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القاهرة تحيي ذكرى الشقيري

اهظتؽج األّهٓ

ُ6251ـ 5005 -ى
ؼيبً – األصسً
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عــــن النــــــدوة
ّكِز جهـنفْ جهؾحيلر ّجهِنفًّ هفػٖل جهيفػّى ؤػيؿ جهنلٖفٔ يئلك يٌٌير
جهسػفٖف جهفولًٌٖٖر فٕ جهلحؿك ّجهِنفًٖ يً نِف ندحً (فدفجٖف) يً جهِحى جهظحفٔ.
ّدِـٍ جهيٌحلدر كففز هظٌر سؾوٖؿ جهفلٖؿ اػٖحء ُـٍ جهـنفْ ديح ٖوٖق دوحػدِح ّدنٌِّح
ّٖدٖالً فيًٖح هويٌحل در ،فإكفز جهِؿٖؿ يً جهفِحهٖحز فٕ جهِؿٖؿ يً جألكًحف جهِفدٖر ُوٓ جيسؿجؿ
ُـج جهِحى يٌِح:

 سِقٖق جهيّكَ ُوٓ جهندنر جهـٔ ٖػيل جلى جهفلٖؿ دٌنف جهيقٖؿ يً ؤُيحهَ لّجء يٌِح جهسأهٖفجهفنفٖر ؤّ جهيـنفجز جهلٖحلٖر ّنـهم سػؿٖش ّسٌلٖغ جهيّجؿ جهيػيور ُوٓ جهيّكَ يً كدل نسدحً

ّوّفجً ّسلظٖالز .

ـ اُحؿذ اوؿجف جهيسّجفف يً سأهٖفَ جهسٕ ٖفدّ ُؿؿُحُوٓ جهِنفًٖ يئهفحًّ ،كؿ ُِؿ دـهم اهٓ
يفنق ؿفجلحز جهّػؿذ جهِفدٖرّٖ ،ئيل وؿّفُح ؤّجؾف جهِحى جهظحفٔ دبـً جهلل.

ـ ُلؿ ٌؿّذ ُويٖر سغًٕ ظّجٌخ نؾوٖر جهفظل ّلٖفسَ ّؤدِحؿ يلٖفسَ ّكؿ ٌٌيِح فٕ
جهلحُفذ يفنق ؿفجلحز جهّػؿذ جهِفدٖر ّنحفم فِٖح ٌٖف ّصالصًّ نؾوٖر فنفٖر ّلٖحلٖر
يً ُؿؿ يً جألكًحف جهِفدٖر دًٖ دحػش ّيِلخ ّينحفم ّلسٌنف ؤُيحهِح كدٖل ٌِحٖر جهِحى
جهظحفٔ.

ـ اكحير جهِؿٖؿ يً جهٌؿّجز جهظيحُٖفٖر فٕ غٖف ُحوير ُفدٖر دٌِٖح دٖفّز ّؿينق ُّيحً
ّجهلحُفذ .
ّكؿ نحً جهفدَٖ جهيحيٕ يُّؿج هٌؿّسٕ دٖفّز ّؿينق هنٌِيح ؤفظثسح هيُّؿًٖ الػلًٖ
دفِل جهٌفّف جهلحثؿذُّ ،حُٕ سِلؿ جهّٖى ٌؿّذ ُيحً ،فلؿ ُلؿز ٌؿّذ جهلحُفذ دحلسيحفر

نفٖير يً ٌلحدر جهوػفًٖٖ فٕ يوف ّـهم فٕ  66ؤٖحف(يحّٖ) جهيٌوفى( ،فّف جٌفيحى جهٌؿّذ
جهِويٖر  65ّ64يٌَ)ّٖ .ظؿ جهلحفة فٕ جهوفػحز جهالػلر ّكحثَ ُـٍ جهٌؿّذ.
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ّؤؾٖفجً فبً هظٌر سؾوٖؿ جهنلٖفٔ جهسٕ ؤللز فٕ جهنّٖز اصف ّفحذ جهيفػّى ّؤؾـز ُوٓ
ُحسلِح دـ ل نل ظِؿ فٕ لدٖل اػٖحء ـنفْ ُـج جهقُٖى جهِفدٕ جهفولًٌٖٕ جهندٖف ،سظؿؿ ـ فٕ

ُـٍ جهيٌحلدر ـ ُِؿ جهّفحء هونلٖفٔ ُّٕ ،دـهم اٌيح سظؿؿ ًُ جهّفحء.

هنل يً ؾً لًفجً فٕ لفف جهٌيحل ّجهنفحع يً ؤظل فولًًّٖ ،سلؿى ُـٍ جهلٖفذ ّجهيلٖفذ
جهػحفور دحهدًّهر ّجهندفٖحء جهًٌّٕ ّجهلّيٕ ألظٖحل نِدٌح ّؤيسٌح ػسٓ ٖنسخ هٌح جهلل جهٌوف
ّجهسػفٖف ّجهِّؿذ ّيح ـهم ُوٓ جهلل دِقٖق.
ؼتـس اهؽضٖـض اهظـّٖس

ؼيبً5005/9/52

يٌظـق اهٌـسّث
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االفـــتــــتـــــــاح
نويج األظخبش جيبل فِيٕ
يظؤّل اهؽالكبح اهؽصتٖج فٕ ٌلبتج اهصدفًٖٖ
لِحؿذ جهلفٖف جأللسحـ لِٖؿ نيحل ييصل جأليًٖ جهِحى هظحيِر جهؿّل جهِفدٖر
ػيفجز جألؾّجز ّجألؾّذ جهيّٖف جهنفجى

ؤً ؤفػخ دنى  ...ف ِـج يّكف دحهغ جهوِّدر دحهٌلدر هٕ ،فحهؿجف ؿجفنىّ ،هنً ال دؿ يً
يػحّهر جؿجء ُـج جهّجظخ فإػٖٖنى ،ؤػٖ ٕ لِحؿذ جهلفٖف جأللسحـ لِٖؿ نيحل ييصل جأليًٖ جهِحى
هظحيِر جهؿّل جهِفدٖر ُوٓ سفيوَ دسنفٖفٌح ٌُح فٕ ُـج جهيوسلٓ ّؤػٖٕ جهيّٖف ظيِٖحً...

ُّّ نفف هوٌلحدر ّوػفٖٕ يوف ؤً سلسيٖف جهٌلحدر فٕ ُـج جهيلحء ُـج جهيوسلٓ جهنفٖى

جهـٔ ٖػيل جلى يٌحي ل ُفدٕ ندٖف ٌُّٖى فجػل ،يفز يٌـ نِّف كوٖور ـنفجٍ جهؾحيلر
ّجهِنفًّ ُّ جهيفػّى ؤػيؿ جهنلٖفٔ يئلك يٌٌير جهسػفٖف جهفولًٌٖٖر ُ ...ـجً جالليحً
جهوـجً جكسفٌح يِحً ...فحهنلٖفٔ ًحهيح ليٌِحٍ ّ ...نحً ؿجثيح ٖصٖف فٕ ؿّجؾوٌح ينحُف ندٖفذ
ّؤػحلٖك ُفٖير سظحٍ فولًًٖ ّجألير ّكيحٖحُح ّ ...يٌٌير جهسػفٖف جهفولًٌٖٖر يح قجهز
دحهٌلدر هٌح ٌػً جهلّيًٖٖ جهِفخ جهٌِّجً جهفولًٌٖٕ ّؿُحئٍ جهٌيحهٕ جهندٖفّ ...ػٌٖيح ٌؾوؿ
ـنفْ جهيٌحيل ؤػيؿ جهنلٖفٔ ،فبٌٌح ٌِٖؿ جألٌٌحف اهٓ جهسػفٖف ٌِّظَ ،فٕ قيً جهسفّٖط

هإللسلالى ُدف ٌِط جهيفحّيحز جهلحثى.

ف سػٖر هونلٖفٔ فٕ ـنفجٍ ّسػٖر هنى ظيِٖحً ،ؤنفف جهسػٖر هييصل جأليًٖ جهِحى هظحيِر جهؿّل
جهِفدٖر ّجهسػٖر اهٓ نحُفٌح جهندٖف جأللسحـ ُحفًّ ُحنى فنٖؿ ّاهٓ جأللسحـ ُدؿ جهِقٖق جهلٖؿ

جأليًٖ جهِحى هيئسيف جألػقجخ جهِفدٖر ّيٌلق ُـٍ جهٌؿّذّ ،اهٓ جأللسحـ ُنحى ينػل جأليًٖ
جهِحى جهيلحُؿ السػحؿ جهيِويًٖ جهِفخ جهـٔ نففٌٕ دولحثَ يً ؤظل جإلُؿجؿ هِـٍ جهٌؿّذ.
ّسػٖر ؾحوـر هييصـ ل آل جهنلٖفٔ جأللسحـ اٖحؿ ؤػيؿ جهنلٖفّٔ ،ؤؾٖفجً جليػّج هٕ ؤً
ؤًُٕ جهيٖنففًّ هأللسحـ ُدؿ جهِقٖق جهلٖؿ هٖسفيل دبؿجفذ جهٌؿّذّ .ؤُالً ّلِالً دنى ظيِٖحً .
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تحيت من السيد حسين الشافعي

عضى مجلس قيادة ثىرة  52يىليى
ونائة رئيس الجمهىريت في عهد
الرئيس الراحل جمـال عبـد النـاصر
يٌلق جهٌؿّذ :
ؤِٖح جهػفل جهنفٖى

نحً يً جهيففّى ؤً ٖنًّ ُوٓ فؤك جهينحفنًٖ فٕ ُـج جهيوسلٓ لٖحؿذ جأللسحـ ػلًٖ

جهنحفِٕ ؤػؿ يفظفٔ صّفذ ّٖهّٖ جهيظٖؿذُ ،يّ يظوك كٖحؿذ جهصّفذ ٌّحثخ فثٖك جهظيِّفٖر
فٕ ُِؿ جهفثٖك ظيحل ُدؿ جهٌحوفّ ،هنً ٌفّفحً ًحفثر ػحهز ؿًّ ّظّؿٍ دٌٌٖحّ ،كؿ ًوخ
اهٕ ؤً ؤٌلل اهٓ جهيوسلٓ ّاهٓ آل جهنلٖفٔ جهنفجى ،سػٖسَ ّسػٖر اؾّجٌَ يً فظحل جهصّفذ جهـًٖ

ّوفِى دإٌِى " ؤدٌحء ٌندر فولًًٖ" يصل جهنلٖفٔ ـ نيح كحل ـ ّسػٖحز اؾّجٌَ يً كٖحؿجز
جهِِؿ جهٌحوفّٔ ،ؤً جُدف هنى ًُ جُسقجقٍ ديِففر جهنلٖفٔ ّؿّفٍ فٕ ػيل ينفٍّ سإلٖك
جهيٌٌير جهـٔ نحٌز جهلٖحؿذ جهيوفٖر ُّوٓ فؤلِح ظيحل ُدؿ جهٌحوف ؤوػحخ فنفسِح .

دحلينى ّيً ُـٍ جهل حُر ؤقظٕ جهننف هلٖحؿذ جأللسحـ جهنحفِّٕ ،هَ يٌح ظيِٖحً جهؿُحء دحهِيف

جهيؿٖؿ جهينول دحهوػر ّجهِحفٖر.
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نويج األظخبش ؼتس اهؽضٖض اهظٖس

يٌظق اهٌسّث

(أ) الــتـرحــيـــة
دلى جهلل جهفػيً جهفػٖى

"وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون ،وستردون إلى عالم
صدق هللا العظيم
الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون".
ّؤػلخ ؤً ُـٍ جٖٗر جهنفٖير فسغ يالثى هيصل ُـٍ جهيٌحلدر ّهيصل وحػدِح .
لِحؿذ جألؼ جهِقٖق لِٖؿ نيحل جأليًٖ جهِحى جهيلحُؿ هظحيِر جهؿّل جهِفدٖر

ييصل يِحهٕ جألؼ جهِقٖق ُيفّ يّلٓ جأليًٖ جهِحى هظحيِر جهؿّل جهِفدٖر .
جألؼ جهِقٖق جأللسحـ ظيحل فِيٕ ُيّ يظوك ٌلحدر جهوػفًٖٖ جهيوفًٖٖ .
جألؼ جهندٖف جأللسحـ ؾٖف جهؿًٖ ؤدّ جهظدًٖ فثٖك هظٌر سؾوٖؿ ـنفْ جهقُٖى ّجهلحثؿ ّجهفجثؿ

جهيفػّى ؤػيؿ جهنلٖفٔ.

جألؼ جهِقٖق جهيٌِؿك اٖحؿ ؤػيؿ جهنلٖفٔ
ؤٖسِح جألؾّجز ،ؤِٖح جألؾّذ جهينحفنًّ ،يسػؿصًٖ ّػحيفًٖ .
دؿجٖر ،ؤفظّ ؤً سإـٌّج هٕ دبقظحء جهننف ؾحهوحً هألؼ جأللسحـ ظيحل فِيٕ ّيً ؾالهَ

اهٓ جألؾّذ يظوك ٌلحدر جهوػفًٖٖ جهيوفًُٖٖ ،وٓ جلسلدحهِى هِـج جهيوسلُٓ ،ـج جاللسلدحل جهـٔ
ٖئنؿ ؿّف ُـٍ جهٌلحدر جهسحفٖؾٕ ّفلحهسِح جهلّيٖر ،فٕ ؿجفُح ٌُح ،ؤّ يً ؾالل ؤكالى ؤُيحثِح
ُوٓ كفجًٖك وػفِى ّيظالسِى.

ّؤفظّ ؤً ؤسلؿى دحهننف ّجهسػٖر هيِحهٕ جألؼ جهِقٖق جأللسحـ ُيفّ يّلٓ جأليًٖ جهِحى

هظحيِر جهؿّل جهِفدٖر ُوٓ نيّهَ يوسلحٌح ُـج دحهينحفنر ّاُفجدَ ًُ فغدسَ فٕ ؤً ٖنًّ دٌٌٖح
سلؿٖفجً هونلٖفٔ ؤػؿ ؤفنحً ّؤدٌحء ظحيِر جهؿّل جهِفدٖر يـ نحٌزّ ،اـ ػحهز ٌفّفَ ّينحغوَ
جهلٌؿدحؿٖر يً ؤً ٖنًّ دٌٌٖح دنؾوَ ،فلؿ جٌسؿخ يننّفجً جأليًٖ جهِحى جهيلحُؿ جألؼ جهِقٖق
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لِٖؿ نيحل ُّّ ،فيالً ًُ يّكَِ فِّ ييً ُففّج جهنلٖفٔ نؾوحً ّؿّفجً ّفيالًّ ،ؤػٖٕ
ؤٖيحً قيٖوَ جألؼ جهِقٖق يػيؿ ودٖغ ؤيًٖ جهيظوك جهًٌّٕ جهفولًٌٖٕ ّييصل فولًًٖ
ّيٌؿّدِح جهؿجثى فٕ جهظحيِر آؾف يٌوخ هويفػّى جهنلٖفٔ فٕ فػحخ جهظحيِر جهـٔ يح هدش ؤً

جًٌوق يٌَ اهٓ جهفػحخ جهِفدٖر هِٖيل ُوٓ سإلٖك يٌٌير جهسػفٖف جهفولًٌٖٖر يًوَ جهِحى
.6964
ّلٌلِؿ فٕ ُـج جهيوسلٓ دحاللسيحٍ ،ايحفر اهٓ جألؾًّٖ لِٖؿ نيحل ّيػيؿ ودٖغ اهٓ

ُؿؿ يً جهيسنويًٖ يً ؤكًحف ُفدٖر نسٓ ،فٕ فيقٖر هِح ؿالهسِح دػيّف جهنلٖفٔ دِؿ فدَ
كفً يً فػٖوَ فٕ جهيظسيَ جهلٖحلٕ ّجهيٌِٕ جهِفدٕ ،فسػٖر هِئالء ظيِٖحً.
سػٖر اهِٖى ظيِٖحً:

ا ألذ األظخبش كبظى صبهخ ؤيًٖ لف جهيظوك جألُوٓ هوػقخ جهلّفٔ جهلّيٕ جإلظسيحُٕ،

وّسحً ألوّجز هدٌحً جهنلٖق ،جهـٔ جًٌوق يٌَ جهنلٖفٔ فسٓ هيلحفُر جاللسِيحف جهففٌلٕ
فحهدفًٖحٌّٕ ،الػلحً نل جلسِيحف.
جألذ اهيٌبطل أتّ أديس فؤاس ُيّ جهينسخ جهلٖحلٕ ّجهيلثّل جهلٖحلٕ فٕ جهظدِر
جهنِدٖر هسػفٖف فولًًٖ ،وّسح دحلى فولًًٖ ،يلحّيسِح جهدحلورّ ،كّجُح جهسٕ سئيً دحهنفحع
جهيلوغ جهـٔ ُحم جهنلٖفٔ ّييٓ ُوٓ اٖيحً هى ٖسقُقٍ دإٌَ جأللوّخ جألظؿْ هوسػفٖف

ّجلسِحؿذ جهػلّق.
األذ األظخبش أديس دظً ؤيًٖ ُحى جهػقخ جهٌحوفُٔ ،ـٍ جهيؿفلر جهفنفٖر جهسٕ آيً دِح
جهنلٖفٔ يً ؾالل سدٌٕ كحثؿُح جهؾحهؿ ظيحل ُدؿ جهٌحوف هوفنف جهلّيٕ جهـٔ ظِل فولًًٖ فٕ

كودَ ،كيٖر ّيلثّهٖر.

األذ األظخبش ُغبى يندل جأليًٖ جهِحى جهيلحُؿ السػحؿ جهيِويًٖ جهِفخ ،ييٖف جهيالًٖٖ
يً جهيِويًٖ جأليٌحء ُوٓ جألظٖحل جهيِؿؿذ ديٌحُط ّجسظحُحز سِوٖيٖر سنٍّ ّسقٖف ّيح يً
ُحوى دِؿ جهلل ،اال جهيِوى.
ّاألذ األظخبش ُبصًّ ُبغى صغٖس نحُف فولًًٖ ،وـّسِحّ ،وـؿجػِح دـحهػق جهيدـًٖ:
ُحثؿًّ ُ .....حثؿًّ
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(ب) إضاءة على المناسبت
وصاحبها
ؤٖسِح جألؾّجز ،ؤِٖح جألؾّذ

فٕ جهلحؿك ّجهِنفًٖ يً نِف ندحً (فدفجٖف) جهيحيٕ ػوز جهـنفْ جهؾحيلر ّجهِنفًّ

هفػٖل جهيفػّى ؤػيؿ جهنلٖفٔ  ُّٕ ...ـنفْ ّظؿسِح هظٌر سؾوٖؿ ـنفجٍ يٌحلدر سّظخ
جُسدحف ُـج جهِحى نوَ يلحػر إلػٖحثِح ّجالػسفحء دِح دبكحير فِحهٖحز يؾسوفر ال ّفحء هنؾوَ

فػلخّ ،اً نحً ـ هم ػق هَّ ،هنً هٌيٕء ُوٓ ُـٍ جهنؾوٖر جهندٖفذ فٕ ًُحثِح ّدالثِح
ّجدسالثِحّ ،فٕ ادحثِح ّنيّؾِح ّففّلٖسِح هألظٖحل جهوحُؿذ جهسٕ هى سِفف جهنلٖفٔ ،ؤّ كؿ
سنًّ ُففسَ ُوٓ غٖف ػلٖلسَ ،فحهفظل يوم هنِدَ ّؤيسَ ُّّ ،وحٌَ جهنٖحً جهفولًٌٖٕ يٌٌير

جهسػفٖف جهفولًٌٖٖر ،جهًًّ جهفولًٌٖٕ جهئٌِّ ،يً دِؿ نسحز جهٌندر جهندفْ ُحى ّ .6948اـ

غٖخ ًُ لؿذ جهيلفع فلؿ دؿز هويّجًً جهفولًٌٖٕ ّجهِفدٕ ،فٖيح ؾال جهيًٌِٖٖ ّجهيسحدًِٖ
ًُ كفخّ ،نإٌِح ػؿصز يح دًٖ ًففر ًُٖ ّ جٌسدحُسِح  ،ففٕ هػٌر يّثٖر جهلفُر ،سوفز
جهظيَٖ فبـج دحهفظل ؾحفض جهيلفع ُّّ ،ج هـٔ يح جٌفم ٖيوئٍ ػفنر ٌّفٖفجً ُؿّءجً ؤّ ُؿٖفجً،

فِّ ال ِٖفف ؤدؿجً هوويز لدٖال.

لِٕ هظٌر جهسؾوٖؿ هإليحءذ جهيدسغحذ ٌػح ُؿذ يٌحعٍ:
جألّل :اُحؿذ اوؿجف ؤُيحهَ نحيور فٕ ًدِر ّفكٖ ر دِؿ ؤً ًحل جهِِؿ دوؿّفُح ٌّفحؿُح يً
لّق جهنسحخ ألنصف يً ُلؿًٖ.

ّجهصحٌٕ :اكحير ٌؿّذ ُويٖر ػّل جهفظل فٕ لٖفسَ ّيلٖفسَ ّينحٌَ ّينحٌسَ دًٖ فّجؿ جألير،
فٕ جهفنف ّجهصلحفرّ ،جهلٖحلر ّجهٌيحل ُّٕ ،جهسٕ نِؿسِح جهلحُفذ فٕ جهّٖيًٖ جهلحدلًٖ دبنفجف

يفنق ؿفجلحز جهّػؿذ جهِفدٖرّ ،دسٌلٖق يً جألؼ جهؿنسّف ؤلِؿ ُدؿ جهفػيً (ُيّ هظٌر
سؾوٖؿ جهـنفْ).
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ّجهصحهش :اكحير ُؿذ ٌؿّجز ُحير فٕ غٖف ُحوير ُفدٖر هِـج جهغفىّ .كؿ ؤؾسٖفز جهلحُفذ
هسنًّ ػحيٌر جهٌؿّذ جألّهٓ ُّّ ،جؾسٖحف هَ نل يح ٖدففٍ دل ّيح ٖظِل جهلحُفذ ُٕ جألّْهٓ

ُّٕ جألُهٓ  ،يحؿجيز جهلؿك ُّنح سفقػحً سػز ؤُدحء ّؤُّجل جالػسالل ،ففٕ جهلحُفذ ؾً
جهنلٖفٔ جهنصٖف يً جٌظحقجسَ ،ؤّ ؾًح ٌػُّح ،فِٖح ؾًخ ّؾحًخّ ،فِٖح وحؿق ّؾحوى ،ففٕ
جألفدٌِٖٖحز نحفم فٕ ينحّفجز سإلٖك جهظحيِر جهِفدٖر فٕ يئسيف جاللنٌؿفٖر ّيح يً ؤػؿ
لّجٍ يً ػيف ػسٓ جهّٖى ننف يً ؤلفجف سوم جألٖحى جهييوور ديلؿجف يح ننفّ ،كؿ نحً هَ

ؿّف فٕ جهِيل فٕ جهينحس خ جهِفدٖر ّجإللِحى دحهينحفنر فٕ جهلحُفذ كدل ؤً ٌٖسلل اهٓ ّجنًًٌ
ّهٌؿًّ ،هِل جألُى فٕ ؤً ّالؿذ يٌٌير جهسػفٖف دل ػيوِْح ّفنفسِح نحً فٕ جهلحُفذ ؤٖيحًّ ،ال
ُظخ فٕ ـهم فيوف جهصّفذ ُّدؿ جهٌحوف ُٕ ػحيٌر نل كيحٖح جألير ُّٕ ،جهِحيور هسلؿٖى

نل يح ٌِٖى دِح :فٕ جهلحُ فذ نحً جهنلٖفٔ ٖؿٖف ػّجفجز جهِفّدر ؤيحى جهـًٖ ٖػحّهًّ ؤً
ٌٖقُّج ًُ جهنِخ جهيوفٔ ُّٖسَ جهِفدٖر يً نفكٖر ًَ ػلًٖ اهٓ ففٌُّٖر هّٖك ُّى.
نحً ُحظلَ جهّػؿذ ّ جهِفّدر ّجهلّيٖر ُـٍ جألكحٌٖى جهسٕ نحٌز كحُفذ جهيِق ّدٖدفك ُّدؿ

جهٌحوف يلسلفًج هِح ّيلحيحًُّ ،ـج يح ظِوٌ ح ال ٌؾسحف اال جهلحُفذ إلكحير جهفِحهٖر جهدنف ،سػٖر
هولحُفذ ّسػٖر هوِحيوًٖ يً ؤظل جٌظحع جهيوسلٓ ،هوػقخ جهٌحوفٔ ّؤيٌَٖ جهِحى جألؼ جهِقٖق
ؤػيؿ ػلً ّهػقخ جهِيل ّؤيٌَٖ جهِحى يظؿٔ ػلًٖ ّهنى ظيِٖحً جهننف ؾحهوحً ّظقٖالً.
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نويج األظخبش ظؽٖس نيبل
األيًٖ اهؽبى اهيظبؼس هوجبيؽج اهؽصتٖج
ييذل األيًٖ اهؽبى هجبيؽج اهسّل اهؽصتٖج
جلسإـٌز يِحهٕ جأليًٖ جهِحى ؤً ٌسػؿش ػؿٖصحً يً جهلوخ اهٓ جهلوخ ،ؿًّ يّجدً ايالثٖر.

ؤدؿؤ دسػٖر ٌلحدر جهوػفًٖٖ ُّٕ جهٌلحدر جهسٕ جٌِلؿ فٕ فػحدِح جهيظوك جهًٌّٕ ُـحى 6968

ّسِّؿٌح يٌِح نل سفػٖخّ ،ننفجً هأللسحـ ظالل ُحفف الػسيحٌَ نـل جهيٌحلـدحز جهِفدٖـر
ّنـهم جأللسحـ ُدؿ جهِقٖق جهلٖؿ ُـج جهفظل جهيٌحيل ٖلسػق يٌح جهسػٖـر ّجهّفـحءّ ،نـنفجً
هوظيَٖ ؿًّ سليٖر دحاللى نٕ ال ؤٌسله يً ػق ؤػؿ.

جأللسحـ ؤػيؿ جهنلٖفٔ فػيَ جهلل ُّ يصحل جالٌسيحء ّجهّالء هليٖر نِدٌح كيـٖر فولـًًٖ
فِّ ُفدٕ ّكّيٕ فٕ آً ّجػؿ؛ ٖنسخ هأللسحـ ؤػيؿ جهنلٖفٔ ؤٌَ يَ دؿجٖحز 6964ــ6965
يَ جًٌالكر جهفوحوحز جألّهٓ ّجًٌالق جهػظف ؿجؾل جهؾً جألؾيف ؿجؾل ًٌٌّـح جهيػسـل

كحيز جهؿٌٖح ّهى سلِؿ ،سٌلٖق ال سٌلٖق ..سّفًٖ ال سّفًٖ اهؽ يً جهظيل جهسٕ ؤؾـز وـفػحز
ّيلحالز نصٖفذ يً ظفجثؿٌح جهِفدٖر .جؾسوفٌح فٖيح دٌٌٖح ّنحً ُـج جهؾالف ٌحُفذ ُّالير وػٖر

اهٓ ؤً كفف جأللسحـ ؤػيؿ جهنلٖفٔ آؾـج ديّكف جهنِخ يً ؤً جهيلحّير ػق هونِخ جهفولًٌٖٕ

يؿ جالػسالل جإللفجثٖوٕ ّسينٌز ُـٍ جهلّْ دننل ؤّلَ ّ ؤندف دِؿ ُحى  6967اصف جػـسالل
يح سدلٓ يً فولًًٖ ّدِى جألفجيٕ جهِفدٖر .ؤكٖيز فٕ جهلحُفذ ٌؿّذ ُحهيٖر ًالدٖـر هـؿُى
فولًًٖ.

جأللسحـ ؤػيؿ جهنلٖفٔ نحً كحثيحً هٖور جالفسسحع فٕ دنًٖ ّفٕ ؤّل يفذ ٖقّف قُٖى يٌٌيـر

جهسػفٖف جهوًٖ ّظفْ جلسلدحهَ جلسلدحالً ػحفالً يً كحؿذ جهوًٖ فٕ ـهم جهّكز ظـحء الدلـحً
جهدؿهر جهِلنفٖر اهٓ ظحيِر جهلحُفذ ّنحً يسُّظحً يسػددحً ،فحهوًٖ ّكفز يَ جهنِخ جهفولًٌٖٕ
ّكفر يألْ يؿ جلفجثٖل فؾحًخ جهظيَ فحؾسوًز جهِحًفر ّؤػك ـهم ُّ ٌفلَ ّكحل دوٓ دِـؿ

اإلفسسحع ٌقّف فولًًٖ نِفز ؤٌٌٕ ؤؾًإز جهدلحء فِل سنحفنًّ فٕ ـهم كوٌح هَ ٌِى.
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دِؿ ؾفّظَ يً جهظحيِر ظحء يسّسفجً ّنٌز فٕ ـهم جهّكز فثٖلـحً هللـى جهسٌٌٖيـحز
جهنِدٖر فٕ جهلحُفذ فؿُحٌٕ ّكحل :جٌقل يِٕ اهٓ فٌؿق ندفؿ ّنحٌز ُلؿز فَٖ ؾالل جهٖـّيًٖ

جهيحيًٖٖ جهٌؿّذ جهًالدٖر جهِحهيٖر هفولًًٖ فـسّظلـز ؾٖفر ّكوز يح جأليف كحل:
ؤؾنٓ ُوٓ كيٖسٌح.

ّفٕ جالظسيحٍ جهـٔ ظفْ فٕ جهلوف جهٌِٖٕ ػيفز نؾوٖحز نصٖفذ ؾحًدِى دوغـر
جهِلل ّجهيًٌقُ ..ـج ُّ جأللسحـ جهنلٖفٔ ؤٌح ال ؤلسًَٖ ؤً ؤكّل ُـٍ جهنويحز اال ؤً يػـحّف
ظولحسِح جهيّظّؿذ هؿٔ ّفٕ ينسدر جهظحيِر سنِؿ ُوٓ جأللسحـ جهنلٖفٔ ديّجكفَ جهظفٖثر فٖؾفض

فِٖح ًُ ؤٔ ػلحلٖر اال ػلحلٖر جهنِخ جهفولًٌٖٕ.
دِؿ جهِلّؿ جهسٕ ُنٌحُح ّكف جهنلٖفٔ وحيؿجً ٖلّل فئٖسَ ؿًّ ؾّف ّكؿ ؤوحخ فـٕ

دِى نويحسَ ُّجًف جهدِى هنٌٌح جهّٖى ٌّػً ٌػسفل فٕ ـنفجٍ جهؾحيلر ّجهِنفًٖ ٌلّل هـَ
نٌز ّال قهز ُوٓ ػق.
ّؤؾسى جهنوير دحهلّل هنى ظيِٖحً ّألُوَ ّؤلفسَ ؤٌَ دحهلوخ ّجهِلل ّلّف سدلـٓ ـنـفجٍ

هألظٖحل جهلحؿير سئفؼ يّجكفَ ّجهلالى ُوٖنى ّفػير جهلل ّدفنحسَ.
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نويج األظخبش يديس صتٖخ
أيًٖ ظص اهيجوط اهّظٌٕ اهفوظظٌٖٕ
ّاهييذل اهسائى هفوظظًٖ فٕ اهجبيؽج اهؽصتٖج
اهيلسى :جهنٖحً جهفولًٌٖٕ جهـٔ ّهؿ دحهنسحز هٖنًّ يً ؤكوـحٍ ألكوـحٍ ّجهيظوـك جهـًٌّٕ

جهفولًٌٖٕ ييٖف ُـج جهنٖحً ّجألؼ جهِقٖق يػيؿ ودٖغ ؤيًٖ لف ُـج جهيظوك ُّّ ّجػؿ يً ساليــذ
جهنلٖفٔ سػٖر هَ ّؤُال دَ.
***

جهلالى ُوٖنى ّفػير جهلل ّدفنحسَ ،ؤِٖح جهظيَ جهنفٖى ؤننف جهوظٌر جهيٌٌير هِـج جهولحء جهِحى
ّسػٖر ؤٖيحً ؾحهور هٌلحدر جهوػحفًٖٖ جهسٕ ّففز هٌح ُـج جهينـحً ّسػٖـر نـل جهسػٖـر ٗل

جهنلٖفٔ جهنفجى جهـٔ لسٌل ـنفجٍ يحصور فٕ ُلّهٌح.

ؤفى جهنٌحٌر جهسٕ ؤػدِح جهنلٖفٔ نيح ؤػخ فولًًٖ ٌظسيَ فِٖح هٌػٖـٕ ـنـفْ ُقٖـقذ
ُّحهٖر جهلٖيرُ ،ـٍ جهلٖير جهفولًٌٖٖر ُحهٖر ّنحيؾر ننيّؼ ظدحل فولًًٖ ؤدّ يحقً فػيَ جهلل
ؾؿى ًٌَّ دبؾاله ّسفحً ألً جهِفّدر نحٌز سلنً فٕ نٖحٌَ ّؿيـَّ ،جلـسًحٍ دحكسـؿجف ؤً

ٌٖسقٍ يٌٌير جهسػفٖف جٌسقجُح ّيح نحً ـهم لِالّ ،نحً جهِفخ نسٓ ّنِٖح يٌلليًٖ ال نويـر
ّجػؿذ هِى آٌـجم نحً ـهم دِؿ ؤً ؤلسًحٍ دحكسؿجف ؤً ٖظيَ جهيظوك جهًٌّٕ جألّل ُحى ،6964
ّّيَ يٖصحق جهيٌٌير ُّّ وحػخ جهؾدفذ ّجهدحٍ جهًّٖل فٕ جألُفجف ّجهيّجصٖقّ ،دِـؿ ؤً

ّيَ يٖصحق جهسػفٖف يدحنفذ ؤٌنإ ظٖم جهسػفٖف دنل جهسِحًّ ّجهسإٖٖـؿ يـً جهـؿّل جهِفدٖـر
ّيفنق جألدػحش جهـٔ دلٕ ؤػؿ ؤُى ؤفنحً يٌٌير جهسػفٖف.
هلؿ نحً ُـج جهقُٖى يِويحً ّؤلسحـجً ندٖفجً ّهِوٕ ؤـنف ٌُح ،نٖف نٌحٌ ،ػً جهّفّؿ جهًالدٖـر

ؤّ جهندحدٖر ٌوظإ هنسخ جهنلٖفٔ هنٕ ٌسػؿش هوغفخ ًُ جهليٖر جهفولًٌٖٖر ،جهنـلٖفٔ ّكـف
ييصالً هولِّؿٖر ّلّفٖر ،هلؿ ؤنحف جألؼ لِٖؿ اهٓ يػحيف جهظحيِر جهِفدٖرّ ،ؤٌـح ؤيـٖف
ؤٌَ ال دؿ هٌح ؤً ٌفظَ هيػحيف جأليى جهيسػؿذ هٌفْ نٖف نحً ؾًٖدحً هوصّفذ جهظقجثفٖر ّجهليٖر
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جهفولًٌٖٖر ّجهليحٖح جهِفدٖر ،دل ؾًٖخ جأليى جهيسػؿذ ّسنِؿ هَ جهيٌحدف ّسِسقهنويحسَ ّسِدٖفجسَ
ّػلً فِيَ ّاؿفجنَ.

ُنـج نحً جهنلٖفٔ يِويحً هٌح فٕ نل نٕء ،نحً ٖئيً دحهنِخ ،فنحً ٖلّل جالدسِـحؿ ُـً

جهنِخ ال ّٖفف سػفٖفجَ ،نحً ُـج اٖيحٌَ جهِيٖقّ ،نحً فػيَ جهلل يِويحً ّيؾقٌحً هويِوّيحز.
فٕ ّٖى يً جألٖحى ؿٌُٖح اهٓ سٌّك ّنحً جهيّكف ػلحلحً ،نٖف ٌـُخ هدوـؿ ٌسػـؿش ُـً
ػوّل ّكدّل فـُدز ؤٌح ّؤؾٕ لِٖؿ فلإهٌح جهقُٖى جهنلٖفٔ ًُ ـُحدٌح هسٌّك فلحل :ال سسفؿؿّج

ٌػً دػحظر هنل جهؿّل جهِفدٖرٌُّ ،ؿيح ظحء جهػدٖخ دّفكٖدر فٕ ؤّجثل جألفدٌِٖحز اهـٓ ٖحفـح
ٌّحدوك نحً يئٖؿجً هنفحع جهنِخ جهِفدٕ جهفولًٌّٖٕ ،ظيٌِح هَ يثر ؤهف ظٌَٖ فٕ ـهم جهّكـز
ّؤيحفٌ :ػً يٌِى ُّى يٌحّ ،جهؾالف جهلٖحلٕ ال ٖظّق ؤً ٖلسيف.

نحً ػفٖوح ُوٓ نل ـفذ سفجخ فٕ فولًًٖ ّهلؿ ٌوى ٌويحً دٌٖحً نٌوى ؤيسَ جهِفدٖر ُـحى

ّ 6967نسدز ٌَُ جهوٌِّٖٖر ّجإليدفٖحهٖر دإٌَ كحل لٖفيٕ جهِّٖؿ فٕ جهدػفٌّ ،سػؿْ ؤٔ ٖظؿ
ؤٔ نؾه ٌوحً دِـج جهنالى .هلؿ نحً ُـج ظقءج يـً جهسيـوٖل ّجهسؾفٖـخ ُوـٓ جهليـٖر

جهفولًٌٖٖرُ .ـج ُّ جهنلٖفٔ فػيَ جهلل ال ٖسلَ ُـج جهيظحل هوػؿٖش ٌَُ ًُّ ؿّفٍ ّوـيّؿٍ
ّنيّؾَ .اٌٌح يًحهدًّ ظيِٖحً ؤً ٌظيَ ُـج جهسفجش يً نسدَ ّيلحالسَ ّيؿجؾالسَ جهلٖحلٖر فـٕ
جأليى جهيسػؿذ ّجهظحيِر جهِفدٖر فِـج هٖك يونحً ّظِؿجً ٗل جهنلٖفٔ فلً ّال يونحً هوفولـًًٌٖٖٖ،
دل ُّ يوم هألير جهِفدٖر نوِح ُـج جهلحثؿ ّجهيظحُؿ ّجإلٌلحً جهفـ ُّ يوم أليسـَ ،فلـؿ ففـَ

فؤلِح ُحهٖر.

فإهف فػير ُوٓ جهنلٖفٔ ُّّ يَ جهؾحهؿًٖ ّجهنِؿجء فوٖلـسلف فـٕ يصـّجٍ ،فحهنـِخ
جهفولًٌٖٕ ُوٓ ًفٖلَ جهوػٖغّ ،هً سنلف هٌح نّنرّ ،لٖدلٓ ُـج جهٌيحل يلسيفجً اهٓ اكحيـر
جهؿّهر جهفولًٌٖٖر ّسػفٖف جهلؿك جهسٕ كيٓ ٖحلف ُففحز نِٖؿجً يً ؤظوِح.

فػيِى جهلل ٌّلّل ننفجً هِـٍ جهٌلحدر ّهألؼ جهؿجُٕ جأللسحـ ُدؿ جهِقٖق جهلٖؿ هوففور جهسٕ
ؤسحػِح هٌح ػسٓ ٌِدف ُيح فٕ ٌفّلٌح ّفػى جهلل نِٖؿٌح ّفيقٌح ؤػيؿ جهنلٖفٔ.
***
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اهيلسى  :ننفجً ؤؼ يػيؿ هلؿ ـنفز دإً جهنلٖفٔ ؾًٖخ جهصّفذ ّؾًٖخ فولًًٖ ّؤـنف دـإً

جأليى جهيسػؿذ دنل ؤُيحثِح نِؿز ؤٌَ ؾًٖدِح ّػًٖ كٖل هفٖنٌلنٕ اٌَ ؾًٖخ جأليى جهيسػؿذ ،كحل دل
جهؾًٖخ ُّ ؤػيؿ جهنلٖفٔ ُّـٍ نِحؿذ سئنؿ ُوٓ ؤً جهنلٖفٔ نحً جهؾًٖخ جألدفق فٕ جأليى جهيسػـؿذ
ُّ نـهم فٕ نل يػفل.
***

اهغبؼص اهنتٖص ُبصًّ ُبغى صغٖس
اهيلسى :يػؿصٌح جًٗ نحخ ظحّق جهِنفًٖ دديِر ُلّؿ ّال قجل نحدًح ؤكؿيَ دنوير ّجػؿذ
ؼـبئـسًّ...

ُـج جهٌنٖؿ جهـٔ فيٌِحٍ يٌـ جهوغف ّجهـٔ يحقجل ُّ جهدّوور جهِحؿٖر هػفنر جهنِخ جهفولًٌٖٕ يـً
ؤظل ّٖى سِّؿ فَٖ فولًًٖ ...نل فولًًٖ اهٓ ؤُوِح ...نل ؤُوِـح جألؼ جهنـحُف جهفولـًٌٖٕ جهندٖـف
ُحفًّ ُحنى فنٖؿ فٕ كوٖؿذ ٌٌيِح هويٌحلدر يً نِفٍ جهيظوظـل دحإلٖيـحً ّجهنفجيـر ّجهندفٖـحء

ّجهلّيٖر.

ُبصًّ ُبغى صغـٖسٖ :لِؿٌٕ ؤً ؤنًّ ّفٖحً ّجػؿجً دحهيثر يً ّفحء ُـج جهفظل هنـِدَ ًٌّّـَ
ُلحٌٕ ؤً ؤّفق ...

فـي ذكـراه
تبق ّٖ ..تلـٓ دبطـصا ّيزـوسا
يـً شاس ؼً أّظبٌـَ ّاظخغِسا
تبق  ..تيـب تشهح ٖــساٍ هغؽتـَ
تـبق تيـب أؼظٓ اهتالس ّ أصفـسا
تـبق ,فوظظــًٖ خزوـس شنــصٍ
يً أجوِب اكخـدى اهزظّة ّاتؽسا
تبق ّٖ ..تلـٓ يـً دفعٌب ؼِـسٍ
تبق هٌـــب صيضا ضؼٖيـبً كبئـسا
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(ٖبفب) ّ (دٖفب) ّاهسٖـبص جيٖؽـِـب
تصاً ّتـدـصاً شانــصاح أدـيسا
(ؼنب) اهخٕ فٖــِب خصؼصغ ؼـّسٍ
يخظـبّالً يخظبيــٖبً يخصبؼـسا
خسصٖــَ خؽصفـَ خـصسس اظيـَ
إتٌب هِـب تـَـصاً دٌٌّـبً ّاهــسا
يٌش اهظفّهج يب خـصاجـػ زظــّث
يـب نـبً زـّافب ّال يــخصسسا
ؼنب ّأظّاص اهزوـّس خدـّظـِـب
يً أجوِب كبظٓ اهنذـٖص ّ نـبتسا
آٌ خسّص اهؽٖــً ذيـج آٖـــج
ييــب أكـبى تِـب ّييـب غٖـسا
(ؼـنب) ّهوخبصٖر فـٕ أظـّاصُـب
يب ال ٖـضال يـظظصا ّييجــسا
يب ُضُـب ّٖى اهخلح يً دّهِـب
ّخضاديـح هوغضّ صاٖـبح اهؽـسْ
يب ُضُــب أّ ُـض فِٖـب كغـج
ضدف ؼوـٓ األظّاص صبل ّؼصتسا
يـب ُـضُـب ّاهتـبصجـبح سّاصغ
يـً دـّهـِب يخلسيـبح دغـسا

كس شل (ٌبتوٖـًّ) فـٕ أتّاتِــب

ّتـنٓ ؼوـٓ أؼخبتِب ّاظخٌجـسا
ُّٕ اهخٕ كـس جبتِخـَ ّدٖــسث
فـبصخس يلــِّصا ّ ؼـبس يٌنسا
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(ؼنب) ّ (أديس) اتٌـِب ّدتٖتــِب
أؼظـٓ ّنـبً اهتـبشل اهيخفـصسا
أؼظٓ ّؼـً (ؼنب) خؽبهـٓ صّخَ
فزصاً تِـب جـبة اهتالس ّاٌغـسا
ُـشٔ اهتالس يـلسط خبصٖزـــِب
زـظح هـِب شنـصا ؼضٖـضا خبهسا
ُشٔ (فوظظـًٖ) ّٖتلـٓ اظيِـب
اهغبهـٕ اهينصى ظبظؽب يـخـّصسا
االظى يـً (نٌـؽبً) دـخٓ خٌخِٕ
اهسٌٖبٖ ,عل تِـب اهؽضٖض اهغـبُسا
ٖدنٕ ؼـً اهغؽة اهؽعٖى ّتـشهـَ
ؼيـب أكبى صّائـؽبً ّزــّاهـسا
ُـشٔ (فوظظٖـً) ُّـشا اظيِـب
ٖتلـٓ تـصغى اهـنبئسًٖ اهيـبصسا
ختلـٓ (فوظظـًٖ) ّ ٖتلٓ اظيـِب
اهغـبهٕ ؼـوٓ يص اهسُّص يؽـبٌسا
ختلٓ (فوظظـًٖ) ّ ٖتلـٓ اظيـِب
ُِٖـبح أً ُٖـوغٓ ّأً ٖخِـّسا
االظـى دبغـٓ أً ٖتـسّل اظيـِب
ُّـّ اهشٔ أهـف اهزوـّس فزوسا
كــبل اهضؼٖى ّال ٖــضال دسٖذـَ
تـبق هـٌب ؼظـصا تِـٖبً زـبهسا
كس عـل يـٌدبضاً هٌصصث غؽتــَ
يـب يـبل ؼٌَ هـدعج أّ دـّٖسا
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تـبقِ ّيـب خظخظٖـػ أٖـج فصٖـج
ّٖيــب خـضّص يب أكـبى ّ ّظسا
ُـشٔ (اهـيٌعيـج) اهخٕ كس غبسُب
خـتلٓ هـٌب دصٌبً يٌٖؽــبً ّاؼسا
كـس زظ يـٖذبكِب يـب ٌـصخــجٕ
يٌـِب ّ دصٌِّب ّنـبً اهـصائسا
كس كـبل ( هوخـدصٖص هـٖط هـغٖصٍ
خيطٕ اهضدّف يٌبنتـبً ّظّاؼسا
اهجٖـع هوخدـصٖـص أظيٓ غـبٖج
زظـح هـَ سصتبً ّدٖساً ّادـسا )
كس غـبءٍ اهـتبٌٕ ؼوٓ اهسصة اهشٔ
تبهـسى ظظـص تبهتظّهـج جبُـسا
ّأكـبى هوفنـص اهيٌــّص يــصنضا
هوتدـد نـبً هٌب يٌـبصا صافـسا
يـب تـبدد إال ّفـٕ يـدصاتــَ
ّجس اهؽـوّى يٌبتؽــب ّصّافـسا
يـبضال تـبق نـل صصح غــبسٍ
يخـأهلب تــؽظبئـــَ يخجـسسا
يب ضال فـٕ اٗفـبق صّح ضؼٖيٌب
يخدسٖــبً هودـبسذبح يـجبهــسا
فٕ كيج (اهزصظّى) نبً زـظبتــَ
ؼبل ّنـبً تـِب اهضؼٖى اهصاغسا
كس أظوــق (اهالءاح) سًّ خـدصر
هخعـل ٌتـصاظـبً هٌــب ّكـالئسا
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نخفب إهـٓ نــخف تبظـى تالسٌــب
ّتبظيٌـب أؼوٓ اهزظـبة اهصاؼسا
يـب ُبهــَ اهجيـػ اهنتٖـص ّصسٍ
ؼـً صأَٖ فأفبض فٖــَ ّؼبٌسا
ّظٌٕ ُّ األغوـٓ ّأكسط يـّظً
فٕ األصض نصيَ اإلهـَ ّظبٌـسا
اهلل غـبء هـَ اهـلساظـج ضاٌــَ
فـأكـبى فٖـَ نٌبئظبً ّيظبجـسا
ّؼوـٓ ذـصاٍ يغٓ اهيظٖخ يتغصا
تبهؽسل أظولــَ صؤْ ّؼـلبئـسا
اهوـَ أظـصْ تبهٌتـٕ يديـــس
يــً كـسظَ هٖعل صيـضا زبهسا
كـس ضاٌـَ اإلظـالى ٖـّى تلسظـَ
ؼيص اهزوٖفـج زصّ غّكبً ظبجـسا

ّظـً اهٌتـّءث غبهـٖبً ّ يلسظـبًَ

ّظً اهيدـتج ّاألزـّث ّاهـٌسْ
ُـشٔ (فـوظظًٖ) ّٖتلـٓ غؽتِب
غؽتـبً أتـٖبً ٖؽصتٖــبً صبيــسا
ُشٔ (فوظظٖـً) ّٖتلـٓ غؽتِـب
ٖـضُّ تـأديسٍ فـزّصا دـبيسا
ُّ فٕ اهؽًّٖ ّفٕ اهلوـّة ينبٌَ
يـب غـبة ؼٌب هـدعج أّ تـبؼسا
ٌـبسْ تخدصٖـص اهتـالس ّهى ٖـضل
ٖؽوـّ اهـٌساء ينـصصا ّيـصسسا
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اهؽّسث اهنتــصْ هنـل تـالسٌــب
كـس كـبهِب فٖـٌب أيٌٖـبً ّاؼـسا
اهغؽة نـل اهغؽـة ٖدـفع شنصٍ
يـب ضال ٖدفـع يب أصاس ّؼبُـسا
فٕ ظـبدج اهٖـصيّم دٖد خسافؽح
فِٖـب اهجيـّغ يوتٖـبح دغـسا
كـبهح أال هتـٖم (غـضث) ُـب ٌُب
فٕ االٌخعبص ٌّدً ظـالة اهـفسا
ُبح اهظـالح خصْ اهصجبل خظبتلـب
هويّح أصخبالً هظبدــبح اهـصسْ
فٕ (غـضث) األتظـبل نبً هلبؤٌــب
ّتظبدج (اهـٖصيّم) نبً اهيـتخسا
ال خٖأظـّا فبهفجـص آح تغــصح
تبهفجص صاٖـبح اهخدـصص ّاهِـسْ
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نويج األذ اهيٌبطل أتّ أديس فؤاس
ؼطّ اهيجوط اهّظٌٕ ّاهيجوط اهيصنضٔ اهفوظظٌٖٕ ّاهينخة اهظٖبظٕ هوجتِـج اهغـؽتٖج
هخدصٖص فوظظًٖ
اهيلسى :فولًًٖ سػفف دحهنفحع ّجهلالع ُدحفذ يحفست جهنلٖفٔ ٖفؿؿُح فٕ نل ؾًدـَّ ،يـحفست

ٌٖلنِح ُوٓ نل وفػر يً وفػحز نسدَ ّٖفؿؿُح فٕ نل يٌسؿٖحسَ .جهنوير ألػؿ فّجؿ جهنفحع ّجهلـالع
ّجهصّفذ جهفولًٌٖٖر ،جألؼ ؤدّ ؤػيؿ فئجؿ .
***

ؤٖسِح جألؾّجز ؤِٖح جألؾّذ ٌوسلٕ جهّٖى إلػٖحء ـنفْ جهيٌحيل جهيفػّى ؤػيـؿ جهنـلٖفٔ
فثٖك يٌٌير جهسػفٖف ُـج جهفظل جهـٔ ؤييٓ ػٖحسَ يؿجفِحً ًُ كيـحٖح جأليـر دنـنل ُـحى
ّجهفولًٌٖٖر دننل ؾحه .ا ً يً ؤُى اٌظحقجز جهيفػّى ؤػيؿ جهنلٖفٔ ُـّ اٌنـحء يٌٌيـر
جهسػفٖف جهفولًٌٖٖر ،جهسٕ نحٌز ّال قجهز ،جهييصـل جهنـفُٕ جهّػٖـؿ هونـِخ جهفولـًٌٖٕ،

ّدسإلٖلِح ؤودغ هونِخ جهفولًٌٖٕ يفظِٖر ّجػؿذ دِؿ ؤً نحً هَ ُـؿذ يفظِٖـحز يسيصوـر

دحألٌٌير جهِفدٖر فٕ ـهم جهّكزّ ،هى ٖنً هونِخ نؾوٖر يلسلورّ ،ال نٖحً يِسفف دَ يـً
كدل جهيػحفل جهؿّهٖر ّدٌنّء جهيٌٌير دؿؤز سؿفٖظٖحً سسدوّف جهنؾوٖر جهفولًٌٖٖر ػسٓ ؤوـدػز

سِسفف نل جهؿّل جهِفدٖر ّغحهدٖر ؿّل جهِحهى دػق جهنِخ جهفولًٌٖٕ فٕ اكحير ؿّهسَ جهيلسلور
ُّحويسِح جهلؿك ّػق جهالظثٖ ً فٕ جهِّؿذ اهٓ ؿٖحفُى جهسٕ نفؿّج يٌِـح ّظـحءز جهصـّفذ
جهفولًٌٖٖر دلٖحؿذ يٌٌير جهسػفٖف ّينحفنر فوحثل جهصّفذ فٕ جهيئللحز جهسنفِٖٖر ّجهسٌفٖـٖـر
فٕ يٌٌير جهسػفٖف ّؤؾـ دفٌحيط يٌٌير جهسػفٖف ًفٖلَ ٌػّ جهسٌفٖـّ ،هنً ّهأللـف جهنـؿٖؿ

س ظفٔ جًٗ يػحّهر هسغٖٖخ جهيٌٌير يً كدل جهِؿّ جهوـٌِّٖٕ ّجإلؿجفذ جأليفٖنٖـر ،فِـى ال
ٖفٖؿٌِّح جهييصل جهنفُٕ هونِخ جهفولًٌٖٕ ،ألٌِى ٖفٖؿًّ جهسأيف ُوٓ ػق جهِـّؿذ هوالظثـًٖ
فٌِحم ؾيلر يالًٖٖ الظت فولًٌٖٕ ،جهيٌور جهّػٖؿذ هِى ُٕ يٌٌير جهسػفٖـف ،فِـٕ جهسـٕ

سيصوِىّ ،جهيظوك جهًٌّٕ ّيٖصحق يٌٌير جهسػفٖف ُّ جهـٔ ٖيصوِىّٖ ،ظفٔ جهسأيف ؤًٗ إلهغـحء
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يٌٌير جهسػفٖف ّظِوِح سلسػيف فلً ٌُؿيح ًٖوخ جهسّكَٖ ُوٓ ُـٍ جهّصٖلـر ؤّ سوـمٌ ،ػـً
ّجهظٖل جهوٕ كدوٌح ّجألظٖحل جهسٕ دِؿٌح ٌففى سللٖى جهنِخ جهفولًٌٖٕ ّؤٔ سيصٖل هغٖف جهيٌٌير
هونِخ نيح ٌففى يئجيفجز جهسًًّٖ ّجهسِظٖف ّاهغحء ػق جهِّؿذ يً كدل جإلؿجفذ جأليفٖنٖـر

ّجهِؿّ جهوٌِّٖٕ ُـٍ جهصّجدز ؤنؿ ُوِٖح جهنلٖفٔ فٕ يٖصحق يٌٌير جهسػفٖف ّلّجُح.
ٖظخ ؤً ٌلسػيفُح ّؤً ٌسيلم دِح ٌِّدت ظيحُٖفٌحٌِّ ،دت ؤًفحهٌح دِح ال ؾٖـحف ّال
دؿٖل ؤيحيٌح اال ؤً ٌيَ نل ظِّؿٌح ّاينحٌحسٌح فٕ اًحف يٌٌير جهسػفٖف .يً ٌُح ٌلّل اً ُــٍ
جهيٌٌير جهنٖحً ّجهؾٖير جهسٕ سييٌحٖ ،ظخ ؤً ٖلسنيل دٌحئُح دػٖـش سنـحفم نـل جهلـّْ
ّجهفوحثل ّؾحور جهيّظّؿذ ؾحفض جهيٌٌيرّ ،ؤً سِلؿ فٕ ؤكـفخ ّكـز جهيظوـك جهـًٌّٕ
جهفولًٌٖٕ يً ؤظل جلسنيحل يلٖفذ جهصّفذ ُّيوٖر جهسػفٖفّ ،سػلٖق ؤُؿجفٌح فٕ اكحيـر جهؿّهـر
جهيلسلور ُّحويسِح جهلؿك ُّّؿذ جهالظثًٖ هؿٖحفُى جهسٕ نفؿّج يٌِح.

ّؤؾٖفجً ؤسلؿى دحهننف ّجهسلؿٖف ّهنل يً كحى دسفسٖـخ ُــٍ جهٌـؿّذ ،هٌلحدـر جهوـػفًٖٖ
جهيوفًٖٖ ّجألػقجخ ّجهلّْ جهيوفٖر جهسٕ سلـحٌؿ ٌنـحًحز ّفِحهٖـحز يٌٌيـر جهسػفٖـف

ّيئللحسِح ّننفجً ظقٖالً ّجهلالى ُوٖنى ّفػير جهلل ّدفنحسَ .
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نويج اهظٖس كبظى صبهخ
ؼطّ هلبء األدضاة اهوتٌبٌٖج ّأيًٖ ظص اهيجوط األؼوٓ هودضة اهظّصٔ اهلّيٕ االجخيبؼٕ
اهيلسى :فٕ هدٌحً ّهؿ جهنلٖفٔ ّفٕ هدٌحً نحٌز جهٌلور جهِحير هويٌحيل فٕ يّجكَ جهلٖحلر صـى

فٕ هدٌحً دِؿ ُلّؿ جسؾـ يً دٖفّز ؿجفذ هسؿًّٖ سظفدسَ ّدصِح فٕ جهِحهيًٖ .
***

ؤوػحخ جهلِحؿذ ّجهلٖحؿذ جألؾّجز ّجإلؾّذ جألُقجء ،سػٖر هنى ّسػٖر هـفّع جهفجػـل
جهندٖف جهلحثؿ جهفيق جهنلٖفٔ ؤّظِِح يً ُحوير جهيلحّير ّجهسػفٖف دٖفّزّ ،دحلـى جهػـقخ

جهلّيٕ جهلّفٔ جالظسيحُٕ ّجألػقجخ جهودٌحٌٖر.

هلؿ ُنق جهفجػل دٖفّز فلنٌز كودَ ُّلوَ ّدٖفّز ػيٌسَ ّنووسَ نـحألى جهـفئّى
ُّّ جهـٔ فؤْ جهٌّف فٕ كفٖر ( سدًٌٖ) دظٌّخ هدٌحًّ ،كؿ سِيولز دٖفّز ّٖى ػلّ فِٖح دؿجٖـر
فػوسَ جهٌيحهٖر ينحفنحً فٕ جػسفحالز ّٖى جهنِؿجء هِـحى  6926كحؿيـحً يـً ؤفى فولـًًٖ

جهػدٖدرً ،حهدحً هوِوى فٕ جهظحيِر جأليفٖنٖر فبـج دَ جٗسٕ يـً ظػـٖى جالٌسـؿجخ جهدفًٖـحٌٕ
ّجاللسًٖحً جهوٌِّٖٕ ٖلسلدوَ جالٌسؿجخ جهففٌلٕ دلفجف ادِحؿٍ ًُ هدٌحً ،هنٌَ ؤدٓ اال ؤً ِّٖؿ
اهٓ دٖفّز هٖييٕ ػلدر يً ػلدحز ٌيحهَ ًُّحثَ ّؤوؿف ُوـحفذ سظفدسـَ جهغٌٖـر فـٕ
يظيُّر نسخ صفٖر ؤفؾز يلٖفسَ ّنفحع جهنِخ جهفولًٌٖٕ ّسيػٖحسَ ّيِحفنـَ جهدًّهٖـر

ّالًٌالكر ُوف جهيلحّير جهيلوػر ُدف يٌٌير جهسػفٖف جهسٕ ؤللِح ّكحؿُح فنـنوز اًـحفجً
ظحيِحً هويٌحيوًٖ جهفولًًٌٖٖٖ ّػًٖ لوى جهفجٖر ُوٓ يح ُّ يِفّف نحً ـهم ؿًّ ؤٔ ؤصفذ ؤّ

كدى ُوٓ يّكَ .نحً يصحالً هوؿٖيلفجًٖر ّجهًِحء فِل ٖإؾـ جهػنحى ّجهيسفدًِّ ُوٓ جهِـفّم
ؿفلحً يً جهلحثؿ جهقجُؿ جهنلٖفٔ نحً ِٖيل ّٖػوى ،كؿى جهغحهٕ ّجهٌفـٖك فـٕ لـدٖل جهِـّؿذ
ّجهسػفٖف.

فغى يفّف ؤنصف يً ٌوف كفً جهػوى هى ٖسػلق فحهسػؿٖحز سسِـحٌى ّجهِـؿّ ال ٖـقجل

ٖػسل فولًًٖ ُّّ ِٖؿؿ جهيلظؿ جألكوٓ ّجهيلؿلحز ّجهنِخ كـحؿذ ّيٌحيـوًٖ ّيـّجًًٌٖ
ٖسِفيًّ هالغسٖحلّ ،جهظؿجف جهِحقل ٖفسفَ ّجهِؿّ جأليفٖنٕ ٖػسل جهِـفجقِّٖ ،ـؿؿ لـّفٖح
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ّهدٌحً ّجألير ظيِحءّ ،جهسيحيً ٌِٖحف ّظؿجف جهويز ٖػحوفٌح فوٌِلؿ جهلديـحز ّجإلفجؿجز،
ؤػقجدًح ُٖثحز ٌّلحدحز هؿُى فولًًٖ ّجهِفجق ّهدٌحً ّفـحء هــنفْ جهنـلٖفٔ جهًِـفذ ألً

جهيلحّير ُٕ جهؾٖحف جهّػٖؿ هوـّؿ ًُ جهـجز ّجهِّٖر ّجهّظّؿ ّ ،نيح ؤقُفز ؿيحء جهنِؿجء فٕ

جهيلحّير جإللاليٖر دودٌحً فٕ  2111/5/25فولّف سقُف ؿيحء ؤدًحهٌح فٕ فولـًًٖ ّجهِـفجق
فٖسػلق ػوى جهنلٖفٔ هٌٖحى يلسلفجً .
ؤهف سػٖر هفّع جهنلٖفٔ ّهفّع نِؿجثٌح جألدفجف ّؤهف سػٖر هنـِخ يوـف جهٌِـٖى

جهـٔ ٖػسيً يوسلحٌح ُـج.
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األظخبش ُغبى يندل
األيًٖ اهؽبى اهيظبؼس الخدبس اهيؽويًٖ اهؽصة
اهيلسى ّٖ :ى سُغٖخ جهػلحثق ُّٖقّف جهسحفٖؽ ٖنًّ جألدًحل يػحٖح جهسقّٖفّٖ ...يثـ ال ُحوـى

هوػق ّجهػلٖلر اال جهِوى ّال يوظإ اال جهيؿفلر  ...كدل ؤً ؤًُٕ جهنوير هألؼ جهِقٖق جهيٌحيـل ُنـحى
ينػل ال دؿ يً ؤً ؤٌٍّ ديح دـل يً ظِؿ فحثق ُدف جهسّجول يَ جألؾّذ فٕ ٌلحدر جهوػفًّٖٖ ،جإلُؿجؿ

جهوّظلسٕ هوٌؿّذ ،فوَ ؾحهه جهننف.
***

جهلالى ُوٖم ؤِٖح جهنِٖؿ جهيظحُؿ جهنلٖفٔ هى ؤنفف دولحثم ّٖيحً يح ًُ كفخ ّهنٌـٕ
ؤسنفف جهّٖى ألكّل فٕ ػيفسم ّدًٖ ٖؿٖم ّهً ؤسػؿش دحهفِل "نـحً" إلٌـم ػحيـف فٌٖـح
ّلإسػؿش ّؤٌح يؿفم ؤٌم ؤٌز جهـٔ نٌز سفْ ؤً جألظٖحل سسّجولُّ ،ــج يـح ٖنـظٌِٕ ؤً
ؤسػؿش اهٖم يدحنفذ هً ؤنًّ ؾًٖدحً ّنٖف هٕ ـهم ّؤٌز جهؾًٖخ جهيفـٍّ ّفـحفك جهنويـر
ّجهدٖحً ّلٖؿ جهيٌحدف ،ؤٌز وحػخ جهوّالز ّجهظّالز يً ؤظل كيٖر جهنِخ جهفولًٌّٖٕ ،كؿ
ـنف ؤؾٕ ؤدّ اِٖحخ كدل كوٖل ًُ ؾًٖخ جأليى جهيسػؿذ يٌؿّخ جإلسػحؿ جهلّفٖٖسٕ ػـًٖ كـحل

دِى ييصوٕ جهِفخ فٕ جأليى جهيسػؿذ دإً جهنلٖفٔ فٖنٌلنٕ جهِفخ فإظحدِى ال سلّهّج ـهـم،
كّهّج فٖنٌلنٕ نلٖفٔ جهلّفٖٖز ّال ؤكف فٕ ُـج جهيّكف دحػصـحً فـٕ لـٖفسم ؤّ يػوـالً
هنؾوٖسم ّكؿ لدق فٕ ـهم جهنصٖفًّ ّغحوّج فٕ ؤُيحق دػفم جهقجؾف ّؤؾـّج يً نٌـّقم
جهنصٖف ّنحً آؾفُح جهٌؿّذ جهسٕ ؤكٖيز ؤيك ّؤّل ؤيك فٕ جهلحُفذ ّهلّف ٖوػق دِى جهنصٖفًّ

فٕ جهدػش ًُ يح كؿيز ،فسػز جألدّجخ فإٌز ندػف ُنح غـقجفذ ًُّـحءو ّصـفجءو ّجيسـؿجؿجً
ّنإلّجفُح فلّؾحً ّصدحسحً ّنيّؾحً ّويّؿجً ّؤٌز نيح ٖلّل ؿ .ؤلِؿ ُدؿ جهفػيً سلٖف سػـز
ػدحز جهيًف ّهنٌٕ ؤكف جهّٖى دًٖ ٖؿٖم ّكؿ ييٓ فدَ كفً ُوٓ فػٖوم ّػوز دحألير يـً

جهؾًّخ جهنصٖف ّػحكز دِح ؤنؿ جهٌندحز ّجؾسوً جهػحدل دحهٌحدل فوى ِٖؿ جهِؿّ ينسفنحً ؤوـدػٌح
دػحظر اهٓ سإنٖؿ ُفّدر هدٌحً ُّفّدر دغؿجؿ ّجهلّؿجً ٌِى ؤوـدػٌح فـٕ دٖحٌحسٌـح جهنـِدٖر
ّجهفليٖر ٌئنؿ ُوٓ ُفّدر ُـج جهلًف ّـجم فحهِفّدر ؤودػز يلسِؿفرُ ،فّدـر جهيـّجًً
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ُّفّدر جهًًّ ُّفّدر جإلٌلحً ،جؾسوً جهػحدل دحهٌحدل ّهى ِٖؿ جهنصٖفًّ ٖففكًّ دًٖ جهػٌنـر
ّجهسلحُكّ ،دًٖ جهػنير ّجهسّجًئ ،ؤودغ جاللسلالى سِلالً ّ جالٌلٖـحؿ إلفجؿذ جهِـؿّ ّجكِٖـ ًر

ّجهؾٖحٌر ؤودػز ّظِر ٌٌف؛ ّهنً دحهفغى يً ُـج جهينِؿ جهيإلحّٔ فبً نِدم فٕ فولـًًٖ
دحٌسفحيسَ جهيدحفنر جهلحدير ُوٓ ظيف صّجدز ؤيسِح ّػلّق نِدِح جهيلٖظر دؿيحء جألدًحل يـً

ؤدٌحثم جهغف جهيٖحيًٖ ،يلحّير ؤُوم فٕ هدٌحً جهسٕ ػيوز دنفف جهٌوفّ ،جهيلحّير فٕ جهِـفجق
جهيؿظظر دحإلفجؿذ ّجهٌِفّجً ٌّؾٖل جهِفجقٌِ ،ى ّنل جهلّْ فٕ جهًًّ جهِفدٕ نوِح سدنف دـإً

جهٌوف كحؿى نل ُـج ٖئنؿ صلسم دإيسم جهسٕ ؤػددز ،فنٌز سلّل ؿجثيحً ؤً صلسٕ دإيسٕ جهِفدٖـر ال
ػؿّؿ هِح ٌّوفُح آزٍ دّػؿسِح ّوؿكِح ّّفحثِح ُّحُٕ دبـً جهلل دِـٍ جهينحُل فٕ فولـًًٖ
ّجهِفجق ّهدٌحً ّفٕ نل ؤفظحء جهًًّ سدنف دإً دّووسم هى سؾٌم ّهى سؾٌح ّؤً ػؿلـم هـى

ٖؾـهم ّهى ٖؾـهٌحٌِ .ى ُّ ؤٌز ـجم ٖح لٖؿٔ .

ؤكف جهّٖى دًٖ ٖؿٖم ّفحء هيلّهسم ٌُؿيح كوز" :ؤٌٌٕ ؤنسخ ّؤسـفم سظـحفدٕ جهؿّهٖـر
ّجهِفدٖر أليسٕ ألٌِح يوم هِح ّألظٖحهِح جهّجُؿذ ّجهّجفؿذ ٌّػً دبلى يالًٖٖ جهيِويًٖ جهِـفخ

فٕ ُـج جهيّكف ٌلّل :اٌٌح لّف ٌدلٓ ؤيٌحء ُوٓ ُـٍ جألظٖحل جهوحُؿذ ّجهّجفؿذ ،لٌنًّ ؤيٌحء
ُوٓ سّجول جألظٖحل ،يفجدًًٖ فٕ ؾٌؿق جهؾً جألّل ؾً جهسفدٖر ّجهسِوٖى جهيلـسِؿف ُــٍ
جألٖحى دسغٖٖف جهيٌحُطّ ،دسػفٖف جهلٖى يً ؤظل كًف ُلّل ؤدٌحثٌح ّكًف ّظـؿجٌِى ّسػفٖـف
نل يح ٖيز اهٓ ؤً سنًّ جألير فٕ ػحل ٌِّى ٌُحم ػفخ ؾفٖر ٌؿفنِح ّلـٌدلٓ يـفجدًًٖ

فٕ ُـج جهؾٌؿق ،لٌدلٓ ؤيٌحء ُوٓ جهِِؿ ّهً ٌٌلى جهُّؿّ ،لٌدلٓ ٌػيل ؤيحٌسـم ّفلـحهسم
ّلٌٌنفُح ،لٖنًّ جهيِوى جهِفدٕ ُّ جهيٌِط جهػلٖلٕ يِيح ؤؾسوفز جهيٌحُط ،سيحيحً نيح ُويٌـح
ؤلحسـسٌح فٕ جهؾيلٌٖحز ّجهلسٌٖحز .فحهيِوى جهِفدٕ ٌػفيَ ؿجثيحً اـج يح سنحهدز نل جهلّّْ ،اـج
يح سدؿهز جهيٌحُط فِوَٖ ؤً ٖؾفض ًُ جهٌه ،لٌدلٓ ٌِوى جهسحفٖؽ ّجهظغفجفٖح نيح ٌِوى ػلـحثق
جهِوّى يً جهفٖحيٖحز ّغٖفٍ لٌدلٓ ٌِوى جهظغفجفٖح جهوػٖػر ألدٌحءٌح ،ؤً فولًًٖ ُـٕ يـً
جهٌِف اهٓ جهدػف ّيً ففغ اهٓ جهٌحكّفذّ ،يٌٌير جهسػفٖف ُٕ جهييصل جهنفُٕ جهّػٖؿ هونـِخ

جهفولًٌٖٕ ّؤً جهِفجق ُّ يً ؤكوٓ نيحهَ اهٓ ؤكوٓ ظٌّدَّ ،ؤً جهلـّؿجً ّػـؿذ سفجدٖـر
ّجػؿذّ ،ؤً هدٌحً ُفدٕ هً ٖسظقؤ ُٕ ،ؤير ّجػؿذ يً جهيػًٖ اهٓ جهؾوٖط ،لٌدلٓ ٌِوى ؤدٌحءٌـح
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"ؤؾٕ ظحّق جهٌحهيًّ جهيؿْ ...فػق جهظِحؿ ّػق جهفؿج" ٌِّ ،ويِـى "اـج جهنـِخ ّٖيـحً ؤفجؿ
جهػٖحذ ..فال دؿ ؤً ٖلسظٖخ جهلؿف" ٌِّويِى "ؤٌح ينِل ؤٌح يحفؿ ظدحف ..ال جهـفٖغ سؾيـؿٌٕ ّال
جإلُوحف" ٌِّويِى "ؤٌح هً ؤُٖم ينفؿجً ؤٌح هً ؤٌل يلٖؿجً ؤٌح هٕ غؿ ّغـؿجً لـإقػف صـحثفجً
يسيفؿجً" .لّف ٌِويِى نل ُـج ّهً ٖفُدٌح كّهِى اٌٌح افُحدًّٖ ّهً ٌوحخ دحهًُّ ّجهيـِف
هسدلٓ ؤيسٌح نيح ؤفؿسِح ؿجثيحً ّهً ٌٌلٓ كّهم ًُ نِدم جهفولًٌٖٕ ؤٌَ هً ٖنًّ فٕ جهيٖيٌـر ؤّ
جهيٖلفذ ّال فٕ جهًوِٖر اٌيح ُّ فٕ ًوِٖر جهًوِٖرٌِ .ى ُنـج نحًُ ،نـج لٖدلٓ ػسٓ ٖسػلـق

جهٌوف أليسٌح ظيِحءّ ،لٌٌنؿ يِحً ّلّٖر جهٌنٖؿ جهًٌّٕ جألّل دِؿ جهٌندر هنـحُفٌح جهػحيـف
دٌٌٖح ّجهػحيف فٌٖحُ ،حفًّ ُحنى فنٖؿ ُحثؿًّ ُ ...حثؿًّ  ...اٌٌح هِحثؿًّ  ...فحهػؿّؿ هـً
سنًّ ّجهلالٍ ّجهػوًّ فحنِؿّج ٖح ٌحقػًّ اٌٌح هِحثؿًّ ًّ ...دٓ هم ٖح ؤدـّ يـحقً يـَ
جهٌدًٖٖ ّجهوؿٖلًٖ ّجهنِؿجء ّػلً ؤّهثم ففٖلحً ّ ...جهلالى ُوٖنى ّفػير جهلل ّدفنحسَ.
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األظخبش أديس دظً

أيًٖ ؼبى اهدضة اهؽصتٕ اهسٖيلصاظٕ اهٌبصصٔ
اهيلسى :جألػقجخ جهيوفٖر نحٌز ؿجثيحً ٌدى ؤيسِح جهػّٕ ،ييٖفُح ّوّسِح..نوير جألػقجخ

جهيوفٖر.

***

فٕ فػحخ يٌحيل ٌُٖى كحؿ هٌيحل نِدَ ػلدر ًّٖور .اهٓ ظحٌخ ؤٌـَ يفنـف ّؾًٖـخ
هوصّفذ جهِفدٖر ُّ ،ؾًٖخٌ هسػفٖف فولًًٖ فٕ جهيػحفل جهؿّهٖر .هلؿ نحً يٌحيالً ػلٖلٖحً ّنحٌز
ُلٖؿسَ جأللحلٖر ُٕ جهدٌؿكٖر ّلٖور هسػفٖف فولًًٖ ّؤًٌ ؤً سوم ُٕ جهًفٖق جهّػٖـؿ اهـٓ

فولًًٖ.
فولًًٖ جًٗ سنِؿ نصٖفجً يً جهسؿؾالزّ ،هأللف جهنؿٖؿ فبً فٕ جألٌٌير يً ٖػـحّل ؤً

ٖلِل جهسففًٖ دِح دِؿ جهيِحُؿجز جهسٕ يفز ُوٓ دالؿٌح دِؿ غٖحخ كحؿذ جهٌيحل جهٌِـحى ،كـحؿذ
جهسػففّ .جهسحفٖؽ ٖئنؿ يح ٌلّل ّيح ٌئيً دَ فوٖك ٌُحم نِخ كؿ سػفف دِؿ جػسالل جلسًٖحٌٕ
فٕ اففٖلٖح ؤّ فٕ غٖفُح يً جهدالؿ ُدف جهّلحًحز ّال ُدف جهيفحّيحز .اً جهسػفٖف ّجهسػفف

ظحء ُدف ٌيحل دحهلالع ّدحاللسنِحؿ ّدنل ّلحثل جهسػفٖف جهسٕ ِٖففِح جهِحهى ٌِّففِح ٌػـً،
هأللف جهنؿٖؿ جهنصٖف يً جألٌٌير ٖوفًّ فٕ ُـٍ جٌّٗر جهيٌحيوًٖ دإٌِى افُحدًّٖ ُّــج فؿذ
ًُ جهسػفٖف ّالحءذ هدالؿٌح ّيلسلدوِحٌ .ػً يً جهظٖل جهـٔ ُحم ّسفُفٍ ّسفدـٓ ُوـٓ ؤً
ُّؿذ فولًًٖ ُّ جهنفف جهّػٖؿ هألير ّؤً جهليٖر جهيفنقٖر ُٕ كيـٖر فولـًًٖ ّكيـٖر

فولًًٖ ُٕ سػفٖفُح ُّّؿذ نل جهفولًًٌٖٖٖ اهٓ ؤفيِى هِٖٖنّج نغٖفُى يً جهنـِّخ ّاً

جهيٌحيوًٖ ال ٖينً ؤً ٖنٌّّج يلسلويًٖ ؤّ يلحّيًُّٖ ،ـج ُّ جأليف جهـٔ ٌِنق ؤً ٌسنوى فَٖ
يَ ؤدٌحث ٌح ّقيالثٌح فٕ نل ينحً فٕ ػقخ ّغٖف ػقخ فٕ جهيػحفل ّفٕ غٖف جهيػحفل ُـج ُّ
جأليف جهـٔ ٌِسلؿ ؤٌَ ال دؿ ؤً ٖإسٕ ػًٖ ٖػؿش جهسغٖٖف جهــٔ ال ٖينـً ؤً ٖـإسٕ اال دـؿّف

ظيحُٖفٔ ّنِدٕ.
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اٌٌح ٌئيً ػلحً ؤً يٌٌير جهسػفٖف ُٕ جهػحيٌر هػفنر جهسػفف جهفولًٌٖٕ ُّٕ جهيسػؿش
جهنفُٕ ّجهّػٖؿ دبلى فولًًٖ ُـج ُّ يح ٌئيً دَ ّجهنلٖفٔ ؤلسحـ ظوٖل ندٖـف يـً ؤلـحسـذ
جهٌيحل فٕ ؤيسٌح ّال دؿ ؤً ٖنًّ ُـج جهيوسلٓ ػحفقجً هسسنفف ّٖػسفٓ دإيصحهَ ؤٖيحً ،ففٕ ٌيـحـض

ال ّنِؿجء
جهنلٖفٔ فٕ جهٌيحل جهفولًٌٖٕ كؿيز فولًًٖ ّجألير ُوٓ يف كفً يً جهقيحً ؤدًح ً
ُوٓ ًفٖق ُّؿذ فولًًٖ نوِحّ ،اـ نٌح فٕ يوف ٌئيً سيحيحً دإً جهليـٖر جهفولـًٌٖٖر ُـٕ
جهليٖر جهيفنقٖر فبً يح ٌئيً دَ نٕء ّيح ٖيحفلَ جهػحنيًّ ّهنٌٌح لٌٌل ٌُؿ اٖيحٌٌح ؤٌـَ ال
دؿ يً سػفٖف فولًًٖ نل فولًًٖ ّؤؾٖفجً فبٌٌٕ ال ؤفٖؿ ؤً ؤنفف يح كحهَ جهقيٖل ظيحل فِيـٕ

فبٌٌٕ ال ؤلسً َٖ ؤً ؤفػخ دنى فإٌسى ؤوػحخ جهؿجف ٌّػً يّٖف ٌُؿنى ؤُالً دنى فٕ يوـف
ّفٕ ؿجفنى ّفٕ ٌلحدر جهوػفًٖٖ ّلّف ٌٌل ُوٓ جهِِؿ يح دلٖـز ػٖحسٌـح ٌِوـى ؤّالؿٌـح ؤً
فولًًٖ ُٕ كيٖر جألير جهِفدٖر جهػلٖلٖر يِيح ًحل جهقيً ّيِيح ؾــهِح جهػنـحى فلـٖإسٕ

آؾفًّ ٖفِيًّ ظٖؿجً ؤً فولًًٖ ُٕ جهيؿؾل جهػلٖلٕ إللسلفجف جأليً ّجلسلفجف جإلكسوحؿ فـٕ
جهًًّ جهِفدٕ  ..ننفجً هنى ّجهلالى ُوٖنى ّفػير جهلل ّدفنحسَ.
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نويج صئٖط هجٌج خزوٖس شنصْ أديس اهغلٖصٔ

األظخبش زٖصٔ اهسًٖ أتّ اهجتًٖ
لٖؿجسٕ لحؿسٕ  ،قيالثٕ جألفحيل
ؤلِؿ جهلل ؤّكحسنى ّدِؿ،

ننفجً هٌلحدر جهوػفًٖٖ جهيوفًٖٖ ّفظحهِح جهيٌحيوًٖ اللسيحفسِح ُـٍ جهٌؿّذ ًُ يٌحيل

ُفدٕ ندٖف ُّ جهيفػّى ؤػيؿ جهنلٖفٔ يئلك يٌٌير جهسػفٖف جهفولًٌٖٖر جهـٔ ٌوسلٕ جهّٖى
فٕ ـنفْ يفّف ؾيلر ُّنفًٖ ُحيحً ُوٓ ّفحسَ ،فلؿ نحً جهنلٖفٔ قُٖيحً فولًٌٖٖحً ّفجثؿجً

ُفدٖحً ندٖفجً ؿُح اهٓ جهسػفٖف ّجهّػؿذ جهِفدٖر ُّيل هِـًٖ جهِؿفًٖ دنل يح ؤّسٕ يً كّذ
ّكؿفجز ،فيً ػلَ ؤً ٖنٖؿ جهيظسيَ جهِفدٕ دـنفجٍ ػسٓ سدلٓ نِور جهٌيحل يسلؿذ.
ّؤٌٌنى ؤٖسِح جهلٖؿجز ّؤِٖح جهلحؿذ سنحفنٌٌّٕ جهفؤٔ دإً هويدؿٍ فٕ ؤٔ ػلل يً جهػلّل

ػق ُوٓ جهيظسيَ فٕ ؤً ٖـنفٍ ّٖنٖؿ دَ ػسٓ ٖلسيف جهًِحء ّجإلدؿجٍ.

ّكؿ نحً جهنلٖفٔ نؾوٖر فـذ دنل يح هِـٍ جهنوير يً يِحً هِـج فلؿ كيٌح فٕ جهنّٖز دِؿ
ّفحسَ دسإهٖف هظٌر هسؾوٖؿ ـنفجٍ ييز ُؿؿجً يً قيالثَ ّيفٖؿَٖ ييً آيٌّج دًفّػحسَ ّكؿفّج
اٌظحقجسَ جهٌِٖيرّ .دِؿ ػفخ جهؾوٖط جهصحٌٖر جٌيى ا هٓ جهوظٌر ؤُيحء آؾفًّ يً جألفؿً
ّلّفٖح ّهدٌحًُّ .نـج سإهفز جهوظٌر يً جهلحؿذ جهسحهٖر ؤليحئُى ؤـنفُى ظيِٖحً جُسقجقًج دؿّفُى
جهفجثؿ فٕ سؾوٖؿ ـنفْ فجػوٌح جهنفٖى ُّى :ؤػيؿ جهلِؿٔ ،ؿ .ؤلِؿ ُدؿ جهفػيً ،ؤنفى
جهنلٖفٔ ،ؿ .ؤٌٖك وحٖغ ،اٖحؿ جهنلٖفٔ ،جهيفػّى ظيٖل دفنحز ،ؿ .ظيٖل يفكر ،ػلً

وفوّف ،جهيفػّى ؾوٖل جهلحهى ،ؾٖفٔ ؤدّ جهظدًٖ ،ؿ .ؾٖفٖر كحليٖر ،ؿ .ؿفّٖم ػيّؿذ ؤدّ
قّف ،ؿ .لوٖيحً ؤدّ لسرُ ،دؿ جهيػلً جهلًحً ،ؿُ .وحى جهًحُف ،جهيفػّى ؿُ .وٕ لِّؿ
ًُٖر ،ؿ .يػيؿ ؤدّ لؾٖور ،ؿ .يػيؿ ُوٕ جهففج ،يػيّؿ ُحنى جهدّفٌّ ،يوًفٓ لػسّز،

ٌحؿف ؾٖفٔ ؤدّ جهظدًٌّٖ ،جف نحنف ؤدّ ننمّ ،جهيفػّى ؿّ .هٖؿ كيػحّّٔ .كؿ كحيز ُـٍ

جهوظٌر دِؿ ّفحذ جهنلٖفٔ فٕ ُيحً فٕ  26فدفجٖف (ندحً)  6981دٌِٕ ـهم جهدًل اهٓ
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ظيحُٖف ؤيسٌح جهِفدٖر ّجإللاليٖر ّنسخ ُؿؿ يً ؤُيحثِح جهوظٌر ّغٖفُى يلحالز فٕ يؾسوف
جهوػف جهِفدٖر ينٖؿًٖ دإُيحهَ ًّفّػحسَ.

ّفٕ جهـنفْ جألفدًِٖ هّفحذ جهنلٖفٔ ؤكحيز جهوظٌر ػفل سإدًٖ هَ فٕ ينسخ يٌٌير جهسػفٖف

جهفولًٌٖٖر دحهنّٖز سػؿش فَٖ ُؿؿ يً قيالء جهفلٖؿ يً جهفولًًٌٖٖٖ ّجهِفخ جٗؾفًّٖ .فٕ
جهـنفْ جهلحؿلر ُنفذ هّفحسَ ؤكٖيز ٌؿّذ فٕ يٌسؿْ نّيحً جهصلحفٕ فٕ ُيحً سػؿش فِٖح ًُ
جهنلٖفٔ ُؿؿ يً كحؿذ جهفنف فٕ فولًًٖ ّجألفؿً.

ّفٕ ـنفْ جهّفحذ فٕ يؾسوف جهلٌّجز جهسحهٖر نسدز يلحالز ُؿٖؿذ ٌَُ.

ّيً ٌحػٖر ؤؾفْ نوفز جهوظٌر جهدحػصر جهفولًٌٖٖر جهؿنسّفذ ؾٖفٖر كحليٖر جأللسحـ فٕ
ظحيِر ؿينق دبُؿجؿ نسحخ ًُ جهنلٖفٔ ّكؿ وؿف دٌِّجً "ؤػيؿ جهنلٖفٔ قُٖيحً فولًٌٖٖحً

ّفجثؿجً ُفدٖحً"

ّكحيز جهوظٌر دٌنف جهنسحخ ّسّقَِٖ ُوٓ ؤّلَ ًٌحق يينً ،نيح نوفز جهًحهخ ؤنفى
ظفجف دبُؿجؿ فلحهر ُويٖر ًُ جهنلٖفٔ ٌحل ديّظدِح ؿفظر جهيحظلسٖف فٕ جهسحفٖؽ يً جهظحيِر

جألفؿٌٖر .

ّسّجهٕ هظٌر سؾوٖؿ ـنفْ جهيٌحيل جهيفػّى ؤػيؿ جهنلٖفٔ ُلؿ جظسيحُحسِح فٕ يؿٌٖر ُيحً
جهسٕ ؤودػز يلفجً هِح ّسِيل ُوٓ ٌنف ؤفنحف ّآفجء ّنسخ جهنلٖفٔ دنل جهّلحثل جهيسحػر،
نيح ٖلسفع جألؼ يػيؿ ودٖغّ ،كؿ ؤٌنإز يّكِحً دحليَ ُوٓ جالٌسفٌز ٖظفٔ سغـٖسَ دحلسيفجف
ًّدِز نسدَ ّؾًحدحسَ ُوٓ ؤنفًر فيالً ًُ لِٕ جهوظٌر إلُحؿذ ًدحُر نسدَ ّسّقِِٖح .نيح

سِحٌّز جهوظٌر يَ ؤلفذ جهيفػّى جهنلٖفٔ فٕ اوؿجف نسحدًٖ ييح يٌِى جهنويحز جهسٕ كٖوز
ٌَُ فٕ جهيٌحلدحز جهيؾسوفر دِؿ ّفحسَّ ،سّجهٕ جهوظٌر جهلٖحى دسؾوٖؿ ـنفْ ُـج جهقُٖى جهندٖف

ديؾسوف جأللحهٖخ.

ّكؿ ؤنحؿ قيالثٕ جألفحيل جهينحفنًٖ فٕ ُـج جهػفل دحهنلٖفٔ ّاٌظحقجسَ ّؤُيحهَ،
ّلإنسفٕ فٕ ُـٍ جهِظحهر دحهػؿٖش ّدحؾسوحف ًُ جإلٌظحق جألٌُى ألػيؿ جهنلٖفٔ ُّّ دِش

جهنٖحً جهفولًٌٖٕ جهـٔ قجل ؤصف ٌندر فولًًٖ فٕ ُحى ّ 6948ـهم دبٌنحء يٌٌير جهسػفٖف
جهفولًٌٖٖر.
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فلؿ سظوز كؿفجز جهنلٖفٔ ّػٌنسَ جهلٖحلٖر فٕ سينٌَ يً اكٌحٍ كحؿذ جهؿّل جهِفدٖر ـّٔ
جألُّجء جهيسدحُؿذ ّنـهم ظيٍّ جهنِخ جهفولًٌٖٕ جهينسز دبٌنحء ُـج جهنٖحً.

ّكؿ فجفلز جهنلٖفٔ فٕ ُؿؿ يً جهيفجػل جهسٕ كًِِح إلدفجق ُـج جهنٖحً ّيً صى كٖحؿسَ

هويٌٌير فلؿ ظحل فٕ يؾسوف جألكًحف جهِفدٖر يؿجفِحً ًُ فنفذ جهنٖحً فحهسلٓ هِـج جهغفى يَ
كحؿسِح ّظيٍّ جهنِخ جهفولًٌٖٕ ،ؤـنف ؤٌٌح جلسيفٌح ػٌٖثـ فٕ يئسيف نِدٕ فٕ جهنّٖز
ّلويٌحٍ يلسفػحسٌح دنإً ادفجق جهنٖحً جهفولًٌٖٕ.

ّفٕ جهيئسيف جهفولًٌٖٕ جألّل فٕ جهلؿك ُحى  6964هيلز جهلؿفجز جهؾًحدٖر ّجهلحٌٌّٖر

هونلٖفٔ ّفؤٖز نى نحً قُٖيحً يػحّفجً هدلحً اـ جلسًحٍ ؤً ٖلٌَ ظالهر جهيوم جهػلًٖ دً ًالل
ؤً ال ؾًف ُوٓ جألفؿً يً اٌنحء يٌٌير جهسػفٖف ألً ُؿف جهيٌٌير سػفٖف جألفجيٕ

جهيػسور ُحى ّ 6948ال نإً هِح دحهنٖحً جألفؿٌٕ جهـٔ ٖيى جهيفر ّجهلًحٍ ،نيح ؤكٌَ ؤُيحء
جهيئسيف دحهسلحُل يفػوٖحً ّجهلدّل دفنفذ "جهنسحثخ جهفولًٌٖٖر" دؿالً يً "ظٖم جهسػفٖف".
ُّنـج ظفْ اكفجف "جهيٖصحق ّجهٌٌحى جأللحلٕ" ّدِؿ ـهم سال جهنلٖفٔ ُوٓ جهيئسيف دٖحً

كٖحى يٌٌير جهسػف ٖف جهفولًٌٖٖر كٖحؿذ يِدثر هلّْ جهنِخ جهِفدٕ جهفولًٌٖٕ هؾّى يِفنر
جهسػفٖف ّؿفُحً هػلّق نِخ فولًًٖ ّؤيحٌَٖ ّ ًفٖلحً هوٌوفّ .دِؿُح جٌسؾخ جهيئسيف
جهنلٖفٔ فثٖلحً هوظٌر جهسٌفٖـٖر هويٌٌير.
ّػّل يح كٖل ٌَُ اٌَ ُيٖل هوفثٖك ُّيٖل هيوف ؤّؿ ؤـنف ؤٌَ فؿ ُوٓ ـهم دحهلّل" :ؤٌح

هلز ُيٖالً هِدؿ جهٌحوف ّجهيٌٌير هٖلز ُيٖور هيوف ّؤٌٌح ٌوسلٕ يَ جهفثٖك ُدؿ جهٌحوف
هلحء جهصّجف دحهصّجف ّجألػفجف دحألػفجف"ّ .ليِز جهنلٖفٔ فٕ جهلٌر جهسحهٖر فٕ جهيظوك جهًٌّٕ
جهصحهش فٕ غقذ ِٖوً اٌنحء ظٖم جهسػفٖف جهفولًٌٖٕ دؿالً يً "جهنسحثخ جهفولًٌٖٖر" ّٖؿُّ اهٓ

اظفجء جٌسؾحدحز ػفذ الؾسٖحف ؤُيحء جهيظوك جهًٌّٕ جهفجدَ ّجهيظحهك جهًٌّٖر جهيلدور.
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اهيٌِسط إٖبس أديس اهغلٖصٔ
تظى اهلل اهصديً اهصدٖى

ؤِٖح جهظيَ جهِقٖق  ...ؤػٖٖنى ؤًٖخ سػٖر.
نوير ؤلفذ ؤػيؿ جهنلٖفٔ نوير يؾسوفذّ ،يلسوفذ ُوٓ سلؿٖى جهننف جهظقٖل ّجإلُفجخ
ًُ جهسلؿٖف جهّجفف.
ؾالل جهّٖيًٖ جهيحيًّٖٖ ،فغى جهٌالى فٕ ُيفٌح ُـج ،سفيوز صالش ُٖثحز ُفدٖر

نفٖيرُّ ،ؿؿ يً جهدحػصًٖ ّجهينحفنًٖ جألفحيل ،نيح سفيوز جهّٖى ٌلحدر جهوػفًٖٖ ّجألؾّذ
جهيسػؿصًّ جألنحفى ،دحهيلحُير فٕ اهلحء جهيّء ُوٓ ؤػيؿ جهنلٖفٔ ُ ...وٓ يلٖفسَ ّظِحؿٍ
ّفنفٍُ ،فيحً ّسػوٖالً ، .فونى ظيِٖحً ٌُٖى جهننف ّجهسلؿٖف ّجهيّؿذ يً ؤلفذ ؤػيؿ جهنلٖفٔ.

ؾيلر ُّنفًّ ُحيحً ييز يٌـ فػٖل ؤػيؿ جهنلٖفٔ ،سدؿّ ّنإٌِح جهؿُف نوَ ،هظلحير

يح ّكَ ؾالهِح فٕ جهِحهى دِحير ُّ ..حهى جهِفخ ّجهِفّدر دؾحور.
هلؿ غٖخ اهٓ ػؿ ندٖف ظِحؿ ؤػيؿ جهنلٖفٔ ّفنفٍ ّيدحؿئٍّ ،نـهم يح أليصحهَ يً فظحالز

جهِفخّ .هنً ٖدلٓ جأليل نيح جهّٖى  ،جأليل فٕ اػٖحء جهفنف ّّ ...ول يح جٌلًَ ّ ..سظؿٖؿ
جهظِحؿ هسػلٖق جأليل جألندف  ..جهّػؿذ جهِفدٖر ّ سػفٖف فولًًٖ.
ّؤؾسى دحهننف يفذً ؤؾفْ هوٌلحدر جهييٖفر جهنفٖير ّجهيسػؿصًٖ جألفحيل ّنحُفٌح جهندٖف
جأللسحـ ُحفًّ ُحنى فنٖؿ ّ ،جهننف يّوّل هألؼ جهفحيل ُدؿ جهِقٖق جهلٖؿ  ...جهيدحؿف
ّجهيٌلق هِـٍ جهٌؿّذ جهيدحفنر ،دحفم جهلل فٖنى ظيِٖحًّ ،جهلالى ُوٖنى ّفػير جهلل
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