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..  ، ٚوٕذ رصبدق أِثبٌه ، فبوش إٌمٍت ػصبَ ػجذ اٌفزبح 120 ِش ٍِه ثبٌٍٛاء 109ٌب عٍغً ، أٔذ وٕذ ضبثطب ِزذٌٕب سالً اٌخٍك ثبٌىزٍجخ   *

لذَ .. أٔذ رؼٍش فً صشاع ثٍٓ ِبضٍه اٌشالً ٚدبضشن اٌذِٛي ! ثغجت ِب لزٍذ " ٌب ٌٍزًٕ وٕذ ٔغٍب ِٕغٍب : أوبد أعّغ ضٍّشن ٚ٘ٛ ٌمٛي 

 ! اػززاسن ٌشؼجه ٚأغذت ٌذمٓ دِبء إٌبط ، ثذٛس اٌذِبء اٌزً صٕؼزٙب ال رشضً هللا ٚضذ وً اٌششائغ اٌغّبٌٚخ ٚاألسضٍخ

 

اػٍُ أٔٙب أِبسح ثبٌغٛء ، ألٔٗ ٌُ ٌىٓ ٕ٘بن ِجشس ٌزٍه " ! ٌمذ ِٕؼذ ثّب فؼٍذ دشثب أٍٍ٘خ " أػشف أْ ٔفغه رجشس ٌه رٍه اٌّجبصس ٚرمٛي ٌه * 

اٌّزاثخ ، ٌٛ اعزؼٍّذ لٕبثً اٌغبص ِٕخفض اٌزأثٍش ِغ ػششح آالف جٕذي غٍش ِغٍخ ٌزذًٍّ اٌّؼزصٍّٓ ثبٌغٍبساد الٔزٙذ اٌؼٍٍّخ دْٚ دِبء فً 

 .. ٌٍِٛٓ ػًٍ األوثش ، دٍٕٙب وبْ اٌشؼت عٍٍزف دٌٛه ، اٌٍُٙ ٌب ِثجذ اٌمٍٛة ، ثجذ لٍجً ػًٍ دٌٕه ٚال رفزًٕ ٚأدغٓ خبرًّ

 

 ٌٍٛٔٗ ، رذٍّٕب ٌٍٙت اٌشّظ ثشِضبْ ، خٍّزً وبٔذ ساثغ خٍّخ ٔضٌذ اٌٍّذاْ ٚضّٓ آخش 30 ٌِٛب ِزٛاصال فً 62وٕذ ثٍّذاْ اٌزذشٌش ٌّذح * 

خّغخ غبدسٚا ، وبٔذ ِؼشٚفخ ٌٍجٍّغ ثمٍت اٌصٍٍٕخ ، أشطش لٍجً ثؼذ رٍه اٌّزاثخ اٌغٍش ِجشسح ، ٌُ رزشوًٕ ِخبثشاره اٌزً سصذرًٕ ِٕز ًٌِٛ 

 ! األٚي ، دبٌٚذ ٔغبء اٌذاخٍٍخ اٌششاٍِظ ئعمبطً ٚفشٍٓ ، ثُ دبٚي ِخجشٚا اٌذاخٍٍخ أْ ٌجٍؼٛا ًٌ آثبس ِغشٚلخ ٌزٛسٌطً ٚفشٍٛا أٌضب

 

 .. أغذت ٌب عٍغً ٚار٘ت ٌّىبْ ثؼٍذ ٚاعزغفش سثه اعزؼذادا ٌٍشدًٍ اٌزي ال ٌؼٍُ ِٕب أٌٓ ِٚزى ٚوٍف ٍِؼبدٖ* 

 

، آٖ ٌٛ اعزؼًّ سأعٗ ٚأغذت ثؼذ ٘زا اإلٔزاس  " ( 2009ِبٌٛ  )ٌُ أوٓ لبدسا ػًٍ ئداسح اٌذٌٚخ ِٕز ِٛد دفٍذي : " ِجبسن لبي أثٕبء ِذبوّزٗ *  

 :                                                                             اٌزي ٌُ ٌغزٛػجٗ ، وبٔذ ِصش دٍٕٙب غٍش ِصش اَْ

 ..          ٚئغالق ِصبٔغ ٚأٍٙبس ثٛسصخ  ٍٍِبس دٚالس ػجبسح ػٓ عٍبدخ ٚ٘شٚة ِغزثّش250ٌٓضبع ِٓ ِصش  : 2011ِٕز ٌٕبٌش  - 

                                                                       آالف ِصشي لزًٍ ِٓ اٌشؼت ٚاٌجٍش ٚاٌششطخ10عمظ ِٓ ِصش  : 2011ِٕز ٌٕبٌش  - 

 ..                                                         آٌف جشٌخ ِٓ اٌشؼت ٚاٌجٍش ٚاٌششطخ50أصجخ فً ِصش  : 2011ِٕز ٌٕبٌش  - 

 !ِٕز ِزاثذه ضبع اٌٙذف اٌمًِٛ ثٍٓ إٌبط ثغجت ئصشاس اٌؼغىش ػًٍ صٕبػخ فشٌمٍٓ ثٍٓ اٌشؼت ، جؼٍزّٛٔب أًٍ٘ ٚصِبٌه - 

 

دزى ٌٛ وبْ ِجبسن عٍّٙب ٌطٕطبٚي أٚ عٍٍّبْ أٚ شفٍك أٚ أي فبشً آخش ِٓ فشٍخ اٌثبٌٔٛخ اٌؼبِخ ٚفشص٘ب اٌخبِظ ٚأغذت ثٙذٚء ، ٌىبٔذ ِصش *

 .ػٕذئز أفضً ِّب ً٘ اَْ ،ػًٍ األلً عزىْٛ عبثمخ ٚٔغفش ٌٗ وً ِب أجشَ ثٗ ثذك ِصش

 

 .. ثشبس ٌؼٍُ أْ اٌغالَ ٌٓ ٌذً ثغٛسٌب ئال ئرا أغذت ، ٘ٛ ٌفضً ئرجبع طشٌك اٌمزافً ٚصبٌخ ِٚجبسن ، فال رىٓ ِثٍُٙ *

 

ِصش جذٌشح ثّٓ ٘ٛ أفضً ِٕه ِٚٓ ِشعً ِٚٓ ِجبسن ، وٛادس ِصش اٌّّزبصح رٕزشش فً وً أٔذبء اٌؼبٌُ ، ِصش ال ٌجت أْ رىْٛ ػغىشٌخ *  

أٚ ئخٛأٍخ أٚ عٍفٍخ ، ثً ِذٍٔخ رذزشَ اإلٔغبْ ٚال رصطذَ ِغ دٌٕٗ ، أٔظش ٌّبٌٍضٌب فً االلزصبد ٚاٌزؼٍٍُ ٚاٌجٍٕخ اٌزذزٍخ ، أٔظش ٌٍٙذف اٌمًِٛ 

 !  ، ثُ أٔظش ٌٍخشاثخ اٌزً ٌؼٍش ثٙب اٌّصشٌْٛ ثبٌشٛاسع ٚاٌّإعغبد ٚاألٔفظ ٚدزى اٌثّشاد2020اٌّؼٍك ثشٛاسػُٙ ثذٍٛي 

 

وً سؤعبء ِصش ثذؤٚا ػٙذُ٘ ثّصبٌذخ اٌشؼت ثُ خذػٖٛ فبٔزٙٛا ئًٌ اٌغجٓ أٚ اٌمزً ، ئال أٔذ ثذأرٙب ثجذٛس دِبء ٚال ٔؼشف ِبرا عٍىْٛ *  

 ! ِصٍشن ِٚصٍش ِصش ٚشؼجٙب ِؼه

 

ٌزأدٌت شؼٛثُٙ – ػذا رٛٔظ – وً دٚي اٌشثٍغ اٌؼشثً  (اٌششطخ ٚاٌجٍش ٚاٌجٍطجٍخ  )ٚغٍش اٌخفً  (اٌّخبثشاد )اٌؼغىش أفشٍٛا ثزساػُٙ اٌخفً * 

، فبوش ٘زٖ اٌجٍّخ ِٓ سئٍغه ، ٘ىزا فؼً فشػْٛ ثبعزضؼبف شؼجٗ ، ٚأٔزُ ػًٍ " أٔب أٚ اٌفٛضً " ٚجؼٍُٙ ٌٕذِْٛ ، أُٔٙ ِشجؼْٛ ٌٍٕخبع ثّمٌٛخ 

 !! طشٌمٗ عبئشْٚ ، ئسس ٌجٍغ عجؼخ آالف ػبَ



 

ِجبسن ٌُ ٌىزف ثذشعٗ ِٚخبثشارٗ اٌزً وٕذ أدذ لبدرٙب ، فأٔشأ جٍشب ِٓ اٌجٍطجٍخ ٌجٍغ سثغ ٍٍِْٛ ِجشَ ، ٚأٔذ أضفذ ٌٗ جٍشب آخش ٌّٛاجٙخ * 

جٍش اٌغٍغً االٌىزشًٚٔ ثمٍبدح ضجبط  )أػشف أْ جٍشه اٌجذٌذ !! اٌفٍظ ثٛن الرمبء ثٛسح لبدِخ ، وأٔىُ ثجشٚج ِشٍذح ٚثؼٍذْٚ ػٓ سثىُ 

 ! عٍغجًٕٛٔ ، دزى ثؼشضً ، إلعىبرً (ِزمبػذٌٓ ال ضٍّش ٌُٙ 

 

وبدد اٌذجبجخ ٚثٍضٙب اٌز٘جً أْ رضٍغ ِٕىُ ٌٚزذشس إٌبط ِٓ اعزؼجبدوُ ٚػٙٛدوُ اٌغٛداء ، فمزٍزُّٛ٘ ثٛدشٍخ ِٓ أجٍٙب ٚثٍضٙب، فبٌؼمبة * 

ػٕذ هللا ٚاٌشؼت ٚاٌزبسٌخ ، ٚلذ ٌىْٛ ثبٌذٍٔب لجً اَخشح ، ئال أْ رؼززسٚا ٚرٕغذجٛا ، وفبوُ ئٔٙبوب ٌٍجٍش ٚدفؼٗ ٌمزبي شؼجٗ ٌذّبٌخ ٚظبئفىُ اٌزً 

رّصْٛ ِٓ خالٌٙب اٌٍّضأٍخ ٚرمذِْٛ اٌفزبد ٌصغبس اٌضجبط ، ٌّبرا ال رضؼْٛ ٍِضأٍزىُ رذذ رصشف ِجٍظ اٌشؼت ، وّب رفؼً ئعشائًٍ ٚوً 

 !ً٘ رفّْٙٛ ثبألِٓ اٌمًِٛ أوثش ِٕٙب ؟! اٌذٚي اٌزً رذزشَ شؼٛثٙب ؟

 

أٔب ػًٍ ثمخ أْ أ٘بًٌ شٙذاء اٌثٛسح عٍمجٍْٛ االػززاس فً ِمبثً أْ رصجخ ِصش ِذٍٔخ ٌغٛد٘ب اٌؼذي ، أصجذٕب أضذٛوخ ثبٌؼبٌُ ثغجت لضبئه ، * 

 !أي ػذي ٘زا ، ٚأي أعبط ٘زا ٌٍذىُ ؟!! اٌجشاءح ٌٍجٍّغ ٕ٘ب ٚاٌٛدشٍخ ٌٍجٍّغ ٕ٘بن 

 

أغذت ٚلذَ اػززاسن ٌّب دذس ٚادمٓ دِبء اٌشؼت ٚاٌجٍش ٚاٌششطخ ، ُ٘ ٌذفؼْٛ فبرٛسح رصشفبره ، سثّب وبْ أغذبثه ٚرغٍٍّٙب .. أسجٛن * 

 !ٌىبدس ِصشي ِشّشف وبفٍه ػٕذ هللا، األٌزبَ رضداد ػٕذ األطشاف اٌثالثخ ٚاٌخشاة عٍشرفغ ِغزٛاٖ فً لبدَ اٌغٍٕٓ ، دشاَ اًٌٍ ثٍذصً دٖ

 

ٌؼشمْٛ رٍه اٌّؼبٍِخ ، اػٍُ أُٔٙ – ِٕز رخشجُٙ ٚدزى دخٌُٛٙ اٌّمبثش – ِٓ ٌذٍطْٛ ثه ٌصٕؼْٛ ِٕه فشػٛٔب ، جٍّغ اٌؼغىش ثّصش * 

 فً 1ال ألصذ ئ٘بٔزه ، ثً فمظ ئٌصبي ٘زا اٌشجبء ئٌٍه ، سغُ أْ ٔغجخ ٔجبدٗ ..عٍزجشؤْٚ ِٕه ٌَٛ اٌذٌٓ ، الشأ ئْ شئذ اٌَبد اٌذاٌخ ػًٍ رٌه 

 ! اٌٍٍّْٛ

 ! أسجٛن
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