
ةرمتسم ةیملسلا  ةیبعشلا  ةروثلا 

لوطی نل  لالتحالا  مئارج  ماسقلاو   ةمواقملا  ربص  ةیحلا :
ویام 2018 07:40 م رایأ /   14

بئاتك اهتمدقم  يفو  ةمواقملا  لئاصف  نإ  ةيحلا  ليلخ  سامح "  " ةيمالـسإلا ةمواقملا  ةكرحل  يـسايسلا  بتكملا  وضع  لاق 
بئاتكو ةـمواقملا  لئاصف  ربص  راـبتخا  نم  هاـيإ  ًارذـحم  انبعـش ، لـتقي  يذـلا  لـالتحالا  مئارج  ىلع  اـهربص  لوطي  نل  ماـسقلا 

ماسقلا

ةمواـقملا لـئاصف  نأ  نينثـإلا ، ءاـسم  ةزغ  قرــش  ةدوـعلا  مـيخم  يف  ساـمح  ةـكرح  هتدــقع  يفحــص  رمتؤـم  يف  ةــيحلا  هـبنو 
اهل ةيماح  فقتو  اهمعدتو  ةيملسلا  انبعش  تاريسم  عباتت 

لالتحالا لعجي  نأ  لواحي  نم  لك  ىلع  تدرو  ةـمواسملا ، راع  تلـسغو  عيبطتلا  راع  تلـسغ  مويلا  انبعـش  ءامد  نأ  فاضأو 
ةقطنملا نم  اءزج 

ادرو مصاوعلا ، لك  يف  ةمراع  ةضافتناب  ايمالـسإو  ايبرع  نوكي  نأ  بيجي  ناودعلا  اذـه  ىلع  يعيبطلا  درلا  نأ  ةـيحلا  تفلو 
ماع 1948 ةلتحملا  يضارألاو  سدقلاو  ةفضلاو  ةزغ  يف  احضاو  اينيطسلف 

ةرافسلا لقن 

نمو تايحــضتلا  نوـهتو  حاورـألا  صخرت  اـهليبس  يفو  ءامدـلاو  جـهملاو  باـقرلا  اـهنود  رمحأ  طـخ  سدـقلا  نأ  ةـيحلا  دـكأو 
ناــيكلل ةمـــصاع  اــهب  فارتعــالاو  سدــقلا  ىلإ  ةــيكيرمألا  ةرافـــسلا  لــقن  ةوــطخ  نأ  ىلع  ًاددــشم  ريـــسملا ، لصاونـــس  اــهلجأ 

هتمصاعو هسدقو  هضرأ ، يف  انبعش  قح  ىلع  ءادتعا  ينويهصلا 

رمت نل  ءاركنلا  ةميرجلا  هذه  نأ  ًاددشم  رئاجلا ، رارقلا  اذه  ذيفنت  ىلع  ةبترتملا  تاعبتلا  لك  ةيكيرمألا  ةرادإلا  لّمحو 

لك دـض  فقتـس  اهنأو  اهطاقـسإل ، كلمت  ام  لك  لذبتـس  ةـكرحلا  نأ  ًاـنيبم  بمرت ، ةقفـصب  ىمـسي  اـمل  ةـكرحلا  ضفر  نع  ربعو 
ةينيطسلفلا ةيضقلا  ةيفصت  عيراشم 

ناديملا يف  ةدحولا 



ءامدلا ربعو  ةمواقملاو  دشحلاو  لمعلاب  ناديملا  يف  هتدـحو  مويلا  دّـسج  انبعـش  نأ  سامحل  يـسايسلا  بتكملا  وضع  نّيبو 
نيطسلف ضرأ  اهب  توترا  يتلا  ةرهاطلا  ةيكزلا 

ربع ملاعلا  اهب  عمسأو  هئالشأو  همدو  هسفنب  هتملك  لاق  يذلا  بعشلا  اذهل  ةيعرشلا  هذهو  ةيرحلا  هذه  سيركت  انبجاو  عبات :
ةكرابملا هتضافتناو  مراعلا  هبضغ  ربعو  هتروثو ، هناوفنعو  همد 

تنلعأ يتلا  تايلاعفلا  لك  معد  ةلـصاوم  ىلع  ًاددشم  ةلـصاوتمو ، ةرمتـسم  ةيملـسلا  ةيبعـشلا  ةروثلاو  كارحلا  اذـه  نأ  دـكأو 
ةينطولا ةئيهلا  اهنع 

هنطو ىلإ  هتدوع  يف  هفادهأو  هتاحومط  ققحي  ىتح  عجارتي  نلو  تكـسي  نل  ةبكنلا  ةرارم  شيعي  يذلا  انبعـش  نأ  حضوأو 
لالتحالا رحدو 

نأ برعلا  ًايعاد  دحأ ، نم  ةيعرـش  ذـخأي  الأ  بجي  ينويهـصلا  لالتحالا  نأ  ينادـلاو  يـصاقلل  دـكؤي  دهـشملا  اذـه  نأ  حـضوأو 
وأ ةــقطنملا  نـم  اءزج  ينويهــصلا  ودــعلا  لــعجو  ةيمالــسإلاو  ةــيبرعلا  ةــغمدألا  لــسغ  لسلــسمو  عيبـطتلا  لسلــسم  اوـفقوي 

اهلود ضعبل  اقيدص 
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