
ةقلامعلا ليج نم دئاق

فلخي ىيحي ملقب

 دعب ىتف وهو ينطولا هيعو حتفت ،ةقلامعلا ليج نم لجر..شبح رخص
 ضوهنلا نمز ،تاصاهرالاو تالوحتلا نمز هليج ءانبأ عم شاعو ،ةبكنلا
 ثحبلا ةلحر يف ،هنادجوو هلقعو هبلق يف نيطسلف لمحو ،ةوبكلا دعب
 اهداعبأب ةينيطسلفلا ةيوهلا ىلاو ،ةينطولا ةيصخشلا ىلإ رابتعالا ةداعاو
 ةسردم نم هعم اهلمح ،هتفاقثو هيعو يف نيطسلف لمح ،ةيناسنالاو ةيموقلا
 ،ةديصقلاو ،يباقنلا لمعلاب اهعم هلعافت نع ّربعو ،ةعماجلا ىلإ ميخملا
 اوعزوت نيذلا نيطسلف ءانبأ نم نييعيلطلا نأش هنأش ،ثحبلاو ةساردلاو
..تاتشلاو ةبرغلا رايد يف
 ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلل ىلوألا تايونلا تلكشتو ،ةركفلا ترولبت امدنعو
 لّوحتلا ةيلمع يف طارخنالابو ،ءامتنالاب هرايخ دّدح دق ناك ،ةرصاعملا
 ىلإ ،نيئجاللا نم بعش نم ينيطسلفلا بعشلا تلقن يتلا ،ةيخيراتلا
 قلطيو ،هقوقح ةداعتسا لجأ نم لضاني ةيوهو ،ةفاقثو ،ةيضق هل بعش
.ةيرحلا ةخرصً ايلاع

 حافكلل ةيروثلا ةقالطنالا ةلحرمو ،دادعالا ةلحرم يف مهاس شبح رخص
 هنطول فراج بحو ،ةيميداكأ ةداهشو ،ةيلاع ةفاقثبً احلستم ،حلسملا
..هتيضقو
 ةيوبعت لامعاب ماقو ،ةيميظنت عقاومو ،ةقالطنالا ذنم ةيسايس عقاوم ملست
 لالخ نم مهيعو ليكشت يف مهاسو ،ةديدجلا لايجالا ىّبرو ،ناديملا يف
 ينيطسلفلا مالعالا سيسأت يف مهاسو ،تارهزلاو لابشالا ةسسؤم
 يفو ،ةهجاوملل ىلوالا قدانخلا يفً امئاد ناكو ،عومسملاو بوتكملا
 ً،ايلحم ةينيطسلفلا ةروثلا ايفارغج دادتما ىلع يروثلا لمعلا تاحاس
.ً.ايلودو ً،ايبرعو



 ً،ايلحم ةينيطسلفلا ةروثلا ايفارغج دادتما ىلع يروثلا لمعلا تاحاس
.ً.ايلودو ً،ايبرعو
 طارخنا ةلحرم ،ةيضقلاو ةروثلا مظاعت ةلحرمو ،ضوهنلا ةلحرم شاعو
 لمعلا كيمادم ءانب يف بعشلا ءانبأو ،لساوبلا نيلتاقملاو ،ةقلامعلا ةداقلا
 ناك امدنع ،يفاقثلاو ،يمالعالاو ،يركسعلاو يميظنتلاو ،يسايسلا
 مالحالاو ً،اعفترم يسايسلا فقسلاو ،ةيلاع لاجرلا تاماقو ً،اديدم نمزلا
.ةريبك
 بلغيً امئاد ناكو ،يدايقلا ىوتسملا ىلع بصانملا عفرأو مهأ ملستو
 ةدحولاب نمؤي ناكو ،ةيوناثلا تاضقانتلا ىلع يساسألا ضقانتلا
 ناك .ةينيطسلفلا ةحاسلا يف عامجا ةطقن ناكو ،قرفي ملو عمجف ،ةينطولا
 ةماركلاو ةيرحلا نعً اعاجشً اعفادمو ً،ايروثً افقثمو ً،اينطوً ادئاق
.ةيناسنالا

 ةيتاذلا هتريس ،نيزرابلا ينيطسلفلا بعشلا ةداق دحأ شبح رخص
 ةيضقلا داجمأ عنص يف كراش ليج ،هلمكأب ليج ةريس صخلت
 يركسعلا لمعلا ىلا ،ةماركلا ىلإ ،ىلوألا ةصاصرلا نم ،ةينيطسلفلا
 ةضافتنإلا ىلإ ،توريب يف ميظعلا دومصلا ىلا ،تاهبجلا فلتخم ىلع
 ناكو ،ةيمالسإلاو ةينطولا ىوقلل قيسنتلا ةدايق ىلإ ،ةيناثلاو ىلوألا
....طبزت مزال :ةريهشلا هتلوقم تناكو ،لمألاو لؤافتلا :مئادلا هراعش


