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يرصملا سيئرلا هجوب "رمحألا تراكلا" باتكلا اذه يف ليدنق ميلحلا دبع روتكدلا رهشي ةعمج دومحم /ضرع
رصم نوهركي نييرصملا لعج هنأ وه ،ةيخيراتلا هتازاجنإ ىصقأ ماظنل يعيبط رمأ هنأب كلذ اللعم كرابم ينسح
يضميو .ةبرغلا ةفصرأ ىلع وأ مهدالب يف لجعتسملا توملا نورظتني "رشب تايافن" مهلعج هنأو اهنم نوبرهيو
ةلحرملا كلت ،رصم خيرات يف أوسألا دعت يخيرات طاطحنا ةلحرم لثمي كرابم دهع نأ ادكؤم هباتك يف ليدنق
باتكلا اذه .ايندلا ضارمأ لكب ضيرم بعش ىلإ يرصملا بعشلا لوحتو نييرصملا سؤبو رقف اهيف دادزا يتلا
اهتعنم تالاقم ةثالث اهنم ،ةيبرعلاو ةيرصملا فحصلا نم ددع يف ليدنق اهبتك الاقم  52نمضتي مايأ ذنم رداصلا
نم اهبتاك ةلاقإ يف تالاقملا كلت تببستو لب ،ةمألا توص ةديرج عبط لبق ةريخألا تاظحللا يف ةينمأ تاهج
أطخلا ةلحرم نمز ذنم زواجت كرابم ماظن نأ باتكلا حضويو !ةديدش ةينمأ طوغض رثإ ةديرجلا ريرحت ةسائر
ةروصب ةينطولا ةورثلا بهنو طفشو ةيجاتنإلا لوصألا فيرجت هدهع يف ىرجو "ةحدافلا ةئيطخلا" ىلإ يسايسلا
عم ابلاقو ابلق ماظنلا فقي امنيب ..مولكملا يرصملا بعشلا تائف لكل ةمظنم راقفإ ةيلمع ترجو ،ةقوبسم ريغ
قئاقحلا نم ةعومجم باتكلا درويو .بتاكلا فصو دح ىلع نيلتاقلاو لب نيركتحملاو نيدسافلاو نيدسفملا
ةثالث كانه الثمف ".كرابم مكح لظ يف نييرصملل لضفملا ردقلا وه لجعتسملا توملا" نأ دكؤت يتلا ماقرألاو
يف ءادهشلا ددع فعض لثمي مقر وهو ! ةدحاو ةنس يف قرطلا ثداوح يف مهعرصم اوقل نييرصملا نم افلأ نوعبسو
نوفاضي يرصم نويلم عبرو ،هايملا ثولت نم ممستلاب نوباصم يرصم نويلم فصن نأ امك .اهلك رصم بورح
يولكلا لشفلاب نيباصملا ددع يف ايملاع ىلوألا يه رصم نأ ىلإ ةفاضإ ،لتاقلا ناطرسلا روباط ىلإ ايونس
وأ ةقرتحملا تاراطقلا وأ ةقراغلا تارابعلا يفو زبخلا ريباوط يف ىتوملا نع الضف ،يئابولا دبكلا باهتلابو
يتلا ةلثمألاو فقاوملاو صصقلا تائمب باتكلا لفحيو .طسوتملا رحبلا ربع بورهلا تارماغم يف اقرغ توملا
يناعمب ةيعرش الو ةفدصلا قطنمب مكحلا ىلإ كرابم لصو نأ دعب ،ةسورحملا عوبر يف داسفلا ءارشتسا دكؤت

ابئان هنيعتب ئجافي هب اذإف ةكرشل اسيئر وأ اريفس نوكي نأ -كرابم يأ -هينامأ ىصقأ ناك هنأو ،خيراتلا
ضرعلا ةصنم ىلع لايتغالاب تاداسلل ةيماردلا ةياهنلا رثإ مكحلا دعقم ىلع سلجيل  1975ماع ةيروهمجلا سيئرل
يأ !ةلئاع ىلإ تلوحت مث ةصاخ ةكرش ىلإ اهلك رصم كرابم لوحيل ،م 1981لوألا نيرشت /ربوتكأ  6يف يركسعلا
ءازجأ باتكلا صصخيو ثيروتلا ططخم .بتاكلا فصو دح ىلع !! ..ةريغص ةلئاعل ةريبكلا رصمب لاحلا ىهتنا
زواجت دق رمألا نأ ىلإ ريشي ثيح ،ةطلسلا ةقورأ يف ىرجي يذلا ثيروتلا ططخم نع ثيدحلل هتحاسم نم ةريبك
ماهمل كرابم لامج ةسراممو ،مكحلا ىلع يلئاعلا عازنلا ةلحرم ىلإ "نبالا كرابم" ثيرولل ديهمتلا ةلحرم ريثكب
رصم يف ديدج رارق لك نأ امك ،تارازولا ءاسؤر راتخيو تاموكحلا فلؤيو داصتقالا فلم ايلمع ريدي وهف ةيلعف
ءاسؤر نييعت تارارقب ءاهتناو لوصألا عيبو ةصخصخلا تارارق نم اءدب نبالا ذوفنب اموسوم حبصأ نآلا
!!تاراقلل ملاعلا ةلوطب يف اموزهم هتدوع دعب يرصملا بختنملا قيرف لابقتساو ةيموكحلا فحصلا ريرحت
ذخألا عم ،ةثلثم انايحأو ةجودزم انايحأ تراصف ايلعف اهميسقت ىرج رصم يف ةسائرلا نأ ىلإ باتكلا صلخيو
،خاش سيئرك بألا كرابم ودبي امنيب ،نبالا ذوفن ىلإ فاضي "كرابم نازوس" مألا ذوفن نأ رابتعالا يف
ىريو .خيشلا مرش ئطاش ىلع ءاقرزلا هايملا تالايخ يف احباس اهئات هتقو بلغأ يضقيو ،هتكرح تلقاثتو
 ،ىرخأ فارطأ دجوت ةروصلا فارطأ يفو ءادغ ةدئام ىلع يلئاع عازنلا نأ ىلإ ريشي يرصملا دهشملا نأ بتاكلا
ةايح يف هثيروتل ةلجعتسمو نبالا مالحأل ةيعار مألا ودبتو سنزيبلا ةعامج ذوفن ىلإ دنتسي نبالا كرابمف
،تارباخملا ةزهجأو ةطرشلاو شيجلاب ةلثمم ةينمألا ةسسؤملا ذوفن ىلإ دنتسي بألا كرابم امنيب .بألا نيع
تفليو .هتعامج ذوفن ميخضتو كرابم لامج ذوفن دوعصل امامت احيرتسم ودبي ال شيجلا نأ ىلإ بتاكلا ريشيو
ال يذلا سيئرلل يلعفلا بايغلا لظ يف نبالا ذوفن مخضتي امنيح لدابتملا طغاضتلا ةرهاظ دوجو ىلإ باتكلا
ةيمسرلا ةسائرلل حمطي لب ةيلعف ةسائر يف كيرشلا رودب نبالا عنتقي مل امنيب ،ناكدلا ريدم رودب ىضري
نم نييرصملا مامأ دعي مل ثيح ،ايروتسدو ايلعف اهل يئاهنلا ديهمتلا تاوطخ ةفاك ذاختا ىرج نأ دعب دالبلل
وأ عادخ غيص لوادت يرجي ةلصاولاو ةلصافلا ةفاسملا يفو ،نبالا لالحإ وأ هسفن سيئرلا راركت ىوس صرف
كرابم لامج لعج عم ايلاقتنا اسيئر هلعجيو ثيروتلل للحملا رودب موقي لارنجل ةصرفلا ءاطعإ عون نم قيفوت
بصتغي يسايسلا ىوتسملا ىلع .ةطلسلل بوثولا ةظحل يتأت نأ ىلإ ةفاضم تايحالصب ءارزولل اسيئر
ىتح البو ،قلعملا سأرلا عضو يف ماظنلاب تهتنا ةيعامتجا دعاوق وأ ةيبعش ةيعرش يأ نود ةطلسلا هماظنو كرابم
وأ باختنا لك ةيعرش مدعب م 2000ماع يف -يخيراتلا -ةيروتسدلا ةمكحملا مكح نم كلذ حضتيو ،ةيروتسد ةيعرش
هلك كرابم نمز يف ءاتفتسا ىرج نأ ثدحي ملو ،لماكلا يئاضقلا فارشإلا ريغب يرجي وأ ىرج ءاتفتسا
ىتحو م1993و 1987و  1981كرابم تاءاتفتساو -يباختنا قودنص لكل ضاق -لماكلا يئاضقلا فارشإلاب
ىري امك كرابمو يرصملا ماظنلا نألو الوأ ليئارسإ !!لماك يئاضق فارشإ الب اعيمج ترج ) 2005تاباختنا(
يف اوفقو نأ الإ مهنم ناك امف "رصمل راعلا اوبلج نيذلا" ىلإ اولوحتو "،الوأ ليئارسإ" ةسايس ناجهتني باتكلا
ربعم قالغإ نأشب "اهريفاذحب" ةيكريمألاو ةيليئارسإلا تاميلعتلا اوذفنو ةزغ ءانبأ دض ينويهصلا ودعلا ةناخ
نم يلكلا جورخلاب هبشأ لب ماع يخيرات طاطحنا رصع يف تلخد دالبلا نألو .لساوبلا ةزغ ءانبأ هجو يف حفر
مدقتلاو ةيمنتلا تالدعم يف ةيبونجلا ايروك عم سأرب اسأر  -م 1973ماع ىتح -رصم تناك نأ دعبف خيراتلا
تالدعم يفو وساف انيكروب ةناكم يف تراصو دوسألا بقثلا ىلإ كرابم دهع يف تهتنا ،يجولونكتلا قارتخالاو
دق "ثيروتلل ال  ..ديدمتلل ال" ىلوألا ةيافك ةخرص نأ ىلإ باتكلا ريشيو !!يلودلا داسفلا رشؤم ىلع اهئادأ
تجوتت ةفلتخم نكامأ يف ةيموي ةضاير ىلإ لوحتتل دالبلا يف ترشتنا يتلا تاجاجتحالا يف اهادص تقال
كوب سيفلا بابش نم ةدعاو ةيبابش ةدعاسمبو يجاجتحالا بضغلا ةجومب يسايسلا بضغلا ةجوم يقالتب
باتكلا تالاقم .هللحتو "ماظنلا راضتحا" نع ةوقب نلعتو م 2008ليربأ  6يف ةيبعش ةضافتنا ىلإ لوحتتل
،ةعطقلاب رصم عيب ،ةيفئاطلا ةنتفلا ،ةينمألا ةسسؤملا ،ةيافك :رصم يف ءيش لك نع ليدنق اهيف ثدحت
 ...امابوأ كاراب ،ءاسملاو حابصلا ثيدح  ...ثيروتلا ،ملؤملا مهانعمب نويرصملا ،يتأت ال يتلا ةدينعلا ةروثلا
يذلا نبالاو بألا سؤب ،دحاو سفن يف ةاروتلاو ليجنإلاو نآرقلا نم ءازجأ ركذو رهزألا ازغ يذلا رمسألا نويلبان
نود ،ديدجلا هباتك اهنمض يتلا كرابمل رمحألا تراكلا عفر تايثيح يف ليدنق هنع ثدحت ءيش لك ،رصم قحالي
يأرو ردقلا ليدنق رظتني باتكلا يف ..رصم عاضوأ هيإ تلآ اميف هتيلوؤسمل ةنادإلاو موللا نم ادحأ ينثتسي نأ
لوهجملا ءازإ نويرصملا كلمي الو ،ةفشاك هللا نود نم اهل سيل ةفزآ وحن هينيع مامأ قلزنت رصم امنيب ركسعلا
ىلع مالسو درب اذهو ،راظتنالا وأ نييرصملا رظن يف ززقم اذهو راظتنالا امإ :نيرمأ الإ قفألا يف دسجتي يذلا
ديسلا نبا ديسلا لاجر ةداسلاو ..سيئرلا ديسلا نبا ديسلاو ..سيئرلا ديسلا ةجالث يف ةجلثملا رئامضلا
أدبت قيرط ةطراخ مسر لالخ نم اهتوبك نم دالبلا جارخإل ةتشور بتاكلا عضيو لحلا وه نايصعلا .سيئرلا
وه  -ةيسائر وأ ةيعيرشت -تاباختنالا لوخد نأ بتاكلا ىريو ،ةيملسلا ةمواقملاب ماصتعالاو يندملا نايصعلاب
تاباختنالا ىلع يئاضقلا فارشإلا ءاغلإو  2007يف روتسدلا ىلع بالقنالا تاليدعت دعب ةصاخ ثبعلا نم عون
دكؤيو .اهدعب نم تايلحملاو ىروشلا سلجم ةلزهم يف ايلج كلذ حضتاو ةيرادإ تانييعت درجمل اهلوح يذلا رمألا
يسيسأتلا هنايب ةقيثو يف يذلا رييغتلا لجأ نم نييرصملا فالتئا لوح فافتلالا ةرورض ىلع باتكلا
لوحتلاو مئاقلا ماظنلل يملسلا رييغتلا ريغب رصم ةمزأل لح ال هنأ" :ةماع ةيصخش  250نم رثكأ اهيلع عقوملا
ينطو فالتئا ةموكحو ةدياحم ةسائر اهلالخ دالبلا ريدت نيتنس ةدمل ةيلاقتنا ةرتف ربع بعشلا مكح ىلإ
ةيطارقميدلا ميقتو ،ةينطولا اهتدارإو اهلالقتسا درتستو ايبرع يدايقلا اهرودو اهتناكمو رصم ةبيه ديعتست
ىلع بالقنالا تاليدعتب لمعلا فاقيإو ئراوطلا نوناقو ةلاح ءاهنإب ،ةورثلل لداعلا عيزوتلاو نوناقلا مكحو

ةفاحصلا تايرح قالطإو ةيئانثتسالاو ةيركسعلا تامكاحملاو يسايسلا لاقتعالا ةكرت ةيفصتو روتسدلا
وه باتكلا فلؤمو ".نيحالفلاو بالطلا تاداحتاو سيردتلا تائيهو تاباقنلاو تايعمجلاو بازحألا نيوكتو
لمعو ،ةروصنملا ةعماج بطلا ةيلك يف جرختو ةيلهقدلا ةظفاحم ةليوطلا ةيرقب دلو ليدنق ميلحلا دبع روتكدلا
دغلا" ةلجم أشنأ  ..ةفاحصلاب لمعو م 1985ماع بطلا كرت مث ةرهاقلاو ةيلهقدلاب ةحصلا ةرازو تايفشتسمب
ضرعت كرابم ماظن دض ةيوق كراعم ضاخ "..ةمألا توص" " ،ةماركلا " " ،يبرعلا" فحص ريرحت سأرتو "يبرعلا
تالاقم عنمو اهريرحت سأرتي يتلا دئارجلا نم ةلاقإلاو عيورتلاو فاطتخالا دحل تلصو ةينمأ تاقحالمل اهببسب
مهأ دحأو ،كرابم ماظنل نيضراعملا بلصأ نم دعي ،يسايسلا ىوتسملا ىلعو .ةينمأ طوغضل ةجيتن ةعبطملا نم هل
رييغتلا لجأ نم نييرصملا فالتئال ةوعدلا بحاصو ،ماعلا اهقسنم بصنم نآلا لغشي يتلا ةيافك ةكرح يسسؤم
نيلضانملاو ةماعلا تايصخشلا نم ريثكلا هيلع عقو يذلا يسيسأتلا هنايب ةغايص بحاصو هيسسؤم مهأ دحأو
.ةيباقنلا تادايقلاو ةيبابشلاو ةيلامعلا تائفلا نم ريثكلاو نييسايسلا

