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                                     المدخل العام   

اإلشكالية 
       نقذ يشد كشح انقذو عجش عذح يشادم ثعذيب كبَذ رًبسط نكم عقٕثخ أصجذذ  

فهقٛذ   (......انُفغٙ   اإلجزًبعٙ  انجذَٙ  )ٔعٛهخ رشثٛخ ٔركٍٕٚ فٙ كم انجٕاَت 

إْزًبيب كجٛشا يٍ طشف انشعت ٔ انشخصٛبد انغٛبعٛخ انًعشٔفخ دٔنٛب إضبفخ  إنٗ 

عٕايم أخشٖ  عبعذرٓب نزصجخ يٍ انشٚبضبد انًًٓخ ٔيٍ صى انشٚبضخ  األكضش شعجٛخ 

. فٙ انعبنى 

       نكٍ سغى ْزِ  انشعجٛخ إال أٌ نٓب   ربسٚخ ال ٚخهٕ يٍ  أعًبل انشغت ٔانعُف ْٔٙ 

أعًبل  يُبفغخ  نألخالق ٔيب ٚشيٙ إنّٛ  انٓذف انعبو يٍ ْزِ انشٚبضخ ففٙ انضبنش 

 أدٖ  عذو  إدزغبة ْذف يٍ طشف دكى انًجبساح انًؤْهخ 1946ٔانعششٌٔ يٍ يب٘ 

ثٍٛ " نًٛب' انزٙ جشد أَزاك  فٙ يهعت انعبصًخ انجٛشٔفٛخ 1946  إَجهزشا انٗ يَٕذٚبل

 320انجٛشٔ ٔ األسجُزٍٛ  إنٗ دذٔس يشبْذاد عُٛفخ ثٍٛ  األَصبس  أدد إنٗ يقزم 

  أخشٍٚ ثجشٔح يزفبٔرخ100يُبصش  ٔ إصبثخ 
1

 . 

يًب أدٖ   إنٗ   "كزبَٛب*ثبنشيٕ" يبدذس فٙ  إٚطبنٛب فٙ يجبساح 2006ٔفٙ عُخ 

اإلرذبدٚخ اإلٚطبنٛخ نٕضع قٕاٍَٛ صبسيخ نهذذ يٍ انظبْشح ٔيخزصش انقٕل َقٕل  أٌ 

يالعت كشح انقذو ال ركبد رخهٕ يٍ يظبْش انعُف  ٔأعًبل انشغت ٔإٌ يشبْذح ْزِ 

األْذاف  ٔثشكم يغزًش فٙ  أجٓضح  اإلعالو خبصخ انشٚبضٛخ يًب ٚؤد٘ إنٗ  سفع 

يغزٕٖ اإلصبسح َفغٛب ٔعبطفٛب  عُذ انجًٕٓس يًب ٚؤد٘ إنٗ  إدزًبل دذٔس انغهٕك 

انعذٔاَٙ عُذ األفشاد  ال عًٛب إرا  كبٌ انعُف  انز٘ شبْذِ يجشسا خبصخ نذٖ انُبشئٍٛ 

ٔانفئبد انشجبثٛخ ثزقهٛذ انالعجٍٛ انُجٕو انزٍٚ  ًٚضهٌٕ انقذٔح كبنعُف انز٘ إعزعًهّ  

فٙ انًجبساح انُٓبئٛخ " يبرٛشاص٘"ضذ اإلٚطبنٙ  " صٍٚ انذٍٚ صٚذاٌ"انالعت انجضائش٘ 

 . 2006نكأط  انعبنى 

ٔفٙ انًٕعى انذبنٙ يبدذس ثٍٛ انجًبْٛش انجضائشٚخ ٔانًصشٚخ خالل رصفٛبد َٓبئٛبد  

كأ ط  انعبنى انزٙ َزج عُٓب عُف كجٛش نكم  أشكبنّ انجغذٚخ ٔانهفظٛخ فبنًشبداد انعُٛفخ 

انزٙ دصهذ ثٍٛ انجًٕٓسٍٚ قجم ٔثعذ انًجبساح ٔاالعزذاءاد  انزٙ رعشض نٓب انجًٕٓس 

انجضائش٘ أيبو  انغفبسح  انجضائشٚخ ثًصش ٔكزا  أيبو انفُبدق يٍ يذبٔالد رجشٚذ 

انًالثظ ٔخذػ  
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دٔس ٔعبئم اإلعالو انًكزٕثخ ٔ انًشئٛخ فٙ انذذ يٍ ظبْشح انعُف نذٖ األَصبس فٙ يالعت )ثٍ عًش عًش ، .
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