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I. طور�ا ������د�د ا��ا ���� ا���را����� وا�����ر�  

���، ا���
��� ا��ر�� ��
ط �� ا�د�د ا�	�
	� ا�طور إن )1��� و�و�ـِ�
 وا��

،و��ظ ا�	�
	� - ا��ر���� � � !"� 


، ��ر�"�ٍ  ا$��
ل دول�"�
��
ت ھوم  د ا��'
و�� '� ا��ز��� إ�زال ا	�را���� ����� و�طرح ا��رس، ا�	
,دة ا�ط

���را������� �زال � ا��� ا���و���را���، ا�د��'راط�� -  �

ء إ�
دة ��دف وذ�ك وا������، ا���
��� ا��ر�� �� 0�� ھذه 

6
�دة �"! ا��ر�� 

ر �: �زدوج رھ
ن �ول �9
ض ا���ر�� ھذه. و�	و�� و��,�� وأ����، �"رأ	�
���، ھ �ٍ ���� �	
�	 
  .ا���را��� $ل ا�� 
ل ��ظور  �ن ا���و���را���، ا�	�
	� و��
ھ � ا��رب

   :ا�د�دة ا�دورة ھذه �دا�� ��ذ $�< �وودة ا�=ر>� ھذه )2


 ا���و���را��� 	�
	�ا� و��	ط أز��، �� ا���و���را�� ا�9ط
ب �د9ل   �����
ً  ا���=
,�� ط��
�� ا�طر�قُ " ���ف 9
ص، �و< و، ا
�C�
C" ا���را���D� - ��'راط��ا�د ��را�����!( ا���و�� 
��
 ا��"�و	�، ا�	�
	� أر �� و�"!. 9واءھ
) وا6E"���� ا���ظ���� ��و��

��ن �C�Fر ا�Cر ا�9�
ر 	��ون �	

ھض و�و<ٍ  ا�رأ	�
���، ا��و��� 9دم� ا��� ا���و���را���، ا�	��� ���
ل �"رأ	�$ ���
ت �"
 ا��
���
��
ھ�ر ا��"� �"G�	وا�� ط�دة؛ ا��   


��رب، ا���د�د أ�'ظ �'د   ��Dً  وا�=
���، وا�ر��� ا���>ر��، �"��
رات �	�داً  >�وداً  �و�د ا�ذي   ً 
�
�F $ن �	��داً  د�داً  ���� 
   و���ظم؛

 ا��ر�� وا��دار) ا�'و��ون -  ا����و�ون ا�	�
����ون، ا�د��'راط�ون، - ا���را��ون( ا��	�طرة �"��
رات ا��
ر�9�� �ا$ز� إن   
���

ن ا��'"�د�� ا�����=� ��
�د�ل وا	�� �	� �	
   و��ظ���؛ 	�


��� ا���
��� ا��ر�� �دد $ل 6و�� را��� ا�رأ	�
��� ا��و���  د ا��ر�� ���ل   ��
حو وا�	�Eم ا
ر ��ظور أ� Jد ��ر�د و��ذ. 
ذر�� � 
��� 6وى  ���
 �� وي ا�د�دة، ا�دورة ھذه ا���
ح )،��	
�	 ،���
�����، وا
�� �ن 9
ر�) و��ر�� و�واط���، و�'
 ر6


دراً  دوراً  �"�ب �ل � ا��'"�د��، ا���
��� ا��ر�� ��رو6راط�
ت�
؛ ����   


ت   �ً  ا��د�
ج  

دة ����Jز د�د �
ب �ل ��ن �����L�ذر ا��	�Mس �� إ�! وا������ن ��
ط�م �� ا��	��ر�ن وا���
 "�ن د�د، و

ل�   ؛"1995 - 1985"و" 1968" �دور�� ا��ر�� ا$


�� ا�ظرف إن   ��
ت �'
طب �	�Jل ا��'
و��، و���زز ��و���را�� ھوم ��< ��وا>ل ا�ذي وا��6>
دي ا�	�
	� - ا�'� زو��ز ا�ط

���؛ وا��ر�� ا����� دا9ل ا�	�
	� ا�دال��   ا�

�ق �م ��ر�
ت �� �ذھ"� �>ورة د�دة أ���� روح �"ت �'د   	� 
 �=وي و�داء د�دة أ���� ��ز�� �ـَْ��ر ا�	���
ت، ��ذ �C�ل ��
   �"رأ	�
���؛


ت  د و�	��
 وا��
���، وا6E"��� ا�وط��، ا�>��د �"! وذ�ك - �دداً  وأط"'�< -  �"��
ط ا���و�� ا��	و�� ا��ر�� أ�
دت   	
 ا�	�
  .ا��	
ء  د ا���ف وأ��
ل ا���و���را���


��� ا���
��� �"�ر�� ا��
ر��9 ا���ول �زال � )3���دا�
�< �� وا� .��C� 
��

ء إ�
دة �ن طو�"� �ر�"� أ��� أزال �'د. ا�

ً  ��وراً  ا��
��� ا�و � �� ا��ط
ف=�C� ز��
� �	
�ر��وا� ا�	�
ر��9 �دث 0�
ب و��. ا���
 "� ا$و	
ط �� � 

��� ا��ر�� ��ظ�م إ�
دة ��م 	وف �'ب، �"! رأ	
ً  ا��
��� ا�و � �'"ب ور�زي�� ا���
د��/�"رأ	�
��� ا���
د�� ا�

،���
�ر��Q� ر�
رب �ن 	"	"� �
��� ا����
 �ن ا��� وا�	�
	��، ا���F� دداً، �و�د أن ���ط"� ت 9�
را �ول �
،���
�� و�وادر ا���
 "�ن �ن أ�ر6
ء ��و�ن ���د وأن ا��وم، وا���'	�� ا���ذرة وا�� َطَ�دة ا��	��S"Gَ ا��را,R وا

�" 

���، �"�ر�� ����ر ا� Jو�طو  ً
�
�ر�  ً

ھ �� ���

ً " �"رأ	���

���، أھ��� ذا" ا��'�
ت �
�T ��ون إ 6
 ا��
��� ا���
���

 و��
ط �"رأ	�'�د�داً  و �
ً  ���د إ��
. وا�� ط�دة ا��	�Gَ"َ� تا�ط  ً 
<
 و � �� ا��
�"� ا�ط�'� �زال � ��ث داً  9




درة و�	���د �دداً  ا�ذري ا��	
ر ���ض ��ث ��ن ا�د�
ع، �
�� �� ا� �ف �ن�. وا	� �	�وى �"! ا�	�
	�� ا��
��ت) �"< ذ�ك �ن( وا��دفC� ر

ھض �	�� ،���

�� �"رأ	��� ا�� 
�ت �� ا��CF�ر إ�! ��دف ريء ،و	�
	� ا


ت,�
 وا�������دأ ا���" ا�راھ�� ا�"�ظ�" ��ن و>�ب، طو�ل ��=�R ا�ذي ا��	
ر إن. و�و� 
 ا��ر�� ��ظ�م إ�
دة ���
���
��
ت ��ن ا�'وى ��زان ا�'Dب ���
 	���د ا��� ا��D'� وا��ر�"� ا�'� ا��	�وى �"! ا��و��� ا���
رك إطDق ا�ط


���،ا��  ً 
'�
  .ا���را�� �"��ظور ا���
	ب وا�	�
	� اE�د�و�و� ا���
خ 9
II. "!��ت، د�م�ء ا�"
  ا����ھ�ر�� ا��ر$� 


 إ�دى إن )1��

ت، ا�� 
�ت، �� ا$ول ا��وا�� 9ط �� ا���
ر�� و��'! ھ� ا$و�! ��,� ط�'� و��ظ�م وا���Dت وا���
ور�نFا�� ،����
ء �� ��9رطون ��ن. وا��
��� ا�وط�� ا�>��د�ن �"! وا���
ر�ن، وا��	
ء، وا����
ھ�ر�� ا��ر�� � ا�



م ���
 و� ط"� ھ�، �����
 "�ن �� وا���
ون ا�و�دة $ل ا�ط"��� �� و��ن أھدا��
، �� و���
Cل و�	ؤو��
ت، �� 
���، ا��ر�� ���ز�ز ��دف ا�طو�ل ا�َ�َ=س ذو ا���ل وھذا. أ9رى و��
رات آ9ر�ن
��، و�ر�� ��	
,��،ا وا��ر�� ا��'�� ا��

 ��'دم ا��ر�
ت ھذه ��ل �=	< ا�و6ت �� ��دف وھو. �"��>ر�� وا���
ھ � ا���,��، وا��ر�� �"�رب، ا���
ھ � وا��ر��
�0 9
ص �و< و�	���� وا�	�را����، وا��ط
�ب ا�	�
	�، ا��و< >��د �"!
 �ل �د�م ��ن: ا��'
��� �ط
�ب >�


ت�D<Eن ا��� ا� 
��F� ن��	ة �روط �
�� �"�G=ز �'دم و�ل و�'و�6م، ا����م �ا�ذا�� ا���ظ �'Cل �� وا�
 ا�� 
،��
��ر ا��
س ��� أن ���R �ط"ب و�ل ا�� ��
ت �ل $ل ا�رأ	�
��� �� ا��>
د�� ا��دود ا��ر� ��"�� ا����	


����Cو� .

ھ�ر�� ا��ر�� ا�طDق �Fن ا�'�
��  �ن ��م �د9"�
 أن ���
ء ا���
 "�ن 	��رر ا��� ا��را�� د�د �زب �

ھ�ري، Cوري�ذوره ��د  �� 
  .ا��رو���
ر�


ءھ
" ا���و���را��� ا��و���  د ا��ر��" د�م �وا>ل )2���ر�
��� �6م �ول و�Eدف ا�� R � �	
 ا��
���� ا���و���را��� ا�	�

ھض 6طب و��F�د�� ���

ھض/�"رأ	��� ���
�ر��Q� ءات إن. أ���

�� ا����دى( ا�"�Gري �ور�و �� ��ا��
�� ا�"'�� ا�

���

ه �� ا��Dر�ز�� وا���
د ،)ا��
 ا�'
رات ��! ا��

�ـ وا�د��
ت ��! ��" ا�=�"�� �ر��"����ت ا�� Sد�ل و	وف  Jد�� 
 ً

��� ا���
��� �"�ر�� ذري �د�د ��و �"� � ا��روط أ� ��  .وا�

3( 

ر�� ا���Dت د�م �� �	��رون إ��
 �'وم ا��� ا��ر�
ت �طو�ر) إ�
دة( �� أو ز�زھ
و�� ا��� ،
�,
��
 و� و��	:   


ء   Gون إ��م د�

�ث؛ ا��Cرا��� ا�� >�   ؛)�
��� رأ	�
��� إ�! ا���ّو�� أي(  ا���و��� ا�رأ	�
��� إ�! �و��ن  ر��� �رض• *ا���
م ��و


رة ��ظ��: ا$ھم �ا�دو��� ��< ا��ؤ		
ت �ر��� �زع $ل ا���ر�� أ�م، و�>ورة    ا���ك/ ا�دو�� ا��'د >�دوق ا��
����، ا��
   .....ا�دو��

   ا��	
ء؛ ا	�DGل و�رط ا$و�د ��ل 	��
 و� ا�د�دة، ا���ود��  د   


ت ا��	
ء و�>ول إ��
�ن، �"! ا�Eراف �� ا��	
ء �ق $ل   �

��( ا���و�ن �"! ا��'Cء إ�! وا�و>ول ،)م -  وا����� ا�
� 
��؛ ا�	��=
ء وإ�! ربا��
�   وا�ط


م  د   	
 ا���د�� ا$���  ً◌(OGM) (؛
�  .(��ر ا�9
�س ا��
��� ا��ؤ��ر 6رار ا�ظر اE��و�و

4( 
��ن �"�	
ء، ا��
���� ا��	�رة إ�! �	��د�ن ا��
���، ا��	�وى و�"! �"دا��
 �� ا��	و�� ا��ر�� إطDق إ�
دة �� �	
ھم إ�� 

ن إ�! �ر�� 9�رةا$ وھذه. أ9رى �د�دة أ�ور�  ��
 ا�ذي ا���ف  د و���] �"��و���را���، وا���
ھض ا���ددي ا��ر�� ط


ً  دوراً  و�"�ب ا��	
ء،  د ��
رس�	

رة را��� ���ل وھ�. ا��	و�� ا�� 
�ت �د�د �� أ	� ��
�E ل

�ل أ�
م ا��=� 
ً أ� �ر�� �د9"�
 إن. ا�رأ	�
��� ا��و���  د ا��ر�� �� ا��	
ء �ر�� 
 ��ظور  �ن ا��ر�� ا	�'�D�� �"! ا��=
ظ إ�!  

  .دو���� �ؤ		� أي أو 	�
	� �زب $ي ا��ر�� ��ذه إ9 
ع أي ر�ض �	���� ا�ذي ا$�ر وھو ا�ذا��، ا���رر
5(  

�ر�
��� -  ا���و�
ت ���] .1�Eا 
��� 
� -  �"	�طرة ا�9
 �� ا�رأ	�
��� ا��"دان ��و�
ت ����  د ا�� 
ل 

�ب �و��ا�'
 0�ر ا���ر�ب
ت ،"اEرھ
ب  د" أو �\�6
�� ا���'
ل �ر��  د د�دة ھEوإن ھذا. وا 

،��

��� ا���
	ب ��ظ�م وإ�
دة وا��رو��، ا����� ا���
ر�ن، ا��G�"� �"! ا$ول، ا��'
م �� ا��=رو �، ا�

  .ا������ ا��"دان �واط�� ����ل ��ق و6ت �� �و	���
 ھو ���
 ا��دف إ��


ت �و��د إن .2	
�'� �=	< �ن ���ر أ9رى وأ���� ا$ورو�� ا���
د �� ا��رة 	�
"! وأ���� ��6�� ��ط�� �� 
�� ا��"دان، ��9"ف �� �'�Jدة �دا��ر �وا��

ت و����م ا��دود، ��د �	�ر�� ور6�<� ��
  .ا$>


، �� ظ�رت .3�
ت أورو�D� و��

�ب �ن �'1996 �
م ا���
ر�ن ا��G�"� �ن 6	م  �� 
 ا���ظ�م �� ،�ر�	
�و��� أوراق ���م ��	ت ��ن ا�ذا��C .ن ظ�ر و6د�

��� ا�دو�� �� �� 
���م د�م �ر�� �� وا	� � �	Eا 


لGر��
 وا���
  .وإ�ط



�� إراآت ا�ُ��دت �"	�طرة، 9
 �� ���و�� �"دان ��   .4
�� �DCً ( ا���
ر�ن ��ق ��6�� ر6
 �"! ا�ر6
�وب �ن ا���
ر�ن 

ت "9�Tا� �"دان �� آ	�� �"! ا���د، إ�! ��DGدش �ن ا���
ر�ن  د ا��ر	� وا��

  .(د���� أ	س

	م ا�	�
	� ��ذه ا��'
و�� ��ّ�� أن ھ� ا���
��� ا��ر�� ���� إن .5�6
�ون �Lن ھ�ذا. ا��'وق �� ا��	
واة  


ت أ�دث ا��رة، �9>وص �ر�و	�و�� ��و�� 	��S< ا�ذي ،2002 �و��و/ �ز�ران�
ل إ را��� �
 ��نإ�ط

�ب  .ا���
ل �� �وودة ���^ت �� وأ

��ن ا��'وق �� ا��	
واة $ل �"� 
�ت ا�د��'راط� �"��د ا����� ا�د�T ا�را��� ا$���� �'�رح اEط
ر، ھذا �� .6 

ء��6
�� ا���'
ل �ق و$ل وا���
ر�ن، ا������ ا��"دان أEر ��ق وا�� وھذان. �< ا��>رف ���ن � �"

  .ا��دود ��R دون �ن وا��	
واة ا���
�ؤ �"! ا��>ول ���ن � $�< ��را�ط
ن ا�� 
�ن
 و��R ا��'وق، �� ا��	
واة $ل وو�دو��، وا	�� �
���� ��"� �9وض أن �رو��
 �"! ا�را��� ا$���� �'�رح .7

��ر�� وإ6
���م ا$�راد وا��'
ل ا��دود،.  
�ر�
��� ا��
��� ا��وم ��ذر )6�Q� ��ر��ب  د" ا$�

���ا� اEرھ� "�"	"	� ��رة D9ل ا��	�ر�� وا��دD9ت ا��روب �ن 

ً  	�ؤدي وھذا. ا$�د طو�"� 
 ا��و�ر �ؤر � 
�=� وإ�! ،)وا�>G�رة ا����رة( �"دول ا��	�ر�� �"�='
ت ا��C�ف ا���و إ�! ���
ً أ�  �	���� 6د �
 وھو �C�Fر، ا�Cر �"��د�د ا�د��'راط�� ا��ر�
ت ���رض و	وف. ا��زا�
ت وا	�=�
ل 

ت ��� ھ��� 


�� ا�و � �"!���رو���
ر�
 ا�"� .�G�
ء) إ�
دة( ���� ووه �ل ��"ل") ا�	Dم $ل �ر��(" ا��رب  د دا,�� �ر�� 

ت ا��
�ل، ا�د�
ر أ	"�� ا�= 
ء، 0زو( ا�د�دة ا��	�ر�� ا��ز���

�� ا��	�ري، �"��ث 	9�� دو���� �
��� إ��  

 ��و�ل( �"���ر دو����
ر�� 	"� إ�! �	�ر�� ت���  .)...ا�_ ،�(


ً، ا$�د ا�و�دة و �ن ا��
��� ا��	�وى �"! �ور�
ً، ا�=�ل رد ��ون أن ����G ���<، ا�و6ت ���
 �	�ري �د9ل ��� ر أن �
 ا�	
د ا��
���، ا��روط و �ن. ا$ط"	� ا��"ف �ل $ل ��
 ل إ��
. و��د���	 
 و��ا��� دور � R إ�! ��"�
ً  �د�و��ن �=	�

��	�رة ���< ا�و6ت و�� أ� 
ً  ���Jر 	وف ����
. و�'وة ا$ول ا��'
م �� ا$��ر���، ���
�ر��Eا ،����ر�
��� �"�=� ا$ورو�Eا 

 ا$��ر�����	�
ً  ا$ورو�� ا���
د �"�س. و�� 
�
�و��
ت ا�"�
ق �ن داً  �C�راً  ��9"ف $�< إ� �"	Dم أ�Cر ��� 6و�< ��ث �ن ا����دة 


رض إ��
. �ر��ا��	��  ً

ً " �C�ر ا��� دو��
 دور أ� �
�ـ �>
�R �د���
 أو" ��"��ً  �رو	 S	ؤ�"
�رة" �
 �	�DGل ��دف ا��� �\�م ا��
  .(ا�>�راء ��ت إ�ر�'�
( ا$طراف �"دان �� ا$و��� ا��واد


ً  ا�'
د��، ا�=�رة �� ا�را���، ا$���� �و�� 	وف )7�
زاً  اھ�� Sز�� 
 �ن �"�و	
ً  ذ�ك �>�R و	وف. ا��Gل م�
� دا9ل ���
ط�

��� ا�� 
�ت �� ����� أ�Cر وإ�Dم و��	�ق �د9ل، طر�ق����� ا��ر�� ��
�� ا��
��� ا�>��د و�"!. ا�

�ً  ا��'� إ

ء ھو ھد��
 إن. ا�دو���� 9د��< و��
�ب ا��
ل رأس �ر�زة إزاء درا��
ً  �9Fراً ����� �ر�� 
'� ،�"�
  .و�	و�� وأ���� �

��ن وا���ظ�م وا�و�دة ا�� 
�ن ���ز�ز ا$ول ا��'
م �� ھذا ���"ق .1 �"�Gت/ا��D�Gر وا��C�$ا  ً
: �D	�DGل ��ر 

�� وا����ر ون ا���رو�ون،��"� ،���
��
 ا�د�دة، وا���ود�� ا��� ا��
�م دا9ل ا���
رون ا��G�"� ���م 
،��
�ر��Eا �"�Gب وا��
�
ت ا���
 ����ون ا�ذ�ن ا�='راء و��ور ،"ا�د�د ا��6>
د" �� ا��'وق ��دو�و وا��

�� وھذا. إ�	
��� 0�ر �روط  �ن��	�  ً
�
ً  اھ�� 
<

��G�Dت، 9� ا��=
و 
ت �� ا��	
ء �ط
�ب د�T و�ذاك، 
،���

ت ا`�ن وا�	�9دام ا$ور، �� ا��	
واة �9>وص 	��
 و� ا��'��دوام ا��Gل �
�� �� أ9رى و���	 
���و�� �	
واة � �=رض ا��
���� �"رأ	�
��� ا��را���� ا����� إن. ��دودة ��دة أو ز,� ���
 ا��رو���
ر�
 دا9ل ��

،����
��ن ا�� �'�
ت �ن وا�دة �ل �� �ذ�ك ��ن ا�طر���، وا��"دان ا��ر�ز�� ا��واة �� ا��
�"� ا�ط'�. ا��
�"� ا�ط
T��� ذ�ك �ن �=�
 � ��6

ت ��ن ا���
�	� و�='�
 �ا��
�" ا�ط��
��� ا��ر�� و�وا<. ا���9"=� وأ6	

 ا��'��� 

داً  ��رو�� إ��
��� ��زا�دة �>ورة 

ن ا��D����؛ أ��ر�
+  ��دا -  ا����دة ا�و��
ت( �	�=�ل �����

ل+  ا���� 

�رة ا���ل �
�م �وا< ا$ورو��، ا���
د و��). آ	�
 �رق��� 6وي 	Dح وھذا �و6و���، دو�� �دا�� �	��
� 

��	�

ت ��ن "��'���6
 ا��� ا�وط���، ا��
�"� ا�ط

ه �� ا�و��ك ا��و	� �=
 ا��  .ا��ر6�� أورو
2. ��: ا���و��� �"رأ	�
��� ا��ر�ز�� ا��واة ���ل ا��� ا�'و��� ���ددة ا����^ت) دا9ل و�ذ�ك(  د ا�� 
ل ذ�ك �	��

�و ا��	��د�� ا��	�� ���ددة ا��ر�
ت ��ض  د" �د���" ��Dت �وا	ط�>
�ن 9
ص؛  ��
� �� ا��
��� و
�"�G� ددة �ر����� ��	�
ر�� >را�
ً؛ �9و ون ا����
�
ت �'ودھ
 ا��� ا���Dت �� ا���ط� و�
 ا������ ا$�

����

�ـ ا��ر��ط� ،SPI) ا��� CISL) ن
  .ا��	�� ���ددة ا��ر�
ت دا9ل ا����Fة و�
�Cق ا$ورو��، ا���
د �� )8�� �	

ز �ن �=ظ�ا ا���و���را��� ا�	��
�رة �ؤCر �و6و��� دو�� �دا�� � ا���
ة ووه �ل �� �


��، و، ا��و�����
�ور ا����"ق ا�و � $
���� ا��ر�� �'دم ذ�ك، إزاء. 

ب ��ف (CES ا�ـ( ا�ر	��� ا$ورو��� ا��'	� 
 ً
�Cر
� .�G�
درات وا�9
ذ ا��وودة ا���! ����ط ��� ر�زي ���< ا��"دان أ�د �� 9
ص � 
ل �� ا�� 
�ن: �� �ن وھذا. �
��	��
� ���
ت و��	�ق ا��"دان؛ ���ر�
�T وإر	
ء ���و�� وأ��
ل ز,�� �ط"��� ��Dت و����� ا�'ط
���؛ اE را 

��
����� ا����Dت ھذه �C�ر: 9
ص �و< ��ن. �
��� ا
 ا���
��� �"�ر�� 	�
	�� ا	�را����  رورة ا��
ل �� ا��'



���
��
��� �ؤ��ر آ9ر 6رارات أ�ظر( ا�دو�� و�ؤ		
ت "����� و�د�Dً  وا�� .(

 �وا>ل إ������� ،�� ا�	�را��
�"Cھ�� ا����
	��
���� �ر�� �� 

، �� ��ط� �'�
�ـ ا�9
>� ا����رة ا�وط��� ا��و�=درا��
ت �� ��
ط ��ر أورو� CES، و�� 

ت �� ذا�< ا�و6ت�
� �ر��ط� ���� أو �ر�� و�ل ا�ذر��، ا��'
�رو���
ر��
��G...). ا$ورو���، ا��	�رات �ر�� أ�ظر( �� 
 ً
���ن ا���
 "�ن ��ن ��"�� روا�ط إ6
�� أ� 
���ن، ا���دو��ن( ا��'

ء...) ا�_ ا��'�� ا��ر�
ت دا9ل �'�'� أ��� � 
�ن �

�6Dا��� 
  .و�رو��
III. ز��� إ"زال�رأ������ ا��"�ھ!� ا�طر�ق ��وك 
��"�و��
را���، ا��  


�ب �ن ا��وم وا	��رار. ا�	�
	�� ��ر���
 6"ب �� ھو" ا���و���را���"�ـ ا��ز��� إ�زال $ل 
لا��  إن )1
ب � ا���ل أر
���
�ر��Eل وا���داً  �د��  ً

��� ا���
��� وا��ر�� وا�د��'راط��، ا$رض، و��و�ب ا��
س، �D��ن ���
ة �'�'��� وا�


�ذات�
ت، �و6ف �م �	�سو� و���ظم ���زز، ا��� ا��'
و�� إن. �داً  �ظ� أ��
�ً  �9Fذ أن ���ن ا��� ا�� ��	

�� و6G"�.  
2( 

ح �"! ا��'
و�� �>"ت �"� ��ط'� أ�Cر �طورت و�"�
 �ظو��
، ا�د��'راط�� - ا���را��� �'دان زاد �"�
 أ��ر، �

 ا��'"�د��، ا��ر�� �� دا9"�
، و��. أ�Cر ا$9�رة ھذه ��
�زت و�"�
 ،"�"�و��� ��
د��"و" �"��و���را��� ��
ھ �" وا	��

��� ا��ر�
ت و����
رات ���و 	وف �"�و���، ا���
ھ � ا��
���� ا��ر�� و�� ،"ا�د�دة" ا��9 ��	
�	 �� وا	�را��

  .��9"=� و��ظ����

	�� ��ر�� ذ�ك ��ط"ب )3�	 R� و�"� >�
ت و�� ���
�ز�ن �	�و��ن �"! وا��و�

ه �� أو�ً،. ��9"=� رھ
و,� رات��
 ا��� 


	م ���
 و��د�T ا��
���� ا��ؤ		
ت �د�م $��
 إ�
: ا��D<E ا�طر�ق ��9ذ ����
 �"��و���را����  د ���� أ���� روح 

	م ا�'و��� ا��رواز�� دو���
 �د�م أ��
 أو و�
6دة؛  �'� 6و��� �ز��� 
  .ا�د��'راط� �=و�6
،ً
��
C ر دا9ل

ت، ا�� 
ل، وطرق وا`راء، �"��"�Dت، وا	� ��دد وإزاء ا�راد��
��، ا���� ا���ظ�م وأ��
ل واE�د�و�و

،����ر�
��� ا��داء/�"رأ	�
��� ا��داء �ن ا���'
ل �9>وص ا�دال �9وض ا���Q� إ�! ا��=وي T�

د �ر��� ���
 - �"رأ	�
 ا�ذا�� ا���
ط �"! �'وم دو���
،و ا�رأ	�
��� �� �"'ط��� أ�Cرو�� ا	�را���� ��و ا�	�
	�� ا�راد��
��� و�ن ا��را��؛


�رو���
ر�"� R,ا�� ط�دة وا��را 

ء ��و ا��ر�� �� ا�� 
�� ا��9راط و�ن ا�ذا��؛ و��ظ����� - ا��را��� وأ���� �زب 

ت �=��
ن Cور���
 �ن ا��� ا$	
	�� ا�	�را���� ا���ط"��F� ن
 �� ھو، وھذا... ا�	"ط� �"! ا��
�"� ا�ط�'� ا	��Dء  �

�، �د9"�
 ���! �ل ا�=�رة، هھذ�
  .وا���"� واE�د�و�و� ا��ر�
  

IV. دة ��ل�  "ط
�� .راع" و"��
�� ا�	���� ا�ط
�� و
��� ا��ر�� �ر�ت 	��، ��ر�ن �دى �"! )1
ً  ا��' 
 ا����,� �"! و6در��
 إ���
، ا����	��ن �دد >��د �"! �د�داً،  �=

،���
 ا�ذا�� ا�	�'Dل �	�وى و�"! وا��=�

�م �'دان �
�T أ� 
ً  وھو. ا�'وى ��زان �دھور ���س وھذا. �وا��ر�� 

�ذات ا��Gل� ،>�	
 ا�د��'راط�� - ���Dرا��� ا���ط ا����
ق: 	�
	�� �	ؤو��� أ� 
ً  ھ�
�ك. ا����ر ا��را� ھذا ��د ��

�	
�	�
���� ا��ر�� إ��
ض نإ. وا��
���� ا�وط��� ا�دو���� �"�ؤ		� ا���زا�د و9 و��
 ��و�
ً  ا���و���را��� 
 ���� ا��'
��	
  .أ	


رات" �����ل �'ط ا$�ر ���"ق � )2	� ���
'� "

ء إ�
دة" إن. و�و��دھ�� ���

ھ�ر��" �'�ب �
 ھ�
 ���ق ��ظ�م وإ�
دة � 

ط �� �<، ا�'�
م�
، ا����Fة �� ا��Gل، �
�م �� ار��وا�ب �CDC �� و9
ر.   

�"ورة ��وا>"� إ�دا��� روح   � 

��� �ب�ط��
دة ���"ق ا�L��Cق ��ن ��و�
ً، ا��	�Gل ا��Gل ھ��"� ��  ً
 ا����� ا��G��رات �ن أ� 
�� ا��	
ء �طول ا��� ا�و�� و�� ا����� �� ا���
ة ����
ن ا$�ور ھذه أ9ذ إن. 9
ص �و< وا���	��
�داً؛ 6وي �	��س �
�ل    

رونوا���
 ا��	
ء، ��ث �"�رو���
ر�
 ا�د�دة ا�����"�    >
ب، 9
ص و�و� ا�9ط �� 	��و�ون �"'
رات، و�'
ً  ��G�ر �>ورة ا��
��� �� ا�رأي، إ�داء �ق �ذ�ك، ��م، ��ون أن دون �ن ا�ط�'��، ا���
رك �ن ا$ول�
Gا� �'�

ت �ن ا�	�
 ا���"� �� أ� 
ً  وذ�ك. ا��'

���
��� ا��واة ھ
�ش �"! ا��G�Dت/ا��G�"� �ن ا����
Cا�  ً
��
���، ھ�
�� أو �ر�
ن، �
�� ����ون ا�ذ�ن و���
ر�
،ا��ر �ن �	�� و�� ا
�� وھذا ا��ؤس؛��	�  ً
�
ً  اھ�� 
<

ء 9���
ت �

ت �� ا��'�
��� ا�رأ	�
��� ا��"دان �� ا�د�دة ا�>�
 � ��ث ا��رة ا���
طق دا9ل ا��

6
�ون �ود ��
��
�� أد�! و� ا��.   


�� ا�>�ود 	�9"'�
 ا��� ��ظ�موا� �"��ل،وا����,� ا�د�دة ا$��
ل   ��. ا���
��� ا��ر�� �
ر�_ �� دا,�
ً  ذ�ك �
ن ��
 -  ا�د�د ا�
��< إن
�� ا����ل إ�
دة �وا�ل �ن �
�Dً  ���< ا�و6ت �� 	��ون ا$��� ط
  .ا��'


ء إ�
دة إن )3���� ا�

� رورة، ���
�,��ن 0�ر ��و�
ن 	وف ا���ظ�م وإ�
دة ھذه ا��'�  ً
 	وف وھ�
. وا��"دان �"'
رات و�'
 ا���
ء ��د�ت ��رف ا��� ا��"دان �� ���د ز�ن ��ذ ا�'
,�� ا���رى ا��و�=درا��
ت و��. داً  ���و�� ا�طDق �'
ط �دان


ت إ�!�
�� �راث �� داً، �ر�=�� ا��'

� رورة ا����,� إ�
دة ��ر 	وف ���ر، �'�
ء إ�
دة إن. ا���ظ�
ت ھذه ��ر �� ا�
��

���F�د ���
 د� 	وف ا��'� و��! ا����^ت، �� وا���دو��ن ا���
���، ا�'
�دة ��ن ا�د�
����ك �Lن ذ�ك، ��. ار��
ز �'
ط 



R,را� ��رو6راط�����، ا�
ً  �9Fذ أن ���ن ا��' 
���  ً
��� �ر�� ���
 و�دت ا��� ا��"دان و��. ��'�داً  أ�Cر طر6

ھ�ر�� �'���د  
�"�� أ�Cر ا��ر�� ھذه ��'! 	وف ،...)ا��راز�ل، �� CUT �وت ��،ا��و� أ�ر�'�
 �� �وزا�و( �'رن ذ�ك

�ر �"�CFر 6��� 

�� ا��	
ر �� ��
رات ��ون 	وف و�"ك، ا��
�� ھذه و��. ا�'
�دة

���F�د، ا�ر��
ز، �'
ط إ�دى ا��'� ا��ر�� ��د�
ع 
���
دداً  ا��'� . ًD � ن ذ�ك، �نL� ر

دات ا��"دان، �ن وا	�� 	"	"� �� ا���'��� ���

 ��ت �	�
ت �رك ��رى، �'��� 

ت�
داً  أ6"و�� ��و�
ً  ھ� د�دة �' �� �'�
، ا��
�"� ا�ط�"���
ت، ��ض �� �	�طرة، �ل � 6و��، �وا6� �� ��ن �
 ا��'

ء إ�
دة 	�9Fذھ
 طر�ق أي ��	م 	وف ا��	�'�ل وإن ھذا. ا��دن أو ا���
طق و��ض ا����^ت، و��ض���� ا�
 ا��'


دة" ھذه إن. �
ھ�ر��ا��Eذات" ا�
���'دار أ�Cر، ��'دة  
 و�
دا�<، ھ�
�"<، ��  ��9 ھزة أ�Cر �رف ا��Gل �
�م أن �
9
ص �و< ذ�ك و��ط�ق... . ا�_ وو��<، ��	��
� ����
ً  ا�'
د�� �"�C�وق إ�! �د	وا��� ھ��، �روط  �ن ا���ل  � 

م 	��دة� و��	ت" ا��
ر�9�� ا���
��� ا��ر��" �� ���
Cل� �D� 
 ا�"وا�� ا��
م ا�'ط
ع �� ا��	
ء �
ل أ� 
ً  ھ� و�"ك. إ���


ر ��
�� �ن أول ھنCت آ
�

��� ا��را�T �� ا��واز�� �ن ا��6ط����'دار) 4. ا��
�� ا��>
�R و9>9>� ا� 
 �"�ب �

ً  دوراً  ا�Cور�ون - ا��
ر�	�ون�"��  ً
 ا��ر�� أھداف ��'�ق $ل �ظ�ما�� �� ��رى �	ؤو��� ����"ون �"��
ن، ووا �
���
����'دار أ�Cر �"�� �	��F ا�و�دة و�>�R. ا� 

�� ا��د�
ع أن ����'! ا���دد ا��  ً
��
 ا��طب، و	ر�� د�
���( ا��'"�د�� ا���
��� ا��ر��  �ف و��وا>ل
داً  وأ6"�� ����� ا��د�"� ا�ذر�� ا�'وى �زال � ��ن �� ،)وا�	�
	�� ا��' .


�ز�ن ��"�ن ا�و�دة ھذه ��9ذ ا��
���، �=�رةا �����  ً
   :�"�دف و�'

ل ا���ر��   $ ���ل ا���"� ا���
ط ��دف ا���ظ�� ا��رو���
ر�� ا�'وى �ن ���ن 6در أ6>! و�دة أي ا��D	����، ا����دة ا�$ 

ون و���ر���
. ��ددة أھداف���ل ��9"! � ا$	
	��، ا��ط
�ب �ن ا�د�
ع ��� ا�د��'راط�� - ا���را��� ا�'�
دة ذات ا���ظ�
ت $ 


ھ�ري ا���ل �� ا��9راط �ن ذ�ك�
ن، و>
�داً  ا`ن �ن 	�9Fذ وا������� ا�	�
	� �و��6
 ��د�د ��ن. ا��	��
�
� رورة، � 

ة�

�ب �ن ا����'� ا��
ھ�ر �
 و� ا������، ا���	 ����   .ا��


���، �ر�
تا� و��ن دا9ل وا���6D ا���ل و�دة   �����، وا���
رات ا�

���، وا$و	
ط ا$�د، طو�"� وا���Dت ا��''Cا�_ ا� .
�" 
ً  وا��� ا���و���را���،  د ا��� 
��
0 
� ���  ً
���" �وع �ن ��
ط
ط ��" ا����دة ا��� �	
�	 ���ب و���ل، �C�ف، أو�� �ز	� 


دات 9>�� أ���� ذ�ك،�E لM��� ،���
��
ت ا��

ن �9Fذ ذ�ك، �=�ل وإذ. 	�
	�� ود���	��
�
�و	ط، ا����"'� ا�9>
,ص � 
،>�
�	
  .ا�_ ،"ا����رك �	<"و �G"<، وطرا,ق و�	

V. ذر�� �
�
  ا��د�د ا��

�� 	وف د�دة ذر�� و�دت. ا���و���را��� ا��
ل رأس �و���  د ا���ر�� �� د�د ��
 ل �ل 6
م �'د�� 

 ا�9
>� طر�6�� إ�<. 

����! وأ��� �
���، �=	< ا�و6ت �� ھو د�د �ل� ر�وزه ���ل إ�<. ا���ظ��� ا�>��د �"! ا��زا�
ً  وأ�Cر ذر��، وأ�Cر ا$و	�، 

�<

�� �� 6ط��� �� ا���ظ����، وطرا,'<) ا��>�
ن( ��"< وطرا,ق �<، ا�9'Cا� ��	
�� إن. ا��ر�
ت �� ا��	�طرة ا�	���
�و�� ا��Cا� 
����
ن ھ� وا� Jر ا���وC�$طر وھ� ا��ر��، �� �دداً  ا
�� �"�Gت،/ا��D�Gب وا��
�
ت/ا���
 ا������، ا���
ة �� �د9"ون ا�ذ�ن وا��

��� ظرو��م��
 و�( ا���	 ��

��� ا����� ذ�ك، و$ل. أ	
	�� ���� وا�Cورة ا���را��� إ�! ا�د�د ا��ل ھذا �	ب إن). ا�


�� ھذه إ�! ��و< أن �"����
ھض ����! ا��ذر 	�رورة ��ز�ز إ�! 
د��نھ 9
ص، �و< ا���� ���
�ر�
��� و��
ھض �"رأ	��Q� .إن 

�ب �ن ا��	�'ل ا��د9ل ھذا
ب، ا�ر�
ق �
���روع وC��6D� �' �� ا��� �	

�=رع، ا�9
ص ا�	��د�د $ل ��< �0! � أ�ر � 

�� �"! �'در��
 ا�و��دة ا� �
�� ا�Cور��، ا�'وى

��� ا��ر�� ��طور ا�	��� �"�	�G"�ن ا�د�دة و�"�ط"�
ت وا���
��� ا�
  .وا�� ط�دات وا�� ط�د�ن وا��	�DGت،

VI. ء�"
�رأ������ �"�ھ!� وا�	� 
رو����ر�� أ�زاب �  
   :��ون �"�رو���
ر�
 أ�زاب ����ل ھو ھد��
 إن )1


ھ �   �� ،���
   و��C�"��؛ و��دد�� وا	��، و�	و��؛ و��,�� وأ����، �"رأ	�


��� ا��	��F إ�! ��ق� ��دودة   ��
�رة، ا��ط
�ب و�ر�ط ا��
���؛ ا��Gل �
�م ��ط"�
ت �وا,ق، دون �ن ا����   ا�


��� �ن ���ر   =� �"�Gت،/ا��D�Gء، �دى ا���رر إرادة و�ن وا��
��، ��رد و�ن ا��	��   ا��ظ
�م؛ �ل و��
�R ا$���، وا�� 
�ن ا��


 ���ور   �����م وا�� ط�دات وا�� ط�د�ن �"�رو���
ر�
 ا�ذا�� وا���
ط ا��ر��
ن، 9
رج ا���ر�� �ول ا	�را�� Mا�ذا��؛ و��ظ   

�9>وص ھد��
، وإن ھذا). ذا��
ً  ا��	�Sرة ا�د��'راط��( ا���را��� و$ل ا��
ل رأس �>
درة �� �و وح �'ف    
 ا��D����، أ��ر�

ء ھو��
ت أو/و أ�زاب ��
د�� ��� ���

�=�ل و��Gر	� د��و��د وا	��، �"رأ	�� �� 

���، وا��ر�
ت ا��رو���
ر��� ا��� ا�




راً  و�و>=�
. ا�رأ	�
��� ا��و���  د ا�� 
ل إط
ر �� �"��و���را��� ا���
ھ � ا��'
و�� ��ْ=ِ>ل��  ً

ر�	�� ،ً

ء �� ��ن Cور��� �واة" 
��
درات ا�ذري، وا���ل ا�	�را���، ا��=��ر ��ل أ�""�
 إذا ��R أن ����< � ا���ظور وھذا. �"�	
ر" >"� �و6=
ً  ا�ر�,�، وا��

 ً
�و�<�  ً 
�,
  ."ھو���
"�ـ ��
�ظ� و�ز��" ا�ذات ��F�د" �"! 6

�"د ��ل 9
>� 	��ون ا��� ا���ظ���� وا���
ل وا������
ت ا��را�ل، �ن �	"	"� ��ذه أ�زاب $ل ا�� 
ل ��ر 	وف )2 .

ھ � ��ذه ���Mل إ�
دة إن�� ���

�ل �'
طب 9"ق: أ	
	� ھدف وراء ا�=ور �"! �	�! �"رأ	�� R ل ووا
 ا�'وى �ل ��


��� �"��و���را��� ا���
>رة����د �
 ا�د��'راط��، -  ا���را���( ا� ،�����

�� ا�����ون ا�	���� ،�,����دف) ا����و�ون ا� 

�� ا$9�رة ھذه وإ�ط
ء أز���
 �	ر���� ���
  .إ�


 ��ط"ب وذ�ك� �"�:   


	�� 6وى � ور   �	 ���� ��C ث�ون �
 �'ط�ون ر�ز��ن أو ����ن ��C"�ن أو ��
رات �� ا�Cور�� -  ا��
ر�	�� ا���
رات ���
6
��مD� زاب�$
� ���D<Eر�'وا أن دون �ن ا�رورة  �
�   Cور��؛ �
ر�	�� �وا6� إ�! 

   �6D� ن ���ر���� �'�Cو �ا��ر�� � ،���
��
�� إ�
دة �ر��ط ا��� ا��" M� 
���

؛ ��ط��
   وأ��


 ���رف ��C�"��) 6وة)   �� �� ��� ا��
م، ا��6راع �= ل ��
، وا��� ا���و���را���، -  ���Dرا��� ا���
>رة ا$�زاب ا���
ر ��طم ا��

ت ��9�َ�ون�
ت �� و���9���   ؛)ا$ورو��( ��ا�دو ا��	�وى �"!) ا��6 
ء ��د(و وا�وط��، وا6E"���، ا���"�، ا��	�وى �"! ا�


ل   Gل، ��ددي ا��J�	� د��ل ���<، ا�و6ت �� وا��'
ش ا���6D ا�دا9"��، ا�د��'راط�� �رد �ن أ$ ��

ء إ�'�
ر�	� ��
ر � - 

 أ�Cر �لa  دا9ل �'�ول ���>ر Cوري�

لً◌  ا�	Gر ھذا وا��
  .ا���

��Jن )3� ��
ً  دوراً  �"�ب أن ���ن >�ويا�� 0�ر ا�Cوري ا��	
ر أن ا$9�رة ا���ر ا�	�وات �ر�	
<ٍ  �"! ا��=
ظ $ل أ	 M �و
���، ��C�"�� 6وة وذي �ر��
�� و0�ر وو�دوي، راد��
�� ��ذا

ز أن �"�< 	��ون ذ�ك، و��"وغ. ���< ا�و6ت �� ا��9�� 


ت و�و �R ا�'وى، �را��� $ل و�ط=
ت �را�ل �ن ��و�
ً  ��'داً  �	
راً �
�>ورة ا�رھ ،�� ا$و	
ط ����ط ةوإ�
د �در�
،���

ء ا�� ��
��� ا��ر�� �� �"روا�ط ا�>�ور وا���ب ا$9�ر ا��'د �� ���� ��
>ر أر��� ��C. ا�� 
��
 �� إد9

د�د 	�
	� �طور ا��	��ل ھذا �� ا�����ك:   

   
م ا�'
,�� ا$�زاب �� وا	� �	
ري ��
ر �ن � Sم ��ظ Sدة و�'د
�E لM��� � ھ
   �"رأ	�
���؛ ��


ھ
ت إن   
��، ا�د��'راط� - ا���را�� ا��	
ر ا��
�C'� �و�� و� �   ا���
	ك؛ و6"�"� 

�ر�
��� ا���و���را���  د ا�9ذ��
 ا��� وا��وا6ف ا���
,�، ا�دور �� ھ�" �"��
 ا���
�ظ" ا����رة ا���و��� ا$�زاب إن   �Eم وا� 

ھض 	�
	� ��روع �� �>ب�� ���

ل و��ط �"رأ	�G'راط� ا����ء( ��ددي - د
�C�	
� أي ا��ور ��>ر و�م ،)ا��F	�س إ�
دة �زب 

ه   >"ب؛ وط�� ا��داد �< 	�
���� 0�ر �	
ري ا�

�د�ل �	�د �� ا����رة ا�9 ر أ�زاب ��R �م    �	
�	 ��
��
 �'�'�، وا� ���� إ�! �>را�� ا��'"ت) ا$��
ن �
�Gرو�ن( و 

ر�� ��
ر � ��ظ�م إ�! �= � � ا$�زاب ھذه �� دا9"��ا� وا���
ر � ا��رواز��؛ ا�دو��	� ���
��  �'�'�� ا�6>
د�� -  ا


���، ا��ر�� و�� ا$�زاب ھذه �� ھ�
ك، ��ون � 6د أ�< ذ�ك ���� � )4��
دة وا	��داد اھ��
م ا��E لM��� � ھ
�� 
���

د ھو �	���
جا و��س. ���و�� أ��
�ً  �9Fذ أن ���ن ھذه ا����Mل وإ�
دة. �"رأ	���� و�ن ا$�زاب ھذه �ن ا�

��" 

ه ھذا �� ا����Mل إ�
دة �و	�� إن ا���س، �"!. ���ر ا��� �	
ل ��< �0! � أ�ر ����� و�Dقٍ  ��
ون 	�$ 


ذب 6طب 9"ق
���را��� ا��ز��� إ�زال ��دف داً  وا	� � ذ�ك �ن ��=رع ا��� ا$	
	�� ا�D9>� ��ن. ا���و���را��� -  

��C�ر أ�Cر 	��و6ف، ا$�ر أن ھ� إ�� 
�ق، �� ��
 ھذه ��ذاب 9
ر� 6وى و��زان و�	�'ل 6وي 6طب ��و �"! ا�	


درة أ9ذ �"! �و�6<، ���م 6
در ا�Cوري، ا��	
ر 0�ر طرف �ن ا��ر�"�، ھذه �� ھ�
ك، ��س. و��ظ���
 ا���
ط=
ت� ا��

دة�E لMھ � ا����

ً، ��F>ل و��ددي، ذري ��روع ��و ا��و< �"! ظو�"�=
 �"رأ	�
���، ا�����
���� وذي ا
 ط


ھ�ري��و�� ر� 
ً  ��ط"ب ذ�ك ��ن. <�"� ً،
'���  ً
�� وھذا. و��
ر	
ً  و�درو	��	�  ً

ت �>ور ���ن � أ�< أ� � ا��'
ر

دة ا����ر�� ا��ر�� إط
ر �� إ� ا�Cوري ا��	
ر دا9ل�E لMھ � ا����
  .ا��ر�� �"ك و��ر ھذه �"رأ	�
��� ا���

 أن ا�Cوري ا��	
ر ���ن � $�< ا$��
ل، دول �� ا�Cور�� ا�'وى ��� إ�
دة �	��F أ� 
ً  �درج ا�	�رورات ��ذه ذ�ك، �� )5

ز ���لS=�� دات
�E �M�
�< ا��>دي دون �ن وا	�� ��
	'�� �<
  .ا�9




��� ا���
���، ��"�ر� وا	�� ��ظ�م إ�
دة �� ا�را��� ا$���� �	
ھم ��ن �� )6�� �� ا��
���، ا��	�وى �"! وا������ وا�

ھ�ر، �� �CF�رھ
 و��
 و��
 "�، وCور��، وأ����، ��دد��، د�دة 6وة 9"ق ��ظور� ��زز أن ���< ا�و6ت �� �"��
 ا�

��دف ��س وھذا. $�=	�
 ��ظ��� �	�

ن 6در 	
ھ���"� �ل �"��
، وا��G"ب ا$9رى ا��
���� ا�Cور�� ا���
رات ����Eا �� 


ء��ب ا��� ا$	
	�� ا��ظر�� ا�دروس ��< �و R ا�ذي ذا�< ا�و6ت �� ا�د�دة، ا�'وة ھذه � 
�<D9�	رب �ن ا
� 
  .ا���ر�ن ا�'رن Cورات

VII. ر"��2 ���1س إ��دة
  ا�"����� ا�
�� �F	�س إ�
دة ��ط"ب ا�Cور�� - ا���را��� وا���ر�� ا�رأ	�
��� �ن ا�د�دة ا��
ر�9�� ا��ر�"� إن )1�
�ر� ��'�'�:   


ر �9Fذ   ����
�
ت �ل �D'ا�� ��و���
��� ا���
��� ا�'Cوا� ���

ت �"رأ	�'�   ا�� ط�دة؛ وا��را,R ا��	��S"Gَ وا�ط

   Tب ��ف �د�
ً  و�9	�ن ��
,� ا��'دي ا��	 
�

؛وا��ط
ط ا$و�! ا�ظ
�رة ا���را��� ا�Cورات و�ر�� ا���
��� ا��ر�� �ن ��   


ن، �9Fذ   �	��
� 

ھ�ر ا��
�� ا�و�� �'� �، ���"� ���
 و����ث ا������

 وأ��
ط ��ط�"�� 

ھم و	وف. و��ظ���	� 
 إ�! ���
ً  ‘ا��دود أ6>! 
�Fن �"�  ً
�
�ر�  ً
��
 ���"ق � �
$�ر. 9
ص ��
ر أو ��و�� �"! و6=
ً  ��ون �ن وا���ر�ن ا�وا�د �"'رن ��ذا ا��'
���ر�ن 
������ ا��
ل �
�ت و��
. 	ر�� 	��
� Tرا��"� ���
6�ت ا��� ا���'

���، و�"ورة وا	�، �ر �'
ش 	�"زم �
ر�س، ��ذ ��� 

رب �"! وا�=�
ح ذا��، - و�'د �'دي ودال ،"��و�م" و��
ون
��� ا����
ر�� ا���'دار �'�'� ��دa  إ�<. وا��	�'�"�� ا� 
� � 

� ��ظ�م �ل أن ��ن و�� وا���ظ��
ت، ا���
رات ��ن ا�	�
	� ا�>راع ��و6ف��  .�ور�� أو�� ا�� 
���، ا��"� �� ��ط�، $ن 

� ا�دال �� )2�
ً  �Gذي 	وف ا���را���، $ل ا�� 
ل ���Dت ��ل ���ل ا�ذي ا�	�را��� -  ا��ر� 
�
  :�ول �'


�0  رورة) أ�< T�

ت ���
ول �
�ل �ر�

��� ا����
���ا�E وا��'وق ا�	  ً
6Dا$ز�� �ن ا�ط ��,�� وا���وص ا��
����، ا�
��
��م، ا� Sوا�='ر ا���� �ا��د6 ����
G� ��ر��
��� وا��=
و�
ت ا���  . ا��Gل �
�م دا9ل ا�


ج وو	
,ل �"Cروات ا�9
>� ا��"��� وود) ب��Eدل، ا
�6
�دة ���ل ا��� وا�� �'� ر�
�Tا�� ھذا ��'�ق دون ��'�� و�
���، �	�طرة ط
،��
��
�� ا���
�
در��
 ا������ ا� رورة و<�� R�
<� ��
�   .ا���ر�� ا�


 >��م �� � � ،"وا���رو�
ت ا���رو��ن"و" ا�0$�
ء  د ا�='راء" أ	
س �"! �'وم وأ�6D9 	ط�� ��"�ل إزاء) ج�"�"�� 

ل ا	�DGل�و>=�م وا��	
ء ا�ر ،ً�

�� و���ر �ن ا���ل، �ن و�
ط"�ن ،)أر �"! �
>"�ن( و�وادر و�	�9د��ن، ����"� 

،���
��   .��ل �رب ��"�
 6وة ���� ا�� طرة أر، �"! ا��
>"�ن ط�'� أي و��رو��ن، ا�

�� ا��
	م، ا�دور) د	��
� ��ور�ن �ط�'� وا���را���، �"رأ	�
��� ا���
ھ � �D	�را��Fون ا��� ا���و��� ا����	ا� روري �ن  

زد ��"�ل إ� Sد� �،

 و�"�وس، وا	� ��� R� و�� 

 و�Cرة ا�رأ	�
�� وا� ط�
د ا�	�DGل و< �� و�د����
 ا��"�و	�، أو 



 ا�� 
���، وطرا,'����

�رة، و�ط�   .��ظ���
 وأ��
ل ا��


ت وا��C"��ن ا��	
ء ��ق ا��
	م ا�دور) ه�"Cم �� وا���م ��ظ�	ورة أ�=<� �"'�	�.   


���وا��= ا�د��'راط�� ا��راط) و ��

دئ وا�ر6�
�ب �ن ا���ط ا��د9ل أ��
 �"! �=�و�� و��
ر	�، �� ��� ا��	�Gل وا�'	م ا��
ر�� �'دي ���>ر 9
ص، �و< ��< وا�� ط�د�"� �����

م ا�	���
   .ا��رواز�� �"د��'راط�� ذري و�


ن �9Fذ �"�زب �>ور) ز�	��
� ��
��� وا��روط ا��
ر�9�� ا��ر��
��� ا�'Cدة وا��د
ت ا����
ت �"�'�  ا��	Gَ�َ"� وا�ط

  .ا$	
	�� ���D< إ�راز ��ر ا��وا�� ھذه �� 	��9رط ا�ذي ا�	"ط�، $ل ا�� 
ل  رورة) ح


,ل 9
ص �و< ا��D���� أ��ر�
 �� ا���'
��، ا��ر�
�T ھذا ��ر )3	��   :�Cل �ن 

   ��
�ر�
��� ء�دا( ا�وط��� ا�	�
دة و�	��F ا��6>
دي ا�	���
ر إ�
دة ط�Q� ؛)�"�وس   

�و>=< ا6E"��� ا���
�ل 	�رورات >�
�0 إ�
دة     ًD�د�
دل ��ط'� �ن �   ؛)��"�� ����� ا�6را�
ت) (ZLEA) أ��ر�
 �دول ا��ر ا��

   ا�د�ن؛ د�� �ن ا����
ع   



 ا���م و$ل �'و�6م $ل ا$>"��ن ا�	�
ن � 
ل ذري؛ زرا�� إ>Dح و$ل ا$رض $ل ا�=�D�� ا��ر�
ت ��ر��   

ن ا�9
>� و�"ك ا�=�D�� ا��ر�
ت دور وأ9�راً  ا�ذا��؛�	�
�
ھ � د�دة 	�
	�� 6وى ����ل �� ا$>"��ن �� ���
 �� �"رأ	�

   أ9رى؛ و�"دان وا�Eوادور و�و��=�
، ا���	�ك،

   ا�9>9>
ت؛  د ا�� 
ل   

   ��F	� ��'راط��ا�د ��	

 ة،ا��>
در ا��'وق ��"ك وإ�
دة ا�	��� ��F	� ��
< ط M �"! و�دوده، وأھ���< ��
ر���، د��'راط�� إ�! �و
 وا���	�ك، وا$ورو0واي، ا��راز�ل، �� >G�رة و6رى ���� �د�
ً  ا��D���� أ��ر�
 �� ا��	
ر �د�ر( ا��"دي أو ا���"� ا��	�وى


 وا���رو، وا�Eوادور، وا�	"=
دور،��   ؛)و�و�و�

6
ت   Dن ا����   وا��د����؛ �ر�=��ا ا�� 
�ت 

6
ت   Dن ا����
��� ا��'
و�� ��   ا�	�
	�؛ وا���ظ�م ا�


 ا��� ا�د�دة ا$��
ل   ���ب ���رر ا���" ا��و و�
ت" ���		�
ت ا������روس،( ا��
�"� ا�ط�'� ��ذر ��� وا���Dت ا������، وا�

رب ا�Gذا,��، وا���
و��
ت ا$را �
ت ا��
��، ا�9د�
ت $ل ا$��
ء و� 
�ت ا�ذا��، ا�د�
ع و��
��، وا��	
 ا�"وا�� وا��	
ء ا��


ب �"! ا��>ول ��ظ�ن�
ء، أ	'�
رب ا�
د ا����و�� وا��<�6� � �
   ؛)ا��'


ت   	

ت 	�=�

��� ا�����  .وا�	�
	�� ا�

VIII. و�  �د�دة ���ھ�ر�� 3ور�� أ���� "

ب �'د )1
ء ا	�����طورات �ر��ط� د�دة ���
م �رة، �ل �� ا��
ر�_، �� ودت ا��� ا$���
ت،  ���
��
	�� -  ا�	 


دة ا�د�دة ا�	�
	�� ا��ر�"� إن. ��رى�E م�"� وا�دة د��� �طرح ا���ظ��� ��دة أ���د
ھ � �� ���

د��/�"رأ	��� 
،���
�ر��Q� ��ورC ��ر�ھ
�
ت �ن 	"	"� �
�ت". 	�
�ل" ��ذ �'وة �ظ�ر" ا�د�دة ا$���� ا��ز��" ھذه. �
 6د ا��د�

،
��F�وات ���طف ��ذ ھ�	ظ�ور: 91 -  1989 ا� ���
�
	��ل �داء ا�د�دة، ا�زا�
ء ا�طو�"� ا���"� د�ن ا�ذي ا�G�E ون�د 

�ث،C�
��
 ا�دو�� ا��'د >�دوق( ا�رأ	�
��� ا��و��� �ؤ		
ت و< �� ا�� 
دة ا�'�م" �'د" ا$ورو���، ا��	�رات ا��


تا� 	"	"� ،)ا�دو�� وا���ك�
��
ن ��ث ا�طو�"� � "���
�ب �� ا���و��� 0�ر ا���ظ�
ت" (ا��د�� ا��Gف) ا�'� 
��
0ن ��6 ا��	
ء، ا$رض،( ا�ر	��� ا�'�م ��وا���
��� �و��
�� و��د). ا���
�� ا����دى ا�� ،(FSM) ا��
��� ا�


ع و��ظور أ��Gري، �ور�و ����
�ث اC �� ،ل�راز�
��� تا����د�
 �"ت ا��� ا��� �وط�د 	�رورة �دأت ا6E"����، ا�
� ��ظ����
  .ا��
�م �� ا�	�
	�� ا$�داث �CF�ر ��ت و��
�ز �و �R 	�رورة ظ�رت ذ�ك، و��وازاة. و�ر�

2(  ً 
�D9 " ا��ز�� >�ود �=�رة��ت ��" ا$��

ت، ا�	���������
�ن آ9ر، ��ء أي 6�ل ا$�ر، ���"ق � وا�	 ��
	� ود�م �	 

���ا �	�رورة�� طور  د �
���� �=	< ا�و6ت �� ھ� �'
و�� �ر�� �ن ���F ا�دا��� 6و��
 إن. Cور�� - د��'راط�� أو 


 ا�رأ	�
��� �و��� �ن د�د��	

 و	���

��� ��ر�� ا�طور ھذا �� �ظ�ر إ��
. و�ؤ		��داً، �ر���" د�دة" ا 
�"��� 

��� 6وى���� �ن �="ت 	�
	�� - ا
9
رج أ� 
ً  �'� وھ�. وا������ ا���
��� �"�ر�� ا��'"�د�� تا���رو6راط�
 ر6 

�>ورة 	�
	�� ا��ر�� ھذه �=	<، ا�و6ت ��. ا�	�
	�� ا$�زاب �� ا�د9ول �ر�ض و��و�
ً، ا��
����، ا�Cور�� ا���ظ�
ت 

ً  �ذھ"� �>ورة �ر ت �'د: ���'��
ط'� �� >
ت و'�
ھض ��ظور ��R وأ�
دت ا��	�طرة، ا�ط�� 
 �� وأ�ل ����"رأ	�

ً  آن �� ��ر�زة و0�ر ��ر�زة �
�� �	�� و9"'ت ا���رر، 
 ا�	�
	��، وا��وا�� ا���"�"�، ا���Fل ���� ��ث ��

�=�ل ���
 �ود أر 
ً  و9"'ت ا�� 
��، وا���زام�
رات �� ��	

ه �� ا�9راق إ�داث �9�ل ���ن �. ��ظ�� 	� أ���� ا�


د�� Cور���� ���

د��/ �"رأ	��� ����
�ر��Q وب دون �ن" ��ن ا��ر�و�6 ا�'وى ھذه إن. ا�د�دة ا��ر�� ��ذه ��م �

ً  ���زز أن و	��
 �� ��ن د�دة أ���� 	�
	�� ��ظ�� ا��وم ���ل أن �����
 � ا����و���	
�	�رورة 	� ��ر� ،R� و�و 

�ذات ا�را��� ا$���� 	��
 و� ا�دا�ت، ھذه �� Cور�� 6وى و��د9ل�.  

�ر�
���، ا���
ھ �/�"رأ	�
��� وا���
ھ � وا$����، ا��	
ر��، ا���دد�� ا���� إ�
دات زال� � )3�Q� �=��  ر�، و0���	ر 
،

�� >�ود 0�
ب �� $����د ���ر، ا� ��
" و�ن ا��
ر��9 ا��9ول �ن ا��9"ص �� >�و���
'C ��	
 ا�=�
�� 0�ر" ا�	�
 ً
6Dد �"طور �"�>دي إط�د� وا��Fزق ا�د��'راط�، - ا���ر�� ا��	
ر  �ف( ط�'�ا� ا�>راع �ن ا��
 ا��ر�

). ا�Cور�� ا���ظ�
ت ���ظم ا�وراC�� وا��>�و�� ا���و���، ا$�زاب �ن ا����C'� ا���
رات ��! �دى ا�	�
����� وا�	"و�
ت
6
رة/  ��ط'� �	�وى �"! ��ء �ل 6�ل �وودة ا$و�! ا��'دم �
�ت إن :�� 

و�و 	
و �وروم ھ�
�ك ا��D����، أ��ر�� 


�� ا����دى �� ا��راز�"� ا��G�"� �زب ���< ا�ذي وا�دور ا$>"��، د��
���< �را�ت ا�ذي��
، و�� ا��
���؛ ا�� أورو

ت ا$ورو��، ا���
د �وا�� و��... . آ	�
 �� وا�"'
آت �"رأ	�
���، ا���
ھض ا$ورو�� ا��	
ر �ؤ��رات �د� ��ظور 


د رو��أو" �زب" ����ل�� ���

�رة ا��وا�� و�دھ
. ا$��
ل دول �"! �"رأ	����ن ا�� �'� ا��	�طرة ا�ط
،

ھ�ر >راع وو�ده وا��رو���
ر��
 �روط �ن �"د�
ع ا��"�� 
��
 ا�'وى، ��زان �G��ر �"! 6
در�ن 	��و�
ن و��




�� ا�Gراس وإ�داث��
ھ � د�دة 
	��	� 6وة ا�وط��، ا��	�وى �"! ����وا، ا���
 "�ن و�رز ا�� ،���
 وأ����، �"رأ	�

ء ��ظور  �ن و�	و����
ًء، ا��و���  د ا��
��� ا��ر�� 9"'ت �'د. د�دة أ����  ��ن ����، ار��
ز و�'ط� و�ر��� ر


�"C� ،درة ا�'وة ���ل �ن ھ�
�ودةا��و ا�	�
	�� ا���
�زات ���س ا��� وا�	�را���� ا�	�
	�� ا�دا�ت إن. ذ�ك إ�! ا�� 
��C�ر ��'�داً  أ�Cر ا�د�د ا�طور و��ل ا��ر�� ھذه �� � وراً  �C�Fر أ�Cر �>�R 	وف.  


 ��	ب ا��� أو" ا��رو�	���" �ن ا����C'� ا���
رات، ��ض و��ن دا9ل ��م �طور ھ�
�ك )4�	=� 
 ا���ظ�
ت، �ل �ذ�ت �'د. إ���
�داً  ا�را���، ا$����  ���
 و�ن  ً
. وا���
ط وا��و< ا���"�ل >��د �"! ا�د�د، ا��
��� �ا�و  �	�وى �"! ���ون ���
�� �"! �"'درة �
ن و�'د
 ا��وم ھ�
�ك. ا���
رات �ل ا	��رار�� �� �CF�ر �دة، �روط و �ن ا���
	ب ا�و6ت �� �<، ا�	�
�و�
ت داً  ���ر ��وع�"� �'C�
 ��	ب ا��� أو" ا��رو�	���" �ن ا����	=� ،

 إ���� ��
���� �ظ��� �"! أ�'! و� 

��	
��� ،ً
��	� 
���� أ� 
ً  أ�Cر ��ط�ق وھذا). �درا��
ت ��( ���دة أو وط��� ��و�
ت إ�! أ9رى ��و�
ت ��ظت 
ً " ا��
و��" ا���ظ�
ت �"! 
'�
�'�ن، ا��
و��ن أو" ا��رو�	���ن" �و��د إن. 	

	م ا�	� T�

ه �� �"�=��ن 	�
	�، أو �ر� ا�
��6
ً  �=�د أن ���ن � ا���ظ�م، �	
ب ��ف �ن ا�د�
ع إ�! و�	��د�ن ا�Cور�� �
���ا�� ا��ر�� �ن ��' �� �'Dدة �� إط
 إ�

،��
ً  إن. ا�د�
ج �� ��! أو �� �< ��ون أن ���ن � ا���را��� وا�Cورة ا��
ر�	�� إ�! �=	�
 ��	ب ��ظ�
ت ��ن �'
ر
 ا��CDC ا��طورات ھذه ھ�
�ك أن ��Dظ إ��
. وا��	�'�ل ا��
 ر و��
م ا�=�"��، وا��ر�� ا���
رك، �� ��6D �� إ� ���!

��	

ورةً  ا$��� ا���وذج �ن ا���ظ���� -  ا�	���:   


��� و��
را��
 ا��و���  د" ا�=�"�� ا��ر��"   ��   ا�	�
	��؛ - ا�

   �6D� رات
   وا���دد��؛ �"رأ	�
��� ا���
ھ � ا�	�
	�� ا���

�� D9ل �	��ر 6د ا�و � وھذا. ا�Cوري ا��	
ر ��
رات   '� 
�"�
�� . ً
6Dث ذ�ك، �ن ا�ط�ت ��ون �
6

ت ا�=� 	وف �����، وا�6را

درات �9Fذ�د�� ��� إ�
دات إ�! �"�و>ل و�دو�� �.  

IX. ا����� ،�	
  و6داً  وا��وم ا�
�ر��، ا�را

���،ا�( ا���
��� وا��ر�� ا��رو���
ر�
 ھزا,م $��ر ��'
و�� ا�را��� ا$���� ��Fت �'د )1= ،�����
 إن). ا��
���� ا��رب ا�	�

،
 ا���را��ون( �"Cورة ا���
د�� ا�'وى �ل و� ط�دھ
 ا��
����، ا���
��� ا��ر�� ��  ,�"� أ6"�
ت ���ل �
�ت ا��� �رو��
 ���'�' أ�زاب إ�! ا���ول �� ��R �م ،)ا�د��'راط�� أو ا�=
��� ا��رواز�� وا�دول وا�	�
����ون، ا�د��'راط�ون، -
ً  ا���رى، وا��و��� ا�Cور�� ا���
رك �ل �� ط"��� ا�9راط �ن ا�ر0م و�"!). Cور��( 
��
0 
 ا���"�ق �"! ��"�
 ا�6>ر �


ت �"! ا��=
ظ و�"! ا$�داث �"!�
ه ا�Cور�� ا��
ر�	�� ���	
ت، و��. ا���رو6راط�� ا��زو�رات ������ أ��ن ا�	
 ��رك أن ا��
�م �� ا�Cوري ا�>�ود �
�ت� ً�

د '��D� >�F�
ت �"'�
م ا$وان آن �

�د��
ه �� 
ھ�ر�� أ���� ا��
�ت. � 

ت ��
�س آ�ذاك ا�را��� ا$�������ر���ن،(  ا$9رى ا��رو�	��� ا$���� ا���Dن، ا�����ر ا��ور
 "ا���
 ل" >��=� ��

"Militant"، ر
�� "���

DCً  ا$�ر �
ن" (ا��رو�	��" ا���
ر ���ر� �"! (SWP ا���را�� ا���
ل �زب"/ ا�دو�� رأ	��� 
��وا�� ا$��ر�� ا���را�� ا���
ل �زب �� ا�را��� ا$���� دا9ل ����
 ا�را��� ا$���� ��ن �م إذا ��!). ا$���� 0


ت �� �و�
ً  	'طت�

ت ا��>�و�� ا��ذ����ر �
�ت أ��
 إ� ا$9رى، �"���� 
 ا��� واةا�� ا��ر���، ا�	�
	�� ا�ط"��� �=	�
  .Cور�� أ���� ���ل إ�
دة �و��
 	��م


دي ا�ز���، ا���دل �	�ب �'د )2�
ت، �� �"��
ن ا�����
�Cوأز�� ا� ��ا$�� ��� ��	�� ��ل �ردة �ر��ن دار و	'وط ا�را

(retour de balancier) دت Sدة ��! ھد
�L�وم �'
و���
 إن. �وودھ
 ا��ظر �"� ��
ت �� ا��
,ل ا�ر����
�Cا� 

ھ�ر�� ا��ر�� �"! وا��ط=ل ، ���T إ�! �"F �م ا��	����
تو� و��F�د ا���ز���� ا���را��� ا�د�
وة �� ��'و6� �>�وي*ا�

 ا���ظ��� ا��Cن أ� 
ً  ا�را��� ا$���� د��ت �'د. 9ط�رة دا9"�� أز�
ت ���
ش �م ذ�ك ��"ت ا��� وا���ظ�
ت. ا�ذا��� ا��و��
�
زا�=�رة �� ��ت ����
 ا��
����، ا���
��� �"�ر�� ا��
م �"�را��
 ا���ظ���� و�د��
 �"! ا��=
ظ ��ر ا�ر��� ا��	
 و��

،�	
   :طر�ق �ن ا�	�

   و�
���؛ �'د�� �
ر�	�� �طو�ر   


ت دون �ن �'
ش   � Sب ��ف" �ول ��ر
   ؛"ا�'رن �	

�"� ا��'
ش ا	��رار�� ��� دا9"� �ظ
م   
   ا�د�د؛ ا��
��� �"و � ا���و�� ا���رى ا$�داث �ول ��"�Dت و�'


��� ا���
��� ا��ر�� �� ط"��� وا�9راط ا�Gراس   ��   ؛)وا��
���� ا�وط���( وا�

�؛ و�دوي ��ل   ���   




ل 	��
 و� وذري، و�دوي 	"وك    ��
�
ھ � ���Mل إ�
دة $ل �� ���
  .��دد�� �"رأ	�

   :ا��
�� ا���ل �"! =	�
� ��دد أن ���ظ��، ا��وم، ا�را��� ا$���� ���ن )3


؛ ��=ر�
ن ا�"ذ�ن وا�����ك وا�	�را���� ا���'
�� ا��ر�
�T طر�'� 6
�دة �"! �"Cور��ن �
���� ���ظ��   ���   

�� ا��را� �ن �< �C�ل � �ل   �

رب ا��ر�
ت، ا��C"��ن وا ط�
د ا��	
ء، �
 ط�
د �	
,ل �ول 	��
 و� ا�	�
	�� وا���"Cوا�� 
�"ورھ
 �م ا��� و�
توا��و �  ً
�"ورة �
ر�9� ���
زة �"دان �دة �� �روع �� أ9رى، Cور�� ��
رات � Sت �ول �ر�

� �'� ا��
�"� ا�ط

   ا���ط'�؛ ��


ھ�ر�� ا��ر�
ت ا	�'Dل ���رم ��ظ��   �
ھ
ت؛ ��دد  ���
 و��
رس ود��'راط���
، ا�   ا��

�ق أن ���ن 6�
د�� و���� ��	�ق ����ل إ�
دة و>�و�� أزا,�
، � �ف اً �ظر �	�'رة 0�ر أ� 
ً  ��ن ���، أداة إذاً    
 ھذا �� ��ط
 ور�6 ھو إ��
 ا��وع ھذا �ن ا�و��د ا��
��� ا���� ر�ب �D ��ون وأن ا����� ھذه �"! ا���
�ظ� رت أ�< وا6� إن. ا�� 
�� ا�وا6�
���
ل ���ط ��ث ا�د�دة ا�	�
	�� ا��'�� �� را�  .دةد� ��
 "� أ


دة ا��	
ھ�� �� را��� ���F�� ا�ر,�	�� �����
 ���ن )4�L�
��� ا���
��� �"�ر�� وا	�� ��ظ�م �� ا��
��� ا��	�وى �"! وا�

 "� Cور��، ��دد��، أ����، د�دة 6وة ����ل ھو ��ظور ���� 

ھ�ري �CF�ر و���ً  	��ر ا���ظور ھذا.  
�	�رورة ��� 


رب  .طو�"� 	�
	�� و�و ��
ت �

�� � ذ�ك إن��	�  ً
6Dف إط
 ا��دف �� �د أ6>! إ�! ا��	
ھ�� $ل و ��
، ��ز�ز �ر�د ا���س، �"!. �"�
 أو ��ظ���
 إ �
��

ء: ا����ب ا��� ا$	
	�� ا��ظر�� ا�دروس ��< �و R ا�ذي ا�و6ت �� د�دة 6وة � 
�<D9�	ن ا� �� ا�'رن Cورات �ر

  .ا���ر�ن


ً  �'دم 	وف ،ا���'
��� ا��'�� ھذه �ل �� )5�وا !"� �CDC ت
   :�	�و�

��� ا��ر�� �� ��
 ا��و���  د ا��ر�� ��   

��� و�ر�
ت ا��'��ل ��
 ل أ9رى، ا$ "��� ا�� 
�ت ��" ا����دة ا�

ت،,�
، أو ا��ر�
ت و�9"ق وا������ ا�دال �� ��< ��
رك ا�ذي �=	< ا�و6ت �� �>"��
 �ر�
ت 9"ق ��� إ��
. وا�	�
	� ا��ر�


ھ�ر�� أ�����
ھ � �� ���

 ا�9
>� أھدا��
 �ول �"رأ	���.   

 �"رأ	�
��� ا���
ھ � ا�	�
	�� �"'وى ���رك ��ل $ل ��
 ل ا�'
ري،/ا6E"��� ا��"�وس �"و � و�'
ً  ا��ز��، ا��	�وى و�"!   
   .���و�� أ��
�ً  ��9ذ أن ���ن ا���


آت طر�ق �ن ��و��� وأ�Cر ����� أ�Cر �وار �� ��9رط 	وف ا�Cوري، ا��	
ر >��د و�"!   '� ،��,
�C ت
 �� و��
ر�

ت�
��
ت ا��
�� ا��
��� �"و � ���رك ��م �د��
 أ9رى ��
رات �� و�
�� دا9"�� ا�  .ا���رى وا���
م و�"�و

��ن ���� �	
�� ھ�
�ك �دا�ً�،: ا�C�ن أ�ر�ن ��Dظ )6 

 وا���ظ��� 	�ا�	�
 وا���ز�ز ا��ر�
ت دا9ل ا�����ر �=وذ���
. ���ظ�

، �و��� إن. �>�و�� إ� ا��زب إ�! ���'ل � ا��9>� أو ا�����ر اE�د�و�و� ا��=وذ ھذا��D�"�� ن وا�9راط�" 
 ا���


���ظور وا���"ل�
��� 0�ر ا���را�� �  ً
6Dم. إطC رورة إن�	دة 

ر�� ا��	��س إ�
ً  �'ود � ا��,
 �� ا��9راط إ�! �"'
��ر ا��
,ق أن ��ث ،)Cوري 0�ر أو يCور( �زب� >�� و	ط 9
ص �و�� ا��
ر�	�� ا���ظ�� �"! أ�< ھ� وا�����. ا��


	�� وظ�=� ا��وم، ��ذ �د��
، أن �"! ا��رھ
ن �"! 6
درة ��ون أن ا�Cور���	 �<
9 �G�
 ا� طDع �����9>وص  

ري، ا���
ط
ھ�ري وا���ل ا���و< ��ط"ب وھذا. وا��ر�� ا� 

ً  أ�Cر د�
وة ص9�

ر�
، وا	��راراً  ا��ظ��$ 

 ً

ً، أ�Cر و��ر� �	
دال وإرادة �� �	
�	 ،�
ر. �د�
�� ��ززة ��ظ���� و��ظو�� وا	�را��<�9
�
	� ا	�'Dل: �	 

�و وح ھو���
 و��دد ���ز� �� ،����� ا��ر��، و�� ا��	��
�
رات و��"� �� ا��ر�� �� ا$9رى وا�	�
	�� اE�د�و�و

���
��  .ا�

�ت، �����رات، �>�وي �	
ر �د��ن إ�! ��دف � ا�	�'Dل ھذا )7
	ب ���'�ق ��دف" د9و���" ��"�
ت أو و	�� �� 


ر�
 ا�9
ص ا��'"�دي ا�=�م �ن ��ط"ق إ�<. ا�'>�ر ا��دى���
ھ�ر �ر�� ��ن ا���6D و�ن ا�Cوري، ا��
ر�	� �  :وا��زب ا�


ت ��م أ� 
ً  ���� وذ�ك ا�دا9"��، ��وا�د��'راط ا�	�'Dل ا��راف) أ�	

ل و���
��ز�
ت ا��	Gا��� �<

��ر��، ا�9� ر�ض) ب و 
رد ��ن ھ�
�ك. 9�ُ ��
 أو ا��ر�� �"! ��ط=ل و��Gطر	�، �	���رة ط"��� �=�وم� �� - ا��>�وي ا�ذات و��F�د ا��ر�� ھذه �وا�



�
، �ن ���زع، ا��� ا��>�و��، ا�ذر�� ���
راتا �ن ����ز أ9رى طر�ق ا��ر��، �"! ا���ط=ل اE�د�و�و��� ���� ا�	
��� ا��

 ���ن �. � 
�� وا��زام 6و�� Cور�� �"ول وراء��  .ذا�< ا���ء ��ون أن وا


$�رى �ل ا��>�و��، >��د �"! ��و�
ً، �وودة، ��	ت ا�ر,�	�� ���"��
 ��ن )8� و��ظ��� 	�
	� 	"وك >��د �"! 

 �ن �J=9ف أو 6����
 ا�Cور�� -  �ا��
ر�	� ا���ظ�� ��9س��F� .R��<ول وا��
��� �CDC أ>�دة �����:   

   ،ً
�ً  و�ظ�راً  �و 
�
�  ً

ً، و	"و��	
�	  ًD'�	� ر��؛�"�   

    ًD9ر �دCأ�  ً

ً؛ وأ�Cر و و��	
��   


ً  ��ط"ب 	وف وھذا   '�	��  ً
  أ6وى دا9"�


� ��ن )9��
م  طDعا� �"! 6
درة ��ززة 6�
د�� ���� إ�! ���
� إ�! �	��د ا�ذي ا$�ظ��، إ>Dح إن. أ�Dه ا��و>و�� 

���6
�دة �'دم ا$9�رة، ا�	�وات �� �ر ،��	
ً  آن �� ��� 	وف ��� 
 ا���,� �� وا��'دي وا��=�وح ا���وا>ل، ا�دال ��

 ا$���� ا�"�� �"! 	��ون. �Gلا� ���	�ق ��ط ��ر�ز ا���=�ذي، ا����ب دور أ9رى، �� و�ن ا$����، ا�"�� ا��ر�ز��،
)��ً  ا$���� ا���=�ذ�� ا�" 
'�

 و� �ر ا�دال ھذا. و���
6ض ��وا>ل �دال C'ل ��ر�ز دورھ
 ��ب �� �	��ر أن) 	��	 

��� ا��زام أي �=رض ��د �م ا�وط��� �"=روع ا	�'Dل �"! ��ص ا�دا9"� ا��ظ
م أن��
ھ
 ا��� ا��وا6ف ���� ����
0 �� ا�"

$�رى. ����ا$�
ت � ور �=�ل �=�وح ھو و�
��
�ب �ن ا$���� ا�"�� ا ا��زام دون �ن ��
رك 9
ر�� ��ظ�
ت 


ھ�
 ��ظ����.  


�ب( ا$	
	�� ا���=�ذي ا����ب ���� 	��ون�
ر�� ا�'�
دة  ا�دا9"�� وا��>
�ت وا�>�
��، وا��
���، اEدارة، >��د �"! ا�
��
ء) وا�9
ر��
 و�� ا�وط��� ا���ظ�
ت �� زة��ز >Dت � ،
���� >��د �"! أ� 
ً  وارداً  ذ�ك و	��ون. ا���ظ�
ت �وادر و�� 


درة، ا�Eداد،� ا��وا6� ا���Eرو���، ا����ورات ا��Dت،( ا$���� >�
�� ��و و���ل. ا��
�� ا��وا6ف وا�9
ذ وا���	�ق وا��
  .أو�و��) ا���Eرو���

��، ذ�ك إن��	� ��	��
�
 ����� ا��� ا��
��� �ن ا�	�=
دة ا���=�ذي، ب�"��� �� ا����ب ��ز�ز $ل وط��� �روع �دة 0�رھ
 �ن أ�Cر 

 و�( وط��� ��ظ�
ت 6�
دات �� ��
ر�ون �ر�
ق��	 ،������ أن ا���=�ذي ا����ب �"! 	��ون Cم). ا�Gرا�� ا�وار �= ل أورو� 


 ا��Gل، ��! دور ��زز أو� ��
 ورو��،ا$ ا��	�وى �"! و� �� ا����^ت، �� ا��Gل( و و�
ً  أ�Cر �>ورة �
��� ا`9ر و

ت��
ب، ا��	
ء، ا��و���، ��
ت ا����"ق ا��Gل ا������
�).  

�����
،( ا��"�و	� �"�روط و�'
ً  �Gل ��! �>ور ����G ا���و���، �"رأ	�
��� ا�'
ري/ا6E"��� ا���د �طور � ا��D����، أ��ر�
 أورو

�ب). آ	�	�
��و>ل 9
ص ���ل أورو��� ���� ���Cل دو����، ����� ا$ورو�� ا���
د �طور و�
دة Eر	
ء �6 ���6
درة ��"�� أورو 
 ا���
�ب( وو��ر��
 ا��
��� ا���,
ت وزن ����� ��ر ا$ورو��، ا���
د إط
ر �=ر �
 ا��� ا����ددة ا� رورات �"! ا�رد �"!

��	

 ا���! وھذه). �ا$ورو�� ا$�
�� ا$ورو���، ا�	����� �G�ً  دوراً  ���< ا�و6ت �� �"�ب أن �� 

���	�ق، ���"'�
درة، � وا��"ورة وا��
��	

��� ا�	���9>وص أ� 
ً  ا� 
�

 وط��� ��ظ�
ت ��طو�ر أ� 
ً  �	�R أن ����G. ا����ددة ا�راھن ا��
�م 6 �,
�� و���ز�ز و
��ن ا�روا�ط 
9
ص �و< ؤ�Jن� 	وف ا��	
,�� ا�"�� إن. 6�
دا��:   


�ت و��ر �	و�� �Gط��   '� 
��
ء ���	� �� 
���
   ا$����؛ >�

    ً
   ا$����؛ ا��در	� إط
ر �� �	و�
ً  ��و��

���؛ ��ل 	�
	� إد9
ل إ�! �ر�� �"=روع �	
�دة   
   إ�

    ً

و��� ،ً
'�Cدف و�� Tوي ا���ظور د�	ا�� �� 
�� ا���! �� ا���>ر��، ��
ھ �/ وا��رة أ9رى �و��� $ل ��"�	
 .ا���


