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 ...سٌى دي جبٍَشو يذٌُخ ثشاصٌهٍخ
 ععبدرهب يضيُخ

انجشاصٌم ثالد ركغىهب عهى ايزذاد يغبحزهب انشبععخ نىحبد رغًشهب أنىاٌ يبئٍخ 
األجغبد ثأصٌبء رزذفك فٍهب األخٍهخ ثٍٍ سلصخ عبيجب فً ٌىو كشَفبنً رزُبفظ فٍه 

رالعت ألذاو ثكشح رزذحشج ثخفخ رجبغذ األعٍٍ  فشحخ عهى إٌمبعبد يزغبسعخ، و
سائحخ لهىح رزغشّة يٍ فضبئهب  انًحّذلخ إنٍهب نزشيً َفغهب وعظ شجبن انُصش، و

انالرًٍُ عبثشح األطهغً نزىلظ أحبعٍظ يٍ ٌغكٍ فً انمغى اَخش يٍ انكشح 
 األسضٍخ.

 
 ٌعًُ سحهخ إنى ثالد األحالو و  رحذًٌذا إنى سٌى دي جبٍَشو، وانغفش إنى انجشاصٌم، 
اإلٌمبعبد انًغزجطخ، فٍطٍت نضائشهب انزٍه ثٍٍ أسولخ فشدوط  األعشاق انًخزهطخ و

غبثبد أيبصوٍَخ عزساء  جغذهب نهًىعٍمى، و اعزىائً حٍث يذٌ َزسد سوحهب و
 أسولزهب انذغهٍخ، واَفهزذ يٍ لجضخ اإلعًُذ نٍجمى األخضش ثزذسّّجبره عٍذ 

كٍهىيزش رزوة فً رسّاد سيبنهب انذافئخ أعبطٍش  0888شىاطئ نؤنؤٌخ عهى ايزذاد 
ثحبسح األطهغً انزٌٍ حهًىا ثبنعبنى انجذٌذ، نزغشح عُذهب عفٍُخ يكزشفهب 

 .0088انشّحبنخ انجشرغبنً ثٍذسو أنفبسٌظ كبثشال عبو 

 سٌى دي جبٍَشو

جعّٙح ضٕٙحي ػٍٝ ِخ١ٍّطه طٛس ضسشّوٙح أٌٛجْ ِرٙشخس س٠ٛ دٞ خح١ٔشٚ ِذ٠ٕس ػٕذِح ٠ُٕطك 

عمطص ػٍٝ أشىحي غش٠رس ضطشجلض ذخفس ٚعظ شٛجسع ضؼ١ش فشذ وشٔفحي شٙش شرحط/ فرشج٠ش، 

جٌزٞ ضطٕحفظ ف١ٗ فشق ِذجسط جٌغحِرح ػٍٝ ئطالق جٌؼٕحْ ٌسشوس جألخغحد ِطسذ٠س جإل٠محػحش 

شٛجسػٙح ئٌٝ  ١حء س٠ٛ دٞ خح١ٔشٚ ٚجٌغش٠ؼس فٟ سعُ ِشٙذ أعطٛسٞ ٌطمظ ذشجص٠ٍٟ ٠سّٛي أز

  .جٌّٛع١مٝ ضطذفك فشًزح ٠غشق جٌّذ٠ٕس ٌغرؼس أ٠حَ ذ١ٍح١ٌٙح ذحألٔٛجس ٚ  أٔٙحس ذشش٠س

٠ؼٕٟ خْٛ ٠ٕح٠ش، ئٌٝ س٠ٛ دٞ خح١ٔشٚ  جٌّفحسلس أٔٗ ذغرد جٌطرحط ضسّٛي جعُ س٠ح دٞ خح١ٔشٚ، ٚ

 جٌزٞ ٔؼشفٗ ج١ٌَٛ ٚ ٠ؼٕٟ ٔٙش ٠ٕح٠ش. 

أٚ خطأ ٌفظٟ فاْ جٌّذ٠ٕس ضشىًّ ذحٌٕغرس ئٌٝ جٌرشجص١١ٍ٠ٓ جٌّذ٠ٕس ِّٙح ٠ىٓ ِٓ جٌطرحط  ٚ

) وحس٠ٛوحط وٍّس ضٛذ١س ِشطمس ِٓ وحس٠ٛوح  وحس٠ٛوحط  جٌشجتؼس، ٠غىٕٙح أوثش ِٓ عرؼس ِال١٠ٓ

جٌدرً، خحػ١ٍٓ ِٓ س٠ٛ دٞ  ضؼٕٟ جٌشخً جألذ١ض جٌزٞ ٠غىٓ جٌر١ص( ٠ؼ١شْٛ ٚعظ جٌّس١ظ ٚ ٚ

  .عىّح١ٔس خح١ٔشٚ أوثش ِذْ جٌؼحٌُ وثحفس

ثمحفس  سغُ أْ ثٍث عىّحٔٙح ٠ؼ١شْٛ فٟ أوٛجش ضضّٔش خحطشز جٌدرً، فاْ جٌؼطش ٌسد جٌس١حز ٚ ٚ

 جٌشلض ضطرغ شخظ١حضُٙ ذحٌشغرس فٟ جالزطفحي ػٍٝ ِذجس جٌغٕس.  خّحي جٌدغذ ٚ

  .٠طؼشّف ئ١ٌٙح ػٓ وثد ال ٠ّىٓ أزًذج أْ ٠ذسن ٘زٖ جٌطٕحلضحش ئال ػٕذِح ٠دٛي فٟ جٌّذ٠ٕس ٚ ٚ
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  إٌجبًٍَب كىثبكبثبَب و
 ئذرح١ّٔح ِٓ أوثش جٌشٛجطة شٙشز فٟ جٌؼحٌُ.  ٠ؼطرش شحطثح وٛذحوحذحٔح ٚ

 
ضمّٛعٗ جٌّثحٌٟ، ٘ٛ سِض س٠ٛ دٞ خح١ٔشٚ جٌزٞ ٠غّزٞ  فىٛذحوحذحٔح جٌّّطذ ػٍٝ أسذؼس و١ٍِٛطشجش، ٚ

  .صٚجس٘ح جٌخ١حي جٌدّحػٟ ٌغىحْ جٌّذ٠ٕس ٚ
 

جٌّٕطششز ػٍٝ طٌٛٗ جٌطٟ ُش١ّذش فٟ ػشش٠ٕحش جٌمشْ جٌؼشش٠ٓ. وحْ جشطٙش جٌشحطة ذحٌمظٛس 
جٌشحطة ِمظذ ٔدَٛ ١ٌٛ٘ٛٚد فٟ عط١ٕحش جٌمشْ جٌّحضٟ، وّح ػشمٗ جٌفٕحْ جٌفشٔغٟ ٕ٘شٞ 

  .عحٌفحدٚس، فزوشٖ فٟ ٔظٛص أخًّ أغح١ٔٗ
 

حػس ػٍٝ ِسحرجضٗ ٠ٕطشش ذ ٌُ ٠رٙص جٌضِٓ خّحي جٌشحطة جٌٍإٌإٞ فغىّحْ س٠ٛ صجدٖٚ عسًشج، ٚ
 ِٕحد٠ً جٌشحطة جٌّطرٛػس ذأٌٛجْ جٌرالد.  ػظ١ش خٛص جٌٕٙذ جٌظغحس ٚ

 
٠ض٠ْٕٛ جٌشحطة ذاذذجػُٙ جٌزٞ ٠طفطك ِٕسٛضحش س١ٍِس  أِح ٔسحضٛ جٌشِحي، ف١ٕحفغْٛ جٌّخ١ٍس ٚ

 .جٌطدشؤ ػٍٝ ٘ذِٙح  فٟ  خضس٘ح سجتؼس ضطسذٜ ِّذ أِٛجج جٌّس١ظ جألصسق ٚ

خالي جٌٕٙحس، ف١طٍّْٛ ذ١ٓ ِٓ ٠ش٠ذ أْ ٠غطٍمٟ ػٍٝ سِحٌٗ ٠طغًٍ جٌشّٚجد ئٌٝ جٌشحطة ضذس٠ًدح 
ذ١ٓ ِٓ ٠ش٠ذ أْ ٠دحٌظ  ذ١ٓ ِٓ ٠ّحسط ٘ٛج٠طٗ جٌش٠حض١س، ٚ ١ٌىطغد عّشز ذشٚٔض٠س، ٚ  جٌٍإٌإ٠س

٠ططٍؼْٛ ئٌٝ أزالُِٙ جٌطٟ ال ضؼشف  أطذلحءٖ ٌّدشّد جٌثشثشز ٠ٕفّغْٛ ف١ٙح ػٓ ُِّ٘ٛٙ ٚ
 .جٌّغ١د

٘ٛ  ٌىٕٗ أوثش سٚػس ِٓ لش٠ٕٗ، ٚ ق س٠ٛ، فٙٛ ِىحْ ألً شٙشز ٚأِح شحطة ئ٠رح١ّٔح جٌّٛخٛد شش

 ِمظذ ٘ٛجز جٌش٠حضس ذىً أٔٛجػٙح. 

 .٠مغ فٟ جٌسٟ جٌغىٕٟ جألوثش ثشجًء فٟ جٌّذ٠ٕس ٚ

 

 ج١ٌخٛش جٌطٟ ضغطش٠ر ػٍٝ ِشعحٖ.  ضغطمرً أِٛجخٗ ٘ٛجز جٌش٠حضس جٌششجػ١س، ٚ

 .ٍِطمٝ شرحخ جٌطرمس جٌشجل١س ٘ٛ شحطة ٘حدب ٚ ٚ

 

 .ضٕطشش ػٍٝ طٌٛٗ جٌّمحٟ٘ جٌطٟ ضّمذَ جألطرحق جٌرسش٠س ٚ

 

  هضجخ خجض انغكّش

ذحٚ »ضؼشف أ٠ًضح ذـ  ػٕذ ِذخً خ١ٍح غٛجٔحذشج ضمف ذرٙحء ٘ضرس خرض جٌغىش ٚ ػٕذ شرٗ خض٠شز ٚ

  .ٟ٘ ٚجزذز ِٓ لُّ س٠ٛ دٞ خح١ٔشٚ جٌشجتؼس ، ٚ«دٞ أعٛوحس

 

  .ٔسطٙح جٌضِٓ فٟ جٌشخحَ ِظٙش٘ح جٌفش٠ذ٠ٓ، ٚ ٔحٌص جعّٙح ذغرد ذ١ٕطٙح ٚ

 

جٌظؼٛد ئٌٝ ٘زٖ جٌمّس ػرش جٌّظؼذ جٌٙٛجتٟ )ض١ٍفش٠ه( ٠مّذَ ِشًٙذج ذحٔٛسج١ًِح ػضّ ٔظ١شٖ فٟ 

جٌؼحٌُ، خظًٛطح ػٕذ عحػحش جٌظرحذ أٚ ػٕذ جٌغشٚخ ز١ٓ ٠رذٚ جٌشحطة ٌٛزس ضرؼثشش جألٌٛجْ ف١ٙح 

  .ذفٛضٝ خ١ٍّس
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 ٌبرشو يىٍَغٍجبل

ػٕذ ٘زٖ جٌشٚجتغ ذً ٠ّٕسه ٚعظ جٌّذ٠ٕس جٌطدحسٞ جٌمذ٠ُ جٌّٛخٛد، ال ٠ٕطٟٙ جٌطدٛجي فٟ س٠ٛ 

جٌّغشذ جٌرٍذٞ ض١حضشٚ ١ِٔٛغ١رحي، جٌّغطٛزٝ ِٓ أٚذشج غحس١١ٔٗ جٌرحس٠غٟ، فشطس  ذ١ٓ جٌّشفأ ٚ

 جٌطؼشّف ئٌٝ فٓ جٌؼّحسز ٌٍىحس٠ٛوح خالي جٌسمرس جالعطؼّحس٠س جٌرشضغح١ٌس. 

دٍد جٌّحء ئٌٝ ٚعظ جٌّذ٠ٕس، فطسٌّٛص ئٌٝ خظ ٌط 3271أِح ألٛجط دٞ الذح جٌطٟ ش١ذش ػحَ 

  .ضشجِٛجٞ ٠ظً ٚعظ جٌّذ٠ٕس ذسٟ عحٔطح ض١ش٠ضج

 

أوٛجش طف١ر أٔٙىٙح جٌفمش ضطغٍّك خحطشز خرً ٠طأًِ فٟ لظٛس  ضرٙشن س٠ٛ دٞ خح١ٔشٚ ذطٕحلضحضٙح:

شٛجطة ٌإٌإ٠س ٠غطٍمٟ ػٍٝ سِحٌٙح طالخ جٌغّشز ِّٙح جخطٍفص  فخّس جفطششص جٌغحزً، ٚ

ُ جالخطّحػ١س، ِالػد س٠حض١س ضٕطظش فطٝ ِٛ٘ٛذًح ٠ذجػد جٌىشز زحفٟ جٌمذ١ِٓ فٟ عحزس طرمحضٙ

جٌسٟ جٌّطٛجضؼس، ٌطسٌّٛٗ ئٌٝ أغٍٝ الػد فٟ جٌؼحٌُ، ٚخٖٛ ضغ١ّش ِالِسٙح جٌسض٠ٕس فٛس عّحػٙح 

 .وأْ ٌذ٠ٙح عؼحدز ِضِٕس ئ٠محع جٌغحِرح فطغّش٘ح جٌغرطس ٚ

 

 


