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ايركز ديهشلا  ةلئاعل  سامح  ةكرح  مساب  يزاعتلا  ناردب  ماسح  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  وضع  مدق 
همدو هحور  مدق  نم  لكل  كيربتلاو  ةئنهتلا  بجوتسي  ةداهشلا  ماقم  نأ  احضوم 

ً
ةفاك ، نيينيطسلفللو  اتيب ، هتدلب  يلاهألو  ليامح ،

.كرابملا ىصقألا  دجسملاو  سدقلا  اهنم  بلقلا  يفو  ةلداعلا  هبعش  ةيضقو  هنطو  بارتل  ًءادف 
يدحتو لالتحالا  ةهجاوم  يف  دومصلا  يف  ةيلوطبلا  مهريسو  اهئانبأ  فقاوم  ركذتساو  اتيب ، ةدلب  يلاهأ  ناردب  ايح  امك 

.لالتحالا هجو  يف  ةبهتلملا  ةينيطسلفلا  ايفارغجلل  اجذومن 
ً

لثمت  ةدلبلا  نأ  ادكؤم 
ً

نينطوتسملا ،
هتباصإ دعب  يضاملا  ةعمجلا  موي  ىقترا  دق  لالتحالا  نوجس  نم  ررحم  ريسأو  ةيبرع  ةغل  ملعم  وهو  ليامح  ايركز  ديهشلا  ناكو 

حلاصل هيلع  ديلا  عضو  لالتحالا  لواحي  يذلا  اتيب  ةدلب  يف  حيبص  لبج  ةقطنم  اهتدهش  تاهجاوم  لالخ  لالتحالا  دونج  صاصرب 
.ةيناطيتسالا هعيراشم 

ةفضلا يف  ءادهشلا  ءاقترا  نإ  سلبان  ءاضق  اتيب  ةدلبب  ليامح  ايركز  ديهشلا  ءازع  يف  نيكراشملا  عم  يفتاه  ثيدح  يف  ناردب  لاقو 
نل  " هنأو ةمواقملا ، رايخ  ىلع  رصم  ينيطسلفلا  بعشلا  نأ  تبثي  ماع 1948  ةلتحملا  ضرألاو  ةزغ  عاطقو  ةلتحملا  سدقلاو  ةيبرغلا 

.كرابملا ىصقألا  دجسملاو  سدقلا  نع  عافدلل  هتريسم  يف  ريغي " نلو  لدبي 
لك مغر  نوينيطسلفلا  اهعضي  مل  يتلا  ةلصوبلا  اهنإ  الئاق 

ً
لتحملا ، ةمواقمو  ةينطولا  ةدحولاب  كسمتلا  ةيمهأ  ىلع  ناردب  ددشو 

.بعاصمو تايدحت  نم  مهتيضق  هتقال  ام 
ناديم يف  دحوم  ينيطسلفلا  بعشلا  نأ  ينادلاو  يصاقلل  تبثي  نيطسلف  نع  اعافد  ءادهشلا  ءاقترا  نأ  ىلإ  ناردب  راشأو 

.ةيحلا هاوقو  ةينطولا  هلئاصف  نيب  ةيسايسلا  هتدحو  ةداعتسال  ىعسي  امك  نيطسلف ، نع  عافدلاو  ةهجاوملا 
هعادو بكوم  يف  نيكراشملا  فالآ  فته  اميف  اهئانبأ ، دحأ  هنإ  تلاقو  اهل  يمسر  نايب  يف  ليامح  ديهشلا  سامح  ةكرح  تعنو 

.ةمواقملا ةلصاومو  لالتحالا  نم  ماقتنالل  نيعاد 

اتيب ةدلب  يلاهألو  ليامح  ايركز  ديهشلا  ةلئاعل  يزاعتلا  مدقي  ناردب 
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