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إعشائٛم  رمشٚش نمطبع فهغطٍٛ ٔاألساضٙ انؼشثٛخ انًحزهخ فٙ خبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ، أٌ ٔسد فٙ  انمبْشح

يٍ اٜثبس االسرٕاصٚخ، إلخجبس  رزؼًذ اعزُضاف انًٛبِ اندٕفٛخ فٙ يُطمخ األغٕاس يٍ خالل حفش انؼذٚذ

ٔثبنزبنٙ يصبدسرٓب ٔاالعزٛالء ػهٛٓب انشحٛم ٔرفشٚغ انًُطمخ انًٕاطٍُٛ ػهٗ . 

انفهغطٍُٛٛٛ فٙ يُطمخ األغٕاس،  ضٛمذ انخُبق ػهٗ انًٕاطٍُٛ‘ٔلبل انزمشٚش إٌ عهطبد االحزالل اإلعشائٛهٙ 

انحٕاخض انؼغكشٚخ ػهٗ كبفخ انطشق انًؤدٚخ إنٗ األغٕاس،  ٔرنك ثزشذٚذ انحصبس ػهٛٓى يٍ خالل إلبيخ

يحبفظبد انضفخ انغشثٛخ انًحزهخ ػٍ ثبلٙٔفصهّ  ’. 

أدٖ إنٗ ػضل آالف  كًب أَشأد خُبدق ايزذد يٍ شًبل األغٕاس ٔحزٗ أٔاعطٓب؛ األيش انز٘: ٔأضبف

انجذٔ يشثٗ انًبشٛخ ٔاألغُبو يٍ اعزغالل  انذًَٔبد يٍ األساضٙ انضساػٛخ، ٔحشيبٌ أْم انًُطمخ يٍ

أساضٛٓى األساضٙ انضساػٛخ ٔانًشاػٙ فٙ . 

ٔأٔضح أَّ ضًٍ يٕاصهخ يخططبد االحزالل نزٓدٛش انفهغطٍُٛٛٛ صؼذ يٍ ػًهٛخ ْذو انًُبصل فٙ يخزهف 

 .يُبطك األغٕاس

أثٕ ‘خشافبد االحزالل ثٓذو لشٚخ  ٔاعززكش لطبع فهغطٍٛ ٔاألساضٙ انؼشثٛخ انًحزهخ ثبندبيؼخ انؼشثٛخ لٛبو

ٓش انًبضٙ، ٔرنك رًٓٛذاً نزٕعٛغ يغزٕطُخ انٕعطٗ خالل انش فٙ األغٕاس’ اندفزهك‘فٙ يُطمخ ’ انؼدبج

ػهٗ أساضٙ انمشٚخ انًمبيخ’ يزغٕاح‘ . 

لشة ’ ٚشصا‘اإلعشائٛهٛخ لشٚخ  ٔأشبس انزمشٚش إنٗ أَّ ضًٍ ْزِ انغٛبعخ الزحًذ ػششاد اٜنٛبد انؼغكشٚخ

ػهٗ يجبٌ ٔيغدذاً، ٔششػذ فٙ رٕصٚغ إَزاساد ْذو  8طٕثبط ثبألغٕاس انشًبنٛخ فٙ راد انشٓش ْٔذيذ 

 .ػذد يٍ انًُبصل

رؼزجشْب لٕاد االحزالل  ٔاحذح يٍ ػششاد انمشٖ فٙ األغٕاس انشًبنٛخ ٔانٕعطٗ، انزٙ’ ٚشصا‘ٔثٍٛ أٌ 

خُٕد، ٔٚطبنت أْهٓب ثبنشحٛم ػُٓب نصبنح  اإلعشائٛهٙ يُبطك ػغكشٚخ يغهمخ، ٔيخصصخ نزذسٚت

انًُطمخ انًغزٕطُبد انضساػٛخ انًمبيخ فٙ . 
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فٙ اندبيؼخ انؼشثٛخ انغفٛش  ؼبو انًغبػذ نشؤٌٔ فهغطٍٛ ٔاألساضٙ انؼشثٛخ انًحزهخثذٔسِ، أٔضح األيٍٛ ان

، 8498انفهغطٍُٛٛٛ يٍ أساضٛٓى ارجؼزٓب إعشائٛم يُز ػبو  يحًذ صجٛح أٌ عٛبعخ ْذو انجٕٛد ٔرٓدٛش انغكبٌ

لشٚخ إصانخ ربيخ 128حٕانٙ  حٛث أصانذ يٍ انٕخٕد . 

يُطمخ األغٕاس نًُغ لٛبو دٔنخ  عزٛالء ػهٗ ْزا اندضء انحٕٛ٘ فٙرمٕو عهطبد االحزالل حبنٛبً ثبال: ٔلبل

عٛبعخ رشيٙ إنٗ ػذو انًشبطئخ نٓزِ انذٔنخ انفهغطُٛٛخ انٕنٛذح نهجحش  فهغطُٛٛخ ًَْٕٔب ثششٚبً ٔالزصبدٚبً، ْٔٙ

ٔعهت حمٕلٓب، ٔعهت يٛبِ َٓش األسدٌ انًٛذ . 

ْذو انًُبصل ٔاالعزٛالء ػهٗ  طٓٛش انؼشلٙ يٍ خاللٔساٍْ ػهٗ أٌ يٕاصهخ االحزالل اإلعشائٛهٙ نغٛبعخ انز

إخجبس أْبنٙ انغٕس انشحٛم ػٍ أساضٛٓى ٔأيالكٓى انزٙ  نٍ رفهح فٙ‘األساضٙ فٙ األغٕاس انفهغطُٛٛخ، 

سافضٍٛ كم يحبٔالد الزالػٓى يُٓب يًٓب كهف انثًٍ ٚصشٌٔ ػهٗ انجمبء فٛٓب ’. 

ٚثجذ ‘انفهغطُٛٛخ انًحزهخ،  ٔشذد صجٛح ػهٗ أٌ رصؼٛذ انًًبسعبد ٔاالَزٓبكبد اإلعشائٛهٛخ فٙ األساضٙ

ساغجخ فٙ انزٕصم إنٗ حم عهًٙ فٙ انًُطمخ ٚؤد٘ إنٗ  ثشكم ٔاضح أٌ ْزِ انحكٕيخ انًُٛٛٛخ انًزطشفخ غٛش

 .’إلبيخ دٔنخ فهغطُٛٛخ

ٔيٍ ٚزغبضٗ ػٍ يحبعجزٓب  أعشْب رزحًم فّٛ إعشائٛمْزا ٚؤعظ إنٗ يغزمجم خطٛش ػهٗ انًُطمخ ث: ٔأضبف

انًُطمخ انًغؤٔنٛخ انكبيهخ ػٍ َزبئح أػًبنٓب انؼُصشٚخ فٙ . 

يُبصل انفهغطٍُٛٛٛ يخبنف نهمبٌَٕ  َؤكذ فٗ خبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ أٌ يب ٚدش٘ فٙ األغٕاس ٔأٌ ْذو‘: ٔلبل

ًٛثبق األيى انًزحذح انز٘ ُٚص ثشكم ٔاضح ػهٗ ثحًبٚخ انًذٍَٛٛ، ٔن انذٔنٙ ٔالرفبلٛخ خُٛف انشاثؼخ انخبصخ

االعزٛالء ػهٗ أساضٙ انغٛش ثبنمٕح ػذو خٕاص ’. 

ٔانؼًم ػهٗ ندى إعشائٛم ٔٔضغ  ٔطبنت صجٛح انًدزًغ انذٔنٙ ثٕضغ حذ نهغٛبعبد اإلعشائٛهٛخ انؼُصشٚخ،

خ انخبصخ ثحًبٚخ انًذٍَٛٛ فٙ األيى انًزحذح، ٔالرفبلٛخ خُٛف انشاثؼ حذ الَزٓبكبرٓب ٔخشائًٓب، ٔرُكشْب نًٛثبق

ثبنمٕح انحشة، ٔخًٛغ انمشاساد انذٔنٛخ راد انصهخ ٔانزٙ رُبد٘ ثًجذأ ػذو ضى األساضٙ أٔلبد . 

 


