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مهتمهاـسمو ينطولا  مهرودـل  ةزغ  عاـطق  يف  قداـنفلا  باحـصأ  نينثـإلا  رهظ  ساـمح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرح  تمّرك 
نايعألاو ءاهجولا  نم  فيفلو  ةينيطسلفلا ، لئاصفلا  يلثمم  روضحب  انوروك ، ةحئاج  ةهجاوم  يف 

، ةيموكحلا تارازولاو  ةينيطـسلفلا ، لئاصفلا  نع  نولثمم  ةزغ  ةنيدم  يف  سامح  ةـكرح  هتمظن  يذـلا  ميركتلا  لفح  رـضحو 
يعيرشتلا سلجملا  نم  باونو  ريتاخمو ، ءاهجوو  يندملا ، عمتجملا  تاسسؤمو 

ءادأ نع  اوفلختي  مل  نيذـلا  قدانفلا  باحـصأ  ىلع  راهزلا  دومحم  سامح د  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  وضع  ىنثأ  هبناج  نم 
جراخلا نم  نيدئاعلا  نينطاوملا  مهلابقتسا  يف  ينطولا  بجاولا 

اًريبك اًدـهج  اوفيـضيل  بجاولا ، ءادأ  نع  اوفلختي  ملو  مهلهأ ، ةفاضتـساب  اوددرتي  مل  قدانفلا  باحـصأ  نأ  ىلإ  راـهزلا  راـشأو 
مهبعش ءانبأو  مهناوخإ  ةايح  ىلع  ظافحلا  وهو 

انوروك ةحئاج  ةهجاوم  يف  انبعشل  نوعلا  تمّدق  يتلا  ةيعامتجالا  ةيمنتلاو  ةيلخادلاو  ةحصلا  تارازو  راهزلا  ركشو 

فرغلاو تادـحولا  فـالآ  ءاـنب  يف  تمهاـسو  ةـيموكحلا ، تاـهجلل  دانــسإلاو  معدـلا  تمّدـق  يتـلا  ساـمح  ةــكرح  دــهج  نّـمثو 
نوناح تيب  زجاحو  حفر  ربعم  نم  نيدفاولا  باعيتسال 

تاـهيجوتلا لـكب  ماـتلا  دــيقتلاو  ةحــصلا ، ةرازو  اـهنع  تـنلعأ  يتـلا  ةيحــصلا  ريبادــتلاب  ذــخألا  ىلإ  انبعــش  ءاـنبأ  راـهزلا  اـعدو 
انوروك سورياف  رطخ  ةهجاوم  لجأ  نم  ةيلخادلا  ةرازو  نع  ةرداصلا 

فوـقو يموـكحلا ، لـمعلا  ةـعباتم  ةــنجل  نـع  ةــلثمم  ةــملك  يف  دــمح  يزاـغ  ةــيعامتجالا  ةــيمنتلا  ةرازو  لـيكو  فـصو  هرودــب 



اهاسني نل  انبعش  نأو  ةميظعلاو ، ةميركلا  ةتفللاب  ةزغب  ةيموكحلا  تاهجلا  عم  قدانفلا  باحصأ 

نم ةينطولا  تايـصخشلاو  تايعمجلاو  قدانفلا  باحـصأ  فوقوو  ةحئاجلا  هذه  يف  انعم  انلهأ  فتاكت  الول   " هنإ دـمح  لاقو 
هذـه ماـمأ  ةزغ  عاـطق  قـالغإ  يف  اًـحاجن  اـنققح  اـمل  لـئاصفلاو  ةيـسايسلا  ىوـقلاو  يندـم  عـمتجم  تاســسؤمو  لاـمعأ  لاـجر 

" ةريطخلا ةحئاجلا 

ديدهتلاو ةمئاق ، تلاز  ام  ةكرعملا  نأ  اًنيبم  اهب ، اوّرم  يتلا  ةبعـصلا  فورظلا  مغر  انعم  قدانفلا  باحـصأ  فقو  دـقل  : " فدرأو
" انبعش نع  عفادنل  دادعتسا  ىلع  ىقبنس  نحنو  اًدوجوم ، لاز  ام 

نأ اًحــضوم  اـنوروك ، ةـهجاومل  أوـسأ  وـه  اـمل  تاهويرانيــسو  اًـططخ  تعــضو  يموـكحلا  لـمعلا  ةـعباتم  ةـنجل  نأ  دـمح  دــكأو 
انوروك مامأ  اًعينم  اًدس  تلّكش  يحصلا  رجحلا  زكارم 

ةياـمح يف  اهولذـب  يتـلا  دوـهجلل  ةحـصلاو  ةـيلخادلا  يترازو  روـجع  دـلاخ  قداـنفلا  باحـصأ  ةـيعمج  وـضع  ركــش  هبناـج  نـم 
ةمزألا هذه  ةّدح  فيفختو  انوروك  ءابو  نم  ةزغ  عاطق 

عاـطقلا ىلع  ءاوـس  رارــضأو ، رئاـسخ  نـم  هببــس  اـمو  اـنوروك ، سورياـف  راـشتنا  لـعفب  ٍدــحت  ربكأـب  رمي  ملاـعلا  : " روـجع لاـقو 
" ءابولا اذه  ةزغ  عاطق  تبّنج  ءاضيبلا  يدايألا  دوهجو  ةياعر هللا  نكل  يداصتقالا ؛ وأ  يحصلا 

اًدـكؤم رئاـسخ ، نم  هاندـبكت  اـمو  قـالغإلا ، ةرتـف  لـالخ  انبعـش  عـم  قداـنفلا  باحـصأ  نواـعت  دـحأ  ىلع  يفخي  ـال  هـنأ  فاـضأو 
" ةبعصلا ةرتفلا  هذه  ربعن  نأ  انل  ىنستي  ىتح  " ؛ ةزغب ةلوؤسملا  تاهجلا  عم  مهدوهج  نولصاويس  مهنأ 
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