
لالتحالا تاططخم  ةهجاومل 

ةزغو ةفضلا  ةینادیم   تاوطخل  حتف  عم  قسنن  ناردب :
ویلوی 2020 10:30 م زومت /   06

عم يموي  لصاوت  ىلع  سامح  ةكرح  نإ  ناردب ، ماسح  سامح "  " ةيمالـسإلا ةمواقملا  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  وضع  لاق 
لالتحالا تاططخم  ةهجاومل  تاتشلاو  ةزغو  ةفضلا  يف  ةيناديم  تاوطخ  ىلإ  لوصولا  ىلإ  نايعسي  امهنأو  حتف ، ةكرح 

هذـه ةـهجاومل  يحاـفك  يلاـضن  جـمانرب  ىلع  ينيطــسلف  ينطو  قـفاوت  ىلإ  لوـصولل  ساـمح  ةـكرح  دادعتــسا  ناردـب  ىدـبأو 
تاحاسلا فلتخم  يف  قفاوتلا  اهيلع  متي  يتلا  ةمواقملا  نم  عاونألاو  لاكشألاو  تايلآلا  قفو  تارماؤملاو  ططخلا 

ليــصافت ىلع  قاـفتالا  ددـصب  نيتـكرحلا  نأ  سلح  دـمحأ  حـتفب  يداـيقلا  عـم  كرتـشم  ينوـيزفلت  ءاـقل  لـالخ  ناردــب  حــضوأو 
مواقي نأ  انبعش  قح  نم  نأو  دحوم ، انبعش  نأب  لالتحالا  ىلإ  ةلاسر  لصونل  ةلماشلا ، ةيريهامجلا  ةيبعشلا  ةمواقملا 

نل لالتحالا  نأب  حـتف  ةـكرح  اـنربخأ  اـننإ  لاـقو  لـالتحالا ، عم  تاـيقافتالا  عيمج  نم  لـصنتلا  ةطلـسلا  ةوطخب  ناردـب  داـشأو 
ةطلـسلا لمحتت  نأ  لـبقن  ـال  اـننإو  راـثآلا ، ةـهجاومل  نيدـحوم  نوكن  نأ  بجي  هنإو  ةوطخلا ، هذـه  ماـمأ  يدـيألا  فوتكم  فقي 

ينيطسلفلا بعشلا  ةحلصم  يف  بصي  يذلا  رارقلا  اذه  بقاوع  اهدحو 
ةفـضلا وأ  حـتف  ةـكرحب  درفتـسي  هكرتت  الأو  لالتحالا ، ةـهجاوم  يف  نوكت  نأب  دادعتـسالا  تنلعأ  ساـمح  ةـكرح  نأ  فاـضأو 

دحأ ىلع  ةنم  سيلو  بجاو  اذهو  ةيبرغلا ،
هذــه ةروـطخب  ساــمحو  حــتف  يتــكرح  ةداــيق  لــبق  نـم  كاردإو  راضحتــسا  ةــجيتن  يتأــت  تاوــطخلا  هذــه  نأ  ناردــب  دــكأو 

ةيدجو ةيقيقح  تاوطخ  ذاختا  نم  دب  هنأو ال  ةلحرملا ،
هتاــططخمو هناودــع  لــصاوي  نأ  ناــكمإلاب  هــنأ  اـًـمهاو  نــظ  لــالتحالا  نإ  ساــمح  ةــكرحل  يــسايسلا  بــتكملا  وــضع  لاــقو 

ةينيطسلفلا لئاصفلاو  ىوقلا  نم  تاذلابو  انبعش ، نم  يقيقح  لعف  در  ىري  نأ  نود  ةيوفصتلا 
نكل ةـقباسلا ، تافالتخالا  لظ  يف  اعمتجت  نأ  نكمي  ـال  حـتفو  ساـمح  يتكرح  نأ  ىلع  نهاري  ناـك  لـالتحالا  نأ  ىلإ  راـشأو 

ودعلا اذه  ةأجافم  ىتحو  عادبإلاو ، راكتبالا  ىلع  ةرداق  ةيسايسلا  انتدايقو  انلئاصفو  انبعش 
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