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ةينه ليعامسإ  سامح  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  سيئر 

 

، اهبق يفصو  ينطولا  دئاقلا  ةزانج  يف  رداهلا  يبعشلا  دشحلا  نأ  ةينه  ليعامسإ  سامح  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  سيئر  دكأ 
ضرأ نم  دحاو  ربش  نع  لزانتلا  مدعو  لتحملاب ، فارتعالا  مدعو  تباوثلاو ، ةمواقملاو  سامح  ةكرحل  ةعيبلاو  دهعلل  ديدجت 

.ةمداقلا ةلودلل  ةمصاع  سدقلا  لكب  كسمتلاو  نيطسلف ،

اهبابشو سامح  لاجرل  ةفضلا  يف  بيهملا  جورخلا  نأ  ةينه  حضوأ  نينجب ، اهبق  لحارلا  ءازع  يف  فتاهلا  ربع  هل  ةملك  يفو 
.تايدحتلا زواجتو  فورظلا ، لك  عم  فيكتلاو  تاريغتملا ، باعيتسا  ىلع  ةكرحلا  ةردق  ىلع  ديكأت  اهتداقو 

نيذلا ءامظعلاو  لاجرلاب  بضني  يذلا ال  ماسقلا  نأو  دهعلا ، ىلع  لازت  شايعلا ال  ةفض  نأ  ىلع  ليلد  يبعشلا  دشحلا   " نإ لاقو :
نوضرعتي امو  تارماؤملا  لك  مغر  لخادلاو  ةزغ  عم  نومحتليو  ىصقألاو ، سدقلا  نع  نوعفاديو  مهفكأ ، ىلع  مهحاورأ  نولمحي 

". تاديقعتو فورظ  نم  هل 

نيوانع مه  ءامظعلا  ةداقلا  ءالؤه  نأو  اهتيسدقو ، اهتراهطو  ضرألا  حلم  يه  سامح  نأ  ديكأت  نينج  هتدهش  ام  نأ  فاضأو 
.تاسدقملاو ضرألاب  طابترالاو  ةدحولا 

فافتلا ىلع  ديكأت  يثوغربلا ، فصاع  وبأ  ةزانج  نم  اهقبس  امو  ةزانجلا ، هذه  يف  بخنلاو  ةداقلا  ةكراشم  نأ  ىلإ  ةينه  راشأو   
.هلاجر نع  ىلختي  الو  هتباوثب  يقلي  نأ  نكمي  هنأو ال  اهتداقو ، ةمواقملا  رايخ  لوح  ينيطسلفلا  بعشلا 

ضرألا هذه  نم  أزجتي  ءزج ال  ةفضلا  نأ  خيراتلل  ةداهش  ةفضلا ، اهدهشت  يتلا  ةبيهملا  زئانجلا  يسايسلا  بتكملا  سيئر  ربتعاو   
.لالتحالا عم  عارصلا  خيرات  يف  قحلا  ةحاس  اهنأو  ةكرابملا ،

لك يف  اومدقتو  ةيقدنبلاو  نآرقلا  اولمح  نيذلا  ءايفوألا ، ءامظعلا  رابكلل  الإ  نوكت  نأ  نكمي  ةبيهملا ال  ةزانجلا  هذه  ةينه ": لاقو 

دهعلا ىلع  لازت  شايعلا ال  ةفض 

تباوثلاو ةمواقملاو  سامحل  ةعيبلل  ديدجت  اهبق  ةزانج  يف  ةعساولا  ةكراشملا  ةينه :
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". تاطحملا

 

دئاق ءاثر 

ينطولاو يميظنتلا  اهدعب  يف  ةيئانثتسا  ةدايقو  ةيلومش ، ةيصخشو  ةميظع  ةماق  هنأب  اهبق  لحارلا  دئاقلا  ةينه  فصوو   
.ةرشاعلا ةموكحلا  يف  اريزو  لمع  امدنع  يموكحلاو 

تاطحملا لك  يف  امدقتم  ناكو  سامح ، يف  عرعرتو  نآرقلا ، دئاوم  ىلع  ىبرت  يدئاقع  ينابر  دئاق  ةماسأ  ابأ   " نأ ىلإ  راشأو 
". لحارملاو

، تابسانملاو ربانملا  لك  يف  فوفصلا  مدقت  يذلا  ينطولا  دئاقلاو  مادقملا ، يواسمحلا  دئاقلا  ةروص  مدق  اهبق  نأ  فاضأو   
.نيطسلف ةيضق  ةيويح  نع  ربعو 

لفاحملا لك  يف  ىرسألا  ةيضق  نع  اعفادم 
ً

لمعو  ةرشاعلا ، ةموكحلا  يف  ةلود  لجرو  اريزو 
ً

ناك  ديقفلا  نأب  ةينه  ركذو 
اريزوو هبعش ، ءانبأو  هتيضق  ةمدخل  تقولا  لك  يضمي  هناوخإو ، هبعشو  هلهأ  نيب  ايبعش 

ً
اعضاوتمو ، ايفو  ناكو  تالاجملاو ،

.ةيلوؤسملا لمحت  يف  ايجذومن 

 

دمغي نل  سدقلا  فيس 

.ىرسألاو سدقلا  ريرحتب  الإ  دمغي  نل  راتبلا  سدقلا  فيس  نأب  ةفضلا  لهأل  ةلاسر  ةينه  هجوو 

نوكتس اهتاحاس  يفو  ءاقللا ، نوكيس  سدقلا  راوسأ  ىلعو  مكمادقأب ، ضرألا  اوكدو  هللا ، ةكرب  ىلع  اوريس  : " الئاق
ً

هتملك  متخو 
". ركشلاو رصنلا  ةدجس 
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