
شبح رخص .... ىيحي

 حولم ميحرلا دبع ملقب
نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلل ماعلا نيمألا بئان
ف.ت.م . ـل ةيذيفنتلا ةنجللا وضعو

 .تاملك عضبب ريبك دئاقل ةليوط ةريسم نع ةباتكلاً ادج بعصلا نم
 نع عافدلا يفو ينطولا لمعلا يفً اطرخنم دئاقلا اذه ناك اذا فيكف
.رازن يبأك هرافظأ ةموعن ذنم هقوقحو هبعش
 ةيادب يف رازن وبأ لحارلا ديهشلا ىلع فرعتأ نا فدصلا تءاش دقل
 ثيح ،ىفطصم يلع وبا دئاقلا ديهشلا قيفرلا لالخ نم 1968 ماع
 نم ةلسلس امهطبرتو ،نامعب هفوجلا لبج يف نانطقي نانثالا ناك
 يتاءاقل تددعت خيراتلا كلذ ذنمو .ةنسحلا ةريجلا اهيف امب جئاشولا
 نع ةفلتخملا عافدلا تاطحم يف ً،اعم انتكراشم تعونتو ،رازن وبا عم
 ىرخألا رجاهملا نادلبف نانبل ىلا ندرألا نمً اءدب ،انتروثو انبعش
 تفشتكاو .خلا ....انافاهو وكسومو رئازجلاو قارعلاو سنوتو ايروس
 يلع وبا ديهشللً افلخ ةيذيفنتلا ةنجللا يفً اوضع تحبصأ امدنع
 ةقرافم اذه له .سنوت يف  امهضعب راوجب نانطقي امهنأ ،ىفطصم
!!؟اذام مأ
 ناك ثيح نطولا يف رازن وبا ...رخص ...ييحي عم ةقالعلا تدطوتو
 كراشت يتلا ،ةيمالسإلاو ةينطولا ىوقلا مساً اقحال لمح ام سأري
 فيطلا ناولأ نم ةيعامتجالاو ةيسايسلا ىوقلا عيمج اهيف
 وبا رصأ ،2007 فيص يف رسألا نم تجرخ امدنعو .ينيطسلفلا
 نوؤشلاب هرقم يفً ادج ةرثؤم ةملك يف يب بحري نأ هضرم مغر رازن
.حتف ةكرحل ةيركفلا

 هحتفت ذنم اهبعش قوقحو نيطسلف لجا نم لضانملا ،شبح رخص
 ءادهش ةروكاب يف ناك يذلا شبح دمحا ديهشلا قيقشو ،ةايحلا ىلع



 هحتفت ذنم اهبعش قوقحو نيطسلف لجا نم لضانملا ،شبح رخص
 ءادهش ةروكاب يف ناك يذلا شبح دمحا ديهشلا قيقشو ،ةايحلا ىلع
 هذهب هنمً اناميا هيف لضان الاً اعقوم كرتي مل .1967 ماع دعب نيطسلف
 يف هيأر نع عافدلا يفً ادهج لأي ملو .اهدادرتسا ةرورضبو قوقحلا
 ةدحوو هتكرح ةدحو ىلع هتظفاحم عم شاقنلا عضوم اياضقلا فلتخم
.ةمظنملا

 ناويد دشناو " طبضت مزال " ةرم تاذ لاق يذلا بيدألا ،رازن وبأ
 يف يركسعلا هسابل ريغي مل يذلا لتاقملاو ،ناونعلا اذه تحت رعش
 ىلا لصي مل لاضنلا راوشم نأ هنمً اريبعت ،نطولا لخادو جراخ
 هقوقح هبعش لاني ىتح اهعطق هيلع طاوشأ همامأ ناو ،دعب هتياهن
.ةدوعلاو لالقتسالاو ريصملا ريرقتب

 ىلا نجد تيب نم رجاه ،نيطسلف لابج رخص نم دق ناسنإ ،رخص
 رجاهملا نادلب يف لحتراو ،سلبان برق هطالب ميخم ىلا هللا مار
 قحو نيطسلفبً اكسمتموً انمؤم يقب هنكلو ،ةيبرعلا ريغو ةيبرعلا
.اذه لجأ نمً الضانمو ةدوعلاو ةيرحلا يف اهبعش
 يف اكيرمأ جيرخ وهف ،ةايحلا يف تايرغملا نم ريثكلل رازن وبا ضرعت
 هنكلو ،ندرألا يف ةيعيبطلا رداصملا ةطلس يف سدنهمو ،ايجولويجلا
 حتف هتكرحو ةمظنملا فوفص يفو ةروثلا فوفصب قحتلاو اذه لك كرت
 يفو .ةيزكرملا ةنجللا يفً اوضع بختنا ىتح عقاوملا ىلعأ لغشو
 بيط ديلا فيظن يقب هنكلو ،ةريثك تاءارغإ نم برتقا ةليوطلا هتريسم
.ةيرحلا لجأ نمً الضانمو .هلهأو ميخمللً ايفو ،ةعمسلا

 رابكلا انعدو امك هانعدو .شبح رخص ...ىيحي ...رازن وبا وه اذه
 يلع وبأو داهج وبأو ،شبح جروجو  رامع وبأ مهتمدقم يفو
.ريثك مهريغو نيساي دمحأو ،ىفطصم
ءافولاب دهعلا انمو دجملا مهل




