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مالعإلل ينیطسلفلا  زکرملا 

ةمواقملا ةكرح  ّنأ  ىلإ  ريـشت  ةينيطـسلفو ، ةيندرأو  ةيليئارـسإ  تاريدقت  ّنإ  ءاعبرألا ، مويلا  ةيليئارـسإ ، مالعإ  لئاسو  تلاق 
اهئارجإ لاح  يف  ةيعيرشتلا ، تاباختنالا  يف  زوفتس  سامح "  " ةيمالسإلا

نم مغرلا  ىلع  هّنأب  نويندرأو ، نوينيطسلف  نورخآو  ةيربعلا ، مويه " ليئارسي   " ةفيحـصل يليئارـسإ  ينمأ  لوؤسم  حّرـصو 
لثم اًمامت  ريـسي   " اهنيب ينمألا  نواعتلا  ّنأ  ـالإ  ةـثالثلا ، فارطـألا  هذـه  نيب  ةدـيدشلا  تاـفالخلاو  يـسايسلا  نواـعتلا  مادـعنا 

" عنصلا ةيرسيوس  ةعاس 

باهذـلا هنالعإ  نم  مغرلا  ىلع  سابع ، دومحم  دـهع  يف  ةيعيرـشتلا  تاـباختنالا  ىرجت  نأ  دعبتـسملا  نم  هنأـب  ريرقتلا  داـفأو 
اًضيأ ةلتحملا  ةيبرغلا  ةفضلا  ىلع  تاباختنالاب ، سامح "  " ةرطيس نم  اًفوخ  اهل ،

تاــباختنالا ّنأ  ىلع  ليئارــسإو ، ةينيطــسلفلا  ةطلــسلاو  ندرــألا  نــم  لــك  نــيب  يأرلا  يف  قاــفتا  كاــنه  : " ةفيحــصلا تعباــتو 
ربع مكحلا ، ىلع  اهترطيـسو  حـتف ، ةـكرح  ىلع  سامح  زوف  ىلإ  يـضفتس  سابع ، نالعإ  قفو  اهئارجإ ، لاـح  يف  ةيعيرـشتلا 

" ةطلسلل ةفلتخملا  ةينمألا  ةزهجألاو  تاسسؤملا  لك  نم  حتف  لاجرل  فينع  درطو  ءاصقإ 

ةفــضلا يف  اًرخؤـم  تـيرجأ  يتـلا  ةــفلتخملا  تاعالطتــسالا  ّنأ  نوـملعي  ساـبع  دوـمحم  نـم  نـيبرقملا  ّنأ  ىلإ  ريرقتلا  راـشأو 
ّنأو حـــتف ، ىلع  قوفتتـــس  ساــمح  نإــف  ًــالعف ، ةيعيرـــشتلا  تاــباختنالا  ترج  لاــح  يف  هــّنأ  ىلإ  حوــضوب  ريـــشت  ، " ةـــيبرغلا

ريبك ريغ  قرافب  ةسائرلا  تاباختنا  يف  سابع  ىلع  زوفيس  ةينه  ليعامسإ 

" روـهمجلاو عـمتجملا  ثاــحبأو  تاساردــل  يميلــشروألا  زكرملا   " يف نييليئارــسإ  نيثحاــب  نأ  ىلإ  موـيه " ليئارــسي   " تـهبنو
تنلعأ تـقو  يف  ةــحلاصملا ، لـجأ  نـم  لــئاصفلا  ةرداــبم  ساــبع  ضفرل  ينيطــسلفلا  عراــشلا  يف  تاداــقتنالا  ىلإ  نوريــشي 



اهلوبق نع  سامح " "

، تقوـلا ريذـبت  مدـع  ىلإ  وعدـي  يذـلا  خيــشلا ، نيــسح  ينيطــسلفلا  ةــيندملا  نوؤـشلا  ريزو  تاحيرــصت  نأ  ىلإ  رظنلا  تـتفلو 
ةزغ عاـطق  نـم  لـك  يف  تاـباختنالل  ةرــشابم  هجوـتلا  يغبني  هـيلعو  مذرــشتلا ، نـم  دــيزم  ىلإ  يدؤتــس  ةرداــبملا   " ّنأ اًيعدــم 

" ةلتحملا سدقلاو  ةيبرغلا  ةفضلاو 

ىرجُت نل  تاباختنالا   " ّنإ هلوق ، ىوتـسملا  عيفر  ينيطـسلف  ينمأ  ردصم  نع  خيـشلا ، تاحيرـصت  ىلع  اًدر  ةفيحـصلا  تلقنو 
يف مكحلا  ىلع  ةرطيسلل  سامح  عراستـس  اهدنعو  تاباختنالا ؛ رـسختس  اهّنأ  اًديج  فرعت  حتف  ةكرحو  نزام ، وبأ  دهع  يف 

" ةيبرغلا ةفضلا 

اًرطخو ندرألل ، ةبـسنلاب  اًضيأ  امّنإو  ليئارـسإل  ةبـسنلاب  طـقف  سيل  بعر  ويرانيـس  ينعي  اذـهو  : " ينيطـسلفلا ردـصملا  عباـتو 
" ةيبرغلا ةفضلا  يف  نيينيطسلفلا  ةايح  ىلع  كلذ  تايعادتب  كيهان  ليئارسإو ، ندرألل  يموقلا  نمألا  ىلع  ايقيقح 

ةعطاـقم طـسو  تاـفرع ، رـساي  سيئرلا  لـيحر  دـعب  ةينيطـسلفلا  ةطلـسلل  اًـسيئر  رياـني 2005  يف  بـختنا  دــق  ساـبع ، ناـكو 
ةسائرلا بصنم  سابع  ىلوت  نيحلا  كلذ  ذنمو  ةينيطسلفلا ، ةحاسلا  ىلع  ةنزاو  ةينيطسلف  لئاصفو  ىوق  نم  ةعساو 

ةديدج تاباختنا  ءارجإ  ىلإ  اهدعب  راصُي  مث  طقف ، ماوعأ  ّدتمت 4  ةسائرلا  ةرتف  نأ  ىلع  ينيطسلفلا  نوناقلا  ّصنيو 

لئاـصفلاو تاـيلاعفلاو  ىوـقلا  عـم  تـالاصتا  ءارجإــب  رــصان ، اــنح  ةــيزكرملا  تاــباختنالا  ةــنجل  سيئر  ساــبع ، سيئرلا  فـلكو 
تاـباختنالا رهـشأ  ةعـضب  دـعب  اـهعبتي  نأ  ىلع  ةيعيرــشتلا ، تاـباختنالا  ءارجـإل  ريــضحتلا  لـجأ  نـم  ةـفاك ، ةـينعملا  تاـهجلاو 

ةيسائرلا

يف ةـماع  تاـباختنا  ءارجإ  ىلإ  وعديــس  هـنإ  يــضاملا ، لوـليأ  ةـياهن  ةدـحتملا  ممـألا  ماـمأ  هـتملك  يف  لاـق  دــق  ساـبع ، ناـكو 
" يلودلا عمتجملاو  مامأ هللا  ةيلوؤسملا  تاباختنالا  هذه  لّطعيو  ضفري  نم  لّمحنس  : " اًدكؤم سدقلاو ، ةزغو  ةفضلا 

اهيف تزاـف  يتـلاو  رياـني 2006 ، موـي 25  ةينيطـسلفلا ، ةطلـسلا  قطاـنم  يف  ةيعيرــشت )  ) ةـيناملرب تاـباختنا  رخآ  تـيرجأو 
لصأ 120 نم  اًدعقم  ىلع 78  اهلوصحب  سامح "  " ةكرحل ةعباتلا  حالصإلاو " رييغتلا   " ةلتك
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