
 

ةجهوتملا ةركفلا تيقبو ادسج تلحر ..."رازن ابا" اعادو

هللا رصن ريسيت ملقب

، ةينيطسلفلا ةضافتنالا يدعبم نم ةعومجم عم ، سنوت يف هعم لوالا ءاقللا ناك
.. ةبتكملا هبتكم يف هانيقتلإ ،م 1989 رخاوأ يف كلاذ ناك ..مهدحأ تنك ثيح
.. ّرينلا ينطولا هركفو هرعش نع ، ةباتكلل هبحو هعضاوت نع .. هنع عمسن انك
 ، ةبتكم يف سلجن اننأ انيلإ ردابت ، بتكملا اياوز يف انراظنأ تلاج نيحو ىلوألا ةلهولل
 انه ةرثعبم قاروأ، فوفرلا اهنضتحت رعشلا نيواودو ، صصقلاو ،تاياورلاو ، بتكلا ثيح
 ثاحبأ زكرم وا رشن راد يفً العف اننأ ودبي .. فحصو تالاقمو ريراقت .. كانهو
. بتكم يف انسلو ، تاساردو

 ، هثيدح يف ارشابم ناك .. ديعب نمز ذنم هفرعن اننأ انرعش، انب هبيحرتو هثيدح ةيادب ذنم
 ركفلا رحب يف هعم رحبت ، ديري ثيح ىلا كذخأي.. تقولا لتقت يتلا تالماجملا نع دعتبي
 أرقي ، رعشلا نيواود يف ، ةلضانملا بوعشلا راصتنإو ، ةروثلا نيناوق يف ، ةفرعملاو
 نحنف ، انملاع نم ابيرق هملاع ناك... يميظنت ميمعتوأ ، ةيميظنت ةلجمل ةيحاتتفإ ةمدقم
 اهب ملاعلا ىَّنغت يتلا " لخادلا ةبرجت" ءانبإ نحنو ، ةباتكلاو ةءارقلا يبحم نمً اضيا
 ، ميظعلا ثدحلا اذه بقري وه ناك .. عيمجلا تلهذا ةمراع ةيبعش ةضافتنإ ترمثا ادنع
 قايسلا يف ريسي كلاذ نإ رعشي ناك دقل .. هب رّشب املاطلف، ةريثكلا ةليصافت عباتيو
 تاروثلل يملعلا ليلحتلا قفوو ، لالتحإلا بارح تحت حزرت يتلا بوعشلل يخيراتلا
. ةاناعملا محر نم علدنت نأ دبال يتلاو ، ةيبعشلا

 الب ادودو ناك .. هيدل تاعانق خّسري يك لأسي ، هسفن عمو ، هتاعانق عم امجسنم ناك
 طقف هيدل تقولاف ، ديفم وه امب ألإ هتعاضإ مدع ىلعو ، تقولا ىلع اصيرح .. ةغلابم
. هيلإ ةبسنلاب المع ربتعي انب هئاقل نإ.. لمعلل

 جيجضلا نع دعتبي ، ءاطعلا عيبانيو ، تايادبلا روذج نمً الضانموً اناسنإ هيف انيأر
 زاجنا ىلع بعشلا تاردقبً انمؤم .. اهنع بتاكو ةروثلاب ارشبم .. مالعالاو ءاضوضلاو
 ىلوأ هينعي اميف ينعي هيدل اهتسراممو ةيحضتلاب ناميإلاف ،رصنلا قيقحتو .. هفادهأ
. رصنلا تاموقم

 يف ةطالب ميخم ىلا افاي يف نجد تيب ةيرق نم ئجاللا "رازنابأ" شبح رخص هنإ
 نمً اقشاعو اهمساب اقطانو نيطسلفل اريفس ، ةريثكلا ؤجللا لود ىلا مث نمو ، سلبان



 يف ةطالب ميخم ىلا افاي يف نجد تيب ةيرق نم ئجاللا "رازنابأ" شبح رخص هنإ
 نمً اقشاعو اهمساب اقطانو نيطسلفل اريفس ، ةريثكلا ؤجللا لود ىلا مث نمو ، سلبان
 نم ابيدأو ، اهيماسر نم اماسرو ، اهئارعش نمً ارعاشو ، اهيركفم نمً اركفمو ، اهقاشع
.اهييئادف نمً ايئادفو ، اهئابدأ
 هتفاضتسإ فرش انل ناكف ، هعم ةقالعلا تقمعت بيلسلا نطولا نم ءزج ىلا ةدوعلا دعبو
 ، ةينطولا تابسانملا ديدع يف هب ءاقللا فرشو ، ةريثك ةيسايسو ةيركف تاودن يف
 عم تفلتخإ نإو ، هتاعانق سكع ثدحت هنإ طق دهشأ ملف ، ةيميظنتلا تاعامتجإلاو
 ةيضقلا ةلادعب قيمعلا هناميإ ىلع هفقاوم يف دنتسي ناك ، هلوح نم نيريثكلا تاعانق
 انترايز دنعف ، هب ّملا يذلا ضرملا تاظحل دشأ يف ىتح ، اهلجأ نم هتايح بهو يتلا
 ، ةيرعشلاو ةيركفلاو ةيفاقثلا هتارادصإ نم ةعومجم انئادهإب ماق هليحر لبق هل ةريخألا
. ةينطولا ةدحولاو ةكرحلابً اريخ انيصوي ناك

 ، انل هتكرت يذلا يركفلاو يفاقثلا ثرألا اذهو ، تافصلا هذه لك كيف ركذتسن نحن اه
. رازن ابأ لحارلا انديهشاي ةمداقلا لايجأللو
 ابأاي انلوقعو انسوفن يف ةجهوتم اهلجأ نم تلحر يتلا ةركفلا ىقبت نأ كدهاعن نحن اه
. رازن
 بولق ىلإ انقيرط يه اهب تنمآ يتلا ةيروثلا ةيكلسملا دعاوق ىقبت نأب كعيابن نحن اه
.ةينيطسلفلا ريهامجلا

 ءادهش لكو تافرع رساي لحارلا سسؤملا ديهشلا كبرد قيفرلو كل مسقلا ددجن نحن اه
 يليئارسإلا لالتحإلا درط ىتح ةدوعلاو لالقتسإلاو ةيرحلا قيرط لصاون نأب انبعش
 ةلودلا ةماقإ يف فرصتلل ةلباقلا ريغ ةينطولا انقوقح ةداعتسإو ، انضرأ نم بصاغلا
 مهرايد ىلإ نيئجالا ةدوعو انبعشل ريصملا ريرقت قحو ، سدقلا اهتمصاعو ةينيطسلفلا
 لالتحإلا نوجس نم انارسأ ريرحتو ، مهتاكلتمم ةداعتسإو ، اهنم اودرط يتلا
 يليئارسإلا

 ءادهشلاو ءايبنألاو نيقيدصلا نيب رازن ابأ اي نيعلا ريرق من
 لضانملا اهبعشل رصنلاو نيطسلف تشاع
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