
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

يفحص نايب 

ىصقألا دجسملا  قارحإل  نيسمخلاو  ةيناثلا  ىركذلا  يف 

ةبهأتم ةمواقملاو  ةقدحم  رطاخملا 

هيلإ باـهرإلاو  قارحـإلاب  تدـتما  يتـلا  دـيلا  نـكت  مـل  يذـلا  كراـبملا  ىــصقألا  دجــسملا  قـيرح  ىركذ  لـطبلا  ينيطــسلفلا  انبعــش  ييحي 
كرابملا ىصقألا  دجسملا  تابنج  يف  تلعتـشا  يتلا  رانلا  نإ  لب  ةنونجم ، ديب  رانلا  هيف  تمرـضأف  يكنز  نيدلا  رون  دومحملا  ربنم  ىلإو 

ىلإ فدهي  ةينويهـصلا  ةموكحلا  هسرامت  مدهو  ريجهتو  ديوهت  نم  دـتمم  ططخمل  ةـيادبلا  نالعإ  ىوس  نكت  مل  ماعلا 1969م  يف 
.هناكم موعزملا  مهلكيه  ةماقإو  همدهو  ىصقألا ، دجسملا  ىلع  ديلا  عضو 

مهيدـيأ هيلإ  لصت  نأ  تعاطتـسا  امب  لساوبلا  سدـقملا  تيب  رامعو  لهأ  اهأفطأ  كلتف  رطخألا ، يه  اًـماع  لبق 52  نارينلا  كـلت  نكت  مل 
ماــحتقا لــك  عــم  ىــصقألا  دجــسملا  تاــحاس  موــي  لــك  فدهتــست  تـلاز  اــم  يتــلا  كــلت  يه  رطخــألا  نارينلا  نــكلو  ةطيــسب ، تاودأ  نــم 

.اًيناكمو اًينامز  هميسقت  تالواحم  وأ  هتاساسأ ، تحت  لالتحالا  تايرفحو  نينطوتسملل ،

ىلع لـالتحالا  ةـيبرعلا  ةـمظنألا  ضعب  نـم  ةدـلجلا  وـنب  دـعاس  يتـلا  نارينلا  نـم  اًـعقو  دـشأب  ىــصقألا  يف  تلعتــشا  يتـلا  راـنلا  تـسيلو 
تاءادـتعاو تاـماحتقا  نـم  ضرعتي  اـمل  ىــصقألا  دجــسملا  هـيف  ضرعتي  يذــلا  تقوـلا  يف  عيبـطتلا ، راـيت  يف  اوراـس  نأ  موـي  اهلاعــشإ 

.مهل ريجهتو  هلهأب  ليكنتو 

: يلي ام  دكؤنل  ةميلألا  ىركذلا  هذه  رورم  عمو  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  يف  اننإ 

، ىصقألا دجسملل  ةرصن  هيبأ  ةركب  نع  ّبه  موي  هدجاوت  نكامأ  لك  يف  ينيطـسلفلا  انبعـشلو  سدقلا ، يف  انلهأل  ةيحتلا  لك  ةيحتلا  • 
نع اًــعافد  نويــسدقملا  اــهيف  ىناــفت  يتــلا  سدــقلا ،" فيــس   " ةــكرعم ةــيخيراتلا  ةــمحلملا  كــلت  يف  هـيف  اــنقحو  هرهط  نـع  اًــعافدو 

تايحضتلاو ةلوطبلا  كلتب  ىلوألا  ةلبقلل  ةزغ  ترـصتناو  تاتـشلا ، يف  نوينيطـسلفلاو  لتحملا  لخادلاو  ةفـضلا  اهيف  تدانتو  مهاصقأ ،
.ةميظعلا

هيلإ دـتمت  نأ  راـنلل  حمـسي  نل  يذـلا  انبعـش  نم  ةلـساب  ةـمواقمب  هجاَويـس  هيلع  ءادـتعا  يأ  نإو  رمحأ ، طـخ  وـه  ىـصقألا  دجـسملا  نإ  • 
 . ىرخأ ةرم 

نإو كراـبملا ، ىــصقألا  دجــسملا  نـع  لـالتحالا  مـئارج  درل  ةـبهأتم  ةينيطــسلفلا  ةـمواقملاو  ةرــضاح ، سدـقلا  فيــس  ةــكرعم  تـلاز  اـم  • 
هينطوتـسمو لـالتحالا  ناودـع  درو  عافدـلل  ةزهاـج  لظتــس  سدـقلا  فيــس  ةـكرعم  يف  كـلذ  تـتبثأو  تـتبث  اـمك  ةينيطــسلفلا  ةـمواقملا 

.سدقلا يف  انلهأو  ىصقألا  ىلع 

ةرورـض دـكؤنو  ةـفاك ، كابتـشالا  قطاـنمو  نينجو  اـتيب  اهـسأر  ىلعو  ةـلتحملا ، ةفـضلا  يف  انبعـش  ةـمواقمل  ةـيحتلا  لـك  ةـيحتلاب  قربن  • 
.لالتحالا هجو  يف  ةلعتشم  قطانملا  لك  قبتلو 

َ
ةحلسملا ، ةمواقملا  اهيف  امب  كانه  ةمواقملا  لاكشأ  لك  زيزعت 

دــض ةــثيبخلا  لـالتحالا  تاـططخم  لـك  عـنمو  ةــهجاومل  كراـبملا  ىــصقألا  دجــسملا  ةراــمعو  طاــبرلا  ةلــصاوم  ىلإ  انبعــش  ءاــنبأ  وعدــن  • 
، ىــصقألا دجــسملا  يف  مهدــجاوتو  مهطاــبر  يف  ماـع 48  ةــلتحملا  انيــضارأ  يف  انبعــش  دوـهج  نـمثنو  كراـبملا ، ىــصقألا  دجــسملا 

.لئاسولا لكب  ءادعألا  نم  هتيامحو  سدقلاو ، ىصقألا  دجسملا  يف  مهتطشنأو  مهرود  زيزعت  ىلإ  مهوعدنو 

يف ىركذـلا  ءاـيحإل  موـيلا  قـلطنيو  سدـقلاو ، ىـصقألل  ةرـصن  هاـسني  نل  اًـسرد  لـالتحالا  نقل  ةزغ  عاـطق  يف  ينيطـسلفلا  انبعـش  نإ  • 
 . دمغُي نل  سدقلا  فيس  نأ  ينويهصلا  لتحملل  ةلاسرو  ةزعلاو ، ةدحولاو  دومصلا  نع  ربعي  ينطو  دهشم 

، ةـيلودلا لـفاحملا  يف  اًـيلاع  هتيـضق  عـفرو  ىـصقألا  نـع  عافدـلا  ةـنامأ  لـمح  ىلإ  رجهملاو  تاتـشلا  يف  ينيطــسلفلا  انبعــش  وعدـن  • 
.يملاعلا ماعلا  يأرلا  يفو 

، ةينيطــسلفلا ةيــضقلا  بـلق  يف  ةــنعط  اـهنوك  ودــعت  نـلو  ةنجهتــسمو ، اًـعطاق ، ضفر 
ــً

ا ةــضوفرم  لــالتحالا  عـم  عيبـطتلا  تاــيلمع  نإ  • 
مظنمو يوق  لكشبو  اًعيرـس  كرحتلاب  اهبوعـشو  ةيمالـسإلاو  ةيبرعلا  انتمأ  بلاطنو  نيطـسلفو ، سدقلاو  ىـصقألا  دجـسملل  ةنايخو 

.مرجملا لالتحالا  عم  تايقافتالا  لك  ءاهنإب  ةبلاطملاو  ىصقألا ، دجسملل  ةرصنلا  توص  عفرل 
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