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، يتديس كل ًاركش   ةسيئرلا
  

نع عافدلل حلاملا مثيه ةسسؤم و ناسنالا قوقح تاساردل قشمد زكرم عم  نواعتلاب ،ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم نإ
  .ةيئانثتسالا ةرودلا هذه داقعنا ييحي ةيطارقميدلا نيكمتو ةيلاقتنالا ةلادعلل يروسلا زكرملاو ناسنالا قوقح ن ع نيعفادملا
  
ا كانه نإ ا ددع ي ةثعب ريرقت كلذ يف امب - اهب قوثوملا رداصملا ريراقت نم ديازتم  يذـلا  ةدحتملا ممألل ةعباتلا قئاقحلا صقت

ا ردص  يـتلاو  - ايروـس  يـف  ةيموكحلا تاوقلا اهب موقت يتلا تاكاهتنالل قاطنلا ةعساو ةيجهنملا ةعيبطلا دكؤت يتلا -رخؤم
 هنإو. ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا امور ماظن نم 7 ةداملا يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع" ةيناسنإلا دض مئارج "لكشت
، تاماهتالا هذه نم مغرلا ىلع هنأ لجخملا نمل  –ةـعاقلا  هذـه  يـف  نآلا ةلثمملا - تاموكحلا نم ددع تلواح دقف ةريطخلا
، ىلع ضورعملا رارقلا عورشم ضيوقتو فاعضإ   .مهتهجاومل مهفقاومب اوثبشتي نأ رارقلا ةاعر يلع يغبني اذل سلجملا

 دنـس  نود لتقلا اياحض نم فالآلا كانهف .ةتيمملا ةوقلا مادختساب ةرمتسم تارهاظملل عمق ةلاح ايروس دهشت نآلا ملكتن امنيبف
،  نع نيرهاظتملا دض ةيروسلا نمألا تاوق تامجه ترفسأ ذإ. ىرسقلا ءافتخالا تالاحو ةيفسعتلا تالاقتعالا اياحضو ينوناق

، نيفلأ نم رثكأ ةافو  نـم  دـيدعلا  نإ. ىلتقلاو اياحضلا دادعأ فعاضي امب جهنمملا بيذعتلا راشتنا يلإ ةفاضإلاب اذه نطاوم
 رباـقم  ىـلع  روثعلا مت امك .اهريغو تابابدلا نم ةليقثلا ةيعفدملا مادختساب لماك يركسع راصح تحت نآلا ةيروسلا ندملا

، ةنيدم يف ةيعامج ا اعرد دمعت ام بلاغو هذـه  نأ ىلع لئالد دوجو مدع نم مغرلاب و. يبطلا جالعلا يقلت نم ىحرجلا عنم ي 
، وأ تفقوت دق تاكاهتنالا   .ةيطارقميدلاو ةيرحلا يلإ ةفداهلا ةيملسلا هتوعد ءاهنإ ضفري يروسلا بعشلا نإف تضفخنا

 نـع  عافدـلل  داج يعسبو دحاو توصب مويلا ملكتي نأ يلودلا عمتجملا يلع بجوي ناعجشلا نينطاوملا ءالؤه نع عافدلا نإ
، هذه يف Commission of Inquiry قيقحت ةنجل ءاشنإب عارسإلا ىلإ وعدن اننإف .يروسلا بعشلا  قـيقحتلا  ىلوتت ةلأسملا
، دض مئارج باكتراب تاءاعدالا يف  نمألا سلجم يلإ ةعرسب ةنجللا هذه  تاصالختسا و جئاتن لقنُت نأ نكمي ثيحب ةيناسنإلا
، رظنلل ، قئاقحلا يصقت ةثعب هب تماق يذلا لمعلا ىلإ دانتسالا ةنجللا هذهل يغبني امك اهيف  ريرقت ميدقت نم اهنيكمتو هلامكتساو
  .نكمم تقو برقأ يف سلجملا ىلإ

، دعت مل ةنادإلا نإ  نم فالآلا حبذ رمتسي امنيب ءايربألا نييندملا ةيامح يف هتيلوؤسم لمحتي نأ يف نمألا سلجم لشف ذإ ةيفاك
، ترخأت يتلا ةلءاسملل ناوألا نآ دقل .ءاسنلاو لافطألا  -هـتي الو راـطإ  يف - ناسنإلا قوقح سلجم يلع بجي ثيح ًاليوط



، اذه ةهجاومل نكمم وه ام لكب مايقلا  وـحن  ىـلوأ  ةوـطخ  وه   Commission of Inquiry" قيقحت ةنجل "ءاشنإو عضولا
  .ةلءاسملا قيقحتو مئارجلا هذهل يدصتلا

 .مكل اركش


