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روص سامح  ةـكرحل  يركـسعلا  حانجلا  ماسقلا  نيدـلا  زع  ديهـشلا  بئاتك  رـشن  يف  ةءارق  يراغملا  ماشه  ينمـألا  ريبخلا  مَّدـق 
متي نأ  لــبق  نيعوبــسأ ، وــحن  لــبق  ةزغ  عاــطق  بوــنج  سنويناــخ  قرــش  تللــست  يتــلا  ةــصاخلا ، ةيليئارـــسإلا  ةوــقلا  دارفأ 

حارجب هدعاسم  ةباصإو  ديقع  ةبترب  اهدئاق  لتقو  اهفاشتكا 

يف ةــصاخلا  ةوـقلا  دارفأ  روــص  رــشن  يف  ةءارق   " ناوــنعب اروــشنم  كوبــسيف " "ـ هتحفــص ب ىلع  روــشنم  يف  يراــغملا  بـتكو 
" سنويناخ

، ةّمهمو ةريثك  تازاجنإ  هتقبس  دقف  يرابختسالا ، ديعصلا  ىلع  لوألا  سيل  ماسقلا  بئاتكل  زاجنإلا  اذه  نأ  يراغملا  حضويو 
عارـص حرـسم  لعجي  ام  ةيرابختـسالا ، سامح  ةـكرح  تاردـق  يف  لـصح  ريبك  مّدـقت  ىلع  ةـلالد  رثكـألاو  مهـألا  حاـجنلا  هّنكل 

بعللا نم  عونلا  هذه  ىلع  مادقإلا  ةيداعم  ةهج  تدارأ  ام  اذإ  رطاخملا ، نم  ريثكب  ًاطاحم  اهعم  ةغمدألا 



لعجي ماـيأ ، زواـجتي 10  مـل  ريــصق  تـقو  يف  ةـيلمعلا  هذـه  زغل  ّلـح  ىلع  ساـمح  ةـكرحل  ةــينمألا  ةزهجـألا  ةردــق  نأ  نيبـيو 
اهكلتمت يتلا  تاودألا  لوح  ةلئـسألا  نم  اًريثك  حرطت  ةقيدصلا  وأ  ةـيداعملا  ةزهجألا  نم  اهريغو  ةيليئارـسإلا  تارابختـسالا 

ريغ ىرخأ  تاودأ  كانه  نأ  ىلع  لدـت  ماسقلا  بئاتك  اهترـشن  يتلا  روصلا  نأ  اًصوصخ  ةـيلمعلا ، هذـه  لثم  زاغلأ  لحل  ساـمح 
يرابختسالا اهلمع  يف  سامح  ةكرح  اهمدختست  ةبقارملا  تاريماك 

" مـيكز  " ةـيلمعل يليئارـسإ  ليجـست  ويدـيف  ليجــست  ىلع  لوـصحلا  نـم  ساـمح  ةـكرحل  ةـينمألا  ةزهجـألا  نـكمت  ىلإ  ريــشيو 
ةيليئارسإ ةبابد  عم  ماسقلل  يرحبلا  زودناموكلا  يلتاقم  كابتشا  رهظي  فيص 2014 ، يليئارسإلا  ناودعلا  لالخ  ةيرحبلا 

يف روصلا  ىلع  اهلوصح  ريـسفت  نكي  مل  هنأ  يراـغملا  اًحـضوم  يليئارـسإلا ، ناودـعلا  ءاـهتنا  دـعب  تاهويدـيفلا  كـلت  ترـشنو 
يليئارسإلا شيجلا  ةدايق  ةزهجأل  ينورتكلإلا  سامح  شيج  قارتخا  لوح  تانهكتلا  تراد  دقف  اًبيرغ ، تقولا  كلذ 

تاعارــصلا يف  اـهلبقتو  اـهمهف  نـكمي  ةـقيرط  نـم  قـلطني  هنإـف  ريــسفتلا ، اذـه  حــص  اذإ  : " كـلذ لوـح  ينمـألا  ريبـخلا  لوـقيو 
" ةرصاعملا

ماـع ةــلتحملا  يــضارألا  قـمع  يف  اهتذــفن  تاــيلمعل  اهــسفنب  اــهترّوص  ىرخأ  اًروـص  ترــشن  ماــسقلا  بئاــتك  نأ  اــضيأ  تـفليو 
شيجلا ةلفاح  ريجفت  ةيلمعو  ناودع 2014 ، لالخ  يليئارـسإلا  يركـسعلا  زوع " لحان   " عقوم ماحتقا  ةـيلمع  لثم  ، 1948

تايلمعلا روص  نم  اهريغو  سنويناخ ، يف  ةصاخلا  ةوقلا  فاشتكال  يلاتلا  مويلا  يف  ايلابج  قرش 

قمعأ تالالد 

تلـصح دـقف  ماسقلا ، بئاـتك  ىدـل  ربكأ  تاردـقو  قمعأ ، ةـينمأ  تـالالد  لـمحت  ةرملا  هذـه  يف  روصلا  نكل   " يراـغملا فيـضيو 
" ةبقارملا تاريماك  نم  اهيلع  لصحت  مل  نيذفنملل ، ةفلتخم  عاضوأ  يف  روص  ينامث  ىلع 

ديعـصتلا ةـلوج  اـهب  ترادأ  يتلا  ةـمكحلا  نم  لـقأ  تسيل  ةـيلاع  ةـمكحب  ةـيلمعلا  هذـه  ترادأ   " ماـسقلا بئاـتك  نأ  ىلإ  ريـشيو 
" ةكرتشملا ةفرغلا  يف  ةمواقملا  لئاصف  عم  كارتشالاب  ةريخألا 

اهنأ ةـيلمعلا  هذـه  لـالخ  نـم  ساـمح  نـلعت  اـهالوأ  كلذــل ، جــئاتنلاو  تالالدــلا  كـلت  ضعب  ىلع  فوـقولا  نـكمي  هـنأ  ىلإ  هوـنيو 
ةياهنلا ىتح  يليئارسإلا  لالتحالا  عم  ةغمدألا  برح  ضوخل  ةدعتسم 

جئاتنلاو تالالدلا 

تالوج يف  يليئارـسإلا  روهمجلا  ىلع  بذـكلا  مدـع  ةرورـضب  ةـينمألا  هتزهجأو  لالتحالا  شيجل  ةـلاسر  ةـيلمعلا  هذـه  يف  و"
امك ةيليئارسإلا ،" ةدايقلا  بذك  ىلع  نهربتو  اهرشنت  روصو  قئاثو  لالخ  نم  هتدايقو  شيجلا  جرحتـس  ماسقلا  نأل  ةمداق ،

يراغملا ىري 

ساـمح ال نأ  تبثي  اـم  كاـنه  سيل  هنأـب  يليئارـسإلا  نمـألا  ةزهجـأل  ةـلاسر  لـمحت  ةروصلا  هذـه  نأ  ىلإ  ينمـألا  ريبخلا  هونيو 
مدختـست نأ  اـهنكمي  يلاـتلابو  هتـالاجرو ، ةـينمألا  هـتزهجأو  يليئارـسإلا  شيجلا  نـع  ةـمهمو  ةريثـك  ىرخأ  تاـمولعم  كـلتمت 

ةبسانملا ةيفيكلابو  بسانملا ، تقولا  يف  تامولعملا  هذه 

، اًـينوناقو اًـينمأ  نيذـفنملا  ةـقحالم  وـه  ةـصاخلا  ةوـقلا  دارفأ  روـص  رـشن  نم  ساـمح  عـفاود  دـحأ  نأ  دـكؤملا  نم   " هـنأ عباـتيو 
تايلمع يف  مهمادختسا  نم  يليئارسإلا  شيجلا  نامرحو  دارفألا  ءالؤه  قرح  وهو  مهأ ، وه  ام  ىلإ  تفده  نوكت  دق  اهنكل 

" ةمداق تاّرم  يف  ىرخأ  قطانم  ةيأ  وأ  ةينيطسلفلا  يضارألا  يف  ةهباشم 

ةريثك رارسأ 

طيقنتلا بولـسأ  مدختـست  يهو  اًضيأ  اهريغ  اـمبرو  ةـيلمعلا ، هذـه  رارـسأ  نم  اًريثك  كـلتمت  ساـمح  ةـكرح  نوكت  نأ  عقوتيو 



مدـع  ) ضومغلا ةدـيدش  ةـئيب  ضرفو  ةـينمألا ، هتزهجأو  لالتحالا  شيج  كابرإ  فدـهب  تاـمولعم ، نم  اهيدـل  اـمع  فشكلا  يف 
يليئارسإلا نمألا  عم  ةغمدألا  عارص  حرسم  ةرادإل  ديدش ) نيقي 

، لـالتحالا عـم  اهعارــص  يف  ةيرابختــسالا  ساــمح  تاردــق  لوـح  ةريثـك  ةلئــسأ  حرطت  روـصلا  هذــه  نأ  ىلإ  يراــغملا  تـفليو 
شيجلا طاـسوأ  يف  مهتدــنج  ءـالمع  كـلتمت  تحبــصأ  اــهنأ  مأ  ينورتكلــالا ، اهــشيج  يف  نـمكت  ساــمح  ةوـق  لــه   " ًــالئاستم

تاذ تحبـصأ  اهنأ  مأ  تايلمعلا ، ، ةرادإو  طـيطختلاو ، فيـشرألا ، لـثم : ةـساسحلا ، ماـهملاو  نكاـمألا  نم  نيبيرق  يليئارـسإلا 
نيجودزم ءـالمع  كـلتمت  تحبــصأ  اـهنأ  مأ  هتداــق ، ضعب  وأ  شيجلا  تالــسارمو  تــالاصتا  ىلع  تـصنتلا  ىلع  ةــيلاع  ةردــق 

"!!؟ هلك كلذ  كلتمت  اهنأ  مأ  ةراهملاو  ةربخلا  نم  ريبك  ردق  ىلع 

نم اًريثك  حرطت  ةريثم ، ةيرابختـسالا  ساـمح  تاـطحم  نم  ةـطحملا  هذـه  ىقبتـس   " لوقلاـب هروشنم  ينمـألا  ريبـخلا  متخيو 
" ةمداقلا مايألا  هنع  فشكتس  امم  اهريغ  وأ  اهانحرط ، يتلا  لثم  ةلئسألا 
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