
19
وينوي

2022

قوزرم وبأ  ىسوم  .د  سامح  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  وضع 

ةئم نم  رثكأ  ذنم  ةرمتسم  ينيطسلفلا  بعشلا  ةمواقم  نأ  قوزرم  وبأ  ىسوم  .د  سامح "  " ةكرحل يسايسلا  بتكملا  وضع  دكأ 
.هتيفارغج لماك  ىلع  ينيطسلفلا  بعشلا  ةدايس  ةداعتساو  ضرألا ، ريرحت  ىلإ  فاطملا  ةياهن  يف  فدهتو  ماع ،

، ةلودلا ءانب  ةلحرم  ررحتلاو ال  ةروثلا  ةلحرم  يف  لازن  نحن ال  ، " دحألا مويلا  ةينيطسلفلا " ةدايسلا   " رمتؤم لالخ  قوزرم  وبأ  لاقو 
دوجو الو  ةينيطسلفلا ، ةدايسلا  اياضق  نع  ثيدحلل  يرابجإ  رمم  وه  يليئارسإلا  لالتحالا  كيكفتو  نيطسلف  ريرحت  نإف  يلاتلابو 

". ينيطسلفلا ةايح  يف  ادوجوم  لالتحالا  يقب  املاط  ةدايسلل 

نم لك  يف  ثادحألل   نإف  اًمامت  سكعلا  ىلعو  ديعبلا ، وأ  بيرقلا  اهطيحم  ريثأت  نع  ةلزعنم  تسيل  ةينيطسلفلا  ةلأسملا  نأب  هونو 
.ينطولا ررحتلا  ةلحرم  يف  رشابم  لكشب  اريثأت  يلودلا  ىوتسملا  ىلعو  ميلقإلا 

.ةدوعلاو ريرحتلا  لجأ  نم  اهتكرعم  يف  اهيلع  دمتعت  ةيجراخ  تاقالع  ةموظنم  اهل  ةكرحلا  نأ  ىلإ  قوزرم  وبأ  راشأو 

ةيسورلا ةيركسعلا  ةيلمعلا  اًصوصخو  يملاعلا ، ماظنلا  ديعص  ىلع  ثدحت  يتلا  تاروطتلا  بقارت  ررحت  ةكرحك  سامح  نأ  ىلإ  تفلو 
ةقلطملا ةيكيرمألا  ةنميهلا  هيف  صلقتت  ديدج  يملاع  ماظن  وحن  لوحتلا  ناكمإو  يبرغلا  - يسورلا مادصلا  ةلاحو  ايناركوأ ، يف 

ةينيطسلفلا ةيضقلا  لعجيس  اذهو  باطقألا ، ددعتم  ماظن  ىلإ  لوصولا  يف  المأ 
ً

ةنميهلا ، هذه  نم  اهتوق  ليئارسإ "  " دمتست يتلا 
.لضفأ عضومت  يف 

ودعلا تابو  ةكرتشم ، تاروانمو  ةيفلاحت ، تاقالع  ىلإ  ةدرابلا ، تاقالعلا  دح  زواجت  هنأ  قوزرم  وبأ  دكأ  عيبطتلا ، عوضوم  يفو 
.ناريا هاجت  برعلا  ىلإ  ليئارسإ ، هاجت  برعلا  نم  ةقطنملا  يف  عارصلا  ليوحت  ىلع  اولمعو  ةقطنملا ، تامزأ  يف  كيرش 

ً
ا يليئارسإلا 

نم تعنم  ةيميلقإلا  ةئيبلا  نأ  الإ  ويام 2021  يف  ةفّرشمو  ةريبك  ةكرعم  تضاخ  ةمواقملا  نأ  يسايسلا  بتكملا  وضع  نّيبو 
.لاتقلا نم  ةكرابملا  ةلوجلا  هذهل  يسايسلا  رامثتسالا  نم  ةكرحلا  عنم  ىلع  ةقطنملا  يف  ةسيئر  ىوق  تلمعو  اهرامثتسا ،

بعشلل معاد  فقوم  اهل  نوكي  نأ  نم  اهضعب  تعنم  ةدحتملا  تايالولاو  نايكلا  عم  تطبترا  يتلا  لودلا  حلاصم  نأ  ىلإ  تفل  امك 
.لودلا هذه  ةناكمب  قيلي  ينيطسلفلا 

انبعش ةدايس  ةداعتساو  ضرألا  ريرحتل  ةرمتسم  ةمواقملا  قوزرم : وبأ 
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