
 1997جٕاٌ  17يٍ ٕٚو    -سدًّ هللا  -يمرطفاخ يٍ يزكشاخ انٕانذ
اٌ عًشِ انراععح ٔ انغرٌٕ نٔ 

 

 

أذجٕل فٙ . فٙ كم يُاعثح أصٔس فٛٓا يهٛاَح ْٔٙ يُاعثاخ لهٛهح ٔخاطفح الذرعذٖ انغاعاخ 

 . .شٕاسعٓا ، ٔأذزكش شثاتٙ تٓا ، ٔأذزكش األياكٍ انرٙ كاٌ نٙ فٛٓا صٕخ ٔٚذ 

 

، لذ ذذٕند إنٗ عكٍ ذغكُّ عائهح أدذ  1949ْزِ ْٙ انًذسعح انرٙ تذأخ انرعهٛى تٓا عاو 

ْٔاْٙ انًذسعح انرٙ اَرمهُا إنٛٓا ، ألٌ األٔنٗ نى ذعذ ذكفٙ . . لذياء انًذاستٍٛ انفشَغٍٛٛ 

ُٚغٗ فٙ ذُظٛى  ُْٔا كاٌ َاد٘ انفالح انز٘ نّ دٔس ال. . نهعذد انضخى انز٘ ألثم عهٗ انرعهى 

تُاٚح انجًعٛح انخٛشٚح انرٙ كاَد ذؤٔ٘  ْٔزِ ْٙ. .  *انعًم انثٕس٘ ، ٔذجُٛذ انشثاب

ُٚايٌٕ ٔٚأكهٌٕ ، ٔٚعانجٌٕ ، ًُٔٚذٌٕ يصشف : نًششدٍٚ ٔانًرغكعٍٛ فٙ انطشلاخ ا

 . .ٔذغاعذ انعائالخ انفمٛشج فٙ انًٕاعى ٔاألعٛاد  ،جٛة

 

يؤعغاخ أعرض تٓا ، ٔأسفع سأعٙ ٔأجاْش تأَٙ انز٘ : انًذسعح ٔانُاد٘ ٔانًثُٗ انخٛش٘ 

طٕس انًذسعح يٍ لغى ٔادذ إنٗ أستعح ألغاو ، ٔتأَٙ انز٘ خشج تٓا يٍ انرعهٛى انرمهٛذ٘ ، 

ٔتأَٙ انز٘ أَشأ انُاد٘ ٔكَّٕ يٍ انصفش ، فجًع انشثاٌ ، ٔعشف . إنٗ انرعهٛى انعصش٘ 

خطة فّٛ انشٛخ انعشتٙ انرثغٙ ، ٔأنمٗ فّٛ : ، ترذأل انعهًاء ٔانًفكشٍٚ عهٗ انُاد٘ َٓضح 

ٔفّٛ كاَد ذهرمٙ خالٚا . .فّٛ انجٛالنٙ تٍ ذايٙ عٓشج سائعح  فشاَض فإٌَ يذاضشج ، َٔشظ

ٔتأَٙ صادة فكشج ذأعٛظ جًعٛح خٛشٚح ، . انفذاء ، ٔذرمشس انعًهٛاخ ، ٔٚذذد انخَٕح 

ذذِغٍ إنٗ ْزِ انًذُٚح انجًٛهح انراسٚخٛح ، فال ذعشف شٕاسعٓا  انٕاععح انُظٛفح يُاظش 

كشٚٓح تانثؤعاء ٔانًغاكٍٛ ْٔى ٚجٕتٌٕ طشلاخ انًذُٚح انرٙ ْٔثٓا هللا أجُح ٔاسفح ، ٔيٛاْا 

انًذُٚح فمٛشج ، ٔنكُٓا تٓزِ انكُٕص صاسخ غُٛح ، . . ثشج ، ٔجثال شايخا ، ٔيُجًا يذسا 

 . .فكٛف  ال ذُغرغم ؟ 

 

كُد أظٍ أٌ .. ٚذك نٙ تأٌ أعرض تًا لذيرّ نٓزِ انًذُٚح انرٙ اخراسْا األيٛش يشكض جٓاد ؟ أال

لذ يغذٕا اعًٙ يٍ راكشذٓى تعذ انرذالٙ تانعاصًح انز٘ ذىَّ تانشغى عُٙ  عكاٌ ْزِ انًذُٚح

كُد أظٍ ْزا ، فئرا تٙ فٙ كم صأٚح ٚرهمفُٙ . . فٙ تذاٚح االعرمالل ، يٍ أجم انصانخ انعاو 

انكثٛش يُٓى . . " نمذ دسعُا عُذن فٙ انًذسعح : " انشجال ٔانُغاء ، نٛمٕل نٙ كم ٔادذ يُٓى 

أعشفّ ، ٔال أعرمذ أَّ دسط عُذ٘ ، ٔنكٍ االدعاء تانرعهى نذٖ يذًذ انطٛة انعهٕ٘ صاس  ال

. . " انشٛخ انًذٚش " إَُٙ لشأخ نذٖ : يفخشج نغكاٌ انًذُٚح ، ٚكفّٛ أٌ ٚمٕل فٙ أ٘ يجًع 

ٔفٙ ْزا انٕٛو لصذخ يذٚشٚح انضشائة يٍ أجم . .ٔتٓزا االعى ٚعشفُٙ أتُاء ٔتُاخ يهٛاَح 

 ؟يٍ أَد كٙ أخثش انًذٚش: " تاب عأنُٙ داسط ال. ذٓا إنٗ صٓش٘ يشاجعرٓا فٙ ٔثٛمح أسعم

لثم أٌ أخطٕ خطٕج إنٗ داخم انًثُٗ عًع . يذًذ انطٛة انعهٕ٘ أٔ انشٛخ انًذٚش : لهد 

أال ذعشف : " انًذٚش االعى فخشج يٍ يكرثّ ْٕٔ ٚشدة تٙ ، ٔٚذرضُُٙ ، ٔٚمٕل نهذاسط 

س عمٕنُا ، ٔسيض ثٕسذُا : يٍ ْٕ ْزا انشخص ِّٕ ٔساح انشجم . . " إَّ أعرارَا جًٛعا ، ٔيُ

 ٚطُة فٙ اإلطشاء درٗ خجهد 



فانحمد هلل َانفضم نً ، إذ عشت ٌرا انعمس كٓ أزِ ثمستٓ ٔعتز بٍا انسكان َٔتباٌُن بٍا 

، ٌَرا انتبآٌ تبآٌ انرٔه دزسُا عىدْ أَانرٔه نم ٔدزسُا عىدْ ، دنٕم عهّ أن ٌري 

انمدٔىة انتٓ فازقتٍا مىر خمسة َثالثٕه عاما التزال تعتسف ، ٌَرا َحدي كاف ألن ٔبعث 

 . .فانحمد هلل . . فٓ وفسٓ زَح االوتشاء بانعمم انرْ قمت بً 

 

 

ٚغّ تانًذسعح انذّشج انٕانذ أثُاء ذذس انز٘ ذعشف عهٗ) انشٓٛذ عٕٚذاَٙ تٕجًعح  كهّف  *

،عٍ طشٚك انشٓٛذ تغذاد٘، انٕانذ ترُظٛى ٔ إطالق انعًم (تعُاتح ٔ انراتعح نذضب انشعة

هّ  ًّ   .انًذَٛح ٔ انعغكشٚح يغؤٔنٛحالانثٕس٘ تًهٛاَح ٔ د

 
 


