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ةيبرغملا ةكلمملا

ةنيدملا ةسايسو ناكس واإل ريمعتلا و ينطولا بارتلا دادعإ ةرازو

يفحص بالغ

ناكس واإل ريمعتلا لوح ينطولا راوحلا الق طإ

2022 ربنتش 16 يف ، طابرلا

تقلطأ هللا، هرصن سداسلا دمحم كلملا ةل ال جلا بحاصل ةيماسلا ةياعرلا تحت
ناكس واإل ريمعتلا و ينطولا بارتلا دادعإ ةريزو ، يروصنملا ءارهزلا ةمطاف ةديسلا
يمسر لفح خالل كلذو ، ناكس واإل ريمعتلا لوح ينطولا راوحلا ، ةنيدملا ةسايسو
تاراد اإل يلثممو ءارزولا روضحبو ، شونخأ زيزع ، ةموكحلا سيئر ديسلا ةسائرب

و ةيمومعلا تاسسؤملا و تائيهلا و ةيروتسدلا تاسسؤملا و ةينعملا ةيرازولا
. طابرلا ب ةرازولا رقمب ،2022 ربنتش 16 ةعمجلا موي ، ةينهملا تامظنملا

نأ ىلع ةيحاتتف اال اهتملك يف يروصنملا ءارهزلا ةمطاف ةديسلا تدافا ثيح
ةيكلملا تاهيجوتلا ذيفنت راطإ يف لخدي ناكس واإل ريمعتلا لوح ينطولا راوحلا "
مادتسم و قئ ال نكس نم ةدافتس اال نم نينطاوملا نيكمت ىلإ فدهت يتلا ةيماسلا

نأ ىلع ةريزولا ةديسلا تراشا امك ." جتنملا رامثتس اال عيجشت ىلإ اذكو ةدوج يذو
نم نكمو ةيضاملا ةينيرشعلا ِخالل ةيعون ةزفق ققح ناكس واإل ريمعتلا عاطق "
رظني نأ بجي ال كلذل ، ةديدع تاقرافم هجاوي لا ز ال هنأ إال ىربك تابستكم زاجنإ

، ايفاقثو ايعامتجاو ايداصتقا داعب األ ددعتم عاطقك نكلو ، طقف ةينقت ةيواز نم هيلا
امك ، لغشلا صرف ثادحإو رامثتس اال شاعنإو داصتق اال زيفحتل ةرطاق لكشي ثيح

." نينطاوملا و تانطاوملا شيع راطإب ءاقتر اال يف مهاسي هنأ

همجرتي اند بال هفرعت يذلا ريبكلا ندمتلا و عيرسلا يفارغميدلا ومنلا نإف كلذ ىلإو
نم ةيعضولا هذه بلطتتو تامدخلا و تازيهجتلا و نكسلا ىلع يوقلا بلطلا
ديدجلا يرضحلا رايتلا اذه لا بقتس ال االت جملا نم ديزم ةئيهت ةيمومعلا تاطلسلا
ىلع ءاضقلا دوهج عيرستو ينكسلا جاتن اإل فادهتساو يراقعلا عاطقلا ريطأتو

ينكسلا زجعلا .
هذه ةردابم نإ " ةلئاق يروصنملا ءارهزلا ةمطاف ةديسلا تددش ، راط اال اذه يف و
لوقا ال ، ةعيطق ثادح إل يتأت ، ناكس واإل ريمعتلا لوح ينطو راوح الق طإب ةرازولا
ىوتسم ىلع نكلو ، نيمثتلا و مكارتلا اهمكحي يتلا ئؤرلا و تايجيتارتس اال عم
ةيرامعملا و ةيدهشملا ةدوجلا ىوتسم ىلع ال ، اهتيدودحم نع تنابأ يتلا تابراقملا

لا اآلج لوطو رطاسملا لقث صخي اميف اميس ال ريبدتلا ىوتسم ىلع وا انتاءاضفل
." ةينوناقلا صوصنلا مداقتو نيلخدتملا ددعتو
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لوح ينطولا راوحلا قلطنيس ، ةيزكرم ال لا و ةمدقتملا ةيوهجلا ذيفنت راطإ يفو
.2022 ربنتش 21 ءاعبر األ موي ، ةكلمملا ب ةهج 12 ىوتسم ىلع ناكس واإل ريمعتلا

تايصوتو تاحرتقمب جورخلا ىلإ ينطولا راوحلا اذه خالل نم مكعم حمطن اننا "
نإف كلذل . ناكس اال و ريمعتلا عاطق مهت ةديدج ةيمومع ةسايس دادع إل ةيلمع

ةيوهجلا ليعفت لسلسم يف ةطحم ةيوهجلا تاءاقللا لثمت نأ ىلع دوقعم ناهرلا
مَِيق يف طارخن اال ىلع اند بال ميمصت سكعي امب ، يراد اإل زكرمت ال لا معدو ةمدقتملا
عفر يف نينطاوملا و تانطاوملا عيمجل ةلوؤسملا و ةيلعفلا ةكراشملا و ةثادحلا

. ةريزولا ةديسلا تفاض أ ،" ديدجلا يومنتلا جذومنلا برغم تايدحت

تايلا عفو ءاربخلا و نيلخدتملا ةفاك ةكراشم ةيوهجلا تاشرولا هذه فرعتس و
ةعبراب تاشرولا هذه قلعتتو ، ناكس واإل ريمعتلا اياضقب نيينعملا ، يندملا عمتجملا

و ينارمعلا جوتنملا نيسحتو نيمثتل ةماكحلا و طيطختلا لوح رودت ةيساسارواحم
يرامعملا ، يروتسد قحك قئ ال لا نكسلا ىلإ جولولا نامض دصق ينكسلا ضرعلا ، معد

ةيلا جملا ةلا دعلا قيقحتو فاصن اإل لجأ نم ةيبارتلا قراوفلا صيلقتو يورقلا ملا علا ،
ةثادحلا تابلطتم ةاعارمو يرامعملا ثوروملا ةيامح ضرغب ينبملا راط اإل اذك و

ةمادتس واال ةم ال سلا و ةدوجلا نامضو .
تابلطتم ةيبلت لجأ نم ةصرف ناكس واإل ريمعتلا لوح ينطولا راوحلا لكشيس امك

. اهداعبأ عيمج يف ةيبارتلا ةيمنتلا


