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ةمواــقملا ةــكرح  راــصتنا "  " نـع مجنتــس  يتــلا  ءوــسلا " ةــغلاب   " ةــيجيتارتسالا تايعادــتلا  نـم  نويليئارــسإ  نوــقلعم  رذــح 
ىلإ لـصتل  اـهخيراوص  ىدــم  عيــسوت  ساـمح  تررق  لاـحب  مهفوـخت  اودــبأو  ةريخــألا ، ةــهجاوملا  يف  ساــمح "  " ةيمالــسإلا

وه اـمم  أوـسأ  ماـيألا  نم  موـي  يف  نـكي  مـل   " ينمـألا ليئارـسإ  عـضو  نأ  تـللد  ةـهجاوملا  نأ  ىلإ  نيريـشم  يليئارـسإلا ، قـمعلا 
برح 1973" ذنم  نآلا  هيلع 

بــسحب "- توـنورحأ توعيدـي   " ةفيحــص عـقوم  ىلع  اـهل  لاـقم  يف  يرينم  تيرنمــش  ينيطــسلفلا  نأـشلاب  ةـصتخملا  تلاـقو 
ةلوـجلا هذـه  نأ  ىلإ  ًةريـشم  ةريخـألا ،" ةـهجاوملا  يف  ًاحـضاو  ًارــصن  تـققح  ساـمح  ةـكرح   " نإ دـيدجلا -" يبرعلا   " ةـمجرت

" ةكرحلا حلاصل  رفص  ةجيتنب 1 : تهتنا  "

ةبقلا "ـ ةــفورعملا ب ةــيوجلا  عافدــلا  ةــموظنم  ريثأـت  تزواـجت  اـهخيراوص  نأ  يف  تـلثمت  ساــمح  تازاــجنإ  نأ  ىلإ  تراــشأو 
مدـخي اـمب  راـنلا  قـالطإ  فـقو  دـعوم  دـيدحت  نـم  اـهنكمتو  يليئارـسإلا  قـمعلا  يف  فادـهأ  برــض  يف  اـهحاجنو  ةـيديدحلا ،"

اهحلاصم

قلقي نأ  بــجي  ءادــألا  اذــه  نأ  ةربــتعم  شأــج ،" ةــطابر   " ةريخــألا ةـــهجاوملا  يف  اورهظأ  ساــمح  يلتاــقم  نأ  ىلإ  تهوــنو 
" لبقتسملا يف  ءوس  ريذن   " لثميو ليئارسإ " "

ةهجاوم بنجتت  يتلا ال  ليئارـسإ "  " حلاصم عباط  ىلع  لوحت  يأ  نآلا  ىتح  ثدـحي  مل  هنأ  ىلإ  ةيليئارـسإلا  ةـبتاكلا  تتفلو 
جئاتن نأشب  نيقيلا  مادـعنا  لـظ  يف  اميـس  ـال  ةـيجيتارتسالا ، تايدـحتلا  نم  ريثكلا  دوجو  ببـسب  تيقوتلا  اذـه  يف  ةزغ  عم 

يليئارسإلا قمعلا  ىلإ  لصتل  اهخيراوص  ىدم  عيسوت  ةكرحلا  تررق  اذإ  سامح ، عم  ةهجاوملا 

" ليئارسإ  " يدحت لصاوت  نأب  سامح  يرغيس  ةريخألا  ةهجاوملا  جئاتنب  ميلستلا  نإف  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  هنأ  تكردتساو 
اهفادهتساو



" بذكلا ةفاقث  "

ةزغ عم  ةريخألا  ةهجاوملا  رجفت   " نإ لغيس  يدوأ  ةيناثلا  ةيليئارسإلا  ةزفلتلا  ةانق  يف  ةيراوحلا  جماربلا  مدقم  لاق  هرودب ،
ثدـحتملاو ةيليئارــسإلا  ةـموكحلا  نـع  ردــصي  اـمم  رثـكأ  ساـمح  نـع  ردــصي  اـمب  اوـقثي  نأ  نييليئارــسإلل  قـحي  هـنأ  ىلع  لد 

" شيجلا ناسلب 

عباطل نامربيل  رودغيفأ  ليقتسملا  برحلا  ريزو  فيصوت  نإ  لغيـس  لاق  مويلا ، فيراعم "  " ةفيحـص عقوم  هرـشن  لاقم  يفو 
ةفاــقث  " فــشكي تينباــكلا )  ) ةــينمألاو ةيــسايسلا  نوؤــشلل  رغــصملا  يرازوــلا  سلجملا  يف  رارقلا  ذاــختا  تاــيلآو  تاــشاقنلا 

بيبأ لت  يف  رارقلا  عانص  اهب  موقي  يتلا  بذكلا "

وهاــينتن نـم  لــكل  لــجخلل  ريثــملا  ءادــألا  رهظأ  ةزغ  عـم  ةريخــألا  ةــهجاوملا  لــالخ  ليئارــسإ  كولــس   " نإــف لغيــس ، بـسحو 
" رغصملا يرازولا  سلجملاو 

تانايبلا هبشت  اهنأب  اهفصو  يتلا  ةهجاوملا  لالخ  سيلنم  نينور  شيجلا  مساب  ثدحتملا  تانايب  يليئارسإلا  قلعملا  مجاهو 
نكل  " خـيراوصلا تاـئم  ساـمح  قـالطإ  باـقعأ  يف  ةزغ  ريمدـتب  ددـه  سيلنم  نأ  ىلإ  اًـهونم  ةرهاـقلا ، نع  ردـصت  تناـك  يتلا 

" ثدحي مل  اًئيش 

بلطتت ةــهجاوم  تعلدــنا  لاـح  يف  همعدــي  نـل  هتــسسؤمو  شيجلاـب  ةــقثلا  دــقف  يذــلا  يليئارــسإلا  روـهمجلا  نأ  نـم  رذــحو 
مسحلا

سامح ركسعو  ةساس  لايتغا 

يف ةـيبونجلا  ةـقطنملا  ةدايق  ناـكرأ  ةـئيه  سيئر  بصنم  يـضاملا  يف  لغـش  يذـلا  لـجوف  اكيفـست  لارنجلا  ربتعا  كـلذ ، ىلإ 
مايألا نم  موي  يف  نكي  مل  ينمألا  ليئارـسإ  عضو  نأ  ىلع  تللد  سامح  عم  ةريخألا  ةـهجاوملا  ةـجيتن   " نأ لـالتحالا  شيج 

برح 1973" ذنم  نآلا  هيلع  وه  امم  أوسأ 

ام لك  نأ  اًربتعم  يليئارـسإلا ، نايكلا  يف  رارقلا  عانـص  لجوف  مجاه  سمأ  ءاسم  ةـيربعلا  " 103fm  " ةعاذإ عم  ةـلباقم  يفو 
نأ نم  اًفوخ  ةلودلا ، لبقتسمب  اوطرفو  ةمـساح  تارارق  ذاختا  نع  اوعنتما  مهنأو  يـسايسلا  مهلبقتـسم  نامـض  وه   " مهينعي

" يصخشلا مهلبقتسمب  اهجئاتن  رضت 

امم ريثكب  ربكأ  عدر  ةوق  نم  سامح  هتققح  ام  قلطم ، لكـشب  عدرلا  ىلع  ةردقلا  اندـقف  ءاضيبلا ، ةـيارلا  انعفر  دـقل   " فاضأو
" هانزجنأ

اذه غوست  ةيرابختـسا  تامولعم  هيدل  نأب  رانلا  قالطإ  فقوب  هلوبق  ررب  يذلا  وهاينتن  نيماينب  ةموكحلا  سيئر  نم  رخـسو 
هلاعتـشا ىلإ  يـضفتس  ةـيوج  ةراغ  يأ  نأو  زاغ ، لقح  كانه  ةزغ  عاطق  لفـسأ  نأب  تامولعم  وهاينتن  ىدـل  لـه   " ًـالئاق رارقلا ،

" ًالثم

لكب سملا  بناج  ىلإ  سامح ، يف  ةيـسايسلاو  ةيركـسعلا  تاداـيقلا  لـك  ةيفـصتب  رمـأل  رارق  بحاـص  ناـك  ول  هنأ  ىلع  ددـشو 
مهلئاوعب سملاو  يركسعلا  عارذلا  ءاضعأ 

فادهألا ةموظنم  رييغت 

نيبت دق  هنأ  ىلإ  ًاريـشم  سامح ، ةهجاوم  يف  هفادهأ  ةموظنم  رييغتب  بلاطم  شيجلا  نإ  مارفل  لات  يفاحـصلا  لاق  هرودـب ،
ةيدجم ريغ  ودعلا "  " يعو ىلع  ريثأتلل  صاخ  لكشب  ةفداهلا  تايلمعلا  نأ 

نأ نكمي  يتـلا  تاـيلمعلا  ذـيفنت  ىلع  زكري  نأـب  بلاـطم  شيجلا  نأ  ىلإ  مارفل  هون  مويلا ، فيراـعم "  " عقوم هرـشن  لاـقم  يفو 



ىلع زكري  نأ  هيلع  ةزغ ، يف  ةريبكلا  تايانبلا  ريمدـت  ىلإ  شيجلا  دـمعي  نأ  نم  ًالدـب  هنأو  سامحل ، يبرحلا  دـهجلا  ىلع  رثؤت 
تانطوتسملاو ةيركسعلا  عقاوملل  ىذألا  نم  ريثك  قاحلإب  تببست  يتلا  نواهلا  فئاذق  جاتنإ  لماعمو  نزاخم  برض 

موـقت يتـلا  اــيالخلاب  سملا  ىلع  يليئارــسإلا  شيجلا  ةردــق  نأ  ىلع  تـلد  ساــمح  عـم  ةريخــألا  ةــهجاوملا  نأ  ىلإ  تـفل  اــمك 
نيذــلا ساـمحل  يركــسعلا  عارذــلا  يلتاــقم  نأ  نـم  مـغرلا  ىلع  هـنأ  ىلإ  اـًـهونم  ريبـك ، لكــشب  تلكآــت  دــق  خــيراوصلا  قــالطإب 

ةلضعملا هذهل  الح  رولبي  نأب  بلاطم  شيجلا  نإف  مهتاكرحت  يف  اقافنأ  نومدختسي  خيراوصلا  قالطإب  نوموقي 

ةيرـشب رئاسخ  يف  اهببـست  يف  رـصحنت  يليئارـسإلا ال  قمعلا  برـض  يف  خيراوصلل  سامح  مادختـسا  رطاخم  نأ  نم  رذـحو 
ةيويحلا قفارملا  اهديدهتب  لب  طقف ،
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