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ةقزر فسوی  .د.أ 

سابع نأ  مولعملا  نم  سلجملا !؟ ّلح  نم  سابع  فادهأ  ام  تيقوتلا !؟ اذه  يف  يعيرـشتلا  سلجملا  ّلح  سابع  نلعأ  اذامل 
هركي ام  ىلع  ربص  سابع  هسفن  سلجملا  مدـق  ةـميدق  سلجملل  سابع  ةـيهارك  يعيرـشتلا  سلجملل  امارتحا  ـالو  ادو  ّنكُي  ـال 
بضغ نم  ولخت  يتلا ال  ةصرفلا ، تءاج  نآلا  يعيرـشتلا  سلجملا  ةلأسم  يف  ىرخأ  رخؤيو  الجِر  مدقي  وهو  ماسقنالا ، مغر 

نآلا هب  لجعف  رارقلاب ، دبتسأ 

ساـبع ةـيلودلا  تاـقالعلاو  ةـيجراخلا  ةـحاسلا  يف  مدـقتتو  ةـيلخادلا ، ةـحاسلا  يف  مدـقتت  ساـمح  دـجوف  هلوح  رظن  ساـبع 
اًرطخ كلذ  يف  ىأر  اـمبر  ساـبع  وكـسوم !؟ يف  ةـحلاصملا  فلم  ةـشقانمل  ساـمحل  ةيـسورلا  ةوعدـلا  نم  ريبك  لكـشب  جـعزنا 
ةقـالع نـم  اـقلق  ىدـبأ  دـق  ساـبع  ناـكو  يلودـلا  قارتخـالا  اذـه  دنـست  ساـمح  ةـسائرب  يعيرــشتلا  ةـقرو  نأو  اميــس  ـال  هـيلع ،

ةزغ ىلإ  ةيرطقلا  لاومألا  لوخد  نم  اعبار  اقلقو  ةزغ ، يف  ةيناديملا  ةئدهتلا  نم  اثلاث  اقلقو  سامحب ، ةرهاقلا 

يف ساـمح  ةيعرــش  نـم  ىقبت  اـم  طقــسي  يعيرــشتلا  ّلـح  نأ  ادــقتعم  اـهلك ، قاروـألا  طــلخي  نأ  دارأ  قـِلقلا  جــعزنملا  ساــبع 
، نانبل ىلإ  ةريخألا  يعيرشتلا  ءاضعأ  ةرايز  دعب  اميس  ال  ايجراخ ، سامح  فاعضإ  هنمث  نوكي  اديدج  اعزانت  قلخيو  مكحلا ،

ناريإو ايقيرفأ  بونج  ةرايز  ىلإ  ةفاضإ  نانبل ، يف  نيينيطسلفلا  نيئجاللا  طخ  ىلع  مهلوخدو  يمسر ، لكشب  مهلابقتساو 

نأ كردـيو  ةفـضلا ، يف  قـبطت  نكت  مل  ةزغ  يف  هتارارق  نأو  ةفـضلا ، يف  ـالعاف  نكي  مل  يعيرـشتلا  سلجملا  نأ  كردـي  ساـبع 
ّلح دــق  ةــمظنملل  يزكرملا  سلجملا  نأ  كردــيو  ذـنم 2007م ،  ةطلـسلا  نـم  مـهبتاور  نوـقلتي  ـال  ةزغ  يف  يعيرـشتلا  ءاـضعأ 

لحلا رارق  ىلإ  ءوجللا  نود  ايعقاو  سلجملا  ةيفصتل  هتطخ  بسحب  ةفضلا  يف  هلحم 

، هـنع اًدــيعب  ةزغ  يف  ةــئدهت  دــقعت  وأ  ةــيلودلا ، تاـقالعلا  لاـجم  يف  ساــمح  مدــقتت  نأ  هركي  هـنكلو  هـلك  اذــه  كردــي  ساــبع 
ذنم هدواري  ناــك  يذـــلا  رارقلا  وــهو  يعيرـــشتلا ، سلجملا  لــح  رارقل  بساــنم  تقوــلا  نأ  ررق  اذـــل  ةـــيرطقلا ، لاومــألا  هركيو 

2006م ماع نم  يناثلا  فصنلا 

ينيطـسلفلا ءاضقلاو  رارقلا ، نم  ايـسايس  وأ  اًـيميظنت  ديفتـست  نل  حـتفو  سلجملا  لـح  رارق  نم  امهم  ائيـش  ينجي  ـال  ساـبع 
، الــصأ بوـطعملا  ينيطــسلفلا  يــسايسلا  ماـظنلاو  ةــينوناق ، ـال  ةيــسايس  تاراـبتعاب  يعيرــشتلا  ةــحاس  هماـحتقال  ررــضتيس 



رارق نأ  حـتف  يعت  له  غارفلا !؟ اذـه  لالخ  نم  نرقلا  ةقفـص  رمم  لخدـي  نأ  ساـبع  دـيري  لـهف  يعيرـشت ، غارف  نم  يناـعيس 
!؟ ينطولا لكلا  عم  اهتكارشو  اهتينطو  نم  ىقبت  ام  مطحيو  اهرضيس  سابع 
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