
شبح رخص ریبكلا لضانملا فطتخی توملا
 ىلغألا نیطسلف بارت ھنضتحیل "ينطو ھنكل" ةدیصق بحاص

/شبح رخص( شبح يحی زیزعلا قیدصلاو ،ریبكلا لضانملا دحألا حابص توملا فطتخا
 ،ةیركفلا تاساردلا بتكم لوؤسم ،"حتف" ةكرحل قباسلا ةیزكرملا ةنجللا وضع )رازن وبأ
.لاضنلاو ةیحضتلاب ةلفاح اماع نیعبس نع

 ررق ھنكل ،ةیزكرملا ةنجللا يف ةیقافتإلا دض توصو ،ولسوا ضراع يذلا لجرلا تام
 قدصأب اھایا ائلام اھمظن يتلا ةدیصقلا ناونع .."ينطو ھنأل" نیطسلف بارت ىلإ ةدوعلا
!..ةدوعلا ضفر نم ھتعنم يتلا فطاوعلا
 دعب ھتلئاعو ءوجللا شاع مث ،افای ءاضق نجد تیب يف 1939 ماع شبح رخص دلو
.1948 ماع نیطسلفل يلیئارسإلا لالتحالا

 تایالولا يف انوزیرأ ةعماج نم ةیجولویجلا ةسدنھلا يف ریتسجاملا ةداھش ىلع لصح
 ىتح ندرألا يف ةعیبطلا رداصم ةطلسل الوؤسم لمعو ،1962 ماع ةیكریمألا ةدحتملا
.اھل لئاوألا نیسسؤملا نم ناك ثیح 'حتف' ةكرح فوفصب قحتلا

 يف كراشو ،ندرألا میلقإ ةنجل يف اوضع ناكو تارھزلاو لابشألا ةسسؤم 67 ماع سسأ
 دیدعلا بتك امك ،ةیوبعتلا دیشانألاو دئاصقلا بتكو ،ندرألاب نیطسلف توص ةعاذإ سیسأت
 ةروثلا يف ةایحلا ةوق نع تربع يتلا ةیرعشلا نیواودلا نم ددع ھل ردصو ،تایاورلا نم
.ةینیطسلفلا

 میلقإل ادمتعم اھزربأ ةیدایق عقاوم دلقتو ةینانبللا ةحاسلا ىلإ 70 ماع لولیأ ثادحأ دعب لقتنا
.تافرع رسای سیئرلل ادعاسم ناك كلذكو نانبل

 مث ،سلجملا رسل انیمأ 1980 ماع بختناو يروثلا سلجملا يف اوضع رازن وبأ ناك
 ةیضوفم ملستو ةكرحلل ةیزكرملا ةنجللا يف اوضع ،حتف ةكرحل سماخلا رمتؤملا يف بختنا
.تاساردلاو ةیركفلا نوؤشلا

 ردصأو ،'حتف' ةكرح عقاومو فوفص يف ةیفاقثلا ةایحلا قیمعت يف لاعف لكشب شبح مھاس
 تحبصأ يتلا سیراركلاو بتكلا رادصإ لالخ نم ةفرعملا رشنو ،تاساردلاو میماعتلا
.ةكرحلا تایبدأ يف ةیساسأ

.ةینیطسلفلا ریرحتلا ةمظنمل يزكرملا سلجملاو ينطولا سلجملا يف اوضع ناك

 لضانملل اجذومن ھكولس يف دسجو ،مازتلالاب مستاو 'حتف' ةكرح يف ةیقالخألا ىوقلا لثم
.يروثلا ركفملاو ..يوضعلا فقثملاو ..ھیزنلا

 ةنجل راطإ يف قیسنتلاو مھافتلا ززعو ،ةینطولا ةدحولا لاجم يف ةریبك دوھجب رازن وبأ ماق
.ةیمالسإلاو ةینطولا ىوقلا



 ةنجل راطإ يف قیسنتلاو مھافتلا ززعو ،ةینطولا ةدحولا لاجم يف ةریبك دوھجب رازن وبأ ماق
.ةیمالسإلاو ةینطولا ىوقلا

 نطولا دادتما ىلع ةیسایسلا بازحألاو ىوقلا عم ةزیمم تاقالع شبح رخص تطبر
.ةیلودلاو ةیبرعلا بازحألا تارمتؤم يف 'حتف' ةكرح لثمو ،يبرعلا

 ةیرحلاو ةیطارقومیدلاو ةینطولا ةدحولا نعو ،ينطولا عورشملا نع اعاجش اعفادم لظو
.ھتایح نم ریخألا قمرلا ىتح

..ةانق ھل نیلت نكت مل يذلا لضانملا اھیأ هللا ةمحر ىلإ

..رازن وبأ ای هللا ةمحر ىلإ

..ىلغألا كنطو بارت رھاطلا كدسج نضتحی نأ ررق يذلا تنأو ،هللا ةمحر ىلإ


