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نيطسلف ةلصوبلاو  ديحت  يتلا ال  ةيقدنبلا  ..سامح  ريرقت :

انـضرأ ريرحتل  يجيتارتسا  راـيخك  ةـمواقملا  1987م  ماع اهتقالطنا  ذنم  سامح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرح  تّخـسر 
اهتكوش رسكل  اههجاوتـس  يتلا  تارماؤملاو  تايدحتلا  نم  فراج  ليـس  مامأ  اهنأ  اهلالخ  نم  تكردأ  يتلاو  انتاسدقمو ،

.اهتمواقم دأوو 
ماـظع ةداـق  نم  سيفنلاو ، يلاـغلا  تلذـبو  تمدـق  لـب  مواـقملا ، اهعورـشم  نع  ةـلمُنأ  دـيق  ساـمح  ةـكرح  دـحت  مل 
لتحملا درطو  ضرألا  ريرحت  يف  ةحضاولا  اهتلاسرل  ًالامكتساو  اهعورـشم ، ىلع  ًاظافح  اهل  رـصح  ماسج ال  تايحـضتو 

.اهنم
مامأ ًاعينم  ًادس  تفقو  ةينيطسلفلا  ةطلـسلاف  هناوعأو ، لالتحالا  نم  تبروُح  لب  دورولاب ، ًادبعم  نكي  مل  ةكرحلا  قيرط 
ةعوزنم ةلود  تاتف  ليصحت  يف  اًفئاز  ًالمأ  ةمواقملا ، حامج  حبكو  ينمألا  قيسنتلا  جاهتناو  اهيمواقم  لاقتعا  ربع  ةكرحلا 

.ءيش لك  نم 
ةأشنلا ذنم  ةبراحملا 

ةمواقملا يف  ًافرـشم  اًجذومن  ةـكرحلا  تّلثمف  1987م ، ماع ةراجحلا  ةـضافتنا  عالدـنا  عم  سامح  ةـكرح  قالطنا  نمازت 
لالتحالا ىعـسف  ةفلتخملا ، ةهجاوملا  بيلاسأ  ريوطت  لالخ  نم  ةلعتـشم  ةهجاوملا  ةوذج  ءاقبإ  ىلع  تلمعو  يدحتلاو ،

.اهرصانعو اهتداق  نم  فلأ  نم  رثكأ  ماع 1989  لقتعاف  اهدهم ، يف  اهدأو  ىلإ 
ةكرح ةداق  نم  مهلُج  يمالـسإلا  لمعلا  ةداـق  نم  داعبإب 415  ماع 1992م  ربمـسيد  يف  لالتحالا  ةـموكح  رارق  كلذ  الت 

ونادـيلوت ميـسن  لوأ  بيقرلا  ماسقلا  بئاتك  رـسأ  بقع  ناـنبل ، بونج  يف  روهزلا  جرم  ىلإ  ةزغو  ةفـضلا  نم  سامح 
.هيرسآ طورشل  عوضخلا  لالتحالا  ضفر  دعب  هلتقو 

ةبرجتو ةلحرو  ةـحنم  ىلإ  مهتنحم  اوّلوح  مهنكل  نيطـسلف ، يف  ةـمواقملا  ىلع  ءاضقلا  سامح  ةداق  داعبإب  لالتحالا  درأ 
ىلإ مهتداعإ  ىلع  لالتحالا  اومغرأو  اهدهم ، يف  ةسايـسلا  هذـه  دأوو  داعبإلا  رارق  رـسك  يف  اوحجنو  تالاجملا ، لك  يف 

.ةمواقملا ةريسم  اهدعب  اولمكتسيل  مهنطو ،
ولسوأ ةنعل 

اهتاودأو اهتزهجأ  عيمج  ترخـس  لالتحالا ، عم  كرتشملا  ينمألا  اهجمانربب  ةطلـسلا  مازتلاو  ولـسوأ  ةـيقافتا  عقو  ىلعو 
.ينيطسلفلا ينطولا  لمعلا  فايطأ  لك  نم  مهبقعتو  ةمواقملا  لاجر  ةقحالم  يف  ةينمألا 

، ةزغ عاطقو  ةيبرغلا  ةفضلا  يف  ةيـسايس  تالاقتعا  ةلـسلس  ربكأ  ةينمألا  اهتزهجأو  ةطلـسلا  تذفن  ماع 1996م ، يفو 
مهدض تسرامو  نوجسلا ، يف  لوألا  اهليعرو  اهتداق  مظعمب  تجزو  اهرداوكو ، سامح  ةكرح  راصنأ  نم  تائملا  تلاط 

.ديدشلا بيذعتلا  نم  ًافونص 
ماع ربوتكأ  يف  نيـساي  دمحأ  ديهـشلا  سـسؤملا  خيـشلا  ىلع  ةيربجلا  ةـماقإلا  ةـينمألا  ةطلـسلا  ةزهجأ  تضرف  اقحال 
تدأ ينويهـصلا  نايكلا  دض  ةيداهـشتسا  تايلمع  ةلـسلس  باقعأ  يف  ةكرحلا  طاشن  فقول  اهنم  ةـلواحم  يف  1998م ،

.نينطوتسملا نم  تارشعلا  ةباصإو  لتقم  ىلإ 
ةداقلا لايتغا 

أجل ةدـعاصتملا ، اهتمواقمل  ٍدـح  عضوو  اـهقيرط  نع  ساـمح  ةـكرح  ينث  يف  ةـيلاتتملا  لاـقتعالا  تـالمح  لـشف  دـعبو 
لاتغا ىتحو 2004م ، ماع 2001  ذنمف  اهتمواقمو ، ةكرحلا  نم  صلختلا  يف  هنم  ًالمأ  ةداقلا  لايتغا  ةسايس  ىلإ  لالتحالا 

ماع 2001م، ميلـس  لامجو  روصنم  لامج  نيدئاقلا  لايتغاب  اهأدب  سامح ، ةكرحل  لوألا  فصلا  ةداق  نم  ًاددـع  لالتحالا 
ماع 2002 ةداحش  حالص  خيشلا  ماسقلا  بئاتكل  ماعلا  دئاقلا  لايتغا  مث 

 
دوعتل ةـمداقملا ، ميهاربإ  .د  ةـكرحلل  يـسايسلا  بتكملا  وضع  لايتغا  ىلع  لالتحالا  تارئاط  تمدـقأ  ماع 2003  يفو 

لالتحالا عّسو  ماع 2004  يفو  هسفن ، ماعلا  يف  بنش  وبأ  ليعامـسإ  سدنهملا  يـسايسلا  بتكملا  وضع  لاتغتو  اهدعب 
دئاق ودـعلا  تاوق  تلاتغا  طقف  رهـشب  اهدـعبو  نيـساي ، دـمحأ  خيـشلا  اهـسسؤمو  ةـكرحلا  دـئاق  لاطتل  لايتغالا  ةرئاد 

.يسيتنرلا زيزعلا  دبع  روتكدلا  ةزغ  عاطق  يف  ةكرحلا 
ماع ربمفون  يفو  مايص ، ديعس  ريزولاو  ناير  رازن  .د  يـسايسلا  بتكملا  يوضع  لالتحالا  لاتغا  ناقرفلا  ةكرعم  لالخو 
لاتغا امك  يربعجلا ، دـمحأ  دـئاقلا  ةـكرحلل  يـسايسلا  بتكملا  وضعو  ةـمواقملا  ناكرأ  دـئاق  لـالتحالا  لاـتغا  2012م ،

، ةلامش وبأ  دمحم  ةداقلا  ءادهشلا  ماسقلا ، بئاتكل  ماعلا  يركسعلا  اهـسلجم  ءاضعأ  نم  نينثا  ماع 2014م ، سطسغأ 
ةلثو ىـسيع ، مساب  ةزغ  ءاول  دئاق  لالتحالا  لاتغا  سدقلا  فيـس  ةكرعم  لالخو  ماع 2021م ، ويام  يفو  راطعلا ، دـئارو 
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.اهيسدنهمو ماسقلا  ةداق  نم 
ةرم لك  يف  هنكل  اهنم ، صلختلاو  ةمواقملا  ةوذج  فاقيإ  ىلإ  سامح  نم  ًادـئاق  اهيف  لاتغي  ةرم  لك  يف  لالتحالا  ىعس 

قيرطل ًاـدّيبعتو  ةيحـضتلا  أدـبمل  اًزيزعت  اهرزأ  نم  دـشتو  اهعـضومت  دـيُعت  لايتغا  ةـيلمع  لك  دـعب  ةـكرحلاف  ـاًبئاخ ، دوعي 
.اهيدهاجمو اهتداق  ءامدب  ريرحتلا 

يروطسأ دومص 
سامح ةـبرجت  ضاهجإ  ىلإ  لالتحالا  ىعـس  ماع 2006م ، يعيرـشتلا  سلجملا  دعاقم  ةـيبلغأب  سامح  ةـكرح  زوف  ذـنم 

اذـه ساـمح ، مكح  طاقـسإل  ًاوجو ، اًرحبو  اًرب  ةزغ  ىلع  اـًقناخ  اًراـصح  ماع 2007  ضرفف  اهتاردـق ، يماـنت  نم  ًةيـشخ 
يف هلـشف  دـعبو  ةايحلا ؛ بناوج  عيمج  يف  ّرثأو  ريبك ، نجـس  نع  ةرابع  عاطقلا  لـعج  اـًماع  ذنم 16  رمتـسملا  راصحلا 

ةمواقملا خـيراوص  فقوو  اهمكح ، ءاهنإو  سامح  ىلع  ءاضقلل  ةوقلا  مادختـسا  ىلإ  أجل  راصحلا ، ربع  ةـكرحلا  طاقـسإ 
تارازولا اًرمدـم  ةزغ ، عاطق  ىلع  ماع 2008  ربمـسيد  يف  لالتحالا  اهنـش  يتلا  برحلا  نم  ًايـساسأ  ًافده  ناك  ًايئاهن ،

.عاطقلل ةيحتلا  ةينبلاو  ةيموكحلا  تارقملاو 
ترهظأو ًايروطسأ ، ًادومـص  انبعـش  رهظأ  ذإ  ناديملا ، يف  اًرـضاح  ناك  انبعـش  ةيامحو  ناودعلا  درل  ةمواقملا  دادعتـسا 

قـالطإ رمتـساف  هيلع ، ءاـضقلا  وأ  هزواـجت  نكمي  ـال  بعـص  مقر  اـهنأ  تبثأو  ناودـعلا ، ةـهجاوم  يف  ةـلاسب  ةـمواقملا 
هفادهأ قيقحت  يف  لالتحالا  لشفيل  ناودعلا ، تاظحل  نم  ةظحل  رخآ  ىتح  ةيركسعلا ، لالتحالا  فادهأ  هاجت  اهخيراوص 

.ةميزهلا لايذأ  رجي  ةزغ  نم  بحسنيو 
فازنتسالا ةكرعم 

ىلع اًرركتم  ًاناودع  نشف  ةـمواقملا ، عيكرتل  فازنتـسالا  ةسايـس  ىلإ  دـمع  ناقرفلا ، ةـكرعم  يف  لالتحالا  لشف  دـعب 
ةكرعم اهرهـشأ  ناك  يتلاو  ةيركـسعلا ، اهعقاومو  اهتاردـقم  ريمدـتو  سامح  ةـكرح  ىلع  ءاضقلا  يف  ًـالمأ  ةزغ ، عاـطق 

.اًموي ترمتسا 51  يتلا  لوكأملا  فصعلا 
ميكيز ةـيلمعب  اهتأدـب  يتلاو  ةـيعونلا  اهتآجافم  لالخ  نم  ماسقلا ، بئاتك  ىدـل  ًاقوفت  لوكأـملا  فصعلا  ةـكرعم  ترهظأ 
اهتلت مث  حفر ، قرش  افوص  عقوم  يف  طوطخلا  فلخ  لازنإلا  ةيلمع  اهتعبت  ناودعلا ، ءدب  نم  طقف  تاعاس  دعب  ةيلوطبلا 

نييدـنجلا رـسأ  مث  زوع ،" لـحان   " عقومو يركـسعلا ، عقومو 16  قبيطم ، وـبأ  عـقوم  نم  لـك  يف  لازنإ  تاـيلمع  ةدـع 
". ندلوغ راده  و" نورأ " لوؤاش  "

نع ادع  تارشعلا ، ةباصإو  نينطوتسم ، ةعبسو  ًايدنج  لتقمب 64  فرتعاف  ةكرعملا ، لالخ  ةعجوم  رئاسخ  لالتحالا  ّدبكت 
.ريبكلا هراصتنا  هتمواقمو  انبعش  لجسيو  هفادهأ ، قيقحت  يف  لشفيل  ةريبكلا ، ةيداملاو  ةيداصتقالا  رئاسخلا 

ةلـصوب تلظو  اهقيرط ، نع  ةكرحلا  دـحت  مل  اهتداقو  سامح  ةـكرحل  ةرمتـسملا  ةـقحالملاو  دأولا  تالواحم  ُلك  مغربو 
انبعـش نم  اهتوق  دمتـست  اهنأو  راسكنالا ، ىلع  ّةيـصع  اهنأ  ةرم  لك  يف  دكؤتو  مواقملا ، اهعورـشمو  سدقلا  وحن  ةـتباث 

.مداقلا ريرحتلا  رجف  غزبي  ىتح  هتدارإو 
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