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 حمم ذات ليمة
 فلاير  ةصباح االحمد والنيباري والسيدو  الديمقراطية 

 الدكتور عمي خميفة الكواري: بقمم
 عي  ويح  النهيا  أ قضييتها حيييدا  يي العة  ية التيية ثة هادئة ساكنة كانت هي الثالمانها لي    

ة اقييح  بيييدم عييع ال عييا  حاتعيياد  عييع سييائلي الع ييدات الييتي  يضيي حا لعسييا دتي  ميي   د  عنوليي
حالسييبف  ييي تليير ا  ي اهييا عاسيي  . بت عي هييا  ميي  اعيي  ا  تكييح  عيياهة  قبيي  يمييح  ال بيييع الليياد 

  ال تبييية التييي م يعيييد  يهيييا السيي دح  اليييتم يمييحعني  مييي   يييد  امسييت اد  عييي  العة  يية تات العييييا
 . كمه  ندعا يةح ني سحى الكنا  حال ع  حالع عي أشيء ي

يييدا  عيح  حتيمييي  ا  لييي لهلهييا عتاب ية ال ضييائيات حتبيياد  الهانهيا ليميية هيادك سيياكنة ليي  يتيسي  
قبيي  النييح   حبيكيي  ال يياد . الحاقييع ال  بييي اليي دك حاليييةي  الييتم نت يي    ميييه حكانييه عسمسيي    ييف

 حعييدت ع يييد  ال اييية اللو ييية تيعيي  لبيي ا  تحق ييت  نييد  عيي   اليي ى  قيي أ أصيي ت ابييي   يي  شيييء 
م صييي ة الي أحينسف اللب  ل" "س   الياكعة ي  له اتهاصيي ة كحيتيه تناشد ام" يلح   نحانه 

ال ا  الكحيتية انها والبت امس   الياكعة  ي الكحيت بعهد استثنائي يضع ييدا له كيا  السيحداء 
 (.8ص81/88/4002ال اية " )التي ت س  ظهلها حلمععا سات السحداء التي تغتيها

لنحعية الهانئية التيي ا تيدت  ميهيا  يي العة  ية نشيد السي ي  حاأتهبت ال  النيح  عت يف العسي      
م عيي  صييحت اليي ي  إم سيييعا  ييي الميييالي البييا د   نييدعا يصييعت العكيييل حي يي  الصييعت العكييا  

حبال    تهبت  ي نحعة هنيئية عتصيمه لعيد  سيا ات صيييت عنهيا  نيد ال عي  . حي يل امشعا 
يصيد   ميهيا حصيل اضيغا   ، م  شيتات اييدا  حا كيا  هيي الي  ال مي  اقي ف عنهيا الي  اليمي 

 .ايه 
يتيسييي  ليييي  نيييدعا لييي   –د اصيييدقائي ام هعييييي  عييي  الكحييييت ت  يعيييا يييي ى النيييائ  ا  ايييي أيييي    

حكييا  الغيي   . قييد  تييف لييي علابميية عييع سييعح الشييي  صييبا  اميعييد – صيييت ا  ايييدد شلصييه
عي ي  أييد أ حلكنيه م ي يدح. ومف تب  ا لغ   لي م لي  يتضي  ليي  يي اليمي أ  أع  الةيا   هح 

عيي  الييد ا  أصييندح  ال ييح  اللييانحني لم مسييوينيي  عيي  : حلهعيياأ: سيي   لععييع تب  ييات لكيي  عنهعيياأ
ل اويية عي  عحقيل د اسيات الشيح م حالدي: حثانيهعيا. اللانحني    امسي ى حالع تلميي   يي  مسيوي 

 .له  اة التم يتلت ع  اكس ح د عليع  تعحي  عش ح  د اسات الديعل اوية  ي البمدا  ال  بأ
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 يي اييدى يبيدحا انهيا عة يحقد كانت علابمة سعح الشي  صبا   ي اليم  علابمة غي   سعيه يع   
عسيياند  ميي   حانعييا عمسيية ،ح  حم يتيي  ك اسييي  لعييةليي  يكيي  هنييار نييا  كثييي  ح  ،ليييالي  عضييا 

إننيي كنيت أد يحا تكي  أح . العيحك   يي لييالي  عضيا  –ام   تشبه عمسات ل يف تسيالي اليح   
اقابي  الشيي  صيبا   يي ييياتي حانعيا قابميت ابنيه الشيي   لي بح ناص  هيتا عيع ال مي  اننيي أالشي  ب

ناص   ي ندح  عستلب  ال هقات الكحيتية ال  اقية التي  لدت  ي الكحيت  يي احالي  التسي ينيات 
 .تك أ م  عا 

لني  يي  اعيي  أف عنييي حيتكييى  ميي  عسييند حيسييشييي  صييبا  يلتيي  لاحعييدت هييتا اليميي   عييح ييي      
تكييي  اننيييي أحانعيييا  ،له ليييياتكييي  ام  سييي  أحم  ،صيييهياتإ هقييية بيييي  له يييات حاعييي اء ليييه  بعيييا 

صيهيات ييا  حقتهيا عنيت ا    تي  ح أ   ع  له ات يعف أاست دت ع  هت  ال  صة منل  له عا 
لييي  تليير  ييي الكحيييت حانعييا  ييي ععيييع دح  ععميي  الت يياح  بيي  الييدح  ال  بييية كمهييا  ،ةعييا  ب يييد

عابية  اعيه ييي  تكي ت ليه إ مي  تليدي   يل ا  يا ة العيدد  ح بعا كانت ليظة س اله.   استثناءدح 
توبيييي  عبيييدا  يتوميييف حعنومليييه حع تكييية اليييي  ،يعيييف يمهييياكثيييي   ا  هنيييار له يييات عيييا ع نيييا ، 
قيحم ح  يه حت عيي  الديعل اويية  يي الكحييت يتي  م تكيح  حالعساحا  بي  كي  العيحاوني  العحاونة 
حامعي  املي  هيح ي عية العيا  ال يا  حصييانته . ا ات بي  ال ئات حم بي  ا  اد كي   ئيةهنار ص  

بييي  بييي  أ يي اد ال ئيية الحايييد  ح ه  يتيي  توعييئ  الن ييح  حتكييح  ال هقيية غعيي  ال سيياد حسيي  امسييت
، حم يكيح  الن يحت عصيد ا  لمثي   حاليدل  غيي  اليكحعة حالش ف  هقة ش ا ة  م  العي ة البيضياء

 . العش ح 
  حا تيد   يي عمسيته حقويع الييدي  تغيي  الشيي  صيبا ،اليمي اييدا  تكي  عي  أحهنا  م  عيا    
. ك  كنت انتظ    م  ال اد   يي عمسيات  عضيا أ م  يلد  لي ش اف حم  ،هعمني وحا  السه  حأ

ا عحق ييه نييا  ميي  هييتا اليييا  عييائني  د الشييي  صييبا  غاضباعحضيييأح نييدعا يييا  حقييت السيييح  ح 
ح نيييدعا . كييي  سييييح مأعييي  ع ا ليييي ا  ياليييتني الييي  عو ييي  يتييي  السيييه   ييييي  أ الصييياعت ويييحا 
حلير ا  ت يحد الي   سيعنرتكي  عي  اليمي  انيه قيا  ليي ايعيد ال اننيي لي  اأ ع ه،  ياحلت اليدي 

قحلي بابح ناص  حلك  هيت  العي   لي  يتي ر ليي   صية ام   صية   د عمو اأ  أحقد ياحلت . بمدر
 .ع ع ا لي ب د ا  قمت انني ل  اتسي   ي عو   غاد تة ع. عغاد   العكا 

ب ضييها  ييي ال ياد  تك  نتييييه  ال عي  اح قيي  عسمسيهته، التييي حيتحاصي  اليميي  اليتم هييح عي  أ   
انني  ندعا ل عت عع ع ا لي ناحيا  م  السي   دح  سييح  . حتغيف  نا ب   ت اصيمها امل 
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تيي   غبنييية سييعيكة حيمييب    بنظييا  قميييه    ييه أقصيي  ععييا أا م حكييا  بييحعييدت الصييدي   بييدال الني
صيابت ييد  حكت يه با اقية عيائ   أح لا   م  غي   ادته ال اهنة ب د ا  نيا ع   صاصية غياد   

 .سيه ألبسيها   البدليه مالي  ليب   صيب  عضيو ا  أعنت ةع ، يي  تعن ه ع     ها لمب  ال لا  
 يييتهبنا . ام الييي  البييييت  نيييد يييييدثني هعسيييا  دا ييييا ايييي صيييا ،حعيييدت  بيييدال حكانيييه ي ييي ل عييياتا 

 . وائ    ح اناحيا  الس    م   ،ش   عا يد  ي الو ي  ححصمنا  ي الصبا  عياحم  
ح نييدعا حصييمنا البيييت كانييت ةحعتيية ال اضييمة املييت  يي  نائعيية  صيييت  ميي  ي كيية دلييح     

 دييييت  ميهيييا هيييح اينيييا نعنيييا يتييي    " عييي  الييييي  صيييايي "  بيييدال حنهضيييت حسيييع تها تليييح  ليييه 
 . نصي  

سي يياته حتيتك ت يمي   بيد اليسيي   بيد ال ضيا  يي اييدى ع ،حهنا صييت ع  نيحعي عبتسيعا   
سياسيي حهيتا ععنيح   التم أستنك  يمعه حيت   ع  البح  به ألنيه يمي    ندعا قا   دا   م  ةعيمه
 أبييح حقيي  ت ا  ععنييح  نيميي  ب ييد، يميي  يانييا  ... هييتا يميي  ( بييح  مييحم)،  لييا  لييه  بييد اليسييي  

 ييي عنييية عييحاو  أ. قيي ف اليي  امعنيية حالتحقييعمنييه أ  يسييف عيا اتييتك   اكتييف هييتا اليميي بيمعيي حأ  
، حتحقيع عي  الشيي  صيبا  حكي  يياك  حيليد  ليه الي أم حالنصييية يد  ياكعا   بيا كصيدي ي  أ  

 . ندعا ت   اليه أعح  اليك   م  أ   الحاقع
 

  مي لمي ة الكحا م
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