
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

يفحص نايب 

ينيطسلفلا ديهشلا  موي  يف 

 

ليبس يف  ةداهشلا  ةميق  نم  ءالعإل  ينيطسلفلا ، ديهشلا  مويب  تاتشلاو ، لخادلا  يف  ةفاك ، هدوجو  نكامأ  يف  انبعش  ىفتحي 
سدقلا اهنم  بلقلا  يفو  تاسدقملاو ، تباوثلا  نع  عافدلاو  ةعورشملا ، قوقحلا  عازتنال  سيفنلاو  يلاغلا  لذبو  لالتحالا ، نم  رّرحتلا 

.كرابملا ىصقألا  دجسملاو 
ّلك زت 

ّ
ف بابشلاو ، رئارحلاو  لاجّرلا  نم  انبعش ، ءانبأ  نم  ةكرابملا ، ءادهشلا  لفاوقو  ماعلا ، اذه  ينيطسلفلا  ديهشلا  موي  يتأي 
يّدصتلاو دّرلاو  ودعلا ، يف  ناخثإلاب  ةرفظملا ، ةريسملا  هذهل  ادوقو 

ً
ةرهاطلا  مهؤامد  ىقبتل  ةدوعلاو ، ريرحتلا  قيرط  ىلع  موي ،

طسي
ّ

هر امو  سدقلا ، فيس  ةكرعم  اهرخآ  تسيلو  ةينيطسلفلا ، ةركاذلا  يف  ةدلاخلا  اهنيوانع  طحملا 
ّ

تا لك  يف  راصتنالاو  ناودعلل ،
.هينطوتسم ناعطقو  ودعلا  شيج  ّدض  ةيلوطب  تايلمع  نم  سدقلاو  ةلتحملا  ةيبرغلا  ةفضلا  لاطبأو  زغ ،

ّ
ة عاطق  يف  ةمواقملا  لاجر 

نم نوجسلا ، يفو  نطولا ، دودح  ىلعو  اهجراخو ، نيطسلف  لخاد  راربألا ، انءادهش  زازتعاو ، رخف  ّلكب  ركذتسن  سامح ، ةكرح  يف  نإ 
َّ

ان
لتحملا مادقأ  تئطو  ذنم  اهتاسدقمو ، اهتباوثو  نيطسلف  ضرأ  نع  اعافد 

ً
اوضق  نيذلا  ةيمالسإلاو ، ةيبرعلا  انتمأو  انبعش  ءانبأ 

ماع 1935م، ماّسقلا  نيدلا  زع 
ّ

ديهشلا  ةعومجم  ءادهشو  ماع 1929م ، قاربلا  ةروث  ءادهش  مهتمّدقم  يفو  انضرأ ، بصاغلا 
ءافولا دهع  دّدجن  نيذلا  تاسدقملاو ، ضرألا  نع  عافدلا  يف  هتريسم  لالخ  ينيطسلفلا ، انبعش  ءادهش  لفاوق  نم  مهريغو 
ةيحضتلا يف  مهتريسم  نيلصاوم  ةمواقملا ، جهنب  نيكسمتم  ّلظنسو  ةكرابملا ، نيطسلف  ضرأ  تّور  يتلا  ةّيكزلا ، مهئامدل 

: يلي ام  ىلع  كؤنو 
ّ

د ةدوعلاو ، ريرحتلا  ىتح  ةمواقملاو 
يف ةدقتم  مهتركاذ ، يف  ةّيح  ةينيطسلفلا ، لايجألا  ّلك  لوقع  يف  ةخسار ، ةديقع  ىقبتس  داهشتسالاو ، ةداهشلا  ةميق  َّنإ  الوأ :

ً

لحارم لك  يفو  خيراتلا ، ربع  نيطسلف  ءادهشف  اههيوشت ، وأ  اهبييغت  وأ  اهسمط  يف  ودعلا  تاططخم  لك  حلفت  نلو  مهسوفن ،
.ملاعلا رارحأو  انتَّمأو  انبعشل  لالتحالا ، نم  قاتعنالاو  لالقتسالل  ةنوقيأو  ةدحولاو ، ةّيرحلل  زمر  مه  لاضنلا ؛

مهحاورأ اومّدق  نيذلا  لاجّرلا ، جّرخو  لاطبألا  نضتحا  انبعش ، نم  ٌليصأ  ٌءزج  مهف  ءادهشلا ، تالئاعو  رسأل  ءايفوأ  ىقبنس  ايناث :
ً

ّيأل هعاضخإل  حمسن  نلو  يناسنإو ، ينطو  بجاو  وه  مهنوؤش ، ةياعرو  مهل  مزاللا  معّدلا  ميدقتف  نيطسلف ؛ لجأ  نم  ةصيخر 
ىلإ وعدنو  زغ ،

ّ
ة يف  ءادهشلا  تالئاع  تاقحتسمو  بتاور  ةطلسلا  عطق  انضفرو  انناجهتسا  نع  رّبعنو  زازتبا ، وأ  ةيسايس  تارابتعا 

.مهل ةميركلا  ةايحلا  نمضت  ةينطو ، ةيولوأ  اهرابتعاب  اهتداعإ ، ةرورض 
تالئاعلا هذه  َّنأ  كؤنل 

ّ
د تالوطبو ، تايحضت  نم  هتمّدق  ام  ايلاع 

ً
رّدقنو  ةينيطسلفلا ، لئاوعلا  لك  تايحضت  زازتعا  لكب  لّجسن  ذإو  اننإو 

.ةمواقملاو  دومصلاو  ةدارإلا  ندعمب  رخزت  يتلا  ةينيطسلفلا ، ةينطولا  ةمحللا  ميمص  يفو  انمامتها ، بلق  يف  ّلظتس 
كاهتناو ةينويهص ، ةميرج  تاونسلا ، تارشعل  ماقرألا ،" رباقم  "ـ فرعي ب اميف  انئادهش ، نم  نيماثج 253  زاجتحا  لالتحالا  رارمتسا  اثلاث :

ً

يف عورشملا  هلاضن  ةلصاوم  نع  هينثو  انبعش ، لالذإ  يف  حلفت  نل  ةسئاي  ةلواحمو  ةيناسنإلا ، فارعألاو  ةيوامسلا  عئارشلل  خراص 
، ةمداق لدابت  ةقفص  وأ  تاضوافم  ّيأ  نمض  ءادهشلا " نيماثج   " عوضوم جاردإ  انضفر  دّدجن  ذإو  نإو 

َّ
ان هضرأ ، ريرحتو  هقوقح  عازتنا 

ىلع طغضلاو  انبعش ، ءادهش  نيماثج  ةيضق  نبت 
ّ

ي ىلإ  ملاعلا  لود  لك  يف  ةيقوقحلا  تامظنملاو  ةيناسنإلا  تاسسؤملا  لك  وعدنل 
.مهتماركو مهماقمب  قيلت  بكاوم  يف  نطولا ، ىرث  ىلع  مهنفدو  مهعييشتو  اهدادرتسال ، لالتحالا 

ءاّرج برح ، يمرجمك  هشيجو  هدونجو  لالتحالا  ةداق  مكاحيسو  مداقتلاب ، طقست  نل  ينيطسلفلا  انبعش  ّدض  لالتحالا  مئارج  َّنإ  اعبار :
ً

اكسمت
ً

الإ 
ّ

انبعش  ديزت  نل  اهتعاشب ، تغلب  امهم  مئارجلا  كلت  ّنإو  ءاسنلاو ، لافطألا  قحب  ةعشب  رزاجمو  مئارج  نم  هوفرتقا  ام 
.هتاسدقمو هتباوثو  هضرأ  نع  ادوذو 

ً
اهنع ، عافدلاو  هقوقحب 

ىلع تابثلاو  مهميركتو ، مهل  ءافولا  ةريسمو  ءادهشلا ، قيرط  يف  امدق 
ً

يضملا  ىلإ  ينيطسلفلا  انبعش  ريهامج  وعدن  اسماخ :
ً

زيزعتو ةيوُهلا ، سمطو  مازهنالا  ةفاقث  سيركتو  يعولا  فييزت  تالواحم  لكل  يّدصتلاو  لالتحالل ، مهيّدحت  ةلصاومو  مهاطخ ،
.تاسدقملاو ىرسألاو  ضرألا  ّدض  همارجإو  هناودع  هجو  يف  ةضافتنالا 
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