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ا
رفيق����ة  تح����لفيقر����ومفيق����ذكرىفيقثانل����افوفيلرشا����ونفل تش����هادفيقلةاض����اافيقرفلق����افيقلاركس����لافةفيقاربربل����افيقلستشل����اف ����المنفقلة اا����

فحوقته��اف ��المنفوفرفاقه��افإل ا
فيقالللرفيق��ة  ا يدوريفيقلسربب فمالاانفيقةضالفيقثوريفمنفديخلف جونفيقةظامفيقكومبب ا

 قطتفف 
فتحل��لفمس��ؤوقرتهلافتج��اهفش��ا هلارفوفم��نفأج��لفأنفتبتصفمه��ام ا��

قاا��اتفقاةض��الفيقث��وريرفحل��ثفيس��تلرفيقلةاض��لفوفيقلةاض��اافف 
يكلافوفيقش����روعلارففلفمج����الفهة����افقتسال����بفيقلص����اقحفيقشخص����لافو يقث����ورنفيقوطةل����افيقميلوقريطل����افيقش����ا لافعلفطتي����قفيلش����ب 
فأش����مفيقلاان����انفم����نفيققل����عفوفيلض����طهادفوفيل ����تسللفعلفي����مفإح����مىفأع����ة  ا

يقخاص����افعلفحس����ابفمص����اقحفش����ابفبك����اماهفيا����اب 
فيقلةطقافيقاتشلا ا

فيقااقمفوفإحمىفقلعفيقرجالافف  ا
.يقمكتاتورياتفف 

يم�����افق�����روم رفيقف�����ونفإجللفوفيحب  فوفيقتق�����ممريا  رفوفماه�����مفك�����لفيقث�����ورييا  فيقث�����ورييا  فةفيقاربربريا ����� تح�����لفيق�����ذكرىرفوفك�����لفيقلاركس�����ريا 
فجسمتفبةضاقهافوفمويقفهافأ مفيققلمفيقشروعلافيقحلريء ا

رفيقة  .يقشهلمنفيقثورياف المنفقلة اا
فم��ن فيقك��ثبا فت��ثبا ا

نفبا��ضفيلحل��اءيترفيق��ة  فيقس��ةويتفيلخبا�� ا��
تحلفيقذكرىفوفتختاففيلحل��اءيتفم��نفموق��عفإلفآخ��ررفوفتس��توقفةافف 

رفلفقكونفأصحابهافلفيت ةونفيقةظتيافيقثوريافف��ذيثفش�� نهمرفوفلفقكونة��افنحتم��ر فيقثورييا  فةفيقاربربريا  يزفقمىفيقلاركسريا  يلشلبو 
فتال��لفعلفطل��سفو ا

رفب��لفلنة��افنرف��ضفك��لفيلحل��اءيتفرفيق��ة  ا�� فك��ذقكفش��هلمنفيقش��ابفيقلسربب ه��ذيفيلحل��اءرفذق��كفلنف ��المنفها��
نف فوص����يتهافيقش����هبا ا����

فيختطته����افب����ممهافف  ا
رفو" ���� موتفماركس����لافةفقربربل����ا: "تش����ويهفيقهوي����افيقةض����اقلافوفيقفمتي����افقاش����هلمنرفيق����ة 

يدوريفم��نفأج��ل فوجهفكلفيلحلاءيترف ويءفك��انتفيحتويئل��افيحتفاقل��افتال��لفعلفتق��ميمفيقش��هلمنفقتشان��افقاةظ��امفيقكل��بب ا
 ةقففف 

ا" يقجلا�����افيقثوري����ا"مص����اقحفمش���� وهارفأوفك����انتفإحل����اءيتفخطابل����اففرجوي����افتافه����اف
وفتال����لفعلفطل����سفيقحقلق����افيقثوري����افيق�����ة 

رفوفمشالفتحررفيقلرأنفيقلستشلاف ا رفرمزفتحررفيقشابفيقلسربب .يجسمهافي تشهادف المنفقلة اا
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رفيقففعلفقاعمنفيقلاركسلافةفيقاربربل��افيقص��ا افو رفككلفعللفثوريفنضالا فيقثورييا  فةفيقاربربريا  إنفمةظورنارفنحنفيقلاركسريا 
فذك��رىفوفمس��زىفيل تش��هادرفلفيلمةة��افأنفنتجاه��لفك��لفمح��اولتفيلحت��ويءرفوفتهتي��بفروم يقللار ��افيقثوري��ارففاة��ممافنستحص ��
فيقلس���توياتفقلق ���لفبه���افيقجلدر يلفنض���اقهافإلفأدب ��� رفته���مففإلفيخ���ب   فتح���تفغط���اءيتفش���ة   ���المنفإلفض���فافأع���ميئهافيقط قريا ���
فمويجه����ا ا����

علافيقثوري����افف  فوفيقشش���� فمويجه����افيقاق����لفيق ورج����ويزيفيقص����سبا ا����
فعفريي����افيقاق����لفيقث����وريفف  ف ب����ميفق����نفنق ����لفب����ذقكرفوف ����ب 

فيقث�����ورنفكح�����قفأ �����مفياا�����وفولفيالفعال�����هرفوفباقبس����� افقا�����ذينفيخف�����ون ا�����
علافيق ورجويزي�����افوفيلص�����لحلارفوفن�����معمفيقح�����قفف  يقشش�����

مويقفهمفمنفيل تشهادرفباعت ارهف اوكافلفعقلنلافينتحاريارفدونفأنفيجرؤويفعلفيقصممفبذقكرفنذكرهمفب نفيقةضالفمنفأج��ل
فوج��هفيققل��مفيق ورجويزي��افيقلص��احلافوفيلنتفاعل��افوفيقفردينل��ارفو ا��

فيقتضحلافيل مفقللافثوريافش��روعلارفتبتص��بفف  يقثورنفحة 
ه��ارفنق��ولفقه��ؤلء فيقشهلمنفيقثوريافجسمتفبةض��اقهافوفي تش��هادهافقل��افوف ��لوفأوقوي��افيققل��مفيقش��روعلافعلفغبا  المنفقلة اا
فم��مخل يدوريفوفجثل��ويفعلفرك ه��مرفإنة��افنرف��ضفأنفنجا��لفم��نفمةط��قفيلنتل��اءفيقا��ائلا وفأوقئ��كرفمل��نفين طح��ويفأم��افيقةظ��امفيقكل��بب
فذق��كفأمثا��افقل��نفلفزيلفعلفيقاه��مف ��ائريفوفق��مفي ��مل ا��

علافلفيمتس�� هافإلفم��نفوق��ففعلفخ��طفيقةض��الفوف ��ارفعال��هرفوفقة��افف  قشش��
.قكمفأخلقكمفوفقةافأخلقةا! ت ميلرفأيهافيقسادن

فتحلففره��افه��ذهفيق��ذكرىرفحل��ث ا
فأمامةافيلجويءفيقة  رفتحص  فذكريهافيقثانلافوفيلرشايا  ا

فرومفشهلمتةافف  وفيقرومرفوفنحنفنستحص 
في�������ؤججهفتص�������اعمفيل �������تسللفوفيقةه�������بفوفيققل�������عفوفيلض�������طهادفم�������نفط�������رففيقةظ�������ام ا�������

ياي�������شفيقلس�������ربفيحت�������ميديفقاصيعفيقط ق 
فوفإب����ميعاتهاف فتة����امفوعره����افيقسلاسا���� ا

فك����لفمك����انرفيق����ة  ا����
فف  يدوريرفوفتتص����مىفق����ذقكفحرك����افيقجل����اهبا مظ����اهريترفوقف����اتر(يقكل����بب

ف يتفش����اتيافوفغةائل����افوفرياض����لافمويك ����افقه����ذيفيقزخ����مفيقةض����الا يترفيحتجاج����اترفوفتا���� با فيلش����كال... مس����با ا����
إض����افافإلفتط����ورفف 
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فيحرك������ونفنض������التهافوفيقودونه������افوفيحظ������ونفبثقته������افو فقاجل������اهبا فعض������وييا  ف ������لاقفينبث������اقفمثقفيا ������ ا������
يقتةظللل������افوفيقش������ااريتفف 

يدوريف) بلصميقلافعاقلا فمالاانفيقلويجهاتفيقط قلافضمفيقةظامفيقكلبب ا
.ف 

فظ��لفغل��ابفش�� هفت��امفقاقل��ادنفيقثوري��ارفف�� ي ا��
فت��زديدفيوم��افبا��مفي��ومرفف  تحلفيقذكرىفإذنرفوفيقحاجافإلففمرفوفقلمف المنفقلة اا��

فمرفهذيفيقذيفي تشهمتفمنفأجاهفيقشهلمن؟ف

ا����
قق����مف ����قطتف ����المنفش����هلمنفكلاركس����لافةفقربربل����افت����ميفعفع����نفخ����طفيقث����ورنفيقوطةل����افيقميلوقريطل����افيقش����ا لارفوفمةخرط����افف 

فقاط قافيقااماافيقلستشلارفوفمنفأجلفتحررفيقلرأنفيقلستشلا ا
فةفيقاربرة  ورنفيقةضالفمنفأجلفبةاءفيقحزبفيقلاركسا . با

لقد كانت سعيدة مناضلة أممية ثورية، فعن أي خط أممي دافعت سعيدة؟
إنفهذيفيقخطفهوفيقخطفيقاامفقاحركافيقشروعلافيقااقللارفيقذيفيامسفبط لاتهفيققانونفيقاامفقتطورفيقااقمرفوفيقذيفكانفي���رى
ن فمريح��لفمختاف��ارفقه��افخصائص��هافيقللبا �� فع��بب فمختاففيق ا��مينف ��وففتس��با ا

وقرتاريافوفيقشاوبفف  أنفيقةضالتفيقثوريافقمىفيقبب
يمفيلح��زيبفيقش��روعلافيقثوري��افبل ��مأفرش��طفيقحقلق��افيقاام��افقالاركس��لافة ض��لنفذق��كفيقق��انونفيقا��امفقتط��ورفيقا��اقمرفوفم��نفهة��افيق��ب  
فزم��ن ا��

فكلفبامرفم�نفهة��افك��انتفيققض��لافيل ا ��لافيقلطروح��افف  ا
فف  يكا يقاربربلافباقللار افيقالالافيقلالو افقاثورنفوفيق ةاءفيلشب 

فج��اءتفبه��افيقلاركس��لافةفيقاربربل��ارفأيفق ��ولفحقائقه��افيقاام��افم��ن ا
فق ��ولفأوفع��ممفق ��ولفيقل ��ادئفيقثوري��افيق��ة  فها��  ��المنفقلة اا��

فك����ذقكفق ����ولفحقلق����افأن يففبالهلل����افيقاام����افقطتي����قفث����ورنفأكت����وشرفيقلجل����منفأوفرفض����هرفوفها���� فيلع����ب  ا����
ع����ممهرفوفك����انفذق����كفياة 

فحاج��افإلفيققل�ام ا��
ف ��كانفيقا��اقمرفلفزيق��تفف  ا

فتش��كلفثا��ةي ا
رفوفيق��ة  فيقرأ ��لالا ي�الا فلفزيق��تفتاي��شفتح��تفيقةظ��امفيلمبب ا

يقش��اوبفيق��ة 
فبثورته��افإل فحاج��افإلفيقس��با ا��

يكلافلفت��زيلفف  فطتي��قفيلش��ب  ا��
فف  فك��انتفتس��با ا

بث��ورنفأمفل؟فرفوفك��ذقكفق ��ولفحقلق��افأنفيقش��اوبفيق��ة 
يقةهايافأمفلف؟
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قتهافمجلوعافمنفيقشااريتفوفها :وفيختصاريرففإنفهذهفيقل ادئفيلمللافيقثوريارفيخب  

ي## ي##ا عم##ال الع##الم اتح##دوا، ي##ا عم##ال الع##الم و ش##عوبه المض##طهدة و أمم##ه المض##طهدة اتح##دوا، و عارض##وا الس##تعمار و رجعيي
وا اكية، و س###يي ي و الديموقراطي###ة الش###عبية و الش###ير

ي### س###بيل الس###لم الع###المي و التح###رر ال###وطيي
مختل###ف البل###دان، و ناض###لوا في

وليتاري##ة العالمي##ة خط##وة خط##وة إل النص الكام##ل، و أقيم##وا عالم##ا جدي##دا خالي##ا م##ن الس##تعمار و الرأس##مالية و ب##الثورة اليي
.نظام استغلل النسان للنسان

فخ��ط" إلفيلم��ام"مل��افج��اءفأعلهرفوفبالعتل��ادفعلفوث��ائقفمةظل��اف ا��
فك��انتفف  يقلاركس��لافةفيقاربربل��ارففاقش��هلمنف ��المنفقلة اا��

فآنذيث ا
.يقثورنفيقااقللافيقلةاهضفقاتحتيفلافيقااقللافبقلادنفيلتحادفيقسوفلاب 

و لمن يري##د أن يس#توعب روح التض#حية عن#د س#عيدة و أخلقه#ا فلب#د ل#ه أن يق#ف عل فلس#فتها و أخلقه#ا المس#تمدة م#ن
.تلك الفلسفة

ىفيقفاس��فلافلب��رز فق��مفتم��نفأب��ميفنظام��افقفاس��فافت مال��ارففالنتاج��اتفيقك��بب ا
فيقلادي��افيقجمقل��ارفيق��ة  فها�� إنففاس��فاف ��المنفقلة اا��

فوفيقةظ���ريرفم����اركسفض����مفب���رودونر ا وريتفمالو ����افقخ����وضفيقصيعفيلي���ميوقوجب رفج����اءتفكص ���� فةفيقاربربريا ���� يقق����ادنفيقلاركس����ريا 
فوفيقتجرفيبريا  فتونغفضمفيقموغلائريا  رفوفماوفتسا فيقةقمييا  فضمفيقتجتيبريا  .ينجازفضمفدوهتيةغرفوفقرةيا 

يقل���افقاتل���اريتفيقسلا ���لافيقرجال���ا فيقلثاقل���افيقلرتافبا  فك���لفيلح���ويلرفك���انتفيقفاس���فافحزشل���ارفتس���تهمففيققض���اءفعلفيقتا���اببا ا���
وفف 

.ديخلفيقط قافيقااماافوفمةظلاتهافوفخارجهارفوفمنفأجلفبريكسيسفثوري
فنقلض��هارفذق��ك فيقلاركس��لافةفيقاربربل�اففلفخ�طفث�اقثفبيةه��افوفبيا �� إنفيقلاركسلافتمونفثوريافأوفلفتمونرفوفيقلاركسلافيقثوريافها

رفهل����اف فقافم����رفيقلاركسا���� فيقث����ورن"أنفيقل ����مأينفيل ا ����ريا  ا����
ا����. ك����ويجبفأ ����م" خمم����افيقجل����اهبا"رفوف"يقح����قفف 

إنفيقلاركس����لافف 
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ره������ار فأنفنث�����ورفض�����مفيقرجال�����افوفض�����مفيقوض�����عفيقق�����ائمرفيق�����ذيفي�����ميلهافوفيبب ا�����
فأنفقة�����افيقح�����قفف  ا�����

فيقث�����ورنفبل�����افياة  ا�����
جوهره�����افح�����قفف 

ا���
فوض���الافيلخلقفف  فه���ذيفيقلجتل����عرفوفك���ذقكفها��� ا���

فإيميوقوجل���افيقط ق���افيقس���ائمنفف  فمجتل���عفم���افها��� ا���
فالي���ميوقوجلافيقس���ائمنفف 

فأن يمفب����اقثورنفوفوج����وبفيقال����لفعلفذق����كرففل����نفويج����بفيقش����روعريا  فيلق����ب   فنف����سفيق���وقتفبيا ���� ا����
يقلجتل����عرففاقلاركس����لافتجل����عفف 

يقوم����ويفب����اقثورنرفوفحقلق����افيقةظتي����افيقلاركس����لافه����وفم����افتجاا����هفيقث����ورنفعقاه����افوفروحه����افوفمرش����مهافم����نفأج����لفيققض����اءفعلفيقا����مو
فيقلاركس��لارفأيفيق�ذهابفم�نفيقةظتي��ارفيقاق��لفيقث�وريرفإلفيقث�ورنرفوفم�نفيقث�ورن ا�

رفوفقذقكفيرت ط��تفيقةظتي�افباقللار ��ارفف  ا
يقط ق 

فيقث��ورن. إلفيقةظتي��ا فأنفيقحقلق��افها�� ا��
ورنفويقال��ارفبل��افياة  ف ��با فقاةظتي��افنفس��هارفلنفيقحقلق��افيقثوري��افها�� طفديخلا�� إنفذق��كفشش��

ءرففاقلاركس��لا ا��
فم �مئافأخلقل��افياا��وفعلفك��لفسش رفوفقذقكفجااتفيقلاركسلافةفيقاربربلافمنفم مأفخممافيقجلاهبا ضمفيقرجاريا 

فهل��اف رفوفه��ذيفيقاا��مفيق��ففعلفق��مميا  فيقث�ائرنفض��مفيقرجاريا �� فعامفيقثورنفلنهافعا��مفيقجل��اهبا فج��بب: ها فها�� ا
يقلادي�افيقجمقل��ارفيق��ة 

فم��ن فها�� فهوفمحرثفيقتاري����خرفوفيقجل��اهبا ا
فعامفيقتاري����خفيقثوريرفيقذيفيرىفأنفيقصيعفيقط ق  فها ا

يقثورنرفوفيقلاديافيقتاريخلارفيقة 
ش�مفباقةظتي��افيقثوري�افيقلاركس��لافة فيقلسب  ا��

فةفيقاربرة  فيقوده�افحزش��ه��افيقث�وريفيقلاركسا�� ا
فنضالتهافيقثوري�ارفيق�ة  يصةعفيقتاري����خفعبب

ف ����لاقفجمقل����افيقحرك����افيقثوري����افوفيقةظتي����افيقثوري����اف ا����
ف ����لاقفجمقل����ا")لفحرك����افثوري����افب����مونفنظتي����افثوري����ا("يقاربربل����ارفف  ا����

رفوفف 
ف فأ ا ريا  فيقتصميفلنحريفيا  فةفيقطالاافيقثوريارفعبب :يقجلاهبا

ءفوففوقفيقجلاهبا-  ا
عافيل ت ميقلارفحلثفيقحزبفهوفكلفسش .يق لنملافوفيقب  

ف-  فذيارته���ارفوفه���وفم��ا)يقح��زبفيس��اويفيقجل���اهبا(يقافوي��افوفيقذيال��افقاجل���اهبا ا��
فوفيقس���قوطفف  فيقجل���اهبا ا���

رفأيفت��ذويبفيقح��زبفف 
فبف وقرت��اريفيقاظل��مفقرةيا �� ورنفمويجه��افيتج��اهف"قا��قفدب��رفيقجل���اهبا" ��لاهفيقلاا��مفيقبب فك��ذقكفض �� ا��

ءفو"رفوفياة  ا��
يقحرك��افك��لفسش

ء ا
ءفيقذكر" يقهمففلفسش .يقسا
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ياقل��افيقحميث��ارفتق��ممف ��المنفقة��افدر ��افأخلقل��افثوري��ا فزم��نفينتش��ارفيق ض��ائعفوفيقت ض��رعفوفيقتض��برعفبامتل��ازرفزم��نفيقاوقل��افيلمبب ا��
ف 

فك��لفمك�انفمس��وقوفيلوه�امرفوفموض�افو ا��
فف  فزمانةافتحاضفيلخلقفيقثوري�ارفكل��افيحاضفحاماوه��ارفوفينتشش�� ا

متجمديفبا تلريررففق 
فتبثه��افيليميوقوجل�افيق ورجويزي�افوفيق ورجويزي�ا) أن�افوفبا�ميفيقطوف�ان(لزم�افيقخلصفيقف�رديرفوفك��لفمةوع��اتفتض��خمفيلن��اف ا

يق�ة 
نرفمنفإصلحلافوفتحتيفلافوفغانميافجميمنفوفبرنشتايبلافجميمنف ... يقصسبا

فوفألفيال���مويفيقك���رنرفمح���وقيا  فيقطتي���قفيقو ���طفه���ؤلءفيقا���ذينرفكل���اف ��� قفذك���رهرفأقس���لويفألفيا���مغويفم���نفيقجح���رفمرتيا ��� ا���
إنفمثقق 

رفلنه���مفيرفا���ونفش���ااريتفتلوي��هل���افوفتض���الالارفو إح اط���اتهمفوفينهزيمرته���مفإلففم���رفوف لا ���افيت اونه���ارفإنه���مفأ ���وأفيقسلا ���ريا 
فأحس���نفيلح���ويلرفيلتط���ونهفلغريض���همفوفمص���اقحهمفيقشخص���لافوفيقسلا ���لارففاقسلا ���ا ا���

فكك���مفمهل���لفف  يةظ���رونفإلفيقجل���اهبا
فمسازق��افيقس��لمفيقح��اكم"يقسلا ��رون"عة��مهمفيص��ةاهاف ا��

فتاة  فيقيس��ونهافبلقل��اسفمةفاته��مفيقخاص��ارفوفها�� ا
رفه��ذهفيقسلا ��افيق��ة 

رفكلافيختا��ط قتقميمفمافيحتاجهفمنفوصفاتفوفنظتياتفجميمنرففاختاطتفخطاباتهمفوف اوكهمفباقخطابفوفيقساوثفيقر ما
.يقحابلفباقةابلف

ورنفملار ��افيقةق��مفوفيقةق��مرإنفيقخ��روجفم��نفيقوح��لرفيق��ذيف ��قطففل��هفيقامي��مفم��نفيقلةاض��ايا  فبص �� فلفيلم��نفأنفيق��عفخ��ارجفيق��وعا
رفوفي تاهامفيلخلقفيقثوريافيقشروعلا ا

.يقذيب 
فلفتل���تفبص���اافقه���ؤلءفوفأوقئ���كفم���نفمث���لفه���ذهفيقارة���اتفوفيقةل���اذجرفيقا���ذين إنفيلخلقفيقثوري���افعة���مفيقش���هلمنف ���المنفقلة اا���

يقلافوف . يق ورجويزيا" يقاقلنلا"أص حويفيلجمونفأخلقفيقفردينلافيقاربب
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ف ��لاقفيقتش��طفبيا �� ا��
فتس��عفإلفبة��اءفقل��مفأخلقل��افجمي��منفف  ا

إنفيلخلقفيقثوري��افقس��المنرفتةطا��قفم��نفيقلاركس��لافةفيقاربربل��ارفيق��ة 
فيق�ومفعلفم �مأفتحقر�قفش�اارف يكا وعفيلش��ب  رففاقلشش� فيقةظ�ريفيقل��اديفيقج�ملا يقف�ردفيقح��ر"يقللار افيقثوريافيقل مع�ارفوفيقتفمبا��

فيقلجتلعفيقحر ا
ورنفإلفماكوتفيقحتيا"رفوفيلنتقالفباقلجتلعفمنف"ف  ".ماكوتفيقص 

ورن فيقس������با ا������
فيقث������وريفيقلةمم������جفف  رفوفيقلثق������ففيقش������روعا ا

فباقلص������اقحفيقاام������افقط قت������هفوفق������مورهافيقت������اريخ  وقرت������اريفيق������ويعا إنفيقبب
ورنفيكتس�����ابفيقلارف�����افيقاالل�����افوفيقةظتي�����ارفوفرش�����ط يقتاريخل�����ارفكلهل�����افيحت�����اجفإلفقل�����مفيق طوق�����افوفيقحلا �����افوفيقحروي�����افوفض �����

يمفمعفيقذيت رفملافيفرضفتحللفيقلسؤوقلافيقتاريخلافبصمقفوفيقب   .يقللار افيقةضاقلافباقةظتيافيقتاريخلافيقثوريافقاتسربا
يقل�ارفيقا�ذينفيلج�مونفيقف�ردفوفيقحتي��افيقفردي��ا فنقلضفم�عفأخلقفدع�انفيقفردينل��افيقاربب ا

فعلفطرف  إنفيققلمفيلخلقلافيقثوريافها

فعنف حقففردينلافيقفردرففلفخلصففرديفبمونفخلصفجلاعا فنفسفيقوقتفتا با ا
فف  .دونفأنفيمركويفأنفهذهفيقفردينلافها

رفك���ل فيقت���ويكلا ا فنقل���ضفج���ذريفم���عفيقفم���رفيقسر���ةب ا���
فك���ذقكفعلفطرف  فيلخلقرفها��� وفم���رنفأخ���رىرفف���اققلمفيقش���روعلافباعت اره���افأرف ���

فمقمررفيقفقرفمقمررفيقفقرفيبتلءفقالؤمنرفوفيلهمفمنفكلفهذيفوذيثرفيجبفينتظ�ارفقحظ�افيق�مخولفإلفيقجة�ا ءفبقمررفيقسة  ا
سش

فعةق��ه ا��
فيلم�رفوفط�اعتهرففل��نفم�اتفوفقي�سفف  يئعفوفخمم�افولا� قاتاويضفعنفكلفيقلاانانرففلب�مفم�نفيقحف��اظفعلفيقاقائ�مفوفيقشش��

فأمرففقمفماتفمرتافجاهالاف فيلمرفمةكمف(بلاافقولا .كلافتروجفقذقكف لا افيقساطانفوففقهفيقساطان...) وفأطلاويفأولا
ورنفوفإمكان��ارفو فعلفمقوق�افيقويق��عفباعت ��ارهف �با فمةهجه�افيق�مياقكتلكا ا��

رفتاتلمفف  إنفيلخلقفيقشروعلافيقثوريافبلاةاهافيقلاركسا
فق��مفح��مدفيقسلا ��افباعت اره��اف رفك��ل" ف��نفيقللم��ن"إذيفك��انفقرةيا �� ولفبه��افإلفمس��توىفويقال��اف لا ��لاففج��افت��بب فذق��كفيقب  �� ا��

فلفياة 
فملمينفيقسلا ا ا

فيشتسلفف  ءرفكلافيفالفكلفبورجويزيفصسبا ا
.سش
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ورنفوفيقحتي����افمرت طت����ان وطفحتيت����هرففاقص ���� فقشش���� فيقلاركس����لافةفيقاربربل����افه����وفت���� ققفقلنس����انفيق����ويعا ا����
إنفيقوص����ولفإلفيقللم����نفف 

.جمقلا
فوفيل ����تسللفوفيل ����تللبرفتبتص����بففم����رنفوفغاي����افتحقر����ق ا����

فإلفيققض����اءفعلفيقلجتل����عفيقط ق  فيقريما���� وعفيقش����روعا م����نفيقلشش����
يلنسانفيقشاملرفهذيفيلنسانفيقلتامدفيقطاقاتفوفيلمكانلاتفوفيقلويهبفوفيقلاارفرفيقلتحررفمنفقر��ودفيل ��تسللفوفيقلاكل��ا
فتحطل�����م فع�����بب فإلفعلفأ �����اسفتج�����اوزفدي�����اقكتلكا وعفق�����نفيت����� ب  يقخاص�����افوفيلض�����طهادفوفيل �����تللبرفإنفيقوص�����ولفإلفه�����ذيفيقلشش�����

وطفيقاام����افيقلم ا����افقلنس����انرفوفيلرتق����اءفب���اقويقعفإلفيلعل ورن. يقشش��� فيقس����با ا����
فوف���رديفلفيةق  إنفه����ذيفيقتج����اوزفويج����بفيجتل����اعا

فيتجاههافنحوفيلنسانفيقشامل ا
فف  .يقتاريخلارفبلفيسبا

وفعلفه���ذيفيل ���اسرفأف���رزتفيقث���وريتفيقااقلل���افنل���اذجفجمي��منفم��نفيقطلئ���عفيقلةاض���اارفتت���وفرفعلفحروي��افط لال���افوفمتفتح��افو
رفو ا

فذق��كفم�نفتج�اوزفقل ��تللبفيلنس�اب  ا��
رفبل�افياة  فيقةظ�ريفيقل�اديفوفيقج�ملا فيقللار �افيقثوري��افوفيقتفمبا�� ق��ادرنفعلفيقتش��طفبيا �

وض��عفح��مفقاتةاقض��اتفيقميخال��افقاف��ردفوفيق��مفاعفع��نفقل��مفجمي��منفلفتحركه��افيقتةافس��لافوفيقتش��حفيلقصرفوفلفتق��ومفعلفخمم��ا
فيققل���مفيل ���تالاقلافض���لانافقحاجل���اتفيقلجتل���عفوفيزده���ارهف يكلا(يققلل���افيقت ادقل���ارفب���لفعلفت���وفبا ءفيق���ذيفلفت���وفرهفإلفيش���ب  ا���

يقسش
فيقخضوعفوفيقخةوعفوفيلذللفوفيلن ط��امفأم�امفيقس�لمفيقلس�تسلف) حقلقلا ا

ب��لفت�معويفإلفقل�مفيقتح�رر) بمشفيقسيا ��(ولفتسقطفف 
وفيقتض��امنفوفيقت��آزرفوفيقل��ودنفوفيقص��ميقافوفيقال��لفوفيلب��ميعرفقل��مفت��معوفإلفيقتح��ررفيقش��املفقال��رأنفوفيقرج��لفعلفح��مف ��ويءرففل

.تحررفقالجتلعفبمونفتحررفيقلرأنفوفيقامسفصحرحف
فيقلةظل�افيقلاركس�لافةفيقاربربل��افيقلستشل�اف ا��

فكانتفمةاضاافوفرفلق�افف  رفو"إلفيلم�ام"لفأحمفيستطرعفأنفيةمرفأنف المنفقلة اا
فقل��مفيقلةاض��اافيقش��روعلافيقثوري��افيقلقتةا��افأش��مفيلقتة��اعفبل ��ادئفيقلاركس��لافةفيقاربربل��ارفم��نفبيا �� فمس��ارهافيقةض��الا ا��

جس��متفف 
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فيقةظامفيق�مي ا
رففتا��ك"إلفيلم�ام"فقلةظل�افخلاهذهفيقل ادئرفم ادئفيقتةظلمفيقثوريفيققائمفعلفيلنض اطفيقثوريرفوفكلافجاءفف 

فوفأه��ميفهف،ش��كلفممث��فرفوفتا��رففه��ذه ا��
فةفيقاربرة  جمفيقهوي��افيقط قل��ارفوفخ��طفيقح��زبفيقث��وريفيقلاركسا�� يقل ��ادئفتجس��مفوفت��ب 

:يقل ادئفباقل ادئفيقخلسفوفها
القيادة الجماعية####  1
المركزية الديموقراطية ####  2
ي ####  3

النقد و النقد الذاتر
المحاسبة الجماعية و الفردية####  4
النضباط الثوري ####  5

فيقوق����وففض����مفك����لفأش����كالفتس����اطفيقف����ردفم����عفت كل����مفمس����ؤوقلافيلف����ريدفوفيقلس����ؤوقلافيقجلاعل����افقاتةظل����مفو ا����
إنفيقل ����مأفيلولفياة 

.ققلادتهفعلفكلفيقلستويات
ف ا

فيقل مأفيقثاب  ا
فعلقت�ه) يقلركزيافيقميلوقريطلا(وفياة  ا��

فيقح��زبرفوفف  فتس��ربا ا��
فيقتةظل��مفوفيقال��لرفوفف  ا��

وجودفم مأفيقميلوقريطل��افف 
فيقفااقل��افوفيقح��زمفو فوح��منفتةاقض��لافم��عفيقميلوقريطل��ارفوفذق��كفقت��وفبا ا��

فوج��ودفيقلركزي��افكاحظ��افجمقل��افف  ا��
رفكل��افياة  باقجل��اهبا

.يقصيمافيقثوريا
فقلةظل�اف فيقةظ��امفيق��ميخلا ا��

فيقل مأفيقثاقثفكل��افج�اءفف  ا
ت�وفرف �لمفقتط�ورفيقلةاض�لفوفيقتةظل�مرفوفيق�ولفيقةظ�ام" إلفيلم�ام"وفياة 

فهذيفيقلوضوع ا
فف  : يقميخلا
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تهمف،ش���كلفص���ارمرفو" فم���نفجلر���عفأعض���اءفيقلةظل���ارفي���ؤديفإلفص���قلفيقاةاضفيقطالال���افوفبا���ب  ا
إنفملار ���افيقةق���مفوفيقةق���مفيق���ذيب 

.تصفلافكافافروي بفيقللار افوفيليميوقوجلافيق ورجويزيافوفيلقطاعلارفوفأشكاقهافيقلختافافقمىفيلعضاء
وقرتاري��ارفوفتو ��رعفو فبة��اءفيقطالا��افيقبب ا��

رف يس��اهمفف  ففردي��افوفجلاعل��ارفديخال��افوفأم��امفيقجل��اهبا ا
إنفملار ��افيقةق��مفوفيقةق��مفيق��ذيب 

فيجسمونفيلنسانفيقجميم فطالاريا  فوفتطويرفخطهافوفتبشئافشروعريا  ".تالرقفرويبطهافباقجلاهبا
فأنفيقلحا ��� افجلاعل���ارفتش���للفيقتةظل���مفبرمت���هرفقل��ادتهفوفقويع���مهرفوفك���ذقكففردي��ارفتش���للفيلف��ريدفم��ن ا���

أم��افيقل ��مأفيقريب���عففلاة 
فيقلسؤوقلافيقجلاعلافوفيقلسؤوقلافيقفرديافتلفلافقلنتهازيافوفيقهروبفمنفيقلسؤوقلا فبيا  .أجلفيقتلربا 

وريفق ة�����اءفيقطالا�����ا طفض ����� ورنفوج�����ودفيلنض����� اطفيقث�����وريفقق�����ريريتفيقلةظل�����افوفهلاكاه�����افكشش����� وفيق�����ومفيقل �����مأفيقخ�����امسفعلفض �����
وطفيقص��لبافوفيقح��زمفوفيقحروي��افوفيلنض�� اطفيقث��وريفو وقرتاري��افوفقل��ادنفيقث��ورنرفمل��افيتطا��بفم��نفيقلةاض��لفيقث��وريرفت��وفرفشش�� يقبب

. يقصلود
ي ناضلت تحت رايته##ا الش#هيدة المغربي##ة الماركس#ية ي الليتيتي#ة س#عيدة لمنبهي# داخ#ل المنظم#ة

تلكم هي أهم المبادئ الير
ي حياتها الخاصة

و في
ورن فض ���� ا����

فيقش����هادنرفم����نفأج����لفينتص����ارفيقث����ورنرفمل����افياة  فأهلل����افقاةض����الفوفيقتض����حلافوفيقص����لودفح����ة  فتاطا���� ا
إنه����افيقل ����ادئفيق����ة 

بفوح��منفيقتةظل��مرفوفعلفقاع��من فإط��ارفيقلةظل��افيقثوري��افوفمحارش��افك��لفأش��كالفخ��رقفيلنض�� اطفوفيقتختي��بفوض �� ا��
يلنض�� اطرفف 

يمفم ���مأ فج���مدرفوفيح���ب  فوفكس���بفيلنص���ارفوفمتا���اطفيا  ه���ذهفيقل ���ادئفمار ���تف ���المنفيقمعاي���افقلفك���ارفيقثوري���افوف ���طفيقجل���اهبا
فيقحلاي���افقارف���اقفوفرش���طفقض���ايافيقث���ورن فيقاوجس���تلكفقالةظل���افيقشيافوفت���وفبا فت���وفبا ا���

يقشيافوفص���ونفأشيرفيقلةظل���افوفيقج���رأنفف 
.يقلستشلافباقثورنفيقاتشلافوفيلمللا
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فيقحقلق���افوفيقويق����عفبفمره����افوففاس���فتهافوفملار ���تهافوفأخلقه���ارفوفقيس���تفكل����ا ا���
فكل����افك���انتفف  فيقش����هلمنف ���المنفقلة اا���� تاك���مفها���

فحاش���يتهفوفيبلض���ونفص���فحافيقةظ���امفيقلاطخ���افب���مماء ا���
ونفف  يتص���ورهافم���نفيااق���ونفح���ذيءفيقةظ���امفوفي��� كاونفم���نفص���حةهفوفيس���با

يقش���هميءرفقه���ؤلءفوفلوقئ���كفم���نفيقحش���ويافنق���ولفأنف ���المنفعص���لافع���نفيلحت���ويءرف ���المنفيقش���لوخرف ���المنفيقةجل���افيقحل���ريءر
فيقثورييا  فةفيقاربربريا  ي افقكلفيقلاركسريا  . لظلفي لهافمةارنفوفنبب

رفرفلقتةارف فهلومة�افوفتطاااتة�افنح��وفمجتل��عفيقميلوقريطل�ا 42 ةافمنفيقسلابرف 42 المنفقلة اا ا
 ةافمنفيقحضورفيقميئمفف 

يكلافوفيقشروعلا .يقجميمنفيقسائرفنحوفيلشب 
، س##عيدة النم##وذج ال##ذي يحت##ذى، فكفي## ثرث#رة و شقش##قة س##عيدة ل تم##وت، س##عيدة ل تقه#ر، س#عيدة المث##ال ال##ذي ل يفيي#

.لسان، فمن يكرم الشهيد يتبع خطاه

.الليتيتية المغربية سعيدة لمنبهي## المجد و الخلود للشهيدة البطلة الرفيقة الثورية الماركسية 
.الليتيتية المغربية### المجد و الخلود لكل شهداء الحركة الماركسية 

ي .المجد و الخلود لكل شهداء الشعب المغرتي
اكية .المجد والخلود لكل شهداء الشعوب التواقة إل الحرية والديموقراطية والشير
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نبذة مختصة عن حياة سعيدة لمنبهي
بقامفيقرفرقففؤيدفيقهلللا

مميةافمريكش: يقلكان 1952: تاري����خفيقولدن

يافباقتشاط: يقلهةا أ تاذنفيلنجابا 

 ةا 24: يقسنفعةمفيلعتقال  1976يةايرف 16: تاري����خفيلعتقال

يير 14: تاري����خفصمورفيقحكم بتانف+  ةويتف 5: يقحكمفيقصادر 1977فبب

سنة 25: السن عند الستشهاد1977دجنيي  11: تاري####خ الستشهاد

الدار البيضاء- مستشفي ابن رشد : مكان الستشهاد
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:الولدة والتشأة و النتماء النضالي- 

رفوفك��انتفيقلمية��ا فش��لالفغ��ربفإفتيقل��افأوفغ��ربفيقلس��ربفيقك�� با ا��
ك��انفيق ا��مفيقلس��ربرفقطا��افم��نفجسريفل��افه��ذهفيلرضرفيوج��مفف 

مريك���شرفيقحل���ريءفإح���مىفأق���ممفعويص���مفيقلس���ربفيقتاريخل���ارفأ س���هافيقلريبط���ونفوفجااوه���افعاص���لافقحكله���مرفممية���افيقتاري����خفو
فوفيق���ذيفجا���لفمةه���افمق���رفإق���امته فوفعلل���لفيل ���تالارفيقفرنسا��� فأيض���افممية���افيقكلويرفيق اش���افيلقط���اعا يقجسريفل���افيقجللا���ارفها���

فعة��هفوفعةه��افإلفيقر��وميقا��ذيبرفوويق��ذيفأذيقف ��اكةتهافك��لفص��ةوفف فتحكا�� فلفزيق��تفذيك��رنفيقلريكش��ريا  ا
مريك��شفأيض��افممية��ا. فيق��ة 

فيقلق��اومفيق��ذيفأع��ممهفيل ��تالاررفمريك��شفوفأق��ففح��ميث يقلقاوم��افض��مفيل ��تالارفوفعللئ��هرفممية��افيقش��هلمفحل��انفيقفط��ويكا
...وحميث

فذيتف ةارف ةاف ا
فتحمفعةل�مفقل �تالارفوأرك�انهرف �ةافيلنتفاض�ا 1952ف  ا

فكانتفتقطاهافيق لدفف  ا
 ةافمنف ةويتفيقجلررفيقة 

فبتونسرفينمقاتفينتفاضافيقكتيان ا يقالاقلافويقشا لافبلميةافيقميرفيق لضاءرفبامفيغتلالفيقشهلمففرحاتفحشادرفيقزعلمفيقةقابب
فإذنف ����ةا فويقفق����ريءرفها���� يتفيللففم����نفيقال����الفويقك����ادحيا  يلفأح����مفأحل����اءفيق لض����اءفيقص����فلحلافحل����ثفك����انفيتم����مسفعشش����  ����ةب 

فب�مأتفم��عفينتفاض��افويديفزمف 52ينتفاضافمارسف ا
ف تاانفنهاياف ��ةويتفيقلخ�اضفيق��ة  ا

ودخ��ولفيقط ق��افيقااما��افعل 1948يقة 
.خطفيقلقاومافيقجذريافوينطلقفيقلقاومافيقلساحافبامفذقك

فوذقكفيومف فهذهفيقسةافكانتفولدنف المنفقلة اا ا
فقول.شتةبب 16ف  فأيامفيقسةافقمىفيقلريكشريا  ا

كانفيومافعاديافولفشكفك اف 
فدويرفك���ريونفويلخ���رىفص���وبفري���اض فإح���ميهلافتط���لفعلفجا��� لفذوفبويب���تيا  فه���ذيفيقر���ومفك���انفأح���مفبر���وتفيقلمية���افوفه���وفمب  ��� ا���

أن���هفف 
نرفأطا��ق فتضعفموقودنفجميمنرفمفج��رنفف��تمفيق��زوجفوأشتهافيقص��سبا فيقهلللا فعاديارفيلمففخرتهفباك با يقزيتونرفياجفبحركلافغبا
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فذق���كفيق��� لتفأطاق���تف ���المنفضخافيقحل���انفيلولفقت ���مأ. علفيقلوق���ودنفي ���مف ���المنفوفك���انتفيقس���اادنفتللفيق��� لتفيلشي ا���
ف 

فأحض�انفأبوي��ه�افوإخوينه�افمحاط�افب�اقحبفويقحة�ان ا�
"ق �ورفيقش��هميء" �ةويتفبا�مفذق�كرف �تاتحقف �المنفبلمر ��اف. يقلشويرفف 

أب����و"يلبتميئل����ارفوفق����مفيجت����ازتف ����المنفه����ذهفيقلرحا����افبةج����امفقتبتق����لفإلفمؤ س����اف) كل����افيةطقه����افيقلريكش����رون" ق ����ورفيقش����و("

ا
.رفمةتقاافبامفذقكفإلفيقمري افيقجامالا1971قتحصلفعلفيق كاقورياف ةاف) يلعميديافويقثانويا" (يقا اسفيقس ة 

فبةاه���افيقلوح���مون1972ك���انتفيقتش���اطفوجهته���افيقتاقل���افل ���تكلالفدري ���تهافيقجامال���افوفذق���كف ���ةاف ا
رفيقتش���اطرفتا���كفيقلمية���افيق���ة 

فيقااصلافيلديريافقا لدفمةذفيقحق افيل تالاريا .قتص حفبقريرفمنفيقلاريشالفقروطا

فوتوأمه���اف ���ل فها��� فيلطاةطا��� يقلمية���افيقجامال���افيقرئيس���لافقا لدفآن���ذيثفحل���ثفك���انفأغا���ب. يقتش���اطفيقلمية���افيققائل���افعلفش���اطو
.طلبفيق لدفيتوجهونفإقرهافقلتاباافدري تهمفيقجامالا

فيقتحق����تففره����افيقش����هلمنفباقجاما����افك����انتفنض����التفقوي����افوفما����ارثفض����اريافتخوض����هافيقحرك����افيقتلملذي����ا ا
فه����ذهفيقس����ةافيق����ة  ا����

ف 
فكلفمكان ا

يافتةفجرفف  .ويقطلبلافوأصميءفنضالتفجلاهبا

ا 1972ك��انتف ��ةاف
فوتحلا��هفمس��ؤوقلافيلتح��ادفيق��وطة  ا��

فةفيقاربرة   ��ةافك��لفيلحتل��الترفحل��ثفص��اودفيقيس��ارفيقث��وريفيقلاركسا��
فغش�تف(قطا افيقلسربرف ا��

فقطا �افيقلس�ربف 15 �يةاقمفيقل�ؤتلرف1972ف  ا
ف") م.ط.و.أ" قلتح�ادفيق�وطة  ا�

أبتي��لفم�نفنف�س 22وفف 
فقاده��ا)).ت. و. ن(يقسةاف يتمفيلعلنفعنفت  ��يسفيقةقاب��افيقوطةل�افقاتلمل�ذف ا

فيقس��ةافنفس��هاف �تمونفمحاوق�افيلنقلبفيق��ة  ا��
ف 

فيقسائم ا
عنفتةاقضاتفحادنفديخلفيقتحاقففيقط ق  يدوريفيققائمفكتا با فضمفيقلاكفرأسفيقةظامفيقكلبب .يقلجرمفأوفقبا
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فخض����مفأج����ويءفنض����اقلافتخل����مفعلفيق لدفض����ميفعل ا����
فأج����ويءفماته ����ارفوضيعاتفإيميوقوجل����افو لا ����لافديخ����لفيقجاما����ارفوف  ا����

ف 
ي�افبكال�افيلديبفويقاا�وم رفت�اباتف ��المنفدري �تهاف،ش�ا افيلنجابا  يققل��عفيل �ودفويل �تسللفويلض��طهادفويل ��ت ميدفيقسلاسا��
ففتحلا������ت ا������

فيقاربرة  فيقةض������الفديخ������لفكال������افيلديبفماق������لفيقيس������ارفيقث������وريفيقلاركسا������ ا������
يلجتلاعل������ارفوينخرط������تفمة������ذفيق ميي������افف 

ف ا
ي ����تكلاتف ����المن". يقج ه����افيقلوح����منفقاطا ����افيقتق����ممريا "با ����مف 73-72يقلس����ؤوقلافديخ����لفتااض����ميافكال����افيلديبفقس����ةة 

ي���افبإعميدي���افيقخ���ويرزما شويفيقجه���ويفيق���ذيف ���تتختجفمة���هفك  ���تاذنفقل���ادنفيلنجابا  تمويةه���افك  ���تاذنفقاس���اكفيلولفب���اقلركزفيق���ب 
فقاشسلفكلةاضاافنقابلا ا فيقةقابافيقوطةلافقاتاالمفيقتاباافقلتحادفيقلسربب ا

نفبامفيقتحاقهافباقاللفف  .باقتشاطرفوف تةخرطفم اشش

فمس��تفيقامي��مفم��ن72خللفه��ذهفيقس��ةارف ��ةاف ا��
فيقاربرة  فحلا��افوي ��اافض��مفيقيس��ارفيقث��وريفيقلاركسا�� رف لمش��نفيقةظ��امفيقرجعا��

ف ا
سفم��نفخللفيختط��اف)م��ارسفلحق��ا 23و" إلفيلم��ام" ("ب"وف" أ"أط��رفمةظل��ة  رفكل��افتارض��تفيقحرك��افيقطلبل��افقاقل��عفيقشش��

وقمفتتوقففيقحلاافبامفصاودفيقيسارفيقثوريفإلفقلادنفأوطمفبل. يقاميمفمنفمةاضارهافوفمسئوقرهافومتاباافومطاردنفيلختين
ف ا��

فقطا افيقلس��ربفف  ا
فيقةض��ال1973ية�ايرف 24تصاعمتفإلفحمودفإقميمفيقةظامفعلفحلفيلتحادفيقوطة  ا��

رفف��انخرطتف �المنفف 
فيقث�وريفوي ��تلريريفقكفاحه�افيقاةل�م ا فدفاع�افع�نفأوط��مفوخطه�افيقةق�ابب فيقلظاهريتفيقلةمدنفباققريرفيقرجعا� ا

منفخللفمساهلتهافف 
فيق��ذيفرفات��هفمةظل��اف فوج��هفيلعص��ارفمجس��منفش��اارفيقص��لودفويلرت ��اطفباقجل��اهبا ا��

فوج��ه" إلفيلم��ام"وم��نفأج��لفيقص��لودفف  ا��
ف 

فأطاقهافيقةظامف ا
ا"إحمىفأعتافيقحللتفيققلالافيقة 

يافويققوىفيقتقمملافويقثوريا" يقفاسش .ضمفيقحركافيقجلاهبا
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فأيض����افيبة����افمةظل����ا فها���� تفونقا����تفماه����افيقح����ب"إلفيلم����ام"  ����المنفقلة اا���� فحظل����تفديئل����افبح����بفأشتهافك����بب ا
رففس����المنفيق����ة 

ا��
ويقل��ودنفويقص��ميقافوفيقرفاقل��افإلفك��لفم��نفتق��اطاتفماه��مفعلفطتي��قفحلاته��افكإنس��انافوكلةاض��اافثوري��افمؤمة��افديئل��افب��اقحقفف 

.يقثورن

تف ��� لفيقةض���الفديخ���لفيقحرك���افيقتلملذي���افبثانوي���اف فخ���بب ا
ا" ���المنفيق���ة 

بلريك���شرفوكلةاض���اافبكال���افيلديب" أب���وفيقا ���اسفيقس��� ة 
فقاش����سلرف ����المن ا���� فوكلةاض����اافنقابل����افبالتح����ادفيقلسربب فقطا ����افيقلس����ربفويقج ه����افيقلوح����منفقاطا ����افيقتق����ممريا  ا

قلتح����ادفيق����وطة 
فويقتويق��افإلفتح��ررفيقلجتل��عفمجتل��ع ا��

فيقاربرة  يقلةاضاافيقاةلمنرفيقلش اافبالملفويقتفاؤلفيقثوريفويقلتش اافباقفمرفيقلاركسا
فإح��مىفأحا��كفظ��روففيققل��عفيل ��ودفيق�ذيفط��الفيق لدفويقا �ادفعلفي�مفنظ��ام ا

ءرف المنفف  ا
فكلفسش ا

يقرجالفويقبساءفيقلتساوينفف 
فمس�������رب ا�������

فمس������ربفيلعتق�������التفويقلحاكل�������اتفيقص������وريافويقط������رودفيقلاسوم�������افويلع�������ميماترفف  ا�������
ديمت�������اتوريفمص������اصفقا�������مماءرفف 

ه���ا يفرفيك���مزرفديرفيقلق���ريفوغبا فمس���ربف... تازمام���ارترفيقكل الم���سرفدربفم���وليفيقشش��� ا���
حس���بفيقتا��� با" يقج���مرينفقه���افآذين"ف 

فش� هافووو فك��لفتا��كفيقخص��ال...يقس��ائمفوحل��ثفحل��ازنفكت��ابفش�� هارفوق��ريءنفجتي��منفش�� هارفويقتض��امنفم��عففاس��طيا   ��المنفوها�
فيقلةظلافيقلاركسلافيقاربربلاف ا

فكانتفتايشفكلفتاكفيقظروفف تتخذفقريرفينخريطهافف  ا
قتويص��ل" إلفيلمام"يقثورياف المنفيقة 

يكلا وم���نفموق���عفعض���ويتهافلح���مىفخلي���افيقلةظل���افومس���ؤوقرتها. يقةض���الفم���نفأج���لفدوق���افديلقريطل���افش���ا لافوم���نفأج���لفيلش���ب 
فتف ��المنفيقل��رأنفيقلةاض��اافبث اته��افوإق��ميمهافوجرأته��ا)  ��ل- ك��انتف ��المنفمس��ؤوقافع��نفخال��افباقتش��اط(يقتةظللل��افديخاه��اف شش��

فيقشيارفأوفيققل�����امفب عل�����ال فأحا�����كفقحظ�����اتفيقلويجه�����افويقتح�����ميفعة�����مفنق�����لفيقوث�����ائقفيقشيارفأوفتوزي����عفيقلةاش�����با ا�����
وص�����لودهافف 

أوفعة�����مفأعل�����الفيقرص�����مفوض����� طفيقلويعل�����مفأوفعة�����مفق�����زومفيقح�����زم) يقلس�����تالاافكلق�����ريتفشيافقالةظل�����ا(يقتل�����ويهفقك�����ريءفيقلة�����ازلف
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فبميي��افيقةض��الرف ��المنفيقرفلق��افج��ميرنفببس��اءفيقلقاوم��افيقفرنس��لافأو ا��
قلويجه��افخط��رفديه��مفأوفقطل ن��افمةاض��لفأوفرفر��قفلزيلفف 

ه���ا دفوغبا كل���ففلفتم���ونفك���ذقكفوص���مىفيقل���رأنفيقلستشل���افيقلقاوم���افمس���تلررفم���نفيقلقاوم���ا. يقجزيئتي���افم���نفأمث���الفجللا���افب���وحبا
فيقخلس���يةاتفإل ا���

ه���افإلفيقةض���الفإب���انفيقحرك���افيقوطةل���افويقلقاوم���افيقلس���احافف  فج ���الفيلطا���سفوغبا ا���
يلولفض���مفيل ���تالارفف 

فيلحلاءفيقشا لا ا
فيقلااملفويق ويديفويقجاماافوف  ا

.نضالفيقااملتفويقفلحاتفويقطاق اتفويقكادحاتفف 

وطفيض��طهادهافيقل�زدوجفوم�نفأج�لفمجتل�ع ققمفمزقتف المنفحجابفيقةضالفعنفيقلرأنفقتفتحفطتيقفنضاقهافيقطويلفضمفشش
فيقرجالفويقبساء .يقلساوينفيقحقلقلافبيا 

فيقث��وريفب لدن��ارفب��لفك��انتفأولفم��نفمه��مفق��هفوفج��ر ا
ففتح��نفطتي��قفيقةض��الفيقبس��ابو ا

ك��انتف ��المنفم��نفيقلةاض��لتفيلويئ��لفيقا��ويب 
فك���امرأن. ية���ابلاهف،ش���فافلافووض���ومفوص���مقفوإريدنفلفتايا ��� ف ���اوكهافيقر���وما ا���

فف  فب نص���اففيقحا���ولفوفح���ة  ض ��� ق���مفتم���نف ���المنفقب 
ا���. وإنس���انافك���انتفص���ادقافونزي��ه���افلفتا���رففيقلس���اومافعلفحتيته���افوحتي���افيلختي���ن

فق���مفيلهاه���افيقل���وتفوغادرتة���افف  ا
 ���المنفيق���ة 

فم��ن. مقت ��لفيقال��رفترك��تفقة��افقص��ائمهافور ��ائاهافيلفعائاته��افوشحث��افأوفمق��الفق��مفيمت��بفق��هفأنفيت��م ق��وفأع��منافقريءت��هفلدركة��افيقك��ثبا
.أفكاره����افوقلله����افيقةض����اقلافك����امرأنفرفا����تفص����وتهافض����مفيلض����طهادفيقل����زدوجفقابس����اءفوم����نفيج����لفتحرره����نفتح����رريفك����املفوش����امل
فموض�وعفش�ائكفيتاا�ق ا��

ف لقمماتفمةهجل�افتاريخل�افويعتل�اديفعلفنظ��رنفثاق ��افمس��احافبفم�رفث�وريرفتة�اوقتف �المنفيقكتاب�افف 
ق��مفيا��مفيقتاري����خفتاريخ��افقلشفيقحاكل��افول" فق��مفق��ممتف ��المنفنظرته��افقاتاري����خفقائا��ا". يقبس��اءفيقا��اهريت"بل��نفيطا��قفعاره��نف

فأنفيمت ����ويفتاري����خفش����ابرففاقة����اسفه����مفم����نفيص����ةاونفيقتاري����خفب����ممائهم فيقلزيفيا ���� وه����ذيفيقتاري����خفيس����جلفذق����ك. يح����قفقال����ؤرخيا 
فصفوففيقشابفعنفطتيقفأجهزتهفيققلالا ا

فف  ....."يلرهابفيقذيفيزرعهفيقةظامفيقرجعا
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ياقل���ا" فيلمبب وح���مهافيليميوقوجل���افيقلاركس���لافيقاربربل���ارفإيميوقوجل���افك���لفيقش���اوبفيقلس���تساافتس���تطرعفأنفتة���ب  عفيق لدفم���نفنبا���
".ويلقطاعلافخادمتهافيقلخاصا

ففف فمجتلعفمافتوقمهفط لاافهذيفيقلجتلعفنفسه" باقبس افقسالمنفقلة اا ا
فباعت اره: يلنحللفويقفسادفف  يقلجتلعفيقرأ لالا

."يقفسادفوفيقاهارن: نظامافي تسللفولفعميقافيجتلاعلافيسذيفمختاففمظاهرفيلنحلل

ياقل�افم�نفأج�لفيقحف�اظ" فم�نفط�رففيل ��تالارفوفيلمبب فظ�لفنظ�امفمف�روضفعلفيقجل��اهبا ا��
فوف  ا��

فمجتلعفط ق  ا
منفيقلؤكمرفأنهفف 

فمظ���اهرفملزم���افقه���ذيفيقةظ���ام ها. علفمص��اقحهلافيلقتص���اديافويقسلا ���لارففاقاه��ارنرفيقرذيا���افويقرش���ونفها��� إنه���افمظ��اهرفيت���مفنشش���
فقتاما. وتشجلاها فيتارضفقافقرفيلكبي ا

فظلفنظامفلفوطة  ا
".يقشابفف 

فمنفي تسللفمزدوجف ا
فنظرف المنففاقلرأنفيقلستشلافتااب  ا

رفلفيلم��نفقة��افأنفنبس" ف  ا��
فهذيفيقلةاخفيقذيفيلم��نفوص��فهفباقفاسش ا

ف 
فبامفمتخاففوتابع ا

فتتا�رضفقلظهتي�ن. يل تسللفيقلزدوجفيقذيفتتارضفقهفيقلرأنفف  ا
هذيفيقوضعفيقخ�اصفقال��رأنفيقلستشل�ارفيق��ة 

ي ��تسللفم��نفط��رففيقةظ��امفمثاه��افمث��لفيقرج��لفوي ��تسللفم��نفط��رففه��ذيفيقرج��لفنفس��هرفه��وفظ��اهرنفيجتلاعل��ا: م��نفيل ��تسلل
فنف���سفيق���وقتفم���نفط لا���افيق بل���اتفيلقتص���اديافةيقسلا ���لافوفيلجتلاعل���افيققائل���ا ا���

فأنفتات���بب. متوق���منفتلزمل���افوف  فل���نفيقط��� لعا
فمج��ردفك��ائنفت��ابعفقي��سفبإمك��انهفلفيمتلثفيلرضفولفيختل��ارفيق��زوجفأوفيلنفص��الفعة��هرفقي��سفقه��افإل فظ��لفنظ��امفبطتيركا�� ا��

يقل��رأنفف 
......"وضالافيققاض

شويفيقجه���وي 1976م��نفخللفمقاقه���افيقلمت��وبفم��نفديخ��لفيقس��جنف ��ةاف ق��ممتف ���المنفيل ��تاذنفيقلتخرج���افم��نفيقلرك���زفيق���ب 
فيق لميغوجل�افيقثوري�ا ا��

ا��. باقتش��اطفدر �افف 
فتا��كفيقبس�اءفض��حايافيقلجتل��عفيقط ق  فق��مفتةج��زفبحثه��افإلفبا��مفأنفينبة��تفبيةه�افوشيا � فاا��
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فهذيفيقصمدفتقولف �المن ا
فه��ؤلءفيقبس��اءفحص��لفتا��اطففك�� با" ثقافمت ادقافوف  فمك�انفآخ��رفعلفه��امشفيقلق��ال" بيةة��افوشيا �� ا��

وف 
نفيحتق�ار" كت ��تفتق�ول فيتكال��ونفع�نفع��اهرنفيقوقونه�افبة��بب فقه�ؤلءفيقبس�اءفض��حايافيل ��تسللفك��ل. با�ضفيقة��اسفحيا �� نح�نفناطا�

يمفيقذيفيلمنفأنفيستحقن ".يلحب 

فظ��لف ا�
فنظرف المنفه�ؤلءفيقبس�اءفك�نفمرغل��اتفف  ا

نظ�امفلفيهل� فقاش� ابف �وىفطتي��قفيقلخ�مريتفويقكح��ولفأوفطتي��قفيقس�جن"ف 
يل ����تالال"وقتمتي����سفيل ����تا ادفوفيل ����تللبفت����رىف ����المنفأنف". ويقتا����ذيبفباقبس���� افلوقئ����كفيق����ذينفيخت����ارويفيقةض����الفض����مه

فقامينفيسلحفبتازيزفيل تسللفويل تللبفوفيل تا ادفباقبس افقالرأن ا ".يقميلاغوجب

فيلتهةه����ا ا
فقه����نفيقبس����اءفيقا����ويب  فتبتما���� ا

أدرك����تف ����المنفجل����ميفيقط لا����افيقط قل����افقااه����ارنفم����نفخللفدري ����تهافقافئ����اتفيقثلثفيق����ة 
نرفيقفئ����اتف-يقاليب ����( ف ����وق"). يقريقل����ا"بروقرتاري����ارفيق ورجويزي����افيقص����سبا ا����

ثلثففئ����اتفم����نفيقا����اهريتفقثلثفأن����ويعفم����نفيقطا����بفف 
.يقلتاجرنفبجسمفيقلرأن

فق��ميهنفيق��ذيفيظ��لفذيفأف��قفمس��تاب فيقحسا�� فوقف��تف ��المنفعلفذق��كفيق��وعا فويقجبسا�� ا��
فغ��ورفوعره��نفيقط ق  فمحاوق��افقس��بب ا��

.وف 
فيقحا��ولرفمحتلل��اتفباام��لفيقزم��نر فعادقافقكةهنفلفيارفنفم��افها�� فهنفيارفنفمنفهمفأعميؤهنفويارفنفأنفيقموقافمتافةافوغبا

فويقاه����ن فخ����ارجفأيفعل����لفمال����وسفكفل����لفبتسربا���� وخاص����تف ����المنفإلفيقق����ولفأنفك����لفه����ؤلءفيقبس����اء. ماتق����ميتفأنفه����ذيفيلخبا����

فوعل�افط قل��افوعلا��نفم��نفيج��لفتسربا�� يفقوض�الافي �تسلقهنفيقل��زدوجفإلفإذيفيكتس��يب  ويقلرأنف،شكلفعامفلفيلمةه��نفأنفيارف��نفتسربا��

ا���
فف  فيلة���حفقال���رأنفحقوقه���افيقفاال��افأيفيقلس���اوينفيقتام��افم��عفيقرج��لفودورففالا��� يكا ج��ذريفقالجتل���عفوم��نفيج��لفبة��اءفمجتل��عفيش���ب 
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فيقحل��انفيقسلا ��لافق ا��مها ا��
إنفتحتي��رفيقلجتل��عفكا��هفه��وفمهل��افيقل��رأنفويقرج��لفعلفح��مف ��ويءفوعل. يلنت��اجفومس��اهلافحقلقل��افف 

.رأسفهذيفيقلجتلعفيقالالفويقفلحون

فوفيقلةاض��لتفيقلخاص��اتفجس��امافيقخس��ارنفبفق��مينف ��المنفذق��ك فيقلخاص��يا  ونح��نفنق��رأفه��اتهفيل ��طررفي��مرثفك��لفيقلةاض��ايا 
ففل��هفم��نفك��لفأص��ةاففوفة��ونفيلض��طهادفيقل��زدوج ا

يل ��مفيقرم��زرفذق��كفيقاة��وينفق��وطنفجتي����حفمس��ت امفويق��ذيفلفزيق��تفيقل��رأنفتا��اب 
فيققاوب ا

ديدفحلا افقاةضالفلنفقةاف المنفف  .فب  

 ���لمونفقه���افنص���يبفويف���رفمل���افتارض���تفق���ه" إلفيلم���ام" يم���رأنفبه���ذيفيقطل���ومرفبه���ذيفيقفم���رفوفه���ذيفيقح���بفقاش���ابرف ���المنفيبة���ا
.يقلةظلافمنفيعتقالتفوفيختطافاتفوفتاذيب

:يوم العتقال: 1976يناير 16- 

فه���ذيفيقر���ومفم���نف ���ةاف ا���
فيقلظال���ار 1976ف   ���تمونف ���المنفعلفموع���مفقي���سفكك���لفيقلويعل���مرف ���تمونفعلفموع���مفنح���وفيق���مهاقبا 

رفملار اتفلفكاقللار ات فلفكاقبشش ىفهةاثفأناسفمافهمفب ناسرف،شش ىفهةاثفكلفأصةاففيقق حفوفيقخسرف ب  .حلثف ب 

ي فكانتفتح هافكثبا ا
فإحمىفأيامفيةايرفيق اردنفمنف ةاف. كانتف المنفمويظ افعلفزيارنفأختهافخميجافويببتهاففموىفويقة  ا

76وف 
فلخته��افبإمكانل��افيعتقاقه��افينطلق��افم��نففرض��لافيعتق��الفيقرفر��قفيق��ذيفك��انتفتش��اطرهفمق��رف ��مةاهافويق��ذيفغ��ابفع��نفيلنظ��ار ت��ملا

. اعارفوقمفتمنفتارففيقجويبفعلافإذيفكانفقمفيعتقلفأمفل 48مةذف
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يفمنفيقوقتفق لفأنفتتوجهفإلفمقرف مةاهافلفريغهفمنفكلفمافيلم��نفأنفيه��مدفأم��نفيقرف��اقفوأم��نفيقلةظل��ا قمفتضرعف المنفكثبا
رفوثائقفومااوماتفتفلمفيققلع .منفمةاشبا

:يقساعافيقساد افمساء: يةاير 16يومف

فيقال��لف ��موقهفعلفيقلمية��ا ك��انفيق��وقتفمس��اءفوك��انتفيقش��لسفق��مفأكلا��تفدورنفغروش��ه��ارفوغ��ابتفوريءفيلف��اقفمة��ذفم��منرفف�� رج 

وخل����مفيقظلمفعاره����ارفوك����انفمس����اءفب����ارديفياف����حفوج����هفيقلمية����ارفتق����فف ����المنفأم����امفيل ����توديوفيق����ذيفتس����مةهفويق����ذيفيق����عفبخا����
قه����افبا����مفزي����ارنفلخته����ا. ممغش����قرفباقتش����اطفق����ربفيقلحكل����افيلبتميئل����افحاقل����ا فوص����اتفقلب   ك����انتفيقس����اعافيقساد ����افمس����اءفحيا ����

.خميجا

فيق�� لتفق��مفينقا��بفرأ ��افعل ا��
ءفف  ا��

فقلح��تفأنفك��لفسش فج��وينبفغرفته��افح��ة  ا��
فف  م��افأنففتح��تفيق ��ابفوحلاق��تفباربره��افيقوي ��اتيا 

.مل،سهارفكت هافوأغريضهافيقلختافافوك نفعاصفافقمفمرتفمنفهةاثفوفأصابتفيل توديو: عقب

فحم تفوقوعهافقمفأص حتفحقلق�ا ا
وق �لفأن. كانتف المنف اهلافيق الفشاردنفيقذهنرفققمفأدركتفبحسهافأنفيقاحظافيقة 

فق��مورفقات��لفيقش��هلمفع ��مفيقاطل��ف ا
يرت��مفبصهافوفيتش��كلفردففااه���افرك��انفأرشا��افم��نفيقكلبفيقلمرش��افم��نفرج��الفيقلج��رمفيقرو ��ق 

فيققل����مفبلاص����لرها فلفيق����مرفبثل����نفويض����ايا  فغ����الا زرويلفق����مفينقض����ويفعاره����افينقض����اضفذئ����بفعلففتيس����تهرففتيس����افثلرة����افوفكب  ����
فيق��ذكر و ويقاصابافيقسوديءفعلفعربرهافقتةقلرفتحتفويبلفمنفيقس ابفويقةاوتفيقلحقرنفقالرأنفوقالةاض��اارفإلفيقلاتق�لفيقس��ةا

يف" فمويجهافجلديه��افيق��ذين" يقمرب" أو" دربفموليفيقشش ا
كلافيطاقفعالهفيختصاريفقت مأفرحاافأخرىفمنفحلاتهافيقةضاقلافف 

ا
فوتحطل���مفك���لفأش���كالفورومفيقلقاوم���افض���مفيقةه���بفويل ���تسللفويلض���طهادفيق���ة  فقاتةمل���لفباقلةاض���ايا  ا���

وض���اهمفيقةظ���امفيقفاسش
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ا قضتف المنفثلث�افأش��هرفباق�مربفإلفج�انبفرفاقه��افورفلقاته�افيق�ذينفحص�متهمفيقحلا��افيقثانل��ا. يلار هافعلفيقشابفيقلسربب
نفضمفمةظلاف .76يبتميءفمنف ةافيةايرف" إلفيلمام"يقك با

فيق���ذكرر و فويقجس���ميفكلةاض���اافوك���امرأنفمةاض���اافديخ���لفيقلاتق���لفيقشيفيقس���ةا يفم���نفيقتا���ذيبفيقةفسا��� ك���انفنص���يبف ���المنفك��� با
فيلريدنفيقثوري��ا حل��ثفك��لفيقو ��ائلفتس��تاللفبلفح��مودفم��نفط��رففزشانل��افيقةظ��امفوكلب��هفيقلس��اورنفقتحطل��مفيقلاةوي��اتفوتمس��با

وشاعت ارهافيمرأنفعانتف المنفمنفيقاقالافيقذكوري�افيقوحش�لافقاجلدي�نفيقحاط�افم�نفكريم�افيقل��رأنفوإنس�انيتها. قمىفيقلةاضايا 
فدوق����افيقلفق����انونفوفيلنتهاك����اتفيقجس����للافقحق����وق ا����

فتق����ففأم����امفيققض����انفيق����وجهفيقلقة����عفقاجلدفف  ءفيق����ذيفق����مفتبس����اهفوها���� ا����
يقسش

فب��اق لد. يلنسان فمميخاافدخا��تفتاري����خفيقةض��الفيقسلاسا�� ا
فيقلحكلافينتصبتف المنفبمورهافقتحاكمفجلديهافف  ا

أمامفقضاتهافف 
فوج��هفرئي��سفيقلحكل�افيق�ذيفك�انفيط �قفب�اقحرففتوجره��اتفيقةظ�امفوأجهزت�ه ا�

فخصوص��ارفقق�مفضختفف  ا
علومافويقةضالفيقبسابو

فأخج��لفأنفأذك��رفوق��وفويح��منفمةه��ارفك��مفه��وفمال��بفوفمةح��طفمج��ردفيقتفمبا��: "يققلال��ا ا
رفوص��فتفب  ��وأفيقةا��وتفيق��ة  ا

قق��مفع��ذبوب 

ا في تةكاريفوغضةب فأصابفبقشاتيرنفوفيثبا ا
.بوجودفرجالفيااماونفيمرأنفبهذهفيقطتيقارفوفيجااة 

فوضالافيقلرأن؟ فملففلفأكونفمسيسا؟فكلففلفأناضلفقتحسيا 

ا
فحلاب  ا

تفيقرجلفيقذيفأردتفأنفيشاركة  فيقخاصا. ققمفيخب  ا
."وهلفيقطلقفملةوعفباقبس افلمرأن؟فيتااقفيلمرفبحلاب 

تفيقلحكل���افباقتص���فلقاتفعة���ممافأعاة���تف ���المنفتةمي���مهافب وض���اعفيلض���طهادفيق���ذيفتتا���رضفق���هفيقل���رأنفيقلستشل���ارفوش���ذقك يه���ب  
قق��مفك��انتف ��المنفمبس��جلافم��عفقةاعاته��افح��ة . تم��ونفأولفيم��رأنففاا��تفذق��كفب لدن��افوأم��امفقض��اتهافيقل��ؤتلتينفب�� ويمرفأ ��لادهم
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فهافوكريمته��افك��امرأنفمةاض��اافمقتةا��افأش��مفيلقتة��اع فذق��كفيقجلدفيلخ��رفيقل��اسف،شش�� ا��
فم اقل��افبلحاوق��افيقجلدفويققاض  يقةهاي��افغبا��

ورنفتحتيرفيقلرأنفيقلستشلا .بص 

فوفيقح��طفم��نفيقكريم��اف ��تمونفوجهته��افيقتاقل��افنح��وف ��جن يففحل��ثفع��انتف ��المنفك��لفص��ةوففيقتحقبا�� م��نفدربفم��وليفيقشش��
فبرجا" ف" عيا  ا

.1977يةاير3ومنفتمف تقممفإلفيقلحكلارفمحكلافيل تئةاففباقميرفيق لضاءفوذقكفف 

:أمام المحكمة أو الوجه الخر للجلد- 

فيل ���ئاافوف ���المنفتجل���ب ا���
...م���افي ���لك؟فأن���تفمتهل���افب���اقلسفب��� منفيقموق���افوفيقل���سفباقس���اطافيققض���ائلافوووو. يط���تمفيققاض 

فيقوجهفيقلقةعفقاجلد ا
يزفباقةفسفودونفره افمنفيققاض  فشلوخفوفيعب   ا

.طقسفبالمفكانفلبمفقاشهلمنفأنفتايشفأجويءهفف 

ف ا�
ءفب�هفقللث��لفدورفيققض�اء(وقف�تف �المنفمةتص�� افيققام��افمرفوع�افيقهام�افت�ردفع�نفأ ��ئاافيققاض  ا�� فجب ا�

وي �لهفأحل��مفيف�زيزرفقاض 

فق����مورفوأمث���اقهفو ���لكافئهفيقةظ����امفعلفدورهفيقلخ����زيفبجاا����هفعلفريسفم����افيس����مفب����اقلجاسفيقااما���� ا
تح����تفتوجره����اتفيقرو ����ق 

قلا رفوقف���ت) قاجه���افيقشش��� فم���نفي ���تسللفوقه���رفويض���طهادفنظ���امفمس���ت مفقرو ���طا ا
ويثق���افباميق���افقض���يتهارفقض���لافش���ابفيا���اب 

رفمح��اولتفيائس��افقاا��ب ا�
فكانفيق�ومفبه��افيققاض  ا

ثافبلحاولتفزعزعافقةاعاتهافومةاهافمنفيقكلمفويقة  فممب   المنفم تسلافغبا
نفبمثاف��افديخ��لفقاع��افيقلحاكل��ارفتت��ابع. ب عص��ابهافوجره��افإلفح ��لفيلدين��افكل��افش��اءفقه��ا ك��انتفيلجه��زنفيل ��تخ اريتلارفويقحاض ��

فتحتض���نفمحكل���افيل ���تئةاففباق���ميرفيق لض���اء ا
فقا ةاي���افيق���ة  فيقط���ابقفيقس���فلا ا���

فأجه���زنفوض���اتفف  ك���انت. يقتط���وريتفوفتريق ه���افع���بب
يدوريفلط��ويرفيقلحاكل��افم��ن فمتابا��افرأسفيقةظ��امفيقكل���بب يلجه��زنفيلمةل��افيقلختاف��افتحاضفيق ةاي��افم��نفك��لفيقج��وينبرفوريجفخ���بب

فوض��اتهافأجهزت��ه ا
و. خللفأجه��زنفيقتص��بتفيق��ة  ك��انتفيقتوجره��اتفتص�لفت اع��افإلفمةص��افيقرئا �افوك�انفيقرئي��سفأحل�مفأف�زيزفيقس��ةا
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جله�����افف�����وريفوبش�����كلفمفض�����ومفمؤك�����ميفبتصفاتهفيقط�����ابعفيقص�����وريفقالحاكل�����افأم�����امفي �����تةكارفهرئ�����افيق�����مفاعفوغض�����ب يقص�����يتفيب 
فويقلةاض��لتفوع��ائلتفوأشفيقلاتقايا �� أم��امفه��ذيفيقوض��عفك��انتف ��المنفويقف��افت��وزعفيبتس��امتهافعلفيقحض��ورفيق��ذي. يقلةاض��ايا 

فع����ن فتت����ذكرفص����ورنفيقس����ائبفيقك���� با غص����تفب����هفجة ����اتفقاع����افيقلحكل����افت����ارنرفوت����ارنفأخ����رىفيرتس����مفيقسض����بفعلفمحلاه����افوها����
فق��مورفيقلاطخ��افباق��مماءرفك��انفي ��مفيققائ��مفيقش��هلمفع ��مفيقاطل��ففزرويل ا

يقلحاكل��ارفيقش��هلمفيق��ذيفيغت��اقتهفأي��اديفيقجلدفيقرو ��ق 
فك���انتفتردده���افجلاعل���افم���عفرفلقاته���ا. علفك���لفقس���انرفك���انتفروح���هفتخل���مفعلفيقلك���ان ا

فيقثوري���افيق���ة  ا
ت���ذكرتف ���المنفتا���كفيلغ���اب 

فيل ��طافرتاتفيق وقيس��لاف فش��ويرعفيق لض��اءفعلفمي  �� فتا��بب رفيقف��تمر: " تق��ولفيلغةل��ا( ورفاقه��افوها�� نتي��مفقاجلر��عرفيقش��سلرفيقخ��بب 
وري فيقج��وعفيقص �� فيقثوري��افيقفرنس��لا...."يقحتي��ارف ةمشفف��ولذفيل ��احافونص��ةعفخ��بب  ا

رفوع��ادتفإلفذيكرته��افأط��وير)م��نفيلغ��اب 
يبفع����نفيقطا����امفيق����ذيفخاض����تهفم����عفرفاقه����افتح����تفش����اارف ا����" يقلحاكل����افأوفإطلقفيقشيم"ذق����كفيلض ����

ويق����ذيفين����ب  عفب����هفيقح����قفف 

ا ف �خرفقه�افخ�ميمهفوأع�وينهفوينته�ازبا ا
يزفيق��ة  يقلحاكلافوجااتفيقةظامفيق لفبهفبامففشلفمح��اولتفيلقتف�اففويقتلطل�طفويلب��ب  

...يلحزيبفيلصلحلا

فباهتلامفوقوفف المنفأمامفمةصافيلتهامفوي ادقةهافيلبتس��اما فيقةضالففاطلافعكاشافورشلاافيقفتومفيريقيب  ا
.كانتفرفلقترهافف 

يفديفم��اجروف( فتح��مفق��وي(يعتقا��تف ��المنفوفاطل��افورشلا��افوشربا�� ا��
فيق��مربفف  ا��

فرفض��تفيقكلمفف  ا
يقلةاض��اافيليطاقل��افيقص��ا افيق��ة 

فك��انتفإح�مىفمقاوماته�ا ا
فإيطاقل��افوفيق��ة  ا��

فقمورفوزشانيتهرفمجس��منفب�ذقكفتقاقل��مفيقحرك��افيقلةاهض�افقافاش��لافف  ا
...)قاجلدفيقرو ق 

فتارضتفقهافمةظلاف ا
.76يبتميءفمنفيةاير" إلفيلمام"ضلنفنفسفيقحلاافيققلالافيقة 
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فيقكالارفمميفاافعنفينتلائه��افإل ا
عتف المنفيقحقفف  بإضيرفيقلةاضلتفيقشروعلاتفيقلاركسلاتفيقاربربلاتفوشقونفإريدتهافينب  

ومتحمي�افم�نفأريدويفمحاكلته�ارفمحاكل��افيقةظ�امفوجلدي��هفوذق��كفرغ��مفأج�ويءفيقتهمي�ميتفبلحاكل�افعس��متيا" إلفيلم��ام"مةظلاف
فأغا���بفأط���وير ا���

فك���انفيا���ومفبه���افملث���لفيقةلاب���افيقاام���افوغض���بفرئي���سفيقلحكل���افيق���ذيفك���انففاق���ميفقص���ويبهفف  ا
ويقحك���مفبالع���ميمفيق���ة 

فويقف����افموجه����افق����هفبق����ونفوعة����ادفتح����تفتص����فلقات يقلحاكل����ارفمل����اففج����رفردففا����لفق����ويفقهرئ����افيق����مفاعففانتص����بفأح����مفيقلح����اميا 
:يقحضور

فلفيحكمفوهوفغض ان" ا
فحةقفيقرئيسفعلفهرئافيقمفاعرففانفضحفدورهفأمامفيقجلرع" يققاض  ا

.ملافزيدفف 

نفتخااته���ا فيقحرك���افيقلاركس���لافةيقاربربل���افيقلستشل���افقحظ���اتفم���ثبا فأقامه���افيقةظ���امفقلةاض���لا ا
عرف���تفأط���ويرفيقلحاكل���افيقص���وريافيق���ة 

فك��انتفت��مويفبا ��اريتففاشيس��ترففاشيس��تر ا
فإلفيقهروبفمنفيققاعافيق��ة  ا

فيقفاسش ا
يلناشلمفويقشااريتفيقثوريارفويضطرفيققاض 

فمك�انفم�افيلا��ونفعال�هفم�افيج��بفأنفيفا�لرفقلص�مر. فاشيست ا��
فف  وشامفقحظاتفياودفأحل��مفأف�زيزفبا�مفي تش��ارنفأ �لادهفيقق�ابايا 

يبفع���نفيقطا���امفض���مفيقلس���اس" يقلتهليا ���"ق���ريرهفبلة���عف فين���ملعفإض ��� ا���
فإلفقاع���افيقلحاكل���ارفمل���اف ���اهمفف  م���نفيقحض���ورفيقجل���اعا

يبف". يقلتهليا ��"ب��اقحقوقفيلوقل��افقا��مفاعفو فيقلتهل��ونفإلفقاع��افيقلحكل��افويح��ميفويح��مي 19وديمفيلض �� يوم��افحل��ثفك��انفيحص ��
يبفعنفيقطاام فحاقافإض  ا

.وهمفوهنفف 

يجعفمميفا��افع��نفمويق��ف هم���ذيفوم��نفقا���بفيقحص��اررفورغ��مفيقتهمي��مفورغ��مفمح��اولتفإ ���كاتفص��وتهارفتكال���تف ��المنفوق��مفت���ب 
فمةهافيقلرأنفيقلستشلافومميفاافع��ن ا

فققضلافيقصحريءرفومةمدنفبظروففيلضطهادفيقذيفتااب  مةظلتهارفمطاق افبحلفديلقريطا
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فحقه��افم��ن ا��
فمور ��تفف  ا

يكفحلاته��افومس��تةمرنفيل ��اقلبفيقذكوري�افيقوحش��لافيقحاط��افم��نفكريم�افيقل��رأنفويق��ة  فيختلارفشش ا
حتيتهافف 

فقمورفيقلساورن ا
.طرففكلبفيقرو ق 

فدوت رفحيا ��� نفبانتلائه���افيقش���روعا فيق ال���مرفك���انتفش���هلافما���ب   ا���
ك���انتف ���المنفت تس���مرفك���انتفعرونه���افيقوي ���اافيقجللا���افتحا���قفف 

فتحلافحلا لافقجرأتهافوشجاعتها ا
.يققاعافباقتصفلقاتفف 

ا فولفشاةب رفلفديلقريطا ا
فأظهرتفقاااقمفط لاافنظامفلفوطة  ا

.مرتفيليامفوينسملفيقستارفعنفتاكفيقلحاكلافيقصوريافيقة 

ف ا
فيق اردنفوتحتفجةحفيقظلمفنقاتف المن1977يةايرفيقاامف 3مرتفعلفيقلحاكلافشهرينفمةذفينطلقهافف  فإحمىفيقالالا ا

رفوف 
فبحج��افيل ��اءنفقاقض��اء فحقه��افحك��مفبخل��سف ��ةويتفإض��افافإلف ��بتيا  ا��

ص��مرتفأحك��ام. ورفاقه��افإلفقاع��افيقلحكل��افقلص��مرفف 
فيقحلا��مف فح��قفمةاض��لا ا��

ف ��ةار: مئ��اتفيقس���ةويتفم��نفيقس��جن(قا ��لافف  ينفحكل��افبثلثيا �� حكل��ا 45خل��سفأحك��امفباقلؤش��مرفعشش��
ف ةويت فحكلافباشش فمنفأرشايا  ينف ةافوأكبي ).باشش

فيحت��لفيقلاتقا��ونفجة ��اتفيقلحكل��افوص��امويفف��وقفط��اولتفيقجا��وسفمرددي��ن فيلف��قفحيا �� ا��
ك��انتفأش��اافيقفج��رفيلولفترتس��مفف 

:جلاعلافنشلمهمفيقثوري

ي ولن نخلف الموعدا
لنا يارفاق لقاء غدا سنأتر

ي صفنا ودرب النضال يمد اليدا
"فهاذي الجماهيي في

ي التلل
ي الجبال ستشعلها ثورة في

ستشعلها ثورة في
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ي كل شيي ستبعثها نشيدا يجدد روح النصال
وفي

فل السجن يوقفنا والخطوب فليس يهدم عزم الشعوب

طغاة النظام مضي عهدهم وشمسهم قد آذنت بالغروب

فقلحك�ام فتح�مفحلاسا�� ا�
فقاع�افيقلحكل�افف  ا�

ينفف  قه��افزغاري�مفيقبس�اءفووق��وففك��لفيقحاض �� كانتفيقاحظافم�ؤثرنفوثوري�افبامتل�ازفتخب 
يدوريفوزشانيته: يقجائرنفوقلنفح موها .يقةظامفيقكلبب

فيقموقل����افيلنس����انلا ثفب����اققوينيا  فمم����ب  رفغبا���� قق����مف ����قطفيققة����اعفم����رنفأخ����رىفع����نفوج����هفنظ����امفدم����ويفح����ولفيق لدفإلف ����جنفك���� با

ا
فعلفك�لفأش�كالفيقلقاوم�افقسلا ��اتفيقةه�بفوفيل �تسللفوفيل �ت ميدفوفيلض�طهادفيق�ة  ا��

ويقحقوقلارفماتقميفبذقكفأنهف لقص 
.يلار ها

:بعد صدور الحكام- 

فبرج��ا"نقا��تف ��المنفم��عفرفلقاته��افإلف ��جنف فباق��ميرفيق لض��اء"(عيا �� ا
فإلف ��جنف)  ��جنفم��مب  فيقلاتقايا �� ا

"غ�� لل"بيةل��افع��ادفب��اف 
فباق لضاء( ا

فأقفاتفبابفزنزينتهافقمفتمنف المنفتاامفأنهافعاشتفآخرفققاءفقهافمعفرفاقهارفك��انتفقحظ��افوديع).  جنفممب  حيا 
يبفطوي��ل فإض �� ا��

نفو ��تمونفآخ��رفريب��طفقه��افباقحل��انفوفباقا��اقمفعة��مماف ��تمخلفف  ق ��لفيلوينرففس��المنرف ��تخوضفماركته��افيلخبا��
.عنفيقطاامف تسقطفخلقهفشهلمنفقتاتحقفبلويكبفيقشهميء

ة-  :معركة سعيدة لمنبهي الخيي
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إلفيقس��جنفيقلرك��زيفب��اققةلطرنفرفيق��ذي" غ لا��ا"ك��انفيقلاتقا��ونفيقسلا ��رونفيق��ذينفت��مفنقاه��مفبا��مفص��مورفيلحك��امفم��نف ��جنف
ف �جونفإفتيقل��ارفيقض�ونفأولفص�لففقه��مفهة�اثرف �جنفياخ�صفتاريخ��ا فيقلس��ربفروه��وفأح�مفأك��بب ا�

ببتهفيقس�اطاتفيل ��تالاريافف 
نفج��مي فض�مفيل ��تالارف،ش�كالهفيقق�ميمفويقجمي�مرف �جنرفتظه�رفأم�امهفيقس�جونفيلخ�رىفص��سبا ا فيقشابفيقلسربب ب كلاهفقلةاضلا

فمنفأحلائه فمنفجا نفب حلائه��افومااماه��افومط اته��ارفممية��افخ��ارجفيقزم�نفحل��ثفيل��ر. قحمفأنهافقنفتحتلفأكبي مميةافيعتق��الفص��سبا
عويفطتيق�افقحس��ابفيقزم�نففتي��منفم�ن" يقح��قفيقا��ام"يقوقتفبطرئ�افوحل��ثفحس�ابفيقزم�نفمختا�ففإلفح�مفأنفماتقال�هفم�نف يخ�ب 

رفك��ان)يوم��ا 15( ويقص��لففخلس��طاشفيقر��ومف) أي��ام 8( يقص��لففويقص��لففتلةل��امف" نوعه��اففك��انويفي��رددونفأم��امفك��لفديخ��لفجمي��م
في��مرثفكة��هفتا��كفيقا �ارن فاقس�جنف،ش�كلفع�امفيض�مفبيا ��: يظهرفذقكفغتي افقكلفقادمفجميمفقكنفمافأنفتتوط��مفأق�ميمهفهة��اثفح��ة 

ف ةا فإلفثلثيا  .جة اتهفذويفيلحكامفيققا لافمنفحكمفيلعميمفويقلؤشمفويلحكامفيقلحمودنفمنفعشش

ا���
وص���لفيقلاتقا���ونفيقسلا ���رونفيقلاركس���رونفيقاربربر���ونفإلفيقس���جنفيقلرك���زيفبلمية���افيققةلط���رنرفبا���مفأط���ويرفمحاكل���افص���وريافف 

ف. 1977يقر����ومفيقس����ابعفم����نفم����ارسفم����نفع����امف ا����
ف) ش����احةات" (كامرون����ات"وق����مفت����مفنقاه����مفإلفهة����اثفف  يقفرق����افيقلتحرك����ا(يقس����لما

.مسطانرفتحتفحري افمشمدنفوشلريق افمنفيقطائريتفيقلروحلا) قاتمخل

ة للشهيدة 1977صيف -  .والطريق إل المعركة الخيي

فص��لفف ا��
ف 1977ف  ف" أ"ك��انتفيلم��ورفتظه��رفديخ��لفجا�� باقس��جنفيقلرك��زي 77حل��ثفيقل��مفماتقا��ويفمحاكل��افيق لض��اءف" (ب"وجا��

نف) باققةلطرن يباتفع�نفيقطا�امفيققص��با )س 48سفأوف 24(عاديافمنفيقخارجرفإلفمنفباضفيقلةاوشاتفم��عفيلديرنفوشا��ضفيلض ��
فضمفتصفاتفيلديرن ىفض��مفيلوض��اع. أوفيحتجاجاتفأشفوعائلتفيقلاتقايا  فماركته��مفيقك��بب و فعلفتهةا كانفيقلاتقاونفمةم يا 
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ف لا ��ريا  يعفحق��وقهمفكلاتقايا �� فك��انويفيايش��ونهافوم��نفأج��لفين��ب   ا
ى. يق��ة  فكام��لفيقكتل��انفقلارك��اف ��تمونفك��بب ا��

ءفيت��مفف  ا�� .ك��انفيقتهةا
.كانفيقهموءفيقذيفيس قفيقااصفا

فيقةقاشفيقجاريفديخلفمةظلاف ا
فورفلقاتهافف  إل"رغمفيقازقافعنفرفاقهافكانتف المنفتتابعفعنفكثبفكلفمافيجريرفوتساهمفها

فيقسلا ريا " يلمام فيقلاتقايا  فظ�روففأمةل�ا. وشيا  ا��
ففعلفيقتبس��رقفم��عفرفاقه��افف  يبفوك�انتفتشش� كانتف المنفمتحلسافقلض ��

يبفكلافكانفتاريخهفقمفوضعفتحتفشيافتاما. باقسافيقصاوشافويقتاقلم .كانفلزمافيقحفاظفعلفشيافيلض 

فأويخ����رفأكت����وشرف ا����
فم����نفنف����سفيقس����ةارفح����مدفي����ومف 77ف  فخاض����ها 8وفبميي����افنون����بب ا

فكتاري����خفلنطلقفيقلارك����افيق طوقل����افيق����ة  نون�����بب
فديمتف ا

وقلادتهافك��انتفكال��افيقشفوفرم��ز" إلفيلمام"باقبس افقلةظلاف. يوما 45يقلاتقاونفيقسلا رونفباقسجنفيقلركزيرفويقة 
".يقشهلمفع مفيقاطلففزرويل" يقلاركافيحللنفي م

فص��بلحافي��ومف ا��
فيقس��جنفيقلرك��زيرفوفف  ا��

ف 8ف  فيس��امفأح��مفيقرف��اقفر ��اقافإلفرئي��سفح��ريسفجا�� باقس��جنفيقلرك��زيفقيس��الها" أ"نون��بب
يفهفإلفيقل�ميرفيقا�امفلديرنفيقس�جونفباقتش��اط فيلجريءيتفيلديريافبإر اقهافبمورهفوتحتفإشش� ا

بمورهفإلفمميرفيقسجنفيقذيفتقص 
فعاديافديخلفإديرنفيقسجنفيقلركزيرفققمفكانتفيقلفاجئافكاماا. وإلفوزيرفيقامل فدبتفحركافغبا .ومافإنفقرئتفيقر اقافحة 

فنف��سفيقت��وقلتفتاا��نفيقلاتقلتفيقسلا ��لاتف،س��جنف ا��
فنف��سفيقاحظ��افوف  ا��

فبرج��ا"ف  رففاطل��افعكاش��افو" (عيا ��  ��المنفقلة اا��
فدخوقهمفيقلاركافإلفجانبفرف��اقهمفباقس��جنفيقلرك��زي) رشلاافيقفتوم ا

ف،سجنفغ للفأبريهامفيقشفاب  ك��انت. ويقلاتقلفيقسلاسا
نرفوفسحافوحلازنفيقلذياع(يقلطاقبفويضحاف رفمنفتسذيارفوعلجرفوزيارنفم اشش فيلوضاعفيقلاديافويقصحلافقالاتقايا  تحسيا 

فبرجا"ويقجريئمفويقكتبفومتاباافيقتاالمرفوفكفيقازقافعنفيقرفاقف،سجنف ...).وغ لاافوفإقحاقهمفبرفاقهم" عيا 
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ف 8ققمفينطاقتفماركاف .يق طوقلا77نونبب

ففض��اتفيقص��لت 45ديم��تفيقلارك��اف ا
يوم��افم�نفيقاة�ادفويلضيرفويقلويجه��افويقتص�ميفقلة��اوريتفيقةظ�امفوأحزيب��هفيقسلا ��لارفيق��ة 

رفقيش����كلفيقةظ����امفقجة����ا فيق����مولا ا
فويقحق����وف  ق ����لفيقاج����وءفإلفيقلة����اورنفتح����تفض����سطفتض����امنفوتا����اطففيق����رأيفيقا����امفيق����ميلقريطا

فبوع لمف يففوزيرفيقاملفآنذيثفيقلاطا قلانلافكانفيرأ هافيلتحاديففتحفافويقااو(مفاوضاتفتحتفإشش ).يقاجةافيقبب

نفإلفجانبفرفاقهافورفلقاتهافبصلودفوعزيلافلفتايا  .كانتف المنفتخوضفماركتهافيلخبا

فتس���وءفيوم���افبا���مفي���ومفنتلج���افيلهل���الفويقلم ���النفوص���لتفيقةظ���امفوأحزيب���هر فيقسلا ���ريا  وش���مأتفيلوض���اعفيقص���حلافقالاتقايا ���
فتقوده���افيقبس���اءف ا

فويقلاتقلتفتخ���وضفنض���التهافيقلس���تلرتا(وك���انتفحرك���افيقا���ائلتفيق���ة  أمه���اتفوزوج���اتفوأخ���ويتفيقلاتقايا ���
فقموق���افمتافة���ا ا���

ا���). ض���مفيقص���لتفويقلم ���النفوض���مفجتيل���افيقةظ���امفوض���مفرومفيلنتق���امفيقط ق 
فف  تق���ولفعةه���نفخميج���افيقلة اا���

فأغا���� يتهنفتقتي ����ارفيقخ����روجفم����نفبر����وتهنر" "مةتقل����اتفم����نفكت����ابفيلض����طهاد"كتابه����اف ا����
فق����مفيس���� قفقه����نفف  ا

ه����ؤلءفيقبس����اءفيقا����ويب 
كانتفيقاحظافمثاقلافباقبس افقهنفقاتحررفمنفيقس��اطافيقزوجل��ا"رف" يتحوقنفإلفمةاضلتفمكافحاتفمنفأجلفقضلافأبةائهن

تجتش��افأمرفزوج��ارفأخ��تفيقلاتق��لرفتاا��مفيقةض��الفم��نفأج��لفأنفيس��تفلمفذيثفأوفتا��كفم��نفأحس��نفظ��روف: وتاا��مفتجتش��افجمي��من
ق������ولهنفوق������ولفإضيرهنفوص������لودهنفقس������قط)". ن(أوفقتحمي������مفتاري����خفمح������اكلتهمف) ن(يلعتق������الفأوفببس������اطافإطلقفشيحهمف

يتفمنفيقشهميء .يقاشش

فيب��نفرش��م يبفيقطوي��لفع��نفيقطا��امف ��يتمفنق��لف ��المنفورفلقتره��اففاطل��افورشلا��افإلفمستش��ق  م��نفت��ميعلاتفوفمض��اعفاتفيلض ��
ن نفذيتفنافذنفصسبا فغرفافصسبا ا

.باقميرفيق لضاءفبامفأنف اءتفحاقتهافيقصحلافوقمفوضاتفيقرفلقاتفيقثلثفف 
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فيومف ا
فوفبامف 10وفف  فحاقافغر وشاف 33دجةبب ا

فف  نفوها يبرفنقاتف المنفإلفغرفافك با حلثفظات) كوما(يومافمنفبمييافيلض 
فيريق �����ونفن ض�����اتهافويحلا�����ونفأدويته�����مفيقط ل�����ا" أمةل�����ا"ماق�����انفعلفيلرضفتح�����تفمريق �����اف وفقي�����سفط ل�����ارففك�����انفرج�����الفيقس�����لما

فلفقس��مفأب�وقريطفنف��عفولفض��وءفيق ذق�افيق لض��اءف �طع"رشاشاتف وديءفمستامنفقلطلقرفأمافيلط اءففك نفيلرضفيبتااته��مف
فوم��نفحوقه��افأختره��افخميج��افو". ولفت��مخلفيقهرئ��افيقط ل��افوق��ع فب��لفتحتص �� نففاق��منفقا��وعا ك��انتف ��المنفتاي��شفقحظاته��افيلخبا��

ي"يق اهلافيق لنهافوتحثانهافعلفيقلقاومافويق قاءف رف �المنفنح ��كفك��ثبا فق��اوما ا
فح ي ��ة  ا

ك��انتفيقكال��اتفم��ؤثرنفوقوي�افت��رن" عيسش
ن نفولفأحمفكانفياامفأنهافيلخبا .و طفقاعافملتمنفيلطريففحلثفكانتف المنفماقانفعلفيلرضرفإنهافكالاتفوديعفأخبا

فيقسؤيلفديئلافوف لظلفيقجويبفأيضافغائ ا ن؟ف ي ق  .فهلف لاتف المنفتاكفيقكالاتفيلخبا

ي## ي##وم 
فإجريما��و ك##انت الس##اعة الخامس##ة ص##باحا1977دجن##يي  11و في ا رفتوق��ففقا��بف ��المنفع��نفيقخفق��انفو ��طفإهل��الفط��ةب

فتحللفماه��افأش�لاءفقس��المنففتص��ابفباقص�ممافم�ا فيبنفرشمفوها فتصلفعلفعجلفإلفمستشق  منفيقةظامرفيلمففخرتهفيقهلللا
ته��افيببتره�افبل��وتف �المن فتة��مفع�نفأق��مفوح��زنفيلمفيقالر��قفبا��مفم�وتفح ي ته��اف �المن. أنفأخبب فتس��لعفيقخ��بب :ك��انتفكالاته��افوها�

فعلشفجلتفقروم" ا
رفهميكسش ا

فعالة  ا ".كةتفعارفهارفعارفهارفقاةب

فتمخلفمميةافمريكشفدخولفيلبطالفيقشهميء :1977دجنيي  12يوم  . المنفقلة اا

فه��ذيفيقر��ومفت��مخلف ��المنفممية��افمريك��شرفبا��مف ��ةويتفم��نفيقسل��ابفدخ��ولفيقش��هميءرفكلةاض��اافثوري��افماركس��لافقربربل��افورم��زي ا��
ف 

.قةضالفيقلرأنفيقلستشلا
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تهفيقجللا����ارفك����انفيق���� لتفغاص����افبا����ائلت فينتظاره����افعة����مفب����ابفبي����تفيلشنفي����ميريفحزن����هفوأقل����هفعلففق����مينفص����سبا ا����
ك����انفيلبفف 

فيقذينفجاؤويفم��نفك��لفيقجه��ات فيقسلا ريا  فويقل�ويطةيا . يقلاتقايا  فمح��اموفحق��وقفيلنس�انفويقامي��مفم�نفيقلةاض��ايا  ك��انت. حص ��
فموتها ا

فف  قهافيلبويفجللاافحة  فكفةهافيقحتيريفيلبلضفو طفمب   ا
فف  . المنفوها

نفيقش��هميءفب ��ابفدكاق��ارفك��انفيقحض��ورفلفت��افوحاش��ميرفك��انتفيقجة��ازنفمهر ��افتار��قفبلةاض��اا وينطا��قفيقل��وكبفيقجة��ائزيفنح��وفمق��بب
نفي تش���همتفم���نفأج���لفقض���ايافش���ا ها فويقلودع���ات. ك���� با فأطاق���تفحة���اجرفيقل���ودعيا  فطتيقه���افإلفمثويه���افيلخبا���� ا���

 ���المن: "وف 
فيقتاري����خفخاقمن ا

ا" يقشهلمنرفف  فيقلسربب ا
.وتاقفتهافيقحشودففكانتفقحظافوديعفمؤثرنفقرمزفيقةضالفيقبسابو

فإح�����مىفر �����ائاهافم�����نفيقس�����جنفكت �����تف �����المنفتق�����ول ا�����
فلبة�����ائكم: "ف  ا�����

فب�����مونفأق�����مرفوتكال�����ويفعة  ا�����
 �����ةافعل 34وشا�����مف". يذكروب 

فك��ل ا��
فقه��افف  ا��

فك��لفمويق��عفيقةض��الرفولفزيق��تفيقلةاض��لتفتسة  ا��
فويقلةاض��لتفت��رددفي ��لهافف  ي تش��هادهافلزيق��تفأجل��الفيقلةاض��ايا 

نفوحركافنضاقلارف المنفي مفعلفكلفقسان ...حفلفومةا  افومسبا

منفشهلمفإلفشهلمنفوإلفكلفيقشهميء-

فقصلمنفقه ا
فكتبفيقشهلمفزرويلفيقولفف  :ق لفي تشهادهف،سبتيا 

فيقساحا" ا
ففدما....أحللفوردنفحلريء: هافأنذيفأ قطفف  ا��::هافأنذيفعتيانفأزحففف��وقفيققتل::تب  

فأمس��كفباقريي��ا...وأق�مفأطريف  كا��
قا::يقللزقا يرنفيقلحب  فرمادفيقشش ا

فف  ي ا::وأنفخفبمما فيافح ي ا::هاأنذيفأدفعفيقص  ا
فموب  ."فات اركا
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فكتاباته���ارففل���نفيم���رمفيقش���هلمفيت ���ع ا���
لفن���مريفه���لفق���رأتف ���المنفه���اتهفيلبل���اترفوقكةه���افكك���لفرفاقه���افورفلقاته���اف ���تخامفي ���لهفف 

.خطاهرفققمفأقسلتفأنفتلوتفماركسلافقربربلافف وفتفبوعمها

عل خط الشهيد عبد اللطيف زروال- 

فإحمىفنصوصهافيقشاتيا ا
:تقولف المنفف 

لحظة

لن أتنازل

ولو تحت الرض

ستشق طريقا 

نحو النور

ي القلب
ففر

زروال

دد دائما ومن بعدنا الجيال القادمة ي التاري####خ خالدة: "فتحية إل روح سعيدة الخالدة وسيي
" سعيدة الشهيدة، في

.ومن يكرم الشهيد يتبع خطاه حير النص
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