
لیدبلا نطولل  الو  ریجهتلل  الو  نیطوتلل  ال  باید : يقتلی  ةینه 
ربمتبس 2020 04:51 م لولیأ /   02

لاـمعألا فيرــصت  ةـموكح  سيئر  ةــينه  ليعامــسإ  ساـمح )  ) ةيمالــسإلا ةــمواقملا  ةــكرحل  يــسايسلا  بـتكملا  سيئر  ىقتلا 
ءاعبرألا 2/9/2020  مويلا  توريب ، ةينانبللا  ةمصاعلاب  يموكحلا  يارسلاب  هرقمب  بايد  ناسح 

، يروراعلا حـلاص  سامح  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  بئان  نم  فّلأت  ةـكرحلا  نم  يدايق  دـفو  ةراـيزلا  يف  ةـينه  قفارو 
بئانو قشرلا ، تزع  ةيمالـسإلاو  ةيبرعلا  تاقالعلا  بتكم  سيئرو  حالـص ، رهام  روتكدلا  جراخلا  يف  سامح  ةكرح  سيئرو 

يداهلا دبع  دمحأ  روتكدلا  نانبل  يف  ةكرحلا  لثممو  نادمح ، ةماسأ  ةيلودلا  تاقالعلا  بتكم  سيئر 

تابيترتلا ةروص  يف  ةموكحلا  سيئر  عضو   " هنإ ةينه  ليعامـسإ  سامح  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  لاق  ءاقللا  دـعبو 
اذـه فيـضتست  يتـلا  ناـنبل  ةـلودل  انركـش  نع  اـنرّبعو  ةينيطـسلفلا ، لـئاصفلل  نيماـعلا  ءاـنمألا  عاـمتجا  لـجأ  نم  يرجت  يتـلا 

ةينيطسلفلا " ةينيطسلفلا  تاقالعلا  يف  ةديدج  ةلحرم  نّشدي  نأو  هحاجن ، لمأن  يذلاو  عامتجالا ،

نانبل نأ  اندـكأو  ىحرجلل ، ءافـشلا  اـنينمتو  ميلأ ، ثداـح  نم  ىرج  اـمل  ةقيقـشلا  ناـنبل  ةـلود  عم  اـننماضت  نع  اـنرّبع   " فاـضأو
، ناـنبل يف  اـنه  ةـصاخو  اـهجراخو ، نيطـسلف  لـخاد  يف  ينيطـسلفلا  بعــشلاو  تايدـحتلا ، هذـه  لـثم  ىطختي  نأ  ىلع  رداـق 

باصملا اذه  نأ  دـكؤي  يذـلا  بجاولاب  مايقلا  لالخ  نم  نماضتلا  اذـه  نع  ينيطـسلفلا  انبعـش  رّبع  دـقو  باصملا ، اذـهب  رعـشي 
" عيمجلا باصم  وه 

ةطخو نرقلا ، ةقفص  ةصاخو  ةينيطسلفلا ، ةيـضقلا  اهل  ضرعتت  يتلا  ةيـسايسلا  تاروطتلا   " ضرعتـسا ءاقللا  نأ  ىلإ  راشأو 
اننأو عيراشملا ، هذه  لكل  انضفر  اندكأ  انتهج  نمو  ينويهـصلا ، نايكلاو  لودلا  ضعب  نيب  تاقافتالاو  عيبطتلا ، ًاضيأو  مضلا ،
" ناكم يأ  يفو  نانبل ، يف  ينيطسلفلا  بعشلا  هب  كسمتي  يذلا  ةدوعلا  قح  تباوثلا  هذه  نمو  انقوقحو ، انتباوثب  كسمتن 

ىلإ هب  كسمتن  يذـلا  تباثلا  يـسايسلا  اـنفقوم  وه  اذـه  ليدـبلا ، نطولل  ـال  ريجهتلل ، ـالو  نيطوتلل ، ـال  : " ثـالث تاءـالب  متخو 
ةدوعلا " نيح 

باید عم  ةینه  ءاقل  لالخ 
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