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داهجلا ةكرحل  ماعلا  نيمألا  عم  دامح  يحتف  .د  سامح  ةيمالسإلا  ةمواقملا  ةكرحل  يـسايسلا  بتكملا  وضع  ىقتلا 
.ةلاخنلا دايز  نيطسلف  يف  يمالسإلا 

"، ةكرحلل يسايسلا  بتكملا  وضع   " هط وبأ  رونأ  يمالسإلا ، داهجلا  ةداق  نم  ددع  ةلاخنلا  بناج  ىلإ  ءاقللا  رـضحو 
". نانبل يف  داهجلا  ةكرح  لثمم   " اياطع ناسحإو  نيئجاللا ،" ةرئاد  سيئر   " للدملا دمحأو 

يف ةدـعاصتملا  ةـضافتنالا  اهزربأ  ناك  ريرحتلاو ، ةـمواقملا  عورـشمب  ةـقلعتملا  اياضقلا  نم  ةـلمج  ءاقللا  لوانتو 
تاعومجم اهسأر  ىلعو  ًاثيدح  ةّلكشملا  نيلتاقملا  تاعومجمو  ينويهصلا ، ودعلا  دض  ةيعونلا  تايلمعلاو  ةفـضلا ،

ةروث يف  دـيدج  نم  لتحملا  عم  عارـصلا  ةوذـج  ءايحإ  اوداعأ  نيذـلا  لاطبألا  ءالؤهل  ةـيحتلا  اـهجوو  دوسـألا ، نيرع 
.انضرأ لماك  ريرحت  ىتح  ةلعتشم  ةضافتناو  ةرمتسم 

حلفي نلو  ناكم ، لك  يف  انبعـش  ةدحول  ًاناونعو  عارـصلل ، اًزكرم  ىقبتـسو  ةـيدبألا ، انتمـصاع  سدـقلا  نأ  اودـكأو 
، ةرمتـسم تلاز  ام  سدقلا  ةكرعم  نأ  ىلع  نيددشم  كرابملا ، ىـصقألا  اهدجـسم  ميـسقت  وأ  اهديوهت  يف  ودـعلا 

.ودعلا سند  نم  اهريهطت  ىتح  فقوتت  نلو 

، ةـمواقملا ىوق  دـيحوت  ىلع  لـمعلا  يـضتقت  ينطوـلا  ررحتلا  نم  ةـلحرملا  هذـه  يف  ةـيولوألا  نأ  ىلع  اوددـشو 
.ينيطسلفلا بارتلا  لماك  نع  راحدنالا  ىلع  هرابجإو  ينويهصلا  لالتحالا  عم  ةهجاوملا  ديعصتو 

لاقتعالا تالمح  فقوو  ينويهصلا ، لالتحالا  عم  ينمألا  قيسنتلا  فقوب  ةينيطسلفلا  ةطلسلا  نوعمتجملا  بلاطو 
.ينويهصلا ودعلا  ةهجاوم  يف  ينيطسلفلا  بعشلا  ءانبأ  عم  طارخنالاو  ةفاك ، نيلقتعملا  نع  جارفإلاو  يسايسلا ،

، ريرحتلاو ةـمواقملا  عورـشم  يف  يخيراتلاو  مهملا  مهرودـب  ديـشت  لاطبألا  حـتف  ةـكرح  ءانبأل  ةـلاسر  اوهجو  امك 
ةفـضلا ندم  يف  مويلا  ةلعتـشملا  ةضافتنالا  زيزعتو  عورـشملا  اذه  يف  طارخنالا  نم  ًادـيزم  يـضتقي  يذـلا  رمألا 

.اهتاميخمو

انبعـش ءانبأو  نييناـنبللا  نيلوؤسملا  نم  ددـع  عم  اـهلالخ  ىقتلا  ةـلوج  دـعب  ناـنبل  ةـلود  ىلإ  هتراـيز  داـمح  متتخاو 
.ةينيطسلفلا تاميخملا  يف  ينيطسلفلا 

نانبل ىلإ  هترايز  ماتخ  يف 

توريب يف  ةلاخنلا  يقتلي  دامح 
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