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ضيغبلا لـالتحالا  تـالواحم  لـك  نإ  ةـينه  ليعامـسإ  ساـمح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرحل  يـسايسلا  بـتكملا  سيئر  لاـق 
ىتـشبو تايوتــسملاو ، دعــصلا  لـك  ىلع  عورــشملا  اــنلاضنل  اــًناونع  ىقبتــس  ضرــألا  نإو  حــلفت ، نـل  انــضرأ  ةــيوه  رييغت  يف 

بيلاسألا
ضبقيو طباريو  ةـبيطلا ، هضرأـب  ثبـشتي  يذـلا  ميركلا  انبعـش  ىلإ  ةـيحتلا  ضرـألا ، موي  ىركذ  يف  ةـملك  لـالخ  ةـينه  هجوو 

ةلتحملا انضرأ  نع  ةيبرعلا  ةينيطسلفلا  ةيوهلا  وحمو  لالذإلاو  ريجهتلاو  ديوهتلا  تالواحم  هجو  يف  رمجلا  ىلع 
نوطبارمو نودماصو  نورباصو  نوقاب  اننإ  بصاغلا  ينويهصلا  لتحملل  راهن  ليل  لوقي  نم  لكل  ةيحتلا  هجو  امك 

، شارشرلا مأ  ىلإ  ةروقانلا  سأر  نمو  رحبلا ، ىلإ  رهنلا  نم  اهلك  نيطسلف  نأب  انركذت  ةبسانم  يه  ضرألا  موي  نأ  ةينه  دكأو 
ةيكزلا ءادهشلا  ءامد  اهتور  اهيف  بارت  ةبح  لكف  ةمواسملا ، وأ  عيبلل  الو  ةئزجتلل  ةلباق  ريغ  ةدحاو  ضرأ  يه 

يأ ىلع  ضيغبلا  لتحملا  اذهل  ةفئاز  ةيعرـش  حـنمل  ةـسئابلا  هتالواحمو  بمرت  ةقفـص  نأ  ضرألا  موي  انركذـي  ةـينه : فاضأو 
هقوقح لماك  ةداعتسال  عورشملا  هلاضنو  هقيرط  ةلصاوم  نع  انبعش  ينثت  نلو  اًعفن ، يدجت  نل  انضرأ  نم  ءزج 

ينيطـسلفلا ناسنإلاف  ايفارغجلا ، لاصوأ  اوعطقيو  اومـسقيو  اوقرفي  نأ  اولواح  امهم  اًدحوم  ىقبيـس  انبعـش  نأ  ىلع  ددـشو 
تاسدقملاو نطولاو  ضرألا  وحن  ةمئادلا  هتهجوو  ناكم ، لك  يف  ههاجتا  فرعي 

ةلتحملا يــضارألا  يف  نوـشيعي  نَـم  نـيبو  مهــضرأ ، دادرتسـال  مهلاـضن  يف  نيينيطــسلفلا  نـيب  قرف  ـال  هـنأ  ىلإ  ةــينه  راـشأو 
ندرألاو ناـنبل  تاـميخم  يف  نيدـماصلا  وأ  ةرـصاحملا   زغو  ةفـضلا  يف  وأ  ىـصقألاو ، سدـقلا  يف  نوطباري  نَم  نيبو  ، ١٩٤٨

، اًـعيمج اـهفرعن  يتـلا  نيطــسلف  وـحن  هـجتت  ىقبتــس  ةلــصوبلاف  ضرـألا ، عاـقب  لـك  يف  تاتــشلا  يف  اورــشتنا  نَـمو  اــيروسو ،
اهتزعو  اهتعفرو  اهريرحت  ليبس  يف  سيفنلاو  يلاغلا  لذبنو  اهب ، كسمتنو 

ةدوـعلا لـجأ  نـم  هلاكــشأ  لــكب  هلاــضن  مـعدو  انبعــش ، قوـقحب  كــسمتلا  يف  ساــمح  ةــكرح  دــهع  ىلع  دــيكأتلا  ةــينه  ددــجو 
يلاغلا انبارت  ىلع  ةدايسلا  ةلماك  ةلقتسملا  ةينيطسلفلا  انتلود  ةماقإو  ريرحتلاو 

نأو تفزأ ، دـق  مرجملا  لالتحالا  اذـه  ةـياهن  نأو  ةـبيرق ، تتاب  رـصنلا  ةـعاس  نأب  موي  دـعب  اًموي  دادزي  اننيقي  نإ  ةـينه  لاـقو 
هيلضانمو ملاعلا  رارحأ  لك  كلذك  انعمو  نيدناسمو ، نيتباث  اولاز  ام  ءارغلا  انتمأ  ءانبأ 

باعـــصلا ةـــهجاوم  ىلع  سَّرمت  يذـــلا  لـــطبلا  ابعــــش  نإ  ةـــينه  لاـــق  نيطــــسلف ، يف  اـــنوروك  سوريف  يــــشفت  رطخ  لوـــحو 
هذـه نم  جرخيـسو  كلذ ، ةـهجاوم  ىلع  رداقل  هسفن  انوروك  نم  اـًكتف  لـقي  ـال  يذـلا  لـالتحالا  رمج  ىلع  بلقتو  تايدـحتلاو ،
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ةدارإو اًمزع  ىوقأو  اًناميإ ، دشأ  ةنحملا 
 

ميحرلا  نمحرلا  مسب هللا 

نيعمجأ هبحصو  هلآ  ىلعو  نيلسرملا ، فرشأ  ىلع  مالسلاو  ةالصلاو  نيملاعلا ، بر  هلل  دمحلا 
لطبلا ينيطسلفلا  انبعش  ءانبأ  تاوخألاو ، ةوخإلا 

، ةكرابملا نيطسلف  ضرأ  نم  ةعقب  لك  يف  انبعش  دومص  ةمحلم  دسجي  يذلا  دلاخلا ، ضرألا  موي  ىركذ  رغألا ، مويلا  اذه  يف 
ةمواقملا ةـكرح  يف  يناوخإ  نع  ةـباينو  يـسفن ، نع  ةـلاصألاب  يل  بيطي  ماع ١٩٤٨ ، ةـلتحملا  نيطـسلف  يف  انلهأ  اًصوصخو 

، نيطــسلف ءاـحنأ  لـك  يف  ةـبيطلا  ضرـألاب  نوثبــشتي  نيذــلا  ماركلا  اـنلهأل  ةرطاـعلا  ةــيحتلاب  قربـن  نأ  ساـمح "  " ةيمالــسإلا
نع ةـيبرعلا  ةينيطـسلفلا  ةـيوهلا  وـحمو  لـالذإلاو ، ريجهتلاو  دـيوهتلا  تـالواحم  هجو  يف  رمجلا  ىلع  نوـضبقيو  نوـطباريو 

ماع ١٩٤٨   ةلتحملا  انضرأ 
، نوطبارمو نودماصو  نورباصو  نوقاب  اننإ  بصاغلا ، ينويهـصلا  لتحملل  اًراهنو  ًاليل  نولوقي  نيذـلا  كئلوأل  لالجإ  ةـيحتو 

لك ىلع  عورـشملا  انلاضنل  اًناونع  ىقبتـس  ضرـألا  نإو  انـضرأ ، ةـيوه  رييغت  يف  ضيغبلا  لـالتحالا  تـالواحم  لـك  حـلفت  نلو 
بيلاسألا ىتشبو  تايوتسملاو ، دعصلا 

ميظعلا  انبعش 
ريغ ةدــحاو  ضرأ  يه  شارــشرلا ، مأ  ىلإ  ةروقاـنلا  سأر  نـمو  رحبلا ، ىلإ  رهنلا  نـم  اـهلك  نيطــسلف  نأـب  ضرـألا  موـي  انركذــي 

ةيكزلا  ءادهشلا  ءامد  اهتور  اهيف  بارت  ةبح  لكف  ةمواسملا ، وأ  عيبلل  الو  ةئزجتلل  ةلباق 
نم ءزج  يأ  ىلع  ضيغبلا  لـتحملا  اذــهل  ةــفئاز  ةيعرــش  حــنمل  ةــسئابلا  هتــالواحمو  بـمرت  ةقفــص  نأ  ضرــألا  موـي  انركذــيو 

هقوقح  لماك  ةداعتسال  عورشملا  هلاضنو  هقيرط  ةلصاوم  نع  انبعش  ينثت  نلو  اًعفن ، يدجت  نل  انضرأ 
ناـسنإلاف اـيفارغجلا ، لاـصوأ  اوـعطقيو  اومـسقيو  اوـقرفي  نأ  اولواـح  اـمهم  اًدـحوم  ىقبيـس  انبعــش  نأ  ضرـألا  موـي  انركذـيو 

نَم نيب  كـلذ  يف  قرف  ـالو  تاسدـقملاو ، نطوـلاو  ضرـألا  وـحن  ةـمئادلا  هـتهجوو  ناـكم ، لـك  يف  ههاـجتا  فرعي  ينيطـسلفلا 
ةفــضلا يف  نوــشيعي  نـَـم  نــيبو  ىــصقألاو ، سدــقلا  يف  نوــطباري  نـَـم  نــيبو  ماــع ١٩٤٨ ، ةــلتحملا  يـــضارألا  يف  نوــشيعي 
ندرألاو نانبل  يف  دومـصلا  تاميخم  يف  نوطباري  نَم  نيبو  ءالؤه  لك  نيب  َقرف  الو  رـصاحملا ، ةزغ  عاـطق  يف  وأ  ةـلتحملا ،

، اًـعيمج اـهفرعن  يتـلا  نيطــسلف  وـحن  هـجتت  ىقبتــس  ةلــصوبلاف  ضرـألا ، عاـقب  لـك  يف  تاتــشلا  يف  اورــشتنا  نَـمو  اــيروسو ،
اهتزعو  اهتعفرو  اهريرحت  ليبس  يف  سيفنلاو  يلاغلا  لذبنو  اهب ، كسمتنو 

ميظعلا  ينيطسلفلا  انبعش 
لكب هلاضنل  نيمعادو  انبعـش ، قوقحب  نيكـسمتم  ىقبنـس  اننأب  دهعلا  ددـجن  سامح  ةـكرح  يف  اننإف  ضرألا ، موي  ىركذ  يفو 

اننيقي دادزيو  يلاـغلا ، اـنبارت  ىلع  ةدايـسلا  ةـلماك  ةلقتـسملا  ةينيطـسلفلا  اـنتلود  ةـماقإو  ريرحتلاو  ةدوـعلا  لـجأ  نـم  هلاكــشأ 
اولاز اـم  ءارغلا  اـنتمأ  ءاـنبأ  نأو  تفزأ ، دـق  مرجملا  لـالتحالا  اذـه  ةـياهن  نأو  ةـبيرق ، تتاـب  رـصنلا  ةـعاس  نأـب  موـي  دـعب  اًـموي 

هيلضانمو  ملاعلا  رارحأ  لك  كلذك  انعمو  نيدناسمو ، نيتباث 
، يهلـإلا ردــقلا  ةريــسأ  ىربـكلا  ىوـقلا  تحبــصأو  اـنوروك ، سورياـف  ةأـطو  تـحت  ءاــعمج  ةيرــشبلاو  ضرــألا  موـي  ييْحن  اــننإ 

هالع يف  لج  هردقيس هللا  يذلا  ريصملا  رظتنتو 
انوروـك نـم  اـًكتف  لـقي  ـال  يذـلا  لـالتحالا  رمج  ىلع  بـلقتو  تايدـحتلاو ، باعـصلا  ةـهجاوم  ىلع  سَّرمت  يذـلا  لـطبلا  ابعـشو 
لاـطبألا انارــسأ  ركذـتن  اـمك  ةدارإو ، اًـمزع  ىوـقأو  اـًناميإ ، دـشأ  ةـنحملا  هذــه  نـم  جرخيــسو  كـلذ ، ةــهجاوم  ىلع  رداـقل  هـسفن 

ءابإو   ةزعب  مهديق  رسكو  مهريرحت  وحن  دهعلا  مهعم  ددجنو  ضيغبلا ، لتحملا  نوجس  يف  نوشيعي  نيذلا 
نوحدصي اولاز  ام  نيذلا  انبعش  ءانبأ  نم  نيطبارملا  لكل  ةيحتو  لاطبألا ، انارـسأل  ةيرحلاو  انبعـش ، ءادهـشل  دولخلاو  دجملا 

ريرحتلاو ةدوعلا  ناحلأ  نوفزعيو  ضرألا ، بحب 
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نوملعي  سانلا ال  رثكأ  نكلو  هرمأ  ىلع  بلاغ  هللاو 
ةينه  ليعامسإ  مكوخأ 

سامح ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  سيئر 
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