كهًخ عًٕ األيٛش ف ٙزفم رخشٚح انذفؼىخ األٔنٗ يٍ ثشَبيح رذسٚت يذسث ٙاإلسؽبد انغٛبزٙ
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أكذ صبزت انغًٕ انًهك ٙاأليٛش عهطبٌ ثٍ عهًبٌ ثٍ ػجذ انؼضٚض سئٛظ انٓٛئخ انؼبيخ نهغٛبزخ ٔاٜثبس ثأَّ " نٍ ركٌٕ انًًهكخ غبئجخ ػٍ
صذاسح خٛبساد انًٕاطُ ٍٛانشاغج ٍٛف ٙلضبء ئخبصارٓى ٔ ،ال ٚغٕؽ اعزًشاس غٛبثٓب ػٍ يُبفغخ انذٔل انمشٚجخ يُٓب أٔ انجؼٛذح ػُٓب فٙ
يدبل انزًُٛخ انغٛبزٛخ ٔ اعزمطبة انًٕاطُ ٍٛانغؼٕد ٍٛٚثٕصفٓى اندًٕٓس األٔل انًغزٓذف يٍ ػذٚذ يٍ انٕخٓبد انغٛبزٛخ ف ٙػذح
دٔل ،كًب أَّ يٍ انًخدم أٌ َزُبصل ػٍ انًٕاطٍ انز٘ ٚزْت نهذٔل األخشٖ ألَّ نى ٚدذ ف ٙثهذِ انخذيخ انغٛبزٛخ انزُٚ ٙؾذْب ٔ ،انجشايح
انًزُٕػخ انزُٚ ٙؾذْب ْٕ ٔػبئهزّ ف ٙخٕ يٍ انمٛى انزٚ ٙسبفع ػهٓٛب داخم انًًهكخ ٔ خبسخٓب ".
ٔلبل عًِٕ ف ٙانكهًخ انز ٙأنمبْب األسثؼبء 9112-41-41و ف ٙزفم رخشٚح انذفؼخ األٔنٗ يٍ ثشَبيح رذسٚت يذسث ٙاإلسؽبد انغٛبزٙ
انزَ ٙظًزٓب انٓٛئخ ػهٗ يذٖ األعجٕػ ٍٛانًبض ٍٛٛثبنزؼبٌٔ يغ االرسبد انذٔن ٙندًؼٛبد اإلسؽبد انغٛبز )WFTGA( ٙف ٙفُذق انًبسٕٚد
ثبنشٚبض" :ئٌ يٍ انخطأ انمٕل أٌ انًدزًغ ال ٚشٚذ انغٛبزخ ،أٔ أٌ انًٕاطٍ ال ٚغزطٛغ أٌ ٚؼًم أٔ ُٚزح ف ٙلطبع انغٛبزخ ،أٔ أٌ ثالدَب
نٛظ فٓٛب يمٕيبد عٛبزٛخ فمذ أصجسذ ْزِ يمٕالد خبطئخ ثؼذ أٌ زممذ انغٛبزخ ف ٙانًًهكخ لفضاد يهًٕعخ فْ ٙزِ انًدبالد ٔ يمذاسا
كجٛشا يٍ انمجٕل االخزًبػ ٔ ،ٙرجذدد ْزِ اندذنٛخ ثكًٛخ انطهت ٔ انضغظ انكجٛش يٍ انًُبطك ٔ انًسبفظبد ػهٗ االسرمبء ثبنخذيبد انغٛبزٛخ
ٔ رُفٛز انًضٚذ يٍ انجشايح ٔ انفؼبنٛبد اندبرثخ نهغٛبذ ،نًب نًغِٕ يٍ فٕائذ الزصبدٚخ ٔ رؼشٚفٛخ ثًُبطمٓى نهًٕاطُ ٍٛانضائش ٍٚثٕصفٓى
اندًٕٓس انًغزٓذف ثدًٛغ انجشايح انغٛبزٛخ ف ٙانًًهكخ ".
ٔأكذ عًِٕ ػهٗ رًٛض انًًهكخ ثكَٕٓب دٔنخ ػظًٛخ خشخذ يُٓب أػظى سعبنخ نإلَغبٌ ،يؾٛشا ئنٗ أٌ" انٕطٍ ٚسمك كم ٕٚو ئَدبصا فْ ٙزِ
انًؼبدنخ ْٔ ٙيؼبدنخ انمٛى يغ انزطٕسٔ ،انزًُٛخ يغ االعزمشاسٔ ،االَفزبذ يغ انثمخَٔ ،ؼٛؼ ف ٙكُف ٔطٍ يٍ أخًم ثالد انذَٛب" ،يجذٚب
عًِٕ أعفّ ػهٗ أٌ كثٛشا يٍ انًٕاطُٚ ٍٛؼشفٌٕ انجالد األخشٖ أكثش يًب يؼشفزٓى ٔطُٓىٔ ,أضبفْ :زا انٕطٍ اندًٛم ثكم يب ٚسٕ ّٚيٍ
يُبطك خًٛهخ ٔيزُٕػخ ثسبخخ ئنٗ أٌ ٚزؼشف ػه ّٛأثُبؤِ لجم غٛشْى ٔأٌ ٚدٕنٕا ف ٙيُبطمّ انشائؼخ لجم ردٕنٓى ف ٙيُبطك خبسخّ"
ٔأٔضر عًِٕ أٌ انغٛبزخ انٕٛو نٛغذ انًٓشخبَبد ٔانفؼبنٛبد ٔزغت ثم ْ ٙانٕعٛهخ انٓبيخ نزؼضٚض االَزًبء ٔانزؼشٚف ثًب رسمك ف ٙثالدَب
يٍ يُدضاد زضبسٚخ ،يؾٛشا عًِٕ ئنٗ أٌ زضٕس انًٓشخبَبد انٕطُٛخ ف ٙصٛف انؼبو انًبض ٙردبٔص انؼؾشح يال ٍٛٚيٍ انًٕاطٍُٛ
ٔانًم ْٙٔ ًٍٛٛأسلبو ػبنٛخ نٓب ػٕائذْب انكجٛشح ػهٗ الزصبدٚبد انًُبطك ف ٙانًًهكخ.
ٔأضبف ":كم انًإؽشاد رجشٍْ ػهٗ أٌ لطبع انغٛبزخ  -يزٗ يب رى دػًّ ثبنؾكم انز٘ رذػى ثّ انمطبػبد االلزصبدٚخ انكجٛشح ف ٙانًًهكخ-
ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ سافذا يًٓب ناللزصبد انٕطُ ٔ ٙأزذ أكجش انمطبػبد رٕظٛفب نهمٕٖ انجؾشٚخ انًٕاطُخ ،ئضبفخ ئنٗ أَّ عٛكٌٕ سلًب يًٓب فٙ
ئزذاس انزًُٛخ ثًفٕٓيٓب انؾبيم ف ٙانًُبطك ٔانًسبفظبد ػهٗ ايزذاد انًًهكخ"
ٔ أضبف" :انزسذ٘ انٕٛو أٌ َُضع يٍ لهٕثُب انزٕخظ يٍ لضٛخ ًَٕ انغٛبزخ انٕطُٛخ ،فُسٍ َؼزض ثؾكم كجٛش فًٛب ٕٚخذ ف ٙثالدَب يٍ
يمٕيبد ٔػُبصش ال رٕخذ ف ٙيؼظى ثالد انؼبنىَ ..سٍ َشٖ ثالد ال ٕٚخذ فٓٛب يمٕيبد طجٛؼٛخ ٔال األخٕاء اندًٛهخ َٔدذْب رخهك صُبػخ
عٛبزخ َؾطخ ٔلٕٚخٔ ,زدخ أٌ انًٕاطٍ ٚشٚذ أٌ ٚزْت ئنٗ ثالد أخشٖ ززٗ ٚدذ يب ال ٚدذ فٔ ٙطُّ ْ ٙزدخ يشدٔدح فازصبئٛخ انٓٛئخ
رمٕل أٌ انغبنجٛخ يٍ انًٕاطُٚ ٍٛمضٌٕ ئخبصارٓى يغ ػبئالرٓى يدزًؼٚ ٔ ،ٍٛفضهٌٕ انذٔل انز ٙرمذو عٛبزخ لًٛخ ال خذػ فٓٛب نمٛى
انًٕاطُ ٍٛانز ٙاػزبدٔا ػهٓٛبْ ٔ ،زا ٚذل ػهٗ أٌ يب ٚذٚش ثٕصهخ انًٕاطُ ٍٛنهخبسج ْٕ ثسثٓى ػٍ انخذيخ انالئمخ ٔ ،انجشايح انغٛبزٛخ
انًزُٕػخ ٔ انز ٙرهج ٙاززٛبخبد أفشاد األعشح خًٛؼب ٔ ،طبنًب ثمٛذ ْزِ االؽزشاطبد غبئجخ فغزغزًش ْدشح انغٛبذ انغؼٕد ٍٛٚنهخبسجٔ ،
ٚغزًش يؼٓب انُضٚف االلزصبد ٔانزفشٚظ ف ٙفشصخ الزصبدٚخ عبَسخ ػهٗ االلزصبد انًسه.ٙ
ٔأثذٖ عًِٕ عؼبدرّ ف ٙزفم خشٚد ٙيذسث ٙاإلسؽبد انغٛبزٚ ْٕٔ ٙشٖ ْزِ انفئخ يٍ انًٕاطُ ٍٛانز ٙرغزهى ْزِ انًًٓخ انٕطُٛخ انز ٙرؼذ
يٍ أيزغ انًًٓبدٔ ،يؼزضا عًِٕ ثكَّٕ أزذ انًشؽذ ٍٚانغٛبز ٍٛٛانًشخص ٔ ،ٍٛأَّ ًٚبسط ْزِ انًًٓخ يغ انغٛبذ يٍ انًٕاطُٔ ٍٛ
ضٕٛف انذٔنخ ٔانًغئٕن ،ٍٛخبصخ ٔأَّ ٚدذ يزؼخ ْٕٔ ٚشٖ ٔخِٕ انُبط رُجٓش ثٓزا انجهذ انؼظٛى" ٔ .اإلسؽبد انغٛبز ٙانٕٛو أصجر صُبػخ
كجٛشح خذا ٔصُبػخ فٓٛب يصذس سصق كجٛش ٚٔ ..غؼذَ ٙأٌ َشٖ رٕعغ ف ٙاألدالء انغٛبز ٍٛٛف ٙانمشٖ ٔانًسبفظبد انصغٛشحْٔ.،زا االَذفبع
انكجٛش خذا ػهٗ انًذٌ ال ًٚكٍ أٌ ٚغزًش ٔانغٛبزخ انٕٛو كمطبع الزصبد٘ لبدسح ػهٗ ئٚدبد فشؿ اعزثًبسٚخ ٔٔظٛفٛخ ف ٙانًسبفظبد
ٔانجهذاد انصغٛشح كًب أَٓب ًٚكٍ أٌ ركٌٕ ثذٚال ػٍ انزًُٛخ انضساػٛخ انز ٙرشاخغ اإللجبل ػهٓٛب ف ٙكثٛش يٍ انًُبطك ٔ انًسبفظبد ٔ ْٕ يب
أدٖ ئنٗ اخزالل الزصبد٘ ف ٙرهك انًٕالغ ٔ ؽر ف ٙانفشؿ انٕظٛفٛخ أٔ االعزثًبسٚخ فٓٛب ْٕ ٔ ،يب ًٚكٍ أٌ رؼٛذ انغٛبزخ انزٕاصٌ نّ ٔ
رغٓى ف ٙئػبدح االعزمشاس االلزصبد٘ ثم ٔ رزفٕق ػهٗ يب كبَذ ػه"ّٛ
يٍ خبَجّ أٔضر انذكزٕس ػجذهللا ثٍ عهًٛبٌ انٕؽٛم يذٚش ػبو انًؾشٔع انٕطُ ٙنزًُٛخ انًٕاسد انجؾشٚخ انغٛبزٛخ ثبنٓٛئخ انؼبيخ نهغٛبزخ
ٔاٜثبس أٌ ْزِ انذٔسح ٔ انز ٙرؼذ األٔنٗ ضًٍ عهغهخ نزأْٛم انًذسث ٍٛضًذ ( )91يٍ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ف ٙاندبيؼبد ٔانكهٛبد
انسكٕيٛخ ٔاألْهٛخ ٔانًٓزً ٍٛثًدبل اإلسؽبد انغٛبز ٙإَٔٓا أعجٕػ ٍٛيٍ انزذسٚت انُظش٘ ٔانزطجٛم ٙف ٙيدبل رذسٚت انًذسث ٍٛػهٗ
اإلسؽبد انغٛبز ٙيؾٛذا ثبنزفبػم انز٘ أثذاِ انًؾبسكٌٕ يغ انخجشاء انذٔن ٌٕٛانز٘ لذيٕا انجشَبيح .

