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ز أٚبو يٍ قجم يقبٔنٍٛ ػهٗ رشيٛى ادذ يؼغكشاد انجٛؼ االسدَٙ انقذًّٚ ٔانز٘ اعزخذيّ كزنك ثذأ انؼًم يُ

 . انجٛؼ االعشائٛهٙ

اقم يٍ ػبو ٔصشح اَّ نٍ ٚزى  ٔفٙ ْزا انًكبٌ ثؼُّٛ ٔقف ثبنقشة يُّ سئٛظ ٔصساء دٔنخ االدزالل قجم

ٔانز٘ نى ٚؼذ يُّ اصش اال ( اثٕ انؼجبط) ٍٛ انالجئٍٛ انفهغطُٛ ٔفٙ ْزا انًكبٌ كبٌ يخٛى انزخهٙ ػٍ االغٕاس،

عهًٕا اخطبساد  ٔيذسعخ انٕكبنّ، ٔثبنقشة يٍ ْزا انًكبٌ ٚصبسع ال دػٛظ يٍ اجم انجقبء ثؼذ اٌ انًقجشِ

انخشاف اصُبء انٓذو ٔانغجت ْٕ رذشٚط  ثبنشدٛم يٍ قجم عهطبد االدزالل ، ٔقذ ْذيذ ثٕٛرٓى ٔقزم ثؼط

االسض ٔصساػزٓب انًغزؼًشٍٚ يٍ يغٕاِ نالعزٛالء ػهٗ  . 

فهغطُّٛٛ ٔقذ عهًٕا اخطبساد  ٔانٗ انجُٕة انؼشثٙ يٍ ْزا انًؼغكش ػٍٛ كشصنٛخ دٛش رزٕاجذ اسثغ ػبئالد

م دٛش رغهًٕا اخطبس ْزا انًكبٌ يضسػخ انصؼبٚذح نهُخٛ ٔانٗ انؾًبل يٍ نزشدٛهٓى يٍ يكبَٓى انزبسٚخٙ،

 ٔانٗ انؾًبل انغشثٙ يب صال يغجذ اثٕ انؼجبط اعٛشا الغشاض انزؼجئخ ٔانزغهٛف نجشكظ يٍ انصفٛخ اػذِٔ

داخم يؼغكشا نهجٛؼ االعشائٛهٙ 7691يُز   …. 

ٔانضساػخ فٙ اجضاء يُٓب  انًضاسع اثٕ ُْٛخ جشفذ يضسػزّ اكضش يٍ يشِ ثذجخ االقزشاة يٍ اسض انذٔنخ

فقػ دٛش  2كى 7غٛش انًشخص ٔكم ْزا فٙ إغبس  سع دْذٔس ْذو يُضنّ ػذح يشاد ثذجخ انجُبءأيب انًضا 

 رذذ أقغٗ انظشٔف ٔرؼٛؼ االغفبل ثبثغػ انًغبكٍ ٔأقم انخذيبد انًجزًؼبد انفهغطُٛٛخ انًزُبصشِ

يٓذدح ثبنٓذو ٔثٕٛد انفهغطٍُٛٛٛ فٙ ْزا انكٛهٕ يزش يٍ انجالعزٛك ٔانصفٛخ ٔاإليكبَبد . 

ٚغًخ نٓى ثبعزخذايٓب  انكٓشثبء انزٙ رغز٘ انًغزؼًشاد رؼجش يٍ فٕق سؤٔط انفهغطٍُٛٛٛ ٔنكٍ الخطٕغ 

انؾشق دٛش دفشد فٙ ػٍٛ انُجغ ثبنقشة يٍ قشٚخ  ٔخطٕغ انًٛبِ رؼجش كم يُطقخ انجفزهك يٍ انغشة انٗ

 الَبثٛت نزضٔدانفهغطٌُٕٛٛ فٙ اثٕ انؼجبط خشٚش انًٛبِ رذذ أقذايٓى ٔرًشػجش ا ٚغًغ…فشٔػ ثٛذ دجٍ 
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 .انًغزؼًشاد ٔاالساظٙ انًُٕٓثخ ثبنًٛبِ ٔال ٚغًخ نٓى ثبنؾشة يُٓب

ٔػهٗ  انصجبح انجبكش، ال دػٛظ ٔاجٕٓا يؾكهّ كجٛشح يغ يغزؼًش٘ يغٕاح ثغجت سفغ االراٌ نهصالح فٙ

ؽٕٓس انز٘ قبل الراػخ انجٛؼ قجم اقم يٍ صالس  نغبٌ سئٛظ انًجهظ االقهًٛٙ نهًغزؼًشاد دٚفٛذ انذٛبَٙ

نٕال ْزا انعبثػ انؾجبع نًب عٛطشَب ػهٗ “ساكجٙ انذساجبد انٕٓائٛخ  يؾٛذا ثبنعبثػ انز٘ اػزذٖ ػهٗ

انفهغطٍُٛٛ فٙ اثٕ انؼجبط االسض يٍ  ” . 

ْٕ اعٕأ يٍ َظبو انفصم انؼُصش٘  انٕٛو ًٚكٍ أل٘ صائش نًُطقخ انجفزهك ٔاثٕ انؼجبط اٌ ٚشٖ ثأو ػُٛٛخ يب

ٚغًخ نهغٕد ثًغبكُّ انجٛط أ اسرٛبد يطبػًٓى ٔيذاسعٓى  فشٚقٛب دٛش كبٌ الانز٘ كبٌ قبئًب فٙ جُٕة ا

انٕٛو كم .… انًٕاصالد ٔكم إَاع انخذيبد انًزٕفشِ نهجٛط ٔكبٌ انغٕد ٚؼٛؾٌٕ ثًؼبصل ٔاعزخذاو خطٕغ

افشٚقٛب ٚؾشثٌٕ يٍ َفظ خػ انًٛبِ  ْزا قبئى فٙ االغٕاس ثم ٔاعٕأ دٛش كبٌ انغٕد ٔانجٛط فٙ جُٕة

انخذيخ فقػ نهًغزؼًشٍٚ انًذػٕيٍٛ يٍ دكٕيخ االدزالل ٔيب  زخذيٌٕ َفظ كٛجم انكٓشثبء ٔنكٍ ُْب ْزِٔٚغ

ٕٚاجّ  يغزؼًشارٓب ٔانًُظًبد انصَٕٓٛٛخ انزٙ رؼًم فٙ انؼبنى كجًؼٛبد خٛشٚخ ثًُٛب ٚؼشف ثًجبنظ

جٛش غٛش انًجبؽش ٔيغزؼًشٚٓب ٔانزٓ انفغطٍُٛٛ خطش انزٓجٛش انقصش٘ انًجبؽش يٍ قجم دكٕيخ االدزالل

يٍ رهقٙ انخذيبد االَغبَٛخ انعشٔسٚخ نهذٛبح يضم انًبء ٔانكٓشثبء  ٔانز٘ ٚؼزجش األخطش ػجش يُغ انفهغطٍُٛٛٛ

ٚغزًزغ  ٔاكضش يُّ انذشيبٌ يٍ االساظٙ انضساػٛخ ٔانًشاػٙ انًذٛطخ ثبنًكبٌ فًٛب .… ٔانًذاسط

يُٓب انًضاسػٍٛ انفهغطٍُٛٛٛ خ انزٙ ٚذشوانًغزؼًشٌٔ ثبالسض ٔانًٛبِ ٔاالعٕاق انزصذٚشٚخ انؼبنًٛ . 

 


