ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

ﺎﺋﺔ اﻟﻞ ﺗﺎ ﺗﺎً ﻟﻼﻧﺎم ..ﻣن ﯾون ﺿورة إﺟاء اﻧﺎﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ

 23ﺳ23:13 - 2021 
أن إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت اﻟﻠﺔ دون ﺗا وﻲ ﻣ ﺷﺄﻧﻪ أن ز اﻻﻧﺎم اﻟﻠﻲ ﺑ ﺎع ة
أﺟﻊ ﻣﺗون ﻣ ﺎﺋﻞ و وﺔ وﻧ ﺳﺎﺳﺔ وأﻛﺎدﺔ ﻠﻰ ّ
واﻟﺔ اﻟﻠﺔ.

ﻬﺎ اﻟﻬﺔ اﻟوﻟﺔ ﻟ ﺣق اﻟ اﻟﻠﻲ "ﺣ "اﻟم اﻟ ﯾﺔ ة ،ﻠﻰ أﺔ إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت و ﺟول زﻣﻲ وﻞ
وﺷد ﻻء ﺧﻼل ورﺷﺔ ﻞ ﻧ ّ
ّ
ﻣﺎﻣﻞ وﺷﺎﻣﻞ ،ﻣﯾ أﺔ أن ﺗﺎرس ﻟﺔ اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺔ ﺻﻼﺣﻬﺎ.

ودا ﻟﻠ ﻲ ار إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت اﻟﻠﺔ ،وأن ن ذﻟ ﺿ ﺗا وﻲ ،ﻠﻰ أن ﯾﻬﺎ ﺧﺎرﺔ  واﺿﺔ ﻹﺟاء اﻧﺎﺎت ﺗﺔ ورﺋﺎﺳﺔ وﻣﻠ وﻲ
ﺿ ﺟول زﻣﻲ ﻣد.
ار ﻲ ﺈﺟاء اﻧﺎﺎت اﻟﻬﺎت اﻟﻠﺔ ﻠﻰ ﻣﺣﻠ  ،ﺗُ اﻟﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻲ  11د /ﺎﻧن أول اﻟﻞ ،ﻲ اﻟﺎ اﻟﺔ
وﻞ أﺎم أﺻرت اﻟﻣﺔ ًا
"ج" ،واﻟﺣﻠﺔ اﻟﺎﻧﺔ ﻲ اﻟﻊ اﻷول ﻣ ﺎم  2022ﻲ اﻟﺎ اﻟﺔ )أ ،ب(.
إن اﻟﻠﺔ ﺧﺎ اﻟﻣﺔ اﻟﻠﺔ أﻣ اﻷرﺎء ﻟﻠل ﻠﻰ رد رﺳﻲ ﺈﺟاء اﻻﻧﺎﺎت
وﺎل اﻟﯾ اﻹﻠﻲ ﻟﻠﺔ اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺔ ﻲ ﺎع ة ﺟﻞ اﻟﺎﻟّ 

ﻣﺿﺎ ّأﻧﻪ  ﻟﻠﺔ اﻻﻧﺎﺎت ﺗﺄﺟﻞ اﻻﻧﺎﺎت اﻟﻠﺔ ﻷرﻊ أﺷﻬ إذا ﻣﺎ اﺳ اﻟورة ﻟﻟ ،وا ﺑ اﻟﺎﻧن ﺣﻰ ﺎم  2012و ذﻟ
اﻟﻠﺔ واﻟﻲ ﺑﻬﺎ،
ً
ﺟ ﺗﯾﻞ اﻟ وﺳ اﻟﻼﺣﺔ ﻣ ﻟﺔ اﻻﻧﺎﺎت.
وأﺿﺎف " اﻟﯾﻞ ﺈﻧﻪ ﯾﺢ ﻟﻠ اﻟزراء إﺟاء اﻧﺎﺎت ﻣﻠﺔ ﻠﻰ ﻣاﺣﻞ ،و ﻣﺎ ﺗﻪ اﻟﻠﺔ اﻟﺎﻣﺔ ﻲ ﺣﺎل ﺗر إﺟاﺋﻬﺎ ﻲ ﯾم واﺣ."
وﺗﺎﻊ ﺣﯾﻪ "ﻟﻸﺳ ﻧ اﻵن أﻣﺎم م ﺗا ﻠﻰ إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت ،و ﻣﺎ ﯾﻬد ﺳ اﻟﻠﺔ اﻻﻧﺎﺑﺔ".
ﺗ ﻟﻼﻧﺎم
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إن إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟ اﻟا  ﺗ ﻟﻼﻧﺎم ،ﻣﺎﺋﻼً
أﺷف دﺣﻼن ﻣض ﺎﺋﺔ اﻟﻞ اﻟﺎﺔ ﻟﻠﺎر اﻻﺻﻼﺣﻲ اﻟاﻲ ﻲ ﺣﺔ ﺢ ﺎل ّ
"ﻞ إﺟاء ﻩ اﻻﻧﺎﺎت اﻵن  ﺗ  ﻣﻠ اﻟزراء أم ﺗٍ  
ﺟﻬﺔ ﻣﺎ؟".
أن "اﻟﺔ ﺗل ّإﻧﻪ ﻻ اﻧﺎﺎت ﺎﻠﺔ ﺑون أن ن ﺎك ﻣﺎﻟﺔ ﺣﺔ
ًا
أن ﺷﺎ "أﻣﺎم ﺟﻟﺔ ﺟﯾة ﻣ اﻟاع"،
ﺎ ّ
ﻣ إﻟﻰ ّ
أﻛ ﺎﻧﻲ ﺣ اﻟﻠﻞ اﻟﺎﺳﻲ ﻠﻰ ّ
ﻟﺎ".
وأوﺿﺢ ﺣّ أﻧﻪ "ﺑون ﺣﻞ ﺳﺎﺳﻲ ﻠﻲ داﺧﻠﻲ ورادة ﺣﺔ ﻹﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم ﻟ  اﻟﺎح ﻷ اﻧﺎﺎت ﺳاء ﺑﻠﺔ او ﺗﺔ أو رﺋﺎﺳﺔ".
"ﻛﺎ ﻧﻰ ﺗﯾ ﻣ
إن إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت اﻟﻠﺔ دون ﺗا وﻲ ﺳاﺟﻪ ﺔ ة،
ً
ﻣﺎ ّ
أﻣﺎ ﺳ ﺎﺑ اﻟﺎد ﺎﻻﺗﺎد اﻟاﻲ اﻟﻠﻲ "ا" ﺎل ّ
ّ
أن ﻩ اﻻﻧﺎﺎت ﻣﺧﻞ ﻟﺎرﺳﺔ اﻟﺎس ﺣﻬﺎ ﺎﻟﺎرﺔ ﺎﻟﻠﺔ اﻟاﺔ.
ًا
إﺟاء اﻧﺎﺎت ﻣﻠﺔ ﻞ ﺎﻣﻞ وﻟ ﻣأة"،
ﻣّ 
ﺣ
ﻣﺿﺎ أن ار إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت ﺎﺗً ا
ﻣﺔ ﻣ أﺣ،
ﻣ ﺟﻬﻪ ،أﻛ ﺣﺎزم ﺎﺳ اﻟث ﺎﺳ ﺣﺔ ﺣﺎس أن إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺔ ﻲ ﺣ ﻟﻞ ﻣا وﻟّ 
ً
ﻟ اﻟﺋ ﻣد ﺎس.
ﻣﺎ "ﻟ ﻧﺢ
وﺷد ﺎﺳ اﻟﺄﻛ ﻠﻰ ﻣ ﺣﻪ ورة إﺟاء اﻧﺎﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ و ﺟول زﻣﻲ ﺎ  ﺗﻠﺎت ﺷﺎ ،ور إﺟاء اﻧﺎﺎت ﻣﻠﺔ ﻣأة،
ً
ّ
ﻟﻠﻠﺔ ﺎﻟﻬب ﻣ اﻻﺳﺎق اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺎ ،ﻧ أن ﻧ ﺣ اﻟا ﺎﻻﻧﺎﺎت".

ﻣﺎﻟﺎ اﻟﺎﺋﻞ واﻟ اﻟﺔ ﺈﺣاث ﺣاك ﺟ وﺎﻞ
أﻛ ﻠﻰ أن "ﺣﺎس" ﻟ ﺗ ﻷ ﺧة ﻣ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗ اﻻﻧﺎم وﺟاء اﻧﺎﺎت ﻣﻠﺔ ﻞ ﻣﻞ،
ﻛﺎ ّ
ً
وو ﻣﺎﻣﻠﺔ اﻟﻠﺔ "ﻛﻲ ﻧع ا اﻟ ﻣ اﻟﺋ ﻣد ﺎس ،وأﻻّ ﻧﺢ ﻟﻪ ﻣة أﺧ ﺎﻟﻼ ﺎﻟار اﻟﻠﻲ".
أن اﻟﻬف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣ إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت اﻟﻠﺔ " ﺗﻣ وﺟﻪ اﻟﻠﺔ أﻣﺎم اﻟﺎﺧ واﻟﻊ اﻟوﻟﻲ واﻟﺎﻧ
ﺑورﻩّ ،
أﻛ أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺎج أﺣ اﻟﺎد ﺎﻟﻬﺔ اﻟﺔ ّ

وﺗﯾا ﻲ ﺔ اﺎل اﻟﺎﺷ ﻧار ﺑﺎت ،وﺗﺄﺟﻞ إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺔ ﻲ اﻟﺔ وة".
وﺧﺎﺻﺔ  اﻟﺎﻛﻞ اﻟﻲ و ﺎﻟﺔ،
ً

ﻣدا ﻲ ذات اﻟ ﻠﻰ أﺔ إﺟاء
أن ار إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت اﻟﻠﺔ ﻞ ﻣ أ ﻻ ﻲ ﺿﺎﻧﺎت ﺈﺟاﺋﻬﺎ ﻞ ﺎﻣﻞ ﻲ ﺔ اﻟﺎ،
ً
وا اﻟﺎج أﺣّ 
اﻧﺎﺎت ﺎﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ و ﺟول زﻣﻲ.

وأﺿﺎف "اﻻﻧﺎﺎت ﻣﻠ ﺟﺎ وﺷﻲ ،وﻠﻰ اﻷﻞ  إﺟاؤﺎ ﻞ ﺷﺎﻣﻞ ،وﻟ ﻲ ﻣﺎ ﻣﺔ ،و أن ن ﺎك ﺗا وﻲ واﺿﺢ ﻠﻰ ﻣﺿع إﺟاء
اﻻﻧﺎﺎت".
ﺳ ح اﻧﺎﺎت ﻣأة
أن اﻟﺎس ﻪ  ﻣﺎس ﻟﻠﺎت
أن إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت  ﺣ دﺳر ﻟﻠا اﻟﻠﻲّ ،
ﻲ اﻟﺎقّ ،
ﻣً ا ّ
ﺷد ﺎم أﺑ دﺔ اﻟﺎد ﺎﻟﻬﺔ اﻟاﺔ ﻠﻰ ّ
اﻟﺎﻣﺔ.

داﺎ ﻟﻼﺗﺎق ﻠﻰ ﺣار وﻲ ﻣﻊ اﻟﻞ اﻟﻠﻲ ﻟﻟﻞ اﻟﺎت وﺿﺎن إﺟاء
وﺎل أﺑ دﺔ "ﻛﺎن اﻷﺟر إﺗﺎم اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺋﺎﺳﺔ واﻟﺔ وﺻﻻً ﻟﻼﻧﺎﺎت اﻟﻠﺔ"ً ،
اﻻﻧﺎﺎت ﺎﺔ واﺣام ﻧﺎﺋﻬﺎ.

اﻟﺎد ﺔ اﻟﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺣ اﻟﻟﻞ
ﻣﺎ "ﻩ اﻻﻧﺎﺎت ﻟ ﻲ
ﻣ ﺟﻬﻪ ،ﺗﺎءل أﺣ اﻟﻟﻞ اﻟﺎد ﺔ اﻟﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﺳ ح إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت اﻟﻠﺔ وﻞ ﻣ أ ﻲ اﻟ اﻟا،
ً

وﻬﺎ ،وأر ﺑﻬﺎ أﺷﺎء أﺧ ﻣ ﻞ اﻟﻣﺔ واﻟﺋ ﻣد ﺎس".

ﻣً دا ﻠﻰ أﺔ إﺟاء
ﺈﻧﻬﺎ ﻟ ﺗن ﻣﻣﺔ ﺣﺔ ﻹﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم ،ﺑﻞ ﺳ اﻟﻬ
وّ
أن اﻻﻧﺎﺎت اﻟﻠﺔ ﻲ ﺣﺎل إﺟاﺋﻬﺎ ﺎﻟﺔ دون ة ّ
ﺗاّ ،
ً
أﻛ اﻟﻟﻞ ّ

اﻻﻧﺎﺎت ﻲ ﻞ ﺗا وﻲ ﻟاﺟﻬﺔ اﻻﺣﻼل وﻣﺎﺗﻪ اﻻﺟاﻣﺔ ،وﺎدة اﻻﺎر ﻟﻠوع اﻟﻲ ﺿ اﺳاﺗﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ.
ﻣﻠ ﺷﻲ
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أﻛت رﻬﺎم دة اﻟﺎﺗﺔ واﻟﻠﻠﺔ اﻟﺎﺳﺔ أﺔ إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت ﻟﺎ ،داﺔ ﻟاﺻﻠﺔ إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت اﻟﻠﺔ ّﻠﻬﺎ ﺗن ﻣﻣﺔ ﻹﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم واﻟﻲ
ﻣ ﺟﺎﻧﻬﺎّ ،
ﺈﺟاء اﻧﺎﺎت ﺗﺔ ورﺋﺎﺳﺔ.
ﻣدا ﻠﻰ ﻣ اﻟﺔ اﻟا ﻟاﻣ اﻻﻧﺎﺎت ﻲ ﯾم واﺣ ،وﺿورة أن ﯾ ر
ﺄﻛ رﻪ ﻟﺋﺔ اﻻﻧﺎﺎت اﻟﻠﺔ،
أﻣﺎ أﻣ اﻟا ﻣﯾ ﺷﺔ اﻟﺎت اﻷﻠﺔ ّ
ً
ّ
ﻩ اﻻﻧﺎﺎت ﺎﻟﺎر اﻟاﻲ وﺟاء اﻧﺎﺎت ﺗﺔ ورﺋﺎﺳﺔ.
داﺎ إﻟﻰ ﺗﺄﺟﻞ إﺟاﺋﻬﺎ ﻟ ﻻ ﯾﺎوز  4-3ﺷﻬر ،وﺟاء ﺣار ﺎﺋﻞ
وﺎل اﻟا " أن ﺗﺗ ﻩ اﻻﻧﺎﺎت و ﺟول زﻣﻲ ،ورﻬﺎ أﺎ ﺎر اﻟﺎﻟﺔ"ً ،
ﻣﻲ ﻹﻧﺎج ة اﻻﻧﺎﺎت اﻟﻠﺔ ،ﻠﻰ أن ﺗن ﻩ اﻻﻧﺎﺎت ﺑاﺔ ﻹﺟاء اﻧﺎﺎت رﺋﺎﺳﺔ وﺗﺔ.
ﻣ اﻟ؟
ﻣﺎ "ﻧ أﻣﺎم ﺎﺔ ﺎﻟﻬاء ﺎ ﺗدﻧﺎ ﻠﻬﺎ ﻣ اﻟﺋ
أﻣﺎ اﻟﺎد ﺔ اﻟﺎﯾ ﻣﻣ  ﺎءل  اﻟ ﻣ إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟ اﻟا،
ً
ّ
اﺻﺎ ار اﻟﻣﺔ ﺈﺟاء اﻻﻧﺎﺎت اﻟﻠﺔ دون ﺗا وﻲ ﺑـ"اﻟار اﻟد ،وم ﺔ ﻣﺔ ،وز ﺣﺎﻟﺔ اﻟد اﻟﺎﺳﻲ".
ﻣد ﺎس" ،و ً
وأﺿﺎف " ﻧ أﻣﺎم ﻣﺣﻠﺔ ﺗر وﻲ ﺎﺟﺔ ﻟﻬ اﻟﻊ ﻟاﺟﻬﺔ اﻻﺣﻼل وﻣﺎﺗﻪ ،واﻷﺻﻞ أن ن ﺎك ﺣار اﺳاﺗﻲ ﻟﻼﺗﺎق ﻠﻰ ﺧات ﻠﺔ ﺟﺎدة
ﻣ اﺟﻞ اﺎدة ﺑﺎء ﻣﺳﺎﺗﺎ اﻟﺔ".
ﻣ ﺟﺎﻧﻪ ،ﺗﺎءل اﻟث ﺎﺳ ﺣﺔ اﻷﺣار ﺎﺳ ﺧﻠ  اﻟ اﻧﻠ ﻠﻰ ﻞ اﻟﻬد اﻟﻲ ﺑﻟ ﻣ أﺟﻞ ﺗ إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺔ ﻲ ﻣﺎﯾ/أﺎر اﻟﺎﺿﻲ،
ﻣﻰ.
ﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ار اﻟﺋ ﺎس ﺑﺄﺟﻞ إﺟاﺋﻬﺎ ﻷﺟﻞ ّ 
ﻣﺎ "أزﻣﺎ ﺳﺎﺳﺔ وﺎﻟﺎﻟﻲ ﻣﻠب
وا ﺧﻠ أن اﻟﻠﺔ ﺗﻬف ﻣ وراء اﻟة ﻻﻧﺎﺎت اﻟﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻲ ﻟﻬﺋﺔ اﻟﺎرع  ﺟﺔ ﻣﻞ اﻟﺎﺷ ﻧار ﺑﺎت،
ً
اﻧﺎﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻟ ﻠﻰ اﻟ واﻹﺟاء اﻟﻲ ﯾﻩ اﻟﺋ ﻣد ﺎس ﺑﻞ ﻠﻰ أﺳﺎس اﻟا واﻟاﻛﺔ اﻟﺔ"
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