
هلظ ري مل يذلا لجرلا ىلإ

 ةداحش رمع  ملقب
مالعإلل فدهلا زكرم سيئر

 يذلا يقيدص ىلإ ةسلخ ترظنف ،هعمد نيعلا ةلقم يف ترجحتو تقرقرت
 ال يك ينع ههجوب ةعرس يف حيشي نا لبق اهتليثم تحملف يبناج سلجي
 ةرسالا رايخ اهيلع عقو نم " رخص ما " هتميرك تناك اميف ،اهارأ
 يتلا ةعصانلا ةيناسنإلا اهتانونكمو اهررد رثنت ،اهتملك يقلتل ةميركلا
 ىوس ىقبتسا امو ىطعا ليمج حفاكم ينيطسلف با نع اهب تحاب
 اهتاملك ترسف " ةعطاقملا يف "  دشتحا روهمج ماما ،ءادهشلا ةيصو
 ناكم " ىلإ مودقلا همظعمب  مشجت مجاو روضح نادجو زهت ءابرهكلاك
 يرخص لضانملً الالجإوً اريدقتوً امارتحا وه ،دحاو ببسل " يمسر

 ةنجللا رس ةناما " هبتكم تلخدً اضرع ،هليحر نيعبرا يف ،قودص قداص
 يف ةيبرعلا ةعماجلا عبرم ىلع رمعلا لبتقم يف اناو " حتف ةكرحل ةيزكرملا
 ىلع ثعبي لجر كولس ينلاهف ،رئاز يسايس دفو عم ءاقل بيترتل ،توريب
 بتكم طئاحو ،طيسب " يكاك" لاطنبو صيمقب ىلوألا ةرظنلا نم ةقثلا
 نمو ،" هنم يشوه "  يروطسالا يمانتيفلا دئاقلل ةروص هيلع ىلدتت
. يبلق لخد اهموي
 ،ضرألا ءاجرأ يف ةروثلا تاوق تتشتو جورخو ،1982 توريب راصح دعب
 ، وكسوم يف نيطسلف ةلود ةرافس رقم يفً اعم يقتلن نأ رادقالا تءاش
 . 1988 ماع رئازجلا يف ةينيطسلفلا ةلودلا نالعإ دعب كلذو

 نيع يذلا رخص عسي مل " ءارفسلا " ةداعس نم ريثك سكع ىلع
 ةمصاع يف هبعش ةيضق باسح ىلع هسفن قيوستل نيطسلفلً اريفس
 ةلودلا تاقايس قباستتو اهحناوج نيب عراصتت تناك ىمظع ةلود



 ةمصاع يف هبعش ةيضق باسح ىلع هسفن قيوستل نيطسلفلً اريفس
 ةلودلا تاقايس قباستتو اهحناوج نيب عراصتت تناك ىمظع ةلود
 .ةيروثلا هتراهمو ةيئدبملا هفقاوم نمث عفدي هلعج يذلا رمألا ،ةروثلاو
 وا ينصخي ناك يذلا ،لجرلا اذهب ةرشابملا يتفرعم تأدب كانه
 ةرافسلا شبح رخص رداغ .ةفزانلا هراعشأل عامتسالاب يتقئاذ نسحتسي
 رادقالا انعمجتل ،يتيفوسلا داحتالا رايهنا ةيشع اهتكرت انأو ،سنوت ىلإ
 هتنيطو يسايسلا هسدحو يفاقثلا هسحب ناك .نيطسلف يف ديدج نم
 ىطخ بيبد عمسي ناك هنأكو ،هنارقا قبسي ةيبعشلاو ةيناسنالا
 ةينطولا ةدايقلا تاعامتجا ةماركلا راد يف نضتحاف ،ةضافتنالا
 رازن وبأ دوقي نأ ىلع ىوقلا هذه تعمجاو ،ةيعوبسألا ةدفوملا ةيمالسإلاو
 .ةلصاوتملا اهتايلاعفو اهتاعامتجا
 كلت تأدب ،هيف نكاسلا لمألا رئاطبو " طبزت مزال "و ةبحملا نوناقب
 سامحو ةمظنملا لئاصف يلثممو نيماعلا ءانمالا تمض يتلا تاعامتجالا
 يثوغربلا ناورم ،رخصروضحبو تاعامتجإلا تلوحتو ،يمالسإلا داهجلاو
 اهلضفب يتلا ،ىصقالا ةضافتنا دوقتل تادعس دمحا فسوي نسح
 نمالا سلجم نم ةيخيرات ةقباس يفو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم تعزتنا
 ةلودلا ةماقاب رقي يذلا 2002 طابش يف " 1397 " مقر هرارق يلودلا
 اهتمصاعو 1967 ماع ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارالا ىلع ةلقتسملا
 . سدقلا
 هجووً ايلمع داق هنأب رخافي ملو ،اهتازايتماو ةطلسلا نتافم هيرغت مل
 ةريسم ةليط ةيلهألاو ةيمالسإلاو ةينطولا ىوقلا رطا ةدايق ربع ةضافتنالا
 هللا مار تحاتجا يتلا برحلا ةلآ نم لقتعا نم لوأ هنأبو ،ةضافتنالا
 باوص ىلع يلعلو ،سمشلا وحن ههجوً امود ناك شبح رخص نأل ،اهدأول
 ىلع انعضو ناك امل ،هلاثما نم ربكا ددعب انتروث تيظح ول : لوقا امدنع
 . هيلع وهام



                                                  


