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ةيحلا ليلخ  سامح د  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  وضع 

رامعإ ةداعإ  يف  عارسإلا  ىلإ  ةيحلا  ليلخ  ةزغ ، عاطق  يف  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  سيئر  بئان  اعد 
.رانلا قالطإ  فقو  رمتسي  ىتح  ةزغ  عاطق 

نم دب  ال  رانلا ، قالطإ  فقو  رمتسي  يكل  سيمخلا ، ءاسم  ىصقألا  ةيئاضف  ىلع  ةلباقم  لالخ  ةيحلا  لاقو 
فلم يف  زازتبالا  ضفرن  اننأ  افيضم  ريخألا ، ناودعلا  لالخ  لالتحالا  هرمد  ام  رامعإ  ةداعإ  فلم  يف  ةعراسملا 

.يسايس لزانت  يأ  مدقن  نلو  رامعإلا ،

يف رجفنتس  قعاوصلا  هذهف  ىصقألاو ، سدقلا  يف  نينطوتسملا  فرطت  لالتحالا  حبكي  مل  ام  هنأ  ىلع  ددشو 
.اشه رانلا  قالطإ  فقو  لظيسف  ةلواطلا ، ىلع  مالعألا  ةريسم  فلم  لظ  ام  اذإ  هنأ  ىلإ  اريشم  ههجو ،

نم دب  الو  ةلتحملا ، سدقلا  يحاوضل  ريجهتلا  عورشم  فقو  نم  دب  ال  رانلا ، قالطإ  فقو  رمتسي  يكل  فاضأو 
.راصحلا رسك  تامهافت  تامازتلا  لكل  ةدوعلا 

رظتنن نل  هنأ  ىلإ  اريشم  اياضقلا ، هذه  لح  يف  ةعراسملا  رانلا  قالطإ  فقو  تيبثت  ديري  نم  ام  ىلع  ةيحلا  عباتو 
.ةيرطقلا ةحنملا  لاخدإو  رباعملا  حتف  ةداعإل  اليوط 

رسك تايلآ  نم  لبق 11/5  هيلع  تناك  ام  ىلإ  رومألا  ةداعإل  تاوطخ  اومدقتت  نأ  بجي  ءاطسولل  لوقن  فاضأو :
.راصحلا

، رمتسملا نماضتلا  بولطملا  كلذل  دعاصتتو ، رمتستس  اهنإف  لالتحالا  تاكاهتنا  مامأ  انتمص  اذإ  ةيحلا  لاقو 
.ةحوتفملا ةهجاوملا  ىتحو  قراحلا ، نولابلا  نم  نماضتلا ، لكش  ددحت  ةمواقملاو 

رامعإلا فلمب  زازتبالا  ضفرن 

رانلا فقو  رمتسي  يك  ةزغ  رامعإ  ةداعإ  يف  عارسإلا  ىلإ  وعدي  ةيحلا 
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.بسانملا لكشلاو  تقولا  قفو  لالتحالا  عم  كابتشالا  تايلآ  ددحت  نأ  ىلع  ةرداق  ةمواقملا  نأ  دكأو 

.ائيش لعفن  نأ  نود  ةفضلاو ، سدقلا  يف  نودهطضي  انبعش  ءانبأ  ىرن  نأ  نكمي  الو  دحاو ، بعش  نحن  عباتو 

رامعإلا فلم 

اريشم برح 2014 ،. دعب  ةعبتملا  تايلآلاو  تاءارجإلاو  رامعإلا ، فلم  يف  زازتبالا  سامح  ةكرح  ضفر  ةيحلا  دكأو 
.يسايس لزانت  يأ  مدقت  نل  ةكرحلا  نأ  ىلإ 

.رامعإلا ليطعت  نكمي  ءيش  يأ  ضفرن  اننكل  رامعإلا ، ةداعإل  طورش  يأ  انل  سيل  فاضأو 

.فلملا اذه  يف  الطعم  نوكت  الأو  ةزغ ، رامعإ  ةداعإل  يه  ردابت  نأب  ةطلسلا  ةيحلا  بلاطو 

اررض ةررضتملا  تويبلا  ميمرتو  سانلا ، ءاويإب  انرداب  ةصاخلا ، اهتاينازيمو  سامح  ةكرح  نم  دوهجبو  هنأ  دكأو 
.بجاولا لقأ  اذهو  افيفخ ،

.ىلوأ ةلحرمك  افيفخ  اررض  ةررضتملا  تويبلا  عيمج  ممرن  نأ  افده ، انعضو  عباتو :

ام ءانب  ةداعإل  دوهجلا  لامكتسال  رامعإلا  لاومأ  يتأت  ىتح  ىلوأ ، ةلحرمك  تاوطخلا  هذه  نأ  ىلإ  ةيحلا  راشأو 
.لالتحالا هرمد 

ىصقألا لجأ  نم  داشتحالا 

بجاو سدقلاو  ىصقألا  يف  داشتحالا  تاءادنل  ةباجتسالا  ىلإ   48 لاو ةفضلاو  سدقلا  يف  انبعش  ءانبأ  ةيحلا  اعدو 
.ةوق مكنمو  انم  لالتحالا  ىري  نأ  دب  كلذلو ال  مكدنعو ، اندنع  ةمألا  ةنامأ  افيضم : ينطو ،

ندعم رهظ  مويلا  افيضم : ينويهصلا ، لالتحالا  ةهجاوم  لالخ  اوقترا  نيذلا  نينج  ءادهش  حاورأل  ةيحتلاب  هجوتو 
.نينج يف  لتحملا  اوهجاو  امدنع  ينيطسلفلا  بابشلا 

ةحلاصملا

نم ريثكلا  نع  تلزانت  سامح  نأ  ىلإ  اريشم  ةيرورضو ، ةحلم  ةجاح  ينيطسلفلا  تيبلا  بيترت  نأ  ةيحلا  دكأو 
.كلذ لجأ  نم  اهقوقح  ضعب  نع  ىتح  رومألا 

يف كلذ  انبرج  اننأل  ةموكحلا ، ليكشت  لثم  اهب ، كسمتن  ةقيض  ةطقن  ىلإ  دوعن  نأ  زوجي  هنأ ال  ىلإ  ةيحلا  راشأو 
.هيف عفن  يذلا ال  اهءادأ  انيأرو  ، 2014

ةلحرمك ينطو  سلجم  ليكشتو  ةحيحص ، سسأ  ىلع  ةينيطسلفلا  ريرحتلا  ةمظنم  ءانب  ةداعإ  ىلإ  ةيحلا  اعدو 
.ريغتت نأ  درفتلا  ةلاحل  ناوألا  نآ  افيضم  ةيلاقتنا ،

تلطع تاباختنالا  نأ  انيبم  ليطعتلا ، نم  اهنامض  طرشب  تاباختنالا ، ضوخل  سامح  ةكرح  ةيزهاج  ةيحلا  دكأو 
.ينطولا بوثلا  تسبلأو  ةيبزح ، تاباسحل 

ةرهاقلا ءاقل  ليجأت 

.ةلماش ةينطو  ةيؤر  جضنت  مل  هنأل  ةرهاقلا ، يف  ةينيطسلفلا  لئاصفلا  ءاقل  ليجأت  متي  نأ  ديجلا  نم  ةيحلا  لاقو 

فرط يأ  نيبو  اننيب  ةعيطق  دجوت  الو  فقوتت ، حتف ال  ةكرح  اهيف  امب  ةينيطسلفلا  لئاصفلا  عم  انتاراوح  نإ  لاقو 
.ينيطسلف

.لالتحالا دض  اعم  كابتشالا  ديرن  اددجم ، يلخادلا  كابتشالا  ةلاح  ىلإ  لصن  نأ  ديرن  اننأ ال  فاضأو 

نأ ةحضاو  ةقيقح  مامأ  انلعجت  يضاملا ، ماعلا  لالخ  انيلع  ترم  يتلا  ةيقفاوتلا  ةينطولا  ةلاحلا  نأ  ةيحلا  عباتو 
.لالتحالا الإ  مدخت  ةيلخادلا ال  تافالخلا 



.ةيوستلا ةريسم  فانئتسا  نع  ثيدحلاب  يكيرمألا ، معطلا  اوعلبي  نأ  حتف  ةكرح  يف  انناوخإل  راذح  فاضأو :

.يسايسلا لاقتعالا  ةدوع  نم  ديفتسي  دحأ  الو  اعم ، نوكن  نأ  انيلع  ضرفي  سدقلاو  نطولا  بجاو  نإ  ةيحلا  لاقو 

.ةفضلا يف  ةيسايسلا  تالاقتعالا  ةدوع  ىلع  انضرتعاو  حتف ، ةكرح  ةدايقل  انثيدح  انهجو  اننأ  ىلإ  راشأو 

.ةينلعلا تافالخلاو  يسايسلا  حدرلا  ةلاح  ىلإ  دوعن  نأ  انيلع  روظحم  عباتو :

 

رصمل ةينه  ةرايز 

نم دفو  سأر  ىلع  ةرهاقلا  ىلإ  لصو  ةينه  ليعامسإ  سامح  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  سيئر  نأ  ةيحلا  دكأو 
.ةيرصملا ةدايقلا  نم  ةوعدب  ةكرحلا 

رودلل معدلا  ميدقتو  رانلا ، قالطإ  فقو  تاثحابم  يف  يرصملا  رودلا  نيمثتل  فدهت  ةرهاقلل  ةينه  ةرايز  نإ  لاقو 
.ينيطسلفلا نأشلا  يف  يرصملا 

ةوخإلا عم  انلصاوت  نأ  ىلإ  اريشم  ةزغ ، رامعإ  ةداعإ  يف  يرصملا  رودلاب  بحرت  سامح  ةكرح  نأ  ىلع  ددشو 
.اهل هترداغمو  ةينه  ةرايز  ءاهتنا  دعب  ىتح  رمتسم  رصم  يف 

راصحلا ةلاح  فيفخت  يف  تمهاس  رصم  نأ  ىلع  اددشم  ةيئانثلا ، تاقالعلا  زيزعتل  فدهت  ةينه  ةرايز  نأ  دكأو 
.ةزغ عاطق  ىلع 

، كلذ ىلع  مهركشنو  انعم ، نوبواجتي  مهو  ةزغ ، ناكس  تاجاحب  نييرصملا  انناوخإ  حراصن  اننأ  ىلإ  ةيحلا  نيبو 
.ديزملا امئاد  ىنمتنو 

.كلذ نم  لضفأ  ىلإ  لصتل  رومألا  رمتست  نأ  لمأنو  ىربكلا ، ةقيقشلا  رصم  يف  ريبك  امئاد  انلمأ  فاضأو :

 

ىرسألا فلم 

.ىرخأ رومأ  يأب  فلملا  اذه  طبر  نكمي  الو  ىرسأ ، لباقم  مهنع  جرفي  ىرسألا  نأ  ةيحلا  دكأ  ىرسألا ، فلم  يفو 

اذه زاجنإل  رشابم  ريغ  راوح  حتفل  نوزهاج  نحنو  ىرسألا ، لدابت  فلمل  لطعملا  وه  لالتحالا  نأ  ىلإ  راشأو 
.فلملا

تقولا يف  انيبم  لساوبلا ، انارسأل  ةيرحلا  ققحت  ةفرشم  ةعيرس  ةقفص  ماربإ  يف  سامح  ةكرح  ةيدج  ةيحلا  دكأو 
.لدابتلا فلم  ىلع  سوملم  روطت  نآلا  ىتح  دجوي  هنأب ال  هتاذ 
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