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 00 و نمط سالواح ىرب نأ 0 عك نمل هنأ

 | قيزمتو اهتيوه دقف اه داري ةلماك ةمأب مه هرخلا ةتداراو

 نقع > . !! . . اهتدارا لتقو اهتدحو
 ص ةيبيلاب 4

 م نا ةدحوب نمؤي يذلا ليصألا يبرعلا ناسنألا نا

 ا علا اياضقب هناميا دادزيف ةذفانلا ةيناسنالا هتريصبب حرجلا /ةويعمصمتو

 .. هتمأ تاحومطو فادهأ قيقحت ليبس يف ءانبلا لوعم لمحيو

 5 3 وفا هتالاضن ةلحر أدبت مدقتملا عقوملا اذه لالخ نمو
 دب لا 7 ىل يبرعلا ناسنالاب بوؤدلا ٍللمعلاو يملعلا عفدلا

 يلا ضانلا يموقلا ىعولا ةلحرم ىلا هب لوصولاو ىيرطفلا

 : 0 مهسي يذلا (« يودخولا » ناسنالا داجيا ليبس





 هفسلف هلك اده لبق يهو . . . ةيجيتارتسا ةرورص يهو .. .. ةكاتسم

 : ايعامتجا اطيطخت اضيأ نوكت نأ دب ال تاراعش يه اكو « ةيعامتجا
 (ىو ؛ ةلماكتم ةيداصتقا ةيضق نوكت نأ دب ال دوشحو عومج يه |اىو

 نأ'دب ال ملخ يه (ىو « اقرعو ادهج نوكت نأ دب الف سامحو ةقاط يه

 5 : ةيبارطلا انريهامج اي +“

 ةيبالطلا ةكرحلا ىرن نأ اريثك اننزحي ةيبالطلا ةيموقلا ةمئاقلا يف اننأ
 يوقلا ريلي نم حيحصلا اهراسم نع فرحنت يهو تيوكلا ةعماج ف

 مامتهألا . نؤد ةقيضلا ةيبزحلا اهح اصل لمعت يتلا ةيفئاطلاو ةيعجرلا
 : ةيريصملا اياضقلا كيرحنو ةبلطلا حلاصمل علطتلاو

 - مر

 4 : حرطت يتلا تارايتلا ةفاك ىرن نحنو لوهذلاب باصنل اننأو

 ه نع لا يعولا سييغت لواحن ىيهو ةيعماجلا ةحاسلا ىلع

 امال وقب ورعب ليص عمتجم 00 ... هتيموقب ليص 00 لا ا

 "| اي ةكرث نأ لواحمو . .- هئدانم

 0 0 ةدعاق ءاوتحال ىعست تا 5 هل نأ
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 2 نأ كلذ

أ وأ ةيمأ وأ ةيفئاط ىوقلا
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 ١ اهنلا يف اهل

 !! رودلا سفن ] 1 0
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 7 وهل

 ' ةيبالطلا ةكرحلاب طانملا ريبكلا يدايقلا رودلا اذه لع اظافحف

 لاب و ضيوقتلاو فارحنالا نم اهيلع اصرحو عمتجملا لبق

 3 ١ ' : بساكملا نم ديزملا قيقحتو عمتجملا ةرادص يف ةيعيبطلا

 وقي يذلا ول ربغ يركفلا حرطلا دامتعاو يعجرلا دملا

 ىوتسمو ةعماجلا تابلاطو ةبلط مرتحن ةحضاو
 مهل يلعت

 :ا ضوخ ةيبالطلا ةيموقلا ةمئاقلا يف نحن انررق دقف

 اذ نيدكؤم - ةعماجلا| عرف  تيوكلا ةبلطل ينطولا

 مل نايك ىلع ظافحلا يف ةعماجلا تابلاطو ةبلطل

 مألا 0 تاحورطالا عيمج ضفرو ررحتلا وحن

 | اولا ىوقلا برضو نيدلاب ةرتستملا ريغو

 هلا ىلع مبا اهجمانرب.ةيبالطلا :اهريقامج
 00 :  يبالطلاو



 ييوشلا دسفسصلا سا

 : يلحملا ديعصلا يف أ

 ٍق >1“ ناسنالل / يبون يعو قلخ 7 نم 5 00 ءاكذا - ١

 انتمأل ىموقلا انئامتنا نمض ةينطولا ةدحولا قيقحت ىلع لمعلا -

 تاجايتحا ىدم ددحن ةهحضاو ةينأاكحس ةسايس عصوب ةيلاطملا

 [لكشت يتلا بيا ريغ (١ ةيبنجألا قي ماسي انعمتجم

 جانب كنس ةلماش ةيداصتقا ةطح كيفنتو عصو ىلا ةوعدلا

 !ارفا | لضفأ البقتسم نمضي القتسم انيتم ايحاتنا ايداصتقا









 اسست

 : ةيبرعلا ةيسايسلا بازحألاو تامظنملاو ةيبرعلا ةمظنألا فقوم نيدن _
 يف ئ العا ىفئاطلا ماظنلا عم تفلاحت وأ تديأ وأ تدعاس ىلا

 . ةينالع وأ ارس ناريا

 ظافح لا نمضي يذلا لكشلاب عارصلا اذه مسح ةرورض دكؤنو ديؤن

 ةهجاوم دعب |مهيف هل ىنستي ىتح يبرعلا بعشلا حلاصمو قوقج ىلع
 : نويهصلا نايكلا وهو يسيئرلا ةهودع
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 ررحتلل ةيعاسلاو ا 14 رجلا د اك 00
 : النت 16










