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 ِؼطٚف حساز

صحفٟ 

َ   1989 /26/5،  (22) ، اٌؽٕخ(7720) أوزٛثط، اٌؼسز 14ػسْ، صح١فخ 
  

: في أربعينية سلطان ناجي

حضور مكثف عكس مكانة الفقيد ... وعد بطباعة أعماله كاملة 
 

ػىػ اٌحشس اٌىج١ط اٌصٞ شبضن ثصوطٜ ِطٚض أضثؼ١ٓ ٠ِٛبً ػٍٝ ٚفبح اٌّؤضخ ا١ٌّٕٟ اٌىج١ط األؼزبش      

األزث١خ اٌزٟ حظٟ ثٙب اٌفم١س، ح١ش شبضن فٟ حفً اٌزؤث١ٓ  جزّبػ١خ ٚإلؼٍطبْ ٔبجٟ اٌّىبٔخ ا

 اٌىزبة ا١١ّٕ١ٌٓ فطع ػسْ ِؽبء اٌضالصبء اٌّبضٟ اٌؼس٠س ِٓ األزثبء ٚ اٌصٞ ٔظّٗ إرحبز األزثبء ٚ

 .وصا جّغ ِٓ أؼبرصح اٌجبِؼخ  اٌؼطة، ٚ اٌشؼطاء ا١١ّٕ١ٌٓ ٚ
 

رحبز ٌفطع ػسْ وٍّخ إلاٌحفً ثٛلفخ حساز، صُ أٌمٝ اٌطف١ك ٘شبَ ػٍٟ ثٓ ػٍٟ ٔبئت ضئ١ػ اأ ثس     

ٌزبض٠د ا١ٌّٕٟ ارٛص١ك  زضاؼخ ٚ إؼٙبِبرٗ اٌّزؼسزح ػٍٝ صؼ١س ثحش ٚ رططق ف١ٙب إٌٝ ِآصط اٌفم١س ٚ

 .ؼُ ؼٍطبْ ٔبجٟ إرؽّٝ ة زػب إٌٝ ضطٚضح ػمس ٔسٖٚ ٌجحش ربض٠د ا١ٌّٓ ٚ  ٚ، اٌّؼبصط اٌمس٠ُ ٚ
 

رٕبٚي ف١ٙب إؼٙبِبد ؼٍطبْ ، ا٢صبض وّب أٌمٟ اٌسوزٛض صبٌح ثبصطح وٍّخ اٌجّؼ١خ ا١ّٕ١ٌخ ٌٍزبض٠د ٚ     

ؼزشبض٠خ ٌّطاوع إلػضٛ فٟ أٚي ا١ٌٙئبد ا ٚ، ٔبجٟ وؤؼزبش ِؤؼػ فٟ لؽُ اٌزبض٠د ثى١ٍخ اٌزطث١خ

 أؼب١ٌت ؼٍطبْ ٔبجٟ فٟ زضاؼخ اٌزبض٠د ٚ فٕس ططائك ٚ ٚ، اٌضمبف١خ فٟ ا١ٌّٓٚ األثحبس اٌزبض٠ر١خ 

.  شؼجٗ ٔج١ٍع٠خ اٌزٟ وبْ ٠زمٕٙب ِٓ أجً ربض٠د ٚطٕٗ ٚإلرؽر١طٖ ٌٍغخ ا
 

وزبثبد ؼٍطبْ  أػمت شٌه ل١بَ اٌجبحش األؼزبش ػٍٛٞ طب٘ط ثمطاءح ِرزبضح ٌجؼض ِٓ أثحبس ٚ ٚ     

 . ٔبجٟ اٌزٟ شٍّذ حمجب ِزؼسزح ِٓ ربض٠د ا١ٌّٓ
 

رزضّٓ شطحبً ، ػضٛ اٌٍجٕخ اٌّطوع٠خ ؼىطر١ط اٌٍجٕخ اٌّطوع٠خ، وبٔذ وٍّٗ اٌسوزٛض ؼبٌُ ثى١ط ٚ     

 ِٕٙبجٗ اٌصٞ وطغ ح١برٗ وٍٙب ِٓ أجٍٗ، ح١ش وبْ ٠ؼزجط ِطجؼبً ِّٙبً ٚ ٌّىبٔخ اٌفم١س اٌؼ١ٍّخ ٚ

ٚػس اٌطف١ك ثى١ط ثؤٔٗ ؼ١زُ جّغ  ٚ. األجبٔت ف١ّب ٠زؼٍك ثزبض٠د ا١ٌّٓ ِٛصٛلبً ٌٍساضؼ١ٓ اٌّح١١ٍٓ ٚ

إؼٙبِبرٗ اٌجبضظح ػٍٝ  شٌه وٕٛع ِٓ اٌزىط٠ُ ٌٍفم١س ٚ رجطٞ طجبػزٗ ٚ رطاس ؼٍطبْ ٔبجٟ وبِالً ٚ

 . صؼ١س رٛص١ك ربض٠د ا١ٌّٓ
 

:- وبْ أثطظ٘ب ِب٠ٍٟ  ٚ، ػِّٛب فمس أجّغ اٌحبضطْٚ ػٍٝ اٌىض١ط ِٓ إٌمبط حٛي اٌفم١س       

 ٚ، حس٠ضبً  ٚلزٗ ِٓ أجً ربض٠د ا١ٌّٓ لس٠ّبً ٚ ر١ّع اٌفم١س ؼٍطبْ ٔبجٟ ثزىط٠ؽٗ وً جٙٛزٖ ٚ -1

 .ٌُ ٠ىزت ٌغ١ط ا١ٌّٓ 

أرصف ٔٙج ؼٍطبْ ٔبجٟ ثبٌزطو١ع ػٍٝ اٌّطاجغ وّصسض ألثحبصٗ ضغُ إْ شٌه وٍفٗ اٌىض١ط ِٓ  -2

 .اٌجٙس اٌؼٕبء ٚ

اٌجحض١خ ػٍٝ ِؽزٜٛ  ؼبُ٘ فٟ رؤؼ١ػ اٌّطاوع اٌضمبف١خ ٚ ٚ، اٌسضاؼخ وطغ ح١برٗ ٌٍجحش ٚ -3

 .اٌٛطٓ ا١ٌّٕٟ وٍٗ 
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ال رعاي إزاضح اٌحىُ  ٟ٘ زضاؼخ ٌُ رٕشط ٚ ٚ، ٌٗ زضاؼخ ػٓ اٌّسْ ا١ّٕ١ٌخ فٟ جٕٛة ا١ٌّٓ -4

 .ِٓ اٌّٛجت ػ١ٍٙب أْ رمَٛ ثٕشط٘ب  اٌّحٍٟ رحزفظ ثٙب ٚ

اٌّؼبصط  وبٔذ أثحبصخ فٟ اٌزبض٠د اٌمس٠ُ ٚ زضاؼبرٗ إ٠ّبٔٗ ثب١ٌّٓ ِٛحساً، ٚ ػىؽذ أثحبصٗ ٚ -5

 .١ٌٍّٓ رٕصت فٟ ٘صا اإلطبض 

اٌسضاؼبد اٌزٟ  لسَ اٌىض١ط ِٓ األثحبس ٚ ٚ، ٔظط ٌّٛلغ ِس٠ٕزٗ ػسْ زِٚبً ػٍٝ أٔٙب ٔبفصح ا١ٌّٓ -6

 .٘بَ ٠جت أْ رزحٛي إٌٝ ِطجغ أؼبؼٟ ٚ

ٌُ رمزصط أثحبصٗ ػٍٝ اٌجبٔت اٌؽ١بؼٟ ٌٍزبض٠د ا١ٌّٕٟ ثً أٔٗ رؼساٖ إٌٝ اٌجٛأت  -7

 . جزّبػ١خإلا

 . أٚلف ح١برٗ ػٍٝ رؤو١س ٚحسا١ٔخ اٌزبض٠د ا١ٌّٕٟ -8
 

، إشا وبْ ؼٍطبْ ٔبجٟ لس أضحٝ فٟ شِخ اٌزبض٠د، فؤْ ِٓ اٌٛاجت رىط٠ّٗ ثؼس اٌطح١ً ، ثؼس ٚ      

اٌفْٕٛ ِطر١ٓ ، ٚشٌه ِٓ ذالي  ة ٚاز٢أٔٗ اٌىبرت ا١ٌّٕٟ اٌٛح١س اٌصٞ حصً ػٍٝ ٚؼبَ ا ذصٛصبً ٚ

أْ ٠طٍك أؼّٗ ػٍٝ ِطوع ػٍّٟ  ٚ، صٕؼبء ؼّٗ فٟ جبِؼزٟ ػسْ ٚإرىط٠ػ وطؼٟ زضاؼخ اٌزبض٠د ة

أٔٙب لس ثٍغذ صالصخ  رج١ّغ أػّبٌٗ ٚطجبػزٙب وبٍِخ ذصٛصبً ٚ، األُ٘ ِٓ ٘صا ٚشان ِزرصص ثبٌزبض٠د، ٚ

ذّػ رطجّبد، إضبفخ إٌٝ ٚجٛز أضثؼخ أػّبي ٌٗ جب٘عح ٌٍٕشط، ٔب١٘ه ػٓ  أصٕٝ ػشط ثحضبً ٚ وزت ٚ

أثٕبئٗ اٌص٠ٓ ٠حًّ ِؼظُّٙ  اٌّؽزّطح ألفطاز أؼطرٗ ٚ اٌىط٠ّخ ٚ ضطٚضح اإلؼزّطاض فٟ اٌطػب٠خ اٌالئمخ ٚ

 .أؼّبئٙب  ربض٠رٙب ٚ أؼّبء رؼىػ شغف اٌفم١س ثب١ٌّٓ ٚ

 


