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رفغأ نل :ينيطسلفلا »دبعلا وبأ«
 

ةداقلا زربأ دحأ هفصوب ،ةيضاملا تاونسلا ل�خ )»دبعلا وبأ«و »ونيللا«ـب فورعملا( ىسيع دمحم ديقعلا مسا زرب
ذنم كراش ،رمعلا نم عبارلا دقعلا ةياھن يف ،ونيللا .لدجلل ةراثإ مھرثكأو ،ةولحلا نيع ميخم يف حتف ةكرحل نييركسعلا
دعب ةولحلا نيع ميخم يف زكرمتي نأ لبق ،ةيكرحلا هتلحر تأدب ثيح ،اديص قرش يف ةيركسع كراعم يف هتقھارم
،1993 ماع تناك ميخملا ةحاس ىلع اھضاخ يتلا ىلو?ا ةكرعملا .ةيركسعلا تاعومجملا ىدح= ًادئاق فئاطلا قافتا
رطيسو ،تاسكربلا عبرم يف اھيلع رطيسي يتلا ةقطنملا نم ونيللا جرخ ،تقولا كلذ يف .ولسوأ قافتا دعب ديدحتلابو
نيحلسملا لوصح مدع ناك يساس?ا هعفاد نإ ونيللا لوقي .ةيركسعلا اھزكارمو حتف ةكرح ّراقم نم ريبك ددع ىلع
ةرطيسلا ديري تافرع رساي« نأ اھدافم ةيسايس ةءارق ىوس هل دجي مل هكرحت نكل .ةيرھشلا مھبتاور ىلع هل نيعباتلا
فلخ ناك ً)ايلاح نانبل يف ريرحتلا ةمظنم لثمم بئان ،يجان لامك وأ( تحدم لامك نأو ،ةولحلا نيع ميخم ىلع
نل هنأ ًانلعم ،ًاددجم تاسكربلا ىلإ أفكنا ،ةعساو ةيركسعو ةيبعش تاكرحتب ونيللا ةوطخ ةھجاوم دعبو .»كرحتلا
.هيلع ءاضقلاب حمسي
ىلإ ونيللا داع .نيتيسايس ةكنحو ةربخب هعتمت مدعب فرتعيف ،وھ امأ ،عرستمو يوضوف هنأب ونيللا نوريثكلا مھتي
نيب ةريخ?ا ةكرعملا يف يناديملا حتف »مجن« ناكف ،رونلا ةبصع دض ةكرعملا ل�خ ،2003 ماع ةوقب ءاوض?ا
دنج« اھزربأ ،ةھج نم ةيم�سإ تاعومجمو دارفأ نيب دعب هتني مل يذلا تايفصتلا لسلسم أدب ،كلذ دعب .نيفرطلا
رخآ( تئافلا ماعلا ل�خ عارصلا دتشاو ،ةعجوم ةبرض نم رثكأ ةريخ?ا تقلت .ةيناث ةھج نم حتف ةكرحو ،»ماشلا
.)رھوج ةداحشو يعاقبلا دمحم نييم�س=ا ىلتق رخآو ،2008 لوليأ يف يدعسلا رھام وبأ وھ حتف ىلتق
ام مظعم يفني O وھو ،نييم�س=ا نم ريبك ددع لتق يف ونيللا طّروت نع عفترم توصب م�ك رودي ،ةولحلا نيع يف
ةنجلب بلاط دق ناك حدقملا رينم ديمعلا .باقع نود نم حتف ءانبأ ةلتق كرتأ نل :ةحضاو ةلداعم ًاحراط ،هيلإ بَسنُي
،ةيواحتفلا ةيدايقلا تاعامتجOا دحأ يفو .ميخملا يف ترجفنا يتلا تاوبعلا نم ددع عرز نع نيلوؤسملا ديدحتل قيقحت
يھ ميخملا يف تعرز يتلا تاوبعلا مظعم نأ ىلإ ريشت هتزوح يف ةدوجوملا تامولعملا نأ ىلإ حدقملا راشأ
.ونيللا ةانق نم زمغي هنأ عيمجلا مھفف ،»ةيلخاد ةيواحتف«
ناك ،نيبولطملا نم ًاددع اھّملسو ،شيجلا تارابختسا ةيريدم عم نواعت لب ،ميخملا لخاد يف لمعلاب ريخ?ا فتكي مل
.اديص قرش ةقطنم يف تاريجفت ذيفنتبو م�س=ا حتف ىلإ ءامتنOاب مھتملا فورعم ماسح مھزربأ
هنإ ذإ ،ةيشبحلا ةينيدلا هتيفلخب ىلو?ا لثمتت :نيتيفلخ نم نييم�س=ا عم هعارص يف قلطني هنإ هيفراع ضعب لوقي
يناثلا قلطنملا امأ .نييفلسلا يداعت يتلا شابح?ا ـــ ةيم�س=ا ةيريخلا عيراشملا ةيعمج نم ًابرقم ،دكؤي امك ،ناك
يتلا ةيركسعلا ةميزھلا مث ،سامحل يباختنOا زوفلاو تافرع رساي ةافو دعب ،عئاض دجم ةداعتساب ةيواحتفلا ةبغرلا وھف
.ةزغ يف ن�حد دمحم اھداق يتلا حتف تاوقب تقحل
تاميظنتلا ىلإ اوبرستف ،ةكرحلل ةيميظنتلا رط?ا هبعوتست مل حتف ةكرح نم ً�ماك ً�يج نأ ىأر هنإ ونيللا لوقي
ريفوت نكل .ةولحلا نيع يف اھدوقي يتلا »ةبيتكلا يف ً�تاقم 250 غيرفت« ررقف .لمعلا نم نيلطاع اوقب وأ ،ىرخ?ا
نوعلطم نولوؤسم ريشيو .نانبل يف حتف ةداق نم ريبك ددع ةظيفح راثأ ،\ مار نم ةرشابم ،نيلتاقملا ءOؤھل لاوم?ا
هنأ ىلإ نييواحتفلا ضعب حّملو .هربع رورملا نود نم لاملا ىلع ونيللا لوصح نم ضعتما يكز سابع نأ ىلإ
ًاديھمت هييم�سإ عم مادص قلخ ربع ةولحلا نيع ميخم ريجفت ةطخ ذيفنتل همعدت يتلا ةيكريم?ا ةرافسلاب طبترم
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نإ ريخ?ا لوقيو .ونيللا لاومأ ةروتك راودإ يواحتفلا لوؤسملا ىنبت امدعب تتفخ تاماھتOا هذھ نكل .مھتيفصتل
يركسعلا دئاقلا ةرصانمل ةلمح اومظن نيذلا ،جراخلا يف حتف ىمادق ضعب نم تاعربت يھ هيلإ تلصو يتلا لاوم?ا
.2008 ماع ةزغ يف ّسلح لآ ييواحتف ةميزھ دعب باشلا
�ئاق ً،اعطاقً ايفن كلذ يفنيف ،ونيللا امأ .ن�حد دمحمب طبترم ونيللا نأ ديكأتلا نع نوفقوتي O نييواحتفلا ضعب نأ Oإً

.»رامع ابأ ىداع نمل« اورفغي نل نييواحتفلا نإ
)قيلع نسح قيقحت ـ رابخ?ا(

:قيقحتلل ةعبات عيضاوم
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