت فػي 

 .إنعابئت إل  الجبهة اللطنية لإلن بذ

ذيب  إفع ػر دائاػبإ بالقلػت لـ يهب امطل  الزايد  هف أ  دلّة دـ  أل لجبة علػ
دػػػعلظ بمػػػدارة  الاعشػػػدد  لنظلػػػر  لّلنػػػؼ الثػػػلر   لعمػػػلية اللنبمػػػر الاتػػػبدة لّثػػػلرة  لا 

 . العيبر الاعشدد ا  علأات أداد إبراصيـ ال ذافي

لػػػـ ي عمػػػر دلرم فػػػي دّ ػػػبت اللنػػػؼ الدا ّيػػػة  بػػػؿ تػػػبف اػػػف بػػػيف أهتػػػب   رفػػػة 
لّيبييف فػي ال ػبرج لعمػليعهـ  تػبف اللاّيبت العي أدارت هاّيبت االد ة الالبرتيف ا

بػػػراصيـ البشػػػبر  لسػػػليد راشػػػد لهػػػز الػػػديف  يّع ػػػ  يلايػػػبإ بتػػػؿ اػػػف هبػػػداي السنلسػػػي لا 
 .الهنشير   الذيف علللا اهاة االد ة لعملية الالبرتيف الّيبييف في ال برج

ألفػػػد لّدارسػػػة فػػػي ال ػػػبرج  لأراد إ عيػػػبر الجبالػػػة العػػػي عنبسػػػبت  7611فػػػي سػػػنة 
ـل ال ػػبض  11لبليػػب فػػي اجػػبؿ الطػػب  ف ػػبـ بزيػػبرة إلػػ  ألابنيػػب  لفػػي لّدراسػػة ال اػػبرس عػػ

هّيػػػت بعهاػػػة إدعجػػػبز لعلػػػذيب طػػػبلبيف ليبيػػػيف يدرسػػػبف ب لابنيػػػب  قػػػبـ الزايػػػد  بدسػػػعدراج 
الطبلبيف إل  انزؿ السلير الّيبي لصنبؾ قبـ باسبهدة آ ريف اف ا اف لالّجػبف الثلريػة 

دأت ادبتاعػػت  للتػػف لػػـ يػػعـ النطػػؽ بػػبلدتـ تػػدم  إبريػػؿ بػػ 71لفػػي . بعلػػذيب الطػػبلبيف
 ف الّجػػبف الثلريػػة فػػي ليبيػػب إهع ّػػت ثابنيػػة اػػف الاػػلاطنيف ا لاػػبف بّيبيػػب  لاػػف أجػػؿ 

إسػع بؿ امػطل  . الدلبظ هّػ  ديػبة صػؤل  قباػت الدتلاػة االابنيػة بعسػليرم إلػ  ليبيػب
ل ػذافي ببادعلػب  بػت لسػط الزايد  إسع ببؿ البطبؿ بلد هلدعت اف ألابنيب  لقبـ الار ا

جاػػػ  اػػػف أهتػػػب  الّجػػػبف الثلريػػػة  لقػػػبؿ ال ػػػذافي أف امػػػطل  الزايػػػد   صػػػل ناػػػلذج 
الشػػ ص الثػػلر   الػػذ  ل يعػػردد فػػي عمػػلية الدسػػبب اػػ  أهػػدا  الثػػلار أيناػػب لجػػدصـ  

 .لدلف أف ينعظر ا ار اف أ  جهة أل أ  ش ص
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د بلػػػد ذلػػػؾ إلػػػ  ليبيػػػب سػػػبفر بلػػػد ذلػػػؾ الزايػػػد  إلػػػ  الناسػػػب لدرس العجايػػػؿ  لهػػػب
ليابرس نشبطت الثلر  الاعشػدد  لقػد آؿ هّػ  نلسػت أف ل يعزدػزح هػف القلػت الريػبد  

لأمبح اػف ا شػ بص ا قليػب  فػي اتعػب . الذ  إدعّت بجدارة في قيبدة اللنؼ الثلر 
لهػيف . ااعمبؿ ببلّجبف الثلرية  لالسػبهد ا ياػف لّل يػد اداػد الاجػذلب آاػر الاتعػب

ير الزايػػد  اسػػؤللإ لّشػػؤلف الابليػػة ببلاتعػػب  لصتػػذا إ ػػعّط الاػػبؿ ببلػػدـ فػػي أ ػػبم المػػه
 .ادلؿ الثلرة  لبطلـ هبئّي

صنبؾ البرقػة  ريبػة  أف امػطل  الزايػد   هنػداب قػرر أف يلامػؿ دراسػبعت اللّيػب 
  لقػػد سػػ لعت اػػرة هػػف دافػػ  علجهػػت إلػػ  "العجايػػؿ"فػػي اجػػبؿ الطػػب  ع مػػص فػػي فػػرع 

تنػػت جػػبداإ ".  ننػػي أدػػب الجاػػبؿ: "فػػرلع الطػػب  أجػػبب بهػػزؿصػػذا اللػػرع ببلػػذات فػػي 
هنداب لجهت صذا السؤاؿ  فلي اللبدة أف أ ّب الاع مميف فػي صػذا اللػرع اػف فػرلع 
الطب لهـ ايلؿ فنية  فبلتهـ يهلس الرسـ  لآ رلف لهـ هشؽ لّالسػي    ل يػر ذلػؾ 

لتػف أدػد ا طبػب  ل . اف أللاف اللف لالعذلؽ  للـ أهرؼ هف امطل  أ  إصعاػبـ بػذلؾ
الذيف لـ عربطت بامطل  أ  اػلدة قػبؿ ذات اػرة الّ ػبإ لسػب راإ اػف الػدتعلر امػطل  

إف امطل  لت هالقة بتؿ شي  إلل باهنة الطب  لأف الػذ  أاػرم بػ ف يعجػت إلػ  : قبؿ
فػػرع العجايػػؿ صػػل الل يػػد اداػػد الاجػػذلب آاػػر اتعػػب ااعمػػبؿ ببلّجػػبف الثلريػػة  ف ػػد 

ة  أف عجػر  هاّيػػبت عجايػؿ لػػبلض اللنبمػر اػػف الشػببب الثػػلرييف عدػعـ الاهػبـ الثلريػػ
ا لػب  الػػبلاهـ  إاػػب  جػػؿ ال يػػبـ باهػػبـ ثلريػػة دسبسػػة اثػػؿ العمػػليبت لّالبرتػػة فػػي 

لسػرد ذلػؾ الطبيػب دػبلت . ال برج  أل عهيير االاح بلتػهـ بلػد عنليػذ عّػؾ اللاّيػبت
د  فػي ثالجػة الاػلع  دعػ  تثيرة قبـ فيهب امطل  الزايد  برف ة الاجذلب بلت  جر 

 .يلبرقلف الديبة عدت درجة العجاد

الصبة أ رس تبنت قد نبعت في ش مة صذا الطبيػب لصػي العدّيػؿ السيبسػي  ف ػد 
تّػػؼ اتعػػب ااعمػػبؿ ببلّجػػبف الثلريػػة هػػدداإ اػػف هنبمػػرم لإلعمػػبؿ بػػبل نلات اللتػػبئية 

زايػػد  لالػػت مػػبلح هنػػد انبقشػػة ال تػػبيب العػػي ععنػػبلؿ أ بػػبر ليبيػػب  لأمػػبح امػػطل  ال
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إبػػراصيـ تػػيليف ث يّػػيف هّػػ  التثيػػر اػػف البػػراال اا ببريػػة هّػػ  اللتػػبئيبت اللربيػػة  ل 
يهـ إذا تبف الالتلع ادؿ الانبقشة يعلّػؽ بباقعمػبد أل المػدة أل السيبسػة  فاهاػة 
الزايػػػػػد  لمػػػػػػبلح صػػػػػػل إسػػػػػػعلراض أفتػػػػػػبر التعػػػػػبب ا  تػػػػػػر  لرؤيػػػػػػة ال بئػػػػػػد لأفتػػػػػػبر 

 . الجابصيرية

صبلػػت جاػػبصير عػػلنس تػػد زيػػف اللببػػديف بػػف هّػػي  أمػػببت النظػػبـ الّيببػػي هنػػداب 
شػػػعلّت داػػػ  ااجعابهػػػبت هّػػػػ  تػػػؿ الاسػػػعليبت فػػػي ليبيػػػب  عػػػػدرس  مػػػداة قليػػػة  لا 
عداهيبت اب دػدث فػي عػلنس الاجػبلرة هّػ  ليبيػب  لعتػ  ال طػط ا انيػة لالاجهػة أ  

سػػبهد ا ياػػف للبػػد عدػػرؾ شػػلبي اتػػبد لّنظػػبـ فػػي ليبيػػب  تػػبف امػػطل  الزايػػد  صػػل ال
ال ػػبدر البهػػداد  انسػػؽ اتعػػب ااعمػػبؿ ببلّجػػبف الثلريػػة الػػذ  عدػػلؿ إلػػ   ّيػػة ندػػؿ  
لأهّػػف دبلػػة الطػػلارئ ال مػػلس  لأرسػػّت العلجيهػػبت إلػػ  تػػؿ الّجػػبف الثلريػػة فػػي ليبيػػب  
لللب الزايػد  دلراإ أسبسػيبإ فػي ذلػؾ  فهػل ل يهيػب هػف أ  إجعاػبع إدار  أل اػبلي أل 

تر   تػػبف ي ػػلد جنػػبح العشػػدد الػػذ  يػػرفض أ  البلجػػة إداريػػة سػػّاية أانػػي لدعػػ  هسػػ
لّاظبصرات  ليدف  في إعجبم اللنؼ الثلر   لترلرة إقدبـ الّجبف الثلريػة فػي الاجهػة 
اادعجبجػػػبت  لينع ػػػد العهػػػبلف الػػػذ  أبػػػدام بلػػػض الاسػػػؤلليف فػػػي اادارة اللّيػػػب لّدللػػػة  

لريػػػة  لرئبسػػػة ا رتػػػبف لالّجنػػػة الشػػػلبية يعن ػػػؿ يلايػػػبإ بػػػيف اتعػػػب ااعمػػػبؿ ببلّجػػػبف الث
إنع ػد بشػدة أدا  السػ  . اللباة ػ اجّس اللزرا  ػ لااعمبؿ ال ػبرجي ػ للزارة ال برجيػة

تلسػب الػذ  تػبف  قبػؿ أف ينشػؽ ػ لزيػراإ لّ برجيػة  لداّػت اسػؤللية إنشػ بؽ التثيػر اػف 
هعػػراؼ بلػػض الػػدلؿ بػػ بلاجّس الػػلطني السػػلرا  لالدبّلابسػػييف الّيبيػػيف فػػي ال ػػبرج  لا 

نع ػػد أجهػػزة ا اػػف العػػي لػػـ ع ػػـ باػػب يجػػب هّيهػػب اػػف االد ػػة لّانشػػ يف فػػي  اانع ػػبلي  لا 
ال ػػبرج لعمػػليعهـ  لعػػـ عليينػػت نبئبػػبإ لػػلزير ال برجيػػة هبػػد اللػػبطي اللبيػػد   الػػذ  دػػؿ 

 .ادؿ الس  تلسب الانشؽ

الػلزارة رتز امطل  الزايد  بلد علليػت انمػبت فػي ال برجيػة الّيبيػة هّػ  عطهيػر 
اػػف اللنبمػػر العػػي لمػػلهب بهيػػر الثلريػػة لالعػػي إهعبرصػػب الاليػػة لّثػػلار  لاتػػبدة لنظػػبـ 
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الاػػػر ال ػػػذافي  ف رسػػػؿ اللشػػػرات إلػػػ  الالػػػع الت ديػػػث إسعشػػػهد بلتػػػهـ فيهػػػب  لقػػػبـ 
قعػرح إهػبدة عشػتيؿ الّجنػة الشػلبية اللباػة لإلعمػبؿ ال ػبرجي  بلمؿ هنبمر أ ػرس  لا 

لعلػػبلف اػػ  البهػػداد  الاداػػلد  . الثلريػػة الالثػػلؽ بهػػبلالعلػػبلف الػػدللي اػػف اللنبمػػر 
لرؤسب  ا جهزة ا انية هّ  إرسبؿ هنبمػر إلػ  ال ػبرج لّ يػبـ ب هاػبؿ إرصببيػة  أللهػب 

فبرايػػر  لعلجيػػر بلػػض  71عمػػلية الانشػػ يف هػػف النظػػبـ  لاللنبمػػر ال يبديػػة فػػي ثػػلرة 
رات بلػػض الػػدلؿ العػػي ا صػػداؼ العػػي إهعبػػرت البديػػة لنظػػبـ الاػػر ال ػػذافي  اثػػؿ سػػلب

 .شبرتت قلاعهب في دابية الادنييف الّيبييف

للتػػػي يؤتػػػد أنػػػت ل يػػػزاؿ فػػػي قاػػػة للئػػػت لّ بئػػػد  لفػػػي تباػػػؿ ليبقعػػػت الثلريػػػة  دفػػػ  
لفػعح بيعػت لبيػلت . ب للدم  لأللد إ لعت  لأقبربت في مللؼ تعبئب ال ذافي ل عؿ الثلار

هب أثنب  قمؼ قلات النبعل لبػبب اللزيزيػة ػ  أقبربهـ لازارهت لالار ال ذافي  لإل عبب  في
 .ا ر ال ذافي

ل جػػداؿ  أف امػػطل  الزايػػد  صػػل اػػف ال اسػػة ا لائػػؿ الاػػؤانيف دعػػ  الن ػػبع 
بالار ال ذافي  لقد يتلف أللهـ بال انبزع  فدع  أداد إبراصيـ ال ذافي  الػذ  سػبؽ أف 

ئػػت لالاػػػر ال ػػػذافي  لمػػلنبم ب نػػػت عػػلأـ امػػػطل  الزايػػد  فػػػي العطػػػرؼ لالعشػػدد فػػػي لل
ياتف أف ندف  بشبهة الع ثر ببل رابة  لالدفبع هف اتبسب ال بيّة الابلتة  أاػب امػطل  
الزايػػد   فانػػذ البدايػػة تبنػػت الرابطػػة العػػي عشػػدم بالاػػر ال ػػذافي صػػي  الهػػلس الثػػلر   

  لدعػ. لاالعزاـ اللنيؼ قلل لهاال إل  دد ال عػؿ بػدـ بػبرد لتػؿ اػف يػرام البديػب لّنظػبـ
هنداب هليف لزيػرا لّمػدة إهعبػر أف اهاعػت ا للػ  صػي عطهيػر صػذا ال طػبع ااػف رآصػـ 
الػػبديف لّثػػلرة  لعنمػػيب اػػف صػػـ أهتػػب  فػػي درتػػة الّجػػبف الثلريػػة اػػف ا طبػػب  هّػػ  

 .رأس الاؤسسبت المدية

بػػبلطب  فػػدف الانطػػؽ ي ػػلؿ أف هػػالج الارتػػ   لالػػدلا   لالاػػرض  ل هالقػػة لػػت 
لرة  للػػيس صنػػبؾ لمػػلة طبيػػة ثلريػػة لأ ػػرس رجليػػة  إذ لػػيس صنػػبؾ بب يػػدلللجيب أل الثػػ

" الطبيػب الثػبئر" ارض رجلي لآ ر ثلر   لتف الدتعلر اللزير  أمرل هّػ  أف يتػلف 
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هّػػػػ  رأس تػػػػؿ الاؤسسػػػػبت الطبيػػػػة  لأف عتػػػػلف ا فتػػػػّية لهػػػػـ فػػػػي الدراسػػػػبت اللّيػػػػب 
 .لاااعيبزات الابلية

بالاػر ال ػذافي  عّبلسػت لعاػبص  فيػت   ّػؽ  ل د إاعأل امطل  الزايد   انذ البداية
ػػّت هّػػ  ا ػػبس أفتػػبرم لسػػّلتت  إهعنػػؽ أللانػػب إ عرههػػب  لػػـ  لهػػة  بمػػة بػػت  لانط ػػب فمل

مػػػن  ألهيػػػة يتػػػ  فيهػػػب تػػػؿ النػػػبس  لاػػػف ل يسػػػعطي  . يتػػػف قػػػبدرا هّػػػ  رؤيػػػة  يرصػػػب
لػة الد لؿ فيهب  فهل رهديد زنػيـ  ل يسػعدؽ الديػبة  دػبلؿ أف يّػبس قنػبع الظػرؼ  ل 

الدـ  لتف اب جنعت يدام تبف ث ال يداّت فػي دا ّػت  لهنػداب بػدأ الدػديث هػف اامػالح 
  ل طػػط شػػتر   ػػبنـ لإلمػػالح  شػػف "ليبيػػب الهػػد" انػػذ أف أطّػػؽ سػػيؼ ااسػػالـ شػػلبر 

امػطل  الزايػد  اػ  علأاػػت أداػد إبػراصيـ ال ػػذافي داّػة شػللا  تػػد ذلػؾ العلجػت الػػذ  
لعلبؼ البد هّ  أصدافهبرأس فيت نتلص لعراج  هف الثلرة ل   .ا 
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 نصر المبروك

 

سػػػ لت اللايػػػد العهػػػباي  بلػػػد  رئػػػيس جهػػػبز ا اػػػف الػػػدا ّي هػػػف ش مػػػية نمػػػر 
لػػل  يرعػػت بػػيف أف يتػػلف رئيسػػبإ لّػػلزرا  أل يتػػلف : "الابػػرلؾ  أجػػبب العهػػباي باػػب يّػػي

 نػػػت يلعنػػػؽ اللنػػػؼ رئيسػػػبإ لارتػػػز الشػػػرطة  ا عػػػبر أف يتػػػلف رئيسػػػبإ لارتػػػز الشػػػرطة  
 ".لالعسّط

الذ  قػبؿ صػذا هػف نمػر الابػرلؾ  لػيس لاهظػبإ  أل رئػيس لانظاػة اػف انظاػبت 
هع ػػػبؿ لعلػػػذيب  د ػػػلؽ اانسػػػبف  إنػػػت العهػػػباي  بلػػػد  الاسػػػؤلؿ ا لؿ هػػػف االد ػػػة لا 

فبرايػػػر  لأدػػػد أبطػػػبؿ  71الالبرتػػػيف الّيبيػػػيف  لتػػػبف السػػػيؼ ال ػػػبط  فػػػي ذبػػػح ثػػػلار 
نمػػر الابػػرلؾ  تػػبف انػػذ . جنػػد أللدم  لسػػّدهـ ل عػػؿ الثػػلاراجػػزرة سػػجف أبػػل سػػّيـ  

البداية  دّ ة قلية لتبيرة في سّسػّة اللنػؼ  إن ػرط فػي درتػة الّجػبف الثلريػة  لا  عػبر 
طلهػبإ أف ي ػؼ فػي مػؼ مػللة الػدـ الػػذ  تػات اداػد هّػي زيػداف  لأداػد الشػػريؼ 

البفػة  لامػطل   السليني  لأداد إبراصيـ انملر ال ػذافي  لصػدس بػف هػبار  ليػلنس
 .الزايد   الذيف إهعن لا اذصب اللنؼ لالعملية في مللؼ درتة الّجبف الثلرية

عن ػػػؿ فػػػي تػػػؿ اللظػػػبئؼ العػػػي ع ػػػلد ال عػػػؿ  تػػػبف ي ػػػـل بػػػذلؾ  ادبفظػػػبإ هّػػػ  رلح 
هع بؿ لعلذيب لقعػؿ الػذيف  العلبني لااع بف برلح العشلي  هنداب تّؼ باهاة االد ة لا 

تػبف يطّػب اػف البلنيػت قعػؿ أتبػر هػدد اػنهـ  " ببلزنبدقػة"افي أسابصـ الل يد الار ال ذ
ليلمػػيهـ بلػػدـ إتػػبهة اللقػػت فػػي العد يػػؽ الهػػـ  لهنػػداب ياػػلت أدػػد التػػدبيب ي ػػـل 

ـل اليػـل بداػد اي ػ عجييػؼ ػ الزنػديؽ : "بدرسػبؿ اػذترة إلػ  قّػـ ال ػذافي  ي ػلؿ فيهػب ل ػد عػ
ؿ  فببلنسبة لت  صػل جيلػة  أ     إسعتعر هّ  تديعت أف يلمؼ ببل عي"فالف بف فالف

سػػعلاؿ للػػظ    "الجيػػؼ" ديػػلاف نلػػؽ  ل ػػد إسػػعنتر هّػػ  تػػدبيبم أف يمػػلهـ بػػبل عّ   لا 
لصذا يتشؼ عشلصب ارتيب د ي يب في عتلينت  ليمدؽ اب قبلت هنت العهػباي  بلػد  قػبؿ 
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الشػبهر أبػػل الطيػػب الاعنبػػي فػػي قمػػيدعت العػي ياػػدح فيهػػب سػػيؼ الدللػػة الداػػداني  إثػػر 
 : العي تبنت بيد الرـل" الدارا " ت ل ّلة فعد

 وكان بيا مثل الجنون فأصبحت      ومن جثث القتمى عمييا تمائم

  "لاػػف جيػػؼ ال عّػػ : "هّػػؽ الاعنبػػي هّػػ  تّاػػة جثػػث  أنػػت قػػبؿ فػػي الػػنص ا لؿ
سػػعبدلهب بتّاػػة  إدعرااػػب لّ عّػػ    –جثػػث  –فػػدهعرض سػػيؼ الدللػػة هّػػ  تّاػػة جيػػؼ  لا 

أننػػػي لػػػـ أقبػػؿ عهييػػػرا    تّاػػػة اػػف تّاػػػبت أشػػػلبر   : : فهػػـ بشػػػر  لأتػػػبؼ الاعنبػػي
 .سلس صذم التّاة   ف سيؼ الدللة  تبف يعشبت باشبهرم اانسبنية دع  ا  أهدائت

هنػػداب تنػػت أاينػػبإ لّشػػؤلف ال برجيػػة باػػؤعار الشػػلب اللػػبـ  تثػػرت الرسػػبئؿ العػػي 
نسػػبنية اػػف ا عّػػؼ أندػػب  اللػػبلـ  لتنػػب عدػػت الدمػػبر عردنػػي اػػف انظاػػبت د لقيػػ ة لا 

سػػجف " اجػػزرة"بسػػبب أزاػػة لػػلتربي  تبنػػت عّػػؾ الاػػذترات عطبلػػب بتشػػؼ الد ي ػػة هػػف 
أبػػػل سػػػّيـ  عدػػػدثت اػػػ  أداػػػد قػػػذاؼ الػػػدـ  لهبػػػرت لػػػت هػػػف تػػػرلرة فلػػػؿ شػػػي  بهػػػذا 
ال مػػلص  لديػػث أننػػب قػػد قبّنػػب ادبتاػػة الاعهاػػيف فػػي قتػػية لػػلتربي  لصػػـ ا اػػيف 
 ّيلػػة فدياػػة  لهبػػد الببسػػط الا ردػػي  لعرديّهاػػب إلػػ  ادتاػػة  ػػبرج ليبيػػب فػػال بػػدل اػػف 
قػػرار شػػجبع اابثػػؿ فػػي قتػػية سػػجف أبػػل سػػّيـ  للألابنػػة ف ػػد عداػػس أداػػد قػػذاؼ الػػدـ 
نع ػػد بشػػدة عّػػؾ الللّػػة الشػػنيلة  ذصبنػػب سػػليبإ إلػػ  اداػػد بّ بسػػـ الػػزل   لهػػذا الالتػػلع  لا 

فػي . مػرادة  أهػرب اداػد هػف دابسػعت للػعح الاّػؼ أايف اللدؿ آنذاؾ  لعددثنب بتػؿ
الاسػب  زارنػي اداػد الػزل  بانزلػػي  لقػبؿ إننػب يجػب أف ن عػػرب اػف صػذا الاّػؼ بدػػذر  
نسػػبنية اػػػف  لقػػبؿ إنػػت أيتػػػب يسػػعّـ تػػػؿ يػػـل اػػػذترات لاراسػػالت اػػػف جهػػبت قبنلنيػػػة لا 
 ا عّػؼ أندػػب  اللػبلـ عطبلػػب بتشػؼ االبسػػبت اػب دػػدث فػي سػػجف أبػل سػػّيـ   يػػر أف
اداػػد أتػػبؼ أف التػػلع ػ أبػػل سػػّيـ ػ دسػػبس جػػداإ  لقػػد يسػػبب إثبرعػػت عل يػػدات ل 
نعلقلهػػب  فهػػل يػػرس أف ظهػػلر أداػػد قػػذاؼ الػػدـ لرا  فػػعح صػػذا الالتػػلع قػػد يلسػػر أنػػت 
يػػ عي فػػي إطػػبر عمػػلية الدسػػبببت الش مػػية بػػيف هبػػداي السنلسػػي لأداػػد قػػذاؼ الػػدـ  

ؽ  صػػػػذا الالتػػػػلع لّ ػػػػبرج  ليظهػػػػر أاػػػػبـ فبػػػػيف ااثنػػػػيف هػػػػدالة مػػػػباعة  لأداػػػػد سيسػػػػلل
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ا لرلبيػػيف ب نػػت صػػل اػػف ع ػػدـ للػػعح صػػػذا الاّػػؼ  بلػػد ن ػػبش إعل نػػب هّػػ  ه ػػد إجعاػػػبع 
باتعػػب الػػزل  يشػػبرؾ فيػػت بباتػػبفة إلػػ  الػػزل   أاػػيف اللػػدؿ  أنػػب  لأداػػد قػػذاؼ الػػدـ  

رة إنل ػد ااجعاػبع  لفلجئنػب جايلػبإ  بثػل ". الزندقػة"لنمر الابرلؾ  الاسؤلؿ هػف اّػؼ 
ـل : )نمػػر الابػػرلؾ ل تػػبت اػػف إثػػبرة صػػذا الالتػػلع  قػػبؿ بسػػجف " عجيػػيلهـ"إف الػػذيف عػػ

أبػل سػّيـ صػـ أهػدا  لّثػػلرة  للػل عاتنػلا اػف الهػرلب ل ػػبالا بعمػلية تػؿ الثػلرييف لهّػػ  
ف اجػػرد إثػػبرة التػػلع اػػب دػػدث فػػي أبػػل سػػّيـ صػػل  يبنػػة لّثػػلرة   (رأسػهـ قبئػػد الثػػلرة  لا 

نب إلػػ  بلػػض  دػػبلؿ اداػػد الػػزل   ب سػػّلبت الهػػبدئ  أف أسػػ ط فػػي أيػػدينب  لنظػػر بلتػػ
يهػػدئ نمػػر الابػػرلؾ  لأف يشػػرح لػػت تػػرلرة فػػعح صػػذا الاّػػؼ ال طيػػر  للتنػػت رفػػض 
ااسػػػػعابع للػػػػـ يبػػػػد إشػػػػبرة لإلقعنػػػػبع  دػػػػبلؿ أداػػػػد قػػػػذاؼ الػػػػدـ  أف يشػػػػرح لػػػػت  طػػػػلرة 
الالتػػلع  لتػػرلرة فػػعح صػػذا الاّػػؼ بتػػؿ شػػجبهة  للػػل إتػػطررنب لّعتػػدية باػػف قػػبـ 
بهػػػذم الجرياػػػة  إسػػػعار نمػػػر يرهػػػد ليزبػػػد  فدقعردػػػت أف ي ػػػـل اداػػػد الػػػزل  بلػػػرض 
الالتػػلع هّػػ  الل يػػد ال ػػذافي  بلػػد ذلػػؾ إلع يػػت اػػ  الػػزل  الػػذ  قػػبؿ  إف ا اػػر تاػػب 
علق   لأف نمر الابرلؾ قد عـل شدنت اف هبداي السنلسي  الذ  فسلر إثػبرة الالتػلع 

 عيػػبر نمػػر الابػػرلؾ ادارة جهػػبز اتبفدػػة تػػبف إ. ب نػػت عرعيػػب اػػف أداػػد قػػذاؼ الػػدـ
الزندن ػػػػة بعرشػػػػيح اػػػػف هبػػػػداي السنلسػػػػي  فهػػػػذا الجهػػػػبز اتّػػػػؼ باالد ػػػػة ااسػػػػالاييف 
هع ػػبلهـ لفػػي النهبيػػة قػػعّهـ  ل ػػد إقعػػرؼ جػػرائـ ارهبػػة  عّػػذذ ببلعلػػذيب لال عػػؿ  لدمػػؿ  لا 

لاؿ فػي الا ببػػؿ هّػػ  رتػب هبػػداي السنلسػػي لالاػر ال ػػذافي  لدمػػؿ ايتػب هّػػ  ا اػػ
 .الطبئّة

تبف دلؿ بيعت اللشرات اف الدرس  لأجهزة الاراقبػة االتعرلنيػة  فػي دػيف تبنػت 
انػػبزؿ الػػلزرا  بػػال دراسػػة  ل يلجػػد شػػرطي أاػػبـ أ  انػػزؿ اػػف انػػبزلهـ  لل تػػبايرات 

 .اراقبة

نمػػػر  هنيػػػؼ فػػػي دديثػػػت  يسػػػلؽ ااعهباػػػبت فػػػي تػػػؿ ااعجبصػػػبت  يعّهػػػؼ هّػػػ  
 .دة الدـ لأدلات العلذيباللثلب إل  أ  الق  فيت رائ
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  تّػػؼ بداّػػة ل اػ  السػػجنب  ااسػػالاييف الػػذيف 7669فبلػد اذبدػػة أبػػل سػّيـ سػػنة 
ب لا هّ  قيد الديػبة  لسػباهـ سػل  اللػذاب دعػ  ل يتػررلا اللمػيبف لالعاػرد الػذ  قػبد 
إلػػ  عّػػؾ الاذبدػػة  لعانػػ  التثيػػر اػػف السػػجنب  لػػل قتػػلا فػػي عّػػؾ الاذبدػػة للتػػبف ذلػػؾ 

 .ااب ألد ت بهـ عد يؽ نمر الابرلؾ أصلف هّيهـ

لهنداب تّؼ بددارة أاف  ريبف  فسلر ذلؾ  أف فػي  ريػبف رؤلسػبإ قػد أينلػت  لأنػت 
اتّػػؼ بتػػربهب هّػػ  ال ػػدلد  فػػدف لػػـ عرعػػدع فػػال بػػدل اػػف قطبفهػػب  ل ػػد تثػػرت الع ػػبرير 

عػد آنذاؾ هف إنعلبش الدرتة ااسػالاية فػي الجبػؿ الهربػي لل بػدل اػف قالهػب قبػؿ أف عا
فرلههػب إلػػ  طػػرابّس  لديثاػػب ذصػػب ػ نمػػر ػ سػب عت سػػالعت فػػي ال اػػ  لتػػبف ال ػػلؼ 

 .لالرهب صل الرائد الذ  يع دـ لمللت إل  أ  اتبف

لهنػػػداب إعسػػػلت رقلػػػة العػػػلعر لالانبلشػػػبت فػػػي الجنػػػلب الشػػػرقي لّيبيػػػب  لببلعدديػػػد 
 هػف عّػؾ بانط ػة ػ التلػرة ػ العػي لهػب دػدلد اػ  تػؿ اػف عشػبد لالسػلداف  هػيف اسػؤللإ 

الانط ػة عدػت اسػا  ػ أاػيف الّجنػة الشػلبية ػ للتنػت فػي اللاقػ  تػبف الدػبتـ اللسػتر  
فلػػي التلػػرة عػػدا ؿ هرقػػي  لقبّػػي  لبهػػب نشػػبط . الاطّػػؽ الػػذ  يعمػػؿ ببل ػػذافي اببشػػرة

لّعهريػػب باػػب فػػي ذلػػؾ السػػالح  لالا ػػبعّيف  فػػي عّػػؾ الانط ػػة الددلديػػة  تػػبف صػػل تػػؿ 
 .هع بؿ لاللنؼ لالاالد ةشي   لتبنت شريلعت  اا

س السػ   يلػة اػف ذلػؾ   تلسب بجهبز ا اف ال برجي  عػلجهيف اسبهداإ لالس
العليػيف  لأقػبـ لػت اتعبػبإ عدػت سػّـ ابنػ  الجهػبز  للػـ يتّلػت بػ   هاػؿ  لهنػداب سػػ لت 
السػػ  هػػف سػػبب صػػذا العمػػرؼ الاهػػيف تػػد نمػػر  قػػبؿ السػػ   أننػػي لػػـ أصنػػت  بػػؿ 

تّػؼ بػت  فهػل اتّػؼ باراقبعػي ش مػيبإ  لالعلػرؼ هّػ  تػؿ اتنعت اف ال يػبـ باػب صػل ا
اف يزلرني  لاع  أ بدر الجهبز لاع  أهلد  لأنسب اتبف يلا تِّنت اف ذلؾ صل اػد ؿ 

 .ابن  الجهبز
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هيف نمر بلد ذلؾ اببشرة لزيراإ لّدا ّية  لتبف جهبز ا اف ال ػبرجي عػبب  لهػذم 
بلػر لػت هػف هػدـ رتػبم اػف أف يتػلف اللزارة  ذصب السػ  تلسػب إلػ  الل يػد ال ػذافي له

صػػؿ اػػف الااتػػف أف : "عببلػػبإ لنمػػر الابػػرلؾ  فلجئػػت بلػػد ذلػػؾ بالاػػر ال ػػذافي يسػػ لني
ااتػف جػداإ  : "قّػت". يعبػ  جهػبز ا اػف ال ػبرجي لإلعمػبؿ ال ػبرجي ػ لزارة ال برجيػة 

زارنػػي بلػػد ذلػػؾ السػػ  تلسػػب لأ برنػػي أف قػػراراإ ". فلػػي بلػػض الػػدلؿ يلجػػد صػػذا العنظػػيـ
 .سيمدر اف اجّس اللزرا  بهذا ال ملص

تثػػر الدػػديث هػػف عمػػرفبعت الابليػػة لصػػل لزيػػر لّدا ّيػػة  ف ػػد ن ػػؿ بلػػض دسػػبببت 
  لقػػد إشػػعت  لػػي البهػػداد  الاداػػلد   لتػػذلؾ "الريبنيػػت"الػػلزارة إلػػ  امػػرؼ فػػي قريعػػت 

 .بلض تببط الشرطة  اف عاتيف أقبربت اف الاق  دسبسة في اللزارة

الاػػبؿ اللػػبـ  علشػػت فػػي ليبيػػب فػػي الل ػػد الابتػػي بػػيف أ ّػػب  لظػػبصرة الجػػرأة هّػػ 
الػػذيف ابرسػػلا اللنػػؼ تػػد الّيبيػػيف فػػي الػػدا ؿ أل ال ػػبرج عدػػت شػػلبر اللنػػؼ الثػػلر   
لابررصـ في ذلؾ أنهـ قد إسع دالا  لأمبدلا اترلصيف اف الشػلب الّيبػي  لاطػبرديف 

في ال ػبرج  إنػدف   في ال برج  لاانلهيف اف السلر  لصنبؾ اف مدرت أدتبـ تدصـ
تثيػػر اػػف صػػؤل  إلػػ  ااسػػعيال  هّػػ  الاػػبؿ اللػػبـ دلف دػػرج أل عػػردد  لاهعبػػر اف ذلػػؾ 

هنػػداب . ياثػػؿ علليتػػبإ هينيػػبإ هػػف الػػثاف الػػذ  دفلػػلم فػػي سػػبيؿ عػػ ايف النظػػبـ لدابيعػػت
فبراير  لدف  الار ال ذافي  تعبئبت الادهاة ببلارعزقػة  الادججػة بتػؿ  71إندللت ثلرة 

 سػػّدة  فػػرح نمػػر الابػػرلؾ باهرجػػبف الػػدـ  فهنػػبؾ ا للابيػػبد الػػذ  يعّهػػؼ أف أنػػلاع ا
ينبفس فيت هّػ  البطللػة  فهػل اػف أبػرع الاعػدربيف  لأهعػ  الادعػرفيف  لاػف اػف الهػلاة 

لتػػؿ . يسػػعطي  أف يّػػع ط ا نلػػبس بجبنبػػت  لصػػل اػػف صػػل فػػي ااّتػػة الػػدـ لالػػذبح لالسػػّإ
 .ابر الثلر رفبقت يشهدلف لت ببلعللؽ في صذا الات

قػػبـ بعجنيػػد هػػدد اػػف أقبربػػت  لالا ػػربيف إليػػت  اػػردفيف بارعزقػػة هعػػبة  لأبػػدع أسػػّلببإ 
 طػػػط لنلػػػذ هاّيػػػة إ عػػػراؽ لّثػػػلار .  بمػػػبإ فػػػي الاجهػػػة الثػػػلار بانط ػػػة الجبػػػؿ الهربػػػي

ببلجبػػؿ  لقػػبـ بدرسػػبؿ اسػػّديف اػػف انط عػػت  انط ػػة ػ الريبينػػة ػ ببلجبػػؿ  يػػدهلف أنهػػـ 
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بصـ نمر الابرلؾ  الابؿ لالسالح لالسيبرات ذات الػدف  الربػبهي  إنتالا لّثلار  أهط
 .لهند عهّهّهـ في مللؼ الثلار  ين ّبلف هّيهـ ليتربلنهـ اف دا ؿ مللفهـ

قػػبد صػػل ش مػػيب هاّيػػبت نهػػب لدػػرؽ لّبيػػلت الالاليػػة لّثػػلار بانط ػػة الجبػػؿ  ●
 .الهربي

يبئسة ا تبع صػؤل   قبد جدلؿ اف انط ة الريبينة  صبجـ الزنعبف في ادبللة ●
نعمػػبر الثػػلرة سػػعلاؿ . ا سػػلد الػػذيف تػػبف لهػػـ دلر بػػبرز فػػي إسػػ بط نظػػبـ ال ػػذافي لا  لا 

 .في ذلؾ الائبت اف الارعزقة لهشرات اف ال نبمة

 .  فرل إل  ال بصرة بمدبة أسرعت  لهدد اف الاراف يف1177\1\76في  ●

ف اللاػالت ا جنبيػة  أفبدت ع برير أنت  ػرج اػف الػبالد يداػؿ ائػبت اآللؼ اػ ●
 .لقبـ بعدليؿ الاالييف إل  بنلؾ في ال برج

" هشػـ الػلطف"إعمؿ صبعليبإ اف ال بصرة ببلادهل ػ يلسؼ شػبتير ػ ا ػدـ برنػبال  ●
 .ببلعّلزيلف الّيبي  الّ بإ هف للئت لّل يد الار ال ذافي

ل ػػػػد دبللػػػػت فػػػػي اللمػػػػلؿ السػػػػبب ة  أف أل ػػػػي بلػػػػض ا تػػػػلا  هّػػػػ  ش مػػػػيبت 
هعن عػػت لابرسػػعت  لجػػذلر ذلػػؾ العلجػػت  لػػيس اػػف اللنبمػػ ر العػػي عرهرهػػت اػػ  اللنػػؼ لا 

انظػػلر ادرسػػة هّػػـ الػػنلس  للتػػف اػػف اراجلػػة الاندػػدر ااجعاػػبهي لهػػذم اللنبمػػر  
للتػػف دبلػػة نمػػر الابػػرلؾ  فػػي . لبلػػض الارتبػػبت العػػي أل بصػػب الابتػػي فػػي رلههػػـ

ؤل  الػذ  إدعػرؼ اللنػؼ  ع دير  ػ ع عّػؼ هػف تػؿ السػببؽ ذتػرصـ  فهػل اللديػد بػيف صػ
للـ يابرس شيئبإ  يرم  تػبف اؤصّػت  لالع ػدم  لهاّػت  بػؿ سػّلتت أيتػب  ف داػد إبػراصيـ 
انمػػلر ال ػػذافي اػػثالإ  علػػبط  التعببػػة  لالعنظيػػر  لاػػبرس اهاػػبت سيبسػػية  امػػطل  

  يػػلنس البفػػت اػػبرس الطػػب !!صلايػػة اللنػػؼالزايػػد  درس الطػػب لابرسػػت إلػػ  جبنػػب 
أاب نمر الابرلؾ ف ػد لصػب هاػرم   بلد عرأس النبد  ا صّي بطرابّس   العهباي أيتب
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لشػػي  لادػػد  صػػل اللنػػؼ بتػػؿ درجبعػػت  اػػف ال ػػبض  إلػػ  ااهع ػػبؿ  لالعلػػذيب  لال عػػؿ 
إل  درجة جلّت ش مبإ الذببإ  قػبعالإ  اثػؿ العهػباي  بلػد يلعبػرم ش مػبإ اريتػبإ بػدا  

 السػػؤاؿ لاػػبذا  لتػػي أتػػلف أاينػػبإ  ف نػػب ل أهػػرؼ أف زلجعػػت  لصػػي إبنػػة  بلػػت . اللنػػؼ
أميبت بارض نلسي أرص هب  لأف ش ي هب جاػبؿ الريػبني  قعػؿ رايػبإ ببلرمػبص باتعبػت 
هنداب تبف اسؤللإ هف قطػبع الزراهػة بانط ػة طػرابّس  لأف نمػر الابػرلؾ ش مػيبإ ػ 
تاػػب ي ػػلؿ زاػػالؤم الا ربػػلف انػػت ػ ينع ػػؿ بسػػرهة اػػف دبلػػة الهػػرلر لالتبريػػب  إلػػ  دبلػػة 

 .ال لؼ

 ػػذافي  أد ػػؿ نمػػر الابػػرلؾ الشػػبب ابتػػراإ فػػي الاّػػت  ل ػػد أد ػػؿ الل يػػد الاػػر ال
 .لأبدع علظيلت  ن لّت جهرافيبإ للظيليبإ في بؤر الالاجهة لاانع بـ

هنداب سػالت أنػت قػد  ػبدر إلػ  ال ػبصرة صػل لهبئّعػت هّػ  اػعف طػبئرة  بمػة اػف 
لة   لالنظػػبـ يّلػػظ أنلبسػػت ا  يػػرة  لنػػبر الثػػلرة عاعػػدل ألسػػنعهب ب ػػ1177\1\76عػػلنس فػػي 

ندػػل طػػرابّس  إسػػعهربت تيػػؼ يػػ ذف الاػػر ال ػػذافي لهػػذا الشػػ ص  بػػ ف يهػػبدر العنػػلر  
لأف يساح لت بدمطدبب أسػرعت لأالالػت  سػ لت أتثػر اػف لادػد  ااػف يلرفػلف ال ػذافي 
لنمر الابرلؾ  قبؿ البلض أف الابرلؾ عػدرع بظػرلؼ زلجعػت الاريتػة نلسػيبإ  لقػبؿ 

ظػػف  أنػػت نجػػح فػػي إقنػػبع ال ػػذافي ب طػػة اػػب  آ ػػر  إنػػت  ػػرج صبربػػبإ  لتننػػي ل زلػػت أ
لاهاة اب  سي ـل بهب اف ال برج  قد عتلف عملية أهدا  ال ػذافي فػي ال ػبرج  أل قيػبدة 

ذا  71الرتة اتبدة لثلار  فبراير إذا نجدلا فػي ااجهػبز هّػ  نظػبـ الاػر ال ػذافي  لا 
ليني إلػ  إبنعػت اّيػلف جنيػت إسػعر  71مدقت ا قبليؿ العي رددت أنت قػبـ بعدليػؿ ابّػف 

فػي لنػدف  فػدف العلسػير ا  يػر صػل ا رجػح  فبل ػذافي ػ دلف شػؾ ػ ا عنػ  بشػيئيف " صبة"
قدرعػػت هّػػ  ال يػػبـ بػػ   (: 1. )إ ػػالص نمػػر الابػػرلؾ الاطّػػؽ لػػت  لللئػػت(: 7: )صاػػب

عّػػؾ الاهاػػة العػػي أهطبصػػب . هاػػؿ هنيػػؼ تػػد اػػف يلعبػػرصـ أهػػدا  الثػػلرة لأهػػدا  ال بئػػد
 .يئبإ  يرصبهارم  لل يع ف ش
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 عبد العاطي العبيدي

 

سػػـ بسػػاب   فهػػل لّد ي ػػة  ل ي عانيػػت أف ل يتػػلف إسػػـ هبػػد اللػػبطي بػػيف صػػذم ا 
أ ّػػبهـ ا  اشػػعرؾ  بػػؿ صػػل ينػػبقض بتػػؿ شػػي فيػػت جػػؿ اػػف ع ػػؼ هنػػدصـ دػػرلؼ صػػذا 

هرفعػػت ابتػػراإ  لصػػل شػػبب يعػػلل  لزارة اللاػػؿ  ف ػػد هػػيف فػػي ألؿ دتلاػػة ليبيػػة . التعػػبب
  ع ػرج هبػػد اللػػبطي 7696بلػد إسػػعيال  التػببط ا دػػرار هّػ  السػػّطة فػػي ليبيػب سػػنة 

فػػػد لّدراسػػػة اللّيػػػب فػػػي ل   لأ7699ببنهػػػبز  سػػػنة  العجػػػبرة لالقعمػػػبداللبيػػػد  اػػػف تّيػػػة 
 العجػبرة لالقعمػبدبريطبنيب  لبلػد دمػللت هّػ  درجػة الابجسػعير  هػبد لّعػدريس بتّيػة 

ببنهبز   بلد هلدعت  قبات الثلرة  لأ عير لزيػراإ فػي دتلاػة الػدتعلر اداػلد الاهربػي  
جّػس قيػبدة الثػلرة ابالػذ  امػبح هتػلاإ  الا ريؼرشدت لذلؾ الانمب  الن يب إاداد 

الدبتـ  الذ  عربطت بلبد اللبطي قرابة امبصرة  تبف دباد اللبيد   هـ هبػد اللػبطي 
قد شهؿ نلس الانمب  أ  لزير اللاؿ  ارات هدة  تاػب شػهؿ انمػب لزيػر الػدفبع  
في ههد الاّؾ أدريس السنلسي  للإلهعببرات ال بّيػة العػي تػبف النظػبـ الاّتػي  ي ػداهب 

تلاػبت  ف ػد تػبف ل بيّػة اللبيػدات نمػيبب شػبت دائػـ فػي دتلاػبت اللهػد هند عشػتيؿ الد
 .  الاّتي

بػػف هّػػي ببشػػب اللبيػػد   إدباػػد اللبيػػد   لصػػل لالػػد صنػػد  زلجػػة هبػػد اللػػبطي  صػػل 
أدد زهاب  قبيّة اللبيػدات  لاػف تبػبر الاجبصػديف تػد ااسػعلابر اايطػبلي  لصػل اػف 

تـر لالشػهباة لالشػجبهة  ين ػؿ هنػت أف الرتػة الرالز اللطنية الّيبية التبيرة  هػرؼ بػبل
دبايػػة الػػلطيس جػػرت بػػيف الاجبصػػديف لال ػػلات اايطبليػػة  ػػالؿ شػػهر راتػػبف  لتػػبف 

  لتػػبف يدػػرض "دلر قبيّػػة اللبيػػدات"هّػػ  ببشػػب اللبيػػد  أدػػد قػػبدة عّػػؾ الالرتػػة فػػي 
هّػػي رجبلػػت هّػػ  ال عػػبؿ  لع ػػدـ اايطػػبليلف  لأطّ ػػلا اػػدافلهـ هّػػ  الاجبصػػديف  اشػػلؿ 

يػب سػيد هّػي  ندػف ": ببشب سيجبرة  لصل ينبد  رجبلت لّمػالد لال عػبؿ  ف ػبؿ لػت أدػدصـ
ا  صػذا ". مػيبـ  الاػدف  زاـاػش لقػت ": ردل هّيػت اللبيػد "  في راتبف  تيػؼ عػد ف
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لقد عددث الػرئيس العلنسػي الرادػؿ ". الادف   لليس لقت الميبـ رلقت ال عبؿ  ل د صد
لالاسبهدة العي ل يهاب اػف هّػي ببشػب اللبيػد  هنػداب هبػر  الدبيب أبل رقيبة هف التـر

ليبيػب  اسػػبفراإ إلػػ  امػػر فػراراإ اػػف بطػػش ااسػػعلابر اللرنسػػي فػي عػػلنس  لاػػب قداػػت لػػت 
 . اف اسبهدة لدهـ

اػػػبرس للبػػػة تػػػرة ال ػػػدـ فػػػي شػػػبببت  لعلّػػػؽ بهػػػذم الريبتػػػة فػػػي تبػػػرم لظػػػؿ يعػػػبب  
فهػل رجػؿ طيػب اػف انبػت . اريتػب العينيػةبب لافري يب لأل أ ببرصب في اللطف اللربي لألر 

ل أهع ػػد أنػػت قػػبـ . طيػػب  ريبتػػي النشػػبط لا  ػػالؽ  هػػرؼ بػػبلتـر إلػػ  دػػد ااسػػراؼ
. بديذا  أ  إنسبف في ديبعت  أل شعـ أدد ارؤسيت  هتس اػب تػبف ي عيػت بلػض الػلزرا 

بؿ أف البلض ي  ذ هّيت ليف الشتياة لتلؼ الش مية بسبب عسبادت الالػرط دعػ  
لأهػرؼ أدػد الػلزرا  الػذ  تػبف يداػؿ لػت ترصػبإ ظػبصراإ  ليشػي بػت  . اف يسي  إليػتا  

ليع ػػلؿ هّيػػت  إلػػ  دػػد أنػػت سػػرب أ بػػبراإ تبذبػػة هنػػت إلػػ  أدػػد المػػدؼ اللربيػػة العػػي 
عمػػدر فػػي لنػػدف  لقػػد لمػػّت علبمػػيؿ صػػذم الاتيػػدة إلػػ  هبػػد اللػػبطي  ل لتنػػت لػػـ يػػرد 

ر التػػبذب صػػل سػػبب ش مػػي جػػداإ  بينػػت قػػد يتػػلف الػػداف  اػػف طػػرؼ ذلػػؾ الػػلزي. ببلاثػػؿ
لهنػػداب أ عيػػر هبػػد اللػػبطي  ليتػػلف ألؿ رئػػيس لّجنػػة الشػػلبية اللباػػة  . لبػػيف اللبيػػد 

شف هّيت الاردػـل الػدتعلر العػبح ا سػط  " اجّس اللزرا "لصل ا سـ الذ  دؿ ادؿ 
هاػػر دربػػبإ تالايػػة   ف ا سػػط   تػػبف يريػػد ذلػػؾ الانمػػب لنلسػػت  لر ػػـ ذلػػؾ دػػبفظ 

 . اللبطي هّ  مداقعت هبد

بلػػد فمػػػّي اػػػف رئبسػػػة عدريػػػر مػػديلعي  ا سػػػبلع السيبسػػػي  لا سػػػبلع الث ػػػبفي  
لالدتـ هّ  جاي  ادرريهب ببلسجف الاؤبد  أسعدهبني هبد اللبطي إلػ  اتعبػت برئبسػة 

 –ا خ الل يػػد لػػت  –الّجنػػة الشػػلبية اللباػػة  لأبّهنػػي ب ػػرار اللمػػؿ  لقػػبؿ أف علّياػػبت 
ر بػػػت  أجبعػػػت أننػػػي اريػػػد الامػػػّة دراسػػػعي اللّيػػػب ببللليػػػبت أا  القػػػ  أف يليننػػػي فػػػي 

الاعدػػدة ا اريتيػػة  فػػ هط  العلّياػػبت إلػػ  اػػدير اتعبػػت  هبػػد الػػرداف بّ بسػػـ  اهػػداد 
. قػػػرار إيلػػػبد    نػػػت شػػػلر ببل جػػػؿ  لببلع تيػػػد بػػػب لـ   نػػػت يدػػػب فلػػػؿ ال يػػػر لّجايػػػ 
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عللت أسلبر النلط  لبدأ  طػة عنايػة لاهػدة لهنداب تبف رئيسبإ لّجنة الشلبية اللباة  ار 
في ليبيب  لتبنت الاّيبرات عدت عمرفت  للتنت ب ي هليؼ  نظيؼ اليد  لػـ ياػدصب ابػداإ 

تاب أنت تبف لطنيبإ ليبيبإ دع  الن بع  لػـ يدػبب انط ػة هّػ  دسػبب . هّ  الابؿ اللبـ
 . بلهبانط ة أ رس  لتبف ي ؼ هّ  اسبفة لاددة اف جاي  انبطؽ ليبيب لرج

ل د دبز هّ  الدة زاالئت  لع ديرصـ  لفرض إدعراات هّ  الل يد الاػر ال ػذافي  
 . يلجت لت إصبنة قط ـالذ  ل

لاثّاب تبف ألؿ اللارثيف لارتز الرائد هبػد السػالـ جّػلد  الرجػؿ الثػبني فػي النظػبـ 
سػػػعبدالت لهػػػب  اسػػػـ ذلػػػؾ الاجّػػػس لا   لرئػػػيس اجّػػػس الػػػلزرا   بلػػػد إهػػػالف الجابصيريػػػة لا 
ببلّجنػػػػة الشػػػػلبية اللباػػػػة  ف ػػػػد لرث انمػػػػب أاػػػػيف اػػػػؤعار الشػػػػلب اللػػػػبـ اػػػػف الاػػػػر 

  دلف أ  انمػب "قبئػد ثػلرة اللػبعح اللظػيـ"  أل "ال بئػد"ال ذافي  بلد أف امبح الاػر  
سػػت ألير " أابنػػة اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ"لػػـ يتػػف لػػذلؾ الجسػػـ الػػذ  سػػاي . رسػػاي ادػػدد

عػػذتر  لتػػبف يجّػػس اػػ  زاالئػػت أهتػػب  مػػالديبت  تهبػػداللبطي اللبيػػد   لػػـ عتػػف لػػ
لػ  إا ابنة ب مر الشلب  قمػر الاّػؾ  دريػس سػبب بإ  لقبّػت الدػبتـ اايطػبلي بػبلبل  لا 

جبنبهـ تبف اتعب الرائد هبد السالـ جّلد  الذ  يسير ا اػلر العنليذيػة لّدللػة اسػبهداإ 
 . لّ ذافي  لآاراإ  ايف الّجنة الشلبية اللباة

اػػف أللئػػؾ الػػذيف يرتتػػلف لرا  الانبمػػب  أل يعلسػػؼ فػػي لػػـ يتػػف هبػػد اللػػبطي 
 . إسعلابلهب هنداب عسند إليت  لتبف يجنح لّسّـ  لي بؿ اب يلتؿ إليت

ت بلد ذلؾ ردّة النزلؿ العدريجي  للـ يبد هبد اللبطي إاعلبتبإ بػؿ قػد يتػلف دأب
ف ػد . ةلجد فيهػب رادػة لصػدل   لذاؾ اػب يعطػببؽ اػ  ش مػيعت ال نلهػة الاسػبهدة الهبدئػ

أمبح لزيػراإ لّ برجيػة فػي ثابنينػبت ال ػرف الانمػـر  لأدار ذلػؾ الارفػؽ دلف مػداـ أل 
تجيل  لـ يدبلؿ أف ي عرب اف الاّلبت ال ببّة لإلنلجبر  بؿ رتػز جهػدم هّػ  سيبسػة 

. فيػت زهابئهػب  الرجػؿ الطيػب الاسػبلـ أسالامبلدة  ل بمة ا  الدلؿ اللربية  العػي ر 
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ربػػي  العػػي رأت فيػػت البػػدل   رجػػؿ التّاػػة  الػػذ  ي ػػدر ا  ػػلة ل بمػػة دلؿ ال ّػػيل الل
د بػف سػّطبف رئػيس دللػة ا اػبرات يػللشيجة الدـ  لتبف قريببإ جداإ إل  الرادؿ الشػيإ زا

اللربية الاعددة لالاّؾ الرادؿ فهد بف هبد اللزيز للي ههد الااّتػة آنػذاؾ  الػذ  تػبف 
 ".  بلي"ينبد  هبد اللبطي بدسـ 

سػػػػرة السػػػػللدية  لن ػػػػؿ الاػػػػر ال ػػػػذافي  ببػػػػث اللعنػػػػة  بػػػػيف أاػػػػرا  ا  تلهنػػػػداب تّلػػػػ
ة هػػػف اػػػؤاارات يػػػدبرصب صػػػذا ا ايػػػر لػػػذلؾ  لذاؾ لهػػػذا  هبلػػػر لػػػي هػػػف  ػػػالّلاػػػبت ا عّ

  لقػبؿ أنػت ل ياتػف أف ي ػـل بهػذا الللػؿ ال سػيس  قّػت "اللعنػة"تي ت اف صػذم الاهاػة 
 ف . إلػػإ...  ػػلة لالعلػػبلفهػػف ا يػػب هبػػد اللػػبطي  أذصػػب  لعدػػدث اػػ  ا اػػرا : "لػػت

الار ال ذافي ل يريد إيمبؿ اب قبلت لؾ إل  أارا  ا سرة  للل تبف يريػد إيمػبلت فلػالإ 
  عػػػبر ش مػػػبإ آ ػػػر  سػػػ ت لػػػت إسػػػـ شػػػ ص  الػػػرلؼ فػػػي اجػػػبؿ اللاػػػؿ ال ػػػبرجي  

 ". الديلث"اؤصّت الشعبئـ لاللعنة لقّة ا دب لسرقة الابؿ  لندف نملت ببلتذلاب  

هبد اللبطي اللبيد  د يبة اللاؿ ال ػبرجي  هنػداب تبنػت هالقػبت ليبيػب  ل د علل 
ّلابسية ا طلهة ا  أ ّب الدلؿ اللربية  لدبلؿ اب يسػعطي  أف يػرأب المػدع اػ  بالد

ا شػػػ ب   لل يرفػػػ  اػػػف لعيػػػرم ال ػػػالؼ أل المػػػداـ تاػػػب فلػػػؿ  يػػػرم  بػػػؿ أف التثيػػػر اػػػف 
نمػب لزيػر ال برجيػة فػي ليبيػب  علجهػبإ الدلؿ اللربية رأت في علييف هبد اللبطي في ا

 . عمبلديبإ لّنظبـ

لهنداب هيف سليراإ لّيبيب بعلنس بلد سنلات ال الؼ السيبسي بيف البّػديف إلػ  دػد 
هاّيػػة قلمػػة  لادػػبللت فػػي اللاػػؿ الاسػػّح الػػذ  قػػبـ بػػت الاػػر ال ػػذافي تػػد عػػلنس 

رأسػػهـ الهػػػبد   اا عيػػبؿ العػػي تبنػػػت عسػػعهدؼ راػػلز النظػػػبـ السيبسػػي العلنسػػي لهّػػػ 
نػػليرم الػػلزير ا لؿ  هنػػداب هػػيف بػػذلؾ الانمػػب  عػػنلس العلنسػػيلف المػػلدا   لأدسػػلا 
بعهيير جد  في السيبسة الّيبية  لل ػ  اللبيػد  ا بػلاب العلدػة أاباػت  لصلدليػد هّػي 
ببشػػب اللبيػػد   الػػذ  قػػدـ تػػؿ الاسػػبهدة لّاجبصػػد ا تبػػر  الدبيػػب بلرقيبػػت  هنػػد هبػػلرم 

ة الامػػػرية  اعلجهػػػبإ إلػػػ  ال ػػػبصرة  فػػػراراإ اػػػف بطػػػش ااسػػػعلابر اللرنسػػػي  لّدػػػدلد الّيبيػػػ
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للػػـ ي مػػر تػػذلؾ فػػي ع ػػديـ تػػؿ أنػػلاع . لسػػبهيبإ لدشػػد الػػدهـ اللربػػي لّ تػػية العلنسػػية
عشػليبت عػلنس لامػدبعهب اػف أجػؿ سالاسبهدة إلػ  تػؿ الّيبيػيف الػذيف تػبنلا ياػأللف ا
 . في تؿ الاجبلت اللالج  لهاؿ هّ  علليؿ العلبلف بيف البّديف

إيلػػبم  –هػبد هبػػد اللػبطي اػػف عػلنس  بسػػبب الدسػبئس لالناياػػة  العػي تػػبف ي لدصػب 
لسػػػببب ش مػػػية جػػػداإ  لب ػػػ  فعػػػرة اهتػػػلبب هّيػػػت اػػػف  –هّيػػػت  –الدبقػػػد  –التػػػبرم  –

ال ػػػذافي  ل ياػػػبرس ا  هاػػػؿ سػػػل  اهاػػػبت  برجيػػػة فػػػي اػػػؤعارات ال طببػػػة ال لايػػػة 
للػػـ يرفػػ  مػػلعت  –هاػػؿ اػػف لػػيس لػػت هاػػؿ  -لّيبيػػلف  يػػة لالعػػي ي ػػلؿ هنهػػب االاللبل

شػػبتيبإ أل  بتػػببإ  ب ػػ  صػػل صػػل  صبدئػػبإ اعسػػبادبإ  دعػػ  بلػػد أف لمػػؿ إلػػ  دبلػػة اػػف 
التيؽ الابد  الشػديد  لػـ يػبح بػذلؾ إلػ  أقػرب ا مػدقب   لهنػداب يدػبلؿ بلتػهـ أف 

ت  نيػػب اػػف بلتػػس اػػب يلػػبني الػػ  درجػػة عدسػػب ي ػػدـ لػػت يػػد الاسػػبهدة  يعػػردد  ل يعظػػبصر
 . العللؼ

ببل برجيػػة الّيبيػػة  لتنػػت فػػي  –اادارة ا لربيػػة  –الل يػػد ال ػػذافي بػػ ف يعػػلل   تتّلػػ
صػػذم الاػػرة شػػلر بتػػيؽ د ي ػػي  لأدػػس أف ااصبنػػة لمػػّت اللظػػـ  للػػـ يلػػد يعداّهػػب  

يػب أخ الل يػد  أنػت علّػـ أننػي تنػت دائاػب جنػديب الػؾ   ":طّب ا ببّة ال ػذافي  لقػبؿ لػت
لؾ إلػػ  أف أاػػلت  لتػػف انمػػب اػػدير إدارة ال برجيػػة  بلػػد أف تنػػت لزيػػر ب   تػػذ لسػػ

بلد عّؾ الا ببّػة إعمػؿ ال ػذافي بلاػر الانعمػر لزيػر ". لهب  ل ياتف أف ع بّت أنت لي
ال برجيػػػة لطّػػػب اػػػف أف يلػػػيف هبػػػد اللػػػبطي فػػػي انمػػػب ا اػػػيف الاسػػػبهد لّشػػػؤلف 

ّح اػػػب ياتػػػف إمػػػالدت فػػػػي بلػػػد ذلػػػؾ هػػػيف سػػػليراإ بديطبليػػػػب  دػػػبلؿ أف يمػػػ. ا لربيػػػة
اػػف هاػػؿ هّػػ  علقيػػ  ااهػػالف الاشػػعرؾ بػػيف ليبيػػب  تاللالقػػبت بػػيف البّػػديف   بمػػة أنػػ

يطبليػػػب سػػػنة    لالػػػػذ  إهعػػػذرت فيػػػػت إيطبليػػػب  لؿ اػػػرة هػػػػف إسػػػعلابرصب لّيبيػػػػب  7661لا 
لعزات بع ػديـ اسػبهدات لّيبيػب فػي ا عّػؼ الاجػبلت ياتػف أف ينظػر إليهػب تعلػليض  لا 

ت شػػػرتة ليبيػػػة ئب الّيبػػػي اػػػف أتػػػرار أثنػػػب  فعػػػرة ااسػػػعلابر  لأنشػػػهاػػػب لدػػػؽ ببلشػػػل
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رئبسػعهب للػدة  إيطبلية عتـ شرتبت اػف البّػديف لعاليػؿ مػندلؽ العلػليض  لقػد علليػتل 
 . سنلات

لػػـ يسػػعط  أف يد ػػؽ إ عراقػػب د ي يػػب فػػي اللالقػػبت  بسػػبب سيبسػػة الل يػػد ال ػػذافي  
طػبلي لّيبيػب فزاهػة لعػ جيل ال الفػبت الذ  دأب هّ  إسعلابؿ الابتي ااسعلابر  ااي

للتػف لألابنػة ف ػدتبف صػل أدػد . التالاية بيف البّديف  داػة لشػلبرات الزهباػة لالبطللػة
اللنبمػػر اللبهّػػة فػػي اللمػػلؿ إلػػ  البصػػدة المػػداقة بػػيف بػػيف البّػػديف لالعػػي العزاػػت 

هّػ  بنػػب  اّيػبرات دللر عنلػػؽ  1ع ػػديـ علػليض لّشػػلب الّيبػي ب ياػػة بإيطبليػب بالجبهػب 
لر ػػػـ أف الالبصػػػدة قػػػد لقلػػػت . طريػػػؽ بػػػر  اػػػف الدػػػدلد الامػػػرية إلػػػ  الدػػػدلد الّيبيػػػة

هنػػداب تنػػتل لزيػػراإ لّ برجيػػة الّيبيػػة  لقاػػت بزيػػبرات تثيػػرة إلػػ  إيطبليػػب لا ببّػػة رئػػيس 
الػػلزرا  سػػيّليل برلسػػتلني  ف ػػد تػػبف جهػػد هبػػد اللػػبطي اللبيػػد   لاداػػد سػػيبلة أاػػيف 

ة الّيبيػة  لال بيػر ااقعمػبد   لسػليرنب فػي رلاػب دػبفظ قػدلر  شؤلف العلبلف ببل برجي
أسبسػػػيب فػػػي اللمػػػلؿ إلػػػ  عّػػػؾ الالبصػػػدة  العػػػي أهعبرصػػػب اتسػػػبب تبيػػػراإ لّشػػػلب الّيبػػػي  

نجبزاإ  ير اسبلؽ ببلنسبة لدلؿ اللبلـ العي هبنت اف ااسعلابر  . لا 

ي اتعبػت ببل يػػبدة  بلػد هلدعػت اػػف السػلبرة بديطبليػػب  ألد ػت الل يػد ال ػػذافي ببللاػؿ فػػ
للػػػػـ يسػػػػع ر صنػػػػبؾ طػػػػليالإ  فّػػػػـ يسػػػػعط  هبػػػػد اللػػػػبطي بش مػػػػيعت الهبدئػػػػة  لاجباّعػػػػت 
الالرطػػة أف ينػػدال فػػي عّػػؾ البيئػػة  لب ػػ   ريبػػب فيهػػب  فلػػبد إلػػ  ال برجيػػة اسػػبهداإ لػػي 

 :لبت الاّعهبةّـ بدلر أسبسي في البلجبت الاببية  لقد قل لّشؤلف ا لر 

 . بيب ا اريتييفاّؼ للتربي  لعلليض التد 

 اّؼ أسّدة الدابر الشباؿ . 

  قتية طبئرةUTA اللرنسية. 

 اّه  برليف . 
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 اّؼ الاارتبت البّهبريبت. 

تبف صل اف يعبب  صذم الاّلبت بشتؿ يلاي ا  الجهبت ا جنبيػة الالنيػة  لتػذلؾ 
 . الد لقييف الّيبييف الاتّليف ببلاعببلة ال بنلنية لعّؾ الاّلبت

ف اّػػؼ الاارتػػبت البّهبريػػبت  لل ياتػػف أف أنسػػ  عّػػؾ الّيّػػة للػػـ يهػػب أيتػػبإ هػػ
الّػػػيال   العػػػي لػػػـ نهػػػبدر فيهػػػب ا ػػػر الّجنػػػة الشػػػلبية اللباػػػة دعػػػ  سػػػبهبت ا للػػػ  اػػػف 
المػػػػببح  لبلػػػػد إجعابهػػػػبت طليّػػػػة  لل ػػػػب ات اػػػػ  زلجػػػػة الػػػػرئيس سػػػػبرتلز  السػػػػبب ة 

ارتػػػػػبت يّيب  العػػػػػي أ تػػػػػبهب طػػػػػلؿ اانعظػػػػػبر فػػػػػي الاطػػػػػبر عرقبػػػػػب للمػػػػػلؿ الاسػػػػػسي
البّهبريبت العي قررت اراف عهف إل  بّهبريب   تبت سيدة فرنسب ا لل   فػ نلجرت فػي 
لجػػت هبػػد اللػػبطي بتػػالـ هػػدلاني فػػل  لتنػػت بدّاػػت لمػػبرم الجػػـ  إسػػعطبع أف يهػػدأصب 

 . ليجعبز ذلؾ الالقؼ الدسبس

  بدأ هبد اللبطي يشػعتي اػف لتػلت المػدي  1116قبؿ أف أعرؾ ال برجية في 
اػرة تنػت أمػر أف يػذصب لّلػالج لالرادػة فػي ال ػبرج  تنػت أدرؾ أنػت يلػبني لفي تػؿ 

لمػػؿ إلػػ  نهبيػػة الل ػػد السػػبب   اػػف تػػهلط نلسػػية تبيػػرة  يريػػد الع بهػػد لالرادػػة بلػػد أف
يػب : اف هارم  لأدس أنػت قػد اتػبع هاػرم لمػدعت فػي قػبض الػريح  ذات اػرة قّػتل لػت

اثّاب تنت في ألؿ ايػبـ الثػلرة  لتػف  هبد اللبطي  إنؾ قّت لّ ذافي  سعب   جنديب الت
 ! نلداإ  لمّلا اليـل إل  رعبة هايد  فهؿ اب زلت أنت جنديبإ جالذيف تبنلا 

الػػ   عطػػلر ا اػػربػػدأ الرجػػؿ يل ػػد أهمػػببت  لعظهػػر انػػت الدػػدة فػػي الن ػػبش  بػػؿ 
الملت هّ  زاالئت  لدظ الجاي   أف هبد اللػبطي يلػبني   ارات يمؿ فيهب إل  رف

  لعدّ ػػت دللػػت ا اػػراض لالدسػػػرات  بػػؿ د ػػؿ إلػػ  بػػرزخ اليػػ س  تبػػػرت طباػػف إدبػػ
هبئّعػػػت  لزادت الاطبلػػػب  لرأ  اػػػف دللػػػت الػػػذيف تػػػبنلا مػػػهبراإ هنػػػداب تػػػبف تبيػػػراإ فػػػي 

أتػػببراإ  لصػػل إبػػف اللبئّػػة لال بيّػػة  الانبمػػب الرسػػاية  لسػػ ط الاعػػبع اػػف ال ػػـل  مػػبرلا
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فػ  لػت السػنيف رايػبت الاػرض  لعسػالت ر الدبجػة  لعر لػالتبيرة الاجبصػدة  يدػـل دػلؿ د
 . آصبت النهبية

تنػت أد ػؿ إليػػت باتعبػت مػػببدبإ لأنػب فػػي طري ػي إلػػ  اتعبػي لعنػػبلؿ قهػلة المػػببح 
  ل "ا خ الل يػػد"سػليبإ  أجػػدم فػػي أتثػػر ا ديػػبف تظياػػبإ شػػبتيب اػػف هّػػؿ الجسػػـ  لهبػػث 

لػػػـ يلػػػد فػػي اللاػػػر اػػب يسػػػاح بعهييػػر الطريػػػؽ  ذصػػػب : لتنػػت ي ػػػعـ دديثػػت دائاػػػب بػػبل لؿ
ليػػردد تّاػػبت اابعهػػبؿ  لت نػػت د ػػؿ فػػي . راللاػػر اػػ  صػػذا الرجػػؿ  للػػيس لنػػب هاػػر آ ػػ

 . دلّة النلللج دزينة

إقعردت هّ  الدتعلر البهداد  الاداػلد   أاػيف الّجنػة الشػلبية اللباػة أف نلينػت 
سػػليراإ فػػي ابلطػػب  فهػػي بّػػد مػػهير  لػػيس بيننػػب لبينػػت امػػبلح أل اشػػبتؿ عػػذتر  لصػػل 

إلسعشػبرة ألااسػعلبنة بػت فػي أ  سيتلف قريببإ جداإ انب  لفي أ  لقت ياتننب إسعدهبؤم ل
علاف نػػب هّػػ  صػػذا  لتػػف هبػػد اللػػبطي رأ  فػػي ابلطػػب  القلػػبإ مػػهيراإ . التػػلع سيبسػػي

لعدػػبقي بانمػػبي  ببلنسػػبة لػػت  لفتػػؿ أف يرسػػؿ إلػػ  عػػلنس  بلػػد اهػػبدرعي ال برجيػػة لا 
الجديػػد انػػدلببإ لّيبيػػب بػػب اـ الاعدػػدة  مػػدر قػػرار بعليينػػت سػػليراإ بعػػلنس  لجػػب  ال بػػلؿ 
انهػػػب بسػػػرهة  لقبػػػؿ أف يهػػػبدر طػػػرابّس لإللعدػػػبؽ با ػػػر هاّػػػت بعػػػلنس  إعمػػػؿ ب داػػػد 
راتبف  السترعير الش مي لالاػر ال ػذافي  لطّػب الهػداإ لعلديػ  الل يػد  الػذ  هبػر 
هػػػف إسػػػعهرابت هػػػف مػػػدلر صػػػذا ال ػػػرار  لأاػػػر أف يسػػػعار هبػػػد اللػػػبطي بالقلػػػت أاينػػػبإ 

بنػػت عّػػؾ مػداة تبيػػرة لػت  زادت اػػف ث ػػؿ ت. اسػبهداإ لػػلزير ال برجيػة لّشػػؤلف ا لربيػة
 . اادببط لالي س  لفلؿ السنيف هّ  جسات له ّت لأهمببت

 ػػالؿ زيػػبرعي الػػ  ليبيػػب  تنػػت أدػػرص هّػػ  زيبرعػػت باتعبػػت  ببل برجيػػة  لفػػي تػػؿ 
اػػرة أجػػد أاػػباي رجػػالإ  يػػر ذاؾ  الهػػبد   الدّػػيـ  الػػذ  يلبػػر هػػف دبػػت لّديػػبة  ليّهػػب 

 بػػؤ  لتيػػبف يعهػػبلس  يسػػعليف ببلمػػالة لالػػدهب   لتػػف هنػػد لنهبرصػػب  تػػبف اجػػرد نػػبر ع
  عدػػػدث أاػػػباي  لهػػػة أ ػػػرس لػػػـ اسػػػالهب انػػػت  1171ل ػػػبئي ا  يػػػر بػػػت  فػػػي نػػػلفابر 

  ي مػػػد ال ػػػذافي  هػػػف جنلنػػػت  لشػػػذلذم  لهػػػف فسػػػبد "الراجػػػؿ"عدػػػدث  بتػػػؿ اػػػرارة هػػػف 
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 المػػػدة  لاللاػػػر  ل –أللدم  لالػػػدابر الػػػذ  همػػػؼ بػػػبلبالد  هػػػف تػػػيبع تػػػؿ شػػػي 
لاػػبذا عػػ عي إلػػ  صنػػب   إبػػؽ فػػي نيليػػلرؾ  أصػػعـ بمػػدعؾ  : قػػبؿ لػػي لأنػػب ألدهػػت. الػػبالد

 ".لأللدؾ  لقرا اعؾ  لتعبببعؾ  أنت  ادظلظ  دع صذا الجديـ لنب

 . أدسست أنهب تّابت لداع الي س اف تؿ شي 

أيناب تنت أعلامؿ الت صبعليب بدسعارار  هنداب هػدت إلػ  نيليػلرؾ  تػبف الػرئيس 
ي قد فرل اف علنس إل  السللدية  بللؿ ثلرعهب  لبدأت الثلرة الشلبية فػي امػر العلنس

ـل العػػلعر الشػػبرع الّيبػػي  أرعللػػت دػػرارة العرقػػب لنعػػي  لبلػػد سػػ لط  عػػزداد اشػػعلبلإ  هػػ
اعػػ  ننلجػػر  تنػػت أعدػػدث  ػػالؿ : نظػػبـ ابػػبرؾ فػػي امػػر  تػػبف السػػؤاؿ فػػي ليبيػػب صػػل

  أاػػيف اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ  تػػبف مػػلت عّػػؾ ا يػػبـ اػػ  هبػػد اللػػبطي  لاداػػد الػػزل 
ا لؿ يطلػػػح ببلعنهػػػد  لالزفػػػرات  فػػػي دػػػيف تػػػبف الػػػزل  يدعاػػػي بّهػػػة الث ػػػة  لال طببػػػة 

 . الالعلّة  ليردد اب عريدم ابتينة العسجيؿ العي عرمد الاتبلابت

اػػ  هػػدد اػػف تبػػبر  تفبرايػػر  عدػػدث 71بلػػد إنػػدفبع الشػػببب الّيبػػي ببنهػػبز  يػػـل 
يػػرددلف أف . ب  تػػبنلا تػػ نهـ جايلػػب ي ػػرألف اػػف انشػػلر لادػػد اتعػػلبالاسػػئلليف فػػي ليبيػػ

بػد هلػـ يشػذ . صذا الذ  ععنبقّت لسبئؿ ااهالـ دهبية البرتة  اػؤاارة  ا طػط  أتبذيػب
. اللػػػبطي هػػػف الجاػػػ   لتػػػف زفراعػػػت تبنػػػت التّاػػػبت العػػػي لػػػـ عتعػػػب فػػػي الانشػػػلر اللػػػبـ

عسػػػبع العهطيػػػة ااهالايػػػة  ل  فبرايػػػر  71هنػػػداب بػػػدأ اانلجػػػبر الثػػػلر  التبيػػػر يػػػـل  لا 
إعسػػػبع ردلد الللػػػؿ الدلليػػػة  زادت رنلػػػبت الهلاعػػػؼ ال بداػػػة اػػػف ليبيػػػب  تػػػبف الاتػػػالف 
لادد  صل العتذيب  لاطبلبعي بعلنيد اػب ع للػت لسػبئؿ ااهػالـ الالبديػة  ل اللاػؿ هّػ  

 فبرايػػر  بػػدأ 76يػػـل . اػػف ا اػػـ الاعدػػدة ةقطػػ  الطريػػؽ هّػػ  أ  قػػرار أل القػػؼ إدانػػ
إذا قّنػب أف اللتػ  فػي  ـالملر ل عتذب  لصػؿ يمػدقنب اللػبل: ال الؼ بيننب  اقلؿ لهـ

ليبيػػب صػػل أدسػػف لأدّػػ  اػػف اللتػػ  فػػي اػػلنعي تػػبرلل أل فػػي فيينػػب  تػػبف الجايػػ  ي ػػلؿ 
ػػد ؽ  بدسػػعثنب  هبػػد اللػػبطي  الػػذ  يػػ عيني مػػلعت الدػػزيف اػػف  ػػدِّؽ  لاػػبل يلم  اػػبل يلم 

 . مراخ لاللليؿأرض اللطف ل ين مت إل ال
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فبرايػػػر  الػػػذ  طبلبػػػت فيػػػت ال ػػػذافي  بدع ػػػبذ  11بلػػػد عمػػػريدي ل نػػػبة الجزيػػػرة يػػػـل 
القػػػػؼ شػػػػجبع لعػػػػرؾ السػػػػّطة لد ػػػػف داػػػػب  الّيبيػػػػيف  أن طلػػػػت ااعمػػػػبلت  بدسػػػػعثنب  

دبللػت ااعمػػبؿ بػت بطري ػػة  بػر اببشػػرة . إعمػبؿ اػف أبػػل زيػد دلردم اػػدير الا ػببرات
  الػذ  "الرجػؿ"قػؼ إلػ  جبنػب شػلبنب الػذ  يػذبح هّػ  يػد بلد ذلؾ  اقنبهت  بدع بذ ال 

أتعشػػلت هاّيػػب أنػػت ي ػػلد الجايػػ  إلػػ  الهبليػػة  لأنػػت أ ػػذ انػػت مػػدعت لهاػػرم فػػي ردّػػة 
  ةدبفظ قدلر  الػذ  عربطػت بػت هالقػبت اػلد اللصـ لالنزؽ  عددثت ا  سليرنب في رلاب

فري ػي بػ ديس أبببػب   الؿ هلدعػت اػف أدػد اهباػت لػدس ااعدػبد ا  قببّت بعرعيب اسبؽل 
لعلقلػػػت باطػػػبر رلاػػػب  لعدػػػدث الػػػت طػػػليالإ اقنبهػػػت ببانشػػػ بؽ هػػػف نظػػػبـ الػػػدـ  هػػػف 

م ش مػيبإ اثّاػب داػر تػؿ الّيبيػيف  لتػبف رد هبػد اللػبطي البتػب   ثػـ ر الذ  داػ" الرجؿ"
 .  البتب   ثـ البتب 

هبمػػاة  ينيػػب ااسػػعلائية فػػي " اػػبلبل"إلع ينػػب فػػي ال اػػة ا فري يػػة العػػي ه ػػدت فػػي 
لقلنب البإ في ردصة قبهة الاؤعار  أ ذني بب دتبف لصل يبتػي  لقػبؿ . 11/1/1177

نعهػػ   لل بػػد أف نجّػػس الػػبإ فػػي أ  اتػػبف  لأف نلاػػؿ اػػف إلػػي أف الاػػر ال ػػذافي قػػد 
لػػػبطي  ل أريػػػد أف أهيػػػد هّيػػػؾ اػػػب سػػػالعت انػػػؾ يػػػب هبػػػد ال: قّػػػت لػػػت. أجػػػؿ إن ػػػبذ البّػػػد

ش ميبإ في زيبرعي ا  يرة لّيبيب  صذا الرجؿ دار تؿ شي   ل صؿ عتاف أنػت سػي بؿ 
إذف ل دػػؿ إل : قّػػت لػػت. أف ال ػػذافي ل ي بػػؿ فػػرض الشػػرلط: ببلرديػػؿ سػػّايبإ  أجػػبب

قّػػت فػػدف الاػػر   ػػذلا صػػذا ال ػػرار للػػف يعراجلػػلا هنػػت  لتاػػبإعإسػػ بطت بػػبل لة  لالّيبييػػلف 
انعهػػػي  لالػػػذ  سػػػيتعب التّاػػػة ا  يػػػرة فػػػي مػػػلدة نهبيعػػػت صػػػل الشػػػلب الّيبػػػي للتػػػف 

قػػبؿ يجػػب اللإ إي ػػبؼ هاّيػػبت دّػػؼ النػػبعل   نػػت ي عػػؿ الّيبيػػيف  قّػػت . بدػػرلؼ اػػف دـ
أنت رجؿ ل يتذب هّ  اآل ريف  فتيؼ عرتػ  أف عتػذب : لت يب أ ي يب هبد اللبطي

اػػبرس  لأن ػػذ بنهػػبز  اػػف أف  76هاّيبعػػت فػػي ليبيػػب يػػـل  هّػػ  نلسػػؾ  دّػػؼ النػػبعل بػػدأ
للتػػػػػف ال ػػػػػذافي بػػػػػدأ ردّػػػػػة ال عػػػػػؿ يػػػػػـل . ععدػػػػػلؿ إلػػػػػ  أتبػػػػػر قبػػػػػر جاػػػػػبهي فػػػػػي الػػػػػدنيب

  أ  صنبلػػؾ شػػهر ليلاػػبف اػػف ا هاػػبؿ اللسػػترية العػػي قػػبـ بهػػب ال ػػذافي 71/1/1177
ليػػلايف قعػػؿ تػػد الّيبيػػيف للػػـ يتػػف لّنػػبعل لجػػلد فػػي ا جػػلا  الّيبيػػة فػػي ذلػػؾ الشػػهر لا
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ػػػػاآللؼ فػػػػي بنهػػػػبز  لالبري ػػػػة لأجػػػػػدابيب  دل  رت امػػػػراعت لالزاليػػػػة لزلارة  لأ عمػػػػػبت ال
 .  النسب   فاف فلؿ ذلؾ  تبف ردم اآلصبت لبلض الدالع

 الؿ ردّة ذبح ال ذافي لتعبئبت لارعزقعت لّيبييف  عن ؿ هبػد اللػبطي اللبيػد  بػيف 
ليدػػػبلؿ دشػػػد الػػػدهـ لػػػت  لتػػػف هػػػدد اػػػف هلامػػػـ اللػػػبلـ  يػػػداف  هػػػف القػػػؼ النظػػػبـ  

اػف ا سػاب  النبشػطة  لألابنة  لـ يعللم بتّاة لاددة تد الثلار  للـ يهبجـ ا  شػ ص
 . الالرلفة بيف درتة الثلار

قػػبؿ لػػي اداػػد ابػػل هػػزـل  لزيػػر  برجيػػة النيجػػر  هنػػداب ألع يػػت الػػت فػػي شػػهر 
نػت لػـ يتػف يلػرؼ  الؿ أهابؿ الدلرة السبدسة لالسػعيف لألاػـ الاعدػدة أ 1177سبعابر 

هبد اللبطي اللبيد  اف قبؿ  الع   بت ف ط اؤ راإ ارعيف  ا لل  في أديس أبببػب اثنػب  
إجعاػػػبع لإلعدػػػػبد ا فري ػػػػي  ل الثبنيػػػػة باطػػػػبر اػػػبلبل فػػػػي  ينيػػػػب ااسػػػػعلائية أثنػػػػب  قاػػػػة 

لعددث الت هف ا لتبع في ليبيب  لقبؿ لػت . 1177ااعدبد ا فري ي في شهر يلليل 
طي أنت تد اللنؼ  للبد اف لجلد دؿ سػّاي اهاػب تػبف الػثاف  بالنػ  للػل هبد اللب

ف السّطة  لاتبؼ لزير  برجية النيجػر  صػذا هتػس هتبف ذلؾ بعنبزؿ الار ال ذافي 
أف الاػر سػيب   فػي ليبيػب : اب سالعت اف بشير مػبلح اػدير اتعػب ال ػذافي الػذ  قػبؿ

ر ـ الرفعػت الادػدلدة : ل هزـل أيتبتراز لّبالد للف يعنبزؿ اهاب تّؼ ا ار  قبؿ أب
بلبد اللبطي  ف د لاس فيت رلح اانسبف الطيب البسيط الاعلاتػ   الػذ  يتػرم اللنػؼ  

 . ليدب شلبت  لأنت هّ  إسعلداد أف يذصب لّشهبدة لمبلدت إذا جرت ادبتاعت

 ّلػب لالسػ  تلسػب  1177أبريػؿ  9تبف هبد اللبطي قد هيف لزيػراإ لّ برجيػة فػي 
 . فبراير 71شؽ هف نظبـ ال ذافي بلد ثلرة الذ  أن

 رل ز فػي انزلػت بانط ػة جنػ 7/6/1177قػبض هّػ  هبػد اللػبطي اللبيػد  فػي يػـل 
عّػؾ تبنػت  بعاػة صػذا اانسػبف الػذ  لػـ يتػف . فبرايػر 71 ػرب طػرابّس اػف قبػؿ ثػلار 

لػػت ابػػرراإ لإلسػػعارار إلػػ  جبنػػب الاػػر ال ػػذافي سػػلس أنػػت قتػػ  هاػػراإ الػػت  لصػػل الػػذ  
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تبنػػت اشػػتّة هبػػد اللػػبطي اللبيػػد  الازانػػة أنػػت . أف ال ػػذافي قػػد أ ػػذ صػػذا اللاػػرقػػبؿ 
رلح ال بػلؿ صػػذم لالدػذر  صػػي العػي سػػ رصب . رجػؿ قبػػلؿ  للػيس رجػػؿ ال ػرارات المػػلبة

ف أطّػػؽ هّػػ  اللظيلػػة  ال ػػذافي  ليرفلػػت اعػػ  شػػب  ثػػـ ينزلػػت إلػػ  ارعبػػة اػػدير لػػإلدارة لا 
بػػد اللػػبطي نبهاػػبإ اػػ  الاػػر ال ػػذافي دعػػ  إسػػـ أاػػيف اسػػبهد  أل نبئػػب لزيػػر  تػػبف ه

 . هنداب تبنت الالاقؼ لالامّدة اللطنية ععطّب  ير ذلؾ

يػػػت هبػػػد اللػػػبطي ينللػػػؿ ليرفػػػ  مػػػلعت أاػػػبـ الاػػػر  تنػػػت أنػػػب لصػػػل أاػػػرة لادػػػدة ر 
لاداد الزل   أثنب  البلجة قتية للتربي  ننبقش الا عردػبت الاعلّ ػة بػرقـ العلػليض 

 تػػػػب ال ػػػػذافي  ل بػػػػدأ يهػػػػدد ليػػػػرفض . ا اػػػػريتييف الػػػػذ  يطّبػػػػت ادػػػػبال التػػػػدبيب
يػػب أخ الاػر  إف الدبػػؿ بػدأ يتػػيؽ دػلؿ رقبعػػؾ  : قػػبؿ لػت هبػػد اللػبطي. الػإ...ليعلهػد

ليػػػت هبػػػد اللػػػبطي تػػػرر صػػػذم اللبػػػبرة لالاػػػر ". لل بػػػد أف ن طػػػ  الدبػػػؿ قبػػػؿ أف يلّػػػؽ
نػب  فّػـ يبػؽ للتف اب تبف ذلػؾ اات. فبراير 71ال ذافي هنداب شرع في قعؿ الّيبييف في 

ي قػد يجػد عػلهذا الاستيف ملت تي يرفلت  تؿ اب تبف ياّتػت صػل اآلصػبت لالػدالع  ال
اعسػػػلبإ اػػػف اللقػػػت ليسػػػتب انهػػػب التثيػػػر فػػػي الالع ػػػؿ اػػػ  مػػػدي ت اداػػػد الػػػزل  أاػػػيف 

ف د بذؿ هبد اللبطي تؿ الادػبللت ليتػللم فػي اتػبف لادػد فػي . اؤعار الشلب اللبـ
 .!! ا  اللرؽ سليب –التبرطة  –يّلب  الالع ؿ ا  اداد الزال  دع 
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 محمد الزناتي القذافي الزناتي

 

صتػذا يسػالنت  لببلعدديػد أللئػؾ الػذيف يلرفػلف ذاؾ الجبنػب نمػؼ ال لػي " الشيإ"
اػػف ش مػػيعة الشػػيإ الزنػػبعي  فهػػل  ػػريل الجبالػػة ااسػػالاية ببلبيتػػب   لاندػػت صػػذا 

اف أدد  بػؿ إسػعد ت بدتػـ الع مػص الػديني  للببسػت  ةالّ ب أل صذم الملة  ليس ان
 .لّجرد الّيبي  لالطبقية اللردية  بمة في جّسبت اؤعار الشلب اللبـ

رجؿ اعلسط ال باة   ار  السات  صبدئ الدرتة  للّسنيف دلر في تبط إي ػبع 
أقدااػػػت هّػػػ  ا رض فهػػػل هنػػػد شػػػبط  الثابنينػػػبت اػػػف اللاػػػر  يدػػػدد طػػػلؿ أل قمػػػر 

. لّالقؼ  لالجاهلر الذ  يديط بت  لالانبسبة العي ياشػي فيهػب أل ندلصػب  طلاعت لف ب
ي عػػرب اػػف اللقػػبر ليبعلػػد هنػػت دسػػب اػػب ياػػلج فػػي دا ّػػت  ي ه ػػت هنػػداب يعػػلدد  ي سػػـ 
هنػػداب يعلسػػؿ  يسػػعهيث إذا تػػبف أاػػبـ اػػف ياتػػف أف ي ػػدـ لػػت ن ػػلداإ  أل ياندػػت سػػيبرة  

ت لاقعػرب انػت عدػت ا  اظّػة تبنػت  يترر هببرعت العي دلظهب هنت  تؿ اف هاؿ ال
هنػػػداب ي ػػػلؿ الزنػػػبعي صػػػذم ". لدػػػؽ جػػػدؾ الطػػػبصر: "إجعابهيػػػة أل إداريػػػة  أل سيبسػػػية 

اللبػبرة  فهػي فبعدػػة  طػبب التػلؼ  الػػذ  سػيعلج بشػيئيف  ا لؿ أاػػب عبريػر أسػػعدلاذم 
 . طّب الدملؿ هّ  شي اف ذلؾ  هّ  شي  ااب عاّؾ الدللة أل  الثبني

هبد الدايد الميد  لصل تبف نبئبب لّزنبعي في أابنػة اػؤعار الشػلب يعنذر الدتعلر 
اللبـ  يعنذر هّيت ا ّداإ درتبعت لتّابعت  ديث يلّؽ نبظريت في لجت اػف يعدػدث إليػت  
لي لت ملعت  ليّمػؽ يديػت  ليبػدأ فػي صػز رأسػت ياينػبإ لشػابلإ  ليلػعح بلاػت الالمػؿ 

ي أهػػيش فػػي ف ػػر اػػدق   يعدػػدث هػػف إننػػ:   لي ػػعـ دديثػػت بػػبل لؿ"بصرطػػلدػػؽ جػػدؾ ال"
نػػػت لػػػـ يلػػػد قػػػبدر هّػػػ  عػػػللي  إدعيبجػػػبت ا للد  لا اػػػراض العػػػي عسػػػر  فػػػي جسػػػدم  لا 

 . اهاة أايف اؤعار الشلب اللبـ
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أ  أنػػت الرجػػؿ الػػذ  ". شػػيإ  لهاػػؾ"عنطبػػؽ هّيػػت الا للػػة الشػػلبية الّيبيػػة " الشػػيإ"
يلع ػػد . اػػف عػػدليس ل ػػداعيظهػػر الزصػػد لالعػػديف لاللقػػبر  لياػػبرس تػػؿ اػػب ي ػػبلؼ ذلػػؾ 

جبزابإ أنت قبدر هّ   داع الجايػ  بػذلؾ ا سػّلب الااّعػي  ببللبػبرات الاعلسػطة  صػل 
رجػػػؿ لػػػت دػػػظ اػػػف العلّػػػيـ أل العلػػػبليـ الدينيػػػة العػػػي عؤصّػػػت ليتػػػلف ا ذلنػػػب شػػػرهيب  ي ػػػـل 

لتنػػت اقنػػػ  . بعلثيػػؽ الػػزلاج لالطػػالؽ  لعّػػؾ أهّػػ  درجػػة عرفلػػت اؤصالعػػت اللّايػػة إليهػػب
سعارأ ذلؾ  أنػت رجػؿ السيبسػة لالتيبسػة ااسػعراعيجي  الػذ  ل يشػؽ لػت  بػبرنلس . ت  لا 

" ةالزقبطػػػ"فػػػي الّهجػػػة الّيبيػػػة بػػػيف ف  ّػػػط تثيػػػرا بػػػيف ال ػػػداع لالػػػدصب   لتاػػػب ن ػػػلؿ ندػػػ
لصنبؾ ارادفبت تثيػرة يسػعلاّهب الّيبيػلف العػي قّاػب عجػد هّػ  ا رض الّيبيػة ". الدصب "ل

. طػػياالزل –البّلػػلط  –الزلفػػر   –لصػػي  –الشػػيإ  - اػػف ياّػػؾ نلػػس ا بييسػػهب اثػػؿ
  تػػبف صنػػػبؾ 1111بانبسػػبة اادعلػػبؿ بػػػذترس إهػػالف قيػػبـ سػػػّطة الشػػلب بسػػبهب سػػػنة 

بلػػػض التػػػيلؼ  بيػػػنهـ الػػػرئيس العشػػػبد  أدريػػػس دبػػػي  لآ ػػػرلف  ي لػػػلف إلػػػ  جبنػػػب 
   لسػببب سػ عددث"الشػيإ"الار ال ذافي  مػبفدت الجايػ   للتننػي لػـ أاػد يػد  إلػ  

هنهػػب فػػي ا لراؽ الالد ػػة  لدػػظ ال ػػذافي ذلػػؾ  لهنػػداب هػػدنب إلػػ  ا ػػر إقباػػة ال ػػذافي 
أاػبـ " لّشػيإ"بدسعرادعت بهببة الن يؿ بسبهب  س لني ال ػذافي هػف سػبب هػدـ امػبفدعي 

  تػدؾ ال ػذافي  "الػدصب "ل " الزقبطػة"ي ّػط بػيف " الشػيإ"أف : "التيلؼ  ف ّػت ابزدػبإ 
ل يتػلف فػي  بيػة السػلبدة هنػداب يتعشػؼ دسبسػية بػيف ا  ل د أهجبعت عّؾ ال لشة  لصػ

لػػـ يػػنس الاػػر ال ػػذافي عّػػؾ التّاػػبت الابزدػػة  فتػػرر . أثنػػيف اػػف الاسػػئلليف فػػي النظػػبـ
لببلعدديػػد   ّطػػت " الشػػيإ"لػػي السػػؤاؿ اػػرة أ ػػرس  لطّػػب انػػي أف اشػػرح اػػب قّػػت هػػف 

جعابهػػبت العػػي بػػيف الزقبطػػت  لالػػدصب   ف ّػػت لػػت أف مػػبدبنب اػػثال  يتعػػب ادبتػػر اا
ععنبلؿ التلهبت إجرائية  في أابنة اؤعار الشلب اللػبـ  يتعبهػب ب ّػـ الرمػبص أاػبـ 
الاجعاليف  لفياب بلد ي ـل باسح اب ل يريد  ل يلدؿ الادتر  لهنداب علعػرض هّػ  

فبل سػػـ ". ؿ بػػبلدرؼيػػلدػػؽ جػػدؾ الطػػبصر  أننػػي تعبػػت  تػػؿ اػػب ق: "الادتػػر ي ػػلؿ لػػؾ
الطػػػبصر صػػػل ألؿ  دهػػػة  لالثػػػبني  أنػػػت قػػػد يتػػػلف  ةت مػػػلبجػػػدؾ أل بجػػػد  الػػػذ  يلطيػػػ
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مبدقب في قللت أنت قد تعب الادتػر درفيػب للتنػت فػي الد ي ػة تػبذب  نػت قػبـ بعهييػرم 
 . فياب بلد

يدعاػػؿ تػػؿ شػػي   ااصبنػػبت  بػػؿ لالشػػعبئـ  للتنػػت ل يدعاػػؿ شػػيئبإ لادػػداإ  " الشػػيإ"
دػبد ا لربػي  اليػلرل  فهػل ل ااع ةلصل الهجر  صجػر الػدللر  لدعػ  بلػد مػدلر هاّػ

ي بؿ إل الدللر  للـ يمػدؽ ابػداإ  أف قياػة اليػلرل أهّػ  اػف الػدللر  فػي ألؿ إجعاػبع 
ػػ أاينػػبإ لّشػػؤلف ال برجيػػة   لدتل لػػي اػػ  أابنػػة اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ بسػػرت  بلػػد أف مل

جعالنب بلد اافطبر  جدلؿ ا هاػبؿ تبنػت يالن طة ا لل  ف ؛تبف ذلؾ في راتبف  لا 
ايزانيػػة الاػػؤعارات الشػػلبية  تػػبف أداػػد إبػػراصيـ ال ػػذافي صػػل أاػػيف شػػئلف الاػػؤعارات  ل 
ببلعػػػبلي صػػػل اػػػف يدػػػؽ لػػػت أف يمػػػرؼ الاتبفػػػ ت أل الازايػػػب الابليػػػة  انػػػب  الاػػػؤعارات 

أهطػػػ  علّياػػػبت لّاراقػػػب الاػػػبلي بمػػػرؼ ابػػػبلف لػػػبلض أانػػػب  " الشػػػيإ"الشػػػلبية  لتػػػف 
  يطّػػؽ سػػيالإ اػػف ااصبنػػبت ـاسػػا  أداػػد إبػػراصي ل ػػد مػػل ت لأنػػب. الاػػؤعارات الشػػلبية

أنػػت فبسػػد  اػػرعش  سػػبرؽ  ل أ ػػالؽ لػػؾ   :  اثػػؿ"الشػػيإ"لجػػت  فػػي  لالشػػعبئـ البذيئػػة
سػػنبإ  لصػػل ابػػف هاػػت   متبػػر يمػػدات ل أنػػب ارس شػػببب يلجػػت اثػػؿ صػػذم ا للػػبظ إلػػ  شػػيإ 

ليلعرض دعػ  اػف النبديػة ااجعابهيػة أف يػلقرم لي ػدرم  إتػبفت إلػ  اتبنعػت السيبسػية  
إلػ   ةس اؤعار الشلب اللػبـ  لصػل قاػة الهػـر السيبسػي فػي الجابصيريػة  إتػبفأهّ  ر 

عببلنب ندف أهتب  ا ابنة عّؾ المدابت العي لجهت إلػ  لجػت الشػيإ .  ّليعت الدينية
لاتبنعػػػت  بهعنػػػب جايلػػػبإ  قاػػػت اػػػف طبللػػػة ااجعاػػػبع  أنع ّػػػت إلػػػ  المػػػبللف لترااعػػػت 

الػدتعلر  الجبنبي لاشػلّت  ّيػلني  اتعليػب باعببلػة الاشػهد الهزلػي اػف بليػد  نظػر إلػيل 
ي ببسػػابإ  ل اػػز لػػي بلينػػت  عهبػػد الدايػػد المػػيد الزنعػػبني  ا اػػيف الاسػػبهد لّشػػيإ الزنػػب

اػف ترسػيت  ل لػبس " الشيإ"ز لق. فهذا شي  هبد باب النبم ل عهز بدنؾ  لل عنللؿ  
لعلجػػػت ندػػػل البػػػبب  دبللػػػت . جػػػردم  لأقسػػػـ بػػػبلطالؽ أنػػػت لػػػف يػػػد ؿ صػػػذا الابنػػػ  ابػػػداإ 

الّدػػبؽ بػػت اقنبهػػت ببلب ػػب   ل طّبػػت اػػف أداػػد إبػػراصيـ  أف ي ػػـل  ليلعػػذر لّشػػيإ  قػػبؿ 
نللبؿ طبغ اإ سػعجدم دهػت يػب هبػد الػرداف يػذصب  صػل تػبذب   ػد:"أداد بملت هبؿ لا 

رأيػت ". صنب قبّؾ  إنت سبفؿ لاندط  ل يايف لت لل ديػف  إارأعػت طػبلؽ انػت اّيػلف اػرة
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في هيلف الدبتريف عمدي بإ لاب ي للت أداد  لببلللػؿ  فلػي اليػـل العػبلي  علجهػت إلػ  
 . اتعب الشيإ فلجدعت صشبإ بشبإ ت ف شيئب لـ يتف لبرا ة ا طلبؿ في هينيت

امػػر الشػػيإ هّػػ  عػػرأس اللفػػد   يػػة العػػي أنل ػػدت فػػي بتػػيففػػي قاػػة الاػػرأة اللبلا
الّيبػػي  اسػػعهرب الالنيػػلف   ف صنػػبؾ فػػي أابنػػػة اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ  نبئبػػة لألاػػػيف 
اللػبـ اتّلػة بشػئلف الاػرأة  لالانطػؽ  ل طبيلػػة الاهاػة ع تػيبف بػ ف ععػلل  صػي رئبسػػة 

لف بػػػباجرا ات اللفػػػد  الاتػػػلف فػػػي ا سػػػبس اػػػف اجالهػػػة نسػػػب   عسػػػب ؿ الػػػذيف ي لاػػػ
الابلية لاادارية لالابلية هف داف  الشيإ لّ يبـ بهذم الاهاػة الشػبذة  ف جػبب الادبسػب  
أف الاػػؤعار  اػػؤعار قاػػة  لالاػػدة طليّػػة  لالاسػػبفة بليػػدة  إذف اللهػػدة العػػي سػػيداّهب 
الشػػيإ تبيػػرة  لصػػذا صػػل الػػداف  اللديػػد لعجشػػات لهثػػب  صػػذم الردّػػة الطليّػػة لصػػل الرجػػؿ 

 . الاريض الاسف
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 بة الشيخيحق

هػػرؼ اللػػباّلف ب ابنػػة اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ  لتػػذلؾ الدبّلابسػػيلف فػػي السػػلبرات 
الّيبيػػة  اػػبذا علنػػي الد يبػػػة لّشػػيإ  إنهػػب الانػػ  لالطّػػػب  ل صػػي ا دسػػة  ل ياتػػػف أف 
ي سـ بهب  تاب ي سـ بػبلطالؽ اػف زلجعػت فهػي ا  ّػ   لالالشػلقة  لالعػي ل ياتػف أف 

 . ب تبف الظرؼ أل الالقؼيلبرقهب اها

فػػي إدػػدس زيبراعػػت إلػػ  دللػػة عشػػبد  أقػػبـ لػػت اسػػع بّلم إدعلػػبلإ تبيػػراإ فػػي الاطػػبر  
طؼ درس الشػرؼ  لهزفػت الالسػي   اللسػترية النشػيدييف الػلطنييف لّيبيػب لعشػبد  مأ

ـل بدسػػعلراض الطػػببلر  طّػػب انػػت السػػلير أف يداػػؿ لػػ د يبعػػت  فاػػف  يػػر  تلهنػػداب صػػ
علرض الدػػػرس  لد يبعػػػت فػػػي يػػػدم  ليمػػػبفح تبػػػبر الاسػػػع بّيف  برف ػػػة الا بػػػلؿ أف يسػػػ

لأتاػؿ جايػ  . قبـ بنهر السلير أابـ الجاي  بدػدة. نظيرم  رئيس الجالية اللطنية صتذا
 . ببلدللرات بيدم ة طلات اراسـ ااسع ببؿ  لد يبعت الااّل 

لر فعدػػي فػػي أدػػدس زيبراعػػت إلػػ  جاهلريػػة امػػر اللربيػػة  تػػبف لػػت ل ػػب  اػػ  الػػدتع
سػػرلر  رئػػيس اجّػػس الشػػلب الامػػر   تػػبف ال ػػبئـ بب هاػػبؿ الّيبػػي ببل ػػبصرة ينعظػػر 
الشػػيإ فػػي ردصػػة اللنػػدؽ  صػػبط الشػػيإ لد يبعػػت بياينػػت  إقعػػرح هّيػػت ال ػػبئـ بب هاػػبؿ أف 
يعرتهب في  زنة اللندؽ   تب الشيإ  تببإ شديداإ  لأقسػـ أف ل يراف ػت إلػ  الا ببّػة  

 . يلنيت نت عد ؿ فياب ل 

ه ػػػػد إجعاػػػػبع لّبرلابنػػػػبت ا فري يػػػػة فػػػػي أنجػػػػلل  لأمػػػػر الشػػػػيإ  1111فػػػػي سػػػػنة 
الزنػبعي أف يعػرأس اللفػد الّيبػػي  لهػرض ا اػر فػي ااجعاػػبع ا سػبلهي  ابنػة اػػؤعار 

تبيػرة بدجػة  ةالشلب اللبـ لعات الالاف ة هّ  عرأسػت لّلفػد الّيبػي  لطّػب الشػيإ ههػد
انػػت اسػػبهدة ابليػػة  دمػػؿ هّػػ  اػػب يريػػد  فلجئنػػب أف بلػػض اللفػػلد قػػد عدرجػػت لعطّػػب 

ريإ اهػػبدرة اللفػػد بيػػـل لادػػد يلعػذر هػػف السػػلر بدجػػة زلاج إدػػدس بنبعػػت  إعمػػؿ بقبػؿ عػػ
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بي الدتعلر هبد الدايد الميد الزنعبني ا ايف الاسػبهد  لطّػب انػي رئبسػة اللفػد  ف 
 . الشيإ هندم ظرؼ هبئّي لصل زلاج ابنعت

صػؿ التػلع زلاج ابنعػت دػدث : الهريبة  ف ّت لّزنعبني "الّ طة"أسعهربت اف صذم 
فج ة  لصؿ سيد ؿ الهب إل   رفة نلاهب ليّة الد ّة  للتنني قّػت لّزنعػبني  الاهػـ أف 

 . يرج  اللهدة العي أ ذصب

الدتعلر الزنعػبني  رجػؿ داػث  صػبدئ  اجباػؿ  طّػب انػي أف أعدػدث اببشػرة اػ  
اتبلاة  بتبة هبملة  قػبؿ أنػت سػيرج   ب ملص اللهدة  أعمّت بت  لبلد" الشيإ"

بلتػػب اػػف الابّػػف  نػػت عمػػرؼ فيػػت لسػػببب قػػبصرة  قّػػت لػػت إذا لػػـ علػػد الابّػػف تػػباالإ 
فس عمػػػػػؿ اآلف ب داػػػػػد راتػػػػػبف  السػػػػػترعير الش مػػػػػي لّل يػػػػػد ال ػػػػػذافي لأبّهػػػػػت بتػػػػػؿ 

  ل أهػبد الابّػف "بصرطلدؽ جدؾ ال"العلبميؿ  عهيرت لهعت  لعدلؿ إل  اسعجد يترر 
 .  بلد تباالإ  فياب
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 (مممكة البيوت والسيارات)

هبمػػاة ليبيػػب  تػػبف صػػذا الدّػػـ ل ي بربػػت دّػػـ  لل يطبللػػت سػػلس  أف عتػػلف   سػػرت
هبماة لإلعدبد ا فري ي  قبؿ أف يتبر الدّـ  ليطبلػب الاػر ال ػذافي أف عتػلف سػرت 
صػػي ا ػػر ا اػػـ الاعدػػدة  بػػدلإ اػػف نيليػػلرؾ ا اريتيػػة  العػػي عاتػػف أاريتػػب اػػف الهيانػػة 

 . هّ  قرارات الانظاة

في مردبإ فرهلنيبإ  أنلؽ هّيت ائبت الاالييف يتـ اجالبإ تػ ابإ أقبـ الار ال ذا
الػلزرا  هّػ   –ا انب   –لّ بهبت بسرت  لدللت اببني ف اة بلدد اللزارات  للعدليز 

يالت التػػ اة هّػػ  لػػاانع ػػبؿ إلػػ  سػػرت  الادينػػة الامػػطنلة  أاػػر ببنػػب  هػػدد اػػف ال
 قباػػة بهػػذم البيػػلت  لقّاػػب أدتػػرشػػبطي  البدػػر  تػػبف ا انػػب  يػػ علف  يػػبـ الػػدلدة لإل

 –لفػػي لدظػػة  تػػب  أاػػر ال ػػذافي قبيّػػة . هبئّعػػت إلػػ  بيػػلت اللبمػػاة الدّػػـ أدػػدصـ
العػػي بنيػػت البيػػلت فػػلؽ أرض اػػف أاالتهػػب  بباسػػعيال  هّػػ  صػػذم البيػػلت  –ة ّػػالهابا

عػػداف  رجػػبؿ ال بيّػػة اجعيػػبح بيػػلت . بدجػػة أنهػػب اػػف د هػػـ لأف ا انػػب  ل ي ياػػلف بهػػب
 تسػػهـ ابػػل زيػػد دلردم  الػػذ  صجػػر سػػرت لن ػػؿ اتعبػػأرا    تػػب بلتػػهـ لهّػػ  ر الػػلز 

 . إل  انط ة الجلرة جنلب سرت

 –لة بالسػػ –بلػػد ذلػػؾ  أاػػر ال ػػذافي ببنػػب  بيػػلت أتبػػر  لأتثػػر ف باػػة  فػػي انط ػػة 
بديث يتلف لتؿ أايف بيت  بص بت  لقد اسعلاّت صػذم البيػلت اقباػة رؤسػب  الػدلؿ 

ة سرت  لاف بيف صذم البيلت عايز بيعػبف  صاػب البيػت الا مػص هند ه د ال اـ بادين
 اػػيف اػػػؤعار الشػػلب اللػػػبـ  للػػرئيس الػػػلزرا   صػػذاف البيعػػػبف بهاػػب دػػػدي عبف تبيرعػػػبف  

 مػػػص البيػػػت . لمػػػبلت لاسػػػلة  ل ػػػرؼ هديػػػدة  لارافػػػؽ لّ ػػػدابت لال ػػػدـ ل يرصػػػب
 . الا ببؿ لّبدر  ايف اؤعار الشلب اللبـ

ي لسػػنلات  فطػػػبب لػػت الا ػػػبـ  للػػـ يعمػػػلر أنػػت يسػػػعطي  أف عأقػػبـ بػػػت الشػػيإ الزنػػػب
لأقسػػـ لػػت بدػػؽ جػػدم  –ال بئػػد  –بػػف هاػػت إيلػػيش بدلنػػت  فجاػػ  هزياعػػت  لعلجػػت إلػػ  
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ؾ صػػذا   يطّػػب انػػت أف ياّ ػػتأنػػت بدتػػـ تبػػر اسػػرعت لف ػػرم الاػػدق  لتبػػر سػػن –الطػػبصر 
  .ّشيإلاّؾ البيت اهط  ال ذافي علّيابعت ب ف يل . البيت الاعلات 

فػال بػد أف يتػلف لػت بيعػب  –طػرابّس  –لبلد أف امػبح بيػت سػرت اّتػب لػت  عػذتر 
تػػطرارم أف ي ػػيـ بهػػب لّلاػػؿ للإلجعاػػبع اػػ   ببللبمػػاة ا للػػ  بدتػػـ ظػػرلؼ هاّػػت  لا 

أهطػػػ  الاػػػر ال ػػػذافي . اللفػػػلد ا جنبيػػػة الزائػػػرة  لتػػػذلؾ اهعبػػػبرات إجعابهيػػػة أ ػػػرس
بلللػؿ  تّلػت أدػدس الشػرتبت ببنػب  انػزؿ بطػرابّس  لب تعلّيابت لبنب  انػزؿ انبسػب لػ

 . لت بطرابّس بانط ة بف هبشلر الراقية

للّسيبرات اتبف في قّب الشيإ  ف د عرتػت الد يبػة  لالبيػلت  اتبنػبإ للشػؽ أ ػر  
إهعػبدت الدللػة أف  .صل السيبرات  العي تّاب دمػؿ هّػ  هػدد انهػب قػبؿ صػؿ اػف ازيػد

الدللػػة  لفػػي العرعيػػب ا لؿ تبنػػت أابنػػة  عسػػعلرد سػػيبرات لّاػػلظليف فػػي ا عّػػؼ ارافػػؽ
اؤعار الشلب اللبـ لتذلؾ  أانب  الاؤعارات الشلبية  لفي تؿ دفلة اف عّؾ الػدفلبت 

أاػػػيف  لنمػػػيب  لل يعطّػػػب سػػػلس أف يعمػػػؿ صبعليػػػبإ بػػػرئيس الػػػلزرا   أ" لّشػػػيإ"يتػػػلف 
ش فػػي شػػئلف الّجػػبف الشػػلبية باػػؤعار الشػػلب اللػػبـ  لي سػػـ لػػت بجػػدم الطػػبصر  أنػػت يلػػي

ف ػػػر اػػػدق   لأنػػػت لأللدم يعن ّػػػلف سػػػيراإ هّػػػ  اقػػػدااهـ لل ياّتػػػلف سػػػيبرة  لطبلػػػب يتػػػلف 
 . الجلاب  دبتر يب شي نب سن مص لؾ هدداإ اف السيبرات  لل عداؿ صـ

سػعيراد الللاتػت اػف ال ػبرج لعلزيلهػب فػي إتبف اػديراإ لّشػرتة الزراهيػة العػي عدعتػر 
ؤعار الشػػلب اللػػبـ  للتػػف الشػػرتة علسػػلت لارعللػػت أندػػب  ليبيػػب قبػػؿ أف يلػػيف أاينػػبإ لاػػ

لامػػػبح  ّيلعػػػت هّػػػ  رأس عّػػػؾ الشػػػرتة اػػػف الػػػذيف يشػػػبر  بايزانيعهػػػب لزادت مػػػالديبعه
اعػػد عػػ ثيرم اػػف شػػرؽ ليبيػػب إلػػ   ربهػػب إلػػ  جنلبهػػب  أشػػلؿ صػػذا الدسػػد  إلػػيهـ ببلبنػػبف  لا 

ديث سػلس هػف ت أابات ملر اللز الذ  درات انت ال در  للػـ يلػد لػت دػا الشيإ  لعر 
عّؾ الشػرتة لاػديرصب  تػبف دّاػت بلػد أف يهػبدر انمػب أاػيف اػؤعار الشػلب اللػبـ أف 
يللد إل  عجبرة اللبتهة الرساية  لأف يجّػس فػلؽ جبػؿ العلػبح لالاػلز لالتاثػرس لالاػبؿ 

 . لالجبم ايتب
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أس ط في يد الشيإ  ف بؿ أف يطػردم الاػر ال ػذافي اػف هّػ  انمػة أابنػة اػؤعار 
ـ هّ  الهلا  اببشرة  تبنت شرتة اللبتهة الدتلاية قد عالشت  ف ػد فعدػت الشلب اللب

سػػعيرادصب لّ طػػبع ال ػػبص  اػػبت دّػػـ الشػػيإ التبيػػر للتػػف لصػػل اللػػبلـ . عجػػبرة اللبتهػػة لا 
بػػ الر الػػديف لالعػػراث  يػػؤاف بػػ ف اػػب ل يػػدرؾ تّػػت  ل يعػػرؾ جّػػت  ف سػػس بعاليػػؿ اػػف 

لاد  "لعلبئػػػة الايػػػبة الطبيليػػػة أسػػػاب  مػػػندلؽ الجهػػػبد الػػػذ  يشػػػبرؾ فػػػي إدارعػػػت شػػػرتة
إسػػػعدهبني اػػػرة إلػػػ  .   ل  مػػػص الجػػػز  ا تبػػػر اػػػف لقعػػػت لّعػػػرليل لػػػذلؾ الاػػػب " ػػػبف

انزلػػت بشػػتؿ هبجػػؿ لانبقشػػة هػػدد اػػف الالتػػلهبت الهباػػة تاػػب قػػبؿ  لهنػػداب لمػػّت 
إلػػػ  انزلػػػت عدػػػدث هػػػف أاػػػلر هبديػػػة جػػػداإ  إفععدهػػػب اػػػف الشػػػتلس اػػػف إبػػػراصيـ إبجػػػبد  

دلاي  هتػل  أابنػة اػؤعار الشػلب اللػبـ  لا ببالعهاػب الاسػعارة لالاػر لسّيابف الشػ
ال ػػػذافي  فػػػي دػػػيف لػػػـ يدػػػظ صػػػل بػػػ   ا ببّػػػة الػػػت  لفػػػي ال عػػػبـ أصػػػداني مػػػندلؽ اػػػف 

 فػيايبصت  لطّػب إاتبنيػة العلبقػد اػ  الشػرتة الامػنلة عّػؾ الايػبم  لشػرا  اػب ندعبجػت 
صػػػل  –الدهبيػػػة  –ؾ المػػػندلؽ تػػػبف ذلػػػ. الاراسػػػـ لتػػػيلؼ الدللػػػة لالانبسػػػببت الرسػػػاية

 . الهدية اللديدة العي اسعّاهب اف الشيإ

ي ال ػذافي  رجػؿ مػبدؽ  للتػف اػ  نلسػت ف ػط  ل عدرتػت أ  عي اداػد الزنػبعالزنب
دلاف   لل ي يدم أ  ابدأ  يعلػبط  اػ  تػؿ شػي   دلف أف ينللػؿ بػت  أل يعلبهػؿ الػت  

دزينػػػػب فهػػػػل يلعلػػػػؿ ذلػػػػؾ  أل للتػػػػف فػػػػي تػػػػؿ ذلػػػػؾ  يجسػػػػد تيبنػػػػت لعتلينػػػػت  إذا لجدعػػػػت 
 بتبب  أل فردبإ  تؿ اب يدرتت صل امّدعت  دع  هنداب يعبنػ  قتػية اػب  ليػعداس 

 :لهب  ليزايد  يرهد ليزبد  فاف لرا  ذلؾ  ثالثة اشيب   ل راب  لهب لصي

 السيبرات ػ  تالبيل ػ  الابؿ ػ
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البسػبطة  عّػؾ لأنب أهعبر ذلؾ اػف ايزاعػت  للػيس اػف هيلبػت  فبلعلباػؿ الػت  بيػة 
ي ػؼ دائاػب هّػ  الديػبد هػف طػرح . الالبعيح الثالثة  ع لدؾ بسرهة إل  دصبليزم الالعلّت

. ا  قتية صباة اػف ال تػبيب العػي عهػـ الامػّدة اللباػة  أل عّػؾ العػي عاػس الاػلاطف
لقد يل د إجعابهبإ هبجالإ  يملت ببلهبـ جداإ  لال طير جداإ  ليّ ي في اطّػ  ااجعاػبع 

رادة الجاػػبصير  لدرمػػة هّػػ  عد يػػؽ  طبػػة داب سػػية  يعدػػدث هػػف سػػّطة الشػػلب  لا 
لرا  تػؿ ذلػؾ  دالػإ  ليتػلف الػداف  اللديػ...قرارات الاؤعارات الشلبية  مػبدبة السػيبدة

الاهرجبف صل الدملؿ هّ  سيبرة  أل علييف الظؼ في الق  اب  أل عبريػر سػلرم فػي 
 . اهاة  برج البالد

الػػػإ  بابنػػػ  الرقببػػػة ااداريػػػة ...هبجػػػؿ  صػػػبـ –السػػػ   –دهػػػب اػػػرة إلػػػ  إجعاػػػبع 
 : بطرابّس  لدشد جالبإ اف الاسئلليف  تبف اف بينهـ هّ  اب أذترم

 ". رئيس اللزرا "أايف الّجنة الشلبية اللباة  –البهداد  الادالد   -7

 . رئيس جهبز ا اف ال برجي –الس  تلسب   -1

 . ةاندلبب هف اتعب ااعمبؿ ببلّجبف الثلري –بشير دايد  -1

 . لزير –أايف ااقعمبد  –الطيب المبفي  -9

 .  أايف هبـ جالية الدهلة ااسالاية –الدتعلر اداد أداد الشريؼ  -1

يف ببلاتبعػػػب ّدتػػػرتل بػػػبلطب    ف الالتػػػلع الاطػػػرلح يعلّػػػؽ ببللػػػبا. لآ ػػػرلف
 . السلبرات –الشلبية الّيبية ببل برج 

يبيػػيف أف ي  ػػذلا د هػػـ الّ  طبػػة طليّػػة دػػلؿ تػػرلرة إعبدػػة اللرمػػة لجايػػ   ال ػػ
اػف فػرص اللاػؿ ببل ػػبرج  فػي إطػبر اػػب تػبف يسػا  ببلدبّلابسػػية الشػلبية  لصػي العػػي 

هنبمر اف تؿ انط ػة  هػف طريػؽ الاػؤعارات الشػلبية ا سبسػية  " عمليد"ع ـل هّ  
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قػػبؿ إنػػت لػػف يسػػاح . لعشػػتؿ لجػػبف شػػلبية انهػػب علفػػد ادارة الاتبعػػب الشػػلبية ببل ػػبرج
ال برجيػػػة اللاػػػؿ  لبيػػػؿ فػػػي صػػػذا ا اػػػر  لل ي بػػػؿ أف يدعتػػػر الظلػػػدببلعالهػػػب أل الع

ببلسػػػلبرات  هّػػػ  دسػػػبب الامػػػلديف الػػػذيف إ عػػػبرصـ الشػػػلب الّيبػػػي  لعدػػػدث طػػػليالإ  
 –تنػػػت ع ػػػدات ب بئاػػػة  انػػػب  الاتبعػػػب الشػػػلبية . ليليػػػد ليزيػػػد  لصػػػل اػػػنللالإ  بتػػػببإ 

اػػب تػػبف قػػبنلف اللاػػؿ السيبسػػي أ ّػػبهـ اػػف الدبّلابسػػييف بػػلزارة ال برجيػػة  لل –السػػلرا  
لال نمّي الذ  يػنظـ اللاػؿ بػلزارة ال برجيػة  ي تػ  بػ ف عرشػح لزارة ال برجيػة اسػاب  
اللػػػباّيف ببلسػػػلبرات  لي ػػػـل اجّػػػس الػػػلزرا  بدمػػػدار ال ػػػرار  لأف علعاػػػد أابنػػػة اػػػؤعار 

ي أاػػيف اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ إهعاػػبد عالشػػلب اللػػبـ الارشػػديف  ف ػػد رفػػض الشػػيإ الزنػػب
ؾ ال بئاػػػة  بدجػػػة إنهػػػب ا بللػػػة لّ ػػػبنلف  لل علطػػػي اللرمػػػة لّامػػػلديف اػػػف  ػػػبرج عّػػػ

 . اللزارة لّلاؿ في السلبرات الّيبية

ي  تػػبف عدػػبلؿ البهػػداد  الاداػػلد  عهدئعػػت  لشػػرخ  ّليػػبت الالتػػلع  لتػػف الزنػػب
يػػزداد ازايػػدم  ليليػػد  طببػػت الاعشػػنل  جّػػس إلػػ  جػػبنبي  الطيػػب المػػبفي  تػػبف طػػلاؿ 

دػػػبلؿ عهػػػدئعي   بلبػػػت نلسػػػي  لأطّػػػت المػػػات  لتننػػػي إنلجػػػرت فػػػي صبلػػػة الجّسػػػة ي
أنػػت ععدػػدث هػػف إهطػػب  اللػػرص : "همػػبية  لبػػدأت صجلاػػبإ ش مػػيبإ هّيػػت  قّػػت لػػت

سػنة   79لّجاي   ل نسيت أنؾ عجّس هّ  قاة صـر السّطة فػي الػبالد انػذ أتثػر اػف 
 .ل د صذا ااجعابعر ـ أنؾ رجؿ  رؼ  لل علهـ شيئب  لانب أهرؼ دافلؾ الد ي ي ل

أنب أاسؾ بػ صـ اؤسسػة عشػريلية فػي الػبالد  لسػبقط  يػد  قبػؿ : "ردل  بتببإ ب للت
 ". أف ألق  هّ  ال بئاة العي اقعردعهب

". بللػػؾ"أنػػت ل عاسػػؾ شػػيئبإ  ل عسػػعطي  أف عاسػػؾ دعػػ  : "فػػي قاػػة إنللػػبلي قّػػت
سعئنبؼ ااج ي ععاػبع  لتػف الزنػبدبلؿ البهداد  الادالد  لالطيب المبفي عهدئعي  لا 

 بدر ترسيت ل إعجت ندػل البػبب لصػل يمػرخ  داهيػبإ ابنػب م لأدػد اراف يػت لػد لؿ اتػبف 
إذا أردت أف عتػػػػربني  ف نػػػػب لػػػػد  اػػػػف يلقلػػػػؾ هنػػػػد دػػػػدؾ  ل : ااجعاػػػػبع  لصػػػػل ي ػػػػلؿ

 ". يتربؾ
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 . إنلض ااجعابع ل رجنب

قعػػػػردعهـ  أقسػػػػـ صػػػػل تبللػػػػبدة بػػػػبلطالؽ  أف ل يلعاػػػػد أدػػػػداإ اػػػػف السػػػػلرا  الػػػػذيف ا
اتل اػػف طرفػػي هّػػ  أف عب ػػ  السػػلبرت بػػدلف سػػلرا  إلػػ  أف عػػعـ إجػػرا ات الػػذيف المػػ

 .اقعردعهـ

ل  الّلا  أبل بتر يلنس  ل   لهاػب  قّػتذصبت بلد ذلؾ إل  الل يد الار ال ذافي  لا 
ي  الػػذ  لافػػؽ هّػػ  عاسػػاب  السػػلرا  الا عػػرديف  لأمػػدرلا العلّياػػبت إلػػ  الشػػيإ الزنػػب

ع ذ اا  !!جرا ات الاطّلبة  لل أدر  ايف لمؿ قسات ببلطالؽالللر  لا 

ف د تػبف يلاػبإ صػل الػذ  ياتػف . ي ابتراإ عل د إتعشؼ الار ال ذافي  أبف هات الزنب
لمػػلت بػػبلاعلّـ فػػي قبيّػػة ال ذاذفػػة  ف ػػد قػػرأ ال ػػرآف فػػي جػػبا  سػػرت  لانهػػب إلػػ  انط ػػة 

راسػػة الشػػريلة فػػي جبالػػة الجلػػرة لدلػػظ ال ػػرآف  إنع ػػؿ بلػػد ذلػػؾ إلػػ  ادينػػة البيتػػب  لد
 . ي ااسالايةساداد بف هّي السنل 

تػػػبف النبئػػػب العػػػبح ابػػػل شػػػريلة  اػػػف قببئػػػؿ أللد سػػػّيابف  يدعتػػػر ترسػػػي سػػػرت 
باجّػػس النػػلاب فػػي اللهػػد الاّتػػي  لأراد ال ذاذفػػة أف ينػػبللا نمػػيبهـ اػػف الجّػػلس هّػػ  

ي عي اداػػد الزنعػػبعذلػػؾ الترسػػي العشػػريلي الػػلطني  دفلػػلا باػػعلّاهـ اللديػػد لصػػل الزنػػب
للػػـ ل  لصػػل يجاػػ  بػػيف . ال ػػذافي   ػػريل جبالػػة اداػػد بػػف هّػػي السنلسػػي ااسػػالاية

اداػد بػف هّػي السنلسػي  –لرقة الاؤصؿ الجبالي  اتبفبإ إليهب إنهب جبالة  –لرقعيف 
النػػلاب الّيبػػي  نجػػح الشػػيإ لمػػبر هتػػلاإ فػػي اجّػػس. جػػد الاّػػؾ أدريػػس السنلسػػي –

 . 7691سنة 

بف هاػػت الاػػر ال ػػذافي  لهنػػداب أراد الاػػالـز الاػػر  طبػػة فعديػػة ببػػ رعػػبط بلالقػػةا
اػػػدير شػػػرطة فػػػزاف أ ػػػذ الػػػت " اللايػػػد"نػػػلر   بلػػػد زلجعػػػت ا للػػػ   اػػػف لالػػػدصب الػػػزهيـ 

. امػػطل  ال رلبػػي –آنػػذاؾ  –ي لتلنػػت لجيػػت قبيّػػة ال ذاذفػػة  لراف هاػػب الاػػالـز عالزنػػب
في  فاػدير بػلليس فػزاف الاندػدر رفض الزهيـ نلر   بلػد امػبصرة الاػالـز الاػر ال ػذا
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اػػػف اسػػػرة عرتيػػػة  ل ياتػػػف أف يع يػػػؿ أف يػػػرس ابنعػػػت عدػػػت سػػػ ؼ لادػػػد اػػػ  رجػػػؿ اػػػف 
ال ذاذفة  الذيف هرفهـ في سػبهب يلاّػلف فػي لظػبئؼ اعلاتػلة  لجّهػـ بػلليس هػبدييف 
عدػػت أارعػػػت  يػػػدينلف جاػػػيلهـ بػػػبللل  لالعبليػػػة للبئّػػػة سػػػيؼ النمػػػر العػػػي عدتػػػـ لليػػػة 

 . فزلاف

ينس الاالـز الار ال ذافي عّؾ ااصبنة  لفػي الشػهلر ا للػ  بلػد علليػت الدتػـ  لـ
في البالد لعرفيلت إل  رعبة ه يد  علجػت إلػ  هبئّػة الػزهيـ نػلر   بلػد طبلبػبإ يػد فعديػة  

 يإ عبرم الار ليتلف أاينب لاػؤعار الشػلب اللػبـ  لب ػ . لببلطب  تبف الجلاب ببلالاف ة
سػػنة  عسػػب ؿ التثيػػرلف هػػػف  79ا  هّػػ  اػػدس  1111فػػي صػػذا الانمػػب دعػػ  سػػنة 

السػر الػذ  ي عزنػت صػػذا الشػ ص ليب ػ  فػػي صػذا الالقػ  اللػبلي تػػؿ صػذم السػنلات  لاػػب 
صػػل الاؤصػػؿ النػػبدر الػػذ  يداّػػت هّػػ  تبصّػػت الػػذ  يبػػرر أف يدعتػػر صػػذا الارتػػز قرابػػة 

فلػػػي صػػػذا الالقػػػ   لػػػـ ". علبصعػػػت"ل تنػػػت أقػػػلؿ دائاػػػب أف اؤصّػػػت صػػػ. الل ػػػديف اػػػف الػػػزاف
نعػػت هتبنػػت ا. يجّػػس شػػ ص لػػت لزف سيبسػػي أل ث ػػبفي  أل لػػت ا  قػػدرة هّػػ  الابػػبدرة

ب  تّاػػة اافععػػبح فػػي دلرات إنل ػػبد اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ  يػػدبل فيهػػب  ػػا سبسػػية صػػي إل
لفػػي لسػػط الجّسػػبت يلجػػت دهػػلة ب سػػـ . الاػػديح  ليمػػلغ هبػػبرات العاجيػػد لبػػف هاػػت

لأف . يف لعشػػريلهـ ببلدتػػلر إلػػ  ال بهػػة لإلسػػعنبرة بعلجيهبعػػت لعرشػػيداعت ال ياػػةالاػػؤعار 
بػػراصيـ انمػػلر ال ػػذافي  لي سػػـ بػػبلطالؽ  إيسػػعا  إلػػ  عػػلبيإ الانظػػر الليّسػػلؼ أداػػد 

 . لي  ذ الدللرات لالسيبرات لالبيلت

م ي  منبهة اػف إنعػبج الاػر ال ػذافي  ل ػد لجػدم جػبصزاإ  لأ ػذعلـ يتف الشيإ الزنب
تّاػػػب فلّػػػت الل يػػػد  أنػػػت لتػػػلت فػػػي الاتػػػبف الانبسػػػب  لقػػػد فهػػػـ الشػػػيإ . عسػػػّيـ العػػػبح

 .إسعد بقبت الاتبف  فمبر صل الاتبف

سػػعارت ال طيلػػة بيننػػب  تثػػر اػػف سػػنة  لبلػػد سػػ لط نظػػبـ ابػػف هاػػت  إعمػػؿ بػػي إ
هف طريؽ أدد البرفي  طبلببإ عد ّي  تي ألمي بت الثػلار  يػراإ   نػت بّػف اػف التبػر 
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ب  للػػـ عبػػؽ بػػت السػػنلات اػػف شػػرلط المػػدة  اػػب يجلّػػت قػػبدراإ هّػػ  عداػػؿ ظػػرلؼ هعيػػ
 .  لعّؾ ا يبـ: الالع ؿ  تدتت لقّت
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 إبراىيم عبد الرحمن بجاد

 

صػػل ااػػف ياتػػف أف نطّػػؽ هّػػيهـ  بػػؤرة الاشػػهد  اػػف " إبػػراصيـ بجػػبد"صػػذا الشػػ ص 
العػػي " ازرهػػة الديلانػػبت"اػػف راػػلز  الػػذيف د ّػػلا دظيػػرة الاػػر ال ػػذافي ابتػػراإ  لمػػبر

انػػػػذ البدايػػػػة  إ عػػػػبر لػػػػت الاسػػػػبفة  لاارعلػػػػبع  لمػػػػن  لػػػػت  –جػػػػلرج ألريػػػػؿ  –مػػػػلرصب 
ؿ"  . بم في أيد  قبئدمينع  أ  الدبؿ الذ  يداّت في سبقت  ل "ألط ل 

ي لؿ إبراصيـ في إدػدس الدّ ػبت العػي تبنػت عػذاع فػي تػؿ سػنة ليّػة ألؿ سػبعابر  
زاػػػيالإ لالاػػػر ال ػػػذافي ببلاردّػػػة ااهداديػػػة بادرسػػػة سػػػبهب فػػػي ي ػػػلؿ أنػػػت هنػػػداب تػػػبف 

  "ا رسػع راطية" اسينبت ال رف الابتي  تبف يّع ي بت  ليّ نػت ا فتػبر هّػ  الطري ػة 
  نسػػػػبة إلػػػػ  الليّسػػػػلؼ اليلنػػػػبني سػػػػ راط  ا  يطػػػػرح هّيػػػػت بلػػػػض "السػػػػ راطية"ي مػػػػد 

  تاػب ي ػلؿ إبػراصيـ  أنػت أتثػر اػف ذلػؾ. ا سئّة  ليسبهدم هّ  اللملؿ إل  ااجبببت
يلبلجػت اػف صػذم  ف  لل ياشي في الظالـ  لدبلؿ الاػر أ"الهللة"تبف يلع د في لجلد 

الدبلػػػة النلسػػػية  بػػػ ف يدػػػدد لػػػت الهػػػداإ ببلّيػػػؿ  ليعنتػػػر الاػػػر فػػػي االبػػػس ل يعلقلهػػػب 
 –ّتػػت ال ػػلؼ  لفػػي ال عػػبـ  يػػزيح الاػػر الهطػػب  هػػف لجهػػت لبلػػد هػػدة اإبػػراصيـ  فيع

 ". الهللة"لي إبراصيـ تاب ي لؿ اف عّؾ الل دة  للـ يلد ي بؼ اف لصـ ش –جّسبت 

سػبصـ الاػػر فػي عشػػتيؿ إبػراصيـ ابتػػراإ  لطلهػػت ليتػلف إنلتبسػػبإ لػت  لمػػدس للتػػرم 
لمػػلعت  عاػػبص  ابتػػراإ فػػي ذلػػؾ الرجػػؿ الػػذ  سػػبر لرا م بػػال علتيػػر أل عػػردد  لهنػػداب 

عدػػػت اشػػػلة الشػػػاس لهنػػػد يتػػػلف ال ػػػذافي ي طػػػب فػػػي اظػػػبصرات الطػػػالب ببلادرسػػػة 
الظهيرة  تبنت اهاة إبراصيـ العي يعطلع لهب بدابس  صي داؿ الاظّة  دعػ  ل عػؤثر 

 . درارة الشاس الادرقة هّ  رأس ال بئد  لعل دم قدراعت ال طببية
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هنػػداب فبعدػػت الاػػر فػػي عشػػتيؿ العنظػػيـ الاػػدني  الػػذ  يهػػدؼ إلػػ  إسػػ بط النظػػبـ 
ناػب إهعبػر ذلػؾ أاػراإ الاّتي  لصاب طّبة ببلاردّة اا هدادية  لـ ينبقش إبراصيـ ا ار  لا 

 . اف قبئدم  لليس لت إل السا  لالطبهة لالاببيلة

سػبهب الثبنليػػة  إثػر الاظػػبصرة  درسػػةاػف ا 7697رد الاػػر ال ػذافي سػػنة بلػد أف طلػ
نلمبؿ سػلريب  إنع ػؿ إلػ   العي نظاهب لقبدصب رفتب لعلتؾ الجاهلرية اللربية الاعددة لا 

سة امراعة الثبنلية  لانهب العدؽ ببلتّية اللسػترية ببنهػبز   لهنػداب أتاػؿ إبػراصيـ ادر 
صنػػبؾ إسػػع نؼ ااثنػػبف . س بتّيػػة اآلدابر الاردّػػة الثبنليػػة  إنع ػػؿ إلػػ  بنهػػبز  ديػػث د

اللالقة  لأهبد الارشدف عّايذم  لأارم بالامّة تـ الازيد اف اللنبمػر إلػ  العنظػيـ 
اػػػر يجنػػػد أتبػػػر هػػػدد اػػػف طّبػػػة التّيػػػة إلػػػ  نػػػلاة عنظياػػػت الاػػػدني  فػػػي دػػػيف أنطّػػػؽ ال

لبلػػد أف ع ػػرج الاػػر لامػػبح االزاػػبإ  اػػزج النهػػبر ببلّيػػؿ  لعلسػػي  ال اليػػب . اللسػػتر 
لالعدػػؽ إبػػراصيـ ببللاػػؿ  .-ببط اللدػػدلييف ا دػػرارتػػال –اللسػػترية لاػػب أسػػابم بعنظػػيـ 

ين طػ  العلامػؿ بينهاػب  تػبف  للـ. في دلائر الدتلاة الاّتية  لببلعدديد بلزارة ااهالـ
 . سعارار هف لت  العنظيـ  للإلسعلداد لسبهة الملر اس بط النظبـدالار ي برم ب

  اسػػعلل  الاػػر ال ػػذافي لرفبقػػت اػػف 7696فػػي مػػببح يػػـل ا ثنػػيف ألؿ سػػبعابر 
لببلعبلية  امبح إبراصيـ بجػبد اػف رجػبؿ النظػبـ . عنظيـ التببط ا درار  هّ  السّطة

اػػف الاؤسسػػيف لّ اليػػب ا للػػ  لعّػػؾ الدرتػػة ب يػػبدة الاػػر فػػي سػػبهب  هنػػداب  الجػدد فهػػل
 :تبف صؤل  ل يعجبلزف امبب  اليد اللاددة لصـ

 .يػػػػػػػػػػػػػػػػر ال ذافػػػػػػػػػػػػػػػالا .7

 .  اداد بّ بسـ الزل  .1

 . لدػػػػػػالـ جّػػػػػػػػػػهبد الس .1

 . ؿػػػػػػػػػػػبد  فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاله .9
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 . بدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ بجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإبراصي .1

 . بصر الدتير طسبلـ ال .9

لتػػبف الاػػر ال ػػذافي  قػػد فػػبعح اداػػد  ّيػػؿ اػػف امػػراعت فػػي فتػػرة العنظػػيـ للافػػؽ 
 . هّ  اانظابـ لت  قبؿ صؤل  جايلبإ 

ذافي ابػػػداإ  أل اداػػػد بّ بسػػػـ الػػػزل   أف إبػػػراصيـ بجػػػبد  لػػػـ ينػػػبقش الاػػػر ال ػػػ ؿي ػػػل 
ف يهتػػػب  إذا قػػػبـ أدػػػد با فتػػػبر العػػػي لتػػػلهب  بػػػؿ تػػػاػػػف يلعػػػرض هّػػػ  أ  فتػػػرة 

 . أهتب  ال ّية بباهعراض أل دع  اجرد الن بش

قػػػبد الاػػػر ال ػػػذافي درتػػػة الجػػػيش ليّػػػة ألؿ سػػػبعابر اػػػف بنهػػػبز   للػػػـ يػػػ ت إلػػػ  
إسػع ببلت هػدد طرابّس إل بلد أيبـ اف نجبح الثلرة  هنداب لمؿ إل  طرابّس تبف فػي 

. اف أهتب  العنظيـ اللسترييف الذيف عدرتلا بطػرابّس لإلسػعيال  هّػ  البمػؿ الدللػة
أع ػػذ الاػػر اػػف ا ػػر لتبلػػة ا نبػػب  الّيبيػػة الاالمػػؽ لإلذاهػػة اتعبػػبإ لػػت  لهّػػ  اللػػلر  
بػػػراصيـ بجػػػبد  لب ػػػلا الػػػت باتعبػػػت  ذصػػػب إليػػػت تػػػؿ اػػػف اداػػػد الػػػزل  لالهػػػبد  فتػػػؿ  لا 

المببح إلػ  الاسػب   لشػهدلا هاّيػة عشػتيؿ اجّػس قيػبدة الثػلرة اػف بلتبلة ا نبب  اف 
هتلاإ  برئبسة ال ذافي طبلب  قبؿ لهػـ أف الاجّػس اتػلف اػف التػببط ا سبسػييف  77

اللدػػدلييف ا دػػرار  لباػػب أف اداػػد  لالهػػبد   " التػػببط"فػػي الّجنػػة الارتزيػػة لدرتػػة 
بػػراصيـ  اػػدنييلف  ل ياتػػف تػػاهـ إلػػ  هتػػلية الاجّػػ س  للتػػف ياتػػنهـ أف يلعبػػرلا لا 

بلػد . أنلسهـ أهتب  ببلاجّس اف النبدية اللاّيػة للهػـ نلػس المػالديبت لاااعيػبزات
ذلػػػؾ تّلهػػػـ اػػػ  أهتػػػب  العنظػػػيـ الاػػػدني  بػػػبلعدرؾ لسػػػط الجاػػػبصير اقباػػػة اػػػب هػػػرؼ 

إقعػػػدا اإ  بػػػذلؾ ". ااعدػػػبد ااشػػػعراتي اللربػػػي"بػػػبلعنظيـ الشػػػلبي الػػػذ  أسػػػس فياػػػب بلػػػد 
 . السيبسي الذ  أقباة جابؿ هبد النبمر بامر العنظيـ

ابراصيـ بجبد  ببلسا  لالطبهة الاطّ ة لالار ال ػذافي  للػـ يػنس البيلػة العػي  دعلر 
لباػػب أف الاػػر ال ػػذافي تػػبف اسػػتلنبإ بػػرلح الػػزهيـ . أهنّهػػب لػػت اػػذ تبنػػب طػػبلبيف بسػػبهب
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لصتػػذا إ عػػبر إبػػراصيـ الدهبيػػة لااهػػالـ ببلنسػػبة لػػت الجسػػر ا سػػبس   تال بئػػد  ف ػػد تبنػػ
الػػذ  تػػبف يلاػػؿ أسبسػػبإ بػػلزارة ااهػػالـ  إ عػػبرم لعػػللي إدارة ااسػػعلالابت بعّػػؾ الػػلزارة  
لأنطّؽ يطب  الانشلرات  ليعلامؿ ا  المدلييف ا جبنػب ببلػذات اللػرب لبيػ  لشػرح 
لعمدير ش مية الار ال ػذافي قبئػد ا اػة اللربيػة   بمػة ل أف جاػبؿ هبػد النبمػر 

فػػػي  طببػػػت بّيبيػػػب  أف الاػػػر ال ػػػذافي صػػػل ا اػػػيف هّػػػ  ال لايػػػة اللربيػػػة   حمػػػر  فبتػػػ
 عتإبػراصيـ بجػبد يعدػرؾ ب طػلات هبديػة فػي اشػي في عّؾ ا يبـ  لـ أر  . لاللددة اللربية

اثػػػؿ ب يػػػة النػػػبس  بػػػؿ تػػػبف يهػػػرلؿ لأديبنػػػبإ يػػػرتض   ف الػػػزاف ل يػػػردـ  لال تػػػية ل 
لشػػابلت  ليعن ػػؿ اػػف فنػػدؽ إلػػ  آ ػػر  يعدّػػؽ عنعظػػر  عػػرام يداػػؿ ألراقػػب لاّلػػبت بياينػػت 

اػػػف دللػػػت المػػػدليلف  ليشػػػرح لهػػػـ أصػػػداؼ الثػػػلرة  ليدّػػػؿ ش مػػػية الل يػػػد اسػػػعرجلبإ 
 . النتبلية الطالبية  لقدراعت العنظياية  له يدعت ال لاية اللربية اللددلية تالبرت

ألتػػػػػؿ ااشػػػػػراؼ  –التعػػػػػبب ا  تػػػػػر  -هنػػػػػداب بػػػػػدأ الاػػػػػر ال ػػػػػذافي فػػػػػي طبػػػػػ  
لة  في نشرم إل  ابراصيـ  الذ  تبف يسػهر ببلاطػبب  دعػ  المػببح  ليراجػ  تػؿ لالاعبب

نجػػػح ابػػػراصيـ فػػػي الاهاػػػة أياػػػب . اػػػب ي ػػػـل بػػػت هّػػػ  الل يػػػد دػػػرؼ انػػػت  ليلػػػرض نعيجػػػة
نجػػػبح  للهػػػذا قػػػرر الل يػػػد أف ي  ػػػذ إبػػػراصيـ إلػػػ  جبنبػػػت فػػػي ال يػػػبدة بلػػػد إهػػػالف سػػػّطة 

الػػذ  أشػػرؼ هّػػ  إ ػػراج التعػػبب    فلػػي رأ  الل يػػد  أف الشػػ ص7611الشػػلب سػػنة 
ا  تػر إلػػ  اللجػػلد  صػػل ال ػبدر هّػػ  عسػػلي ت دلليػػب  لاعببلػة عنليػػذ ا للعػػت فػػي ليبيػػب  
ذلؾ تبف صل الاؤصؿ الذ  اسػعدؽ بػت أف يتػلف صػل ألؿ رئػيس لارتػز دراسػبت التعػبب 
ا  تػػػر الػػػذ  اشػػػرؼ هّػػػ  عرجاػػػت التعػػػبب إلػػػ  تػػػؿ لهػػػبت اللػػػبلـ  لدشػػػد الالتػػػريف 

لالمػػدلييف لّاشػػبرتة فػػي النػػدلات العػػي أقياػػت فػػي ليبيػػب ل برجهػػب لّػػدهلة   لالانظػػريف
 . لّتعبب لالدهبية لت

جيهػػبت ل هاػػؿ بجػػبد لسػػنلات اسػػئللإ هػػف ااهػػالـ ببل يػػبدة  لعػػلل  اهاػػة إيمػػبؿ ع
ال ػػذافي إلػػ  لسػػبئؿ ااهػػالـ الّيبيػػة  تػػبف يراف ػػت فػػي تثيػػر اػػف عدرتبعػػت  دا ػػؿ ليبيػػب  

لفػػي تػػؿ عّػػؾ الالاقػػ  لالاراتػػز لالاهػػبـ  لػػـ يعهيػػر ذلػػؾ العّايػػذ لردالعػػت إلػػ  ال ػػبرج  
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الػػذ  أهطػػ  البيلػػة ل بئػػدم  تػػبف ي ػػؼ أاباػػت اثػػؿ عّايػػذ نجيػػب أاػػبـ ادرسػػت  أل طلػػؿ 
. بيػػت  لفػػي تثيػػر اػػف الدػػبلت تػػبف ا سػػعبذ ي ػػرلع عّايػػذم أاػػبـ الاػػألأاػػؤدب فػػي دتػػرة 

أاػػػيف الّجنػػػة ااداريػػػة "أاينػػػب لإلهػػػالـ لالث بفػػػة عدػػػت اسػػػا     أ عػػػرتل 7611فػػػي سػػػنة 
ا هتػب  اػف بيػنهـ بلػض ااهالايػيف    تػات عّػؾ الّجنػة هػدداإ اػف"لإلهالـ الثػلر 

تػػػبف إبػػػراصيـ . اللػػػرب الػػػذ  إهعبػػػرصـ ال ػػػذافي اػػػف الثػػػلرييف الاػػػؤانيف ببللدػػػدة اللربيػػػة
بػػراصيـ مػػتح اػػف بػػيف أهتػػب  ع بػػراصيـ بجػػبد  لا  ّػػؾ الّجنػػة  فػػي دػػيف تّػػؼ البشػػبر   لا 

 –اابراصياػػبت  –تػػبف الاػػر ال ػػذافي يسػػايهـ . بػػي بلػػرع ااهػػالـ ببنهػػبز يإبػػراصيـ اللر 
لقد نشب  الؼ دبد بيني لبيف إبراصيـ البشبر   فلي أدد إجعابهبعنب اػ  ال ػذافي قػبؿ 
البشػػبر  فجػػ ة  أف المػػبدؽ النيهػػـل إنتػػـ إلػػ  الالبرتػػة الّيبيػػة فػػي ال ػػبرج  إنللّػػت 

 تػب ال ػذافي انلػب  لقػبؿ تيػؼ عجػرألف هّػ  ". يب إبراصيـ  أنت عتذب: "ّت بهتبلق
بلد  رلجنب رفتت أف أرتب بنلس السيبرة اػ  البشػبر  . اللراؾ أاباي لطردنب جايلبإ 

البشبر  لقد تبف رداػت اي مػدي بإ لػي  قّػت لػت يػب إبػراصيـ   هعب هّيل . لبجبد لمتح
بت هػػػف المػػػبدؽ النيهػػػـل  ل لتننػػػي لاثػػػؽ إنهػػػب ل أدر  اػػػف أيػػػف أعيػػػت بهػػػذم الالّلاػػػ

تبذبة  لتيدية  أل علّـ ابذا ياتف أف يللؿ الل يد بهذا الرجؿ  قد ي ار ب عّػت  إعمػّت 
فياػػب بلػػد ببلمػػبدؽ لتػػبف فػػي سليسػػرا  لطّبػػت انػػت ال ػػدـل فػػلراإ إلػػ  طػػرابّس  لفلػػالإ 

البشػبر   للتػف  دتر بلػد يػلايف لقببػؿ ال ػذافي  الػذ  لػـ يعدػدث الػت باػب ذتػرم هنػت
نػػي دائاػػبإ : المػػبدؽ صػػل الػػذ  بػػبدر ببلدػػديث لقػػبؿ لػػت تيػػؼ أنتػػـ إلػػ  الالبرتػػة  لا 

هنداب اتلف في ليبيب أجّس الؾ  لأددثؾ بمرادة  لأنع د التثير اػف أقلالػؾ لأفلبلػؾ  
 ". لأنب أهبرتؾ هنداب أجّس الؾ  لن تؿ سليب اف نلس الطبؽ

عػبج امػر   دعػ  اآلذاف  لب يػت الػت إ عّلت ا  الار هنداب ان  إذاهػة أ  إن
في إددس ليبلي راتػبف اػف اللطػلر إلػ  السػدلر  ننػبقش التػلع ااهػالـ فػي ليبيػب  

أنػت ل عمػّح ل يػبدة ااهػالـ الّيبػي  إل إذا  يػرت إسػاؾ " قبؿ لي ال ذافي في ال عبـ 
 . إل  إبراصيـ شّ ـ  لبلدصب جّست ببيعي ف د فهات ابيريد



 239 

بػػراصيـ البشػػبر  بلالقػػة لطيػػدة جػػداإ  سػػبفرا إلػػ  ال ػػبرج الػػبإ  إرعػػبط إبػػراصيـ بجػػبد لا 
لأشػػعرتب فػػي تثيػػر اػػف ا هاػػبؿ لالامػػبلح  بلتػػهب باببرتػػة اػػف الل يػػد ال ػػذافي  ل ػػد 
هاال سػليب اػف أجػؿ إهػداد بدػلث لدراسػبت عثبػت إنعسػبب ال ػذافي إلػ  الرسػلؿ اداػد 

 . لعرجاعهبمّ  اي هّيت لسّـ  لرعبب لتعببة أهابؿ هف ال ذافي  

لػػػـ ي عمػػػر هاػػػػؿ إبػػػراصيـ بجػػػبد هّػػػػ  اللاػػػؿ ااهالاػػػي لالث ػػػػبفي  عجبلزصػػػب إلػػػػ  
اسبدبت سيبسية ل أانيػة  تػبف اػف أتثػر النػبس إطالهػب باػب يجػر  فػي الػدائرة ا للػ  
دػػػلؿ ال ػػػذافي  لبػػػدأ يػػػرس بػػػ ـ هينيػػػت العلجهػػػبت الجديػػػدة ل بئػػػدم  الػػػذ  امػػػبح يشػػػج  

لي أنت أبّف الل يد اػرة أف الاهنػدس سػليد راشػد الػذ  قبؿ . ااندراؼ الابلي لا  القي
يعػلل  اعببلػػة إقباػػة ابػػبني جديػدة دا ػػؿ بػػبب اللزيزيػػة يع بتػ  هاػػللت اػػف الشػػرتبت 

لبػػػػدأ يػػػػرس النسػػػػب  يػػػػد ّف . أف صػػػػذا جيػػػػد  دههػػػػـ يلسػػػػدلف:   أجػػػػبب ال ػػػػذافيةالانلػػػػذ
الرجػػؿ الػػذ  لي ػػرجف  لعلطػػ  لهػػف ا اػػلاؿ لاااعيػػبزات  بػػدأ يلاجػػت المػػداة فػػي ذلػػؾ 

ببيلػػت فػػي سػػبهب هنػػداب تػػبف عّايػػذا ببلاردّػػة ااهداديػػة  مػػدؽ تػػؿ اػػب قبلػػت  لرأ  فيػػت 
لقػد علػيض   للتػف الػلطف اللربػي  ػط ملرة لملت الرسلؿ الػذ  سػيهير لػيس ليبيػب ف

 . الجزاعت لعن ذ الدنيب تّهب

يػػ   تاػػب يراصػػب العّايػػذ العػػبب  الاػػؤاف الاط –ال بئػػد  –عراتاػػت ال طبيػػب هّػػ  رأس 
ال طبيػػب  ل ػػد علجػػرت  طاثّػػت ا هّػػ  يسػػبح فػػي بدػػر ا  طػػب  ثػػـ قلػػز فػػي ادػػي سلرأ

  بػػراؾ هبمػػاة انط ػػة الشػػبط  ةتبسػػللة البػػرا ة العػػي داّهػػب ذلػػؾ اللعػػ  ال ػػبدـ اػػف بّػػد
بجنػػلب ليبيػػب  فػػي ال اسػػينبت  تػػبف يجّػػس ببلاتعبػػة المػػهيرة العػػي تػػبف ياّتهػػب لالػػدم 

يػػػر اػػػف اللنػػػبليف العػػػي األصػػػب قسػػػطنطيف زريػػػؽ  الدػػػبج هبػػػد الػػػرداف  ديػػػث قػػػرأ التث
بل   اّؤصب ب يبت اللرلبة  لصّّلا فيهب لّ لايػة لاللدػدة  لشػ ص الايشيؿ هلّؽ  لالري

لت ذلػؾ الشػبب الػذ  قػبؿ لػت أنػت سػيدلؿ عّػؾ ا فتػبر لا دػالـ إلػ  بنػب  اّاػلس فػلؽ 
ليؤسػػػػس  ا رض  رأ  فيػػػػت إبػػػػراصيـ رجػػػػؿ ال ػػػػدر  الػػػػذ  سػػػػيزيؿ الدػػػػدلد بػػػػيف اللػػػػرب 
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صب صل اآلف يرس بلينيت  ليسػا  ب ذنيػت  اػبذا دػؿل بّيبيػب  لايػف . النهتة ليبني ا اجبد
 .  يجّس الان ذ  لاف يديط بت اف النسب  لالهّابف

 . ل د عهبلس تؿ شي  في دا ّت

تّاػػػػب الع يػػػػت  ل يعدػػػػدث هػػػػف شػػػػي   إلل هػػػػف الاػػػػرارة  لال ديلػػػػة الرصيبػػػػة  لدنيػػػػب 
 .س شيطبنبإ  ي دـ الزفرات هّ  التّابتاللبث  صتذا أمبح ال دي

أدػػس الاػػر ال ػػذافي بػػ ف الرفيػػؽ لػػـ يلػػد صػػل  لأف التػػرلرة ع عتػػي إ راجػػت اػػف  
  لرفلػػػت ليتػػػلف أاػػػيف شػػػؤلف الاػػػؤعارات ب ابنػػػة اػػػؤعار الشػػػلب اللػػػبـ. بػػػبب اللزيزيػػػة

لليؤسػػس اّع ػػ  الرفػػبؽ ديػػث يعجاػػ  تػػؿ اػػف هػػرؼ الاػػر ال ػػذافي قبػػؿ ألؿ سػػبعابر  
 . نبئية  لامبح لهذا الجسـ شرتبت لامبرؼثإل  اجرس لّازايب ااسعالذ  عدلؿ 

عسػػلت اليػػد  للتػػف المػػدر تػػبف يػػزداد تػػي ب تػػؿ يػػـل  لػػـ عبػػؽ بل ت اػػجػب  الاػػبؿ  لا 
 . إل تّابت رثب  ي رأصب هّ  أطالؿ صبلية

إندػراؼ  ستبف إبراصيـ مػنبهة تباّػة لالاػر ال ػذافي  شػهد إنػدفبهبت البدايػة  لرأ
 . لل أدر  إذا درؼ الدا  هّ  دريؽ النهبية شب ص الدّـ 
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 الطيب الصافي

 

صذا الش ص  الذ  يعتلف أسات اف ملعيف  الطيب  لالمػبفي  تػـ تػبف نمػيبت 
يعنػػذر . اػػف صػػذيف ا سػػايف المػػلعيف  قػػديابإ قبلػػت اللػػرب  تػػؿ لػػت اػػف أسػػات نمػػيب

فػػندف  –عطيػػب فػػ ؿ  –سػػـ لالػػدم صػػل اجػػرد ا  سػػات ل إالّيبيػػلف بػػبل لؿ  إف اػػب يداّػػت اػػف 
للدػـ بيبتػب  ي ار ا شيب  لا ساب  العي عدهل إل  العشبـؤ لالعطير بن تػهب  فنسػاهيل نل 

ذا طب نػػب صػػذم ال بهػػدة  العػػي . لا هاػػ  بمػػيراإ  لا هػػلر تػػريـ اللػػيف  لالنػػبر  اللبفيػػة لا 
  اػػػبذا سػػػيتلف المػػػبفي –الطيػػػب  –لهػػػب  إذا طب نبصػػػب هّػػػ  " الاػػػر"أ تػػػ  الّيبيػػػلف 

 ا سـ الد ي ي الانبقض لعطييب الل ؿ 

الطيػػػب  لالدػػػاللة  لالمػػػلب  صػػػل  –رباػػػب يتػػػلف اللديػػػد الػػػذ  لجػػػد فػػػي الشػػػ ص 
جعابهيبإ لهبئّيب دع  هاؽ ا هابؽ  تالار ال ذافي  فّل  .  سيبسيب لأانيب لا 

ي  إلػ  بنهػبز   ثػ ر قبّػالػذ  صػرب اػف طبػرؽ بسػبب  –المػبفي  –لـ يػدر  لالػدم 
ل يادػلم إلل الػدـ   ثػ راإ ف للدم سيهرب أيتػبإ  لػيس بسػبب دبدثػت قعػؿ هّػؽ فػي رقبعػت أ

للػػػيس إلػػػ  جهػػػة دا ػػػؿ الػػػلطف  الهػػػرلب الثػػػبني أتثػػػر عل يػػػداإ  لداػػػبإ  امػػػبب الػػػبالد 
لاللببد  طبؿ الرقػبب لالشػرؼ لبيتػة الػلطف  سػيهرب الطيػب إلػ   ػبرج ليبيػب العػي ل 

 . بث ر لرقبة اللطف عطبلبت بث ر رقبة إنسبف لادد  بؿ

  ثػػـ أنع ػػؿ إلػػ  بنهػػبز  فػػي 7619للػػد الطيػػب المػػبفي بطبػػرؽ بشػػرؽ ليبيػػب  سػػنة 
  أثنػػػب  دراسػػػعت 7616لعهػػػب  لع ػػػرج سػػػنة اقعمػػػبد بجبردّػػػة الهػػػرلب  درس بتّيػػػة اا

ببلجبالػػػػة  إنتػػػػـ إلػػػػ  تعيبػػػػة اللنػػػػؼ ببلجبالػػػػة العػػػػي أسسػػػػهب أداػػػػد إبػػػػراصيـ ال ػػػػذافي  
أبريػػؿ  لقباػػت  1بفػػة  العػػي شػػنت الرتػػة اػػب هػػرؼ بػػػ لامػػطل  الزايػػد   ليػػلنس ال

بلاّيػػة عطهيػػػر هّاػػػي شػػػباؿ  تػػػد ا سػػبعذة لالطػػػالب الػػػذيف رفتػػػلا ااجػػػرا ات العػػػي 
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شػػػػبرؾ فػػػػي هاّيػػػػبت العلػػػػذيب  لااصبنػػػػبت  لالطػػػػرد لّطػػػػالب . قررصػػػػب الاػػػػر ال ػػػػذافي
ت باتعػب أصّعت عّؾ اانجبزات الثلرية إل  أف يتلف اف رجبؿ  رفػة اللاّيػب. لا سبعذة

 .لأثبت أنت أصؿ لاب قدـ لت اف ارتز اع دـ. ااعمبؿ ببلّجبف الثلرية

قبـ بدلر ببرز في العد ي بت العي قبدعهب الّجبف الثلرية  تبف يػرأس الالع ػؿ الػذ  
أقػػػػػيـ فػػػػػي بنهػػػػػبز  لرجػػػػػبؿ ا هاػػػػػبؿ لالا ػػػػػبلليف لالاػػػػػلظليف الػػػػػذيف لجهػػػػػت لهػػػػػـ عهػػػػػـ 

ذلػػؾ الالع ػػؿ إلػػ  اسػػّإ لعشػػليت الرجػػبؿ جػػرا  عدػػلؿ . البرجلازيػػة  لااسػػعهالؿ لاللسػػبد
. لتػػبف اػف أبػػرز قتػبة الادػػبتـ الثلريػػة العػي ل يلجػػد بهػب إل ال بتػػي لدػػدم. العلػذيب

بيػػة الاػػر ال ػػذافي بػػت  لفػػعح أاباػػت تػػؿ نأثبػػت أنػػت يػػع ف اػػب يتّػػؼ بػػت  ااػػب زاد اػػف ه
االبػس الدا ّيػة    لامبح اثػؿ ال"ال ياة"أبلاب  رؼ بيعت ليالإ لنهبراإ  لع دـ اجالهة 

علبلػت شػدنعت الثلريػة  إلػ  درجػة أصّعػت لّ يػبـ بعنليػذ أ  أاػر اػف . هنػت هػلرة  ل ع ل
قبئدم  لصتػذا  تػبف الاؤصػؿ دلف انػبفس ل يػبدة هاّيػة الهػدـ اللاسػلة العػي علرتػت لهػب 

بادينػػة بنهػػبز   لاثبػػت  –الاببدػػث  –لتّػػؼ باسػػئللية ا اػػف الػػدا ّي . ادينػػة بنهػػبز 
لا تثػر إ المػب لقػدرة . الانبسب في الاتبف الانبسػب  فػي اللقػت الانبسػبأنت الرجؿ 

 . هّ  عنليذ علّيابت ال ذافي لصل اهاض اللينيف

لهنػػداب ع ػػرر عدليػػؿ السػػلبرات إلػػ  اتبعػػب شػػلبية  تّػػؼ ب يػػبدة هاّيػػبت الزدػػؼ 
هّ  هدد اف السلبرات لطػرد السػلرا  لعدليّهػب إلػ  اتبعػب شػلبية فػي هديػد اػف دلؿ 

ععلقػػؼ سّسػػّة اهباػػة الثلريػػة هػػف دػػد  ف ػػد تػػبف ثبلػػث ثالثػػة أسػػندت إلػػيهـ  للػػـ. اللػػبلـ
. بػػب اػػ  امػػطل  الزايػػد  لهاػػر السػػلدانيل اهاػػة الع طػػيط لإلهاػػبؿ اارصببيػػة فػػي ألر 

لادؿ  فعػلل  إدارة الشػرتة اللباػة لألسػلاؽ   ئبلفي الدا ؿ تبف لت في تؿ ادلؿ الط
ببنهػػػبز   لالاؤسسػػػة اللطنيػػػة لّسػػػّ  العالينيػػػة  لأابنػػػة بية اللباػػػة للبلػػػدصب الّجنػػػة الشػػػ

شئلف الاؤعارات الشلبية باؤعار الشلب اللبـ  ثـ لزيػراإ لإلقعمػبد لااسػعثابر لالعجػبرة 
فبرايػػػػر  رؤ  أف ععػػػػلل   71لبلػػػػد إنطػػػػالؽ ثػػػػلرة . 1111إلػػػػ  هػػػػبـ  1119اػػػػف هػػػػبـ 

ي عمػػػن  فيهػػػب هنبمػػػر اػػػف الّجػػػبف الثلريػػػة  بلػػػض الالاقػػػ  الهباػػػة   بمػػػة عّػػػؾ العػػػ
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ال ػػرارات لعع ػػذ فػػي ااجػػرا ات لعػػلفير اادعيبجػػبت اللسػػترية لالابليػػة لتعبئػػب ال ػػذافي  
ل ػػد دّػػـ الطيػػب المػػبفي . بية اللباػػةلفلػػيف نبئبػػبإ لّبهػػداد  الاداػػلد  فػػي الّجنػػة الشػػ

ليّػػة بانمػػب رئػػيس الػػلزرا   للتػػف هنػػداب إقعػػرب انػػت إنهػػبر الالبػػد  لفػػرل طلسػػنلات 
ا تػػؿ فػي إعجػػبم  البهػػداد   إلػ  الهػػرب إلػػ  عػلنس  لالطيػػب إلػػ  امػػر ارعػبدلم  لصربػػل 

 . في الشرؽ

ج د ي ػي  للئػؾ الػذيف دبطػت أهاػبلهـ  فّػـ يبػؽ فػي يديػت ذالطيب المبفي  ناػل 
اعّػؾ اقػالـ لألراؽ ال ػرار  أ ػذ  أالالإ  طبؼ بػيف الاؤسسػبت العػي يسػبح فيهػب الاػبؿ  لا 

صرب لـ يداؿ الػت إل داػبإ ي طػر اػف يديػت   سبئؿ أل رقيب  لتنت هنداب فاب أ ذ  دل 
  سػػبؿ  ػػالؿ سػػنلات اللنػػؼ ا للػػ  فػػي بنهػػبز   لالشػػاللت العػػي عػػدف ت اػػف ذذلػؾ الػػ

ل ػد داػؿ لالػػدم قسػياة الػدـ  أاػب صػػل . فبرايػر 71أجسػبد الشػببب الّيبػي فػي  تػػـ ثػلرة 
يػيف اؿ في رقبعت ملدة أ رس بؿ ملدبت  إنهػب قسػياة ااهعػدا  هّػ  شػرؼ الّيبدفي

  العػػي عاػػت بػػيف الطيػػب المػػبفي  "الجريئػػة"ل ػػد إسػػعا  الّيبيػػلف لّاتبلاػػة . ل أهراتػػهـ
لالبهػػداد  الاداػػلد   العػػي يبشػػر فيهػػب الثػػبني ا لؿ  بػػ ف مػػللفبإ اػػف الرجػػبؿ ي لػػلف 
هّػػػ  أبػػػلاب البيػػػلت الّيبيػػػة انعهػػػبؾ أهراتػػػهـ بباهعػػػدا  هّػػػ  زلجػػػبعهـ لبنػػػبعهـ  لل 

  أذيلػػػت أيتػػػب اتبلابعػػػت الهبعليػػػة  اػػػ  الاػػػر ثنبئية بػػػذلؾالطيػػػب سػػػلبدعت ااسػػػع لػػػيي 
  .ال ذافي  لهبداي السنلسي  لسيؼ ااسالـ ال ذافي  لاداد الدجبز  ل يرصـ

إسػػعالت إلػػ  التثيػػر اػػف عسػػجيالت لاتبلاػػبت بلػػض الاسػػئلليف الّيبيػػيف للتننػػي 
ليبػػعهل الطيػػب علقلػػت طػػليالإ أاػػبـ عّػػؾ الاتباّػػة العػػي ي ه ػػت فيهػػب البهػػداد  الاداػػلد  

قػػرأت مػػلدبت لمػػلدبت  لطبفػػت أاػػباي . المػػبفي بباهعػػدا  هّػػ  أهػػراض الّيبيػػبت
لالسػػػؤاؿ  لاػػػبذا يعّػػػذذ الػػػبلض . مػػػلر ل دمػػػر لهػػػب هػػػف ألتػػػبع لألتػػػبع لألتػػػبع

النسػػب   أتثػػر اػػف عّػػذذصـ ب عػػؿ ا بريػػب   ي ػػلؿ الاؤر ػػلف لهّاػػب  تػػد بػػدقعراؼ جػػرائـ 
العػػي عرعػػد . لال عػػؿ –إنعهػػبؾ ا هػػراض  –لّػػيف الػػنلس  أف صنػػبؾ عػػدا ؿ تبيػػر بػػيف الل

أاػت هبريػػة هّػ  ا رض أاػػبـ سػيد البيػػت  أسإلػ  أدػداث هبشػػهب صػؤل  الللّػػة  فهعّػر ر 
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لصػي فػي  –مػبدة  –العي تبنت علاؿ  بداة فيػت  لمػداـ دسػيف رأ  بػ ـ هينػت أاػت 
في  دتف ا دلاهب هّ  فراش نلات  للهذا تبنت العلّياػبت المػبدرة اػف الاػر ال ػذا

أصجاػلا هّػ  تػدبيبتـ اػف البنػبت ال بمػرات لأ رلجػلصف لصػف ينػزفف "لأهلانت ع ػلؿ  
 ".هبريبت إل  الشلارع

تػبف ال ػػذافي ياعّػػؾ فراسػػة إسػػعثنبئية  فػػي إتعشػبؼ أللئػػؾ الػػذيف ي عػػبدلف إلػػ  سػػلح 
 . داب  ا بريب  لالبريئبت   ف علسير الشرؼ في قلاايسهـ ل لجلد لت
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 عيد محمد راشد خيشةس

 

  اػػف No Man’s Landقػػبدـ اػػف الاللجػػلد  أل تاػػب ي ػػبؿ ببلّهػػة ا نجّيزيػػة 
المػػدرا  الّيبيػػة العػػػي ل مػػدرا  بهػػب  ببلمػػػدرا  مػػدرالات  ل تثيػػرا اػػػب عتػػلف عّػػػؾ 

العػػي ع ػػ  بػػيف فػػزلاف " الشػػليرؼ"للػػد سػػليد راشػػد بانط ػػة . التّاػػة اتػػّّت إلػػ  دػػد بليػػد
التػػػل   للػػػـ يػػػر دللػػػت سػػػلس دلائػػػر مػػػهيرة اػػػف ب بيػػػب ا شػػػيب   بف  رأت هينػػػبم يػػػل ر 

جالػػت هّػػ  ندػػل هشػػلائي  لي ػػبـ انهػػب تػػلخ يسػػرؽ فيػػت اػػ  أبيػػت لأاػػت لأ لعػػت  بلػػض 
 . ير اف الابهز لالت فهاللقت لّرادة  بلد أف يللدلا اف االد ة قطي  م

اب ة الداػػرا   أ  العػػر دب يسػػايت الّيبيػػلف  الداػػب  ااػػمػػدرا  الشػػليرؼ  صػػي جػػز 
فيػػت شػػجيرات مػػهيرة  اػػب اليػػببس الػػذ  قّاػػب يػػرس فيػػت أ  شػػي  أ تػػر اػػف بليػػد  تػػؿ

بػػؿ  بلػػض التػػ ف لالاػػبهز  صػػذم هّيهػػب بلػػض الديلانػػبت  قّػػة اػػف اا لتببئسػػة  عع ػػ
الرقلػػة العػػي ععػػبنثر فيهػػب بلػػض اػػف ال يػػبـ الرثػػة  لػػـ ع  ػػذ اػػف المػػدرا  سػػلس اللزلػػة 

بػػػبلزيعلف   يبف الهنػػػيػػػعنعاػػػي إلػػػ  جبػػػؿ  ر فهػػػي ل . لالبػػػؤس لالل ػػػر لالػػػعجهـ لال سػػػلة
لالتػػرـل  لبػػت قسػػابت اػػف الالرلثػػبت الدتػػبرية الاعنلهػػة  ععنػػلع فيػػت انبسػػببت اللػػرح  

الّيبػػي اللػػب ر  لتػػذلؾ " الجػػرد"الشػػلر لالهنػػب  لالػػرقص  أنػػعل  ملمػػيعت فػػي مػػنبهة 
بف ديػث يػر جبػؿ  . ا تالت الّيبية الاعلارثة اف التستسي  لالببزيف  لالزايعت  ل يرصب

لاػػف النبديػػة ا  ػػرس ػ عاعػػد . الّػػلف ا  تػػر بسػػبط ياعػػد فػػلؽ ا رض لأاػػبـ ا هػػيف
نعبجهب الػلافر اػف ال اػح لالشػلير لتػؿ أنػلاع  لادبت فزاف  بن يّهب لعالرصب الاعنلهة  لا 
ال تػرلات  لادػبت يتػد فيهػب اانسػبف  ليػر ـ الطبيلػة هّػ  ال تػلع لػت  ي ّػؽ الهػب 

ينسػل اػف الن يػؿ بيلعػبإ  لاػف ليلهػب دبػبلإ  لاػف جػذلههب سػ لبإ  لهة  بمة  لهة اللرح 
لّبيػػػػلت  لأهاػػػػدة فػػػػلؽ اآلبػػػػبر انعػػػػزاع الايػػػػبم اللذبػػػػة اػػػػف أهاػػػػبؽ ا رض  فػػػػي عّػػػػؾ 
 –اللادػػبت  لّزاػػبف ديػػبة عّػػلف الالاسػػـ  فّّدمػػبد أ بنيػػت  للالسػػـ جنػػي عاػػر الن يػػؿ 

 .لا هيبد الزلفة اللقتأصبزيجت  للّيبلي الزلاج أ بنيهب لرقمبعهب   –ال طبع 
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الديف ليس اجرد ط س  فرائض يؤديهب النبس اف أجػؿ تػابف الجنػة بلػد اهػبدرة 
ظبصر ا رض إلػ  ببطنهػب  فػي عّػؾ اللادػبت  الػديف انظلاػة فػرح رلديػة  فلػي ذتػرس 
الاللد النبل   ي يـ النبس أيبابإ لليػبلي لاػدح الرسػلؿ  يعهنػلف بدبػت لفػي الزلايػب التثيػرة 

ثنػػيف ل ال اػػيس  يػػرددلف ال مػػبئد يّع ػػي الرجػػبؿ  شػػيببإ لشػػببببإ  فػػي ليػػبلي اا الاعنلهػػة
" السػالاية"العي عذتر اب أبدهت صذا الللي المبلح أل ذاؾ  سػيد  هبػد السػالـ ا سػار 

  ل يرصػػب اػػف "ال بدريػػة"سػػيد  هبػػد ال ػػبدر الجيالنػػي  ". الليسػػبلية"بػػف هيسػػ    لسػػيد
ؿ أصؿ ال  . لادبت في فزاف المدرا  إل  لادة إنعبج لفرحالطرؽ الملفية  صتذا دلل

لتف الشليرؼ  ذلؾ العتليف الا ذلؼ اف الاللجػلد  لػـ يتػف جػز  اػف  ريػبف  لل 
ياتػػػف أف ن ػػػلؿ هنػػػت لػػػـ يتعشػػػؼ مػػػيهة لّعلػػػبصـ اػػػ  ا رض العػػػي . اػػػف لادػػػبت فػػػزاف

بت هّيػت أنلػباهـ  عػيليش فلقهب  ظؿ أصّت يهيالف دللهـ بدثب هف أ  شبح أ تر ع 
 . ا  ندرة لّايبم عتبد عمؿ إل  دبلة الجلبؼ الدائـ

في عّػؾ الب لػة   ّػؽ سػليد راشػد  يشػة  فػي تػلخ  اػف ب بيػب ا شػيب   تػبف الاػب  
دّاػػبإ  لفعػػبت ا تػػؿ اػػف التابليػػبت العػػي ل عػػد ؿ التػػلخ إل فػػي دػػبلت ادػػدلدة  قػػبؿ 

لتػبف يلع ػر بػ ف ". لـ يلرؼ لالػد  شػيئبإ يسػا  المػببلف إل انػذ سػنلات قّيّػة: "سليد
يرؼ يلعبػػر اػػف النػػبهايف للػػيس اػػف الرجػػبؿ اػػف يسػػرؼ فػػي إسػػعلابؿ الاػػب  فػػي الشػػل 

 . الاسّديف ببل شلنة

في عّؾ البيئة ال بسية الالبدية  للد سليد لتبر  ينعا  إل  هبئّػة مػهيرة  علػيش 
لسػػط قبيّػػة تبيػػرة صػػي قبيّػػة الا بردػػة العػػي لهػػب إاعػػداد بانط ػػة الشػػبط  بلػػزلاف  هبئّعػػت 

اظّعهػػػب طبئلػػػة   ف قػػػبنلف ليسػػػت اػػػف اتلنػػػبت عّػػػؾ ال بيّػػػة  للتنهػػػب أنتػػػلت عدػػػت 
 عيػػػبر  لهّػػ  اػػػف يتػػلف فػػػي اثػػػؿ المػػدرا  يعمػػػؼ بباجبػػبر  لعنلػػػدـ فيػػت فػػػرص اا

لتلت  أف يظهر لل ا لظؿ ال بيّة العي عدعليػت  أتثػر اػف أللئػؾ الػذيف يندػدرلف اػف 
بلػػد أف أنهػػ  . ذاؾ صػػل الالاػػؿ الطبيلػػي ااجعاػػبهي الػػذ  أنػػعل سػػليد راشػػد. مػػّبهب

تبنػػػػت سػػػػنلات . بف علجػػػػت إلػػػػ  طػػػػرابّس  إلعدػػػػؽ بتّيػػػػة الهندسػػػػةيػػػػبهر دراسػػػػعت الثبنليػػػػة 
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قعمػبديب   السبلينبت اف ال رف الابتي  سنلات  الالمؿ في الجسػـ الّيبػي  سيبسػيب لا 
بدأت نبر ال الفػبت بػيف الاػر ال ػذافي لأهتػب  اجّػس قيػبدة الثػلرة  . بؿ لدع  نلسيبإ 

اان ػػػالب ا لؿ هّػػػيهـ بػػػدهالف لسػػػنعهب  لقػػػبد الاػػػر ألعنظػػػيـ التػػػببط ا دػػػرار  عرفػػػ  
ثػػـ قػػبد اان ػػالب الثػػبني هّػػ  نلػػس الاجالهػػة سػػنة . الثػػلرة الشػػلبية بلػػد  طػػبب زلارة

لبػػػدأت الرتػػػة ا نلػػػراد .   عدػػػت ذريلػػػة اػػػب أسػػػابم بادبللػػػة الاديشػػػي لجابهعػػػت7611
  لقبّهػػػب  قاػػػ  الػػػرفض الطالبػػػي هبػػػر اػػػب 7611بػػػبلدتـ بػػػدهالف سػػػّطة الشػػػلب سػػػنة 

 .أبريؿ 1ب في لرة الطالثهرؼ ب

دلف شػػػػؾ  ف ػػػػد تػػػػبف د ػػػػلؿ طػػػػرابّس  بايبصهػػػػب  لأتػػػػلائهب  لاببنيهػػػػب  لطرقهػػػػب  
  تبنػػت طّ ػػبت اػػف ااتعشػػبؼ الاهػػلؿ الػػذ  مػػدـ ذلػػؾ الشػػبب "مػػببلنهب"لدػػدائ هب  ل

ال ػػبدـ اػػف اللػػدـ  لتبنػػت الجبالػػة لالجاػػلع التبيػػرة اػػف الطػػالب الػػذيف يرعػػدلف االبسػػبإ 
طبلببت الجاػيالت  العػي لػـ يتػف يعمػلر أف ي ػؼ يلاػبإ إلػ   ير ا للفة ببلنسبة لت  لال

العػػي عػػربط صػػؤل  جايلػػبإ  " الجابهيػة"جبنػب أ  اػػنهف  لرلح العسػػباح  لا للػػة  لدبلػػة 
بػدلف شػؾ دػبلؿ اف يجػد مػيهة اػف مػيف العػ لؼ  . سليد الثػبني  أل الثبلػث – ّ ت 

. ت أسػعطبع أف يد ػؽ ذلػؾل أهع ػد أنػ. أل دع  العلبصـ ا  صذا اللجلد الهريب اللجيب
ب يػت دبلػة اللػػدا  لهػذا اللجػػلد الجديػد عتبػػر فػي دا ّػت  لتػػ ف صبعلػبإ يمػػرخ اػف دا ّػػت 

يػػب سػػليد ل عنسػػ   أنػػت لسػػت اػػف صنػػب  أنػػت ع عّػػؼ هػػف صػػؤل  : لػػيالإ لنهػػبراإ ي ػػلؿ لػػت
  إف صػؤل  -مػببلف  –جايلبإ  ل د للدلا في بيلت لهب سػ ؼ لأبػلاب لاػب  لاتػلا  ل 

راصـ ياأللف ادينة طػرابّس  لصػؤل  الطّبػة لالطبلبػبت الػذيف يلعػرض أنػؾ زايػؿ الذيف ع
لهػػـ  لأنػػؾ اػػثّهـ  صػػـ فػػي الد ي ػػة  ليسػػلا انػػؾ للسػػت اػػنهـ  ي ػػلؿ لػػت الهػػبعؼ الػػذ  ل 

 . ؾؤ هداأيمات بدا ّت إنهـ 

إلع   سليد راشد في  تـ ذاؾ العلبهػؿ التيايػبئي  السيبسػي لااجعاػبهي  الع ػ  
سنلسي  الذ  أمػبح مػهراإ لالاػر ال ػذافي  لالػذ  عربطػت اػ  سػليد لشػياة هبد اي ال

الدبؿ ال بّي  ديث ينعايبف إل  قبيّػة الا بردػة  أتعشػؼ هبػد اي ارتبػبت سػليد  العػي 
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مػػبح سػػليد اجػػرد همػػب لاسػػدس فػػي يػػد هبػػد أل . ل عدعػػبج إلل لعلجيههػػب ندػػل الهػػدؼ
  بػػدأ الاػػر ال ػػذافي فػػي 7696ابر اببشػػرة  بلػػد نجػػبح درتػػة ألؿ سػػبع. اي السنلسػػي

قػبـ بعجنيػد أتبػر . لت   برطة أانية شباّة لدقي ة  لبدأ في عنليذصب انذ ا يبـ ا للػ 
هػػدد اػػف أبنػػب  قبيّػػة ال ذاذفػػة فػػي مػػللؼ الجػػيش  لأهطػػ  نمػػيببإ ادػػدلداإ لادسػػلببإ 

ف الػذ  لػـ لتػ. لدّيلت ا قرب هبد السالـ جّلد الذ  جند هدداإ اف أبنب  قبيّة الا بردة
يتف لجّػلد فيػت النمػيب  صػل اػب أنلػرد بػت الاػر ال ػذافي  بد عيػبر هنبمػر الينػة اػف 

بلػػػد  –دا ػػػؿ الجػػػيش باػػػف فػػػيهـ بلػػػض هنبمػػػر عنظػػػيـ التػػػببط ا دػػػرار  لتػػػلهـ 
فػػػي اراتػػػز أانيػػػة دسبسسػػػة لسػػػط البمػػػؿ الجػػػيش  اػػػف صػػػؤل   بّ بسػػػـ  –إ عبػػػبرصـ 

شػتؿ ال ػذافي  . هبػد اي السنلسػي  ل يػرصـ ال بن ب  هبد اي الدجبز   سيد قذاؼ الػدـ 
صػػػؤل  التػػػببط اػػػف  اليػػػب شػػػبت سػػػرية  لتػػػبف يل ػػػد الهػػػـ إجعابهػػػبت دلريػػػة لتػػػي ة  

 طبهبت لالالاقػ   لنجػح صػؤل  للتّؼ بلتهـ بدسع طبب هنبمر ادنية اف ا عّؼ ا
 . في عجنيد هدد  ير قّيؿ  لتبف اف بيف صؤل  سليد راشد

ألعػبر هديػدة  فتػبف ي ػلؿ  للئػؾ ال ػبدايف اػف  ػبرج  للب الار اف البداية هّػ 
 أف أصػػػؿ الاػػػدف يدع ػػػرلنتـ  ليريػػػدلف إ تػػػبهتـ لالسػػػيطرة هّػػػيتـ  إسػػػعلدلا: "الادينػػػة

الاػدف ا تثػر  أصػؿهػلا  أنػعـ بنعا: "لي لؿ في نلس اللقت  صؿ الادف". لردههـ لقالهـ
الػػذيف ل  بػػرة لهػػـ لل  قػدرة هّػػ  قيػػبدة الدللػػة  ل ع تػػللا لاػػف يػ عي اػػف  ػػبرج الاػػدف

 ".  قدرة هّ  اااسبؾ با بليد ا الر

 

هنػػػداب بػػػدأ الدػػػراؾ السيبسػػػي فػػػي الجػػػبالعيف الّيبيعػػػيف بطػػػرابّس لبنهػػػبز   تّػػػؼ 
ع ػبذ اػب يّػـز لردهػة لقالػت للػل بػبللنؼ  ال ذافي هنمػريف أثنػيف باعببلػة صػذا الدػراؾ لا 

د اي السنلسػػػػي الا ردػػػػي لالعمػػػػلية  لصاػػػػب اداػػػػد الاجػػػػذلب ال ػػػػذافي  لبنهػػػػبز   لهبػػػػ
 . لطرابّس
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تبف سليد راشد اف أشد اللنبمػر هنلػبإ لعطرفػبإ  يعدػدث هػف اللرلسػية لالشػجبهة 
 1فلػػي أدػػداث . لالمػػداـ  لي ػػدـ نلسػػت لّاهػػبـ العػػي يعػػردد ا  ػػرلف فػػي العمػػد  لهػػب

أبريػػؿ فػػي جبالػػة طػػرابّس تػػبف صػػل ا تثػػر هنلػػبإ لفعتػػبإ بػػبلطالب الػػذيف ع ػػدالا مػػللؼ 
لهنػػػداب . ض لالعاػػػرد هّػػػ  ااجػػػرا ات العػػػي إع ػػػذصب الاػػػر ال ػػػذافي تػػػد الطػػػالبالػػػرف

هػػػرؼ ببلاػػػداصابت لالادػػػبتـ الثلريػػػة  عنػػػبفس اػػػ  أداػػػد إبػػػراصيـ ال ػػػذافي هّػػػ  ارعبػػػة 
العشدد  لل يزاؿ التثير اف الّيبييف يعذترلف مللت سليد راشد لجللعت هّػ  شبشػبت 

اػػيف ببللسػػبد لالبرجلازيػػة اػػف رجػػبؿ ا هاػػبؿ العّلزيػػلف الّيبػػي  لصػػل يػػلبإ ليشػػعـ الاعه
لفػػػي اػػػب ". صػػػذم فّسػػػلة  صػػػذم فّسػػػلة: "لالاػػػلظليف  لتبنػػػت قللعػػػت لبلتػػػهـ لصػػػل يمػػػرخ

  العػي دػبلؿ فيهػب اجالهػة اػف شػببب جبهػة اان ػبذ 7619ساي ب دداث اللاػبرة سػنة 
  دنػيش  لسػليد راشػداالالبرتة  الهجـل هّ  ال يػبدة  فػي عّػؾ ا دػداث  تػبف  ّيلػة 

لهبد اي السنلسي  لدسف التبسح  صـ قبدة  رفة اللاّيػبت  اػف الهجػـل هّػ  اللاػبرة 
هػة بالللرية  لالعلذيب  لالشنؽ  لاالد ة تؿ اػف أشػعبت بلالقعػت بعنظػيـ ج إل  الادبتـ

 .اان بذ

بلػػػد أف ع ػػػرج سػػػليد راشػػػد اػػػف تّيػػػة الهندسػػػة  علػػػرغ لّجبنػػػب ا تثػػػر هنلػػػبإ اػػػ   
لأمػػػبح اػػػف الا ػػػربيف جػػػداإ لالاػػػر . الجنػػػبح ا تثػػػر عشػػػدداإ فػػػي درتػػػة الّجػػػبف الثلريػػػة

ال ػػذافي  ي ػػـل بدراسػػعت  لاراف عػػػت إلػػ  ا اػػبتف لالانبسػػببت العػػػي عدعػػبج إلػػ  إسػػػعنلبر 
عابهبإ تي بإ ا  مللة المللة اػف الثػلرييف لهنداب ه د الار ال ذافي إج. أاني  بص

هـ االد ػػة الالبرتػػيف فػػي ال ػػبرج  لقػػعّهـ فػػي لتػػح النهػػبر  ن  لطّػػب اػػ7611سػػنة 
يػب سػيد  ال بئػد  أنػب  نجػرؾ  لسػيلؾ  لاسدسػؾ  لبنػػدقيعؾ  : "نهػض سػليد راشػد لقػبؿ

أارعنػػي بػػدطالؽ الرمػػبص  هّػػ  أللد   بػػػؿ هّػػ  نلسػػي  سػػ نلذ  قبػػؿ أف يرعػػػد  لللػػ
تػػبف سػػليد يتػػرر هبػػبرات هبػػد اي السنلسػػي درفيػػبإ  عّػػؾ اللبػػبرات العػػي ". ؾ طرفػػؾإليػػ

بلػػػد سػػػليد ع ػػػدـ هػػػز الػػػديف الهنشػػػير   لصػػػل . أمػػػبدت قسػػػـ الػػػلل  اانعدػػػبر  لّ بئػػػد
لببلللػػػؿ  مػػػدؽ ااثنػػػبف الاهندسػػػبف اػػػب هبصػػػدا . اهنػػػدس أيتػػػب لتػػػرر نلػػػس اللبػػػبرات

إلػػ  إيطبليػػب لأطّػػؽ رمػػبص اسدسػػت  الاػػر هّيػػت  ف ػػبـ سػػليد راشػػد فياػػب بلػػد ببلسػػلر
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لقػػبـ هػػز الػػديف الهنشػػير  ب عػػؿ اػػلاطف ليبػػي . هّػػ  هػػز الػػديف الدتػػير  لاردام قعػػيالإ 
تػػير  رجػػؿ دلقػػد مػػدر دتػػـ فػػي إيطبليػػب تػػد سػػليد راشػػد ل عّػػت هػػز الػػديف ال. آ ػػر

. ا هاػػػبؿ الّيبػػػي  لامػػػبح الاهنػػػدس سػػػليد تاػػػب قػػػبؿ اسػػػدس الاػػػر ال ػػػذافي لسػػػتينت
رائػػد هاػػر الاديشػػي اػػف الاهػػرب  اسػػعده  الاػػر ال ػػذافي  ّيػػة ال عػػؿ فلنػػداب أهيػػد ال

جعاػػ  ب هتػػبئهب بسػػرت  لتػػبف هّػػ  ر  سػػهـ  هبػػد اي السنلسػػي  لاداػػد الاجػػذلب  ألا 
لسليد راشػد  لهػز الػديف الهنشػير   لسػ لهـ اػبذا نللػؿ ببل ػبئف الاديشػي  ف ػبؿ سػليد 

إبعسػـ الاػػر ". ا  الػذ  يسػػعدؽأنػب أريػػدم يػب سػػيد   أهطنيػت  لأنػػب سػ هطيت الجػػز : "راشػد
عػػـ عسػػّيـ هاػػر الاديشػػي بلػػد ذلػػؾ إلػػ  الاهنػػدس سػػليد  . لنهػػض اػػف اتبنػػت ل ػػبدر

. الػػذ  دهػػب مػػللة ال عػػؿ إلػػ  لجبػػة  بمػػة  لتػػبف  ػػرلؼ الا دبػػة صػػل الرائػػد الاديشػػي
سػػت  لصػػل ع ّيػػد يعبلػػت رجػػبؿ ال ببئػػؿ اللربيػػة هنػػداب ألتػػ  سػػليد هاباػػة سػػلدا  هّػػ  ر 

ب  تػػبف هاػػر الاديشػػي ا يػػد اليػػديف لال ػػدايف  طردػػت سػػليد أرتػػب يػػذصبلف إلػػ  الدػػر 
باسبهدة بلض الجنلد  ظؿ الاديشي مباعبإ  زائهب  ارعجلبإ  ع دـ سليد رافلػب سػتينت  

س تديعت  لذبدت في ثلاف اثّاب يذبح جزار ادعػرؼ تػديعت اللبشػرة أاػبـ ألأاسؾ بر 
لعزااػػت تػػبف سػػليد يعلػػب ر بهػػذا الاشػػهد  ع تيػػداإ لللئػػ. اسػػّ ت ت الاطّػػؽ لالػػدائـ لّ بئػػد  لا 

 . ببللهد الذ  قطلت لت أابـ  يرة فميؿ ال عؿ

 

  7619بريػػؿ سػػنة إبلػػد الهػػبرة ا اريتيػػة هّػػ  بيػػت الاػػر ال ػػذافي بطػػرابّس فػػي 
لقػػؼ الاهنػػدس سػػليد راشػػد بػػبلا برة  بلػػد دفػػف تػػدبيب عّػػؾ الهػػبرة  لال ػػ   طببػػبإ نبريػػبإ  

  لسػػي عؿ هشػرات اػػف ا اػػريتييف ا ببػؿ تػػؿ تػػدية أهّػف فيػػت أنػت سػػينع ـ اػػف ا هػدا 
 –قتػػت فػػي عّػػؾ الهػػبرة  لقػػد مػػدؽ فػػي ذلػػؾ  للػػـ يدنػػث ب سػػات الػػذ  أقسػػات أاػػبـ 

ف طػػط لعلجيػػر اػػرقص لبيػػؿ ببػػرليف فػػي الابنيػػب ديػػث يسػػهر هػػدد اػػف الجنػػلد . ال بئػػد
ف ا اريتييف  ف عؿ اف قعؿ  لجرح اف جرح  لقد هثر هّ  عسػجيؿ لاتبلاػة صبعليػة بػي

لل أهع ػػد أنػػت تػػبف بليػػداإ هػػف . سػػليد راشػػد  لأدػػد هاػػال  الا ػػببرات الّيبيػػة فػػي الابنيػػب
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للتربي  ر ـ أنني ل أاّػؾ الّلاػبت الث ػة هػف ذلػؾ  للتػف إذا ع تػد  –صندسة هاّية 
أف للبػػػد الببسػػػط الا ردػػػي أ  تػػػّ  فػػػي عّػػػؾ اللاّيػػػة  فسػػػيتلف لّاهنػػػدس سػػػليد راشػػػد 

 . عرس للللب بهب

بنينػػبت اػػف ال ػػرف الابتػػي  ه ػػد قاػػة المػػداـ بػػيف الاػػر ال ػػذافي  تػػبف ه ػػد الثا
ؿ الاػػر اػػف بػػيف  ػػإنع. بػػبل لبػػيف الالبرتػػة الّيبيػػة  لا هػػدا  الهػػربييف فػػي أاريتػػب لألر 

 :تعيبة الدـ   ّية تي ة لتلهب هّ  رأس صيئة أاف الجابصيرية لتات ببلعدديد

 رئيس الهيئة  –إبراصيـ البشبر   

 د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد راشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسلي .7

 هز الديف الهنشير   .1

 ةػػهبد السالـ الزادا .1

 يػػػد اي السنلسػػػػػهب .9

 لرػػػػداي انمػػػػػػػػػػػػػػػػػهب .1

 

لتػػػػ  الاػػػػر عدػػػػت عمػػػػرؼ صػػػػؤل  دسػػػػبببإ العلدػػػػبإ بتػػػػؿ اللاػػػػالت  لأهطػػػػبصـ 
نهـ إهع ػػػبؿ ا   ػػػة  لأ تػػػ  لهػػػـ تػػػؿ اؤسسػػػبت الدللػػػة  لتػػػبف بداتػػػبّمػػػالديبت اط

ت  إل ال يػػبـ بػػ   هاّيػػة فػػي ال ػػبرج دلف الرجػػلع إليػػت  إذا علاف ػػلا هّيهػػب ّػػإنسػػبف أل قع
د فػػي للػػب دلر شػػلفػػي القلػػت ال يػػبد  بهيئػػة أاػػف الجابصيريػػة  أسػػعار سػػليد را. جايلػػبإ 

صبـ باتعػب ااعمػبؿ ببلّجػبف الثلريػة الػذ  ع بسػـ اهػبـ اللنػؼ فػي الػدا ؿ اػ  الهيئػة  
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أف عتػػ  ا   ةنلات  إاػػعألت السػػجلف  لتبنػػت عتلػػي أ  لشػػبية أل شػػبهفػػي عّػػؾ السػػ
 .لف أف يس لت أدد هف إساتدالاطف في السجف لسنلات 

عّل  بػردا  الػديف  لأظهػر نلسػت بلجػت الدتػيـ  الالعػد بعتلينػت المػدرال  اللنيػد   
ظهبر الدرص هّ  اللمػؿ ااجعاػبهي  التبف يدبفظ هّ  الطل  ؼ بيف  يـ الا عـ  لا 

ثيػػر اػػب قػػدـ نلسػػػت تداباػػة سػػالـ بػػػيف اللرقػػب  الثػػلرييف  لهنػػػداب لقػػ  ال مػػبـ بػػػيف لت
العػي نسػب سػليد  –الا بردػة  –الار ال ذافي لالرائد هبد السالـ لصل اف نلػس ال بيّػة 

راشػػد إليهػػب ار اػػبإ  ذصػػب إلػػ  جّػػلد لطّػػب انػػت أف يعمػػبلح اػػ  رفي ػػت الاػػر ال ػػذافي  
فيت جّلد نلهبإ اف العطػبلؿ هّيػت هنػداب قػبؿ  سلأسهب في الدديث لعداس إل  دد رأ

 تػب جّػلد  تػببإ شػديداإ  لعنػبلؿ همػب  ّيظػػة  ". أريػد أف ازلرؾ  ػداإ باتعبػؾ: "لػت
أهع ػد أف جّػلد إصعبػؿ . لن ؿ إل  الاسعشػل  تلترب سليد ترببإ ابردبإ لتسرت ذراه

تػػبف ي ػػلد عّػػؾ الانبسػػبة لينػػع ـ اػػف سػػليد راشػػد  ف ػػد تػػبف جّػػلد يتػػرم ال ابسػػي  الػػذ  
صيئة أاف الجابصيرية  ف د قػبـ أيتػب بتػرب هبػد السػالـ الزاداػة تػرببإ ابردػبإ باتعبػت  

 .لأابـ بلض الثلرييف  هنداب تبف اجرد ذتر أسـ الزاداة عهعز لت الدجبرة

فػػي ا سػػبة  اػػف اللػػدـ  لأنعهػػ  با سػػبة  فبلػػد إنػػدلع  –الاهنػػدس  –ل ػػد للػػد صػػذا 
يػر  أمػػيب تيػبف النظػػبـ الّيبػي بمػػداة ارهبػة  أدػػس فبرا 71ثػلرة الشػػببب الّيبػي فػػي 

أرتػػبف اللنػػؼ  لفمػػبئؿ ال عػػؿ  أف النهبيػػة عّػػلح  لأف رمػػبص الثػػلار يمػػرخ بمػػلت 
ال مػبص  أسػعرج  سػػليد راشػد ذلػؾ اللهػػد الػذ  قطلػت هّػػ  نلسػت ل بئػدم  ل إهع ػػد أف 

ـ لهػة سبهة الللؿ قد دقت لهّيت أف يظهر الاسدس للػيس السػتيف ف ػط  فبلادلػؿ يػعتّ
بػػف شػػ ي ت  لعلجػػت إلػػ  ال يػػبدة ببػػبب  الرمػػبص  إاعطػػ  الاهنػػدس سػػيبرعت برف ػػت إبنػػت لا 
اللزيزيػػة ديػػث ي ػػيـ الاػػر ال ػػذافي  يريػػػد أف يليػػد هّػػ  اسػػبالت ذلػػؾ ال سػػـ  لهنػػػداب 
لمؿ إل  ببب ال يبدة  صزلم الدابس  فبػدأ بػدطالؽ النػبر إهالنػبإ هػف لجػلدم فػي  تػـ 

ب ياػػػأل الجنػػػلد دػػػلؿ بػػػبب اللزيزيػػػة  أطّ ػػػلا النػػػبر هّػػػ  الالرتػػػة  تػػػبف العػػػلعر لالرهػػػ
بف أ يت بنت لا   . سيبرعت  قعؿ صل لا 
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قلع ؿ ب يد  الذيف ق ع ؿ اػف أجّهػـ  أاػبـ بػبب اللزيزيػة ذلػؾ السػلر الػذ  أشػرؼ صػل 
ش ميبإ هّ  عشييدم ليداي بت اف أقسـ لت أف يتلف اسدست  تبف عنليػذ دتػـ ااهػداـ 

بنت ل  بف أ يت  ددث ذلؾ في ا يبـ ا للػ   لثػلرة الشػببب الّيبػياتبهلبإ ف د طبلت لا  . ا 
يػػدل ال ػػدر تبنػػت ع بعػػؿ اػػ  الثػػلار  بػػؿ سػػب عهـ إلػػ  صنػػبؾ  إلػػ  بػػبب اللزيزيػػة  لعبشػػرصـ 

 .ببل بعاة  قعؿ ال عّة

  



 256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 257 

 رمضان بشير

 

أهعػػػرؼل  إننػػػي أجػػػد مػػػػللبة تبيػػػرة فػػػي قػػػرا ة بلػػػػض ا شػػػ بص   ننػػػي أجهػػػػؿ 
لعلبمػػػيؿ تثيػػػرة هػػػف ناػػػل ش مػػػيبعهـ  بباتػػػبفة إلػػػ  الجبنػػػب الاهػػػبلط فػػػي  انبػػػعهـ 

عتػػبد عندمػػر فػػي عّػػؾ ا لقػػبت العػػي . تبنػػت ل ػػب اعي بػػت ادػػدلدة. سػػّلتهـ أاػػبـ النػػبس
. ليتلف صل قريب انت هّػ  رأس الجدلػؿ الػذ  يعػلل  قيبدعػت. أنعظر فيهب ا ببّة الل يد

ععتلف اف شػببب الانط ػة الاتّػؼ ذلػؾ تبنت الجدبفؿ الالزهة هّ  تؿ انبطؽ ليبيب  
الجدلػػؿ بع اينهػػػب  لفػػي نلػػػس اللقػػت  ععنػػػبلب هّػػػ  اراف ػػة الل يػػػد هنػػداب يتػػػلف  ػػػبرج 

دعػػ  دا ّهػػب هنػػداب ع عتػػي الانبسػػبة العػػي يشػػهدصب  دتػػلر قػػلة الينػػة  طػػرابّس  أل
 لأ عبر ال ذافي ش ميبإ اللنبمر العي ععلل  قيبدة عّػؾ الجدبفػؿ  لجّهػـ. ععلل  ع اينت

اػػف اللنبمػػر ال بّيػػة العػػي لهػػب عػػ ثير دا ػػؿ انط عهػػب  للهػػـ دلر فػػي ا هاػػبؿ الثلريػػة 
اظهرم لاسّلبت في الدديث  يػلدي بػبلبرا م لالهػدل   .  بمة عّؾ العي ععمؼ ببللنؼ
 . اجباؿ لقّاب يذتر أددا بسل 

لصل اف أقػلس الجدبفػؿ العػي عػديف بػلل  اطّػؽ لشػ ص " زليعف"ارة جدلؿ إعلل  
ػػػد  اػػػف أ نػػػ  اللنبمػػػر الثلريػػػة  ال ػػػذاف ي  عاعػػػ  بداعيػػػبزات ابليػػػة ل دػػػدلد لهػػػب دعػػػ  هل

. إرعبط بلالقبت لثي ة باداد الاجذلب ال ذافي انسػؽ اتعػب ااعمػبؿ ببلّجػبف الثلريػة
لتػػبف اػػف طّيلػػة الػػذيف قػػبدلا اللنػػؼ تػػد طػػالب جبالػػة طػػرابّس  لصػػل اػػف اللمػػيؿ 

أبريػؿ  1داية اب هرؼ بثػلرة الطػالب فػي ا لؿ الذ  تسر دبجز العدلظ  لأندف  انذ ب
 .   يلع ؿ ليلذب لي عؿ7619

اف أعببع  ّيلة إدنيش ال ذافي  آار التعبئب ا انية  الػذ  ع مػص فػي عطبيػؽ 
بػػيف أصػػبلي ادينػػة زليػػعف  لنجػػح فػػي ألؿ إاعدػػبف  ةابػػدأ فػػرؽ عسػػد  لجهػػت اي ػػبع اللعنػػ

م  ؤ أطّػؽ هّيػت زاػال. باتػد بلتػهلقبيّػة اللػلاعير   –أللد الشػيإ  –هنداب ألب قبيّػة 
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  تػبف 7611-7619-7611قبئد الاشبنؽ  فلنداب تبنػت عنمػب لّطػالب فػي سػنلات 
صػػل ألؿ اػػف يع ػػدـ بػػربط الدبػػبؿ  لعجهيػػز الانمػػة  لرفػػ  التػػدية  للػػؼ الدبػػؿ دػػلؿ 
هن ػػت  ثػػـ سػػدب الترسػػي اػػف عدػػت أقدااػػت  ليدػػرض ب يػػة أهتػػب  فرقػػة ال عػػؿ هّػػ  

رش  لاػػػػيالد الل هػػػػي  بػػػػسػػػػبلـ الاشػػػػب   لفػػػػرج الاد: بؽ لرا مفيعسػػػػب. الع ػػػػدـ لاجبراعػػػػت
 . ل يرصـ

للـ يعردد فػي قعػؿ . شبرؾ في اداصاة اسجد قمر الشلب لعمليت الشيإ البشعي
ن ؿ إل  بّدية ألببر  لّلاػؿ بهػب تػاف اجالهػة اػف . هدد اف ابنب  انط عت في زليعف

لشػلبية ب لبػبر  إلػ  زليػعف ا انب  هنػداب شػهدت انط عػت  الفػبت  لع ػرر ن ػؿ الّجنػة ا
 791لصػػذم انط ػػة مػػهيرة  بهػػب قػػرس عاعػػد ل رابػػة . لعرصلنػػة  لن ػػؿ لجبنهػػب إلػػ  ألبػػبر 

هع د ستبف الانط ػة أف الرجػؿ يلػبني اػف اػس شػيطبني  فهػل . ـ  اعمّة ببلتهبّت لا 
ل ينػػبـ الّيػػؿ  يعن ػػؿ بػػيف قريػػة لأ ػػرس دػػباالإ سػػالدت الػػت  لل يسػػعطي  أف ي لػػي اػػب 

الّيػػؿ صػػل هػػدلم الػػذ  ل يسػػعطي  أف يهػػرب انػػت إل ببانع ػػبؿ طػػلؿ . ف  ػػلؼيعّبسػػت اػػ
 . الّيؿ اف اتبف إل  آ ر

اػرم سيتشػؼ بلػد أبلجبسلس  يشلر بػ ف فصنبؾ ارض يسا  بارض الجلاسيس  
 –لفػػػي الا ببػػػؿ صنػػػبؾ اػػػرض . ثػػػلاف  فيدػػػبلؿ أف يشػػػهؿ نلسػػػت بػػػ ار اػػػب لبػػػال إن طػػػبع

ػبأل أتثر يالد ػت لّثػ ر انػت   الذ  يعلصـ أف صنبؾ ش مبإ  –ال بعؿ  تبنػت انط عػت   للال
ألببر   انط ػة مػهيرة  لنبئيػة  للػيس بهػب لجػلد تبيػر ل ػلات ا اػف  لالّجػبف الثلريػة  
بالن  ل عظهػر فيهػب سػطلة النظػبـ  فهػي انط ػة انبسػبة لعمػليت الدسػبببت  لببلنسػبت 

 ػة العػي ععػلفر فيهػب تػؿ لقد يتػلف لتػدبيبم أقػبرب فػي صػذم الانط. لت  اب أتبر اللبعلرة
للهذا  ف د دأب هّػ  اانع ػبؿ لػيالإ اػف قريػة إلػ  أ ػرس  هّاػبإ . شرلط عمليت الدسبب

ب نت ل يب   في صذم الادينة العي يلعرض أف يببشر هاّت بهب بشتؿ دائـ  ل يب ػ  فػي 
 . تؿ ارة سلس أيبـ قّيّة جداإ 
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السػػلبرة سػػلس ا سػػـ  فهػػل أرسػػّت الاػػر سػػليراإ لّسػػلداف  لػػـ عتػػف لػػت اػػف اػػؤصالت 
لأهع ػػد ال ػػذافي أف ذلػػؾ سػػي يـ جسػػراإ . بشػػير –يشػػعرؾ اػػ  الػػرئيس السػػلداني فػػي أسػػـ 

لتػبف ال ػذافي يلع ػد إهع ػبداإ راسػ ب فػي ذلػؾ  فبلػد راتػبف . نلسيبإ بيف الرئيس لالسلير
سػػػـ  أرسػػؿ ال ػػػذافي  هاػػر الدباػػػد   بشػػير  الػػذ  يّع ػػػي ابػػلم اػػػ  جػػد الػػػرئيس فػػي اا

هػف راتػبف إذ يّع ػػي الدباػد  اػ  الػػرئيس  ةسػلير ليبيػب ببلسػػلداف  لصػل لػت ايػػز ليتػلف 
بشػػػتؿ اببشػػػر فػػػي ا سػػػـ دلف ال لػػػز إلػػػ  ا ب أل الجػػػد  فلاػػػر دسػػػف البشػػػير  يلػػػبنؽ 

 .الدباد  فلراإ  فتؿ انهاب يداؿ نلس ا سـهار 

لػػػػـ يد ػػػػؽ راتػػػػبف السػػػػلير أ  شػػػػي  فػػػػي السػػػػلداف  فهػػػػل لػػػػـ يل ّػػػػؽ لتػػػػي يػػػػربط 
بػػيف البّػػديف  بػػؿ لل ػػد دبػػبؿ الاشػػبنؽ  إهعبػػر السػػلدانيلف لجػػلدم سػػليراإ فػػي اللالقػػبت 

 . تثيراإ  بال رطـل إددس نتبت ال ذافي الساجة  لهّ لا هّيه

ع ػف ذلػػؾ  إياػػب أبشػير شػػيئبإ فػي ديبعػػت سػلس ااهع ػػبؿ لالعلػذيب  لال عػػؿ   زلػـ ينجػػ
شػببب امػراعت يتعبػلف  فبراير  لصػبل  71إع بف  لهنداب إندللت ثلرة الشببب الّيبي في 

فمػػالإ اّدايػػبإ إهجبزيػػػبإ فػػي عّػػؾ الثػػػلرة  هبػػ  ال ػػذافي جدبفّػػػت  لجنلػػد الارعزقػػة  لدػػػرؽ 
زالعهب اف اللجلد  ببلطب  لػف يجػد ال ػذافي اػف صػل أتثػر داليػة لهشػ بإ لّ عػؿ  امراعت لا 

أ ػرس  قّاػب ععػلفر فػي  يػرم  لصػي   ةلالدابر اف عّايذم الذ  عرب  في دجرم  للػت ايػز 
ف راتػػبف بشػػير اػػف انط ػػة زلعػػيف الاالمػػ ة لامػػراعت  دفلػػت ال ػػذافي يع ػػدـ بجدبفػػؿ إ

لّػػت فػػي ا داػػة اػػف أطّػػؽ تػػؿ دلّهجػػـل هّػػ  امػػراعت  للػػـ يبطػػ  ال طػػ   تػػبف اػػ  ج
أنلاع النيراف تد أصؿ امراعت  قبعالإ  اداراإ  لتبف هّػ  رأس قػبدة دػرب اابػبدة العػي 

نت زلعيف اسػ ط رأسػت هنػداب صػبل ثلارصػب بػدهـ للـ عنلل ا. فرتهب ال ذافي هّ  امراعت
لػػؿ الاػػلت الػػذ  ي ػػلدم راتػػبف بشػػير  ف عػػؿ داػػف جيػػرانهـ ثػػلار امػػراعت يلاجهػػلف ج

لداػػر لدػػرؽ  ل ػػد تبنػػت عّػػؾ الدػػرب الشػػباّة العػػي شػػنهب ال ػػذافي هّػػ  الشػػلب الّيبػػي 
ؿ  رائلػػة الدلػػؿ  لدػػاللة الادلػػؿ  فاػػرض ال بعػػؿ لػػت دلا  لادػػد  لصػػل الازيػػد اػػف ال عػػػ

لراتػػبف بشػػير  الػػذ  شػػب هّػػ  إداػػبف ال عػػؿ  لدمػػؿ هّػػ  ع ػػدير ااعػػبز ارعلػػ  فػػي 
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الجبالة في الابدة اللديدة العي عللؽ بهػب لصػي ال عػؿ  لػـ يع يػؿ يلاػبإ أنػت سػيليش إلػ  
اليـل الذ  يجد نلست فيت يلطي ا لاار لجدلّت ليطّػؽ المػلاريإ لالاػداف  لالرشبشػبت 

بػػؿ أف صػػذم الا دبػػة الداليػػة . الػػذيف ل يداّػػلف سػػالدبإ  ل عػػؿ آلؼ اػػف الشػػببب لالنسػػب 
اتػػػبفبإ إليهػػػب اعلػػػة إنع ػػػبـ أ ػػػرس لػػػـ يعػػػذلقهب اػػػف قبػػػؿ فػػػي لجبػػػبت ال عػػػؿ  اآلف  صنػػػبؾ 

هػب هعػبة ال عّػة لالارعزقػة  عّػذذ ل اّداة اا عمػبب  العػي إ عبرصػب آاػر الجدلػؿ  إ عػبر
لعػػػرض إنػػػت ينعاػػػي إليػػػت  بانػػبظر الهاػػػل الارعزقػػػة لصػػػـ يهعمػػػبلف بنػػػبت الػػلطف الػػػذ  ي

 . للتف صؿ لّ بعؿ لطف

اشػػهد لادػػد  ي عػػزؿ تػػؿ الاشػػبصد  سػػينطؽ بػػبلهلؿ  لت نػػت يدػػدث فػػي د ػػؿ اػػف 
أد ػػػػبؿ ال ببئػػػػؿ البدائيػػػػة فػػػػي أفري يػػػػب انػػػػذ آلؼ السػػػػنيف  للتنػػػػت دػػػػدث بتػػػػؿ علبمػػػػيّت 

أقػعدـ فمػيؿ تعبئػب ال ػذافي انػزلإ اػف انػبزؿ "لر قّيّػة فػي امػراعت هالا سبلية انػذ شػ
لػػ  جبنبػػت زلجعػػت لأثنعػػبف اػػف بنبعػػت  أهطػػ  التػػببط  امػػراعت  تػػبف بػػت رجػػؿ تهػػؿ  لا 

ثنيف اف جنػلدم بد عمػبب البنعػيف  لبلػدصاب علجػت بػنلس ا اػر  ثنػيف آ ػريف ا ار ا
: لصتذا  إسعار صذا الاشهد الاري  أاػبـ ا ب لا ـ  لهنػداب قػبؿ ا ب البػبتي لّتػببط

 . قبـ التببط ببلعبلؿ فلؽ رأس ا ب" لفإل ع بفلف اي  صؿ أنعـ اسّا"

تػػػبف عالايػػػذ ال ػػػذافي الثلريػػػلف يطّ ػػػلف هّيػػػت  ال بئػػػد لالالّػػػـ  لتػػػبف الشػػػيإ هّػػػ  
الشػػبهر   يهعػػؼ ليهنػػي فػػي العجالػػبت الثلريػػة بدتػػلر الل يػػد ال ػػذافي  يهنػػي بػػ هّ  

الّػـ عالايػذم فلالإ  ل ػد هّ ػـ ال". هِّـ يب قبئد هّانب  تيؼ ند ؽ اسع بّنب: "ملعت لي لؿ
تيؼ يد  لف اسع بّهـ  لدلف أدن  شػؾ  ل ػد تػبف راتػبف بشػير اػف ألائػؿ ال ػريجيف 

 . اف ادرسة الاسع بؿ ال ذافية
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 أحمد محمد قذاف الدم

 

أدػػد أفػػراد الدّ ػػة ا تػػيؽ دػػلؿ الاػػر ال ػػذافي  يالزاػػت فػػي دّلػػت لعردبلػػت  يلرفػػت 
تػػػؿ ا دلار فػػػي الظػػػبصر  لل دلر لػػػت فػػػي  صػػػل رجػػػؿ.  النػػػبس اػػػف بليػػػد لاػػػف قريػػػب

 ..الجلصر  لقد يشهؿ اسبدة أديبنبإ بيف صذا لذاؾ

هرفػػػتل أداػػػد قػػػذاؼ الػػػدـ لندػػػف طّبػػػة فػػػي ادرسػػػة سػػػبهب ااهداديػػػة  تػػػبف لالػػػدم 
التببط اداد قذاؼ الدـ نبئب قبئػد ال ػلة الاعدرتػة بلليػة فػزاف  تبنػت صػذم ال ػلة جػز إا 

لعػػي ععبػػ  قيبدعهػػب ببرقػػة  لتػػبف ا ػػر قيبدعهػػب ببنهػػبز  ثػػـ اػػف قػػلات البػػلليس الارتزيػػة ا
ة صذم ال ػلة صػل الدلػبظ هّػ  النظػبـ الاّتػي  لالػدة ل اػ  ااتػطراببت اببلبيتب   اه

تػػػبف الا ػػػدـ اداػػػد قػػػذاؼ الػػػدـ .  لاسػػػعلدة لالاجهػػػة أ  ادبللػػػة إن ػػػالب اػػػف الجػػػيش
بصرة طالبيػة سػنة ش مية اعايزة  في الدرتة لأسّلب الدػديث  أذتػر أننػب تنػب فػي اظػ

ػػت الػػلطف الّيبػػي  طبفػػت الاظػػبصرة أندػػب  7699   تػػاف داّػػة اظػػبصرات طالبيػػة هال
ادينة سبهب  تبف ببلادينة شبرع لادد ياتف أف يطّػؽ هّيػت صػذا ااسػـ صػل شػبرع أداػد 
ناػب ف ػط ابػبفن اػف دلر لادػد لطريػؽ البػد تػيؽ  سيؼ النمر  لػـ عتػف بػت هاػبرات لا 

اف ااسلّت  علجهنب اف ادرسة سبهب الارتزية ديػث يلجػد  بت اف العراب أتثر ااب بت
ػػػ ال سػػـ الػػدا ّي ػ الػػذ  ي ػػيـ بػػت الطػػالب ال ػػبدالف اػػف  ػػبرج الادينػػة  علجهنػػب نداػػؿ 
الالفعػػبت العػػي تعػػب هّيهػػب شػػلبرات قلايػػة  للطنيػػة  هبرنػػب شػػبرع أداػػد سػػيؼ النمػػر 

ب أتثػػر اػػف طبلػػب عجالنػػب فػػي سػػبدة السػػلؽ  لعنػػبل " الجديػػد"إلػػ  أف لمػػّنب إلػػ  دػػي 
هّػػ  إل ػػب  ال طببػػبت  فياػػب إسػػعارت الهعبفػػبت  لفجػػ ة جػػب ت بلػػض سػػيبرات البػػلليس 

قباػت بلػض هنبمػر البػلليس بػرش الاػب  اػف " ال ػلة الاعدرتػة"لقد تعب هّػ  جبنبهػب 
سػيبرات  هّػػ  الاعظػػبصريف  للتػػف ل أذتػػر أهاػػبؿ هنػػؼ اػػف أ  اػػف الطػػرفيف  ل اػػف 

ع ػػدـ الا ػػدـ اداػػد قػػذاؼ الػػدـ لعدػػدث بمػػلعت الابدػػلح . .الاعظػػبصريف لل اػػف البػػلليس
اػػػػبذا عريػػػػدلف  الدتلاػػػػة علّاتػػػػـ لعمػػػػرؼ هّػػػػيتـ  الامػػػػريلف : "إلػػػػ  الطػػػػالب قػػػػبئالإ 
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يتػدتلف هّػػيتـ  يبثػػلف السػػاـل فػػي إذاهػػبعهـ  بالدصػػـ  ربػػت  ليريػػدلف ع ريػػب ليبيػػب  
يلػرؼ الامػػرييف   نلػـ صػل".  أنػب أهػرفهـ جيػداإ  صػػـ ل يريػدلف ال يػر لتػـ  لل لػػبالدتـ

ف د هبش بهب سنينبإ طليّةإ قبؿ أف ي عي إل  ليبيب اػ  هبئّػة سػيؼ النمػر العػي نمػبت 
هّ  فزاف  لهيف تببطبإ في البلليس  ف د تبف يلاػؿ بامػر دبرسػبإ  دػد أفػراد هبئّػة 

يثيػػػر اانعبػػبم  لصتػػذا مػػػبر أداػػد لأ ػػلم سػػػيد " قػػذاؼ الػػدـ"تػػبف ل ػػػب .  سػػيؼ النمػػر
 .لإلنعببم  تبف البلض يعندر هّ  ااسـ  للد عت علّي بت تثيرة ش ميعيف اثيرعيف

تبنت سبهب ر ـ لقلههب في أقمػ  المػدرا  بجنػلب ليبيػب علػلل ببلديػبة لالشػببب  
درتػػة التشػػبؼ العػػي شػػػتّت ادرسػػة د ي يػػة لبنػػب  الشػػػببب  أهطػػت لهػػذم الادينػػة للنػػػبإ 

شػػػبهة رلح ااعػػبزاإ  فػػػي اللػػػف  لبنػػب  الش مػػػية  لبػػػث رلح الابػػبدرة ل  ع ليػػػة اانعاػػػب  لا 
العلبلف لالعتباف  تبنت الردالت التشلية عنظـ بطري ة دقي ة  تنػب ن ػرج فػي ردػالت 
انظاػػػة بػػػبل رائط  يػػػدف  لنػػػب ابّػػػف ادػػػدلد اػػػف الاػػػبؿ ليطّػػػب انلػػػب عهطيػػػة نل ػػػبت اػػػدة 
ادػػددة  هنػػػداب شػػػهدت انط ػػة الجنػػػلب سػػػيللإ قليػػػة لعتػػررت بلػػػض الابػػػبني الابنيػػػة 

لتشػػػبفة ببانعشػػػػبر فػػػي الانػػػبطؽ الانتلبػػػػة ينمػػػبلف ال يػػػبـ ليسػػػػبهدلف بػػػبلطلب قػػػبـ ا
الادعػػبجيف  تػػبف التشػػبؼ الّيبػػي فػػي اللهػػد الاّتػػي الرلفػػبإ لػػيس ف ػػط هّػػ  الاسػػعلس 
اللربػػي لا فري ػػي بػػؿ هّػػ  الاسػػعلس الػػدللي  لقػػد للػػب الاردػػـل هّػػي  ّيلػػة الزائػػد  

تة لجلّهػب ادلػالإ إسػعثنبئيبإ العػي اؤسس الدرتة دلراإ سيذتر لت دائاب في بنب  صذم الدر 
إسػػعطبهت أف عجنػػب الشػػببب التثيػػر اػػف اسػػبرب ااندػػراؼ  لهبػػ ت قػػدراعهـ الجسػػاية 

 .لهيهـاف أجؿ هاؿ ال ير لسبصات في عرقية ادارتهـ الل ّية  لرفلت 

فػي ا اسػيبت التشػلية  لأثنػػب  الالسػترات العػي ع ػبـ فػػي فعػرات ااجػبزة المػػيلية  
لينطّػػػؽ الجايػػػ  يلبػػػر هػػػف صلايبعػػػت لتػػػبف الرسػػػـ لالهنػػػب  اػػػف أبػػػرز  ععػػػزادـ البػػػراال 

الاجػػبلت العػػي يعنػػبفس فيهػػػب شػػببب التشػػبؼ لتػػذلؾ الػػػرقص بباتػػبفة إلػػ  الانبشػػػط 
 .الث بفية الاعنلهة



 264 

أداػػػد قػػػذاؼ الػػػدـ تػػػبف اشػػػرلع اطػػػرب د ي ػػػي  ف ػػػد  نػػػ  فػػػي اّع يػػػبت هديػػػدة 
ث تبنػػت ع ػػبـ الالسػػترات لّتشػػبؼ  فػػي سػػبهب  لفػػي  ببػػة جػػلدايـ  ػػرب طػػرابّس ديػػ

 .اللطنية لااقّياية لاللبلاية لّتشبؼ الّيبي

يػػنظـ الشػػلر بدسػػهبب ليتعػػب تػػؿ " أبػػل  ربيػػة"تػػبف صنػػبؾ اػػدرس فّسػػطيني إسػػات 
 :تعب نشيداإ أل أ نية أل ساِّهب اب شئت  ع لؿ.  شي  لهف تؿ شي 

  اـــل العجبـــإذ يفع ادىــس قائـريإد     اـــــــــت سيادتيـــــــنال اـــا نينئيـــيبيــل       

 ولـى الدخيـل الذي قـد جــاء يحرميـا     حريـــة الشعــب والخيــرات والرتبــا      

رعبطػت بػت  للتػف بلػد ثػلرة  ع مص أداد قذاؼ الدـ في  نب  صذم ا صزلجػة  لا 
 سبعابر  قبـ ش ص آ ر بهنبئهػب اػ  علػديالت طبلػبإ  دػذفت إدريػس للتػلت ادّػت ػ

 .الجيش

  رف ػػة ا  ػػليف أداػػد 7691ألؿ اػػرة أسػػبفر فيهػػب إلػػ  ادينػػة طػػرابّس تبنػػت سػػنة 
ـل إ عيػبر هػدد اػف الاعلػلقيف اػػف ادرسػة سػبهب  لنظاػت لهػػـ  لسػيد قػذاؼ الػدـ  ديػث عػػ

العػػػي تػػػبف " شػػػرتة النسػػػر"الردّػػػة فػػػي دػػػبفالت .  زيػػػبرة إلػػػ  الػػػرض طػػػرابّس الػػػدللي
الردّػػػة هبػػػر الطريػػػؽ التػػػيؽ إلػػػ  طػػػرابّس ياعّتهػػػب الاردػػػـل الهػػػبد  داػػػلدة  لتبنػػػت 

سػػػبهة فػػػي عّػػػؾ المػػػدرا  قبػػػؿ أف عمػػػؿ إلػػػ  شػػػبط  البدػػػر  79عسػػػعهرؽ أتثػػػر اػػػف 
في عّؾ الردّة الطليّة يتلف الدديث هف الابتػي  لهػف الدبتػر لا اػؿ .  الاعلسط

فياب صل قبدـ اعلة الرلتة ا  اب يليض بت بلض الػزاال  الرفػبؽ اػف فتبصػة لاػرح  
لصتػػذا تبنػػت ردّػػة .   ينسػػ  نمػػيبت اػػف ا  ػػبني لال لشػػبت لالعلّي ػػبتلتػػبف اداػػد ل

اللػػػلدة اػػػف طػػػرابّس إلػػػ  سػػػبهب  اتػػػبفبإ إليهػػػب صػػػذم الاػػػرة  الدػػػديث هػػػف اػػػب رأينػػػبم فػػػي 
الرض طػرابّس الػدللي اػف الهرائػب لاللجبئػب ببلنسػبة لنػب  تػذلؾ هػف ادينػة طػرابّس 

علثػػػر أداػػػد فػػػي دراسػػػعت ااهداديػػػة  . لهػػف أصّهػػػب الّيبيػػػيف لاايطػػػبلييف لاليهػػػلد ل يػػرصـ
ب يػػبدة قريبػػت  7696فعجػػبلزم زاػػالؤم  للتنػػت لػػـ ي سػػر اػػف ذلػػؾ شػػيئبإ  ف ػػد قباػػت ثػػلرة 
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الاػػر ال ػػذافي الػػذ  ياػػتل لػػت ب رابػػة اػػف جهػػة ا ب  لهنػػداب تػػبف الاػػر يػػدرس بسػػبهب 
تػػبف يعػػردد تثيػػراإ هّػػ  انػػزؿ  بلػػت الا ػػدـ اداػػد قػػذاؼ الػػدـ تػػببط البػػلليس فػػي ال ػػلة 

لاعدرتػػػة  لالػػػذ  سػػػبهدم هّػػػ  االعدػػػبؽ ببلدراسػػػة فػػػي سػػػبهب ل لػػػؼ هنػػػت التثيػػػر اػػػف ا
 تػػب البػػي اداػػد سػػيؼ النمػػر الػػذ  لػػـ ي ػػؼ يلاػػبإ ترصػػت لالاػػر ال ػػذافي الطبلػػب 
الاشب ب الذ  هضل اليػد العػي إاعػدت إليػت ببلاسػبهدة لصػي هبئّػة سػيؼ النمػر  تاػب 

 .يرس البي اداد سيؼ النمر

  لتػػػبف أداػػد طبلبػػػبإ فػػي الاردّػػػة الثبنليػػة  للػػػـ يدمػػػؿ 7696قباػػت الثػػػلرة سػػنة 
هّ  الشهبدة العلجيهية العي عاتنت اف االعدػبؽ ببلجبالػة  أل بػ   تّيػة أ ػرس  للتػف 
ااسػػعثنب  يعجػػبلز الشػػهبدات  لي لػػز فػػلؽ شػػرط الاػػؤصالت  لبػػ ار اػػف الاػػر ال ػػذافي 

ف سيبسػة إ عطهػب رئيس اجّػس قيػبدة الثػلرة  إلعدػؽ أداػد بتّيػة التػببط بامػر  تػا
قبدة الثلرة بعلييف أتبر قدر اػف أقػبربهـ فػي مػللؼ الجػيش تػاف برنػبال يهػدؼ إلػ  

لفػػػي امػػػر  لجػػػد .  عػػػ ايف الثػػػلرة  لل طػػػ  الطريػػػؽ هّػػػ  أ  ادبللػػػة لإلن ػػػالب هّيهػػػب
أداػػد نلسػػت اػػرة أ ػػرس بػػيف أ لالػػت  لشػػرع فػػي ع سػػيس هالقػػة لجػػدت لهػػب عربػػة اهيػػ ة 

  7611بلػد ع رجػت سػػنة .  تػبفبإ إليهػػب ا جػلا  السيبسػيةبدتػـ الللااػؿ ااجعابهيػة  ا
هبد الاالـز أداد قذاؼ الدـ إل  ليبيب ديث يعبلأ قريبت الاػر ال ػذافي سػدة الدتػـ لاػف 
دللػػػػت أبنػػػػب  هالاعػػػػت يعلزهػػػػلف فػػػػي دلائػػػػر شػػػػع  ععسػػػػ  اػػػػف دللػػػػت أل عتػػػػيؽ دسػػػػب 

ثػػلر  طػػليالإ  لػػـ عطػػؿ اػػدة المػػلل أل الن ػػب  ال.  ا عتػػيبت الدػػبؿ اللسػػتر  لا انػػي
فبلػػد الثػػلرة ب شػػهر قّيّػػة شػػهدت ليبيػػب ألؿ ادبللػػة لإلطبدػػة ببلنظػػبـ الجديػػد  لتػػبف اػػف 
بيف رجبؿ الادبللة أش بص اف هبئّػة سػيؼ النمػر العػي يػديف لهػب اداػد قػذاؼ الػدـ 
لالػػد أداػػد بػػبللل  الاطّػػؽ  فهػػـ ألليػػب  نلاعػػت  لصػػـ اػػف أدتػػرم اػػف امػػر ديػػث تػػبف 

لم رعبػة هسػترية  بباتػبفة إلػ  عبليػة قبيّػة ال ذاذفػة إلػ  عّػؾ يلاػؿ  لليػبإ الهػـ لأهطػ
اللبئّػػػة اػػػف ديػػػث الػػػلل  لالالاقػػػؼ السيبسػػػية لااجعابهيػػػة  ديػػػث جنػػػدلا التثيػػػر اػػػف 
ال ذاذفػػػة فػػػي الشػػػرطة لهينػػػلا هػػػدداإ اػػػف الػػػذيف قػػػدالا اػػػنهـ اػػػف سػػػرت إلػػػ  سػػػبهب فػػػي 



 266 

ّػػ  بلػػض ال طػػلط لقػػد دػػبلؿ الدػػبج اداػػد قػػذاؼ الػػدـ أف يب ػػي ه.  لظػػبئؼ ا عّلػػة
 .بيف الطرفيف ر ـ علنت الار ال ذافي لاتببرعت

العػػي للػػدعهب ال الفػػبت بػػيف الاػػر ال ػػذافي لزاالئػػت فػػي اجّػػس  7611بلػػد أزاػػة 
رب أقبربػػت ل طػػط لسيبسػػة جديػػدة ياتػػف قيػػبدة الثػػلرة لدرتػػة التػػببط ا دػػرار  شػػرع ي لػػ

الػػػػبرز لألاػػػػػف  فيهػػػػب أقبربػػػػت اػػػػف السػػػػػيطرة هّػػػػ  البمػػػػؿ ا اػػػػف  لأف ي عػػػػػبر اػػػػنهـ 
لػػـ يلػػط .  يعللػػلف دراسػػعت ش مػػيبإ  للتػػ  بلتػػهـ فػػي السػػترات دسبسػػة بإ لأش بمػػ

ف تػبف إبػف قػذاؼ  الار ال ذافي ث عت التباّػة  دػد قػط  اهاػب تػبف قريبػبإ لػت فػي الػدـ لا 
الػػدـ  تاػػب لػػـ يلطهػػب لاػػف أ ّػػص لػػت لنلػػذ تػػؿ ألااػػرم لصػػل اهاػػض اللينػػيف  فهػػل قػػد 

فػػي دبلػػة ع اريػػة عدػػت ا رض  لذاؾ قبسػػـ اشػػعرؾ قتػػ  هشػػر سػػنلات تباّػػة يلػػيش 
بػيف جايػ  اػػف إنعاػ  إلػ  درتػػة سػرية عهػدؼ إلػػ  إسػ بط نظػبـ دتػػـ  فاػب ببلػؾ ببلػػذ  

فهػل يلع ػد دائاػب أف صنػبؾ اػف ي ػـل بػنلس .  تبف هّ  رأس عنظيـ يلاؿ اف أجػؿ ذلػؾ
أ  الاػر  فهػل ػ.  اب تػبف ي ػـل بػت صػل  لل عشػتؿ ال رابػة ا لسػرية أ  إهعبػبر فػي ذلػؾ

ال ػذافي ػ تػبف يعػ ار هّػ  نظػبـ تػبف  بلػت اداػد قػذاؼ الػدـ يدعػؿ فيػت القػ  صػبـ فػي 
ال لة الاعدرتة بسبهب لصي الانبط بهػب ا بلاػة أ  هاػؿ اػدني أل هسػتر  يهػدد النظػبـ 

 .الاّتي

  ا  "أصّػػؾ ل عهّػػؾ"  إهعاػػد الاػػر ال ػػذافي سيبسػػة 7611بلػػد اػػب هػػرؼ باػػؤاارة 
  أصّػػؾ  فبػػدأ يجاػػ  فػػي دائرعػػت ا للػػ   أبنػػب  هالاعػػت اثػػؿ لتػػي ل عهّػػؾ إهعاػػد هّػػ

تػػبف .  دسػػف إشػػتبؿ  ل ّيلػػة دنػػيش  لاسػػللد هبػػد الدلػػيظ  لسػػيد قػػذاؼ الػػدـ ل يػػرصـ
أداػػد قػػذاؼ الػػدـ مػػهير السػػف لالرعبػػة  لظهػػرت هّيػػت ابتػػراإ أهػػراض ااصعاػػبـ ببللاػػؿ 

  لهّػػػ  لالاػػػر ال ػػػذافي لػػػت قػػػدرة  بمػػػة هّػػػ  عشػػػ يص عّػػػؾ ا هػػػراض.  السيبسػػػي
تػػبف اػػ  أداػػد شػػّة اػػف التػػببط ال ذاذفػػة الشػػببف  اثػػؿ .  علظيلهػػب إلػػ  أقمػػ  اػػدس

انػي إشػتبؿ  لانمػلر تػل  لهبػداي اسػللد  إسػعلاؿ الاػر بلتػهـ فػي الجػيش  ر الب
لفي أانت الش مي  في ديف إسع دـ سيد قذاؼ الدـ في اردّة الينة اّد ػبإ هسػتريبإ 
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شػعرؾ فػي الدػرب في لنػدف  ثػـ ن ّػت إلػ  سػرت ليعػلل  إاػ رة تعيبػة السػبهد  ا انيػة  لا 
الّيبية هّ  عشبد  أاب أداد ف ػد عن ػؿ بػيف السػلبرة الّيبيػة فػي امػر لقبّهػب إاػرة انط ػة 
طبرؽ تاب شبرؾ في الدرب الّيبية في أل ندا دهابإ لليد  أايف دادا  تاب تّلػت الاػر 

 ..باهبـ سيبسية لدس بلض الدلؿ

ي  إليػػت أل يعطػػبلؿ هّيػػت  لردع اػػف يعػػ ار  لصػػل الاػػر ال ػػذافي ل ينسػػ  اػػف يسػػ
ليعلػػلؽ هّػػ  نلسػػت فػػي إبػػداع أسػػبليب رد ااهعبػػبر  فلالػػدم .  يعلػػنف فػػي اانع ػػبـ لالثػػ ر

العػػػػي إسػػػػع دات ل عػػػػبؿ ( الببنػػػػدا)الػػػػذ  تػػػػبف اجنػػػػداإ اػػػػ  اايطػػػػبلييف فياػػػػب يلػػػػرؼ بػػػػػ 
الشػػػهدا  بانط ػػػة الاجبصػػػديف الّيبيػػػيف  أهطػػػبم إبنػػػت الاػػػر رعبػػػة الاجبصػػػد لدفنػػػت با بػػػرة 

للػـ يلػللت أ  انبسػبة ليػذتر قبئاػة ععزايػد بدسػعارار هػف أجػدادم الػذيف جبصػدلا .  الهبني
 ..تد ااسعلابر اايطبلي

بدتـ لت  لالدم اداد هبد السالـ أبل انيبر ااقعمبد  العلػيس  لتػذلؾ النظػرة 
فػػػي ألسػػػبط  الدلنيػػػة العػػػي تػػػبف ينظػػػر بهػػػب إليػػػت أبنػػػب  هالاعػػػت إجعابهيػػػبإ  لاػػػب يعػػػدالؿ

ال ذاذفة ل يرصـ هف إسعهاللهـ لظرلؼ هبئّة الاػر إسػعهاللإ  يػر أ القػي  ف ػد إنػع ـ 
صػػل ش مػػيبإ اػػف نسػػبئهـ بػػؿ دعػػ  اػػف رجػػبلهـ لقّاػػب نجػػب أدػػد اػػنهـ اػػف صػػذا اانع ػػبـ 
الذ  مبر دديث التببر لالمهبر فػي ليبيػب   ف الاػر ال ػذافي يعلاػد أف ي ػـل بللّعػت 

لصػػػي سػػػيدة هربيػػػة أمػػػبدت ( ش.د) ةلتػػػيلفت  ع ػػػلؿ السػػػيدعدػػػت أنظػػػبر دراسػػػت بػػػؿ 
اّيػلنيرة  نهػػب عللػت دشػػد النسػب  اػػف أمػػ بع ا رض ااعػبع ال بئػػد  ع ػلؿ أنهػػب د ّػػت 
إلػػ  دجػػرة نلاػػت ذات اػػرة فػػي ال يػػبدة فلجدعػػت هبريػػبإ اػػ  أدػػد أقبربػػت  للػػـ يعػػ ثر الاػػر  

قلػػؿ " الا بللػػة"اػػف  "ال بئػػد"فياػػب إسػػعار اآل ػػر فػػي لتػػلت  لتػػدؾ ال ػػذافيبف  لطّػػب 
الببب  لسعتشػؼ اللثػبئؽ التثيػر  التثيػر اػف  لبيػب سػّلؾ الاػر ال ػذافي اػ   بمػعت  

 .لالدّ بت العي للهب دللت

ه يػػدة الاػػر ال ػػذافي صػػي إسػػعلابؿ الجايػػ   بلػػد قػػرا ة اػػؤصالت تػػؿ شػػ ص اػػف 
 جايػػػ  جلانبهػػػب  أقبربػػػت قسػػػاهـ إلػػػ  فئػػػبت  ا قربػػػلف ا للػػػلف لصػػػـ أبنػػػب  هبئّعػػػت اػػػف
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ال ذاذفػة  أ  ػ ال دػلص ػ دسػب قػدراعهـ لاػؤصالعهـ اللّايػة  فاػف تػبف هسػتريبإ  لجػت 
إاػػب إلػػ  أجهػػزة ا اػػف لعدديػػداإ أانػػت الش مػػي  أل تّػػؼ بػػدارة السػػتر ادػػدد  يشػػتؿ 
أصايػػػة هسػػػترية لأانيػػػة  بمػػػة  لقػػػد يعن ػػػؿ صػػػذا اللنمػػػر أل ذاؾ اػػػف صنػػػب إلػػػ  صنػػػبؾ 

لالعدسػػػب ا انػػػي  بالنػػػ   أف ل  ازر اادعػػػ دسػػػب الدبجػػػة لالظػػػرلؼ  أل لا عتػػػيبت
يػػعاتف صػػذا اللنمػػر اػػف زرع أذرع عػػ ثيرم فػػي الارتػػز الػػذ  يتّػػؼ بػػت  صػػذا اػػب دػػدث 
 داد قذاؼ الدـ  لالبراني إشػتبؿ ل يػرصـ  لباػب أف صػؤل  التػببط ال ذاذفػة أل أ ّػبهـ 

في عاتنػػلا اػػف الدمػػلؿ هّػػ  ثػػرلة طبئّػػة  ااػػب أهطػػبصـ قػػلة لعػػ ثيراإ  فػػدف الاػػر ال ػػذا
دػػػبلعهـ إلػػػػ   يعلاػػػد إتػػػلبفهـ بعػػػلقيلهـ هػػػف اللاػػػػؿ  أل سػػػجنهـ  أل العد يػػػؽ الهػػػـ لا 
مػػدار أدتػػبـ تػػدصـ  تػػي يب ػػلا دائاػػب عدػػت اظّػػة ال ػػلؼ لالعهديػػد العػػي ل  الادػػبتـ لا 

ظهبر الازيد اف اللل  لالطبهة لت  .ان ذ انهب إلل اظّة الع رب إل  ال بئد لا 

شػػتبؿ لأداػػد إبػػراصيـ  ل يػػرصـ اػػف  يػػر شػػريدة أ ػػرس اػػف ال ذاذفػػة  اثػػؿ هاػػر إ
اللسػػػترييف إسػػػعلاّهـ الاػػػر ال ػػػذافي  فػػػي النشػػػبط السيبسػػػي أل الدرتػػػي  لقػػػد أد ػػػؿ 

سػػػللد الاجػػػذلب الػػػذ  عػػػلل  للعػػػرة طليّػػػة رئبسػػػة درتػػػة الّجػػػبف االهاػػػب أيتػػػب اداػػػد 
الثلريػػػة   بمػػػة فػػػي اللعػػػرات العػػػي شػػػهدت عدرتػػػبإ شػػػلبيبإ تػػػد الاػػػر ال ػػػذافي لعػػػلل  

بهدم تػػػؿ اػػػف أداػػػد إبػػػراصيـ انمػػػلر لهاػػػر إشػػػتبؿ اهاػػػة قاػػػ  الدرتػػػة الاجػػػذلب يسػػػ
 .الطالبية لاالد ة الالبرتف الّيبييف في ال برج

أهػػبد الاػػر ال ػػذافي إنعػػبج أداػػد قػػذاؼ الػػدـ أتثػػر اػػف اػػرة  ف ػػد تّلػػت ببللاػػؿ فػػي 
ا اػػػف ال ػػػبرجي للتػػػلت فػػػي الاجهػػػة اػػػ  بلػػػض اللػػػباّيف فػػػي صػػػذا الجهػػػبز بهػػػدؼ 

بػراصيـ البشػبر   لعلاػد صػؤل  نسػل االسالـ الزادعرليتت   بمة هبد  ة لسليد راشد لا 
التثيػػر اػػف ااشػػبهبت هنػػت  لهػػف سػػّلتيبعت  لشػػنلا دربػػبإ ا ططػػة بدقػػة لعػػدايرم  لقػػد 

أسػػػػعهرب هنػػػػداب أسػػػػا  دجػػػػـ الاثبلػػػػب العػػػػي يتدسػػػػهب صػػػػؤل  هّػػػػ  جسػػػػد أداػػػػد  تنػػػػتل 
ليؿ لعلميّي الهػـ لاػ  لعمرفبعت ا  القية لالابلية لالسيبسية  لقد تبف لي ن بش ط
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قعنلػػػت فػػػي دػػػبلت لالاقػػػؼ تثيػػػرة  أنهػػػـ   يػػرصـ دػػػلؿ اػػػب ي ػػػبؿ هػػػف صػػػذا الشػػػ ص  لا 
 .اتّللف بشف عّؾ الداالت اف الار ال ذافي ش ميبإ 

للـ يسّـ اف الل بب هّ  الطري ة اللسترية  ف د ن ػؿ إلػ  السػتر طبػرؽ  لتّػؼ 
ثيػر اػف الدػبلت طّػب اػف هنبمر أانية هدة باالد عت لرمد إعمبلعت بؿ أنت فػي ت

 .صذم اللنبمر تعببة ع برير تيدية عدينت بعهـ  طيرة عمؿ إل  ال يبنة اللظا 

ذلػػػػؾ تػػػػبف صػػػػل الامػػػػن  السيبسػػػػي لاللسػػػػتر  لا انػػػػي الػػػػذ  يسػػػػبؾ فيػػػػت الاػػػػر 
فػػػػي السػػػػنلات ال اػػػػس هشػػػػر .  لػػػػد الجلاسػػػػيسش مػػػػيبت اػػػػف يريػػػػد عػػػػلظيلهـ  تاػػػػب يل 

ابػػػف هاػػػت الاػػػر دلف لظيلػػػة اراسػػػاية أل  ا  يػػػرة  تػػػبف أداػػػد قػػػذاؼ الػػػدـ االمػػػ بإ 
إداريػػػة عبػػػرر ذلػػػؾ  ل يتػػػبد يظهػػػر الاػػػر فػػػي انبسػػػبة اػػػب فػػػي الػػػدا ؿ أل ال ػػػبرج إل 

الزاصيػػػة ا ني ػػػة   تليظهػػػر قػػػذاؼ الػػػدـ بجبنبػػػت أل  ّلػػػت  لصػػػل اهػػػللس بػػػبلظهلر  ببدلػػػ
 لالانػػديؿ الاعايػػز فػػي جيػػب البدلػػة  اػػ  اللمػػب الشػػهيرة  لل يب ػػؿ أداػػد فػػي أف يلطػػي
تػػؿ شػػي  فػػي سػػبيؿ ذلػػؾ  ر ػػـ أنػػت يػػدرؾ جيػػداإ  أف بػػرلزم فػػي لسػػبئؿ ااهػػالـ ببلنسػػبة 
ابف هات الار  صل اثؿ رف  قطلة قابش أدار فػي لجػت ثػلر الامػبرهة  لقػد أقلػؿ 

 .الار ال ذافي لسيّعيف إهالايعيف في ال برج بسبب أداد

ليبيػػػة  ف ػػػد ألسسػػػت فػػػي قبػػػرص  فػػػي الثابنينػػػبت اػػػف ال ػػػرف الابتػػػي  دار نشػػػر 
  تػبف أداػد قػذاؼ الػدـ سػليراإ فػي ال ػبصرة  لاػف "الالقؼ اللربي"أمدرت اجّة سلايت 

 مػػػن  اػػػب الالػػػرلؼ أف بينػػػت لبػػػيف هبػػػداي السنلسػػػي الا ردػػػي هػػػديؿ الاػػػر ال ػػػذافي 
  قػػػػبـ هبػػػػد اي الػػػػذ  عربطػػػػت ببلا ػػػػببرات الامػػػػرية هالقػػػػبت ااعػػػػبزة  ل بمػػػػة الدػػػػداد

زصـ هّػػ  الّلاػػبت إلػػ  مػػدلييف امػػرييف لدللػػ برئيسػػهب هاػػر سػػّيابف  قػػبـ بدهطػػب 
هبإ هّػػػ  السػػػلير أداػػػد قػػػذاؼ الػػػدـ  تػػػبف لػػػذلؾ رد فلػػػؿ ذنشػػػرصب  لععتػػػاف صجلاػػػبإ ا ػػػ

لاس   ف بـ التبعب الّيبي الالرلؼ أداد إبراصيـ الل يت لسػبب أل آل ػر بتعببػة رد هّػ  
لل أف يػ ار إ" ال بئػد"اب نشر في المدبفة الامرية تد أداد قذاؼ الدـ  فاب تبف اف 
 .بد الؽ الاطبلهة الّيبية العي تبف يعرأسهب آنذاؾ اداد الشليهد 
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اللسػيّة ا  ػرس العػي قػبـ السػيد أداػد قػذاؼ الػدـ بد القهػب صػي ادطػة ػ السػبهة ػ 
العّلزيلنية العػي تبنػت عبػث اػف ال ػبصرة  إقعػرح هّػيل دسػلنة الشػبلش  ا اػيف الاسػبهد 

ئية ببل ػػبصرة  لعتػػلف مػػلعبإ اثػػؿ ب يػػة الػػدلؿ العػػي   أف نؤسػػس قنػػبة فتػػبـلشػػؤلف ااهػػال
إاعّتػػػػت ادطػػػػبت اابثّػػػػة  لأتػػػػبؼ أنػػػػت نػػػػبقش اللتػػػػرة اػػػػ  المػػػػدلي الّبنػػػػبني لليػػػػد 

  لصػل اسػعلد  ف يتػلف شػريتبإ فػي الادطػة  "التلػبح اللربػي"الدسيني  مبدب اجّة 
عل نػػب هّػػ  أف نؤسػػس الادطػػة  شػػراتة إلع يػػت فياػػب بلػػد اػػرات هػػدة اػػ  لليػػد الدسػػيني لا 

شػػػػرهنب فػػػػي اللاػػػػؿ لعػػػػـ عتّيػػػػؼ ا خ دسػػػػلنة .  بينػػػػت لبػػػػيف أابنػػػػة ااعمػػػػبؿ ال ػػػػبرجي
الشبلش ليتلف ااثالإ لّجبنب الّيبي لرئيسبإ لاجّس إدارة ال نبة الجديػدة  بػدأت الادطػة 

شػػعرطت أف عتػػلف ادطػػة التػػلهية ععنػػبلؿ ا دػػداث لال تػػبيب 1111اللاػػؿ سػػنة    لا 
ل يبػػػرز فيهػػػب اللجػػػت الّيبػػػي اببشػػػرة  د  ػػػت الادطػػػة اللربيػػػة اػػػف رؤيػػػة عدديثيػػػة  لأف 

نجبدػػػبإ  لأثبعػػػت لجلدصػػػب لسػػػط  ببػػػة اللتػػػبئيبت اللربيػػػة العػػػي عاعّػػػؾ إاتبنيػػػبت علػػػلؽ 
انػذ إنطػالؽ عّػؾ الادطػة ببشػر تػؿ اػف .  إاتبنيػبت ادطػة ػ السػبهة ػ بائػبت الاػرات

للنػي فػي ليبيػب هّي التيالني لهبداي انمػلر لصاػب تػببطبف إدعتػرا اللاػؿ ااذاهػي لا
هّػػػ  اػػػدس ه ػػػلد  ببشػػػر ااثنػػػبف تػػػهطبإ اعلامػػػالإ اػػػف أجػػػؿ ااسػػػعيال  هّيهػػػب  لقػػػد 
نبقشػػػني الل يػػػد الاػػػر ال ػػػذافي فػػػي ذلػػػؾ اػػػراراإ  اعػػػذرهبإ بػػػ ف اللاػػػؿ ااهالاػػػي  ػػػبرج 
إ عمػػبص لزارة ال برجيػػة  شػػردت لػػت لجهػػة نظػػر  لقّػػت لػػت أتثػػر اػػف اػػرة أف هّػػي 

ي إدارة لعطػػلير ااهػػالـ الّيبػػي دا ّيػػبإ  فهػػؿ ياتػػف التيالنػػي لهبػػداي انمػػلر فشػػال فػػ
هّيػػؾ أف ععداػػؿ نل بعهػػب  اإ قػػبؿ لػػي إذ! لهاػػب أف ينجدػػب فػػي اللاػػؿ ااهالاػػي ال ػػبرجي 

 .لل عطّب لهب ايزانية اف لزارة الابلية

ض ااهالايػػػػبف ااثنػػػػبف هّػػػػي لهبػػػػداي داّعهاػػػػب اػػػػف أجػػػػؿ ااسػػػػعيال  هّػػػػ   للػػػػ
لػت لجػلد لنلػلذ فػي امػر لصػل الل يػد أداػد قػذاؼ الػدـ  بػدأ لتػف قػذافيبإ آ ػراإ " السػبهة"

يعد ؿ في هاؿ الادطة  ليابرس تهلطبإ هّ  اللباّيف فيهػب   لبدتػـ قربػت اػف إبػف 
هات ال بئد  هبلد إثبرة التلع الادطة الػي  ظهػرت اشػبتؿ ابليػة  لزادت اطبلبػبت 

هـ فػػػي الادطػػػبت اللػػػباّيف بهػػػب بعدسػػػيف رلاعػػػبهـ لرفػػػ  اسػػػعلس ازايػػػبصـ أسػػػلة بػػػزاالئ
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بنػت سػبار الػذ  يعػلل  إدارة الادطػة اػف عػد الت  ا  رس  لزاد تيؽ لليد الدسيني لا 
أداػػد قػػذاؼ الػػدـ  لبلػػد ن ػػبش اػػ  دسػػلنة الشػػبلش رأينػػب أف نجػػد مػػيهة لن ػػؿ اّتيػػة 

 .الادطة ل ذاؼ الدـ  لقانب بباجرا ات ال بنلنية انجبز ذلؾ

يػػػة  لهينػػػت انػػػدلببإ لّيبيػػػب بػػػب اـ أهليػػػت اػػػف لزارة ال برج 1116فػػي اطّػػػ  سػػػنة 
  لفػي عّػػؾ السػنة بػدأ ااهػػداد لل ػد ال اػة اللربيػػة فػي ليبيػب لأرسػػؿ الل يػد الاػػر ةالاعدػد

ال ذافي إبف هات أداد قذاؼ الدـ دباالإ الدهلات لّ اة إل  هدد اػف الاّػلؾ لالرؤسػب  
لدية هبػػداي اللػػرب  لتػػبف اػػف بػػيف الػػذيف تّػػؼ با ػػببّعهـ لعلجيػػت الػػدهلة لػػت اّػػؾ السػػل

بػػف هبػػد اللزيػػز  لقػػد زار السػػللدية بطػػبئرة  بمػػة  لتلبدعػػت فػػي دػػب الظهػػلر  أاػػر 
أداػػػد الادطػػػة أف عػػػذي  أ بػػػبر ردّعػػػت صػػػذم فػػػي عهطيػػػة امػػػلرة اطّلبػػػة  لأطنػػػب فػػػي 

طبلبإ  لجد تؿ اف هبداي انمػلر  لهّػي .  العمريدبت العي عشيد ببلسللدية لاّتهب
فػي عّػؾ  ا  لالاعّهلػبف هّػ  إ عطػبؼ الادطػة  لجػدلدـا ب أداد قذاؼهاالتيالني  ريا

العهطيػػة العّلزيلنيػػة الاطّللػػة لردّػػػة قػػذاؼ الػػدـ فرمػػة لعدػػػريض ال ػػذافي هّيػػت لهّػػػ  
قػػػبـ البهػػػداد  الاداػػػلد   رئػػػيس الػػػلزرا  بباعمػػػبؿ .  الادطػػػة  فػػػ ار بد القهػػػب فػػػلراإ 

مػػػرييف عػػػذرهلا ببلسػػػّطبت الامػػػرية لعنليػػػذ أاػػػر إ ػػػالؽ الادطػػػة  لتػػػف الاسػػػؤلليف الا
إعمػؿ .  ببلل لد  لاالعزاابت ال بنلنيػة لاسػعد بت اللػباّيف ل يرصػب لعػرددلا فػي إقلبلهػب

.  بػػػي البهػػػداد  الاداػػػػلد  لطّػػػب انػػػي ااعمػػػػبؿ ب داػػػد قػػػذاؼ الػػػػدـ اقنبهػػػت ب لّهػػػػب
عددثت ا  أداد لأبّهعت طّػب البهػداد   ردل أداػد بػ ف ذلػؾ  يػر ااتػف  لل يػرس داع 

للتف عد ؿ هبداي السنلسي ا  ا اػف الامػر   لصػل .  هّ  القلتلإل الؽ  لأمرل 
سػػعطبع أف يهّػػؽ  أيتػػب اػػف الػػذيف ل يتنػػلف لدلاإ  داػػد قػػذاؼ الػػدـ  عػػد ؿ السنلسػػي لا 

 .الادطة

أ  أف الػدائرة ((.  لؾ  الطػلؿل الار ػ  لعنيػبم فػي اليػد))أع ف الار ال ذافي أسّلب 
ابلية  ل بدل أف عتػلف درتعهػب بدسػبب  لأف  لا لل  العي اف دللت سيبسية أل أانية أ

عمب تؿ درتبعهب لستبنبعهب فػي  داػة ش مػت  لأف ل عنبفسػت فػي إطػبر المػلرة أل 
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لر ـ أف أداد قذاؼ الػدـ تػبف اػف الا ػربيف لالاعنلػديف الاسػعليديف  .  في اسبر ال رار
انلجػػبر إلل أف ارتػػت بدػػب الظهػػلر لااسػػعلراض  تػػبف الّهػػـ الػػذ  ل يعلقػػؼ هػػف ا

 .هّيت دائابإ  لصل ل يسعطي  أف يتبح صذا الجالح الطب ي في دا ّت

صنػػبؾ اػػسا أمػػبب التثيػػر اػػف ال ذاذفػػة  لصػػل ػ اللظاػػة ػ قػػد نلهػػـ أل ندػػبلؿ أف 
نعلهـ ذلؾ  فبلل يػد الاػر ال ػذافي  قبئػد الثػلرة  الالتػر  الالّػـ  اّػؾ الاّػلؾ  صػل أدػد 

قػػذافي نمػػيب اػػف صػػذا الشػػرؼ أل الهبػػة أل  الاندػػة أفػػراد قبيّػػعهـ  لببلعػػبلي  فػػدف لتػػؿ 
ع بسػػػػـ أ ّػػػػب ال ذاذفػػػػة  أل ع بسػػػػالم لصػػػػل " فيػػػػرلس"لتػػػػف صنػػػػبؾ !! االهيػػػػة  أل أل أل

لسػػندبلؿ جػػسل د بئػػؿ بلتػػهـ هنػػداب نعلػػرض لّلديػػد اػػنهـ فػػي سػػيبؽ صػػذا " اادهػػب "
لصػل  التعبب  لسن عرب اآلف اف الش ص الػذ  بػيف يػدينب اآلف لصػل أداػد قػذاؼ الػدـ 

الرجػػؿ اللسػػتر  الػػذ  تػػبف دبتػػراإ فػػي دػػرب الاػػر ال ػػذافي فػػي أل نػػدا نمػػرة لنظيػػرم 
لصػػػل رجػػػؿ السيبسػػػة الػػػذ  ألفػػػدم إبػػػف هاػػػت الل يػػػد فػػػي .  الػػػديتعبعلر هيػػػد  أاػػػيف دادا

سػػلبرات لسػػػلريبت إلػػ  بلػػػض زهاػػػب  اللػػبلـ  لصػػػل بباتػػػبفة إلػػ  المػػػلعيف السػػػبب عيف 
السيبسػية    ال ياػةالاػر ال ػذافي  لاػف جػلار رجؿ ا اف  لهتل الدّ ة ا لل  دلؿ 

بػؿ دػػبلؿ أداػػد قػذاؼ الػػدـ أف يتػػلف أتثػر قربػػبإ ابػػف هاػػت .  لاللبطليػة لاللبئّيػػة أيتػػب
الار بلالقة الامبصرة  تبف دّات أف يعزلج بلبئشة ترياة الاػر اللديػدة  صػذا الدّػـ 

لدايػػػد   هتػػػل رالد لهػػػبلد التثيػػػريف بباتػػػبفة لػػػت  فبلاهنػػػدس  بلػػػد إبػػػف ال ليّػػػد  ا
اجّػس قيػبدة الثػػلرة السػببؽ لالػذ  تػػبف اسػؤلل هػف ا جهػػزة ا انيػة  لػـ يػػ ؿ جهػداإ فػػي 
الػػرتض لرا  صػػذا الدّػػـ  لقػػد دبللػػت مػػلية فرتػػبش زلجػػة الاػػر أف ع نلػػت ببلالاف ػػة 
هّػػ  زلاج هبئشػػة اػػف  بلػػد إلل أف الاػػر تػػبف يػػرفض بدسػػعارار  ألدػػت مػػلية إلػػ  

زلجػػػة ال ليّػػػد   بػػػ ف عشػػػير هّػػػ  زلجهػػػب أف  هبئشػػػة ال ليّػػػد  هػػػف طريػػػؽ مػػػدي عهب
يع ػػدـ اببشػػرة إلػػ  الل يػػد لطّػػب يػػد هبئشػػة ابنػػت  بلػػد   بمػػة بلػػد أف عػػزلج السػػبهد  
الار ال ذافي اف أايرة إبنة ال ليّػد  الدايػد   الػذ  إعمػؿ بالاػر لطّػب أف يػزلرم 

ال ليّػد  إلػ   ا  هدد اف أقبربت اف قبيّة الدايدات  لافػؽ الاػر هّػ  الزيػبرة  لجػب 
ا ر ال يبدة  ديث ستف الل يد لالػت جابهػة اػف أبنػب  قبيّعػت  فعدػت لسػيبراعهـ بلابػبت 
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لصي قبهػة  شػبية فسػيدة " ال لذة"ابن  ال يبدة  ألقللا سيبراعهـ في السبدة ال ريبة اف 
إسػػع بؿ الاػػر ال ػػذافي ال ليّػػد  لجابهعػػت لفػػبعح الثػػبني ا لؿ .  ع ػػبـ فيهػػب اادعلػػبلت

ردل الاػػر أف أدػػد أبنػػب  هاهػػب .   اػػر  أ   طبػػة يػػد هبئشػػة ابػػف ال ليّػػد   بلػػدفػي ا
قد ع دـ لهب  لصل ل يسػعطي  أف يلطيػت جلابػبإ نػبجزاإ بسػرهة   ػرج ال ليّػد  اػف الّ ػب  
اػػ  الاػػر امػػدلابإ  ف ػػد تػػبف لاث ػػبإ أف ال ػػذافي لػػف يػػرد طّبػػت بنػػب اإ هّػػ  اػػب قبلعػػت لػػت 

لػـ ع ػؼ مػداة ال ليّػد  هنػد صػذا الدػد للتنػت .   ذافيزلجعت ن الإ هف ملية زلجة ال
إسعشبط  تببإ هنداب بدث هف سػيبرعت لسػيبرات رفبقػت اػف أبنػب  الدايػدات فّػـ يجػدلا 

لهنػػداب سػػ ؿ ال ليّػػد  بهتػػب رجػػبؿ الدراسػػة هػػف السػػيبرات .  لهػػب أثػػراإ ديػػث عرتلصػػب
ـل إ راجهػػػػب  سػػػببب أانيػػػػة  لأدػػػس ال ليّػػػد  ببا صبنػػػػة أاػػػبـ أبنػػػػب  قػػػبللا لػػػت أنػػػػت قػػػد عػػػ

 .هالاعت

نلجػر  بتػببإ فػي لجػت زلجعػت العػي لتػلعت  هبد ال ليّد  إل  انزلت بمرابف  لا 
فػي صػػذا الالقػؼ الاهػػيف أاػػبـ أصّػت  لطّػػب انهػب أف ع عّػػ  فتػػرة زلاج  بلػد اػػف هبئشػػة 

لية فرتػبش  تػب ال ليّػد  اػف مػن ّػت زلجػة ال ليّػد  إلػ  مػدي عهب .  اف رأسػهب
بػػت ال ػػذافي  لبلػػد هعػػبب هبمػػؼ بػػيف السػػيدعيف إعل عػػب هّػػ   طػػة  ااصبنػػة العػػي ألد هػػب

أ ػػرس لصػػي عرعيػػب ع ػػبرب بػػيف هبئشػػة ل بلػػد اببشػػرة ليعػػلصل صػػذا الع ػػبرب  بعّاػػيح اػػف 
لبدايػة لعنليػذ  طعهاػب أبّهػػت .  هبئشػة  بيهػب لأاهػب هّػ  لجػلد تيايػب  هبطليػة بينهاػب

ـ اللالنػي السػبهة تػذا بلنػدؽ فرتبش زلجة ال ليّػد  أف هبئشػة سػعتلف فػي اليػل  مليةل 
بػػبب أفري يػػب تلرنعيػػب لدتػػلر دلػػؿ زفػػبؼ  لع عػػرح أف ياػػرل  بلػػد ببللنػػدؽ لّدػػديث اػػ  

ذصػػب  بلػػد إلػػ  اللنػدؽ فػػي اليػػـل لالسػػبهة الادػدديف يراف ػػت هػػدد اػػف دراسػػت  .  هبئشػة
لهنػػداب د ػػؿ إلػػ  اللنػػدؽ طّػػب اػػف أدػػداصف أف ع ػػلؿ للبئشػػة أف الاهنػػدس  بلػػد فػػي 

لهنػداب هّػـ دػراس هبئشػة بػب ار ع ػدـ أدػدصـ .  ي أدد المبللنبت الجبنبيةإنعظبرصب ف
ندػػل  بلػػد اسعلسػػراإ انػػت هػػف مػػدة اػػب سػػاللا اػػف عّػػؾ السػػيدة  لهنػػداب أتػػد لهػػـ ذلػػؾ  
إنهػػبللا هّيػػت ببلتػػرب لالشػػعبئـ لأ رجػػلم هنػػلة اػػف اللنػػدؽ  لسػػرت أ بػػبر عّػػؾ الدبدثػػة 

ذصبػػت .    جردػػت للػػـ يبػػد أ  رد فلػػؿفػػي الشػػبرع الّيبػػي لهػػضل الّػػلا  ال ليّػػد  هّػػ
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مػػلية إلػػ  زلجهػػب الل يػػد لهبعبعػػت  فبل ليّػػد  صػػل رفيػػؽ الاػػر لصػػل فػػي اللقػػت نلسػػت 
مػػػػهرصـ  لاػػػػب يجػػػػب أف يلباػػػػؿ إبنػػػػت لهبئّعػػػػت بهػػػػذم ا سػػػػبليب الاهينػػػػة  قػػػػبـ الاػػػػر 
بباعمبؿ فلراإ ببل ليّد   لطّب انت أف ي طب بنت الّلا  أداد اداػلد الػزل  ابنػت 

عمؿ بلد ذلؾ ببلّلا  أداد ادالد لأارم ببلالاف ة لعات ال طبة لالػزلاج هّػ   بلد   لا 
 .لجت السرهة

رجػػؿ آ ػػر تػػبف تػػدية دّاػػت بدػػب هبئشػػة ال ػػذافي لالػػزلاج انهػػب لصػػل هسػػتر  
قذافي اف هبئّة ػ الندلاب ػ للدظ في دبلة دب ظبصر للبئشة  فعاػت االد عػت لعهديػدم 

بلبدم  .لااهعدا  هّيت لا 

بف شػػبببإ ياعّػػؾ ا مػػلبإ مػػهيراإ قػػرب تّيػػة ال ػػبنلف العػػي عػػدرس بهػػب هبئشػػة لقبّػػت تػػ
بجبالػػة اللػػبعح فػػي طػػرابّس  شػػلصد لصػػل يعدػػدث إليهػػب بػػلد لععػػردد هّػػ  ادّػػت يلايػػبإ  
لقيؿ إنهاب عببدل الهدايب  جب  الاستيف ذات يـل فّػـ يجػد الا مػؼ المػهير  بػؿ لجػد 

 .الشبب لنلذ بجّدمفي اتبنت ن ّة ببس ة لهب طّ  نتيد  فهرب 

أ برعنػػػي سػػػليرعنب السػػػبب ة لػػػدس ا اػػػـ الاعدػػػدة فػػػي سليسػػػرا نجػػػبة الدجػػػبجي  أف 
ملية فرتبش زلجة الل يد ال ذافي قد هبلػرت لهػب أتثػر اػف اػرة هػف تػي هب اػف رفػض 
عزليل إبنعت هبئشة  لرفتت لتؿ اػف يع ػدـ لهػب  لأف صػذم عر ػب فػي أف عػرس لهػب أللداإ 

طلبؿ تاب ع لؿ أاهب  للاب إسعلسرت نجبة هف سر صػذم الالبرتػة لبنبعبإ فهي عدب ا 
الدائاة لّل يد اف فترة زلاج هبئشة قبلت ملية أنػت ل يعمػلر أف ينػبـ رجػؿ اػ  إبنعػت 
في سرير لادد  لردت هّيت ملية أف فبطاػة الزصػرا  بنػت اداػد رسػلؿ اي مػّ  اي 

 .هّيت لسّـ قد عزلجت لأنجبت

بتػػراإ دّبػة الانبفسػػة هّػ  يػػد هبئشػة الاػػر ال ػذافي  فهػػي د ػؿ أداػد قػػذاؼ الػدـ ا
ليسػت الانػ  لالطّػب اللػػبطلي ف ػط  فاػف يلػػلز بيػدصب  ياعّػؾ جػػز إا اػف هجّػة ال يػػبدة  
ليمػػبح مػػلعت صػػبعؼ ااػػر لرنلػػة عر يػػػب لعرصيػػب  لتػػبف يػػرس فػػي نلسػػت التلػػػب ة  ف 
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بب هػدة لػـ يتػف اػف  سػب.  يتلف اللبئز بلبئشػة اللعػبة ا للػ  فػي الجابصيريػة اللظاػ 
بباتػػبفة إلػػ  عمػػلر ػ .  الاعلقػػ  أف يلافػػؽ الاػػر ال ػػذافي هّػػ  اػػنح هبئشػػة  داػػد

ال بئػػد ػ الػػذ  إشػػعتت انػػت زلجعػػت لصػػل أف إبنعػػت اثػػؿ أاهػػبت الاػػؤانيف  ل يجػػلز أف 
لقػػد تػػبف اػػزاج أبنػػب  ال ػػذافي تبرصػػبإ  داػػد قػػذاؼ الػػدـ  للػػـ يتػػف سػػيؼ .  يط صػػب بشػػر

رم  داػد  ليجهػر بشػعات لتيػؿ الػعهـ لػت  لقػد أ برنػي  أداػد هنػد ااسػالـ ي لػي إدع ػب
لتػػبف أدػػد أبنػػػب  .  فبرايػػر أف سػػيؼ يريػػد قعّػػت 71 رلجػػت اػػف ليبيػػب إثػػر إنػػدلع ثػػلرة 

 !!أداد قذاؼ الدـ" ا  ت"ال ذافي هنداب يعددث هنت ي لؿ 

بلػػػػد صػػػػذا العطػػػػلاؼ فػػػػي ا جػػػػلا  ااجعابهيػػػػة للبئّػػػػة ال ػػػػذافي لدّ ػػػػبت الا بربػػػػة 
اادهػػب  الػػذ  " فيػػرلس"لالامػػبصرة نلػػلد إلػػ  عجّيػػبت أداػػد قػػذاؼ الػػدـ لببلعدديػػد إلػػ  

يع بسػػػػات اػػػػ  التثيػػػػر اػػػػف أبنػػػػب  قبيّعػػػػت  فهػػػػل ي ػػػػدـ نلسػػػػت أنػػػػت جػػػػياس بلنػػػػد السيبسػػػػة 
لاللسػػترية لا اػػف  لأنػػت الّاسػػة السػػدرية العػػي عدػػؿ تػػؿ الل ػػد لا زاػػبت  لصػػل ال ػػبدر 

اّلتهػب  فلػي ا زاػة اػ  فرنسػب دػلؿ عشػبد تبنػت هّ  اللملؿ إل  تؿ رؤسب  الدنيب ل 
لجػػللت  ذتػػر أنػػت قببػػؿ الػػرئيس فرنسػػلا ايعػػراف اطػػللإ  لقػػدـ لػػت ا عردػػبت  مػػللتلػػت 

ادػػددة لدػػػؿ ا زاػػػة لع بسػػػـ النلػػلذ فػػػي عشػػػبد  له ػػػد إجعابهػػبت ابراعلنيػػػة اػػػ  الػػػلزرا  
لاػػدير  اللرنسػػييف  فػػي دػػيف قػػبؿ لػػي تػػؿ اػػف هبػػداي السنلسػػي هػػديؿ الاػػر ال ػػذافي

ااسع ببرات  لالس  تلسب رئيس جهبز ا اػف ال ػبرجي للزيػر ال برجيػة السػببؽ  أف 
أداد لـ ي ببؿ سػلا  أدػد اػدرا  اادارات فػي ال برجيػة اللرنسػية بلاسػطة اػف إبػف أ عػت 

للتػػي أتػػلف التػػلهيب .  هاػػر اسػػللد هبػػد الدلػػيظ  رجػػؿ ا هاػػبؿ الا ػػيـ فػػي فرنسػػب
للّدػػػػرلؼ العػػػي أتعبهػػػػب س سػػػهب فػػػػي علبمػػػيؿ قمػػػػة  لانمػػػلبإ لّسػػػيد أداػػػػد للّد ي ػػػة

اللالقة ا  اّؾ الاهرب الاردػـل الدسػف الثػبني تاػب رلاصػب لػي أداػد بنلسػت لندػف فػي 
ردّة طليّة هّ  اعف طبئرة  بمة اف جنػلب أفري يػب إلػ  طػرابّس  تػبف برف عنػب ا خ 

بئرة ل اػز ا عبر ال نبص الذ  إسع ذف لصل يبعسـ أف ينع ؿ إل  ترسػي فػي اػؤ رة الطػ
 .لي بلينت
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قّػػت  داػػد أنػػت قػػد مػػدر اػػؤ راإ تعببػػبإ يػػرل  اللالقػػة بػػيف الاػػر ال ػػذافي لالاّػػؾ 
الدسػػف الثػػبني هّػػ  لسػػبف الاردػػـل اداػػد هثاػػبف المػػيد رئػػيس لزرا  ليبيػػب فػػي اللهػػد 
رعػػبط بلالقػػة طيبػػة اػػ  الاّػػؾ الاردػػـل  الاّتػػي لالػػذ  تػػبف ي ػػيـ فػػي الااّتػػة الاهربيػػة لا 

لقػػػبـ بلسػػػبطة بػػػيف البّػػػديف ادعػػػلا  ال الفػػػبت لعطبيػػػ  اللالقػػػة بػػػيف  الدسػػػف الثػػػبني 
إهعػػرض أداػد قػػذاؼ الػدـ هّػػ  التثيػر ااػػب نسػب فػػي التعػبب إلػػ  .  الػزهيايف لالبّػديف

اداػػػد هثاػػػبف المػػػيد لقػػػبؿ إنػػػت اػػػف قػػػبـ ببلػػػدلر الدبسػػػـ فػػػي جسػػػر الهػػػلة بػػػيف الاّػػػؾ 
لالاجهػػة بسػػبب الػػدهـ ال ػػل  لالل يػػد  فبلػػد أف لمػػّت ا اػػلر بػػيف البّػػديف إلػػ  دبفػػة ا

الػػذ  ي داػػت الل يػػد لدرتػػة ػ البلليزاريػػل ػ العػػي ع بعػػؿ ال ػػلات الاهربيػػة للمػػؿ السػػبقية 
الدارا  للاد  الذصب العي قبات الاهرب بتاهب لهب هّ  أثػر إنسػدبب إسػببنيب انهػب  
لالػػػدهـ الاػػػبلي لاللسػػػتر  الػػػذ  ع داػػػت الاهػػػرب لّػػػرئيس العشػػػبد  دسػػػيف دبػػػرس لالػػػت 

أدػػػس الطرفػػػبف الّيبػػػي لالاهربػػػي  أف ا اػػػلر لمػػػّت إلػػػ  اردّػػػة .  برتػػػة الّيبيػػػةالال
 طيػػرة سػػعّدؽ أتػػراراإ قبمػػاة بػػبلطرفيف  لتػػؿ ذلػػؾ قػػبؿ أداػػد أنػػت علجػػت إلػػ  الاهػػرب 
هّػ  اػػعف طػبئرة عجبريػػة قبداػة اػػف فرنسػب  لهنػػد لمػللت إلػػ  الاطػبر علجػػت إلػ  ديػػث 

ـ هػف إسػات  لأنػت ابلػلث اػف الل يػد إلػ  ي يـ الاّؾ الدسف الثبني  لفػي البلابػة أ بػرص
ـل ن ّػػػت إلػػػ  ديػػػث يلجػػػد الاّػػػؾ.  الاّػػػؾ لبػػػدأ الػػػت ن بشػػػبإ طػػػليالإ .  بلػػػد فعػػػرة إنعظػػػبر عػػػ

لالمػػالإ لبمػػرادة اطّ ػػة  لهػػرض هّػػ  الاّػػؾ  طػػلات ادػػددة  لدسػػب رلايعػػت قػػبـ 
 أداػد بهػػذم الردّػػة  لقػبؿ اػػب قبلػػت لّاّػػؾ بػدلف هّػػـ الاػػر ال ػػذافي بػذلؾ  قػػد يتػػلف صػػذا
مػػديح   ف ال ػػذافي يلتػػؿ فػػي تثيػػر اػػف ا ديػػبف اثػػؿ صػػذا ا سػػّلب  بمػػة هنػػداب 
يتلف في تبئ ة أل أابـ عدديبت عهدد ترسيت  فدذا نجح اسل  الاببدرة تبنت لػت ثاػرة 

ذا فشؿ الاسل  يعداؿ الاببدر نعبئل اب بػبدر بػت يتػيؼ أداػد أنػت ذصػب .  الاببدرة  لا 
ي علبمػػيؿ اػػب قػػبـ بػػت ثػػـ هػػبد ثبنيػػة إلػػ  الاهػػرب  اػػف الاهػػرب إلػػ  ليبيػػب لأبّػػف ال ػػذاف

جػػت بػػدهالف اللدػػدة بػػيف لييبػػب لبػػدأت اسػػيرة الامػػبلدة بػػيف الػػزهيايف لالبّػػديف العػػي علل 
اداػػػد بّ بسػػػـ الػػػزل  الػػػذ  ربطعػػػت هالقػػػة لطيػػػدة باّػػػؾ الاهػػػرب لأرتػػػبف .  لالاهػػػرب

بلثػػػت  دتاػػػت  ي ػػػلؿ أنػػػت صػػػل الػػػذ  نجػػػح فػػػي رأب المػػػدع بػػػيف الطػػػرفيف  لأف ال ػػػذافي
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برسبلة عطّب اف الدسف الثػبني الاسػبصاة فػي عشػتيؿ فػرؽ هسػترية لعدريػر فّسػطيف  
للتف الدسػف الثػبني فبجػ م بلػرض اللدػدة بػيف البّػديف لأف ال ػذافي لافػؽ هّػ  اللػرض 

 .دلف عردد

أيػبـ الجػة الالاجهػة  فيعددث أداػد قػذاؼ الػدـ أيتػب هػف إعمػبلعت اػ  ا اريتػب
رات ا اريتية الاعلبقبػة  لأنػت نجػح فػي أتثػر اػف اػرة فػي نػزع بيف الار ال ذافي لاادا

 .فعيؿ الالاجهة

أاػػػب ال ػػػالؼ لالامػػػبلدة اػػػ  امػػػر ف ػػػد تػػػبف  داػػػد دلر الػػػرلؼ لّجايػػػ   فّػػػـ 
عن ط  مالعت ببلسّطبت الامرية دع  في أشػد ا لقػبت عػلعراإ بػيف البّػديف  فلػي ههػد 

لفػي .. اػؿ الرسػبئؿ  لي ػدـ الابػبدراتأنلر السبدات  تبف  أداػد يعن ػؿ بػيف البّػديف  يد
ههػػد دسػػني ابػػبرؾ الػػذ  لرث ال طيلػػة اػػ  ليبيػػب ل يرصػػب اػػف الػػدلؿ اللربيػػة اػػف سػػبب ت 
السبدات  تبف أداد داباة السالـ بػيف الطػرفيف لقبػؿ اػؤعار ال اػة اللربيػة فػي الربػبط 

بيػػر الػػذ  دتػػرم دسػػني ابػػبرؾ لالاػػر ال ػػذافي  إلع يػػت ب داػػد قػػذاؼ الػػدـ ببللنػػدؽ الت
بطرابّس لن ؿ اب دار في ل ب  بينت لبيف ال ذافي  لأنت عددث الػت بمػرادة لألػح هّيػت 
بترلرة عطبي  اللالقبت ا  امر بشتؿ اببشػر دلف لسػبطبت  لأف اػف ا فتػؿ أف 
يّع ػػي بدسػػني ابػػبرؾ هّػػ  صػػباش ال اػػة بشػػتؿ ثنػػبئي  لأف ي ػػـل ب طػػلات جريئػػة اػػف 

 .لصذا اب ددث ببلللؿ أجؿ إهبدة ا الر ا  امر إل  نمببهب 

ببلشػ ف السيبسػي الّيبػي فػي ههػد الاػر ال ػذافي أف  يفل يسعطي  أدد اػف الاهعاػ
ينتػػر ا دلار العػػي قػػبـ بهػػب أداػػد اػػ  اللديػػد اػػف الػػدلؿ ا جنبيػػة  بدتػػـ ال رابػػة لال ػػرب 

علبيػػػراإ هػػػف " داػػػلدة"الػػػذ  ايػػػز هالقعػػػت بالاػػػر ال ػػػذافي  لتػػػبف الاػػػر ينبديػػػت دائاػػػب بػػػػ 
ل بمة  لتبف يابزدت ليعبسط الت أاػبـ الجايػ   لهنػداب تنػت لزيػراإ لّ برجيػة الالدة ا
تثػر العػردد هّػ  اتعبػي  يعدػدث الػي فػي التثيػر اػف ا اػلر السيبسػية  لتػبف أالّيبية 

يرافؽ ال ذافي في أ ّب ردالعت الدا ّيػة لال برجيػة  يعاعػ  بلهػـ تبيػر لّشػؤلف الدلليػة  
تثيػػر اػػف أبنػػب  هالاعػػت الػػذ  ل ينلتػػلف هػػف لصػػل ش مػػية العدلػػة  ي عّػػؼ هػػف ال
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الل يد  هيبت ا سبسي دبت لّظهلر في لسبئؿ ااهالـ  بمة هنداب يتػلف إلػ  جبنػب 
الل يػػػد  لعتػػػ يـ دلرم السيبسػػػي  لاببلهعػػػت فػػػي عمػػػلير أصايػػػة ا دلار العػػػي قػػػبـ بهػػػب  
 لتثيػػراإ اػػب ينسػػب إلػػ  نلسػػت جهػػلد اآل ػػريف  ليدػػرص هّػػ  أف يظهػػر هّػػ  أنػػت هّػػ 
هالقػػة داياػػة لقليػػة ببلرؤسػػب  لالاّػػلؾ  أذتػػر أننػػب تنػػب فػػي ال اػػة ا لرلبيػػة ا فري يػػة 
العػي ه ػدت فػي ال ػبصرة  لطّػب ال ػذافي دهػلة هػدد اػف الزهاػب  الاشػبرتيف فػي ال اػة  
لهنػػد لمػػلؿ الاّػػؾ اداػػد السػػبدس اّػػؾ الاهػػرب إلػػ   ياػػة الل يػػد ع ػػدـ أداػػد قػػذاؼ 

تعلػ  ال ػذافي الدـ ادبللإ البن ة الاّؾ الذ   أشػبح بلجهػت  للدػظ الدبتػرلف ذلػؾ  لا 
فبرايػػر   ػػبدر أداػػد قػػذاؼ  71بلػػد علجػػر ثػػلرة الشػػببب الّيبػػي فػػي .  بدبعسػػباة سػػ رية

الػػدـ ليبيػػب إلػػ  سػػلريب  لانهػػب إلػػ  ال ػػبصرة  إعمػػّت بػػت بلػػد اػػلقلي فػػي اجّػػس ا اػػف  
النظػػػبـ  هػػػرؼ انػػػت علبمػػػيؿ ا لتػػػبع فػػػي ليبيػػػب لهػػػف اػػػب أشػػػي  هػػػف إنشػػػ بقت هػػػف 

سػػعلبنة ببلارعزقػػة  قػػبؿ لػػي  إدعجبجػبإ هّػػ  اػػب عرعتبػػت تعبئػػب ال ػػذافي اػف قعػػؿ لعػػداير لا 
لػػل دبربػػت اللػػبلـ تّػػػت :"أنػػت  ػػبدر الػػبالد إدعجبجػػب هّػػ  اػػب يجػػػر   لأنػػت قػػبؿ لّ ػػذافي

لأتبؼ أنػت  ػرج اػف سػلريب صبربػبإ  ف الاػر ال ػذافي ".    ذتل بندقيعي لقبعّت الؾ
ة لبلػػػض اللمػػػبئؿ اللّسػػػطينية الالجػػػلدة بسػػػلريب اػػػف أجػػػؿ إعمػػػؿ ببلسػػػّطبت السػػػلري

هبدعػػػت إلػػػ  ليبيػػػب أل قعّػػػت إسػػػعارت ااعمػػػبلت الهبعليػػػة بيننػػػب  لتػػػبف يتػػػرر .   طلػػػت لا 
تالات الاعذار ااب يجر  في ليبيب اف داب   لأ برني أف سيؼ ااسالـ يريد قعّػت بػ   

ي ببل يػػبدة لأنػػت ي ػػدـ طري ػػة لبػػ   ثاػػف  لتننػػي هّاػػت فياػػب بلػػد أنػػت هّػػ  إعمػػبؿ يػػلا
علقلت ااعمبلت بيننب  للتنني إعمّت بػت ذات اػرة .  ا الاؿ لالدهـ لنظبـ إبف هات

بنػػت  بلػػد إقعػػراب مػػدلر اػػذترة ااهع ػػبؿ اػػف الادتاػػة الجنبئيػػة بدػػؽ الاػػر ال ػػذافي لا 
سػػيؼ ااسػػالـ لمػػهرم هبػػداي السنلسػػي  لطّبػػت انػػت أف يبػػذؿ الجهػػد اػػف أجػػؿ إقنػػبع 

اتبنية إي بؼ سيؿ الدـ  للتنت عدػدث هػف ن ػؿ السػّطة ال ذافي ببل عندي هف السّطة  لا 
 دػػػد أهتػػػب  اجّػػػس قيػػػبدة الثػػػلرة  لااسػػػعلبنة بػػػبلض التػػػببط ا دػػػرار للزرا  اػػػف 
دتلاة ال ذافي  أفهاعت أف اثؿ صذم ا فتبر  ير ا بللة  لأف الدؿ الااتػف صػل عندػي 

 .  الاجّس اانع بليالار ال ذافي هف تؿ انبمبت لعسّيـ السّطة إل
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اػب ذتػر أداد قذاؼ الدـ  صل أدد ا شػ بص الػذيف سيسػعرج  الّيبيػلف مػلرعت تّل 
الػػذيف ل ي علػػلف إلل ليظهػػرلا  تػػبف " ااطػػبر"ال ػػذافي لههػػدم  ف ػػد تػػبف اػػف ش مػػيبت 

اعايػز الاالاػح لالسػّلؾ لالدرتػبت لالّبػػبس  بلمػبم العػي ل علبرقػت  لالانػديؿ الػػذ  ل 
.  بدلعػػػت  لاالادػػػت  العػػػي عشػػػبرؾ الاػػػر ال ػػػذافي فػػػي ع بسػػػيـ تثيػػػرة يهيػػػب هػػػف جيػػػب

لبنهبية د بة الار ال ذافي عالشػت ط ػلس لشػ لص  لاػف أبػرزصـ أداػد قػذاؼ الػدـ  
ل ػػد هػػبش اػػ  الاػػر ال ػػذافي طلػػالإ فػػي بيػػعهـ لفػػي هػػبئّعهـ بسػػبهب  لتبػػر الػػت  لاػػ  

ا  الّيبية للديبنهػب  لراف ػت البرتت السيبسية لاللسترية  لعن ؿ الهـ بيف البزات المدر 
في زيبراعت ال برجيػة  هػبش الػت دا ػؿ  ال ياػة ل برجهػب  سػا  التثيػر  لقػبؿ التثيػر  

لل أدر  أيػف سػيتلف أداػد الػذ  تػبف الاػر لالػدم .  اليـل عهرب شػاس لعشػرؽ شػاس
لأات لهبئّعت  أهطػبم أيباػت لسػنلاعت  لػـ يعػزلج  للػـ يعػنلس هبػؽ ا سػرة  إتعلػ  بلطػر 

ّطة لالثػػػػرلة لالسػػػػالح  لدلنػػػػة اػػػػف الػػػػذيف يرتتػػػػلف لرا م  لفػػػػبإ لطالػػػػبإ  دػػػػباالإ السػػػػ
بلػػػد أف !.  همػػػبم  لانػػػديالإ فػػػي جيػػػب بدلػػػة  فاػػػبذا سػػػيجد فػػػي جيػػػب ا يػػػبـ ال بداػػػة 

قعّػػ  طلفػػبف النػػبس قمػػلر  مػػلر المػػدؼ  لبريػػؽ ل  ا عالشػػت ا لصػػبـ فػػي الشػػ لؽ  لا 
فػػػ  فػػػي لييبػػػب هّػػػ  اػػػدس سػػػنيف سػػػط ل ػػػد : "لة الاػػػر ال ػػػذافي شػػػلبرشبشػػػة العّلزيػػػلف  رل

تبف أداد يداػؿ همػب الراهػي  فاػب هػبدة اللمػب  ".  دطات همب الراهي عبج الاّؾ
لقػد تػبف تالصاػب .  "ل ػد إنعمػرت ال ياػة هّػ  ال مػر ":قػبللا أيتػب.  لاب هبد الراهػي

لالاػػر ال ػػذافي  ال ياػػة عػػزؼ لّنػػبس لفػػي لسػػطهب يجّػػس هّػػ  ترسػػي اػػف البالسػػعيؾ  
ؿ لا  نبـ  لبلد أف سط  طلفبف الد ي ة  رأس الّيبيلف أف قملر الاػر لأابات الجاب

بنعػت لػـ يع يّهػب الاّػؾ الرادػؿ إدريػس السنلسػي   ال ذافي اّػؾ الاّػلؾ  لقمػلر أللدم لا 
لتػػنهـ أ ػػذلا .  "الػػدينبر ل يّػػد"  ل"النبقػػة عّػػد": قػػبللا أيتػػب.  لل أ  اػػف أبنػػب  هالاعػػت

النبقػػػة لالػػػدينبر لالػػػدللر لتػػػؿ اللاػػػالت  تبنػػػت مػػػلر النبقػػػة لدّيبهػػػب  عسػػػ   لليػػػلف 
الّيبيػػيف أاػػب اللاّػػة العػػي ل عّػػد فػػي ليبيػػب  ل ػػد أرسػػّت فػػي دسػػبببت الراهػػي لبنيػػت إلػػ  

تػبف أداػد قػذاؼ الػدـ صػل الدػبد  الػذ  لػـ يلػبرؽ .  ديث عّد في بنلؾ اب لرا  البدبر
مػطبح بدّيػب النبقػة دعػ  ااداػبف  لشػهد للدة الػذ  ل يّػد لشػهد ردالت الراهي   لا 
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نهيػػػبر قمػػػلر هشػػػيرة اّػػػؾ الاّػػػلؾ  تػػػبف بليػػػداإ هػػػف النجػػػ   إقػػػعالع أتذلبػػػة ال ياػػػة  لا 
هنػػداب صػػرب قبئػػد ال يػػبدة اللبلايػػة  اػػف أنلػػبؽ بػػبب اللزيزيػػة  الػػذ  تػػبف اهّ ػػبإ إلل أاػػبـ 

اف الهّابف صػرلب قط ػبع الطػرؽ هنػداب دباّي اللمب  صرب الار ال ذافي لاف الت 
يمػػل هـ المػػببح  ليجّجػػؿ المػػيبح  ليعػػدفؽ اللرسػػبف لصػػـ يرتتػػلف فػػي سػػبدة بػػبب 

تػبف أداػد قػذاؼ الػدـ فػي ال ػبصرة يدػبلؿ .  اللزيزيػة لرا  الاػلت الػذ  يلػرل اػف أاػباهـ
إسػػػعلبدة اػػػب عاػػػزؽ اػػػف هبػػػب ة الػػػلصـ الػػػذ  سػػػبر لرا م ه ػػػلداإ  دعػػػ  مػػػبر جػػػز إا اػػػف 

لط  يهبلب الد ػبئؽ ببيبنػبت لعمػريدبت ل عسػعطي  أف ع عػرب اػف أبجديػة الػلطف ال ي
الّيبػػػي  فبلػػػدـ  يػػػر الدبػػػر  لمػػػلدة الػػػلطف  يػػػر الػػػدينبر الػػػذ  ل يّػػػد  لػػػـ يػػػذترلا أف 
ف عدللػػت إلػػ  مػػللجبف  الػػلطف صػػل الػػذ  يّػػد  لػػـ يلّاػػلا أف اللمػػب فػػي يػػد الراهػػي لا 

عدطػيـ عػبج الػلطف  لأف اللمػب ال ػبدرة  اذصب في يػد اّػؾ اّػلؾ أفري يػب ل ع ػلس هّػ 
صتػذا الػدنيب  اػف رافػؽ الػلصـ .  هّ  عدطػيـ العيجػبف صػي همػب ال ّػلد   ّػلد الشػللب

 . فدف اثلام العيت
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 محمد المدني األزىري الحسناوي

 

قؿ اب عشب  هنت  للتف ل أدد يسعطي  أف ينػزع هنػت مػلة الػذتب   هرفعػت هنػداب 
ببلاردّة الثبنلية بادرسة سبهب  تبف دائاب اف الاعللقيف إتػطرعت ظرلفػت أف تنب طّبة 

  لأف يلامػػؿ دراسػػعت  للػػـ يدػػؿ هاّػػت بينػػت لبػػيف اإ يلاػػؿ ب دػػد الجهػػبت الدتلايػػة اسػػب 
العللؽ  إنع ؿ بلػد دمػللت هّػ  الشػهبدة الثبنليػة اػف ادرسػة سػبهب إلػ  بنهػبز   ديػث 

لـ يذتر لػت نشػبط سيبسػي .  لّيسبنس بعللؽإلعدؽ بتّية الد لؽ  لدمؿ هّ  شهبدة ا
هنػداب .  اّدلظ  الؿ دراسػعت الجباليػة  ألفػد لّدراسػة اللّيػب بلرنسػب فػي اجػبؿ ال ػبنلف

بدأ الدراؾ الطالبي ببلجبالبت الّيبية في اطّ  السبلينبت اف ال ػرف الابتػي  شػبرؾ 
فػي جػبالعي لصل فػي فرنسػب فػي فلبليػبت طالبيػة ليبيػة عتػبانب اػ  اظػبصرات الطػالب 

لـ يسعار القلت صذا طليالإ  ف د إنتػـ إلػ  إعدػبد .  طرابّس لبنهبز  تد قا  ال ذافي
عػػػددرج إلػػػ  . الطػػػالب الّيبػػػي بلرنسػػػب  إن سػػػـ ااعدػػػبد إلػػػ  اػػػلاليف لالبرتػػػيف لّنظػػػبـ

 .مللؼ الجنبح الاؤيد لّنظبـ  لبدأ يبني جسر العلامؿ الت

ّ ػػة العػػي عػػدير ااعدػػبدات الطالبيػػة تػػبف اتعػػب ااعمػػبؿ ببلّجػػبف الثلريػػة  صػػل الد
الّيبية ببل ػبرج الالاليػة لّنظػبـ  تثػؼ الاػدني زيبراعػت إلػ  ليبيػب  لبػدأ يرعلػ  فػي درجػبت 
العلامػػػؿ لااقعػػػراب  إسػػػعطبع أف يجػػػبلس اداػػػد الاجػػػذلب ال ػػػذافي  لفػػػي اػػػدة قيبسػػػية 

 يػػػر  أمػػػبدت الدراسػػػبت اللّيػػػب ببلنسػػػبة لػػػت فػػػي العرعيػػػب ا . أمػػػبح اػػػف الا ػػػربيف لػػػت
تعل  بدرجبت الثلرة اللّيب  .لا 

اداػػد الاػػدني ا زصػػر   ينعاػػي إلػػ  قبيّػػة الدسػػبلنة بػػبلجنلب الّيبػػي لعدديػػداإ اػػف 
انط ػػة الشػػبط   ليلػػرؼ هػػف رجػػبلت عّػػؾ ال بيّػػة الّببقػػة فػػي الدػػديث  ليعمػػؼ هػػدد 
 يػػر قّيػػؿ اػػنهـ ببلدتاػػة  لل عن مػػهـ الجػػرأة لرلح الالاجهػػة  لقػػد شػػبرؾ رجػػبؿ قبيّػػة 

 .ة في التثير اف البرؾ الجهبد تد الطّيبفدسبلنال
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هاػػػػؿ الاردػػػػػـل لالػػػػػد  لسػػػػػنلات اعمػػػػػرفبإ لانط ػػػػػة الشػػػػػبط  العػػػػػي ع طنهػػػػػب قبيّػػػػػة 
الدسػػػبلنة  لقػػػبؿ هػػػف سػػػتبف عّػػػؾ الانط ػػػة أنهػػػـ اثػػػؿ  ػػػنـ الزتػػػبة  عجػػػد بينهػػػب اللدػػػؿ 
 التػػ ـ  لالرتػػي  الالػػبؽ  لاللنػػز السػػاينة  لاللشػػبر  لعّػػؾ العػػي ل عسػػعطي  الدرتػػة

لانط ػػػة بػػػال لل شػػػؾ أف تػػػيلنب هّػػػ  صػػػذم المػػػلدبت اػػػف أذتيػػػب  صػػػذم ا.  اػػػف الػػػلصف
 .انبزع

في الاجعالبت الاع ّلة   بمة عّؾ العي يّا  فيهػب الطػبب  ال بّػي  يتػلف للجػلد 
الشػػػ ص فػػػي القػػػ  دتػػػلاي بػػػبرز  يتػػػلف لػػػت عػػػ ثير دبسػػػـ هّػػػ  اتبنعػػػت بػػػيف أصّػػػت  

 .الببرزةفبلاتبف الدتلاي يلطي الاتبنة ااجعابهية 

  أثنب  رئبسػعت اعدػبد الطّبػة الّيبيػيف بلرنسػب  علث ػت هالقػة اداػد الاػدني ا زصػر 
باتعػػب الّجػػبف الثلريػػة  فػػي دلرات العجػػبرب الثلريػػة لالديا راطيػػة الشػػلبية  أاػػر الل يػػد 

الن ببػػػػبت  لااعدػػػػبدات  "ال ػػػػذافي  بػػػػ ف عػػػػدار دلاليػػػػب الدللػػػػة لاؤسسػػػػبعهب اػػػػف  ػػػػالؿ 
لطّب اف تؿ صذم ا جسبـ أف علرز هنبمر لّاشػبرتة فػي اادارة    "لالرلابط الاهنية

 ّؽ ااعدبد اللبـ لّطّبة الّيبيف الذ  يدير الّجبف الثلرية  جهػبزاإ فرهيػبإ  أسػابم اتعػب 
ااعمبؿ ال برجي اف بيف قيبدة ااعدبد  لباب أف ال ذافي قرر أف عػدار لزارة ال برجيػة 

 ببػػبت لالػػرلابط  لااعدػػبدات الاهنيػػة  ف ػػد أ عيػػر بّجنػػة شػػلبية ا عػػبرة اػػف ا عّػػؼ الن
ؽ قرابػة هشػر أهتػب   اداد الادني  ليتلف ااثالإ لّطػالب فػي إدارة عّػؾ الػلزارة  لعدّلػ

ألػػػإ  ...دػػػلؿ هبػػػد اللػػػبطي اللبيػػػد  لزيػػػر ال برجيػػػة  اػػػف اللاػػػبؿ لا طبػػػب  لالادػػػبايف
لدّ ػة  تػبف مػلعبإ ليػداإ أثنػب  لجػلدم فػي عّػؾ ا.  تبف الادني ا زصر  لادػداإ اػف صػؤل 

أ   ريجػػي جبالػػة " اجالهػػة قػػبريلنس"لاتعػػب ااعمػػبؿ ببلّجػػبف الثلريػػة  لشػػتؿ اػػ  
بنهػػبز  اللػػبهّيف فػػي الّجػػبف الثلريػػة  شػػتؿ الهػػـ طّيلػػة فبهّػػة دا ػػؿ اتعػػب الّجػػبف 
ل برجػػػػت  تػػػػات صػػػػذم الطّيلػػػػة أداػػػػد إبػػػػراصيـ ال ػػػػذافي  لامػػػػطل  الزايػػػػد   ليػػػػلنس 

اػػف صنػػبؾ  اػػف ال ّيػػة الن ببيػػة بػػلزارة ال برجيػػة ػ .   يػػرصـالبفػػت  الطيػػب المػػبفي ل 
 .اتعب ااعمبؿ ال برجي ػ بدأ يطؿ هّ  اللنبمر اللبهّة في  تـ اللاؿ الثلر 
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  عالشػػت اػػالح الاؤسسػػة فػػي الدللػػة 7611انػػذ إهػػالف قيػػبـ سػػّطة الشػػلب سػػنة 
يػػػد الاػػػر الّيبيػػػة  لدّػػػت ادّهػػػب  اراتػػػز ال ػػػلس  لصػػػي اللنبمػػػر العػػػي عّعػػػؼ دػػػلؿ الل 

 .ال ذافي في دلائر أانية لثلرية

 

تػػبف السػػ  تلسػػب  يعػػلل  رئبسػػة قسػػـ الّجػػبف الثلريػػة اللبلايػػة باتعػػب ااعمػػبؿ 
ببلّجبف الثلرية اللبلاية  لأنيطت بت اعببلة الدرتبت الثلرية فػي اللػبلـ  لعػدا ؿ هاّػت 

ل ػػػبرجي   لببلعػػػبلي اتعػػػب ااعمػػػبؿ ا"لزارة ال برجيػػػة"اػػػ  اتعػػػب ااعمػػػبؿ ال ػػػبرجي 
بدعدػػبد الطّبػػة الػػذ  يسػػبصـ الاػػدني ا زصػػر  فػػي قيبدعػػت  تػػبف السػػ  تلسػػب فػػي دبجػػة 
إل  هنبمر لهب الرفػة ببللػبلـ ال ػبرجي  ااػف يجيػدلف الّهػبت ا جنبيػة  بمػة  للاػب 

نجػػػذب ااثنػػػبف إلػػػ   فل تػػػبف الاػػػدني اػػػف الدارسػػػيف فػػػي فرنسػػػب  ف ػػػد لافػػػؽ شػػػن طب ػػػة  لا 
رعبطب ب يط الامّدة لعم ب بهرا  الثلرة  لا   .بلتهاب  لا 

 

فػػػي عّػػػؾ اللعػػػرة أ  فػػػي بدايػػػة ثابنينػػػبت ال ػػػرف الابتػػػي  أسػػػس فػػػي قيػػػبدة أرتػػػبف 
الجيش الّيبي اتعب لدرتبت العدرير  اهاعت ربط المّة ببلدرتػبت الثلريػة فػي جايػ  

لاللستر  لهب   لفػي عّػؾ السػنلات لعدديػداإ فػي سػنة أندب  اللبلـ  لع ديـ الدهـ الابلي 
لاهاعهػػب تاػػب جػػب  فػػي هنلانهػػب لا بلاػػة المػػهيلنية " الاثببػػة اللبلايػػة"ع سسػػت  7611

تػػـ اتعػػب درتػػبت العدريػػر .  لااابريبليػػة لالرجليػػة  لهػػيف السػػ  تلسػػب انسػػ بإ لهػػب
الاثببػة "د الػذ  سػاي الجسػـ الجديػا الذ  تبف عببلبإ ل يبدة أرتبف الجػيش الّيبػي إلػ  صػذ

  قبؿ الار ال ذافي أنت أ ػذم اػف ال ػرآف  لأمػبدت عتػـ قسػـ الّجػبف الثلريػة "اللبلاية
اللبلايػػػػة باتعػػػػب ااعمػػػػبؿ ببلّجػػػػبف الثلريػػػػة  لاتعػػػػب درتػػػػبت العدريػػػػر ب يػػػػبدة أرتػػػػبف 

إلػػع ط السػػ  تلسػػب هػػددا تبيػػرا اػػف الّيبيػػيف الػػذيف لهػػـ عجربػػة ببللاػػؿ .  الجػػيس الّيبػػي
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ليع نلف لهبت أجنبية  ل بمة اللرنسية   ف هاؿ الاثببة يرتػز بدرجػة تبيػرة  ببل برج 
سػػػع طب ايتػػػب  الاعدػػػدثيف ببلّهػػػة  هّػػػ   ػػػرب أفري يػػػب ل بمػػػة الػػػدلؿ اللرانتلفلنيػػػة  لا 

 .ااسببنية  لإلصعابـ ال بص الذ  أهطبم ال ذافي لّدرتبت الثلرية في أاريتب الالعينية

.  لاثببػة اللبلايػة ػ لّلاػؿ فػي  ػرب ال ػبرة ا فري يػةإنطّؽ الادني ب لة اف دا ػؿ ػ ا
تبف دّـ ال ذافي  أف ي لد ثلرة عهير اللبلـ  لقد مبغ صذا الدّـ في ا للة ارتزيػة فػي 

  "أف اللػػػبلـ  يع ّػػػب  للػػػـ يعهيػػػر  لندػػػف سػػػنهيرم: "ادبتػػػراعت ببلاػػػدرج ا  تػػػر لصػػػي
هعبػػػػر انط ػػػػة  ػػػػرب أفري يػػػػب فتػػػػب م الثػػػػلر  الديػػػػل   لرمػػػػد لػػػػذ لؾ الااليػػػػيف اػػػػف لا 

سػػػ هب نالػػػدللرات  لجبػػػبلإ اػػػف ا سػػػّدة  لألتػػػؿ صػػػذم الاهاػػػة إلػػػ  الاثببػػػة اللبلايػػػة  لا
السػػػػ  تلسػػػػب  لسػػػػبهدم اللرانتلفػػػػلني اداػػػػد الاػػػػدني ا زصػػػػر   أل تاػػػػب يسػػػػا  نلسػػػػت 

 .أديبنبإ  ببلدتعلر الادني

بػػرزت فػػي ليبيػػب فػػي سػػنلات ال ػػذافي ظػػبصرة عثيػػر ا سػػ  لالتػػدؾ  لعلّػػف دبلػػة 
لعػدصلر لااندطػبط العػي عهػبلت فيهػب ليبيػب  لصػي ظػبصرة ػ الػدتبعرة ػ فػال عسػعهرب أف ا

عجػػد شػػبهراإ شػػلبيبإ اثػػؿ اداػػد سػػليد ال شػػبط  الػػذ  دمػػؿ هّػػ  دبّػػـل الالّاػػيف اللػػبـ 
ال ػديـ  الػذ  ياػػنح بلػد سػػنعيف اػف الدراسػة بلػػد الدمػلؿ هّػػ  الشػهبدة اابعدائيػػة  لأف 

لشػػػػهدت .  للربيػػػػة  لل يلػػػػرؼ تّاػػػػة لادػػػػد بّهػػػػة أ ػػػػرسعجػػػػد دتعػػػػلراإ ل يجيػػػػد الّهػػػػة ا
العسػػػلينبت اػػػف ال ػػػرف الابتػػػي  علجػػػت اللديػػػد اػػػف الّيبيػػػيف إلػػػ  دلؿ ألرلبػػػب الشػػػرقية 

 .لّدملؿ هّ  ل ب الدتعلر ا ببؿ  اسابئة دللر لبلض هّب السجبئر

 علّؽ الار ال ذافي بذلؾ الدّـ ليالإ لنهػبراإ  أرسػؿ قلاعػت إلػ  عشػبد اسػ بط  رياػة
دسػػيف صبػػر   للتػػف قلاعػػت ددػػرت لأسػػر آلؼ اػػف الجنػػلد  لهّػػ  رأسػػهـ الل يػػد  ّيلػػة 

 ير إسّلبت لع طيطت  للـ يلد يايؿ إل  إرسبؿ ال ػلات اثّاػب .  دلعر قبئد عّؾ ال لات
ب  ياػلؿ فري يػلعلجػت إلػ   ػرب أ.  فلؿ في عشبد لأل ندا  ديث لـ يدمد سػلس الهػزائـ

 .ّلا إل  السّطة بدن الببت هستريةالاعارديف  أل الثلار الذيف لم



 286 

إسػػعطبع تػػػببط مػػهبر اػػػف ااسػػعيال  هّػػػ  السػػّطة فػػػي بلرتيبنػػب فبسػػػل ي ػػػلدصـ 
ن يػػػب إسػػػات علاػػػبس سػػػنتبرا  أهّػػػف صػػػل لزاػػػالؤم  أنهػػػـ تػػػد ااسػػػعلابر لااابريبليػػػة  
ليريػػػدلف عدريػػػر أفري يػػػب تّهػػػب للػػػيس بالدصػػػـ ف ػػػط  إنػػػدف  ال ػػػذافي إلػػػ  صػػػؤل  الشػػػببب  

ليبيػػب  لعدػػدث الهػػـ اطػػللإ هػػف الثػػلرة  لااابريبليػػة  لااسػػعلابر  لالتعػػبب  دهػبصـ إلػػ 
ا  تػػر  لتػػ  برنباجػػبإ دػػبفالإ ل بئػػد اان ػػالب الشػػبب علاػػبس سػػنتبرا  طػػبؼ بػػت فػػي 
ل  ا ابتف العػي عربػ  بهػب  لي  ػذ شػدنة  أندب  ليبيب  لأرسّت إل  سرت لا ببّة لالدم  لا 

ب سّدة اعلجهة اف طرابّس إل  لاقػبدلجل  لداّػت دنت الطبئرات بشل .  ثلرية أمّية
الد بئػػب الااعّئػػة ببلػػدللرات  تػػبف ػ الػػدتعلر ػ صػػل الػػذ  يلػػبلل دبلػػة الثػػلرة ا فري يػػة 

عطلرت اللالقبت بيف الطرفيف  للـ يلد ببااتبف اجبراة سػرهة ذلػؾ العطػلر .  الشباّة
راإ لّجابصيريػػة الّيبيػػة  لػػدس لقيبدعػػت اػػف بليػػد  لصتػػذا هػػيف الاػػدني ا زصػػر   ليتػػلف سػػلي

لػػـ  ةاشػرلع الجابصيريػػة ال بداػػة فػػي بلرتينػب فبسػػل  بػػؿ أف بلػػض لسػبئؿ ااهػػالـ الّيبيػػ
إف إسػػػـ بلرتينػػػب فبسػػػل صػػػل العرجاػػػة لتّاػػػة  تعنعظػػػر إهػػػالف الجابصيريػػػة صنػػػبؾ  لقبلػػػ

 ".الجابصيرية"

الايػداف   إنع ؿ الادني إل  لاقبدلجل  هبمػاة بلرتينػب  ل يػبدة  رفػة اللاّيػبت اػف
 . لأشرؼ اببشرة  هّ  طّببت الثلار

لػـ يتػف ثػلار بلرتينػػب الشػببب  إسػعثنب  اػػف فلػؿ ابتينػة الثػػلرة العػي ع تػؿ أبنب صػػب  
ف بـ الن يب  بّيز تاببلرس  الرجػؿ الثػبني فػي الثػلرة ب عػؿ رجّهػب ا لؿ علاػبس سػنتبرا  

لجزائريػة  لرجّهػب الثػبني  ل د ددث بيف الرجّيف اب ددث بيف أداد بف بػال قبئػد الثػلرة ا
الاردـل الل يد صلار  بلاديف   ير أنت في الدبلة الثبنية  تبف ا تػؿ بػدلف داػب   ف ػد 

للتػػػػف فػػػػي الدػػػػبلعيف  .  بػػػػف بػػػػال فػػػػي زنزانػػػػة اريدػػػػة تإتعلػػػػ  بلاػػػػديف  بلتػػػػ  رئيسػػػػ
البلرتينية  لالجزائية  إعهـ الرجؿ الثبني  الرجؿ ا لؿ  ب نػت ثػلر  دػبلـ  يػرتض  ّػؼ 

 .برات هبلية في الساب  السببلة  ليعجبصؿ البنبة النبس هّ  لجت ا رضشل
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تػػػبف لّ ػػػػذافي أصػػػػداؼ  لصػػػػي إشػػػػلبؿ  ػػػرب أفري يػػػػب بػػػػبلثلرة الشػػػػباّة  لأف يؤسػػػػس 
جابصيريبت ع لؿ لّيبييف أف نظريعت اللبلاية الثبلثػة العػي مػب هب فػي التعػبب ا  تػر 

  صل أف يتلف لت أعبػبع اػف الزهاػب  تعسر  في اللبلـ  إنطالقبإ اف أفري يب  لصدؼ دّا
أاػب بّيػز تابػبلر  رئػيس بلرتينػب الجديػد  فتػبف لػت .  ي عارلف ب ارم  لل يلملف ألاارم

صدؼ لادد  لصل أ ذ اب ياتف أ ذم اف أاػلاؿ الاػر ال ػذافي لسػالدت  ا ببػؿ  طػبب 
 .ي يةانبفؽ ارالغ  يبجؿ ال بئد  ليليد تّابعت في بلض الانبسببت الادّية لا فر 

عراج  اللجػلد السيبسػي لااقعمػبد  اللرنسػي   ػالؿ رئبسػة فرانسػل ايعػراف  لرأس 
الار ال ذافي  أف صنبؾ فرا بإ  ينعظر اػف ياػألم  لأنظاػة اهعرئػة  عنعظػر اػف يهيرصػب  

 ".اللبلـ يع ّب  للـ يعهير  لندف سنهيرم: "علليالإ لا للعت

  العػػي يػػدير انهػػب  الرتػػة الثػػلرة رتينػػب فبسػػل   رفػػة اللاّيػػبتل إع ػػذ ال ػػذافي اػػف ب
فػػػي  ػػػرب أفري يػػػب  ف ػػػد لمػػػؿ إلػػػ  السػػػّطة فػػػي  بنػػػب الن يػػػب  رللنجػػػز  لليبيريػػػب العػػػي 
ػػػت   رقػػػت فػػػي دػػػرب أصّيػػػة لسػػػنلات طليّػػػة   ػػػدت أرتػػػبإ  مػػػبة لبػػػذلر الثػػػلرة  لهال

 .الللت  دللة سيراليلف  لسبدؿ اللبج  ل ينيب تلنبتر 

نجػػػح اداػػػد الاػػػدني ا زصػػػر   فػػػي دشػػػد رؤلس اػػػف  ػػػرب أفري يػػػب  إلػػػ   رفػػػة 
هاّيػػبت الثػػلرة اللبلايػػة الثبلثػػة  العػػي سػػعهير اللػػبلـ  لهّػػ  رأسػػهـ بّيػػز تابػػبلرس رئػػيس 
بلرتينب فبسل  الن يب رللنجز  رئيس  بنب  عشبلز عبيّلر  أدد قػبدة الدػرب ا صّيػة فػي 

تػؿ ذلػؾ .  ة علاؿ في سيراليلف لالػدلؿ الاجػبلرةليبيريب  منتلح  زهيـ اجالهة إرصببي
 .  عدت اظّة الاثببة اللبلاية

أثنب  إنهابست فػي ذلػؾ ال تػـ  قتػت تػرلرات العنسػيؽ  لالدشػد السيبسػي  أف 
يعلامؿ الادني ا زصر   اػ  هػدد اػف ال يػبدات فػي دلؿ أ ػرس بانط ػة  ػرب أفري يػب  

جػػت ال ػػذافي إلػػ  ال ػػبرة ا فري يػػة طّبػػبإ لبلػػد د ػػلؿ ليبيػػب دظيػػرة الل لبػػبت لالدمػػبر  إع
سعطبع إقباػة هالقػبت اػ  هػدد اػف دلؿ ال ػبرة  بمػة عّػؾ النبط ػة  لّدهـ لالاسبندة  لا 
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أاػػػبـ الالقػػػؼ الهربػػػي الاعشػػػدد  لالالقػػػؼ اللربػػػي الاعػػػردد  علّػػػؽ ال ػػػذافي .  ببللرنسػػػية
سػػند لاعتػػ إ بدبػؿ ا اػػؿ ا فري ػي  الػػذ  عدػػلؿ فػي تثيػػر اػف الادبفػػؿ لالاػػؤعارات إلػ  

بعػػػدع ع سػػػيس عجاػػػ  سيبسػػػي  أسػػػابم عجاػػػ   دلؿ السػػػبدؿ .  لػػػت قػػػدح دجػػػبرة فتػػػرم  لا 
ـل هػػدداإ اػػف دلؿ ذلػػؾ ااقّػػيـ  لتّهػػب اػػف عّػػؾ العػػي دػػبلؿ ال ػػذافي  لالمػدرا   الػػذ  تػػ

 .أف يلقد بهب نبر الثلرة  لتبف الادني ا زصر   صل دباؿ عّؾ الشلّة إل  ردببهب

تػػػػلف أاينػػػبإ لػػػػذلؾ العجاػػػ   الػػػػذ  قػػػرر أف يتػػػػلف ا ػػػػرم إ عػػػبر ال ػػػػذافي  الاػػػدني لي
أع ػػف الاػػدني عاثيػػؿ . دللػة أفري يػػة 11بطػرابّس  ثػػـ إعسػػ  صػػذا العجاػ  ليتػػـ أتثػػر اػػف 

ذلػػؾ الػػدلر  للتنػػت تػػبف يػػدرؾ  أنػػت اثػػؿ ذلػػؾ العلػػيس الػػذ  أهطيػػت لػػت همػػب  لطّػػب 
 .انت أف يهش بهب هّ  الريح اد بلهب اف هنؽ الزجبجة

ف الّيبيػػػلف  لأمػػػدبب الانبمػػػب اللّيػػػب اػػػنهـ  بمػػػة  أف يرفلػػػلا إهعػػػبد الاسػػػؤللل 
ه يرعهـ ببلتػيؽ لالشػتلس اػف عمػرفبت ال ػذافي  لسػّلتت الهريػب  لطّببعػت العػي قّاػب 
عّع ػػػػي اػػػػ  الانطػػػػؽ لالااتػػػػف  للتػػػػف الاػػػػدني ا زصػػػػر  تػػػػبف ا هّػػػػ  مػػػػلعبإ  لا تثػػػػر 

لعبػػرصـ أعببهػػبإ أل دّلػػب   همػػبية  فتثيػػراإ اػػب أرسػػّت ال ػػذافي إلػػ  الرؤسػػب  الػػذيف تػػبف ي
يلطػػيهـ ا لااػػر اع ػػبذ الاقػػؼ ادػػددة  بمػػة فػػي ال اػػـ ا فري يػػة العػػي عنػػبقش لثػػبئؽ 

قّاػب جّسػت الػت  ".  اللليػبت الاعدػدة ا فري يػة"ااعدبد ا فري ي  لااسػراع فػي إقباػة 
ّعػػت  دلف أف يشػػرد فػػي اّداػػة الشػػتلس لالن ػػد لالسػػ رية اػػف ال ػػذافي  لأللدم لأفػػراد قبي

يلػػدد عجػػبلزاعهـ لفسػػبدصـ  لااندػػراؼ ا  القػػي  الػػذ  لػػـ يلػػد ال بئػػد ي جػػؿ اػػف فلّػػت 
أابـ الجاي   لاػف سػطلة ابرلتػة الشػريؼ ال ريبػة جػدال اػف ال ػذافي  لالاسػؤللة ا للػ  

هيلػػر يل للتنػػت اثػػؿ أتثػػر الاسػػؤلليف .  هػػف عنسػػيؽ لعػػدبير لعاليػػؿ  ملمػػيبعت اللبطليػػة
لاػػػب ي ػػػؼ أاػػػبـ ال بئػػػد الػػػذ  تثيػػػراإ اػػػب يبػػػبدرم بلبػػػبرات الاػػػزاح بسػػػرهة دب" التبسػػػيت"ذاؾ 

لالاالطلة  فهػل تثيػراإ اػب يهتػب انػت  بمػة هنػداب ل يلػلد بػبلجلاب الػذ  يريػدم اػف 
لل د طلر الادني علليلة لهلية  لدرتبت يدلية  عجلؿ لهة الجسػد درهػبإ .  ص.قبدة س

 .لاقيبإ اف سهبـ الّـل أل دع  العلبيإ
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في فػػػػي ل ب اعػػػػت اػػػػ  الرؤسػػػػب   يػػػػر اللػػػػرب  اعرجاػػػػبف  صاػػػػب العػػػػبح يرافػػػػؽ ال ػػػػذا
الايسػػػلر  الػػػذ  يعدػػػدث اللرنسػػػية ببال ػػػة اللرنسػػػييف  لبدرجػػػة أقػػػؿ الّهػػػة اانجّيزيػػػة  
ذا تػبف الػرئيس الزائػر اػف عجاػ   لالثبني صػل فػؤاد الزليطنػي الػذ  يعدػدث اانجّيزيػة  لا 

لدس الاػر ال ػذافي  صػل الاػدني اف النبط يف ببللرنسية فدف الاعرجـ الالتؿ ل ص .س
ا زصر   فبباتبفة إل  إلابات بعلميؿ التثير اف السلابؽ لال ّليػبت  فهػل تاػب ي ػلؿ 

بلّجهػػػػة اللبايػػػػة الاببشػػػػرة لالبسػػػػيطة  ب  لعلنػػػػي "اللالقػػػػي"ال ػػػػذافي  يعدػػػػدث اللرنسػػػػية بػػػػػ
ة ليتػػػيؼ ال ػػػذافي أف الاػػػدني يعدػػػدث اللرنسػػػية بب سػػػّلب الدسػػػنبل   نسػػػبة إلػػػ  قبيّػػػ

تػػبف الاعػػرجـ العػػبح الايسػػلر  ل ي لػػي .  الدسػػبلنة العػػي ينعاػػي إليهػػب الاػػدني ا زصػػر
تػي ت اػف قيػػبـ الاػدني ببلعرجاػة اللرنسػػية فػي دػيف يجّػػس صػل هّػ  ترسػػي بليػداإ هػػف 

 .ال ذافي لتيلت

دػػػػدث فػػػػي بدايػػػػة عػػػػللي الاػػػػدني ا زصػػػػر   انمػػػػب أاػػػػيف هػػػػبـ عجاػػػػ  السػػػػبدؿ 
دػػد اللػػباّيف ببل يػػبدة لّدتػػلر بشػػتؿ هبجػػؿ لّ يػػبـ لالمػػدرا   أف أرسػػؿ لػػت ال ػػذافي أ

أنػػػػب لظيلعػػػػي أاػػػػيف لّعجاػػػػ  للػػػػيس لػػػػي هالقػػػػة : باهاػػػػة العرجاػػػػة  لردل الاػػػػدني بػػػػبل لؿ
ببلعرجاػػػة  لهنػػػداب ن ػػػؿ الارسػػػلؿ ذلػػػؾ الجػػػلاب  أمػػػرل ال ػػػذافي هّػػػ  أف ي ػػػـل الاػػػدني 

 .لنيةببلعرجاة في جاي  الّ ب ات العي يتلف فيهب التيؼ اف أفري يب اللرنتلف

ل د تبف بداتبف اداد الادني ا زصر   أف يتلف دتعػلراإ فلػالإ ل ل بػبإ  بػؿ سػيتلف 
أسعبذاإ لّ بنلف يشبر إليت ببلبنبف  فهػل ل ين مػت الػذتب   لالطاػلح  للتػف ا قػدار أل ػت 
بػػت فػػي الػػزاف الثػػلر  ال ػػذافي   ػػبص فػػي سػػراب العيػػت  لتػػبف صػػل أتثػػر النػػبس إدراتػػبإ 

لـ يتف  تبت  لتي ت الاشعلؿ في دا ّت  لفػلؽ شػلبصت  إلل مػدس لذلؾ لتي بإ بت  
لزاهريػػر الدسػػرة  تنػػت أداهبػػت ابزدػػبإ  لصػػل ل يتػػيؽ بػػذلؾ بدتػػـ اللالقػػة اللديػػة العػػي 
تبنت عربطنػب  اػرة لادػدة طّػب انػي أف ل أردد أاػبـ اآل ػريف اػب قّعػت لػت  علّي ػبإ هّػ  

ة نػػػبدرة فػػػي صػػػذا الالقػػػ   لصػػػل أابنػػػة أنػػػت ع ػػػـل باهاػػػ"أدػػػد الالاقػػػؼ اللبثيػػػة  قّػػػت لػػػت 
ص لفي صػذيف الدػرفيف قػلؿ قػديـ  ف ػد تػبف صنػبؾ ف يػت يػدرِّس اللبػبدات لاجالهػة .س
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يػب : اػف اللعيػبت  لذتػر أف اػف نػلاقض اللتػل  ػ اػس الػذتر  فسػ لعت إدػدس الطبلبػبت
د الل يػت  ل ػد د ّػت يػب بنيعػي فػي هاػؽ  سيد  الل يت ػ صؿ الاس ببلسػيف أل ببلمػبد  فػرل

 :اللاؽ لل بدل أف أسلؽ لؾ اب قبلت الشبهر

 مواصمي و أن تكون  رجْ لقد كنُت أ  

  ــدِ الرع ة  ـــفاتح رِ ــــي باليجـــسقيتنأ  ف                                       

  وىــــن الجـــي مــا بقمبـــــّرد مــــفباهلل ب

 دِ ـــيقِك الشين رِ ماألعراِف  بفاتحةِ                                        

 رػػػػػػػػػػػالا: ة الرهد صيلر ػػػػلفبعدة س ●

 صػػػالا: راؼ صيػػػػػػػػػػػػػػػلفبعدة ا ه ●

 .لقّت لت أنؾ ادظلظ   نؾ عاّؾ السيف لالمبد

ر ـ لجلدم  في درتة الّجػبف الثلريػة  لهاّػت فػي الاثببػة اللبلايػة  لقيبدعػت لهرفػة 
ا فري يػػة لصػػل فػػي لاقػػبدلجل هبمػػاة بلرتينػػب فبسػػل  ر ػػـ ذلػػؾ  فهػػل لػػـ هاّيػػبت الثػػلرة 

يمػػات هػػف ن ػػد اللنػػؼ  بمػػلت هػػبؿ أاػػبـ الػػزاال   لبعلبيػػرات ارنػػة أاػػبـ ال ػػذافي  
هبمػاة  ينيػب ااسػعلائية " اػبلبل"إلع يعت آ ر ارة  في ال اة ا فري ية العي إلع ات في 

ي الػػذ  عرأسػػت هبػػد اللػػبطي اللبيػػد    تػػبف تػػاف أهتػػب  اللفػػد الّيبػػ1177فػػي يلليػػل 
ـل ا عػػبر ال نػػبص  الابلػػلث الش مػػي لّ ػػذافي  لبشػػير مػػبلح   لزيػػر ال برجيػػة  لتػػ

ني بب دتػػبف  لتنػػت علػػبدس اللقػػلؼ الػػي انلػػرداإ  هنػػداب نّع ػػي فػػي باػػدير اتعبػػت  ديلػػ
بعديػػة هسػػترية لياتػػي  لػػـ يظهػػر هّػػ   يػػدم   ي ػػؼ بليػػداإ  ليرفػػ ؤعارردصػػة قبهػػة الاػػ

فبرايػػػر  طػػػبؼ فػػػي اللديػػػد اػػػف الػػػدلؿ  71العّلزيػػػلف الّيبػػػي طيّػػػة شػػػهلر ثػػػلرة شبشػػػبت 
لتنػػت لػػـ .  ص.ا فري يػػة  لشػػبرؾ فػػي لفػػلد أرسػػّهب ال ػػذافي ل بمػػة إلػػ  اجالهػػة س
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يهبدر ارتب نظبـ ال ذافي  الػذ  تػبف يسػبح فػي بدػر الػدـ الّيبػي   ػبص ال ػذافي فػي 
ر أف ياػدل يػدم لّػذيف دػبلللا إن ػبذم  أهابؽ العيت ا بػد   ل ػبص الػت التثيػرلف  لػـ ي ػد

اف بدر الدـ  عػذترت علّي ػبإ لذهػبإ قبلػت لػت مػدي ت الداػيـ ا عػبر ال نػبص اّادػبإ إلػ  
إف الاػدني ا زصػر   ػرؽ اػرة فػي : "ملة الب ؿ العي يملت بهػب أمػدقبؤم  قػبؿ ا عػبر

ؿ ذلػؾ البدر  لجب  اف يدبلؿ إن ػبذم  ف ػبؿ لػت صػبت  يػدؾ  رفػض الاػدني  لتػرر الرجػ
ػػ لػػـ ".  يػػد   فػػلراإ اػػدل الاػػدني يػػدم ذع اػػرات هػػدة  إلػػ  أف قػػبؿ لػػت أدػػد اللػػبرفيف  قػػؿ لػػت  ل

 .يجد الاستيف اف يلرؼ لهة يدم دع  ي رجت اف بدر الدـ
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 ىدى فتحي بن عامر

 

إذا سػػ لؾ سػػبئؿ هػػف صػػذم السػػيدة  صػػؿ صػػي ااػػف  ّػػؽ اي  أل ااػػب مػػن  الاػػر 
الجلاب أف ي  ذ اف اللقػت أتثػر ااػب نعلقػ   فتػؿ الجػلد هّػ  لجػت ال ذافي  اف دؽ 

صػػذم البسػػػيطة صػػػل اػػف  ّػػػؽ اي  للتػػػف بلػػض الا ّلقػػػبت  ل عداػػػؿ فػػي طيبعهػػػب اػػػف 
قدسػػية ا اشػػبج سػػلس الػػدـ لالّدػػـ لاللظػػـ  أاػػب الاشػػبهر لالطبػػبئ   أل اػػب نطّػػؽ هّيػػت 

 .بهب الدنيبالهلية الذاعية  فهل امنلع اثّت  اثؿ ا دلات العي علل 

صدس فعدي بف هبار  عؤتد اب نذصب إليػت  ر ػـ أنهػب داّػت لأنجبػت  لأرتػلت  
اثؿ تؿ أنث   لتف دا ّهب تبف ااعّئب بتؿ الاتلنبت العي عنػبقض ا نلثػة  العػي عدبػؿ 

. صي اثؿ البندقية  تؿ اب بػدا ّهب ل ي ػرج إل الاػلت. ببلديبة  لعلل ببلدب لاللبطلة
" صػػدس"اػػلت الاػػبد   البػػدني  أاػػب نلهػػب لادػػدا اػػف الاػػلت  أ  ال بػػؿ أف البندقيػػة عداػػؿ

شػػن ت  . بلهرابػػة ااسػػـ لالعنػػبقض  فهػػي علػػيض بتػػؿ أنػػلاع ال عػػؿ  الاػػبد   لالالنػػل لي
 . لتربت  لشعات

لػػـ يعرتهػػب الّيبيػػلف عػػنلـ بهػػذا ااسػػـ  لل بدسػػـ هبئّعهػػب  العػػي أنجبػػت رجػػبل يشػػبر 
بػف هػبار  إلػ  صػدس الشػليهد   لصػل إسػـ الطبلػب   إليهـ ببلبنبف  فدسعبدللا إسػـ صػدس

المػػػبدؽ الشػػػليهد   الػػػذ  هّ عػػػت بدبػػػؿ الاشػػػن ة  ثػػػـ عشػػػبعت ب دايػػػت لصػػػل فػػػي الدبػػػؿ 
 .لعلسرع بدزصبؽ رلدت

اػػف هبئّػػة بػػف هػػبار التبيػػرة اللري ػػة  لصنػػب ععتػػبهؼ  7619للػػدت ببنهػػبز  سػػنة 
العػػي إ عبرصػػب ال ػػدر  لعتػػلف  المػػداة  فبنهػػبز   الادينػػة الثبنيػػة فػػي ليبيػػب  صػػي الادينػػة

ادطة اعايزة في عتليف صلية البالد الّيبية انذ ال ػدـ  فيهػب قباػت دتػبرة يلنبنيػة ذات 
لهنػػداب جب صػػب اللػػرب الاسػػّالف  أ ػػذت اػػنهـ لأهطػػعهـ  . جسػػـ للػػلف لطلػػـ  ػػبص
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لفػػي  تػػـ ا بلاػػة ااسػػعلابر اايطػػبلي  تبنػػت بنهػػبز  طلفػػبف جهػػبد  لزلػػزاؿ مػػداـ  
شهدت أرتػهب الػبرؾ الانلطػؼ فػي الدػرب اللبلايػة الثبنيػة  . رت  الدريةلبدر دـ يل 

لظػػػؿ إسػػػـ هاػػػر الا عػػػبر . عمػػػبدات اػػػداف  الابريشػػػبؿ اػػػلنعهار  لالابريشػػػبؿ رلاػػػؿ
 .لرلدت االتب يرفرؼ فلؽ بنهبز 

بنهبز  عجسلد تؿ اب في ليبيب  ستبنب  لث بفة  ه ال لقّبب  عجال  فيهب الّيبيػلف اػف 
 .أبدهلا الب للدة ديبة  لنسجلا ثلبب  طبصـ ب للة دافئةتؿ ددب لملب  ل 

انهػػػب أهّػػػف إسػػػع الؿ الػػػلطف  عرهػػػرت فيهػػػب رلح الدريػػػة لالػػػرفض  تبػػػرت شػػػجرة 
الدريػة عّػػؾ  العػػي إرعػػلت بػػدـ الجهػػبد الا ػػدس  ف مػػبدت ا فػػلام أ مػػبنب لعّػػؾ الشػػجرة 

نػة اللمػية   تػب الاّػؾ إدريػس السنلسػي اػف الادي. الدارا   لالنلػلس شػه بت إرادة
نع ػػػؿ إلػػػ  طبػػػرؽ  اثّاػػػب  تػػػب انهػػػب الاػػػر ال ػػػذافي  فمػػػب هّيهػػػب سػػػلط هػػػذاب  لا 

 .لسنلات طليّة

نعل ا رجسب اف صػذم الادينػة ا ي لنػة العػي تبنػت " صدس " ل د تبنت صذم الا ّلقة 
  7617دائاب علبنؽ ا قػدار الّيبيػة الهبئّػة لالدبسػاة  فيهػب أهّػف إسػع الؿ الػلطف سػنة 

لاجّػػس الػػلطني اانع ػػبلي الّيبػػي  اللنػػلاف ا لؿ لالرتػػة ااسػػع الؿ الثبنيػػة  لفيهػػب للػػد ا
 11يبيػػب  اػػف الديتعبعلريػػة لانهػػب أهّػػف عدريػػر ليبيػػب يػػـل لانهػػب إرعللػػت شػػهب عدريػػر ل

 .اتعلبر

اس ب إجعابهيب  ل داجب اشػلصب  اػف هبئّػة بنهبزيػة تبيػرة ترياػة  " صدس" لتبنت 
ا هّايػب لسيبسػيب  تػبف اػف بيػنهـ الشػيإ امػطل  بػف أهطت لّلطف الّيبي  رجبل تبػبر 

هبار زهيـ جالية هار الا عبر اللطنية  رف  ملعت اطبلبب بدسع الؿ د ي ػي لّػلطف  
 .لدرية تباّة لّالاطف

قّت في اسعهؿ صذا اللمؿ أف صػذم الا ّلقػة  اػف مػن  ال ػذافي  ف ػد تبنػت اػف 
رعبطػػػت بلالقػػػػبت ألائػػػؿ الطبلبػػػبت الالعػػػػي إن ػػػرطف فػػػػي درتػػػة الراصبػػػبت ا لثلريػػػػبت  لا 
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ش مية داياة بالار ال ذافي ابترا  لعلّات السببدة  انذ اراص عهػب  فػي بدػر الػدـ  
أبريػؿ سػنة  1لمبرت اف الجنبح الثلر  الدال  الذ  قبد اب هرؼ بثلرة الطػالب فػي 

عللقت هّ  شرتبئهب اػف . 7611  لشبرتت في الزدؼ هّ  إذاهة بنهبز  في 7619
  19  11  11داالت اارصببية تد الطالب في تػؿ الاقلهػب فػي أهػلاـ الرجبؿ في ال

تػػػػبف لهػػػػب دلر رئيسػػػػي فػػػػي إهػػػػداـ المػػػػبدؽ الشػػػػليهد  فػػػػي اػػػػبيل . 7611ل 11  11
أداػػد : تاػػب شػبرتت فػػي إهػداـ سػػعة اػف الطػػالب لصػـ. لبدتػلر أ عهػػب لأ يهػب 7619

   الادجػلب اداد هّي اللالح  هّػ  هبػداللزيز البرهمػي  همػبـ هبػد ال ػبدر البػدر 
السنلسػػػي ادجػػػلب  سػػػلد  ّيلػػػة اداػػػد العرصػػػلني  سػػػباي هبػػػداي الزيػػػداني  ببلادينػػػة 

لقػػبدت داػػالت إهع ػػبؿ فػػي ادينػػة بنهػػبز  بلػػد ا عػػؿ . 7611فبرايػػر  71الريبتػػية فػػي 
السػػػلبح أداػػػد امػػػببح الػػػلرفّي هّػػػ  يػػػد هنبمػػػر لطنيػػػة  لقػػػد طبلػػػت عّػػػؾ الداػػػالت 

قعػػػػبدت ب لػػػػض النسػػػػب  لا اهػػػػبت إلػػػػ  الالع ػػػػؿ لقباػػػػت اللديػػػػد اػػػػف ا سػػػػر الّيبيػػػػة  لا 
بعلػػذيبهف  للػػـ ععػػلرع فػػي عجنيػػد هػػددا اػػف البنػػبت الل يػػرات فػػي مػػللؼ درتػػة الّجػػبف 
سػعلاّعهف فػي اللاػؿ ا انػي اػف بػبب الػدهبرة  لقػدات بلتػهف إلػ  سػيدصب  الثلرية  لا 
ب الار ال ذافي  لتبف دلرصػب فػي الاػداصابت لالادبتاػبت المػلرية العػي تػبف تػدبيبص

رجػػػبؿ ا هاػػػبؿ لالا ػػػبلليف لتبػػػبر الاػػػلظليف  ف ػػػد تبنػػػت هتػػػلا فػػػي الادتاػػػة الثلريػػػة 
الدائاػػػة  لقػػػد مػػػللت أدػػػدصـ هّػػػ  الهػػػلا  اببشػػػرة لصػػػل الاردػػػـل فعدػػػي هػػػزات رجػػػؿ 

 .ا هابؿ الالرلؼ

تبنت ملرعهب  هّ  شبشبت العّلزيلف الّيبي  لصي علدػبتـ رجػبل يتبػرلف لالػدصب  
ػػػؿ لهػػػـ الشػػػعبئـ  لع ػػػ ذفهـ بباعهباػػػبت  تػػػبف ذلػػػؾ الاشػػػهد  يلّػػػف لّيبيػػػيف أف شػػػيئب لعتيل

 ريبػػػب  مػػػبه ب  قػػػد نػػػزؿ هّػػػ  ا رض الّيبيػػػة  هنػػػداب تبنػػػت ععدػػػدث بمػػػلت اهػػػدلد 
اعلهلد  يعسب ؿ الّيبيلف  صؿ صػذم ا ّلقػة اػف ليبيػب  لعدديػدا اػف بنهػبز   لاػف هبئّػة 

  هنػداب ياشػي ديػلاف بف هبار  ي رج ملعهب اف فاهب الددثب قرقلة  تعّؾ العي عرعلػ
هّػػػ  ب بيػػػب صشػػػيـ صػػػش  يعتسػػػر عدػػػت ا قػػػداـ  يمػػػطدـ مػػػلعهب بػػػبلزفير الانػػػدف  اػػػف 
 يبشػػػياهب  فينتسػػػر المػػػلت  يرجػػػ  نمػػػلت إلػػػ  دّ هػػػب  لينػػػدف  النمػػػؼ اآل ػػػر فػػػي 
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اربلػػبت لاتلبػػبت ع ػػذؼ بهػػب الاشػػبصديف  لعّطػػإ بهػػب السػػباليف  مػػبر صػػذا الا ّػػلؽ 
نجػح الاػر ال ػذافي بعلػلؽ فػي إلدػبؽ أذس جاػبهي بهػـ دديث الّيبييف لالّيبيبت  فلال 

 .صدس بف هبار –هنداب قذفهـ بهذا الجـر الذ  يسا  

اػػب تػػبف أتبػػر ا ػػرج سػػينابئي ب ػػبدر هّػػ  إتعشػػبؼ اثػػؿ صػػذم الش مػػية  لهّػػ  
علظيلهػػػب فػػػي صػػػذا الػػػدلر العراجيػػػد  الػػػذ  يلػػػلؽ تػػػؿ ش مػػػيبت شتسػػػبير  لػػػـ ين مػػػهب 

ة العػػي ععػػدفؽ اػػف مػػدر إاػػرأة عاػػعص الػػداب  بليلنهػػب اللمػػبب  لل العػػبجح  لاللدلانيػػ
 .الاعلددة

  7617تيػػؼ إتعشػػؼ ال ػػذافي صػػذم الطبلبػػة  الظػػبصرة  تيػػؼ إع ػػف علظيلهػػب  سػػنة 
لفي سيبؽ  طبببعت الاعلامّة في النبس  أل   الل يػد  طببػب فػي بنهػبز   ظهػرت ألؿ 

هّيػػت اػػف أهّػػ  أدػػد  ردلد ا فلػػبؿ السػػّبية تػػدم  لقيػػؿ أف أتيبسػػب اػػف ال اباػػة أل يػػت
الابػبني العػي تػبف ي ػؼ عدعهػب  طيبػب  لػـ يتػف داػبس الجاػبصير لعلػبهّهـ الػت ببل ػػدر 
الػػذ  تػػبف يعلقلػػت  أل بػػب درس يريػػدم  بػػدأ اللعػػلر انذئػػذ ندػػلم يعمػػبهد  إلػػ  أف لمػػؿ 
إلػػ  درجػػة اللػػدا  اللّنػػي فػػي السػػنلات الالد ػػة   بمػػة بػػيف طػػالب جبالػػة بنهػػبز   

ات عطبلػػػب اللسػػػتر بػػػبلرجلع إلػػػ  ثتنػػػبعهـ  لفػػػي ذلػػػؾ اللقػػػت بػػػدأت الػػػذيف رفلػػػلا شػػػلبر 
قػػبللا . البرتػػة اجّػػس قيػػبدة الثػػلرة  ل بلبيػػة التػػببط ا دػػرار انلػػراد ال ػػذافي بػػبلدتـ

لالاػر فػي لجهػػت  إننػب قررنػػب دػؿ اجّػػس قيػبدة الثػػلرة  لعنظػيـ التػػببط ا دػرار  لن ػػؿ 
مػّة بػػيف اػب يدػدث فػػي بنهػبز  اػػف إهع ػد جبزاػػب أف صنػبؾ . الػبالد إلػ  الدتػػـ الاػدني

رفػػػض شػػػلبي لػػػت  لعاػػػرد طالبػػػي  لبػػػيف اػػػب طبلبػػػت بػػػت أهتػػػب  اجّػػػس قيػػػبدة الثػػػلرة  
. لبلػػض التػػببط ا دػػرار  اػػف دػػؿ لاجّػػس قيػػبدة الثػػلرة لاانع ػػبؿ إلػػ  الدتػػـ الاػػدني

لهّ  طري عت  إ عبر ال ذافي طريؽ إسعببؽ ا الر ببلعمليد لالبػد  بػبلهجـل  لبػدأ فػي 
الػػعهـ لّطػػالب الػػذيف لمػػلهـ ببلاعػػ اريف لاانعاػػب  إلػػ  أدػػزاب إسػػالاية لقلايػػة  إهػػداد 

 .لأقبـ لهـ الادبتـ الملرية اللبجّة  لهلّؽ بلتهـ هّ  الاشبنؽ
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بلػػػد ذلػػػؾ  عػػػـ إ عيػػػبر شػػػببب اػػػف الجػػػيش  أد ّػػػلا إلػػػ  الدػػػـر الجػػػبالي تطػػػالب 
. لالبرتػػػيت انبمػػػريف لّل يػػػد الاػػػر ال ػػػذافي هّػػػ  أنهػػػـ اػػػف الاعشػػػدديف الالبرتػػػيف

منلؼ ال ذافي بنهبز   تادينة لستبف هّػ  قبئاػة أهدائػت  أهػد  طػة شػباّة  لتػلهب 
فػػي  برطػػة زانيػػة  ابطػػبؿ اللػػلؿ صػػذم الادينػػة هّػػ  تػػؿ ا مػػلدة  تّػػؼ الاػػر إبػػف 
هات أداد إبراصيـ ال ذافي  لامطل  الزايد   لالهاػب آ ػريف  ببلسػيطرة هّػ  جبالػة 

ر الذ  إنطّػؽ انػت الاػالـز الاػر ال ػذافي لشػرتبؤم ليّػة   لصل إسـ الالست"قبريلنس " 
عدللػػػت جبالػػػة بنهػػػبز  اػػػف إسػػػاهب . لإلسػػػعيال  هّػػػ  الدتػػػـ 7696ألؿ اػػػف سػػػبعابر 

  أسسػػت الجبالػػة الّيبيػػة بلػػد ااسػػع الؿ لعبػػرع الاّػػؾ "السػػتر"العػػبري ي صػػذا إلػػ  اسػػـ 
اللّاػػػي التبيػػػر  الرادػػػؿ إدريػػػس السنلسػػػي ب مػػػرم الاّتػػػي ببنهػػػبز  ليتػػػلف اهػػػدا لّلليػػػد 

  "الجبالػػػػة الّيبيػػػػة  بلرهيهػػػػب  طػػػػرابّس لبنهػػػػبز " سػػػػايت الجبالػػػػة فػػػػي البدايػػػػة بدسػػػػـ 
 ممػت تّيػبت بنهػبز  لّلّػـل اانسػبنية ف ػط  أ  اآلداب بلرلههػب  لالهػب ااقعمػػبد 
. لالعجػػبرة  لطػػرابّس لّتّيػػبت اللّايػػة العطبي يػػة  أ  تّيػػة اللّػػـل  لالهندسػػة  لالزراهػػػة

تبنػت فتػرة صػذا . نعيف أقسبـ دا ّيػة لسػتف الطػالب ال ػبدايف اػف  برجهػبلفعدت ببلادي
الع سػػػيـ  أل عدديػػػد الع ممػػػبت ادرلسػػػة بدقػػػة  تػػػبف الهػػػدؼ صػػػل دفػػػ  هاّيػػػة إداػػػبج 
الجيػػػؿ الجديػػػد الاػػػعلّـ  لعشػػػجي  اا ػػػعالط بينػػػت اػػػف جايػػػ  أندػػػب  ليبيػػػب  اػػػف  ػػػالؿ 

ض الػلزرا  فػعح فػرلع لّتّيػبت العلبرؼ لالعزالج  لصذا اب ددث فلال  لهنػداب إقعػرح بلػ
اللّاية بجبالة بنهبز   لأ ػرس لّتّيػبت النظريػة بطػرابّس  رفػض اجّػس الػلزرا  ذلػؾ 

 .بشدة   نت ي بلؼ الهدؼ الذ  سبؽ ذترم

إبريؿ  أل ي ال بض هّػ  ائػبت الطػالب  لطػرد  1في اب سالي بثلرة الطالب في 
ذة اللظػبـ  لهّػ  رأسػهـ ا سػعبذ الائبت انهـ أيتب  لطػبؿ ذلػؾ هػددا تبيػرا اػف ا سػبع

الليّسػػػػلؼ التبيػػػػر هبػػػػد الػػػػرداف بػػػػدل  رداػػػػت اي  لالػػػػدتعلر الشػػػػهبل   لالشيشػػػػتّي  
 .ل يرصـ  لعلرتلا لّعلذيب لالسجف لالطرد
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  لدػظ  يػبب هنمػر الاػرأة  "الثػلر  " لسل  الل يػد الاػر ال ػذافي   اليػب اللنػؼ 
سػػاب فػي صػذا الدشػػد اللنيػؼ  ل ػػالؿ ل ب اعػت الاعلامػ ّة اػػ  الطػالب  إتعشػػؼ جسػاب لا 

  تػػبف ذلػػؾ ااتعشػػبؼ ببلنسػػبة لػػت  صػػل صديػػة "صػػدس بػػف هػػبار " ثاينػػب  تػػبف ذلػػؾ صػػل 
 :الساب  لا رض  فهي

 .إارأة .7

 .اف هبئّة بف هبار .1

 .هدلانية  هنيلة  بذيئة الّسبف .1

 .اسعّبة ببلتباؿ لش ص الار ال ذافي .9

 .ألاارم  لر ببعتل علفر قلل لل هاال في سبيؿ عنليذ تؿ  .1

بلػػد أيػػبـ قّيّػػة اػػف إتعشػػبفت لهػػب  إنلػػرد بهػػب ليػػبؿ طػػلاؿ  فػػي بنهػػبز  لطػػرابّس  لػػـ 
اف ألائػؿ الّيبيػبت " صدس"يتف التثير ااف دللت قد هرفلا بلالقبعت النسبئية بلد  تبنت 

الالعػػي لصػػبف أنلسػػهف لّ بئػػد  لبػػر ـ اػػب يػػرددم الا ربػػلف اػػف ال ػػذافي  اللػػبلالف ببػػلاطف 
ت الا ػػبدع لالارابػػ   هػػف اػػدس هاػػؽ اللالقػػة بينػػت لبػػيف صػػدس  بػػر ـ تػػؿ ذلػػؾ  دػػلارا

لصػػػػي إبنػػػة ال ػػػػذافي  –صنػػػب   –فدننػػػب ل ياتػػػػف أف نجػػػـز بد ي ػػػػة اػػػب عػػػػردد اػػػؤ را هػػػػف 
بػػػبلعبني  لقيػػػؿ أف أاهػػػب الد ي يػػػة صػػػي صػػػدس بػػػف هػػػبار  للالػػػدصب الد ي ػػػي صػػػل الاػػػر 

 .ال ذافي

ف شػػػئت ف ػػػؿ أنهػػػب اػػػف هجبئػػػب ال ػػػذافي  صػػػي اػػػف  رائػػػب اللجبئػػػب" صنػػػب  "    لا 
ـ  7619الهرائػب  هػرؼ الّيبيػػلف  لاللػبلـ  اػػف  ػالؿ لسػػبئؿ ااهػالـ صػػذا ااسػـ سػػنة 

هنػػػداب صبجاػػػت الطػػػبئرات ا اريتيػػػة اػػػدينعي طػػػرابّس لبنهػػػبز   لاػػػف بػػػيف ا صػػػداؼ 
الرئيسػػية العػػي عاػػت اهبجاعهػػب  بيػػت الاػػر ال ػػذافي بطػػرابّس  لأهّػػف ال ػػذافي أف إبنعػػت 

  قػػػد قعّػػػت فػػػي صػػػذا الهجػػػـل  إبعّػػػ  الػػػرأ  اللػػػبـ الػػػدللي عّػػػؾ الّ اػػػة "صنػػػب  " ي بػػػبلعبن
ااهالايػػة  العػػػي لتػػلهب ال ػػػذافي هاػػدا فػػػي فاػػػت  ليزيػػد اػػػف جرهػػة الهتػػػب لاادانػػػة 
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لّللؿ ا اريتي  لتف ذلؾ أشلؿ تلاػة الشػتلؾ بػيف الّيبيػيف  لزاد اػف دزاػة هالاػبت 
 .سئّة البريئة لرا  صذا ااسـا لعالد ت  –الهنب   –ااسعلهبـ هف صذم 

 تيؼ لمّت صنب  إل  بيت ال ذافي 

قباػػػت مػػػلية فرتػػػبش بزيػػػبرة إلػػػ  دار ا يعػػػبـ بطػػػرابّس  لعل ػػػدت : الرلايػػػة ا للػػػ 
ػػػت الزيػػػبرة  النػػػزل  اػػػف ا طلػػػبؿ  عدػػػدثت إلػػػ  بلتػػػهـ لصػػػي ع ػػػدـ لهػػػـ الهػػػدايب  ف ػػػد عال

شػ را   علػل ببلديليػة  علّ ػت برقبػة لعتػيؼ الرلايػة  أف طلّػة .  بانبسبة أدد ا هيػبد
ملية  لرفتت ادبللت بلض اللباّيف ببلدار الذيف دبلللا أ ػذ الطلّػة اػف أدتػبف 

رعلػػػػ  بتبؤصػػػب  إنهاػػػػرت مػػػػلية .  سػػػيدة ليبيػػػػب ا للػػػ  لهنػػػػداب عشػػػبثت صنػػػػب  بمػػػلية  لا 
ب لهنػػب  لصػػػذا اػػػب هػػػببلػػدالع  لطّبػػػت اػػف اػػػدير دار ا يعػػبـ  أف ي ػػػـل بدهػػداد ألراؽ عبني

 .ددث

( 9)إف ملية فرتبش  زلجة ال ػذافي  تبنػت ععانػ  أف يتػلف لهػب :  الرالية الثبنية
  7619بنبت  للتنهب لػـ عػرزؽ إلل ببنػت لادػدة  لصػي هبئشػة العػي للػدت سػنة ( 1)أل 

عمػّت  لقررت أف ععبن  طلّػة اػف دار ا يعػبـ  أل دار الرهبيػة تاػب عسػا  فػي ليبيػب  لا 
لراإ  تثر اف طلّة  ارف ة باّؼ هػف تػؿ مػلرة  لصػي ببلدار  العي هرتت هّيهب م

ف مػلية تبنػت عدػب صػذا ااسػـ  لأرادت أف عطّ ػت ".  صنػب "العي أطّ ػت هّيهػب إسػـ  لا 
بنعهػػػب اللديػػػدة  لتػػػف الاػػػر ال ػػػذافي  أمػػػرل أف عداػػػؿ إبنعػػػت ا للػػػ   إسػػػـ أاػػػت إهّػػػ  

 ".هبئشة"

أف مػلية فرتػبش  صػي صبعبف الرلايعبف  ع لبف هّ  قدر اف البػرا ة  هّػ  أسػبس 
لدػػدصب اػػف تػػبف لرا  قمػػة عبنػػي صنػػب   ليؤتػػد مػػدة ذلػػؾ تاػػب ي ػػلؿ الاؤيػػد لّػػرلايعيف 
السػػبب عيف  دػػب مػػلية الشػػديد لهنػػب   لأنهػػب تبنػػت علتػػّهب هّػػ  إبنعهػػب هبئشػػة العػػي ل 

 .ع لي  يرعهب اف ذلؾ العلتيؿ
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تيػػؼ  صنػػبؾ  أف الرلايػة ا للػػ   صػػي المػديدة  للتنػػت ان لمػة : الرلايػة الثبلثػػة
 اب صل .  فمؿ ادذلؼ انهب  صل اللمؿ ا لؿ الذ  لـ يرد

دعػػ  اطّػػ  الثابنينػػبت  اػػف ال ػػرف الابتػػي  لػػـ يرعلػػ  د ػػبف اللالقػػبت النسػػبئية 
.  الثػػلر  الاػػر ال ػػذافي فػػي سػػاب  ااشػػبهبت  أل تػػلاليس الػػرأ  اللػػبـ فػػي ليبيػػب" لّل يػػت"

  صػػػػي لدػػػػدصب اػػػػف يدعتػػػػر ذلػػػػؾ ف ػػػػد تبنػػػػت أ بػػػػبر الاػػػػداصابت  لالادبتاػػػػبت لاللنػػػػؼ
الساب   لأجلا  الرهب  عان  الدديث هف اابرسبت الار ال ػذافي  بػيف أ  إثنػيف اػف 
الّيبيػػيف  بػػػؿ بػػػيف الاػػػر  لنلسػػػت  مػػػدرت قػػػلانيف ع تػػػي بػػػ ف الاسػػػبس بشػػػ ص ال بئػػػد 
ه لبعهب ااهداـ  لددث صذا ببلللؿ  قػبؿ لػي هاػبر الطيػؼ الػذ  شػهؿ انمػب رئػيس 

ّي  أ  ا اػػػػف السيبسػػػػي  أف أ  تػػػػببط قػػػػبؿ نتعػػػػة عاػػػػسل الاػػػػر جهػػػػبز ا اػػػػف الػػػػدا 
 .ال ذافي ألهدـ فلراإ 

فػػي عّػػؾ اللعػػرة  تثػػؼ الاػػر اػػف ااجعابهػػبت التػػي ة أل الاهّ ػػة  اػػ  الراصبػػبت 
الثلريػػبت  اػػف أجػػؿ علبئػػعهف بػػبللتر الثػػلر   لشػػدذ إرادعهػػف لالاجهػػة اعطّبػػبت الثػػلرة 

تبنػت عّػؾ العلبئػة . ة اف قيلد الابتي الرجليػةااجعابهية  لعد يؽ عدرير الارأة الّيبي
أديبنػػبإ إلػػ  أتثػػر اػػف الّسػػبف لا ذف  أ  لسػػبف ال بئػػد لصػػل يشػػرح أبلػػبد النظريػػة  لأذف 

فال بػدل اػف ن ػؿ الرتػة العلبئػة الثلريػة . الراصبة الثلرية لصي عاعص سابهيبإ ذلؾ الشرح
اصبػػة اعلطشػػة للتػػر لصػػذا اػػب دػػدث اػػ  انبتػػّة قليػػة لر .  إلػػ  ا ػػبرج لاػػدا ؿ أ ػػرس

فهي ل ياتػف أف عتعلػي بداػؿ أفتػبر ال بئػد فػي . ال بئد الل يت اف هيبر صدس بف هبار
إنلرد بهب ال بئد في طرابّس  لعد  ػت زراهػة .  رأسهب ف ط  عريدم أف ينزرع في أدشبئهب

إنػزهل .  ة قديسهب بلػد شػهلر بناػل الػزرعبفبعدت الراص.  ر  في د ؿ الراصبةالل يت الثل 
ن ّب ال ديس إل  ثلر صبئل  لصػددصب ببل عػؿ  لػل أنهػب فتػرت اجػرد العلتيػر فػي بش دة  لا 

صذا ا ار  تبف دّاهب صل الػزلاج انػت للػل ليػـل لادػد اهطػب  شػرهية لاػب فػي بطنهػب  
أارصػب بدسػ بط اػب عداػؿ  رفتػت  فببلنسػبة .  فهل جز  اف بذلر اللتر الثلر  الا دس

.    صددصب اػرة أ ػرس ببل عػؿ اػب لػـ عػع ّص اػف الجنػيفلهب  ذلؾ تلر ل ع در هّ  فلّت
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 ػػرلت عّلػػؽ قدايػػت  لصػػي عبتػػي  ععلسػػؿ لصػػي عرعلػػد  رصبػػة لرجػػب   أف ل ينعػػزع انهػػب 
قػػبؿ لهػػب  .  أ ّػػ  اػػب ياتػػف أف ع  ػػذم اػػف الػػدنيب لصػػي  نطلػػة اػػف مػػّب ال بئػػد لعرائبػػت

  أنػػػب سػػػ عدبر فّيب ػػػ  فػػػي أدشػػػبئؾ  للعب ػػػ  الد ي ػػػة نبئاػػػة أيتػػػب صنػػػبؾ"لصػػػل يزاجػػػر  
ن ّػت هّػ  إثػر ذلػؾ إلػ  اتػبف سػر  جػدال  لبلػد أف للػدت  ن ػؿ الاللػلد فػلراإ ".  ا اػر
" البنػت"ل  دار ا يعبـ  لتّػؼ أدػد اللػباّيف باتعػب ال ػذافي باعببلػة الاللػلد أ  إلسراإ 

عير ال ػػبص جػػدال لالاػػر ال ػػذافي  صنػػبؾ  بدشػػراؼ اعلامػػؿ اػػف أداػػد راتػػبف السػػتر 
برة لمػػػلية فرتػػػبش زلجػػػة الاػػػر إلػػػ  دار ا يعػػػبـ  إلػػػ   آ ػػػر الرلايػػػة عّػػػؾ الزيػػػ ب ػػػتعرل 

 .ا لل 

قػد عتػػلف الرلايػػة الثبلثػػة  عداػؿ فػػي أدشػػبئهب  بلػػض الد ي ػة  للتػػف ربطهػػب بهػػدس 
بػػػػف هػػػػبار  ل يعػػػػلفر لػػػػت دبػػػػؿ اسػػػػبر ا دػػػػداث العػػػػبري ي  فلنػػػػداب قباػػػػت الطػػػػبئرات 

ب  إبنعػػػت بػػػبلعبني  لالعػػػي تبنػػػت صنػػػ 7619ا اريتيػػػة ب مػػػؼ بيػػػت الاػػػر ال ػػػذافي سػػػنة 
  أل هّػ  7619أهّف العهب أثنب  الهبرة  لـ ععجبلز السػنعيف  أ  أنهػب اػف الاليػد سػنة 

 7611لقد عزلجت صدس بف هبار اف زلجهب يلنس البفػت سػنة .  7611ثر سنة تا 
ع ػػػلؿ صػػػدس أنػػػب إسػػػعدهيت .  بػػػبلجزائر  هنػػػداب تبنػػػب يراف ػػػبف ال ػػػذافي فػػػي زيػػػبرة لّجزائػػػر

جػػػؿ اػػػف بنهػػػبز  إلػػػ  طػػػرابّس  لطّػػػب انهػػػب العلجػػػت إلػػػ  الاطػػػبر  لفلجئػػػت بشػػػتؿ هب
بلجػػلد هريسػػهب ال ػػبدـ الػػدتعلر يػػلنس البفػػت هّػػ  نلػػس الطػػبئرة  لتػػبف برنػػبال زلاجػػت 

لذلػؾ يلنػي أف صنػب  قػد للػدت بلػد عػبريإ زلاج صػدس اػف يػلنس  .  انهب البجػ ة أيتػب
ذا تبنػػت صػػي قػػد داّػػت اػػف ال ػػذافي بلػػد زلاجهػػب فػػال ي لجػػد داع لتػػؿ عّػػؾ الاسػػردية لا 

العػػي هرتػػنب رلايعهػػب الػػثالث  اػػب تػػبف الػػدتعلر يػػلنس أاػػبـ أ  اػػبن  يجلّػػت يشػػؾ أل 
لصنػػبؾ . يعػػردد دعػػ  إذا هػػرؼ الد ي ػػة هػػف أبػػلة ال بئػػد لهنػػب  إف تبنػػت اػػف ردػػـ صػػدس

الرلفػة فػي ألسػبط لصػي قمػة بعػزليل جػلاصر لاػيالد  اػثالدبلت تثيرة  قػبـ ال ػذافي 
 .الّيبييف
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ال المة  ف نب ل أايؿ إل  عمػديؽ رلايػة أالاػة صػدس لهنػب   للتننػي أايػؿ إلػ  ل 
لػػع ط لهػػب  الرلايػػة ا للػػ   العػػي ع ػػلؿ أف مػػلية صػػي اػػف إلػػع ط عّػػؾ الّ يطػػة لعبنبصػػب  لا 

 .إسـ صنب  الادبب لملية

بلػػػد عدريػػػر ليبيػػػب  لقعػػػؿ ال ػػػذافي  أ برنػػػي طبيػػػب تػػػبف يرافػػػؽ ال ػػػذافي انػػػذ سػػػنة 
ي فلالإ إبنة الل يد الار ال ذافي اف إارأة هربيػة  هبشػرهب لسػنلات   أف صنب  ص7611

طليّػػػة سػػػراإ  داّػػػت انػػػت لأنجبػػػت صنػػػب   العػػػي لتػػػلت فػػػي دار ا يعػػػبـ  عببلهػػػب أداػػػد 
دبللػت السػيدة اللربيػة أ ػذ إبنعهػب اػف دار الرهبيػة  . راتبف اػف اتعػب ال ػذافي يلايػبإ 

أريد إبنعػي  أبلصػب الاػر لأنػب :   لمر تجب ت ارة أابـ ال يبدة ببلب اللزيزية. فالنلت
 . تربت ببلرمبص لقعّت.. أاهب

ااب ل شؾ فيت أف الار ال ذافي  تػبف فػي  بيػة السػلبدة لاابعهػبج لصػل يتعشػؼ 
 بصػػذا الا ّػػلؽ الػػذ  يداػػؿ إسػػـ صػػدس بػػف هػػبار  د ػػؽ إنعمػػبراإ تبسػػدبإ لسػػبد بإ هنػػدا

 ب  تػػؿ شػػي  فيهػػب  لأف يسػػع داهل ػػي بػػيف يديػػت صػػذم اللريسػػة العػػي أراد أف يسػػعللي هّػػ
سػػػطلرة ثرلعػػػت   ج  لػػػـ يػػػعاتف الاػػػر ال ػػػذافي  لصػػػل فػػػي أل سإلػػػ  أقمػػػ  اػػػد قلعػػػت  لا 

لسطلة شهرعت  لـ يػعاتف اػف ال ػالص اػف عّػؾ الل ػدة  ابتػيت  الػذ  ل يعلقػؼ هػف 
جّدم  فهل اف أسرة ل إسـ لهػب بػيف ا سػر الّيبيػة العػي عػذتر فعتبػر  ل إ ػلة لػت يعتػ  

ّػؾ النذبػة ال دريػة  بػ ف عؼ رفلعهـ  لهذا تػبف يدػبلؿ بتػؿ الطػرؽ الشػلب  اػف هّ  أتعب
يببلف في إصبنػة أبنػب  اللػبئالت الّيبيػة اللري ػة  لأهع ػد أف الدّبػة ا فتػؿ لعّػؾ ااصبنػة 

ديػث يجّػػد النسػب  لالرجػػبؿ أيتػب  لأف يسػػع دـ بلػض صػػؤل  فػي الاهػػبـ .  صػي اللػػراش
للػػػت فػػػي صػػػدس بػػػف هػػػبار اػػػ رب أ ػػػرس ف ػػػد جلّهػػػب  ال ػػػذرة   بمػػػة عّػػػؾ اللّنيػػػة انهػػػب 

سػػابإ  عدػػت شػػلبر دفػػ   السػػلط الػػذ  يجّػػد بػػت الّيبيػػيف بلػػد أف يجّػػد بهػػب أسػػرعهب شػػرفبإ لا 
 .الثلرة إل  البمؿ الجسد ااجعابهي الّيبي

فتلنهػػب إاػػرأة  يلنػػي أف الثػػلرة  قػػد د ّػػت  ػػرؼ نػػـل الاجعاػػ  الّيبػػي  لأف العهييػػر 
لف الثػلب الػػلطني تّػت  لتبنػت الاػػرأة اػف قبػػؿ اللػلؿ فيػػت  لالللػؿ الثػلر   قػػد مػبف لػػ
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سػػعلابؿ الاػػرأة فػػي هاّيػػة  أل اللػػلؿ بػػت فػػي أدسػػف ا دػػلاؿ  للػػـ عتػػف فػػبهالإ قػػط  لا 
الاػػداصابت الثلريػػة لالعد يػػؽ اػػ  الرجػػبؿ  لادػػبتاعهـ  عجلػػؿ الل لبػػة  ثبلثػػة  لاثّثػػة  

فػي العد يػؽ  لعتػربت عدػت  فبلرجؿ الّيبي يعان  الالت قبؿ أف ي ؼ أابـ إاػرأة عهينػت
 .العلذيب  تبنت صدس صي الارأة ا لل  العي ع ـل بتؿ ذلؾ

 :بنت بف هبار  صذا ااسـ يد ؽ بت ال ذافي صدفيف

أنت إسعؿ اف صذم اللبئّة سيلبإ  يسّطت هّ  أصؿ بنهبز   العػي اثّػت فيهػب : ا لؿ
 .هبارهبئّة بف هبار أدد سيلؼ الاابنلة  ل بمة الشيإ امطل  بف 

أف  يػػر اػػف ياػػثّتـ يػػب أصػػؿ بنهػػبز   لببلعدديػػد يػػب أصػػؿ بػػف هػػبار  صػػي : الثػػبني
 .  صدس لليس امطل   أل يرم اف الرجبؿ

ثػـ لظػػؼ الايػػلؿ لالنزهػبت الداليػػة لهػػب اذلؿ رجػػبؿ بنهػبز   لنسػػبئهب لبلػػد ذلػػؾ 
 .سيسعلاّهب سيؼ اانع بـ هّ  رقبب اف عب   اف الّيبييف

قػػدراعهب البدائيػػة البذيئػػة  قّاػػب ععػػلفر فػػي السػػبدييف اػػف الرجػػبؿ  فاػػب ببلػػؾ ببلنسػػب   
فبللدلانيػػة هنػػداب عتػػبؼ إليهػػب البػػذا ة  لعمػػب تالصاػػب فػػي جسػػد ا نثػػ   يتػػلف لأللػػـ 

 . الذ  عنلثت  اذاؽ الليؿ

قػػبؿ أبػػل .  لّعلػػذيب ألػػلاف شػػع   علػػذيب الجسػػد  علػػذيب اللػػرض  لعلػػذيب الل ػػؿ
- :نبيالطيب الاع

ـل أهراض لنب له لؿل   يهلف هّينب أف علمبب جسلالنبلعسّ

سػعلزازاإ  يهطػؿ هّػ  تػػديعت   إاعّتػت صػدس بػف هػبار لسػبنبإ رصيبػبإ  يلػحا إصبنػة  لا 
لل ياتػػػػف أف عادػػػ  اػػػف ذاتػػػػرة .  فيمػػػيب الل ػػػؿ لاللػػػرض ب ػػػػدر اػػػب يمػػػيب الجسػػػد
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تػبنلا بػيف تػدبيبصب فػي الّيبييف  تّابعهب العي أطّ عهب تبلرمػبص هّػ  الّيبيػيف الػذيف 
 .اسّسؿ اب هرؼ ببلادبتـ الثلرية

لتػػف  تيػػؼ يعدػػلؿ ا ّػػلؽ  لببلعدديػػد إاػػرأة  إلػػ  صتػػذا شػػر يلػػيض باػػب صػػل أشػػر 
اعدػرؾ  يعػنلس  ل " رابػلت"ااسػعالب  الػذ  يجلػؿ التػبئف البشػر  الدػي  : انت   إنت

بهػػب الطب يػػة فػػي  ي عػػبر إعجػػبم درتعػػت  لل يلػػي دلافلهػػب  عّػػؾ صػػي ال بهػػدة العػػي يػػعدتـ
 .تدبيبم  ا دلات

فػػ لؿ تػػدبيب الدػػبتـ الػػدال  اللػػرد  صػػـ أدلاعػػت العػػي يسػػلؾ بهػػب الػػداب   إنػػت يسػػلؾ 
تػػػابئرصـ  لاشػػػبهرصـ  ليبطػػػؿ اللػػػلؿ ه ػػػللهـ  ي عػػػؿ ال عّػػػة أللإ  يجهػػػز هّػػػيهـ اػػػف 

لصػدس بػف هػبار ناػلذج ل ي عّػؼ هػف آي اػبف  .  الدا ؿ  تي يعدلللا إل  أداة لّ عػؿ
فهػي لػـ .  اف النابذج العي إسعّبهب أدللؼ صعّر لسػ رصب ل عػؿ لدػرؽ البشػر جلرنلأل 

عتف ع سـ بدسـ اي  أل بدسـ أدد اف أبنبئهب  بػؿ تبنػت ع سػـ بدسػـ ػ ال بئػد ػ ف ػط عػدهل 
الػذ  عطػرزم دائاػب  ب ّػت لّ بئػد .  اي أف يدلػظ ػ ال بئػد ػ فػي بدايػة دػديثهب لفػي ال عػبـ

 .لقبؿ لي ال بئد

ا الرابػلت   الاسػعّب  هنػداب يتػلف ا ّلقػبإ ديػبإ  ي عّػؼ اػ  الرابػلت ػ اآللػي  صػذ
فهػػل يعّػػذذ بعنليػػذ علّياػػبت سػػيدم  لصػػذم الدبلػػة ل ععػػلفر فػػي الرابػػلت اآللػػي  فػػدذا أاػػر 

فػي دػد ذاعػت  صػل الاتبفػ ة  العػي " ا اػر"ال بئػد ػ رابلعػت ػ الدػي  بعنليػذ أاػر اػب  يتػلف 
لقػد تبنػت صػدس .. بػؿ صػل يعلػب ر بالبقبػة سػيدم لػت.  ّاػ الرصي  بية الان  ببلنسبة ل

بنػػػي ال بئػػػد: "ععلػػػب ر ب ػػػلؿ ل ػػػد لجػػػد الاػػػر .  ب نػػػي  ع ػػػلؿ ذلػػػؾ بزصػػػل شػػػديد  أ  لل "صزل
ال ػػذافي فيهػػب  انجاػػبإ رصيبػػبإ  ف ػػد لتػػلهب فياػػب بلػػد هّػػ  رأس أهّػػ  جسػػـ سيبسػػي فػػي 

لّبّديػة  لهػيلف الاهنػدس  بنهبز   لصل الاؤعار الشلبي لّشلبية  أ  الاجّػس العشػريلي
اببرؾ الشباإ  رئيس لزرا  ليبيب السببؽ  أاينبإ لّجنة الشػلبية اللباػة  لشػلبية بنهػبز   

ل ػػد : "قػػبؿ الاهنػدس الشػػباإ.  أ  الجهػبز العنليػػذ  لّبّديػة  لأمػػبح  بتػلبإ لعببلػػبإ لهػب
 أدسسػػت بػػباذلؿ لاادع ػػبر  لأنػػب فػػي صػػذا الانمػػب  لتبنػػت عػػدهلني لّدتػػلر إلػػ 
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ل ػد رأس ".  اتعبهب  لعّ ي هّي  ادبترة طليّة  تبنت عّؾ أعلػس ا لقػبت فػي ديػبعي
هبلػػػػرلا هنهػػػػب فػػػػي .  أصػػػػؿ بنهػػػػبز  لجلدصػػػػب فػػػػي ذلػػػػؾ الانمػػػػب  ه لبػػػػة جابهيػػػػة لهػػػػـ

قػػبؿ ابػػبرؾ الشػػباإ  أف النػػبس .  اجبلسػػهـ  ببلشػػلر الشػػلبي  لالنػػلادر لالنتػػت البذئيػػة
صػب قػد رقيػت إلػ  اللاػؿ اػ  صػدس  صػداؾ : "لػت نذرلف هّيت  ي للػلفعفي بنهبز  تبنلا ي

 .إتطر أف يب   في انزلت زاصداإ في ذلؾ الانمب".  اي

بلػػػد ذلػػػؾ فػػػي انمػػػب أاػػػيف شػػػؤلف الاػػػرأة ب ابنػػػة اػػػؤعار الشػػػلب اللػػػبـ   ينػػػتع هل 
يطػػبلهـ  تػػب  فلتبنػػت لهػػب اهاػػة لادػػدة لصػػي تيػػؿ ا سػػئّة ااسػػعلزازية  لّػػلزرا  الػػذي

الاسعشبر امطل  هبد الجّيػؿ  لزيػر اللػدؿ السػببؽ فػي جّسػة لهنداب عدد ث .  ال بئد
  انع داإ عػد ؿ الاػر ال ػذافي فػي بلػض ا دتػبـ العػي 1171اؤعار الشلب اللبـ سنة 

أمدرعهب الادبتـ الّيبية  قبـ بدلهب  ه لبػة ااهػداـ العػي مػدرت بدػؽ هػدد اػف الػذيف 
ا  اببشػػػرة  سػػػبرع ال ػػػذافي إرعتبػػػلا جػػػرائـ قعػػػؿ  لتػػػبف دػػػديث الػػػلزير ان ػػػللإ هّػػػ  الهػػػل 

بدرسػػبؿ لرقػػػة إلػػػ  صػػػدس بػػػف هػػػبار  عتػػانت صجلاػػػبإ هّػػػ  الػػػلزير  لعبتيعػػػت هّػػػ  اػػػب 
أل عهػدئ  تػب ال ػذافي الػذ  رتػض ش مػيبإ إلػ  قبهػة  رض  مدر انت  للتنهب لـ علػ

 .الاؤعار لقبـ ش ميبإ ببلرد هّ  اب جب  في ادا ّة اللزير

بية ب ابنػػة اػؤعار الشػلب اللػبـ  لصػػي بلػد ذلػؾ  أاينػػة لشػؤلف الّجػبف الشػل هينػتع 
أ  الػػلزرا   لفػػي إدػػدس جّسػػبت اجّػػس " ا انػػب "اللظيلػػة الانػػبط بهػػب اعببلػػة أهاػػبؿ 

الع طػػػيط اللػػػبـ الػػػذ  يراجػػػ  الايزانيػػػة السػػػنلية لّدللػػػة  قبػػػؿ هرتػػػهب هّػػػ  الاػػػؤعارات 
الشػػػلبية ا سبسػػػية  شػػػنت صػػػدس بػػػف هػػػبار صجالاػػػبإ شػػػديداإ للذهػػػبإ هّػػػ  أاػػػيف الّجنػػػة 

  لهّ  أايف ااقعمبد  لهلتت بػذلؾ هػف اػب أ تػب "رئيس اللزرا "الشلبية اللباة 
قبئػػػدصب  فػػػي ع مػػػيرصب فػػػي الاجهػػػة لزيػػػر اللػػػدؿ امػػػطل  هبػػػد الجّيػػػؿ أاػػػبـ  اػػػؤعار 

 .الشلب اللبـ

للػػـ عاػػض بالقلهػػب الجديػػد ب ابنػػة اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ سػػلس أيػػبـ الػػدلدة دعػػ  
لشلبية  اتبف ة لهب  هّػ  صجلاهػب الاظلػر هّػ  ن ّت إل  انمب أايف جهبز الرقببة ا
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للػػـ يتػػف إ عيػػبر ال ػػذافي لهػػب  فػػي صػػذا .  الػػلزرا  أثنػػب  جّسػػة اجّػػس الع طػػيط اللػػبـ
ـل البمػػؿ الدللػػة  للتػػف اػػف أجػػؿ  الالقػػ  الجديػػد اػػف أجػػؿ التشػػؼ هػػف اللسػػبد الػػذ  هػػ

 .تيؿ جرهبت ااصبنة لّاسؤلليف ف ط

الثػػلار  بدػػرؽ انزلهػػب ببنهػػبز    نهػػب تبنػػت فبرايػػر  قػػبـ الشػػببب  71بلػػد إنعلبتػػة 
عجسػػػيداإ لد بػػػة الػػػدـ  تبنػػػت صػػػي ااصبنػػػة العػػػي عػػػدب هّػػػ  ا رض ب ػػػدايهب فػػػي شػػػلارع 

لفي الا ببؿ  تبنت صي في طرابّس  المػلت الاسػاـل  الػذ  يهػبجـ .  بنهبز  لأزقعهب
  الثػػػػلار  ينلػػػػعهـ بػػػػ فظ  المػػػػلبت العػػػػي أبػػػػدههب سػػػػيدصب  فهػػػػـ الجػػػػرذاف  الاسػػػػطلليف

 .لـ علفر صذم الا ّلقة  لسيّة لعلذيب الّيبييف... اللاال 

اللػػذاب ا تبػػر  سػػيب   لتػػؿ اػػف يداػػؿ ل ػػب بػػف هػػبار  صػػؿ ياسػػتلف صػػذا ااسػػـ 
 .هّ  صلف  أـ يدسلنت في العراب  السل ة
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 حنيش القذافياخميفة 

 

لػـ يتػف بيػنهـ اػف فػي ليبيػب   7696التببط  الذيف قػبدلا درتػة ألؿ سػبعابر سػنة 
يداػػػؿ رعبػػػة ه يػػػد بػػػبلجيش  تبنػػػت رعبػػػة الاػػػر أبػػػل انيػػػبر قبػػػؿ أف يّدػػػؽ بدسػػػات ل ػػػب 

أ  يداؿ نجاعيف ف ػط هّػ  تعليػت  زاػالؤم اػف نلػس " االـز ألؿ"ال ذافي  تبنت رعبعت 
الدفلة  داّلا رعبة ن يب أ  ثالث نجػـل  عػ  رت عرقيعػت بسػبب ه لبػة لا بللعػت بلػض 

تؿ الذيف مبرلا باجّس قيػبدة الثػلرة رفلػلا إلػ  رعبػة رائػد بدسػعثنب  ال لاهد اللسترية  ل 
ب الن يػػب هاػػر الاديشػػي  لالن يػػب إاداػػد الا ريػػؼ  لرفلػػ  الاػػالـز ألؿ الاػػر اػػنػػيف صإث

 الػػذ  أهّػػف هػػف إسػػات فػػي ألؿ أيػػبـ أبلشػػليرب أاػػب الل يػػد سػػلد الػػديف. إلػػ  رعبػػة ه يػػد
ناػػب رتػػبف الجػػيش  فّػػـ عتػػف لػػت أ  ه تػػرئيس  الثػػلرة سػػع دـ إسػػات  إالقػػة ببلدرتػػة  لا 

 . ترسبلة طا نت لّدا ؿ لال برج  لتبف قد عرؾ ال داة اللسترية قبؿ الدرتة

رئيس اللرفب   ّيلة دنيش الدرببشي  تبف اف بػيف هػدد قّيػؿ اػف تػببط المػؼ 
لتػػبف صػػل الشػػ ص اللديػػد . الػػذيف جػػرس تػػاهـ إلػػ  الدرتػػة  لصػػـ دلف رعبػػة التػػببط

د ػػؿ فػػي درتػػة التػػببط اللدػػدلييف ا دػػرار  لصػػل اػػف ذافي الػػذ  أل اػػف قبيّػػة الاػػر ال ػػ
. لأف يدػػػؿ ادّػػػت  ال ػػػذافي –أبػػػل انيػػػبر  –إقعػػػرح هّػػػ  الاػػػر أف يسػػػعهني هػػػف ل ػػػب 

لهنداب نبقشت الار في ذلؾ  دبججت  ّيلة إدنيش  ب ف صنبؾ تاف أهتػب  اجّػس 
اثػػػػؿ ال ليّػػػػد  قيػػػػبدة الثػػػػلرة اػػػػف يداّػػػػلف ال ببػػػػبإ عشػػػػير إلػػػػ  انػػػػبط هـ أل هػػػػبئالعهـ  

 .الدايد   لهبد الانلـ الهلني  لا عبر ال رل 

 ّيلػػة إدنػػيش صػػذا  الرجػػؿ شػػبت ا اػػي  لصػػل اػػف الجنػػلد ال اسػػيف ا لائػػؿ الػػذيف 
ـ  يبػػدل أنػػت قػػد  7617إنتػػالا إلػػ  الجػػيش الّيبػػي  هنػػد ع سيسػػت بلػػد ااسػػع الؿ سػػنة 

ـ أايعػت  لبسػبطت عتلينػت  فهػل بدتػ. قرر انذ البداية أف عتلف عّؾ الدرتػة قذافيػة بدعػت
  ل ياتػػف أف يلهػػـ أل يلػػي  اػػدلللت أل أصػػداؼ درتػػة  عنطّػػؽ ندػػل علتيػػرملاددلديػػة 
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عهييػػر جػػذر  ادّػػي لهربػػي  اثّاػػب تػػبف يلّػػف الاػػر الػػذ  أمػػبح اببشػػرة بلػػد الثػػلرة 
 . قذافيب  نسبة إل  قبيّعت العي ينعسب إليهب تببط المؼ  ّيلة

 : صابتبر  ّيلة إدنيش بيف عتلينيف 

 ال بيّة. 

 الجيش. 

  للػػػػـ أقػػػػؿ  تيػػػػبنيف   ف صنػػػػبؾ "عتػػػػلينيف"قّػػػػت هػػػػف ا ثنػػػػيف  ال بيّػػػػة  لالجػػػػيش 
مػػػػيرلرة دا ػػػػؿ ال بيّػػػػة لالجػػػػيش  اػػػػف ديػػػػث  العراعبيػػػػة  لالدػػػػراؾ الػػػػدا ّي اػػػػف ديػػػػث 

 . ألإ...اارعلبع لاان لبض  لنسؽ ا ار الللقي

بمػدرا  سػرت  عنعاػي  في ال بيّة  تبف  ّيلػة إدنػيش  يلػيش فػي هبئّػة الدلاػة
شػب الطلػؿ  ف يػراإ  أايػبإ  ف تػطر  –أللد هاػر  -إلي فرع اف قبيّػة ال ذاذفػة صػل فػرع 

في بداية اراص عت أف يلاؿ راهيبإ لدس رجػؿ ايسػلر اػف قبيّػة لرفّػة العػي ع طػف انط ػة 
ؼ  لالل ػػر الاػػدق   تػػفػػي ديػػبة الش. بنػػي اللليػػد  العػػي ععػػدا ؿ أرتػػبإ لث بفػػة اػػ  سػػرت

لمدرا   لس ؼ الظالـ  عتلف ديػبة الراهػي دنيػب اػف ال ػلؼ الااػزلج بػبلبؤس لقسلة ا
 ػػػد  أل  ناعػػػت أنيػػػبب ؿ  إذا عػػػبم بلتػػػهب لفل بػػػلالرهػػػب  فهػػػل اسػػػئلؿ هػػػف ا  نػػػبـ لا 

لل يع بتػػ  الراهػػي أجػػراإ إل فػػي نهبيػػة اللػػبـ  لا جػػر جاػػؿ أل نبقػػة هػػف تػػؿ . الػػذئبب
صنػػبؾ ط ػػلس . لرا  ا بػػؿ لا  نػػبـ رتتػػبإ   هػػبـ ي تػػيت فػػي المػػدرا  لبػػيف المػػ لر

ادتاػػػػة  لّعلباػػػػؿ بػػػػيف الراهػػػػي لسػػػػيدم مػػػػبدب ا نلػػػػبـ  ل ع عّػػػػؼ تثيػػػػرا هػػػػف عّػػػػؾ 
صنػػبؾ عراتاػػت السػػنيف العػػي تبػػر . الط ػػلس العػػي عدتػػـ هالقػػة ال ػػف بمػػبدب ا رض

فهػػل اػػف قبيّػػة مػػهيرة  عهػػيـ بػػيف اللديػػبف . فيهػػب جسػػـ الراهػػي  ّيلػػة  لعرتبػػت نلسػػيعت
لػػػـ .  يباهػػػب الرثػػػة  لبػػػيف قببئػػػؿ أتثػػػر انهػػػب هػػػدداإ لهػػػدة لأرتػػػبإ لأنلباػػػبإ الجػػػردا  عدػػػت 

يػة اػف ا رض نيلرؼ الهـل اللطف  للػـ علػف لػت تّاػة الػبالد  سػلس عّػؾ الرقلػة الاند
العػػي عتػػرب فيهػػب هبئّعػػت  يباهػػب بجػػلار بيػػلت أ ػػرس اػػف الشػػلر عسػػعظؿ بهػػب هػػبئالت 
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الابتي  ذلؾ الل د الذ  إنتسػرت فيػت صل اف الاليد ثالثينبت ال رف . أ رس اف قبيّعت
ا بلاػػػة الّيبيػػػيف لإلسػػػعلابر اايطػػػبلي  لعنػػػبدرت فيػػػت بلػػػض ال ببئػػػؿ  لسػػػبد الجلػػػبؼ  

 . لأسعشرس الل ر  لصبجر التثيرلف إل   برج اللطف الّيبي

فػػػي عّػػػؾ السػػػنلات اللجػػػبؼ  لعّػػػؾ البيئػػػة ال بسػػػية الارهبػػػة  لػػػـ يتػػػف  اثػػػبؿ ذلػػػؾ 
لرد   أل نسػاة اػف نسػابت العرفيػت لالّهػل  سػلس سػليلبت الشبب أ  ليؿ يرزقت بدّـ 

يشػػػ  فيهػػػب تػػػػل  ال اػػػر  يّع ػػػي الرجػػػػبؿ يعدػػػدثلف هػػػػف اػػػب لمػػػؿ اػػػػف أ بػػػبر داّهػػػػب 
أل يسػػعرجللف أشػػلبراإ  قبلهػػب انػػذ . ال ػػبدالف اػػ  ال لافػػؿ ال بداػػة اػػف الجنػػلب أل الشػػرؽ

يف دّ ػػػة سػػػنيف شػػػبهر اػػػنهـ  أل آ ػػػرلف اػػػف شػػػلرا  ال ببئػػػؿ ا  ػػػرس   لقػػػد يتػػػلف بػػػ
الرجػػػػبؿ  راليػػػػة   بػػػػبر الاشػػػػبئإ الهػػػػببريف اػػػػف رجػػػػبؿ الا بلاػػػػة  لل ع ّػػػػل الدتبيػػػػبت 

 . ايبت اف طرائؼ الهزل  لقط  الطرؽ  لالاقؼ عذتر  ساب  اف قبّهـل لالر 

لػػػـ يتػػػف اػػػف بػػػيف قبيّػػػة ال ذاذفػػػة رجػػػبؿ اػػػف ذل  ال باػػػبت اللبليػػػة فػػػي اللعػػػرة العػػػي 
 ةاػػب عببلػػة ل بيّػػة أللد سػػّيابف  أل ل بيّػػإت  عشػػتّت فيهػػب ش مػػية  ّيلػػة  تبنػػت قبيّعػػ

ؿ  صػبجر بػال ببئػؿ ا  ػرس التثيػر اػف ا  نػبـ أل اا ثؿلرفّة  لليس بينهب اف ياعّؾ ا
 .انهـ إل  امر ةالتثير اف هبئالعهب إل  عشبد  لقّ

ؿ طّػػب اعطػػلهيف لّػػد لؿ فػػي جػػيش ليبيػػب الاسػػع ّة  طػػلؽ نجػػبة ببلنسػػبة لػػذلؾ اثلػػ
يػػر  فهػػرع فػػلراإ لإللعدػػبؽ بهػػذا الارتػػب الػػذ  سػػي  ذم اػػف ليػػؿ الل ػػر اللعػػ  ا اػػي الل 

بػ  فػي عن ؿ بيف أندب  اللطف الّيبي تجند  فػي الجػيش  ف ػد تػبف النظػبـ الاعل . لالبؤس
اللهػد الاّتػػي أف ععن ػؿ تعبئػػب الجػيش بشػػتؿ انػعظـ  لاسػػعار اػف انط ػػة إلػ  أ ػػرس  

 . لعجر  عرقية الجنلد لفؽ تلابط ادددة ا دسة

فػػبعح الاػػر ال ػػذافي إبػػف هاػػت اللريػػؼ بػػبلجيش الّيبػػي بنلايػػبم فػػي عهييػػر النظػػبـ  
تبف صذا اللريؼ  ّيلة صل اللديد اف قبيّة ال ذاذفة الذ  أفش  لت التببط الاػر سػرم 
ال طيػػر  لافػػؽ اللريػػؼ ال ػػذافي فػػلراإ  لتػػبف اػػف أتثػػر أهتػػب  العنظػػيـ دابسػػة لجهػػداإ  
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 تػػػػػبت لرفتػػػػػت  فػػػػػي  تدرتػػػػػة تػػػػػبف ل يتبػػػػػفػػػػػي تػػػػػؿ اػػػػػرة يبّهػػػػػت الاػػػػػر بع جيػػػػػؿ ال
لإلسػعيال  هّػ  الدتػـ  ه ػد بلػض التػببط   رؾااجعابهبت ا  يرة العػي سػب ت العدػ

أهتػػػب  العنظػػػيـ إجعابهػػػبإ بطػػػرابّس  لتػػػبف اػػػف بػػػيف الدبتػػػريف هبػػػد السػػػالـ جّػػػلد  
نػيش ظهػر العػردد هّػ  جّػلد  صبجاػت إدنػيش بشػدم امػراإ هّػ  العدػرؾ فػي دل ّيلت إ

جّػػلد  ابر عتػػرر الالقػػؼ ع ريبػػبإ  عػػردد اللػػبعح اػػف سػػبع ةلدعػػ  فػػي ليّػػ.  عػػرحالالهػػد الا
  "هنػػؾ رجسػػ هع ّؾ إلػػ  أف نػػؤد  اللاجػػب  ثػػـ نلػػ": لعداػػس إدنػػيش  ف ػػبؿ لػػت  ّيلػػت

  .أف يعدرؾ جّلد لأتطر هبد السالـ

لالسػػؤاؿ  لاػػبذا تػػؿ ذلػػؾ الداػػبس لاامػػرار اػػف هريػػؼ أاػػي  ل نمػػيب لػػت اػػف 
دعػػػ  يهػػػبار بديبعػػػت اػػػ  درتػػػة عرفػػػ  شػػػلبرات تبيػػػرة هّػػػ  ه ّػػػت الػػػلهي  أل الث بفػػػة  

دراتت    لا 

ل شػػؾ أف دافلػػت ا سػػبس  صػػل لجػػلد إبػػف هاػػت ال ػػذافي هّػػ  رأس عّػػؾ الدرتػػة  
لأنػػت سػػيتلف الدػػبتـ لّػػبالد  لسػػين ؿ قبيّعػػت  قبيّػػة ال ذاذفػػة  إلػػ  عّػػؾ الدرجػػة السػػدرية  

الاػػت اللرديػػة  عدػػت بيػػت الشػػلر العػػي اػػب تػػبف ذلػػؾ الشػػبب البػػبئس  يراصػػب فػػي أرلع أد
 .  الرث بمدرا  سرت

لهنػػػداب أمػػػر رئػػػيس اللرفػػػب   ّيلػػػة  أف يسػػػعبدؿ الاػػػر  ل ػػػب أبػػػل انيػػػبر بّ ػػػب 
ال ذافي  هند إهالنت ترئيس لاجّس قيبدة الثػلرة  فدناػب تػبف يلمػر  ايػرة سػنلات اػف 

دنيب ععدػػدث   لصػػب صػػي الػػبحالعلػصػػب صػل الطّػػح ياعّػػ  بدبػػبت . الالبنػبة لا دػػالـ لا اػػؿ
  الػػذ  اػػب تػػبف يػػذتر  دعػػ  فػػي عّػػؾ ا اسػػيبت الا اػػرة فػػي لديػػبف "ال ػػذافي"تّهػػب هػػف 

 . سرت

 ". ال ذافي"في يـل ألؿ سبعابر  للد  ّيلة الثبني   ّيلة 

تبف الجيش ببلنسبة ل ّيلة إدنيش  صل ال بيّػة ا  ػرس  قبيّػة لهػب لببسػهب الالدػد  
نتػػببطهب  لتنهػػب لرعبهػػب الا عّلػػة  لتػػذلؾ عرابيعهػػب اآل اػػرة  لالاطيلػػة  لهػػب سػػالدهب  لا 
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 يػػر ابنيػػة هّػػ  مػػّة الػػردـ لالػػدـ  إنهػػب عداػػي لل عدعػػبج إلػػ  دابيػػة  قػػلة عنع ػػؿ بػػيف 
أم بع البالد  فهي عاعّؾ تؿ ا رض الّيبيػة  ل عدػدصب قبيّػة أ ػرس  شػيل هب يّبسػلف 

ذ ألااػػر ا هّػػ  دلف التػػبتي  ليلطػػلف ا لااػػر لّجايػػ  دلف عاييػػز  الرعبػػة ا دنػػي عنلػػ
ّػؽ دللػت رجػبؿ دلالتببط صل الشيإ الػذ  ل يجّػس هّػ  ا رض  ليع. ن بش أل عردد

ال بيّػػػػة  بػػػػؿ صػػػػل الػػػػذ  يجّػػػػس صنػػػػبؾ باتعبػػػػت لديػػػػداإ  يمػػػػدر ا اػػػػر دلف أف يسػػػػبار 
ل عتػػلف الرعبػػة العػػي يتػػلهب صػػذا التػػببط أل ذاؾ هّػػ  تعلػػت  هّػػ  أسػػبس . اآل ػػريف

يتػلف لػت قبيّػة أمػالإ  فػي اللقػت الػذ  يمػدر ا اػر لاػف  اندػدرم ااجعاػبهي  لقػد ل
صػـ أقػػؿ انػػت رعبػػة  ينلػػذلف فػػلراإ  لأف تػػبف الانلػػذ ينعسػػب إلػػ  قبيّػػة أتبػػر اػػف عّػػؾ العػػي 

 .ينعسب إليهب اآلار

  هبش اللستر   ّيلة  أجلا  قبيّة أ رس  لدبلػة رهػي "التبتي"في ذلؾ اللسط  
  فػي الالسػتر يلجػد عجاػ   انتػبط  اسػّح  صنػب. ثبنيػة  للتػف بط ػلس ا عّلػة عاباػبإ 

 . قلس اف ال بيّة  لأتثر برلدة  لأتثر درتةأصل 

  لعداػػؿ السػػالح "التػػبتي"لػػـ عسػػعط  ال بيّػػة الثبنيػػة العػػي عّػػبس لببسػػبإ لادػػداإ صػػل 
الدتػػػـ  لاشػػػبرؼ  ةالػػػذ  إسػػػعطبع فػػػي سػػػبهبت  أف يداػػػؿ إبػػػف هاػػػت الاػػػر إلػػػ  سػػػد

لػـ . ال ببئػؿ الايسػلرة ددبتابإ بلد أف تبف اجرد راع هن –ال ذافي  –الاجد  لأف يجلؿ 
ل ػد ب يػت . عسعط  أف عنسيت ال بيّة ا لل   العي تبنت عليش بيف لديبف سرت الجردا 

  .  راإ ذسيداّهب الت  صبجسبإ  لعبري بإ  لد. لرة في أهابؽ أهابقتلعّؾ ال بيّة ا لل  اد

 اػػف اليػػـل ا لؿ لّثػػلرة  لتػػ   ّيلػػة الثػػبني تػػؿ دلاسػػت  دػػلؿ الترسػػي ال ػػذافي 
طبؼ الار دلؿ الدنيب في شلبرات  لزيبرات في دػرلب  للدػدات  للػـ يهػبدر  ّيلػة 

ل ػػد أمػػبدت اسػػبدة اللجػلد تّػػت ببلنسػػبة لػػت ل . أرجػؿ الترسػػي  ترسػػي الدتػػـ ال ػذافي
ألقؼ ديبعػت  بػؿ هاػرم  لهبػ  تػؿ . هات ععجبلز اسبدة الترسي الذ  يجّس هّيت إبف

دلاست اف أجؿ الػدفبع هػف صػذا الهيتػؿ  لشػرع انػذ اليػـل ا لؿ يلاػؿ لػيالإ لنهػبراإ اػف 
أجؿ صذا الهدؼ  لقد أثبت هّ  اػدس الل ػلد ا ربلػة العػي أاتػبصب يطػلؼ دػلؿ ذلػؾ 
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الاّػػذات  الترسػػي  أنػػت الل يػػد الل يػػدة  الػػذ  لػػـ يػػؤاف إل بػػذلؾ الهيتػػؿ  لػػـ ينسػػؽ لرا  
للـ عشدلم الانبمب العي ع بمـ دللهب تؿ أبنب  هالاعت  لاػب هنػبم شػي  فػي اللجػلد 
اللسػػػيح  سػػػلس عّػػػؾ الاسػػػبدة المػػػهيرة جػػػداإ العػػػي ي  ػػػذصب ترسػػػي السػػػّطة  تبنػػػت عّػػػؾ 

للـ يهعـ ب   أار سيبسي أل إجعاػبهي أل اػبلي  إل ببل ػدر . جنعت  لاعلعت  بؿ لجلدم
 . لصل سّطة ال ذافيالذ  ياس الهيتؿ الا دس 

 إبداع المؤامرة 

سػػػنلات فػػػي اللاػػػؿ السػػػر   عدػػػت ا رض لفلقهػػػب   71قتػػػ  الاػػػر ابػػػل انيػػػبر 
عدتاػػت لعدرتػػت  صػػلاجس  للتػػف الهػػدؼ ثببػػت ل يعهيػػر لصػػل إسػػ بط النظػػبـ الاّتػػي  
لالجّلس فلؽ صيتؿ السػّطة  لبلػد أف د ػؽ الهػدؼ  لػـ عػعالش الهػلاجس  فػبدتـ عّػؾ 

  جػػز ا اػػف عتلينػػت  بػػؿ اػػف تيبنػػت  يعلقػػ  فػػي تػػؿ "ارةؤاالاػػ"مػػبدت السػػنلات اللشػػر  أ
ثبنية  أف صنبؾ  ّية  أل اليب  ادنية  أل هسترية  علد لإلسػعيال  هّػ  سػّطعت  اثّاػب 

لػـ يتػف الاػر ال ػذافي إسػعثنب  فػي . ل لإلسعيال  هّ  سّطة  تبنت في يد  يرمصرعبل 
ب  اثّػػت اثػؿ اػػف سػػب ت اػػف الزهاػػب  بػػؿ هػػبش فيهػػ –الاػؤاارة  –اللػيش اػػ  عّػػؾ الدبلػػة 

فلػػي . اللػرب ال  يػػر اللػػرب فػػي اللمػػلؿ إلػػ  السػػّطة هػػف طريػػؽ عنظػػيـ سػػر  اعػػ ار
مببح اليـل العبلي اف ااسعيال  هّ  السّطة  يتػلف الهػبجس الاسػيطر هّػ  الاعػ ار 
الػػػذ  امػػػبح دبتاػػػبإ  أل قبئػػػداإ  أل رئيسػػػبإ  صػػػل إسػػػعببؽ أ  ادبللػػػة اػػػف اعػػػ ار آ ػػػر  

  أالػػذيف يمػػّلف إلػػ  الدتػػـ هػػف طريػػؽ اانع ػػبب يتػػلف لهػػـ نلػػس الهػػبجس   الزهاػػب 
 يػػرصـ اػػف إنعزاههػػب اػػنهـ  للتػػف هػػف طريػػؽ ا عّػػؼ  إنهػػـ   اادعلػػبظ ببلسػػّطة لانػػ

يعجهػػلف إلػػ  عّػػؾ الطريػػؽ العػػي قػػبدعهـ إلػػ  السػػّطة  لصػػي مػػنبديؽ اانع ببػػبت العػػي 
اػف عشػب   فيعلجػت  صػؤل  ال ػبدة  س ط لت  فيهب النبس ألراقهـ العي عرف  اف عشب  لعل 

الػػػذيف لمػػػّلا هبػػػر مػػػنبديؽ اانع ببػػػبت بػػػ لراؽ لتػػػلهب النػػػبس فػػػي عّػػػؾ المػػػنبديؽ  
يعلجهلف إل  داّػة ألراؽ اانع ببػبت هػف طريػؽ عّبيػة ر بػبعهـ  هبػر اشػبري  سيبسػية 
قعمبدية  لأيتب اف  الؿ لسبئؿ إهالايػة ادتاػة لادرلسػة  علسػ  دائػرة الاػلاليف   لا 
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تؿ ذلؾ يعـ اف  الؿ براال لنشبطبت هّنية  لفػي رابلػة . اف دشلد الهبتبيف لع ّؿ
 .النهبر

ارة  عتػػلف اللسػػيّة جػػز  ؤاي للػػلف أف الهبيػػة عبػػرر اللسػػيّة  للتػػف فػػي اػػدراس الاػػ 
اػػػف الهبيػػػة  ا  أف الطريػػػؽ ععاػػػبص  اػػػ  الهػػػدؼ  فػػػبان الب  ل ينجػػػز إل اػػػف  ػػػالؿ 

إلػػ  السػػّطة بهػػذا ا سػػّلب العػػ ار   ليريػػد  ؿلالػػذ  يمػػ. ارة  أ  اللاػػؿ السػػر ؤاالاػػ
لل بػػد أف ي طػػط اػػف ألؿ . الدلػػبظ هّيهػػب  ل ياتػػف أف يعنػػبزؿ هنهػػب إل بػػنلس الاػػنهل

يػػـل الهػػب  أل دػػرؽ الجسػػلر العػػي ألمػػّعت صػػل إلػػي السػػّطة  صػػذا اػػب فلّػػت تػػؿ الػػذيف 
 لمػػّلا إلػػ  السػػّطة هبػػػر جسػػر اللاػػؿ السػػػر   اػػف جاػػبؿ هبػػػد النبمػػر  إلػػ  دػػػبفظ

 . ا سد  لمداـ دسيف  ل يرصـ  للـ يتف الار ال ذافي إسعثنب  اف ذلؾ

تػػببط  برئبسػػة  71نجدػػت درتػػة ألؿ سػػبعابر  لعشػػتؿ اجّػػس قيػػبدة الثػػلرة اػػف 
ـ إهع ػػػبؿ تبػػػبر تػػػببط الجػػػيش الّيبػػػي  لالػػػلزرا   ل يػػػرصـ اػػػف تبػػػبر عػػػالاػػػر ال ػػػذافي  

دارة  إلػإالاسئلليف في الدللة  لشرع في إهبدة صيتّة الدللة  اف  عػلزع رجػبؿ . أاف  لا 
النظػبـ الجديػد فػي أندػب  الػبالد  لبػدألا يدتاػلف سػيطرعهـ هّػ  دلاليػب الدللػة  إنهاػؾ 
دػػػػعلظ بلػػػػض  أهتػػػػب  اجّػػػػس قيػػػػبدة الثػػػػلرة فػػػػي اللاػػػػؿ السيبسػػػػي لاادار  اليػػػػلاي  لا 
لعدػػؽ بلتػػهـ بارافػػؽ  أهتػػب  عنظػػيـ التػػببط ا دػػرار باػػلاقلهـ دا ػػؿ الالسػػترات  لا 

 . ّلةادنية ا ع

عمػػػرؼ أهتػػػب  اجّػػػس قيػػػبدة الثػػػلرة  لأهتػػػب  عنظػػػيـ التػػػببط ا دػػػرار  بث ػػػة 
لفردة شببب  لمّلا إلػ  قاػة صػـر السػّطة  لشػرهلا يرتتػلف لرا  عد يػؽ شػلبراعهـ  
لسػػػبرع بلتػػػهـ ندػػػل بريػػػؽ الاعلػػػة  أل الشػػػهرة  أل الازايػػػب اػػػف سػػػتف اػػػريح لسػػػيبرات 

ت هينػػبم هّػػ  ذلػػؾ الجسػػر  الػػذ  هبػػرم لسػلر  لتػػف تبيػػرصـ  الل يػػد الاػػر ال ػػذافي  ب يػػ
ل اقػلؿ إف الاػر ال ػذافي قػد .  الؿ سنلات هشر إل  الهيتػؿ السػبدر  ترسػي ال يػبدة

أبػػدع دراسػػة الهيتػػؿ  لالسػػيطرة هّػػ  الجسػػر بالػػردم  تبنػػت عّػػؾ ااسػػعراعيجية  المػػة 
 ن ػػػبش لدػػػلار طليػػػؿ بينػػػت لبػػػيف  ّيلػػػة إدنػػػيش  باتلنبعػػػت اللسػػػترية لال بّيػػػة  لعجربعػػػت
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هيػب لػدس أدػد الايسػلريف اػف قبيّػة لرفّػة  لاػرارة  يػبب إسػـ ا  اال بسية العي هبنبصب ر 
اسػػػيبت الا اػػػرة  العػػػي يعدػػػدث فيهػػػب رجػػػبؿ ال بيّػػػة  هػػػف الاشػػػبئإ قػػػذافي  هػػػف عّػػػؾ ا 

الذيف دتالا المدرا  لعدتالا فيهب  لصب صي الدنيب  لا قدار  قد د  ػت دّاػب  اللرسبف
أبػػػل انيػػػبر  للتنػػػت  ال ػػػذافي  اػػػبل  الػػػدنيب  لاػػػبل  ترسػػػي ذصبيػػػبإ  لأمػػػبح الاػػػر لػػػيس 

 . الدتـ  بؿ ال يبدة  هّ  رأس اللطف الّيبي

قبػؿ أف ي ػـل الاػر ال ػذافي  بع سػػيس أجهزعػت ا انيػة  اللسػترية انهػب لالسيبسػػية  
الدا ّيػػػػة لال برجيػػػػة  لتػػػػ   ّيلػػػػة فػػػػي دائػػػػرة  بمػػػػة جػػػػداإ  ل يلػػػػعح بببهػػػػب إل الاػػػػر 

  ألـ يعجرأ لانػذ اليػـل ا لؿ لنجػبح الثػلرة  . ئرة صي دائرة أاف الهيتؿعّؾ الدا. ل ّيلة
اػػف أهتػػب  ال يػػبدة هّػػ  ااقعػػراب انهػػب  لأمػػبح  ّيلػػة ل يعبػػ  أ  شػػ ص  لل ي ػػ  
تاف أ  عراعبية في أ  جهبز  صل فػي تػؿ اتػبف  لفػي تػؿ القػ   دلف أف يتػلف لػت 

 . اتبف أل الق 

العػػػػي أنػػػػس بهػػػػب اّتػػػػة الػػػػلل   لنزهػػػػة  أ عػػػػبر الاػػػػر ال ػػػػذافي  بلػػػػض اللنبمػػػػر
اا الص  لعتلف في بؤر اللاػؿ ا انػي  اثػؿ ابػل ال بسػـ ال بن ػب  لهبػد اي الدجػبز   
لسػػّيابف شػػليب  لهبيػػد هبػػد اللػػبطي  ل يػػر   بلػػد  لتػػف  ّيلػػت إدنػػيش  تػػبف الهػػـ 

 إدبػبط الاػلآارات  ليرسػـ  طػط ال اػ  دتبف صل اف ي ل .   انهـأجايلبإ للـ يتف ا  
عرقػػػ  رئػػػيس . لالعلػػػذيب  للتنػػػت تػػػبف ي ػػػؼ لرا  البػػػبب نمػػػؼ الالعػػػلح ليراقػػػب صػػػؤل 

ؿ ل عػد ؿ فػي تػؿ  ػاللرفب  في سّـ الرعب اللسترية إلػ  أف لمػؿ إلػ  رعبػة ه يػد  د
تبف إسات صل رعبعت لصػل . ف ترسيتشي  لت هالقة ب اف الار ال ذافي الش مي  لأال 

الل يػػد أبػػل ال بسػػـ ال بن ػػب اػػدير الا ػػببرات انمػػبت  اػػرة  تّػػؼ الل يػػد الاػػر ال ػػذافي  
اللسػػترية بػػبلعد يؽ اػػ  الل يػػد  ّيلػػة إدنػػيش  الػػذ  رفػػض أاػػر ااسػػعدهب  الػػذ  جػػب م 
اػف الل يػػد ال بن ػب  الػػذ  أسػ ط فػػي يػدم  للػػـ يسػعط  أف يجلػػؿ إدنػيش ي تػػ  لأللااػػر 

ش اللسػػترية  لهنػػداب سػػ لت أدػػد أهتػػب  اجّػػس قيػػبدة الثػػلرة هػػف سػػبب عجبصػػؿ إدنػػػي
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اػػػػر لإتعشػػػػلت أف فػػػػي ليبيػػػب ه يػػػػديف ف ػػػػط  صاػػػب الل يػػػػد ا: "لألاػػػر  قػػػػبؿ ال بن ػػػػب الّ ػػػب
 . إبعّ  بّ بسـ ال بن ب ااصبنة لمات". ال ذافي  لالل يد  ّيلة إدنيش ال ذافي

  :بانذ اليـل ا لؿ  لت   ّيلة قبهدعيف يعدرؾ لف بإ لها

صػل ا لللليػة ا للػ    -ال ػذافي  -إف الػدفبع هػف ترسػي الدتػـ : األولىالقاعدة 
ف الهجػـل لػيس أفتػؿ لسػيّة لّػدفبع ف ػط   لا  يرة  يجب أف يلظؼ تؿ شػي  لهػب  لا 
بػػػػؿ صػػػػل الػػػػذ  يجػػػػب أف يلبػػػػ  لػػػػت النػػػػبس  لالسػػػػالح  لالاػػػػبؿ  أف عشػػػػتؿ تػػػػؿ ال ػػػػرائط 
ااجعابهيػػة  لالهيبتػػؿ ااداريػػة  لالبنػػ  ااقعمػػبدية  لعتػػلف أدلات  بػػؿ اسػػّدة اشػػهرة 

لل ياتػػػف ااهعبػػػبر ب يػػػت تػػػلابط أ القيػػػة  أل أنسػػػجة . ي ال ػػػذافيلّػػػدفبع هػػػف الترسػػػ
لتػػبف  ّيلػػة إدنػػيش . إجعابهيػػة  إذا د ػػؿ ا اػػر فػػي دّ ػػة الاسػػبس ببلترسػػي الا ػػدس

  ا  رجػبؿ عجػثـ هّػ  مػدلر الرجػبؿ  "هّػ  العػريس تعػريس ببرتػ: "الثػلرة ب نهػب رلؼليل 
طرة اجالهػة  بػبل لة  هّػ  ليست سلس فػرض سػي" الدتـ"بالن  أف الثلرة  لصنب ي مد 

 . الجاي 

أنػػت ل يثػػؽ فػػي أ  أدػػد  باػػف فػػيهـ تػػؿ أهتػػب  اجّػػس قيػػبدة : القاعــدة الثانيــة
أنػب ل اثػؽ دعػ  فػي : "الثلرة  لدع  اللسترييف الانعاػيف إلػ  قبيّػة ال ذاذفػة  تػبف ي ػلؿ

ف تبف يػؤاف باراقبػة تػؿ اػف يداػؿ سػالدبإ  باػف فػيهـ افػراد الشػرطة  نبصيػؾ هػ". الث ة
لعػػػرش الشػػػؾ ليعهطػػػ  بػػػت  تػػػبف ي. الػػػلزرا   لالاػػػدرا   لتػػػؿ اػػػف يداػػػؿ مػػػلة اسػػػئلؿ

بػبع ااجػرا ات ال بنلنيػة هنػد ؾ الذيف يعدػدثلف هػف ال ػبنلف  لتػرلرة إعل ئليس ر اف أل 
علجيػػػت الػػػعهـ إلػػػ  ا شػػػ بص  تػػػبف يػػػرس أف صػػػذا التػػػالـ صػػػل فػػػي دػػػد ذاعػػػت  نػػػلع اػػػف 

أنػػب أهػػرؼ : "عػػ اراإ لاجراػػبإ  تػػبف ي ػػلؿالعػػ ار  فيتلػػي الشػػؾ فػػي ا  شػػ ص اهعبػػبرم ا
لطبلاػػب دبػػبم اي بهػػذم ال ػػدرة  العػػي يتشػػؼ فيهػػب الشػػ ص الػػذ  ". الشػػيلهي اػػف اشػػيعت

ينعاػػ  إلػػ  دػػزب شػػيلهي اػػف طري عػػت فػػي الاشػػي  فّاػػبذا  يديّػػت إلػػ  لجنػػت عد يػػؽ أل 
 . لتيؿ نيببة
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الّيبػػي     تػػبف الاػػر ال ػػذافي ي ػػـل بجللػػة ببلسػػيبرات فػػي الجنػػلب7611فػػي سػػنة 
لتػػبف الػػت الرائػػد بشػػير صػػلاد  هتػػل اجّػػس قيػػبدة الثػػلرة  ل ّيلػػة إدنػػيش الػػذ  يػػرأس 
فريؽ الدراسة  تنت آنذاؾ مدليبإ ابعد ا أقـل بعهطية عّػؾ الجللػة  هنػداب لمػّنب إلػ  
انط ػة الجلػرة  علجهنػب إلػ  انط ػػة عسػا  الداػبـ  تػبف بهػب نبػػ  ايػبم  زيػر  أقػيـ هّيػػت 

إدارعػػت آنػػذاؾ الرائػػد دسػػف إشػػتبؿ ال ػػذافي  لصػػل تػػببط شػػرطة اشػػرلع زراهػػي  يعػػلل  
سػػببؽ  لتػػبف اػػف تػػاف الاسػػع بّيف أداػػد فردػػبت الاهػػد  هايػػد بّديػػة الجلػػرة  جّػػس 
الجاي  في اتػبف ظّيػؿ  لبػدأ الل يػد الاػر ال ػذافي يلجػت ا سػئّة هػف الاشػرلع  لهػف 

لالرائػػػد بشػػػير دػػػدث  مػػػبـ فػػػي ا ثنػػػب  بػػػيف الرائػػػد دسػػػف إشػػػتبؿ  . إلػػػإ...الادبمػػػيؿ
صلاد  هتل اجّس قيػبدة الثػلرة الػذ  ينعاػ  إلػ  نلػس الانط ػة  عػد ؿ أداػد فردػبت 

بػػػدأ فردػػػبت فػػػي . الالقػػػؼ لعدػػػلؿ إلػػػ  شػػػعبئـ الاهػػػد  انبمػػػراإ بشػػػير صػػػلاد   إشػػػعلؿ
عذتير دسف إشتبؿ بانبمبت  هنداب تبف تببط شػرطة بسػبهب فػي أيػبـ اللهػد الاّتػي  

 ةسػر د يػر   ةبية بتؿ لدشية  لأنت تػبف تّػب دراسػلتيؼ تبف ي ا  الاظبصرات الطال
زداد العػلعر هنػداب قػبـ الرائػد بشػير ا  سيؼ النمر  دبلؿ الل يد الاػر عهدئػت الالقػؼ  ل 

إشتبؿ  بلد أف عطبلؿ ا  ير هّيت لأاطػرم ببلشػعبئـ  أاػر الاػر  فصلاد  بترب دس
ة إدنػػيش مػػباعب ال ػػذافي بػػبل بض هّػػ  إشػػتبؿ لع ييػػدم لن ّػػت إلػػ  طػػرابّس  تػػبف  ّيلػػ

يراقػػب الاشػػهد بعػػلعر  تنػػت اقػػؼ اػػ  المػػدلي الاردػػـل سػػّيابف التبسػػح  لالمػػدلي 
أيهػػػػب المػػػػدليلف  صػػػػؿ : اداػػػػد السػػػػني  ال ػػػػبدـ اػػػػف لنػػػػدف  ع ػػػػدـ ندلنػػػػب  ّيلػػػػة ل قػػػػبؿ

التبسػح  دبتػر البديهػة   ليػؼ  هبدالسػالـسعتعبلف اب رأيعـ ل سػالعـ  تػبف الاردػـل 
ل  صػذم : قػبؿ  ّيلػة إدنػيش". ليس لّمهبر هالقػة بهػبصذم الرتة تببر  : "الظؿ ف بؿ

ليسػػت الرتػػة  صػػذم اػػؤاارة  بشػػير صػػلاد   ل يريػػد أف يسػػعار دسػػف إشػػتبؿ فػػي إدارة 
 ػد اػر ت ل". صذا الاشرلع  ليريد أف يت  اتبنت أدد أقبربت  للهػذا إفعلػؿ صػذم الاشػبتؿ

يّهب لت نهػػب لقلػػت انػػذ اآلف قرابػػة اربلػػة ه ػػلد هّػػ  عّػػؾ الدبدثػػة  للتننػػي أعػػذتر علبمػػ
ربػػ   فلػػي عّػػؾ الجللػػة الاشػػئلاة علرتػػت اػػ  الاردػػـل هبػػد السػػالـ التبسػػح  أسػػبهبت 

    لسبئ نب نلر  إل  دبدث سير فظيػ   لندػف نالدػؽ التػب ال ػذافي بانط ػة الشػبط
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ل أهع ػد أف اػػب دػػدث تػػبف اػػؤاارة اػػف بشػػير . أمػبت فيػػت بتسػػلر فػػي الػػرأس ل التعػػؼ
الثلرة  للتف السبب تبف ش مية دسػف إشػتبؿ النزقػة  ل ػد  صلاد  هتل اجّس قيبدة

  اآل ػريف بهيػر سػبب  تػبف اعلبليػبإ دعػ  هّػ  ّػتبف العداإ بنلست إل  دػد ااهعػدا  ه
إبػػف هاػػت الاػػر ال ػػذافي الػػذ  صػػل اآلف رئػػيس اجّػػس قيػػبدة الثػػلرة  ل يعػػرؾ الاسػػبفة 

إلػػػػ  ألااػػػػر الل يػػػػد  ينمػػػػ  ـل ػػػػد إسػػػػعلز الجايػػػػ   للػػػػ. العػػػػي علرتػػػػهب الاراتػػػػز لالرعػػػػب
 .ببلستلت  للـ يراع تذلؾ اتبنة الرائد بشير صلاد  هتل اجّس قيبدة الثلرة

الرائػػد بشػػير صػػلاد  فػػي " ارةااػػؤ "عػػذترت تّاػػة  ّيلػػة إدنػػيش  لصػػل يعدػػدث هػػف 
عػػذترت . اتبنػت أقبربػتد دػازرهػة الداػبـ تػد الرائػد دسػف إشػتبؿ  نػػت يريػد أف يتػ  أ

الرائػد هاػر الاديشػي  لعػلرط "  ارةااػؤ "هف  7611سنة  عّؾ التّاة هنداب بدأ الدديث
 . بشير صلاد  فيهب

ه ؿ  ّيلة إدنيش  سرت في دات  لأسػعدارت فػي أنلبسػت شػهي بإ " الاؤآارة"ستنت 
ػػت . زفيػػراإ ل  بلػػد شػػهلر اػػف قيػػبـ الثػػلرة  إرعلػػ  المػػراخ فػػي لسػػبئؿ ااهػػالـ الّيبيػػة  لهجل

ارة فػي الجنػلب ؤاّف هػف إتعشػبؼ اػهالاعلامّة  أالدلائر اللسترية  لا انية ببلدرتة 
ارة سػػػػبهب  لبػػػػدأ ال ػػػػبض هّػػػػ  هػػػػدد اػػػػف ال يػػػػبدات السػػػػبب ة  فػػػػي االّيبػػػػي  سػػػػايت باػػػػؤ 

الشػػرطة  لالجػػلازات  إتػػبفت إلػػ  هػػدد اػػف السيبسػػييف  قيػػؿ أف ادػػبفظ سػػبهب السػػببؽ 
هبػد  يث هبد الاجيد سيؼ النمػر  تػبف هّػ  رأس عّػؾ الادبللػة اان البيػة  لالا ػدـ 

أهّنػػػت لسػػػبئؿ ااهػػػػالـ . اي أبػػػل بتػػػر الػػػزل   لالا ػػػدـ هبػػػد الػػػػرديـ الػػػزل  ل  يػػػرصـ
ارة  لالعػػي عتػػانت عدليػػؿ قػػلات اػػف الجنػػلب الّيبػػي ندػػل طػػرابّس ا برطػػة عّػػؾ الاػػؤ 

اسػػ بط النظػػبـ الثػػلر  الجديػػد  قػػبـ تػػببط اػػف أهتػػب  عنظػػيـ التػػببط ا دػػرار بػػ لؿ 
عللا بػػػ لؿ لجبػػػة اػػػف لجبػػػبت العد يػػػؽ  تػػػبف إسػػػعا –ارة االاػػػؤ  –عاػػػريف هّػػػ  الاجهػػػة 

العلػػػذيب ارهبػػػبإ لاهػػػللإ  إسػػػعهؿ الاػػػالـز الثػػػبني   ّيلػػػة إدنػػػيش عّػػػؾ ا دػػػداث  لبػػػدأ 
 –الدػػػرس الجاهػػػلر   –عشػػػتيؿ الػػػبرز انع ػػػبة اػػػف الجػػػيش لالشػػػرطة  ل أطّػػػؽ هّيهػػػب 

للتػػػف  –النظػػػبـ الجاهػػػلر   –تبنػػػت الاهاػػػة الالّنػػػة لهػػػذا الجسػػػـ الجديػػػد صػػػي دابيػػػة 
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  "التعبئػػب ا انيػػة" ػؿ صػػذا الجسػـ عتلنػػت دّ ػة  بمػػة صػي العػػي سعمػبح فياػػب بلػد دا
ي لدصب  ّيلػة إدنػيش  ل ع تػ  إلػ  ا  قيػبدة أهّػ   ععبػ  الاػر ال ػذافي اببشػرة  لل 
يسعطي  دع  رئػيس أرتػبف الجػيش  الػذ  سػاي فياػب بلػد  أاػيف الّجنػة اللباػة الاؤقعػة 

لػػـ عدػػدد إ عمبمػػبت لعّػػؾ . ابليػػب  لل هسػػتريب لّػػدفبع  ل يسػػعطي  ادبسػػبة  ّيلػػة ل
ار التعبئب فياب بلد  تبف  ّيلة إدنيش ياّػؾ إمػدار أاػر بػبل بض هّػ  ا  آالدّ ة  

 . ش ص  ادني تبف أل هستر   اهاب تبنت درجعت  أل رعبعت

بػػدأ بنشػػر التعبئػػب ا انيػػة فػػي جايػػ  أندػػب  الػػبالد  لا  عػػبر لهػػب قيػػبدات اػػف قبيّػػة 
ف لهػػػػذم التعبئػػػػػب اهػػػػػبـ اعلػػػػددة  عبػػػػػدأ باراقبػػػػػة تػػػػؿ عدرتػػػػػبت الجػػػػػيش  ال ذاذفػػػػة  لتػػػػػب

لأبػدع شػبتبت اعدا ّػػة  . سػع ببرات اللسػػتريةتعشػتيالت لافػراد  يعػدا ؿ هاّهػػب اػ  اا
قباػػت هّػػ  اللالقػػبت الش مػػية اػػ  رؤسػػب  ا جهػػزة ا انيػػة هّػػ  الاسػػعلس الارتػػز  

رؤسػػب  صػػذم ا جهػػزة  أل بطػػرابّس  لهّػػ  اسػػعلس اللػػرلع  تػػبف  ّيلػػة إدنػػيش  ي عػػرح 
يػػػزتيهـ  أل هّػػػ  ا قػػػؿ ل يلعػػػرض هّػػػيهـ  لقػػػد تػػػبف ي ػػػدـ ااهعبػػػبرات ااجعابهيػػػة  

عجػػػػبم اللنبمػػػػر العػػػػي ع ػػػػلد عّػػػػؾ  تلالجهليػػػػة فػػػػي الالػػػػبيير العػػػػي يؤسػػػػس هّيهػػػػب الاقلػػػػ
 . ا جهزة

للتػف الدرتػة ". ارة الاديشػياباػؤ "  أل تاػب سػايت 7611ارة اقيؿ التثيػر هػف اػؤ 
 ػػذ نمػػيبهب اػػف الدػػديث  لالتعببػػة صػػي عّػػؾ العػػي هرفػػت بدرتػػة الا ػػدـ آدـ العػػي لػػـ ع 

  صػػدفت إلػػ  إسػػ بط نظػػبـ اجّػػس "ارةااػػؤ "الدػػلاز لالسػػ  أداػػد  فهػػؿ تبنػػت عّػػؾ د ػػبإ 
 قيبدة الثلرة  لاب صل دلر  ّيلة إدنيش في إ راجهب 

الػػذ  عاتػػف فػػي اللػػبعح اػػف سػػبعابر " التػػببط اللدػػدلييف ا دػػرار"ـ ينظػػعإرعتػػز  
  اف إس بط النظبـ الاّتي  لااسعيال  هّ  السّطة فػي ليبيػب  إرعتػز هّػ  7696نة س

بػػة اػػالـز ثػػبف  عتػػببط مػػهبر فػػي السػػف لفػػي الرعػػب اللسػػترية  تػػبف أ ّػػبهـ اػػب بػػيف ر 
لن يػػب  لدعػػ  رئيسػػهـ الاػػر ال ػػذافي تػػبف فػػي عّػػؾ الّيّػػة  ل يداػػؿ هّػػ  تعلػػت  سػػلس 

لاػػػػر اقبػػػؿ ليّػػػة اللػػػبعح  فػػػبعح ... اشػػػػبرةانجاعػػػيف  ا  برعبػػػة اػػػالـز ألؿ فػػػي سػػػالح 
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  لقػػػد عاػػػت عّػػػؾ " ا ػػػدـ " الػػػذ  تػػػبف يداػػػؿ رعبػػػة  ال ػػػذافي  التػػػببط السػػػ  أداػػػد 
لن ػدم  الالبعدة  بلد أف عدػدث أدػد تػببط العنظػيـ هػف ش مػية الا ػدـ السػ  أداػد 

بت اللّنػػي لّنظػػبـ الاّتػػي  لأدبديثػػت اايجببيػػة هػػف الػػرئيس جاػػبؿ هبػػد النبمػػر  بلػػد شػػ
ثنػػػيف  قػػػبـ الاػػػر ال ػػػذافي بزيػػػبرة لّا ػػػدـ السػػػ  أداػػػد   ػػػبذ ال ػػػرار  بػػػبلعدرؾ ليّػػػة ااإع

لددثت  اببشرة  لبتؿ مرادة  هف عنظيـ التببط ا درار  لقػرارم العدػرؾ فػي العػبريإ 
قػػػبؿ الا ػػػدـ السػػػ  أداػػػد لالاػػػر ال ػػػذافي  أنػػػب . الػػػإ...الادػػػدد  لهػػػف أصػػػداؼ الدرتػػػة 

ذا    أاػر عطّبػػت انػي أالتػـ  لسػػ نلذ  لػػيس لػد  فػػي صػذم الػػدنيب  سػلس بنػػبت ثػػالث  لا 
تبنػػػت فردػػػة الاػػػر  ػػػبارة  لعلػػػب ؿ تثيػػػرا بهػػػذا التسػػػب . تعػػػب لػػػي الاػػػلت  فّهػػػف اي

التبيػػر  فالسػػ  أداػػد  برعبػػت تبيػػرة  لارتػػزم ال يػػبد   صػػل اتسػػب إتػػبفي  سػػيتلف لػػت 
 . دلراإ دبسابل في نجبح الدرتة لصذا اب ددث

الاػػر ال ػػذافي بسػػالح ااشػػبرة  ل االدػػلاز  الػػذ  تػػبف آاػػر الا ػػدـ اآل ػػر  صػػل آدـ 
ليلعبر اف التببط الذيف لهـ إصعابابت ببل را ة لااطػالع  لشػبرؾ فػي دلرات عدريبيػة 
هسػػترية ببل ػػبرج  يعدػػدث اانجّيزيػػة  لػػـ يتػػف لػػت نلػػس القػػؼ الا ػػدـ السػػببؽ السػػ  

بعدػػت فػػي ا اػػر  رباػػب أداػػد  فبػػر ـ هالقػػة اللاػػؿ العػػي ربطعػػت بالاػػر ال ػػذافي  لػػـ يل
بسػػػبب دسبسػػػية العبليػػػة  لااهعبػػػبرات العراعبيػػػة فػػػي الجػػػيش  لتػػػبف الدػػػلاز  اػػػف بػػػيف 

 .  ال بض هّيهـ ليّة اللبعح يالتببط الذيف ال 

د نجػػبح الدرتػػة  عػػـ عشػػتيؿ اجّػػس قيػػبدة الثػػلرة  لبػػدأ اللاػػؿ هّػػ  عشػػتيؿ لزارة لػػب
ل ليبػي  صػبجرت صػاجّػس الػلزرا   ل  الثلرة  ثـ إ عيبر الدتعلر اداػلد الاهربػي لرئبسػة

هبئّعػػت إلػػ  فّسػػطيف  لهػػبد إلػػ  ليبيػػب بلػػد ااسػػع الؿ  لهاػػؿ فػػي اجػػبؿ الػػنلظ  لسػػبصـ 
قػػػبـ . ـ إهع بلػػػتعػػػهػػػـ ببانعاػػػب  إلػػػ  درتػػػة ال ػػػلاييف اللػػػرب  ل عل افػػػي الدرتػػػة الن ببيػػػة  ل 

اقعػرح انبمػب اللزرايػة الا عّلػة بدتلاعػت  ل الالاهربي بعرشيح هدد اف ا ساب  لشهؿ 
ديػػث ع عتػػي الظػػرلؼ . أف يعػػلل  اجّػػس قيػػبدة الثػػلرة إ عيػػبر لزيػػر  الػػدفبع لالدا ّيػػة

علافػؽ الاجّػس هّػ  . ؽ بهاػب اجّػس قيػبدة الثػلرةثػيتلنب اف بػيف اللسػترييف الػذ  ي فأ
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دػػرؾ ليّػػة الثػػلرة  عإ عيػػبر الا ػػدـ السػػ  أداػػد لػػلزراة الدا ّيػػة  بدتػػـ اشػػبرتعت فػػي ال
م تلتػػػل باجّػػػس قيػػػبدة الثػػػلرة  لرعبعػػػت العػػػي علّػػػل رعػػػب جايػػػ  لباػػػب أنػػػت لػػػـ يػػػعـ إ عيػػػبر 

ال ػػذافي  أف إهطػػب  انمػػب لزيػػر الدا ّيػػة سػػيتلف باثببػػة ع ػػدير  أسا هتػػب   ف ػػد ر 
إقعػػرح بلػػض أهتػػب  اجّػػس قيػػبدة الثػػلرة  أف علطػػ  د يبػػة الػػدفبع  دػػد .  ػػبص لػػت

ة لتػذلؾ دلرم ا هتب   لجرس الدديث هف أبل بتر يلنس جببر  اصعابابعػت اللسػتري
الدبسػػـ ليّػػة ألؿ سػػبعابر  عدلػػظ بلػػض ا هتػػب  هّػػ  صػػذا ااقعػػراح  لايػػدصـ الاػػػر 

الالقػػػ  سػػػيلطيت افتػػػّية هّػػػ  ب يػػػة زاالئػػػت   لهػػػذاال ػػػذافي   ف عػػػللي أدػػػد ا هتػػػب  
. إقعرح الا دـ الس  أداد أف يليف الا دـ آدـ الدلاز لزيراإ لّػدفبع  لسػبؽ أسػبببب تثيػرة

 . لعـ ذلؾ

الثػلرة فػي يػدم جايػ  السػّطبت فػي ليبيػب  العشػريلية  لالعنليذيػة   ةاجّس قيبدجا  
تػػؿ ا جسػػبـ  ابعػػدا ا اػػف الدتلاػػة   تامػػبح الجسػػـ السػػيبد  ا هّػػ   الػػذ  ع تػػ  لػػ

العلّياػػػبت لتػػػؿ الجهػػػبت  ردمػػػ  اجّػػس الػػػلزرا   لبهػػػذا تػػػبف أ  هتػػػل بػػبلاجّس يأ
لهّ  صذا ا سػبس قػبـ . ف فيهـ اللزرا لالاسئلليف في البالد  ليطّب إليهـ عنليذصب  با

الن يب هار الاديشي هتل اجّػس قيػبدة الثػلرة  بدهطػب  علّياػبت إلػ  الا ػدـ السػ  
تػبف هاػر الاديشػي  . أداد  لزير الدا ّية  الذ   تػب اػف الشػتؿ لاػف الاتػالف

 تػػػب الػػػلزير . اػػػر ال ػػػذافي نلسػػػتلدػػػبد الطبػػػ   يلػػػيض  ػػػرلراإ لعلبليػػػب دعػػػ  هّػػػ  ا
ثنػػيف  إلػػ  أف إنهػػبؿ الن يػػب هاػػر ببلشػػعبئـ هّػػ    لدػػدثت االسػػنت بػػيف ااالسػػ  أداػػد
 . الا دـ الس 

إشػػػعت  لزيػػػر الدا ّيػػػة إلػػػ  ال ػػػذافي اػػػف ااصبنػػػة العػػػي أدػػػس بهػػػب  للتػػػف بدتػػػـ 
هتػػػلية الاديشػػػي باجّػػػس قيػػػبدة الثػػػلرة  لػػػـ يع ػػػذ الاػػػر ال ػػػذافي  لل ب يػػػة أهتػػػب  

عدػدث . اهعبػبر إلػ  الا ػدـ لزيػر الدا ّيػةرد ابػاجّس ال يبدة  ا  إجرا  تػد الن يػب  
الدػلاز لزيػر  ـالا دـ إل  الا دـ  أ  الا دـ الس  أداد لزيػر الدا ّيػة  إلػ  الا ػدـ آد

الدفبع  هاب ددث بينت لبيف الن يب هار الاديشي   تب الدػلاز لزايّػت فػي الرعبػة  
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  التػػببط لبػػدأ يعدػػدث هػػف ال ّػػؿ الػػذ  ل ياتػػف السػػتلت هّيػػت  فتيػػؼ ياتػػف لهػػؤل
تػػبف عيػػبر فػػي . أف ي ػػلدلا تػػببطبإ تبػػبرا اثّػػت لاثػػؿ السػػ  أداػػد –الجهّػػة  –المػػهبر 

بلتػػهـ أف الا ػػدـ آدـ الدػػلاز صػػل  أسالا ػػببرات الامػػرية ي عػػرب اػػف آدـ الدػػلاز  لر 
الش مية الاؤصّة   ف ع ـل بدلر قيبد  د ي ي فػي ليبيػب   بمػة لأف الاػر ال ػذافي  

ّثلرة  يظهر سّلتب ازاجيب نزقب  لي ّػؽ اشػبتؿ ل تػرلرة لهػب   بدأ انذ ا يبـ ا لل  ل
الّيبيػػة العػػي عمػػدر  –الجنػػد   –شػػرع الا ػػدـ آدـ الدػػلاز يتعػػب ا ػػبلت فػػي مػػديلة 

هف ال ػلات الاسػّدة  لقػبؿ الػبلض أف مػدلييف امػرييف يلاّػلف بعّػؾ المػديلة صػـ 
صب آ ػرلف إلػ  أتثػر دـ الدػلاز  ليػذآاف تبف يتعب عّػؾ الا ػبلت العػي عداػؿ علقيػ  

اف ذلؾ  إل  أف بلػض الش مػيبت فػي الا ػببرات اللسػترية الامػرية فبعدػت الا ػدـ 
بػدأ الدػلاز يّع ػػي . آدـ الدػلاز  فػي التػلع قيػبدة إن ػالب هسػػتر  تػد الاػر ال ػذافي

بلدد اف التببط  لي لؿ بملت هبؿ  أنػت ألؿ اػف فتػر فػي الثػلرة  ل ّػؽ جػلاإ دا ػؿ 
 .ت  السيبسي السببؽ  لصي  الظرلؼ لنجبح الدرتةالجيش نبقابإ هّ  الل 

تنػػت طبلبػػب بجبالػػة ال ػػبصرة  لتػػبف نػػبد  الطّبػػة الّيبيػػيف  يسعتػػيؼ الش مػػيبت 
ال يبديػػة الّيبيػػة العػػي عػػزلر ال ػػبصرة  تػػبف اػػف بػػيف التػػيلؼ  الا ػػدـ آدـ الدػػلاز لزيػػر 

يبسػي لاللسػتر  اللتػر الس رالدفبع  لعددث أابـ الطّبة هف الثلرة  لهف أصػدافهب  لدل 
  الا ػػػػػػػػدـ آدـ الدػػػػػػػػلاز اانطبػػػػػػػػبع ب نػػػػػػػػت اػػػػػػػػف زرع  لدمػػػػػػػػد  لدرس  طػػػػػػػػأه. فيهػػػػػػػػب
 .لأتؿ...لطدف

سػيعـ الدػديث هػف ذلػؾ ببلعلمػيؿ : ابعسػـ لقػبؿ. لعت هػف دلرم ليّػة ألؿ سػبعابر س
ح  لاهػػرؼ عرؼ التثيػػر اػػف علبمػػيؿ اػػب دػػدث ليّػػة اللػػبهػػتنػػت أ. فػػي اللقػػت الانبسػػب

ف ػػد . يػت آدـ الدػػلاز فػػي عّػػؾ الّيّػػة  تػبف اػػف بػػيف الالع ّػػيفعدديػداإ الاتػػبف الػػذ  تػػبف ف
ب زاػػال  بادرسػػة سػػبهب  لامػػبح فياػػب بلػػد يّػػة  لقػػد تنلػػقل بدػػدثني الاػػالـز هبػػد السػػالـ أ

دثني هػػف علبمػػيؿ ا دػػداث ليّػػة اللػػبعح  لهػػف دلر هػػدد اػػف دػػهػػديالإ لالاػػر ال ػػذافي  
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للت العي نسػبهب الا ػدـ آدـ الش ميبت اللسترية في عّؾ الّيّة  لتبف يس ر اف البط
 .الدلاز لنلست

لػػـ ي ػػؼ الا ػػدـ آدـ الدػػلاز  إسػػع لبفت ب هتػػب  اجّػػس قيػػبدة الثػػلرة  باػػف فػػيهـ 
رئيسػهـ الاػػر ال ػػذافي  للػػـ ي ػؼ ايتػػب قنبهعػػت ال ليػػة  ب نػت اػػف يسػػعدؽ  لي ػػدر هّػػ  

لػيس قيبدة البالد  لتف صؿ فلالإ  قد  طط ان ػالب هسػتر  تػد اجّػس قيػبدة الثػلرة  
 . صنبؾ اب يثبت ذلؾ  تؿ العد ي بت لالادبتابت لـ ع دـ دليالإ قبطلبإ هّ  ذلؾ

أاػػب الا ػػدـ اآل ػػر  السػػ  أداػػد  لزيػػر الدا ّيػػة  ف ػػد تػػبف رجػػالإ  بسػػيطبإ  بػػدليبإ 
ػػ ف إدعرااػػب تبيػػرا لشػػ ص الاػػر لشػهابإ  لشػػجبهبإ  ل ي بػػؿ ااصبنػػة  ألااسػػب م  تػبف يتل

تػػؿ اػػب فػػي ا اػػر  أنػػت . ي العػػ ار هّػػ  اجّػس قيػػبدة الثػػلرةال ػذافي  للػػـ يلتػػر اطّ ػػبإ فػػ
ة اػػػف قبػػؿ تػػببط يلعبػػػرم مػػهيراإ اػػف ديػػػث الرعبػػة ببلنسػػبة لػػػت  لأف هػػأدػػس بدصبنػػة ببل

 ؿلصػ. اجّس قيبدة الثلرة  أقمػد الن يػب هاػر الاديشػيب يعتتبرت لظيلعت بدتـ هتل 
يػر الدا ّيػة  لآدـ قبدصػب الا ػدابف السػ  أداػد لز  7617ارة فلال سنة اتبنت صنبؾ اؤ 

 الدلاز لزير الدفبع 

طردػػت صػػذا السػػؤاؿ انػػذ قرابػػة هشػػر سػػنلات اتػػت  هّػػ  امػػطل  ال رلبػػي   
. هتػػػل اجّػػػس قيػػػبدة الثػػػلرة السػػػببؽ  لالػػػذ  عػػػلل  الاقػػػ  صباػػػة فػػػي ا اػػػف لالجػػػيش

ال رلبػي  بطبيلعػت  اعػردد  لشػتبؾ  ليدػرص هّػػ  أف ين ػؿ تػؿ اػب يسػا  إلػ  الاػػر 
جببعػػت بػػلد لعلػػبطؼ هػػف الا ػػدـ السػػ  أداػػد  للمػػلت ببلرجػػؿ ال ػػذافي  عدػػدث فػػي إ

الطيػػب  للتػػف عدػػدث فػػي إجببعػػت هػػف  بػػث الا ػػدـ آدـ الدػػلاز لد ػػدم  للتػػف ل بػػد أف 
نالدػظ  أنػت هنػد دػديثي اػ  ال رلبػي  دػػلؿ صػذا الالتػلع  تػبف قػد افػرج هػف الا ػػدـ 

 يػػػػر أف . ـالسػػػػ  أداػػػػد  بيناػػػػب تػػػػبف الا ػػػػدـ آدـ الدػػػػلاز فػػػػي السػػػػجف ينعظػػػػر ااهػػػػدا
ارة يجػػػر  ااهػػػداد لهػػػب  ي لدصػػػب الردت الّلاػػػبت هػػػف اػػػؤ : "امػػػطل  ال رلبػػػي قػػػبؿ

أبػػػر  –السػػػ  أداػػػد لالدػػػلاز  ف نع ّػػػت اػػػ   ّيلػػػة إدنػػػيش إلػػػي بنهػػػبز   لقانػػػب بدزالػػػة 
هبت  لأهدنب عرعيب ا بزف ا سّدة  لعلزي  الاق  التػببط الػذيف ر اف الاد –الترب 
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ا اػػػبتف الدسبسػػػة لالديليػػػة  لتػػػبف  ّيلػػػة يعل ػػػد  ل نثػػػؽ فػػػيهـ  للتػػػلنب جابهعنػػػب فػػػي
 ".  الالسترات  ليراج  قلائـ التببط  لدع  تببط المؼ

نسػػػػػعطي  أف ن ػػػػػلؿ أف ا اػػػػػر تػػػػػبف اجػػػػػرد الّلاػػػػػبت  لتػػػػػلت فػػػػػي الاػػػػػؿ  فإذ
الشػػتلؾ  لقػػبـ الاػػر ال ػػذافي  لاجّػػس قيػػبدة الثػػلرة  بلاػػؿ إسػػعببقي يبطػػؿ اللػػلؿ ا  

 . قبؿ الا دايف ا طط ع ار  ادعاؿ أل اعلق  اف

سػػػ دبلؿ أف أقػػػـل ب ػػػرا ة  صػػػي اػػػد ؿ اػػػف اػػػدا ؿ العدّيػػػؿ  لليسػػػت ابنيػػػة هّػػػ  
 تيؼ  للابذا  . أسبنيد الد بئؽ لاللثبئؽ

بز ا انػػي هػػ  تػػبف أنػػلر السػػبدات رئيسػػب لامػػر  لتػػبف الج7617فػػي عّػػؾ السػػنة 
ال ػػلة  فػػي امػػر  ينظػػر إلػػ  ليبيػػب اػػف النبديػػة ااسػػعراعيجية  تػػدائرة اػػف دلائػػر دّ ػػبت

قعمبديب  تبف السلير فعدي الديب  صل الانػدلب السػباي  الامرية  هستريب لسيبسيب لا 
اجّػس قيػبدة "عاػب جػداإ بتػؿ العلبمػيؿ الّيبيػة  لفػي ا ػداعهب هالامر  في ليبيب  تػبف ا

  لعلجهػبت أهتػبئت  لاللالقػبت بيػنهـ  لقػرب تػؿ لادػد اػنهـ لبلػدم هػف الاػر "الثلرة
امػػر  لقػػد أمػػدر فعدػػي الػػديب  فياػػب بلػػد تعببػػب عدػػت هنػػلاف ال ػػذافي  لايػػللهـ ندػػل 

  عدػػػدث فيػػػت ببلعلمػػػيؿ هػػػف أهتػػػب  اجّػػػس قيػػػبدة الثػػػلرة  "لرة ليبيػػػبثػػػهبػػػد النبمػػػر ل "
 .لاشبربهـ لعلجيهبعهـ

تػػبف صنػػبؾ إ ػػعالؼ بػػيف الاتلنػػػبت لالش مػػيبت ال يبديػػة ا انيػػة لالسيبسػػية فػػػي 
ؼ إل  دػد العتػبرب  لتػبف صنػبؾ امر دلؿ ع ييـ اللت  الّيبي  لمؿ صذا اا عال

اف يلبرض  ع ييـ فعدي الديب  لصل اف قيبدات ا اػف الامػر   لاػف الاع ممػيف 
 . في الشئلف اللربية  يلبرض علجهبعت لأسّلبت في إدارة الاّؼ الّيبي

بلػػض أهتػػػب  اجّػػػس قيػػػبدة الثػػػلرة الّيبػػػي  أف النظػػػبـ الامػػػر   ايػػػبلإ إلػػػ   أسر 
الللبليػػبت السيبسػػية فػػي ليبيػػب  لاػػف بيػػنهـ الن يػػب إاداػػد  اجالهػػة الشػػرؽ الّيبػػي دا ػػؿ
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الا ريػػػؼ هتػػػل اجّػػػس قيػػػبدة الثػػػلرة الػػػذ  قعػػػؿ فػػػي دػػػبدث اػػػرلر  للمػػػللإ إلػػػ  آدـ 
 . الدلاز  لالس  أداد

علبمػػػيؿ أدػػػداث عّػػػؾ السػػػنلات   صنػػػبؾ شػػػبت إجاػػػبع بػػػيف الّيبيػػػيف الاطّلػػػيف هّػػػ 
يبديػػة  بػػؿ تػػبف قبنلػػبإ لراتػػيبإ  أ  عطّلػػبت ق تهّػػ  أف الا ػػدـ السػػ  أداػػد  لػػـ عتػػف لػػ

ببلانمب الذ  لت  فيت  لصل لزير الدا ّيػة  ر ػـ دلرم الادػدلد فػي الدرتػة  لرعبعػت 
 . اف عبل  ذلؾ الانمب تيرة  العي تبف اف الالعرض  أف عتلف ابنلبإ لبالت

آدـ الدلاز  ر ـ ش مػيعت الارتبػة  لرلح العلػبلي ل يرصػب  لػـ عؤتػد أ  لثػبئؽ أل 
شػػرلهت فػػي عنظػػيـ دا ػػؿ الجػػيش الّيبػػي اػػف أجػػؿ ال يػػبـ بػػدن الب هسػػتر    عد ي ػػبت 

 ػػدم الاسػػعار لّ ػػرارات المػػبدرة نر ػػـ دديثػػت اللّنػػي هػػف تػػلؼ اجّػػس قيػػبدة الثػػلرة  ل 
 . هف الاجّس

ارة الدػػلاز  تبنػػت تػػربة ارعبػػة  اإذا ربطنػػب الالدػػؽ ببلسػػببؽ  فػػدف اػػب يسػػا  باػػؤ 
 بلعدديػػد أللئػػؾ الػػذيف لػػـ يظهػػرلا لل إ لّػػع ّص اػػف هػػدد تبيػػر اػػف تػػببط الجػػيش  لب
  الشػػػرهي  جػػدة الثػػلرة دينئػػػذ  صػػل الار بش مػػيبإ لالاػػر ال ػػػذافي  ف ػػد تػػبف اجّػػػس قيػػ

رفػػ  لػػت الػػلل    بمػػة  أف ال الفػػبت بػػيف عجػػت لػػت اانظػػبر  ليل علالالّػػـ ال يػػبد   الػػذ  
ت ا هتب  قد بدأت ععسرب اف عدت ا بلاب  لشرع الار ي طػط لعرتيػز المػالديب

 . في يدم

سػهـ أقرببئػت اللسػترييف لهّػ  ر أالقػ  عفي عّؾ اللعرة بدأ الار ال ػذافي فػي إهػبدة 
تػػػؿ اػػػف دسػػػف إشػػػتبؿ لسػػػيد قػػػذاؼ الػػػدـ  ل يػػػرصـ  لعػػػلل   ّيلػػػة إدنػػػيش عنسػػػيؽ عّػػػؾ 

 . بداع  ّيلة إدنيشإارة اف االاهاة  ل د تبنت عّؾ الاؤ 

تثػػػر جديػػػة ل طػػػلرة  يػػػداإ  لأ   فهػػػي أتثػػػر عل7611ارة سػػػنة اأاػػػب اػػػب هػػػرؼ باػػػؤ 
لسػػنعددث هنهػػب ببلعلمػػيؿ فػػي اتػػبف آ ػػر  لتػػف الػػذ  قػػبد اللاػػؿ الد ي ػػي ادببطهػػب  

 . لعلتيؾ دّ بعهب صل  ّيلة إدنيش بال انبزع



 326 

ارة  بػػؿ يػػرس فػػي تػػؿ تػػبئف يعدػػرؾ  شػػبح البرتػػة  اارة عّػػد اػػؤ ا ّيلػة إدنػػيش اػػؤ 
نؾ  لالبػؤس لالدلنيػة  نع ػؿ اػف أشػلاؾ قبيّػة للػد فيهػب بػيف  يػبـ التػإارة  الاشرلع اػؤ 

بػػؿ قبّيػػة أ ػػرس  مػػديح  تػػبف يدمػػؿ فػػي نهبيػػة دػػلؿ الرهبيػػة   إلػػ  االد ػػة أ نػػبـ لا 
عدػػت لصػػل  بـ  لفػلؽ الدجػػبرة نلػػهّػ  دػػلار أل قلػػلد  للتػػف بلػد ردّػػة رتػػض لرا  ال

 ؼ ينس   تيالشاس  ل ببر الهبف  ف

 –إنعاػػ  إليهػػب سػػت هن ػػلد تػػلؼ  لهرجػػلف قػػلة  قبيّعػػت العػػي أفػػي ر " ال بيّػػة"ب يػػت 
ظّػػػت النػػػبقلس الػػػذ  يتػػػرب تػػػؿ دلاسػػػت دلف علقػػػؼ  عػػػلقظ فيػػػت  تػػػلااف  –ال ذاذفػػػة 

 . ديف ععرأس لت  قبيّة لرفّة  فزلاهة ال لة  للايض الهيانةي التلؼ لال تلع  ف

ت بلر رئيس اللرفب   لامبح تببطبإ  لـ يػنس  يػبـ ال بيّػة  للػـ يعهػبلف اػ  ال بيّػة 
للتػػ  أاػػبـ نبظريػػت  عّػػؾ اللجػػبج العػػي عاعػػد فػػي . الجػػيش – التػػبتي –ا  ػػرس  قبيّػػة 

بّهػب  فبػدأ اليػـل اهللسػبإ ا  العػي رتػض يلاػبإ لرا  أ نباهػب ل  –لرفّػة  –لديبف لسط ليبيب 
 –إلػػػػ  الهيتػػػػؿ  –ال ػػػػذافي  –هاػػػػؿ انػػػػذ اليػػػػـل ا لؿ للمػػػػلؿ . بػػػػبل لة يالدػػػػؽ رجبلهػػػػب

ليتػػػلف  معطبع  لهبػػػ السػػػّطة  هّػػػ  علريػػػؽ بطػػػلف لرفّػػػة لأف بذصػػػب  إسػػػع طب اػػػف اسػػػ
هدعػت عدريػؾ عػراب العػبريإ   تالادف  ااجعابهي الػذ  يطّػؽ هّػ  الدشػد اآل ػر  تبنػ

تػبف انطػؽ ال بيّػة  يرعتػز هّػ  الهباػبت ااجعابهيػة  . إشلبؿ دطب الث ر لال الفػبت
هبر مػػػّيلػػػة إدنػػػيش  إزالػػػة اللاباػػػبت العػػػي علعّػػػي رؤلس الاشػػػبيإ  لدػػػرؾ  فدػػػبلؿ 

 . اف العطبلؿ هّ  اف صـ أطلؿ انهـال ـل  ليرشلا تؿ الل 

ة اػػػػف الػػػػدـ لالعػػػػراب دػػػػيطػػػػبلي لل تػػػػبف العػػػػبريإ الّيبػػػػي  فػػػػي ههػػػػد ااسػػػػعلابر اا
فياػػب بيػػنهـ قػػدر اػػب قػػبعّلا الطّيػػبف  للتػػف  لا مػػلات لالاراهػػي لالبػػبرلد  ع بعػػؿ الّيبيػػلف

ب  بزات  ببسػبطة  لفراسػة شػيلخ ليبيػلػملدبت لنلػلس  لا الدرب اللبلاية الثبنية قّبت
هجنت دجبرة المرح الػلطني  ل يػذتر الجيػؿ الّيبػي الػذ  يعدػرؾ فػلؽ العػراب الّيبػي 
اليـل  اب تبف بيف هبد النبي ببل ير  زهػيـ لرفّػة  لراتػبف السػليدّي زهػيـ امػراعت  

ال ػػػالؼ بػػػيف الػػػرجّيف  لتػػػبف  ستالصاػػػب اػػػف شػػػلااإ الجهػػػبد تػػػد إيطبليػػػب  دؽل نػػػبقل 
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عبػػبع هبػػد النبػػي أفػػلؽ عػػراب قبيّػػة لرفّػػة ببيػػد     قعػػؿ راتػػبف السػػليدّي االمػػلت نػػبر 
ببل ير  رتض الزاف إل  ا ابـ  للتف  ّيلػة إدنػيش لػت سػبهة الراػؿ العػي ل عدسػب 

شػػلبؿ اللعنػػة بػػيف لرفّػػة لامػػراعت  ا  ّبػػت  فدػػبلؿ إدػػراؽ راػػبد الػػزاف  ل الػػزاف إل إذا قل 
الاديشػػػػػي ارة  عّػػػػػؾ العػػػػػي نسػػػػػبت قيبدعهػػػػػب إلػػػػػ  الرائػػػػػد هاػػػػػر ااسػػػػػعلاالإ دطػػػػػب الاػػػػػؤ 

الامػػراعي  لقػػد نجػػح فػػي ذلػػؾ  للتنػػت تاػػب ي ػػبؿ بػػيف ألسػػبط الطػػالب  نجػػح بػػبلهش  
عدرؾ أيتب ب لة  اشلبؿ اب ياتػف إشػلبلت اػف الدطػب . لنس  النبس نعيجة اااعدبف

ف  بػػيف قبيّػػة الا بردػػة  للرفّػػة  للتػػف ه ػػلؿ الرجػػبؿ  أتبػػر اػػف ه ػػؿ رئػػيس اللرفػػب   لا 
 . داؿ هّ  تعليت نجـل الل يد

لهػػف جبػػؿ نللسػػت  دػػدث  لل ععلقػػؼ  ال ػػ  فػػلؽ مػػ لر  الجبػػؿ الهربػػي شػػببتت  
بػػػف هاػػػت هاػػػر إشػػػتبؿ  باعببلػػػة إصعػػػزاز ا اػػػلاج  لل ّيلػػػة إدنػػػيش فػػػي الجبػػػؿ إلتّػػػؼ 

فبلػػذيف يلرفلنػػت جيػػداإ  ي للػػلف أف أاػػت اػػف ا اػػبزيف  الػػذيف . الهربػػي  اػػ رب  لا بلػػب
دػبلؿ . أسػات" يلػدؿ"لجبػبلي  قبػؿ أف ي طنلف الجبؿ الهربػي  لتػبف يداػؿ أسػـ  ّيلػة ا

 .  ّيلة دلف علقؼ إذتب  نبر ال الؼ اللرقي بيف ا ابزيف لاللرب

ف تبنت بال طّ بت  لصي دشد أتبر هدد اػف ال ببئػؿ  الرتة أ رس  لـ ععلقؼ  لا 
فػة  إسػعلاؿ شػلا  السػّطة لالامػػبلح  ذفػي جايػ  أندػب  ليبيػب لإلنعسػبب إلػػ  قبيّػة ال ذا

عجبر ال رابة  لنجح رئيس اللرفب   للتف  تبف ألؿ اف يػدرؾ  أف عّػؾ فعداف  هدد اف 
 . ال رابة  تبنت اتعلبة بدبر الامبلح  لهّ  ألراؽ الطا 

نسػبب  تاػب تػبف عدعػبج إلػ  هػدة قعػبؿ  ػبص  لصػي هّػـ ا " الالرتػة"تبنت عّؾ 
الجديػد   سػببة  لأسػعارأ صػذا الػدبّـلنال" جػرد"س رئػيس اللرفػب  بيسايت قػداب  اللػرب  فّػ

بػػػف ا ثيػػػر  للاػػػبذا لػػػيس ابػػػف تثيػػػر  هنػػػداب هػػػيف  أمػػػبح يعدػػػدث هػػػف إبػػػف  ّػػػدلف  لا 
الدتعلر شتر   ػبنـ رئيسػب لّػلزرا   ذصبنػب سػليب لا ببّػة الاػر ال ػذافي  لاثنػب  إنعظبرنػب 
فػي ال ياػػة  جػب   ّيلػػة إدنػيش  لبػػدأ يؤمػؿ شػػتر   اعدػدثبإ هػػف اللػرب الػػذيف نزدػػلا 

 . الإ... يبيب  لتيؼ لمّت هبئّة شتر   بنـ إلي ليبيباف ا ندلس لجب لا إل  ل
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اػف أنػت يػب أ ػي الػذ  : "إنللؿ شتر  اف إدهب ات  ّيلة لصبل  بتببإ  لقبؿ لت
بلػد ذلػؾ بػدأ ". عؤمّني  صؿ قّت لؾ أنني أجهؿ أجداد  لتي ععبرع لع ـل بهػذا الهػرا 
ة لػػػت اػػػ  الػػػرئيس يعدػػدث هػػػف بطللعػػػت العنسػػػيبية  للتنػػت إرعلػػػ  صػػػذم الاػػػرة  لذتػػر قمػػػ

الرادؿ جابؿ هبد النبمر  قبؿ أف الل يد الاػر ال ػذافي طّػب انػت أف يرافػؽ لالػدم فػي 
لهنػػػداب هّػػػـ الػػػرئيس جاػػػبؿ هبػػػد النبمػػػر بلجػػػلد لالػػػد ال ػػػذافي فػػػي  زيػػػبرة إلػػػ  ال ػػػبصرة 

جاػبؿ هبػد " قبيّػة"دهبم إل  انزلت  لأثنب  الدديث ا  الرئيس  عـ العطػرؽ إلػي  ال بصرة 
لاردصػػب   –بنػػي اػػر  –مػػؿ ذلػػؾ ا سػػـ أّيلػػة تاػػب قػػبؿ  فشػػرح  –بنػػي اػػر  –النبمػػر 

إلػػ  أف أدػػد السػػالطيف أل الدتػػبـ إلع ػػ  بلػػدد اػػف الرجػػبؿ الػػذيف تػػبف يريػػد أف يسػػعليف 
بهػػـ فػػي أدػػد الالػػبرؾ  ف ػػدـ لهػػـ  بػػذلراإ ذات طلػػـ شػػديد الاػػرارة  لي عبػػر اػػدس جّػػدصـ 

ل ػػد  ّػػط رئػػيس اللرفػػب   أل إنعدػػؿ . دػػبتـلعداّهػػـ  لقػػد أثبعػػلا  أسػػعد بقهـ لث ػػة ذلػػؾ ال
 . أجدادمل ال يس  ؤصذم ال مة العي قد يتلف سالهب ارة  لصي عنسب إل  أار 

إيناػػب تػػبف  ّيلػػة إدنػػيش  لا  تبنػػت الرعبػػػة العػػي لتػػلهب هّػػ  تعلػػت  ف ػػد تػػػبف 
إسػػػعلاؿ تػػػؿ ا سػػػّدة  النبريػػػة   –الهيتػػػؿ ال ػػػذافي  –ش مػػػبإ اسػػػعثنبئيبإ  قػػػبـ بدراسػػػة 

ارات  لن ػػش دلريػػبت ا نسػػبب  لطػػبؼ الااجعابهيػػة  لالابليػػة  نسػػل جبػػبلإ اػػف الاػػؤ 
دلؿ ال ببئؿ  لالالسترات  لالازارع  لالنجلع  يػدف   ليجّػب إذا دسػبت السػنلات العػي 

سنة  ف د تبف ل ّيلػة شػهلر  91قتبصب الار ال ذافي فلؽ الهيتؿ  لالعي لمّت إل  
ر ال ػػذافي إزادعػػت اػػف سػػدة ا اػػر  لقػػبـ الالعمػػـ دػػبلؿ أبنػػب  الاػػ. فػػي تػػؿ سػػنة انهػػب

اػػػػر بسػػػػد بػػػػبب اتعبػػػػة ببلدجػػػػبرة أتعبػػػػت ببػػػػبب اللزيزيػػػػة  ل اال ػػػػذافي يلاػػػػبإ بطػػػػردم اػػػػف 
بنػػت  لهنػػداب عطػػبلؿ الليّسػػلؼ ال ػػذافي ا  تػػر  إ سلا سػػانت  تػػبف رد ال ػػذافي بدػػب

يلػػة  نهػػرم الاػػر  للاػػب إهعػػدت جايّػػة دراػػبف  أدػػدس الراصبػػبت ّأداػػد إبػػراصيـ هّػػ   
للػـ يسػعط  تػؿ أهتػب  . الاسّدبت ببلترب هّ   ّيلة  صددصب ال ػذافي ب طػ  رأسػهب

اجّػػس قيػػبدة الثػػلرة باػػف فػػيهـ هبػػد السػػالـ جّػػلد  أف يهّػػلا أمػػبلبإ اػػف امػػبب  رئػػيس 
 . اللرفب 
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ف لـ يتف تذلؾ   للاب ل  فػي عبري نػب . يتلفيجب أف ف ّيلة إدنيش  صل لهز  لا 
 . ااسالاي صنبؾ ش ميبت أديبصب لهزصب  لأللهـ هبد اي بف سب 

اللابنيػػة  بػػراإ الػػبدم أف  ّيلػػة إدنػػيش اػػف أمػػؿ ( ديػػر شػػبيهؿ)ن ػؿ هػػف مػػديلة 
 . الابني

لسػػنة ( 11)لرد اػػف بػػيف أسػػاب  الّيبيػػيف الاػػدرجيف ببلجػػدلؿ الارفػػؽ ببل ػػبنلف رقػػـ 
سػػـ إس اللػػبـ  ر ش مػػية عدػػت إدارة الدػػب 911ؿ لااعّتػػبت ـ بشػػ ف لتػػ  أاػػلا7611

سػػـ نلسػػت عدػػت تاػػب عتػػرر اا(. 116)سّسػػؿ ععدػػت الػػرقـ ا( دنػػيش فيعليػػل بػػف  ّيلػػة)
المػػػػػػػػبدر بعػػػػػػػػبريإ  7611لسػػػػػػػػنة  19ببلجػػػػػػػػدلؿ الارفػػػػػػػػؽ لّ ػػػػػػػػبنلف رقػػػػػػػػـ  111الػػػػػػػػرقـ 

ت يهلديػبإ ليبيػب تبنػ 911لالذ  قتػ  بػ ف علػلد لّدللػة أاػلاؿ لااعّتػبت  17/1/7611
 . 7611لسنة  11أالالهـ لااعّتبعهـ قد لتلت عدت الدراسة بالجب ال بنلف رقـ 
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 عبدالقـــــــــــــادر البغـــــــــــــدادي
 

لت قدرات اعلددة  ب در . نرافؽ صذم الارة ش مبإ لت نسيجت ال بص
 ظهر في تؿ القؼ باالاح اعدرتة االش ميبت العي عستف دا ّت  عع

بدا ّت  بيدف  اال . بّهة اتثلة  لتنهب سبئّة انسببة في إعجبم ل دبدل لل ر ل
صل . ل د تبف هبدال بدر البهداد  أسعبذاإ لإلدمب . لف بإ لدسبب يلّات صل

دائابإ يابرس صذم الاهنة دع  في طري ة عنلست  يظهر اب يريد  لل يدع 
يبعت تّهب ادتلاة ل د تبنت د. لن ريف أ  إاتبنية اتعشبؼ اب يبطف

 .ببادمب  لالدسبب
إنلمؿ لالدم هف أات لصل طلؿ مهير  عزلج أبلم اف إارأة ثبنية  لتذلؾ 
فلّت أات  عرب  ا  إارأة لـ عّدم  لعّؾ العي للدعت لـ يرصب بلد إنلمبلهب هف 

قبؿ هبدال بدر  أنت لـ يشلر ب   شللر اف . أبيت إل بلد أف أمبح يبفلبإ 
ت ت نت ا لل  العي للدعت  بيناب يرعبط بعّؾ الارأة العي ربع ا الاة ندل أات

س لعت ارة هف  يببت  يبـ هف طرابّس ديث  .إبنهب أل أتثر  زلجة أبيت
  قبؿ أنت أ ذ أات إل  ردّة هالج في ال برج  للاب س لعت نتتنت أبدث ه

نللبؿ هف صذم ا ـ العي تبف في ردّة هالج  هف العلبميؿ  عددث بعلس  لا 
لهب  قبؿ أنهب في الد ي ة صي زلجة أبيت لتنهب أات بتؿ الن  التّاة  عددث 
اطللإ هف الهـل ا الاة لا بلة لا  لة  تبف لاتدبإ أنت قرأ التثير هف 
صذا الالتلع بداف  الظرلؼ ال بمة العي هبشهب  قبؿ أف صذم ا ـ العي لـ 

مهير لعرعل  درجة عّدم أ دقت هّيت هطلبإ ل ياتف عملرم  فلنداب تبف 
درارعت  عسهر إل  جبنبت دع  المببح  قتت ديبعهب اف أجّت  أاب عّؾ 
الارأة العي للدعت فّـ يشلر أبداإ بلبطلة ندلصب  صي أيتبإ ببدلعت نلس البرلد  
لـ يتف لت أخ  جلّت ذلؾ فرداإ لديداإ  بلد زلاجت أنجب بنبعبإ  لـ يرزؽ 

دقيؽ  ذتي  لت ال درة هّ   صل قبر  . بذتلر  مبرت اللددة أتبر
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ااسعابع  اثّاب ال درة هّ  الدديث  لهّ  الن بش  في ذات اللقت ل ي ّل 
اف ملبت الببطنييف  الذيف يرلف في الد بئؽ التباّة  جلاصراإ ل ياتف أف 
علط  تهبة بال ا ببؿ  تبف اادمب  لالدسبب  ليس اهنة ف ط للتف اتلف 

يدسب التّابت  ليمن  لهب انديبعهب  لياد  اف اتلنبت الش مية  لهدلاداإ 
 .الرعلبع لالهبلط في اتالنهب

بتهط ظرلفت ا سرية  عسرب ابتراإ اف مللؼ العلّيـ  للتنت ب   في 
دائرعت  عدلؿ اف طبلب في الاردّة الثبنلية إل  ادرس  لتنت لامؿ علّيات 

في مللؼ  بت  لأن رط اببشرةبلينإلعدؽ ببلجبالة في بداية الس. انعسببإ 
النبمرييف لصي ال نبة العي تبنت اعبدة لّشببب آنذاؾ لإلقعراب اف عيبر 
الثلرة  لالعلبهؿ الهب اف اسبفة أل أ رس  لـ يلفر اللقت لالجهد  ليرف  اف 
لعيرة الاشبرتة  إنعظـ في إعدبد الطّبة الدتلاي  لصنبؾ بدأت  يلط 

لف يد النظبـ في عرعيب اارعببط بينت لبيف الاجالهبت الطالبية العي سعت
ألتبع جبالة طرابّس لعتلف مدس لملت اجّس قيبدة الثلرة  لعدديداإ 

ا  عطلر هاّية عشتيؿ الالبمؿ الثلرية . ملت رئيست الار ال ذافي
  إعسلت دائرة الللؿ لردلدم في جبالعي 1975الجديدة لّنظبـ  بلد سنة 

د ااجرا ات العي طرابّس لبنهبز   برزت قلة ععدرؾ هالنية لببل لة ت
إع ذصب اجّس قيبدة الثلرة  للهب هالقة اببشرة ببلنظبـ العلّياي دا ؿ 
الجبالة  لالدلر الذ  بدأ يّلبت ب لة إعدبد الطالب ببلجبالة لالارعبط اببشرة 
ببلدتلاة  الجبالة الّيبية بلرهيهب بنهبز  لطرابّس تبف لهب  ملميعهب  

ظبـ الاّتي في علبميؿ اللاّية العلّياية في لل أقلؿ إسع اللهب  لـ يعد ؿ الن
الجبالة  تبف الدـر الجبالي درابإ د ي يبإ  عاع  الطالب بدرية تباّة دا ؿ 
نعظـ سيبؽ النشبط ا تبدياي لفؽ  أسلار الجبالة اف ديث العلبير  لا 
البيير ثببعة شبت ا دسة اف ديث علييف ا سبعذة لا  عيبر الاليديف لف بإ 

بلد فرض . يبية في الدملؿ هّ  الدرجبت في اااعدبنبتل لاهد العرع
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العدريب اللستر  هّ  الطالب  لادبللت العد ؿ في ال ملمية العي 
لرثعهب الجبالة  بدأ عاّاؿ الطالب  لعدلؿ إل  رفض ثـ إل  ملر ا عّلة 

في عّؾ ا ثنب  فللؿ ال ذافي الالسترات أل . لّالبرتة  بؿ لّا بلاة
ئدية العي تات شببب الجبالبت الذيف أبدلا لل اإ لّثلرة الاّع يبت الل ب

لعدديداإ لالار ال ذافي  قت  الهـ الّيبلي  ي عرب انهـ  يعددث الهـ 
جب ت سبهة . ليهني  لي اهـ في المالة  لببلطب  يلب صـ ليدرتهـ

المداـ  عدرؾ أنمبر الار بجبالة بنهبز  بدهـ اف البرز اف الجيش  
الب الالبرتيف اجرا ات ال ذافي  إنع ؿ المداـ إل  تربلا لطردلا الط

طرابّس  لبدأت الالاجهبت  أدس الار لهبدالسالـ جّلد لاف الهـ اف 
أهتب  اجّس قيبدة الثلرة  أف تراسيهـ عهعز ب لة  لتف صذم الارة ليس 
 –باؤاارة يلد لهب زاال  ا اس اف اللسترييف  بؿ اف طّيلة  طيرة صي 

س ببلنسبة لالار صي المبهؽ البشر  الذ  ياتف أف لطرابّ. -الطالب
يلجر ثلرة عنطّؽ اف الجبالة الّيبية لعندف  في الشلارع  لليس اؤاارة عدبر 

 .بّيؿ ليبدأ عنليذصب اف أدد الالسترات
  لبدأ المداـ لاالعدبـ بيف 1976إرعل  إي بع الالاجهة انذ ألؿ أبريؿ سنة 

سالـ جّلد إل  جبالة طرابّس أطّؽ الالبرتيف لالالاليف  علجت هبدال
رمبص اسدست في سبدة الجبالة لصل ي طب في الطالب الاؤيديف 
لاجّس قيبدة الثلرة  لمؼ الطالب الانبلئيف ببلدشرات لالذببب  لطّب اف 

  رد هّيت أددصـ  ع مد   -اللّيت -الالاليف لت  أف يرشلا الالبرتيف بػ
ّاة اللّيت صي العي يلهاهب تؿ الابيد  قبؿ نلـ أقمد الابيد  للتف ت

 .الّيبييف
صؤل  الالاليف لت للّ ذافي  لسيلتؿ لهـ  -اللّيت -تبف الرائد جّلد ي مد بػ

لقد تبف هبدال بدر البهداد  صنبؾ تاف . رش الالت هّ  الالبرتيف
 .قبرلرات الابيد  أل اللّيت  تاب نط تل هبدالسالـ جّلد
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طّبة الّيبييف الدتلاي  طبلبإ تبنت اهاة عرأس هبدال بدر البهداد  إعدبد ال
صذا العدبد ع عّؼ هف الاهبـ العي ع ـل بهب اعدبدات الطالب في اللبلـ باب 
فيهب عّؾ العي علجد ببلبّداف العي عديرصب أنظاة شاللية اثؿ البّداف 

أللإ اهاة أانية ععاثؿ في رمد درتة . اهاة صذا العدبد  اهابت. الشيلهية
برتيف  لعمنيلهـ  لال بض هّ  ال طيريف لببلعدديد ال يبدييف الطّبة الال

مدار ا دتبـ هّيهـ باب فيهب أدتبـ ا هداـ  انهـ  ثـ العد يؽ الهـ لا 
لبلد إهالف . لعنليذصب  نبصيؾ هف الدرابف اف الدراسة في الجبالبت

ال ذافي أف الجبالة يديرصب طالبهب علل  صذا العدبد علييف هادا  التّيبت 
 .ف بيف الطّبة الثلرييف الالالييف لّنظبـا

قدباهـ في  قبـ العدبد باهاة أ رس  لصي علسي  دائرة الطّبة الالاليف لا 
 .الاق  قيبدية  لعتّيلهـ باهبـ ادددة  لإلسعلبدة انهـ في اراتز اع داة

تبف صذا العدبد الثلر  الاالإ لعلريإ الائبت اف ا ش بص الذيف سيتلنلف 
ر  لدرتة الّجبف الثلرية  لسي لدلف الاداصابت لالادبتابت اللالد الل 

 .الثلرية  لاالد ة الالبرتة في الدا ؿ لال برج
في عّؾ ا ػيبـ  لفي جبالة طرابّس  ع ّ ت ش لص أرتبف الاردّة اللنيلة 
العي  سعتلف ا رتبف ا ربلة العي ع بـ هّيهب الجابصيرية فياب بلد  تبف 

ؿ اف قيبـ سّطة :" د يتررالرائد هبدالسالـ جّل  أف السبب  اف أبريؿ هجل
 ".الشلب

هبدال بدر البهداد  تبف أدد الاليديف بّهة أصؿ الجبالبت  الذيف عببللا 
الدرلس الثلرية ا  ا نمبر  لتبنلا دّ ة اللمؿ بينهـ لبيف الار ال ذافي 

انذ عّؾ بدأت . جّلد  بلد صذم الاهاة العلّياية العّ ينيةلالرائد هبدالسالـ 
ا يبـ  الالرتة الثلرية ا  رس  لصي الدملؿ هّ  درجة الدتعلرام اف 

 .ألرلبب الشرقية  فبلدتعلرام  مبرت اف هدة الشهؿ لاللجبصة الثلرية



 335 

 –دمؿ هبدال بدر البهداد  هّ  الدتعلرام اف عّؾ الديبر ا لرلبية الشرقية 
 .في ابدة اادمب  –الثلرية سبب بإ 

طالب الّيبييف الالبرتيف لالار ال ذافي لهبدالسالـ جّلد بلد إنعلبتة ال
  في جبالعي بنهبز  لطرابّس  إهعبرا أف ال طر هّ  1976في سنة 

سّطعهاب لـ يلد يّلح اف الالسترات لالتببط  بؿ اف الجبالبت لالطالب  
أمبدت صبعبف الجبالعبف صاب الدبتنة لّ لة الالبدية الد ي ية  لقبات 

 7اف ن بة اف الطالب الذيف إجعبزلا اا عببر في القلة   رفة هاّيبت 
أبريؿ  لهالدلا للئهـ لّ ذافي ببلدـ  طلات عّؾ الهرفة بلنبمر اف الجيش 
لا اف لاعببلة اب يجر  في الجبالعيف  لاللاؿ هّ  إهبدة عشتيؿ تؿ اف 

عـ عتّيؼ التببط اداد الاجذلب ال ذافي باعببلة . فيهاب لاب فيهاب
 .يؿ اليلايةالعلبم

قبات هالقة لثي ة بيف اللنبمر العي للبت دلراإ في عرليض الجبالة  
السّطة  لتبف البهداد  فبهالإ ادلريبإ في ذلؾ  ف د  ةطر بلشدصب هنلة ندل ق

إرعبط بلالقة ش مية لثي ة بتؿ اف  الس  تلسب  ه يؿ دسيف  سليد 
بزية  هابر راشد  العبح هزلزم  الس  زلـل  فلزية شالبي  هّي أبلج

 .الطيؼ   ل يرصـ
تبنت للبد ال بدر البهداد  إصعابابت مدلية  تبف قبرئبإ هنداب تبنت دبلة 

  يهعـ ببلرلاية  لالشلر لالعراث  ةال را ة  شي   ير لارد في الديبة الّيبي
لعلسير ال رآف  يعبب  آ ر اامدارات في الاجبلت الا عّلة  لنجح في 

دبفظ هّ  أف يبدل اللجت . إقباة هالقبت ا  طيؼ التعبب لالاث ليف الّيبييف
تبف ا ار ببلنسبة  قرانت اف الذيف قبدلا الالاجهبت   يرابالاث ؼ الاسبلـ  
 .لئيف لّنظبـ في جبالة طرابّسا  الطالب الانب

  أهبد الار ال ذافي رسـ تؿ "الجابصيرية " بلد إهالف سّطة الشلب لقيبـ 
ال رائط في ليبيب   رائط الدللة  لانظلابت السيطرة  ش لص العدتـ  
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لاللنبمر العي ععدرؾ أابـ السعبئر لالعي يدرتهب اف ال ّؼ  قّنب في 
تبنعب طرفي ال لس الذ  جلؿ   1975ل 1973ملدبت سبب ة أف سنعي 

الار ال ذافي يبدأ اف ا لؿ  بدسعراعيجية جديدة  لقلة جديدة  لأش بص 
أنعجهـ  أل أهبد إنعبجهـ  لصل الذ  قبؿ لعلأات في السّطة الرائد هبدالسالـ 

ل نريد لجلد الذيف شبرتلنب في درتة الثلرة  إنهـ ينظرلف  نلسهـ : " جّلد 
السّطة لال رار  نريد هنبمر جديدة  يدينلف لنب  هّ  أنهـ أمدبب دؽ في

تبف هبدال بدر البهداد  في ا داة صذم اللنبمر الجديدة . ببللتؿ لاللفب 
العي عددث هنهب ال ذافي إل  جّلد  بؿ تبف البهداد  أدد الانعجيف لهذم 
اللنبمر الجديدة هبر إشرافت هّ  امن  إنعبج عّؾ اللنبمر في جبالة 

 . برجهب طرابّس ثـ في
. ابرس  أهّنت الجابصيرية  لقيبـ سّطة الشلب  لبدأت ردّة أ رس 2في 

ّت  أدعبج الار ال ذافي إل  علليؿ رؤيعت الجديدة لّتيبف الّيبي الذ  فمل
النظرية  -لشتّت لفؽ رؤيعت الجديدة العي دددصب في التعبب ا  تر

بدأ . بية عنلذاؤعارات شلبية ع رر للجبف شل -اللبلاية الثبلثة  لادلرصب
  لصل اآللية ااجرائية العي عنلذ اف  الؿ اب سا  ببلديا راطية "العمليد"

 .. الشلبية الاببشرة
بلد سنة لاددة  إتعشؼ الار ال ذافي أف صنبؾ  ّالإ د ي يبإ ل طيراإ في عّؾ 

  فبلاملدلف الذيف سيعلللف قيبدة الاؤعارات الشلبية -العمليد  –اآللية 
ية صـ أساب  اجهللة ببلنسبة لت  للاسبهديت  لقد يسبب ذلؾ لالّجبف الشلب

هذم ل عتلفإرببتبإ يد ؽ نعبئل  طيرة انذ بداية عطبيؽ فّسلعت الشلبية  ف د 
اللنبمر الاجهللة في الاؤعارات لالّجبف علجهبت ا بللة  بؿ انبقتة لاب 

ذ  قد يعدلؿ اؤعار الشلب اللبـ ال. رآم صل هنداب رسـ ال رائط الجديدة
سيجا  صذم الرؤلس الجديدة إل  ادلؿ البرض  أل في أدسف اللرلض  

 .إل  عجا  اشب ب يرفض ال بلؿ بتؿ اب يلاّ  هّيت
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رفض الار ال ذافي فترة العنظيـ ال بص الاهّؽ هّ   رار عجربة الرئيس 
. الامر  الرادؿ جابؿ هبدالنبمر في العنظيـ الطّيلي  سببب سبؽ ذترصب

صي الّجبف الثلرية  الالعلدة نظريبإ لّجاي   لفسرصب  ب نهب  ف بدع فترة جديدة
اللمب ا دار الذ  يعلل  عدريؾ ا جسبـ الجديدة العي أسسهب  أ   

 . الّجبف الشلبية لالاؤعارات الشلبية
طبلبإ  ددد الل يد الاهبـ الاطّلبة اف عّؾ الّجبف الثلرية  لصي إزالة تؿ 

" لسبب ة  لع سيس نظبـ جديد صل نظبـ ب بيب لرالز الاؤسسة الدتلاية ا
  ديث ل دسعلر  لل اؤسسبت بؿ انظلاة ادتاة  ع ـل هّ  "الجابصيرية 

العي عنعهي تؿ  يلطهب في يديت  ليديت لددم  عديف ببللل  " اراتز ال لة"
التباؿ لت  لعنلذ ألاارم بال ن بش  هبر قنلات قّيّة  اعاثّة في أش بص ل 

 .  اليديفيعجبلز هددصـ أمبب
اراتز ال لة صذم  انهب اب صل ثببت  لاب صل اعدرؾ  تبف هبدال بدر 

 .البهداد  اف الاراتز الاعدرتة لالثببعة
تبف الرائد هبدالسالـ جّلد  صل رئيس أرتبف  رفة الّجبف الثلرية  صل 
الاعبب  اليلاي لنشبطبعهاب  يل د ااجعابهبت الاطللة ا  قيبداعهب  يسعا   

انذ البداية أ ذ هبدال بدر البهداد   ترسيت في . لعلّيابت لّعدرؾثـ يمدر ا
المؼ ا اباي الا ببؿ لطبللة هبدالسالـ جّلد الذ  لجد فيت لسبنبإ 
لدمبنبإ  فهل يجيد فف ااسعابع  لل يع ّ  هف دلر أسعبذ ابدة اادمب  

هعمبر ال المب ت هند التالـ  لت قدرة ل عنتر هّ  إسع الص النعبئل  لا 
في  عبـ الجعابع  لقد هرؼ هبدال بدر بتّاة أل هببرة يسلقهب في اطّ  

 ". ّينب نعلؽ هّ  دبجة:" ادا ّعت في ااجعابهبت لصي
إزداد إقعرابت اف هبدالسالـ جّلد يلابإ بلد يـل  فدسّلبت النبهـ الذ  ي ـل 
هّ  العلازنبت لالعسليبت يرلؽ للبدالسالـ هتس انطؽ أللئؾ الاشبتسيف 

لانظريف اثؿ أداد إبراصيـ ال ذافي  إبف هـ الل يد الار  أل مبلح إبراصيـ ا
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. اللرفّي  الذ  تبف يعلل  ااشراؼ هّ  قطبع العلّيـ باتعب الّجبف الثلرية
إنتـ إل  انطؽ هبدال بدر البهداد   في ادلؿ جّلد هابر الطيؼ  

عسلت دائرة الا عربيف اف الرائد جّلد لملرا  في إشعلّت الامببيح ا. لا 
اتعب الن يب اداد الاجذلب ال ذافي رئيس اتعب الّجبف الثلرية  رف  
اللاشلف درجة الّلف دع  لمؿ إل  ا دار باتعب الل يد الار ال ذافي 

 .الذ  إرعللت شتلتت
لابذا إنزهل الل يد الار ال ذافي اف إقعراب هبدال بدر البهداد  لهابر 

 الطيؼ اف الرائد هبدالسالـ جّلد 
 ف ع نية : أللإ سعطي  أف نلرد أتثر اف سبب لهذا اانزهبج الد ي ي  ن

تبنت في بداية علليّهب  لل ياتف السابح  –اراتز ال لة  -إسع داـ  
بد عراقهب  أل لن ؿ ب   اظهر اف اظبصر ال ّؿ فيهب  فدقعراب أ  هنمر 

تلف اف صذم الاراتز  بلنمر أهّ  لأقلس صل  ّؿ يشتؿ جرس إنذار  لقد ي
بداية اندراؼ هاؿ عّؾ الانظلاة العي  منلهب الار ال ذافي تبديؿ ي لـ 

أل الابتينة العي عدف  قلة السّطة أل قلة الار ال ذافي " الادرؾ " ا بـ 
  قد علني الشرلع في  ّؽ قلة الازية  "الل زة " إف عّؾ : الثبني. الش مية

ـ جّلد  لعسبب  ّالإ لهب  طب  اف الشرهية  ععدّؽ دلؿ الرائد هبدالسال
للصنبإ في سيطرة الار ال ذافي الاطّ ة لالاعلردة هّ  اراتز ال لة الاعاثّة 

 .في هنبمر أنعجهب امنلت ال بص
بدأ مبلح إبراصيـ اللرفّي يشي  لبملت هبؿن أف صنبؾ دزببإ يع سس : الثبلث

د  ب يبدة هبدال بدر البهداد   لهابر الطيؼ  الاؿن لّرائد هبدالسالـ جّل 
ليهدؼ إل  عدجيـ فلبلية اتعب الّجبف الثلرية  الذ  أمبح في نظر هابر 

أ  لرفّة لال ذاذفة  لأف " إ لة الجد"لهبدال بدر  بؤرة علبر هف عدبلؼ 
هبدالسالـ جّلد ارعبح لهذا الدزب الالالي لت لالاتبد لّجبف الثلرية  رف  
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تاب ي لؿ " الدزبي العدبلؼ ال بّي أفتؿ اف العدبلؼ"مبلح إبراصيـ شلبر  
 .التعبب ا  تر

أديؿ تؿ اف هابر الطيؼ لهبدال بدر البهداد  إل  الادتاة الثلرية العي 
دتات هّيهاب بباهداـ   ف ال ذافي أراد أف يرف  ف س الا مّة فلؽ رقبعي 
ااثنيف  ل  لفبإ انهاب  للتف إنزهبجبإ ااب أهعبرم سبب ة  طيرة  لا  عراقبإ ل 

 .هنت أل العسباح الت ياتف الستلت
ببلطب  لـ ينلذ دتـ ااهداـ في الثنيف  ف د تبف الدتـ رسبلة مبه ة لهاب 

 .للّرائد جّلد أيتبإ 
هبدال بدر البهداد   أتثر ادهبة لّشؾ اف هابر الطيؼ فلابر أتثر إنلعبدبإ 
هّ  النبس لهّ  الديبة  ي  ذ نميبت اف الدنيب  انلعح أيتبإ في علباّت ا  

يف  لهعت أقرب إل  الجبنب اللاّي  لـ يعدلظ في عمرفبعت ال بمة  اآل ر 
إندف  في اللاؿ ا اني لتبف أتثر إقعراببإ اف النبدية الش مية إل  الار 

في ديف تبف هبدال بدر . ال ذافي  قّدم في الّببس  لطري ة التالـ لالدرتة
لـ يندف  البهداد   يدمي تؿ أفلبلت لتّابعت  فهل يلطي تؿ شي  ب در  ل 

في اللاؿ ا اني  لالسّلؾ اللنيؼ تد الاتبديف  اب تبف لت دلر يذتر 
فياب هرؼ ببلاداصابت لالادبتابت الثلرية  تبنت ش ميعت علدي ببلببطنية 
لالسرية  لل شؾ أف أدبديثت الثنبئية الاهّ ة ا  الرائد جّلد تثيراإ اب د ّت 

ال ذافي   بمة أف عّؾ  دا  تّيب  أ  إل  الانط ة ال بمة جداإ بالار
ال ذافي هّ  هبلـ الّيؿ لاللسبد  لتبف هبدال بدر ي بسـ  إنلعبحا يبـ شهدت 

الرائد هبدالسالـ النزهبج لالتيؽ اف لللج ال بئد إل  ذلؾ اللبلـ الذ  ل 
 .ي بّت الرأ  اللبـ الّيبي

 

 "أ لمب اِحُث ت بْحُث ع ّني في ُمنت صِف ألميل " 
 

ا مدقب   دهبني إل  هشب  ا  هدد اف التعبب اللرب تنت بانزؿ أدد 
  فج ة قرع ببب البيت ب لة 1980الذيف تبنلا في زيبرة إل  طرابّس في سنة 
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سعار  إندف  مبدب البيت لقبـ بلعح الببب انزهجبإ  طبللت أربلة رجبؿ  لا 
:"   أجببهـ الرجؿ اذهلراإ "صؿ الؾ هبدالرداف شّ ـ  :" ربب   س للم اببشرة

ندف اف ا اف الدا ّي  نريدم في :"   قبؿ لادد انهـ"ـ للتف اف أنعـ  نل
يب سبعر  يب سبعر  يب أخ :" جب  مبدب البيت إلينب لصل يردد". أار هبجؿ

 رجت ". هبدالرداف رجبؿ اف ا اف يريدلنؾ بشتؿ هبجؿ  إنشبي  ير
اللقت   ن سؼ ازهبجؾ في صذا:" هّ  الللر  لس لعهـ اب ا ار  قبؿ تبيرصـ

اطّلب انؾ أف ععمؿ اآلف ببل يبدة  ا خ الل يد يريد أف يعددث الؾ  صؿ 
.   قّت لهـ نلـ  س عمؿ فلراإ  شترعهـ للدهعهـ"يلجد صبعؼ بهذا الانزؿ 

هدت إل  الجبلسيف  لجدعهـ ينعظرلف هّ  أدر اف الجار  فزاالئي 
لقد الدؽ  المدلييف في مديلة ا سبلع السيبسي ي بللف اآلف في السجف 

 .بهـ في أ  لدظة  لابزلت في دائرة الاهتلب هّيهـ
لـ يتف صنبؾ في ذاؾ اللقت صلاعؼ ن بلة  لهنداب يريد ال ذافي العمبؿ 
بش ص اب ليتلف  برج بيعت أل اتعبت فبلطري ة ا سرع ببلنسبة ل ّـ ال يبدة  

 .صي الطّب اف جهبز ا اف الدا ّي البدث هف الش ص الاطّلب
 ّـ ال يبدة  أبّهني الانبلب ب ف أذصب مببح الهد إل  لتبلة إعمّت ب

 .الجابصيرية لألنبب   لسعجد العلبميؿ لدس اديرصب سّيابف اللزابي
طبلبإ  أهطعنب عّؾ الدبدثة ابدة  لّاسب  لالسهرة  هّؽ الدبترلف هّ  قدرة 
جهبز ا اف هّ  الرفة اتبف أ  ش ص في لقت قمير  عددثنب هف 

صذا الطّب اللبجؿ ب ف أذصب مببح الهد إل  لتبلة ا نبب  الا ملد اف 
صؿ صذا اؤشر رتب  لتف السؤاؿ الذ  ب   في ذصني ش ميبإ  صل اب الذ  

 .جلؿ الل يد ال ذافي يعذترني بلد ادة اف النسيبف 
هّ  تؿ دبؿ ذصبت إل  ا ببّة ادير اللتبلة  لقبؿ أف قّـ ال يبدة إعمؿ بت  

اتبنبإ لّلاؿ الت  أقعرح أف أعلل  رئبسة العدرير بهب لطّب إليت أف يجد لي 
 .ف بّت لببشرت اللاؿ
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ب   السؤاؿ ل يلبرؽ ذصني  اب الذ  جلؿ الل يد يعذترني  ليّح في الطّب 
هّي  لأف يسعلاؿ الاببدث اتعشبؼ اتبف لجلد   ابال ي ب ار ل ذرم 

إل  انزؿ فلزية  هّات بلد ذلؾ أف الل يد تبف في زيبرة. اف السعلجبؿ فيت
لّاردـل ببقر المدر   –فّسلعنب  –شالبي  رأس تعبببإ هّ  طبللعهب بلنلاف 

فبسعلسر  –اتعبة هبدالرداف شّ ـ  –لقرأ في ملدعت ا لل   عابإ يداؿ 
ف رر أف العدؽ فلراإ بلتبلة . انهب هف هاّي  ردت هّيت ب نني هبطؿ

 .ا نبب 
تادير للتبلة ا نبب  الّيبية لهيف بلد سنة أنهيت  دابت سّيابف اللزابي 

هبدة العنظيـ  لرسـ . هبدال بدر البهداد  اتبنت ببشر هاّت بدابس لّعهيير لا 
سيبسة جديدة لّعدرير لميب ة ا  ببر  طبلبإ تبف ال الؼ بيننب تبير  
فابدأ عسييس ا  ببر صل قعؿ لهب  يجلؿ لسبئؿ الهالـ ا جنبية ل علعد بهب 

لف بإ لّنظبـ الاعب  في اللتبلة  فدف الادير اللبـ اهاعت لل عسعلاّهب  
ااشراؼ هّ  الجبنب الابلي لاادار   في ديف  ي عص رئيس العدرير بتؿ 

لـ نعلؽ هّ  علجهت ببلنسبة لأل ببر للتف إعل نب أف . اب يعلّؽ بب  ببر
 يعلل  صل ااشراؼ هّيهب اببشرة لأف أعلل  أنب اعببلة اتبعب اللتبلة في

تنت أدرؾ أننب سنجد مللبة في . ال برج لااشراؼ هّ  قسـ العرجاة
العلباؿ  ف نب ايلبؿ لاراهبة الهعببرات الاهنية في ا  ببر في ديف يلطي 
صل ا لللية لّجبنب السيبسي  ببلطب  تنت أعلهـ دلافلت إل  أبلد الددلد  

ال عالؼ لـ  ذلؾ. فد عيبرم لهذا الالق  تبف  سببب سيبسية لليست اهنية
يساـ اللالقة الش مية بيننب لقد إسعلدت اف العرعيببت العي أعل نب هّيهب ب ف 

 . للت اف دجـ اللاؿ ببلنسبة لي  لأهطعني لقعبإ لّ را ة لالرادة
تنت أدرؾ أف هبدال بدر يعان  هدـ إسعارار  بجبنبت في اللتبلة  ر ـ 

اريدبإ لت لأتثر رادة لي   أسّلبت النبهـ لش ميعت الببطنية  إ عرع أسّلببإ 
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لصل إيلبد  لبشتؿ اعلامؿ في اهابت لّ برج  اف الاتسيؾ  إل  البرازيؿ 
 .إل  الهند  ارلراإ ب لرلبب  فال أتبد أقتي أسبلهيف اعمّيف في طرابّس

:" دهبني مببح أدد ا يبـ لعنبلؿ ال هلة باتعبت  قبؿ بطري عت الببساة اللدلدة
  "لابذا :"   س لعت"أاينبإ لّاتعب الشلبي ب ل نداإف الشببب يرلف أف عتلف 

إنهب بّد اهـ جداإ لنب  لالقلهب الجهرافي  لدلرصب  لأنت رجؿ اسيس :" قبؿ
صذا إقعراح :"  قّت لت .. لل" لععددث اانجّيزية  لعسعطي  أف عللؿ التثير

  "صذا إقعراح اف الشببب:"   قبؿ"انؾ  أـ اف ال يبدة أل أ  جهة أ رس 
إذا فلالإ :"  دبلؿ بطري عت أف يرالغ   ليعهرب  قّت"اف صـ الشببب :" تلقّ

علفرت في ش مي تؿ عّؾ الالاملبت العي ذترعهب  فدف الاتبف ا نسب 
لي صل أاريتب أل بريطبنيب أل هّ  ا قؿ ابلطب  لتف صذا ااقعراح اف هبئّة 

ذا تنت ل ععداؿ لجلد  الؾ  ف نب اسعلد أف أب    أل قبيّة أفتبرؾ  لا 
 ".بانزلي اف الهد

 .قبـ لهبن ني اؤتداإ هّ  درمت أف نسعار في اللاؿ البإ 
تنت هّ  ي يف إف هبدال بدر تبف مبدقبإ فياب قبؿ  لهنداب ذتر إف إرسبلي 

اف الشببب  إناب ين ؿ اب إعلؽ هّيت ا   ّية " إقعراح " سليراإ في أل ندا صل 
  تبنت "الشّة " ب ياتف أف نسايت بػاراتز ال لة العي سبؽ أف أشرت إليهب  ا

صي اجالهة اللمؼ اللتر  العي عّع ي ليّيبإ  في أدد الانبزؿ  لّدديث هف 
بلبد بلض  اجريبت ا الر في البالد  لعرعيب بلض الاسعجدات  لا 
ا ش بص لع ريب آ ريف  ببلنسبة لي تبنت ن طة قلعي أل تللي  إنني لـ 

بؿ أقتي ا اسيبت ا  التعبب لا دبب  أنعـ  إل  أ  شّة اف عّؾ الشّؿ  
إهعادت . تبنت عّؾ الشّؿ عدبرب بلتهب في مات اسالع. لاللنبنيف

قبهدة الادبممة في الالااق  لاللظبئؼ  لرأت الشّة العي ينعاي إليهب 
هبدال بدر أف لظيلة رئيس عدرير لتبلة ا نبب   صي لظيلة ا ملاة اف 

 .دمعهـ  للبد اف إسعردادصب
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لف صنبؾ داف  آ ر  لادبللة هبدال بدر إبلبد  هف اللتبلة  لصل أنني قد يت
لـ أنلض بلد الهببر الذ   ط  أهطبفي  لرش الرابد لالهببر هّ  إساي 
لجساي  لصل التلع ااسبلع السيبسي  الذ  أهعبرم أهتب  الّجبف الثلرية 

 .القلبإ  يبنيبإ اف طرفي
سيت  فهذم  لأنب أجـز بذلؾ لـ عتف أاب فترة أنت أراد إبلبد   لفبإ هّ  تر 

لاردة لديت  نني أهرؼ الرفة قبطلة أنت لـ يتف دريمبإ هّ  أف يب   فلؽ 
تاب سبؽ أف قّت  . ترسي عّؾ الادرقة العي ل ي بل جارصب ليالإ أل نهبراإ 

اؤعاراإ  1980دأب هّ  إيلبد  إل  ال برج في اهبـ ل عنعهي  ه د سنة 
اانديبز في الهند فدقعرح هّي أف أعرأس اللفد  لادرا  لتبلت دلؿ هدـ

الّيبي  فردبت بذلؾ  لسبفرت إل  الهند  بلد يلايف اف لمللي  إعمؿ بي 
السلير الّيبي في نيلدلهي  لأنب في اللندؽ لقبؿ أف صنبؾ برقية هبجّة جداإ  
لأنت سيدتر دبلإ  جب  الابرلؾ الاسالعي لصل سليرنب آنذاؾ  لأدتر 

". اطّلب الدتلر إل  طرابّس بشتؿ هبجؿ جداإ "عي ع لؿ البرقية ال
تدتت  فس لني الاسالعي  لابذا   قّت  أاب أف يتلف هبدال در البهداد  

 .في الهع بؿ  أل مدر قرار بدهلبئت اف إدارة لتبلة ا نبب 
 .هدت إل  ليبيب  تبف ال رار قد مدر بعلييني اديراإ للتبلة ا نبب 

ل  لا  يرة العي نلاؿ فيهب البإ  جنببإ إل  جنب  لفي تبنت عّؾ الارة ا ل 
 .قرأت ش ميعت جيداإ  فهل ش مية عهر  ببل را ة. اتبف لادد

نل ؿ بلد ذلؾ أاينبإ لّجنة الشلبية لّاتعب الشلبي بّندف  اللالقبت الّيبية 
البريطبنية في أسلأ دبلعهب  ااعهبابت البريطبنية لّيبيب بدهـ الجيش 

ايرلند   لاالد ة الالبرتيف الّيبييف في ال برج لعمليعهـ  الجاهلر  ا
شهدت لندف أتثر اف دبدثة قعؿ لّالبرتيف  إسعيب  بريطبني هبـ اف 

نسعطي  أف . ال القؿ العي يثيرصب النظبـ الّيبي في انبطؽ لدلؿ عهـ بريطبنيب
ف ن لؿ أف البّديف تبنب ي لتبف درببإ ببردة اف جبنب بريطبنيب  لسب نة ا
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الجبنب الّيبي  عرأس هبدال بدر البهداد  في ابن  السلبرة الّيبية اجالهة 
اف الشببب ا تثر عهلراإ لعطرفبإ  قبات اجالهة اف رجبؿ ا اف في 
الدا ؿ  لبلض أهتب  اتعب الّجبف الثلرية  بعشتيؿ  رفة هاّيبت 

راقبت السّطبت . لعلجيت  نشبط الاتبعب الشلبية الدسبسة في ال برج
لبريطبنية درتبت فريؽ السلبرة الّيبية لستنبعت  فتؿ لادد اف أهتب  صذا ا

العلؽ اداد العلؽ  مبلح : اللريؽ يلدي اسات ببلرهب  ف د تـ تؿ اف
إبراصيـ  هار السلداني  لهّ  رأسهـ لرئيسهـ هبدال بدر البهداد   صؤل  

رجية  لا اف جايلبإ ليس بينهـ لادد اف الدبّلابسييف اللباّيف بلزارة ال ب
البريطبني لت اّؼ هف تؿ لادد فيهـ  لال برجية البريطبنية  لـ عنظر إليهـ 
يلابإ هّ  أنهـ دبّلابسيلف جب لا لعد يؽ امبلح بيف البّديف  أل لدؿ 

امهر لارتز  يببشر هاّت في قّب  –اتعب لجبف ثلرية  –الاشبتؿ  إنهـ 
 .  لندف
الالبرتة الّيبية ليس هّ    صي سنة المداـ بيف النظبـ ل 1984سنة 

الاسعلس السيبسي ف ط  للتف ببلدديد لالنبر أيتبإ  ف د دبللت الرزة اف 
شببب جبهة اان بذ الّيبية ال يبـ بلاؿ اسّح تد النظبـ  عدمنلا  في 

 .هابرة ل عبلد تثيراإ هف ببب اللزيزية ا ر الار ال ذافي الدميف
ت البلنيت ا شدا   لأهط  دبس الار ال ذافي أنلبست  لزفرصب في لج

ا لاار بملت يمرخ  بشف الاجهة شباّة لهنيلة تد تؿ اف يهاس أل 
 .يعنلس ببللدا  لت أل لثلرعت

  عجا  دشد اف 1984ابريؿ سنة  10في مببح يـل الثالثب  الالافؽ 
الّيبييف أابـ ابن  السلبرة الّيبية بّندف يرفللف الالفعبت ليهعللف تد نظبـ 

في  إنعشرت اجالهة اف الشرطة البريطبنية لع ايف الاظبصرة  الار ال ذا
بت اف الرمبص اف دا ؿ ابن  السلبرة  س طت  لالسلبرة  فج ة إندفلت ز ل

إشعلؿ الرأ  اللبـ البريطبني  . فّيعشرإيللف  –شرطة بريطبنية شببة صي 
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فرف  لعجبلب الت الرأ  اللبـ الدللي  لد ّت اللالقة بيف ليبيب لبريطبنيب إل 
عّؾ الدبدثة العي سبؿ فيهب دـ بريطبني برمبص ليبي  . الالاجهة الاببشرة

طبرت فيهب رلح فعبة بريطبنية دسنب   سعشلؿ التثير اف النيراف  لتف ليس 
هّ  الطري ة الّيبية الثلرية  للتف هّ  النهل البريطبني  الذ  ل ينع ـ 

 .الل ؿ لالدصب  بترب الرمبص  لقدح زنبد البنبدؽ  للتف ب دح زنبد
قررت الدتلاة البريطبنية  إبلبد اللريؽ الّيبي الاعدمف ببلسلبرة  أ ذت 
الجاي  إل  الاطبر  للتف في الطريؽ إليت  رعبت لهـ ا دبة  ذا  في اطلـ 

لت  تؿ لادد في ترسي أابـ إسات  أتّلا لشربلا ل بدرلا في .  بص
تؿ لادد انهـ اف  بلد ذلؾ قبـ ا اف البريطبني ب  ذ بمابت. سالـ

ا لاني العي أسع داهب  جرس بلد ذلؾ اطبب ة البمابت ا  عّؾ العي أ ذت 
 .اف سعبئر النبفذة العي أطّؽ انهب الرمبص

بلد أف إن ش  د بف الرمبص  لجؼل دـ الشرطية إعلؽ الجبنببف الّيبي 
لالبريطبني هّ  أف يرسؿ تؿ طرؼ لفداإ إل  سلبرعت  لعل دصب  لعرعيب اب 

ا ّهب لعدريز أل ن ؿ اب بدا ّهب  أرسّت الدتلاة الّيبية لفداإ تـ أدد بد
تببط ا اف الا ترايف صل هبدالرداف الشبئبي  الذ  عربطت هالقبت 
قدياة جداإ بب اف البريطبني  د ؿ اللفد ا اني الّيبي إل  السلبرة  لطبؼ 

ر ـ ال برة  ".الشبطر ي  :" ب رجبئهب  جا  اب ياتف جالت  لتف تاب ي لللف
 –بعنظيؼ  –الطليّة العي يعاع  بهب هدد اف رجبؿ ا اف الّيبي الذ  قبـ 

السلبرة  إل أنت لـ يعاتف اف جا  تؿ الاد الللؿ  لا  لب  جاي  آثبر 
  العي تبنت عدل  الرمبص "الظرلؼ اللبر ة"ف دد ب يت بلض . الجرياة

ؿ أدد الاتبعب الذ  أنطّؽ اف دا ؿ السلبرة  ب يت  ّؼ السعبئر دا 
ببلسلبرة  تذلؾ لـ يسعط  ا انيلف الّيبيلف إزالة  ببر الببرلد الذ  ع ّؿ 

صتذا  تبنت آثبر الجرياة الشبصد الدبتر  الذ  ستف السلبرة بلد . السعبئر
 .اهبدرة اللبهّيف
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ا دبة الهذا  العي أقيات لّلريؽ الّيبي الاهبدر  علبير هف التـر ا اني 
 .لشبصد اآل راانجّيز  تبنت ا

بلد عملية التثير اف ا الر اللبل ة ا  بريطبنيب  ب يت قتيعبف  لاددة عهـ 
عّؾ العي عهـ الّيبييف تبنت . الجبنب الّيبي  لأ رس الجبنب البريطبني

ادبللة إ عيبؿ الار ال ذافي  لالعي جرت بانط ة الشبطي  جنلب ليبيب  
ا اف البريطبني قد مرح بهب ي لؿ الّيبيلف أف ادد رجبؿ . ال ريل صبلقبد
طّبت الدتلاة الّيبية العد يؽ الت لجلّت صذا شرطبإ لّعلبلف . شيّر -لصل

 .ا  الجبنب البريطبني في ال تية العي علنيت
 -فّيعشر –الجبنب البريطبني تبف اهعابإ لاّدبإ هّ  قلؿ اّؼ الشرطية 

ال تبئية  لاف بينهـ طّب العد يؽ ا  هدد تبير اف الّيبييف هبر اانببة 
أهتب  اللريؽ الذ  تبف يدير السلبرة لهّ  رأسهـ هبدال بدر البهداد   
علّّنب ب ف بلتهـ يشهؿ انمب لزير لل ياتف العد يؽ الهـ إل بدذف اف 

الدتعلر هبدال بدر البهداد   الذ   -أابنة اؤعار الشلب اللبـ  تلنب نلني
س العلؽ اداد العلؽ  الذ  تبف تبف يشهؿ انمب لزير العلّيـ  لالاهند

في ديف ساح لّاد  يف اانجّيز ا ببّة . يشهؿ انمب لزير الارافؽ
هشرات اف الالاطنيف الّيبييف الذيف طّبلا إسعجلابهـ هف طريؽ اانببة 

 .ال تبئية
صنبؾ دبلة  بمة  لصي دبلة مبلح إبراصيـ اللرفّي  إذ تبف لدظة إطالؽ 

آ ر  برجهب  لرعب ا  السّطبت البريطبنية النبر في السلبرة  في اتبف 
. اببشرة دؿ اشتّعت  سبفر إل  لندف لجرس العد يؽ الت  لأهعبر شبصد اّؾ

أمبح مبلح شبصداإ هند اانجّيز  للتنت لـ يمبح اّتبإ  ف د عـ عرشيدت اف 
جبنب ليبيب  ليتلف ألؿ سلير لهب بلد ال طيلة الطليّة  الجبنب البريطبني لـ 

بللت لالتهلطبت العي ابرسهب الجبنب دفض بشدة ر ـ الايلافؽ  لر 
الّيبي   ف الار ال ذافي  أراد بعرشيدت الذ  جب  انت ش ميبإ أف ي لؿ 
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إف الذيف ععهالنهـ بباجراـ  صـ الذيف يليدلف بنب  اللالقبت : لإلنجّيز
التـ  لقبللتـ  ددصـ سليراإ لديتـ يلني برا ة الجاي   تبف البريطبنيلف 

 .ذت أ
ب يت عهاة الاشبرتة في قعؿ الشرطية فّيعشر  صبجسبإ يداّت هبدال بدر في 

 .أهابقت  لللنة ع رع تايرم
إهعبد أف يعددث الي في تؿ شي   مديح بطري عت الببطنية اادمبئية 
العي عشببت جبؿ الثّل الذ  يتلف ربلت فلؽ الاب  لثالثة أرببهت عدعت  لتنت 

الشرطية فّيعشر  ر ـ أنني تنت أقلد  لـ يعطرؽ أبداإ إل  التلع
الالبلتبت ب ملمهب ا  الجبنب الريطبني  بؿ ل أذتر أنت علرض ارة 

 .لاددة لالتلع اللالقة ا  بريطبنيب
قّت في السطلر السبب ة  أف هبدال بدر  إقعرح أف أهيف سليراإ في أل ندا 

ح  قّت باببدرة اف الشببب دسب قللت  لهنداب سبؽ ابررات ذلؾ ااقعرا
نط ت ا قدار بدتاهب  لرفلعت سليراإ ثلريبإ  !لابذا ل أتلف سليراإ في بريطبنيب 

في بريطبنيب  هبد انهب بّلنة هّ ت في رقبعت لظّت عع رجح أابات سنينب  
 .لت ف جسد عّؾ الشرطية الدسنب  صل الث ؿ الذ  يعدل  هّ  مدرم

س اف الزلزؿ لا هبمير  في عسلينبت ال رف الابتي  شهد اللبلـ عهيراإ أقل 
عهبلت الجدراف العي تبنت ع سـ ألرلبب إل  تلف رأسابلي ديا راطي  لآ ر 
شيلهي شاللي  عهبلس نظبـ اللمؿ اللنمر  في جنلب افري يب  أاريتب 
الالعينية لأفري يب آ ر البقؿ الديتعبعلريبت الانهّ ة الاعسّطة  سرت في 

لدنيب هّ  أهعبب زاف جديد لـ أرتبف شللبهب رهشبت الدرية  أمبدت ا
بدأت ا ملات عرعل  دا ؿ ليبيب  إل  أف لمّت إل  الدّ بت العي . يسبؽ

 .عاثؿ اللنث الثلر  اللنيؼ
ه د الرائد هبدالسالـ جّلد اجعابهبت اعلددة لاعلامّة  لاس ألؿ ارة 
لبجرأة تؿ الاستلت هنت  لالاانلع العلتير فيت  لقدـ دزاة اف الاببدرات  
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الار ال ذافي رأس في . دريؾ الديبة السيبسية لالث بفية لالقعمبدية الالبقةلع
ذلؾ قلزاإ في فتب  الاهبارة  للتف تلبدعت يرد باببدرات ل ع ّل اف إهبقة 

أمرل جّلد هّ  إهطب  صباش لدرية المدبفة  لترلرة اابرسة .  لية
ل ب  التل  هّ  عجبلزات ا جهزة اادارية   الن د لالع ييـ لتباؿ العجربة  لا 

 . بمة لأف اللسبد لااندراؼ أمبدب ال بنلف لال بهدة العي عدرؾ البالد
ألهز الار ال ذافي إل  هدد اف التعبب لالمدلييف بع سيس مديلة داّت 

تعب فيهب بلض المدلييف الذيف قتلا سنلات ببلسجف   –ل  –هنلاف 
 .بباتبفة إل  بلض ا قالـ اف الّجبف الثلرية

  لصي إديب  لمديلة دبئطية تبف الار -الشاس  –س آ رلف مديلة أس
ال ذافي يمدرصب بادرسة امراعة الثبنلية  أ عير هبد ال بدر البهداد  
ادارعهب  إعمؿ بلدد تبير اف التعبب لالمدلييف لالا عميف في الاجبلت 

 بف اللبـ إهع د أف اادع. القعمبدية لالابلية لالعربلية لالنلطية لّتعببة بهب
يزداد تؿ يـل  لالدنيب عسير في إعجبم  لالجابصيرية عليش ستلنبإ انبقتبإ 
لعّؾ الاسيرة اانسبنية  د ؿ هبدال بدر البهداد  انذ اليـل ا لؿ في مداـ  
بدأت دائرعت ععس   عدرؾ فريؽ ا اس لي برهت اليـل  هبد العدبلؼ ال بّي 

في لجهت  ليلعح الاّؼ ال ديـ  هف ال ذافي اللرفّي يشلؿ ا تلا  الملرا  
عب رت أفتبر اانلعبح لالعطلير . هالقة هبدال بدر ببلرائد هبدالسالـ جّلد

 .لالعلبير  إنزلس جّلد بانزلت  بتببإ  ل بب هبدال بدر هف الشاس
عن ؿ بلد  يببت هف الشاس  بيف اهبـ في الظؿ  لأ رس في دصبليز الّجبف 

لجهبز الرقببة اادارية  صذا الجهبز  اهاعت  الثلرية  إل  أف هيلف أاينبإ 
ا سبسية اراقبة إجرا ات اادارة  لادس اطبب عهب لّ لانيف النبفذة  لاراجلة 
الاشرلهبت لاللطب ات  لالع تد اف دقة ا سلبر  لتذلؾ الانبقمبت العي 

لتف صذا الجهبز تبف أيتبإ لسيّة اف لسبئؿ . ع ت  لهب عّؾ الاشرلهبت
 .ف يعلل  إدارعت  للاف ي ت  لرقببعتالل بب  لا
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دبلؿ هبدال بدر البهداد   أف يتلف اعلازنبإ في صذا الالق   لأف يرتي 
 .ال ذافي  دلف أف يسعلد  زاال م الاسئلليف

هنداب تنت أاينبإ لإلعمبؿ ال برجي  تبف ااسعدهب  إل  ا ر الرقببة لجبة 
 عسعدؽ العد يؽ  لقد ل شبت يلاية  يعـ إسعدهبئي لّعد يؽ الي في أالر ل

إعمؿ بي ارة دسني اللديشي السبهة الثبلثة . يتلف لّ برجية هالقة بهب
فجراإ  لطّب اني الدتلر دبلإ إل  ا ر الرقببة لّعد يؽ الي في أار 

تبف البرد شديداإ لالاطر  زيراإ  لمّت إل  اتعبت  فلجدت . هبجؿ جداإ 
ؽ  فلجئت أف التلع العد يؽ دلنة اف الاسئلليف ينعظرلف دلرصـ لّعد ي

. ا بلة قدياة نشرت في إددس المدؼ الّبنبنية هف التلع الس  المدر
بلد اانعهب  اف العد يؽ  س لت دسني  تـ ش ص سعلامؿ العد يؽ الهـ 
بلد  ف بؿ  أربلة  قّت لت  أنب أهرؼ إف إسعدهبئي في صذا اللقت صل 

صي لؾ  ف نت سعجّس  ه لبة لي هّ  التلع آ ر  للتف الل لبة ا شد
هّ  صذا الترسي دع  مببح الهد  أس ؿ نلسؾ اب صي قتيعؾ العي علبقب 

 .هّيهب اآلف
هبدال بدر البهداد  إعب  أسّلببإ آ ر  فلنداب يطّب انت العد يؽ ا  أ  
أايف  ي ـل ببلعمبؿ صبعليبإ بت  ليطّب انت بلد أف يبّهت بالتلع العد يؽ  

رد هّيهب  ل د أردني أسّلبت صذا اف زيبرات تثيرة أف يتعب بنلست ا سئّة لي
 .إل  ا ر الرقببة اادارية

لتف هبدال بدر  الرقيب  الاعلازف  الذ  يدبلؿ اب أسعطبع أف ل يرصؽ 
زاال م بزيبرة الرقببة  ليجعرح الدّلؿ اللاقلية  صل  ير هبدال بدر البهداد  

ف د شتؿ علأابإ ثلريبإ . للبـأايف شئلف الّجبف الشلبية ب ابنة اؤعار الشلب ا
ا  أداد إبراصيـ ال ذافي أايف شئلف الاؤعارات الشلبية بب ابنة  دع   دت 

قيؿ التثير هف نشبطت لأهابلت بهذا  –فرهبإ اف اتعب الّجبف الثلرية 
 .الالق   لتنني س علقؼ هند عجربعي الت صنبؾ
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ترراإ ببلهبإ ل د الدؽ هبدال بدر البهداد   لأداد إبراصيـ ال ذافي  
ببلدبّلابسية الّيبية  ل ياتف جبرم لسنلات طليّة  ف د هبنت لزارة ال برجية 
. الّيبية انذ ااسع الؿ اف إ عاللت تبيرة  ر ـ الجهلد العي بذلت لعجبلزصب

لتف اارعببؾ الشباؿ بدأ بلد علييف الرائد هبدالانلـ الهلني  لزيراإ لّ برجية  
 .تلأبلزيد دلردة لتيالإ ل

 سببب أانية لالدؽ  1969اف تببط الجيش بلد سبعابر  ح اللديدل رل ف د سل 
هدد انهـ بلزارة ال برجية  لهنداب علل  الرائد هبدالانلـ الهلني هتل 
اجّس قيبدة الثلرة لزارة ال برجية لجهبز ا اف ال برجي  أرسؿ هدداإ اف 

رة أبلزيد  ال بدـ اف اللباّيف بهذا الجهبز لّلاؿ ببلسلبرات  أاب لتيؿ اللزا
هبلـ العلّيـ لااهالـ  ف د أسع دـ هدداإ تبيراإ اف الالّايف  لااهالاييف 

 .لّلاؿ ببل برجية تدبّلابسييف
ثـ بدأ الزدؼ هّ  السلبرات لعدليّهب إل  اتبعب شلبية عدار بّجبف شلبية  
ليس  هتبئهب أ  هالقة ببللاؿ السيبسي  تنت في زيبرة إل  لندف سنة 

  تنت هندئذ أاينبإ لإلهالـ  لأسع بّت هدداإ اف اللباّيف ببلاتعب 1982
الشلبي  س لت ا لؿ هف اهاعت ببلاتعب الشلبي  ف بؿ أنت اسئلؿ ااهالـ  
ف نب أهرفت انذ دراسعي ببلاردّة ااهدادية بادرسة سبهب  لتبف صل ادرس 

هف اتبف  ريبتة  س لت الثبني ف بؿ أنت اسبهد لأللؿ  لهنداب اسعلسرت
لفي . هاّت السببؽ في ليبيب  أجبب ب نت تبف يلاؿ بانش ة الالاشي لالّدـل

البرازيؿ  فلجئت بلجلد ش ص تبير السف  هتل الّجنة الشلبية  لقد تبف 
 .يلاؿ بادطة لقلد لّبلليس بسبهب

جرت ادبللت بلد ذلؾ  اهبدة عنظيـ لزارة ال برجية  لتف لـ عد ؽ عّؾ 
شرع الاردـل هار الانعمر في ادبللة الدد اف إرسبؿ  .الادبللت نعبئل

الّجبف الشلبية إل  السلبرات  لااتعلب  بش ص أايف الاتعب  لهنداب جئت 
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ترست ذلؾ  للـ ألاجت أ  ا بلاة أل البرتة لهذا  2000إل  اللزارة سنة 
 .العلجت

أف  إسعار ال بنلف الذ  ينظـ اللاؿ في السّؾ الدبّلابسي سبريبإ  دبللنب 
نلبلل بلض الهنبت العي لد ت بت  بسبب العهيرات العي ددثت في ليبيب اف 
ديث طبيلة العلّيـ  لاللنبمر الاطّلبة لّلاؿ ببلسّؾ الدبّلابسي لتبط 
العراعبية  لالالهد الدبّلابسي ل يرصب  لتذلؾ العطلرات العي شهدصب اللبلـ  

لسلبرات ت ذرع عنلذ ل د ددث إرعببؾ تبير في آدا  ال برجية تلزارة  لا
قبنلف جديد لّسّؾ  علجهبعهب في ال برج  عـ إهداد أتثر اف اشرلع

لأـ ا  ا  إعلبقية فيينب لّلالقبت الدللية  رفتت أابنة اؤعار الدبّلابسي يع
الشلب اللبـ في تؿ ارة إدبلة اشبري  ال لانيف لّلرض هّ  الاؤعارات 

عسعشر فيت أابنة العمبؿ فلجئنب بمدلر قبنلف لّسّؾ لـ , الشلبية
. تبف ذلؾ ااجرا  ا بللة ل ياتف ال بلؿ بهب أل الستلت هّيهب. ال برجي

ل د ه دت أابنة اؤعار الشلب اللبـ إجعابهبإ بدتلر سليد دليبنة الذ  
تبف يشهؿ في ذلؾ اللقت انمب الادهي اللبـ بادتاة الشلب  أهطلم 

 .ّلابسي  لفلالإ فلؿادبلراإ لن بطبإ اهداد قبنلف لّسّؾ الدب
لأهط  لت  -قبنلف اللاؿ السيبسي لال نمّي –أهط  ذلؾ ال بنلف هنلاف 

 .2  لصتذا أمبح أسات ال بنلف رقـ 2الرقـ 
اندت أابنة اؤعار الشلب اللبـ لنلسهب مالدية لاسلة في علييف الّجبف 
الشلبية ببلسلبرات لأانب  عّؾ الّجبف  الشي  ا تثر  رابة  اب سا  

دبّلابسية الشلبية  لصي أف ي ـل تؿ اؤعار شلبي أسبسي بد عيبر ببل
ش ص ليتلف تاف أهتب  عّؾ الّجبف الشلبية  لصتذا ي عي ش ص يلاؿ 
بادؿ لبي  ال تبر أل الّدـ أل ا دذية ليتلف سلير أل البلف سلير في 

لصنبؾ ابدة  ّ ت عل يداإ  طيراإ  لسببت إرعببؾ في . أ  دللة في اللبلـ
 .قبت ا  الدلؿ ا  رساللال
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لجنة شلبية دسباب دددت أابنة  –أابنة ال برجية  –هنداب عرشح لزارة 
  لأف عتلف صذم الّجنة عتـ 2اؤعار الشلب اللبـ في قبنلنهب الذ  أ ذ رقـ 

أهتب  اف الاملديف اف الاؤعارات الشلبية ا سبسية  عديؿ ال برجية 
باة  العي ع رر إدبلعهب إل  أابنة قبئاة صذم الّجبف إل  الّجنة الشلبية الل

اؤعار الشلب اللبـ بلد أف علدؿ أل ع ر إقعراح ال برجية  ع ـل أابنة اؤعار 
طبلبإ صنبؾ . الشلب اللبـ بعزتية اب جب  اف الّجنة الشلبية اللباة أل علدلت

إجرا  أسبسي أل ترلر   لـ يذترم ال بنلف  لصل ترلرة هرض أساب  
لالجبنب ا سلأ صل تيلية الالاف ة . -ال بئد –را  هّ  أانب  الّجبف أ  السل

هّ  السلرا  ا جبنب الارشديف اف دللهـ  ي لؿ ال بنلف  أف هّ  ال برجية 
بلد أف عسعّـ اسـ السلير الارشح  أف عديّت بالّلابت لافية هنت إل  الّجنة 
الشلبية اللباة  لأف عنبقشت في جّسة اف جّسبعهب اللبدية  لفي دبلة 
الالاف ة هّيت عديّت إل  أابنة اؤعار الشلب اللبـ العي عمدر قراراإ في 

صذم اردّة قد ع  ذ أتثر .. جّسة اف جّسبعهب اللبدية ببلالاف ة هّ  السلير
اف  اسة أل سعة أسببي   لصنبؾ في اللرؼ الدبّلابسي  إنت في دبلة ع  ر 

لالاف ة هّ  السلير فدذا جب  الرد بب. الرد فدف ذلؾ يلبر هف رسبلة سيبسية
الارشح  الؿ أسبلع اثالإ  فدف ذلؾ يلبر هف ع دير الدللة الارشح أف يلاؿ 
بهب السلير هف عرديبهب بت ع ديراإ لّلالقبت ال لية لالااعبزة ا  الدللة 

ف لـ عمؿ . الارشدة لتّاب ع  ر الرد  أهعبر ذلؾ هدـ عرديب ببلسلير  لا 
ل د  ّ ت عّؾ الردّة . رفتبإ لّسلير يلابإ  أهعبر ذلؾ 45الالاف ة  الؿ 

الهالاية اللبثية  عسايابإ اجبنيبإ للالقبعنب ا  هدد اف الدلؿ  لليت ذلؾ 
العمرؼ تبف نعبج دراسة لعدّيؿ القؼ  إناب تبف ذلؾ  لبيرلقراطية ل 

تبف هّي هبدالسالـ العريتي يعلل  انمب أايف . ابرر التلهي لهب
 ي  ذصبت الت  لقببّنب الل يد لشردنب لت اثبلبع الّجنة الشلبية لّلددة الفري

  الذ  لتلعت أابنة اؤعار الشلب اللبـ دلف العنسيؽ أل 2ال بنلف رقـ 
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أسعطالع رأ  ا عمبؿ ال برجي لاللددة الفري ي  تبف القلت هبئابإ  فهات 
انت أف أابنة اؤعار الشلب اللبـ قد دمّت اسب بإ هّ  الاف عت هّ  

 .ال بنلف
بتؿ الطرؽ أف أهرؼ دلاف  أابنة اؤعار الشلب اللبـ امدار ذلؾ  دبللت

ال بنلف  لبعّؾ الطري ة الهريبة  الا بللة لّ لاهد الاعبلة في ميب ة ال لانيف 
مدارصب جب  الجلاب اف الدتعلر اداد الدرار   أايف الشئلف ال بنلنية . لا 

بف لرا  إمدار لد لؽ اانسبف ب ابنة اؤعار الشلب اللبـ  قبؿ أف الذ  ت
دسب  -تبف أهتب  ا ابنة. ذلؾ ال بنلف صل الدتعلر هبدال بدر البهداد 

في دهلة هشب  بانزؿ أداد إبراصيـ ال ذافي  فطرح هبدال بدر  –قلؿ الدرار  
ألتبع ال برجية الّيبية  لقبؿ أنهب عهرد  برج سرب  اللاؿ الشلبي 

ف هبدالرداف شّ ـ  دلؿ السلبرات  ببل برج  إل  ألتبر الالية الجابصير   لا 
لت ش ميبإ  لفي صذا عنبقض ا  سّطة الشلب  لالنظرية لالجابصيرية  
لا  طر اف ذلؾ دسب قلؿ البهداد   أف ذلؾ ياثؿ إ عراقبإ أانيبإ  طيراإ  

 -دسب قللت –لذتر بلض البلثبت الّيبية العي لت  فيهب هبدالرداف 
لالدؿ  تاب رآم الدتعلر هبدال بدر زاال م في الدراسة  لأمدقب م الا ربيف  

البهداد   صل إمدار قبنلف جديد لّلاؿ الدبّلابسي  يترس العجربة 
الجابصيرية ليهؿ يد أايف ااعمبؿ ال برجي في علييف أانب  الاتبعب 

 .الشلبية
هنداب طردنب صذا ال بنلف هّ  الل يد الار ال ذافي ارة أ رس طّب اف 

رقببة الشلبية أف يد ؽ في اتالنت لتيلية دسني اللديشي  أايف جهبز ال
قبـ دسني باب صل اطّلب انت لدللت إل  الل يد الذ  لـ يلّؽ هّ  . إمدارم

 .ذلؾ العد يؽ
عددثت بلد ذلؾ اببشرة لبمرادة ا  هبدال بدر دلؿ اتالف صذا ال بنلف 

  " ل  "  ير الانط ي لالاربؾ  فرد بلد هرض إبعسبابعت لعرديد تّاة  يب 
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لدينب عجربة شباّة لاعتباّة  لصي الديا راطية الشلبية الاببشرة  العي ب ف 
علطي تؿ السّطة لّجابصير  لصي مبدبة السيبدة لالجاللة  فهي العي يجب 
أف عليف السلرا  الّيبييف  الذيف يجب أف يتلنلا سلرا  مبدب الجاللة  لصل 

 .الجاللة الجابصير  اثّاب السلرا  في بريطبنيب يسالف سلرا  مبدبة
لـ ععلقؼ أابنة اؤعار الشلب اللبـ هند ا بللة ميب ة ال بنلف  بؿ ثنت 
هّ  ذلؾ بدمدار الالئدة العنليذية لذلؾ ال بنلف  لصذا إ عمبص أميؿ 

بؿ ذصبت أابنة اؤعار . لّجنة الشلبية اللباة لددصب  لف بإ لّعشريلبت النبفذة
ؼ اللظبئؼ ببل برجية الشلب اللبـ أبلد اف ذلؾ هنداب عد ّت في علمي

فبلالرلؼ في تؿ دلؿ اللبلـ أف . الّيبية  لعرعيب درجبت الالظليف
  ثـ يعدرج إل  "اّدؽ"الدبّلابسي الابعد   في السّؾ يتلف بلظيلة 

ر هبدال بدر البهداد  هّ  هدـ إسعلابؿ تّاة اّدؽ . اللظبئؼ ا هّ   أمل
  لصل اسبهد السبرح  "الاّدبؽ " لابذا  برر رفتت ب ف تّاة اّدؽ علني 

  هبدال بدر "يب  ل  " أ  راهي الديلانبت  دار بيننب ن بش انللؿ  قّت لت 
أف الذيف مب لا إعلبقية فيينب  لالذيف دددلا اللظبئؼ  لأبدهلا أساب صب في 

أ ذ تالاي بهدل  لدلد . هبلـ الدبّلابسية  لـ ياف هّيهـ اي ببلث بفة الرهلية
ف نعرؾ صذا الالتلع إل  لجنة اف ال برا  لعع دـ لنب تلبدعت  أعل نب هّ  أ

 .بلرقة علميّية ببل ملص
أابنة اؤعار الشلب اللبـ هند لـ يعلقؼ هبدال بدر البهداد  لشرتبم في 

ددلد ميب ة ال بنلف لالالئدة  بؿ قلزلا إل  الجبنب اادار  ا سبسي  لصل 
  للئدعت العنليذية  2جديد رقـ   لف بإ لّ بنلف ال"السلرا "عساية أانب  الاتبعب 

فدف  ابنة اؤعار الشلب اللبـ ااهعراض هّ  أ  أسـ عرشدت أابنة 
ال برجية  لعمدر الّجنة الشلبية اللباة قراراإ بعليينت  لعاّؾ ا ابنة لف بإ 

  عساية ش ص بديؿ لّالعرض هّيت اف 2اف ال بنلف رقـ  16لّابدة 
 -أابنة اؤعار الشلب اللبـ -بهدم أابـ طرفهب  للبد أف ي سـ السلير لاس
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ل د لت  ذلؾ ال بنلف مالديبت اطّ ة في يد ا ابنة . قبؿ اببشرة هاّت
في تؿ اب يعلّؽ بعلييف الّجبف الشلبية  العي عدير السلبرات الّيبية في 

 .ال برج
قدات قبئاة ببسـ هدد اف السلرا  الارشديف لّلاؿ ببل برج  لأدّعهب دسب 

 لانملص هّيهب في ال بنلف لالالئدة الجديديف  لقؼ هبدال بدرااجرا ات ا
لأداد إبراصيـ لقبّهاب الشيإ الزنبعي أايف اؤعار الشلب اللبـ   البهداد 

تد أساب  ادددة  بؿ أتثر اف ذلؾ  أراد تؿ لادد انهـ أف ياّي أساب  
الينة اهعببرات ش مية ادتة  بؿ أف الشيإ الزنبعي ذصب بليداإ  لأقسـ 
ببلطالؽ  أف ع ط  يدم قبؿ أف يلق  هّ  عزتية أساب  الينة اف الذيف 

 .ب يت عّؾ ال بئاة الّ ة  تثر اف سنة. رشدعهـ أابنة ال برجية
" ذصبت رف ة البهداد  الادالد  رئيس اللزرا  إل  الار ال ذافي في انط ة 

بمدرا  سرت  لجدنب الت أداد إبراصيـ  لآ ريف اف قبيّعت  " اللثلث 
أنني لـ أهد قبدراإ هّ  إدارة أابنة :" هرتت هّيت قبئاة ا ساب   لقّت لت

العمبؿ ال برجي بهذا ال بنلف لصذم الالئدة  لبعد ؿ أابنة اؤعار الشلب 
اللبـ  في إ عيبر السلرا   أنب ل أسعطي  اللاؿ ا  أش بص ل دلر لي في 

أية  برة في اللاؿ إ عيبرصـ  لبلتهـ ألع  بت اف  برج ال طبع لل ياعّؾ 
 .الدبّلابسي

إسعلرتنب ا ساب   إسابإ  إسابإ  لابررات إ عيبرصـ اف جبنب أابنة 
. ال برجية لعزتية الّجنة الشلبية اللباة لهـ  لافؽ الل يد ال ذافي هّ  ال بئاة

نميببإ في  –ش ميبإ  –لـ يسعسّـ هبدال بدر البهداد   لأمر أف يتلف لت 
دد اللنبمر اللباّيف الت باتعب الّجبف الثلرية  إعل ت السلرا   إقعرح إسـ أ

إقعردت أنب  أف يتلف دبفظ قدلر سليراإ في أسببنيب  لأقعرح . الت هّ  عسلية
سليراإ " دبفظ قدلر"  لقدـ إقعرادبإ ب ف يتلف "ال الد "صل ش ص أسات 
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يب  ببللبعيتبف  ف د درس بديطبليب لهاؿ قنمالإ بببليرال  للت هالقبت بديطبل
 .إعل نب هّ  ذلؾ. اتبفبإ إل  لهعت اايطبلية الااعبزة

يسعطي  هبدال بدر  – ّينب نعلؽ هّ  دبجة  -هّ  قبهدعت الالرلفة
البهداد  إيجبد ا رج لتثير اف اا عنبقبت لاا عالفبت ب سّلبت الهبد   

بعسبابعت الاعسبادة لصل يجيد اانسدبب في اللقت الانبسب قبؿ أف يجد . لا 
 . في الاجهة اللشؿ أل الهزياة نلست

ـ العلّيـ إل  سل طبر اف أابنة اؤعار الشلب اللبـ  ليدط ببلعلّيـ  ف د قل 
أابنة العلّيـ اللبلي  لأابنة العلّيـ اللبـ  علل  صل العلّيـ اللبـ   –أابنعيف 

قدـ  طة شباّة امالح العلّيـ شاّت  إهداد انهل جديد  لبنب  ادارس 
 بئـ انهب  إسعلبف بلدد تبير اف ال برا  اهبدة ميب ة جديدة  لعرايـ ال

انبصل العلّيـ اف الاردّة اابعدائية إل  الاردّة الثبنلية  أسعلبف بعجبرب 
دلؿ الينة العي د  ت نجبدبإ في عطلير انبصجهب باب ي دـ إدعيبجبت 

ر ديث يدتل . تبف أتثر ا انب  فلبلية في الّجنة الشلبية اللباة. البالد
داإ لإلجعابهبت  يطّ  هّ  الاذترات اللاردة اف ا انب  في جاي  جي

 .ال طبهبت  ليسجؿ االدظبعت هّيهب  لينبقش ادبتر ااجعابهبت السبب ة
  قدـ هرتبإ لثبئ يبإ املراإ ل طة 2009في جّسة اؤعار الشلب اللبـ سنة 

 عطلير شباّة في قطبع العلّيـ دلف الجبالي  لق  ذلؾ اللرض إرعيبدبإ 
تبيراإ  سرت في قبهة الاؤعار أ ببر اؤتدة هف دال العلّيـ اللبـ ا  العلّيـ 

تبف يجّس إل  جبنبي لف بإ لعرعيب . اللبلي  لسيعلل  صل قيبدة الجسـ الجديد
ا قداية  صاس لي بع لفت اف ث ؿ صذا الجسـ الجديد  لقبؿ أنت تبف يلتؿ 

 .ااب ب  هّ  أابنعيف  بمة في صذم الاردّة
هالف أساب  ا انب   "العمليد " ؿ إنل بد الجّسة العي سيعـ فيهب قبي   لا 

جب ني الدتعلر البهداد  الادالد   لقبؿ أف صنبؾ اشتّة تبيرة  س لعت 
 التبيرقبؿ أف الاهندس سيؼ ااسالـ يمر هّ  علييف الدتعلر هبد. ابصي 
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هبدال بدر في اللب ر  أاينبإ لّعلّيـ  ليرفض رفتبإ قبطلبإ إسعارار الدتعلر 
صذا الالق   س لعت  لابذا هف دال ا ابنعيف  أقمد العلّيـ اللبلي  لالعلّيـ 
اللبـ  قبؿ أف قرار الدال ل رجلة فيت  لتف الاشتّة اآلف في اسـ ا ايف 

قّت لّدتعلر الادالد  أهطني نمؼ . الذ  سيداؿ صذا الث ؿ الجديد
الار ال ذافي  س لعت هف إعمّت صبعليبإ بسيؼ ااسالـ . سبهة  س عمرؼ

دالؿ الدتعلر  سبب إمرارم هّ  إزادة الدتعلر هبدال بدر البهداد   لا 
اللب ر  اتبنت  قبؿ أف هبدال بدر ل يمّح  انت ش ص ازايد  لارالغ  
ندف  يّ ي بيبنبإ صجبئيبإ سب نبإ تدم  أطّؽ قذائلبإ اف ال ذؼ الجبرح   لفبسد  لا 

قّت إذا . بئـ لـ يدل هب هّ  إساتس ـ لالللـ يبؽ تّاة اف قبالس الشعبئ
تبف ا ار تذلؾ  لابذا ل يعلل  الدتعلر ه يؿ دسيف ه يؿ ا ابنة الجديدة 
الاداجة  لصل قد قدـ هرتبإ لاهداإ لعطلير الجبالبت لالالبصد اللّيب  ترر 
. سيؼ إمرارم أف يعلل  الدتعلر هبدالتبير اللب ر  ا ابنة الت اة الجديدة

إعمّت ببشير مبلح  ادير اتعب . لار بيننب إل  طريؽ اسدلدلمؿ الد
الار ال ذافي  شردت لت أف  رلج تؿ اف الدتعلر هبدال بدر البهداد  
لالدتعلر ه يؿ دسيف ه يؿ اف اّلب العلّيـ   بمة بلد اللرض الذ  
قدات تؿ انهاب  لعرؾ أثراإ إيجببيبإ بيف النبس  سيشتؿ مداة لّرأ  اللبـ  

ّ  أنت إهعراض رساي هّ  أية ادبللة لّنهلض بهذا ال طبع لسيلهـ ه
الذ  ياس جاي  الّيبييف  الذيف أجاللا هّ  الهتب ااب لمؿ إليت صذا 

إقعرح هّي بشير مبلح أف أعددث في صذا الالتلع . ال طبع اف عرد 
اببشرة ا  ال ذافي  قّت أف اللقت يجر  بسرهة التل   فبلجّسة سعتلف 

يف  لسعلّف الّجنة الشلبية الجديدة للبد اف إقنبع سيؼ بلد أقؿ اف سبهع
ذا تبف يمر هّ  إبلبد هبدال بدر فّيتف  ااسالـ ببلعراج  هف القلت لا 
البديؿ الدتعلر ه يؿ  إعلؽ الي بشير مبلح  لقبؿ أنت سيعددث دبلإ ا  

 . الل يد  للتنت يلتؿ أف أعددث إليت اببشرة
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لد   قممت هّيت  اب دار بيني لبيف تؿ الع يت بلد ذلؾ ببلبهداد  الادا
للّاؾ فدف إمالح :" هّؽ البهداد  الادالد   ب للت. اف سيؼ  لبشير

د ي ي في العلّيـ ارفلض رفتبإ ببعبإ  لهبدال بدر البهداد   اهتلب هّيت  
ألددت هّ  البهداد  ".. للبد أف ي علي اف الاشهد في اللعرة ال بداة

 از . م الهتبة الاترية تد هبدال بدرالادالد  في الرفة سبب صذ
بعسـ  يلني أف  تاب ي لؿ الّيبيلف  ببلالتلح " البدر فيت تّب"بلينت لا 

 .الالعلح أف صنبؾ التلع نسب  في اللسط
للابذا اامرار هّ  إسـ الدتعلر هبدالتبير :" س لت البهداد  الادالد 

أنت اف الجنلب :" قبؿ  "اللب ر   لصل ل يعاع  ب   قدرات قيبدية إدارية 
 ".لعلرؼ العلبميؿ أتثر اني

 

 "قصـــة آل الفاخـــري ووالــد معمـــر القذافـــي " 
 

تبف السؤاؿ  لابذا أمرل سيؼ ااسالـ ال ذافي هّ  عنميب الدتعلر هبد 
التبير اللب ر  أاينبإ لّعلّايف اللبـ لاللبلي  صذم ا ابنة الجديدة التبيرة 

ائبت اآللؼ اف الطالب اف الاردّة اابعدائية إل   لالث يّة العي عتـ
الجبالية  لالدراسبت اللّيب لالبلثبت في ال برج  ععتاف  طة عطلير العلّيـ 
اللبـ لاللبلي  بنب  الادارس لالالبصد لالتّيبت  عجديد الانبصل برؤية جديدة  

رصب اف ل د أطّ  ال برا  هّ  اب قبات بت ابليزيب لا ردف لسنهبفلرة  ل ي
ل شؾ أف اّيبرات . الدلؿ  العي د  ت قلزة نلهية  ير اسبلقة في العلّيـ

. اف الدينبرات سعنلؽ هّ  إهبدة ع صيؿ البنية العدعية في صذا الاجبؿ الردب
فهؿ تبف سيؼ ااسالـ ال ذافي يت  هينيت هّ  صذم الاّيبرات أـ أنت يريد 

لشتؿ لالاتالف   بمة العدتـ الاببشر في صذا الجسـ الت ـ اف ديث ا
لأنت قد بدأ اشرلهبإ علّيايبإ الازيبإ  لبدأ في إرسبؿ ائبت الطالب لّدراسة 
ببل برج عدت هنبليف ا عّلة  لرأس سيؼ في الدتعلر البهداد  هبئ بإ تبيراإ 
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أابـ امبلدت لبرااجت بدتـ الجللة بينهاب بلد القلة التببط الهبتب 
دال بدر البهداد  بعرعيب اف هبداي للرتت  لالذ  صجـ هّ  الدتعلر هب

للتف لابذا . قد عتلف صذم ال را ة مديدة إل  دد أل آ ر. السنلسي
 .اامرار هّ  الدتعلر هبدالتبير اللب ر  في أابنة العلّيـ اللليدة التبيرة

بدثبإ هف الجلاب  أرس اف الاليد أف نرتض إل  ال ّؼ  أقمد إل  العبريإ  
ت ال رف الابتي  فبلد إنتسبر الا بلاة الّيبية بدهداـ لعدديداإ إل  ثالثينب

شيإ الشهدا  هار الا عبر  لصجرة اللديد اف ال ببئؿ إل   برج اللطف  
سرت دبلة اف الي س  بسبب اارصبب لال ا  اايطبلي اللبشيسعي  

إندف  بلض ستبف الانط ة اللسط  . لالدمبر  لالعجلي   لعلشي ا اراض
نلب  ديث علستر أسرة سيؼ النمر لالهب ا بعّلف اف في ليبيب ندل الج

قببئؿ ا عّلة  شف الجنراؿ جرسيبني درب االد ة لقعؿ هّ  صؤل   لـ يتف 
أاباهـ إل الرديؿ ندل الجنلب  لعدديداإ إل  عشبد الاسعلارة اللرنسية  عداف  
التببر يداّلف أللدصـ هّ  اب عيسر اف الجابؿ  ليداّلف هّ  أتعبفهـ 

تبف . يب اف أسابؿ اهعرئة  لفي بلض ا تيبس شي  اف الدقيؽ لالعارب ب
اداد أبلانيبر ال ذافي اف بيف الاعدافليف  يّهث ا  الجالع الهبربة ندل 

لـ يتف لدس أبلانيبر ابلإ لل ارتلببإ  لل . اّج  ي يهـ الرمبص اايطبلي
ب أل نمدت أدد أمدببت ببلب ب  في سبه. دع  دلنة اف عار أل دقيؽ

. فتؿ الب ب  في سبهب. ارزؽ  فّيس لديت اب ي بؼ هّيت  لل اب يرتب هّيت
ّ  الانبطؽ الجنلبية  هتبف اف هبدة الرهبة في الانط ة اللسط  العردد 

يداّلف هّ  إبّهـ شيئبإ اف الساف لالانسلجبت ي بيتلنهب ببلعار  ليدّلف 
  بانط ة "اللب ر " تبنت هبئّة. تيلفبإ هّ  أسر بلينهب اف أصؿ قرس فزاف

. البلانيس  شرؽ سبهب صي الادطة العي ي يـ في تيبفعهب أبلانيبر ال ذافي
صنبؾ في قرية .  لاب ا لعاراإ في عّؾ ا يبـ اليببسة لالارلة  لجد س لبإ لظالإ 

  في دتف هبئّة اللب ر   لجد أيتبإ اتبنبإ لّلاؿ  ا  صذم اللبئّة  "انلس"
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هند أصؿ الجنلب  دلف أف يشلر أ  اسبصـ في بب سّلب الجابهي الالعبد 
ر ـ ارلر السنلات إاعد دبؿ المّة بيف هبئّة . اللاؿ ب نت أجير أل ا الر

" أبلانيبر لآؿ اللب ر   لبلد لملؿ الار إل  السّطة  لـ ينس ظالؿ 
لعارصب  لتبف ذلؾ الظؿ صل ملت الجايؿ الذ  لـ ي لت في دا ؿ " سانل 

 .هبئّة ال ذافي
دالتبير اللب ر   انمب لتيؿ لزارة العلّيـ  لتف سيؼ ااسالـ  شهؿ هب

ف  هبدالتبير ليجّس هّ   رأس أف اللقت طرؽ هّ  ببب الابتي  لتي يلرل
قد يتلف الداف  . صبـ الجسد التبير لصل اللزارعبف الّعبف للدعب اف ردـ الدال

لّد لؿ ا سبسي   أل رباب ااتبفي فعح ا بلاب لسيؼ ااسالـ لاشبريلت 
 .إل  دنيب لزارة العلّيـ لبرااجهب العطليرية  لأالالهب اانابئية

 بدر اللزيراف العلّيايبف الدتعلراف  ه يؿ دسيف ه يؿ  لهبدال بدر البهداد  
 .ترسييهاب  بلد أف أمبح ترسيبإ لادداإ تبيراإ ليجّس هّيت هبد التبير

أف سا  قبؿ أقؿ اف   تب الدتعلر هبدال بدر البهداد   تببإ شديداإ  بلد
سبهة اف النطؽ ببسـ العشتيّة اللزارية الجديدة  فبللبدة جرت  أف يّع ي 
أداد إبراصيـ ال ذافي أايف شئلف الاؤعارات  أف يّع ي أانب  الاؤعارات 
الشلبية ا سبسية  يّ نهـ بب ساب  الا عردة لّلزارات  لهنداب ععّل أابنة 

  الانمة أف ي لالا ببلعمليؽ ع ييداإ اؤعار الشلب اللبـ ال بئاة اف هّ
تبف إسـ الدتعلر هبدال بدر اف بيف الذيف ل ف بهـ أانب  . إجابهيبإ لهب

تبف لاث بإ اف ب بئت في انمبت اتبفبإ إليت . الاؤعارات الشلبية ا سبسية
لزارة العلّيـ اللبلي  لأنت سيتلف مبدب اللزارعيف  إل  الدد الذ  بدأ الت 

 .برات اف ث ؿ ذلؾ العلأـ الذ  سيعلل  قيبدعتيلّف شتلام لع
لـ يتف يدعبج إل  تثير هنب   أل ل دح الذتب   تي يع تد اف أف سيؼ 
ال ذافي صل الذ  قط  دبؿ الرتبب  لانلت اف إهعال  السرج العلّياي 

 .الازدلج
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هبد بسيبرعت إل  طرابّس  تبف الجرح أتبر لألس  اف أف يسعطي  لل ت  
يجعر دسراعت الارة  ي عبت ببلتاد  تبف يزلرني  يهجل فعدمف بانزلت  

السنلات العي لصب فيهب شبببت لالار ال ذافي  قبؿ أف يشبل أللدم  لصبصل 
 .اآلف في اّج  ا يعبـ الثلرييف  ل د أصيف هّنبإ دلف ابرر في رأيت

بلد أيبـ قّيّة  إسعدهبم البهداد  اآل ر  أقمد البهداد  الادالد   أايف 
إهعذر ". بنهبز  " نة الشلبية اللباة هرض هّيت رئبسة جبالة قبريلنس الّج

اعلّالإ بظرلفت ااجعابهية  العي عانلت اف ااقباة ببنهبز   لفتؿ اطبردة 
 .اللراغ  لنظـ دبلبت الابتي في بتبئية مباعة

إسعده  الل يد الار ال ذافي هبدال بدر  بلد ن بش طليؿ  تّلت الار 
دارة اتعب ااعمبؿ ببلّجبف الثلرية  دبلؿ هبدال بدر أف ال ذافي بعللي إ

يدشد الذرائ   لأف يعلّؿ ب لتبهت المدية العي ل عاندت الّيبقة التبفية 
ادارة صذا الاتعب الهبـ  قبؿ هبدال بدر  أف ال ذافي تبف يسعا  ليسجؿ 

في  عبـ الّ ب   قبؿ لي ال ذافي  . بلض الاالدظبت هّ  تراسة أابات
جاي  صذم الاالدظبت  أرف هب ب ساب  اللنبمر الانبسبة لّعلبلف  أتعب

 .الؾ  لس لع يؾ ا سبلع ال بدـ
ندـ ندابإ شديداإ  نت رفض رئبسة جبالة بنهبز   فاتعب الّجبف في رأيت 
ليس سلس عجا  للمببة عسيطر هّ  بلض الشرتبت  لعابرس اابعزاز 

إتبفة إل  الهيبب ..  ةلاللسبطة اف أجؿ الدملؿ هّ  الابؿ ب   طري
التباؿ لّدللة لاؤسسبعهب  لاادارة الامّدية العي يابرسهب البهداد  
الادالد  أايف الّجنة الشلبية اللباةػ لهبث أبنب  ال ذافي لعجبلزصـ لتؿ 
الددلد  ذتر دلادثبإ تثيرة هف اابرسبت الالعمـ ال ذافي  لعطبللت هّ  

بؿ إدارة صذا الاتعب   ف ال ذافي قد لتف ر ـ ذلؾ قبؿ أنت سي . الاسئلليف
أارم أاراإ اببشراإ  لل يسعطي  أف يرفض صذا العتّيؼ بلد أف رفض إدارة 

 .جبالة بنهبز 
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ب   بيف فتي الندـ لالدسرة  يدرؾ عابابإ أف إ عيبرم ادارة الّجبف الثلرية  
م  داة إلّ  اب هند -دّ ة في سّسّة إسعلابلت  لتاب ي لؿ الّيبيلف فهذا

لـ يسعط  أف ينس   اشهد ا صبنة اللّنية العي الد ت بت ا  سبؽ  - داة
بّف أانب  الاؤعارات الشلبية اامرار  هنداب أزيح اف أابنة العلّيـ  بلد أف أل 

بال ت صل ش ميبإ بذلؾ ل د تربت . ا سبسية بد عيبرم لهذا الانمب  لا 
بط  بتب  سيؼ ااسالـ ال ذافي تربعيف ا لل  هّ  لجهت بيد تب

 لالثبنية هّ  ترااعت  ف يف سعتلف التربة الثبلثة 
ببشر اللاؿ باتعب الّجبف الثلرية هّ  اتض  دبلؿ أف يليد عنظيات  

 :تبنت عّؾ الادبللة
 

 وىنيـــايكناطـــــح صخـــرة قــــد رام              
 فمـــا أستطـــاع وأدمـــى قرنـــو الوعــــلُ                                              

 

ل د أمبح ذلؾ التيبف الذ  أرعبط اسات في أذصبف الّيبييف  ب بش  الملر 
لالذتريبت الدااية لاللنيلة  أمبح تبللن ب   ل لجلد لت إلل في أيد  همببة 

ت فلؽ رأس لعنميب. ععمبرع هّ  الامبلح  عع بسـ ا رببح لاللاللت
صؿ صذم : آ ر اهيف  عسب ؿ هبدال بدر في نلست اللن ب  ليس سلس إسعلابؿ

                                                        .التربة الثبلثة
  د ّت اتعب الدتعلر البهداد  الادالد  رئيس 2010في شهر نلفابر 

ايد   أدد هعبة الّجبف اللزرا   لجدعت اجعالبإ بتؿ اف  الدتعلر امطل  الز 
الثلرية  لاداد الزل   أايف اؤعار الشلب اللبـ  أبلزيد دلردة رئيس جهبز 
ا اف ال برجي  لهبدال بدر البهداد  انسؽ اتعب العمبؿ ببلّجبف الثلرية  
تبنلا ينبقشلف ا لتبع اللباة في البالد اف جاي  جلانبهب  تبف العشبـؤ 

تبف الزل   ي  ذ ا ار تلبدعت  لدلردة  . هـلالعذار لاادببط  دبتريف ال
ل ياؿ ال طببة  أاب هبدال بدر البهداد   تبف أقّهـ دديثبإ  فهل يلّـ اثّهـ 
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أف ال رؽ قد إعس  هّ  الراعؽ  لأف اانهيبر الشباؿ الذ  لمّت إليت 
ا الر صل بللؿ الار ال ذافي يسبهدم في ذلؾ أللدم لأبنب  هالاعت لفريؽ 

ديف الالسديف ب يبدة الدتعلر البهداد  الادالد  أايف الّجنة اف اللبس
الشلبية اللباة الذ  يجعاللف اآلف في اتعبت لانبقشة إمالح ا لتبع  

ي بؼ اانهيبر  .للت  دد لّلسبد لا 
لـ أتف ادهلاإ لهذا ااجعابع   للتف شدني الالتلع فجّست الهـ  تبف 

ل ببلعدديد يلددلف اظبصر تؿ لادد انهـ يدلر دلؿ نلست  ينبقشلف أ
اللسبد  للتنهـ يعدبشلف العلجت ندل الانب   الانب  الذ  يعدفؽ انت اللسبد  

  أسع ذنت في قلؿ تّاة ا للداداد الزل  بطري عت السب رة يّاح إل  
فج ة إنعلض  ( بف اراجلة تؿ شي   لتررت تؿ شي صؿ بباات)لاددة  

. ااثنبف هبدال بدر البهداد  لامطل  الزايد  لقبل صذا ليس التلهنب
لاي صذا : صؿ يساح لقعتـ أف أقلؿ لتـ آ ر نتعة  قبؿ الزل : قّت ابزدبإ 

هبد رجؿ إل  بيعت في سبهة اع  رة اف الّيؿ لهنداب فعح الببب إندف  . لقعهب
جعت اف صذا الذ  تبف الؾ رجؿ اف دا ّت بسرهة  مرخ الرجؿ في لجت زل 

في صذم السبهة الاع  رة اف الّيؿ  مر ت الارأة في لجهت بملت أهّ   
ترر الرجؿ   قللي اف . أنت الذ  يجب أف ع لؿ لي أيف تنت إل  اآلف

 ".صذا  مر ت الارأة ل عهير الالتلع قؿ أيف تنت  الرجؿ ليس التلهنب
قبؿ أنت سيدلؿ ابّهبإ اف الابؿ  ع ببّنب بلد س لط نظبـ زيف اللببديف بعلنس 

إل  الّجبف الثلرية العلنسية لع سيس دزب يد ؿ اانع بببت ال بداة  فهات 
إف عّؾ تبنت علّيابت الار ال ذافي   ف نظراعت تبنت ع لؿ  أف ليبيب هّ  

 .طريؽ علنس لليس اللتس
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 مــن ىــو عبدالقــادر البغـــدادي اآلخـــر ؟

 
اد   اجّد تبير تبير  نملت تعب بدرلؼ بهب تؿ أنلاع هبدال بدر البهد

نملت اآل ر . ال ط اللربي  التلفي  لالنسإ  لالرقلة  لاللبرسي  ل يرصب
أرسّنب ال ذافي إل  عشبد تنب اجالهة  1981اتعلب ببلدبر السر   سنة 

 :ععتلف اف هنبمر ل يجالهب أ  جبا   تات الاجالهة تؿ اف
 .ػداد هبدال ػػبدر البهػػػػػػ -1
 .اداػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد زيػػػػػػػػػػػػػػػػػداف -2
 .هّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أبل رصبنػػػػػػػػة -3
 .إاداد الهلؿ ال بيػد  -4
 .تلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػت هيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  -5
 .هزالديػػػػػػػػػػػػف الهنشيػػر  -6
 .ػػػػػػػػػبر ػػإبراصيػػػػػػػػػػػػػػػـ البش -7

 
الهنشير  لالبشبر   اف اللنبمر الارعبطة بب اف  لأبل رصبنة ادرس 

هيس  اف سبهب هبئد اف عشبد  إاداد الهلؿ ال بيد   هاؿ ببلمدبفة  
تلسة  تبف آنذاؾ شبببإ عربطت مّة ليست قلية ببلّجبف الثلرية  أاب 

هبدال بدر البهداد  . اداد زيداف فتبف اللمب الهّيظة ببلّجبف الثلرية
إذا . أيتبإ اف الّجبف الثلرية  للتف ي عّؼ تثيراإ هف اداد زيداف صل

جّسنب ندف الثابنية سليبإ  يتلف للبد ال بدر البهداد  انط ة الثلر الذ  
ذا  بب اداد زيداف لالهنشير  هف  يعسـ ببلعشدد إل  دد الازايدة  لا 

 أاب إذا جّست. الجّسة لب ي فيهب البشبر   ي لؼ اف  ّلائت الثلر 
الت لبرف عنب هّي أبلرصبنة ف ط  يتلف الدديث دلؿ الشلر لا دب 
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اللربي  لتثيراإ اب نعطرؽ إل  اللت  في ليبيب  فيالاس ااندرافبت 
 .لاللسبد

عزلج الل يد اسللد هبدالدليظ ال ذافي اف إددس قريببت الرئيس 
العشبد  تلتلني لدا   أقبـ فردبإ لـ عشهد لت أنجباينب اثيالإ  ده  

آللؼ اف الرجبؿ لالنسب   لنثرت الدراصـ فلؽ الجاي   فبقت عّؾ ا
تنب ببلطب  اف بيف الادهليف التببر  جّسنب في . الدلّة تؿ عملر

المؼ ا اباي  عببدلنب النظرات  تبف اف بيف الادهليف أداد إبراصيـ 
ال ذافي اللبئد اف عشبد  بلد هلدعنب إل  ا ر ااقباة تبف الدديث 

ذلؾ الدعلبؿ ا سطلر   تبف النب أداد إبراصيـ  إنع دنب اب ببلطب  هف 
ددث  لهبرنب هف العذار لاادانة لهذا البذخ لسط شلب جبئ  ن لؿ 

إنبرس أداد إبراصيـ . جئنب لاسبهدعت هّ  نيؿ دريعت لعد يؽ العناية
لّدفبع هف ذلؾ الدعلبؿ الببذخ  قبئال  ب ف ذلؾ الزلاج سيبسي  لتبف 

لة أتبر هدد اف العشبدييف لّاشبرتة فيت اف ببب الدهبية اف الاهـ ده
لّزلاج السيبسي  الذ  يجسد اللالقة بيف الشلبيف  بمة لأف اللريس 
. قذافي اف هبئّة الار ال ذافي  لاللرلس اف هبئّة الرئيس العشبد 
 -د ؿ هبدال بدر البهداد  في دلّة اف العدّيؿ عدلر دلؿ العبرير ل

ف ببااتبف  عد يؽ الهدؼ الاطّلب اف صذا دسب انط ت تب -لتف
اارعببط ااجعابهي بطري ة أ رس  ب ف ي بـ إدعلبؿ ي مص لّنسب  
ف ط  علزع فيت الهدايب لتعب ععتاف أدبيبت الثلرة الّيبية  لآ ر هّ  
نلس الناط لّرجبؿ  لأف عّ   فيت تّابت ببلانبسبة اف الطرفيف الّيبي 

صبنة بطري عت السب رة الّب ة  لب سّلبت هّؽ هّيت هّي أبلر . لالعشبد 
 ".لاي يب سي هبدال بدر اب أدرؼ اف الثـل إل الترات:"الشلبي ب للت

تبنت عدّيالعت لآرا م  نمؼ طيبب  أتثر ااب صي اسؾ اللمب اف 
 .النمؼ
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ابف للبدال بدر البهداد  نظرة فريدة  إنلرد بهب في العبرير  ل د تعب 
داف  .  الطلابير ظبصرة دتبرية: يبية بلنلافا بلإ بدددس المدؼ الّ

فيت هف لقلؼ الّيبييف في طلابير طليّة أابـ ا سلاؽ اللباة في 
 .إنعظبر الدملؿ هّ  بلض الالاد العي عدعترصب عّؾ ا سلاؽ

لت قدرة هجيبة  ريبة ب ف يظهر نلست باظهر الاعلؽ ا  الجاي   دع  
 دداث لالنلادر اف العبريإ أللئؾ الذيف ي عّؼ الهـ  يسعشهد ببلض ا

اللربي  ليعسّح ببلدذل ة  إذا تبف الالتلع الاطرلح لّن بش شي  
ياس ن بطبإ دسبسة  لعلرض فيت أفتبر اعببينة  يعددث دائاب بّسبف 
الهبئب  ل ي دـ في اثؿ صذم الدبلت رأيبإ ياتف أف يدسب هّ  صذا 

  لت ال درة هّ  الطرؼ أل ذاؾ  صل دائابإ نبهـ الالبلجة  لالدديث
إسعدتبر ابررات لّالاقؼ العي ل يجد  فيهب أ  ابرر لل ياتف 

في إددس دلرات إنل بد اؤعار الشلب اللبـ  قبـ شبب . الدفبع هنهب
أثنب  الجّسة لفي دتلر الار ال ذافي  بدل ب  قميدة ادح فيت  لقد 

في  .تبف اثؿ صذا الللؿ جز اإ أسبسيبإ في جّسبت اؤعار الشلب اللبـ
نهبية الجّسة جب  ذلؾ الشبب لقدـ لي لرقة اتعلب بهب نص ال ميدة 
العي أل بصب  لتبف إل  جبنبي هبدال بدر  طّب الشبب رأ  في قميدعت  
قّت لت أنهب اسرلقة اف أبي الطيب الاعنبي  لأنؾ قات ببلض 

ل د أ ذ ا بيبت ا  يرة اف . العلديالت هّيهب فشلصعهب لتسرت اللزف
العي يادح الاعنبي فيهب ال بتي أبب اللتؿ أداد بف هبداي ال ميدة 

 :ا نطبتي لالعي اطّلهب
 

 لِك يا منازُل في القموب منازلُ               
 أقفرِت أ نِت وىّن فيِك أو أىلُ                                                 
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 :ال ميدة لصيأ ذ الشبب ا بيبت ا  يرة اف صذم              
              

 ا وحقَّك  وىو غايُة مقسم  ــــــــــــوأ م                
 ُل ـلمحقُّ أ نت  وما سواك  الباط                                                
 وُ ــــــالطيُب أنت  إذا أصابًك ِطيبُ              

 والماُء أنت  إذا أغتسمت  الغ اِسلُ                                              
 مادار في الحنِك المساُن وُقمبت            

 لُ ــــــن ثناك أ نامِ ــن مـــا  بأحســـق مم                                            
 

 :لأتبؼ لهذم ا بيبت الثالثة بيعبإ اف لسط ال ميدة ي لؿ            
     

 يا أفخْر فإنَّ الناس  فيك ثالثـــــةُ           
 لُ ــــــــــُد أو جاىـــُم أو حاســـمستعظ                                           

   
لـ يرؽ اب قّعت لّشبب  فرد ب ف صذا الللؿ الجلد في الشلر اللربي  
لصنبؾ اب يلرؼ ببلالبرتبت الشلرية  لأنت سبؽ أف أرسؿ عّؾ 

لادداإ اف قّـ ال يبدة  إعمؿ بت لشترم لأبّهت عديبت ال بئد  ال ميدة  لأف
لأف قميدعت سعّدف لعهن   طبلبإ  إنع بد قميدة أهجبت ال بئد  لصي 

ببدر هبدال بدر بع ديـ الابرر لّشبب  . عادح ش مت صل فسلؽ ظبصر
 : لأسعدتر بيعيف اف الشلر ي للف

 
 لما رأت عيني محاِسن يا تُ اديُ ن                  

ْن خمق  اإلنسان  ِمْن أل                                                 قِ ــــــسبحان  م 
 رقيُتيا من عيوِن الناِس كمُيم                 

ــ قِ ِبقـــــْل أعـــــــــوُذ بـرب النـــاِس والف مـــ                                                ـ
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ذصب الشبب الشبهر السبرؽ  ف ّت للبدال بدر  يب أ ي أنت ل عهّبؾ 
الديّة  عجد دلا إ دع  لّدا  اللصاي  اب اللالقة بيف البيعيف الشلرييف 
" الّذيف أسعدترعهاب  لاب فلّت صذا الشبب الذ  نهب هالنية شلر 

 ميد الشهيرة تاب يسايت أبلاللال  الالر   لببلعدديد صذم ال" الشبهر 
قيؿ أف الشبهر لالدتيـ . العي نسجت هنهب هشرات النلادر لال مص

إبي اللال  الالر   تبف باجّس الشريؼ الرت   لصذا ل ي لي ترصت 
اللنيؼ لّاعنبي  عددث الرت  تثيراإ هف سرقبت الاعنبي  لأنت  ير 
ابدع للتنت اجرد سبرؽ شلر  ل ي عّؼ في شي  هف سبرؽ الدجبج  

 –الشبهر  –يتلي : الالر  اف اجّس الرت   بتببإ لصل ي لؿنهض 
 .ي مد الاعنبي أنت صل ال بئؿ ل ميدة  لؾ يب انبزؿل في ال ّلب انبزؿ

 قيؿ لت تيؼ . قبؿ الشريؼ الرت  ل د شعاني صذا ا ها 
 :قبؿ أنت ي مد بيعبإ اددداإ اف صذم ال ميدة لصل

ذا أتتـــك مذمتـــي مــــن    ناقـــــــــــصوا 
 فيـــي الشيـــادة لـــي بأننــــي كامـــل                                   
 

يب أ ي صل قبؿ لؾ أنت أرسّهب لّ بئد لأهجبعت  :" ردل هبد ال بدر تبدتبإ 
ة  ذلؾ . !لشترم هّيهب  لسعهن   فتيؼ عمدات أنت بهذم الطري ة اللجل

دديداإ اف النمؼ الذ  تعب ببلدبر لع –التعبب  –جز  اف هبدال بدر 
 .السر 

  قات بزيبرة إل  لاشنطف بدهلة اف لزيرة ال برجية 2009في ينبير 
السبب ة تلنداليزا رايس  بلد هلدعي إل  طرابّس  أسعدهيت لّعد يؽ اف 

أابنة اؤعار الشلب اللبـ  لبنب  هّ  العد يؽ أمدرت ا ابنة قرار قبؿ 
 .بدي بفي هف اللاؿ
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بعمريح لاندلبة لتبلة ا نبب  اللرنسية في ليبيب  هلبؼ ال بالل   أدليت 
 .صبجات فيت أابنة اؤعار الشلب اللبـ  لأهّنت فيت أيتبإ إسع بلعي

رسّت إليل  بدرت طرابّس إل  قريعي في الجنلب الّيبي  بلد يلايف أل 
طبئرة  بمة  هدت إل  طرابّس  لانهب إل  ال بصرة لّاشبرتة في 

 .زرا  ال برجية اللرب  ببلطب  ألهت ا ابنة قرار إي بفيإجعابهبت ل 
علبطلبإ أل عتبانبإ  أل اسعهجبنب  -ا انب  -زارني باتعبي هدد اف 

لالقلي  لتف هبدال بدر البهداد  زارني بانزلي عددث اطللإ ل د إنلعح 
ث رت لترااعنب جايلبإ  لسجّت سبب ة سيتلف :"تؿ التعبب بنمليت  قبؿ

  أسهب في الدديث  للتف الن طة ..."هّ  النليبت ا انب لهب أثرصب 
ا صـ صي العي عددث فيهب هف الترببت العي سددت للجهت  لترااعت  

لأتبؼ أف صذا ا ار أمبح ببلنسبة لت اثؿ . للـ ي ـ ب   رد فلؿ
ال نجر الاّعل  في دا ؿ جسدم  لأف الالت تبف أردـ لت اف أ  

ندف  في عدّيؿ طليؿ لّلت  السيبسي ثـ إ. لاددة اف عّؾ الترببت
في ليبيب  عددث هف دبلة الار ال ذافي النلسية لالمدية  لدلر أللدم 
الاعلبظـ  ر ـ أف أ  لادد انهـ ل ياعّؾ أ  اؤصؿ هّاي  لل قدرات 
ه ّية  تؿ اب ياّتلنت صل نزقهـ  لنهشهـ لألالاؿ اللباة لإلنلبؽ هّ  

أمبح هبجزاإ هف تبدهـ  لالدتعلر نزلاعهـ لأصلائهـ  لأف ال ذافي 
البهداد  الادالد  أايف الّجنة الشلبية اللباة يسبيرصـ اف أجؿ الب ب  

لعددث ببلعلميؿ . في انمبت لالدملؿ هّ  نميبت اف جثة اللطف
الااؿ هف ا ططبت هبداي السنلسي  لالدلر ال طير الذ  يّلبت 

شّدي  –لؾ سيتلف صل بعهيئة سيؼ ااسالـ لّلراثة  لأنت بلد عد يؽ ذ
ليبيب الجديد  لسيثب هّ  السّطة في الّدظة الانبسبة  أف سيؼ  –

ااسالـ صل اجرد جسر يبنيت هبداي السنلسي ليلبر فلقت إل  ترسي 
ن سبـ قبيّة . السّطة عددث أيتبإ هف المراع بيف أللد ال ذافي  لا 
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سيربؾ تؿ ال ذاذفة بيف سيؼ  لالعمـ  لاشرلع الار ا فري ي  الذ  
عددث هف . شي  في ليبيب  لتبرثة إهالف نلست اّتبإ لاّلؾ أفري يب

 .العلّيـ  لالمدة  لالبيئة  لالقعمبد
صعابـ  لقّت في نلسي  صؿ صل صذا فلالإ   تنت أعبب  دديثت بمات لا 
هبدال بدر البهداد  الذ  هرفعت  تيؼ يعتّـ بهذا اانلعبح لالاببشرة  

سلدالية لّلت   ليدالؿ الار ال ذافي ليرسـ تؿ صذم الملرة ال
 اسئللية تؿ اب يددث لّيبيب 

تبف اف هبدعت  أف يت  شبتة هّ  الملرة  بّهة اا راج المدلي  
 –لتنت اآلف يت  ا تلا  التبشلة أابـ تؿ الملر  باب فيهب ملرة 

 .الار ال ذافي –ال بئد 
ابإ  هّ  أنت شؾ  أنت هبدال بدر اآل ر  الذ  تبف ي دـ نلست دائ بال

الثلر  دع  الن بع  أبدع لهة  بمة بت  لسّلتبإ لعلبيراإ يلعاد الع ية  
ليرالغ في الالاقؼ تاب يرالغ في الدديث  فاب صل الداف  لرا  صذا 
اانلعبح الهريب  لصذم الجرأة العي جلّعت يّ ي تؿ اب في دا ّت دفلة 

 ّت  دسب قللت لاددة  أهع د أنت ذلؾ ال نجر الذ  ابزاؿ يعّلس بدا
 .صل
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 حفمـــــــــــــــــــــة التيـــــــــــــــــــــس
 

 ".اب صل آ ر تعبب قرأع ت : "سؤاؿ هبدال بدر لي في تؿ ل ب  يجالنب صل 
أدب  التعب لعلّؽ بهب   بمة الراليبت ذات الاتالف الاتثؼ  لالعي عش  

العي أثبرت إصعابـ " شلرة دافنشي"تعبب بدياب ات سيبسية أل إجعابهية  إسعلبر اني 
هابرة يل لبيبف لشيتب ل  -ال را  اثّاب أثبرت إصعابـ الن بد  لرلايعي هال  ا سلاني 

بلد إنعهبئت اف قرا ة تؿ رلاية  يليد لي التعبب  ننبقش اتالنت لدللعت   -
باب الا عّلة  يبد  بلض الاالدظبت لاانع بدات  لتف ليس هّ  دسبب إهجببت 

لببللل تليّل  طبر إهجبببإ  –ال يايبئي  -ل د أهطيعت ارة رلاية . هبلر هنت الرال 
بهب  لهنداب س لعت هف التعبب  قبؿ أنت سيلاؿ هّ  عدليؿ الرالية إل  فيّـ سينابئي  

 .فهل يعرأس شرتة شلبع لإلنعبج السينابئي بامر
" دلّة العيس " تبف رلاية   التعبب الذ  لـ يتف اثؿ  يرم ببلنسبة لي للت للهيرنب 

ل د لزهت ". ابريب فبر بس يلسب " لّرلائي ا رجنعيني التبير الدبئز هّ  جبئزة نلبؿ 
هشرات النسإ اف ذلؾ التعبب  عنبقّت اللديد اف الاث ليف الّيبييف  ألؿ ارة ععدلؿ 

 ببلنسبة للبدال بدر  تبف التعبب سريبإ  ليس. رلاية إل  انشلر سيبسي شبت سر 
لت  . بسبب اتالنت السيبسي ف ط  للتف للنلانت المبدـ  لالذ  ي دش الديب 

 الفبإ أبيتبإ هّ  الهالؼ ا مّي   لفبإ اف أف  ععنبلؿ إددس بنبعت الثالث التعبب  
  العيس في الّهجة الّيبية علني الجد  التبير  أ  ذتر "دلّة العيس " لع رأ هنلانت 

ديلث لصل الرجؿ الذ  عؤع  إارأعت اف رجبؿ آ ريف الابهز الت ـ  لعلني أيتبإ ال
 .بلّات

لؿ " عرل يلر" ععنبلؿ الرلاية قمة ديتعبعلر دتـ جاهلرية الدلانيتبف  إسات   دل
البالد تّهب  بالاردصب  لشلبهب  لأرتهب  إل  اجرد ترسي يجّس هّيت  أله  الدللة  

أش بص اف ا عّؼ لاللطف  دلؿ النبس إل  أشيب   للف في دـ البرتيت  جا  
نهـ  ببلابؿ لالرهب  سّلط بلتهـ هّ   ا هابر  لالانبطؽ  لاسعليبت العلّيـ  دجل
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بلض  سيطر هّيهـ ببلعرصيب لالعر يب  ثـ دللهـ إل  أدلات لّسيطرة هّ  الشلب  
إ عبر فري بإ انهـ لياثّلا دلر اللزرا  لالنلاب  لتببر الالظليف  عالهب بهـ بلد أف 

.   يسعدي زلجبعهـ لبنبعهـ  يبللدصـ لي ربهـ  لصل يعاع  بهذم الّلبةدللهـ إل  دا 
ن بذ البالد اف براثف ش ميعت  لـ ععلقؼ ادبللت اللنبمر اللطنية ل عّت  لا 
الاريتة  لتف جالديت  تبنت لهـ هيلف لآذاف  عبمر درتبت صؤل  اللطنييف في 

 .الظالـ البهيـ  عسعرؽ السا  دا ؿ البالد ل برجهب
ؿ بلض الالبرتيف  ّية لّ الص اف الديتعبعلر  تات أربلة أش بص اف شت

فشللب  –العرتي  -أ  " العلرتل " بينهـ اهبجر هربي  يطّؽ هّيت الاؤلؼ إسـ 
أاريتب الالعينية لالتبريبي  علعبر تؿ اللرب أعراتبإ  اف انظلر الدللة العرتية اللثابنية 

بـ العي صبجر بلض ستبنهب إل  أاريتب العي تبنت عدتـ اللرب  لانهب انط ة الش
 .الالعينية

لر ـ التهط   -عرل ييل  -ل د فشّت هشرات الادبللت لّ الص اف الديتعبعلر 
الذ  ابرسعت التنيسة التبثللتية  لاللليبت الاعددة ا اريتية  لدلؿ أاريتب الالعينية 

نلسيبإ  إسعار في  لالاجالهة الدللية  للت  دد اسعهعبر ذلؾ الديتعبعلر الاريض
فرض سيطرعت صل لهبئّعت هّ  شلبت  يسلات سل  اللذاب  يلبث بثرلعت  ي عؿ  

  -الانلـ هّ  اللطف -ليسجف ليلذب  ليهعمب  تعب قبؿ إسات هشرات ا ل بب  
 ".الجنراليسيال" الجنراؿ ا تبر   -ال بئد ا هّ   -الزهيـ 

إسع دـ . عت العي لل د  فيهب في بيت اعلات عرل ييل  بدهبدة بنب  ادين -قبـ الديتعبعلر
ليرسـ هّ  جدراف ادينعت العي جددصب  الّلدبت " فيال زانيعي " اللنبف ا سببني 
إ عبر الديتعبعلر أدد الاببني الل اة  يعدلؿ إليهب ارعيف في . الجدرانية العلراعية

 .الاريتة ا سبلع يل د المل بت السرية ال ذرة  ليابرس فيهب شذلذم لنزلاعت
إبنة السنبعلر أ لسطيف تببراؿ رئيس اجّس الشيلخ  صي همير الا سبة " ألرانيب " 

لصي التدية لالشبصد لالرلاية  العي ع عزؿ البنبة شلب جاهلرية الدلانيتبف  لعرسـ 
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بعجربعهب الدية شذلذ صذا الديتعبعلر اللجلز  لسدؽ لالدصب  الذ  تبف أدد 
 .ا ش بص دلؿ الجنراؿ

صب  أ لسطيف تببراؿ  تبف رئيسبإ لاجّس الشيلخ  أهطبم الجنراؿ مالديبت لالد
ثرلات  لفي دائرة  -عرل ييل -لسّطبت ل ددلد لهب  إاعّؾ أيتبإ بلتؿ رتب

بلبداإ  طبؿ السيد تببراؿ  تب  عالهب الديتعبعلر ب ش بمت  عر يببإ لعرصيببإ  ع ريببإ لا 
الاجف  جردم اف جاي  سّطبعت  جالد تؿ ال بئد  الانلـ هّ  اللطف  ف ّب لت ظهر 
 .دسبببعت  لأل بم دزينبإ ببئسبإ لديداإ في بيعت

هاؿ السينبعلر اللجلز أل سطيف تببراؿ  الاسعديؿ اسعلبدة رتب الجنراؿ  نمدت 
الا ربلف بع ديـ صدية ثاينة عرتي الزهيـ  ع دـ نلر اف الرجبؿ لالنسب   يهيئلف اللعبة 

  علني في "هرائس الللؾ " بلز سف الرابلة هشر  لعتلف إددس الجايّة العي لـ ععج
تبف . ث بفعهـ  ال رابيف البشرية العي ع دـ إل  الادرقة اف  الؿ فـ اللثف الاسإ

 .لالدصب يرس فيهب ا اؿ ا  ير لشرا  رتب الزهيـ
    إل"ألرانيب  أل سطيف تببراؿ " قبـ ال لادلف لال لادات ال بمبت ببلزهيـ بديمبؿ 

 :الاشهد –ألرانيب  – رفة نـل الزهيـ  عرل  
رج  بلد قّيؿ  هبريبإ عدت رلب درير  أزرؽ فيت ب   بيتب   ل ؼ اسعل ".. 

رابني الّلف  شرب رشلة اف التلنيبؾ  للت  ت ست في  زانة اب بيف ملر لت 
ادبطبإ ب دلبدم  لأاسؾ ألرانيب اف  مرصب  لأجّسهب هّ  دبفة السرير  في اللراغ 

بدأ يعلريعهب  . لالعلح اب بيف علؿ التّلة  جنبدب فراشة تبيرات ال لداف فلؽ رأسهبا
لقبؿ أف . فؾ أزرار الظهر  زراإ بلد آ ر  لسدب الدزاـ الذ  يشدل ثلبهب. دلف عسرع

لبدذر شديد  . ينزهت  جثب هّ  رتبعيت  لأندن  بشي  اف المللبة  ل ّ  دذا صب
عت بدرتة فظة اف أمببلت  نزع جلربيهب النبيّلف  تاب لل أنت ياتف لّطلّة أف ععل

 .اداهببإ سبقيهب في أثنب  ذلؾ
صؿ عشلريف ببلبرد  علبلي إليل   –دادـ برقة  –قدابؾ ببردعبف يب فبعنة  -

 .دهيني أدفئهب لؾ
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راح يلرؾ قدايهب  لصل ابيزاؿ جبثيبإ  بتّعب يديت  لبيف ديف لآ ر يرفلهاب 
ظبصر ال دايف  نزللإ إل  ا مبب  لالتلبيف   إل  فات لي بّهاب  ببدئبإ اف

لصل يس لهب إذا اب تبف ذلؾ يد د هب  تبدتبإ تدتة لذهة  لت نت صل 
 .نلست الذ  يدس ببلد د ة الابهجة

ذا أردعف أف علرفف شيئبإ  . ظؿ هّ  عّؾ الدبؿ لقعبإ طليالإ  يدفي  قدايل  - لا 
 .فدنني لـ أشلر ب دن  إرعببؾ  للل لثبنية لاددة

 :لعسعلجّهب للثيندا
 أ   لؼ تنت  عشلريف بت يب ابنة ال بؿ  -
في عّؾ الّدظة لـ أتف أشلر ببل لؼ بلد  للتنني أدسست ب لؼ شديد  -

 .في اب بلد
نهض ف باعت باش ة لهبد يجّس هّ  دبفة السرير  نزع هنهب الثلب  
. لدابلة المدر اللردية العي  عثبت نهديهب نمؼ النباييف  لالسرلاؿ الاثّث

بيناب عرل ييل . لعرتعت صي يللؿ ذلؾ  دلف أف عبد  اابنلة  بجسد ايت
يلنزؿ السرلاؿ اللرد  هّ  سبقيهب  أدست ب ف أمبب  ف باعت ععلجؿ  
اعلرقة  لادرقة الجّد الذ  عار هّيت  جلّهب ععادد لنهض   ّ  الرلب  

ة لبدذر شديد  عهّهّت أمببلت في ز ب هبن. لاسعّ   إل  جبنبهب هبريبإ 
 .الطلّة

أظف أنت تبف اب يزاؿ اعهيجبإ  هنداب بدأ يّاسني ليداهبني  لي بّني لصل  -
يجبرني دلابإ هّ  فعح فاي بلات  تبف ي بّني في مدر   في هن ي  في 

 .ظهر  في سبقي
؛ عرتعت يّاس  يداهب  ي بلؿ  لتبف جسدصب ينمبع في درتبعت  لـ ع بـل

لـ عسعجب لّاداهببت  لهنداب ل لتنهب . لألتبهت لاب عشهر بت يدا ف باعت
عهاض هينيهب  عثبعهاب هّ  أذرع ارلدة الس ؼ  لهندئذ سالعت ي لؿ لنلست 

 ".عازيؽ فرج فعبة هذرا  يهيل الرجبؿ دلابإ " 
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بلد  –ع لؿ ألرانيب ادددة  -ألؿ هببرة  بذيئة  ألؿ إبعذاؿ في عّؾ الّيّة  -
تبف قد بدأ . ئبإ يددث لتلهندئذ أدرتتل أف صنبؾ شي. ذلؾ سي لؿ اب صل أسلأ

 أ نني أب   سبتعة  ايعة  لل أقبّت  . يهتب
لـ يتف صذا صل السبب  أنهب علهـ ذلؾ اآلف  فاشبرتعهب أل هدـ اشبرتعهب 

فّتي يبّف النشلة يتليت . في فض بتبرعهب لـ يتف ا ار الذ  يهـ ف باعت
اف  -عمرخ  -علللؿ  -لجلد فرج اهّؽ لعاتنت اف فعدت  لجلّهب عئف

ا لـ  بلتلم التبار لالسليد صنبؾ في الدا ؿ  اتهلطبإ بيف امبري  
لـ يتف دببإ  بؿ لليس إسعاعبهبإ صل اب . ذلؾ الببطف الدايـ الاث لب لّعل

ف د لافؽ هّ  اجي  إبنة أل سطيف تببراؿ إل  بيت . ينعظرم اف ألرانيب
زاؿ قبدراإ  ببلر ـ تبلبب تي يثبت ف ط أف رفبئيؿ ليلنيداس عر ييل اللينب اب 

اف سنلات هارم السبليف  لببلر ـ اف اشبتؿ البرلسعبت  لببلر ـ اف 
ألجبع الرأس العي يسببهب لت ال سس  لا اريتيلف  لاللنزليّيلف  لالاع ارلف  
اب زاؿ فدالإ تباالإ  عيسبإ بلتل قبدر هّ  العمّب لعازيؽ فرلج اللذرلات 

 .الّلاعي يلرتف هّيت
 

مالإ لهجـل فميؿ مهير اف الثلار هّ  الجنراؿ   مص التبعب ف
ثنيف لّاسبهدة  صبجالم لصل في  اللميؿ اتلف اف أربلة رجبؿ لّعنليذ لا 
سيبرعت  أردلم قعيالإ  إنع الا لّلطف  لثرلعت  لشرفت  لديبعت  فعدلا أبلاب 
الدرية  لطريؽ الديا راطية  لّعناية اف أجؿ علليض سنلات ال هر العي 

إنهبرت هبئّعت  لقتي هّ  . -الانلـ هّ  اللطف -ـ فرتهب هّيه
الجالديف الذيف تبف الجنراؿ يسعلاّهـ اهع بؿ ا بريب  لعلذيبهـ لقعّهـ  قعؿ 
" ااتطهبد لاارصبب  بلث اللطف اف جديد ف د تبنت دبدثة قعّت دلّة  

الذ  تبف يعّذذ بلض بتبرات اللعيبت ال بمرات اف بنبت " دلّة العيس 
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لاسئلليف  بمة  للتي عتعاؿ الّذم  لبد أف ي ـل أببؤصف ش ميبإ تببر ا
 .بزفهف لت  هالنية أابـ الجاي 

س لت هبدال بدر البهداد  هف رأيت في الرلاية  بلد أف فرغ اف قرائعهب  هّؽ 
أللإ  لف أهيد إليؾ التعبب  ف صنبؾ أتثر اف أخ ير ب في :" تبدتبإ ب للت

اية تعبت بتؿ درلفهب هف ليبيب  للل لـ يتف تبعبهب قرا عهب  ثبنيبإ  صذم الرل 
اشهلراإ  لاللبلـ يلرؼ إسات  ل ّت أف تبعبهب ليبي لاف دا ؿ النظبـ  لل 
أريد أف أذتر إسات الد ي ي  ل زلت أشؾ أف إسـ التبعب الذ  هّ   الؼ 
الرلاية صل إسـ اسعلبر  لل لتلت الجابصيرية  أل ليبيب  اتبف جاهلرية 

تبف  لأسعبدلت ا ساب  الالعينية  ب ساب  هربية ليبية  ععدلؿ لقبئ  الدلاني
صنبؾ أش بص . الرلاية إل  علثيؽ لاقلي لعلميّي لاب يددث في ليبيب

ليبيلف علل بهـ الرلاية  لدلادث د ي ية ععدرؾ في فمللهب ببلعملير 
   لسرد هبدال بدر البهداد  "الجاي  الجلد دا ؿ صذم الرلاية. البطي 

 .شرات ا ساب  اف الرجبؿ لالنسب  الّيبييفه
 .2007تبف صذا الدديث سنة 

  في "دلّة عيس"الار ال ذافي في " الزهيـ" "ال بئد"  قعؿ 2011في سنة 
ت بتبرةل قالت لعطبللت  لفتلت  طرسع ت  ذلؾ الاسب   عدفؽ دـ الار  فلتل

. بيبتلجنلنت  تـ ابرس دبلت دلالت العيس فلؽ أجسبد ال بمرات الّي
هبابإ  صي اللعبة الّيبية  14الدلاينتبنية  الببلهة اف اللار " ألرانيب"أليست 

هبابإ  العي أ ذعهب قلادات ال ذافي الثالث  15الببلهة اف اللار " ملية"
في  -الزهيـ  -ابرلتة  لسبلاة  لفبيزة اف سرت إل   ياة ال ذافي ليبدأ 

 .إ عمببهب بتؿ لدشية لسبدية هّ  دد لملهب
 .دلّعت" انسؽ اتعب ااعمبؿ ببلّجبف الثلرية"تبنت للبدال بدر البهداد  

فبراير  ليـل د لؿ الشببب الثلار إل   17فلي قاة إنعلبتة شببب ليبيب في 
ادينة طرابّس  أهع ؿ البهداد   الذ  سبصـ اف القلت تانسؽ لّجبف 
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سترية لالبشرية الثلرية  سبصـ في قا  الثلرة الشبببية  لشبرؾ في العلبئة الل
فبراير  لأثنب  ن ّت اف طرابّس إل  امراعة ب يد   17لااهالاية تد 

الثلار  دبلؿ فميؿ اف تعبئب ال ذافي عدريرم اف قبتة الثلار  ف عؿ في 
  التعبب بهالؼ أبيض "  دلّة العيس "ل د  ط  هبدال بدر . الالاجهة

" هرس الدـ"صد في إسعديب ا  لتف دلّعت   لطيت ببلدـ  تبنت أدد الاشب
  للض بتبرة إرادة الشلب الّيبي  لتف "اّؾ الاّلؾ"التبير  الذ  أقبات 

" الزهيـ" ببت شاس دلالعت  إدعلؿ الشلب الّيبي بدلّعت صل  دفف " العيس"
 .في دلرة اجهللة في مدرا  اللدـ   برج اللجلد اانسبني لالجهرافي

 
 .  -الدريػػػة  –إسعلبدت ليبيب بتبرعهب 
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 الدم افقذّ  محمد سيد

 

بلسػػيد اداػػد قػػذاؼ الػػدـ  يمػػّح أف يتػػلف فإذ عمػػلرنب  أف الاػػر ال ػػذافي تعببػػب  
 .ا داة لهذا التعبب أل يتلف ال بعاة  أل تّيهاب

فلنػػػػداب جػػػػب  الاػػػػر ال ػػػػذافي طبلبػػػػب لّدراسػػػػة بسػػػػبهب  تػػػػبف السػػػػيد طبلبػػػػب ببلاردّػػػػة 
الاػر الطبلػب الل يػػر . اداػد  يلاػؿ تػػببطب بشػرطة لليػة فػزافاابعدائيػة  لتػبف لالػدم 

الهريػػػب  لجػػػد بسػػػبهب بيعػػػب يػػػزلرم  يدمػػػؿ فيػػػت هّػػػ  بلػػػض التػػػرلريبت اػػػف الا تػػػؿ 
لالاّبس  فهل يات بمّة قرابة ب ذاؼ الدـ  الاػر أتبػر سػنب اػف السػيد  لتػف السػنلات 

ؿ اللتػػػر  بػػػيف لػػػـ عشػػػتؿ دػػػبجزا يانػػػ  العلامػػػ رال ّيّػػػة العػػػي علمػػػؿ بينهاػػػب فػػػي اللاػػػ
ااثنػيف  فبػػر ـ اصعاباػػبت الاػر السيبسػػية الابتػػرة  لاعببلعػت الاسػػعارة للسػػبئؿ ااهػػالـ 
الامرية  لعرددم هّ  اتعببت سبهب  لـ يجد سيد مللبة في الدلار ا  قريبػت الشػبب 
الثػػػبئر الػػػذ  ي ػػػلد الاظػػػبصرات  ليّ ػػػي ال طػػػب الدابسػػػية الانبصتػػػة لّنظػػػبـ الاّتػػػي  

 . هبد النبمرلالاؤيدة لجابؿ 

دػػبلؿ التػػببط اداػػػد قػػذاؼ الػػدـ أف يعلسػػػط لالاػػر تّاػػب جّػػػب الاشػػبتؿ لنلسػػػت 
بالاقلػػت السيبسػػية  اسػػعلينب بلبئّػػة سػػيؼ النمػػر العػػي تبنػػت عدتػػـ لليػػة فػػزاف  لالػػذ  

هنػداب  7697لتػف فػي سػنة . الدـ برابطة اللل  لهب اف البداية إلػ  النهبيػة ؼارعبط قذا
لأجعػػػبز الانط ػػػة الادظػػػلرة  لقػػػبد اظػػػبصرة  تػػػبب هّػػػ   قػػػبـ الاػػػر بتسػػػر الادػػػراب 

انلمػػبؿ سػػلريب هػػف الجاهلريػػة اللربيػػة الاعدػػدة  لػػـ يسػػعط  التػػببط المػػهير  اداػػد 
الػػدـ أف يانػػ  هنػػت يػػد الل ػػبب فع ػػرر طػػردم اػػف اػػدارس لليػػة فػػزاف  لأنع ػػؿ إلػػ   ؼقػػذا

 .يب بهبادينة امراعت الثبنلية ديث سب عت يد  بلت قذاؼ الدـ لعؤاف لت ترس
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أثنب  دراسعت بامراعت اسػعار الاػر يػزلر سػبهب ببنعظػبـ  اعلجهػب إلػ  انػزؿ  بلػت 
 .  لصتذا اسعارت اللالقة بيف السيد لالار. التببط اداد

  أ  بلػد سػنة اػػف 7691جئػت إلػ  سػبهب لاللعدػػبؽ ببلادرسػة ااهداديػة بهػب سػػنة 
ت هالقػة هاػؿ بػبلطب  تػبف لالػد  آنػذاؾ اعمػرفب لّادينػة  عربطػ. طرد الاػر اػف سػبهب

لػد تبنػت درتػة التشػبؼ فػي عّػؾ اللعػرة نشػطة جػدا  للهػب بل . ببلتببط اداد قذاؼ الدـ
عربل  د ي ي  ين رط فيهب أ ّػب الشػببب  لتػبف سػيد زاػيال بهػب لشػ ي ي ا تبػر العػبح 

العد ت بػدلر  بدرتػة التشػبؼ  لعلرفػت إلػ  السػيد لندػف فػي اللرقػة . في صذم الدرتة
تبف لنب انزؿ قرب ال سػـ . الدراسة لفي سنلات اللار للؼيسب ني في م تبف. الرابلة

تبنػػت سػػبهب فػػي عّػػؾ السػػنلات علػػيض بػػبللهي . بنػػبار عالػػدا ّي  يزلرنػػب بػػت التثيػػر اػػف أ
السيبسي  لت نهػب ع ػ  بػيف ال ػبصرة لداشػؽ  عنشػط بهػب العيػبرات ال لايػة الا عّلػة  للػب 

الػدـ  ؼلتػبف السػيد قػذا. ليػب فػي ذلػؾ النشػبطا سبعذة الامريلف لاللّسػطينيلف دلرا دي
 .اف بيف الاعردديف هّ  بيعنب

ذصبػت إلػ  طػرابّس  لؿ اػرة رف ػة اجالهػػة اػف الطػالب لزيػبرة الػرض طػػرابّس 
الػػدللي  اػػف بيػػنهـ السػػيد لأ ػػلم أداػػد  عجللنػػب سػػليب فػػي أجندػػة الالػػرض  لأيتػػب فػػي 

سػبصات . مػدرا  الجنػلب الّيبػيشلارع طرابّس البػبصرة الابهػرة لنػب ندػف ال ػبدايف اػف 
ذصب السيد بلد دمللت هّ  الشػهبدة الثبنليػة اػف . صذم الردّة في علطيد اللالقة بيننب

ادرسػػة سػػبهب إلػػ  بنهػػبز  لّدراسػػة بتّيػػة اآلداب   يػػر أنػػت عرتهػػب بسػػرهة لالعدػػؽ بتّيػػة 
تػػببط الشػػرطة  لتػػبف الاػػر ال ػػذافي صػػل اػػف أشػػبر هّيػػت بػػذلؾ  تػػي ي ػػـل بعجنيػػد اػػف 

 . تف عجنيدم اف زاالئت ببلتّية لالنتابـ إل  عنظيـ التببط ا دراريا

هػف هبػلر  مأثنب  دراسعت بتّية الشرطة لـ ين ط  هف زيبرة سبهب  للـ ععلقػؼ قػداب
  للتنت هبد في ملرة اشرلع ا ديب  الػذ  صجػر تّيػة اآلداب  إلػ  تّيػة بيعنب هعببت
بهرم طرفػػة بػػف اللبػػد  لهػػف تعػػبب اسػػعار يعدػػدث هػػف ا دب  لهػػف علّ ػػت بشػػ. الشػػرطة

لبػػػػػدأ ينشػػػػد إلػػػػػ  شػػػػلرا  الا بلاػػػػػة  -فػػػػي الشػػػػػلر الجػػػػبصّي   -طػػػػت دسػػػػيف الاانػػػػػلع 
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أدتػػػر بلػػػض . اللّسػػػطينية  اداػػػلد درليػػػش  لهػػػز الػػػديف الانبمػػػرة  لسػػػايح ال بسػػػـ
الػػدلاليف لهػػؤل  الشػػلرا  العػػي بػػدأت عمػػؿ فػػي طبلبعهػػب ا للػػ  إلػػ  ليبيػػب  لأقػػلؿ  اػػف 

ددثني في إددس زيبراعػت هػف عنظػيـ التػببط ا دػرار  . ي ا  الشلرصنبؾ  بدأت ردّع
قّػػػت لػػػت  أننػػػي أريػػػد أف . ابـ إلػػػ  العنظػػػيـ لاالعدػػػبؽ بتّيػػػة التػػػببطتػػػلفػػػبعدني ببان

 . ألامؿ دراسعي الجبالية في اجبؿ المدبفة

لػػػـ نّعػػػؽ إل بلػػػد قيػػػبـ الثػػػلرة  تػػػبف الّ ػػػب  ببل ػػػبصرة  عدػػػدثنب هػػػف الاسػػػع بؿ  لهػػػف 
ثػػلرة  تػػبف ااعّػػ  بب اػػؿ  تػػبف يدّػػـ بّيبيػػب اع داػػة ازدصػػرة  للتػػف الّيػػؿ تػػبف أصػػداؼ ال

يهػرب اػف .   الػذ  ياػبرس فيػت اانسػبف الدّػـ لصػل ي ظػباآل ػري  ذم إل  هبلـ ال ػبصرة 
رباػب تػبف ذلػؾ هاػال بنمػيدة الػرئيس الامػر  الرادػؿ . الثلرة إل  أنػلار الّيػؿ اللبزفػة

صنػػبؾ راقمػػة شػػببت رائلػػة  ): اػػف الثػػلار الّيبيػػيفجاػػبؿ هبػػد النبمػػر  الػػذ  قػػبؿ للفػػد 
إسػػػاهب سػػػهير زتػػػي  اذصبػػػلا  علرجػػػلا هّيهػػػب  ل علاّػػػلا فػػػي أنلسػػػتـ اثّاػػػب هاّػػػت فػػػي 

 .(نلسي  ارعتيت اف الدنيب ديبة النهبر لصالاهب لدرات اف طيببت الديبة

جب  سيد قذاؼ الدـ اف مدرا  الجنلب الّيبي إل  طرابّس  انع ؿ اف سػبهب إلػ  
هبز  لّدراسة بتّية اآلداب  لصجرصب  انع ال إل  تّية الشرطة  بلد قيبـ الثػلرة  انع ػؿ بن

أمبح تببطب هستريب دبتاػب  فهػل اػف الثػلار  لاػف أقػبرب قبئػد . إل  مللؼ الجيش
صػػػػبصي السػػػػّطة بػػػػيف يديػػػػت  لالثػػػػرلة ديػػػػث قدايػػػػت  للاتػػػػبت الشػػػػلر . الثػػػلرة ا قػػػػربيف

 .برات ارلر علقلهبإش باللال يبؿ عتي  طريؽ الاّذات 

عتلنت دلؿ الاالـز سيد دّ ة اػف التػببط اللػرديف بػبلثلرة العػي أهطػعهـ شػذرات 
ف ترسػػي هػػرش الػػبالد  انلػػت الثػػلرة ال اػػر  لأ ّ ػػت فػػلرا شػػبرع التنػػد  الػػذ  تػػبف اػػ

 فيمػػطؼ فيػػت بلػػض الّيبيػػيف لّ ػػالص اػػف شػػدنبت  رائػػزصـ اػػ  نسػػب  ر مػػت لهػػ
ل  الثلار الػذ  قػبالا بهّػؽ أبػلاب اللسػبد اللّنػي اػف الدللة صذا النشبط اللّني  لتف صؤ 

لبػػدأ السػػيد عّػػؾ [. إذا بّيػػعـ فبسػػععرلا] اػػبرات لادػػالت دهػػبرة  فتػػّلا اللاػػؿ ببلدػػديث 
الردّػػػة الّيّيػػػة الطليّػػػة  عدّػػػؽ اػػػف دللػػػت بباتػػػبفة إلػػػ  التػػػببط  ن بػػػة اػػػف التعػػػبب 
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تػػػـ إليهػػػب بلػػػض رجػػػبؿ لالمػػػدلييف  الّيبيػػػيف ل يػػػرصـ  لاػػػ  ا يػػػبـ اعسػػػلت الدّ ػػػة لين
 .ا هابؿ لنسب  اللاؿ

إعسػػػلت دائػػػرة السػػػّطة  لأرعللػػػت صباػػػبت الثػػػرلة  فتػػػبقت اسػػػبدة الػػػلطف  فّبػػػ  
التببط الشبب ندا  الرديؿ إل  ال بصرة لبيػرلت  رف ػة أ ػلاف المػلب  ل ػالف الاسػب   

 .لزاد طيب الا بـ في هلامـ الث بفة لاللف لالّيؿ

في بداية السبلينبت اف ال رف  أ  بلد قيبـ الثلرة بسنلات قّيّة  أمػبح فػي سػلؽ 
 . الديبة المب بة  هاّة تبربة  إساهب السيد قذاؼ الدـ

هنػػػػداب يدتػػػػـ التػػػػببط  يتػػػػلف السػػػػالح صػػػػل الالػػػػدف الثاػػػػيف الػػػػذ  ينػػػػدفللف إلػػػػ  
ليّد ػػت  لقػػد  اتعنػػبزم  إنع ػػؿ السػػيد إلػػ  لنػػدف لّلاػػؿ اّد ػػب هسػػتريب  تػػبف الاػػبؿ يسػػب ت

 الرمػػػػبص  للػػػػـ عبػػػػدأ سػػػػنلات 7611ارعللػػػػت أسػػػػلبر الػػػػنلط بلػػػػد دػػػػرب أتعػػػػلبر سػػػػنة 
دااػػػت صػػػذم الػػػبالد عدتاهػػػب اّتػػػة  لالتػػػببط  لاػػػب. لالشػػػظبيب بلػػػد بػػػيف ليبيػػػب لبريطبنيػػػب

الشبب صل اف أقبرب دبتـ ليبيب فّابذا ل يتلف أايرا  لاببيف يديػت اػف الاػبؿ لالسػّطة 
ب سػال فػػي بريطبنيػب  فػػ   أايػر بريطػػبني ل يسػػعطي  أف يجلّنػبم أسػػا  اػف أ  مػػبد

 .يسعطي  ا اير الّيبي العلقي  هّيت رب  مؾيلق  هّ  

اشػعرس السػالح   -ل د أنلؽ الن يب سيد قذاؼ الدـ االييف الجنيهػبت فػي بريطبنيػب 
لقػػبـ بلػػالج آلؼ الّيبيػػيف  لأشػػعرس الابػػبني ببسػػـ الدللػػة الّيبيػػة  للػػـ يػػنس نمػػيبت اػػف 

نيب  ف ػػد أنلػػؽ هّػػ  ليبليػػت طػػلل لهرتػػب  لصلػػب إليػػت الرجػػبؿ لالنػػبس اػػف تػػؿ دػػدب الػػد
تبف بيعت في لنػدف  رفػة هاّيػبت قيبديػة  يعدّػؽ فيهػب تػببط ليبيػلف  لتعػبب . لملب

 .للـ يهب نظراؤصـ اللرب. لمدليلف لرجبؿ أهابؿ

   تنت في لندف ا  اداد بّ بسـ الزل   لزيػر ااهػالـ آنػذاؾ فػي7611في سنة 
هلدعنب اف اهاة في نيجيريب  لدهبنب السػيد إلػ  انزلػت  ديػث لجػدنب هػددا اػف الّيبيػيف 

فػػي المػػببح  فلجئػػت . لالّبنػػبنييف  لتػػبف التػػيؼ ا بػػرز أدػػد قػػبدة الثػػلرة اللّسػػطينية
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دم فػػػي صػػػذا الاتػػبف فػػػي صػػػذا اللقػػػت جػػباداػػد الػػػزل  فػػػي قبهػػة اللنػػػدؽ  اسػػػعهربت أف أ
ثت قمػػػة طليّػػػة سػػػ ددثؾ هنهػػػب  قػػػبؿ أف ال بئػػػد الابتػػػر  سػػػ لعت اػػػب  طبػػػت  ف ػػػبؿ دػػػد

اللّسػػػطيني  أي ظػػػت ابتػػػرا  ف ػػػد سػػػرقت البنػػػت اانجّيزيػػػة العػػػي نباػػػت الػػػت تػػػؿ الابّػػػف 
الاػػبلي الػػذ  تػػبف بدلزعػػت لتػػذلؾ السػػبهة الثاينػػة  لأتػػطر أف يػػلقظ السػػيد ليعمػػرؼ  

 .لتبنت ليّة ليال 

لالسيبسػػػية فػػي ليبيػػب ن ػػػدا ل ػػد ارعللػػت ا مػػلات فػػػي ا لسػػبط اللسػػترية لا انيػػة 
لمػؿ . إلػإ...لعمرفبت سيد قػذاؼ الػدـ  لعبديػدم الابػبلف فيػت لألاػلاؿ  لاجلنػت اللّنػي

هّػػـ اداػػد . ا اػػر إلػػ  الاػػر ال ػػذافي  الػػذ  شػػتؿ اجّسػػب هسػػتريب لّعد يػػؽ اػػ  السػػيد
لالد السيد بب ار فهتب لاػب لدػؽ بللػدم اػف العشػهير الػذ  إهعبػرم إصبنػة للبئّعػت ف ػرر 

 71يرد تؿ الاببلف العي قيؿ أف إبنت قد أنل هب في لندف  لقيػؿ أنػت أدتػر تيسػب بػت أف 
ألػؼ دينػبر ليبػي  لأل بصػػب فػلؽ طبللػة أبػػل بتػر يػلنس قبئػد الجػػيش طبلبػب انػت أف يلعبػػر 

 .صذا الابّف علليتب تباال لاب أنل ت إبنت في لندف

ؾ فػػػي نهبيػػػة فعػػػرة هػػػيف السػػػيد بلػػػد ذلػػػؾ نبئبػػػب لاػػػدير الا ػػػببرات الّيبيػػػة  تػػػبف ذلػػػ
تػػػبف  ػػػلؿ اللنػػػؼ قػػػد دػػػبـ فػػػلؽ سػػػاب  ليبيػػػب  لدػػػط هّػػػ  سػػػبلينبت ال ػػػرف الابتػػػي  

لبدأت الّجبف الثلرية عؤتد لجلدصب هّ  الجسد اللطني  لعلجهت الدللػة ندػل أرتهب  
. تبف الاث للف دائاب اف ألائؿ تػدبيب ذلػؾ. فرض الهيانة ا انية هّ  البمؿ الدللة

ؽ سػػيد قػػذاؼ الػػدـ  لاسػػعار يتعػػب فػػي لسػػبئؿ ااهػػالـ الّيبيػػة لػػـ يهػػبدر التبعػػب أهاػػب
ا ػػبلت اشػػب بة  لنشػػر تعبػػب هػػدة  فيهػػب اػػف اللجػػد لالدػػزف أتثػػر ااػػب فيهػػب اػػف اللتػػر 

إرعبط بلالقػة قليػة اػ  أ ّػب التعػبب لالاث لػيف الّيبيػيف لهّػ  رأسػهـ الاردػـل . لالرؤية
تػػػػبف يداػػػػؿ فػػػػي دا ّػػػػػت  المػػػػبدؽ الينهػػػػـل  تػػػػبف السػػػػيد يلػػػػبني اػػػػػف إزدلاجيػػػػة  بػػػػؿ 

قيػػؿ هػػف الاردػػـل يلسػػؼ السػػببهي  الرلائػػي الامػػر  الالػػرلؼ  قيػػؿ أنػػت . إزدلاجيػػبت
تػػبف تػػببط بػػيف ا دبػػب  لأديبػػب بػػيف التػػببط  تػػبف سػػيد يلػػبني اػػف نلػػس اازدلاجيػػة  
اتػبفب إليهػب تاػػب قّػت إزدلاجيػػبت أ ػرس  فهػػل قريػب ا ػػرب اػف الل يػػد الاػر ال ػػذافي  
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للديػػد اللريػػد لّيبيػػب  ل شػػريؾ لػػت فػػي السػػّطة  بلػػد أف أهّػػف أنػػت الػػذ  أمػػبح الدػػبتـ ا
لتػػف أهراتػػب أ ػػرس بػػدأت عطلػػل هّػػ  سػػّلؾ الرجػػؿ  . 7611سػػّاهب إلػػ  الشػػلب سػػنة 

  تنػػػت 7611لعّػػلف ش مػػػيعت بلػػد أف عدّػػػؽ دللػػت النػػػبس لالاػػبؿ لالسػػػّطة فػػي سػػػنة 
 ػالؼ قػبـ بػيف  لزيرا لإلهػالـ  طّػب انػي الاػر ال ػذافي أف أسػبفر إلػ  لنػدف  لعسػلية

تؿ اف الاردػـل أداػد المػبلديف الهػلني  لرشػبد الهػلني  سػبب ال ػالؼ بػيف الػرجّيف 
عدػدثت . الّذيف داال نلس الّ ب  صل اف ياّػؾ مػديلة اللػرب العػي عمػدر فػي لنػدف

فػػي البدايػػة اػػ  أداػػد المػػبلديف  ثػػـ الع يػػت برشػػبد  تػػبف رشػػبد الهػػلني رداػػت اي اػػف 
لّيبيػػػيف  أسػػػس اػػػ  شػػػ ي ت الاردػػػـل اداػػػد الهػػػلني مػػػديلة أتبػػر المػػػدلييف لالتعػػػبب ا

تػػبف الاػػر ال ػػذافي . لعنليريػػب لطنيػػب نهتػػليبالد ي ػػة فػػي بنهػػبز  العػػي أمػػبدت انبػػرا 
 : يترم عّؾ المديلة لأمدببهب لسببيف

أف الاػػالـز الاػػر ال ػػذافي قببػػؿ اداػػد بشػػير الهػػلني مػػبدب دار الد ي ػػة : األول
لي مػػػد " بػػػير السػػػلؽ الد"فػػػي : ب اػػػف ع ليلػػػت بلنػػػلافلّمػػػدبفة لالنشػػػر  لقػػػدـ لػػػت تعببػػػ

علريب لتّاة ااسعراعيجية  تبف تعيبب مهيرا ادعػلس هّػ  الّلاػبت هسػترية " ببلسلؽ"
صػػػػذا التعيػػػػب بسػػػػيط لل : بسػػػػيطة ان للػػػػة اػػػػف أربػػػػ  أل  اػػػػس تعػػػػب  قػػػػبؿ لػػػػت الهػػػػلني

 . اتالف فيت  لل يسعدؽ أف ينشر

  ديػػث صبجاػػت الػػرئيس جاػػبؿ 7691القػػؼ مػػديلة الد ي ػػة اػػف دػػرب : الثــاني
صػبجـ فيػت " الا مػيةالػديلؾ "هبد النبمر   بمة في ا بؿ تعبت رشبد الهلني بلنػلاف 

 .اللستر  لان الببعهـ العي يسالنهب ببلثلرات  لل عد ؽ إل الهزائـ

إهعبر الار ال ذافي عّؾ الا ببّة باثببة صجـل اسبؽ هّػ  اشػرلهت الثػلر  الػذ  
 .يلملت رشبد ببلن الب

تبنػػت عّػػؾ المػػديلة  - الد ي ػػة –اببشػػرة  قػػرر ال ػػذافي إ ػػالؽ  7696بلػػد ثػػلرة 
الػػذ  يتعػػب فيػػت المػػبدؽ  يمػػلعب فتريػػب لأدبيػػب يعسػػببؽ الّيبيػػلف هّػػ  هػػددصب ا سػػبله
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نلػلد إلػ  لنػدف  أثنػػب  . النيهػـل  ل ّيلػة اللػب ر   لالشػّطباي  لأداػد الدريػػر  ل يػرصـ
ف بداتبنػػت ع سػػيس مػػديلة  دػػديثي اػػ  رشػػبد الهػػلني طّبػػت انػػت ا للػػلدة إلػػ  ليبيػػب  لا 

أنػػب سػػ ب   صنػػب فػػي بريطبنيػػب  ف بهػػب قػػبنلف  اسػػعلد أف : بطري عػػت السػػب رة قػػبؿ رشػػبد
أقبعػػػؿ لّػػػدفبع هػػػف صػػػذم الػػػبالد الديا راطيػػػة  لأشػػػبر إلػػػ  أنػػػت رفػػػ  قتػػػية تػػػد اػػػلاطف 

ؿ أف سػيد قػب -سػيد قػذاؼ الػدـ –إفسبد  عهاةبريطبني فتسبهب في ديف سجف في ليبيب ب
ليس بدبجة إل  اف يلسدم  فهل قبدر هّ  إفسبد ال برات ال اس  لالالبرقػة تاػب ي ػلؿ 
رشػبد الهػلني  أنػت فػي اليػـل الػذ  أد ػؿ فيػت صػل إلػ  السػجف  بعهاػة إفسػبد سػيد  هػيف 

فهػػؿ يجػػلز أف يلػػيف فبسػػد فػػي صػػذا . صػػذا ا  يػػر نبئبػػب لػػرئيس جهػػبز ا اػػف ال ػػبرجي
 . ة إل  ليبيب طبلبالالق   لرفض رشبد الللد

علػػرض السػػيد لدػػبدث سػػيبرة لصػػل اتّػػؼ بانط ػػة سػػرت اللسػػترية  تثػػر الدػػديث 
لػػت أهاػػبؿ بنػػب  فػػي سػػرت  سػػيبرة فػػب رة  لأثنػػب    هػػف أسػػبببت  أصػػدس لػػت رجػػؿ إيطػػبلي

 ػذ إلػ  إيطبليػػب لّلػالج  لصنػبؾ بػدأت ردّػػة قيباػت ب يبدعهػب  لؿ اػرة انلجػػرت السػيبرة  أل 
 .أ رس ا  الالرفيف

هـ أف الرجؿ علرض إل  اؤاارة اػدبرة  بلتا  التثير اف أمدقبئت  قبؿ  تددثع
لصػػػي عدطياػػػت جسػػػديب بلػػػد أف عدطػػػـ نلسػػػيب  لػػػي هػػػدالة قدياػػػة لاسػػػعدياة اػػػ  نظريػػػة 
الاؤاارة  لباب أنني أهرؼ الرجؿ قبؿ تؿ اف عمدس ل را ة اب علرض لت  فػ نني أقػلؿ 

بؾ أتثر اػف دّ ػة ل عتػف الػلد لػت  تبنت صن. بت ش ميب في تؿ اب دؿل  لأنت سبصـ ص
لل ننسػػ  آ ػػريف اػػف . لأللهػػـ أبنػػب  هالاعػػت الػػذيف عػػدافللا ندػػل  نػػبئـ السػػّطة لالاػػبؿ

تبف السيد ياعّؾ الاػؤصالت الث بفيػة لالش مػية لااجعابهيػة العػي . الاتلنبت اللسترية
تػبف لّتثيػريف عجلّت قبدرا هّ  للب دلر ببرز لصبـ في الديػبة السيبسػية الّيبيػة  للهػذا 

فػػي إبطػػبؿ اللػػلؿ عّػػؾ الاػػؤصالت  لهنػػداب دػػبـ الطلػػـ دػػلؿ لجهػػت لجػػد فاػػت امػػّدة 
 .العلدب
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تبنػػػػت النلاػػػػبت صػػػػي الّلنػػػػبت  قػػػػبؿ الاػػػػر ال ػػػػذافي أنػػػػت أهطػػػػ  السػػػػّطة لالثػػػػرلة 
انػػذ ذاؾ اليػػـل  شػػرع . 7611لالسػػالح لّشػػلب  بلػػد إهػػالف قيػػبـ سػػّطة الشػػلب سػػنة 

  لهنػػداب أفػػبؽ فػػي لدظػػة النهبيػػة لجػػد نلسػػت أاػػبـ الاػػر يدلػػر جػػب النهبيػػة لػػت للّػػلطف
 .صلؿ الد ي ة

ة بنػػػب  يتػػػبف السػػػيد جػػػز  اػػػف طلفػػػبف الا سػػػبة المػػػبات  ف ػػػد عػػػلل  للعػػػرة اسػػػئلل
الالسترات في سرت  عسببؽ إليت رجبؿ ا هابؿ اف تػؿ الجنسػيبت  لػـ عتػف دسػبببت 

تػبف اآلاػر الجيش بمػلة هباػة ع تػ  لّاراجلػة اػف أ  جهػبز دتػلاي فاػب ببلػؾ إذا 
نلاة الابؿ انهارت الهب للنبعهب  لزادعهػب السػّطة . ببلمرؼ صل الل يد سيد قذاؼ الدـ

 . الاطّ ة  دابرا اطّ ب

ربطػػػت بػػػيف السػػػيد قػػػذاؼ الػػػدـ لا ديػػػب لالتبعػػػب الّيبػػػي الرادػػػؿ المػػػبدؽ النيهػػػـل 
 هالقة لطيدة  جالهاب هػبزؼ الّيػؿ  لمػ بت  تػبف النيهػـل  الػنجـ الػذ  عالد ػت آذاف

ػػػ  ر لهػػػب مػػػلعت ليديػػػت لتػػػؿ قسػػػابعت  النػػػبس لهيػػػلنهـ  ينشػػػدلف إلػػػ  أدبديثػػػت العػػػي يسل
ن  سيد بعّؾ الالصبة الهبػة  العػي جلّػت المػبدؽ علـ ي . ببسابت سب رة  ليلة تالشب

يدعتػػر عّػػؾ الاسػػبدة ال بمػػة فػػي قّػػلب الّيبيػػيف قبػػؿ ه ػػللهـ  فػػي جّسػػة اػػف جّسػػبت 
يعػػػببللف عدّػػػيالت النيهػػػـل اللاي ػػػة  دػػػلؿ  السػػػهر العػػػي عدّػػػؽ فيهػػػب الرجػػػبؿ لالنسػػػب  

اانسػػػػػبف  لالدريػػػػػػة  لعتػػػػػػليف الاجعاػػػػػػ  الّيبػػػػػػي الاع ّػػػػػػؼ  يسػػػػػػعلرض ليلػػػػػػبلل أتثػػػػػػر 
الالتػػلهبت عل يػػدا ب بسػػػط التّاػػبت  إ عػػبظ السػػػيد اػػف صػػذا السػػػعيال  السػػّاي الػػػذ  

ت  لاتعلػػ  ايد  ػت مػػبدبت هّػ  ه ػػلؿ الدبتػػريف  فعطػبلؿ هّيػػت  ببدلػػت المػبدؽ نظػػر 
 ػػذ اسػلدة تعػػببي " :  لتػف السػػيد التػببط  لػـ ي بسػػات ذلػؾ  لقػػبؿ بّهػة اآلاػرببلمػات

 ".صػػذا  لأد ػػؿ إلػػ  الدجػػرة الا ببّػػة  لعتعػػب ا داعػػت  أريػػد أف أرسػػّت  ػػدا إلػػ  الاطبلػػة
أ ػػذ النيهػػـل التعػػبب لنهػػض بهػػدل   ع ػػدـ ندػػل تػػيس ال اباػػة  لأل ػػ  فيػػت اسػػلدة تعػػبب 

 ا ديب التببط ال ذافي  عّؾ إصبنة بابذا يادلصب. التببط  ل رج
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قػػػػرر التػػػػببط اسػػػػئلؿ ا اػػػػف أف يتػػػػ  قطلػػػػب اػػػػف الدشػػػػيش فػػػػي السػػػػيبرة العػػػػي 
إسػػعطبع . يسػػعلاّهب المػػبدؽ  لألهػػز إلػػ  الشػػرطة أف علقػػؼ السػػيبرة لأف ع ػػـل بعلعيشػػهب

النيهػػـل أف يبطػػؿ اللػػلؿ عّػػؾ الاػػؤاارة ب سػػّلبت  مػػرخ أف صػػذا الدشػػيش اػػف ااعّتػػبت 
ؿ لت سيرعب صذم الاسردية   تب الاػر ال ػذافي  تػبب شػديدا سيد قذاـ الدـ  لأنت قب

 .ا  المبدؽ النيهـل اف إبف هات   نت تبف يرعبط  بلالقة لطيدة

فػػػػي ألا ػػػػر السػػػػبلينبت   طػػػػب الل يػػػػد السػػػػيدة نجػػػػبة الدجػػػػبجي  لتبنػػػػت زايّعػػػػي 
قسػػػـ المػػػدبفة  لبدتػػػـ الزابلػػػة فػػػي الدراسػػػة لاللاػػػؿ   –ببلدراسػػػة بتّيػػػة آداب ال ػػػبصرة 

ذات مػػببح إعمػػؿ بػػي  اداػػد . عار العلامػػؿ بيننػػب  تػػبف السػػيد يعدسػػس اػػف ذلػػؾإسػػ
بّ بسػػـ الػػزل   لزيػػر ااهػػالـ  لطّػػب انػػي أف أاػػر هّيػػت باتعبػػت  قػػبؿ أف سػػيد قػػذاؼ 
الدـ طّب انت إبال ي رسبلة انت  لصػي أف ل أعمػؿ اطّ ػب ب طيبعػت نجػبة الدجػبجي  

ذا لػػػػـ أفلػػػػؿ فدنػػػػت سيتػػػػ  ا ػػػػدرات بسػػػػيبرعي  لقػػػػد  . يتػػػػطر إلػػػػ  عمػػػػليعي جسػػػػديبلا 
 ف ...إسػػػعهربت اػػػف أف ي ػػػـل سػػػيد بدرسػػػبؿ صػػػذا العهديػػػد الهريػػػب هبػػػر اداػػػد الػػػػزل 

اللالقػػة العػػي عربطنػػػي ببلسػػيد قدياػػػة جػػدا لأ ليػػة  لقبػػػؿ أف ي ػػـل ب طبػػػة نجػػبة سػػػ لني 
هنهب  ديث أهرفهب بدتـ زابلة الدراسة لاللاػؿ  لأهػرؼ هبئّعهػب  لأنػب الػذ  زتيعهػب لػت 

لعزااهػب باػب هرفعػت ع ببّنػب مػدفة فػي شػلارع دػي ا نػػدلس  . هػف أ القهػب لش مػيعهب لا 
ف لقلعػػت  لرتبػػت الػػت سػػيبرعت  هبػػرت لػػت هػػف إسػػعهرابي اػػف الرسػػبلة العػػي أبّهنػػي بهػػب 
اداػػد الػػزل   عدػػلؿ الرجػػؿ إلػػ  تػػبئف آ ػػر  يلػػيض بػػبلللاطؼ  لقػػبؿ صػػؿ عمػػدؽ أف 

ض ببانللػبلت لالللاطػؼ أقدـ هّ  أ  شي  يؤذيؾ  عّؾ صي ش مية سػيد العػي علػي
 .أيتب

قتي سيد قذاؼ الدـ سنلاعت ا  يػرة هػبطال  يعلػبط  التعببػة  يلبػر هػف  تػب 
 .األ جسدم الااعّ   ليرش فلؽ السطلر زفرات اف ا س  لالعارد

اػػػرة ببللنػػػدؽ التبيػػػر بطػػػرابّس رف ػػػة الػػػدتعلر اداػػػد هبػػػد الاطّػػػب  عػػػتقاػػػت بزيبر 
د قػذاؼ الػدـ  قػرأ هّينػب تّاػبت أ نيػة اػف ع ليلػت  الهلني لصل زايؿ طلللة لدراسة لّسػي
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صػػػذم أ نيػػػة ااعػػػبزة  للتػػػف لتػػػي عتعاػػػؿ : "قػػػبؿ اداػػػد هبػػػد الاطّػػػب. لطّػػػب رأينػػػب فيهػػػب
رئػػيس صيئػػة السػػيطرة الّػػلا  ال ليّػػد  الدايػػد  أرتبنهػػب اللنيػػة أقعػػرح أف ي ػػـل بعّدينهػػب 
هّػػػ  سػػػجف أبػػػل  يػػػر   بلػػػد الاسػػػئلؿ يهنيهػػػب  العػػػي عشػػػرؼ هّػػػ  ا جهػػػزة ا انيػػػة  ل

تبنػػت عّػػؾ ا  نيػػة  هبػػبرة هػػف شػػعبئـ لسػػ بئـ تػػد الػػديتعبعلر  الطب يػػة  الػػذ  ". سػػّيـ
  لداػػر الػػلطف لسػػرؽ اانسػػبف اػػف البيػػلت لالامػػبن  لالل ػػلؿ  لنمػػب نلسػػت إلهػػب   ـأاػػ

جسد الالاطف  بيف الديف لاآل ر  تبف ينشر ا ػبلت اّؤصػب الشػجف  ع بطػب الػلطف  
لقػد علػرض لّاسػب لة لالعد يػؽ أتثػر اػف . نػت ينلػ  شػي  اػبلينسل علػببير ا سػ  لت 

 .ارة

هػػيف بلػػد سػػنلات اػػف البطبلػػة قتػػبصب هّػػ  اللػػراش  أاينػػب لشػػلبية سػػرت  لصنػػبؾ 
دبمرم الاتبف بذتريبت  لرجبؿ  أعت هّ  الب بيب  لبػدا يلػبني اػف اشػتالت لػـ عتلهػب 

ال ػبصرة  ذصػب  هػيف سػليرا فػي 7666فػي . اسبدة الجسد البػديف  فمػلدت إلػ  الػرأس
إل  صنبؾ قبؿ أف يسعّـ الالاف ة الرساية الع ّيدية اػف لزارة ال برجيػة الامػرية  يلػرؼ 

صػػذا الرجػػؿ  ليلرفػػلف جػػذلرم الامػػرية  ديػػث تػػبف لالػػدم اػػف  صػػل الامػػريلف جيػػدا اػػف
الاهػػبجريف إلػػ  امػػر لأرعػػبط بسػػيدة امػػرية  ليلرفػػلف جيػػدا أ ػػبم أداػػد  الػػذ  هاػػؿ 

عػػبط بلالقػػبت لثي ػػة اػػ  الػػرئيس دسػػن  ابػػبرؾ  لا جهػػزة ا انيػػػة  سػػليرا ببل ػػبصرة  لأر 
 .لالاؤسسة اللسترية

ظؿ السيد دبيس جنبدت ببللندؽ الذ  ي يـ بػت  يعػدا ؿ فػي الاقيعػت الّيػؿ لالنهػبر  
ليّعػؼ اػف دللػػت الالصثػلف لرا  الامػػبلح  لػـ يسػػعط  ا ببّػة أ  اسػػئلؿ امػر  هّػػ  

 .صبعؼ اادببط لالتيؽ بدا ّتالاسعلس الذ  يرام اف د ت  لأرعل  

تنػػػت هندئػػػذ هتػػػل أابنػػػة اػػػؤعار الشػػػلب اللػػػبـ لّشػػػئلف ال برجيػػػة  لمػػػّت إلػػػ  
ال ػػبصرة فػػي زيػػبرة لّبرلاػػبف الامػػر   يػػـل لمػػللي دهعنػػي السػػيدة سػػّا  راشػػد انػػدلبعنب 

بلػػد دػػديث قمػػير بيننػػب . سػػيد" السػػلير"ببلجبالػػة اللربيػػة إلػػ  هشػػب  دهػػت إليػػت أيتػػب 
. ب  ػالؼ بيننػب تبللػبدة  لمػدات الاندلبػة  ل ػبدرت طبللػة اللشػب هّ  اللشب   نشػ
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دػػدثني هػػف اللتػػ  الادػػرج الػػذ  لجػػد نلسػػت فيػػت  لهدعػػت أف  - ال ػػالؼ - لتػػف قبػػؿ
أعدػػدث اػػ  الاسػػئلليف الامػػرييف  لببلللػػؿ قببّػػت نبئػػب رئػػيس الػػلزرا  يلسػػؼ لالػػي  

سػػػػيد  لأف يسػػػػهؿ  لالش مػػػػية ال يبديػػػػة بػػػػبلدزب الػػػػلطني الدػػػػبتـ  لرجلعػػػػت أف يسػػػػع بؿ
هاػػؿ الاهنػػدس يلسػػؼ لالػػي فػػي بدايػػة ديبعػػت اللظيليػػة بادينػػة سػػبهب هبمػػاة . اهاعػػت

لليػػػة فػػػزاف سػػػبب ب ديػػػث علػػػرؼ إلػػػ  لالػػػد سػػػيد قػػػذاؼ الػػػدـ الػػػذ  تػػػبف تػػػببطب بجهػػػبز 
 .الشرطة  لاف الش ميبت الالرلفة ببلادينة

لييف فػػػػي الّيّػػػػة العبليػػػػة  تنػػػػت اػػػػ  بلػػػػض زاػػػػال  الدراسػػػػة السػػػػبب يف اػػػػف المػػػػد
ف  لتػػبف النػب الشػػبهر اداػد الليعػػلر   لالسػلير هاػػر الدباػد   لهبػػد ال ػػبدر يالامػري

 . لقة  لالاردـل  ّيلة ببزيّيب

إعمػػػؿ هباػػػؿ ااسػػػع ببؿ ببللنػػػدؽ  لقػػػبؿ أف السػػػلير سػػػيد قػػػذاؼ الػػػدـ ي ػػػؼ أاباػػػت 
دبرسػػػػعيف هاالقعػػػػيف  إدػػػػداصاب هراقيػػػػة  ةليريػػػػد أف يمػػػػلد إلػػػػ  جنػػػػبدي  د ػػػػؿ برف ػػػػ

 . بر أانيلدانية  جّس  فياب ب يعب لاقلعيف في دبلة إسعنلا  رس سل 

تػػبف الشػػبهر اداػػد الليعػػلر  يّ ػػي بلتػػب اػػف قمػػبئدم  يلبلنػػت هبػػد ال ػػبدر  لقػػت 
با عبرات اف شلر الاعنبي لنزار قببني  فجػ ة  تػرب سػيد الطبللػة بلمػبم التػ اة  

ّػػس فػػي صػػذا اعػػ  تنػػت عدّػػـ أيهػػب اللزانػػي  أف عج: "لشػػف صجلاػػب مػػبه ب هّػػي  لقػػبؿ
أنػت الػذ  يجػب أف : "قّت اي". الجنبح ا ابراطلر  اللب ر  صذا بلتّنب ندف ال ذاذفة

عشػػػتر الاػػػر ال ػػػذافي  الػػػذ  رفلتػػػـ  بلػػػد أف تنػػػعـ اجػػػرد شػػػرطة لهػػػباّيف هنػػػد هبئّػػػة 
يدػؾ لػت ظهػرم لسيؼ النمر  لهنداب تبف لالدؾ ي ؼ  ّؼ البػي اداػد سػيؼ النمػر 

النػلاب الّيبػي الادعػـر  لهّػ  تػؿ دػبؿ  أنػعـ الػذيف بلمبم  تبف لالػد  هتػل اجّػس 
لفػي لجػة الهتػب ذترعػت ". أعيعـ اف سرت إل  فزاف للـ نذصب ندف اللزازنة إل  سرت

بػبلض العلبمػػيؿ اػػف الابتػػي  أيػبـ ادرسػػة سػػبهب  هنػػدصب صػبج صيجبنػػب شػػديدا  لأنػػدف  
اسػػػبهدة قػػػبـ هبػػػد ال ػػػبدر  لقػػػت لدفلػػػت إلػػػ   ػػػبرج الجنػػػبح ب. يتسػػػر تػػػؿ شػػػي  أاباػػػت

 .دبرسعيت  لأد ّني إل   رفة نلاي
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بلػػد أيػػبـ اػػف هػػلدعي اػػف ال ػػبصرة  إعمػػؿ بػػي اداػػد الػػزل  لزيػػر اللػػدؿ لقػػبؿ أنػػت 
سيار بانزلي اسب ا  قبؿ أف اداػد الدجػبز  لزيػر ا اػف اللػبـ قػد أطّلػت هّػ  ع ريػر 
يعتػػػػاف اػػػػب دػػػػدث بينػػػػي لبػػػػيف سػػػػيد فػػػػي ال ػػػػبصرة  لأف الدجػػػػبز  طّػػػػب انػػػػت البلجػػػػة 

قبػػؿ أف يتبػػر  لأجعهػػد الػػزل  ف عمػػؿ بػػػلّي التيالنػػي ال ػػذافي  لشػػرح لػػت اػػب  الالتػػلع
قّػػت لاداػػػد الػػػزل   هّيػػػت أف . دػػدث  لعانػػػ  هّيػػػت أف عػػػعـ البلجػػة اػػػب دمػػػؿ بػػػ  لة

إسػعهرب الػزل   لقػبؿ  صػؿ أنػت عاػزح  . يطّب اػف الدجػبز  إدبلػة الع ريػر إلػ  ال بئػد
ي نػػ  الدجػػبز  بددبلػػة الالتػػلع  رددت هّيػػت بػػ نني جػػبد جػػدا  لرجػػبئي اللديػػد صػػل أف

 .إل  ال بئد لأنب س قبؿ ب رارم

قّػت تيػؼ  !! بلد أيبـ قبؿ لي الزل  تبدتب  ل أدد يلرؼ الاػر ال ػذافي اثّػؾ
هّػ  الع ريػػر  لهّػػؽ هّيػػت بػ ف السػػيد لشػػّ ـ أمػػدقب   ليلرفػػبف ال بئػػد ل ػػد إطّػػ  : أجػبب

. بّػيق  صػـ لػـ يتلنػلا شػيئب قبلػت مػديحب بلتهاب  لشّ ـ يلرؼ عبريإ ال ذاذفػة لتػؿ اػ
 . لطل  الالتلع

لػػػػـ ي بػػػػؿ الامػػػػريلف ببلسػػػػيد سػػػػليرا  لأهعبػػػػرلا عرشػػػػيدت إسػػػػعهعبرا ببللالقػػػػبت بػػػػيف 
البّػػػديف  لسػػػدب قبػػػؿ أف ي ػػػدـ ألراؽ إهعاػػػبدم أل يببشػػػر هاّػػػت  لهػػػيف اللايػػػد مػػػبلح 

 .الدرلقي بديال لت

هبد سػيد إلػ  طػرابّس  لهػبدت هالقعنػب  لتػ ف شػيئب لػـ يتػف  زاد لزنػت إلػ  درجػة 
عثبقّػػػت الهػػػب درتعػػػت  لبػػػدأ يمػػػبب بدػػػبلت ف ػػػداف الػػػلهي  لالػػػد لؿ فػػػي نلبػػػبت اػػػف 

إقعػػرح ا ربػػلف اػف الل يػػد الاػػر  أف يتّػػؼ السػيد بلاػػؿ يسػػبهدم هّػػ  . الهػذيبف لالبتػػب 
 . ية ااجعابهيةإسعرجبع نلست  فلينت انس ب لّ يبدات الشلب

لـ ي مػر فػي اػد يػد الاسػبهدة لتػؿ اػف قمػدم ل بمػة أللئػؾ زاػال  الدراسػة  أل 
 . الذيف دبقت بهـ لتابت الزابف اف أدبب  أل فنبنيف
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نػػػلفابر إنع ػػػؿ إلػػػ  سػػػرت لأقػػػبـ بانزلػػػت  71قبػػػؿ إنلجػػػبر ثػػػلرة الشػػػببب الّيبػػػي فػػػي 
الاجهػػبت الثػػلار لتعبئػػب فػػي  تػػـ . صنػػبؾ  العػػزل أ  هاػػؿ هػػبـ سيبسػػي أل هسػػتر 

  ال ػذافي  لتػ  ااهػالـ الّيبػي  برطػة بػراال  ادلرصػب الهجػـل هّػ  الثػلار لعشػػليههـ
لتػػػذلؾ شػػػف داػػػالت هّػػػ  أسػػػاب  لهػػػب دلر فػػػي اللاػػػؿ السيبسػػػي أل ااهالاػػػي الػػػداهـ 

ظهػػر السػػيد فػػي ال نػػبة العّلزيلنيػػة الّيبيػػة الرسػػاية اػػ  أ يػػت . لّثػػلار فػػي جبهػػبت ال عػػبؿ
نع ػػؿ إلػػ  قطػػر لظهػػر هّػػ  شبشػػبت هّػػي  بلػػد  أف إنتػػـ اداػػد إبػػف السػػيد لّثػػلار  لا 

  سػػ ؿ الاػػذي  سػػيد هػػف عػػ ثير . العّلزيػػلف يهػػبجـ الاػػر ال ػػذافي لأللدم ليػػديف جػػرائاهـ
بنت  فرد ب ف إبنت رجؿ ي برب ا ربليف اف اللار  لصل اسػئلؿ لدػدم هػف أقلالػت إهّ  

اهػبجاعي لتػف سػيد عدبشػ  ذلػؾ  لتػرر  لأفلبلت  لر ـ إلدػبح الاػذي  هّيػت لدفلػت إلػ 
  أف إبنػػػت لػػػيس طلػػػال لصػػػل لدػػػدم الاسػػػئلؿ فػػػي دػػػيف شػػػف أ ػػػلم صجلاػػػب صببطػػػب هّػػػيل 

 .  ّني اسئللية تؿ اب قبـ بت إبف أ يتلدال 

بلد عدريػر سػرت  لقعػؿ الاػر ال ػذافي  ظهػر السػيد هّػ  شبشػبت العّلزيػلف فػلؽ 
هبدت بػي الػذاترة . لالف بلدمتن بلة ب دد اسعشليبت امراعت  لاف دللت ا طبب  ي 

إلػػ  مػػدرا  البدايػػة  اعػػن ال بػػيف ادطػػبت شػػع   تػػبف فيهػػب سػػيد قػػذاؼ الػػدـ  الطبلػػب  
لهػػدت بليػػلني  . التشػػبؼ  التػػببط  التبعػػب  طبفػػت أسػػراب الاػػبؿ  لالسػػّطة  لالزصػػل

له ّي  إل  عّؾ الن بلة الاهّهّػة العػي يرقػد فلقهػب ذلػؾ الجسػـ الث يػؿ  لسػ لت نلسػي أل 
 ابذا ب ي اف السيد : درس عسب لتبب 

تبنػػػت ش مػػػية سػػػيد  لديبعػػػت  رلايػػػة علبهّػػػت فيهػػػب اسػػػبديؽ الديػػػبة لادبليّهػػػب  
طػػبؼ فػػي تيبنهػػب   ل ػػد مػػبرع الديػػبة هشػػ ب. لأسػػدؿ ألؿ السػػعبئر هّػػ  آ ػػر الاشػػبصد

رهشػبت أدزانػت   أهط   تعػب   لأب  أ ذ بلجبست  اللت  شرب اف أنهبرصب شهدا لمب
فػػي  لصػػل ااسػػـ الػػذ  هّ ػػت هّػػ  صليػػة إبنعػػت  مػػرخ   - صاسػػبت –اف نشػػر تعببػػب بلنػػل 

لت نت ي ؼ هّ  قبرهة الزابف ينعظر صذم ا يبـ الداايػة . قّبي هّ  لطني: ا بلة لقبؿ
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ناػػب ب ّػػـ النػػبر لالرمػػبص نهبيػػة قّػػب الاػػر ال ػػذافي   العػػي سػػعتعب ب ّػػـ  يػػر قّاػػت  لا 
 . لبداية دقبت قّب اللطف الّيبي

  الدايػد  بعّدػيف عّػؾ ا  نيػة العػي تعبهػب السػيد للػـ يهنهػب  يػر  لـ ي ـ ال ليّد
 بلػػد  تبنػػت عّػػؾ أ نيػػة اللجػػد ال ػػدر   العػػي ذصػػب سػػيد ينعظػػر هزفهػػب بادينػػة سػػرت  

بصػػػب الّيبيػػػلف بػػػداهـ  أاػػػب السػػػيد قػػػذاؼ الػػػدـ  ف ػػػد تػػػبف تبنػػػت الزلفػػػة الػػػدـ التبػػػرس   نل 
. فّػـ يلػد قػبدرا هّػ  قػذؼ الػدـشػبصدا هّػ  دفػؽ الػدـ اػف مػدلر شػببب ليبيػب  أاػب صػل 

ل د قذفت الدصر  إلػ  عّػؾ الن بلػة الاعهبلتػة بامػراعت  امػراعت العػي تعػب شػبببهب أ نيػة 
نلصػػػب بػػػدقبت قّػػػلبهـ الازاجػػػرة  ل نلصػػػب برفيػػػؼ أرلاح الشػػػهدا  ة ليبيػػػب بػػػداهـ  للدل يلػػػر د

 .    أتعلبر 11اللظبـ  فزفلا إل  ليبيب يـل الدرية لالاجد يـل 
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 محمود اليتكـي

 

للد الادينػة  إبػف طػرابّس اػف الجّػد إلػ  الن ػبع  تػؿ اػب فيػت طرابّسػي  الدػديث  
 .طري ة الاشي  درتة اليديف  ا برج التّابت لادا ّهب

فػػعح هينيػػت ليػػرس طػػرابّس الاعلسػػط فػػي ا ربلينيػػبت  لرثػػت طػػرابّس تػػؿ أنلػػبس 
بّػػد الّيبيػػيف تّهػػـ  لهبمػػاعهـ العػػي البدػػر الاعلسػػط  لازاجػػت  لا عالطػػت  طبلػػبإ صػػي 

طػرابّس دػديث . يعسبب لف إل  رؤيعهب  لالسعاعبع برلدهػب العػي يجالػلف هّػ  هشػ هب
اللػػػػرب الػػػػذيف يعػػػػذلقلف ا  ػػػػبني  ليلشػػػػ لف نلبػػػػبت الاػػػػبللؼ  يمػػػػطبدلف ببلسػػػػنلبز  

لفػػي الادينػػة ال دياػػة  الادينػػة العرتيػػة . لي ػػبطبلف البدػػر بّهػػة سػػرية لسػػدرية  بمػػة
ط البشػػر  اليهػػلد  لالطّيػػبف  لالاػػبلطيلف  لاللػػرب  نسػػجلا  اللػػة دتػػبرة العسػػباح ي ػعّ

ػػػ. الاعلسػػػطي  لفردػػػت اللريػػػد ؽ طػػػرابّس اايطبليػػػة  ديػػػث الاػػػبر همػػػر النهتػػػة الشل
 .ب نهبـ أندلسية طرلبة

صنػب  فػػي عّػػؾ الػػدنيب ال بمػة لاػػس السػػيد اداػػلد الهعتػي فجػػر اللاػػر  تػػبف لتػػؿ 
 .شي  طلات

  بػػػدأت دػػػرب سيبسػػػية  أسسػػػت 7691رب اللبلايػػػة الثبنيػػػة سػػػنة بلػػػد نهبيػػػة الدػػػ
لبػػػػدايبت الدػػػػرب البػػػػبردة بػػػػيف الالسػػػػتريف الّػػػػذيف بػػػػدأ فػػػػي العشػػػػتؿ  لصاػػػػب الالسػػػػتر 

قػػدر ليبيػػب دائاػػبإ  أف عػػدف  . الشػػعراتي الشػػرقي بزهباػػة العدػػبد السػػلفييعي  لالرأسػػابلي
لزرا  بريطبنيػػب السػػببؽ  ثاػػف جهرافيعهػػب السيبسػػية  قػػبؿ هنهػػب لنسػػعلف عشرشػػؿ  رئػػيس 

أف ليبيػب صػي بطػف العاسػبح :" لالذ  قبدصب إل  النمر في الدرب اللبلايػة الثبنيػػة  قػبؿ
ي مد أف ألرلبب صي ظهػر العاسػبح المػّب  للتػف ليبيػب العػي ". الر لة ببلنسبة  لرلبب
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 ععتباػػػؿ اػػػف نبديػػػة الجهرافيػػػب السيبسػػػية لاللسػػػترية لا انيػػػة  صػػػي الػػػبطف  يػػػر المػػػّبة
 .ببلنسبة  لرلبب بببت في البدر لهّ  ا رضببلدس

بلػػد نهبيػػة الدػػرب الثبنيػػة  بػػدأ المػػراع هّػػ  اسػػعلارات الػػدلؿ الاهزلاػػة فػػي عّػػؾ 
الدػػرب  يلنػػي دلؿ الادػػلر لاػػف بينهػػب إيطبليػػب العػػي تبنػػت عدعػػؿ ليبيػػب  هنػػداب زدػػؼ 

فػي طػرابّس الابريشبؿ النعهار  اف امر إل  ليبيب  لددر قلات رلاؿ  ب يػت قلاعػت 
لبرقػػة  أاػػب إقّػػيـ فػػزاف ف ػػد د ّعػػت قػػلات فرنسػػب الدػػرة العػػي ي لدصػػب الجنػػراؿ شػػبرؿ ديهػػلؿ 

 .اف عشبد  لب يت بهذا ااقّيـ الّيبي الجنلبي  لجلّعهب عببلة إداريبإ لهستريبإ لّجزائر

لـ ع بؿ أاريتب بب ار اللاق   للتلت هينيهػب هّػ  الػبطف الر ػلة  لرلبػب  لتػبف 
السػػلفييعي أيتػػبإ  طالدػػت لأطابهػػت فػػي ليبيػػب  أاػػب إيطبليػػب  العػػي اهعبػػرت ليبيػػب لالعدػػبد 

شبطئهب الراب   لػـ عنسػهب صزياعهػب اللسػترية طػرابّس أرض ا دػالـ الجايّػة  لل ياتػف 
أف عس ط رلاب اف ه ّهب لقّبهػب ا ثػبر الرلابنيػة الشػبا ة فػلؽ ا راتػي الّيبيػة  تػبف 

إقّػػػػيـ طػػػػرابّس   -لييف ي للػػػػلف أف طػػػػرابّس الهػػػػرب بلػػػػض الاػػػػؤر يف لالتعػػػػبب اايطػػػػب
مػبرهت . يدعل  هّ  أثبر رلابنية أتػ ـ لأتثػر اػف عّػؾ العػي علجػد فػي تػؿ إيطبليػب

رلاب   ذ نميبهب في ليبيب بدتػـ لجػلد جبليػة إيطبليػة تبيػرة بهػب  عاعّػؾ تػؿ الا ػدرات 
عدلػػظ الامػػبلح  العػػي( سػػللرزا -فلبػػي)القعمػػبدية لّػػبالد  لنجدػػت فػػي علقيػػ  اعلبقيػػة 

 .لاللجلد اايطبلي بّيبيب

بػػدأت دػػرب اػػف نػػلع آ ػػر فػػلؽ ا رض الّيبيػػة  بػػدأ العدػػرؾ السيبسػػي اػػف بلػػض 
ال يػػبدات الّيبيػػة  إعمػػّت بػػب اـ الاعدػػدة لالجبالػػة اللربيػػة  بػػبدرت ا اػػـ الاعدػػدة سػػنة 

لألاػـ  ابللثػبإ ( إدريػبف يّػث )   ب  ذ الاّؼ الّيبي  لهيف الدبّلابسػي الهللنػد  7691
الاعددة إل  ليبيب  الذ  هاػؿ هّػ  عد يػؽ إسػع الؿ الػبالد  للقػؼ عّػؾ الدػرب اللبلايػة 

 ".البطف الر لة  لرلبب " السيبسية الببردة هّ  
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بػػدأ دػػراؾ سيبسػػي ليبػػي قبدعػػت ن بػػة ليبيػػة مػػهيرة  صػػدؼ صػػذا الدػػراؾ إلػػ  عد يػػؽ 
ؤعار ب يػػػبدة بشػػػير ظهػػػر فػػػي طػػػرابّس دزبػػػبف صاػػػب دػػػزب الاػػػ. اسػػػع الؿ ليبيػػػب للدػػػدعهب

السػػػلدال  الػػػذ  يػػػدهل إلػػػ  ليبيػػػب الدػػػدة  لدػػػزب السػػػع الؿ  الػػػذ  يػػػدهل إلػػػ  دللػػػة 
قباػت أيتػبإ أدػزاب أ ػرس مػهيرة  سػبصات فػي إ نػب  ذلػؾ الدػراؾ السيبسػػي . فيدراليػة

الػػلطني للتػػف ب ػػدر ادػػدلد  لبػػرزت ش مػػيبت سيبسػػية  سػػبصات فياػػب بلػػد فػػي بنػػب  
 .ليبيب الاسع ّة

اداػػلد الهعتػػي  لػػـ ينػػؿ دظػػبإ  ّلا  السيبسػػية الاعدرتػػة السػػبئّة شػػبفػػي عّػػؾ ا جػػ
السيبسػي اػف سػ ط ا تيػبس العػي  ْيذتر اف العلّيـ الادرسي  للتنت إلع ط بلض الدب

يداّهػػب التبػػبرهّ  أتعػػبفهـ  تبنػػت الػػبالد عاػػلج بشػػع  العيػػبرات السيبسػػية  عدرتهػػب ريػػبح 
عػػػد ّت أطػػػراؼ . اهػػػزلايف فػػػي الدػػػربال ّػػػؽ الػػػلطني الّيبػػػي اػػػف نلايػػػب الانعمػػػريف لال

هربيػة لهّػ  رأسػػهـ هبػدالرداف هػزاـ ببشػػب أاػيف الجبالػة اللربيػػة  الػذ  دفػ  بشػػلبرات 
اسػػعلردة لنبمػػر جنبدػػبإ ليبيػػبإ تػػد آ ػػر  لتػػف ا ايػػر اداػػد إدريػػس السنلسػػي  أهّػػف 
إسع الؿ برقػة  لقّػب الطبللػة هّػ  الجايػ   ف مػبح ل انػبص اػف العدػرؾ ندػل  يػبر 

 .صل اسع الؿ ليبيب لعلديدصبلادد ل 

أهّػػف اسػػع الؿ ليبيػػب  لبػػدأت الاسػػيرة الشػػبقة  اسػػيرة بنػػب   7617ديسػػابر  19فػػي 
تبنػػت صنػػبؾ لبنػػبت ليبراليػػة  أجريػػت النع ببػػبت البرلابنيػػة  لتػػـ ألؿ برلاػػبف . الدللػػة

لعلالػػت النع ببػػبت البرلابنيػػة العػػي لػػـ . أهتػػب  اؤيػػديف لّالبرتػػة لآ ػػرلف لّدتلاػػة
قباػت مػدبفة  بمػة نسػعطي  أف . في أ  دلرة اػف دلراعهػب اػف شػلائب العزليػرع ّل 

لشػػهدت الػػبالد ظهػػلر ن ػػب سيبسػػية . ن ػػلؿ أنهػػب تبنػػت اسػػع ّة أتثػػر ااػػب تبنػػت دػػرة
 .لتبف لّريبتة دظ ل ب س بت. لث بفية

د ػػؿ اداػػلد الهعتػػي إلػػ  ايػػداف الريبتػػة  للػػب دبرسػػبإ  دػػد اللػػرؽ الريبتػػية  
لػـ يّلػب بلسػط الايػداف  للتػف . دبرسبإ لبلض العيػبرات السيبسػية لالث بفيػةلللب أيتبإ 

نشػر ا ػبلت . ت   دبرس لّارا   يتلف نميبت اف اراقبة الّلبػة أتبػر اػف دلرم فيهػب
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فػػي المػػدؼ الّيبيػػة  تػػبف بلتػػهب جريئػػبإ جػػداإ  طبلػػت شػػ ص الاّػػؾ إدريػػس  هنػػداب 
 .رض الّيبية اشيراإ  مّت الجزائر نشر ا بلإ هف عّؾ الشجرة العي لـ عنبت في ا 

إقعػػرب اػػف هّػػي لريػػث الانبتػػؿ الػػلطني  الػػذ  هػػرؼ بنزاصعػػت لشػػجبهعت لجػػذب 
إليت تثير اف الشػببب الّيبيػيف   بمػة أللئػؾ ذل  الايػلؿ ال لايػة النبمػرية  لتػبف لػت 
دتػػػلر فػػػي النع ببػػػبت البرلابنيػػػة داهاػػػبإ ل ػػػلس الالبرتػػػة اػػػف أاثػػػبؿ الشػػػيإ اداػػػلد 

لاقعرب أيتبإ اػف ابػراصيـ . ي امطل  الامراعي  لالليعلر  زايت ل يرصـمبدي لهّ
 .الهليؿ الادباي  الذ  عدرؾ بندلؿ ازاجت السيبسي بيف الالبرتة لالدتلاة

  لـ يعلقؼ هف الّلب  للتف صذم الارة  لـ يتعػؼ بػدلر دػبرس 7691بلد صزياة 
ا ػػبلت عنع ػػد سيبسػػبعت  الاراػػ  الاراقػػب  بػػدأ بػػبلهجـل هّػػ  جاػػبؿ هبدالنبمػػر  لنشػػر 

لبلد علييف هبدالدايد البتلش الادباي لالشبهر  رئيسبإ للزرا  ليبيب  لػـ يب ػؿ اداػلد 
الهعتػػي فػػي دبػػل ا ػػبلت العاجيػػد لػػت  للمػػلت ب بئػػد الديا راطيػػة  عمػػدس لػػت المػػدلي 

التّاػػػة  يػػػر ) الجػػػر   هبػػػدالرداف الشػػػبطر لرد هّيػػػت با بلػػػة شػػػهيرة أهطبصػػػب هنػػػلاف 
ببسػػػػػـ اداػػػػػلد الهعتػػػػػي  ( الّلػػػػػب ) قمػػػػػد هبػػػػػدالرداف (. صعػػػػػؾ التػػػػػلح  الاداػػػػػلدة 
 (.صعؾ ) ل (  ير الادالدة )فبسعلاؿ  

( جالية اللتػر ) في سنلات اب قبؿ الثلرة شهدت ليبيب ديلية ث بفية قلية  لقبات 
التػريف تبػبر اػف بيػنهـ العي نظات ندلات لادبترات لاهرجبنبت  ديػث إسعتػبفت 

. ل يػرصـ( أرنللػد عػلنابي ) تػر الجزائػر  الرادػؿ  لالاػؤرخ التبيػر   الال(يبػعابلؾ بػف )
 .دظر النظبـ الاّتي ا دزاب السيبسية للتنت عهبت  هف العيبرات الث بفية لالسيبسية

تثر الالهبلف في ايداف السيبسة لالث بفة  للتف الهعتي  ب ػ  أ ّػب اللقػت صنػبؾ 
 .في اسعطيؿ الارا 
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الدػؽ ) لة الػبالغ  ف ع ػذ فيهػب هاػلداإ  أهطػبم هنػلاف بلد قيبـ الثلرة  هبدت مدي
لسػبصـ فػي نػدلة . تعب هف الثػلرة  لهػف ا اػف  لالطلػبـ  لاللدػدة اللربيػة(. أقللت لتـ 

 .اللتر الثلر  العي نظاهب الل يد ال ذافي اسع راج علجهبت الاث ليف الّيبييف

( الاراػػ  ) لهعتػػي بلػػد ع سػػيس عنظػػيـ العدػػبد الشػػعراتي اللربػػي   ػػبدر اداػػلد ا
لد ؿ الايداف ليّلب  لتف ليس تاف ا دد هشػر لهبػبإ  بػؿ اػ  دشػد اػف الالهبػيف 
تاف فريؽ لادد  ي ػذفلف التػرة فػي اعجػبم لادػد  يّلبػلف بتػرة اثّثػة  صػي تػرة الدريػة  

ػػػ. الشػػػعراتية  لاللدػػػدة فػػػي رأسػػػت  اتػػػبفبإ إليػػػت شػػػذرات اػػػف  بع داػػػؿ الهعتػػػي ب بيػػػب الد 
لباػػػلرلث . نػػب أل صنػػػبؾ  لأنػػدف  يّهػػػل بهػػػب فػػي سػػػلؽ هتػػبظ ال ػػػلايا قػػلاؿ سػػػالهب ص

دبرس الارا   تبف لبد لت أف يدف  تؿ اهبجـ لأف يان  الترة اف الد لؿ بػ   ثاػف  
لالاالهػػب ل عتعاػػؿ ديليعهػػب دلف أدػػداث شػػهب  ف ػػد تػػبف اداػػلد الهعتػػي  صػػل الللػػد 

فريػػؽ العدػػبد الريبتػػي  الشػػ ي فػػي العدػػبد  أقمػػد العدػػبد الشػػعراتي اللربػػي للػػيس
تػػػبف الرجػػػؿ يلػػػبني اػػػف لرطػػػة ألقلػػػت فيهػػػب اتبنػػػت فػػػي . الالػػػرلؼ فػػػي ادينػػػة طػػػرابّس

الزاػػػػبف  هػػػػبش بػػػػيف أشػػػػ بص  تػػػػبف لهػػػػـ دظهػػػػـ اػػػػف العلّػػػػيـ لالث بفػػػػة  شػػػػهّلا الاقػػػػ  
جعابهيػة  ب ػ  صػل دائاػبإ فػي الاراػ   لهنػداب لجػد نلسػت  سيبسية  عبلألا اتبنػة أدبيػة لا 

يجد دّة لل طبػؽ  فبسػعنلر الّليػب الاشػب ب  فػي أ ّػب جّسػبت  في اطبإ التالـ لـ
العدبد الشعراتي  إمطدـ ببلتبعب المبدؽ النيهـل  الذ  لـ ي  ذم يلاػبإ هّػ  اداػؿ 
الجػػد  تػػبف يلباّػػت ببسػػعهزا  لسػػ رية لاسػػع لبؼ  لأديبنػػبإ ي ػػـل المػػبدؽ بػػدلر ا سػػعبذ 

  لصػل أدػد أهتػب  ال ّيػة الادنيػة فيلب ت لي رهت  إمطدـ أيتػبإ باداػد بّ بسػـ الػزل 
 .ا لل  في عنظيـ الثلرة

أسسػػػت ا سػػػبلع السيبسػػػي  إلػػػ  جنػػػب ا سػػػبلع الث ػػػبفي العػػػي تبنػػػت  7611سػػػنة 
اللػػدد ا سػػبلهي لمػػديلة اللجػػر الجديػػد  إعمػػؿ بػػي يلاػػبإ اداػػلد الهعتػػي ليبّهنػػي أف 

بػت لعببدلنػب  الار ال ذافي قد طّب انت أف يتعب في مديلة ا سبلع السيبسي  ردبػت
 .دديثبإ لديبإ لقّت لت أف قّات سيتلف إتبفة صباة لّمديلة
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فػي أدػد . بدأ يرسؿ ا بلت ا سبلهي بشػتؿ  يػر انػعظـ  لتنػب ننشػر تػؿ اػب يتعبػت
السببي  أرسؿ ا بلإ  يعنبلؿ التلهبإ سيبسيبإ لت  ّليبت عبري ية  لهنداب قػبـ سػترعير 

أف يؤجػػػؿ نشػػػرم  ف بػػػت أ طػػػب  عبري يػػػة   طّبػػػت انػػػت العدريػػػر  بلػػػرض الا ػػػبؿ هّػػػيل 
مػػبر ة  لنسػػب أقػػلاؿ الينػػة إلػػ   يػػر أمػػدببهب الد ي يػػيف بباتػػبفة إلػػ  أ طػػب  فػػي 

مػػدر اللػػدد تبللػػبدة يػػـل الثنػػيف للػػـ يجػػد الهعتػػي ا بلػػت هّػػ  . أسػػاب  بلػػض ا اػػبتف
 إعمؿ بي ثبئراإ ازبػداإ إدعجبجػبإ هّػ  هػدـ نشػر ا بلػت  إسػعالت إليػت. ملدبت الجريدة

بمػػػبر لصػػػدل   لقّػػػت لػػػت يػػػب أسػػػعبذ اداػػػلد انػػػؾ تبعػػػب تبيػػػر للػػػؾ أسػػػاؾ فػػػي هػػػبلـ 
المػػػدبفة الّيبيػػػة  لصنػػػبؾ أ طػػػب  تثيػػػرة با بلػػػؾ  لل أرتػػػ  أف أنشػػػرم تاػػػب لرد انػػػؾ  

 .لأقعرح هّيؾ أف ع عي إل  صنب في اللقت الانبسب لؾ لنراج  الا بؿ البإ 

هػداإ  دبللػت طػليالإ عهدئعػت  لـ يع بؿ اب قّت  لأسػعار فػي فػلرة  تػبت اهػدداإ اعل 
لقّػػت لػػت أننػػي اسػػعلد أف أذصػػب إليػػؾ فػػي الاتػػبف الػػذ  أنػػت فيػػت لنراجػػ  الا ػػبؿ سػػليبإ  

اف أنت الذ  عريد أف عمدح لي اب أتعػب  هنػداب تنػت أنػب أتعػب لػـ عّػدؾ : "تبف ردم
أاػػؾ  لاػػبذا علػػرؼ أنػػت فػػي المػػدبفة أل الّهػػة اللربيػػة أل العػػبريإ أل الجهرافيػػب دعػػ  

فػػي فػلرة  تػب أطّ ػت هّيػت ز ػبت اػػف ". رأ لععطػبلؿ لعريػد أف عمػدح اػب أتعػبععجػ
.   لأقلّػت الهػبعؼ"قسابإ ببي لف ينشر لػؾ دػرؼ فػي صػذم المػديلة:" الشعبئـ  لقّت لت

لػػػـ أنػػػس عّػػػؾ الدبدثػػػة أبػػػداإ   نهػػػب تبنػػػت اػػػف الاػػػرات ال ّيّػػػة العػػػي أسػػػيطر فيهػػػب هّػػػ  
السالة  للتنت تاب ي لللف أ رجنػي هػف أهمببي سيئة النتببط  لهّ  لسبني سي  

تػػبف لاداػػلد الهعتػػي أسػػّلبت ال ػػبص فػػي تػػؿ شػػي   فػػي اشػػيعت . طػػلر   مػػببإ هنػػي
العػػي عػػلدي ب نػػت اػػف ب بيػػب الب بيػػب  نعػػؤات اػػف زاػػف ردػػؿ  لب يػػت أطاللػػت عّػػلح تهشػػيـ 
 أب ت الريبح هّ  ب بيبم  يندف  إل  ا ابـ بسػبقيف يبػبرزاف اللػراغ  لمػدر يشػدم الظهػر
إلػػ  الػػلرا   لت نػػت أدػػدب اػػ  لقػػؼ الع ػػلس  يعرجػػرج هن ػػت فػػلؽ تعليػػت  فيّعػػل   لت نػػت 

 :قبؿ يدبلؿ إهبدة  رست بينهاب  ملرم ابف الرلاي هنداب

 ليـا فتجمعـا ثانيــةً  فأحـّس     فـاه مـرةً ق   فعـتْ فكأنما صُ 
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الهػػلا  هنػػداب يعدػػدث ععػػدا ؿ ا سػػنبف لالّسػػبف لالتّاػػبت فػػي دلػػرة اللػػـ  ليسػػعدير 
فػلهب ب ه هة اعتسرة  ع ػرج التّاػبت قطلػبإ اػف ا تػهبث   في فراغ الشهيؽ لالزفير  يلرد 
لهنػػػداب عرجّػػػػت بلػػػض ا سػػػػنبف أمػػػبح لّتّاػػػػبت اشػػػهد  تبريتػػػػبعلر  طلػػػللي  يػػػػلدي 

 .بعلبير ارالغ ل ي ّل اف العسّية

جّسػت  دلهينب إل  اجعابع دا ؿ ا ر ال يػبدة ببػبب اللزيزيػة  تػبف الدتػلر تثيلػبإ 
اػػ  هػػدد اػػف الاسػػػئلليف فػػي المػػؼ ا لؿ  لجّػػس اداػػػلد الهعتػػي  تنػػت أهّػػـ ب نػػػت 
سيتلف اف بيف الدبتريف  قررت أف يتلف صذا الادلػؿ اتبنػبإ لعمػلية الدسػبب الػت  
أدتػػػرت الػػػي طبلػػػة اػػػف جريػػػدة الرائػػػد ال دياػػػة  مػػػدرت قبػػػؿ الثػػػلرة  عدػػػل  ا ػػػبؿ 

التّاة  يػر الاداػلدة  صعػؾ : ) لهنلانت هبدالرداػف الشبطػر الػذ  سبػؽ أف أشرت إليت
  لبػػدأت أعدػػدث اػػ  الػػدتعلر اداػػػد أداػػد الشػػريؼ  لهّػػي ابريػػب  لهبػػػداي (التػػلح 

زصاػػػلؿ هػػػف تػػػرلرة فػػػرز المػػػللؼ  لطػػػرد الانػػػبف يف الػػػذيف تػػػبنلا يهػػػبجالف جاػػػبؿ 
هبدالنبمػػر  ليلػػبدلف ال لايػػة اللربيػػة  هنػػػداب رأس الهعتػػي  عّػػؾ ا لراؽ   سػػلت بػػػت 

ع دـ ندػل  هبػداي زصاػلؿ لهّػي . ل بص في لدؿ اف اارعببؾ لااتطراب ا رض 
ابريػػػت لطّبػػػب انػػػي الهػػػدل   لهػػػدـ إثػػػبرة صػػػذا الالتػػػلع رداػػػة ببلرجػػػؿ  قبّػػػت علسػػػّهاب 

 .لستت

الع ينب بلد ذلؾ باثببة طرابّس  طّبت انت أابـ الجايػ  أف ي ػرج أل ف نػب اتػطر 
 .ل أف أتشؼ د ي عت   بدر الرجؿ الاتبف في صد

قّػػت فػػي البدايػػة أف الهعتػػي لػػـ يسػػللت الدػػظ  لنيػػؿ نمػػيب اػػف اللّػػـ أل الث بفػػة  
ناب إقعبت هّ  س ط الاعبع انهاب  للبس ثلببإ لـ يلمػؿ بسػداد  لعلػبصـ اػ  نلسػت أف  لا 
يتػػػلف اث لػػػبإ  لتبنػػػت الالاسػػػـ العػػػي هػػػبش فػػػي اسػػػعدارعهب  ععطّػػػب أف يلجػػػف فػػػي فاػػػت 

  إسػػعارأ اتػػف عّػػؾ الّ ياػػبت التالايػػة  لتنهػػب بلػػض الامػػطّدبت ااسػػالاية لال لايػػة
 .لـ عتف دائابإ بطلـ فبتهة الالسـ  اآلف قد جب ت سبهبت  يدف  فيهب الدهي الثاف
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في بداية الثابنينبت  قبات الدتلاة بداّػة إهع ػبلت تػد الجابهػبت ااسػالاية  
ربيػػػة اعهػػػـ بلالقػػػبت اػػػ  الااّتػػػة الل( البشعػػػػي ) تػػػبف هّػػػ  رأس صػػػؤل  شػػػيإ يػػػده  

السللدية  لأنت أنش  عنظيـ ل ّب نظبـ الدتػـ لاللاػؿ هّػ  إقباػة دللػة إسػالاية لصببيػة  
قبات الّجبف الثلرية لا اف الّيبػي بدل ػب  ال ػبض هّػ  البشػعي  لقباػت الّجػبف الثلريػة 
بب عيبر هدد اف رجبؿ الديف لالالتػريف ااسػالاييف لادبتاػة الرجػؿ  طبلػبإ لتػؿ شػي  

اػػػب أف السػػػيد اداػػػلد الهعتػػػي  قػػػد لتػػػ  نلسػػػت فػػػلؽ سػػػدة الالتػػػريف ثاػػػف لاسػػػعد بؽ لب
ااسػػالاييف ف ػػد أسػػعدهي ليتػػلف أدػػد قػػبدة ادتاػػة العلعػػيش الثلريػػة  لبػػدأ يدػػبتـ الشػػيإ 

طػػػبؼ . البشػػػعي ب ػػػبنلف الػػػديف لااياػػػبف لالاػػػذاصب  اتػػػبفبإ إليهػػػب طبلػػػبإ  قػػػبنلف الثػػػلرة
ة لالػػػلطف  للتنػػػت عرجػػػؿ اػػػف الهعتػػي دلف أف يدػػػط فػػػي أجػػػلا  لفتػػػب ات الػػديف لالثػػػلر 

لرسػات هدالػة الاسػعن   اللايػؽ لػلف ( ال يبنػة ) أهبلي شجرة الثلرة ليدط هّػ  أرض 
 .الاشهد  لصل ااهداـ

 .لفلالإ أهدـ الشيإ في ليّة ظّاب 

ل د جا  دبرس الاراػ  اآلف  أتلااػبإ اػف التػرات  بػ للاف شػع   لأجعػبز عمػليبت 
فػي فاػت اللريػد الهريػد  فجػب  لقػت الرعلػبع  إلػ   جنت التثيػر اػف التّاػبتالدلر   لهل 

اردّػػة اع داػػة اػػف عمػػليبت الػػدلر   فلػػيف هتػػلاإ ب ابنػػة اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ  شػػد 
الردػػبؿ إلػػ  سػػرت  اللبمػػاة الشػػلبية  لصنػػبؾ أمػػبدت اسػػعرادعت  انعػػدس الّيػػؿ فيهػػب 

 9-1-9يلرض اللجت اآل ر اف اطبردبت النهبر  لععدالؿ النتبت لال لشبت بطري ػة 
لب سّلب برازيّي سري   ل ترلرة لّترب ندل الارا   فّػيس اػف قلاهػد الّلبػة اآلف 
إدعسبب ا صداؼ  إف اللجلد في الاتبف صل الاببراة لصل الػن ط  لالنمػر اتػالف لل 

 .علجد ترببت جزا 

عرجؿ اب ب ػي اػف ا سػنبف  لع بهػد اللػـ  لأ ػذ الّسػبف  ّػل رجػؿ  لل دبجػة ل لػؿ 
فتػػؿ ا اػػلر اآلف  بليػػة  لال يػػبدة الشػػلبية الجعابهيػػة  صػػي قبرهػػة السػػبيؿ  أل العػػبح  

العػػي ي ػػؼ فيهػػب دػػبرس الاراػػ   للتػػف بػػال شػػببؾ  ّلػػت  لل أهاػػدة دللػػت  صنػػب  دراسػػة 
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الالاتػبف فػي اّلػب ل لجػلد لػت  للهبػػيف لػـ يدتػرلا يلاػبإ إلػ  ديػث ل اسػػعطيؿ لل 
 .ارب 

 يػة  أي ظػت البدػر الاعلسػط هّػ  أتػلا  فجػر بدأ الهعتي ديبعت في طػرابّس الد ي
فتػػػية  رأس اشػػػبصد البدايػػػة الّيبيػػػة بليػػػلف طرابّسػػػية اعلب لػػػة  رتػػػض لرا  ا مػػػلات 
الث بفية الاّلنة بباسالـ لاللدية  هجف التّابت في فات  دبلؿ أيتبإ أف ياػدصب درلفػبإ 

هديػػػد  فػػػلؽ السػػػطلر  هبرتهػػػب لهبرتعػػػت  عاػػػدد فػػػلؽ اسػػػبدة اػػػف الزاػػػبف  لتنػػػت ر ػػػـ
ال طلات لـ يهػبدر ذلػؾ الاسػعطيؿ المػهير  للتػف دلف شػبتة  ّلػت  دلف تػرة عطػلؼ 
لسػػط الاّلػػب  تػػي يدػػرس انهػػب شػػببتت  هنػػداب قػػذؼ ثػػلار ليبيػػب الاػػر ال ػػذافي   ػػبرج 
اّلب اللجلد  تبف ادالد الهعتي قد  ػبدر الاّلػب  للػـ يلػد يػرس تػرة لل لهبػيف لل 

لػػػ  اّلػػػب تبيػػػر جديػػػد  صػػػل ليبيػػػب  دتػػػـ  أاػػػب الجاهػػػلر ف ػػػد انع ػػػؿ إلػػػ  همػػػر آ ػػػر  لا 
 .الاعدررة
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 ْلـُغويـلا إبر اِىيم

 

ف عّلنػػػت جػػػذلرم  بلػػػدد اػػػف  إبػػػراصيـ بشػػػير الهليػػػؿ  صػػػل اػػػف أهػػػالـ طػػػرابّس  لا 
الادطبت ا  رس  اف امراعة إل  بنهبز   لتنت إرعدس تؿ اػب فػي طػرابّس اػف دّػؿ 

دػػػدث نلسػػػت بتثيػػػر اػػػف الّهػػػبت  لعهنػػػ  . لالث ػػػبفي  ثػػػـ الاهنػػػيالدتػػػلر الجعاػػػبهي  
ب تثر اف النلللج  لتف في أديبف تثيرة تبنت ا  بني عهرب انت  أل ععهرب انػت اػ  

لسػػط سػػرب اػػف ا  ػػلة . سػػبؽ اامػػرار  شػػب فػػي طػػرابّس اايطبليػػة الاػػبراإ لأجػػلا 
الدػػي الطرابّسػػي الػػذ   لالػػدم بشػػير الهليػػؿ  اػػف أهيػػبف ذلػػؾ. الػػذيف إرع ػػلا سػػّـ الدراسػػة

 .عع بط  فيت الشلارع العي داّت أساب  إيطبلية

لرث التثيػػر ااػػػب فػػػي طػػػرابّس اللربيػػػة الع ّيديػػػة  الّبػػػبس  لالاػػػزاج  لنسػػػؽ الديػػػبة 
 .الهبد   الدايـ

علجت في ال اسينبت إل  الدراسة في امر  تبنػت تّيػة الد ػلؽ تلبػة هّػـ  عشػد 
ال ػػػػرف الابتػػػػي  تػػػػبف الاعطّلػػػػلف إلػػػػ  الاتبنػػػػة إليهػػػػب الردػػػػبؿ  فػػػػي عّػػػػؾ الل ػػػػلد اػػػػف 

الجعابهيػػة يعجهػػلف مػػلب ا زصػػر  صنػػبؾ عنسػػل جبلػػة ال دسػػية الجعابهيػػة  لعرشػػؼ 
جرهػبت الع ػػلس  أاػػب الػذيف يعطّلػػلف إلػػ  الاتػػبف  اللجبصػة  لتراسػػي السػػّطة  لدلنػػبت 

ي عّػلح الابؿ  فدف تّية الد لؽ صي اللربة العي عداػؿ النسػبف إلػ  عّػؾ الادطػبت العػ
تّيػػػبت الد ػػػلؽ صػػػي الباػػػؿ اللّػػػـل  للتػػػف بػػػدلف ريبتػػػيبت أل تيايػػػب  أل . أتػػػلاؤصب

فيزيب   ل د تبف قبدة اللبلـ اللربي  أيبـ ال ير السيبسػي  العػي تػبف فيهػب البرلاػبف انبػراإ 
 .لّبال ة  لادراببإ لّلطنية  تبف أللئؾ ال بدة اف أبنب  ردـ ال بنلف

ثيػػػػر اػػػػف أعرابػػػػت إلػػػػ  ال ػػػػبصرة  لعدديػػػػداإ إلػػػػ  تّيػػػػة علجػػػػت إبػػػػراصيـ الهليػػػػؿ اثػػػػؿ الت
الد ػػػػلؽ  لاػػػػف بيػػػػنهـ هبدالدايػػػػد البتػػػػلش  لتباػػػػؿ الا هػػػػلر  هػػػػبار البتػػػػلش  هػػػػبار 
الػػد يس  هبدالاجيػػد الايػػث  لهػػبدلا إلػػ  ليبيػػب  لالدللػػة الاسػػع ّة الجديػػدة هّػػ  أهعػػبب 
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ا أمػػػدبب شػػبببهب  فتػػػبف اػػػنهـ الشػػػبهر  لال مػػبص لال بئد السيبسػػػي  لجاػػػيلهـ  تػػػبنل 
لمؿ الشبب الطرابّسػي إلػ  ال ػبصرة  تبنػت . دديث في الادبابة  لاف ادرر  الل لد

رعلػبع النبػرة  ثلرة جابؿ هبدالنبمر طبزجة  لبدأت عزداد س لنة بلد دػرب السػليس  لا 
اللربيػػة فػػي مػػلعهب  جػػب  رجػػبؿ صبلػػة العدريػػر اػػف عػػلنس لالاهػػرب لالجزائػػر  للػػـ يهػػب 

الجبالبت الامػرية تّهػب ع ريبػبإ . ف بملت الدرية لالعدريربلض ا فبرقة الذيف يّهجل 
تبنػػت علػػل ببلطّبػػة اللػػرب لالاسػػّايف  تػػؿ جػػب  لي  ػػذ اللّػػـ اػػف ادينػػة الالػػز  للتػػف 

فػػي بيػػرلت  لعدديػػداإ فػػي الجبالػػة . أجػلا  الػػلهي تبنػػت أيتػػبإ عهػػب هّػػ  عّػػؾ ا رتػػبف
ع ّػػؽ فػػي ردػػـ بيػػرلت  ا اريتيػػة  سػػرت شػػدنة الهػػـ ال ػػلاي  لبػػدأ عنظػػيـ ال ػػلاييف ي

 .الازيبإ لّ اليب البلثية

فػػػي عّػػػؾ ال ػػػبصرة العػػػي اسػػػعي ظت هّػػػ  أمػػػلات فجػػػر جديػػػد  لسػػػرت فػػػي جنببعهػػػب 
فػي . لـ يهب ا  لاف الاسّالف  ف د تبف لهػـ نبػت قػديـ. أتلا  سيبسية لفترية فبهّة

اللربػػي   عّػػؾ ال ػػبصرة  بػػدأت أيػػد  إبػػراصيـ الهليػػؿ عاعػػد إلػػ  تعػػب اللتػػر الػػديني  لاللتػػر
 .  ا ررات تّية الد لؽهدلف أف عّ

ا دداث التبيرة  اتعببت تبيرة اعنلهة  عشلؿ ا فتبر  لعجلؿ دلائر الن ػبش بػيف 
 .الشببب  الباالإ لسبؾ الش مية  لبلمّة عشير إل  قطب العلجت

ناػب  في انعمؼ ال اسينبت اػف ال ػرف الابتػي  لػـ عسػ ف أجػلا  ال ػبصرة ف ػط  لا 
لالساب  في أقطبر هربية تثيػرة  فػي الجزائػر تػبف مػلت ثػلرة العدريػر إلعهبت ا رض 

عسػػػا  رهػػػلدم فػػػي السػػػابلات اللربيػػػة  لأصعػػػز التػػػاير الشػػػلبي اللربػػػي  فػػػي الاهػػػرب 
ا قم   إع ذت الرتػة العدريػر لهػة  بمػة بلػد نلػي اداػد السػبدس لعنمػيب أداػد 

لعػي لجػػ  زهػػيـ جهبدصػػب بػف هرفػػة سػػّطبنبإ  ل ػرلج هبػػدالتريـ ال طػػببي  أاػب فػػي عػػلنس ا
الدبيب أبلرقيبة إل  امر  ف د تبف لالرتة العدرير  أبجػديعهب ال بمػة  تػبف مػلعهب 

 . بفعبإ أديبنبإ في ا رجب  اللربية  للتنت يمن  طري ت ال بص إل  اآلذاف لالل لؿ
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لفػػي أفري يػػب  تبنػػت التلنهػػل هنلانػػبإ  تثػػر اػػف الرتػػة  فرتػػت ال تػػية الفري يػػة 
  عػػدا ّت الراداعهػػب اػػ  صػػدير الدػػرب البػػبردة العػػي سػػ نت هنػػداب لاسػػت هّػػ  الجايػػ 

 . بببعهب  تبنت الرتة سالح  لالرتة سيبسية  لأيدلللجيب  لامبلح

عّػػؾ تبنػػت الاشػػبصد السػػريلة الاعتػػررة  عدلهػػب اػػف بليػػد أل قريػػب االاػػح أمػػبب  
ل ػد تػػبف . دال ػلس التبػرس  للتػف زفػرات الشػػللب لػـ عن طػ   للػـ عهػب هػػف عّػؾ الاشػبص

سػبصـ التثيػر . ذلؾ الجيؿ الذ  علعح لهيت في صذا ال تـ  جيالإ  بمػبإ بتػؿ الا ػبييس
اػػف أبنبئػػت فػػي الرسػػـ الالاػػبر   لاػػب هبشػػعت الانط ػػة اللربيػػة فياػػب بلػػد سػػلا  سػػّببإ أل 

 .إيجبببإ  فتريبإ لسيبسيبإ 

ل يتعلػػػي بػػبلطب  نهػػػؿ إبػػراصيـ الهليػػػؿ اػػف ايػػػبم الاردّػػة  للتنػػػت دػػبلؿ ابتػػػراإ أف 
أطّلني هّ  رسبلة طليّة بلػث بهػب إلػ  الػزهيـ السػلفييعي الرادػؿ نيتيعػب . بدلر النبصؿ

 رلعشػػلؼ  يشػػرح لػػت فيهػػب جػػلصر الػػديف ااسػػالاي الػػذ  يرسػػـ طري ػػبإ لاتػػدبإ لي ينيػػبإ 
صتػذا بػدأ الطبلػب الّيبػي الػدارس بتّيػة الد ػلؽ بجبالػة ال ػبصرة  ال ػبصرة . لعد يؽ اللػدؿ
عتػػػبفح اػػػف أجػػػؿ الدريػػػة  لع ػػػبـل العبليػػػة  بػػػدأ بادبللػػػة عهييػػػر الػػػدنيب  أل  الجديػػػدة العػػػي

 . علديّهب لعلجت اببشرة  إل  رأس اف الرأسيف الّذيف ي لداف اللبلـ

ل د لتػ  فػي رسػبلعت التثيػر اػف ال طػلط لالػدلائر لالاثّثػبت لالاربلػبت  لعسػهيؿ 
بنػػػػة أصّػػػػت الاسػػػػيدية اللهػػػػـ هّػػػػ  الػػػػزهيـ الشػػػػيلهي الاّدػػػػد  الػػػػذ  ل يػػػػؤاف دعػػػػ  بدي

أراد الطبلػػب الالتػػر  أف ي ػػدـ جرهػػة فتريػػة لهػػذا الػػزهيـ اللمػػبي  دػػبد . ا رثلدلتسػػية
ل ػد هػرض . الازاج  الذ  تبف اف أشد ال بدة إندفبهبإ لعشدداإ في البرؾ الدرب البػبردة

إبػػػػػراصيـ عّػػػػػؾ الرسػػػػػبلة العػػػػػي بلثهػػػػػب إلػػػػػ   رعشػػػػػلؼ فػػػػػي الانعمػػػػػؼ الثػػػػػبني اػػػػػف ه ػػػػػد 
. سػػنلات ع ريبػػبإ  لشػرح اتػػالنهب بدسػػهبب لداػػبس 9تػػهب هّػػي انػذ ال اسػينيبت  هر 

فعّػؾ الرسػبلة الالجهػة اػف طبلػب يػدرس . أسعالت إليػت  لتنػت سػليداإ باػب أرس لأسػا 
الد ػػلؽ  إلػػ  ذلػػؾ الػػزهيـ  أدسػػبهب العبدػػبإ لش مػػية الهليػػؿ  فهػػي عشػػ ص ارعتػػزات 

 .عتلينت
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ل ػػلؿ يسػػعدؽ أف ينػػبقش  قػػبؿ هبػػداي ال مػػياي أف اللػػرب ظػػبصرة مػػلعية  صػػذا ا
للتف ليس في صذا الاتػبف  لتػي يػدلؿ هّػ  مػدؽ ا للعػت صػذم إ عػبر ال مػياي  ن بػبإ 
اف ا قلاؿ اللربية  للت  في ا داة براصينت الاعنبي لاببلهبعت  لتبف إنع بئيبإ إلػ  دػد 
الاببلهػػة  لتنػػت تػػبف جػػز اإ اػػف اردّػػة العيػػت اللربػػي اثّاػػب تػػبف تػػيلنب إبػػراصيـ الهليػػؿ  
طبلبإ لتؿ فتر همرم  للتؿ قلؿ دنيبم  أبل الطيػب الاعنبػي اػدح سػيؼ الدللػة  لاػبذا  

 :قبؿ لت

 إذا كــــان ما تبغيـــو فعـــاًل مضارعــــاً        

 ــــوازمـــي عميــو الجـل أن تأتــضــى، قبــم                   

طػػليالإ  نلػػـ  جػػب  صػػذا بيػػت ارهػػب  فيػػت عرايػػز  لعتثيػػؼ  يسػػعدؽ اللقػػلؼ هنػػدم 
فػػػي سػػػيبؽ الاػػػدح  للتنػػػت ياعّػػػي  بتبئنػػػبت لاتلنػػػبت  لمػػػدس  الّهػػػة صنػػػبؾ  مػػػرااة 

 .ال رار  للدظة الرجللة  لصبعؼ التيبف

ال مػػياي  تػػبف  بتػػببإ لرافتػػبإ لثػػبئراإ  إ عػػبر أف يمػػبرع عبري ػػبإ  ينطػػؽ باػػب فيػػت 
ّلػػة  ردػػؿ الػػت  اػػف الػػدا ؿ  طػػت دسػػيف  جّػػس اػػ  الاعنبػػي  لتنػػت أ عػػبر البعيدػػبإ ا ع

هّػػ  لسػػبئد النػػديـ الّهػػل   لأقعػػرب انػػت بشػػتؿ إنع ػػبئي  لتننػػي أقػػلؿ لأنػػب أعنػػبلؿ صنػػب 
ش مبإ ل قرابة لت ا  الاعنبي لل ا  هبداي ال مياي  أت  الجاي  فػي أبػلاب رلاؽ 

 :أيباهـ  لانعدؿ اف ا يبـ هعببت  قبؿ الاعنبي

   مــيكمُ  اُس ــالن اد  ـسـ ةُ ـوال المشقـل         

 الُ ـــــقت دامُ ـــواالق رُ ــــــيفق ودُ ـــالج                                

صػػػذا البيػػػت صػػػل أـ اللشػػػبئل  لنػػػبقلس التػػػل   لػػػـ يػػػرم ال مػػػياي  للػػػـ يدػػػدم طػػػت 
 .دسيف
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ل د ردّنب ا  إبراصيـ الهليؿ  إل  العبريإ  لالّهة  لالشػلر  لصػل اػف تػبف يتػبج  
يليػؽ الهػب  لهّيهػب  فػي شػذرات تعبببعػت  ليسػبفر الهػب فػي ليػبلي اباػبإ  صذم التيبنبت ل  

 .تعبببعت  لعلبريل أفتبرم

نسل إبراصيـ الهليؿ   اف دنيبم ال بصرية  يلطبإ سيبسية لفترية  هربيػة  إسػالاية  
للتػػػف ال يػػػلط لػػػـ عتػػػف صػػػي العػػػي ع ػػػيط الثػػػلب  فبلريػػػبح العػػػي عنسػػػجهب آفػػػبؽ لسػػػاب  

أف العلتيػػر الر بػل   الػذ  دفػػ  إبػراصيـ الطبلػب الشػػبب  العطػلر  أقػلس اػػف الػلصـ  لاػف
 .يتعب رسبلة إل  نيتيعب  رعشلؼ  دبلابإ أف يهير أفتبرم لتي يهير الدنيب

هبد إبراصيـ إل  طػرابّس  العػي ععػددرج هّػ   طػلات اآلعػي  ااّتػة اعدػدة  فيهػب 
لراؽ  برلاػػػبف لمػػػػدبفة  ععنبزههػػػػب ا قػػػػالـ  اثّاػػػػب ععمػػػػبرع الدػػػػرلؼ فػػػػلؽ سػػػػطلر ا 

ليتلف لّدبر الن   للّ لؿ أتثر اف نلس  ي للػلف أف لّهيػرة اسػتف  صػل قّػب الاػرأة  
 .للتنني أقلؿ  أف لّهيرة بيلت أ رس  ديث يلجد اللنبنلف  لالتعبب  لالادبالف

ل ػػػد ارعػػػبط . عن ػػػؿ إبػػػراصيـ الهليػػػؿ بػػػيف دلائػػػر سيبسػػػية لفتريػػػة  د ي يػػػة أل نلسػػػية
لسيبسػػػية لا انيػػػة الامػػػرية النبمػػػرية  تػػػبف اتعػػػب بلالقػػػبت لػػػـ عن طػػػ  اػػػ  الػػػدلائر ا

اببشػػرة  يشػػرؼ هّػػ  اػػب أطّػػؽ هّيػػت الشػػئلف اللربيػػة ببل ػػبصرة يعبػػ  رئبسػػة الجاهلريػػة 
لصػػل عنظػػيـ سيبسػػي لػػت أبلػػبد أانيػػة  يتػػـ هػػدد اػػف اللػػرب الػػذيف ( الطّيلػػػة اللربيػػػة)

اػػػػػبؿ درسػػػػػلا بامػػػػػر أل إسػػػػػعارلا فػػػػػي الدراسػػػػػة بهػػػػػب  لينعاػػػػػلف إلػػػػػ  فتػػػػػر الػػػػػرئيس ج
سرت أقػلاؿ هػف . هبدالنبمر   بمة اايابف ببللددة اللربية لاللاؿ اف أجؿ عد ي هب

إنعاػػب  إبػػراصيـ الهليػػؿ إلػػ  صػػذا العنظػػيـ  لػػـ أنبقشػػت ش مػػيبإ فػػي مػػدة صػػذم ا قػػلاؿ  
 تيػؼ . الذ  سبؽ لي صذا ال لؿ  أتد اب ي لؿ

  7691ة قػػبؿ أنػػت شػػبصد إبػػراصيـ الهليػػؿ  لالػػت هّػػي لريػػث باطػػبر طػػرابّس سػػن
لصاب يلدهبف الل يد هبداللزيز الشػّدي  التػببط الهػبـ فػي الجػيش الّيبػي  لالػذ  تػبف 

إسػعهرب . الاّؾ إدريس السنلسي  يلعبػرم باثببػة إبنػت  لتػبف يرعػب لعسػّيات رئبسػة ليبيػب
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الاشػػػػبصد ذلػػػػؾ الانظػػػػر الػػػػذ  جاػػػػ  الثالثػػػػة  فّػػػػيس صنػػػػبؾ أ  اشػػػػعرؾ بيػػػػنهـ  بػػػػؿ أف 
ل عساح أف ي عي ا ثنػبف لصاػب اػف اللنبمػر اللرلبيػة  لعلديػ  الاسبفة السيبسية بينهـ 

لهنػػػداب أمػػػر الاشػػػبصد هّػػػ  ع مػػػي ا سػػػببب  هّػػػـ أف الشػػػّدي . هبػػداللزيز الشػػػّدي
تػبف يداػؿ مػػتبإ اػف الاّػػؾ إدريػس إلػػ  الػرئيس جاػػبؿ هبدالنبمػر  الػػذ  طّػب ابّهػػبإ 

للريػػػث دلراإ فػػػي لقػػػد للػػػب الهليػػػؿ . ابليػػػبإ هػػػبجالإ  لالاجهػػػة تػػػرلرات هسػػػترية اّدػػػة
عػػػػ ايف عّػػػػؾ الاندػػػػة الاّتيػػػػة لّػػػػرئيس هبدالنبمػػػػر بدشػػػػبرة اػػػػف اتعػػػػب الشػػػػئلف اللربيػػػػة 

أهّػف الػدتعلر يدػي الجاػؿ فػي ليبيػب  إف إبػراصيـ الهليػؿ تػبف  1171ببل بصرة  في سنة 
 .هتلاإ في عنظيـ الطّيلة اللربية النبمر 

بػػؿ أف الادػػبايف لهػػـ قّػػت فػػي سػػطلر سػػبب ة  أف الهيػػرة ل عدعترصػػب النسػػب  ف ػػط  
ل د تبف ع ّد هبدالدايد البتلش انمب لزيػر اللػدؿ فػي اللهػد الاّتػي  . نميبهـ انهب

لصػػل أدػػد زاػػال  إبػػراصيـ الهليػػؿ فػػي الدراسػػة بتّيػػة الد ػػلؽ  جبالػػة ال ػػبصرة  ثػػـ زايّػػت 
فياب بلػد باهنػة الادباػبة  تػبف ع ّػد البتػلش لػلزارة اللػدؿ  نلدػة فػي القػد الهيػرة  تػبف 

ليػػؿ ي ػػؼ هّػػ  اسػػبفة اعدرتػػة اػػف النظػػبـ الاّتػػي  فهػػل ينع ػػدم للتػػف هّػػ  إي ػػبع اله
مػػػللد زايػػػؿ ا اػػػس فػػػي الدراسػػػة  . سػػػابهي ث يػػػؿ  ليثنػػػي هّيػػػت هّػػػ  إي ػػػبع السػػػبابب

هبدالدايػػد البتػػلش  لػػـ يشػػلؿ  يػػرة إبػػراصيـ ف ػػط  بػػؿ لمػػؿ  -لزايػػؿ اليػػـل فػػي الاهنػػة
اػػب بػػردل نػػبر الهيػػرة  هػػيف سػػليراإ اعجػػللإ  أ ػػذ اسػػتنبإ رب. الّهػػب إلػػ   يػػرم اػػف ال ػػبنلنييف

 .لرأس في ذلؾ إرعلبهبإ هّ  درجبت سّـ السال في الاتبف لالاتبنة

الطبلػب ثػـ الادػباي لالالتػر  ذل الصعاػبـ السيبسػي  تػبف لاهيػبإ ب صايػة  -إبراصيـ
ف ػػد ع ػدـ بلػد ع رجػت لي طػػب . الاتبنػة ااجعابهيػة قػدر لهيػػت ب صايػة الاتػبف السيبسػي

إبنػػة الشػػيإ لريػػث  تبنػػت لمػػداقعت الداياػػة اػػ  شػػ ي هب هّػػي لريػػث الرجػػؿ الػػلطني يػػد 
الػػذ  دػػبز هّػػ  ع ػػدير الّيبيػػيف لدػػبهـ  دلراإ دبسػػابإ فػػي زلاجػػت انهػػب  ل ػػد تػػبف لالػػدصب 
يمر هّ  عزليجهب  بف هاهب  لتف هّي لريػث  أمػر أف عتػلف اػف نمػيب مػدي ت 

 .إبراصيـ الهليؿ لصذا اب عد ؽ
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ش مػػػية نػػػبدرة  لل نبػػػبلف إذ قّنػػػب أنػػػت قباػػػة سػػػبا ة اػػػف قباػػػبت  تػػػبف هّػػػي لريػػػث
الػػلطنييف الّيبيػػيف  شػػديد الثبػػبت هّػػ  الالقػػؼ  نظيػػؼ اليػػد إلػػ  دػػد الزصػػد  لازف بػػيف 
علجهبعت اللرلبيػة  لدرمػت هّػ  السػعجببة لّاعطّبػبت اللطنيػة الّيبيػة  يمػدح بػبلدؽ 

لّلاػة هػف إبػراصيـ الهليػؿ  إصعػز جب م اػرة اػف ن ػؿ لػت ا. في لهة اهذبة  لب ة  لاؤثرة
هّي لريث اف ا هابؽ  ل تػب ب ػلة  نهػض لتػرب الدػبئط بتّعػب يديػت اػف دسػرة  

 .صتذا تبف هّي لريث  ل علجد اسبفة بيف قّبت  لأهتب  جسدم.. ف نتسر ذراهت

أسس الهليؿ ا  مدي ت لريث مديلة البالغ  العي أهطبصب لريث انػزؿ اللبئّػة  
  اتػػالنهب رلدػبإ هرلبيػػة إسػػالاية لطنيػػة ليبيػة  لػػـ يسػػبير إبػػراصيـ ليتػلف ا ػػراإ  لأهطػػ

فػػي علجهبعػػت الاهبدنػػة  للػػـ يمػػات هّػػ  ع ربػػت اػػف النظػػبـ الاّتػػي  للتػػف هّػػي لريػػث 
 .تبف إسعثنبئيبإ دع  في البرتعت  لدسرعت  ل تبت

  فعدػػت أبلابػػبإ تثيػػرة لاعنلهػػة  لاراجلػػة شػػباّة هّػػ  7691سػػنلات اػػب بلػػد نتسػػة 
عليبت  السيبسػػية لاللتريػػة   لعػػت مػػر بت ال طػػبب اللرلبػػي  لبػػدأ المػػلت تػػؿ الاسػػ

اللتر  ااسالاي يرعل  في ساب  الن ب اللربية  بلػد الهجػـل اللتػر  لالجسػد   الػذ  
شنت النظبـ النبمر  هّ  ال لاف الاسّايف في امر ل برجهػب  تػبد أف يتػلف اللتػر 

  بػػدأ 7691ن ػؿ لّ يبنػػة  للتػػف بلػد صزياػػة السيبسػي ااسػػالاي ارادفػبإ لّاػػؤاارة  إف لػػـ 
بلػػد مػػداة النتسػػة  . المػػلت السيبسػػي ااسػػالاي يجػػد لػػت اجػػرة فػػي السػػاب  اللربيػػة

لجػػد أللئػػؾ الػػذيف لهجػػلا ببلداػػبس اللرلبػػي أنلسػػهـ أاػػبـ  يػػبريف  إاػػب أف يعلجهػػلا إلػػ  
ييف الػػنهل اليسػػبر  اآل ػػر لصػػل الابرتسػػي  لصػػذا اػػب أ عػػبرم بلػػض أهتػػب  عنظػػيـ ال ػػلا

صػػذا اػػب فلّػػت إبػػراصيـ الهليػػؿ  . اللػػرب  أل أف يلطػػلا لعػػلجههـ اللرلبػػي جرهػػة إسػػالاية
 .الذ  إ عبر أف يعراف  هف قتبيبم ال دياة بدفلهبت ذات ديثيبت دينية  قدياة اجددة

عػػدف ت عيػػبرات سيبسػػية لفتريػػة جديػػدة هّػػ  أرض هربيػػة  لػػـ علػػد البػػذلر ال لايػػة 
 .قلس ععدرؾ فلؽ جهرافيب اهزلاةقبدرة هّ  إنببت أصداؼن  أل 
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ع ّ ػػػت هّػػػ  إاعػػػداد ا رض اللربيػػػة ن ػػػب جديػػػدة  أهػػػبد بلتػػػهب إنعػػػبج  طػػػبب 
ػ ؿ اػف الابتػي  ّيطػبإ اػف الطرلدػبت الدينيػة فتر  قديـ بّهػة جديػدة  دبللػت أف عنعدع

الالشػػبة بػػرؤس هرلبيػػة  لػػـ يتػػف إبػػراصيـ الهليػػؿ بليػػداإ هػػف عّػػؾ الن ػػب  فعلتػػ  باػػب  
 -الهزياػػػة  -بػػػرز فػػػي د بػػػة اػػػب بلػػػد النتسػػػة . هربيػػػة ةي هّػػػ  سػػػجبدإسػػػالاي  ليمػػػّ

التػػرلف اػػف أاثػػبؿ هبػػداي اللػػرل  الاهربػػي  لابلػػؾ بػػف نبػػي الجزائػػر   لالشػػيإ اداػػد 
اعػػللي شػػلرال  الامػػر   لاداػػد أرتػػلف اللرنسػػي اػػف أمػػؿ جزائػػر   لالطيػػب عيزينػػي 

فػػي ال ػػبصرة هبمػػػاة لبػػدأت علػػعح أبػػلاب تبنػػت المػػػدة أاػػبـ اللتػػر اآل ػػر  . السػػلر 
النبمػػػػرية سػػػػبب بإ  ظهػػػػرت ا ػػػػبلت لتعػػػػب  لبػػػػراال ارئيػػػػة لاسػػػػالهة فػػػػي ااذاهػػػػبت 
الامػػػػػرية  لػػػػػـ ع عمػػػػػر أسػػػػػلاؽ ا فتػػػػػبر هّػػػػػ  الاؤللػػػػػبت  بػػػػػؿ طلػػػػػح البػػػػػبزار اللتػػػػػر  
بالرلتبت اف التعب الاعرجاػة  لع ّمػت اسػبدة الاانػلع  أل لن ػؿ الاسػتلت هنػت  

ادالد  لرف  أنيس انملر شلبراإ فتريػبإ بلنػلاف  رف  فؤاد زتريب ملعت  لتذلؾ نجيب 
 .أهرؼ هدلؾ

لػػـ يسػػعط  الطاػػلح السيبسػػي  لالهيػػرة الرفبقيػػة  أف ينسػػي إبػػراصيـ الهليػػؿ طالدػػبإ 
قػديابإ  ظهػرت أهراتػت هّيػػت ابتػراإ  اػذ تػػبف طبلبػبإ بد ػلؽ ال ػػبصرة  دػيف بلػث برسػػبلة 

اللتريػة " اللمػلة " رأس أنهػب  فترية طليّة  إل  نيتيعب  رعشلؼ زهيـ التلف الشيلهي 
صػب صػل . الجبالة الابنلة ال بدرة هّ  رسـ دؿ نهبئي لاشػبتؿ البشػرية( الرلشعة ) أ  

الارض اآلف يعادد هّ  جسدم  جسد أاعت اللربيػة ااسػالاية  فػ يف صػل اآلف اػف ذلػؾ 
ريف  لـ يهػب إبػراصيـ الهليػؿ هػف طػببلر ا طبػب  الالتػ. اللبب  الذ  ا عرؽ تيبف ا اة

اللمػػلة التبػػرس هرتػػهب فػػي برنػػبال أل ػػ  بلػػض الادبتػػرات  لتعػػب ا ػػبلت  لتػػف 
الذ  تبف يلرتت العّليزيلف الامر   لي دات الاػذي  الالػرلؼ أداػد ( نلر هّ  نلر)

( اللبعرينػة)تػبف البرنػبال صػل  –فراج  الذ  إسعتبؼ هدداإ اف الن ب اللربيػة الجديػدة 
الػذ  هػرض الشػيإ اداػد اعػللي الشػلرال   لأنطّػؽ العي علرض اانعبج الجديد  لصل 

اػػػػف صنػػػػبؾ فػػػػي ردّػػػػة دهليػػػػة  دهبئيػػػػة  هجػػػػف فيهػػػػب الّهػػػػة  ببلعػػػػبريإ  لببلػػػػديف  فػػػػي 
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لػـ يتػف دػظ إبػراصيـ اثػؿ ذاؾ الػذ  . اسّسالت عّليزلنية  نبفست اببريبت ت س اللبلـ
 .هبنؽ الشيإ شلرال 

مػػلعبإ اػػف أمػػلاعهب     أهيػػدت مػػديلة الػػبالغ  لأ عػػبر أف يتػػلف7696بلػػد ثػػلرة 
لع دـ الهليؿ مػلدبت المػديلة  لدػبلؿ أف يتػلف اداػد دسػنيف صيتػؿ الثػلرة الّيبيػة  
دتػػر ادبدثػػبت اللدػػدة الثالثيػػة  لنشػػر جلانبػػبإ ااػػب دار فػػي عّػػؾ ال اػػة بّهػػة صيتّيػػة 
أصرااية  عذترنب باب تعبت صيتؿ هػف أسػرار اببدثػبت جػللت اللدػدة اللربيػة بػيف امػر 

 .ؽ  لتف الّهة  ير الّهة  لتذلؾ الاتبف لاانسبفلسلريب اللرا

دػػػبلؿ أف يتػػػلف التػػػؼ الطرابّسػػػية  العػػػي عالمػػػؽ بلػػػض أهتػػػب  اجّػػػس قيػػػبدة 
الثػلرة  اثػؿ ا عػبر ال ػرل   لهبػدالانلـ الهػلني  لامػطل  ال رلبػي  لتػف الالػػبدلت 
فػػي دا ػػؿ الاجّػػس  تبنػػت ل ع تػػ  لعرعيبػػبت اػػف صػػـ فػػي دا ّػػت  فاػػب ببلػػؾ ب للئػػؾ 

ذيف يجّسػػػػلف فػػػػي مػػػػبللنبت ن بليػػػػة  مػػػػنلت فػػػػي داشػػػػؽ  للتػػػػلت فػػػػي فػػػػيالت الػػػػ
 .طرابّس

  لف ػد إبػراصيـ الهليػؿ بػذلؾ اتبػر 7619عـ ع ايـ المدبفة ال بمة في ليبيب سنة 
 .الملت اللرقي  الذ  تبف يطّؽ انت عراعيّت اللترية اللرلبية  ب نهبـ إسالاية

لػػػػت لػػػػت جبهػػػػة قدياػػػػة  لصػػػػي  سػػػػر إبػػػػراصيـ الالرتػػػػة للػػػػـ ي سػػػػر الدػػػػرب  فاػػػػب زا
ديسابر الذ  أمبح أسات شػبرع ألؿ سػبعابر  للتػف  19الادبابة  إنتل  باتعبت بشبرع 

فػػي ألا ػػر سػػبلينيبت . هاػػبرة أسػػباة العػػي أسػػس فيهػػب إابرعػػت ال بنلنيػػة  لػػـ عهيػػر أسػػاهب
ال ػػػرف الابتػػػي  لألائػػػؿ الثابنينػػػبت  صػػػبط تػػػبئف جديػػػد هّػػػ  ا رض الّيبيػػػة  تػػػبئف لػػػـ 

قػػػػرأ الّيبيػػػػلف هػػػػف ال عػػػػؿ  . صػػػػؿ صػػػػذم ا رض اػػػػف قبػػػػؿ لصػػػػل اللنػػػػؼ السيبسػػػػييلرفػػػػت أ
لال عيػػبؿ  يّػػة  لالسػػدؿ  فػػي الاشػػرؽ اللربػػي  لعدديػػداإ فػػي اللػػراؽ  لب ػػدر أقػػؿ فػػي 

لدعػػػ  . سػػػلريب  أاػػػب فػػػي ليبيػػػب  فػػػدف اللنػػػؼ  تػػػبف ا ّلقػػػبإ تبللن ػػػب   لػػػـ يالاسػػػلم أبػػػداإ 
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بػػػػػبلاؤاارات  إقعمػػػػػرت هّػػػػػ   لجبػػػػػبت ال عػػػػػؿ العػػػػػي شػػػػػهدعهب الػػػػػبالد بسػػػػػبب اػػػػػب سػػػػػاي
 .اللسترييف للـ عطؿ الادنييف

  شهدت طرابّس دبدثة  لقلت هّ  الّيبيػيف  لقػ  المػبه ة  ل ػد 7617في سنة 
قعؿ الادباي هبار الد يس  تبف صذا الرجػؿ  انبتػالإ هربيػبإ بلثيػبإ  ينعاػي إلػ  جنػبح 

ت طػػليالإ  ف ػػد قعػػؿ دػػزب اللػػراؽ  اهع ػػؿ هّػػ  أيػػد  الّجػػبف الثلريػػة  لػػـ يبػػؽ فػػي الع ّػػ
لػـ عتػف صػذم الدبدثػة صػي . بيف جدرانت  أشي  أنت إنعدر  للـ يمدؽ أدػد عّػؾ ااشػبهة

ا  يػرة  ف ػد تػرت اسػبدة الهع ػػبؿ  لال عػؿ فػي الالع ػؿ  لتػػبف اػف بػيف الػذيف سػػ طلا 
ػػ   فػػي الػػدا ؿ  لفػػي ال ػػبرج  أ عيػػؿ ل اداػػاػػف اسػػبدة الديػػبة  ادػػبـ آ ػػر  صػػ د دال

بػػدأ إبػػراصيـ الهليػػؿ يعدسػػس رقبعػػت  لدػػبؽ بػػت . صػػل اداػػلد نػػبف  ادػػبـ آ ػػر فػػي لنػػدف
طلفػػبف ال ػػلؼ  اػػف صنػػبؾ أل اػػف صنػػب  اػػف اربػػ  اا عيػػبؿ  لاسػػعطيؿ الرهػػب  بػػدأت 
الرتػػػة إبػػػراصيـ الهليػػػؿ الجديػػػدة  العػػػي لػػػـ عتػػػف أبػػػداإ اػػػف بػػػيف الالػػػبرؾ العػػػي ع يػػػؿ أف 

 .ي لتهب يلابإ 

اصيـ الهليػػؿ إلػػ  الاػػر ال ػػذافي نشػػرت مػػديلة الجابصيريػػة رسػػبلة الجهػػة اػػف إبػػر 
 -نشػػرت المػػديلة عّػػؾ الرسػػبلة عدػػت هنػػلاف تبيػػر لبػػبرز ي ػػلؿ . فػػي بػػبب بريػػد ال بئػػد

 .  لػػـ أعابلػػؾ نلسػي -إبراصيـ الهليؿ 

لـ يتف إنع ب  صذم اللببرة اف الرسبلة لعتلف هنلانبإ  لهب  إجعهػبداإ اهنيػبإ  بػؿ إشػبرة 
نػػت الرسػػبلة مػػر ة لل   لرهشػػة ذهػػر  ل ػػد قػػرأ انع ػػبة  عظهػػر همػػبب الرهػػب  ل ػػد تب

 .ال ذافي عّؾ الرسبلة أتثر اف ارة  لقرر ااسعيال  هّ  اب عب   اف إبراصيـ الهليؿ

لزيػػراإ لإلهػػالـ  عدػػت هنػػلاف  أاػػيف الّجنػػة ااداريػػة  7611تنػػت فػػي عّػػؾ السػػنة 
يعدػدث هػف الطريػؽ لإلهالـ الثلر   زارني إبراصيـ باتعبي  لقدـ لي تعيببإ قػبـ بع ليلػت  

الثبلػػث  تػػانت أفتػػبر عع ػػبط   بػػؿ عػػدهـ أفتػػبر التعػػبب ا  تػػر  بػػبلطب  فبلادػػباي  
الالتػر  اللربػي  ااسػالاي  ل يدعػبج إلػ  تبيػر هنػب  ليتػدس دطبػبإ جػزلإ اػف  ببػبت 
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العػػبريإ ااسػػالاي لاللربػػي  ليشػػلّهب بنػػبر الديا راطيػػة الشػػلبية الاببشػػرة  العػػي مػػب هب 
 .ي في تعببت ا  ترالار ال ذاف

رتض  الهليؿ  لالت عبري ػت  لألراقػت ل لفػت  إلػ   نػدؽ انبسػب  يشػـ فيػت ب بيػب 
هطػػراإ اسػػعلاّت زابنػػب  لصػػل هطػػر اللتػػر الػػديني  علجػػت إلػػ  جاليػػة الػػدهلة ااسػػالاية  

 .لصؿ صنبؾ دمف أفتؿ انهب

لهّػػ  فليهػػب  الػػدهلة  لااسػػالـ  لي ػػؼ هّػػ  بببهػػب الػػدتعلر اداػػد أداػػد الشػػريؼ  
 .  رأسهب الار ال ذافي ش ميبإ 

ف لػػـ يرفػػ  ذلػػؾ فػػي  تتػػؿ شػػي  فػػي الجابصيريػػة  ا جسػػبـ أيتػػبإ عّػػد أجسػػبابإ  لا 
العػػػي عّػػػد لالػػػدينبر ل يّػػػد  ل ػػػد للػػػدت جاليػػػة الػػػدهلة  –شػػػلبر  اثّاػػػب تػػػبف اػػػ  النبقػػػة 

 .ااسالاية  جسـ ال يبدة ااسالاية اللبلاية

  للليػػدصب ا تبػػػر انهػػب  ال يػػبدة ااسػػػالاية صػػذا التيػػبف  جاليػػة الػػػدهلة ااسػػالاية
تبنػػػت ادلػػػالإ . اللبلايػػػة  ابئػػػدة نزلػػػت اػػػف السػػػاب  هّػػػ  الادػػػباي ااسػػػالاي الالتػػػر

لّ طبب الاطرز بتؿ التّابت العي عراتات فػي رأس الرجػؿ لقّبػت لبطنػت  اػدلت إيلانػبإ 
رؤلس اػػ  للّػػـ تػػالـ الػػبد لتنػػت جديػػد  فيػػت الع ػػ  بلّاػػب  الااػػيف  لآ ػػريف دبسػػر  الػػ
 .جرهة ثلرة  لشلبرات سب نة يمبهب الار ال ذافي  ال بئد ا ااي ااسالاي

إنلجػػرت الطػػبئرة ا اريتيػػة فػػلؽ سػػاب  لػػلتربي البريطبنيػػة  د ّػػت ليبيػػب فػػي نلػػؽ 
طليػػؿ يػػزداد ظالاػػبإ تػػؿ يػػـل  لصعػػؼ الّيبيػػلف هبػػر تػػؿ ا مػػلات اسػػعنجديف بػػبللرب 

عددة قرار الدمبر الجل   لطّبت اػف ليبيػب أف لا فبرقة  لالاسّايف  إع ذت ا اـ الا
ع دـ علليتبت  سر التدبيب  قبؿ مػدلر دتػـ اادانػة  لتػف ال ػرار الػذ  صػز أرتػبف 
النظػػبـ لالاجعاػػػ  صػػل عسػػػّيـ الاعهاػػػيف الّيبيػػيف  هبدالببسػػػط الا ردػػي لا اػػػيف فدياػػػة  

 ػػػبنلنييف لعػػػداهت لسػػػبئؿ ااهػػػالـ اػػػف تػػػؿ أرتػػػبف الػػػدنيب  لبتػػػؿ الّهػػػبت عطّػػػب اػػػف ال
 .الّيبييف العلّيؽ هّ  قرارات ا اـ الاعددة  لعلتؿ دديث ال بنلنييف قبؿ السيبسييف
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 :تاب قبؿ الشبهر 

 مصائــب قـــوم عنـــد قـــوم فوائــــد

فػػػػػي ذلػػػػػؾ ال تػػػػػـ الاتػػػػػطرب لالاعمػػػػػبهد  لجػػػػػد الادػػػػػباي لالالتػػػػػر لالادّػػػػػؿ 
ا ئاػػػة هبػػػر جاليػػػة الػػػدهلة فلػػػي الادلػػػؿ ااسػػػالاي إسػػػعنهض أ لعػػػت . السيبسػػي اػػػدام

لطػػػبؼ بػػػيف ااذاهػػػبت اللربيػػػة . ااسػػػالاية  لال يػػػبدة ااسػػػالاية اللبلايػػػة لنمػػػرة ليبيػػػب
لا جنبية يلند اادهب ات السعلابرية ااابرالية  العي عسػعهدؼ قّلػة اللرلبػة لااسػالـ 

 .لالثلرة اللبلاية

 .اف الدفلهبت ال بنلنيةلتادبـ  إسعػػلػؿ  اف جرابت ال بنلني  اب لمّت لت يدام 

إ عػػػبرت الدتلاػػػة الّيبيػػػة الرادػػػؿ تباػػػػؿ الا هػػػػلر الادباػػػػي  ل يػػػػبدة فريػػػػؽ الدفػػػػبع 
العػػي قبّػػت الدتلاػػة الّيبيػػة بادبتاػػة الاعهاػػيف ( تباػػب زايسػػت ) الّيبػػي أاػػبـ ادتاػػة 

 تبف إ عيػبر الدتلاػة الّيبيػة  لّادػباي تباػؿ الا هػلر دقػة لّزنػبد هّػ . الّيبييف أاباهب
 .دجريف فعطبير الشرر  لأشلؿ دطب  يرعيف  لـ يشلهاب عريبؽ الع بدـ

 .الادبابة –الهيرة ا لل    يرة الاهنية  -

الهيرة الثبنيػة  النجلايػة العػي دػبلؿ الهليػؿ إمػطيبدصب انػذ سػنيف  لفػرت انػت  -
 .في الاسـ قنص ا عّلة

لريػد  فػي أتيلت لهاب صذم الاػرة  مػل ة الاػبؿ العػي سعدمػد اػف صػذا العتّيػؼ ال
 .قتية اف أتبر قتبيب اللمر

ل د عسػبب تباػؿ الا هػلر فػي التثيػر اػف التػرببت فػلؽ رأس الهليػؿ لفػلؽ قّبػت  
ف د علل  الا هلر انمػب سليػر في الميػػف  لانػػدلب لػيبيػػب فػي ا اػـ الاعدػدة  للزارة 

لػ  جبنبػت ادػبالف اػف تػؿ الػدنيب  ليرافػ  النلط  لتذلؾ ال برجية  لصب صل اآلف  ي ؼ لا 
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أاػػػبـ ادتاػػػة  يػػػر اسػػػبلقة فػػػي العػػػبريإ  ليػػػداف  هػػػف عهاػػػة  الجهػػػة إلػػػ  تػػػؿ الػػػلطف 
 .الّيبي

دتاػػػت الادتاػػػة  أدانػػػت هبدالببسػػػط الا ردػػػي  لدتاػػػت هّيػػػت ببلاؤبػػػد  لبػػػرأت 
 .ثبت الجـر  لأنعمؼ الدتـ. ا ايف فدياة

ي ػػػلد  قػػػدات الدتلاػػػة الّيبيػػػة إسػػػعئنبفبإ أاػػػبـ الادتاػػػة السػػػتعّندية  لل ياتػػػف أف
الرتة النمر الابعهبة  الجنراؿ الذ  هػبد بنمػؼ إنعمػبر لنمػؼ صزياػة  مػبر اػف 

 .الانط ي أف يلل  الادباي تباؿ الا هلر اف قيبدة الرتة السعئنبؼ

إبػػػراصيـ الهليػػػؿ  أرجػػػ  الدتػػػـ المػػػبدر بدػػػؽ الاعهاػػػيف الّيبيػػػيف إلػػػ  إسػػػعراعيجية 
شبشػبت لالمػدؼ  لقبهػبت النػدلات الدفبع العػي انعهجهػب  رياػت الا هػلر  عن ػؿ بػيف ال

يدّػػػؿ ليلمػػػؿ ا  طػػػب  العػػػي أرعتبهػػػب الػػػدفبع لأدت إلػػػ  صزياػػػة ال تػػػية  لأسػػػهب فػػػي 
تػبف يلع ػد بػ ف عّػػؾ . شػرح الاػدا ؿ ال بنلنيػة العػي يجػب أف عػػلد ؿ تػػي يتػاف النمػر

الالرتة انذ البداية  صي لت لددم  لأف هبداللبطي اللبيد  لاداد الزل  دبتػب اػؤاارة 
 .لبدم  لعنميب مدي هاب الا هلر هّ  قيبدة جيش الدفبع الّيبياب

عػػػـ عتّيػػػؼ إبػػػراصيـ الهليػػػؿ  ل يػػػبدة فريػػػؽ الػػػدفبع لاردّػػػة ااسػػػعئنبؼ  لبػػػدأ يدشػػػد 
 .ادبايف جدد  لأنطّؽ يلد الاذترات  ليت  ال طط السعراعيجية لّدفبع

بت فريػػػؽ تنػػػت لزيػػػراإ لّ برجيػػػة  لأقػػػـل باعببلػػػة الادتاػػػة  لتػػػذلؾ عػػػلفير امػػػرلف
يػعـ ذلػؾ لفػػؽ سػيبؽ الػػرلؼ  لتننػي فلجئػػت . الػدفبع  لعسػديد فػػلاعير أعلػبب الادػػبايف

يلاػػبإ  أف إبػػراصيـ الهليػػؿ يدتػػر إلػػ  اتعبػػي  لي ػػدـ أفتػػبرا أل  ططػػبإ اتعلبػػة هػػف اػػب 
عّػػػؾ ال طػػػط  ععتػػػاف هػػػدداإ اػػػف الن ػػػبط .. أسػػػابم ببلسػػػعراعيجية الالازيػػػة  اػػػب صػػػي   

بت دقي ػة لعلمػيّية هػف تػؿ اػف يلاػؿ ببلادتاػة  لاللاػؿ الادددة  أصاهب جا  الّلا
هّػػػ  العػػػ ثير هّػػػيهـ  لتػػػذلؾ داػػػالت إهالايػػػة لاسػػػلة لارتػػػزة  صػػػدفهب  ّػػػؽ رأ  هػػػبـ 
يشػػػػتؾ فػػػػي الادبتاػػػػة السػػػػبب ة  ليلبػػػػي  صػػػػذا الػػػػرأ  اللػػػػبـ لّعلػػػػبطؼ اػػػػ  هبدالببسػػػػط 
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ف أطػراؼ الا ردي  أف يظهرم صذا الرأ  باظهػر تػبش اللػدا  اػف أجػؿ إبلػبد العهاػة هػ
بلػد انبقشػة إعل نػب هّػ  العرتيػز هّػ  . لطّب الهليػؿ ابّهػبإ لعاليػؿ عّػؾ ال طػة. أ رس

 .الجبنب ال بنلني

علػػددت الع يياػػبت لشػػ ص لش مػػية إبػػراصيـ الهليػػؿ  ل أدهػػي بػػ نني قػػبدر هّػػ  
إمػػدار دتػػـ هّػػ  عّػػؾ الع يياػػبت  للتنػػت فػػي ع ػػدير   اثّػػت  اثػػؿ أ  إنسػػبف لػػت اػػب لػػت 

 .لهّيت اب هّيت

ل د مبرع عيبرات الزابف  لالزابف قط  اف هلامؼ ال در  لل أدد ي عػبر الػزاف 
ف ذفعػػت ا قػػدار بػػيف أجػػلا  ليبيػػب الاّتيػػة الهبدئػػة  العػػي للنعهػػب قسػػابت . الػػذ  يلػػيش فيػػت

الطاػػػلح لا دػػػالـ  لدطػػػت ارتبػػػة اللاػػػر بامػػػر النبصتػػػة اػػػف الاّتيػػػة  إلػػػ  امػػػر 
هػػػبد إلػػػ  ليبيػػػب .. ثػػػة  امػػػر الالاجهػػػة لاللدػػػدةالثبنيػػػة  امػػػر الثػػػلرة  إلػػػ  امػػػر الثبل

الاّتيػػػة العػػػي مػػػبرت  يػػػر اعدػػػدة للتنهػػػب لادػػػدة  لب يػػػت ا اػػػبؿ اللتريػػػة لالسيبسػػػية 
لبلػدصب أمػبح . لالاهنية عراف ت  إل  أف إسعي ظ ذات مببح هّ  أنبشػيد الثػلرة ال ذافيػة

 .لالتتؿ شي  اهبارة  تؿ تّاة  لتؿ درؼ يلني رسـ اسبفة بيف الديبة أل ا

اشػػرلع الالتػػر اػػ  دنيػػبم الّيبيػػة  اسػػعراح فػػي مػػللؼ الادلػػؿ  -علػػبيش الادػػباي
 .ااسالاي اللبلاي

إنلجػػػبر ثػػػلر  ي عّػػػؼ هػػػف . فبرايػػػر  اسػػػعي ظ هّػػػ  إنلجػػػبر  يػػػر اعلقػػػ  71فػػػي 
اانلجػػػبريف الّػػػذيف هبشػػػهاب أل علػػػبيش الهاػػػب  ثػػػلرة جاػػػبؿ هبدالنبمػػػر  لثػػػلرة الاػػػر 

ت ثػػلرة ليسػػت اػف مػػن  تػببط  إناػػب اػف قّػػب شػػببب ال ػذافي  صػػذا اانلجػبر صػػل مػل 
 . بتب  تد اب قت  الادباي الهليؿ سنلات يدـل دللت  أل يسبح فيت

قررت ا اـ الاعددة عتّيؼ النبعل بدابيػة الاػدنييف الّيبيػيف  دلقلػت الطبػلؿ ال لايػة 
أاػػبـ لالدينيػػة  إسػػعرج  الالتػػر اللربػػي الاسػػّـ ليبقعػػت البال يػػة  إنػػعلض لسػػبنت  لعربػػ  

شبشبت العّلزيلف اليـل  يسػبر أ ػلار الاهػبارة ااابراليػة المػّيبية  تػد الشػلب الّيبػي 
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اللربػػي الاسػػّـ  يػػدهل إلػػ  رفػػ  الالنليػػبت اػػف  ػػالؿ لمػػلة طبيػػة ادتاػػة لدتياػػة  
قرا ة آيبت ادددة قبؿ ا تؿ لبلدم  أاب قبؿ أف يذصب تؿ لادد إلػ  فراشػت  فالبػد اػف 

 .رة الابئدةقرا ة آيبت دددعهب اف سل 

فػرل إبراصيـ الهليؿ  اثؿ  يرم اف الانظريف  إل   ػبرج ليبيػب بلػد أف ع تػدت نهبيػة 
 .د بة ال ذافي ب لة الثلار

اػػػبذا داػػػؿ الػػػت  الاتػػػبف أل الاتبنػػػة  الاتػػػبف ل يلتػػػ  فػػػي د يبػػػة  لالاتبنػػػة ل 
 .عسلهب ا بهد الطبئرات

  قػػبض اػػف الادباػػبة  الشػػي  اللديػػد الػػذ  مػػبر د ي ػػة أاػػبـ الادػػباي صػػل الػػريح
لاػػف الػػدهلة ااسػػالاية  لاػػف الػػدفبع فػػي لػػلتربي  للتػػف لػػـ يبػػؽ لػػت اليػػـل إلل  قػػبض 

 .     الريح
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 سعيد حفيانة

 

ال بدالف إل  ملدبت صذا التعبب  اػلرلا فلؽ سػطلرم  لهبػرلا درلفػت بد عيػبرصـ  
ّلػػة  اعنلهػػة  الطػػرؽ  الاسػػبرب ا عللتػػف أ ّبيػػعهـ  أعػػ  بهػػـ ال ػػدر إلػػ  صنػػب  تبنػػت 

بإ لتثيػراإ اػب أ عّلػت  بػؿ أف بلػض الطػرؽ تبنػت  ريبػة تهرابػة هببريهػب  نػعشببهت أديب
للػػد سػػليد هريبػػي دليبنػػة  بانط ػػة جبػػؿ نللسػػة  اػػف أسػػرة أابزيهيػػة  فػػي . أل اللتػػس

بإ  هبئّة عع رجح بػيف اليسػر لاللسػر  فػي ذلػؾ الجبػؿ الارعلػ   يتػلف الشػعب  زائػراإ ازهجػ
اللبػب ة الّيبيػة  -" جػرداإ " فدرجة الدػػرارة  عهبػػط إلػػ  اػػب عدػػت الملػػر  لاػػف ل ياّػػؾ 
 .العي يعلنف أصؿ الجبؿ في نسجهب  يتلف الشعب  الهداإ البديبإ 

دػػػدثني سػػػليد دليبنػػػة  فػػػي انبسػػػببت ا عّلػػػة  هػػػف ظػػػرلؼ طلللعػػػت  لهػػػف بدايػػػة 
فهبط الّيؿ لالػت بػرد شػعب  الجبػؿ  تػبف  لهيت  قبؿ أنت أراد الذصبب إل  انبزؿ أ لالت 

هّيػػت أف يلبػػر اجػػرس أدػػد اللديػػبف العػػي يلرشػػهب المػػ ر الاػػدبب  لل يػػزاؿ بهػػب بلػػض 
 .الاب   لمؼ عّؾ الالبنبة ب سّلب يرسـ ملرة شلهية لعّؾ الّيّة الّيال 

اػػػػب تبنػػػػت اػػػػال ة ا صػػػػؿ عسػػػػاح لهػػػػذا الاعيلػػػػ  ببلػػػػذصبب إلػػػػ  اػػػػب صػػػػل أهّػػػػ  اػػػػف 
بسػػػية فػػػي الدراسػػػة  إسػػػعطبع أف يدمػػػؿ هّػػػ  لظيلػػػة اعلاتػػػلة  أ  الاسػػػعليبت ا س

أ ذم دظػت إلػ  اتعػب الاردػـل انمػلر الادجػلب . طببع في إددس الدلائر الدتلاية
رئػػػيس الجبالػػػة ااسػػػالاية  لتػػػبف اػػػف الا ػػػربيف اػػػف الاّػػػؾ الرادػػػؿ إدريػػػس السنلسػػػي  

د الاّتػػي  للػػت انمػػلر الادجػػلب تػػبف اػػف رجػػبؿ الػػديف شػػهّلا انمػػببإ بػػبرزاإ فػػي اللهػػ
لتلت الارالؽ في دلائر الدللة  بدتـ عّؾ اللالقة ا  الديلاف الاّتي  لصل ش مػية 

 .يلرؼ الّيبيلف هنهب التثير التثير
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. هطػػؼ الادجػػلب هّػػ  سػػليد الػػذ  لجػػد فيػػت دتػػنبإ دافئػػبإ دػػـر انػػت  إلعمػػؽ بػػت
سػػػة قػػدـ لػػت الادجػػلب اسػػبهدة سػػبصات فػػي إهػػبدة رسػػـ  برطػػة اسػػع بّت  إلعدػػؽ بدرا

الد ػػلؽ بجبالػػة بنهػػبز   لهاػػؿ بػػلزارة اللػػدؿ  قبػػؿ أف يدمػػؿ هّػػ  اندػػة اػػف الدللػػة 
 .لالامّة دراسعت اللّيب في ال بنلف في فرنسب

للتػػف بػػدأ بلػػدصب يعدسػػس . 7696لػػـ يلػػرؼ لػػت نشػػبط سيبسػػي قبػػؿ ثػػلرة سػػبعابر 
 .السبيؿ إل  العلامؿ ا  قبدعهب

ة الّيبيػػػلف الدارسػػػلف فػػػي هػػػ  الطّبػػػ  دل 7611إلع يػػػت بػػػت مػػػدفة بطػػػرابّس سػػػنة 
ال ػػبرج إلػػ  اػػؤعار ه ػػد فػػي طػػرابّس  قداػػت لػػي أدػػد اللػػرب ال ػػلاييف  طّػػب انػػي أف 

تػػبف بشػػير  . أقداػػت إلػػ  الرائػػد بشػػير صػػلاد  هتػػل اجّػػس قيػػبدة الثػػلرة  للزيػػر العلّػػيـ
 .يرأس آنذاؾ ادتاة الشلب العي شتّت لادبتاة رالز اللهد الاّتي

ؤعار الابلػػػلثيف  تػػػبف اعداسػػػبإ جػػػداإ لّعلجهػػػبت الع ينػػػب بلػػػد ذلػػػؾ فػػػي جّسػػػبت اػػػ
ال لايػػػة اللربيػػػة لّثػػػلرة  طبلػػػبإ  تػػػبف ذلػػػؾ يػػػثّل مػػػدلر قػػػبدة الثػػػلرة  فلجػػػلد شػػػبب اػػػف 
ا ابزيف  يرف  ملعت ببانديبز  بؿ لالدابس لّلرلبة لاللدػدة اللربيػة لاتػة عسػعدؽ 

دليبنػػة لبػػيف لزلػػت أذتػػر ذلػػؾ الالقػػؼ السػػب ف بػػيف سػػليد . أف ععطّػػ  إليهػػب ا نظػػبر
الدتعلر اداد الاّهلؼ  الذ  صبجات بشدة  للمؼ القلػت ببانعهبزيػة لالعاّػؽ هنػداب 

 .تبف الن بش يدلر دلؿ إعدبد الطّبة الّيبييف لاسع الليعت هف الدللة

في ألائؿ السػبلينيبت شػهد الاسػرح السيبسػي الّيبػي ش مػية لهػب االادهػب اللريػدة 
يف عارتػزلا فػي دّ ػة العدػبد الشػعراتي اللربػي  صل أداد الشػدبعي  تػبف اػف بػيف الػذ

تبف الشدبعي  رجالإ طيببإ بسيطبإ لصبدئبإ  قبؿ أف ي ط الار ال ذافي أفتبرم فػي التعػبب 
ا  تر  بدأ يعددث هف االاح اب أسابم ببلعلجت الثبلػث  لتبنػت عّػؾ الاالاػح أقػرب 

شػػػرع . سػػػالاية  الدلليػػػةإلػػػ  اػػػب تػػػبف هبدالنبمػػػر يسػػػايت الػػػدلائر الػػػثالث  اللربيػػػة  اا
برازصػب  لاسػع طب إليػت  الشدبعي يّ ي الادبتػرات ليل ػد النػدلات لشػرح عّػؾ الاالاػح لا 
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اػف بػيف صػؤل  تػبف سػليد . هدداإ اف الشببب الّيبييف  بمة الذيف يدرسلف في ال ػبرج
 .دليبنة

ذم علل  الشدبعي اسئللية اللالقبت ال برجية بباعدبد الشػعراتي اللربػي  لقػبـ بهػ
المػػػلة بزيػػػبرة اللديػػػد اػػػف الػػػدلؿ لشػػػبرؾ فػػػي ل ػػػب ات برلابنيػػػة لسيبسػػػية هّػػػ  اسػػػعلس 

 .البدر ا بيض الاعلسط  لالاسعلس الفري ي

  أمػػػبدت أابنػػػة الشػػػئلف ال برجيػػػة بباعدػػػبد ااشػػػعراتي اللربػػػي 7611فػػػي سػػػنة 
 جسػػابإ الازيػػبإ لػػلزارة ال برجيػػة  عدظػػ  بب عمبمػػهب اػػب ياتػػف أف نطّػػؽ هّيػػت الاجػػبؿ
الدزبػػي  أل العلبيػػر هػػف العنظػػيـ السيبسػػي  لبلػػد أف بػػدأ الزدػػؼ هّػػ  بلػػض السػػلبرات 
لعدليّهب إلػ  اتبعػب شػلبية  عػدار بّجػبف شػلبية  هّػ  رأسػهب أاػيف الّجنػة  ي ػـل ا ػبـ 

لرييف لعػللي اهػبـ أانػب  عّػؾ الاتبعػب لاػف بػيف ثػلير  ثـ إ عيبر هدد اف الشببب الالس
ع ػػػرر أف عتػػػلف عبليػػة عّػػػؾ السػػػلبرات العػػي عدللػػػت إلػػػ  . صػػؤل   سػػػليد هريبػػػي دليبنػػة

اتبعػب شػلبية  إلػ  اتعػب الشػئلف ال برجيػػة الػذ  يعرأسػت أداػد الشػدبعي للػيس لػػلزارة 
 .ال برجية

أمبح أداد الشدبعي  صل الاعبني الثػبني لسػليد دليبنػة بلػد اعبنيػت ا لؿ  الشػيإ 
بر فػػي يػػد لادػػدة  اػػػب  صتػػذا اسػػعطبع سػػليد أف يجاػػػ  الاػػب  لالنػػ. انمػػلر الادجػػلب

الابتي الاّتػي الػذ  اثّػت الشػيإ انمػلر الادجػلب أدػد أرتػبف اللهػد الاّتػي  لنػبر 
 .أداد الشدبعي ااثؿ الثلرة

بلد ع سيس اتعب العمبؿ ببلّجبف الثلرية  أمػبدت صػذم الاتبعػب الشػلبية العػي 
ف تبنػػت نظريػػبإ لابديػػبإ  عػػدير السػػلبرات الّيبيػػة فػػي ال ػػبرج  ععبػػ  هاّيػػبإ لهػػذا الاتعػػب  لا 

ععب  لزارة ال برجية  لتذلؾ اف ديث العلجيت السيبسػي  لاللالقػة اػ  لزارات ال برجيػة 
 .في الدلؿ العي علجد بهب صذم الاتبعب الشلبية
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تػػػبف سػػػليد دليبنػػػة اػػػف اللنبمػػػر العػػػي إرعلػػػ  انسػػػلب إرعببطهػػػب باتعػػػب الّجػػػبف 
فػػػي إدعتػػػبؾ اببشػػػر اػػػ  لد ػػػؿ . الثلريػػػة  لأقعػػػرب اػػػف آاػػػرم اداػػػد الاجػػػذلب ال ػػػذافي

الّيبييف الدارسيف فػي فرنسػب  تبنػت بيػنهـ هنبمػر علػبرض النظػبـ  لأ ػرس عؤيػدم  لتػف 
لهػػة اا ػػعالؼ للهػػة الع ييػػد  تػػبف لهاػػب أتثػػر اػػف طب ػػة مػػلعية  ل طػػلات لاسػػبفبت 

إ عّؼ سليد ا  اللنبمر الادسلبة هّػ  الثػلرييف الاػلاليف لّنظػبـ قػدر . هّ  ا رض
 .   ئؾ الالبديف لّنظبـاب أ عّؼ ا  ألل

سػػليد دليبنػػة  يلػػرؼ هنػػد تػػؿ اػػف يلرفػػت  ب نػػت ياعّػػي  بب همػػبب لالدابقػػة  قػػد 
لصنػػبؾ نػػلادر لػػت ل يجهّهػػب . عتػػلف تايػػة صػػذم ا همػػبب بدا ّػػت أتثػػر اػػف الػػدـ لالّدػػـ

للل أردنػب دمػر عّػؾ الالاقػؼ اللجيبػة الهريبػة  العػي . تؿ اف هرفت اف قريب أل بليد
 .نلست في ثلراعت اللمبية لسطرنب أتثر اف تعبب عللؽ فيهب هّ 

عبػػيف . س سػػلؽ دزاػػة مػػهيرة اػػف ا دػػداث  العػػي ياتػػف أف نطّػػؽ هّيهػػب دػػلادث
 .ادس عّبس ا همبب لالدابقة لهذا السليد

تػبف سػػبئ ت لصػػل سػلير ببػػبريس ين ّػػت إلػ  اتعبػػت ببلسػػلبرة  لتػبف الطريػػؽ ازدداػػبإ  
أل عػػرس :" سػػليد اػػرعبط بالهػػد قػػبؿ لػػت السػػبئؽبػػدأ سػػليد يمػػرخ ببلسػػبئؽ أف يسػػرع  ف 

  رد سػليد لصػل يمػرخ ليتػرب بتّعػب يديػت هّػ  للدػة السػيبرة  "اب أرس  الطريؽ ا لػؿ
  !!"أنب ل أسعطي   دبلؿ أنت أف عطير:" أجر  طير  رد هّيت السبئؽ

لي ػلؿ زاػالؤم الػذيف هاّػػلا الػت فػي الاثببػة اللبلايػػة  أنهػـ أهعػبدلا أف يػرلا سػػليداإ 
 .لصل يترب رأست ا مّ  هّ  الدبئط لصل يمرخ  لذلؾ  علت ا سببب

هنداب تبف اسبهداإ لػي بػلزارة ال برجيػة  جػب  إلػ  ا ػر الػلزارة  فلجػد سػيبرة لاقلػة 
ببلاتػػبف الا مػػص لسػػيبرعت  أطّػػؽ الانبػػت ب ػػلة  لل اجيػػب  صػػبط اػػف سػػيبرعت  لببشػػر 

  بلػض اللػباّيف بػبللزارة  لرجػبؿ عجاػ. برتؿ عّؾ السػيبرة العػي إ عمػبت ارقػد سػيبرعت
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البػػلليس الاتّلػػيف ببلدراسػػة  عدّ ػػلا دػػلؿ صػػذا الرجػػؿ الػػذ  يدعػػؿ الالقػػ  الثػػبني برتػػب 
 .الدبّلابسية الّيبية  لأس ط في أيديهـ

أاػػػب الدػػػلادث العػػػي ع بسػػػاعهب الػػػت فهػػػي هديػػػدة  س سػػػلؽ انهػػػب ا عػػػبرات لأذتػػػر 
 .شهلدصب لأابتنهب

نسػػدبب اػػف الجبالػػة اللربيػػة  بسػػبب  تػػبة ألاػػت قػػرر الارال ػػذافي ال: ا للػػػي
بت اف اللرب  ه دنب إجعابهبإ لاسلبإ باتعب العمبؿ ببلّجبف الثلرية  دتر هػدد اػف 
الالنيػػػيف ببللاػػػؿ ال ػػػبرجي  أذتػػػر اػػػف بيػػػنهـ امػػػطل  الزايػػػد   سػػػّيابف الشػػػدلاي  

عػػبح أثػػرتل التػػلهبإ دػػدثني هنػػت الػػدتعلر ال. اداػػد أداػػد الشػػريؼ  اداػػد  الاجػػذلب
ا سػػط  هاػػر رئػػيس صيئػػة الطلللػػة  لأاػػيف هػػبـ جػػبئزة ال ػػذافي لد ػػلؽ اانسػػبف  قػػبؿ 
الدتعلر العػبح أف أداػد بػف بػال  لتػذلؾ جػلرج دػبل  زهػيـ الدػزب الشػيلهي الّبنػبني  
أشعتيب لت اف أف اتعب الّجبف الثلريػة يرسػؿ لهػـ شػببببإ مػهبراإ لن ػؿ رسػبئؿ هػف أاػلر 

ب  عع ػػػذ قػػػرارات هّػػػ  الاسػػػعلس اللربػػػي لالػػػدللي  دلف صباػػػة لدسبسػػػة  أيتػػػبإ أف ليبيػػػ
إسعشبرعهاب  ثـ يطّب انهاب الدفبع هف عّؾ ال ػرارات  لأقعردػت أف يتّػؼ شػ ص اػف 
الػػػذيف يلرفلنهاػػػب لاػػػف تبػػػبر السػػػف بباعمػػػبؿ بهاػػػب  لتػػػذلؾ إطالههاػػػب اسػػػب بإ هّػػػ  

الرلفػػة  الالتػػلهبت العػػي ندعػػبج إلػػ  دلر فيهػػب اػػف الش مػػيبت السيبسػػية اللربيػػة ال
فجػ ة  إنلجػر سػليد دليبنػة فػي ثػلرة  تػب  لبػدأ يهػبجاني  بلهػت . لاف ني الدبترلف

الدبترلف  لظنلا أف سليد إصعبؿ عّؾ الانبسبة لاهبجاعي بداف  آ ػر  قػد يتػلف أسػرلم 
 .في نلست

تبف سليد دليبنة  اسبهداإ لي هنداب تنت أاينػبإ لّ برجيػة  قررنػب ه ػد إجعابهػبت 
بػػدأنب بسػػلرائنب ببل ػػبرة ا لرلبيػػة  إفععدػػت ( . السػػلرا  ) اتبعػػب الشػػلبية دلريػػة  انػػب  ال

(  1) ااجعاػػػبع  لعدػػػدثت هػػػف الاشػػػبتؿ العػػػي علاجػػػت ال برجيػػػة  لأللهػػػب ال ػػػبنلف رقػػػـ 
) لّلاػػؿ السيبسػػي لال نمػػّي  الػػذ  أهػػبد إرسػػبؿ الّجػػبف الشػػلبية إلػػ  الاتبعػػب الشػػلبية 
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ارات الشػػلبية ا سبسػػية  أ  إ عيػػبر أنػػبس   هػػف طريػػؽ العمػػليد اػػف الاػػؤع(السػػلبرات 
 .اف ا عّؼ الانبطؽ ل هالقة لهـ ببللاؿ الدبّلابسي  لل  برة

تػػبف سػػليد دليبنػػة صػػل اػػف مػػبغ صػػذا ال ػػبنلف هنػػداب تػػبف فػػي انمػػب الاػػدهي 
أثنػػػب  دػػػديثي اافععػػػبدي فػػػي السػػػلرا   قّػػػت أف صػػػذا ال ػػػبنلف . اللػػػبـ بادتاػػػة الشػػػلب

دسػػب قلاهػػد صػػذم السػػّطة  أف تػػؿ لجنػػة شػػلبية ي ببّهػػب ا ػػبلؼ لسػػّطة الشػػلب   ف 
اؤعار شلبي  أيتبإ  أف السلبرات ععب  اادارات فػي ال برجيػة  لصػذم اادارات ل عػدار 
بّجػػبف شػػلبية  تػػذلؾ فػػدف أابنػػة ااعمػػبؿ ال ػػبرجي عػػدار بّجنػػة شػػلبية  إذا  ل يلجػػد 

تػػبف سػػليد دليبنػػة . ابػػرر سيبسػػي أل نظػػر  أل إدار  للجػػلد لجػػبف شػػلبية ببلسػػلبرات
دبتراإ أثنب  دديثي لّسلرا   عرتت ااجعابع  لطّبت اف سليد دليبنة أف يسػعار فػي 

فلجئت بلػد يػلايف ببشػير مػبلح اػدير اتعػب الل يػد الاػر ال ػذافي يعمػؿ بػي . إدارعت
 .صبعليبإ  طبلببإ اني الدتلر إل  اتعبت بشتؿ هبجؿ

اإ  بػػػبدرني بػػػبل لؿ أف ا خ ال بئػػػد ذصبػػػت إلػػػ  اتعبػػػت ببػػػبب اللزيزيػػػة  لجدعػػػت اعػػػلعر 
سػػػ لعت لاػػػبذا   قػػػبؿ أف .  بتػػػببإ انػػػؾ  لطّػػػب العد يػػػؽ الػػػؾ  لطػػػردؾ اػػػف ال برجيػػػة

سػػػليد دليبنػػػة  أرسػػػؿ ع ريػػػراإ إلػػػ  ال بئػػػد ذتػػػر فيػػػت أنػػػؾ أثنػػػب  دػػػديثؾ  انػػػب  الاتبعػػػب 
الشػػػلبية  صبجاػػػت سػػػّطة الشػػػلب لسػػػ رت انهػػػب  لقّػػػت أنهػػػب هطّػػػت اللاػػػؿ اادار  

 .إلإ.. ي ليبيب لالسيبسي ف

قّػػت لػػت أللإ  أف ا خ سػػليد تػػبف دبتػػراإ  لتػػبف بداتبنػػت أف يلعػػرض فػػلراإ هّػػ  
بلػد هػلدعي . تالاي  ثبنيػبإ  أف الدػديث اسػجؿ مػلعيبإ ببلتباػؿ لس رسػؿ لػؾ التبسػيت

إل  اتعبي  إعمؿ بي إبراصيـ هّي اف أابنة اؤعار الشلب اللبـ  لأسعلسر هػف نلػس 
تنت انذ قّيؿ ا  ا خ بشػير مػبلح  لأللتػدت لػت علبمػيؿ  الالتلع  ف ّت لت  ل د

إسػعدهيت . صذا الالتلع  لسػ بلث لػؾ نسػ ة اػف التبسػيت الػذ  يدعػل  تػؿ الدػديث
 .سليد  لس لعت هف اب قبـ بت  ظؿ مباعبإ للـ يرد
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قبـ رئيس لزرا  النيجر بزيػبرة إلػ  ليبيػب  لتػبف ال ػذافي  بتػببإ اػف رئػيس الػلزرا  
دلػػ  بهػػب دػػلؿ اللالقػػبت بػػيف البّػػديف  تّػػؼ سػػليد دليبنػػة با ببّػػة بسػػبب عمػػريدبت أ

للتػي يػع ف اػب تّػؼ بػت  قػبـ بدسػعدهب  رئػيس . رئيس اللزرا   لعلجيت شعبئـ ا ذهػة لػت
الػػلزرا  إلػػ  اتعبػػت  رفػػض الػػلزير ذلػػؾ  لاسػػعهرب أف يعجػػرأ نبئػػب لزيػػر  ببلطّػػب اػػف 

نلسػت ارفلقػبإ ببلشػعبئـ العػي تّػؼ في النهبية داؿ سليد . رئيس لزرا  ال دـل إل  اتعبت
. بهػػب  لذصػػب إلػػ  اللنػػدؽ الػػذ  ينػػزؿ بػػت رئػػيس الػػلزرا   لأل ػػ  هّػػ  اسػػبالت الاطّػػلب

 تػػب الرجػػؿ  تػػببإ شػػديداإ  لقػػرر أف يهػػبدر طػػرابّس فػػلراإ اعلجهػػبإ إلػػ  بػػالدم  لتػػف 
 .بشير مبلح ادير اتعب ال ذافي عد ؿ لهبلل ا ار

اػػؤعار فػػي الاهػػرب  لأثنػػب  الجّسػػة الرسػػاية  ألفػػدم الاػػر ال ػػذافي لّاشػػبرتة فػػي 
صبجـ بشدة الاّؾ الدسف الثبني  لملت ب نػت هايػؿ اسػرائيؿ  للإلابراليػة  يعػ ار هّػ  
اللرب  لقتيعهـ ا لل  فّسطيف  قبات السػّطبت الاهربيػة بطػردم اػف الاهػرب  هّػ  

 .الللر

إقباػة هالقػة سػلية ل أهع د أنػت نجػح فػي . تبف الرجؿ اسعلزازيبإ إل  درجة الجنلف
ندػػف نعداّػػت  " دعػػ  اػػ  أفػػراد هبئّعػػت  لاػػرة قػػبـ إبنػػت بسػػؤاؿ أدػػد اللػػباّيف الػػت قػػبئالإ 

مػدؽ صػذا ا بػف الػذ  يبػدل أنػت "..  نت أبلنب لصذا قتب  لقدر  فتيػؼ ععداّلنػت أنػعـ 
لػػيس اػػف عّػػؾ الشػػجرة  فهػػذا الشػػبب سػػي  الدػػظ  رزقػػت اي باللػػلد  ف  عػػبر لػػت إسػػابإ 

رفػض اابػف لاعمػؿ بلػدد اػف ". الاػر " دم سليد  طّػب انػت أف يلطيػت اسػـ للتف لال
ا شػػػ بص الػػػذيف ارعبطػػػلا بلالقػػػة هاػػػؿ لبػػػبلطب  ليسػػػت هالقػػػة مػػػداقة  لعرجػػػبصـ أف 
يعلسػػطلا لػػدس لالػػدم ليعػػرؾ لػػت الدريػػة فػػي عسػػاية إبنػػت  يػػر أف سػػليداإ أمػػر هّػػ  ذلػػؾ 

 .السـ

ؿ ليبيػب  يعدػدث النػبس هنػت  تاػب ل د نجح دليبنة أف يتلف اػف أهػالـ طػرابّس  بػ
عددث السبب لف هف ظرفب  بهداد لالبمرة  لدا بصب  لأ ّب الذيف جالعهـ ا يػبـ الػت 

 .   سبب  يعلتهلف هّ  نزقت 
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 .قّاب ي ّل دديث اف اسات لطرائلت هنداب يّع ي إثنبف ااف يلرفلنت

يـ البشػبر   في الثابنينبت اػف ال ػرف الابتػي  تبنػت بػبريس تلبػة لتػؿ اػف إبػراص
بػراصيـ بجػػبد  لأداػػد قػذاؼ الػػدـ  يعمػػّلف بطيػػؼ اػف السيبسػػييف لااهالايػػيف لرجػػبؿ  لا 
ا هابؿ اللرنسييف  سليد تبف يلعبر أف ببريس اربط  يّت  لأف صؤل  اف الاع ػبفزيف  
الاعنطلػيف هّػ  إمػطبّت  يػ علف إلػ  بػػبريس ليهبدرلنهػب دلف هّػـ انػت  يعسػ ط أ بػػبر 

ب فػي برقيػػبت ا لّػػة إلػ  لزارة ال برجيػػة الّيبيػػة  لاث ػبإ أف عّػػؾ البرقيػػبت زيػبراعهـ  ليرسػػّه
سػػعجد طري هػػب إلػػ  طبللػػة الاػػر ال ػػذافي الػػذ  لػػف يهلػػر لهػػـ اػػب قػػبالا بػػت اػػف  بطػػبت 

أاػػب إبجػػبد فياندػػت . تػػبف يتػػرم البشػػبر  بػػال دػػدلد. لقلػػزات فػػي نهػػبرات بػػبريس لليبليهػػب
عدػػػػدثت الػػػػت  . يبت اػػػػف  يػػػػرات سػػػػليدبلتػػػػبإ اػػػػف العشػػػػني   ل داػػػػد قػػػػذاؼ الػػػػدـ نمػػػػ

لنمػػػدعت أف يهػػػعـ بلاّػػػت تسػػػلير لّيبيػػػب  ليػػػدع ال ّػػػؽ لّ ػػػبلؽ تاػػػب ي للػػػلف  تلبدعػػػت ل 
يلاجت في اللجت  أتػبفني إلػ  قبئاػة الاهتػلب هّػيهـ لبػدأ يهػبجاني بشػدة أيناػب دػؿل 

 .لردؿ  ر ـ أنني لست ااف يشدلف الردبؿ إل  ببريس إلل لابابإ 

 شػػعر  مػاعت  للتػػنهـ داّػلا انػػت طػرداإ اػػف الشػػعبئـ  لسػطت بلػػض ا شػ بص 
 .لالش بئـ فهتبت  لقررت أف أمبدات

دهينػػب إلػػ  اجعاػػبع ب مػػر الشػػلب اػػ  الرائػػد هبدالسػػالـ . جػػب ت اللرمػػة الذصبيػػة
. جّػػػلد  د ّػػػتل إلػػػ  اتعػػػب الاػػػالـز إسػػػابهيؿ الترااػػػي اػػػدير اتعػػػب اداػػػد الاجػػػذلب

 .اتعب الرائد جّلد عجالنب باتعب الترااي ننعظر المللد إل 

ندػف ل ن بػؿ أف نجّػس اػ  صػذا الػػ :" د ؿ سليد دليبنة  فمر ت بػ هّ  مػلعي
لل .........  الذ  تبف يلاؿ ا  انملر الادجلب نهبراإ للػيالإ  لبػد أف يطػرد فػلراإ  لا 

إرعبػؾ الرجػؿ لدػبلؿ الدبتػرلف عهػدأعي  للػـ يلػعح . ف نب اتطر أف أتشؼ تؿ ألراقت
 .فات
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سػػ ار هّيػػؾ بانزلػػؾ  :" ب  نلػػس اليػػـل الاردػػـل السػػ  زلػػـل  لقػػبؿإعمػػؿ بػػي اسػػ
ذا بمػػدي ت صػػل سػػليد ". لليعنػػي أجػػد هنػػدؾ شػػي  ن تّػػت أنػػب لمػػديؽ الػػي ردبػػت بػػت  لا 
 . دليبنة الذ  أ ذني بب دتبف  لأطّؽ التدتبت

تبف هبػداللبطي اللبيػد  لزيػراإ لّ برجيػة  لتنػت لزيػراإ لإلهػالـ  قانػب  7611سنة 
د  لػت إيراف  لفي طريؽ هلدعنب قرر اللقلؼ بببريس   ف هبػداللبطي اللبيػ بزيبرة إل 

نزلنػػب باطػػبر شػػبرؿ ديجػػلؿ  قبػػؿ أف  -تّػػلد شيسػػلف- الهػػد اػػ  لزيػػر  برجيػػة فرنسػػب
نهبدر الطبئرة قّت لّلبيد   أننػي لػف أمػبفح السػلير سػليد دليبنػة  لب سػّلبت الهػبد   

لاجباّة  ر ـ أف دليبنػة شػ ص ل يسػعدؽ الّبؽ  ألحل هّي اللبيد   أف أقـل بلاجب ا
أ  قػػدر انهػػب  فبللبيػػد  نلسػػت لػػـ يسػػّـ اػػف أدجػػبر دليبنػػة العػػي يرايهػػب هشػػلائيبإ هّػػ  

 .الجاي 

أريػػدؾ فػػي التػػلع :" قػػبؿ لػػي هبػػداللبطي( الػػبالزا آعينػػي ) هنػػداب لمػػّنب فنػػدؽ 
ة   لأ ػػذني إلػػ  مػػبللف جػػبنبي فػػي ردصػػة ااسػػع ببؿ  بػػدأ يعدػػدث هػػف دسبسػػي"هبجػػؿ

. اللالقة ا  فرنسب  لطّػب االدظػبعي دػلؿ إجعابهػت مػببح الهػد اػ  الػلزير اللرنسػي
يب هبداللبطي  ل ػد إ عرهػت صػذا الالتػلع اآلف   ف السػلبرة قػد دجػزت لػؾ :" قّت لت

  أقسػات "اػف قػبؿ لػؾ ذلػؾ:"   إسػعهرب قػبئالإ "جنبدبإ اّتيبإ  لدجزت لي اتبنبإ ي عّؼ
أف اػػػػػب قّعػػػػػت صػػػػػل :"   رد هبػػػػػداللبطي"يد دليبنػػػػػةلػػػػػت أف ل أدػػػػػد  للتننػػػػػي أهػػػػػرؼ سػػػػػل

 ".المديح

فػػػي المػػػببح  أي ظنػػػي صػػػبعؼ اػػػف طػػػرابّس  الاعدػػػدث اػػػف الجبنػػػب اآل ػػػر الرائػػػد 
هبدالسػػػالـ جّػػػلد  سػػػ لني اػػػبذا أفلػػػؿ ببػػػبريس  قّػػػت لػػػت أعيػػػت اػػػ  هبػػػداللبطي  ف لػػػت 

شػػػالبي الهػػػدال اػػػ  تّػػػلد شيمػػػلف  لزيػػػر ال برجيػػػة اللرنسػػػي  قػػػبؿ لاػػػبذا عللػػػؿ فلزيػػػة 
التـ  قّت لت  ل د زارعنب الّيّة الابتية رف ة زلجهب هبػدالرداف الجليػد   جّسػب النػب 

 .للقت قمير عددثت  اللت هف تعبب قمير عريد إمدارم
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بلػػد هػػلدة هبػػػداللبطي اللبيػػد  اػػف إجعابهػػػت اػػ  لزيػػر ال برجيػػػة اللرنسػػي  للػػػـ 
لد  لهّػػػؽ هبػػػداللبطي ي  ػػػذ إليػػػت السػػػلير دليبنػػػة  أ برعػػػت هػػػف اتبلاػػػة هبدالسػػػالـ جّػػػ

 ".هاّهب مبدبنب:" تبدتبإ 

بلػػػد لمػػػللنب إلػػػ  طػػػرابّس  إعمػػػؿ بػػػي هبػػػد اللػػػبطي  لطّػػػب أف أزلرم باتعبػػػت  
باجػػرد لمػػللي  قػػدـ لػػي  برقيػػة سػػرية جػػب ت اػػف بػػبريس هنػػداب تنػػب فيهػػب  اػػألت عّػػؾ 
سػعهرب  البرقية بتـ صبئؿ اف العهـ لا تبذيب هػف هبػداللبطي  للػـ يػرد إسػاي فيهػب  لا 

 .اف صذا العمرؼ الاريض

هنػػػداب هػػػيف اػػػدهيبإ هباػػػبإ بادتاػػػة الشػػػلب ااسػػػعثنبئية  إع ػػػذ اػػػف ذلػػػؾ الا لػػػد  
انمة لّعسّط لاابعزاز  يسبرع إل  إسعدهب  تؿ اف يرد إسات للـ يرد فػي أ  قتػية  

ل ػػد . ليل ػػد تػػؿ اػػب صػػل بسػػيط. يسػػعاع  بدرصػػبب الاد ػػؽ الػػت  ليبػػبلف فػػي السػػعجلاببت
تػػية الاارتػػبت البّهبريػػبت العػػي لجهػػت لهػػف عهاػػة د ػػف ا طلػػبؿ بػػبلف فػػي عمػػلير ق

 .الّيبييف بب يدز

تػػػبف دّػػػـ الرجػػػؿ فػػػي النػػػـل لفػػػي الي ظػػػة أف عسػػػند إليػػػت د يبػػػة لزاريػػػة  لأهع ػػػد أف 
الاببلهة في الالاقؼ  لالعشدد في العلباؿ  سعزؼ إليت هطلر الرتب   العي ع ربػت اػف 

 .ترسي اللزارة

أ  أابزيهي  اف الجبؿ الهربي  لـ يلباػؿ الاػر ال ػذافي  -بربر  -سليد دليبنة 
ا اػبزيف تاػلاطنيف ليبيػيف  اػثّهـ اثػؿ ب يػة أ ػػلعهـ أبنػب  ليبيػب  تػبف يسػايهـ هػرب اػػب 
قبػػػؿ اللػػػعح  أ  اػػػب قبػػػؿ لمػػػلؿ الاسػػػّايف إلػػػ  ليبيػػػب  للػػػـ يػػػلفر العلسػػػيرات العبري يػػػة 

أطّ هػب الرلاػبف  -البربػر -تّاػة تػبف ي ػلؿ أف . لالعلبيرات الّهلية العي عؤتد هرلبعهـ
الجزيػرة اللربيػة  -بػر  -هنداب تبنلا يدعّلف شابؿ افري يب هّػ  ال ػـل الػذيف جػب لا اػف 

تبف ال ػذافي يتػرر دائاػبإ أف البربػر  أل ا اػبزيف صػـ اػف آؿ . شابؿ أفري يب -بر -إل  
اثبػػبت  لظػػؼ الػػديف أيتػػبإ . دايػػر الػػذيف هبشػػلا بػػبلياف  لقػػبـ ببلاسػػعديؿ اثبػػبت ذلػػؾ
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لباػػػب أف قطبهػػبإ تبيػػػراإ اػػف سػػػتبف . هرلبػػة ا اػػبزيف الػػػذيف يلعن ػػلف الاػػػذصب ا ببتػػي
اسػػ ط لهاػػبف يلعن ػػلف نلػػس الاػػذصب ف ػػد هاػػؿ ال ػػذافي أف يلطػػي صػػذا الالع ػػد الػػديني 

أف لدػػػػدة الالع ػػػػد علنػػػػي لدػػػػدة الػػػػدـ لا مػػػػؿ  لهاػػػػؿ بتػػػػؿ قػػػػلة لعلثيػػػػؽ . بلػػػػداإ هرقيػػػػبإ 
أقياػػت اللالقػػبت الدبّلابسػػية بػػيف ليبيػػب لهاػػبف أمػػر  لهنػػداب. المػػالت بػػيف الطػػرفيف

 .الار ال ذافي أف يتلف سليرنب  صنبؾ أابزيهيبإ أببتيبإ 

عاتػػف الاػػر ال ػػذافي اػػف فػػؾ شػػلرة سػػليد دليبنػػة  لدػػبلؿ إسػػع داات إلػػ  أقمػػ  
ادس  لتنني أظف  أف سليد ب يت لت شلرة دا ّية  لـ يسعط  فتلهػب  ف مػبح تػديعهب  

 .ب إنعلتتع ف نعلض صلتّاب أقعرب انه

تبنت بدايعت في الديبة  ابّّة بشظؼ اللػيش  لمػالبة الطبيلػة  لهنػداب قلػز اػف 
جببؿ نللست ندل طرابّس لبنهبز   لـ عاد لت الديبة تلبإ  لاسػعت بػ فؽ مػّب   ػبص 

 .في هاؿ  يترر فيت  يرم  طبلبع في دائرة دتلاية

. ؽ هبػر الشػيإ انمػلر الادجػلبأراد أف يرع ي في ارعللبت الديبة  فتبف الطري
بلػداب هبػر جسػر . لاف الادجلب إل  الاجذلب آار اتعػب العمػبؿ ببلّجػبف الثلريػة

أداػػد الشػػدبعي  الػػذ  تػػبف يػػؤذف اػػف فػػلؽ انػػبرات اللرلبػػة لالثػػلرة  ليلػػلد إلػػ  فرنسػػب 
لػػػـ ي  ػػػذ لرقػػػة شػػػهبدة الػػػدتعلرام  ف ػػػرر أف . سػػػليراإ بلػػػد أف هػػػبش بهػػػب لهبيشػػػهب طبلبػػػبإ 

 .لنلست  بجهد بسيط  لصل يتلهب قبؿ إسات الذ  يذيؿ بهب اذتراعت لع بريرم ياندهب

ف ػػد لتػػ  نلسػػت فيهػػب ار اػػبإ  مػػنؼ . لجػػد نلسػػت فػػي دلػػرة ااعّئػػة بػػبلطيف لالػػلصـ
نلسػػت اػػف بػػيف ا اػػبزيف ال ػػبئّيف بلرلبػػة صػػذا الجاػػ  اػػف الشػػلب الّيبػػي  صػػذم الهليػػة  

تلايػػة فػػي طػػرابّس  لتنهػػب عدراػػت اػػف علطيػػت اتبنػػبإ لصػػل لسػػط الاتبعػػب الثلريػػة لالد
عدػػلؿ إلػػ  تػػبئف . اتبنػػة إجعابهيػػة  اجػػرد أف يرعلػػ  فػػي طريػػؽ جبػػؿ نللسػػت الاعلرجػػة

 .اف ا همبب لالهتب لاادببط  أزدلج تؿ شي  فيت  لبدأ بندلؿ الذات ل يعلقؼ



 431 

يعن ػػػؿ بػػػيف . يعدػػػرؾ بػػػيف الشػػػيإ انمػػػلر الادجػػػلب  لالتػػػببط اداػػػد الاجػػػذلب
لػػػـ يمػػػؿ إلػػػ  ا لػػػد الػػػلزارة  للػػػـ .   لا اػػػبزيهي فػػػي جبػػػؿ نللسػػػتاللربػػػي فػػػي طػػػرابّس

لػػـ يجػد نلسػػت فػػي طػرابّس للػػـ يجػػد . يعرجػؿ هػػف االد ػة إرعلبهػػبت الزهباػػة فػي الجبػػؿ
 .أصّت في جبؿ نللست

إسػػػعلاّت الػػػلؿ المػػػراهبت الجهليػػػة لال بّيػػػة  الػػػذ  داّػػػت هاػػػر إشػػػتبؿ ل ّيلػػػة 
قبػػؿ أف يػػ عي اللػػرب إلػػ  ليبيػػب  للتػػف ي ػػلؿ لػػت ال ػػذافي  أف ا اػػبزيف هػػرب  . إدنػػيش

ليس اف د هـ إسعلابؿ لهعهـ العي قػبؿ هنهػب الببدػث الاػؤرخ الهػل  الليّسػلؼ الرادػؿ 
صػػـ . هّػػي فهاػػي  شػػيـ  أنهػػب لهػػة هربيػػة  للتػػف لػػـ يسػػاح بدسػػعلابلهب إل فػػي البيػػلت

 .هرب اب قبؿ اللرب  لتف ليس اف د هـ إطالؽ أساب  أجدادصـ هّ  أللدصـ

لتػػػف صػػػذم الهليػػػة  -هربيػػػة  -انبسػػػبة أل بػػػدلنهب أنػػػت هربػػػي  لأاػػػت عسػػػا  يتػػػرر ب
 .ععالش  هنداب ععدرؾ بيف اللؤاد لالّسبف

ػػػر ثػػػلرة الشػػػببب الّيبػػػي فػػػي   71ل أهػػػرؼ اػػػب صػػػل الػػػدلر الػػػذ  أنػػػيط بػػػت بلػػػد علجل
لتنػػػػت لػػػػـ يسػػػػعلاؿ فػػػي جلقػػػػة ا مػػػػلات العػػػػي قرهػػػت طبػػػػلؿ السػػػػّلية ال لايػػػػة . فبرايػػػر
هّػ  شبشػبت العّلزيػلف الّيبػي الرسػاي يػنظـ الشػعبئـ لّثػلار  ليهعػؼ لػـ يظهػر . اللربية

ببلليػػؿ لالثبػػلر لدّػػؼ النػػبعل ااابريػػبلي المػػّيبي  الػػذ  يهػػدؼ إلػػ  عػػداير قّلػػة الثػػلرة 
صؿ علامؿ اللػؤاد لالّسػبف   أـ أف سػليد دليبنػة إتعشػؼ اػب فػي الدلػرة العػي . رلبةللال

ل ػػػد إنػػػدف  ا اػػػبزيف الّيبيػػػلف  يداّػػػلف  أل عػػػت ا قػػػدار بهػػػب   صػػػؿ  ػػػرج   صػػػؿ ي ػػػرج  
تّيبيػػػيف  ليدرقػػػلا الهشػػػبلة  العػػػي أطّ ػػػت الػػػد بف هّػػػ  العػػػبريإ  ل ّطػػػت الػػػدـ  حالسػػػال

أعانػػػ  أف يليػػػؽ صػػػذا . ببلػػػديف لالػػػلصـ  لفمػػػّت الهليػػػبت با ػػػص الاهبلطػػػبت العبري يػػػة
الشػػػػ ص  الػػػػذ  أل ػػػػت بػػػػت ا يػػػػبـ فػػػػي أعػػػػلف الرتػػػػة لػػػػـ يلػػػػرؼ  رائطهػػػػب  للػػػػـ ي عػػػػر 

للتننػػػي لاثػػػؽ أف عنػػػلر ا همػػػبب فػػػي دا ّػػػت لػػػف يتػػػلف بػػػت اػػػب يشػػػلّت اػػػف . هبمػػػللف
 . ابت الار ال ذافي. الدطب
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 إبراىيم أبوخزام أ ْلحسْنا ِوي

 

إبػػراصيـ أبػػل زاـ  تػػديلة  اػػبت بػػ تثر اػػف أداة  لنهػػض بػػ تثر اػػف الجػػزة لادػػدة  
درس بتّيػة . ّيبػيينعاي إل  قبيّػة الدسػبلنة  العػي عسػتف ادينػة الشػبطي   بػبلجنلب ال

الد ػػلؽ  لع ػػرج انهػػب للجػػد الطريػػؽ تهيػػرم اػػف الّيبيػػيف إلػػ  الدراسػػبت اللّيػػب  ليدمػػؿ 
هّ  الابجسعير لاف بلدصب درجة الدتعلراة  ل أهػرؼ اػف أيػػف دمػػؿ هّػػ  الدرجعيػػف 

فػي اللشػريف سػنة . قبػؿ إسػات -الػدتعلر -ا  يرعيػف  تػؿ اػػب أهرفػت  أنػت يتعػب تّاػة 
مػػػبر آلؼ اػػػف الّيبيػػػيف يداّػػػلف ل ػػػب الػػػدتعلر  دمػػػؿ بلتػػػهـ هّيػػػت اػػػف ا  يػػػرة  

السلداف  أل اف الاهرب  لتػف أ ّػبهـ إشػعرلا ذلػؾ الّ ػب اػف دلؿ ألرلبػب الشػرقية بلػد 
أدػػد صػػؤل  الدبمػػّيف هّػػ  تّاػػة الػػدتعلر اػػف ألرلبػػب . إنهيػػبر ا نظاػػة الشػػيلهية بهػػب

اػػبدة ال ػػبنلف  لبلػػد ااطػػالع هّػػ   الشػػرقية  ع ػػدـ إلػػ  أدػػد الجبالػػبت الّيبيػػة لعػػدريس
دتعلراصػػت  عبػػيف أنهػػب فػػي اػػبدة الجهرافيػػب  طّػػب انػػت أف يدتػػر الرسػػبلة أل ا طرلدػػة 
العػػي نػػبؿ بهػػب ذلػػؾ الّ ػػب فػػي الجهرافيػػب  عبػػيف  أف دتعػػلراإ قػػد سػػب ت إلػػ  جبالػػة ليبيػػة 

ددػدس أ رس  لقدـ نلس ا طرلدة  لبلػد العد يػؽ عبػيف أف صنػبؾ ش مػبإ هراقيػبإ ي ػيـ ب
 .دلؿ ألرلبب الشرقية  يبي  عّؾ ا طرلدبت الانسل ة لّيبييف ل يرصـ

. لألابنة  أنب ل أهرؼ اع  دمؿ إبراصيـ أبل زاـ هّ  صذم الدرجػة  لاعػ   لأيػف
ر ـ أننب اف نلػس الانط ػة  أ  اػف جنػلب . هّ  تؿن صذا ليس اف ادبلر صذا اللمؿ

تػػبف . بلػػد اػػب مػػلد فػػي الػػدرجبت اللظيليػػةليبيػػب  فّػػـ أعلػػرؼ هّػػ  إبػػراصيـ أبػػل زاـ إلل 
انػػػذ ألؿ ل ػػػب  بػػػت  أدسسػػػت بدرعيػػػبح ندػػػلم  فهػػػل يلػػػرؼ أ ػػػلعي  . شػػػبببإ صبدئػػػبإ للدلداإ 

بباتػػػػػبفة إلػػػػػ  تلننػػػػػب اػػػػػف انط ػػػػػة لادػػػػػدة  لأتعشػػػػػلت اببشػػػػػرة  إصعابابعػػػػػت اللّايػػػػػة  
 .لالالتلهية في دديثت
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اللػػبـ  صػػي  مػػلد بسػػرهة فػػي سػػّـ اللاػػؿ السيبسػػي  تبنػػت أابنػػة اػػؤعار الشػػلب
الجسـ ا هّ  سيبسػيبإ فػي الػبالد  عػلل  صػل لظيلػة ا اػيف الاسػبهد  أ  الرجػؿ الثػبني 
فػػي ذلػػؾ الجسػػـ  بدتػػـ عتلينػػت ال ػػبنلني  عػػلل  اعببلػػة مػػيب ة ال ػػلانيف العػػي يمػػدرصب 
اػػػؤعار الشػػػلب اللػػػبـ  بباتػػػبفة إلػػػ  إشػػػرافت هّػػػ  إهػػػداد جػػػدلؿ أهاػػػبؿ الاػػػؤعارات 

 .الشلبية ا سبسية

ش مػػػػػيعت البسػػػػػيطة الهبدئػػػػػة  إقعػػػػػرب انػػػػػت النػػػػػبس  لعػػػػػداه  إلػػػػػ  اتعبػػػػػت  بدتػػػػػـ
 .الالظللف لالاث للف لأسبعذة الجبالبت لتذلؾ الالاطنلف

سػػػابإ فػػػي ذلػػػؾ اللسػػػط السيبسػػػي   اػػػف ذلػػػؾ الاتػػػبف  إسػػػعطبع أف يجػػػد لػػػت اتبنػػػبإ لا 
 أهعبد أ ّب تببر الاسػئلليف الّيبيػيف أف ي تػلا جػؿل لقػعهـ. أقمد لسط اللاؿ الشلبي

فػػػػي الجعابهػػػػبت  يعػػػػزالرلف فػػػػي الاتبعػػػػب  فّػػػػـ عتػػػػف فػػػػي ليبيػػػػب ديػػػػبة إجعابهيػػػػة  أل 
مػػػبللنبت سيبسػػػية أل ث بفيػػػة  الادلػػػالف اللديػػػداف الّػػػذاف يّع ػػػي فيهاػػػب الّيبيػػػلف صاػػػب 

يعجاػ  النػبس فيهاػب  بليػداإ هػف العراعبيػبت اللظيليػة  يجّػس اػف ياتػف . ا فراح لالا عـ
س اػػف اللباػػة  يعنػػبلللف البػػبزيف أل التستسػػي أل ا رز أف نسػػايهـ بلّيػػة ال ػػـل اػػ  أنػػب

في أطببؽ لاسلة يعدّؽ دللهب  اسة أش بص  لي تّلف اػب أسػعطبهلا اػف تعػؿ الّدػـ 
 .الاتدسة

فػػبلّيبيلف يلبػػرلف هػػف أفػػرادهـ ب تػػؿ الّدػػـ  ليلبػػرلف هػػف أدػػزانهـ بػػنلس الطري ػػة 
 .أقمد أتؿ الّدـل

الاسئلللف اللقػت لّعػزالر لالدػديث تاػب  تبنت الاتبعب الدتلاية اسبدة يجد فيهب
الجّػػلس هّػػ  طبللػػة الاتعػػب لدراسػػة الاّلػػبت  أل تعببػػة الاػػذترات اهاػػة ث يّػػة . قّػػت

 .تبنت اادارة إل  دد تبير شلهية. ععرؾ لاف صل أدن 

أظهػػػر إبػػػراصيـ أبػػػل زاـ ابتػػػراإ أنػػػت ش مػػػية ا عّلػػػة لأف لػػػت ال ػػػدرة هّػػػ  الجّػػػلس 
الاػػذترات  بػػؿ لع ػػديـ أفتػػبر دػػلؿ ال تػػبيب العػػي عدعػػبج اطػػللإ هّػػ  اتعبػػت  لمػػيب ة 



 435 

إل  طردهب هّ  الاؤعارات الشلبية  أل علميؿ لمػيب ة الن ػبط العػي يػ ار بهػب الل يػد 
صتػػذا شػؽ طري ػت  أل أثبػػت لجػلدم  ف نهبلػت هّيػػت العتّيلػبت  لب ّليعػػت . الاػر ال ػذافي

 .نظبر لالعتّيلبت أيتبإ ال بنلنية  لمبرم هّ  الجّلس  ّؼ اتعبت  علجهت إليت ا 

تػػبف الرائػػد هبػػد السػػالـ جّػػلد  صػػل الرجػػؿ الثػػبني فػػي الدللػػة بلػػد الاػػر ال ػػذافي  
يعػػبب  ا اػػلر اليلايػػة  ليّجػػ  إليػػت الػػلزرا   لرؤسػػب  الاؤسسػػبت لالشػػرتبت لالامػػبرؼ  

. لتثيػػراإ اػػب تػػبف هبدالسػػالـ جّػػلد  صػػل اػػف ي ػػـل بدسػػعدهبئهـ. لانبقشػػة ا اػػلر الهباػػة
يجػبد إاعّؾ أ قعػراح البلجعهػب لا  بل زاـ قدرة في هرض ال تبيب  لاهبرة في مػيب عهب  لا 

 . دّلؿ عريح جّلد لالت ال ذافي  أل بب درس ل عمطدـ ا  ازاجهاب

اثػػؿ صػػذا اللتػػ   فػػي ظػػرلؼ ليبيػػب آنػػذاؾ  يجلػػؿ الابػػبدر  لال ػػبدر هّػػ  عد يػػؽ 
 :اثؿ ذلؾ الجهد بيف عيبريف لل ن لؿ بيف نبريف

لؿ  الػػػذ  يزجػػػ  لػػػت الازيػػػد اػػػف الاهػػػبـ لااصعاػػػبـ  لي ربػػػت اػػػف الػػػدائرة العيػػػبر ا 
ا لل   ليجلّت الدبتر دائابإ  أل لن ؿ  بلببإ  في الجعابهبت العي يلعػرض أف يتػلف 

 .لهب نعبئل  أل أفتبر عمبغ هّ  اللرؽ  لتي عرف  إل  ال يبدة

دمػػريبإ  ليػػرس أف الثػبني  لصػػل ذلػؾ العيػػبر الػذ  يػػرس أف صنػػبؾ دائػرة ادجػػلزة لػت 
بػبلعلبير الريبتػي  للبػد اػف نلػإ مػبفرة  -العسّسػؿ -تؿ اف يد ّهب  إرعتب ا بللػة 

أللئػػػؾ الػػػذيف . الدتػػػـ فػػػي لجهػػػت  لرفػػػ  اللرقػػػة المػػػلرا  هّيػػػت  لأديبنػػػبإ دعػػػ  الداػػػرا 
فبللنبمػر العػي . لتللا أنلسهـ  في لظيلة الدتـ  لهـ أتثر اف انب  لأتثر اػف دافػ 

لنؼ الا عّلة اف الّجبف الثلرية  يرلف فػي الػذيف لػـ ي لاػلا باثػؿ عّػؾ قبات ب هابؿ ال
ا هابؿ  اجرد اعنطليف  لاعسّّيف لل يدؽ لهـ أف يد ّلا دائػرة العلباػؿ الاببشػر اػ  
ال يبدة أل دع  ااقعراب اف ا لراؽ العي سػعجد طري هػب إليهػب   ف ذلػؾ سيرشػدصـ إلػ  

 .أنهب اف د هـ لددصـإهعال  اراتز يرس صؤل  الثلريلف  
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ليتػػـ صػػذا العيػػبر الااػػبن  اللنبمػػر ال بّيػػػة  أقمػػػد أللئػػؾ الػػذيف يػػرلف أف صنػػبؾ 
لتػػػؿ قبيّػػػة  لأف بػػػرلز هنمػػػر اػػػف قبيّػػػة اػػػب  سيتػػػ   -تلعػػػب -دمػػػػة أل تاػػػػب ي ػػػػبؿ 

هلائ ػػبإ أاػػبـ أبنػػب  هالاعػػت اػػف نلػػس ال بيّػػة ليعبػػلأ انمػػببإ سػػبايبإ فػػي الدللػػة  ل بمػػة 
فاػػثالإ  شػػهدت قبيّػػة لرفّػػة  عسػػبب بإ لعنبفسػػبإ دا ّيػػبإ بػػيف . أ  الػػلزرا انبمػػب ا انػػب  

أف ل عمػطبد أ  قبيّػة أتثػر اػف لزيػريف  -تاب يػرس صػؤل  -اف الانط ي . هنبمرصب
فػػي الدتلاػػة اللادػػدة  لصػػذا يلنػػي دراػػبف آ ػػريف يػػرلف فػػي أنلسػػهـ التلػػب ة  لّلمػػلؿ 

العػػلؽ الػػلرفّي  لزيػػراإ دائاػػبإ  لقػػد  ف ػػد تػػبف الاهنػػدس العػػلؽ اداػػد. إلػػ  القػػ  الػػلزير
راف ت أديبنبإ الاهندس هاػراف بػلتراع اػف نلػس ال بيّػة فػي عػللي اؤسسػة التهربػب  هّػ  

فبلػدتعلر . سػبب ذلػؾ  تػب هنبمػر أ ػرس اػف نلػس ال بيّػة.  ادس أتثر اػف ه ػديف
مػػػػبلح إبػػػػراصيـ  لصػػػػل اػػػػف أشػػػػد الاعشػػػػدديف فػػػػي درتػػػػة الّجػػػػبف الثلريػػػػة  عػػػػلل  رئبسػػػػة 

لدمػػػػؿ هّػػػػ  . ة الثلريػػػػة  لأمػػػػدر أدتباػػػػبإ بباهػػػػداـ هّػػػػ  أشػػػػ بص تثيػػػػريفالادتاػػػػ
الػػدتعلرام اػػف ألرلبػػب الشػػرقية  تػػبف يلع ػػد إهع ػػبداإ جبزاػػبإ  أنػػت ياعّػػؾ جايػػ  الاػػؤصالت  

 .لالالاملبت  العي عجلّت اف ا لائؿ الذيف لهـ الدؽ في الجّلس هّ  ترسي اللزارة

. يف اػػف قبيّعػػت فػي ذلػػؾ التيػػبف السػػبايصػػل لجػػلد إثنػ -تاػػب يلع ػد -اللػبئؽ اللديػػد
ظهػػرت نلػػس ا هػػراض  ابتػػراإ  هّػػ  شػػبب ينعاػػي إلػػ  نلػػس ال بيّػػة صػػل فػػرج اػػيالد  

 .الذ  هاؿ للعرة قميرة  نبئب لزير ال برجية لالسعثابر

صنػػػػبؾ أيتػػػػبإ أبلػػػػبد جهليػػػػة عللػػػػؿ نلػػػػس الللػػػػؿ  فبباتػػػػبفة إلػػػػ  اػػػػب نظػػػػر إليػػػػت  
لجػػلد لزار  ينعاػػلف إلػػ  نلػػس انػػبط هـ   تادبممػػة قبّيػػة  رأت هنبمػػر أ ػػرس  أف

 .عدلؿ دلف لمللهـ إل  ترسي اللزارة  ر ـ إاعالتهـ اؤصالت اللملؿ الاسعدؽ

تػػبف إبػػراصيـ أبػػل زاـ صػػدفبإ لتػػؿ عّػػؾ العيػػبرات  بػػؿ إف دجػػبرة  لأسػػعطي  أف أقػػلؿ 
سػػهبابإ  لجهػػت إليػػت اػػف أطػػراؼ أ ػػرس ل سػػببب أ ػػرس أيتػػبإ  دػػيف انع ػػؿ اػػف أابنػػة 

 .الشلب اللبـ إل  لزارة العلّيـ اللبلياؤعار 
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أثنػػب  هاّػػت أاينػػػبإ اسػػبهداإ  ابنػػػة اػػؤعار الشػػلب اللػػػبـ  نجػػح أبػػػل زاـ فػػي ع ػػػديـ 
علامػػػؿ اػػػ  . نلسػػػت لشػػػرائح اعنلهػػػة اػػػف الّيبيػػػيف  اثّاػػػب نجػػػح فػػػي ع ػػػديـ نلسػػػت لّ يػػػبدة

للػـ يعلقػؼ الاث ليف  لا تبدياييف  لتذلؾ الللبليبت ااجعابهية با عّؼ انبطؽ ليبيب  
هػػػف اابرسػػػة دلرم ا تػػػبدياي العلّياػػػي  لالعلػػػبطي اػػػ  التعببػػػة فػػػي الشػػػئلف السيبسػػػية 
لاللترية  لرتػز هّػ  أفتػبر الاػر ال ػذافي  تاػب نشػرصب فػي التعػبب ا  تػر  ل بمػة 

تػػبف اػػف اللجػػػلم الجديػػدة الشػػببة العػػي ععبػػػلأ القلػػبإ بػػبرزاإ فػػي أابنػػػة . الجبنػػب السيبسػػي
أسػػعطبع أف ي ػػيـ علازنػػبإ فػػي هالقبعػػت  اثّاػػب نجػػح فػػي أف يد ػػؽ اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ  ل 

 .علازنبإ في إصعابابعت

الرائػػػد هبدالسػػػالـ جّػػػلد  الػػػذ  رأس فيػػػت اػػػف عػػػرب إبػػػراصيـ أبػػػل زاـ أتثػػػر فػػػ تثر إق
جلانببإ شػدعت إليػت  فػبدتـ تلنػت الرجػؿ الثػبني فػي النظػبـ  يعػبب  علبمػيؿ اللاػؿ اليػلاي 

  ليلجػت اتعػب (اجّػس الػلزرا  ) لالّجنة الشػلبية اللباػة  ابنة اؤعار الشلب اللبـ  
العمػػػػبؿ ببلّجػػػػبف الثلريػػػػة  لجػػػػد الرائػػػػد جّػػػػلد فػػػػي أبػػػػل زاـ  الشػػػػ ص الػػػػذ  يسػػػػعطي  

ينعاػػي جّػػلد إلػػ  قبيّػػة الا بردػػة  فػػي . اسػػبهدعت فػػي ذلػػؾ ال تػػـ الاعنػػلع لالاعػػدا ؿ
ف  بانط ػػة الشػػبطي  دػػيف ينعاػػي إبػػراصيـ أبػػل زاـ إلػػ  قبيّػػة الدسػػبلنة  ع طػػف ال بيّعػػب

ببلجنلب الّيبي  ددث أتثر اػف إدعتػبؾ بػيف ال بيّعػيف  لتػف هبدالسػالـ جّػلد  لػـ يتػف 
اػػف الػػذيف يداّػػلف رلاسػػب ال بيّػػة فػػي دا ّهػػـ  تػػبف ي ػػؼ هّػػ  اسػػبفة لادػػدة اػػف تػػؿ 

ل ػػد فسلػػر . الّيبيػػيف  لقػػد دفػػ  أبػػل زاـ ثاػػف صػػذا الع ػػبرب اػػ  جّػػلد  ب ػػدر اػػب جنػػ  انػػت
لال بّيػػيف صػػذا الع ػػبرب  هّػػ  أنػػت عرعيػػب اقباػػة عدػػبلؼ أل هّػػ  القػػؿ بلػػض الثػػلرييف 

علػػبصـ بػػيف ال بيّعػػيف  شػػف أداػػد إبػػراصيـ ال ػػذافي  صجلاػػبإ هّػػ  إبػػراصيـ أبػػل زاـ  لمػػؿ 
إل  دد لملت  ببلاع ار  للـ ير الل يد  ّيلػة إدنػيش  اهنػدس الاػؤاارات لاللرقػة بػيف 

  سػػلس ا طػط لإل ػػالؿ ببلعلازنػبت الجعابهيػػة ال ببئػؿ الّيبيػة  لػػـ يػر فػػي ذلػؾ الع ػبرب
 .في الجنلب الّيبي
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لقػبـ . إن سات قبيّة ال ذاذفة بيف انط ة سرت في لسػط ليبيػب  لسػبهب فػي الجنػلب
لـ يتف جّلد اف الاهندسػيف لػت  أل دعػ  . عدبؼ بر ابعي بيف قبيّة الا بردة لال ذاذفة

. تثيػػرة تلنمػػر عػػلازف إجعاػػبهيالاهعاػػيف بػػت  لأسػػع دات قبيّػػة الدسػػبلنة فػػي أديػػبف 
صتػػذا لجػػد إبػػراصيـ أبػػل زاـ نلسػػت  فػػي  تػػـ عيػػبرات لػػـ يتػػف لػػت ال ػػدرة هّػػ  الاجهعهػػب 

 .دفلة لاددة

إ عيػػػػر إبػػػػراصيـ بلػػػػد ذلػػػػؾ  لزيػػػػراإ لّعلّػػػػيـ اللػػػػبلي  ل أهػػػػرؼ اػػػػف تػػػػبف لرا  صػػػػذا 
لزيػر  لصػذا الالقػ   أهنػي. اا عيبر  قد يتػلف لّرائػد هبدالسػالـ جّػلد دلر اػب فػي ذلػؾ

 . العلّيـ اللبلي  عع بط  هندم دسبسيبت عمؿ إل  دد ل يلمؼ اف العدا ؿ لالعل يد

العلّيـ اللبلي  يلني الجبالػبت لالالبصػد اللّيػب  صػذم ا جسػبـ  تػبف النظػبـ ينظػر 
إليهػػب تبػػراتيف ارشػػدة لإلنلجػػبر فػػي أ  لدظػػة  ل ػػد أسػػعطبع الاػػر ال ػػذافي  أف يلتػػؾ 

للػـ يلػد بػبلبالد عنظياػبت . عابؿ أ   طر انت هّ  النظػبـالجيش النظباي  ليبطؿ إد
ال طر اللديد الذ  ظؿ اػبثالإ صػل صػذا ال ػزاف . سرية عرع ي إل  اسعلس العهديد لّنظبـ

 .طالب الجبالبت -البشر   الذ  ل ياتف العدتـ فيت لصل 

طبلػػػبإ إسػػػعلاؿ النظػػػبـ تػػػؿ أنػػػلاع ال اػػػ   تػػػد الطػػػالب  إبعػػػدا اإ اػػػف الطػػػرد اػػػف 
نعهػػب إ بباهػػداـالجب لتبنػػت الاهاػػة ا سبسػػية لّجػػبف الثلريػػة صػػي السػػيطرة هّػػ  . الػػة لا 

الجبالبت هبر العرصيػب لالعر يػب  للػـ يسػعثف سػالح ال ببئػؿ  لالامػبلح  ف ػد أسػعلاؿ 
 .إل  أبلد دد اف أجؿ علتيؾ أطراؼ ذلؾ التيبف البشر  الا يؼ

 اػف الػدا ّي  لتػذلؾ ا اػف الجبالة الّيبية  تبنت أيتبإ اسبدة لألاػف الّيبػي  ا
ػػبلت فػػي اػػدرجبت الطّبػػة  لتراسػػي ا سػػبعذة  لتبعػػب اسػػجّي  ال ػػبرجي  هنبمػػرم  نلم 

 .الجبالبت دّببت لّاعببلة للّمراع أيتبإ . التّيبت

العلّػػيـ اللػػبلي  أ  الجبالػػبت لالالبصػػد  ايػػبديف لمػػرؼ ا اػػلاؿ  عاػػليف الطّبػػة  
قباػػػػػة الابػػػػػبني الجديػػػػػدة  لمػػػػػيبنة ال ػػػػػديـ انهػػػػػب  لالبلثػػػػػبت الطالبيػػػػػة إلػػػػػ  ال ػػػػػبرج   لا 
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لصنبؾ تػبف المػراع . لالجبزات اللّاية لالسبعذة  تؿ ذلؾ شتؿ امدراإ  داف بإ لألالاؿ
 .لالمداـ أيتبإ 

شػػنت هّيػػت صػػذم الاػػرة . صتػػذا أتػػيلت إلػػ  نػػبر أبػػل زاـ  تايػػة أ ػػرس اػػف الدطػػب
ػد  ) صجابت ب سّدة جديدة  أعهـ ب نت  ي  نسػبة إلػ  قبيّعػت  أ  أنػت العلّػيـ اللػبل(  ف  ػل  سع

فعح اللظبئؼ أابـ أقبربت  لاتنهـ اف ااسعيال  الاببشػر أل  يػر الاببشػر هّػ  أاػلاؿ 
 .صذم اللزارة

ػػ ؿ الرجػػؿ تػػؿ ذلػػؾ علامػػّت ال ػػذائؼ اػػف جهػػبت شػػع   لتبنػػت لهػػب شػػظبيب  عدال
 .لامؿ نشبطت السيبسي  لاللظيلي  لاللّاي لاللتر . بمبر هجيب  ريب

ػػػبت اػػػف الدجػػػـ الث يػػػؿ  عرتػػػت نػػػدلببإ دا ّيػػػة هاي ػػػة فػػػي أهاػػػبؽ أهع ػػػد عّػػػؾ ا لز ل
إبراصيـ أبل زاـ  عرتت آثبرصب في دا ّت  للتنهب بدأت عػػلظهر أهراتػبإ سيبسػية لسػّلتية 

 .هّيت  اثّاب يلبر الطلح الجّد  هف ارض اب في دا ؿ الجسـ

لؿ  فػػي تبنػػت عجربعػػت فػػي أابنػػة اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ  صػػي العاػػريف ا سبسػػي ا 
لد ػؿ إلػ  . الاجهة ز بت العدرشبت السيبسية الارتبة  أعت اف ديث يدر  لل يدر 

العلّػيـ اللػبلي  العػي تبنػت ببلنسػبة لّنظػبـ   -لزارة  -هش الدبببير هنػداب عػلل  أابنػة 
 .اجا  أهمبب لألردة لشراييف  أانية لسيبسية لابلية

العلّػيـ  ف ػد علقػؼ إيلػبد الطّبػة دبلؿ أبل زاـ أف يرعؽ اللعػؽ الػذ  طػبؿ فػي لزارة 
الّيبيػػيف لالامػػّة الدراسػػبت اللّيػػب فػػي ال ػػبرج  إقعمػػر اايلػػبد هّػػ  الطّبػػة الا عػػبريف 

أ  أللئػػػػؾ ". الاعربمػػػػيف"اػػػػف الّجػػػػبف الثلريػػػػة  ألفػػػػد صػػػػؤل  إلػػػػ  ال ػػػػبرج عدػػػػت اسػػػػـ 
اللنبمػػر العػػي أنػػيط بهػػب اهاػػة نشػػر أفتػػبر التعػػبب ا  تػػر فػػي اللػػبلـ  لعنظػػيـ اػػف 

ف بهػػػذم ا فتػػػبر فػػػي لجػػػبف ثلريػػػة  عتػػػلف اهاعهػػػب عهييػػػر ا نظاػػػة فػػػي بالدصػػػب إلػػػ  يػػػؤا
طبلػبإ  تػبف ال ػبئالف هّػ  إيلػبد . النالذج الجابصير   هّ   رار اب صػل قػبئـ فػي ليبيػب
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  ألؿ اػػػف يلّػػػـ  أف عّػػػؾ سيبسػػػة ل اػػػردلد لهػػػب  لأف الشػػػي  الػػػذ  "الاعربمػػػيف"صػػػؤل  
 .  لعد يؽ اب ياتف عد ي ت اف الانبف  الابديةياتف عد ي ت انهب صل إرسبؿ ا قبرب

إف الػػدف  بعلجػػت اهػػبير فػػي عّػػؾ السيبسػػة  يلنػػي الػػد لؿ فػػي دػػرب الّنػػة لهبعيػػة 
لالاسػػػعليد انهػػػب لهّػػػ  رأسػػػهـ أداػػػد إبػػػراصيـ  -العػػػربص -اػػػ  اػػػف تػػػبف ي ػػػلد سيبسػػػة 

عػػػلل  هبدالسػػالـ جّػػلد اهاػػة الػػدفبع هػػػف . انمػػلر ال ػػذافي  لمػػبلح إبػػراصيـ الػػلرفّي
العلجػػػت الجديػػػػد لالبػػػديؿ لسيبسػػػػة العػػػػربص  لعػػػلل  أيتػػػػبإ الػػػػدفبع هػػػف إبػػػػراصيـ أبػػػػل زاـ 
ش مػػيبإ  بػػؿ لػػـ ي ػػؼ جّػػلد هنػػد صػػذا الدػػد  لقػػبـ بعػػلفير ا اػػلاؿ العػػي طّبهػػب أبػػل زاـ 

ل ػػد . لعهطيػة اػػنح الطّبػة فػػي ال ػبرج  لامػػبريؼ دراسػعهـ فػػي ا عّػؼ جبالػػبت اللػبلـ
   بمػػة لأف الػػبيير اايلػػبد لػػـ علػػد نلسػػهب  ف ػػد تسػػبت ليبيػػب التثيػػر اػػف صػػذم السيبسػػة

 .ع ّمت اف شرط  اانتابـ الللّي لاللاّي لدرتة الّجبف الثلرية

ل د شلر إبراصيـ أبل زاـ ب طلرة اللت  الذ  صل فيت  لأنػت عجػبلز تػؿ ال طػلط  
لػػيس بلالقعػػت ببلرائػػد جّػػلد ف ػػط  للتػػف ب ّػػب البدلػػة اايلػػبد لّدراسػػبت اللّيػػب ببل ػػبرج  
لادبللعت إهػبدة عنظػيـ الدراسػة ببلجبالػبت  لعلػديؿ الانػبصل  للتػ  تػلابط ادرلسػة 
ا عيػػػبر ا سػػػبعذة  لرفػػػ  ارعبػػػبعهـ  لتػػػذلؾ اراجلػػػة هػػػدد الجبالػػػبت  دػػػبلؿ أف ي ػػػـل 

قػػػبؿ لػػػي إبػػػراصيـ أبػػػل زاـ  أف الاػػػر ال ػػػذافي . بلاّيػػػة إمػػػالح شػػػباؿ فػػػي الجبالػػػبت
ؿ لػػؾ أننػػػب نريػػد إمػػالح الجبالػػبت لعهييػػر اػػف قػػب.. شػػف عّػػبظ:" إسػػعدهبم اػػرة لقػػبؿ لػػت 

الالػرلض أف عتػلف شػجبهبإ :"   لأتػػبؼ ال ذافػػي"الانبصل  لتؿ صػذا الػذ  علاّػت  ّػػط
لعهّؽ صذم ال راببت العي عسا  جبالػبت انهػب ال طػر هّػ  الثػلرة  دع تػؿ شػي  تاػب 

 ". صل

بؿ يجػػب أف يتػػلف آرا  ال ػػذافي فػػي العلّػػيـ الرلفػػة  ببلنسػػبة لّعلّػػيـ البعػػدائي  قػػ
في الانبزؿ  لاب فػلؽ اابعػدائي يتػلف علّياػبإ عشػبرتيبإ  أاػب الجبالػبت فػال تػرلرة لهػب  
 نهب قيد هّ  اابداع لالل ؿ  لعسّط لعدتـ في الل لؿ  لاسعشػهد ببلعػبريإ قػبئالإ  صػؿ 
درس جػػببر بػػف ديػػبف الػػذ  أ عػػرع هّػػـ الجبػػر لسػػا  ببسػػات  فػػي جبالػػة  لصػػؿ درس 
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تاػػب فسػػرم الاػػر  صػػؿ    Medicineالطػػب  الػذ  سػػاي ببسػػات   -سػػينب بػػف -اللػبلـ 
  !درس في تّية اف تّيبت الطب  

عدللػت الدبػبؿ العػػي تبنػت ععػػراقص أاػبـ أبػػل زاـ إلػ  شػػببؾ بلػد عّػػؾ الا ببّػة اػػ  
ال ػػذافي  شػػلر أف الجبهػػة الجديػػدة أ طػػر بتثيػػر اػػف تػػؿ الجبهػػبت السػػبب ة  الالاجهػػة 

 .قبئدصبصذم الارة اببشرة  لا  

بلد صذم الالقلة  العي علجت الاق  تثيػرة سػبب ة  لػـ يلػد أبػل زاـ يبدػث هػف بػرج 
بدػػػث هػػػف  نػػػدؽ  يدعاػػػي فػػػي أدشػػػبئت اػػػف الللامػػػؼ لال ػػػذائؼ  لتػػػبف يبػػػؿ أمػػػبح 

ل ػد علػبط  فػي السػببؽ اػف  ػالؿ . التعبب ا  تر صػل ذلػؾ ال نػدؽ الػذ  إنػدف  إليػت
ارات الادّيػػة لالدلليػػة  علػػبط  اػػ  التعػػبب بلػض التعػػب  لالا ػػبلت  لالنػػدلات  لالاػػؤع

لاثّاػػب فلػؿ أداػػد . ا  تػر  للتػف شػػلر اآلف أف هّيػت أف يتػػلف أتثػر اببشػػرة ل ػزارة
هنػداب شػلر أداػد إبػراصيـ انمػلر ال ػذافي  بسػػبب . إبػراصيـ فياػب بلػد فلػؿ إبػراصيـ قبّػت

يػػػة البرتػػػعت لعلريػػػث سػػػيؼ ااسػػػالـ  شػػػلر ب طػػػلرة د ي يػػػة هّػػػ  ديبعػػػت  أنشػػػ  جال
أمدقب  التعبب ا  تر  داّهػب الػت إلػ  سػرت  لنػبـ فػي دتػنهب  هّهػب عدايػت اػف 

 . تب سيؼ ااسالـ الار ال ذافي  لاتبئد هبداي السنلسي

بلد د للت في ذلؾ ال ندؽ  إنشؽ إبراصيـ أبل زاـ إلػ  نمػليف  النمػؼ الظػبصر  
لالاػػؤعارات  الػػذ  يلبػػر هػػف نلسػػت هبػػر مػػلدبت التعػػب  لانمػػبت التّاػػبت لالنػػدلات

ا  لانيػة " لالادبترات  لالنمؼ الببطف  الذ  يع لؽ  يدّػؿ ليعلّسػؼ فػي الجّسػبت 
لت ف النمؼ الببطف يتلر ليالإ هف اب ي للت النمؼ الظػبصر مػببدبإ  اػ  . الداياة" 

 .بلض الهعببرات  عاّيهب طبيلة ا ش بص الذيف يجّس بينهـ

لالسيبسػػة لاللتػػر  ي ػػلؿ مػػببدبإ  أف رجػػؿ ال ػػبنلف  -ا سػػعبذ  -الػػدتعلر  -تػػبف 
سػػّطة الشػػلب تاػػب جػػب ت فػػي اللمػػؿ ا لؿ اػػف التعػػبب ا  تػػر  صػػي الديا راطيػػة 

ليسػػهب . ليؤلػػؼ فػػي ذلػػؾ التعػػب ليّ ػػي الادبتػػرات  ليشػػبرؾ فػػي النػػدلات. الد ي يػػة
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تعببيػػبإ  لشػػلهيبإ فػػي ذلػػؾ  ليسػػلؽ ا دلػػة الل هيػػة  الدسػػعلرية  ليػػلرد الشػػلاصد العبري يػػة  
 .اللاقلية العي يرس أنهب عؤتد مدة اب ذصب إليتل 

عدّيػػػؿ سيبسػػػي لقػػػبنلني ( لاػػػبذا العاثيػػػؿ عػػػدجيؿ ) الػػػؼ هػػػدداإ اػػػف التعػػػب  بينهػػػب 
 .لا للة العاثيؿ عدجيؿ

لهنػػػداب يلػػػلد إلػػػ  نمػػػلت البػػػبطف الد ي ػػػي  يعدػػػلؿ إلػػػ  الاث ػػػؼ اللايػػػؽ  يدّػػػؿ 
إلػػ  اػػب يهػػدؼ إليػػت الل يػػد ليهػػلص  فػػي أهاػػبؽ آليبعػػت ليعلجػػت اببشػػرة . النظػػبـ الّيبػػي

لػػػت تاػػػب قّػػػت قػػػدرة . الاػػػر ال ػػػذافي  لا دلار الالزهػػػة هّػػػ  البمػػػؿ النظػػػبـ لأرتبنػػػت
يمػػؿ دائاػػبإ .  بمػػة هّػػ  قػػرا ة الالػػبدلت ااقعمػػبدية لالسيبسػػية لالجعابهيػػة لّنظػػبـ

لاػبذا   يػرس إبػراصيـ  إف قػلة النظػبـ  العػي . في في  بعاة تؿ عدّيؿ إل  ادطة الي س
ت يسػػعار فػػي الديػػبة لاللجػػلد  صػػي  ع ريػػب اػػب ياتػػف ع ريبػػت  بػػؿ عػػداير اػػب ل عجلّػػ

 .ترلرة لعدايرم  لي دـ البراصيف هّ  ذلؾ ب سّلب سّس لشيؽ

تبف ي لؿ فػي الجّسػبت الداياػة لالتػي ة  أف ليبيػب أتػدت اثػؿ السػيبرة ال ػردة  
ـل . العي ل شي  يلاؿ فيهب إلل الانبت يبػؽ  إلل اللػـ الػذ  ل أ  ع تؿ جسدصب ببلتباؿ للػ

ناب لّمراخ  ليتيؼ أف صذم  ل ياتف إمػالدهب  لالدػؿ   -ال ردة  -يمّح لّتالـ لا 
ذا سػػ لعت  للتنػػؾ ع ػػلؿ أف النظػػبـ . أف نبيلهػػب لأف نشػػعر   يرصػػب  يلنػػي عهييػػر النظػػبـ لا 

  !جابصير   لسّطة الشلب صي علبير هف فتر سيبسي مديح  

ف الاػػر ال ػػذافي ل ي بػػؿ عطبيػػؽ أفتػػبرم هّػػ  يجيبػػؾ الػػدتعلر  صػػذا مػػديح  للتػػ
أرض اللاقػػ   فػػبلاؤعارات الشػػلبية فبقػػدة لّاتػػالف الػػذ  مػػلرم أل طردػػت ال ػػذافي فػػي 

 .التعبب ا  تر

 .يلرض تؿ عّؾ ا فتبر ادهلاة بلقبئ  لدبلت ادددة لالرلفة
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 هػػيف إبػػراصيـ أبػػل زاـ بلػػد ذلػػؾ سػػليراإ فػػي بهػػداد  لصنػػبؾ إن ػػرط فػػي بيئػػة سيبسػػية
جعابهيػة أ ػرس  لتنهػب فيهػب التثيػر ااػب عرتػت لرا م فػي ليبيػب  قبئػد لادػد  عػدلر دللػت  لا 

ي عػػػػزؿ الػػػػلطف  شػػػػلبرات قلايػػػػة  اػػػػف اللدػػػػدة اللربيػػػػة  إلػػػػ  عدريػػػػر . الديػػػػبة لالنػػػػبس
 .فّسطيف  لالابريبلية  لالا ططبت العي عسعهدؼ ا اة

ي لقػػػت تبنػػػت تػػػبف اداػػػد سػػػليد المػػػدبؼ زاػػػيالإ لػػػي بديطبليػػػب  تنػػػب سػػػليريف فػػػ
اللالقػػبت الّيبيػػة اللراقيػػة فػػي أسػػلأ دػػبلت السػػل   لتػػف ر ػػـ ذلػػؾ قباػػت بيننػػب هالقػػبت 

هنػػػداب ذصػػػب إبػػػراصيـ أبػػػل زاـ إلػػػ  اللػػػراؽ سػػػلير  لجػػػد المػػػدبؼ لزيػػػر دللػػػة . لديػػػة
لّ برجيػػة  سػػبهدعت هالقعػػي بػػت فػػي د ػػلؿ أبػػلاب لزارة ال برجيػػة اللراقيػػة بسػػهللة  تاػػب 

لبت لالالبصػد اللّيػب فػي بهػداد ديػث أل ػ  الادبتػرات لشػبرؾ د ؿ أيتبإ أبلاب الجبا
 .في الندلات

  أرسػػؿ أبػػل زاـ 1111بلػداب بػػدأت اللليػبت الاعدػػدة علػػد اللػدة لهػػزل اللػػراؽ سػنة 
ف اللػػراقييف سيسػػع بّلف  ع ػػبرير سػػرية  عؤتػػد  أف أاريتػػب لػػف عجػػد أ  ا بلاػػة هراقيػػة  لا 

النسػػػب    نهػػػـ سػػػئالا نظػػػبـ مػػػداـ دسػػػيف ال ػػػلات الهبزيػػػة بػػػبللرلد لاللطػػػلر لز بريػػػد 
اهعبرصػػب الل يػػد الاػػر . أسػػع بّت عّػػؾ الع ػػبرير الػػلاردة انػت بهتػػب شػػديد. لدزبػت لقالػػت

بلػد بدايػة الهجػـل ا اريتػي هّػ  . ال ذافي  علبيراإ هف ااس بط هّ  اب يجر  في ليبيب
. إلػ  طػرابّساللراؽ  طّب انت أف يب   فػي بهػداد  لتنػت لػـ ينمػ  لهػذا ا اػر  لهػبد 

فػػي ذلػػؾ اللقػػت تبنػػت الشػػئلف ال برجيػػة فػػي ليبيػػب  ا سػػاة بػػيف لزارعػػيف  أل تاػػب تبنعػػب 
أابنػػػة العمػػػبؿ ال ػػػبرجي لالعلػػػبلف الػػػدللي أ  لزارة ال برجيػػػة  . عسػػػا   إلػػػ  أاػػػبنعيف

العي تنت أعللصب  لأابنة اللددة الفري ية  العػي تػبف يعللصػب هّػي هبدالسػالـ العريتػي  
لػػػـ يتػػػف هّػػػي . لبرات الّيبيػػػة ببلػػػدلؿ اللربيػػػة  ععبػػػ  أابنػػػة اللدػػػدة ا فري يػػػةلتبنػػػت السػػػ

العريتي يداؿ لداإ ابراصيـ أبػل زاـ  فلمػؼ هلدعػت اػف بهػداد إلػ  طػرابّس بػبلهرلب  
لتػػبف قبّهػػب قػػد سػػبصـ فػػي علسػػير برقيػػبت إبػػراصيـ السػػرية  العػػي تبنػػت . للمػػلت ببلجبػػبف

 .اريتية الهبزيةععنب  ببسع ببؿ لرد  دبفؿ لّ لات ا 
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داػؿ الػت . لمؿ إذاإ  إبراصيـ إل  طرابّس ليجد نمبلإ أ رس  جديػدة  أتثػر شػدة
 :اف بهداد بلتبإ اف إرث الاعنبي

 رمانــي الدىــُر بــاألرزاِء حتــى           

 فــؤادي فــي غشــاء  مــن نبــــالِ                            

 ـي سيـــــامُ فصــرُت إذا أصابتنـ        

 تكسـرت النصـاُل عمــى النصـالِ                             

أتػػيلت نمػػبؿل اللػػراؽ إلػػ  عّػػؾ العػػي أمػػببت فػػؤادم اػػف القلػػت اػػؤعار الشػػلب 
 .اللبـ  لالقلت العلّيـ اللبلي  لصب صي نمبؿل بهداد ععتسر هّ  نمبؿ طرابّس

الػدتعلر الالتػر السػلير  لزادصػب عدللت النبػبؿ لالنمػبؿ إلػ  ا ػبريؽ نبريػة عدػرؽ 
 .صل أيتبإ سيلفبإ ل نبجر

تبنت قتية الهزل ا اريتي لّلراؽ دديث النبس في ليبيب  اثّاػب صػي دػديث تػؿ 
اللرب  بؿ لتؿ الدنيب  لأيناب دؿ الػدتعلر الالتػر  السػلير  تػبف الجايػ  يعسػببؽ هّػ  

سع را  الاسع  تػبف صػل ي ػلؿ ليليػد  . بؿطرح ا سئّة هّيت  ليّدلف في طّب الرؤية لا 
أف ا ار لف يعجبلز ا يبـ ليسػيطر الجػيش ا اريتػي هّػ  تػؿ شػبر اػف اللػراؽ   ف 
الشػػلب اعّهػػػؼ هّػػ  لمػػػلؿ صػػذا الجػػػيش الان ػػذ  الػػػذ  سػػي ببّت جػػػيش هراقػػي انهػػػؾ 

 .لادبط بلد درلب اسعارت سنلات طليّة

 ػػػد طبلػػػت ف. بػػػدأت النبػػػبؿ ععزايػػػد بدا ّػػػت اػػػ  اػػػرلر تػػػؿ يػػػـل هّػػػ  عّػػػؾ الدػػػرب
. أتلبؼ أتلبؼ أتلبؼ اب قبؿ إبػراصيـ فػي برقيبعػت السػرية  لعدّيالعػت ااسػعراعيجية

تػػػبف هّػػػي العريتػػػي آنػػػذاؾ رئيسػػػبإ دلريػػػبإ لػػػلزرا  ال برجيػػػة اللػػػرب  لقػػػد أقػػػبـ هتبظيػػػة 
اشػػػهلدة هنػػػداب عدػػػدث أاػػػبـ الػػػلزرا  اللػػػرب  انػػػدداإ بػػػبلهزل ا اريتػػػي  لاهػػػداإ بنمػػػر 
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لأع ػػذت الدتلاػػة الّيبيػػة القلػػبإ اؤيػػداإ . هػػزاة الابريػػبلييفهراقػػي قريػػب لتبسػػح هّػػ  ال
 .لّلراؽ  لاتبداإ ب لة لّهزل ا اريتي

ل ػػد ف ػػد الػػدتعلر اػػف قبػػؿ لظيلػػة الػػلزير  ثػػـ ف ػػد الػػدتعلر الاث ػػؼ لظيلػػة السػػلير  
ف د تذبت اللقبئ  اب ذصػب إليػت . لصب صل اآلف يل د ملة الالتر لالادّؿ لالثلر  أيتبإ 

 .صل اآلف بال هاؿ  بال صلية  بال علبطؼ. ؽبش ف اللرا

ف نهاػػػؾ  -فتػػػر التعػػبب ا  تػػر -هػػبد الرجػػؿ اػػرة أ ػػػرس يدعاػػي ب ندقػػت ال ػػديـ
 ..يؤلؼ  ليدبتر

. تبنػػػػت النبػػػػبؿ لالنمػػػػبؿ أطػػػػلؿ اػػػػف ا قػػػػالـ  لالهتػػػػب أتبػػػػر اػػػػف ألراؽ التعػػػػب
 .لتبقت بدبراصيـ ا رض  لف د علازنت

هاػػؿ الاسػػعديؿ فػػي  -التعػػبب ا  تػر  -لػـ يدعاػػؿ لجػػلدم دا ػؿ دلػػرة ال نػػدؽ 
سبيؿ ال رلج  لسط أدد أبنػب  قبيّعػت ليلمػّت إلػ  أداػد إبػراصيـ ال ػذافي  بسػرت  أل ػ  
هّيػػػػت أداػػػػد ادبتػػػػرة طليّػػػػة  لهػػػػبد أبػػػػل زاـ إلػػػػ  طػػػػرابّس  ل يداػػػػؿ لهػػػػداإ ادػػػػدداإ 

إنعظػػػر بلػػػض اللقػػػت  هػػػيف بلػػػد ذلػػػؾ رئيسػػػبإ لجبالػػػة . ببلدمػػػلؿ هّػػػ  انمػػػب جديػػػد
 .ية بطرابّسنبمر ا اا

تنب قد أهدنب الالهد الدبّلابسي بلزارة ال برجيػة الّيبػي  إنعػدبنبم اػديراإ  يػر اعلػرغ 
 .لّالهد

.   ال ػػػ  الاػػػر ال ػػػذافي  طببػػػت الطليػػػؿ أاباهػػػب1116فػػػي دلرة الجاليػػػة اللباػػػة 
إسعلرض فيت هشرات الن بط  اف بينهػب إمػالح ا اػـ الاعدػدة  بدايػة بدمػالح اجّػس 

لقػػد . ؿ لجنػػة لػػذلؾ  لتػػبف اػػف بػػيف أهتػػبئهب الػػدتعلر إبػػراصيـ أبػػل زاـعػػـ عشػػتي. ا اػػف
 .تبف لاقليبإ لالتلهيبإ لجبداإ 
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فبرايػػػر  دشػػػدت لسػػػبئؿ إهػػػالـ النظػػػبـ تػػػؿ  71بلػػػد إنعلبتػػػة الشػػػببب الّيبػػػي فػػػي 
منبع التالـ  علاّؽ النمؼ الظبصر اف إبػراصيـ أبػل زاـ  لطلػؽ يدّػؿ قػرار  اجّػس 

قػػػبؿ أف . للهاػػػب  لالػػػت العلبيػػػرات ال بنلنيػػػة لالسيبسػػػية  يػػػدلر د7611  7611ا اػػػف 
صػػذيف ال ػػراريف ا بللػػبف لّايثػػبؽ  للػػيس اػػف دػػؽ اجّػػس ا اػػف أف يعػػد ؿ فػػي الشػػئلف 

لػـ يػلفرني أنػب . لأف اب يددث في ليبيػب  ل يهػدد السػّـ لا اػف الػدللييف. الدا ّية لّدلؿ
ـ أفهػػـ ببلتػػبط اػػبذا قمػػد أيتػػبإ فلػػزا اػػلقلي لاجّػػس ا اػػف إلػػ  الجبنػػب الث ػػبفي  للػػ

السػػبب الثػػبني دسػػب عدّيػػؿ الجبنػػب الظػػبصر . صػػؿ قمػػد قّػػة الث بفػػة أـ تثبفعهػػب. بػػذلؾ
صػؿ أننػي قّيػؿ ا مػؿ أل . اػبذا قمػد -أيتػبإ  –انت  ا ملؿ الجعابهية  للـ أفهػـ 

  .اللتس

بلػػد قعػػؿ ال ػػذافي لعدريػػر ليبيػػب  صػػرب أبػػل زاـ  اثػػؿ التثيػػريف الػػذيف إمػػطللا اػػ  
افي تد الشلب الّيبي  س لت أدد المدلييف الّيبيػيف اػبذا قمػد أبػل زاـ ببلدػديث ال ذ

ع ّيديػػػة تػػػد  -رجليػػػة -أجػػػببني المػػػدلي  قمػػػد أف ث ػػػبفعي !هػػػف ث ػػػبفعي لأمػػػّي  
الثػػلرة  أاػػب أمػػّي  ف ػػد قمػػد بػػت ابتػػي لالػػد  الػػذ  ع ّػػد لظػػبئؼ قيبديػػة فػػي النظػػبـ 

 .الاّتي

مػػػدر قػػػرار بعليينػػػت انػػػدلببإ لّجابصيريػػػة  صػػػذم الاػػػرة  تبنػػػت الاتبفػػػ ة هبجّػػػة  ف ػػػد
بػػب اـ الاعدػػدة  للاػػب ل  لصػػل الل يػػت ال ػػبنلني  الػػذ  تشػػؼ اثبلػػب ال ػػراريف الػػدللييف  
الّػػػذيف أدانػػػب النظػػػبـ الّيبػػػي ارعتببػػػت جػػػرائـ تػػػد الاػػػدنييف اللػػػزؿ  لقػػػررا إدبلػػػة الاػػػر 

بنػػت سػػيؼ ااسػػالـ لمػػهرم هبػػداي السنلسػػي إلػػ  ادتاػػة الج نبيػػبت الدلليػػة  ال ػػذافي لا 
لػـ يظهػر لػت  -الظػبصر -لتػف النمػؼ . لفرتب انط ة لّدظر الجل  لدابية الاػدنييف

أف ا اػػػـ الاعدػػػدة  هبػػػر اجّػػػس ا اػػػف إهعبػػػرت أف الاػػػر ال ػػػذافي ف ػػػد الشػػػرهية  لل 
ياتػػػػف أف يتػػػػلف لػػػػت ااػػػػثالإ فػػػػي ادلػػػػؿ الشػػػػرهية الدلليػػػػة  لػػػػـ يلهػػػػـ صػػػػذا أيتػػػػبإ هّػػػػي 

نػػت ال ػػذافي ليتػػلف انػػدلببإ لػػت بػػب اـ الاعدػػدة  بلػػداب قػػرر هبدالسػػالـ العريتػػي  الػػذ  هي
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النظػػبـ فمػػّي اػػف ذلػػؾ الانمػػب  ر ػػـ أف العريتػػي شػػهؿ ذلػػؾ الالقػػ  اػػف قبػػؿ لعػػرأس 
 .1116الجالية اللباة لألاـ الاعددة سنة 

قبيؿ عدريػر طػرابّس  صػرب إبػراصيـ أبػل زاـ لهبئّعػت إلػ   ػبرج ليبيػب  هنػداب د ػؿ 
تػػبف أسػػعبذ ال ػػبنلف . دلم ا زنػػبإ لّسػػالح الػػذ  عسػػعلاّت التعبئػػبالثػػلار إلػػ  انزلػػت  لجػػ

 .ديدببنبإ هّ  أدلات قعؿ النبس الاطبلبيف ببلدرية

تػػبف إبػػراصيـ أبػػل زاـ اشػػرلع أسػػعبذ تبيػػر فػػي ال ػػبنلف  لقػػد بػػذؿ جهػػداإ بدثيػػبإ دعػػ  
 ػػػػػبرج ع ممػػػػػت ا تػػػػػبدياي الاهّػػػػػؽ  تعػػػػػب فػػػػػي إدارة ا زاػػػػػبت  لفػػػػػي  يرصػػػػػب اػػػػػف 

اعّػػػؾ قػػػدرة هّػػػ  العدريػػػر  دػػػبلؿ أف يمػػػّح اػػػب ياتػػػف إمػػػالدت فػػػي الالتػػػلهبت  إ
الجبالػػػبت  تبنػػػت التعّػػػة أتبػػػر اػػػف الرافلػػػة  لتبنػػػت النبػػػبؿ  شػػػب  الجسػػػد اػػػف الػػػدا ؿ 

عجػػػرع الرجػػػؿ . لال ػػػبرج  إنهّػػػؽ بػػػيف ظػػػبصر لبػػػبطف  دلػػػرة ال نػػػدؽ أعػػػت هّػػػ  الثنػػػيف
إهعمػػػر زاػػػف الاػػػر ا يػػػبـ  لػػػـ عػػػندف لػػػت  اػػػرل الػػػزاف  لتنػػػت ب ػػػ  لرا   شػػػبة ا يػػػبـ  

بعزازاإ   .ال ذافي جسدم النديؿ  إسعلابلإ  لع ليلبإ لا 

تاػب   -ال ػردة  -صرب إبراصيـ ااب تبف يدّـ بت  ليبيػب الجديػدة  العػي عدػؿ اتػبف 
تػبف يسػػايهب  ليبيػػب السػػّياة العػي علاػػؿ بتػػؿ قلاصػػب  للػيس بلاهػػب ف ػػط  الػػذ  يمػػرخ لل 

ي ػػبؿ أنػػت فػػرل إلػػ  .. اتبنػػبإ بػػيف  شػػب  اللػػؤادصػػرب إلػػ  نبػػبؿ أ ػػرس  إذا لجػػدت . يػػعتّـ
ل ػ  الاعنبػي . امر  لت ف قدرم قدر الاعنبػي  يهػرب اػف اللػراؽ إلػ  ليبيػب  إلػ  امػر

تػػبفلر ا  شػػيد   أاػػؿ فػػي لليػػة أل إقطبهيػػة  لتنػػت لػػـ يدمػػد إلل الازيػػد اػػف السػػهبـ 
آلف فػػػي لالنبػػػبؿ  ل ػػػد رتػػػض لرا  الالاهيػػػد فػػػي طػػػرابّس  لسػػػرت  لبهػػػداد  صػػػب صػػػل ا

امر  بال الهػد  دعػ  الالاهيػد تػبهت  ب ػ  لػت اػف الاعنبػي نمػبلت  دعػ  ا اػبني 
 . بللعت في الالاهيد هنداب جب ت إل  طرابّس  تبف قد  بدرصب ترصبإ ل طلهبإ 

لاػػف بلػػدم  ػػبدر الاػػر ال ػػذافي الػػدنيب إلػػ   يػػر رجلػػة  هبػػر دلػػرة أف يػػة  صػػرب 
 .لنمبلهـ  الانسلجة بهشب  الببرلدإليهب ار ابإ قبؿ أف ع عيت نببؿ الثلار 
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 عمـي الكيالني القذافي

 

هػػػبش بطػػػرابّس . هّػػػي التيالنػػػي  للػػػد شػػػبهراإ  لهػػػبش قػػػذافيبإ سػػػرعبليبإ  أيناػػػب دػػػؿل 
. سػػنلات طليّػػة  تػػببطبإ  لشػػبهراإ  اعن ػػذاإ  لتنػػت ظػػؿ  يداػػؿ سػػرت فػػي تػػؿ شػػي  فيػػت

أف يلػيش فػي أف ػـ البيػلت   بدتـ قربت اللبئّي  لاللاّي  اف الاػر ال ػذافي  إسػعطبع
ليرتب أف ـ السيبرات  ليعػلل  انبمػب صباػة ليرعػد  اػف الاالبػس أ الصػب  تػؿ ذلػؾ 

يمػػدبت  يهنػػي تػػؿ انهاػػب لن ػػر " النجػػ  " لػػـ ي عّػػ  ألعػػبد ال ياػػة اػػف أهطبفػػت  لب ػػ  
يردالف البإ يتعببف البإ  يردداف أمدا  أطػالؿ اع يّػة  يسػ طهب هّػي التيالنػي  هّػ  

 .يف يديت  لاب يّلح لت اف تبئنبت الدنيب لأدداثهب  اظبصرصب  لظلاصرصبتؿ اب ب

بيف أ لعت لأ لاعػت  لتػبف النجػ   -النج   -هبش هّي التيالني الطلؿ في  يبـ 
أل لن ػػؿ أنػػت يسػػا  اػػف  اللػػت تػػؿ اػػب فػػي . صػػل التػػلف الػػذ  يػػرس اػػف دّ عػػت تػػؿ شػػي 

لانسػػلج اػػف لبػػر ا بػػؿ لش ػػلر الاػػبهز الػػدنيب  لأيتػػبإ  يلسػػا   الػػدنيب بّسػػبف صػػذا التيػػبف ا
 .لملؼ الت ف

فػػي فجػػبج سػػػرت للديبنهػػب  عدػػػت ال يػػبـ  يعدّػػػؽ التبػػبر  يػػػرللف دتبيػػبت ا يػػػبـ 
ال ػػػلالي  يسػػػعاللف إلػػػ  شػػػبهر اػػػف أصػػػؿ النجػػػ   أل اػػػف آ ػػػر إهعػػػبد أف يعن ػػػؿ بػػػيف 
النجػػلع  ي ػػلؿ شػػلراإ ا ببػػؿ ل ياػػبت  أل بلػػض السػػاف  أل مػػلؼ ا  نػػبـ فػػي الاسػػـ 

لقػد يتػلف أصػؿ النجػ  أتثػر دظػبإ  فيتػلف تػيلهـ اػف أصػؿ الرلايػة ا تبػر لصػػي . زالجػ
 .عهريبة بني صالؿ

أاػػب فػػي . الشػػلر صػػل ا داة اللديػػدة العػػي عن ّػػؾ إلػػ  اللػػلالـ ا  ػػرس  لعن ّهػػب إليػػؾ
أاسػػيبت ا فػػراح  فيتػػلف الادلػػؿ  يػػر الادلػػؿ  لالنجػػ   يػػر النجػػ   فاػػ  الائػػد ا تػػؿ 

ف الشػػػلر صػػػل اللجبػػػة ا جاػػػؿ  يعػػػداه  الشػػػلرا  اػػػف تػػػؿ اتػػػبف   يػػػر الالعػػػبدة  يتػػػل 
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يدعلّػػػػلف اػػػػ  أصػػػػؿ اللػػػػرس  يهنػػػػلف لهػػػػـ  للتػػػػف يهنػػػػلف أيتػػػػبإ درقػػػػبعهـ  لأدالاهػػػػـ  
لينشػػػػدلف رسػػػػبئؿ اللشػػػػؽ لّادبلبػػػػة العػػػػي عسػػػػتف صنػػػػب  أل صنػػػػبؾ  أل عجػػػػلب اللديػػػػبف 

 .هيلالبرار  رف ة أصّهب الذيف يتربلف ب نلباهـ لرا  الاطر  طّببإ لّارا

في ذلؾ اللجلد الاهني النبهس شػب التيالنػي  فتػبف الشػلر عػلأـ تػؿ شػي   ألؿ 
هبػػػرم هّػػػي التيالنػػػي . رفيػػػؽ فػػػي طريػػػؽ طليّػػػة  ارال ػػػة  اسػػػتلنة ببل يػػػبؿ  لال طبيػػػب

لتػف بدايػة البدايػة  لػـ عهػرب . مدبة  يبؿ تبلسػراب  إ عّطػت فيػت البػدايبت ببلنهبيػبت
الػػذ  يرعػػؽ ا فػػؽ بتػػؿ الجهػػبت  صػػؿ الشػػلر  إل بلػػد أف أمػػبح الشػػلؽ ا داػػر ال ػػيط
 صل الا سبة  أـ أف الا سبة صي الشلر   

هنػػػداب بّػػػف سػػػف  -الشػػػلبي طبلػػػبإ  -قػػػبؿ هّػػػي التيالنػػػي  أنػػػت بػػػدأ ي ػػػلؿ الشػػػلر 
الثبانة  لتبف يهرب اػ  زاالئػت اػف ال سػـ الػدا ّي اسػب ا  ليػذصبلا الػبإ  إلػ  أ  نجػ  

تبنػػت ا هػػراس  . سػػنة 71هاػػرم ل يعلػػدس فػػي المػػدرا  بػػت هػػرس لي ػػلؿ بػػت شػػلراإ  ل 
صنػبؾ يعػداه  الشػلرا  اػف . صي الاتبف الػذ  يلّػف فيػت الشػبهر هػف شػلرم لهػف نلسػت

. تػؿ النجػلع ال ريبػة لالبليػدة  يبثػلف دػرقعهـ  ليرسػّلف آصػبت هشػ هـ  إلػ  اػف يدبػلف
عػدفؽ ليس صنبؾ لسبئؿ اتعلبة أل اسالهة أل ارئيػة  لي للػلا اػف  اللهػب لّهبئػب  اػب ي

 .اف  يبلهـ  فالبد إذا اف شد الردبؿ إل  تؿ هرس  اهاب تبنت الاسبفة

بلد ع سػيس درتػة الّجػبف الثلريػة  إنتػـ إليهػب هّػي التيالنػي  لعػـ عنظػيـ ل ػب ات 
لّل يد الار ال ذافي ا  هدد اف الشببب الانتايف لهػذم الدرتػة  إ عػبر صػل ش مػيبإ 

 .الايؿ إل  اللنؼاللنبمر العي لاس فيهب العشدد لاللل  ل 

أاػػر بدلدػػبؽ اجالهػػة اػػف صػػذم اللنبمػػر إلػػ  التّيػػة اللسػػترية  لتػػبف اػػف بيػػنهـ 
هّي التيالني  ايالد الل هي  هبداي انملر  ايالد داابف  إسابهيؿ الترااػي  فعدػي 
نػػبجي  هببلسػػالـ الزاداػػة  للػػـ يبػػؽ صػػؤل  فػػي التّيػػة سػػلس سػػعة أشػػهر  لتّلػػلا ببللاػػؿ 

ببلّجػػػبف الثلريػػػة  لاػػػف بلػػػد الد ػػػلا بػػػب جهزة ا انيػػػة  السػػػع ببرات باتعػػػب ااعمػػػبؿ 
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سلػػب هّػػي التيالنػػي إلػػ  السػػع ببرات نل . اللسػػترية  لا اػػف ال ػػبرجي  لا اػػف الػػدا ّي
اسػػعار فػػي اللاػػؿ بهػػذا الجهػػبز  لاػػف  ػػالؿ القلػػت صػػذا قػػبـ باراف ػػة الل يػػد . اللسػػترية

 .ف اللسترييف ال ذاذفةالار ال ذافي ت دد أفراد الدرس  لصـ هبدة ا

 من النجع إلى الجيش إلى اإلذاعة

تبف اانع بؿ اف النج   ديث اللتب  ا بيض الارعل  إل  اػب ل نهبيػة  لاللديػبف 
الااعدة إل  ا فؽ  لال يبـ الاعنبثرة  لا اسػيبت الشػلرية الاعلامػّة  تػبف النع ػبؿ اػف 

إلػػػػ  دنيػػػػب أ ػػػػرس اهػػػػبيرة  ديػػػػث ذلػػػػؾ اللجػػػػلد الشػػػػلر   إلػػػػ  دنيػػػػب الالسػػػػترات  قلػػػػزة 
. تػؿ درتػة بعلّياػبت أل ألااػر أل إذف. اانتببط  لا لااػر  لا سػلار اللبليػة الاهّ ػة

قػػبؿ هّػػي التيالنػػي  . صنػػب يتػػلف الشػػلر رفي ػػبإ مػػباعبإ  قػػد يطبلػػت الل ػػبب  إذا رفػػ  رأسػػت
بلػػػػد أف أمػػػػبح هتػػػػلاإ فػػػػي إدارة ااذاهػػػػة الّيبيػػػػة  لبػػػػدأت عظهػػػػر أ بنيػػػػت فػػػػي لسػػػػبئؿ 
ااهػػالـ  قػػبؿ أنػػت أديػػؿ إلػػ  العد يػػؽ أاػػبـ لجنػػة هسػػترية  لتػػبف الل يػػد انيػػر الطػػبصر 

أنػػب الجػػب بشػػلرؾ  :" فػػي  عػػبـ جّسػػة العد يػػؽ  قػػبؿ انيػػر للّػػي. رئػيس لجنػػة العد يػػؽ
 .  أجبب هّي  ب ف ال را ة عجّب الاشبتؿ"للتف هّيؾ أف ع رأ أتثر

ندػل الاقػ  لػـ يردصػب  لالاقػ  تبف اانعاب  إل  الجيش برز بإ فرض هّيػت هبػلرم  
 .لـ يتف يدّـ بهب

أهعبػػر الاػػر ال ػػذافي أف الذاهػػة ثتنػػة هسػػترية  بػػؿ صػػي الثتنػػة ا  طػػر  لػػيس 
ف ط تابن  لالدات  للتف تاتالف إهالاػي  ف ػد تبنػت الهػدؼ ا لؿ الػذ  عدرتػت 

أرادصػػػػب أف عتػػػػلف عببلػػػػة لػػػػت اببشػػػػرة  لأف ينلػػػػذ . ندػػػػلم قلاعػػػػت لإلسػػػػعيال  هّػػػػ  السػػػػّطة
ال ػػػػبئالف هّيهػػػػب ا لااػػػػر دلف ن ػػػػبش أل إهعػػػػراض  لهػػػػذا قػػػػرر ذات اػػػػرة  أف ي لدصػػػػب 

شػػػتؿ لجنػػػة ادارة ااذاهػػػة برئبسػػػة الل يػػػد . هسػػػتريلف  لهػػػـ بلػػػد فنػػػي بشػػػتؿ أل بػػػ  ر
يلسػػػؼ الػػػدبر   لصػػػل اػػػف التػػػببط ا دػػػرار  لا ػػػرب اػػػف الل يػػػد الاػػػر ال ػػػذافي  للػػػت 

لهػيف الػت تػؿ اػف هّػي . لاللطف اللربػيهالقبت لسلة ا  ا دبب  لاللنبنيف في ليبيب 
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التيالني لهبداي انملر لصاب اف التببط الثلرييف دفلة السعة أشهر  أل تاػب سػابصب 
الّيبيػػلف دفلػػة العلػػريإ المػػنبهي  عشػػػبيهبإ بػػبلعلريإ السػػري  لّتعبتيػػت بابتينػػة  بمػػػة  

أقباػػػػب للإلثنػػػػيف  هبػػػػداي لهّػػػػي  إصعاباػػػػبت شػػػػلرية  فتالصاػػػػب اػػػػف تعػػػػبب ا  ػػػػبني  ل 
 .هالقبت ا  هدد اف الاطربيف لالاطرببت  للهـ أ بني هبطلية لثلرية

لفياػػب عػػلل  تػػؿ انهاػػب اهاػػة اػػدير ااذاهػػة الّيبيػػة  أسػػس هّػػي التيالنػػي شػػرتة 
لأجبليػد صػي هنػلاف نشػيد يداػؿ نلػس السػـ اػف . فنية صػي  دار أجبليػد لإلنعػبج اللنػي

 . ع ليلت

فة  جلّػػت يلبػػر البػػرزخ اللسػػتر  إلػػ  لادػػة ل ػد اػػرل هّػػي التيالنػػي بد عبػػبر ببلمػػد
  (ليبيػب  - FM) اللػف ا لسػ  لصػي ااذاهػة  ف ػد قػبؿ فػي ا ببّػة أجرعهػب الػت ادطػة 

أنػػت لأثنػػب  قيبدعػػت لّسػػيبرة لال ػػذافي يجّػػس إلػػ  جبنبػػت  دنػػدف بػػبلض التّاػػبت لا لدػػبف  
للػت فػي عّػؾ ل ػعـ ق". نلػـ: "  ف جػبب هّػي"أنػت عهنػي تػليس يػب هّػي:" قبؿ لت ال ػذافي

 .الا ببّة أنت في اليـل العبني لجد نلست أاينبإ اذاهبت الجابصيرية اللظا 

قبـ التببطبف الشبهراف  هبداي انملر  لهّي التيالنػي  ببلهيانػة التباّػة هّػ  
مػػنبهة ا  نيػػة فػػي ليبيػػب  الػػؼ هبػػداي انمػػلر ا  ػػبني اللبطليػػة لالثلريػػة  لقػػدـ تػػؿ 

بت اللربيػػبت  ل بمػػة نػػلاؿ  شػػبـ الاطربػػة العلنسػػية العػػي اااتبنيػػبت لػػبلض الاطربػػ
ع ممػػت فػػي أ بنيػػت  إدعترصػػب لأدعترعػػت  لعلػػبلف اػػ  اداػػد دسػػف فػػي إهػػبدة  نػػب  

فػػي . اجالهػػة اػػف ا  ػػبني الّيبيػػة العراثيػػة  اسػػعلينبإ بلػػدد تبيػػر اػػف اللنػػبنيف الّيبيػػيف
ي ػػلؿ التيالنػػي  . ّدينهػػبدػػيف علػػرغ هّػػي التيالنػػي لعػػ ليؼ ا نبشػػيد اللطنيػػة لالثلريػػة لع

أ  أنػت يّدػف قبػؿ . أنػت يّػد قبػؿ أف يداػؿ: لاملبإ أسّلبت لطري عت في ع ليؼ ا  ػبني 
لالد ي ػػػة أف هّػػػي يؤلػػػؼ ف ػػػط  للتػػػف العّدػػػيف  صػػػل هبػػػبرة هػػػف إسعنسػػػبخ . أف يؤلػػػؼ

فػػػرض . إي بهػػػبت اػػػف انط ػػػة سػػػرت اػػػ  إسػػػعلابؿ ااي بهػػػبت الّيبيػػػة العراثيػػػة الاعلارثػػػة
بهراف للنػػبإ لادػػداإ هّػػ  الشػػلب الّيبػػي  صػػل لػػلف انط ػػة سػػرت  لأدعتػػرا الظببطػػبف الشػػ

إنعػػبج ا  ػػػبني  لأ ّ ػػب أبػػػلاب اللػػػرص هّػػ  الاطػػػربيف الّيبيػػػيف بدسػػعثنب ات اػػػف بيػػػنهـ 
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تػػبف ذلػػؾ ا ططػػبإ لب ػػرار أل بدعلػػبؽ اػػ  الاػػر ال ػػذافي  الػػذ  . الاطػػرب اداػػد دسػػف
لأف الرلثهػػب اللنػػي  صػػل الػػذ  ياثػػؿ  تػػبف يلع ػػد  أف سػػرت صاشػػت فنيػػبإ لأدبيػػبإ لث بفيػػبإ 

ال بسػػـ الاشػػعرؾ بػػيف الّيبيػػيف  لتاػػب أف سػػرت صػػي الانط ػػة العػػي ععلسػػط ليبيػػب جهرافيػػبإ  
فهي أيتػبإ العػي ععلسػطهب فنيػبإ  لصتػذا اقعمػر اانعػبج اللنػي هّػ  اػلرلث لاػزاج صػذم 

 .الانط ة  هف طريؽ التببطبف الشبهراف هبداي لهّي

ال ػػػذافي هشػػػب  بازرهػػػة هّػػػي التيالنػػػي دتػػػرم الػػػرئيس    أقػػػبـ الاػػػر1111سػػػنة 
المػػػلابلي السػػػببؽ  هّػػػي هبػػػداي يلسػػػؼ  لالػػػرئيس اللسػػػط أفري ػػػي  الجنػػػراؿ بػػػلزيز   

 .دهيتل أنب أيتبإ ا  هّي العريتي  لالادني ا زصر  أايف عجا  س ص

أدتر هّي التيالني هبزفبإ لّللد  اف أمؿ فّسطيني  بدأ يلزؼ ألدبنػبإ امػرية 
نبنيػػة  قػػبؿ الاػػر ال ػػذافي نريػػد أف نسػػا  شػػيئبإ ليبيػػبإ  إرعبػػؾ اللػػبزؼ  نػػت ل يدلػػظ للب

قات ب  ذ الللد لهزفػت أهاػبلإ لسػالـ قػدر   لاداػد ارشػبف  لنػلر  . ا لدبف الّيبية
عسػػب ؿ ال ػػذافي هػػف سػػبب  يػػبب ا هاػػبؿ اللنيػػة الّيبيػػة ال دياػػة  للاػػبذا لػػـ يلػػد . تاػػبؿ

أف هبػداي :" داػد ارشػبف  قّػت لػت بدتػلر هّػي التيالنػييسا  شػيئبإ لسػالـ قػدر  لا
انملر  لهّي التيالني إدعترا ا  نية الّيبيػة  لأ ّ ػب ا بػلاب هػف اآل ػريف  للػـ علػد 
ا  نيػػة الّيبيػػة الرلفػػة  ػػبرج ليبيػػب  بػػؿ أنهػػب  يػػر اسػػالهة دعػػ  فػػي الػػدا ؿ  لأمػػبح 

سػػػبب ذلػػػؾ سػػػيطرة لػػػلف لادػػػد لأف . الّيبيػػػلف يهعاػػػلف ب  ػػػبني البّػػػداف اللربيػػػة ا  ػػػرس
ي ػػبع لادػػػد هّػػ  اػػػب ي داػػت الشػػػبهراف  فتػػؿ أهاػػػبؿ التيالنػػي العػػػي ي ػػلؿ أنػػػت يّدنهػػػب  لا 

فػػػي دػػيف تبنػػػت أ ػػبني ال اسػػػينبت . بنلسػػت صػػػي فػػي ا ػػػبايف ف ػػط  الرمػػػد  لالبيػػبعي 
لالسػػعينبت لألائػػؿ السػػبلينبت  نيػػة بتػػؿ الا باػػبت  إتػػبفة إلػػ  تّابعهػػب الاعنلهػػة العػػي 

لقػػرأت تّاػػبت أ نيػػة سػػالـ قػػدر  ". الجػػبت الّهجػػة لالاػػزاج هنػػد الّيبيػػيفعدعػػل  تػػؿ ع
 :العي أللهب اسللد ال بالل  العي ع لؿ

 لـو تؤمريني فـوق نسمة نطيــر
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 ونجيـب لـك حزمـة نجـوم تنير

 تضوي طريق الحـب لإلنسـان

 ـرـيا لـيبيـا وتجعـل ترابـك خي

 

 ونـــــــــــــــــــي عربــــــــو تطمبـــــــــلــ

 دب لعيــونـــــقفطـان غرزاتـو ىـ

 ــونـب حنـــــــات قمــره دقـــــــــوزاي

 رــــندفــع عميــو العمـر مـش كثي

 وكان ما يكفي نجيب لك مميون

 رــــــــا عمــى محبتــي تعبيــيبيـيا لـ

 

 ــروبـــــق لغـــــــــــــــــد شفـــــــــــناخـ

 ـوبـــر منـــو ثـــــــونديــو ـــــونفصمـ

 وين يشبحـو التاريـخ فيو يدوب

 رـــوين تمبسيـو المجــد منـو يغيــ

 وبــــــــوبــدم قمبـي نخـط لـك مكتـ

 رـــــيوصف محّبـة ما كتبتيـا لغيـ
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قّػت لػت أف . قبؿ الار ال ػذافي صػذم ا  نيػة  يجػب أف عتػلف نشػيد ليبيػب الػلطني 
لبػػد أف عػػذاع صػػذم :" لقػػبؿ للّػػي التيالنػػي. فػػي العّلزيػػلف الّيبػػيصػػذم ا  نيػػة ل عػػذاع 

 .لصذا اب لـ يددث طبلبإ . ا  نية تؿ يـل

الذ  يلرض الديبة البدليػة لعدديػداإ فػي سػرت   -رفبقت هار -طبلبإ تبف برنبال 
ليمؼ ديبة النج  العي عملر بيئة هّي التيالني ا لل   العي تعبهػب هاػر راتػبف  

لتبنػت جػؿ اؤللػبت هّػي التيالنػي الهنبئيػة صػي أنبشػيد دابسػية . سػرت لصل أيتبإ اف
لاػف بػيف عّػؾ . هف الثلرة لالار ال ذافي  بباتبفة إل  أهاػبؿ هػف اللػراؽ لفّسػطيف

 :ا نبشيد

 .ليف الاالييػف -

 . تب الشلب -

 .اي أتبػػػر -

 .اف يجرأ ي لؿ -

 .يػػػب أاػػػي -

 .الدمػػػػبر -

 .ثلر  ثلر  ثلر  -

عّؾ ا نبشيد  إنعشبراإ تبيراإ فػي الػلطف اللربػي  لبػؿ فػي  برجػت  ل د إنعشر بلض 
أذتػػػػر أف اظػػػػبصرة تػػػػ اة جػػػػداإ  رجػػػػت لع ييػػػػد اانعلبتػػػػة اللّسػػػػطينية فػػػػي اللبمػػػػاة 
اايطبليػػػة رلاػػػب  لن ّػػػػت اتبػػػرات المػػػلت النػػػػي لتػػػلت فػػػلؽ الابػػػػبني دػػػلؿ ايػػػػداف 

ايطػػػػػبليلف اػػػػػ  علبهػػػػػؿ ا -ليػػػػػف الااليػػػػػيف -الجاهلريػػػػػة  ن ّػػػػػت أ نيػػػػػة  -لريبلبّيتػػػػػب 
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قػػبؿ ناػػر داػػبد سػػلير فّسػػطيف أف صػػذم ا  نيػػة . ا  نيػػة  لأرعلػػ  اانللػػبؿ  لالعمػػليؽ
 .اف فّسطيف  فمددت لت ب نهب أ نية ليبية

أهطػ  هّػي التيالنػػي فػي أنبشػػيدم اسػبدة لاسػػلة ابػف هاػػت الاػر ال ػػذافي  دلف 
 .إلإ.. اللبرس  صّنب -ال بئد  -أف ينس  أصّت  فليهب نجد 

فب  نية العي أدلاصب اداد السػّيني  لتبنػت دمػة ا ػررة شػبت يلايػبإ فػي العّلزيػلف 
 :الّيبي ع لؿ في الالهب

 دـــــــــــــــــــا صناديــــــــــــــــد ىمنـــــــــــــــــــصنادي

 اـــــــــــــــــــــــــــــد رجينـــــــــــــــا صناديـــــــــــــواحن

 دــــــــــــــــــــــر تكميـــــــــــــــوا غيــــــــــــــــــوانضرب

 اــــــــــــــدت ايدينــــــــــمويـــــــــــــــن ي ـــــــــــــــــــف

 :ثـ يندف  الاطرب في مّب ا  نية النشيد ي لؿ

 م،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــشيال

 مــــــــــــــــــــــة ىـــــــــا شيالــــــــــــا ىمنــــــــــــــــــإحن

 مــــــــــــــان ليـــــــــــــــــــــــــن الفرســــــــــــــــــفراسي

 ارــى النـدوا عمـن ييـار فراسيـالعوا ـما يرض

 مــف منظــا صــو ىمنــيج دايــــار كـــا صـــــلي
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أثنػب  الدظػر . للـ يهب هف الانبسببت لا دداث السيبسية  فّت في تؿ فرف لهػب
الجل  الذ  فرض هّ  ليبيب بسبب إس بط طبئرة للتربي  لاجت الدجػبج الّيبيػلف قيػلداإ 

أف يػػذصب  7667 هّػػ  الطيػػراف إلػػ  ا راتػػي الا دسػػة ببلسػػللدية  ف ػػرر ال ػػذافي سػػنة
بلض الّيبييف ليدجلا فػي ال ػدس الادعّػة  علبيػراإ هػف الهتػب  لتػرد اسػعلزاز اللػرب 

 :لالاسّايف   تبف هّي التيالني دبتراإ بشلرم لأ بنيت  ف بؿ

 ولــــــــــش معقـــــذا مــــــــــول ىـــــرأ يقـــن يجـــمـ

 ة   وقبر الرســولــى الكعبــي عمــزور ونبكــبن

 ـولـــــأمــن األسطـــ ددــــة بتيــــــي الدمعـــقالولــ

 ــولــــن األسطــــدد أمـــــــك بييـــــي صوتـــــقالولـ

 :لي لؿ في ا ط  آ ر

 ش حاكم  حاميـو األسطــولـم مـــا حاكــــــالعين

 ــرولـي البتــــول بيحمــم مسطــم مش فاىــواى

 :لا ط  ثبلث 

 ـانــــــــا والفاتيكـــــــــوا لمبابــــــم حجـــــــــننصحكـ

 ــــانــــــــــــــر أمــــــــة وأكثــــن مكـــــــل مــــــــــأسيـ

 ــــــاـــــــــــــــــا حرامييـــــــــــــــــــــة حامييـــــــــــــــــــمكـ

 ـاـــــــــــــــــــــــدري باقييــــــــــــــي صــــى فـــــــــــــخمـــــ
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 71آ ػػػر إبػػػداهبت هّػػػي التيالنػػػي قبػػػؿ أف يلػػػر صبربػػػبإ اػػػف ليبيػػػب أاػػػبـ صػػػدير ثػػػلار 
فبرايػػػر  اللػػػلد جديػػػد اػػػف ردػػػـ نشػػػيد  اػػػف يجػػػرأ ي ػػػلؿ  يعدػػػدث فيهػػػب هػػػف هػػػدد اػػػف 

  أ  أصّػػت "قػػدالم " فبرايػػر  يلػػدد فػػي ا  نيػػة اػػب  71ا شػػ بص الػػذيف إنظاػػلا لثػػلرة 
ليبيب لهؤل  الذيف  بنلا  فاثالإ الس  تلسب طّ  فرهلف  لنلر  الاسػابر   بػدلإ  دتبـ

اف هػيف لادػدة مػنللا لػت هشػر هيػلف  ليعدػدث هنػيل  ي ػلؿ أنهػـ هّاػلني  لل أهّػـ 
تيؼ  لتذلؾ هف امطل  هبدالجّيؿ  لهف أاير قطر  لهف الاردـل الشػيإ زايػد بػف 

هيلنت في ليبيب  عدت إشػراؼ ال بئػد  لل أهػرؼ هبلجلا لت " أنهـ " سّطبف  الذ  ي لؿ 
  !صؿ الار ال ذافي تبير جرادي الليلف . تيؼ

طبلػػػبإ . تعػػػب هّػػػي التيالنػػػي  اّداػػػة طليّػػػة أسػػػابصب ال ػػػديس هػػػف مػػػداـ دسػػػيف
الار ال ذافي صل اف عبرع بذلؾ السـ لمداـ دسيف  لل أشؾ أف عّػؾ الاّداػة تبنػت 

اػػؿ قػط  أ  قػػدر اػػف الػلد لمػػداـ دسػػيف  للتنػػت بػ ار اػػف الاػػر ال ػذافي  الػػذ  لػػـ يد
أل ػ  الاػر ال ػذافي تّاػة  1111تبف يعددث إل  نلست  فلػي قاػة داشػؽ اللربيػة سػنة 

 .عنب  فيهب بامير لّرؤسب  اللرب  اثؿ امير مداـ دسيف

بلد إهلبئت اف اهػبـ اػدير ااذاهػة  علػرغ التيالنػي  لّلػف ع ليلػبإ لعّدينػبإ  ثػـ إرعلػ  
طاػػػػلح  لالانللػػػػة  فبنع ػػػػؿ إلػػػػ  إنعػػػػبج إسعلراتػػػػبت تبيػػػػرة  أد ػػػػؿ فيهػػػػب  الاسػػػػعلس  لال

لفػػي الليػػد . الشػػلر  لا  نيػػة  لالسػػعلراض الاعنػػلع  لّ يػػلؿ  لالراقمػػيف لالراقمػػبت
ببلعلػػػبلف اػػػ  ( فػػػبرس لرجػػػبؿ ) لّثػػػلرة أهػػػد اهرجبنػػػبإ إسعلراتػػػيبإ عدػػػت هنػػػلاف  16الػػػػ

فيػت ائػبت ااسعلراتػييف اػف  الاطرب اداد دسف  سػ ر لػت إاتبنيػبت صبئّػة  إشػعرؾ
 .البنيف لالبنبت لا طلبؿ

إشػػعت  لػػي التثيػػر اػػف الاطػػربيف الّيبيػػيف  اػػف إدعتػػبر تػػؿ اػػف هبػػداي انمػػلر  
لهّي التيالني  لمنبهة  لسلؽ ا  نية الّيبية  لهّ  رأس صؤل  اللنػبف التبيػر سػالـ 

ف للػػرض لػػلف فنػػي لادػػد قػػدر   الػػذ  قػػدـ التثيػػر لأل نيػػة الّيبيػػة  لأهعلبػػر اػػف الالػػبدي
هّػػ  الاػػزاج الّيبػػي  لطػػبؿ إثػػر ذلػػؾ اادعتػػبر الثنػػبئي  تلعػػبب تّاػػبت ا  نيػػة الّيبيػػة 
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فبلشػػبهر الهنػػبئي التبيػػر أداػػد الدريػػر  لتػػذلؾ اسػػللد ال ػػبالل  لػػـ يلػػد لهاػػب . أيتػػبإ 
يػػػة اتػػبف فػػػي دنيػػػب ا  نيػػػة الّيبيػػة  بلػػػد أف تبنػػػب قّاػػػبإ اعػػدف بإ  لقػػػداب للنػػػبإ اعايػػػزاإ لأل ن

لػػـ يػػنل اػػف . الّيبيػػة  لتػػذلؾ الاّدنػػلف  اػػف بيػػنهـ الاردػػـل تػػبظـ نػػديـ  لهّػػي اػػبصر
سػػػلط ذلػػػؾ اادعتػػػبر سػػػلس اداػػػد دسػػػف  الػػػذ  فػػػرض لجػػػلدم هّػػػ   برطػػػة ا  نيػػػة 
الّيبيػػة   نػػت أللإ  شػػبرؾ الشػػبهريف التػػببطيف فػػي العهنػػي بػػبلثلرة لال بئػػد لالجابصيريػػة  

تّاػػبت العػػي ل عبعلػػد تثيػػراإ هػػف الانط ػػة اللسػػط   أيتػػبإ قبسػػاهاب الّدػػف لااي ػػبع لال
ر ػػػػػـ أف اداػػػػػد دسػػػػػف   بمػػػػػة هبػػػػػر تّاػػػػػبت الشػػػػػبهر الالصػػػػػلب الاردػػػػػـل سػػػػػّيابف 
العرصػػػػلني  إسػػػػعطبع أف يتػػػػلف إتػػػػبفة قليػػػػة لأل نيػػػػة الّيبيػػػػة  اثػػػػؿ العجديػػػػد الػػػػذ  ل 

   العػػي إسػػعتثر الػػبلض أف عتػػلف اػػف إبػػداع(دلّعنػػػػي)يسػػعطي  أف ينتػػرم أدػػد فػػي أ نيػػة 
ليبػي  شػلراإ للدنػبإ لآدا إ   بمػة بلػد أف أهػبدت لطيلػة العلنسػية  نب صػب بلػد أف أدلاصػػب 

 .اداد دسف بملعت

عنػػػبفس التػػػببطبف الشػػػبهراف هّػػػ  ترسػػػي اػػػدير ااذاهػػػبت الّيبيػػػة  اثّاػػػب عنبفسػػػب 
. هّػػ  قّػػب الاػػر ال ػػذافي  اػػػف  ػػالؿ التّاػػبت الشػػلرية  لا دلار السيبسػػية لا انيػػػة

لاطػػػرب اداػػػد دسػػػف لهبػػػداي انمػػػلر  فػػػي عجايػػػ  بلػػػض ا  ػػػبني لهنػػػداب إشػػػعرؾ ا
هػػبدة آدائهػػب  إعجػػت هّػػي التيالنػػي إلػػ  الاػػر ال ػػذافي  لقػػبؿ لػػت أف  الّيبيػػة العراثيػػة  لا 
اداػػد لهبػػداي قباػػب ببلسػػطل هّػػ  اػػلرلث لطنػػي  لنسػػببم إليهاػػب  أاػػر الل يػػد ال ػػذافي 

قبعػػػت  اػػػف إقنػػػبع الل يػػػد بلقػػػؼ عّػػػؾ ا هاػػػبؿ  لتػػػف هبػػػداي انمػػػلر عاتػػػف بدتػػػـ هال
 .بدهطب  ا ار ببافراج هف ذلؾ اللاؿ

لفي الد ي ة  تػبف هّػي التيالنػي  نبظاػبإ  فػي دػيف تػبف هبػداي انمػلر شػبهراإ  
ازج اللطني ببلذاعي لاللبطلي  لقبـ في أهابؿ تثيرة بعلجيت رسبئؿ  بمة إلػ  الاػر 

 .ت هبداي بالارال ذافي تانهب إشبرات علبر هف هاؽ اللالقة العي ربط
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ربطعنػػػي هالقػػػة لديػػػة ببلشػػػبهر هّػػػي التيالنػػػي  لتػػػبف يع بػػػؿ االدظػػػبعي بمػػػدر 
" ردػػب  لهنػػداب فػػرغ اػػف إهػػداد تعيػػب مػػهير  يدعػػل  بلػػض أهابلػػت الشػػلرية بلنػػلاف 

 .  طّب اني بلسبطة نلر  الدايد  أف أتعب لت ا داة"قبدـ 

يػػػبـ دّػػػؼ النػػػبعل بدابيػػػة فبرايػػػر العػػػي قبدصػػػب الشػػػببب الّيبػػػي  لق 71بلػػػد إنعلبتػػػة 
الاػدنييف الّيبيػيف ب ػػرار اػف ا اػػـ الاعدػدة  إعمػػؿ بػي هّػػي التيالنػي لأنػػب فػي نيليػػلرؾ 

ندػػف صنػػػب فػػي طػػػرابّس نلاجػػت ال مػػؼ ا طّسػػػي  لتننػػب مػػػبادلف  أنػػب أجّػػػس :" لقػػبؿ
باتعبي الزجػبجي بباذاهػة  لألاجػت امػير  اثػؿ ب يػة أ ػلعي الّيبيػيف  لأرس بيعػؾ اػف 

يػب :" إلػإ  قّػت لػت..   لتػرر هبػبرات الع ػدير لالدعػراـ"بي  للػف ياسػت أدػدصنب اف اتع
أخ هّي  أنب ل أريد بيعبإ لل ازرهة  الشلب الّيبػي يريػد ليبيػب  صػؿ ع بّػلف  أف عليػدلصب 
لػػت سػػّابإ لطلهػػبإ   ل ػػد دارت اللجّػػة  عػػدفؽ الػػدـ  للػػف علػػلد اللجّػػة إلػػ  الػػلرا   لأنػػت 

إدسبسػػبإ بلظبهػػة اػػب لدػػؽ بػػبلّيبييف اػػف ظّػػـ لاػػب سػػبؿ شػػبهر  يلعػػرض أف عتػػلف أتثػػر 
 ".اف الداب  الهزيرة

تػػبف هّػػي التيالنػػي  شػػبهر  نظػػـ التثيػػر اػػف التّاػػبت  لهػػبش دبلػػة اػػف دلائػػر 
الػػد بف العػػي سػػبصـ فػػي عدللهػػب  إلػػ  هعاػػة شػػباّة  بػػلهي أل بػػدلف لهػػي  تػػبف هبػػر 

لػـ يسػبصـ فػي عدديػد صػدفهب   سنلات الدبل   الذ  يطّؽ الالاؿ إثر الاػلاؿ  لرا  قبفّػة
 .تبف ازصلاإ باب يللؿ  انبهراإ  لصل يرس إبف هات ا عبلإ  ب اجبد  يبلية

لػػـ يتعػػؼ بػػنظـ الشػػلر  الػػذ  هبػػ  لػػت التّاػػبت لا لدػػبف فػػي الاجهػػة ثػػلرة شػػببب 
ليبيب  بػؿ جلػؿ اػف بيلعػت لازارهػت  ثتنػبت علػيض ببلمػلاريإ لالاػداف  لالبنػبدؽ  لدفػ  

اجهػة الثػلار اللػزؿ  لقعػؿ إبنػت هاػرل  هّػ  يػد ثػلار ادينػة طػرابّس يػـل ب للدم  في ال 
 .راتبف في سبهبت اللجر ا لل  17ا دد 

صرب الشبهر  ل أهرؼ ابذا داؿ الت  أيبـ الثلرة  تبنت  طبببت الل يػد الاػر 
ال ػػذافي  عتػػرر الدػػديث هػػف الااليػػيف العػػي عّعػػؼ اػػف دللػػت  عزدػػؼ لنمػػرعت  لععػػداف  
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لـ ياؿ الدديث هف الاسيرات الاّيلنية  ال بداة اػف تػؿ دػدب لاػف تػؿ . ةلسدؽ الثلر 
لػػـ يػػرد أف يػػدرؾ ". ليػػػف الاالييػػػف:"لت نػت يػردد مػدس  ابقبلػت هّػي التيالنػػي . ملب

  لتػف تػد الاػر ال ػذافي  إلػ  "عزدػؼ"أف الاالييػف في تػؿ  ّجػة  اف  ّجبت ليبيب  
 .أنببيب المرؼ بسرتأف أطب ت هّيت  لصل انبطدبإ في أدد 

اثّاػػػب فلػػػؿ اػػػ  مػػػداـ  -دلف شػػػؾ  -سػػػيتعب  ليهنػػػي ا نبشػػػيد هػػػف إبػػػف هاػػػت 
دسػػيف  ليعػػت يػػدرؾ  أف ال تػػية  أتبػػر اػػف اسػػبدة نجػػ   لأهاػػؽ اػػف مػػر بت  نبئيػػة 
انللّػػػة  فلنػػػداب يطّػػػؽ الػػػلطف نشػػػيدم  ع لػػػت تػػػؿ ا مػػػلات  ععالشػػػ   تػػػؿ التّاػػػبت  

 .  لالدرية  صي الاّداة الهنبئية الا دسةيتلف اللطف صل التّاة  لالدـ صل الّدف
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 سميمان ساسي الشحومي

 

سػػّيابف الشػػدلاي  أدػػد أبنػػب  امػػراعة  لامػػراعة لهػػب  ملمػػيعهب لعايزصػػب فػػي 
ليبيػػب  تالقػػ  جهرافػػي  عاثػػؿ الػػرابط بػػيف اػػدف السػػبدؿ الهربػػي الّيبػػي  عتػػلف المػػالإ 

زلػػيطف  لععلػػػعح هّػػ  الجنػػػلب ندػػل بنػػػي لليػػد  للهػػػب اتبنيػػبإ فريػػداإ  ععػػػدا ؿ اػػ  ادينػػػة 
سػػتبنيبإ  عشػػتؿ تيايػػب  إنسػػبنية اعلبهّػػة . فسػػدة ديليػػة هّػػ  البدػػر ا بػػيض الاعلسػػط

لفبهّة  أهطت لّيبيب أجيب إ اف الاجبصديف لالتعبب لالالتريف  صي بػؤرة العجػبرة هاػالإ 
ي سػػػنلات الجهػػػبد تػػػد لهػػػب الاهيػػػدصب ال بمػػػة اػػػ  العػػػبريإ الّيبػػػي  فػػػ. له ػػػالإ لسػػػّلتبإ 

السػػعلابر اايطػػبلي  لبػػدهعراؼ الاػػؤر يف اايطػػبلييف شػػتّت دائػػرة النػػبر لالػػدـ  صػػزت 
اللجػػػلد ااسػػػعلابر   لتبنػػػػت الرتعػػػب الاشػػػػرؾ لالسػػػدادة  اػػػف الاشػػػػبصد ال عبايػػػة فػػػػي 
اّداػػػة الالاجهػػػة اػػػ  قػػػلات اللبشيسػػػت  إنع ػػػؿ بلػػػدصب الا ػػػبعّلف إلػػػ  الجبػػػؿ ا  تػػػر 

 .اللطنية العي  بتت الالبرؾ ا  يرة اف البرؾ الا بلاة لّ عبؿ ا  ا دلار

ل ع ّػػػل ادينػػػة فػػػي ليبيػػػب  بػػػؿ لل قريػػػة ع ريبػػػبإ اػػػف لجػػػلد اجالهػػػبت اػػػف أمػػػلؿ 
امػػػراعية بدتػػػـ إاعهػػػبف أصػػػؿ امػػػراعة لّعجػػػبرة  العػػػي عجلّهػػػـ يعدرتػػػلف شػػػرقبإ  ل ربػػػبإ  

 .لجنلببإ 

الشػدلاي  لعرهػرع فػي  في عّؾ الادينة  العي عليض ببلديلية للػد سػّيابف سبسػي
هبئّة بسيطة  إتطرعت ظرلفت ااجعابهية إل  اهبدرة تراسػي الادرسػة ابتػراإ  لاللاػؿ 
نػدفبهبإ فػي  تػـ  بلظيلة طبب  في أدد الدلائر الدتلاية  لفػي  اػرة ديليػة الشػببب لا 

بلػد قيػبـ . ديلية صذم الادينة  هاؿ لادة قميرة راقمػبإ فػي إدػدس فػرؽ اللنػلف الشػلبية
إصػػعـ الاػػر ال ػػذافي  . الؿ سػػبعابر  عػػـ ع سػػيس عنظػػيـ العدػػبد الشػػعراتي اللربػػيثػػلرة 

انػػػػذ لمػػػػللت إلػػػػ  السػػػػّطة بادينػػػػة امػػػػراعة  فهػػػػي الادينػػػػة ا صػػػػـ إقعمػػػػبديبإ  لتػػػػذلؾ 
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جهرافيػبإ  إتػبفة إلػ  هباػؿ  ػبص بػت  ديػث إنع ػؿ لّدراسػة بهػب بلػد طػردم اػف ادرسػػة 
 .سبهب بللية فزاف

عدػػػبد الشػػعراتي اللربػػػي ببلادينػػة  شػػػ ص إسػػات شػػػببب تػػبف اػػف أبػػػرز قيػػبدات ال
. هاػػؿ الػػت سػػّيابف الظلػػبإ إداريػػبإ مػػهيراإ  إلعمػػؽ بػػت اػػدة هاّػػت ببلعدػػبد الشػػعراتي

 .إنع ؿ شببب إل  رداة اي  لاسعار سّيابف في اللاؿ بنلس الالق 

أثنػػب  دراسػػعت بادرسػػة امػػراعة الثبنليػػة  هػػرؼ الاػػر ال ػػذافي التثيػػر اػػف الطػػالب 
لػػػذيف تػػػبنلا زاػػػال  لػػػت ببلادرسػػػة  اسػػػع طب بلتػػػهـ إلػػػ  العنظػػػيـ الاػػػدني اثػػػؿ اداػػػد ا

 ّيػػؿ  لالعػػبح تليبػػة  لهاػػر الاديشػػي  الػػذ  إلعدػػؽ ببلتّيػػة اللسػػترية ليمػػبح هتػػلاإ 
باجّػػػس قيػػػبدة الثػػػلرة  أ  أف امػػػػراعة تبنػػػت علػػػل ببللنبمػػػػر ال يبديػػػة العػػػي إرعبطػػػػت 

لعػػلل  اللديػػد اػػنهـ الاقػػ  صباػػة فػػي النظػػبـ بالاػػر ال ػػذافي  اػػذ تػػبف طبلبػػبإ بادرسػػعهب  
الجديػػػد  لتػػػـ اّع ػػػ  الرفػػػبؽ الػػػذ  أقػػػيـ انػػػذ قرابػػػة ه ػػػديف التثيػػػر اػػػف أصػػػؿ امػػػراعة  
ليعتػػلف صػػذا الاّع ػػ  اػػف اللنبمػػر العػػي درسػػت اػػ  الاػػر ال ػػذافي قبػػؿ لمػػللت إلػػ  

 .السّطة  أل علرؼ بهـ لهبيشهـ في اللعرة ذاعهب

يلػػبإ  للػػـ عتػػف لػػت اػػؤصالت هّايػػة  أل ث بفيػػة لػػـ يتػػف سػػّيابف اػػف بػػيف صػػؤل  جا
فتيػػؼ . عرفلػػت إلػػ  اسػػعلس قيػػبد   بادينػػة علػػل بػػبلاعلّايف  لالاث لػػيف  لرفػػبؽ ال ػػذافي

 .لمؿ لسط ذلؾ الزدبـ إل   ياة الل يد

فػػػي أدػػػد الّ ػػػب ات التثيػػػرة  العػػػي دأب الاػػػر ال ػػػذافي هّػػػ  دتػػػلرصب  لببلعدديػػػد 
اعدرتػػبإ  يعن ػػؿ بػػيف المػػللؼ  ليعدػػدث إلػػ    بانط ػػة راس لنػػلؼ  لدػػظ الاػػر شػػبببإ 

إدارية  إسعلسر هنت  لأشػبر إلػ  أدػد اسػبهديت لقػد يتػلف  تالدبتريف  لي دـ عسهيال
لـ يتف الار بدبجة إلػ  هنبمػر نشػطة . ابف هات هار إشتبؿ  أف يهعـ بهذا الشبب

أرعػػبط أل فبهّػػة بامػػراعة  فهػػي ادينعػػت العػػي يلرفهػػب جيػػداإ  هػػبش بهػػب  لدرس فيهػػب  ل 
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بلالقػػػػػبت لطيػػػػػدة اػػػػػ  التثيػػػػػر اػػػػػف شػػػػػبببهب  فّاػػػػػبذا صػػػػػذا ااصعاػػػػػبـ ال ػػػػػبص بسػػػػػّيابف 
 .الشدلاي

دسػػب اػػب ي للػػت الرائػػد هبدالسػػالـ جّػػلد  فػػدف الاػػر ال ػػذافي  تػػبف يتػػرر دائاػػبإ  
يجػػب أف نلعاػػد هّػػ  اللنبمػػر العػػي لػػـ عن ػػرط فػػي العنظػػيـ الاػػدني  لعنظػػيـ التػػببط 

برلف أنلسهـ شرتب  في الثػلرة  لقػد يعػرددلف فػي عنليػذ ف هتب  العنظيايف يلع. ا درار
العلّيابت لا لاار العي علجت إليهـ  بيناب عتلف اللنبمر ا  رس  أتثر طبهػة  لقبػللإ 

 .لاب يمدر لهب

تبف الار يعدسس تثيراإ اف العلبصـ بيف أ  اجالهة في الق  لادد  ليلاؿ بػال 
لليف  أل الاشبتسػػػػيف  دا ػػػػؿ تػػػػؿ تّػػػػؿ فػػػػي سػػػػبيؿ إيجػػػػبد هنمػػػػر أل أتثػػػػر اػػػػف الا ػػػػب

اجالهػػػة   ف ذلػػػؾ يد ػػػؽ لػػػت أتثػػػر اػػػف امػػػدر لّالّلاػػػبت  لياتنػػػت اػػػف أف يتػػػلف 
 .الارج  ا  ير لدسـ ال الفبت العي عظهر دا ؿ صذم الاجالهة أل عّؾ

  للتف لابذا. الشدلاي لليس اللتس الار ال ذافي  صل الذ  بدث هف سّيابف

لصاػػب اداػػد  ّيػػؿ  لالعػػبح تليبػػة  ا لؿ  إسػػابف فرتػػب نلسػػيهاب هّػػ  امػػراعة 
قػبؿ اداػد بّ بسػـ الػزل   . تبف الش ص الثبني في العنظيـ الاػدني بلػد الاػر ال ػذافي

لصل ألؿ اف عددث إليت الار ال ذافي هف فترة العنظػيـ بادرسػة سػبهب  قػبؿ أف الاػر 
فػػػي  بلػػػد أف فبعدػػػت هػػػف اللتػػػرة  للاف ػػػت اداػػػد  أ بػػػرم أنػػػت ثػػػبني إنسػػػبف يعدػػػدث إليػػػت

أاب العبح تليبة  ف د تات الاػر . الالتلع  بلد ش ص امراعي أسات اداد  ّيؿ
ال ػػذافي إلػػ  العنظػػيـ الاػػدني  هنػػداب تػػبف ا ثنػػبف طػػبلبيف  بادرسػػة امػػراعة الثبنليػػة  
لاسػػػعارت اللالقػػػة بينهاػػػب فػػػي بنهػػػبز   ديػػػث تػػػبف العػػػبح تليبػػػة طبلبػػػبإ بتّيػػػة ا داب 

 .بلتّية اللسترية بنلس الادينةبجبالة بنهبز   لالار  طبلببإ ب

بلػػد لفػػبة شػػببب اللنمػػر اللبهػػؿ ببلعدػػبد الشػػعراتي اللربػػي بادينػػة امػػراعة  تػػبف 
صػػبجس الاػػر ال ػػذافي  البدػػث هػػف شػػبب  أ  قػػبدـ جديػػد  اػػف  ػػبرج الدّ ػػة ال دياػػة  
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يتػػػلف اػػػف إنعبجػػػت صػػػل  يبطػػػؿ اللػػػلؿ إدعتػػػبر اداػػػد  ّيػػػؿ  لالعػػػبح تليبػػػة لزهباػػػة 
 .امراعة

ف سػنلات قّيّػة  أمػبح سػػّيابف الشػدلاي  الطبلػبع  الػذ  لػـ ينػؿ دظػػبإ فػي  تػل 
اف العلّيـ  لاف هبئّة بسيطة  أمبح ادػلر الللػؿ السيبسػي فػي ادينػة صباػة لديليػة 
لفبهّػػة صػػي امػػراعة  إرعػػبط  إرعببطػػبإ اببشػػراإ لقليػػبإ ببلسػػيد هاػػر اشػػتبؿ  رجػػؿ الاهػػبـ 

  جنػػبدي سيبسػػة اللعنػػة لبػػث العنػػبدر الارتبػة لالاشػػبلصة  الػػذ  اثػػؿ اػػ   ّيلػػة أدنػػيش
 .لاللدا  بؿ المداـ بيف ملبئح الاجعا  الادني

تبنت امراعة  لبني لليد  اف الهلاجس الارهبة لالار ال ػذافي انػذ لمػللت إلػ  
نعشػػبر أبنػػب  الانط عػػيف فػػي جايػػ  أندػػب  ليبيػػب   السػػّطة  بدتػػـ قػػدرعهاب الجعابهيػػة  لا 

 .لامراعةبباتبفة إل  الاال ة الابلية 

ػػػرؼ باػػػؤاارة هاػػػر الاديشػػػي سػػػنة  عمػػػبهد ا اػػػر أتثػػػر  لأزداد عل يػػػداإ بلػػػداب هل
  لالعػػػي أشػػػعرؾ فيهػػػب هػػػدد تبيػػػر اػػػف تػػػببط الجػػػيش الاندػػػدريف اػػػف امػػػراعة  7611

 .لأعس  دلر سّيابف

بلػػد ع سػػيس درتػػة الّجػػبف الثلريػػة  لػػـ يتػػف لالعػػبح تليبػػة لاداػػد  ّيػػؿ دلر بهػػب  
ة فػػػي امػػػراعة  لجاػػػ  دللػػػت هػػػدداإ اػػػف النشػػػطب  بيػػػنهـ لع ػػػدـ سػػػّيابف مػػػللؼ الدرتػػػ

بلػػض ا سػػبعذة  لالاث لػػيف لالللبليػػبت ااجعابهيػػة  لأمػػبح بيعػػت الالاػػؿ الػػذ  علػػد بػػت 
قػػػػػلائـ العمػػػػػليد لّاػػػػػؤعارات الشػػػػػلبية لالّجػػػػػبف الشػػػػػلبية  زاد ذلػػػػػؾ اػػػػػف درجػػػػػة العػػػػػلعر 

 .لالدسبسية بينت لبيف الرأسيف اآل ريف  العبح تليبة لاداد  ّيؿ

بلػػػػد ذلػػػػؾ  د ػػػػؿ سػػػػّيابف  هبػػػػر بلابػػػػة الّجػػػػبف الثلريػػػػة  لالاطبردػػػػبت السيبسػػػػية 
لالجعابهية بامراعة  د ػؿ أابنػة اػؤعار الشػلب اللػبـ  لعّػؾ دّ ػة أ ػرس فػي سّسػّة 
الا بتبت العي ل ع ؼ إلل لتي عنطّؽ  عشتّت  اللهب دائػرة تػي ة  أسػابصب الػبلض 
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" أذرع ا  طبػػلط " ب إسػػابإ آ ػػر  صػػل بيناػػب ياتػػف أف نطّػػؽ هّيهػػ  -رجػػبؿ ال ياػػة  -
 .تبنت عّؾ ا ذرع ا عّلة الطلؿ  ا عّلة الع ثير. الثلرية  أل السيبسية

نسػػعطي  أف نػػذتر بلػػض ا سػػاب  العػػي عاػػددت لعتػػلف ذراع ا  طبػػلط اػػف بيػػنهـ 
بباتبفة إل  سّيابف الشدلاي  هار اشتبؿ ال ػذافي  الطيػب المػبفي  أداػد إبػراصيـ 

ي  الاهنػػدس إبػػراصيـ هّػػي ال ػػذافي  هبػػدال بدر البهػػداد   الاهنػػدس هّػػي انمػػلر ال ػػذاف
أبػػػػل جبزيػػػػة  الػػػػدتعلر امػػػػطل  الزايػػػػد   مػػػػبلح إبػػػػراصيـ الػػػػلرفّي  اداػػػػد الاجػػػػذلب 

 .ال ذافي  هابر الطيؼ اللجيّي  هبداي السنلسي  بشير دايد  ل يرصـ

ف صػل  ػيط اللمػؿ أثنب  لجلد الرائد هبدالسالـ جّلد  في الق  الرجؿ الثبني  تب
شبت اليلاي بينهـ لبيف الار ال ذافي  يعبب  علبميؿ الشئلف الدا ّيػة الهػـ  يطردػلف 
ا سػػاب  العػػي ع عػػرح لشػػهؿ اللظػػبئؼ الارتزيػػة الاهاػػة  لاللظػػبئؼ ال يبديػػة فػػي الّجػػبف 
الشػػػػلبية لالاػػػػؤعارات الشػػػػلبية فػػػػي ا قػػػػبليـ  لتػػػػذلؾ الهيئػػػػبت لالاؤسسػػػػبت لالسػػػػلبرات 

ت إلػػ  سػػّيابف الشػػدلاي  لهاػػر اشػػتبؿ  اهاػػة أل اهاػػبت أ ػػرس ذات ألتّػػ. ل يرصػػب
طػػبب  اجعاػػبهي لسيبسػػي لأانػػي  لصػػي العلامػػؿ اػػ  الاتلنػػبت الجعابهيػػة  اػػف أجػػؿ 

 . ّؽ علازف بينهب  أل تسر ذلؾ العلازف  دسباب ع عتيت امّدة النظبـ

ببلاهػػبـ لػػـ عدتػػـ اللظػػبئؼ العػػي عللصػػب نشػػبطبعت الا عّلػػة  بػػؿ اسػػعار فػػي ال يػػبـ 
العي أشرت إليهب آنلبإ أيناب تػبف القلػت أل اتعبػت  لل ػد أاتػ  جػؿل هاػرم للقعػت ب ابنػة 
اؤعار الشػلب اللػبـ  لدعػ  هنػداب هػيف اسػبهداإ لجالػة الاهػد  اللزانػي  أاػيف شػئلف 
اللدػػدة اللربيػػة  رفػػض عػػللي ذلػػؾ الانمػػب  للػػـ يعػػردد هّػػ  الاتعػػب الا مػػص لػػت 

ف د تػبف يػرس أنػت . اف ذلؾ الذ  أهعبرم ع ّيالإ اف قياعت بعّؾ اللزارة  للـ ي ؼ  تبت
 -لقػػػد أمػػػبح صػػػذا اادسػػػبس . اللدػػػدة اللربيػػػة -لزيػػػر -ا دػػػؽ بشػػػهؿ لظيلػػػة أاػػػيف 

اػػػف قياعػػػت ه ػػػدة تبػػػرت فػػػي دا ّػػػت اػػػ   ّػػػل بلػػػض اللظػػػبئؼ ال يبديػػػة فػػػي  -الع ّيػػػؿ 
سػػعبلبدم انهػػب لهنػػداب لػػللح بالاقػػػ  . فهػػػل لػػـ يلاػػفا هّيػػػت بلظيلػػة الػػلزير أبػػػداإ . الدللػػة  لا 

 .إهعبرصب ارة أ رس ع ّيالإ اف أصايعت لقدراعت
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تػػبف سػػّيابف يلػػبني اػػف دائػػيف  الػػدا  ا لؿ صػػل أنػػت ادػػدلد العلّػػيـ للػػـ يدمػػؿ 
هّػػػ  أ  اؤصػػػؿ هّاػػػي  لقػػػد رزقػػػت اي بظػػػبصرة علشػػػت اػػػؤ راإ فػػػي ليبيػػػب  لصػػػي اجبنيػػػة 

الػػػدلؿ الفري يػػػة  لدلؿ الشػػػهبدات  علجػػػت التثيػػػر اػػػف الّيبيػػػيف إلػػػ  السػػػلداف  لبلػػػض 
ألرلبػػػػب الشػػػػرقية لّدمػػػػلؿ هّػػػػ  درجػػػػبت الػػػػدتعلرام  لبلػػػػد اانلعػػػػبح ااقعمػػػػبد  الػػػػذ  
شػػهدعت ليبيػػب فػػي الل ػػديف ا  يػػريف  لػػـ علػػد صنػػبؾ دبجػػة إلػػ  شػػد الردػػبؿ إلػػ  ال ػػبرج 
لشػػرا  الشػػهبدات  بػػؿ أمػػبدت اعبدػػة فػػي دتػػبتيف تثيػػرة  رفلػػت يبفطػػبت الجبالػػبت  

دمػػػؿ سػػػّيابف . ادػػػالت بيػػػ  ال تػػػبر  أل اػػػلاد العنظيػػػؼ دعػػػ  أمػػػبدت أتثػػػر اػػػف
الهػػد ) فػػي اللّػػـل السيبسػػية اػػف اتػػبف إسػػات " الػػدتعلر " سبسػػي الشػػدلاي هّػػ  ل ػػب 

 .!!!(افري يب لّعلّيـ اللبلي لالاعلسط 

العػػي داّػػت عريػػبؽ الشػػلب  اػػف " اللّايػػة"إذف  دمػػؿ أ يػػراإ هّػػ  اللمػػلة الطبيػػة 
لقػػػت  ف ػػػد اندػػػت لػػػت الجرهػػػة اللّايػػػة السػػػدرية يػػػـل الػػػدا  ا لؿ  للتػػػف بلػػػد فػػػلات ال

أ  قبؿ إنلجبر ثلرة الشببب الّيبي تػد نظػبـ الاػر ال ػذافي  1171فبراير  19الجالة 
تيػؼ : "   أل "فردػة لاػب عاػت : " بسنة لاددة ببلتبط  فهدا ا ار تاػب ي ػلؿ الّيبيػلف

 ".اف جبب لليد لابت 

ؿ انت  بلرقة عانح اف الهد أصّػي  ػبص  الدا  الثبني  الذ  ل يعـ الشلب  اللبج
 .لصل أشد اف دا  ف داف الانبهة الاتعسبة -دا  ف داف الّهة ا جنبية  -صل 

ل ػػد شػػهؿ انمػػب أاػػيف الشػػئلف ال برجيػػة ببابنػػة اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ اػػف سػػنة 
  عػللم بلػػد  اببشػرة  لتػبف يػػرس أنػت الارشػح ا لؿ لا نسػػب  1177إلػ  سػنة  1111

ل تػػب  تػػببإ شػػديداإ  هنػػداب هػػيف . لزيػػر ال برجيػػة بلػػد اهػػبدرعي لػػتلشػػهؿ انمػػب 
أف سػّيابف يػرس أنػت الارشػح ا لؿ : قبؿ لػي العػبح تليبػة. الس  تلسب بهذا الانمب

اػػػف أنػػػت   أل تاػػػب قبلهػػػب العػػػبح : لعػػػللي د يبػػػة ال برجيػػػة بلػػػد  رلجػػػي انهػػػب  ف جببػػػت
 .Who is Whoببانجّيزية 



 469 

بؿ   بمة بلداب أجبر هّػ  عسػّيـ انزلػت  ف ػد قباػت ل د شلر أنت اسع دـ بال ا ب
الدللػػة بشػػرا  انػػبزؿ لػػبلض الػػلزرا  لتبػػبر الاسػػئلليف  لفػػي لدظػػة  تػػب  قيػػؿ أنهػػب 
بسبب لشػبية اػف ادػدس اللعيػبت الا ربػبت اػف الاػر ال ػذافي  أاػر بػد ال  جايػ  عّػؾ 

ّيابف الانػػػػبزؿ الل اػػػػة العػػػػي أشػػػػعرعهب الدللػػػػة لػػػػبلض الاسػػػػئلليف لتػػػػبف اػػػػف بيػػػػنهـ سػػػػ
قببّعػػت بلػػد آ ػػر ل ػػب  لػػي اػػ  الاػػر . عاّتعػػت دبلػػة إدبػػبط  للػػـ ي ػػؼ ذلػػؾ. الشػػدلاي

. دػػدثني هػػف ا  بػػبر العػػي لمػػّعت هػػف ذلػػؾ الّ ػػب . 1171ال ػػذافي فػػي شػػهر نػػلفابر 
نلداـ ا اؿ فػي الاػر ال ػذافي  لقػبؿ أنػت اػ  أللدم  يعلاػدلف اآلف  هبر هف الي س  لا 

لد البهداد  الادالد  هّ  رأس الػلزارة  اػب صػل إلل عداير تؿ شي  في ليبيب  لأف لج
ل أاػؿ  لل :" بػؿ قػبؿ اببشػرة. عنليذ لبرنبال اعلاػد  لدػرؽ ا  تػر لاليػببس فػي البّػد

 ".إاتبنية لإلمالح  طبلاب ب ي الار ال ذافي لأللدم يعدتالف في البالد

ـ فػػػي سػػػّيابف الشػػػدلاي  صػػػل لادػػػد اػػػف أ ّػػػب الّيبيػػػيف الػػػذيف يداّػػػلف أتػػػدادص
دا ّهـ  لصػذم ظػبصرة لػـ ع ػعص بهػب ليبيػب  ف ػد لجػدت فػي أ  نظػبـ دتػـ شػاللي  فػي 
أسببنيب فرانتل  برعهػبؿ سػبلزار  ألابنيػب صعّػر  هػراؽ مػداـ دسػيف  لالعدػبد السػلفيعي 

 .عدت دتـ سعبليف  سندّؿ البلاهث النلسية لالجعابهية لالسيبسية لعّؾ الظلاصر

ذيف ي ّطلف بيف الدصب  السيبسػي  لالاتػر أل ال بػث  سّيابف أيتبإ  اف أللئؾ ال
مػػديح  تػػبف المػػراع بػػيف أذرع ا  طبػػلط  جػػػز اإ اػػف درتعػػت  للتػػف فػػي تثيػػر اػػػف 
ا ديػػبف يعجػػبلز إشػػبرات الاػػرلر ل أقػػلؿ ا  القيػػة للتػػف السيبسػػية  ف ػػد عشػػتّت فػػي 

دتعلر العػػبح سػػنلات الثابنينػػبت لالعسػػلينبت   ّيػػة اثّثػػة اػػف هاػػر إشػػتبؿ ال ػػذافي  لالػػ
ا سط  هار  لسّيابف الشدلاي  قبات ب دلار الازيػة  لأديبنػبإ انبقتػة لاػب ي ػـل بػت 
الرائد هبدالسالـ جّلد  لفي الاجهة هاػبر الطيػؼ لهبػدال بدر البهػداد   الّػذيف أهعبػرا 
اػػف الا ػػربيف لجّػػلد  لالانػػبلئيف لّعيػػبر ال ػػذافي  إلػػ  دػػد مػػدلر أدتػػبـ بباهػػداـ هّػػ  

لمػػػػػؿ ا اػػػػػر ذات اػػػػػرة أف قػػػػػبـ جّػػػػػلد بشػػػػػعـ . البهػػػػػداد  لهاػػػػػبر الطيػػػػػؼهبػػػػػدال بدر 
 .الشدلاي  الذ  رد هّيت ب سلة  ير العبدة
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تاػػب ي ػػلؿ الّيبيػػلف  أ  بػػبلهاز لالّاػػز فػػي  -بتػػرب ا بػػر -ع مػػص سػػّيابف 
تنػت سػليراإ فػي إيطبليػب  لهّاػت . بلض ا ش بص  سلا  أابـ الاػر ال ػذافي أل  يػرم

ة أمػػدرت تعببػػبإ دػػلؿ آلػػة اللػػلد  طّبػػت اػػف أدػػد الاػػلظليف أف الاطربػػة سػػلزاف هطيػػ
تػبف الشػدلاي . ببلسلبرة الّيبية ببل بصرة أف يزلرصب  ليطّب نسػ ة اػف التعػبب  لفلّػت

في زيبرة إل  ال ػبصرة  لسػينع ؿ انهػب إلػ  رلاػب  قػبـ الالظػؼ بدهطػب  التعػبب لسػّيابف 
بة لّدػػػديث هػػػف ألتػػػبع أهطػػػبني التعػػػبب  لتػػػبف لجػػػلدم برلاػػػب انبسػػػ. ايمػػػبلت إلػػػي

البالد  اثّاب صل دائابإ  إنع ػد ا لتػبع العػي لمػلهب ببلاعرديػة  لهػدد الظػلاصر السػّبية 
 .إلإ.. 

في ألؿ انبسبة الع   فيهب الل يد ال ذافي ا  جا  اف الاػلاطنيف  عدػدث بلتػهـ 
هػػف ع ػػبهس الدتلاػػة اايطبليػػة هػػف علػػليض الشػػلب الّيبػػي هػػف اػػب لد ػػت اػػف أتػػرار 

أف سػليرنب فػي إيطبليػب هبػدالرداف شػّ ـ  اهػعـ :" ادعالؿ اايطبلي  قػبؿ ال ػذافيجرا  ا
  ل:" إنػػعلض سػػّيابف لقػػبؿ الّ ػػبإ . بهػػذا الاّػػؼ ليعببلػػت بجديػػة اػػ  الدتلاػػة اايطبليػػة

أهع ػػد يػػب أخ ال بئػػد أف هبػػدالرداف شػػّ ـ لػػيس لديػػت لقػػت لاّػػؼ العلػػليض  فهػػل انهاػػؾ 
اسػػعهرب الل يػػد لبلػػد أيػػبـ قّيّػػة لمػػّعني ". اللػػلدفػػي عدتػػير رسػػبلة دتعػػلراة فػػي آلػػة 

 .برقية اف لزارة ال برجية الّيبية عبّهني فيهب إنهب  هاّي بديطبليب

إننػػػي فػػػي دبجػػػة :" بلػػػػد أف قتػػػيت سػػػنلات طليّػػػة لزيػػػراإ لّ برجيػػػة قّػػػت لسػػػّيابف
دع  ع رجني اف صذم الػلزارة  اثّاػب أ رجعنػي أدػدصب   -إبرؾ  -ابسة إل  لاددة اف 

ل ػػػد أمػػػببت اابػػػرة ا للػػػ   للتػػػف يبػػػدل أف :"   تػػػدؾ لقػػػبؿ ابزدػػػبإ "اػػػف السػػػلبرة اػػػرة
 ".ا  ريبت أقؿ فلبلية

فبرايػػػر  دػػبلؿ الاػػر ال ػػػذافي إسػػع داـ سػػّيابف الشػػػدلاي  71بلػػد إنطالقػػة ثػػلرة 
لالعبح تليبة لّديّللة دلف إنتابـ ادينة امراعة إل  الثػلرة  ف ػبـ العػبح بل ػد التثيػر 

ا  أبنب  امراعة الا ياػيف بطػرابّس اػف أجػؿ اامػطلبؼ اػ  الاػر اف الجعابهبت 
ال ػػػذافي لتعبئبػػػت  إع ػػػذ القلػػػبإ اعشػػػدداإ اػػػف الثػػػلرة  داهاػػػبإ بتػػػؿ قػػػلة لّ ػػػذافي  لهنػػػداب 
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هبرتػػت إبنػػت ا تبػػر ب ػػلة  الّنػػبإ ع ييػػدم لّثػػلرة  لقػػبـ أاػػبـ لالػػدم بشػػعـ الاػػر ال ػػذافي  
أاػب سػّيابف .  للػت فػي  يبلبػة اسػعارةتربت لالدم  لأميب الشػبب بجّطػة أدت إلػ  د

الشػػدلاي  ف ػػد تػػبف لػػت دلر أتثػػر هاّيػػة  إجعاػػ  فػػي ا يػػبـ ا للػػ  لّثػػلرة اػػ  سػػيؼ 
ااسػػالـ الاػػر ال ػػذافي  الػػذ  طّػػب انػػت العلجػػت إلػػ  امػػراعة  لتبدهػػب هػػف االعدػػبؽ 

تػػػبف . بػػػز ـ ثػػػلرة الشػػػببب الّيبيػػػيف  دػػػدث  ػػػالؼ بػػػيف الثنػػػيف دػػػلؿ بلػػػض العلبمػػػيؿ
بنػػػت سػػػيؼ فػػػي البدايػػػة صػػػل العر يػػػب لالعرصيػػػب  هػػػرض سػػػيؼ انطػػػؽ ا لاػػػر ال ػػػذافي لا 

الابؿ لالاعيػبزات هّػ  أصػؿ امػراعة هبػر سػّيابف الشػدلاي  قبػؿ ذلػؾ  لأ ػذ شػبدنة 
 .لأبّهلم إنتاباهـ إل  الثلرة. ااّؤة ببلدينبرات لعلجت إل  امراعة  رفض أصّهب

بنػت سػيؼ  هّػ  إسػع طبب ادينػة امػراعة إلػ  مػؼ  انذ البدايػة  هاػؿ ال ػذافي لا 
 . النظبـ  لهنداب رفتت  هب  أقلس قلاعت لدتهب بؿ إزالعهب اف اللجلد

تػػػبف الاػػػر يلّػػػـ جيػػػداإ  أف امػػػراعة صػػػي بيتػػػة ال بػػػبف لصػػػي العػػػي سػػػعتلف درع 
 . دابية لنظبات  أل رمبمة الرداة لت



 472 

 "لماذا مصراتـة  " 

ب  أف ال ػػػذافي  أدرؾ انػػػذ بدايػػة الثػػػلرة  أف امػػػراعة صػػي اللنمػػػر الدبسػػػـ فػػػي قّنػػ
فبرايػر  أل إنتسػبرصب  فػدذا صػي إنتػات إلػ  الثػلرة  أمػبح إنعمػبرصب  71إنعمبر ثػلرة 

أتثػػػر اػػػف الاؤتػػػد  فهػػػذم الادينػػػة عاعّػػػؾ أللإ قػػػلة بشػػػرية صبئّػػػة  فسػػػتبنهب قرابػػػة نمػػػؼ 
 بفية لعنظياية صبئّة  إتبفة إل  ال ػدرة الابليػة الاّيلف الاطف  لهـ إاتبنيبت هّاية لث

العػػي عاعػػبز بهػػب صػػذم الادينػػة  إتػػبفة إلػػ  القلهػػب الجهرافػػي ال طيػػر  فهػػي لسػػط ليبيػػب 
يعػػػػلزع أصّهػػػػب فػػػػي جايػػػػ  أندػػػػب  ليبيػػػػب  فلػػػػي بنهػػػػبز  . الد ي ػػػػي  الجهرافػػػػي لالسيبسػػػػي

لقػػرس  يسػػعلطف ائػػبت اآللؼ اػػف أمػػلؿ امػػراعية  لفػػي طػػرابّس لسػػبهب  لاػػدف بػػؿ
ليبيػػػة أ ػػػرس  ليعػػػلل  هػػػدد تبيػػػر اػػػف أصػػػؿ امػػػراعة الاقػػػ  صباػػػة فػػػي لظػػػبئؼ الدللػػػة 

ذافي  فػػدف قدرعػػت هّػػ  تسػػر لال ػػلات الاسػػّدة  فػػدذا إنتػػـ صػػؤل  إلػػ  مػػؼ الاػػر ال ػػ
 .ربمبح أتعالثلرة 

اللجػػت اآل ػػر لإلدعاػػبؿ  صػػل إنتػػابـ امػػراعة إلػػ  الثػػلرة  فػػذلؾ يلنػػي ااجهػػبز 
أ  فمػػؿ  -ت  لع ريػػب برنباجػػت البػػديؿ لصػػل  اانلمػػبؿ هّػػ  الاػػر ال ػػذافي لنظباػػ

 رب ليبيب هف شرقهب  لجّلس الار ال ذافي هّ  هرش الهرب لالجنػلب الّيبػي  إلػ  
 %711صػػذا ال يػػبر  اعلقػػؼ . أف عاتنػػت الظػػرلؼ اػػف إهػػداد اللػػدة  لاسػػعرداد الشػػرؽ

:" الثػػلرة قػبؿ الاػػر ال ػذافي  فػي إدػدس  طبػت  أثنػب . هّػ  امػراعة  لامػراعة لدػدصب
  "لعتف إجدابيب انط ة ادبيدة  نجنب أصّهب الاشبتؿ  لعتلف الطريػؽ السػبدّية  برجهػب

 .تبف صذا ال طبب اترسبإ لإلنلمبؿ

لتف امراعة الجهرافيب لددصب  تبنت جيشبإ قليبإ ي بعؿ تد  طػط ال ػذافي لألصباػت 
ذا لـ عتف الت امراعة  ف. اانلمبلية دف سػرت هاّيػبإ فهي ع   بيف طرابّس لسرت  لا 

لسيبسػػيبإ ليسػػت الػػت  بػػؿ ععدػػلؿ إلػػ  انط ػػة ايعػػة هسػػتريبإ  لا مػػلاة اػػف شػػرهيعت 
 .ل عتـ اس ط رأست    -دليّة  -اانلمبلية سيبسيبإ  فتيؼ سيتلف هّ  رأس 
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 .إذا  فدف امراعة في تؼ  لنظبات في التؼ ا  رس

عرصلنػة لبنػي دسب الار ال ذافي  أف ال اػس لزليػعف   ػرب امػراعة الػت  لأف 
لليػػد فػػي الجنػػلب انهػػب أيتػػبإ الػػت بباتػػبفة إلػػ  سػػرت  فػػدذا تػػاف اػػ  صػػذم الاػػدف 
اتبنيبعهػػب  فػدف سػيطرعت هّػػ  تػؿ ليبيػب عتػػلف اسػ لة لقػت ل أتثػػر . امػراعة بالقلهػب لا 

مػػديح  إف طػػرابّس  صػػي اللبمػػاة  لتػػف ال ػػذافي أهع ػػد أنهػػب لػػف علّػػت اػػف ال بتػػة 
ادينػة الزاليػة  لالجبػؿ الهربػي  جبػؿ قبعػؿ لا بعػؿ  لتنػت العي أدتاهػب هّيهػب  لقػد دالػر 

 .لف يسعلم  هّيت في الدّ ة ا  يرة اف اسّسؿ تسر اللظـ الّيبي

بتػػػؿ عّػػػؾ الدسػػػبببت  بػػػدت أاباػػػت امػػػراعة  إاػػػب أف عتػػػلف طػػػلؽ النجػػػبة اللديػػػد 
لصتػػذا أمػػبح لتػػؿ امػػراعي دسػػبب . لا  يػػر  أل الرمبمػػة العػػي ع ػػبض رلح نظباػػت

 .جية الار ال ذافيفي إسعراعي

اداػػػد  ّيػػػؿ  رفي ػػػت ا لؿ  لدّيلػػػت ال ػػػديـ  لالرجػػػؿ الػػػذ  يّيػػػت صػػػل ش مػػػية فػػػي 
عنظػػػيـ الثػػػلرة  تػػػبف فػػػي ألابنيػػػب لّلػػػالج  لبلػػػد إشػػػعلبؿ الثػػػلرة ب ػػػي صنػػػبؾ  للػػػـ يعمػػػؿ 

تنػػت أعلامػػؿ الػػت بشػػتؿ اسػػعار هبػػر سػػليرنب . تػػبف  بئبػػبإ ل بتػػببإ . ببل ػػذافي اطّ ػػبإ 
 .البرؽ الذ  ينعاي صل أيتبإ إل  ادينة امراعة ب لابنيب الدتعلر جابؿ

العبح تليبة  إندبز انذ اليـل ا لؿ إل  الار ال ذافي  لتنت ل ياعّؾ بدتػـ سػنت 
لش ميعت  ال درة الدرتية  لالع ثير هّ  اللباة  للػيس لػت الاهػبرة أل ال بػر العنظيايػة 

 .لّثلارلال درة هّ  ااقنبع  ل د لاجهت إبنت لعارد هّيت لأندبز 

بنػػت  إذاإ  فػػدف سػػّيابف الشػػدلاي  صػػل ثبلػػث الثالثػػة  الػػذ  ياتػػف لالاػػر ال ػػذافي لا 
سيؼ  أف يعت  هّيت  في اسيرعت السيبسية ندل إقنبع أصؿ امراعة ببامػطلبؼ الػت  

 .أل عدييد صذم الادينة الدبساة
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ا عػػػبر سػػػّيابف السػػػير لرا  ال ػػػذافي  لأاػػػبـ تعبئبػػػت العػػػي دشػػػدصب اػػػف تػػػؿ اتػػػبف 
اير صذم الادينة الا يلة  جنلد ال نبمة اف جاي  أندػب  اللبلـ لدػبلؿ دمػبرصب اػف لعد

تؿ جبنب  إسعابت اف أجؿ السيطرة هّ  اينبئهب  لتف امراعة  عدللت إلػ  أسػطلرة 
أمػػػبح إنعمػػػبر ثػػػلرة الشػػػلب الّيبػػػي أل . رآصػػػب اللػػػبلـ بلينيػػػت  لسػػػالهب  لدلػػػظ اسػػػاهب

لفر الاػر ال ػذافي الارهػلب سػالدبإ  لل اجنػداإ  لـ ي. إنتسبرصب الّؽ هّ  صذم الادينة
لل  ططبإ  إل لسبقهب إل  امراعة  قبؿ انملر تل  إبف هػـ الاػر ال ػذافي  رئػيس 

بلػػػد إنعمػػػبر امػػػراعة  أدرؾ ال ػػػذافي أف تػػػؿ شػػػي  قػػػد :" الدػػػرس الشػػػلبي  بلػػػد أسػػػرم
م ا ػػبعّل للػػـ يػػدرؾ ال ػػذافي أنػػت صػػل ش مػػيبإ  لجسػػديبإ قػػد إنعهػػ   ديػػث سي سػػر ". أنعهػػ 

 .امراعة  لسعن ؿ جثععت إليهب  علرض هّ  اللباة  ليردؿ إل  دلرة اجهللة

 ".الرجّت  عدتر  لعهيب : " ي لؿ الاثؿ الّيبي

ل ػػد إلػػع ط الاػػر ال ػػذافي  سػػّيابف الشػػدلاي  اػػف لسػػط آلؼ اػػف أبنػػب  امػػراعة 
دّ ػػبت ليسػػعلاّت تػػد إثنػػيف اػػف الػػذيف شػػبرتلا فػػي إيمػػبلت إلػػ  الدتػػـ  لأد ّػػت فػػي ال

اللاسلة لالتي ة العي عدلر دػلؿ ال ياػة  مػبدر انزلػت  ب ػؿ هّيػت أتثػر اػف اػرة  لػـ 
إنع ـ سػّيابف اػف الاػر ببلن ػد . يلطت دّات الذ  عاّتت في الانبـ لالي ظة  لصل اللزارة

تبف طّب صػذا الطبلػبع الػذ  أشػعرس الػدتعلرام اػف . لالشعبئـ الا ذهة في الهرؼ الاهّ ة
  تاب عشػعرس سػبهبت الػرللتس اػف عػبيلاف  تػبف طّبػت ارصػلف بتّاػة أدد أزقة طرابّس

اػػف اػػزاج الاػػر ال ػػذافي  أسػػهؿ لأبسػػط اػػف شػػهبدة الػػدتعلراة  لأبسػػط اػػف إع ػػبف لهػػة 
 .إسعتثرصب هّيت قبئدم. أجنبية

هنداب جدلت ا قدار دببلهب  لدفلت ا قلاس نببلهػب  لزأرت امػراعة برهػلد النػبر 
بدت رتبعػػبم  إسػػعنجد بسػػّيابف  تػػبف سػػّيابف بػػدلف انسػػ ة أل لالػػدـ  إرعلػػد ال ػػذافي  سػػ

 .جبف  ل بّ يس لل بسـ اي الرداف الرديـ
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ل ػػػد  ػػػرب تػػػؿ شػػػي   إدعػػػرؽ الشػػػلؽ فػػػي ا فػػػؽ  ل سػػػّيابف اليػػػـل لل جػػػبف  إلل 
اػػػبت الاػػػر ال ػػػذافي  لقبػػػرت ألصباػػػت الػػػت فػػػي دلػػػرة اجهللػػػة  لسػػػط . الشػػػلب الّيبػػػي

ؿ أنػػػت جػػػب  انهػػػب ثػػػبئراإ  إنعهػػػ  فيهػػػب  ػػػبئراإ اجهػػػللإ  صػػػرب المػػػدرا   العػػػي اػػػب فعػػػ  ي ػػػل 
سّيابف الشدلاي  إل  مػدرا  أ ػرس  مػدرا  العيػت لالسػدرة  فػبليـل لػيس فػي قبتػة 

أ  مػلرة . يدم ل لزارة  لل لطف  ل أهرؼ أف يت  الدتعلرام  في جيبػت أـ فػي رأسػت
سػـ اللظػيـ الػذ  يسػر  ذلػؾ ال. يداّهب سّيابف الشػدلاي اليػـل لاسػ ط رأسػت امػراعة

ة شػػرؼ لاجػػد هّػػ  اػػفػػي شػػراييف الّيبيػػيف لألردعهػػـ  ع لػػؽ بػػت قّػػلبهـ  يتػػللنهب هال
 .رؤلسهـ  امراعة العي سعب   إل  ا بد  سطلراإ عهعؼ ببلاجد في سلر الدرية

عػػب لهػػذا الشػػ ص  أف يػػرتض فػػي زداػػة الديػػبة  لرا  هنػػبليف الاجػػد اللصايػػة  تل 
لفػي لدظػبت ال يػبر العػي صػي أطػلؿ اػف سػنلات الػلصـ  . رصبلزارة  دتعلرام  ابؿ  ل ي

يهيػػػب ال بسػػػرلف  ل يمػػػّلف إلػػػ  ادطػػػة الشػػػرؼ  الشػػػرؼ الػػػلطني العػػػي صػػػي أرفػػػ  
دـر إل  ا بد اف أف ي ػؼ  أل أف ياشػي . ا ل بب  لأهّ  الانبمب  لأ ّ  اب ي عن 

 :فلؽ أديـ الشرؼ  عراب امراعة الشرؼ
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 حّسـونة الشـاوش

 

دسػػلنة الالفػػي الشػػبلش  رجػػؿ لمػػؿ للػػـ يهػػبدر  طػػبؼ بػػيف ا اػػبتف لا زاػػبف  
بلػػض النػػبس يليشػػلف فػػي دا ّهػػـ  يتبػػرلف صنػػبؾ  . للتنػػت ب ػػ  صنػػبؾ  اػػف ديػػث بػػدأ
لتػػػػنهـ يب ػػػلف فػػػي دائػػػػرة دا ّيػػػة اهّ ػػػة  ل ععسػػػػ  لل  يعلسػػػللف  يرعللػػػلف  يعدرتػػػلف 

اػػػ  اػػػرلر الػػػزاف  يعشػػػي  اللػػػراغ  لعع ّػػػؽ ذات بتػػػؿ اتلنبعهػػػب  علتيػػػراإ  للهػػػة  . عنتسػػر
 لهب زابنهب ال بص  الذ  ل ي بسات إيبصب  يرصب  تيؼ . لدرتة

نػػػػعظـ بػػػػيف ال طػػػػلط  د ػػػػؿ دسػػػػلنة الشػػػػبلش ابتػػػػراإ اػػػػبراعلف اللاػػػػؿ السيبسػػػػي  لا 
التثيرة  العػي عرسػـ الاسػبدة الاعبدػة لتػؿ لادػد اػف الراتتػيف فػي الاتػابر  البيتب  

لآ رلف لهـ نميبهـ فػي انبفسػة السػببؽ  للتػنهـ . السرهة العلدة  لتذلؾ  ط النهبية
قػد ععدػلؿ الانبفسػة اػ  . يرتتلف بيف  طلط أ ػرس لػيس ببلتػرلرة أف عتػلف بيتػب 

اا عيػبر العلدػبإ اػ  بلػض الشػرلط اللقت إل  ريبتة أ رس  ير الجر   ليب   ببب 
صتػذا تبنػت .لالالاملبت العي لـ عتعب هّ  ملدبت التعػبب الػذ  يرسػـ قلاهػد الّلبػة

فػػػي اطّػػػ   -ببلجاهلريػػػة اللربيػػػة الّيبيػػػة  -االاػػػح اشػػػهد البدايػػػة فػػػي اللاػػػؿ السيبسػػػي
 .الجابصيرية اللربية الّيبية الشعراتي -السبلينبت  قبؿ أف ععدلؿ إل 

  عػػزادـ 7696درتػػة العنظػػيـ الشػػلبي  العػػي أه بػػت قيػػبـ الثػػلرة فػػي  بلػػد إنطػػالؽ
التثيػػرلف هّػػ  الاتػػابر  تػػبف الالهبػػلف صػػـ اػػف ي ػػـل بػػدلر الدتػػـ  لل قلاهػػد لّلبػػة  
الهػػدؼ صػػل شػػؽ قنػػلات لّعلامػػؿ بػػيف اللسػػترييف الػػذيف يجّسػػلف هّػػ  تراسػػي ال يػػبدة  

هسػػترييف أمػػبدلا صػػـ سػػبدة  لهباػػة النػػبس العػػي هرفػػت أف الاّػػؾ قػػد أزيػػح  لأف شػػببببإ 
اػػب صػػل البرنػبال الػػذ  سػػي لد . ليبيػب الجػػدد يرفلػػلف شػلبر  الدريػػة   الشػػعراتية  اللدػدة

إلػػ  عد يػػؽ صػػذم الشػػلبرات  اػػب صػػل ال ػػلس الزانػػي الػػذ   سععجسػػد فيػػت  اػػب صػػي قلاهػػد 
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إلػػ  . عّػػؾ الدريػػة   لاػػ  اػػف سػػعتلف اللدػػدة   تيػػؼ لاعػػ    تػػؿ ذلػػؾ اسػػتلت هنػػت
 .لاب ببلترلرةاع    ل ج

عنظػيـ سػيجيب هّػ  بلػض  -أهّف بلد ذلػؾ هػف قيػبـ العدػبد الشػعراتي اللربػي 
عّػػػؾ ا سػػػئّة  بد عمػػػبر  سػػػعتلف ليبيػػػب نسػػػ ة اػػػف الجاهلريػػػة اللربيػػػة الاعدػػػدة  دللػػػة 
جاػػبؿ هبدالنبمػػر  الػػزهيـ الػػذ  رفػػ  اللػػرب مػػلرعت  لصعلػػلا ببسػػات  لمػػل لا لػػت  إذا  

 .اهّ ة  العرتة  بؿ اعلصاةقدات تؿ ا جلبة في د يبة 

سػػبر التثيػػرلف فػػي التػػب الداػػبس  طػػبرلا ب جندػػة ا اػػؿ  الػػذ  مػػنلت سػػنلات 
 .اف  يبب العلتير لالعدّيؿ  لجلبؼ الديبة السيبسية

تبنت  طيئة اللهد الاّتي التبرس  العي زرهت بذلر ال بػلؿ بػبلدتـ اللػرد   صػي 
ية لعجرياهب  بؿ أف اللهد الاّتػي فػي ان  الديبة السيبسية  أقمد ان  ا دزاب السيبس

ليبيػػب لػػـ يؤسػػس دعػػ  دزبػػبإ لادػػداإ  تبنػػت قبهػػدة الدػػزب اللادػػد الدػػبتـ صػػي السػػبئدة فػػي 
الػػلطف اللربػػي لفػػي تثيػػر اػػف دلؿ اللػػبلـ الثبلػػث  لاللػػبلـ الشػػيلهي  صػػذم ا دػػزاب  لػػـ 

ديا راطيػة  عتف يلابإ  أداة لّديا راطية  بؿ تبنػت اللمػب العػي عتػرب بهػب أ  ادبللػة 
ف  ػػدات سػػيطرة اللػػرد فػػي النهبيػػة  " اللمػػبية"لتنهػػب فػػي النهبيػػة أسسػػت فتػػرة  العػػي لا 

إسػع دات إاتبنيػبت الجػدؿ السيبسػي لاللتػر    -عسػّطية  -أقبات اؤسسبت عنظياية 
عّػػػؾ المسػػػهة الشػػػاللية  أفػػػرزت أدلاعهػػػب  لشػػػيدت بنيبنهػػػب . اػػػف أجػػػؿ عتػػػريس سػػػّطعهب

هبػػػر انظلاػػػبت الرفيػػػة ث بفيػػػة ال ػػػدة  أسػػػهات فػػػي السيبسػػػي لالقعمػػػبد  لا انػػػي 
عتػػػليف لهػػػي سيبسػػػي ارتػػػب  لأشػػػبهت قػػػدرات عدّيّيػػػة لدلاريػػػة بػػػؿ لجدليػػػة  فػػػبلدزب 
اللادػػد الدػػبتـ  يدعػػبج إلػػ  آلػػة إهالايػػة لفتريػػة  عرؤسػػهب فئػػة اػػف الاث لػػيف الػػذيف لهػػـ 

للاػػؿ هّػػ  ال ػػدرة هّػػ  عرسػػيإ أيدلللجيػػة الدػػزب لالػػدفبع هنهػػب  لالػػدهلة لسيبسػػبعت  لا
 . إسع طبب هنبمر جديدة ببسعارار
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في ليبيب لـ ي ـ دزب لادد دبتـ  لـ عاعّؾ الدللة دزبػبإ  لبػذلؾ دراػت الدللػة فػي 
أمػبدت الػبالد . اللهد الاّتػي اػف ازايػب الدػزب اللادػد  للػـ عسػعلد اػف  يػبب اسػبلئت

صػػي فػػب دزاب . ل ػػبب هنمػػر صػػبـ اػػف هنبمػػر عتػػليف الػػلطف لبنػػب  ا اػػة. تػػبلهالـ
فػػي  –اػػثالإ  –اػػب صػػي الرابطػػة العػػي عجاػػ  النػػبس . ال ػػيط الػػذ  ينتػػـ دبيبػػبت الػػلطف

طػػػرابّس اػػػ  الػػػذيف ي طنػػػلف ادينػػػة البيتػػػب  أل  ػػػبت أل امػػػراعة ل يرصػػػب     تيػػػؼ 
يعلامػػػػػػّلف سيبسػػػػػػيبإ  لي ّ ػػػػػػلف أفتػػػػػػبراإ دػػػػػػلؿ ا دػػػػػػالـ اللطنيػػػػػػة العػػػػػػي ععدػػػػػػلؿ هبػػػػػػر 

ّيػػػػػة فػػػػػي الاجػػػػػبلت السيبسػػػػػية الجعابهػػػػػبت لالانبقشػػػػػبت إلػػػػػ  اشػػػػػرلهبت لطنيػػػػػة ها
 .لالقعمبدية لالث بفية

  لقلػػزت ليبيػػب فػػلؽ الاردّػػة العدبديػػة العػػي 7691ل ػػد قباػػت اللدػػدة الّيبيػػة سػػنة 
فػػزاف  تػػبف يلعػػرض أف  –طػػرابّس  –تبنػػت ع ػػـل هّػػ  اؤسسػػة اللليػػبت الػػثالث برقػػة 

ل الػدابؽ  الػذ  يساح ب يبـ ا دزاب بلد قيبـ اللددة  لعتلف عّػؾ ا دػزاب  الالمػؽ  أ
يشػػػتؿ الاػػػؿ العػػػدا ؿ لالعاػػػبزج الػػػلطني  ليرفػػػ  درجػػػة الػػػلهي السيبسػػػي  ال ػػػبدر هّػػػ  

هبدة ميب ة تيبف ليبيب الجديدة الالددة  .عدميف اللددة  لالاؤصؿ لع ميؿ الدرية  لا 

لػػػػـ عشػػػػهد ليبيػػػػب انػػػػذ ال ّي ػػػػة  أ  انػػػػذ سػػػػيدنب آدـ إلػػػػ  اليػػػػـل  أدزابػػػػبإ سبسػػػػية أل 
ية  بدسعثنب  قشػرة ببصعػة اػف الػزاف  فػي اردّػة اللمػبية  أ  بلػد عنظيابت ن ببية د ي 

إنعهب  الدرب اللبلاية الثبنية  لفي اطّ  سنة السع الؿ  لجػد دػزب الاػؤعار  لدػزب 
السػػع الؿ  لبلػػد فعػػرة لجيػػزة  عب ػػر الدزبػػبف  ل ػػبب أ  لجػػلد لّلاػػؿ السيبسػػي ببلػػدم 

  ل يجالػػت أ  لهػػب  عنظياػػي الدزبػػي  أ  أف الػػلطف تػػبف اجػػرد عجاػػ  بشػػر  اعنػػبثر
 .سيبسي درتي

انػػػذ بػػػدايبت سػػػنلات السػػػع الؿ فػػػي الػػػلطف اللربػػػي  انلػػػت ا دػػػزاب  ل تػػػلت 
ا لطػػبف  لدتػػـ الدػػزب اللادػػد  لدعػػ  الػػدلؿ العػػي سػػادت بعلػػدد ا دػػزاب اثػػؿ لبنػػبف 
لالاهػػرب  فدنهػػب تبنػػت شػػتّية أل طبئليػػة  بالنػػ   لػػـ عسػػبصـ فػػي عتػػريس الانظلاػػبت 

للـ عسبصـ أيتػبإ فػي عػ طير لعد يػؽ ا صػداؼ اللطنيػة  أاػب دلؿ ال ّػيل  ف ػد اللطنية  
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أ نبصػػب الػػنلط  لالاػػلرلث الػػديني الجباػػد هػػف طػػرح أ  مػػيهة لّديػػبة السيبسػػية الادنيػػة 
 .الدديثة

داػػؿ الاّػػؾ الرادػػؿ اداػػػد إدريػػس السنلسػػي  الرلثػػبإ مػػػلفيبإ بػػدليبإ  اػػ  االاػػػح 
  هنداب تبف لجئبإ بهب قبؿ اسع الؿ ليبيػب  نلػـ  لث بفة هباة  سيبسية عشربهب اف امر

ل ػػد هبمػػر الاّػػؾ إدريػػس  أدزابػػبإ سيبسػػية امػػرية تبيػػرة  لتنػػت لػػـ يعلبهػػؿ الهػػب  للػػـ 
يعلهـ تيايب  اللاؿ الدزبي  بدتـ لجلدم فػي السػتندرية  لديبعػت لسػط الجبليػة الّيبيػة 

  العػػػي عايػػػؿ إلػػػ  العلافػػػؽ  التبيػػػرة  لبدتػػػـ الل ّيػػػة البدليػػػة الااعزجػػػة بػػػبل يـ المػػػلفية
 .لااعتب  هّ  العراعبية ال بّية لالدينية

لػػـ يلػػش الاّػػؾ إدريػػس عجربػػة سيبسػػية عنظيايػػة  لتػػذلؾ الدبشػػية العػػي إلعلػػت اػػف 
لالاجهػػػػػة السػػػػػعد بقبت  -العػػػػػدبير  -دللػػػػػت  تبنػػػػػت السيبسػػػػػة لهػػػػػؤل   علنػػػػػي الهػػػػػـل 

ازف الجهػػل  لال بّػػي  ب سػػبليب اللطنيػػة  بػػ دلات ع ّيديػػة الرلثػػة  ع ػػدـ هّػػ  عد يػػؽ العػػل 
 .اللجبصة  لاللراسة لالتيبسة اللاقلية -

يلليػػل ب يػػبدة جاػػبؿ هبػػد النبمػػر فػػي امػػر  ألهيػػت ا دػػزاب  11بلػػد قيػػبـ ثػػلرة 
فػػي  -العلتيػػر -السيبسػػية  تػػبف ذلػػؾ ااجػػرا   هػػباالإ دبسػػابإ فػػي هػػدـ العلتيػػر  أقػػلؿ 

ابهيػػة لالجهرافيػػة لالعبري يػػة بػػيف ليبيػػب بدتػػـ الػػرلابط الجع. إقباػػة ديػػبة دزبيػػة فػػي ليبيػػب
لامػػر  لالعسػػّيـ بريػػبدة امػػر  لقبللهػػب نالذجػػبإ يدعػػذس  إتػػبفة إلػػ  اػػب يػػربط الاّػػؾ 

 .إدريس  لاف دللت بامر  بدتـ ديبعهـ بهب

 .إذا عالشت  الطية الدزب  لدلرصب اللطني في ليبيب

انػػذ ا يػػبـ    لأهّػػف7696لهنػػداب لمػػؿ الل يػػد الاػػر ال ػػذافي إلػػ  السػػّطة سػػنة 
ا للػػ   أف اػػف عدػػزب  ػػبف  لػػـ عمػػدـ عّػػؾ الا للػػة الّيبيػػيف  فهػػل قػػد انػػ  الاانػػلع  

 .أله   ير الالجلد  لأهدـ اللدـ
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  لتػػبف الد ػػؿ السيبسػػي 7696سػػبعابر  7لمػػؿ الاػػر ال ػػذافي إلػػ  السػػّطة يػػـل 
اػػف دػػلؿ ذلػػؾ الد ػػؿ  يسػػبح  بػػػبر  . الّيبػػي بػػال زرع  لل سػػابد  بػػؿ تػػبف بػػال أرض

اػػؿ ذرات ابّّػػة بشػػبح اعرجػػرج اػػف  ػػبش الابتػػي  داػػبس بػػدائي لزفػػرات اادبػػبط يد
اللربػػي  شػػعبت  دػػالـ لطنيػػة  صػػي أقػػرب إلػػ  أتػػهبث الػػرؤس  لقػػؼ الاػػر ال ػػذافي  
أابـ صذا الد ؿ شػبت اليبػبب  لأ ػذ يجػلؿ ب فتػبرم  لأدالاػت  هّػ   بػبر عّػؾ ا طػالؿ  

 .الزارع  لالدبمدأي ف أف با دلرم أف يتلف البذلر  لالسابد  ل 

اػف صنػبؾ  اػف ذاؾ اللمػؿ الزراهػي ااسػعثنبئي  بػدأ الطلػح الػذ  إ عػزؿ التثيػر  
قعّ   لأبعّ   .لا 

سػػ ت عّػػؾ الا داػػة  العػػي دبللػػت فيهػػب أف أرسػػـ  ّليػػة الاشػػهد  لأسػػعلرض انػػبخ 
الالاسـ  العي شتّت الاالاح السيبسية لّيبيب فػي اللهػد الاّتػي  لبػدايبت لقػلؼ الاػر 

  -دسػػلنة الشػػبلش -ي هّػػ  اشػػبرؼ الد ػػؿ السيبسػػي الّيبػػي  قبػػؿ أف أمػػبدب ال ػػذاف
رهػػػلا فػػػي ذلػػػؾ الد ػػػؿ صػػػل هينػػػة إنع بئيػػػة  أرس أنهػػػب عداػػػؿ . ت دػػػد ا شػػػ بص الػػػذيف زل

لػػػيس . التثيػػػر اػػػف الامػػػلبت البػػػذلر العػػػي زرههػػػب الاػػػر ال ػػػذافي فػػػي الد ػػػؿ اليبػػػبب
ل ػػذافي ش مػػيبإ فػػي قبتػػة ببلتػػرلرة  أف يتػػلف اػػف عّػػؾ الدبلػػبت العػػي جالهػػب الاػػر ا

ناػب صػل دبلػة أل عهػب الاردّػة بتػؿ اػب فيهػػب  يػدم  قبػؿ أف ينثرصػب فػلؽ عػراب د ػؿ ههػدم  لا 
 .اف ريبح لايبم  تاب عن ؿ دبلب الّ بح اف شجرة إل  شجرة  لاف السـ إل  آ ر

دسلنة  صل ناػلذج الّيبػي  الػذ  سػبر هّػ  طريػؽ سػبر فيهػب ائػبت الػنلؼ اػف 
لتػػف بػػباترام  يػػر الاػػدرؾ  تػػبف تػػاف ال طلػػبف البشػػرية العػػي سػػّتت الّيبيػػيف طلهػػبإ ل 

دسػػلنة الشػػبلش  د ػػؿ إلػػ  قمػػر السػػتلف  لتنػػت إتعلػػ  بػػ ف . درب اللبلديػػة الا عػػبرة
يجّس ال رفمب  في رتف بليػد اػف أرتبنػت  لػـ يسػ  إلػ  ارتػز اشػ   فػي ذلػؾ ال مػر  

ف سػػل  الارتػػز إليػػت  لػػـ يتػػف بػػيف الاعػػدافليف ندػػل الػػلزا رة  رتػػ  أف يتػػلف مػػلعبإ لا 
 -ثػػػـ أ عػػػبر أف يػػػد ؿ قمػػػر . يػػػردد علبيػػػرات الػػػدفبع هػػػف بلػػػض ا دػػػداث لالدػػػلادث

 .هبلـ العملؼ  لا لليب  لالا ببر -الهيبيبت 
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قّػػت  أف دسػػلنة ياثػػؿ هينػػة لّبػػذلر العػػي زرهػػت فػػي د ػػؿ السيبسػػة اليبػػبب فػػػي 
 فّابذا صل ببلذات يتلف عّؾ اللينة الانع بة  . ليبيب

هند قيبـ ثلرة سبعابر تبف في ا عبؿ اللار  أ  هّ  اشبرؼ اللشػريف اػف :  أللإ 
اللاػػػر  يندػػػدر اػػػف هبئّػػػة علعبػػػر با ػػػبييس ذلػػػؾ الػػػزاف اػػػف ا سػػػر الاعلسػػػطة الدػػػبؿ  
فلالػػدم تػػبف اػػديراإ  دػػػد النػػلادي ااداريػػة بطػػػرابّس الهػػرب  لصػػذا لػػػت أتثػػر اػػف النػػػ  

رالقػػػبإ  فاثػػػؿ عّػػػؾ الالاقػػػ  ااداريػػػة  ل إدار  لسيبسػػػي  أ  أف لػػػت ارتػػػزاإ إجعابهيػػػبإ ا
ياأللصػػب إل رجػػؿ لػػت جػػذلر إجعابهيػػة اػػلقرة  ليلعبػػر أدػػد ا هيػػبف الػػذيف يشػػبر إلػػيهـ 

أتػػؼ إلػػ  ذلػػؾ أنػػت يندػػدر اػػف قبيّػػة عرصلنػػت  لصػػي أدػػد ال ببئػػؿ . ببلبنػػبف ااجعاػػبهي
بمػػاة ا للػػ  الّيبيػػة التبيػػرة  العػػي ينعشػػر أبنبؤصػػب فػػي جايػػ  أندػػب  ليبيػػب باػػب فيهػػب الل

طػػػرابّس  لالثبنيػػػة بنهػػػبز   إتػػػبفة إلػػػ  القػػػ  عرصلنػػػة الجهرافػػػي الهػػػبـ  ترافػػػد بشػػػر  
 .تـ ع ريببإ  91لطرابّس ديث ل عبلد هنهب إل دلالي 

لػػـ يلامػػؿ دسػػلنة دراسػػعت  علقػػؼ هنػػد الاردّػػة ااهداديػػة  لل أهع ػػد أف : ثبنيػػبإ 
زاإ لظيليػبإ جيػداإ بالػبيير ذلػؾ الػزاف  الابن  تبف ابديبإ  فتاب قّت  تبف لالدم يشهؿ ارت

جعابهية في نسيل الرؤية ندل الاسع بؿ  لعلبير هػف  ّػؿ  بؿ تبف نعبج ث لب نلسية لا 
 .في للدة ا دالـ لا صداؼ

لػػػـ يداػػػؿ هّػػػ  أتعبفػػػت أث ػػػبؿ أيػػػة إصعاباػػػبت  ث بفيػػػة هاي ػػػة  للػػػـ عنجػػػذب : ثبلثػػػبإ 
 .اللف أل الريبتة أل  يرصب ش ميعت إل  أ  إصعابـ فتر  أل صلايبت عذتر  اثؿ

لػػػػـ عالدػػػػظ هّيػػػػت فػػػػي تػػػػؿ ارادػػػػؿ ديبعػػػػت أهػػػػراض إنعاػػػػب ات سيبسػػػػية أل : رابلػػػػبإ 
 .إصعابابت أيدلللجية  للـ ياعّؾ انهجبإ اف انبصل العلتير أل العدّيؿ السيبسي

إنمػػب اصعاباػػت هّػػ  الشػػئلف الادّيػػة  لاللئليػػة  لببلعػػبلي إهعاػػد إسػػّلب :  باسػػبإ 
فهػػل يػػرس اجريػػبت ا اػػلر فػػي ليبيػػب  اػػف ث ػػب العلازنػػبت ال بّيػػة  . "الناياػػة السيبسػػية"

 -اربلهػة  -لي رأصب  بليف الاراقب  الذ  يجّس في دبرة اف دػبرات الادينػة  أل فػي 
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يهشبصب  الاشبئإ  لالشببب  الهبرقلف في الش ف اللبـ  اف  ػالؿ الػبرؾ العػدالؿ هّػ  
ؾ العمػػليد لّجػػبف الشػػلبية  دلف الانبمػػب الاعلسػػطة  البػػبدثلف هػػف الاقػػ  فػػي الػػبر 

نسػػيبت ااهعبػػبرات الجهليػػة لال بّيػػة  اتػػبفبإ إليهػػب الامػػبلح الش مػػية العػػي سعدمػػد 
 .اف  الؿ اللجلد في عّؾ الالاق  العي عسا  شلبية

د ؿ إل  ذلؾ الد ؿ اثؿ آلؼ الّيبييف  بدف  ريػبح لػـ ي عبرصػب صػل ش مػيبإ اثػؿ 
ديػػة الا عػبرة ل يلبػدصب شػػ ص أل أشػ بص  إناػػب التثيػر اػف أبنػػب  جيّػت  فطريػؽ اللبل 

يدلرصػػػب قطػػػبع تبيػػػر اػػػف الشػػػلب  عدػػػت شػػػلبرات ا دػػػالـ  لشػػػلبرات الداػػػبس العػػػي 
 .يرفلهب همبب اللراغ السيبسي لالث بفي

لقػػؼ دسػػلنة الشػػبلش فػػي بدايػػة الااػػر الاػػؤد  إلػػ  الد ػػؿ اليػػببس  هنػػد أبػػلاب 
رب اػف لسػبئؿ ااهػالـ  لهنػداب طػبرت العدبد ااشعراتي اللربي  تاب لقؼ  يرم  إقعػ

بت ريبح الثلرة إل  التليت لّلاػؿ ببلسػلبرة الّيبيػة  ن ػؿ الػت ذاعػت  لاػب داّػت اػف ألػلاف 
عن ػػػؿ بػػػيف ديلانيػػػبت أصػػػؿ التليػػػت  اسػػػعالبإ  لاشػػػبصداإ . الاشػػػهد الّيبػػػي اللػػػبـ لال ػػػبص

تبنػػدلؿ  تبنػػت الديػػبة السيبسػػية فػػي التليػػت ععدػػرؾ. لّلجػػت اآل ػػر اػػف المػػلت اللربػػي
رعيػػػب بػػػيف قمػػػر اللبئّػػػة الدبتاػػػة  لأسػػػاب  سيبسػػػية أهطعهػػػب الثػػػرلة اسػػػبدة لّرفبصيػػػة 

مبل جبـ أصعابات هّ  الشبتبت ااجعابهيػة الاعدا ّػة لا دلار . السيبسية لااهالاية
 .الاع بطلة لّاتلنبت ااجعابهية في عّؾ ااابرة المهيرة

  دعػ  أمػبح نسلػببة ل يشػؽ لػت نظر إل  هاـل الاشهد اػف ث ػب ال يػلط اللبئّيػة
 بػػبر  اػػف يمػػبصر اػػف للاػػبذا   لاػػف ذا الػػذ  يلػػبد  صػػذا الشػػيإ  ليع ػػرب اػػف ذاؾ  
للابذا   لاف الذ  ي ؼ لرا  صذا المدلي الّبنبني أل اللّسطيني أل الامػر    دلػظ 
أسػػػػاب  الاشػػػػبئإ  لأنسػػػػببهـ لأسػػػػاب  أمػػػػهبرصـ  للػػػػـ يبعلػػػػد هػػػػف فهػػػػرس أصػػػػؿ السػػػػلؽ 

ا قػػػػرأ الاجعاػػػػ  . عػػػػداداعهـ السيبسػػػػية  لع بطلػػػػبعهـ ااهالايػػػػة لالجعابهيػػػػةلالعجػػػػبرة  لا 
لبػػد أف عّػػلف بػػعاللة " ا سػػاية " اثػػؿ عّػػؾ ال ػػرا ة . التػػليعي بليػػلف ليبيػػة  بػػؿ عرصلنيػػة
أتبفت لهة الديلانيبت التليعيػة إلػ  دسػلنة قػدرات . ع ارية دع  عتعسب الن  سيبسيبإ 
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لال بّيػػة  لدػػيف هػػبد إلػػ  ليبيػػب  داػػؿ الػػت بلتػػبإ  إتػػبفية هّػػ  ع ّيػػب ا لراؽ اللبئّيػػة
اف عّػؾ ا اسػيبت للهعهػب لنظرعهػب اثّاػب داػؿ الػت شػيئبإ اػف نلدػبت الاربلهػة الّيبيػة 

 .هنداب ذصب إل  التليت

هػػػػبد دسػػػػلنة إلػػػػ  ليبيػػػػب  لصػػػػي فػػػػي  تػػػػـ مػػػػداابعهب اللاسػػػػلة لالاعمػػػػبهدة اػػػػ  
  تبنػت البّػد فػي دبلػة سػيللة هبعيػة الهرب  طبؼ بيف الدصبليز الثلرية لا انية لال بّية

هّػػ  تػػؿ الاسػػعليبت  عرتيػػب لعلتيػػؾ إدار  ل يعلقػػؼ  مػػراع جهػػل  لادّػػي لقبّػػي 
هّػػ  الاراتػػز ااداريػػة لالابليػػة  هنػػؼ أهاػػ  يتػػرب فػػي تػػؿ إعجػػبم  الجايػػ  يعدسػػس 
رقببػػػػػت  تػػػػػؿ المػػػػػلر ععدػػػػػرؾ بسػػػػػرهة إلػػػػػ  درجػػػػػة يمػػػػػلب بػػػػػؿ يسػػػػػعديؿ عدديػػػػػدصب أل 

 .عش يمهب

لػػ  القػػػ  إدار  ادّػػي  إنػػػدف  يػػ ار  لينهػػػي هّػػ  الطري ػػػة الثلريػػػة قلػػز بسػػػرهة إ
تػػبف اػػف اػػؤصالت الاسػػئلؿ اادار  الػػذ  يعّلػػ  بلبػػب ة الثػػلرة  أف يظهػػر قػػدرة . السػػبئدة

هّػػػ  عجبصػػػؿ التػػػلابط ال بنلنيػػػة  لأف يثبػػػت لاػػػف دللػػػت أنػػػت فػػػلؽ اثػػػؿ عّػػػؾ الللائػػػؽ 
ف  قػػبؿ لػػي هاػػبر ألطيػػؼ  أنػػت الع ّيديػػة  لتنػػت لجػػد نلسػػت أاػػبـ اػػب لػػـ يتػػف فػػي الدسػػبب

هنداب تبف أاينبإ لّرقببة اادارية  إسعده  دسػلنة الشػبلش لّعد يػؽ الػت فػي ا بللػبت 
إداريػػػة لابليػػػة  لقػػػبـ بدبسػػػت للػػػدة أيػػػبـ  لانػػػذ عّػػػؾ الدبدثػػػة أمػػػبح ش مػػػية أ ػػػرس  

 .ياعّي  ببلعردد  لل يلق  هّ  أ  لرقة  لل يعداؿ أ  اسئللية

في اللاّية اارصببية العي قبـ بهب تػبرللس تػد لزار  نلػط قيؿ التثير هف دلر لت 
 .7611انظاة ألبؾ في فيينب سنة 

لعاثػؿ ذلػؾ الػدلر تاػب قيػؿ  فػي ع ػديـ اسػبهدات للجيسػعية لّاجالهػة اارصببيػة ػ 
لقد دبللت أثنب  هاّي بلزارة ال برجيػة الّيبيػة  الدمػلؿ هّػ  الّلاػبت ادػددة دػلؿ 

سػػبلرعني . ـ أدمػػؿ هّػػ  أ  شػػي  يؤتػػد عّػػؾ اادهػػب اتاشػػبرتعت الاػػدهبة  للتننػػي لػػ
  1111شػػتلؾ  هنػػداب أهيػػد اػػف الاطػػبر أثنػػب  زيػػبرة الاػػر ال ػػذافي إلػػ  فرنسػػب سػػنة 
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أردت أف أهػػرؼ سػػبب ذلػػؾ  اػػف بػػبب دػػب ااطػػالع  لػػـ أدمػػؿ هّػػ  عبريػػر ا نػػ   
لظننت أف السبب قد يللد إل   ّليبت قدياة  ديػث تػبف تػبرللس سػجيف بلرنسػب  لأف 

 .لصذا اجرد ظف اني. زيبرة دسلنة لهب  أثنب  لجلد الار ال ذافي  قد يساـ الزيبرة

هاػػؿ دسػػلنة اسػػبهداإ لّاردػػـل جالػػة اللزانػػي  هنػػداب تػػبف أاينػػبإ لّلدػػدة اللربيػػة  
للػػـ عسػػعط  . لقػػد سػػبصـ فػػي إهػػداد اشػػرلع العدػػبد اللربػػي  الػػذ  ب ػػ  دبػػراإ هّػػ  لرؽ

ؽ أ   طلة هّ  طريؽ ذلؾ الاشرلع الػلصاي  الػذ  أف عد " اللزارة" -ا ابنة  -عّؾ 
اللدػدة ا فري يػة العػي تػبف هّػ  رأسػهب هّػي " لزارة" -أابنػة  -لـ ي عّؼ هػف اشػبري  

 .هبدالسالـ العريتي

  لزارة قػػبض "أابنػػة اللدػػدة اللربيػػة" تبنػػت عّػػؾ الػػلزارة  أقمػػد  تاػػب تبنػػت عسػػا  
 ػلؿ  أف ععد ػؽ اللدػدة اللربيػة بجسػـ الريح  صؿ تبف اف الاع يػؿ  لل أقػلؿ  اػف الال

هّػ  رأسػهب  !!لصاي  بشهؿ بلض الهرؼ بابن  مػهير قػرب لزارة ال برجيػة الّيبيػة  
جالػػة الاهػػد  اللزانػػي  الػػذ  تػػبف هتػػلاإ بعنظػػيـ ال ػػلاييف اللػػرب  قتػػ  شػػهلراإ فػػي 

تػػػػؿ اػػػػب ياّػػػػؾ  تايػػػػة اػػػػف التّاػػػػبت الاع بطلػػػػة  ل يػػػػر . السػػػػجف إبلػػػػبف اللهػػػػد الاّتػػػػي
طلػػة  عػػردد علبيػػرات مػػب هب قسػػطنطيف زريػػؽ  لسػػبط  الدمػػر   لامػػطّدبت الاع ب

جالػػة اللزانػػي صػػل اػػف عّػػؾ الن بػػة الاث لػػة . إسػػعهّتهب أداػػد سػػليد فػػي مػػلت اللػػرب
الانلزلػػػة هػػػف دػػػبرات لأزقػػػة ادينػػػة طػػػرابّس  لػػػـ ينػػػدال فػػػي اتلنػػػبت تػػػلاديهب العػػػي 

. أل إصعاباهػب إلل ال ّيػؿ  يستنهب أنبس قدالا اف  برج الادينػة  ل يلػرؼ اػف ارتببعهػب
اثلؿ دسػلنة الشػبلش ببلنسػبة لػت اللػيف العػي عػرس عّػؾ الادينػة اػف الػدا ؿ لػيالإ لنهػبراإ  

 .لا ذف العي عسا  الهاس السيبسي لالناياة العي عّذ لّسباليف

يّع ػػػػي ااثنػػػػبف مػػػػببدبإ  جالػػػػة  لدسػػػػلنة  ي ػػػػدـ الثػػػػبني لػػػػأللؿ  جرهػػػػة طليّػػػػة  
ر الادينػػػة  لآ ػػػر  ػػػرائط المػػػراهبت بػػػيف تبػػػبش الّجػػػبف ببلعلمػػػيؿ الااػػػؿ هػػػف أ بػػػب

الثلريػػة  لسػػببؽ  يػػلؿ ال ببئػػؿ  لأ بػػبر الالػػبرؾ الابليػػة  ل ػػد أداػػف جالػػة عّػػؾ الجرهػػة 
المببدية العي يعجرههب لصل يرعشؼ قهلعت  صتذا عاتف دسػلنة اػف أف ينثػر ا تػلا  
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ػػػّات دبػػػبؿ أاػػػب أدػػػلاؿ ا اػػػة اللربيػػػة  . ال بمػػػة جػػػداإ أاػػػبـ ندياػػػت المػػػببدي العػػػي سل
لددعهب إلػ  الثنػيف  فدنهػب عب ػ  للدػة زيعيػة قدياػة يلّلصػب الهبػبر فػلؽ جػدراف ذاتػرة لػـ 
يبػػؽ فػػي رشػػبقعهب التثيػػر  لألراؽ عػػ عي اػػف قّػػـ ال يػػبدة  أل عػػذصب إليػػت  عداػػؿ سػػطلراإ 

 .عجعر درلؼ اللصـ ال لاي الهبدر

الطػػبئر اللدػػد  فػػلؽ  ػػرج دسػػلنة اػػف عتيػػة العيػػت ال ػػلاي الرسػػاية  بلػػد أف دػػطل 
أد ػػػبؿ أفري يػػػب  عدفلػػػت الريػػػبح الالسػػػاية  تبنػػػت الػػػريح صػػػذم الاػػػرة صػػػي إهمػػػبر قتػػػية 
لػػػلتربي  العػػػي أ ّ ػػػت اتعبػػػي جالػػػة لدسػػػلنة  لفعدػػػت بػػػبب لدػػػدة هّػػػ  هبدالسػػػالـ 

لهػػد جالػػة بػػلزارة الث بفػػة  بػػؿ مػػدر قػػرار عليينػػت اػػف اػػؤعار الشػػلب اللػػبـ  . العريتػػي
العػػي ل عهػبط بهػػب اللن ػب  هّػػ  ا رض  فطػبرت لزارة الث بفػػة لتنػت ب ػ  أسػػير الالاهيػد 

أاػب دسػلنة  ف ػد لجػد فػي رف ػة امػطل  ال رلبػي هتػل اجّػس . قبؿ أف يمػؿ إليهػب
قيػػبدة الثػػلرة  الػػذ  يجّػػس بػػدلف هاػػؿ باتعػػب يجػػبلر اتعػػب أبػػلبتر يػػلنس جػػببر أاػػيف 

ح الدينيػػة  لالدسػػرات صنػػبؾ يعبػػبدلف العسػػببي. الّجنػػة اللباػػة الاؤقعػػة لّػػدفبع  يػػر رفيػػؽ
فامػػػطل  ال رلبػػػي  . الابهاػػػة  اػػػ  تػػػدتبت العلّػػػة ل ع ػػػؼ هنػػػد نهبيػػػبت مػػػريدة

الػػذ  يع بسػػـ اػػػ  دسػػلنة صػػػبلت العمػػلؼ  ي ػػػيس تّابعػػت باسػػػبدة اذف الل يػػد الاػػػر 
ال ػػذافي  لهنػػداب يعدػػدث  يسػػعلاؿ لهػػة العلجػػت إلػػ  آلػػة العسػػجيؿ  العػػي يعمػػلر أنهػػب 

 .علاؿ بيف الشهيؽ لالزفير

بنػػػػت ادطػػػػة دسػػػػلنة الشػػػػبلش  اػػػػب قبػػػػؿ ا  يػػػػرة صػػػػي الّجنػػػػة الشػػػػلبية اللباػػػػة ت
إدعػػػػػؿ فيهػػػػػب القػػػػػ  ا اػػػػػيف " لزارة ال برجيػػػػػة " لإلعمػػػػػبؿ ال ػػػػػبرجي لالعلػػػػػبلف الػػػػػدللي 

هنػػداب هينػػت . لػػـ يتػف ببل برجيػػة ل إهػػالـ لل ث بفػػة. الاسػبهد لشػػئلف ااهػػالـ لالث بفػػة
صنػػػبؾ تػػػبف الهػػػدم اػػػ  . طؽ ااهالاػػػيأاينػػػبإ لّ برجيػػػة  أهطيعػػػت اسػػػبدة ليتػػػلف النػػػب

التالـ  إسعطبع أف يبدع لهعت ال بمة  العي يهّؼ فيهب بتبهة الثػلرة  ليطػلؼ دػلؿ 
أهع ػػػد أف صػػػذم اللظيلػػػة  تبنػػػت أهظػػػـ اللظػػػبئؼ . ا دػػػداث لالدػػػلادث برفػػػؽ ادسػػػلب

ببلنسػػبة لػػت  فهػػي ل عدعػػبج إلػػ  علقيػػ  لل عسػػعدهي سػػلس الدػػديث الػػي لػػدقبئؽ قّيّػػة  
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يهب هّ  ال طلط اللباة  العػي ي ػـل صػل فياػب بلػد بربطهػب شػلبصة  ليعدػدث إلػ  نعلؽ ف
 .صذم اللسيّة ااهالاية أل عّؾ لدقبئؽ  لعهّؽ فلصة الدذر

هيف سليراإ في قطر  لهنداب س لني الل يػد الاػر ال ػذافي  هػف سػبب عرشػيدي لػت 
نػػبة الجزيػػرة  فهػػل أجبعػػت  أنػػت سػػيتلف سػػليراإ لنػػب لػػدس ق -الدلدػػة  -فػػي صػػذا الاتػػبف أ  

 .يلرؼ ا اير  لهدداإ اف أفراد دبشيعت  للت الرفة بدلؿ ال ّيل اللربي

للتف صذا الالق  أ  لجلدم تسلير لّيبيب في قطر  أع  هّػ  اػب بدا ّػت ل برجػت  
فبرايػػر  لعبنػي ادطػػة الجزيػػرة ال طريػػة لعّػؾ الثػػلرة  د ػػؿ الاػػر  71فبلػد إنطػػالؽ ثػػلرة 

لسيبسػية العلدػة اػ  إاػبرة قطػر  تبنػت هشػرات العلّياػبت ال ذافي في دػرب إهالايػة 
الدػػبدة  لالاشػػعلّة  ع عيػػت اػػف طػػرابّس ليبّههػػب إلػػ  أهّػػ  اسػػعلس فػػي قطػػر  لػػـ يتػػف 
الرجؿ الذ   بص في اّتلت العملؼ لالدرلشة لالعسػببيح  لػـ يتػف قػبدراإ هّػ  داػؿ 

ار اػف نيليػلرؾ  صذا الث ؿ الدنيل  السب ف  ازقت ااتطراب تنت أعددث الت بدسػعار 
أشػل ت هّيػت  أدسسػػت أنػت ااػػزؽ  اتػطرب  يلػيش دبلػػة اػف اانهيػػبر  يلتػر أديبنػػبإ 
في اهبدرة الدلدة لالعلجت إل  طرابّس  قبؿ لي أنت لـ يلد يدعاػؿ الب ػب  فػي قطػر  ل 
يعمػػػػلر أف يتػػػػلف اتعبػػػػت فػػػػي نلػػػػس الادينػػػػة العػػػػي ينطّػػػػؽ انهػػػػب الهجػػػػـل هّػػػػ  ال بئػػػػد 

هّنػػػت اػػػلقلي اػػػف قيػػػبـ الاػػػر ال ػػػذافي لأللدم لتعبئبػػػت ب عػػػؿ لبلػػػد أف أ. لالجابصيريػػػة
قػػبؿ لػػي داػػد بػػف جبسػػـ رئػػيس لزرا  . فبرايػػر  إن طػػ  العمػػبؿ بيننػػب 11الّيبيػػيف يػػـل 

قطر  أف دسلنة قد طّب الهداإ هبجالإ الػت  اػر صػبـ  ف ػبـ بدسػع ببلت  لهنػداب طّػب 
 طيػػر جػػداإ   الالقػػؼ ا اػػر : انػػت هػػرض ا اػػر اللبجػػؿ  لالهػػبـ ظػػؿ يتػػرر هبػػػبرات

مػػلب  يجّػػس هّػػ  الترسػػي  ثػػـ يػػنهض ليلػػبلد الجّػػلس  يع ػػدـ ندػػل داػػد ي بّػػت  ثػػـ 
 ػػبدر اتعػب رئػػيس . ا اػػر  طيػر جػداإ   الالقػػؼ مػلب: يلػبلد الجّػلس  لصػػل يتػرر

 .اللزرا   دلف أف ي دـ أ  رسبلة

نعمبر ثػلرة فبرايػر  ب ػ  دسػلنة فػي الدلدػة  ي لامػؿ هند إنهيبر نظبـ ال ذافي  لا 
 .جرل اسبدعت  لي رأ ألرادم  ليلعار المات
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جػػب  دسػػلنة اػػف قبرهػػة الزاػػبف الّيبػػي اليػػببس سيبسػػيبإ  لقػػؼ هّػػ  دبفػػة الد ػػب 
اليببب  تبف اثؿ آلؼ الدبلبت العػي أل يػت عدػت قشػرة ا ديػـ  لػـ عنلّػؽ عّػؾ الدبػلب  

ألراؽ  تاػب عللػؿ تػؿ البػذلر  ل ػد ارعللػػت هّػ  السػطح  لري ػبت أ ػرس  تػرا   تبنػػت
 .بالسعيؾ منبهية  ل عثار لل عزصر  ل عرسؿ دبيببت الّ بح لل عسع بؿ

إ عرع زابنت لاتبنت ال بميف  ف د فر  إل  تهلؼ العملؼ  لأداػف زيػبرة الا ػببر 
لّعبرؾ ب بلر ا لليب   ل د إتعشؼ د ي ة الد ؿ الػذ  ل ينبػت شػيئبإ  لت نػت إهعنػؽ قػلؿ 

 :الشبهر هّي إبف الجهـ

 ـلُّ غريب عند ُغْرب توِ ــاق كــيشت           

 وي ْذُكــُر األىـل  والجيـران  والوط نـا                                         

 رهُ ـوليـس لـي وطـُن أمسيـُت أذكـ           

ط ن ــا                                         إالَّ المقاِبر  إْذ صـارْت ليـِم و 

 

ّػت فػي بدايػة صػذا اللمؿ  أف دسػلنة الشػبلش  ياثػؿ هينػة إنع بئيػة لجيػؿ ليبػي ق 
. لسػػط ريػػح ادشػػلة بهبػػبر ابّػػؿ عسػػيح فػػلؽ يبػػبب -دلف إ عيػػبر  -تباػػؿ  لجػػد نلسػػت 

. اب يطلل فػلؽ العػراب اجػرد اػزؽ اػف البالسػعيؾ  ل ديػبة فيػت تهنداب أفبؽ إتعشؼ أن
فبرايػػر   71اللظػػ   لبلػػد إنطػػالؽ ثػػلرة  تػػبف صػػل الاعدػػدث الرسػػاي ببسػػـ الجابصيريػػة

ستف تهؼ المات  لـ ينبمر الثلرة  للـ ي ؿ تّاػة لادػدة هػف الاػر ال ػذافي لدربػت 
تد الشلب الّيبي  ع نػدؽ فػي الدلدػة  أرض اللػدل تاػب سػالبصب يلاػبإ  ف ػد أبػدهت لػت 

 تف اف أيف سي عي ببلزاف الجديد  لا يبـ اتبنبإ آ راإ ل 
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 ر دوردهـــد عمــأبوزي
 

أبلزيد دلردة  صل دـ نظبـ الثلرة  لالجابصيرية  لالار ال ذافي  عهيرت أساب  النظبـ 
اف الجاهلرية اللربية الّيبية  إل  الجابصيرية اللربية الّيبية الشلبية الشعراتية  قبؿ 

 فيعدفؽ بيأف عتبؼ إليهب ملة اللظا   ب ي أبلزيد يجر  في البمؿ النظبـ  
ا لردة لالشراييف  يستف ال اليب  ليسبصـ في إسعارار الديبة في جسد نظبـ الار 

لقّاب إبعلد هف لالبيتب  ال ذافي  شتؿ ا  هدد قّيؿ اتلنبت تريبت الدـ الدارا  
 .الدلرة السيبسية

للد  ب يلاؿ ببلشرطة السرية  اعلسط الدبؿ  ي لؿ هنت اف هرفت  أنت ر ـ علات  
ببلجبؿ الهربي   -الرديببت -ت  إنعزع اتبنة إجعابهية قدرصب لت أصؿ قريعتلظيلع

اثؿ التثير اف . تريابإ  شهابإ  ي در المداقة  ليّلب أدلار الامبلدة الجعابهية
أبنب  جيّت في ال اسينبت  لالسعينبت اف ال رف الابتي  أتطر أف يبدث هف 

  لأنعسب إل  تّية ا داب فرمة لّلاؿ لصل طبلب  فلاؿ بدددس شرتبت النلط
بجبالة بنهبز  لع رج اف قسـ العبريإ بهب لينتـ إل  سّؾ العدريس  ليذترم التثير 

 .اف طالبت الذيف درسهـ بادرسة طرابّس الثبنلية بلببرات الع دير
لرباب تبف في . 1969لـ يلرؼ هنت نشبط سيبسي أل دزبي قبؿ ألؿ سبعابر 

ا  أمدقبئت لزاالئت هف سّبيبت النظبـ الاّتي   الاجبلس ال بمة لالاهّ ة يعددث
ليلبر هف ايللت ال لاية أل النبمرية  فّ د قدات بلض البرفت الذيف لهـ هالقة 

  لهيف ادبفظبإ لامراعة  لقد إسعشبط ابتراإ برئيس لأهتب  اجّس قيبدة الثلرة لهـ 
ببلسجف  لأمدر بلد أف قبـ بترب أدد الالاطنيف بامراعة لدتـ هّيت  إنعشبراإ أسات 

 .قراراإ ببافراج هنت -لإلعدبد ااشعراتي اللربي –الاؤعار ال لاي اللبـ 
هيف بلد ذلؾ لزيراإ لإلهالـ لالث بفة  ديث إندف  ب لة لّلاؿ الاببشر لال ل  اف أجؿ 

لدبلؿ أف يجسد . عمدير علجهبت الثلرة  لشرح أصدافهب  لعلبئة اللرب لاسبندعهب
طالدبعت اللربية في أدلات فبهّة  ف بـ ببلعلامؿ ا  بلض المدلييف اللرب  
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إمدار اطبلهبت يلاية لأسبلهية  فالؿ لسبهد بلتهـ هّ  . ل بمة الّبنبنييف
اجّة  بيرلت الاسب    ايف ا هلر  لالتلبح اللربي للليد الدسيني  لالسلير لطالؿ 
سّابف  لتبف اتعبت يلل بتؿ اف لبس هبب ة اللرلبة  لصعؼ ببسـ اللددة اللربية  

اعط  تّابت الثلرة  .   لا 
 

بؿ أقدات الار ال ذافي في الاهبـ  لـ يندمر دلرم في الدّ ة ااهالاية لالث بفية 
ف لفدم في اهبـ رساية إل  دلؿ هربية لأفري ية  لللؿ . السيبسية ذات الطبب  الدسبس

أتثر عّؾ الاهبـ دسبسية  هنداب سبصـ في أدد الاؤعارات ا فري ية ب ديس أبببب ا ر 
  لملت انظاة اللددة ا فري ية  لشف صجلابإ مبه بإ هّ  إابراطلرصب صيال سالسي

السيبسية العي  –الرلشعت  –ببللابلة لالرجلية لالع ّؼ  أل   اب جب  في اللملة 
تعبهب لت الار ال ذافي  الذ  لـ يداؿ لداإ في يـل اف ا يبـ لإلابراطلر صيال 
سالسي  أددثت عّؾ التّاة الاعلجرة ردلد فلؿ ازاجرة  ع طت قبهة الاؤعار  

بلد ادة ليست ببلطليّة  قبات اجالهة اف . بلـلععنبقّهب لسبئؿ ااهالـ هبر الل
تببط الجيش ا ثيلبي بدن الب هستر  أطبح بباابراطلر   لبدأ ههد اف الع ّببت 

لقد ظؿ أبلزيد يترر بزصل تبير . اللسترية  قبـ فيت تببط اان الب بعملية بلتهـ
 أنت صل اف فجرل ذلؾ اان الب بتّاعت الاعلجرة تد صيال سالسي في ه ر

 .إابراطلريعت
لدابس  صل أقرب إل  الاالتاة  بدقة ليؤديهبتبف أبلزيد يع ف اثؿ عّؾ الالاقؼ  

السيبسية اف اللزف الث يؿ  ل د تبف القلت لدديثت في أديس أبببب يشبت إل  دد بليد 
لزائير  الرادؿ ااب قبـ بت ال بئـ بب هابؿ الّيبي ذات ارة في زائير أابـ الرئيس 

إذ أسعّـ ال بئـ بب هابؿ برقية هبجّة اف طرابّس  ععتاف رسبلة . يتلسيي سالبلعل 
اف الل يد الار ال ذافي إل  الرئيس الزائير   لمؿ ال بئـ بب هابؿ إل  ال مر 
الرئبسي في الالهد الاددد لت يمدبت اعرجـ  لبلد أف جّس الدبّلابسي الّيبي لفرغ 

رئيس أف ي رأ الرسبلة  بدلف ا داة ال تاف شرب ت س الشب  الذ  قدات لت  طّب ان
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أنت رجؿ فبسد  سبرؽ  :" دبّلابسية  أل هببرات عدية إنطّؽ الدبّلابسي قبرئبإ ي لؿ
هايؿ  اجند لإلابرالية لالمهيلنية   بئف لّ تبيب ا فري ية  سي عص انؾ شلب 

..." بالتلنهل  ف نت الاجـر ا تبر الذ  قعؿ أدد رجبؿ افري يب اللظبـ  ببعريس لللاب
بلد أف أتاؿ الدبّلابسي الّيبي قرا ة الّ ة الشعبئـ لااصبنبت لالعجريح . إلإ

لالعجريـ  مات الرئيس قّيالإ  لتهط هّ  جرس بجبنبت  فد ؿ أدد اسبهديت  
صاس الرئيس في أذنت فهرلؿ  برجبإ  لبلد ثلاف د ؿ أربلة اف الرجبؿ الهالظ 

بلترب لالّتـ  بب يد  لا رجؿ  صرب الاعرجـ الشداد  لأنهبللا هّ  ال بئـ بب هابؿ ب
إل  زالية الاتعب الرئبسي ارعلببإ ارعلداإ  لصل يشبصد صذا الدلؿ النبدر اف الّهة 

بلد أف  بب الدبّلابسي العليس هف اللهي  عتـر . الدبّلابسية اللاّية ا فري ية
لـ . اتعبت الرئيس سيي سيتل  لطّب أف عدتر ن بلة عرف  الدبّلابسي إل   برج

يجد الرئيس الزائير   رسبلة رد انبسبة هّ  رسبلة الل يد ال ذافي  ير عّؾ العي تعبهب 
 .امبرهلم فلؽ جسد ابللث الل يد

تبف ااتف لّلزير أبلزيد دلردة أف يسعّـ رسبلة اابثّة في أديس أبببب   ير أف 
ا دسة  لأرض ا ابراطلر صيال سالسي  تبف اف طينة ا عّلة  فهل اف أسرة هري ة 

ف  انظاة اللددة ا فري ية  أرض ادبيدة  ل ياتف أف يطبؿ اف يط صب أ  سل   لا 
 .أبلزيداثؿ الذ  قبلت عجرأ لقبؿ تد ااابراطلر ش ميبإ 

قبؿ لي إبراصيـ إبجبد أدد رفبؽ الار ال ذافي في الدراسة بسبهب  لهتل ال ّية 
دلردة اديراإ ادارة السعلالابت  ا لل  في العنظيـ الادني  لالذ  هاؿ ا  أبلزيد

أف أبلزيد ععّبست أديبنبإ رلح الار ال ذافي  يعابص  : بلزارة ااهالـ لالث بفة  قبؿ
الهب  ليندف  في علبيرات لالاقؼ علع د أنهب مبدرة اف أهابؽ الار  لل إ عالؼ 

 .بينهاب سلس الملت الالبر هف عّؾ الالاقؼ
أبلزيد له ّت  لستنت تؿ دلاست  لأمبدت عّؾ  ل د إنع ّت عّؾ الدبلة إل  رلح

اعألت بت يّبس أديبنبإ بدلة تبتي  لالدذا  اللستر  . الدبلة عتبر إل  أف إاعأل بهب لا 
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الطليؿ  ليعمرؼ بطري ة هسترية  يسببؽ اللقت في عنبللت لّاّلبت  لفي إع بذ 
 .ال رارات

ت الثلرية فتريبإ  فهنبؾ قبؿ أف يمدر الار تعببت ا  تر  عشعت بلض أفراد الدّ ب
اف إنعا  إل  عنظيـ الطّبة اللرب النبمرييف  لصنبؾ اف أقعرب اف فتر الدتعلر 

نظرية الثلرة  –همات سيؼ الدللة  الذ  ألؼ تعبببإ ت ابإ  أهطبم إسابإ اببشراإ 
رف  النبمريلف أملاعهـ  لأعهالا أببزيد ب نت لآ رلف يعبنلف اب جب  في . اللربية

بب يدلللجيبت  إل  أف لمؿ ا ار إل  دد  بزت سيؼ الدللة  لبدأ العنبتعبب هما
إهع د النبمريلف  إف الار ال ذافي صل اف يعزهـ . الالاجهة السيبسية بيف الطرفيف

اذصبهـ النبمر   لببلعبلي فهـ الادافللف هف اذصب قبئدصـ  لتؿ اف لت علجت  ير 
فرض فتر  ير ذلؾ الذ  يؤاف بت ذلؾ  فهل  ير ا ّص لالار  بؿ اع ار ليريد 

 .قبئد ثلرة اللبعح  أ  قبئدصـ النبمر 
ف د . ل د هشتل عّؾ اللعرة العي أ ذت اتبنهب في اطّ  السبلينبت اف ال رف الابتي

في امر  العي قبـ فيهب  1973ابيل سنة  15عجا  في ليبيب   بمة بلد درتة 
النبمر  عجا  هدد ل ب س بت الرئيس الرادؿ أنلر السبدات ببلع ّص اف رجبؿ هبد

ينعالف إل  العنظيـ الطّيلي في امر  إتبفة إل  التثير اف اللرب  تبنلااف الذيف 
الالاليف للبد النبمر سيبسة أل فتراإ  لهاؿ نلر انهـ بلسبئؿ ااهالـ الّيبية  لعرددلا 
هّ  أرلقة العدبد الشعراتي اللربي ب مر الشلب بطرابّس  لعلامّلا ا  التببط 

لفي الانبزؿ ليالإ  ببلطب  لـ ي ؿ تؿ  لبلض تببر الالظليف في الاتبعب نهبراإ 
 .اجّس اف الاعلبلنيف ا  ا اف

في ذلؾ اللقت  قبـ أبلزيد دلردة بتعببة الا بلت المدلية  لتبف اف الاعشدديف في 
إلع   . القلت اف السبدات انذ نهبية درب أتعلبر  بدأ يطرح نلست تالتر لانظر

بينهاب انبقشبت طليّة  لنش ت  ارات هديدة ببلدتعلر همات سيؼ الدللة  لجرت
بيف الثنيف مداقة  للـ يجد  تبتة في السعشهبد أديبنبإ بطرلدبت همات 
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سيؼ الدللة اللترية العي عطرح أسس يرس أنهب عّ ي أتلا  هّاية لالتلهية هّ  
 .ا صداؼ ال لاية اللربية لعددد الطرؽ لاللسبئؿ ال اينة بعد يؽ عّؾ ا صداؼ

أللئؾ الذيف إنعظالا في رابطة الطّبة النبمرييف أف فتر جابؿ في ديف يرس 
هبدالنبمر  صل اللتر ال لاي الذ  ل ياتف أف يلّلم  ببر  لتؿ اف يديد هنت  أل 

 .يرفتت ليس اف اللرلبة في شي 
قبـ الار ال ذافي بلد ذلؾ بعدجيـ اللنبمر النبمرية بطرؽ ا عّلة  للـ ير اب 

صـ أللئؾ الذيف نلعهـ النبمريلف ب نهـ أعببع فتر همات يزهجت اف اللمابلييف  ل 
 . للتنت أ ت  أبب زيد ا عببر. سيؼ الدللة

بلد أف شرع الار ال ذافي يطرح أفتبرم العي سينشرصب فياب بلد في التعبب ا  تر  
لالعي أسابصب ببلنظرية اللبلاية الثبلثة  ه دت دلرة اف دلرات الاؤعار ال لاي  لجرت 

هبداي   لصل أدد أبرز زهاب  رابطة  أف عمدر هنت اطبلهة  علل  راتبفاللبدة 
النبمرييف ااشراؼ هّ  عّؾ الاطبلهة  للت  لسط ملدبعهب ا عبرات اف أقلاؿ 
الرئيس الرادؿ جابؿ هبدالنبمر  طّب ال ذافي اف أبي زيد دلردة أف يعلل  ااشراؼ 

ّت أقلاؿ هّ  الاطبلهة  في اللدد الثبني لالذ  مدر بدشر  اؼ أبي زيد دلردة  دل
الار ال ذافي ادؿ أقلاؿ هبدالنبمر  لباجرد أف أسعلرض ال ذافي الاطبلهة  صعؼ 

صذا صل اللهي الد ي ي  لالدس السيبسي لااهالاي الارصؼ  اآلف :" ب هّ  ملعت
 ".أمبدت صذم الاطبلهة علتس رأ  الشلب الّيبي لأفتبرم

ببر السيبسي  بي زيد دلردة  لـ يهلر لت اهلرة للتف الار ال ذافي ر ـ ذلؾ اا ع
تباّة  فن ّت اف لزارة ااهالـ إل  لزارة ال برجية  للتف بدرجة لتيؿ لزارة العي تبف 
ي لدصب الرائد هبدالانلـ الهلني هتل اجّس قيبدة الثلرة  لنمب مدي ت لزايّت 

 .   لة لإلهالـال ديـ في ال ّية الادنية ا لل  اداد بّ بسـ الزل   لزير دل 
أاب النبمريلف ف د أهد لهـ سينبريل آ ر  داؿ اشبصداإ اف الل لبة لالسع لبؼ 

 .لالعرصيب
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راتبف هبداي  هريؼ في البلليس الّيبي  زرهعت أجهزة ا اف بيف مللؼ الطّبة 
اللرب النبمرييف في ليبيب  عطلر دا ؿ عّؾ المللؼ  لأرعل  إل  درجة الانظر 

ظـ الانتبط  لأمبح ي لد الجنبح النبمر  في ليبيب  ليرف  ملعت الاعشدد  لالان
نسال ت هف اببد    الزهيـ جابؿ " انع داإ العلجت العدريتي لالار ال ذافي  لا 

 ".هبدالنبمر
أمدر الار ال ذافي علّيابت اببشرة  لاشددة إل  لزير الدا ّية  بدهبدة راتبف 

الرساية لهّيهب رعبة  اللريؼ  لأف ي ـل  هبداي إل  مللؼ البلليس  لأف يّبس بدلعت
ب ّب ادينة " السبدة ال ترا  " بدراسة بلابة أدد الامبرؼ بايداف الشهدا  

لصاش الّيبيلف . لمدرت ا لاار بطرد الطّبة النبمرييف اف  ير الّيبييف. طرابّس
 .أهتب  الرابطة النبمرية

رئبسة هبدالانلـ الهلني لزير لـ يسعنتؼ أبلزيد اللاؿ في الق  لتيؿ اللزارة عدت 
ال برجية لهتل اجّس قيبدة الثلرة  لأسعلل  بدهـ اف الار ال ذافي هّ  اسبدة 

دشد اللشرات اف أمدقبئت ال داا  الذيف هاّلا الت . تبيرة اف اا عمبمبت بهب
في اجبؿ العدريس  لبلض اللنبمر الذيف هاّلا عدت أارعت بلزارة ااهالـ  دشدصـ 

 .برجية  أرسؿ اللديد انهـ تسلرا  أل دبّلابسييف في السلبرات الّيبيةبلزارة ال 
  أهّف هف اؤاارة ي لدصب الرائد هار الاديشي  لألعهـ هبدالانلـ 1975في ابيل 

الهلني ببلاشبرتة فيهب  تبف هبدالانلـ  يشبرؾ في اؤعار للزرا   برجية هدـ 
. ت ادرج هّ  قبئاة الاع اريفاانديبز  لهّـ اف  الؿ إعمبلعت بطرابّس أف إسا

ذصب إل  رلاب  لأنعظر أسببي  قّيّة لهنداب ع تد ب نت اف الاطّلبيف ب   في ال برج 
 .للـ يلد إل  ليبيب

ف أسعار يداؿ ملة اللتيؿ  .لصتذا أمبح أبلزيد دلردة هاّيبإ صل لزير ال برجية  لا 
ة ال برجية  للـ ي ؼ ذلؾ  لـ يع بؿ هبدالانلـ انذ البداية لجلد أب  زيد جبنبت بلزار 

لببدلت أبلزيد نلس الالقؼ  ف د تبف يع ذ قرارات صباة دلف الرجلع إل  اللزير  
يعمؿ اببشرة ا  الار ال ذافي  ليعلؽ الت هّ  التثير اف ا الر دلف هّـ 
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هبدالانلـ  لهنداب يشعتي صذا اف ع بفز اللتيؿ هّ  إ عمبمبعت  ي ـل ال ذافي 
 .اف أبي زيد لالانعمر للبدالانلـ بعاثيؿ دلر الهبتب

شرع أبلزيد يت  إسعراعيجية اللاؿ ال برجي  أهد ال رائط  لتعب ال طط 
هالاييف هاّلا الت  علس   ااسعراعيجية  لدشد اللنبمر اف ادرسيف زاال  لت  لا 

اف أاريتب الالعينية  إل  جزر الاديط الهبد   لأفري يب  لآسيب  . في إنشب  السلبرات
لأاريتب  لأف يتلف  -ااسعراعيجية إل  ادبمرة ألرلبب  لااعدبد السلفييعيعهدؼ 

لّيبيب اجبؿ ديل   لـ يتف صذا سراإ  ف د أل   أبلزيد الادبترة عّل ا  رس في 
الاّع يبت العسييسية  لالثلرية يشرح عّؾ ااسعراعيجية هّ  ال رائط  بدسهبب لدابس 

سالاية . لقنبهة لأفري ية ل يرصب اف أجؿ علليؿ عّؾ السيبسة  لزار دللإ هربية لا 
 .لعجنيد الدلؿ لالدتلابت تي عتلف في  داة طالدبت الثلرة الّيبية

تبنت عّؾ العملرات صي ن طة اانطالؽ في العد الت الّيبية في سيبسبت دلؿ 
اعداداإ إل  أقم  جزر ا رض شرقبإ ل رببإ  لدهـ اب هرؼ بدرتبت . الجلار  لا 

 .العدرر
هنداب  بدر ابن  لزارة ال برجية اعن الإ بيف لزارات ااقعمبد لالبّديبت لدع  

لالزراهة  لـ ي ط  مالعت الرساية ببلض الدلؿ اثؿ بّهبريب لبللندا العي تبف يرأس 
جالية المداقة الهب  لأسس بلارسل اجّة دلرية  ععنبلؿ التلهبت ث بفية لعبري ية 

قعمبدية  .ا  عرتيب لعلنس لالجزائرتاب أرعبط بلالقبت لاسلة . لا 
هنداب عد ّت ليبيب في أل ندا دهابإ لّجنراؿ هيد  أايف دادم تد الثبئريف هّيت الذيف 
عدهاهـ عنزانيب  تّؼ بباشراؼ هّ  العسهيالت الّلجسعية  إلع يعت بلندؽ قمر ليبيب  
بدتلر تؿ اف نلر  الدايد   للليد الدسيني  تبنت لد  االدظبت هّ  ذلؾ 

انذ البداية  لبدتـ اللالقة اللدية العي عربطنب عددثت إليت بمرادة ي بّهب  العد ؿ
دائابإ اني  لقّت لت أف عد ؿ أ  دللة في شئلف  برج ددلدصب  ل يللد هّيهب إلل 
ببل سبئر البشرية لالابدية  لدع  الدلؿ التبرس ل عسعطي  عداؿ ذلؾ  لس ت لت 

تبنت دجعت أف هيد  أايف زهيـ اسّـ لصنبؾ . يبأاثّة هديدة اف العبريإ البليد لال ر 
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اؤاارة ادتاة تدم ع لدصب التنبئس اللبلاية  لينلذصب الرئيس العنزاني جلليلس 
نيرير  الذ  يترم الاسّايف لاللرب  لقد نتؿ بهـ في زنجببر اف قبؿ لتـ عّؾ 

هّ  لأطّؽ  عنجبني بالجزيرة العي يستنهب اسّالف اف أملؿ يانية لهلابنية إل  
 .       الدللة الجديدة اسـ عنزانيب

عن ؿ أبلزيد بيف الاق  لزارية لاؤسسبعية  ليس لهب مّة بع ممت  لل يلجد رابط 
فني بيف عّؾ اللزارت  ف د عن ؿ بيف لزارات البّديبت لالقعمبد  لااهالـ  لال برجية  

العدعية  ل عاهب  لالزراهة  لاندلب ليبيب بب اـ الاعددة  الستؾ الدديدية  البنية
أتثر اللزرا  عن الإ بيف  –بال انبزع  –تبف . بب اف ال برجي  لتبف بئس ال عبـ

 لابذا   . تراسي اللزرات لالاؤسسبت
صذم الدرتة الاسعارة  بي زيد بيف اللزرات لالهيئبت لالاؤسسبت اللباة  عجيب هّ  

إبراصيـ إبجبد اف أنت  ادس الث ة العي لتلهب الار ال ذافي فيت  أيتبإ يؤتد قلؿ
. يعابص  ا  ش مية الار ال ذافي  لرلدت إل  أف إاعألت الش ميعبف ببلتهاب

هنداب عهياف فترة أل برنبال أل سيبسة اب هّ  فتر الار ال ذافي  ليريد بؿ يمر 
 .هّ  عطبي هب ب   ثاف  فدنت يتّؼ بهب أبلزيد دلردة

 
 اإلشتراكــــــــــــيأبوزيــــــــــــــد 

 
في بداية ه د الثابنينبت شرع الار ال ذافي في عنليذ أفتبرم في النظرية اللبلاية 
الثبلثة العي طردهب في التعبب ا  تر  الجز  الثبني اف التعبب صل الرتف 
ااقعمبد  أل اب أسابم ببلشعراتية  بلد أف طبؽ الجز  ا لؿ اف التعبب  الذ  

لعلجهب بدهالف الجابصيرية  بدهالف قيبـ  –الديا راطية  –لسيبسػػي أسابم الرتف ا
 .هّ  أسبس الاؤعارات الشلبية لالّجبف الشلبية 1977سّطة الشلب في ابرس 

لف بإ  فتبر الار ال ذافي  فدف ااشعراتية  ل ع ـل هّ  اب سبرت هّيت العجبرب 
هّ  اّتية الدللة للسبئؿ ااشعراتية السبب ة ل بمة عّؾ الشيلهية  العي عرتز 
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لليس  –الاجعا   –اانعبج  صل ي لؿ أف ااشعراتية العي يترسهب ع ـل هّ  اّتية 
في ليبيب ل يلجد إنعبج أمالإ  فهي عليش أسبسبإ هّ  اقعمبد ريلي  ف تثر . الدللة
اف الالارد ع عي اف النلط  لل علجد زراهة أل منبهة أل  دابت  % 90اف 

تبف النبس يرلف القعمبد اف  الؿ هاّية لاددة اف هاّيبت . يببلالن  اللّا
رتز الار في  طبببعت لادبتراعت هّ  العجبرة  لل ينس  . القعمبد لصي العجبرة

الّيبيلف أدبديثت الاطللة  لالاعتررة هف الدبج هار  لالدبج العبح ل يرصاب اف 
ليتيللف إليهب اببلف  الدجبج  الذيف ياعّتلف الاعبجر  يشعرلف البتبئ  بسلر 

لأ عمر الع ّص اف هاّية . تاب أسابصـ الل يد -لّاهلّيف -أ رس هند بيلهب
تبف .  السعهالؿ صذم ب ف يعدلؿ الاجعا  إل  عبجر  يشعر  بنلست ليبي  لنلست

الار ال ذافي قد أاـ العجبرة ال برجية  انذ السبلينبت  للتف ب   العجبر ا فراد 
بلد الشرلع في . ي عسعلردصب الدللة  لي لالف ببيلهب لألفراديشعرلف البتبئ  الع

عطبيؽ الجز  الثبني اف التعبب ا  تر  عـ إسعيال  الدتلاة هّ  جاي  انبفذ 
إاعّتت الدتلاة هف طريؽ أابنة القعمبد دع  ادالت بي  . لنلافذ البي 

ي قطبع لعدلؿ هشرات اآللؼ اف الالاطنيف اللباّيف ف. ال ترلات لال ردلات
 .العجبرة إل  الظليف يع بتلف رلاعببإ اف الدللة ليلاّلف فياب هرؼ بب سلاؽ اللباة

لصي هببرة هف صيبتؿ دديدية ا عّلة ". ا سلاؽ الاجالة"عـ الشرلع في بنب  
ا دجبـ  ا ساة إل  أجندة  علرض فيهب البتبئ  الا عّلة  يعلل  إدارعهب لاللاؿ بهب 

ب الاعبجر السبب ة  لآ رلف عـ إ عيبرصـ اف الالظليف الظللف  بلتهـ اف أمدب
اللباّيف أمالإ بددارات الدتلاة  طبلبإ  لـ ي ؿ ذلؾ اا عيبر اف ااهعببرات 

تبف إقنبع النبس بملاب عّؾ ا فتبر العي . ااجعابهية  لال رابة لاللالقبت ال بمة
 .طردهب ال ذافي في التعبب ا  تر  صدفبإ أسبسيبإ 

ـ إنجبز عّؾ ا سلاؽ عدت إشراؼ أبي زيد دلردة   بدرت اللفلد الّيبية شرقبإ بلد أف ع
ل رببإ لّعلبقد هّ  السّ  العي سعاأل عّؾ الهيبتؿ الدديدية  العي هرفت ببسـ ا سلاؽ 

يلرسؿ  اثالإ  . اللسبد الشباؿ في ليبيب –أيدلللجية  –تبنت عّؾ بداية . الاجالة
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اجبؿ العجبرة  أل قلاهد العلبقد  يرسؿ إل  الميف   ش ص  ل هّـ لل عجربة لت في
أل عرتيب  أل إيطبليب  لّعلبقد هّ  الاد بلشرات الاالييف اف الدللرات  ليلطي هاللة 
سلر في ددلد أربلة آلؼ أل  اسة آلؼ دللر  صنبؾ  في الدلؿ العي سيشعر  

ؿ  ليلفرلف لت تؿ اب يريح فيهب البتبئ   يسع بّت العجبر لالسابسرة  ي دالف لت ا الا
 .الازاج نهبراإ لليالإ  تبف صذا في البداية  ثـ إنعشرت دلالت اللاللت لالرشبلس

هنداب عمؿ البتبئ  إل  ا سلاؽ  عببع ب سلبر رازية  أمبدت ليبيب أر ص دللة 
في اللبلـ  تيؼ ل ي عن  النبس ب ف أفتبر الل يد مديدة  فهبصـ النبس يشعرلف تؿ 

رعلبع . ر ص ا سلبرشي  ب  لاف ذ  الذ  يسعطي  أف ي لؿ  إف ااسعهالؿ  لا 
سببت الدجبج  أ  الدبج العبح  لالدبج  لـ يتفا سلبر الذ  تبف سبئداإ في البالد  

 .هار  لالدبج أبلهجيّة  هّ  دد قلؿ الار ال ذافي
سعهالؿ لـ يعلقؼ ا ار هند ذلؾ الدد  فال بد اف إي بؼ جاي  الدجبج هف اابرسة إ

الالاطف  فبلدجبج ل يلجدلف ف ط في الاعبجر  أنهـ يسيطرلف أيتبإ هّ  عجبرة 
الّدـل  فبلجزار  ل يذبح الديلانبت ف ط  إناب يذبح النبس أيتبإ بستيف ااسعهالؿ  
فان  الجزارلف اف اابرسة اهنعهـ  لأمبدت الّدـل عببع في ا سلاؽ اللباة  

  الالاطنيف الذيف ي للف في طلابير طليّة في يلت  الّدـ في أتيبس  عرا  إل
لفي صذا الاجبؿ فدف صنبؾ هشرات الدتبيبت . إنعظبر الدملؿ هّ  لدـ الدتلاة

ف ط إنع ّت الاجبزر  إل  الازارع لالبيلت  . لالنلادر العي ل ينسبصب الظـ الّيبييف
ؼ الجزارلف تبه. ديث عببع الّدـل سراإ ل صؿ الث ة تاب عببع الا درات لال الر

للـ عتف . ـا سلبر  اتبفبإ إليهب الجايؿ لالارؤة العي يتللنهب في أتيبس الّدل 
سراإ   ظبصرة درؽ ا سلاؽ في نهبية تؿ هبـ  هند بداية اب يلرؼ ببلجرد السنل  لهب

يعالهب اللباّلف بهب ببلبتبئ   يسرقلنهب ليسرقلف الاببلف العي عـ عدميّهب  . بفيبإ 
ظهرت طب ة جديدة اف . النبر لل اللبر –اف هاّية البي   ثـ يطب لف ا للة 

لـ ع ؼ الطب ة الثرا  الذ  . ا  نيب   لصي عّؾ اللئة العي علاؿ بب سلاؽ اللباة
اف الاسعهرب أف عجد ش مبإ  تبف قبؿ صبط فج ة اف ساب  ااشعراتية  فّـ يلد 
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إنتابات إل  اللاؿ بب سلاؽ اللباة  سبهيبإ  أل هبطالإ  أل سبئ بإ  قد أمبح  الؿ 
ف  شهلر  اف أمدبب ال ملر  لالسيبرات الل اة  لائبت اآللؼ اف الدنبنير  لا 
 تبف اديراإ  دد ا سلاؽ  لزار بلض الدلؿ لّعلبقد هّ  البتبئ   مبر اف أمدبب

عدللت . أمبدت صذم الظبصرة صي اللجت اآل ر اشعراتية ا سلاؽ اللباة. الاالييف
فترة ا سلاؽ اللباة  إل  اراتز عترس فتر اللسبد اللّني  لقد سرس ذلؾ في تؿ 

 .البمؿ ليبيب الجهرافية لااجعابهية  لسيب   يللؿ فلّت لسنلات طليّة قبداة
أاات الدتلاة أيتبإ الامبن  المهيرة لالاددلدة العي تبف ياعّتهب ال طبع ال بص  
زدؼ هّيهب الانعجلف  لصـ اللابؿ الذيف ل يلاّلف  لهيف هّ  رأس صذم الامبن  
لجبف ادارعهب اف صؤل  اللابؿ الذيف ل يلرؼ بلتهـ اللرؽ بيف ال ساة لالترب  

  شرا  الاد العشهيؿ اف ال برج  أسرع هاّية أل الجا  لالطرح  لمبر العلبقد هّ
هّيهب اللابؿ   –زدؼ  –أاب شرتبت الا بللت العي . لّثرا   لهف اانعبج ل عس ؿ

ف د نهبت أمللهب  لأ علت اف اللجلد  الؿ شهلر تثير اف الشرتبت ال بمة 
 .التبيرة

ليبيب  قبؿ أنت  في –الانعجيف  –ددثني الاردـل سبلـ أداد جّلد أدد قيبدات اللابؿ 
الار ال ذافي  زدللا هّ  شرتة تبيرة لّا بللت ياّتهب  الل يدهّ  علّيابت اف  بنب 

رجؿ ا هابؿ التبير الدبج هّي النبيض  تبف لّشرتة ا بزف ت اة  رب طرابّس  
قرب ادينة الزالية  تـ أدد الا بزف تؿ أنلاع قط  الهيبر المهيرة جداإ لالت اة 

اد الالجلدة بذلؾ الا زف بلشرات الاالييف اف الدينبرات الّيبية  جداإ  قدرت الال 
هنداب لمؿ اللابؿ إل  الا بزف لجدلا بهب هدداإ اف اايطبلييف الذيف ي لالف 
بددارعهب  تبف ال رار ا لؿ الذ  أع ذم اللابؿ الثلار صل طرد اايطبلييف ال بئايف هّ  

ديث يع بت  اللباؿ اايطبلي شهريبإ راعببإ  الا بزف  فهـ يع بتلف أجلراإ هبلية جداإ 
ببلطب  أراد . نلػل ذ  قرار طرد اايطبلييف فلراإ . يلبدؿ رلاعب هشريف اف اللابؿ الّيبييف

أردنب في اليـل ا لؿ :" الابلتلف الجدد إسعلابؿ عّؾ الا بزف  ي لؿ سبلـ جّلد
  فّتي نمؿ الدملؿ هّ  تاية اف الالبعيح عسعلاؿ في فؾ هجالت السيبرات
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إليهب  أتطررنب انزاؿ تاية تبيرة اف ال ط  ا  رس  لهنداب أدعجنب ل ط   يبر 
الادرتبت  أتطررنب لن ؿ دلاليب النبقالت التبيرة  الاهـ بلد أربلة أيبـ لـ نسعط  
الد لؿ إل  الا زف التبير  ف د عتدست الاد ا عّلة في تؿ اتبف  لأمبدت الدرتة 

 ".اسعديّة دا ّت
اللابؿ اايطبليلف  برا  في إدارة الا بزف  اف ديث الع زيف  لااسع راج  اف  تبف

 .تبهت جاي  الالاد العي تبنت ببلا بزف.  الؿ أسبليب هّاية علثي ية
تبف الار ال ذافي يلعبر العتنلقراط اف الرجلييف الالبديف لّثلرة  لهنداب يريد أف 

ف  فهـ يعددثلف دائابإ  هف ال طط  ي لؼ هنهـ العهاة يملهـ ببلجبنب  الاعرددي
هداد اللنبمر البشرية الالزاة لذلؾ في اعس   لالبراال  لالعدرج في عنليذ ال رارات  لا 

 . اف اللقت
ذاإ  تاب يرس ال ذافي  لبد أف ي ـل الثلريلف الشجلبف ب يبدة عّؾ العدللت العي تبف  لا 

 .يملهب ببلعدللت العبري ية ال طيرة
فهل يع دـ بجرأة ندل عنليذ . ردة دائابإ هّ  رأس صؤل  الثلرييف الشجلبفتبف أبلزيد دل 

صتذا تبف أبلزيد . اب يطّب انت اببشرة دلف عردد لل ي بت بعدلظبت لعردد العتنلقراط
صل رئيس ا رتبف في الرتة العدلؿ إل  ااشعراتية العي تبف قبئدصب ا هّ  الل يد 

 . الار ال ذافي
افي عهيير  برطة الزراهة في ليبيب  نمب ألزيد لزيراإ لهب  لدشد إل  لهنداب أراد ال ذ

جبنبت ثّة اف اللزرا  السبب يف بينهـ العبح تليبة لآ ريف  لقسات البالد إل  انبطؽ  
. تّؼ تؿ اسبهد اف اسبهد  أبلزيد باعببلة إجرا ات عنليذ عّؾ ال برطة الجديدة

لددد . زراهة  ف مدر ألاار اشددة في ذلؾأراد أبلزيد عرشيد إسع داـ الايبم في ال
 .الاقيتإ للاّية الر   لهب  أسطللإ اف الطبئرات لاراقبة عنليذ ذلؾ

لصتذا  فتّاب أرد الار ال ذافي إقعدبـ اسبدة جديدة اف اسبدبت البراال الثلرية 
سلا  في الاجبؿ اادار  هنداب هينت . الجذرية  لت  أبلزيد في ا داة تعبئب العنليذ

 .لزيراإ لّبّديبت  أل في القعمبد لالزراهة
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  أدس الار أف صنبؾ دبلة إسعر ب  إدارية قد هات البالد  فبلعهيير 1990في سنة 
الاسعار لّ يبدات الجهلية لالارتزية  لالعن ؿ بيف البصيـ اادارة الثلرية  لاادارة 

سعشرا  اللسبد  لتلؼ سيطرة ا لدللة هّ  الهيئبت الشلبية  لاارعببؾ ااقعمبد   لا 
لالاؤسسبت اادارية لالابلية  لظلاصر الس ط العي بدأت ععمبهد لععس  بيف 
الّيبييف  تؿ ذلؾ دف  الل يد ال ذافي إل  لت  أبلزيد هّ  رأس الهـر اادار   أ  

 .رئيس اللزرا  -في انمب أايف الّجنة الشلبية اللباة
رأست سرت هبماة لّبالد  أنلؽ  تبف صبجس الار ال ذافي الازاف  أف يجلؿ اس ط

ائبت الاالييف اف الدللرات لالدينبرات ليدللهب إل  ادينة دديثة  شيد فلقهب الاببني 
اادارية  لاللابرات الستنية  ش ت الطرؽ الدديثة الازدلجة  لزرهت الددائؽ  لبني 

يث بهب اطبر دللي  لالسترات بال ددلد  لتبنت ذرة عبجهب الاجا  اادار  الدد
 .لالت ـ الذ  نلذعت شرتبت إيطبلية

أقبـ رئيس  –اللزرا   -شيد بهب أيتبإ ارتب تبير بت بيلت  بمة بستف ا انب 
اللزرا  ا  لزرائت بسرت  ببشرلا أهابلهـ انهب  له دلا ااجعابهبت في قبهبعهب 

 .الجديدة الل اة
ـ أف جّهـ لـ إسع ر أبلزيد لهبئّعت بسرت  ستف في الاجا  الا مص لّلزرا   ر 

يمطدب اللبئالت  إتعللا بدتلر ااجعابهبت ببللبماة اللسط   العي قبؿ هنهب 
ال ذافي أنهب لسط ليبيب جهرافيبإ  لبهب لقلت الرتة ال رتببية تد اايطبلييف العي 
شبرؾ فيهب اجبصدلف اف تؿ أندب  ليبيب  رأس أف صذيف اللباّيف  الجهرافيب لالعبريإ  

 -ف هبماة البالد  طبلبإ لـ يلّف السبب أل اللباؿ الثبلثيؤصالف سرت لعتل 
لصل أنهب اس ط رأست  يلطي قرية سرت العي دللهب إل  ادينة  –الاستلت هنت 

 .يلطيهب ال لة أف عتلف هبماة البالد
لـ ي لت أبلزيد ملعت  لصل يلّؽ هّ  سرت لهدـ قبللت لهب  إذا س لعت لأنت عدبدثت 

 ".!أنب في سرت دبشبؾ:" جيبؾ تبدتبإ سب راإ   ي"أيف أنت :" ببلهبعؼ
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تبنت  يلط الدللة قد أمببهب اللصف  إرع ت البصياهب  إرعبتت اادارة  تبف الداؿ 
 .أث ؿ اف الجاي  باف فيهـ أبلزيد

ل شؾ أنت سبصـ في اب لمّت إليت ا الر  لـ يتف يلّـ أف اب ي ـل بت لصل في تؿ 
بؿ الدللة  لاآلف هنداب دبلؿ أف ينطّؽ بابتينة  الالاق  يلني علتيؾ البمؿ اادارة

 .الدللة  لجد أف الادرؾ التتبإ لل إاتبف لّدرتة في أ  إعجبم
بداع آلية أ رس ادارة الدللة  لـ ينجح   دبلؿ ااجعهبد  لااسعلبنة بلجلم جديدة  لا 

 .لفسر ال ذافي عّؾ الادبللت ب نهب  رلج هف النص
هاب إجعذاب ا مدقب   لالا دريف لجلانب الشهباة في تبف  بي زيد قدرعبف  ألل

 .ش مت
لال درة الثبنية  منبهة ا هدا   فهل دبد في دديثت اثّاب صل دبد في سّلتت  يدب 
ف تبف ذلؾ الن د  ب لة ليترم ب لة  إذا زت  ش مبإ  فاف الملب أف ي بؿ فيت ن داإ لا 

 .التلهيبإ 
 

تؿ درتة فيهب برتة إلل :" نبقؿ النبس هنت قللتلـ ي ؼ هدا م لدرتة الّجبف الثلرية  ع
 .  لـ يعلقؼ مداات ا  هنبمرصب لبشتؿ هّني"درتة الّجبف الثلرية

هلدة  –بدأ أيتبإ ينع د التثير اف السيبسبت ااقعمبدية لاادارية  د ؿ إل  اردّة 
ذا تبف في اطّ  ديبعت اللزارية قد لجهت إلي –اللهي  ت لس  اسبدة الل ؿ لديت  لا 

عهاة اللمابلية  أ  اانزيبح ندل أفتبر همات سيؼ الدللة  فبآلف علجت لت عهاة 
الردة  لصل الذ  تبف يرس أ  إجعهبد فتر  أل سيبسي  ردة ظبصرة عاثؿ ترببإ اف 

 .التلر السيبسي لاللتر 
 

لبد أف نعجت ندل : )   تعبت ا بلإ في مديلة ا سبلع السيبسي بلنلاف1977سنة 
فرد هّي أبلزيد با بؿ اتبد  أسعلبف فيت ببلض ا بيبت الشلرية ( لربي الاهرب ال

 :لاظلر النلاب ي لؿ فيهب
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 ــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردهــــقتمتنــــــــ
 ـــــاـــــــد مّنـــــــــــــــــا أن الواحـــــقتمن
 ضّدهل ــــــي الداخــــــــــل فــــــــيحم

 
 .تبف لهذا الا بؿ الذ  نشرعت قمةل ب س اف ذترصب

فلي أدد ااجعابهبت العي عرأسهب الار ال ذافي لشبرؾ فيهب الرائد هبدالسالـ  عطرؽ 
الدديث إل  اللالقبت الّيبية اللربية  عددثت هف أصاية العلازف في صذم اللالقبت  

درارعهب  فهي علبني اف دا   بمة لأف انط ة الاشرؽ اللربي ل عن لض درجة 
ازانة  لع ثيرنب السيبسي فيهب يب   اددلداإ بدتـ الجهرافيب السيبسية  لاللاق  اللاّي  
لالالرلث العبري ي  أاب انط ة الاهرب اللربي  فهي أقؿ س لنة  لليس بهب عازؽ 

هبرتني الرائد . طبئلي  للنب الهب اشعرتبت دينية لعبري ية لامبلح ألس 
ـ جّلد  لقبؿ أف الاشرؽ اللربي  يب   صل  رفة ال يبدة لّلاؿ اللربي  لانت هبدالسال

ينطّؽ الملت ااهالاي  لالشللب فيهب أتثر إرعببطبإ ب تبيب ا اة للهيهب السيبسي 
لـ يدؿ الار ال ذافي برأيت في . ل ي برف ببلشللب اللربية في انط ة الاهرب اللربي

 .الالتلع
ببلل يد  يسعدهيني  ليس لني هف ذلؾ الدلار  لاب قّت فيت   بلد شهلر قّيّة فلجئت

فلرتت ثبنية لجهة النظر العي طردعهب في ذلؾ الجعابع  لهّ  طري عت الالعبدة  
في إسعلابؿ اثؿ صذم ا شيب   تد صذا الش ص أل ذاؾ طّب اني أف أتعب أفتبر  

 .عّؾ لأف أنشرصب  لقد فلّت
ؽ مدر الار ال ذافي ب قلاؿ أبي زيد لأفلبلت  نللد إل  أبي زيد لسرت  ف د تب

 –تبف الارتب الستني الذ   مص لألانب  .  فلبقبت هّ  طري عت في الل بب
لقد إشعت  افراد صذم ال بيّة  –الهاباّة  –اللزرا   قد شيد فلؽ أرض ع ص قبيّة 

أف  اف الظّـ الذ  لق  هّيهـ بامبدرة أرتهـ لبنب  ذلؾ الارتب الستني فلقهب دلف
لـ عجد عّؾ الشتلس أذنبإ في دينهب  لتف الار . ي دـ لهـ علليتبإ ابليبإ في الا ببؿ
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عـ . ال ذافي عذترصب هنداب تبف يبدث هف ه لبة يهز بهب أذف رئيس لزرائت الاعطبلؿ
ااعمبؿ بلدد اف رجبؿ قبيّة الهاباّة  لقيؿ لهـ تيؼ عستعلف هّ  صذا الظّـ الذ  

لبدلف سببؽ . لا هّ  عّؾ البيلت العي يستف فيهب ا انب لق  هّ  قبيّعتـ  إزدل
صبجات البيلت  لأل ت باعلّ بت  –الهاباّة  –إنذار  عدافلت هبئالت اف قبيّة 

اللزرا  في الشبرع  باب فيهب الاالبس الدا ّية لّرجبؿ لالنسب   لأدترلا أاعلعهـ 
للزرا   أف يداي لـ يسعط  رئيس ا. لأقبالا في البيلت العي بنيت فلؽ أرتهـ

 تب أبلزيد  تببإ شديدإ  . اسبتف لزرائت  لتيؼ لت ذلؾ  لتبف بيعت ألؿ التدبيب
داؿ أاعلعت لعلجت إل  ادينة صلف بانط ة الجلرة لأقبـ بهب  لشرع يابرس هاّت اف 

. تبف ذلؾ علبيراإ نبهابإ هف إدعجبجت لإلصبنة العي عات ب ار الار ال ذافي. صنبؾ
إذا لـ عتف عدب سرت فال اتبف لؾ بهب  أصّهب  –الل لبة  -رسبلةتبف اّ ص عّؾ ال

 .أيتبإ ل يدبلنؾ  لصبصي أاعلعؾ هّ  قبرهة الطريؽ
رف  الار ال ذافي أببزيد دلردة إل  شجرة السّطة اف ادبفظ امراعة  ديث ترب 
الاطنبإ  إل  لزارة ااهالـ ديث  زرع أذرهبإ إهالاية هربية  إل  ال برجية  ديث 

  أابات  برطة اللبلـ  للت  فلقهب دلائر النللذ الّيبي  إل  أف لمؿ إل  لت
الهمف ا هّ  في شجرة السّطة رئيس اللزرا   صبط إل  الهمف ا سلؿ  ادبفظ 
الجبؿ الهربي  الذ  ع   فيت قريعت الرديببت  ثـ إل  ا اـ الاعددة لانهب سبر هّ  

لهبر إل  سبدبت البنية العدعية لانهب إل  ستة الدديد العي عاد هّ  ا رض الّيبية  
في تؿ عّؾ ا  مبف عرؾ أبلزيد شيئبإ انت  هاالإ لقللإ  . الستر ا اف ال برجي

 .مداقة لهدالة  لسجبلإ لجدالإ 
لـ عتف هالقعت بدرتة الّجبف الثلرية لدية  علباؿ ا  أهتب  عّؾ الدرتة بعلبؿ بيف  

ف ب ي آارصب اداد الاجذلب ادبفظبإ ددثت االسنبت بينت لبيف رالز عّؾ  الدرتة  لا 
هّ   يط اادعراـ الت  لتبف ياثؿ شرطي ااطلب   تّاب شب دريؽ ال الؼ بيف 
الطرفيف  للتف صذا لـ يان  هنبمر درتة الّجبف الثلرية أف يهرسلا إبر الشؾ في 

ّـ أيتبإ لـ يس. جسد دلردة السيبسي تّاب سادت جّسبعهـ ا  الار ال ذافي بذلؾ
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أهتب  اجّس قيبدة الثلرة السبب يف اف لتابت لسبنت  دع  الرائد هبدالسالـ جّلد  
الرجؿ الثبني في النظبـ  طبلعت س ريبت أبلزيد ر ـ أف البلض تبف يدسبت هّيت  

 .الا بردة -سياب أف دلردة  ي لؿ أنت ينعاي إل  نلس قبيّة هبدالسالـ جّلد
بب اـ الاعددة  تبف لزير ال برجية الّيبي  هيف أبلزيد اندلببإ لّيبيب 1997سنة 

هندئذ  الاردـل هار الانعمر  لـ عتف اللالقة بيف الرجّيف لدية  عردد أبلزيد في 
قبلؿ الانمب في البداية  لتنت أهبد قرا ة القلت لعداس لّسلر إل  نيليلرؾ  قبؿ 

نبؾ تبف ص. أف يهبدرصب اداد الزل   الذ  تبف يشهؿ الانمب قبؿ علييف أبلزيد
هّ  الهد ا  اّؼ المليح السب ف  اّؼ قتية للتربي  قبـ بع صيؿ نلست  لدرس 
الّهة اانجّيزية  أقبـ بشتؿ شبت دائـ بابن  ا اـ الاعددة  علرؼ هّ  التثير اف 
الاندلبيف  لأقبـ هالقبت مداقة هّ  هدد  ير اددلد انهـ باف فيهـ الاندلب 

أدد الدبلابسييف الّيبييف الذيف هاّلا الت في يلّؽ . ا اريتي لالاندلب الرلسي
نيليلرؾ  أنت تبف يعن ؿ اف قبهة إل  أ رس اف قبهبت الانظاة الدللية  ي طب 
دلؿ تؿ التلع في جاي  الّجبف  يجّس في الا ه  ا  اف يجدم أابات  يعددث 

  أمبح دع. هف قتبيب ليبيب  لفّسطيف  لااسالـ  لاللبلـ الثبلث  لالدتبرة  لالث بفة
 . أدد البلـ الانظاة

فياب يعلّؽ باّؼ للتربي  عداس إل  اللملؿ إل  دؿ ب   ثاف  ل د إنعزع  لذة 
الا بعؿ الامبدـ  للبس بزلة الدبّلابسي الالعدؿ  ال ببؿ بتؿ الدّلؿ العي عجنب بالدم 

  دأب هّ  إرسبؿ البرقيبت الاطللة الاهّ ة  العي عدعل . ازيداإ اف العل يد لالعمليد
إجعابهبعت الاعلامّة ا  تؿ ا طراؼ بب اـ الاعددة  للتنت لـ يع ّص اف الث ؿ 

  تبنت برقيبعت عن ؿ اب قبلت صل لا ببّت  "ا نػب " الدا ّي  الذ  ظؿ يداّت دائابإ لصل 
 . لال بهدة  أف ين ؿ الدبّلابسي  اب قبلت الطرؼ اآل ر
ف السيبسي  لا اني  اف زالية في نيليلرؾ  رأس اللبلـ بليلف أ رس  لقرأ الش 

ملد ن دم  سّلب النظبـ . ا عّلة عابابإ هف عّؾ العي تبف ي رأ بهب ا الر في ليبيب
الّيبي في علباّت ا  ا زابت الدا ّية لال برجية  دع  لمؿ بت ا ار إل  ال يبـ 
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هّ  عمرؼ . باببدرات دسبسة دلف الرجلع إل  ال يبدة  لببلعدديد إل  الار ال ذافي
أسبس أنت ش ص اللض  فلؽ الشتلؾ  لأف تؿ اب ي للت  ليللّت صل في امّدة 

 .النظبـ
اندلب ليبيب في ا اـ الاعددة  اثؿ جاي  الاندلبيف ل هالقة اببشرة لهـ ا  أاريتب 
الدللة الاتيلة  إلل الاندلب الذ  يعلل  بباتبفة إل  اهاعت بب اـ الاعددة  لظيلة 

لليبت الاعددة ا اريتية  أل العلباؿ ا  البلثة ا اريتية فياب سلير بالدم لدس ال
يعلّؽ بباجرا ات العي علني أاريتب تبّد اتيؼ  أل تدللة هتل ببلانظاة الدللية  

 .يدعبج إل  اندلب لّعلامؿ ا  بلثعهب اثّاب يعلامؿ ا  البلثبت ا  رس
الّيبية في اللليبت الاعددة   للـ يتف اف اهبـ البلثة في نيليلرؾ العلباؿ ا  الجبلية

لدع  إذا تبنت لّاندلب علّيابت بهذا ال ملص  فدف درتعت عتلف في إطبر عّؾ 
 .العلّيابت

رأس أبلزيد  أف طبقبعت السيبسية  أتبر اف أف عدمر في نيليلرؾ  فببشر فلر 
هّ   لمللت إل  أاريتب بباعمبؿ ببلجبلية الّيبية في أ ّب اللليبت ا اريتية  لرتز

ال لة الالبرتة لّنظبـ الّيبي  د ؿ في دلارات ا  التثير انهـ  لنجح في إقنبع 
بلض اللنبمر ببلللدة إل  اللطف بعرعيب ا  ا جهزة ا انية في الدا ؿ  ل بمة 

اف بيف الذيف إعمؿ بهـ  الل يد  ّيلة دلعر  قبئد ال لات . جهبز ا اف الدا ّي
ر  في الرتة لاد  الدـل  إنع ؿ بلد  رلجت اف ا سر إل   الّيبية في عشبد الذ  ألس 

د ؿ أبلزيد في دلار طليؿ . أاريتب  لأنتـ صنبؾ إل  أدد فمبئؿ الالبرتة الّيبية
ا   ّيلة دلعر  لأقنلت ببلعمبلح ا  النظبـ  فهل أدد أهتب  عنظيـ التببط 

 .ا درار الذ  قبدم الار ال ذافي  لأسعلل  بت هّ  السّطة
لعمبؿ  لاللالقة العي قبات بيف الثنيف   ّيلة دلعر لأبلزيد دلردة  بداية تبف صذا ا

الشتلؾ الجدية العي ثبرت دلؿ أبلزيد   بمة  لأف أداد قذاؼ الدـ قد عد ؿ ب لة 
اقنبع دلعر ببلللدة  لبلد أف عّت  في ذلؾ  لت  الثالثة ميهة بديّة لصي أف ي ـل 
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عر بامر بديث يمبح قريببإ اف أرض اللطف  النظبـ الّيبي بشرا  بيت ل ّيلة دل
 .ليتلف جبصزا اجعيبز الددلد في أقرب لقت  ليد ؿ إل  ليبيب

لـ يعلقؼ أبلزيد هند هش الدبببير الّيبية  بؿ إقعدـ هشبإ آ راإ  لصل ا  لاف 
الاسّالف في اللليبت الاعددة ا اريتية  د ؿ في دلار الهـ  لدبلؿ إهبدة رسـ 

الّيبي الذ  منللم هّ  قبئاة أهدائهـ  لنظـ زيبرات لبلض قيبداعهـ ملرة النظبـ 
 .إل  ليبيب  لاف بينهـ هبدالرداف اللالد  لاداد يلسؼ

ل د إرعبط أبلزيد بلالقة لدية ا  الل يد العهباي  بلد  رئيس جهبز ا اف الدا ّي 
لتذلؾ ا  الّيبي  ع بطلت أفتبرصـ في العلباؿ ا  الالبرتة الّيبية في ال برج  

جابهة ا  لاف الاسّايف  للتف اللالقة ا  جهبز ا اف ال برجي تبنت هتس ذلؾ  
ف د إهعبر ال بئالف هّ  جهبز ا اف ال برجي  أف أبلزيد يع بفز هّ  إ عمبمبعهـ  
ليّلب في ايدانهـ دلف إذنهـ أل العلبلف الهـ  لقد ببدرصـ بدهالف اللدا  هنداب 

. الّيبية بنيليلرؾ أ  هنمر اف هنبمر ا اف ال برجيرفض  أف ي بؿ في البلثة 
هاّلا ليالإ لنهبراإ هّ  عميد الالّلابت العي عمؿ اف امبدرصـ في اللليبت 

لالد ي ة  أف . الاعددة  عهلؿ عدرتبت أبلزيد  لأدبللا عّؾ الالّلابت إل  ال ذافي
 .دالرلاسب الش مية تبنت لرا  القؼ جهبز ا اف ال برجي اف أبي زي

لـ عتف اللالقة بيف رئيس الجهبز الس  تلسب لدلردة لدية في أ  يـل اف ا يبـ انذ 
رابطة النبمرية  لهنداب انع ؿ إل  درتة الّجبف الثلرية  لالاثببة اللجلد الس  في 

اللبلاية  لهنداب عرأس الس  تلسب جهبز ا اف ال برجي  رأس فيت أبلزيد  امدراإ 
أاب أبلشلراية فرتبش  ش يؽ ملية فرتبش . ذافي هّيتاف امبدر ع ليب الار ال 

زلجة ال ذافي  فتبف شديد الترم  بلزيد دلردة  لأبلشلراية صذا تبف اديراإ ادارة 
الالّلابت بجهبز ا اف ال برجي  لصي اف أصـ بؿ أصـ اادارات في الجهبز  لزاد 

لقد ببدلت . ل ذافياف أصايعهب لجلدم هّ  رأسهب  لصل اف أصؿ البيت  بيت الار ا
أبلزيد نلس الاشبهر  فّـ يتف ي ؼ إدع برم لت  لااسع لبؼ ب دراعت ليعددث هّنبإ 

 .هف الع برير التيدية العي يدبجهب أبلشلراية تدم
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أمبدت تؿ  طلة ي طلصب أبلزيد عجبم الالبرتة الّيبية  لدرتة ا  لاف الاسّايف 
بي صي  طلة  ندل اؤاارة تد في أاريتب  في نظر جهبز ا اف ال برجي الّي

النظبـ  لمّت إل  دد إهعببرصب في نظر الس  تلسب لأبلشلراية فرتبش  صي 
يسعطي  أ  دبتـ أف يهلف اف أصاية أل . إسعلداد للاؿ اب تد نظبـ الار ال ذافي

 طلرة بلض الالّلابت  للتف إل  ديف  لببلنسبة إل  ش ص  اثؿ الار ال ذافي  
ريؽ الع ار السر   ل ياتنت أف يعسبصؿ ا  أية إشبرات لمؿ إل  السّطة هف ط

عّاح أل عمرح هف لجلد ش ص اب في اتبف لفي لقت اب يلاؿ هّ  علبئة 
 .اجالهة لعد يؽ أصداؼ سيبسية

للّد ي ة ف د تبف أبلزيد  ي ـل ب هابؿ صي اف مّب الدابقة  يرسؿ اذترات اطللة 
ة  ا  أطراؼ ليبية لأجنبية  يشرح فيهب اف نيليلرؾ  يعددث فيهب هف إعمبلعت الاتثل

ببلعلميؿ الااؿ  اب قبلت لهذا الطرؼ أل ذاؾ  لرؤيعت في صذا الالتلع  
لااسعراعيجية العي يدددصب في التلع آ ر  لالالبلجبت العي يراصب عد ؽ الامبلح 
اللطنية الّيبية  لهنداب تنت لزيراإ لّ برجية  تثيراإ اب أاعنلت هف إدبلة عّؾ 

تنت . ذترات إل  ال يبدة   نهب ل عد ؽ شيئبإ سلس إلدبؽ ا ذس الاببشر بارسّهبالا
أشبرؾ في الدلرة اللبدية لّجالية اللباة لألاـ الاعددة لنيليلرؾ في سبعابر سنة 

  جّست ا  أبلزيد في ا ه  فيينب بابن  ا اـ الاعددة  فج ة قبؿ أبلزيد أنت 2002
اف ابن  ا اـ الاعددة  ف صنبؾ برقية هبجّة لصباة سيذصب إل  ا ر البلثة ال ريب 

أقمد الار ال ذافي  قد  –مبدبنب  –اف ليبيب  قّت لت  ربنب يسعر  ببلع تيد  فدف 
صجات هّيت فترة هب رية  لأنت يريدني أف أزفهب إل  اللبلـ أابـ الجالية اللباة  قبؿ  

هبد بلد قّيؿ . اـ الاعددةأنت فتر في نلس الالتلع  لذصب إل  اتعبت ببلثعنب بب 
الس  تلسب لاللب ر  التبير  –اسباير  –ل يب سيد   يبدل أف :" لصل يتدؾ قبئالإ 

أبلشلراية فرتبش  قد فلّت فلّهب صذم الارة  للمّت برقية عطّب ن ّي  لهلدعي إل  
ننبقش لن ّب ا ار  قّت لت ببلع تيد أف ا خ الل يد  ا ه جّسنب في ال. طرابّس
في الق  آ ر أتثر أصاية  لأنب أسعهرب تيؼ مبر هّيؾ تؿ صذم الادة  برج  يريدؾ
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ليبيب  لصل الذ  لـ يتف يمبر هّ  عرتؾ في لظيلة لاددة اثؿ صذم الادة  دع  
أمر صل اف طرفت  أنت تبف يعلق  صذا ال رار انذ ادة  . لأنت بجلارم في ليبيب

سنة هّ  إهبدعت إل  ليبيب   ف فب  لاف أبلشلراية لالس   يمرلاف انذ أتثر اف 
 .لجلدم بنيليلرؾ يشتؿ  طراإ هّ  أاف النظبـ

أهيد أبلزيد إل  طرابّس  لصنبؾ تّؼ برئبسة جهبز الستة الدديدية الذ  سب ت بت 
 .الاهندس هزالديف الهنشير   للـ يد ؽ  طلات هاّية اّالسة في الاشرلع

ق  الالاجهة العي سي لتهب تبنت ادطة الستة الدديدية  القلة جديدة اف الا
أبلزيد دلردة هّ  أتثر اف جبهة  فانذ اليـل ا لؿ لد للت اتعب رئيس الجهبز  شف 
درببإ هّنية هّ  الاشرلع  مرخ ب هّ  ملعت  أف صذا الاشرلع يجب أف يلقؼ 

ة ت  ليجب اللاؿ هّ  إيجبد بدائؿ هاّيلل ترلرة ل إقعمبد   ير فلراإ  فهل 
قعمبدية أ رس ل ّن ؿ لالالامالت في ليبيب  اثؿ الن ؿ الجل  لالن ؿ البدر   لبدلإ لا 

اف أف يعبب  عنليذ ال رائط العي ماات لعنليذ الاشرلع  بدأ في إهداد دراسبت 
لبدلث عسلت فترة الاشرلع اف أسبسهب  ع دـ البدائؿ  لعشرح بشتؿ هّاي ال سبئر 

 .الجاة العي سععرعب هّ  عنليذ ذلؾ الاشرلع
بلزيد بيف الدلؿ العي عاعّؾ  طلط ستة دديد تبيرة  في ألرلبب  لآسيب  لنبقش عن ؿ أ

ا  اسئللي انظلابت الستؾ الدديدية في صذم الدلؿ  العل يدات الابلية  لاادارية 
 -ال سبئر –لاللنية العي علبنيهب اشرلهبعهـ  لأمبح اف تببر ال برا  في سيبسة 

 .اّة إهالاية تالاية تدملقبد د. اف صذا الاشرلع –لالالجدلس 
لـ يعلقؼ أبلزيد هند ن طة هدـ جدلس صذا الاشرلع  بؿ قلز إل  دائرة الاؤاارة  

 .اللسبد  اعهابإ بمرادة سبب ت  الاهندس هز الديف الهنشير  لزارعت ببللسبد  طلطل 
إهعاد الاهندس هز الديف الهنشير   الرئيس السببؽ لجهبز الستة الدديدية برنباجبإ 

بإ لعنليذ الارادؿ ا لل  اف الاشرلع  لالاعاثّة في عاهيد اسبر الطريؽ الدديد   الين
الادّية الّيبية  لصذم هببرة هف شرتبت " لّعشبرتيبت " ع ـل هّ  إهطب  ا لللية 

أصّية هبئّية مهيرة  ذات رأس ابؿ اددلد  ع ـل باسح طريؽ الستة  لعهيئة 
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داف  هزالديف هف صذم الاببدرة  بدعبدة  الاارات ل يرصب اف ا هابؿ ا سبسية 
اللرص  لّيبييف بباسعلبدة اف صذم ا هابؿ العي رآصب بسيطة  لل عدعبج إل  عل يدات 

 .ع نية  أل  برات فنية هبلية
قبؿ أبلزيد  أف هزالديف فعح الببب  قبربت  لدبشيعت لإلسعلبدة اف عّؾ ا هابؿ العي 

 .اللّاية  بؿ ذصب إل  أتثر اف ذلؾسابصب أبلزيد ببارعجبلية ل ير 
في جّسبعت ال بمة  د ؿ أبلزيد ببلستة الدديدية  إل  ادطة أ رس أشد  طلرة 
لدسبسية  قبؿ أف تؿ الاشرلع  ي عي تاف  طة أانية  الهدؼ انهب علفير قدرات 
للجسعية لعدرتبت التعبئب ا انية  هند ددلث إ عاللت سيبسية دا ّية  ب ف عؤاف 

لدديدية  ظرلؼ ن ؿ ال لات اف انط ة إل  أ رس بشتؿ سري   دسب اب الطرؽ ا
ع عتيت دبلت الطلار    لأف الاببلف العي سعنلؽ هّ  عنليذ الاشرلع  لل لظلت في 
إسعثابرات أ رس  سع ّؽ فرص هاؿ تبيرة  عسبصـ في عد يؽ ا اف ااجعابهي باب 

 ر لالاجهة أ  إنعلبتة س ط ينلي الدبجة إل  العلتير في اثؿ صذا الاشرلع الاس
 .شلبية

ل د عهير إذاإ أبلزيد  لـ يلد الثلر  الللر   الذ  شيد ا سلاؽ اللباة ليؤتد مدؽ 
للـ يلد ذلؾ . الرتف ااقعمبد  -ا للت اللمؿ الثبني اف التعبب ا  تر

السيبسي الامبدـ في أديس أبببب لفي أل ندا  ل د هبد اللهي  أل طبر الم ر 
بلزيد اللبئدل اف أرض العلازف  نيليلرؾ الثلر   لدطل هّ  شجرة اللاق   أل عرا بت أ

 .   ا اـ الاعددة
أثنب  لجلدم هّ  رأس اشرلع ل يؤاف بت  بؿ يلبرتت لي بلات  عدلؿ إراديبإ أل ل 
إراديبإ إل  البرض  ليس لالار ال ذافي لثلرعت  للتف لانهل العلتير  لدلاف  ال رارات 

 .النظبـ  للـ ي ؼ صذا العلجتالقعمبدية ل يرصب  عدلؿ إل  انشلر اعدرؾ تد 
في إددس الندلات العي شبرؾ فيهب  شف أبلزيد دلردة  صجلابإ قليبإ لشباالإ  تد 
اللسبد الذ  هـل البالد  لهف عدصلر اادارة  ل يبب الادبسبة  لاارعببؾ ااقعمبد   
لالبطبلة  ير الابررة  عرؾ دديثت صذا مدس في الشبرع الّيبي  لعسب ؿ النبس هف 
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الدلاف  العي ع ؼ لرا  صذا الملت الجديد الذ  يعددث بت  صؿ صل بديدب  اف الار 
 .     ال ذافي  أل شطدة اف شطدبت أبلزيد الالرلفة

قدـ صذا الالقؼ الجديد  ابدة قدياة لجهبز ا اف ال برجي  قبؿ ادّّل الجهبز لهّ  
ل ذافي  أف اب عللم بت رأسهـ أبلشلراية فرتبش ادير إدارة الالّلابت لمهر الل يد ا

دلردة  صل تّاة السر  الاعلؽ هّيهب ا  الالبرتة في ال برج  للهب إاعدادات في 
الدا ؿ  لبد  نلع اف العدرؾ يهدؼ إل  زهزهة النظبـ  اف  الؿ إذتب  دبلة الس ط 

 .العي إعسلت دلائر الجبعهب دا ؿ الاجعا  الّيبي
لع الستة الدديد  بؿ إعسلت لعشاؿ تؿ إذاإ  لـ علد صجاة أبلزيد ا عمرة هّ  اشر 

 ...ادطبت الدللة  لبشتؿ هّني 
 

 أبوزيــــد فـــي مستنقــــع الفســــاد
 

بلد قلؿ الاّلبت التبيرة  العي تبنت قيداإ في أيد  ليبيب  بؿ تبنت دبالإ يّعؼ دلؿ 
رقبة النظبـ لاللطف  لأقمد اّؼ قتية للتربي  الذ  أ ت  ليبيب لدمبر إسعار 

  لاّؼ أسّدة الدابر UTAقرابة ه د اف الزابف  لتذلؾ قتية الطبئرة اللرنسية 
علتيؾ عّؾ ا لهبـ  بدأ  –تنت أقلؿ هنهب  الشباؿ  بلد قلؿ عّؾ الاّلبت  لالعي

الّيبيلف يعسب للف  ل د لتلت ا الاؿ الّيبية الت اة في البنلؾ  عدسببإ لللامؼ 
نبرية قد يلسببهب الدمبر لعداهيبت اللدا  الهربي لّيبيب  لبلد الالبنبة الطليّة العي 

أ اسيرة البنب  الابد   هبشهب الاجعا  الّيبي  لعرد  البن  العدعية لّبالد  اع  سعبد
 بمة في اجبؿ ااستبف  ارعللت نسبة البطبلة بيف الشببب  لارعللت نسبة اادجبـ 
هف الزلاج بيف الشببب  لارعللت نسبة اللنلسة بيف البنبت بشتؿ ارهب  عدنت 
ال دابت  في المدة  إاعألت امدبت ا ردف لعلنس لامر ببلّيبييف لالّيبيبت  

جب ت . رسبإ لجبالبت  لـ علد أ ّب الطرؽ مبلدة لإلسعلابؿإنهبر العلّيـ ادا
دتلاة شتر   بنـ  العي بن  هّيهب الّيبيلف قملراإ اف اآلابؿ  لذصبت دلف إنجبز 
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شي   لبلدصب جب ت دتلاة البهداد  الادالد   العي رفلت أهالـ اللهلد ببلبنب  
ي سعهطي تؿ ال طبهبت الشباؿ  أهّف هف إقباة أجهزة هديدة لعنليذ الاشرلهبت الع

 .لعجسد ا دالـ  لعجيب هاّيبإ هّ  عسبؤلت الّيبييف
أهّنت  طة شباّة  ت اة  رمدت لهب هشرات بؿ ائبت الاّيبرات اف الدللرات  
لإلجببة هّ  تؿ عّؾ ا سئّة لالعسبؤلت  لهّ  طري عت  أنش  البهداد   هدد اف 

ـ دلر  ا جهزة لعنليذ عّؾ الاشرلهبت  أراد أف عتلف عّؾ ا جهزة عببلة لت اببشرة  لقزل
 .لأنبط بهـ اسئللية الاعببلة ف ط –اللزرا   –ا انب  

 : ععتلف الايزانية الّيبية اف فرهيف أسبسيف صاب
الايزانية اادارية  العي عهطي الارعببت لاادعيبجبت اادارية لعسا   -

 .الايزانية العسييرية
بت العدلؿ  أل اشرلهبت العناية في ايزانية العدلؿ  العي عهطي امرلف -

 .جاي  ال طبهبت
 

بلد أف أهّنت الايزانية الت اة ال بمة ببلاشرلهبت عتلنت فلراإ ايّيشيبت 
الامبلح  لابفيبت اللاللت هرفهب الّيبيلف بب ساب   دقت طبلؿ الرتة اللسبد  

 .ت ااستبفتّؼ أبلزيد برئبسة جهبز اشرلهبت البنية ا سبسية لهّ  رأسهب اشرلهب
 لابذا أ عير صل ببلعدديد اف قبؿ الل يد الار  ال ذافي 

أبلزيد  ليس اهندسبإ  لل  برة لت في صذا الاجبؿ  لقد يتلف انط يبإ في ذيؿ ا ساب  
العي عتّؼ ب يبدة صذا اللاؿ الشباؿ لتؿ أندب  ليبيب  ل بمة بنب  ائبت اآللؼ اف 

 .اللددات الستنية
 :لار ال ذافي قد إ عبرم لسببيففي رأ  أف الل يد ا

ابزاؿ في ذاترة الار ال ذافي  ذلؾ الرجؿ الثلر  الللر  ال بدر هّ  ع دـ : ا لؿ
الاشرلهبت لا هابؿ التبيرة  لالاجهة العل يدات ااجعابهية الاعرعبة هّ  ذلؾ  
لالذ  يسعطي  أف يّجـ ألهيب البهداد  الادالد  في صذم الاشرلهبت العي 
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لاّيبرات اف الدينبرات   بمة لأف رئيس اللزرا  الادالد   يعلت  هّ  سعاعص ا
سيؼ ااسالـ ال ذافي  في عارير التثير اف ا الر  ليترب بلمبم ا يد  العي 
عرعل  أابات  ليتلف ال ذافي ا ب صل الارج  اللديد لت  ليّعـز بعنليذ نملص 

 .العلّيابت العي يمدرصب لت
إف الار ال ذافي  صل ألؿ اللبرفيف أف صذا الدجـ الهبئؿ اف ا الاؿ  صل : الثبني

العي سعجعذب الاالييف اف أسراب الذببب  العي سع بعؿ  -اللسؿ –تاية اهللة اف 
اف أجؿ أ ذ نميبهب انت  هبر الرشبل  لالساسرة  لالعزلير لاللاللت  لأف مراخ 

ا سراب اف الذببب هف بديرة اللسؿ أبلزيد اهاب إرعل  لف ينجح في إبلبد عّؾ 
التبيرة  بد عمبر  سيهرؽ أبلزيد في اسعن   اللسبد ر ـ أنلت  لسعجّدم ا لسنة  
ليعدلؿ إل  الراز ا لؿ لّلسبد في ليبيب  للف يسعطي  الدفبع هف نلست   ف ا ار 

 .أقلس اف بال عت  لأشرس اف هنعريبعت
  أدرؾ انذ اليـل ا لؿ  أنت أابـ الاجهة د ؿ أبلزيد إل  عّؾ الالرتة بدلف سالح

اعلددة ا جندة  فبلاطّلب انت صل إنجبز أهابؿ هبجّة  ينعظرصؿ تؿ الّيبييف في 
ف البعيح أنببيب ا الاؿ صي في يد  ريات البهداد  الادالد   جاي  أندب  البالد  لا 

مرؼ هشرات رئيس اللزرا   الذ  ل ياتف أف ي بؿ بدبؿ اف ا دلاؿ علرد أبلزيد ب
الاّيبرات اف الدنبنير الّيبية  بباتبفة إل  هباؿ ش مي آ ر  ف د إجا  تؿ 
رؤسب  اللزارات الذيف سب لا البهداد  الادالد  هّ  ذلؾ الترسي  أجاللا هّ  رف  
للا  اللدا  لت لالهجـل هّيت  تبف لتؿ لادد انهـ ابرراعت للهعت  للتف هباؿ الهيرة  

سات تؿ رؤسب  اللزارات السبب يف فّـ يسبؽ  دد انهـ أل تبف اللباؿ الذ  ع ب
لتلت عدت يدم عّؾ الاببلف الهبئّة  لتثيراإ انهـ جّس هّ  ترسي قيبدة اللزرا   

قبؿ لي . للتف تبف يجّس  ّلت الرائد هبدالسالـ جّلد  يلجهت في تؿ شبرع لدبرة
طرة لال تب  العي ال ليّد  الدايد  هتل اجّس قيبدة الثلرة  لرئيس صيئة السي

عشرؼ هّ  تؿ ا جهزة ا انية  أف الاهندس جبداي هزلز الطّدي  الذ  عرأس 
اللزراة ارعيف  تبف يت  يديت هّ  هجّة قيبدة الدتلاة  للتنت تبف يجّس هّ  
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تبف . ل يزيد هف دلر الرلبلت الابرال ايا لد يدعّت الرائد جّلد  لتبف دلر جبد
لداإ لّبهداد  الادالد    الذيف عدرتهـ نلرة الهيرة  للـ يتفا  أبلزيد لادد اف صؤل 

شبت الدرب بينهاب انذ اليـل ا لؿ لللدة أبلزيد إل  ليبيب لعلليت رئبسة جهبز الستة 
الدديد  ديث نظر إل  البهداد   بدهعببرم داية في يد سيؼ ااسالـ ال ذافي  لأنت ل 

العهييرات العي ععطّبهب البالد  تبف يلعبر ياعّؾ رؤية إسعراعيجية لاتدة لالاجهة 
نلست ا جدر ب يبدة صذم الاردّة  دبللت أتثر اف ارة رأب المدع بينهاب نجدتل في 

ار  أبلزيد بظرؼ إنسبني  بص  لتبف في تبئ ة  . بلض الارات  لفشّتل في أ رس
ب لائؽ أنت ددثني بارارة  قّتل لت  إذصب إل  البهداد   لعددث الت هّ  إنلراد  لأن

 .سي ؼ الؾ ب تثر ااب ععلق   لصذا اب ددث
أنطّؽ أبلزيد بدابس  أسعرد ليبقعت الثلرية الللرية  طبؼ ب رجب  ليبيب  شرقبإ  ل رببإ  
لجنلببإ  ه د إجعابهبت اطللة ا  الشرتبت ا جنبية الا عّلة  إسع بؿ سلرا  الدلؿ 

 .أبلبد سيبسية ا جنبية لعلظيؼ اللطب ات العي عانح لشرتبعهـ في
للتف ا ار الذ  درؾ ريبح الشتلؾ دللت اف جديد تبف ل ب اعت ببلض أهيبف 

فبنب  اللددات الستنية الجديدة  ععطّب إزالة بلض ا ديب  . الانبطؽ  لشيلخ ال ببئؿ
الستنية ال دياة  لأسعلجب ا ار في تثير اف ا ديبف الّ ب  ب مدبب صذم ا ديب  

تبف  الؿ عّؾ الّ ب ات يعددث تزهيـ  يشرح .  ططبت الجديدةاقنبههـ ب بلؿ الا
ا صداؼ  لي دـ العلهدات  يعددث هف نلست أتثر ااب يعددث هف الاببني  لفي 
انبطؽ الشرؽ الّيبي  لقد ربطعت هالقبت قلية بتثير اف ش ميبعهـ  تبف يعطرؽ 

عي أدت إل  عهبلؾ إل  ا الر السيبسية لااقعمبدية  لاادارية  يدّؿ الاسبل   ال
بنية البالد  لعلهدم ببلبنب   لالبلجة عداهيبت سّبيبت الابتي  ينع د عمرفبت رئيس 

 .اللزرا   لي سـ ب  ّظ اايابف أنت سيب ر تؿ اب يعّلظ بت أاباهـ
نجح إل  دد تبير أف يجنب نلست بديرة اللسبد  لنجب ب هجلبة  ريبة اف ذلؾ  ر ـ 

 .اف اللباّيف الت أف ا قبليؿ لـ عردـ هدداإ 
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شتال طلؽ النجبة الّذيف أن ذام اف الهرؽ في بديرة اللسؿ  –في رأ   –هباالف 
 :التبيرة
لجلد أجسبـ عنليذية أ رس في اجبؿ البنب  تبنت عشبرؾ جهبزم في العلبقد : أللهاب 

هّ  بنب  الاسبتف لالطرؽ لالاجبر  ل يرصب  لقد شبع بيف النبس  أف ا سلبر العي 
بهب اللددات الستنية ع ؿ بنسبة تبيرة هف عّؾ ا سلبر العي ينلذ بهب اآل رلف  ينلذ 

 .العببللف اببشرة إل  رئيس اللزرا  البهداد  الادالد 
المداابت العي ددثت بينت لبيف تببط الجيش بسبب الالسترات العي ع رر : ثبنيهاب

ستنية الجديدة  ف د هاؿ إزالعهب اف أجؿ علفير ا راتي العي سع بـ هّيهب اللددات ال
بلض تببط الجيش الاسعديؿ اف أجؿ إقعسبـ أراتي الالسترات فياب بينهـ  

 .لعّت لا في عسّياهب إل  أبلزيد دلردة
إهع د الار ال ذافي  إف لت  أبلزيد في صذا الالق   يلني إل بئت في بديرة اللسبد  

بلبدم هف  طلط العلامؿ ا  النبس  لتبح جابح إنللبلع ت   لاب أهعبر ازايدة لا 
برة لالدديد  للتنت أتد ال لؿ الشلبي  دجلأنت سي علي لرا  أتلاـ ا سانت لال. فجت

 .يالت الزابر لأمبلت يعدرؾ
أ رج اف عّؾ البديرة  ل لت لل هّيت  لـ ينجز عّؾ ا دالـ لال طط العي هرتهب 

 .هّ  النبس لصل يجلب أطراؼ اللطف  للـ يعّلث بب   اللسبد
 

 فـــي غابـــة الموســــاد
 

  هيف الس  تلسب رئيس جهبز ا اف ال برجي لزيراإ 2009في شهر ابرس 
ب   انمب رئيس الجهبز شب راإ  طردت أساب  تثيرة لشهّت  . لّ برجية دبلإ ادّي

اف بيف صذم ا ساب   الدتعلر هبدال بدر الادالد   رئيس اتعب الّجبف الثلرية 
للـ يلتر . أبلزيد دلردة اطرلدبإ لهذا الالق  اف بليد أل قريبلـ يتف إسـ . لآ ريف
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أ  ش ص قريب أل بليد اف الار ال ذافي  أف يرد إسات يلابإ ليتلف في اتبف يعبب  
 .ليراقب الاشتلؾ فيهـ  لصل هّ  رأسهـ

في سرت لا ببّة الار ال ذافي ا  البهداد  الادالد    2009تنت في شهر يلنيل 
بلزيد دلردة  لدبفظ قدلر  سليرنب بديطبليب  في نهبية الّ ب  طّب لالس  تلسب  لأ

الار ال ذافي اف الس  تلسب لأبلزيد الب ب   بلد أف  رجت لالي اآل ريف  في 
الاسب  الع ينب بانزؿ البهداد  الادالد  بسرت  هنداب جب  أبلزيد لتلسب  لأ برانب  

 .تبنت عّؾ البج ة لّجاي . جيأف الل يد تّؼ أبلزيد برئبسة جهبز ا اف ال بر 
د ؿ أبلزيد إل  جهبز ا اف ال برجي  في ا رم هّ  دبفة ادينة طرابّس لعدديداإ 
بانط ة هيف زارم  يدعؿ الجهبز اسبدة لاسلة هّ  يايف الطريؽ السبدّي  يدعل  
هّ  ابن  إدار  رئيسي بت اتعب الرئبسة  لفي طرؼ آ ر صنبؾ نبد   لابن  

ال ّؼ هابرة رتبت بهب أجهزة العنمت لالعشليش  بباتبفة إل  لّ دابت  لفي 
في . إسعلدادات السالاة اثؿ سيبرات الاطبفي   لادطة لّلقلد  لسيبرات لّدرتة

ذلؾ اللبلـ الهباض زرهت اسبدبت  ترا   لارعللت أشجبر الن يؿ إل  جبنب 
 .علسطأشجبر ا عّلة اف اللمبئؿ العي عزدصر في انط ة البدر ا بيض الا

في فيال مهيرة  جّس أبلزيد  يسع بؿ الزاال  ال داا  اف السيبسييف لالاث ليف  أراد 
 .أف يلطي لجهبإ آ راإ لهذا التيبف الهباض الا يؼ

بدأت قميدعت ا انية . صب صل اآلف ي لد التعيبة السرية العي نبمبعت اللدا  لسنلات
علجت اببشرة إل  بيت ال ميد   ليس ببلبتب  هّ  ا طالؿ  لل با دابت الهزؿ  بؿ

اب يلعح ملدبت الدديث  يسرد اثبلب صذا الجهبز  الذ  عرؾ  ؿلصل الهجب   أل 
اهاعت ا سبسية  لصي أاف اللطف  لقرا ة ا  طبر ااقعمبدية لالسيبسية العي عدـل 

ي لؿ دائابإ  إف ا اف لـ يلد تاب تبف . اف دللت  بليدة تبنت أل هّ  دبفة الددلد
اللملر ال لالي  ديث العجسس هّ  الالاطنيف لتعـ أنلبسهـ  إف ا اف يبدأ في 

 . إل   بعاة الالّ ة الطليّة -بعلفير ديبة ترياة لّنبس  للل
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قبؿ أنت قدـ عملراإ شباالإ  لعلميّيبإ لّل يد الار ال ذافي هف برنباجت في الجهبز  
 .لدمؿ هّ  الاف عت التباّة
دأصب في نيليلرؾ  تثؼ إعمبلعت ا  الّيبييف الالبرتيف بدأ بالامّة  طلعت العي ب

في ال برج ببلعلبلف ا  العهباي  بلد رئيس جهبز ا اف الدا ّي  لشرع في ع ديـ 
الاسبهدات لبلض رالز ال ببئؿ في الشرؽ الذيف إرعبط بلالقة لدية الهـ انذ زاف  

  لسّلؾ "ا نػػب " لـ يشؼ اف فيرلس .. إنعهل اب أسابم  إسعببؽ إشعلبؿ الدرتة
أهبد بنب  اادارات  لدبلؿ أف يليد بنب  صيتؿ الجهبز  أعمؿ ببلض ال برا  . الزهيـ

اف أجؿ لت  عملر للاؿ الجهبز لتي يتلف في  داة اللطف لليس في  داة 
 .النظبـ ف ط هّ  دد قللت

جّلست  بليد. لـ ينس الذ  منلت الدداد بينت لبيف الذيف سب لم في قيبدة صذا الجهبز
هّ  ترسي الرئبسة جب م أدد الاسبهديف يبّهت أف طبئرة  بمة ع ؿ تيلبإ أجنبيبإ 
عطّب إذف الهبلط باطبر العي ة  س لت أبلزيد اسعهرببإ  لاب هالقة ا اف ال برجي 

 .!بدذف صبلط لطبئرة  بمة  
أجبب الاسبهد أنهب عداؿ السيد اداد اللجاي  لصذا الش ص يعلباؿ اببشرة ا  

أنت : اف صل اداد اللجاي   قبؿ الاسبهد: ردل أبلزيد بسؤاؿ آ ر. سة الجهبزرئب
 .طّب أبلزيد اّؼ اللجاي. ش ص لبنبني يعلبلف ا  الجهبز

بدأ يعملح الاّؼ الت ـ  شرتبت  قط   يبر  انبزؿ  هطب ات  سيؼ ااسالـ  
 .إسرائيؿ  الالسبد  د لؿ ليبييف إل  إسرائيؿ. هبئشة ال ذافي

. يد اّؼ اللجاي هّ  طبللعت  لشتؿ لجنة لّعد يؽ  لع مي الد بئؽلت  أبلز 
لتّاب علمؿ إل  الّلاة اب  إنطّؽ إل  الل يد الار ال ذافي ي برم ببلالّلابت 

بدأت . ال طيرة  لاا عراؽ ا اني التبرثي لّالسبد ااسرائيّي لجهبز ا اف الّيبي
فاف صل . ي  لععطبير في سابئتأ ببر صذا الالتلع عنعشر هّ  أرض الاجعا  الّيب

 اداد اللجاي الذ  قبد صذا اا عراؽ التبرثي لجسد ا اف الّيبي ال برجي 
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اداد اللجاي صذا الاطف لبنبني اف الجنلب  تبف اف أعببع سلد دداد الذ  أسس 
جيش لبنبف الجنلبي  لأنعه  بت الاطبؼ ا  أعببهت في إسرائيؿ  دتـ هّيت بباهداـ 

اة ال يبنة  اف إسرائيؿ إنع ؿ إل  بريطبنيب  أقبـ هالقبت ا  هدد اف في لبنبف بعه
علرؼ هّيت الس  تلسب هف طريؽ طرؼ هربي . ا جهزة ا انية في دلؿ ا عّلة

هرض اللجاي  دابعت هّ  الس  تلسب  للـ ي ؼ هنت هالقعت ال لية ا  . ثبلث
علبلنت  ع نية العنمت  بدأ اداد اللجاي بع ديـ ببتلرة . جهبز الالسبد ااسرائيّي

لالدات السيبرات العي عرافؽ عدرتبت الل يد الار ال ذافي  علاؿ عّؾ السيبرات العي 
ع ـل بعتسير الالجبت التهرببئية العي عملؽ الاعلجرات الالتلهة هّ  الطرؽ العي 
يسّتهب التب الل يد  بباتبفة إل  ع نية العشليش هّ  الادطبت اللتبئية  لقد 

تؿ ذلؾ بباتبفة إل  الالّلابت العي . ا اف الّيبي بنجبح أتثر اف ارة إسعلاّهب
رف  أبلزيد تؿ عّؾ الالّلابت . يلفرصب اللجاي بنب ا هّ  طّب جهبز ا اف الّيبي

ا  علبميّهب لتباؿ  ّليبعهب إل  الل يد الار ال ذافي الذ  طّب انت أف يرج  إل  
بنت بؿ  .إبنت سيؼ ااسالـ في البلجة صذا الاّؼ لـ يتعؼ أبلزيد بدبالغ الل يد لا 

جلؿ صذا الميد الثايف ابدة الن بش في أ ّب جّسبعت ا  الاسئلليف ل ير 
 .الاسئلليف  دع  أمبدت دديث الاسب  لالسهرة في اللديد اف الاجبلس

علس  أبلزيد في العد ي بت  إتعشؼ أف اداد اللجاي قد جند التثير اف هنبمر 
بلف الت  لذصب إل  أتثر اف ذلؾ  قبؿ أنت أ  اللجاي  شرع ا اف ال برجي لّعل

في إسع طبب بلض الالاطنيف الّيبييف إل  الديف الاسيدي  تبنت صذم الن طة ادؿ 
إسعهراب التثيريف  فابذا يسعليد اداد اللجاي لصل اسّـ اف إهعنبؽ ليبييف الديبنة 

العد يؽ في إتعشبؼ إسعار فريؽ  !الاسيدية  لاب صي امّدة الالسبد في ذلؾ  
 –البزنيس  -الازيد اف الاّلبت  د ؿ اللجاي انط ة الا بللت في ليبيب هبر بلابة 

ببلالن  الّيبي  أ   ذ  لأهطي  قبؿ الاد  لف  أنت دمؿ هّ  بلض الاشرلهبت 
هف طريؽ الرشبل  لالعالهب  قبض جهبز ا اف ال برجي هّ  الاطف ببتسعبني 

علبميؿ تثيرة اف أهابؿ اللجاي  لعلمّلا اف  الؿ  يلاؿ في ليبيب  اطّ  هّ 



 520 

صذا الببتسعبني إل  أساب  ليبييف يلاّلف الت في شرتبت لصاية  ليع بتلف ارعببت 
لهاللت انت  إتعشللا أيتبإ أنت دمؿ هّ  قرلض اف امبرؼ ليبية لعنليذ أهابؿ 

الار  د ّت في شببؾ العد يؽ أسابؾ بؿ ديعبف تبيرة بدجـ هبئشة. في ليبيب
 .ال ذافي  لبلض الاسئلليف التببر لأبنبؤصـ

قبؿ سيؼ ااسالاـ ال ذافي  إنت إلع   باداد اللجاي في لندف  للاجهت باب تشلعت 
العد ي بت  إهعرؼ اللجاي لت بتؿ شي   للت  اسئللية تؿ شي  هّ  الاسئلليف 

ازايب  لدافلت الّيبييف اللبسديف  لأف صات تبف انذ البداية صل الدملؿ هّ  أرببح ل 
 .لّعلبلف ا  جهبز ا اف ال برجي الّيبي تبف اف أجؿ الامّدة ف ط

في إددس زيبراعي إل  ليبيب  ددثني ا عبر ال نبص هف الالتلع  لقبؿ أف أبلزيد 
ببلف في ا ار  لأنت يهدؼ إل  عملية دسبببت سبب ة ا  الس  تلسب  فبعدت 

لأهعبر أف صذا الالتلع يترب مايـ  أبلزيد في الالتلع  عددث اطللإ لبدنللبؿ 
ا اف اللطني للف يعنبزؿ هنت أل يعهبلف فيت  لأنت هّ  إ عالؼ ا  سيؼ ااسالـ 
بهذا ال ملص  للل أف إبنت إدايد صل اللبهؿ لاب عسباح الت  لسبؽ التثير اف 

ا عبر ال نبص أف أهبلل الالتلع بيف الس   إقعرح هّيل . العلبميؿ دلؿ الالتلع
 .أبلزيدتلسب ل 

ذا تبف  عددثت ا  الس   لجدعت  بتببإ انللالإ  لقبؿ صذا التلع جد  طير  لا 
ا ار فلالإ تاب يطردت أبلزيد فيجب أللإ أف أهل  اف انمب لزير ال برجية لأف 
أقدـ إل  الادبتاة  لأهعرؼ بلالقعت باداد اللجاي  لهّات بلالقعت ببلالسبد  اعلّالإ 

بلـ يلجد فيهب اثؿ عّؾ ا سبليب  اف أجؿ ااسعلبدة اف أف تؿ أجهزة ا اف في الل
ف تبنت علاؿ ا  أجهزة البدية  لهنداب يتلف اللايؿ اتشلفبإ  تؿ اللنبمر  لا 

 .لالرلفبإ لؾ  فال يشتؿ أ   طر هّ  ا اف اللطني
بنت سيؼ  قد صلنب الالتلع  لأهعبرا أف  هّات بلد ذلؾ  أف الل يد الار ال ذافي لا 

أ  بيف طب ة ملعت في صذا الالتلع بسبب الدسبسيبت السبب ة بينهاب  أبلزيد رف  
ر ـ ذلؾ قبـ أبلزيد . لأف ليس صنبؾ اب يزهل في الالتلعأبلزيد لالس  تلست  
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بددبلة بلض ا ش بص الذيف طبلهـ العد يؽ فياب يعلّؽ ببللسبد الابلي لالعزلير 
 .ش يؽ اداد اللجايلالعالهب إل  ال تب   لمدرت هّيهـ أدتبـ باف فيهـ 

لتف طلاديف أبلزيد ا  جلاسيس إسرائيؿ لـ ععلقؼ  ف د قبض هّ  ش ص يداؿ 
جلاز سلر ألرلبي  د ؿ إل  ليبيب هبر علنس  لعجلؿ في أندب  ليبيب  لقبـ بعملير 
الاق  هديدة  قبؿ جهبز ا اف ال برجي  أنت يلاؿ لامّدة الالسبد  لسطت 

   لت هالقة بسيؼ ااسالـ ال ذافي  لعربطت إسرائيؿ رجؿ أهابؿ يهلد  ناسبل 
مداقة ا  لزير ال برجية إسرائيؿ ليبرابف  عـ اافراج هف ذلؾ الش ص بلد أف 
لاف ت إسرائيؿ لجالية ال ذافي لألهابؿ ال يرية هّ  عنليذ اشرلهبت في  زة  بمة 

 .في قطبهي العلّيـ لااستبف
ال برجي الجديد  إهع د أف تؿ سيطر صبجس العجسس هّ  رئيس جهبز ا اف 
فمبر اف الا للؼ أف عرس . السلاح صـ جلاسيس  أل اعلبلنلف ا  قلس البدية

 .هنبمر ا اف عد ؿ إل  أدد الاطبهـ لع بض هّ  ش ص أل أتثر بعهاة العجسس
لـ علد قتية عملير ابن   أل أ  الق  اف الالاق  في أ  ب لة في اللبلـ  علدي 

ا سرار  لأزالت  تة الهل ؿ  لا قابر المنبهية تشلبلاؿ عجسسي  فانظلا
يراف  اهللسة ب تية  الدجب  للـ علد صنبؾ دللة  رباب بدسعثنب  تلريب الشابلية لا 

 .عملير الالاق  لفزاهة الجبسلسية
لقد لقلت لاقلة أدصشعني لأدزنعني  ف د جب  هبلـ أنعرلبلللجيب أاريتي إل  ليبيب 

لدبلؿ ااعمبؿ  –جبؿ نللست  –  انط ة الجبؿ الهربي بع شيرة سيبدية  لذصب إل
لدراسة بلض جلانب ديبعهـ  لذلؾ في إطبر ع ممت  لقد  –ا ابزيف  -بلدد اف 

عردات هّ  . قبتت هّيت هنبمر اف ا اف ال برجي بعهاة ال يبـ بلاؿ البد لّيبيب
إل  زيبرة انط عي  السنيف ال لالي  هنداب تبف هّاب  ااجعابع لالنعرلبلللجيب  ي علف

في الجنلب  لدراسة ناط ديبة الطلارؽ لالعبل  لعلفر لهـ الدللة لسبئؿ الن ؿ  
لعتاف لهـ ا اف   ف صؤل  اللّاب  في نظر الدللة ي لالف بلاؿ اليد لّلطف  اف 
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ذلؾ في ال اسينبت لالسعينبت  هنداب تبف ينظر إل  اللّـ هّ  أنت ي دـ اللطف لل 
 .هّيت يع ار

 
 "ىـل فعـاًل ستيـرب ؟ : أبوزيـد يسألنـي " 

 
إسع بّني بانط ة . تبنت ا ببّعي ا  يرة لالار ال ذافي 2010نلفابر  6يـل 

الاربلبت  جنلب طرابّس  تبف اسعّ يبإ هّ  فراش بسيط  لجّست إل  جبنبت  
الذ  تبنت سعسعتيلت ليبيب في شهر الميف  + 77ددثني في البداية هف اؤعار الػ

لبلد ذلؾ إسع ذنعت في الدديث هف ا لتبع الدا ّية في . ابر اف نلس اللبـسبع
ليبيب  تبف صبدئب  للدلداإ  عددثت  تثر اف سبهعيف  لفي تؿ قتية تنت أطردهب 
تبف اعجبلببإ  شجلني ذلؾ هّ  أف أسعرسؿ في شرح اللت  اادار  لالابلي 

يتلف النب البهداد  الادالد   الاعرد  الذ  لمّت إليت البالد  لقّت لت أعان  أف
 عددث بدتلرم  طّب اف اداد بشير  لتبف أدد أهتب  قّـ ال ذافي أف يسعدهي 
البهداد   هبد اداد لقبؿ أف البهداد  في إجعابع صبـ لسيدتر بلد أف ينهي 

في اليـل العبلي  إعمؿ بي اداد الزل  أايف اؤعار الشلب اللبـ لطّب . ااجعابع
اتعبت  هنداب لمّت  أ برني  أف ال ذافي إعمؿ بت  لقبؿ لت  أف اني أف أزلرم ب

شّ ـ   بتب لاعلعر  لقد هبر هف ذلؾ في ل بئي الت أاس بسبب ا لتبع العي 
يرس أنهب سيئة في البالد  لالاطّلب أف عجعاللا ثالعتـ  أ  الزل   لالبهداد  

مؿ البهداد  بلد قّيؿ ل . الادالد  لشّ ـ  لعسعاللا إليت  لعنبقشلا البإ اب قبلت
بلد ذلؾ لمؿ هبد ال بدر البهداد  انسؽ اتعب ااعمبؿ . لنبقشنب اب قّعت لّل يد

لـ نعددث بالن  التّاة لتّاب ددث تبف دردشة  تؿ لادد يشعتي . ببلّجبف الثلرية
في نهبية ااجعابع  طّب اني البهداد  . لن ر ااب لمّت إليت ا لتبع 

   رفة اجبلرة لنعددث بالردنب  بدأ يشعتي اف الللت   الادالد   أف ننع ؿ إل
لاف عد الت ال ذافي الاربتة  لاف عجبلزات أللدم  بمة الالعمـ الذ  يريد أف 
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يسعللي هّ  تؿ أالاؿ الدللة  لهبلر البهداد  هف تي ت الشديد اف عطبلؿ الالعمـ 
سل اإ لالدؿ في  هّيت ش ميبإ  لال المة  ل أاؿ في أ  إمالح  لا الر سعزداد

 .اجهلؿاليد 
هدتل إل  بيعي لأنب أطرح أسئّة تثيرة هّ  نلسي  هنداب أسعدهبني اداد الزل  
أايف اؤعار الشلب اللبـ إل  اتعبت  لأ برني باب قبلت لت الل يد  عببدر إل  ذصني  
أف د ي ة الالتلع  صي العد يؽ الي دلؿ اب قّعت لالار ال ذافي  لتف سيبؽ 

ذ  عـ  ثـ جّلس البهداد  الي هّ  إنلراد  لاب قبلت  عؤتد أف ال ذافي أراد الدديث ال
فلالإ انبقشة الالتلع  لقد يتلف قمد بذلؾ بلث رسبلة إل  أايف اؤعار الشلب 
. اللبـ لأايف الّجنة الشلبية اللباة  اتالنهب أنت ي  ذ اب قّعت لت هّ  اداؿ الجد

ة  لبدأ في اسّسؿ طليؿ اف الشتلس الارة  جب ني اداد الزل  بانزلي في نلس الّيّ
لالن د الشديد لّلت   لداؿ ال ذافي اسئللية اب لمّت إليت ا الر  لأنت  أ  

لفي ال عبـ قبؿ  أنت شلر بعلجت لدس الل يد . ال ذافي يعب  سيبسة عداير تؿ شي 
   ا عيبر هنمر آ ر ليتلف أاينبإ لّجنة الشلبية اللباة ادؿ البهداد  الادالد

قّت لت يب اداد  ل د لمّت ا الر إل  دد . لأنت لف يلبرض عرشيدي لهذا الانمب
ل يسعطي  دع  عشرشؿ أف يمّدهب  صؿ علع د أنني س سعطي  أف ألقؼ أبنب  الار 
ال ذافي هند دد  لصـ يلعبرلف أف ليبيب لاب فيهب لاف فيهب اّؾ ا دس لهـ  ل عات 

 .أهلد إل  ليبيب أبداإ دديثي ببل لؿ  س فر بلد يلايف للف 
في مببح اليـل العبلي  إعمؿ أبلزيد دلردة صبعليبإ  لقبؿ أنت سي عي اآلف إل  بيعي 

إهع دت أف دديث اداد الزل  هف . ليريد أف يعددث الي في التلع هبجؿ لصبـ
جهزت ردل   أقمد إهعذار   لتيؼ . الّجنة الشلبية اللباة قد ددث فيت عطلر جبد

 .يد هنداب يطرح هّي الالتلعس قدات إل  أبلز 
يب هبدالرداف أنت لي : "بلد أف قدات لت ال هلة  لأنهاؾ في عد يف سيجبرعت  قبؿ

أتثر اف أخ  لليس بيننب إل اب دـر اي  لل د أزهجني اب قبلت لي اداد الزل   أنؾ 
ذا أنب أسعهرب صذا انؾ  ص. عنل  الهرلب اف البالد  لأقسات أنؾ لف عللد إليهب أبداإ 
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فلؿ ل ياتف أف ي دـ هّيت رجؿ اثّؾ  قررت أف أدتر إليؾ بشتؿ هبجؿ  فهـ 
 ".انؾ د ي ة صذا ا ار

تدتت  لقّت لت ابزدبإ  ل يب أ ي  إف اداد الزل  ل يلرؽ بيف الجد لالهزؿ  لل 
عبعؿ في فات اللللت  تاب ي لللف  ل د قّت لت صذم التّاة في لدظة إنللبؿ  لأنت 

أفتؿ أف أتلف في السجف دا ؿ ليبيب  بؿ دع  في قبر  لل أتلف في  علرفني  أنب
لهّ  تؿ دبؿ ف نب اندلب ليبيب في ا اـ الاعددة  لس سبفر . أف ـ ال ملر  برجهب

 .بلد يلايف إل  نيليلرؾ  للست بدبجة إل  الهرلب
ّ  أف  رج أبلزيد اف انزلي لصل لاثؽ ااب قّعت لت  لزاؿ هف ازاجت العلعر  لأعل نب ه

اددتل إقباعي بطرابّس لاعببلة بلض ا الر ال بمة  . نّع ي قبؿ اهبدرعي طرابّس
لعلجرت أدداث علنس  فلات ليبيب قشلريرة شلبية شباّة  علعر الار ال ذافي  لبدأ 
في اسع ببؿ الشببب الذيف يتعبلف هّ  الليس بلؾ للسبئط العلامؿ ااجعابهي 

ـ ليدرتلف بشتؿ نبهـ ل ير اببشر هّ  العدرؾ ا  رس  ليلجهلف الن د إل  النظب
 .تد النظبـ

إعمّت ب بلزيد ذات مببح  لقّت لت س زلرؾ  ف بؿ أنب في إنعظبرؾ  لأريد الدديث 
الؾ  لمّت إل  اتعبت  لجدت الت  اللايد هبدالسالـ دالدم  أدد اسبهديت  تبف 

ثيرصب هّ  اللت  الدديث هف قتية السبهة  أ  اانعلبتة العي عشهدصب علنس  لع 
ذصبنب بلد ذلؾ سليبإ إل  اتعب هبداي السنلسي ببلا ببرات اللسترية  تبف . في ليبيب

تبف هبداي السنلسي أتثرصـ . الت اللايد العهباي  بلد رئيس جهبز ا اف الدا ّي
عشبئابإ  عددث هف ااسعلدادات العي لبد أف يشرع فيهب فلراإ  أاب العهباي ف د إشعت  

العسيب في أجهزة الدللة  لالل ر الذ  يزداد بدلف ابرر  لالبطبلة  للتنت رتز اف 
هّ  اؤاارة ادبرة اف ال برج  لا  راؽ ليبيب بدبلب الهّلسة  بؿ قبؿ أف صنبؾ أنلاهبإ 
اف الدبلب ع عي اف امر  عسبب هند اعلبطيهب علطشبإ لّدـ  لـ يؤيدم السنلسي في 

 .ذلؾ  لع رجح أبلزيد بيف ااثنيف
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تنت دذراإ لاعدلظبإ  ف نب ل أدر   صؿ نس  أبلزيد دلردة اب قبلت لت الزل  اف أنني 
قررت الهرب لهدـ الللدة إل  ا بد  صؿ أقنلت اب قّعت لت ببل ملص  لصؿ سي رأ 
تؿ صذا ب بجدية جديدة بلد اب ددث في علنس  لصؿ عددث ب ملص ذلؾ الالتلع 

تبف هبداي طلاؿ . اثؿ ذلؾ تب طبإ نلسيبإ قليبإ  إل  هبداي السنلسي لالعهباي  بلد 
عّؾ الجّسة يعن ؿ بيف أتثر اف صبعؼ لأتثر اف اتبلاة في نلس اللقت  سالعت 
يعددث إل  رئيس لزرا  قطر داد بف جبسـ آؿ ثبني  يدثت هّ  ع ليؼ عهطية 

 إلع ينب في نهبية الدديث هف ن طة لاددة  لصي.  أدداث علنس هّ  قنبة الجزيرة
أصاية عجنب المداـ ا  النبس  لعلبد  إراقة الداب   فدف الدـ إذا سبؿ ل يعلقؼ  
لأذتر أنني قّت أف السيبرات لقلدصب البنزيف  ل تب النبس لقلدم الدـ  لأف النظبـ 
العلنسي إرعتب  ط  إراقة الدـ الذ  عدلؿ هند النبس إل   طيئة لف يادلصب إلل 

نبؾ إرعببتبإ د ي يبإ  ف د عطلرت ا دداث في علنس  بدرعهـ لأنب أشلر أف ص. الدـ
بملرة لـ يعلقلهب أدد انهـ  للـ عتف صنبؾ رؤية لالبلجة صذا ا ار إذا إنع ؿ إل  

زاد ذلؾ اف شللر  ب طلرة الالقؼ لقررت الاهبدرة إل  أاريتب  للـ أ بر . ليبيب
 . أبلزيد بالهد اهبدرعي

لهنداب زارني هبداي السنلسي بانزلي  تبف تنت أدرؾ ب ف الطلفبف الّيبي قبدـ  
ؿ أبنب  الار ال ذافي تؿ أتثر عي نبإ اني بددلث ذلؾ  ااعّي  ببلي س  يدال 

الاسئللية  يمؼ سيؼ ااسالـ ب نت  ير جبد  لالالعمـ ببلعهلر لالسذاجة  
لالسبهد  ببلعبفت  لشلرت أنت  ير قبدر هّ  الع ثير في علجيت ا الر  لتبف يمؼ 

 .لزيد دلردة دائابإ ب نت ظبصرة ملعيةأب
 

 ثانيــــة 71دقيقـــة و  71
 

لعدبقي  هالقعي الش مية ب بي زيد دلردة  بدأت ابتراإ أ  بلد ع رجي اف الجبالة لا 
ببللاؿ في اجبؿ المدبفة  تبف لزيراإ لإلهالـ لالث بفة  شبببإ يشعلؿ ديلية لدابسة 
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اصهـ بدسات  صنبؾ اف يعلمب لت ب لة  لثلرية  لت ازاج مدااي  ياأل النبس أفل 
لآ رلف ينع دلف أفلبلت قدر اب ينع دلف أقلالت  علرفت هّيت هف طريؽ اداد بّ بسـ 

ببلطب  تبنت صنبؾ اسبفة اللار بيننب  اثّاب صي . الزل  الذ  تبف لتيالإ للزارعت
ار اسبفة اللظيلة  ا  ارلر ا يبـ لعلس  الن بش  بدأت الاسبفبت ع مر  لالدل 

  بدأ الدديث الرساي في ليبيب يرعل  هف  ّليبت 1973يعس  ليعلاؽ  بلد درب 
عّؾ الدرب  ادرتبعهب لأمدافهب  رف  الشلبر العشتيتي دلؿ عّؾ الدرب  لصي أنهب 
ندف  يهبجـ  درب عدريؾ  لليست درب عدرير  عبن  أبلزيد صذا الشلبر هّنيبإ  لا 

لملدبت ا لل  اف الجرائد الّيبية  لطّب العلجهبت الامرية  ليتعب الا بلت في ا
اف المدؼ الّبنبنية الالالية لّيبيب أف عرف  ملعهب تد سيبسبت أنلر السبدات  

قرر الار ال ذافي أف ين ؿ أبلزيد اف ايداف ا قلاؿ . لعتيؿ لت العهـ  بؿ الشعبئـ
ة  للتف بدرجة السيبسية  بلزارة ااهالـ  إل  ايداف ا فلبؿ السيبسية بلزارة ال برجي

 .لتيؿ لزارة لليس لزير
إسعارت الدلارات بيننب  لطبلت الّ ب ات  تؿ الالتلهبت  لهنداب يد ؿ الدديث 

                                   إل  دائرة ن د النظبـ  في الدلؿ الشاللية اثؿ ليبيب  فدف ذلؾ يلعبر علايداإ لّمداقة                                             
 .لقسابإهّ  الث ة الاعنبصية

اررتل بادطبت سيبسية ملبة  تبف  اللهب أبلزيد اعلبطلبإ الي إل  دد تبير  
  زارني في الاسعشل   لهنداب بدأت اشتّة 1977لهنداب علرتت لدبدث سير سنة 

ي. ا سبلع السيبسي  لالث بفي  لـ يلس  الاسبفة بيننب  إسعارت اللالقة بيننب – ناب لا 
 .عن ؿ في الالاق  السيبسية ل يرصب  إعمؿ  يط اللالقة بيننب

عددثت هف زيبرعي ا  يرة لّيبيب  لل بئي ببل ذافي  لاتبف أبلزيد في اب ددث بلدصب  
 الؿ . لقبّهب أشرت إل  عدّيّت لرؤيعت لاب ددث في علنس لعداهيبعت هّ  ليبيب

إلع ينب سبهبت طليّة باتعبي  اانعلبتة في امر  تبف في زيبرة هالج  اريتب 
ببلثة ليبيب لدس ا اـ الاعددة في نيليلرؾ  الذ  جّس فيت صل لسنلات هديدة  

 .تاندلب ليبيب لدس ا اـ الاعددة
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تبف ااعلبؽ بيننب تباالإ  هّ  أف النظبـ في ليبيب  ير ادمف في لجت العطلرات 
ر  تبف صل أتثر ددة العي عشهدصب الانط ة   بمة بلد أف لمؿ لهيبهب إل  ام

لعشدداإ في ن د النظبـ  لـ يتف يثؽ في جدية علجهبت سيؼ ااسالـ  للـ يداؿ أ  
قرر أف يللد إل  ليبيب . ع دير ل درة البهداد  الادالد  هّ  إدارة شئلف البالد

بسرهة   نت ل يسعطي  أف يب    برجهب  في صذم الظرلؼ بدتـ انمبت ترئيس 
 .جهبز ا اف ال برجي

فبراير  زاد دجـ ااعمبلت اليلاية بيننب  للـ  17بلد إنلجبر ثلرة الشببب الّيبي في 
عن ط  رنلبت الهلاعؼ ليالإ لنهبراإ  عددث بّهة الاؤاارة  لالا ططبت ا جنبية  لدبلب 

تبف ملت الرجؿ الذ  ي عي هبر الهبعؼ  ير ذلؾ الذ  تبف يددثني . الهّلسة
هالات. رابّس أل نيليلرؾهنداب تنب البإ سلا إ في ط ببلطب  . يترر اب ي للت ال ذافي لا 

 .لـ يسعط  أف يسعا  إلي اطللإ في تؿ ارة  ل د إ عّلت لهعبنب لانط نب
فبراير  إن طلت ااعمبلت اف ليبيب بدسعثنب   25بلد إل ب  تّاعي باجّس ا اف يـل 

لأبلزيد دلردة  رئيس هبدال بدر البهداد   انسؽ اتعب ااعمبؿ ببلّجبف الثلرية  
 –  إعمؿ بي قبؿ أنت تبف قبؿ قّيؿ ا  27/02/2011يـل . جهبز ا اف ال برجي

قبؿ لت  لل أف إبنت سيؼ  -ال بئد –الذ  هبر هف مداعت اف القلي  لأف  -ال بئد
ااسالـ  أ ذ صذا الالقؼ لتبف ع ثيرم هّيت أقؿ اف إع بذ  أنب ش ميبإ لت  لأتبؼ 

يب أخ هبدالرداف  الذ  ددث ددث  دبلؿ أف علبلل :" اعلعرأبلزيد الاعداس ال
ي لؿ لؾ   ذ تؿ اب عريد  لسنعجبلز  -ال بئد -ا ار  الالقؼ في  بية ال طلرة  ل

هف الذ  ددث انؾ  أ لعؾ لف ياسسهـ أذس  لأنب هّ  إعمبؿ بهـ  لسنلفر لهـ 
سبة  لأنت قبدر هّ  الدابية  لتف لبد أف عراج  القلؾ  لأف علبلجت ببلطري ة الانب

ذلؾ  فهنبؾ اؤاارة تبيرة هّ  البالد  لاللطف يعطّب انب جاليبإ  أف ن ؼ في لجت 
دقي ة   17إسعار في دديث طليؿ هّ  ذلؾ الانلاؿ  عددث  قرابة ... صذم الاؤاارة

دقي ة   17لهنداب دبللت أف أرد هّيت  قبطلني  قّت لت  يب أخ أبلزيد أنت عددثت 
أنب أسعهرب أف ع  ذلا ا ار :" ثبنية  مات  قّت لت 17أعددث  أهطني فرمة أف



 528 

  الالتلع أتبر لأتبر بتثير  صنبؾ ثلرة لطنية ليبية شباّة  ذجبهذا العبسيط السب
  قبطلني "تد فسبد عددثنب هنت تثيراإ  أنب لأنت  لل د إدعتاعػـ إل  ال عػؿ  إلػ  الػدـ

أدرتت أف الرجؿ ل . لأرجل أف ععمرؼ -ال بئد –لهبد ي لؿ  أنب أن ؿ لؾ اب قبلت 
يريد أف يسالني  تبف يعددث إل  جهبز العسجيؿ  لانظلابت العنمت  ليريد أف 
يثبت ب نت نللذ ا ار  لن ؿ الرسبلة  لل يريد أف يسعا  إل  أقلالي   بمة لأنني 

 .أشرت إل  القلت السببؽ اف اللسبد
سالعت بلد ذلؾ ارعيف  . ت أبلزيد دلردةتبنت عّؾ الارة ا  يرة العي أسا  فيهب مل 

ناب تبف يعددث إل  أدد في  لتنت لـ يتف يعددث إليل اببشرة أل هبر الهبعؼ  لا 
نش بقت هف النظبـ   عّلزيلف ال ذافي  لصل يرد هّ  اب أشي  دلؿ صرلبت اف ليبيب  لا 

الارة هبر في ذلؾ الدديث هف للئت الذ  ل يعزهزع  لسيدم ال بئد تاب سابم  أاب 
 .الثبنية  فتبنت لصل يعددث لّثلار  بلد إل ب  ال بض هّيت

  قبلت لي السترعيرة  أف زلجة دلردة إعمّت ببلبلثة فجراإ  2011نلفابر  8يـل 
لطّبت اف الدراس إي بظي  ار  طير لهبجؿ  طبلبإ أهعذر الدبرس  لقبؿ لهب اف 

اف السترعيرة  صبعلهب  طّبتل  الاسعديؿ إي بظ السلير في صذا اللقت  عرتت زلجعت رقـ
انهب أف ععمؿ بهب  لعس لهب هف  لصي تبنت علاؿ ا  أبلزيد  لعلرؼ زلجعت  طّبتل 

الالتلع اللبجؿ لال طير  أ برعني السترعيرة  أف زلجة أبلزيد قبلت لهب أف لتلت 
 طير  لقد دبلؿ الع ّلم قعّت  لأل لا بت اف اللابرة الالع ؿ بهب  لقبللا أنت دبلؿ 

انعدبر  لأتبفت الزلجة  أف أبلزيد ليس اف أللئؾ التللب  الذيف ي دالف هّ  ا
 –لأنهب . اثؿ صذا الللؿ  لعطّب عد ّي ا  الثلار لّع ليؼ اف أسّلبهـ اللنيؼ الت

 .سععمؿ ببلانظابت اانسبنية اف أجؿ الدلبظ هّ  ديبعت –أ  زلجعت 
بر صل القلت لقرارم  لأمطؼ إل  لـ أهّؽ  للـ أعد ؿ  للـ أعمؿ ببلثلار  فّ د أ ع

دسب علبيرم صل  تد إرادة الشلب الّيبي  لهّيت أف يدف  ثاف  -سيدم ال بئد -جبنب 
 .إ عيبرم
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عددثت فياب بلد ا  أدد أقبرب أبلزيد  س لعت هف عّؾ الدبدثة  قبؿ لي   أف أبلزيد  
إثرصب إل  دبلؿ الهرب  قلز اف الع ّت في الدلر الثبني  أميب بتسلر  ن ؿ هّ  

 .اسعشل  قبهدة العي ة اللسترية بطرابّس لّلالج
 

 نقطـــة عمـــى السطــــر
 

اآلف  إ عل  الااثّلف  لعمدهت  شبة الاسرح  الار ال ذافي قعؿ  إبنت الالعمـ 
الذ  قبد الرتة لالدم ا  يرة في سرت  يرقد في قبر اجهلؿ بمدرا  ليبيب قرب 

د الجيش الّيبي الذ  لـ ي دم أبداإ  قبّت قعؿ أ لام سيؼ لالدم  لأبلبتر يلنس جببر  قبئ
اللرب  ل ايس  الذ  أهط  جز اإ اف طلللعت لتؿ أيبـ شبببت لّلاؿ اللستر   قبد 

فبراير  اداد لصبنيببؿ  الللداف اآل راف لالار  17في الاجهة ثلار  32الجدلؿ رقـ 
لية  لفعدية زلجعب ال ذافي  ال ذافي  صاب اآلف في الجزائر  رف ة أ عهاب هبئشة  لم

السبهد   لجي  في النيجر  لسيؼ ااسالـ  قبئد ليبيب ا  لقؼ العنليذ  بيف أيد  
للد ت في اليـل العبلي هبداي السنلسي   19/11/2011ثلار ليبيب  بلد إهع بلت يـل 

عتبربت  .بانط ة الشبطي  جنلب ليبيب –قيرم  –الذ  أهع ؿ في اس ط رأست ب رية 
ا  ببر فياب بلد هف د ي ة لت  هبداي السنلسي  صنبؾ اف ي لؿ أنت رصف 

صتذا  إنسّإ زاف هف الزاف  .الهع بؿ بادينة سبهب  لصنبؾ اف ي لؿ أنت أهع ؿ
لأمبدت ا رض  ير ا رض  صؿ ع يؿ صؤل  الذيف أبعّلعهـ ا رض الّيبية  أل 

اآلف بيف جدراف الالع الت  صؿ ع يّلا يلابإ  الذيف قذفعهـ إل  ال برج  أل الذيف صـ 
أف شلرة ا رض لالزابف  صي طّسـ السدر الرصيب  الذ  ل ع در هّ  فتت إلل 
دف بت داب  الثلار  للتف صؿ ع يؿ صؤل   أف بذلر الثلرة عتبر في ردـ ا رض 

لذ  عرعل  الّيبية  لأنهب سعلّؽ العراب  لعرعل  سي بنهب فلؽ أديـ اللطف  لأف الدـ ا
درجة درارعت في شراييف الجيؿ الّيبي الجديد  سيمؿ إل  درجة الهّيبف  لينلجر 
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اللطف ثلرة شباّة هبعية  يسبندصب اللبلـ  ليجدلف ال ذافي نلست  لأللدم  لالادافليف 
 .هنت  صبب  عدفلت أالاج الداب  فلؽ ب بع ليبيب

افي  صل الاهندس الادني  لذاعت  تبف ذلؾ  اشهد نهبية اللبئّة ال ذافية  الار ال ذ
جعابهيبإ  نجح بلد ذلؾ في عمايـ أرتبف الاسرح الذ   سيبسيبإ  لفتريبإ  لهستريبإ  لا 
عدرؾ فلقت  دبلؿ هّ  ادس ه لد إنعبج اشبصديت  الذيف لـ يجّسلا هّ  تراسي 
الاسرح  بؿ أراد لهـ أف يشبصدلا انبظراإ د بنية  عنبلث اف الاقد عع رجح في 

" أبلزيد دلردة"اآلف  بدر الااثؿ لأدعرقت السعبئر  نسعطي  اآلف أف ن رأ . هلؿالاج
الش مي في ادارعت النلسية لااجعابهية  الش مية لاللباة  دع  نطؿ هّ  
الاسبرب العي إ عبرصب  لعّؾ العي أ عيرت لت هبر ه لد أربلة  دار فيهب في فّؾ 

 .ال ذافي  اف أهط   لاف أ ذ  لتيؼ  
  لفي نلس المببح الببتر  الذ  إنطّ ت فيت ا نبشيد الدابسية العي ععهن  اببشرة

ببلثلرة اللربية  لي طلهب ملت يلّف البيبف ا لؿ لّثلرة مبيدة ألؿ سبعابر بملت 
الار ال ذافي  اببشرة علجهت االييف ال ّلب لا ملات عؤيد الددث  الذ  دلؿ 

ا الؿ  لبلد أيبـ قّيّة اف البيبف ليبيب اف ههد اّتي الّـل إل  ههد جاهلر  
ا لؿ  بدأت االاح ملرة العهيير  عرعل  أللانهب  بؿ عددد صليعهب  سايت ليبيب 

لرف  شلبر الدرية لااشعراتية لاللددة  ع تد أف الالللد . ببلجاهلرية اللربية الّيبية
سبف ثلرعهب الجديد  رج اف ردـ اللتر ال لاي اللربي  لأف ليبيب الجديدة  إ عبرت بّ

ا  ارلر ا يبـ  . أف عسير هّ   ط  جابؿ هبدالنبمر  لأف عن بد  صدافت اللربية
بدأت اللنبمر الّيبية الشببة  ذات ا فؽ ال لاي اللربي  ععهبفت هّ  الثلار  عّعؼ 
دللهـ  لعاد أيديهب لهـ اف أجؿ اسبندعهـ لاسبهدعهـ هّ  عد يؽ ا صداؼ العي 

 .هبرت هنهب شلبراعهـ
عدرؾ أهتب  اجّس قيبدة الثلرة  لأهتب  عنظيـ التببط اللددلييف ا درار  
لأهتب  العنظيـ الادني  عدرتلا بسرهة اسع طبب اللنبمر العي أبدت ع ييدصب لثلرة 
دارية صباة  لقد لظؼ ال ذافي ندلة اللتر  ألؿ سبعابر  للتلهب في اراتز سيبسية لا 
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ادس لل  اللنبمر الاشبرتة فيهب لّنظبـ    ا عببر1970الثلر  العي ه دت سنة 
الجديد  لأسعلبد اف بلض الاعددثيف في الاق  رآصب عشتؿ بؤراإ سيبسية لث بفية ديلية 

 .لّنظبـ
تيؼ لمؿ أبلزيد إل  الار  بدتـ هاؿ أبلزيد أسعبذاإ لّعبريإ بادرسة طرابّس 

ببلادرسة  لتذلؾ  الثبنلية قبؿ ثلرة ألؿ سبعابر  ف د علرؼ إل  التثير اف زاالئت
علامؿ ا  اللسط الث بفي الشبببي  بتؿ قيبداعت السيبسية لاللترية  إتبفة إل  الائبت 
اف الطالب ذل  الايلؿ السيبسية الا عّلة  اثّت اثؿ التثيريف اف الادرسيف  لاف 

تبف أبلزيد هّ  علامؿ بتؿ اف العبح تليبة  لسبلـ لالي  . الاعلّايف اف أبنب  جيّت
لعنظيـ الادني  قدابم إل  الار ال ذافي  لاف  اللهاب أيتبإ علرؼ بتؿ اف هتل  ا

إبراصيـ أبجبد لاداد بّ بسـ الزل   هتل  العنظيـ أيتبإ  لعـ عليينت ادبفظبإ 
 .لامراعة  لاف صنبؾ إنطّؽ يعن ؿ بيف أ مبف شجرة الثلرة

ية  ليليد بلد ألؿ سبعابر  شرع الار ال ذافي  في إهبدة عشتيؿ دلاست السيبس
عشتيؿ أطراؼ جسات اف أجؿ السعارار في السّطة  تبنت رؤيعت ا عّلة عابابإ هف 

تبف عتريس سّطعت اللردية . زاالئت باجّسي قيبدة الثلرة  لعنظيـ التببط ا درار
صدفبإ ارتزيبإ ببلنسبة لت  لـ يسعط  تؿ أهتب  اجّس قيبدة الثلرة  لالهـ أهتب  

را ة انظلاة البراال ا انية لااهالاية لالسيبسية  العي عنظيـ التببط ا درار  ق
أثبت أبلزيد . مااهب ال ذافي انذ اليـل ا لؿ  لأهط  جؿ لقعت لعلليؿ عّؾ الانظلاة

لصل ادبفظبإ لامراعة  أنت اف اللنبمر ال بدرة هّ  الللؿ هّ  ا رض  لبلد أف قبـ 
ش مية سيدعبج إليهب تثيراإ  بترب أدد الالاطنيف  قرأ فيت الار ال ذافي االاح

ن لّت اف اتبف إل  آ ر  لـ يسعهرؽ ال ذافي لقعبإ طليالإ لعش يص أبلزيد  . لطليالإ 
فتبف اف ا لائؿ الذيف فبعدهـ ب ملميبت لأسرار أفتبرم لعلجهبعت  بدأت لهة 
الهاس بينهاب ابتراإ  لأسعطبع أبلزيد  أف يجعبز أتثر ال طلط بسرهة  بديث 

بفة بينت لبيف ال ذافي  أقمر بتثير اف عّؾ العي بينت لبيف بلض أمبدت الاس
فبعح أبلزيد الل يد ال ذافي بشتلتت هف بلض ا هتب   . أهتب  اجّس قيبدة الثلرة
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لاالدظبعت هّ  عدرتبت بلتهـ  لأمبح  الؿ فعرة قميرة أدد الامبدر الهباة 
ار في أبل زيد لجد ال. لّ ذافي هف نشبطبت لعدرتبت أهتب  اجّس ال يبدة

ش مبإ لت ال درة هّ   عدّيؿ اجريبت ا الر الدا ّية لال برجية  لالملت اللبلي 
ال بدر هّ  ن ؿ علجيهبت الار ال ذافي لرسبئّت  للـ ي ؼ أبلزيد للئت التباؿ 

 .لّ ذافي
 

 غــــــزوات أبوزيـــــــــــد
 

يد  أبلزيد الهاللي  أسـ أبلزيد تبف ااعّئبإ ب بي ز ". لتؿ اف إسات نميب:" ي لللف
ي عزؿ تؿ ملبت اللربي البدل   يمدع برأيت  يهيث الاّهلؼ  ل يلب  ببلا بطر  
يلشؽ المداـ  راز الشجبهة  صذا ال ّيط اف الملبت لا لمبؼ  هشلش في 

  أنػبأطرافت  لعسرب إل  تؿ دلاست  إذا عددث ينطؽ بملت الاعددث بيف تّاة  
  بديث أمبدت عشهؿ ديزاإ اف "ا نػػب " ت ات صذم الهدة   يترر أ رس  ل د علأنػب

أبلزيد لبس  :" ه ّت لقّبت لتبف يترر أيتبإ ا للة عنسب إل  أبلزيد الهاللي لصي 
لـ يبؽ اف المدة  إلل مدة " إذا س لعت تيؼ أدلاؿ مدعؾ يجيبـ بػ". أبلزيد هريبف

بند الاسب لة  إنطّؽ في  في إددس جّسبت اؤعار الشلب اللبـ هند انبقشة". اللجت
الطير الدر يشرب بان برم  لاف يداؿ قربة :"  طبب عدد دابسي  إفععدت ب للت

ل د أ عرع عهريبعت صل  إسعلبد اف  اللهب عهريبة ذلؾ ال لاي اللربي ". ع طر هّيت
الهببر الذ  يداؿ إسات  لمبر ينسل اف  اللهب أثلاببإ يّبسهب  يطرزصب ب قلاؿ 

الم ب الذ  يرافؽ ملت الرالية لصل يلزؼ هّ  ربببعت شلر عسعتاؿ االاح 
 .العهريبة الهاللية

لصي قبيّة بدلية إسع رت بانط ة  –الا بردة  -زيد ينددر اف قبيّة  ي بؿ أف أبب
الشبطي  بلزاف ببلجنلب الّيبي  لهب شعبت في انط ة الزالية الهربية قرب طرابّس  

لـ يلرؼ صل ش ميبإ أ  للف . لبانط ة الجبؿ الهربي العي عليش بهب هبئّة أبلزيد
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 اف ديبة البدالة  للد ب رية الرديببت  لصي انط ة دترية بالبيير الزاف الذ  هبش
فيت  لا برنة بديبة البدل الردؿ  الذيف يربلف الديلانبت في الاراهي  ليعن ّلف لرا  
ايبم ا اطبر في الدابدة الدارا   يليشلف عدت  يبـ الشلر  أنب ل أهرؼ علبميؿ 
طلللعت  لباب أنني ايلبؿ إل  العلسيرات لالعدّيالت النلسية العي ع لؿ أف ش مية 

العي عؤسس في شللرم لل شللرم قبؿ لمللت إل  سف اللرد  عبن  هّ  ال لاهد 
. الثبانة هشر  فببلع تيد  أنت قد عشرب في عّؾ السف بلتبإ اف الاثؿ البدلية الالدلة

تبف تثير ااهعزاز بلالدم  لل أعذتر أ  دديث لت هف لالدعت  أل أهابات  لـ يتف 
لظلبإ بسيطبإ في جهبز لالدم اف أصؿ الابؿ  للـ يعلؿ انبمب دتلاية سباية  تبف ا

البلليس  فدهعزازم بلالدم يللد إل  عللؽ ذاعي في ش مية صذا اللالد تاب رآصب أبلزيد  
اف ديث التـر  لالشهباة لاللفب  لّمداقة  أ  الرلث عشتؿ في رزاة اف ا  الؽ 

صؿ شتّت عّؾ الالرلثبت البدلية النظرية ال يط الذ  جذب أبلزيد . لالاثؿ لالسّلؾ
   إل  الار ال ذافي  البدل  أيتبإ   أـ أف ا فتبر اللرلبية  العي قدـ بهب البدل 

ال ذافي نلست لّدنيب صي العي نسجت ذلؾ ال يط   قد يتلف ا لؿ أل الثبني  أل 
 .تالصاب

 .تبف  يطبإ اتبفبإ " أبلزيد " أـ أف ا سـ أيتبإ 
ي أبلزيد دلردة ش مبإ صؿ إتعشؼ الار ال ذافي ف:" للابذا ل نطرح السؤاؿ العبلي

ععلفر فيت الاؤصالت الذاعية العي عشهؿ ديزاإ جبصزاإ دددم الار ال ذافي  أـ أف 
ا  ير  أتبؼ جديداإ إل  قديـ أتعشلت  أهع د  إف ال ذافي  الذ  دبلؿ عدجيـ 
اجّس قيبدة الثلرة  ل ّ ّت عنظيـ التببط ا درار  ليع ّص اف تعّة سيبسية 

قلة ع ؼ أابـ فرض إنلرادم ببل رار  أدرؾ انذ البداية اف هسترية  عدللت إل  
إسع طبب هنبمر قبدرة هّ  عنليذ سيبسعت الالازية   ير الالّنة  عتلف لهـ ال لة 
هّ  الاجهة أهتب  ال يبدة  ي ّؽ الهـ قنلات سرية أل شبت سرية ع ـل بددارة الدللة 

أبلزيد دلردة  ليتلف لتيالإ  فلنداب أ عبر ال ذافي. اف  الؿ ااعمبؿ الاببشر الت
للزارة ال برجية  إل  جبنب الرائد هبدالانلـ الهلني هتل اجّس قيبدة الثلرة لادير 
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الا ببرات  تبف ذلؾ بسبب الشتلؾ العي تبرت لدس الار في إ الص هبدالانلـ 
لت  أدرؾ الهلني الداف  لرا  إ عيبر أبلزيد ليتلف اللزير الالاز  لت  بؿ صل العلأـ 

لسر  في انمب لزير ال برجية  لأف أبلزيد هّ  إعمبؿ اسعار ا  ال ذافي  ينلذ ا
 .علّيابعت دلف أف عار هّ  هبدالانلـ الهلني

تبف أبلزيد صل قلبز ال ذافي ااهالاي لالسيبسي  لصل هينت هّ  ا هتب   لالنبفذة 
فبللنبمر  .العي يطؿ انهب هّ  العلبهالت السيبسية لاللترية دا ؿ ليبيب ل برجهب

اللسترية العي إ عبرصب ال ذافي لّالاق  ا انية ل بمة عّؾ العي عنعاي إل  قبيّعت 
قبيّة ال ذاذفة  لـ عتف لهب ال درة هّ  ربط الالّلابت ببلتهب  دهؾ هف عدّيّهب  
بباتبفة إل  قدرة أبلزيد اف ديث الجرأة  لا سّلب هّ  طرح بلض ال تبيب 

ال ذافي دلف أف يذتر أسات  لصتذا أمبح أبلزيد قلة  باجّس اللزرا  بملت الار
 .العد ؿ السري   يعن ؿ اف الق  إل  آ ر

 
 غــزو أبوزيــد األخيـــرة

  
أبلزيد دلردة  بانش م  لش ميعت  لاللظبئؼ العي طبر اف فلقهب لالعي دطل هّ   

اث  لقلزات تراسيهب  لا دلار العي قبـ بهب  ع عزؿ اردّة  لعرالز إل  عطلرات لأدد
لمداابت  لاسبلابت  ع رجح ملعت بيف الجبت طليّة لاعلسطة لقميرة  هّنبإ  

الالتؿ لت  لـ ينزهل ال ذافي اف ذلؾ  " ا نػب " تبف ملت النظبـ للتف هّ  ا بـ
طبلاب أف اجاؿ الالزلفة اترسة لّ ذافي  لسراإ  أهني في الجّسبت ال بمة  تبنت 

 نػب ف ط  طبلبإ  ليس صنبؾ أسرار في ليبيب ال ذافي  الذ  عهريبة أبلزيد عرلس بربببة ا
تثرت اللشبيبت فيت  اف ا اف ال برجي  لاف  ّيلة . لـ يتعرث ب  بني الهرفة

إدنيش  أشعت  انت أهتب  اؤعار الشلب اللبـ  لأهتب  اجّس قيبدة الثلرة  
لليست ا ملاة لالّجبف الثلرية  عّؾ اللشبيبت لالشتبل  تبنت اتبفة إل  أبلزيد 

 .انت ببلنسبة لّ ذافي
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قّت   تبف إ عيبر أبلزيد لانمب رئيس جهبز ا اف ال برجي  البج ة لّجاي   فهل 
ليس اف ذلؾ اللسط  ل ببر الشتلؾ العي أهبدعت اف نيليلرؾ لـ عنلتهب ا يبـ بلد  

ي أد بؿ الهاللية  تؿ ذلؾ يجلّت  ريببإ ف" ا نػب " تذلؾ شطدبت الطالح العي عهذيهب 
ا اف ال برجي  لتف ال ذافي  إ عبرم  دلف إسعشبرة أدد  لقد ع تد أنت أدسف 

 .اا عيبر
فبراير  شتّت لجنة أانية لالاجهة اانعلبتة العي عدللت إل  ثلرة  17بلد إنعلبتة 

 : شلبية ليبية اسّدة  تبف أبلزيد لسط عّؾ الّجنة العي تات تؿ اف 
 .ا اف الدا ّيرئيس جهبز  -العهباي  بلد -1
 .رئيس جهبز السع ببرات اللسترية -هبداي السنلسي  -2
 .رئيس  رفة اللاّيبت اللسترية –اللريؽ الهبد  إابيرش  -3
 .أايف ا اف اللبـ –السنلسي اللزر   -4
 .آار الدرس الشلبي –انملر تل  -5
 .رئيس جهبز ا اف ال برجي –أبلزيد دلردة  -6

 
ا لقبت للتؿ ا دداث  فهل التبعب  الاث ؼ  أثبت أبلزيد أنت رجؿ ال ذافي في تؿ 

الهاللي  الشهـ  الذ  اب أنلؾ يعددث هف اللسبد  لالعرد  الذ  عشهدم ليبيب  داؿ 
 CIAللا  الامبلدة ا  الالبرتة الّيبية بتؿ أطيبفهب  دبلر الا ببرات ا اريتية 

في طرابّس للاشنطف  لداؿ الت الاجّدات لالع برير  لأل   هّيهـ الادبترات 
الطليّة  صب صل يجّس لسط زارة اف اللسترييف  يتللف ال طط  ليدرتلف 

سّايبإ تد اللسبد لالظّـ لعرد   االتعبئب  لالارعزقة ل عؿ الّيبييف الذيف عظبصرل 
بيف صؤل  اللسترييف ا انييف  أ  أبلزيد الذ  تبف يجّس . ا لتبع ااقعمبدية

  !ي طط لينلذ الهـ ل ا  أبنب  لطنت 
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طبلبإ  تبف يردد أف ابددث في ليبيب تبف دافلت دبلب الهّلسة تاف ا طط 
إابريبلي  لأف عد ؿ النبعل تد نظبـ ال ذافي  تبف بداف  ااسعلابر ااابريبلي 

 .اة اللربيةالمّيبي لّيبيب  تاف ا طط  ربي مهيلني لّسيطرة هّ  ا 
 .تبنت عّؾ  زلة أبلزيد ا  يرة  لتنهب  زلة تد أبنب  شلبت

ظهر في عسجيؿ ارئي بيف شببب الثلرة . ليّة ال بض هّيت بطرابّس  بلد عدريرصب 
يت   سبقبإ هّ  سبؽ  يرف  سبببعت اعددثبإ هف  –اللبرس أبلزيد  -لصل ياثؿ دلر 

بريبلي المهيلني  تبف يعددث لاف  اللطف  لدرية اللطف  طبلبإ  تد الهزل ااا
لالار ال ذافي الاهزـل  أـ  بي زيد الهاللي  الذ  لـ علد صنبؾ ربببة عليد أيبـ 

 أـ للالدم الذ  لـ عسا  أذانت امطّح اانعلبتة  أـ لّعبريإ . عهريبعت
لست أدر  ابذا تبف شللر أبلزيد  لصل يرس شببب الثلار  ي بتلف هّ  جسد الل يد 

ل ذافي  صؿ س ؿ أل عسب ؿ اف الذ  قعؿ   صؿ صل ش ص  أـ همر  أـ الار ا
لصـ  ل د عابص  أبلزيد في تؿ ذلؾ  لاآلف بدلف شؾ  لصل في اسعشل  العي ة 

 ".      يبريعؾ يب أبلزيد اب  زيت:" اللستر   يترر لي لؿ لنلست 
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 ألطيـــــــــفعمــــــــــار 
 

في صذم الردّة ا  أش بص علددت الد لؿ العي نبعلا بهب  لعّلنت البذلر  العي 
إنلّ لا انهب  أل للدعهـ اف علعح دببعهب فلؽ ا رض  لقلنب في ادطبت شع   لقرأنب 

  عبدؿ التثير دا ؿ ليبيب "ال بئد"الزاف لالنبس لصـ يطلفلف دلؿ  ياة الار ال ذافي
المهبر أمبدلا شببببإ  لالشببب أاسلا شيببإ  ابت رجبؿ  لللد آ رلف  ل برجهب  

ف عهيلر بدتـ السف  فّـ يلهيلر الار الذ  رأس فيت يلابإ جابؿ . للتف الار ال ذافي  لا 
هبدالنبمر شبببت  لرأس فيت الشببب أنلسهـ  لرأت فيت درتبت ثلرية تثيرة أدالاهب  

بدة أفبرقة  لانهب اب رسات فلقت  برطة لبس أتثر اف جّببب  انهب داؿ ملر ق
 .أفري يب  لتنت في دا ّت  تبف يستف شي  لادد  صل الار ال ذافي

هابر ألطيؼ هبش دا ؿ عّؾ الارادؿ  عهير فيهب ملعت  للببست  لناط ديبعت  
لعهيرت أيتبإ الزلايب العي يرس انهب النبس لا شيب   لفي السنلات ا  يرة  بدأ يرس 

 .ف أ رس  ليلبر هف رأيت فيت ب تثر اف ملتقبئدم بليل 
هابر الابرلؾ الطيؼ  ياتف أف ي بس بت الزاف الثلر  الّيبي  الزاف الجاهلر  
لالجابصير   اثّاب ي يس هّاب  الجيلللجيب هار ا رض بلنبمر الاد الينة 

صل ال بدـ اف قرية اللجيالت  هبش في ظرلؼ هبئّية . لعراتاهب فلؽ بلتهب
عت لإلنع بؿ إل  طرابّس  صنبؾ مبرع ر ـ هميبف الزابف لالاتبف لينهي  بمة  دفل

صنبؾ بدأت ردّة هار . دراسعت الثبنلية  إنع ؿ بلدصب إل  بنهبز  لدراسة الد لؽ
هابر  تبنت ألراؽ الثلرة  لدرتة النبمرييف  لالزدؼ لالاسيرات  أتثر اف ألراؽ 

بب لراؽ  إلع   أ لاف الملب  ال بنلف  عدا ؿ الم ب ببلم ب  إلع ت ا لراؽ 
ال لاي ليبسطلا ملعهـ فلؽ أملات ا سبعذة التببر العي تبنت علل بهـ الجبالبت 
الّيبية  تبنلا اف الليبر الث يؿ اثؿ الشيشتّي  لالشبل  ل يرصاب  أاب رفبؽ هابر فهـ 

براصيـ البشبر   لمبلح الشي ي  لهبداي الا ر  ل  إنعظـ صؤ . اداد الامراعي  لا 
في سّؾ الطّبة النبمرييف  أمبدلا سبدة الجبالة  صـ الجيؿ الذ  سبؽ ذلؾ الذ  
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صؤل  السبب لف منللا ثلرة اف نلع آ ر  . 1976أبريؿ سنة  7قبد ثلرة الطالب في 
فلنداب تبف اينب  بنهبز  يلبني إ عنبقبإ بسبب عتدس البتبئ   هب لا طالب الجبالة 

البتبئ  إل   برج الاينب   لباب أنهـ سبدة الجبالة لي لالا بعلريف السلف  لن ؿ 
لاؤصالعهـ الثلرية  عللؽ اؤصالت ا سبعذة لالدتبعرة   بمة أللئؾ الذيف دلظلا 
ال بنلف هّ  الرلاية الع ّيدية  ف د قررلا انح أنلسهـ شهبدة الّيسبنس في ال بنلف دلف 

 .هبلر بلابة اااعدبنبت الع ّيدية الرجلية
العي أ رجهب صؤل  تبف الظاهب اف منبديؽ الطابطـ  لصتذا سايت عّؾ البتبئ  

الدفلة بدفلة الطابطـ  ردـ اي ذلؾ الزاف الذ  تبف الثلار فيت ياعّئلف ببلعلات   
ف تعللا بشهبئد الّيسبنس  أاب ا جيبؿ العي أعت اف بلدصـ تبنت عطير اف الشهبدة 

علييف هدد اف دفلة عّؾ السنة في سّؾ  عـ. ااهدادية لعدط هّ  أبراج الدتعلرام
 .الشرطة بدرجة االـز ألؿ

بلد هلدعت إل  طرابّس  قبـ بدلر فبهؿ في رابطة الطّبة النبمرييف لهاؿ بباذاهة 
الّيبية  بلد أف عـ الزدؼ هّيهب إثر الثلرة الشلبية  عشتّت  ّية ثلرية نبمرية ل يبدة 

بر   لهابر ألطيؼ  لراتبف هبداللزيز  ااذاهة هّ  رأسهب الاردـل إبراصيـ البش
تبنت لإلذاهة آنذاؾ لهعهب ال بمة لأ بنيهب  . لهبداي الا ر  لمبلح الشي ي

 .لصعبفبعهب  عّؾ الاردّة أسست الانلطؼ الملعي لّثلرة
  لبلد اب هرؼ باؤاارة هار الاديشي  د ؿ تؿ شي  في ليبيب إل  1975في سنة 

ي  أف صنبؾ عاّاؿ شلبي  ع لدم ن بة ل عرف  اند  جديد  أدرؾ الار ال ذاف
ملعهب  لتنهب الجلدة في الهرؼ الاهّ ة  للـ يلد  ببااتبف الث ة في الجيش  

صؿ دبف اللقت  أل بب درس  صؿ اللقت :" لالسؤاؿ صل  تاب طردت الار هّ  نلست
ي بض انبسب  لالظرلؼ اهي ة  أف يبدأ في عتريس نلست قبئداإ ألدداإ لّثلرة  لأف 

بالردم هّ  تؿ البمؿ الللؿ لال رار في البالد   أهع د ب نت بدأ الع ّص اف أتثر 
اف نمؼ أهتب  اجّس قيبدة الثلرة  لاف اللبهّيف اف التببط ا درار  بدجة 

 .علرطهـ في اؤاارة الاديشي  لجد الجلاب  لتبف نلػـ
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يد  ب فتبر جديدة  يلتر في بنب  عنظيـ سيبسي جد 1975بدأ الار ال ذافي انذ سنة 
لهنبمر جديدة  لقد طرح ببلللؿ صذم ا فتبر هّ  اجالهة اف الا ربيف انت  لقد 

قرأ الار ال ذافي التثير هف العنظيـ . ددثني اداد بّ بسـ الزل  هف ذلؾ في دينت
الطّيلي النبمر  في امر  لأار بلض ا ش بص الذيف يثؽ بهـ بعرشيح هنبمر 

بلد . لتنت عردد بلد ذلؾ  لأجؿ فترة ع سيس ذلؾ العنظيـ ادددة  بالاملبت الينة 
العطلرات العي شهدعهب الجبالبت الّيبية في طرابّس لبنهبز   لالالاجهبت العي 

  لبرلز هدد اف 1976أبريؿ  7ددثت بهب  ثـ العمليد اللنيؼ لالدال   في 
بؿ ابرست  اللنبمر اللنيلة العي لـ عتعؼ بدهالف الع ييد لش ص  الار ال ذافي 

ذلؾ الع ييد هاالإ ابديبإ اّالسبإ ببللنؼ لالدـ  بلد ذلؾ  قرر الار إلهب  فترة ع سيس 
 .  العنظيـ الادني الطّيلي

 .  ع رر امير ليبيب1975لسنة  1973بيف سنة 
في السنة .   تبنت ال لس الثبني1975  فعح ال لس ا لؿ  لسنة 1973شتّت سنة 

رز السبدات تزهيـ لطني امر   لهربي  د ؽ ألؿ ا لل  تبنت درب أتعلبر  لب
نمر هربي هّ  إسرائيؿ  شلر الار ال ذافي بتيؽ شديد  لبدأ دّات في الزهباة 

  ع تد الار ال ذافي أف 1970ال لاية يعب ر  بلد لفبة جابؿ هبدالنبمر سنة 
. يةالترسي أمبح شب راإ  لأهد نلست لإلرع ب  لالجّلس فلؽ سدم زهباة ا اة اللرب

قبؿ ذلؾ بشهلر سبلة  . 1973تبنت الدرب اللربية ااسرائيّية في أتعلبر اف سنة 
تبف المداـ ا تبر بيف الار ال ذافي لبلض أهتب  اجّس قيبدة الثلرة لالهـ 
الهبلبية اف عنظيـ التببط ا درار  رفللا ملعهـ في لجهت  طبلبلم ببلسع بلة  

لافؽ الار ال ذافي هّ  طّبهـ لعلجت . الادني لأمرلا هّ  إنع بؿ البالد إل  الدتـ
بانبسبة ذترس الاللد النبل  إل  ادينة زلارة لأهّف الن بط ال اس  لطبلب الشلب 

 .ب ف ي ـل بثلرة شلبية لأف يسعللي هّ  السّطة
 :د ؽ الار ال ذافي اف ذلؾ صدفيف
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ا درار     سدب البسبط اف عدت أهتب  اجّس قيبدة الثلرة  لعنظيـ التببطا لؿ
ف د  ّؽ لاقلبإ سيبسيبإ جديداإ  علتتت اادارة الّيبية ببلتباؿ  لعالش   يط السيطرة 
اادارية الهراية في البالد  لأندف  النبس في تؿ اتبف  لفلجي  الجاي  بدابس 

 .الشبرع لعّؾ ال طلة
لاجّس  صي الميهة الد ي ية لّديا راطية  لصي البديؿ" الثلرة الشلبية "   إف الثبني

قيبدة الثلرة  لليس ا دزاب  أل الن ب  أل الميف الالرلثة  لأنت أمبح قبئد ثلرة 
يشبرؾ فيهب النبس  لل ياثّهب اللستريلف في اجّس قيبدة الثلرة لل عنظيـ التببط 

الار ال ذافي . لالاجّس لـ يلد صل ال بئد. –قبئد الثلرة  –إذا انذ اآلف صل . ا درار
 . ي لد اللستري لد الشلب  لل

صتذا في سبهبت  لب طبب لادد  تسر الل يد الار ال ذافي دّ ة عنظياية  شتّت 
 طراإ ش ميبإ  هّ  زهباعت لعلردم  لأمبدت هالقعت اآلف اببشرة ببلنبس  ي ارصـ 

 .هبر ااذاهة فينلذلف ا لاار  دلف لسيط عنظياي  ادني أل هستر 
في علتيؾ إدارة الدللة  لالار ال ذافي انهجبإ   "الثلرة الشلبية " قدـ نجبح عجربة 

بطبؿ الللؿ تؿ أشتبؿ  هّايبإ في عتريس سيطرعت الش مية هّ  تؿ البالد  لا 
العنظيـ السيبسي باب في ذلؾ ا جسبـ العي أسسهب صل  أ  اجّس قيبدة الثلرة  

ي  لهّيت  ف ط آاف ب ف أ  نلع اف أنلاع العنظيـ السيبس. لعنظيـ التببط ا درار
عراج  هف فترة . يداؿ بدا ّت بذلر الالبرتة لالا بلاة لزهباعت لعلردم ببلدتـ

 .العنظيـ الطّيلي  لألهبصب فياب بلد إلهب ا تباالإ 
  إجعا  اجّس قيبدة الثلرة  لالهـ هدد اف أهتب  عنظيـ التببط 1975في سنة 

جرا  إنع بببت ا درار  بلجلد الار ال ذافي  لقررلا أابات  دؿ الاجّس لالعنظيـ   لا 
ديا راطية  لع سيس دتـ ادني في البالد  تبف هار الاديشي هتل اجّس قيبدة 
الثلرة ا تثر عشدداإ  بلدصب أهّف هف اؤاارة لإلسعيال  هّ  السّطة لبدأ ال بض هّ  
التببط الالبرتيف لّل يد ال ذافي  عاتف الرائد الاديشي اف الهرلب إل  علنس 

د اف أهتب  اجّس قيبدة الثلرة لالتببط ا درار  الالبرتيف لال ي ال بض هّ  هد
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فتر الار ال ذافي في البديؿ اآلاف  الذ  يسعطي  هبرم دتـ البالد بشتؿ . لّ ذافي
لقد تلر بتؿ أنلاع العنظيابت السيبسية  . تيػؼ  . فرد  ليترست تزهيـ لقبئد ألدد

ا ار  لصل يلاؿ اآلف  لرأس فيهب اشرلع البرتة لا بلاة لدتات  فتيؼ سيتلف
 .هّ  عرسيإ علردم ببلدتـ  لرف  ذاعت إل  قاة ال يبدة لالزهباة

اف الدات منبهة الزهيـ  آلة ااهالـ  لصذا اب تبف ا  هبدالنبمر ل يرم اف 
إذا  لبد اف السيطرة هّ  اآللة . الش ميبت العي جلّت الزهباة اللردية صدفبإ لهب

نع  ب  اللنبمر الالثلؽ بهب ل يبدة عّؾ اآللة السدرية ااهالاية سيطرة تباّة  لا 
 .الجببرة

سنبد قيبدعهب  إل  هنبمر  أاب ببلنسبة لّعتلينبت اادارية لّدللة  فالبد اف عدجينهب  لا 
انع بة  لالثلقة  عسير ا الر ببلشتؿ الرلعيني باب يد ؽ ر ببت لعلجيهبت الل يد 

 .ال بئد
ربي  صل العنظيـ السيبسي الشرهي اللديد في ليبيب  تبف عنظيـ العدبد ااشعراتي الل

ل يمّح إل لعنظيـ اسيرات يرف  فيهب . تبف عنظيابإ صالايبإ تسيدبإ ليس لت أ  ع ثير
لتف صذا العنظيـ يب   .. إلإ.. الاشبرتلف لفعبت عؤيد الثلرة  لعؤتد اللل  لّ بئد

يلع د ارتزية اارعببط يداؿ في اسات شبح الرئيس الرادؿ جابؿ هبد النبمر  ل 
بش ص لتبريزاب ال بئد المبهد اللرد الار ال ذافي  إذا  ل شي  فيت يعدرؾ ندل 
الهدؼ الارعج   بؿ صل يشتؿ قياة ا ملاة اف قلة الدرتة عجبم الهدؼ أل 

عبدت فترة في ا ثنب  لصي  السعلبدة اف . ا صداؼ العي دددصب الل يد الار ال ذافي
امر  الرادؿ جابؿ هبدالنبمر  هنداب زرع جسابإ دا ؿ عنظيـ عجربة الرئيس ال

 .العنظيـ الطّيلي –العدبد ااشعراتي اللربي لصل 
ارية ال بمة  فلي  قرأ الار ال ذافي اب ددث في ابيل بامر  بطري عت ا انية الع

  دبلؿ أهتب  العنظيـ الطّيلي في امر إزادة الرئيس أنلر 1973ابيل  15
السّطة  تبنت تؿ ا درات الدللة في أيد  قبدة صذا العنظيـ  الجيش  السبدات هف 

إسعطبع السبدات أف ينعمر هّ  تؿ صؤل  ب لة الشرهية  . البلليس  اادارة  ل يرصب



 543 

إذا  ببلنسبة لالار ال ذافي  فدف إاتبنية . لأف يتلهـ في السجف جايلبإ في سبهبت
دة السبدات هف السّطة تبنت لاردة  تبف نجبح قبدة العنظيـ الطّيلي النبمر  في إزا

تبف السبدات دع  الّدظبت ا  يرة صل رئيس . ال ّؿ ف ط في الاببدرة  لدسـ ال رار
ذلؾ العنظيـ للل اف النبدية النظرية  لصل زهيـ عنظيـ العدبد ااشعراتي اللربي  تؿ 

لار ال ذافي  فبف إذا  تاب دّؿ لفسر ذلؾ ا. عّؾ التلابط العرعيبية الشتّية لـ عدايت
 .تؿ عنظيـ اهاب تبف اسات أل عتلينت  صل اشرلع البد  ا  لقؼ العنليذ

 ابذا هف أشتبؿ النظـ لالعنظيابت ا  رس 
.   اّتية  جاهلرية  إابرة  أل  يرصب"الدللة"إف العنظيـ ا هّ  لا شاؿ لّبالد صل 

ة قبنلنية هّيب  ي ؼ هّ  شرهي" إطبر " صذا الجسـ ا تبر لا شاؿ يدعبج إل  
عمبغ في لثي ة دبتاة علعبر ال بنلف ا هّ  لصل الدسعلر  ي ـل ا بـ إشبرات الارلر 
ال بنلنية العي عتبط درتة الاجعا   لعرسـ  برطة اللالقة بيف الدبتـ لالادتـل  

 .بيف اف يمدر ال رار  لاف يسر  هّيت ذلؾ ال رار
 :ارهبعبف صابصنب برزت أابـ الل يد الار ال ذافي قتيعبف 

 .الدللػػػػػػػػػة: أللإ  
 . الدسعلر: ثبنيبإ 

ظّت صبعبف ال تيعبف  صبجسبإ  ل يؤرؽ الار ال ذافي ف ط  بؿ يرهبت  أل لن ؿ 
 .يرهببنت  للتؿ لاددة اف صبعيف ال تيعيف جيش اف ا ذرع لاللتالت
  1973لبية في ل د دسـ أار اجّس قيبدة الثلرة  بتربعيف قليعيف  ا لل  الثلرة الش

نهب  اجّس قيبدة الثلرة   لالتربة الثبنية لال بتية  باب سا  باؤاارة الاديشي  لا 
للتف السؤاؿ ا سبسي لالبديهي  اب صل اسع بؿ البّد . لتذلؾ عنظيـ التببط ا درار

اادار  لالعنظياي  ابصي الهلية ال بنلنية لا سبسية لّدللة   ل ياتف ااجببة هّ  
 .الدسعلر  لشتؿ الدللة: ؤاليف دلف فعح اّليف أسبسييف لصابصذيف الس

أي ف الار ال ذافي  أف ااجببة الاببشرة هّ  صذيف السؤاليف  صي  أف يمبر لبسرهة 
إل  ميب ة دسعلر لف بإ لإلجرا ات الالعبدة في تؿ أندب  الدنيب  بد عيبر جالية 
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هّ  رأسهب عدديد السّطبت ع سيسية عملغ صذا الدسعلر الذ  يددد شتؿ الدللة  ل 
لسيتلف الاتالف الجلصر  لذلؾ الدسعلر . الثالث  العشريلية  لال تبئية  لاادارية

صل عدديد اللالقة بيف الدبتـ لالادتـل  لأف يداي الالاطف اف أ  عسّط قد عابرست 
 .اادارة أل السّطة تدم

نبؾ قيلد قبنلنية عهؿ لف يسعطي  أ  ش ص أف يتلف قبئداإ ألدداإ فرداإ  إذا تبنت ص
 .يدم  أل عرسـ  رائطبإ دسعلرية لاسبر قراراعت لعلّيابعت

إذا   فالبد  اف إبداع فّسلة  عبطؿ الللؿ ابدأ ع سيس  الدللة  لدعاية لجلد 
 .دسعلر

صتذا  ددد ال ذافي القلت  لأ عبر سيبسعت  لرسـ  ريطة اسع بؿ ليبيب  العي سينظلر 
للتف اب صل البديؿ  .  تر  بالن  ل دللة  لل دسعلرلهب فياب بلد في التعبب ا 

دارية لفترية لهذا التيبف  أنت في دبجة إل  أداة لعسيير الدللة  إل  ارجلية سيبسية لا 
 ".الجاهلرية اللربية الّيبية" الجهرافي لااجعابهي الذ  يداؿ اسـ 

الرزاة جلاببإ اسب بإ  بدأ يتعب رزاة اف ا فتبر العي عاأل اللراغ في نظرم  لعّ   عّؾ
في تؿ فـ ينطؽ ببلسؤاؿ هند الدللة لالدسعلر  أراد أف يّ ـ تؿ اعسب ؿ تعبببإ  لصذا 

 ".التعبب ا  تر"   أل تاب هنلنت "النظرية اللبلاية الثبلثة" التعبب  سيتلف 
تبف لبد اف إبداع شتؿ جديد لاتالف جديد  لل يتلف الهـل الدللة ببلالن  

 .لالاعلبرؼ هّيت لارداإ  لل يتلف سؤاؿ الدسعلر اطرلدبإ الالعبد 
  فدف ذلؾ يلني ترلرة "الجاهلرية " إذا أب   ال ذافي هّ  اللنلاف ال ديـ لّدللة لصل 

أف يتلف لّجاهلرية دسعلر  ف د سبؽ لاجّس قيبدة الثلرة أف أمدر  ااهالف 
ي  لأهط  لاجّس قيبدة الدسعلر  الذ  رسـ  برطة قبنلنية لّتيبف السيبسي الّيب

الثلرة مالديبت سيبدية  لصذا الاجّس عـ الع ّص انت  لأمبح ذلؾ ااهالف 
إذف لبد اف الع ّص اف ذلؾ اللنلاف ال يد هّ  . الدسعلر  اف الاستلت هّيت

لصتذا مبرت الجابصيرية  صي . سيبدة يريدصب الار لنلست ف ط  لصل قيد الجاهلرية
يلد  فهذا العلبير الجديد  ير اسبلؽ  لل يداؿ أ  شتؿ اف البديؿ الذ  يزيؿ تؿ ال 
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ا شتبؿ الالرلثة  ليمبح اف الانط ي أف ياأل صذا اللهب  الجديد الابعتر  بابدة 
 .يبدههب اف إبعتر اللهب 

  سعتلف إهالف قيبـ سّطة الشلب  العي سعتلف 1977ابرس  2الابدة الامنلة في 
الّجبف الشلبية لالاؤعارات الشلبية  سعتلف صي . الهالؼ الشلبي  لّتعبب اللتر 

في  تـ تعببة  اللتر الجديد  . الدلاس العي عددد درتة لآلية صذا العتليف الجديد
بعتر  لعمايـ الجسـ الجديد  فتر الار في أداة السيطرة لالعدتـ لالعسيير  أبدع لا 

ط ابتراإ  أ  بيف ل د جهز ذلؾ التـل اف ا فتبر لال ط. الار فترة الّجبف الثلرية
 .لتنت شرع في عنليذصب هّ  اللاق  بلد ذلؾ بسنلات. 1975ل 1973

لابذا أسهبت في عدّيؿ اردّة اتت  لأ رقت في قرا ة  ّليبت العرعيببت السيبسية  
لالبدث هف جذلر اب ددث بيف ال لسيف الزانييف في صذا اللمؿ الذ  يداؿ اسـ 

 هابر الابرلؾ الطيؼ  
ؿ لجيت  بؿ صل سؤاؿ إجببر   للبد أف عتلف ااجببة هّيت تل  صذا ببلطب  سؤا

 .س ذصب اببشرة إل  ااجببة. يبرر صذا ااسعهراؽ الذ  يّللح ببلهرؽ
 

 "إنتخـــــــــال األجيـــــــــال"
 

نسعطي  أف نلدد هشرات الاثبلب لاا راقبت لال لرات لالجرائـ لالار ال ذافي  للتف 
رلس السيبسية لااجعابهية العي منلهب ا ش بص لعدريؾ آلة لتي ندّؿ لن برب الع

دتات  لبد ف ن لؿ أنت إسعطبع أف ي عبر لتؿ اردّة للتؿ صدؼ اف أصدافت 
اللنبمر العي يسعلاّهب لعد يؽ أصداؼ ادددة  في اردّة ادددة  لأف ي ـل بدنعبج 

لددلد لبطرؽ صؤل  ا ش بص أل إهبدة إنعبجهـ  ل د أع ف صذا اللف إل  أبلد ا
 .ععابش  ا  تؿ ش ص لا  تؿ صدؼ لتؿ اردّة

هابر الابرلؾ الطيؼ  صل النالذج ا نسب  الذ  نسعطي  اف  الؿ اللقلؼ هند 
ادطبت ادددة اف ديبعت اللظيلية  أف ن رأ علبميؿ ع نية الار ال ذافي في ميب ة 
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ل بمة بدنعبج أدبيبعت السيبسية  لصندسعت الجينية اادارية  لتيؼ بن  الباّت ا
 .ا ش بص أل إهبدة إنعبجهـ

قّت في السطلر السبب ة  أف الار ال ذافي رفض لجلد أ  عنظيـ سيبسي د ي ي  
لرفض أيتبإ بنب  الاؤسسبت  لتيبف الدللة  لالدسعلر  لرأس في تؿ ذلؾ قلة ع بـل 

شؾ ادعبج إل  آلة لعدريؾ دلاليب أ  تيبف  اشرلهت الزهباي اللرد   لتنت بال
 عبرم  لقد ا عبر الجابصيرية لهب ا سيبسيبإ  لالنظرية اللبلاية الثبلثة  هبلة فترية ي

 .ل برطة نظرية عاأل ذلؾ اللهب 
 ".ارتػز ال ػلة  "إ عبر الار ال ذافي بلد علتير طليؿ  ميهة 

 عدديداإ صنب  للف بإ لّسيبؽ الذ  ندف بمددم ببل لة اب الا ملد 
ال لة  صنب ن مد بهب مالديبت علط  لش ص  أل يساح لت ب  ذصب  أل يشج  هّ  
أ ذصب  عّؾ المالديبت ععجبلز اب ي للت بت ال بنلف بدتـ انمبت  عتلف لت ال درة 
الاطّ ة هّ  انح اف صـ دللت  سببب هاّية  أل لظيلية أل إجعابهية إاعيبزات 

  ألاارم  تؿ ذلؾ اف ثلاب له بب  العلدة  أل إلدبؽ الل بب باف ل يعجبلب ا
صذم ال لة اعدرتة في الزابف لالاتبف  أ  عللؿ فلّهب . يتلف  برج التلابط ال بنلنية

يتلف . دع   برج ألقبت اللاؿ الرساي  لل ي ؼ ع ثيرصب هند ددلد جهرافيب اللظيلة
ياندت  ليتلف اداصب لفلبليعهب  ب در اب –ال بئػد  –  صل ش ص "ال لة " امدر صذم 

صل بشتؿ  ير اببشر ل ير اتعلب  يدرؾ الا ربلف اف دائرة ال رار لالللؿ دجـ عّؾ 
 . لمبدب ال لة الاانلدة –ال بئد  –ال لة اف  الؿ الالباّة اللّنية العي يظهرصب 

أاب ارتز ال لة  لصنب صل الش ص الذ  ياعّتهب  أل بعلبير أدؽ اف علط  لت  
في عدديد  –ال بئد  –د الع نية ال بمة العي ياعّتهب لبملرة عدريجية  لصنب ن ؼ هن

صذم اآللية لالعلقيت عابثؿ اانع بؿ اف اردّة أل اسعلس دراسي . آلية اللطب   لعلقيعت
لع عّؼ اف ش ص آل ر  فهنبؾ اف يلت  في ارتز قلة اب  هّ  . إل  آ ر

. يةأسبس درؽ الارادؿ  لصنبؾ اف يدمؿ هّيهب لعلفر الاملبت لقدرات ش م
لآ رلف يتلف اللباؿ ااجعابهي هنمراإ أسبسيبإ ببلنسبة لهـ  اثؿ اانعاب  إل  قبيّة 
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لل د للبت اللالقة الش مية ال بمة دلراإ في ذلؾ  . ال ذافي  أل اف قبيّة زلجعت
 . فهنبؾ الذيف تبف ال ذافي يزلرصـ ببيلعهـ لي تي سبهبت طليّة بهب

ل إنع بؿ ا جيبؿ  ل لتح ا ار أتثر لقلت في السطلر السبب ة هند هنلاف ص
إف الار ال ذافي  تبف ي عبر اف تؿ جيؿ ا ش بص الذيف ععلفر : لّ بر    أقلؿ

فلي البداية  لعدديداإ في سبهب  في . العي يريدصـ لهب" الاهبـ " فيهـ الاملبت 
نهبيبت  اسينبت ال رف الابتي  بدأ بعشتيؿ ألؿ  ّية ادنية انطّ بإ في اشرلهت 
التبير  لإلسعيال  هّ  السّطة عدت هنلاف الثلرة  لقد قبؿ ب يبدعت لد ؿ في  ّيعت 

لـ يدبلؿ إسع طبب أدداإ اف أقبربت أل اف . ا لل  تؿ اف فبعدت با ططت لأصدافت
لـ يلبرتت أدد اف أهتب   ّيعت . أبنب  قبيّعت في سبهب لصـ دينذاؾ تثر صنبؾ

نبقشعت  تبف ا تثر شجبهة اف قبـ بطرح بلض ا لل   بؿ لـ يعجرأ أدد انهـ هّ  ا
 .ا سئّة أل طّب بلض اايتبدبت لااسعلسبرات

" ا درار " لهنداب إنع ؿ إل  التّية اللسترية ببنهبز   لشرع في عنظيـ التببط 
عميلد أش بمبإ  قبّلا انذ البداية ب يبدعت  لريبدعت  إسع دـ نلس الالبيير هنداب أ عبر 

 ير الار ال ذافي ا بييست لالبييرم انع ب  ا ش بص .  دة الثلرة أهتب  اجّس قيب
 .للتلهـ في الاق  الينة  لف بإ لّارادؿ لالاهبـ  تاب رآصب لقياهب

ل د أ عرت هابر الطيؼ  نت ياثؿ شريدة هريتة اف اللنبمر العي أد ّهب الار 
الجهد أيتبإ هّ  إل  الاّت  للفرتل هّ  قّاي لألراقي سرد هشرات ا ساب  للفرت 

 .ال بر  
  لالعي قرر فيهب أ ّب اجّس قيبدة الثلرة  لالهـ الاجالهة 1975بلد عجبلز أزاة 

اللبهّة في عنظيـ التببط ا درار  قررلا دؿ اجّس قيبدة الثلرة  لعنظيـ التببط  
لاانع بؿ ببلبالد إل  الدتـ الادني  بلد ذلؾ  قرر الار إ عيبر أش بص جدد 

ديدة  تبنت ادبللة الاديشي أل تاب سايت اؤاارة هار الاديشي تربة باؤصالت ج
قرر ". اللددانية " قلية فلؽ رأست  جلّعت يندف  ب لة ندل الرتعت ا  يرة  الرتة 

قّت لالار لبد أف :" قبؿ الرائد هبد السالـ جّلد. عجديد ا ش بص لعجديد الا بييس
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لا ببلثلرة  لصـ ا قدر هّ  عد يؽ أصدافهب نلعاد هّ  التببط ا درار  لصل الذيف قبا
لدابيعهب  رد الار  ل  يجب أف نلعاد هّ  هنبمر جديدة عابابإ  التببط ا درار 
يلعبرلف أنلسهـ شرتب  في الثلرة  ليريدلف الاشبرتة  لببلعبلي  في رسـ سيبسعهب 

نعجاؿ هّيهب جديدة   هنبمػرلعدديد أصدافهب  صذا اب ل نريدم  نريد أف نلعاد هّ  
 ".لل ععجاؿ هّينب  صؤل  نسعطي  العدتـ فيهـ بسهللة

بلد هاّت بباذاهة  ديث أظهر قدرات قيبدية  لقبـ باببدرات صباة  لأثبت إ المت 
في عنليذ علجيهبت ال ذافي  قربت انت لتّلت بلدد اف الاهبـ اادارية باتعبت  عن ؿ بيف 

أف أمبح ادير لألاف الدا ّي في أ طر  اللاؿ في الرقببة اادارية لا اف إل 
اللعرات لا لقبت لقبـ ببلعد يؽ ا  الالبرتيف بتؿ أطيبفهـ  أ برني اببرؾ الشباإ 

تنت أقؼ هند إددس ادطبت :" رئيس لزرا  ليبيب ا سبؽ أف هابر الطيؼ قبؿ لت
رد اللقلد  هنداب ع دـ ندل  شبب ديبني بدرارة نبط بإ بدساي  س لعت تيؼ هرفعني  
  "الشبب  لألسؼ أنني هرفعؾ  نؾ قات بعلذيبي أثنب  العد يؽ الي في الالع ؿ

 .لهبر هابر هف أسلت  نت لـ يت  قنبهبإ هّ  لجهت أثنب  العد يؽ ا  الالع ّيف
في سنلات ال بتة النبرية  سنلات الس ط لاادع بف الدا ّي  له د المداـ ا  

   لطيت ليبيب بلبب ة ا اف  ث ّت يد 1990إل   1980ال برج الذ  إاعد اف سنة 
ا اف هّ  ا فلام لالمدلر  لهّ ت الستبتيف فلؽ الندلر  ل ن ت التبئ ة 
ااقعمبدية ا فلام لالبطلف  تبقت السجلف ببلتببر لالمهبر  طبلت الشبهبت 
لالشتلؾ الجاي   لت  تببط الجيش عدت رقببة اشددة  إذا قبؿ تببط نتعة هّ  

ي  ي عؿ فلراإ  تبؽ اللطف هّ  الجاي  باف فيهـ الذيف سدللا دّ بت الار ال ذاف
 .تبف هابر في  تـ تؿ ذلؾ. التيؽ

بلد الهبرة ا اريتية هّ  ادينعي طرابّس لبنهبز   لعداير بيت الار ال ذافي ببببع 
اللزيزية  إصعز التثيرلف باف فيهـ بلض الدّ بت العي عدلرت دلؿ  ياة ال ذافي  

ادددة  قيؿ أنهب عدافلت إل  اثبببت الّجبف الثلرية  ازقت السجالت  ذترت أساب 
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العي عداؿ هتليعهب في عّؾ الّجبف  لأ ذ صؤل   طلات إل  اللرا   تبف اف بينهـ 
 .هابر الابرلؾ الطيؼ اللجيّي

أمببت عّؾ الهبرة ا اريتية الجلية التثيريف بشظبيبصب الدديدية  لآ رلف  أمببعهـ 
يبسية  لـ عان  عّؾ الدبدثة إرع ب  هابر في اللظبئؼ الدتلاية  لتف شظبيبصب الس

ل  اراتز أهّ   للتف ليس بث ؿ  عن ؿ بيف رئبسة  –اراتز ال لة  –هبر سّـ آ ر  لا 
الرقببة اادارية  لصيئة الالّلابت  لالسيبدة  لمؿ إل  انمب نبئب رئيس اللزرا  

 .ث ؿ ال لة ا لل  في دتلاة شتر   بنـ  للتف تاب قّت ليس بنلس
إدعلظ هابر بانمب رئيس صيئة الالّلابت  لصل بانمب ا ايف الاسبهد لشئلف 
ال دابت الذ  يشرؼ هّ  هدد اف ا ابنبت العي لـ يلد لهب أانب   سالت شتر  
 بنـ ي رهت بشدة لعد ؿ أللدم في شئلف صيئة الالّلابت  لأهلبم انهب  لسالعت أيتبإ 

ل د زالت سنلات العر يب  لسطلت . زلجعت في شئلف العدريب بلد ذلؾ ينع د عد ؿ
 .شاس العرصيب

  ظهرت ا بلت في 1986بلد ال طلة العي أ ذصب هابر إل  ال ّؼ إثر  برة 
المدؼ الّيبية عهبجات لعذترم بابتيت  هنداب تبف ل يجد س لبإ يؤليت لينبـ في 

يطبإ في أدد امبن  الاسبجد هّ  دد قلؿ المديلة  لهنداب تبف هباالإ بس
رف  أيتبإ في لجهت سيؼ آ ر  لصل هالقعت اللطيدة . الطابطـ  أتبفت المديلة

 . ببلرائد هبدالسالـ جّلد
في السنلات ا  يرة  إع ذ الار ال ذافي القلبإ سّبيبإ شديداإ اف هابر  صنبؾ اف فسر 

لف الاشبري  صذا الالقؼ بدنع بد هابر  بنب  ال ذافي  بؿ أنت رفض عد ّهـ في شئ
السيبدية  لصنبؾ اف لجد سبببإ آ راإ  لصل زلاج هابر اف إارأة ثبنية  لأهعبر ال ذافي 
صذا الللؿ انبقتبإ  فتبرم لعشريلبعت العي علبرض علدد الزلجبت  فتيؼ ي ـل ش ص 
ينعسب إل  الار ال ذافي فتريبإ لثلريبإ بهذا الللؿ الذ  يلتس ااسعهبنة لالعارد 

 .اللّني
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قبيؿ إنل بد إددس دلرات اؤعار الشلب اللبـ  الع يتل أنب لالبهداد  الادالد  رئيس 
اللزرا  ا  ال ذافي بانط ة السدادة  لأقعردت هّيت اسـ هابر الطيؼ لانمب لزار   

 .مات ال ذافي  نظر إل  الساب  للـ يلّؽ
بد  ذتر اسات في التلع اداد اللجاي  لصل الش ص الّبنبني الارعبط ببلالس

لالذ  فعح أبلزيد دلردة اّلت  عددثت ا  هابر ب ملص صذا الالتلع  لـ ينتر 
 .الرفعت لت  لتنت نل  أ  هالقة هاؿ الت  لهبر هف اسعلدادم لّاثلؿ أابـ ال تب 

  لدديثي الت دلؿ عرد  2010بلد ل بئي ا  ير ا  الار ال ذافي في نلفابر 
الاسئلليف  عددثنب هف الا ببّة  لاب  ا لتبع في ليبيب  زارني اللديد اف تببر

لمّت إليت ا لتبع في اللطف  اف بيف صؤل   تبف هابر  عددث الي  لأثن  
هّ  ا ببّعي ا  ال ذافي  لهبر هف الارارة الشديدة اف هبث البهداد  الادالد   
لسلت أللد ال ذافي  للـ يعدلظ في الدديث هف عهعؾ ا ب ذاعت  لعطرؽ بب رقبـ إل  
دجـ النهب لاللاللت  لال المة  أف اانلجبر قبدـ   بمة لأف زيبرعت لي تبنت 
بلد إنطالؽ الثلرة في علنس  أتبؼ في  عبـ الّ ب  أنت طّب ا ببّة ال ذافي  للهدم 

 .أداد راتبف السترعير ال بص ب ف يددد لت الهداإ الت
:" ي ة انزلي لقبؿاف طرائؼ ا قدار  أف هابر الطيؼ هنداب تنت ألدهت  لقؼ بدد

يب هبدالرداف  سيهبجـ النبس بيعؾ  سينهبلنت ليدارلنت هنداب عبدأ ثلرة الشلب الّيبي 
فبراير  ل د نهب بيعي  17نلـ صذا اب ددث بلد علجر ثلرة شببب ليبيب في ". الهبتب

ببلتباؿ  لـ يبؽ بت سلس الديطبف  للتف ليس ب يد  الشلب الّيبي  للتف ب يد  
 .ال ذافيتعبئب الار 

اف طرائؼ ا ش بص  صذم الارة  لليس ا قدار  أف هابر الطيؼ بلد إنلجبر ثلرة 
فبراير  إمطؼ ا  ال ذافي لتعبئبت  أهّف ذلؾ هّ  الاأل هنداب قبؿ في ا ببّة  17

ا  العّلزيلف الّيبي الدتلاي  رداإ هّ  الشبئلبت العي عرددت هف إنش بقت هف نظبـ 
أنب ل أنشؽ إل  إثنيف  ف نب نديؼ البنية  ليسعديؿ هّي أف :" ال ذافي  قبؿ سب راإ 

 .لهبر هف للئت ا بد  لالاطّؽ ل بئدم". أنشؽ
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 .فبراير 17سبصـ في إدارة الداّة ااهالاية الّيبية الرساية تد ثلرة 
سبدبف اهير ا دلاؿ لالبشر  هابر الطيؼ صذا  الذ  زارني في بيعي اؤيداإ أل 

ؿ ل بئي ا  ير ا  ال ذافي  صل نلست الذ  قبؿ هني في أدد اعداسبإ لالقلي  ال
إف هبدالداف شّ ـ  اعلاطي  ا  ال لس ااابرالية "جّسبعت ا  بلض الاسئلليف  

لالنبعل  ف د ببع جاي  أاالتت بّيبيب لصرب قبؿ إندلع الثلرة  لأتبؼ هابر  إف صذا 
صرلبت  بلد عدرير طرابّس  إعمؿ بلد . "شّ ـ صل السبب في عداير ليبيب" اللبد " 

تبف القلي اثؿ :" بي اف علنس  لطّب اسبهدعي  لّ رلج انهب إل  امر  لقبؿ
  قّت لت  لـ يتف القلنب لادداإ  رباب تبف رأينب "القلؾ  للتف تبف لتؿ لادد انلب ظرفت

سع داـ  لادداإ  للتف الالاقؼ إ عّلت  فبلد قيبـ ال ذافي ب عؿ آلؼ الّيبييف  لا 
 ".اللطػف " ا سّدة الث يّة لالارعزقة  تبف صنبؾ القؼ لادد مديح لصل 

 
 

 "الديكتاتـــور يصنــــع صانعيــــو " 
 

لتي ل يعهتـ ال بر    لي لؿ  تيؼ يعجرأ تبعب صذم السطلر  أف ي ط صذا اللنلاف  
لـ الذ  لقؼ فيت هابر الطيؼ   ا" الطببلر " ألـ يتف صل أيتبإ نلست ي ؼ في نلس 

هّ  دد علبير أسعلاؿ تثيراإ اؤ راإ للمؼ ا ش بص الذيف  –أزلات  –يتف صل اف 
لأنت  ( :هاّلا ا  الار ال ذافي  قد يسعلاؿ البلض السؤاؿ ااسعنتبر  الّيبي لصل

 .لتؿ سبئؿ الدؽ تؿ الدؽ. )  !يب فبلح  
في صذا  لأقلؿ  سيتلف لي نميبي في صذا التعبب  لسيتلف أساي هنلانبإ آل ر فمؿ

بؿ أذصب أبلد اف ذلؾ لأقلؿ . التعبب  س طبؽ نلس الانهل هّ  نلسي  لبال عدلظ
  أعددث فيت ببلعلاريإ لاللقبئ  "سنلات ا  ال ذافي " أنني بمدد ع ليؼ تعبب بلنلاف 

 .لببلعلميؿ هف ردّعي الت
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  لتيؼ إنطّؽ 1975ل 1973عددثت بدسهبب في اطّ  صذا اللمؿ هف سنعي 
ي في اشلار إجعيبز الدلاجز ندل عتريس نلست دبتابإ فرداإ اطّ بإ  ل الار ال ذاف

يدار " الجابصيرية " ع بلات اؤسسة لل دللة  لل ي يد سّطعت دسعلر  لأسس تيبنبإ 
العي ع ـل هّ  أش بص ي عبرصـ  يجد بلتهـ جبصزيف . ببلهبعؼ هبر اراتز ال لة

 ريف ي ـل بدتبفة بلض الّاسبت عنطبؽ هّيهـ الالاملبت العي دددصب اسب بإ  لآ
  علس  الار 75  ل73إل  ش ميبعهـ  لبلض آ ر يمنلهـ ببلتباؿ  بيف قلسي 

ال ذافي في إقباة الالسترات العسييسية  ثـ عدللت إل  الالسترات الل بئدية  تبف 
ؿ الاشبرتيف فيهب اف الشببب  اف ا عّؼ ا هابر لالع ممبت لالانبطؽ  أتؿ  جل

إنع   اف ". الاندار " ت بينهـ هّ  فراش بسيط الذ  نسايت في ليبيب الهـ ل ن  لبب
بينهـ هنبمر ل ععجبلز اللشرات  ن ّهـ اف لظيلة إل  أ رس  قربهـ انت  عبسلط 
الهـ  عبب  سّلتهـ الش مي  لنمب لهـ أجهزة العنمت  تبف ألؿ اّؼ يطّ  

ؼ ااهالاي  ثـ اّؼ هّيت الار ال ذافي تؿ مببح  صل الاّؼ ا اني  يّيت الاّ
قبؿ ارة لاداد الزل   إنعبهلا  ف نب أقرأ ف ط اف بيف تؿ الع برير  . الع برير الش مي

ابرس للبة الع ريب لاابلبد  فدذا . عّؾ العي عسجؿ عمرفبت ا ش بص الذيف أهرفهـ
لدظ عّتؤ ش ص اب في عنليذ العلّيابت  لأف عنلس ببلن د  أل دبد هف الاسبر 

دبلعت إل  الادتاة الارسـل   قبـ باتبي عت هف طريؽ ا بلت عهازم في المدؼ  لا 
لقد يجادم ببيعت شهلراإ أل . الثلرية إذا زادت سرهة درتعت هف عّؾ الادددة ثلريبإ 

ذا ثبت أنت قرأ الرسبلة . سنلات لف بإ لدجـ العجبلز الذ  أعبم صذا الش ص أل ذاؾ لا 
. أل العربل  قبهدة أسبسية" الع ديبي " ا سّلب ب   صذا . جيداإ يليد ع ريبت انت لصتذا

 :طبؽ قلؿ الشبهر
  

 وثنيـــــاه فــــــي اليــــــــــــدِ      لـــك الطـــوُل المرخــى
 

 .لقد يهتب اف صذا الاسئلؿ  في بطلت شهلراإ  ل ي ببّت لل يعددث إليت
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ال ذافي ب   لشهلر ل قبؿ اببرؾ الشباإ الذ  شهؿ انمب رئيس اللزرا   أف الار 
 تي ببّت لل يعددث إليت  بلدصب قبـ رئيس لزرا  أفري ي بزيبرة ليبيب  لهنداب اسع بّ

يب أخ ال بئد  لـ :" ال ذافي راف ت اببرؾ بدتـ البرلعلتلؿ الرساي  ببدرم اببرؾ ابزدبإ 
مّ   ع ببّني للـ عتّاني في البداية ادة شهر  ف ّت أنؾ علباّني لف بإ لسنة الرسلؿ

اي هّيت لسّـ  ف د قبللا إنت إذا  تب اف أدد أمدببت  ل يتّات ادة شهر تباؿ  
لتف ال طيلة اسعارت شهريف  ف ّت أنؾ علباّني هّ  إنني إبنؾ  ف د سالت إنؾ إذا 
 تبت اف إبنؾ سيؼ ل ععددث إليت أل ع ببّت ادة شهريف  لتف ا بطلعؾ لي  

لهنداب  رج اببرؾ ا  نظيرم ". علسيراإ لذلؾ إسعارت أتثر اف شهريف للـ أهد أجد
ا فري ي  هبر صذا لت هف شترم لاببرؾ لعاتينت اف ا ببّة ال بئد  ي لؿ اببرؾ 

 ".أنب الذ  أشترؾ  ف نت الذ  اتنعني اف ا ببّعت –في  بطر   –قّت لت :"الشباإ
  نلس هنداب يدس ال ذافي  أف اللعلر أل البرلد عسرب إل  أ  ش ص  للـ يلد يبد

الدابس لاللل  عجبصت  ف نت يرف  جرهة ال رص  العي قد عمؿ إل  الادبتاة  
لااهع بؿ  لاللت  في قلص ااعهبـ لالادبتاة ا  الاجرايف هّ  عهـ العلّة  لقد 

ل د . يمدر دتـ ا  لقؼ العنليذ  لفي هدد اف الدبلت لمؿ الدتـ إل  ااهداـ
ل رئيس لّلزرا   بلد أف لت  في ال لص مدرت أدتبـ تد البهداد  الادالد  لص

ا  الاجرايف اللبدييف باجا  الادبتـ بشبرع السيد   لتذلؾ هّ  الس  تلست  
يتطر صؤل  بلد صذم ال رمبت . لهبداي السنلسي  لهبدالاجيد ال للد ل يرصـ

 .لالّتابت أف يرفللا ببلا ببؿ لعيرة العلبير هف اللل  لدرارة اا الص لّ بئد
الاردـل البشبر  في تؿ اتبف لزابف يعددث  لت ف جهبز العسجيؿ التلع تبف 

عدت فات  ف د ددث أف  رج هف النص ذات ارة  فمدر قرار بدلعدبقة بالستر 
لّعدريب اللستر   لرجب المبلديف تبف اديراإ لإلذاهة  ف رعتب اب أهعبرم ال ذافي 

 .دّؽ شلر رأستجرياة  اسعده  لّعد يؽ لدس الشرطة اللسترية لهلقب ب
لفي الا ببؿ  تبف الار ال ذافي ي ار بلالج بلض ا ش بص ببل برج لبشتؿ 

 .هبجؿ  ا  علّيابت اشددة ببلصعابـ بهـ لعلفير جاي  اعطّببعهـ
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في امن  اراتز ال لة العي يدتـ بهب   –ا لل   -تبنت عّؾ نظرية الار ال ذافي
تلف في تباؿ ليبقعهب في اللل   ليعدتـ فيهب  يمنلهب لعمنلت  ليدرص هّ  أف ع

 .لأف عتبط  طبصب الارسلاة هّ  ااي بع الذ  يلزؼ اف لرا  سعبر
-ل د بدأ اسيرعت ندل . تبف هاػبر الابػرلؾ الطيػؼ صنبؾ  إل  راؽ النظبـ ا  ير

طبلببإ  لأنعه  صبرببإ  في البداية إهعار بالار  قّد لببست  لأسّلب تالات   –الارتز 
عن ؿ اف الق  إل  آ ر هّلاإ لصبلطبإ  لا  ا بض ا يبـ  إنعلإ جسدم لدرتبعت  

اللظيلي لالل ّي  للـ علد البدلة الدديدية عسلت  بلد أف علرؼ إل  ش ميبت هربية 
لدللية   بمة هنداب انلعح هّ  دنيب السيبدة  لهرؼ أف صنبؾ دنيب أ رس  لهب أللاف 

ـ  للتنت إنشؽ هّ  نلست ر ـ أنت قبؿ  لأملات اعلددة لاعنلهة  لـ ينشؽ هف النظب
ل أسعطي  اانش بؽ  نني نديؼ  ل د عرسبت اتلنبت الامن  في أهابقت  فّـ ير 
دـ اللطف  للـ يسا  مراخ العراب  إن ّؽ الدبل لأنشؽ الزاف  إبعّ  الارتز  لسدؽ 

 .ال لة
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 إمبيـــــــــــــــــــــــرشالميــــــــــــــــدي 
 

الاهد  العبح اابيرش  صل دبلة ل عتبؼ  للتف يتبؼ إليهب  في ز ـ الدبلة أل 
مديح  صل ليس اف طراز أبلزيد دلردة  أل هبداي السنلسي  أل  .الدبلت الّيبية

أداد إبراصيـ ال ذافي  اف ديث إسعدارة اسات في الشبرع الّيبي  أل اف ديث دجـ 
الاهد  . ة لاللنؼ العي داّهب أللئؾ ب يديهـ أل عاددت فلؽ طبللت اتبعبهـال ل 

 .إابيرش ش ص ياثؿ أدد ا للاف في  الؼ تعبب اردّة ثلرة الار ال ذافي
لادد  صنبؾ هبدالدايد إابيرش  ذلؾ الاذي   –إابيرش  -ل د هرؼ الّيبيلف أتثر اف 

سالهة  ليماد أابـ اتبر الملت  لل نشرات ا  ببر الارئية لالا فل د  ّل الذ  تبف يل 
ينسدب اف أابات اهاب تبنت العتديبت   بمة هنداب يتلف في الجبنب اآل ر 
هّ  الانمة الار ال ذافي  تبنت أتبر ه لبة ااتف أف عنزؿ بت  صي انلت اف 

أيبـ  اب رأس اسئللإ ليبيبإ في أ  الق  إلل  7الظهلر هّ  شبشة العّليزيلف الّيبي ادة 
في ل ب   بص بت  لي عـ ذلؾ   –ال بئد  –يف درم  ببلدديث هف اب دار بينت لببب

 .بلدد اف الطّببت ال بمة
اآل ر  فتبف اف هبلـ السالح  ل اف هبلـ التالـ صل الهبد   –إابيرش  –أاب 

إابيرش  لصل اف عنظيـ التببط ا درار الذ  لمؿ إل  رعبة فريؽ أثنب  ثلرة 
فبراير  تبف اف الا ربيف الالثلقيف اف الار ال ذافي  يتّلت  17الشببب الّيبي في 

سالح  إل  أايف شلبية ببلاهبـ الدقي ة لال بمة  اف قطبع الزراهة  إل  جا  ال
مرابف  أمبح اف أ ن  أ نيب  ليبيب يلب ر بلدد لنلهية ال يلؿ العي ياعّتهب  

ااهعزاز بباهالف هف امدر د ّت ال ّيؿ   يت الّيبيلف ب نت ل ياؿ ال لؿ بؿيعندر هّ
لصل أنت ياعّؾ دمبنبإ نبدراإ  يؤجرم لاف أراد أف عّد لت فرست  عّؾ النلهية النبدرة اف 
فميّة ال يلؿ اللربية  ينزل الدمبف اللربي ا ميؿ هّ  اللرس ا ببؿ آلؼ 

 .دمبنت الدالؿ يالدنبنير لصتذا  يتلف د ؿ الّلا  لاللريؽ اف ان
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إابيرش  صل رفي نب في صذم السطلر الدتعلر الاهد   –اللالد الثبلث اف فميّة 
لعتعاؿ للدة فسلسب  العبح إابيرش  لصل يسعتبؼ صنب بدسعد بؽ  فال عسعتاؿ  أل 

اردّة الار ال ذافي دلف اللقلؼ أابـ صذم الدمبة الاّلنة بطيؼ اف الل بهبت 
ـ أقلؿ نلـ  فلنداب يعدا ؿ الل !الّهلية  أل نسايت بانطؽ الّهل  لصؿ لّهل انطؽ 

لالل ؿ  ليلهعر ؽل الّلظل في عهشيـ اللهـ  يمير الّهل انطؽ الّجبج المنبهي  الذ  
لبد أف ن ر لنلعرؼ أف الدتعلر الاهد  العبح . ح البالسعيتي الا بدعينعل الامطّ

إابيرش قد أبدع صذم الادرسة  لصي ادرسة هّـ الّهل  اثّاب أبدع الاعتّالف 
ف د تبف اف أبرز رالز درتة الّجبف الثلرية  لترس . ااسالايلف  ادرسة هّـ التالـ

اذصببإ   الدرتة العي تبف يسايهببهذم  –إيابنت  –هارم لجهدم لقّات لإلهالف هف 
  فهل ل ابدأ لل اذصب لت  للألابنة  ف د "ة يلجنة ثلر " ي إل  يرس أف اف ل ينعا

دّ ة  في مديلة الزدؼ  1360نشر أتثر اف . أ ّص لاذصبت تؿ اا الص
لصذا "  –اػف  –جػف  –" ا  تر  لصي النبط ة ببسـ الّجبف الثلرية  عدت هنلاـ 

لق  عّؾ الا بلت  –طؽ دنؾ  –أل ". التالـ اللبرغ " الـ الّهجة الّيبية يلني في الت
لـ يعرؾ شبردة أل لاردة في الشبرع . ببلنلفّييف –ت  بلتل الّجنة الثلرية ببسات  لالدلل 

الّيبي إلل لقؼ هندصب  رآصب بليف هتل الّجنة الثلرية ببلنلفّييف  لهنداب تبف أاينبإ 
دتلاة الدتعلر شتر   بنـ  تبف صذا قبؿ أف يلطيت الّتاة  لإلهالـ في  –لزيراإ  –

لاآلف يعددث إلينب ا سعباذ التبير الدتعلر الاهد  إابيرش هتل الّجنة :" ي دات قبئالإ 
 ".جف  اف –الثلرية لّنلفّييف  فّيعلتؿ 

أبدع الاردـل  هّي فهاي  شيـ هّابإ جديداإ  لصل أسعبذ فّسلة ل لهة عرأس الاجا  
فهل ي ـل ب نؽ ".  نؽ التّابت"الّيبي  لصل هّـ اب ياتف أف نطّؽ هّيت هّـ  الّهل 

" التّاة " التّاة بشدة  يب   اطب بإ هّيهب إل  أف علعرؼ بهليعهب الد ي ية  العي تبنت 
ععنتر لهب  لفبإ أل طالبإ  لهّ  سنة الادرسة اللربية البلليسية في العد يؽ ا  الاعهـ 

للت الديلانية أل الدجرية  ف د لظؼ الاردـل الدتعلر عّؾ العي عجلّت يلعرؼ ب م
ؼ لنب د ي ة شاؿ ا  الاعهايف  لّعلباؿ ا  التّابت  لصتذا تلبالادرسة في الع
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" ش ميبت عبري ية تبنت عزلر صليعهب  ف بؿ أف الشبهر لالسطلرة اانجّيز  
لقد عّ ؼ الار ال ذافي صذم الد ي ة   –الشيإ زبير  –اب صل  إل اللربي " شتسبير 

علدس الدتعلر  شيـ ا ش بص إل  ا ابتف  ف بؿ أف . لتررصب هّ  هيلف ا شهبد
ادينة الار ال ذافي لاس ط رأست صي أمؿ إسـ المدرا  ببلّهة  –سرت  -

.   أ  صذم سرتد  سرتببانجّيزية  جب ت اف  DESERTاانجّيزية فتّاة 
لقد . إلإ..... لصل اسـ أاير هربي ي بؿ لت تب.. تب  –أاير  –ي لأاريتب أمّهب اللرب

نشر الدتعلر  شيـ تعبببإ تبيراإ في صذا اللّـ الجديد  لنشر أيتبإ قبالسبإ هربيبإ 
أابزيهيبإ يثبت فيت أف الّهة أل الّهجة ا ابزيهية  تّت ذات جذلر هربية  لنشر تعبببإ 

ثبت فيت دسب انهل هّات الجديد أف آلهة آ راإ  عدت هنلاف آلهة امر اللربية  أ
 .امر اف اللراهنة  صـ هرب أقدبح

 
لالدادي  ف د ابد  –لتّنب دتبعرة  -  "ابفيش دد أدسف اف دد" لجريبإ هّ  قبهدة  

ع ذيؼ   أل قذفنة الّهةباب يد ؽ   –ادرسة ف ت الّهل  –الدتعلر الاهد  إابيرش 
لّهلية الجديدة ع ـل هّ   علبئة الدرلؼ    قلاهد صذا اللّـ أل الادرسة االّهة

لالتّابت  لاب بينهب  بادلللت ش مية الار ال ذافي لفترم  لا  تبع هّـ الندل 
 .لالمرؼ إل  رلح ال يبدة في ذاعت  أ  ذات الار ال ذافي

 
جف   –فهل في سّسّة أل اسّسؿ ا بلعت في مديلة الزدؼ ا  تر عدت هنلاف 

فت اانلع اف المرؼ  لببلعدديد " ال ذافي"ر ل عد ؿ هّ  ي لؿ أف أدلات الج –اف 
لهنداب يعلرض لّ بطلة  لاللبمّة  . أدلات الجر لالتسر  فهل ل يجرا لل يتسر
 .الهلابإ  –الشبردة  –لالشبردة  لالن طة  ي لؿ أف الار ال ذافي صل 

 
العلجيـ   –صتذا قذفف ا سعبذ الدتعلر الثلر  أدلات . إلإ.. لصل أيتبإ ال بطلة

عللؽ الاهد  هّ  الشبهر الاعنبي الذ  لـ . لجلّهب اف أهتب  الّجبف الثلرية
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يعجبلز بتؿ اببلهبعت أف جلؿ عّؾ ا دلات ابدة أسعلبرصب لعملير إلعمبقت لصل نديؿ 
 :اف الدب  بجسد دبيبعت

 دون التعانق ناحمين كشكمتي نصب            
 

ـــــــــ                                          ــــــــــمَّ الشاِكـــــــــــــــــــلُ أدقيمـــــــــا وض 
 

ب   الاهد  إابيرش  عبئهبإ بيف التّابت  لعلرجبعهب  دبلؿ أف ينسل انهب  اللة  
هاؿ بال علقؼ . يسعلرض هبرصب قدرات يدعترصب  لي دا انهب سّابإ إل  اللّل اللظيلي

باتعب الّجبف الثلرية  إرعبط بلالقة  بمة باداد الاجذلب ال ذافي  عزلج اف إارأعت 
بدرتة الّجبف  –اللبهالت  –اف اللبهالت  أقلؿ اف  الثبنية  لتبنت رداهب اي

 .الثلرية  ر ـ أف الدتعلر يرس أف اللبهؿ ي عمر هّ  الار ال ذافي ف ط
لزير العلّيـ ديث تبف فشّت الذري   ثـ هيف  –لمؿ بلد تؿ ذلؾ إل  انمب أايف 

يف في بلد أف ه. بلد ذلؾ لزير لإلهالـ لالث بفة العي لـ يلار بهب سلس سنة لاددة
انمب لزير ااهالـ قبؿ أنت سيسعليد اف الدرس الذ  علّات اف عجربعت  ير 
الالف ة في لزارة العلّيـ  لتنت أثبت أنت ل يعاع  ببلل ؿ العجايلي  لترر نلس 

لهنداب أهّف إهلبؤم اف انمب لزير ااهالـ   رج  بتببإ  لعّت  في . ا  طب 
ايد   ف د لهدم أداد إبراصيـ انملر عسّيـ اب بلهدعت إل   ّلت نلر  تل الد

ال ذافي  رفي ت ال ل  في درتة الّجبف الثلرية  أف يطرح التلع إسعارارم ا  الار 
 .ال ذافي لتنت لـ يلّح

في لزارة ااهالـ لالث بفة  قدـ الاهد  إابيرش  لجهت الثلر  الل بئد  الاعشدد  لقؼ 
تبف . تؿ أشتبؿ الللؿ الث بفيتد اف أسابصـ ب هدا  الثلرة  لهاؿ هّ  ادبربة 

 بفيػػة اػف ال بصػػػرة إساهػػب درلف دلرية ثػػف يمػػف الّيبييػػهدد اف التعبب لالاث لي
  في أدد أهدادصب نشرت قميدة لّشبهر الّيبي إدريس الطيب  يعددث فيهب "هراجيف"

انت هف عجربعت في سجف أبلسّيـ  أار إابيرش بامبدرة اللدد  إعمّت بت  لطّبت 
 .اافراج هف الاطبلهة لتنت رفض  بلد جدؿ طليؿ لافؽ
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قدـ قبئاة لاراتز ث بفية يريد إقباعهب في الدلؿ ا فري ية إل  الّجنة الشلبية اللباة 
لأثنب  الجعابع  س لعت هف اللنبمر العي سععلل  إدارة عّؾ الاراتز  للاب هرض 

اذترة لع سيس  جهبز ا اف  قدـ أيتبإ  .ا ساب   رفتعهـ الّجنة الشلبية اللباة
 .الث بفي  هّ   رار ا اف ال برجي لا اف الدا ّي

لذصب في ذلؾ بليداإ  علل  ااشراؼ هّ  ادطة  –إيدلللجيب الّهل  –تبف تدية 
عّلزيلنية ليبية  إساهب البديؿ  عنبفس هبر الادطة ا  نظيرم الدتعلر رجب أبل 

 2ي ادبترة أابـ الاأل  يـل ال ايس دبلس  ف د ظهر إابيرش هّ  عّؾ ال نبة ف
أدزاب لع سيابت ) إف ال رآف في ملرعت الدبلية هببرة هف :   قبؿ2008اتعلبر سنة 

لل يلدل تلنت أرشيلبإ يتلت تهنة اثّهـ اثؿ التهنة اليهلد لالنمبرس لالاسّايف  
  "لتّهـ هببرة هف تهنة ي عّللف في االبسهـ اثؿ رجبؿ الجابرؾ لالارلر لالشرطة

صذا هببرة هف :" ثـ أاسؾ ببل رآف بطري ة هبثية اسعهزئبإ بت  لا ّببإ ألراقت لقبؿ 
 ".أرشيؼ لليس قرآنبإ انزؿ

يسعطي  أف يددث مداة عشد إليت النبس  ل د إع ذ اف  –الّهػل  –أهع د أنت بهذا 
دذل ة لهة التالـ انهجبإ  دلف العلاؽ في هّـ الّهبت  لببلعدديد اب يسا   بعطلر 
التّاة  لالشع بؽ في الّهة   بض في د لؿ اعشلبة اف الديف لالّهة لاللّسلة  لتنت 

نشر اجالهة قمص قميرة   ليلة لبلتهب . تبف يا ص الاب  ليالدؽ سراببإ 
  صنبؾ اف قبؿ "اّؼ اجنلف " علفرت فيت بنية ال مة  عّؾ الاجالهة تبنت بلنلاف 

 –افي  سبرع إل  إمدار تعبب بلنلاف أنت يهاز اف إيدب اعهب إل  ش ص الار ال ذ
 .دراسة ا برنة بيف الجاهلرية لالجابصيرية –إفالطلف لالار ال ذافي 

يراف  في ا لل   ترس جهدم  هاؿ الاهد  إابيرش سليراإ في تؿ اف ألابنيب لا 
لاالد ة اف أسابصـ الار ال ذافي ببلتالب التبلة  لهنداب إعهات السّطبت 

يد  في قتية علذيب طبلبيف ليبييف با ر السلير الّيبي ا لابنية امطل  الزا
ب لابنيب  أ  بيت الاهد  إابيرش السلير  إده  إابيرش ب ف أثبر التدابت لالجرلح 
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ناب بسبب إنعابئهاب إل  اذصب ملفي   هّ  جسـ الطبلبيف لـ يتف جرا  العلذيب لا 
 .ايبإ لتادب -الّهل –صتذا أع ذ اف . اف ط لست ترب الرأس هّ  الدبئط

ليبيب  –  قدـ الدتعلر ادالد جبريؿ  لفريؽ البلف لت  لرقة بلنلاف 2008في سنة 
 فيعناية التباّة في ليبيب ل   عتانت رؤية هّاية شباّة  لعد يؽ أصداؼ ال2025

جاي  الاجبلت  أثبرت عّؾ اللرقة جدلإ لاسلبإ  عد ؿ هدد اف اللزرا  لال برا  
:" ابذا قبؿ    قبؿ .. د ّيف الدتعلر الاهد  إابيرشلانبقشعهب  تبف اف بيف الاع

أهبر هف ااسعهراب الشديد  لهذا الع بط لاارعببؾ  أنعـ عنبقشلف صذا ا ار الهبـ 
   للـ يطرح (الجابصير )بانطؽ رأسابلي أل  يرم  لـ ععتاف اللرقة ا سّلب 

الاشبتؿ لب سرع أنطّ لا اف صذم الرؤية لسعدؿ جاي  ( جابصيرية)الاعد ّلف رؤية 
 ".ااب يعملر الجاي 

لـ أرد أف أسعرسؿ طليالإ في الدديث هف الاهد  إابيرش  إسعدترعت صنب   نت 
ياثؿ ب لة للف  بمة في اجاؿ الاشهد  ل د أرصؽ تؿ شي  فيت ليسبصـ في دلّة 

قبعؿ  –الانهل  –اللهد  دبلؿ أف يراي قشة في جبؿ الدطب الت ـ  ف بدع ذلؾ 
لت إسـ في سلؽ العداف  الثلر    أل انمببإ في أرتبف الجابصيرية العي بت تي يتلف 

نظرل لهب  أل القلبإفي قّب الار ال ذافي الذ  دبلؿ أف يجلؿ اف الّهة دبسة 
عطب لّسلة لا دب لالعبريإ لالديف  يداتبفة إل  دلاست الاعلددة  طبؼ بيف ال

س ا ملابإ اف أ  شي  لل أفتبراإ  ليدعّب أقللإ  لتنت قت  هار في جهدن لي
 .اتبفبإ إل  أ  شي 

فبراير  ادرتبإ تد الثلار  داههـ  17تدس التّابت فلؽ التّابت اهبجابإ ثلرة 
ببل يبنة لاللابلة  إنعمر الثلار هّ  الار ال ذافي  لعهبلس الّهل  لعتلـل في 

 .الالع ؿ
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ْبــــــــــــــداهلل أ ْلس ُنوســــــــــــــــي          ع 
 

تّاب رأيت هبداي السنلسي  أل طبللعني ملرعت  أل ذتر إسات  رجلت بي الذاترة 
تبف . 1968اببشرة إل  سنلات السعينبت اف ال رف الابتي  لعدديداإ إل  سنة 

تف بهرفة مهيرة هبداي إاداد السنلسي طبلببإ بالهد الالّايف ال بص بسبهب  يس
ا  إبف هات أداد أبلمير  الدملؿ هّ  اثؿ عّؾ الهرفة ال بمة  7ببللنبر رقـ 

هالقعي ب داد أبلمير   تبف أاراإ إسعثنبئيبإ  نبر الذ  تنب نرام ذ  ال اس نجـلببلل
تبنت ذات طبب  سيبسي رفبقي  ينعاي إل  عنظيـ ال لاييف اللرب  دبلؿ تثيراإ اللاؿ 

هذا العنظيـ  أهطبني تعببيف  ا لؿ بلنلاف  اا عيبر الثلر  في هّ  إسع طببي ل
الاهرب  لاؤللت الاردـل الاهد  بف برتة  لالثبني بلنلاف  في الثلرة لالعنظيـ 
الشلبي  لاؤللت  ادسف إبراصيـ  تنب نجّس اطللإ بعّؾ الهرفة المهيرة  في أ ّب 

لذ  يدانت  يجّس هبداي ا لقبت يعلل  أداد إهداد الشب  ا  تر الث يؿ ا
يعددث . السنلسي النب مباعبإ  يعبب  ن بشنب في ال تبيب السيبسية لاللترية دلف علّيؽ

بانط ة الشبطي   يبّهني عديبت لالدم الذ   –قيرم  –إليل ف ط هنداب يللد اف قريعت 
 .ربطعت هالقبت لدية بلالد  هنداب تبف يلاؿ اعمرفبإ لانط ة الشبطي 

 نديالإ  بسيطبإ   جللإ  ل يببدر ببلدديث إلل قّيالإ  لهنداب ند ؿ في تبف هبداي
ن بش سيبسي أل فتر   يّعـز المات التباؿ  فبلالتلع ل يلنيت اف قريب أل اف 

 .بليد
تبف أداد أبلمير  زايّي في نلس اللمؿ ببلسنة الثبلثة ثبنل   البديبإ لّنظبـ 

صرات الاتبدة لّنظبـ  في إددس الاظبصرات  الاّتي  ينعهز أ  فرمة ل يبدة الاظب
قبات اجالهة اف البلليس لببلعدديد اف ال لة الاعدرتة بادبمرة الاظبصرة  ل طب 

ل أذتر اآلف رعبعت دينئذ ببلتبط  اداد قذاؼ الدـ في الطالب   –الرائد أل الا دـ 
اعت  صبجـ امر  لجابؿ هبدالنبمر  لملت اللرب  لأثن  هّ  الاّؾ إدريس لدت

قبطلت أدادأبلمير  شعـ الاّؾ  للملت ببللابلة لال يبنة  لصعؼ ببسـ جابؿ 
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لـ يتف هبداي السنلسي صنبؾ  لهنداب علرض . إلإ... هبدالنبمر  لاللرلبة لالدرية
أداد لّترب اف قلة البلليس دبللت أف أسبهدم  لهنداب د ّنب إل   رفعت المهيرة  

بؾ يلد الشب   قلز أداد هّ  ت س لاألصب لشربهب ثـ لجدنب هبداي صن 7ببللنبر رقـ 
 .أ ذ ثبنية لثبلثة  لـ يعلجت ب   تّاة للبداي  الذ  لـ ينبس ببنت شلة

  دمّت هّ  الشهبدة الثبنلية  لذصبت لالامّة دراسعي الجبالية  1969في يلليل 
اللسترية بجبالة ال بصرة  هّات بلد ذلؾ  أف هبداي السنلسي قد إلعدؽ ببلتّية 

 .بامر
  عـ عسريح أهداد تبيرة اف تببط الجيش  لن ؿ 1969بلد قيبـ الثلرة  في سنة 

بلتهـ إل  لظبئؼ ادنية دا ؿ البالد  في ديف أرسؿ آ رلف لّلاؿ ببلض 
رسبلهـ إل  . السلبرات اببشرة عـ الشرلع في عجنيد أهداد تبيرة اف الطالب لالشببب لا 

 . ّ ت التّية اللسترية الاّتية ببنهبز التّيبت اللسترية بامر  إذ أ
تبف الاليبر ا لؿ  لقد يتلف اللديد ا عيبر صؤل  الطالب  صل الث ة العي أسست 
هّ  هنمر ال رابة  أار الار ال ذافي  تؿ أبنب  قبيّعت الذيف يدرسلف ببلاردّة 

ا هّ  الثبنلية ببالعدبؽ ببلتّية اللسترية  لعـ تـ دع  أللئؾ الذيف لـ يدمّل 
الا بردة " الشهبدة الثبنلية  لفلؿ هبدالسالـ جّلد نلس الشي  ببلنسبة  بنب  قبيّعت 

تبف هبداي السنلسي الا ردي اف بيف صؤل   لصل لـ يدمؿ هّ  شهبدة الهد ". 
 .تبف قرار الار ال ذافي أل هبدالسالـ جّلد صل الشهبدة. الالّايف ال بص

لدم ببلتّية اللسترية بامر  ا  لجلد  بجبالة لـ نّعؽ بلد ذلؾ  ر ـ عزااف لج
  هنداب تنت 1973ال بصرة  ألؿ ارة ألع ينب فيهب بلد ادرسة سبهب الثبنلية تبنت سنة 

مدليبإ أرافؽ الار ال ذافي في ردّة إل  الجنلب  لتبف الاالـز ثبف هبداي تاف 
 . رتة لالتالـلزاؿ صل صل  نديالإ  مباعبإ   جللإ  قّيؿ الد. فريؽ الدراسة

ل الؿ السنلات العي قتيعلهب ب يبدة اللاؿ المدلي بمديلعي اللجر الجديد  
لا سبلع الث بفي  إنهاتت في اللاؿ ليالإ لنهبراإ  لقّاب  بدرت اتعبي  الذ  أنبـ فيت 
أديبنبإ  في عّؾ اللعرة إقعمر علامّي ا  المدلييف لالتعبب لبلض اللنبنيف  
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بلد إن طبع داـ . لدراسة  إلل ال ّة العي تبنت عزلرني ببلاتعبإن طلت مّعي بزاال  ا
سنلات  إعمّت بت  لؿ ارة بلد العلس  في اب سا  ببلعدريب اللستر  اللبـ  ديث 
أجبر اللديد اف الشببب هّ  اان راط في ذلؾ العدريب  ر ـ الظرلؼ اللبئّية 

 .لبئهـالملبة لّتثيريف انهـ  فبتطررت لإلعمبؿ بت ليعلسط اه
علرتت لدبدث سيبرة هنيؼ  أمبت فيت بتسلر ببلذراع  1979في ديسابر سنة 

لالرأس لالتعؼ لالتّلع  ذصبت إل  اللالج في لندف لببلعدديد في امدة لندف 
تّينؾ  صنبؾ تبف يزلرني يلايبإ الادباي ادالد نبف  الا يـ بّندف  انذ سنلات  تبف 

الار ال ذافي  لتنت لـ ينتـ إل  أ  عنظيـ  صذا الادباي الاث ؼ تثير الن د لنظبـ
البرض  هبد اف زيبرة قميرة لّيبيب  في عّؾ اللعرة ملد نظبـ ال ذافي داّة 

في إددس الّيبلي جب  . اا عيبلت في ال برج  تد اف أهعبرصـ البرتيف لنظبات
ادالد تلبدعت لزيبرعي  تبف اهالابإ لدزينبإ  عرتز دديثت هف الجة عمليبت 

لف يسعطي  ال ذافي اللملؿ إل  ا ساب  التبيرة :" برتة في ال برج  لقبؿ ب لـالال
اثؿ اداد يلسؼ الا ريؼ  لهبدالدايد البتلش ل يرصاب  فهؤل  ععلفر لهـ الدابية 
ناب سي عؿ اللنبمر الالبدية اثّنب الذيف ل دابية أل  في الدلؿ العي ي يالف بهب  لا 

درفبإ درفبإ  فلي ظهر اليـل العبلي قعؿ ادالد  تبف ي رأ ملدة اميرم". أاف لهـ
 .نبف 

ف د قعؿ صذا الرجؿ البسيط  الذ  يتلر اللنؼ  . إنعببني  تب شديد  ل لؼ أيتبإ 
لل سالح لت سلس فات لأفتبرم  لصل اللديد الذ  تبف يزلرني تؿ يـل  نعددث هف 

ف د  رجت اف . صاـل اللطف  لنعببدؿ ا دالـ  أدسست أنني قد أتلف صدفبإ لّ عؿ
ليبيب  بلد أف أمدر اداد الشليهد  قراراإ ي تي بعلييني اديراإ لاتعب لتبلة ا نبب  
الّيبية بّندف  تبف الشليهد  لزيراإ لإلهالـ  ربطعنب هالقة لدية  لتنني فلجئت بلد 
لمللي إل  لندف لد للي إل  الامدة اجرا  هاّية هّ  ذراهي الاتسلر  

طبلبإ  تبف . ال رار  لهدـ عداؿ الدللة لامبريؼ هالجي بدبال ي بدلهب  ذلؾ
الاتعب الشلبي الّيبي بّندف يلرؼ بلالقعي بادالد نبف   لصنبؾ اف قبؿ أف الدبدث 
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الذ  علرتت لت بطرابّس تبف بعرعيب اف الّجبف الثلرية  بسبب القلي الاداف  هف 
علييني باتعب لتبلة  قرار  إلهب اف علجست . المدلييف في قتية ا سبلع السيبسي
 .      ا نبب   لاف إلهب  قرار عهطية هالجي

"  بدرت الامدة  لالجبس يهطي ذراهي  علجهت إل  الاتعب الشلبي الّيبي 
بّندف  قببّت السلير الس  تلسب  لاسعلسرت انت هف سبب إلهب  ال راريف  " السلبرة 

رابّس  لل يسعطي  أف يللؿ  قرار اللاؿ  لقرار اللالج  فرد ب ف عّؾ علّيابت اف ط
 .طّبت انت عذترة هلدة إل  طرابّس لسيبرة ع ّني إل  الاطبر ف بـ فلراإ بذلؾ. شيئبإ 

هدت إل  طرابّس  علجهت اببشرة إل  ابن  إدارة ااسع ببرات اللسترية  ديث 
نت عبب   يلاؿ هبداي السنلسي  إسع بّني بدرارة  لقبؿ لي أنت لـ يلّـ ببلدبدث  لا 

تنت  بتببإ  عتّات الت بددة هف العمليبت العي . تلع ا سبلع السيبسيال 
يعلرض لهب ليبيلف في ال برج   بمة قعؿ ادالد نبف  الذ  تبف بطرابّس انذ أيبـ 

لقّت . قّيّة  لصل إنسبف لـ ي ـ ب   هاؿ يؤثر هّ  أاف الدللة  سالدت اللديد فات
لأف الرمبص الذ  أطّؽ هّ  أجسبد لت  أف سيبسة اللنؼ عتر النظبـ لل عنللت  

ل د دبرب جابؿ هبدالنبمر  إسرائيؿ  لبريطبنيب . الّيبييف سينزؼ اف جسد الثلرة
لفرنسب  لتنت لـ يابررس أبداإ العملية الجسدية  لتبف يرفتهب  تذلؾ فلّت الثلرة 

 .الليعنباية
أنمدؾ :" يةتبف صبدئبإ لببسابإ  أ ذني إل   رفة اجبلرة  لقبؿ لصل ينظر لي بجد

بدتـ اللالقة ال دياة العي ربطت لالد  بلالدؾ  أف عهبدر طرابّس فلراإ  صنبؾ ريبح 
قلية لف عسعطي  ل أنت  لل  يرؾ أف ي ؼ أاباهب  صذم ألاار اف الل يد  لصل 
يعببلهب تؿ دقي ة  لأتبؼ انبهبإ لادذراإ  أنت يب هبدالرداف ش ميبإ اسعهدؼ  

 هي لالهـ هنبمر أ رس اف الّجبف الثلرية  إقعردت شن ؾ مبلح إبراصيـ لايالد الل
ثـ ". أبريؿ  نؾ  نت الثلرة تاب ي لللف  صذم هبملة لبد اف ااندنب  أاباهب 7في 

س لني أيف أهاؿ  أجبعت ب نني ل أهاؿ  لل أعلل  أ  لظيلة انذ فمّي اف ا سبلع 
الجنلب  هّيؾ أف عب   ف بؿ س هطيؾ اآلف سيبرة ع ّؾ إل  قريعؾ في . السيبسي
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صنبؾ  دع  أعمؿ بؾ  ل عهبدر ال رية  لأمات  أنت إف ب يت في طرابّس سععتّـ                  
 .للل سا  انؾ أدد آ ر  صذا الدديث الذ  قّعت لي اآلف ل عّت فلراإ 

 6ديث ب يت قرابػة  –الهريلة  –لببلللؿ أهطبني هبداي سيبرة ألمّعني إل  قريعي 
 .نلزلإ هف الدنيب تّهبأشهر ا

ل د . أ عبر الار ال ذافي هبداي ليتلف هديالإ لت  زلجت ش ي ة زلجعت ملية فرتبش 
 ذلت هديّت ا لؿ سّيابف شليب لصل أدد التببط ا درار هنداب اشعرؾ في 

 .الادبللة العي قيؿ أف هار الاديشي قد  طط لهب اس بط الار ال ذافي
هبداي السنلسي إل  الدائرة ال بمة جداإ بالار ل أهرؼ ببلتبط تيؼ د ؿ 

ال ذافي  صؿ إتعشؼ   الؿ اراف ة هبداي لت تدبرس ش مي الاملبت الينة فيت 
تبف الار يبدث هنهب   أـ صؿ رأس فيت عّؾ الملدة البيتب  ف رر أف ي  ذصب 
ليتعب هّيهب ش مية بالاملبت اسب ة تبنت جبصزة في ذصف الار  لاع  تبف 

 لتيؼ  ذلؾ 
  ف بؿ لت 1976ددثني أدد ا ش بص الا ربيف اف هبداي  أنت د ؿ هّيت سنة 

إنني ذاصب لإلشراؼ هّ  عنليذ دتـ ااهداـ في هدد اف التببط :" هبداي
أنت بلد :"   لهرض هّيت أف يراف ت  يتيؼ صذا الش ص  لصل شبصد هيبف"الاع اريف

ببط  ع دـ هبداي لأطّؽ رمبمة أف قبـ فميؿ ال عؿ بدطالؽ الرمبص هّ  الت
 ".رداة في رأس تؿ لادد انهـ

 
قّت لاددثي  صذا اسعديؿ  ل ياتف أف يتلف الذ  ععددث هنت صل هبداي إاداد 
السنلسي الا ردي  أنب أهرفت اذ تنب طّبة بادرسة سبهب  صل إنسبف اسبلـ بسيط  

نلـ صل هبداي :" لاعددثردل هّيل ا. ببلتبد يلعح فات  أل يعدرؾ اف اتبف إل  آ ر
بّدات لشدات  ل د هدنب بلد أف قبـ بعنليذ ا الريعت إل  اتعبت البإ  ل د عددث 
لعمرؼ ت نت هبئد اف نزصة  أل اف السلؽ  لـ عظهر هّيت أية هالاة اف هالابت 

 .العلعر أل الع ثر
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ؿ ذاؾ الشبب الندي" هبداي " لـ أمدؽ اب سالعت  فهؿ اف الال لؿ أف يعدلؿ 
ال جلؿ الذ  ل يجرؤ هّ  التالـ  إل  قبعؿ ببرد الدـ  ي عؿ الا علليف  ليللد إل  
اتعبت ا  تيلت الذ  دهبم لدتلر لجبة الدـ  لت ف شيئبإ لـ يتف لبرا ة ا طلبؿ 

  !عاأل أهابقت 
الع يت بلد ذلؾ ب داد أبلمير  لصل إبف هـ هبداي الذ  تبف ي بسات الهرفة 

ببل سـ الدا ّي بسبهب  قممت هّيت اب سالت  بدسعهراب  7رقـ المهيرة ببللنبر 
ندصبش لس لعت إف تبف ل يزاؿ هّ  إعمبؿ بلبداي  لاب ادس مدة اب سالت   لا 

عهير . ل دلؿ اي  هبداي أمبح ش مبإ آ ر:"نظر إليل أداد لصل مبات  ثـ قبؿ 
نت قبئد ال عّة الاجرايف  ببلتباؿ  نلـ أنت يلاؿ أتثر ااب سالت  أنب ل أعمؿ بت  إ

أقلؿ  ل د أس ط في يد   ليس في يد  ف ط  بؿ في تؿ ". ل أهرؼ ابذا ددث لت
تيبني  اب صي عّؾ ال لة السدرية اللجيبة الهريبة العي عسعطي  عدليؿ ش ص إل  

 صذا الدد  
طبلبإ لـ عتف آنذاؾ لد  ال درة العدّيّية العي أدهي أنني اليـل أاعّتهب  تؿ اب 

سعطلت أف أفلّت  أف أسعرج  عّؾ الملرة البريئة للبداي السنلسي لصل يلد الشب  أ
بعّؾ الهرفة المهيرة ا  إبف هات الثبئر ال لاي اللربي أداد أبلمير  الذ  لـ يلد 

 .يعمؿ بت اآلف  ليملت ب ار ال عّة  لقبئد الاجرايف
ل د إنع ب . ل ذافينلـ  هبداي السنلسي  صل أتبر لأ طر إنعبج لامن  الار ا

الار  إثنيف اف التببط ليتلنب هديّيف لت  زللج هبدالسالـ أبلقيّت لصل أدد أهتب  
عنظيـ التببط ا درار  اف ش ي ة زلجعت ا لل  فعدية نلر   بلد  لزللج سّيابف 
شليب  لصل أيتبإ تببط اف أهتب  عنظيـ التببط ا درار  اف ش ي ة زلجعت 

دبلؿ  أل لن ؿ أراد الار أف يسع دـ ااثنيف  ت يد عترب الثبنية ملية فرتبش  
الالبرتيف لت  لأف ي لاب بدلر الدبرس لّنظبـ  رفض هبدالسالـ أبلقيّة  لقد تبف 
صل أيتبإ زايالإ لي بادرسة سبهب الثبنلية  فهاشت ال ذافي  لأ ذ يعندر هّيت ليملت 

 .ببلاع بذؿ لالجببف
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  بجهبز ا اف ف د رفض صل أيتبإ أف يتلف أاب سّيابف شليب الذ  ألد ت الار
همبة يسعلاّهب ال ذافي  فعلرض  تثر اف ادبللة لإل عيبؿ  للـ ي ؼ سّيابف هند 
ن د عمرفبت ال ذافي  لعلردم ببلسّطة  بؿ إشعرؾ في درتة الرائد هار الاديشي 

ت شح لإلهداـ   ير أف رابطة الامبصرة  أن ذازادة ال ذافي هف السّطة  لقد رل 
مدرم اف رمبمة الرداة العي يطّ هب هبداي السنلسي  لب   سّيابف شليب 

 .  لسنلات عدت ااقباة الجبرية  للـ يمبفدت الار ال ذافي لسنلات هديدة
 بلؼ التببط هبداي السنلسي  هديؿ الار ال ذافي الجديد   بلؼ القؼ اللديّيف 

ت أراد أف ي لؿ هاّيبإ لالار ال ذافي لت ن. السبب يف سّيابف شليب لهبدالسالـ أبلقيّة
 .أنب س هلتؾ هنهاب  لأتلنهاب  لسلؼ عرس

هبداي السنلسي  صل منبهة تباّة لمبن  اسات الار ال ذافي  عّ لت مدفة  ل د 
أ عير تاف اراف يت ا انييف  سببب قبّية بدثة  فهل ا ردي  اف قبيّة هبدالسالـ 

سيبسية أل أيدلللجية  تؿ اب تبف اطّلب  جّلد  منل الار ال ذافي  دلف  ّلية
انت  أف يداؿ قطلة اف السالح ليسير  ّؼ الل يد أل جبنبت لأف ي ـل باهاة 

أتعشؼ الل يد  أف هبداي ل يمّح ف ط  اف جسدم فيزي يبإ تاب . الدلبظ هّ  أانت
 ي بؿ  بؿ أنت اؤصؿ  أل لنتف أدؽ  ياتف عمنيلت لي ـل باهبـ أاف ترسي الل يد 

 لهمبة النظبـ ل نجرم لبندقيعت  فتيؼ من  الارل هبد اي 
  ن بة اف 1975إ عبر  ّيلة إدنيش بلد اب هرؼ باؤاارة هار الاديشي سنة 

" التعيبة" التببط لالجنلد اف قببئؿ ال ذاذفة لالا بردة  للرفّة  شتؿ انهـ اب هرؼ بػ
عسهر هّ  أاف الل يد  العي 1ألتّت لهب لددصب اللجلد فياب هرؼ ببلدّ ة رقـ . 

صنبؾ دّ بت أ رس طبلبإ في التعيبة  عتلف هّ  اسبفة . الار ال ذافي الش مي
علس   ّيلة إدنيش في إنشب  ا جسبـ اللسترية . أبلد اف لجلد الار ال ذافي

تات . ا انية إل  أف أمبدت اجالهة اف ا جسبـ  أطّؽ هّيهب التعبئب ا انية
هنبمر الينة  اف بينهب  اداد الاجذلب ال ذافي  سلد  اف التعيبة 1الدّ ة رقـ 

ا سّلب ا اني الاعب  تبف . اسللد ال ذافي  لهبداي السنلسي الا ردي ل يرصـ
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ي تي أف عتلف بلض هنبمر ا اف دا ؿ ال ياة أل الاتعب العي يجّس فيهاب 
ذا فرتت بلض ال ملميبت  أل الاتبلابت الهبعلية أف يتلف ال ل يد الل يد  لا 

أثنب  إمدار ال ذافي بلض العلّيابت ذات . للددم  فدف رجؿ ا اف ي ؼ هند الببب
الطبب  ا اني الدسبس أل اللبجؿ  يتّؼ أدد التببط اللاقليف ببل رب انت  إاب 

لأديبنبإ يطّب اف أدد صذم اللنبمر   بمة هنداب . بعنليذ عّؾ العلّيابت أل اعببلعهب
ي أل أجنبي  قبؿ لملؿ التيؼ  أف يعد ؿ لأف ي لؿ يتلف في ل ب  ا  اسئلؿ ليب

أثبت هبداي السنلسي  . علّي بإ مبدابإ أل جبفبإ  ل يريد الار أف ي للت ش ميبإ 
عنليذ ا لاار : لاداد الاجذلب ال ذافي  أنهاب قبدراف هّ  آدا  الاهاعيف لصاب
اهاب تبف صذا  بدذافيرصب اهاب تبنت هنيلة  لتذلؾ العد ؿ ببلعلّيؽ أابـ التيؼ

 .العلّيؽ جبردبإ 
جب  اااعدبف ا تبر للبداي  أثنب  االد ة الاشبرتيف فياب هرؼ باؤاارة الاديشي  
اف ديث ال بض هّيهـ  لعنليذ ا دتبـ العي أمدرعهب ادبتـ هسترية ملرية 

تبف العنبفس ه  إرتب  الل يد لالعسببؽ هّ  عنليذ علّيابعت  صل الذ  يدتـ . لسريلة
اسبفة قرببإ أل بلداإ انت  لقد عللؽ هبداي السنلسي هّ  نلست في العنليذ لببلعبلي ال

 .اارتب 
ن ّت الار بيف الالاق  ا انية لاللسترية  . لبدأت ردّة الللؿ لالدـ لال بلؿ الهاب

ي  ذ علّيابعت اببشرة انت  لل يعب  أ  جهة أ رس  د ؿ ارة أبلبتر يلنس جببر  
د ؿ إل  اتعبت  لجد هبداي السنلسي  –لزير الدفبع  –اؤقعة لّدفبع أايف الّجنة ال

جبلسبإ هّ  ترسيت  ليعددث ببلعّيللف  ليمدر العلّيابت  هبد اللزير أدراجت لأ ّؽ 
 .الببب

تبف هبداي أديبنبإ أقلس اف  ّيلة إدنيش  آار التعبئب ا انية  لأديبنبإ اسبل لت أل 
ليمؿ في صذا اارعلبع لاان لبض  صل طبيلة العدديبت  ال. الاز  لأديبنبإ دلف ذلؾ

أل الشتلؾ ا انية  فدذا تبنت  يلط الشؾ عشير اثالإ ندل الرائد هبدالسالـ جّلد إبف 
هـ هبداي  فدف مالديعت  لاؤشر الث ة يعهبلس بسرهة  أاب إذا تبنت إبر الشؾ ععجت 
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السنلسي يتلف صل الذ  يجّس في  ندل لادد اف قبيّة ال ذاذفة أل أتثر  فدف هبداي
 .الطببؽ ا هّ  ليعالش   ّيلة إدنيش نهبئيبإ 

بدأت الشتلؾ عدلر دلؿ الل يد دسف إشتبؿ ال ذافي  انذ ألاسط الثابنينبت  إشتبؿ 
صذا تببط اف تببط شرطة للية فزاف  اف بيف الذيف عبنبصـ أبنب  سيؼ النمر 

  بلد ع رجت هاؿ بسبهب هبماة الللية  دتبـ سبهب  لأرسؿ إل  تّية تببط البلليس
لـ يذ ر جهداإ في قا  أ  سّلؾ ينبي  بالبرتة النظبـ  تبف شديد ال سلة في 
الاجهة اظبصرات الطالب  بلد ثلرة ألؿ سبعابر  الدؽ ببلجيش  ثـ أمبح اف 
 الدّ ة ال بّية الجديد الانبط بهب اسئللية السهر هّ  أاف الار ال ذافي لأػاف النظبـ 
في اردّة الينة  علل  إدارة هدد اف الاشرلهبت في سرت بباتبفة إل  اهبات 

 .اللسترية
تبف دسف إشتبؿ  ش مية اعلجرفة صجلاية  لـ ينل اف عطبللت دع  الار 
ال ذافي  يعد ؿ في اب يلنيت لاب ل يلنيت  أذتر أننب تنب في أدد نلاد  التببط في 

ا رج امطل  الل بد  لتبعب السينبريل صبر  بنهبز  ا  الل يد الار ال ذافي  لال
إدعدـ الن بش . جر   لاداد الزل  لزير ااهالـ  لجّس النب الل يد دسف إشتبؿ

دلؿ اشبصد الينة في فيّـ هار الا عبر  دبلؿ اداد الزل   بدسّلبت الهبد   إقنبع 
لل بد الار ال ذافي بعجنب الاببشرة في البلجة صذا الاشهد  ظهرت اللمبية هّ  ا

صؿ اف :" فج ة عد ؿ الل يد دسف إشتبؿ لي لؿ. لظهرت هّيت هالابت التيؽ
الترلرة إنعبج صذا الليّـ هف هار الا عبر  صنبؾ ش ميبت اف قبدة الجهبد الّيبي 

 أتثر أصاية انت  لابذا صذا اامرار هّ  هار الا عبر 
د لأشبر لت بيدم أف لعلجت الزل  بنظرم ندل امطل  الل ب. عببدلنب نظرات ااسعهراب

أهع دتل أنب  إف الار ال ذافي صل . يهدأ  لأف ل يعرجـ اب يدلر إل  رفي نب اانجّيز  
ف د تبف الار يعب  صذا ا سّلب . اف لت  عّؾ التّابت اللجة في فـ دسف إشتبؿ

أدرؾ الار دسبسية ا ار  أار دسف إشتبؿ أف يذصب . في قتبيب لالاقؼ تثيرة
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ببلع تيد  الجابهة قد لد هـ الجلع  لاف ا فتؿ أف عذبح :" لقبؿ لت لعدبير الهذا  
 .ل رج الل يد إشتبؿ  لانع ؿ ال ذافي إل  التلع آ ر". لهـ  رلفبإ 

عدللت الشتلؾ دلؿ دسف إشتبؿ إل  عهـ  قيؿ أف لت إعمبلت بدللة ألرلبية  لأنت 
أف يمبر إل  ي طط ان الب هستر   دبلؿ  ّيلة إدنيش أف يدبمر الالتلع  ل 

هعبر  إهلب  إشتبؿ اف الجيش ليتّؼ باهبـ ادنية   تب انت الار ال ذافي  لا 
إ عل   ّيلة إدنيش فج ة  لهرؼ فياب بلد . القؼ  ّيلة نلع اف العلاطؤ ا  إشتبؿ

 تب الار اف جاي  . أنت لج  إل  الجبؿ الهربي  لأقبـ في دابية إددس قببئّت
ّيت  لأمبح هبداي السنلسي صل لددم رئيس السدنت  أبنب  قبيّعت  إعهاهـ ببلع ار ه

 .اآلار النبصي في تؿ اب يعلّؽ بب اف الش مي لالار ال ذافي
إجعا  التببط اف قبيّة ال ذاذفة لقررلا ال الص اف دسف إشتبؿ  لصذا اب ددث 

 .ف د أطّ ت النبر هّ  رأست  لقيؿ أنت إنعدر
لأتبفت درجبت إل  سّـ هبداي  صدات عّؾ الدبدثة درجة اف سّـ ال ذاذفة 

 .السنلسي  للسلت دائرة الث ة فيت  لتذلؾ اسبدة مالديبعت
ا ثر ا تثر ع ثيراإ لعّؾ الدبدثة  تبف في الار ال ذافي ش ميبإ  ف د صزت ث عت 
الاطّ ة في قبيّعت  لأهبد النظر في عرعيب الدلائر ا انية اف دللت  اف ديث ال ببئؿ 

ف يلعاد هّ  قبيّعت ببلدرجة ا لل   عّيهب قبيّة الا بردة هبر لا ش بص  ف د تب
 .هبداي السنلسي  ثـ قبيّة لرفّة

  إتعشؼ اب هرؼ باؤاارة لرفّة  العي ينددر انهب ائبت التببط 1992في سنة 
اللباّلف في الاق  تثيرة في الجيش الّيبي  لاف بينهـ اللشرات في مللؼ التعبئب 

أبنب  قبيّة لرفّة قيبدة بلض الالسترات الاجهزة جيداإ بب سّدة ا انية  يعلل  بلض 
ـل  لصل تببط  الث يّة  لععارتز في الاق  إسعراعيجية  قبد عّؾ الادبللة العبح قرل

لمّت عّؾ الادبللة إل  دبفة الللؿ  تبف . لرفّي تبف يدظ  بث ة ال ذافي لاف الت
الادبللة ا  طر  لا تثر جدية  نجبدهب أتثر اف اؤتد  لفي ع دير   إنهب تبنت 
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 نهب أهعادت في ا سبس هّ  عنظيـ إجعابهي اعرابط  فعلفر لهب اف السرية اب 
 .يجلّهب ملبة اا عراؽ لالتعشبؼ

ددث  ّؿ لادد في انظلاة عّؾ الادبللة  لصل أف العبح قرـل فبعح هدد اددلد 
بقايف هّ  نظبـ الار جداإ اف التببط اف  برج قبيّعت   نت رأس أنهـ اف الن

ال ذافي  لالتبرصيف لت ش ميبإ  ثـ أف صؤل  التببط الاددديف اف  ير أبنب  قبيّعت  
. يعلللف قيبدة الاق  دسبسة جداإ  لأف دلر صؤل  سيتلف دبسابإ في نجبح درتعت

لصتذا تبنت ادبللة تابف الدد ا قم  اف هلااؿ النجبح  صي ال بماة  قبـ أدد 
بدبالغ هبداي السنلسي  أدبطت الادبللة  لأهدـ قبدعهب  لمنلت  صؤل  التببط

قبيّة لرفّة هّ  أنهب اللدل ا لؿ لنظبـ ال ذافي  بلد أف تبنت الدّيؼ لالاسبند 
  أمبدت صذم ال بيّة "إ لة الجد " ا لؿ  فبلداب تبف ال ذافي يطّؽ هّ  أصؿ لرفّة 
بطلنهب لأف بذصب  لعلل  الل يد  ّيلة  االد ة في ه ر دارصب  لشنت درب لّعلرقة بيف

إدنيش قيبدة صذم الالرتة  باسبهدة بلض اللنبمر اللرفّية العي لامّت عدبللهب 
 .لللئهب لّ ذافي

 :لهّ  قبهدة الامبئب لالللائد العي مب هب الشبهر الاعنبي
 

ـــــِت األيـــــاُم مـــــا بيـــــن  أىِميـــــا   بـــــذ ا ق ض 
 مصائــــُب قـــــوم  عنـــــد  قــــــوم  فوائـــــــدُ                             

 
تبنت الدبدثة العي قبدت إل  عملية دسف إشتبؿ ال ذافي  اطرقة  إرعللت اف دا ؿ 
اتبرب ال بيّة ال ذافية  لعهل  فلؽ رأسهب  لينلّؽ شؽ لاس  بيف الار لأبنب  

أ لة " لرفّة أزالت هلمبةإ اف دّ بت ال رابة ا بلد لصـ هالاعت ا قربيف  لاؤاارة 
 ".الجد 

  هبداي السنلسي  فهل ليس إبف اللـ  أل "اللديؿ"لـ يبؽ اف أتلاـ مّة ال رابة إل 
أخ الجد  بؿ صل ا خ في ال بنلف تاب ي لؿ العلبير اانجّيز   لبلد الذ  قبـ بت  
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ف د أمبح هبداي ببلنسبة لت  أخ الدـ  ب عؿ تؿ اع ار هّ  هديّت الار ال ذافي 
 .صتذا تبنت امبئب دسف إشتبؿ  لامبئب لرفّة  فلائد للبداي السنلسي

إسعدلذ السنلسي هّ  ه ؿ الار لقّبت  أمبح يدم الدديدية العي عترب  تؿ شبح 
أمبدت ث عت فيت اطّ ة  للتف  للتف صذم إشبرة تل  أملر . -ال بئد –يعدرؾ عجبم 
ار ال ذافي أابـ للرا  الجاي   لفي ا داعهـ أللئؾ الذيف يثؽ بهـ   بمة يتلهب ال

 .اف يدـل انهـ دلؿ  ياعت سبصراإ هّ  أانت الش مي لأاف النظبـ
 .السيؼ يب   اسّطبإ  لاابلبد اعترراإ  لال عببرات الدلرية ل ععلقؼ

ال بيّة هّ   لـ عتف دبدثة الل يد دسف إشتبؿ ال ذافي  ال بطت ا  يرة اف اطرقة
رأس الار  جب ت صذم الارة تربة أ طر  تبنت الاسبفة أقرب  لالعمليب أتثر 

 –اثنبف اف دراس . دقة  لالدلاف  ل يتبدهب تببح ال رابة  ل يرصبهب ش ص الهدؼ
 اف أبنب  هالاعت ي ططبف ل عّت رايبإ ببلرمبص  لابذا  لتيؼ   –ال بئد 

يبف قذافيبف  اف طبقـ الدراسة الذ  يّعؼ دلؿ شبببف هستر ". الهنب " ل"  شيبة " 
-هّاب أف إبف هاهاب . الار ال ذافي  يداالف سالديهاب لّدفبع الش مي هنت

 -الار ال ذافي  قبئد ال يبدة ااسالاية اللبلاي  قد د ؿ  ّسة إل  انزليهاب   -ال بئد
لف اراف يف ببلطب  لياتف أف يذصب إل  اتبف د. صنب علسر ب تثر اف الن  – ّسة 
.. بدأ بلض الاراف يف يّادلف ليسعهزئلف  ليطّ لف نظرات ااسعهزا  النبرية. أانييف

قد لمؿ إل  ديث اربط الشرؼ  بلد أف ع تدا  -ال بئد –هّـ  الهنب   ل شيبة  أف 
 :اف ذلؾ  عددثب لأسرا النجلس  بلد أف قررا  لت نهاب ي للف

 
 مــن األذىال يسمــُم الشــرُف الرفيــع ُ       

 حتــى ُيـــــــراق عمــــى جوانبـــــو ألـــــــدُم                                 
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–لصل أيتبإ تببط قذافي  فدف دلاف  إل ب  ال بض هّ   –النلداب  –لفؽ شهبدة 
لتف . ل شيبة  تبنت  سببب أ رس  أل  سببب اتبفة إل  التلع الشرؼ -الهنب 

 .داللإ  صي اب ذترنبم في اطّ  الد لؿ إل  سيبؽ عّؾ الدبدثةالرلاية ا تثر ع
بّف الار ال ذافي بنلايب الشببيف ال ذافييف  إسعده  هبداي السنلسي  لألتؿ إليت أل 

لـ يتف لدس هبداي اللقت لّعد يؽ أل . لأطّؽ يدم في إع بذ اب يرام ديبلهاب. أارصاب
د يؽ ا  صذيف الشببيف سيعطرؽ إل  الادبتاة  فبلالتلع أتثر اف دسبس  ف   ع

قتية د لؿ الار بيعهاب  لصذا ا ار يعجبلز التلر باالئتية ال بئد  لهماعت اف 
فالبذاي أف يعنتب قبئد ال يبد ااسالاية سلا  ال ّؽ  لي عي اثؿ عّؾ الللّة  . الزلؿ

 .إنت الفؾ ال طير  الذ  ل يجبرم إلل الدـ  لبل بب  ير اسبلؽ
داي الاعهايف ااثنيف  لتلهاب في لسط جا  اف الجنلد  الذيف عات أدتر هب

علبئعهـ هّ  صذيف ال بئنيف الا جلريف ل عؿ ال بئد  لطّب اب يرلنت فيهاب  عداف  
في نهبية الاشهد أدتر هبداي . الجنلد ندل التديعيف لبدألا في عازيؽ جسديهاب

ي ا  رس  لأار أف عنطّؽ تؿ سيبرة سيبرعيف  لربط أقدااهاب في سيبرة  لأيديهاب ف
تبف صذا درسبإ لّدبتريف . في إعجبم البتس لأل رس  ازلؽ الجسداف  لقت  ا ار

أ  تبنت فلؽ الدديث هنهب  نبصيؾ هف الرد  -ال بئد -لالهبئبيف  لصل أف أفلبؿ
 .الللّي هّيهب

رف  بلتهـ  الع   الار ال ذافي بلدد اف اشبئإ إددس ال ببئؿ بادينة سبهب  لهنداب
ا ملات  البريف هف عذارصـ اف عمرفبت بلض أبنب  قبيّة ال ذاذفة   تب الل يد 
 تببإ شديداإ  ل بدر اتبف ااجعابع  طّب انهـ هبداي السنلسي الب ب  في أابتنهـ 
 نت سي دـ لهـ ااجببة التبفية لالشبفية هّ  اب قبللم لّ بئد  أدتر جهبز هرض 

يالإ ديبإ للقبئ  سدؿ الهنب  لا شيبة  عبب  الدبترلف اللرض فيديل  لقدـ لهـ عسج
". صؿ إقعنلعـ بباجببة :" في مات أمدبب ال بلر  لفي النهبية  س لهـ هبداي

 .مات الجاي  ف د بّهت ال ّلب الدنبجر
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في السنلات ا  يرة  لعدديداإ في الل د ا  ير اف نظبـ الار ال ذافي  أد ؿ هبداي 
  نلست لهّ  علتيرم عهيرات تثيرة  أمبح يدّؿ ا لتبع الدا ّية السنلسي هّ

لالدللية اف انظلر آ ر  ل د دبلؿ أف يلّت للل نظريبإ اف ال بلب الذ  منلت لت 
أنب أديبنبإ ل أفهاؾ  ف نت هنداب عدّؿ :" الار ال ذافي للتلت فيت  قّت لت ذات ارة

اددؽ ببلنظبـ  لهف التبرثة العي ا لتبع الدا ّية في ليبيب ععددث هف ال طر ال
سيسببهب أبنب  ال ذافي لت ش ميبإ للّلطف  ععددث هف ترلرة لت   برطة جديدة 

لتنني ل أفهـ :"   لأتلتل "لّسيبسة ال برجية الّيبية  لع ديـ الامبلح هّ  الشلبرات
  أديبنبإ ر ـ تؿ اب ع للت  قيباؾ ب هابؿ عنبقض أقلالؾ  اثؿ إرسبلؾ لش ص لإلهعدا

هّ  لزير ال برجية السللد  ا اير سللد الليمؿ  لادبللة إ عيبؿ للي اللهد 
". ت تد بلض ا ش بص الّيبييفالسللد  هبداي بف هبداللزيز  لتذلؾ عمرفب

س جيبؾ بتؿ مرادة  هالقعي بالار ال ذافي ل أسعطي  أف أملهب  هنداب :" قبؿ
فدنني هّ  إسعلداد أف أفلؿ .." لاّت   لصذا صل العلبير الذ  أسع.."–انهـز  –أجدم 

. للل تبف ذلؾ ب عؿ تؿ أللد  أل قعؿ نلسي –اانهزاـ  –أ  شي  ي رجت اف دبلة 
لل طّب اني الار ال ذافي أف أظهر أابـ شبشبت العّلزيلف لأنب أقبلؿ أقداات لللّت 

أنب ل ":أطّنب الدديث لالن بش في صذا الالتلع  لفي ال عبـ قبؿ لي". ذلؾ بتؿ سرلر
رعلبههب   يهاني في ديبعي أ  شي  سلس الار ال ذافي  لرتبؤم  لقلة النليبعت لا 

 ".أنب هّ  إسعلداد أف أدف  ا ببّهب أ  ثاف
ل أنس  صذا الدديث أبداإ  أسعليدم اف ديف إل  آ ر  فاف أملب ا شيب   أف 

ت يسعطي  ش ص منبهة ش ص آ ر بالاملبت يدددصب اسب بإ  صذم ا الر ددث
أتبر الابدهيف في صذم الادرسة . اف قبؿ في ارادؿ لأابتف هديدة هبر العبريإ

  دلؿ عّؾ ال ّلة لاب دللهب العي ع   بيف -آلالت  –  مبدب قّلة "دسف المببح"
إيراف لأفهبنسعبف  دللهب إل  فردلس يلل بدلر الديف  لالهّابف  لأنهبر اف  ار  

لشببب الاراص يف  لاظب هّ  إهطبئهـ لفبتهة دانية ال طلؼ  جا  بهب ائبت ا
جرهبت هبلية اف ابدة الدشيش  ل يلي لف اف أثرصب  أقنلهـ أنهـ في الجنة العي 
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لهد اي الاؤانيف  لتبف ي عبر للئهـ ب ف يطّب اف أددصـ أف يّ ي بنلست اف أ  
اسعلاؿ دسف المببح صؤل  الشببب لعملية  ملات السيبسييف  . اتبف في ال ّلة

 –البرتيف لاذصبت ااسابهيّي الببطني  عسبب لا هّ  الالت اف أجؿ إرتب  ال
 .دسف المببح   الذ  أد ّهـ الجنة اردفيف –ال بئد 

  "السيطرة"ل د علس  هّاب  ااجعابع لالاؤر لف لهّاب  النلس  في دراسة هاّية 
هّ  أدلاعهـ البشرية  علددت النعبئل    –بتس فيبر ا -العي يابرسهب الطهبة ا شد ل

هبلـ السيبسة لااجعابع  يرد عّؾ السيطرة العي يابرسهب ال بئد اللرد هّ  أدلاعت 
ل  ش ميعت السبدرة  لقدرعت هّ  علظيؼ  البشرية عللد إل  قدراعت الدياب لجية  لا 

 .ال مبئص العي عتاف في د بئؿ ا فراد
هنهب في نهبية صذا صي في  بية العل يد  لس عددث  –السيطرة  –أهع د أف هاّية 

 .اللمؿ
فبلد قيبـ الرئيس ا اريتي رلنبلد . ال بئد –ل د نلذ ببلللؿ هبداي اب قبلت هف إرتب  

ريجبف بدهطب  ا ار ل لاعت الجلية ب مؼ ادينعي بنهبز  لطرابّس  لاهبجاة بيت 
الار ال ذافي  د ؿ الار ال ذافي في ثلرة اف الهتب لال لؼ  أدس بباصبنة 

فتبنت هاّية للتربي  العي قبؿ . -انهـز –الاتبنة  لصتذا رآم هبداي لعدني 
ا اريتيلف أف الا ببرات الّيبية صي الا طط لالانلذ لهب  لدتات الادتاة 
ا ستعّندية  العي دبتات هبدالببسط الا ردي لا ايف  ّيلة فدياة بددانة هبدالببسط 

 .لصل اف قبيّة هبداي السنلسي
لادتاة اللرنسية  يببيبإ هّ  هبداي السنلسي لآ ريف ببلسجف الاؤبد أيتبإ دتات ا

إيت اللرنسية  لاف بيف الادتـل هّيهـ الل يد -عي-ادانعهـ في علجير طبئرة اليل
هبدالسالـ دالدة إبف هـ هبداي السنلسي  لدتات الادتاة ا لابنية بددانة سليد 

بني لسليد صذا أيتبإ اف نلس قبيّة راشد  يشة في قتية علجير اّه  لبيؿ ا لا
هبداي السنلسي  مديح أف الدتـ المبدر لـ يدف سليد اببشرة  للـ يذتر اسـ 

 .هبداي السنلسي  لتف العد ي بت ز رت ببسايهاب
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أطّ ت النبر اف دا ؿ السلبرة الّيبية في لندف هّ  هدد اف  1984لفي سنة 
ية فّيعشر العي تبنت ا  زاال  لهب ع ـل الاعظبصريف الّيبييف  ف عّت رمبمة الشرط

لجرس الدديث هف لقلؼ هبداي لرا  مدلر العلّيابت . بدابية عّؾ الاظبصرة
 .بدطالؽ النبر

ل د إ عبر الار ال ذافي أسّلب اللنؼ لالالاجهة ا  تؿ الالبرتيف لت في الدا ؿ 
صل اليد الدديدية العي لال برج  أفراداإ تبنلا أل دللإ  تبف هبداي السنلسي  دائابإ 

 .يترب بهب لي عؿ
عددث الار ال ذافي في الجّسة الان للة  2003في قاة شـر الشيإ اللربية سنة 

هّ  الهلا  هف اب ددث قبيؿ الهجـل ا اريتي هّ  اللراؽ لعطرؽ إل  القؼ الاّؾ 
ت شديدة فهد  ردل هّيت للي اللهد السللد  آنذاؾ ا اير هبداي بف هبداللزيز  بلببرا

ال لة  تبنت عّؾ اللببرات مداة سباة أ رست الار  لتنهب تبنت لتابت هّ  
إل   -الالقلة –عدللت عّؾ . الهلا   أمببت ال ذافي في ا عؿ النل  لنلسي رصيب

لـ يسعط  أف يلشل  انت أبداإ  ل دا تؿ صات اانع بـ . ستيف هايؽ يعّلس في دا ّت
رأس . لزيز  بؿ لاف تؿ الااّتة السللديةالاببشر اف ش ص هبداي بف هبدال

شف الل يد  . د ي ية  يداّهب في دا ّت ليالإ لنهبراإ  –صزياة  –هبداي سيدم في دبلة 
هالاية  لدينية هّ  السللدييف  جند لهب الّيبييف لاللرب لا جبنب   درببإ سيبسية  لا 

لدؽ باف يلعبرم  لتف هبداي السنلسي  أدس أف لت دلراإ ي عّؼ هف الجاي   فاب
أرسؿ بلض . لببدر ببللاؿ. إلهت  إصبنة ل يادلصب  إلل ادل اف إرعتبهب اف اللجلد

 .اللنبمر إل  ه ر دار ا اير السللد  اف أجؿ عمليعت جسديبإ 
لتؿ دبتـ فرد  يد اف دديد  لتف عّؾ ا يد  الدديدية أجسبابإ ععنلس  له لؿ 

مالح نمر  لالاّؾ الدسف الثبني تبف لت  هبدالنبمر تبف لت. ع طط  لأدلات عنلذ
عللؽ . الجنراؿ ألف ير  ثـ إدريس البمر  لزير الدا ّية  للّ ذافي هبداي السنلسي

هبداي هّ  نلست في ابرثلف الدـ  لتف صنبؾ اّلبت أ رس  أل لن ؿ اّلبت الازية 
 .رجيةعدت  لصاب اّلب أبنب  الار ال ذافي  لاللالقبت ال بإنلعدت  لأ رس فل 
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لـ يتف لالار أخ  تبنت لت ش ي بت بنبت  تبف صل الذتر اللديد في اللبئّة إل  
جبنب أبيت  قيؿ أنت تبف لت ش يؽ ابت في مهرم  هرؼ بب هلر  لـ أعد ؽ اف 

دظي الار ال ذافي ب در اف . ذلؾ  لل أسعطي  أف أجـز ب لؿ في صذا الالتلع
بش فيهب طلللعت  لقد تبف لذلؾ أثراإ الدلؿ الذ  تبنت عساح بت الظرلؼ العي ه

ظبصراإ في ش ميعت  ي لؿ الل يد هبداي انملر  لتبف اف الاؤلهيف لالار ال ذافي 
الار ال ذافي بدتـ تلنت ا بف الذتر اللديد للالديت  ف د :" إل  أقم  ادس  ي لؿ

تبف يهتب . تبنب يدرمبف هّ  هدـ إ تببت  ليلاالف اب بلسلهاب ارتبئت
ط ا سببب لينعدي جبنببإ اف البيت يرفض الدديث ا  أ  أدد  علّف الطلار    بس

 .في البيت لل ينبـ اللالداف قبؿ أف ينجدب في عرتيعت ب   ثاف
ترر الار صذا السّلؾ  فدذا  تب اف أدد أهلانت  ي بط  الجاي   لي ار بدقلبؿ 

لعي يعلطؿ اجاؿ هاّهب اتبعب ال ّـ في ال يبدة  ل يعددث إل  جاي  رجبؿ الدللة ا
 .ليتلف صـل الجاي  صل تيلية إ راجت اف اهبرة الهتب

أللد  شلر الار بلزلة قلية اف  7بلد عدفؽ ا بنب  الذتلر الذيف لمؿ هددصـ إل  
لـ يلطهـ اللقت الذ  ع عتيت قلاهد . رعت نلست بع سيس ساللة دبتاةدللت  لبشل 

ل بب في د بف الاشرلهبت السيبسية العربية ا بلية  إنهاؾ في تجيل اللاؿ  
علل  هبداي صذم الاهاة . ل يرصب  للـ ععرؾ ديبة الّيؿ لت لقعبإ صبدئبإ يلطيت  للدم

أيتبإ  اهاة ااهعنب  بب للد   بمة أبنب  زلجعت الثبنية ملية  لببلعدديد البف 
مة لاللباة  عبب  هبداي السنلسي  شئلف سيؼ ال ب. ا لؿ انهب لصل سيؼ ااسالـ

لصل ألؿ اف رأت هينبم هنلاف العلريث  ل مص لهذا الاشرلع الذ  إهعبرم اشرلع 
 . ديبعت   مص لت اللقت للت  لت برنباجبإ اتثلبإ 

تنت أزلر طرابّس بشتؿ اسعار لأنب سلير ليبيب بديطبليب بدتـ ال رب الجهرافي لدجـ 
  لفلجئت ذات ارة بش ص الامبلح لالاشبتؿ بيف البّديف  أقيـ ببللندؽ التبير

الع ينب ببلجنبح الرئبسي . يعمؿ بي قبئالإ  أف سيؼ ااسالـ يلريد أف يزلرؾ ببللندؽ
. ببللندؽ لبدأ يطرح ا سئّة  في اللالقبت ا  إيطبليب  لألرلبب  لفي العبريإ ل يرصب
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عتررت عّؾ الزيبرات بشتؿ اتثؼ  س لت هبداي هف سبب عّؾ الزيبرات الاعتررة  
 .بؿ إنهب ععـ ب ار اف لالدمف 

قبد هبداي هاّية ع ديـ سيؼ ااسالـ إل  الاسئلليف  لبلض الاث ليف  لتبف هبداي 
صل الذ  يددد أساب  صؤل  ليشير هّيت بادبلر ال تبيب العي يثيرصب الهـ  لهاؿ 

 .انذ البداية هّ  أف يظهرم باظهر الشبب اللبقؿ  الاسعا   الالعدؿ
اعد ريش جنبديت  طبر إل  ال برج  لبدأ ااعمبؿ باسئلليف ببلدلؿ  تبر سيؼ لا 

سات أيتبإ  صنب عرهرهت اشتّة جديدة  لصي عدسس إ لعت . ا جنبية  عرهرع جسدم لا 
انت  لتذلؾ ظهلر أسئّة اف تثير اف قبيّة ال ذاذفة هف أبلبد اشرلع هبداي 

لّجبف الثلرية إعس  الدديث في دلائر هنبمر درتة ا. السنلسي في سيؼ لانت
 . الالبرتيف لاشرلع العلريث  أل الذيف أطّؽ هّيهـ الدرس ال ديـ
ف د هاؿ هّ  عهدئة . صنب  إدعبج هبداي السنلسي أف يت  هّ  رأست أتثر اف قبلة

ال لة لهّ  رأسهـ الالعمـ  الذ  تبف يرس في نلست التلب ة ليتلف الارشح ا لؿ 
رض لعبني هبداي لسيؼ  لهّ  ا  ص جنبح بالالللراثة لالدم  لعدبلؼ ا  الجنبح 

ل  دد بليد اف ال لز فلؽ الجلبع  الذ  ال ي فيت .. ال ذاذفة لرباب أسعطبع هبداي لا 
النبي يلسؼ ب يد  أ لعت  هبر إدارة دلار اجباؿ ا  بلض ا طراؼ اف قبيّة 

اف أطّؽ ال ذاذفة لتذلؾ ا  بلض ا ش بص الادسلبيف هّ  الّجبف الثلرية  أل 
 .هّيهـ  الدرس ال ديـ

لتف ا ار إسعده  في بلض ا ديبف  أف يت  هبداي هّ  رأست قبلعت ا  رس 
 .ال دياة لصي اللنؼ ا  اّح أاني سببؽ ااهداد

تبف الدتعلر هبدال بدر البهداد  لصل اف رالز درتة الّجبف الثلرية لعلل  انبمب 
فترة العلريث  لببلطب  فدف الا ملد ا عّلة  اف الذيف يجهرلف بباهعراض هّ  

الار ال ذافي  مدب  مبذلؾ صل ااهعراض هّ  أف يرث سيؼ ااسالـ لالد
هبدال بدر ااهعراض بلببرات ااسع لبؼ اف سيؼ للملت ببلليلؿ الطبئش الذ  
يع بفز بيف الدبنبت في ألرلبب ليليش ليبؿ دارا  مب بة عسي  إل  سالة ليبيب 
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لمؿ ال لؿ إل  آذاف هبداي  ف راد أف يؤدب الدتعلر هبدال بدر  .لال بئد لالثلرة
 .البهداد  هّ  طري ة اللنؼ ا  الاّح ا اني

تبف لّدتعلر هالقة هبطلية قدياة ا  زلجة أدد التببط اللباّيف ا  هبداي 
نعه  ا ار عذتر . السنلسي في ااسع ببرات اللسترية  طّؽ التببط زلجعت لا 

تببط لصل يدرس الطري ة ا اثؿ لع ديب الدتعلر هبدال بدر البهداد  هبداي ذلؾ ال
 .فبسعدهبم لتّلت ببلاهاة. لد للت إل  دا  سيؼ ااسالـ

تبف الدتعلر هبدال بدر يشهؿ هندئذ انمب لزير العلّيـ  لذات مببح لصل يهبدر 
ليلرض هّيت انزلت  ليهـ برتلب سيبرعت  ع دـ ندلم الاطنبإ يداؿ اّلبإ بيدم  أسعلقلت 

اطّببإ أل عظّابإ  لقؼ الدتعلر ليسعا  إل  الالاطف الشبتي  لبسرهة هبلجت الالاطف 
لمّني . بّتابت هنيلة هّ  لجهت  فعلرات هيف الدتعلر الذ  أندف  صبرببإ بسيبرعت

نب  عّؾ الدبدثة في نلس اليـل  فبعمّت ببلدتعلر البهداد  الادالد  رئيس اللزرا   
تدؾ البهداد  الادالد  ..   الدادي ببلسالاة  عليش لع  ذ  يرصبلقّت لت اببشرة

ل يب دبيبي  ل د أ ط ت اللنلاف  إنت البهداد  اآل ر  الاهبار  أاب أنب :" لرد سب راإ 
إعمّت ببلدتعلر هبدال بدر أسعلسر هاب ددث  ". ف د إنعه  الللؿ الاهبارات هند 

لت  نظبرة سلدا  هّ  هينيت  لقصل  جب ني ببيعي لقد. ف بؿ س دتر إليؾ دبلإ 
علبميؿ اب ددث  لاف تبف لرا  صذا الدبدث  لصل هبداي السنلسي  الذ  سّط 

لأتد أف . اللبهؿ اف أجؿ عد يؽ صدفيف  صاب ا ذس الجسد   لاللتيدة الش مية
هبداي السنلسي  أراد اف لرا  ذلؾ إيمبؿ رسبلة لت تي ل يذتر سيؼ ااسالـ 

 .بسل 
العلّيـ  بّتاة اف تببط إسع ببرات " لزير"بع هبداي السنلسي أف يهّؽ فـ إسعط

يداؿ  تببإ قديابإ هّيت  لأف يبلث برسبلة هنيلة إل  اب يسا  ببلدرس ال ديـ  يبدل 
أف شرهية البلية بف أبي سليبف في العلريث لـ يبطؿ اللللهب  ف د أار النبطؽ 

ئؿ هنداب تبنت قتية علريث إبنت يزيد الرساي أف ي لؿ أابـ جا  اف رؤس ال بب
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أ  أف ا اير بلد صذا اشيراإ ". ا اير بلد صذا  صذا  لاف ل ي بؿ لت صذا:" ادؿ جدؿ
 .إل  البلية  لصذا الثبنية اشيراإ إل  يزيد  لتّاة صذا الثبلثة اشيراإ إل  السيؼ

بلض الدلؿ  ل د داؿ هبداي ث ؿ علريث سيؼ هنلبإ لسالابإ  ف لهز إليت أف يزلر
اللربية  لأف يّع ي ب بدعهب لرالزصب  لأف يمطدب الت هدداإ اف هنبمر درتة 
الّجبف الثلرية  لاف الطريؼ  أف يتلف اف بيف صؤل  الدتعلر هبدال بدر البهداد   

زار بهـ الجزائر  لعددث صنبؾ إل  . الذ  أمبح اآلف انس بإ لدرتة الّجبف الثلرية
ائر دللة لهب ددلد ا  ليبيب  للهب أيتبإ هالقبت  بمة  هدد اف ال يبدات  فبلجز 

لهبنت عجربة ارة انع بؿ السّطة بلد لفبة الرئيس صلار  أبلاديف  ذصب سيؼ إل  
صنبؾ لي لؿ  أنب لريث ال بئد في ليبيب  لل  الؼ هّ  ذلؾ  لاف ي لؿ أف صنبؾ 

ينظر إل  صؤل   إنهـ درسبإ قديابإ في ليبيب يلبرض مللد  سدة ال يبدة بلد أبي  فّ
 .يمطللف طلاهية لرائي

ذصب سيؼ لالت نلس هنبمر الدرس إل  امر  إلع   بلدد اف قيبداعهب في ههد 
الرئيس دسني اببرؾ  لبينهـ هدد اف الاث ليف لالمدلييف  ددثني هبدال بدر 
 البهداد  هف عّؾ الزيبرة ف بؿ أف سيؼ ااسالـ ال   ادبترة في الجبالة ا اريتية 
قبؿ في اسعهّهب  أف لفداإ صبابإ اف الّجبف الثلرية يراف ت  لصذا اللفد يجّس اآلف في 
ال بهة  يعرأست الدتعلر هبدال بدر البهداد  اسئلؿ الّجبف الثلرية في ليبيب لصل رجؿ 

لأتبؼ . طيب لصبد   لاث ؼ هتس اب ي بؿ هف الّجبف الثلرية اف هنؼ لهدلانية
لب ا  المدلي اداد دسيف صيتؿ بازرهعت ب ّ بس  لطرح البهداد  أنهـ الع لا جاي

هّيت سيؼ رؤيعت لّاسع بؿ  لقد إقعرح هّيت أف يتلف هتلاإ ببلاجّس ااسعشبر  
الذ  يريد ع سيست  لأنت يريد أف يتلف بيف أهتب  صذا الاجّس الرئيس ااسرائيّي 

ينبقش صذا شاللف بيريز  علقؼ صيتؿ هند اسـ شياللف بيريز  لطّب اف سيؼ أف 
 .ا ار ا  لالدم أللإ 
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 كيميــاء القذافــي فــي عبـــداهلل السنوســـي
 
  صاب قلس الدديد  لالنبر  لالرهب لالار ال ذافي  1975  لسنة 1973تبنت سنة 

دسب علبيرم لّلملؿ إل  السّطة  لصـ أهتب  " إسع داهـ " ل د لقؼ أللئؾ الذيف 
عنظيـ التببط ا درار  صـ اف لقؼ أابات  لطبلبلم اجّس قيبدة الثلرة  لأهتب  

أي ف أف هاّت السر  ادة هشر . ببلعندي  افسبح الطريؽ لدللة ادنية ديا راطية
أمبح أابـ إ عببر . سنلات عدت ا رض اف أجؿ ال بض بالردم هّ  قاة السّطة

اب   ب1975اسعلينبإ ببلثلرة الشلبية لهّ  دبجز  1973قلز هّ  دبجز . امير 
 .هرؼ باؤاارة هار الاديشي

نطّؽ يؤسس سّطعت الشاللية  أل قبـ بدزالة تؿ اف شتل  ؿ دجر هثرة هّ  طري ت  لا 
 .أ  أف عمبح تؿ أالر البالد ال بمة لاللباة في يدم  ليدم لددم –التّيبنة  –

تاب قّت رأس الار ال ذافي انذ البداية  أف الدللة الادنية  علني  الدسعلر  
قتي سنلات يلتر في ميهة عجلّت في دؿن . لال بنلف  لعدالؿ السّطةلالاؤسسبت 

ف رر أف ل عتلف في ليبيب ال يلد . اف تؿ عّؾ ا طر لال لاهد العي عسير هّيهب الدلؿ
نية  لا شتبؿ العنظياية صي فب طر ال بنل . العي سعجلؿ لسّطعت ددلداإ  للدتات ادة

 .هدائت البشر لصـ التببط ا درار اآلف ببلنسبة لت بلد الع ّص اف أ لاللد
 :أشيب  يجب أل عتلف  لصي

       الدللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة. 
    الدسعػػػػػػػػػػػػلر. 
       الاؤسسبت. 
       ال بنػػػػػػػػػػػػػػػػلف. 
 

 1977ا ببؿ الجاهلرية  ديث تبنت ليبيب عسا  قبؿ ابرس  –فب عرع الجابصيرية 
 .اللربية الّيبيةالجاهلرية 
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  ا ببؿ ااهالف الدسعلر  الذ  تبف يددد شتؿ "سّطة الشلب " التعبب ا  تر  
 .الدتـ في الاردّة العي أه بت الثلرة

  الاؤسسبت  عـ ال تب  هّيهب ببلثلرة الشلبية  هبر الزدؼ في الثلرة الشلبية
 .لالعمليد

 ال اسعـ إلهبؤم في  طبب زلارة  في الن بط .. ال بنلف. 
 

 –رفض أ  شتؿ اف أشتبؿ العنظيـ السيبسي الاهّؽ العرعيبي  لأهعاد هّ  قبهدة 
هبر الهعابد هّ  أش بص يسعادلف قلعهـ انت ش ميبإ  يرعبطلف  –اراتز ال لة 

هبر ال لز فلؽ عّؾ . بت  ليعدا ؿ اميرصـ ا  اميرم لامير النظبـ الش مي لت
إتعشؼ الار ال ذافي أش بمبإ  أل  –اؿ الشب –الدلاجز  لع سيس قلاهد النظبـ 

أهبد منبهعهـ  لرعبهـ اف ديث الاراتز لدجـ الاسئللية  لف بإ لّاهبـ العي أرادصب 
لهـ  ارل هبداي السنلسي بد عببرات نبدرة  ف د أد ؿ السجف هشرات الارات  لدتـ 

  لصتذا هّيت بباهداـ للت  أابـ فميؿ إطالؽ النبر لألقؼ العنليذ في آ ر ثبنية
جنعت   -رتلاف –تبف هبداي النعبج الا عبر اف الاؿ الار ال ذافي  بؿ تبف صل 

جنة الدشبشيف ال عّة  تبف صل إنعبج  –آلالت  –تاب فلؿ دسف المببح في قّلة 
اانعبج  فّـ يتف هبداي السنلسي رجؿ اسع ببرات  أل أاف  أل اسعشبر لّ ذافي  

افي عجلؿ في تؿ أطرافت  عنلح اف دلاست  سيبسبإ  ف ط  بؿ تبف تيايب  الار ال ذ
لأانيبإ  في دلائر الدب  لالترم  ااقعراب لاابعلبد  ا  أبنب  ال ذافي لا  الدبشية  
ا  ا مدقب  لا هد   يدسب تؿ الاسبفبت با بييس الار  ل ي عي قللإ أل فلالإ إلل 

رات لالعجبرب  أمبح لملعت ا  ارلر الزاف لعراتـ ال ب. ل بئدم فيت شهيؽ لزفير
أتثر اف نهـ ل فلبلت أتثر اف إي بع  لتنت دائابإ هّ  إسعلداد ارتب  قبئدم اهاب 

ل د مدر هّيت دتابإ ببلاؤبد اف ادتاة فرنسية  تبف الدتـ . تبف الللؿ لتبف الثاف
 يببيبإ لتف اانعربلؿ تبف يطبردم   بمة في الدلؿ ا لرلبية  لتنت لـ يرهل  ظؿ 

عن ؿ بيف امر لسلريب لالجزائر  إتطر أف يسبفر ذات ارة إل  إيطبليب بدسـ ي
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تلد   د ؿ إل  امدة في ايالنل ف د تبف يلبني سرطبف التبد  لمؿ ال بر إل  
أدد لتال  النيببة اايطبلييف فدشد أرعبلإ اف البلليس لّبدث هنت  صرب اعنتراإ بيف 

لـ يمات للـ يي س  قبـ . لؿ طبئرةاللابرات للمؿ إل  الاطبر  ل بدر هّ  أ
ببلاسعديؿ اف أجؿ ال الص اف الدتـ الذ  مدر تدم بلرنسب  إسع بؿ اللشرات 
اف رجبؿ ال بنلف اللرنسييف ل يرصـ  بدثبإ هف انلذ ي رجت اف ذلؾ الدتـ  لقد لجد 

 بط اف بيف ال بنلنييف الّيبييف اف يزيف لت ا ار ليانيت بعلديؿ ال لانيف اللرنسية اس
عنبقشتل اطللإ ا  الدتعلر هبدالرداف أبلعلعت الذ  أمبح فياب . الدتـ الهيببي تدم 

بلد رئيسبإ لّادتاة اللّيب دلؿ عشريلبت فرنسية جديدة عساح للبداي لشرتبم 
بدسعئنبؼ الدتـ دلف الاثلؿ أابـ الادتاة  إسعهربتل تيؼ ي لؿ أسعبذ قبنلف دبمؿ 

فبراير  قبؿ هبداي السنلسي أابـ  17لبلد إنعلبتة . ؾهّ  الدتعلرام اف فرنسب بذل
المدلييف أنت قدـ رشبل  لّرئيس اللرنسي أثنب  اانع بببت الرئبسية ا ببؿ إلهب  

 .الدتـ المبدر تدم بلرنسب
د ؿ هبداي دنيب السيبسة الدللية  بّهة الار لأسّلبت  لقبـ باهبـ هّنية في الدا ؿ 

في الالبلتبت دلؿ دؿ اشتّة للتربي  لأسّدة الدابر لسرية في ال برج  إشعرؾ 
الشباؿ  لقتية الطبئرة اللرنسية  لالالبلتبت ا  ا اريتييف   بباتبفة إل  دلرم 
في اللالقبت الّيبية الامرية  لال طرية لتذلؾ اللالقبت ا  علنس في ههد الرئيس 

في تؿ عّؾ . بزيف اللببديف بف هّي  لتبف أيتبإ هّ  إعمبؿ بب ردف  لسلري
العمبلت تبف ينطؽ بملت الار ال ذافي  لهنداب يريد إرسبؿ إشبرات اعشددة إل  

يتلف ذلؾ هبر هبداي السنلسي  في أدد الّ ب ات ا    أ  لفد أجنبي يزلر ليبيب
ديليد للش  اسبهد لزيرة ال برجية ا اريتية تلنداليزا رايس لالعي ه دت بلزارة 
ال برجية بطرابّس  قبؿ لت هبداي  هّيتـ علليتنب هف أجهزة الطرد الارتز  العي 

لرج بلش في إنع بببت أ ذعالصب انب  لهّيتـ أيتبإ اتبف عنب ا ببؿ نجبح الرئيس ج
الللية الثبنية   ننب بع ّينب الطلهي هف برنبال إنعبج أسّدة الدابر الشباؿ سبصانب 
ذا لـ ع لالا بذلؾ سعدرص تؿ اف إيراف لتلريب الشابلية هّ  هدـ  في نجبدت  لا 
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س لت ديليد للش  اب صل الاطّلب اني ش ميبإ . ف برنباجهاب النلل االع ّص 
ردل هّيت . هبداي  أن ؿ صذا التالـ إل  لاشنطف  لأبّهنب بباجببة أجببت. ببل ملص

 .للش ب للت  إذا قّت صذا التالـ في لاشنطف فسلؼ أترب هّ  اؤ رعي
تبف هبداي السنلسي الرتة اعدرتة  يمبدـ في تؿ اتبف  لي لض الالاجهبت 

باؿ ا  الجاي  هّ  تؿ الجبهبت  لت في دا ؿ النظبـ أهدا   ليس لت دّلب   بؿ يعل
فلي هالقعت . يت   طة علباؿ ا  تؿ لادد اف الاسئلليف. لدسبب لبدسبب

ببلبهداد  الادالد  الذ  للب دلراإ دبسابإ في لمللت إل  رئبسة اللزرا   عطؿ 
ف طة العناية التبيرة العي رلمدت لهب الاّيبرات  . الامّدة في تؿ ل ب  بيف ااثنيف

ي  الل لد لالمل بت  يليد ليسعليد  يعدسس العليينبت في تبف هبداي صنبؾ  يعبب  جا
ع بسـ . الانبمب  ليعبب  دلرة الابؿ  في المنبديؽ السيبدية  لالبنلؾ  لالشرتبت

ااثنبف بّح الامّدة في اللراجيف لهّ  ا رض  للـ ينس أددصاب منبئ  اآل ر لت  
ي  لأفتؿ اف يلمي سيؼ فتبف هبداي  ير الاداف  هف البهداد  أابـ الار ال ذاف

 .ااسالـ  يراإ بت  ليهد   اف  تبت هّيت  في تثير اف الالاقؼ لالادطبت
هالقعت  بالس  تلسب  تبنت ذات للف  بص  يلتس صلية ال يلط العي عربط بيف 
رؤس ا اف في الجابصيرية  لـ يلفر هبداي انبسبة لّهجـل هّ  الس   بؿ تبف 

ا  بت  س لعت هف سبب عدباّت هّ  الس  تلست  قبؿ يببلف في مب هببرات ااسعهز 
أنت ي ـل بعسجيؿ جاي  اتبلابعت ليرسّهب يلايبإ لّ ذافي  قّت لت  صؿ عريدم أف يرفض 

قبؿ هبداي  . أارم  لل ي ـل بعسجيؿ اتبلابعؾ لأنت علرؼ أنهب بعلّيابت اف ال بئد
ا اف ال برجي   تبف بداتبف الس  أف ي لؿ لت أف ذلؾ ليس اف إ عمبص جهبز

 .لأف يتّؼ بت جهة أ رس
في زيبرعي ا  يرة إل  ليبيب  ذصبت رف ة البهداد  الادالد  رئيس اللزرا     

ص  لهبداي السنلسي  رئيس ااسع ببرات .لالادني ا زصر   أايف عجا  س
اللسترية  لأبلزيد دلردم رئيس جهبز ا اف ال برجي  لالس  تلسب لزير ال برجية 

بّة الار ال ذافي  هند لمللنب  ع دـ ندل  الل يد لس لني  أنت صنب   الص لا ب
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إذصب فلراإ إل  اتعبؾ ببل برجية  ل دبجة لنب بب اـ الاعددة  صذا تلسب ل يمّح 
قتيت ببل برجية عس  سنلات :" قّت ابزدبإ . لّ برجية  إذصب اآلف لاتعبؾ السببؽ
ذا ت :" بلد  رلجنب قبؿ لي هبداي". بف  نابإ أ ذعتلسعة أيبـ  إذا تبف  رابإ دفلعت لا 

 ".صذا أسلد يـل في ديبعي  ل أريد شيئبإ آ ر  يتلي اب قبلت ال بئد هف الس 
 تب ارة الار اف هبداي  فلينت نبئببإ لالس  تلست بجهبز ا اف ال برجي  

 .رفض هبدالت االعدبؽ بجهبز ا اف ال برجي  لأقسـ أف ل يعرأست الس  تلست
لمّت الّلاة إل  هبداي السنلسي  أف هّي التيالني ال ذافي ادير ااذاهة يشعات  

إسا  يب هّي أنت ل عسبل  شيئبإ  لأنب أسعطي  أف آتّؾ :" إعمؿ بت صبعليبإ لقبؿ لت
 .ب سنبني لأنت ديبإ  للل ناب إل  هّاي أنؾ عذتر إساي بسل  س زيّؾ اف اللجلد

ف ط إرعبط هبداي . بت اف ال الؼ ا  هبدي السنلسيلتبف لّدتعلر شتر   بنـ نمي
لهنداب تبف . بلالقة قلية ا  أاير قطر داد بف  ّيلة  لرئيس لزرائت داد بف جبسـ

شتر  يعرأس اؤسسة النلط الّيبية  قدـ الجبنب ال طر  اشرلهبإ لّعلبلف ا  ليبيب في 
ل طر   لرفض اجبؿ النلط لالهبز  رأس شتر  أف اللرض في مبلح الجبنب ا

هاؿ هبداي الاسعديؿ اف أجؿ عارير العلبؽ  لأد ؿ سيؼ ااسالـ . الالاف ة هّيت
 .اف إجؿ إقنبع شتر  ب بلؿ اللرض  لـ عنجح تؿ الادبللت لالعد الت

صدد هبداي شتر  ببلعملية الجسدية إذا لـ ينلذ ااعلبؽ لأهع د ب ف البهداد  
  قد سبصـ في ع ليب تف هّ  لفبؽ ا  شتر الادالد  رئيس اللزرا  الذ  لـ ي

صؿ أنب أعد ؿ في هاّؾ في السع ببرات :   قبؿ شتر  للبداي السنلسيهبداي هّيت
رد . اللسترية  ببلطب  أنب ل أفلؿ ذلؾ  لهّيؾ أف ل ععد ؿ في هاّي باؤسسة النلط

إسعراعيجية  لدينب برنبال شباؿ لّلالقة ا  قطر  لنب امبلح : هّيت هبداي ببل لؿ
 .لقريببإ سع ـل هالقة امبصرة هبلية الاسعلس ا  قطر
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 نيايـــــــة النيايــــــــة
 
بلد س لط نظبـ زيف اللببديف بف هّي لصرلبت  سرت قشلريرة  لؼ هبعية  

في أرتبف النظبـ الّيبي لهّ  رأست الار ال ذافي  لفي قّبت هبداي 
السنلسي  تبف اعشبئابإ لاعلجسبإ  أدس بنلاقيس ال طبر علّف اللملؿ إل  

ف انسبف ادطة النهبية  لتنت ظؿ اعدلزاإ  أهع د أف ال لة صي الدؿ  اب تب
اثّت أداف ال لة أف يلتر في ه بر آ ر يشلي اف الد ي ة العي ع رع أبلاب 
النظبـ  اببشرة بلد أف لالت شرارة البداية في شرؽ ليبيب  رتض ا  
البهداد  الادالد  إل  بنهبز  رف ة هدد اف ا انب   لعددث إل  جا  اف 

اسرهبإ لّعشبلر ا  هبد إل  طرابّس . الاسئلليف ببنهبز   لاهداإ اعلهداإ 
الل يد  لتف ا الر ببنهبز  عمبهدت بسرهة   رجت الجالع الثبئرة إل  
الشلارع  عطبلب ب هّ  ملعهب بس لط النظبـ  في الا ببؿ إنلجر الرهب في 
جسد النظبـ  هبد هبداي إل  بنهبز  صذم الارة قبعالإ لليس لاهداإ أل اعلهداإ  

فلؽ جسر جّيبنة لدمد الائبت انهـ   لاجت برشبشعت الشببب الاعظبصريف
علجت بلد ذلؾ إل  تعيبة اللتيؿ أبل هار ا انية بلسط بنهبز   صبجاهب 
الاعظبصرلف لصرب هبداي ب هجلبة لهبد إل  طرابّس  لاف صنبؾ قبد ا  

قبعؿ هّ  تؿ . أهتب  الّجنة ا انية البرؾ ااببدة تد الشببب الّيبييف
ّس فرل إل  بني لليد لانهب إل  سرت ديث الع   الجبهبت  لبلد عدرير طراب

الار ال ذافي الاعدمف فيهب ا  أبلبتر يلنس جببر لالالعمـ ال ذافي  
إسع ذف انت هبداي أف يذصب إل  قريعت قيرم  بانط ة الشبطي  بجنلب ليبيب  

 .لعلزية زلجعت في ا عؿ إبنت ادالد  لدفنت  ثـ إ عل 
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بنت سيؼ ااسالـ لهبداي  أمدر اجّس ا اف قرار بددبلة الار ال ذافي لا 
رعتبب  السنلسي إل  ادتاة الجنبيبت الدللية بعهاة ااببدة الجابهية لا 

 .جرياة درب  لأمدرت الادتاة اذترة إهع بؿ بد هـ
ل د تبف صذا الاثّث  الار  سيؼ  هبداي  صل صـر الدـ  ع طيطبإ  لقراراإ  

أف س لط النظبـ يلني س لط رؤلسهـ   تبف صؤل  الثالثة يلرفلف. لفلالإ 
لنهبيعت نهبيعهـ  لـ يتف أ  اف صؤل  الثالثة يعملر أف يرس ليبيب  برج 
قبتة يدم  ل د داصاعهـ  يبلبة العيت العي عملؽ الذيف تّلا طري هـ 
ببلمدرا   يهعؼ لهـ السراب بملت الالت  للالبنت  ل د داؿ نذير 

اب ظف يلابإ  أف ذاؾ الشلب الذ  تبف الالت لالدـ في أهطبفت لأدشبئت  
يرعلد اف  يبلت  يندف  اآلف يرتض لرا  الالت الذ  يلر اف أابات  
سيلتعب التثير هف الار ال ذافي  لهف ا سرار العي عجثـ في سراديب 
ا ابتف لالل لؿ  فلؽ ا لراؽ لعدت ا رض  سيتلف هبداي السنلسي صل 

سرار  لعاثبؿ النهبية العي إلعلت دلؿ للف الدبر الذ  تعبت بت عّؾ ا 
 .أهنبؽ الائبت بؿ اآللؼ اف شببب ليبيب لشيبهب

أيف صل اليـل  أهّف أنت أهع ؿ هنداب تبف ي عبي  في بئر قديـ ب ريعت قيرم  
ثـ جب ت ا  ببر بلدـ مدة ذلؾ  لأنت ابزاؿ صبرببإ  عسربت بلد ذلؾ أنبب  

اهاب تبف ال بر .  سببب أانيةع لؿ أنت الع ؿ في اتبف سر  في سبهب 
الي يف دلؿ ال بض هّيت  فدف ا قالـ  أقالـ النبر لالببرلد  العي تعب بهب 
هبداي ألراؽ د بة اف عبريإ ليبيب قد عتسرت  لأف أنلبس اللنؼ العي ع نؽ 
أنلبس الدؽ قد تعات  أدرؽ ثلار ليبيب الشببب بداهـ لأجسبدصـ اردّة لف 

ر ال ذافي في جب النهبية  ل بص صبابف  في بدر صلس الا. عللد أبداإ 
تبف هبداي السنلسي نهبية . اللصف  الدنيب جار  لعار  تؿ ي طؼ اب زرع

 .انذ البداية
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 الدكتــور رجـــب أبـودبـــوس
 

أهعرؼ انذ البداية   أف الرفعي ببلدتعلر رجب أبل دبلس اددلدة جداإ  لقد 
عتلف في بلض الجلانب الدلاة  ر ـ أننب ننعاي إل  جيؿ لادد  فهل 
يتبرني ب رب  سنلات  لصنبؾ شي  اشعرؾ بيننب صل ااصعابـ الث بفي  فهل 

اللبدية هّ  صـ إنعبجبإ  لت قدرة فلؽ زر تببر الاث ليف الّيبييف  لاف أ اف 
ل أهرؼ شيئبإ هف طلللعت  للتف باب . الدلار  بؿ الجدؿ في تؿ شي 

سالعت اف بلض اف زااّلم في الاردّة الجبالية  ف د تبف شبببإ نشطبإ  اف 
ذلؾ الجيؿ الذ  إنبهر ببللاتبت اللترية لاللّسلية   بمة اللجلدية  

هنداب تبنت أفتؿ  لالللتلية  درس اللّسلة بتّية اآلداب بجبالة  بنهبز 
جبالة في اللطف اللربي دسب قلؿ هدد اف تببر ا تبدياييف لا سبعذة 

في عّؾ السنلات  أقمد اب . اللرب لهّ  رأسهـ الدتعلر الاردـل طت دسيف
  درس رجب أبلدبلس في قسـ اللّسلة بتّية 1969ل 1965بيف سنلات 

نظبـ الاّتي  ل عهعـ اآلداب بجبالة بنهبز   في عّؾ ا يبـ  تبنت أجهزة ال
ببلعيبرات اللترية   بمة عّؾ اللّسلية  ذات الانب  ا جنبي اثؿ اللجلدية  
لالللتلية  بؿ تبنت عهعـ ببليدلللجيبت اللربية  اثؿ فتر البلث لعنظيات  
فتر ال لاييف اللرب لعنظياهـ  أاب ا  لاف الاسّالف فّـ يلعبرصـ النظبـ 

بالة بنهبز  بب فتبر  لأرعللت أملات هجت ج. أهدا  يهددلف لجلدم
الشببب الاعداسيف تؿ لّعيبر الذ  ينجذب إليت  صنبؾ يمنللف دنيب اف 
لقلد الل ؿ  ليرتتلف لرا  تؿ تعبب جديد  لّجبالة دراهب الذ  ل ينعهؾ  

أشلؿ ذلؾ الدراؾ أنلار الجدؿ  لبرز اف أللئؾ الشببب . للألفتبر اداصب
ناب  الذيف صللا إل  الجبالة برلح العلطش ليس لنيؿ الشهبدة اللّاية  لا 

لإللع ب  ا  ذاعهـ  لفعح ملدبعهب هّ  تؿ الالبصيـ  العارد هّ  تؿ شي   
لالعداف  اف أجؿ العلبير هف أسئّة يبدهلنهب  أل إجبببت ا عبسة يعبنلنهب  
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سبهدصـ في ذلؾ تؿ الا بض اللتر  الاعلصل  لجلد ن بة اف ا سبعذة 
ا سعبذ الدتعلر هبدالرداف بدل  صنبؾ  لصل الاتعبة اللّسلية  التببر  تبف

اللريدة  لا سعبذ الدتعلر هّي أداد هيس   إبف  ّدلف امر  لجلف ديل  
. تؿ همر  لهظاب  آ رلف  ياأل اسـ تؿ لادد انهـ أتبر لأردب اآلفبؽ

في عّؾ الدنيب العي علل بب قابر لالنجـل لالاجرات اللترية  ع ّ ت 
تبف اف أبرز الشببب . جبصبت الث بفية لاللترية  لتيلنب رجب أبلدبلسااع

الاث ليف  سابم البلض ببلليّسلؼ  صنبؾ في ادرجبت تّية اآلداب  تبنت 
الادبترات اللترية عظبصرات شبت يلاية  يلاجت فيهب تؿ شبب  اشرلع 

رح اث ؼ أل التر اآل ر  في ا دبة جدؿ ديا راطية  اادعلبؿ ببللتر  لالل
ببا عالؼ رسـ  طلط الاسع بؿ لّتثيريف اف ذلؾ الجيؿ اللاهد  تبنت 
أفتبر جبف بلؿ سبرعر  لسيالف د  بلفلار  ل ع ؿ إنعشبراإ بيف أرلقة 
جبالة بنهبز  هف إنعشبرصب بيف الشببب اللرنسي الذ  إنعلض فتريبإ  لسرت 

أترابت   عّ ؼ أبلدبلس اثؿ التثيريف اف. إنعلبتعت في تؿ أندب  ألرلبب
ذلؾ اللتر اللجلد  الذ  سبصـ في إشلبؿ ثلرة طالب فرنسب  ل ذلم باب 
أطّللا هّيت اف فّسلة تيرتجبرد  لأع ذلم ابدة يمطبدلف بهب ليهب لف  

باجّة تّية  متبف اف أبرزصـ رجب أبل دبلس  الذ  لاظب هّ  تعببة أفتبر 
. الاية لال لايةاآلداب  لد ؿ في اطبردبت فترية سب نة ا  العيبرات ااس

رزيف في ل ي عّؼ إثنبف أنت تبف شلّة اف الذتب  لالديلية اللترية لاف الابل 
 .طرح ال تبيب اللّسلية بدسّلب دبد لاشبتس

بلد ع رجت اف قسـ اللّسلة بجبالة بنهبز   شد الردبؿ إل  بالد اللّسلة  
  أرض جبف بلؿ سبرعر  لسيالف د  بلفلار  فرنسب ثلرة الطالب  لانب

  دمػؿ هّػ  درجػة الابجسعيػر اػف 1973فػي سنػة . ثلرات اللبلـ الدديػث
لفي ". الع يؿ : " هف الرسبلة العي داّت هنلاف( إيتسنبرلفبنس)جبالػة 
اف نلس (  DEA)   دمؿ هّ  دبّـل الدراسبت الالا ة 1976سنة 
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  دمؿ هّ  درجة 1977لفي هبـ ". أنطلللجيب الدرية"الجبالة بلنلاف 
 ".الدرية " دتعلرام اف نلس الجبالة برسبلة داّت هنلاف ال

أثنب  لجلدم في فرنسب  شهدت ليبيب أدداثبإ جسبابإ   بمة في الجبالبت  
أبريؿ  في ديف تبف أبلدبلس يدـل في  7جت عّؾ ا دداث باب هرؼ بػلعلل 

بيف التعب لقبهبت الادبترات  ا قؿسابلات الدرية لالالرفة لالع يؿ هّ  
  لـ يمات لرف  ملت الالبرتة " إيتسنبرلفبنس" لا بصي الاث ليف في 

لالرفض لااسعنتبر لاب يجر  في ليبيب لعدديداإ في الجبالبت الّيبية   بمة 
جبالة بنهبز   العي شهدت بدايبت إقعدبات لدنيب اللّسلة لعدديداإ اللّسلة 

ؿ اانسبف لدريعت في  ّؽ تلنت الذاعي ال بص اللجلدية  العي ععادلر دل 
 .بت

هبد اللجلد  الاهعرب  فيّسلفبإ لدتعلراإ  فلجد البالد  ير البالد  لالنبس 
 ير النبس  فال جداؿ لل دلار في جبالة بنهبز  لل لجلدية لل أ  رائدة 

ل  مبـ . اف رلائح اللّسلة العي  أل ؼ  الاشبرتة في في نشر أريجهب
سـ لادد  فتر    ناب ثلرة سبد ة ابد ة ذات فتر لادد  لا  لل زدبـ ث بفي  لا 

 ل د عهير تؿ شي  في ليبيب ف يف سيتلف الدتعلر الليّسلؼ 
صؿ سيعهيلر أل : دطل هّ  أرض عهيلر فيهب تؿ شي   للاجت نلست ببلسؤاؿ

هيلر  ل شؾ أف فّسلعت لدرجعت ا تبدياية الجديدة  قد أشلّت أتلا  جديدة يل 
ابات  ليرس بهب اللاق  الجديد  دبلؿ في البداية أف يبدع لهة عدلظ لت انزلة أ

لتف ا  . بيف الانزلعيف تاب ي لؿ رفبقت في دّبة اللّسلة لالتالـ  الالعزلة
ريبح اانللبؿ لالعلبهؿ الثلر   لشبح العملية الجسدية  أل الهع بؿ  أهبد 

أل إتطراريبإ لّعلامؿ ا  تيبف الدتعلر إنعبج نلست  لشؽل طري بإ إ عيبريبإ 
ال لة العي ل ععددث لهة اللّسلة أل الّهة اللرنسية  ل لجلد لّلجلدية  صنب  
لاآلف  فدف أ  جدؿ فّسلي ل لجلد لت  صنب  لاآلف  صنبؾ فّسلة  لتنهب ل 

فّسلة التعبب ا  تر بلمللت الثالث  الديبلتعيؾع بؿ ال مبـ أل الجدؿ أل 
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أ  لادد اف اللملؿ الثالث  لفي " يلسر"لدرية  في أف للت الدرية تؿ ا
 .صذا ع اة اف الدرية

تبنت ال طلة ا لل  لاسبصاة الليّسلؼ أبلدبلس في اّداة اللتر الجديد  
ب ف سبصـ في إلهب  اللّسلة  فلنداب إهعرض الار ال ذافي هّ  إسعلابؿ 

ة اللّسلة تّاة فّسلة  نهب أجنبية  تامطّح ل ير هربية عنبدس أسبعذ
بدبلست  ليترب لثنت ال ديـ " الليّسلؼ"لّع ّص اف بتبهعهـ  لع دـ 

لانذ ذلؾ اليـل بدأ يبّس جّببب الالسر  ". العلسير" ليبدع اتبنت امطّح 
شد الردبؿ السراإ  لبدأ بدل ب  . لأمبح رئيسبإ ل سـ العلسير بجبالة قبريلنس

بلاية الثبلثة  أمدرصب في الادبترات الاعلامّة لالاطللة دلؿ النظرية الل
تعبب داؿ نلس اللنلاف  لتّاب زاد اف جرهبت العلسير زاد إرعلبهت في سّـ 
الانبمب لالاسئلليبت  فع ّب في تراسي الاسئللية بجبالة قبريلنس إل  أف 

 -الادرج ا  تر –طبر إل  طرابّس لزيراإ لإلهالـ لالث بفة  ثـ عرأس 
 .امن  اللتر الثلر  الجابصير 

  تنتل لقعهب رئيسبإ لعدرير لتبلة ا نبب  1980لع يت بت  لؿ ارة سنة ا
الّيبية  تبف ااجعابع باتعب الرائد هبدالسالـ جّلد لانبقشة بلض ال تبيب 
اللربية  صبجاني إثر ادا ّعي دلؿ الالتلع الاطرلح  قبؿ  أف ااهالاييف 

اير لالعطبيؿ  في في ليبيب آ ر اف يلهـ في ااهالـ  صـ يجيدلف ف ط العز 
نهبية ااجعابع طّب الرائد تعببة بيبف دلؿ ال تبيب الاطرلدة  لتّلني 
بتعببة البيبف  إقعردت أف يشبرتني الميب ة الدتعلر رجب أبل دبلس  
هنداب بدأنب في التعببة إقعردت أف يعلل  صل تعببة الا داة  إفععح البيبف 

  في ألؿ ل ب  لنب بلد ذلؾ قبؿ ..بباشبدة بثلرة اللبعح لقبئدصب لا  المت لل
  "أنت إسعدرجعني دلف أف أشلر  لجلّعني أطبؿ لأزار دلف قمد:" لي

 .تدتنب
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في دنيب العلسير الثلر  ال ذافي الّيبي  ل جداؿ  لل دلار  لل اتبف لعّؾ 
اللجببت العي شب هّيهب أبلدبلس في ادرجبت تّية اآلداب ببنهبز  أل شب  

الالبرؾ اللّسلية لالمداابت اللترية  صنب ل فّسلة لل  انهب في فرنسب ديث
عدبد في اللتر لاللاؿ  لـ يتف بداتبف   – الؼ لل إ عالؼ  إناب لددة لا 

الدتعلر  أف يجعر اب ألعهات في ا يبـ ال لالي  للتف اف شبل  –الالسر 
هّ  شي  شبب هّيت تاب ي لللف  لـ يشؼ اف دبلة الجدؿ لالدلار  الذ  

تبف لت صنب  فبسعلبض هنت بلجببت المداـ لاللدا  لاللراؾ لالسعلزاز  ل ا
لإلهالـ  لقؼ  –أاينبإ  –هنداب تبف . دع  أمبح إسات هنلانبإ لالسعلزاز

باؤعار الشلب اللبـ ليعددث بملعت اللزراية  إنع د أسّلب لسبئؿ ااهالـ 
يل ؿ أف صؿ :" اف ديث الشتؿ لالاتالف  عهتـ بطري عت السب رة  لقبؿ

قمد بذلؾ ناطبإ  ! " طبللة تسر"ي رر هّ  الاشبصد لّارئية الّيبية برنبال 
لـ يهلر لت ببرلنبت اللف . اف الهنب  الشلبي ينعشر في بلض الانبطؽ

الّيبي الرساي  لهّ  رأسهـ هّي التيالني ال ذافي  لهبداي انملر  
ل بد رساي لتالصاب اف انط ة سرت صذا العطبلؿ السب ر  فلي ألؿ إن

 . لاؤعار شلبي بسرت درتب النبس  فشنلا صجلابإ بذيئبإ هّ  أبلدبلس
يعن ؿ المداـ لال مبـ ا  رجب أبلدبلس ليدؿ الت ديث يدؿ  ه د 
إجعابع بيف فريؽ اف الاث ليف الّيبييف لهّاب  ا زصر ببل بصرة  تبف الهدؼ 

عي هبر هنهب في اف الّ ب  أف يلرض صؤل  الاث للف أفتبر الار ال ذافي ال
التعبب ا  تر  لهدـ ا بللعهب لّديف ااسالاي  جّس اللري بف ببلجبا  
ا زصر يعدبلراف  عطرؽ الدلار إل  السنة  أقلاؿ النبي اداد مّ  اي هّيت 
لسّـ  لأفلبلت  لأثنب  دديث أدد اشبئإ ا زصر أشبر إل  بلض عمرفبت 

يؿ انزؿ السيدة ايالنة  ف بؿ   لذتر القلبإ لت لصل يهبدر آ ر الّلؿالرس
صبج الشيإ ". !!لابذا يللؿ السيد اداد آ ر الّيؿ هند ايالنت :" أبلدبلس

أيهب اللبسؽ  اللبجر  الارعد  اب عريد أف ع لؿ  لبد :" لابج  لمبح قبئالإ 
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لـ ععلقؼ ثلرة الشيإ ". أف علبقب ب قس  الل لببت أيهب الابرؽ الزنديؽ
.  ؿ بلض أهتب  اللفد الّيبي لصدألا الشيإ الهبتبا زصر  إلل بلد أف عد

تبف ذلؾ صل رجب أبلدبلس  يرس في ال مبـ ل اامطداـ اابرسة فّسلية  
 –علسير  –بلد أف أمبدت عّؾ التّاة اف الادرابت لع رر عدليّهب إل  

هبدة إنعبج الاعلّسليف  لد نهـ بجرهبت اف اف النظرية اللبلاية الثبلثة   لا 
 .طبلبإ لّتعبب ا  تر. ع  يعدلللا إل  السريفلع صيّهـ د

 
 "ىــل ِإنكس ــر الد بـــوس أم تكّســـر ؟ " 

صذا سؤاؿ لـ أطردت أنب  قبؿ أاباي أدد الذيف درسلا ا  رجب أبلدبلس 
بجبالة بنهبز   هنداب تبف رجب لزايّت صذا يداالف أفتبرصـ في رؤلسهـ  
ليمر لف بهب ب فلاصهـ  بؿ ي ذفلف بهب بلتهـ بلتبإ هّ  الادرجبت لأابـ 

ر الجاي   ليس اف السهؿ أف ع ـل اجالهة اف صلاة ا فتبر  لاف ال  مل
صل ش ص . ث بفيبإ لسيبسيبإ  بهسؿ دابغ ش ص بهذا اللاؽ لااطالع

اؤسس انذ تبف طبلببإ  جبدؿ الاعلّايف لالاث ليف  لقبرع الالتريف اف 
ا عّؼ العيبرات  دع  أمبح المداـ اللتر    يطبإ ياعد في ن بهت  ليّعل  

 ذافي  في داب ت  صؿ يمبدؽ هبقؿ أف يسعطي  ددثل اثؿ أداد إبراصيـ ال
أف يهسؿ بتبسة زر دابغ رجب  بؿ صؿ بداتبف الار ال ذافي  أف يلرغ في 
جّسة أل ابئة جّسة دابغ الليّسلؼ الدتعلر اف تؿ اب قرأ لتعب  لأف 
يمب فيت دفلة لاددة سبئؿ اللتر الجابصير  ا  تر  إل  درجة عجلّت 

يبإ إل  أف يلعّي رئبسة الادرج ا  تر  ثـ ينعشر إ تراراإ جابصيريبإ ثلر 
تؿ اببني النظرية الثبلثة  فيعرأس أتبدياية اللتر العي " العلسير " يهار فترم 

الادرج ا  تر  لارتز دراسبت التعبب ا  تر  لقنبة  –عشرؼ هّ  
 . البديؿ العي عطيلر أفتبر النظرية الثبلثة هّ  ا ثير
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رج أنت  رقت في الاد:" ذات ارة قبؿ الارل ال ذافي لرجب أبلدبلس
ا  تر  لندف نريد أف نسعليف بؾ في الاقؼ أ رس  أنت لديؾ قدرات 

رد رجب أبلدبلس ". سيبسية لفترية  يجب أف ععلدس سلر الادرج ا  تر
ل يب أخ ال بئد  الادرج ا  تر ي ـل بدلر هبلاي :"بدنللبؿ إيابني قبئالإ 

لأاريتب   طير جداإ  يعهبفت هّينب الدارسلف اف ألرلبب لأاريتب الشابلية
الالعينية لاف آسيب  لتؿ بّداف اللطف اللربي  ندرسهـ النظرية اللبلاية 
الثبلثة  لبدسّلب بسيط لهاّي يجلّهـ قبدريف هّ  عطبي هب بسهللة في 
بّدانهـ  صنبؾ عزادـ دللي هّ  الادرج  بدرجة ل نسعطي  أف نسعلهب تؿ 

 ".الذيف يريدلف الدراسة فيت
لثة  الليّسلؼ الالسر إل  درجة أمبح الار ال ذافي ل د عاّتت النظرية الثب

بجبنبت ل يدرؾ أصاية ل طلرة نظريعت العي ي عي إليهب الدارسلف الثلار اف 
 .تؿ فل بليد

 فابذا ددث لّرجؿ 
في عدّيّي أف الدتعلر رجب بلد هلدعت اف فرنسب  جّس ا  نلست اطللإ    

فيهب عهزلم أنلبست  لع يلت    ببة اظّاة  تؿ إنسبف 1977تبنت ليبيب سنة 
رديؽ النظرية  افللعبعت  لتؿ اث ؼ يلعبر اجرابإ إل  أف يثبت أنت ستر 

أبريؿ   7ر ببآلذاف لهب  تبنت الاشبنؽ علّؽ في تؿ اللبلاية الثبلثة  لأف يبتل 
الليّسلؼ اللبئد اف دنيب الهرج  رادلالالع الت  عمرخ  صؿ اف ازيد  أ

أتلا  فرنسب العي عهعؼ ببللباؿ لاللالح لسبئؽ  لالارج اللتر  الانلّت  اف
سيبرة ا جرة  أف يجبدؿ ليلتر ليدبلر  فتيؼ لهذا الليّسلؼ أف يشل  دفلة  

إرعا  إذف في اسعن   . لاددة اف دا  اللتر الذ  هشلش في أرتبف تيبنت
ال بر الذ  ع بؼ ببت ) الدلا   هاالإ بدتاة الاثؿ الشلبي الّيبي ال بئؿ 

 (.هّيت 
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صتذا اسعطبع أف يسير في  ببعت العي أهعبد أف يسير فيهب برأست لب دايت  
 ببة اللتر  إل أنهب صذم الارة  ببة امطنلة   ببة اف أدراش البالسعيؾ  
لأشجبر المنلبر الدجرية  يعدرؾ ب طلاعت لف بإ لإلي بع الذ  يتبطت  

 –ر ا سعبذ إسعا. تبرب رؽ ي ؼ ديث ل يرام لتنت  يسا  دقبعت في رأست
يشب ؿ ا قالـ لا لراؽ  ليعن ؿ بيف فجبج ا فتبر  لتنت يترب  –الالسر

في العيت  الؼل اللديد اف التعب  لتنت سطرصب ببلدبر السر   لهّ  لرؽن 
 .أ تر  لبدرلؼن يشتّهب أمب  اسعلبر

طبؼ بيف القعمبد لالسيبسة لالعبريإ  لتف الذ  يطلؼ اآلف ليس صل ذلؾ 
 –لذ  يطير بدرية الطير فلؽ فّلات اللتر اللجلد   بؿ صلالليّسلؼ ا

الذ  يمب اللتر العلسير  ا  تر في تؿ ألانيت  يسلت تؿ اب  -الالسر
سبؽ أف قبلت الالترلف لاللالسلة إلل اب فبدت انت رائدة  بطبت ال بئد  ير 

ف هّ  نلست في بلض الادطبت  ل رج اف  ببعت . الاسبلقة ل د صلل
ل ترا   لهبد إل  ترسيت ال ديـ الاهجلر  ترسي ا تبدياي المنبهية ا

الاعلّسؼ  لأمدر بلض التعب ا تبدياية العي يتطر طالب اللّسلة 
ببلتّيبت ا دبية إل  قرا عهب بدتـ الترلرة لقد يهزلم الشلؽ إل  دنيب 
ال الص الدا ّي  فيهرب إل  هبلـ العرجاة  لالعرجاة الانع بة  ديث يجد 

هبر ن ؿ بلض الاؤللبت اف الّهبت ا  رس  لنبقؿ التلر ليس  نلست دراإ 
 .بتبفر

ليس للف هف  –  رجب أبلدبلس تعببإ بلنلاف "الالسر"أمد الدتعلر 
جب  فيت اف .   النبشر  دار الرلاد2009الدسعلر  الطبلة ا لل  سنة 

إذف الدسعلر ليس ببلترلرة ه داإ بيف طرفيف  أ  بيف دبتـ :"104الملدة 
جعابهيبإ فيت علازف . لادتلايف صذا الشتؿ يلتس ليشرع نظبابإ سيبسيبإ  لا 

ف تبف قد بدأ يايؿ  ال لس بيف الطرفيف ل زاؿ ا عالإ لمبلح الدبتـ  لا 
الدسعلر ياتف أف يتلف ه داإ بيف الجابصير نلسهب  هنداب . لمبلح النبس
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صذا يندؿ المراع هّ  السّطبت في مبلح الشلب  للهذا أفتؿ عساية 
ليجيب الدتعلر ". الشتؿ اف الدسعلر  ه داإ جابصيريبإ أل ارجلية جابصيرية

في ليبيب :" 105هّ  سؤاؿ يطردت هّ  نلست ببل لؿ في الملدة الالالية 
  تبف النظبـ السيبسي اّتيبإ  لتبف الدسعلر الذ  01/09/1969دع  

لليس ف ط الثلرة أطبدت بهذا النظبـ  . لتلت يترس ليشرع النظبـ الاّتي
بدسعلرم  لل أدد في هّاي  يزهـ أف الثلرة هاؿ دسعلر   فهذا ا بلؼ 

ذف  ليس اف النظبـ . لطبيلعهب شرهية الثلرة ل عسعاد اف الدسعلر  لا 
ناب عسعاد اف شرهية  01/09/1969السيبسي لالجعابهي ال بئـ قبؿ  لا 

السيبسي ععجبلز الدسعلر  لالثلرة عددث هنداب يعبدس الدسعلر لالنظبـ 
لصنب اتاف اللرؽ . اندرفبإ هف صذم الشرهية  لل ياتف عمليبت دسعلريبإ 

اامالح يجر  دا ؿ النظبـ السيبسي  . الجلصر  بيف الثلرة لبيف اامالح
لل يطبؿ  صتذا دسعلرم  بيناب الثلرة عهير النظبـ نلست لببلعبلية عس ط 

ببلنسبة :" 106دة   يسعار الدتعلر في الالتلع في لؿ في المل"دسعلرم
لي  إسعنبداإ إل  صذا ا ار اللاق   لصل نظبـ الديا راطية الاببشرة  الذ  
عد ؽ بلتؿ الثلرة  لنظرية قبئدصب  أرس اف الترلر  جداإ عدليؿ صذا 
ا ار اللاق  إل  لاق  دسعلر   إسعاراريعت ت ار لاق  عشتؿ  طراإ هّيت  لقد 

صتذا الدسعلر  صل عتريس . عاييلتعهر  ببان الب هّيت أل هّ  ا قؿ 
 ".لعشري   ار لاق   صل نظبـ الديا راطية الاببشرة في ليبيب

صنب يذصب ا سعبذ الالسر اببشرة إل  هيف الهدؼ  إل  النظرية  لقبئدصب 
إلإ  العي يجب أف عمبغ في دسعلر  ل د .. لابدههب  لالديا راطية الاببشرة

لفي أقم  درجبت اآلدا   أقمد بلد عّؾ ـ  في قاة العشب   هرف  درجة الن
السنلات العي قتبصب  يسبح في بديرات الادرج ا  تر  لارتز دراسبت 
التعبب ا  تر  لأتبدياية اللتر الجابصير   ليشدف أبنب  البشرية 



 600 

إل  الدفؽ اللتر  2008الاعدف يف هّيت بتهربب  النظرية لمؿ سنة 
 .ثبلثة في دسعلرالاببشر   ع نيف النظرية اللبلاية ال

  هنداب 2009لتف الدتعلر يعللؽ هّ  نلست في السنة العي عّيهب أ  سنة 
ث ر )   عدت هنلاف 2009سنة  –دار الرلاد  –نشر تعبب في نلس 

في صذا التعبب ( .. أددث البمرة في تل  فّسلة العبريإ –الجعابهي 
عبرم انهل الار يلّف ا سعبذ هف نلست ببلتباؿ لاببشرة لب لة  يطبؽ اب يل

ال ذافي ل را ة العبريإ لفهات لعدّيّت  بؿ ذصب أتثر اف ذلؾ  فهل ي ت  
أدداثبإ اببشرة ليس لّعبريإ ف ط بؿ إل  فّسلة العبريإ العي يرس الاؤلؼ أف 
الار ال ذافي قد سطرصب في التعبب ا  تر لعدديداإ في اللمؿ الثبلث  

 .لصل الرتف الجعابهي
عهؿ التبعب ا داعت بدقعببس رب  ملدة اف الرتف في ا داة اؤللت يس

هنداب نس ؿ اف صل   فدف الجلاب يتلف بعدديد صلية :"ااجعابهي لصي  
الاسئلؿ هنت  لهنداب ن لؿ هف فرد أل شي  إنت صل نلست  ر ـ إدراتنب لت  
للملت بطرؽ ا عّلة  فدننب نلني اب يظؿ صل نلست ر ـ عهيير طرؽ النظر 

لطي لإلدراؾ أل اللمؼ النبم لقياعت  إذ بدلف صذا ل يتلف إليت  لصذا اب ي
 ".لإلدراؾ أل اللمؼ اب مدؽ يمدؽ هّيت

 .صتذا يلّف ا سعبذ الالسر  أنت عّايذ في ادرسة انهل أسعبذم الار ال ذافي
ببلطب  ليست  يبلبة فترية  أل صلة . صذا ابددث لألسعبذ رجب ألدبلس
ازف  أهع د أف أبلدبلس تبف تدية ببلترلرة  أل  ّؿ في ا بييس العل 

لجد نلست ي ؼ أابـ عيبر صبئؿ  نظر إليت اّيلبإ  ع اؿ . تب ط ث يؿ ث يؿ
طليالإ  لفتر طليالإ  قرر أف يّبس طلؽ اللـل  لأف ي لز إل  قّب العيبر  
يندف  الت  سيجني اف الاب  ابلإ  لاف اللـل سالابإ  فتبف صنبؾ  لـ يسبصـ 

الديتعبعلر الالتر طلهبإ بؿ دذراإ في البداية  أسعارأ رجب في ردّة منبهة 
الهنبئـ لالاتبـر  أداف اللـل في قّب العيبر لا  ا يبـ أمبح اب ا  أ  جز  
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اف العيبر ذاعت  اب قيؿ أنت سبصـ في أهابؿ اللنؼ لالعد ي بت  ل أسبس لت 
في  اف المدة  لـ يؤذ أ  إنسبف جسديبإ أل ابديبإ  تؿ اب فلّت أنت نجح

ال الص اف ه ّت الامبرع  لاف  لدلة الليّسلؼ في دا ّت  ردؿ طلهبإ أل 
ترصبإ اف ادرجبت جبالة  إيتسنبرلفبنس  لاف تجيل الدلار اللتر  الذ  

:" عدقت طبلؿ اللتر لاللّسلة اللجلدية إل  عرانيـ ال ياة اللترية  قبؿ ذات ارة
ة لالعرتية ال دياة في ليبيب  لبد أف ندار تؿ آثبر الادف الرلابنية لا  ري ي

 ".إنهب عّلث قيانب الث بفية  يجب أف نسعاد تؿ قيانب اف ال ياة ف ط
 .نلـ ل د ابت الليّسلؼ في رجب أبلدبلس  لللد في دا ّت  الالسر

فبراير  أشهر سالح التالـ في لجههب  أل   ادبترة  لـ  17بلد علجر ثلرة 
ؼ فيهب الثلار ببللاال  ش مبإ اف الثلرييف  لم 15يدترصب سلس 

لالجراثيـ  لقبؿ أنت اف الاسعديؿ ال يبـ بثلرة تد ال بئد لتد الجابصيرية 
ل د تبطت آلة فات هّ  العلسير  لماعت اللّسلة . العي عتـ الجابصير

 .لستت العلتير
بلد مللت الشببب اللترية المدااية  في دنيب اللجلدية  لبلد الطيراف في 

إ عبرصب هنلانبإ  طرلدعت لّدتعلرام في أدد أتبر  ساب  الدرية  العي
ف بدع لنلست الاتبف . الجبالبت اللرنسية  إ عبر المؼ اآل ر ال بعؿ لّدرية

 .         الالع ػؿالانبسب  
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 محمد سعيد القشاط

يدتيهػب التبػبر صذا الرجؿ صل  دتبية سار  يمّح أف يتػلف بطػالإ لّرلايػبت العػي 
لّمهبر دلؿ الاقد النبر في المدرا  في الّيبلي الببردة  فليت  تػؿ هنبمػر الدتبيػة  

شػػػيب   للػػـ يشػػػلر بػػػ    جػػػؿ أف لبنيعهػػب  فهػػػل الشػػػبهر الشػػػلبي الػػذ  يعهنػػػ  ب علػػػت ا 
نلسػت أهّػ  الػدرجبت اللّايػة  لصػل بنلسػت لنسػب يلأف . ساتإينشرصب في تعيببت عداؿ 

. تعػػبب 11ليعلػػب ر ب نػػت اؤلػػؼ أتثػػر اػػف . تػػ افػػي  بيػػة العل  ل يداػػؿ سػػلس اؤصػػؿ
هرفت الّيبيلف في اطّػ  السػعينبت هنػداب نشػر ديلانػت اػف الشػلر الشػلبي عدػت هنػلاف 

 –سػػػػاهب ا  يدػػػػل  قمػػػػبئد ععدػػػػدث هػػػػف الاػػػػرأة العػػػػي علّػػػػؽ بهػػػػب ل " هشػػػػيلبت لاد   ػػػػدلل"
 : يمؼ البعنهب  لي لؿ –اسللدة 

 ترب  اسللدة هرمبت ادينة مبراعت عتشلة اسللدة فياللي اف السلؽ  دا

لّي ابرا اسللدم  ابرا شيئب في ديبعت  تعآم اف اسللدم قّبي اف هرلقت سالل  لا 

لتعب قمبئد هف الدتبرة العي ل يلافؽ هّ  د للهب إلي ليبيب  لالعػي عبػدلت فػي 
انظػػر بنػػبت ليبيػػبت يػػ تّف الجيالعػػي فػػي شػػلارع طػػرابّس  لتػػبف ال شػػبط قػػد هػػيلف بلػػد 

ب بجنػػػلب ليبيػػػب  لسػػػتف بدػػػي يلسػػػا   هع رجػػػت اػػػف الهػػػد الالّاػػػيف اللػػػبـ ادرسػػػبإ بسػػػب
 : ال رتة  فتعب شلراإ شلبيبإ قبؿ فيت

 اف قبؿ يمبح استني في ال رتة اتعلب اف ربي هّيب فرتت 

ال مػػبئد الطليّػػة  لبػػدصتػػذا  إفعػػعح ردّعػػت الشػػلرية الطريلػػة  إلػػ  أف لمػػؿ إلػػ  
اعايػػػػزة بػػػػيف زاالئػػػػت اػػػػف ادرسػػػػي  ةّ شػػػػبط  ش مػػػػيلتػػػػبف . ببلّهػػػػة اللربيػػػػة اللمػػػػد 

الاردّة اابعدائية  لتذلؾ في درتػة تشػبؼ ليبيػب  ديػث تػبف يؤلػؼ ا صػبزيل  ل يجيػد 
الددل ػة  لمػنبهة النتػبت  لال لشػبت   ليػػؼ الػدـ لالظػؿ  هلليػبإ أل امػطنبهيبإ  دعػػ  
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انػت أل هاّػلا زاؿ التثيػر اػف الػذيف أقعربػلا اػب أمبح صذا الاّاح جز  اػف ش مػيعت  ل 
 . الت يرددلف اب ساللم هنت اف اّح لنلادر

بعدائيػػػة  يشػػػتؿ لػػػـ يتػػػف اللاػػػؿ فػػػي اجػػػبؿ العلّػػػيـ  ل بمػػػة ادرسػػػي الاردّػػػة اا
ػػػػ ف الاػػػػدرس اػػػػف الديػػػػبة فػػػػي اسػػػػعلس يلػػػػلؽ اسػػػػعلس الطب ػػػػة امػػػػدر د ػػػػؿ تبيػػػػر  ياتل

 . اللسط   لعدديداإ في سنلات السعينبت  قبؿ إتعشبؼ النلط

ال شػبط  اػف هبئّػة بدليػة بسػيطة  علػيش بانط ػة جبػؿ نللسػت إنددر اداد سػليد 
لعدديػػداإ ب ريػػة مػػهيرة صػػي قريػػة بػػدر  العػػي ع طنهػػب قبيّعػػت  قبيّػػة  –الجبػػؿ الهربػػي  –

الرهػػػي  أل دمػػػبد  ةالمػػيلبف  لصػػػي علعاػػػد هّػػ  الرهػػػي  ليلاػػػؿ بلػػػض أبنبئهػػب باهنػػػ
اػػف ايسػػلر  الدػػبؿ الادبمػػيؿ العػػي عػػرلس بػػبلاطر  قّػػة اػػف افػػراد عّػػؾ اللبئّػػة تػػبنلا 

الذيف ي لالف برهي ديلانػبعهـ ب نلسػهـ  أل يدمػدلف اػب يناػل اػف ا اطػبر  فػي دػيف 
 . هاؿ هدد انهـ ترهبة لدس قببئؿ أ رس ل بمة قببئؿ ا ابزيف الاجبلرة لهـ

ع ػػػ  قبيّػػػة المػػػيلبف المػػػهيرة الل يػػػرة الاعن ّػػػة   يػػػر بليػػػدة هػػػف قببئػػػؿ تبيػػػرة اثػػػؿ 
تػػػػهب اػػػػف ا اػػػػبزيف  لقػػػػد سػػػػبصـ صػػػػذا الالقػػػػ  الجهرافػػػػي  الزنعػػػػبف  لقببئػػػػؿ أ ػػػػرس بل
فلنداب أهّف الار ال ذافي  الثلرة الشػلبية سػنة . ال شبط ةلااجعابهي في عشتيؿ نلسي

ّػػػؼ أف يعجػػػت دارات الدتلايػػػة  لتل   لطّػػػب اػػػف الجاػػػبصير  أف عزدػػػؼ هّػػػ  اا7611
تػػػ  هّػػػ  تعلػػػت   ل "الثػػػلرة الشػػػلبية"إلػػ  انط ػػػة الجبػػػؿ الهربػػػي  لّاشػػػبرتة فػػػي عنشػػيط 

بندقية ميد  لقبـ بدشػد ابنػب  قبيّعػت  لأاػرصـ  أف يهػبجالا الاقػ  ا اػبزيف  لأف ي لاػلا 
 ـللػػ. ببلسػػيطرة هّػػ  عّػػؾ الانط ػػة  لدػػبلؿ إي ػػبظ دػػزازات قدياػػة رداعهػػب ريػػبح العػػبريإ

اػػػد الإ فلنػػػداب عمػػػدس لتعببػػػة عػػػبريإ الجهػػػبد الّيبػػػي  إع ػػػذ اػػػف ذلػػػؾ   يتعػػػؼ بػػػذلؾ  
تػبف . فػيهـ اسػعهّي قبيّعػت فػي السػنيف ال ػلالي أست ا  أللئػؾ الػذيف ر لعملية الدسببب

التثيػػر اػػف المػػػدلييف  درال شػػبط قػػد هػػػيف الظلػػبإ باؤسسػػة المػػػدبفة بلػػد الثػػلرة   ػػػب
لهػف طريػؽ هاػر الدباػد  . السبب ييف الذيف هاّلا في صذا الاجبؿ أثنػب  اللهػد الاّتػي

الثػػلرة  د ػػؿ إلػػ  بػػالط مػػبدبة  الػػذ  عػػلل  إدارة اؤسسػػة المػػدبفة الجديػػدة فػػي ههػػد
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هػب ان بللـ ل  لقد هرؼ ببلض تعبببعت الشلرية العي قدانب نابذجػ –الثلرية  –الجاللة 
هاػػػؿ اداػػػد سػػػليد ال شػػػبط بلليػػػد إلعدبقػػػت ببللاػػػؿ المػػػدلي . فػػػي اطّػػػ  صػػػذا اللمػػػؿ

 –اللجػػر الجديػػد  عػػـ عليينػػت رئيسػػب لعدريػػر اجّػػة شػػهرية جديػػدة سلػػايت اجّػػة  ةبمػػديل
اػػديرا لعدريرصػػب  فياػػب هلينػػت أنػػب  سػػترعيرا لهػػيف المػػدلي المػػبلديف نعلػػة   – اللدػػدة
رئيسػػبإ لعدريػػر اجّػػة ليبيػػب الدديثػػة  العػػي مػػدرت فػػي تػػبف المػػبلديف نعلػػت  . لّعدريػػر

 . فتنت دديث الع رج بفنية تبيرة  أاب أنل اللهد الاّتي  للت قدرات مدلية عدريرية 

بعدائيػػػػػة  هنػػػػداب تنػػػػػت طبلبػػػػػبإ ببلاردّػػػػػة هاػػػػؿ ال شػػػػػبط ادرسػػػػػبإ بادرسػػػػة سػػػػػبهب اا
سػع الؿ اا فااهدادية بسبهب  لقد أنعدب بانبسبة اادعلبلت الرساية لعّ يننب أنبشػيد هػ

 . لصتذا علرفت هّيت ابتراإ . لالاّؾ إلإ

تبنػػت اجّػػة اللدػػدة عمػػدر شػػهريبإ  لصتػػذا لجػػد ال شػػبط اللقػػت لّسػػلر فػػي ردػػالت 
بػػ  لنجػػلع البػػدل فػػي الريعبنيػػب  لتػػذلؾ ا   شػػدعت ار عتلينػػت البػػدل لطليّػػة إلػػ  ال ػػبرج  ل 

لتذلؾ العن ؿ في دا ؿ اللطف الّيبي  لعسجيؿ ا ببالت اػ  الاجبصػديف الّيبيػيف . الياف
 –لتبنػػػت عن العػػػت . يطػػػبلي  أل اػػػ  أللدصػػػـ لأدلػػػبدصـاالػػػذيف قػػػبعّلا تػػػد ااسػػػعلابر ا

ّلػػػة للتػػػف إلػػػ  صػػػدفيف أل المػػػدرالية البدليػػػة  عاػػػر بػػػدرلب لالػػػبزات ا ع –العبري يػػػة 
 : اددديف

سػػلا  فػػي المػػدرا  التبػػرس  أل فػػي الػػياف  تػػبف ال شػػبط يرتػػز هّػػ  :  ػػبرج ليبيػػب
ا مػػػلؿ اللربيػػػة فػػػي ربػػػلع الريعبنيػػػب لالسػػػبقية الداػػػرا  للاد  الػػػذصب  لتػػػذلؾ ال ببئػػػؿ 

لعدريػػؾ   اللربيػػة لقببئػػؿ الطػػلارؽ فػػي المػػدرا  التبػػرس ل بمػػة فػػي النيجػػر  لاػػبلي
 . اسع اللية  لالثلرية اانلمبلية  في الب بع العي لط عهب قدابمالنزاهبت ا

لػػي ان طػػة السػػبقية الداػػرا  للاد  الػػذصب  العػػي تبنػػت دينئػػذ انط ػػة ادعّػػة اػػف ف
قبػػػؿ اسػػػببنيب  علػػػرؼ ال شػػػبط أثنػػػب  زيبرعػػػت الاعتػػػررة إلػػػ  الريعبنيػػػب  هّػػػ  شػػػببب اػػػف 

المػدرا  هػف إسػببنيب   شػلبؿ درتػة اسػّدة اػف أجػؿ إسػع الؿالمدرا  تبف ي طط ا
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سػػػـ درتػػػة دل  الشػػػببب  اػػػف قيػػػبدات اػػػب هػػػرؼ فياػػػب بلػػػد بصػػػؤ لببلللػػػؿ  امػػػبح بلػػػض 
لد ّػت فػي مػداـ اسػّح اػ  . ت  الجاهلريػة اللربيػة المػدراليةنػالبلليسبريل العي أهّ

الاهػػػرب بلػػػد أف أنسػػػدبت ال ػػػلات ااسػػػببنية اػػػف ااقّػػػيـ  لع بسػػػاعت الريعبنيػػػب لالااّتػػػة 
تاػػب أقػػبـ هالقػػبت اػػ  قببئػػؿ الطػػلارؽ الاعاػػردة فػػي اػػبلي العػػي أسسػػت اػػ  . الاهربيػػة

 . رتزيةبلض اللنبمر اللربية درتبت اسّدة لا بلاة الدتلاة الا

 . بـ ايتب بزيبرة إل  إقّيـ ظلبر في سّطنة هابف  لتعب هف ثلرعهبق

رجػػػبؿ ا اػػػف الّيبييػػػلف فػػػي صػػػذا المػػػدلي  أسلػػػد نشػػػر سّسػػػّة اػػػف الا ػػػبلت  ر ب
لػػػبر  رألا فيػػػت امػػػدراإ بػػػؿ ظالهػػػبل  لمػػػدبر  افري يػػػب  لالاعسػػػّؽ لّجبػػػبؿ فػػػي الػػػياف ل 

لبػدأت . يف  لصتػذا بػدأ يليػد ليسػعليددهنمراإ صباب لإلعمبؿ لالعلامؿ ا  صؤل  الاعاػر 
 . هالقبعت ا  ش ميبت صباة اف الاهعايف بدرتبت العارد في عّؾ الانبطؽ

 –اللدػػدة اللربيػػة  –أاػػب فػػي دا ػػؿ ليبيػػب  ف ػػد عمػػدس المػػدلي الػػذ  ي ػػلد اجّػػة 
 ػػػببالت اهبػػػر عسػػػجيؿ   ريإ الا بلاػػػة الّيبيػػػة تػػػد ااسػػػعلابر اايطػػػبليبإلػػػ  تعببػػػة عػػػ

بصػػػديف أل أبنػػػبئهـ  للتنػػػت إع ػػػذ اػػػف العػػػبريإ سػػػالدبإ لعمػػػلية دسػػػبببت طللػػػة اػػػ  الاجا
قدياػػة اػػ  ال ببئػػؿ العػػي تبنػػت ععلػػلؽ هّػػ  قبيّعػػت فػػي الجهػػبد لالاػػبؿ  لصتػػذا فػػعح النػػبر 
هّ  ال ببئؿ الاجبلرة ل بيّعت اف اللرب لا ابزيف  لدؽ نبقلس نلػرات لهػدالات طلاصػب 

سػػاب  أشػػ بص انهػػػب أ  أدػػد قبّػػت  لرفػػ نسػػب إلػػ  قبيّعػػت بطػػللت لػػـ يسػػالهب. الػػزاف
ليجلّهػػب فػػلؽ أسػػاب  قػػبدة الجهػػبد العػػي هرفهػػب اآل ػػرلف  لنشػػر تعبػػبإ تبيػػرة ل مػػهيرة  

 ّيلػػة بػػف هسػػتر  الثػػلرة  -ع ػػدح فػػي أدلار بلػػض أبطػػبؿ الجهػػبد  نشػػر تعببػػبإ بػػبللنلاف 
طبلػػػػبإ   ّيلػػػػة بػػػػف هسػػػػتر قباػػػػة اػػػػف قباػػػػبت الجهػػػػبد فػػػػي ليبيػػػػب  قبعػػػػؿ  –لااسعسػػػػالـ 

لصػل سػّيؿ أسػرة أابزيهيػة ارالقػة  ب نػت " بف هسػتر"ايطبلييف دلف علقؼ  هرؼ هف ا
لػػـ يتػػف اػػػف الػػذيف أن رطػػلا فػػػي درتػػة الجهػػػبد ابتػػراإ  للتػػف دػػػدث أف إهعػػدس بلػػػض 

ؽ السالح  لين ػرط فػي الػبرؾ نشاللستر اايطبلييف هّ  سيدة ليبية  ااب دفلت أف يا
دلد العلنسػػػػية  إمػػػػطدـ ببلاسػػػػعلار شرسػػػػة تػػػػد اايطػػػػبلييف  لهنػػػػداب د ػػػػؿ إلػػػػ  الدػػػػ
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عّػيف اللرنسػييف  لهنػداب نمػدت رفبقػة بتػرلرة تػبط داللرنسي بعلنس  ف ػرر قعػبؿ الا
الػػنلس لاسػػبلاة اللرنسػػييف  أجػػببهـ  اػػب اللػػرؽ بػػيف اػػف يسػػعلار عػػلنس لالػػذ  يسػػعلار 

 ! ليبيب 

 الاهػـ  فػػي نهبيػة الاطػػبؼ هػبد إلػػ  ليبيػب للامػػؿ الجهػبد تػػد الطّيػبف  للقػػ  فػػي
ا سر  لهنداب قرر اايطبليلف شن ت  طّبلا انت ر بعت ا  يرة قبؿ لتػ  دبػؿ الاػلت 

ل عهطػػػلا لجهػػػي  لأدتػػػرلا لػػػي فرقػػػة السػػػي ية اػػػف الجبػػػؿ : "دػػػلؿ رقبعػػػت  ف ػػػبؿ لهػػػـ
لقػػد  تػػب الطّيػػبف اػػف الطّبػػيف  ". الهربػي  لعهنػػي لػػي لعلػػزؼ لأنػػب فػػي دبػػؿ الاشػػن ة

 .ّيلة بف هستر  اف الطّيبف له ببهـ نهـ إهعبرلا الطّبيف إسع لبفب اف  

 ت قػبـبعّايح لاتػح  أنػ  ّيلة بف هسترل د دبلؿ اداد سليد ال شبط  أف يمـ  
لػـ يتػف اػب . باسعسالـ لّطّيبف  بػؿ أف ي ػلؿ بشػتؿ شػبت اببشػر ب نػت تػبف هاػيالإ لهػـب

قبـ بت ال شػبط اػف عشػليت لشػ ص صػذا البطػؿ التبيػر سػلس إنع ػبـ اػف العػبريإ  لصػل ل 
ياّػػػؾ اػػػف أدلات الاػػػؤرخ إل  اللػػػلدة إلػػػ  الابتػػػي لإلنع ػػػبـ انػػػت  للػػػيس لعلثي ػػػت  أل 

لتيؼ لت ذلؾ لصل الذ  لـ يدمؿ إل هّػ  علّػيـ أقػؿ اػف الاعلسػط  . إظهبر الد بئؽ
 ". الدتعلرام"دمؿ هّ  الشهبدة اابعدائية ال دياة اف ليبيب ثـ بلد ذلؾ قلز إل  ساب  

شػػؾ النػػ   فلنػػداب تػػبف ال شػػبط رئيسػػب لعدريػػر اجّػػة لصنػػب أذتػػر دبدثػػة  لهػػب بػػال 
اللدػػػدة اللربيػػػة  إسػػػعّانب ناػػػلذج اػػػف اؤسسػػػة المػػػدبفة  يطّػػػب فيهػػػب اػػػف تػػػؿ هباػػػؿ 

دبّػـل  –الاؤصػؿ  –ببلاجّة  أف يلب  البيبنبت دلؿ اؤصالعت  فتعب ال شبط أاػبـ  بنػة 
للػػػـ للػػػـ يلدلػػػت  –دبّػػػـل الّاػػػيف هػػػبـ  –مػػػدبفة  قاػػػت بشػػػطب ذلػػػؾ  لتعبػػػت أاباػػػت 

 . يلّؽ

اػػػ  العػػػبريإ الػػػذ  قػػػرر أف يتػػػلف سػػػالدت لعسػػػليت  –ال شػػػبط  –أهػػػلد إلػػػ  قمػػػة 
دسػػبببت الابتػػي  ف ػػد تبنػػت القلعػػت الثبنيػػة  بلػػد القلعػػت ا للػػ   اػػ  ا اػػبزيف  اػػ  

اشػهلداإ فػي ا بلاػة  اقبيّة الزنعبف  لصي اف ال ببئؿ اللربية التبيرة  لالعػي تػبف لهػب دلر 
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أف يليػد دلرة السػنلات  لأف يهيػر الاقػ   بلؿ المػدلي الاػؤرخ د. ااسعلابر اايطبلي
لأف يدّؿ قبدة اػف المػيلبف ادػؿ قػبدة اػف الزنعػبف  صػبـ فػي العػبريإ  لت نػت  الالبرؾ 

 تػػب الػػبلض  لسػػ رية آ ػػريف   ؾيالدػػؽ مػػلعب فػػي  ببػػة تثيلػػة الظػػالـ  لأثػػبر ذلػػ
 .لعمدس لّرد هّيت  التبعب هبد اللصبب الزنعبني

ل شػػػػبط هػػػػدداإ اػػػػف التعػػػػب هػػػػف عػػػػبريإ الا بلاػػػػة الّيبيػػػػة لإلسػػػػعلابر ل ػػػػد نشػػػػر ا 
اايطػبلي  بػػبلطب  لػػـ ع ػػـ هّػػ  الاػػنهل اللّاػػي لّعػػبريإ  فبلرجػػؿ  ذصػػب إلػػ  بئػػر هايػػؽ 

 بال دبؿ لل دلل  فتيؼ لت أف يدعلي ببلاب   

: اػف الدطػب  نشػر تعببػبإ هنلانػػت فلتنػت ر ػـ إدعطببػت لػيالإ ف ػد هػبد ال شػػبط بليػدا
  ألرد فيػػػت رلايػػػبت ان للػػػة هّػػػ  ألسػػػنت الّيبيػػػيف الػػػذيف هبشػػػلا ادنػػػة "ؿ اللطػػػشاراديػػػ"

اللطػػش لصػػـ صػػبربيف اػػف االد ػػة اللبشػػػييف الطّيػػبف  ل ػػد نشػػر بلػػض ال مػػص العػػػي 
عجلػؿ ال ّػلب عنلطػػر  ي ػلؿ التعػػبب ن ػالإ هػػف شػيإ اػف ادينػػة سػبهب  أنهػػـ هنػداب تػػبنلا 

بنعػت  داػؿ الرجػؿ يعجهلف ندل ا رض العشبدية  تػبف صػذا الشػيإ رف بنػت لا   ػة زلجعػت لا 
بنعهػب العػي إالاػرأة  تبلض ا سػابؿ لالاعػبع  للتػ  أيتػب إبنػت فػلؽ ظهػرم  فياػب داّػ

لـ عسعط  الامّة الاشي  للـ علد ا ـ قبدرة هّػ  داػؿ البنػت بلػد أف طبلػت الردّػة  
ععرتػػي ال بفّػػة ععدػػرؾ بسػػرهة صربػػبإ اػػف ال ػػلات اايطبليػػة  قػػبؿ الرجػػؿ لزلجعػػت  أاػػب اف 

. إبنعؾ لعّد يف بنب  تي ل نل د ال بفّة الاسرهة  أل سنعرتؾ الهػب لناتػي اػ  ال بفّػة
لاتػػػت  ّػػػؼ زلجهػػػب   الاػػػلتإلػػػ  أتػػػطرت ا ـ إلػػػ  عػػػرؾ إبنعهػػػب فػػػي المػػػدرا  ا  

بنهب يرتتلف لّدبؽ ببل بفّة  . لا 

أيتػػػب ألرد التعػػػبب قمػػػة قبيّػػػة لرفّػػػة  العػػػي  ػػػرؽ بلتػػػهب فػػػي الراػػػبؿ  لا سػػػبة 
ندف  لديداإ في المدرا  يدػبرب ريػبح  زهياهب هبد النبي بّ ير  الذ  رتب دمبنت  لا 

ب طػرات ابئػت ديػبة قبيّعػت  إسػعنتؼ أف يجّػس تبلجاػبد  ال بّ  بدثبإ هػف بئػر اػب   ين ػذ
إلػػ  جبنػػب قبيّعػػت العػػي يهبجاهػػب اللطػػش دلف أف ي بعّػػت  إنػػدف  قبئػػد ال بيّػػة ليػػد ؿ فػػي 

 . بب إل  اليـلاببرزة ثنبئية ا   لؿ اللطش  فه
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ليػػػت السػػػيد الاػػػؤرخ المػػػليلي  إتعلػػػ  بعسػػػجيؿ الا ػػػببالت اػػػ  قػػػداب  الاجبصػػػديف 
لهػػبئالعهـ هّػػ  تبسػػيعبت  لعلريههػػب هّػػ  لرؽ جالػػت فػػي تعػػب اثّاػػب فلػػؿ فػػي تعػػبب 

علصػػػب  جػػػرأ اػػػب اراديػػػؿ اللطػػػش  الػػػذ  لثػػػؽ لادنػػػة إنسػػػبنية هبشػػػهب الّيبيػػػلف  للن ػػػؿ  
 .لدشية الطهبة اللبشست

ل د أللتل أتثر اػف سػبليف تعببػبإ  للتػف ل : "قبؿ لي ال شبط ارة لصل أسيلب اع لاب 
 ". أدد يلرفني في اللطف اللربي

يػػب أسػػعبذ اداػػد  الليّسػػلؼ اللرنسػػي ببسػػتبؿ نشػػر ف ػػط سػػبليف مػػلدة : "قّػػت لػػت
 ". ف ط  انذ ائبت السنيف  لل يزاؿ إسات ياأل الل لؿ  التعب ليست بلددصب  أل لزنهب

هابلػػت  لب قلالػػت    ػػد إشػػعت  اػػف جهػػؿ اللػػرب ب هابلػػت  لتػػف الّيبيػػيف  يلرفلنػػت بل
ف د لب ت ارة الن يب هار الاديشي  هتػل اجّػس قيػبدة الثػلرة لاػب دلعػت بلػض تعبػت 

إدريػػس  لهرفػت بلػػض الّيبيػػيف بطرائلػت  لد للػػت السػػب ر  ؾاػف قمػػبئد ياػػدح فيهػب الاّػػ
 .الاعطبلؿ إل   ببة عبريإ ليبيب

ل شػػبط سػػنلات اػػف هاػػرم يطػػلؼ ببلمػػدرا  التبػػرس  يعن ػػؿ بػػيف قببئّهػػب  قتػػ  ا 
ل يػرم  لتػذلؾ هػف  –ف سػتبلي –نشر بلض اب سا  انهـ هف ش ميبت ا بعّة اثؿ 

يػػراإ فػػي شػػئلف الطػػلارؽ  لأمػػبح اسعشػػبراإ بلقػػد أصّػػت ذلػػؾ ليتػػلف  . ريإ عّػػؾ ال ببئػػؿبعػػ
  إع ػذ اػف  ّػط فسيلسػب  ال ببئػؿ ا رببإ لّل يد  ّيلة إدنػيش آاػر التعبئػب ا انيػة  الػذ

رشػػػػدت ليتػػػػلف سػػػػليراإ لّيبيػػػػب ببلااّتػػػػة اللربيػػػػة . سػػػػالدبإ سيبسػػػػيبإ  يػػػػؤجل المػػػػراع بينهػػػػب
لّسػللدييف هّػ  إنػت يػرعبط بلالقػة نسػب  تالسللدية  لأ عرع لػت اػؤصالإ إجعابهيػبإ  ف داػ

 . ا  قبيّة ال ذاذفة

بؿ أنػت يع نهػب لطّػب انػت ذصب إل  السللدية بهدؼ أف يّلب للبة ال ببئؿ  العي قػ
أف يلاػػؿ ا سػػليف الػػذ  ل نػػت إيػػبم  ّيلػػة إدنػػيش لعدريػػؾ ال ببئػػؿ تػػد ا سػػرة السػػللدية 
الدبتاة  لتف ال شبط تبف لفيبإ اف انظلر قبّي لادد  لصل اللالقة ا  ا بػؿ  ف ػد قػبـ 
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 بشرا  ائبت الرؤس اػف ا بػؿ السػللدية البيتػب   لأرسػّهب إلػ  نجػلع الداػبدة الداػرا 
 . بّيبيب

تبف يرسؿ برقيبت ا لّػة اػف السػلبرة الّيبيػة ببلريػبض إلػ  ال برجيػة الّيبيػة  عدػت 
ي لؿ فيهب أف الاػلاطف السػللد  فػالف بػف فػالف  قػد عبػرع بلػدد  –سر  لصبـ  –هنلاف 

تذا اف النلؽ البػيض الااعػبزة النػبدرة  صديػة لػألخ ال بئػد الاػر ال ػذافي  لنطّػب طػبئرة 
رسبؿ اهبلن ّ أل برقيػة . ال اربليف ألؼ دللر تهدية اػف ا خ ال بئػد لّاعبػرع 11بّف   لا 

أ ػػرس ع ػػلؿ  أف الاػػلاطف فػػالف  قػػد أطّػػؽ هّػػ  اللػػلد لػػت أسػػـ الاػػر  لن اػػؿ إرسػػبؿ 
 . نديّة قياة لت

فبراير  أرسؿ ال شبط برقيػبت ا لّػة اػف السػلبرة الّيبيػة ببلريػبض إلػ   71بلد ثلرة 
أف الائػػػبت اػػػف الاعطػػػلهيف  اػػػف الريعبنيػػػب  لاػػػف قببئػػػؿ ال برجيػػػة الّيبيػػػة ي ػػػلؿ فيهػػػب 

را  التبرس  إعمّلا بت  لأهّنلا إسعلدادصـ لّ دـل إلػ  ليبيػب  لّػدفبع هػف دالطلارؽ ببلم
بلػد إعسػبع لعمػبهد الثػلرة  قػدـ صػل إلػ  طػرابّس لقػدـ برنباجػب عّلزيلنيػب يهػبجـ . ال بئد

لػػـ يتعػػؼ بػػذلؾ  ف ػػد . ب ال ػػذافيالثػػلار  ليطّػػب اػػف الّيبيػػيف العطػػلع إلػػ  مػػللؼ تعبئػػ
 . لا بعّة ثلار الجبؿ الهربي مصبجت فرائمت ال ذافية  لقبـ ببنب  عشتيؿ اسّح  لقبد

بي  الذ  بدأ لسبنت ينػبتؼ التّاػبت الشػلرية  لصػل يهػيـ فعػ  شللـ يتف الشبهر ال
بػػػلاد   ػػػدلل  لػػػـ يتػػػف اػػػف إنعػػػبج امػػػبن  ال ػػػذافي  للػػػـ يتػػػف اػػػف الدّ ػػػبت ا انيػػػة ال 

لسترية لالسيبسية  تؿ اب في ا اػر أنػت د ػؿ ابتػراإ  أل اعػ  راإ  فػي هػراؾ اػ  ذاعػت ال
أللإ بدثب هنهب  رتب دّبة الشلر الشػلبي العرابيػة  لصػل الجبػؿ الهربػي  فػي قريػة بػدر  

صب قببئػؿ تبيػرة  أفتػؿ انهػب اػبلإ  لب سػبإ  لهػب مػلدبت ر لسط قبيّة مهيرة ف يرة  عجبل 
 صّػت   اد الّيبي  فدػبلؿ أف يػد ؿ أد ػبؿ الابتػي يدعطػب اجػدإ ريإ الجهببتثيرة في ع

لاػػف البتػػبئ  الاطّلبػػة فػػي أرفػػؼ بػػبزار الاجػػد  ا ل ػػبب اللّايػػة  ف تػػبؼ إلػػ  إسػػات 
  لطػبؼ بػيف قببئػؿ الريعبنيػب  لالنيجػر لاػبلي  تعػب اػب سػالت  لأمػبح "الدتعلر"تّاة 

الّيبيػػيف  لهّػػ  رأسػػهـ الل يػػد لبػػبدثيف هنهػػب اػػف رجػػبؿ ا اػػف  ة بيػػراإ  بػػبع صػػذم ال بػػر 
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رعػبح ا ّيلة إدنيش ال ذافي  الػذ  إسػعلاّت لينثػر بػذلر اللعنػة فػي الجبػؿ الهربػي  للاػب 
لنعػبئل  برعػت  أرسػّت إلػ  السػللدية سػليراإ لعمػبح ال بػرة هربيػة  أراد ال شػبط  أف يؤتػػد 

ؿ دمػلف أنت بدل  قبّي اف أدالس اللرب  فلنداب زاجرت اػداف  الثػلار الّيبيػيف دػل 
بندقيػة مػيد تاػب بالار ال ذافي  أراد أف ي لؿ  أنب إبف بجدعهب  للتػف صػذم الاػرة  لػيس 

  للتػػف ببلاػداف  لالمػلاريإ لال نببػػؿ  لبػيف يديػت د بئػػب الاػبؿ  علجػػت 7611فلػؿ سػنة 
لتبيػػرة اػػف ا اػػبزيف لالزنعػػبف ل يػػرصـ اػػف قببئػػؿ ابعشػػتيؿ اػػف أبنػػب  قبيّعػػت ل عػػبؿ ال ببئػػؿ 

 . يالجبؿ الهرب

ل د تبف الاجد  الذ  صرب اف بيف يدس إجػدادم أيػبـ الا بلاػة تػد الطّيػبف  تػبف 
صػػل الشػػبح الػػذ  ظػػؿل يدػػـل ب هابقػػت  دػػبلؿ أف يتعبػػت هّػػ  الػػلرؽ لأف يجسػػدم بػػد عراع 
العػػبريإ  لاطبللػػة أصػػؿ ال باػػبت اللبليػػة  إهع ػػد أف الّدػػبؽ بتعبئػػب ال ػػذافي صػػل ا لػػلاح 

العػػػي يسػػػعطي  بهػػػب إقعدػػػبـ مػػػدبرس العػػػبريإ  عػػػبم البػػػبئس  الجديػػػدة  لا قػػػالـ النبمػػػلة 
صرب  ل د دـر أصّت اف ألراؽ العػبريإ  لأدعلظػلا  باسػبدة اػف الجهرافيػب يرهػلف فلقهػب 

 . بلض قطلبف الابهز   صرب الببئس  بال عبريإ  لبال جهرافيب
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 الورفمـــــــــــيالتيامـــي خالــــد 
 

تبف لّلنؼ الذ  ابرست النظبـ ادة ه لد  تبف لت اطرقة لسنداف  هبداي السنلسي 
ذلؾ اللنؼ الدااي  ال بعؿ تد انبلئي نظبـ الار ال ذافي  لتبف " اطرقة"تبف 

 ".السنداف " العهباي  بلد اللرفّي صل 
ل بتة الدااية لّنظبـ  أقلؿ إعل ب هّ  أنهاب ا. إعلؽ ااثنبف لأ عّلب في اللقت نلست

تالصاب  إهع د انذ البداية  إنت النظبـ  . ببلاثن " ال بعتعيف"ببلالرد  لليس " ال بتة"
د ؿ هبداي السنلسي إل  سّؾ الجيش ب رار . ل لجلد  دد دلف اآل ر. لالنظبـ صل

ي اف إبف هات الرائد هبدالسالـ جّلد هتل اجّس قيبدة الثلرة لالرجؿ الثبني ف
ب رار . النظبـ الجديد  علجت إل  التّية اللسترية ا  زارة اف أبنب  قبيّة الا بردة

أاني انذ البداية  قرر الار لهبدالسالـ  أف ل يعـ إمطيبد نظباهاب الجديد  بنلس 
انذ ألؿ . بسهللة إمطيبد النظبـ الاّتي لصل سالح الجيشبت السالح الذ  إسعطبهب 

اّت الدتلاة هّ  إنشب  جيش لطني  اهاعت الدفبع هف يـل في إسع الؿ ليبيب  ه
دابج الدللة آصنبؾ اهاة لصدؼ   اللطف  للتف  ريف  لصاب عتريس اللددة اللطنية  لا 

تبف . الجديدة ذات النظبـ اللدرالي في تيبف لطني يعلدس ددلد اللليبت الثالث
لـ ينظر إل  . بتالجيش  جسـ لطني ي ت  لّدتلاة ااعدبدية لل هالقة لت ببلللي

. الجيش هّ  أنت أداة أانية  للـ ععلجس الدتلاة الاّتية اف أ  دلر سيبسي لت
هنداب قيؿ أف الّلا  السنلسي مبلح ا طيلش  رئيس أرتبف الجيش الّيبي في سنة 

  ي طط ان الب هستر   فدف تؿ اب فلّت النظبـ الاّتي  صل علييف صذا 1964
دسب اب ذترم اداد هثابف الميد رئيس لزرا  ليبيب الرادؿ ل . الّلا  لزيراإ لّالامالت

في اذتراعت  ف د أمر الاّؾ الرادؿ إدريس السنلسي هّ  دؿ الجيش الّيبي  لأف 
عتلف ليبيب دللة بدلف جيش  اثّهب اثؿ دللة  تلسعبريتب  في أاريتب الجنلبية  ف د 

ي اف هلااؿ اللددة أقنلعت الدتلاة بباب ب  هّ  صذا التيبف   نت هباؿ أسبس
 .اللطنية الّيبية
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شبدبإ يؤرؽ النظبـ الاّتي  لدع  هنداب عسربت ا  ببر  " اان الب اللستر "لـ يتف 
لألردت الع برير أف صنبؾ عنظيـ سر   أل أتثر  دا ؿ مللؼ الجيش  فدف النظبـ 

ؿ  الاّتي لـ ي  ذ ا ار هّ  اداؿ ال طر ال طير  للـ يع ذ أ  إجرا  دبسـ لهبج
  أف هدداإ اف التببط الشببب 1969أدرؾ قبدة الجيش في الشهلر ا  يرة اف سنة 

". عنظيـ التببط اللددييف ا درار" يجالهـ عنظيـ سر  دا ؿ مللؼ الجيش يسا  
بهذا العلقي   نظر ال بئالف هّ  ا الر إل  صؤل  الشببب  نظرة  اإ لأنت يلزع انبشير 

ذا العنظيـ أل  يرم اف العنظيابت العي سرت ا  ببر أبلية بريئة  لـ يلعبرلا أف ص
هنهب دا ؿ الجيش   اليب ع ارية  بؿ أهعبرلصب نزؽ شببب  لق  عدت اآللة ااهالاية 

ه دت الدتلاة . لدبلللا البلجة ا ار بطري ة أبلية نبهاة. الامرية النبمرية
طليؿ  نجح  مل ة عسّيح ا  بريطبنيب   بمة في اجبؿ الدفبع الجل  بلد عردد

الل يد هبداللزيز الشّدي  الاسئلؿ هف العسّيح في الجيش  لا بف الادلؿ لّاّؾ 
الرادؿ إدريس السنلسي في إقنبع الدتلاة بدعابـ عّؾ المل ة  لأف يبلث تببطبإ 
شببببإ إل  بريطبنيب لّعدريب هّ  عّؾ ا سّدة  جّهـ اف عنظيـ التببط ا درار  لتف 

بتربة لاددة " ا بل "لا ا ار لتربلا تربعهـ لأس طلا النظبـ أهتب  العنظيـ أسعب 
 .هّ  دد قلؿ الار ال ذافي في بيبنت ا لؿ

غ صل انت النظبـ ال ديـ د  ر الذ  ل  جدإذف ل ياتف أف يلّدغ النظبـ الجديد اف نلس ال
 .ف رادم سبقطبإ اعالشيبإ 

يلعح الببب لد لؿ  لإذا  فالبد اف إهبدة نسل الجيش هّ  نلؿ ا عّؼ  يجب أف 
تّية التببط هّ  امراهيت لتؿ الّيبييف تاب فلؿ النظبـ الاّتي السببؽ  للبد اف 

 .اراهبة فميؿ الدـ العي يداّهب تؿ طبرؽ هّ  أبلاب تّية التببط
هبداي السنلسي  الشبب البسيط ال جلؿ  الطبلب في الهد الالّايف ال بص  

ة  ليّعدؽ بتّية التببط الامرية العي عسا  سينطّؽ اببشرة اف سبهب إل  ال بصر 
التّية الدربية  دلف هبئؽ أل دع  سؤاؿ  فهل اف نلس فميّة لقبيّة الرائد 

 .هبدالسالـ جّلد الا ردي
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الا يـ بانط ة جنزلر  رب طرابّس  الاع رج اف الهد  -اللرفّي -العهباي  بلد
. الهيراف الزراهي ال ريب اف انزلت  يلاؿ الّابإ بادرسة أللد بف أداد اابعدائية

فترة االعدبؽ ببلتّية اللسترية  فهل يرس اثؿ أعرابت  يرس تببطبإ شببببإ   ستأبر لالت 
ذاهبت أساب صـ صـ أهتب  اجّس ال يبدة  لتببط ياأللف الشبشبت  ععنبقؿ اا

أدرار  الجيش بطؿ اللطف  أس ط نظبابإ اّتيبإ  عتبربت ا قلاؿ دللت  لتف الجاي  
فّابذا ل يتلف صل اثّهـ  لأف . يرف  لفعبت علّف الع ييد لالاسبندة لّتببط الشببب

لعي يداّهب صؤل  يع دـ إل  التّية اللسترية  يت  هّ  تعليت نجلابإ اثؿ عّؾ ا
لـ . النجـل العي عشرأب لهـ ا هنبؽ إهجبببإ  دبلؿ لع دـ ب لراقت إل  التّية اللسترية

فهل ل يداؿ فميّة . يّعلت أدد اف الجنلد لالتببط الاتّليف بدسعالـ ا لراؽ لت
 .الدـ الاطّلبة

الرائد  مديح  صل اف قبيّة لرفّة  العي سبصـ بلض أبنبئهب في الثلرة  لاف بينهـ
هّي الليعلر   لصل اف المؼ الثبني في الثلرة  اف الببرزيف في عنظيـ التببط 

فهل قد للد بانط ة جنزلر  رب طرابّس  . لتف العهباي ل هالقة لت ب بيّعت. ا درار
لفي الانط ة العي للد فيهب لعرب   . بليداإ ائبت التيّلاعرات هف الطف قبيّعت لرفّة

الث بفة الّيبية  ر ـ لجلد اثؿ عّؾ العتلينبت  لتنهب ل عطؿ ل اتبف لّ ببئؿ أل 
. بع بليدصب لأهرافهب لعراعبيعهب في الديبة اليلاية  لاللالقبت الجعابهية لالش مية

هند البلض تبنت عّؾ ". ال لة"أي ف أنت ادعبج  إل  فميّة دـ  صي تاب رآصب فميّة 
الاتبني قد إقعّلت اف د ؿ قبيّعت  للتف  لجلدم  لتف ببلنسبة لت –ال بيّة  –ال لة صي 

علجت إل  زاالئت . لفرل قلة أ رس  صي قلة الجلار لاللالقبت الش مية  لالاهنية
العي عدللت أيتبإ لبسرهة إل  ادرسة جابؿ  -الادرسيف بادرسة أللد بف أداد

 – لة ال –علجت إليهـ طبلببإ الاسبهدة لالنمرة اف أجؿ الردّة إل  تّية  -هبدالنبمر
 .تّية التببط

بيف صؤل  الزاال  الادرسيف  أمدقب  لّرائد هبدالانلـ الهلني هتل اجّس قيبدة 
بتّاة لاددة اف صذا الرجؿ . الثلرة  لصل جبر لهؤل  ا مدقب   لجبر أيتبإ لّعهباي
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ال ل   هبدالانلـ  إجعبز العهباي إاعدبف اللميّة  تبنت فميّة الجلار  لصي 
 .للميّة ال بيّة الارادؼ الدتر 

ذصب الادرس الشبب الطالح إل  لجنة ال بلؿ لفي يدم صذم الارة  تّاة سر  تّاة 
قلة  علّيابت لاتدة مريدة اف الهلني ذاعت  لتـ ش ص يطاح أف عتلف بيديت 

 تّاة اف هتل اجّس قيبدة الثلرة  
. لتببططبلبإ  تبنت صذم الالرتة بيف الطالح لالتلابط  لسط الطريؽ إل  تّية ا

قبّت ألراؽ العهباي اف ديث الابدأ  للتف صنبؾ ه بة إجرائية لبد اف إجعيبزصب  
ف ػػض  . لصي اللدص الطبي  صنب لق  العهباي في الل بة لتعب هّ   الؼ اّلت  . رل
 .ل يمّح لّ داة اللسترية  ف نظرم تليؼ جداإ 

سر  بمة  اللميّة أف علعح لؾ الببب الذ  يدعبج إل  تّاة  –اللسبطة  –عسعطي  
ااجعابهية  لتنهب  ير قبدرة  أقمد اللسبطة  أف علعح لؾ الببب الذ  ألمدعت  

 .أفسد ال بلؽفال يمّح اللسيط اب . ال ّ ة
تبنت قلاهد اانتببط في ا يبـ ا لل  لّثلرة همية هّ  العهيير السري   ل د لرث 

لطّببت الد لؿ إل  التّية اللباّلف في لجبف ال بلؿ الاسئللة هف تـ الاع دايف 
اللسترية  لرثلا دزاة اف ال لاهد لالتلابط الا دسة العي ل ياتف تسرصب  أل 

ببلذات  شرط . عجبصّهب  ر ـ التهلطبت الهبئّة العي بدأت انذ ا يبـ ا لل  لّثلرة
 .النظر الثبقب  رتف اف أرتبف الع صيؿ لّتّية اللسترية

  داصات  لؿ الي س  ل د دفلت الرائد هبدالانلـ تبقت الدنيب أابـ اللع  الادرس
الهلني الدفلة ا لل   ليتلف في الدفلة ال بداة اف تببط ليبيب الجديدة  لتف الليلف  

 .أبطّت الللؿ دفلة الهلني
ي لؿ أمدقب  العهباي لجيرانت  أنت هبش أيبابإ اف اادببط لالدسرة تبدت أف ع لدانت 

د رسـ لنلست دنيب  بمة  دنيب لف ععد ؽ أبداإ  إل إذا إل  الجنلف أل اانعدبر  ل 
 .لت  هّ  تعليت نجـل ال لة
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بعشجي  اف أمدقبئت  إسعطبع أف يجعبز عّؾ الدبلة  بلد أف لهدلم بطرؽ ببب الرائد 
هبدالانلـ الهلني ارة أ رس  فتّاة اف هتل اجّس قيبدة الثلرة صذا سيتلف نظرم 

 . ير النظر  لهيلنت  ير الليلف
 .نلـ عسعطي  ال لة أف عمّح اب أفسدم الدصر

تي ا ار  د ؿ الادرس الشبب قل . لأقلؿ  ط الهبعؼ -أمدر الرائد أاراإ ب بللت
العهباي  ردبب أدالات  لت  قدايت هّ  أهعبب دنيبم الدّـ  دنيب التببط  الجيش  

 .ال لة
. اي  بلد ال لةفي عّؾ ا يبـ ال ّيّة لال ميرة  عشتّت ش مية صذا الش ص  العهب

العي أهطعت هيلف زرقب  الياباة بلد أف قبؿ طبيب فدص الليلف ". ال لة"نلـ أنهب 
ل د لتلت هينبم سداإ أابـ . اللستر   أنت شبت أها   لل يمّح  ف يتلف تببطبإ 

تبنت عّؾ ا يبـ . دنيبم الدّـ  لتف برنلة صبعؼ لادد  إنلعح أابات الببب السدر 
 .دياية ا لل  لا  يرة العي اندعت شهبدة صليعت الجديدة  صلية ال لةال ّيّة صي ا تب

لتف عّؾ ال لة ل عنبت في فراغ أل اف فراغ  إنهب ع عي اف رجؿ قل   قبدر هّ  أف 
 .يهير دع  د ي ة دلاسؾ  أف يدللؾ اف أها   إل  زرقب  الياباة

 

 اإللـــــو الخفـــي
ؾل  الشرؾ  صل الن يض ا سبسي لإليابف   رع لالعلديد  صل أسبس الابن  اايابني  ألعش 

أقمد صل فلإل  عمنلت الديبة في دلرة  لية هّ  طريؽ تؿ إنسبف  صذا " ش ر ؾل "
الشرؾ  أل ا دبللة  يعبدس في أشيب  هديدة  اثؿ الابؿ  لالهلس  لال لة  ل يرصب  

مؿ إل  دد لاللل  الاطّؽ    انهب  ي ّؽ في جذلر النلس لأهابقهب لل ات ع
الع ديس  هندئذ عؤ ذ اارادة  لععهبلس الذات  ليمبح اانسبف عببلبإ عبلية اطّ ة ت نت 
عدت ع ثير العنليـ الاب بنبطيسي  ي عي أفلبلت ت نت الع داإ جبزابإ أنت اللبهؿ في ديف 

 .يتلف اسعسّابإ  بتلبإ اللللإ بت أل اللللإ فيت
ر الابرلؾ  الذ  دؿل ادّت في ا بلاة اف تبف العهباي  بلد  ل ي لي ترصت لنم

اسابصـ الار ال ذافي ببلزنبدقة  لالعهباي ايلبؿ إل  العدّيؿ  لقرا ة نلسية ا ش بص  
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رباب إاعّؾ صذا الايؿ اف عجبربت في العد يؽ ا  الاعهايف   بمة أللئؾ ذل  
رة هنهـ  العلجهبت الل بئدية  العي ع ـل جهبت ا اف السيبسي  بدهداد اّلبت ا عم

ععتاف انددرصـ ااجعابهي  لظرلفهـ اللبئّية  لببلذات ارادؿ طلللعهـ لشبببهـ  
ل ياؿ العهباي اف عطبيؽ ذلؾ الانهل هّ  أش بص الينيف  . لظرلفهـ الابدية

لببلذات زايّت الّدلد  نمر الابرلؾ  في لؿ هنت  أنت يلبد ال لة لاللنؼ  استلف 
ر بيف أف يتلف رئيسبإ لارتز يل  ل  لل  ي مد نمراإ  ببللنؼ لالعلذيب لال عؿ  لأنت

شرطة  أل رئيسبإ لّلزارة  ي عبر ا ػلؿ دلف هنب  علتير  ل د أللت نمر الابرلؾ ال لة  
 .دع  أمبدت البلدم الظبصر  لليس ال لي

لتف اب قبلت العهباي هف نمر الابرلؾ ينطبؽ هّيت صل بنلس ال در أل أتثر  ليدؽ 
 :ي لؿ هف العهباي  بلد لنمر الابرلؾ أف

ْتنــــي بداِئيــــا وأنسّمـــــتْ "  "ر م 
ن   ؿ  العهباي نلست بيف اراعب ال لة لأصّهب  اسعلينبإ باؤصالعت اللتبصية  فهل الرلؼ 
بدلظت لّنتبت  اعلنف في طري ة إل بئهب  ليجيد ع ّيد أملات الديلانبت  بباتبفة 

ف اللالقبت ال بمة جداإ بيف النبس  لقد أادعت إل  اؤصؿ آ ر  صل الرفعت ببلتثير ا
الاراتز ا انية العي ع ّدصب بعلبميؿ هف عّؾ اللالقبت ال بمة جداإ  العي عنلعح لهب 

 .اآلذاف  لعدب إسعطالههب النللس
إل  ليبيب  علدد العهباي إل  الرائد  ببل بصرة لهلدعتبلد ع رجت اف التّية اللسترية 

اجّس قيبدة الثلرة  فهل للي نلاعت ا لؿ  ل ياتف لّعهباي هبدالانلـ الهلني هتل 
أف ينس   أف تربة لاددة اف عّللف الهلني  فعدت لت أبلاب دنيبم  العي بدأت بببب 

بدتـ الجلار . التّية اللسترية  أل التّية الدربية  تاب يطّؽ هّيهب الامريلف
ف هبدالانلـ لالعهباي  تبف الاتبني لليس ااجعابهي ال بّي  تبنت الطريؽ قميرة بي

السعّطبؼ الش مي العبدبإ لّنللس  ي عمر الاسبفبت  لي عزؿ الزاف ليهيلر 
صجر العهباي ابتراإ  ألتبر دّات ا لل  لصي السترات الجيش  عددرج . اللنبليف

بلد أف  بدر الرائد . إنت هبلـ ا اف. -ال لة  –إل  اللبلـ نمؼ السر   لتف بت تؿ 
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الهلني لزارة الدا ّية  دطل هّ  هرشهب الرائد اآل ر  ال ليّد  الدايد  هبدالانلـ 
 .لتف الدايد  ببلنسبة لّعهباي  بلد   ير الهلني. هتل اجّس قيبدة الثلرة

العهباي إرعبط ببلهلني  ب رابة الاتبف  تالصاب يستنبف انط ة جنزلر  صنبؾ أمدقب  
العي يع بساهب ااثنبف بدتـ قربهاب اشعرتلف  بباتبفة إل  الدبلة شبت الدترية  

لال ليّد  الدايد   . اف ادينة طرابّس  لع ثير طبيلة الديبة لالنسيل ااجعابهي
اف انط ة الجايؿ  ينعاي إل  الدايدات  لصي قبيّة لهب إاعداد دا ؿ علنس  أدبط 
نلست بدائرة اف أقبربت  يدب العاجيد لالعاّؽ  ياثؿ ش مية الدتيـ اللقلر 

 .عملؼلالا
رأس العهباي في رابلة النهبر أف  يلط ال لة عهعز بيف أيد  للي نلاعت ا لؿ  لبدتـ 

إسع دـ الهلني ارة أ رس  الشهبدة العي أصدعهب لت ا تبدياية ا لل   أتبدياية ال لة 
تلة أ رس  صي تلة لزير الدا ّية الجديد  ال ليّد  الدايد   قدـ إل   لّلبلر 

 .  ال ليّد   تبنت تربة الهلني الثبنية تربة لزبالهلني العهباي إل
فعدت ا بلاب لّعهباي  أبلاب دصبليز ا اف  صنبؾ سيعمبلح ا  نلست ليللد دا ؿ 
ذاعت اف جديد  اف دصبليز ا اف لتهلؼ اللنؼ  سعبدأ اردّة علأاة جديدية بينت 

 ".ال ػلة" –لبيف ال لة للنتف أتثر دقة ن لؿ بينت لبيف إلهت ال لي 
  د ّت البالد تّهب في 1975فبلد . تبف صذا في سنلات الجار ا لل  في ليبيب

أد بؿ تثيلة ا شجبر لا دراش  أمبح الشلؾ أتثر إرعلبهبإ اف  بببت المنلبر  
ل دت الالاجهة ا  الامير اببشرة  امير النظبـ لامير اللطف  إنش ت البالد 

شهدت عّؾ السنة أتبر صزة عدت . هبإل  نمليف  ا لؿ فلؽ ا رض  لالثبني عدع
أقداـ ترسي الار ال ذافي  تبف الرائد هبدالانلـ الهلني  للي نلاة العهباي  بلد  
اف السلاهد ا سبسية العي شبرتت في عّؾ الاؤاارة العي أ ذت إساهب اف إسـ الرائد 

عهاة  إصعز تيبف التببط العهباي  فابذا هّيت أف يللؿ  قد عطبلت ال. هار الاديشي
ددثت اشبدة . فهل ادسلب هّ  الرائد الاع ار هبدالانلـ الهلني لانسلب إليت

تالاية بيف العهباي  بلد لالتببط اآل ر ايالد داابف  لصل أيتبإ اف ستبف انط ة 
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:" جنزلر  ليدلظ اّؼ العهباي الظبصر لالببطف هّ  ظهر قّبت  قبؿ ايالد لّعهباي
ل ذافي ش ميبإ ببلجيش  أاب أنت ف د الد ؾ هبدالانلـ أنب ألد ني ال بئد الل يد الار ا

صذا . اب قبلت لت داابف لبملت هبؿ  ببلع تيد تبف يدلر في  ّد آ ريف". الهلني
ا ار قد  ي لد إل  فميؿ ااهداـ  فلي ذلؾ الجل الاشدلف بسلدب ال يبنة  قد يل بت 

 .الشلؽ ا دار  الذ  يرش الدـ هّ  ا فؽ الردب
يعدسسلف رقببهـ  فتؿ ي لؿ في  يفا  اللباة لال بمة  عجلؿ التثير تبنت ا جل 

اليـل ل ينل  صلني  لل دايد   لل نجبة إل . أهابقة  نلسي  نلسي  ل أس لؾ  يرصب
الهلني اف ألائؿ الاعهايف  لالدايد   عدت طبئّة الشؾ  فال . لاف ردات ا اف
 .هبمـ إلل ا اف

يبلي في أقبية الالع الت  يد ؽ  تبرببإ  لسبئالإ  أجهد نلست  لأجعهد  قت  الّ
إسعارأ ظالـ ا قبية  أل ؼ  رائدعهب  . لقبعالإ  لـ علد ال لة صي اطّبت ا لؿ  بؿ الديبة

صنبؾ  إلع   ا  . صنب  عمن  ال لةل التلؼ  يّع ي الجالد بتدبيبم  فيالقي قلعت
هب  بدأ سندان   هبن ت الاطرقةل ا  هبداي السنلسي  أمبدب علأـ اللنؼ  ". الاطرقة"

سليبإ ردّة أطلؿ  في دنيب أ رس   برج ددلد ليبيب صذم الارة  هنلانهب االد ة 
عللؽ ال ذافي هّ  نلست في ندت اللنبليف العي . بّهة الار ال ذافي" التالب التبلة"

ي بعؿ ليالدؽ عدعهب أهدا م الالبرتيف لت  ف د إنعزع اف أهابؽ العراث ااسالاي  
  لجلّت هنلانبإ لاالد ة "الزندقة"لاف اجبصؿ قرلف المراع اللتر  الديني علبير 

 .الاجالهبت الدينية الالبرتة لت ببلدا ؿ لال برج
تلّلؼ العهباي ب يبدة فيّؽ جديد  اف طراز ا عّؼ  لاهبـ ا عّلة  اعببلة الّيبييف في 

إف ب لا  برجهب  فتؿ ليبي ال برج  ي يرصـ بيف أاريف  الللدة إل  ليبيب  أل ال عؿ 
يلجد ببل برج دلف الاف ة الدتلاة صل هدل ي بعؿ تدصب  بهض النظر هف طبيلة 

عجهبعت السيبسية  أل إنعابؤم إل  عنظيـ سيبسي اف هدات  .نشبطت في ال برج  لا 
صنبؾ دبدثة يلرفهب أصؿ جنزلر  انط ة العهباي  ف د سبفر صذا إل  إيطبليب لا ببّة 

الّيبي التبير  الاردـل اداد بف سبسي  الذ  يلرفت أ ّب الّيبييف  رجؿ ا هابؿ 
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ف د علل  عنليذ اللديد اف الاشرلهبت   بمة اللنبدؽ التبيرة  لقد هرؼ ببلعلات  
مبدرت الدتلاة تؿ اب ياّؾ  لج  إل  إيطبليب ديث أقبـ بدثبإ هف . لبسبطة الليش

 .لللدة إل  ليبيب دلف ن بشقببّت العهباي في رلاب  أبّهت بترلرة ا. ا اف
هبد . لـ يلد الدبج اداد بف سبسي إل  طرابّس  لفبإ هّ  ديبعت  لب   في رلاب

العهباي ارة أ رس لقببؿ الدبج اداد  تبنت لهة العهباي صذم الارة أتثر لتلدبإ 
يب دبج اداد  صذم الارة الثبنية العي أقببّؾ فيهب  لصي ا  يرة  :" لاببشرة قبؿ لت

 ".ال بداة س راؾ في ليبيب لأنت في مندلؽ الارة
تبف لالدم يعبب  ا  ببر العي عمّت هف أفلبؿ إبنت  لببلعدديد هف عد ي بعت ا  
ااسالاييف  لااصبنبت العي يلجههب لت  ل د  تب  تببإ شديداإ هنداب لمؿ إل  

ب لمؿ  تب ا . لّدبصـ ب نهب اتبنس ي للت إبنت العهباي هنهـ  للملت سالت اب
اف اابف قاعت هنداب لمّت اب قبلت لّدبج اداد بف سبسي  ف هّف هدـ رتبم 

 .الاطّؽ هنت لأنت لف يسبادت إل  يـل ال يباة
عللج بعنميبت رئيسبإ لجهبز ا اف الدا ّي  صنب  لـ يلد العهباي اجرد سنداف لاطرقة 

رئيس جهبز ا اف الدا ّي الّيبي . إساهب هبداي السنلسي  أمبح اطرقة ل سندانهب
في السنلات اا يرة يلني الدبتـ الاطّؽ  أ  أنت فلؽ ال بنلف  يسعاد علليتت 

س ؿ إل أابات  لي  ذ العلّيابت الدبساة لالسب نة انت اببشرة اف الار ال ذافي  ل ي
صيلاف رايعس "ل ي ت  للزير  أل ل بنلف  فلي إجعابع لت ا  فريؽ اف . اببشرة
سجينبإ ليبيبإ   330  أتد لّلريؽ أف جهبزم يدعجز 2009ديسابر  12بعبريإ " للعش

صـ جايلبإ بسجف ل . بلتـ أعـ ادة السجف الادتـل بهب هّيت  لآ ر برأعت الادبتـ
أبلسّيـ  لأف اتعب النبئب اللبـ أار ببافراج هنهـ جايلبإ  للتنت رفض عنليذ أار 

 . النبئب اللبـ  لأب   هّيهـ ببلسجف
في نهبية عسلينبت ال رف الابتي  أميب العهباي بارض هتبؿ  أجريت لت هاّية 

أتثر عسبادبإ  عهيرت لهعت  أمبح. جرادية بديطبليب  شلي اف ذلؾ الارض ب هجلبة
اف النبدية النظرية  أتثر اف الدديث هف ا  الؽ لالدنيب الزائلة الزائّة  لأع ذ زالية 
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أ رس  زالية الالبلجبت الشباّة لألالر  لهدـ ااقعمبر هّ  الجبنب ا اني  ي لؿ 
أف القعمبد أاف  لتذلؾ المدة  لفرص اللاؿ لّشببب  لالعلّيـ  لهنداب ي ّل إل  

 .لي  يعدلؿ إل  مبهؽ جبلبر  ل يب ي لل يدرإلهت ال 
الجابهة  –هنداب قبـ سيؼ ااسالـ ال ذافي  ببافراج هف ااسالاييف  بمة أهتب  

الّيبية الا بعّة  بلد دلارات الالبرتة  ذصب العهباي  لقببؿ الار ال ذافي  دذرم 
سئللية اب اف ا  طبر العي سععرعب هف صذا ااجرا   لقبؿ لت أنت ل يعداؿ ا

سيددث اف صؤل  الذيف يلاّلف هّ  أسّاة الشبرع لعلبئعت  الع   بلد ذلؾ بسيؼ 
 .لأهبد هّيت اب قبلت للالدم

تّاب زادت البنبة النبس  إرعللت درجة الس ط  لعدلؿ ا نيف إل  درتة  لسرت 
عنظيابت الرفض عللؿ فلّهب في شرائح الاجعا   ل بمة الشببب الذيف لـ يجدلا 

بإ إل  الاسع بؿ  لتّاب علسلت دلائر درتة الالبرتة  زادت قلة ال بتة  طري 
لأمبدت مالديبت ا اف اطّ ة  عندف  اف دلف تببح أل رادع  ال بنلف ببلنسبة ل لة 
ا اف صذا ل ي عّؼ هف أتهبث الشلرا   ل اتبف لت في أقبية ا اف الد ّي  ف د 

ف د إنتـ . ي لأللدم لهبئّعت  قلة لابلإ عدلؿ صذا الجهبز إل  ااّتة  بمة ببلعهبا
 .أ لام ا عبر لاراد إل  جهبز ا اف الدا ّي

لت الطالدبت  لعدللت ال لة إل  قلس  ل يردههب رادع   ؿ صذا الجهبز  عهلل ا  عهلل
لأمبدت الثرلة في سدرة الانعه   لـ يتف العهباي لأللدم إسعثنب  اف الرتض لرا  

لتنهـ ينعظالف في  يط اسبدة لاددة  . لؾ سبب لف للد لفاابلؾ الثرلة  فّت في ذ
أ ّب الذيف ابرسلا اللنؼ في سنلات الجار العي شهدعهب ليبيب ". اللنؼ"لصل  يط 

في النمؼ الثبني اف السبلينبت لتؿ ه د الثابنينبت لالعسلينبت  صبللا صبة رجؿ 
 .لادد  إندفللا ندل عتديس الثرلة في صلس اجنلف

  ل د دفلنب تؿ شي  في سبيؿ دابية النظبـ  تربنب لهذبنب  لقعّنب اف قبؿ قبئّهـ
أجؿ ذلؾ   سرنب اآل رة  للـ عبؽ لنب إل ا يبـ العي نليشهب  لل هبمـ لنب اف 

ل بتلا الرتة اللنؼ الثبنية  صي .  تب الشلب الّيبي إلل اب ناّتت اف الابؿ
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  فدذا تبف ال بض هّ  الالبرتيف لصـ ل ي بّلف ببلتيؿ بتيّيف. ال بض هّ  الابؿ
 ل ي ت  لّ بنلف  فّابذا ي ت  ال بض هّ  الثرلة لّ بنلف 

صؿ تبف الار ال ذافي  يهلل هّ  عّؾ الهجاة ال لية اللاسلة لإلسعدلاذ هّ  الثرلة  
اف قبؿ هنبمر ادددة لالرلفة اف دا ؿ النظبـ  تيؼ يساح لدلنة اف البمؿ 

في يد آنبس يلرفهـ ببلسـ  ليردّلف اببلف أ رس إل   النظبـ بعتديس أالاؿ طبئّة
ال برج دلف أف يشد أذف أدد انهـ  لصل الذ  تبف بب اس يلعح الالسترات 

  !!اانجّيزية ال دياة بعبجلرا  اهع بؿ تؿ اف ظهرت هّيت سابت النلاة 
لعلاد إاعألت شلارع ادف ليبيب لقراصب بشلبر  السّطة لالثرلة لالسالح بيد الشلب  

ال ذافي  أف يل د ااجعابهبت ا  أهتب  أابنة اؤعار الشلب اللبـ لالّجنة الشلبية 
اللباة  ليعددث اطللإ هف علزي  الثرلة  لي ار بدذاهة صذم ااجعابهبت  لاللبـ 
لال بص يلّـ أف الثرلة قد لزهت فلالإ  للتف هف طريؽ ااسعيال  هّيهب اف قبؿ 

 . ال لة أساب  صي في الد ي ة اراتز
يترر الار ال ذافي في ل ب اعت الاددلدة لالتي ة  أف اف ياّؾ الابؿ  يلاز  اف 

تبف يرس أف . يجب أف ل يتلف صنبؾ ليبي  ني. ياّؾ في بيعت دببببت لطبئرات
. الثرلة بيد اراتز ال لة صي دببببت لطبئرات لتف عذلد هف أاف النظبـ لترسي ال بئد

 .د لّا للتلتبف ذلؾ صل العلسير اللدي
تبف اببشراإ للاتدبإ لقليبإ لجريئبإ في . اثلؿ العهباي  بلد الجبنب ال بص اف الا للة

 .عطبي هب هّ  ا رض  اثّابإ تبف لاتدبإ لقليبإ لجريئبإ في ا قبية ا انية
ف د إسعلل  جهبراإ نهبراإ هّ  أرض ا ببؿ الامرؼ ا صّي بجنزلر  إ عمبهب اف 

  الذ  لـ يعلقؼ هند رف  قتية أابـ الادبتـ  دف  "إدليظتهّي "مبدبهب ا مّي 
تؿ اب ياّؾ لّادبايف اف أجؿ إسعرداد أرتت  لـ يدمؿ إلل هّ  ا لـ لارض 

 .الستر لتهط الدـ  قت  ندبت اعدسراإ لصل في ال اسيف اف هارم
صتعبرات  بهب امن  ألببف  5إاعّؾ العهباي ازرهة في انط ة الاشبشطة اسبدعهب 

 .ببف لأب بر لدلاجفلأج
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االييف  5عدمؿ هّ  عسهيؿ اف الامرؼ ا صّي بجنزلر ب ياة ( صبني ) إبنت 
أدد أمدقب  العهباي  بلد  " هبداللصبب قنيد "دينبر  لتبف ادير صذا الامرؼ 

قبـ ادير الامرؼ أيتبإ بدهطب  اندة . أفّس الامرؼ  لتبهت أالاؿ الالدهيف
هابإ ببلامرؼ ليعس  عاثيّهـ في الجالية اللالاية   بنب  العهباي ليشعرلا بهب أس

 .لي ررلا عساية أهتب  اجّس إدارعت
دي "اعر ارب  في انط ة عسا   2500قبـ العهباي ببنب  قمر جديد اسبدعت 

ببل رب اف امن  المببلف اللطر  بجنزلر لتبنت ا رض اّتبإ ايطبلي " التليت
  قسات للزهت ازارع في السبلينبت  صتعبر 250اسبدعهب أتثر اف " ابلرل"إسات 

قبـ . بلد طرد الجبلية اايطبلية  بنيت فيهب في السنلات ا  يرة فيالت ت اة ف اة
إبف العهباي ببنب  فيال ت اة بهذم ا رض  أجرصب لشرتة أجنبية  إسعّـ إيجبراإ ا دابإ 

شعرس ب ياة صذا اايجبر فيال في علنس ي يـ بهب اآلف  .لسنلات طليّة  لا 
لصل عبجر تبير في اجبؿ ( الاشبشطة لإلسعيراد لالعمدير ) إبنت إاعّؾ شرتة عسا  

 ط  –  يسايهب الّيبيلف(TNT)الالرقلبت الملعية  لالعي عدعل  هّ  ابدة الػ 
دبلية انهب هف طريؽ اينب  طرابّس  20بدسعيراد هدد  2007قبـ هبـ . -للللح

ل  الاداإ اانلهة اف د لؿ البالد بدتـ البدر   لهند لملؿ صذم الدبليبت العي عدع
ال بنلف  عد ؿ البهداد  الادالد  أايف الّجنة الشلبية اللباة ش ميبإ لإلفراج هف 

قدرت . صذم الالاد الاانلهة بتهط اف العهباي  بلد رئيس جهبز ا اف الدا ّي
 .قياة الشدنة بثالثة االييف دينبر ليبي
ليد السجلف بباهبشة  ليلرد قط  الهيبر لجهبز ي ـل أدد أبنبئت اف لرا  دجبب  بعز 

لـ يتف العهباي ارتزاإ اف اراتز ال لة  تبف قلة . ا اف الدا ّي ب سلبر اتبهلة
 .الارتز

  جلّت ال ذافي ي رر 1975  1973قّت في اللملؿ السبب ة  أف أدداث سنعي 
العنظيابت إلهب  الدللة  لالدسعلر  لال لانيف  ليرفض قيبـ أ  شتؿ اف أشتبؿ 

العراعبية الد ي ية   نهب عشتؿ ه ببت لتلابط عهؿ يدم  لع بـل سيطرعت اللردية 
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أقبـ الجابصيرية  العي عدار بلاسطة الّجبف الشلبية . الش مية هّ  البمؿ البالد
بعتليف صالاي  في ديف أسس اراتز  ال لة  العي يدرتهب . لالاؤعارات الشلبية

 .ألاارم  لدلظ نظباتش ميبإ لعتلف أداة لعد يؽ 
من  الار ال ذافي عّؾ الاراتز هبر سنلات اف منبهة أش بمهب  لتف في دبلة 
العهباي  بلد  إ عّؼ ا ار اف ديث العلبميؿ لالطراز  ل د من  العهباي بنلست 
إلهت ال لي  بلد ذلؾ أهطبم ملرة اللثف الاعدرؾ الار ال ذافي  فلؿ اب فلؿ  في 

الذ  أهطبم تؿ شي  . لالازارع لالشرتبت لالالاني  ب لة ال بئدا قبية لفي الليالت 
 .هاالإ بابدأ الا بيتة الذ  بشر بت الار. لتي ي  ذ صل تؿ شي 

فبراير  اللرية التبرس العي  17أطّؽ العهباي  بلد في بداية ثلرة الشببب الّيبي في 
هالات  ب ف ذلؾ الشببب الثبئر صل اجرد ت دية قبمرة رددصب الار ال ذافي لا 

ّ ّ ة  شدنت بدبلب الهّلسة الاعدف ة اف ال برج هاداإ  لأف هالج صؤل  . لالت 
ر  صل الاداف  لالرشبشبت  لجرهبت اف الرمبص ال برؽ الدبرؽ يد نهب لهـ  ال مل
هف بلد قنبمة اهرة  عـ إسعجالبهـ اف ال برج نظير اببلف  يبلية  لتابف فلبلية 

يبيب الثبئر  فة ا انية  العي عدير الرتة قعؿ شببب لتبف صل اف أرتبف الهر . الدلا 
 .للـ ل  فهـ يذلدلف هف دا  شرتبعهـ لأالالهـ. م لأللدم دشد إل  جبنبت أش ب

دمدص الدؽ عدررت طرابّس  صربت الاراتز  سد ت ال لة عدت  20/10في 
اب صرب العهباي  لـ يسعط  أف يداؿ الت ا رض ل . أقداـ أللئؾ الذيف إسعتلللا

 .س ط اللثف 23/10هّيهب  عدرر اف في ا قبية  لفي 
ال لة  عجّب الابؿ  لتنهب عن رم ببلظّـ  الهلس يشيد اللصـ  فيدرؽ ذاعت  لالنبس 
 . جببؿ  م لرصب ل علن   لا فراد ذرات راؿ  ل ع برع الرلاسي  لاللطف أتبر التببر

مر بت اد ؽ في ال بل  ياتي الجاي  تدرعلبش السراب  لّدؽ أمبب  ل عّليهب 
 .نجـل الثلار  أتثر إشلبهبإ اف نجـل التببط  فال العهباي  بلد  لل ال ا   بلد
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 عبدالرحمـــــــــــــــــــــــــن شمقـــــــــــــــــــــــــــــــم
 

 ( !ي اف الــــــــــــــــــــــــــِـْح ؟وأ ن ــــــــــــــــــــــــــــــت  ) 
 

قبؿ أف أبدأ في عدرير صذا التعبب  لتلت انهجبإ اددداإ  اف صـ ا ش بص الذيف 
س تلهـ فلؽ ألراقت  تبف الجلاب صل الانهل لالالبيير العي دددعهب قبؿ الشرلع في 

 .  ردّة ال ّـ فلؽ السطلر
علباّلا ا  الل يد الار ال ذافي هف قرب  أف يتلف صذا الش ص اف الذيف : أللإ 

 .هرفهـ لهرفلم
قبـ صذا الش ص  بدلر أسبسي في اسبر اليف دا ؿ دلائر السّطة العي : ثبنيبإ 

 .مااهب الار ال ذافي
أف يتلف ال ذافي قد قبـ بدنعبج صذا الش ص  لفؽ اآللية لالتيايب  العي : ثبلثبإ 

صذا الش ص  أل لظؼ قدراعت لاؤصالعت  مااهب قمداإ اف أجؿ ذلؾ  أل أهبد إنعبج
 .بلد أف درس ذلؾ جيداإ 

إسعارار صذا الش ص أل ذاؾ ببللاؿ ا  الار ال ذافي لعنليذ سيبسبعت إل  : رابلبإ 
آ ر يـل في ديبة ال ذافي  بهض النظر هف النهبية العي إنعه  إليهب صذا الش ص أل 

 .ذاؾ  ا عللإ  أل الع الإ  أل صبرببإ اف ليبيب
جاي  صؤل  ا ش بص  الذيف تبنلا تيلؼ صذم الملدبت  هرفعهـ  بنسبة أل 
أ رس  انهـ أللئؾ الذيف تبنلا رفبؽ ردّة اللاؿ العي إاعدت لل لد في ههد الار 

ربطعني هالقة . ال ذافي  لانهـ اف إلع يت بت في إجعابهبت رساية هديدة لطليّة
 .علبصابإ  الدة  ببلبلض  لآ رلف لـ أقبساهـ علبطلبإ أل

لببلر ـ اف هدـ علفر الاليبر أل الشرط الراب  في ش مي لصل إسعارار اامطلبؼ 
ا  ال ذافي  لنظبات إل  آ ر يـل في ديبعت  ف د رأيت أف أتلف ا  صذا الدشد اف 

 .ا ش بص
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 (لمـــــــــــــــــاذا ؟ )  
 

يب  –لإ  لصل  لأنت أهع د جبزابإ أف أ ّب الذيف سي رألف صذا التعبب  سيطردلف سؤا
يب هبدالرداف شّ ـ  أيف أنت اف صؤل   ألـ عتف انهـ  عملؿ لعجلؿ الهـ   –فبلح 

ع دـ نظبـ الار ال ذافي لعداف  هنت هبر سنلات طليّة  لفي لظبئؼ اعلددة 
 لاعنلهة 

ألست يب هبدالرداف شّ ـ  ذلؾ الش ص  الذ  تبف يطبللنب في لسبئؿ ااهالـ 
 ة لا جنبية ادافلبإ هف نظبـ ال ذافي  ازينبإ  فلبلت لسيبسعت الّيبية لاللربي
هنداب تبف صؤل  يللّلف اب فلّلا ب بنب  ليبيب   –فبرس بني داداف  –أيف تنت يب 

 علذيببإ  لسجنبإ  لع عيالإ  
عظهر نلسؾ هّ  سطلر صذا التعبب  لت نؾ قطلة الثّل ا بيض اللديدة النظيلة  

  !لاللسبد  في جبؿ اف ااندراؼ 
تيؼ دمّت هّ  بيعؾ في قّب طرابّس  ألـ يتف بيت الاردـل دسف الرتب للي 

 اللهد السببؽ 
ل د شبصدنب ازرهعؾ  أل تيلعؾ الجايّة التبيرة هّ  شبشة ادطة اللربية  فهؿ علع د 

 أننب ل نلرؼ د ي عؾ 
  يهرؽ صؿ علع د أف دالبعؾ العي سبلت أابـ اجّس ا اف سععدلؿ إل  طلفبف نلح

 فيت ابتيؾ الااّل  بنلس الاثبلب العي علدصب اليـل هّ  اآل ريف 
صذم هينة اف ا سئّة العي سيطردهب ال را   بؿ سعتبؼ إليهب هشرات اف ا سئّة 

لأهع د أف تؿ قبر    يطيؿ الع اؿ لالعدّيؿ في اتالف صذا التعبب  . ا  رس
 . ا  تؿ هالاة إسعلهبـسيطرح ازيداإ اف ا سئّة ليت  هالابت العلجب لر 

لهّ  التلة ا  رس  أقمد ذلتـ ا ش بص  الذيف أسعلرتت جبنببإ اف ديبعهـ  
لأدلارصـ  لعلرتت إل  علبميؿ طليّة أل قميرة هف عبري هـ لأفلبلهـ  سيمر لف 
سعنتبراإ  سيرفللف أملاعهـ ببلن د لالشعبئـ  بؿ سيرف  بلتهـ قتبيب أابـ   تببإ  لا 
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بؿ أقلؿ  . السب أل ال ذؼ أل العشهير  تؿ ذلؾ ببلطب  اف د هـالادبتـ  بعهـ 
لبتؿ قلة  أنني أعان  أف يزيد الاعسب للف  لالسبئّلف اف أسئّعهـ ااسعنتبرية  
لأدهلصـ إل  ااجببة هّيهب  لأقلؿ أيتبإ  أنني أدهل ا ش بص الذيف طبلهـ قّاي 

لس  لعلميؿ  ببللقبئ  هّ  سطلر صذا التعبب أف يردللا هّ  تؿ سطر فيت لبع
لالعدّيؿ  لأف يتعبلا هّيل بنلس الطري ة العي فلّت لأتثر  لأردب بتؿ ال تبيب العي 

اب ددث في . سيتلف ذلؾ أقؿ اب ياتف أف نللّت. قد يرفلهب أ  انهـ أابـ الادبتـ
  صل زلزاؿ شباؿ لهّ  تؿ ا ملدة  النلسية 2011فبراير  17ليبيب بداية يـل 

 .قرفتؿ   لاللسترية  ل يددث تؿ ه د اف الزاف أل دع  في لااجعابهية
يدعبج ا ار إل  عسطير اتعببت لليس تعب  للبد اف فعح جاي  الاّلبت اهاب 
تبنت جبردة لاؤلاة  ل نسعطي  أف ندال  جرح اللطف الهبئر لالتبير إل بجرلح 

. الامبلدة أ رس تثيرة لتبيرة  صي جرلح المرادة العي سع لد إل  نسل دبلة
سيتلف قّاي صل الاشرط الذ  أتلت سيلبإ لّد ي ة فلؽ رقبة ش مي  لا لراؽ صي 
النط   الذ  سياعد فلؽ هن ي اف أجؿ إسعنطبؽ الد بئؽ لالدرلس العي لف ي بّنب 
اللطف دلنهب  للعتف صي الندّة العي نزفهب إل  ليبيب  اف أجؿ علفير شرلط النهلض 

دـ تؿ الدلر العي قد يس ط فيهب صذا الجيؿ الجديد لا جيبؿ لالدرية لالديا راطية  لر 
 .ال بداة فعنعتس الدرية لعللد سنلات الظّـ لالطهيبف

 كيــــــف ؟
 

ل أريد أف أسرد قمعي ا  الار ال ذافي  فهي طليّة  ل د شرهت في هرتهب  أف يبإ 
سنلات ا  ) هنلاف لهالديبإ  بتؿ ادطبعهب ل ّليبعهب  سعمدر قريببإ في تعبب يداؿ 

 (.ال ذافي 
  لصي السنة العي دتـ فيهب اادعالؿ 1949للدت في الهريلة جنلب ليبيب سنة 

اللرنسي هّ  لالد  بباهداـ  بعهاة ااشعراؾ في ثلرة الشهيد هبدال بدر بف اسللد 
 .تد اادعالؿ اايطبلي
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الاعددة اهداد الدبّلابسي الهللند  الذ  هينعت ا اـ " أدريبف بّت"إسعلبف  -
 .ليبيب لإلسع الؿ بلالد  لاسبهدعت هّ  فهـ ا لتبع بانط ة فزاف

 .1951أ عير هتلاإ في ألؿ اجّس نلاب ليبي بلد السع الؿ سنة  -
 .أابـ الاهد  بلزل 1956 سر إنع بببت  -
 .شهؿ بلد ذلؾ انمب اعمرؼ سبهب ثـ الجلرة ثـ الشبطي  -
 .1967علفي سنة  -

 
لسيبسة اف رأست إل  أ اص قدات  يدسب تّابعت بدقة  فداب أف تبف لالد  ااعّئبإ بب

ينطؽ هف نتعة أل دتاة  لل يزاؿ بلض تببر السف بلزاف يرددلف هنت التثير اف 
 .ذلؾ

دلظ قمة الدرب اللبلاية الثبنية  تاب يدلظ بلض الشيلخ عهريبة بني صالؿ  ليرج  
عدّيّت لألدداث السيبسية إل  دلادث عّؾ الدرب لالبرتهب لعمرفبت قبدعهب هند 

 .العي هبمرصب
تبنت لت ملة المبر  هباّنب لندف مهبراإ   ت ننب في نلس هارم  ينبقش النب تؿ 
ال تبيب  يشرتنب في اجبلسة تيلفت اهاب هّت رعبهـ  ليشرتنب في انبقشة أ  

 .التلع
 .بنبت 4أللد ل 5تنب 

ة اف جبالة علسبف بللية دمؿ أ ي ا تبر العبح هّ  درجة الدتعلرام في الزراه
 .  يلاؿ اآلف أسعبذاإ بتّية الزراهة بجبالة سبهب1980أريزلنب ا اريتية سنة 

دمؿ أ ي اسللد ا مهر اني هّ  درجة الدتعلرام في ال بنلف اف جبالة علر 
 .يلاؿ اآلف سليراإ بجاهلرية السنهبؿ. 1986بلرنسب سنة 

  لدبّـل هبؿ فيت  1979بنلف سنة دمؿ أ ي إدريس الذ  يمهرم هّ  ليسبنس ال 
 .يلاؿ اآلف رئيس لادتاة ألببر 
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. أ ي ا مهر هبدالسالـ  دمؿ هّ  ليسبنس الّهة اانجّيزية لصل تببط أاف
جنيت ليبي ع ريببإ   5000عرؾ لنب ابّهب اف الابؿ  1976هنداب علف  لالد  سنة 

ؿ لعزرع ببلض سلاني لصي ازارع مهيرة بهب بلض أشجبر الن ي 10لرثنب انت 
 .الادبميؿ

ع ريببإ  تنت هندصب  1959سالت ببلطبلب الار ال ذافي قبؿ أف أرام  تبف ذلؾ سنة 
طبلب ببلاردّة اابعدائية ب رية الهريلة  ددثنب هنت الطّبة الذيف ذصبلا اف قريعنب 
لّدراسة بسبهب  أقبالا ببل سـ الدا ّي  مل لا لالار هنداب تبف ي بطب في 

الطالبية العي ينظاهب ع ييداإ لثلرة الجزائر لالتلنهل  لسجف بلتهـ الت الاظبصرات 
العد ت . أتعلبر تد إنلمبؿ سلريب هف الجاهلرية اللربية الاعددة 5في اظبصرة 

  في السنة العي عّت طرد الار ال ذافي اف 1962ببلادرسة ااهدادية بسبهب سنة 
 .زالت ععردد في ادرسة سبهب ادارس للية فزاف  تبف مدس الاقلت لأفتبرم ل

تبنت أفتبر دزبي البلث  لال لاييف اللرب ععدالؿ بيف ألسبط الادرسيف لالطالب 
دبلؿ أدد زاالئي لصل أداد أبلمير الا ردي . لبلض الالظليف الشببب بسبهب

تاي إل  درتة ال لاييف اللرب  لفي الاردّة الثبنلية فبعدني السيد قذاؼ الدـ هف 
 . ل ذافي لأقعرح هّي االعدبؽ بتّية تببط الجيشعنظيـ الار ا

 .  لأنب طبلب بتّية آداب ال بصرة1970قببّت الار ال ذافي في ال بصرة  لؿ ارة سنة 
الع يت بلد ذلؾ  ببل بصرة باداد أبلال بسـ الزل   لصل اف ألائؿ رفبؽ ال ذافي في 

يراإ  س لني هف تيؼ العنظيـ الادني  ف بؿ لي ب ف الار ال ذافي قد ألمبم بي  
 .علرفتل إل  الار ال ذافي  أجبت  ببلع تيد أف سيد قذاؼ الدـ صل اف ددثت هني

  العد ت بمديلة اللجر الجديد  ادرراإ ب سـ ا  ببر 1973بلد ع رجي سنة 
  ن ّت لّلاؿ ب سـ ااهالـ لاجّس قيبدة الثلرة بببب 1974سنة . لالعد ي بت

الّلابت لأ ببر  داّعهب لت لصل بلاد  زاـز  جّسنب  اللزيزية  طّب الار ذات ارة
في الاسب  تبف صنبؾ هدد قّيؿ اف اللسترييف بينهـ  ّيلة إدنيش لبلض الادنييف  
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بلد عنبلؿ  اللشب  قرب النبر في الهلا  الطّؽ  عطرقنب إل  الشلر  عددثتل هف 
 .  لالظرفب الاعنبي لالجلاصر  لأبلعابـ  لهف العبريإ اللربي لنلادر ا ارا

أسعدهيت أتثر اف ارة لاراف عت ردالعت إل  المدرا   تبف ادلر الدديث دائابإ صل 
الشلر لا دب  تبف يدب شلر ال بفية  بمة الاعنبي لالبدعر  لالجلاصر   لتذلؾ 
شلرا  الالّ بت  للتنت ل يرعبح إل  ا بيبت العي يادح فيهب الاعنبي سيؼ الدللة  

رعزاؽ لفسبدبدجة أف ادح السالط ليلتؿ شلر الل ر لتبف يدلظ أبيبعبإ . يف نلبؽ لا 
 :تثيرة اف الّ ة هارة بف تّثـل

 ـــاــــود األندارينــــــي خمــــــوال تبقـــ    ـا  ـــك فاصبحينـــي بصحنـــأال  ىبـ         
 :لي لؿ فيهب إبف تّثـل

 

 ــّر لــــو الجبابــــُر ساجدينــــاـــتخـــ     ـًا  ــــــإذا بمــغ الرضيـــُع لنــــا فطامــ  
 ومــــاُء البحــــر نمـــــأله سفينــــــــا      مألنـــا البــــّر حتــى ضـــاق عّنـــا         
 ــــاظالمينـــــــــــــــــــد أُ ـــــــــا سنبـولكّنـــ    ـا  ظالمينـــا ومـــــا ظممنـــــ ــاةطغـــــ        

 

تبف ال ذافي يدب صذا الل ر اللربي الاببلف فيت  لتذلؾ قلة الّهة العي عتبد أف عرس 
ابنيلسعل  –قبئّهب لاقلبإ شبا بإ اعدديبإ  ي بطب جالبإ اف ا هدا  الاعدديف لصل يّ ي 

 .اانذار  ليلدد اؤصالت قلات الالنلية لالابدية –
  لانهب إل  1975بسة عدرير اللجر الجديد سنة ن ّت بلد ذلؾ لب رار انت لرئ

 .ا سبلع السيبسي ثـ الث بفي
  أسست الّجبف الثلرية  علليت ااشراؼ هّيهب  ثـ عرتعهب لأقسات أف ل 1978في 

أد ؿ لجنة ثلرية لذلؾ بلد سعة أشهر اف قيباهب هنداب د ّت ليالإ اثببة طرابّس 
ت اف اللجر الجديد بسبب شذلذم  لجدعت فلجدت شبببإ شبذاإ جنسيبإ  سبؽ أف طردع

يترب أدد أسبعذة الجبالة  تعبت في نلس الّيّة ا بلإ ببلملدة ا  يرة بب سبلع 
ملدر اللدد ثـ أهيد إل  السلؽ ثـ ملدر  –جرح أسات الدرية  –السيبسي بلنلاف 

 .ارة أ رس
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لسيبسي    ال ي ال بض هّي  تاف دّ ة إهع بؿ طبلت أ ّب تعبب ا سبلع ا1979
 .أفرج هني اف نيببة أاف الثلرة بعلّيابت اف ال ذافي ش ميبإ 

 .علرتت لدبدث سيبرة في نلس السنة
 .ذصبت إل  الادتاة تشبصد نلي لديد في قتية ا سبلع السيبسي

 .أشهر ب ار نيببة أاف الثلرة 6ب يت رصف ااقباة الجبرية بانزلي ادة 
 .هينت رئيسبإ للتبلة ا نبب  1980سنة 
 .  أاينبإ لإلهالـ الثلر 1981سنة 

  بلد ن بش طليؿ ا  الار ال ذافي  دلؿ البراال 1982أهليت اف الانمب سنة 
ااهالاية الامرية العي تبف اانلع إذاهعهب في لسبئؿ ااهالـ الّيبية  قبؿ لي 

  فلالإ إرعدت ببيعي إل. ال ذافي  أنت اع ثر ببلث بفة الامرية  ياتنؾ أف عرعبح ببيعؾ
 .1989 بية 

  تّلت لجنة بد عيبر أانب  ـ1984سنة  هينت أاينبإ لّاتعب الشلبي الّيبي برلاب
الاتبعب  إقعرح أساي سليراإ ببلتليت  لهنداب هرتت ال بئاة هّ  ال ذافي  س ؿ 

هالـ لصنبؾ اتبنت  : أهتب  الّجنة لابذا شّ ـ لّتليت  ردللا ب ف بهب زداة تالـ لا 
 .إيطبليب -ة التليت  لتعب أابـ أساي  شطب ال ذافي هّ  تّا

  1995أاتيت بديطبليب ادة هشر سنلات لسبلة أشهر  هدت إل  ليبيب في أبريؿ 
 .1999لب يت بانزلي إل  ابرس 

  أاينبإ لّشئلف ال برجية ب ابنة اؤعار الشلب 1999هينت بلدصب أ  في ابرس 
 .اللبـ

بإ لالعمبؿ ال برجي لالعلبلف لعدديداإ في شهر ابرس هينت أاين 2000في اللبـ 
 .الدللي

 .هينت اندلببإ لّيبيب بب اـ الاعددة 2009في ابرس 
علادت الارلر هّ  تؿ صذم الادطبت   ت   ّلية لالق  ش مي بيف ا ش بص 
–الذيف تبنلا دلؿ الار ال ذافي  لأطرح نلس السؤاؿ الذ  طردعت أابـ أش بص 
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لتلني   إل  أ  ادس أنعل ش مي أل أهبد لابذا لتلني ال ذافي ديث . -الدلؿ
 .إنعبجت

تنت دائابإ أقلؿ أنني . -العتنلقراط  –أيناب هاّت تنتل أابرس هاّي هّ  طري ة 
أقـل بعلتيؾ الاّلبت الال دة العي أهعبرصب ألهبابإ  أدرؾ ال ذافي  انذ البداية  أنني ل 

الث بفة  في أديبف تثيرة أاّؾ أ  طلح سيبسي  لاصعاباي ا لؿ لا  ير صل ا دب ل 
طبلبإ :" هنداب ينعهي ل بئت الت أطّب انت إهلبئي اف لزارة ال برجية  في لؿ الّ بإ 

 ".نلس ااسطلانة  عريد العلرغ لّ را ة لالتعببة
اف يريد . أاب هف ثرلعي  ف داد اي  أف صبجسهب لـ ي عرب يلابإ اف دلاسي ال اس

  بيف الدتلاة الّيبية 1956إعلبقية سنة  أف يلرؼ قمة بيعي ياتنت الرجلع إل 
لالدتلاة اايطبلية  ليسعطي  أف يس ؿ أبنب  الاردـل دسف الرتب للي اللهد السببؽ 

بعملية عرتة  1965لصل أديب  يرزقلف  تبف البيت اّتبإ لّدللة الّيبية لف بإ اعلبقية 
 .ااسعلابر اايطبلي لّيبيب

اسبدعهب ثالثة صتعبرات لنمؼ  بانط ة هيف  لالازرهة العي أاعّتهب في طرابّس 
زارة  إشعريعهب اف اداد بّ بسـ الزل  بدلدبح انت  بلد عليينت سليراإ في بريطبنيب  
 نهب دسب قللت  سعهاؿ لعتي   إشعرس أ لم يلسؼ الازرهة اف إيطبلي سنة 

   ب رض اف الامرؼ الزراهي  لأشعرس اداد فياب بلد عّؾ ال طلة اف ش ي ت1965
 .لابزاؿ لاداد ابّف في ذاعي اف قياة عّؾ ال طلة. يلسؼ

ا ار اببشراإ دع  " عش يص"أنب لست في الق  الدفبع  لتنني أفتؿ أف يتلف 
 .الدتـ الذ  يرع يت –رلشعة  –يسعطي  تؿ لادد  أف يمؼ 

لهّ  اللاـل  فبلثرلة العي إاعّتهب  لتبنت ا جاؿ في ديبعي صي اتعبعي العي 
تعبببإ  انهب ا طلطبت نبدرة  لتذلؾ للدبت فنية لعدؼ  نهبت  23.846تات 

هّ  يد تعبئب ال ذافي  لـ يبؽ انهب لرقة لاددة  تبف اميرصب اثؿ تؿ شي  في 
اذترة  80اذتراعي الش مية العي عزيد هف . البيت  ا ثبث لآلت الللد  لالبيبنل
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قطرة دـ اف شهيد  فبلشهدا  أقلؿ دائابإ  إف تؿ اب إاعّتنبم  ل يسبل  .إلإ..لالملر
 .أفتؿ انلب جايلبإ 

أل ال بيّة العي جلّت  –الدـ  -عطرقت هند دديثي لبلض ا ش بص  هف فميّة 
أل الانط ة قد  –الجهة  –ال ذافي ي عرب اف بلض ا ش بص  لأهع د أف فميّة 

ف د هبش بلزاف  لعلرؼ هّ  التثير اف . للبت دلراإ في نظرة الار ال ذافي لي
أبنبئهب  لصنبؾ للد دّات ببلزهباة  لتبف بلض أبنب  عّؾ الانط ة صـ الدبتنة لذلؾ 

 .الدّـ
بدأ العلامؿ اللاّي بيننب ث بفيبإ لأدبيبإ لشلريبإ  لتبنت الدبشية العي اف دللت ل عاؿ 
الدديث هف أالر ععلّؽ ببللاؿ اليلاي  ل بمة السيبسة لااقعمبد لا اف في عّؾ 

 .اللعرة
عاباي ببايدلللجيب السيبسية  قدر إصعاباي بب الر السيبرة  لايللي اللاقلية هدـ إص

البراجابعية  قّت لت ذات ارة  إذا أردت أف يتلف لؾ ارتزاإ هربيبإ  فالبد أف علثؽ 
ذا أردت دلراإ دلليبإ  فالبد أف علثؽ هالقعؾ ب اريتب تدؾ بملت . هالقعؾ بامر  لا 

 .تبنت أاباتهبؿ  لتعب اب قّعت هّ  تراسة 
لتف . تاب قّت س عددث هف عّؾ العلبميؿ في تعبب أ ممت لعجربعي ا  ال ذافي

أهع د أف هاّي تلزير ل برجية ليبيب في سنلات عدسيف السيرة لالسّلؾ  لعلتيؾ 
الاّلبت الاعلجرة ا  أاريتب لفرنسب لبريطبنيب  لفعح أبلاب الاجالهة الدللية أابـ ليبيب 

الار ال ذافي  إرع   شجرة . الاببشر لاللثيؽ ا  ال ذافي صي أصـ دّ بت علباّي
للـ يرد أف ينزؿ انهب  صل ل ي بؿ اثالإ أف ي لؿ . إلإ -الزهباة لال يبدة لالعدد  للل

 دد البلنيت أل لزرا م  أف لد  اشتّة ع يلني لعؤرقني  لأريد ال رلج انهب ب   
يهب الار . ر اثؿ صذم الالاتي بؿ يريد أف يطرح صذا الاسبهد أل ذاؾ اللزي. ثاف

ال بئد الذ  ل ي بؼ لل يعنبزؿ  يرف  ه يرعت ببلعدد  لهدـ ال تلع  لتف في  عبـ 
ذلؾ يلني أيهب الاعددث أنطّؽ لل عّل  . طيب نلتر في الالتلع: الدديث ي لؿ 

أقـل أنب بباعمبلت ببلجهبت ا جنبية ذات اللالقة  فدذا نجدت فدف .. هّ  شي 
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ذا فشّت جهلد  أدبلني إل  العد يؽ الذ  ينعهي ال ذ افي يدمد اب زرهتل أنب لا 
بددانعي لالبقبعي  ليلثؽ لّعبريإ أف بطؿ النمر لالعدد  أتبر اف أف يتلف طرفبإ 

 .في صذا العنبزؿ
يب هبدالرداف أنت : " أثنب  البلجة التلع اّؼ أسّدة الدابر الشباؿ قبؿ لي

 ".انبطح لألاريتبف  أسيبدؾ
 ".  عبسـ لستت   لفهاتل "يبريت انبطح  أنب أعددرج:" دتت لقّتت

لددث إ عنبؽ أثنب  البلجة التلع للتربي  تبد أف يؤد  إل  إنهيبر الالبلتبت 
ا  ادباي أسر التدبيب هّ  الابّف الابلي  هبد الار إل  عاثيؿ دلر قبئد النمر 

الّ ب  هبداللبطي لالعدد  الذ  ل ي بؼ صرقؿ لل طرزاف  تبف الي في صذا 
يب أ ي ال بئد  صؿ عريد قلؿ صذا الاّؼ سّايبإ  لفؾ :" اللبيد  لاداد الزل   قّت لت

 ".!قيد الدمبر اف أيدينب أـ عريد الالاجهة اللسترية ا  ا اريتبف لدّلبئهـ  
لأسعطردت في الدديث  أيدني اداد الزل  ب لة لتف ب سّلبت الّطيؼ ال ليؼ  ردل 

يب :"   ردل هّيت الزل  قبئالإ " بئؼ انتـ  أنعـ اللزازنة الثنيف  أنعـ  بئليفأنب :" ببل لؿ
  ثـ أتبؼ هبداللبطي ب سّلب "أخ الل يد  الدبؿ اّللؼ دلؿ رقبعؾ لبدأ يتيؽ

تبف صنبؾ شبهر في شرؽ ليبيب يلشؽ فعبة  لفرض هّيت اهراإ ث يالإ  ببع :" صبد  
 :ت  لقبؿ ذلؾ الشبهرتؿ اب ياّؾ ليجا  الاهر الاطّلب لدبيبع

 

 كنيـــن لفمــــوس إيجيبنـــك              
 ماىمنـــي نيمعـــــــن بوىــــــــــ                                          

 

 الص  إاشي يب اداد ليبهبداللبطي  لشلفلا :" مات الار قّيالإ ثـ قبؿ
 ".ا اريتبف  لالّي عرلم مبلح أهاّلم

 .الّ ب  الذ  دسـ التلع للتربيتبف ذلؾ صل 
أديبنبإ تبف يددثني ببلهبعؼ  بتببإ ثبئراإ اعلهداإ  يهدد ب نت سيللؿ تذا لتذا  اريتب 

يطبليب إلإ  ليطّب اني أف أقـل بدجرا ات ثلرية فلرية تد صذم ... لبريطبنيب لا 
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ؼ أف أهر .. أرد هّيت ب للي  دبتر س فلؿ فلراإ . البّداف اجعالة  الؿ سبهة لاددة
الدديث لـ يتف الجهبإ لي  أنت تبف الجهبإ انبس يجّسلف إل  جبنبت  ليريد أف 

صل يلّـ أنني فتتت الشلرة  لأنني .. يظهر لهـ  أنت ابزاؿ صل قبئد النمر لالعدد 
 .لف أقـل ب   شي  عنليذاإ  لاارم  لذلؾ اب يلّات صل ا دابإ 

يشعتي اف أدد  إناب يرعبح لذلؾ الار ال ذافي  ل يرعبح بؿ ل يدب الش ص الذ  
  2000بلد د للي إل  ابن  لزارة ال برجية في ابرس . ف انتل الذ  يشتل اآل ر 

سبرع أهتب  اجّس قيبدة الثلرة  لبلض أهتب  أابنة اؤعار الشلب اللبـ  لأقبرب 
ال ذافي  لبلض التببط ا درار  ل يرصـ اف اراتز ال لة  إل  ادبللة العد ؿ في 

تبف رد  انذ اليـل . برجية  لالعلسط  مدببهـ لأقبربهـ لّلاؿ ببل برجيةشئلف ال 
 .إشعت  بلتهـ لّ ذافي  تبف ردم اابعسبـ أل التدؾ. ا لؿ هنيلبإ لأديبنبإ بذيئبإ 

لهنداب شب أبنب  ال ذافي هّ  طلؽ الاراص ة بدأ عد ّهـ في الش ف اللبـ  تبف سيؼ 
لبت اللالقبت ا  ألرلبب  أاب الالعمـ ف د ااسالـ اسعلجالإ لاّدبإ هّ  أ ذ اّ

أاب صنيبلؿ  لسيؼ اللرب  . لت  هينيت بليداإ  إنت يريد اّؼ اللالقبت ا  أاريتب
 ".الاشبتؿ" ف د تبف أارصاب في إعجبم آ ر لصل 

اللالقة اللدية العي نات بيننب اذ تنت سليراإ بديطبليب    إ عّلت ابتراإ ا  سيؼ
  الالعمـ تبف يلباّني سنةيلة التباّة بيننب أتثر اف إمدات الت  لداات ال ط

لف بإ لدسبب  بص  لل أريدأف أ لض في العلبميؿ  لس علرض إل  ذلؾ في الاتبف 
هنداب تبف يعطبلؿ هّ  البهداد  الادالد  باجّس ا اف ال لاي  .. الانبسب

 .إسعا  دائابإ إل  ادا العي  لدفبهي هف البهداد 
قط أف يطرح التلع هالقعي ا  أبنبئت  بؿ تبف ارعبدبإ  سّلبي لـ يدبلؿ ال ذافي 
 .في العلباؿ الهـ

لابذا أب بني الار ال ذافي طيّة عّؾ السنلات العس  لزيراإ لّ برجية بمالديبت ل 
ددلد لهب  لعلاد إظهبر دهات لي أابـ الجاي  باف فيهـ أللدم  تبف دريمبإ أف 

بإ في دابم  ل يد ّت أدد  ل أهتب  اجّس اربل –ارتز قلة  –عتلف ال برجية 
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قيبدة الثلرة لل أللدم  أل أ  ش ص أل جهة  صل يلّـ أنني أهّـ  أف قلعي تّهب 
صل يلّـ اف . اسعادة انت لددم  لليس لي شّة  لل قبيّة تبيرة لل طالح سيبسي

اي أل الع برير العي ععدفؽ هّ  اتعبت تؿ مببح أف ليس صنبؾ اف يت  تالابإ في ف
أفتبراإ في ه ّي  ف نب اثالإ لـ أد ؿ بيت الس  تلست سلس ارعيف  ارة لّعلزية في 

للـ أد ؿ بيت هبداي السنلسي أيتبإ سلس . لفبة لالدم لالثبنية بانبسبة فرح إبنت
ارعيف  ارة لدهلة  ذا  ا  لزير  برجية ااابرات اللربية الاعددة الشيإ هبداي بف 

اابثّة ا  أداد أبلالهيط لزير  برجية امر لهار سّيابف ادير  زايد لا  رس لدهلة
 .قّاب أ رج اف بيعي  لشّعي المهيرة صي اف ا دبب  لاللنبنيف. الا ببرات

للتي أتلف مبدقبإ  لأسير في نهل الانهل الذ  رساعت لهذا التعبب  أقلؿ ل د لظلني 
في ا  أابنة اؤعار الار ال ذافي  لأسع داني في الاقؼ دددصب بدقة  بلد  ال

  للقلؼ الار ال ذافي إل  جبنبي  ر ـ أنت صل اف 2009الشلب اللبـ في ينبير 
طّب اف أابنة اؤعار الشلب اللبـ إمدار قرار بدي بفي هف اللاؿ  قّت للبداي 

ردل هبداي  أنت لقلت . السنلسي  أنب أقدر القؼ ال بئد إل  جبنبي تد صؤل  الجهّة
أسّدة  –يتف يمدؽ أف علتؾ عّؾ الاّلبت الاعلجرة  للتربي  الت أتثر  صل لـ

لطبئرة اليل عي إيت  صل ي لؿ دائابإ إف شّ ـ  قد جا  الرفعت بّهبت  -الدابر الشباؿ
 .ا عّلة  لقدرات إهالاية لث بفية  لش مية مدااية

 

 "وتبقـــــــــى أسئمـــــــــــة " 
 

يبسيد هبدالرداف  باب أنؾ عاعّؾ صذا  :"بلد صذا تّت  سي لؿ قبئؿ  ليس ؿ سبئؿ
الجيش اللراـر اف الاؤصالت  لصذم الالّلابت لال درات  ألـ علّـ باب تبف يللّت 

ألـ يمؿ إل  سالؾ ليرس بمرؾ اب دؿل  !قبئدؾ ببلشلب الّيبي اف هنؼ لعجلي   
 ببللطف اف  راب لدابر لع ّؼ 

ـ  لـ ع ؿ اب عرددم اليـل ب سّلب البطللة لالرج ـ  لـ ل للة في جاي  لسبئؿ ااهالـ  ل
ع ؿ هنداب تبف ال ذافي في تباؿ ليبقعت السّطلية  لقيبدعت ااسالاية لاّتيعت 



 639 

ا فري ية  لابذا لـ عهبدر انمبؾ أل انبمبؾ العي ع ّبت بينهب  لعنتـ إل  
 .!!الالبرتيف الّيبييف في ال برج  

أف عسعطي  تّابعي أف عجيب هّ   هدلاؾ الليب  لأعان : أقلؿ لهذا السبئؿ الالعرض
نمؼ سؤالؾ الاعلجب  ف نب للدت في بيئة سيبسية بداعيبز  ثـ هشت اثؿ أبنب  
جيّي في دبلة اف اادببط الادّي لاللربي  رأيت اب دؿ  ب ساب  تبيرة اف 
الالبرتبت اللربية العي جب ت إل  ليبيب  في ألؿ أيبـ لملؿ الالبرض السلداني  

إلإ  في ألؿ أيبات يسع بؿ اف .. ل العلنسي أل اللراقي أل الامر أل الاهربي  أ
ال ذافي بلد أشهر اف إقباعت في ليبيب ينعظر طليالإ دع  يدظ  با ببّة اف الرائد 
هبدالسالـ جّلد  بلد سنة يلسط التببر لالمهبر  تي يدمؿ هّ  دقبئؽ اف الزاف 

ر  الذ  يجلد هّيت ببلض يعددث فيهب هف اشبتّت الش مية ا  أبلبتر يلنس جبب
الدينبرات أل الدللرات لّلالج  بلد ذلؾ  يتلف يـل الليد التبير لهذا الالبرض الذ  
تبف لزيراإ في بالدم  هنداب ي ببّت نبئب تببط أل شبليش اف ا اف الدا ّي أل 

ل د هشت ذلؾ  لرأيت رالزاإ تببراإ اف الالتريف لالسيبسييف لاللّاب  . ال برجي
 .تبنت عّؾ العجربة في  بية الارارة ببلنسبة لي. يعتلرلف في طرابّس اللرب 

ف السجف  قّت  لتثير اف الذيف أثؽ بهـ  أنني ل أريد قبراإ لل قمراإ  برج ليبيب  لا 
أفتؿ اف أتبر ال ملر في ال برج  لعجربة الالبرتة الّيبية في ال برج يلرفهب 

 .الجاي 
دف  الترر يسبؽ جّب الانللة  لأف اب ل يلدعر ؾل  أف: أيتبإ أنب أؤاف ب بهدعيف صاب

ّلت  .تّت  ل يلععرؾ جل
ل د هاّتل تؿ اب أسعطي  اف أجؿ ليبيب  لـ أمات يلابإ هّ  ببطؿ أل ظّـ لدؽ 
بالاطف  ل أريد أف أعددث هف بطللت أدهيهب  أعرؾ الدديث هني لهير   لاف 

 .هشت بينهـ  لهاّت الهـ زايالإ أل رئيسبإ 
 :في ال عبـ بذتر لاقلعيف أتعلي
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هند علييني اندلببإ لّيبيب بب اـ الاعددة  ذصبت ا  البهداد  الادالد  : ا لل 
لعلدي  ال ذافي  لااسعابع إل  علميبعت دلؿ القلي الجديد  قبؿ لي ال ذافي  أابـ 

يب هبدالرداف  أنب أ بؼ هّيؾ أف عهرب اثّاب صرب بلض :" البهداد  الادالد 
 .ف في ا اـ الاعددةالاندلبي
أثنب  ذصببي إل  ليبيب قبدابإ اف نيليلرؾ  علقلت برلاب  الع يت  2010في : الثبنية

ببلدتعلر اداد هبدالاطّب الهلني  لصل مديؽ قريب جداإ اف سيؼ ااسالـ 
أريد أف أعددث إليؾ في التلع  بية في السرية :" ال ذافي  قبؿ لي الهلني

ـ قبؿ لي أف هبدالرداف شّ ـ سيهرب للف يللد إل  لالدسبسية  إف سيؼ ااسال
 .ليبيب

قعنبع سيؼ ااسالـ ب نني س صرب  أنب أعددث صنب  لابذا تبف  لؼ ال ذافي  لا 
 ..لأسعشهد ب ديب 

 .للتؿ الدؽ في أف يت  أابـ السطريف السبب يف اب يريد اف أسئّة
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 النيايــــــــــــــــــــــــــة
 

  الار ال ذافي قعؿ  لدلفف في قبر 2011ديسابر  4عدرير صذا التعبب يـل أتاّت 
اجهلؿ  إبنت سيؼ الع ؿ ببلزنعبف  الالعمـ قعؿ لدفف ا  أبيت  السبهد  فبر  في 

 .النيجر لاثّت  صبنيببؿ لاداد للالدعيهاب لأللدصاب لأ عهاب هبئشة
 .أسدؿ السعبر  ل ببت شاس د بة ال ذافي لآلت

بب لادد اف ثالثة  شرهت في تعببة الثبني  لصل تاب سبؽ لأف قّت هف صتذا التع
س لط  –لالثبلث بلنلاف . سنلات ا  ال ذافي –عجربعي ا  الار ال ذافي بلنلاف 

 .فبراير انذ بدايعهب 17ليعتاف يلايبت ثلرة  –ال ذافي 
بتؿ  أعان  أف يعتباؿ جهد  صذا ا  جهلد أ رس يتعبهب الشبصدلف هّ  عّؾ الد بة 

التلهية لمرادة اهاب تبنت اؤلاة لجبردة  فبالدنب في دبجة إل  أف عليد قرا ة 
ل د علادت أف . ذاعهب  لأف ع ؼ هّ  علبميؿ د بة  اب ظهر أقؿ بتثير ااب بطف

عتلف لهعي لأسّلبي  أقرب إل  قرع ا بلاب بلنؼ  لاللللج إل  دا ؿ ا ش بص  
قد تنت في أعلنهب  ل أبر   نلسي اف تؿ لادبللة علتيؾ ارتببت عّؾ الاردّة  ل 

شي   للتنني أشهد نلسي هّ  نلسي  أدعتـ إل  تاير قّاي لسطلر ألراقي  ل 
 .أدهي اللماة لل أداؿ مللجبف الدتاة

ر أسلار المات  لي دح أنلار الذاترة  أعان  أف يتلف صذا التعبب مبه بإ  يلجل
بإ أابـ أنظبر الجيؿ الذ  سيبني لنيرانهب  تي ن بطب بميرة اللطف  لنتي  طرق

 . ليبيب ا  رس  ن رع ا جراس ب لة  دع  ل عللد ش لص الديتعبعلرية
صذا . تنت أقلؿ دائابإ  أف أ  نظبـ ديتعبعلر   ل ينعهي إلل لي ّؼ لرا م داب ا لابراإ 

لبلدم   "السلليني "   لقبّت إيطبليب "عيعل "   ليل سالفيب "صعّر " اب ددث في ألابنيب 
 ".ال ذافي "   لصذا اب ددث في ليبيب "مداـ دسيف " لهراؽ  " زيبد برل  " ملابؿ 

فل بسابد  يعلبهؿ فيت هنمراف"الديتعبعلريبت "  : ا لؿ:   عنبت في العربة العي عللعج 
قد .  ّؿ في الانظلابت ااجعابهية  بتؿ اتلنبعهب  السيبسية لالث بفية  لااقعمبدية

ظلابت عؤعي فلبليعهب بشتؿ قل  لاعتباؿ  لتف اللصف يسر  في عتلف إددس الان
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تبنت اللّسلة لتؿ أجنبس  –اب قبؿ صعّر  –انظلاة أ رس أل أتثر  في ألابنيب 
 –اب قبؿ  –الللؿ الث بفي اعجذرة لطب ية  لهب الرلث دي  لب در أقؿ في إيطبليب 

سعطرقة  تبنت ا دزاب لتف الانظلابت ا  رس لـ ع  ذ لت  ا لاني الا. السلليني
السيبسية أجسبابإ سرس في اتلنبعهب التسبح  لـ عسعط  داؿ ث ؿ ااسعد بقبت 

إفع رت إل  ال يط  أل اللمب التهرببئي اللطني  ال بدر هّ  إبداع . اللطنية التبيرة
 .نسيل الرؤية اللطنية العي عدلؿ الطبقة إل  درتة عاأل الالاطف برؤية اللطف

للن ؿ ال ّؿ  صل أدد ا هراض لارض يلعمر اللطف  فلي دبلة  صذا اللاق   أل
ألابنيب   ّ ت صزياة الدرب اللبلاية ا لل  مداة في الجسد لالل ؿ ا لابني  عرنلح 
ااثنبف اف صلؿ عّؾ الهزياة  العي أنجبت اانتسبر اللبـ باب فيت اانتسبر 

ف ليس بلـ لادد  ي لؿ الن. نلس العش يص ينطبؽ هّ  إيطبليب. القعمبد  : بس  لا 
لتي عنلعح آذاف اللباة  ليندلؽ . اب اللاؿ  يندف  اف بينهـ اجهلؿ يرف  راية الجلاب

 –الدشلة  -الجلاب اف ا ذف إل  ال ّب  لليس إل  الل ؿ طبلبإ  لبد أف عتلف 
الجلاب  اشدلنة باتبايف لطنية هبلية اانلجبر  إل  دد الشلفينية اللمرية  العي 

الل ؿ بمبهؽ هظاة الجنس اآلر   عّلس ا هنبؽ تي ل عرس إل ابتيبإ  يش ا  عّهي
ببل لة لالاجد  الذ  سيرعل  اف رتبـ الابتي ب لة ال تببف العي عهعؼ ببللطف 

للتي يعتباؿ اانلجبر  لبد اف لت  قلة الديف في .تاب فلؿ السلليني. لببلعبريإ
. ر المّيب ليتلف جرس تنسية الالشللراللبلة الشباّة النبسلة  صتذا  ه ؼ صعّ
 .لألهب المراخ الانددر  بعشنجبت  لبّز

في ارتب السابد  صل اادسبس ببليعـ  فلنداب يلمبب النبس ببللصف : الثبني اللنمر
بسبب  ّؿ الانظلابت اللطنية ا سبسية  يهياف اادسبس اللبـ ببلدبجة إل  رافلة  

هّ  النهلض لالدرتة  علـا دبلة السعلداد  ععالش  ث ة الجسد اللطني في قدرعت
لّبدث هف الان ذ العي ياعّؾ أل ياثؿ الالجزة  ابللث اللنبية االهية  ال بدر هّ  
عجسيد طالدبت اللباة  يسعطي  ب لام ال برقة أف ي ّب ملدة اللصف  ليلعح ملدة 

 .الاجد
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تبسللة صتذا عمن  الشللب طهبعهب  لصي عرتض في نشلة صسعيرية  عهعؼ 
تؿ الشللب الرتة  ف ع   في صذم . الشلبرات  العي عمن  دّ بت سّسّة ال يد

. الهبلية  ل يلماهب اف ذلؾ سلس قلة اللهي  لهبفية الانظلاة ااجعابهية الشباّة
 .صذا اااعدبف ل عنجح فيت إل قّة اف الشللب

ة الثبنية  هنداب ع دـ لنسعلف عشرشؿ  بطؿ النمر التبير في الدرب اللبلاي
لإلنع بببت البريطبنية  رفتت شلبت  بلد أف د ؿ ملدبت العبريإ بلب رية  جسدت 
أرق  درجبت الدصب  اانسبني  قبؿ الشلب البريطبني  ل نريد زهيابإ  نريد رئيسبإ 

 . لاجّس إدارة بدرجة رئيس لزرا   يسير شئلف الااّتة
العي علجد في ه لؿ ا فراد  صي  الدتعبعلرية  علجد في عربة الشللب  ببل در ذاعت

ظبصرة ارتية  تبانة في دا ؿ اللديد اف أبنب  البشر  لصي نعبج عشلم  عمنلت 
عشلصبت أتبر  في ارادؿ طلللة تؿ دتعبعلر  لتف العبريإ يللععمر عريبؽ الدمبنة  

لهية  لاف الث بفة لاللّـ عبن  اارادة  لب لة الديا راطية  يتل النبس صـ رسؿ اللنبية ا 
 .لصـ الالجزة

عّؾ تبنت ملدبت  دبللت أف أجلؿ ا ش بص فلقهب درلفبإ  لأف أشجف عّؾ 
الدرلؼ بتل  العدّيؿ لالسع الص  تبف ال مد صل اابرسة اب ياتف أف نسايت  
ببلعطهر اللطني  اليـل  بلد صذم الداب  الهزيرة اللزيزة  العي أهطيت لّلطف  لّيبيب  

  لبد أف ن برع الالرلث الظالاي بنلر هشؽ اللطف  أهزل اب يهد   الدرية
 .لالديا راطية

صذم أيبـ ليبيب  العي أهطت الدنيب مر ة هظياة  مر ة الدرية  لتعبت بدرلؼ اف 
ؿ اللطف إل  دجبرة  من  انهب اللثف   أجسبد الشهدا  سلر النهبية  لش ص دلل

 .  النهبية... يد  دلفف اللثفللد اللطف اف جد... ل ّؽ اف البشر أشيب   يطلفلف دللت
 
 
 


