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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

يفحص  نايب 

ةسكنلل ـ53  لا ىركذلا  يف  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص 

ماع اهيـضارأ  نم  ءزج  لالتحا  ةـبكن  دـعب  نيطـسلف  ضرأب  تّلح  ةـيناث  ةاسأم  ىلع  ماع 1967  ناريزح  نم  سماـخلا  دهـشي 
مئارجل ضرعتت  اهتاسدقمو  اهناسنإو  اهـضرأب  نيطـسلفو  خـيراتلا  كلذ  ذـنمو  ةـبكنلا ، كلت  تلت  يتلا  ةـسكنلا  تناكف  ، 1948

ثيدحلا خيراتلا  هفرع  لالتحا  سخأو  عشبأ  لبق  نم 

عمتجملا ضفر  نـم  مـغرلا  ىلعو  ىــصقألا ، دجــسملا  قاـفآلا  ذاذـش  نـم  نوـلتحملا  سّندو  ةـلتحم ، اـهلك  نيطــسلف  تتاـب  دــقل 
يف ددـــمتي  حارو  ضرــألا ، ىلع  عئاــقولا  ضرف  ىلإ  دـــمع  ينويهـــصلا  لـــالتحالا  نأ  ـــالإ  لـالتحا 67  جــئاتنب  رارقـإلا  يلودــلا 

ةيلمع ىمــسملا  مهوـلا  عورــشم  ًالغتــسم  سدــقلاو ، ةــيبرغلا  ةفــضلا  لاـبج  يف  ىــشفتي  ناطرــسلاك  يناــطيتسالا  هعورــشم 
يلودـلا عمتجملل  مزتلا  وه  الف  ضرتفم ، يئاـهن  لـحب  نيينيطـسلفلا  نم  ضعبلا  ءارغإو  يلودـلا  عمتجملا  ريدـخت  يف  مالـسلا 
مالـسلا عورـشم  ىلع  نينهارملا  حـنم  وه  ـالو  ماع 67 ، ةـلتحملا  يـضارألا  ىلع  ةرطيـسلا  يف  رمتـسي  نأب ال  هماـمأ  دـهعت  اـمب 

ةدايـــسلا ضرفو  مــضلا ، هيمـــسي  اــم  ذــيفنت  ىلإ  ىعـــسي  لــالتحالاو  ماــعلا  اذـــه  ىركذـــلا  يتأــت  ثــيح  نودـــيري ، اــم  لــيزهلا 
ةيبرغلا ةفضلا  نم  30% ةيبرغلا ، ةفضلا  تانطوتسمو  راوغألا  ىلع  ةينويهصلا 

ةديدج ةسكن  لظ  يف  نيطـسلف  لماك  لالتحا  مامتإ  نم  ينويهـصلا  لالتحالا  عنم  يف  ةـيبرعلا  شويجلا  ةـسكن  ىركذ  يتأت 
هتلتاـق يذــلا  هـتاذ  ودــعلا  حــنمو  ينويهــصلا ، ودــعلا  عـم  تاـقالعلا  عيبـطت  ىلإ  ةيمالــسإلاو  ةــيبرعلا  لودــلا  ضعب  يعــس  نـم 

ناسنإو ضرأ  نم  اهيف  امو  نَم  ىلع  لوغتلاو  نيطسلف  لالتحا  يف  يدامتلاو  رارقتسالا  ةصرف  سمألاب  ةيبرعلا  شويجلا 

: يتأي ام  دكؤنل  ميلألا  عقاولا  اذه  ضفرن  ذإ  ةميلألا  ىركذلا  هذه  مامأو  سامح ،"  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  يف  اننإو 

لك دكؤي  يذلا  تاتـشلاو ، ماع 48  ةلتحملا  يـضارألاو  ةفـضلاو  ةزغو  سدقلا  يف  دـماصلا  ينيطـسلفلا  بعـشلل  انتيحت  ًالوأ /
هـضرأ ىلع  نامأو  نمأب  شيعلاو  لالقتـسالاو  ةيرحلا  قحتـسي  بعـش  هنأ  ةمواقملا  يف  هتاعادبإو  هتايحـضت  لالخ  نم  موي 

مشاغلا ينويهصلا  لالتحالا  نم  اهريرحت  دعب 

فاـفتلالل تـالواحملا  لـك  نإو  هاوـس ، قـيرط  ـالو  ةـسكنلا ، راـثآ  حـسمل  دـيحولا  قـيرطلا  وـه  اـهجهنمو  ةــمواقملا  زيزعت  اًـيناث /
هريرمت وأ  هلوبق  نكمي  رمأ ال  ةمواقملا  ةدارإ  ىلع 

انبعـش تاقاطل  يقيقحلا  ضاهنتـسالا  دوقو  يه  ةـمواقملا  لوحو  ةـينطولا  تباوثلا  لوح  ينيطـسلفلا  بعـشلا  ةدـحو  اًـثلاث /
ناودع يأ  مجل  ىلع  ةرداقلا 

هذــه ريرمتب  اوحمــسي  نــل  نيذــلا  انبعــش  راوــث  مادــقأ  تــحت  ةينويهــصلا  ةدايـــسلا "  " ضرفو مــضلا  عورـــشم  ريـــصم  اـًـعبار /
ةـضافتنا امو  ضرألا ، ريرحت  لـيبس  يف  ةـلوطبلاو  ةـيئادفلا  يف  ةـلثمألا  عورأ  انبعـش  برـضيسو  انتيـضقل ، ةـلتاقلا  عيراـشملا 



ةديعبب انودع  ةركاذ  نع  ةينيطسلفلا  تاروثلا  لكو  سدقلاو  ىصقألا 

عيمجو اـًـيناسنإو ، اًيمالـــسإو  اـًـيبرع  ةــيراضحلاو  ةــيخيراتلاو  ةـــينيدلا  اــهتناكم  اــهلو  نيطـــسلف ، ةمـــصاع  سدـــقلا  اًــسماخ /
الو اــهنع  لزاــنت  ــالو  ةيمالــسإلاو ، ةــيبرعلا  ةَّمــألاو  ينيطــسلفلا  بعــشلل  تباــث  ّقـح  يه  ةيحيــسملاو  ةيمالــسإلا  اهتاسدــقم 

اهنم ءزج  ّيأب  طيرفت 

ريوزتو ناـطيتساو  دـيوهت  نـم  سدــقلا  يف  لـالتحالا  تاءارجإ  لـكو  ةنيهــصتملا "  " هـترادإو بـمرت  تـالواحم  ّلـك  اًـسداس /
نكت مل  اهنأك  ةمدعنم  ملاعملاو  ةيوهلل  سمطو  قئاقحلل 

مهنيطوت تالواحم  كلذ  يف  امب  نيحزانلاو ، نيئجاللا  ةيضق  ةيفصت  ىلإ  ةفداهلا  تالواحملاو  عيراشملا  ّلكل  انضفر  اًعباس /
ليدبلا نطولا  تاعورشمو  نيطسلف ، جراخ 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 
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