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)ب ف أ( 2020 ويلوي 22 ،كامسألاو رويطلا بذجو اهيف تابصقملا ةدايز يف عورشملا مهسي يتلا ةيقدنبلا ةريحب

يتلا اهتريحب يهو ،اهلهاجت متي ام ًابلاغ ىرخأ ةورثب عتمتت ةيلاطيإلا ةنيدملا نإف ،ةيقدنبلا ملاعم رهشأ تادهنتلا رسجو وكرام ناس ةحاس تناك اذإ

اهيلإ كامسألاو ريفاصعلا بذجو اهيف بصقلا ةدايزل عورشم روحم مويلا تتاب دقو ،ةحولملا عافترا اهددهي .

ةداعإ يف لثمتت ةركفلا« نأ ،»سرب سنارف« ةلاكول ازورب ولوكسوب اليسور ةيئيبلا ثاحبألاو ةئيبلا ةيامحل يلاعلا دهعملا يف ةثحابلا تحضوأو
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ةريحبلا جراخ ىلإ هجتت اهتلعجو هايملا يراجم تفرح يتلا ةيرشبلا تالخدتلا ببسب تقولا عم تلحمضا ةئيب نيوكت ».

ةدايز ىلإ تّدأ« ايرالملا ضرم ةحفاكمو »ةيعقنتسملا قطانملا وأ« تاخبسلا ضعب فيظنت ىلإ فدهت تناك يتلا تايلمعلا هذه نأ ةثحابلا تحرشو

كامسألاو رويطلا نم »ةيمحم عاونأل ةيمهألا غلابً الئوم لّكشت وأ ةيراجت ةيمهأ بستكت يتلا تابصقملا نم لالقإلاو هايملا ةحولم .

،اراتكه 34 ىوس اهنم َقبي مل« ذإ ،تلءاضت ةريحبلا يف تابصقملا ةحاسم نوكل وزيرفس ونايردأ ةيقدنبلا يف يراكسوف اك ةعماج يف ذاتسألا فسأو

راتكه فلأ 17 وحن يأ ،لقألا ىلع ةريحبلا فصن يطغت يضاملا يف تناك اهنأ نيح يف ».

انه ىلإ لصت تناك تابصقملا نأل ،ويجيراناك مساب ةنيدملا يف ايح ةمث نأب رّكذو .

رحبلا ةحولم ةجرد نم ةبيرق ةبسن يهو ،ةريحبلا لخاد 30 ىلإ لصت ةجردلا هذه ّنكل ،15ـلا اهتجرد ىدعتت ال ةضفخنم ةحولم تابصقملا مزلتستو

35 اهلدعم غلبي يتلا .

ةبذع هايم خض

أدب ةانق َتثِدُحتساو .ةحولملا ضفخ فدهب »يليس« رهن نم ةبذع هايم خض ىلإ »شيرفير نوغال فيال« ةيمست هيلع تقلطأ يذلا عورشملا فدهيو

رزجلاو ّدملاك ةّنيعم ثادحألو عورشملا يف لمعلا مّدقتل ًاعبت هايملا ّقفدت ليدعت حيتت ،تئافلا ويام يف اهليغشت .

عفتري نأ لبق ،500 ىلإ لصي نأ بجي ةيناثلا يف رتيل 300 ايلاح غلابلا قفدلا نإ ةيكيلورديهلا ةسدنهلل »سوربيإ« ةكرش نم اغنوبس ينوميس تلاقو

ةيناثلا يف ّبعكم رتم ىلإً البقتسم .

نيوكت ةداعإ ىلإ ةيمارلا ةيلمعلا عّرست نأ ضرتفي عرزلا ةداعإ نإف ،ةيعيبط ةروصب اًددجم نوكتتس تاتابنلا تناك اذإ« :وزيرفس روسفوربلا لاقو

تابصقملا نم اًراتكه 20 ».

دعب ىلع اهعرز ديعيل براقلا يف اهلقني ةريغص تاعلت ةديدش ةيانعب وروتيورك ونايردأ هنواعي يذلا فظوملاو يزيشترام ولراك جرختسي ،ماظتنابو

ةليلق تارتموليك .

رويطلاو كامسألاب ريثكب رثكأ ةينغ تناك نيح ،اندادجأ اهفرع يتلا ةريحبلا ءانب ديعنس« :»اماع 56« يزيشترام فاضأو ».

ةيئام تاتابن عرز ةداعإل ةلثامم تايلمع يف رويطلاو كامسألا ودايص كراشيو .

انملاع اهنإ

عورشملا حاجنإل هنم ّدب ال قافتا ىلإ لصوتلا فدهب نيينعملا فارطألا لك نيب رتوتلاب انايحأ تمستا تاشاقن ترج ،ماعلا فصنو ماع ىدم ىلع .

يف رويطلاو كامسألا يدايص نحن ،انملاع ةريحبلا« :ينيشتيفاراب وميسام رويطلا يدايصو كامسألا ديص ةاوهل ةيلحم ةيعمج مهأ سيئر لاقو

اندالوأ ىلإ اهثرون نأو ناكمإلا ردق اهنم ديفن نأ انناكمإ يف نوكيس اهيلع انظفاح اذإ .ةيقدنبلا ».

نيجيسكوألا ّرفوتو ةيئيبلا ةموظنملل ةيرورض« يهو ،ةريحبلا يف ّةيرهزاللا تاتابنلا عرز ةداعإ تايلمع يف »اًماع 58« ينيشتيفاراب كراشيو

قراوزلاو براوقلا »اهثدحت يتلا جاومألا رثأ نم ّدحتو رعقلل .

كامسألاو تاتابنلاو ةحولملاب قلعتي ام يف مدقتلا سايق ةرمتسم ةبقارم حيتتو .
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ديصلل ةمهملا كلت وأ ،ةيمحملا كلت ءاوس ،ةيكمسلا عاونألا روطت نم نويصاصتخالا دكأتي ،ةينقألا يتهج نم بصُنت ةليوط كابش ةطساوبو .

ةريحبلا يف رويطلا دوجو زيزعت ىلإ ةيبوروألا ةيضوفملا همعدت يذلا عورشملا فدهي كلذك .

يف سوغال وتروبو سوتسن اتلدو اينابسإ يف اريفوبلأو اسنرف يف رييإ اهنمو ،ةهيبش لكاشم يناعت عقاوم ىلع عورشملا قبطي نأ ضرتفملا نمو

نانويلا .
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