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َفز عذد يٍ سجبل األعًبل ٔأصحبة انششكبد ٔانًزعٓذٍٚ ٔانزجبس ٔانصُبعٍٛٛ يٍ عكبس ٔانضُٛخ ٔألضٛخ انشًبل، 

ٍ سئٛظ يجهظ إداسح ششكخ "انجشلبٌ" نزجبسح يٕاد انجُبء ثالل حًضح، ٔلفخ رضبيٍ ٔاعزُكبس نزٕلف انعًم ٔثذعٕح ي

فٙ يمهع ششكخ انزشاثخ انٕطُٛخ "إعًُذ انغجع" حٛث رجًع عذد كجٛش يٍ عبئمٙ انشبحُبد ٔآنٛبد اإلعًُذ انجبْض 

نششكخ ٔسفعٕا انالفزبد انشافضخ نهمشاساد انزٙ سكُْٕب عهٗ جٕاَت يغهكٙ األٔرٕعزشاد فٙ شكب لجبنخ يُشآد ا

انجبئشح فٙ ظم اَزشبس نعُبصش انجٛش فٙ لٕٖ األيٍ انذاخهٙ ٔاألجٓضح األيُٛخ، ٔطبنجٕا ثًٓهخ لبََٕٛخ "نهًمهع انز٘ 

 ."ٚحبفع عهٗ يصذس عٛش انعًبل ٔانًٕظفٍٛ ٔٚؤيٍ فشص عًم نعذد كجٛش يٍ انعبيهٍٛ ثشكم يجبشش

يٕظفٙ ششكخ انغجع، انشٛخ ثٛبس جٕصٚف ضٕيٛظ، ٔانزجبس ٔانصُبعٍٛٛ ٔسجبل األعًبل،  ٔأنمٗ حًضح كهًخ حٛب فٛٓب

ٔلبل: "نٍ َشضٗ ٔنٍ َمجم أٌ ٚششد يئبد انًٕظفٍٛ ٔاٜالف يٍ انعبئالد جشاء ْزا انمشاس انجبئش انز٘ جبء 

ذفعٌٕ ثًٍ انًحبصصبد اعزُغبثٛبً، لشاس جبئش فٙ حك انششكخ ٔفٙ حك انصُبعخ انهجُبَٛخ ٔفٙ حك انجًٛع انزٍٚ ٚ

 ."انغٛبعٛخ

ٔأضبف: "ٔلفزُب ُْب ٔلفخ حك فٙ ٔجّ عهطبٌ جبئش ٔنٍ َزشاجع عٍ ْزا االعزصبو حزٗ َُزصش نهجًٛع انزٍٚ ال رَت 

نٓى ثًب حصم، َعى يٕلفُب ثبثذ إنٗ جبَت ْزِ انششكخ انزٙ رعزجش انحصٍ انصُبعٙ األٔل فٙ نجُبٌ صبيذح سغى 

س إلفبنٓب ٚعُٙ إعذاو يئبد انًٕظفٍٛ ٔرششٚذ اٜالف األعبصٛش انزٙ رٓذدْب رحذ حجج ٔرسائع يشجْٕخ، ٔانٕٛو ثمشا

 ."يٍ انعبئالد

ٔربثع يزٕجٓب إنٗ انًٕظفٍٛ ٔانًٕظفبد ٔكم انعًبل: "َحٍ يعكى ٔإنٗ جبَجكى ٔإنٗ جبَت انشٛخ ثٛبس ضٕيٛظ انز٘ 

كشايخ انجًٛع،  ٚعزجشكى أْهّ َٔبعّ ٔأعشرّ انكجٛشح ٔانزبسٚخ ٚشٓذ أٌ أٚبدّٚ انجٛضبء فٙ خذيخ انُبط ٔانحفبظ عهٗ

ْٙ انشعبنخ األٔنٗ فٙ حٛبرّ ٔفٙ رعبيهّ انصبدق ٔانزضايّ ثكبفخ انششٔط انًطهٕثخ ٔفمبً نألصٕل انصحٛخ ٔانجٛئٛخ، 

كهُب يعكى ٔيعّ فٙ ٔجّ حٛزبٌ انغهطخ ٔانًبل انزٍٚ ٚزشثعٌٕ عهٗ أٔجبع انُبط فٙ ٔلذ كفش كم انُبط ثٓزِ انغهطخ 

 ."ذحانزٙ رجهذَب ٕٚيٛبً أنف جهذح ٔجه

 

أضبف: "يٍ ُْب يٍ عشٍٚ انصُبعخ انهجُبَٛخ يٍ ْزِ انششكخ َمٕل نٕصاسح انجٛئخ ٔانٕصاساد انًخزصخ ٔكم انًعٍُٛٛ، 

ْزا لشاس جبئش ثحك انششكخ ٔثحك انصُبعخ انهجُبَٛخ ٔثحك انعًبل ٔانًٕظفٍٛ ٔثحك انصُبعٙ األٔل فٙ نجُبٌ ثٛبس 

انششكخ يهزضيخ االرفبلبد انًجشيخ ثُٛٓب ٔثٍٛ انٕصاساد ضٕيٛظ ٔثحمُب جًٛعبً، ال أحذ ٚمجم ثّ، ٔخصٕصبً أٌ 

 ."انًخزصخ



ٔرٕجّ إنٗ انًغؤٔنٍٛ، ثبنمٕل: "اسحًٕا ْزا انشعت ٔاعحجٕا حجم انًشُمخ عٍ سلبثٓى، ٔاعهًٕا أٌ نهجبطم جٕنخ 

 ."ٔنهحك أنف جٕنخ ٔجٕنخ

 


