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تٛاٌ

انؼاللاخ انهثُاَٛح -االيٛزكٛح ف ٙانخارجٛح االيٛزكٛح.
واشنطن في  35ايلول 4232
ذُفٛذا نذػٕج يٍ يظاػذ ٔسٚزج انخارجٛح األيٛزكٛح نشؤٌٔ انشزق األدَٗ انظفٛز جٛفز٘ فٛهرًاٌ لاو
ظى انًحاي ٙجٌٕ حجار ٔانًُٓذص لثالٌ فارصٔ ،انهجُح
ٔفذ يٍ انًجهض انؼانً ٙنثٕرج األرس ّ
انهثُاَٛح انؼانًٛح نرُفٛذ انمزار انذٔن 9551 ٙتزئاطح انًُٓذص غٕو حزبٔ،انشٛخ طاي ٙانخٕر٘
رئٛض االذحاد انًارَٔ ٙانؼانً ٙتانًشاركح ف ٙجهظح حٕار ظًد تاالظافح إنٗ ْؤالء يًثه ٍٛنأل
حشاب انهثُاَٛح انًرٕاجذج فٔ ٙاشُطٍ ٔيجًٕػاخ ظغػ اغرزاتٛح يٍ انهثُاَ ٍٛٛاأليزٚك.ٍٛٛ
ٔلذ ذكهى انظفٛز فٛهرًاٌ شارحا يٕلف االدارج األيزٚكٛح ذجاِ نثُاٌ يشذدا ػهٗ انرشايٓا تاالطرمالل
ٔانظٛادج ٔػذو ذخه ٙانٕالٚاخ انًرحذج ػٍ حك انهثُاَ ٍٛٛتانحزٚح ٔانذًٚمزاغٛح ٔذمزٚز يصٛزْى
تذٌٔ ظغٕغ الهًٛٛح كاَد أو دٔنٛح ثى اَرمم إنٗ انكالو ػٍ دػى انًؤطظاخ انشزػٛح ٔخاصح انجٛش
انهثُاَ.ٙ
ٔذكهًد انظفٛزج انجذٚذج ف ٙنثُاٌ ٔشذدخ ػهٗ دٔر انهثُاَ ٍٛٛف ٙصُغ انمزار ٔيظاَذج انؼانى انحز
نٓى ٔأًْٛح االطرمزار ٔدػى انٕالٚاخ انًرحذج نهجٛش انهثُاَ .ٙكًا ذكهى انظٛذ داٌ شثٛزٔ يظؤٔل يهف
انشزق األٔطػ ف ٙيجهض األيٍ انمٕي ٙانذ٘ أشار إنٗ انًفأظاخ انجارٚح ػهٗ انًظار انفهظطُٙٛ
ٔايكاَٛح ذٕطٛؼٓا نرشًم جٓاخ أخزٖ ف ٙانًُطمح ٔذًُٗ أٌ ٚفٛذ اطرًزارْا نثُاٌ أٚعأ .ذالِ
يظاػذ ٔسٚز انذفاع نشؤٌٔ انًُطمح انظٛذ كٕنٍ كاْم انذ٘ شذد ػهٗ يظاَذج انجٛش انهثُأَ ٙأًْٛح
دٔرِ ف ٙاطرمزار انثالد ٔأشار إنٗ أٌ انٕالٚاخ انًرحذج ذُرظز أٌ ذمذو انًؤطظح انؼظكزٚح خطح
اطرزاذٛجٛح ذحذد حاجاذٓا.
ْذا ٔلذ ٔسع ٔفذ انًجهض انؼانً ٙنثٕرج األرس تؼذانًُالشاخ انر ٙذكهى فٓٛا األي ٍٛانؼاو انظٛذ غٕو
حزب ٔانظٛذ جٌٕ حجار ٔانشٛخ طاي ٙانخٕر٘ تٛاَا تاالَكهٛشٚح جاء ف ّٛذشذٚذ انًجهض انؼانً ٙػهٗ
ظزٔرج ذُفٛذ انمزاراخ انذٔنٛح ٔأًْٓا ٔ 9079ٔ 9551االطرًزار ف ٙذذرٚة ٔذجٓٛش انجٛش
انهثُاَ ٙنٛكٌٕ انمٕج انًظهحح انٕحٛذج ػهٗ األرض انهثُاَٛح.
كًا رأٖ انثٛاٌ تأٌ حشب هللا ٔيؤٚذٔا طٕرٚا ذًكُٕا يٍ انظٛطزج ػهٗ تؼط يزاكش انمزار فٙ
انًؤطظح انؼظكزٚح يٍ ُْا انطهة يٍ األكثزٚح انُٛاتٛح انؼًم ػهٗ ذُظٛف ْذِ انًؤطظح يٍ ْؤالء
ٔيٍ ذأثٛزْى.
ٔغانة انٕفذ يٍ يًثه ٙاالدارج األيزٚكٛح االطرًزار ف ٙذذرٚة ظثاغ انجٛش ػهٗ األرض األيزٚكٛح
كًا أشار إنٗ أٌ حًاٚح انحذٔد انجُٕتٛح ٔيُغ انرؼذٚاخ ػثزْا ْ ٙيًٓح انمٕاخ انذٔنٛح ٔأٌ انجٛش
انهثُاَ ٙيرٕاجذ نذػى ْذِ انمٕاخ ٔنٛض نشٚادج االحركان ٔانرظثة تانرٕذز.
ٔلذ ذطزق انظٛذ حزب ف ٙطؤانّ إنٗ يٕظٕع ذزاجغ انزئٛض انحزٚز٘ ػٍ ذٕج ّٛاالذٓاو إنٗ طٕرٚا
ف ٙلعٛح لرم ٔانذِ انزئٛض رفٛك انحزٚز٘ ْٕٔ يا ٚثذٔ ٔكأَّ َرٛجح انرفاْى انظؼٕد٘ انظٕر٘
ٔغانة أٌ ٚكٌٕ يٕلف انٕالٚاخ انًرحذج أكثز ٔظٕحا نًُغ اػادج انظٛطزج انظٕرٚح يجذدا ٔذذخم
ديشك ف ٙشؤٌٔ نثُاٌ ٔفزض طٛاطاخ ذؼٛك ػًهٛح االطرمزار ٔانرخهص يٍ رٔاطة اإلرْاب
ٔطٛطزج ذُظًٛاذّ.
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