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يلاعم دلاخ 

رـصنو حاـجن  نـم  ةريخـألا  ةزغ  ةـلوج  يف  لـصح  اـم  نإـف  اـنيبأ ، مأ  انئــشو  ثادـحألا ، مـهف  يف  عرــستلاو  ةـفطاعلا  نـع  اًدـيعب 
يف وهاينتن "  " ةيبعش نم  عفري  ام  كانه  نوكي  نلو  يسايسلا ، وهاينتن "  " لبقتـسم ىلع  ابلـس  سكعنا  اهتلوج ، يف  ةمواقملل 

ةيناودـعلا هبورح  يف  عضولا  ناـك  اـمك  ةزغ  عجوي  نأ  يف  لـشفو  ةـصاخلا ، هتاوـق  فـشكو  هقاـفخإ  دـعب  ةـمداقلا  تاـباختنالا 
لالتحالا ةلود  يف  ايسايس  الازلز  تلمعو  اريبك  اعجو  لالتحالا  تعجوأ  ابيرقت ، نيموي  ترمتسا  يتلا  ةريخألا  ةلوجلا  لبق 

دعي مـلو  وهاــينتن ،"  " قزأــم ىلإ  ريــشي  اــم  وـهو  ةــيندم  يناــبمو  ىــصقألا ، ةــيئاضف  ىنبم  وهاــينتن "  " فــصق نيموــي  لــالخ 
لالتحالا شيج  ىلع  يصعتسي  قافنألا  حالس  نوك  ةمواقملا  لاجر  فادهتسا  هرودقمب 

ـ لاب اذإو  شيجلا ، ةرازول  همالتـسا  لاـح  يف  ةـعاس  لالخ 48  لتقلاب  ةـينه  دـعوت  يذـلا  لـالتحالا  شيج  ريزوب  ةزغ  تحاـطأ 
اهككفت ربع  وهاينتن "  " ةموكحب ابيرق  حيطتسو  هيلع ، فسأ  يأ  نود  نامربيل ، "ـ حيطت ب ةريخألا  ةلوجلا  يف  ةعاس   48

تعفدو ادـيج ، ةـلداعملا  تـفرع  ةزغ  نوـك  عوـجمو ، رــصاحم  عاـطق  نـم  ةـبوعرم  اـيلود  ةـمرحم  ةحلــسأ  كـلمت  ةـيوون  ةـلود 
، تابثلاو ناميإلا  اهؤلمي  مهبولق  يدنج ، فلأب  دعي  ةمواقملا  نم  عاطقلا  يف  رصنع  لكف  اديج ، اهسفن  تنـصحو  مدلاب ، اهنمث 

ةايحلا ىلع  نونطوتسملا  صرحي  امك  توملا  بحت  ةزغ  نأب  نينطوتسملا  دحأ  لاق  امك 

" ناـمربيل  " قباـسلا شيجلا  ريزو  نطوتــسم  مجاـهي  فـيك  اـنيأرو  ةــيناثلا ، ةــجردلا  نـم  مهنأـب  ةزغ  لوـح  نونطوتــسملا  رعش 
يف نينطوتــسملا  تاوـصأ  نـم  اريبـك  اءزج  وهاـينتن "  " ةراـسخ ينعي  اـم  وـهو  ةزغ ، ىلع  هـبرحو  وهاـينتن "  " ةسايــس لـشفو 

ةمداقلا تاباختنالا 

وه أجافت  نم  نكلو  ريخألا ؛ ناودـعلا  لبق  ىتح  فقوتت  مل  تاراغلاف  لالتحالا ، تاراـغل  ةبـسنلاب  ءيـشب  أـجافتت  مل  ةـمواقملا 
دحاو موي  يف  خيراوصلا  تائم  فصقب  ةديدع ، تاونـس  ذنم  رـصاحم  عاطقل  ةبـسنلاب  ةـلهذملا  ةـمواقملا  تاردـقب  لالتحالا ،

ةلسابلا ةمواقملا  نم 

تاحفــصمو تاـبابد  ريمدـت  اهتعاطتــساب  خـيراوص  اـهكالتماو  روـطم ، خراـصب  نالقــسع  اهبرــضو  ةــمواقملل  يعوـنلا  روـطتلا 



نم حبــصأو  يربــلا  حاــيتجالا  يف  اًددرتــم  هـلعجو  هحاــمج  حــبكو  ينويهــصلا ، ودــعلا  عـم  ضواــفتلا  ةــلداعم  رّيغ  لــالتحالا ؛
اهتاردقب عيمجلا  تأجاف  يتلا  ةلسابلا  ةمواقملا  حلاصل  لجسي  اذهو  يضاملا ،

لـشف ىلع  تدر  نم  يه  ةـمواقملا  نوك  رانلا ، قالطإ  فقوو  ةـئدهتلاب  تدجنتـسا  ةـمواقملا  نإ  لاق  امدـنع  وهاـينتن "  " بذـك
" روهمجلل اهفشك  عيطتـسي  ارومأ ال  كانه  نإ   " وهاينتن  " لاقو لالتحالا ، شيج  تكبرأ  خيراوصلا  ةفاثكو  سنويناخ ، ةيملع 

ةزغ مامأ  هتميزهل  اريربتو  الشف  ينعي  ام  وهو 

توربــجل مهيدــحت  نولـــصاوي  نيذــلا  ةزغ  يلاــهأ  هوــجو  يفو  ةـــمواقملا ، تاداــيقو  رـــصانع  هوــجو  يف  رـــصنلا  رئاــشب  أرقت 
ىرت لاقتعالا ، تالمحو  ديوهتلاو  ناطيتسالا  اهكهنأ  يتلا  ةلتحملا  سدقلاو  ةـيبرغلا  ةفـضلا  يف  ىتحو  همارجإو ، لالتحالا 

تادايق فارتعاب  اذهو  ثدحلا  عنـص  ىلع  مهتردـقو  سفنلاب  ةـقثلا  ةزغ  يف  ةـمواقملا  مهل  تعجرأ  دـقف  ةـعفترم ، تايونعملا 
لالتحالا

اذـه فعـضو  ةـشاشه  ةزغ  يف  ةـمواقملا  تفـشك  ثيح  قباسلا ، يف  تناك  امك  لالتحالا  ةـلود  تداع  ام  لاوحـألا ، عيمج  يف 
ةرهاــبلا جــئاتنلا  دــعب  بـيرق  اــمع  لــالتحالا  ةــلود  ىلع  ؤرجتلل  ةيمالــسإو  ةــيبرع  ــالود  عفديــس  اــم  وـهو  بصاــغلا ، ناــيكلا 

خيراتلا لبازمل  سنكت  مث  نمو  ابيرق  صلقتتو  لالتحالا  ةلود  رسحنت  فيك  ىرنسو  ةمواقملل ،

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