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كارل ماركس و فريدريك اجنلس

عريضة اجمللس املركزي إىل عصبة الشيوعيني
أٜٗا االخ!٠ٛ
8181-8181

إٕ ايعؿبببببال ١خبببب ٍ ضبببببٓ

ايثٛزٜتني قد أثالتت ٚجٛدٖا َٔ ْباذٝتني ؾعضكبااٖا
مجٝببا ااَببانٔ ؾكببد اغببذلنٛا آػببا

اذتسنبب ١إٕ

ايؿراؾ ١أ ٚضًب ٢اتتبازٜظ أ ٚضباذامل اتعبازى يكبد
نببباْٛا دَٚبببا اًٝعببب ١اييالكببب ١ايٛذٝبببد ٠ايثٛزٜببب ١ذكبببا
ايدلٚيٝتازٜا .نُا أثالتت ايعؿالٚ ١جٛدٖبا اػبهٌ رخبس إٕ
َؿَٗٗٛببا يًرسنبب ١نُببا ضببسم

عُ ُٝبامل اتببراسامل ٚ

اجملًبببظ اتسنبببص ٟضببباّ  ٚ 8181أٜكبببا ايالٝبببإ
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ايػٛٝض ٞقد ظٗس ضً ٢أْ٘ ٚذد ٙايؿرٝح  ٚقد حتككبت
اآلَبباٍ اتيسٚذببٖ ١ببر ٙاتطببتٓدامل اهاًَببٗا  ٚأؾببح
اتؿٗبب ّٛضببٔ ايتٓابب ِٝاالجتُبباض ٞاذتبباي ٞايببرٟ

هببٔ

ايعؿالٓ ١ػس ٙإال ضسا ايطاال أؾالح ٖبر ٙايطباض١
َٛقا ْكاؽ ادتُٝا ٜ ٚالػس ا٘ ايطباذامل ايعاَبٚ .١
ايٛقت ْؿط٘ ؾإٕ ايػهٌ ايكد ٚ ِٜاتتني يتٓاب ِٝايعؿبال١
قد ساخ ٢نثرلا ٚ .ايعدٜبد َبٔ ااضكبا ٤ايبر ٜٔاطتسابٛا
َالاغببس ٠اذتسنبب ١ايثٛزٜبب ١ؿببٛزٚا إٔ ضٗببد ادتُعٝببامل
ايطس ١ٜقد ٚيّ ٚ ٢إٔ ايعٌُ ايعًين ٚذد ٙناف ٚ .قد بسى
ضدد َعني َٔ اذتًكبامل َ ٚبٔ ايعُٝبامل ؾهب ٘ اباجملًظ
اتسنص ٟذلاخب ٚ ٢كبعـ غب٦ٝا ؾػب٦ٝا ٚ .آُٝبا نبإ
اذتببصا ايببدطكساا ٞذببصا ايدلجٛاشٜبب ١ايؿببػرلٜ ٠ببٓاِ
ْؿط٘ أنثس ؾبعنثس أتاْٝبا نبإ اذتبصا ايعُبايٜ ٞؿكبد
زااي٘ ايٛذٝبد ايؿبً  ٚ .نبإ اايهباد عتبتؿح أذطبٔ
ااذببٛاٍ اتٓاُٝبب٘ اع ب
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مما ٜرد ٟإىل اإلضساع اثٛز ِٗ.
إال أْ٘ ضً ِٗٝاتػازن ١اعْؿطِٗ ااْتؿبازِٖ ايٓٗباٞ٥
اٛض ِٗٝتؿاذتِٗ اييالكٓ ٚ ١ٝاب ُِٗٝاعضبسع َبا طهبٔ
نرصا َطتكٌ  ٚاعدّ إغؿاهلِ  ٚي ٛيًراٚ ١اذد ٠اايسغِ
َٔ ارتيااامل ارتالٝث ١ايب

ٜسددٖبا ايدلجٛاشٜب ٕٛايؿبػاز

ايببدطكساا ٕٛٝضببٔ ٓابب ِٝذببصا ايدلٚيٝتازٜببا اػببهٌ
َطتكٌ .إٕ ؾٝر ١ذساِٗ ظت إٔ ه ٕٛايثٛز ٠ايدا!١ُ٥
كارل ماركس و فريدريك أجنلز
لندن – آذار 8181
-----------------من منشورات:
حركة انبثاق حزب العمال الشيوعيين –العراق

اتٓبباال َببٔ أجببٌ أٖببداف

ستً ٚ ١ٝهلرا ايطال ٚقبا زتبس ٣اذتسنب ١ايعباّ حتبت
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ايعُبباٍ اتيايالبب ١مبببصّ ؿببادز ٠ضببهو اذتدٜببد ٚ

ضببٝيس ٠ايببدطكسااٝني ايدلجببٛاشٜني ايؿببػاز  ٚقٝبباد ِٗ

اٛؾبؿٗا ًَهبا

اػهٌ اّ .ظت ٚقا ذد هلر ٙاذتاي ٚ ١إضباد ٠اضبتك ٍ

اتؿاْا ٖر ٙزأضا ٚابد ٕٚعبٜٛ

يًسجعٝني ٚ .إذا اقذلح ايدطكساا ٕٛٝقبسٜالْ ١طبال١ٝ

ايعُاٍ .يكد ؾِٗ اجملًظ اتسنصٖ ٟبر ٙايكبسٚز ٚ .٠هلبرا

ؾعًب ٢ايعُباٍ إٔ ٜيببايالٛا اكبسٜال ١ؿبباضد ٚ .١ٜإذا

ايطال أزضٌ َٓر غتاَ 8181-8181 ٤العٛثا ٜبدض٢

اقببذلح ايببدطكساا ٕٛٝأْؿطبببِٗ قببسٜال ١ؿببباضد١ٜ
َعتدي ١ؾعً ٢ايعُاٍ إٔ ٜؿسٚا ضً ٢قبسٜال ١س ؿبا

جٛشٜـ َ ٍٛإىل أتاْٝا إلضبادٓ ٠اب ِٝايعؿبالٖٓ ١باىٚ .

برد ٟإىل حتيب ِٝزأع اتباٍ

يهٔ اعث ٍَٛ ١اكٝت دَ ٕٚؿع ٍٛثاات ؾُٔ جٗبٜ ١هبٔ
اعد يًعُاٍ ااتبإ ايتحبازا ايهاؾٝبَ ٚ ١بٔ جٗب ١أخبس٣

ايهالرل .إذا ااي ايدطكساا ٕٛٝاتط ١ٜٛد ٕٜٛايدٚيب١
ؾعًبب ٢ايعُبباٍ إٔ ٜيببايالٛا اببإض ٕ إؾ ضببٗا .إٕ

بٌ

ْطالٗا اطسض ١مبٝب

ؾإٕ ْػا َ ٍٛقد أٚقؿت٘ اْتؿاق ١أٜباز اتاقب.ٞ

جٝؼ "اباد-ا ٓٝبا" ٚ

َ ٍٛآؿط٘ ايالٓدق ٚ ١ٝاطتس

َياي ايعُاٍ ظت إٔ ترد إذٕ  ٚذٝثُا نإ ٚؾل

ضكط

ٓاشالمل ايدطكسااٝني  ٚإجسا٤ا ِٗ.
ٚإذا ٜتُهٔ ايعُاٍ ااتبإ َبٔ اضبت ّ ايطبًيٚ ١

اػدؿ٘ أذد أقدّ أضكاٗ٥ا  ٚأنثبسِٖ ْػبااا  ٚأَاْب١
يببر ٟنببإ قببد ضُببٌ نببٌ اتببراسامل  ٚنببٌ اجملببايظ

ػًَ ٝؿاذتِٗ اييالك ١ٝد ٕٚاتسٚز اػهٌ ناٌَ اتيبٛز

اتسنص ٚ ١ٜقد قاّ ايطاال اتٓؿٝبر ضبدَُٗ ٠بامل آحباح

ثببٛز ٟاٜٛببٌ ْطببالٝا ؾببإِْٗ ٖببر ٙاتببس ٠أنٝببد ٕٚضًبب٢

نالرل ٚ .اعد ٖصط ١ااذصاا ايثٛز ١ٜأتاْٝا  ٚؾسْطبا

 81اٛش َعسنَٛ" ١زؽ" .يكد ؾكدمل ايعؿبال١

ااقٌ إٔ أ ٍٚؾؿٌ َٔ ٖبر ٙاتعضبا ٠ايثٛزٜب ١اتداُٖب١

اببٛش  8181ايتكبب ٢مجٝببا أضكببا ٤اجملًببظ اتسنببصٟ

ضٛف ٜياال االْتؿاز اتالاغس ييالكتِٗ ْؿطبٗا ؾسْطبا

يٓدٕ  ٚاْكُت إيب ِٗٝقب ٣ٛثٛزٜب ١جدٜبدٚ ٠
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اضتُسٚا مبُاع جدٜد إضادٓ ٠ا ِٝايعؿال.١
إٕ إضاد ٠ايتٓا ِٝال طهٔ إٔ تِ إال اإٜؿاد َالعٛث ٚ
ٜعتببدل اجملًببظ اتسنببصَ ٟببٔ ااُٖٝبب ١هببإ إٔ ٜببرٖ
اتالعٛث ٖرا ايٛقت اايبرامل ذٝب
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يكد زأٜٓا نٝـ ضٝؿٌ ايدطكساا ٕٛٝإىل اذتهِ خ ٍ
اذتسن ١ايكادَ ٚ ١نٝـ ضٝكيس ٕٚالقبذلاح إجبسا٤امل إىل
ذد َا اغذلان ٚ .١ٝقبد ْتطباَ ٍ٤با ٖب ٞاإلجبسا٤امل ايب

ًبٛح َ َبح ثبٛز٠

ظت إٔ ٜكذلذٗا ايعُاٍ؟ َٔ ايالد ٜٞٗأِْٗ ال ٜطبتيٝعٕٛ

جدٜد ٠مما ٜكتكَ ٞبٔ اذتبصا ايعُباي ٞابعٕ ٜاٗبس ضًب٢

اعد ادا ١ٜاذتسن ١اقذلاح إجبسا٤امل َالاغبس ٠غبٛٝضٚ .١ٝ

نببإ ال ٜسٜببد إٔ ٜكببا َببٔ جدٜببد حتببت إَببس ٚ ٠اضببتػ ٍ

يهٔ اإَهاِْٗ ايكٝاّ اااَٛز ايتاي١ٝ
 إجالباز ايبدطكسااٝني ضًب ٢ايتبدخٌ َبا أَهببٔ

أقؿَ ٢ا ٜه َٔ ٕٛايتٓا ٚ ِٝايتكأَ  ٚاالضتك ٍ إذا
ايدلجٛاش ١ٜنُا ذؿٌ ضاّ .8181
أٜٗا االخ !٠ٛيكد ضالل إٔ قًٓا يهِ ضبٓ 8181 ١إٔ

ايتٓا ِٝايكا ٚ ِ٥ضسقً ١خط ضبرل ٙاتٓبتاِ  ٚضًب٢
ٛزٜط أْؿطِٗ ااإلقاؾ ١إىل جتُٝا أندل ضدد ممهٔ

ايدلجببٛاشٜني ايًٝببدلايٝني ااتبإ ضٝؿببً ٕٛإىل اذتهببِ ٚ

َببٔ ايكبب ٣ٛاتٓتحببٚ ٚ ١ضببا ٌ٥ايٓكببٌ  ٚاتؿبباْا ٚ

أِْٗ ضبٛٝجٗ ٕٛؾبٛزا ْؿبٛذِٖ ادتدٜبد قبد ايعُباٍ .يكبد
زأٜبتِ نٝببـ حتكببل ذيبو .ؾالعببد اقببيسااامل رذاز 8181

ضهو اذتدٜد اخل .اني أٜد ٟايدٚي.١
 إٔ ٜدؾعٛا ااقذلاذا ِٗ ايدطكسااٝني ايبر ٜٔيبٔ

اضببتٛىل ايدلجٛاشٜبب ٕٛؾعبب ضًبب ٢ايطببًي ٚ ١اضببتعًُٛا

ٜهْٛٛا ضً ٢أ ٟذاٍ ثٛزٜني اٌ إؾ ذٝني يٝظ إال

يٝعٝدٚا ؾٛزا ايعُاٍ ذًؿا ِٖ٤اااَظ إىل ٚقعِٗ اتاقٞ

إىل أقؿ ٢اذتدٚد ستٛيني إٜاٖا إىل ٖحُامل َالاغس٠

ببتُهٔ ايدلجٛاشٜببَ ١ببٔ اًببٛؽ ٖببرا

ضًبب ٢اتًهٝبب ١ايؿسدٜبب .١ؾعٓببدَا ٜكببذلح ايدلجٛاشٜببٕٛ

نُكببيٗد .ٜٔؾببإذا

اهلدف إال اايترايـ َا اذتصا اإلقياض ٞاير ٟناْت ثبٛز٠

ايؿػاز غسا ٤ضبهو اذتدٜبد  ٚاتؿباْا َبث ضًب٢
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اياسٚف ايتػاق ٞضٔ قٝاّ نبٌ قسٜب ٚ ١نبٌ َدٜٓب ٚ ١نبٌ

رذاز قد أاعد ٘  ٚذتب ٢ااالْتٗبا ٤إىل ايتدًب ٞزتبددا ضبٔ

َكااع ١اسؾا ذاجص جدٜد ٚج٘ ايٓػا ايثٛز ٟايبر ٟال

ايطًي ١يؿاحل ٖرا اذتصا اإلقياض ٞاتيًبل ؾإْٗبا ضًب٢

ٜكدز إٔ ٜٓالا اهٌ ق ٘ ٛإال َٔ اتسنص.

ااقٌ ذؿًت ضً ٢قبُاْامل كبا ضًب ٢ااَبد ايالعٝبد ٚ

ال طهببٔ ايكالبب ٍٛاتحببدد ٚاقببا ااَببٛز اذتبباي ٞايببرٟ

اؿكٌ االز الانامل اتاي ١ٝيًره ١َٛنٌ ايطًي ١اني أٜدٜٗا

ٜؿسم ضً ٢ااتإ خٛم َعازى خاؾب ١نبٌ َدٜٓبٚ ١
نببٌ َكااعببَ ١ببٔ أجببٌ كببدّ ٚاذببد َ ٚػببذلى  ٚال طهببٔ

 ٚكُٔ هلبا نبٌ َؿباذتٗا

ذباٍ اضبتياضت اذتسنب١

خؿٛؾببا ايكالبب ٍٛاببدٚاّ غببهٌ َعببني يًًُهٝبب ١ال ٜببصاٍ

ايثٛز َٔ ١ٜاآلٕ ٖ ٚرا َطبتر ٌٝإؾطباح اجملباٍ يتيبٛز
ٜطُ ٢اايطًُٖ ٚ .ٞبر ٙاذتباٍ يبٔ حتتباد ايدلجٛاشٜب١

ستحٛابا ٚزا ٤اتًهٝب ١ارتاؾب ١اذتدٜثب ٚ ١ايبر ٟضبٓٝتٗٞ
اايكسٚز ٠إىل االْدَاد اٗا نبٌ َهبإ أضبين اب٘ غبهٌ

يتُهني ضًيتٗا إٔ ؿالح َهسٖٚب ١ااختاذٖبا إجبسا٤امل
عطببؿَٛ ١ٝجٗبب ١قببد ايػببع

إ نببٌ ٖببر ٙاإلجببسا٤امل

اتًه ١ٝايعاََ ١ا نٌ َا ٜساؾك٘ َٔ خؿبَٛامل ستتُبَ ١با

ايتعطببؿ ١ٝهبب ٕٛايثبٛز ٠اتكبباد ٠ايب

اني ضاَٝامل غٓ ٚ ١ٝضاَٝبامل ؾكبرل ٚ ٠نبريو ؾبإٕ قبإْٛ
َٛاأ ايعاَ ١ٝاتًب ٤ٞااتُاذهبامل ايبرٜ ٟتعباٜؼ َبا

اختاذٖببا .يهببٔ ايتيببٛز يببٔ ٜطببًو ٖببرا اييسٜببل ايطببًُ.ٞ
ؾايثٛز ٠اي ضتعحً٘ ٖب ٞابايعهظ ضًب ٢ااابٛاا ضبٛا٤

قٛاْني َٛاأ ايدٚي ١ضٛف ٜطبتُس ضًب ٢ذطباا ايعُباٍ

نببإ ضببالالٗا حتببسى ايدلٚيٝتازٜببا ايؿسْطبب ١ٝاتطببتكٌ أّ

اٛاضي ١ػسٜا يًعاََ ١ٝعتبدل يٝدلايٝبا ٚ .نُبا ذؿبٌ

اجتٝاح اذتًـ اتكدع يالااٌ اذتدٜث( ١اازٜظ).

ؾسْطا ضاّ  8111ؾإٕ حتكٝل اتسنبص ٠اانثبس ؾبساَ١
ٖ ٛاي ّٛٝأتاْٝا َُٗ ١اذتصا ايثٛز ٟذكا.
24

ضببالل يةقياضٝبب١

 ٚايدٚز ايبر ٟيعالب٘ ايدلجٛاشٜب ٕٛايًٝدلايٝب ٕٛااتبإ
ضاّ  8181جتا ٙايػع

ٖرا ايدٚز اير ٟا طِ اارتٝاْ١
5
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ايهاًَ ١ضبًٝعال٘ ايثبٛز ٠اتكالًب ١ايدلجٛاشٜب ٕٛايؿبػاز

ايهالرل ٠مما ٜهط ؾبٛزا َالبدأ اتًهٝب ١ادتُاضٝب ١قاضبد٠

ايدطكساا ٕٛٝاير ٜٔعتتً ٕٛذايٝبا اتعازقب ١اتهبإ

قٚ ١ٜٛضط اياسٚف اتتصضصض ١يًًُه ١ٝايدلجٛاش ٚ .١ٜنُبا

ْؿط٘ اير ٟاذتً٘ ايدلجٛاش ٕٜٛايًٝدلاي ٕٛٝقالبٌ .8181

ٜك ِٝايدطكساا ٕٛٝحتايؿا َا اتبصازضني ضًب ٢ايعُباٍ إٔ

ٜ ٚتعيـ ٖرا اذتصا اذتبصا ايبدطكساا ٞااخيبس اهبثرل

ٜترايؿٛا َا ايدلٚيٝتازٜا ايسٜؿ ٚ .١ٝضٝرا ٍٚايبدطكساإٛٝ

اايٓطبال ١يًعُباٍ َبٔ اذتبصا ايًٝدلايب ٞايكبدَ ِٜبٔ ث ثب١

ؾٛم ذيو إَا اإلضبداد َالاغبس ٠يًحُٗٛزٜب ١ايؿدزايٝب ٚ ١إَبا

ااقطبباّ اانثببس كببدَا َببٔ ايدلجٛاشٜبب ١ايهببالرل٠

ضً ٢ااقٌ إذا ٜهٔ اٛضعِٗ جتٓ ادتُٗٛز ١ٜايٛاذبد٠
اي ال تحصأ ضٝراٚي ٕٛغبٌ اذتهَٛب ١اتسنصٜب ١اإضيبا٤

ضٓاؾس


اي ب كببا يٓؿطببٗا ٖببدؾا ٖبب ٛاإلضببكا ايؿببٛزٚ ٟ
ايهاَببٌ يةقياضٝبب ٚ ١يًرهببِ اتيًببلٖ .ببرا االجتبباٙ
طثً٘ زجاٍ اسيني اير ٜٔناْٛا ٜدض ٕٛاتاق ٞإىل

ايعاَٝامل  ٚاتكااعامل أقؿَ ٢با طهبٔ َبٔ االضبتػ ٍ ٚ
اذتهِ ايرا  ٚ .ٞاعهظ ٖرا اتديبط ضًب ٢ايعُباٍ يبٝظ
ؾكط اضتهُاٍ إْػا ٤ادتُٗٛز ١ٜااتاْ ١ٝايٛاذبد ٠ايب

ال

ايٛذد ٚ ٠زؾ ايكسا. ٥
 ايدلجٛاشٜبببببب ٕٛايؿببببببػاز ايببببببدطكسااٚ ٕٛٝ

تحصأ اٌ أٜكا ستاٚي ١حتكٝل قبُٔ ٖبر ٙادتُٗٛزٜب١
اتسنص ٠ايكؿ ٣ٛيًك ٠ٛاني أٜد ٟايدٚي .١ظت أال كًًِٗ

ايدضتٛز ٕٜٛاير ٜٔنبإ أنثبس َبا ضبعٛا إيٝب٘ خب ٍ

زٚاٜامل ايدطكسااٝني ضٔ ذس ١ٜايعاَٝامل  ٚضبٔ اذتهَٛبامل

اذتسن ١ااخرل ٠إْػا ٤دٚيب ١نْٛؿدزايٝبْٛ ٚ ١ضبا َبا

اتطتكً ١ذا ٝا اخل .ؾؿ ٞاًد نعتاْٝا ذَ ٝا اسح ٜٓالػبٞ

دطكساا ١ٝنُا نإ ٜسٜبد حتكٝكٗبا ممثًبٜ ِٖٛطباز

إشاي ١ايهثرل َٔ رثاز ايكس ٕٚايٛضي ٚ ٢حتي ِٝايهبثرل َبٔ

استإ ؾساْهؿبٛزمل  ٚالذكبا استبإ غبت ٛػازمل ٚ

ارتؿٛؾٝامل احملً ٚ ١ٝاإلقً ١ُٝٝال طهٔ اع ٟظسف َبٔ

6
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َٓر ايالداَٛ ١ٜقؿا َؿُُا  ٚإزٖااٝا جتبا ٙايسجعٝب١

نُا ناْٛا ٜطع ٕٛإي ٘ٝاعْؿطِٗ

ؾإٕ ْؿٛذ ٖر ٙاالْتدااامل ضٝهَ ٕٛعدَٚا َطالكا.

دضتٛز اإلَدلااٛز.١ٜ

إٕ ايٓكيببب ١ااٚىل ايب ب

ضبببٝكا ضًٗٝبببا ايٓبببصاع ابببني



ًتِٗ َبٔ أجبٌ

ايدلجٛاشٜببب ٕٛايؿبببػاز ادتُٗٛزٜببب ٚ ٕٛذًُٗبببِ

ايبببدطكسااٝني ايدلجبببٛاشٜني  ٚايعُببباٍ ضبببتهَ ٕٛطبببعي١

مجٗٛزٜبب ١ؾدزايٝبب ١أتاْٝبب ١ضًبب ٢غببساز ايهْٛؿدزايٝبب١

ايككا ٤ضً ٢ايٓااّ اإلقياض ٚ .ٞنُا ذؿبٌ إابإ ايثبٛز٠
ايؿسْطبب ١ٝااٚىل ضببٝياي ايدلجٛاشٜبب ٕٛايؿببػاز اإضبباد٠

اهلًؿٝتٝببب ٚ ١عتًُببب ٕٛايٝببب ّٛاضبببِ "اذتُبببس" ٚ

اازاق ٞاإلقياض ١ٝإىل ايؿ ذبني نًُهٝب ١ذبس ٚ .٠اتعبالرل

"االغبببذلانٝني-ايبببدطكسااٝني" اْٗبببِ ٜدغبببدغٕٛ
شتًٝببتِٗ ابباذتًِ ايًرٜببر اإشايبب ١اقببيٗاد ايسأزلبباٍ

رخس ضبٝالػ ٕٛاإلاكبا ٤ضًب ٢ايدلٚيٝتازٜبا ايسٜؿٝب ٚ ١هبٜٔٛ
االك ١ؾ ذٝب ١اسجٛاشٜب ١ؾبػرل ٠طبًو زتبس ٣اإلؾكباز ٚ

ايهببالرل يًسأزلبباٍ ايؿببػرل  ٚاقببيٗاد ايدلجببٛاشٟ
ايهالرل يًدلجٛاش ٟايؿػرل ٚ .ممثًٖ ٛبرا ايٓحباح ٖبِ

ايدْ ْٜٔؿط٘ ايرَ ٟا شاٍ ايؿ ح ايؿسْط ٞذت ٢اآلٕ ٜتدالط

أضكا ٤اتراسامل  ٚايًحبإ ايدطكسااٝب ٚ ١قٝبادٜٛ

ؾ.٘ٝ
ظت ب ضًبب ٢ايعُبباٍ تؿببًر ١ايدلٚيٝتازٜببا ايسٜؿٝببٚ ١

ادتُعٝببببامل ايدطكسااٝببببب ٚ ١ستبببببسز ٚايؿبببببرـ
ايدطكساا.١ٝ

تؿًرتِٗ ارتاؾ ١إٔ ٜعازقٛا ٖرا اتديط .ضًب ِٗٝإٔ

اعد ٖصطتٗا أؾالرت ٖر ٙايؿ٦امل مجٝعا ٓعت ْؿطٗا

ٜؿببسٚا ضًبب ٢إاكببا ٤اتًهٝبب ١اتؿببادزًَ ٠هببا يًدٚيببٚ ١

اادتُٗٛزٜبب ١أ ٚاذتُببسا ٤ااَببا نُبا ٜطببُ ٢ايدلجٛاشٜببٕٛ

حتًٜٛبببٗا إىل َطبببتعُسامل ضُايٝببب ١طبببتػًٗا ايدلٚيٝتازٜبببا
ايسٜؿ ١ٝاتتحُعب١

عاْٝٚبامل َبا نبٌ ذطبٓامل ايصزاضب١
22

ايؿػاز

ؾسْطا االغذلان .١ٝؾؿ ٞاًدإ َع ١ٓٝنبٛزادلؽ

 ٚااؾٝبباز اخل ذٝبب الٜصايببٛا ظتببد ٕٚايؿسؾبب ١ت ذكبب١
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أٖببداؾِٗ ابباييسٜل ايدضببتٛزٜ ٟػتُٓببٖ ٕٛببر ٙاتٓاضببال١

جٓبب َببا اتسغببرني ايببدطكسااٝني ايدلجببٛاشٜني

يٝالكٛا ضً ٢مجًِٗ ايكدطٜ ٚ ١دلٖٓٛا اااضُباٍ ضًب ٢أْٗبِ

َسغر ٕٛضُاي ٕٛٝظتس ٟاختٝازِٖ اكبدز اتطبتياع

ٜتػرلٚا غ َٔ ٚ .٤ٞايالد ٜٞٗإٔ ٖرا ايتػٝرل االضِ

َٔ أضكا ٤ايعؿبال ٚ ١ظتب

بعَني اْتدبااِٗ اهبٌ

ال ٜالدٍ إا قا َٛقـ ٖرا اذتصا جتا ٙايعُاٍ اٌ ٜبدلٖٔ

ايٛضا ٌ٥اتُهٓ ٚ .١ذت ٢ااَانٔ ذٝب ال ٜٛجبد

ؾكط ضً ٢أْ٘ َكيس ذايٝا إىل االضتُاد ضًب ٢ايدلٚيٝتازٜبا

أ ٟأؾل اايٓحاح ضً ٢ايعُباٍ إٔ ٜكبدَٛا َسغبرِٗٝ

إٕ اذتصا ايدلجٛاش ٟايؿبػرل ايبدطكساا ٞقب ٟٛجبدا

اػ ١ٝاحملاؾاب ١ضًب ٢اضبتك هلِ  ٚذطباا قبٚ ِٗ ٛ
ْػبس َبٛقؿِٗ ايثبٛزٚ ٚ ٟجٗببامل ْابس ذبصاِٗ ضًٓببا.

جملااٗ ١ايدلجٛاش ١ٜاتترايؿَ ١ا االضتالداد.
أتاْٝا .ؾٗ ٛال ٜكِ اانثس ١ٜايعاُ َٔ ٢ضهإ اتبدٕ
ايدلجٛاشٜني  ٚؾػاز ايتحاز  ٚايؿٓاضٝني  ٚأزاباا ايعُبٌ
ؾرط

ضً ِٗٝأال ٜددضٛا ٖرا ايتهتٝو جبٌُ ايدطكسااٝني
ادتبباٖص ٠نببايكَ ٍٛببث اببعٕ ؿببسؾِٗ ٖببرا ضٝكطببِ

اٌ ٜكِ أٜكا ؾؿٛؾ٘ ايؿ ذني  ٚايدلٚيٝتازٜا

اذتبببصا ايبببدطكسااٜ ٚ ٞعيببب ٞايسجعٝببب ١ؾسؾببب١

جتبد اعبد ضبٓدٖا

االْتؿاز .إٕ نٌ ٖر ٙايعالبازامل ال الػب ٞايترًٝبٌ
ااخببرل إال ٖببدؾا ٚاذببدا خببداع ايدلٚيٝتازٜببا .إٕ

إٕ َٛقـ اذتصا ايعُباي ٞايثبٛز ٟجتبا ٙايدطكسااٝب١

ايتكدّ اير ٟضبٝرسش ٙاذتبصا ايدلٚيٝتباز ٟاب غبو

ايدلجٛاش ١ٜايؿػرلٖ ٠ب ٛايتباي ٞطػبَ ٞعٗبا قبد ايؿ٦ب١

ٛقـ َطتكٌ نٗرا أِٖ ا ال ٜكاع َٔ ايطب٦ٝامل

ايسٜؿٝني َا داَت اسٚيٝتازٜا ايسٜبـ
اسٚيٝتازٜا اتدٕ اتطتكً.١

اي

الػ ٞإضكااٗا  ٚعتازاٗا نبٌ ايٓكبا ايب

اضتعُاهلا يتثالت ْؿطٗا اػهٌ َتني.
8

سٜبد

اي

طهٔ إٔ ٓبتخ ضبٔ ٚجبٛد اعب

ايبسجعٝني

اجملًظ ايتُثًٝب ٞايػبع  .إذا اختبرمل ايدطكسااٝب١
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ايؿػاز ايدطكسااٝني اك ٠ٛظت قالٌ نبٌ غب ٤ٞإٔ

إٕ ايدلجٛاشٜني ايؿػاز ايدطكسااٝني ايالعٝبد ٕٚجبدا

ٜهْٛٛا َٓاُني  ٚممسنبصْ ٜٔبٛاد َطبتكً ١ذا ٝبا.

ضببٔ إزاد ٠قً ب اجملتُببا اعنًُبب٘ تؿببًر ١ايدلٚيٝتببازٜني

إٕ اجملًظ اتسنص ٟضٓٝتكٌ اعد ضك ٛاذتهَٛامل



ايثببٛزٜني ٜٗببدؾ ٕٛإىل ػببٝرل ايٛقببا االجتُبباض ٞاػببهٌ

اذتاي ١ٝاعضسع َا طهٔ إىل أتاْٝا  ٚضٝيً ضكبد

ظتعٌ اجملتُا اتٛجٛد ستتُ ُ٥ َ ٚا اكبدز اتطبتياع

َراس عت ٌٝإي ٘ٝاالقذلاذامل اي شَ ١تسنص ٠ايٓبٛادٟ
ايعُاي ١ٝحتت قٝبادٜ ٠هبَ ٕٛكسٖبا اتسنبص ايسٝ٥طبٞ

اايٓطببال ١هلببِ .ؾٗببِ ٜيببايال ٕٛقالببٌ نببٌ غبب ٤ٞاتدؿببٝ

يًرسنبب .١إٕ َببٔ أٖببِ ايٓكببا ايكببسٚز ١ٜيتكببٚ ِٜٛ

اتببدؾٛضامل ايعاَبب ١ااذتببد َببٔ ايالرلٚقسااٝبب ٚ ١اؿببسم
ايكببببسا ٥خؿٛؾببببا ضًبببب ٢ات نببببني ايعكببببازٜني ٚ

ٛضببٝا ؾببؿٛف اذتببصا ايعُبباي ٞاإلضببساع اتٓاببِٝ
احتاد يًٓٛاد ٟايعُايٝب ٚ ١يبَ ٛكااعبٚ ١اذبد .٠إٕ

ايدلجٛاشٜنيٜ ٚ .يايال ٕٛؾبٛم ذيبو اإيػبا ٤ايكبػط ايبرٟ
طازض٘ ايسأزلاٍ ايهبالرل ضًب ٢ايسأزلباٍ ايؿبػرل  ٚذيبو

ايٓتٝح ١ايؿٛز ١ٜيطك ٛاذتهَٛامل اذتايٝب ١ضبتهٕٛ

خبًل َرضطامل ضاَ ٚ ١قٛاْني قد ايساا مما ٜتٝح هلبِ ٚ

اْتداا زتًظ اثٚ ًٞٝاين ٚ .ضً ٢ايدلٚيٝتازٜا إٔ
تؿسف ٚؾكا يطٝام ااؾهاز ٖرا نُا ًٜٞ

يًؿ ذني اذتؿ ٍٛاػس ٚجٝد ٠ضً ٢قبسٚم َبٔ ايدٚيب١
اببدٍ اذتؿبب ٍٛضًٗٝببا َببٔ ايسأزلببايٝنيٖ ٚ .ببِ ٜيببايالٕٛ

ضًٗٝببا إٔ طببٗس ضًبب ٢أال ٜؿؿببٌ ا ٟضببدد َببٔ

أخببرلا ااإليػببا ٤ايهاَببٌ يًٓابباّ اإلقيبباض ٞإلدخبباٍ ْابباّ

ايعُاٍ َُٗا نإ ايطال نػها ٟٚايطبًيامل احملًٝب١

اتًه ١ٝايدلجبٛاش ٟنبٌ أَهٓب ١ايسٜبـ ٚ .يتركٝبل نبٌ

أ ٚايًحإ اذته.١َٝٛ
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ٖبببرا عتتببباج ٕٛإىل دضبببتٛز ضٝاضببب ٞدطكسااببب ٞأٚ

ضًٗٝببا ايعُببٌ ضًبب ٢إٔ ٜتكببدّ نببٌ جٓ ب إىل
20

مجٗٛزٜ ٟرَٔ هلبِ  ٚذتًؿبا ِٗ٥ايؿ ذبني اانثسٜب ٚ ١إىل
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ٓابب ِٝدطكساابب ٞيًعاَٝببامل ٜكببا اببني أٜببد ِٜٗايسقاابب١

خدَبب ١ايدٚيبب ١ؾعًبب ِٗٝايتؿببسف اػببهٌ ٜببرَٔ هلببِ

اتالاغس ٠ضً ٢اتًه ١ٝايعاَ ٚ ١ضًب ٢ايعدٜبد َبٔ اتُٗبامل

ايتطببًح  ٚايتٓاببب ِٝؾسقببب ١خاؾببب ١قٛادٖبببا َبببٔ

اي ٜٓؿرٖا ذايٝا ايالرلٚقساا.ٕٛٝ
أَببا ؾُٝببا ٜتعًببل اكبب ٠ٛايسأزلبباٍ  ٚسبب ٙٛايطببسٜا

اختٝازِٖ .أ ٚؾؿَ ١ًٝبٔ اذتبسع ايدلٚيٝتبازٚ .ٟ
ظت

َُٗا ناْت اذتح ١ضدّ ايتدً ٞضبٔ ايطب ح ٚ

ؾطتٛقا نريو ايعساق ٌٝأَا اتردٜبد ذبل ايٛزاثب ٠ ١أَبا
اتدٜٛببٌ أنببدل قطببط ممهببٔ َببٔ ااضُبباٍ يًدٚيبب ٚ .١ببا

ايرخرلَٓ ٚ ٠ا نٌ ستاٚي ١يٓصع ايط ح ابايك ٠ٛضٓبد

غتتـ اايعُاٍ ؾايٛاقح قالٌ نبٌ غب ٤ٞأْٗبِ ضبٝالكٕٛ

ايكسٚز .٠إٕ إاياٍ ْؿٛذ ايبدطكسااٝني ايدلجبٛاشٜني
يببد ٣ايدلٚيٝتازٜببا  ٚإصتبباش ٓابب ِٝايعُبباٍ اػببهٌ

أجببسا ٤نُببا ؾُٝببا قالببٌ ٚ .ايػبب ٤ٞايٛذٝببد ايببرٜ ٟتُٓبباٙ
ايدلجٛاشٜبب ٕٛايؿببػاز ايببدطكساا ٕٛٝيًعُبباٍ ٖبب ٛأجببٛز

َطتكٌ  ٚطًٝرِٗ ؾٛزا َٛ ٚاجٗ ١ايطبٝيس ٠ايب
ال اد َٓٗا ذايٝا يًدطكساا ١ٝايدلجٛاش ١ٜاعقؿَ ٢با

أؾكٌ  ٚذٝا ٠أنثس اُعْٜ ٚ ١ٓٝعًَ ٕٛايٛؾب ٍٛإىل ذيبو

طهبٔ َببٔ ايػببس ٚاتصضحب ٚ ١اتٛزاببٖ ١ببرٖ ٙببٞ

ضٔ اسٜل ػػ ٌٝايدٚي ١ادتص ٞ٥يًعُباٍ اؿكبٌ إجبسا٤امل
خرلٜبب ٚ .١خ ؾبب ١ايكبب ٍٛأْٗببِ ٜببعًَ ٕٛدغدغبب ١ايعُبباٍ

ايٓكبا ااضاضبب ١ٝايب ضًبب ٢ايدلٚيٝتازٜبا  ٚاايتببايٞ
ضً ٢ايعؿبال ١إٔ كبعٗا داُ٥با أَباّ أضٗٓٝبا خب ٍ

اؿدقامل ْٛضا َا مم ٚ ١ٖٛحتي ِٝقب ِٗ ٛايثٛزٜب ١جبعبٌ

االْتؿاق ١اتس كال ٚ ١اعدٖا.

ٚقعِٗ عتتٌ َرقتبا .إٕ اتيايب اتًدؿبٖٓ ١با يٝطبت



َا إٕ ثالت اذتهَٛامل ادتدٜدْٛ ٠ضبا َبٔ زنبا٥ص

ممثًبب ١رٕ َعببا اهببٌ أجٓربب ١ايدطكسااٝبب ١ايدلجٛاشٜبب١

ذهُٗا ذت ٢الدأ ؾٛزا ؾساضٗا قد ايعُاٍ ٚ .يهٞ

ايؿػرل ٚ ٠قً ًٕٛٝجدا ِٖ أٚي٦و ايبر ٜٔػبهٌ اايٓطبال١

ٜتُهٔ ٖرالٖ ٤ر ٙاذتاي َٔ ١زتااٗب ١ايدلجبٛاشٜني

10
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ذتببرز ايدلٚيٝتازٜببا إٔ ٜتحبب٘ قببد اذتببصا ايسجعببٞ
اتٗص ّٚاٌ قد ذًؿاٗ٥ا ايكداَ ٢قد اذتبصا ايبرٟ
ٜسٜد االضتؿادٚ ٠ذد َٔ ٙايٓؿس اتػذلى.
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إي ِٗٝأٖداؾا ستدد٠
اع

حُٛضٗا .ؾالكدز َا ٜالتعد إىل ااَاّ

ااؾبساد أ ٚاعب

ايؿ٦بامل اكبدز َبا ٜتالٓب ٕٛقطبُا

نالرلا َٔ ٖر ٙاتياي

 ٚااغداف ايكً ًٕٛٝايرٜ ٜٔسٕٚ

 ٚيهٔ يًتُهٔ َٔ اختاذ َٛقبـ ذباشّ َ ٚتٗبدد

َببا كببدّ اسْببازتِٗ ارتبباف قببد ٜتؿببٛز ٕٚأْٗببِ قببد

َببٔ ٖببرا اذتببصا ايببر ٟضببٝالدأ خبٝاْبب ١ايعُبباٍ َٓببر
ايطببباض ١ااٚىل يًٓؿبببس ضًبببٖ ٢بببرال ٤إٔ ٜهْٛبببٛا

ذددٚا ٖهرا أقؿَ ٢با طهبٔ َيايالب ١ايثبٛز ٠اب٘ ٚ .يهبٔ

َطببًرني َ ٚببٓاُني .ظتبب ايكٝبباّ ؾببٛزا ببا ٖببٛ

ٖبببر ٙاتيايببب ال طهٓٗبببا إا قبببا إٔ هؿببب ٞذبببصا
ايدلٚيٝتازٜببببا ٚ .آُٝببببا ٜسٜببببد ايدلجٛاشٜبببب ٕٛايؿببببػاز

قسٚز ٟيتطًٝح نٌ ايدلٚيٝتازٜا اايالٓادم  ٚايػدازامل
 ٚاتببداؾا  ٚيتببعَني ايببرخا٥س ٚ .ظتب ايٛقببٛف َببٔ

ايدطكساا ٕٛٝإْٗا ٤ايثٛز ٠اعضبسع ٚقبت ممهبٔ  ٚاعبد إٔ



عتؿًٛا أذطٔ ااذٛاٍ ضً ٢حتكٝل اتياي اترنٛز٠

جٗ ١أخس ٣قد إضاد ٠إْػا ٤اذتسع ايبٛاين ايكبدِٜ

أض  ٙؾإٕ َٔ َؿًرتٓا َ ٚبٔ ٚاجالٓبا إٔ صتعبٌ ايثبٛز٠

اتٛج٘ قد ايعُاٍ ٚ .ذٜ ٝتعرز ضً ٢ايعُباٍ َٓبا
ذيببو ؾًٝربباٚيٛا إٔ ٜتٓاُببٛا ذببسع اسٚيٝتببازٟ

دا ١ُ٥إىل إٔ يسد َٔ ايطًي ١نٌ اييالكامل اتايه ١غب٦ٝا
َا  ٚإٔ طتٛي ٞايدلٚيٝتازٜا ضًب ٢ايطبًي ١ايعاَب ٚ ١إىل

َطببتكٌ ذا ٝببا يبب٘ قببٛاد٦ٖٝ ٚ ٙبب ١أزناْبب٘ ايعاَبب١

إٔ حتسش مجع ١ٝايدلٚيٝتازٜا يٝظ ؾكبط اًبد ٚاذبد ابٌ

اتٓتدال َٔ ٕٛقالًبِٗ ٚايبر ٜٔال ٜتًكب ٕٛااٚاَبس َبٔ

نببٌ اًببدإ ايعببا ايسٝ٥طبب ١ٝايتكببدّ ايهببا إليػببا٤

ايطًي ١ايعاَ ١اٌ َٔ اجملايظ ايالًدٜب ١ايثٛزٜب ١ايب

اتصا  ١اني ايدلٚيٝتازٜا ٖر ٙايالًبدإ  ٚسنٝبص قب٣ٛ

ٜػهًٗا ايعُاٍ .أَا ذٜ ٝهب ٕٛايعُباٍ زتٓبدٜٔ

اإلْتاد اذتازل ١ضً ٢ااقٌ اني أٜد .ِٜٗاايٓطبال ١إيٓٝبا ال
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ػبٝرل اتًهٝب ١ارتاؾب ١ابٌ

طهٔ يًُطبعي ١إٔ هبٕٛ

ؾكط إااد ٗا .ال طهٓٗا إٔ ه ٕٛذحب ارتؿبَٛامل
اييالكٝبب ١اببٌ إشايبب ١اييالكببامل .ال حتطببني اجملتُببا
ايكا ِ٥اٌ
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ضٓد ايكسٚز ٠إثس ْكباٍ ٚاضبا ٚ .ااختؿباز ظتب
إجالاز اذتهاّ ادتدد ضً ٢إضيا ٤نٌ ايتٓباشالمل  ٚنبٌ
ايٛضٛد اتُهٖٓ .١ر ٖٞ ٙأقُٔ ٚضب ١ًٝيتبٛزٜيِٗ.

عضٝظ زتتُا جدٜدٚ .يٝظ َٛقبا ايػبو

ضً ٢ايعُباٍ ستاٚيب ١ايتدؿٝبـ َبا أَهبٔ َبٔ ْػب٠ٛ

اايٓطال ١اذد إٔ ٜه ٕٛيًدطكسااٝب ١ايدلجٛاشٜب ١ايؿبػرل٠

ايٓؿببس  ٚايؿسذبب ١ايعاُٝبب ١اايٛقببا ادتدٜببد ٖ ٚببٞ

أتاْٝا .ؾايككب ١ٝإذٕ ٖبَ ٞعسؾبَ ١باذا ٜهبَٛ ٕٛقبـ

ْتٝح ١نٌ ْؿس عتكل ايػازع اترً ٌٝاذتاي ١اهٌ
ٖد ٚ ٤ٚأضؿاا ابازد ٚ ٠اإظٗباز زٜالب ١غبرل َاليٓب١

خ ٍ ايتيٛز اي ذل يًثٛز ٚ ٠يؿذلَ ٠با ايٓؿبٛذ ايػايب
ايدلٚيٝتازٜا جتاٖٗا  ٚخاؾَٛ ١قـ يعؿال١
 /8ااتببا داّ ايٛقببا ارتبباي ٞذ ٝب ايببدطكساإٛٝ

جتا ٙاذته ١َٛادتدٜد .٠ظت ضً ِٗٝايٛقبت ْؿطب٘
ػببه ٌٝذهَٛببا ِٗ ايعُايٝبب ١ايثٛزٜبب ١ارتاؾبب ١إىل

ايدلجٛاش ٕٜٛايؿػاز ِٖ اٜكا َكيٗد.ٕٚ

جاْبب اذتهَٛببامل ايسزلٝبب ١ادتدٜببد ٠إَببا اػببهٌ

 /2خ ب ٍ ايٓكبباٍ ايثببٛز ٟاتكالببٌ ايببر ٟضببٝعيِٗٝ
ايػًال.١

اًدٜامل أ ٚزتايظ اًد ١ٜأ ٚأغهاٍ ْٛاد أ ٚدتبإ
ضُايٝببب ١ايسٜكببب ١ال جتعببٌ اذتهببباّ ايبببدطكسااٝني

 /1اعببببد ٖببببرا ايٓكبببباٍ ااتببببا طببببتُس غًالبببب١

ايدلجببٛاشٜني غتطببس ٕٚؾكببط َطبباْد ٠ايعُبباٍ اببٌ

ايببدطكساا ٕٛٝايدلجٛاشٜبب ٕٛايؿببػاز ٖببر ٙضًبب ٢اييالكببامل

ٜػعسَٓ ٚ ٕٚر ايالدا ١ٜاعِْٗ َساقالَٗ ٚ ٕٛددَ ٕٚبٔ

اتطكيٚ ١ضً ٢ايدلٚيٝتازٜا.


ٖبببرا ايٛقبببت ذٝبب ايدلجٛاشٜببب ٕٛايؿبببػاز
12

قالٌ ضًيامل طػبٚ ٞزاٖ٤با مجٗبٛز ايعُباٍ نًب٘ٚ .
اهًُٚ ١اذبدَ ٠الاغبس ٠اعبد إذبساش ايٓؿبس ال ظتب
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نالرل .٠اتِٗ اػهٌ خاف ٖب ٛإٔ ٜعُبٌ ايعُباٍ َبا

ايبببدطكسااَ ٕٛٝكبببيٗد ٕٚنبببٌ َهبببإ ؾبببإِْٗ

أَهٔ خ ٍ ايٓصاع  ٚاعد اْتٗا ٤ايؿداّ َالاغس ٠قد

ٜعابببب ٕٛاػببببهٌ ضبببباّ ايدلٚيٝتازٜببببا اايٛذببببدٚ ٠

ايتٗد ١٥ايب

ٜالػبس اٗبا ايدلجٛاشٜب ٚ ٕٛإٔ ظتبدلٚا

اتؿاذت ٚ ١طد ٕٚهلبا ايٝبد  ٚظتٗبدٕٚ

ػبهٌٝ

ايدطكسااٝني ضًٓ ٢ؿٝر غعازا ِٗ اإلزٖاا ١ٝاذتاي.١ٝ

ذببصا َعببازم نببالرل ٜكببِ نببٌ ؾسٚقببامل اذتببصا

ايثبٛزٟ

اتالاغببس اعببد حتكٝببل ايٓؿببس َالاغببس .٠إٕ ضًببِٗٝ

ايببدطكساا ٚ .ٞاعالبباز ٠أخببس ٣ظتٗببد ٕٚجتٓٝببد

اايعهظ إٔ عتاؾاٛا ضً ٘ٝأاَ ٍٛد ٠ممهٓ ٚ .١ابدٍ

ايعُباٍ ٓابب ِٝذصابب ٞػًب ؾٝبب٘ ااؾهبباز ايعاَبب١
ي غبببذلان-١ٝايدطكسااٝببب ١ايببب ػبببهٌ ضبببتازا

ايتؿبببد ٟيًتحببباٚشامل اتصضَٛببب ١اَثًببب ١االْتكببباّ
ادتُباٖرل ٟقببد أغبداف َهببسٖٚني أ ٚقبد أآٝبب١

تؿبباذتِٗ ارتاؾبب ٚ ١ذ ٝب ُٜٓببا إاببساش َياي ب

ظت إٔ تح٘ جٗٛدِٖ قد قُا ايتربسٜ

ايدلٚيٝتازٜببا احملببدد ٠يعببدّ اإلخبب ٍ اايٛؾببام .إٕ

ضاَبب ١ال ببس الط اٗببا إال ذنسٜببامل غببٓٝعٜ ١تٛجب ال

ٚذد ٠نٗر ٙضتتر ٍٛتؿًر ١ايدلجبٛاشٜني ايؿبػاز

ايتػاقبب ٞضببٔ ذيببو ؾكببط اببٌ اإلَطبباى اكٝاد ٗببا
آؿطببٓا ٚ .ضًبب ٢ايعُبباٍ خ ب ٍ ايؿببساع  ٚاعببد ٙإٔ

ايببدطكسااٝني ٚذببدِٖ  ٚقببد َؿببًر ١ايدلٚيٝتازٜببا
نًٝا ٚ .ضتدطس ايدلٚيٝتازٜا ناٌَ ٚقبعٗا اتطبتكٌ

ٜسؾعبٛا نببٌ َٓاضبالَ ١يببايالِٗ ارتاؾب ١إىل جاْب

ايببر ٟنًؿٗببا زتٗببٛدا نببالرلا  ٚطببكط إىل َطببت٣ٛ

َيايب ايبدطكسااٝني ايدلجببٛاشٜني ٚ .ضًبَ ِٗٝببا إٔ

زتسد ًَرل اايدطكساا ١ٝايدلجٛاش ١ٜايسزل .١ٝظتب

ٜطتعد ايدلجٛاش ٕٜٛايدطكساا ٕٛٝالضت ّ اذته١َٛ

إذٕ زؾ

اتيايال ١مبصّ اكبُاْامل يًعُباٍ  ٚاذتؿب ٍٛضًٗٝبا

َس ٠إقباؾ ١ٝإىل دٚز ذبراٜ ٤طبتعًُ٘ ايبدطكساإٛٝ
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ايدلجٛاش ٕٜٛضً ٢ايعُاٍ ضاَ ٚ ١ال ضُٝا ايعؿبال١
ايعُببٌ إىل جاْب ايببدطكسااٝني ايببسزلٝني يتػببهٌٝ
ٓاَ ِٝطبتكٌ ضبس ٚ ٟضًبين يًربصا ايعُبايٚ ٞ
دتعٌ نٌ ضاََ ١ٝسنصا ْٛ ٚا ٠يتحُعامل ضُاي ١ٝذٝب
ٓاقؼ َٛاقـ ايدلٚيٝتازٜبا َ ٚؿباذتٗا عبصٍ ضبٔ
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اتتٛقع ١ؾكط يًراً َٔ ١كاْ ٤ؿطبٗاَ .بٔ ايالبدٜٞٗ
إٔ ايعُاٍ ضٓٝتؿسٕٚ

ايٓصاضامل ايداَٝب ١ايكادَب١

نُبببا اتاقبببب ٞاػبببحاضتِٗ  ٚؿببببُٚ ُِٗٝ
كرٝتِٗ ٚ .نُا

اتاقب ٞضبٝاٗس ايدلجٛاشٜبٕٛ

ايؿػاز أنثسِٖ ٖرا ايؿساع َذلدد ٜٔذا٥سٜٔ

ايٓؿببٛذ ايدلجببٛاش .ٟأَببا َببد ٣أخببر ايببدطكسااٝني

 ٚغببرل ْػببيني ٚ .يهببٔ َببا إٔ عتببسش ايٓؿببس ذتبب٢

ايدلجٛاشٜني جبد ١ٜحتايؿبا ٜهب ٕٛؾٝب٘ يًدلٚيٝتبازٜني
ق ٚ ِٗ ٛذكبٛقِٗ ذا ٗبا ؾٗبرا َبا ٜدلٖٓب٘ يٓبا َبث

عتتهس ٙٚاْؿطِٗ ٜ ٚدض ٕٛايعُاٍ اليتصاّ اهلدٚ ٤ٚ

دطكسااٝبب" ٛاسٜطبببً "ٛيطببإ ذببباهلِ ايبببب"ْٟٛ
اٚدزشاٜتْٛؼ" ذٜٗ ٝامج ٕٛاايػهٌ اانثبس ضبديا
ايعُاٍ ايبرًٜ ٜٔكالب ِْٗٛااالغبذلانٝني اتبتحُعني

ايعٛد ٠إىل َٓاشهلِ  ٚأضُاهلِ ٜ ٚتحٓال ٕٛايتحباٚشامل
اتصض ٚ ١َٛعتسَ ٕٛايدلٚيٝتازٜبا َبٔ اباز ايٓؿبس.
يٝظ ااضتياض ١ايعُاٍ َٓا دطكبسااٝني اسجبٛاشٜني
ؾػاز َٔ ايتؿسف اٗبرا ايػبهٌ ٚ .يهبٔ كبدٚزِٖ

ٓاُٝببامل َطببتكً .١إذا نببإ ااَببس ٜتعًببل رازابب١

إٔ ظتعًببببٛا ؾببببعٛد ايببببدطكسااٝني ٖببببرا اٛجبببب٘

خؿببِ َػببذلى ؾًببٝظ ٖٓايببو ذاجبب ١اٜببٚ ١ذببد٠
خاؾ .١ؾُتٚ ٢جدمل قسٚزَ ٠هاؾرب ١خؿبِ نٗبرا

ايدلٚيٝتازٜا اتطًر ١أنثس ؾعٛا ٚ ١إٔ طًٛا ضًِٗٝ
غببسٚاا جتعببٌ ضببٝيس ٠ايببدطكسااٝني ايدلجببٛاشٜني

تيبباال َؿبباحل اذتببصاني َرقتببا  ٚاتطببتكالٌ ٚ

ٓي َٔ ٟٛأؾٛهلا ضً ٢ارٚز َٗ ٛا  ٚجتعبٌ ذًبٍٛ

نُببا ذؿببٌ ذتبب ٢ايٝبب ّٛضببتتركل ٖببر ٙايٛذببد٠

ضببٝيس ٠ايدلٚيٝتازٜببا اي ذكببَ ١هاْٗببا أضببٌٗ ادزجبب١
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