ثشعبَخ وحعىس انغُذح نُهً ششف سئُغخ جمهظ األيُبء
فُالدنفُب حتزفم ثزخشَح كىكجخ خذَذح يٍ انفىج انعششٍَ نؽهجزهب
احزفهذ خبيعخ فُالدنفُب ثزخشَح انذفعخ انثبَُخ يٍ انفىج انعششٍَ نؽهجزهب ،وسعذ انغُذح نُهً ششف
سئُغخ جمهظ أيُبء خبيعخ فُالدنفُب االحزفبل انزٌ ألُى يف انصبنخ انشَبظُخ يف اجلبيعخ حبعىس سئُظ
اجلبيعخ وَبئت انشئُظ نهشؤوٌ املبنُخ واإلداسَخ وعًذاء انكهُبد وانذوائش اإلداسَخ وأْبيل اخلشجيني.

وأنمً األعزبر انذكزىس حمًذ أيني عىاد سئُظ اجلبيعخ كهًخ يف افحفم ُْ فُهب اخلشجيني وروَهى
واجلبيعخ ولبل خمبؼجبً اخلشجيني" :كهُب ثمخ أَكى عزحذثىٌ انزغُري اإلجيبيب انزٌ عُؤدٌ إىل حتمُك
انزاد واإلعهبو يف سفبِ اجملزًع ورعضَض انمذساد انىؼُُخ وخذيخ انجهذ ،واملغبمهخ يف رعضَض َىعُخ انزعهُى
انعبيل وَزبخبرّ واعزًشاس األسدٌ يزًُضاً وسائذاً فُّ".
وأظبف لبئالً " :نمذ أثشمت يف اجلبيعخ كًب أثشد اجلبيعخ فُكى ،نمذ احزشيزى انشأٌ وانشأٌ اِخش،
شبسكزى يف انعذَذ يٍ انُذواد واملؤدتشاد ،حممزى انكثري يٍ املُدضاد ،نمذ حصهزى عهً اجلىائض يف
اهلُذعخ وانعهىو واِداة عهً املغزىَني انىؼين واإللهًٍُ ،شبسكزى يف خذيخ اجملزًع ،وثزنك كُزى أْال
نثمخ اجلبيعخ ثكى واعزثًبسْب فُكى وإعذادْب نكى انجُُخ انزعهًُُخ انزعهًُخ انذميمشاؼُخ ،انُىعُخ،
املغزذايخ".
وأوصً سئُظ اجلبيعخ اخلشجيني مبب َهٍ :احزشاو كشايخ اإلَغبٌ ،احزشاو انعًم َذوَبً كبٌ أو فكشَبً،
احزشاو انشأٌ اِخش واالعزشاف ثبخلؽ ورصىَجّ ،حتًم املغؤونُخ ثشدبعخ وأيبَخ وعذانخ ويىظىعُخ،
وظع يب اكزغجزى يٍ يعهىيبد ويهبساد يف انزىصم إىل إثذاعبد خذَذح نزهجُخ حبخبد اجملزًع وسفبّْ يف

جمبالد انؽبلخ وانؽبلخ املزدذدح ث َىاعهب املخزهفخ ،ويف ر يني انغزاء وانشعبَخ انصحُخ املغزذايخ ،ويف
انعًم عهً حتغني انجُئخ ويعبجلخ انزغرياد املُبخُخ وَزبخبد اَفعبالد انؽجُعخ ويب دتثهّ يٍ هتذَذ
نهحُبح ،عذو االعزغالو نهفشم وإمنب رىظُفّ حبفضاً نهًثبثشح واإلصشاس عهً انُدبذ ،انزىاصم يع خبيعزكى
نالعزفبدح يٍ يالحظبركى ودتكُُهب يٍ رمذمي ثشايح وخذيبد أفعم نكى وألثُبءكى وأحفبدكى.
ويف افحفم لبل انذكزىس يصؽفً اجلالثُخ عًُذ شؤوٌ انؽهجخ " :رزششفُ خبيعخُ فُالدنفُب يف صجُحخِ ْزا
انُىوِ املششقِ ثىخىدكى أٌْ رضفَّ نهىؼٍِ كىكجخً خذَذحً يٍ فشعبَِهب انزٍَ هنهىا يُهب انعهىَ واملعشفخَ ،وانزٍَ
صُمهذِ شخصُبرُهُى نُكىَىا شجبثبً لبدسٍَ عهً حتًِّمِ املغؤونُخِ .رذفعُ هبى نُكىَىا ثُبحً حمُمُني يٍ أخمِ
أسدٌٍّ ألىي ويغمجمٍ يششقٍ".
وثعذ رنك لبو األعزبر انذكزىس سئُظ اجلبيعخ ثزغهُى انؽهجخ اخلشجيني شهبداهتى وعػ أْبصَح انفشذ
وانُدبذْ .زا ولذ ثهغ عذد انؽهجخ انزٍَ مت ختشجيهى  753ؼبنجبً وؼبنجخ يٍ خمزهف كهُبد وألغبو
اجلبيعخ وفًُب َهٍ أمسبء انؽهجخ اخلشجيني األوائم:
 فىصٌ عهٍ اثى خبثش يبخغزري عهى افحبعـىة،
 اَّ عجذ انشحُى َىَظ انهغخ انعشثُخ وآداهبب،
َ بمسني عهًُبٌ محبَذِ دساعبد انزًُُخ،
َ بدَخ عبمل عشَّ انهغخ اإلجنهُضَخ وآداهبب،
 اميٍ امسبعُم اخلؽُت انزصًُى اجلشافُكٍ،
 سؤي كفبذ ثبشٍ انزصًُى انذاخهٍ،
 غذَش ونُذ انشُخ حغني انزكُىنىخُب افحُىَخ وُْذعخ اجلُُبد،
 هببء عهٍ حغني عمذِ احملبعجّ ثبنهغخ انعشثُخ،
 اجنُال حمًذ عهًُبٌ يعًش احملبعجّ ثبنهغخ االجنهُضَخ،
 سؤوف كفبذ لصبة ثبشٍ انعهىو املبنُخ واملصشفُخ،
 اميبٌ عبئذ حمًذ انشُؽٍ اداسح االعًبل،
ْ شبو يبخذ صبحل انزغىَك،
 اعُم حمًذ ثُبد إداسح َظـى وشجـكبد األعًـبل،
 داَُّ سَبض حغٍ انكغىاين اداسح املغزشفُبد،
 حمًذ صجحٍ يبْش ثبسودٌ االداسح انفُذلُخ و انغُبحُخ،
 ععىد عهؽبٌ املُصىس انُعًٍُ افحمىق،

 سَذِ عهٍ لُذَم انصُذنخ،
 حمًذ حغبٌ حضَين اهلُذعخ انكهشثبئُخ،
 سأفذ مسري سحًٍُ اهلُذعخ املُكبَُكُخ،
 امحذ حمًذ حمًذ دسثبط ُْذعخ افحبعىة،
 حمًذ امحذ افحُبسٌ ُْذعخ املُكبرشوَكظ،
 االء يبصٌ عهًُبٌ اثى ششَعّ ُْذعخ االرصبالد و االنكزشوَُبد،
 يُريِ انىاَب حمًىد عجذاجلهُم حىاسٌ ُْذعخ انعًبسح،
 مهبو عجذ انشمحٍ افحشبػ اهلُذعخ املذَُخ،
 حمًذ ْبسوٌ اثى شُت ُْذعخ انربجمُبد،
 امحذ ْشبو اسَبؤوغ َظى املعهىيبد االداسَّ،
 اَظ عذَبٌ افحًىَّ عهى افحبعىة،
 عبصى عهٍ حمًذ ثؽبذ أَظًخ املعهىيبد افحبعىثُّ،
 اعالو اثشاُْى رَت ثهدٍ انزًشَط.

