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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

 

يفحص حيرصت 

 

اهب موقت  يتلا  ةمظنملا  يفاقثلا  عيبطتلا  تالواحم  ىلع  ادر  ينينح  ميكحلا  دبع  روتكدلا  سامح  يف  يدايقلا  نع  رداص 
: لالتحالا عم  ةيبرع  تاهج 

ةلمج ةضوفرم  يعولا ، هيوشت  ربع  ةيبرع  تاهج  اهب  موقت  يتلاو  هل ، ةوعدلاو  لالتحالا  عم  يفاقثلا  عيبطتلا  تالواحم  نإ 
ةيمالسإلاو  ةيبرعلا  انتمأ  يف  ةفاك  ةيبعشلاو  ةيمسرلا  تايوتسملا  نم  ةنادإلا  قحتستو  اليصفتو ،

نأو ةحصلا ، نم  اهل  ساسأ  ةيمارد ال  تالسلسم  ربع  تءاج  يتلاو  مواقملا  لطبلا  انبعش  ىلع  تاءارتفالا  ةلمج  نأ  دكؤن 
بتكي نل  انتمأو  انبعش  ءانبأ  نيب  ةوادعلاو  دقحلا  عرز  ةيواز  نم  لتحملا  عم  عيبطتلا  ريربت  لواحت  يتلا  تاءارتفالا  هذه 

حاجنلا  اهل 

لتق بصاغ  لتحم  عم  ةقالعلا  نولبقي  نيذلاو ال  سدقلاو ، ىصقألل  ءايفوألا  لكل  ةيفو  لظتسو  نيطسلف  تناك  دقل 
نيملسملاو برعلا  ءامد  هلجأ  نم  تلاس  يذلا  كرابملا  ىصقألا  دجسملا  ىلع  ديوهتلا  ضرف  ديريو  هضرأ ، نم  انبعش  رّجهو 

نيطسلف  نع  عافدلا  يف  اهفتاكتو  ةمألا  ةدحو  ىلع  ادهاش  تلاز  ام  يتلاو  ماع 1948 ، ةيلوطب  كراعم  يف 

نيطسلف دض  ةمألا  ءانبأ  لوقع  يف  ةوادعلا  عرز  لسلسم  فقوو  عيبطتلا  تاوعد  ىلع  درلا  ىلإ  ةيحلا  انتمأ  ريهامج  وعدن 
ّلق ءافو  ىلع  ةدهاش  ىرسألاو  ءادهشلا  تاهمأو  ىصقألا ، دجسملا  نع  نهعافدو  سدقلا  يف  انئاسن  ةلوطب  نإو  سدقلاو ،

ةلواحم نإو  لالتحالا ، دونج  سوؤر  ىلع  سودلا  يف  ةحضاو  ةيلج  تناك  ناودعلا  در  يف  انتمواقم  ةلوطبو  هريظن ،
نييالملاو هضرأ ، نم  ربش  لك  قوف  لتاقي  انبعشف  ةئيند ، ةلواحم  يه  لالتحالل  ضرألا  عيب  نع  ثيدحلا  ربع  يعولا  فييزت 
قاتشت يتلا  مهتمألو  ىصقألل  ءافو  مهلجرأب  انبعش  ءانبأ  اهلكري  سدقلا  تاراقع  ءارش  لجأ  نم  لتحملا  اهضرعي  يتلا 

ملسو  هيلع  ىلص هللا  دمحم  انيبن  ىرسم  يف  ةالصلل 

انبعش  عم  ةوادعلا  قلخ  يف  يعولا  فييزت  تالمح  حلفت  نلو  اهبوعشو ، انتمأل  ءايفوأ  ىقبنس 

 

سامح ةكرح  يف  يدايقلا 

ينينح ميكحلا  دبع  د 
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