
مضلا ةهجاومل  ةئیرج  تاوطخ  ذاختا  یلإ  ةطلسلا  اعد 

ةینیطسلفلا ةیضقلا  بیوصت  ةداعإل  ةصرف  مضلا  عورشم  لعشم :
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ةداعإل ةصرف  مضلا  عورـشم  نإ  لعـشم ، دـلاخ  سامح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرحل  قباسلا  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  لاق 
يلودلا ىوتسملا  ىلع  ةيعرشلا  هنع  عزنو  ينويهصلا ، نايكلا  ةقحالمو  ةينيطسلفلا ، ةيضقلا  بيوصت 

، ينيطــسلفلا فـصلا  دـحون  يك  ةـصرف  مـضلا  عورــشم  نأ  ندـنل  يف  يبرعلا  ريكفتلا  ىدـتنم  عـم  ءاـقل  لـالخ  لعــشم  فاـضأو 
دعصلا لك  ىلع  هعم  كبتشنو  لالتحالا ، عم  ةهجاوم  قلطنو 

يذلا لالتحالا  ةهجاومل  اندوقي  امب  ةطلسلا ، ةفيظو  رييغت  ىلع  قفتن  نأ  بجيف  ةطلسلا ، لح  ىلع  قفتن  مل  نإ  هنأ  حضوأو 
هل عضخت  الو  قيسنتلا  ضفرت  ةطلس  دوجو  ضفري 

للضم كيتكت 

يف ىرج  ام  ّنأ  اًنيبم  ةعيدخلا ، وأ  ءاخرتسالل  ةوعد  مضلا  لوح  يليئارسإلا  يكريمألا  ماسقنالا  نوكي  نأ  ىشخن  اننإ  لاقو 
مضلا رارقإ  ةيفيكل  للضم  كيتكت  هنكلو  مضلا ، نع  ينويهصلا  نايكلا  ينثل  ةيكريمأ  ةلواحم  تسيل  ةيضاملا  مايألا 

اهنكل ةينيطــسلفلا ، ةيــضقلا  ةيفــصت  اـهلالخ  نـم  داري  يتـلا  رطاـخملاو  تايدـحتلاب  ةــلقثم  ةينيطــسلفلا  ةــظحللا  نأ  فاـضأو 
ةدعاو اًصرف  اهايانث  يف  لمحت 

تايدحت ةثالث 

ةيـضقلا ةيفـصتل  ةيليئارـسإلا  ةـيكريمألا  عيراـشملا  عراـست  يف  لوـألا  لـثمتي  ةيــضقلا ، هجاوـت  تايدـحت  ةـثالث  لعــشم  ركذو 
ةينيطسلفلا

ةينيطسلفلا ةدايقلا  بايغ  لظ  يفو  ماسقنالا ، اذه  لظ  يف  رثؤملا  ينيطسلفلا  لعفلا  بايغ  وه  يناثلا  يدحتلا  نأ  حضوأو 



ةينيطسلفلا ةيضقلا  لجأ  نم  ةرطاخملل  ةيزهاجلاو  ةردقلا  كلمتو  رثؤملا ، لعفلا  تاودأو  ةيؤرلا ، كلمت  يتلا  ةيعاولا 

لالتخا نم  ةيمالسإلاو  ةيبرعلا  انتنضاح  باصأ  اميف  لثمتي  ثلاثلا  يدحتلا  عباتو :

ةيؤر لوـح  ينيطـسلفلا  بعـشلا  ديـشحت  ىلإو  لـعف ، ةـقاط  ىلإ  لوـحتي  مـل  نرقلا  ةقفــصل  ةطلــسلا  ضفر  نأـب  لعــشم  هوـنو 
ةيبرغلا ةفضلا  مض  عورشمو  نرقلا  ةقفص  ةهجاوم  يف  دشتحي  نأب  زهاج  ينيطسلفلا  لكلا  نأ  اًنيبم  ةينطو ،

عمجل ةـلواحم  يف  ةـينه  دـبعلا  وبأ  خألا  ةردابم  اهنيب  نم  ةدـيدع ، تاردابم  تمدـقو  اًضيأ  ةزهاج  سامح  ةـكرح  نأ  حـضوأو 
ةيجيتارتسا عضول  نيماعلا  ءانمألا 

ةصرفلا هذه  مامأ  ةئيرج  ةوطخ  ذاختال  ردابت  نأ  ىلإ  مار هللا  يف  ةينيطسلفلا  ةدايقلا  لعشم  اعدو 

ضرألا نم  ةحاسم  قيـضأ  يف  نيينيطـسلفلا  رـشحو  فيزم ، ءاطغب  لالتحالا  ةنعرـش  ىلإ  نوفدـهي  ةنياهـصلا  نأ  ىلإ  راشأو 
ةدوــعو ضرــألا ، ريرحت  ةينيطـــسلفلا ؛ ةيـــضقلل  ةيـــساسألا  نيواــنعلا  ىلع  وطـــسلاو  ةـــيفاضإ ، تاـــمزأ  قــلخو  ةينيطـــسلفلا ،

ىرسألا ريرحت  ىلإ  ةفاضإ  سدقلا ، ريرحتو  نيئجاللا ،

ةمواقملا ليعفت 

ضفرلا لوحتو  ةهجاوملا ، رارق  ذخأ  يف  لثمتت  ةعاجـش ، لكب  ةمواقملا  ليعفت  اهلالخ  نم  نكمي  تاوطخ  ةدع  لعـشم  ّدـعو 
عم تايقافتالاب  لمعلا  فقو  لثم  يقيقح ، لعف  ىلإ  ةيضاملا  تاونـسلا  يف  تذخُأ  يتلا  تارارقلا  ليوحت  مث  لعف ، ةلاح  ىلإ 

سيراب ةيقافتاب  لمعلا  فقو  ينمألا ، قيسنتلا  فقوو  لالتحالا ،

لكو اــهاوقو ، ةــمواقملا  لــئاصف  لــك  هــيف  طرخنت  يليــصفت  جــمانرب  عــضو  يف  لــثمتي  ثلاــثلا  راــيخلا  نأ  لعـــشم  فاــضأو 
تاتشلاو ةزغو  ماع 1948  ةلتحملا  يضارألاو  سدقلاو  ةيبرغلا  ةفضلا  هيف  كرتشت  انبعش ، تاعاطق 

عم كابتـشالاو  اـهيف  ماـيخلا  ةـماقإ  لـالخ  نم  لـالتحالل  فازنتـسا  ضرأ  ىلإ  ةفـضلاو  ندرـألا  روغ  لـيوحت  ىلإ  لعـشم  اـعدو 
كانه دونجلا 

نأ اـًنيبم  ةـهّجوم ، اـهنكل  ةـلوزعم ، يهف  موـيلا  اـمأ  ةرثـعبم ، تناـك  اـهنكل  ةـميدق ، ةـسئابلا  عيبـطتلا  تـالواحم  نأ  لعــشم  دــكأو 
هتدـنجأ لـجأ  نم  نيطـسلفب  يحـضي  نأ  دـيريو  ينيطـسلفلا ، قحلا  باـسح  ىلع  ةـيلخادلا  هتاـمزأ  لـحل  ًالخدـم  اـهآر  ضعبلا 

ةصاخلا
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