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ﻟاء ر /اﺑﻲ ﻠب
ﻧﻪ ﺗ ﻣﺎو ﺷﯾ ﻣ ﻣاﻟ ﺑﻠة ﻼر )ﺎء ﻟم( ﺎم 1946م ﻷﺳة وﺔ ﻣﺎﺿﻠﺔ ،و ﺷ اﻟﻬ /ﻣﻬﻞ ﺷﯾ اﻟ اﺳﻬ ﻲ ﻣ اﻟﻬﺎﻣﺔ رﺎ
ﺑﺎرﺦ 28/2/1967م.
أﻧﻬﻰ ﻧﻪ ﺷﯾ دراﺳﻪ اﻻﺑاﺋﺔ واﻹادﺔ ﻲ ﻣارس ﻼر ،واﻟﺎﻧﺔ ﻲ ﻣرﺳﺔ اﻟﺎﺔ ﯾﺔ ﻟم.
 أن ﺣﻞ ﻠﻰ اﻟﺎﻧﺔ اﻟﺎﻣﺔ ﺳﺎ ﻧﻪ ﺷﯾ إﻟﻰ اﻟ ﻟﻠﻞ ،وﻠﻰ أﺛ اﺳﻬﺎد ﺷﻪ /ﻣﻬﻞ ﺷﯾ ﻲ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺗك ﻧﻪ ﺷﯾ ﻠﻪ ﻲ اﻟ وﺣ إﻟﻰ ﺳرﺎ
ﺣ ﺗغ ﺎﻟﺔ وﺗرب ﻲ ﻣ اﻟﻬﺎﻣﺔ  أن ﺎم ﺑﺎرة  ﺷﻪ ﻲ ﻣة اﻟﻬاء.
 ﺣب ﺎم 1967م دﺧﻞ إﻟﻰ اﻷرض اﻟﻠﺔ وأﺳ ﺎة ﺛرﺔ ﻲ ﺟﻞ ﻣﺎور ﻲ ﺑﻠة ﻼر ﺑﻼث أﺷﻬ  ،أن ﺗ اﻛﺎف اﻟﺎة ﻣ ﻞ اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ،
اﻧ اﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﯾﻲ ﻟم وﻧﺎﺑﻠ ،وﺎن ﻧﻪ ﺷﯾ و اﻟ أﺣ ﺎﺻ اﻟﺎة ،وﻲ ذﻟ اﻟ اﻟﻰ ﻣﻊ اﻟﻬ  /اﻟﻼم اﻟر  ،ﻣﯾﺔ
ﻧﺎﺑﻠ ﺻرت اﻷواﻣ إﻟﻪ ﺎﻟدة إﻟﻰ ﺳرﺎ ﻹﺎدة اﻟر.
ﺗ ﺗ ﻧﻪ ﺷﯾ) ﺳﻠﺎن ﺟ (آﻣ ﻟﺎة ﻲ اﻟﻧﺔ اﻟﺎﻟﺔ ﻲ اﻷار اﻟﺎﻟﺔ ﻲ ﻛﺎﻧن اﻟﺎﻧﻲ ﺎم 1968م ،وﻣﺎ ﺗ ﺗﻞ اﻟﺎﺎت اﻟﺔ ﻲ اﻷردن
اﻟ اﻟﺎة ﺎﻟﺎع اﻟﺎﻟﻲ وﺳ ﺎﻟﺣة اﻟﺎﻟﺔ وﻣ ﺛ اﻧﻞ ﺣ ﻞ ﻲ ﺎع .201
 أﺣاث أﯾﻠل اﻷﺳد ﺎم 1970م ﺎدر اﻷردن إﻟﻰ ﺳرﺎ و ﺎﺋاً ﻟﻠة اﻟﻟﺔ ﻲ اﻟاء ﺎم 1971م ﻟ اﻟ.
اﻧﻞ ﺎ إﻟﻰ ﻟﺎن ﺣ ﺳﺎ ﻲ إﻧﺎء اﻟﻠﺎت اﻟﺔ ﻟﺔ ﺢ ﺎك ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ اﻟﺎ) ﺻﻼح إﺑا وﺳﺎﻟ ﻣ.(
أﺻ ﻼﻪ ﺎ  اﻟﺎﺷة ﻣﻊ اﻟﻬ /اﻟﺎﺋ اﻟﺎم أﺑ ﺎر رﺣﻪ ﷲ وذﻟ ﻟﻠﻬﺎم اﻟﺎﺻﺔ.
ﺎدر ﺑوت إﻟﻰ دﻣ ﺎم 1982م وﺧﻼل ة اﻻﻧﺎق ﺎم 1983م ذ إﻟﻰ اﻷردن ﺣ ﻧﻞ إﻟﻰ اﻟﺎﺣﺔ اﻷردﻧﺔ ،وﺎك ﺗض ﻟﺎدث ﺳ ﻣﺎ أﺛ ﻠﻪ ،ﺣ
ﺗ اﻟﺎدث ﺈﺻﺎﺔ ﺧة ﻲ رﺟﻠﻪ ،ﻟﺞ ﻲ أﻟﺎﻧﺎ وﺎد واﺳ ﻲ اﻷردن  ذﻟ.
 دة ﺎدة اﻟﺔ ﺎم 1994م إﻟﻰ أرض اﻟ ﻟ ﯾ ﻣ اﻟدة إﻟﻰ اﻟ ،ﺣ ﺗﺎ ﺑﺎرﺦ 1/10/2009م وﻠﻰ ﻣﺗ اﻟﺎﺣﺔ اﻷردﻧﺔ.
اﻧﻞ اﻟﻠاء /ﻧﻪ ﺗ ﻣﺎو) ﺳﻠﺎن ﺟ (إﻟﻰ رﺣﺔ ﷲ ﺗﺎﻟﻰ ﻲ اﻟﺎﺻﺔ اﻷردﻧﺔ ﺎن ﯾم اﻟ اﻟا28/1/2017 م ﺣ وور اﻟ  ﺻﻼة اﻟ ﻠﻰ
ﺟﺎﻧﻪ اﻟﺎ.
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رﺣﻞ ﺳﻠﺎن ﺟ  ﺣﺎة ﺣﺎﻠﺔ ﺎﻟﺎل ﻣ أﺟﻞ اﻟ واﻟﺔ.
ﻟ ﺎن اﺳﺎً ﻠﻰ ﻠ ،ﺎن ﻞ ﻟﻞ ﻧﻬﺎر ﻼ ﻠﻞ ﻣﺎ ﺎن ﺎﺋ ﻟﻠﺎة وآﻣة ﻟﻠﺣة اﻟﺎﻟﺔ ﺣ ﺗ ﻲ ﻣﻬﺎﺟﺔ واﺎم ﻣة )ﺟ (وﻣﻬﺎ ﺎﺳار،
ﻣﺎ أﺻﺢ اﺳﻬﺎ ﻣادﺎً ﻟﻪ وﻟﺢ ﻧﻪ ﺷﯾ واﺳﻪ اﻟﻲ )ﺳﻠﺎن ﺟ.(
ﻛﺎن ﺳﻠﺎن ﺟ ﺷﯾ اﻻﻧﺎ وﺗﻞ ﻪ اﻟوح اﻟرﺔ واﻟﺎﻟﺔ.
رﺣ ﷲ اﻟﻠاء /ﻧﻪ ﺗ ﻣﺎو ﺷﯾ) ﺳﻠﺎن ﺟ (وأﺳﻪ ﺢ ﺟﺎﺗﻪ.
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