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يبرا . احزفبالً ثجهٕغّ انثبنثخ ٔانثًبٍٍَ (انمبْشح « -انًغبس»غبنٍشي ) « غشة... ششق»يعشض انفُبٌ انًصشي غّ حغٍٍ  ٌأرً

فً عًك غّ  خبصخ عُذيب ٌكٌٌٕمعٍٓب فً االَشغبل ثبألشكبل ٔانخطٕغ ٔانًغبحبد ٔاألنٕاٌ، ة رفعم انغٌُٕ حمبً ثبنفُبٌ ْٕٔ

فٕٓ أعزبر انزبسٌخ انًعبصش ٔانزصًٍى ٔانخضف فً كهٍخ  حغٍٍ ٔثمبفزّ ٔخجشرّ، يع غضاسح ئَزبجّ ٔرُٕع ٔعبئطّ اإلثذاعٍخ،

ْٕٔ يإعظ . انثمبفخ انًصشٌخ ٔكبٌ سئٍغبً نمطبع انثمبفخ انجًبٍْشٌخ فً ٔصاسح. شغم عًبدرٓب نغُٕاد انفٌُٕ انزطجٍمٍخ انزً

 كزنك ععٕ انٍٓئخ انذٔنٍخ نهغشافٍك ٔيُذٔثٓب عٍ أفشٌمٍب، ٔنّ أكثش يٍ خًغٍٍ َمٍت نُمبثخ يصًًً انفٌُٕ انزطجٍمٍخ، ْٕٔٔأٔل 

  .1952يعشظبً دٔنٍبً ٔيحهٍبً ثذءاً يٍ عبو 

عّ انفُبٌ ْٕكٕعبي عزكٌٕ نكم َمطخ ٔنكم خػ ٌط ال ثذ ئرا يٍ أٌ ٌكٌٕ نٓزِ انخجشح انطٌٕهخ أثشْب فً أعًبنّ، أٔ كًب لبل

يب كبَذ  ْزا انشعٕس عُذ يشبْذح أعًبل انفُبٌ غّ حغٍٍ، ٌعذ يزعخ فً رارّ، ثخبصخ ئرا ئٌ يجشد اعزحعبس. حٍبرّ انخبصخ

فهى رزحٕل انخجشح انطٌٕهخ ئنى ظم ثمٍم ٌهمً ثبنعتء . انعًٍمخ األعًبل انًعشٔظخ رحمك يثم ْزِ انُشٕح، ٔرهك انشغجخ فً انشؤٌب

ٔعٍٍ انًشبْذ، ثم شفذ ٔخفذ ٔرحٕنذ  ٔئال اعزحبنذ انزجشثخ انًزشاكًخ ئنى حبجض يٍ صجبج ثٍٍ األعًبلانًزهمً،  عهى كبْم

انزكهف  ٔرحٕل كً رخشج نُب فً انُٓبٌخ ْزِ األشكبل انعفٌٕخ انطبصجخ انجعٍذح يٍ ئنى عجك ٔسحٍك رًذ نًٓب عًهٍخ رًثٍم

 .ٔانصُعخ ٔانًجبششح

 غجمبد نٍَٕخ

غجمبد انعجبئٍ انهٍَٕخ . انصشٌحخ ٔانًزٕاسٌخ يخ عهى انزٕانً راد انخطٕغ ٔاالَحُبءاد ٔانذسجبداألعًبل انكجٍشح انًشعٕ

ٔاألدٔاد  نٍَٕخ، ٔياليظ األعطح انٕسلٍخ، ٔظشثبد انفششبح انعفٌٕخ، رذخالد األصبثع انزً رشف عًب رحزٓب يٍ رجهٍبد

 .ُْذعٍخ يززبنٍخ يٍ دٌٔ ثٓشجخ أٔ ركهف ٔغخػ. نزمٍٍُ ٔرٕجٍّ انًصبدفخ ٔانعفٌٕخ ٔاالَزشبس انعشظً نألنٕاٌ
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أشجّ ثًحبٔنخ يٍ انفُبٌ نالرغبق يع انحبنخ  حبنخ يٍ انزٕرش ٔانمهك ٔانحشكخ ٔاالظطشاة رغٍطش عهى األعًبل انًعشٔظخ،

األكجش يٍ فبنجبَت  .ٔاْزًبو ثحبنخ انزغٍش انزً غشأد عهى انعاللبد ثٍٍ انثمبفبد انًخزهفخ انعبيخ انزً رُزبة انعبنى انٍٕو،

، ال ٌشرجػ فً أثعبدِ ثًٕلع «غشة... ششق»يعشض . «انغشثً انذٌٕاٌ انششلً نهًإنف»انًعشض يغزٕحى يٍ سٔاٌخ غٕرخ 

انذٌٕاٌ »ٔيب لذيّ يٍ خالل  أعبعبً ثبنجعذ انثمبفً ٔاإلثذاعً يزخزاً يٍ غٕرّ سٌبدرّ فً عاللزّ ثبنششق جغشافً، ئًَب ٌٓزى

  .فً انمشٌ انزبعع عشش انًٍالدي انزحٕالد انغٍبعٍخخالل « انششلً نهًإنف انغشثً

نجأ ئنى َٕع يٍ االعزذعبء انجصشي ألعًبل عذد يٍ  ٔرأكٍذاً نفكشح انحٕاس ثٍٍ انثمبفبد انزً ٌحزفً ثٓب غّ حغٍٍ فً يعشظّ،

 .يبٌكم أَغهٕ، يبرٍظ، نٍَٕبسدٔ دافُشً، فبٌ غٕغ ٔثشَٔضٌُٕ انفُبٍٍَ انغشثٍٍٍ يٍ أيثبل
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