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ةينه ليعامسإ  سامح  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  سيئر 

تايولوأ نع  ساـمح )  ) ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  ةـينه  ليعامـسإ  دـهاجملا  خـألا  فشك 
يف كلذو  ينيطـسلفلا ، بعـشلا  ةدحوو  ىرـسألاو  ةمواقملاو  سدقلا  اهـسأر  ىلعو  ةلبقملا ، ةـلحرملا  لالخ  ةـكرحلا 
مهسأر ىلع  ءادهـشلا ، لكل  ةيحتلا  اهلالخ  هّجو  نيثالثلاو ، ةسماخلا  سامح "  " ةقالطنا ىركذ  ةبـسانمب  هل  زفلتم  باطخ 

.ىحرجلاو ىرسألا  عيمجو  نيساي ، دمحأ  سسؤملا  خيشلا 
انبعـش ءانبأ  لك  عم  ةـلبقملا  ةرتفلا  لالخ  سامح  ةـكرح  اـهيلع  لمعتـس  ةـيجيتارتسا  تاـيولوأ  كاـنه  نأ  ةـينه  حـضوأو 
تباوثلاو بعـشلاو  ضرألا  ىوتـسم  ىلع  أزجتي  ٌلك ال  ةينيطـسلفلا  انتيـضق  نأ  اـهلوأ  جراـخلاو ، لخادـلا  يف  اـنلئاصفو 

لكبو ةيفـصتلا  عيراشم  لكب  لـبقن  ـالو  انبعـش ، ئزجن  ـالو  انـضرأ  ئزجن  ـالو  انتيـضق  ئزجن  ـال  نحن  : " لاـقو قوقحلاو ،
ةيضق يه  لب  ينطو ، ررحت  ةيضق  طقف  تسيل  ةيضقلا  هذه  ينيطـسلفلا ، انبعـش  قوقح  باسح  ىلع  ةيوستلا  عيراشم 

". ةيدئاقع
سدقلا عارصلا ، اذه  ملاعم  لك  عمجت  يتلا  اهنأو  ودعلا ، عم  عارـصلا  روحم  اهرابتعاب  ةيناثلا  ةيولوألا  يه  سدقلا  ربتعاو 
نامز لك  يف  انتمألو  انبعـشل  دـحوملاو  عماجلا  ناونعلا  لثمت  اًضيأ  يتلا  يهو  ةـلبقلاو ، ةمـصاعلاو  ةدـيقعلا  لـثمت  يتلا 

.ناكم لك  يفو 
ذيفنتب ةـمألا ، هذـه  رارحأو  ةينيطــسلفلا  ةــمواقملاو  ساـمح  هتمدــقم  يفو  بعــشك ، اـًقلطم  حمــسن  نـل   " فاـضأو
نلو دمغي  مل  سدقلا  فيـسو  اننيب ، مايألاو  ماع ، لكـشب  سدقلا  يف  وأ  ىـصقألا  دجـسملا  يف  ةينويهـصلا  تاططخملا 

". ىلاعت هللا  نذإب  كرابملا  ىصقألا  دجسملا  ريرحتب  الإ  دمغي 
ينيطـسلفلا انبعـش  نأ  ًاديعب  سيل   " ًافدرم ارايخ ، اًضيأ  تسيلو  اراعـش  تسيلو  ردق  ةمواقملا  نأ  ةثلاثلا  ةيولوألا   " عباتو

نأل ةـيزوهج  ىلع  نانبل ، ريغ  يفو  ناـنبل  يف  اـًضيأ  ءادهـشلا  فـالآ  مدـقو  جراـخلا  يف  ةينيطـسلفلا  ةروثلا  رجف  يذـلا 
فوسو ربكتسو ، دعاصتتـسو  رمتـستس  ةمواقملا  نأ  ىلإ  اًريـشم  ةدوعلاو ،" ريرحتلا  قيرط  ىلع  ةكرعملا  يف  طرخني 

.ءاطعلاو لذبلاو  ةيحضتلاو  دومصلا  سورد  ايندلا  ملعت 
لكب ةكـسمتم  سامح  نأ  ًادكؤم  ةددعتملا ،" اهتايوتـسمب  ةينطولا  ةدحولا  زاجنإ  يه  ةعبارلا  ةيولوألا   " نأ ةـينه  حـضوأو 
عيمجلا عم  عراستن  نأو  قافتالا ، اذه  قيبطتل  ةزهاجو  رئازجلا ، نالعإ  اهرخآو  قيرطلا  اذه  ىلع  اهتعقو  يتلا  تايقافتالا 
ةيليئارـسإلا ةـموكحلا  دوجو  لـظ  يف  قفـألا  يف  حولت  يتـلا  ةريبـكلا  تادـيدهتلاو  راـطخألا  لـظ  يف  ةـصاخ  هزاـجنإل ،

.ةديدجلا
ًادـكؤم ةيمالـسإلاو ،" ةـيبرعلا  انلودو  ةـمألا  تانوكم  لك  ىلع  حاتفنالا  يف  رارمتـسالا  ةـسماخلا  ةـيولوألا   " نأ فاـضأو 

، رتوتلا ةدح  ضيفختل  ةيمالـسإلاو  ةـيبرعلا  انتمأل  ةـمحللا  ةداعإل  ادـعاسم  ارـصنعو  ارـسج  نوكت  نأ  ةـكرحلا  دادعتـسا 
دجـسملا ريرحت  ىلع  لمعلاو  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلاو  ةمألا  تاردـقم  ةـيامحل  ًاعيمج  غرفتلل  ةـينيبلا  تاعارـصلا  ءاهنإلو 

.سدقلا ةداعتساو  كرابملا  ىصقألا 
نم انارـسأ  ريرحت  لـجأ  نم  لـمعلاو  ريكفتلاو  طـيطختلا  يف  ىناوـتن  نل  اـننأ  يه  ةـسداسلا  ةـيولوألا   " نأ ىلإ  راـشأو 
ءاش نإ  ةممـصم  ىلوألا  رارحألا  ءافو  ةقفـص  تزجنأ  يتلا  ماسقلا  بئاتكو  ةكرحلا  نأ  ىلع  ًاددـشم  لالتحالا ،" نوجس 

.نمث نم  كلذ  فلك  امهم  ديقلا  اذه  رسكت  نأو  ةفرشم ، ةقفص  زجنت  نأ  ىلع  هللا 
ةزغ تلاز  ام  يذـلا  ملاظلا  راصحلا  اذـه  ةزغ ، عاطق  نع  راصحلا  رـسك  ىلع  لمعلا   " ةـعباسلا ةـيولوألا  نأ  ىلإ  تفلو 

". ةزغ نع  راصحلا  ءاهنإل  لالتحالا  ماغرإل  تالمحلا  ًاددجم  قلطنتسو  يناعتو ، نئت 
ريغتت ملو  ةحـضاو ، اهتيجيتارتساو  ةيـسايسلا ، اهفقاوم  يف  ةتباث  ةـكرح  اهتقالطنا  ذـنم  سامح  نإ  ةـكرحلا  سيئر  لاقو 
يف ًالعاف  ًارـصنع  تلكـشو  يجيتارتسالا ، تابثلاب  تزاتما  اهنأ  الإ  تارماؤملاو  تايدـحتلا  لك  مغر  اهنإو  تباوثلا ، هاـجت 

.ينيطسلفلا بعشلا  اهضاخ  يتلا  تاهجاوملا  لك 
يف هنأو  ةيعرـشلا ، لك  هتحنمو  ةـمواقملا  عورـشم  ىلع  تظفاحو  ةسايـسلاو ، ةـمواقملا  نيب  تجواز  اهنأ  ىلإ  تفلو 
ىلعو ماسقلا  شيج  ليكشتل  تلصو  نأ  ىلإ  تمظاعتو  ةمواقملا  تربك  يمـسرلاو  يموكحلا  لمعلا  يف  اهدوجو  لظ 

.فيضلا دمحم  دئاقلا  هسأر 
نم ةيـضقلا  ىلع  تظفاح  دقف  ةدوعلاو ، ريرحتلا  قيرط  ىلع  ةمهم  تازاجنإ  قيقحت  نم  تنكمت  سامح  نأ  ىلإ  راشأو 
رارحألا ءافو  ةقفـص  تزجنأو  ةزغ ، عاـطق  ريرحت  ةـيناثلا  ةـضافتنالا  لـالخ  نم  تعاطتـساو  تباوثلا ، تمحو  نابوذـلا ،
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ءامتنالا قمعو  ةـيوه  ىلع  تظفاح  اهنأ  بناج  ىلإ  ةـكرحلا ، تايولوأ  مهأ  نم  ةدـحاو  لـثمت  ىرـسألا  ةيـضق  نأ  دـكؤتل 
.سدقلا يف  ةيحيسملاو  ةيمالسإلا  تاسدقملا  ىلع  تظفاحو  ىصقألاو ، سدقلل  يمالسإلا 

تاريغتم  3
لظ يف  رمت  ةـضافتنالا  ىركذ  عـم  ةـنمازتملا  ةـقالطنالا  ىركذ  نأ  ىلإ  ساـمح " "ـ يــسايسلا ل بـتكملا  سيئر  راـشأو 

.ةمهم تاريغتم 
تاونـسلا يف  اهل  تضرعت  يتلا  ةرماؤملا  دعب  ةيبرغلا  ةفـضلا  يف  ةمواقملا  ةلاح  دـعاصت  تاريغتملا  هذـه  لوأ  : " لاقو

نمأ ةزهجأ  نيب  ينمألا  نواعتلا  عم  نمازتلاب  ملاعملا  رييغتو  ةفـضلاو  سدـقلا  ىلع  ينويهـصلا  ذوفنلا  طـسبل  ةيـضاملا 
". ةينيطسلفلا ةطلسلا  ةزهجأو  لالتحالا 

اًريشم كلذ ، هل  ّىنأ  نكلو  ةيبرغلا ، ةفـضلا  يف  انبابـشو  انلهأ  ىلع  هذوفن  طسب  هنأ  دقتعي  ناك  لالتحالا  نأ  ةينه  فدرأو 
، ينيطـسلفلا بعـشلا  دومـص  يف  اًرثؤم  اًروضحو  ةدعاصتم  ةمواقم  تارماؤملا  لك  مغر  مويلا  دهـشت  ةفـضلا  نأ  ىلإ 
اننأ نورهُظي  ةيدرفلا  تايلمعلا  يذفنم  لاطبألاو  نينج  ةبيتكو  سلبان  يف  دوسألا  نيرعو  ةفـضلاب  ماسقلاو  سامح  نأو 

.ودعلا عم  ةهجاوملا  نم  ةديدج  ةلحرم  مامأ 
خضري نأ  نكمي  ينيطسلفلا ال  بعشلاو  ةمواقملاو ، دومصلا  نم  ًاديزم  دهشتس  ةفـضلاب  ةلحرملا  هذه  نأ  ىلع  ددشو 

". ةمواقملا ناوفنعو  دومصلاب  ةيبرغلا  ةفضلاب  تالداعملا  ينبي  نم  انبعشو  نحن   " لاقو ودعلا ، تاسايسل 
، ةينيدلا ةينويهـصلا  ةـكرحلا  يف  ام  أوسأ  تجرخأ  يتلا  ةيليئارـسإلا  تاباختنالا  جـئاتنب  قلعتي  يناثلا  ريغتملا  نأ  حـضوأو 

ةفـضلاو سدقلا  ىلع  ةيقيقح  تاديدهت  لكـشتو  ًاباهرإو ، اًشطب  رثكألا  امبر  ةموكح  ليكـشت  نع  رودي  ثيدح  لظ  يفو 
.لخادلا يف  انلهأو 

". عوضوملا اذه  عم  لماعتنس  فيكو  ةمداقلا ، ةلحرملا  لبقتسمو  ةعيبط  ىلإ  رشؤي  ةموكحلا  هذه  لوصو   " نأ ربتعاو 
ةفـضلاو ةمهاو ، يهف  ةفـضلاو  سدقلا  يف  اهتاططخم  ذيفنت  ىلع  ةرداق  اهنأ  ةموكحلا  هذه  تدقتعا  اذإ   " هنأ ةينه  ركذو 

". لتحملا هجو  يف  بيهلو  ران  ىلإ  لوحتتس 
امك  " اًفيـضم ديعولاو ،" رانلاب  لب  دورولاب ، ةشورفم  قيرطلا  نأ  اودقتعت  ال  : " ًالئاق ةمداقلا  لالتحالا  ةموكح  ةـينه  دـّعوتو 

". نيطسلف ضرأ  نم  نايكلا  ةلازإ  قيرط  ىلع  ةمداقلا  ةموكحلا  نفدنس  ةقباس  ةينويهص  تاموكح  انفد 
ىلع رـشابم  ريثأت  تاذ  جـئاتن  ىلإ  يـضفتس  يتلا  ايناركوأ  يف  ةرئادـلا  برحلا  يف  لثمتي  ثلاثلا  ريغتملا  نأ  ىلإ  تفلو 

.باطقألا ددعتم  يلود  ماظن  لكشت  باوبأ  ىلع  تاب  يذلا  ملاعلا  ىلعو  انتيضق  ىلعو  انتقطنم 
 

ةقراف تامالع 
ةحضاو ةكرح  يه  ةدوعلاو  ريرحتلاب  انتاعلطت  ققحت  نأ  ىلإو  ةظحللا  ىتحو  اهتقالطنا  ذنم  سامح  ةكرح  نأ  ةينه  دكأو 

عورشملا ةهجاوم  ةيفيكو  ةيضقلا  تباوثو  نيطسلف  ىلإ  اهترظن  هاجت  لدبتت  ملو  ريغتت  مل  اهتيجيتارتسا ، يف 
.ينويهصلا

.لالتحالا دض  ينيطسلفلا  انبعش  اهضاخ  يتلا  تاهجاوملا  لك  يف  اًمساح  اًرصنع  تلكش  سامح  نأ  ىلإ  راشأو 
تالوحتو ةقراف  تامالع  تاطحملا  هذه  يف  تلجـسو  بورح ، نيتضافتنا و5  تضاخ  انبعـش  عم  سامح  نإ  ةينه  لاقو 
ةسايسلا نكت  ملو  ةسايـسلاو ، ةمواقملا  نيب  تجواز  اهنأ  ًافدرم  ةمواقملا ، عورـشم  ديعـص  ىلع  ةيجيتارتساو  ةميظع 

.مواقملا اهعورشم  باسح  ىلع 
ةيعرشلا اهتطعأو  ةمواقملا ، ىلع  تظفاح  ةموكحلا ، تلكـشو  ةيعيرـشتلا  تاباختنالا  يف  ةكرحلا  تزاف  امنيح  ، " عباتو

". ةزغ عاطق  يف  ماسقلا  شيج  ليكشت  ىلإ  تلصو  نأ  ىلإ  ةمواقملا  تربك  اهلالظ  يفو  ةيمسرلا ،
تاقالعلا هذـه  ةرادإو  ةيمالـسإلاو ، ةـيبرعلا  اـنلود  لـك  ىلع  حاـتفنالا  ةـيجيتارتسا  ىلع  تدـمتعا  ساـمح  نأ  ىلإ  هونو 

.نيطسلف بلق  يف  ةمألاو  ةمألا  بلق  يف  نيطسلف  نأ  قلطنم  نم  قيقد  نزاوتب 
انبعش نأ  رابتعاب  جراخلاو ، لخادلا  يف  ينيطسلفلا  بعـشلا  ةدحوب  كسمتت  اهرمع  دادتما  ىلع  سامح   " نأ ةينه  ركذو 

". هتاططخمو هعيراشمو  لالتحالا  ةهجاوم  يف  مدقتملا  قدنخلا  لكشت  ةمواقملا  لئاصفو 
ربع وأ  يناديملا  مواقملا  لمعلا  ديعص  ىلع  ءاوس  يجيتارتسا ، رايخك  ةينطولا  ةدحولاب  كسمتت  سامح  ةكرح   " نأ دكأو 
اهنأ ىلع  ًاددشم  ةـيبرغلا ،" ةفـضلا  يف  ةـعماجلا  ةـينطولا  ةـمواقملا  رطألا  وأ  ةدوعلا  تاريـسم  وأ  ةـكرتشملا  ةـفرغلا 

.ةينطولا ةدحولا  لامكتساو  زاجنإ  لجأ  نم  عيمجلا  عم  لمعت 
عم تاقالع  تنبو  ملاعلا ، رارحأ  لك  ىلع  ةحتفنم  يهف  ةيناسنإ  نيطسلف  ةيضق  نأ  قلطنم  نمو  ةكرحلا  نأ  ىلإ  تفلو 

هتيلالقتـسا يف  ينيطـسلفلا  بعـشلا  ةـيقحأب  نمؤت  يتلا  ةـيبرغلا  تاحاسلا  لخاد  ىتح  عيماجملاو  نيوانعلا  نم  ريثكلا 
.هتلودو

اًريـشم نيطـسلف ، ضرأ  ىلع  عورـشملا  زاجنإو  لمعلا  عم  لمألاو  ريرحتلا  ةلحرم  يه  ةمداقلا  ةـلحرملا  نأ  ىلإ  هونو 
بيرغ مسج  ينويهصلا  نايكلا  نأ  تدكأو  ةعفص ، ىلإ  نرقلا  ةقفص  تّلوح  رطق  لايدنوم  يف  ةيبرعلا  بوعشلا  نأ  ىلإ 

.اًفيلح الو  اًقيدص  سيلو 
يف يجيتارتسالا  تابثلا  يف  ةـلثمتم  ةـكرابملا ، اهتريـسم  لالخ  ساـمح  اهتلجـس  ملاـعم  ةتـس  اـًضيأ  ةـينه  ضرعتـساو 
ةيبرعلا لودلا  ىلع  حاتفنالاو  ةسايـسلاو ، ةـمواقملا  نيب  ةـجوازملاو  ةـمواقملا ، عورـشم  يف  ةوقلا  مكارتو  فقاوملا ،



تاحاسلا لخاد  تاقالع  ءاـنبو  ملاـعلا ، رارحأ  لـك  ىلع  حاـتفنالا  بناـج  ىلإ  بعـشلا ، ةدـحوب  كـسمتلاو  ةيمالـسإلاو ،
.ةيناسنإ ةيضق  نيطسلف  رابتعاب  ةيبرغلا 

ةطيحملا ةئيبلا  لثمت  ةمهم  تاريغتم  لظ  يف  ةضافتنالا  ةـقالطنا  ىركذ  عم  نمازتت  سامح  ةـقالطنا  ىركذ  نأ  فاضأو 
ةيليئارـسإلا تاباختنالا  جئاتن  ًايناثو  ةفـضلا ، يف  ةمواقملا  ةلاح  دعاصت  ًالوأ  يهو  ماع ، لكـشب  ةلحرملابو  ىركذلا  هذـهب 

.ايناركوأو ايسور  نيب  ةرئادلا  برحلا  ًاثلاث  ةفضلا ، يف 
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