
اهيدل نيلقتعملا  نع  جارفإلا  ىلإ  ةطلسلا  اعد 

يعامتجالا جيسنلا  ددهت  ةميرج  يسايسلا  لاقتعالا  ناردب :
2022/12/26 01:29 م

ناردب ماسح  سامح  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  وضع 

ددهت ةلـصاوتم ، تلاز  ام  ةـميرج  يـسايسلا  لاقتعالا  ّنإ  ناردـب ، ماسح  سامح  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  وضع  لاق 
.هلئاصفو انبعش  تائف  فلتخم  تلاط  امدعب  ةينطولا ، تاقالعلا  برضتو  يعامتجالا  جيسنلا 

، ةيهاو ةينمأ  ججحب  اهنوجس  يف  انبعش  ءانبأ  نم  تارشعلا  لقتعت  تلاز  ام  ةطلسلا  ةزهجأ  ّنأ  نينثإلا  مويلا  ناردب  دكأو 
.ينمألا قيسنتلا  عورشمل  ةمدخ  ةحصلا ، نم  اهل  ساسأ  تافارتعا ال  عازتنا  لجأ  نم  ةقفلم ، مهتبو 

موي ذنم 100  نالقتعملا  ةليبط ، ديمعو  ةيتشا  بعـصم  نامواقملا  نييـسايسلا  نيلقعملا  نيب  نم  هنأ  ىلإ  ناردـب  راشأو 
.امهنع جارفإلاب  يئاضق  رارق  دوجو  مغرب 

عارـص نوتأ  يف  مهماحقإ  متيل  ةبلطلا ، ةمدخ  يف  اينهم  ايباقن  المع  نوسرامي  نيذلا  نييعماجلا  ةـبلطلا  بنذ  ام  : " لاقو
". يميلعتلا مهلبقتسم  ريمدتو  ةيميداكألا  مهتايح  صيغنتو  مهديدهت  ةلصاومو  ةصاخ ، ةدنجأ  ةمدخل  يسايس 

دـض ةمواقملا  دعاصت  عم  نمازتلاب  ارخؤم  تدعاصت  اهنكل  ليوط ، نمز  ذـنم  ةرمتـسم  ةسايـسلا  هذـه  ّنأ  ناردـب  ّنيبو 
اديوهتو تآشنملاو ، لزانملل  امدهو  اديرشتو ، الاقتعاو  التق  انبعش ، ىلع  ةينويهصلا  ةمجهلا  دادتـشا  نأ  ادكؤم  لالتحالا ،

.لتحملل هرهظ  فشكتو  هنعطت  ادي  ال  ةدناسم ، اديو  ايماح  اعرد  بلطتي  كرابملا ، ىصقألا  دجسملاو  سدقلل 
دوهجلا لك  رمدتو  ةينطولا ، انتاقالع  ديعص  ىلع  ءارولا  ىلإ  اماوعأ  انديعت  ةطلسلا  ةزهجأ  ةسايس  نأ  ىلع  ناردب  ددشو 

.يلخادلا ينيطسلفلا  تيبلا  بيترتو  ةمحللا  ةداعإل  ةيمارلا 
كولـسلا اذـه  فقول  ةـيعادلا  ةريثكلا ، ةـينطولا  تاءادـنلل  ةباجتـسالا  ةطلـسلا  يف  ذـفنتملا  عارذـلا  ضفر  نجهتـساو 

.انتاسدقم نع  عافدلاو  انقوقح  ةداعتساو  لالتحالا  ةهجاومل  هيعاسمو  انبعش  ميق  عم  ضقانتملا 
عم اميس  انتاسدقمو ، انبعش  ىلع  لالتحالا  لوغت  نم  مغرلاب  ةينطواللا  ةسايسلا  هذهب  ةطلـسلا  كسمت  ناردب  ركنتـساو 
، نيينيطـسلفلا ةايح  صيغنتو  سدقلا  ديوهتو  ناطيتسالا  ديعـصتب  ةينلعلا  اهتادـيدهتو  ةـفرطتم ، ةـينيمي  ةـموكح  باختنا 

.ةطلسلا هجو  يف  ةيوستلا  ةيلمع  ذفانم  قالغإو 
داجلا لمعلا  ةلـصاومو  ةلزهملا ، هذـه  ءاهنإل  ةطلـسلا  عفدـل  تاهاجتالا  لكب  لمعلا  لصاوتـس  سامح  نأ  ناردـب  دـكأو 

ةمواقملا يف  انبعـش  قوقح  ىلإ  دنتـسي  ينطو  جمانربو  ةيـسايس  ةيؤر  ىلع  انبعـش  عمجو  ةينطولا ، ةدـحولا  ةداعتـسال 
.لالتحالا نم  قاتعنالاو  ةيرحلاو 

امك اهنوجـس ، يف  ةفاك  نييـسايسلا  نيلقتعملا  نع  جارفإلاو  دبألل ، يـسايسلا  لاقتعالا  فلم  قالغإ  ىلإ  ةطلـسلا  اعدو 
.ةيضقلا هذه  هاجت  اهتايلوؤسم  لمحت  ىلإ  ةيناسنإلاو  ةيقوقحلاو  ةينوناقلا  تاسسؤملا  اعد 

ةبلطلاو نييميداـكألاو  نيمواـقملا  دـض  ةيـسايسلا  اـهتالاقتعا  ديعـصت  ةـيبرغلا  ةفــضلا  يف  ةطلــسلا  ةزهجأ  لـصاوتو 
.ةيسايسلا مهتاهجوتو  مهئارآ  ةيفلخ  ىلع  ءاطشنو  نيررحم  ىرسأ  فاطتخا  بناج  ىلإ  نييعماجلا ،
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