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 ةمدقملاا

ً ةــصرف ٬،اهھجرراخوو نيیطــسلف نم يلوودلاا ننوناقلاا للاجم يف ءااربخ هھيیف ككرراــشيی ييذلاا ٬،رمتؤملاا ااذهھھھ حيیتيی

 نناك ااذذإإ ام ةــــسااررددوو ٬،يبرحلاا للالتحالاا تتالاحل مظظانلاا يلوودلاا ينوناقلاا رراططإلاا ىلع ةيیدقن ةةرظن ءاقلإل

 ججرخيی امدنع اًـصوـصخوو ٬،ينوناقلاا ريیغ مـضلااوو يبرحلاا للالتحالاا تتالاح نيیب لـصفيی ينوناق دح ككانهھھھ

 سسرراـمت ٬،دـمألاا ليـیوطط ايـًیبرح ًالالتحاا حبــــصيیوو ٬،يلوودـلاا ننوناـقلل اـًقفوو ٬،ةـتقؤم ةـعقااوو هھـنوك نع للالتحالاا

 نيیـــسمخوو دحااوو رروورم دعب رمتؤملاا يتأيی .تقؤملاا ههرراططإإ نم هھجرخت تتاـــسررامم للالتحالاا ةلوودد هھلالخ

 تتائم ريیجهھت ىلإإ تتددأأ يتلاا ةبكنلاا نم اًماع نيیعبــــسوو ٬،ةةزغ ععاطقوو ةيیبرغلاا ةفــــضلاا للالتحاا ىلع اًماع

  .نيیيینيیطسلفلاا نيیئجاللاا ففالآآ

  رمتؤملاا فصوو

 ةعماج يف ققوقحلاا دهھعم عم ةكاارــشلاب قحلاا ةــســسؤم هھمّظنت ييذلاا ٬،يلوودلاا رمتؤملاا ااذهھھھ يف ككرراــشيی 

 يف ننويیلوودد ءااربخ ٬،نناــسنإلاا ققوقحل ينيیطــسلفلاا زكرملااوو نناــسنإلاا ققوقحل ةيیلوودلاا ةيیلاارردفلااوو ٬،تيیززريیب

 ننوناقلااوو نيیئجالل يلوودلاا ننوناقلااوو ٬،نناـسنإلاا ققوقحل يلوودلاا ننوناقلااوو ٬،يلوودلاا يناـسنإلاا ننوناقلاا تتالاجم

 لّكـشيیوو .ةيینيیطـسلفلاا  ةلاحلاا ىلع قبطنملاا يلوودلاا ينوناقلاا رراططإلل ةيیدقن ةـساارردب ججوورخلاا ةيیغب ٬،يئانجلاا

 ةبلططوو ٬،يندملاا عمتجملاا تتاــســسؤم نع ننولثمموو ٬،ننويینوناقلاا مهھيیف نمب ٬،هھيیف نيیكرراــشملل ااًربنم رمتؤملاا

 اهھيیلع للالتحالاا ننوناق ييوطنيی يتلاا ةقيیقدلاا تتالالدلاا للوح مهھتاماهھــسإإ ميیدقتوو ةيیــضقلاا ههذهھھھ للوح لعافتلل

  .ةلتحملاا ةيینيیطسلفلاا ضضررألاا يف نيیيینيیطسلفلاا ىلع هھنايیرس بسح

 هھنإف ٬،ريیغلاا يـضااررأأ بباـستكال ٬،اهھب ديیدهھتلاا ووأأ ةةوقلل ءوجللاا يلوودلاا ننوناقلاا هھيیف رظحيی  ييذلاا تقولاا يفوو

 ىلع ننوناقلاا هھـــضرفيی ييذلاا رظحلاا ااذهھھھ للالخ نموو .للالتحالااوو ةحلـــسملاا تتاعاازنلل اًمظظان اارًراططإإ نِّمؤيی
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 يف للوخدلاا ءاارروو فقت يتلاا عفااوودلاا ديیيیقت ىلإإ يعـــسيی هھنإف )ّمـــضلاا ييأأ( ةةوقلاب ضضررألاا ىلع ءاليیتـــسالاا

 عقت امدعب ةلتحملاا ميیلاقألاا ةةررااددإإ ميیظنتب حلــــسملاا ععاازنلاا نع مجانلاا للالتحالاا نيینااوق لفكتت امنيیب ٬،ععاازنلاا

 ةغلابلاا لئاـسملاا نم ةفئاطط للاازت امف ٬،كلذذ عموو .ععاازنلاا ففاارططأأ دحأأ اهھـضرفيی يتلاا ةيیلعفلاا ةةرطيیـسلاا تحت

ـــصوـــصخوو ٬،يلوودلاا ننوناقلاا رراططإإ يف اهھل ًالح دجت ال ةيیمهھھھألاا  اهھيیف ىىدعتيی يتلاا ةلحرملاب قلعتيی اميیف  اً

 ٬،ضضررألاا ّمـض ىلإإ يمرت ةلوواحم ىلإإ للوحتيیوو حلـسم ععاازن ىلع بترتت دق ًةيیعقااوو ًةجيیتن هھنوك للالتحالاا

 ةةرغثلاا يهھھھ ههذهھھھوو .اهھيیلع يلوودلاا ننوناقلاا ّصنيی يتلاا ةيیعطقلاا دعااوقلاا نم ةةدعاقل اًكاهھتناا لّكــــشيی وحن ىلع

 مظظانلاا يلوودلاا ننوناقلل لماــش ليیلحت ءاارجإإ رمألاا يــضتقيی ٬،كلذبوو .اهھھھدــس ىلإإ رمتؤملاا ااذهھھھ ىعــسيی يتلاا

ــسَت يتلاا ةيیــسيیئرلاا صئاــصخلااوو دمألاا ليیوطلاا للالتحالاا ةــساارردل ٬،ةقالعلاا تتااذذ نيینااوقلااوو ٬،للالتحالل  مِ

 لـــصفلااوو ررامعتـــسالااوو ّمـــضلاا تتااءاارجإإ نم هھلمـــشيی امب ٬،ةيینيیطـــسلفلاا ضضررألل يليیئاارـــسإلاا للالتحالاا

 ىتح مهھھھاتيیلووؤـــسموو ةثلاثلاا ففاارططألااوو ٬،ةةدحتملاا ممألاا رروودد ننوورمتؤملاا شقانيیـــس ٬،ااًريیخأأوو .ييرـــصنعلاا

 .هھقوقح ةسررامم نم ينيیطسلفلاا بعشلاا نكمتيی

 تعرـش رمحألاا بيیلـصلل ةيیلوودلاا ةنجللاا ننأأ ىلإإ رظنلاب تيیقوتلاا ااذهھھھ يف ةفعاـضم ةيیمهھھھأأ رمتؤملاا بـستكيی

 يف ريیكفتلاا ةةدداعإإ ىلإإ رمتؤملاا ىعـــسيی امك .1949 مماعل فيینج تتايیقافتال اهھتاحوورـــش ثيیدحت يف ااًرخؤم

 ةيیلمع يف ةيیلعاف رثكأأ ننوكت ننأأ ينيیطــسلفلاا يندملاا عمتجملاا تتاــســسؤمل اهھلالخ نم نكميی يتلاا ةقيیرطلاا

 لفاحملاا يف رمتؤملاا تتاجرخم مماادختـساا متيیـس امك ٬،ققوقح ليین نم ينيیطـسلفلاا بعـشلاا نيیكمتل ةلءاـسملاا

 .اهھتااذذ ةيیاغلل ةفلتخملاا ةيیلوودلاا


