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    ا��ور�� ا���و��� ا�را
ط�


، ا���و� ا��زب ا��ر���� ا���و
� ��ت �ر��	، � 1968) أ�	ر/(
	ي أ�داث ��د(
�
�� ا��ر�� ا��رع ا
 ا�را���، ��
 �ول !�ظ�
	!+م، �ل ��د �ر��	 � ا�!رو!�� ا�!�	ر ر�	ق �	'!
&. ا�%ور�� ا���و��� ا������ �$ودھ	، �	ن ا�! ا���	ب و
�ظ
	ت

 ا�
�ظم �دور �!$وم أ��وھ	 ا�!" روج" 'ر�دة�	

ؤ!
ر !
+�دا وا��� و�$	�	ت !�ظ�
 ��	ء �$�� و�	�ت. ا�'��  ا�ذي ا�!�0��

�� ا��ر�� ا��رع ا���و���، ا����3 2�	م أ��ن وا�ذي 1969 ��� ا��$د

ؤ!
ر !
+�دا دارت ا�! ا��$	�	ت أھم و
ن. ا�را��� ���� 

�� إ�6 ا�5!�	ب 
���0 �ول �$	ش
� ا�$	9م وھو) ا�
ؤ!
ر � ا�
�دو��ن 
ن% 80( ا��%ر�� !�	ر: !�	رات %8ث ��ن !م ا�را��� ا
 ���!> !$�3ت ا�ذي ا�!�	ر ھذا إن– ��ر�	ش ��$ب ��> ا��	رز وا��;ص) ا�
�دو��ن 
ن% 15( ا��2�� و!�	ر ا��ر��، ا��رع ��6 ا��وم
 ا��	�م � ا��ق ا�!�ظ�م 
ن �	�
	�9 �!� إ�6=	
��ل ا��� �
 ا�ذي) ا�
ؤ!
ر �% 5( ا���وي ا�
	وي - ا�%	�ث وا�!�	ر–" ا�%ورة" 
�ظ

�ره ا�ذي ا��ص إن. ا�!�0�� ا�
ؤ!
ر ��د !رك�� 	
��  ا�;رى، ا�!�	رات �ظر و'+	ت و��	2ش ا��%ر��، !�	ر �3وص أ�د ھو ��

�� ا������ ا�
	ر�� ا�
�+وم !و=�A و��د �ر=+	 ��د

�ظم �!�	�	ھ	 أو �'+�+	 
�	9ل إ�6 ���ر ا��ص ھذا إن. !�ظ�
	 أو 
�دأ �� 

 ا��ر��� ا�
�ط$� � ا�
	ر���� د�	ة

 ا�
ؤ!
ر إ�6 ا�
�دو��ن �5!;	ب ا�!3و�ت ��6 ا�
طروح ا��%ر�� !�	ر �ص

 

 "…ا���
�	 ذا��	"


�� �ول ا��$	ش إن
� ھ'وم أ�> ��6 ��+م ��> 'د�د ��3ر �ل و�	ن. �	�;�	�	 ا�
���9 وا��ظرات ا�!�8�	ت !;��> 
	 �%�را ا��!�! 
0�+

�� إ�6 ا��رد�� ا�E!�	�	ت � ا�ر�	ق ��ض رأى �$د ;	ص و���ل. ���	�� 
�
�	ورات ا��$	ش ;8ل 
ن ��3ت ا�! ا�را��� ا 

��ل ا�
ؤ!
ر أ
	م ���ر أن ا�=روري 
ن �'د ���H	 �ذ�ك. وا�!;و�ف ��=Fط�  ��6 ��س ا��$	ش �+ذا ا�
��ط ا�'و إن. 2رارا!�	 ���
�+د إ��> ��ظرون ا��3ر ��	د 
ن ��!�=ون 
	 �$در ا��'ز 'راء 
ن ��!�=ون ا�ذ�ن ا�
�	=��ن ��ض إن. ا�
ر'و �	��3	ء ا�دوام
� 
 .ا���رك � ���ر

 ا�ذ�ن ا�
�	=��ن 
ن ا��د�د إن. ���	�> ��3ب ذ�ك ا��	���؟ ا�E!+زاءات � !د;ل ا�
	=�� ا��!
	�	ت و وا���ت ا�
زارات 
ن �م
 أ���+م أر=وا 2د �	�وا� =	

�� ر�	ق �رؤ�� ا�
� و�دھم !�
�+م 
& ��!رو!����" اE�'	���" ا�
�!��	ت إ��+م ��$�ون ا�را��� ا

��رون 2د ،"��9+	"و ��+	 ا����� 	

	 �و�	 
ذ��ون ��0+م ر� �
�را�� إ�6 !!�ول ا�! ا�ذ�ب و�$دة. ا�!;	ذل �!+ 	
  آ��� إ5ّ  ھ

ن ��ط�ب أ��	 ��6. 
�رو�� ����� &�
 …;	ر'	 �	ط��!+م �!ر�وا أن ا��$	ش، ھذا �	ب ��6 ا�ر�	ق '


و��2	 
و2& ��دد أن ا�
��د 
ن رأ��	 �$د وأ;�را - ج 
��ن �+م إ�6 �	����� ا�!�ظ�
�� و�!�'!> ا���	� ��0�
 ا�+دف �+ذا ا2!ط��	 و2د. ��
 ا�$وا�د 
ن ������ ا�=ر�	ت �!و'�> ا�!�
	�+	 �+دف ��س ذ�ك ا�
	ر����، ��8���	ت 
ن طو��� إ�!�+	دات" ا�
��دة ا�
�!�	ت" 
ن


و'+�" 2راءة أن ��ف Eظ+	ر وإ�
	. ا�;رى ;�ف ا�وا�دة ا�
و=و�� " و��ف اN;ر، ���=+	 ��=+	 و!ر�ط+	 =وءا ���+	 !�$

$	�ل ھ أ�+	�	� ���� ��ل إط	را !�ط
 .ا�

 

 :ا����� أ�س -1


�� ا��ظر�� ا��س إن
 ا�;8ف إن. ا��$	ش �دا�� �ن Oر�ب ���ل O	��9 وھ ا�
�د9��، ا��را9ض ��ض 
$	�ل �%�را أ��Oت 2د ��
 ا�ط����� ا�ظروف إن.1: �ر�=� �;طوط وان �	�
را'&، ا�!ذ��ر ا�
��د �
ن �ذ�ك. ا���	� ا�!���ل ���F� 6ب 
	 �ر��	 ا�!	ر�;

�'& وا�'Fرا���! 
م أو ا�
�	طق !;3ص ا���	ن أ�%ر �� زرا�� ا�دوا'ن، !ر���( ا�;	�3، ا�
�!'	ت 
ن ا��واع ���ض ا
 )…ا�P وا���ط ا�;	م ا�
�	دن ا�!;راج ا���وب،


م �!طور وا�!	ر�;�� ا5'!
	��� ا�ظروف ��+	 !ز�د أو ا�ط����� ا�ظروف ھذه �دة 
ن و!F�ر� أ��	ل '	�ب إ�6 ذ�ك، �ن و��!Q. ا
 ��!$��م أ;رى�	

ل �	�
 !$��م 2و
��، ا2!3	دات ��ن ���
ل !$��م ���
ل، ا5'!���. 




م ��6 أن إ�6 �ؤدي ھذا ا��
ل !$��م إن.2�
$	�ل �	9ض ���ل !
��+	 ا�! ا�
�!'	ت !�	دل أن �	'	!+	 إ��	ع ���ل � ا�
;!��� ا 

 !�	دل إ�6 ا��'وء ���+	 !�$3+	، ا�! !�ك�	�. 


ن �ظ	
	 ا�دو� ا�
�!وى ��P��� 6 5 ا��	�
 ا�!�	دل ھذا أنّ  إ5ّ  �=�	$

و'�> أ
� �ل !�	دل ا2Eط	�، ا25!3	د ��ظ	م ���+	 ا�� 

� �	9=	ت 
$	�ل �	9=	!+	�
ل ا��	�
 ا�!$��م إ�6 ��!�د ا��	�
 ا�!�	دل ھذا إن. ا�
'	ورة ا���. 

 أ�واع 
ن 
�!'	ت �$ط !!�	دل 5 �	���دان. ا�!$��م ھذا �ذ�ك �> ��ددھ	 ا�! ا��دود =
ن إ5ّ  ��3ل 5 ��0> ا�5!$	د �دم �'ب و��ن
���!;
 	
 ھذا ��!'+	 5 �=	9& �$ط ��س اN;ر ا���د ذ�ك إ�6 �3در أن �
�ن 
%8 ا���8 �	���د. ���> ا��وع 
ن 
�!'	ت �ذ�ك وإ�
9���، ��
�	ت ��!'+	 أو ا�;�ر= 	
 ا�E!	ج �ذ�ك 
�	��	 �=	�9> �3در أن �ذ�ك �
��> وإ���'� .ا


;!���، أ�واع 
ن �$ط �=	��� 2�م إ�!	ج �$!= ا�ذي ���
ل ا��	�
 ا�!$��م � �$ط ��س أ�	�> ا�دو� ا�!�	دل �'د ا��	��، ھذه و� 
 ا��	�
، ا�!�	دل � !!�;ص ا�! ا�$�م ھذه) ��د ��ل �	�����( ا�;	�3 ا�$�م ��ن وا��روق ا�E!	ج، ���	ت ��ن ا��روق �" ;	�3 و��ن
 .ا��	�
�� ا��وق � ���ض ��=+	 ا��=	9& 
وا'+� �دد!> ا�ذي] 2[ ا��	�م � ا'!
	��	 ا�=روري ا��
ل �و2ت

 .وا�رأ�
	ل ا��
ل 2وة أ�=	 �طول إ�>. و!�	د�+	 ا��=	9& !�$ل ��6 ا�دو� ا�!�	دل ھذا �!و2ف 5 وأ;�را

"	
 ا��	�
 ا25!3	د إط	ر � �ذ�ك وا�د 
�!وى ��و �
�ل ا�ذي ا�'ر �
�دل ا��
ل 2وة !وز�& �=�ط 2و
 ا2!3	د �دود � أ�> �

ن 2ط�	 �و�3+	 ا��
ل، 2وة !�$ل إن. ا��	
�� ���د ھ'رات �طر�ق ا�
;!��� ا�'ور 
�د5ت !�	وي �!م ، ا�E!	ج �ظ	م 2ط��	
 ا�رأ�

 �ذ�ك اN;ر، �	���ض ��=+	 ا�$و
�� ا��روق !�و�� إ�6 ا�+'رات !
�ل و�
	. اN;ر ا�$طب ���ل ا�ذي ا�رأ�
	ل !�$ل � �ظ�ره �'د

�د5ت !�و�� إ�6 ا�رأ�
	ل !�$ل �
�ل Aا�ر� ��
 ا�E!	ج ���وب ا��	
� ا�$وا��ن أ�د إ5ّ  ��س وھو اN;ر، �	���ض ��=+	 ا�$و

�	
 ).�و;	ر�ن". (ا��	�
 ا!�	�> � ا�رأ�

3".��ل ا�! ���+	 و�	�طر�$�). �و;	ر�ن" (�	�
�� �وق وو'ود ;�ق ا�دو� وا�!�	دل ���
ل ا��	�
 ا�!$��م �$!=!! 	+��  �$ل �
 و
�دل ا��	9دة 
�دل !�	وي � !���رھ	 !'د ا�! ا��$دي ��رأ�
	ل ا��	�
�� ا��وق !!��ل ���=	9&، ا��	�
�� ا��وق ا��=	9&، !�$ل

 ا��	
ل �
�ل ھ�ذا. "ا���م�	
). �و;	ر�ن"(ا��	�
 �	�ظرف 
��زل ��د �ي ا25!3	دي ا�ظرف إ�دال � ا�
�	ھ
� إ�6 أ�=	 ھو ا�
Q!�!��ر�ن و	ن �و;

& �	3ل 
'رد ��س ا��	�
 ا25!3	د" أن ذ�ك '  ��6 ��دد ا��	�
 ا25!3	د إن. 2و
�� 2E!3	دات ��	�


ل ا�
$	��� ا�!�	دل �28	ت و ا�E!	ج �28	ت 
ن �ظ	م أ�>� ".����!> ا��	�م �

4.
	ل ��ن ��3 !��0 وا�
3	�A، ا�ر�	
�ل و ا��	
�� وا��د ا��=	9& !�$ل ��طر�ق. �	�
 3راع ا�ط�$	ت 3راع �Hن و�	�!	�� 
 ا25!3	د�� ا��	�
�� ا���	ة ��رورة �ل !�
ن. "رأ�
	���+	 ��ن �
	 ا���دان 
;!�ف� 	�
 ��ن و!وز��> ا�$�
� �	9ض إ�!	ج � أ�	
 وا��ر'واز�� ا��	�
�� ا��رو��!	ر�	: ط�$!�ن ��ن ���28	ت إ�$ط	ع دون 
!زا�دة إ�!	ج إ�	دة أ�	س ��6 ا��ر'واز�� !'
�	ت 
;!�ف
��
 ).�و;	ر�ن"(ا��	�

Q!��ن أن ذ�ك �ن و
 أي( ���+	 ا�ط���� 
ن أ�داء ��	ر�ون ا�ذ�ن ��ن ا��	ط� ا�!=	
ن ��س ا��	�
�� ا��رو��!	ر�	 ���م ا�ذي ا�!=	

	 ا�+�د � وا��را��، ا�'�& ���س �!�3ون �
ل أر�	ب�  ا��دو �'	�+ون ا�ذ�ن أو�9ك ��ن ا���وي ا�!=	
ن ھو وإ�
	 ،)ا���رو �
 ا��	�م � ا��
	ل �ون إ�6 �ر'& !�	�+�	 ر�	ط	 ا���دان �ل ا���دان �ل �رو��!	ر� ��ن ا�را�ط ��س. �ط�$� ا��	�
�� ا��ر'واز��: ���>

�	�+� �=	5ت �;و=ون!
�	�+�ن، �
ل أر�	ب =د !

=ط+د�+	 و �دوھ	 �و'> 
�	=�� ط�$� �و2ف �=وي ر�	ط و���>  . ا�دو�

	ل ��=	ل و�	�!	�. دو��� ��	دة ا�رأ�
	ل ��	دة إن: "1895 �	م 
�ذ ���> ��دد ����ن �	ن 
	 ھذا� &�
 !�ررھم ���ل � ا���دان '
�روع." (ا�دو� ا�رأ�
	ل 
�	 ا��
	ل 2	!ل إذا إ5ّ  �	��'	ح �!��ل أن �
�ن 5
 Q
 ).ا��ر�	

�روع 
�ذ و�'ده
 Q
 ا��وق أ'ل 
ن ا�E!	ج و ا�دو��� ا�!�	د5ت !طور ;�ق �$د: "ا��+م ھذا �$وة ��;ص 1902 �	م � ا��ر�	
،��
 �ذ�ك أ��3ت و2د �	�
�� !A�3 أن ا�
�	3رة ا��
	��� ا��ر�� ��6 �	ن أ�> �د إ�6 و%�$� روا�ط ا��	�م ��وب '
�& ��ن ا��	�


ن 'زءا �و�3+	 ���رو��!	ر�	 ا��	�
 ا�'�ش �3	9ل ��Hدى ���+	 !�!�ر ا�رو��� ا�د�
و2راط�� ا5�!را��� إن. طو�ل أ
د 
ن 
 ).22 ���3 ،6 ا�
'�د" (ا��	�
�� ا�د�
و2راط�� ا5�!را���

 :�	���� ا��را����� – ب

 .و��	"�! وا��ر ب ا����	وي ��ر ا��طور -1


�ظ
	 ا��	�
 ا25!3	د �ون ��رة إن 	�

�ر�	��� �!�	2=	ت !���ط	 !�� 5 ا��	�
، ا�
�!وى ��6 !
	��> و�'د �	�Eا 	إ�6 و!�و�+ 

�ر�	���، !���> ا�ذي �	�
�	، ا�
�ظم ا�وا2& ذ�ك دا;ل !�$6 و��ن وا�د، أ�	� !�	2ضEم ا	زة أ�2�
!

!�	و�� O�ر �طر�$� !!طور  



 ا��	�
 ا�ط�$	ت 3راع �!�;ص 5 وھ�ذا. و
ر���� �+�	'

'ردات ��ن ا��	ر�� ا� ��
��ل !�دد �	�ظروف. �	�� 
 ��س: "2و

	%��، 2و
�� أ'زاء �'
& �	3ل 
'رد إ5ّ  �
%ل 5 ا��	�
 ا25!3	د أن �3��	!
 إ5ّ  ���ت ا�;	�3 ا�;طوط أن �3��	 ��س 
��ل ا�$و
�� ا�;3	9ص إن. و'++	 � ا�%ؤ�و�� 
ن �و�	 ا��	
�، ��;طوط إ=	��!  ��!طور ا��	��� ا��
	ت ;3و3�� ا�وا2& �


 وا��%ر ا�;�ر ا��	3ل ا�$و
�� ا�;3و3�� !��ل: طو��� ���وات ا�%ور�� ا�5!را!�'�� !��م أن ا�;3و3�� �+ذه و�
�ن. ا��	�
��
 )ا�دا9
� ا�%ورة– !رو!��" (ا�!	ر�; ا�!طور !�	وي ��دم �
و

 :ا�دا'&�� ا�رأ��	��� ا���	%$	ت. ب

5  أ�$�ت ا�! ا�$و
، ا�!�رر �ر�� زادت �$د �	���س، �ل ا��ر'واز�� 
3	�A !دو�ل ا25!3	د�� ����	ة ا�
!زا�د ا�!دو�ل ���

�ر�	��� ا���دان ��ن ا�!�	2=	ت �دة 
ن ا�%	���، ا��	�
�� ا��ربEن. ا	س ��	ن ا���دان ھذه !�
 �$�� طوال أ�رغ 2د ا��واق ��ب أ'ل 
��

رات ��ب ا'ل 
ن ود
و�� و���� 3را�	ت ���ل �	�!�

	 !�!م ا�
�	زات و ا�دO	ل � ا�
ط
و�� ا�
'	�+� ھذه و�	�ت. � 


���� أ
را=	 �	�ت �و 	


رة ����دان ��
A �	ن �!�

رات %ورة 
د إن. ظ	ھر�� �را
� ��6 �	���	ظ ا��!�
 ��ن ا�!�	�س �رد ا�

رة ا���دان �2ب إ�6 ا�رأ�
	���نِ�!�

ر�زة ا��ق ھذا و�$!=. ���واق 'د�د !$��م ���ل � �	�ذات،) ا�
�م ���ر( ا� ��
 2و�� 2و

ر�زة ا25!3	د !دو�ل !$	�ل ا���ل �+ذا و. !�	���� �0ھداف ��رأ�
	ل، ��

A ا�$و
��، ا�دو�� �2ل 
ن =
	�� دون ��رأ�
	ل 2و�! 


و�2+	 ��6 ا��=ل �	���ل �	���	ظ 2و
�� �ر'واز�� ��ل � �
 .ا��	�
�� ا�
زا�

 :ا�
رو���	ر�	 دا'ل ا���	%$	ت - ج


رة ����وب ا�زا9د ا8F!�5ل 
ن ھ	
� �	9=� أر�	�	 ا�
!$د
� ا�رأ�
	��� ا���دان �ر'واز�	ت !'��!�
 'راء 
ن �
��+	 وھ. ا�

�A أن ذ�ك! A9را���ل وھ�ذا. ا�5!�
	ري �+�+	 �!	ت ��ض ا�$و
�� ا��رو��!	ر�� ط�$!+	 � �=	��� وا��%ر !$د
	 ا��%ر ا�!! 


3	��+	 !�+م أن �
�ن �
	��� أر�!$راط�� A�	3

ر!�ط� � A�	3
 وا�!	ر�;�� ا�دو��� ا�
3	�A ��	ب ��6 ا�$و
��، �ر'واز�!+	 �

ن ا�!���ر إ�6 !3ل إ�+	. ���رو��!	ر�		=!� �	ر��" أ�د�و�و'�� أ�	س ��
ن ھ�	. �ر'واز�!+	 
& و
ؤ2ت ���
 ا�رأ�
	ل و!�	ون" ا�

 !ر�ط، ا�! وا��
ل� ���	�
 ا��رو��!	ر�	 ��	ب ��6 !
��> ا�! �	��ر'واز�� ا�$و
�� ا��رو��!	ر�� ا�ط�$� 
ن �2
	 ا�دو���، ا�

رة�!�
 إ�	ن ��3ت �	�! ا�$و
�� ا�!�	��	ت !�+م ھ�ذا. ���+	 ا�
�	�ظ� �'ب ا
!�	زات أ�+	 ��6 �0;ذھ	 ا�! ا�Eرا
�	ت ��ض ا�


�ر�	��� 1914 �ربE8، ا%
  ا�
3	�A �ن ا��
	���، ا�ر��!و2راط�	ت إ�6 ا�
�!�دة ا��
	���، ا���رو2راط�	ت �
و'�+	 !!;�6 ا�!
 ھ�	. 
�+	 ���+	 !�3ل ا�! ذ�ك، رOم ا�+ز��� ا5
!�	زات و�ن ��ر'واز�!+	 ا�دو� ا�
و2& �ن ا�د�	ع أ'ل 
ن ���رو��!	ر�	 ا�دو���

ن�� &��
 ا��و����� 

 :ا��را����� �ظرة  ل �+* -2


	%��، O�ر ا��ر'واز�� =د ا��رو��!	ر�	 3راع '�+	ت ��ون وا�
ر�ب ا�
!�	وي O�ر ا�!طور 2	�ون �$=!
 !��ق 5 و��و�+	 
 أ�=	 ��� 5 ا�!�وع ھذا و��ن. 
!�و�� ا�'�+	ت ھذه إن. وا��ر'واز�� ا��رو��!	ر�	 ��ن ا�دو��� ا�
'	�+� �ر���، !$��
	ت �
'رد

�+	 �ل !!��ق 
�$د، !�	�ل � ا���س ��6 ھ ا�'+	ت ھذه إن. ا�;ر�	ت �ن 
�+	 �ل Oر��� ;	�3 �'�+	ت ا�'Fرا� ا�!'	ور 


%ل �'8ء ذ�ك و���ن. 'وا�ب �دة و
ن 
!�	دل، ���ل �	�;ر�	ت  ا�دو� ا�3راع � !�!ل إ�+	. ا���!�	
�� ا�%ورة 
%ل ھو �د�+

د ا�
و=و�، ا��3�د ��6 إ�+	. ��!�	م �دود دا;ل 
�3ور �زاع 
و2& ���د 
ن �!'	وز 
و�2	'! �2
	 ��!�	م � 	
+
 ا�$وات 
ن 


�ر�	���، ا����ر��Eن أ�> ���ث ا	8 �%
 أو ا��!� ا��	م �رب ;8ل ���ط�ن � 2وات !وظف أن ا�
!�دة ا�و5�	ت ��6 ا��3ب 
ن 

�ر�	��� ��!�	م �رب !=�ف ذ�ك ��6 و�8وة ،1968) أ�	ر/(
	ي � �ر��	 �Eر���� ا
� ���رب، ا�
�	د�� ا��ر��( دا;��	 ا

 �+م و!%�ت ا�
�!3رة، ا�%ورة �8
� !�ت ا�
�	=��ن 
ن �	
8 '�8 ا���!�	
�� ا�%ورة !=& ا�ذا! ا��3�د ��6 وأ;�را ،)ا��ود �=	ل

�ن ا��=	ل �0ن
 ).ا�'د�دة ا�ط98& �
و � ا���!�	
�� ا�%ورة دور أ�ظر( ا��=	ل � ا�و�وج ��6 و!�'�+م 

ء �ل �0ن �	�!	� وا�$ول ا�دو�، ا�
�!وى ��6 ا��=	ل '�+	ت ��ن ا�
!�	د�� ا���28 �!�'�ل ا�5!�	ء �
�ن 5�ء �ل ��6 �ؤ%ر � 

و أو ا��	!	Oو��� ا�ط98& و�=	ل �!طور 
��ن ���ل ��	�د أورو�	 � %وري 
د �ل وأن���Eدة إن! ا	ن ا�$3وى ا�5!�
 �ر�� 


�ر�	��� ا�=�ف ا���$	ت وا�!8Fل ھذه ا�'�+	ت ��ن ا�
!�	د�� ا��28	تT� ن	ا�!را �!ط����'�! ،��
 ا�ر9���� ا�!�	2=	ت !$در �	�
A
 .ا�'+ود و�
واز�� ��$وى واع �!وز�& و!�


	 �5!را!�'�� '��ن �ل إزا�� إ�6 ا�وا2& � ا��	�
 ا�ط�$ ��3راع 
�	ھ�م �دة !ر'& �	�
��، �5!را!�'�� ا�=رورة ھذه ���س. 

 ا�ط�$ ا�3راع ����> ا�ذي ا�
ر�ب ا��ل 
�و�	ت و�F�H	ء ا��=	5ت �!�0�د ا�!را!�'�� �ل �� إ�Uhl (6(»أول« 
�+وم ��ر'&


	 ا�$و
 ا�!�رر �=	5ت و. وا�
�!�F�ن ا�
�!�F�ن ��ن �	ن أ��
	 ���> ھو وا�د �=	ل إ5ّ  ��$6 �8 ا��	�  إ�6 !�ن أ�8م إ5ّ  ھ

،=	
 ا�%ورة" �!	�+	 � وأو�را��	 �و�و��	 �ول �و��
�ورغ روزا 
و2ف ھو ذ�ك. ا�F3�رة ا��ر'واز�� ��ذھ��� !�	ز5ت أو ا�




�ر�	���، �!طور ا��	
� ا�;طوط !$د�ر � !�	�U إ�+	". ا�رو���Eب ا	زا�د وا�5!$ط!
 ا��رو��!	ر�	 2ط� ��ن ا��	�
 ا�
�!وى ��6 ا�
 �ظر�� 'ذور 
ن ��ط�ق �$	، %وري 
و2ف را�$> وإن �!6 �+ذا �+
	 إن. ا�ط�$�� ��3را�	ت ا�$و
�� ا�طر ��	ب ��6 وا��ر'واز��

 ���� أ�دي ��ن ا��	�
 ا��3�د ��6 !!ر�ز ا�E!	ج وو�	9ل ا�%روات �0ن ا�$	��9 إ
�ر�	���،- ا�و�!را �ول ���+	 ا�83E�� �	و!��

	 ا��ر'واز��ن 
ن��� P�!�! �3وف 	ر�	م ا��رو��!	!ظ�	ن �
 ا����ف ا�3راع أ�ق أن �د إ�6 ذ�ك. ا�
!و�ط� ا��راA9 !��ك 'راء 


 ��زع ���
A ا��ددي ا�$وى 
�زان !طور �0ن ا�!���ر 
& ،"ا�ط�����" ا���رورة � ا�Eراع ا��=ل 
ن �� .<�H	�F� 8دو�� ����
� 
 دون �ظر�� رؤ�� إ�6 ا��	�
 ا�ط�$ ا�3راع ��ول �+ذا 
�+و
	 إن. ا5'!
	��� ا�ر��زة 
ن �!�رم ا�! ا��ر'واز��ن ����
. !	�!�ك و5 !�'��ا�!راF��وم و+�
 ا�! ا�3���� ا�!�	رات !��ل ھ�ذا. 
!'	ورة أ'زاء إ�6 ا��ل �!$��م ��8!را!�'�� إ
�	��� �ل %	ن 

 ا��=	ل ���Q �!���ك ،)ا��وا3ف 
�ط$� �ظر��( ا�!را!�'�� '��ن '	�ب إ�6 !$وم،
���ل ���6. 
را�ل ��6 ا�%ورة ��ظر�� ا 


ره، � �ل ا�
�3و��ن ا��دا9�ن

م ��6 � ا�
!ر إ�6 �3ل أن �داء �ل ��6 و�
	 ���>، ا�!	ر�; ا�
'رى �	'!�	ز !$وم أن ا
 �	�%ورة !
ر أن أ
� �ل ��6 �ذ�ك ا��ر�ط، �$ط& أن �2ل وا�����ن ا�;	
س ا�
!ر إ�6 %م ا�;
��ن ا�
!ر إ�6 %م وا���ر�ن ا�;	
س

8�!را��� ا�ط
وح 
ن !!
�ن أن �2ل ا��ر'واز�� ا�د�
و2راط��� . �!�'� أ�� ا�3راع '�+	ت ��ن ��!�	�ل ��$6 5 �+ذا 
�+وم �
 �درو�+	 !�
A إ�+	 �>، �$!دى 
%8 �و�+	 � �$ط و2�
!+	 ا�3راع ظروف � أ�	��	 ��9	 �F�ر 5 ا�
�!3رة ا�%ورات �و'ود !$ر��	،

!'	ورة، أ'زاء !زا�م إ�6 ا��	�
 ا��=	ل �ر'& وھ�ذا. وا��5را�	ت ا��$�	ت �!'�ب ،��%	
!
 و�0!. ���> ا�طر�ق 2ط& !��د 

	 ا�
	=��، ا��=	5ت 
%ل 
ن ا�E+	م
 A
 ا��=ل ا���;� إ�ط	ء � ا�و��دة ا�5!را!�'�� و!�
ن. إ�!را!�'�� �ن �	�F!�E	ء ��

 �+م !
�ك � 5 ا�%وري، ا��
وذج �ن�	
 .ا�3را�	ت ��	�� إ'

 "ا�دا"�� ا��ورة �ظر��: ا��را���* إط	ر-1

�رة ا���دان ھذه �$ود ا�
!0;رة ا��ر'واز�� ا���دان ��6 !طرح ا�! ا�د�
و2راط�� ا�
+	م !�$�ق أن ا�دا9
� ا�%ورة �ظر�� !��ن"	�
 إ�6 
 ھذا و���). 51 ص ا�دا9
� ا�%ورة !رو!��،" (ا�!���ذ ��ز � ا5�!را��� ا�
+	م !=& ا�;�رة ھذه وأن ا��رو��!	ر�	، د��!	!ور��


�	ن ھ�	�ك ��س. !	ر�; !رداد 2	�ون ��6 ��	ء ��3ل 5 ا�%ورات !طور أن ;	�3 
�ر�	��� �3ر �Eو ا
 2و
�� �ر'واز�	ت ��
��$!�

�ر��ون أو ا�N�و�ون ا��
8ء( ا�دو��� �د�	9
+	 ��وي ���ل 
ر!�ط� ا��و
�رادور�� ا��ر'واز�	ت إن. وا2!3	د�	 ��	��	 �- ا


رة ا���دان � ا�%ورة أن ذ�ك �ن و��!Q ،)ا�8!���ون�!�
 �;طر ;ط�ر ���ل ا�!�رض دون و�ط�� 
ر��� � !!و2ف أن �
�ن 5 ا�

�ر�	��� !3درھ	 2د ا�! ا�
=	دة ا�%ورةEء ��د ا	ن ا�و��دة ا�و���� إن. ا25!=	
 ا��ر'وازي ا�دو�� '+	ز !د
�ر � ھ ا�%ورة �=

 ���+	 وإ�
	 ا�!را��� �!
�	 !�ون �وف أ�+	 ��� 5 ھذا. !�ون 5 أو ا�!را��� !�ون أن ا�%ورة ��6. د�	9
> !!وطد أن �2ل �	�=�ط
 ا�%ورة ���ت. ر'��� إر!دادات ر�
� !�ت �	�ت وإ5ّ  ھد�+	، ھ ا��ر'واز�� إط	�� أن و!�+م ا5�!را��� ا�%ورة ��و !�زع أن

 ا�+دف �+ذا !��	 ا�5!را!�'��، وا�N	ق ا�و��ط� ا�
را�ل !�دد ا�
�	=�� ا�ط���� و��ن 
�!و
�، ا5�!را���


ر ا�دا;� ا�3راع" 
ن ��$�� ذا!+	 ا5�!را��� ا�%ورة !!
�ز ا���	���، ا���ط� ��6 ا�5!�8ء ��د.ب!�
 ا��داث !�!�ظ". "ا�
 �ط	�& �	�=رورة ا�'	ر���	�� 	+��
�	ت 
;!�ف ��ن 3دا
	ت ��ل !0;ذ '! &
!'
 ا��رب ا��'	رات و!!�	2ب ا�
!�ول، ا�
 وا��	��9 وا���م، وا�!$���، ا25!3	د 
'	5ت � ا�5$�8	ت و!��ل". ا���
��" ا�83E	ت و�$ب ا�;	ر'��، وا��روب ا�ھ���

5 ���ل 
�$دة 
!�	د�� و�28	ت !ر���	ت �3و�+	، ;8ل وا��	دات، واNداب A
�� &
!'
 ھذا و�. !وازن �	�� إ�6 �	�و3ول ��
 �ظ	م ا�و'ود � ا�!
ر ط	�
	 ا���ط�، ا�!8م و��د) !رو!��" (ذا!+	 ��د ا5�!را��� ��%ورة ا�دا9م ا�ط	�& و��'� �ظ+ر�	
 رأ�
،
� و!�
ن. وا�;	ر'�� ا�دا;��� ا�ر'��� �2ل 
ن 
+ددة ا�%ورة !�$6 دو�+
 أي ا�$�	دة، 
ر�ز � ا���	�� إ�$	ء � ا�ر9���� ا�� 


3	�A ط�$	 ا�%ورة 2�	دة � ا�5!
رار و� ا25!3	دي، ا�!�	�س اءاتOEر ا�ر=وخ �دم�� ��

� .ا��	�
�� ���رو��!	ر�	 ا

 و�!رات !را'�	!+	 رOم ا��	�
��، ا�%ورة و!
%ل. ا��	�
�� ا������ 
ن ��$� إ5ّ  !
%ل 5 إ�+	. ذا!+	 ��د ھد�	 ا�$و
�� ا�%ورة !��ل 5 - ج

ن �+	9�	 
�!3رة ا�!را��� %ورة %
� ��س). !رو!��" (دا9
� ��رورة ا�
ؤ2!�، ا�'زر= 	+
 ا���ش �و��+	 ا�;	�3، ا�$و
�� !;و

 ا��ظ	م دا;ل �������	
 ا���� ا�E!��	ء 
ن �$�� ��د د;ل ا�ذي ا��و��	! اE!�	د 
%ل ذ�ك و�ظ+ر. ا��	�
 ا�رأ�� �

زا� � 

�ر�	���، ا�2ط	ب 
& ا��	�
�� ا��واقEا Qروا�ط و�� &

�ن 
ن �	ن إذا. ا�رأ�
	��� ا�
ؤ��	ت 
 �!رة � !�!3ر أن ��%ورة ا�


ن أطول أ
د ��6 !��ت 5 �+ ا��ر'واز��، ا�دو�� �Hط	�� ا�$و
، اEط	ر دا;ل أو�6 ���� ا�!طور 2	�ون ��ل 5: "ا�دو� ا��ظ	م 
 إ�> ��F�+	، و5 ا��	�
 ا2E!3	د 2وا��ن 
�ل ا�
!�	وي O�ر���� 	+
	

ن 140 ص" ا�دا9
� ا�%ورة" !رو!��" (�+	 و�;=& أ 


	). ا��ر���� ا�ط���
  �!د
�ر ا��	�
 ا�
�!وى ��6 ا�رأ�
	��� 2وا��ن ��6 ا�$=	ء �!م ��د
	 إ5ّ  ��8 !�!3ر �ن ا�%ورة �0ن ���

�ر�	� ا��ظ	مEا <�
'
 .ا��	�
�� ���رو��!	ر�	 ا�دو��� ��
3	�A ;	=�� ظ	�رة %ورة �ل 
3	�A !�$6 �+ذا. �

 ا��	�
، ا�ط�$	ت �3راع ا��=وي ا�ط	�& و��6 وا�
ر�ب ا�
!�	وي O�ر ا�!طور ��6 !�دد ا�! ھذه ا�دا9
� ا�%ورة �ظر�� !�
A -د

	ع ��
	ء ��+
> و
	. ا�'د�دة ��ظواھر ا�!را!�'��ن و��+م �$راءة !�
A ا�'�+	ت، ��ن ا�!	م ا�
!�	دل ا�!0%�ر و��6!'Eون ا��
 وا�'	
6�� ���	���� ظواھر أ�> ��6 
	ر�وز 

�ر�	��� ��$وى ا�دو� ا�!ر��ب �+
�	 إذا 
;!�ف ���ل ا�=وء ���> ��$6 ھ	Eو ا ،�����	!��� 

	
+�
�!ر�� ا�=���� و��$	!+
	 و!�	
��ل ا�! ا�ط�8�� ا��ر�� أو" ا��وداء 2وة"�	�ـ وھ�ذا. ا�! �����	� 9	
Oدو�� 	ر=�� أ�دا%� 




ر. 
;!��� ��	��� و�%	�� آ;ر 
��6 !0;ذ ��
ؤ;رة، �=	5ت و %	���،��
رات �%ورة �	����� ���> وا�!�
 ا�� 	+�
'
 و��%ورة 
��

�	�دة 2راءة !و'د 5 ا�;ص و��6. 
��ن و2ت � ا��	�
 ا�و=& 
�!	ح أ�+	 ��6 �+
ت إذا ;	ص ���ل ا���!�	 ����3 
 ��!�	م أھ
�� !�ن �م. ا�8ز
� ا����� ��	 !$دم ا�دا9
� ا�%ورة و�ظر��. ا�!را!�'�� 2راءة �$ط وإ�
	 ا���	���، ���داث!0! �����	� 	�� 


ن ��
 ا�E!��	ر 
ن و5 ا�و�6، ا����3 � ا�رأ�
	��� ا��3	�� إ�	ھ	 !�ط�+	 �	�ت ا�! ا�ھ�	��Eن ا�ذي ا	ن ��
 �ن ��!Q أن �
 .�دا9�� ا�!را!�'�� 2راءة ذا!> ��د ���ل وھذا ا��وا3ف، 
�ط$� �ظر�� ��3 ��6 ا��ط& ا�د��ل ��+	 �رون �	�وا ا�
	و�ون. ذ�ك

	

�ر�	��� و!=�ف ا�$	9م ا�و=& !�;ر ا��	�
�� ��%ورة إ�ط8ق وإ�	دة دا9
�، %ورة �
��� ��+	 �$رأ ���	 ��ن أEود�� و!+دد ا
 ا�'
�

	. ا�دو� ا�و=& إ�$8ب �$ط� ��+	 �رى ��	. ا��!	����� ��$	ء ا�8ز
 ا�
	و��ن �+م O�ر ذوان � ��!	�	ت و�+م �$راءة ��
A �	ن 

،	+� A
 ا�3وت" 
�ظ
� �+م O�ر 'د�دة ط98& إط8ق � ودورھ	 وأھ
�!+	 ا���!�	
�� ا�%ورة �د�م ��+م و���	
 أو ا��	�$�" ا��

	 ا��	�$�،" ا�%ور�� ا�ط�8�� ا�'�+�"
" ا�������� ا�
	ر���� ا���و��� ا������ ا!�	د" 
�+وم O�ر ��!�	م ��'	ن �
�+وم ��
A �	ن و

 .O�رھم أو ا��	�و���ن أو %	�%��ن ا��	�م !$د�ر O�ر ا��داث �!28 و�!$د�ر ا��	�ق


	=��ا ا�$ر��� ����وات ا�ر9���� ���داث ��	9�� 5 ا�!را!�'�� �$راءة ��
A �	ن ا�دا9
� ا�%ورة إط	ر و�ده ا�وا2&، و��. 

 :أ���� 
�	ء - ج

1-. ��� .��ظ�م دون إ��را��

5  ��3راع ا�!را!�'�	 ��دا ھ�	�ك �0ن ذ�ك 
ن ا�E!�!	ج و ا�دو� ا�
�!وى ��6 ا�
;!��� ا�3راع '�+	ت ��ن ا�!�	�ل 
�8ظ� ���

�� إ�!را!�'�� إن. ا�دو� ا�ط�$	�  ��ن ا�
!�	دل اEر!�	ط ��!�
ل 
!6 إ5ّ  إ�!را!�'�� ھ�	�ك و��س. إ�!را!�'�� ���ت ا��داث �
 .�+	 و!=ط�& ا�E!را!�'�� ھذه !�!Q أن �و��+	 ا�دو� ا�
�!وى ��6 
�ظ
� 2وة �2ل 
ن واع ���ل و��!Fل ا�'+	ت


%ل أ�> � ھ ا�دو� ا�!�ظ�م ھذا 
�زة إن - أ� 	�

	 ھذا. ���رو��!	ر�	 وا��	�
�� ا��	
� ا�!	ر�;�� ا�
3	�A !�ظ� A
 ��+م �0ن ��	 ��
��و� �زب" �$ب �
ل ��ق ا�
�Fو���ن ا�
%$��ن 
ن ����� ا��رق ���وب ا�%	� ا�
ؤ!
ر � ا�!رف ����ن أن ��ف ."&
 أن 

��> ا�
�Fو��� ا��رو��!	ر�	 �

ن ��+م ا�
�Fو� ا���و� ا��زب ذ�ك 
& �+م �ذ�ر، 5 ا�'
	ھ�ر � ا�
%$��ن إ�Fراس وأن 
�دو 

�� إ�6 إ�!
	9+م 'راء
�
�	=�ون ا 
�� إ�!را!�'�� إ�6 ا�!�	دھم 'راء 
ن و��+م ا��	�
، ا�%ورة �زب �
�
%�ون ا� A�	3
 ا�

 !�ر��	 ��س ا�
�Fو��� ا�ط���� !�ر�ف أن ��6 ا�د2�ق، ا�
%ل ھذا �3دد ھ�	، 
ن ا�!�د�د ا�
+م و
ن. ا��	�
�� ���رو��!	ر�	 ا�!	ر�;��
 وإ�
	) ا�'
	ھ�ر � اF�Eراس در'�( و�3�	'

�� ;ط( �ر�	
� .إ�!را!�' أي) ا���و��� ا


�� ���ت - ب
�
	ر�+	 �ل %ور��، إ�!را!�'�� ���ر !�!� 5 إ�+	 ��%ورة،" ا�
��ر ا�د
	غ" �$ط ا! .	

  !$وم أن ���+	 أ�> ���
 ا�!وظ�ف ��ث 
ن إ�!را!�'�� �	;!�	رات�	

	. ا�P..ا�!�ظ�م دا;ل ا�
+	م و!وز�& ا��وادر، و!وز�& وا��=	�، ا�
 أ�=	 ��� و


وس �	�!$د�ر 
%8 ا�!�!�ك، ��ث 
ن و!�د�دھ	 ا�E!را!�'�� ھذه !طو�ر ��6 ا�$درة�

���ن �����	ء ا�
 أ
ر��	 � ا��	�!رو�� دور( ا�

	9�� ا��	ب !�Fق 5 �
وا2ف أو) ا�3���� ا�!�	رات ا�8!����،Oم �دو	
 .�=	��� ���إ
�	 �ل أ


��، أن أي -ج
�
و�� ��6 ا�!	ر�P ;8ل !�	�ظ أ%	ث 2ط�� ���ت ��+	 ا'

$�	س ��6 دا9م ���ل !$��+	 ��+	 وإ�
	 ا�2وال 
ن  

	ر��

�� ا��ز�� إ�!$	3	ت �!'�ب !�
A ا�
�9 و ا��!� ا�5!$	ص. ا	
Oرن ا�ذي ا�دو	ا�وا2& �$  �	��!	�	ت" ا�ط�$	ت �3راع ا��


��	ر �+	9�	 �ددت 2د أ�+	 ��دو ا�!" ا���8���� ��

� و �رو!وي، � وا���� وا�وزن ��طول ا�دو��� ا�
�	��ر 
& ا�
و=وع ا

	 ا���وي ا�E!$	ص�%

	�� ���ت ' "�
	ر!��و �	�! "
��ب �ل �ن !��ت �0ن ا�ز
ن 
ن و�
دة" !�!���	" ��2ت ا�!  إ�!را!�'


�� وا�ط���� ا�
�ددة ا�ط���� ��ن 
3ط��� �وا'ز !ر�& 5 �� و!�ظ�!�

ر �	دئ � ا�!�	زل ھذا !3ور �!م و�	ن. ا�� أ�> ��6 ا


ؤ2ت <��

A أن و��� ��
��� �	�Eط8ق أي" ��	��� !ر���" �!�

�� ا�ط���� �!�
�و��، زا�ت 
	 ا�! ذا!+	 ا�

ر '��+	 أ'ل 
ن ! 

�� �ل �ن ا�!;� �!م ھ�ذا. ا�د��ل دور ��ب 
& ���> �	�طر�ق

 ا�و!ر �
�	داة ا�!را!�'�� أ	
�
ن ا��داء �Hط8ق ا��	ط�، ا	=!�� 

 ھ ;	�3، د��	
�� �> وا�!�ظ�
�� ا���	��� ���دود ر�م �ل �ن ا�
ؤ2ت ا�!;� أن إ5ّ . ا��8ح �	
��ن ��	=�ون ا�ذ�ن �ل 
& ا�وا2&
��
 .ا�ذو�	ن د��	


%ل ��	��� أ�زاب ظ+ور ��+د ا��
	��� ا�$�	دات !�$رط �ظ	ھرة ا�E!�	ر ���ن وآ;ذا أ;�را -د! A�	3
 !�$6 إ�+	. ا��راA9 ھذه 
، �!ر���+	 �
	��� أ�زا�	�	

و�2+	 ��ث 
ن �ر'واز�� و���+	 ا5'! ، ا�
�	�� �ن !��3ل 5 ا�! إ
!�	زا!+	 �ن !دا�& وھ ا�ط�$


�!�دة ��H+	 آ;ر، و�!���ر. ا��	�
�� ا��وق � �ر'واز�!+	 ���!+	 ا�! 
'زرة �%
ن �!6 �ر'واز�!+	 �ن ��د�	ع دو� �زاع � &
 
 ا��زب إن: "ا�;	�3 
�	��+	 ��6 ����	ظ وذ�ك ا�
'	ورة، ا���دان �رو��!	ر�	�	
 ا���دان ��ل �	����� و
�!وم �
وذ' ا��ر'وازي ا��

�ر�	���Eد ����ن" (ا�'
 �ر�	
Q ھ
	 ا��3ر و'> ��6 �رو��!	ر��ن و!�!��	 �ر�	
'	" أن �=�ف ���ب،ا و�+ذا) 128 ص– 23 ا�

 .”ا��	�
�� ا�%ور�� ا�د�
و2راط�� ا5�!را��� و!�!�ك



 :وإ�/	/0	 ا��� &� /	��� -2


�ر�	��� !�	2=	ت إن - أEا 
ن ا�!�د�د و��!$ل ا�!داد، � ���	�

ل ا�! ا�ر�	
�ل ��ن ا�
�	��� إ�6 ا�5!�
	ر�� ا��
ر ا���د !�!�
. ا�
Q!��ش ذ�ك �ن و
 .���ر'واز�	ت �	����� 
�دود 
�	ورة ھ	


و��� ا��%ر ھو ��ر�> ا�ذي ا�%وري ا�
د إن - ب��رة ا�
'	�+� إن. 
=6 و2ت أي 
�ذ 	�

طرو�� ا�  وإ�+	. ا��	�م أ'زاء �ل �
 �+	 �	�ق 5 %ور�� 
و'�� ،P�ر	وز ا�!	ن !!'
 ھذا إن. ا�Fر��� أورو�	 ���دان 
�دودة �	�ت ا�! 1920- 1918 ��وات 
و'� ���د 


�� وإ��	ح �	��� ا���ث ��	ط ��6 �طرح ا�
د
 ا�+�	ر 
ن ا��$�� ھذه � ا�%ور��ن �2ل 
ن وا�
��وب ا�وا� �	�!د;ل !�
A أ

�ر�	���Eن ذ�ك ��6 �8وة و. اH� ع	د ا!�

�� �!3ور ر�
	، ا�و�6 و��
رة ��
A، ا�
 إ�!	ج 
�ظ
� ��8 !�ون أ�	
 و��س '

و��'

ن 
ر�ز �ول %ور�� !'
�	ت �+

�� �	����� إ���!را( 
 ).��%	�%� �	����� ا��و��	! اE!�	د ��%	��� �	����� أ�
	��	 ا�و�6، ��


�ر�	���، و!ز�زع ا�%وري ا�
د ھذا 
& ا�
!8ز
� ا��!	����� أز
� �Hن وأ;�را - جE3ر و!ط�ق 'د�دة ط98& �روز !�رر ا	ا��� 
��=	�

�� ا�
� .'د�دة 

  .وأ�ظ��! ا���* ا���ظ�م �
دأ -3


�� و'ود ��س  - أ
� ا�E!را!�'�� ا�
�	دئ �ن !��ر دا9
� و=رورة ھدف و���> 
�ددة �
+	م 
!��$� ظر��� =رورة ا
��

 !ط��ق إ�6 �+دف !�ظ�
 �ظ	م !�د�د ���ل � دا9م ���ل ����ن �'+د �+ذا. ا�%ورة �	��� �$�� � ا��رو��!	ر�� ��

	!ت �$د: "ا�
�	دئ ��

�
�� و�!��6 ا�5!+	ز�� ��!�$ط. ا�5!+	ز�� ھز
!+	 ا�%	���، ا
�
ن ��س !;�3ت ا�! ا�%	�%� ا 

�� �$$ت �$د! ا�5!+	ز�� 
ن أ�=	 و��ن �$ط ا�;و��
�
ن ا�%	��� ا 	+!+' 8

��دا !�=�ر�	 �  ا�'
	ھ�ر !�ظ�م �

 وا�!طور أ��	�+	 �6�20 ا�رأ�
	��� ا���ود�� �3ر �	ن طو�ل ��
 �3ر ;8ل ا��رو��!	ر��،�	
: و%	9ره ��0رع ا�رأ�

�� و!�ود. ا���ر�ن ا�$رن و�دا�� ��ر ا�!	�& ا�$رن 
ن ا�;�ر ا�ر�&

� ا�%	�%� ��+
 �+دف ا��رو��!	ر�	 2وى !�ظ�م 

 ���ل � ا���	���، ا���ط� ���ل � ا���دان �ل �ر'واز�� 3د ا�ھ��� وا��رب ا�رأ�
	��� ا���و
	ت ��6 ا�%وري ا�+'وم
�!را��� إ�!3	رEد ����ن!" (ا�'

�� إ�8س 
�ذ ھ�ذا). 35ص 21 ا�
��روع، وطرح ا�%	�%� أ���ت ا�%	��� ا
 و�و �!6 ا�


��	 ��س !�$�$> أن

& ذ�ك 
& ��ؤ
�> ا�5!$	ل إن. ا��ور ��6 '! : ��$ب ���> ا��E	م إ�6 �!6 ����ن �ذھب 'د�د، دو�
��

���� �=& رو��	 إ�6 �ود!> 
�ذ و�ذ�ك. ز�
ر�	�د أ
 ��

�
�� !'د�د. "ا�!���ذ ��ز � ا
� ;�ق � ا�
�	درة أ;ذ.. ا
��

�!را��� =د %ور�� أEو����� ا� ".ا�و�ط و=د ا�


�� ا�
�	دئ �!�ر�س ا�دوام ��6 ����ن �'+د ھ�ذا
�
وس، !'��د أ�=ل ��ط�+	 !�ظ�
 ��ظ	م ا�
 ��ظروف ا�5!�	ر ���ن أ;ذا 
 .ا�!	ر�;�� وا��روط


���0 �0ن ���2	 إذا. وا=�� إذن ا�$=�� إن ��

� ا�!���ر �
�ن �8 ا��������، ا�!�ظ�م �ظر�� 
ن �!'زأ 5 و'زء 
�د9�� 
���0 ھ ا

�	ت �!ر��ب

�� أن ا�!�	ر أ�=	 �
�ن و5. ا�
�	دئ �+ذه �+	 ��28 5 ��
�	��� أ
�
���� و�
+	م 
����، �$�	ت � =رور�� ا 


�� ��	ء 
���0 إن. ا�و2ت �$�� � ا�$=�� �ن وا���وت
 ا�'واب إ�ط	ؤھ	 �!م و5. ��	 �	����� ا�دوام ��6 ���+	 !طرح 
���0 أ
A��3م ا�	$��	ا��$�$��" ا�%ور��" ��$وى �'ردة � ��=	�

�� ���ت. وا�
�
���0 'واب �ن ا���ث �'ب: ا�
ر!ز2�ن !
	ماھ 
ن ا�� 

�� ��6 �ر�	
'��، �!�	��ر
� ا�
�دأ ھذا �ن و!��ر. !�د�دھ	 
�دأ ��
ن ھ�	. ا��	�
�� ���رو��!	ر�	 ا�E!را!�' ا�
و2ف �ن !��ر أن ا
�

��: ذاك أو ا��د ھذا إ�6 !98
> !�ظ�
�� أ�ظ

��) 1920 �	م ا�%	�%�( ا��	5ت ��ض � 2!	��� أ

��( �	�و�	�� أ
 ،)ز�
ر�	�د أ
��


��( �وادر أ
� .ا��
	��� ا��ر�� !را'& �$�� �) ا�را��� ا


�� �دود ر�م ��س ا��وال 
ن �	ل أي و�
� ھو وإ�
	 وا�
!را�3 �	���ر ا�
��وة ا�'
	ھ�ر � إ�Fراس 
���0 و5 �دد 2=�� ا
��	�

و2ف   .ا�!را!�'


�	ن ��د �م"E	� ا�$�ول &$�!�

�	ن ��د �م. ز�
ر�	�د �E	� ء	ب ا��$��� 
�� ار!�	ط �3ف ا�
ر!�ط�ن ز�
ر�	�د �	و!���
 أ
%	ل �0

�� ھذه 
& �	5 ا�$ط��� �'ب. ا��و����� و��د
	ن ���;	�وف
�
را�2�ن ���3 �$ط ز�
ر�	�د � ا��$	ء �'ب. ا. 


�� !0;�ر دون �ؤ�س أن �	�!�د�د ا��	��� ا��	�� و� �	�!�د�د ��ن ����	 �!و'ب"

�� 'د�دة، أ
 ا�A3 و
ن. �رو��!	ر�� %ور��، أ
 .!�	=ل وأ�+	 ��8 !�0��+	 !م 2د أ�+	 
ر!�& �3وت ���ن أن �;�6 أ5 �'ب ��0> ا�$ول


�� إ�+	"

�ن أ
�
%�و و�دھم وھم ھم. =9��� ���� وھم أ�8ه �دد!+م ا�ذ�ن ا��$�$��ن ا

�� ا�'
	ھ�ر 
�
��دوھ	 5 ا�%ور�� ا. 



�!را��ون ھؤ5ء«Eءل و��ن. �%�ر�ن ���وا ا	ل �ل ��!�
) آذار/(
	رس-��	ط/(��را�ر %ورة ���� رو��	 � �و'د �	ن 
	 إذا �	

�ن ا�!���ر ھو ا�
+م وإ�
	 ا�
+م، ھو ا��دد ��س. ا�وا��ن ا�%ور��ن 
ن �%�ر 1917�. �$	 ا�%ور�� ا��رو��!	ر�	 و��	�� أ��	ر �ن ا


	ن إ�8ن � ا�'وھري ��س�Eدئ ا	�
�	� ��

�
��ن ا�و2	ت أ�3ب � �!6 ��ون ��ف ��رف أن � و���> ا
 ����ن" (�$�$��ن أ
 ).75 ص– 24 ا�
'�د

 أ���ـــ�؟ أ�ـــ�-د


�	 �د���	 أن �;�ون ا�ر�	ق ��ض �	ن"�

�	 إن! ا�ر�	ق أ�+	 5. ا��ز�� إ�3! 6�
 !و'د و5. �!رددون ا�ذ�ن أو�9ك �ن ��ز��	 !3
  ).331 ص– 24 ا�
'�د ����ن". (ا�!ردد �ن ���> ا�
رء ��ف أن وھ. ا�
!ردد�ن �
�	�دة وا�دة و���� �وى

1- �F�3 ر	�!;Eإذا. ا 	��0 �طرح ���
��8 ��> ا��	!'� ا�
+	م إ��	ح وأ
	م ا��	�
 ا�%ورة 
د وأ
	م ا��وم ��� أن  	�
 !�ظ�

�� ا�
�	دئ �ن ا�!���ر � �'+د
� .;	ط�9 أ���9 �طرح ا���ول �رف �!'�ب أن ����	 ��H> ا


�ن �	دح ;ط0 وذ�ك ا;!�	ر، 
���0 ا�
���0 !�ون أن �
�ن 5 أو5  - أ�  ا�3��، ا�!�	ر( 
و'ود ھو 
	 �ل ا�!�راض �
�

ر���� ا�!=	
ن 
�ظ�
�� ا�ط�8��، ا�
ؤ!
رات ا�8!����،-ا
�
ر. �وءا ا�2ل ��6 ا�E$	ء أ'ل 
ن ،)ا�را��� ا�	� 5 
، ا;!�	ر �;!
+	 ا�!��	د�� �
�	راة �!��ق��� 	
��ل اE;!�	ر � ھو وإ�� ��ل !��ر ا�! ا�
�ظ
� ��	ء � أو إ�'	��	� 


�� ا�
�	دئ �ن �ر�	
'�	 ا��=ل
� .ا

 و5  - بF��� ء �ذ�ك	ا��$ص ��'� ا�'واب إر'  إن.. ا�P. وإ�Fرا�+	 ا��$�$�� ��$وى ا��	��� ا�
�ر�� و�دم ا�
��و
	ت �

�+وم 
ن ��ط�ق �+ذا 
و�2	 
3	در 
ن ا�!%�ت أّ
	 ��'ب. رأى 2د 
	 إ5ّ  ا�
رء ��رف 5: ��
�ر��) �ر'وازي( !'ر�� 


و=و��!+	 =
	�	ت ھ و
	 ا�
��و
	ت، :	
 ا�و%	9ق 
ن �!ف �ن ا���ث �'ب أو !�$�>؟ ا�ذي ��وا2& ا���	� ا�!0و�ل ھو 

	: %وري ر�	�� �
3�ر 3	��+	 ��6 إ'
	5 !��م ا��	��� ا�
�ر�� �دم �'� إن. ا���	��� ا�+'رات 
3	د�	ت ��بH� 


!'	��� O�ر ��
��و
	ت 
;!�ف �
3	در ا�و%وق ���> ���ون أ�> ،	��	�� 	��	Oو 	
 أ�> أو �و=وح، 
�ددة O�ر !�ون 
 ���ون ا�و=& أن و�
	 ا��	�م، �ول ا�'و�� ا�!+ت 
!6 ذ�ك، ��6 و�8وة. �!�$ق �� ����> ا��	�م �'وب أن ���> ���ون


ن ا�;روج �
�ن 5 …'د�د 
ن ا��دء ���> ��ون �$د ا�Eط8ق، 
�ذ !F�ر 2د ����
 ا�
�ر�� أر=�� ��6 �$��	 إذا ا�

ل ا�! ا�E!را!�'�� ا�
�ر�� ا�
�ر��، 
ن آ;ر �وع 
ن إ�ط28	 إ5ّ  ��+	 �
�ن و5 ا�دو���، ��3را�	ت ا�!'ر�����! 
 ا�
و2ف'
 ا�! ا�=رور�� ا�و��دة ا�=
	�� و���> �	��� =
	�� ذ�ك ���ل 5 ط��	. ا�
���� ا�%ور�� ��!'
�	ت ا��ر�	


�� ��6 ا���م �
�ن 5 ��0> ا�$	��9 ا��3ر �'� !�دو �+ذا. !�د�دھ	 �
�ن
� �Hذا. واھ�� �'� �رو�+	 
�ر�� ��دم ا�را��� ا

�ظ
� �ر�	
Q ��ن ��28 %
� �0ن ��!$د ��	 	
، إط	رھ	 �!6 أو '
 ���ذاك �'ب ��H> ذا!+	، ا��
ظ
� ھذه ��	ة و��ن ا��ر�	


�� �ر�	
Q �ول ا�!�	ؤل
�
�ر�� !����+	 و��س ا�را��� ا� 	

� آ5!+	 �	�ت إذا ���. 

�وا�> �	�$	 ���دود ر�
	 !ر�ض أ;رى �	�!ظ	ر�� �	�!'	ھل، ا�
�ررة ا�E!ظ	ر�� ھذه إ�دال �
�ن 5 وأ;�را  -ج  <��
 أن و�

�� دا9م ا�!�داد ��6 دو���، ;3و3�	ت !�
�� �دم ��'� ا���ض، إن. ��د 
�3	ة O�ر 2وى و��ن ����	 �وا'ز �ر�&�!� 


	 ا�$و
��، ;3و3�	!+م�%

�� ;3و3�!+م Eدا
� ا�دوام ��6 
�!�د�ن 2و
�� ;3و3�� ;�ق �دم ��'� ا���ض �	ن ��2Eا .

و��" �	�ت ھ�ذا'
 66 "
�ظ
�" ا�ذات �ن ا8�Eن" 1966 �	م 
دع ��
ل !�!�ر 
ر����	 �� ��
) �ر��	 ا
!داد ��6( 2و


و�	ت ا!�	د إ5ّ  ا�وا2& � !�ون �ن'

و�	ت ;�ق ا��=ل 
ن أن رأ�+	 � �	ن. '
 ،����

	 وا�
وا'+� �� 	+���  دورات �
 ا�
�	طق ��ن ا�!�	وي �دم �ن و�	�!�و�ض ا�ط����، � !'	�س �H�'	د �
A 2د ا�$و
 ا�!�ظ�م ��ن …ا�P ا�;�رات �!�	دل

و��: ا�!ط	�ت و2د. ا�$و
�� ا�
�ظ
� %$ل 
ن ا�O ���3�ر ا�
دن و��H	دة'
 وا��وم،. ا�
�ظ
� ھذه ظل � !!��ش �0ن" 66 
6�
 �!'��وا أن �ر�دون ا�!طور ھذا و�!�+�ل. وا���و�� وا�
	و�� ا��	�!رو��، ا�!�	رات ��ض !طور و��!ظرون ا���ض �!


�!+	 �ر�دون: ا�!�رع	�
 ا�و� طر�ق �ر�$!+	 �$ط�وا أن و�ر�دون 
�	، ا��ظري ا�;�ز و!�	ول طر�ق، �ر��$� ���
 ا�

���0 طرح إ�> 
3ط���، !�ظ�
�� �$�� ;�ق ��س ا�!�	رات ھذه �و'> دو��� 
�ظ
� و=& إن! ;
و5 ��6. ا�طو��� ���	�� 
8
�	، 5 ���+	، أ�	���� 	
 وإ�� 	+!'�!� ���
 �����	 'د�د ��د إ=	�� ذ�ك ��� 5. ا���� <�
 ا�;رى ��!�	رات �	����� ��!�
 ا��وم ا�و��دة ا�طر�$� إن. �و��	 
;!��� �ظرة 
ن إ�ط28	 ا�%ور�� ا�E!را!�'�� 2=�� طرح ھو وإ�
	 وا��
	ر، ا�'زرة ���	��
�و�� ا�!�	رات �!طو�ر

�� 2=	�	 �ول ا�
�
�� ا�%ر%رات !'	وز � ھ ا��	�
�� وا�5!را!�'�� ا	'
 ا�
�	9ل ھذه طرح و� ا�

  .ا�!�ظ�
 !�ر��+	 �ن ��3+	 دون

�ت � - دO)/ن ،)آب	و2ف �ن دا��وا 2د ا��ص ھذا وا=�و �

�� !!�ول: 
زدوج �!�ول ا�$�	م ����	 �0ن 2	9ل 
� ا�را��� ا

ن �	�5!�	دة Q9	!� ��ا�د;و� 	

	رس 
�ظ
� إ�6 2و
 !�	ر 
ن ��ن �!�ول ���! ��

�
'ردا ا�
و2ف ھذا �	ن. ا 	�$%

ن و 

���� �طرح '+� 
ن ��	ن: ا�2ل ��6 �	��!�ن
 ��ن ا�!�	وي �دم ��28 �رى أن دون 
!�	و��ن �ر�$�ن ��ن 
�	و=	ت �$=�� ا�
�

	ر�� �> 2و
 و!'
& دو��� 
�ظ
 ��


��ن، �د إ�6 أ 	

�� !ر��� �
�ك وإ�

�دوم ��> و�+
	 =���� أ ��

�� 


�!وى" ��ظ	��" ��!م ا��$	ش أن أي: ;طورة أ�%ر آ;ر وھم ر�	�� ��� ا��$	ش � ھذا ا�!�	دل وھم إد;	ل و�	ن. ا��رو��!	ر��� 



2��ن ��ن '�د،	�!
 ذ�ك و�	ن ���>، ا�$�	س 
ن ��� &�'� ا�=F	9ن ر�& إ�6 ا�+	د�� ا�;�8	ت !�ظ�رات و�ل اEد�	ءات، �ل !
  .ا�!و'�> أو ا�;ط 
�!وى إ�6 ا���	�، ا�;
ول 
'رد �!6 أو وا�!رددات

  ا�4+و�ون-ا��	و�ون ا��3+و�ون-2


�+وم إ�6 9 ر2م ا��ص �3ل ا�وا2& � - ج ��

�!!� أ!

�� ط	�& �!F�ر: "
�". !و'د 5 أو 'د!و أن �
�ن أ�+	 �!6 ���3ور، !��	 ا

	ذا 
�ن:  دو��� ا�!را!�'�� إ
�	��� �ذ�ك وإ�
	 ا���ث، ��	ط ��6 طر�> �!م 
	 ھو ا�!�ظ�م و'ود �$ط ��س ھذا؟ ����2 


�� ا�دوام ��6 �و'د �م أ�> �%�ت !	ر�;�	 !���8 9 ر2م ا��ص �ر�م وھ�ذا. ا�ظروف ��ب !و'د، 5 أو !و'د أن ��T!را!�'��
: أ
 �	�83ت 'ز9�	 
�ؤھ	 !م و��ف ا��راO	ت، ھذه !���ت 
م �$	ل 5. وا�%	�%� ا�%	��� و��ن وا�%	���، ا�و�6 ��ن" �راO	ت" و'دت �$د


�� وإ�'�س، 
	ر�س ���+	 �	�ظ ا�! ا�دو���
 ا�و2	9& �!�'�ل �ر'وازي، !	ر�P �!	ب 
%ل ا�E!�	ء، �!م وإ�
	. ز�
ر�	�د و�0
  .��	��� �ظرة �ل �ن ا�!;� و�!م. !$ط�+	 ��6 ا�!�د�د 
& وا��داث،


�� ا��	'� إن. "ا�دو� ا�
�!وى ��6 و
�	د9>، ا�!�ظ�م �ظ	م ��ن ا���28 ھو 9 ر2م ا��ص ��> �!;�6 
	 إن
 �دى ا�
و'ودة ��

+	م 
ر!�ط� ا�%ور��ن،�	� 
�� ا�E!را!�'�� ا�
�	دئ و��س ا��	��، 
+	م آ;ر �!���ر أي". أ���+م ��6 �طر�و�+	 ا�!
�� 


�� ھذه ��	ء 
ن ا�%ور�ون �!
�ن �ن. "أ�8ه �+	 ذ�ر�	 �
	 ا��رو��!	ر��
�
	ر�!+م 
�!�ز
	ت 
ن ا�ط28	 إ5ّ  ا
 !$�ص أ�=	 ھ�	" 
��

���س ر'وع أي دون !'ر����، �	'� 
'رد إ�6 ا ��

�  .ا��رو��!	ر�� ا


وس و=& �ل � ���ن أن ا�
رء ��6 ا��+	9�� و�	��!�'��
 5 ���	�

�� و'ود إ
 ��ظروف، !��	: "=رور!+	 أ�=	 وإ�
	 و��ب، أ

�� ;�ق 5 أو ا�=روري 
ن �	ن إن ا�
	ر���ون ا�
�ظرون رأى
 ا���28 ��8 ھو ا��ص ��> �!;�6 
	 إن إذن". ا�!
رارھ	 أو أ

و�� !ط��$+	 إ
�	��� ا�!�ظ�م �ظ	م و�
%ل دا9
�، =رورة ا�دو� ا�!�ظ�م =رورة إن. و�ظ	
> ا�!�ظ�م 
�	دئ ��ن�
�روط � ا� 


و�� !	ر�;���
 . أو5 !�!�
ل أداة 
'رد إ5 ا�!�ظ�م ��س: و�	�9�� �ظر�� ھ 9 ر2م ا��ص � ا��	
�� ا�!�ظ�م ��ظر�� ا�وا2& و�
 ا��	5ت، ��ب 5 أو ا�
��دة ا�داة، 
'رد دور إ�6 ا��زاب إر'	ع إن". ا�!	ر�P أدوات إ5ّ  ا��زاب ���ت" ا��	'	ت ��ب��� 

	���، ��3را�	ت إ
!داد 
'رد إ�6 و!�و��> ;3و3�!>، و!د
�ر ا���	� ا�3راع إ�$	ر!'Eا 	
�%
 !$��	 ا
!دادا إ5ّ  ا��زب ��ون 5 

  .��ط�$�


�� !�3�� إذن ھ 9 ر2م ا��ص � ا�!�ظ�م �ظر�� !�3�� إن	� .
ل وھ�
	 ا�$و
 ا�!�ظ�م !�%

ل �
 !�ظ�ما� !
�  .ا

  ا� ر�	�ـــ* ا��ـــك-3


 ا�!�ظ�م �0ن ��$ر ���	،: �	
� ��رة 
ن �ر�	ش 
�	'� !�ط�ق
� 5 ذ�ك إن. دا9
� =رورة اF�� <ا�=رورة ھذه !�د�د �'ب أ� 

�� !�ن �م ھ�ذا. ا��$�� �!���ل !��	
� ��+	 �!'	ور ��	ن. ا���	� ا�5!�	س 
ن ;	��� ا��
	���، ا��ر�� �دا�	ت � ا�و�6، ا


� إن. �ذ�ك ا�$�ول 
	ر�س ��6 و�	ن وا��رودو��ون وا�
	ر���ون ا��و=و�ون+
 �	�ت ا�!	ر�;��، ا��$�� �!�ك �	����� ا��	��� ا�

�� �	�ت �ذ�ك 
�!$�� دو��� �
	��� �ر�� و'ود !�0�د
�
�� ا��	
� ا�
�	دئ !�دد ا�%	�%� ا
: ا�%ورة �	��� ��$�� !��	 ا��رو��!	ر�� ��
�!را��� 
& وا�$ط��� �	��و��	!	ت ا�5!راف �	نEو����� ا���8ن ا�� 	+���	$
 ���	��
�� �0ن أ��	�	 �ر�	ش ��!رف وأ;�را. ا
� ا

 ا�
	ر���� 
�!��	ت ��6 ا��	�
�� ا�%ورة !را'& �!رة ;8ل �	�ظت �$د. ���> !��ر 
��دا دورا !	ر�;�	 ���ت 2د �ذ�ك، ا�را���،
 ا�!	ر�; �	�!�ر�ر. ا�ظ	�رة ا��!	����� ھ'
	ت =د ا�%ور���	��
�� ا
 ا��ر�� دا;ل ا��!	����� =د ا��=	ل إذن ھو ا�را��� ��
���	
  .ا��

�!را��� �ن أ�	��	 ا��!	����� �
�ز 
	 إن. ا��!	����� 
�+وم � ا��ظر إ�	دة ا��وم �'ب �	�!�د�د، أ�>، إ5ّ : "2	89 �ر�	ش و�!	�&Eا-
 إ�6 
�!�دة د�
و2راط��-إ�!را��� ��رو2راط�	ت 
'رد ا��!	����� ا���رو2راط�	ت ���ت. ا�دو� ط	��+	 ھو ا��	د�� ا�د�
و2راط��

�+	 إ�	ھ	 ��ط�+	 ا�! ا�+��� 
ن ��ط!+	 
ن ���ر �2م ��6 !�3ل إ�+	. �
	��� أر�!$راط�	ت� 	
�  أ�!و�ر %ورة %�	ب 
ن �$

 ا��وم !
�ل ا��!	����� ا��زاب و��ن. ا��ر�
��ن و���	��� ��$� �
 ��0%ر، أ�%ر ا��!	����� أز� ���
��ل !�و�+	 �� - ا�!را�
،
3	��+	 �F!�ب إ�6 د�
و2راط ��

داراة ا��ر��، ا���و� ا��زب �'د ھ�ذا. ا��و��	!�� ا���رو2راط�� !'	ه د�و�+	 ��6 ا�$و <�
 


��ن، ا�5!;	���ن ا��ر'واز��ن ����	9>!�
 ��6 ا�ظواھر ھذه !�+د و2د. !���و��و�	��	 � ا��و��	! ا�!د;ل ��'ب ا�!�داد ��6 ا�
  .!$��د�� أ�%ر د�
و2راط��-ا�!را��� إ�6 ا��!	����� ا��زاب و�ودة ا��!	����� ا�+�	ر


�� ;3و3�� �	�ت إذا و��ن
�
ن ا�را��� ا�!  أن �'ب و'ودھ	 �Hن ا��!	�����، =د ا��=	ل �+!�� &
 إن. ا��!	����� ا�!=	ر 
 !�د �م) ا��!	����� �$د ا�دا9
�، ا�%ورة �ظر��( ا�%ور�� وا�
	ر���� ا��!	����� ا��ر�� ��ن ا��دود �ر�م !=�+	 �	�ت ا�! ا�
$	��س


��� �دود �و=& و��ن اE�د�و�و'��، ���دود ر�م �
'رد �$ط ��س !�
A ا�! ا��	���، ا��$�$�� ا�
$	��س إ�'	د ا��وم و�'ب. �	���� .



 ھذه 
%ل �$دم 2د ��+	، ا�رأ�
	��� إ�	دة و
�ول ا��
	��� ا�دول !دھور و�	�� ا�%$	���، ��%ورة ا�دو� ا�
دى !$و�م �Hن ;	ص و���ل
  .ا��	�� �
+	م !��	 و��ن ���	��، ���+	 �و�ظ إ�د�و�و'�� �ذ;	9ر !��	 ��س ��ط���� !$��م ��H	دة و��
A ا�
$	��س


�� أ�	
�	 �!6 وأو�3!+	 ���+	 �	�ظت ا�! ا��ظر��، ��
�!��	ت زال 
	 إذا ذ�ك، ��6 ةو�8و
� ا���	���، ا�$�
� ��ض ا�را���، ا
	+�H� را !�د �م	ا�!� ��


�زة دو���، !'
�	ت �دة إن: "�ر�	ش �$ول: ا�را��� ��

�� �ن 
� أ���ون" إن: ���+	 �	زت 2د ا�را���، ا

�;3�	ت و��ض ،)ا��	�	ن �" (ز�F	�ور�ن" 
�ظ
� أ'زاء و��ض إ��	��	، �) ا���و� ا��
ل" (�و
و��!	 �
." (س.د.س" 
�ظ� 
	��	

و��"و و��ن ،)أ�'
 66 "��ل �+
ت 2د ��+	 �ر��	، �� A��3 ا�%ورة ��
 !�ك. ���!	����� 
��ن �+م !$د�م و�
$دورھ	 ا���!�	


!�	 إن. ��ط���� ا���� ا�$وى ھ+

�� ;3و3�	ت �!�
�� اEھ!
	م �ن �و=	 !�
ن، 
� ا�ط�����، ا�!'
�	ت !$و�� د�& � ا�را���، ا

وا'+�، !داو��� 
ؤ!
رات و�$د وا�!$رارھ	،�� Pا�.  

�

�� إن وا�دة و���
�
!+	 أدت 2د ا�را��� ا+

ن إذن ��ون ��H>. ا�!��ك أو �	�!دھور ���+	 !��م ا�!��ش � وإراد!+	 وا�!+ت،  
�	�

�	ھ
� �ذھب أن ���$ل ا���   .ا�!��ك ھذا �

  :ا��را�9 �ن ا� ��ر إ�� �ؤدي ا���	زل �ن ا�6&�ل-4

 ا�!���ق 'وھر ھو ھذا�
�� 2=�� �ول ا��ر�	
���	 �!6 ��س �> �!$دم ا�ذي ا��ك �Hن ذ�ك و
&. ا 	�'+�
 ا��
و
�	ت �ول ��!�ق. 

� ا�ز
� ا��!	�����، و�$وط إ��دار" ا��$�� !
�ز ا�!
�

�ر�	��� ا�T� .ن ھل و��ن�
 2د ا��
	ء �0ن ا��!	����� ا��دار 
ن ا�E!�!	ج �
  ا�طو�	ن؟ ��د �	�ت �
	 �3	ؤھ	 إ��+	 �	د

 ا��	�
� ا���	��� ا�ظ	ھرة �$	 ��+	 �رى أن �'ب وإ�
	 و
�دودة، �3ر�� �ظرة ا��!	����� إ�6 ��ظر أ5ّ  �'ب ا�وا2&، �� 

ر ��س. �3ر�	�
��ط+	 دا;ل و!�$6 ا��
	��� ا�
�ظ
	ت !3�ب ��رو2راط�� ��� 
'رد ا 

ن أ�%ر ��+	 �رى أن �'ب. ا�!�ظ� 

 !	ر�;�� 2درة أ�� !
�ك !�د �م و��ث دورھ	، �+	�� إ�6 !	ر�;�	 ا��ر'واز�� ��
	 !3ل ا�! ا��!رة ��. !	ر�; إ'+	ض أ=;م: ذ�ك

+	 !ظ+ر و��ث ا�;�ق، ��6�2  و�دھ	 �	���، !�ف أ�+	 ��6.) ا�P ا�وطن، ا�
�	واة، ا��ر��،( 
�!3رة ا��	�ق � �	�ت ا�!


ن ا��E	��� إ;راج و��6 ا�!	ر�; ا�$	9م ا�و=& !�ر�ك ��6 و!$در 'د�دة، و2�م ��ول !$د�م ��6 !$در ا��رو��!	ر�	 &$�!�
 إن. ا�

�+ ا��$�� �
�ز !	ر�;�	 إ'+	=	 ���ب ا�%ور�� 2�	د!+	 إ�8س'
 ا��	�
 ا���	� ا�و=& �!
�ز: "  	�� <�
'
ء أي �2ل � �
�ز	� 

 ا��ر�	
Q" (ا��رو��!	ر�	 �$�	دة ا�!	ر�;���	$!�Eا.(  


ل أ�=	 و��ن �$ط، ا��
	��� ا��ر�� إذن �ط	5ن 5 ا8�Eس وھذا ا�ز
� ھذه إن'

ر�زھ	 ��8ن وھ
	. ا���	��� ا��	��   ا���3
0
و5، ��ن �م !'ددا وا�
وارد، ا�!'د�د ��وزھ	 ا�! ا��ر'واز��، !'د ھ�ذا. ا�ر9��
�ق ھ�ذا. ا��رو��!	ر�	 �'ز 
ن �!Fذى ! 


�ظ
	ت ا�!	ر�;�� ا�5!$	�� �	رO	 !ر�!> ا�ذي ا�
�	ن � طر�$	 'د�د 
ن ����+	 ا��ر'واز�� أ�د�و�و'�	ت�� ���	
 �F�ر �
�ن، و5. ا��
��ل �ر'واز�� أ�د�و�و'�� وھ( ا��و=و�� ا��د�و�و'�� ا�رو���، ا�%ورة ��د ���ت، ا�! ا�%	��� ا����� �+م ا�!���ر، ذ�ك� ،
وذ'� 

����

	ر�� !�!ت ��6 
 ا��3�د ��6 و�ذ�ك. ا��!	��� ا�!دھور 
ن !!Fذى ا�!) وا���	9 ا��و
 إ�6 !$�3ت 2د ا�! ا���	��� ا�
، ��6 ا�
$درة ��دم �ر'واز�� 2�م إ��	ء ���د ا�ذي ���!	����� ا�
$	�ل ا�ظل إ5ّ  �دة، 'وا�ب 
ن ا��ور�	���، ���ت اE�د�و�و'

�روع !'	وزھ	
 ���ر�� ا�
%$��ن �2ل 
ن ;	ص إ�+	م �ل �;3 ��+	 �زھ	 �!رة ;8ل ا��!	����� 2	
ت أ�=	 ھ�ذا. 
�ظم %وري �
���	

�	=��ن ا��
	��� ا��ر�� �دا�� � �	�وا ا�ذ�ن ا�
%$�ون، ��د و�م. ا�� 6��
 ��	5ت إ5ّ  ا�
�!3رة، ���!	����� �	����� ا��	
ل، �	�
���	

	 �+رت 2د �	

وا أ�+م أو ،)��زان( ا��
	��� ���ر�� ا��	9س ا�=
�ر أو ،"أراOون" !Oر ��6 أر	ز �رو��ل،( ا�5!���	� .(
 أ
	م �+م و
�Fورا �	�'
�ل 
�!ر��ن أ���+م �روا��! أن و���+م ا��
	���، ���ر�� �$�$ �ظري �ط	ء أي �$د
ون ��ودوا �م و���+م
P�ر	إذا ا�! 	
  .ا�;�ر ھذا 
�+م !�	ھل 


ل �$و�ب ��	� ر�ود �	
ل إ�+	. ا��
	��� ���ر�� دا;��� ظ	ھرة ا��!	����� ���ت ھ�ذا'

ل ��3ر ا���	� ا��ق 	� . !�دد وھ
0
ول O�ر �$	ءھ	 !�دد �
	 ا��ر'واز��، !'دھ	 ا�! ا��د��� ا���ول �!6
  .�> ا�

��ل !!و2ف �!	9'+	 �0ن ا�5!$	د �
�ن �8 ا!�	�>، ��ل ا���ل ھذا ��6 ا��!	����� ��د �+م إذا� 
& آ� �
 �ل �A�3 و5. أ��	�+	 أز
ء� ا��!	����� أن �
'رد ا��
	��� ا��ر�� دا;ل ووا=�	 3	��	 'د�د 
ن � �

ن 
!�درة !�$6 ا�ز
� ;�$!+	 ا�! �	���	3ر. أز 

��ل �& �م ط	�
	 أ��ر!+	 
��ن �د إ�6 و!�$6 ا��!	����� ا���	��� A=ط���� وا �����	ا��! 	ودورھ  ا�!�	رات !�$6 ھ�ذا. ا�!	ر�;
 ا���و��، أو ا�
	و��� ،	+�
ط�و�� ���!	�����، 
د��� !�و 	
  .�> �+	 !د�ن �

 ھو ا�!�	رات ھذه !'	ه دور�	 إن� A�=��0، ھذه !و�
 ا�
$	��س !�$6 ھذا ���ل و�. ���!	����� 'ذري �$د إ�6 وإ�3	�+	 ا�

�� ا��	��� ا�E!را!�'��

ل ���ل �3��� ا�را��� ��	� � ���
� A�=ھذه ا�!و 	
 .��	��	 ا��!	����� ��6 ا���م ��د �!م �م ط	�

 



5 �	�ل، ھ�	�ك �0ن ا�$ول ���
�	�ل ھذه �0ن وا�$ول و'ودھ	، و!�'�ل 
 ��H>. ا�Fد ط98& �دود ر�م � 'د�دة 
$	��س �!د;ل ا�

A �ظري إط	ر أي !�د�د ��6$�� 	+!O	�3� 	+و��� 	��	8،. ��%
��ل ا�%$	��� ا�%ورة �0ن اEد�	ء �
�ن 5 !  ا�ط�$	ت 3راع �


 ا�%ورة �!�ون ا�!	ر�; اEط	ر �و=وح �+م إذا إ5ّ  
داھ	 و�+م !���ل �
�ن و5. ا�
�8د 
�'زة ��+	 !�ررت �'��� ��=� ا��	�

	و ��ر !'ر���� �!	��ن، ��3	A9 ا�
�	��� 1949 %ورة ،1927 �	م 
�0	ة: ا�3���� �! Uطر !و�=
 !'	ه ا�
راو�O إ�6 ا�


	ت��
���� أي إ�ط	ء وا��!	����� ا�3���� ا�%ورة ��ن ا��28	ت �ن �
�زل �
�ن، و5. ا�3���� ا�$�	دة !�و�ن ا��!	�����، ا� ����; 
A
 �	�� و!$د�ر ا��
	��� ا�دول و!طور !�ون �+م �
�ن 5 ا��!	����� ;	رج أ�> �
	. ا�%$	��� وا�%ورة ا��و��	!-ا�3�� ا�;8ف ��+م !�

  إ��ط	ط+	

 �!6 إذن، ��8، ���8ن ا��!	����� و!���ل ا�دا9
� ا�%ورة �ظر�� إن� ��$� �
 !�دد ا�! ا�د��	 ا�E!را!�'�� ا����� ا��!	�����، أز
 ا��
	��� ا��ر�� !راث ���ت ا����� وھذه. ا�ط���� ;3و3��� 	+�
'
 إ�	ھ	، ��	ز!+	 ��دم !دور، �د�دة !�	رات �'د �ل. � �$�� 

،�Oر�
  .و�!	9'+	 ا��!	����� �+م ��دم و!3طدم 


�+	، ا��
	��� ا��ر�� 
�ك اNن �!6 ��س ا�
�!�ب ھذا أن '�: 2	89 ��!رض �ر�	ش أن إ5ّ '

�� ا�!�	را ��د �م أ�> O�ر �
�� 

�!�ب ��	زة !�� ھل: �ؤا5 ��0ل ھ�	. ا�ط����� ا�!'
�	ت ��ض �	ز!> �$د. ا�را��� 

 و�م �
��	؟ إ��	ؤه أ�=	 �'ب أ�> أو أ

�رة �28!+	 �ن �
�زل ا�
�!�ب ھذا إ��	ء ��6 ا�
ذ�ورة ا�!'
�	ت !$در 2د ا�و2ت 
ن	�

�� ھ دو��� �
�ظ
� ا�
�  ا�را���؟ ا


ن 
�	=��ن و'ود �را ��س ��

� ال و�" �و
و���!	 أ���ون" و� ا��	�$�،" ا�%ور�� ا���و��� ا������" دا;ل ا�را��� ا

	��� أو ا���E�ز�� ا��ر�� 2	دة �28	ت و���ت". ز�F	�ور�ن"��
�� ا
�
'+و�� ا�را��� �	  ا�
�وخ �Hن وأ;�را. ا�;رى ھ


و��(" ا�!	ر�;��'
 66"، &
�رة O�ر 
و�ودات ھ) �	��و !'	�
 ��


و��، ا�روا�ط �!�داد ا�E!�	ء و��دم. ا�را��� ���
 �'ب ا�
  …�+8 دا9
	 ��س أ
ر ا�د;و���، �!'ر�� �ظرا وذ�ك، ووا�ط	!>، �2وا!> و!�د�د ا���	�، ا���وذ !$د�ر أ�=	


�� ��	ء ���ل � دو��� 
ؤ!
رات ا�!'
�	ت ھذه ذ�ك 
& !!م أن �$!رح �ر�	ش إن

واز�� 
���0 أ
	م ھ�	 ��ن. أ ��0�
 ا�!'
�	ت �
��$!�

ر و��ن. 7 ر2م ا��ص �طر�+	 ا�! ��ط�$� ا��
�	ت ھ�	 �!��ق ا'!� ��$!�
 د��+	 �'ب ھل: 'د�د �ؤال ��ط���� …


�!+	 !'	وز �'ب أ�> أو 2و
��؟ �!'
�	ت اد�	ءا!+	 !�0�د وأ��	�	 ��8!$رار،

� أ%��!

	ر��، � ���+	 �طرح �0ن ا�
 و�	�!3د�ق ا�
،
���� ا�!�ظ�

�� �ز�� 

�ط$��؟ أ 	

�زان �	�� ا�ط����� ا�!'
�	ت ھذه و'ود !�دد ،"��ط�$� ا�
�!$�� ا�!'
�	ت"�ـ �	����� � 

 �F�ر ���ر ���ل �
�ل زال 
	 ا�ذي ھذا، ا�$وى ان
�ز إن. ا�%ور�� ا�
	ر���� وا�ط���� ا��!	����� ��ن ا�دو� ا�
�!وى ��6 ا�$وى
A�	3 ،���ت �+ذه �!رك ا�ط�	�

!�	 إن: ا�!رددات 
ن ����� أ
	م ا�
'	ل ا�!'+
 
�	 ا������، ھذه �$3ر أن � ھ�
 وا;!�	ر�	، �!3

5 � 	+!
  .إدا


& �28	ت ��	 !�ون �0ن �ر�	ش �$!رح وأ;�را ��

� أ;رى، دو��� !'
�	ت 
& �28	ت ��> ��	 !�ون ا�ذي ���> �	�
�!وى ا�را��� ا

�� أن ��ث 
ن
� ا�!'
�	ت !�د�د �'ب أ�> O�ر. أ�=	 ا�
��دة و��ن ا�
'ر�� ا��!�$� ا�و�3	ت ���ض !�	�د�	 أن �
�ن زال 
	 ا


	 %م. ا�;رى ا�دو��� 
�� ھ

ن ا�! ھذه ا����� أ�! � &

ن ا�
�!��	ت '  ذ�ك ��� أ5 ا�
;!���؟ ا��ظر�� ا��دا9ق أ2	3
 �ز�ون أ��	، ��� 2د 
	 وھو ا�
3	در؟ 
;!��� ا�
�!��	ت ھذه ��ن 
	 اE;!�	ر و�و���	 ا�E!$	ء، �و���	 ��0> �	
ن ���ل ا2Eرار

 ��س أ�دا �0ن ��$ول ا�!�داد ��6 ��	 إذا إ5 
;!���، آ�	ق 
ن اN!�� ا�
�!��	ت و!ر��ب ھ=م ��6 ا�$درة �
�ك ا�دو���، ��د�	��ن �طن

�زة 
�!��	ت ��ده!

�!��	!> ���ب أن وا�د �ل ��6 و�0ن ا��وم،  
�� ھذا ا��	� �وق 
ن �و
	 �!;رج و��0> ا��وق، �

ر��2 أ 
  …أ;ر�	ت ��ن !ر2��� ��+	 ��ن ��ون

  ..ا�
�	دئ �ن �%�را ا�!را'& ;طر ��6 ��!وي ا�
�!��	ت �ول �2�8 ا�!�	زل أن ���ن وھذا


�	 ھ�	: ا�&������ ا�ط
�4! (…ا��	م إ��(!  


�� �+	�� أن �طر�> �ر�	ش، �!��1-0
�
& !!ط	�ق أن �'ب ا�را��� ا �

�� �!��0 ا��!	�����، أز
 إ�>. ا�!��ك أو �	��5ط	ط ا�را��� ��
 أھ
�� ذا ��$6 ا�!�ظ�
 إط	رھ	 �0ن '+!�	 
ن ��!$د ��ن. ا�!�ظ�
 ا�دا;� ا�!�ول طر�ق: 
�+و
> ����ن ��ط آ;ر طر�$	 ���6

�� ��	 !$دم 
	ذا 
���0 �$ط !طرح 5 ذ�ك ��6 و�8وة. ���$�� �	����� أو���
� وإذا. ��ن �+	 �$دم أن �
�ن 
	ذا أ�=	 و��ن ا�را���، ا

���� ا��وم أ����	 ��6 �طرح ��	

$	��س  ���
. ا�
$	��س ھذه � !$ط& �و'د 5 أ�> '�دا ��+م أن ��'ب ا�ط����، �!'
�& 'د�دة �

	ة ا�$د�
� ا�
$	��س ھ�	�ك ���ت�
، !�� 5 ا���وت ھذه إن. �
��� !�ون ،"ووا�2�� �$�$��" 'د�دة، و
$	��س" أ�د�و�و'��" ا�	9�� 

 وأ�%ر �ط��، أ�%ر ���	 ا�$=	�	 ھذه �طرح 5 ���0	 ��+م أن �ذ�ك و�'ب.ا�!را!�'�� ا�!
رار�� ا��	��ن ��ن ��ون أن ھو �	�'وھري

	ر�� �ن و��ن اN;ر�ن، 
ن و!��+	 �$ظ�
��ل ����	 !طر�+	 ا��=	��� ا�� 

�� إ�6 ود;و��	. إ�زا
� أن إ5ّ  �
��> 5 ا�را��� ا
  .ھ �+	 �	����� ا�$=	�	 ھذه إ��	ح �ز�د




�� إ�6 ا�5!�	ب إن
�
	ر�!�	 �	�ت ا�! ا�%ور�� ا�5!را!�'�� !���ط ��ث �	�
�	ن ا�E!�	ق ��	 �	����� ��� ا�را��� ا
 أن ��ق 
	+!�
 ;8ل ا�!�رف إ�>. ;=�	ھ	 ا�! ا��=	5ت �!'	رب !�ظ�
�	، وإذن 
�+'�	، و�
��	 �ظر�	 وا��	، !'��دا ��ط أن ��� إ�>. �
P�ر	و'> ;�ط ��6 ا�!
. ا�
�	=�� �	��رو��!	ر�	 !�ظ�
 را�ط �$�$، را�ط ھو وإ�
	 ا�;�	رات، �$ل 
ن و5 ا���	ر، �$ل 
ن ��س 


3	�A ا�%ور��ن ��
	ر����ن ��س ���!;
 وز�+	 �+	 ��	��� 2وة �و�3+م و5 أ�رادا �و�3+م ��س وذ�ك. ا��رو��!	ر�	 
3	�A �ن � 

ون O�ر ا!'	ه=

س 5 ا�ذي ار!�	ط+م ��زب �
و�2+م �ؤ�دون ا�%ور��ن ا�
	ر����ن إن). ا�
��ر ;ط أ3ل 
ن ا�!%�ت �'ب( � 


	 و�
�زل ا���	��� ا��	�� ;	رج ا�!را!�'�� !3ور �
�ن و5. ���رو��!	ر�	 ا�!	ر�;�� ا��	'	ت �!�$�ق� 	+�
��  ھذه !�د�د �
�روع و�ل. ا������ ا�طراز 
ن ا�%وري ا�!�ظ�م: ا��	��
 �روع ��6 =
��	 ��!وي 5 ��	�
 

ن 5 ا�!ذ�ذب �	ب 
ن ھو !�ظ� 


3�ر �!�+�ون �	��ؤم 
!��9�ن إن. ا������ ا���	��� ا��=	5ت �	ب� ��

� إ�+م وا=A، ;�	رھم و��ن. ا�
3�ر ھذا �
��وا �ن إ�+م. ا
 ��!رك. ا�%ور��ن ا�
�	=��ن 
زا'�	ت !�دد ا��	�� 
+	م إ�
	 و�!�+دوا، و�;	�وا، �;�وا، أن �و��+م إن. ا�
!�رج 
و2& إ5ّ  �
��ون 5

  .ا�$�ق �ر� 5 ��ن. �F�ر�	 ا�
�!	��ز�$�	

 وھم ا�
�	درة، !�وزھم ا�;�رة، ا�$ط	ر �ر�� � �$�زوا �!6 ا�
�ط	ت أر��3 ��6 
�	�+م � �راو�ون ا�!=	ر�ون دا9
	 ھ�	�ك
 �0;ذوھ	، �م ا�! ا�
�	درات ��6 ا�!���ق �وى ��!ط��ون 5 دا9
�ن، !	ر�;��ن 
+و��ن �20زام إ�+م. و�	'زون �$�
ون �+	9�	


�ؤو��	!�	 و��!�
ل ا�
+و��ن، ھؤ5ء ��ون 5 د�و�	 وأ;ط	رھ	 
��ط�	!+	 ��6 وا�!�د�د �!	9'+	، � ��	ھ
وا �م ا�! وا�;طوط 

�� إن. �
دا
�
ن دا;� !�ول !�$�ق إ�6 ا�طر�ق � ا��وم ا�را��� ا ��


!��$� ���+	 ھ �وادر، أ �����	!��	�  !�	=ل �	�ت ا�!


�� إ�6 =دھ	،

�� ��	ء � ا�
�	درة ز
	م !0;ذ ھ'وم طور � أ

�Fر�� أ �	رك أن ��	 و�!��ق. ا�'
	ھ�ر �� 
� ھذه �+
 أو ا�
  �3و�!+	 أ
	م �!;	ذل أن


� �+ذه �=ط�& أن ��	 �!��ق+

!�	 ھ ا�! ا�+
�	رة ��� ا�دا;� ا�!�ول ��6 ا��8م إن. ���س أن أو ا�!	ر�;�� Eا��ر�� ھذه إ�6 ا 
 ا�%ور��ن ا��وادر 
ن ، ا�
�	=��ن 
ن �	�ق '�ل �
�+	 ��ث ا�%ورة �'
رة ا�%ور��ن ا�
�	=��ن 
ن 'د�د '�ل �
�ك �
و'�+	 ا�!
 ا��+ل �را9ق إ��	ل: ����> أن وا�د �و�& ��ن �م 
	 2وي �	�د ��0ف ����وا �� وا��	���، ا��!	����� 
�	�	ة 3+ر!+م ا�ذ�ن

�!را� ��%ورة ا�8
�دودة ا��ؤر ا�8
�دودة،Eا��.  


ل !��ك �ن �ر�	ش �!�دث!�
 ��


دا، 
;!	را 
$3ودا، و!���	 ا�E+	ك ����> !���	 إن. ا�را��� ��� 	
 إذا. 
;!��	ن ��9	ن ھ

�ن �
ن ��ط98&، 'د�دة !$��
	ت ا�=رورة ��ز ��6 !	ر�;�	، ���+	 وا���م ا��+	9، ا��!	����� ا�+�	ر طرح

�� �;�ق ا�!���ر ا�
 أ

��

�� !��ر 2د ا��ق، و�+ذا. ا�!3	رھ	 �!6 ا��	�
�� ا�%ورة !$ود ;	
� !'د �وف إ�+	. ;	طر �ط��� و!�=ره �!���+	 ا�را��� ا

زق ا�ذي ا��ر�م 
ن أورا2+	 !;رج ا�! ا��'رة 
%ل ذا!>، ا�!��ك ھذا � 'د�د 
ن ���+	!� A!���د;ل ا��ر=�� ھذه و��ن. و! 

  .���+	 ��و��	 !ط��ق اNن 
ن �
�ن 5 ���ث ا��=	5ت !طور ��ث 
ن �%�رة 
'+و5ت


+	م ��!+�ؤ طر�$� أ�=ل إ�+	 ا��	��، �
+	م إذن ���$م�� ���$
  .ا��	��� 
�ؤو��	!�	 �ن و
�!و��، �د�دة ا�!�	ط	ت �	�م ا�!;� و��دم ا�


!�	، إن+
 
�ر�	���، ا��!	����� !��ك �$�� �Eوا 	و�3+� �

�� أ�ظ�	� ،��
	�!
 
�� �'دد أن � ھ
� �$ط ��س ا��رو��!	ر��، ا

�ن ��6$ �� و��ن، �	��8م'��
 &
  .أ�=	 ا�!�ظ�
�� ��!	9'+	 أ����	، 


�� إ�6 ا�!���	 �ذ�ك
�
�> !�	ر�	 ا�!�	ب أ'ل 
ن ��	=ل و�ذ�ك ا�را���، ا'
�.  


راك، 
���ل،�
و��! �ود>�ك،   

 1969) آذار/(
	رس


�ر�	��� ا��	�
 ا25!3	د: "�و;	ر�ن] 1[Eوا  


�ر�	��� ا��	�
 ا25!3	د: "�و;	ر�ن] 2[Eوا 


