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ةيسايسلا سامح  ةكرح  تاقالع  نم  بناج 

ماع اهتقالطنا  ذنم  تنبتو  ةريبك ، ةيمهأ  لودلا  عيمج  عم  ةيـسايسلا  اهتاقالع  سامح "  " ةيمالـسإلا ةمواقملا  ةكرح  تلوأ 
.ةينيطسلفلا ةيضقلاو  قوقحلا  مدخي  امب  ملاعلا ، لودو  ةفاك ، ةمألا  تانوكم  ىلع  حاتفنالاب  ةتباث  ةسايس   1987

نيب عمجلا  اهرايعم  نوكي  ةـنزاوتم ، تاـقالع  ءاـنب  ىلإ  ةيـسايسلا  اـهتقيثو  يف  هتدـكأ  اـم  قفو  ساـمح  ةـكرح  ىعـستو 
.اهنمأو اهتضهنو  ةمألا  ِةحلصم  نيبو  ينيطسلفلا ، بعشلا  ةحلصمو  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  تابلطتم 

ةيلخادلا نوؤشلا  يف  لخدتلا  ضفرتو  ينيطسلفلا ، بعـشلا  قوقحل  ةمعادلا  لودلا  عيمج  عم  نواعتلاب  سامح  نمؤتو 
ةيبرعلا ةصاخو  ملاعلا ، لود  فلتخم  ىلع  حاتفنالا  ةسايـس  ىنبتتو  اهنيب ، تاعارـصلاو  تاعازنلا  يف  لوخدلا  وأ  لودلل ،

.ةيمالسإلاو
حاتفنالاو نزاوتلا 

عم ةكرحلل  ةيسايسلا  تاقالعلا  نأ  ةيحلا  ليلخ  .د  سامح  ةكرح  يف  ةيمالسإلاو  ةيبرعلا  تاقالعلا  بتكم  سيئر  دكؤيو 
بعش ةيضق  اهنأ  ىلع  ةينيطسلفلا  ةيضقلل  رابتعالا  ةداعإل  يعسلاو  معدلا  دشحل  حاتفنالاو  نزاوتلا  ىلع  ةمئاق  لودلا 

.ينيطسلفلا قحلاب  نينمؤملاو  نيرصانملا  لك  معد  جاتحت  لالتحالا  تحت 
كلذب تحمس  يتلا  لودلا  لك  عم  ةيسايس  تاقالع  ءاشنإ  ىلع  اهسيسأت  ذنم  تصرح  ةكرحلا  نأ  ىلع  ةيحلا  ددشيو 
.ًايبعشو ًايمسر  لودلا  نم  ريثك  عم  ةزيمتم  تاقالعب  عتمتت  سامح  نأ  ىلإ  اًريشم  اهبغرت ، يتلا  ةقيرطلابو  لكشلابو 

معدلا تاودأ  يه  امو  ةينيطسلفلا ، ةيضقلا  قافآو  ينيطـسلفلا  بعـشلا  ّمه  نع  ثدحتن  ةرايز  لك  يف  هنأ  ىلإ  ريـشيو 
.ةهجلا هذه  وأ  ةلودلا  هذه  نم  ةبولطملا 

ةعساو تاقالع 
ةقطنملا يف  ةيبعـشلا  تايوتـسملاو  بازحألاو  لودلا  فلتخم  عم  ةعـساو  ةيـسايس  تاقالع  نيوكت  يف  ةكرحلا  تحجن 
ىعسي يذلا  رئاثلا  ينيطسلفلا  ةياور  لاصيإل  ملاعلا  بوجت  تقلطناو  ةينيطسلفلا ، تباوثلاو  قوقحلا  مدخي  امب  ملاعلاو 

.لالتحالا نم  صلختلاو  هنطو  ةيرح  ىلإ 
ىلع ةمئاق  ميلاقألاو ، ملاعلا  يف  لودلا  نم  دـيدعلا  عم  ةـنزاوو  ةعـساو  ةيـسايس  تاقالع  مويلا  سامح  ةـكرح  كلتمتو 

.ةفاك ةيلودلا  لفاحملا  يف  هتياور  زيزعتو  ةلداعلا ، هتيضقو  انبعش  قوقحل  معد  ربكأ  ديشحت 
تانيابتلا تناك  امهم  اهعيسوتو  اهزيزعتل  لمعلاو  ءاقتلالا  طاقن  ىلع  ةمئاق  ةيـسايس  تاقالع  ءانب  ىلع  ةكرحلا  صرحتو 

سيلو نيطـسلف  اهفده  ةمواقملا  نأو  ةينيطـسلفلا ، انتيـضقو  ةمواقملا  ةمدخ  ىلإ  فدـهت  اهتافلاحت  نأ  ىرتو  ىرخألا ،
.اهجراخ ةكرعم  اهيدل 

زاـكترا روحم  يهو  بازحـألاو ، لودـلا  عم  ةيـسايسلا  تاراوـحلا  لـك  يف  ةوـقبو  ةرـضاح  نيطـسلف  ةيـضق  نأ  دـكؤتو 
.ةقطنملا يف  عيبطتلا  فحز  ةهجاومو  اهعم  لعافتلاو  نماضتلا  طيشنتو  اهليعفت  ىلع  صرحتو  ةقطنملا ، يف  ةسايسلا 

عم اهتاقالع  ىلع  اهيف  ظفاحت  ةقيرطب  يمـسرلاو ، يبعـشلا  نييوتـسملا  ىلع  ةيـسايسلا  اهتاقالع  سامح  ةـكرح  تنبو 
، ةيبعـشلا تاقالعلا  هذه  ةيمهأل  ةكرحلا  نم  ًاكاردإ  يبعـشلا  ىوتـسملا  ىلع  تاقالع  تماقأ  امك  اهتاسـسؤمو ، ةـلودلا 

نأشلا يف  لخدـتلا  مدـعب  ةـتباثلا  ةـكرحلا  ةسايـس  تناكو  اـهتاقالع ، يف  حوضولا  لـالخ  نم  كـلذ  قيقحت  يف  تحجنو 
.دحاو نآ  يف  ةيبعشو  ةيمسر  تاقالع  ءانب  يف  اهحاجن  يف  امهم  ًالماع  لودلل  يلخادلا 

اهرارق ةيلالقتسا 
نوكت نأ  وأ  ةـيعبتلا ، ضفرو  ةـمألل ، اهئامتنا  عم  اهارارق  ةيلالقتـسا  ىلع  ةيـسايسلا  اهتاقالع  ءانب  يف  ةـكرحلا  تصرحو 
تاقالعلا نم  لكـش  ّيأ  ءانب  تضفرو  ةقالعلا ، نسحو  قفاوتلاو  ماجـسنالا  ةلاح  تناك  امهم  قيرف  وأ  فرط  حانج  تحت 

عم وأ  ةـمألا  حـلاصم  عم  وأ  اهئدابم ، عم  ضراـعتت  دـق  تادـنجأ  حـلاصل  اـهئادأل  وأ  اـهل  يـسايسلا  فيظوتلا  ةدـعاق  ىلع 
.ةماع ةيناسنإ  ةحلصم 

عمو هتانوكم ، لكب  عقاولا  عم  اهيف  لماعتت  ةيسايسلا ، تاقالعلا  ةرادإو  ءانب  يف  ةديدج  ةبرجت  تحن  يف  ةكرحلا  تحجنو 
طباوضلاو قالخألاو  ميقلا  ةموظنم  عم  اًضراعتم  وأ  اًضقانتم  كلذ  نوكي  نأ  نود  هليـصافتب ، يـسايسلا  لمعلا  تاجايتحا 

.ةيمالسإلا
ماع 2006، ةيعيرـشتلا  تاـباختنالا  يف  اـهحاجن  ذـنم  ساـمح  ةـكرح  ىلع  ضورفملا  يـسايسلا  راـصحلا  نم  مغرلاـبو 

.ةيميلقإلاو ةيلودلا  ةحاسلا  يف  لودلا  نم  ديدعلا  عم  ةيسايسلا  اهتاقالع  ريوطت  ةكرحلا  تعاطتسا 
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ينيطسلفلا انبعـشب  طابترالا  ثيح  نم  ةوقلا ، كالتما  وه  ةيلودلا  تاقالعلا  يف  يـساسألا  لماعلا  سامح  ةكرح  ربتعتو 
ةهجاوم يف  ةوقلا  كلذـكو  يجيتارتـسا ، قمعك  اـنتمأب  طاـبترالاو  ءاـمتنالا  قمع  يف  ةوقلاو  ةـتباثلا ، ةليـصألا  هقوـقحو 

.ةينيطسلفلا انضرأ  ىلع  مثاجلا  ينويهصلا  لالتحالا 
كـسمتم يـسايس  باطخ  ميدقت  يف  سامح  ةـكرح  تحجن  باعـصلاو ، تايدـحتلاب  ةـئيلملا  ةـليوطلا  اهتريـسم  لالخو 

.اهريصم ريرقت  يف  بوعشلا  قح  ثيح  نم  يلودلا  نوناقلا  عم  امجسنم  ةينيطسلفلا ، تباوثلاو  قوقحلاب 
ةيميلقـإلا ةـحاسلا  يف  ةعـساو  ةيـسايس  تاـقالع  مويلا  ةـكرحلا  كـلتمت  ساـمح ، ةـقالطنا  ىلع  اـماع  رورم 35  دـعبو 

ىلع ةنيمألا  ىقبتسو  لفاحملاو ، تاحاسلا  لك  ىلإ  ةلداعلا  هتيضق  لقنو  انبعـش  نع  عافدلا  يف  اهنم  قلطنتو  ةيلودلاو ،
.ةينيطسلفلا انضرأ  نع  لالتحالا  رحد  ىلإ  ًالوصو  هتباوثو ، انبعش  قوقح 
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