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سيئرلا ةـطخل  قـلطملا  ضفرلا  ىلع  ةـينه  ليعامـسإ  ساـمح "  " ةيمالــسإلا ةـمواقملا  ةـكرحل  يــسايسلا  بـتكملا  سيئر  دـكأ 
ةينويهص ةسرطغو  يكيرمأ  ناودع  اهنأ  اًربتعم  بمرت ، دلانود  يكيرمألا 

يتـلا ينيطــسلفلا  انبعــشل  ةيــساسألا  قوـقحلا  يفــصتو  ةيليئارــسإلا ، رظنلا  ةـهجو  لـثمت  بـمرت  ةـطخ  نأ  ىلع  ةـينه  ددـشو 
يف انبعـش  قـحو  سدـقلا ، اهتمـصاعو  ةـلماك  ةدايـس  تاذ  ةلقتــسم  ةـلود  يف  اـنقح  اهتمدـقم  يفو  ةـيلودلا ، ةيعرــشلا  اـهتلفك 

دمعي يذـلا  زاغلاو  هايملا  اهيف  امب  ةـيعيبطلا  انتاورث  عيمج  يف  انقح  ىلع  دـيكأتلاو  ةوقلاب ، اـهنم  رجُه  يتلا  هضرأ  ىلإ  ةدوعلا 
هتقرس ودعلا 

ةيناكمإ نم  بمرتو  وهاينتن  ذاقنإل  تءاـج  ةـطخلا  نأ  سامح  ةـكرحل  يمـسرلا  عقوملا  عم  هارجأ  راوح  يف  ةينه  حضوأو 
انبعش قوقح  باسح  ىلع  ةمداقلا  تاباختنالا  امهتراسخ 

ةيلودلا نيناوقلا  كاهتنا 

، نينطاوم نيميقم ال  ىلإ  انبعـش  ءانبأ  لوحتي  نأ  وأ  يليئارـسإلا ، يكيرمألا  رازابلا  يف  سدـقلا  ضرعُت  نأ  لبقن  اننإ ال  لاـقو 
يف يرـصنعلا  لـصفلا  ماـظن  يف  اًدوـجوم  ناـك  اـم  رارغ  ىلع  يرـصنع ، لـصف  ماـظن  مـهمكحي  ةـقرفتم ، لزاـعم  يف  نوـشيعيو 

ايقيرفأ بونج 

لب رطخلل ، طـقف  انتيــضق  ضرعي  ـال  اذـهو  ةــيلودلا ، فارعـألاو  تارارقلاو  نيناوـقلا  لـك  كـهتنت  ةــيكيرمألا  ةــطخلا  نأ  نّـيبو 
ام لضفأ ؛ لبقتسم  يف  لمألا  باب  انبعـش  مامأ  قلغت  اهنأل  تارايخلا  عيمج  مامأ  بابلا  حتفيو  نييلودلا ، ملـسلاو  نمألا  ددهي 

همالحأ قيقحتو  هفاصنإو  هترصن  ىلع  يلودلا  عمتجملا  ةردق  نم  سأيلاو  طابحإلا  ةرئاد  ىلإ  هعفدي 

ةینه لیعامسإ  سامح  ةکرحل  يسایسلا  بتکملا  سیئر 



عارصلاو ةينيطسلفلا  ةيضقلا  نأ  رابتعا  ىلع  ميلقإلا ، يف  ةلعتشملا  نارينلا  ىلع  تيزلا  بصت  ةطخلا  هذه  نأ  ةينه  فدرأو 
اهيف بارطضالا  بابسأ  مهأ  دحأ  يليئارسإلا  لالتحالاف  ةقطنملا ، بوعشل  ةيزكرم  ةيضق  ربتعي  يليئارسإلا  يبرعلا 

مزلي ام  لك  ذاختا  ىلع  ةيدجب  لمعلاو  نكت ، مل  اهرابتعاو  اهتعطاقمب ، اًبلاطم  اهمعد ، وأ  ةطخلا  هذه  عم  يطاعتلا  نم  رذحو 
ةهجاوملا لبس  لك  كلذ  يف  امب  اهذيفنت  عنمل  تاءارجإو  تاسايس  نم 

نلو نيينيطـسلفلا ، ةميزه  ىلع  ةرداق  تسيل  ليئارـسإف  ةيـساق ، اًنامثأ  عفديـس  ةقفـصلا  هذه  ىلع  قفاوي  نَم  نأ  ةينه  دـكأو 
دحأل أجلم  وأ  اًنامأ  تسيلو  ىرخأ ، ىلع  ةيميلقإ  ىوقل  راصتنالا  ىلع  ةرداق  نوكت 

ركــش اــمك  ةقفــصلا ، تـضفر  يتـلا  ريهاــمجلاو  بـخنلاو  تاــئيهلاو  لودــلا  ساــمح  ةــكرحل  يــسايسلا  بـتكملا  سيئر  ركــشو 
تاتشلاو ةفضلاو  ةزغو  سدقلا  ناكسو  ميظعلا ، رجفلا  ةركف  باحصأ 

دحوم جمانرب 

نودبو اهـسفن  نع  عافدلا  ىلع  ةرداق  ةلود  ةماقإو  ةفـضلا ، ريرحتل  دحوم  جمانربب  يتأي  ةطخلا  ىلع  درلا  نأ  ةينه  حضوأو 
تاطارتشا يأ 

ةوـقلا ءاـنب  ةــيجيتارتسا  يف  رمتــسنس  اـننإ  لاـقو  ةــيوست ، وأ  ةــطخ  يأ  يف  عـضوي  نأ  لـباق  ريغ  ةــمواقملا  حالــس  نأ  دــكأو 
انبعشل ةدوعلا  قح  نمؤنو  اننطو ، هب  ررحن  نأ  عيطتسن  ىتح  سدقلاو  ةفضلا  لمشتل 

كلذكو لالتحالا ، ةفلك  عفرت  قاطنلا  ةعـساو  ةيبعـش  ةمواقم  نيـشدتو  ينمألا ، قيـسنتلاو  تاقافتالا  ءاغلإب  ةطلـسلا  بلاطو 
ةزغ يف  ينيطسلفلا  بعشلا  ىلع  ةضورفملا  تابوقعلا  عفرب  اهبلاط  امك  ةفضلا ، يف  ريهامجلا  دي  قالطإ 

لعف ىلإ  لوقلا  لوحتي  نأ  ديرن  نكل  فاضأو : ةقفصلل ، ضفارلا  نزام  وبأ  خألا  فقوم  عم  سامح  ةكرح  نأ  ةينه  دكأو 

نأ اًنيبم  عورـشملا ، اذه  رايهنا  ىلع  ليلد  اهنأل  ةـيوستلا ، باب  قالغإل  ةـصرف  ةـطخلا  هذـه  نوكت  نأ  ىلإ  ةطلـسلا  ةـينه  اعدو 
هقوقح بعشلل  ظفحتس  طقف  ةهجاوملا 

ةديدج ةيليئارسإ  تارارق  يأ  نأشب  ةيلودلا  ةيئانجلا  ةمكحملا  يف  ةماعلا  ةيعدملل  ةديدج  تاغالب  ميدقتب  ةطلسلا  بلاطو 
سدقلاو ةيبرغلا  ةفضلا  يف  يضارأ  مضب 

يف ةـماعلا  ةـيعدملا  نم  مدـقملا  بـلطلا  يف  تـبلا  ةعرـسب  ةـيئانجلا  ةـمكحملل  ةـيديهمتلا  ةرئادـلا  ةوعدـب  ةطلـسلا  بلاـط  اـمك 
نيطسلفب قلعتي  اميف  ةمكحملل  يميلقإلا  صاصتخالا  نأشب  ةمكحملا 

نيئجـاللا قـح  دــكؤي  رارق  رادصتــسا  ىلإ  ناــسنإلا  قوـقح  سلجمو  ةدــحتملا  ممــألل  ةــماعلا  ةــيعمجلا  ةوـعد  ةرورــض  دــكأو 
ممــألل ةـــماعلا  ةـــيعمجلا  رارقل  اــًـقفو  ضيوــعتلاو  ةدوــعلا  يف  ماــعلا 1948 ، يف  مهراـــيد  نــم  اورجُه  نيذـــلا  نيينيطـــسلفلا 

مقر 194 ةدحتملا 

عارصلا يهنت  نل  ةقفصلا 

الو ءادـعألا  رمآـت  اـهعزني  ـال  بعــشلا  قوـقحو  هـيف ، ةدـيدج  ةـلحرم  نشدـت  لـب  عارــصلا ، يهنت  نـل  ةقفــصلا  هذـه  نأ  حـضوأو 
ةوخإلا ؤطاوت 

لكلا فدهتــست  ةقفـــصلا  نأ  اــًنيبم  اـًـيفارغجو ، اـًـينمز  تاــعقوتلا  ةــفلاخم  ىلع  ينيطـــسلفلا  لــعفلا  ةردــق  ىلع  ةــينه  ددــشو 
تاتشلاو ءوجللا  نكامأو  سدقلاو  ةفضلاو  ةزغ  اهطاقسإل ، ىعسيس  ينيطسلفلا  لكلاو  ينيطسلفلا ،



اهدادعتـسا اًيدـبم  انبعــش ، ىلع  عـقاولا  يخيراـتلا  مـلظلا  اذـه  ءاـهنإ  ىلإ  رارحـألا  لـك  عـمو  عـلطتت  ساـمح  ةـكرح  نأ  حـضوأو 
اهرقت يتـلا  تاراـيخلاو  ةــنكمملا  لبــسلا  لــكب  عارــصلا  لــحل  يلودــلا  عـمتجملا  عـم  نواــعتلل  ينيطــسلفلا  بعــشلا  نـم  ءزجك 

لالتحالا ةهجاوم  يف  بوعشلل  ةيلودلا  نيناوقلا 
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