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 رامسم دلاخ /ملقب

 نــع هلصفــي يذــلا 1/11/2009 ... موــي رــجف يــفو رــهشلا سفــن يــف
 هـــئراـــب ىـــلإ هـــحور رازـــن وـــبأ ملـــسأ ماـــيأ ةرـــشع 11/11/2004 موـــي
... ةدلاخلا هاركذ يف رامع وبأ لحارلا اندئاقو انزمر يقتليل

ةداهش ىلإ ديشنلا هّلوحي لطب نم ّدب ال
ةدافرللً ازمر دجملل ةروطسا نم ّدب ال
ةدارفلاب زيمت دقو خومشلا لبج نم ّدب ال
 ةدارإ هلّ زهت الو حايرلا هقناعت ٌلبج

 عّدوــيً اضــيأ هــنأــكو رامــع وــبأ هدــئاــقو هــبرد قيفر رازــن وــبأ عّدو اذكــه
! هسفن
 ماعـــلا نـــم لولـــيأ يـــف هتـــفرـــع اذكـــه رازـــن وـــبأ رـــخص .. شبـــح ىيحـــي

. )105( مزمز يف م1970
 مؤاشتلا فرع الو ... ةميزهلا طق فرع ام
 دـعاوـق لـك ىلـع هتـماستـباو هـلؤافـت عزوـي ، مستبـم ... لـئافتـمً امـئاد وـه
. عقوم لك يف هدجت ، أدهي ال ... ةكرحلا مئاد ... نييئادفلا
 : نيلــتاقــملا ىــلإ هــلؤافــتو هــتايحــت لــسرأو هدــئاصــق الــت 105 مزــمز نــم

 يــــج يــــبرألا حابــــص ... فوكنــــشالكــــلا حابــــص ... اكــــشودــــلا حابــــص
. راوثاي
 : ءاطعلا ةمئاد ةداّقو ةلعش هلعجو الإ ةكرحلا يفً اعقوم ملّست ام
... كانه ةكرحلا رس نيمأ ناك ثيح نانبل يف
... ةليوط ةرتفل هّرس نيمأ ناك ثيح يروثلا سلجملا يف
... نامع يفً اضيأ كلذ لبقو
 ليجســـت يـــف لفكـــت هـــنأّ الأ ، ولـــسوأ يـــف ئدابـــملا ةيـــقافـــتال هضـــفر مـــغر
 وــــه ضــــفرو ... تاميظنتــــلا لــــك نــــم نــــطوــــلا ىــــلإ نــــيدــــئاعــــلا ءامــــسأ



 ليجســـت يـــف لفكـــت هـــنأّ الأ ، ولـــسوأ يـــف ئدابـــملا ةيـــقافـــتال هضـــفر مـــغر
 وــــه ضــــفرو ... تاميظنتــــلا لــــك نــــم نــــطوــــلا ىــــلإ نــــيدــــئاعــــلا ءامــــسأ
! ةدوعلا
 ، ةزــغ نــم يــتدوــع دعــبو م1995 ماعــلا يــف نامــع يــف هتلــباــق اــمدنــعو
 خأـك هتبـتاـع ، رامـع وـبأ زـمرـلا لـحارـلا سيـئرـلا عـم اهتلـخد تنـك يتـلا
 نــع ةــيزــكرــملا ةنجلــلا يــف هــئالــمز ةيبــلاــغو هيّلــختل برد قيفرو قيدــصو
 تـحرـف مـكو ، لوهجـملا مداقـلا ةهـجاوـم يـفً اديـحو هـكرـتو تاـفرـع رـساـي
 ناـكو هبـناـج ىـلإ فوـقوـلاو )رامـع وـبأ(ـب قاحتـلالاو ةدوعـلا رّرـق اـمدنـع
. راشتسم ريخو نيعم ريخ هل

 عوبـــسأ لـــك عمـــجي ناـــكو ، تاـــساردـــلاو ةـــيركفـــلا نوؤشلا بتكـــم لكـــش
. ةماركلا راد ... هتراد يف نيركفملاو نيفقثملا ةريخ

 حتـف راعـش لمـحت هللا مار يـف ةيلـحم ةطـحمك لالقتـسالا نوـيزفلـت أشـنأ
 ّدنـجو اهيلـع فرـشأ يتـلا فيـصرـلا ةفيحصـل ناـكو ... ةفـصاعـلا راعـش
 حيحصـتو نـيدـسافـلا فشـك يـف ريبكـلا رـثألا داقنـلاو باتكـلا ةريـخ اهـل
. ءانبلاو عذاللا دقنلا بولسأب ءاطخألا

 ةــضافتــنالا ةيــعوبــسأ ىــلإ ةفيحصــلا تــلوحــت ةــضافتــنالا ةــيادــب يــفو
 يــف عمــجي ناــك ثيــح ، ةيــمالــسإلاو ةينــطوــلا ىوقــلا رــسل انيــمأ ناــكو
 نايـب ردصـيو يـمالـسإلاو ينـطوـلا لمعـلا لـئاصـف يلثمـم ةـماركـلا راد
. يعوبسألا ةضافتنالا

 وــبأ يــنراتــخا رامــع وــبأ زــمرــلا دــئاقــلا داهشتــسال ىــلوألا ىرــكذــلا يــف
 فرـشأ يذـلا ـ هللا همـحر ـ وـه ثيـح ، ةبـسانـملا هذـه فـيرـع نوـكأل رازـن
. ىركذلا هذه ىلع
 ىـبأ مـحل تيـب يـف دقـع يذـلا حتـف ةـكرـحل سداسـلا ماعـلا رمـتؤملا يـفو
 داعتـبالا رـثآـف رـخآ ليـج ىـلإ ةـيارـلا مّلـسي نأ الإ لـضانمـلا رـعاشـلا دـئاقـلا
 فـــقو ثيــح ، دــيدــج نــم عــقوملــل حــشرتــلا مدــعو ةــيزــكرــملا ةنجلــلا نــع
 نـع لــجرتـي مــلو عـقوـملا نـع لــجرـت يذـلا دــئاقـلا اذـهل ةيحـت هلـك رمـتؤملا
 يميظنتـلا اهـئانـب ناـكرأو سـسأ دـحأ ناـك يتـلا هتـكرـح يـف رارمتـسالا



 نـع لــجرتـي مــلو عـقوـملا نـع لــجرـت يذـلا دــئاقـلا اذـهل ةيحـت هلـك رمـتؤملا
 يميظنتـلا اهـئانـب ناـكرأو سـسأ دـحأ ناـك يتـلا هتـكرـح يـف رارمتـسالا
 . يركفلاو يفاقثلاو يركسعلاو

 يـــف نيلـــئافتـــملا لكـــلً اراعـــش تحبـــصأ طـــبزـــت مزال ... ةدـــلاخـــلا هتـــلوقـــم
 نــم لالتــحالا عــضو امهــم ةينــطوــلا ةطلــسلا يــفو ةينيطــسلفلا ةروثــلا
 مدـه ةـلواحـمو سدقـلا دـيوهـتو لزانـم مدـهو تالاقتـعاو زـجاوـحو تابقـع
. موعزملا هلكيه ءانبو كرابملا ىصقألا
 : هـــنع لوـقت رامع وـبأ ليـحر ىركذ يف رازن ابأ اي ... تنأ اهو

ةدابع هسّركو ىصقألا يف سمشلا رون ءاضأو
ةداسو اهلّوح سرعلا وحن هللا باب سدقلاو
ةدايسلا ّلظ يف لالقتسالا دُعب ةيوهلا ىطعأ
ةداوه الب قيرطلاّ قش يذلا ىرشبلا ديس اي
ةدايرلا ناونع تنكو عوكرلا مانصأ تمطح
ةدايقلاو تباوثلا لوحً ةدحو انيف تكرتو
ةداعملا هتروص خيراتلا عباصأ نيب تعمجو
 ةداع رصنلا مامز مهل ةابألا ةربابجلا بعش
 ءايبــنألا عــم هــنانــج حيســف كلــخدأو ةعــساو ةمــحر رازــن اــبأ هللا كمــحر
. اقيفر كئلوأ نسحو ءادهشلاو نيقيدصلاو
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