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انجضائش -أكذ ٔصٚش انًجاْذ ,ٍٚانطٛة صٚرَٕٕٚ ,ٙو انثالثاء تانجضائش انؼاصًح,
ضشٔسج انحفاظ ػهٗ انًكرغثاخ انٕطُٛح ,داػٛا فَ ٙفظ انٕقد إنٗ "سص
انصفٕف" يٍ أجم يٕاجٓح يخرهف انرحذٚاخ انٕطُٛح ٔ انذٔنٛح.
ٔأٔضح انغٛذ صٚرَٕ ٙخالل َذٔج حٕل يٕضٕع "يغضٖ ٔأتؼاد ٕٚ 5ن"1962 ٕٛ
َظًٓا انًرحف انٕطُ ٙنهًجاْذ ٔحضشْا ٔصٚش االذصال  ,جًال كؼٕأٌٔ ,صٚش
انثقافح ػضانذ ٍٚيٕٓٛتٔ ٙػذد يٍ أػضاء االعشج انثٕسٚح ٔيًثه ٍٛػٍ األعالك
األيُٛح,أٌ انٕضغ انحانٚ ٙغرٕجة يٍ انجًٛغ "انحشص ػهٗ انحفاظ ػهٗ
انًكاعة ٔ االجرٓاد يٍ أجم دًٕٚيح االسذثاط ٔ انرٕاصم يغ انًثم انؼهٛا ٔ انقٛى
انٕطُٛح األصٛهح ٔانًشجؼٛح انراسٚخٛح ".
كًا شذد انٕصٚش ,ػهٗ ضشٔسج يٕاصهح أجٛال االعرقالل "نًغٛشج تُاء انٕطٍ ٔ
صٌٕ اعرقشاسِ ٔكزا ذحصٛم يخرهف انؼهٕو ٔ انًؼاسف يٍ أجم ذشقٛح انًٕاطُح
" ,يزكشا تأٌ "انشٓذاء ٔ انًجاْذ ٍٚكإَا صُاػا نهراسٚخ ٔصُاػا نًجذ انجضائش
ٔ ٚجة ػهُٛا أٌ َكٌٕ يٍ صُاع اإلخالص ٔ انٕفاء نٓزا انًجذ انخانذ".

ٔف ٙراخ انًُحٗ ,دػا انغٛذ صٚرَٕ ,ٙانشثاب إنٗ االقرذاء ترضحٛاخ انشٓذاء
ٔ انًجاْذ ٍٚف ٙصٌٕ االعرقالل ٔ انحفاظ ػهٗ االعرقشاس ,يؤكذا ػهٗ أٌ
إحٛاء انزكشٖ  55نؼٛذ االعرقالل ٔ انشثاب انز٘ ٚشكم "ذرٕٚجا نًغٛشج ثٕسج
َٕفًثش انخانذج "ٚ ,ؼذ تًثاتح "يشجؼٛح أعاعٛح نكَّٕ ذضًٍ يثم ػهٛا ٔدسٔط
ٔيثادئ انٕحذج انٕطُٛح".
كًا شذد ػهٗ أًْٛح "انغؼ ٙانحثٛث يٍ أجم جًغ انكهًح ٔ سص انصفٕف ٔ
يضاػفح انجٓذ نرحقٛق ذطهؼاخ انشؼة انجضائش٘ ذحد انقٛادج انششٛذج نهغٛذ
سئٛظ انجًٕٓسٚح انغٛذ ػثذ انؼضٚض تٕذفهٛقح نرحقٛق انٕثثح انرًُٕٚح ف ٙكافح
انًٛاد ,"ٍٚيشٛشا إنٗ أْى اإلَجاصاخ انًحققح يُز االعرقالل ٔ انشايٛح ف ٙيجًهٓا
إنٗ تُاء "دٔنح قٕٚح قادسج ػهٗ صٌٕ انًثادئ انر ٙاعرشٓذ يٍ أجهٓا يهٔ ٌٕٛ
َصف يه ٌٕٛشٓٛذ".
ٔتانًُاعثح ,حٛا ٔصٚش انًجاْذ ٍٚانجٕٓد انر ٙذثزنٓا األعالك األيُٛح يٍ
سجال انجٛش انٕطُ ٙانشؼث ٙعهٛم جٛش انرحٛش انٕطُ ٙف ٙانغٓش
ػهٗ انًحافظح ػهٗ أيٍ انٕطٍ ٔ انًٕاطٍ.
يٍ جٓرى  ,أتشص انًرذخهٌٕ فْ ٙزِ انُذٔج انر ٙشٓذخ ذكشٚى انطهثح انًرفٕق ٍٛيٍ
انًذسعح انٕطُٛح نألشغال انؼًٕيٛح ,ضشٔسج أخذ انؼثش يٍ جٛم َٕفًثش
انز٘ ذًكٍ تفضم َضانّ ٔ إخالصّ يٍ اعرشجاع انغٛادج انٕطُٛح ,داػ ٍٛفٙ
َفظ انٕقد انشثاب إنٗ االطالع ػهٗ انراسٚخ انٕطُ ٙحفاظا ػهٗ انزاكشج
انجًاػٛح.

