
”ىيحي“ … ايحي :شبح رخص نيعبرأ عم

نمحرلادبع دعسا : ملقب

 ،ةأرجلاب ةعبشملا ةملكلا ،أدبملاب ةمحتلملا ةركفلا ،قرألا ةمسبلا بحاص اي
 ،لتاقملا رعشلاو ،لضانملا ركفلاو ،ركفملا لاضنلا بحاص ايو !؟كاسنن فيك
!؟كاسنن فيك

 ةرشابم كيلإ ينداق اصالختسا سينودأ ”تارادم“ ىدحإ يف تأرق دقل
 نع نوفقوتي ال مهنإ ؟نوملكتي ال ىتوملا نأ لاق نم“ :هعم لءاستأ ينلعجو
 يف كتايح يضمت“ نيح ةصاخ ”ءايحألا هاوفأب نوملكتي مهنأ ريغ ،مالكلا
 قيرطلا نأ فشتكت ةأجفو ءاشت ام وحن هيلع ريست نأ لجأ نم قيرط رفح
 تاغللا ملعتب ذوخأم“ كنأ كلذ ”اهتايادب يف لازت ال كتاوطخ نأو ،ىهتنا
 كتلوق تناك ،هلك كلذل !”اهاجهتت نأ ةنسلألا فاخت يتلا )ةيلاضنلا(
 ةلوقلا كلت !”طبزت مزال“ :رارصإلاو لؤافتلاب ةسومغملا ،ةرركتملاو ةلوسعملا
 نم عبانلا مؤاشتلا مالظ محر نم جراخلا ،يدبألا لؤافتلا ءوضب ةمعفملا
 يعاولا يناطيشلا طيرفتلا ردحنم ىلع قلزنملا تفاهتلا عاضوأ مؤش
 ةيطيسبت ةيحيطست ةيلقع نم ثعبنملا نكل يعاولا ريغ وأ ،ةيتاذلا حلاصملل
!ةيسوواط ةيتاذب ةسومغم

 نم مه ةلقو ،مهتافو دعب نايسنلاب رهدلا مهيلع يتأيس نييسايسلا نم ريثك
 كلذ ،مهلاضن تارمث مهتاويح يف اودصحي مل نإو ىتح لايجألا مهركذتس
 نم نأ ينادجو قيمع يفو .مهاسنت نأ ةيح ةركاذ يأل نكمي ال زومر مهنأ
 ،مهتامم دعب ،نوكرتي نيذلا )رازن ابأ-شبح رخص( لاثمأ نم ةلث ءالؤه نيب
 ”يرشبلا رخصلا“ كلذ ىلع فلتخي مل هللاوف .ةايحلا يف مهرثأل ابراقم ارثأ
 ام لان دق هنإ لب ،يميظنت وأ يبزح ،يسايس وأ نطاوم ،نالقاع نانثا
 هلك كلذ جوتت مث ،عامجإلا براقي امب ةبحملا نم ناسنإلا هلين عيطتسي
.ةمألاو بعشلا نم ةقحاسلا ةيبلاغلا رعاشم قفو ليصألا هئامتنا تاداهشب

 يسسؤم دحا وه ،دلو ةظحل )شبح ىيحي( همسا ”ناك“ يذلا ،شبح رخص



 يسسؤم دحا وه ،دلو ةظحل )شبح ىيحي( همسا ”ناك“ يذلا ،شبح رخص
 يف ةكرحلل ماعلا رمتؤملا داقعنا ىتح اهيف ةيزكرملا ةنجللا وضعو حتف ةكرح
 نأ لب ،ةكرحلل ةيركفلا تاساردلا بتكم لوؤسم ناك املثم ،2009 محل تيب
 يف بئاذلا ”رخصلا“ اذه دلو دقلف .اماع )70( زهاني رمع نع لحري
 مث ،افاي ءاضق ”نجد تيب“ يف 1939 ماعلا يف ةّقحلا ةيناسنإلا رعاشملا
 هئاكذلو .1948 نيطسلفل يليئارسإلا لالتحالا دعب ءوجللا -هتلئاعو- شاع
 ةعماج نم ةيجولويجلا ةسدنهلا يف ريتسجاملا ةداهش ىلع لصح ،هبأدو
 الوؤسم لمعو ،1962 ماعلا يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف انوزيرأ
 ثيح ”حتف“ ةكرح فوفصب قحتلا ىتح ندرألا يف ةيعيبطلا رداصملا ةطلسل
 ةسسؤم“ قالطإب )رازن يبأل( لضفلا دوعيو .اهل لئاوألا نيسسؤملا نم ناك
 ،”ندرألا ميلقإ ةنجل“ وضع ناك نيح 1968 ماعلا يف ”تارهزلاو لابشألا
 ةمصاعلا نم اهثب تأدب يتلا ”نيطسلف توص“ ةعاذإ سيسأت يف كراشو
 ،تاياورلا ضعب بتك امك ،ةيوبعتلا ديشانألاو دئاصقلا بتكو ،ةيندرألا
 ثادحأ دعب هيلإ لقتنا يذلا نانبل يفو .ةيرعشلا نيواودلا نم ددع هل ردصو
 دمتعم“ :بصنم اهزربأ ةيدايق عقاوم )شبح رخص( دلقت ،1970 لوليأ
.تافرع رساي ديهشلا سيئرلل ادعاسم هنوك ىلإ ةفاضإ ”نانبل ميلقإ

 ماعلا يف بختناو ،حتف ةكرحل يروثلا سلجملا يف اوضع ”رازن وبأ“ ناك
 ةكرحل سماخلا رمتؤملا يف ،بختنا امك .سلجملا كلذ رسل انيمأ 1980

 ةيركفلا نوؤشلا ةيضوفم“ ملستو ةكرحلل ةيزكرملا ةنجللا يف اوضع ،حتف
 ةايحلا قيمعت يف ،لاعف لكشب ،”شبح“ مهسأ ،كلذبو .”تاساردلاو
 ةينيطسلفلا طاسوألا يفو ،ةصاخ ”حتف“ ةكرح عقاومو فوفص يف ةيفاقثلا
 لضانملاو ،نكمتملا ثحابلا كلذ ردصأ ،كلذ قايس يفو .ةماع ةيبرعلاو
 نم ،ةفرعملا رشنو ،تاساردلاو ميماعتلا ،طبضنملا ميظنتلا لجرو ،رباثملا
 .ةكرحلا تايبدأ يف ةيساسأ تحبصأ يتلا سيراركلاو بتكلا رادصإ لالخ
 مهرابتعاب ءادهشلا ىركذ ديلختل دهجلا هعسو ام )رازن ابأ( ىعس املاطلو
 هكرت يذلا رثألا هيف كش ال اممو .ىذتحي نأ بجي يذلا ”جذومنلا“
 حتف ةكرح ميظنت رداوك زربأ نم ناك يذلا دمحأ رغصألا هقيقش داهشتسا
 ةرمعتسم يف حلسم كابتشا يف دهشتسا يذلاو( ةيرصملا تاعماجلا يف



 حتف ةكرح ميظنت رداوك زربأ نم ناك يذلا دمحأ رغصألا هقيقش داهشتسا
 ةرمعتسم يف حلسم كابتشا يف دهشتسا يذلاو( ةيرصملا تاعماجلا يف
 ةينيطسلفلا ”سبلم“ ةيرق يضارأ ىلع ةنياهصلا اهماقأ يتلا ”افكت حاتب“
.)!!!”لمألا ةباوب“ ةيبرعلاب ينعي يذلا يربعلا مسالا كلذ اهيلع اوقلطأو

 ينطولا سلجملا نم لك يف هتيوضعو ،يواحتفلا يدايقلا هعقوم لالخ نمو
 ىوقلا )رازن ابأ( لثم ،ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل يزكرملا سلجملاو
 هكولس يف دسجو ،مازتلالاب مستاو ،”ةمظنملا”و ”حتف“ ةكرح يف ةيقالخألا
 هل لجسيو .يروثلا ركفملاو .. يوضعلا فقثملاو .. هيزنلا لضانملل اجذومن
 مهافتلا زيزعتو ،ةينطولا ةدحولا خيسرت لاجم يف ةريبك دوهجب همايق كلذك
 ناك ،كلذ لالخ نمو .ةيمالسإلاو ةينطولا ىوقلا ةنجل راطإ يف قيسنتلاو
 ةيسايسلا بازحألاو ىوقلا عم ةزيمم تاقالع )شبح رخص( طبرت نا ايعيبط
 بازحألا تارمتؤم يف ”حتف“ ةكرح لثم نأ دعب يبرعلا نطولا دادتما ىلع
 ةدحولا نعو ،ينطولا عورشملا نع اعاجش اعفادم لظو ،ةيلودلاو ةيبرعلا
.هتايح نم ريخألا قمرلا ىتح ةيرحلاو ةيطارقميدلاو ،ةينيطسلفلا ةينطولا

 ةيعرشلاو ةينطولا تباوثلاب اكسمتم ةيحضتلاو ءاطعلل الاثم -هللا همحر– ناك
 ،ةريسملا هذه يف ةريثك لايجأ هيدي ىلع تبرت ،كلذك لاحلاو .ةينيطسلفلا
 ،ةيررحتلا اهتريسمو نيطسلف مالعأ نم املع ،ملعملاو دئاقلا لاثم ناكف
 ديلاقتب اكسمتمو ،”لقتسملا ينيطسلفلا ينطولا رارقلا“ نع ابلص اعفادم
 نأب ةخسار ةعانق ىلع نحن ،مويلاو .هتايح لحارم لك يف نيلضانملا راوثلا
 لظتس ،ءادهشلا هناوخإ لكو )رازن يبأ( نم تملعتو تبرت يتلا ،لايجألا
 انبعش فادهاب مازتلالاو ءامتنالا قدص يف هتاسراممو هاياصوو هدهع ىلع
!”طبزت مزال“ :ةدعاق ىلعو ،ةلداعلا

 هجولا يف أرقت )شبح ىيحي( ”ةينطولا ةلمعلا“ يهجو دحأ يف أرقت نيح
 ىلع نيعبرألا رورم ىركذ ةلاقم نونعن ذإو .)رازن وبأ رخص( مسا لباقملا
 رخص“ يف ةنماك ةقيقحب رأزن امنإف ،”ىيحي … ايحي“ :يتملكب هليحر
 نيذلا نحن انيف ايحي يذلا )رازن وبأ( صخش يف ىوس هدجت ال ”معان
 يف عطاسلاو ،يشالتملا ءوضلا اهيأ ايف .نيفلتخملا هيمساب هانببحأف هانفرع
 ثعبت مويو ،اركبم تلضان مويو ،تدلو موي كيلع مالس :نيلئاق كعدون ،اعم نآ
.مانألا ثعبي مويو ،نيطسلف يف ةلادعلا راصتنا موي :نيترم ايح



 ثعبت مويو ،اركبم تلضان مويو ،تدلو موي كيلع مالس :نيلئاق كعدون ،اعم نآ
.مانألا ثعبي مويو ،نيطسلف يف ةلادعلا راصتنا موي :نيترم ايح


