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يروراعلا حلاص  سامح  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  سيئر  بئان 

ةأزتجملا تاباختنالا  نأ  يروراعلا ، حلاص  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  سيئر  بئان  دكأ 
.اهنم ًاءزج  نوكن  نل  ةيحرسم  ةنيعم  ةيلحم  سلاجمل 

سلاجمل تاباختنالا  ةـئزجت  نإ  ةـعمجلا ، ءاسم  ةـيئاضفلا  ىـصقألا  ةانق  ربع  ةزفلتم  ةـلباقم  يف  يروراـعلا  لاـقو 
نأب سانلا  ماهيإو  ماعلا ، يأرلا  لاغـشإل  فادهأ  اهل  ةاهلم  اهنأ  ًادكؤم  اهنم ، ًاءزج  نوكن  نل  ةيحرـسم  ةنيعم  ةيلحم 

.ةيطارقميدلا سرامت  ةطلسلا 

عيمج لمـشت  ةلماكتم  ةموظنم  نم  ءزجك  ةـيلحملا  تاباختنالا  عم  اننأ  ىوقلا  لكو  سامح  فقوم  نأ  ىلع  ددـشو 
ضرفل لـتاقن  نأو  لـالتحالا ، ةـمواقم  نم  ءزج  انبعـش  ةدارإ  نع  ربعت  يتـلا  تاـباختنالا  نأ  اًفيـضم  تاسـسؤملا ،

.سدقلا يف  تاباختنالا 

اهعاونأب تاسـسؤملا  ءانبل  ةـيطارقميد  ةليـسوك  ةـيباختنالا  ةـيلمعلا  سرامتو  نمؤت  سامح  نأ  يروراعلا  فاضأو 
.انبعش ةدارإ  قفو  ةفاك 

 

لدابتلا ةقفص 

، ءاطسولل قيرط  ةطراخ  طقف  انملس  نحن  ًافدرم : لدابتلا ، ةقفص  يف  يرهوج  ءيـش  دجوي  هنأ ال  يروراعلا  دكأو 
نع جارفإلا  ىلع  لالتحالا  مغرت  يتلا  لدابتلا  تاقفـص  لالخ  نم  الإ  ىرـسألا  ريرحتل  باب  دجوي  هنأ ال  ىلع  ًاددشم 

.تادبؤملا ىرسأ  ةصاخو  ىرسألا ،

ماعلا يأرلا  لاغشإل  ةاهلم 

اهنم اًءزج  نوكن  نل  ةيحرسم  ةأزتجملا  ةيلحملا  تاباختنالا  يروراعلا :
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يأ لالتحالا  يطعن  نل  نحنو  ةقفـص ، يف  اولخدتي  نأ  رطقو  ايناملأو  ايكرتو  رـصم  نم  بلطي  لالتحالا  نأ  فاضأو 
.لباقم نود  ءيش 

سانلا ىدل  وباط  ربتعت  ةدـيبع  وبأ  تاحيرـصتو  ةتـسلا ، ىرـسألا  نع  جارفإلاب  انمازتلا  لعفلاو  لوقلاب  دـكؤن  عباتو :
.ماسقلا دعوب  نوقثي  نيذلا 

 

ميظع راصتنا 

يقيقحلا ىنعملاب  ديقلل  رسك  يهو  لالتحالل ، ةميزهو  ميظع  راصتنا  عوبلج  ىرـسأ  ررحت  ةيلمع  نأ  يروراعلا  دكأو 
.لالتحالا عم  انعارص  نم  ءزجو  يهو  ةينمألا ، هتزهجأو  هتاطايتحا  لكو  هتدارإو  ناجسلا  فنأ  مغر 

.لالتحالل ةعفص  اوهجو  ةتسلا  ىرسألاو  قيمع ، لكشب  ينويهصلا  عمتجملا  يف  ترثأ  عوبلج  ةيلمع  نأ  ىلإ  راشأو 

نأ بجي  ًالاطبأ  ىرـسأ  كانه  نأب  هاوق  لكب  ينيطـسلفلا  بعـشلا  ريكذـت  اوداعأ  ةـيرحلا  قفن  لاـطبأ  نأ  فاـضأو 
.لدابتلا تاقفص  يف  ىرج  امك  لالتحالا  نع  اًمغر  نوجسلا  باوبأ  نم  مهجرخن  نأ  انبجاوو  اوررحتي ،

نيمواقملاو ىرسألا  ةميزع  يف  تفت  الو  ةيثراك ، ةيـضق  تسيل  ةتـسلا  ىرـسألا  لاقتعا  ةداعإ  نأ  يروراعلا  دكأو 
.ىرخأ ةرم  ةركلا  نوديعيس  نيذلا  نوجسلا  يف 

.ينيطسلفلا بعشلا  ءانبأ  نيب  ةنتفلا  ةراثإ  ديري  يذلا  لالتحالا  تاياور  لوبق  وأ  ينبت  زوجي  هنأب ال  هبنو 

هتيضقل ٍمتنم  ناكم  لكو  سدقلاو  ةزغو  بقنلاو  ةرصانلاو  افاي  يف  ينيطسلفلا  بعشلا  نأ  ىلع  يروراعلا  ددشو 
ينيطسلفلا بعشلا  لك  سدقلا  فيس  ةكرعم  يف  ًافدرم : نمز ، ذنم  انتيـضق  تهتنال  طرفم  هنأ  ولو  اهب ، كسمتمو 

.ةدحاو ةضهن  ضهن  ناكم  لك  يف 

فرغ يقاب  ىلإ  اولقنو  نوجسلا ، يف  ةيساق  تابوقعل  اوضرعت  يمالسإلا  داهجلا  ىرـسأ  نم  ةوخإلا  نأ  ىلإ  تفلو 
.ميظنتلا كيكفت  ىلع  لالتحالا  لمعو  ىرسألا ،

اوبرـض ثيح  ةطـش  نجـس  ىلإ  اوـلقنو  عـمقلل ، ساـمح  ىرـسأ  ضرعت  نوـمار  نجـس  يف  نأـب  يروراـعلا  نـّيبو 
.ىرسأ ةداق  لاط  ًادج  ءيسمو  يشحو  ليكنتل  اوضرعتو 

، مهقحالنـسو ىرـسألا ، ىلع  اودتعا  نيذلا  طابـضلا  فرعن  نحنو  رمي ، نل  نومار  ىرـسأ  ىلع  ءادتعالا  نأب  دكأو   
.نيدتعملا ىلع  ةيلود  مكاحم  يف  ةيئاضق  ىواعد  عفرت  دق  ةينوناق  تاهج  نأ  ىلإ  اًريشم 

رمألا ناك  يريدقت  يفو  نوجسلا ، ةرادإ  عم  ةهجاوملا  لاح  يف  ىرسألا  دانسإل  نوزهاج  اننأ  ىلع  يروراعلا  ددشو 
.لالتحالا اهعقوتي  تايوتسم ال  ىلإ  روطتيس 

ىلع لالتحالا  ربجأ  ام  وهو  ىرـسألا ، بناج  ىلإ  فوقولاو  بارـضإلا  ضوخ  ىلع  ينطو  قفاوت  كانه  ناك  فاضأو 
.بارضإلا أدبي  نأ  لبق  ةرم  لوأل  عجارتلا 

 

لالتحالا عم  انتكرعم 

ةراـثإ يف  ةصـصختم  تايـصخش  كاـنه  نأ  ىلإ  ـاًتفال  ينويهـصلا ، لـالتحالا  عـم  يه  اـنتكرعم  نأ  يروراـعلا  دـكأو 
.لالتحالا عم  انتكرعم  نإ  انئانبأو  انبابشل  لوقأو  نتفلاو ، لكاشملا 

طقف انتكرعم  نأل  لعف  دودر  يه  يرجي  امو  حتف ، ةكرحو  سابع  ىلع  موجهلاب  تارارق  ذخأت  سامح ال  نأ  فاضأو 
.لالتحالا عم 

نأ بجيو  هسفن ، تيبلا  يف  نكسن  اننأل  رخآلا ، ءاغلإ  انم  دحأ  عيطتسي  نلو  حتف ، عم  ةكرعم  اهل  سيل  سامح  عباتو :
.ةمرتحم ةقيرطب  انتافالخ  ريدن 



، حداـكلا ينيطـسلفلا  بعـشلل  زمر  يه  اـمنإو  طـقف ، حـتفل  تـسيل  ةينيطـسلفلا  ةـيفوكلا  نأ  يروراـعلا  حـضوأو 
ماع 1936. ذنم  ةروثلا  راعش  يهو  هضرأ ، يف  سرغنملا  ينيطسلفلا  حافكلاو 

 

ىصقألا دجسملا 

سدقلا فيس  ةكرعم  يفو  انبعش ، ىدل  نيـساسح  نيعوضوم  رثكأ  ىرـسملاو  ىرـسألا  نأ  ىلع  يروراعلا  ددشو 
.هرسأب ملاعلا  ىأرم  ىلع  لالتحالا  لالذإ  مت 

يف ءارمحلا  طوطخلا  زواجت  اولواـح  نإ  ثدـحي  نأ  نكمي  يذـلاب  ـاًكاردإ  رثكأ  تاـب  لـالتحالا  نإ  يروراـعلا  لاـقو 
.ىصقألا دجسملا 

يف ةصاخو  انبعشل  نكمي  الو  ىصقألا ، دجسملاب  هساسم  ببـسب  ىربكلا  هتميزهل  ضرعتيـس  لالتحالا  نأ  فاضأو 
.دجسملا يف  رييغت  ثادحإب  ملسي  نأ  سدقلا 

 

عيبطتلاو نادوسلا 

سامح ةكرحل  تاكلتمم  يأ  دجوي  هنأ ال  اًفيـضم  نادوسلا ، يف  سامح  ةكرحل  تاكلتمم  يأ  دوجو  يروراعلا  ىفنو 
ليئارـسإ يـضرتست  نأ  دـيرت  تاموظنملا  ضعبو  ةـصاخ ، وأ  ةيـصخش  تاكلتمم  كاـنه  نوكي  دـقو  نادوسلا ، يف 

.اكيرمأو

عيبطتلا ةـجوم  نأ  ًادـكؤم  ليئارـسإو ، اكيرمأ  ءاضرإل  ةـماع  تاقالع  ةـلمح  نم  ءزج  نادوسلا  يف  ىرج  ام  عباـتو :
.ينويهصلا نايكلاب  لبقت  بوعشلا ال  ةدارإ  نأل  ترسحنا 

ناودعلاو لالتحالا  نأ  دكؤي  نيهمو  لذم  لكشب  اهجورخو  ناتـسناغفأ  يف  اكيرمأ  ةميزه  نأ  ىلع  يروراعلا  ددشو 
.ةميزهلا هريصم  هتاردقم  تغلب  امهم 

، فئاز اهدوجو  نأل  نكت ، مل  نأك  راهنتو  ام  اًموي  رخبتتـس  نيطـسلف  يف  ةينويهـصلا  ةموظنملا  نأ  يروراعلا  دـكأو 
.ءيش لك  نم  ىوقأ  انيدل  ررحتلا  ةدارإو 
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