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يف نيينيطسلفلا  نيلقتعملا  حارس  قالطإب  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  لعشم ، دلاخ  نيطسلف ، جراخ  يف  سامح  ةكرح  سيئر  بلاط 
.سامح ةكرح  عم  ةقالعلا  باوبأ  حتفو  اهنوجس ،

 

 

بعشلا نع  عافدلاب  اهبجاوب  موقت  امنإو  رامدلاو ، بورحلا  ىوهت  سامح ال  نأ  دحألا  مويلا  ءاسم  زفلتم  ءاقل  لالخ  لعشم  دكأو 
.هتاسدقمو ينيطسلفلا 

 

انلهأ ىلع  ىدتعا  امدنع  ةزغ ، ىلع  ةريخألا  برحلا  يف  ينيطسلفلا  انبعش  ىلع  ناودعلا  أدب   " نم وه  يليئارسإلا  لالتحالا  نأ  حضوأو 
". فيضلا دمحم  اهدئاقو  ةمواقملا  تاريذحت  لهاجتو  سدقلا ، يف 

 

ةليود ةماقإ  سامح  ةين  يف  ضعبلا  معازم  بذك  تتبثأو  سدقلا ، اهتلصوب  نأ  ةريخألا  اهتكرعم  يف  تدكأ  ةزغ  نأ  ىلع  ددشو 
.اهتيضقو نيطسلف  نع  اهيف  لصفنت 

 

لعفلا ةمكارمب  امنإو  ةدحاو ، ةكرعمب  ساقت  يتلاو ال  لالتحالا ، عم  انكراعم  مكارت  نم  ءزج  يه  سدقلا  فيس  ةكرعم  جئاتن  نأ  ربتعاو 
". جئاتنلاو

 

سامح عم  ةقالعلا " باوبأ   " حتفل ةيدوعسلا  وعدي  لعشم 
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فيكو يليئارسإلا ، لالتحالا  ىلع  راصتنا  نم  ةمواقملا  هتققح  ام  ىلإ  راختفالا  نيعب  رظنلل  اهئامعزو  ةيبرعلا  لودلا   " لعشم اعدو 
". يعسوتلا هعورشم  يف  يجيتارتسالا  عجارتلا  ىلع  هرابجإ  يف  تحجن 

 

". ةيبرع الود 
ً

لتحت  تناك  نأ  دعب  بيبأ  لت  يف  تابرضلا  ىقلتت  اهنإ  مويلا ، ليئارسإ  لاح  ىلإ  اورظنا  : " لعشم فاضأو   

 

فافتلا ىلع  رشؤم  اذه  : " لاقو ةزغو ، سدقلا  نع  اعافد 
ً

ناديملا  يف  هلك  طرخنا  يناسنإلاو  يمالسإلا  يبرعلا  عراشلا  نأ  ىلإ  هبنو 
". هقح نع  عافدلا  يف  انبعش  فلخ  ملاعلا  رارحأ 

 

عيبطتلا رطخ 

 

، ناهرلا ترسخ  بمرت  عورشم  ىلع  تنهار  يتلا  لودلا  لك  نأ  انيبم  يليئارسإلا ،" لالتحالا  عم  عيبطتلا  ةجوم   " ىلإ لعشم  قرطتو 
". ينيطسلفلا فقوملا  ةبالصل  حيحصلا  اهريدقت  مدع  ةجيتن 

 

انتمأ حلاصمب  رارضإلاو  ناودعلا  ىوس  اهنم  دجت  نلو  ئيش ،
ً

ا ةيبرعلا  لودلا  يطعت  نل  ةقرام  ةلود  ينويهصلا  نايكلا   " نأ دكأو 
". ةيويحلا

 

برحلاو ئطخم ، وهف  ةيميلقإلا  انتامزأ  يف  ةمأك  انل  فيلحو  لحلا  نم  ءزج  اهنأ  دقتعي  نمو  ةمألا ، ىلع  رطخ  نايكلا  نأ  فاضأو 
". انتمأل يقيقحلا  ودعلا  يه  ليئارسإ  نأ  تتبثأ  ةزغ  ىلع  ةريخألا 

 

تالواحم يه  اهعم  شياعتلا  نكميو  لحلا  نم  ءزج  ليئارسإ  نأ  انتمأ  بوعش  دنع  ةفاقث  نيوكت  ضعبلا  تالواحم   " نأ ىلإ  هونو 
". انبوعش يعو  ىلع  نهارن  اننأل  حاجنلا ، اهل  بتكي  نل  ةلشاف 

 

ةدحو ةيوقتب  امنإو  يليئارسإلا ، نضحلا  ىلإ  باهذلاب  سيل  ايكرتو  ناريإ  عم  ةيبرعلا  لودلا  ضعب  لكاشم  لح  نأ  ىلإ  لعشم  هبنو 
انتمأ  ."

 

.ةيمالسإلاو ةيبرعلا  ةمألا  حلاصم  ىلع  ارطخ  لكشي  يليئارسإلا  لالتحالا  نأ  ىلع  لدتساو 

 

.اهل ةظفاحو  ةمألا  بلق  يف  ىقبتس  ةمواقملا  امنيب  اهيلع ، يقيقحلا  رطخلا  يه  ليئارسإ  نأ  يعت  نأ  ةمألا  ىلع  نأ  نيبو 

 

ةيجراخلا سامح  تاقالع 

 

يف هنيعب  روحم  ىلإ  يمتنت  نلو  مل  سامح   " افيضم ينيطسلفلا ،" انبعش  ةحلصمل  ةاعارم   " ذخؤي سامح  رارق  نأ  ىلع  ددشو 
". عيمجلا معد  ىلإ  جاتحن  ةيلاضن  ةمواقم  ةكرح  اهنأو  ميلقإلاو ، ةقطنملا 

 

". هعم نواعتنو  هركشن  هباوبأ  انل  حتفي  نمو  اهتقالطنا ، ذنم  لودلا  عيمج  ىلع  تحتفنا  سامح  : " عباتو

 



". كلذ ىلع  اهركش  اهبجاوو  ةمواقملا ، لمعل  ةمزاللا  تاينقتلاو  حالسلاب  سامح  تمعد  ناريإ  نأ  ركذو 

 

لالقتسا ىلع  رثؤي  انل ال  لودلا  معدو  ةيلودلا ، وأ  ةيميلقإلا  هتاسايس  يف  هعم  عطاقتن  اننأ  ينعي  انمعدي ال  نمل  ش 
ُ

انرك  " حضوأو
". انرارق

 

نل سامح  : " لاقو اهعم ، ةيسايس  تاقالع  ميقت  مهلود  امنيب  ناريإ ، عم  ةقالعلا  عطقب  مهبلاطت  تاوعد  نم  هبارغتسا  نع  ربعو 
". ينيطسلفلا انبعش  ديفت  ةقالع  يأ  نع  عجارتت 

 

ةدحو يه  سامح  هانمتت  ام  لكو  دحأ ، نوؤش  يف  لخدتن  الو  ةيمالسإلاو ، ةيبرعلا  انلود  ىلع  ءادتعا  يأ  لبقت  سامح ال  : " فاضأو
". ينويهصلا عورشملا  ةهجاوم  يف  ةمألا 

 

ىلع فرطل  زايحنا  نودب  ةمهملا  مصاوعلا  يف  لبقتسُي  هنأو  ملاعلا ، لود  لوح  ةينه  ليعامسإ  ةكرحلا  سيئر  ةلوج  ىلإ  هبنو 
.ةكرحلا ةدايق  لابقتسال  ملاعلا  لود  لك  ايعاد  رخآ ، باسح 

 

نأ ادكؤم  اهتاعلطت ، ةمألا  بوعش  ققحت  نأو  رارقتسالا ، ىلإ  دوعتو  اهتمزأ ، نم  ايروس  جرخت  نأ  لعشم  ىنمت  هتاذ ، قايسلا  يفو 
ودعلا ." ىلع  راصتنالا  تامدقم  مهأ  ىدحإ  يه  ةمألا  ةوق  "

 

ىرسألا لدابت  ةقفص 

 

ةمواقملاو لدابتلا ، ةقفص  قاقحتسا  عفد  نم  برهتي  لالتحالا  نأ  لعشم  ركذ  يليئارسإلا ، لالتحالا  عم  ىرسألا  لدابت  ةقفص  نعو 
.كلذ قيقحتل  اهقيرط  فرعت  يهو  ىرسألا ، نع  جارفإلا  ىلع  ةرصم 
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