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، دد  الرفداا الد ب  و  درا (وبدر عديد)كان الرفيق الفقيد الددكور  ااددد وبدرل اليدا   

الخصدا  ان ادا ية الراةيدة فيه، فقد جمع بدي   االحب واألدل والطيبة ف  كل دكاٍن  ع

والمراصفات النضالية الف ة، دما وكابه اب الجميع د  واوك بهم، وها هدم بو كرو ده 

اياً بينهم، ب كرباته وصفحات  ضاله المجيدة، كا را ووفياء له كما هدر كدان وفيداً لهدم، 

فكدي  ررببدا يد  بادكركه وباقافوده وتراضديه الجدم، وبر عيد دناضل  نيد، وإ اان دوم

دكددان ددد  ةبددل  فاةدده ووصدددةا ه، فهددا هدد  عددوركهرلم،  وكاددر ددد فدد   اعددو كا  ان بددوم 

وبمبدار ة  دنظمة الح ل الشير   اليراة  ف  الاربد وايتتحي  ذكرا  اليطرة، فقد 

تدببين  بدر  فد  افدٍل  الكبيدر و بيينية الفقيد، د  صدبقه الدكور   بد الحا  اال رج 

ترعدطت ايد   ، رودحبد  ؤووصددةا هضر  فاةدحف،  عوركهرلمف   2/6/2102األاد 

وليفووح الرفيق جاعم هدار الحفل الودببين  تحيط بها ال هر  والشمرع،  تهالقا ة صر 

 كوق  لنحي  ذكرى و بيينيدة  فيدق دناضدل ))ةا ال،  بككمات ديبرة    خصا  الفقيد،

دناضددل جاددد صددفات  ،ترجددل ددد  صددهرة النضددا  ، بيددد ان ورى دددا  كيدده ووبددارة

دناضددل ةددرن القددر  بالفيددل، . ير   فدد   كددران الدد ات والشددجا ة و بددل األخددالاالشدد

ور نددا ووباربدده بيضدداء، بددا ا بويدداليم ا بدده، دحافظددا  كددن لقبدده الشددير   ددد  وبددة 

 .ور ا الجميع لكرةرف رةيقة صمت ادارا  كن  وح الفقيد، .((شا بة

 

 



 

 

  



 
 

 كحد ل الشدير   اليراةد ياعد  لالمكودب الا   يد الفداار  فيصدلود  ثم ةرو الرفيق 

الود  ةدددها الرفيدق دنظمدة الحد ل الشدير   اليراةد  فد  الادربد ككمدة  بيددهاكفقيد، ل

وبدر كما ف  دشداوبر اياتده النضدالية، هدا هدر الرفيدق : ))دما جاء فيهاو، دحمد الكحط

والمادددابرة والخكدددق والوراضدددع  انخدددال دددد  الشدددير يي  فددد   ألجيدددا عددديد، ددددنهال 

وةددد ال بيددرف الكايددر ددد  األصدددةاء والرفدداا  دد  تكددك الخصددا  الحميدددة  الشددير يي ،

الو  اتادم بهدا الرفيدق ااددد وبدرل، إال بيدد  ايكده جاددا  د  دحبيده و فاةده، وااددد 

كشير   ف  ترك فد  داديرته النضدالية دندا ات فخدر لده ولح بده الد    د   لده  وبرل

بهدا  المحد  الود  ددر ادنووةالظدروف  وصديبودخكصا لمبار ده فد   ودينااياته وظل 

 . شيبنا وا بنا

لدد، وبرلاادد  ، اليادل ال   امل آدا  الناس الفقراء ف  ووةدة صدرل الكدري ايد  و 

 ،عدجا   ةصدر النهابدة بكدل شدجا ة هاالء الفقراء، دوحددبا  ً   فاه واياته د  وجل 

 . وبضاال  الفقراء ديه ف  رربوه آامل كما 

لوكددك المبددار   ووفيدداءعدديد، عددنظل  وبددررة الرفيددق الدد ب  تيكمنددا ددد  دبددار  وعددي إ نددا

، ولنا الحق بالفخر ببن ا بنا الشير   اليراة  ب خر اقا بقادات دناضكة، واألخالا

ةبدل الرفداا فد  ايداتهم، وبيدد  اديكهم، وهد ا هدر  األصدةاءه  دحط تقدبر وا و او 

لنضدالية ودبار هدا صالء لر ثة اادك   ابوهم األاألثر الجميل ال   بخكفه المناضكرن ا

لك اليرفان د   فاةدك بمدا ةدددت ووهبدت وضدحيت، ..  فيقنا الغال  وبا عيد .الاادية

وباجاباك الفاضكة تويطر ذكراك را ما فد  ةكدرل دد   دام و مدل ديدك وتيكدم  كدن 

 ((..بدبك

 ، الد ب  تحددثرا بشدج  واأللدم بيوصدر ةكدربهم،  د  تكدك يوجاء رو  وصددةا ه المقدرب

ال كربات واألبا  الحكرة والمرة الو  ةضرها دع الرفيق ف  دحطات الغربدة المويددرة، 

فكددان لكدددكور   الددب النددداف دحطددات . باددو كرون وةفاتدده ودراةفدده وخصدداله الجميكددة

 وهددن ةكبدده  دد   دبدددة دددع الفقيددد ابودددوت ددد  الددر   دندد  الاددوينات، وا وهددت ايدد  و

الخفقان، باو كر كيف كان بي به المجردرن القوكة ودادا   داظم كد ا  وصددا  اادي ، 

، وشددا كوه كددان ةادرعددا دوددنقال  بب دده ووصددفه  وكيددف كا ددت صددالبوه فدد  دددراجهوهم،

المقددرل الدددكور   بددد  صدددبقه وكمددل و ردر دده الحدددب  فكددم باددوطع اكمددا  ادبادده، 

دادو كرا كيدف تيدرف  دحطدات الغربدة المخوكفدة الحاي  األ رج  تكك الماديرة فد  



تمي  فيهدا الفقيدد، وا ده المصا ب الو  دروا بها دياً، والخصا  الو   كيه ألو  درة و

دد  الشخصديات القكيكدة جددا الود  تدبثر بهدا،  فهرد  بويرف  كيه باين الن صداةوه، 

ر ده ابضدا ولدم دشيدا بب ه لم ببخل بببة دادا دة بادوطع تقددبمها ليخدرب  ورالبوده رد

 . باوطع اكما  ادباه

 

 
 

 

 
 

كحدد ل وكددان آخددر الموحدددثي  الرفيددق الدددكور  صددالح باعددر  ضددر الكجنددة المرك بددة ل

ومماا اااء  اي  ، وبككمدات ا بندة  ابيدة دد  القكدب، وبد  فيهدا الفقيددالشير   اليراة 

، فد   بر كافة دحطات اياته النضدالية المموددة لمدا بقدا ل دد  الادوة  قدرر))كلمته، 

الاددجرن والميددوقالت، فدد  وةبيددة النضددا  الاددر  وظروفدده الخا ةددة الصدديربة، فدد  

الوظاهرات والميا ك الر نية والقردية الكبرى، فد  رربوده خدا ل الدر   والمنداف ، 

بحمدل الحد ل فد  ةكبده وال باداو ، االمدا ( وبر عيد) ف  كل تكك المراةع كان الرفيق 



وةدد كا دت اياتده  كدن ادوددارها الراعدع . مادوقبلرودا بر   دفيدم بالحيداة واألددل وال

ر عددا كبيددرا ألجيددا   دبدددة ددد   فاةدده و فيقاتدده، ر عددا كبيددرا لكدد  بيددي  المناضددل 

تيام، فقد  ام الفقيدد الراادل ايداة  ضدالية تكيدق بكقدب  ونالشير   اياته كما بجب 

 الرفيددق، ايدداة كا ددت ديكقددة ببهدددال المخددا ر، خصددبة بكددل دددا تحمكدده ددد  جاددا ات

واةوحادات و وح تحد  ودقا  ة لكل ةرى الظكم والطغيان والياف والقمدع والكبدت 

دا بحد  فد  الدنف  ان  فيقندا  ونرير . رفا ا    دصالح الكاراي  وشغيكة اليد والفكر

 اددل ولكدد  ددد  رون ان توكحددل  ينيدده برؤبددة الددر  ، الدد   ابويددد  ندده ةاددرا، وظددل 

ددرات  دبددة، بيدد عدقر  الدكواتر بدة،   وبحمكه ف  وجدا ه وبنما  ال وهر ال   اا

اقودده ودنيودده ددد  تحقيددق ذلددك و فاةدده ووابودده هندداك لكدد  األدددرا  ال وهكددهبدد و   ون

 .((.الحكم

 

 
 

ببعددم دنظمددة الحدد ل الشددير   اليراةدد  فدد  الاددربد الحفددل فدد  الخوددا ، شددكر  ربددف 

دبر جميددع الحضددر  وددد  عدداهم فدد  إايدداء هدد   الدد كرى، وتقددد  بج بددل الشددكر والوقدد

لكدكور   بد الحاي  األ رج ، صااب المبار ة بإةادة هد ا الحفدل الودببين ، ا ود اوا 

لكددكور   وتقدد  بالشدكر والوقددبر. وتقدبرا ووفاءاً لكيالةة الصداةية الو   بطدت بينهمدا

لكددددكور  صدددالح باعدددر لحضدددر   ودشدددا كوه فددد  هددد     الدددب الندددداف لمشدددا كوه و

 . االاوفالية

يددق الفقيددد الغددال  اادددد وبددرل، و ددك فدد  ةكربنددا جمييددا  حدد   فاةددك، دجددداً لددك وبهددا لرف

 .عا رون  كن ر بك ال   اخورته


