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الشعب يريد معرفة المصير 
عبيدين هوري ههد 

ّّؽ ّاهذٔ ٖـػٕ فٕ نّل يردوج جدٖدًا، كد ٖنًّ ُذا اهجدٖد شوتًّٖب،  فٕ ُذا اهزيً اهيخٌ
أّ كد ٖنًّ إٖجبتًٖب، إال أٌَ اهدرام اهيػوّة فبهنل يً دّهٌب ٖخػّر ّٖشرؽ فٕ درنخَ فال 

اهفنر ٖرنُع، ّاهشٖبشُج خرنع، ّاأليً . ٌجد ضٖئًب ٖشخلر فٕ يّكـَ فبهجيٖؾ ٖرنغًّ
ُل ٌتلٓ ٌوىُّ نل فخبح اهيبغٕ دخٓ هّ . ٖرنع، فِل ٌتلٓ ٌدً ٌراّح فٕ تداٖبح اهػرٖق؟

نبً يً اهفخبح اهذٔ خشبكػ ييب أنوَ اهذًٖ شتلٌّب؟ ُّل يً اهيـلّل أً ٌلف خبئًِٖ ّشػ 
!..  اهػرٖق؟

ّيٌبشتج ُذا اهددٖد يب ٖـظف تـبهيٌب اهـرتٕ يً درام ضـتٕ خّاجَِ اهشوػبح 
اهـرتٖج تأشبهٖة يخٌّؿج خخفبّح يب تًٖ اهغتبء خبرث، ّاهديق خبرث أخرْ، ّيب تًٖ اهّدضٖج 

دٖد أً أنذر . ّاهديّٖج ّاهـٌبد ّتًٖ اهدنيج ّاالشخجبتج هيػبهة اهجيبُٖر اهيضرّؿج ّاهيدلج
يب ٖدٖرٌٕ ُّ يرع اهظيى اهذٔ أظبة تـع رجبل اهشوػج اهـرتٖج فوى ٖـٖرّا يب ٖجرٔ 
ؿوٓ اهشبدبح اهـرتٖج يً درنبح ضـتٖج ادخجبجٖج خشٌّبيٖج أٔ اٌختبٍ، ّنأٌِى غٖر يـًٌّٖ 

تِذا األير ال يً كرٖة ّال يً تـٖد، تل ّفٕ أدشً اهدبالح ٖلٖيًّ اهظوّاح ّٖتخِوًّ هرة 
اهـتبد أً ٖتـدُى ؿٌِب دًّ أً ٖتذهّا أدٌٓ جِد فٕ خدشًٖ أّغبؽ ضـّتِى اهيلِّرث 

ّيب ٖدٖرٌٕ أنذر ُّ خراختٖج األدّار فٖيب ٖجرٔ، فويبذا هى ٌٖخفع اهضتبة اهـرتٕ . ّاهيليّؿج
فٕ أنذر يً ينبً فٕ آً؟ ُّل أظتخ هزايًب أً خخيد اهذّرث فٕ تود هخضخـل فٕ تود آخر؟ ال 

اهفّغٓ، فٕ ؿبهى يغػرة خجخبدَ ف. أدرٔ، فنل ضٕء يً دّهٕ ٖظٖتٌٕ تبهدّار ّاهدٖرث
خٌلوة فَٖ اهيفبُٖى فٕ ؿبهى ، ّاهغرٖتجشبػٖل األجّٖص ّّخغركَ اهديبء ّأشودج ال

هرشى خرائػ - اهيظػٌـج أظاًل -  ّخخخوػ فَٖ األّراق، ّخخزدزح اهددّد ّاهيظػودبح
جدٖدث، تبح اهيّاػً اهـرتٕ فٕ دٖرث يً أيرٍ ال ٖـرف أًٖ ٖخجَ، فبكدًا هتّظوخَ ال ٖـرف 

ضيبهَ يً جٌّتَ، فإً ُّ اخخبر االظػفبف إهٓ جبٌة كٖبدخَ اهشٖبشٖج اخِى يً كتل اهيدخجًٖ 
تبهجتً ّاهٌفبق، ّإً ُّ أخذ ظف اهيدخجًٖ ّجِح هَ دنّيخَ خِيج اهـيبهج ّاهيرّق، ّفٕ 

.   إهٓ خػّرخَ ؿوٓ أيً اهدّهجأدشً األدّال ّغـح دّل اشيَ دائرث ديراء خضٖر
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يً ٌُب أؿخلد تأً نل اهضـبراح اهيرفّؿج ؿوٓ ايخداد ادخجبجبح اهّػً اهـرتٕ 
 "..اهضـة ٖرٖد يـرفج اهيظٖر: "تدبجج إهٓ إغبفج ضـبر جدٖد ٖلّل

ففٕ دًٖ هى ٖـد يً اهيلتّل أّ يً اهيشيّح أً ٖظبر إهٓ يظبدرث اهفنر دخٓ هّ 
نبً ُذا اهفنر ٖخدرم فٕ خػ االٌدراف، ٖجة أً ُخفخخ اٗفبق هوٌلبص ّاهجدل، ألً يظبدرث 

ّفٕ نل ُذا اهرنع اهذلبفٕ ّنل . اهفنر ّإكظبئَ إٌيب ُّ كخل هوفنر ّاهيفنر فٕ اهّكح ذاخَ
ُذا اهرنع اهشٖبشٕ، ّنل ُذا اهرنع االجخيبؿٕ، ؿوٌٖب أً ٌلّل هوفنر أرنع ّاتدد ؿً 

ّأرجّ أً ال ُٖفِى إٌٔ أخشبُل أّ أدؿّ إهٓ . اهدلٖلج فال ضٕء يػوّة أنذر يً اهدلٖلج
اٌدراف اهفنر ّهنٌٕ أكّل أً اهفنر ّٖاجَ تبهفنر، ّكد ٖنًّ ُذا اهفنر يرث يؾ، ّيرث أخرْ 

غد، ّهنً ال ٖينً أً ٖنًّ اهفنر فٕ ؼل اهيخغٖراح ال فنر، نيب ال ٖينً أً ٖجبتَ اهفنر 
فِال خرنٌب اهضـة ٖفنر ّٖػرح فنرٍ نيب . يِيب نبً يخبهفًب تبهـٌف ّاهليؾ ّاهرظبط ّاهدى

!. ٖرٖد؟
نل ضٕء ٌّٖبكص فٕ تدد فٕ ّٔاكـًب جدٖدًا  خفرع ضـّةإٌٌٕ أخظّر أً درنج ال

يً اهيضبرنج  ييٌّؽ ًاهٖس ٌُبم ضخطنيب ذيج ضٖئًب غٖر كبتل هوٌلبص فوٖس . نل ضٕء
جيٖؾ ختدد فٕ إٌشبٌٖج اهدّار هغج هغج ؿٌدُب خنًّ . ّاهدّار، فبهنل يـٌٕ ّاهنل ضرٖم

، اهجّاٌة اإلٖجبتٖج ّاهشوتٖج هخخّازً اهظّرث اإلٌشبٌٖج ّاهظّرث اهّاكـٖج فٕ جيٖؾ جّاٌتِب
يفننج يٌؼّيج األفنبر االخخزاهٖج اهخٕ خغخبل شرًا ّؿالٌٖج أٔ إتداؽ يً ضأٌَ أً ٖضبنس 
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