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يتـلا تاـطاسولا  نم  ددـع  دوجو  نع  لعـشم " دـلاخ   " ساـمح  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  فشك 
جارفإلا لبق  ضوافتلا  ءدب  تضفر  ةكرحلا  نأ  الإ  ىرـسألا ، لدابت  ةيـضق  لوح  رـشابملا  ريغ  ضوافتلل  ةـكرحلا  ىلع  تضرُع 

رارحألا ءافو  ةقفص  نم  مهنع  جارفإلا  دعب  اولقُتعا  نيذلا  ىرسألا  نع 

، ةزغ عاطق  نم  فيط  ةـعاذإ  ربع  رـسأ " ةنـس  نويلم   " ناونعب ملاعلا  يف  ةـيعاذإ  ةـجوم  لوطأل  هحاـتتفا  لـالخ  لعـشم  دـكأو 
ةمواقملا ديب  ىرـسألا  نييليئارـسإلا  دونجلا  ةيـضق  يف  ايقيقح  اديـصرو  ةوق  قاروأ  كلتمت  سامح  ةكرح  نأ  تبـسلا ، مويلا 

ةمواقملا بلاطم  عم  ةيدجب  لماعتلا  ىلع  لالتحالا  ةداق  ربجتس  ةزغ  عاطق  يف 

دونجلا صوصخب  ساـمح  ةـكرح  هكلتمت  يذـلا  دوسـألا " قودنـصلا   " ليـصافت نم  ةـمولعم  يأ  نع  فـشكلا  نإ  لعـشم  لاـقو   
ضوافتلا ةيلمع  نم  ءزج  نمضو  نمثب  الإ  نوكي  نل  ةزغ ، عاطق  يف  ةمواقملا  دي  يف  ىرسألا  نييليئارسإلا 

، نيتبقعب تمدطـصا  ىرـسألا  لدابت  يف  ضوافتلل  ساـمح  ةـكرح  ىلع  تضرُع  يتلا  ةـفاك  تاـطاسولا  نأ  ىلإ  لعـشم  راـشأو 
ةبقعلا نأ  ًانيبم  ىراوتت ، تأدـب  ةروانم  يهو  ةزغب  نيدوقفملا  مهدونج  ةيـضق  لهاجتو  مهؤاعداو  ودـعلا  ةداق  ةروانم  امهو 
ًاريسأ مهددعو 55  مهلاقتعا ، لالتحالا  داعأ  نيذلاو  رارحألا  ءافو  ةقفص  يف  نيررحملا  ىرسألا  حارس  قالطإ  يه  ةيناثلا 

دي يف  ىرــسألا  نييليئارــسإلا  دوـنجلا  ةيــضق  يف  ةرواـنملاو  ةيــسفنلا  برحلا  ساــمح  ةــكرح  ةــسرامم  نأ  لعــشم  حــضوأو 
طقف مالك  درجم  سيلو  ةيلاع  ةيقادصمو  يقيقح  ديصر  نع  ةرداص  ةمواقملا 

ةلأـسملا هذـه  نـكل  يلخادـلا ، يبعـشلا  جازملاـب  ةـالابماللاو  ربـكلا  نـم  عوـنب  فرـصتلا  ودـعلا  ةداـق  عيطتـسي  دـق  لعـشم ، عباـتو 
ةيقيقح ةوق  قاروأ  كلتمت  سامح  نأ  ةصاخ  يلخادلا  طغضلا  تحت  فشكنتس  ام  ناعرس 

لعشم دلاخ  سامح  ةکرحل  يسایسلا  بتکملا  سیئر 



اهيدلو ليوط  سفنو  ربصو  ةـيلاع  ةـيقادصم  اهيدـلف  ةـفلتخم ، ايازمب  زاتمت  سامح  ةـكرح  نأ  نوكردـي  ودـعلا  ةداق  نإ  لاقو 
ةمواقملا بلاطمل  نوبيجتسيو  عقاولا  تارابتعال  نوعضخي  نمزلا  عم  مهلعجي  ام  هيلع ؛ نهارت  ام 

يهو سامح ، ةكرح  ةدايق  ىدل  ةيولوأ  وه  ىرسألا  عيمج  ريرحت  نأ  لالتحالا  نوجس  يف  ىرسألل  ةلاسر  يف  لعـشم  ددجو 
اهقيقحت ىلإ  ىعست  ةينطوو  ةينيدو  ةيخيرات  ةيلوؤسم 

ةزغ ديدهت 

نأ ًادــكؤم  لوؤـسملا ، ريغو  كــبترملا  ءادــألاب  ةزغ  عاــطق  هاــجت  ساــبع  دوــمحم  ةطلــسلا  سيئر  تادــيدهت  لعــشم  فــصوو 
هريغ لشف  امك  لشفيس  يثبع  دهج  وه  هريغو  ماسقنالا  ةجحب  ةزغ  عاطق  ةبقاعم  يف  ناعمإلا 

اهعم لـماعتن  نـحنو  اـنفيخت ، ـال  تاحيرــصتلا  هذـهف  دــيعولا ، اذــهو  تادــيدهتلا  هذــه  لـثمب  فاـخن  ـال  نـحن  لعــشم  فاـضأو 
ةاناعملا نم  انبعش  ذقننو  دوهجلا  هذه  لشفُن  ىتح  ةيدجب 

يف هـيلع  قاــفتالا  مـت  اــمب  لَــحُي  ماــسقنالاف  عاــضوألا ، بيوـصتل  حيحــصلا  راــسملا  وــه  سيل  دــيدهتلا  راــسم  نأ  ىلإ  راــشأو 
ماسقنالا ءاهنإ  ةرورض  ىلع  ًادكؤم  ةقباسلا ، تاقافتالا 

رخآلا ىلع  هطورش  فرط  يأ  ضرف  ًاضفار  ًابيرق ، ةزغ  عاطق  روزي  نأ  ررقملا  نم  يذلا  حتف  ةيزكرم  دفوب  لعشم  بحرو 
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