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، عقاولا ىلع  لصحي  امل  يخيراتلا  قايـسلا  مهف  يعدتـسي  لالتحالا ، لبق  نم  ةزغ  ىلع  ناودـعلا  نم  ةريخـألا  ةـلوجلا  مييقت 
قولح نم  اهتيرح  عزن  ةلواحم  ءاقل  ادج  ايلاغ  اًنمث  عفدت  ةمواقملا  تناكو  هل ، ةمواقم  تدجو  لالتحا  دجو  امنيأ  ايخيراتف 

ءانع لوط  دعب  حجنتو  اهئادعأ ،

لاتتقاو نتف  نم  يلاحلا  لجخملا  برعلا  لاحو  ريبكلا  يكيرمألا  معدلاو  ةوقلاب  هروعش  ببـسبو  لالتحالا  نأ  وه  لصح  ام 
"، وهاينتن  " باختنا لبق  ترج  يتلا  تامهافتلاب  مازتلالل  ةـجاح  نأ ال  ةداضملا ، ةروثلاـب  يبرعلا  عيبرلا  دأو  ةـلواحمو  يلخاد 

ةديدع ةيسايس  تالاجم  يف  تّرضأو  ترثأ  يتلا  ةلوجلا  تلصح  انه  نمو 

ِنثي مل  ةمواقملا  رـصانع  لايتغاو  لزانملا  مدـهف  ةـعجر ، ريغ  ىلإ  عدرلا  ةسايـس  لكآت  وه  ةيـسايسلا ، لالتحالا  رئاسخ  ىلوأ 
لافطأ لتقو  لالتحالا ، سـالفإل  رـشؤم  وه  ةينكـس  تاراـمع  مدـهو  ةـفاثكب ، خـيراوصلا  قـالطإ  يف  ةلـصاوملا  نع  ةـمواقملا 

يلاحلا رصعلا  يف  هل  ليثم  ال  مارجإو ، دقحو  لشف  ليلد  عضر 

؛ " لالقتـسالا ديع  " ـ ىمـسي ب امب  لافتحالا  ءاوجأ  يهو  هطغاض ، تناك  لالتحالا  ءاوجأ  ثيح  اديج ، ناك  ةـمواقملا  تيقوت 
عوبـسألا بيبأ  لـت  يف  نيجيفورويلا "  " يملاـعلا يقيـسوملا  ناـجرهملا  ميظنت  لـالخ  نم  لـالتحالا  ةروص  نيـسحت  ءاوجأو 

يذـلا عابطنالاو  روصتلا  وه  امف  بناجألا ، حايـسلا  فالآ  اـهعمو  لوصولاـب ، تعرـش  هيف  ةـكراشملا  دوفولا  نأو  اميـس  مداـقلا ،
" نيجيفورويلا  " اودهاشي نأ  عقوتملا  نم  نويلم  ةبارق 600  ىتح  وأ  نوبرطملا ، وأ  حاوسلا  هلقنيس 

ةفاثكب ناك  خيراوصلا  قالطإف  اهتاقباس ، نع  ةرملا  هذـه  اريثك  تمدـقت  ةـمواقملا  نإف  ةـقباسلا  بورحلاو  تالوجلاب  ةـنراقم 
زه عضرلا  لاـفطألاو  نييندـملا  لـتق  نع  ادـع  لـالتحالا ، نمأ  تّزه  يلاـتلابو  لـالتحالا ، فارتعاـبو  ةقوبـسم  ريغ  ادـج  ةـيلاع 

برغلا ىدل  لالتحالا  ةروص 

وه نمل  ةيلخادلا  ةهبجلا  ىلع  طغـضلل  لزعلا  نييندـملا  فادهتـسا  ىلإ  تالوجلاو  بورحلا  يف  امود  أجلي  زوزهملا  فيعـضلا 
ةينكس تارامعو  نييندم  فصقي  حار  يذلا  لالتحالا  عم  ىرج  ام  وهو  ةداضملا ، ىرخألا  ةهبجلا  يف 



نيـسحتو عينـصتلا  ىلع  مئاق  لالتحالا  اـمنيب  لـلبلا ، ىـشخت  ـال  ةزغف  ةزغ ، نع  فلتخت  لـالتحالا  ةـلود  يف  لـمع  ةـقيقد  لـك 
يف ةميـسج  رئاـسخ  دّـبكتو  نيتنثـالا ، لـالتحالا  دـقف  ةـلوجلا  هذـه  يفو  ناـمألاو ، نمـألا  نم  ةـحاو  هنأـب  جراـخلا  يف  هتروص 
نم الـصأ  اـهنع  نلعي  نل  وهو  ىلتقلل ، يقيقحلا  ددـعلا  يفخي  ةـلوجو  برح  لـك  يف  يذـلاو  ىلتقلا  ددـع  لـثم  ىرخأ  تـالاجم 

رصن لك  ساسأ  يه  يتلا  ةيسفنلا  برحلا  باب 

، لالتحالا ةلود  فعـضأ  ام  اورظنا  طيحملاو : برعلل  تلاق  ةزغف  لالتحالل ، ةـحطبنملا  برعلا  لود  تجرحأ  ةريخألا  ةـلوجلا 
مازتلــالاو ةـــئدهت  بــلطل  عراـــسيو  ئجـــالملا ، يف  ماـــني  هــلعجتو  لـــالتحالا  زهت  ةزغ ، يف  ةـــيلحم  ةعانـــص  خـــيراوص  درجم 

نيملسملاو برعلا  ىلع  اهيف  دبرعيو  اهمعزي  يتلا  ةوقلاب  سيل  وهف  ةقباسلا ، تامهافتلاب 

يتـلاو لـالتحالا ، ىدــل  قباـسلا  تارابختــسالا  ريزوو  رغــصملا ، تنيباـكلا  وـضع  وـهو  ستينياتــش ،"  " تاحيرــصت يعم  لـمأت 
نيبار ملح  امك  رحبلا  يف  قرغت  نل  ةزغ  نأو  ةمداق ، اماع   30 ةزغ ل ـ نم  يناعي  ىقبيس  لالتحالا  نإ  اهيف  لوقي 

، برعلا ماـكحو  كوـلم  هاـشخي  يذـلا  لـالتحالا  ىدـحتت  راـصحلا ، ةدــش  نـم  ةــقونخمو  ةرــصاحم  ةزغ  هـيف  يذــلا  تقوـلا  يف 
: لوقن انه  نمو  اهـضارتعا ، يف  ةمدقتم  اهنأ  معزي  يتلا  لالتحالا  ةينقت  حجنت  الو  لالتحالا ، ىلع  خـيراوصلا  تائم  قلطتو 

دحاو خوراص  ىقبيو  اموزهم ، ىقبي  هنإف  اديج ، خيراتلا  ننـس  أرقيو  هيعارذ  نع  رمـشي  ملو  دجي ، مل  نمو  دجو ، دج  نم  نإ 
" تاضوافم ةايحلا   " يف ضوافت  ةلوج  نويلم  نم  لضفأ  ةمواقم ،" ةايحلا   " يف ةزغ ، نم  قلطني 

عقوملا رظن  ةهجو  سكعت  نأ  ةرورـضلاب  سيلو  بتاكلا ، يأر  نع  ربعت  ةـيوازلا  هذـه  يف  ةروشنملا  تالاقملا  عيمج  ةـظحالم :
هتسايسو
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