
   حالص نيدلا زع ملقب

 تايقافتا ىلع عيقوتلا دعب هيلع تفرعت ،ريبك ينطو دئاق "رازن وبأ " شبح رخص
 لاق ذإ ،هنومضم ركذا تلزامو ،روتسدلا ةفيحصل نامع يف لوطم راوح ءانثأ ،ولسوا
 ،ةاجنلا قاوطأ تدعا حتف ناو ،ةيخيرات  ةفزاجم لثمي تايقافتالا هذهب حتف لوبق نا"
 ربتعت ً،اينيطسلف أرقت نأ بجي يتلا ولسوا نأً ادكؤم ،ةفزاجملا هذه تلشف ام اذإ
 ءارجال يل قيرطلا حتف راوحلا اذه ."ينويهصلا عورشملا شعن يف لوالا رامسملا
 يف هلؤافتو ،حتف فقاوم حرط يف هبولساو همد ةفخب تبجعاو ،هعم ةددعتم تاراوح
 .انيب ةلدابتم ةقث تدلوتو ،لبقتسملا
 ،"ةديدجلا ةايحلا" ةفيحص يف تلمع ،1997 ماع يف نطولا ضرأ ىلا تدع امدنعو
 وبا" ةيفاقثلاو ةيمالعالاو ةيركفلا نوؤشلل ضوفملا نم ةعقوم ةوعد تلصو نا ثدحو
 ،اهل سمحتم اناو تبهذو ،"ءالع وبا" عيرق دمحا خالا اهيف ثدحتي ةودن ةيطغتل ،"رازن
 نع نيتودن اندقع نطولا يف نحن" لاقو ،هبتكم يف يب رازن وبا بحر اهدعوم لبقو
 اهيلا وعدن ،ةودن عوبسالا نم ءاعبرأ لك مظنن نأ انجمانربو ،ةثلاثلا هذهو ةينويهصلا
 ،ينيطسلفلا نأشلا مهي ام لك نع ثدحتلل ،ةيميداكاو ةيلئاصفو ةيرابتعا تايصخش
 تقفاوف ،ةفاحصلل تاودنلا هذه يف رودي ام ررحا نأ ينم بلط ،اننيب ةلدابتملا ةقثللو
.ةمهملا هذه ىلع ددرت نودب
 ناونع تحت تءاجو ،ةودن 169 ىلا تلصو يتلا تاودنلا هذه ريرحت يف يلمع ةليط
 عتمتي "رازن وبأ" نأ ةسرامملاب تفشتكا ،"ينطولا راوحلاو ركفلا ىدتنمل ءاعبرالا ةودن"
 مرتحيو سدقي وهف ،انبعشل رابكلا لئالقلا ةداقلا نم نوكي نأ هلهؤت ،ةددعتم بهاومب
 ناك ،هل يئانثتسا فرظ وأ ئراط ثدح ناو ،ةودنلا دعوم ىلعً اصيرح ناكو ،لمعلا
 اهئدابمو حتف نع قدصب عفادي يذلا مرضخملا يواحتفلا وهو ، اهترادالً اخأ فلكي
 يف هدسج ام اذهو ،ركفلاو راوحلاو ةيطارقميدلا ةيار لماح لعفلاب وهو ،اهتسايسو
 .ةيسايسلا تاهاجتالا فلتخم ولثمم ،ةديدع تارملو اهيف ثدحت ذا ،ءاعبرالا ةودن
 ىلا اهيف لصوتلا متيو ،ينهذلا فصعلا اهيف سرامي ،ةيراضحو ةيركف ةرهاظ ةودنلا
 شاقنلا يرثيو ةصاخ ةهكن اهيطعي اهل هترادا يف رازن وبأ ناكو ، تايصوتو جئاتن
.رخآلا يأرلا مرتحيو
 ةيفاقثلا هبهاوم ريج يذلا ريبكلا انلحار ،كولسو ركفو ةبرجتل ءايفوأ انك ام اذإو
 انب ردجالاف ،هبعش لالقتساو ةيرح حلاصل ، ةيملعلاو ةيركفلاو ةيسايسلاو ةيرعشلاو
 ، همسا ىدتنملا لمحي نأ ىلع ،دوجولا زيحل ةيركفلا ةرهاظلا هذه ديعن نا ،هلً اديلختو
.هلعفن ءيش طسبأ اذهو ،"راوحلاو ركفلل رازن وبأ ىدتنم" حبصيل
 ًاليجست يل اهتيور يتلا ،يروثلا لضانملا اهيا كتاركذمو ً،امهشً اقيدص تدقف دقل



.هلعفن ءيش طسبأ اذهو ،"راوحلاو ركفلل رازن وبأ ىدتنم" حبصيل
 ًاليجست يل اهتيور يتلا ،يروثلا لضانملا اهيا كتاركذمو ً،امهشً اقيدص تدقف دقل
 لواح دقل ....يل ةبسنلاب ريبك مامتهإ عضوم يه ،اهيلع ينتنماو ،ةعاس 15 نم رثكأل
 عقيو ةماركلا راد ىنبم خيراوصلاب فصق امدنع ،ركف نم هتعشا ام قرحوريمدت لتحملا
 ةلجمو فيصرلا رادصاب كنم فارشإب ماق يذلاو ،ةيركفلا نوؤشلا بتكم هيف
 ،ةلواحملا كلت تلشف نكلو ،ةيعادبالا تارادصالا نم ديدعلاو قافا ةليصفو ةضافتنالا
.لالقتسالاو ةيرحلا يلضانمل قيرطلا ءيضيً احابصم نوكيل يركفلا ثرالا يقبو


