
 

 

 

بيان مه اللجىة الحصحيحية في حزب الىهضة االرجري بخصىص االوقسامات الحي 

 حذثث مؤخرا

 

 صذٛز نشؼذُج ثالعصغ٘ ثنًُجػم فٙ جًٛغ أعججء ثنؼجنى

 كًج ْٕ يؼغٔف نضٚكى فئٌ ثنغجٚز يٍ صأؿٛؾ ثنذؼح كجَش ثنًشجعكز فٙ يـٛغر 

ثنُؼجل ثنضٙ ٚشٕػٓج شؼذُج ثالعصغ٘ فٙ ؿذٛم إؿمجؽ ثنُظجو ثنضٚكضجصٕع٘ ثنغجشى فٙ 

ٔلض صى صذٛجٌ طنك فٙ . ثعصغٚج، ٔأٌ ٚكٌٕ نهجذغصز صٔع فجػم فٙ ؿذٛم طنك ثنٓضف ثنـجيٙ

يٕثػغ ػضر يٍ لذم، َٔجل ثنذؼح يُظ صأؿٛـّ ثنمذٕل يٍ لذم ثنضُظًٛجس ثالعصغٚز ثنًُجػهز 

 . ٔيٍ صٔل ثنجٕثع ٔكظنك نضٖ يجضًؼُج ثنجذغصٙ نًج ٚضًضغ دّ يُٓٛز أػذش يغجل ٚذضظٖ دّ

 ٔلض ػغح دؼح ثنُٓؼز يُظ صأؿٛـّ أعٔع ثأليغهز فٙ يججل ثنُؼجل ػض ثنُظجو 

ثنغجشى فٙ ثعصغٚج ٔكظنك ثالنضؼثو دًذجصةّ ثأليغ ثنظ٘ ثكـذّ ثدضغثو كذٛغ نضٖ جًٛغ 

ثنضُظًٛجس ثنًؼجعػز، ٔيًج ٚظكغ يٍ ثنضؼثيّ دًذجصةّ ٔإًٚجَج يٍ لٛجصثصّ ثنًؤؿـز نّ دأًْٛز 

ثالؿضفجصر يٍ ؽجلجس أػؼجةّ دًشضهف أػًجعْى ثصشظٔث لغثعث دأٌ ال صؼٚض فضغر عةجؿز 

ثنذؼح ػٍ صٔعصٍٛ ثَضشجدٛضٍٛ، ثأليغ ثنظ٘ ػًٍ ثنفغطز نٕطٕل لٛجصثس شجدز يٍ كٕثصعِ 

ٔكجٌ طنك جهٛج نهجًٛغ ٔطنك فٙ أعُجء ثَؼمجص ثنًؤصًغ ثنغجَٙ نهذؼح دٛظ . نًُظخ ثنغةجؿز

صى صذجصل ثنـهطز دٍٛ ثنمٛجصر ثنـجدمز ٔثنذجنٛز دضٌٔ أٚز ػغثلٛم فٙ صطذٛك ٔثػخ نًذضأ صذجصل 

 . ثنـهطز ثنظ٘ ُٚجص٘ دّ

 ٔنكٍ ٔدؼكؾ يج كجٌ يضٕلؼجً ٔيضأيال يٍ ثنمٛجصر ثنجضٚضر دؼض صمهضْج نهـهطز أػغػش 

ػٍ ثألْضثف ثنضٙ أَشب ثنذؼح يٍ أجهٓج ٔصشهش ػٍ ثَججػثصّ ثنضٙ ثكضـذٓج سالل ثنـذؼز 

أػٕثو ثنضٙ ؿذمش ٔطٕنٓج نهـهطز ٔثَشغهش دأيٕع نٛـش يٍ طهخ ثْضًجيجس شؼذُج 

ثالعصغ٘ ػجيز ٔثنجذغصٙ سجطز، ثأليغ ثنظ٘ أعغ ػهٗ طٕعر ثنذؼح ٔأعجع ثؿضُكجع 

ٔدضل أٌ ُٚظخ ثْضًجيٓى ػهٗ ثنذفجظ ػهٗ ثنجٕ ثنؼجو نهذؼح ثنًذُٙ ػهٗ ثألنفز . ثنًغثلذٍٛ

ٔثنضٕثص دٍٛ أفغثصِ، أسظٔث ػهٗ ػجصمٓى سهك ثنضذؼدجس صثسم ثنذؼح ٔثنؼًم دًؼؼل ػٍ 

ثنمٛجصر ثنًغكؼٚز ثأليغ ثنظ٘ أفؼٗ إنٗ ثَؼضثو ثنضُـٛك دُٛٓى ٔدٍٛ لٕثػض ثنذؼح ٔكظنك 

ٔنى ٚكضفٕث دظنك دم أػهُْٕج طغثدز ٔدضٌٔ صذفع دأَٓى ٚؼضذغٌٔ فغٔع . لٛجصصّ ثنًغكؼٚز

ثنذؼح يج ْٙ إال يظضعثً نهضسم ٔنٛؾ نٓج ثنذك فٙ ثنًشجعكز فٙ ثصشجط ثنمغثعثس ثنضٙ 

  .صؤعغ ػهٗ ػًم ثنذؼح



 

 

 

 ٔٔطم ثنذجل دضهك ثنشغطيز ثنشجعجز ػٍ ثنظف ثنضفغص دجنمغثعثس ثنًظٛغٚز 

نهذؼح دضٌٔ ثنضُـٛك يغ عةٛؾ ثنمٛجصر ثنًغكؼٚز ٔأػؼجء ثنمٛجصر، ٔيًج ٚظكغ كًغجل نظنك 

ػضو ثيضغجنٓى نهمغثعثس ثنضٙ ألغس فٙ ثنًؤصًغ ثنًجػٙ دضغشٛخ يغثلخ ػجو نهذؼح يٍ 

ٔػٚجصر ػهٗ طنك . لذهٓى ٔطنك فٙ يذجٔنز يُٓى نهٓغٔح يٍ ثنًـجةهز يٍ لذم لٕثػض ثنذؼح

َٔظغث نؼذجنز سذغصٓى فٙ آنٛز ثنضؼجٌٔ يغ ثنضُظًٛجس ثنًؼجعػز ثالعصغٚز ٔطم دؼاللضُج 

 . يؼٓى إنٗ يغثدم دغجز نى صظم إنٛٓج يٍ لذم

 إػجفز إنٗ يج صى طكغِ ٔفٙ صٓغح ٔثػخ يٍ صهك ثنؼيغر ٔعغذضٓج دجنضفغص فٙ ثصشجط 

ثنمغثعثس صثسم ثنذؼح، دضط فٙ ثجضًجع صشجٔع٘ نهمٛجصر ثنًغكؼٚز دضٕثجض ػضص عًجَٛز 

أػؼجء فمؾ يٍ أطم ٔثدض ٔػشغٍٚ ػؼٕ ٔفٙ ثجضًجع غٛغ يكضًم ثنُظجح ثؿضغم فّٛ  

ثنًضػٕ ػذض ثنغدًٍ ؽّ طنك ثالجضًجع الصشجط لغثعثس غٛغ لجََٕٛز يُٓج صؼُّٛٛ نًغثلخ ػجو 

ثأليغ ثنظ٘ ٔجّ دًؼجعػز . نهذؼح ٔكظنك صؼُّٛٛ نهجُز صذؼٛغٚز نهًؤصًغ ثنغجنظ نهذؼح

لٕٚز يٍ لٕثػض ثنذؼح ٔعةٛؾ ثنمٛجصر ثنًغكؼٚز ٔأػؼجء يٍ ثنمٛجصر ثنًغكؼٚز ٔثنًكضخ 

ٔدضل أٌ ٚـضًؼٕث إنٗ صهك . ثنضُفٛظ٘ نهذؼح ٔؽجنذٕث دجنضغثجغ ػٍ صهك ثنمغثعثس ثنذجؽهز

ثنُضثءثس ثنضٙ صطجنخ دئػجصر ثنذؼح إنٗ ججصر ثنظٕثح، ٔطم ثنذجل دضهك ثنؼيغر إنٗ 

ٔفٙ ؿجدمز سطٛغر فٙ ثنؼًم ثنُؼجنٙ . ثنضٓضٚض ٔثنٕػٛض نًٍ ٚؼجعع أفكجعْى ٔلغثعثصٓى

نهشؼخ ثإلعصغ٘ ٔفٙ صظغف غٛغ أساللٙ صـذخ فٙ إدضثط شغر فٙ ٔدضر ثنذؼح ٔأعهج 

طضع ثنُظجو ثنغجشى، صجغأس صهك ثنؼيغر ٔألضيش ػهٗ ثصشجط لغثعْج ثنًشٍٛ دئلظجء ٔإنغجء 

ػؼٕٚز لجصر ثنذؼح يٍ ثنًؤؿـٍٛ نّ ٔثنظٍٚ َجػهٕث صذش نٕثةّ نًضر نؼشغر أػٕثو دظنٕث 

فٙ . سالنٓج ثنغجنٙ ٔثنُفٛؾ فٙ ؿذٛم لؼٛز أيضٓى، ٔكجنٕث نٓى ثصٓجيجس ػجعٚز ػٍ ثنظذز

صظغف شذّٛ دضظغفجس ثألَظًز ثنضٚكضجصٕعٚز ثاللظجةٛز ٔثنضٙ ٚضػٌٕ أَٓى يُجْؼٍٛ 

 .ألفكجعْج

  ٔدغغى أَّ كجَش نضُٚج ثنمضعر ػهٗ عص ثنجٕع ثنظ٘ ٔلغ ػهُٛج، إال أَّ ٔصمضٚغث يُج 

نذجل شؼذُج ثالعصغ٘ ٔنًؼغفضُج ثنضجيز دًج ٚمجؿّٛ يٍ يؼجَجر ثعصأُٚج أٌ ٚضى دم ثإلشكجل 

دشٙء يٍ ثنغٔٚز ٔثنذكًز، دم ٔأسظَج ػهٗ ػجصمُج ثيضظجص ثنغؼخ ثنظ٘ ثػضغٖ لٕثػض 

دؼدُج ٔإلُجػٓى دجنؼضٔل ػٍ ثصشجط عصر فؼم صضُجؿخ يغ دجى ثنضججٔػثس ثنضٙ صًش يٍ لذم 

ٔنى . صهك ثنؼيغر ٔإلُجػٓى دؼغٔعر ػذؾ ثنُفؾ ٔػضو ثالَجغثع ٔعثء يغم ْظِ ثنضججٔػثس

َكضفٙ دظنك دم ٔكُج يُفضذٍٛ نكم ثألطٕثس ثنضٙ صضػٕث إنٗ صغهٛخ طٕس ثنذكًز ٔجًٛغ 

ثنًـجػٙ ٔثنًذجصعثس ثنضثػٛز إنٗ عأح ثنظضع ٔنى شًم ثنذؼح يٍ جضٚض ٔيٍ صهك 

يًغال فٙ ثألؿضجط يذًض ؽّ صٕكم ٔنمض أدضُٚج يغَٔز   (يُضضٖ طُؼجء)ثنًذجصعثس يج صمضو دّ 



 

 

 

 

كذٛغر فٙ ؿذٛم طنك، ٔيًج َظش ػهّٛ دؼغ دُٕص ثنًذجصعر دأٌ صمٕو صهك ثنؼيغر دـذخ 

لغثعثصٓج ثنججةغر دذك لجصر ثنذؼح ٔعص ثالػضذجع نٓى ٔيٍ عى صُذغك نجُز يٍ ثنطغفٍٛ نذم 

 . ثإلشكجنٛجس ثألسغٖ

 ٔػهٗ ػكؾ يج ٔػضس دّ صهك ثنؼيغر دجنضؼثيٓج دذُٕص ثنًذجصعر ٔثنؼًم ػهٗ إَججدٓج، 

دجصعس صهك ثنًجًٕػز دكٛم ثنٕػٛض ٔثنضٓضٚض نمٕثػض ثنذؼح ثنضٙ عفؼش لغثعثصٓى فٙ 

عؿجنز ٔثػذز ػهٗ ػضو جضٚز ثنًُضًٍٛ نضهك ثنؼيغر ٔػهٗ عأؿٓج ثنًضػٕ ػذض ثنغدًٍ ؽّ 

ٔدؼض ثَضٓجء ثنًضر ثنًذضصر . ٔػضو عغذضٓى فٙ ثنٕطٕل إنٗ دم ٚذض يٍ ثنشالفجس ثنمجةًز

و  ٔدغغى طنك نى صُضٓؼ صهك ثنؼيغر 30/04/2016نضُفٛظ نهًذجصعر صى صًضٚضْج نضجعٚز 

ٔػهٗ ثنؼكؾ يٍ طنك كُج َذٍ ثنـجػٍٛٛ فٙ . ثنفغطز ثنظْذٛز نهضٕطم إنٗ دم نهًشكهز

 . ؿذٛم إَججدٓج ٔطنك دفجظج ػهٗ يكضـذجس ثنذؼح

 ٔدؼض ثَمؼجء ثنًضر ثنًمغعر نضُفٛظ دُٕص ثنًذجصعر لجو يجًٕػز يذجعكز يٍ آدجءَج 

ٔيشجٚشُج ثنجذغصز ثنًمًٍٛٛ دًضُٚز ثنغٚجع دؼغع ٔؿجؽضٓى ٔؽهذٕث إػطجء طٕس ثنؼمم 

ٔثنذكًز فغطز ثكذغ ٔصى ػهٗ أؿجؽ يذجصعصٓى ثنًذجعكز ٔإجالال نًكجَضٓى صًضٚض ثنًضر إنٗ 

و، ٔنألؿف نى صهمٗ ٔؿجؽضٓى آطثٌ طجغٛز نضٖ صهك ثنؼيغر دم ػهٗ 31/05/2016صجعٚز 

ثنؼكؾ ثسظٔث فٙ ثنُٛم يٍ يكجَضٓى ٔصجغةٕث ػهٗ ثالَضمجص يُٓى ٔثصٓجيٓى دجالَذٛجػ نفتز 

 . صٌٔ أسغٖ

 :أٚٓج ثنشؼخ ثالعصغ٘ ثنًُجػم

 ٔدؼض يج صى ؿغصِ يٍ ٔلجةغ ٔيج صى طكغِ يٍ يذجصعثس ٔجٕٓص دظنش فٙ ؿذٛم عصا 

ثنظضع ٔنى ثنشًم، ٔدؼض ثنًذجٔالس ثنذغٛغز يٍ لذهُج نهذفجظ ػهٗ يكضـذجس شؼذُج ثنُؼجنٛز 

ٔإًٚجَج يُج . ٔثنضٙ ثيضضس نؼشغر أػٕثو يجػٛز ٔثنضٙ صى دظل ثنغجنٙ ٔثنُفٛؾ سالنٓج

دؼغٔعر ثَضشجل دؼدُج يٍ ثنًـضُمغ ثنظ٘ أٔعصصّ دّ صهك ثنفتز ٔعغذز يُج فٙ إطالح يج 

 : أفـضصّ صهك ثنفتز ٔجًغ شًم ثنذؼح إنٗ ثنًكجَز ثنضٙ كجٌ ٚضًضغ دٓج لغعَج دًج ْٕ آس

 . صًضغم ثنهجُز ثنضظذٛذٛز إنٗ َضثءثس لٕثػض دؼدُج إلطالح ثنٕػغ ثنذجنٙ نهذؼح -1

 فئَٓج صؼضذغ ثنًًغم –دُجء ػهٗ ثنضأٚٛض ثنظ٘ صهمجِ ثنهجُز ٔثنًـجَضر ثنشؼذٛز نٓج  -2

 . ثنشغػٙ ثنٕدٛض نهذؼح نضٖ ثنضٔثةغ ثنـٛجؿٛز ٔصٔل ثنجٕثع



 

 

 

و َٔظغث نهضججٔػثس آَفز ثنظكغ ثنضٙ ألضو ػهٛٓج 03/06/2016ثػضذجعث يٍ صجعٚز  -3

ثنًضػٕ ػذض ثنغدًٍ ؽّ ثنُٕع ٔثنؼيغر ثنًذٛطز دّ ٔثنضٙ أػغس دجنذؼح 

 ٔدُجء ػهٗ طنك ال ٚؼضذغ ٔثنفتز ثنًذٛطز دّ يًغهٍٛ نهذؼح نضٖ أ٘ –ٔيكضـذجصّ 

 . جٓز كجَش

صمٕو ثنهجُز ثنضظذٛذٛز دؼمض يهضمٗ صشجٔع٘ ألػؼجء ثنذؼح ٔيؼجَّٔٛ ٔشذجح  -4

ثنذؼح ٔنهًُضـذجس إنّٛ يٍ ثنُـجء ٔجًٛغ أؽٛجف ثنًجضًغ ثنجذغصٙ يٍ يغمفّٛ 

 .  أشٓغ يٍ صجعٚش3ّٔيشجةشّ سالل 

ؿضؼًم ثنهجُز ثنضظذٛذٛز ػهٗ إَججح َؼجالس شؼذُج ػذغ ػاللجصٓج ثنٕعٛمز يغ  -5

ثنضُظًٛجس ثنًُجػهز ثالعصغٚز ٔدجألسض ثنضذجنف ثالعصغ٘ ثنضًٚمغثؽٙ ٔثنًجهؾ 

 .ثنٕؽُٙ ثالعصغ٘ نهضغٛٛغ ثنضًٚمغثؽٙ

صٓٛخ ثنهجُز ثنضظذٛذٛز دجًٛغ لٕثػضْج نهؼًم ػهٗ إَججح ثنًؤصًغ ثنغجَٙ نهًجهؾ  -6

 . ثنٕؽُٙ ثالعصغ٘ نهضغٛٛغ ثنضًٚمغثؽٙ

 : أٚٓج ثنشؼخ ثنكغٚى

 إٌ يج دظم يٍ فضٍ ٔثَشمجلجس صثسم دؼدُج أؿجء كغٛغثً إنُٛج ٔكجٌ نؼثيج ػهُٛج إٌ ال 

َمف يكضٕفٙ ثألٚض٘ ٔنظنك ثعصأُٚج ثصشجط ثنمغثعثس أػالِ فٙ ؿذٛم صظذٛخ ثنًـجع ٔثنؼٕصر 

دجنذؼح إنٗ ثنظغثؽ ثنمٕٚى ثنظ٘ عؿًّ نُفـّ، ٔنى ٚكٍ نضُٚج يٍ سٛجع غٛغ ثنشٛجع ثنمجََٕٙ 

نفؼم طنك، ٔدٓظِ ثنًُجؿذز فئَُج َٓٛخ دئسٕثَُج فٙ ثنضُظًٛجس ثالعصغٚز ثنًؼجعػز ٔكظنك 

ثنًؤؿـجس ثنـٛجؿٛز ثنضٙ صضذغ نٓج ْظِ ثنضُظًٛجس صهمٙ لغثعثصُج ثنظجصعر يٍ ثنهجُز 

ثنضظذٛذٛز ٔثنؼًم دًمضؼجْج، كًج َٓٛخ دجنضذجنف ثنضًٚمغثؽٙ ثالعصغ٘ ٔثنًجهؾ ثنٕؽُٙ 

 . ثالعصغ٘ نهضغٛٛغ ثنضًٚمغثؽٙ دجػضًجص يًغهُٛج ثنجضص نضٚٓى

ٔإَُج فٙ ثنهجُز ثنضظذٛذٛز إط َؤكض يجضصث دأَُج ؿُذظل ثنجٕٓص ثنالػيز إلػجصر ثنؼاللجس 

ثنطٛذز يغ ثنضُظًٛجس ثنًؼجعػز ٔثنًؤؿـجس ثنـٛجؿٛز ثنٗ يج كجَش ػهّٛ ٔثنؼًم ػهٗ 

 . صذـُٛٓج

  



 

 

 

 :شؼذُج ثنًُجػم ثنكغٚى

 كجٌ ثألؿجؽ ثنظ٘ دُٙ ػهّٛ دؼدُج ْٕ ثنضأكٛض ػهٗ دمٕق ثنجذغصز ٔثالَشغثؽ فٙ 

َؼجالس ثنشؼخ ثالعصغ٘ ٔثنًشجعكز فٙ إؿمجؽ ثنُظجو ثنضٚكضجصٕع٘ ثنذجكى فٙ ثعصغٚج 

ٔثنؼًم ػهٗ دُجء ثعصغٚج صذكى دجنٕؿجةم ثنضًٚمغثؽٛز فٙ ظم صؿضٕع ٚذًٙ دمٕق جًٛغ 

أؽٛجف ثنشؼخ، ٔدضل ثنضغكٛؼ ػهٗ صهك ثألْضثف ثنـجيٛز لجيش صهك ثنفتز ثنذجغٛز ػهٗ دٛض 

ثنذؼح ػٍ أْضثفّ ٔثنضسٕل فٙ سالفجس ٔجغِ إنٗ يـضُمغ ثالَمـجو ٔصشضٛش جٕٓصِ ثنضٙ 

ٔيٍ ْظث ثنًُذغ َؼض شؼذُج ثنًُجػم . يٍ ثنًفضغع ثٌ ٚذظنٓج فٙ ؿذٛم صذمٛك أْضثفّ ثنًمضؿز

دؼضو ثصسجع أ٘ جٓض فٙ ؿذٛم إػجصر ثنذؼح إنٗ يـجعِ ثنظذٛخ ٔثنؼٕصر إنٗ يكجَضّ ثنضٙ 

 . ثكضـذٓج يٍ سالل يـٛغصّ ثنًشٕٓص نّ دٓج

ٔفٙ ثنشضجو َٕص أٌ َضمضو إنٗ كم يٍ ؿجءْى يج دظم فٙ ثنذؼح ٔكم يٍ صٕثطهٕث 

يؼُج ٔؿجَضَٔج ؿٕثء يٍ سالل ثالصظجل ثنًذجشغ أٔ يٍ سالل إعؿجل ثنغؿجةم ثنضثػًز 

ٔكظنك يٍ سالل إؿٓجيجصٓى فٙ ٔؿجةم ثنضٕثطم ثالجضًجػٙ ٔغٛغْج يٍ ثنٕؿجةم ثنًضجدز، 

ٔكظنك إنٗ جًٛغ ثنششظٛجس ثالػضذجعٚز ثنضٙ صكفهش دضمضٚى ثنًذجصعثس َٔشض دجنظكغ يُضضٖ 

 َضمضو نٓى دٕثفغ ثنشكغ –طُؼجء يًغال فٙ ثألؿضجط يذًض ؽّ صٕكم ٔآدجةُج ٔيشجةشُج ثنجذغصز 

 . ٔثنضمضٚغ ػهٗ جٕٓصْى ٔيذجصعثصٓى ثنضٙ دظنْٕج
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