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 عجس هللا سبٌُ ِحّس 

  (سبثمبًا )ضائس فً اٌمٛاد اٌّسٍحخ 

َ 23/5/1989اٌطاٌخ،  طحٍفخ عسْ، 
 

 التاريخ ال ينسى أبناءه يا أبا أوسان
 

لطأٚا  ٌفمٍسٔب اٌطاحً األسزبش اٌّإضخ اٌمسٌط سٍطبْ ٔبجً طعمٛا ٌٙٛي اٌرجط  وغٍطي ِّٓ عطفٛا ٚ     

لسَ  ٌصي أذٍض ٌٛطٕٗ ٚ، اوً ِٓ ٌحت آٌٍّ رّٕى ٌسٍطبْ ٔبجً ٚ. لجً األٚاْ ثطحٍٍٗ اٌّجىط عٕب ٚ

 اٌجسٌس ِٓ اٌىزبثبد ٚ أْ ٌطٛي عّطٖ ٌٍعزاز عطبؤٖ إلغٕبء اٌّىزجخ إٌٍٍّخ ثبٌجسٌس ٚ، ٌٗ عظبضح جٙسٖ

رطن ثظّبرٗ ٚاضحخ  ٚ، اٌصي وبْ ِٓ ضٚازٖ األٚائً اٌزبضٌد إًٌٍّ، ٚ اٌضمبفخ ٚ اٌسضاسبد عٓ األزة ٚ

ألٔٗ وبْ ِٓ أٚائً ضٚاز  ِٓ ِٕطٍمبد عٍٍّخ ٚ اٌّعبطط رسجًٍ اٌزبضٌد إًٌٍّ اٌمسٌُ ٚ  ٚحفً وزبة

 .األزة فً آٌٍّ ثشططٌٙب اٌعٍُ ٚ
 

ٚسبْ، أٌُ ٌزجبزض ئٌى شًٕ٘ أْ أحبٚي اٌىزبثخ عٓ ِإضذٕب اٌىجٍط أثً  عٕس سّبعً ٌٕجأ ٚفبرٗ     

اٌىزبة ِٓ ٘ٛ  ضفبلٗ ِٓ األزثبء ٚ اٌمٍُ ِٓ ظِالئٗ ٚ ألًٕٔ وٕذ أزضن أْ ٕ٘بن ِٓ فطسبْ اٌىٍّخ ٚ

أثٕبء شعجٗ ذسِبد جٍٍٍخ فً ِجبي األزة  ألسض عٍى اٌىزبثخ عٓ ٘صا اٌطجً اٌصي لسَ ٌجالزٖ ٚ أجسض ٚ

 ٚ، "لسُ اٌزبضٌد " رزٍّص عٍى ٌسٌٗ اٌّئبد ِٓ اٌىٛازض فً وٍٍخ اٌزطثٍخ اٌعٍٍب  اٌزبضٌد ، ٚ اٌضمبفخ ٚ ٚ

اٌّزّضٍخ  اإلذالص ٌٍمٍُ اٌحٍّسح اٌزً غطسٙب فٍُٙ ٚ ٌسٍطبْ ٔبجً عٕس ٘إالء حك اٌىزبثخ عٕٗ ٚ

فً ضؤٌزٗ ٌٍٍّٓ حطح  ٚ، اٌطجعٍٍٓ أعٛأُٙ ِٓ األئّخ ٚ اٌّحزٍٍٓ ٚ ِمبِٚخ اٌغعاح ٚ فً حت آٌٍّ ٚ

ثعس ِضً أوضط ِٓ أضثعٍٓ ٌِٛب عٍى  ٚ، اٌٍَٛ ٚ. شّسبْ لٌٛخ شبِرخ شّٛخ ججبي ٔمُ ٚ ِسزمٍخ ٚ

 عطبء ٚ ِٓ ثبة اٌعطفبْ رجبٖ ِب لسِٗ ٌٕب ِٓ جٙس ٚ أجس ٔفسً ٚ، ٚسبْأضحًٍ فمٍسٔب اٌّإضخ أثب 

ضأٌذ ٌعاِبًا عًٍ وعسىطي  ٚ. أحبٚي اٌىزبثخ عٕٗ، جً وزبثخ اٌزبضٌد اٌعسىطي إًٌٍّأثحش شبًِ ِٓ 

اٌزمسٌط ثحك  فً اٌمٛاد اٌّسٍحخ ضغُ ئِىبٍٔبرً اٌّزٛاضعخ فً أْ أسجً ثعض وٍّبد اٌضٕبء ٚ

 .ِإضذٕب اٌمسٌط سٍطبْ ٔبجً
 

ِٓ األذٛح اٌعسىطٌٍٓ فً  (اٌزبضٌد اٌسىطي ٌٍٍّٓ)ْ وً ِٓ أطٍع عٍى ِإٌف فمٍسٔب اٌطاحً      ئ

  وجٍطح ِزٕمالًا ثٍٓ أضٚلخ اٌّىزجبد ٚاًا ْ أثب أٚسبْ لس ثصي جٙٛزأسٍٍّس ، شّبٌٗ جٕٛة اٌٛطٓ ٚ

 ٌزفحض فً اٌٛصبئك ٚ ٌٍجحش ٚ، ذبضجٙب ٚ زاذً آٌٍّ، األجٕجٍخ اٌعطثٍخ ٚٚ اٌسضاسبد إٌٍٍّخ  اٌىزت ٚ

 ٌٍضع اٌمبضب إًٌٍّ ٚ، اٌّعب٘ساد اٌّرزٍفخ اٌزً رزحسس عٓ اٌزبضٌد اٌعسىطي ٌٍٍّٓ اٌسضاسبد ٚ

عٓ اٌّمبِٚخ اٌجطٌٍٛخ اٌزً  ٚ، اٌعطثً أِبَ حمبئك ِّبضسخ اٌغعاح ٚاٌّحزٍٍٓ األجبٔت فً ثالزٔب

وبْ اٌفمٍس ِٓ اٌّإٍِٕٓ ثفجط اٌٛحسح  ٚ .سٍبزح آٌٍّ أجسازٔب زفبعب عٓ حطٌخ ٚ رطحٙب آثبؤٔب ٚطأ

       ثبألذض ِإٌفٗ اٌىجٍط ٚ، اٌطبثع زضاسبرٗ ٚحسٌٚخ اٌّضّْٛ ٚ ٌٙصا وبٔذ وزبثبرٗ ٚ ٚ إٌٍٍّخ اَرً،

اٌصي وزجٗ ثشىً ِزٛاظ عٓ ثساٌخ ٔشٛء اٌزشىٍالد اٌعسىطٌخ فً شّبي ( ٌزبضٌد اٌعسىطي ٌٍٍّٓا)

 . أوزٛثط اٌّجٍسر14ٍٓ سجزّجط ٚ 26حزى ئٔزظبض صٛضرً  جٕٛثٗ ئثزساءا ًا ِٓ رىٌٕٛبرٙب األٌٚى ٚ آٌٍّ ٚ
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اٌجطاٍ٘ٓ اٌزبضٌرٍخ عٍى ظٌف اٌصضائع  ِٛ٘ٛثبًا عٕسِب أثطظ األزٌخ ٚ وبْ سٍطبْ ٔبجً طبزلبًا ٚ     

عٓ ربضٌد اٌّمبِٚخ اٌجبسٍخ ألجسازٔب  ٚ، 1839َ ٌٕبٌط 19اإلسزعّبضٌخ ٌجطٌطبٍٔب عٕس ئحزالٌٙب ٌجالزٔب فً 

  .األثطبي
 

وصٌه حٍٓ رططق ئٌى جٍّخ ِٓ اٌٛلبئع اٌزبضٌرٍخ اٌزً أعزّسد عٍى اٌجحش اٌعًٍّ  ٚ     

 رحسس عٓ اٌّطاحً اٌّرزٍفخ اٌزً ِطد ثٙب اٌزشىٍالد اٌعسىطٌخ فً اٌشّبي ٚ األوبزًٌّ، ٚ

 .شٌه فً وزبثٗ اٌسبٌف اٌصوط  اٌجٕٛة ٚ
 

 ئٌى أْ اٌٙسف ِٓ اٌىزبة ٘ٛ رسٍٍظ اٌضٛء ٖلس وبْ فمٍسٔب ِحمب عٕسِب أشبض فً ِمسِخ وزبة ٚ     

ضس اٌطغٍبْ اٌفطزي  ٚ، اإلٔجٍٍع عٍى ربضٌد ِمبِٚخ اٌشعت إًٌٍّ اٌجبسٍخ ضس اٌّسزعّطٌٓ األرطان ٚ

ظ ٘صٖ إٌبحٍخ فً اٌٛلذ اٌحبضط ثبٌصاد ٌّعطفخ ِب لسِٗ اَثبء ِٓ رضحٍبد اثط ئٚ، اٌسالطٍٓ ٌالئّخ ٚ

 .اإلِبضاد  ئٔٙبء اٌسٍطٕبد ٚ ٚ، ئجالء اٌّسزعّط ٚ، أزد فً ٔٙبٌخ اٌّطبف ئٌى ئسمبط اإلِبِخ
 

جعً ٘صا اٌّجس اٌجطًٌٛ أسبسبًا  ٚ، ٘ىصا أضاز فمٍسٔب اٌطاحً ئثطاظ اٌطٚح اٌجطٌٍٛخ ٌشعجٕب إًٌٍّ ٚ     

ئال أْ ، ضغُ أٔٗ ٌُ ٌىٓ عسىطٌبًا أٚ ٍِّب ثبٌشإْٚ اٌعسىطٌخ. ٌزطثٍخ أجٍبي اٌضٛضح اٌمبزِخ ثٙصٖ اٌطٚح

 ئعجبة وً ِٓ أسعسٖ اٌحظ ثمطاءح ٘صا اٌىزبة ِٓ ضجبط ٚ  اٌسبٌف اٌصوط لس حظً ثزمسٌط ِٖٚإٌف

 .أفطاز لٛارٕب اٌّسٍحخ 
 

فاْ ضحٍذ عٕب جسساًا، فمس رطوذ . فبٌزبضٌد ال ٌٕسى أثٕبءٖ اٌّرٍظٍٓ، فُٕ لطٌط اٌعٍٓ ٌب أثب أٚسبْ     

سزظً ئثساعبره ٘صٖ ِشطلخ ِضٍئخ فً شاوطح شعجٕب إًٌٍّ اٌصي رعٍُ ِٕه   ٚ،ٌٕب أعّبالًا جٍٍٍخ

 .أثطبٌٗ طبٔعٍٗ ٚ وٍف ٌحت اٌزبضٌد ٚ

 


