ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

ﺎﻧﻧﻲ ﻠﻲ :ﻻ ز ﻟﺎس اﻟﺷﺢ ﻟورة رﺋﺎﺳﺔ ﺟﯾة ﻟﻬا اﻟ!

 22اﯾ12:56 - 2021 
ﻲ ﻼل اﻟا ﺑ ﺣﻲ ﺢ وﺣﺎس ﻠﻰ إﺟاء اﻧﺎﺎت ﺗﻞ اﻟﻠ اﻟﻲ ،واﻟﻠ اﻟﻲ ،واﻟ اﻟﺋﺎﺳﻲ ،اﺛﺎر أﺳﺎذ اﻟﺎﻧن ﻲ اﻟﺎﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ رأﺎً
ﺎﻧﻧﺎً ﺄن م أﻠﺔ اﻟﺋ ﻣد ﺎس ﻟﻠﺷﺢ ﻟورة رﺋﺎﺳﺔ ﺟﯾة.
وﺎن  اﻟﻠﺔ اﻟﺔ ﻟﺔ )ﺢ( ورﺋ اﻟﻣﺔ اﻟر ﻣ اﺷﺔ أﻠ ﱠ
أن ﺎك إﺟﺎع  ﺑ أﺎء ﺣﺔ )ﺢ( ﻠﻰ أن ن اﻟﺋ ﻣد ﺎس
ٍ
ﻣﺷﻬ ﻟﻠﺋﺎﺳﺔ ،ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﱠ
رﺳﻲ ﻧﻪ اﻟﺷﺢ ﻟورة رﺋﺎﺳﺔ ﺟﯾة.
ﻞ
ﻠ
ٍ
أن ﺎس ﻟْ 
اﺳﺎذ اﻟﺎﻧن ﻲ اﻟﺎﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺎﺳ ﺻﻲ ُﺎق أﺛﺎر ﺟﻻً  اً  ﺣﻪ ة ﺗﺎؤﻻت ﻣﻠﺔ  ﺎﻧﻧﺔ ﺗﺷﺢ اﻟﺋ ﺎس ﻟورة رﺋﺎﺳﺔ ﺟﯾة.
أن م رأﺎً ﻣﺎﻟﺎً
وﺷ ﺎق  ﻣر ﻧﻩ ﻠﻰ " ﺑك " ﺎﻧﻧﺔ ﺗﺷﺢ اﻟﺋ ﺎس إﻟﻰ دورة رﺋﺎﺳﺔ ،ﻣﺎً ﺗﻪ "ﻷن ﯾم أ أﺣ إﻟﻰ اﻟﺔ اﻟﺳرﺔ ،و ْ
ﻟأﻪ اﻟﺎﻧﻧﻲ ".

ووﺛ ﺎق رأﻪ اﻟﺎﻧﻧﻲ ﺎ ﺣدﺗﻪ اﻟﺎدة ) (36ﻣ اﻟﺎﻧن اﻻﺳﺎﺳﻲ أن ﻣة رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺔ ﻣدة ﺄرﻊ ﺳات ،وأﻧﻪ  ﻟﻠﺋ ﺗﺷﺢ ﻧﻪ ﻟة رﺋﺎﺳﺔ ﺛﺎﻧﺔ ﻠﻰ أﻻ
ﻞ ﻣ اﻟﺋﺎﺳﺔ أﻛ ﻣ دورﺗ ﻣﺎﻟ.
وﺎل ﺎق" :ﺷﻞ ﻣد ﺎس ﻣ رﺋ اﻟﻠﺔ ﻣ اﻟﺎم  ،2005و اﻧﻬ ﻣة دورﺗﻪ اﻻوﻟﻰ ﻲ اﻟﺎم  ،2009وﻠﻰ ااض ان اﺳ ارﻩ ﻲ اﻟ ﻣ اﻟﺎم
 2009دون إﺟاء اﻧﺎﺎت ﻣوع  اﻻﻣ اﻟاﻊ  ،اﻧﻬ اﺎ ﻣة دورﺗﻪ اﻟﺎﻧﺔ ﻲ اﻟﺎم .2013
وﺗﺎﻊ ﺣﯾﻪ ﻣداً "ﻟﻪ ر ذﻟ اﺳ ﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺔ وﺎﺷ ﺧﻼﺎ ﻟﻠﺎﻧن دورﺗ أﺧ ﻞ  ﻣوع و اﻷﻣ اﻟاﻊ ﻣ اﻟﺎم  2009وﻟﻰ ."2021
اﻟأ اﻟﺎﻧﻧﻲ اﻟ اﺑاﻩ ﺎق اﺛﺎر ﺟﻻً ﺣﺎداً ﺑ اﻟﺎﻧﻧ اﻟﺎرﺿ واﻟﯾ ﻟﻠﺋ ﺎس ،ﺎ ﱠ
أن اﻟل اﻧ ﻠﻰ ﻧﺎء ﻣاﻊ اﻟاﺻﻞ اﻻﺟﺎﻲ.
ورأ  اﻟﺎﻧﻧ أن ﻩ اﻟة اﻟﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ اﻟﺋ ﺎس ﺗ ﻠﻰ أﻧﻬﺎ "ة وﻻﺔ واﺣة" ،وأﻧﻪ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣ أن ﯾم اﻟﺋ ﺎس ﻟورة رﺋﺎﺳﺔ ﺟﯾة" ،ﻠﻰ اﺎر
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ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
أن ﺣﺔ ﺣﺎس ﻲ ﻣ ﻣ إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺋﺎﺳﺔ واﻟﺔ ﺎم . 2010
ﻲ ﺣ ﻣﺎﻟ ﺟﺎﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﯾ ﺎق اﻟﻞ م أﺣﺔ اﻟﺋ ﺎس ﻲ وﻻﺔ ﺟﯾة ،ﻣﻠﻠ ذﻟ ﺑﺿح اﻟاد اﻟﻠﺔ ﺎﻟص.
ﺎ رأ آﺧون أن ﻧذ اﻟﺋ ﺎس وﺗﺄﺛﻩ ﻠﻰ ﺗﻊ ﺎة اﻟﺔ اﻟﺳرﺔ اﻟﻠﺎ ﻟﻪ اﻟﺷﺢ ﻟورة رﺋﺎﺳﺔ ﺟﯾة.
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