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غبذ الحفيظ موظم

2012/01/12: جاسيخ اليشش2012/01/04 : جاسيخ اللبول، 2012 / 12 / 31 :جاسيخ إلاسظال
:امللخص
ّ
ّ
 مً أهم املواطيؼ التي حػكغ لىا جواهب مهمت،"يػخبر موطوع "الحشكت اليوظفيت والثوسة الخدشيشيت الجضائشيت
 فالحشكت اليوظفيت التي ظهشث في جووغ غلب.غً الػالكاث الجضائشيت الخووعيت خالل مشخلت الثوسة الجضائشيت
ّ
ّ
ّ الخوكيؼ غلى اجفاكياث الاظخلالل
، أغلىت مىز بذايتها غً سفظها ملبذأ الحكم الزاحي،1255  جوان03 الذاخلي في
ّ
 والخلت بزلك في خىذق واخذ مؼ الثوسة الجضائشيت؛ التي كاهت حععى هي."خين سفػت شػاس "الاظخلالل الخام
ّ
ّ
 وغلى هزا لاظاط بشص الخيعيم واححا بين أهااس اليوظفيت وكادة الثوسة.لاخش لىى جدليم الاظخلالل الخام
ّ
ّ
ّ
ّ  كما،املعلح بينهما
ميذاهيا؛ مً خالل الخداق
ججعذث مظاهش الخيعيم بينهما
الجضائشيت ألجل جوخيذ الكفاح
 لامش الزد دفؼ بوسكيبت وجهاص. ومشاسكتهم في هلل وتهشيب لاظلحت لىى الجضائش،اليوظفيين بالثوسة الجضائشيت
ّ
.الذولت الخووس ي لىى الخدالف مؼ فشوعا لللظاء غلى الحشكت اليوظفيت وغضلها غً الثوسة الجضائشيت
. الحشكت اليوظفيت؛ الثوسة الجضائشيت؛ الاظخػماس الفشوس ي؛ صالح بً يوظف؛ الكفاح املعلح:الكلماث املفخاخيت
Summary :"The Youssefiste movement" and the war of the Algerian liberation "are among the
most important topics that we reflect important aspects of Tunisian-Algerian relationships
during the phase of the Algerian Revolution. The Youssefiste movement that emerged in Tunisia
after the signing of conventions of the internal independence June 3, 1955, announced that since
its establishment its rejection of the principle of decision autonomy, while he raised the slogan
of "the Total independence. "It meets in the same trench with the Algerian revolution, while it
seeks to achieve total independence. On this basis, coordination is expressly emerged between
supporters of Youssefiste and leaders of the Algerian revolution for the unification of the armed
struggle between the two, as the aspects coordination materialized them in the field through
membership of youssefistes the Algerian revolution and involvement in the smuggling of arms
and its transfer to the Algeria. What prompted Bourguiba and the Tunisian state apparatus of an
alliance with France to eliminate movement and to isolate Youssefiste of the Algerian
Revolution.

. جامػت ظػيذة،  كعم الػلوم إلاوعاهيت،" أظخار مداطش "ب،غبذ الحفيظ موظم
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ّ
ملذمت:

ّ
ّ
حػشغذ الجضاثش وجىوغ لالظخػماس ألاوسوبي الحذًث ،خيث اخخلذ فشوعا الجضاثش غام  ،0381زم
فشغذ خماًتها غلى جىوغ غام  ،0330وؤضبدخا بزلً خاغػخحن لىظام اظخػماسي كاثم غلى ؤظاط
ليل واخذة منهما ،ففي الجضاثش كض ى الاظخػماس الفشوس ي غلى هظامها ّ
بلغاء الحلىق الىؾىيت ّ
العياس ي
بشيل جهاجي ،خحن ؤغلً بملخض ى املشظىم املليي ّ
الطادس في ًىم  22حىٍليت ّ ،0381ؤن الجضاثش حضء مً
جم وغؼ ّ
الىظام ّ
املمخلياث الفشوعيت في شماٌ بفشٍليا .وفي جىوغ ّ
العياس ي بملخض ى مػمىن مػاهذة
حشد باًاث جىوغ مً ّ
جطشف املليم الػام الفشوس ي؛ الزي ّ
ّ
ظيادتهم غلى الذولت
الحماًت جدذ
عيت ،ولم ًترن لهم بال ّ
الخىو ّ
ظيادة حضثيت.
ّ
العياس ي
ولم ًلف مششوع هظام الاظخػماس الفشوس ي في الجضاثش وجىوغ غىذ خذود الاظخالب
والاكخطادي فدعب ،بل ّ
حػذاه بلى اظتهذاف إلاوعان الجضاثشي والخىوس ي في ّ
ّ
وملىماتهما
هىٍتهما
ّ
خطيت ،خحن ماسط الاظخػماس مخخلف ؤشياٌ الػىف والاغؿهاد في ّ
الش ّ
خم ؤبىاء هزًً البلذًً،
ّ
الجماغيت اللاثمت غلى ّ
والدششٍذ ّ
ً
والىفيّ ،
ّ
مػخمذا في رلً غلى ّ
وظياظت
الخلخيل
ظياظت إلابادة
ّ
الدشجيؼ غلى الاظديؿان ألحل غمان اظخمشاسه باألساض ي الجضاثشٍت والخىوعيت.
ّ
وهشد فػل غلى الاظخػماس الفشوس ي في هزًً البلذًً ،كام الشػبان الجضاثشي والخىوس ي خالٌ
ّ
ّ
املعلح وىظيلت ّ
للذفاع واملىاحهت بػذ ؤن دوعذ ؤكذام
املشاخل ألاولى لالخخالٌ ،باالغخماد غلى الىفاح
ّ
الاظخػماس الفشوس ي ؤساض ي الجضاثش وجىوغ ،زم ّ
حغحر ؤظلىب الىػاٌ مؼ مؿلؼ اللشن الػششًٍ؛ بعبب
وإلامياهياث الػعىشٍتّ ،
العياس ي هإظلىب حذًذ ّ
ّ
ّ
غذم جيافا اللىي
للىػاٌ بلى
ليخخز ههج الىفاح
ّ
غاًت اهذالع الثىسة املعلحت في جىوغ ظىت  ،0592وفي الجضاثش ظىت .0591
وهظشا لػاملي الجىاس الجغشافي وكذم الػالكاث ّ
الخاسٍخيت والبششٍت بحن البلذًً ،فلذ خفل
الخػامً والخأصس ،خيث بشص ّ
غذ الاظخػماس الفشوس ي بىثحر مً مظاهش ّ
الخيعيم ّ
هفاخهما ّ
الىػالي
واضحا بينهما مىز الىهلت ألاولى لالخخالٌّ ،
وٍخطح رلً مً خالٌ ظػيهما بلى ّ
الذفاع املشترن غً ّ
خشٍت
وهشامت إلاوعان الجضاثشي والخىوس ي .هما بلغ ّ
الخػامً الخىوس ي الجضاثشي ّ
ؤوحه خالٌ مشخلت الثىسة
الخدشٍشٍت الجضاثشٍت ()0522-0591؛ التي اظخؿاغذ بفػل ّ
كىتها وامخذاد جإزحرها بلى داخل جىوغ ،ؤن
ججػل الشػب الخىوس ي مػني بإخذاثها مً ًىم اهذالغها بلى غاًت جدليم الاظخلالٌ.
املهمت مً ّ
وبهذف الىشف غً بػؼ الجىاهب ّ
الخػامً الحاضل بحن ؤبىاء البلذًً خالٌ مشخلت
الثىسة الجضاثشٍت ،اسجإًىا البدث في هزا املىغىع املىظىم ب ـ "الحشهت اليىظفيت والثىسة الخدشٍشٍت
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ّ
ّ
ألاخىٍت مؼ
الجضاثشٍت" ،لػلىا وعاهم مً خالله في ببشاص مذي كذسة الثىسة الجضاثشٍت غلى سبـ الػالكاث
الخدشسي ّ
ّ
ّ
غذ الاظخػماس.
دوٌ الجىاس ،وجىظيفها لخذمت مششوع الىفاح
ولإلشاسة فةن مػالجت هزا املىغىع حاءث غلى شيل ؤؾشوخت دهخىساه في الخاسٍخ املغاسبي
ُ
الحذًث واملػاضش ،بةششاف البروفيعىس حبلي الؿاهش (حامػت جلمعان) ،وهي ّؤوٌ ؤؾشوخت جىاكش في
ّ
(جخطظ جاسٍخ) غلى معخىي كعم الخاسٍخ لجامػت جلمعان ،والثاهيت بػذ حامػت
الىظام الجذًذ
ظيذي بلػباط غلى معخىي الجامػاث الجضاثشٍت .ورلً بخاسٍخ  02ماسط .2102
 -1أهميت موطوع لاطشوخت:
ٌػخبر مىغىع الحشهت اليىظفيت والثىسة الخدشٍشٍت الجضاثشٍت ،مً ّ
ؤهم املىاغيؼ التي جىشف لىا
مهمت مً الػالكاث الجضاثشٍت الخىوعيت ،خالٌ مشخلت خاظمت مً ّ
غً حىاهب ّ
الخاسٍخ الىؾني املػاضش،
ؤال وهي مشخلت الثىسة الجضاثشٍت  ،0522-0591التي ُخظيذ باهخمام واظؼ في ألاوظاؽ املغاسبيت بطفت
غامت؛ باغخباس ّؤجها كذ جشهذ مىز الىهلت ألاولى الهذالغها وؾىاٌ ّ
ّ
العىىاث املخػاكبت ،اوػياظاث هثحرة
جؿىس ألاوغاع في بلذان املغشب الػشبي ،بفػل ّ
غلى ّ
جىحهاتها املغاس ّبيت املػلىت مً خالٌ مىازيلها.
فبدىم ضالث ّ
الخلاسب ،ومبادت الشػىس بالىخذة اللاثمت بحن الشػبحن الجضاثشي والخىوس ي،
ججعذ ّ
ً
ّ
واضحا بينهما ؾيلت الفترة الاظخػماسٍتّ ،
وحػملذ مظاهشه ؤهثر فإهثر خالٌ مشخلت
الخػامً
الثىسة ّ
الخدشٍشٍت الجضاثشٍت .فخالٌ ألاشهش ألاولى الهذالع الثىسة الجضاثشٍت ،واهذ هىالً مفاوغاث
ّ
والفشوعيت ،وهي املفاوغاث التي اهتهذ ّ
ّ
بالخىكيؼ غلى اجفاكياث الحىم
حاسٍّت بحن الحيىمخحن الخىوعيت
ّ
ً
اهلعاما ً
هبحرا في ضفىف الذظخىسٍحن
الزاحي في جىوغ بخاسٍخ  18حىان ُ ،0599مدذزت بزلً
خاضت بػذما ؤغلً ألامحن الػام للحضب الحش الذظخىسي الخىوس ي ّ
ّ
الضغيم "ضالح بً
الخىوعيحن،
ألهم ّ
وغم بليه بػذ جىغيده ّ
مػخبرا ّبًاها "خؿىة للىساء"ّ .
ً
الخجاوصاث
ًىظف"؛ غً مػاسغخه ملػمىجها
ّ
ّ
ّ
فاكياث ،غذة ّجياساث ّ
هلابيت راث زلل ّ
اظيت ومىظماث ّ
ظي ّ
فىشٍت وؤخضاب ّ
الاج ّ
التي ّ
ظياس ي
جػمىتها جلً
هبحر في جىوغ ،فمىز رلً الححن ظهشث "الحشهت اليىظفيت" في جىوغ ّ
لخػبر غً سفػها اللاؾؼ
ّ
ّ
ّ
الخخلظ ّ
الخام
لالظخلالٌ الزاحيُ ،مػلىت اظخئىافها للىفاح املعلح بجاهب الثىسة الجضاثشٍت ،بلى غاًت
مً ّ
ّ
ً
جدشٍشا وامال ًػمً دوامه
مدشسة ؤحضائه الثالزت؛
العيؿشة ألاحىبيت في هؿاق مغشب غشبي
باظخمشاس.
هىزا ًيىن مىغىع "الحشهت اليىظفيت والثىسة الخدشٍشٍت الجضاثشٍت" مً املىاغيؼ راث
ّ
باليعبت لخاسٍخ الشػبحن الجضاثشي والخىوس ي ،بر ّؤن البدث فيه ّ
ّ
ًطىس لىا حاهبا ّ
مهما
ألاهميت الىبحرة
الخىوعيت الجضاثشٍت في مىاحهت الاظخػماس الفشوس ي ،هما ًىشف لىا غً سوح ّ
ّ
الخػامً
مً امللحمت
ّ
ّ
والخػاون بحن ّ
والثىاس الجضاثشٍحن؛ مً خالٌ إلاخاؾت ّ
بإهم
الخياس الىؾني الثىسي الىخذوي في جىوغ
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الذغم واملعاهذة التي ّ
مظاهش ّ
كذمها اليىظفيىن للثىسة الجضاثشٍت ،هزا فػال غلى ّ
ؤهميخه في جىغيذ
ّ
الحلاثم ّ
املخػللت ّ
بخؿىس الحشهت اليىظفيت ومطحرها.
الخاسٍخيت
 -2إلاشكاليت التي حػالجها فاول لاطشوخت:
ً
ؤظاظا في الػالكت اللاثمت بحن الحشهت اليىظفيت والثىسة
جشجبـ بشياليت املىغىع بالبدث
ّ
الخدشٍشٍت الجضاثشٍت ؤزىاء ملاومت الاظخػماس الفشوس ي في الجضاثش وجىوغ .ورلً باإلحابت غلى الدعائالث
ّ
الخاليت:
ما هي الجزوس ّ
الخاسٍخيت لظهىس الحشهت اليىظفيت ؟.
ما هي ؾبيػت وخليلت الحشهت اليىظفيت ؟.
ملارا اسجبـ اظمها بطالح بً ًىظف ؟.
ما هى املجاٌ الجغشافي للحشهت اليىظفيت ؟.

ّ
هيف اظخؿاع بً ًىظف ؤن ًىعب ششاثذ ّ
هامت مً املجخمؼ الخىوس ي بلى ضف اليىظفيحن ؟.
ؤهم ّ
ما هي ّ
الخياساث التي ؤغلىذ والءها للحشهت اليىظفيت ؟.
ما مىكف الحشهت اليىظفيت مً الثىسة الجضاثشٍت ؟.
ما هي إلاظتراجيجيت املػخمذة في جيعيم ّ
الىػاٌ بحن ملاومي اليىظفيت ّ
والثىاس الجضاثشٍحن ؟.
ّ
فيما جمثلذ مظاهش دغم اليىظفيحن للثىسة الجضاثشٍت ؟.
ما الزي وان ٌععى بليه اليىظفيىن مً وساء جدالفهم مؼ الثىسة الجضاثشٍت ؟.
الىظام البىسكيبـي مً ّ
هيف وان مىكف ّ
الخيعيم اللاثم بحن اليىظفيحن ّ
وزىاس الجضاثش ؟.

العلؿاث الاظخػما ٍت الفشوعيت مً ّ
ّ
هيف وان مىكف ّ
والثىاس
الخيعيم بحن ملاومي اليىظفيت
س
الجضاثشٍحن ؟.
ؤلم ًازش مىكف اليىظفيحن مً الثىسة الجضاثشٍت غلى غالكت ّ
ّ
بالعلؿاث
الىظام البىسكيبـي
الاظخػماسٍت؟.
 -3فاول لاطشوخت:
ّ
ّ
جػمً مىغىع ألاؾشوخت ملذمت وفطل جمهيذي وؤسبػت فطىٌ ،وخاجمت مخبىغت بمجمىغت مً
املالخم؛ التي جدخىي غلى بػؼ الىزاثم ألا شيفيت ّ
والىطىص والخؿاباث التي ّ
سجلىاها مً ّ
الصحافت
س
الخىوعيت ،هزا باإلغافت بلى جشحمت ألاغالم املدىسٍت في مىغىع البدث ،وكاثمت املطادس واملشاحؼ
وفهشط املىغىغاث.
ّ
ػمً ّ
الخػشٍف بمىغىع ّ
ّ
للملذمتّ ،
ؤهميخه وؤظباب ّ
الذساظت مؼ ببشاص ّ
فةجها جخ ّ
اخخياسه،
باليعبت
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بشياليت البدث ّ
الفشغيت املشجبؿت بها .هما حعخػشع خؿت املىغىع
الشثيعيت والدعائالث
وجىضح ؤًػا
بشيل غام ،واملىهج املػخمذ في ّ
الذساظت ،مؼ هلذ ّ
ؤهم املطادس واملشاحؼ املػخمذة في بهجاص هزه ألاؾشوخت.
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ّ
ؤما الفطل ّ
غامت بلى الػالكاث ّ
ًخؿشق بىظشة ّ
ّ
العياظيت بحن الجضاثش وجىوغ كبل
الخمهيذي فةهه
ألاظاظيت ّ
ؤهم ّ
ّ
الثىسة الخدشٍشٍت الجضاثشٍتُ ،معتهال الحذًث في رلً بزهش ّ
للخىاضل بينهما
امللىماث
(ألاسغيت الجغشافيت ،الػىامل الحػاسٍت ،املػالم الخاسٍخيت ،)...زم جىاوٌ الػالكاث بحن هزًً اللؿشًٍ
خالٌ مشخلتي الاخخالٌ وامللاومت؛ مً خالٌ إلاشا ة بلى ؤبشص مظاهش ّ
الخػامً والخأصس املخبادلت بحن
س
جىوغ والجضاثش ؤزىاء فترة الاخخالٌ الفشوس ي.
ّ
وفيه ؤًػا خذًث غً الػالكاث اللاثمت بينهما خالٌ مشخلت الىػاٌ ّ
ّ
الخؿشق
العياس ي ،مً خالٌ
بلى حػاون وجػامً الشػبحن الجضاثشي والخىوس ي في شتى املجاالث ّ
العياظيت والثلافيت ،واشتراههم حىبا
بلى حىب في ّ
ّ
العياظيت وإلاضالخيت وألاهذًت
الىػاٌ الىؾني؛ غً ؾشٍم اهخماءاتهم بلى الجمػياث
الثلافيت التي ّ
ؤظعىها خالٌ مشخلت الاظخػماس ،باغخباس ؤجهم واهىا ًلخلىن مؼ مؿلؼ اللشن الػششًٍ
غلى املعخىي الػلمي والفىشيّ ،
ليػبرون غً ؾمىخاتهم وآمالهم ّ
بليم خػاسٍت غشبيت وبظالميت .وفي
خططىا غىطشا للحذًث غً الػالكاث التي ّ
جهاًت هزا الفطل ّ
ججعذث بحن الجضاثش وجىوغ غمً
ّ
املدؿاث ّ
ّ
الىػاٌ املغاسبي املشترن ،مً خالٌ إلاشاسة بلى ّ
الخاسٍخيت ّ
املهمت لىػاٌ املغاسبت (الجضاثش،
ؤهم
جىوغ ،املغشب) ّ
غذ الاظخػماس الفشوس ي .
الخلفياث ّ
ألاوٌ مً هزه ّ
الخاسٍخيت لظهىس الحشهت اليىظفيت في الفطل ّ
ّ
الذساظت ،مً
وبدثىا غً
ؤهم الخالفاث التي وشبذ بحن ّ
الخؿشق بلى ّ
ّ
كيادة الذظخىسٍحن الخىوعيحن داخل وخاسج جىوغ ،مؼ
خالٌ
اجيجياث الػمل ّ
إلاشاسة بلى ّ
جؿىس الخالف بينهم بعبب جباًً مىاكفهم خىٌ اظتر ّ
الىػالي ،واوػياظاجه
غلى وخذة ضفىفهم .هما جدذزىا في جهاًت هزا الفطل غً الخالف الزي خذر بحن ّ
كيادة الحضب
الذظخىسي الخىوس ي بػذ ّ
الخىكيؼ غلى ّاجفاكياث الاظخلالٌ ّ
الذاخلي لخىوغ في  18حىان  ،0599مؼ
جىغيذ ؤزشه املباشش في ّ
جفجش ّ
الطشاع بحن حىاح الحبيب بىسكيبت سثيغ الحضب ّ
الحش الذظخىسي الجذًذ؛
ّ
الزي وان مً ّ
العي ّ
الدعىٍت ّ
اظيت مؼ الاظخػماس الفشوس ي ،وحىاح ضالح بً ًىظف
ؤشذ املذافػحن غً
ّ
ألامحن الػام للحضب؛ الزي وان مً ّ
ؤشذ املػاسغحن لهزه الدعىٍت ،خيث باث الىغؼ مالثما خيىزان
ّ
مليالد الحشهت اليىظفيت هدشهت مػاسغت للحىم الزاحي بخىوغ.
ّ
ّ
وجؿىسها ،مداولحن بزلً جدذًذ
وخططىا الفطل الثاوي للحذًث غً ؾبيػت الحشهت اليىظفيت
مفهىم الحشهت اليىظفيت (اليىظفيت :فخىت؟ ،ؤم زىسة زاهيت؟ ؤم خشهت مػاسغت؟) ،وببشاص بػذها اللىمي
ّ
بشخطيت بً ًىظف .وفيه ؤًػا اظخػشغىا املجاٌ الجغشافي للحشهت
الػشبي ،مؼ جفعحر اسجباؽ اظمها
ُّ
اليىظفيت في جىوغ ،بخىغيذ مخخلف املىاؾم الخىوعيت التي جىاحذث بها الشػب اليىظفيت .هما
جؿشكىا في جهاًخه بلى الاظتراجيجيت التي اغخمذها بً ًىظف في خشذ ألاهطاسُ ،م ّ
ىضححن في رلً ّ
ّ
ؤهم
اللىي ّ
والخياساث التي ؤغلىذ غً والئها للحشهت اليىظفيت مثل (الحضب الذظخىسي اللذًم ،بػؼ ؤفشاد
ألاظشة الحعيييت ،الاجداد الػام للفالخت الخىوعيت ،كذماء امللاومحن الخىوعيحن ،مثلفي حامؼ
الضٍخىهت.)...
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ًخظ الفطل الثالث مً هزه ألاؾشوخت ،والزي ًمىً اغخبا ه حىهش مىغىع ّ
ّ
الذساظت،
ّؤما في ما
س
ّ
جؿشكىا فيه بىىع مً ّ
فةهىا ّ
الخفطيل بلى غالكت الحشهت اليىظفيت بالثىسة الجضاثشٍت؛ مً خالٌ إلاشاسة
وخلفيت البػذ الثىسي الىخذوي ّ
ّ
للضغيم ضالح
بلى ؤظباب ودوافؼ اهخمام اليىظفيحن بالخياس الػعىشي،
بً ًىظف .هما ّ
وضحىا فيه مىكف الحشهت اليىظفيت مً الثىسة الجضاثشٍت ،وحهىد بً ًىظف في
جىخيذ الىفاح مؼ الجضاثشٍحن .وفيه ؤًػا جدذزىا غً غالكت حيش ّ
الخدشٍش الىؾني الخىوس ي بالثىسة
الخػشف غلى وشإة وؤهذاف حيش ّ
الجضاثشٍت؛ مً خالٌ ّ
الخدشٍش الىؾني الخىوس ي ،مؼ ببشاص مظاهش
الخيعيم اللاثمت بيىه وبحن حيش ّ
ّ
الخدشٍش الىؾني الجضاثشي .وفي جهاًت هزا الفطل جدذزىا غً مظاهش
ّ
الخؿشق بلى ؤهم امللاومحن اليىظفيحن الزًً شاسوىا فيها،
دغم اليىظفيحن للثىسة الجضاثشٍت؛ مً خالٌ
مؼ إلاشاسة بلى دوسهم امليذاوي في تهشٍب ألاظلحت وبًطالها بلى الجضاثش.
الشابؼ وألاخحر ،جدذزىا غً اظتراجيجيت ّ
وفي الفطل ّ
الخدالف البىسكيبـي الفشوس ي في اللػاء غلى
الخػشف غلى ّ
ّ
ؤهم ألاؾشاف املػادًت للحشهت
الحشهت اليىظفيت وغضلها غً الثىسة الجضاثشٍت ،مً خالٌ
ّ
العياس ي ،الحيىمت الخىوعيت ،فشوعا) ،وببشاص ؾبيػت
اليىظفيت (الحبيب بىسكيبت صغيم الذًىان
وؤهذاف الػالكت اللاثمت فيما بينها (الخدالف املطلحي) .زم ّ
جؿشكىا بلى الاظتراجيجيت املػخمذة مً ؾشف
هزه ألاؾشاف في اللػاء غلى اليىظفيحن وبفشاٌ جيعيلهم مؼ ّ
الثىاس الجضاثشٍحن .وفي جهاًت هزا الفطل
ّ
كذمىا كشاءة ّ
غامت خىٌ مىغىع الحشهت اليىظفيت والثىسة الخدشٍشٍت الجضاثشٍت ،مً خالٌ الىكىف غلى
مجاالث الىجاح والفشل في هػاٌ الحشهت اليىظفيت.
جخػمً مجمىغت مً ّ
الىخاثج التي ّ
ّ
جىضلىا بليها ؤزىاء فترة
للذ ؤجهيىا مىغىع ألاؾشوخت بخاجمت
ّ
ّ
البدث ،مداولحن إلاحابت فيها غً الدعائالث املؿشوخت في امللذمت غلى شيل خالضاث واظخيخاحاث.
ّ
وجذغيما ملا وسد في هزه ألاؾشوخت مً مػلىماث ،فةهىا خشضىا غلى جىزيلها بمجمىغت مً املالخم
راث الاجطاٌ الىزيم بمىغىع ّ
الذساظت ،وهي في مجملها غباسة غً همارج لبػؼ الىزاثم (وزاثم
مادًت غلى ّ
ؤسشيفيت ،خؿاباث صحفيت ،مشاظالث )...هشىاهذ وؤدلت ّ
صحت ما وسد في البدث .هزا
باإلغافت بلى جشحمت ألاغالم املدىسٍت في مىغىع البدث وفهشط املىغىغاث.
 -4املىهج املػخمذ في لاطشوخت:
ّ
بيل الجىاهب املخخلفت لهزا املىغىع ،وفي مداولت مىاّ
الخؿت ،ومً ؤحل إلاملام ّ
بىاء غلى هزه
ّ
ّ
لإلحابت غلى الدعائالث التي ؤزشهاها ،فةهىا اغخمذها في مػالجت مػمىن هزه ألاؾشوخت غلى املىهج
ّ
ّ
الخاسٍخي ،بهذف سضذ ألاخذار الخاسٍخيت وجدليلها ،ملتزمحن بىخذة املىغىع في ّ
الػام،
العياق الخاسٍخي
ّ
ّ
جازش في الحذر ّ
الخاسٍخي مً
وفي بؾاس الػمل غلى الاهخمام بيافت الظشوف واملػؿياث املىغىغيت التي
ؤحل الىضىٌ بلى الحليلت الخاسٍخيت كذس املعخؿاع.
 -5املاادس واملشاجؼ املػخمذة في لغذاد لاطشوخت:
269

جامػت وهشان  - 01أجمذ بً بلت

مجلت الشاصذ الػلمي
املجلذ  / 06 :الػذد  / 01 :الشهش :يىايش /العىت2012 :

Issn: 2335- 1470

ّ
ّ
ومخىىغت ومخذاخلت،
ًخظ كاثمت املطادس واملشاحؼ التي اغخمذها غليها في البدث ،فهي هثحرة
فيما
ّ
ّ
ألاهم منها:
وال ٌعػىا املجاٌ إلخطائها في هزا الػشع املخخطش ،لزلً ظجرهض غلى هلذ
* الوثائم لاسشيفيت:
ّ
الذ اظاث ّ
ّ
باغخباس ألاسشيف هى املطذس ّ
ألاوٌ وألاظاس ي ّ
الخاسٍخيت ،فةها اغخمذها في
ألي دساظت مً س
بهجاص هزه ألاؾشوخت غلى مجمىغت مً الىزاثم ألاسشيفيت (مشاظالث ،جلاسٍش ،خؿاباث ،صحفيت،)...
التي ؤجيدذ لىا فشضت إلاؾالع غليها ؤزىاء صٍّاسجىا ملشهض ألاسشيف الىؾني الخىوس ي ،واملػهذ الػالي لخاسٍخ
جىوغ املػاضش .ومً ّ
ؤهم الىزاثم التي اظدىذها بليها بذسحت هبحرة في جىزيم البدث هزهش:
ّ
ّ
الخلاسٍش واملالخظاث واللطاضاث ّ
املخػللت بالخالف ّ
العياس ي بحن الحبيب بىسكيبت
الصحفيت
ّ
مطىفت بمشهض ألاسشيف الىؾني الخىوس ي غمً ظلعلت
وضالح بً ًىظف ،وهي غباسة غً وزاثم
ّ
الحشهت الىؾىيت الخىوعيت ،في الطىذوق سكم ( 20امللف سكم )19؛ التي هشفذ في مػمىجها غً
جطشٍداث وخؿاباث كادة الحشهت اليىظفيت ّ
الذاغيت بلى سفؼ الحىم الزاحي بخىوغ ،ومىاضلت الىفاح
ّ
املعلح بجاهب الجضاثشٍحن بلى غاًت جدليم الاظخلالٌ ّ
الخام.
ّ
ّ
العياس ي في البالد الخىوعيتّ ،
ّ
ّ
الخابػت لىصاسة الخاسحيت الفشوعيت،
الخلاسٍش املخػللت باليشاؽ
العياظيت ّ
ّ
واملطىفت بمشهض ألاسشيف الىؾني الخىوس ي غمً ظلعلت املشاظالث ّ
والخجاسٍت؛ التي ّ
جلمذ في
الضٍاساث التي وان ًلىم بها ّ
ؤهم ّ
مػمىجها بلى ّ
الضغيمان بىسكيبت وبً ًىظف بلى مخخلف املىاؾم
الخىوعيت لخػبئت وخشذ الجماهحر الخىوعيت.
ّ
الخابػت للمطلحت ّ
الخلا ٍش ّ
ّ
الخاسٍخيت لجيش ّ
البر الفشوس ي ( ،)S.H.A.Tالتي مىىدىا في مجملها مً
س
الخدشٍش الىؾني الخىوس ي وحيش ّ
الخيعيم اللاثمت بحن حيش ّ
ضذ مظاهش ّ
الخدشٍش الىؾني الجضاثشي؛ مً
س
خالٌ بشاستها بلى ّ
جدشواث ووشاؽ الفشق الػعىشٍت املشترهت بحن هزًً الجيشحن.
* الشهاداث ّ
الحيت:
ّ
ّ
ّ
ّ
مخىىغت وغذًذة ،منها الدسجيالث الشفىٍت والشهاداث املىخىبت .مثل :شهادة امللاوم الؿاهش
لعىد ،شهادة املىاغل خعحن الترًيي ،شهادة امللاوم مدمذ ّ
الطالح هػفاس (مً جىوغ) ،بشحر اللاض ي،
مهمت مً غالكاث ّ
ؤخمذ مهعاط (مً الجضاثش) .خيث ؤفادجىا هثحرا في الىشف غلى حىاهب ّ
الثىاس
الجضاثشٍحن بضغيم املػاسغت الخىوعيت "ضالح بً ًىظف"؛ مً خالٌ ّ
جؿشق ؤصحابها بلى غالكت الحشهت
ملمدحن في شهادتهم بلى ّ
اليىظفيت بالثىسة الخدشٍشٍت الجضاثشٍتّ ،
ؤهم ألاظباب التي دفػذ بإشهش كادة
ّ
ّ
الىفاح املعلح بخىوغ بلى الخخلي غً ضالح بً ًىظف بػذ الاظخلالٌ الخىوس ي.
ّ
* املزكشاث الشخايت:
ّ
اغخمذها في مىغىع ألاؾشوخت غلى مجمىغت مً املزهشاث الشخطيت (الجضاثشٍت والخىوعيت) ،التي
الخػشف غلى ّ
ّ
غذة حىاهب مً مىغىع البدث ،مً رلً مثال
واهذ غلى كذس هبحر مً ألاهميت في
ّ
الشاثذ غثمان ظػذي بً الحاج" ،التي ؤشاد في ضفداتها ّ
ّ
"مزهشاث ّ
بالذوس
املخمحز للىؾىيحن الخىوعيحن
ّ
ّ
مً دغاة الىفاح املعلح في خشهت جدشٍش الجضاثش وجىوغ .ومزهشاث غلي املػاوي "رهشٍاث وخىاؾش"،
270

جامػت وهشان  - 01أجمذ بً بلت

مجلت الشاصذ الػلمي
املجلذ  / 06 :الػذد  / 01 :الشهش :يىايش /العىت2012 :

Issn: 2335- 1470

وغبذ هللا الػبػاب "شهادة ّ
للخاسٍخ" ،التي هشفذ في فطىلها غً ؤخذار ّ
الطشاع اليىظفي البىسكيبـي
في جىوغ ّ
ملمدت في رلً بلى غالكاث اليىظفيحن بلادة الثىسة الجضاثشٍت.
* الكخب الػشبيت:
واهذ دسحت الاظخفادة مً الىخب املػخمذة همطادس ومشاحؼ للبدث مخفاوجت مً هخاب بلى آخش،
ّ
ومً ّ
ؤهم الىخب التي اظخفذها منها بذسحت هبحرة هزهش :هخاب غبذ هللا الؿاهش املػىىن بـ"الحشهت الىؾىيت
ّ
ّ
كىميت حذًذة" ،الزي اخخىي في مػمىهه غلى جفاضيل ّ
مهمت غً املػاسغت
شػبيت
الخىوعيت .سئٍت
اليىظفيت التي وان ّ
ًتزغمها ضالح بً ًىظف؛ مً خالٌ إلاشاسة بلى ؤهذافها وغالكاتها بالثىسة الخدشٍشٍت
الجضاثشٍت .وهزلً هخاب فخحي الذًب املىظىم بـ"غبذ ّ
الىاضش وزىسة الجضاثش" ،الزي ؤشاس فيه بىىع مً
ّ
ّ
الللاءاث التي واهذ ّ
جخم بحن ؤهطاس ضالح بً ًىظف وكادة الثىسة الجضاثشٍت بهذف
الخفطيل بلى جلً
جيعيم وجىخيذ ّ
الىػاٌ فيما بينهم.
* ّ
الشظائل ولاطشوخاث الجامػيت:
اغخمذها في بغذاد هزه ألاؾشوخت غلى كاثمت ّ
مخىىغت مً ّ
الشظاثل وألاؾشوخاث الجامػيت بما فيها
املاحعخحر والذهخىساه ّ
ّ
املخػملت في البدث؛ التي لها غالكت مباششة بطلب مىغىع الحشهت
والذساظاث
ُ
اليىظفيت والثىسة الخدشٍشٍت الجضاثشٍت .واملالخظ خىٌ هزه ّ
الذساظاث خطىضا الخىوعيت منها ،هى ؤجها
ّ
مشهضة في رلً غلى ؤخذار ّ
الطشاع
كذ جىاولذ في حىهشها مػلىماث زشٍت غً الحشهت اليىظفيت،
ّ
ّ
اليىظفي البىسكيبـي بخىوغ ،دون
الخؿشق باهخمام بلى غالكاث اليىظفيحن بذغاة الىفاح املعلح غلى
املعخىي الخاسجي .وؤرهش منها غلى ظبيل املثاٌ :دساظت الباخث مدعً الخمحري املىظىمت بـ" الحشهت
ّ
الخػمم في البدث)؛ التي اهخفى فيها بخلذًم بػؼ
اليىظفيت .مجالها وخذودها ( "0520-0599دساظت
ولػل مً ؤهم ّ
املهمت غً الحشهت اليىظفيت غلى املعخىي الخىوس ي ّ
الحلاثم ّ
(الذاخلي) وفلـّ .
الذساظاث
التي ؤشاسث في مػمىجها بلى غالكت اليىظفيحن بغحرهم مً الىؾىيحن الثىسٍحن املغاسبت ،هجذ سظالت سغا
ميمىوي خىٌ "دوس الىؾىيحن املغاسبت في خشهت جدشٍش جىوغ والجضاثش مً الحشب الػامليت الثاهيت بلى غاًت
ّ
ّ
الخػشف غلى بػؼ الحلاثم املخػللت بالبدث،
الاظخلالٌ" (سظالت ماحعخحر) التي ؤفادجىا هثحرا في
ّ
باغخباس ّؤجها واهذ بمثابت ّ
ّ
املىحه بلى البدث في بػؼ املطادس ّ
املهمت ،بالىظش بلى اللاثمت
الذليل
الببليىغشافيت الثرًت التي اخخىث غليها.
ّ
* املؤلفاث باللغت لاجىبيت :
ّ
ّ
في بؾاس البدث لجإها بلى بػؼ الىخب املالفت باللغت الفشوعيت ،وهي غذًذة ومخىىغت ومخفاوجت مً خيث ألاهميت،
ّ
هزهش منها غلى ظبيل املثاٌ :هخاب الباهي ألادغم "مشاظالث" ) ،(correspondancesالزي ّ
مىىىا مً الاؾالع
غلى مػمىن املشاظالث التي واهذ ّ
جخم بحن الىؾىيحن الخىوعيحن خالٌ الفترة املمخذة مً  0592بلى غاًت
ؤواخش  ،0599بما في رلً ّ
الشظاثل التي وان ًبػث بها بً ًىظف بلى بػؼ الذظخىسٍحن الخىوعيحن.
وهزلً بدث مدمذ الىالذي خىٌ )،( l’orage des indépendance Salah ben Youssouf et les yousséfiste
الزي ًدخىي غلى بػؼ الحلاثم ّ
الخاسٍخيت التي جشجبـ مباششة بمىغىع البدث.
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 -6هخائج ّ
الذساظت:
ّ
الخىضل ملجمىغت مً
كادجىا دساظدىا ملىغىع الحشهت اليىظفيت والثىسة الخدشٍشٍت الجضاثشٍت ،بلى
الىلاؽ ّ
الخالضاث والاظخيخاحاث التي هىسدها في ّ
الخاليت:
ّ
وجمعً الحشهت اليىظفيت بمؿلب الاظخلالٌ ّ
ّ
الخام ،هى
ّبن سفؼ الحىم الزاحي في جىوغ،
ّ
كيادتها بلى جيعيم حهىد ّ
الزي دفؼ ّ
الىػاٌ مؼ كادة الثىسة الجضاثشٍت؛ ألحل جىخيذ الىفاح املعلح
ميذاهيا غلى ّ
الخدشس مً الاظخػماس الفشوس ي ،وهى ما ّ
ّ
ّ
ّ
العياس ي
الطػيذًً
ججعذ
ومىاضلت معحرة
والػعىشي.
جم ّ
ظي ّ
الخيعيم ّ
للذ ّ
اظيا بحن كادة ول مً الحشهت اليىظفيت والثىسة الخدشٍشٍت الجضاثشٍت ،مً
ّ
ّ
الخػا ف ّ
جخم بينهما؛ بهذف ّ
والاجفاكياث التي واهذ ّ
والخػاون إلغادة بخياء
خالٌ مجمىغت مً الللاءاث
س
ّ
ّ
حبهت الىفاح املعلح بخىوغ لذغم الثىسة الجضاثشٍت ،مثل الللاء الزي حمؼ بينهم خالٌ شهش ؤفشٍل
ّ
 0599باللاهشة ،والزي اهخهى بلى جيىًٍ لجىت جيعيم ججمؼ بحن ضالح بً ًىظف وؤخمذ بً بلت
ّ
ّ
جم ّ
للخؿت ّ
الػامت لخىخيذ الىفاح في ألاكؿاس الثالزت .هما ّ
الخىكيؼ خالٌ
لخيعيم الىفاح املعلح ،ؾبلا
ّ
وممثلي حبهت ّ
شهش حاهفي  ،0592غلى ّاجفاق بحن ألاماهت ّ
الخدشٍش
الػامت للحضب الذظخىسي الحش الجذًذ
وآلياث ّ
الخػاون بحن اليىظفيحن ّ
الىؾني؛ بهذف غبـ وجىظيم ظبل ّ
والثىاس الجضاثشٍحن.
ّ
ّ
ول مً الحشهت اليىظفيت والثىسة ّ
جخم بحن ّ
والاجفاكياث التي واهذ ّ
كيادة ّ
الخدشٍشٍت
ّبن الللاءاث
الجضاثشٍت ،هي التي ؤزمشث غً رلً ّ
الخػامً الفػلي وامليذاوي للملاومحن اليىظفيحن مؼ الثىسة
الجضاثشٍت غلى ّ
ّ
امليذاهيت
الطػيذ الػعىشي ،وهى ما ًّخطح لىا مً خالٌ الخداكهم بطفىفها ومشاسهتهم
العالح بلى الجضاثش ،هزا فػال غً حشىيل ّ
غملياث هلل وتهشٍب ّ
في ّ
غذة فشق غعىشٍت مشترهت بحن
الخدشٍش الىؾني الخىوس ي وحيش ّ
حيش ّ
الخدشٍش الىؾني الجضاثشي ،وهي الفشق التي خاغذ ّ
غذة ّ
غملياث
غعىشٍت هاجحت ّ
غذ ّ
كىاث الاخخالٌ الفشوس ي غلى املىاؾم الحذودًت بحن جىوغ والجضاثش.
وان للحشهت اليىظفيت فػل هبحر في فخذ ّ
العياس ي بخىوغ غلى آفاق ّ
الىػاٌ ّ
وجىحهاث حذًذة،
ّ
ّ
ّ
العياق راجه ًمىىىا اللىٌ ّؤن الحشهت اليىظفيت كذ
الػشبيت ،وفي
واللىميت
وىخذة املغشب الػشبي
ّ
ّ
ظاهمذ بلى حاهب الثىسة الجضاثشٍت ،في بهماء الشػىس الػفىي املىحىد بحن الجماهحر الشػبيت باهدعابها
ّ
بظالميت جخجاوص خذودها خذود البالد الخىوعيت ،وجدىٍله بلى وعي ّ
ّ
بلى ّؤمت ّ
باللىميت
ظياس ي
غشبيت
ّ
الػشبيت بمػمىجها الىخذوي مً الخليج الػشبي بلى املديـ ألاؾلس ي.
ٌػخبر جدالف الحشهت اليىظفيت مؼ الثىسة الخدشٍشٍت الجضاثشٍت ،وجيعيم ّ
الىػاٌ بينهما ّ
ظياظيا
وغعىشٍا ،غامل حىهشي وسثيس ي في بكىاع فشوعا بػشو ة مىذ الاظخلالٌ ّ
الخام لخىوغ ،وهزا ساحؼ بلى
س
مػؿيحن ؤظاظيحن هما:
ّ )0
ّ
جيلً فشوعا ّ
بإن مطالحها ومطالح سغاًاها مً الفشوعيحن بخىوغ ،كذ ؤضبدذ مهذدة بطفت
ّ
خاضت مؼ اهدشاس خالت الالؤمً والفىض ى والاغخذاءاث غلى املػمشًٍ الفشوعيحن ،هما ّؤن
خليليت؛
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امللاومت اليىظفيت كذ وغػذ في اظتراجيجيتها مداسبت هاالء املػمشًٍ واظتهذافهم ،فخاغذ بزلً
ّ
ّ
ّ
ًخذخل به في ّ
العابم.
غذة مػاسن جذخل فيها الجيش الفشوس ي بما لم
ّ
خليليا غلى ُوحىدها في الجضاثش ،باغخباس ّؤن اظتراجيجيت
 )2سؤث فشوعا في الحشهت اليىظفيت خؿشا
الخالخم مؼ حيش ّ
الخدشٍش الىؾني الخىوس ي ،واهذ تهذف بالذ حت ألاولى بلى ّ
حيش ّ
الخدشٍش الىؾني
س
الجضاثشي ّ
ّ
الػذو املشترن ،هزا فػال غلى ّؤن ملاومي اليىظفيت واهىا ًمثلىن همضة وضل خيىٍت
غذ
مً الحذود مؼ ليبيا بلى الحذود مؼ الجضاثش إلمذاد الثىسة الجضاثشٍت ّ
بالعالح.
ّ
املمخذة مً جهاًت  0599بلى ضاثفت
برا واهذ املػاسغت اليىظفيت التي وشؿذ خالٌ الفترة
ّ 0592
بالخيعيم مؼ ّ
الثىاس الجضاثشٍحن ،كذ ظاهمذ بالفػل في بخػاع فشوعا ملؿالب الىؾىيحن
بعيادتهم غلى وؾنهم وجدليم الاظخلالٌ ّ
الخامّ ،
الخىوعيحن؛ املخمثلت في بجمام الاغتراف ّ
فةجها فلذث
ملابل رلً خلىكها ّ
ّ
العياس ي والاكخطادي والاحخماعي والثلافي ،خحن
للىظش في معخلبل جىوغ
حػشغذ ّ
للخطفيت بشيل هيب مً ؾشف ّ
ّ
ّ
ضالخياث واظػت لألمً
الىظام البىسكيبـي الزي مىذ
س
ّ
الخىوس ي كطذ ّ
وجطفيتهم.
جدبؼ اليىظفيحن
ّ
والخمعً بالخياس الػعىشي
واهذ مبادت الحشهت اليىظفيت املخمثلت في سفؼ الحىم الزاحي
وىظيلت لخدليم الاظخلالٌ ّ
الخام لخىوغ غمً هؿاكها املغاسبي الػشبي ،بخذي ؤهم الػىامل التي
ّ
الضغيم بىسكيبت بلى ّ
دفػذ ّ
الخدالف مؼ فشوعا لللػاء غليها (اليىظفيت) ،مىظفا في رلً حهاص الذولت
الخىوس ي (اللػاءّ ،
كىاث ألامً الخىوس يّ )...
لخدبؼ اليىظفيحن وجطفيتهم.
ّ
ّ
والخخلظ ّ
جهاثيا مً
برا وان بىسكيبت كذ جمىً بػذ جدالفه مؼ فشوعا مً هضٍمت اليىظفيحن،
وغمليا مؼ الثىسة الجضاثشٍتّ ،
خطىمه بػذ وكىف ّ
ّ
الىظام البىسكيبي ّ
فةن فشوعا كذ اظخؿاغذ هي
فػليا
ألاخشي ؤن جخجاوص بفػل جدالفها مؼ بىسكيبت ّ
ول املخاؾش التي واهذ جدذق بها؛ مً ّ
حشاء جدالف
اليىظفيحن مؼ ّزىاس الجضاثش ،ال ظيما وؤجها هجحذ في دفؼ بىسكيبت بلى مػشهت خليليت لالكخخاٌ بحن
الخىوعيحن ،خعش فيها الحضب هخبت مً خحرة مىاغليه ،في وكذ وان مً الالصم فيه غلى بىسكيبت ؤن
ّ
ًىظف كذساجه وبمياهاجه ألحل جدليم وخذة الذظخىسٍحن الخىوعيحن.
الليادة البىسكيبيت -كىاغت ؤو ّ
للذ ظاهمذ املػاسغت اليىظفيت في دفؼ ّ
جدعبا لسحب البعاؽ
مً جدذ ؤكذام ُخطىمها مً اليىظفيحن -بلى دغم الثىسة الجضاثشٍت وسفؼ شػا اث ّ
الخػامً املغاسبي،
س
ّ
ّ
وعبياّ ،
ّ
ألجها حػاسغذ مؼ مطالح فئاث حذًذة واهذ
غحر ّؤن هزه اله ّبت املعلحت كذ ؤجذ مخإخشة
ّ
ومطشة غلى جشهحز ظلؿتها وبصاخت مىافعيها ختى ولى جدالفذ مؼ ّ
ّ
غذو ألامغ ،هما ؤجها واهذ
مخعجلت
ّ
تهذد بطىسة خيىٍت اظتراجيجيت الجيش الفشوس ي في بؾفاء هاس الثىسة التي حشخػل في الجضاثش.

خاجمت:
ولً ،مىىىا اللىٌ في حملت واخذةّ ،
غلى ّ
بإن ججشبت الىفاح املشترن التي خاغها ملاومى اليىظفيت
ّ
ّ
وزىاس الجضاثش حىبا بلى حىب ،وبن واهذ ّ
مذتها ّ
ّ
الضمىيت كطحرة ،بال ؤجها ؤهذث بػمم غلى خخميت الترابـ
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واملطحر الىاخذ املشترن بحن ؤبىاء البلذًً ،خيث اظخفادث الثىسة الخدشٍشٍت الجضاثشٍت مً خذماث
ّ
جىىش بىسكيبت ملبادت لجىت جدشٍش املغشب الػشبي وكبل باالظخلالٌ ّ
الذاخلي لخىوغ،
اليىظفيحن بػذما
ِ
ومً حهتها ؤًػا اظخفادث الحشهت اليىظفيت مً خالٌ جدالفها مؼ كادة الثىسة الجضاثشٍت ،في حػضٍض
ّ
مياهتها ؤمام ّ
العياظت البىسكيبيت التي واهذ حععى بلى بكىاع الخىوعيحن بالحىم الزاحي .وؤهثر مً رلً
ّ
فةن جدالف اليىظفيحن مؼ ّ
الثىاس الجضاثشٍحن ،كذ ظاهم بشيل هبحر في دفؼ فشوعا بلى الاغتراف
باالظخلالٌ ّ
الخام لخىوغ في  21ماسط  .0592لزلً ال ّبذ ؤن هيىن ؤوفياء لشهذاء البلذًً وللحليلت
ّ
هاهذ ّؤن ّ
ّ
الخفاغل الزي خطل بحن الىؾىيحن الثىسٍحن في جىوغ والجضاثش خالٌ هزه
الخاسٍخيت ،غىذما
املشخلت ،وان لطالح الشػبحن الخىوس ي والجضاثشي ً
مػا.

274

