
٤٠۰٢۲ ةيیبرعلاا ةغللاا
ييرروبلدم ةيیلك

١۱/١۱٠۰/٢۲٠۰١۱٢۲

ينافنك نناسغ ةةايیح نع ةةذبن
 

 صصاقوو يئااوورر )1972 ويیلويی 8 تتووريیب - 1936 ليیرباا 9 اكع( ينافنك نناسغ 
 8 يف )دداسوملاا( ةيیليیئاارسإلاا تتاارباخملاا ززاهھج ديی ىلع هھلايیتغاا مت ينيیطسلف يفحصوو
 ببرق ةيیمززاحلاا ةقطنم يف هھتررايیس ريیجفتب اماع 36 ههرمع نناك امدنع 1972 ويیلويی
 بتكملاا وضع وهھھھوو ٬،ينيیطسلفلاا رررحتلاا عيیضااومب يساسأأ لكشب بتك .تتووريیب
 ححووزنلاا ىلع هھتلئاعوو ربجأأ 1948 مماع يف .نيیطسلف ريیرحتل ةيیبعشلاا ةهھبجلاا يسايیسلاا
 .ةيینانبللاا ةيیسنجلاا ىلع لصح ثيیح ننانبل يف مث ينيیطسلف ئجالك ايیرروس يف ششاعف
 .1952 مماع ةيیرروسلاا ايیررولاكبلاا ةةدداهھش ىلع لصحوو قشمدد يف ةيیوناثلاا هھتساارردد لمكأأ
 نع عطقناا هھنكلوو قشمدد ةعماج يف يبرعلاا ببددألاا ةيیلك يف لّجست مماعلاا تتااذذ يف
 اهھيیلإإ هھمض يتلاا ببرعلاا نيیيیموقلاا ةكرح ىلإإ مضناا ٬،ةيیناثلاا ةنسلاا ةيیاهھن يف ةساارردلاا
 سيیرردتلاا يف لمع ثيیح تيیوكلاا ىلإإ بهھھھذذ .1953 مماع امهھئاقل ىىدل شبح ججرروج
 مث ٬،اهھيیف يفاقثلاا مسقلاا نع الووؤسم ةكرحلاا مساب قطنت تناك يتلاا )1961( ةيیرحلاا ةلجم يف لمعلل تتووريیب ىلإإ لقتناا مث ٬،يئاادتبالاا
 نيیحوو ةيینانبللاا ررااونألاا ةةديیرج يف لمعلل لقتناا مث )نيیطسلف قحلم(اهھيیف رردصأأوو ٬،ةيینانبللاا )رررحملاا( ةةديیرج ريیرحت سيیئرر حبصأأ
 نناسغ سسأأرتوو "ففدهھلاا ةلجم" مساا تلمح اهھمساب ةقططان ةلجم سيیسأتب مماق 1967 مماع نيیطسلف ريیرحتل ةيیبعشلاا ةهھبجلاا تسسأت
 امهھھھ نناادلوو اهھنم ققززرروو )ننآآ( ةيیكررامناادد ةةديیس نم ججووزت .نيیطسلف ريیرحتل ةيیبعشلاا ةهھبجلاا مساب ايیمسرر اقططان حبصأأ امك ٬،اهھھھريیرحت
.ةلجملاا ريیرحت فيیرش وبأأ مماسب ملتساا ٬،ههدداهھشتساا دعب .ييركسلاا ضضرمب ااركبم بيیصأأ .ىليیلوو زيیاف

…..

 دئاع" .هھب رثأت ووأأ هھشاعً اعقااوو رروصيی نناك بتك ام لك يفوو سسانلاا ةةايیحوو هھتايیح عم امئاادد العافتم نناك يبددالاا هھجاتنإإوو نناسغ ببددأأ
 مث عمتسيیوو بقااريیوو سلجيیً الفطط للاازيی ام نناكوو كلذذ يعوو دقوو اكع ىلإإ مهھلاقتناا يف افيیح ينططااوم ةلحرر اهھيیف فصوو "افيیح ىلإإ
 اكع نم هھتلئاع ةلحرر ةصق ىكحت "نيیزحلاا للاقتربلاا ضضررأأ" .ةيیااوورلاا رتااوت نم دعب اميیف هھتليیخم يف ثثاادحألاا ههذهھھھ تتزكرت
 هھتايیح نم "سمشلاا يف للاجرر" .ضضرملاا ببسب يفشتسملاب هھثوكم نم اهھھھاحوتساا "12 مقرر ريیرس تتوم" .ةيیززاغلاا يف مهھھھانكسوو
 ةةرروصلاا كلت يهھھھ اهھفصوووو ةةاناعملاا تناك ٬،ءاارحصلاا ربع ةميیدق ةةررايیس يف قشمدد ىلإإ هھتددوع رثااوو تيیوكلاب نيیيینيیطسلفلاا ةةايیحوو
 ةمقل ةيیضق ىلإإ مهھتيیضق للوحتوو ةبقحلاا كلت يف نيیيینيیطسلفلاا ععايیض رروصتوو زمرت تناك دقف اهھفدهھھھ يف امأأ ثثاادحألل ةيیرهھھھاظلاا
.قيیرطلاا ااولض دق مهھنأأً اتبثم شيیعلاا
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