
ةمظنم 33 و يبوروألا ناملربلا ءاضعأ
سلجملا ىلإ ةلجاع ةوعد يف نوكراشی ةیقوقح
ناغودرأ ماظن ةبقاعمل يبوروألا

ابوروأب يرصملا فلاحتلا قسنم رداقلا دبع فسوي

تاكاهتنا دض يلودلا فلاحتلل يمسرلا ثدحتملاو

StopErdoganNow ناغودرأ

ناملربلا ءاضعأ نم ةعقوم ةلاسر

ةيموكح ريغ ةمظنم 33 و يبوروألا

نأب ةيصوتلا ىلإ ليروب بيزوج وعدت

سلجملا ضرفي"

ماظن ىلع "ةمراص تابوقع يبوروألا

ةعمجلا موي ناغودرأ

March 24, 2021 ,اكيجلب ,لسكورب

/EINPresswire.com/ -- ىلع اًدر

ةرركتملا تاديدهتلاو تاءادتعالا

لودلاو نييبوروألا دض ةرمتسملاو

ناملربلا ردصأ ، اهبوعشو ىرخألا

يف ةقحاس ةيبلغأب اًرارق يبوروألا

تابوقع ضرف" ـل يضاملا ربمفون

.ايكرت ىلع "ةمراص

نوكملا انفلاحت بلاط ، كلذل ًامعدو

عمتجملاو ناسنإلا قوقح تامظنم نم

سلجملا يضاملا ربمسيد يف يندملا

تاءارجإلا ذاختاب يبوروألا

ناغودرأ ماظن دض ةبسانملا

.يدادبتسالا

ةيطبقلاو ةيروشآلاو ةينيمرألاو ةينايرسلا ةيمارآلا تايلاجلا نع نيلثمم فلاحتلا مضي

نم ةررضتملا تايلاجلا نيلثممو ابوروأ يف ةيديزيلاو ةيدركلاو ةيطنوبلا ةينانويلاو

 .ناغودرأ ةسايس

وزعي .عوبسألا اذه هعامتجا ىلإ هنأشب رارق ذاختا سلجملا أجرأ تابوقع ضرف نم ًالدبو

اينابسإو ايناملأ رمثتست ثيح ، ةينطولا ةيتاذلا ةحلصملا ىلإ اذه نيللحملا نم ديدعلا

.ايكرت يف ريبك لكشب ايلاطيإو

جراخ ةدشاح ةفقو مظُن ، نييبوروألا انتداق لبق نم ةباجتسالا هذه فعض ىلع اًجاجتحاو

نم ناكو .ناملربلاب ةيجراخلا نوؤشلا ةنجل عامتجا لالخ ، رياني يف يبوروألا ناملربلا
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سسؤمو يلود يماحم سابع مالسا

لايشوسلا مالعإل يرصملا فلاحتلا

ايديم

ةداقو يبوروألا ناملربلا ءاضعأ نيثدحتملا نيب

تاسايس نم رشابم لكشب ةددهملا تاعمتجملا

.ةفينعلا ناغودرأ

ةنجللا يف دفولا وضع ، سالروف ساكول لاق

يبوروألا داحتالا نيب ةكرتشملا ةيناملربلا

:ايكرتو

.ةينطو ةحلصم يأ قوف ةيبوروألا انميق عضن نأ بجي

لامعألا وأ ميقلل جورن انك اذإ ام ررقن نأ انيلع

" ةيراجتلا

ةقطنمل ةيناملربلا ةيسايسلا ةنجللا سيئر لاق

 سديرفام ساتسوك ، طسوتملا ضيبألا رحبلا

اهبكترا يتلا مئارجلا ىلع تمصن الأ راتخن"

يف ءاضرتسالا تاسايس عبتن الأ بجي .ناغودرأ

" تاينيثالثلا

يتلا ةسايسلا طبضلاب يه ةئدهتلا نإف ، كلذ عمو

يفو .اهسرامت ةيبوروألا ةيضوفملا نأ ودبي

اهنأ ىلع نييفحصلا علطُت تناك ، يضاملا عوبسألا

ايكرت ىلع تابوقع ضرف نأشب "لمعلا نع تفقوت"

."تاقالعلا يف ديلجلا نابوذ" هنأ ودبي ام ببسب

نيذلا كئلوأل طقف حضاو نابوذلاب ىمسي ام اذه

رطخلا وه سيل ناغودرأ نأ ول امك فرصتلاو ًابناج هابتنالا نوفرصي و .لامرلا يف مهسوؤر

.ئيس عوبسأب اورم دقف ٍذئدنعف، نييبوروألا نمألاو مالسلا ىلع

ىلع لصح ايكرت يف ثلاث يسايس بزح رظحب يضاملا ءاعبرألا دده ناغودرأ زاهج نأل ؟اذامل

هدعقم نم ناسنإلا قوقح نع نيعفادملاو نيزرابلا نيعرشملا دحأ درجو توص نييالم ةتس

بيزوج يبوروألا داحتالل ىلعألا لثمملا نم بضغب اذه لثم ةنادإ نم ًالدب .يناملربلا

نييسامولبدل ايسور درط ةنادإ يف ةبوعص دجي مل ، كلذ عمو ."قيمعلا هقلق" نع طقف ربع ليروب

نيلايكمب ليكلا اذاملف .وكسوم نم يبوروألا داحتالا نم

نيال ريد نوف يبوروألا داحتالا سيئر ءاهتنا نم طقف تاعاس دعب ، يضاملا ةعمجلا مويو

ايكرت ناغودرأ بحس ، هعم ويديفلا ربع رمتؤم نم ليشيم لراش ةيبوروألا ةيضوفملا سيئرو

لتق ديازت طسو ءاسنلا ةيامحل ةممصملا ةيلودلا ةيقافتالا يهو ، لوبنطسا ةيقافتا نم

ًالدب "هقلق نع برعأ" طقف ىرخأ ةرم ليروب نكلو ، عورم لاجملا اذه يف ايكرت لجس .ءاسنلا

ادج فئاخ وه اذامل .ناسنإلا قوقح ىلع ريخألا ءادتعالا اذه ةنادإو داقتناو ديدنتلا نم

؟كلذب مايقلا نم

نع ، ىرخأ رومأ نيب نم ، ًالوؤسم ناغودرأ ماظن لازي ال ، كلذ نوضغ يف



ناوخإلا لثم ةيباهرإ تامظنم ناغودرأ ماظن معدي

.سامحو نيملسملا

لودلا دض بناجلا ةيداحأ تازازفتسا

، يبوروألا داحتالا يف ءاضعألا

صربقو نانويلا

ريغ ةيزازفتسا ةطشنأب مايقلا

طسوتملا رحبلا قرش يف ةعورشم

ةعزعزملا ةيركسعلا تاءادتعالا

قارعلاو ايروس يف رارقتسالل

.خاباراك ونروغانو ايبيلو

مهنأب نييبوروألا نينطاوملا ديدهت

يف نامأب يشملا نم اونكمتي نل"

"مهعراوش

يتلا ةيباهرإلا تاكبشلا ليومت

ريمدت ىلإ اهميقو اهفادهأ ىعست

ةيلاربيللا ةيطارقميدلا

ةيبوروألا

ةيباهرإ ةمظنمك يبوروألا داحتالا لبق نم نيروظحملا سامح ةلتقل ةيسنجلا حنمو معد

ونروغان ىلإ ايروس نم ةيكرتلا ةيوجلا طوطخلا ربع مهلقنو ةقزترملا نم يباهرإ شيج ليغشت

ريثكلا اًرخؤم اندهش دقل

يكرتلا ماظنلا ملاظم نم

تايلقألاب قلعتي اميف

دعي ملو نيضراعملاو

ضغت نأ ابوروأ ناكمإب

قوقح تاكاهتنا نع فرطلا

ايكرت لخاد ناسنإلا

نم ءاسنلا ضرعتت  .اهجراخو

يرسألا فنعلا اياحض

”لتقلل

ةراشتسم يملسم لانم

نوؤشل يبوروألا ناملربلا

لامشو طسوألا قرشلا

ايقيرفأ

ايبيلو خاباراك

نمرألاو نايرسلا نييمارآلا دض برح مئارج باكترا

نييروسلاو نييديزيلاو نييروشآلاو داركألاو

.مهريغو

نيضراعملاو نييفحصلل ناسنإلا قوقح كاهتنا

تاوصأ عيمجو ءاسنلاو ةيطارقميدلا يديؤمو نييسايسلا

.عساو قاطن ىلع ةضراعملا

ءانب" ىلإ يعسلا ليشيمو نيال ريد نوف نم درلا ناك

نيب ةيباجيإ رثكأ ةدنجأب حامسلا" لجأ نم "ةقثلا

ةغل تسيل هذه ."ايكرتو يبوروألا داحتالا

.مالستسالا ةغل اهنإ .ةيسامولبدلا

ةاوهلاك نييبوروألا انتداق ناغودرأ بعالي

اذه نودكؤي نيذلا نيمساحلا ريغو ءافعضلا نييسايسلا

.اًراركتو اًرارم مهسفنأب

اذهل .ةيوقلا لاعفالا دودر يه ناغودرأ لثم يدادبتسالا اهمهفي يتلا ةديحولا ةغللا	•

ةعقوم ، يبوروألا داحتالل ىلعألا لثمملا ، ليروب ىلإ ةحوتفم ةلاسر مويلا لسرن ، ببسلا

طغضلاب هبلاطت ، ةيلود ةيعمتجمو ةيقوقح ةمظنم 33 نم رثكأ و يبوروألا ناملربلا ءاضعأ نم

.عوبسألا اذه نم قحال تقو يف "ايكرت ىلع ةمراص تابوقع ضرفل" يبوروألا سلجملا ىلع

يلودلا فلاحتلل يمسرلا ثدحتملاو ابوروأب يرصملا فلاحتلا قسنم ،رداقلا دبع فسوي لاقو

: ناغودرأ تاكاهتنا دض



نوؤشل يبوروألا ناملربلا ةراشتسم يملسم لانم

ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا

ربتعن نحن ةيدركلا يفيه ةيعمج لثمم  ومح مركأ

مئارجلا ةفاك نع ةلوؤسم يهو لالتحا ةلود ايكرت

هذه .نيرفع يف ةحلسملا تاعامجلا اهبكترت يتلا

عمتجملا ىلع بجيو برح مئارج لكشت مئارجلا

.اهيبكترم ةبساحمو اهفاقيإ يلودلا

عمتجملا تامظنم نم ديزملا اوعدن

نييسايسلاو باونلاو يندملا

تايلقالاو تايلاجلا نيلثممو

ناغودرأ ةسايس نم ةررضتملا

دض يلودلا فلاحتلا يلا مامضنالل

لبقن ال اننأل ناغودرأ تاكاهتنا

" .بوعشلل ههجوملا تاديدهتلا

ذاختال نيبوروألا ةداقلا اوعدنو

بوعشلا حلاصم ذاختاو ةمراص تارارق

ضيرعت مدعو رابتعالاب ةررضتملا

ببسب رطخلل يميلقالا ملسلاو نمألا

 .ناغودرأ تاكاهتنا

ناملربلا باون ةداسلا ركشا و

تامظنمو نييسايسلاو يبوروألا

اهجراخو ابوروأ يف يندملا عمتجملا

،ةيرصملا تايلاجلا نيلثممو

، ةينمرألا ،ةيديزيالا  ،ةيدركلا

تايلقالاو ةصرابقلاو ةينانويلا

ىلع ناغودرأ ةسايس نم ةررضتملا

تامظنم" ركشاو انفلاحتل مهمامضنا

و رصم و ابوروأ نم ناسنإلا قوقح

ةعرس ىلع اينيمراو نانويلاو ايروس

.انتوعدل مهتباجتسا

يماحملا سابع مالسا راشتسملا لاق

يرصملا فلاحتلا سسؤم و ىلودلا

فلاحتلا نا ايديم لايشوسلا مالعال

ميظنتلا ةسرامم حضف ىلع لمعي

ايكرت ةمعدت يذلاو ناوخالل يلودلا

 .اينلع

ضرف ةلواحم لاكشا لك ضفرن نحن

ءاوس هيكرتلا ةيرامعتسالا ةنميهلا

وا رصم عم طسوتملا قرش يف تناك

لود اهنا رابتعاب صربقو نانويلا

يا ناو ةكرتشم هيخيرات روذج اهل

ىرخالا ىلع رثٔويس اهادحا بيصي ررض

تاكرحتلا لك معدنو ،امامت

ةيبوروالاو ةيرصملا ةيسايسلا

ميسقت ةلواحم نم ايكرت عنم  اهنمو



.ةيكرتلا ةيرامعتسالا حلاصملل ةيامح اهلاسرا مت ىتلا هقزترملا قيرط نع ايبيل بيرخت وا

رشن نم ججٔوت ىتلا و ايكرت نم ةرداصلا هبذاكلا ةيمالعالا قاوبالا ةوق لكب ضفرن

ايعامتجاو ايسايسو ايداصتقا ةيرصملا ةلودلاب قحل يذلا ريبكلا نسحتلا مغر تاعٔياشلا

ةلواحم نم هيكرتلا ةلودلا هب موقتام لك فلاحتلا ضفري اذكو ، ةمخض ةيومنت تاعورشم نم

هبزحو ناغودرا هب قرغا ىتلا يداصتقالا لشفلا بجح فدهب لودلا دراوم ىلع ءاليتسالا

عافترا وا مخضلا يجراخلا نيدلا وا يداصتقالا ةريللا رايهناب ناك ءاوس يكرتلا بعشلا

يلودلا فلاحتلا نم ءزج وهو يرصملا فلاحتلا .هقوبسم ريغ ةجردل ايكرت يف هلاطبلا لدعم

اذهب يرصملا فلاحتلا موقيو ةيلود نيناوق وا فارعا يال هفلاخملا تاسرامملا كلت ضفري

ماع قسنم رداقلا دبع فسوي ديسلا مهنم رصم جراخ يف هيلثمم قيرط نع ايديفنت رودلا

.  ابورواب  فلاحتلا

بقاري ملاعلا

ناسنالا قوقحل نيرفع ةمظنم

ايديم نطاوملا

ايديم لايشوسلا مالعإل يرصملا فلاحتلا

جراخلاب نييرصملا تارادابم

	نانويلا يف ةينمرألا ةينطولا ةنجللا

ةينمارآلا ةيطارقميدلا ةمظنملا

ادنلوهب تايبرعلا ءاسنلا داحتا

ناسنإلا قوقحل ةينطولا ةدحتملا ةمظنملا

ةيلاطيإلا ةيطبقلا ةيعمجلا

	ادنلوهب ةيرصملا ةيلاجلا سلجم

لسكورب يف كيتنوبلا نيينانويلا ةيعمج

نيينانويلا نييروشآلا تايعمج

تاعازنلا لحو مالسلل يبوروألا زكرملا

ادنلوهب ىرصملا عمتجملل ماعلا سلجملا



تايلقألا نع عافدلل ةيبوروألا ةطبارلا

اكيجلبب ةينامرالا ةيعمجلا

اكيجلبب ةيدركلا يفيه ةيعمج

ايلاطياب ةيبروالا ةيرصملا ةيلاجلا داحتا

ايلاطياب يرصملا يدتنملا

يكيجلبلا نييروشآلا داحتا

	شياعتلاو مالسلل ةيلودلا ةكرحلا

	اسنرفب ةيديزيالا ةيعمجلا

	راوحلاو ةيسامولبدلل يلودلا سلجملا

تايرحلاو قوقحلا نع عافدلل يلودلا فلاحتل

ايناملاب يديزيالا يعامتجالا يفاقثلا عمجتلا

يدركلا دهعملا

باهرإلا ةحفاكم يف يمالسإلا توهاللا

ناسنإلا قوقحل يلودلا دصرملا

ةيدركلا اڨآ چور ءاطشن ةكبش

ةددهملا بوعشلا ةيعمج

ةيصربقلا نماضتلا ةكرح
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