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ػبز اٌصسٌك إًٌٍّ ؼٍطبْ ٔبعً ػبَ  َ1961ئٌى ػسْ حبِال ً شٙبزح ثىبٌٛضٌٛغ فً األزة ة
ررصص ربضٌد اٌؼطة ـ ِٓ اٌغبِؼخ األِطٌىٍخ ثجٍطٚد ٚ .

ٌُ ٌضط وضٍطاً ِٓ ا إل٘زّبَ فً شٌه اٌحٍٓ

ٌزسفك اٌرطٌغٍٓ اٌغٕٛثٍٍٓ فً رٍه اٌفزطح اٌزً شٙسد ػٛزرِ ِٓ ُٙرزٍف عبِؼبد اٌؼبٌُ ٚ
ررصصبد ِزؼسزح .ػبز األطجبء ٚ

فً

إٌّٙسؼ ٚ ْٛاٌّحبِ ٚ ْٛاٌّحبؼج ٚ ْٛاٌّسضؼ ْٛثبٌؼشطاد ئش

ثسأد حٍّخ ِىضفخ ِٓ اٌجؼضبد اٌسضاؼٍخ فً ِٕزصف اٌرّؽٍٕبد صُ أرذ صّبض٘ب فً ثساٌخ اٌؽزٍٕبد .
ئال أْ اٌعًٍِ اٌصسٌك ؼٍطبْ ٔبعً وبْ ٔؽٍظ ٚحسٖ رمطٌجب  .ئش أظٙط ِٛا٘ت  ٚػجمطٌخ  ٚأٌّؼٍخ ذبصخ
ثسضاؼخ اٌزبضٌد ـ ٚاٌزبضٌد إًٌٍّ ثبٌصاد فً عٕٛة اٌغعٌطح اٌؼطثٍخ .فىبْ أٚي ِإضخ أوبزًٌّ ًٌّٕ
فً اٌشططٌٓ ٌىطغ أثحبصخ صُ ٌٕشط وزبثبرٗ ػٓ ربضٌد إٌّطمخ ِٕص اٌّإضذٍٓ ثبِرطِٗ  ٚحّعح ٌمّبْ
 .ئال أٔٗ أذزٍف عصضٌبً ػٓ اٌؼّاللٍٓ ثأؼٍٛثٗ  ٚزضاؼبرٗ  ٚأثحبصٗ  ٚئؼٙبِبرٗ ،فىبْ أٚي ِإضخ ًٌّٕ
ٌٕشط لبئّخ ثىً اٌىزت اٌغطثٍخ اٌزً رٕبٌٚذ ربضٌد عٕٛة اٌغعٌطح ثشططٌخ  ٛ٘ ٚاٌّؼطٚف ػٍٍّب ثىٍّخ
"ثجٍٍٛغطافٍب ".
ٌّٚب عبءًٔ ثٕؽرخ ِٕٗ فً زاض "

فزبح اٌغعٌطح " ثؼسْ أشًٍٕ٘ ثحك  ،فٛلفذ ٌٗ ئحزطاِبً ٌجحضٗ

اٌسؤٚة  ٚعٙسٖ اٌغٍٙس  ٚػّك زضاؼبرٗ  ٚضربِخ طّٛحٗ  ٚ ،أزضوذ آٔصان ئْ ػسْ  ٚاٌغٕٛة إًٌٍّ
ػِّٛب لس حظٍذ ثّإضخ عسٌس ِٓ أضلى اٌسضعبد  ٚ ،أٔٗ فً ؼجًٍ رؽغًٍ ربضٌد إٌّطمخ ػٍى أحسس
األّٔبط اٌؼٍٍّخ .
 ٚاٌؽجت أْ اٌصسٌك ؼٍطبْ ٔبعً اٌصي فمسٔبٖ ِٕص أؼبثٍغ وبْ ِإضذبً ِٛ٘ٛثبً أٚال

 .ػشك

اٌزبضٌد فسضؼٗ فً اٌغبِؼخ األِطٌىٍخ صُ رٌٛى ؼجط أغٛاض ربضٌد ثالزٖ ِٓ وبفخ اٌّصبزض اٌزً أؼزطبع
اٌٛصٛي ئٌٍٙب فً أي ِىبْ فً اٌسٍٔب.
 ٚثبٌطغُ ِٓ أٔٗ ٚصً ئٌى ِطرجخ ضئٍػ ٌٍرسِخ اٌّسٍٔخ فً اٌغٕٛة ثؼس ػبَ  َ1967ئال أٔٗ أذزبض
اٌزفطؽ ٌزسضٌػ اٌزبضٌد إًٌٍّ فً وٍٍخ اٌزطثٍخ اٌؼٍٍب ثؼسْ ثؼس  َ1972لجً أْ ٌٕزمً ئٌى اٌغّٛٙضٌخ
اٌؼطثٍخ إٌٍٍّخ حٍش ػًّ ِؽزشبضاً فً ٚظاضح اٌربضعٍخ .فأشزطن ٚؼبُ٘ فً ػشطاد اٌٍغبْ ٚ
اإلصساضاد ٚ ،وزت فً ِئبد اٌّٛاضٍغ اٌزبضٌرٍخ إٌٍٍّخ اٌزً رشىً اٌٍ َٛؼفطاً حبفال ً ثبٌّؼٍِٛبد ٚ
اإلؼزرالصبد  ٚاٌزفؽٍطاد اٌزً ٌُ ٌزصس ٌٙب أحس لجٍٗ حزى أٔٗ ِٕح ٚؼبَ اٌّإضخ اٌؼطثً ػبَ
 ِٓ َ1987ئرحبز اٌّإضذٍٓ اٌؼطة.
ؼٍطبْ ٔبعً وبْ ثبحضبً ِٕمجبً زؤٚثبً  ٚ ،وبرجبً ِحٍال ً ضصٍٕبً  ،رطن ِىزجخ ِٓ اٌسضاؼبد ٌُ ٌؽجمٗ
ًٌّٕ ئٌٍٙب ٌٛ ٚ ،ال فبعؼخ ٚفبرٗ اٌّجىطح  ٛ٘ٚفً اٌضبٌضخ  ٚاٌرّؽٍٓ ألصطأب ثبٌّعٌس ثؼس أْ ٘ٚت ػّطٖ
ٌزبضٌد آٌٍّ ِٓ ِصبزضٖ األٌٍٚخ ،صُ وطغ ػٍّٗ  ٚػجمطٌزٗ اٌّشٛٙضح فً رحًٍٍ ِؼبًٔ شٌه اٌزبضٌد ٚ
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ً٘ األٌّؼٍخ اٌزً ٍِعد اٌّإضخ اٌفص اٌصي ال ٌغٛز اٌعِبْ ثّضٍٗ

ئال ٔبزض اً ٚ ،ؼٍطبْ ٔبعً وبْ ضط ال ً

ٔبزض اٌّضبي .
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