
 

رازن ابأ كل دولخلا
)ىليل وبأ( ميركلا دبع سيق :ملقب 
نيطسلف ريرحتل ةيطارقميدلا ةهبجلل يسايسلا بتكملا وضع

 دق نيذلا كئلوأ نم وه .نمزلا رم امهم انتركاذ رداغي نل رازن وبأ
 بيغي نأ عيطتسي ال هنكلو ،مهداسجأ بيغي نأ توملا عيطتسي
 .نادجولاو يعولا يفً ادبأ لثاملا مهروضح

 يف هريظن لق يروثلا دئاقللً اديرفً اجذومن ناك رازن وبأ
 اهقمعو اهانغب قلأتت ةزيمتملا هتيصخش .نامزلا اذه
 ً،اعمً اركفموً التاقم ،نآ يفً ارعاشوً اسدنهم ناك .اهجهوتو
 هذه نضتحت ةيصخش .تقولا سفن يفً احومطوً ادهاز
ً ادبأوَ امئاد ومستو ومست نأب ةموكحم تناك اهلك ضئاقنلا

 .دولخلا ءاضف وحن ةررحتم قلطنتو دسجلا رادج مطحت ىتح
.ناك اذكهو
 لماكب يدايقلا هرود ءادأ ىلع هرارصإو هسفنب هزازتعا مغر 
 .تاذلا ناركنو ينافتلاو عضاوتلا يف ًالاثم رازن وبأ ناك هداعبأ
 هاجللً اليبس وأً افيرشت يدايقلا عقوملا نكي مل هل ةبسنلاب
 صرحً ايلاضنً ابجاووً ايحافكً افيلكت ىرحألاب ناك لب ،ذوفنلاو
.ءاطعلاو لذبلاو ءادألا نسح نم هقح هيفي نأ ىلعً امود
 هتينطو ً.اعفاي ىتف ناك ذنم يلاضنلا لمعلا يف طرخنا
 كرتي مل ثيح حتف ىلإ هتداق ام ناعرس ةدقوتملا ةينيطسلفلا
 يف ءاوس هيفً ادئار ناكو الإ يحافكلا لمعلا تالاجم نم ًالاجم
 وأ يركفلا وأ يمالعإلا وأ يريهامجلا وأ يلاتقلا لمعلا نيدايم
 يف يدايقلا هعقوم لتحا اذهب .يسامولبدلاو يسايسلا

 اهرداوك مارتحاو ةبحمب ىظحو ،ةرادجب ةكرحلا فوفص



 يف يدايقلا هعقوم لتحا اذهب .يسامولبدلاو يسايسلا
 اهرداوك مارتحاو ةبحمب ىظحو ،ةرادجب ةكرحلا فوفص
.اهيلضانمو

 ناك ءامتنالا اذهب هزازتعاو ً،اقيمع ناك حتف ةكرحل هؤامتنا
 ىلعً احتفنم ناك هسفن تقولا يف هنكلو .بصعتلا دحلً اريبك
 يف ىتح راوحلا تاونق نوص ىلعً اصيرحو ،ىرخألا ىوقلا
 ةرورضو ةيمهأبً اقيمعً اناميإً انمؤم ،فالخلا تاظحل دشأ
 ةصاخبو ،اهزيزعت لجأ نم دهج لكب ًالماعو ةينطولا ةدحولا
.لالتحالا دض لاضنلا ناديم يف

 راوحلاو ركفلا ىدتنم" هقالطإ ءارو ناك راوحلاب هناميإ
 لعافتتً ارخاز ركف نازخ حبصأ ام ناعرس يذلا "ينطولا
 فلتخم نم رظنلا تاهجوو ءارآلاو تاداهتجالا هيف لصاوتتو
 لك هيف عضختو ،ينيطسلفلا يسايسلا لمعلاو ركفلا تاهاجتا
 قيمع ،داجو رح شاقنل ةرصاعملا انتروثو انعقاو اياضق
.حتفتمو

 يعس يف ردابملا هلعج ةينطولا ةدحولا ىلع هصرحو
 دض ةلضانملا ىوقلا عيمج اهيف يقتلت ةغيص داجيإل ثيثح
 يتلا ةداحلا تافالخلا نم مغرلاب ىندأ دح ةدعاق ىلع لالتحالا
 .ولسوأ تاقافتا نم فقوملا ءوض يف ينطولا فصلا تقزم

 حاجنلا لماوع نمً اماهً الماع ناك هردص ةباحرو هبأدو هربص
 ةفاك مض يذلا ةيمالسإلاو ةينطولا ىوقلا راطإ ةماقإ يف
 بناج ىلإ ريرحتلا ةمظنم يف ةلعافلا ةينطولا لئاصفلا

 ةيناثلا ةضافتنالا تعلدنا نأ امو .يمالسإلا داهجلاو سامح
 ةضافتنالل ايلعلا ةيسايسلا ةدايقلا راطإلا اذه حبصأ ىتح
 رازن وبأ لظ .ةيريهامجلا اهتايلاعفل يناديملا هيجوتلا زكرمو
 نم هرودبً املسمو ،هبً افرتعمً اماعً اقسنم راطإلا اذه سأر ىلع
 ناودع تبقعأ يتلا ةلئاهلا تابوعصلا مغرو .عيمجلا لبق



 نم هرودبً املسمو ،هبً افرتعمً اماعً اقسنم راطإلا اذه سأر ىلع
 ناودع تبقعأ يتلا ةلئاهلا تابوعصلا مغرو .عيمجلا لبق
 اذه كسامت ىلع ظافحلا ىلعً اصيرح يقب ،"يقاولا روسلا"
.هدعقأو ضرملا همهاد ىتح هيف يدايقلا هرودو راطإلا
 رازن يبأ لحارلا دئاقلل يودحولا رودلا اذه مويلا دقتفن مك
 لوصف اهيف اندهش يتلا يثراكلا ماسقنالا ةنحم دباكن نحنو
 ًاليدب ةطلسلا ىلع هفاتلا عارصلاو ةوخألا نيب يمادلا لاتتقالا
 هتمكح دقتفن نحن مك .لالتحالا ةهباجم يف ةدحولا نع
 راكفأ ىلع حاتفنالا يف ةنورملاب جيزملا يئدبملا هثبشتو
 راوحلا نيدايم يف ،يغاطلا هروضح ةقرحب ركذتن مكو .نيرخآلا
 .نيطسلفل هتايح سرك دقل .يلاضنلا لعفلا نيدايم يف امك
.نيطسلفل هتايح بهوو

                       
 

                             


