
 ةدحولاو راوحلا ةفاقث خيسرتو شبح رخص
 عمتجملا يف ةيطارقميدلاو ةينطولا
ينيطسلفلا

تفأر حلاص :ملقب
ادف" ينيطسلفلا يطارقميدلا داحتالل ماعلا نيمألا بئان
ف.ت.م ـل ةيذيفنتلا ةنجللا وضعو

 شبح رخص ريبكلا ينطولا دئاقلا ءاقدصأو قافرو ةوخأ لك بيصأ
 تاطلجب ةباصإلل ئجافم لكشب ضرعت امدنع ةريبك ةمدصب )رازن وبأ(
 لك هدقتفنو ،اليوط هلهمي مل يذلا ميلألا ضرملا كلذ نم يناعي رمتساو
.بيصعلا تقولا اذه يف ةصاخو موي
 هانيع لحكتت نأ لبق 1/11/2009 قفاوملا دحألا موي رازن وبأ لحر دقل
 نم ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا رئاسو سدقلا ريرحت موي ةيؤرب
 نيطسلف ةلود ةماقإو ،يليئارسإلا يركسعلاو يناطيتسالا لالتحالا
 ىلإ ةدوعلا يف نيينيطسلفلا نيئجاللا قح نيمأتو .اهيلع ةلقتسملا
 لجأ نم هتايح لك سرك يتلا فادهألا هذه .مهتاكلتممو مهرايد
 هتمهاسمو حتف ةكرح فوفص يف ركبملا هطارخنا لالخ نم اهيقيقحت
 ةيوبرتلاو ةيسايسلاو ةيركسعلا تاطاشنلا فلتخم يف ةريبكلا
.ةرصاعملا ةينيطسلفلا ةروثلل ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو
 يف ليوطلا حافكلا برد قيفر رازن وبأ يقيدصو يخأ ىلع تفرعت
 ةفضلل ليئارسإ لالتحاو 1967 ماع ناريزح برح دعب ةيندرألا ةحاسلا
 حتف ةكرحب ندرألا ميلقإ ةنجل يف ناك امدنع كلذو ةزغ عاطقو ةيبرغلا
 ةحاسلا يف ينيطسلفلا بابشلا دادعإب موقيو لابشألا ةيضوفم ىلوتي
 لجأ نم ةروثلا يف ةمهاسملل ايركسعو ايوبرتو ايسايس ةيندرألا
 ترمتساو ،ةدوعلاو لالقتسالاو ةيرحلا يف انبعش فادهأ قيقحت



 لجأ نم ةروثلا يف ةمهاسملل ايركسعو ايوبرتو ايسايس ةيندرألا
 ترمتساو ،ةدوعلاو لالقتسالاو ةيرحلا يف انبعش فادهأ قيقحت
 ينطولا لمعلا تاحاس يف رثكأو رثكأ تدطوتو ةيوخألا انتاقالع
.نطولا ىلإ ةدوعلا دعبو ،سنوتو نانبلو ايروس يف ينيطسلفلا
 تاذلا ناركنو قالخألا ومسب رازن وبأ ريبكلا ينطولا دئاقلا مستا دقل
 ةينطولا ةدحولا نوص ىلع صرحلاو بعشلا ةمدخ يف ينافتلاو
 ةفاقثلا ريوطتو ،ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم راطإ يف اهزيزعتو
 هتعباتم لالخ نم ناكو .ينفلاو يفاقثلاو يركفلا عادبإلاو ،ةينطولا
 نم كلذكو حتف ةكرحل ةيفاقثلاو ةيمالعإلاو ةيركفلا نوؤشلا ةيضوفمل
 راوحلا ةفاقث خيسرت ىلع لمعي ءاعبرألا موي ةودن ةرادإو ميظنت لالخ
 ميقو ميهافم خيسرت كلذكو ،دالبلا يف ةيسايسلا ىوقلا لك نيب
.ينيطسلفلا عمتجملا يف ةبحملاو حماستلاو ةيطارقميدلا
 ةيمالسإلاو ةينطولا ىوقلا ةنجلل هتدايق لالخ نمً ايسيئرً ارود بعل امك
 ةيعمقلا ةيليئارسإلا تاءارجإلا لكل يدصتلاو انبعش ضاهنتسا ىلع
 ىربكلا ةيبعشلا ةضافتنالا ميظنت لالخ نم ةيناطيتسالاو ةيباهرإلاو
 ىلعً ادر نيطسلف ءاحنأ مومع يف 28/9/2000 موي تعلدنا يتلا
 دجسملا تاحابل نوراش سيندتو يليئارسإلا لالتحالا تاوق ماحتقا
 فدهتست تناك يتلا كاراب ةموكح تاءارجإو ةسايس ىلعو ،ىصقألا
.ةينيطسلفلا يضارألل لالتحالا سيركتو ناطيتسالا عيسوت
 َيقبو ،ةيبعشلا تارهاظملا سأر ىلعً امود ةضافتنالا ةرتف لاوط ناكو
 ،لالتحالا تاوقل يدصتلا يف يبعشلا اهعباط زيزعت ىلعً اصيرح
 ةينطولا ىوقلا ةدايق نيب مئادلا قيسنتلا ةيمهأو ةرورض ىلعو
 ندملا نع كرتشملا عافدلل ةينيطسلفلا نمألا ىوق ةدايقو ةيمالسإلاو
 ةيأ ءاطعإ مدعو ،ةينيطسلفلا نمألا ىوق اهيف دجاوتت يتلا تادلبلاو
.قطانملا هذه ماحتقا لجأ نم يليئارسإلا لالتحالا تاوقل تارربم
 قطانم ىلع لماشلا اهموجهب يليئارسإلا لالتحالا تاوق تماق امدنعو
 نيذلا ةداقلا ةمدقم يف ناك 2003 راذآ ةياهن يف ةينطولا ةطلسلا
 لالتحالا تاوق تنكمتو ، ناودعلل يدصتلا ناديملا يف نوعباتي اوناك
.لاقتعالا ةرتف ءانثأ يدحتلاو دومصلا يف الثم برض ثيح هلاقتعا نم



 لالتحالا تاوق تنكمتو ، ناودعلل يدصتلا ناديملا يف نوعباتي اوناك
.لاقتعالا ةرتف ءانثأ يدحتلاو دومصلا يف الثم برض ثيح هلاقتعا نم
 ثيح هئدابملً اصلخم يقب هتافو ىتحو نطولا ضرأ ىلإ هتدوع ذنمو
 ناكو انبعشل ةينطولا قوقحلاب نيكسمتملا ةداقلا ةمدقم يفً امود ناك
 تاضوافملا ءانثأ قوقحلا هذه نم صاقتنا وأ لزانت يأ ضفري
.ةيليئارسإلا – ةينيطسلفلا
 هثارتب كسمتلا هل اندهعو رازن وبأ ريبكلا انديقف هللا محر
ةريسم ةعباتمو يفاقثلاو ينطولا
.اهلجأ نم ىضقو لضان يتلا فادهألا قيقحت ىتح حافكلا

                                            


