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ّالك مضي  يذلا  ةكرحلا  ةدايق  دفوو  سامح ، ةكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  ةينه  ليعامـسإ  دـهاجملا  خألا  ىقتلا 
، قوزرم وـبأ  ىـسوم  روتكدـلا  يـسايسلا  بتكملا  يوـضعو  ةـكرحلا ، سيئر  بئاـن  يروراـعلا  حـلاص  خيـشلا  نـم 

ةيـسورلا ةمـصاعلا  يف  فورفال  يجريـس  يـسورلا  ةيجراخلا  ريزو  ديـسلاب  نينثإلا  مويلا  حالـص ، رهام  روتكدـلاو 
.وكسوم

ءوض يف  ينادـيملاو ، يـسايسلا  ىوتـسملا  ىلع  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلا  تاروطت  ةـكرحلا  ةدايق  دـفو  ضرعتـساو 
ةرركتملا تاحايتجالاو  صوصخلا ، هجو  ىلع  سدقلا  ةنيدم  يف  ينيطسلفلا  بعشلا  قحب  ةيليئارـسإلا  تاكاهتنالا 

ماع 1948، ةلتحملا  يـضارألا  يف  انبعـش  قحب  ةرئاجلا  تاسايـسلاو  ةزغ ، عاطق  راصحو  ةـيبرغلا ، ةفـضلا  ندـمل 
.ينيطسلفلا فصلا  ديحوت  لبُس  ثحب  ىلإ  ةفاضإ  نوجسلا ، يف  ىرسألا  قحب  تاكاهتنالاو 

نيددشمو ةدوعلاو ، ريرحتلا  ىتح  ةحاتملا ، لئاسولا  لكب  لالتحالا  ةمواقم  يف  ينيطسلفلا  انبعش  قح  دفولا  دكأو 
.ةينانبللاو ةينيطسلفلا  تاورثلل  ودعلا  ةقرس  ضفرو  يعيبطلا ، زاغلا  ةصاخو  ةيعيبطلا  هتاورث  يف  انبعش  قح  ىلع 

نيّرذحم ةقطنملا ، يف  ينويهـصلا  نايكلا  جمدل  ةـيكيرمألا  تالواحملل  ةـكرحلا  ضفر  نع  يدايقلا  دـفولا  برعأو 
يبرعلا اـهطيحم  عم  اـهتاقالع  ةـيوقت  ىلع  ةـكرحلا  لـمعت  هسفن  تقولا  يفو  كـلذ ، ىلع  ةـبترتملا  رطاـخملا  نم 

.انبعشل ةديؤملاو  ةنزاولا  ةيلودلا  فارطألا  عم  اهتاقالع  زيزعت  ىلإ  ةفاضإ  يمالسإلاو ،

نأ نيربتعم  ةينيطـسلفلا ، ةيـضقلاب  ترـضأ  يملاعلا  ماظنلا  ىلع  ةدـحتملا  تايالولا  ةـنميه  نأ  ىلإ  دـفولا  راشأو 
.انتيضقو انبعش  حلاص  يف  بصيس  ةلداع  سسأل  اًقفو  باطقألا  ددعتم  ماظن  ىلإ  يلودلا  ماظنلا  رييغت 

قرـشلا ىلإ  يـسورلا  سيئرلل  صاـخلا  ثوعبملا  عم  ًاعـسوم  ًءاـقل  ةـكرحلا  ةداـيق  دـفو  ىرجأ  هتاذ  تقوـلا  يفو 
تافلملا لمجم  تلوانت  تارواشم  لمش  فونادغوب ، ليئاخيم  ديسلا  ةيجراخلا  ريزو  بئان  ايقيرفأ  نادلبو  طسوألا 

.كرتشملا مامتهالا  تاذ 

نأشلا يف  ّردـقملا  مهرودو  ينيطـسلفلا ، انبعـش  قوقحل  معادـلا  يـسورلا  فقوملل  هريدـقت  نع  دـفولا  برعأو 
.انبعش ةدحو  ىلع  مهصرحو  ينيطسلفلا ، يلخادلا 

 

ةيلودلاو ةيميلقإلا  تاروطتلاو  ينيطسلفلا  فلملا  اثحب 

هبئانو يسورلا  ةيجراخلا  ريزو  نوقتلي  ةكرحلا  ةدايق  دفوو  سيئر 
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