
دايا يلع وبا
 لمعلا يف اركبم اوأدب نيذلا نم وهو ،نولجع ةقطنم ةدايق ملست دقف دايا يلع وبا ديهشلا اما
 اعاجشو انيدتم ناك هنأب هنع فرع ،داهج وبا خالاب رئازجلا يف ىقتلاو سيردتلا يف لمع ،يلاضنلا
 يدايق دحا نم ناكو ،ناريزح برح لبق حتف يف لمعلل غرفت ،ةيدايق ةفينع ةيصخشب عتمتو ،ايساقو
 ىدا امم ،قعاصلا ىلع بردملا طغض امدنع ، أطخلا ةقيرطب مغلب بيصا ،ايروس يف ةماهلا ركسعم
 يف حورجب وه بيصاو ،ديدش لهنم ،شرطالا دحا امه نينثا ركذتا نييئادف ةثالث داهشتسا ىلا
 يف ةرباثملاو يدحتلاو رارصاللً ازمر هتزاكع تحبصاو ،هقاسو هينيع ىدحا دقفو ،هدسج ءاحنا فلتخم
 ةيدايقلا هتيصخشل ارظن هنوردقيو هنومرتحيو ،باسح فلا اهل نوبسحي نويئادفلا ناك .لمعلا
 نل نيطسلف نا راصنا نم وهو ،ركسعملا ىلع طبرو ةرطيسب عتمتي ناك ،ةماهلا ركسعم يف ةمراصلا
 راغص باطقتسال لمع اذل ،ةيلاتقلا ةيلمعلا ىلع هزيكرت بصيو هتاذ ركني اليج دجو ام اذا الا ررحتت
 ىلع جرخت .مولعلا فلتخم نويئادفلا ملعتي اهربعو ،ةقيقح ةيروث ةيبرت مهتيبرتل ،نييئادفلا نم نسلا
 لك يفو ،رامع وبا خالا عم رمتسم لصاوت ىلع ناك ،نييلاحلا نيلوؤسملاو ءارزولا نم ريثكلا هيدي
 دايا يلع وبا مضنا ،يروسلا ماظنلا عم ربدملا حتف تاركسعم دحا يف رانلا قالطا ثداح دعب .عقاوملا
 لوليا ثادحا ءانثا .ةيروسلا نوجسلا دحا يف رامع وبا خالا عم لاقتعالا ىلا يربص وباو داهج وباو
 ةماركلا ةكرعم عالدنا لبق ،ةيلامشلا ندرالا دودحو قشمد نيب ام ةقطنم يف ناكو ،راصحلا جراخ ناك
 وبا ىلا هلسرا نا ينم بلطو ،قئاس عم ةيركسع ةرايسب قشمد نم نامع ىلا ءاج هنا ركذ ،ليلقب
 بلطو ،مويلا سفن يف باهذلا ىلع رصا هنكلو ،دغلا ىلا رظتننل هل تلق ، ةماركلا يف دجاوتملا  داهج
 اهيلع بتكو ةيداع ةقرو جرخا ،ةيتوبثلا قاروالا كلمي ال هنا هغلبا امدنعو قشمد ىلا دوعي نا هقئاس نم
 ........... مقر ةرايسلاب ةدوعلاو قشمد ىلا باهذلاب نيسح دمحم لضانملل حمسي رمالا همهي نم ىلا"
 امب لمعلا أدب انه نمو .اهتطساوب دوعيو قشمد ىلا بهذي نا قئاسلا عاطتسا العفو ،"اهيلع عقوو
 تاذ اهتمدختساو ،قارعلاو ماشلاو ندرالا ربع ةزاجالا هذهب نولقنتي نويئادفلا ذخا ،حتف ةزاجاب فرعي
.تيوكلا ةلودل يل ةرايز ءانثا ةرم
 يتلا ،ةقلغملا ةيبرعلا دودحلا تحتف ،يموق دم ةلحرم يف تءاج يتلاو ،دينعلا لجرلا اذهل ةردابملا هذه
 ىسنت ال يتلا ، تايصخشلا نم دايا يلع وبا ناف ةقيقحو ،ةيرامعتسالا وكيب سكياس ةيقافتا اهتمسر
 اهعبتي ناك يتلا ةسايسلاف ،يموقلاو ينطولا حلسملا حافكلا ةريسم ىلع ةحضاو تامصب نم هكرت امل
 ةهوف نم جرخي يعولا نا دقتعاو ،ةيراتركسعلا هتعزن مكحب ريظنتلا بحي نكي ملو ،ةيلاتق ةسايس
 ةقطنم ماهم هملست دعب ،ايعاو نوكي نا دب ال ،همادختسا ديجيو حلسملا حافكلا سرامي يذلاف ،ةيقدنبلا
 هدوجو نا ذا ،شارحالا ىلا حيرج وهو بهذي نا ىلع رصاو ،كراعملا ببسب حورجب بيصا ،نولجع
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