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مئارج لوح  ةقباس  تاداهـش  تبثت  يتلا  ةدـيدجلا  قئاثولا  نأشب  اًصاخ  اًقيقحت  ةـعمجلا  ةـيربعلا  سترآه "  " ةفيحـص ترـشن 
يماع 49-48 نيينيطسلفلا  دض  ةينويهصلا  تاباصعلا  اهتبكترا  يتلا  ةيعامجلا  ةدابإلاو  يقرعلا  ريهطتلا 

مئارج عوقو  ةبكنلا ،" لوح  قئاثو  اهتنيزخ  يف  يفخت  ةينمألا  رئاودلا   " ناونعب فزيـش  رجاه  هتدعأ  يذـلا  قيقحتلا  رهظيو 
شيجلا ةرازو  اهسأر  ىلعو  يليئارسإلا ، نايكلا  يف  ةذفان  ةيمسر  فارطأ  لبق  نم  دوصقملا  ءافخإلا 

ريهطت تاـيلمعو  نيينيطـسلفلا  قحب  ةـعيظف  رزاـجم  ةيليئارـسإلا  تاوقلا  باـكترا  دـكؤت  قئاـثوو  داوم  ىلإ  قيقحتلا  ريـشيو 
تايتف يف  ليكنتو  باصتغا  ثداوح  باكترا  نع  ادع  ةمحر ، نود  يعامج  لتقو  يقرع 

فيـشرأ وـهو  هـسفن  فيــشرألا  نـم  ةذوخأـملا  سيروـم  ينيب  يليئارــسإلا  خرؤـملا  ةـقيثو  دـكؤت  ةـقيثولا  هذـه  نأ  ىلإ  تـفليو 
مظنملا قئاقحلا  ءافخإ  ةميرج  وأ  ةنهم  ىلع  ليلد  يفو  ابيبح ،" تاعفج   " يف رعيدي " "

ةــصاخ قئاــثولا ، يف  ةرمتــسم  عالطتــسا  تاــيلمع  ذــفنت  يليئارــسإلا  شيجلا  ةرازو  مقاوــط  نأ  سترآــه "  " قــيقحت نيبــيو 
برعلا ةـضافتنال  يدؤيـس  اهفـشك  نأ  ةـجحب  ةـبكنلا  تاداهـشو  ةـيجراخلا  ليئارـسإ "  " تاـقالعو يوونلا  عورـشملاب  ةـقلعتملا 

نايكلا دض 

بابسأ اهيف  لوانتو  ماع 1986 ، هتلاقمل  اساسأ  اهكلتمي  نأ  نود  ودبي  ام  ىلع  سيروم  ينيب  اهمدختـسا  ةـقيثو  ىلإ  تفليو 
تبرست اهنكل  اهءافخإ  شيجلا  ةرازو  مقاوط  تلواحو  مهارقل ، برعلا  كرت 

ءالخإب ويام  رهـش  زيمتو  ةرجهلا ، ةـكرح  عافتراب  ليربأ  رهـش  زيمت  ذإ  ةـيبرعلا ، ىرقلا  ءالخإ  تاجوم  لوح  ةـمدقم  اهيف  ءاج 
( ةيبرعلا ىرقلا  دض  دوهيلا  نم  ةرشابم  ةيئادع  لامعأ   ) ببسب مهارق  اوكرت  برعلا  نم  ةقيثولا 70 % قفو  ةريثك ، نكامأ 

يهف ثلاثلاو  ةرواجملا ،" ىرقلا  ىلع  اهتايعادـتو  ةـيئادعلا   لامعألا  هذـه  ريثأت   " وهف قيقحتلا - بسحب   – يناـثلا ببـسلا  اـمأ 
" ةينويهصلا تامظنملا  شعاود  يحيلو ) لستيا   ) يأ ةيمسرلا ، ةينويهصلا  ةمظنملا  نع  نيقشنملا  لامعأ  "



برحلاو ةــعاشالا  طاــشن  ىلإ  دوــعي  سماــخلاو  ةـــيبرع ، تاــعومجمو  تاســـسؤم  رماوأ  وــه  عــبارلا  ببـــسلا  نأ  ىلإ  ريـــشتو 
ةيبرعلا ىرقلا  دض  ءالخإلاب  ةيئاهن  تاراذنإو  ةيركسع  رماوأ  وهف  سداسلا  امأ  برعلا ، ريجهتل  دوهيلا  نم  ةيسفنلا 

نع ءاـبنأ  دـعب  مـهب  ىذـألا  قاـحلإ  مـتي  نأ  نـم  اـفوخ  مهتاراـقعو  مهتاـكلتمم  كرت  ىلإ  نيينيطـسلفلا  نـم  فـالآ  تاـئم  رطــضاو 
ماع 1948 لبق  ةينيطسلفلا  تادلبلاو  ىرقلا  نم  ددع  يف  ةيدوهي  تاباصع  اهتبكترا  رزاجم 

، ةزغ عاــطق  ىلإو  ةــيبرغلا  ةفــضلا  ىلإو  ةرواــجم  ةــيبرع  لود  ىلإ  مــهنم  فــالآلا  تارــشع  أــجل  ماـع 1948 ، ةـبكنل  ةــجيتنو 
ةيكلم تاداهشو  تاراقع  مهفلخ  نيكرات 

وأ رزاجم  عوقوب  فارتعـالا  ضفرت  اـمك  مهيـضارأ ، ىلإ  نيينيطـسلفلا  نيئجـاللا  ةدوع  نيحلا  كـلذ  ذـنم  ليئارـسإ "  " ضفرتو
ةينيطسلفلا ىرقلا  تائم  مده 

مهيـضارأو مهتويب  نم  ينيطـسلف  فـلأ  نم 750  رثكـأل  ماـع 1948  يعاـمجلا  يرـسقلا  ريجهتلا  ىلإ  زمري  حلطــصم  ةـبكنلاو 
ربكـألا مسقلا  ىلع  حالـسلا  ةوـقب  ةرطيـسلا  يف  اـيناطيرب - نم  معدـب   - ةينويهـصلا ةـكرحلا  حاـجن  يف  تـلثمتو  نيطـسلف ، يف 

" ليئارسإ  " مايق نالعإو  نيطسلف  نم 
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