
-اعم -هللا مار

ةكرب دمحم بئانلا لاق 
 ءاهنا نإ ،هللا مار يف شبح رخص لضانملا ليحرل ىلوألا ىركذلا ءايحا لفح يف ،نينثإلا مويلا 

 ءاقرفلا لصاو اذإو ،زايتماب ةينيطسلف ةريغ ىلإ لب قئاثو ىلإ ةجاحب سيل ينيطسلفلا ماسقنالا

 ،تاباختنالاو بعشلا :مهبصانم ىلإ مهلصوأ يذلا مَكَحلا ىلإ اودوعي نأ لوقي قطنملاف مهفالخ

.هتملك بعشلا لوقيل

 علطم يف ادسج انع باغ يذلا ،شبح رخص لضانملا نيبأت يف ،ةكرب بئانلا ةملك يف اذه ءاجو

 يف كراشو ،ريرحتلاو لاضنلل اهلك اهسرك ةايح دعب ،يضاملا ماعلا نم )ربمفون( يناثلا نيرشت

 مزال" ةلوقم بحاص وهو ،حتف ةكرح يسسؤم نم ناكو ،ةينيطسلفلا ةمواقملا تاطحم بعصأ

 اهقلطي ناك ةلوقم يهو ،لفحلا اذه يف اريثك تددرتو ،هوشياع نمو هقافر اهددري يتلا "طبزت

.فورظلا كلحأ يف ىتح لؤافتلا ةلاح ىلع ءاقبلاو ،لاضنلا يف ةميزعلا دش لجأ نم

 تاونس فصتنم يف نطولا ىلإ هتدوع عم برق نع شبح رخص لضانملا تفرع دقل :ةكرب لاقو

 ضرملا همهاد امدنع ىتح ،هنم نيدايملا اولخت الو ،لكي ال يذلا لضانملا هيف تفرعف ،نيعستلا

 يذلا وهو ،تالاضنلا فلتخمو ةيبعشلا تاريسملا يف ةكراشملا نع ناوتي ملف ،هنم ىناع يذلا

.نانبل اهنيبو ةقطنملا نم ةفلتخم ءاحنا يف ةمواقملا نيدايم ةفاك هتفرع

 يسسؤم نم وهف ،صاخ لكشب ةينطولا ةدحولل ازيحتم ناك رازن وبأ انديقف نإ ،الئاق ةكرب عباتو

 هباتك يفف ،ةينطو ةدحو عسوأ ىلإ تقولا ةليط اعد هنكلو ،نيزرابلا اهيرظنم نمو حتف ةكرح

.يعامجلا لمعلا ىلاو تارارقلا ذاختا يف درفتلا مدع ىلإ اعد "يتاذلا دقنلاو دقنلا"

 هنأب احيحصو احضاو افقوم ذختت ةينيطسلفلا ةدايقلا نإ لاقف ،ةعاسلا عاضوأ نع ةكرب ثدحتو

 معد ىلإ ةجاحب فقوم اذهو ،تاضوافملا يف رارمتسالا نكمي ال ناطيتسالا تايطعم لظ يف

.ةيلودلا ةبلحلا ماما ينيطسلفلا فقوملا زيزعت لجا نم ةيلخاد ةينيطسلف ةرزاؤمو



.ةيلودلا ةبلحلا ماما ينيطسلفلا فقوملا زيزعت لجا نم ةيلخاد ةينيطسلف ةرزاؤمو

 فقوملا ميعدت ىلع عجشت ال ينيطسلفلا لخادلا يف ماسقنالا ةلاح نإ ،الئاق ةكرب عباتو

 عم ،ةيروس وأ ةيرصم ةقيثو سيل بولطملاو ،ةعرسب يهتني نأ ماسقنالا اذه ىلعو ،ينيطسلفلا

 ةريغ وه بولطملا لب ،ةينيطسلفلا ةدحولا زيزعت لجا نم يبرع رود لكل ديدشلا انمارتحا

.زايتماب ةينيطسلف

 ةدوعلا مهيلعف ،كرتشملا لمعلا نامضل ةكرتشم ةغيص ىلع ءاقرفلا قفتي مل اذإ :،ةكرب فاضاو

 ىري نم كانه ناك اذإو ،تاباختنالاو ينيطسلفلا بعشلا وهو ،رارقلا بحاص ،مكحلا ىلإ

 رمألا نإف فسالل نكلو ،هتقث بلطيو اددجم بعشلا ىلإ بهذيلف ،بعشلا يأر لثمي هنا هسفنب

.ةينيطسلف تسيل ضارغأل ةينيطسلفلا ةحاسلاب ثبعي نم كانه نأل ،ةجاذسلا اذهب سيل

 فيرعت نإ لوقت ةينيطسلفلا ةحاسلا يف تاوصأ دقتناو ،"ةلودلا ةيدوهي" ةلأسم دنع ةكرب فقوتو

 هتاساكعنال ارظن ليئارسال ايلخاد انأش سيل رمالا اذه نأ ادكؤم ،اهل يلخاد نأش وه ليئارسإ

 فارتعالا فلم نأ ىلع ددشو ،ةدوعلا قح ىلعو ،نيينيطسلفك اننطو يف اندوجو ىلع ةريطخلا

 اوفرتعا نوينيطسلفلاف ،للخ ناك فارتعالا كلذ يف ىتحو ،1994 ماعلا ذنم ىهتنا لدابتملا

.ريرحتلا ةمظنمب تفرتعا ليئارسإ امنيب ،ةلودب


