
ديعسلا وبا
 ديب .ريظنتلاو ركفلا عم الماعت صاخشالا رثكا نم ناك دقف ،)ديعسلا وبا( نسحلا دلاخ ديهشلا اما
 نا نوك ،يمالسالا ينطولا رايتلا حلاصل ةيركفلاو ةيريظنتلا هتردق ريج لب ، حتفل ارظنم نكي مل هنا
 ناك امك ، حتفل تايبدا بتك ام اردان وه كلذل ،يمالسالا يريرحتلا ركفلا نم عبتت ةيجولديألا هتيفلخ
 .نسحلا يناه هاخا لعفي
 هل ،لحلا وه مالسالا نا لوح رودي ،بتك ام روحم ،همساب بتكي ام لك رشني ناك هنا هنع فرعو
 ةدعاقلا ىدل عامجالا قلت مل اهنا ديب  ،ةيميظنتلاو ةيسايسلا ةيحانلا نم ةحيرصو ةحضاو فقاوم
 هقدصل هردقتو همرتحت تناك ،ةدعاقلا هذه ةيبلاغ نا مغر ،اهبطقتسي نا عطتسي مل كلذل ،ةيواحتفلا
 نا ىنعمب ،لسلستملا ريجفتلا ةيرظن راصنا نم ناك ،لوليا ةمزا دعب .هعم فلتخت تناك ناو ،هتحارصو
 برضب موقت ،ةيعون رصانع ىلا ةجاحب يه لب ،ركسعلا نم ةريبك دادعا ىلا ةجاحب تسيل ةروثلا
 لودلا دض ةداضم تامجه نشب ليئارسا مايق ىلا يدؤي اذهو ،يفتخت مث نمو ةيليئارسا فادها
 هلو ،ميظنتلاو ةئبعتلا بتكم يف ةليوط ةرتفل لمع .لسلستملا ريجفتلاب فرعي ام ىلا يدؤي امم ،ةيبرعلا
 نف ةسايسلا ةيرظن باحصا نم ،نأشلا اذه يف بتكلا تارشع كرتو ،يمالسا يبرع رظنمك تامصب
 يه ةفاضالا هذهو ،"ةلادعلا دودح نمض" يه حلطصملا اذهل ةيساسا ةلمج ةفاضاب نكلو ،نكمملا

 ةدشب ضراع يذلا ،ديعسلا وبا هضفري ناك ام اذهو ، مالستسالا ىلا لصن دق اهنودبو ،نامالا مامص
 هيأر لاقو ،ولسوا نع باتك يف ضفرلا اذه دسجو ،ةلادعلا ققحت الو ةفحجم اهربتعاو ،ولسوا تايقافتا
 ءارجال لمع لب ال عفادو ،ةيليئارسالا مالسلا ىوق عم راوحلا يديؤم نم هنا هنع فرع .قدصو ةعاجشب
 امدنع كلذل ،هفادها مدخي امبو انبعش حلاصل نوكت نا ةدعاق ىلع نكلو ،يكيرما ينيطسلف راوح
 يف ةلادعلا نا دكاو ،اهضفر اهب يداني ناك يتلا ،ةلادعلا عم ةضقانتم ولسوا تايقافتا جئاتن تءاج
 لاح ياب زوجي ال هنا ديعسلا وبا عنتقاو .مهنطو ىلا تاعفد ىلع نيئجاللا ةدوع نمضت ،نكمملا دودح
 انناف قحلا اهانيطعا ام اذاو ، ةدوجوم يه لوقن لب ،دوجولاب ليئارسا قحب لوقن نا ،لاوحالا نم
 قاثيملا ليدعت ءانثا ةيساسالا هتامصب كرت مهفلا اذه نمضو .انلاضن لحارم نيدن ،انسفنا نيدن
 ةليط انبعش هسرام ام نا تدكا ،تقولا سفنب نكلو ،باهرالا ذبنتل تءاج تاليدعتلا هذهو ،ينطولا
 .يعرش قحو عورشم لاضن وه ،ةيضاملا دوقعلا

 ةنورمو يجييتارتسالا ثيح نم ةيئدبم ةبالصب ديعسلا وبا عتمتي ،يجيتارتسالاو كيتكتلا صخي اميفو
 نا عيطتسي الو ، ةيمدعلا هتاذ دحب وه ايجيتارتساو ايكيتكت بلصلا فقوملا نا ىري ناكف ،ةيكيتكت
 اما ، مالستسالا ىلا لصوي هناف ، يجيتارتسالاو كيتكتلا يف ةنورملا اما ،هفادها نم ايا ققحي
 شيعن نالا نحنو ،ةيبلس جئاتن ىلا يدؤي اضيا اذهف ، يجيتارتسالا يف ةنورملاو كيتكتلا يف ةبالصلا
 ،كيتكتلا يف ةبالص انيدل حبصاو ،ةيئدبملا ةبالصلا انع تباغ ،ليئارسا دوجوب انفرتعا امدنعف ،اهيف
 نا دقتعي نم كانه لباقملا يفو ،رطخلا نمكم عقي انهو لكلا دنع ةدوجوم تسيل ةبالصلا هذه نكلو
 هذهو ،ةلقتسملا ةينيطسلفلا ةلودلا قيقحت ىلا لوصولل ،ةيكيتكت ةنورم يه ولسوا تايقافتا يف انلوخد



 نا دقتعي نم كانه لباقملا يفو ،رطخلا نمكم عقي انهو لكلا دنع ةدوجوم تسيل ةبالصلا هذه نكلو
 هذهو ،ةلقتسملا ةينيطسلفلا ةلودلا قيقحت ىلا لوصولل ،ةيكيتكت ةنورم يه ولسوا تايقافتا يف انلوخد
 لك يف ةيطارقميدلا ةلودلا هاجت يليئارسالا موهفملا يف ريغت ةديدج عئاقو قلختس ةديدجلا ةلاحلا
 وبا دقتعاو .تابجاولاو قوقحلا يف ةاواسملا نم لظ يف ،ينيطسلفلاو يدوهيلا اهيف شياعتيو ،نيطسلف
.فدهلا اذه مدخت ةيكيتكت تاوطخ ذاختا نم دب ال هناف ،يجيتارتسالا فدهلا ققحيل هنا ديعسلا

 ةرتفل همزال ضرمب بيصا نا دعب ،حتف ةكرحل ةيزكرملا ةنجللا يف اوضع ناكو ديعسلا وبا دهشتساو
.يمالسالا ينطولا رايتلا نيرظنم نم قحب وهو .ةليوط


