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رازن وبا شبح رخص قداصلاو ركفملاو لضانملا يخا

نا لهسلا نم ، كوعن مث رشب اهلمحتي الام ةريثك لماوعلو كوطلج ، ةبعللا يه اذكه  
ىلا ءافولاو قدصلا ىلا كودقتفا نم كسمتي نا بعصلا نم نكلو يعنلل نايب ردصن  
ةيزكرملا ةنجللا ءاضعأ لج ىّحض اهلجأ نم يتلا ىلوألا ةقالطنالاو ىلوالا تانبللا  
ءافرشلا ءاطع نمً  اموي ضبني نل يذلا راطقلا اذه يف تناو ، ةيلخادلا  
انيأر ةرشن لالخ نم اضيأ كوفرعو ةيناديملاو ةيركفلا نيدايملا لك يف حتف رداوك كفرع  
اهل ضرعتت نا نكمي يتلا ةميخولا ءاوجالاب رذنت كتاملكو كلمج تناك ثيح ، ولسوأ دعب  
ةطلسلا ةقرس نع تهونو ةطلسلا تاسرامم نع تهونو ، ةمداقلا تاونسلا يف حتف ةكرح  
اهنع تثدحت رومألا نم ريثكو بتارو بترو فئاظو ىلا هرييجتو يواحتفلا ءاطعلل  .

ىربكلا ةيغامدلا اهتطلجب حتف ةكرح تبيصا دق شبح رخص يخا ةطلجلاب تبصا امدنع  
مل امدنع 2005 ماع ذنم توملا تعراص دقل ، توملا عراصت يهو اهنم يناعت تلازام يتلا  
قيسنتلاو ينمألا ناتلفلا تاباصع تيأر امدنعو ، رامع وبا دئاقلل كنادقف غيستست  
مار يف يموكحلاو يسائرلا لعفلا حطس ىلع وفطت حتف ةكرح رداوكل تاءاصقالاو ينمألا  
يناه كاخا وهاهف ةيغامدلا ةطلجلاب باصي نم لوا تسل شبح رخص يخا معن ، هللا  
ضفرو تضفر امك ولسوا ضفرو تنا تثدحت امك ةقيقحلا نع ثدحت يذلاو نسحلا  
نسحلا يناه لصفب اوبلاط دقل ، تضفر امك يكرحلا لمعلا مامز اوملست نيذلا نيقدنبملا  
حتف ةكرح ءانبأ نم ريثك ةمكاحمب اوبلاط امك هتمكاحمب اوبلاطو قئاقحلاب ثدحت هنأل  
اهئافرشو  

امدنع شبح جروج ذفلا دئاقلا لطبلا قيفرلا ةركاذلا ينتفعسا اذاو رازن وبإ يخا ركذتأ  
جروج لِئسو ريرحتلا ةمظنم ةدايق نم باهرالا ذبن نالعا بقع ةيغامد ةطلجب بيصا  
قيفرلا ثيداحا نأبً  املع " ةطلجلاب ينتباصا ريرحتلا ةمظنم ةدايق نا "لاقف شبح  
نا امئاد لوقي ناك تاينيعبسلا فصتنم دعب ةصاخلا هثيداحا يفو شبح جروج دئاقلا  



قيفرلا ثيداحا نأبً  املع " ةطلجلاب ينتباصا ريرحتلا ةمظنم ةدايق نا "لاقف شبح  
نا امئاد لوقي ناك تاينيعبسلا فصتنم دعب ةصاخلا هثيداحا يفو شبح جروج دئاقلا  
ةداقلا اندقفو ثدح ام ثدحو ، ةيغامد ةطلج ىلا يب يدوتس ريرحتلا ةمظنم ةسايس  
اهلعتفت يتلا تامزألا نم ةددعتم لماوع ةجيتن رداوكلاو ةداقلا نمً اريثك دقفن انلزامو  
ةيزكرملا ةنجللا يف رارقلا ىلع ترطيس يتلا ينمألا قيسنتلا تادايقو ولسوأ حتف تادايق  
؟... راظتنالا يف دعب اذامو ةيدامو ةيجولوكيس يكرحلا رداكلا اهشيعي تامزأ ، حتف ةكرحل

رازن وبا يخا

يف نيطسلف ةرافس رقم يف 1986 ماع يف رامع وبأل كتقفارمو كروضح ركذتا تلزام  
كمرتحن انلزامو كمرتحن انك نكلو حرطلا يف كعم قفتن مل طابضلا عم ءاقل يف ندع  
داهج وبأ ءادهشلا ديسو دومح حاتفلا دبعو دايا يلع وبا ةقفرب دلخلا ةنج ىلا كل لوقنو  
ةروثلاو حتف ةكرح ءادهش لكو رامع وباو رصان لامكو ناودع لامكو راجنلا فسوي وبأو  

ةينيطسلفلا  .

انكو اهيف حتف ةكرح ءاهنا نكمي سسأ ىلع نيلبقم اننأب ئبنت تاوقلا يف رومألا تناك  
يف انلقو اهتاهجوتو ريرحتلا شيج تاوق ةدايق نم تاسراممو تاءارجا ةدعل كلذب سحن  
تاوقلا يف ىرن اننا رامع وبا يخا اي : رامع وبا خألل يلاؤس اهجومو تقولا كاذ  
نعً  اريثك دعتبنو هيلع امو هل امب ريرحتلا شيج ةيكيسالك يف ريسن اننا دكؤت تاسرامم  
عضو يف حتف ةكرحو جرحم عضو يف تاوقلا يف رومالاو راوثلاو ةروثلا كسانم  
انيلع ضرفت ةيلودو ةيميلقا تايطعم كانه تناك اذا رامع وبا يخا اي اذامل.... جرحم  
اي رمحا طخ عضو ؟ يروث ينيطسلف ريرحت شيج هنا لوقن ال اذاملف شيجلا ةيكيسالك  
فنعلا ةلأسم ةينيطسلفلا ةروثلا قبطت ال رامع وبا يخا اي اذاملو يروث ىلع رامع وبا خا  
؟... دئاقلا اهيا كنم ةباجا ديرا يروثلا

ينومهفت ال يك لاؤسلا اذه ىلع بيجا نا ديرا ال :ً  امثعلتموً  اددرتم رامع وبا لاق  
شبح رخص يخا ىلا ةباجالا كرتا نكلو أطخ   

انتبرجت انلو ةدروتسم تايرظنل عضخن ال نحن حيمس يخا اي "شبح رخص يخا لاق  
فرعن اضيا نحنو همدختسن ال ىتمو يروثلا فنعلا مدختسن ىتم ملعن نحنو ةلقتسملا  
ىرخالا ميهافملا جراخ اهيمنن نا بجي ةبرجت انل نأب اوعنتقت نا وجرأف شيجلا روثن ىتم  
تاروثلل



تاروثلل

دئاق تاسرامم نم نوناعي اوناك نيذلا طابضلا ةيقب عنقت ملو ينعنقت مل ةباجا اعبط  
ىلا مث كالهلا ىلا بهذن اننا انلق كلذلو سنوت يف ةدياجملا قازرلا دبعو تاوقلا  
يخا اي تابيرع وبا ةكرب تقولا كاذ يف تاوقلا يف تايلمعلا لوؤسم يل لاق.... كالهلا  
؟ رامع وبا خألل مالكلا اذه لوقي دح يفو.. اهب تثدحت يتلا ةءارجلا هذه ام حيمس  
؟؟.. مويلا دعب ةيركسعلا كبتر ذخأت نلو اريخ دجت نل كل لوقأس  

تبهذ تنأف رازن وبأ شبح رخص ريبكلا يروثلا ركفملاو لضانملا يخا كيلع هللا ةمحر  
بالقنالاب ةريخألا تاءارجالا امبرو حتف ةكرح اهنم يناعت ةيغامدلا ةطلجلا تلازامو  
نالعا وه ةيزكرملا ةنجللا ىلع نمألا ركسع ةرطيسو حتف ةكرحل ةيزكرملا ةنجللا يف ينمألا  
لكلو ةمحرلاو ةيحتلا كلف كقلاخ ىلا كيضم نم مويب اهلبق وا مويلا سفن يف ةافولا  
ءادهشلا  
فلخ حيمس /ملقب  
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