
 وبأ" ,شبح رخص ديهشلا دئاقلا حور ىلإ
"رازن

       
 "دومحم وبأ" ملاس داكر
ةيبرعلا ريرحتلا ةهبج ماع نيمأ
 
 بتاكلاو فقثملا ,نمؤملا دهاجملاو ,لضانملا دئاقلا رازن وبأ
 امهم تاملكلا زجعت .رضاحملاو ,بيطخلا ,نانفلا ,بيدألاو
 طيحي نأ عستا امهم لايخلاو تمس امهم راكفألاو ,تغلب
 اهليبس يفو اهل هتايح سرك ,نيطسلف قشاع ,لجرلا ةايحب
 دئاق رازن وبأ  .ريخألا قمرلا ىتحو هرفاظأ ةموعن ذنم
.اهتاريسم مدقتمو ,اهتانايب بتاكو ,ةضافتنالا
 ةينطولا ىوقلاو لئاصفلا ةفاكل يعوبسألا عامتجالا يف
 يركفلا دعابتلا مغرو ,اهسأرتي ناك يتلاو ةيمالسإلاو
 لصي نزتملاو ئداهلا هراوحبً امئاد ناك ,ىوقلا نيب يسايسلاو
 يذلا يعوبسألا نايبلا ناكف .ةيسايسو ةيلاضن جئاتن ىلإ
.ريهامجلاو مالعإلا لئاسو ةفاك هبقرتت تناك
 ديهشلا زمرلا سيئرلا ءاقل ىلإ نيعمتجملا وعدي ناك امً اريثكو
 هجويو ةضافتنالا تايلاعف بثك نع عباتيل رامع وبأ
.اهتايلاعف ضعب لوح هتاظحالم يدبيلو,اهتريسم
 يف هعضت تناك يتلاوً اموي ةيركسعلا هتزب كرتي مل هنا مغر
 مدختست يتلا ةيليئارسإلا تاوقلا ةهجاوم يف رطخلا زكرم
 الإ . صنقلا اهنمو نيرهاظتملا ةهجاوم يف ةحلسألا عاونأ ةفاك
.هب قدحملا رطخلا مغر تاريسملا ةدايق نعً اموي عروتي مل هنا
 عم هبناج ىلإ تنك هللا مار ةيليئارسإلا تاوقلا تلخد امدنع



.هب قدحملا رطخلا مغر تاريسملا ةدايق نعً اموي عروتي مل هنا
 عم هبناج ىلإ تنك هللا مار ةيليئارسإلا تاوقلا تلخد امدنع
 عيمجلا رعش املو ةشتنلا ةرامع يف هبتكم يف رخأ يدايق
 ناكم ىلإ انرداغ ناكملا ىلإ ةيليئارسإلا تاوقلا مدقتو رطخلاب
 هبتكم ىلإ ةدوعلا لواح امدنعو هبلط ىلعً اءانبً انمأ رثكأ رخآ
 هبتكم ىلإ داع هنكلً اعيمج ىقبنل باجأ هتقفارم ىلع انيرصاو
 تاوقلا ترصاح ىتح قئاقد ِضمت ملو  نيلتاقملا دقفتيل
 لاتقلا هعم نمو هرارق ناك انعم هلاصتا يفو ,ناكملا ةيليئارسإلا
 زاغ نم فئاذقلا عاونأ فلتخمب ةيانبلا اورطمأ ةنياهصلا نكل
 عيمج حبصأ امدنعو ,عومدلل ةليسملا لبانقلا ىلإ ,باصعألا
.ىنبملا اومحتقا ةمواقملا ىلع رداق ريغ ىنبملا يف نم
 يفو ةدارإلا عم مزعلا هتامسق يف ً,امئاد لئافتم ,عابطلا ئداه
.لبقتسملا يف لمألا ةمئادلا هتماستبا
 صالخلً اقيرط هئدابم يفو ,لاضنللً اقيرط ثعبلا يف دجو
ً اقيبطت حتف يف دجو دقف ميظنتلا حتف ىلإ ىمتنا امدنعو ,ةمألا
 ال "قلفع ليشيم ماعلا نيمألا ةلوقملً اقيبطتو ثعبلا ركفلً ايلمع
 امنإو ةيبرعلا تاموكحلا اهررحت نل نيطسلف ةزجعملا اورظتنت
."حلسملا يبعشلا حافكلا
 ةمواقملابو ريرحتلاب نينمؤملا نييثعبلا نم ةبكوك نمض ناك
 ةبكوكلا هذه نم ,ةيبرعلا ةمألا لاضن ةبرح سأرك ةينيطسلفلا
 قيفوتو ,رصان لامك ديهشلاو , يطرشيلا دلاخ ديهشلا
.ريثكلا مهريغو يدفصلا
 ةلود ةماقإ ملح لمحيً ادئاق اهيلإ داعوً اهركم نيطسلف رداغ
 خيرات ةدوعلاو ةرداغملا نيبو .سدقلا اهتمصاعب ةينيطسلف
 ةيدايقلا عقاوملا فلتخم ملستف ,تايحضتلاو لاضنلا يف لفاح
 سيل هل ةبسنلاب يفاقثلا لمعلاف , يريهامج قلطنم نمو
 بيدألاو بتاكلاو فقثملا ناك هنا مغر ,طقف بتكت ةلجم وأ ةديرج



 سيل هل ةبسنلاب يفاقثلا لمعلاف , يريهامج قلطنم نمو
 بيدألاو بتاكلاو فقثملا ناك هنا مغر ,طقف بتكت ةلجم وأ ةديرج
 تاودنلاو تاناجرهملا يف يريهامج لمع امنإو ,رعاشلاو
.ريهامجلا ةدايقو تارضاحملاو
 راد تناكو ,ةيركفلاو ةيفاقثلا نوؤشلا فلتخم ىعري ناك     
 يتلا تاحوللا اهناردج نيزت ةبتكم اهسسأ يتلا ةماركلا
 باتك تيب لك يف كرتف ,نينانفلا فلتخمل انبعش ةريسم سكعت
.نايب وأ ةلجم ينيطسلف لك ديبو
 رئاثلا ناك فقثملاو بتاكلاو بيدألاو رعاشلا عقوم نم    
 مالسإلا نأ رصي ناك نيح .نمؤملا دهاجملاو لضانملاو مواقملاو
 بلقلا يف ناميإ وه امنإو ميظنت وأ ليصف ىلعً اركح سيل
 تاراعش طقف سيلو عمتجملاو سانلا ليبس يف بوؤد لمعو
.بتكت تايآو عفرت
  لهسلاو رحبلاو بعشلاو ضرألا نيطسلفل هقشعب نوكسم 

 بتكملا امك تيبلا يفً امئادً ايلاضنً ارس هتايح هنم لعج
 الو ةمواقملاو لاضنلا ريغ رخأ زيح كانه سيل دجو امثيحو
.تاروطتلاو تادجتسملا نع الإ هعم ثيدح

 ةصغ سفنلا يف نكلو ,اهتاردقو ةيبرعلا ةمألاب قلطم هناميإ 
 سسؤملا دئاقلا ماعلا نيمألا عم ددري ناك .يبرعلا سعاقتلا نم
 يف دجو مسق نامسق ةيبرعلا ةمظنألا نأب ,ثعبلا بزحل
 ةعفنم اهيف دجو مسقو اهلمهأفً ائبع ةينيطسلفلا ةيضقلا
 ثعبلا مكح وه ةدعاقلا هذه نع ديحولا ءانثتسالاو ,اهلغتساف
ً امئاد ناك يذلا نيسح مادص دهاجملا دئاقلا ةدايقب قارعلا يف
 لكشب اهلئاصف فلتخمب ةينيطسلفلا ةمواقملا بناج ىلإً ادبأو
.صاخ لكشب رامع وبأ زمرلا ديهشلا ةدايقب حتف ةكرحو ماع
 لضانملا دئاقلا نهذ يف ةصح نيسح مادص دئاقلا ديهشلل ناك 
 بناج ىلإ هل روصب ظفتحي ناكو "شبح رخص" شبح ىيحي



 لضانملا دئاقلا نهذ يف ةصح نيسح مادص دئاقلا ديهشلل ناك 
 بناج ىلإ هل روصب ظفتحي ناكو "شبح رخص" شبح ىيحي
 مئاد لكشب ثدحتي ناك .هتبتكمو هتيب يف نيسح مادص ديهشلا
 نع ,ءابإلاو ةماهشلاو ةوخنلا نع .ةليصألا ةيبرعلا هتافص نع
 ةبورعلا لمأ نيسح مادص يف دجي ناك ,مركلاو ةعاجشلا
. اهدئاقو اهزمرو
 دقف دق ينيطسلفلا انبعش ناكو نجسلا نم تجرخ امدنع
 دهاجملا ديهشلا انتما تدقفو ,رامع وبأ ديهشلا زمرلا دئاقلا
 ال ,اهناوفنعو اهتزع ردصمو ةمألا لمأ نيسح مادص نمؤملا
 تلزه دق هتحص نأو تلبذ دق رازن وبأ ةماستبا تدجو دقف يردأ
 تقو ىلإ لصي نأ لجرلا ىلع لقثأ ام ناو يناعي هنا تكردأف
 نم ةعومجم مامأو .هيلإ تلصو ام ىلإ لصت رومألا هيف ىري
 تذخأ ةروصلا هذه يل حرشي أدب ةداقلا عم هل تذخأ روصلا
 ,دايإ وبأ عم هذهو ,رامع وبأ عم كلتو نيسح مادص عم يل
 هذهو ,سلبارط يف كلتو ,توريب يف هذهو,لوهلا وبأ عم هذهو
 امك دوعي لجرلا يف تيأر .نامع يف ,نيطسلف يف ,سنوت يف
 انبعش نأ يف ًالئافتم ةريرسلا يفاصً امستبم ,لبق نم هتدهع
 رازن ابأ اي هللا كمحر .تايحضتلا هذه لك عم رصتني نأ دب ال
.هتانج حيسف كنكسأو

            
                                                            
                                                              


