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ةيرـصملا ةـلودلاب  ةـكرحلا  ةـقالع  نإ  ةـينه  ليعامـسإ  سامح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  لاـق   
اهعفدت نامثأ  وأ  طورش  وأ  قئاوع  يأ  نود  يجيتارتسا ، قمع  يف  تلخدو  شاقنلا ، تزواجت 

عم لصاوتلا  راطإ  يف  تءاج  ةرهاـقلل  ةريخـألا  هتراـيز  نأ  نينثـإلا ، مويلا  هبتكم  يف  نييمـالعإلا  عم  ءاـقل  لـالخ  ةـينه  دـكأو 
دهشملا يف  ريثأتلا  ةقيمعو  ةيباجيإ  ةريخألا  عم  ةقالعلا  نأ  ىلإ  اًهونم  رصم ، اًصوصخ  برعلا  ءاقشألاو  راوجلا ، لود 

كلت ءاـنبل  ةـقطنملا ، يف  ةـيروحملاو  ةـيزكرملا  لودـلا  عـم  رواـشتلا  نـم  دـيزم  ىلإ  ةــجاحب  ينيطــسلفلا  انبعــش  نأ  ىلإ  تـفلو 
ةيسايسلا هتارايز  ىلع  قئاع  يأ  دوجو  مدع  اًدكؤم  اهريوطتو ، تاقالعلا 

نوكت نل  ةـكرحلا  تاراـيز  نأ  تيبثت  دـيرن  اـننأل  يعيبـط ؛ عضو  اذـهو  ةـليوط ، تناـك  رـصمل  ةراـيزلا  ةدـم  نأ  ىلإ  ةـينه  راـشأو 
، نييرـصملا عم  اهـشقان  يتلا  تافلملا  ةعيبط  ببـسب  ناك  ةرايزلا  لوط  نأ  ىلإ  هونو  رـصم  اًصوصخ  ةلود  يأل  ةتقؤمو  ةرباع 
، سدـقلل ةـيكيرمألا  ةرافــسلا  لـقنو  نرقلا ، ةقفــص  لـثم  ةينيطــسلفلا ، ةيــضقلل  ةـيجيتارتسالا  تادــيدهتلا  ةــشقانم  تلمــشو 
، ةزغ ىلع  ةطلسلا  تابوقع  رثأو  ةينطولا ، ةدحولا  ةداعتسال  ةيرـصملا  دوهجلاو  اورنوألا ، فادهتـساو  ناطيتسالا ، عيـسوتو 

نيب ةــيئانثلا  تاـقالعلاو  رــصمو ، ةزغ  نـيب  ينمـألا  فـلملاو  راـصحلا ، رارمتــساو  ةــقباسلا  تاــمهافتلا  نـم  لــالتحالا  لــصنتو 
نيفرطلا

سامحل يلخادـلا  راسملاو  نييرـصملا ، نيلوؤسملا  عم  تاءاقللا  تاراسم : ةـعبرأ  تنمـضت  ةـليوطلا  ةرايزلا  نأ  ةـينه  فاضأو 
جراخلا يف  ةينيطسلفلا  ةدايقلا  عم  ءاقللاب  ينطولا  راسملاو  يرصملا ، بعشلا  عم  ةقالعلا  نيتمتو  اهتدايق ، تاعامتجاو 

شاقنلا تزواجتو  يجيتارتسالا ، راوحلاو  تايجيتارتسالا  يف  ثحبلا  ءاضف  يف  تلخد  رصم  عم  ةقالعلا  نأب  ةينه  حرصو 
ةكرتشملاو ةعساولا  تاحاسملا  راضحتساو  عيسوت  ربع  تايمويلاو  ليصافتلا  يف 



نيزجتحملا نيينيطسلفلا  نع  جارفإلا 

اًحضوم بعتمو ، قهرم  هنكل  اًريغص  ناك  ةيرـصملا  تاطلـسلا  مهنع  تجرفأ  نيذلا  ةعبرألا  نابـشلا  فلم  نأ  ىلإ  ةينه  راشأو 
ققحت ام  وهو  مهنع ، جارفإلاب  لماك  سابع  ءاوللا  ةماعلا  تارباخملا  سيئر  نم  اًدعو  تذخأ  سامح  ةدايق  نأ 

اذــه نأ  ىلإ  اًـتفال  نـيرخآ ، نينطاوـم  نـعو 4  مـهنع  جارفـإلاب  ةـيموقلا  ةـيلوؤسملا  اوـلمحت  رـصم  يف  ةوخـإلا  نأ  ةـينه  نّـيبو 
رصم عم  اهتاءاقلو  ةكرحلا  تارايز  لك  يف  اًرضاح  ناك  فلملا 

ةلودـــلاو ةزغو  ساــمح  نــيب  ةـــقالعلا  ةـــعيبطو  ىوتـــسم  سكعت  ذإ  ةـــيباجيإ ، تــالالد  لــمحي  مــهنع  جارفــإلا  نأ  ىلإ  تــفلو 
ينيطـسلف زجتحم  يأ  نع  جارفإلا  ىلإ  ىعـسن  اننإ  ةـينه  لاقو  مهافتلاو  رواشتلا  نم  ريثكلا  اهب  ةـلحرمل  نذؤي  اـم  ةيرـصملا ،

اهيدل نيموكحملا  نيينيطـسلفلا  ةوخإلا  نع  جارفإلا  ةرورـضب  ةيبيللا  تاطلـسلل  ًءادن  هجوو  ةيمالـسإو ، ةيبرع  ةلود  يأ  يف 
سامح ةكرحل  ءامتنالا  ةمهتب  كانه 

انيبم هلجنو ، رقـشألا ، ناورم  تاونـس ، رادـم  ىلع  ايبيل  يف  سامح  لثمم  قحب  رداـصلا  مكحلا  نم  ةـكرحلا  بارغتـسا  ىدـبأو 
انتمواقمو انبعشل  اهمعد  يف  يبيللا  خيراتلا  عم  ىشامتت  ماكحألا ال  نأ 

ينمألا فلملا 

اهب موـقت  يتـلا  ةـلوذبملا  دوـهجلا  نّـيبو  رــصمل ، ةـكرحلا  اـهيرجت  يتـلا  تاراـيزلا  لـقثُي  ناـك  ينمـألا  فـلملا  نأ  ةــينه  حــضوأو 
يرصملاو ينيطسلفلا  يموقلا  نمألاب  رارضإلل  ةلواحم  يأ  عنمل  ةزغ  عاطق  يف  ةينمألا  ةزهجألا 

انـصرح اندـكأو  رـصم ، يف  انئاقـشأ  نـيبو  اـننيب  ينمـألا  عوـضوملا  يف  باذ  دـق  دـيلجلا  لـبج  نـم  اًريبـك  اًءزج  نإ  ةـينه  لاـقو 
عرذأ يأ  انيدـل  سيلو  ةزغ ، عاـطق  دودـح  يف  لـمعت  ةينيطـسلفلا  ةـينمألا  عرذـألا  نأ  ىلإ  هوـنو  يرــصملا  يموـقلا  نمـألا  ىلع 
ردصم نوكت  نلو  مل  ةزغ  نأ  ىلع  اًددشم  رـصم ، يف  ةيركـسع  عرذأ  انيدل  دـجوي  امك ال  ةيرـصملا ، حـفر  وأ  ءانيـس  يف  ةـينمأ 

يرصملا يموقلا  نمألل  ديدهت 

لالتحالا عم  تامهافتلا 

ةديدج ةعفدب  مايقلا  ددصب  رصم  نأ  سامح  ةكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  دكأ  لالتحالا ، عم  ةريخألا  تامهافتلا  نأشبو 
ديعبلا ىدملا  ىلع  لعفن  نأ  بجي  امو  تامهافتلاب ، لالتحالا  مازلإل 

قارتخا ةيلمعب  ماق  لب  تامهافتلا ؛ نم  ةيناثلا  ةلحرملل  ريـضحتلاب  أدـبي  ملو  اًيلمع ، تامهافتلا  نم  لصنت  لالتحالا  نأ  نّيبو 
ًالماش اًريجفت  عاضوألا  رجفت  نأ  تداكو  سنويناخ ، يف  ينمأ 

ةينيطسلفلا ةحلاصملا 

انمدـق دـقو  ةـيجيتارتسا ، ةرورـض  ةدـحولا  نأ  ىرت  ساـمح  نأ  ىلع  دـيكأتلا  ةـينه  ددـج  ةينيطــسلفلا ، ةـحلاصملا  فـلم  يفو 
رمألا اذه  يف  قارتخا  ثادحإ  نكمي  فيكو  ةظحللا ، ىتح  ةحلاصملا  رثعت  بابسأ  رصم  يف  ةوخإلل 

، ةطلـسلا اهـضرفت  يتلا  تاـبوقعلا  لـعفب  ةزغ  يف  نطاوملا  ىلعو  ينطولا  لـكلا  ىلع  هلـالظب  يقلُي  ةـحلاصملا  رثـعت  نإ  لاـقو 
انباوـبأ ىلع  فـقي  رطخلاـف  تقوـلا ؛ نـم  ضئاـف  دـجوي  ـال  هـنأ  ىلإ  هوـنو  اـهتايلوؤسم  نـع  ىلختت  نـل  ساـمح  نأ  ىلع  اًددــشم 

يوقو دحوم  ينيطسلف  فقومب  الإ  هتهجاوم  عيطتسن  الو  ةرشابم ،

نم ةينطو  ةدـحو  ةـموكح  ليكـشتو  ةـعقوملا ، تايقافتالا  قيبطت  لالخ  نم  ىتأتي  ةـحلاصملا  قيقحت  نأ  ىلع  ةـينه  ددـشو 
لك عفر  اهبحاصي  ينطو ،) سلجمو  ةيعيرـشتو  ةيـسائر   ) ةـلماش تاباختنال  ريـضحتلاو  ةـيقفاوت ، وأ  طارقونكت  ال  لـئاصفلا ،

ةزغ عاطق  ىلع  تابوقعلا 



نود تاباختنا  وأ  ةزغ ، نود  ةفـضلا  يف  تاباختنا  ءارجإ  وأ  اهدـحو ، ةيعيرـشت  تاباختنا  دـقعل  سامح  ةـكرح  ضفر  ددـجو 
سدقلا

باـب نـم  اـهئانب  ةداـعإ  يرجيو  ةــيفاعبو ، ةــيوقو  ةــعماج  نوـكت  نأ  ريرحتلا  ةــمظنم  دــيرت  ساــمح  نأ  ىلع  ةــينه  ددــش  اــمك 
تاباختنالا ءارجإب  ينطولا  سلجملا 

ةيكيرمـألا ةيلـصنقلا  قـالغإو  برع ، ةداـق  عم  وهاـينتن  سولجو  وسراو  رمتؤـم  دـقعب  ةريخـألا ، ةـيكيرمألا  تاـكرحتلا  لوـحو 
، لـالتحالل رفاـسلا  زاـيحنالا  دـكؤت  تاءارجـإلا  هذـه  نأ  ةـينه  دـكأ  سدـقلاب ، ةرافـسلا  عـم  اـهجمدو  نيينيطــسلفلل  ةصــصخملا 

ينويهصلا عورشملل  لماكلا  ينبتلا  عبرمل  زايحنالا  نم  اهلاقتناو 
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