
انيف لمالا اوثب نيذلا ةداقلا نم رخص
لولاعلا دومحم
حتف ةيزكرم وضع

 ناك ،ةليوطلا لاضنلا ةريسم ربع هانفرع يذلا دئاقلا شبح رخص
 لقتناو ،عقاوملا لك يفو راوغالا يف ةيئادفلا دعاوقلا يفً ايقيقح ًالضانم
 نم دقع لالخ سركو ،هيف رسلا ةناما لغش ذا ،يروثلا سلجملا ةدايق ىلا
 يف ريثأتلا ىلع ةرداق تحبصاو ،ةيواحتفلا ةسسؤملا هذه ةيصخش نمزلا
.ةيزكرملا ةنجللا لمع بقاريوً امهمً ايدايقً اراطا اهرابتعاب حتف ةكرح
 ىدل نيطسلفلً اريفس رازن وبا اهيف لمع يتلا ةريصقلا ةرتفلا مغرو
 دييأتلا دشحي نا ،رباثملا هلمعبو عاطتسا هنا الا ، يتيفوسلا داحتالا
 نال هتنكم هتاعادباو هتاردقو هينافت .هبعشلو هتيضقل يبعشلاو يمسرلا
 رمتؤملا يف حتف ةيزكرم ةنجل ةيوضع لتحيو ،يميظنتلا لمعلا يف يقتري
 ةيبدالاو ةيرعشلا تالاجملا يف عدبم رخص نا دقتعي ضعبلا .سماخلا
 ،يركسعلا يناديملا يلاضنلا لمعلا يف عدبمً اضيا هنكلو ،حيحص اذهو
 ،ناودع لامك ديهشلا يبرغلا عاطقلا لوؤسم بئان لغش دق ةرتفل ناكو
.ةلتحملا ضرالا لخاد يف لمعلا دوقي ناكو
 يف زرابلا رودلا هل ناكو ،نانبل يف حتف ميلقا دمتعم انلضانم لغشو
 .ةينانبللا ةمواقملا ةكرحو ةينيطسلفلا ةروثلا نيب ام فلاحتلا تاقالع زيزعت
 ةكرح تايبداو ركف ةغايصو ةباتك يف ةحضاو تامهاسم اندئاقل ناكو
 ،لئالقلا ةداقلا نم ةعومجم نم ربتعي رازن وبا نا لوقا نا عيطتسا .حتف
 هراعش ناكف ،ةبعصلا تاقوالا يف ةصاخو انيف لمالا اوعرزو اوثب نيذلا
 يخارتلا تاقوا يف رصنلاب ةقثو ًالما يطعيل "طبزت مزال" هل مزالملا
 ةيررحتلا انتريسم لحارم لك يف كراش ذفلا دئاقلا اذه ....رزجلاو
 هتايح سركو ،اهملاعم مسرو ةعانص يف ةيلاعفب مهسأو ،ةيعامتجالاو
 ةيرحلاب لصتت ةيماس ئدابمل اهسركو ، لافطالا لبقتسملو هتيضقو هبعشل



 هتايح سركو ،اهملاعم مسرو ةعانص يف ةيلاعفب مهسأو ،ةيعامتجالاو
 ةيرحلاب لصتت ةيماس ئدابمل اهسركو ، لافطالا لبقتسملو هتيضقو هبعشل
.لالقتسالاو
 دهاعنو ،هلؤافتو هتبرجتو هركفو هثرا انيف يقبو ً،ادسج رخص لحر دقل
 نلو ،مهتايحضتو مهئدابمل ءايفوا ىقبن نا ،نيلضانملاو ءادهشلا لكو اندئاق
 نوكي اهنمث يتلا ،مهتايحضت ىلع مواسن نا ،لاوحالا نم لاح ياب لبقن
 سدقلا اهتمصاعب ةلقتسملا هتلود  ةماقا يف هقح ىلع انبعش لصحي نا
 نيئجاللا ةيضقل لداع لح نامض عم تانطوتسملا نم ةيلاخو ،ةيقرشلا
 ةكرحل سداسلا رمتؤملا يف رازن وبا انيأر دقل .194 يلودلا رارقللً اقبط
 تقو يف ،هحاجنالً اريبكً ادهج لذبو لعافتي نأ لواحي ،هضرم مغرو ،حتف
 ةغايص يف تدعاس ةحضاو تاماهسا ىطعاو .هلشف ىلع نوريثك نهار
 حلاصل جئاتنلا نوكت نا يف ،رثالا ربكأ هل ناك امم ،هجئاتنو هتاجرخم
 يف رازن وبا مهسا يتلا ةيباجيالا جئاتنلا نمو .انتكرح ةبالصو ةدحو

 يسايسلا جمانربلل ةيساسالا ئدابملاب ةقالع اهل يتلا يه اهتغايص
 نأو ،ينطو ررحت ةكرح يه حتف ةكرح نا ديكأتلا داعا يذلاو ،انتكرحل
 ةيساسالا تباوثلاو تاقلطنملا ددحو ،لالتحالا عم وه يساسالا اهضقانت
 لك ناب نمؤت تلاز ام انتكرح نا ديكأتلا عم ،اهب انتكرح كسمتو ،انبعشل
 اذهو .اهيلتحم ةهجاوم يف ةلتحملا بوعشلل عورشم قح ةمواقملا لاكشا
 مهساو ةيباجيا جئاتنب انرمتؤم جرخ دقل .ةيلودلا ةيعرشلا هترقا قحلا
 اهليوحتلً اعيمج ىعسن نا انيلع ،هل ًءافووً اديلختو ،اهيف رازن وبا اندئاق
.انبعشو انتيضق ةمدخل ضرالا ىلع قئاقح ىلا
 ،قئاقح ىلا جئاتنلا هذه ةمجرتل ً،اراهن ًاليل لمعن حتف ةيزكرم يف نحنو
 ،يسايسلا انفقوم بيلصت ىلا يدؤي ام ،انبعش ءادهشلو انلحارل ًءافو
 نزام وبا خالا باطخ يف تدرو يتلا ،ةيساسالا ةينامثلا طاقنلا لعلو
 الا ،تاضوافملا ةلواط ىلا دوعن نل اننا تدكأ يتلاو ،يروثلا سلجملا ماما
 ةيلمعل ةيساسا تايعجرم ددحو لماك لكشب ناطيتسالا فقوت اذا
 مغر دانع لكب فقوملا اذهب كسمتنس انناو ،كلذ ىلع ليلد الا ،مالسلا



 ةيلمعل ةيساسا تايعجرم ددحو لماك لكشب ناطيتسالا فقوت اذا
 مغر دانع لكب فقوملا اذهب كسمتنس انناو ،كلذ ىلع ليلد الا ،مالسلا
 اذه نا كردن حتف يف نحن .اهل ضرعتنسو اهل انضرعت يتلا تاطوغضلا
 نكل ،راصحلا دح ىلا تاطوغضلا لصت دقو ً،اظهابً انمث انفلكيس فقوملا
 رداكلا ةقث بسكنو ،ضرالا ىلع ةريبك بساكم هنم ينجن اننأ ىرن
 رازن وبا عدون نحنو .رئاسخلا نم ريثكب مها هذهو ،عراشلاو نطاوملاو
 ،هنع عجارت ال حتفل بلصلاو حضاولا فقوملا اذه ،ةرهاطلا هحورل لوقن
 يف نيلضانملاو ءاقدصالاو رداكلا هديا امك ، ةيباجياب انبعش هيلا رظنو
.ملاعلا
                                                                

                                 


