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 بيان استنكاري للمكتب الوطني

 
 ٌٍٍِٕ َٓ إٌ انًكزت انٕطًُ ْٕٔ ٌُزبثُِغ ثمهٍك شذٌٍذ يب ٌمُغ فً خٓخ انذاس انجٍضبء سطبد يٍ ردبٔصاٍد نجؼض انًسؤٔنٍٍ اند

ٔانًَحهٍٍٍِ، ٔيب آنذ إنٍّ أٔضبع انًؤسسبد انصحٍخ ثبندٓخ، ثشكم ػبو ، ٔانًسزشفٍبد، ثشكم خبص، ٔفً يمذيزٓب يسزشفى 

ٔ لذ اَؼكسذ ٌَزسح . انحً انحسًُ كًُٕرج، ٔ انزي ٌؼشف سٕءا فً انزسٍٍش ٔ رؼسفب فً اسزؼًبل انسهطخ ضذ األطش انطجٍخ

شرِفمً ْبرّ انًؤسسبد، ثم إٌ ثؼضٓب أصجح  ًُ انًٕاسد انجششٌخ ٔلهخ انزدٍٓضاد انجٍٕطجٍخ، سهجبً ػهى َٕػٍخ انخذيبد انًمذيخ ن

ٍِ ٌيحبٌذح ٔ ٌيخزصخ نهٕلٕف ػهى ْزِ  ٕاطٍٍُ، ِنزَا َذػٕ انٕصاسح انٕصٍخ ػهى انمطبع، ثئٌِفَبِد نَد ًٌ ُم خطشاً ػهى صحخ ان ٌَُشّكِ

نُُّ نٓى انذسزٕس،  ِ ّٕ االخزالالد، ٔخبصخ رهك انًزؼهمخ ثبنزؼمٍى، كًب َذػٕ خًٍغ انًُزخجٍٍ انًحهٍٍٍ ٔ انجشنًبٍٍٍَ، نهمٍبو ثًب ٌَُخ

ِم يسؤٔنٍخ انشلبثخ انزششٌؼٍخ ػهى يسزشفٍبد ْزِ اندٓخ انزً رزًٍض ثكثبفخ سكبٍَخ كجٍشح ٔ رؼبًَ يٍ ْشبشخ  ًُّ يٍ أخم رح

شرفمٌٕ ٔانؼبيهٌٕ ثٓبرّ انًؤسسبد  ًٌ كجٍشح ، ٔسصذ انٌخشٔلبد ٔاألٔضبع انكبسثٍخ، ٔانغٍش اإلَسبٍَخ، انزً ٌؼٍشٓب ان

االسزشفبئٍخ، ٔرنك رًبشٍبً يغ انسٍبسبد انؼهٍب نهجالد، فً سثظ انًسؤٔنٍخ ثبنًحبسجخ، ٔانضشة ػهى أٌذي كم يسؤٔل سٕنذ نّ 

 َفسّ االسزخفبف ٔاالسزٓزبس ثصحخ ٔحٍبح انًٕاطٍٍُ انًغبسثخ، ٔخؼم أٔنٌٕبرّ انشخصٍخ فٕق يصهحخ انٕطٍ

 

 ٔ إر َسبَذ ثشكم كبيم رضحٍبد انًكزت اندٕٓي نهُمبثخ انًسزمهخ ثدٓخ انذاس انجٍضبء سطبد، دفبػب ػٍ صحخ انًٕاطٍٍُ، ٔ 

َُذد ثبنًحبٔالد انجئٍسخ انزً رسزٓذف انزضٍٍك ػهى انحشٌبد انُمبثٍخ نًُبضهٍُب ٔ يزبثؼزٓى لضبئٍب فً خشق سبفش نهًمزضٍبد 

 يٍ دسزٕس انجالد ٔانًشسٕو 29ٔ 9ٔ 8انذسزٕسٌخ ٔ انمبٍََٕخ انضبيُخ نٓبرّ انحشٌبد ٔ يٍ ضًُٓب يمزضٍبد انفصٕل 

 يٍ انُظبو 14 ٔ 10 ٔحست انفصٕل 1966 اكزٕثش 12 ٔانًؼذل ثبنًشسٕو انصبدس ثزبسٌخ 1958فجشاٌش 5انصبدس ثزبسٌخ 

 حٕل حك انزُظٍى ٔانًفبٔضخ اندًبػٍخ ٔانزً 1948 نسُخ 98 نهٕظٍفخ انؼًٕيٍخ ٔأٌضب ارفبلٍخ انشغم انذٔنٍخ سلى األسبسً

  .1957 دخُجش16صبدق ػهٍٓب انًغشة ثظٍٓش 

 

 ْبرّ انزشسبَخ يٍ انُصٕص انزً ػضصد انحشٌبد انُمبثٍخ نى ٌضؼٓب انًششع انًغشثً ػجثب ثم نزؼضٌض انذٔس انشلبثً ػهى إٌ 

كم يٍ ٌزحًم انًسؤٔنٍخ انؼًٕيٍخ كزكهٍف أيبو انٕطٍ ٔ انًٕاطٍٍُ نكٍ نألسف َدذ َفسُب انٍٕو أيبو حبنخ غشٌجخ رُزٓح سٍبسخ 

ٔ ٌَؤكذ أَّّ .  انزضايبرّ انذٔنٍخ إنىانٓشٔة إنى األيبو أيبو صًذ ٔصاسح انصحخ يًب ٌضش ثًصذالٍخ ثهذَب انؼضٌض ػهٍُب ثبنُظش 

 اسزًشد سٍبسخ انحٍبد انسهجً نهٕصاسح اردبِ كم يب ٌمغ ثدٓخ انذاس إٌسزكٌٕ نُب ػٕدح نٓزا انًهف الحمبً فً يخزهف ردهٍبرّ 

سطبدانجٍضبء    
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