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يحلاصلا ماسب
ينيطسلفلا بعشلا بزح ماع نيمأ

 هتارايخ لوح اددجم رازن وبا خالا ريبكلا لحارلا لأسن نا انل ردق ول
 باوجب انيظح امل ، صالخاو عانتقا لكب هكلسيس يذلا قيرطلا لوحو
 ةرصاعملا ةينطولا ةروثلل هئامتناب ،هب رخافتلا مئاد ناك يذلا ريغ رخا
 مهاو زربا قيقحت يفو اهتقالطنا يف ايزكرم ارود ،حتف ،هتكرح تبعل يتلا
. اهتازجنم
 ةمهملا اوراتخا نيذلا رابكلا ةداقلا نم ليجلا اذه ىلا يمتني رازن وبا 
 يهو ،1948 ماع ةبكن دعب ةينيطسلفلا ررحتلا ةكرح خيرات يف بعصالا
 دعب تددبت يتلا ةينيطسلفلا ةينطولا ةيصخشلا ءانبو جاتنا ةداعا ةمهم
 ةمهم يهو ، تراهناو تقزمت يتلا ةينطولا ةكرحلا ءانب ةمهمو ، ةبكنلا

 نيدرشم نيئجال ىلا هليوحتو هتئزجت مت يذلا ينيطسلفلا بعشلا رهص
 يريهامجو يبعش راطا يف مظنمو دحوم بعشك هكسامت فده فلخ
 لجا نم لاضنلاو هفادها ةغايص ةداعا لجا نم ، مواقم يحافكو
.اهقيقحت
 كاوشالاب ءيلملا بعصلا بردلا اذه نيب نزاو يذلا رازن وبا قح نمو
 ةعاس نيب قاحتلالا لامتحاو ، هفك ىلع هحور لمح اهيف امب ،رطاخملاو
 هماما حتفنا يذلا رخالا قيرطلا نيب وا ، لاطبالا ءادهشلا ةلفاقب ىرخاو
 ةفيظولا نوؤش يف كامهنالاو، ةيجولويجلا ةسدنهلا ةيلك نم زيمتم جيرخك
 ايصخش ادر ،هليج ءانبا نم نيريثكل تلثم يتلا ةيصخشلا تامامتهالاو
 هقح نم ،سأيلاو درشتلاو ةبكنلا عقاو نم طابحالاو ةسئابلا فورظلا ىلع
 طارخنالا رايخ وهو ،ةقيقدلا ةنزاوملا هذه يف هبّلغ يذلا رايخلاب رختفي نا



 هقح نم ،سأيلاو درشتلاو ةبكنلا عقاو نم طابحالاو ةسئابلا فورظلا ىلع
 طارخنالا رايخ وهو ،ةقيقدلا ةنزاوملا هذه يف هبّلغ يذلا رايخلاب رختفي نا
 ىلع ،هنطوو هبعش ررحت يف ماعلا بسكملا نع ثحبلاو ةروثلا فوفص يف
.ةيصخش بساكم ةيا
 ميخم يف شاع يذلا افاي نم ةبيرقلا نجد تيب ةيرق نبا رازن وبا نا
 قاحتلالا لماك يعو نعررق ،نيينيطسلفلا نيئجاللا فالاك دماصلا ةطالب
 ماهملا فلتخم اهيف دلقتو ،حتف ةكرحبو ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلاب
 تايلوؤسم مث ميظنتلاو ةئبعتلا تايلوؤسم اهنم زكرملا يفو تايلوؤسملااو
 زكرم ىلا هتيبو هبتكم لوحي ناو ، ةيمالعالاو ةيفاقثلاو ةيركفلا ةئبعتلا
 هبأدو ،حتف ةكرحب صاخلا يميظنتلاو ينطولا فيشرالاو تامولعملل
 نم لايجال ةينفلاو ةيبدالاو ةيركفلا تاردقلاو بهاوملا معدل رمتسملا
 جاتناب باجعالاو مارتحالاو ريدقتلا نقتي ناو ، مهاعري ناو ، نيعدبملا
 ىلع ةينيطسلفلا ةروثلا ليج نم ءابدالاو باتكلاو نيعدبملاو رابكلا نينانفلا
.مهبراشم فالتخا
 ةيمتحب هتفرعم ةليصح يه رازن وبا تزيم يتلا لؤافتلا حور تناك دقل  
 تناك يتلا ةبالصلاو حافكلا حور ةليصح يهو بوعشلا راصتناو خيراتلا
 اهققح يتلا ةيعونلا ةلقنلا يف زاجنالا ةبرجت ةليصح اضيا يهو ،هزيمت
 ةمدقتم ةعيلط ىلا درشم بعش نم ةينطولا هتكرحو ينيطسلفلا بعشلا
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