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أﺑ ﻠﻲ ﺷﺎ ﺳﻰ ﺎ ﺧﺎﻟاً ..
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ﻠ : اﻟﺎﺋ / اﻟ اﻟﻠﺔ
رﺣﻞ ﺷﺦ اﻟﺎﺿﻠ ﺗﺎرﺎً ﺧﻠﻪ إرﺛﺎً ﺢ أن ﯾرس ﻲ اﻷﻛﺎدﺎت اﻟﺎﺳﺔ  ..ﻟ  أﺑﻠﻲ ﺎً وﺛرﺎ  ﺑﻞ ﺎن ﻣ اً ﺳﺎﺳﺎً ﻣ اﻟاز اﻷول ﺗﻬ ﺎﺎﺗﻪ
ﻠﻰ اﻟ اﻟﺎﺳﻲ اﻟ ﺎن ﯾﻊ ﻪ ..
ﻟ ﻞ اﺑ ﻠﻲ ﺷﺎ وﻟ  ﺣﻰ آﺧ أﺎم رﺣﻠﻪ ﺎن داﺋﺎً ﻧﺎﺻﺎً وﻣاً وﺎن إﻧﺎدﻩ اﻟﺎء ﻟﺎدة اﻟﺔ ﻣ رﺋﻬﺎ ﻟﺎﻪ أﺣ اﻷﺳﺎب اﻟﻲ أدت ﻹﺎؤﻩ
ور ا اﻹﺎء ﻞ أﺑ ﻠﻰ اﻧﺎً ﻟﻞ ﺎﺋ ﺷ ﻲ ﺣﺔ ﺢ ..
أﺑ ﻠﻲ ﻧﺄ ﻲ ﺑﺔ وﺔ  ﺎﺟ ﻣ ﺔ  ﺎم  1948ﻟ ﻲ ﻣﯾﺔ رﺢ اﻟﺎﺳﻠﺔ ﻟ ﻧﺎﻟﻪ اﻟ ﺿ اﻹﺣﻼل  ..ﺗﻞ ﺑ ﻣن و اﻟﺔ
اﻟﺔ ﻟ إﻟﻰ ﺟﺎﻧ اﻟﺎﺿﻠ ودﻬ ﺎﻟﻼح ﺎن م اﻟﺎل ﻲ ﺣﻞ اﻟﻼح ﺑ ﺟﺎل اﻟﺔ اً  أ اﻟﻞ اﻟﺎﺻ وأﺳﻬ واﻟﻩ ﻲ ﻣﺔ 
اﻟ ﺎ أﺳﻬ أﺎﻣﻪ اﻟﺔ ﻲ ﻣﺎرك  1956و  1967وﺗض أﺑﻠﻲ ﻟﻺﺎل  15ﺎﻣﺎً ﺎن ﻣﻬﺎ ﺣﺎً إﻧادﺎً ﻲ زﻧﺎز اﻹﺣﻼل ﻷﻧﻪ ﺎن ﯾرك ﺧرة
وﺟدﻩ ﺑ اﻷﺳ ﻲ ﺗﺟﻬﻬ واﻟد أﻣﺎم اﻟﺎن اﻟﻞ ..
ﻟ  إﻼق ﺳاﺣﻪ ﻣ اﻟ إﻻ ﺑاﺔ ﺟﯾة ﻣ اﻟﻞ اﻟﺎﻟﻲ ﺄﺳ ﺣﺔ اﻟﺔ اﻟﻼﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﺎﺿﻞ ﻣ دﺣﻼن ﻣر أﺔ اﻟﺎب ﻲ اﻟﺎل وﻛﺎﺑﻬ
ﺧات ﺳﺎﺳﺔ وﺛرﺔ  ..وﻣﺎ ﻟ اﻟﻞ إﻻ إﺎد  اﻟ ﻣاً أن إﺎد ﺳ ﻧﺎﻬ اﻟر وﻧا ﻲ ﺗﻞ ﺧﻼﺎ ﻠﻰ أرض اﻟ واﻟﺎرج أر
ﺣﺎﺎت اﻟﻞ ..
إن ﻣﺎ أﺑﻠﻲ ﺷﺎ ﻻ ﺗﻊ إﻻ ﻟﻠﺎت ﺑﻞ  ﻟﻲ اﻟ واﻟﺎﺣﺔ اﻟﺎﺔ ﻟﻬا اﻟﺟﻞ اﻟﺎﺋ اﻟ واﻟﺎﻣﺦ ﺣ ر اﻟﺎن اﻟﻬﻧﻲ دﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻟﻠﺎدة  إﺗﺎق أوﺳﻠ إﻻ أن اﻟﻬ أﺑﺎر أﺻ ﻠﻰ دﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﻪ وﻟﻪ اﻊ اﻟﺟﺎل وﺎد أﺑﻠﻲ ر أﻧ اﻹﺣﻼل وأﻧ اً ﻲ اﻟﻠ اﻟﻲ
اﻷول و وز اً ﻟ ازرة اﻟ .. وﻲ أن ﺎل ﻪ أﻧﻪ اﻟﺎﺻﺢ واﻟﺎر ﻟﻠﺎﺋ اﻟ ﺎﺳ ﺎت ..
وأﻞ ﻣﺎ ﺎل أن ﺣﺔ ﺢ وﻠ ت زﺎً وﻣ اً ﺳﺎﺳﺎً وﻣﺎﺗﻼً ﺷﺳﺎً ﺳ ﺗﺎرﺎً  ﻪ  أﺣﻼم وح اﻟ اﻟﻠﻲ ..
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ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
رﺣ ﷲ ﺎﺷﺦ اﻟﺎﺿﻠ وﻠ ﺗﻲ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺄﺻﺢ اﻟ أوﺎن وأﺻﺢ اﻟﺎل ﻣﻣﺎً وﺳ وب اﻟﺎﺿﻞ وم اﻟﻞ واﻟﺎﺳ وأﺻﺎ ﺎء ﻲ ا اﻟ
..
ﻛﻠﺔ اﻟ ﻪ ﺎﻟ ﻠﻰ اﻟل ﻟ ﻧ  اﻟ ﺎ أﺎﻠﻲ ﻟ ﺗ ﺧﻠ رﺟﺎﻻً ﺳﺎروا ﻠﻰ در وﺣﺎً اﻟ آت .
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