
ةيسائرلا تاباختن4ا ىلع شوشت ةبوسحم ريغ بضغ ةجوم

ناعمس يدجم

ةيسابعلا ناديم يف تاكابتش4ا ببسب ةرهاقلا طسوب سيسمر عراش يف ءطبب ريست باكرلا لقنل صابوركيم ةرايس تناك  
هيف ةسيئرلا ةثدحتaا تناك باكرلا Wب ثيدح راد .عافدلا ةارزو نم برقلاب ةيركسعلا ةطرشلا تاوقو بضاغ بابش Wب  
امو ،نم لتقي نم ةديسلا كلت ملعت 4 .تاكابتش4ا ةدوعل اهبضغ نع تربع .ةيبعشلا قطانaا ءاسن سبdم يدترت ةديس  
بارخلا ىوس بارطض4ا اذه ءارو نم ائيش ينجت مل دdبلا نأ هفرعت ام لك .ببسلا .

نع ةجتان تاجاجتح4او فنعلا نم ةديدج ةلوج رصم دهشت )يضاaا ءاعبرoا رجف ذنم( ةيضاaا ةثdثلا مايoا رادم ىلع  
ةيسائرلا تاباختن4ا ةهازن نم كوكش ريثت تاءارج4 اقبط ةيسائرلا تاباختن4ا ريرمت ىلع مكاحلا يركسعلا سلجaا رارصا  
يراجلا ويام 24و 23 يموي اهئارجا ررقaا .

حشرaا راصنأ نم مهتيبلاغ ،مصتعم يتئام يلاوح ئجوف Wح يضاaا ءاعبرoا موي نم ىلوoا تاعاسلا يف ثادحoا تأدب  
ءارجإب ةقلعتaا تاءارج4ا ىلعو مهحشرم داعبتسا ىلع Wضرتعaا نم ليعامسا وبأ حdص مزاح دعبتسaا يسائرلا  
نع ترفسا تاكابتشا ىلإ ىدأ امم ،مهيلع رانلا نوقلطي ،رجأتسم هنأب مهضعب فرتعا يذلا ،ةيجطلبلا ضعبب ،تاباختن4ا  
ةريسم اومظنو ةيبابشلا تاكرحلا نم ددع تنماضت ثادحoا بقع .ةيمسرلا ماقر�ل اقبط 168 ةباصإو ،صخش 11 لتقم  
،ريرحتلا ناديمب ةرهاظم ىلإ ةيسايسلا ىوقلا ضعب ةوعدب ةعمجلا موي جاجتح4ا لصاوتو .Wمصتعaا ىلإ تمضنا ةريبك  
.شيجلا ريذحت نم مغرلاب عافدلا ةرازو مامأ رهاظتلا تررق ليربأ 6 ةكرح اهسأر ىلعو ةيبابشلا ىوقلا نم ةعومجم نكل  
عومدلل ليسaا زاغلاو هايaا ميطارخ ةطرشلا تمدختسا مث ،ةراجحلاب ةيركسعلا ةطرشلا تاوق عم كابتش4ا بابشلا لدابت  
صخش 370 ةبارق ةباصإو Wصخش لتقم نع ثادح4ا ترفسأ .نيرهاظتaا قيرفتل .

ىلع ثادحأ نم يرجي امب مdع�ا لئاسو تلغشنا ثيح ،ةيسائرلا تاباختن4ا نم هابتن4ا بحس يه ثادح�ل زربoا ةجيتنلا  
Wمتنaا Wحشرaا لصاو امنيب ،اتقؤم ةيئاعدلا مهتdمح Wيروثلاو Wيمdس�ا Wيسائرلا Wحشرaا قلعو .ةيضاaا مايoا رادم  
مهتdمح قيفش دمحأو ىسوم ورمع ،قباسلا ماظنلل .

عيباسأ 3 لبق يروتسدلا نdع�ا نم 28 ةداaا ليدعتو يركسعلا سلجملل يروفلا ليحرلاب نومصتعaا اهانبت يتلا بلاطaا  
يركسعلا سلجaا عم فطاعتلل مهعفد ام وهو ،ةيعقاو ريغ يداعلا عراشلل ودبت ةيسائرلا تاباختن4ا نم .

يتئام يلاوح ىلع موجهلاب ةطرشلا نم تاوق تماق بعشلا سلجم تاباختنا لبقف اهعون نم ىلوoا تسيل ثادحoا هذه  
ثادحا اهdت ،دومحم دمحم عراش ثادحأ مسإب تفرع ثادحأ يف ءاطشنلا زازفتسا ىلإ ىدأ امم ريرحتلا ناديمب مصتعم  
تاباختن4ا نم ءاوضoا بحس ىلإ ثادحoا هذه تدأ .Wباصaا تائمو ىلتقلا تارشع اهيف طقس يتلاو ،ءرازولا سلجم  
فقس زواجت يف ةصاخو ةيباختن4ا ةيلمعلا ةهازنب لخت تازواجتب اهلdخ موقت ةيمdس�ا بازحoا تناك يتلا ةيناaربلا  



تاباختن4ا نم ءاوضoا بحس ىلإ ثادحoا هذه تدأ .Wباصaا تائمو ىلتقلا تارشع اهيف طقس يتلاو ،ءرازولا سلجم  
فقس زواجت يف ةصاخو ةيباختن4ا ةيلمعلا ةهازنب لخت تازواجتب اهلdخ موقت ةيمdس�ا بازحoا تناك يتلا ةيناaربلا  
تاباختن4اب زوفلا ىلع اهتدعاس ةروظحم ةيفئاطو ةينيد تاراعش مادختساو يلاaا قافن4ا .

نمو ةيسائرلا تاباختن4ا ليجأتل رارقتس4ا مدع نم ةلاحل دdبلا رج ىلإ فدهي بضاغلا بابشلا زازفتسا نأ ضعبلا دقتعي  
سلجaا ءاضعأ هدقع يذلا يفحصلا رمتؤaا لdخ نكل .لبقaا ونيوي ةياهن يف ررقaا دعوaا يف ةطلسلا ميلست ليجأت مث  
امب مزتلت ةحلسaا تاوقلا" :اهيلع بوتكم ةثdثلا يركسعلا سلجaا ءاضعأ فلخ ةريبك ةتف4 تقلع يلاتلا مويلا يف يركسعلا  
ىوقلا نكل "%100 ةهيزن نوكتس ةيسائرلا تاباختن4ا" نأ ىلع سلجaا وضع راصعلا دمحم ءاوللا اهلdخ دكأ "تدعو  
اذه يف كوكش اهيدل ةيسايسلا .

نيرهاظتaا نم ةريبك دادعأ مامضناو تاجاجتح4ا رارمتسا وه لوoا ،ةرهاقلا يف ةرمتسaا ثادح�ل ناهويرانيس كانه  
نم 28 ةداaا ليدعت اهسأر ىلعو ةعوفرaا بلاطملل ةباجتسdل يركسعلا سلجaا ىلع طغضلا ىلإ يدؤيس ام وهو بابشلل  
،ةدودحم تاجاجتح4ا ءاقب يناثلاو ،نعطلا نم ةيسائرلا تاباختنdل ايلعلا ةنجللا تارارق نصحت يتلا ،يروتسدلا نdع�ا  
رارمتس4 يعسي يوضوف هنأب يمdس�او يروثلا رايتلا ريوصتو ،ةيسائرلا تاباختن4ا ىلع شيوشتلا ىلإ يدؤيس ام وهو  
،ةيسائرلا تاباختن4ا ءارجإب ةيلاقتن4ا ةلحرaا ءاهتنا ىلإ قوتتو اهنم للمتب Wيرصaا ةيبلاغرعشت يتلا رارقتس4ا مدع ةلاح  
مكاحلا ماظنلل Wمتنaا Wحشرaا ةحلصم يف بصيس وهو .


