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لازن دمحم  جراخلا  يف  سامح  ةكرح  سيئر  بئان 

ةمدقتم ةوطخ  ةرهاقلا  راوح  نأ  لازن ، دمحم  جراخلا  يف  سامح )  ) ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  سيئر  بئان  دكأ 
وهو ىندألا ، ققح  ءاقللا  نأ  ىلإ  ًاتفال  ةينيطسلفلا ، لئاصفلا  اهتفدهتسا  يتلا  فادهألا  نم  ربكأ  ددع  قيقحت  وحن 

.ةيباجيإ ةوطخ 

، ةءانبو ةيباجيإ  حور  ةرهاقلا  راوح  دوست  ةعمجلا ، ءاسم  ىصقألا  ةيئاضف  ربع  ةصاخ  ةلباقم  يف  لازن  لاقو 
.ينطولا قافولا  نم  ةلاحل  لوصولل  ةديدج  ةلواحم  مامأ  نحن  ًافدرم :

نأ مهنئمطن  اننكل  ةرهاقلا ، راوح  نم  ينيطسلفلا  عمتجملا  باتني  يذلا  قلقلاو  فواخملا  مجحل  هريدقت  نع  ربعو 
.ةرملا هذه  ةفلتخم  ءاوجألا 

جئاتن عم  يطاعتلا  ىقبيو  ةهيزن ، تاباختنا  ءارجإ  لفكت  اهيلع  قفاوتلا  مت  يتلا  تاءارجإلا  نأ  ىلإ  لازن  تفلو 
.ًايلودو ًاينيطسلف  ةيباختنالا  ةيلمعلا 

ةقيثو عم  ةقفاوتم  ةيضرألا  نوكت  نأو  تاباختنالا ، دعب  ينطو  فالتئا  ةموكح  ليكشت  ىلإ  انوعد  اننأ  فاضأو 
.ةيلمع ةمجرت  تاباختنالل  نوكت  ةديدج  ةلحرم  سيسأت  ىلإ  ىعسنو  ينطولا ، قافولا 

يف ليصافتلا  لمكتسنس  اننأ  ىلإ  ًاهبنم  تاباختنالا ، وحن  يضملل  ةيلودو  ةيبرع  تانامض  كانه  نأ  لازن  دكأو 
.ويام يف  ةيعيرشتلا  تاباختنالا  ىلإ  لصنسو  لبقملا ، سرام 

راوحلل ةيضرأ  كانه  نأ  ىلإ  اًريشم  تيرُجأ ، يتلا  ةينطولا  تاراوحلا  نم  ةلمج  هقبس  ةرهاقلا  راوح  نأ  ىلإ  تفلو 
.ةفاك لئاصفلا  عم  ةلصفنم  تاراوح  يرجتو  سامح  ترجأ  هدعبو ، ةرهاقلا  راوح  لبق  تناك 

ةديدج ةلحرم  سيسأتل  ىعسن 

ةدحولا وحن  ةمدقتم  ةوطخ  ةرهاقلا  راوح  لازن :
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يف ةكراشملاو  ةيسسؤم ، ةكرح  سامح  ةكرح  نإ  لازن  لاق  تاباختنالا ، يف  سامح  ةكراشم  رارق  نأشبو 
.تاباختنالا ءارجإب  يسائر  موسرم  رودص  وه  ديدجلا  لب  ًاثيدح ، اًرارق  سيل  تاباختنالا 

نمض ينطولا  سلجملا  تاباختنا  جاردإ  انعطتسا  اننأ  يه  ةرهاقلا ، تاراوح  يف  ةيعون  ةفاضإ  كانه  نأ  دكأو 
.اهل ًادعوم  سطسغأ  نم  نيثالثلاو  يداحلا  ديدحت  متو  تاباختنالا ، ةمزر 

تاباختنالا ةنجلو  ينطولا  سلجملا  سيئر  روضحب  نوكيس  ةرهاقلا  يف  يرجيس  يذلا  ءاقللا  نأ  فاضأو 
.ةينيطسلفلا

يسايس جمانرب  ةدعاق  ىلع  ةينيطسلفلا  ريرحتلا  ةمظنمل  رابتعالا  ةداعإ  ديرت  سامح  ةكرح  نأ  ىلع  لازن  ددشو 
.هدوجو نكامأ  لك  يف  ينيطسلفلا  عمتجملا  لثمت  ةمظنملا  هذه  نأو  هيلع ، قفتم 

ماسقنالا راثآ  ةجلاعم 

سيئر ىلإ  اهيأر  ليحتسو  ماسقنالا ، راثآ  ةلازإل  ةنجل  لكشتس  هنأب  لازن  حضوأ  ماسقنالا ، راثآ  ةجلاعم  لوحو 
.ةمداقلا ةينيطسلفلا  ةموكحلا  ىلإ  اهليحيس  هرودب  يذلا  ةينيطسلفلا ، ةطلسلا 

راظتناب نحنو  نييسايسلا ، نيلقتعملا  لك  حارس  قالطإ  ىلع  قافتالا  متو  تايرحلل ، ةنجل  ليكشت  مت  هنأ  دكأو 
ةقيرطلا يه  عارتقالا  قيدانصل  هجوتلاو  تاباختنالا  نأ  ىلع  ًاددشم  يأرلا ، ءانجس  حارس  قالطإب  يسائر  موسرم 

.ماسقنالا ءاهنإو  ينيطسلفلا  بعشلا  لكاشم  لحل  ةيراضحلا 

ةكرتشملا ةمئاقلا 

تاشاقن كانه  نأ  لازن  دكأ  ةلبقملا ، تاباختنالا  يف  ةكرتشم  ةمئاق  يف  سامح  ةكرح  ةكراشم  ناكمإ  لوحو 
يف ةكراشملل  انمامأ  ةحوتفم  تارايخلا  لك  نأ  ًافدرم  انتكراشم ، تارايخ  لوح  سامح  ةكرح  يف  ةيدايق 

.تاباختنالا يف  ةكراشملا  لكش  ةظحللا  ىتح  ددحت  مل  سامحو  تاباختنالا ،

بهذت نل  سامح  نأ  ًادكؤم  ةينيطسلفلا ، ةينطولا  ةدحولا  ققحي  نأ  نكمي  رايخ  يأ  ىلع  نوحتفنم  اننأ  فاضأو 
.ينيطسلفلا بعشلا  تباوثل  اًفلاخم  يسايسلا  اهجمانرب  نوكي  ةمئاق  ىلإ 

سلجملل ةبسنلاب  ءاوس  سامح ، ةكراشم  لكشو  ةيباختنالا  ةيلمعلا  ةرادإل  سامح  لخاد  ًاناجل  انلكش  عباتو :
.ينطولا سلجملا  وأ  ةسائرلا  وأ  يعيرشتلا 

ةلاح ءاهنإو  ةيسايسلا  ةمزألا  زواجت  يف  ةبغر  نع  ربعت  ةيسايق  اماقرأ  تققح  يتلا  ليجستلا  ةبسن  لازن  ربتعاو 
.ةيباختنالا ةيلمعلا  يف  ةكراشملل  ليجستلاو  مهتنايب  تيدحت  يف  ةوقب  ةكراشملا  ىلإ  انبعش  ءانبأ  ايعاد  ماسقنالا ،

، انتيضقب ةقدحملا  رطاخملا  ةهجاومل  غرفتلاو  انبعش  عاضوأ  نيسحت  لجأ  نم  تاباختنالا  ىلإ  نوبهاذ  اننأ  فاضأو 
.اهجئاتن مارتحا  ىلإ  ينطولا  لكلا  ًايعاد  تاباختنالا ، ىشخت  سامح ال  ةكرح  نأ  ىلع  اددشم 

تاءارجإلاو راصحلا  عفر  ىلإ  ًايعاد  ينيطسلفلا ، بعشلا  ةمدخ  يف  الإ  نوكت  نأ  نكمي  سامح ال  نأ  لازن  دكأو 
.ةلتحملا ةفضلا  يف  تايرحلا  قالطإب  هتاذ  تقولا  يف  ًابلاطم  ةزغ ، عاطق  نع  ةيباقعلا 

نل سامحو  ينيطـسلفلا ، بعـشلل  ةيناسنإلا  تاجاحلا  نع  ًاليدب  ةمواقملا  حرطت  سامح ال  ةـكرح  نإ  لازن  لاقو 
.اهتيبلتل ىعستو  الإ  ةيشيعم  وأ  ةيتايح  ةيضق  يأ  كرتت 
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