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 الفصل االول 
 ا������ت 

 المؤشرات االساسية للتقدم الصناعي 

لقد ادى ضعف البرجوازية الروسية الى تعذر الوصول الى االهداف الديمقراطية لروسيا المتخلفة مثل تصفية الملكية و 
و لكن البروليتاريا لم تستطع الوقوف عند حدود االصالحات .  الفالحين اال بواسطة ديكتاتورية البروليتارياعبودية

واختلطت بذلك الثورة البرجوازية مباشرة مع . الديمقراطية بعد وصولها الى السلطة على راس جماهير الفالحين
 لقد اثبت تاريخ العقود االخيرة ان البالد المتخلفة .و ليس هذا محض صدفة. المرحلة االولى من الثورة االشتراكية

. عاجزة في ظروف افول الراسمالية عن الوصول الى مستوى حواضر الراسمالية العريقة  

لم تنخرط روسيا في طريق الثورة . ان المتحضرين الواقعين في طريق مسدود يغلقون الطريق امام الذين يتحضرون
 االنضج للتحول االشتراكي بل الن هذا االقتصاد غدا عاجزا عن التطور على اسس البروليتارية الن اقتصادها كان

هذا هو قانون التطور المركب : واصبح تشريك وسائل االنتاج الشرط الضروري النقاذ البالد من الهمجية. راسمالية
كاضعف حلقة في السلسلة "وهكذا فان على امبراطورية القياصرة التي دخلت الثورة االشتراكية . للبالد المتخلفة

اوروبا و امريكا اي ان تحل مشاكل االنتاج و " تلحق و تسبق" سنة من الثورة ان 19ان تحاول بعد ) لينين" (الراسمالية
. التقنية التي حلتها الراسمالية المتقدمة منذ زمن بعيد  

شكلة بل عملت على كشفها و ما المشكلة هل كان يتم االمر بشكل اخر؟ ان اطاحة الطبقات المسيطرة القديمة لم تحل الم
لقد مركزت الثورة ملكية وسائل االنتاج في يد الدولة فاعطتها بذلك قدرة على . االرتفاع من الهمجية الى الثقافة: سوى

 و ان اعادة البناء السريعة لما دمرته الحرب االمبريالية. استخدام اساليب اقتصادية جديدة ذات فعالية اكبر بما ال يقاس
الحرب االهلية و خلق مشاريع كبرى و صناعات جديدة و فروع صناعية كاملة لم يكونا ممكنين اال بفضل توفر القيادة 

. حسب خطة موحدة  

ان التباطئ البالغ للثورة العالمية التي كان يعتمد زعماء الحزب البلشفي على حدوثها في اجل قريب سبب لالتحاد 
لكن ال يمكن تقدير .  في الوقت نفسه موارده الداخلية و امكانياته الواسعة بشكل خاصالسوفييتي مصاعب هائلة و اظهر

اننا نستخدم طريقة التحليل . النتائج التي تم الوصول اليها تقديرا صحيحا بعظمتها و نواقصها اال على مستويات عالمية
. لك بعض االرقام الهامة كنقطة انطالقو لكننا سناخذ رغم ذ. التاريخي و االجتماعي ال طريقة تجميع االحصائيات  

تظهر ضخامة تصنيع االتحاد السوفياتي بالمقارنة مع  ركود و افول كل العالم الراسمالي تقريبا انطالقا من المؤشرات 
.  اال بفضل حمى التسلح1929ان االنتاج الصناعي االلماني ال يبلغ في الوقت الحاضر مستوى عام : االجمالية التالية

و نقص انتاج الواليات .  بالمائة فقط رغم الحماية االقتصادية4-3حين لم يزد انتاج بريطانيا العظمى اال بمقدار على 
و تحتل اليابان من حيث نجاحاتها %. 30كما نقص في فرنسا بنسبة تزيد عن % 25المتحدة الصناعي بنسبة تعادل 

لكن هذا المؤشر %. 40فقد زاد انتاجها بنسبة : لراسماليةبفضل جنون تسلحها و قرصنتها المقام االول بين البالد ا
االستثنائي يبدو رغم ذلك متواضعا جدا امام دينامية تطور االتحاد السوفياتي الذي تضاعف انتاجه الصناعي في المدة 

وفييتية في كما  تضاعف انتاج الصناعة الثقيلة الس%. 250الزمنية ذاتها ثالث مرات و نصفا اي ما يعني زيادة بنسبة 
لقد تم  في السنة االولى من الخطة الخمسية االولى . اكثر من عشر مرات) 1935 -1925(السنوات العشر االخيرة 

.  مليارا36 الى 1936مليار روبل بينما ارتفع الرقم في سنة % 5.4تثمير راس مال قدره   

وحدة ثابتة للقياس فان تقديرات اخرى اكثر دقة تفرض اما اذا تركنا االن التقديرات المالية نظرا لعدم استقرار الروبل ك
 الف طن من الفحم بينما اعطى في 275 اعطى حوض الدونيتز مليونين و 1913ديسمبر / ففي كانون االول: نفسها

و في خالل السنوات الثالث االخيرة تضاعف انتاج الحديد .  الف طن125 سبعة ماليين و 1935كانون االول ديسمبر 
و اذا قارنا استخراج البترول و الفحم الحجري . رتين كما ارتفع انتاج الصلب و الفوالذ حوالي مرتين و نصفالزهر م

 1920و في عام . و الحديد الخام اليوم مع ارقام ما قبل الحرب نجده قد تضاعف ثالث مرات الى ثالث مرات و نصف
 الف كيلووات و في 253.000ة قدرتها االجمالية  محطات محلي10عندما وضعت اول خطة للكهرباء كان في البالد 

 كان االتحاد 1925و في عام .  كيلووات4.345.000 محطة محلية قدرتها االجمالية 95 بلغ عدد المحطات  1935عام 
 فلم يكن امامه سوى 1935السوفييتي في المركز الحادي عشر بين دول العالم في انتاج الطاقة الكهربائية اما في عام 



و . و تقدم االتحاد السوفييتي في انتاج الفحم الحجري من المركز العاشر الى المركز الرابع. اليات المتحدة و المانياالو
. في انتاج الفوالذ من المركز السادس الى الثالث ووصل  في انتاج الجرارات و صناعة السكر الى المركز االول  

المشجعة  في ميدان الزراعة و التوسع العجيب للمدن الصناعية القديمة و ان النتائج الواسعة في حقل التصنيع و البداية 
بناء المدن الجديدة و زيادة عدد العمال السريعة و ارتفاع المستوى الثقافي و الحاجات هي نتائج ثورة اوكتوبر التي تنبا 

لقد : السادة االقتصاديين البرجوازيينو لم يعد هناك من داع لمناقشة . فالسفة العالم القديم بانها ستكون قبرا للحضارة
فحسب و لكن في حلبة اقتصادية تشمل سدس " راس المال"اظهرت االشتراكية حقها في النصر ال على صفحات كتاب 

ولو انهار االتحاد السوفياتي يوما من االيام . مساحة العالم و ليس بلغة الديالكتيك بل بلغة الحديد و االسمنت و الكهرباء
فستبقى للمستقبل حقيقة ثابتة ال تنكر و ) وهذا ما نرجو اال يحصل ابدا(ربات الخارجية و بسبب اخطاء قادته تحت الض

 20هي ان ثورة البروليتاريا و حدها مكنت بلدا متاخرا من الحصول على نتائج ال مثيل لها في التاريخ في غضون 
. سنة  

فهل يمكن مقارنة تحركاتهم التافهة مع العمل العمالق . عماليةو هكذا تنتهي المناقشة مع االصالحيين في الحركة ال
 السلطة التي 1918الديمقراطية االلمانية استخدمت في عام -لشعب دعته الثورة الى حياة جديدة؟ لو ان االشتراكية

ثل الروسي ان نتصور اعطاها اياها العمال للقيام بالثورة االشتراكية ال النقاذ الراسمالية لما كان صعبا انطالقا من الم
القدرة االقتصادية التي ال تقهر  التي كانت تتمتع بها اليوم الكتلة االشتراكية في اوروبا الوسطى و الشرقية و جزء كبير 

. ان شعوب العالم ستدفع في حروب جديدة و ثورات جديدة ثمن الجرائم التاريخية التي ارتكبها االصالحيون. من اسيا  

   

  و تقويمها مقارنة النتائج

coefficientsان المعامالت  فاالتحاد . ولكنها لن تحسم  المسالة اليوم و ال غدا.  الدينامية للصناعة السوفييتية ال مثيل له
و . السوفياتي يصعد منطلقا من مستوى منخفض بشكل مريع بينما تنحدر البالد الراسمالية من مستوى كبير االرتفاع

دد بحيوية نمو كال الخصمين بل بمقارنة قدرتهما االجمالية التي تتمثل في المدخرات المادية ميزان القوى الحالي ال يتح
و ما ان نتطرق للموضوع من هذه الزاوية االحصائية . و التقنية و الثقافة و بالدرجة االولى في مردود العمل البشري
. حتى يتبدل الموقف تبدال كبيرا لغير صالح االتحاد السوفياتي  

هي مسالة ميزان القوى بين االتحاد السوفياتي و البروليتاريا الثورية " من سوف ينتصر؟"لمسالة التي طرحها لينين ان ا
ان نجاحات االتحاد السوفييتي . في العالم من جهة و القوى الداخلية المعادية و الراسمالية العالمية من الجهة االخرى

لكن . تسلح و اذا اقتضى االمر ان يتراجع و ينتظر اي باختصار ان يصمداالقتصادية تسمح له بان يتقدم و يتقوى و ي
مطروحا ال من الزاوية العسكرية بحسب بل و قبل كل شيء من الزاوية االقتصادية هذا " من سوف ينتصر؟"السؤال 

كن التدخل ببضائع و ل. ان التدخل المسلح خطير. السؤال ينطرح بحد ذاته على االتحاد السوفييتي على المستوى العالمي
و قد يؤدي انتصار البروليتاريا في بلد غربي الى تبديل . رخيصة تاتي عقب الجيوش الراسمالية هو اخطر بما ال يقاس

جذري فوري لميزان القوى و لكن ما دام االتحاد السوفييتي معزوال  و البروليتاريا ااالوروبية تتراجع متنقلة من فشل 
لسوفييتي تقاس بمردود العمل الذي يتم التعبير عنه في حقل انتاج البضائع باسعار الكلفة و الى فشل فان قوة النظام ا

بيد انه يحظر . ويشكل الفرق بين االسعار الداخلية و اسعار السوق العالمية مؤشرا من اهم مؤشرات ميزان القوى. البيع
الراسمالية رغم انهياريا و ركودها االسن على االحصاء السوفييتي ان يلمس هذا الموضوع من قريب او من بعيد ف

. تحتفظ الى االن بتفوق ملحوظ في التقنية و التنظيم و ثقافة العمل  

اننا نعرف الحالة المتاخرة تقليديا للزراعة السوفياتية فيه لم تحصل حتى االن على نجاح في اي من فروعها يشابه نجاح 
ان مردود  زراعة الشمندر عندنا ال يزال : " اسفا1935 نهاية عام لقد قال مولوتوف في. الصناعة من قريب او بعيد

 كنتاال و اعطى في 82 في االتحاد السوفياتي 1934لقد اعطى الهكتار عام . شديد التاخر بالنسبة للبالد الراسمالية
 كنتاال و في 250 كنتاال بينما بلغ محصول الهكتار في تشيكوسلوفاكيا 131 خالل موسم استثنائي 1935اوكرانيا عام 

و يمنكن تعميم مالحظة مولوتوف على جميع فروع الزراعة اكانت زراعات صناعية او ."   كنتاال300فرنسا اكثر من 
ان الزراعة المتناوبة الفنية و اصطفاء البذار و استخدام االسمدة و الجرارات و االدوات . حبوبا او تربية مواش

و لكن الثورة في هذا . االصيلة تعد في الواقع لثورة كبيرة في الزراعة االشتراكيةالزراعية المتطورة  و تربية المواي 
الحقل وهو واحد من الحقول االكثر محافظة تتطلب وقتا طويال و الهدف اليوم رغم التجميع هو االقتراب من النماذج 

. المتقدمة في الغرب الراسمالي الذي يمتاز بمزارعه الصغيرة الفردية  



وقد . استيعاب التقنية المتقدمة و استخدام اليد العاملة جيدا:  لزيادة مردود العمل في الصناعة يتم بوسيلتينان النضال
غدا بناء مصانع واسعة حديثة جدا في سنوات قليلة امرا ممكنا باستخدام تقنية الغرب الراسمالي الراقية من جهة و 

ان تقدم الصناعة .  ذا المجال تمثل نجاح االخرين و تقدمهمو نحن نشهد في ه. باتباع نظام التخطيط من جهة اخرى
السوفياتية و تجهيز الجيش االحمر بالصورة السريعة التي تما بها يعطينا افضليات ضخمة في المستقبل فاالقتصاد غير 

ديمة مضطر الن يجر وراءه ادوات قديمة كما الحال في فرنسا او انكلترا و ليس على الجيش ان يستهلك اسلحة ق
فعناصر االقتصاد المختلفة ال تنسجم فيما بينها كتخلف تاهيل : ولكن لهذا التقدم المحموم ايضا جوانبه السلبية. مخزونة

و يتمثل كل هذا حاليا في انتاج منخفض . الرجال عن مستوى االلة و انخفاض امكانيات االدارة عن مستوى مهماتها
. النوعية كثير التكاليف  

تسخدم ابارنا االالت ذاتها المستخدمة في االبار االمريكية و لكن تنظيم عمليات الحفر : "ناعة البتروللقد كتب مدير ص
و يمكن تفسير زيادة عدد الحوادث في هذه ." متخلف عن تنظيمها في امريكا كما ان تاهيل الكوادر ضعيف ايضا

اننا متاخرون جدا في حقل "و يشتكي مولوتوف من " .باالهمال و ضعف التاهيل و عدم كفاية المراقبة التقنية"العمليات 
و نجد مثل هذه االعترافات ." نحن نخضع فيها للروتين باستخدام االدوات و االالت بشكل مخز... تنظيم ورشات البناء

 في وطنها في كل الصحافة السوفياتية فالتقنية الحديثة ابعد من ان تعطي في االتحاد السوفياتي النتائج نفسها التي تعطيها
. الراسمالي  

بيد انه في انتاج . ال يمكن التشييد اال على هذه االسس: ان النجاح االجمالي للصناعة الثقيلة يشمل مكسبا ال يمكن تقديره
. و في هذا الخصوص ما زلنا متاخرين جدا. الجزئيات االكثر دقة يثبت االقتصاد الحديث كفاءته  

و الجيش و . كثر جدية ال الكمية و حسب بل النوعية ايضا في الصناعة الحربيةلقد تم التوصل بالتاكيد للنتائج اال
و مدراء الخدمات في الجيش بما فيهم فوروشيلوف ال يكفون مع ذلك عن . االسطول هما الزبونان االكثر تاثيرا و تطلبا

نتاج الذي تقدمونه الى الجيش لسنا دائما راضين كليا عن نوعية اال"الشكوى في كتاباتهم و خطبهم المنشورة قائلين 
. ان المرء يستشف دون عناء القلق الكامن في هذه الكلمات الحذرة". االحمر  

يجب ان يكون صنع االليات جيد النوعية و هذه ليست مع : "وقد كتب مدير الصناعة الثقيلة  في تقرير رسمي ما يلي
عادة يتحاشى و اضع التقارير توفير معطيات دقيقة مقارنة  و كال". كما ان االلة تكلف غاليا عندنا...االسف هي الحال

. بالنسبة لالنتاج العالمي  

و خالل التجارب االقتصادية . ان  الجرار مفخرة الصناعة السوفياتية و لكن نسبة استخدام الجرارات منخفضة جدا
وتدل .  عز العمل في الحقول بالمائة من الجرارات الصالحات رئيسية كما تعطل الكثير منها في81االخيرة خضع 

 كنتاال من 22-20بعض الحسابات على ان محطات االالت و الجرارات ال تغطي نفقاتها اال اذا امنت محصوال  يعادل 
و بما ان متوسط مردود الهكتار ال يصل حاليا الى نصف هذا الرقم فالدولة مضطرة لتغطية . الحبوب في كل هكتار
. عجز يقدر بالمليارات  

 الف كيلومتر في السنة بينما 100 ال بل 70 او 60تجتاز سيارة الشحن في امريكا . ضع النقل بالسيارات اشد سوءاان و
و من كل مئة سيارة سوفياتية يوجد خمس  و .  مرات4 او 3 الفا اي اقل ب 20ال تجتاز في االتحاد السوفياتي سوى 

و توازي تكاليف التصليح ضعفي . او في انتظار التصليحخمسون سيارة عاملة على الطرقات و الباقي في التصليح 
ان النقل بالسيارات يشكل عبئا ثقيال جدا "فال عجب ان ترى لجنة المراقبة الحكومية . مجموع كلفة انتاج اليات جديدة

". على تكاليف االنتاج  

عدد كبير من الحوادث و "ب اما زيادة امكانية النقل بالسكك الحديدية فيصحبها حسب راي رئيس مجلس مفوضي الشع
و يغدو . و السبب االساسي ال يتبدل ابدا وهو نوعية العمل المتدنية الموروثة عن الماضي". خروج القاطرات عن السكة

الصراع من اجل صيانة السكك الحديدية بصورة جيدة نوعا من العمل البطولي تقدم عنه عامالت تحويل الخطوط 
و رغم مكتسبات السنوات االخيرة يبقى النقل . يرهن الى الكرملين امام اعلى ممثلي السلطةالحديدية اللواتي كوفئن تقار

" كول عمل النقل البحري المؤسف"و نجد بشكل دوري في الصحف نبذات . البحري متاخرا عن النقل بالسكك الحديدية
. الخ"...التصليحات المتدنية بشكل غير معقول داخل االسطول"و حول نوعية   

و يمكن ان نصوغ بالنسبة للصناعة . الوضع  في فروع الصناعة الخفيفة اسوا مما هو عليه في الصناعة الثقيلةان 
ففي صناعة . ان المنتجات  بصورة عامة تزداد سوءا كاما ازداد اقترابها من المستهلك: السوفياتية قانونا خاصا وهو



و تظهر ". و التشكيلة محدودة و تسود النوعيات السيئة" زيةان نسبة العيوب مخ"النسيج على حد قول جريدة البرافدا 
تمديدات المياه مشغولة بطريقة : "الشكاوي المتعلقة بسوء نوعية السلع الضرورية بشكل دوري في الصحافة السوفياتية

ما ان ك, " ال يمكن للمرء ان يحصل على ازرار مقبولة", " االثاث قبيح و غير مسمر بدقة و سيئ الصنع", "سيئة
. الخ"...مؤسسات التغذية العامة تعمل بشكل مؤسف جدا"  

و يتطلب . ان وصف نجاحات التصنيع بالمؤشرات الكمية فقط هو كوصف جسم بشري بطوله دون ذكر محيط صدره
النجاح التقدير االصح لدينامية االقتصاد السوفياتي باالضافة الى ضرورة اخذ  النوعية بعين االعتبار ان نتذكر دائما ان 

ان انشاء مصانع كبيرة للسيارات يقابله النقص في شبكة . السريع المحقق في حقل ما يرافقه تاخر في حقول اخرى
 كلم في 10ان اهمال طرقنا ال يطاق و ال يمكن السير بسرعة اكثر من : "و تالحظ جريدة  االزفستيا. الطرق و اهمالها

و يؤكد رئيس لجنة الخطة  ان البالد مازالت تحتفظ ". كو و ياروسالفسكيالساعة على الطريق البالغة االهمية بين موس
". عصور انعدام الطرق"بتقاليد   

ان مدنا صناعية جديدة  تبنى في وقت قصير بينما تعاني عشرات المدن القديمة من . و االقتصاد البلدي في حالة مشابهة
اال و نرى المسارح و النوادي باهظة التكاليف تقام هنا و تنمو العواصم و المدن الصناعية و تزداد جم. اهمال شامل

اننا نبني ابنية سيئة : "تقول االزفستيا. في حين تبقى ازمة السكن خانقة و المساكن مهملة تماما بصورة معتادة. هناك
". باسعار عالية و تستهلك عموم المساكن و ال تصان نحن نقوم بقليل من الترميمات و بشكل سيء  

ذه التفاوتات كل نواحي االقتصاد و هي ال يمكن تجنبها الى حد ما النه كان و ما يزال من الضروري البدء تشمل ه
اذا تصورنا اقتصادا . بالقطاعات االكثر اهمية لكن تاخر بعض القطاعات يقلل كثيرا من فاعلية عمل البعض االخر

يكون فيه معامل ,  تحقيق تطور سريع لبعض الفروع فقطال, موجها  مثاليا يؤمن افضل النتائج على صعيد االقتصاد كله
coefficient النمو االحصائي ادنى في الفترة االولى و لكن االقتصاد بمجمله و المستهلك يستفيدان منه و تستفيد منه  

. دينامية االقتصاد العامة  

النتاج الصناعي وكان احرى من ان االحصائيات الرسمية تجمع ارقام االنتاج مع اصالح السيارات لتعطي مجموع ا
لذا ليس . و تنطبق هذه المالحظة على صناعات اخرى. وجهة نظر الفعالية االقتصادية اللجوء الى الطرح بدل الجمع

هل صناعة , فنحن ال نعرف ما هو الروبل و ال ندري دائما ماذا يختبئ خلفه: للتقديرات العامة بالروبل سوى قيمة نسبية
. بق الوانهام حطام اليات سا  

واذا كان انتاج الصناعة الثقيلة االجمالي المقدر بالروبل الثابت قد زاد ست مرات عما كان عليه قبل الحرب فان 
استخراج البترول و الفحم الحجري و انتاج الحديد المصهر مقدرا باالطنان لم يتضاعفا اال ثالث مرات او ثالث مرات 

لتنافر هو ان الصناعة السوفياتية قد خلقت فروعا جديدة لم تكن معروفة في روسيا و السبب الرئيسي لهذا ا. و نصفا فقط
و من المعلوم ان لكل بيروقراطية . اال انه يجب البحث عن سبب اضافي للتالعب المغرض باالحصائيات. القيصرية

. حاجة عضوية الى تمويه الحقيقة  

   

 نصيب كل مواطن 

و يبلغ انتاج الحديد المصهور و الصلب . لعمل منخفضا جدا في االتحاد السوفياتيال يزال المردود الفردي المتوسط ل
و مقارنة . ثلث مثيله في الواليات المتحدة, للعامل الواحد في افضل مصنع لصهر المعادن و حسب اعتراف المدير

ان التاكيد في هذه . ضااو اقل اي, متوسط انتاج عامل التعدين في البلدين تعطي على االرجح نسبة واحد الى خمسة
هو تاكيد مجرد من , استخداما من افران البالد الراسمالية" احسن"االحوال بان افران صهر الحديد في االتحاد السوفياتي 

و في صناعة االخشاب و البناء نجد الحالة اكثر سوءا منها في . فهدف التقنية االولى توفير العمل البشري. اي معنى
اي اقل ,  طن500في حين يبلغ ,  طن في السنة5000توسط انتاج عامل المقالع  في الواليات المتحدة  و يبلغ م. التعدين

هذا الفرق الصارخ ال يفسر فقط بنقص التدريب المهني العمالي بل بسوء تنظيم .  في االتحاد السوفياتي,  مرات10ب 
اها و لكنها ال تعرف كيف تستفيد من اليد ان البيروقراطية تحاول دفع العمل بكل قو. العمل على وجه الخصوص

. العاملة  



و يتفق مع مردود العمل المنخفض دخل قومي منخفض و بالتالي . و الزراعة اسوا نصيبا في هذا الصدد من الصناعة
. مستوى معيشي متدن للجماهير الشعبية  

 وهذا في حد ذاته –كانة االولى في اوروبا  الم1936عندما يقولون لنا ان انتاج االتحاد السوفياتي الصناعي سيحتل عام 
و الحال انه يتعذر تحديد .  فانهم ال يتناسون النوعية و سعر الكلفة فحسب بل يتجاهلون ايضا عدد السكان–نجاح كبير 

هذه فلنحاول القيام ب. تطور البالد العام و باالخص ظروف الجماهير المادية اال اذا  قسمنا االنتاج على عدد المستهلكين
. العملية الحسابية البسيطة  

 83.000ففي االتحاد السوفييتي  . ال يحتاج دور السكك الحديدية  في االقتصاد و الحياة الثقافية و الحرب الى برهان
وهذا .  كم417.000 كم و في الواليات المتحدة 63.000 كم و في فرنسا 58.000كيلومتر من السكك و في المانيا 

 33.1 كم و في الواليات المتحدة 15.2 كم من السكك و في فرنسا 8.5 االف مواطن في المانيا 10يعني ان نصيب كل 
هكذا يحتل االتحاد السوفياتي بالنسبة للسكك الحديدية مركزا متخلفا و سط العالم .  كم5كم و في االتحاد السوفياتي 

مس االخيرة فيعادل اليوم اسطول اسبانيا او اما االسطول التجاري الذي زاد ثالث مرات في السنوات الخ. المتمدن
 مواطن بينما 1000  سيارة لكل 0.6 انتج االتحاد السوفياتي 1935ففي عام : زد على ذلك نقص الطرق. الدنمارك

). 1928 سيارة في عام 36.5كان انتاجها  (23 و الواليات المتحدة 4.5و فرنسا ) 1934في عام  (8انتجت بريطانيا   

االتحاد السوفياتي في ما يختص بنسبة الخيول على فرنسا او الواليات المتحدة رغم تاخر سككه و مواصلته و ال يتفوق 
.  نسمة كما ان خيوله من نوع اقل جودة11-10ان لديه حصانا لكل . النهرية و البحرية  

اذ . على اكبر نجاح مع ذلكوتبقى المؤشرات المقارنة لغير صالح االتحاد السوفياتي في الصناعة الثقيلة التي حصلت 
 طن 3 طن و في الواليات المتحدة 5 طن لكل مواطن  بينما بلغ في بريطانيا حوالي 0.7 1935بلغ انتاج الفحم في عام 

 كلغ لكل 67اما انتاج الصلب في االتحاد السوفياتي فهو  .  طن2و في المانيا حوالي ) 1913 طن في 5.4مقابل (
و على . و النسب مشابهة في انتاج الحديد المصهور و صفائح الصلب.  كلغ250حدة مواطن و في الواليات المت

 بينما وصل في 1935 كيلوواط ساعة لكل مواطن سوفياتي عام 153مستوى الطاقة الكهربائية وصل االنتاج الى 
. 472 و في المانيا الى 363و في فرنسا الى ) 1934( كيلوواط 443بريطانيا الى    

 سم من النسيج الصوفي لكل 50 صنع اقل من 1935لقد تم عام .  ذاتها اكثر انخفاضا في الصناعة الخفيفةان المؤشرات
و ال يحصل  على الجوخ سوى المواطنين .  مرات مما في الواليات المتحدة او بريطانيا10 - 8مواطن و ذلك اقل 

 م لكل مواطن و ان تيتخدمه 16المصنوع بمعدل و على الجماهير ان تكتفي بالقماش القطني . السوفياتيين المحظوظين
  زوج للمواطن كل عام 0.5وتقدم صناعة االحذية في االتحاد السوفياتي . في االلبسة الشتوية كما كان الحال قبل الثورة

و نحن  نتجاهل مؤشر النوعية ,  ازواج3 زوج و في الواليات المتحدة 1.5و في المانيا اكثر من زوج و في فرنسا 
و من المؤكد ان نسبة من يملكون اكثر من زوج احذية في البالد الراسمالية تزيد عن مثيلتها . ذي قد يزيد الفرق حدةال

. مركزا متقدما من حيث نسبة عدد الحفاة, و مع االسف, ال يزال يحتل االتحاد السوفياتي. في االتحاد السوفياتي  

 للمنتجات الغذائية رغم التقدم االكيد الذي تم الوصول اليه في السنوات وتبقى النسب نفسها او تزداد سوءا جزئيا بالنسبة
يتعذر على االغلبية الساحقة من المواطنين شراء المعلبات و السجق و الجبن دون ان نتكلم على البسكويت و : االخيرة
 مواطنين و في المانيا 5بقرة لكل ثمة في فرنسا و الواليات المتحدة . و الحالة سيئة  بالنسبة لمنتجات االلبان. السكاكر

علما انه ال تعادل بقرتان سوفياتيتان غير واحدة من .  مواطنين8 مواطنين و في االتحاد السوفياتي بقرة لكل 6بقرة لكل 
 و ال يتقد االتحاد السوفياتي بصورة ملموسة على البالد االوروبية و الواليات المتحدة اال في انتاج. ناحية انتاج الحليب

ولكن  الخبز االسود و البطاطس  . البطاطس و الحبوب و خاصة القمح االسود هذا اذا نظرنا الى المردود بالنسبة للفرد
! من حيث كونهما غذاء اساسي للشعب هما مؤشران تقليديان  للفقر  

كلغ ورق للمواطن  4 صنع االتحاد السوفياتي اقل من 1935في عام .  ان استهالك الورق من اهم المؤشرات الثقافية
و اذا كان .  كغ47و في المانيا اكثر من ) 1928 كغ في عام 48( كغ 34بينما صنع في الواليات المتحدة اكثر من  

 اقالم سيئة النوعية لدرجة 4 قلما في السنة لكل مواطن ففي االتحاد السوفياتي اقل من 12يصنع في االواليات المتحدة 
.  على االكثرتجعلها معادلة لقلم او لقلمين  



و ليس من الغريب ان القضاء . و تشتكي الصحف دائما من ان نقص الكتب و الورق و االقالم يشل العمل المدرسي
. على االمية الذي كان مقررا في العيد العاشر للثورة ما زال بعيد المنال  

قومي للفرد اقل بصورة ملموسة من ان الدخل ال. يمكن ان نسلط االضواء على هذه المسالة مع استيحاء اعتبارات اعم
  في المائة اي جزءا يفوق مثيله في 30 – 25الدخل في البلدان الغربية و بما ان االستثمارات  في االنتاج تستهلك منه 

. اي بلد اخر فان حصة االستهالك لجماهير الشعب اقل بكثير منها في البلدان  الراسمالية المتقدمة  

 السوفياتي طبقات مالكة يقابل بذخها نقص استهالك الجماهير الشعبية و لكن قيمة هذه صحيح انه ليس في االتحاد
فان عيب النظام الراسمالي االساسي ال يمكن في بذخ الطبقات المالكة مهما كان هذا . المالحظة اقل مما يبدو الول وهلة

ي البذخ تدفعها الى التمسك بالملكية الخاصة البذخ كريها بحد ذاته و لكنه ناجم عن رغبة البرجوازية في حماية حقها ف
. ان البرجوازية تحتكر بالتاكيد استهالك المواد الكمالية. لوسائل االنتاج فتحكم بذلك على االقتصاد بالفوضى و التفكك

طبقة و سنرى فيما بعد انه اذا لم يكن في االتحاد السوفياتي . لكن الجماهير الكادحة تستهلك المواد الضرورية بكثرة
و ما دام نصيب الفرد من المواد . مالكة بمعنى الكلمة ففيه شريحة حاكمة محظوظة تستاثر يحصة االسد من االستهالك

الضروروية  في االتحاد السوفياتي اقل من نصيبه في البالد الراسمالية  المتقدمة فان الظروف المادية للجماهير  تبقى 
. سماليةاقل من مستوى الجماهير في البالد الرا  

ولم يكن . تقع المسؤولية التارخية لهذه الحالة على ماضي روسيا الثقيل المظلم  و على كل ما  تركه من بؤس و جهل 
و ما علينا كي نتاكد من هذا سوى ان نلقي نظرة  على بالد . هنالك اي مخرج نحو التقدم سوى تقويض الراسمالية

ان . ثر اجزاء االمبراطورية تطورا و التي لم تخرج حتى االن من الركودالبلطيق و بولونيا التي كانت في الماضي اك
و لكن التقدير . الفضل الدائم للنظام السوفياتي كامن في صراعه القاسي و المجدي غالبا ضد همجية متاصلة منذ قرون

. الصحيح للنتائج شرط اساسي للتقدم الالحق  

 تحضيرية  يقوم خاللها باستيراد و استيعاب و استيعارة المكتسبات ان النظام السوفياتي يجتاز تحت انظارنا مرحلة
ان المعامالت النسبية لالنتاج و االستهالك  تدل على  ان هذه المرحلة التحضيرية لم تنته بعد . التقنية و الثقافية الغربية

هذا هو . تراض قليل االحتمالكما انها ستستمر فترة تارخية كاملة حتى لو افترضنا ركود الراسمالية التام و هو اف
 االستنتاج االول شديد االهمية  الذي نصل اليه و الذي سنرجع اليه خالل هذه الدراسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   الفصل الثاني 

 النمو االقتصادي و تعرجات القيادة 

    

جاه الكوالك و السياسة المتبعة ت) النيب" (السياسة االقتصادية الجديدة"و " شيوعية الحرب"  

   

 السنة من تاريخ 18و ال يمكن ان نرى في ال . ان الخط البياني لتطور االقتصاد السوفياتي ال يصعد بصورة منتظمة 
ان لمحة سريعة لتاريخ اقتصاد االتحاد السوفياتي على ضوء سياسة . النظام الجديد عدة مراحل تحددها ازمات حادة

. و توقع المستقبلالحكومة ضرورية جدا لتشخيص المرض   

لقد استمرت الحرب االهلية العنيفة ثالث سنوات بعد الثورة كانت الحياة االقتصادية خاللها خاضعة لمتطلبات جبهات 
و بالنظر لضالة الموارد بقيت الحياة الثقافية في المحل الثاني و قد تميزت بالمدى الجريء للفكر الخالق و . القتال

الشتراكية "و هي المماثل البطولي ) 1921 – 1918" (شيوعية الحرب"هذه الفترة  فترة و يسمون . خاصة فكر لينين
اقتصرت االهداف االقتصادية لسلطة السوفياتات على دعم الصناعة الحربية بنوع خاص . في البلدان الراسمالية" الحرب

لقد كانت شيوعية الحرب . ان المدن من الجوعو االستفادة من االحتياطات القليلة الموجودة بغية متابعة القتال و انقاذ سك
. عبارة عن تنظيم االستهالك في قلعة محاصرة  

ولقد املت حكومة السوفياتات و حاولت ان . وعلينا ان نعترف هنا ان تطلعاتها كانت في بادئ االمر اوسع مدى
لقد فكرت  باالنتقال رويدا رويدا من بكالم اخر . تستخلص من هذا التنظيم اقتصادا موجها في حقل االنتاج و االستهالك

: 1919و يقول برنامج الحزب البلشفي الذي تم تبنيه في عام . شيوعية الحرب الى الشيوعية الحقيقة دون تعديل النظام
تستمر سلطة السوفياتات في حقل التوزيع دونما تهاون في االستعاضة عن التجارة بتوزيع المنتجات توزيعا منظما على 

. لوطني حسب المخطط االجماليالصعيد ا  

لكن الصراع اخذ يزداد باستمرار بسبب العواقب الوخيمة لالعمال العدوانية و لكن ايضا بسبب انعدام  حوافز المصلحة 
كانت المدينة تطلب من الريف القمح و المواد االولية دون ان تقدم له بالمقابل سوى وريقات . الفردية لدى المنتجين

.  نقود نظرا لعادة قديمةملونة تحمل اسم  

 يدفن مؤنه فترسل الحكومة مفارة من العمال المسلحين لمصادرة الحبوب فيخفض الموجيك بعد )1(و اصبح الموجيك 
 و هو العام الذي اعقب انتهاء الحرب االهلية الى خمس 1921اما االنتاج الصناعي فقد وصل في عام . ذلك زراعته

 23 كن اي اقل ب 183.000 مليون طن الى 4.2و انخفض انتاج الصلب من . الحوالانتاج ما قبل الحرب في احسن ا
و .  و كانت مجاعة رهيبة1922 ماليين في عام 503 مليون كنتال الى 801و هبط المحصول الزراعي العام من . مرة

نتجة بشكل لم يعرفه و انهارت القوة الم.  مليونا فقط30 مليار روبل الى 2.9تدهور حجم  التجارة الخارجية  من 
. و غدت البالد و السلطة معها على حافة الهاوية. التاريخ  

و يبقى الخطا . بعد ذلك لنقد قاس للغاية و صحيح من عدة وجوه" لشيوعية الحرب"لقد اخضعت االمال الطوباوية 
تستند انذاك الى توقع نصر النظري الذي ارتكبه الحزب الحاكم ال مبرر له اطالقا اذا تجاهلنا ان كل الحسابات كانت 

كان يسود االعتبار انه  من البديهي ان تزود البروليتاريا االلمانية  المنتصرة روسيا السوفياتات . مقبل للثورة في الغرب
. باالالت و المنتجات الصناعية و بعمال مؤهلين بشكل جيد و فنيين و منظمين تسد قيمتها فيما بعد باغذية و مواد اولية

) و يرجع فشلها الى االشتراكية الديمقراطية على وجه الحصر(  شك فيه انه لو نجحت الثورة في المانيا و مما ال
لتقدمت اقتصاديات المانيا  و االتحاد السوفياتي بخطى عمالقة بحيث ان مصير اوروبا و العالم اليوم كان بدا اكثر 

اح هذا االحتمال  المتفائل نفسه كان ال بد من نبذ طريقة بيد انه يمكن القول بكل تاكيد انه حتى في حال نج. اشراقا
. التوزيع من قبل الدولة و العودة الى االساليب التجارية  



ويبرر لينين ضرورة اعادة عالقات السوق بان في البالد عدة ماليين من المزارع المنعزلة التي اعتادت ان تحدد 
و . الفالحين بالصناعة المؤممة" التحام"نت مهمة حركة البضائع ان تؤمن كا. عالقتها بالعالم المحيط بها بواسطة التجارة

على الصناعة ان تقدم للريف البضائع الضرورية باسعار تجعل الدولة تعدل عن : النظرية بسيطة جدا" االلتحام"صيغة 
. عن مصادرة المنتجات الزراعية  

و قد بينت . القتصادية الجديدة االكثر الحاحا و االكثر عسراكان تحسين العالقات االقتصادية  مع الريف مهمة السياسة ا
   ابتدعتها taireémonالتجربة بسرعة ان الصناعة نفسها كانت بحاجة رغم تشريكها الى طرائق حساب نقدي  

دة و يبقى قانون العرض و الطلب بالنسبة لها القاع. فالخطة ال تبنى على معطيات الذكاء وحدها. الراسمالية من قبل
بعد ان اصبحت السوق قانونية عاودت عملها  بمساعدة نظام . المادية الضرورية و المصحح المنقذ و ذلك لفترة طويلة

 و بفضل الدفعة االولى االتية من الريف انتعشت الصناعة و بدر عنها نشاط 1922و منذ عام . نقدي اعيد تنظيمه
 مستوى ما قبل 1926 حتى بلغ في عام 1923 – 1922مي و يكفي االشارة الى ان االنتاج تضاعف في عا. كثيف

و زادت المحاصيل الزراعية بصورة متوازية و لكن بسرعة . 1921الحرب اي انه زاد خمس مرات عن مستوى عام 
. اقل  

 الحاسمة ازداد اختالف وجهات النظر التي كانت قد ظهرت سابقا في الحزب الحاكم حول العالقة بين 1923ومنذ سنة 
و لم تكن الصناعة قادرة على التقدم في بالد استنزفت كل مدخراتها اال باستالف الحبوب و المواد . ناعة و الزراعةالص

فالفالح الذي ال يؤمن :  ثقيلة الوطاة كانت تؤدي الى قتل الحوافز للعمل" استالفات اجبارية"لكن . االولية من الفالحين
اما االستالفات الضئيلة فتهدد االقتصاد بالركود . مح باالمتناع عن الزراعةبسعادة المستقبل كان يرد على مصادرة الق

الن الفالح الذي ال يتلقى مواد صناعية كان يتجه الى ارضاء  متطلباته الفردية بنفسه و العودة بالتالي الى االشكال 
جب اخذه من الريف للصناعة  ماذا ي: و بدات االختالفات في وجهات النظر في الحزب حول موضوع. الحرفية القديمة

. و تعقد االمر اكثر فاكثر بمواضيع تتعلق بالتركيب االجتماعي للريف. بغية الوصول الى توازن ديناميكي  

 في مؤتمر الحزب – التي لم  تكن قد اتخذت لها هذا االسم بعد –) 2( تكلم ممثل المعارضة اليسارية 1923وفي ربيع 
" المقص"و اطلق  على هذه الظاهرة انذاك اسم . عة و الزراعة بخط بياني يدعو الى القلقمبينا الفرق بين اسعار  الصنا

لقد قال انذاك انه اذا استمرت الصناعة بالتاخر و افتح المقص باستمرار . الذي دخل فيما بعد في المصطلحات العالمية
. فسيصبح االنفصال بين الريف و المدينة امرا ال مفر منه  

 يالحظون بوضوح الفرق بين ثورة البالشفة  الزراعية الديمقراطية و سياستهم المتجهة الرساء قواعد وكان الفالحون
لقد كسب الفالحون  في مصادرة االمالك الخاصة و امالك الدولة اكثر من نصف مليار روبل ذهبي في . االشتراكية

و ما . ر المرتفعة  للسلع الصناعية التي تنتجها الدولةالعام الواحد اال انهم خسروا هذا المبلغ بل اكثر منه  بسبب االسعا
دامت الموازنة بين الثورتين الديمقراطية  و االشتراكية  المجتمعتين في ثورة اوكتوبر تؤدي بالنتيجة الى خسارة 

. المزارعين لمئات الماليين من الروبالت سنويا فان تحالف الطبقتين يبقى امرا مشكوكا فيه  

اعة الموروث من الماضي تزايد بعد ثورة اوكتوبر كما ازداد عدد قطع االرض في السنوات العشر  ان تقسيم  الزر
و كان هذا من .  مليونا وهو ما زاد في  اتجاه معظم الفالحين الى ارضاء حاجاتهم الفردية فقط25 الى 16االخيرة من 

.  اسباب نقص المواد الغذائية  
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وكان من المفترض ان يعني ذلك نظريا تذويب الكوالك بالتدريج عبر التدابير االشتراكية لكن االمر بدا عمليا مغايرا 
. ساحقةلذلك و ادى الى اثراء االقلية على حساب االكثرية ال  

فاصبح استخدام اليد . وغدت الدولة االسيرة لسياستها مضطرة للتراجع خطوة خطوة امام البرجوازية الزراعية الصغيرة
: كما غدا الفالحون  بين قطبين. 1925العاملة الماجورة في الزراعة و تاجير االرض بحماية القانون في عام 

ة  التي ال تملك بضائع صناعية كافية قد استبعدت من السوق الريفية ان الدول. الراسمالي الصغير و االجير المياوم



و لجات مشاريع الدولة نفسها  الى . فظهر من تحت االرض وسيط يعمل بين الكوالك و المعلمين الحرفيين الصغار
 ان تغيير لقد شعر الجميع بالمد الراسمالي الصاعد كما راى كل ذي بصيرة. البحث عن المواد االولية لدى التجار

. اشكال الملكية ال يحل مسالة االشتراكية  بل يطرحها فقط  

و حينما .  عندما كانت سياسة  التوجه نحو الكوالك في اوجها بدا ستالين يعد العدة اللغاء تاميم االرض1925و في عام 
يزرعها و ذلك لمدة اليس من مصلحة الزراعة اعطاء كل مزارع قطعة االرض التي : "ساله احد الصحفيين السوفيات

بناء على مبادرة ستالين الشخصية قدم مفوض الشعب للزراعة في جمهورية ". ! سنة40بل لمدة : "اجابه"  سنوات؟10
 60و الحالة هذه كان . اما الهدف فكان منح المزارعين الثقة بمستقبلهم. جورجيا مشروع قانون اللغاء تاميم االرض

 و لم يكن لدى الدولة ما ! بالمائة من المزارعين6 بحوزة 1926قد اصبح في ربيع بالمائة من القمح المعد للتجارة 
يكفيها من الحبوب للتجارة الخارجية او حتى لمتطلبات البالد فاضطرت كنتيجة لقلة الصادرات الى االستغناء عن 

. استيراد المنتجات الصناعية و التخفيض ما امكن من استيرادها للمواد االولية و االالت  

 – 1924ان السياسة المسايرة للكوالك التي كانت تعيق التصنيع و تنزل الضرر باكثرية الفالحين كشفت منذ اعوام  
فباعطائها البرجوازية الصغيرة في المدن و الريف ثقة خارقة بالنفس دفعتها الى السيطرة :   عن نتائجها السياسية1936

و ادت الى . ة و زادت ثقتها بنفسها و اخذت تثقل كاهل العمال اكثر فاكثروقوت البيروقراطي. على عدة سوفياتات محلية
و تسببت قوة الكوالك المتزايدة بترويع عضوين . الغاء كل اشكال الديمقراطية في الحزب و في المجتمع السوفياتي

 الحركة العمالية مرموقين من الجماعة الحاكمة هما زينوفييف و كامينييف و هما رئيسا السوفييت في اكثر مراكز
فانتصرت سياسة  تشجيع كبار المزارعين و . و لكن الريف و البيروقراطية كانا مع ستالين. لينينغراد و موسكو: اهمية

"). التروتسكية"المسماة ب  (1933 الى معارضة 1926انضم زينوفييف و كامينييف و انصارهما عام   

جماعية الزراعة و لكنها كانت تؤجلها الى عدة عقود " المبدا" حيث و الحقيقة ان الجماعة الحاكمة لم ترفض ابدا من
 انه اذا كان تحويل الريف اشتراكيا ال يتم اال 1927لقد كتب مفوض الشعب للزراعة ياكوفليف في عام . زمنية اخرى

و كتب بعد ". لن يحصل خالل سنة او سنتين او ثالث سنوات بل ربما لن يحصل بمرور سنوات عشر"بالجماعية فانه 
و الكوميونات كانت و ستبقى لمدة طويلة ايضا عبارة عن جزر وسط ) المزارع الجماعية(ان الكولخوزات : "ذلك

 بالمائة 0.8و في الواقع لم يكن االستثمار الزراعي الجماعي انذاك يضم اكثر من ". ملكيات الفالحين الزراعية الفردية
. من عائالت المزارعين  

ثم اخذ شكال عنيفا و حادا اعتبارا " الخلط العام"ا الصراع واضحا داخل الحزب في سبيل ما يدعى  بد1923و في عام 
يجب : "و كتبت المعارضة اليسارية في برنامجها الذي تناول المشاكل االقتصادية و الصناعية كافة تقول. 1926من 

تاميم االرض او التخفيف من هذه الفكرة التي على الحزب ان يدين بدون شفقة كل المحاوالت الرامية الى الغاء فكرة 
و انتصرت موضوعة المعارضة و توقفت المحاوالت المكشوفة لعرقلة ". تشكل قاعدة من قواعد ديكتاتورية البروليتاريا

. لكن االمر كان اعمق من ذلك و لم تتمحور المسالة حول شكل ملكية االرض فقط. تاميم االرض  

مقابل االهمية المتزايدة للمزارع الفردية في الريف ينبغي الرد بنمو : "ي للمعارضة قائالوقد اوضح البرنامج السياس
هناك ما يدعو الن نعطي سنويا و بصورة منتظمة مبالغ كبيرة لدعم الفالحين . االستثمارات الجماعية االكثر سرعة
 يتجه نحو قلب االنتاج الصغير و استبداله البد للعمل التعاوني بمجمله من ان"..."الفقراء المجمعين في مزارع جماعية

لقد اصرت الجماعة الحاكمة على ان تعتبر اي برنامج واسع للتجميع نوعا من الطوبى في ". بانتاج جماعي واسع
هكذا و جدنا ابان االعداد للمؤتمر الخامس عشر للحزب الذي كان مخططا ليجري فيه طرد . المستقبل القريب

ال يمكن ان نترك النفسنا العنان و : "لوتوف رئيس مجلس مفوضي الشعب فيما بعد مكرراالمعارضة كيف انبرى مو
لقد حدث ذلك في اواخر ". نندفع ضمن الظروف الحالية مع اوهام الفالحين الفقراء الساعية الى الجماعية الجماهيرية

. ا فيما بعد بالنسبة لالرياف و قد كان التكتل الحاكم يجهل انذاك ما هي السياسة التي سوف يعتمده1927عام   

ستالين و مولوتوف (هي سنوات صراع التحالف القابض على السلطة ) 1928 – 1923(لقد كانت تلك السنوات نفسها 
و لسوف . المؤيدة للتخطيط" جماعة التصنيع الكبير"ضد ) و ريكوف و تومسكي و بوخارين و زينوفييف و كامينييف

 يكتشفون الحذر الهدام  الذي سيطر انذاك على عقلية الحكومة السوفياتية تجاه كل يستغرب  مؤرخو المستقبل عندما
و قد تقدم التصنيع  بخطوات تجريبية بناء على دفعات خارجية وكانت الحسابات تتعرض الى . مبادرة اقتصادية جريئة

 1923بت المعارضة بدا بعام و عندما طال. تعديالت مستمرة خالل العمل  مما سبب زيادة ضخمة في النفقات العامة
و في ". القفز في المجهول"بتاظيم خطة خماسية استقبل كالمها بهزء يشبه سخرية البرجوازية الصغيرة الخائفة من 



 اكد ستالين في اجتماع اللجنة المركزية بان البدء ببناء المحطة الكهربائية الكبيرة على نهر الدنيبر سيكون 1927نيسان 
لقد عبرت هذه المقارنة عن موجز لبرنامج . ا كمثل الموجيك الذي يشتري حاكيا بدال من ان يشتري بقرةمثله بالنسبة لن

و من المفيد ان نذكر في هذا المجال بان كل الصحف البرجوازية العالمية و بعدها الصحف االشتراكية كانت . كامل
. يقية الصناعيةتنشر بكل طيبة خاطر اتهامات الدولة للمعارضة اليسارية بالرومنط  

و في حين كانت المناقشات تحتدم في الحزب كان الفالح يرد على نقص السلع الصناعية باضرابات ازداد عنادها يوما  
 –ريكوف (هذا و قد كان زعماء الجناح اليميني . بعد يوم و يمتنع عن انزال حبوبه الى السوق و زيادة انتاج القمح

كزيادة سعر القمح حتى و لو ادى ذلك : اء حرية اكبر للميول الراسمالية في الريفيطالبون باعط)  بوخارين–تومسكي 
كان الحل الوحيد وفقا لهذه السايسة هو التوجه نحو استيراد بضائع صناعية مقابل .  الى االقالل من سرعة التصنيع

بين الفالح الغني و الراسمالية ' امااللتح'و معنى ذلك تحقيق عملية . المواد االولية التي يقدمها المزارعون للتصدير
. االقتصاد الزراعي بالصناعة االشتراكية اي ضياع االهداف التي قامت من اجلها ثورة اوكتوبر' التحام'العالمية بدال من   

ان زيادة سرعة التصنيع ال سيما عبر فرض : "في مؤتمر الحزب بقوله)  3( رد ممثل المعارضة1926 و في عام 
و على هذا النحو يستفيد العمال و .. لى الكوالك ستؤدي الى زيادة البضائع مما يسمح بخفض االسعارضرائب اكبر ع
ان استدارتنا نحو الريف ال تعني ان ندير ظهرنا للصناعة بل ان ندير الصناعة نحو الريف الن الريف . معظم الفالحين

". ال يحتاج الى تامل وجه دولة ال تمتلك صناعة  

ال تتقدم كثيرا  منفصلة "و قال ان على الصناعة ان ". خطة المعارضة الخيالية"الين مدوية بوجه بوجه وجاءت ردود ست
و كانت قرارات الحزب تردد الحقائق االولية ذاتها حول التالئم السلبي ". عن الزراعة و متجاهلة وتيرة التراكم في بلدنا

 1927 عشر للحزب الشيوعي الذي اجتمع في كانون االول عام و قرر المؤتمر الخامس. مع متطلبات الفالحين االغنياء
الخطر الكامن وراء تثمير رساميل كبيرة في البناء "هزيمة ساحقة ان يحذر من " بجماعة التصنيع الكبير"ليلحق 

. و لم يكن التكتل الحاكم يرغب انذاك برؤية االخطار االخرى". الصناعي  

 انتهاء الفترة المسماة بفترة اعادة البناء و التي عملت الصناعة خاللها 1928 – 1927لقد شهدت السنة االقتصادية 
لقد اصبح . و كان التقدم الالحق يتطلب بناء صناعيا ضخما. بادوات ما قبل الثورة كما عملت الزراعة بوسائلها القديمة 

. من المستحيل الحكم خبط عشواء و دونما خطة  

  1925 – 1923يع االشتراكي منذ اعوام لقد حللت المعارضة احتماالت التصن

فاستنتجت بعد استنفاد االمكانيات التاي تقدمها االالت الموروثة عن البرجوازية ان الصناعة السوفييتية تستطيع باالستناد 
لقد كان قادة التكتل الحاكم يسخرون عالنية من . الى التراكم االشتراكي النمو بسرعة ال يمكن للراسمالية بلوغها

لمعامالت ا coefficients  بالمائة المصاغة بحذر كما لو كانت موسيقى خرافية اتية من 18 و 15   المتراوحة بين 
". التروتسكية في ذلك الحين"و قد كان هذا مضمون النضال ضد . مستقبل مجهول  

.  للسخرية انما وضع بروح خسيسة مثيرة1927ان اول مخطط اجمالي رسمي للخطة الخمسية جرى وضعه في عام 
.  بالمائة تبعا لخط منحن اقل حدة عاما بع عام4 و 9كان على زيادة االنتاج الصناعي وفقا  لهذه الخطة ان تتراوح بين 

و يبدو الجبن غير المعقول لهذا .   بالمائة12كان على االستهالك الفردي اال يزيد خالل سنوات خمس الى اكثر من 
 بالمائة فقط 16 انه كان على ميزانية الدولة في نهاية الخطة الخمسية اال تتجاوز التصور بمزيد من الوضوح اذا عرفنا

 بالمائة من 18من الدخل القومي بينما كانت ميزانية روسيا القيصرية التي لم تفكر طبعا ببناء مجتمع اشتراكي تمتص 
ديين تعرضوا بعد عدة سنين الى  ربما ليس نافال ان نضيف بان واضعي هذه الخطة من مهندسين و اقتصا!هذا الدخل

و لو تجرا المتهمون . المثول امام المحاكم التي ادانتهم بقسوة متناهية بتهمة  التخريب و العمل بوحي قوة عظمى اجنبية
للمكتب السياسي الذي كان يصدر " الخط العام"الظهروا في المحكمة ام دورهم في وضع الخطة كان متوافقا تماما مع 

. تلهم التعليما  

ان صياغة مخطط على تلك : "لقد اوضح برنامج المعارضة. ان صراع االتجاهات قد عبر عن نفسه بلغة االرقام
و قد قام المكتب ". الدرجة من القماءة و التشاؤم في العيد العاشر لثورة اوكتوبر يعني في الحقيقة العمل ضد االشتراكية

ان .  بالمائة9خكسية يكون معدل زيادة االنتاج السنوية بموجبها السياسي بعد ذلك بسنة باقرار مشروع جديد لخطة 
و عندما تبدلت سياسة الدولة ". جماعة التصنيع الكبير"التطور الفعلي كان يتكشف عن ميل عنيد لالقتراب من معامالت 



ت االفتراضية التي راديكاليا بعد ذلك بسنة قررة لجنة الخطة مشروعا ثالثا تتفق ديناميكيته بشكل غريب مع التشخيصا
. 1925قدمتها المعارضة في عام   

ان التاريخ الحقيقي لسياسة االتحاد السوفييتي االقتصادية  مختلف كل االختالف عن االسطورة التي تبتدعها الدولة و من 
. المؤسف ان نرى كتابا شرفاء مثل الزوجين ويب لم ينتبهوا لهذا االمر  

   

" الجماعية الكاملة"و "  سنوات4 في الخطة الخمسية: "انعطاف مفاجئ  

   

ان التردد  تجاه المزارع الفالحية الفردية و الحذر تجاه الخطط الكبرى و الدفاع عن تطور بطيء و ازدراء المشكلة 
 1924التي صاغها ستالين الول مرة  في خريف عام " االشتراكية في بلد واحد"االممية امور شكلت بمجموعها نظرية 

وهي تقضي بعدم االستعجال بعملية التصنيع  و بمسايرة الموجيك و عدم االعتماد .  البروليتاريا في المانيابعد هزيمة
  و ليس انقسام الفالحين الى شرائح ضمن !على الثورة العالمية و باالمتناع قبل كل شيء عن نقد السلطة البيروقراطية

م المكتب المركزي لالحصاء جداول تولي الكوالك مكانة اكبر هذا المنظور اال من بنات افكار المعارضة و عندما قد
و بينما كان القادة يطلقون التاكيدات المطمئنة حول . مما تتمناه السلطة عمد ياكوفليف المذكور انفا الى الغاء هذا المكتب

 للحبوب الخ كان الفالح تكافؤا"القادم و التخزين االكثر " السير الهادئ للتطور"الخالص من القحط في انتاج السلع و 
 و جدت 1928و في يناير . المترف الذي اصبح اقوى يجر خلفه الفاالح المتوسط و يمتنعان معا عن تقديم القمح للمدن

ان للتاريخ احيانا ممازحات قاسية ففي الشهر الذي اطبق فيه . الطبقة العاملة نفسها وجها لوجه امام مجاعة وشيكة
القوا " القت الحكومة بممثلي المعارضة اليسارية في السجون او ارسلتهم الى سيبيريا النهم الكوالك على رقبة الثورة

! في قلوب المواطنين عندما حدثوهم عن شبح الكوالك"  الهلع  

و حاولت الحكومة ان تجد تفسيرا الحجام الفالحين عن تسليم القمح  فقالت في تفسيرها ان سبب هذا االحجام هو عداء 
و لكن الفالح الغني  ال يميل . اي حوافز سياسية عامة) و لكن من اين خرج الكوالك؟(نظام الحكم االشتراكي الكوالك ل
. فهو يخفي قمحه الن بيعه غير مريح و الن هذا االحجام عن البيع  يزيد من تاثيره بين الفالحين. 'المثاليات'لمثل هذه 

طالقا لمواجهة التخريب من جانب الفالحين الميسورين و قد كان ينبغي ان التدابير القمعية ماخوذة على حدة غير كافية ا
. تبديل السياسة المتبعة اال ان الحيرة و التردد استمرا وقتا طويال  

توسيع  المزارع الفردية " اعلن ريكوف الذي كان ما يزال يرئس الحكومة في تلك المرحلة  ان 1928يوليو / في تموز 
هناك اشخاص يظنون ان عهد المزارع الفردية قد ولى : "و ردد ستالين صدى كالمه قائال". زبهو المهمة االساسية للح
و بعد اقل من عام لم يعد الخط ". ليس لهؤالء االشخاص ما يجمعهم مع الخط العام لحزبنا... و لم يعد ينبغي تشجيعها

.  االفقلقد بزغ فجر الجماعية الكاملة في: العام للحزب متالئما مع هذا الكالم  

: لقد سبق و قالت المعارضة.  نتج االتجاه الجديد عن تدابير تجريبية كالسابق بعد صراع خفي داخل المجموعة الحاكمة
". يجمع اليمين و الوسط عداؤهما المشترك للمعارضة التي سيؤدي استبعادها الى تسريع الصراع في ما بينهما حتما"

الحاكمة السائرة الى التفكك رفضوا االعتراف باي شكل من االشكال  بان توقع لكن زعماء الكتلة . وهو ما حصل بالفعل
 كان 1928اوكتوبر /  تشرين االول 19و في . المعارضة هذا قد تحقق كما الحال مع العديد من التوقعات االخرى

سامح المكتب السياسي لقد االن االوان لننتهي من االشاعات حول وجود يمين  يبدي نحوه الت: "ستالين ال يزال يردد
لكن المجموعتين كانتا تتحسسان  مع ذلك مكاتب الحزب و عاش الحزم المكموم وسط االشاعات ". للجنتنا المركزية

كان يناور مستفيدا "و بعد مرور عدة اشهر اذا بالصحف الرسمية تنشر ان رئيس الحكومة ريكوف . الغامضة و الظنون
 –خاضعا للتاثيرات الليبرالية "ان رئيس االممية الشيوعية  بوخارين كان و ". من متاعب السلطات السوفييتية

و كان الثالثي ريكوف و . و ان تومسكي رئيس المجلس المركزي للنقابات لم يكن سوى نقابي بائس" البرجوازية
ة اليسارية اذا كانت السلطة قد استخدمت في صراعها ضد المعارض.  بوخارين و تومسكي اعضاء في المكتب السياسي

اسلحة مستعارة من مستودع اليمين ففي وسع بوخارين ان يتهم ستالين  االن بانه  يستعين في مواجهته لليمين بنتف من 
. برنامج المعارضة المدانة وهو محق في هذا االتهام  



رتين مرفوضتين و نظرية امتصاص االشتراكية للكوالك من دون الم فك" اثروا"مهما  فقد تم االنعطاف و اصبح شعار 
اللحاق "وشعار . و حل بدال من القناعة و الرضى هلع جارف. بحزم و ان بصورة متاخرة و اصبح التصنيع شعار اليوم

و حل مكان الخطة الخمسية التي تشكل ". في اقصر مدة"الذي رفعه لينين و كاد ان ينسى اضيف اليه تعبير " و السبق
ر الحزب مبدئيا خطة جديدة اخذت عناصرها الرئيسية من برنامج المعارضة الحد االدنى  و التي وافق عليها مؤتم

و تركزت االنظار كلها على مشروع السد على نهر الدنيبر الذي شبه قبل مدة قصيرة . اليسارية المهزومة باالمس
. بالحاكي  

واعتقد التجريبيون المبللون . ت سنوا4وعند ظهور بوادر اولية للنجاح اعطيت تعليمات جددية لتنفيذ الخطة الخمسية في 
انتقل . الى مغامرة اي الى نقيضها) كما يحصل كثيرا في التاريخ(ان كل شيء اصبح بمقدورهم و انقلبت االنتهازية 

الى " التقدم بسرعة السلحفاة" للتكيف مع فلسفة بوخارين حول 1928 – 1923المكتب السياسي الذي كان مستعدا في 
 بالمائة محاوال ان يجعل من كل نجاح مؤقت قاعدة و متجاهال ارتباط فروع 30 الى 20وي من االرتفاع بالنمو السن

هذا و قد اخذت االوراق النقدية تستعمل لسد الثغرات المالية في الخطة فارتفعت . االقتصاد بعضها بالبعض االخر
 مليار 8.4 منتصف المرحلة الثانية الى  مليار روبل لتصل في5.5 مليار روبل الى 1.7االوراق النقدية المتداولة من 

اما البيروقراطية فلم تتخلص فقط فقط من مراقبة الجماهير التي اثقل التصنيع السريع كاهلها بل ايضا من مراقبة . روبل
واهتز النظام المالي من جذوره مرة اخرى بعد ان كانت ارسيت قواعده على اسس .  االموتوماتيكية)4(التشرفونييتز 
 . NEP في بدء مرحلة النيب ثابتة

فبراير عن طريق /  شباط 15فقد عرف الشعب فجاة في . اال ان الخطر االكبر على النظام و الخطة برز في الريف
افتتاحية في البرافدا ان صورة الريف الحقيقة مختلفة عن الصورة التي رسمته له السلطات حتى االن و تسبه الى حد 

اما الصحافة  التي كانمت تنكر باالمس وجود الكوالك فقد . المعارضة التي طردها المؤتمربعيد الشكل الذي رسمته له 
. اكتشفتهم اليوم فجاة بناء على اوامر عليا ال في الريف فحسب بل في داخل الحزب نفسه  

متنوعة و و عرف الجميع ان خاليا الحزب كانت غالبا تحت سيطرة الفالحين االغنياء الذين يملكون ادوات زراعية 
  من الحبوب و يظهرون فضال عن ذلك )5(' البود'يستخدمون اليد العاملة الماجورة بشكل واسع و يخفون مئات بل االف 

و قد تسابقت  الصحف الى نشر معلومات مثيرة عن كوالك يشغلون مراكز امناء ". التروتسكية"كاعداء الداء للسياسة 
و اقلبت كل المعايير و القيم .  ابعاد الفالحين الفقراء و المياومين عن الحزبعامين في اللجان المحلية  و يعملون على

. القديمة راسا على عقب  

اصبح من الضروري مصادرة خبز الكوالك اليومي لتموين المدن و لم يكن هذا يتم بدون عنف كما اخذت مصادرة 
و هذا يعني وعد الريف بالعودة ". ابير استثنائيةتد"مستودعات الكوالك و الفالحين المتوسطين في اللغة الرسمية اسم 

و قتلت المصادرة . لكن الريف لم يقتنع بمعسول الكالم و كان محقا في ذلك. للسير على الطريق القويم في المستقبل
كما وجد المزارعون الفقراء و االجراء . القسرية لقمح المزارعين االغنياء الرغبة في زيادة المساحة المزروعة

فكان ال بد من . راعيون الميامون انفسهم بال عمل و غدت الزراعة و الدولة معها في طريق مسدود مرة اخرىالز
. باي ثمن" الخط العام"تبديل   

ان ستالين و مولوتوف اللذين استمرا يمنحان االفضلية للزراعات الفردية المجزاة اخذا يؤكدان ضرورة االسراع بتوسيع 
لكن لما كان نقص التموين الخطير ال يسمح ). الكولخوزات(و المزارع الجماعية للفالحين ) اتالسوفخوز(مزارع الدولة 

بايقاف حمالت المصادرة العسكرية التي تشن على الريف و جد برنامج النهوض بالزراعة الفردية المجزاة نفسه معلقا 
المؤقتة المستخدمة " التدابير االستثنائية"فتولد عن . الجماعية" االنزالق على منحدر"و كان ال بد من . في الهواء

و جاءت التعليمات المتضاربة االكثر غزارة من انصبة الخبز لتكشف ". لتصفية الكوالك كطبقة"لمصادرة القمح برنامج 
. بما ال يقبل الشك فقدان اي برنامج زراعي لخمس سنوات او حتى لخمس شهور  

لتي تم وضعها خالل ازمة التموين ان تشمل في نهاية السنة الخامسة لقد كان على الزراعة الجماعية حسب الخطة ا
هذا البرنامج الذي تتكشف ضخامته اذا ما عرفنا ان الزراعة الجماعية لم تشمل .  بالمائة من عائالت الفالحين20حوالي 

تين و نصف بعد بدء  بالمائة من عائالت الفالحين تم تجاوزه خالل اقل من سن1خالل السنوات العشر المنصرمة سوى 
. تطبيق الخطة الخمسية  



يدخل الفالحون : " انهى ستالين تردده و اعلن نهاية الزراعة الفردية المجزاة قائال1929نوفمبر / و في تشرين الثاني 
اما ياكوفليف الذي قال قبل سنتين ان الكولخوزات ستبقى مدة ". في الكولخوزات بقرى كاملة و كانوتونات و اقضية

و " تصفية الفالحين  االغنياء كطبقة"فقد تلقى بصفته المفوض للزراعة امر " واحات بين اقسام االرض المجزاة"ة طويل
 بالمائة الى 1.7 ارتفع عدد العائالت التابعة للكولخوزات من 1929و في عام ". في اقصر وقت"نشر الجماعية الكاملة 

. 1932 بالمائة عام 61.5 و 1931 بالمائة في عام 52.7 و 1930م  بالمائة في عا23.6 بالمائة كما بلغت النسبة 3.9  

لقد ثار . لم يعد هنالك اليوم من يردد ببالهة ثرثرة اللليبيراليين التي تقول ان الجماعية بمجملها كانت ثمرة العنف وحده
وا مناطق عذراء او انشاوا الفالحون على سيادتهم خالل نضالهم عبر التاريخ من اجل االرض و انتقلوا احيانا ليستعمر

و قد اصبحت مسالة تجميع االرض في مزارع . بدعا دينية حلت للموجيك مشكلة ضيق االرض بالسماوات الواسعة
واسعة منذ انهاء االقطاعيات الكبيرة و توزيع االرض الى اقسام صغيرة قضية حياة او موت بالنسبة للزراعة و 

. الفالحين و المجتمع باسره  

و لم تكن االمكانات الحقيقة للجماعية تتحدد بوضع الفالحين البائس و . االعتبار التاريخي العام لم يحل المعضلةلكن هذا 
ال بالطاقة االدارية للحكومة بل قبل كل شيء بالموارد االنتاجية المتوفرة اي بمقدار ما تستطيع الصناعة ان تقدم من 

لقد تم تجهيز الكولخوزات بادوات ال تفيد سوى . ة كانت عمليا مفقودةهذه المعطيات المادي. ادوات للمزارع الكبيرة
. و تحقيق الجماعية بسرعة فائقة في مثل هذه الظروف  مغامرة اقتصادية مجهولة النتائج. االراضي المجزاة  

كانت . قع الجديدو لم تتمكن الدولة  التي فاجاتها حدة هذا االنعطاف الذي قامت به من القيام بتحضير سياسي اولي للوا
و توترت اعصاب الفالحين اثر اشاعات تحدثت .  السلطات المحلية تجهل تماما كما الفالحون ما يتوجب عليها صنعه

لقد تحققت الفكرة التي اتهمت بها المعارضة في . المواشي و لم يكن االمر بعيدا عن الواقع كما سنرى" مصادرة"عن 
و اصبحت الجماعية بالنسبة للفالح مرادفة للمصادرة " بنهب الريف"وقراطية فقامت البير: الماضي لتشويه ارائها

و كتب . و لم تشمل الجماعية الخيول و االبقار و الخراف و الخنازير فقط بل و صغار افراخ الدجاج ايضا. الكاملة
و قد نتج ".  ة من اللبادكان يؤخذ  من الكوالك كل شيء حتى احذية االطفال المصنوع: " شاهد عيان في الخارج ما يلي

. عن ذلك ان باع الفالحون  مواشيهم بالجملة و بابخس االسعار  او ذبحوها ليستفيدوا من لحمها و جلدها  

فمن جهة بدا ان :  رسم اندرييف عضو اللجنة المركزية في مؤتمر موسكو الصورة التالية للجماعية1930و في يناير 
و من جهة اخرى كانت مبادرة " ستجتاح في طريقها كل الحواجز"د قاطبة  حركة التجميع القوية التي مكت البال

". على نطاق واسع خطير"الفالحين عشية االنضمام الى الكولخوز الى بيع ادواتهم و مواشيهم و بذارهم بغية الربح تتم 
حا منطلقين من وجهتي و يصف هذان التاكيدان المتناقضان الطابع المرضي للتجميع هذا التدبير اليائس و صفا صحي

ان التجميع الكامل قد اغرق االقتصاد في بؤس ال : "و لقد كتب المراقب الناقد الذي اشرنا اليه ما يلي. نظر متقابلتين
". مثيل له منذ زمن بعيد حتى لكان حربا دامت سنوات ثالث مرت من هناك  

منعزلة و انانية كانت حتى البارحة المحرك الوحيد  مليون عائلة من الفالحين 25لقد ارادت البيروقراطية ان تتجاهل 
 الف مجلس ادارة 200للزراعة رغم ضعفها و هزالها الذي يشبه هزال حصان الموجيك لتضع محلها بجرة قلم 

و لم تلبث ان ظهرت . لكولخوزات محرومة من الوسائط التقنية و المعارف الزراعية و ال تتمتع بدعم الفالحين انفسهم
مليون ) 835 (1930لقد كان  محصول الحبوب في عام . لمدمرة لهذه المغامرة و قد دام تاثيرها عدة سنواتالنتائج ا

و مع ان هذا الفرق ال يبدو كارثة اال انه كان يمثل .  مليون700كنتال فانخفض في السنتين التاليتين الى اقل من 
و لم . ن قبل ان تعتاد على حصص التموين لفترات المجاعةبالضبط فقدان  فقدان الكمية الالزمة من القمح لتمووين المد

 ماليين بود فهبط بعد سنتين و 109تكن زراعة النباتات الصناعية احسن حاال فقد كان انتاج السكر قبل تطبيق الجماعية 
لريف  مليون بود بسبب نقص الشمندر و اصاب االعصار االكثر تدميرا حيوانات ا48في ظل الجماعية الكاملة الى 

كما انخفض . 1934 مليون في عام 15.6 الى 1929 مليون  في عام 34.6 بالمائة من 55فهبط عدد الخيول بنسبة 
 66 بالمائة و الخراف بنسبة 55 بالمائة و الخنازير بنسبة 40 مليون اي بنسبة 19.5 مليون الى 30.7عدد االبقار من 

 بدقة توازي دقة حساب –ن الجوع و البرد و االوبئة و عمليات القمع  الناتجة ع–و لم تحدد الخسائر بالرجال . بالمائة
و ال تعود مسؤولية هذا على الجماعية بل على . الخسائر على مستوى المواشي و لكن يمكن تقديرها ايضا بالماليين

 حسبان حساب اي شيء و لم تبادر البيروقراطية الى. االساليب العمياء االعتباطية العنيفة التي رافقت تطبيق الجماعية
و لم ينشر قانون تنظيم الكولخوزات الذي حاول ان يربط منفعة الفالح الفردية بالنفع العام اال بعد ان  نهب . مسبقا

. الريف بشكل وحشي  



و على .  اساس التسرع بتطبيق هذه السياسة الجديدة1928 -1923وشكلت محاولة الهروب من نتائج سياسة اعوام 
فالبيروقراطية الماسكة . فقد كان بامكان الجماعية ان تخطو بوتيرة اكثر عقالنية ووفقا الشكال اكثر اتزاناالرغم من ذلك 

كما كان من الممكن و الضروري . بزمام السلطة و الصناعة قادرة على تنظيمها دون ان تدفع البالد الى حافة الهاوية
في نشرتها الصادرة في " المعارضة اليسارية"لقد كتبت . و المعنويةايضا السير بسرعة تتالئم   مع موارد البالد المادية 

يمكن في ظروف داخلية و عالمية مالئمة تحويل حالة الزراعة  المادية و التقنية بصورة : " ما يلي1930الخارج عام 
ة السوفياتات و لكن سلط.  سنة15 و 10جذرية و ارساء قواعد للجماعية على صعيد االنتاج خالل مهلة تتراوح بين 

". ستكون اثناء هذه الفترة معرضة لالطاحة عدة مرات  

و لكم يكن هذا التحذير مبالغا به حيث ان ريح الفناء لم تهب على ثورة اوكتوبر عنيفة كاسحة مثل ايام الجماعية 
لى االذهان بفعل كما عاد جو الحرب االهلية ا. لقد مزق التذمر و القلق و عمليات االرهاب البالد باسرها. الكاملة

و اسعار السوق " المتعارف عليها"فوضى النظام المالي و تضارب اسعار الحد االقصى التي حددتها الدولة مع االسعار 
الحرة و االنتقال من ظاهر التجارة بين الدولة و الفالحين الى ضرائب تتمثل بمقادير من الحبوب و اللحوم و االلبان و 

 المتواصلة لممتلكات الكولخوزات و اخفاء هذه السرقات و االستنفار العسكري للحزب الصراع المرير ضد السرقات
ضد محاوالت التخريب التي يقوم  بها الكوالك بعد تصفيتهم كطبقة و العودة الى بطاقة التموين و حصص المجاعة و 

. اخيرا تنظيم جوازات السفر الداخلية  

ية من فصل لفصل و ادت ظروف الحياة القاسية الى ميوعة اليد العاملة و و ساءت عملية تموين المصانع بالمواد االول
هذا و قد . التقصير في العمل و االهمال و تخريب االالت و ارتفاع نسبة العيوب في االنتاج و وقعه في رداءة النوعية

 نقلته الصحافة  تصريحا1932و صرح مولوتوف في عام .  بالمائة11.7 بنسبة 1931انخفض مردود العمل في عام 
ثم اعلنت .  بالمائة المحددة بالخطة36 بالمائة فقط بدال من نسبة 8.5السوفييتية عن ازدياد االنتاج الصناعي بمقدار 
 اشهر و هذا دليل على ان استهتارها و احتقارها للراي 3 سنوات  و 4البيروقراطية انه تم تنفيذ الخطة الخمسية في 

و االهم من ذلك ان االمر لم يكن يتعلق بالخطة الخمسية فحسب بل بمصير النظام .  حدودالعام و االحصاءات ليس لهما
. كله  

لقد صمد النظام رغم كل شيء بفضل جذوره الجماهيرية العميقة و بسبب ظروف خارجية مالئمة لقد وصلت الحالة 
لى درجة كاملة من الشلل امام كل باالتحاد السوفياتي في سنوات الفوضى االقتصادية و الحرب االهلية في الريف ا

و امتد تذمر الفالحين الى الجيش و افقد انعدام االمن و غياب االستقرار البيروقراطية و كادراتها . عدوان خارجي
. و لو وقع في هذه الفترة عدوان في الشرق او الغرب لكان له نتائج وخيمة حاسمة. القيادية معنوياتها  

. لحسن الحظ  خالل السنوات االولى من االزمة الصناعية و التجارية في حالة انتظار مبلبلةلقد غرق العالم الراسمالي 
كما انه لم يكن لدى اعداء االتحاد السوفياتي صورة واضحة عن . و لم يكن هناك من يرغب بالحرب  او يجرؤ عليها

بة للجوقات الرسمية على شرف مدى خطورة االضطراب االجتماعي الذي كان يجتاح البالد بفعل الموسيقى الصاخ
". الخط العام"  

تبين دراستنا التاريخية رغم اقتضابها كيف ان اللوحة المثالية عن سلسلة متعاقبة من النجاحات كانت امرا بعيدا عن 
ان كما . و سيفيدنا الماضي المليء باالزمات في الكشف عن معلومات تنفع في المستقبل. التطور الحقيقي للدولة العمالية

دراسة تاريخية لسياسة حكومة السوفيات االقتصادية و تقلباتها تبدو لنا ضرورية  للقضاء على عبادة الفرد  التي تبحث 
عن اسباب النجاح الحقيقية او الكاذبة في صفات الزعماء الخارقة بدال من ان تبحث عنها في ظروف الملكية االشتراكية 

. التي خلقتها الثورة  

ام االجتماعي الجديد طبعا من خالل اساليب القيادة لكن هذه االساليب تعبر كذلك عن الحالة تظهر ميزات النظ
. االقتصادية و الثقافية المتاخرة للبالد و عن محيط البرجوازية  االقليمية حيث تكونت الكادرات الحاكمة  

ة اذ ليس في العالم حكومة تمسك بين من عظيم الخطا ان نستنتج من هذا ان سياسة الحكام السوفيات عامل قليل االهمي
ان نجاح او فشل احد الراسماليين يتوقف الى حد كبير و . يديها مصائر بالد ما الى الحد الذي تبلغه الحكومة السوفياتية

اما الحكومة السوفياتية فقد وضعت نفسها بالنسبة للنظام االقتصادي في . احيانا بصورة حاسمة على صفاته الشخصية
لهذا يجب . ان مركزة االقتصاد تجعل من السلطة عامال كبير االهمية. ذاته الذي يحتله الراسمالي حيال مشروعهالموقع 

ان ال نحكم على سياسة الحكومة بناء على موازنات مبسطة او على ارقام االحصاء المجردة بل طبقا لدورها المتمثل 
.  هذه النتائجفي التوقع الواعي و القيادة المخططة المؤدي الى انجاز  



لقد عبرت تعرجات سياسة الحكومة عن تناقضات الوضع كما عن عجز الحكام عن فهم هذه التناقضات بشكل كاف و 
ان من الصعب اخضاع اخطاء القادة الى تقديرات حسابية و لكن شكل التعرجات يسمح . التصرف حيالها بتدابير وقائية

. ير الذي فرضته هذه االخطاء على االقتصاد السوفياتيلنا بان نستنتج العبء المالي االضافي الكب  

 وهي كيف و لماذا استطاع التكتل االكثر – على االقل عند االقتراب العقالني من التاريخ –تبقى مسالة غير مفهومة 
يل الالحق ان التحل. افتقارا لالفكار و االكثر اخطاء ان ينتصر على بقية الجماعات و يركز بين يديه سلطة غير محدودة

و سنرى كيف تدخل االساليب البيروقراطية للقيادة المطلقة في تعارضات كثيرة مع . سيكشف لنا مفتاح هذه المعضلة
. متطلبات االقتصاد و الثقافة و ما يسببه ذلك من ازمات و هزات جديدة في تطور االتحاد السوفياتي  

ما هو اذن وزن : ان نرد على السؤال التالي" الشتراكيةا"لكن علينا قبل ان نحلل الدور المزدوج للبيروقراطية 
المكتسبات العام؟ و هل تحققت االشتراكية حقا؟ او على االقل هل تستطيع النجاحات االقتصادية و الثقافية الحالية ان 

نجاحاته تقينا من خطر عودة الراسمالية مثلما ان المجتمع البرجوازي وجد نفسه في مرحلة معينة من تطوره محميا ب
 ضد عودة االقطاع و القنانة؟ 

   

---------  

) المعرب.          (الفالح الروسي: الموجيك. 1  

. كان ممثل المعارضة اليسارية انذاك مؤلف هذا الكتاب نفسه. 2  

. المقصود هو تروتسكي نفسه. 3  

ت بعد ان انخفضت قيمة الروبل وهي عملة ثابتة برز. 1924 الى 1922وحدة العملة في االتحاد السوفييتي من . 4
) المعرب.       (انخفاضا كبيرا  

) المعرب.         ( كلغ16.800وحدة قياس قديمة تعادل : البود. 5  
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ك انه نظام انتقالي بين الراسمالية  نظاما اشتراكيا ذل، ا��Iرق �� ����O��J ا�EB	%ة،اذن ان � N'�"% ا����م ا����		�� ا���2�
. و االشتراكية او ممهد لالشتراكية  
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ان المسالة هي مسالة وقت فقط فلماذا كل هذا .  الى االنتصار الكامل لالشتراكية عاجال او اجال،االسس الحالية
اال انها في منتهى السطحية  في الواقع فليس الزمن عامال ثانويا الضجيج؟ مهما كانت هذه الطريقة في التفكير سليمة  

و الخلط بين الحاضر و المستقبل في السياسة اخطر بكثير من من مثل هذا الخطا . عندما يتعلق االمر بسيرورة تاريخية
كم مخطط و و ليس التقدم كما يتصوره بعض التطوريين السطحيين من امثال ويب عبارة عن ترا. في قواعد اللغة

، و �A>ات ا�. ا��8م،و از�8ت ،دائب لما هو موجود انه عبارة عن عمليات انتقال من الكمية الى النوعية" تحسين" و  
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و لقد كتب عام . رة الشرطة و الجيش الدائموجود جهاز بيروقراطي يسيطر على المجتمع  و تلغي قبل كل شيء ضرو

يردد النفعيون ان البروليتاريا بحاجة الى دولة و لكنهم يتناسون ان : " قبل لالستيالء على السلطة بشهرين او ثالثة1917
و ) و الثورةالدولة " (البروليتاريا ليست بحاجة اال لدولة زائلة اي انها تبدا فور وجودها بالزوال و ال يمكنها عدم الزوال

. الخ...قد وجه نقده انذاك الى االشتراكيين االصالحيين كالمناشفة الروس و الفابيين االنجليز  
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ا3	% ه� ا����	4. �%اY	D'�1� 4& 8< ا
sآ� و� �� &DS�A00< ا$% ا�'��8-2 ،ا 
�<� � ا��9�Nل ا�1"�6% ا�. و  Rl��� f"	O ا��1	f�8 ، 3- R ا�%اده� ا$%ا 

">		Y%و�%ا	ه& ان " 3
و �%ى �	�	< ان H10 ". %ط��"��K8"9	< ��8�9ن  �D13م ا�6%اف و ا�43��% 23	_ � �'�د R+�3 ا(

ا 8< ه�� �0
�9N �8م �E3رة : "  اON ا�=:�ة ا�و�. ا�1:/�43،آD?ا � ��:/* M0%ات ا���	<"N ان ��	0/ *�� �3 ���B1� و

". ا�"%و�	��ر��  

� �� و3'
 +�4   و �N\ 8< ا�+�	Hء 0/. ا��/:DV 4%ت و$�Dت ا���% ا��%��D�AN 4c (�ل دو�4 د�����Bر�4 ا�"%و�	��ر�
�E8 G	�
ر���ت: t8�N%3 ا�2>ب ا�"/AM� و [�;4 �� ا�9A%ات ا���3 49/'�1N�8 ون
3 >B� 4��� 44 دون . )1(دو��%B�0 ن ة��

��ت ا	������ و 	���� ���� �� ا����ل ا���م ا	����� !  )2("+��8راي"�� 	 ����� ����' ا	&�"و%"ا$�� ا	#�"!� و ا	��	
و ا	�>�ح :� ا	9+" ا	9�ر�7 !�+ 8 �7 ا	�و	� .  ا	��6 25ى 23رة 	 #/%�ت ا.�������	�-. 	+&��ت ا	* ��(�� ا	���ع

�را 	��A ا@���زات 	 <&�طB@ 2الC.ل @� ا�C 2ن �7 اي�! . �BB9�@ ����� و �!"�ان ا	&"��@F . ا	#��	�� ��(��� �
A . ا	& B! 7<G" � * ا�5&�ال ا	��6 ا	�ا�H �I	G#8 ا	�  

�و	�"� ا	&"و	���ر!� !�M%2 ه�Kا �� ان !�2ن �(�@� ان �(�م د!����2ر!	 " ��& Oء ا��H. �H�	�#�* ا	��!� 	 � �� اي 	���ز @#
�#I�$ 8 @���دة#G	. ا �	و��S���� ��C 7 ا.5 �� و ا	�2ة ا	��د!� @&�R"ة ا	* ��(���ت ا	#��ل آ�	��2���ت و !&�ا ���ز ا	

�ا!� د!����2ر!� اH K�@ والT	�H 7$&�"و%"ا	ر!�ا���	و"&	 .U�V ! �@ 2م�	ا *�C ر�B! �	 يK	ا F@��"&	2ذ ا�H 7ه XK. ه ��	و 
"&% SY2ت 3�در @� داBو ا.ن آ�&! U8 �7 ا.@"  ا�!"V	ا .  

�"ات  ����	7R Zء اآ�� ه2<� �@ ������2� :  و @��� ا�+7 	+&�#� ا	�و	� ا	#H��5  ا �!"G� دام  ��C �#H الT� . �ا��
و ا.25ا @� ذ	Z ا��� ا3&�' � * ا	#�- ���ز :V\ و ". �H	Tوال". SH ه7  	� �&�ا �C* " الا	Tو"@� ��2ن �� 

�+" � * ا	���ه�".  اآ"ا S�^@ . X	U �7 ا	��ر![� ��@���ل ان ��9>7 ا	&�"و%"ا$��  ا3&�' %2ة H و  . S�! �	 و
<I�$ 2ر�)	 �� +�@ Uذا� �C 7� "�Y.ا A&3ا SH 6��	ا S�@ A � @� ا	<&�ط ذوي ا.@���زات ا	K!�  _�" ا	G#8 ا	�

@�"و@� �C* @� ا@�/ك " !��رس  د!����2ر!�U ا	� ��"�7 ا� * ه"@�� @�ر!G�.ت و H�ت ا	G#8 ا	Kي آ�ن � �U ان 
7����2و 	�- ه��	b%��� Z اO"ب @�  ���%b 23رة ا	�و	� ا	#��	�� ا	��H "�� 7� . ا	/ح ا.b�H �7 ا.���د ا	

ان ز���ء ا.���د ا	��2��7 ا	��	��� و @�^ ��� . T و 	���� @� 23رة ا	�و	�  ا	�7 !"ا�5� ا	�2م �5�	��@�رآ- و ا�� 
2���� !�2@2ن d@ �&+H	>�ت 	���� 	2!��  @"ا%&��� و KCف b#H ا�Tا�I�(ا.!#H ( اK2ن �� ا5&�ب ه	ء�و 	���� . !�

�. ���. ا	>"ق ا	2ا:��H A  ا	&"��@F و ا	�����H ��� �S�#	ا اK�H � .  

   

������2�و	� ا	 	 ��: ا	+&�#� ا	�Tدو  

" ��H ا	����#�� ا	&"�2ازي و ا.�R"اآ7��2ه"ه� د!����2ر!� @d%��. ان د!����2ر!� ا	&"و	���ر!�  ����C 7� 7و . و ه
��<�H ��	<�" زوا�ا ه7 ���� در�� ��>�K هXK و �&�. 	 �و	� ا	�i&+� 7 هXK ا	�!����2ر!� @��� @�>"�� 	���� ا��5�5 

ان . �H�ء @���� دون $&��ت و دون ���%<�ت @�د!�: @��ار ا	���ح �� 7���i ا	>�"ة ا.5���5" ا	��>"��"ا	����  
��. ا	&�"و%"ا$��  و ا.���م ا.�����7 ا@"ان @���5&�ن ��  

j�!"وه���U ا	�2�Gرة 	��@ 7� T Vآ�8 ا� ��	 " :�+"ة ا	+&��� و ا	B"اع 	��@�� �7 ا	��� ا	Kي  U�� 7<�9�5 @� ا	
 �@ Z	�اع � � !#2د ه�"B	ا اKه �� ����ا@�ت و ا.5"ا��ت ا	��B	/���ج ا	 ��	��	>2:* ا	8 ا&H >"دي	2د ا�ا	2

�3�Y ��% 2د %2ة�� ذ	Z :"ورة 	2#H �	و�2�8 ا	��� و 	� ��� ا	�. و 	�� �O" ا	����"!� @d@�2ن 9H 2د ا	�رك". !
�ا �� ا	�+"ة ا	����� � * ا	+&�#�و �5�+" ا	�رك �7 ا	�#H ن�و 	�T� 7ول ا	�و	� . 2ا%�  � * ا.��ن @�دام ا.�

�". ا	�+"ة ا	+&��� و ا	B"اع @� ا�S ا	2�2د ا	>"دي"!�&7V ان �Tول Cط وا"R 7� ��$"G	ا �!Kه  T ان : و !��� ا��
�����SY �7 ا	�&�ن �7 @�(2ر ����H ا.�(�� ا.� . ���و 	�� ا.���ل ا	�� 7��S �8ء ا	^2رة ��(" . ����G"ات ا	

"Y2ر ا)��H /@2ر	7 ان . � ���� � �G�	ا ��	و  ��	"ا�5�	>2:* ا	ا �@ �3��A ان 3"اع ا	���� :� ا	����  !2	
! و هKا ه2 �2ه" ا	��	�" ا	B"اع 	��@�� ا	2�2د ا	>"دي"�Z!"G وSI�5 ا.���ج . ! 2BH 7Vرة ا	��   

� *�C  ت�G� 2	 ت و��7 ا@"!�� ا�R"اآ�� � * اآ^" %2ا�� ا	"ا�5�	�� ���@� 	�� ا�5+��' ا�+�ء آS �"د @� !"!� و 	2
 ���@  Z	KH ةKY.���ج اآ&" آ��� @���� ا ����	ا ���9�@� ا5�	�8 " ا	�ا�� ا	��"ض"�>�� H�	��	7 @<+"ة  	�و @

�! �� و � +�>��#� �#H ��	��5"ا	ا ������H7 ا�	ا S�#	ا b!2#�..  7� د�B	ا اK�H -آ�8 @�رآ �ان ا	�i  "1875 و	�



� ا.م #H ��	��5"ا	ا �@ �ا	&"�2ازي ا@" . !��� �/��U  �7 ا	�"C � ا.و	* 	 ����� ا	�H 7�2�G	S�G ا	Kي !�XK9 وه2! 2	
�ا � * ا	�(�م ا.%�B�دي او � * ا	�+2ر ا	^���7 ا	���2م K�Hا ا	Hان !# 2 ا i� 	 ���! . م و:� $2! � و�)� .  

!�+ 8 ا	�i ا	&"�2ازي 	�2ز!� @2اد ا.��5/ك و �2د ا	�و	� : "و 	�� R"ح 	���� هXK ا	+2ر ا	��@� @<�>� ا	���
Uض %2ا���"<! \V: ز��� Z	�!�� ه� �	اذا  *�#@ /H i�	2از!� .ن ا�و !&�و ان ا	�i ا	&"�2ازي �5#�6 ��"ة . ا	&"

�2از!�@� ا	2%' داSY ا	���2�G آ�� �H���5 ا	�و	�"H ون�H �2ده�!".  ا	&"�2از!�  و  

و 	�Kا ا.���5�ج ا	#�م ا	Kي !�� U ا	��("ون ا	"2��5ن ا	��	�2ن اه��� C���5 	>�� $&�#� ا	�و	� ا	��2���� ا	��	�� او 
Z	"ب @� ا@�� @� ذ��	ة . ا"+>@ ��<� ��� �m ����� 	 7اآ"�R.ا S!2��	ا ���@ ������ * �  S��� 7�	ا �	و�ان ا	

�م ا	��واة اي �� ا@���زات ا.% �� �&�* دو	� � �� Xع �&" ا.آ"ا����2از!�"	 "H " ون�H '��2 آ	و  *�C �@ �C *	ا
�2از!�""H ."��I��5�H ا.�5�ء ���. و . ���&� هXK ا	� ��ت @�C� او ذ@� ا��� @�"د �  

ا. ان ا	�و	� . ا	��د!� ان �9�م اه�ا�� ا�R"اآ��!�&7V 	���!�- ا	�2ز!� ا	&"�2از!� ا	�S��#� * � S�#� 7 ز!�دة ا	�2ى 
���ار @� !�"ي : ���8 �2را $&�#� @Tدو��H �!2از�"H ا.���ج و SI�52	 ������	ا ��� �	ا�� �� ا��ار @� ���H اآ��"�Rا

FI��� �@ Z	@� @� !��� �� ذ ���� 	 ��	!�- را�5����	و���  ���� �����	. �2ز!� ا�	ا اKه S^@ ان ZR . و b%����	ا M!"#
. �5^�" ه � ا	�و���I��O و ا	�������5.2 ��� � ��� ا.  ان �#&" ��H �� ا5>��  

�!S ا	#/%� ��H @�2	�� ا	&"�2از!� و ا.�R"اآ��#�H  ��	��#	ا �	و� 	 "�Y.ا U�و !��^S ا��B�ر ا.�Y"ة �7 . و !���د ا	2
U ذا���ا	V�ء ا	�رك ا	V�ء ����I� اي ذوH�ن ا	�و	� �7 @���� <� "!�! . � �G�	 &�"ة�	ا !�>7 ._��ر ا.ه��� اKو ه

. ا	&�"و%"ا$�� ا	��2���� آ2ا%� و �/@� @"ض  

 U&���@ ���� ��H � &��	8 ا����	ر ا�B@ MG�! >�"ي	ا U�!2��H ��2��@ U�� �V	�&@ /�R ->�"ة @�رآ	 ����	و اذ !#+7 
� �� ���� ا	2%' ا	���7 	��! �	 Uا� �Oر ��B9G	اXا�@ *B%* ا	ا U  . ت"�_ ��2از!�"و %"H ون�H �!2از�" ا	�و	� ا	&"
�����C ������25 ��$د!��"ا �@ i2ا��	ة �� اT�و د	' ا	��"�H � * @� . آ�� _�" ازدواج و_�MI ا	�و	� �7 �"آ�&��. ��

���ع �� ���� آ �� @� اه�ا��� ��" دو	� ا	#��ل ا	� ���"اذا آ��' : 	� ��U#%2 ا	�("!� 2:2Hح آ�ف 	�H "@.ا i #�! �@�
�@� !�# i ا.@" �H���i ا	��واة �7 داI"ة ا.��5/ك��  M �9@ "@.<�دة ��ن ا�	^2رة ا	ا �ان . ا	� ��� ا.�R"اآ��  :

و �(+" . ا	��"و@�� @� ا	� ��� . !�� 2ن  	i 9 ا.@���زات و ا	���ع ���� و . !��� 	/آ^"!�  ان ���� H�@���زات ا.% ��
�2ازي"ا	* ا�G�ء  ���ز ذي S�R " ا	�i ا	&"�2ازي"	�و	� ا	#��	�� @� ا�S ا	���ع �� ا"H " *	#2دة ا	ا !#�7 اKو ه

�!��. ا	�رك H &�س   

������2ان ا	�و	� ��C . و ه�Kا �9+2 ا	9+2ة ا.و	* ��2 ��� $&�#� ا	���%b ا	#����H i ا	&"��@F ا	& G>7  و ا	����� ا	
@ .�H � )	<7 �7 ا�� �����	&�"و%"ا$�� �2ق ا	و%"ا$��� و �# 2 ا"�H *	ر!� ا���	&"و	ول و !�� 8 وآ/ء $&�� اT� ان �

� � �- ذ	Z ����� �� ا5&�ب m��2!� آ�	�"5&�ت ا	�>�� ا	��!�� ا	[!�و 	��U ات @� ا	"O&� ا	� �� 	�S��G ا% �� .. ا	�
  .@���Tة و د���� $�	�� � 7�H���i ا	��واة ا	������ @�#Kرا

و @� ا	2ا:A ا�U . ان ا	��2ل ا	&�"و%"ا$�� ا	�7 �9�م C"آ� ا	&"و	���ر!� �(�" �7 آS  @��ن ��8 ا	^2رة ا	&"و	���ر!� 
2:2Hح اآ^" و ا3&�' ا	&�"و%"ا$�� اآ^" ��>� و " ا	���2ن"آ �� آ�ن ا	����� ا	���� �� ا	^2رة ���"ا آ �� _�" هKا 

'  و 	�–Y ' �R+"ا � * ا	���م ا.�R"اآ7 "�!��H " �@ ������2ا	+&��ت ا	��آ�� ا	��:�� ه7 ا	�7 ���� ا	�و	� ا	
 "�^�H ا%2ى S@2ا� Z	�ه� ��	و  ����	��ا	Tوال و @� ��"!" �>�� @� ا	&�"و%"ا$�� ا	+>� �� آ�� ��2ل ا	#���ة ا	&2	��� ا	

ذ	Z �7 ا	��S ا	Kي !�� آS ا��ن �H	2Bرة ا	���� �� " ا	�i ا	&"�2ازي"آ�	>�" ا	��دي و ��o ا	^���� ا	#�@�  و �5+"ة 
 �!2�C "^ة  و ا.آ"R�&@ "^ات: ا.آK	>�ظ � * ا�	ا S�C .  

   

": ا	>�%� ا	�G"آ�"ا	�رك و   

����H 7�2�G	&��ن ا	ار ا�!S�G �+2ر %2ى ا.���ج �� �� ا	G"ط ا.ول ا	<"وري آ �� : "آ�8 @�رآ- ا	G�ب %&S ا3
)���2�G 	 .(	ا اKون  ه�H U�. 2لB�	ا S�� @� ا!���ء ا	�<�ل @� H *	>�%� ا	ا ���G"ط Z!"G� ���5 ا	>�%� و 25ف �

�!�...". � * ا	<"ور!�ت و H�	��	7 ا	* ا�C�ء ا	"آ�م ا	�  



 ���� : و 	�� @�رآ- 	� !G"ح هXK ا	>�"ة �7 اي @��ن اY"  وه �@ 2	�3 - H 7� ^2رة	ر ا�B2%� ا���! ��! �	 Uا� Z	ذ
"Y��@ . �%2�! �	 ��2���� $2!/وو 	�� 	� ��� ا	>�"ة ا	�7 ا���� � * . 	���� ���ه� ا!<� .�U 	� !�� !��(" ا�#Tال ا	�و	� ا	

�ي 	H2#B�ت ا	�(�م B� 	 ��C2	("ي ا�	>��ح ا�	رآ- 25ى ا��"اض @�"د و ا���5�ج @#�2س ��7 �#+��� ا�@ �ذآ"ه� ��
X�!/H �52 و� �	��2��7 ا. ا	  

ا	�<�ل @� ا�S ��@�� "	��ر! ��9	 d&س  ا	Kي ��%�U د@�ر ا	�"��H ا.@&"!�	�� و ا.ه �� 	"ا!�� ان اذا و%>�� � * ا.رض ا
�ل ا	9>2ت " ا	2�2د ا	>"ديH 2از!�  و��اة ا.���ز � * ا	&"O 7<�9! ل ان�H ��	  S�^@ . �5ا"R ن��C.ا b#H 7� j H

 ��C/	2ات ا�. 	&G" و %#' @"��� �i$��@ b#H 7 ا	&/دهS !�8 ان �Kآ" ان C�.ت اآS 	�2م ا: �7 ا	  

و � * ا.���د ا	��2��7 ان !G� 6�#"ات ا	��� . ان ا	���� ا	�SB<� 7 رو�5� �� ا	V"ب 	� ��� 	���س S&% ��C ا.ن
�7 ا�<S ا	("وف اي �7 �Y 2�ل @� ا	�Tات ا	�اY �� و ا	�2ارث ا	9�ر��� آ7 !�+�� ه<� آS ا	���&�ت 

&� .$>�ل ا	�<�رة ا	"ا�5�	�� ا.و	��ا.%�B�د!� و ا	^�	�H ة %"ون $2ال"�m '��7 آ�	8 . �����  ا�	ا.5� i�&+� ان
ا.�R"اآ��  	��G@ S/ت @���� @� %&S ا.�R"اآ��  !S�G �7 ا	2%' ا	��:"  �2ه" ا	#�S ا.%�B�دي و ا	^���7 �7 

7����2. ا.���د ا	  

���  ا	�2م اآ^" ا	&/د ���@� ا!�م @�رآ-3��A ان ا.���د ا	��2��7 ���وز 2�HاX ا���. . �ا. ا�i #�! U ا.@" YىS ا	����
�2!�ت @+ ���H ��@ "�^�H "^اآ ��&�2!�ت ��H ��@�)�	ا ��H ��9!ر��	ا : ���ان ا.%�B�د ا	M�! 7����2 �7 @2ا

��رك و H�	�"2�5ن و H ��	��5و!� و روز�� ' . ا@�م را�	�H ه� " و ��	را�5��	2��	اه�م "Hا . ��و @�+ &�ت ا.��ن �>
�Kر!� @� �+2ر ا	����� �7 ا	#�	� M �9� . . Uل ا���	ة و ا"I�+	"اد!2 و ا	رة و ا����#�3"و @�رآ- آ��2ا !�� 2ن ا	

9�م ��U آS هXK ا	SI�52 ا9�5�ا@� C"ا�. !��� �2Bر ا	����� ا.�R"اآ7 �7 و%��� ا	��:" اذا 	� �  

و ا	��ل ان . �&�ا @� @�2ى %�رU�H ا	"ا�5�	�� ا.آ^" ���@�" ا	+2ر ا.د�* @� ا	���2�G" د��ه� @�رآ- ان ا	�"C � ا	�7
و ا	2ا%� ان ". ا	 ��ق H�وروH� و ا@"!��"ا	&"��@F ا	����7 	 9+\ ا	�9�� ا	��& � 	 ���2ر!�ت ا.�R"اآ�� ��<�� ��"ة 

���ت ا	G�5#�  �7 ا.���د ا	��2��7 !�+ 8 و%�� و ا@�����ت R i Y&�� $"ق @#&�ة  و او��52"ادات ���� � * $2ل ا�	
���  ��@T ! ��5	�d@� . �>2ق ا.@�����ت ا	/ز@� 	G"اء @B��� �5�رات ��هTة @� ا@"!�� و ا	��ر!8 � * ا5�	�&�� ا	�����

 H�	��"و%�ت؟ 	�� آ��' 	�S @2ا$� ��25��7 ا@����� ا9�5�ام ا	��رة �7 آS ا.���ه�ت دون ان !/�H2#3 7% ا	��2!�
و @� . ا	�9�	� و ا	�G�ة �7 ا	����#�ت ا	����� ا	H�V"ة ����T���@ ����&$ S�G و ا	��رة ��� ا	����� آ�B�ن ا	"آ2ب
��I�% *�&� 2ازي�و �&�* . دا@' �5�رة ا	>2رد ا	��2ا:#� ا@���زا ����� UH ا.% �� ��ن آS �/%�ت و ��دات ا	����� ا	&"

C ��#@ �	و�. �ر5� 	#�م ا	��واةا	  

 7�I"	ا UH�آ� U<�	�� ��!����2ر!� ا	&"و	���ر!� ��H �� #��	ا ��ا	�و	� و (ان 	���� ا	Kي ا�+ BC i"ا @� ا	�("!� ا	��رآ
و Y/ل و:� F@��"H ا	�Tب 	� !�+� ان !�9"ج @� ا	�("!� آS ا.��C�.ت ا	��# �� BH>�ت ا	�و	�،  � Z ) ا	^2رة

ان F@��"H ا	�Tب ا	Kي �" H"وز ا	&�"و%"ا$�� �H	��S . �":��� ا	#T	�  ا	9���� 	 &/د و �9 >��ا.��C�.ت ا	�7 
�اH ��5��5 "�H���  	���وز �H *3"ب او�	ا ��  ���@� " ا	�2G!��ت ا	&�"و%"ا$��"ا.داري 	 ���ه�" و �H	H2#B�ت ا	��

آ�ن ��m . �زات ا	��د!� و @"ا%&� �#�	� ��2م �H� ا	���ه�"@^S ا��9�ب آS ا	�dو	�� و ا�>���I �7 اي و%' و ا	V�ء ا.@��
 �s�R �	و��، ���� �KH 7<�9	Z ا	�Iان آ�ن ر �#H ،��%d@ و ،�+�H ���� /@�� M_2�	ا �@ S#��5 S�&ا����د  ان هKا ا	

F��: �دو�� �s�G� . و ���&@ U آ�ن آ F@��"&	ن ا�H  � &��	ت ا�H2#B 	 Sه���	ا اKه "�دون ��>t � * @�(2ر و !��� �>
ان �B"  ا	^2رة ...	�� 2m '��Cرة اوآ�H2" �7 رو�5� د!����2ر!� ا	&"و	���ر!�:  "��	�7، اذ ��2ل 5+2رX ا.و	*

�اH ���2ن ا	* �+&�i ". ا	&"و	���ر!� ا	���2�G ا	#�	��� %�!  ���m2	ا XK!�� وا:#2ا ه �	و "�Cوا � H 7� اآ��"�R.آ�� " ا
� او � * H�ل �5�	�� �>Uان هXK ا	>�"ة 	� �9Cل ا�H * �  /3. +" ا �	و�� @���  �H	B>�ت ا	�KY��5 7ه� ا	C!>�" ا �	و 

�ه� Y/ل C2	 ��2���� اذا @� ا:+"ت .ن ��2م ��@� K�<��H ا	����ت ا.%�B�د!� و ا	^����� ا	���K<� 7� ا	"ا�5�	�� 20ا	
��#H �. ا	����@� @�K ا@  

H ��	 ^2ري	ا �� %�@' ا.�R"اآ�� ا	�!��"ا$�� H����ذ و 	� !dد ا	��� �Hاآ�� �7 اورو"�R.ر ا�B* ا��	"ب ا�	ا �#
�ات 	 ���� و ر��%U . ا	&"�2از!�H 7�	>�"ة ا	آ�� ان ا"����ت @"C � ��ر!��9 آ�@ �" هO ة"�B% . XK�	  ة"R�&�	ا FI���	ا@� ا

"�H2#B	&�" ا	7 ا� � m�@ '���� �#%2��	ا "�O ة��ء ا.�����7 ا	����%b داSY ا.���د ا	��2��7  و �7 ا	��ر!��9 ا	>"!
هXK ا	H2#B�ت ذا��� او3 ' ا	& �ان ا	"ا�5�	�� �7 ا	>�"ة ذا��� ا	* . $��H ا	�و	� ا	��2���� ا	��#� �7 ا	&�"و%"ا$��

��R�< 	 ة�. ا	>���R او ا	"�#�� ا	���  



� ادت ا	* ا.3+�ام %&S آ7R Sء S��H ا	���ه�" اذا آ��' ا	���و	� ا.و	�� 	i 9 دو	� Y�	�� @� ا	&�"و%"ا$��% 
� ذ	Z @���8 اY"ى...2:2�Hع ا.دارة ا	Kا��� و o��H ا	#��ل ا	>���� ا	��R.�H ���@d"اآ��#H ت"�_ �ان BC" . ا	[ ��

�M�<9� �@ �@ ��2 �� ��ت ا.آ"اH X/ ا��+�ع  $&�� 	 &"��@F ا	�+"وح آ�ن !>�"ض " BC.�H�ء و ا	�"ا%&�"@��م ا	�و	� 
�ت 5 +�ت ا	��2�ت ا	�!��"ا$�� �O" . و 	�� هKا ا	G"ط ا	<"وري 	� !��2" و ا	���ة 	� ��ت @� ا	V"ب. ا	"Y�ءH و

�ا 	 ���ع و ا	�B��� و ا	����� و ا	# ��و . @��� � ���@� !�# i ا.@" �H��H�ة ا	�����ت ذات ا.@���زات ا	<"ور!� 
 �� V@ �s� ' �G�) caste   (7�3�B�Yا �@ �@ KY.اآ�� ��2م � * ا"�R.�H ��	 �%/� . �� �� S#<H 2ز!� و ��2ت�	ا 

�Cوا o9R 9�ص .�+�ءRة ا"G� .  

�ة ا	��واة SH زاد��� و ا�#G' ا	&�"و%"ا$�� ا	�7 C b�<9� *	ة ا"�Y.&�"ة ا�	د!� ا�B�%.ت ا�C���	د اd� �	 ذا��	و  Mآ�
� ان آ��' @�"د #H ��C ت �(�م�O"U!2G�"S&%  اآ^" @� ؟ ��	29�	ء ا���T	ا �� ان ���ول ا	"د � * هKا ا	dال 	�

. �O"ه� ان !���2mا H��5 ا	&�"و%"ا$�� ا	��2���� و @� !�2	2ن �� �(�@��  

   

"S@��	اآ�� ا"�R.ر ا�B2ر!�"و " ا������!�" �^&�' ا	  

��2��7 ��ة @"ات� و آ. 	�� ا� � �� ا��B�ر ا.�R"اآ�� ا	��@S �7 ا.���د ا	#H �@��� �#$�% 2.ك "�ن ا.�/ن�	ا ��<B�
25ف �B>7 ا	9+� : " آ�&' ا	&"ا��ا وهG� 7"ح H�+Y� آ�&U �5�	��1931!��!" /  آ��2ن ا	^��7 30و �7 ". آ+&��

آ�ن � * ا	�و	� @� و��� ا	�(" هXK ان ��9>7 دون ". ا	�9�� ا	^���� ا	&��!� ا.�Y"ة 	 #��3" ا	"ا�5�	�� �7 ا%�B�د��
� �B>�� ا	&��!� ا.�Y"ة 	 "ا�5�	���2د#H S�� �دو�� ��<� �و !�#"ض F@��"H ا	�Tب . ة :�� ا	�� � ذا��� .��� ��5

�#�"ف ا	 +�ت ا	��2���� � * رؤوس ا.�R�د �H	�H�+ ا	+&�7 ا	���2م 	�S دو	� : "ا	&  7<G	�Kا ا	�2:2ع �H	S�G ا	��	7
 @2�52و 	�� @� ان C�ول b#H @�("!� ".  و �U#@ 7<�9 آ2�C �+ 5 S@��@� 	� !�9>7 آ �� ���� ا	����� ا	* $&��ت

 ��<B� �@ 2ا���� زوال ا	�و	�، �C* ا� �' –����C ����H وا%#� " ا	&��!� ا.�Y"ة 	 "ا��5	���O"" ا	�Kر!� ان !
". @<�دة 	 ^2رة"ا	&�"و%"ا$�� ان �("!���   

� ردت ا	�#�ر:� � * . 5���5 ام �7 ا.���5�ج؟ ا�U ه�� و ه��كهS آ�ن ا	G+\ ا	�("ي 	 &�"و%"ا$�� �7 ا	>":�� ا.�	
U��H . !����� ا.آ�>�ء H"ؤ!� ا.�R�ل ا	������2 ا.������� 	 #/%�ت ا	����%<� " ا.��B�ر ا	��@S"ا	�B"!��ت ا.و	* �� 

K	2ى ا�ان : ي UV H @"دود ا	#��S�@� و �O" ا	��:�� �7 @��ل ا	Tرا�� @���ه �� ا	�#��ر ا.5�75 ا. وه2 ا	�
8 در�� �+2ر ا	�����C i�#H ل�&�! ��������ا � * : "	/�R�ل ا	������2 �>�� @��2ى اH2ن ا���	و . !��� ان !# 2 ا

ان ا.�R�ل ا	��2���� 	 � ��� ). @�رآ-" (ا	�(�م ا.%�B�دي او � * ا	�+2ر ا	^���7 	 ����� ا	Kي !���� UH هKا ا	�(�م
�وره� ان �SB ا.ن ا	* ا	�&���  � *��H د آ�ن�B�%.وع ا"� Sآ � @�G	ا.@"!��� و ا ����� 	 �mا�C "^ت ا.آ�& ا	���

��2���� . ��ل �C 7�	� ا�9>�ض  @"دود ا	#�S ا. � * �(�م ا����	7 	� . ا	+2ر ا.ول 	/�R"اآ��و 	�� هXK ا.�R�ل ا	
�#H 79!ر��	ا X"�B@ ف"#! .  

ا	�- @� ا	�M�9 ان ��2ن ا	&/د . �9"ج @� از@�ت ��o ا	&<��I؟ و ا	��2!� !�#^" : "1932@�رس / 	�� @�&�� �7 اذار 
ان ا	&/د %� دY ' �7 $2ر "�7 آS 	�(� و . !�SB ا.$>�ل � * ا	� ���C 7� 8 !# � ا	#"ا�2ن ا	"2��5ن 

� رد آ�رل راد!S�� ." Z ه��ط ا5�ءة اآ&" @� ه XK	�R/"اآ��؟". ا.�R"اآ���	��2���� ا	���7I ا	�#"وف �7 ا.و5�ط ا	
 � * 3>��ت ��د Y�ص @� "�H	�O�� T&/ت ا.	����� @�2��� 	/���د 1932@�!2 / ا	��آ�� � * هKا ا.��"اض �7 ا!�ر 

���ل ا	��& �/	 t<�� ان i�� ا	�"ء و � *. ان ا	 &� ا���ج ا	&�"ة . ا���ج ا.�R"اآ��: "ا	H 7����2�	� ��ت ا	��	�� ا	�7 �
� ان  &	 ���! U>�� �/ !"ة ا�	9\ء ا! *�C �&	 �@ ا���ر ���� S�ان !�C \ 9� ��"ة ا.�R"اآ�� @� 23رة  ا	&/د ا	�7 �

A:وا S�GH ��&#G	ه�" ا��� 	د!�  ��	ا �	��	ا ��%d@ �<�"� ا� * دون  ان ��و @� ا	��!" �H	Kآ" ان هXK ". !�+2ر ا	* در
. ا	&/د �"!� @���� ه�I �ا	+2ر %� آ�&' ���@� آ��'   

 �#� �	 Z	ذ i��� �	 ن  ��ذا���ت ا.��C ار:�ء ��VH \+9�	اآ�� ه7 �(�م ا.���ج ا"�R.ه2 ان ا Z	آ�ن رد��  � * ذ
�اؤه� :�@"ة ��ن ��o ا	 &� ��5&H 8&"وز . ���i ا��5�mده� % �/ او ا���ذا آ��' @ ��� ا	&�"ة ������ و آ�ن �

�!�� و ا	"!M و ��H ا	�2	29زات و ا	�Tار��� ا	��� �� ووR M �9@ \5"اAI ا	&"و	���ر!� و ��H ا	������H 8 ا	�
� �VG	&�"و%"ا$�� و @��2ع ا	ا .� ��	�H ���H* ذ	ا ��C/<	ي د�� اK	&�" ه2 ا	اآ�� � * ا"�R.ا i�&+� آ�� ان . ان

�وره� � * ا��دة H >�" %�درة	ا �� ���". >2:* ا	��:��ا	"ا	����8 ا.������� ا	��  



+- /  اب �20>7 @�"رات  O���2  1935ا�G	ا ���@/	 �H�و �^&�' "  ان ا	�B" ا	�� �5	�R/"اآ��" اآ� ا	���d" ا	
 ��@d�	ت ا����B	ح �7 ا���	ا FI��� �@ 7����2ارآ�ن دو	� د!����2ر!� ا	&"و	���ر!�  @� ا	�2ا�8 آ��� ه�� �7 ا.���د ا	

: ان �R�دة ا.@��� ا	���2�G  ر�O _�ه"ه� ا	��زم �&�و @���%<� i�� S�H. ��	�� و $&�� ا	�2.كو �B>�� ا	#��3" ا	"ا5
���8 " �^&�'". آ�&�ا و 	�� آ��(�� ا�����7C 7 ��ن ال " 7I��� S�GH و C��5"��ذا آ��' ا.�R"اآ�� %� ا��B"ت  !

�#H الT� . �ا !#�7 ا��K�� (�م� 	 ������	ت ا��� * آS �5�75 وا7#% . . �!� �� ا��B�ر ا.�R"اآ��� * ا	#�- 	 ��
8 ان !H 7#�ن :"ورة C 7 و ا�����7 ا���ما	�آ���2ر!� اي �^&�' ا.آ"اX ا	��2@7 . �#�7 ا��B�ر " �^&�'"ا	��رآ

H/ $&��ت  SH ز!�دة ا	B"ا��ت ا.������� ا	����� �� ��o وSI�5 ا	�#��G ا	�7 ه7 �7 ا.S3 ����� .�9>�ض 
@S�#	دود ا" .  

�د 	���� ا.�R"اآ�� H�	� ��ت ا	��	��C �ان هKا ا	�#"!M ا	�B�9" ا	Kي ا$ i 	�7 ". 5 +� ا	���	- و آ�"�H ا	&/د: "	�
S%.ا * � �H"�� 	 7	��5"ا	2ى ا�� ا��"ض � * آC S�ل ��+� 	/�+/ق ه7 ا	�% �!���و 	�� . !�/ءم @� @�+ &�ت ا	

7����2�� �U ا	>"د @� ا	+�%� ا	��"��I�H �7 ا	&/د ا	"ا�5�	�� ا	����@�ا	>"د �7 ا.���د ا	! �@ x m ا.ن Z ����ذا .  !
 �� S�����ز �H"و%"ا7$ @ ���@ .�H S��	 Z	2ن ذ>O 7� �����@ 'آ"� �اH ��KY#�� ا.��&�ر ان ا	��2���ت %

� ا@�م ا.@��� ا	���2�G ا. ان �# � ان ا.�R"ا#! �	 U��� "ه����	آ�� ه7 ا" �H"��	ا x m �I&�"و%"ا$�� زا	5 +� ا
7 ا. ان ا.�R"اآ�� . ���U�� S ا. @���� :���". ا	"ا�5�	���G	2!" اB�	ا �%�H M!"#�	ا اKو ه .  

�ث �5�	�� ا@�م ا	��Y����2�1935����2&" / و �G� 7"!� ا	^��7 �� )3 (  UH�+Y �!��� 7� � ا� �m" اآ��"�R/	 ���! ذا��	
SH .  "B !�8 � ��� ذ	Z، و 	��ذا 25ف ���H "B�	<"ورة � * ا	�(�م ا	"ا�5�	7؟ .��� %�درة � * ا�+�ء ان ���

Z	ذ S#<� و � ��� ان S�# 	 * ة ". @"دود ا�K9��	���2  ا�G	2رة ��ر:� %"ارات ا.@��� اBH U@/7 آ� bCد �و 	�
�دB	ا اK�H "رة���	ا U���!"B� bCآ�� د "�Rا �m/m S&% . ��� * � "ة�	ا XKه ��	�5� �""B�	ا "S&��ان : �V�BH ا	�

S�#	7 @"دود ا� Xوز���� �@��ل . ا.�R"اآ�� B���5" � * ا	�(�م ا	"ا��5	7 ��&�! . S#<	ام از@�� ا�و ه�Kا �"ى ان ا9�5
�X @� ا	("وفCو . �H��! ��2��7 ان". ا	#�ما	9\ "��	���!�- ا.������� ��+2ر ا!<� 	Kا !B#8 � * ا	�2ا$� ا	  

�ا/ و �7 اول اذار!�� �<!"#� 7����2� روي ه�2�رد و ا:>* � * ا	�(�م ا	�!��� وM3 : "@�رس ���ث �5�	�� @� ا	
���U��H X ��25��7 و ا�R"اآ7��KورX ��(�� ا�R"اآ7 . ا	��(�� ا.�����7 ا	Kي او 7� U��	 آ �� و �#H T��! �	 Uا�

����� 	 ." b@�V	ا M!"#�	ا اK2ي ه��آ ��تو ! �@ U�� �@ 2دة � * ���%<�ت �#�دلB�@ 2رةBH . U�� M3و ��	
 U��H  7������و	� ���H� ا.�R"اآ�� �(�م ا�����7 و " ��25��7 ا�R"اآ7"ا	��(�� ا. 	 S�R �� ��2���ت �&�رةو 	�� ا	

�� VG� 7�	(" ا�	ا ����ا . SH ه�� @�#�آ�ن @� وHا �� m���@ "�O #&�"ان�	ان اKه .  

�@� �����H �@ 7�ء ان � �� �	��B	ا S!T� �اآ�� ���@� آ�"�R.7 @� ا�����* ا	��2���ت ان ��9>7 آ �� ا%�"ب ا	��(�� ا.
�"ان �H�ء ا.�R"اآ�� : و !�+"د ��5	�� 2�H	B@ U���. ا	��Tل#H �@��� U��! �	 " رة�&#H �B�! ذا���"�#H �@���" S؟ و ه

 o��	ا j &!5 ام �I��	�H 75 ؟�I��	�H  @�ذا !�8 � ��� ان �>�� ب ��	آ�� !���� �� ان !�2ل  Z	آ" ذK! . Uور"ا�K� "
 �&�	�H �#�� KH	Z ا�R�ل ا	� ��� ام ا	�����؟ ان ��م و:2ح هKا ا	�#"!M !#�7 �"اB�! S؟ ه����� 	اآ7 "�R.(�� ا��	ا

�ه� H�ن �Kر آS ان � �U ان !Y 2+9+2ة اY"ى ا	* ا.@�م �7 هKا ا	&�C S. 1935 – 1931	��آ��ات#H ف"�#! *�
&� 	 �Kع ا.�R"اآ7 	 �&�� �	�H ا����(�� ا�����7 آ�@� �7 ا	�2ى ا	����� و ان ا	�Kر ا	T! �@ 7����2ال :#�>� 

���. ا.�R"اآ�� و 	 #�دة ا	&G"!� ا	�2�� 7  

  --------------     
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2 .�0�:��) ا�1'%ب.    (ا����8راي �28رب ��N�3� 8< ا�'�% ا  

3 .���N�]ا���� : �D�8 %E4 اآ�و (�ا�> 8'�� Rوا�
ا+& �:/r �� ا���2د ا����	��� 0/. ا�'��& ا�?ي �
�R ا���Nج ا�. ا��8م 3
 ���	& ا�'�1 �� ا��1�& 23	_ 1935+�:�ع �0م و ا�+& r�M8 8< ا+��[��Nف وه� �8�0 �� ��8$& ا�2A& ا�2�%ي ا. �8د�4
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 الفصل الرابع 

   

 النضال الجل مردود العمل 

   

     

   

: ا�=:4 و ا��1ل  

>8 Oء ذا��Mا� �'AN ان >B1� و�4 و
9
 (�و��� ان 2�1N< ا����م ا����	��� 8< زاو�4 ا��
�/J9	�� ا�
و�4 و .  زاو�4 �
اول ا��9
ان XIl ا�
و�4 و . ا��1ل ��8ه% �8'
دة �M8%آ4 � ON�B1< (�%ه�1 �� ا���D�J93 4	4 ا��J9�� اي 4���8 8%دود ا�'�1


 ا�'��Hت 3	< �
2� R	:��� �ا�XIJ ا���1� �'�دان ا�. ا�رث ا�2�1
ر 8< ا�1��R1 ا��91& ا�. Y"�9ت ذ�k ا�1��R1 ا�?ي 
��%اد ا� �3ا+:4 ا;��م د��	4 او N�1/0	4 و k/� Rl�3 ا�;��م �s2 (�1�4 ا�
و�4 ا��� �B+ RJ	�� l=41 3	< ا+���DNا .

�	A�]ا 
و � � . >B1��I"� ان �"
ا زوا��1D ا��
ر��� �� ا����م ا��6%اآ�. ا�8 �� ا�1��R1 ا�M	�0� ���Bن ا�
و�4 و ا��1ل �
9
 ا��1ل �
ر�O ا��2
ث 0< ا���Nر (9	�6H� r%اA� دو�4 و \�N 4و�
آ	4 ا� �� ا�/4�2 ا���ر�=	4 ا��� ��"� f	�D ا�

اي �0
�8 ��=/� ا��6%اآ	4 8< ا�;��م ا�%ا+��1	4 و �"
ا �3ر+�ء ��H0ت اوfl و اآE% (%�4 و آ%ا48 3	< . ا��%2�4
. ا���س  

 و ا�+%ة ا��� �1	> ا�2%آ4 ا��l�A�� 4	���N s'4 ا� ا�
و�4" زوال"او " ا��Iء ا�'�1 ا��1$�ر"و " ا��Iء ا��1ل"ان 8:��* 
�B	N�B	1ا� %BA/� ء"ان . آ��1ذج�Iة" ا�%+�
و�4 و ا/� ����3"4 k�?8% آ�3�%ة �/& و ا &�� �ان 0/. آ� �D�8 ان  . ا��1ل 

9
 U��'8 و �>ول A� &[ 4	=�ا���ر O�1D8 ?A���� .
ت ا�E%وة ا�0�1�$	�BM3 4 ان ;�1	4 ا��1ل �< ��/9. ا�J%43 ا� اذا �>ا�
&D8�'Y 4	1ل آ�	) ��9
 ا��1ل . �2%ر ا��%اد D/=3 >8& �� �8 �=� د��rS ا�'�1 ا���l	4 و D9/� >8& ا�1=A� �8
و �0

 >0 kذ� 
'3 ��I��N &[ 4:=ء و ا���)H� 42��; 4	3��) 4/	+�2ل ا�. و�� ON�� ن��N�
ر�f�8 ./0 O ا��'�دة او �/��_ ا�
�(�Aد�N ا�?�< +	�N�Bن اآE% ذآ�ء ��8.ه?U ا��ر��9ت 41D1ا� U?ك ه%��/�  .  

ان ��8	& و+��S ا���Nج و ا���/	\  و +	:%ة ا�1�1'�ت و ا�
و�4 0/. ا����رة ا�
ا[/	4 و ا(��Bر ا����رة ا�=�ر$	4 و 

�Q ا��1ل  و �'	/10 r	�2� 4�O/ ا�. را+�1ل [�ص B� R�1� رث�و ���ري و ر�3ي ($0�1	4 ا�>را40 و ��اN	< ا

�8? 3
ا�4 ا���Nره� و ��B6 s2� �D�/9N �D�B ا[% ا�. ). ;��0� U?4 ه	�HI�+�ان ا��Eرة ا�"%و�	��ر�4 �& �/� وV	4A ا��1ل ا
H8�6 �	0��; و k�3 *)�; ت ��$%ا و
g �و�4 ا��
3
اS	4 ا��� ����ه� . ا� %Eآ��HJ 0< ذ�k �& ا�(��Aظ S�V���3\ ا


ان �10 او+R 8< ذ�k ا�?ي آ�ن ا�D8�8 ا��م ا����م ا��1ل 8< (	_ ه� 98	�س	8 *��B� �و ه Rاول و د�
 �/9	41 وو+	/4 �

ود ه?U ا��9ة. ا�%ا+��1�) O�AN sا��� �� \Mوآ O��� داري�9
 3	< ا��=:	X ا� .  


اده�  '� 4A/=�8 4دو� ��8"�9 � ��\ و170ان 8=::� ا����د�< ا�%	49 3	ت 10�J���� >8 �BM� �N�	/8  �BM� �  4��
 ا�1
?	Aا]��ء ا��� �D/�
8< 8
ى ;�D�2 و �' s"Eا�� �I"�� �10 4	l%� >0 0"�رة O�B� ل و
"�� �و ����B1 ه�� ان . 90	
ة ]�4�3 

. آ/�1 ا;"s2 ا�4��2  ا6
 �J8�49 ����3"4 �/9	�دة ا�����د�4" ;�ر�8"آ/�1 آ�ن ا���$	O ا�داري :  D3 �N�N�� RJN?ا ا��
د

م را�'�	< ����	& ا�X:=1 و �B		OAان 0/	�� =��N % ذات ا�42/�1 : ان	�1ه�را�'+ 4	�+	�N 4$41 0< ا��6%اك ا�92	9� �/

4	��	��+ 4	Y91%ا�ون د
و را�'��8 4	rE"�� 4 8< ا��s"E ا�A'/� 8< ;42 ا��3��2ت ا��1"49 : ا�A'/	4 �� ا�دارة و � ��& ه?ا 3
3
ل ان ��Bن اD�N. دور ا��1ل �� ا�����د ا����	��� . 2	H دون  ��Nم ��8� �3s3�[ا+:4 8'�دل �0م ا�8% ا�?ي �"
و ��8

13��D/1 ا�2
 . ��"I� ان ��& �:��%U �:��%ا 10	�9 �D	4 ���8را ا�	�6%اآ�و � ��:/* ا�1%(/4 ا���9�N	4 3	< ا�%ا+��1	4 و ا

ة �3+�1%اران �%وع ا����40 $1	'. 8< (%آ4 ا����رة  �3 ز��د��D ا�. ا��. 8
ى�
و . �D ��:�ر  و ���1 و ���M �%وع $

آ�1 ان ��A	4 ا�����د ا�%�A� ا�?ي ���HD�+H� tك . 1$ ./0	R ه?U ا�A%وع ان �2
د او�D0�l 8< (	_ ا�B& و ا���ع

ران ا��� آ�k/D��� sN +��93 دا[� (
ود ا�1>ر40 او 3(ا�21/� و ��A	4 ا�+%ة ا�I1/49 �'�	�ن اد[�ل آ� 4��Y ا�'�1 $ >	



s	"ي) ا�
�ول 8%ة  �� ا���ر� C����B18 f" �"�دل آ� ا���1��ت و . �� ا��
اول ا�$�0�1� و 8?ذاك �� ا��
اول ا��9
%]�. ا�=
�8ت �1DJ'3 �3�98 ا�"'| ا  


t8 دا[� ا�X:=1 ا�42/�1 ا�M=�	4 ا�1"�6%ة و N ��8 ان */:�� f$�N �4 ��ن اي  ���ر �"��ء ا�6%اآ	N�[ 4D$ >8 و

 ا� اذا آ�sN ����2ذ 0/. ه?U ا��+	/4 ا�4����1 و ا�آ	
ة و ا	A8 �BM3  ./��� �N�N	4 ا�t��1 و ا�k/D��1 و ه� �0ا�8 

ان ز��دة 8%دود ا�'�1 و ��2	0�N >	4 ا���Nج 2��8	Hن دون و(
ة �	�+	4  �
[� 23%�4 �� . ا�4N%1 ا���  ��D/E1 ا��1ل
�
و 8< ه�� ��D% ان ا�'4/1 ا�92	9	4 ا��(	
ة �� ا�����د ا���9�N� آ�1 �� . 4 ا�1$4�3�E	R ��8م  ا�����د آ���(
ة ا��9

;2	f ان ا�
و�4 ا����	��	k/�1� 4  3	< . و آ� 4/10 ا[%ى 4/10 3
�/4. ا����م ا�%ا+��1� ه� ا�'4/1 ا�1'�1
ة 0/. ا�?ه*

ل 8< "� � kه?ا ��ن ذ� R8 و �ار ا���1
;��ن ا�'1/	�ت ا�دار�4 ا��1'/49 �3�+'�ر ا�
��D ا��/R و ا$D>ة ا �c	6 %8�ا

9
�4 ]�4�3 و � ��DN�B8 �2 �� ا����رة ا�
ا[/	4 او ا�=�ر$	4N ة
� �=/r و( RS�J"/� دة
. ا�21  


 8< ا�
ول ا�%ا+��1	4�
�3 و ا�%و. ان ��Nم ا���2د ا����	��� ا���1� ا�21%وم 8< ��0
�O ا�?ه"	��N 4م �E8 r/I�8 ا41�N ا�'
و اذا آ�ن ا���2د ا����	��� ��درا اآE% 8< ا�N�1	� و ا�:��	� 0/. ��12 ��8وئ . g 4/10	% 8'�%ف �D3 �� ا����رة ا�'��1	4

 O$د 0/. وH"ا� �4 �	'	وات ا�:"%Eارة ا�<g و�4 و

 $>S	� ا�. �%آ	> ا����رة ا�=�ر$	4 3	
 ا�S�0 ا?D�  ه?ا ا����م
�3� �=��r و+X آ46�1 ا�آ��Aء ا�?ا���/k ا�E%وات ه� و(
ه� . ا�=��ص O� f1�� �و �B< ا�41D1 ا���ر�=	4 � .  ا��� 

0
م ا�[���ق �� �3 *�2� r/] ا����د ��ي و NH90� �8K< ا��J ا+�=
ام �/��s و �����3� ا0/. ���8ى ]��9�  �1< �B�
. و ذ�k �� �8ا$4D ا��1�>ات ا�B"%ى �/��ق ا�'��1	4  

�� ه� X"J��3 ذ�k ا�?ي �	�1 ����ز ]�رات ��9	4 دا41S و ���رب l=41 ���2ج اآE% �8 ���2ج ا�. ان ا�����د ا����	�
 41	9/� s3�[ ر�	��8ا;� �3ا+:4 8' r	�
� � k6	O 8< ا���(	4 ا���%�4 اON �� آ�ن �
ى ا���2د ا����	��� رو�3 . � �18

�4 ا�=:X ا�=�1	4 ا�EB3 �J	% �18 ه� /0	O ا	�N s2";�� :��N	R ان B2N& 0/. �8 ه� g	% ذه"�   ���B� م  و�	�

ة. �8$�د�
�'� 8< ا�J� %9A	k�?� 4/ ��9د�N ا�. [��S% و ا[:�ء ا����د�4 $N ان *�� �. آ�1   

   

 ا��J=& ا���1� ا��6%اآ� 

  �MAت و ا��)��
 ان  ��ر�C ا����م ا��9
ي ا����	��� ه� ��ر�C ا��'��3ت ا�����د�4 و ا���N >	) �� Oذا� sا��� �� 
�N
�J�ا �Y%و�%ا	ا�" %BAت ا��$%'� C�ر�� ONا .  

ار�"��Y و]	�N�3 �9'�ش " ا��	*" ا��� �HزR8 s8 ا��9�Nل ا�. +	�+4 1924 – 1922و�
 ار�":s ا�0دة ا�'�1 ��3%و�3 �� 
9
 آ�ن . �� (�9 ��ز�R ا��1اد ا�+�HDآ	4" ��ا0
 ا�r2 ا�"%$�ازي"�"<�		N��%Mاه" ا�� Ol�8 sN�8 آ�
�0 48�B2�1م ا��


ود ا��J=& ا���1� H]ل ا�1%(/4 ا�ول 8< ا�=:4 ا�=�1	4. �8��2N 4D ا�1>ارع+ s2�� &[ . اول
8��1ع ا��9
 ا��1 �/"�
3
ا�4  �0م 0.7 8"/� �1925� 3
ا�4 �0م  �� RAر رو�3 و ار��	1.7 ا�. 1928 8/ �ا��ر� 
 8/	�ر و ه?ا �8 �'�دل ا��9
�3
ون ��0
ة ذه"	Y 4"'�ا��1"�دل ا��م ا >B� 4 �"� ا�2%ب و�ر�Yات . 8"%ا<A� 8< +�4 ا�. ا[%ى �ا���1 &=Jا�� X] <A� &[

و ه�� . 1933 8/	�ر رو�3 �� 3
ا�4 �0م 8.4 و �9
 �& ا���;� ا�. ا�%�& ا�[	% ! 8/	�ر8.4 – 5.5 – 2.8 – 2: 48�128
 R$و ا��%ا %	BAات +��ات ا��
. 1935رو�3 �� �0م  8/	�ر 36.69 – 7.7 – 7.9  

 �N�Eا� >�%M� �� 1"% / و��N1935 �341 رو	� s:"1924 ه �	'�دل ر+1�ا�. 13 ا�?ي  �BN%� 3 �l�A=N4 ا/� �%�BNت �8
 >0 

 ا�2%ب�4� ا��'% �>�'3 ��N%Aا� kN%A41 ا�	'�دل ��<.  8%ات و ه?ا �8 	%�	القديمة و الجديدة ،ان ا���'، 

 فرنك على 1.5صل القيمة الشرائية للروبل مقارنة باالسعار العالمية الى اكثر من اصطالحيتان قبل كل شيء و ال ت
. 1934و يدل هبوط القيمة على االنزالق الحاد الذي انزلقته العملة السوفياتية حتى عام . االرجح  


ة اي 0�
���Hت ا���ق ا�. �9
 و0
 +���	< �� ذروة O�0<N ا�����د�4 ا�8�I1%ة �3ن �%+� ا��	�+4 ا�����د�4 ا�
و 3:���ت ا���1�< " ا���ز�R ا��6%اآ� ا�1"�6%" 0/. ا(Hل 1918و �s1/B ا��s1/B� �1/E8 4��2 �� �0م ". ا�M	:�ن"

� S�DN	� �B8ن ا�"	R و ا�M%اءH)��3رة $�ز48. ا �ا���1 &=Jر ا���BN4 0< ا����م . �& ا"�%g ه%ة�V Uو $%ى ا�0"�ر
ان ]"�ت ا�'4/1 ا����	��	O�8K� 4 آ1	4 ا�"RS�J ا�B"	%ة : " ��ل +���	< �8 �/�1933����% / � و �� آ��Nن ا�N�E. ا����	���

و R8 . و �& �2/� ه?ا ا��9ل ا��1]�ر او �'//0 r	O رOl�1g &g". ا��� ��DB/1 ا�
و�4 و �:%(�D �� ا���ق �3+'�ر 28
ودة
8'�د� �8�0 " ا��N��%M		�>"و �& �'
 . ���	��	4 اي ��A� ا��J=&ه?ا �9
 ا;"f  ه?ا ا��9ل ا��N�9ن ا�%S	�� �/��%�4 ا��9
�4 ا�

 4	1B� �8�0 HV ت
g �3"41=l "�V �Bءل آ�J�� و 
واذا آ�ن �U?D ا�'9	
ة . 8< ا�"RS�J وه� �D� f1+ �8 �3ن ��1



9
ت ا���9د ا����	��	�D�A; 4 آ��9د و �& �'
 98	�+� �/9	41 ف : ا�<'1��D� .�'8 >8 4 ا������ 
9�"4�3�Eر ا��'+�2
ده� " ا�
48�B2ا� .<�		��N%Mا�� 
�3[���ر �9
 . +�ى ا�'48H ا�;:)H	����H� 4د ا�X:=1 او 4��:3 ��ز�R 48�0" و �& �'

". S�DN	� و دون �0دة"ا��N%ت ا��6%اآ	4   

D�B� و �	ة ار�. 93/
�
. � g	% آ��	4 �>وال ا��1لو DV%ت ا���Bر ا�آ�3�Y %Eو�M� 4	�0	4 ا�2%ب 0/. ��0
ة ا����د�4  $
 �BM� �و آ�sN ا�و+�ط ا��2آ41 �'�9
 ان ا��J=& ا���1� ا%8 � �=U%:] .M �� ا����د X:=8 و ه?ا �'�� ان 9[* ا��1ء 

4/;�3 ���
و ا�92	49 ان ا��J=& ا���1� ان �Kدي ا�. �J=& ا���/	\ ��2 �	�1 آ�ذ�B8 43ن . [:%ا 0/. ا�1%آ* �8 دام �
.  و ��A%س ا�����د ا�X:=1 8< ا�
ا[�ا�9	& ا�92	49  

 4"����3 O'���8 s	93 �1�	3 4)د�B% ا�	�1ه�
ا r��0 ./0 ا�$ �	9[ �"�%l ا�. �%ض 0*ء �ا���1 &=Jادى ا�� 
و �
��HYة ا
. ��6H%اآ	g 4	% اآ	  

4E�
9
�%U و��9 �1'��	%  �9
 ��R3 ا���Dز ا�$��N� U�1N ا����1رع و �B< ا���]	% ا�����دي �/�M1ر�R ا�J=41 ا�2� &� 
� و��9 �1'��	% ا�����د 4	S��)ا . X+4  40���8 و	Sرات 6%ا
93 �Y�"�0ا U��3%و�3 اي �>ود &B2�� 4  اذ	Y%و�%ا	ان ا�"

�0�l�8 �BM3 �D/M� و �D)��N O$س او�	9� �D�0 .�g �و �
 ادى g	�ب . �6. 6%اfS ا���Bن (�D�AN s8% 8< و+	/4 
ا�. l	�ع ا���2> ا�A%دي و ا��Nج ا+�ا ا�"R8 RS�J " ا�%و�3 ا�;:)H�R�91�" 0/. ا��رق �3%آ	"�ت ا��21+"4 ا�
�	49  ا

\	'l  �10 8%دود .  

 وRl +���	< 6%وOY ا���4 ا�1'%و�1931 4���	� A� /� ��ز . و ا[? ا�=/� [:	%ا �8? ا�1%(/4 ا�و�. �/=:4 ا�=�1	4
4A/Bا�� %'+ |	A=�  .د�4 ا��Dا� . U?و"ه%M4 " ( طا�A/Bدي (��ب +'% ا��%A8%دود ا�'�1 ا� R8 &SH�8 %$ا...C��2 ) ا�� &�


�

ة و �
 $%ى �:��%ه� �� ا�1�K1% " ��ا0
 ا�r2 ا�"%$�ازي"ذ�k ان : اي $�
��'�د ا�. 3
ا�4 ا��	�+4 ا�����د�4 ا�
�XIl s2 ا�A'��	4 ا�S�J�1/4  1931ان +���	< �& ��'�D3  %E ا� �� �0م . 1923ا�N�E� M0% �/2>ب �� 3
ا�4 �0م 

2
ث 0< �
رة ه?�1E�+H�  . Uرات ا����0	4�� &� 
�& ��D%  �� ا��4��2 ا����	��	H]  4ل ا����	< ا�H(�9	< �98ل وا(
�3��B8ن 8'���4 ا�8%اض ا��� ���
ه� آ�1 �& . 0/. ا�9Nذ ا���1\" ا�M%وط" >B� &� H;��8ا &=J�1 آ�ن ا��� ONو ا��2ل ا


�X'�4 ا��	�N 4�< ا	ا�1=%3 
l 4 ا��1=?ة	% ا�19'	ا3 .  

�3 �/��
�r �9%�"� ان ��Bن ا�"	%و�%اY	4 ا��� D6%ت ا�2%ب 0/. �� %	g م�	و ا�
"�"4	/AI40 ا���1واة"و " ا�<N " ��

�� ا���s ذا�O ا��	* " ا�. ا�M	:�ن" �
 ار+/s ،و ���8و �/�1	X+��8 "R"ا�'�1 اي 0/. ا�'�1 ا�X+��1 ��9ء ا$% 

ة(�
�9
�� �13 4	�D ا�'�1" ا��	�+4 ا�����د�4 ا�N  ��3رة R/ا�� %�

 �	�1 " ا��9ا0
 ا�"%$�از�4"�9
 آ�s"E� sN . او �9	3


ة ا��(	
ة ��3	
 ا�[%ى	A1داة ا��و ��l. ا�+'�ر  ا�. ا[��Aء آ� " 1��3=�زن ا�I1/49"و �
 ادى ا+�"
ال ا����رة . �
8% ا

s8 ا��2ا�> ا�A%د�4 �0
 ا�'�1ل;/4 3	< ا�'�1 ا�A%دي و ا'Nدي و ا%Aا� %$� .  

93	s ا��'/	�1ت ا�آE% ;%ا48 ا��1'/49 �3��2��3ت ا�����د�4 و 0�N	4 ا���1��ت و ا+'�ر ا��4A/B و 8%دود ا�'4/1 �� 

م ا���A	? ا��1'1
 �M%وط +���	< ا���4. ا��JAء'3 �MAا� %	�A� >8 >8 >	�K�1ا� R�1� ه?ا >B� و .f";ا��'%ض و �� 8< و ا 

آ�sN ا��/:�ت �"
ي (�< ا��	4 ذا�%Y >0 O�r ا��Dم 8'/1� ا�1
ارس �3ه�1ل . 3'	
 ��l�1ع ا��J=& ا���1� %$�BN 41%اء
. ��ا0
 0/& ا��DN�8%) R8 42& �� ا���O�AN s 8< اN�B8	4 ا��?آ	% �9�3 ا����3ن  

9
 آ�ن �8	% �"<�		N��%Mا�� "H] sE23 �ا��  �S��14 ا�'	/Y �� �0م �A� �AM/"< ا$�42 ا�2>ب ا�	1927ل ا��%اع 3 
و �� �0م . و 93� ه?ا ا�1:/* 8:%و(� [Hل ا����ات ا����	"E� ."4	s ا��(
ة ا��9
�"E� 4	�� s"��Y"�9/:8 ا�1'�ر4l ب 

9
�4 ]��3" آ�"2; s	4A ا�1'�ر4l �� ا�=�رج l >0%ورة 1932N ة

 و ��8	< و(�
) >8 
" 4ا��9ف ا��J=& ا���1� 3	
3
ا آ�1 �� ان ...". (�. و �� آ�ن ذ�A=�3��) ./0 k	| $%يء ��1E	%ات رؤوس ا��8ال"%	"Bا� R	د��ا " $40�1 ا�����"�

42 ���4 ا�=:4 �3ن " ا�. ا�M	:�ن"و ردت ا�1'�ر4l 0/. ا��"�f �3ر+�ل ا���ق ". +%40 ا��/�A2ة"ا�دوار R8 د�0ة ;�N
". /	Q ا�����د ا�X:=1ا��J=& ا���1� ه� +�N RJ�"A* ا0	��D ان   

�ك +�د ا�9�0د �3ن . ا�8 �� ا�>راtS��N >B�  &/� 40 ا��J=& ا���1� ا�� [:%ا�Bا� �3�2� >	)HAا� U��
�8 آ�sN ا��	�+4 ��'�

ة +	�& [Hل M0%ات ا���	< �3ا+:4  ا��'�وN	�ت ا���  �
���2ل ا�>را40 ا��6%اآ� 0/. ��ا0
 ا��	�+4 ا�����د�4 ا�

D	/0 �9 ��1 آ�ن"Y ج��N�� ان ����0* 8	�د�< ا��=>�< و ا�"	R و ا���/	\ و ا(
ة 3'
 ا�[%ى ��r92 �� ا���D�4 ا�6%اآ	4 ا

 ذ�k آY &/'N �1%��9 ا[% �A/�=8 آ� ا�[�Hف و �8'�رX:=8 ." �l �	�	< ا��'�وN�"آ�ن ��1. اN?اك '3 ?	Aا[? ا��� 
و �9

و �& �'
 ه���k ا]% ��l�1ع ا��%M�k ا��
ر��� �1=�/\ . ة و ا��0�1	4 ا�R84/8�B ه?ا ا�X:=1 و ه� %Y�r ا���1درة �9��3
k�?3 4	��9E4 و ا��ا��1ارد ا��1د s21+ �1/4 آ�د�����و 3%زت ا��0�1	4 آ�1 ��آ�sN ��د �92	r ا�M	�0	4 �� . ا��S�V\ ا



8"��ة ا���48 3	< ا���B=�ز�	< ازاء ا�B/1	4 و آ�ن tS��N >8 ذ�k ا�3دة اآ�N >8 %9\ ا��1ا6� و ا+�M%اء ا�H. ا�>را40 ��را

 د$�$� و . ا��6%اآ	4 او ازاء 8%دود D/10& ا�A%دي�

 ذ�k �%ا$'� g	% ���8& و �k/1 ا�HA(�ن 8< $'48 3�B2ت ا�?AN و

Qا�1'�آ U����
ور �3� 4	0�1�. [��ز�% و [%���N و ا�93را آ�1 �/�9ا �:R ارض �%ب ��8آ�D& و 3
ا �	/& ا�  

 ، و لكن الكولخوزات بقيت'�"% ا(	�ء ه?U ا��M1ر�R ا�=�;4 ���ز� 8< ا�48�B2 ا�8م رg"�ت ا�HA(	< ا�A%د�4،و �
%	:] %	g R$49 �%ا	ا�92 �وه� � ���N�[ .و�� ا���B=�زات 1و اذا �8 ا+��E	�� ار+�9%اY	�D� .?ا �"
و �%ا$R ا�
و�4 �/�ه/4 ا


�N ان ا��2$4 ا�J%ور�HA/� 4ح I8:�ة $�� O/10 4:+�0م �3ا �BM3 م�	ا�"O3��2� " �� ك%�M1ا� O/10 4:+�18 �3ا %Eاآ

 او زرع المواد او ربى ، ال سيما اذا ما نفذ زراعة فنيةو �
 �"/� O"�B8 8< ارOl ا�=�;4،. ا���B=�ز
و تكشف هذه الحقيقة التي تؤيدها الصحافة .  ضعفي  او ثالثة اضعاف اجره من المشروع الجماعي،الماشية

السوفياتية التبديد البشع لقوة عمل عشرات الماليين من الرجال و النساء في زراعات قميئة و مردود العمل الضعيف 
. جدا في الكولخوزات  

و �%�R ���8ى ا�>را40 ا��0�1	4 ا�B"	%ة آ�ن 8< ا�J%وري Y�=8"4 ا�HAح  4I/3��D1DA اي ه�% ا+/�ب ا�J%اS* ا�'	�	4 

و ا�'�دة ا�. ا����رة و �

ة ا��� . ��f ا���ق 8< $�
�و ه?ا �'�� ان N:/* 8< ا�M	:�ن ا�0دة ا��	�+4 ا�����د�4 ا�

9
�"�N 4�3�[ 4	� l �Y%6%ور�� ��:�ر ا�>را40 ا�r)H. ار+/s �"� ا�وانN ة
. و هB?ا ا;"f ا��9�Nل ا�. ��0  

   

 رد ا�0"�ر ا�%و�3 

f�$ s2� �� ��[? آ� 8'��ه� ا� " ا��6%اآ�"و �N%�4 ا��1ل  �� ا����م .  ا��HمN >2N'%ف ان ا�"�48 ا�'��/4 � �:	% ا

 . �� V/41 اوه�م ا��J=& ا���1��
9
 ا+�:�ع 3'| ا�+��?ة ا�1:	'	< ان �"��ا 0/. ا��ال +���	< �N%�4 آ� 4/8��2� &�

 �& �B< ذ�k 4��98 ا����د�4 �3 .ا��'% ا����	��� �D"$�13 8< �"� ا�=:4 او %Y >0�$�� r	�Dت  و ذ�QB'3 k +'% ا���ق
�ء ا�+��?ة ان �M%(�ا ��� . 4��98 ادار�4 8'
ة ��=
م ��3رة ا��J ��ز�R ا�
[� ا�8�9� �42/�1 ا��6%اآ	4Kه ��N 
و �9

 >B1� \	آ"O	$�� " %"'ر��'+�ا�+'�ر دون 8'%�4 +'% ا��4A/B ا�92	9� و آ	\ �B1< (��ب ه?ا ا��'% اذا آ�sN آ� ا
� 8< ا��'"	% 0< آ1	4 ا�'�1 ا�J%وري ا0�1�$	� ���Nج ا��/R؟ و ا�92	49 ان ا�48�B2 آ�k/1� sN 0< ارادة 
3 4	Y%و�%ا	3


[� ا�8�9� روا�R �93ة ا�J%اS* و ا��1از4N و ��Nم ا���/	\/� 
�
$ R�4 ا��1%و��ت �'�م . 8< ا$�  ��ز	N>ا	8 �A�
1936 >8 %E37.6 [�� اآ�����د H0وة 0/. 8/	�رات ا[%ى�?ه* �� ا���ه�D ��3رة  8/	�ر رو�3 �1=�/\ �%وع ا


م . آ�1 ان 8	N�B	B	� ا�1	>اN	4 و ا���/	\ آ���ن ���ز�R ا�
[� ا�8�9� ��ز�'� g .�::=8	% 8"�6%ة=� �DN�� ر�'+�ا�8 ا
93
ر �8 �'"% 0< ا�'��Hت ا�����د�4 ا���2	�BM3 4 ا;
ق �Jا� �BM3 4	�6%اآ�. �J	4 ا  

 s�"[ا 
��ه�"و �& ��[? ا��'% . ا���%43 ذ�kو �9��9
 آ�ن ه���k . �� ا�2	�ة ا��BM ا�K1]% ا�?ي و;OA ا�'/�1ء �� آ�"D&" ا�
ا+'�ر 4A/�=8 ��/'4 وا(
ة �'sM'M 3	< 3	< �%و�1$ 4��D+ �B3 �D	R ا�Nاع ا��J1ر�3ت و ا�3��21	4 و ا��:�A و 

 ا�8 ا��N��%M		�> ا��� آ�ن /0	�D ان ��"f ا��� ا�H1زم �H+'�ر .ا���1وئ ا�[%ى ا��� اردت �B6 ا�0�9
ة � ا�+���Eء
�D�AN �V ى�+ 
'� &/� 4�3�Eا� .  

��U ��3رة 4c$�A8 ه?U ا�1%ة �3"* ا����ح ا�����دي�� �I��3ء 4��:3 1935و 3
ا �0م . و ا;"f 8< ا�J%وري �I		% ا
]& ا[�sA 3:���ت ا���1�< �2��3$	�ت ا�J%ور�4 �� . �3%اوآ�/ ا�="> ]& ا�I	s 3:���ت ا��1اد ا�[%ى �� �M%�< ا�ول 

 �N�Eن ا��N% / آ�����4 ا���9د. 1936I� .< ا�		< و ا�>را0		ا�'�1ل ا����0 R8 4و�

ا . و �0دت ا�'��Hت ا�����د�4 �/g و
�D�	14 و آ	آHD�+� �& �B< ا�8م ا�����د و. ا�%و�3 و+	/4 ا�M'* �/��]	% 0/. ا�=:4 ا�����د�4 3
ءا 0��3	4 ا��1اد ا

>B18 %]ا �NH90 �	"+ اي ���	ا���� .  

��4 ا�=:4 �� آ��Nن ا�ول � Q	S1"% / و ا0/< ر��1935د�/�ت ا��1"�د�4 :" �8 ��H'/� ���2ا����م ا� �ا�0دة ا���% � *��
�s [%ا��ت ا�=:4 ا�دار�4 و و هB?ا �8". آ�1 ان 0/. ا�"��ك �:"	��N rم ا�1%ا�"4 �3ا+:4 ا�%و�3. 3	< ا�"��ك و ا�����د
و اذا آ�ن ا��%اب ا��6%اآ	4 �'�� �� ��0& ا��1ل ا��%اب ا�%و�3 8< 4��:3 ا���ز�R ��ن ا;H(�ت . اوه�م ا��'% ا�داري

ان Y%د ا�%و� 4��:"/� �3	Q +�ى .  ��"I� ا�0"�ره� اذاك ا�3'�دا 0< ا��6%اآ	4 ا� ان ه?ا ا��9
�% [�ZY آ/	��01935م 
0< وه& ا��0%اف ا��%�J3 f%ورة [/r ا��9ا0
  ا�+�+	�6H� 4%اآ	4 �3ا+:4 ا�'�دة ا�. ا+��	* ا���ز�R ا��=/� 

. ا�"%$�از�4  



 �N�Eن ا��Nآ� �% / و �����ت1935���	4 �/����4 ا�1%آ>�?	A4 ا�����ان ا�%و�3 : " ا�A8 >/0ض ا�M'* �/��1	4 �� ا$��1ع ا�/
و �	Q ه?ا ا��9ل 8�%د ]%]%ة ��ر4g �1	>اN	4 ا���2د ا����	��� �
ل 0/. ان ". � ا�'��&ا����	��� ]�s3 اآE% 8< ا�4 4/10 �

��وز ا(�	�Y� ا�?ه* �� � 
ز��دة ���8ى ا�
[� اآE% 8< ز��دة ا�+�HDك آ�1 ان 8	>ان ا����رة ا�=�ر$	4 آ�ن ا���3	� و �9
40%�3 �����2د ا����	��� ��2ول ا��;�ل U?D3 �8%ف ا�
و�4 ا�	�م 8/	�ر رو�3 و ازداد ا+�=%اج ا�?ه* 8< ا�$��1& 

و زادت (%آ4 ا�"�BM3 RS�J �2/8ظ �8? ا�0دة ا���ق و ���\ ا��J=& . 1936ا����40 ا�. ا�1%آ> ا�ول �� ا�'��& �0م 
ان ا�'��;% ا�HزE� 48"�ت ا�%و�3 �8$�دة و �B< و%�� Rl��A8 fض ا�KM/� *'Mون . 1934ا���1� �9%�"� �8? �0م 

9
م ا�����دي ا�'�م ��ن ا���Nج . 	Rl�8 4 ا���A	? ���/>م ا�%ا�Y �� ا���Aؤلا���1�/� �$��N �N�N�	ة ا�%و�3 ا��� sNو اذا  آ�

 ��E1 ����3"4 ا�	O 90* ا[	�S4 زاA/B� %'�3 . �1'وز 8%دود ا���9
�4 �� ا�'��& ا� اذا �N ة
و �< ��Bن ا�%و�3 ا]"s و(

. %دود ا�'�1 اي �0
�8 ���2& 0/. ا�%و�3 ان �>ولا����	��� ا����1ى ا�'��1� �1  

و � �>ال ا�%و�3 �0$>ا اد�0ء ا��K��B 8< و$4D ا���% ا���9	R1� 4 ا(�	�Y� ذه"� �"/� ا�1/	�ر ��
اول ا�"Hد ]N�1	4 8/	�رات 

 اذن 0< �<� � 4	:I���� 4	ت ا��ر�H3812.54< ا�%وS�1��3  .�2� �Y�	�)ن ا��4 ا�2%ب اآO�8 %E و ذه* k�3 ا�
و�4 ا

0
ة �/���م ا��9
ي�� . X	�"� 4 و�
� k6 ان ا�'�دة ا�. ا�9	�س ا�?ه"� 8< ا$� ا0:�ء ا�=:X ا�����د�4 ا�1>�
 8< ا�
�8
9� %E8%(/4 8< ا��:�ر اآ �� ��%�N ة
'"��8 s�	� ا�=�رج R8 ت��H'ا� . r8%ة ا[%ى ا� 
�B1< �/���م ا��9
ي ان ���'	

kو ذ� �ا�?ه* ا����O+�AN/& ا��*.  �"� ان �ا�9% 
Iول ا�10ل ا�
� ��:%ح �� آ� ا�(�ال 0/. $ 4/BM1ا� U?ان ه �. ا  

 
D��913
ار �8 � >B� * و�ا�9��1"� ا�9% �4 �	4 ا�?ه"	:Iاول و ا��
ان 8< ا��1'?ر Y%ح �l�8ع ا��'�دل 3	< ا��9
 ا��1
4	:I4 ا��"�N دة��ز �� �	ذه" �	Y�	�)ن ا�B� �1	� 48�B2ت ا��	8< 10/ 
 (�. و �� آ�ن ذ��N k%�� و 913
ار �8 ��%ي ا�2

�"�N ا�. ]"�ت ���	;� ا�%و�3 ا�������ان  >B1� 4	Y%و�%ا	4 4/9��8 0< ارادة ا�"	0�l�8 ب�"+�
ار ;�و هB?ا . ا
41$  
Sد ��اH"ا� ���
 ان ا����م ا��9
ي اذ ��=/. 0< ا��J=& �2>م 8< ا�ن و ;�0
ا +�ف ���ه& ��3. +�	1J� �� 
��آ	


 8< ا��%وح ا�'1	49 ا���$41 �	�1 �=� ا���Dز ا�����دي 0< ا��>40 ا�?ا�	4  ا�"	%و�%اY	4 �� ا����ات ا���493 (�. �
ا�'
. و �� (%م ه?ا ا����م R���8 >8 ا��'�دل R8 ا�?ه*  

   

 4	��N�]��+� ا�2%آ4 ا

Q�9ل �8رآ�" :O/د آ�����
 ا�:"	'4 �� آ� 8%ا(� ا��J2رةاي ;%اع " ان ���	% ا���s ه�  اl ن��N���ذا ا�0د�N . ا
و � �"%ر ا��6%اآ	�I��3 �D�AN 4ء ا�+�HIل �X9 . ا���ر�C ا�. ��0
�O ا�+�+	4 و $
�N اR3��� ON �'1/	�ت ���	% و�s ا�'�1

��ن ا���Iء ا�+�HIل (/49 ��ن �&  ����% ه?ا ا�M%ط . ان /0	�D ان ���%  و�s ا�1��R1 اآ �18 %E�A'� ا����م ا�%ا+��1�
�D� �"9��8 �9
 ا]"�s اول ��%43 ��ر�=	4 ا�N�B8	�ت ا�B"	%ة ا�4�8�B �� ا�+��	* ا��6%اآ	4 و �B< ا�����د . درا8	4 �


 8< ا���s ا�?ي �'�"% ا]1< �8دة او�	4 �� ا��J2رة	A��� \	آ 
4 و ا�. ا�ن �& �'X ا+�	%اد ا���9	. ا����	��� �& ��'/& 3'
. ا��� �'
 ا��+	/4 ا�%S	�	4 ����	% ا��� &� s�X' �� ا���2د ا����	��� ا����tS ا��� �':	�D ا���9	4 ه?U �� ا�"Hد ا�%ا+��1	4

9
 3%ه�s ا�DN ��درة 0/. ا����Nر و ان /0	�D ان ����% و . ����6%اآ	4 �& ����% 3'
 �� ه?ا ا�1��ل ا��J2ري ا��2+&�
. ا�. ذ�k و آ� ا���آ	
ات ا�1'�آ�4 0"�رة 0< ]1%ة 8< ]�1ر ا���D و ا�M'�ذة��D�B �& ��� (�. ا�ن   

 �N�Eن ا��Nآ� �A� / %����1936 ت( ا0/< �����8ف�	8< ا��9دة ا���� U%	g >8 %Eة اآ
8��) ا�2�1%ر ا(	��N 8< ا�BM/	�ت ا�
و ". �1 ه� /0	O �� ا%8��B و اورو�3ان 8'
ل ���8ى 8%دود ا�'�1 �0
�BM3 |A=�8 �N آ"	% 0: "ا�8م ا�1�/Q ا���A	?ي

 8%ات و ا(	�M0 �N% 8%ات 8< ���8ى اورو�3 و 3آ�ن /0	O ان �2
د 3
�4 �%ق ا����1��ت و ان �?آ% ان ���8ا�N ا�� ب 

�B�%8ا،%	EB3 %"اآ �N
�0 4A/Bا�� %'+ �'�� �>ال ���8ى ]4��9 : "و �9
 ا�0%ف �����8ف �� ا�=:�ب ذا�O.  ا�8% ا�?ي �
ان آO8H . و آ�ن /0	O ان �J	\ ان ا(�ا�D& ا��1د�4 ا+�ا ا��J". � ا�� 8< ���8ى ]4��9 �10ل 0
ة 3/
ان را+��1	���104

6
ة ا��"��2ت ا��� ;
رت 0< 0
د آ"	% 8< ا�M=�	�ت ا�%+1	4 و ا(�د�_  �B3 �21ان� �l%'ا� Oو ا�0%ا� flا��ا

��ء";�  !ا�$�N* ا��� ���\ �A���3ق و ا�1
اه�4" ا

و .  ��BM ا���21ى ا���ه%ي ���Mط ا�48�B2 ا����	��	4، مقرونا بهم الدفاع، ا���Jل 8< ا$� ز��دة 8%دود ا�'�1ان
4A/�=8 ��B6ا ���	�2د ا������9
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 الفصل  الخامس 

   

 الترميدور السوفياتي 

   

   

  لماذا انتصر ستالين؟

يستنتج  من يود كتابة  تاريخ االتحاد السوفياتي ان سياسة البيروقراطية الحاكمة كانت تقف مواقف متناقضة في المسائل 
ان الحكم . امر غير مقبول" بتغير الظروف"ها و تبرير هذه التعرجات او تفسير. الكبيرة و قامت بسلسلة من التعرجات

لقد رد بارتكاسات ادارية . يتطلب حسن التوقع و التكتل الستاليني لم يتوقع ابدا النتائج الحتمية للتطور التي انهكته مرارا
الوثائق الدامغة ان الوقائع و . و اضعا بعد فوات االوان النظريةالتي تحكم انعطافاته دون اهتمام بما كان  يعلمه البارحة

 سوف تجبر كذلك المؤرخ على االستنتاج ان المعارضة اليسارية قدمت تحليال اصح مئات المرات عن التطورات 
. الجارية في البالد و توقعت بشكل افضل بكثير مجراها الالحق  

 قدرة على التوقع و انتقال و يبدو هذا التاكيد للوهلة االولى متناقضا مع الحقيقة الماثلة في انتصار اقل اجنحة الحزب
هذا االعتراض الذي يتبادر الى الذهن غير مقنع اال بالنسبة لمن يطبق الفكر . اكثر االجنحة فطنة من فشل الى اخر

و الحال ان الصراع السياسي هو في الحقيقة . العقالني على السياسة فال يرى فيها سوى جدل منطقي او لعبة شطرنج
ميزات الزعماء في نتيجة المعركة و لكنها ليست العامل و ال يمكن تجاهل .  راع حججصراع مصالح  و قوى ال ص

. الوحيد او الحاسم فكل من المعسكرات المعادية يتطلب زعماء على صورته و مثاله  

 من الجماعة القيصرية" احذق"او " اذكى"لقد حملت ثورة فبراير الى الحكم كيرنسكي و تسيريتيلي و ليس ذلك النهما 
و اذا كان تمكن كيرنسكي من دفع لينين الى . الحاكمة  بل لتمثيلهما مؤقتا على االقل الجماهير الثائرة ضد النظام القديم

العمل السري و القى بزعماء اخرين في السجون فلم يكن بفضل صفاته الشخصية و تفوقه عليهم  بل الن غالبية العمال 
في انه لم يكن يرى ابعد " ميزة"لقد كانت .  خلف البرجوازية الوطنية الصغيرةو الجنود مانت كانت ما تزال تسير انذاك

ثم انتصر البالشفة على الديمقراطية البرجوازية الصغيرة ال بفضل عظمة زعمائهم بل بفضل تجميع . مما تراه االغلبية
. د البرجوازيةالقوى تمكنت البروليتاريا خالله من جر الفالحين المتذمرين وراءها ابان المعركة ض  

كانت تتجسد في " الزعماء و االبطال"ويظهر تسلسل مراحل الثورة الفرنسية الكبرى في صعودها و انحدارها ان قوة 
انسجامهم مع طبيعة الطبقات  و الشرائح االجتماعية التي تدعمهم حيث سمح هذا التوافق و حده لكل منهم ان يطبع 

سلسل وصول ميرابو و بريسو و روبار سبيير و باراس و بونابرت الى و في ت. بشخصيته مرحلة تاريخية معينة
اننا نعرف ان الثورات . السلطة شرعية موضوعية اقوى من المميزات الشخصية لهؤالء االشخاص التاريخيين انفسهم

طة انطالقه تثير بعدها ردود فعل و ثورات مضادة تسلب الوطن الكثير من مكاسبه و لكنها ال تنجح في اعادته الى نق
كما اننا نعرف ان الرواد االوائل و المعلمين و الزعماء الذين كانوا على راس الجماهير في المراحل االولى هم . االولى

ضحايا اول موجة رد فعل بينما نرى كيف يتقدم الى الصف االول رجال من الصف الثاني متحدين مع من كانوا في 
ات الدرامية لالدوار الكبيرة االولى على المسرح السياسي انزالقات في العالقات و تخفي المبارز. العشية اعداء الثورة

. بين الطبقات و تبدالت عميقة في نفسية الجماهير التي كانت باالمس ثائرة  

ردا على عدد كبير من الرفاق كانوا يتساءلون باستغراب عما حل بنشاط الحزب البلشفي و الطبقة العاملة و ببداهتهما 
رية و كبريائهما الشعبي، تلك الصفات  التي حل محلها ما نراه اليوم من دناءة و جبن و تردد ووصولية استرجع الثو

راكوفسكي تقلبات الثورة الفرنسية التي قامت في القرن الثامن عشر و ذكر كيف خرج بابوف من سجن البيي فتسائل 
و االعصاب . فترس كبير للطاقات الفردية و الجماعيةمندهشاعما حل بالشعب البطل في ضواحي باريس؟ ان الثورة م

و تجري الحوادث بسرعة بحيث يعجز تدفق القوى الجديدة عن تعويض . تتعب فيها و يتراخى الضمير و تنفل الطباع
لقد تاثرت ضواحي باريس بالمجاعة و البطالة و خسارة الكادرات الثورية و ابعاد الجماهير عن المراكز . الخسائر



 سنة حتى تقف على قدميها من 30سة بحيث اصيبت بفقر دم معنوي و مادي لدرجة انها احتاجت الى اكثر من الحسا
. جديد  

على الثورة " ال تنطبق"اما التاكيد البديهي من جانب الصحافة السوفياتية الذي يرى ان قوانين الثورة البرجوازية  
يتاري لثورة اوكتوبر نتج عن الوضع العالمي و عن توازن القوى في ان الطابع البرول. البروليتارية فال اساس علمي لها

الداخل اال ان الطبقات بالذات تشكلت في روسيا في احضان الهمجية القيصرية و الراسمالية المتخلفة دون ان تكون 
لفة في العديد من فالن البروليتاريا الروسية  المتخ. ال بل ان العكس هو الصحيح. معدة لمتطلبات الثورة االشتراكية

النواحي  حققت في اشهر قليلة  قفزة ال مثيل لها في التاريخ من ملكية نصف اقطاعية الى الديكتاتورية االشتراكية كان 
و تزايد ذلك خالل الحروب التي تلت و غذته الظروف . ال بد ان تنشط الرجعية حتما في صفوف البروليتاريا نفسها

لقد جاء التدخل االجنبي عقب التدخل و لم تقدم البالد الغربية المساعدة المباشرة . اعالخارجية و الحوادث بال انقط
و توفي كبار ممثلي الطبقة العاملة في الحرب االهلية و انفصل . وانتظرت البالد السعادة فحل مكانها البؤس امدا طويال

فترة توتر كبير للقوى و االمال و االوهام و بعد . الباقون عن الجماهير نظرا الرتفاع مستواهم المادي بضع درجات
و . ليتلوه مد من االصولية و الجبانة" الكبرياء الشعبي"و انحسر . جاءت فترة طويلة من التعب و االنهيار و خيبة االمل

. حمل المد و الجزر الى السلطة شريحة جديدة من القادة  

دورا كبيرا في تشكيل البيروقراطية اذ احتل القادة لقد لعب تسريح الجيش االحمر المؤلف من خمسة ماليين رجل 
المنتصرون مراكز هامة في السوفياتات المحلية و االنتاج و التعليم و حملوا معهم الى كل مكان النظام الذي حقق لهم 

. النصر في الحرب االهلية ووجدت الجماهير نفسها في كل مكان مبعدة شيئا فشيئا عن االشتراك الفعلي في السلطة  

و جاء رد الفعل في اوساط البروليتاريا لينعش االمال و الثقة بشكل غير اعتيادي لدى البرجوازية الصغيرة في المدن و 
، الى حياة جديدة فتزايدت هكذا جراتها و اصبحت البيروقراطية "النيب"الريف، التي دعتها السياسة االقتصادية الجديدة 

و اثر الوضع . ريا حكما بين الطبقات فتحررت بذلك شهرا بعد اخر من كل رقابةالتي تشكلت باالساس لخدمة البروليتا
و كانت البيروقراطية السوفياتية تكسب ثقة اضافية كلما تلقت الطبقة العاملة العالمية . العالمي بشدة ضمن االتجاه ذاته

لقد : ب بل هي عالقة سببية و متبادلةليست العالقة بين هاتين الحقيقتين عالقة تسلسل زمني و حس. هزائم قاسية جديدة
ان فشل الثورة البلغارية و تقهقر . ساهمت االدارة البيروقراطية للحركة في الهزائم و جاءت الهزائم لتقوي البيروقراطية

 و التصفية المنافقة لالضراب العام 1924 و فشل محاولة للثورة في استونيا عام 1923العمال االلمان المذل في عام 
 و الهزيمة المنكرة للثورة 1926انجلترا و تصرف الشيوعيين المخزي خالل انقالب بيلسودسكي في بولونيا عام في 

 و الهزائم االكثر خطرا التي تلت ذلك في المانيا و النمسا تلك هي الكوارث التاريخية التي 1927الصينية في عام 
. ية السوفياتية بان تتالق باستمرار كمنارة وحيدة للنجاةدمرت ثقة الجماهير بالثورة العالمية و سمحت للبيروقراط  

و الكاتب مضطر االن للرجوع الى مؤلفاته السابقة التي حاول ان يبرز فيها الدور المشؤوم الذي لعبه في الحركة 
لعالمية ابان الثورية للبلدان جميعا قادة الكرملين المحافظون و ذلك لتحديد اسباب الهزائم التي لحقت بالبروليتاريا ا

و المهم هنا هو ان الهزائم التي منيت بها الثورة في اوروبا و اسيا في حين كانت . السنوات الثالث عشرة االخيرة
و يبرز في هذا النطاق هذا . تضعف موقف االتحاد السوفياتي عالميا كانت تثبت في الوقت نفسه البيروقراطية السوفياتية

 تركز انتباه العمال السوفيات بشغف على المانيا 1923ففي النصف الثاني من عام : نالتسلسل التاريخي تاريخان مهما
لقد جاء التراجع المريع للحزب الشيوعي االلماني يثير لدى . حيث كان يبدو ان البروليتاريا تمد يدها نحو السلطة

طية السوفياتية انذاك الحرب فورا ضد الجماهير العمالية في االتحاد السوفياتي خيبة امل مريرة و قد اعلنت البيروقرا
 تجددت االمال في 1927-1926و في عامي . و كبدت المعارضة اليسارية هزيمتها القاسية  االولى" الثورة الدائمة"

و استعادت . نفوس الشعب السوفياتي و اتجهت االنظار هذه المرة نحو الشرق حيث كانت تدور احداث الثورة الصينية
 حتى كان الجالد تشان 1927اال انه لم تات نهاية عام . ية قواها بعد الفشل و كسبت مناضلين جدداالمعارضة اليسار

و مرت موجة . كاي شاك ينسف الثورة الصينية بعد ان سلمه قادة االممية الشيوعية مصائر العمال و الفالحين الصينيين
مومة في الصحف و االجتماعات قررت البيروقراطية و قامت معركة مح. خيبة املباردة فوق جماهير االتحاد السوفياتي

). 1928(بعدها القيام بعمليات تنكبل واسعة النطاق بين صفوف المعارضة   

اللينيين و نظر العمال الى المعارضة بود اكيد و -لقد تجمع عشرات االلوف من المناضلين الثوريين تحت علم البالشفة
ان : "و الحالة هذه كانت البيروقراطية تؤكد ما يلي.  الصراع لتغيير الوضعلكنه ود سلبي العتقاد الجميع بعدم جدوى

و علينا ! لقد شاهدنا من التقلبات ما فيه الكفاية. المعارضة تستعد لتلقي بنا في اتون حرب ثورية لمصلحة الثورة العالمية
 و جمعت الدعوة للراحة كتلة الموظفين مع !"ان نرتاح قليال لنبني المجتمع االشتراكي في بالدنا فثقوا بنا نحن رؤساءكم

كتلة العسكريين ووجدت بال شك بعض الصدى بين العمال المتعبين و في صفوف جماهير الفالحين على وجه 



؟  في 'الثورة الدائمة'افال تقوم المعارضة  بتضحية مصالح االتحاد السوفياتي على مذبح : و تساءل البعض. الخصوص
حاد السوفياتي الحيوية هي التي كانت في خطر اذ سببت سياسة االممية الشيوعية الخاطئة خالل الواقع ان مصالح االت

كما ادت السياسة الخاطئة الى .  سنوات انتصار هتلر في المانيا و هذا يعني خطرا محدقا لنشوب الحرب في الغرب10
با ففترات المد الرجعي تتصف غالبا بالجبانة و ليس هذا غري. تقوية االمبريالية اليابانية و اقتراب الخطر في الشرق

. الفكرية  

ووجدت المعارضة نفسها منعزلة فاستغلت البيروقراطية الفرصة لتطرق الحديد حاميا وستفيدة من ضياع و سلبية العمال 
ت و مسلطة الجهالء منهم على  الواعين متعمدة دائما على الكوالك و عموما على البرجوازيين الصغار و قد نجح

. البيروقراطية في االنتصار خالل سنوات على  الطليعة الثورية العمالية   

و من الخطا ان نعتقد ان ستالين الذي كانت تجهله الجماهير ظهر فجاة من خلف الكواليس مسلحا بمخطط استراتيجي 
هيبة بلشفي قديم و : وبةكان يقدم لها كل الضمانات المطل. كال لقد اختارته البيروقراطية قبل ان يرى طريقه. جاهز

و فوجئ ستالين في بادئ . شخصية صلبة و افقا ضيقا و صلة ال تنقطع مع المكاتب التي تشكل مصدر تاثيره الوحيد
لقد حصل على التاييد المطلق لشريحة جديدة من الحكم تريد التخلص من المبادئ القديمة و مراقبة . االمر بنجاحه

ان ستالين الذي كان وجها من الصف الثاني في الثورة و في . ن في قضاياها الداخليةالجماهير و تحتاج الى حكم مضمو
. )1(نظر الجماهير بدا قائدا بال منازع للبيروقراطية الترميدورية و االول بين الترميدوريين   

من الجيل الحاضر و اغلب البيروقراطيين . و ظهر بعد ذلك  ان للطبقة الحاكمة الجديدة اراءها و مشاعرها و مصالحها
و نكتفي الثبات ذلك بالتكلم على الديبلوماسيين السوفيات مثل السادة . (كانوا خالل ثورة اوكتوبر في الخندق االخر

 او كانوا في افضل الحاالت خارج –)  و اخرين– خينتشوك – سوريتس – بوتامكين – مايسكي –ترويانوفسكي 
و . ن كانوا ايام اوكتوبر مع البالشفة فاغلبهم ممن لعبوا دورا صغيرا غير هاماما البيروقراطيون الحاليون الذي. الصراع

اذا نظرنا الى البيروقراطيين الشباب لوجدنا انهم تتلمذوا على يدي البيروقراطينن القدامى الذين اختاروهم بانفسهم او 
وبر و لكنهم وجدوا انفسهم في افضل و لم يكن هؤالء الرجال  ليصنعوا ثورة اوكت. انهم يمتون اليهم بصالت القرابة

. المواقع الستغاللها  

و . و ال شك ان مرض لينين و وفاته سرعا الخاتمة. و اثرت العوامل الشخصية حتما في تسلسل هذه الفصول التاريخية
 عام اال ان كروبسكايا قالت. لو عاش لينين مدة اطول لكان تقدم البيروقراطية ابطا و خاصة  في السنوات االولى

". لو كان لينين اليوم حيا لكان حتما في السجن: " النصار المعارضة اليسارية1926  

لقد كانت توقعات لينين و مخاوفه ما تزال حية في ذاكرتها و لم تكن لديها اوهام حول قدرته على مواجهة الرياح و 
. التيارات المعاكسة للتاريخ  

سارية فحسب و لكنها انتصرت على الحزب البلشفي و على برنامج لينين ان البيروقراطية لم تنتصر على المعارضة الي
لقد انتصرت على كل اعدائها ". خدام للمجتمع الى سادته"الذي كان يرى الخطر الرئيسي في انقالب اجهزة الدولة من 

قطورة الخلفية و لقد وجدت  الم. ال بالحجج و االفكار بل بسحقهم تحت وزنها االجتماعي) المعارضة، حزب لينين(
. هذه هي تفسيرات الترميدور السوفياتي. المرصصة نفسها اثقل وزنا من راس الثورة  

   

  انحطاط الحزب البلشفي

   

اما انحطاط الحزب . بنى الدولة السوفياتية على هيكل متين. لقد اعد الحزب البلشفي انتصار ثورة اوكتوبر و فاز به
. يهمنا هنا ان نبين باختصار كيف تم ذلك. لهفكان سببا لتبقرط الدولة و نتيجة   

لقد كان . يتصف النظام الداخلي للحزب البلشفي بالمركزية الديمقراطية و ليس في اتحاد هاتين الموضوعتين اي تناقض
الحزب يحدد ابعاده بدقة و لكنه يعتبر ان كل تجاوز الحدود الى داخله يملك الحق في توجيه سياسته و كان النقاش 

اما العقيدة الحالية التي تدعم امكانية توافق البلشفية مع وجود . كري و حرية النقد يشكالن محتوى ديمقراطية الحزبالف



و كيف يمكن اتنظيم ثوري حقيقي . و تاريخ البلشفية في الحقيقة عبارة عن صراع االجنحة. االجنحة فيه تخالف الواقع
الرافضين و الثائرين و المقاتلين الشجعان ان يعيش و ينمو هادئا دون يهدف الى قلب نظام العالم و يجمع تحت لوائه 

نزاعات فكرية او تجمعات او اجنحة مؤقتة؟ لقد نجحت قيادة الحزب غالبا بالنظر لبعد رؤيتها في تخفيف الصراعات 
عدة الفوارة و تستمد منها كانت اللجنة المركزية تستند الى هذه القا. التكتلية و اختصارها و لكنها لم تفعل اكثر من ذلك

الجراة في التنظيم و اتخاذ القرار و اعطتها نظرتها الصائبة في كل المراحل الحرجة سلطة كبيرة شكلت راس مال 
. معنويا ثمينا للمركزة  

ينين المع" برؤوسها"ان نظام الحزب البلشفي قبل االستيالء على السلطة متعارض كليا مع نظام االممية الشيوعية الحالية 
بصورة متسلسلة و انعطافاتها المنفذة حسب الطلب و مكاتبها البعيدة عن الخضوع للمراقبة و احتقارها للقاعدة و 

و لو تجرا احد االشخاص في السنوات االولى التي تلت االستيالء على السلطة حين بدا الصدا . خضوعها للكرملين
 سنة العتبره ستالين و اي 15-10 الذي وصل اليه بعد البيروقراطي يغطي الحزب و رسم صورة  الحزب بالشكل

. بلشفي اخر متخرصا حقيرا  

اال ان االتصال الوثيق . كان اهتمام لينين  و معاونيه منصبا دائما على  حفظ صفوف الحزب البلشفي من اخطاء السلطة
 اضرارا اكيدة لحرية النظام بين الحزب و الدولة و اندماجه باجهزتها في بعض االحيان سبب منذ السنوات االولى

و قد اراد الحزب في البدء ان يحافظ على . و تضاءلت الديمقراطية مع تزايد الصعوبات. الداخلي للحزب و مرانته
اال ان الحرب االهلية و جهت لهذه الرغبة ضربة صارمة فالغيت . حرية الصراعات السياسية في اطار السوفياتات

و راى زعماء البالشفة في هذه التدابير المتعارضة مع فكرة الديمقراطية . الخراحزاب المعارضة الواحد بعد ا
 السوفياتية ضرورة من الضرورات المؤقتة الالزمة للدفاع ال قررات مبدئية 

و ادت زيادة عدد اعضاء الحزب الحاكم السريعة  في مواجهة جدة المهمات و اتساعها الى بروز اختالفات فكرية ال 
و مارست تيارات المعارضة  ضغوطها على عمل الحزب الشرعي الوحيد باساليب مختلفة و سببت زيادة . ايمكن تالفيه

/ و في اذار . و اخذ الصراع في نهاية االهلية شكال عنيفا لدرجة كادت تهز السلطة كلها. في حدة الصراع بين االجنحة
د ال باس به من البالشفة اضطر المؤتمر العاشر  عندما قامت انتفاضة كرونشتادت التي تجاوب معها عد1921مارس 

و كان الغاء . للحزب الى الغاء االجنحة و هذا يعني سحب نظام الدولة السياسي على الحياة الداخلية للحزب الحاكم
االجنحة مجرد تدبير استثنائي ينتظر الغاؤه عند اول تحسن جدي للموقف و بدت اللجنة المركزية حذرة جدا في تنفيذ 

. ا القانون الجديد حتى ال تصاب الحياة الداخلية  للحزب باالختناقهذ  

و لكن القيادة البيروقراطية وجدت التدبير االستثنائي، الذي اعتبر في البدء ضريبة ينبغي دفعها تحت ضغط ظروف 
 بعد 1922في عام و . قاسية مالئما لذوقها، فهي بدات تنظر الى حياة الحزب الداخلية من زاوية راحة الحكام و حسب

ان تحسنت صحة لينين مؤقتا ارتعب من تزايد خطر البيروقراطية و جهز هجوما على جناح ستالين الذي امسك جيدا 
و لكن مرض لينين و موته لم يسمحا له بامتحان قواه في مواجهة . بدفة جهاز الحزب قبيل استيالئه على جهاز الدولة

. قوى الردة  

 ذلك التاريخ على تحرير جهاز الحزب من مراقبة االعضاء و سايره في ذلك زينوفييف و و تركزت جهود ستالين منذ
لم يكن . اللجنة المركزية كان ستالين اكثر مثابرة و حزما من حلفائه"استقرار "و في الصراع من اجل تامين . كامينييف

و كانت الذهنية البرجوازية الصغيرة . يامعليه ان  يشيح بوجهه عن المشكالت االممية التي لم يهتم بها في يوم من اال
للشريحة الجديدة الحاكمة متالئمة مع ذهنيته فهو يؤمن بان بناء االشتراكية عمل قومي و اداري و يعتبر االممية 

الشيوعية شرا ال بد منه عليه االستفادة منه قدر االمكان الغراض تتصل بالسياسة الخارجية و لم يقم اي وزن للحزب 
. اعدة منقادة للدواويناال كق  

نظرية اخرى لحساب البيروقراطية تعتبر اللجنة المركزية كل " االشتراكية في بلد واحد"لقد صيغت الى جانب نظرية 
و ما ان توفي لينين . و قد حظيت النظرية الثانية بنجاح اكثر من االولى. شيء بالنسبة للبالشفة بينما الحزب ال شيء

و فتحت ابواب الحزب المحروسة جيدا حتى ذلك " دورة لينين" حملة تجميع اعضاء تحت اسم حتى بدات البيروقراطية
و كان الهدف السياسي من وراء . الحين على مصراعيها و دخل منها العمال و المستخدمون و الموظفون باعداد كبيرة
ية لكن معتادة بالمقابل على اطاعة ذلك ذوبان الطالئع الثورية داخل كتل بشرية محرومة من التجربة و معدومة الشخص

طعنة قاتلة لحزب " دورة لينين"فبتحرر البيروقراطية من مراقبة الطليعة البروليتارية وجهت . الرؤساء، و نجح المخطط
. و حصلت الدواوين على االستقالل الذي تريده و حلت المركزية البيروقراطية محل المركزية الديمقراطية. لينين



و باسم .  جذرية كبيرة على اجهزة الحزب و اصبحت الطاعة العمياء احسن ميزة يتمتع بها البلشفياجريت تعديالت
. الصراع ضد المعارضة استبدل الثوريون بموظفين محترفين و دخل تاريخ الحزب البلشفي في مرحلة انحدار سريع  

تجاهات الثالثة اليمين و الوسط و اليسار بقي المعنى السياسي لهذا الصراع غامضا على الكثيرين نظرا الن زعماء اال
كانوا ينتمون لهيئة اركان واحدة هي قيادة الكرملين التي تشكل المكتب السياسي و كان اصحاب االفكار السطحية 

لينين و الحقيقة ان الديكتاتورية الحديدية كانت تخفي " خالفة"يعتقدون يعتقدون ان هناك صراعا شخصيا و سباقا على 
ان كثيرا من التيرميدوريين ظهروا في .  االجتماعية في البداية فال تبدو اال من خالل اجهزة الحزب الحاكمالصراعات

بين اليعاقبة القدامى بالذات و جد القنصل االول و . الماضي من الحزب اليعقوبي الذي بدا بونابرت حياته عضوا فيه
.  اليعاقبة يتبدلون بما فيهم يعاقبة القرن العشرينفااليام تتغير و. امبراطور فرنسا فيما بعد اخلص خدامه  

لقد حكم على زينوفييف و كامينيف اقرب . لم يبق اليوم من المكتب السياسي الذي كان في عهد لينين سوى ستالين
و عزل ريكوف و بوخارين و . مساعدي لينين خالل فترة الهجرة الطويلة بالسجن عشر سنوات لجريمة لم يرتكباها

و كاتب هذه السطور مطرود من .  عن السلطة و نالوا و ظائف صغيرة مكافاة لهم على سلبيتهم و استسالمهمتومسكي
و ارملة لينين كروبسكايا محاطة بالشكوك النها لم تعرف كيف تتالئم مع التيرميدوريين  رغم محاوالتها بهذا . البالد

ي تاريخ الحزب البلشفي مراكز ثانوية و لو تنبا اي امرئ اما اعضاء المكتب السياسي الحاليين فقد احتلوا ف. الصدد
و اصبحت القاعدة ان . بصعودهم في السنوات االولى للثورة لكانت نبوءته موضع دهشتهم و استغرابهم هم بالذات

ن اال ان المكتب السياسي ال يمكن ا. المكتب السياسي دائما  على حق و ال يمكن النسان ان يكون محقا في عدائه له
لقد كانت المطالبة بعودة . يكون على حق في مواجهة ستالين الذي لكونه ال يخطئ ال يمكن ان يكون على حق ضد نفسه

لقد اشترط برنامج . الحزب الى الديمقراطية اكثر مطالب مختلف تجمعات المعارضة الحاحا في الماضي و اقلها امال
باعتبار االضطهاد المباشر او غير المباشر "نون العقوبات تقضي  اضافة مادة الى قا1927المعارضة اليسارية في عام 

و ها نحن نجد اليوم في قانون العقوبات مادة تطبق ضد " الحد العمال، بسبب انتقاداته، جريمة خطيرة ضد الدولة
ية الحزب و زالت مع ديمقراط. و لم يبق من ديمقراطية الحزب سوى ذكريات باهتة في مخيلة الجيل القديم. المعارضة

و سيطر نظام السكرتيريين في كل . ديمقراطية السوفياتات و النقابات و التعاونيات و التنظيمات الرياضية و الثقافية
لقد كتب راكوفسكي في . و اخذ النظام شكل الحكم المطلق قبل ان يسود في المانيا بعدة سنوات. مكان و على كل انسان

ة ان تغدو اوليغارشية ال تتزحزح و ال يمكن قلبها و ان تحل محل الطبقة و استطاعت الجماعة الحاكم: "1928عام 
الحزب و ذلك بفضل اساليب تحطم المعنويات و تقلب الشيوعيين المفكرين الى االت و تقتل االرادة و الشخصية و 

لناقمة و اصبح البوليس لقد  حقق االنحطاط المشار اليه تقدما خطيرا منذ ان كتبت هذه السطور ا". الكرامة االنسانية
 ان يهنئ نفسه 1936مارس / و اذا كان استطاع مولوتوف في اذار . السياسي عامال حاسما في حياة الحزب الداخلية

امام احد الصحفيين الفرنسيين بان الحزب الحاكم لم يعد يعرف الصراع الداخلي فهذا عائد الى ان الخالفات في وجهات 
ان الحزب البلشفي قد مات  و ال يمكن الية قوة ان تعيد له . ا بتدخل البوليس السياسيالنظر اصبحت تسوى ميكانيكي

و دخلت كلمة . و مع تزايد االنحراف السياسي للحزب تفاقم الفساد في بيروقراطية ال تتخضع الية مراقبة. الحياة
ووجدت التطلعات . ن الكباراي برجوازي سوفياتي في احاديث العمال للداللة على امتيازات الموظفي" سوفبور"

لقد حذر لينين اعضاء المؤتمر الحادي عشر للحزب في . البرجوازية في ظل السياسة االقتصادية الجديدة مجاال افضل
و يعرف التاريخ امثلة عديدة تبنى المنتصر فيها حضارة المهزوم .   من فساد االوساط الحاكمة1923مارس / اذار 

ان ثقافة البرجوازية والبيروقراطية الروسيتين كانت تافهة بال ريبو لكن . مى من حضارتهعندما تكون هذه الحضارة اس
 شيوعي مسؤول يديرون جهاز الحكومة في موسكو 4600ان . "ثقافة الشرائع الحاكمة الجديدة ال تزال دونها مستوى

و لم تتح الفرصة للينين كي ..." ونفمن هو الراعي و من هي الراعية؟ انني اشك في ان الشيوعيين هم الحكام الحقيقي
يتكلم بعد ذلك في مؤتمر الحزب و لكن كل افكاره خالل االشهر االخيرة من حياته كانت منصبة على ضرورة حماية و 

تسليح العمال ضد الضغط و االعتباط و الفساد البيروقراطي مع انه لم يقيض له ان يالحظ سوى بعض معالم الخطر 
. االولى  

كريستيان راكوفسكي نفسه في المنفى بعد ان كان رئيس لجنة مفوضي الشعب االوكراني ثم سفير السوفيات حينما وجد 
 الى احد اصدقائه دراسة قصيرة عن البيروقراطية استعرنا منها بعض االسطر 1928في لندن و باريس ارسل عام 

دف زعامة الحزب براي لينين و براينا جميعا كان ه: "كتب راكوفسكي. اعاله النها احسن ما كتب الى االن بهذا الصدد
صيانة الحزب و الطبقة العاملة من التاثير السيء الذي تحمله االمتيازات و المكاسب و الحظوات التي تتمتع بها السلطة 

 يجب ان نجهر بكل. و حمايتهما من االقتراب من بقايا طبقة النبالء القديمة و البرجوازية الصغيرة و ايديولوجيتها
صراحة ووضوح ان مكاتب الحزب لم تستطع تنفيذ هذه المهمة وانها اثبتت عجزها التام عن القيام بدورها المضاعف 

...". و هكذا اعلنت افالسها و خانت مهمتها وواجبها. في الحماية و التثقيف  



ليليه وهو في السبعين من مثلما اضطر غا. صحيح ان راكوفسكي انكر انتقاداته بعد ذلك تحت تاثير القمع البيروقراطي
نحن ال . عمره الى انكار كروية االرض تحت ضغط محاكم التفتيش المقدسة دون ان يمنع ذلك االرض من الدوران

. اؤمن بانكار راكوفسكي لما كتبه وهو في الستين من عمره خاصة و انه كان يهاجم بال هوادة عمليات النكران المشابهة
.  في الوقائع العملية قاعدة اصلب من صالبة كاتبه الذاتية و لكن انتقاده السياسي وجد  

ان عملية االستيالء على السلطة ال تغير موقف البروليتاريا باتجاه الطبقات االخرى فقط و لكنها تغير كذلك في الوقت 
 دائبة حل نفسه تركيب البروليتاريا الداخلي و تصبح ممارسة السلطة مقصورة على مجموعة اجتماعية معينة تحاول

ان نظرنا للدولة العمالية التي : "لقد  كتب راكوفسكي. االجتماعية الخاصة  بها بمقدار ما ترى جسامة مهمتها" قضيتها"
ال يسمح فيها العضاء الحزب الحاكم بالقيام بتراكم راسمالي و جدنا ان التمايز يكون في بادئ االمر وظيفيا ثم يصبح 

ان الحالة االجتماعية للشيوعي الذي : "و يشرح راكوفسكي فكرته". ا طبقيا بل اجتماعيااجتماعيا و انا ال اقول تمايز
يملك سيارة و منزال جميال و يتمتع بعطالت منتظمة و يتلقى اعلى مرتب يحدده الحزب  تختلف عن حالة الشيوعي 

".  روبال في الشهر60-50الذي يعمل في المناجم و يكسب حوالي   

الخ يذكر مالحظة طريفة ...انحطاط اليعاقبة بعد االستيالء على السلطة بالثراء و تموينات الدولةو فيما يحدد اسباب 
لبابوف عن الدور الذي تلعبه في هذا المجال نساء الطبقة االرستقراطية اللواتي كن يثرن الكثير من اهتمام اليعاقبة و 

و تعطي احصائيات ". نهم يقبلنكم اليوم  و سيذبحنكم غداماذا تفعلون ايها العاميون الجبناء؟ ا: "يهتف بابوف متعجبا
و لقد حدد الصحفي السوفياتي المشهور سوسنوفسكي دور . زوجات المسؤولين في االتحاد السوفياتي صورة مشابهة

صحيح ان سوسنوفسكي قد اعلن ندمه و عاد من سيبيريا اال ان عادات . في تشكيل البيروقراطية" الحريم-السيارة"
و .  روقراطية لم تتبدل بل على العكس يدل اعتذار سوسنوفسكي على مدى التقدم الذي احرزه االنهيار االخالقيالبي

تحوي وقاالت سوسنوفسكي القديمة التي كانت تنتقل في الماضي من شخص الى اخر على شكل وريقات منسوخة بخط 
و حتى ال نعود . رب المنتصرون عادات المهزوميناليد على فقرات حية من حياة الحكام الجدد تدل على اية درجة تش

 لنكتف االن بامثلة قريبة – 1934 ما دام سوسنوفسكي قد استبدل سوطه نهائيا بقيثارة عام –الى السنوات القديمة 
" التجاوزات"ماخوذة من الصحافة السوفياتية و لنختر االشياء العادية المعروفة رسميا من قبل الراي العام متغاضين عن 

. المثيرة  

: يتباهى مدير شيوعي معروف في مصنع من مصانع موسكو على صفحات البرافدا بالتطور الثقافي في مصنعه فيقول
...". انتظر لحظة: "فرددت عليه" هل تسمحون لي بايقاف الفرن ام ان علي ان انتظر: لقد اتصل بي عامل الهاتف سائال"

حترام وهو يرد عليه بصيغة المفرد، هذا الحوار المخجل و المستحيل في ان عامل الهاتف يخاطبه بصيغة الجمع بكل ا
فال تعترض هيئة التحرير و ال يحتج القراء فقد اعتادوا ! بلد راسمالي متمدن ينقله المدير بال غضاضة كانه حديث عادي

يغة المفرد بص" الرؤساء"و ال نعجبن نحن ففي جلسات الكرملين الرسمية يخاطب مفوضو الشعب و .على ذلك
علما بان احدى . مرؤوسيهم من مدراء مصانع م رؤساء كولخوزات و مراقبين و عمال مدعوين الستالم االوسمة

. )2(الشعارات الثورة االكثر شعبية في النظام القديم كان يتطلب الغاء مخاطبة الرؤساء للمرؤوسين بصيغة المفرد   

انه رغم ثورة اوكتوبر و تاميم وسائل االنتاج و التجميع و " الشعب"ية مع و تثبت احاديث المسؤولين في الكرملين المتعال
تصفية الكوالك كطبقة فان العالقات بين الناس في قمة الهرم السوفياتي بعيدة عن االرتفاع الى مستوى االشتراكية و لم 

بيرة الى الوراء في هذا الحقل لقد مشى الكثيرون خطوة ك. تصل في كثير من النواحي الى مستوى الراسمالية المتمدنة
الهام خالل السنوات االخيرة  و ال شك ان سبب العودة الى البربرية الروسية القديمة يقع على التيرميدور السوفياتي 

. الذي اعطى البيروقراطية محدودة الثقافة حرية كاملة معفية من الرقابة و امر الجماهير بالصمت و الطاعة  

 مفهومي الديكتاتورية و الديمقراطية لنزن صفاتهما المتقابلة بموازين العقل الصرف فكل شيئ نحن ال نفكر  بمقارنة
و . لقد كانت ديكتاتورية الحزب البلشفي اقوى دوافع التقدم في التاريخ: نسبي في هذا العالم الذي ال دائم فيه سوى التبدل

لقد ادى الغاء االحزاب المعارضة الى الغاء االجنحة . رايصبح العقل جنونا و المعروف كد: لكننا نذكر هنا قول الشاعر
و ادت وحدة . في الحزب و ادى الغاء االجنحة الى تعطيل التفكير اال بالشكل الذي يريده الرئيس المعصوم من الخطا

. الحزب البوليسية الى الحصانة البيروقراطية التي غدت بدورها سبب كل اشكال االنحالل و الفساد  

   

  :اب االجتماعية للتيرميدوراالسب



. لقد عرفنا التيرميدور السوفياتي كانتصار للبيروقراطية على الجماهير و حاولنا ان نبين الظروف التاريخية لهذا النصر
ال شك ان قسما من الطليعة الثورية العمالية ذاب في اجهزة الدولة و فقد اندفاعه شيئا فشيئا و تدمر القسم الثاني في 

اما الجماهير التي اصابتها خيبة االمل فكانت تنظر الى ما . هلية ثم جاءت عمليات التطهير لتزيل القسم الثالثالحرب اال
و لكل هذه االسباب على اهميتها ال تكفي الن تشرح لنا كيف نجحت .  يجري في االوساط الحاكمة بالمبالة

ان ارادتها وحدها غير كافية و ال بد ان : لمدة طويلةالبيروقراطية في االرتفاع فوق المجتمع و امسكت بيدها مصيره 
. هنالك اسبابا اجتماعية اعمق ادت الى تشكيل شريحة حاكمة جديدة  

و الواقع ان تعب الجماهير  و تحلل الكادرات في القرن الثامن عشر اديا الى  انتصار التيرميدور على اليعاقبة اال ان 
و دلت الدراسة التحليلية التاريخية .  ظل هذه الظاهرات، الثانوية في الواقعسيرورة عضوية و تاريخية اعمق كانت في

العميقة  لهذا الموضوع بعد ذلك ان قاعدة اليعاقبة كانت مستندة الى الشرائح السفلى من البرجوازية الصغرى المندفعة 
مع تطور قوى االنتاج الى دفع فكان من الطبيعي ان تؤدي ثورة القرن الثامن عشر المتجاوبة . مع الموجة الجارفة

فاية ضرورة . البرجوازية الكبيرة الى السلطة و لم تكن حركة التيرميدوريين سوى حلقة من هذا التطور الحتمي
 اجتماعية تختفي اذا خلف التيرميدور السوفياتي؟ 

بع هنا تحليل شروط التحول فلنتا. لقد حاولنا في فصل سابق اعطاء تفسير تمهيدي لالسباب التي ادت الى انتصار الدرك
و لنقارن مرة اخرى التوقع النظري مع . من الراسمالية الى االشتراكية و الدور الذي تلعبه الدولة في هذا التحول

ان من الضروري حتى االن : " متحدثا عن المرحلة التي تتبع االستيالء على السلطة1917كتب لينين في عام . الحقيقة
بهذا المعنى تبدا ...و لكن جهاز الضغط هو غالبية الشعب ال اقليته كما كانت الحالة حتى االنالضغط على البرجوازية 

" الجهاز الخاص الذي تملكه االقلية ذات االمتيازات"فكيف يتم زوالها؟ انه يتم قبل كل شيء  باستبدال " الدولة بالزوال
ثم  كتب لينين بعد ذلك . بنفسها بوظائف الضغط" القيام"ى باغلبية قادرة عل) موظفون ذوو امتيازات، قيادة الجيش الدائم(

". كلما اصبحت وظائف السلطة  و ظائف للشعب كله كلما تضاءلت ضرورة هذه السلطة: "نظرية ال تقبل النقد لبداهتها
عن امتيازات ان الغاء الملكية الخاصة لوسائل االنتاج يلغي المهمة االساسية للدولة التي شكلها التاريخ و هي الدفاع 

. الملكية في يد االقلية ضد االغلبية العظمى  

و يبدا زوال الدولة حسب راي لينين غداة نزع ملكية نازعي الملكية اي قبل ان يبدا النظام الجديد و ظائفه االقتصادية و 
و هنا يمكن . تراكيو كل نجاح في تنفيذ هذه المهمات يعني مرحلة جديدة من ذوبان الدولة في المجتمع االش. الثقافية

يتناسب اكراه الجماهير في الدولة العمالية طردا مع حجم القوى التي تحاول : صياغة النظرية االجتماعية التالية
.  االستغالل او العودة  الى الراسمالية كما يتناسب عكسا مع التضامن  االجتماعي و االخالص المشترك للنظام الجديد

فانها تقوم بنوع من االكراه ال تستطيع الجماهير " فون ذوو االمتيازات و قيادة الجيش الدائمالموظ"اما البيروقراطية اي 
. ممارسته او ال تريد ذلك وهو يمارس بصورة او باخرى رغما عنها و ضدها  

جبرة فلو استطاعت السوفياتات الديمقراطية ان تحافظ حتى اليوم على قوتها و استقاللها في الوقت الذي تستمر فيه  م
فكم يجب ان  يكون قلقنا .  على اللجوء الى االكراه بالنسبة ذاتها التي كانت واردة في السنوات االولى، القلقنا  ذلك جديا
و اي و !  و شركائهما)3( االن بعد ان تركت السوفياتات المسرح  نهائيا و سلمت  وظائفها النهائية لستالين و ياجودا 

ل االن و قبل ان نبدا عن السبب االجتماعي الكامن وراء حيوية الدولة العنيدة هذه و لنتساء! ظائف اكراهية هي هذه
فلهذا السؤال اهمية كبرى الن االجابة عليه تستوجب منا اما القيام بمراجعة جذرية . عليها" اضفاء الطابع البوليسي"

لنقرا في عدد . ة حول االتحاد السوفياتيالفكارنا العقائدية حول المجتمع االشتراكي او رفض كافة التقديرات الرسمي
حديث لصحيفة من صحف موسكو  الصفة المحددة للنظام السوفياتي الحالي  تلك الصفة التي يرددها الجميع يوما بعد 

ان طبقات الراسماليين و المالك الفالحين االغنياء الطفيلية قد انتهت الى االبد : "يوم و يحفظها التالميذ عن ظهر قلب
و . التحاد السوفياتي و انتهى معها الى االبد استغالل االنسان لالنسان و اصبح االقتصاد الوطني بمجموعه اشتراكيافي ا

و ). 1936ابريل /  نيسان 4البرافدا " ( تقوم حركة استاخانوف المتعاظمة بتحضير االنتقال من االشتراكية الى الشيوعية
و ما دمت البالد سائرة ' الى االبد'و لكن مادام االستغالل قد انتهى . القول نفسهتردد الصحافة العالمية لالممية الشيوعية 

و لكننا . فعال على طريق الشيوعية اي المرحلة العليا فانه ال يبقى على المجتمع اال ان يتخلص من وثاق الدولة الثقيل
. وقراطيا كليانيانرى بدال من ذلك تناقضا غريبا مؤداه ان الدولة السوفياتية تاخذ شكال بير  

لماذا كنا نستطيع بين : "و تتلخص المسالة تقريبا كما يلي. و يمكننا ان نالحظ التناقض نفسه عند دراسة مصير الحزب
 ان نناقش داخل الحزب اخطر المواضيع السياسية دونما خوف رغم ان الطبقات الحاكمة القديمة 1921 – 1917عامي 

ح بدعم من االمبرياليين في العالم اجمع و رغم وجود كوالك مسلحين يخربون دفاع و  كانت ما تزال تقاوم بقوة السال
فلماذا ال يمكن االن بعد انتهاء التدخل المسلح و هزيمة الطبقات المستغلة و نجاح التصنيع و القيام . تموين البالد



ذين ال  يمكن زحزحتهم؟ و لماذا يبعد بالتجميع على صعيد اغلبية الفالحين العظمى قبول اصغر نقد موجه للمسؤولين ال
كل بلشفي يطالب حسب قواعد الحزب بعقد المؤتمر؟ ان كل مواطن يعبر بصوت مسموع عن شكوكه بعصمة ستالين 

فمن اين تولدت هذه القوة المخيفة البشعة  التي يتخذها القمع و الجهاز البوليسي؟ . من الخطا يعامل  كانه ارهابي متامر  

سندا ماليا يمكن دفعه في كل لحظة انها شيء قبل للتبدل فاذا ما ظهر خطاها و جبت مراجعتها و سد ليست النظرية 
. فلنكشف االن القوى االجتماعية الحقيقة التي سببت ظهور التناقض بين الواقع السوفياتي و الماركسية المالوفة. ثغراتها

طقوسية التي قد تنفع في زيادة هيبة الرؤساء و لكنها تصفع فال يمكن على كل حال السير في الظالم  مع ترديد الجمل ال
 1936يناير / اعلن رئيس مجلس مفوضي الشعب في كانون الثاني .  و لنرى ذلك فورا بفضل مثل مقنع. الحقيقة الحية

الطبقات و في هذا الصدد حللنا مسالة تصفية ). تصفيق(ان االقتصاد الوطني غدا اشتراكيا : "امام اللجنة التنفيذية
و يمكن ان نجد بين . و هي بقايا الطبقات المسيطرة سابقا" بعناصر معادية حقا"ان الماضي يثقلنا حتى االن )". تصفيق(

و " مبددين الموال الدولة و الكولخوزات"و " عمال الكولخوزات و موظفي الدولة و احيانا بين العمال متالعبين صغارا
لقد كان المجلس يتطلع الى اليوم .  من هنا تاتي ضرورة تصليب الديكتاتورية.الخ"..مروجي شائعات ضد السوفيات"

ان تصريحات رئيس الدولة السوفياتية مطمئنة تماما لو انها . فيه الدولة اال ان عليها اليوم ان تزداد صحوا" ستغفوا"الذي 
الغاء " في هذا الصدد"البالد و تم انه يقول ان االشتراكية قد انتصرت نهائيا في . تحمل في طياتها تناقضا واضحا

ال شك ان االنسجام االجتماعي  مضطرب ).  و مادامت الطبقات ملغاة في هذا الصدد فيه ملغاة في كل صدد(الطبقات 
هنا و هناك بفضل بقايا الماضي الكامنة تحت الرماد و لكننا ال نصدق ان اشخاصا مبعثرين محرومين من السلطة و 

ان كل شيء يبدو على . تقويض مجتمع بال طبقات" المتالعبين الصغار"دة الراسمالية يستطيعون مع الملكية يحلمون بعو
 احسن صورة فلماذا اذا هذه الديكتاتورية البيروقراطية الحديدية؟ 

و " رالمتالعبين الصغا"اننا اعتقد ان الحالمين الرجعيين يختفون شيئا فشيئا و السوفياتات الديمقراطية قادرة على ضرب 
:  على المنظرين البرجوازيينو و االصالحيين للدولة البيروقراطية قائال1917لقد رد لينين في ". مروجي الشائعات"
و . اننا ال ننكر وجود تجاوزات يرتكبها بعض االفراد كما ال ننكر ضرورة قمع هذه التجاوزات. نحن لسنا بطوباويين"

المسلح يكفي وحده كما تكفي الجماهير المتمدنة للفصل بين المتشاجرين فالشعب . لكن االمر ال يتطلب جهاز قمع خاص
و . و تبدو هذه الكلمات و كانها جاءت لدحض  اعتبارات احد خلفاء لينين في قيادة الدولة". او لحماية امراة من الشتائم

النه لو تم ذلك  لما . بيدرس لينين في مدارس االتحاد السوفياتي و لكنه ال يدرس كما يبدو في مجلس مفوضي الشع
في حين لينين يعتقد ! استخدم مولوتوف دون تفكير حجبا حاربها لينين سابقا و هذا تناقض واضح بين المؤسس و الخلفاء

بامكانية تصفية  طبقات المستغلين دون الحاجة الى جهاز بيروقراطي ال يجد مولوتوف من مبرر بعد تصفية الطبقات  
! ي طريق االلة البيروقراطية اال التعلل بوجود بقايا الطبقات التي تم تصفيتهالخنق كل مبادرة شعبية ف  

حجة طويلة االمد الن تصريحات ممثلي البيروقراطية المسؤولين تؤكد ذوبان " البقايا"و لكن من الصعب اخذ هذه 
/ ء سر اللجنة المركزية في نيسان لقد قال بوستيشيف احد امنا. االعداء الطبقيين القدماء بنجاح داخل المجتمع السوفياتي

وعادوا الى صفوف الشعب ...ان عددا من المخربين قد تابوا صادقين: " في مؤتمر الشبيبة الشيوعية1936ابريل 
فالكوالك "و ليس هذا كل شيء " فال يجب ان يتحمل اوالد الكوالك وزر اباءهم"و بما ان التجميع قد نجح ..." السوفياتي

وليس بال سبب ان تكون بدات الحكومة بالغاء ".  يؤمنون بامكانية قيامهم باستغالل القرية من جديدانفسهم لم يعودوا
و لكن اذا كانت تاكيدات بوستيشيف التي ايدها مولوتوف تعني شيئا ! القيود القانونية الناجمة عن االسباب االجتماعية

اال . عد الكراه الدولة اي مبرر على االرض السوفياتيةفهي تعني ان البيروقراطية غدت مفارقة تاريخية شوهاء و لم ي
مولوتوف و بوستيشيف ال يقبالن مع ذلك بهذا االستنتاج المنطقي بل يفضالن االحتفاظ بالسلطة حتى ولو ادى ذلك الى 

. تناقض مع نفسيهما  

ع ان يتخلى عن الدولة و الى حد و الحقيقة ان الغاء الدولة حاليا غير ممكن اي ان المجتمع السوفياتي الحالي ال يستطي
ان تبرير وجود الدولة . و ليس ذلك ناجما عن بقايا الماضي التافهة بل عن التطلعات القوية الحالية. ما عن البيروقراطية

السوفياتية التي تشكل جهاز اكراه يكمن في واقع ان المرحلة االنتقالية الحالية ال تزال مليئة بتناقضات اجتماعية خطيرة 
و هكذا يتعذر علينا ان نقول ان انتصار االشتراكية نهائي . ي مجال االستهالك تهدد بالظهور كل حين في حقل االنتاجف

حين توجد . و تعتمد السلطة البيروقراطية على قلة المواد االستهالكية و الصراع ضد الجميع الناجم عن ذلك. او اكيد
ترين ان ياتوا كل وقت للشراء اما عندما يكون عدد البضائع قليال فانهم كمية كافية من البضائع في المخازن يمكن للمش

و ما ان يصبح الرتل طويال حتى يغدو وجود الشرطي ضروريا للمحافظة . يظطرون للوقوف في رتل االنتظار الطويل
  .لمن تعطي و عمن تمنع" تعرف"انها . هذه هي نقطة انطالقة البيروقراطية السوفياتية. على النظام



الحق "ينبغي لتحسين الوضع المادي و الثقافي ان يخفف للوهلة االولى من ضرورة االمتيازات و يضيق مجال 
اال ان ما تم حتى االن كان عكس . و يسحب البساط بالتالي من تحت اقدام البيروقراطية، حامية تلك الحقوق" البرجوازي

و . التضخم الحاد لكل اشكال  الالمساواة و االمتيازات البيروقراطيةالن تزايد القوة االنتاجية يترافق حتى االن مع . ذلك
لقد كان النظام السوفياتي في مرحلته االولى يتصف اكثر بكثير بالمساواة و يشكو . ليس هذا هو االخر من غير سبب

يث كانت موارد البالد و لكن مساواته كانت مساواة في البؤس العام ح. من البيروقراطية اقل بكثير مما هي الحال اليوم
و اصبحت فكرة الرواتب . قليلة الى درجة ال تسمح بفصل الجماهير عن االوساط ذات االمتيازات مهما تكن ضئيلة

و كان على االقتصاد السوفياتي ان يخرج قليال . التي تلغي الحوافز الفردية حاجزا امام تطور قوى االنتاج" المتساوية"
ان حالة االنتاج الحاضرة عاجزة الى . ك المواد الدسمة  التي تدعى االمتيازات ممكناعن فقره حتى يصبح تكديس تل

االن عن تامين الضروريات للجميع و لكنها تسمح االن باعطاء امتيازات كبيرة لالقلية و بجعل عدم المساواة مهمازا 
. رجوازية، ال االشتراكية، للدولةهذا هو السبب االول الذي من اجله دعم تزايد االنتاج المالمح الب. لالكثرية  

و ليس هذا السبب الوحيد فالى جانب العامل االقتصادي الذي يتطلب في المرحلة الحاضرة العودة الى االساليب 
الراسمالية في اجور العمل هنالك العامل السياسي الذي تجسده البيروقراطية نفسها الن البيروقراطية تخلق االمتيازات 

في حين ترتب امتيازات االقلية و .  انها تظهر في البداية كالجهاز البرجوازي للطبقة العاملة. فع عنهابطبيعتها و تدا
تدافع عنها تقتطع بالطبع االفضل من الحصص حيث ال يمكن لموزع المكاسب ان ينسى نفسه و هكذا يخلق من حاجة 

ال مستقال و في الوقت ذاته مصدرا  الخطار المجتمع عضو يتجاوز بكثير وظيفته االجتماعية الضرورية فيصبح عام
. كبيرة على كل التنظيم االجتماعي  

ان الفقر و الجهل  لدى الجماهير يتجسد يتجسدان من جديد و يتخذان . و هكذا يبدو التيرميدور السوفياتي بوضوح
 فقد انقلبت من خادمة اما البيروقراطية التي كانت مبتذلة في الماضي. االشكال المهددة لرئيس مسلح بعصى قوية

المجتمع الى سيدته و ابتعدت اجتماعيا و نفسيا عن الجماهير لدرجة ال تستطيع معها قبول اية مراقبة على اعمالها و 
. مداخيلها  

يجد هنا " المضاربين الصغار و ضعاف الذمة و مروجي االشاعات"ان خوف البيروقراطية الصوفي في بادئ االمر من 
ان االقتصاد السوفياتي الذي ما يزال عاجزا عن ارضاء المتطلبات االساسية للجماهير يولد في كل . تفسيره الطبيعي

االشاعات "كما ان نمتيازات االرستقراطية الجديدة تدفع الجماهير الى االصغاء لكل . حين ميوال الى المضاربة و الغش
فليس االمر اذن امر اشباح من الماضي و بقايا لم . عةو الموجهة الى السلطات االعتباطية و الشج" المضادة للسوفياتات

يعد لها وجود وهو ال يتعلق بثلج العام الماضي بل بميول جديدة و جادة و متجددة باستمرار الى مراكمة الثروات 
ان اول دفق من الرخاء مهما يكن متواضعا قوى هذه الميول النابذة . الفردية centrifuges ير ووجد غ.  بدل ان يضعفها

و غدا الصراع . المتميزين انفسهم و قد تنامت لديهم الرغبة الصامتة في دفع شجع االعيان الجدد الى االعتدال
هذه هي مصادر قدرة البيروقراطية وهي في الوقت نفسه منبع االخطار التي تهدد هذه . االجتماعي خطيرا من جديد

. القدرة  

   

------  

و تيرميدور هو الشهر الحادي عشر من العام الجمهوري و يقابل ( الجمهوري 2م  تيرميدور عا9نسبة الى احداث . 1
 سقط 1794 يوليو تموز 27ففي هذا اليوم الموافق ).  اغسطس، اب، من العام الميالدي18 يوليو، تموز، حتى 20من 

.      سياق ثورةو يقصد بهذا التعبير كل ردة رجعية في . حكم روبسبيير في فرنسا على يد الردة البرجوازية
) المعرب(  

في اللغة الروسية و االلمانية طريقتان للمخاطبة احداهما بالجمع للداللة على االحترام و االخرى بالمفرد و تستخدم . 2
) المعرب.      (لرفع التكليف بين االفراد المتالفين  

اصبح . 1908 البلشفي منذ عام سياسي سوفياتي عضو في الحزب) 1928 – 1891(ياجودا هنري فريفوريفيتش ) 3(
و في . 1936-1934 احدى رؤساء البوليس السياسي ثم مفوضا للشعب في االمور الداخلية 1917بعد ثورة اوكتوبر 

) المعرب.       ( اتهم بتدبير مؤامرة بالتعاون مع بوخارين و اعدم1937عام   



 الفصل السادس 

   

 تنامي الالمساواة و التضادات االجتماعية 
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 �H"�� *	#2دة ا	او ا �	و�� ا	* ا	�2ز!� 2Hا5+� ا	!��" ���2�R ا	�"ب"�7 ا	�2ارد Y/ل ا	9+� ا	�9�� ا.و	* ادى @� 

� 1935و �7 ��م . �m �&�� ان هXK ا	����ة  �O" آ���� ا!<�. ��5 * �+�ق او!�� �@ U���@ \+9�	2ز!� ا�	ك �(�م ا"� 
�2ى ا	����� و ا	�2ارد ا	��د!� اآ^" @�� . 	 ���رة@ * � M%2�� ت�����	2ز!� ا�	2!� ��	+"ق ا	ان ا ���"@ "�_ �و 	�

. � * ا�R�ل ا	� ���  

�TH A!�دة آ��� ا	&<��I و �dدي ا	* ا�9>�ض  ان ز!�دة  @"دود ا	#�S ا	����� �  �#+�	�H "�oY.�H �� ا9�5�ام ا.
و 	�- هKا اآ^" @� و� U	 ��G/ت ا@�� @/U�)C �7 ا	�(�م . ا.5#�ر ا.@" ا	Kي !dدي ا	* ز!�دة  ر��ه�� ا	���ه�"

���� ا�+/%� @� �/%���� 7V&�! ��>#H ا	�(" ا	* ا	(2اه" و ا	�"ورات ا.���. ا	��!� Y/ل ا.زده�ر ا.%�B�دي
����H �@ 7� SYا�ان ز!�دة @"دود ا	#�S ا	����� C �� �32BY"آ� ا	&<��I �#�7 ا!<� ز!�دة ��م . �H	b#& ا.Y" و ا	�

A:وا  S�GH "ه����	د!�د ر��ه�� اT� آ����	+&��ت ا	واة و !���وز ازد!�د ر��ه�� ا�و ���� �^"ي ا	�و	� !&�ا . ا	�
	�H �����	اT!��� .  

 7� 6�#� ��& Oه� و ا�O * � ��@ة اT���@ �� %* ا	2@�� ا�	ا U���C وف"_ x�C �@ ا.ن K�@ 7����2و !�� ا	����� ا	
ان ا	�����ت ا	��BB9 .��5/ك ا	���ه�" O�	�� . ا	>�%� و !&8 هKا ا	2:� �&�!�� وا:�� ��H ا	�+&�� ا	��#�ر:��

 �� ���#�H2ع و آ �� ا�	ا �s�5 "#�ا @� ا	B#8 ا!��ده�ا	O T"آ�	و . ا �%"و �S^@ 7 هXK ا	("وف �A&B ا	
������2. ا	�<�رH�ت وH�ء آ�ن �7 ا	��:7 @��/ 	 �2ز!� ا	�A&3�� \+9 ا	�2م @B��� 	 ���رة ا	  

�ودة 	Kا !B#8 ا.����د � ���" ا3�%�ء"و !��8  ا@�. ا.���د ا	��2��7 را!�� ��دة و ���V@ ���2<� و اذا��� @
����Cت ا���R2ن ا��ل ا	&�"و%"ا$�� �>��. ا.��اء ��"و� �  . ����7 ��وة �>�� 	Kا ��ن ا.���@�ت  ا	�2� 7ا��� 	�

�!i اآ^" @� �&������ ا	�#�2دة ا	��2�ءB�	ا i����ت @ �� و �� ��  ���H ��Iو �#  �� دا ��<�	 . �� �% Uف ا�"#� ���
�ل و. ��1935�وز ا	�9+\ ا	�B��7 	#�م #�H .ا K<�! �	 آ��ان �H�ء ا	��آ� .  �7 ا	�� 55.7�I	�� �H \+9@�ء ا	�

و !2C/� 6�#ا ا	�2	29زات �7 ا.آ2اخ آ�� �7 ا	��:7 @� ا�H�ره� و . ا	#��	�� ه2 ا.آ^" s+H� و ا.آ^" رداءة و اه��.
.  �7 ا	��آ� ا	�&��� 	��"O"ف ا	9�م"7��G! ����H ا.���ن ا	��2���2ن ا	���"@2ن @� ���ان . GC"ا���  

و !#&" آS �(�م �� �>m�H U�رX و �� @&���U و !�MB ا	#B" ا	��2��7 ا	��:" H&��ء ا	�2Bر و @�آ� ا	��2���ت 
� ����C 	 &�"و%"ا$�� H�#@ S�G� 7�	داد آ&�"ة و ا���H ة"G���	/!��(ا�	ات ا"G� ����Cا �< �@ ( M�	���H ���&@ رح�و @

�+� ا	��� �H 7��#! ����H�ء ا	��آ� H�ه(� و @�آ� ! ��	 iط و @�"و ا���&> 	 �&	�O ة�	 ��6 ا.�C" ا2�H U&Rاد @#
. ا	#��	�� @� ا	��2BH "Yرة @"!#� و H���5"ار �C* و 	2 آ��' @� �2ع ا	^���ت  

�!�!�� @� ذ	Z آ^. ه��	Z ا���زات � * �#3� ا	�Z ا	�<�! �	 \�و ��ل ���ر!" . �"او 	�� ا	�2ا$� ا	��2��7 ا	&
�@�  ا	���"!�"و " %Kارة ا	#"H�ت و ا	��/ت ا	�>��C2 	 #�2م"ا	�^�" @�  ا	�dو	�� � * Y 7� ���G	ا o��	و " ا

�� ��ت ا	"%� و ا.��C�ل  �K� ��H 7اآ" ا	>" و اY>�ء ا.@��� ا	9�	�� 	&�#�� �7 ا	2ق ا	2داء و ا	&�6�G و 5"%� "
i!"+	ء ا��mا.@2ر ".ا.@�#� ا XKاآ7" ان ه"�R.ا S�� 	 ���#�م"! اه	ا i�	ا �: �Iا"�و �^&' . و !#�&"ه� ا	��S ا	"ا��5	7 

�R�!�ت ا	��!"!� S&�! . ��H ا	ZG ان  ��o وSI�5 ا	�2ا3/ت 	 G#8 و ا	��o ا	��%� �7 ا	I�52\ ا	�#+�ة 	 ��S و 
�!� آ�S ا	��راء �� ا	�2ا$� ا	#�دي!��� ا	9�@� �7 . ا�#Tال @�راء ا	�Z ا	�<�	 �@d� M&�"و%"ا$��  ��#"ف آ�	ا@� ا

�د �"H�ت ا	B�	2ن و ا	�+�رات ا	9��3 و ا	�"اآ8 ا	�� ��2:2�B� '"��� . ا	&" و ا	&�" و ا	�2� Z	ذ * � S�	�و ا	
�Cات اآ^" را"I�$ رات و��H ��5"ار�H ��	ا�. و ا	�7 !�� ا�5&  

� �!T"آ�	ا ��� 	ا S^�@ ا�2ف�� � �� � 7	����V"اد � * ���ح ا	�B��� ا	 i<B� ������2	U ا	���#2ن @��>#2ن  و 	�
 U��H ا!�ه� X�	� !�<" ا�<�ؤ�� ا	>#�	2ن ا	* ا	��#��ت �7 ا	#�م ا	��دم �7 �5�رات ا	>2رد ا	��2ا:#�  "@&�R"ة 	�ى و�

��رات 	��2ز!�H SH ."���� ن��ر @� ���U ا	����� ا	��2���� ��2 ا.��H Uا ا�Kت و ه��&O"	7ء � &�� اR Sآ S&% ول��� �
�ت ��T@ Uد��C آ�� آ��' �7 ا	��:7. ا	��Tا!�ة 	/% �� ذات ا.@���زات �!! و C��/ت ا	�"ام ان و  

/I�% ��IاKV	ا ����B 	 8#G	ه*  @��2!�ن @>2ض ا�&�  ��	 : �����@ S�! 2م و! �ان ا	��آ" �s�5 ا	�2ع �Tول !2@� !#
S>ء�"و ان . ا�2اع ا���� "S>ءم @� . ��+ 8 �+2را ا�/�� ����B	ا ' #�و هKا !BC 7�#"ا ان ا	#2دة ا	* ا	2ق 

S>ا� ��� ���ء ا	�B9G�ت ا	�&�"ة  ا	�� 7��S ا	�"اآT ا	#�	��. @� "�m�� ز"&! x�C  2قو 	���� . هKا ه2 %��2ن ا	
و . .  �#�و��� �7 اوآ"ا����95 @� اS3  �#�و��68 آ��' ا	��آ" @>�2دة �7 �1935#"ف �7 ا	2%' ذا�U ا�U �7 ��م  

 �&�H .2!�ت ا �	+ 8 @� ا	ا���15 � &�� ا�� �s�5 2اع��H و �I��	7 ا�  . �@ ���ان ا	�KY�� . ���B "و �7��G ا.ز�
�ا�� �� �>U" @+�	8 ا	��� ��� H#�� ا.��&�ر! Mف آ�"#! Z ���H �#&$ �� #�@ "@.2ن ا�! �@��� .  



و ا	#��ل و ". ان �s�5 ���2� �@ ��T&Y اH 7�!" :����C�خ ا	�2:2ع @� ����C ا	�����ء ا	#<2!� ���2لو !+"ح ا.آ�د
ا	#�@/ت ا	K!� . !#"�2ن 5" ا	��9" ه� @� را!U ا!<� و 	���� ���Tون �� ا�+�ء را!��  آ�.آ�د!�7 ا	���"م ا	* 

M�B	ا .  

. 	�/��2�B@ -H @� ا%��H 7� ���B@  �!"!"C �G' ا.ز!�ءو !"وج ا���د �3��� ا	�/H- ا	��هTة �7 @2�52 د��!� 
 M�! ����H ا	#��ل  �7 ا	����(�ت . SH ا	�"اآT ا	�B���� ا	�&"ى ار��.  � !2$	 �2Bل � * %��o %+�7 رo�Y .ن 

� ��@�� و !�ل ا	��ر![ � * ان ��@�� ا	<"ور!�ت .آ&" ��د @� ا	��س ا�H 8#3^�" @. ه��	B�� Z� آ�� آ�ن �7 ا	��:7
.  ا	���	��ت 	 � � @���  

�رآ� �@ Uا�T��@ د @��2!�ن��!^�"و !#C �!"Oر��	. ". ان �3��� ا ��	و  �!"Oر�@ �!�3��A ا�U 	� !�� �7 ا	�(�م ا	�
7�# : ����F @� ذ	Z ان ا	2:� �>�%�! � !�H 2م ا. ان _�2ر @�دة�	اك اآ^" @�� !"اه� اK8 ا�#G	!�� !"اه� ا �	ة �HT	��

* �7����2�ة ���H� ���ول ا	^���� ا.آ�>�ء :  آC S�ل و�2د $&���� @� ا	��� ��� �7 ا.���د ا	HT	اه�� ا�Cا S><�
�!"Oر��	�H . 2رآ�" و !# � @��2!�نY�@ S��^	ن ا�Y����5� ان !<�M ا�U . اوروH� و . ا@"!�� " ��� � &7 $ 8 ا	

�s�9�@�ن  دXK�H ���Y ا	����2 ا	�� .  

 ��A @9�زن �7 @2�52 و �7 @�ن اY"ى @��� �&�� �I�>H – ان 	� ��S اm�رة – @(�ه" ا	/@�واة و:C2� ان  اآ^"
�ا ��ل ا	�G�وي ا	�ا��I @� ا	"%�ت �7 @9�زن ا	&��	�  �7 @2�52 و " 	2آ-"@���زة و ���S ا�5� ا��&�� @#&"ا � ����H

... ان ا	���� !2دون @� ذ	Z ا	�2Bل � * ا	KVاءا	����(�ت � * اX 	�- ه��	Z @����ت آ���� ا. 	/% �� و   

 آ�� !�2ل H�زدراء آ&�ر ا	�B9G�ت -	�!��  " ا.��5/ك"ان ا	#�@ � ا	�7 	�!�� $>H �+&�"@ S�	�(�م ا.�����7 و @���س 
 ��H 9�ص	ا � * ا��5/آ�� ا��و �7 ا	B"اع ��H ا	&�"و%"ا$�� و .  ه2 ا	Kي !�"ر �7 ���!� ا	�+�ف–ا	�"!2Bن 

ا	#�@ � �<� ا�>�� @� @�رآ- و 	���� ا	* ���8 ا	#�@ � :� ا	&�"و%"ا$7 ا	Kي !&�	j �7 ا	���FI ا	���SB � ��� و !9>7 
. ا	�#�ر:�ت و !��� @G��" ا	#�@ �  

و اذا 5 ��� ان ا	��رO"!�  و ا	�&j ا	^��S :"ور!�ن ا	�2م S�GH %�ه" �/ !�8 �7 هXK ا	��	� ان ����ح ا�>�� و �YT"ف 
و @�رO"!� 	 #��ل و @9�زن دو 	2آ- 	 ��(2_�� و ' 	���I�'و �+2را @���زة ' 	 >#�	��'ان �5�رات 	��2ز!� . 	�����ا

23رة ا$#�� ���R @#"و:� �7 ا	2ا���ت 	 G#8 هXK ا.�R"اآ�� . !��� ان ��^S �7 ا��� ا	���ه�" 25ى را�5�	�� 
�H2 �@ . ارض * #�  �V	�&@ اK- ه�	و "G�	س  اd&	2دة " "كا#H <"ور!�ت	ا S��د ا	B"اع @� ا�!"�!�" آS ا	"آ�م ا	�

. وه2 !#�� 	U ا	���ة ��IT� @� آY S+2ة  

�ة �7 !� @� x�C � ��� ان ��+2ر دون و�5\ 1928 – 1921و �M �9 ا	2ق ا	��	�� �� 25ق ا	���5 ا.%�B�د!� ا	�
2�Uو دون ���رة Y��3 و ا:#� @�(��ت ا	�و	� و ا	�#�و���ت و ا	�2		 ���و 	�� هKا @� ����C . 29زات و ا	�2ا$� و

 و 1936 @ ��ر روSH �7 ��م �H SB�5100� ا	* ) دو	� و �#�و���ت(ان ا	T!�دة ا	"!#� 	���رة ا	�>"ق . ا	�&�ا  ��\
 j &� 7�	29زات ا	2�	1935 @ ��را �7 ��16�رة ا��� آ^�"ا هXK ا	!T�5  . U ��! 8 � ��� ان ��2ل اي @��ن#B! و

آ�� ا	��ل @� ا	�Tار���  . 	52+�ء �O" ا	�������2 �7 هKا ا	"%� و ا	* ���&U، و 	��U @��ن . H�س  UH � * آC S�لا
و !�" ا	�"��2ن و ا	�#�و��2ن و . �/tC ان ا	�2	29زات  و b#H ا�<�ء ا	�2	29زات @��	2ن ا	* ا.H ���#�5�	52+�ء

 � ��C/<	ا �@ S@�#�� 7�	ا �� ��	ت ا����B	ا��<� i!"+	ة . * ا�HT	2م و ا� 	ان ���رة ا "Yان و ا ��H ة��� MG��! و
". ���ر ��%�ي ا	K@�"و ا	&�b �7 @�+�� آ&�"ة %� �5+' �7 ا!�ي   

 ا@�  ا	�2اد ا.آ^" :"ورة آ�	� A و ���ان ا	�&"!' و ا	�%�i و ا	&�"ول ��AG $2ال ا��H�5 و ا�R"�7 ا	�#�و���ت 
و @� ا	2ا:A ان ا	>/��C  . � ا	&�"و%"ا$�� ر�O ��2"ه� ���H�ت آ&�"ة �7 @�2د��ت ا	�و	�ا	�"و!�  ا	�7 ����� � ��

"Y2ن � ��� @� @��ن ا B�! . 2 آ�ن	و�� آ�� "G@ "�O 2رةBH  ق"<�	�H ��2���� � * @� !&�#2نو ��� � ا	B���� ا	
. ا.@" ��د!�  

�GH 8# � ��!>"د	"اآ� ا�	&�درة  و ا� 	ى "Y.ا X2�ان ا	�2ذ!�� ا	K!� !� �2ن @"آ&� . S وا:A دورا ا%S اه���ان ا	2
���و �7 @2�52 ��د آ&�" @� دآ�آ�� . ا�"ةو ا	�"���� ا	��� �� ���@� آ�� ا	�Tارع ا	���H2#3 ��:"�#� S�ت 

� Vm"ات آ&�"ة ا	/���ت و ه��ك ��د اآ&" �H^�" @�� !#� 2ن ��'. ا	�A� B !� ��� ا�"اد و ��#�@* ا	#�2ن ���� .��� �
و �#�B@ S �� ا.H��ث ا	�����I آ�� 	2 آ��' @���� MG�H . ا	�T!>� 	��#��ت و �#�و���ت او !�V+2ن H�	�2	29زات

 ���+% ���B�% ت !&#� %&#�ت او�#I���ار ا.%�B�د ����H M%2 او�� و اY"ى �7 @2�52 ��ء ���"ات �ا	^V"ات �7 
�H<�ر�	ا ����H ��!�!�H ��2�B@ .  



� د@"ت �H 7/د�� و @� و�2د b#H ا	���ر ا	��R�GV 25ى : "��1935	�� �M!"Y 7 ��م 	�� %�ل 5% �H<�ر�	ة ا�ان %��
��H<�ر�	ا X��� ������2، و هKا ه2 ا	�>��" " ����� ��o ا	��(� ا	+&��� 	�ى ا	#��ل و 	�&�"ا	�� b#H ا	 +�ت ا	

و و 	2 آ��' ا	�و	� . رH�ت %� د@"ت � �- ه��ك :"ورة 	 ��(�اذا آ��' ا	����ة ا.%�B�د!� 	 �<�!  ا	&�"و%"ا$7 ا	�^�	7
�ت �7 ا	2GارعI�&	ت ا�#I�&	ا M�%2�	 اكK��C *�&� ���C �!&#�ت  ا�	دا آ����  @� ا�و � * آS . @^/ %�درة � * ان ���م �

. C�ل ��ن �O ����5" :"وري �C* �7 ا	2:� ا	��	7  

� ذا��� 25اء @� ����C ا	��� او ا	����و 	�' ا�2اع ا	�&�درة ا	>"د!� ا	�7 ذآ"��C  7� �<�9@  �ه . ��ا��� . �9�ف ان !��
ا. ان ! 7�I�5 b#H ا	#"H�ت  او I�H#�ت ا	�&#�ت و @B �7 ا	���ت و I�H#7 ا	&�H b�	�>"ق 25ر @ ��� ا	�و	�  ا	����

8C و ��H��2ع @� ا	�<�ر��H و ا	��/�&�� � * ان _�2ر ��د آ&�" و @�. ا	��	� . !��� 2H  �� Cا5+� ا	�8 ا	�
�ل � * ا	<V\ ا	�ا�I  	 ��2ل ا	&"�2از!� ! b!"@ ��@M �9 ا�R�	��  @� اول ��هS اداري � * �C ��H S�R* �2ق 

��&S ا.�R"اآ7 ���ده� ا	��رة ا	#�@� � * ا	���و@� . ا	�VB"ة�	�H i� � 7�	ا XK/�8  ه�	ا �Iا"�ان در�� :"ر 
. ���ز ا.%�B�دي و ا	��75 �7 ا	&/دا	���2"ة 	�ى ا	  

 �  �H	���I ��"!&� @� ا	��ن ���ده�� %&S آS 90ان ا	��	� ا	>�"!� و ا	 2ك ��� ا	#��ل و �VR � ا	�2	29زات اي  ��
ا. ا�  U	� -	 ��H �%/# دY �� و دSY ا	G"اAI ا.������� ا.آ^" 2BC. � * ا@���زات . 7Rء �#�!/ت ا�2ره� ا	># ��

�H�ت ! و !(�" %��2ن ا	�&�� @&�R"ة �S�C 7 ا.��5/ك. اه��� اد�*�	�H  ��#��� �������ان ا	�#&�" �� ا	#/%�ت  ا.
��ذا @� ر:�9� 	 <"ورة ا	��ر!��9 	/@�واة و �I��H� . ا	��	�� !�M �9@ �BC MG ا	G"اAI ا.������� @� ا	�SY ا	�2@7

XKود ه�C ن�� ��&���� ا.������� �7 آ�C S	� T� �@ �52� @ال @+"و�Cا!<� و%�� $2ا!/ �I�� واة و�و ���5 8 .  ا	/@
هS ا	�(�م ا	��	7 ا�R"اآ7 ام .؟ ان : و ه�� 	�� d5ال. ا	B"اع � * ا	�oB @� ا	�SY ا	���C 7@2� ا	* 3"اع �5�75

+�ت ا	&�"و%"ا$�� ���Tة �� ا�+�ء ا	�2اب ا	���5 ا	Kي 	� !��@U 25ى @M%2 ا	�<7 5C/� #��ل و	ه�" اي ا��
. ا	�2	29زات  

   

: �"��< ا�"%و�	��ر��  

�را�5 د%��� Y��3 �7 دو	� ���	��  آ�� !�8 ان ��2ن 	 ����" ا	����7 ه.�H �� #��	#+��ت ا�	8 ان ��2ن ا�! 
#��ل ا	��2!� ا�I�BC�ت ا	�SY ا	��# �� s<H�ت ا	��ن وا:�� �7 @���ول ا	���� و 	�� هKا ا	���ل ا	Kي !�� @�B	A ا	

� را��5	U�+V! .7 :&�ب داآ� H 7 اي� U�@ �:2�O "^اآ �>@�O ��%��25���� ر ��	��� � I�� ا���T�@ S�G� . و ��و �
�وى ر�5 @���7 ا.�2ر ا	������ 	�S در��ت ا	#��ل  Y/ل ا	9+� ا	�9�� ا	^���� �("ا 	�B' ا	�و	� و ����ول دون 

�د و �":�� .ر%B	ا اK�H ��	وd�	2لا	�@ /H ةT�. �م @2  

� زاد % S@�# 	 \52��	ي ا"�G	"دود ا�	^�� � ان ا	ا ����B 	 8#G	2ض ا<@ Xز� 10 @"ات �7 3.2و 	�� 3"ح ����
 ��H �@ 1935 - 2�51925ات "���� ! ��� ا.2�I�BYن و ا	#��ل ذوو ا.�2ر ا	#�	��  .  @"ات���H 4.5� زاد @�52\ ا.

؟ ا��� ���Tون �� @#"�� اي -  وهKا ا@" ه�م – راI#�؟ و @� ه7 ا	���� ا	># �� 	�Kا ا.�" @� هKا ا	"%� ا.�Y" ا	Kي !&�و
U� � M�B	"!" او @� �# ���ت ا��	ا اK2ى ه��7ء @� @R . "��d@ 7� ���2�G	ا �&�&G	�5"!��" ا M!ل آ52�ر�% ��	

7 ���ن � �&�&G	ا / S!"Hار : " @� ! 19367ا���H ب�&G	ا "�� زاد ا�	340�H  7��^	ا��&�را @� آ��2ن ا �I��	 / "!��!
و 	�� هKا ا	�&�A 	� 	� !^" ا	�i�<B ا	���(" �C* �7 3>2ف ا	G&�ب ا	K!� " 1936د!�&" /  �C* آ��2ن ا.ول 1931

. آ��2ا آ�	���:" �>U !#"�2ن ان ا.����ل ا	"!� ا	* ا5#�ر ا	2ق زاد @� Y+2رة و:� اO &�� ا	#��ل  

��� ا�2ر آ��� ا	#�@ �� @� @�!" ا	�"و5' ا	* ا	���2C �5ا	7  آ�ن ا1935و �7 ��م  �@ F���	52\  ا��	ا "�.
#" ا. *�5	 B"ف 2500 ا	* 2Cا	7 1936 روSH و SB�5 �7 ��م 23000	�H 7�#! اKو ه SH7500 رو Z�"� 

 ��Iا"G	40007 – �3500#�دل %��2� ا�"� Z�"�   .�9� اذC "V32ا:� ا��	"%� ا	ا اKو ه�ا �"��� ان ز!�دة و !&
�7IT @� ا	V�ء �2اTI ا.@���ز و @����� b#H ا	9�@�ت1936ا.�2ر �7 ��م  b!2#� 25ى '�	  . S7 آ� ���	و ا

 "�� 	�����C 7<9 ا	/@�واة 207 روSH 2�5!�  اي 2500هKا ان ا.#@ 7H�C 25ى @�52\ اي وه� -�	 �!"�R SHرو 
S�#	2ر ا�. ا	����5 �7 ا  

�ال�� S�GH وا:A و  @�� . �� �% ����2��Y��5.�H *�! �@ �32BY #��ل و	# �� @� ا	ا ��!"G	ان و:� ا U�� 
و �Kآ" ا	B�M آ� KH	� و KCاء و C�آ�� و درا�� و � &� @�آ2.ت @�>2_� ا�R"ى ا	#��ل ا	Y . �!K/ل ا	�� ا	��:��

�ة ��. !� �2ن ا.و��5�#H ء��R.ا XK5&� ذا��� آ� ه���	�H MG�� 7#�ديوه	ا S@�#	.  @���ول ا ��  ��	و !�2ل �5�
ا��� �S�GH 6�# ا�<S و اآ^" @"C� و ���@� !#�6 ا	�"ء S�GH اآ^" @"C� ��ن : "ا.5&�ب ا	�7 و	�ت C"آ� اY��5��2ف



S>2رة ا�BH "�! S�#	ء ". اT� �#+�	�H S�#	�H i #��	2ن و ا	وd� �7 هKا ا	�/م ا	��>�SI ا	Kي اUH o�Y ا	��و !2
و دوا�� ا.Y��5������2 . ان �S��G ار��5"ا$�� ���	�� 	� !A&B @���� ا. S><H ا	���C�ت ا.%�B�د!� ا	���H: 	�����@� ا

 7� '�د %�SH ./I �7 ا	"O&� �7 آ8 اآ&"" ا	�"ح" 	�B	ا اK�H ��	��5 ات��ل @2	2�2ف ��آ�� �� ا���� : "و 	��	
8&H "�&آ S�� دود"@ �!�و �7 ا	����� ��s� ' �G آ�@ � @� ا	#��ل ".  رO&��� ا	&�+� TH!�دة دY ��ا.Y��5��2��2ن 	��

����� ا.	Y"M/ل H<#� ا�R" ا$ i � ��� ا�5   "  �� �!T! آ�ن  �� Y1000.ن د�!"�R SH8 .  رو�! �@ Z	�و ه�
8 ا	#�@S @� ا	>�s ا.د�* ا%�I�@ �@ S رو2000SHاآ^" @� �! �@ �&	�O ����H SHرو  .  

�ه� ا�Y/�� آ���� ��H ا	#�@S ان :C2	 �و 	�� ا	&�"و%"ا$�� " ا	#�دي"وا	#�@S " ا	�"@2ق"9�@� ا.�Y/ف �7 ا.�2ر �2	
�ة و . . ���>K�H 7ا!��ة و ��� ����2�H 7 اC/3�ت �!����.Y��5��2��2ن @2�Vرون H�.@���زات ا��� !�KYون @�آ� 

�ون @� ا.��زات ا.:���� �2�H 7ت ا	"ا�<�! /H �����2 ��� ا	���H *	# �2ن و ا.$&�ء ا�	ه8 اK! و ا.���5�م و �C
و �&�و b#H . ا�" و !�Y 2ن دور ا	���� @���� آ�� !� �2ن R#2ره� �7 @�/ت ا	�/%� @���� او دون ا��(�ر دوره�

\�� ا	* ان 5&8 ا	�"ا��ة ا	�>"$� @� �. هXK ا.@���زات   آ���� @�BB9 	�"ح و ا!Kاء ا	#�@S ا	&I�� ت�+ ��8 ا	
2ء ا	���	 U2%' ذا�	و �7 ا  ��	232	ا : i!"$ �� Z	و ذ ���	T� �@ 9"وج	ا S�. X"GH �3"<	2ن ا� ��	دة ا��	ا T���!

 30 ا	* 20و ا	����� ان !���وز ا�" ا.Y��5������2 ا�2ر ا	#��ل ا	#�د!�� ب . ا�+�ء ا@���زات  	/ر��5"ا$�� ا	#��	��
��� ا�" و ا�2ر ا	�9. @"ة	 �&	�O 7<�� ��_2)��	ا ��B�80 *	100 ا"��و ه�Kا 	�i ا.���د ا	��2��7 ا	&/د .  ا

�2ر.�H واة�. ا	"ا�5�	�� و 5&��� �7 @��ل ا	/@  

��ؤون @���! SH زات���@.�H 2ن+&�V! . اآ��"�Rوا�� ا�H ����C 2ن �#! �!K	����2 ا��Y��5.ا  S>>����. ان ا�� ��و � :
� و !�� �C����ان ا	��و هXK  . �� ا	>"دي M �9�H ا	�9"ات �7 �2 @� ا	&dس ا	!  S@�G��H ��+� �� @� ا	#�اء و ا	�

2�U ا.V�5/لH ك"�G�	<�ل ا�	ل !��#�� ا��� ��H #/%�ت	ا .  

��آ^" 2�Hم �&�.:��� ا�U �� ا	�<��� اآ^" . و ا	����� ان  �C�ة ا	#�@S ا	�o�9 ا	�2@�� 3#&� . ��5� �7 ا	����(�ت
. ا	#�S ا	�d	M @� 5&� 5���ت � * @AHK ز!�دة @"دود ا	#�S ه��	Z 5���ت آ^�"ة ! ����� ا	�>�7C ا.:��7 	��@�� ا	���ة
و ه��	Z د.	� Y��3 � * ا	"Y�ء @>�ده�  ان ا�<S ا	#��ل �7 ا	29�2زات و 7�I�5 ا	�"ارات و ا..ت ا	�G! �!K 2ن 

�ون 	&� ا�<S @� 	&� .  ا�H�را و �Y�ز!"C�	�� ار��5"ا$�� وا:�� !� �2نH اآ��"�Rن ا�H � I��	("!� ا�	ه�"ت اذا ا ��	
�ون ا�R"اآ��H . �9�ز!" @<+"ون	ر و ا��H.�2" ا�� x�C را���T	ا �	و�و !�"ي ا.��"اف �C	�� H�ن ���ل @G�ر!� ا	

��2 ا	* . آd! 7@�2ا  �����C	�b#H ��H" ا	��2ا��ت ا	9��3!  A!"B� Z	�2ل ان و ه��! �Gه� ا	S@�� M @� 96ا	
�ا �3�Y iI	Tرا�� ا	9<�رC رآ2ف !� �2ن�Y .رآ2ف�Y ���ي �&Y "!K+�"  	 �2ى . آ�� ان ا	��ن ا.Y"ى @��2ة 	�� �

�!�� Y��3"ا	&U��#! �!"G ا@�/ك C �3 و�Y ة"�H" S�� *	2دة ا#	�H Xو او.د U��؟ و اي �&� !��� U ا	#�@S و زو
"��	�H *+52	"ون ا�	"اب؟ ا�	د و ا���� و ا	  

�!�� و !���O ��B	d! M�5 �&و!��C ة او"�H �#&$ #��ل . !� �2ن	8 ا Oوي . ان ا� – 1200و !& j ا�" ا	#�@S ا	�
&� 	/5#�ر ا	��2���� @���* ا	&dس1500�	�H 7�#! اKو ه Z	ذ �� o��! �ا@� C�	� ا.�5�ن ا	�7 ��ل .  روSH 2�5!� و %

��O 8 ا	#��ل !���25ن �7 @�آ� ������ ا25ا @� . �د!� و ا	>�"!� ���s و . ����S ا2:2H����Cح � * ا	��	� ا	�
هS ا.@" !�# �H i&"!" اY>�%�ت �7 ا.���ج و ���B"ات �7 ا	#�S و 25ء �7 ����2 ا	&<��I؟ ان ا.دارة ���م . ا	^���ت

@2ن � * ا.رض ذ	Z ان اGY�ب ا.5"ة @ ��s ا	#��ل !��: "�&" 3�>���� او3��� @� هKا ا	�2ع  	("وف ��5 ا	#��ل
�ة �5>�� @^�2ب  و ���@� ��+" ...". "�H	i&، ا	�"ا75 @�+�� و 	�- ه��	Z ا%�اح 	 G"بCوا ��"O 7� ن�� I�� ���

و !��� ان �Kآ" ا	* @� . ���!� �>�S�3 آ�XK 3�	�� ". ا	�"اC 7� b�C�	� . !��� و3>��". "!��� ا	��ء �7 د.ء
ان !& j ا	���� �7 "و 	�� آ�8 @�!" �3��� ا	&�"ول ان _"وف ا	���ة ا	����5 ادت ا	* . :� �7 ا	&/د H�5"ه�	M32 ا	2

�ا�&� آ&�"ة � S�#	#�@ �...@/ك ا	ا �&o�� 8 ا	�H ر�H.^�" @� ا�	ل ا/V�5و !�� ا!��ف ا ." ��I��	ا i$���	ا b#H 7� و
��	2B<�	#��ل ا	25ى ا S�#	�H S&�! .� ���	.5&�ب ا�<&�$��ا ��	ا��� �@  . ��!"R �!ر���	&"و	7 %�ع ا� S�G�! اKو ه�

@� ا	&5d�ء ا	��"و@�� @� آS ا	��2ق ه� ا	��&2ذون ا	��2�ت و !<+" �"ع ه�م @� ا	�B��� آ�B��� ا	&�"ول ا	* 
.  ا9�5�ا@��  

�ه�!T� 7�	2ر ا� �>�%�� ا.@���زات ا.��&�$�� �i Y 7 و 	�� ���' ا	&�"و%"ا$�� S#<H ا	/@�واة ا	B�ر�Y �7 �(�م ا.
�!^� 	C �C2"ب اه �� �V3"ة. 3"ا��ت @"!"ة داSY ا	&"و	���ر!�C درة�B	ا M�B	>� . و �"�5 ���ر!" ا��آ�&' 3 ���

" ا	B"اع ا	+&�7"و !Kآ" ". 	 B"اع :� C"آ� ا.Y��5��2ف(!) !S�G �9"!8 ا..ت ا.5 2ب ا.�<S : "ا	���H�ت @^/
!�M ا	#��ل  �7 ��� و ا	���H�ت �7 ��� اY"ى  و !+�	8 �5�	�� � �� " ا	B"اع ا	+&�7 " �7 هKا .�7 آY S+2ة

و . H�	>��ء ا	��م" ا.��اء ا	K!� . !�9 2ن"و !��د ا�<�ء اY"ون @� ا	 ��� ا	�"آH ." �!T�	<"ب � * رؤوس ا	���و@��"
���ر!� و آ�i&+� M ا	&�"و%"ا$�� H�^@ S�H"ة %���ة �(�" ��"C �H"آ� اY��5��2ف ا!� ه2ة �>��H SB ا	 +� و ا	&"و	



"�ان هXK ا	� ��ت �7 ". ا	����- ا.�R"اآ7"و 	��U!2 ا	#�H S�	�+#� و ���� U �7 �(" ا	#�@S !+ �2ن � �U ا�5 "! �"ق �
�!"9� ذا��� ���2 ا	* ا	C .  

@ S>7�2 ا��G	(�م ا�	ه2 �7 ا ����"ك 	 �<�رة R"!+� ان !�2ن @�Tه� �� ان ا	����- ا	Kي �2Vص �KورX �7 ا	&�2	2
� و ا.@���زات� ذا��� @"� � C�7V&�! �!"�> ان . ��"ة ا	�8 و ا	��H "&�#� 7�	و ا Z	K	 ��H�و 	�� �7 ا	�"C � ا	

H i� � SI�52H SH ������2�$2� ا	����� ا.�R"اآH . 7�5�	�8 ا	"ا�5�	�� ا	���Y"ة ا	�K	� ا	�7 �+&��� ا	�و	� ا	� ��! S�"	�
 �@ ���m7 ور�	"آ� ا�	7 ا� �@ �GH"اوة ه7 ا�	ا XK&�"و%"ا$��� .ن ه	7ء �� ه"اوة اR Sآ S&% ا��#H "ر و���	ا

ان @� ا	<"وري ��+���� و A&B! *�C �� � ��%"C ا	��!x �� ا.�R"اآ�� @���� دون ان ���" ا	�&�X @� . ا	��:7
S�9	ا .  

   

  :���%<�ت ا������� �7 ا	�"!� ا	������

اذا آ��' ا	�"و�5�ت ا	G�@ �����B�ت ا�R"اآ�� @� x�C ا	�&�ا �/ !��� ان ��2ل ا	7Gء ذا�U �� ا	�2	29زات ا	�7 . 
������ا��� ا�<�H S^�" @� ا	Tرا�� ا	>"د!� ا	��Tاة ��S 2��5د ا	* . �#��� � * @ ��� ا	�و	� SH � * @ ���ت 

H ("وف	ا �@ �  H i #�! "@.اآ��؟ ان ا"�R.اU ���H 7����2. #<�� داY 7 و ا	&#b ا.Y "Y�ر�H i #�! 7�	�(�م ا	
. ا@� ا	&#b ا.Y" وه 2	�H i #��� /� % -�	2:� ا	#�	�7  

 "�O -�	 ا  �� ا.��5"ار��#H الT! �@ يK	را��  اT 	 7	��	(�� ا��	و ا �#H U��! �	 �	و�ان ا	B"اع ��H ا	>/��C و ا	
C �#H ���"+	و@�  .ر:�ء ا�@��C�$ �� 90ان . "ب اه � �H	���I @� ا	#�I/ت Y<#' 	 ����� و 2�Cل ا	�2	29زات %

 �7 ا	���I @� ا.���ج ا	Tرا�7 و اذا @� �b#H �� ���:�V ا	�2	29زات ا	�T!>�  ا	�7 �9>7 ورا�B@ ��I	A 44ا�+' 
 �&�H '@Tه ���� ان ا	Tرا�� ا	��Tاة %�2	 �3�Y9 	 7����	اع ا"B	ا ��	ر و �G"ى !���وز  ا��	2ل �7 ا��	2ى و ا�

. ا	�#�رض ا	&�\  ��H ا	�Tار��� ا	��>"د!� و ا	�2	29زات  

�ا H��+�ء H M!"	ء ا��Hى ا�و 	����I ا	"!M ا:+"ت ا	�و	� ا	* ���!� ���ز.ت آ&�"ة ا@�م ا	��2ل ا	>"د!�  و روح ا	� ��� 	
ا @�"د وه� %��7�2؟ %� !A&B هKا ا	2ه�  �&#� ��S هK. ا.رض 	 �2	29زات 2BHرة دا��I اي B�H>�� ��@�� ا.رض

�Tا @��#�  ا@�م ا.%�B�د ا	�9+\�C 8!"�	ا S&��و ا.ه� @� ذ	�H Z^�" ا:+"ار . 	��Tان ا	�2ى ����C و !S�G �7 ا	�
ا	�و	� 	 ��ح H���دة ا	���ة 	�G�ر!� ا	>/��C ا	>"د!� � * %+� ارض �V3"ة @� ا�H�ره� و �Y�ز!"ه� و Y"����� و 

و !��SH هXK ا.5�ءة  ا	* �� �� ا	�Z!"G  و هKا ا	�� @� �� �� ا	����� @2ا��� @� ا	>/ح � * ا	#�S ... ا	[... $�2ره�
 b#H  * � 2لB�	و ا �	و��ون �C�س آ&�" C�	�� داSY ا	�2	29زات ا	� A��� 7	U ا	���م 2Hا�&��X��� U ا	H م و ان/H

�ة ا�R�. ا	���85!��ه� H�.ر%�م �C* و 	2 آ����.�I�BC�ت و 	�XK ا	#/%�ت ا	�!��� ��#@ 8#B! ���ر	 �>@�O ل
�%��ة ����2� ا	* ا.����د H�ن ا	>/ح ا	U��� @ S><! "�VB ا	�VB"ة ا	>"د!�  . ا	��2���� اآ^" 3!�� �H�&5ا Z	�ا. ان ه�

 و ا	������ و ان ����� هKا ا	B"اع و هKا !#�7 ان 3"ا�� !S�G آS ا	���ة ا	"!>��  ��H ا	��2ل ا	>"د!�. � * ا	�2	29ز
�#H ���C ��! �	 .ه� . !#"�2ن *�C 2ن؟C/<	ا S��! X�اي ا�� *	�� .  

� ا3+�@�� �C* ا	>�"ة ا.�Y"ة @� ا	�2.ك ا	K!� %�و@2ا ��>�Y K+� : " %�ل @>2ض ا	 8#G	 Tرا��7�1935 ���!� ��م �	
�و	� �� �� " �C* ا	>�"ة ا.�Y"ة"2ا !#�&"ون و هKا !#�7 ان اO 8 ا	�2	29ز!�� _ ". �T9!� ا	�&2ب 	 A��	ا �� � �� ��

و ��ل ا	�2ا��� ا	B�ر@� ا	�7 و:#' 	����B@ 7	A ا	�2	29زات @� ا�<�ء . Y�5"ة و !�� 2ن ا	* ا	���رة ا	9��3
� * @�� ��ت و ه��	Z _�ه"ة 3�ر�Y ه7 ان ا	�و	�  �d@� . ا	�2	29زات ا�>�� � * ا.@" �>U و 	�� @� زاو!� اY"ى

.  @ ��را21 @ ��ر روd� ����H SH@� � * ا	��� ��ت ا	>"د!� .�<�ء ا	�2	29زات ب 20ا	�2	29زات ب   

�ل � * ان ا	>/d!  ��C@�2ن � * @�� ����� ا	>"د!� ! U29زات ا. ا�	2�	ا �@ *�Oا ��C/<	ا . !#�7 ان اKو اذا آ�ن ه
. H�����ء !>2ق ا����ءه� H�	��� ��ت ا	#�@�  

�دB	ا اK2ا��ت @��� �7 ه��	ا ��H"� م . و�� *�C 2�9ل �7  ا.�9>�ض	د ا� و 	� !"�>� % �/ ا. ��C 7<�1935 ا��5" �
 ���اY "�H��3 ا���K9� ا	�و	� ار�>� ��د ا	��2ا��ت ا	�"��� H���5"ار V H x�C' ا	T!�دة �7 ا	� S><H ���7 هXK ا	

&� 2�1935ل 	� ��>K �7 ا	�� ا	�/��I ان Y+� ز!�دة ا	9.  @/!�� راس4ا	��:�� �H .وز 94 ا��� �� ����H �I��	�H 
و هKا !"�� ا	* ان  ا	2�9ل ��SY �7 �7 @ ��� ا	�2	29زات ���H� ا.�H�ر  @ ��� �"د!� . Y+� ز!�دة ا	��2ا��ت ا	�"���

��C/<	8 ا O. .<	 A�! x�C &"اري	2�9ل �7 ا	ان ز!�دة  ا M�>� 2ل و ه�� � ��� ان�Y ك/�@�H 29زات	2�	7 اC/
و @� ا	9+� ان ����F ه�� . Y��3 ا5"ع @� �&� ز!�د��� �7 ا	�2	29زات ا	�7 ��>2ق �7 هKا ا	���ل � * ا	29�2زات



و 	�� ا.����ل @� ا.و	* ا	* ا	^���� اي ا.����ل @� ا	����� . ان ا	�Tارع ا	�VB"ة ا	>"د!� ا�<S @� ا	�Tارع ا	������
�ه�ا	* ا	�<Cا.دار!� و "�Hا��	�H �� C ���! . Sآ�G�	دا @� ا�� 8&. �رة !  

�ا � * ا	�(�م ا.%�B�دي او � * ا	�+2ر ا	^���7 	 ����� ا	���� �� هKا ا	�(�م"Hا i�	ان !# 2 ا ���! . ".. "��ان ��
�" ا	���2ع �.�H اي U	��R25ا ا�H ق وا�5 و�+� * � �� �� K<�! ��2��% 2ع���	ا.رض اS�� S�R *  . b#H "�d� و

���"ه� ا�C��� ا	* ا.�"اد او ا	* b#H ا�<��I� ا	�G+�� ا�>d� �ى آ�"Y29زات ا	* آ2	29زات ا.را:7 ا	2�	و . ا
�" ا.رض ر�O آ��2� d� 29�2زاتو ا.ده* @� ذ	Z ان 29�25زات ا	&2	�- ا	��B�� 75"ف ". @G�ر!� ا�R"اآ��"ا	

U5� ا	# �� ا	��@�� 	 ���2ن �"ى @�راء 29�25زات !>":2ن � * ا	>/��C و��' اR"اف ا	... ا	�B"ف �>d�
��C/<	دة !>":��2� � * ا��"!� R"و$� @�#�رة @� ��2د ا	����� ا	��!�� ا	�7 آ�ن ا	��و ه��	C  Z�.ت !�� ���� . ا	�

U&R /رض	دة �.  ر����5اV�5/ل ا	>/�H S&% �@ ��C"و%"ا$��� . !#� 2ن آ�2_>7 دو	� SH آ  

 Sه��� ��+�ا���  .  ا	�&�	�V �7 اه��� هXK ا	�B"��ت ا	&G#�  ا	�7 . !��� ا	&�x ���� �7 ا.�I�BC�ت  و 	���� . �
�ال  %2ة ا	��2ل ا	&"�2از!� �7 هKا ا	�2ع ا	���Y" @� ا.%�B�د ا	Kي !�� اO &�� ا	�2ا$��� . @�	2	�� ا	�&�"� /H �ا��� �dآ

2� ���m" ا	!T! و��� � 	ة �!�. ق � * ا	��2ل ا	>"د!� آ�� !<Y �9+" ا	�&�!� ا.�����7 �7 ا	"!M ر�O ا	&��� ا	�  

و	�� ا	�#�.ت 	�ى ا	>/ح .   روSH 4000 ا	* 2Cا	7 1935ار�>� ا	�SY ا	��52\ 	/5"ة �7 ا	�2	29زات �7 ��م 
 :#M �5.1935� ا	������� رH�2ا �7 ��م 	�� %�S �7 ا	�"@ �� ان �3�دي ا. O"ارة اآ^" @� ا	�#�.ت 	�ى ا	#��ل

� @& j 1934@� رH�X2 �7 ��م C2ا	د ا��B	ا AHر ��� 1919/H"%� .  رو	ا اKل � * ان ه�! ��@ i�<B�	�H Mا.آ '&��	��
ه��ك آ2	29زات @� ��� اY"ى زاد ا	�SY ���� ا	* . اآ&" �H^�" @� @�52\  ا	�O. SY &�� ا	#�@ �� �7 ا	�2	29زات

�ب ا	�SY ا	#��7 و ا	��	7 	/�5^��رات ا	>"د!� و . ا	�SY ا	#��7 	#� ��ت 30 000@#�لC ا5"ة دون S�	 SHرو 
U�2���H 7����	ا.�5^��ر ا  : �!T! 2ع�	ا اK29زات  @� ه	ارع آ&�" �7 آ2T@ SY15 – 10ان د S@�� "� @"ة �� ا

. او �V3" �7 ا	�2	29زات" @�52\"  

��.�H SY��("وف اV�5/ل ا	�2	29زات و %+� ا.رض ا	��B9G @�&�!�� . ��د �7 ا	#�S و H�	���راتو . !���د 5 � ا	
�����B	ا T"اآ�	ن و ا�� 	 �&�	�H �:2	را�� و اT	+�- و ا.رض و �2ع ا 	ن و . ���@� و��� �ان ا	�#�رض ��H ا	�

&8 ا	�<�9 ا	���2م ا	Kي 	�H زاد SH ���ن و ا	���$i ا	�B���� ا	"! M	� Y M�9!/ل ��"ات ا	9+\ ا	�9�	�H i
�ة!�&8 . ا	�H �@��� ��& % 7� 29زات و	2�	ا ��H * ���%<�ت	��2��7 او �dدي هXK ا	���%<�ت ا.5���5 �7 ا	����� ا	

"�V��	"!� ا	ا .  

�ر و ا��� �� Z را�#�ت آ�.�2ر و ا	� �M و ا.5#. و ا	 +� ا	&�"و%"ا$�� �O" ا	���ودة 5&8 ه�م @� ا5&�ب ا	�&�!�
8I<"ا	7 . ا�	ا.5#�ر ا ��H #/%�ت	52+* � * ا	7 ا�5� ا� ������	+� ا�	ارع اT@ b#&	 &�"ة�	ح ا�Hا.ر M%2�� و

�#��@ A&3ا U��	 و U��! �	 "Y.ا b#& 	 ���$2ا�	ا AIا"R b#H ل/V�5ان ا ��C/<	ا S�� * � ��@ "^اآ �	و��ده� ا	�� .
�ب ���H ا	�2	29زات و ا	#��لو هH 7#" ا	���V"ان ا	�2	29زات ا.و	* C * � �ر��ه��� * � ' BC 2ف	ات ا."G . ان

��& O.ب ا�C * � �� %/	 ا@���زات A�@ �@ ة �+2ل�. ��@�� ا	"��ه�� 	�S ا	�2	29زات !���ج 	��� اآ&" و @  

�ت ا	�#�ر:� ا	��ر!� �7 ��م �و هKا ا	2:� " �دSY ا	�2.ك %� زاد �� دSY ا	#�@2BH Sرة @�52" ان 1927	�� و
"Yا S�GH 2م�	ا "�����ه�" ا	�2	29زات : ! ��&	�O SYد �@ "�^�H "^ازداد اآ ��SY ا.% �� ا	����Tة �7 ا	�2	29زات %�

. و �&�!� ا	("وف ا	������ ا	�2م اآ&" @� ا	�&�!� �B� ��G>�� ا	�2.ك. و ا	�"اآT ا	#��	��  

�ت وSI�5 ا.���ج و !(�" ا	�&�!� و5\ ا	�2	29زات �S�C 7 ا.��5/O x�C 5"ة.�H 9�ص	د ا�B�%.>"دي و �7 ا	ك ا
�� ا�R"اآ���I"	ام . ا��+�� ا	�2	29زات ا	���V ا9�5� x�C "m.ا ����� FI��� 29زات	2�	ا ��H �!�&� 	 A&3ا �و %

"�� اآ&"H او�5 ��^"ي S�GH د و ا..ت���" ا	�2	29زات ا	���V ا	�� ا	#�	�� @�. ا	��� � ا	�2	29زات ا	>��"ة �7 و %
�و!� @� ا.رض 	 �2	29زات 2BHرة ���i V� ��C . ��I ا	 +�ت ����� �� ا.@"�@ "�O ت�C�@ A�@ 2ا%� ان	و ا

 S��G� * � 7	��	�H و S&��� ا	* ا%B* ا	��ود � * 2BCل ا	�&�!� �7 ا	����2از!�"!"H 29زات	آ2 " *�او آ�� �
". ��ا	�2	29زات @�	�� ا	�/!"ا.ن   

7�����و 	�� �7 اي ا���X  و H�ي %�ر؟ ان :"ب ا	�2	29زات . و ��+�� ا	�و	� ZR /H ا	��SY آ�#�ل 	�Kا ا	�&�!� ا.
�ة @� اآ^" ا	#��3" !��� ��"ة ا.ره�ق و ا.	� " ���@��"ا	A�� 7�#! ���V @#"آ� #H "#G� 7�	#��3" ا	ا Z � M!"	7 ا�

�رة � * @��ر�5 ر%��H ا�R"اآ��هKا ".  �C�ة ه���O"H"�s آ&�"ة �7 % S%�� S%و ا�V� ��ا��� �&�x �7 . و ان ا	�و	� �>
ا	�2	29زات @�	�� "و " اY��5��7��2 ا	��2ل'ا	Tرا�� و ا	�B��� �� د�� و 3�ا%� ا.%2!�ء ا	���>#�� @� ا	���ح و 

�ات H�	�>��" �7 %2ى ا.���ج ����H ���C 7�	�>��" �7 �>". ا	�/!��H ان �#H و�� .  



و �S�C 7  ا	Tرا�� x�C !"�&\ ا.��5/ك H�.���ج ار�&�$� وY ���m �' ا	&�"و%"ا$�� ا �5�5	 �S<+ ا	&�"و%"ا$�� ا	Kي 
ا	�7 !�� �� ���ل ا	�2	29زات ا	* ا	��دة �7 ا.������ت ا.�C>�	�� �7 " ا	��ا!�"ا@� . !8�B ا	�dو	�� �7 ا	�2	29زات

�ا ا	�7 !��@��2� ا	* ا	 +�ت ا	�� ��ا	�"@ �� ���^S�GH S ر@Tي ا.�Hا �!T@"	ا "�O وة� .  

�SY �7 3"اع @� ا.�R�ل ! b<9��	2ى ا.���ج ا�و ه�Kا ��� �S�C 7 ا	Tرا��  اآ^" @�� �7 ا	�B��� ان @
��U. ا.�R"اآ�� و �C* ا	�#�و��� و ا	�2	29ز!� 	 � ���C دة�!TH b%���	ا اKه �� ����وره�و ��2م ا	&�"و%"ا$�� ا	��H  .  

   

: ا��$O ا�0�1�$� �Hو+�ط ا��2آ41  

ه?U ا�دا�Nت ��$�DD ا�%ؤ+�ء . (�0دة و �'�"%ه� + HB6	BA�/� �c	% او ا�'�1" ا�"	%و�%اY	�D�"4$& ا�د3	�ت ا����	��	4  
&D�ANع 0< ا��

 �� اي �B8ن  درا+4 ). دا�1S �/1%ؤو+	< و ه� ����3"4 �/%ؤ+�ء و+	/4 �/�N � ���B� 8=��4 و

 �]
�/"	%و�%اY	4  آM%�42 (�آ41 و (��D1 و �3	��D و ��D12 و د�D8 و ا�8	�زا��D و �D6ا��D و 98
ار O��1� �8 8< ا�

ل 0/. و0	�D . و R8 ذ�U?D� k ا��$�U 8< ا�"	%و�%اY	4 �8$�دة.  اا�8�9�� U�"�Nا �B3 �0�1�$�و �B< ا[�Aءه� و$�DD ا
و 8< ا�2��1	� ا0:�ء ار��م د�	49 0< . . ا�ن +�ى �D9) 4N�1l �� ا��/:4(�آ41 � ���D�9 (�" آ:"49"ا�=�ص 

 r/:8 
	+ O	� 4و�
ا�"	%و�%اY	4 ا����	��	4 و ه?ا �N$& 0< +""	< او��1D ;'�43 ا��9ل ا�< ���D� ا�داة ا�دار�4 �� 3/
 ا�
ت (�ل ه?ا ا��l�1ع و �9/
ه& �� ه?ا و(	
 و ]�N	�1D ا���Bت ا�S��)H� r":1		< و ا�����د�	< و ا��A2		< ا����	�

 ;42A ان 1200و ��?آ% ه�� ان ا�>و$	< و�* �& �'�"%ا ا3
ا �� آ���1D3 ا��K1\ 8< ". ا;
��ء ا���2د ا����	���"ا���Bت 
9
 آ� �N��B"�ن  �� ا�92	)�3 49� O�8. ا�"	%و�%اY	4 ا����	��	4c� 4 ا0�1�$	4� �"�%g ه?ا Q	� او .  

�و	� �7 اول ا	�G"!� ا	^��7 آ��' ا	����8 ا	�" 	 �!T��2�1933&" / آ �@ M	��� ���5"	8 ا.ر%�م اC 55.000 S� ر
!���2ن ا	* ا	����� ا	��آ�� و 	�� هKا ا	"%� %� �<��S�GH M آ&�" Y/ل ا	�2ات ا.�Y"ة وهS�G! . 2 ا	��6 او 

و 	�S . و اY"ى �O"ه�) $�"ان، آ����ء ( ا.5+2ل او ا	&2	�- ا	��75 او ادارة ا	�#�و���ت و @� !�* ا	G"آ�ت
���زه� ا	��2@7 ا	9�ص Z	* ذ	2ر!�  ا:��� ا���و H�	�2ازي @� ه�s�ت ارآ�ن ا	�و	� و ا	���H�ت و ا	�#�و���ت و . 

5�ت ا.Y"ى  ��m �7 ا.�Y" ه��� ارآ�ن ا	�Tب آ �� ا	��رة ا	�T��� 7ج �Z �H ��IT ا	��s�تd�	ا اذا .  ا�Hا j	�&� . و
�ة ��U ب ا���400&"�� ��د ا�"اد ا	52\ ا	��آ� 	/���د ا	��2��7 و ا	���2ر!�ت ا	��2ا M32م ا�	ا j &! � ا	M ر�S و %

 �C �� V@ �s�آ�� S�H @#�* ا	� �� @��� �G!1 2ن" رؤ5�ء"ا��� @2_>2ن آ&�ر، . و 	�- هd.ء @�"د @2_>��. @ �2ن
 7 و H�2ا�T آ&�"ة � S�GH �&+	�H .  

�اد ا�"اد ا	 ��ن ا	��>�XK . �!K ا	G"!�� ا.������� ا	# �� ه"م اداري :�9 @�#�د ا	2�X2 و ا�5 ا	����ةو !��� ه#� j &! و
��2���ت ا	��ن و ا	���$i و ا.%�م @<��� ا	��� ا.��Tة ا	�2از!� ا	�H �3�9	�Tب و ا	���H�ت و ا	G&�&� ا	���2�G و 	

.  ا	M %"!� و د�5"ة2C600ا	o9R 7�2� @ 7 �/وة � * رؤ5�ء ��25���ت ا	��S و ا	��6 و ا.5+2ل و ا.@� ا	#�م   

���H 17 ا!�ي 1933آ��' ادارة ا	��G�ت ا	�B���� ��م ��@ "!��!" و @@ M	9�ص ا.دار!�� و .  اR.د ا�و آ�ن �
 ا	M ���54 @( ا	o9R M 250ا	>���� �7 ا	�B��� و ا	����� �H� ���� ا	��درات ا.د�* �C* در�� @"ا2C 8%ا	7 

!<�ف ا	* ذ	Z ا�<�ء ا	�Tب و ا	���H�ت و ا	�G�ر!� ا	��ارة ). ا7I�BY . !�2@2ن MI�_2H ادار!� S�H @#�* ا	� ��
5�ت ا.ه� MB�H @ �2ن TC –�H���  .o9Rب –�&" ا	^/7m ادارة d�	د ادار!7 ا��m � ��� ان . و . �&�	j اذا %�ر�� �

H��	ت ا�5d�	9�ص اRا Z	* ذ	ا M�>��� ��	��2���ت او . #� 	 ���2ر!�ت ا	�2@�� و ا	  

�!" و ا7I�BY �7 ا.%�B�د ا	H 7����2�آ� U 860 � * ان ه��	Z اآ^" @� �1933�ل ا.BC�!�ت ا	"���5 	#�م @ M	ا 
و �S�G .  ا	M �7 ا	���رة25 ا	M �7 ا	Tرا�� و 93 ا	M �7 ا	��S و 100 ا	M �7 ا	�B���  و اآ^" @� 480@��� 
و 	�� . .ر%�م ا.���I�BY ا	K!� . !�2@2ن MI�_2H ادار!� و 	���� . �S�G ا9R�ص ا	�#�و���ت و ا	�2	29زاتهXK ا

"�� �7 ا	�2ات ا.�Y"ةH ا.ر%�م XKت ه�. �Tا!  

.  ا	M آ2	29ز ��� j H @ �2ن o9R و %� !�2ن اآ^"  @� ذ	�H Z^�"250ا@� ��د  ا	"ؤ5�ء و ا	��(��� ا	����2�G ل 
��� ان ا	���ز ا	���دي �7 ا	Tرا�� ا.�R"اآ�� ��ذا @��راء ا	29�2زات  و @�+�ت ا.	��ت و ا	�"ارات و @ �� �R �

. !���وز ا	� �2ن آ^�"ا  

5� ���ر!� و ا	�#�و���ت 113 آ��' ا	�و	� �� Z 7�1935 ��م d@ M	* و 200 ا	راء ا.و�5� و 	�- @d@ M	ا 
�C. 2ن#H�� 2_>2ن@ SH ^���� وآ/ء	ا�	و��� @� ��H �و�� و اY"ى . ��رات ا	<� ������2@� ان "و �7��G ا	B���� ا	



آ�� 	2 ان �	�� ا	�#�ون �M �9 ���2� @� �	�� ا	���H�ت و ". ا	�#�و���� %� آ>2ا �� ا��&�ر �/7C ا	�2	29زات @2آ ���
! ا	��2���ت و ا	�Tب  

&@ ���و ��� . �R� ) S�G"ا و ��2د و ��!" و �2زع ا	H2�#�ت و ا	�����ت ا@�  ا	G"!�� ا.������� ا	�7 . ���م ��/ ا���
� و o9R ��!/@  ��5  و 	�- هKا ا	"%� د%��� ���@�) ا	��ر��5�Y ��H  ده� !�"اوح�ا�U �&�رة �� ����� . ��ن �

. �O" @��"د ا$/%�" ا	9\ ا	#�م"���!"ات او	�� ��ل � * ان   

@ M �9@ 7� ����2�G	ا �& �  @� ا.S<5 ا	* ا.� * ��H ��"اوح �  �7 90 و 2�20!�ت ا	MI�_2 ا.دار!� ا	��
و 	�� ��o هKا ا	"%� .  @ �2ن 2o9R– 1.5ا	���I  و !S�G ا	2��2�Gن و ا	G&�&� ا	���2�G  �7 ا	�� � ا	&�"و%"ا$�� 

� �� ��ت ا	�+��" ا	��2ا3 �#H #�م. ا.ن	ا �+ .  ه��S ا	�Tب و ا	G&�&� ا	���2�Gو !S�G ا	"��ل ذا���. هKا ه2 ه��S ا	
ان @��2ع ا�<�ء ا	�Tب و . و 	� !#� ا	�Tب ا	& G>7 ا	�iH ه2 $ �#� ا	&"و	���ر!�  SH ا	��(�� ا	��75 	 &�"و%"ا$��

�@2ن ا.�<�ء ا	>#�	�� او �H#�* اY" ا��C�$7 ا	&�"و%"ا$���! �&�&G	ا . Uور ذا��و ! #8 ا.�"اد ا	>#�	2ن �O" ا	����HT ا	
. ا!<�  

 @ �2ن o9R 6 – 5و @� ا	����S ان ��وي ا.ر��5"ا$�� ا	#��	�� و ا	�2	29ز!� ��د ا�"اد ا	&�"و%"ا$�� اي 
و �SB ). ا.Y��5��2��2ن و ا	�2ا$�2ن ا	>#�	2ن �O" ا	����HT و ا	"��ل ا	�2m2%2ن و ا.%�رب و ا.3��ب ا	�>#�2ن(

�ر�� ا	#�I/ت H�ر%�م .  @ �2ن ���I/�20 – 25o9R� ا	* 2Cا	7 ه���ن ا	G"!���ن ا.��������ن ا	���اY ��ن @� % �و 	�
�Tءا @� ا	���ز ا	&�"و%"ا7$ �&	�O 2ن �G! ����Cو او.ده�� ا  ��زد � * . % � � �H �!KY#�� ا.��&�ر ان ا	Tوج و ا	Tو

�2	� اآ^" @� ا	#�@/ت و ا	H �� � �!�>/C�ت و . !��m"ن H�	�� � ذ	Z ان ��ء ا.و5�ط ا	��آ�� %�درات � * ��
 �H	���I @� ا	�G! 8#G 2ن ا	����ة 15 – 12و ه�Kا ��ن . ا	��	�� ا	�7 ��2م �H� ا	&�"و%"ا$�� :� �� ��ت ا.���ض

i +�	آ� ا��	52\ ا 	 �����	ا �������. ا.  

#! ��I. ��S @/!�� ا	&�"و%"ا$��� آ&�را و و �7 ا	2%' ا	Kي . ��� ��U اO &�� ا	O 8#G"�� 	 >"د او �KV!� آ���� او ا	&
"Y7ء اR Sآ S&% �3�9	ر��ه���� ا ��@��	  �+ و @� ه�� ��&� ا��!� هXK ا	G"!�� ا.������� و . V3�را � * ا9�5�ام ا	
��� Sه�" و ا3"اره� � * %�� آ���	��2� @� ���� اY و �!�G	9�� � . �����5� ا�	و �&�د��� ا"���T 	 " �� ا���ا	Kي !

. ات ا	�دة ا	��د و 5 +����ا@���ز  

��C/<	#��ل و ا	ا �@ ����� S%ا ���^�� ه2ة ��H ر�I- ���25' ا	�"!� و ا	��B9G ا	�&"ى �7 . و ا	&�"و%"ا$�� �>
�2ى ا	#�@S ا	�o�9 �7 . ا	�"@ ��@ �� S�! ا�� 7Iا�H 7R�#@ 2ى�@ �����و 	 �2_>�� ا	VB�ر � * ا�Y/ف در

�2ا�H X^�" :  7و 	�� آ7R Sء �&. ا	V"ب@ �@ S%ا U	2C �@ س��	ة ا��C 2ى�ا�' و:� @�!" ا	�2	29ز و ا	��(� . ��
�ا � * ارادة Hا M%2�! . /� % * �.ا M_2�	ة و ا�آ�� !��� 	�S ر�I- ان ". ا	��Y&��"ا	7�2�G و ا	�#�و�7 �7 ا	���
�A ا	>"�3 ا	* در�� ا� *!<�H 7�ي @��VH M_2 ا@�B�ص b#H ا	���� آ�� !��� 	�M_2@ S ان !"�>� � ��C . و

 ��>#&H 2ن B�@ �� آ– �!�� �@�dو	�� ������ ا@�م ا	�"@ ��- �C* اول 3�H   .  

و ��<�� ا.و5�ط ا	��آ��  @� x�C _"وف @#�M �9@ ���G ا	�ر��ت @� ا	&"�2از!� ا	"!>�� ا	�VB"ة ا	* ا	&"�2از!� 
�� رؤ5�ء ا	���H�ت . ��دات و @�B	A و ا5�	�8 �7 ا	�>��"و ��2ا�i @� ا	("وف ا	��د!� . ا	��!��� ا	�&�"ة<� M �9� . و

�!"O 2ه2 و�.  2ا	��2���� ا	�2م �� �>�� ا@^�ل ��5"!� و   

 ان ���	��ه� و �#��H"ه� @�9 >� و 	�� @2ا%>�� ��G"ك H�	�#�	7 ا	�ا�I � * ا	���ه�" و ا	���رة ا	2%�� �7 ا	���ورات 
� و :�i ا.�i و ا	"O&� ا.����� �H�@�� ا	/@� ا	��B9G و ا�C"ام اآ^" ا�2اع ا	^���� ا	�VB"ة و H"وح ا	����(

و . !M �9 ا	��"ا.ت و ا	#��اء ا. % �/ �� :&�ط ���H ا	��2ش ا	#�	��� و 	���� !��و	2ن ا	�U&G . ا	&"�2از!� :��	�
U��!"$ 8 و 	���� . ��H @� ا@��C S��2�ت آ9��2ن %"اءه� @^S 3�>�7 ا	&/د ا.Y"ىا@� ا	�!& 2@�2�5ن ا	! . �@

�� Yد "!�� ا��C' ا	�#�ر:� @�K ��م . ا	B#8 ا�+�ء ���!"ات ��د!� �� ا	&�"و%"ا$�� و 	�� @� ا.8#3 ���	1927 
�IT� آ&�"ا @� ��bI ا	����".ن  Z ���ة !!��د F@��"H ". ا	���ز ا.داري ا	��<�9 و ا	����� H�@���زات �C و

�X ا	�#�ر:� Cري و���	ز ا���	ان ا" �� �!T! 7@2�	ا SY��IT� آ&�"ا @� ا	 Z ���ه� اKYت ".  ا.���ج ا	#�م10/1!��
�. @� ان !�  ��H �@�#	و��ت ا"B�	ي زاد اK	ا.@" ا � m��@ ت�H�C اد�. ا	 +�ت ا ����$���C	��S# @� ا	����S ا�  

 ان 3"ا�� @��H ��%d 1930 و آ�8 راآ�2�7 ��م .و 	�- ا	2:� �7 ا	dGون ا.Y"ى ا�<S @� و:� ا	���رة
 400 @ �2ن روSH @� اT�@ S3ا���  �����H �#�دل �H80"و%"ا$�7 ا	�Tب و ا	���H�ت آ MG	 G#8 ان ا	����8 ا��5 �' 

SH"���5. @ �2ن رو	ا��� اT��	�H i #�! ���� اKه . ���@ �����B	&�"و%"ا$�� ا	ا �@ ��H���	&�"و%"ا$�� ا	و اذ �� �* ا ��	�@



�ءل راآ�2�7 . ا	[...@�آ� ووSI�5 @2ا3/ت� �آ� �� M �3��� @���8 ا	�Tب و ا	�#�و���ت و ا	�2	29زات و "و %
7 ! ��H ب���د: "ا	29�2زات و ا	�B��� و ا.دارة G� S�H#&����؟ و اB	ا اK7 ه� ��B��� ��	���C.# 2@�ت ا�	ا *�C ."  

�ةو 	>��ان ا	�"ا%&� ����� ����C ه7 ا	IاT	و��ت ا"B�	ت و ا�V	�&� . 7<�29 2@� 51935&��&" /  ا! 2ل��	' ا	ء�� 
5"%�ت و �� ��ت �&K!" "	 �"ة ا	^���� �� 5" 25ء ا	#�S �7 ا	�#�و���ت و .C(' ��' �2%�� �5�	�� و @2	2�2ف و�2د 

 ا��R* @>2ض ا	G#8 1936!��!" / و �7 آ��2ن ا	^��7 ". آ&�"ة و ا���ل @�H �H�B	T�# �7 آ^�" @� ا	�#�و���ت ا	"!>��
 '�>7 و 	� !#� S�GH �	و�9�5�ام @2ارد ا	�H 2م�� �� ��	ا �!K�<��	ت ا�+ 	 ��	�� �7 دورة ا	 ��� ا	��>�K!� @� ان ا	

���� 2>� U�. .ا �!T"آ�	ة اT��. @>2ض ا	G#8 �� ا.  

Y�. .��� �9>7 دY �� ا	���7�2 ��8 و . . S ا	�2@7ا��� . �� Z @#+��ت ��	�� � * %��� @� ��XKY ا	&�"و%"ا$�� @� ا	
 7�������2ذ � * @�اG@ "�O S�Y"و�� :SH ��9 .ن ا	���م ا.� �&	�O ���� ��� ��5"ار و�H وزات���	ذي ا��اذ � ���.

 !��� ا	�2ل و. U�2���H آ��(�� ا	��ن و ��@�� ا	"��ه�� و ا	^���� !�� ا5�5� ان 	� !�� BC"ا 	�B �� ا.و5�ط ا	��آ��
ا��� . �&�	j �7 ا��5/ك ا	�2اد ا.5���5 و 	���� ����" . �� ا	&�"و%"ا$�� آ��� ��  @� %�S �7 ا	��:7 �� ا	&"�2از!�

�^!���I� � * ا.%S هXK ا	���85 ه7 �7 @���ول آS ا	�2ا$��� او � * ا.%S �5�ن . آS @��85 ا	�<�رة ا	��!�� و ا	�&@
� آ�� 	2 و ا	����� ان ا	. ا	��ن!"� �@�� @��� ا. ا� ����H ��I��^�5�SB ا	&�"و%"ا$�� @��� � * @� �"!� و ���<�! .  8#G

��ذا @� ا:>�� ا	* ا.�2ر آS ا.@���زات ا	��د!� و ا	���85 ا.:���� U&R ا	������2 و �BC . ا��� @� @�� ����� ا	9��3
 و ا@�آ� ا	���ه� و ا	"ا�C  و ا	���MC و ا	�2ادي و ا	��G�ت ا	&�"و%"ا$�� @� ا	�>/ت و @�ن ا	"ا�C و ا	��G>��ت

��� ان ��ر @� ا	�9"ات ا	Kي !���� UH 20 – 15ا	"!�:��  	2�	�H 2ن#���! �I��	�H 80 *	2ا$���85  ا�	ا �@ �I��	�H  .  

� ���B 2ا @� . �ا.���د ا	��2��7 ا	K!� �5���2ن � * هXK ا.ر%�م ان !#+�2� ار%�@� اآ^" د%" ا3�%�ء"ان  � * 
7����2�اS�Y و @B�ر!M ا	����� ا	@ "G� * � ��$&�"و%"ا	ا :Z	ذ ��! *�C ��!ا"H Zان �2ز!� �Y"ات . ا��� ���5

 ��H"V	&/د ا	7 اآ^" ا� SH . �!�ا.رض �7 ا.���د ا	��2��7 اآ^" د!��"ا$�� ���H" @�� آ�ن � �U ا!�م ا	�(�م ا	"و75 ا	�
. �U @� ا.�R"اآ�� ا	* ا.ن 7Rء ��"!&�د!��"ا$�� و 	�� 	�- �  

-- --- ---- ----    

9
 �]%ت �%$41 آ/41 . 1� caste 49/I8 4cA3   .�	0�1�$> ا	ا�1�1 r/I�14 ا�	0�1�$�.     و ا���N �D'$%8 41/Bم ا�:�اS\ ا
)ا�1'%ب(   

2 .         >		3%g >		3�9N ا�1'%ب(ز�10ء (  
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  الثقافة – الشبيبة –االسرة 

   

: التيرميدور في العائلة  

و لم تكتف السلطة الجديدة بمنح المراة حقوق الرجل القانونية و . لقد برت ثورة اوكتوبر بوعودها المتعلقة بالمراة
قتصادية و السياسية ذاتها بل بذلت كل ما بوسعها و نكثر من اي نظام اخر لتفتح امامها الطريق لكل المجاالت اال

. عن جعل المراة كائنا مشابها للرجل" كلي القدرة"و لكن اقوى الثورات عاجزة تماما مثل البرلمان البريطاني . الثقافية
لقد . او بمعنى اخر عاجزة عن ان  توزع بينها و بين رفيقها متاعب الحمل و الوالدة و الرضاعة و تربية االطفال

تلك المؤسسة القديمة الرتيبة الخانقة التي حكم على نساء . من�ا" بيت العائليال"حاولت الثورة بكل شجاعة تدمير 
و كان الثوريون يؤمنون بضرورة استبدال االسرة من . الطبقات الكادحة فيها باالشغال الشاقة منذ الطفولة حتى الموت

ت، حدائق لالطفال، مطاعم، مراكز امومة، حضانا: حيث هي مؤسسة صغيرة مغلقة  بنظام مكتمل للخدمات االجتماعية
الخ و قيام المجتمع ...اماكن لتنظيف الثياب، مستوصفات، مستشفيات، مراكز للنقاهة، منظمات رياضية، سينما، مسارح 

االشتراكي بكل مهام االسرة االقتصادية بغية ربط الجيل كله بفكرة المشاركة و التعاون المتبادل يؤدي الى تحرير المراة 
و طالما بقي هذا  االمر بعيدا عن التنفيذ فان اغلبية .  تحرير الزوجين تحريرا حقيقيا من النير الدهريو بالتالي الى

 مليون اسرة ستبقى بين براثن عادات القرون الوسطى و العبودية و هيستيريا النساء  40االسر السوفياتية البالغ عددها 
هذا هو السبب في ان . س هنالك اي امل في هذا المجالو لي. و االهانات اليومية لالطفال ووساوس هذه و تلك

التعديالت المتعاقبة لوضع االسرة في االتحاد السوفياتي هي تلك التي تحدد  بالشكل االفضل طبيعة المجتمع السوفياتي 
. الحقيقية و تطور شرائحه الحاكمة  

حسنة او لصالبة فكرة االسرة في اعماق الضمير و ليس هذا بسبب انعدام النية ال. لم ينجح الهجوم على االسرة القديمة
فالعامالت و الفالحات المتقدمات و قفن موقف الحذر من الدولة و دور حضانتها و حدائق اطفالها و مختلف مؤسساتها 

المر و لكن المجتمع بدا في واقع ا. لمدة قليلة ثم بدان يقدرن المكاسب الكبيرة للتربية الجماعية و تشريك اقتصاد االسرة
لذا فان من الصعب .  بغاية الفقر و الجهل و لم تكن موارد الدولة الحقيقية تتالئم مع الخطة او مع نوايا الحزب الشيوعي

لقد ". البؤس االشتراكي"ان تحرير المراة الحقيقي مستحيل على ارض . الغاء االسرة و يستحسن االكتفاء باستبدالها
.  سنة80 ماركس عنها قبل اكدت التجربة هذه الحقيقة التي تكلم  

.   في مطاعم المصانع او المؤسسات المماثلة- مع اسرهم في بعض االحيان –كان العمال في سنوات المجاعة يتغذون 
 –و لسنا بحاجة االن للتوقف عند خصائص المراحل المختلفة . و فسر االمر بصورة رسمية كبداية للتقاليد االشتراكية

 1935 فالواقع انه  منذ الغاء بطاقة الخبز في عام –القتصادية الجديدة الخطة الخمسية االولى شيوعية الحرب السياسة ا
و من الخطا ان نرى في هذا حكما على النظام . بدا العمال ذوو االجور الحسنة بالعودة الى مائدة الطعام العائلية

التي " التغذية االجتماعية"انطباعا قاسيا عن و لكن العمال و زوجاتهم كونوا . االشتراكي الذي لم يكن قد جرب بعد
نظمتها البيروقراطية كما كونوا االنطباع و الفكرة ذاتيهما عن اماكن التنظيف االشتراكية حيث تسرق الثياب و تحرق 

فهل نعود الى البيت؟ ان العودة الى المطبخ و التنظيف المنزلي التي يمتدحها بعض الخطباء و . بدال من ان تنظف
و مما يشك فيه ان . حفيين السوفيات بحرج تعني عودة المراة الى القدور و اوعية التنظيف اي الى العبودية القديمةالص

انتصار االشتراكية الكامل و النهائي في االتحاد "تقتنع ربة البيت بعد ذلك بتصريحات  االممية الشيوعية عن 
"! السوفياتي  

و . باالقتصاد المنزلي  و الزراعة فهي محافظة اكثر من االسرة المدينية بكثيراما بالنسبة لالسرة الريفية المرتبطة 
عموما نالحظ ان الكومونات الزراعية قليلة  العدد هي  وحدها التي ارست لديها في البدء التغذية الجماعية و  

رة ابقار الفالح و دجاجه فبدؤا بمصاد: لقد قالوا ان على الجماعية ان تؤدي الى تغيير جذري في االسرة. الحضانات
و عندما .. و مع ذلك لم تنخفض نسبة التصريحات و االعالنات حول السير المظفر للتغذية االجتماعية في الريف. ايضا

ان الكولخوزات ال تؤمن للمزارع عادة سوى القمح لبيته و العلف . بدا التراجع ظهرت الحقيقة من طيات ضباب الخداع



و ما دامت اهم . و منتجات االلبان و الخضار فياتي اغلبها من انتاج اعضاء الكولخوز الفرديلحيواناته اما اللحوم 
و هكذا تعطي اجزاء االرض . عناصر التغذية ناتجة عن الجهد الفردي فمن الصعب التحدث عن التغذية الجماعية

. الصغيرة قاعدة جديدة لالسرة و تحمل المراة عبئا مضاعفا  

 ماليين مكان موسمي 4 الف كما كان هنالك حوالي 600د االماكن الدائمة في دور الحضانة  كان عد1933في عام 
 ماليين و ستمائة سرير في الحضانات بينما بقيت 5 كان هنالك 1935و في عام . تستخدم خالل فترة العمل الزراعي

تى في موسكو و لينينغراد و المراكز و على اية حال فان دور الحضانات الموجودة  ح. االماكن الدائمة قليلة كالسابق
يجد االطفال انفسهم في دور الحضانة في وضع : "و تقول صحيفة سوفياتية كبيرة. الكبيرة ال تؤمن ابسط المتطلبات

و من الطبيعي ان ال يرسل العمال الميسورون اوالدهم ". و ما هذه الدور سوى مالجئ سيئة. اسوا من وضعهم البيتي
كافية و لقد قررت السلطة التنفيذية مؤخرا ان تعهد " المالجئ السيئة"هير العاملين ال يجدون هذه و لكن جما. اليها

و هذا اعتراف من البيروقراطية  بعجزها عن القيام بوظيفة . باالطفال المشردين و االيتام الى االسر التي ترغب بذلك
  1935 -1930الطفال خالل السنوات الخمس االخيرة و لقد زاد عدد االطفال المقبولين في حدائق ا. اشتراكية هامة

 رغم كبره ال يكفي اطالقا 1935 متواضعا و لكن رقم 1930 الفا و يبدو رقم 181 مليون و 1 الفا الى  370من 
و تدل الدراسة الدقيقة على ان معظم حدائق االطفال و افضلها محجوزة السر الموظفين و . متطلبات االسر السوفياتية

... ين و االستاخانوفيين الخالفني  

عن بطء تنفيذ عملية وضع حد لواقع االطفال المشردين او غير الخاضعين " منذ فترة قريبة وصرح المجلس التنفيذي 
اكثر من "، فماذا يخفي هذا القول؟ اننا نعرف مصادفة  و من المقاالت الصغيرة في زوايا الصحف ان "لمراقبة كافية

و ان بيوت االطفال في العاصمة تحوي ".  سكو داخل المنزل بالذات في ظروف سيئة جداالف طفل يعيشون في مو
 اسرة  حوكمت في موسكو و 7500و ان .  مراهق ال يعرفون ما هو مصيرهم و ينتظرون العودة الى الشارع1500

 من االف العائالت فما فائدة هذه الحكومة؟ و كم.  النها تركت اطفالها دون مراقبة1935لينينغراد خالل خريف 
و لم تذكرهم " الذين يعيشون في البيوت في ظروف سيئة جدا"استطاعت التهرب منها؟ و ماهو عدد االطفال 

ان .  عن الظروف السيئة فقط؟ هنالك اسئلة كثيرة تحتاج الى جواب" السيئة جدا"االحصائيات؟ و بم تحتلف الظروف 
يبلغ نسبا خطيرة بفعل االزمة االجتماعية التي تفتت االسرة بسرعة  تجعل الطفولة المشردة الظاهرة و المستترة  وباء 
. المؤسسات الجديدة عاجزة عن الحلول مكانها  

و يعرف القارئ من خالل المقاالت الصحفية ذاتها في المناسبات و من خالل الوقائع القضائية ان الدعارة وهي اخر 
و لقد نشرت االزفستيا في .  الدفع تعبث فسادا في االتحاد السوفياتيدرجات انحطاط المراة لصالح الرجل القادر على

و منهن "  امراة يبعن في شوارع موسكو اجسادهن بصورة سرية1000الخريف الماضي فجاة انه تم توقيف حوالي 
لشارع فما الذي القى بهن الى الرصيف؟ ان الذي القى بهن على رصيف ا. الخ... طالبات5 مستخدمة، 92 عاملة، 177
و لقد حاولنا دون ". الحصول على دخل اضافي يكفي لشراء احذية و ثياب"نقص الدخل و الحاجة و ضرورة : هو

و . جدوى معرفة الحجم التقريبي لهذا المرض االجتماعي فالبيروقراطية تطلب من مصلحة االحصاء ان تلتزم بالصمت
و ليس االمر استمرارا للماضي الن العهرات . كبيرة العددالعاهرات " طبقة"لكن هذا الصمت االجباري داللة على ان 

و . و ال يوجد من يستطيع اتهام النظام السوفياتي و اعتباره سبب هذا الجرح القديم قدم الحضارة. هنا شابات يافعات
د و تؤكد الصحف ضمن الحدو. لكن من غير المغتفر ان نتكلم على انتصار االشتراكية ما دامت الدعارة موجودة

و قد يكون هذا صحيحا بالمقارنة مع . المرسومة لها لبحث  هذا الموضوع الحساس ان الدعارة في تناقص مستمر
و لكن العودة الى العالقات المبنية على المال تؤدي بصورة حتمية الى ) 1933 – 1931(سنوات المجاعة  و االنحالل  

ان !  افراد متميزون يوجد اناس منبوذونفحيث يوجد.  تنامي الدعارة و انتشار الطفولة المشردة  

حتى البرافدا المتفائلة تجد نفسها . ازدياد عدد االطفال المشردين يدل بما ال يقبل الجدل على وضع االم الماساوي
و لهذا منحت السلطة الثورية ".  ان والدة طفل بالنسبة لكثير من النساء تشكل خطرا جديا"مضطرة لالعتراف بمرارة 

حق االجهاض وهو احد حقوقها المدنية و السياسية و الثقافية االساسية طالما استمر البؤس و االضطهاد العائلي المراة 
ان . و لكن هذا الحق البائس يصبح بسبب الالمساواة االجتماعية امتيازا. رغم ما يقوله الخصيان و العوانس من الجنسين
ان احد المستشفيات الريفية في االورال استقبل : ارسة االجهاض مؤثرةالمعلومات القليلة التي تقدمها  الصحافة حول مم

 عاملة 33منهن "  امراة مشوهة من جراء عمليات اجهاض قامت بها نساء دجاالت غير مختصات195 "1935في عام 
و ال تختلف هذه المنطقة عن غيرها اال ان بان .  ربة منزل الخ28 فالحة كولخوزية و 65 مستخدمة و 28و 

 المعلومات الخاصة بها قد انتشرت فكم امراة تشوه بعمليات اجهاض سيئة في االتحاد السوفياتي كله؟ 



و عندما شعرت الدولة بعجزها عن تقديم العناية الطبية  الالزمة و المنشات الصحية للمراة  المضطرة لالجهاض 
راطية  من الفقر فضيلة كما في الكثير من غيرت اتجاهها فجاة  و سارت في طريق منع االجهاض هكذا تجعل البيروق

و يبرر سوليتز احد اعضاء المحكمة السوفياتية العليا و المختص بمواضيع الزواج حظر االجهاض قريبا قائال . الحاالت
و ما هذه سوى ". مسرات االمومة"الخ ال يمكن منح المراة حق نبذ ...انه لما كان المجتمع االشتراكي ال يعرف البطالة 

لقد قرانا مؤخرا في صحيفة الحزب المركزية ان والدة  طفل  بالنسبة . لسفة كاهن  رعية في متناوله عصا الدركيف
كما سمعنا مرجعا سوفياتيا عليا يتحدث عن ". تهديدا"  تشكل - و االفضل ان نقول غالبية النساء –لكثير من النساء 

و ها نحن نرى  قاضيا . و هذا يعني زيادة التشرد عند االطفال". عدم تنفيذ القرار بوضع حد لحالة االطفال المشردين"
تماما كما الحال في البالد " الحياة السعيدة"كبيرا يعلن ضرورة فرض  العقوبة الالزمة على عملية االجهاض في بالد 

 عليهن  اخفاء و اننا لنرى مسبقا ان العامالت و الفالحات و الخادمات اللواتي يصعب. الراسمالية حيث التعاسة 
اما . خطيئتهن هن اللواتي سوف يقعن بين ايدي السجانين سواء اكان ذلك في االتحاد السوفياتي  ام في الغرب

اللواتي يطلبن عطورا ممتازة و ادوات زينة اخرى فانهن قادرات  على تنفيذ كل ما يرغبن به على مراى من "نساؤنا"
و لو لم تضع . متجاهال وجود  االطفال المشردين" ة الى رجالنحن بحاج: "و يضيف سوليتز. عدالة متساهلة

لقد نسي هؤالء السادة ان !" اذن فلتنجبوا انتم االطفال: "البيروقراطية على افواه العامالت  ختم الصمت الجبنه قائالت
قحة في الحياة على االشتراكية ان تلغي االسباب التي تدفع المراة الى االجهاض ال ان تدفع الشرطي ليتدخل بكل 

". سعادة االمومة"الخاصة للمراة فارضا عليها   

و لقد اضطرت مصفاة الصحافة السوفياتية الضيقة للسماح . و لقد تعرض مشروع قانون االجهاض لمناقشة عامة
ت و قد جعلت  السلطا. ثم انتهت المناقشة بسرعة كما بدات. بتسرب عدد من الشكوى المريرة و االحتجاجات المكتومة

و ابدى كثير من المحامين العاملين في كنف ..  من المشروع السافل قانونا مثلث السفالة1936يونيو /  حزيران 27في  
و الحقيقة ان هذا القانون . و كتب لويس فيشر ان القانون الجديد هو مجرد سوء فهم مؤسف. البيروقراطية  تبرمهم منه

يدات المحترمات نظام استثناءات هو احد النتائج الطبيعية للردة الموجه ضد المراة و الذي يرسي بالنسبة للس
. 1التيرميدورية  

 يعود الى فقر الدولة ماديا و –!  يا للصدفة االلهية–ان رد االعتبار االحتفالي لالسرة الذي ترافق مع رد اعتبار الروبل 
ن تامين عالقات اشتراكية بين الناس اال ان اوالدنا كنا فقراء و جهالء لدرجة منعتنا م: "بدل ان يقول قادة النظام. ثقافيا

و يفرضون عبر التهديد بالعقوبات القاسية عقيدة االسرة . يقومون بترميم اناء االسرة المحطم" و احفادنا سيفعلون ذلك
! التي تشكل القاعدة  المقدسة لالشتراكية المظفرة و من الصعوبة بمكان قياس عمق هذا التراجع  

و عندما . طور الجديد كل ما امامه، االديب و رجل القانون، و القاضي و الميليشيا، و الصحيفة و التعليمو يجرف الت
كيف تستطيع المراة ان تهرب : يستحسن ان تجدوا حال لهذه المعضلة: "كتب شيوعي شاب شريف و سليم النية لصحيفته

بينما تنتعش .   اعتبر اغراقا في اليسارية 2شيوعيةان كتاب الف باء ال. تلقى ردا قاسيا فصمت" من كماشة االسرة؟
و ماذا يجري في حياة االصقاع . االفكار المسبقة الفجة و السخيفة للطبقات الوسطى الجاهلة لتخذ صفة االخالق الحميدة

قدار بالغ النائية اليومية لبالد مترامية االطراف؟ ان الصحافة ال تكشف عمق الردة التيرميدورية داخل االسرة اال بم
. الضالة  

 شعبية كبيرة في االوساط الحاكمة و ليس 3و تتنامى رغبة  الوعاظ النبيلة مع ازدياد الرذائل و تكتسب الوصية السابعة
و . لقد بدات حملة ضد الطالق السهل كثير الوقوع. على االخالقيين السوفيات اال ان يغيروا قليال في تركيب الجمل

. يتضمن دفع رسوم تسجيل الطالق و زيادة هذه الرسوم عند التكرار" اشتراكي"عين بتدبير يبشر الفكر الخالق للمشر
اننا لم نخطئ عندما قلنا ان  االسرة تتجد في الوقت الذي يستعيد فيه الروبل دوره و نحن نامل ان ال تكون الرسوم عائقا 

 رفاهية اخرى ينظمون شؤونهم الخاصة دون ان من يملكون شققا جيدة و سيارات ووسائل. امام افراد الوسط الحاكم
اما في قمة هذا . و ليس للدعارة وجه مخز اليم اال في قاع المجتمع السوفياتي. دعاية نافلة و بالتالي من غير تسجيل

العائلة "المجتمع حيث تتحد السلطة مع الرفاهية فانها تاخذ مظهرا انيقا على شكل خدمات صغيرة متبادلة ال بل مظهر 
. وراء انحطاط القادة"  الحريم–السيارة "و قد سبق و عرفنا سوسنوفسكي على اهمية عامل ". شتراكيةاال  

ان قانون تنظيم الزواج الذي قدمته ثورة . االتحاد السوفياتي العاطفيين و االكاديميين عيونا ال يرون بها" الصدقاء"ان 
و كما لو . رات كبيرة من الكنز القانوني للبالد البرجوازيةاوكتوبر فكان في حينه مصدر فخر قد عدلته و شوهته استعا

كان هناك اصرار على جمع السخافة مع الخيانة تجري االن استعادة الحجج التي استخدمت في الماضي للدفاع عن 
و   -" حماية االمومة" "الدفاع عن الحقوق الشخصية" "تحرير المراة "–حريتي االجهاض و الطالق غير المشروطتين 
. ذلك للحد من هاتين الحريتين او حظرهما معا  



و تضاف الى الذرائع . وياخذ التراجع شكل نفاق مقزز و يتجاوز في ابعاده حجم الضرورة االقتصادية القاسية
الموضوعية للعودة للقواعد البرجوازية من مثل دفع نفقة غذائية للطفل المصلحة االجتماعية لالوساط الحاكمة في تعميق 

و ما المبرر القاهرللعبادة الحالية لالسرة سوى حاجة البيروقراطية اليجاد تسلسل صلب للعالقات .  البرجوازيالحق
و طالما كان يؤمل ايالء .  مليون اسرة تعمل كنقاط استناد للسلطة و الحكم40االجتماعية و لخلق شبيبة تتولى ضبطها 

لى فصل االطفال عن عائالتهم لتحصينهم ضد التقاليد القديمة بدل الدولة مهمة تربية  االجيال الجديدة عملت السلطة ع
و خالل الخطة الخمسية االولى كانت المدارس و منظمات . االهتمام بدعم سلطة البالغين و ال سيما الوالد و الوالدة

". اعادة تربيتهما"اولة الشبيبة الشيوعية تدعو االطفال لكشف االب السكير او االم المتدينة و احراجهما و تخجيلهما و مح
اعيد . لقد جرى تبديل جذري في هذا الحقل الذي ال يخلو من االهمية. االمر الذي ادى الى هز قواعد السلطة العائلية

اال ان المدارس الفرنسية .  اضافة للوصية السابعة دون التطرق مرحليا الى السلطة االلهية4العمل بالوصية الخامسة
. هذا االمر و لكن ذلك ال يمنعها من بث الروتين و روح المحافظةتستغني هي االخرى عن   

و كان نكران اهللا و مساعديه و معجزاته من . ان االهتمام بسلطة االهل قد استتبع تغييرا في السياسة المتبعة حيال الدين
لنضال ضد الكنيسة الذي قاده اال ان ا. اخطر عوامل التجزئة التي استخدمتها السلطة الثورية لتفريق االباء عن االبناء

رجال من امثال ياروسالفسكي تجاهل تطور الثقافة و الدعاية الجدية و التربية العلمية فانتهى في اغلب االحيان الى 
ثم انتهى الهجوم  على السماوات مثلما انتهى الهجوم على العائلة و امرت البيروقراطية الراغبة . ترهات وتنكيدات

ان نظاما من الحياد الساخر . و لم يكن ذلك سوى البداية. باب الملحد بتراك السالح و البدء بالمطالعةبتحسين سمعتها الش
هذه هي المرحلة االولى و ليس من الصعب توقع المرحلتين التاليتين اذا تعلق سير االمور . يتبلور تدريجيا بالنسبة للدين

. بالسلطات الحاكمة فقط  

و هذا هو تقريبا القانون التاريخي : عف على الدوام و في كل مكان من نفاق االراء السائدةان التضادات االجتماعية تضا
و تعني االشتراكية الحقة عالقات متجردة بين الناس و صداقة بدون حسد و . لتطور االفكانر مترجما بلغة حسابية

مثالية قد تحققت و ذلك بشدة تتناسب مع و تعلن السلطات الرسمية ان هذه القواعد ال. دسائس و حبا دون حسابات دنيئة
/ و يقول برنامج الشبيبة الشيوعية السوفياتية الجديد المعلن في نيسان . شدة احتجاج الحقيقة على مثل هذه التاكيدات

تخلق اليوم اسرة جديدة تهتم الدولة السوفياتية بتفتحها و ذلك على ارض المساواة الحقيقية بين الرجل و : "1936ابريل 
و ال مكان للزواج . ال يدفع شبيبتنا الختيار الرفيق او الرفيقة سوى الحب: "و اضاف معلق رسمي قائال". المراة

و يتمتع هذا القول بصحة ). 1936ابريل /  نيسان 4البرافدا ". (البرجوازي المبني على المصلحة في جيلنا الصاعد
و لكن زواج المصلحة قليل االنتشار ايضا في اوساط عمال البالد . كبيرة اذا نظرنا الى وسط العمال و العامالت الشباب

و يختلف االمر بالمقابل في الشرائح السوفياتية العليا و المتوسطة اذ تلحق التجمعات االجتماعية الجديدة . الراسمالية
 في حقل العالقات و تزدهر المساوئ الناجمة عن السلطة و المال. العالقات الشخصية بدائرة قراراتها بصورة الية

. الجنسية و سط البيروقراطية السوفياتية كما لو كان هدفها  اللحاق بالبرجوازية الغربية في هذا المجال  

و الصحافة السوفياتية تؤكد . بالتناقض المطلق مع تاكيد البرافدا الذي اشرنا اليه اعاله" زواج المصلحة"لقد بعث حيا 
و تكتسب الوظيفة و االجر و العمل و عدد . ورة او بفعل ميل عارض الى الصراحةكالمنا سواء اكان ذلك بدافع الضر

 – حلم االحالم –االشرطة على االكمام اهمية تزداد مع االيام الن مسائل االحذية و الفرو و المسكن و الحمام و السيارة 
و لمسالة اولياء . موسكو كل عامو يجمع الصراع على الغرف و يفرق عددا ال باس به من االزواج في . مرتبطة بها

. فمن المفيد ان يكون والد الزوجة ضابطا او شيوعيا متنفذا او ان تكون امها شقيقة شخصية كبيرة. االمور اهمية خاصة
 فمن يستغرب هذا و هل يمكن ان يكون االمر غير ذلك؟ 

ا في الحزب او عضوا فعاال في نقابة من ان انهيار االسرة و تحطمها بسبب التطلعات الجديدة للزوج بعد ان يغدو عضو
النقابات او ضابطا او مديرا فيما زوجته مسحوقة تحت اعباء االسرة ال تستطيع رفع مستواها عبارة عن فصل درامي 

و . و تحدد ماساة المراة المتاخرة المهجورة طريق جيلين من البيروقراطية السوفياتية. في كتاب المجتمع السوفياتي
و اننا ال نجد اكثر اشكال القسوة و القحة شدة في المستويات . ة الحالة نفسها اليوم في الجيل الجديديمكن مالحظ

و .  ان كل شيء مسموح لهم، و هم يشكلون نسبة مرتفعة،البيروقراطية العليا حيث يعتبر محدثو النعمة الجهالء
كبة ضد الزوجات القديمات و النساء بصورة عامة على ستكشف الذاكرة و الوثائق يوما من االيام الجرائم الحقيقية المرت

. التي يعتبرها القانون غير قابلة لالنتهاك" االجبارية" سعادة االمومة"يد وعاظ االخالق العائلية و دعاة   

راطي و و تقدم المساواة لنساء الشرائح العليا التي تعيش من العمل البيروق. كال ان المراة السوفياتية لم تتحرر حتى االن
و ما دام . التقني و التعليمي و الفكري على وجه العموم فوائد تفوق ما تقدمه للعامالت و الفالحات على وجه الخصوص

المجتمع عاجزا عن القيام باعباء االسرة المادية فان االم غير قادرة على ممارسة وظيفة اجتماعية اال اذا كانت تملك 



 بالمئة من عائالت االتحاد السوفياتي 10 – بالمئة 5و يبني . الخ...لطباخةرقيقا ابيض كالمرضعة و الخادمة و ا
و معرفة عدد الخدم  الصحيح في االتحاد السوفياتي . رفاهيتهم بصورة مباشرة او غير مباشرة على حساب عمل الخدم

و لكن . ية مهما كانت تقدميةمفيدة لمعرفة حقيقة وضع المراة من وجهة النظر االشتراكية اكثر من كل القوانين السوفيات
! "وظائف اخرى"االحصائيات تخفي الخدم تحت باب العامالت اون   

 �D�H9��� رة�	8< ا�1=�زن و + O	I"� �8 */:� �Aم [�د48 و ه��
و �=�/\ وRl ر43 ا�+%ة  ا�M	�0	4 ا��21%48 ا��� ���=

�49 ا��AYل �0
�8 ا[���H آ/	� 0< وRl ا�'�4/8 ا��� ��%ي �N�) >8ت ا�. ا[% و �:") >8 �D��AYا */��M0 Cءه� و �


�49 ا��AYل �B8ن) �� &D� %���� . k/� >0 �9� ��ي 6'�ر ا�6%اآ� ان �=A� ه?U ا��A1ر�4 ا�$�0�1	4 ا���  >B1� �و 
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ة ا�"%$�از�4 و ا�1%اة ا�'�4/8  


و . �92	9	4 ا��� (%ره� ا�1��R1 8<  ا�0��1* ا�	�8	4 ا�9E	/4 و ا�D1	�4 ا�. اي ���	&و � ���2ج ا�+%ة ا��6%اآ	4 ا"� �و 
4�%M"ت ا��	2J�0رة او  ا��
و ا�=?ت . �B� �D%ة ا��9اN	< (�ل ا�:Hق و ا�$�Dض ا��J 8< ذآ%����D 0< 3	�ت ا�

و ��%ا$R . ��دي و ا���9E� �H"/د [/r ردة ��+	4و �B< ا���[% ا���. �M%�'�ت اوآ��3% [:�ة $%�� 4c� f��; ه?U ا�+%ة
3��1 آ�ذ43 (�ل �
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ور�	< �2N ا�
�و �=�A� ��8ه% ". ا�
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�N�0 ا�. ا��BA	% �3ن ا��9اN	< ا�%M� 
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�D8�84 ا)��A1ق ا�����3��B8ن آ?�k ا� ان . ا��6%اآ	4 و $��ر��D و اه1	4 ا�1%ا(� ا�و�. A�� >8	?ه� و +'4 ا Q	� ONا �ا

ى 8< �� U
�N ا�?ي Rا��ا� �� �8"��Hا� �ؤل ا��/"�Aظ 8< ا����IN 4 و	0�1�$��J1Iن ا0	�D& 0< ���8� ا������Jت ا
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r) ر آ��BNا �4 ��8واة �	Y%و�%ا	4! ا�"�8< ا�2% �
3 
�
$ %	N R�; >0 4 �0$>ة	Y%و�%ا	و آ�1 �� ان ا�" !  


 ا�IM	/4 ا�?�< د�'�ا و D$ >0 %	EB?آ% ��� ا��و  �I��1/� �'8 �1D��4 ا�1%اة �/%$� و 0"�د�ا (�ل 0"�د%	Eآ C���1 ا���ر/'�
. ]& ��s1 ا���ر�C و ��?آ% �� ا���D�6  4	�c ا[%. د�8ءه& �	�1:2ا ه?ا ا��	% �/& ��/�ا �� ا�92	49 ا� ا�. �I		% ا�9	�د

��3	4 �� ه?ا ا��
د B�4���N	 \�B1< �2%�% ا�:�A و ا�1����B ا����رب ا�l�1	4 +/"	4 و . %اة و ا�%$� (�9؟ ان ا�E8/4 ا
. �A%ض 0/. ا�IM	/4 �"� آ� 6�ء l%ورة ا�2?ر 8< ا�و;	�ء ذوي ا��8	�زات ا�?�< � �=J'�ن �/1%ا�"4  

   

4"	"Mا� 
l ل�Jا�� :  

�ول وه/4 �� $	� ا�:"49  �+�+�
 آ� (>ب ]�ري دO10 ا��
�
�و �B1< ا��'"	% 0< ا�M	=�[4 ا��	�+	4 . ا���0
ة ا�
4"	"Mرة 0/. $?ب  ا�
9
ان ا�91A� . ة%:J8 �+�	0< ا��1%ح ا�� �D�AN 
و ا�(>اب ا�
�91%اY	4 ا�"%$�از�4 ا��� �"'
4	6�Aرة او ا��E/� ب�"M& ا�	�1 آ�ن. ���/�	ب 3�"M4 ��28رة آ�ن ا�%اده� 8< ا�'�1ل ا�	AM/"ا� sN�8 آ�
1
ون �0��� k	AM�1ا� 


و �9
 . و آ��Nا ��"�ه�ن k�?3 و ���%ون ا�.  ا�"D��� .�0 >8 4A6H& 8< او+�ط ا�'�1ل ا�'��	4 و ا�4��1 ا�. (
 ا�"'	
�	< و (�. ا���1	<l4 ا�%$�ل ا���"	"Mا�/4�2 ا��2+41 $%ت ا� �A� &اث [:�ه
)�. اDV%ت �:�رات ا  


 د�'4 ا�. ا��8م و اO0<�N 8%ة وا(
ة 8< ا����9	
 ا�4���21 و آM\ اول و ا0:. ا�H9Nب ا��Eري �/�	� ا����	���
�� ا�
�BM�/� 4/3�� ن 8< �8اد�B8 R1��
�	4 ا�� ON�3 �S�9	Q ه���k 0/. ا�رض 6�ء ا3
ي و ان ا�1��%43 . ا+%ار ا�� %D�� و


ل"�� �وب �	�A; �Dت M0%ات ا�8�9	�ت و ���ارى �����2د ا����	��� 49��3 ه�g �N%�0 !?� 4/S"�ء �N%�4 ا�$��س ا��� 
. B� �D�8%ة ا�%وح ا���H	4 آ4��E) �1 ا�1'�دن  

&SH8 �=�وع ��ر%M8 �� �$%=8 ن�
 (�. ا�� &� 
�
�و ا�M"	"4 �� ا�92	49 �'��4 $
ا �� . و �B< ا�
�R ا�?ي �/U�9 ا��	� ا�
 H8�	D�8 >& �� 3.14 +�4 و �'�1 �1023ره& H8  >0�	< �8�0 ���9 اA�7� ا���2د ا����	��� . ا��92 ا�����دي


ة ا�'4�H1 (�ا�� �N\ ا�	
 ا�'�4/8.  ا�\ �� ا��ر�6ت700ا����40  و �
�و �� . و ��BM ا�'�1ل ا�M"�ب �� ا�RN��1 ا�



�ف 8< ا�M	�0		< ا�M"�ب ا�?�< ذه"�ا �� ا����ات ا�.  8/	�ن �6ب 6	�0�1.2ا���B=�زات ا�	�م �[	%ة و ه��ك �c8ت ا
�/'�1 �� ا��ر�6ت و ��8$& ا�2A& و ا��3�Iت و ��8$& ا�?ه* �� ا�9:* ا���1M� او +=��	< او 0/. �6اDN ZY% ا�8ر (	_ 

 k��8��8آ� �ة ه
�
$ 4��
8 .�"�)4	0�	M4 ا�"	"M4 ا���

 �10ل ا��
48  و ا�'�1ل ا�D1%ة و ). 8�
�و �9
م ا��	� ا�
و ه&  �
ر+�ن 41D3 و ا$��Dد �� اg/* ا�(	�ن و ��Mرآ�ن �� (�9 .  ا�دار�	<ا�+��[���N		< و رؤ+�ء ا�'�1ل و ;�Iر

 R8 &D�8 ن�'�
ا�%���BM3 4l �'�ل و [�;4 ا�%��4l ا�=:%ة آ��H�1��3 <A9ت او ر���lت ا���9ل آ��%8� و �?ه* ا��1
. ا�H12ت ا�+���MB	4 ا�=:	%ة 8< آ� �Nع  

ه?U ه� ا�92	k6 H3 49 و ". ان [	%ة "6	 ���"�g%"�ن ��3'�1 ا��'*: "	
تو ��9ل M�B8\ ا�49:�1 ا�9:"	4 ا�1'%وف 16
�ت �s2 ا��;��4����1ذا �'�1 و آ	\ �'�1؟ ان آ� 6�ء 28
د �R8 . �"� >8 O ه?ا �"9. $	� �8 3'
 ا��Eرة �� آ� ا�1

&�
9. 13��D/1 3	< ا�
ي �8 ��1. 2��3%س ا�9"� ./E1دة ا��	ا�9 �B6 4+�	و ا�� OS�+4 و. رؤ"	"M/� ر�"Bا� %D�� >	) �� 
. D�"28& و ا0��D3& �����2ن �B3 (%ص 0/. ا(��Bره&  

�/Q �%ى ان �:�ر ا�1��R1 ا��6%اآ� � ��& دون Nزوال"آ�ن ا " >	B/D��1و ا� >	�ا�
و�4 اي  �	�م ا�دارة ا�?ا�	��1/� 4

 و آ�ن ���� 41D8 اآ�1ل ه?ا ا�'�1 �/�	� . �B8ن 1$	R ا�K1+��ت ا�"��	�	4�
�
ة "ا��
�ا�?ي +	B"% �� ��8[�ت ا�2%�4 ا�


 O�AN ��درا 0/. ان �RJ 0/. ا�%ف آ� ا���Aه�ت ا�9
�41  ا��1'/49 ��3
و�4�و آ� : "��لو ا�lف �	�	< �� ه?ا ا�1". و �
4	Y91%ا�
��3
و�4 �13 �� ذ�k �8 �=� ا���D1ر�4 ا� r/'�� �8 ."... R1���/Q و �	�	< ���13ر ��3ء ا�1Nا %B� ا?Bه


ا ا��	� ا�?ي ا+���. 0/. ا��/:4 ا�2%س ا�9
�& A��3	4 ا�
و�4 ]& ���� ا��	� ا�?ي �/	� O	�D� ه?ا ا�'�1: ا��6%اآ�"� .  

 ��23ذا 0	�� (
ود ا�$	�ل �0
 .  4c1��3 8< 6'* ا���2د ا����	��� ���8د 3'
 ]�رة اوآ��3%�1�43 ه� ا�92	49 ا�ن؟ ان 
 >8 %Eاآ �N
اي ان اآ�N >8 %E\ ا���Bن �& �'	�Mا ��%43 اي .  4c1��3 8< ا�M'* ا����	��� �& �"/� ه?U ا�2
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. 8< ا��E1 ا��'/	1	4 �"
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[� ا�BM/	�ت و ا���Aق r1'3 �� �'/	& ا�:Hب و �� (	��D& ا
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ا3	% ز$%�4 ��+	4� �D	/0 s"�Nا��2%اء وا(4 ا U?ه X+ا�. و �]
" ا�6%اآ	��""4	Q ا��	�+� �� ا�1
ارس ا��1�1ة و ��

4N�	=4 و ا��ت �6���3��ا�1'�� s�A	� . >8 &D��] �1+%ا� &Dؤ��A� &gل ر�AY�و �"
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 28%وم 8< ["%ة ا��Eرة و ;%اع ا�:"�9�
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 � O�AN	�M%ك �B3 و0� �� ا�2	�ة ا�$�0�1	4 ان ا��	� ا�
%l�2و دروس ا� �l�1رب ا���و � ���1 ا�BA% و . ا� و+X د�91%اY	��+ 4	��	%Y >0 4�r ا�$��Dد ��  درا+4 �
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رب �Y�MN ./0ت �� sNو آ�1 �� آ�
"�  tN%:M4 و ا�l��%داب و ا���ت ا���9	4 و ا�'/�م و ا��8 �� R�
ان ا�M"	"4 ا��� ��
%	EB3 .1+ن. ا�	)�0
اد ��/O3 r2 و ����وزU �� 3'|  ا��ت R8 ا��	� ا�9
�& +�ء ا����ذا . و ه� �����Q �� آ� ه?U ا�1
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�
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4	�=Mا� &D�	�1'�ن 3%��ه��و��ن K�1< آ�ن ا�	( �4 و (�* �"	"M% و ا�	�1ه�/� . 4	N�E4 ا�	و ���\ 8%(/4 ا�=:4 ا�=�1

 ا�2%�8ن و �BA	�B1��3 %+* ا��=M	3 4	�A; >ف ا��1ا�Y	< 48�0 و ا�M"�ب ��3رة [l \	�0 �'� �34$�د رد;� .

 �D8�8ا �)��A8 ا�"�ب 
���/	4 ا�cJ	/4 ا��� ���;� ا�ر��Aع ��ق ���8ى ا���1ه	% ا��H:N 8< او+�ط ا�M"	"4 ا����	��	4 ���
4D$ >8 ا[%ى ��9م ا�"	%و�%اY	4 �3[�	�ر AV�8	�D وو;��		�D و �B�3��D& ��3رة . �2N اN�B8	4 ا�/�2ق �3�و+�ط ا��2آ41

. وا0	4  

ا�M"	"4 ا����	��	4 � �'%ف �8 ه� " ان 1936ا%3�� S /	�� �1�K1% ا�M"	"4 ا�M	�0	4 ا��1'9
 �� N	��ن و �Kآ
 ا�r/'1 ا�%

 ا�	�م". ا�%E��3 4"g%اء و ���D ا�
�Nءة ا�"%$�از�4 ا��I	%ة و ا�N�N	4 ا�4:2�1Sر ا����'Mل ا��	) �ASم زاHBو ه?ا ا�
: و �"


ة"	gة ر�	4 و (	و+41و ا�'�1 9��3:'4 و " ر��ه�
ة R8 ا��M9\ . ا����B1ت و اM3 رض�'�� �DNا �AM9� 4	�6%اآ��	�s ا
4	lر�
ا ا�M=�	4 . ا��1	2� و آ� د�< ا[% ذ�k اD3 r/'�� �DN?ا ا�'��& و (�* و ��D1/+ k/�1� �D�B �/9	& ا"� �و 


ة �3 0/. ا�') QB	 _��6H. ه?ا gة ا�%ا�	ه��1م 2��3�ا� ا� ON	Q ه���k $	� ��در . ا�ه��1ما�N��N	4 ����3"4 ا�	R8 �D ا
O�AN ق�� <A9ت و . 0/. ا��N�/:�"د ا�
ان آ� (%آ4 ا+��[��Nف 8"�	4 (�. ه?ا ا�2	< 0/. ا�N�N	4 و 98	��D+ ا��(	
 ه� 0


 و �. ا�� 4�8�B	O" ا�
�Nءة ا�"%$�از�4 ا��I	%ة"ر�Y�3ت ا�'�r ا��� �B1< 6%اؤه� 1E3< ا�'�1 و �
ل ه?ا ا�91	�س 0/. 
�D�9	9) ./0 اه�%N �1'�� 8< ان� � kذ� >B� 4 و	=�ورة ��ر%l 4/)%1ا� U?ن ه�B� . 4�ر��و �f�A ا�'�دة ا�. ا�'��Hت ا��

 &D") .ا� R$%� � >	+
�D8 ا�N�B� ان �� ���	ب ا�����"M4 ا�"g4 و ان ر�د%A4 ا�	< �1/8س �/%��ه	4 ��2	N�B8ا k6 دون
	+
�D1ن ا��B� �3 ��6%اآ�و �0
�E8 \MB�� �8 ه?U ا�1	�ل �� $� . < ��B"�ن اآE% 8< ا�Y"�ء و ا�1/'1	EB3 >	%�/"��ء ا

 >��B� X2�� >		��;ا�� <Sا%I� و��ن ا�'��نK�1ا� �%[��8 

����$	4 و �0��ا�4��9E "8< ا�XIJ ا�BA%ي و ا�%دة ا
. ا�. ���8ى �%3	4 اN�N	4 8'�د�4 �/1��R1 ا�. ا3'
 ا�2
ود" ا��6%اآ	4  

� ON4ا	�	S4 ��3رة 8:/49 او ر	'A���3 4	��	4 ا����"	"Mم ا��Dا� kذ� R8 اء ��س%�� .�8��D/1 آ%�41 و 8
رآ4 و .   �� �DNا
4c�%$ . %���� 40��
 ��g"� و 6'3 fl��� &� 40���8 ل�	8 �D��10ا �1< �B� �1�	3 �2:+ �BM3 �و � �/�]�D ا��;��	4 ا


ة 0/. ه?U ا��8ل ��3رة $>S	4و �'	G ا���Y	4 ا����	��	. ا���� �/'�1�
��DN 10	49 و 8=/�4 و �'��4 و �N�'� �D�B� . 4 ا�
�D3�"6 و �D]�	6 >	3 &ه�A8< +�ء ا�� k�?0< ا�%دة . آ O/�� >B1� � �9N�] ق�A4 $� ا��	43 ا��9�Mور ا�

 ا���و �

��| ا���رخ 3	<  ا�M'�رات ا��6%اآ	4 و ان ا���. ا��	8%	
ور�4 اي ا�%دة ا��� �8 �>ال B8%ه4 0/. ار�
اء �"�س ا��Eرة

8% ا�49E �9��3اN	< و ا���& ا�%+1	4� �D	� G	'N  �49 ا��	و . ا�92 �	�8'�� �A��8 4+�	ل ا���	ب (�"M8< ا� %	E=? آ��و 


ام  ا�41M2 و ا����ر'N�3 ا � 4V��Aا� &D(%آ�� �ن ��'�:�� .�
 8< ا��2�
ت و ر�13 و �'"% ا�429 و 0
م ا�1"��ة �� ا�'
4 �3�H:Nق %23�4"g%4 �/�?8% و ا�	Sا
و �
ل 10/	�ت ا�:%د 8< ا�M"	"4 و ا�2>ب و 10/	�ت . �� "��g	��D 0< ا�B6ل 3

�ف 8< ا�M"�ب +�اء اآ��Nا 8< �او 8< ا�"4A6H ا�/	�	�		< " ا��D�Nز�	<"و " ا�2%س ا�3	|"ا����	\ و ا��A� ��c1ت ا
. 	4 ا��ا0	4 8< ا�	1	< و ا�	��ر � ��J* �3 ا�DN �>ا�
ت [Hل ا����ات ا�HEث ا�[	%ة0/. ان ��8در ا�1'�ر4l ا��	�+

��ون ا�. ا��9�Nم و /� &D2���8 s�8 0%ه& او�M8 s)%$ >�?ا� �Nا�>ا ���و ا[	%ا ��ن ا�آE% (�1+� و �%اغ ;"%ا و ا
. ���	��	4ه?U ه� ا���رة ا��9%�"	4 ا�	�م �/?ه�	4 ا��	�+	M/� 4"	"4 ا�. ا�ره�ب  

�% +/:4 ا����	�ت �N& . ان ��ر�C ا�ره�ب ا�A%دي �� ا���2د ا����	��� �:"R �93ة 8%ا(� ا��:�ر ا�'�م �/"Hد� �A�
�8 �9
ت ا�:"�9ت ا�4B��1  ا�9
�41 آ� . ا�"	| و ا��6%اآ	�ن ا��Eر��ن �28و�ت اره�3	4 �� ا$�اء ا�2%ب ا�ه/	4
و �0

�ك ا��� ا�8
ت (�. ا���s ا�[	% آ�ن �R3�Y �D 28/� اذ .  ا�ره�با�8 ��3'�دة ا�. ا��/:4 ���\�Bاءات ا�
و �B< ا�0

 ا����مl �1 (%ب �3��0تB� sNآ� . >	)HA41  او 0/. ا��
1
 0/. ا�:"�9ت ا��2آ41  ا�9�'� �
ا]4 ) %Eآ�ان ا�ره�ب ا


 ��D%ون (�%ا 3	< ا�M"�ب ا����	��. ا��g	�ء�
�. � و ا�M"	"4 ا�M	�0	4 و ا�2>ب و ا��3ء ا��B2م اD�AN&��ره�3	� ا��	� ا�

ة ا���Jد 3	< ) R":� _	) >8 %	"ى آ<I8 kذ� R8 O� OD$ا�� �ت ا��HJ'1دي ا�'�$> 0< (� ا�%Aره�ب ا��ان ا

. ا�"	%و�%اY	4 و ا���1ه	% ا�M'"	4 48�0 و ا�"M	O$�3 4" [�ص  

H�1��3 <A94 و ا��د�����ت و ا�H12ت ا�9:"	4 و 10/	�ت  ا�ره�ب ا�'%l	4 د��S 0/. �%ب و �B1< ا�0"�ر ا���Mة ا
4/	9Eخ ا��	M4 ا��و;� 
l ب�"Mر �?8% ا���ANا .R1�و ��B� >� �D�Bن . و �
 ��Bن ا�2%ب ;�1م ا�8ن �"=�ر ا��?8% ا��1


9A� �1آ &D< و اراد�	43 ا��21ر3H; >8 �D�9�� �8 �D�H] *�B� 4"	"Mن ا�� 4/��Y ة
1� �8�1;&D�'1+ >8 ا%	Eخ آ�	Mا�  .

ة ا��%اع ا��	�+� 3'
 ا�2%ب +��Bن ) >B� ة و
�
و �
 ���% ا�2%ب �/"	%و�%اY	4  �� ا(�< ا��%وف ��%ة ��$	� $


ة�
اذ �'�"% ا�"	%و�%اY	4 ان 3	< ا�M	�خ 0
دا � . و 8< ا�=:� ����% BM8/4 ا���2د ا����	��� 0/. اBM8 �DN/4 ا$	�ل. 6
0��ف 8< ا�M"�ب ا�"	%و�%اY	< ا�1�B1/	<�3س O3 8< ا�و �B< +�اء . 
اء ا���ه%�< او ا����1%�<  آ�1 ان ه����c8 kت ا


 ا��D1$�1ن ���D& ا�%S	�	4 �� ا�M"	"4 ا�1=���4 ا��1?8%ة �
 ا�M%اfS ا��2آ41  8< ا�	1	< او ا�	��ر ��	l م��Dا� r/:Nا

 آ� �8 ه
ده� و ��9م �9�3�4 و ا�"	%و�%اY	A� 4. ا�21%و48 8< ا��92ق ا��	�+	4l 4	+��24 ا�I��3 �D	� ا
	$ %8�D& ه?ا ا


�
�. �8ا�'A2�� �9"�8 �D% [��د��D ا�%S	�	4 و �"�� �D/��'8 ا��2	�4 �� و$O ا��	� ا�  



9
 �� ا�/8%B	� >� N	��ن 'Nا ON�93 ا�. ا�+ �N%6ا 
 R":��3 �& ��2ول ا(
.  1�K8% ا�M"	"4 ا�M	�0	4 ا�'�6%1936ا%3�� 9� /
0
م  اN'�9د ه?ا ا�H] 41�NH� ��H] %1�K1ل [Q1 +��ات %+ %�A� 4 . ان	1% �'%ض �'1/�K1ان ه?ا ا� ��) \MB� 
9�

9
ت : ا[�	�ر و ��A	�B3 4 ��0�4 �"� ان ���R1 �	��در ا�M"	"4 1��3'�. ا��	�+�� 
 او 41��8 ا�M"	"4 –" ا��8��8�Bل"�9
 4	0�	M4 ا��9-ا�	ة  (�. 8< ا���(
�
��3��6%اك �� ا�2	�ة ا�0�1�$	 �1"�) 4��D% 8< ا�D�1�N ا� r) 4 آ�	N�N . s2";ا


... ان 0/	��: "و �9
 ا0/< ا��B%��	% ا�'�م �/M"	"4 ا�M	�0	4 ��3ء 0/. اوا8% رؤ+�OS. ا��%3	4 و ا��'/	& 8��ل �DY�MN ا��(	
% ا��4A/B و ��ازن ا��3��2ت و ا�"?ار و آ� �D8م ا�48�B2 ا��9ف ا�E%]%ة (�ل ا�=:4  ا����0	4 و ا���1	4 �3
د ا�A=Nض +'

�D��) ا�9%ار ?=�N  ��� ى آ�1 �� آ�ن%]�ا�?ي �& �E% اي (�1س �� 1�K8% " �3��9ف ا�E%]%ة"ان ا�8% ا��1'�%ف ". ا
ب 8< ا����	<  +�4 و �f�1 ا�RJ=818�"M آ/	� �"
و 8
ه�M اذا 0%��� ان ا��N�9ن ا����	��� �2
د +< ا�6%
 ا��	�+� ب 

 41�
 +�4 �1/0 �3ن 23ا�0"�را 8< ه?ا ا��< (r ا��N=�ب 3	��1 آ�ن ا�2
 ا�0/. ��< ا�M"	"4 ا�M	�0	4 (�* ا�41�N ا�9

��وزوا ه?ا ا�2� 

�/	<. ]/_ ا�J0ء ا�41��1 �'� ./0 s������3 %1�K1م ا��� 

ود +< ا�J0ء : و �9) R�1 ر�Dاو�

ا�8% ا�?ي �& �B< (���1="4 و ]�N	�1D (%�8ن ا�r) >8 41��1 ا��
[� �� ا��	�+4 ا�'�48 ا�41��1 �>��دة 0
د ا�M"	"4 ا
_23 Rl�8 (4�4 ا�'�د�د�����
ود ا��< �N$& 0< ز��دة ;'�43 10/	4 ا��9�Nل B� . >8< آ?�k �� ا��1اl	R ا) Rان ر�

�3 8�%د D�8%ه� ���$& 0< ا�%g"4 �� ا�8 ا��Iء �8 �"9. 8< ا��92ق ا��	�+. 41��8 ا�M"	"4 ا�M	�0	4 ا�. ا�2>ب � 4	
U%	D:� &� 2>ب ا�?ي/� �	S�DN 4	0�	M4 ا�"	"Mع ا��J]آ� ه� [�ف . ا%�M8 �""+ �1D� >B� ن و�J����8 %ان	3
و ا��


�
�. ا�"	%و�%اY	4 8< ا��	� ا�  

 >	���+ &D3 �DA/�1ت آD8 ،&Dون، �0�3%ا�?A�� ا�N< آ��1% ا�?�K1% ا���8 ��9ر
���Iء   -ا98 �8 O��� sN%ات آ��ا��2? U?و ه
و �
 آ�ن ه?ا ا�0%ا�� �3ن ا�9	�د�	< ". ���� �23$4 �2>ب ا[%: " �9
 6%(�ا ه
ف ا��'
�� �3%ا(4 8
هS�� 4M/	<–اي �9Nش 

��ه�ت ا�D� 4/1�21?ا ا�2>ب . �=�Mن ان ���2ل ا��8��8�Bل �� (�ل 0
م �S�DN �D'1	�  ا�. (>ب ]�ن��
 ا�
و ��2
�lا%���3
��g�1$	4 : " ا�lف ا(
 ا�2�1
]	< ه?ا ا�N?ار ا �Dز��I� آ�ن �4  ا��"	"Mا� R�9� ان O�	) �� �Bل �%و���) 
9�

9
 :  و ��:�ي �/1	f ا�2�1
ث �A8 ./0ر�4 ��ر�=	BA3 ."4%ة ��8ه4J �/	�	�	4 و ا�"/AM	4  ��9ل J3%ورة [/r (>ب ا[%�

د �3�دة (>ب اآ�A. �%و��B� اN?اك 2���3?�% 8< ان  ا�"4Y%9 اD� 4 و"	"Mا� R8  4'	:9دي (��1 ا�. ا�K�+ 49 �/���م)H�

8�� آ�H8: و �	Q ه?ا �1D8. ا[%�N%3 O�8 s/'$ ار?N�
اث ا���  اآ
ت ;42 ه?ا ا)�و �& ��A�2 ا�2>ب ���ذ3	�O . ان ا
>		��;�/� 4"����3 �ا��BA	 H� %��D'& ا� ا��9>ز 8< ه?U ا�8 ا��3�Mت و ا�M"�ب ا�M%��ء و ا��9درون 0/. .. 3'
 اOY�:2N ا

ا�'"�د�4 ا�"	>N:	4 و 8< ا�"4gH ا�>ا4AS  ا��� �=A� ا��8	�زات و ا��'�\ و 8< �"�f ا�"	%و�%اY		< ا����D	< ا�?�< ا��0دوا 
��م ا���1ء �9
 ر;'�ا �D3 آ�N �8�� >�0ا���< �& �ت ا�?��M�ء ا��1ر�Kو 8< آ� ه �J'3 &DJ'3 ا�)
.  3>ا�D&4/0 ان ��1


 ��'/�DV %:=3 rر (>ب ا[% آ�1 آ�sN ا�4��2 �8? '� &� %8� +�4 و �J3 >B%ورة ا���د ه?ا ا�2>ب 13 او 12اذن ��

ة �< . آ�9ة و(	
ة  ��درة 0/. 3��8'4 ]�رة اوآ��%3�
0& �3
ا3	��3 %	�	4 $
ان �'
�� ا41�N ا�M"	"4 ا�M	�0	4  (�. و �� �

�A� اي ا���U +��	% ا�M"	"4 �� (��4 ا�H9Nب .  ا�%$�ل و �
[� �� ;%اع R8 ا�"	%و�%اY	4�R�1 ا�M"	"4  8< ان ��B* ��ة
4/c+�و ا�"M	�D�AN 4" ا0�> 8< . ا��	�+�؟ و �s2 ا�4 را�4 +���R1؟ �	Q ه��� >8 k���:	R ا0:�ء $�اب اآ	
 0/. ه?U ا

ان ا(
ا]� ��ر�=	4 ذات اه1	4 1��0	4 +��"% . �g	%ه� 0/. ا���د ه?ا ا���اب �k���D �0ا� �0�A�� 4J����8 �8� 1l	%ه

ة او 0/. ا�'QB ا���Nر ا��Eرة �� ا�I%ب: ه?U ا���1ه	% �� ا�4/�21 0/. ا�=�ذ �%اره��
. (%ب، ا���Nرات ����6	4 $

�%ا 8< ا�
ر4$ A�8 H8�0 C�ا���ر �� �BM� 4 ا�21%و48 8< ا��92ق"	"Mال �3ن ا��)�و +�R�9 ا�"	%و�%اY	4 �� آ� ا
.  ا�و�.  

�9� ا�N�E� آ�sN �%د 0/. ا�J0ء 1894ان ا�و���%اY	4 ا�%و+	4 ا��� �s1/B �� �0م 	N ب�M% ا��	3/��ن ا�9 
�3��6%اك �� ا�2	�ة ا��	�+	S�� 4/64ا�>��A��1ات &D�"gء ر�	وا 23%DV< ا�4: "  ا�?N���. و اB� �DN/�1ت �8]�رة!". ا(Hم 8

 8�3% ;�رم  ���	* ا�"	%و�%ا1936Yا�8 �� �0م �
����9ف "	4 0/. ا��:/'�ت ا�4B"�%1 ا�. ا�ن �
ى ا��	� ا����	��� ا�

و ���ف �
[� ه?U ا�B/�1ت ا��J �� ا���ر�C و +	
�R ا����م ا�����	�� ]��1 � ��9 �10 د�'O ا����م ا�9
�& ا�?ي ". ا�E%]%ة
�N�Eا� ��9	N O+%ا�آ�ن  .  

   

 4��9E48 و ا�� ا

0
ت ا���2د ا����	��� 0/. ا���1د �� %8(/4 �(49 ان ا��	�+4 ا�8�9�+ 
	AM/"/� 4	92�3 4	�D9 ا���Nر ]�رة اوآ��%3 �
و �9
 . رg& ا(��Mد ��ى ا�1'�ر4l ا�
ا[/	4 و 0
اء ا�"Hد ا�1��ورة ]& $�ء ا2N:�ط ا�
و�4 ا�"	%و�%اY� ���0ق ه?U ا��	�+4

�) >	���+ 
l .ة �=�ض 8'%آ4 او�
ل ا�4���1 ا�8�9	� 4� � %1�K8� 1�K8% ا�2>ب ا�N�E� M0% �� آ�ن �	�	< �'
 ا�'
 R	31%1923ر�K1�9د ا�'N0< ا�'�1 �"� ا �/=�/� %:lا O�B� ت  ا�%��43.  و�A/8  �� اك?Nا �D"آ� �ا�� rS�[ال ا��<� �.   7و 

 �B1< ان ��:�ر  $	
ا ا�  اذا ا�8 ا�����د �H. ان ا��2$�ت ا���9E	8H� 4& ا���  �����D ا��Eرة ��:/* او+R ا�+�H9ل



� �%A� >B1�r ا�����د 0< ا�4��9E �23ا$> واs'J] .42l  آ� ا$>اء ا���2د �=:4 48�0 18%آ>ة ONا Rو ا��ا� . 
و �
��ه�ت  ا�. ا�2%�4 ا���9E	4 �� ;%ا�0ت R8 ا�1%آ>ة ا�����د�4 ا� ا�DN ;%ا�0ت ��4/3 �/�2��
[� ا� . >B� &� و اذا

 �	; k4/0 ه����Aا� �Dرآ��M1� >B1� % ذات ا�42/�1 ا��1$�دة و	�1ه�/� 4N%1رادة ا��$�ه>ة ��E8 �2 ه?U ا��8ر ��ن ا
�� �9%�% �8	%ه� ���8 3	�م ان �%+& �� آ� %8(/4 28
دة (
ودة ���A 3	< �8:/"�ت ا�1%آ>�4 ا�����د�4 و ا��1:/"�ت 


ة �� ��0;%ه& ا� ان ا��1+�ة �'�د 13�1. ا�2	�����9E/� 4ت ا�8�9	4��/�D ا�. آ�ن ارادة +�Bن ا���2د ا����	��� ا��1
ا�8�9	4 ا�RJ=� 40���1 ��>و�%ات ا�"	%و�%اY	4 ا��� � ���% ا�. ا�����د و ا�4��9E ا� 8< زاو�4 ا�f���1 ا�=�;4 

&B2ت ا�H	D�� 42 ا��2آ41 و�%M��3 .  

� �8�D+ا >	���4  �9
م �� ه?�< ا�1	Y%و�%ا	ان ا�" f	2;4آ"%ى �3ه� \	��B�3 >B� 1��8%ا و �	8
و ��'/r ه?ا ا��9ل �"� . 9
آ� 6�ء 8�9��3	�ت ا���1[%ة �� ا���2د ا����	��� ا��� ��/0 &�2	�D ان �1% 13%(/4 ا�+�'�رة و ا��9/	
 و ا����8ص و ه� 

و�	4��9E/� 4 ا�"%$�از�4 و و �"�� ا�"	%و�%اY	U?D� 4 ا�8�9	�ت $�%ا �2N ا��21+< ا�.  4/)%8�B1< ان �:�ل او �%�9
و ��9م ا����م rY��1� 4"����3 و ��8	�ت �8'
دة ��3
ور ا���ر�=� ا�?ي ��م O3 3:%س ا�ول و . $>S	� �8 �"� ا�"%$�از�4

. O�N�:3 �� رو+	� ا�9
�41 و �B< 0/. ���8ى او+R و �3%40 اآ"%  

�
��ت ا+	��4 ��& ا��
ر�Q ا�	�م �� ا���2د ا����	��� N�1E3	4I� > 0/. ا�
��ت او آ�ن ��D ا3��� �& ��D1�'1� >B ا3
�D1/'� %	�1ه���	�	 4���D 0/. ا� 4�
�3�3 �D�0 |	'�+�� ا
$ 4	Yت و . ار+�9%ا�I/د ��8و  8< ا�
و ��
ر ا��3 \2'

4��9E13"�دئ ا� >		Sا
s �� ا�l�1� ��D% ;���0ت �� ا�rY��1 ا���S	4 ا��� آ�N. ه� �'%ف ا�%�0ة ا�%(� و ا�1>ار0	< ا�"
و �	Q .  و ��R8 %D ا�43��B ا�:* و �< ا�>را40 ا�2
�4/1D8 .4E و �
8% ا��%ار ا����9	
 ا�9
�41 ا��� �'�د ا�. �0% ا�9"	/4

4�%M"ة 8< ا�
�
$ fSا%M� ام
=�+��0
�8 ��ل. +HD  ��9�& ه?ا ا Z:=� &� Qان �8رآ :C�ا���ر %�. ان �:�ر ا��Eرة ��Y%ة �  

�� +%40 ا�2%آY� :4%ات �0$>ة R�; >0 ا�1'�>اتو �B< ا��ى ا�9'� �D�B� ن و�Bا� >	Nل ��ا
"� � �DNورة . ا%l ل
و �
 Uز�	8< ا$� 
3 � H��Y �9�%Y ��8�88"�دئ ا��42 0/. ان ا X�343 و �%اءة ا��2\ و ا��Bا;�ل ا� >	�H1ات ا�%M0 &	/'�


ة�
\ ��HE8 %M ان +�Bن +	"	%�� ا�I%3	4 ا�"
اS		< ا�?�< آ��Nا ان ا��2. �"� ان ��:%ح $
�� 4���8 ]4��9 ا�6%اآ	4 $
و �
ل ه?ا ا��E1ل ".  آ	/��8%ا�30� آE	% 8< ا�9%ى (�8�1ت ��D8K ا���س 8< 4���8 "��D/�ن ا�+��12م  ��B/1ن ا�ن 

� Q	� و rY��1آ� ا� �� *'Mا� �D	/0 ��) �ى ا��%]�
 8< ا��B1+* ا�
X9 �� ا�;�9ع �/�9
م ا�و�� 0/. ���8ى ا�'
4A/=�1ة و ا�
��4 0/. ا�M�Nر ا��9
م ��ل. ا�"'	
0/. "ان ا�:/* �
 زاد �� ا���B=�زات : "و �0
�8 اراد رS	Q ا�48�B2 ا�

و ه?ا �'�� 3
ء ا�HA(	< ا��g	�ء �3+�=
ام ��8��ت ". ا�+%ة ا�1'
N	4 و ا����0ت و ا��"�4 ا�
ا[/	4 و ا�"/�زات وا�
را$�ت

ا����40 ا���	'3 
ا����رة ا��6%اآ	4 "و �%دد ا��4��2 �3+�1%ار ��"Kا�O (�ل .  د[/s  (	�ة �H(� ا�I%ب  �8? ا8

4N

 و �N	\ و $?اب �1=�زن ا�
و�4 و �>و�
ه� �3�دوات و BM�3	Hت ". ا�1�1�
$ �B6 0�3:�ء Rا��ا� �8% ��و ��'/r ا
�0
 ا�/>وم و �'��
 ا�"�40 0/. 8'�4/8 ا�>S�3< آ��	4 و (�A ا���Aح 8< ا�':* و 3	R ا���ارب R8 [	�ط [� �D'	�%�� 4;


ف ا�?ي � �B1< . �3ه��1م و �"��4 اي ا��;�ل ا�. ���8ى ا����رة ا�%ا+��1	4 ا�'�ديDال دون ه?ا ا�<N � ��N�� kذ� R8 و
��HY4 ا	�6%اآ��3 OA;و .  

. (	�ة ا���1ه	% ا�	�8	4 �%ا��� ان ��]	% ارث ا�B2& ا�r/:1 ا�8 اذا �%آ�� ا��9اN	< و ا�K1+��ت  �4�2 و �N%�N دون اوه�م ا�
و �
�� ا�M'* 0/. ذ�O���D�3 k 0/. آ�  �8���	O 8< . و ا�%ا+��1	 4��Aق �� ��]	%U 0/. ا�'�دات  ��]	%ات  3?ور ا��6%اآ	4


+	< و و ��2ول ا���1=
�8ن و ا�'�1ل ا����	�ت ا�M"�ب �9/	
 +. ا�I%ب 8< و+��S ا�%��ه	4 ا���ه>ة�D1ك و �"�س ا��/
ا��A		< ا�%8�B		< ا�?�< �DN�/3�9& �� ا�R��1 و �/�D& ا���1=
�8ت  و ا�'�H8ت ��3%ا�D< ا����2Sت ا�$�"	�ت �	�'/1< 

>D���%�� ن

. %Y�D�9< �� ا�Q"/1 و �9/	/9�/� ���
ت 3
وره� 8g O$ا��� kذ� �اه< �
�s2 ا(N �8 و �?ه* . ��ذا
�
 6'�ره< ��93;�ت ا��رقا�'�H8ت آ"	%ات ا	'�� >8 �
ا�%���ت "و ��'/& ا�M"	"4 . $% ا�. (�H� ا��	
ات 3

4E�

ل �� ا���s ا��A� ./0 %l�2ق ا��6%اآ	IM3 . 4\" ا�2� � �D�B� ع �8 و�N >8 �8
و ����B1 ا�0"�ر آ� ه?U ا��8ر �9
4��9E4 0/. ا��4��9 ا�"%$�ازEق ا��A� ./0 ل
 ا�":%�%آ	4 و ��Aق ا�1
��4 0/. ا�%�\ و ا�1%اآ> 0/. 0/. ا�%ا+��1	�3 4 �

. ا�Y�91'�ت و ا�I%ب 0/. ا�M%ق  

و �9/
 ا�و+�ط ا����	��	4 ا�1�1	>ة ا0/. ا����1��ت ا�%ا+��1	4 و �/'* دور ا�B2& �� ه?U ا��S��1 ا�
�"/��8+	�ن و 8
راء 

+�ن ا�?�< ����%ون ��g"� ا�. ا%8��B و اورو3�D1ن 8<  . �ا��%و+��ت و ا��9
 ان ��'%ض �U?D ا��8ر �/� >B1� �و 

 
3
 ان N?آ% 13%ارة ��M ا�[�'"1	K�8  . >ول �	�دي" M'��3%ة ا�ف"ا�/0 %�2	O ا��DM	% 8< �%�* او 3 >8'	 �و ه�� 
� ���1'�ن 43H�3 دا[/	4 . ا����	�ت �� ا�=�رج �� ا���Dر D�13% [�ص  D3& ا�8م ا��J2رة ا�%ا+��1	4 &DN�آ��	4 

&D'����2ن 0/. �8ا����1��3ه% و  r/'ن  0< ا���AA'�� &D/'�اDN& �:�21ن ا�1$� ا�. ا��9/	� �
ر ا��B8ن 8< ��1�>ه& . �
28
]� ا��'41 و ه& . 0< ا�9N��1	< ا�"%$�از�	< &DN�3 &D+��)ر ا
� 
�
اB3 &DN/41 8=��%ة � �M'%ون E18 &DN�3/�ا ��0& $

.  ا�+�س�� ا��ا�R ���%��ن 0/. ه?ا  



ان ا�0"�ر ا���2د ا����	��� ��"R ا�	�م ا�=:�ات ا���9E	4 ا��� ا[�:��D ا�"Hد ا�9�1
48  �� ز8< 3'	
 0/. ا+Q  را+��1	4  
���
ة (	�د�4 وه� � �A�B� f�A3 ا��"	� ا�8م 3/
 ��8[% �/�;�ل . ه� �N\ ا�92	49 0/. ا�
��/	�s ا��B6ل ا�$�0�1	4 ا�

48  �3 �
�R ا��9
م �	�	% �A�  40%�3ق ا��%40  ا��� +�ر �D3 ا�I%با�. ���8ى ا�"Hد
�ن رواد .  ا�9�1 �و �8 ذ�k  ا
ا�"%$�از�4 ا[�%�0ا ��9	�D& و �'/�1ا �:"	�D9 0/. ا�����د و ا�4��9E 3	��1 و$
 ا���2د ا����	��� �B8"� $�ه>ا (
��E وه� 

0/. 8
ى وا+%M� �JA3 R�k و+��S ا���Nج� �:"S<$ O9	� و 6	M� �c	�c �3 د�'4 وا(
ة و  .  

>	)HA% ا�	و [�;4 $�1ه *'M\ ا�	9E� �� ش�	�
 ان �=
��0 . و آE	%ا �8 ا�8
ح ا�'�B%��ن ا�9
ا8. دور ا��%N � ��Nا

ة �=
48  ا��9
م و ;/	A1ا 8< ا�'�دات ا�%	Eان آ%B�N � ���B� 4 و�4 ا�"%$�از�%B�'ه� ا�%M�� �رة ا�=�;4 ا���J2ا�. ا� s

G	��D?ا N%ى ا����د و l"�ط ا��\ ��	%ون ��g"� 0/. راس ا��Eار �� 1$	R ا�2%آ�ت ا��Eر�4 . ا���1ه	% %Y >0�r ا�
>	)HAو [�;4 (%آ�ت ا� . k�?�2* �3 آ� G	�و � �K]% ا����م ا����	���  0/. (	�ة ا���1ه	% ا�"'M	%Y >0 4�r ا�

	M4 ا�"	"Mو�4 و ا�2>ب و ا�
و ��& 10/	4 هJ& ا��B6ل ا���ه>ة . �0	4 و ا���3�9ت ا�R8 41)H�1 ا�
و��34ا+:4 ا$D>ة ا�
�/��9	4 و ا�'���4 ا��2	4 و ا���Aن و ا�%��� 4l� �D8 ا��% EB3	% 8< ا�1
ة ا��� ا�D9AN ا�I%ب ��MNء ه?U ا��B6ل ��3?ات و 

. ذ�B/8 �JA3 k	4 ا�
و�4  و ا�
�����Bر�4 ا��	�+	4 و ا�دارة ا�1=::4  

3
�R ا�'�/4 و ا+%اع ا�=:. ��DA�N ا���ر�C و 3%ر �	��D8و � ��ن ا����م ا�"%$�ازي ا��D�1وي . � �& �9& ]�رة اوآ��3% ا

 وا(
 �8=/\ �� اي $>ء 8< ا$>اء ا�'��&/% 3�0/. �:� �l�1اوا[% ا�9%ن ا� �� Oر�
� %D�� &� . s8�� 
و �9


ف EB3	% و � �>ال ��0;%ه� ا�t8�N%"��3 4B�1�8 4�/=1 ا�M	�0� ا�"%و�	��ر�� ا�%و+	�E��3 4رة �ه
اف اآ"% 8< هDا ا�?
�D	/0 وض%A1% ا�	ا�� &gة ر%	"Bا� O��8و . و ا �D�+�	+ O$�� r�%Y >0 ��ر��	ا�"%و�  R8 \	B�� 4 ان	Y%و�%ا	و 0/. ا�"

%U ا���ر�=� ا��2	f و U��'8 �?ا ��ن آ� �9
م �� ا�����د او ا�'�دات ��"I3 f| ا���% �A� >0	�A� .	% ه?U ا��	�+4 
 O� �	E8 �� ر�* ان وRl �%�6ة ا�+��ن  و ;��3ن ".  �/4��9E ا��6%اآ	4"ا�92	9� ����3"4  �2	�ة ا���1ه	% �B8"� آ"	%ا و

��ز (�Jري آ"	%N8"�دئ ا�����4 ا X�3ا *�%� 
D0 .ن ا��/D�و �B< . ا���ا�	s 3	< ا�
ي H8�	< ا���س ا�?�< آ��Nا �
�0$>ة R�; >0 ا�4��9E ا��6%اآ	4 [�;4 اذا آ�sN  ه?��N " Uؤ�N" و �%�6ة ا�+��ن و (�. ا�':�ر ا��� �:/"�D ا����3ن

.  X9� 4c1��3 8< ا�M'*15ا�%�8ز ا�"��J2/� 4�Sرة �� ���8ول   

�2�� ا�6%اآ� و و �B< ه� ه� �. ا�?ي ��B/& ا��4��2 ا����	��	4 دا/0 �1S	 O��4V�2/8 40%�3 & و$	
ة"  ��2�� ا���س"ان 
>		�N%A%ة آ��	4 آ"�رة 3%$�از�[ ���ذا �8 . ا�. اي 8
ى؟ �& �'%ف ا�%وس �� ا�l�1� ا;H(� د��	� آ"	%ا  آ����1ن و 

. ا+�"'
�N ا��Eرة ا�;H(	4 ا�"%�:�N	4 �� ا�9%ن ا���M0 R3% و$
�N ان ا�M=�	4 ا�"%$�از�4 �
 �s/BM �� ه��	< ا�"���9	<
M=�	4 8%(/4 8< اه& 8%ا(� �:�ر ا�M=�	4 ا�N��N	4 ��3رة 48�0 و $�ءت ]�ر�� رو+	� �� و �B6 �:�ر ه?U ا�

3
اS�1917 و 8�01905�  X+و �ه� ���
��8 .  �2
د�� ��3رة ��Y'4 �4�9 ا�M=�	4 ا�A%د�4 و+X ا���1ه	% و اآ�� 
9�
��ز . �4 �� ا�I%باذن �3%40  و 0/. ���8ى اl	r ��3'�1 ا��%�3ي �H;H(�ت و ا��Eرات ا�"%$�ازNا �D��� و �"� ان

 %"0 40��
8 �DN4 ا	ا�%ا+��1 r�g �� 4 ا����1دة	رة ا�%و+�Eت ا�
ه?ا ا�'�1 او ��A	OY�:] ? ا�%S	�	4 0/. ا��� و$
ان ا������Jت �� 8	
ان ا�QB'� 4��9E او �"
ل ا���ه�ت ا������Jت ا�$�0�1	4 و . ;%اع ا�:"�9ت %Y ./0�r ا��6%اآ	4

�����د�4 ا���$41  0< ه?U ا�A9>ة و ���B*  �4�9 ا�M=�	4 ا�A%د�4 8? ذاك (��1 +�1ت 3%$�از�I; 4	%ة 0/. ���8ى ا
%'M4 و ا�/S�'د و ا������� �/%وح ا�A%د�4 ا�4/2A��1 ا��� � �'�د ��D2"B آ�f3 ��  . ا�E8  4	Y%و�%ا	ا�" s2";ا 
و �9

�'�D و �� (	< ��A��3 f1%د�4 ا�����.  3'| ا�(	�نM� 4  و�ت و (د���B8 ،>	01>ار/� �lارا R:� ،4':9��3 �10
9
��B� ،4�< (��9م 4D$ >8 ا[%ى R19��3 ا���رم �/��/	�ت ا��9
8	4 �/%وح ا�A%د�4 �� ا�Yر ا�4��9E ا�'9/	4 ) او+41N ات%�N

�BA%ي و �1N اه��D8�1 و آ/�1 ار�RA ���8ى $40�1 ��8	4 8'	�4 ار�RA ���8ى ا�D$��N ا). اراء 6=�	4، آ%ا48 �%د�4
4	Y%و�%ا	46�1 ا�"B�9 ا�E� �D��2� و ازداد R1��و � ����B1 ان B�N/& 0/. �%ادة ا����9Eت ا�8�9	�M13 . 4آ� ا�A%د و ا�1

 

 �	�دة ا��S�V\ ا�%BA��B� 4 6'�ب ا���2د – او �3�(%ى ه%اوة Y%6� وا(
 –�8داs8 ه%اوة رS	Q $��4 وا(�%� 
��2\ و ا��B* ا���درة 4I/��3 ا�وآ%اN	4 او ا��	�ر$	4 او ا��%آ	4 او 4I/3 رو+	� ا�"	�Jء +�ى و �	�s ا. ا����	���


اة �/%ؤ+�ء . �H� 41$%وا8% ا�"	%و�%اY	U?D3 4 ا�/�IتD1ا� 
S��9/� 4	+ا��%$41 ا�%و �B+�8 �� م��ا��4��2 آ�  %M�� و
� �=�/\ �DJ'3 ا��� ��D"�B 6'%اء 8< ا�8�9	�ت ا�S�� 4A/�=1>ون  3��اS> و  4�S�3 �8���8ت �D0�1�
 ه� 13S��9ا�  U?ه

�DA�<� و �Dgر$4 �%ا
3 �. 0< ا�"'| ا�[% ا  

 ./0 G	'� ي%B�'ى 8< ه?ا ا����م ا�%]�ان ا�4��9E ا�%و+	4 ا�B"%ى ا��� �'�N� آI	%ه� 8< ا����9Eت ا�8�9	4 ا����	��	4 ا
���� اذا ازاء ا�D:lد ��8	4 . ا�M"	"4 آ�s2� 4��2�8 �DN ;=%ة آ"	%ةو �"
و . (��ب ا��	� ا�9
�& ا�?ي �MN �"� ا��Eرة

�[%ى 1��3'�. ا��2%ي �/B/41 �3 ازاء ا�D:lد آ� ا����9Eت ا�8�9	� �13 4	�D ا�4��9E ا�%و+	�D$ *N�$ >8 4ز ��3	�� 
3
 ��� ان N?آ% ان . 18%آ> �و اذا آ�sN ه?U ا���"4 . %و+	4S�1��3 4 8< ;2\ ا���2د ا����	��� ��4I/��3 %D ا�90و ه�� 

�����| �BM3 ;�رخ R8 ا���"4 ا�'
د�4 �/%وس ا�. 8��1ع 6'�ب ا���2د �D� �����BM3  *+ ا�R8 �J ��]	% ا��J2رة 
4A/�=14 ا�	��	ب ا�����'Mب و ا�%I< ا�	3 X	+4 و دوره� ا��	. ا�%و+ �ا�4�2 ا�1"��� � �� kذ� R8 ى%N ان �I"�� �ا



�ت ا�[%ى(s �/%وس �� 8��ل ا���D�8�=l %M ا��� ا0:	��ا�8	�زا ��8	� �'/	� ه� ا�8	�ز ��ة 1�0. 0/. (��ب ) و ا�1
و �B< 8< ا��'* ا�$�43 0/. ه?ا ا��Kال ا��Dم 3�'�3	Y�� %'4 ذ�k ان ا�?ي . �
 ��Bن ذ�k ;2	�2..ا�8�9	�ت ا�[%ى؟


 ا����9Eت ا�4A/�=1 �3 ا�9%ار ا��B2	1� ا�?ي � �O1�2 �� ا�2	�ة �	Q ا��'�ون و ا�����Q و ا��JNج ا��1"�دل 0/	'; .
4	Y%و�%ا	ا�" U?=�� ا�?ي O	� 4'$4 . ر�4 ا�1%آ>	Y%و�%ا	ا�1%آ> ��ن ا�" R"�� X	21< ه� 8%آ> ا��/:4 و ا�	8/%Bو �13 ان ا�


ال �	J��3 ?]��8O%ورة 2�8. �%و��	��r ا�8
اح ا�B2& ه� (:  �� (	< �':� �/8�9	�ت ا�[%ى (�9 وا(
ا � �B1< ا�
. �D��I/3 ا�=�;f�A3 (�D3 4 ا��Bف(  

��I�� . 41+ ./0 �D	% ا�'9	
ة ا���9E	4 ا�%+1	I�3 4	% ا��'%$�ت  ا�����د�4 و ا��0"�رات ا�دار�4
و ��D�B ����2 �� آ� �"
ا��� آ�sN +��93 �� " 4ا�4��9E ا�"%و�	��ر�"���. $��N *N%�4 ا��6%اآ	4 �� 3/
 وا(
 (�/�N s%�4 . (�+41 0/. ا�HYق

ان ا[���D8 ����9ن ان د�����Bر�4 ا�"%و�	��ر�� 10/	4 ا��9�N	4 0/. و$O ا��2% و . ا�K1[%ة 0/. ا��:��* ا�%+1�
ا�"%و�	��ر�� QB'3 ا�"%$�از�4 � �B2��3 %BA& 0/. ا�8
اد 8%(/4 ��ر�=	�Y 4�/4 و ان 41D8 ا��	� ا�l�2% 8< ا�:"49 


ة ه� �"��
�93
ر �8 �"9. ا�"%و�	��ر�� 3%و�	��ر�� اي 93
ر ا��2آ41 ا� ON4 و ا�4��9 ا�"%$�ازEا� ��8 � �Jا� &Jء ه�آ� 6 
 >� 
�
93
ر �8 �'�> 0< ا�ر��Aع ��ق ارث ا���م ا�=��	4 و ان ا�N�B8ت H] �10ق $ Q8��8 ��ا;� (�1 ا]�ر 0"�د�4 ا

913
ار �8 �?وب ا�"%و�	��ر�� �� ا�1��R1 ا �� ]4��9 –و آ� ه?ا �'�� ان ا�4��9E ا��6%اآ	4 . ��6%اآ���f�A (�9 ا 
و �9
 ا$%ى �K8\ ه?ا ا���Bب 0
ة �M���8ت R8 ��8%ي �< .  8
�0ة �ن ��B8 �2ن ا�4��9E ا�"%$�از�4–ا�"%و�	��ر�� 

*�B� %"�=1ج ا���N >8 ري ه���	4 �: "3%و���8د |S:/* و$�د ��ا�� �د وه��������1 و ��'9
 و ��I?ى ا�C�N >8 4��9E ا
.A��� . 4	�6%اآH� H8را آ����Nت ا�� �'�� (�. ا�ن و �� اي 8< ا��2 
	$ �BM3 4	و��ان (� ا��M1آ� ا�����د�4 ا


ا�

�S ��ر�=	� $"8 �BM�  �ا�� ." s�"N 

 0/. ان ا�"?رة ��
�و �
ل �9
م ا�BA% ا�'/1� 0/. ا+Q 6'"	4 آ�1 �
ل �9
م ا�A< ا�
��S 0/. (	��4 و اه1	4 �0% 8< ا�'��ر" ه?U ا�>او�4 و 8<. و ازه%ت
9
 آ�sN ه?U . 9"�'�"% �:�ر ا�A< 8< اآ"% ا��

 �DNة ا���93ى ا�"%و�	��ر�� " l'\ ا���1ن"�/1	O " ا+��Hم"ا�BA%ة 98"��4 (�. ا�Q8 ]& اs�/0 ا���%��2ت ا�%+1	4 �
4�H=< . ا�	9"4 +���) s2ا��� 
9
 آ�ن �3.  �3[�ر�<–�9� >B� &/� >	���+ �84 ا�ر��	4��9 ا�"%و�E��3 4/��Y ة
[�ر�< ���دي 8 ?�8

k8% �"� ذ��و �%��ن ان ا�8م ا�"%و�	��ر�� " 3=:�ات ا��/�A2ة"و �B< آ/	�1D آ�ن  8< ا��Nر +	% ا��6%اآ	4 . �
 �D3 %B?ا ا
43%:J8 46�M8 sN�B� 4��9Eا� U?ا�=�;4 ا�8 +�1ت ه �D���9[ �BM�� >	ات ا���%M0 �DN4 ا�. آ���l� �� ا��Bر %��8��� �3

. �/	/4 ا�:�1ح  

 و �	�1 ا�"Hد 1931و �8? �0م . را+� 0/. 90*" [:�ات ا��/�A2ة" و $�ءت +��ات  ا�=:4 ا�=�1	4 ا�و�. �B� s"/9%ة 
%و�	��ري او �"� ان ��9م ا���Bب و ا��N��Aن ا�1
�0ون ر+1	� r/=3 �< 3". د[/s �� ا��6%اآ	4"0/. (��4 8��40 آ"	%ة 

�9"YHا� R1��و �& �"r ا� ا��B	R8 \ وا��1N . Rذج او�. �3رزة O�8 0/. ا��� ���s ا�
و�4 ان ا�"%و�	��ر�� ذاs3 �� ا�1
O�0 .�g �و B� s3�g%ة ا�"�ر(4 �� 8��ه� ا���	�ن و ا��sD . ا���s: آ� &� �DN�����D���9[ r/=� �D� % ه?ا ا�'��8 ا�?ي 

 �2N ر��N�. ا��� N'%ف ا�ن ��28اه�" 4 ا��6%اآ	4ا���9E"ا  

ان ا�=/r ا�BA%ي �23$4 �2%�4 وا+'4 و ا�BA%ة ا�M	�0	4 ا��J]�3 4/E1�1ع ا�:"	'4 �/��9	4 و ا���9	I3 4:=/� 4	4 ا$"�ر ا��1دة 
��N�ن 1$ >8	f�8 ./0  R ا���Nن آ� �8 ه� �23$4 ا�	O، و اآ�2N  R/:�� ،%E ه
ف ا+1. ه� �2%�% ا�:��4 ا�=4�H �� ا

�ي A8 X:=8%وض او . ا�'�اrS و 8< آ� �"'	4 8?�4 او اآ%اU ��%ي RJ=� >A4 و ا�'/& و ا�	�=Mت ا���H'د ا��'� �
O�AN ع

 �"� آ� 6�ء ا�. ا�M=� ا�1"S�0 ؟ ان ه?ا�	او $0�1 ��ي �%د%BAا����ج ا�  f"�� 
. اآ%اg U	% 98"�ل، ���. اي (  

�9�N�� 0< ا�4��9E ا�91"/4 وه� �A%ض (��1 . ��]41 6�ء ا[% ه� ا����م ا 41�
1�	4 ا�9D4 �'"% 0< ا��ر����B�
ان ا�
و �9
 راى t8�N%3 ا��Eرة �	�D �8? ا�"
ا�4 6%ا ���K8 و . �J		�9ت ;�ر48 0/. آ� ا���Y�Mت �13 �� ذ�k ا���Mط ا�BA%ي

Y�� 8%ور ا�>8< و R8 �9ت		J� >8 4�%2ا� O	�H� �8 ء 0/. آ��J9��3 
D'�
�
�و �9
 و$
 ز�10ء ا��Eرة �� . 	
 ا����م ا�
 �اآE% +��ات  ا�2%ب ا�ه/	�A�0 4 اON اذا آ�sN ا�48�B2 ��درة 0/. ا�2
 8< ا�2%�4 ا�=4�H ا��H:N 8< ا�0"�رات +	�+	4 ا

4	�A4 و ا�	د3��ت ا�'/1	4 و ا��0/. " ا�O��"4���21 و �9
 آ�ن �	�	< ا�1'%وف 13	. ا�DN �0$>ة 0< ا���:f �/9	�دة �� ا�1
O	� O�%"] م
ان (�1��A8 4ض ا�/'�/� *'M	�M��N�� &ر+B� . ا��'	
 ا��A� آE	% ا�2?ر �� ه?ا ا�1��ل �?ا �9
 آ�ن  ا�. 0

3�3
اء H8(��ت  +�[%ة (�ل ه?ا ا��l�1ع ��  �A�B� آ�ن ONا ��"'| ا�B6ل ا�A< ا�2
�_ آ�E� sN	r/� �"��g % �	�	< ا
8�8�0����O ا�=�;4 (%��� �N�N�� ا�=�ص �د3�
ة 1924و �� �0م .  0/. ان � ��M%ع 8< ذو�O ا�
$ 4/)%8 4"�0 ./0 

4	�Aه�ت ا�����ان /0	�D ان �2
د �"� آ� 6�ء �8 اذا آ�sN ه?U : "��ل �K8\ ه?ا ا���Bب �	 �1��r/' ��13\ ا�
و�4 8< ا
8����D ا�=�ص (%�4 �� �D� ه� ]& ��%ك
l رة او�Eا� R8 ه�ت����".  آ�4/8ا  


 $�1ه	%ي و آ�ن ا�r ا��Eرة ا�'��1	��A8 4(� اB� &� �D8�8< �=�ف ا���%43 و ا��23ث و 	���3 R�1�� 4�ر����B�
93 �1��Y	s ا�
r�%:0/. ه?ا ا� �
ة � ��& ا�
$ 4	��9[ 4/)%8 %	J2� ف ان%'� �DN�و آ�1$ sN	R 6%ا�	< ا�'H1ق . ;%اع ا�1
ارس 

� �>ال ��"| �3  �"'Mةا��	ول 8%ة �8? ا�\ �0م. �2�و آ�sN ا��9ى ا��A	4 ا�43�M . و آ�ن ه?ا ا�'H1ق �BA% ��3ت �0ل 



4	) 42�A�8 . دب�4 �3��8ل و ا��%اة +�s ا]1< ا��9اN	< ا��6%اآ	4 و [:s ا$�د �A�K8ت ا	�Iو�. ا��و �� ه?U ا����ات ا
& 23	����D ووا�'	��D رl &g'\ ا��N�B8ت ا��A	4 ا���1=
48 ا��Eري و ا[%$s ا(�< ا��Hم ا����	��	4 ا��� اذه/s ا�'��

�D$��N� .  


 ا�1'�ر4l �� ا�2>ب 3
ات ا��/:�ت �213;%ة ا�1
ارس ا�د3	4 وا(
ة 3'
 ا�[%ىl ل�Jا ا��
3 �8
و �& ����\ . و �0
g %	8
� ON�
ود ا�دب �3 ا�8
 ا�. آ� ا���ق ا�BA%�4 و آ�ن �
8	%ا ���� ) 
�0 %	8
و ا�0"% ا��2آ�1ن . 	% واع �9%�"�ا��

و �9
 �%ض ا�"	%و�%اY		< اوا8%ه& ا��� � �9"� . اK�8 &D�ANو�	< 0< 8%ا�"4 ا�2	�ة ا�BA%�4 و ��$	O �:�ره� +	�+	�

ة ا�1%آ>�4 �/2>ب �98�ت �O"M . ا�4M���1 +�اء اآ�ن ذ�� k� B�'8%ات ا��9�0ل او �� ا�>را40 و ا��1+	9.�%�و ��M% ا�

. 8% ا�'�B%�4 ���و$	O �< ا�"��ء و ا�دب و ا��1%ح و ا�"��	O و ا�4A�/A و ا�'/�م ا�:"	'	4 و ا���ر�Cا�وا  

O1DA� �
�D8  و 8< آ� �8 =� �وه� 4928 �0
�M� �8%ط ار�"��Y 3	< ا�'/�م . و �=�ف ا�"	%و�%اY	4 [��� ه�HS 8< آ� �8 
 >	E)�"�8 ��8% ا�
�0 �D�B� ج و��N�
د �3�A	\ ا]1< ا�	��3	R ا�:"	'	4 و اD� H8�0 و
I� "4 8"�6%ة�اف �%
�����3\ �0
 اه

4'���8 %	g ��3رة �"��g &�� �4 ا��	ت ا�'/1���Mآ��و �9
 آ�ت ا����رب ا��	41 ��3ره� �1/0ء . ا�=4�H �13 �� ذ� k���3	R ا

ون 0< ا'�"� &DN�� ي �?ا%B�'ا� >Aت و ا���2 و ��8%ي ا��	l��%'4 و ا�	ا�:"����ة [��� 8< ان %	"B�1ت ا�	��0& "��'1

�ن د��ع . وه� �� ا���I* $�ه� و;��� و �D3%J& ��93ة  �8 |'"3�O�A2 8< ا��ال �8]�رة 0< �	�	< او +���	< " ا(%1
. ا�1%ء �� ه?U ا�4��2 0< ا�BA% او ا�B%ا48 ا�'/1		< �'�� ا��'%ض ��D:lHد  

�+�ا 8'�4/8 4	0�1�$�و ��2ول ر$�ل ا�����د و ا���ر�C و ا�(��ء و ا��4��2 ان � ��A9ا �A��8 . و ��'%ض ا�'/�م ا
و � �B1< �/1%ء ان ��2
ث 0< ا�����د . ��'�رض ��3رة 8"�6%ة او g	% 8"�6%ة R8 ا��1ا�R ا���2	4 �/�	�+4 ا�%+1	4

�3 ON�"�$ و O�%]K8 �12� ان 
'3 � 10+�'�رة 4D��� �1$ 8< ا��ال ا�>0	&ا����	��� او 0< ا��	�+4 ا�
ا[/	4  و ا�=�ر$	4 ا
�Jا� �BM3 او �D� �'���8 آ�1 آ�ن &�� �DN�8ر و آ����* ا�1%ء . ا[?ا 3'	< ا��0"�ر l%ورة ا�DVر ا� �8�Bع ا��	�N�و ا


اب$�� و 8< ا�I%�* ا &� ON��M% �� ا���2د ا����	��. آE	%ا 8< ا�0��1* و �O�B ��12 �� دا[/O 3?ور O3�90 ا� وه� ا
 ا�[	%ة اي آ��ب �8رآ�� ��2
ث 0< ا�����د او ا�$��1ع او ا���ر�C او ا� 4A�/A���r2 ا�ه��1م او H]12ل ا����ات ال

و � �=%ج ا;
ار ا��B* ا��1رآ�	4  0< آ�	"�ت . ا��%$41 رg& ان ا��1رآ�	4 ا�
����$	4 ا���2د ا����	��� ا�%+1	4
�'�� ا�
و�4 �3;
ار H8�	< ا��B* و . و �'	
 ا+�=
ا�D8 (�* (�$�ت ا���1\8
ر+	4 �%دد ا���Bر ا�9
�41 ا�1'%و�4 


[� �� ;���D�0 ا���1 و ا��r/1 ا�
N�ء و �8اد �>$4 ا[%ى� 
ا�8 ا��1رآ�	�ن ا�9
رون . ا��M%ات ا��� � ���2ج ا�	�D ا(
	O �:�ر ا��B6ل ا�$�0�1	4 0/. آ��43 6�ء ذي �	D� 41& ��3'�ن �� ا����ن او B8%ه�ن 0/. ا��s1 �� و�s �:%ح �

41=l م�D8 آ� و�M8 4�2� آ� �� !  


ام��3
 �D�8 �� آ� �N �10%ي ��'%ض �/
وس �3 �و �'
ل ا�M%وح ا��3��B� 49�%1ت �	�	< R8 آ� Y"'4 . ان ا�48�DM ا��� 

48 ا�f���1 ا��=M	D� 4	4c ا�رآ�ن ا��2آ41 و اH0ء �8>�4 ] 4	I3 ة
�

 ;" ا�>�10ء"$�
42A ا0
اDS& و �� ادى و ��

و ��/9. ا��B* (�ل ��ر�C ا�2>ب و ا��Eرة ا�1'�4/8  ذا��D اذ ��& ��M�O ا��2ادث و ا[�Aء ...ذ�k ا�. 6:* 3'| ا�9A%ات
 12و �� ��ر�N 3	< ا�:"'�ت ا�����1	4 ��� آ��ب وا(
 [Hل . ا��]�rS او ا[��D�H،  ��2	< +1'4 �%د و �2:	& +1'4 ا[%

9
 (� �28 ;%اع . و �	Q ا����م ا������	��ري ا�� +�ءا H� 4"����3دب. 4 ا2N:�ط �B% ا��9دة  و و0	D&+�4 �%ا��� (9	9�
��ه�ت و ا�1
ارس ��A	% إرادات ا�%ؤ+�ء��. و ���1� ا���1'�ت ا�د3	4 ����	& �8(
 ا$"�ري آ�B�'8 ON% ا�9�0ل �Hدب. ا

�%ي ا�0"�ره& آ���3 آ+H	B		< ا�8 ا���Bب ا��1ه��3ن ان آ���3 رد�c	B� >< 8:�ا0	H$ �98 >8 >دآ�ف و +	%ا� G�	��1	�

ر  �8�l�=� &D�8 */:'�ن �1�40�1 6%+4 8< ا��;�ة ا�2/�1	< 3"'| ا���ال � &D�AN�1ج ا$ f"��9ن آ�� �ا�?�< 

اl	D/1'� R& او و ���2% 3'| ا�N��A	< ا�B"�ر 3	� �1��Iص ا�"'| ا�[% �� أ(
اث ا�l�1� ا�"'	
 �E23 0< �8. ا��1]�رة

�4، آ�1 �� آ� . �0�N �BM�  ،r�=8 >8 s/A� sN����Bن; �و � ��D% ا��10ل ا�د3	4 ا�%M�4A  و ا��� ��& 0< �8ه"4 ا

43%D140 ا��J"8< ا� .  


اءDMت ا�H�+ >8 ��
 ا��>40 ا�BM/	4 �� ا�A< . ان (	�ة ا�A< ا����	��� +l �D	$ا��� �D��98 ا

 ان ا;
رت ا�"%ا�'"�
 Q8�ا$��(s ا���Bب و ا�%+�8	< و 8
�%ي ا���1رح و �I8	�ت ا�و3%ا �8$4 8< ا��
ا48 و 3
ا ا��1	R ��"%أون 8< ا[:�ء ا

 O�AN sا��� �< �	ا�2?ر –6�2�8 �	�9ف – 0/. +"�4 ا�. ا��Dا�� �ت ا��/:�ت �%:l4 (�. ا	/BM4  ا��>40 ا�	�8ه 
�
2� 

ةه?ا ا��	� ا���رف 8< ا��9
 ا�?ا�� $��3	�
و أ0	
 ا���% �� 1$	R ا�(�Bم ا�د3	H]  4ل 0
ة ا+�3	R و 0
��D . sت $

�Bآ�����ح �8
و اذا �8 ا0�"s ا(
 ا�10ل . ا��B* ا�1
ر+	4 و g	%ت ا��Mارع ا+�1ءه� و s"�N ا���1]	� �ن +���	< 8
	% ا�M"	"4 ا�M	�0	4 �� ا$��1ع �/9
 ��ل +B%��. ا�و3%ا 6=�	4  ه�48 آ�ن ذ�$�� 43�E13 k	�Dت �/A�K1	< ا��1+	9		<

�1	��B/�" :Rب/� ����3"4 >	Nا�� >	���+ r	�%�1ت ا�	ان �'/" U�$و sI"; �ا�� ��، و ;rA ا�l�2%ون رg& (1%ة ا�=
&DJ'3 . �"42 آ��	4 ;2	\ $4/1 رو+	ا�'�$> 0< ��� >	���+ Q�%B� &� 
و آ��1N ه���k ا;%ار 0/. اذ�ل ا�دب �9
�	B	+Hا��. آ U?D� 49ان	�8+�ة 10 Uوراء �A=� �B2J8 HB6  4	�	��":%ة ا�	ا��  U?4 و ه	:N<	"ت ا���%� .  



�D/BM3 4	8�� 4 ��213اه�	ن ا�6%اآ�B� 4��9 انE4 ان 0/. ا�	�1ت  ا�%+1	و ��9ل ا��'/ . >B1� �و ��28ى ا�4��9E ا��6%اآ	4 
4��9 0/. ��0
ة ا����د�4 و � �B1. ان ��Bن I� �0�l�8	l%� %	�ت 4�B18 ا�. ه?ا ا�2
 او ذاكEا� U?ه  �%+�ان  
)� >

ا�DVر "و " �E1	� ا�"��ء ا��9دم" �1D8�B< ��ن و;�Aت �E8 >8 . و ا�A< ا�� 8< ا�'/& �
رة R��� ./0 ا�g .�"9��1	% آ��	4

�R ا���Dم او �E	% ا�=	�ل اآE% 8< +'% ا��M�1ر او د�	� ا��" ��2�� ا���Nن"و " %Y�r ا��6%اآ	4� �4�
�
. kB ا�2  

� : "و ��9ل ا�"%ا�
ا. ��%ي ا��11]/4 3	< ا��BM ا�"'M� �A/< ووRl ا��A�K1ت �� ���8ول آ� ا���س *'Mا� 
	A� �ان �8 
��1ه	% ��[? HB6 ر$'	� ". ��R�1 �3ي �	41 ��1$	4/� 4	�A4 ا�	ا��%3 
و �B< ه?U ا�BA%ة ا�=�;4 ����3ردوN	B		< ا��� ���"'

93
ر �A�2� �8 ا�*'Mا� O$��2� �ان ا�"	%و�%اY	M�� 4% . "	%و�%اY	r23 �D�A�� 4 �9%�% �8ه� ا�A< ا�?ي �O$��2 او 
آ� 6�ء �Kدي . ا�د3	�ت  و ا��A�K1ت آ�1 �>�
 و �A%ض ا�"	R و ا���ز�R ��3رة ا$"�ر�4 دون ان ��%ك �/9%ائ ا�4 (%�4

�D/'�� 
D�اذ � ...ا�E"0 �DN �'�1 .  $?ا43 �� ا0	< ا���1ه	% ا�"'M	�4� �DN�4 ا�1:�ف ا�. $'� ا� >A����)� �D2���8 و �
4/BM1ا� U?�2 ه�ي ادب ان � >B1� . �3ن  &D�ANو��ن اK�1'�%ف ا��ا �8$4 "و %	E��� 4	N�Eو�. و ا��ا�=:�	< ا�=�1	�	< ا

 و ا�92	49 اON رg& .ه?ا ا�HBم ا�1/:\ $%ت �/2	��BM3 O ره	*". [/r اد3� ا��ى k/� >8 ا��� و�
��D ]�رة اوآ��%3
. ا�+���Eءات +�ف �
[� ا�'�% ا��%�1	
وري �� ا���ر�C آ'�% ا���س ا����D	< و (�8/� ا���اS> و ا�="�Eء  

   

   

. جرى الغاء هذا القانون مذ ذاك. 1  

. كتاب تبسيطي عن الشيوعية كتبه بوخارين وبريبراجنسكي في السنوات االولى للثورة. 2   

". ال تزن"ة من وصايا اهللا العشر وهي و يقصد بذلك وصي. 3  

". اكرم اباك و امك"الوصية الخامسة من وصايا اهللا العشر و هي . 4  

) المعرب.     (نسبة للفيلسوف اليوناني ابيقور الذي كان يدعو للتمتع بالحياة و لذائذها. 5  

 صالحيتها محصورة بالقضايا  و كانت1864انشات في عام ". مجلس المقاطعة"يمكن تسميتها : الزيمستفو.  6
و بعد ثورة اوكتوبر تم تحويلها لتكون مؤسسات للحكم )  احصاء– طرقات –مستشفيات (االقتصادية المحلية الصرفة 

) المعرب.        (الذاتي  

.  اي ثالث سنوات بعد موت ستالين1956لم تنشر هذه الوثائق في االتحاد السوفياتي اال عام . 7  

) المعرب(يا        نسبة الى روس. 8  

". االدب و الثورة"االستشهادات من كتاب تروتسكي . 9  

" ستالين"يقصد بالزعيم هنا . 10  

   

  
  
  
  
  
  
  



 �� ا���� ا��

   

 ���� و ا��� ا� ر�!� ا��

   

ا��Rl ا�%اه< " 8< ا��Eرة ا�'��1	4 ا�.   


ف �'�"% ا��	�+4 ا�=�ر$	4 دا�1S و �� آ� �B8ن ا+�1%ارا �/�	�+4 اDا� R"�� و �D�AN 414 ا�:"49 ا��2آ+�	+ �DN�
ا[/	4 �
O4. ذا�	��	4 ا����	�8+�/"�
�ه
اف و ا+��	* ا� &SH8 ��
و DV%ت . �?ا را�r ا2N:�ط ا�4cA ا��2آ41 �� ا���2د ا����	�� �'
"4�%�N " \�%] �� .و���+4 ا�=�ر$	4  و آ�sN �'�� �28و�4 �=/	� ا��	1924ا��6%اآ	4 �� 3/
 وا(
 �/1%ة ا

�& �RJ ا�"	%و�%اY	0 *�N 4	�R8 �D ذ�R8 �D��H0 R:� k ا�18	4 ا�M	�0	4 [��� . ا����	��	t8�N%3 >8 4 ا��Eرة ا�'��1	4

ه� و  �8�B1< ان �2
]O ذ�k 8< [/� �� ��از�Nت ا��9ى دا[� ا���2د l 4	1��0 4l4 ا�. 8'�ر	18�8< اH9Nب ه?U ا

O�AN ���	ا���� . QB'< 0/. ا�	8/%B41 آ/�1 آ�ن ز�10ء ا��
8< ذ�B� k/�1 �� ا+�%�6د ا�B%8/	< ��3%وح ا�18	4 ا�9

ة اآ"%M3 4E��E4 ا�	18�
ة �� ا���s ا�?ي �� �A�2	1��3 O	� . �D���B�1ن �3�
آ�ن 0/. ا�18	4 ا�M	�0	4  ان �=
م اه
ا�� $

�Dد. ذا�

 1923و ا�0"�را 8< �0م . 8< ه�� آ�ن /0	�D ان ���� 3%$�ل $�
� ��/=� ��ر�C ا�18	4 ا�M	�0	4 �� 10/	�ت �
�	�د��D ا���B+�1	4 و �	�دات ا�A%وع ا�8�9	%Y >0 4�r ]�رات ا��9% و 10/	�ت ا��:D	% 0/. ا�:/* و 10/	�ت 

4 و �& �'
 ا�18	4 ا�M	�0	4 �� ا���s ا�l�2% +�ى اداة Y	'4 $�ه>ة ��9"� آ� ا��'%$�ت �� [
48 ا��	�+. ا�C...ا�:%د
. 1ا�=�ر$	4 ا����	��	4  

�l�1ا� R8 �D�H; 4	Y%و�%ا	ا�" s':�  
9� . �D14 و اه	+�+��	Q ه?ا و (�* �3 �9
ت آ?�k ا�9
رة D� ./0& ا�
روس ا
1
 +�4 وا(
ة ��� د0& ا�"%و�	��ر�� ا�'��1	4 48�0 و ا�ورو3	4 [�;4 و ��� ا�2%آ4 ��� >B� &� ت���	ان +/:4 ا����


 رو+	� ا����	��	4 –ان ا�'�B%�4 ا��N�1	4 . ���1'1%اتا��Eر�M� 4'�ب اl �D8�� ا����1و�4 اذا آ�1'� R:��� &� sN	r ه
��Eرات ا�N�1	� و ا����1 و ا�1�% ادت ��  V%ف ��'4 . ا�. ا��. 8
ا�DNH� U 6'%ت �D/��3 �D9�0 ./0ث ا��2رق �/�Eرة

s��%3 ة
 ا$"%ت (48�B  1919ا3%�� / +:�ل ا�"2% ا�+�د �� N	��ن  �	����k،  و ا�l�A�Nت ا- اD6%  ا�. ا��Iء 8'�ه
4E��E4 ا��ر�D1��/	>�4 .   0/. ا��=/� B� >0%ة ��+	R ا�'1/	�ت ا�'
واN	4 �� $��ب ا�"Hد ا����	��	24ا�N�و$/s ا�48�B2 ا

��$�ت  ا��Eر�4 آ�1 ان �8$4 8< ا�(.   �XIl s2 ا�'�1ل ا�"%�:�N		< ��3?ات1919+"�1"% / 0< ا��1Mل �� ا�/�ل �
8< 0��8
ة N���3	� ���$	s'�81920 41+�) 43%l O دول ا����ق 3'
 �%ا$R ا��	�ش ا�12%اء 0< �%;��	� �� �0م  

�4 �98و48 ا����	�1ت 3 اr/Y آ�رزون1923و �� �0م .  �/���	���ت	�N >	�
	98 O�
� 

 �B+�8  و �O�B و$l Uار?Nا 
4�<	/�N�2
د او�. 8%ا(� (	�ة ا����	���ت و اآE%ه� ;'�43و �	�s ه?U ا�2/. ا�'��1	4 ا� �DNرة . �9ت �8'>�4 ا�Eان ا� R8 و

3
ون $
وى >B� &� ى%]�و �9
 و�'s ا�48�B2 . �& ����% ا� �� رو+	� ��ن ا��8ل ا��� آ�sN 8'�9دة 0/. ا��Eرات ا
 و 8'�ه
ة R8 �81918رس / �� اذار  �	����k  –8'�ه
ة %3��s : ا����	��	N 4? ذاك 0
ة 8'�ه
ات R8 دول 3%$�از�4

 و ا����Aت د�"/��8+	4 ا[%ى ا�� 1922ا3%�� /  و 8'�ه
ة راR8 �/��3 ا�N�1	� �� N	��ن �1920"%ا�% / ا+��N	� �� 6"�ط 
4�2  9�3
�& 6%آ��DS ا�"%$�از�	< . اه1	4� %BA� &� 4	��	48 ا�����B2ا� >B� م"وH�/� ء��
3
�0ة  " آ�;  %BA� &� �1آ
)�>اب ا�M	�0	4  �� ا�N�1	� و ا+��N	� و N���3	� ا�. د0& ا��8�B2ت ا�"%$�از�4 ا��� و�'s ه?U ا�1'�ه
ات �3;�ا��D ا

4	3�=�N�  - و �& �B< ا����	���ت ��درة 0/. ر�| ا��/& �� %3��s . و ه?ا ا8% ه�م ����3"4 ��%3	4 ا���1ه	% ]�ر��. ا
و �B< �8ا��BD . 49ن ر�| ا�M%وط ا��9+	4 ا��� �/1	�D ;�(* ا�'��1	����k ��8�1 آ�1 � ���:	R ا�J1%�3ن ا��1

 ا�
�91%اY		< ا���1ن 0/. ه?U ا�1'�ه
ة D0���8�3& ا�r���1 0< ا������D2J� s ا�"4A6H و آ�AMا (9	�D�9 -ا��6%اآ		<
&DA�0 0& �/9%ا;�4 و
90
ت 3'
 ارR3 +��ات 0/. ا+Q ا��92ق . آ 
ا����1و�YH� 4%اف ا���1'4 و R8 ان 8'�ه
ة را��3/� �


 د�"/�+�8	H3 4دU و �� �'� ه?ا �:%د 8< ا�18	4 ��را	���3 �N�1��9
 آ�B� sN%ة ا��	�+/0 . 4	 &� �D�BA% ا�2>ب ا�M	�0� ا�
� ا�=�ر$	4  ا����	��	4 ا�+�+	B�%� 4>  0/. ا�0"�ر ا�����Aت ا����ر�4  و ا�
�"/��8+	4 و ا�'�%B�R8 4 ا�+�'�1ر�	< وه
�ن ا�9Nذ ا�
و�4   OA'J� 4 او�H'4 ;�("4 ا�	د ا�%ا+��1H"ا� �� ��ر��	ل ا�"%و��JN \��� ان *�� � �D�8 
3 �ا����Aت 

 [Hل ا��J2	%ات �$ %1�K1	�	B� \%ة ا�9	�م �3'
�Hت 4و�0
�8 0%ض �M	�M%�<. ا�'��1	4 � ��& ا� �3:�ر ا��Eرة ا�'��1	4
"4	Y91%ا�" د�	ر ا������+
/  آ��Nن ا�N�E� 22ا�%8�B� ا;% �	�	< 3%+��4 ر+1	4 �� " ا�%اي ا�'�م"�� I3	4 ار�lء �/

3
ون ا3:�ء ا�. 42�8 �/%ا(19224����%  >�%M�	M� 0/. ار+�ل  . 
و �� +f1 ا(
ه& ��O�A اN?اك 3'%ض 6%اء  ���	
و 2��3
 �MN >8ط ا�18	4 ا�M	�0	4 ��1 ��[% ا�+�'�1ر�	< �3��1JNم HE8 ا�. 8'�ه
ة $���ء آ�ذ�E8 >8 43 8'�ه
ة آ	//�غ ا


د ا�. AM��8. ا�8%اض ا�'9/	4 و ��1 �0رOl �� ذ�k اي �J0 8< ا�J0ء ا��B1* ا��	�+��و . �	�	< �3ر+�ل ه?ا ا�1  



��U ا�وه�م ا��/1	�E8 >8 4 �0"4 ا�8& و ا�8< ا��0�1�  و ا��B2	& و � ��HY�28ن ا����م ���N>ع �& �K�8 >Bو�� �/k ا
�8 ��
�N R	%ان . ا�C...ا��Hح
�0 �D��$�A8 4	I3 4	��1'% ا�	�1ه��DN& آ��Nا �%ون �	�D و+	/4 ��=
�% و اl'�ف �4�9 ا�


ة�
�� �"� Q	O �� ه?ا ا��
د1919و ��t8�N%3 >1J ا�2>ب ا�?ي  وO'l �	�	< و �"��1�K8 U% . ا�2%ب ا� �':98  :
"�Nو ا 
��را��D 0/. و$O ا�=��ص �� 3'| ا�"Hد ا�. ز��دة �98و48  ا�+��HI		< و �Kدي XIl ا�"%و�	��ر�� ا��1>ا�


ة 8< ا���1'�ت ا�%ا+��1	4 ا�'��1	4 �

�'�2N &D ا�B6ل $�) &8�ا��� ���& 0/. ا����1ى ا�'��1� ا+�HIل ) ا�C...�0"4 ا
و �Kدي ه?ا ��3رة (�1	4 ا�. .  ا�'��1	64'�ب ا�B%ة ا�رl	4 و ��2ول �����3� �"� آ� 6�ء ��& ا�2%آ4 ا�'��1	4 ا��Eر�4


 8< ا�"/
ان �%ا��D9 (%وب ]�ر�4  �� ا�"/
ان ا�"%و�	��ر�4 ا��� �
ا��D�AN >0 R و �0
 ا�M'�ب �
(%وب اه/	4 �� ا�'
4	���%"8�
 ا��9ى اl 4JA��1. ا�4��2�1 ا� �� �ح ا�'��1Hع ا��<N �E8 مH6'�رات ا�� f"�� ��� �E8 ه?U ا��%وف 

 �V &	B2و �28آ& ا��  �و ا3'�ده& 0< ...ا����م ا�%ا+��1 &D)H+ ع ا�'�1ل ��>ع
ا��3�Y Cو�4 ر$'	4 و (�* �3 �=

 ا�+��HI		< 8< ا��Hح�%�و ��BM ه?U ا��:�ر ا��1[�ذة 8< ا�"%t8�N ا�"/AM� اداD�1D8 ." 49"�8 4N& ا�%ا8	4  ا�. �

د�0ة ا��Hم �� آ� ا$>اء " ا;
���DS"	�+4 ا�18	4 ا�M	�0	4 و +	�+4 آ� ��+	4 �/�	�+4 ا�=�ر$	4 ا����	��	4 ا���2	4 و +
.. ا�'��&  

9
 آ�ن  ا�XIJ ا�����دي ا�'�B%ي N�$ >8* ا�'��& ا�%ا+��1� 0/. ا���2د ا����	��� 3'
 ا�D�Nء ��%ة ا�'
وان و ا���2ر �
 4	l�1ت ا�2%ب ا���ذآ% X+اورو�3 و s6�0 و U�M=N ا�2%ب ا�91"/4ا�� ��ة (�9 �18 آ�� �$ �� �]& $�ءت از48 . 

R1$ا�'��& ا �ا�:"�9ت ا��2آ41 � s/4 اذه	4 1��0�4 . ا����د	43 ا�=:4 ا�=�1%�و +s21 ه?U ا��%وف ��2�Hد ا����	��� �3
4c3و�
 �%��4 ا�2%ب ا�ه/	4 و ا�1��40 و ا�
و �9
 (s/1 ا����ات ا�و�. �/=:4 . ا�و�. �� (	< و�'s ا�"Hد 8< $

3
ا�4 [�1د ا�ز48 �� ا�"/
ان ا�%ا+��1	4 و R8 �8$�ت ا��8 و ا R8 r%ا�� �ا[/
�=�1	4 ا�N�E	Rl�/� �+�1/8 ���2�  4 ا�
f/ان ا��"% و ا�0دة ا���
ان [:% 0
وان �M8%ك 0/. ا���2د ا����	��� � �� �BM� �N%�N [:%ا �1/8+� . ا�R8�:1 و �9
�8 s4 �8 زا�	��	د ا����H"ن ا��  �1�	4 ا�"
اS	4  و �ن " ا��>ء ا���دس 8< ا�'��&"'>�4 و �ن 8'�& اD/� 4B/18 >0 0"�رة

8%دود ا�'� �1	�D �8 �>ال رg& ا���8	& ا�� EB3	% �18 ه� /0	O �� ا�"Hد ا�%ا+��1	4 و ا[	%ا �ن ��1'�ت ا�"%و�	��ر�� 
QA���3 49[ .4 و ا�	9	دة (9�	ا�. � 
9�A� 48و<D8 4	�	S%4 ا�	ا�'��1 . �DN'�"%و�آ�ن ز�10ؤه�  �ا ��ن ]�رة اوآ��3% ا��?Bه

 r	1'ة ا�1�0ده� ا�
�
��E/� �9/:�8رة ا�'��1	�D�1� 4 ا;"XIl s2� s2 ا��ا�H8�0 R �?ا�MB� O\ �� ه?U ا�92"4 ا���ر�=	4 ا�

 ان ا��Kال ا���ر�=� . 0/. �:�ر ا��Rl ا�'��1��
$ >8 �	D�

ا 3g"%؟���	43" 8< +�$� /0	1l O< ا�2
ود � �B1< ا

. آ�1 ان ا����(�ت او ا�D>اS& ا�
ا[/	A2� 4% ا�M%وط ا�41SH1 ا�. ه?ا ا�2
 او ذاك ��2& ا�4���1 1��0	�. ا�8�9	4  

9
 اآ��"s ا�"	%و�%اY	4 ا����	��	4  ["%ة وا+'4 �� ا��'�R8 �8 ا���1ه	%ا�"M%�4 +�اء ������D1 او ��>�D�S او ا�D��'l او �
%� 4	I3 �D0ا
=� �D	/0 49/:1ا� �D�:/+ 4.  ض�4 ]�ر	3%� �D�	3%� ./0 رة

 ان . ا� اD� �DN?ا ا��"* ��3?ات �9
ت آ� �'"�


��ع ا���1ه	% ا�"'M	� 4� H3ده� ا;"f 8< ا�'�	% /0	�D ان �E	% �� ا�'��& ا��%اة ا��Eر�4 و ا�BA% ا��9
يN4 ا��A0 ت
. ا[1

ا�4 و 0��8
ة ا�"%$�از�	< ا�%اد���B		< او ا�"N�1�%		< ا�;H(		< او وه� ��JA 8< (	_ ه� �BM	/4 (�آ41 1�8	>ة ;


ا�4  و 0��8
ة ا�'�1ل ا�?�< �D�0 �D/�A& ه�ة 10	49; ./< 0		3%I< ا�		ا��3�9 >		Y%و�%ا	ا�" . C�2_ ه��  ��ر"N >� و
9
 ا�%د ��D آ��* ه?U ا��:�ر 0
ة درا+�ت [�;4 � �DY�:2N4 و اE��E4 ا�	18��8%$41 ا�. آ� ��Iت ا�'��& ا�9�1
م اDN	�ر ا

3��D/D و 0
م ��D/12 ا0"�ء . �%9�"� s""+ 
� 4	0�	M4 ا�	18H� ة
S�� �DA;�3 4	��	4 ا����	Y%و�%ا	آ%  ان ا�"?�+ ���B� و
�� آ�ن و آ�1 . ا�K�1و�	4 و 8	���D ا��D'"M�  4���21 3%وح ��8	4 ��	%ة ا���% آE	%ا 8< ا��Bارث �/2%آ4 ا�'��1	4 ا�'��1	4

 �18 %	EB3 %E4 اآ	ا�'��1 ��ر��	41 ا�"%و��3'> %l�2ا� O'l]% و���4 اذ 	=�4 ا���ر�
A�0 8< ا��N م�	ا� ���	�2د ا������
�R ا�
 ا��� اs9/Y 1927– 1925و �AB� ان �N?آ% ان ه>�41 ا��Eرة ا��	�	4 �� ا�0ام . ���]% �3��(�ت ا��6%اآ	4 �� 3/
 �8'>ل

N�3�	4 ا��%B�'ي ا�
� �� f/4 ا�?ي ��د ه�/% ا�. ا���% و (1.  ا���	N�1��	4 �� ا�M%ق ا���. و اDN	�ر ا�"%و�	��ر�� ا
�J�4 ا	0�	M4 ا�	18�ان ا�"	%و�%اY	4 ا��%��1د�%�4 ا��� sN�] ا��Eرة ا�'��1	4 �� (	< . ا�%ا�C ا���E_ ه�1 8< �1[ر +	�+4 ا


�� رS	�	� ه� ا�0"%ت ا2l �DN	] 4	�k/� 4N ا��Eرة �2
د ���D�A ه"

 �>ا/0 �8	�D ان �%�
ي . ا�"%$�از�2� "4		�هB?ا �
� ��8	� و آ��DN (�رس (9	9� �/���م
3
 ان ��"f $�ه%ه� D�8 . R8%ا 8'� ��B< 8< ا$� ان ��=? ه?ا ا�D�1% �3+�1%ار 

0
ه� �� ذ�k ا��:�ر ا�'�Jي �Hو+�ط ا��2آ41�+ 
%ا$'s [:�ة ا]% [:�ة ان ا�"	%و�%اY	4 ا��� �. 8%ور ا���s و �
4 �
ا(4 ا[:��DS ا;"s2 ����ر ان ��8	48H+ > ا���2د ا����	���  آ�� >8� l& ا���2د ا����	��� ا�. ��Nم �	��3

و ه� ه���k ا��J 8< 8'�ه
ة 0
م ا�0
اء دا41S 3	< ا�%ا+��1	4 و ا��6%اآ	4؟ ان . �� اورو�3 ا�I%3	4" ا��Rl ا�%اه<"
 ا�=�ر$	4 ا�%+1	4 ا��� ��M%ه� ا�
�"/��8+	4 ا����	��	�BM3 4 وا+R و ���D� f1 هB?ا ان ��B/& ا�/4I ا��	4I ا���2	4 �/�	�+4

: ا��1'�رف /0	�D �� ا�4�D1 آM�� �1%ه� آ?�& ا�18	4 ا�M	�0	� 4	�'	/0 >	�D ا��'"	% 4I/3 �D�AN >0 ا��Eرة ه?U ا��	4I ��9ل
 "���B� 4 و	"�$�
 6"%ا 8< ا�رض ا�%N � >2N���l8< ار 
و آ�ن ا�8% ;%اع 0/. ا�رض � "  �< �N=/. 0< 6"% وا(


 ا��	< ! ;%اع 1��0� ����8	< � �B1< ان �/�9	��
) kB+ >0 �/=ان 8< ا��'�9 ا�� ���	�2د ا�������0
�8 ا9�0
 ا
4 و آ�D�8 ON% 8< ا��%M	f���� 4 ا�	��3ن اDV%ت ا�
�0�4 ه?ا ا�'�1 ا���1=?ي ا�?ي (J%ت �O ه>�41 ا��Eرة ا��	�	

�1/0 �3ن ا0:�ء ه?ا ا�:%�r ا�+�%ا�	�� ���3 ا�ه1	4 �/'
و +O�1D8 �D و +�0
U �� . ��8ه% ا��9ة و ا��A2ظ 0/. ا��Hم
�	��I�8 ./0 Oاءا�
و �& �Kد ه?U ا��2J	4 ا�$"�ر�4 ا�. �2		
 ا�=:% و . 8'�رآO و ا���Nرا�O �� �16ل ا��	< و �� ا�0



 ا����	��� �� ا(�< ا�(�ال ا+�%ا(4��K8 4 و ا]�رت �� ا���s ذا�O ا�1Yع ا�:41I ا�'�%B�� 4� �s2�8 �D�B ا���2د
. �Yآ	�  

�?ا اs�/0 ا�48�B2 . ان �J	��I�8 4	� ه� �J	4  ا��1ا�R ا�+�%ا�	�	4 ا�	�N�3	4 ا�8�8	4 �� و$O ا���2د ا����	���
� ��'/r ه�� ��3
��ع 0< ا����	��	4 ا�DN +�%د 0/. ا$�	�ح ��I�8	� 2��3%ب و ا� %8����I�1	� دو�4 " ار��l"�2ل ان ا

4/9��85 .  

��

د ه?U ا�2
ود $D� >8 kه��� >B� &� >	) �	و آ��
و ا�
��ع ا�92	9� ه� . آ�ن  ا�
��ع ا��/"� 0< ا�2
ود ا����	��	4 �"
ان اl:%اب 8	>ان ا��9ى . �'��& ا�R1$اl'�ف �8ا�R ا�8"%���	4 و ��9�4 �8ا�R ا�"%و�	��ر�� و ا�M'�ب ا���1'1%ة �� ا

 s��%3 ة

 8< ا6"�ر  ا�رض آ�1 (
ث ا]��ء 8'�ه�

  ���2/�8�B1< ان �Kدي ا�. �=/	�� 0< ا�'l– ا]��ء &[ k����	� 
4	�%M< ا�	ا�� 
�
) kB+ >0 �/=�/� �Nر%:l�8 ا
ان ا���Jل 8< ا$�  8	>ان ا��9ى ا�'��1	��� . 4	R 8'�ه
ة  ر��I او �0

 0/. ا�
و�4 ا�'��1	l 4%ورة 0��8
ة ا�2%آ�ت ا��2%ر�4 �� 8=�/\ ا�"/
ان �BM3 ��8ا;� و ه?41D8 U رS	�	 4�A%ض
 4+�	+ R8 �	/ا�%اه<"�����| آ Rlا�4���21" ا�� .  

   

 4	0�	M4 ا�	18� �0"4 ا�8& و ا

   

Aا�. ا� 

 ا�. ا���Nر ا���ز�4 و ا�?ي ��2ل �	3 �1'S�'ا� ��N%� R8 ر+4 ان ا���9رب�) ��N%A� >8K� ي%B�0 ق�" Rlا��
9
�2�H� O8د ا����	���" ا�%اه<��18  %	EB3 %"اآ *+�B8 و ��4 8>ا	�	S%ا� . 
�0 ��N%A� 4�%B�'ة ا�
اذ �9
م ا����	�ت ا�0��1

9
م �%��N ا�4 0��8
ة ��2�Hد ا����	��� دون ا��1ا�49 ا��1"9� �N�$ >8 4* ا�J%ورة دون 6%وط و��9 �"��د ا�1'�ه
ة 3	��1 
� وا+'� ��8 f�A� 8% ا�?ي��/�%ا و ا�:��	� اN/�ا���	�2د ا������
 اl *	0� . 4�%/�Dح ا��9ات ا��	اث ا$�
و �9
 ا]"�s ا(

 4c$�A8 ت���:'N�0% ا �ت ��N�1l ./0 ��N%� >8 ��2� 23>م ان s�%�� �ه �� �B+�8 ن�B8�3 آ�ن ON< ا�49:�8 ا�%ا

اث ا�����1	4 ان ا�
�"/��8+	4 ا����	��	4 . 10/	�ت ��9رب و �"�0
 3	< ا�
ولو از�8ت د�"/��8+	4 دا41S و )�آ�1 ا]"�s ا


ة ��Aق 6
�H] �Dل ا��E)�"1ت R8 ا�
�"/��8+		< ا�"%$�از�	<M3 ه�

 �10ل 3/l ة . ���%ف
ا�8 ا�2�4 ا�c9/4 �3ن 0��8

ود �M8%آ4 3	< ا���2د ا����	��� و ا�%ا�C ��9ل 0
�& ا���2د ا����	��� ��B�+ ��N%Aن �/	/4 ا�/0�A	�N 4%ا �'
م و$�د) 

�0
اء 0/. ا���2د ا����	��� و$
وا دون ;'�43 ا�2
ود ا�Hزk�?� 48. ا�ه1	4 �ا�8 اذا �8 ا�0
ى . ��ذا اراد ا���1ن ا
� ���:	R ا���>ام 2��3	�د ���8  �	N���3 ن�� ��N%� او �	آ���/+�B	M� �1ن 0/. ا����1 او�����8 ان ��A? وا$"���2N �D : وا(
اا

 k�?3 ���	�2د ا������
 ا���N�1	� و � 3'4�� f"��� ة

وده� �/�	G ا�(1% ��را او �1>ق ا�1'�ه) f�A��  ��N%�" ودا
)
 .ا�"2%�4 و ا����4 �� ا�2%ب ا�91"/4 دورا ه��8 � ��9 0< دور ا�2
ود ا�"%�4" ا�2
ود"و 8< ا�R���1 ان �/'* ". �M8%آ4


�%ة 3�I3/> و ا��� �9
م 10/	4 ا�1JNم ا���2د ا����	��� ا�. �0"4 ا�8& آ��DN ا���Nر �ان ا�
�0�4 ا����	��	4 ا�
 4�	�N 4 و	�6%اآH�"ت�Y�IJ� " ري�Eا�=:% ا� \'l ان 
'3 �98"��4 �
ى ا�"%$�از�4 ا f"�� &� 4	1��'ا� ��ر��	ا�"%و�

��2�Hد ا����	��� اON ا+��Hم ا�"	%و�%اY	4 ا��%�1	
ور�4 ا�8م K8+�4 $�	\ ��3رة ���ى و ه?ا ا��1JNم �	Q ا���Nرا 
 �DNا  �AM/"ا� t8�N%"'�"% ا�� �4"ا���ر�E40 ا�2%آ�ت ا���
N4 ���\ ا�ر�Aده� ا��D$ س%B� ." ?�8 ��ل $?ر
��1 ا�?ي �"

H�0ة ا�. ا��
م �� ا�'��& ا�%ا+��1�؟ ام �"
�s +	�+4 ا;
ار د+��ر ا�"/AM	4؟ ه� �I	%ت Y"	'4 �0"4 ا�8&؟ ام وV	4A ا�
�D�0 43�$�. ا����	���ت؟؟ ان Y%ح ه?U ا�+c/4 �'�� ا  

 r�%Y >0 �D�	8�� >B1� آ�ن �4 ا��	ا�'1/ R���1ا�. ا� �c	6 \	J� � &8�9
 اDV%ت ا���%43 ان ا��6%اك �� �0"4 ا� 
QB �	�دا ووا$"�ت ��A?ه� ا���2د ا����	��� 3
�4 �	���2 ا�����Aت ا�R8 4/�A�1 ا�
ول ا�"%$�از�4 و � O�B�A%ض 0/. ا�'


ة آ
و�4 4���28�
��/B� ���:	R ا���2د ا����	��� + 41SH8	�+ R8 O�+	���N%� 4+ و (/�DS�A اl:% ا�. . O�'1+ ./0 ا�
4M"2و ا� �	:���< ا	ل ا��%اع 3H] |8�g \��8 ف. ا�=�ذ��	A�	� O	� %"0 ا�?ي sا��� �A�6� &� ا�?ي  %	g \	�	$ �� >B

���ل �V7 &ده�D�� <	/�N�3�1	� ا�
�"/��8+		< ا��N%A		< و ا ON��%0 >0 "مH8< ا$� ا��" s//B� �د ا���D�، �/k ا�
و �
 DAN& رH�)�3 . �B+�8 48�B) 4"gل ا�R3��  4M"2 ا�+:�ل ا��:��� ا���2ل �1� ./0��O 8< �3%ول ا��9A9س

�3��0"�ر ا��>ا�8ت l�A8	4 ا����رة 4���21��3 0/. ا��Aق ���ري �8 و  ?]��3 ��HY8/>48 ا >B� &� 4	��	ا���3�9ت ا���� >B�
. ا�=�ر$	4  

 4'Y�98 4ق �2%آH:N4:9 اN �D/10 ن�B� �D�8 93%ار �	:���ا�. ا ���	ا�"�%ول ا���� %�
و �� او�sA ا���3�9ت ا����	��	4 ��
 >8 4	��'� %E4 اآ	ا�49���1 ا��1" ا�'�3�9ت"1��0 �;�%ددة ا�43��21 �8"�9 8< �"� ا�
�"/��8+		< و ا�N�N�9		< ا�9A�1	< �� ا



��	��+�8 R8 . �0م �� s'1$ �0/��  �& 1926ان ا���3�9ت ا�� >		N�:�%"اب �10ل ا���1$& ا�%l0& ا
 H8�	< ا�%وH3ت �
�l%8 �10ل�ا� اON �< �'�ض اي . ة �2���N%A%ك ه?U ا�1%ة +�آ�� و ه?ا �ن ا�"	%و�%اY	/0 s8%)  4	�E8 �D ه?U ا

�. �B�0 \��2%ي �'9
U ا���2د ا����	��� �� ا�2%ب ا��9د48  [��ر�O ]49 6'�ب ا���1'1%ات و ا���1ه	% ا��Bد(4 ا�1$  

�B+�8 �� 4	1+%ا� O"6 ة
�%�
ف ا�%S	�� �6�A/	4 ا��N�1	4 آ�ن 0>ل : "��D  �'�9 ان ���D ا�B%8/	< ه?ا؟  ��9ل ا�Dان ا�
�2��" ؟ ان ��2�Hد ا����	��� ا�ن �� ا�'��& اR1$ ا;
��ء اآE% 8< اي و�J8 s....و �8 8'�.  ه?ا ا�HBم... د ا����	���ا

ان ا�"%و�	��ر�� ا��:��	s2� 4��2�8 4 90* ا�6�A	4 و ا��Eرة ا��	�	4 ا�D1>و48 و ا�"%و�	��ر�� ). 1935-9-17از���	� (
Nا 

ي ا�4 �98و48 ���U ا�+���Aءات ا��D/%�4 و ا�"%و�	��ر�� ا����1و�4 98	
ة ���3. ا��N�1	I8 4/�43 0/. ا8%ه� ا�. ("� � �D

4	��B�4 ا�%اد�وراء ا�"%$�از �	N�"+وا ��N%� �� % ا�'�1ل	��ة و 
D:J8 ا�"/�9ن 8:�ردة �4 ��ر�Eاب ا�<)�و . ا�9	�د و ا
�
0� 48�B) ا����	�ت ان �
��D �8? ا�D8�1JN �'�"4 ا� kذ� R8 &8".J8 s8< اي و� %Eء اآ��
ان ه?ا ا��"�f "!  ا;

�D	�د�	4 �3 ا�. �	و�4 ا�'��1
�ن ه>اS& ا�"%و�	��ر�� ا�'��1	4 . ا�?ي �"
و g%�"� �/�ه/4 ا�و�. � �'�د �"��2 اذا �& O"��N ا�. ا�
�� ا�"/
ان " ا�%اي ا�'�م"ة ا��9+	4  ه� ا��� +s21 �/"	%و�%اY	4 ا����	��	���g�3 4ب ا��/:4 دا[� H3ده� و �B3* �8د


 راس ا��1ل آ/�1 3
ت (48�B ا�B%8/	< 98"��4 . ا�%ا+��1	4�
D� ./0 �Dر�
و آ/sA'l �1 اN�B8	�ت ا�18	4 ا�M	�0	4  و �
ان ��ة ا�"	%و�%اY	4 �� ا�
ا[� و ا�=�رج ����+* R8 ��B0 ��ة .  �� ا0	< ا�"%$�از�4 ا��N%A	4 و ا��M	B	4 و g	%ه�1

و ه���k . و �B< ه?ا و$O وا(
 �/4���1. ���	��� 8< (	_ ه� دو�4 ا�6%اآ	4 و ��0
ة ا��Eرة ا�"%و�	��ر�4 ا�'��1	4ا���2د ا�
. و$O ا[% ���r2 ا�
را+4  

 �N�Eا� >�%M� �� / %"1��N1934رج�$ 
 ا�?ي � �=/� �?O��3?3 و ;%اO��0 ا�E1	%ة 8< و�J8ت �:�4 �=:* 8 و�\ ���
8�/Q ا�'�1م 28?را و ���0�	Mاورو�3 8< ا�=:% ا� �12�ن ا;/* (�$> �B�+ �DN� 4	6�Aا� �	N�14 ا�Nم ادا
'3 �2;�N  .

ان ا�1
��N f\ ا��3ي �N\ ا���[% ! و �O8HB ه?ا 8'�. آ"	%". +�ف 2N		�D �� ��م 8< ا���م آ�
�49 ���" ]&  ��ل 
� �1J< ا��Hم ا3
ا و � >	/8%B/� 4	1��'4 ا��ا�"%$�از O/	B� 9/� [:% ا�2%با�?ي� & . &D� 4	��	4 ا����	Y%و�%ا	ان �:�ر ا�"

4	B/1ل ا��B6ا ��
9
 �:3�N R/	�ن ا�ول ا�=	�ط ا��� �R8 O:3% . 0/. و$O ا�=��ص ا�"%$�از�4 ا�'��1	4 8< زاو�4 �'�
92
 ا�
ول ا�ورو3	� ��

 ا�	'��"4 و �	Q ا���ج و ا�0د ا�
�< ا���[�B	B� و �93 O�B� R8 ه?ا ه	��9� ON� 4	0�:���N 4\ ا


ة ا���$41 0< ا��Eرة�
�و �8دام ا(��Bر ا�
و�4 �/���رة ���1S و �8 دام راس ا��1ل ���
ا . ا+�1% �� ا�
��ع 0< ا�B/1	4 ا�
 .9"� �1�	3 O'8 f/; �0
وا �
ودا  OS�10>ات ز	آ� 8 &g4 ا�'��& ر�"9. ��3% 3%$�از	+ ���	�2د ا�������O��92 ��ن ا


اا��6%اآ	4 g ���
�49  اذا �& �B< ا�	�م �'/. ا; 4	N�1��و ا�3ن ا��A1و�lت ا��� ��م �D3 �3ر�� و ���ل  R8 . ا���Y	4 ا
�B+�8 ر�sJ ا�"%$�از�4 ا��N%A	4 ا�B"	%ة ر�Y�� �J'� ان �/'* ���3ر�4 ا����	��	4 رg& $��48 ا�=:% ا��D/%ي و اه�
اء 

4	�Yا�. ا��>40 ا�� ��N%Aا� �0�	M4 .  ا�2>ب ا�	�N%Aة ا�
 ا����	��	4 ا�D& ا�	��ر��ن ���ل ON�3 �	�1 –و 3'
 ���	R ا�1'�ه
�B+�8 
l  �8<  و رو	3%� R8 �9رب�/� Rا��ا� �� .'+ �B+�8 f"M3 >	�%3 /�ح ا�8م�آ�ن  . O�B� و ه?ا ا+�"�ق �/�2ادث و

8�%اه� ا�'�دي R8 kذ� R8 رض�'�� �. ا+�"�ق   

�ي +	�+� ]�ري $
ي ان ��B% 0/. ا�
و�4 –و ��8وئ ا�1'�ه
ة ا��N%A	4 و  �1D8�B< را���  �� �28+<  Q	/� 4	��	ا���� 
k/� 4 او	���8"%��* ��8ر(4 ا���1ه	%  �B3 . ا����	��	�DE23 4 0< د0& ا��l� �� ا����Aت R8 4��K8 ه?U ا�
و�4 ا� >B� و

8��1ع  ا��9ى ا� X+4 و	S<�آ�1 ا� ON	Q 8< ا�J%وري ان �
�'�� . ��ر�=	4و�lح (�ل  R��8 ا�1'�ه
ات ا���B	B	4 ا�
 4	A=14 ا�	���8"%�ا�%g"4  �� ا+�HIل ا��%اع 3	��N%� > و ا�N�1	� ا�. $'� ا�2/	\ ا�"%$�ازي ا�s�K1 او ا��21و�ت ا

��4E ��2ل و ا��2ل ان ا�
�"/��8+	4 ا����	��	4 ا��� ��"'�D �� ه?ا ا�1��ل ا�18	4 ا�s2� .E +��ر �0"4 ا�HE8 &8 ا0/.
���"N " ?8 f>ع ا��Hح"و " ا�8< ا��0�1� "و �=
ع ا�'�1ل 2��3
�_ 0< " ا;
��ء �/�Hم"(/�Aء �B+�8 ا���K1	< ا�. 

. ذاك �+ �0%	�+	� �M/%آ4 ا�8"%���	4 ا�م  و+X ا���1ه	% ا�'��1	4  

و �'�"% .  ه��%–2	B+ 4A%�*  اد�. +���	< 23
�_ ;A2� �8]�ر �/�	
 روي ه��% رS	Q ;�81935رس /  �� اول اذار
ه� ��'?ر : �'�
�c+ �8 +���	<. ه?ا ا�2
�_ و]	49 ]1	�4 �
ل 0/. ا�'1. ا�"	%و�%اY� �� ا��J9�� ا�B"%ى �/�	�+4 ا�'��1	4

ان �8ا�R ا;
��ء ا��Hم �>داد ��ة و �D�B1& ان ��M:�ا �� وfl ا���Dر �D& ���1'�ن 3
0& : "؟ ا$�ب ���H�..HS� ا�2%ب
ان ! و �	Q �� ه?ا ا�HBم ادN. ا��%اب 8< ا��ا�'	4".  ا�'�م ا�'��1� H0وة 0/. اH�8آD&  و+	/�E8 4 �0"4 ا�8&ا�%اي


 ا%"8���� H�/� .م � +	�1 ا� ON	Q ه��ك +Hم �?ا�O"  ا0
اء"و ا�. " ا;
��ء"ا�
ول ا�"%$�از�4 � ���9& ا��HY ا�. /3 �B�
93
ر O3 &�D� وه� O8H+ &0
3 &�D�OSا
ا�8 ا��	4I ا��� ��Mرك �D3  +���	< و ��3
و�< و �	�ن 3/�م و .   �8��Bن ��+	� 0/. ا0


��ع O�0: "ا��� ��9ل/� &8��H �'�� ا� ان ا��Hم +	�r92 " +�ف ��r92 ا��Hم (�9 اذا ا1$ s1JN	R ا�
ول ا�. �0"4 ا
O�%] *$���� �8 kه��� >B� &� 42. اذا	2; �Dذا� 
3
ون 8'�. 10/�ان ا�BA%ة �� ( �D�B� و  . s	93 �ول ا�'�1. ا��
���

�/�1ذا �"2_ 0< (%�4 (%آ��D؟ ه?ا . ا�1�%دة" ا��Hم"3'	
ة 0< �0"4 ا��D� &8& 23%�4 (%آ��D اآE% 8< اه�BA3 �D8�1%ة 
��:��	� �k/1 ا+"����K8 �D�0 �3 آ" �"�'
"ان ا�
ول ا��� ���2* 8< �0"4 ا�8& آ��N�1	� و ا�	��3ن او . + �8	OAMB ا�9��1"�

و ه�%ه� �0"4 ا�8& ه� �� ا�92	49 �'
�� �/�BM ا�
�"/��8+� �/�%ا�0ت ا�l�2%ة � �Q1 . آ��	�E1� 4 ه?ا ا���%ف



ا�8 ا�+��Aدة D8H+ ./0 4���21/� �D�8& دون ان ��Bن  ه���3 k	�D& اي . ا�D��10 و � �I	Y %"	'4 �0"4 ا�8& ��3?ات
�/�%ا راl	4 . ا��AقN���	9�%اورو�3 و ا� �� ��N%� f���13 4	2Jا�� R8 مH4 ا����Y�3  . 48H�3 4	2J�/� ه>ة���  ��N%� �8ا

و آ� دو�4 ��8'
ة �/��ء ا�. ا�2%ب د���0 . ا��1ا;Hت ا�"%2�8H� 4"%ا�Yر�4 ا�"%�:�N	I3 4	4 ا���2ل 0/. د0& ا�:��	�
و �"2_ ا�
ول ا��I	%ة ا��� � �k/1 و +	/4 ا��D2���8 >0R": . �J و ه?U ا�2%ب +��Bن �� �N%ه� ا0
ل ا�2%وب ��3

4 8
��40 ا�. $�N* ا���R1 . 8< �0"4 ا�8& 0< اs2� �D�8 +9\ ه?U ا�K1+�4 ا�'��1	4��Dا�� �� �D�AN 
��+ �D�B� و
. ا�2%3� ا���ى � �2N ا��Hم  

 >0  Rا�
� &8�
 و �	Q ه?ا ���	H�/� �1م و �O�B" ا��Rl ا�%اه<"ان �0"4 اl 4	/�� ���	& �/'�\ ا�%"8���� N�$ >8*  ا
4�%M"/� .1�'4 ا��%Eآ�
ا ا�	�م �� "  ا����م"ه?ا. ا"� �D��� �� �B1< ا�/0 4���21	O ا� 23%وب ;I	%ة و آ"	%ة 


ا ا�. ا�l�2%اتg �9��� . ا���1'1%ات و ����8"%�9
 وا�s9 . ا[Hص s�K8 و 28
ود" �/�Rl ا�%اه<"���[Hص ا�

ا �� " ا��Rl ا�%اه<"��	� ا�"�ر(4 0/.  ا�:g �D�+�	+ ن�B�+ ري �8ذا
�� اورو�3 دون ان ��ا�/0 r	O �� ا�%�9	� و 8< �


�� ا�2
ود �� ا�%�9	� 3
ا ��'QB ا�ن �� اورو�3. اورو�3؟ �	Q ه���k 8< �'%ف'� >B� ؤ 0/. اد[�ل .  و%�� &� %/�D�

 ان ا$��ح 8'3 �ا��Hم و �B< " ا;
��ء "و 8< ا��'* ا�0"�ر ا�:��	� 8< . �+��	�� ا�$4M"2	�O6 �� 49:�8 ا�%ا�< ا

�/�%ا ��1	< ا��
ا�R8 4 ا�N�1	��JA� ��N%� . (��	� ا��
ا�4 ا��:��	4 0/. ا��
ا�4 ا�%و+	4N. و ��2ول ا �1'�ت ��
ل ا��"��
R8�:1ر . �8 ���1% ا���N41 اD8 ا�%اه<"و Rlا����ع د" ا�� �� Rا��ا� �1< �B� ا��9ى t�<8 ./0 &8�ا[� �0"4 ا


اه� و �8.؟ ان ه?ا ����\ V ./0%وف ]��N�4 . ا�آH8 %Eء48 و 0/. ا���1�O ا���J 8< ا$� �D	4c ا�2%ب ا�91"/4"	+ >1�
3
 8< ان �"
اه� ا(
ه&  ��1  � >B� ا�%اه<"و Rlا�� "O� 4��DN �. +�ى 3%8	� 8< ا�"�رود   

 t8�N%3 ح" وHع ا��<N " 

اع واfl �8 دام ه����l�9�� kت ا%"8���	�4� (] Oح ه?ا 0< . ذا�Hع ا��<N r92� �� و .�)
�8"%���	�ن � �DM%ون ا�2%ب � >/�  . &DN��Bن ذ��9S�0 k �� و$O ا�2%ب–!  وه?l%� U	] 4	��	%Y–�9) 4�r ا���A	�ت ��

42 �0
 �8��N�Bن �23$4 ا�. ا�2%ب/+��9	4 ا�2
�4E ��درة D�� ./0	� ا�0دة ا���/f و ا��. ��B/�1ن ا+/42 �3 ���'�ن ا

 ا��Hح �0$>ة R�8 >0 ا�RN��1 ا�2%3	4 و ا�1=�"%ات و ا�����0ت ا�%ا+��1	4 . �3%40 آ"	%ة�
و آ� ا���A	�ت N>ع او �2

�Dر�
93 �A�2� 8< ان �D0�1�13 .8 �DNا &g4 ر	ورو3��>و40 و هB?ا ��"f ا�N�1	� �D��� �JA3 ا����0	4 �/'4 ا�'�B%�4 ا
3
وره� ���%د ). 'N>ع ا��Hح'� وه� ا��BM ا�92	9� ا��(	
 (ا��Hح و [�l'4 �1%ا�"4 ا����1%�< ا���ر48  
'��� �DNآ�1 ا

&D)H+ >8 �DN%ا	و �8 . 3'| $"t�ر
+�ى �28و�� ��=A	| ا���9Aت ا�'�B%�4 ا�"�ه�4 ز8< ا��/& " �B%ة N>ع ا��Hح ���3
� 23* ا� 4	N>ا	1��3 r/'�� �وه?	Aة �8'?رة ا���%B� �DNم آ�1 اH� ! 4 و ا��9ة	ا�%I�و �3"* ا���Aو��ت �� ا�و�lع ا�


 ا�"'| l |'">ان ا��9ى �42/�1 ا�	8 ��
ا�����د�4 و ا�6"�ع ا�+�'�1ري ��ن اي ��0
ة ��>ع ا��Hح �Kدي ��'
%]�ت (�ل N>ع ا��Hح �0د ا�'��& ��"�ق  +�4 8< ا����و�lت و ا�20�E)�"1و 8< ه�� $�ء 90& �28و�ت $�	\ �"'
 . ا


ه� �"� ا�نD'� &� 40%�3 
�
$ >8 f/ا��� . ��'� �ان ��3ء ا��	�+4 ا��Eر�4 ا�"%و�	��ر�4 0/. ا+�س N t8�N%3>ع ا��Hح 
4�%B�'ا��>40 ا� U�1� �ن ا���]
.  (�. ار+�ءه� 0/. ا�%�8ل  �3��'� ��+	��D 0/. 46�6 ا�  

0��13
ة ز�10ء ا��1��1ت ا�'��1	4 ا���1ه	%�4و ��'?ر آ"s ;%اع ا�:"�9ت  �و �� �0م . �42/�1 ا�2%ب ا�8"%���	4 ا
1914 �E8 4ض 6'�رات 3%ا�%Iا ا�?D� ن�	���8"%�
 ا�'�B%�4 ا�"%و+	4"و " ا[% ا�2%وب" ا+�=
م اl و " ا�2%ب

"4	Y91%ا�
�18 اl:%ه& ا�. ا+�=
ام و �B< ��ر�C ا����ات ا�'M%�< ا�l�1	4 آM\ ز�\ ه?U ا�M'�رات " (%ب ا�
 �E8 ة
�
و ��2ول ز�10ء ا��1��1ت ا�'��1	4 �� اوروs2� �3 +��ر ". N>ع ا��Hح ا��8�M"و " ا�8< ا��0�1�"6'�رات $


ة 8< ا���2د ا�91
س ا�?ي �'�"% �ز�8 �/2%ب �E8 ا�
�3�3ت و ا�:	%ان و ا�I>ات �
$ 4=�N %	J2� &8�د0& �0"4 ا
 49N�=ا�40��11"ا� ."  

4–�9
 و�
ت ا�18	4 ا�4E��E  آ�(���ج ;�رخ B� ./0%ة ا��6%اآ	4 	�Y8< ]�رة .  ا�� O�
و �B< ا���21ى ا��Eري ا�	? ا+�1

و ا�18	4 ا�M	�0	4 �'�1 ا�ن  �s2 را�4 �0"4 ا�8& آ��18	4 ا�N�E	4 و �R8 >B در$4 . اوآ��3% ا+��>ف �8? ز3 >8'	

8&�0
�8 +1. ا. اآ"% 8< ا�429 ا����%ة��/	>ي +����رد آ%�Q �0"4 اN�ا���2د ا�
و�� �9:�ع ا�:%ق و : "��6%اآ� ا
� �=/� 8< ا�92	49 ���ء�s ا����1> �3=%�4 �D�B� 4 $�ر(4 و	1�� ��2د : "ه��آ	\ �B1< ان �AN% �� ه?U ا�4��2 ا�1JNم ا

9
م ا�"	%و�%اY	4 ا�%و+	4 د�10 ���� و هB?ا . ان 8< ا��'* ا�$�43 0/. ه?ا ا��Kال" ا����	��� ا�. �0"4 ا�8&؟�
.  ا���Y	4 ا��� +
دت ��D ]�رة اوآ��3% �� ا���6H�–41;�� 43%l �D8%اآ	4   

�	�%) U%آ?N �ا���� _�
: و �9
 (�ول ا��	
 روي ه���رد ان ��A� ./0 ��2	D3 %?ا ا��
د 8< +���	< و دار 3	��1D ا�2  

-" �Eآ& (�ل ا���ا�N و &B��::=8 %	�8 4؟�8 ه�	رة ا�'��1  "  

-"U?Dرا آ�Bا ا�
".  ا�12N &� ��N ا3  



–" >Bه&..." "و��A� 1%ة +�ء[ U?ه  ."  

"  +�ء ��Aه& �8+�وي؟ "–  

". ه>��-آH �3 ه>�� او �� �8+�وي "-  

HS�� >	���+ R3�� &[" :U?ه sNت اذا آ��	ا���� >	�Yر ا��1ا�Bا� �ورة ��� ا�
ول �8 ه� ا�=:% ا�?ي �B1< ان �%اU ا�
ول ا�1
�4 ا[%ى O��93 4�c1:8: و �� اراد ا���O���� �S ه��". ]�4�3 ا�رآ�ن؟) >	���+ O� م
: و اذا �& �B< ]�4�3؟ و 0/. آ� (�ل �

"kان اراد ذ� Oر��E3 م�	در 0/. ا�9�� 
/3 �B� 4D��� 4�BN رة�Eا� %�
و �9
 ارادت H3د�N . ��ذا �& �%g* �'?رت ا��Eرة. ان ��
�	% ا��Eرة و �A��D�%� "...
. و هB?ا آ�ن ا�:"	'� ا��9�Nل �N >8%�4 ا��6%اآ	4 �� 3/
 وا(
 ا�. �N%�4 ا��Eرة �� 3/
 وا(

��وزه��� H� Uود
و ���2ي ��A	%ات . �/�1ذا اذن ��$
 ا�18	4؟ �9
 آ�ن روي ��درا Y ./0%ح ه?ا ا��Kال و �O�B �'%ف (
9
 ا+�J2%ت . ا�%ا+��1	�ن آE	%ا 8< ا�IE%ات+���	< ا�4�c1:1 ا��� �9%اه� ا�'�1ل آ�1 �9%اه� �"�NدH3 " �Dر��[ %	�A� �"�

و $�ءH] �Nل M0%ات ا���	< آE	% 8< ا��D1$%�< . آ�1 ا+�=
��8 ["%ة و ���رب ا�[%�<. ا��Bرا �8رآ�	H3 >8 4د ا[%ى
]& ا�N�MN ��ر . ��B �8د�� و 8'����و د���10 ا��1��1ت ا�'��1	4 �� اورو�3 و ا8%. ا��Eر�	< ا�?�< ��دوا ا��%اع �� رو+	�

9
 �/�� اآE% 8< 8%ة ان 0/. ا�"%و�	��ر�� �� ا�"Hد ا��Eر�4 ا����1%ة 0��8
ة .  ا�18	4 ا�M	�0	19194ا���Nر�N �0م �
>B8ح اذا اHام ا��
=�+�3 k�?ر و (�* �3 آ�B��� و �& D3 \�BN?ا ا�HBم �3 د�10. ا�:"�9ت ا�4��2�1 ا�S�E%ة 0/. ;'	
 ا

�	��;%� �2N %1)� ��':� ا�"%و�	��ر�� �109ل ��/�
ا و ا+��N	� و �	��اN	� و $	�ر$	� �93ة ا��Hح آ�1 د�'�� ا��	G ا
 H8�	< 1926و $1'�� �� �0م . ا�"���N	4 �%;4 ا��Eرة و ار+/�� ا�1��1	< و ا�1
ر3	< ا�'�B%�	< ا�. ا��Eار ا��	�		<

�/	> ا�N�ان .. 28>ن؟ آk2J8 �3 H. و ا�ن �"
و ان ه?ا �& �B< +�ى +�ء ��Aه&. J1%3	<ا�%وH3ت �0��1
ة ا�'�1ل ا

ت g ���	�2د ا�������0
�8 ��ل ان ا�2	�ة �� ا Z:=� &� >	���+"4)%8 :" �=6 >8 s"/9Nا 
� �D�AN 4	0�	M4 ا�	18���


ي ا�. ا[% ه>��$ .  

ض ا��	�+4 ا��	8%	
ور�R8 4 +	�+4 ]�رة اوآ���B� %3ن اآE%  و �� ان +���	< ا�3'
 0< ه��ء ا�l�1� و اآ�A. ��3آ	
 �'�ر

ة و �N ���B%ى �	�D : "آ�ن �� و+'O ان ��9ل. ا����0�
0
اد (%وب ا%"8���	4 $� 41��8 >	�	� %��3 &8�آ�sN �0"4 ا


 ان ��
�% ا��Eرة D��� 4�BN. و+	/H�/� 4م�N >2N و �D�8 
3 �و �'�"% �	�	< ���2\ . 4و آ�ن �	�	< �'�"% ا�2%وب ا��Eر�4 

�R ا�"%و�	��ر�� ا�'��1	�2N ����� �B3 4 ه?ا ا����2\N >2N 4 وN�	] 4	���%"8�و��=% �	�	< .  ا�"�ر�	��ر�� R8 ا�"%$�از�4 ا

آ�1 و ". 8< 6'�ر N>ع ا��Hح �� ا����م ا�%ا+��1� و �%ى �	O ا+/��3 �=
ع ا�'�1ل و �N ���B"�� +	�+��� 0/. ه?ا ا�M'�ر
�3�+����ج ا�����آ�ن U�28ور R8 OE�
 ا��<D� �N$& 0< ا�9�0دآ& ��N�3 -ان +�ء �B1D& ا��1+�وي: " �B1< �����	< ان �=�& (

�D��
3 O	� �9مN ا�?ي sا��� �4 �	AM/"ا� %	+ R3��N ."  

O�
: ا��	G ا�(1% و 90	  


ي ا�%و+� ا���� Z6� S�0 �$/� ���28 و+X ا��Hم ا�9%وي �����?ا آ�ن . �\ 3%وح ا�:�40 ا�'1	�ء�
��1 آ�ن ا�

 آ��%�< ا�N�E	4 و Q��3 ا�ول +	
 $	�ش ا����ن H3 ��8زعD0 �� روف���+ . sA�� ى%"B4 ا�	�N%Aرة ا��Eءت ا��$ &[


 ذ�k ا�. . H3 ر$'4 ا�A< ا�'�B%ي �ورو�3 ا�9
�41 و رو+	� ا�9	�%�4'3 s��l;%ة ا�	4 ا�9�ر�Yان ا8"%ا k6 �و 
��Nا �D=���48ر
3
 8< ا�D>اS& ا�=�ر$	4 و . �رات آ"	%ة و ��D�B �& ����% 0/. اي $	G 8< $	�ش ا�"Hد ا�9�1 �و آ�ن 

%1 4$�23 �0�9
ة ا$�0�1	4 و . ا��l�A�Nت ا�
ا[/	4 ��0دة ��3ء ا�M=�	4 ا�8�9	4 �/�	�ش ا�%و+	4)�و آ�ن ا��	G ا

ة 8< ا$� ان �"�% ا���ر�
$ 4	$���B	+ .�	$�
ة ��%آ�A; sت ا�41���1 وا�:�40 ا�'1	�ء و ا�=�Jع و $�ءت ا�
�ل ا�

4E�
��3�%اة و ا�%g"4 �� �'/& ا���9	4 ا�2 s/2� '4 و	�2<. ا�. ا�:"�� ���9Eد آ�ن ا����1ى ا�%A�9 ا�	���< آ�ن 	( �و � .

�< ا�8		< ��9 �3+�1%ار��� ��9م %��3�f ا�8		< 8< ا�=
48 . و3
ا 0
د ا�1 %1)����43�	G ا��Bا�9%اءة و ا� &D1/'� �"� .

G	�و اM�N%ت 3	< ا�AV�1	< و ا�'�1ل و ا�:Hب 8
ا�	D8 4%ة . آ� ا�Nاع ا�%��4l ��1رس �	O �123س و ��M% [�رج ا�

ر�"�ت ا�H�1��3 <A9ت و . ا�%�8ة� s:0ة 0/. ا�2%آ4 ��6ء و ا
�
4 �
رة $�%B�'ات ا�
)�/� t/E0/. ا� r/)<و ا0:. ا��

0� و ا�:	%ان ا�'�دي tS��N 8%4��8 و ا[?ت 10/	�ت ا�:	%ان ��ق ا�9:* و �� ا�$�اء ا�'��	4 ���2 اذه�ن ا�:	%ان ا�M%ا
�& �B< ���	& ا��	G ا�(1% و �
ر�O 0/. ا�'1/	�ت �� ا�2%ب  ا�ه/	4 . ا��1	R و DV% ا��9
م و ا��12س �� آ� 8��ل

�+ 43�Mدرات ا��B/� 4"����3 ات ا�2%ب��+ sNو آ� >		��E8%	"ط ;\ و . �ات �10د آ�"l ن و��د �0د��$ \MB� و
�ء ا�'��8	�ن . و ��/"s اراد�H] &Dل ا��%اع ا�:���. H8ز�8ن 0< آ�Aءات $'/D�8 s& 1��8	< و ��دةKو ه>م ه

4��Dا�� �وا �%��Nا &D�B� . 8%ارا و�	را+4 و ا���2
ب �9
 8% آ��4 ��اد ا�	�م 13
ر+4 ا�%2. ]& 3
ا ا�D/J& �13"�40 ا�

 ذ�k ا�
را+4 �� ا�آ�د�1	4 ا�'�B%�4 و �/�9ا دورات �
ر�"	4 [�;4 ���2	< ا�1'/��8ت'3 &D1�'8 R3�� &[ 4	/ه�و ��R�1 . ا

X+��8 \	9E�3 %]�و �9
 D�2�8& ا���%�4 ا�N . �Y�"JN\ ا�J"�ط ا�B"�ر �%9�9E�3 �"	B�0 \%ي $	
 3	� �1��R�1 ا���\ ا
 &D	� ��9� دون ان ��ور%l ��%B�4�4  ا��1+�و	ه/�و ��%اوح +< ه?ا ا��	� ا�ن 3	< . ا��%اة ا��� (�D�<A 10/	�ت ا�2%ب ا



_ �'�1
 ا�1"�درة ا��%�4c 0/. ا���%43 دون ان ��Bن ا���%43 50 و 40	4 (	1�� +�4 وه� +< ا�>ان ا��9ى ا�BA%�4 و ا�
�D	/0 H	9[ �c"0 .  

 ��B�< آ�درات ادار�I3– 4| ا���% 0< ا+/�� �D3� �":	r ا��6%اآ	4  –و ����. ا�2>ب و ا�M"	"4 ا�M	�0	4 و ا���3�9ت 
�/k ه� ا�(�	��Yت ا�:"	'	4 : 0�3
اد آ"	%ة 8'��دة 0/. ا+�=
ام ا���1ه	% ا�"M%�4 و آ�� ا�"RS�J و ا��R8 �[�1 ا�
و�4

G	�
48 ا�'�%B� 4��BM ا(�	��Y ا[% و ��K\ ا�:Hب. ��Bدرات ا�=/� 4"	"Mاد ا�
8
ر+	4 ��درة 0/. آ�1 ان ا0 *Sآ�� 
4c"'4 ا����) �� �Y�	�)ط ا�"l ارس
9
�% اه1	4 ه?U ا�N�B8	�ت ان N'%ف ان 0
د ا��1=%$	< 8< . ا���2ل ا�. 8�� �AB� و


 �N >0\ ا�1/	�ن و 0
د ا�
ار+	< �� 1$	R 80ا�1'�ه
 ا�'��	4 �"/� +���� �<�  
 ا�\ [%��� و ان 0
د HYب  ه?U ا�1'�ه
9
 (s99  ا��Eرة ا�$�0�1	4 �� (�9 ا�����د و [�;4 ا����40 �9
�8 آ"	%ا /8  . ./0	��27�N'/	1	4 (�ا�� ا�K1+��ت ا��

O3 &/2�  41�
و �'�� Y%اrS ا��=:	X �� ا��ا�4c"'� R ا����40 و ��f1 . ���8ى ا�
��ع 0< ا�"Hد �& �B< رو+	� ا�9

ة �8? اf���� �DS�MN ا�
��ع�
�
ام ا��M1ر�R ا�=�+%1 . �3)�و �B1< ا�0"�ر ا�'4�H 3	< ا��9ة ا�2	4 و ا��9ة ا���9	4 �/�	G ا
48
���J ا��	�ش ا�I%3	4 ا�9�1 Oا����1ى ذا� �� . R:9�8 ح��
 ا�1
�'	H] 4ل ا�=:4 ا�=�1	4 ا�و�. �3�
��  &� 
و �9

و �k/1 ا�"Hد ا�	�م  . �:�S%اتا���	% آs��] �1 ا�8ال آE	%ة ���R ا�'%�3ت ا�1
ر40 و +	�رت ا���9 و ا�
�3�3ت و ا
و ��& ;�R .  8/	�ن (��ن 3=�ري8.5 ا�\ ذات ��ة ا$��1	4 �'�دل �N1936 60\ 8/	�ن $%ار و +���R �� �0م 

��8	4 ��3رة ��8از�R8 4 ا��%اراتD�3�3ت  ا�
و ����R  ا�1%ا�"�ن ان ��Bن �N	* آ� آ	/��8% 8< ا��"4D ا�'�4/8 �� . ا�
 4c"'د4043�3 – 30(��4 ا��   .  

 Y 1928< �� �0م 82.000 ا�. Y 1917<  �� �0م 548.000و 3'
 ا�2%ب ا�B"%ى اA=N| ا�+:�ل ا����	��� 8< 
�B�A	M��]�� >/0ي11ا?	Aا��� Q/�و ". N >2N"�� ا+:�� ���� 8%آ>�< $�Dد�N ا�%S	�	4 0/. ��3ء ا��I;�ت: " ا�8م ا�1


رك ه?ا ا��9
م� �N�3�	ل ا��:+�R8 ا�[? '3	�BM . > 23% ا�"/:	r �� ا���s ا�l�2% ه
ف اه��1م O3�M8و �. �	�دة ا

��ع 0< ا�2
ود /� 4��N�[ م �3دوار�	ا����ات ا�91"/4 ��98%ة 0/. ا�9 �ن ��B�+ ا�"�2ر �41 ا+:�ل �'��D8 �0"�ر ان�ا

. ا�"%2�4  

9
م �3%40 اآ"%� 
ا+�I%اO3 "ي ��� �%�N� �/�4��2 0< و �8? اآE% 8< +��	< ;%ح  و�
 B�0%. ا�8 ا�+:�ل ا���ي �9
O3��0
دا آ"	%ا 8< ��ذ��ت ا��3��9 ا�9E	/4 ا��� �'�1 ا�. 8
ى " و ا0 �"��%1 )� و D31200?ا ا��9
م و ا����O0 �3ن ا��	G ا
و �� (��4 ;%اع 98"� �� ا�M%ق ا���. +�ف ��'%ض ا�1%اآ> ا��	�+	4 و ا�����د�4 ا�	�N�3	4 دون .  آ	/�1500%�8
 k6ك���A�دH� �� 4�%2"ة ا�
 500 ��اء $��� ���=
م 62و ����R ا�=:4 ا�=�1	4 ا�MNء . �J%�3ت Y	%ان ��:/r 8< ا�0�9

.  و � k6 ان ا�=:4 �
 AN?ت �� ه?ا ا��
د �B3 د�4 � :=� &� �3	S�Y1935�D%ة �0م   

 O�B� و �	رو+ ��8$�دا � �l�1ا� �� >B� &� 40ع 8< ا����%A3 %ان	ا�: X"�%� ة و%	]�9
م �9
�8 آ"	%ا [Hل ا����ات ا�
و �9
 اDV% �10 . و ا�48�B2 ا����	��	4 آI	%ه� 8< ا��8�B2ت �& �R�13 >8K ا�2%ب ا��Iز�4 ا��N�1 آ�H8. وه� �%ع ا�B	1	�ء


. اJ21/g%�< ا��:��		< �� ا�4M"2 8%ة ا[%ى �	41 وRl ا�2
ود ا�N��N	4 �/9%;�4 ا�'��1	4'%1 ��8)� دون و ا��	G ا
4	3%Iد ا�H"ش ا��	$ �E8 4	8�[%�
 ا��A1$�ت ا��Bر]	4 �/2%ب ا�B	1	�S	4 و ا�l k6 .  

4 ��8��ت ا����40 ا�3%2	E� 4	J��3 %%ورة �B6آ� M8%و40	0�N �2د . ان��و ��?آ% �� ه?ا ا�1��ل ان و+��S ا���Nج �� ا
�1'�ت ا�"	%و�%اY	4  ا��2آ41 آ�ن �Nع ا���1��ت و آ/�1 8%ت ا�:/"�ت ��3. ا����	��� ا��J 8< ا���1��ت ا�+�HDآ	4�

|A=�1ه% 0< ���8اه� ا�'�دي ا��V �BM3 �'A�%8 .4:/+ 40ا���� >S�3ز %Eاآ �ه G	�
هM< اذا آ�sN . و f���8 ا�N H�
و �B< �"9. ;��40 ا�2%ب R8 ذ�k $>ءا 8< . 8'
ات ا��=%�* ا(�< �0�N 8< ا���1��ت ا�+�HDآ	4 او و+��S ا���Nج

و � ��%ك ��ر6	/�ف  و . ����40 ��3رة 48�0 و �'QB آ� ا[:�ء ه?U ا����40 و ان R8 ا��/9	� Y�=8 >8%ه�ا
اg ��N	% راl	< دا0�N >0 �1S	4 ا���Nج ا�91
م �/�	M��]��" : G	B�A� �%;4 دون  ان �?آ%ا ا�1
راء ��3رة 0/�	4

%1)�و ���8ى ا���D	>ات �0دة ادN. 8< . & �3%ا(4 اآ"% �	3 �1	�D&و �B1< ا��9�0د ان ��دة ا�
��ع �'"%ون 0< ا��Bره". ا
و 28%آ�ت ا�:�S%ات رg& ا��9
م ا�"B	4A/=�8 % 0< ا��J . و ا�(?�4 ا+�ا �0�N 8< ا�%�6�6ت. ���8ى ا���/	f و ا�?[	%ة
4E�

ف ا�9
�& . ا�21%آ�ت ا�I%3	4 ا�2Dو ا�91"� –و ا�
� �>ال – ا��9%ب �8 اB8< 8< ���8ى ا�'  4	�1 ����3"4 �/��9S��

. ا�3%2	4  

��وز د[� ا�>را40 و ان ا����40 ���2 . ان وRl ا�>را40 ا6
 +�ءا� 
و  �8 �"��g��� R1� �B+�8 ان د[� ا����40 �
9�3
م ا����40 . ا�	�م ا�1%آ> ا�ول r/'�� �
 �'/O9 ) رg& آ"% ه?ا ا��9
م(و ا�92	49 ان ا�A%ق 3	< ا����40 و ا�>را40 �


ا���13ى$ |A=�1ا�>را40 ا�  . R8 4 +��ات/	Y 4 و ا����ه�N4 ا�. ا�1%و	��	4 ا����	�8+�/"�
و 8< ا�+"�ب ا��� د�'s ا�
و �9
 ��2< ا���1\ �� ا����ات ا�HEث ا�[	%ة �MN�3 f1+ �18ء ��ا0
 ��1�< . ا�	��3ن  +"* و$	O ه� ;'��3ت ا���1�<
.���. آ��	4 ��1:/"�ت ا�
��ع 0< ا�M%ق ا  



DN4/8 [��رة ا�B4 ا�	0�1� �A1� �55ر�4 ان ��BM ا���9 �� 0
د ا��	�د ����3"4 �/�	4:9N G ا�J'\ ا�ه& اذ +""s ا�
و �9
 . و ا��	G �23$4 رg& ا+�=
ام ا��	�ت ا�. (��ن �H[ �B]4 ر$�ل آ�1 آ�sN ا�4��2 ا��م 3�N/	�ن. 4S�1��3 8< ا�=	�ل


ات ا�=	�ل ��>ا�
Y%ا 0/. ا���1\ ��2< �� ا���4 ا�l�1	4 و 3 . Uاد
'� 
 8/	�ن 41�N ��در 170و 0/. آ� (�ل ��ن 3/
*'M�1ع ا��
�'s ا�2%ب [Hل 0
ة اD6% 0/. ا+���Aر ��ى آ"	%ة و [	�ل آ��	4 �/�"4D  0/. (��ب 8Nو . (�. و �� ا

4c3و�9
 [/s9 ا��Eرة ا��N%A	4  . ا���1ه	% ا�"'M	� 4� 1$	R ا�"/
ان � ����R �8�10 8< ا�2%ب ا� ا���ع و ا��Iزات و ا�
�B/1ا� G	�
ة R8 و(
ات ا��
�و �B< ]�رة اوآ��$ s/) %3	G ا����م ا�9
�& O/8�B3 و . ا�B"%ى $	�DM 13>ج ا��BM	Hت ا�


 �3د4S 8< ا�0�9
ة�
$ >8 %1)�و . و �9
 DV% ه?ا ا��	R8 G ا����م ا����	��� �3ن وا(
 �O"0��8 O1+�9. ا+�s ا��	G ا
و ا�92	49 ان ا��	G .. 	�زg U	% ا�21
ود 0/. ا��	G ا�9	�%ي ا�. ا��:�ر ا�$�0�1� ا�'1	r ا�?ي ا;�ب ا�"Hد�'�د  ا�8

G	�
 ا�
ور . �& ��t 8< ا�2N:�ط ا�?ي ا;�ب ا����م ا����	��� �3 و$
 ا�2N:�ط �'"	%U ا�آ�1 �� ا��
و /0	�� �2� �"
. �:�ر ا��BرU ا�%S	�	4 و �3	�Oا��1�21 �/�	G ا�(1% �� ا�>�>ال ا��9دم درا+4   

 �A�12 �N�Eن ا��N% /  آ�����1918�/��13  O�1D8 دت
) �8��N G	$ Q	+��3 �8�+%8 *'Mا� �l�A8 Q/�:  ا;
ر 8

 �'�1 آ$�2> ��12�4 +/:4 "�
$ G	$ وري و$�د%J8< ا� �'�� 4/I��1د(4 و ا��B�9ل ا��/:4 ا�. ا�:"�9ت ا��Nان ا

ا��9& "�8�� ��9& ا����د ا�12% ا�M"�ب / و �� اول ا��ر ".  ا��6%اآ	4 ا�91"/4 �� اورو�3و آ��د �/�Eرة...ا����	�ت

ون �13$* ه?ا ا��9& 1918ا�?ي (��� O�N ./0 �8? �0م " ا��6%اآ�D'�� ن و�ا�8م ا�:"49 ا�'�4/8 ا�%و+	4 و " ا�. ا
و �0
�8 ��9ل +���	< ان ا18	4 ا��Eرة ". ��D& و (	��D&�� +"	� ا��6%اآ	4 و ا[�ة ا�M'�ب �3ذ�	< آ� �"��9��3ل " ا�'��1	4


 اOS�MN  0/. ا��Bر ا�2>ب . ��ON �=%ق ا�9%ارات ا��� �& �/�  (�. ا�ن" +�ء ��Aه& k2J8"0"�رة 0< '3 G	�و �0ش ا�
و �
 ا�=? .  ا+�+	�آ�1 ا+��(s ا��9اN	< و ا��4��2 و ا��2%�| ����3رة ذا��D 8< ا��Eرة ا�'��1	4 ا�1'�"%ة ه
��. و ا�
و�4

 آ�* �g+		\ ا�?ي �%اس 1921و �� . t8�N%3 ا�18	4 ا��Eر�4 �� آE% 8< ا�(	�ن D�8%ا � O3 �I��"8� f���8 ا�2%ب
�$ <D	G ا�:"49 ا�"%و�	��ر�4: "رد(� 8< ا�>8< ا�42/�1 ا��	�+	4 �� ا��	G ]& ا;"f ا(
 ا�3%19	< �����	<N ��Nا.. �


 ا��9ى ) د��0	4 و ه��8	4(�"%$�از�4 و ا��:�0	4  ��2* �3 �/9	�م آ?�k 23%وب ]�ر�4 �1��4D3 ا��Eرة ا��J1دة اl
و �
 6%ح .  ��9	%ه& �� �J2	% ه?ا ا��	O��1D1� G ا�'��1	124و آ�ن �g+		\ ��[? 0/. ��دة ا��	G ا�(1%". ا�8"%ا�	4

� رS	�	�ا��%/� *��B	+�g r		%Y >0 \�r ا��4��2 ان ا��9ة ا�42/�1 8
�0ة ��/'* ���N�[ 4 دورا	"�$�.  �� ا��Eرات ا
41SH1ا��%وف ا� �D� %���� &� ا���% اذا r	92� ا��2 و R�%�� >0 �0$>ة �ة . "وه<D$ا �E8 
	A8 ي%B�'ا� �]
ان ا��
�ن ه?U ا�$D>ة  �=A\ ا�م ا��Rl اذا ا+�=
s8 �� ا���s ا���1+* 
��ذا �8 ا+�=
s8 �"� ا�وان ادت ا�. . ا����	

� :��N	R8 R ا�+\ ان N:%ح ه�� آ�1 ��* ��ر�C ا���Bر (�ل ه?ا ). 1921د��1"% / آ��Nن ا�ول " (ا�$�Dض ��Nا
و �B< 0/	�� ان N?آ% ان ��[��M	B�A� وه� ا�	�م �8ر�6ل ا��%ح 1�K8 ./0% ا�18	4 ا�M	�0	4 �� �0م . ا��l�1ع ا��Dم

1921 �	BM� '4	1��0 8' ارآ�ن (%ب r	�����3 �1'� *�B8 R"4	0�	M4 ا�	18�و MN%ت ر+���O ا�48�D اN?اك R8 ": ا
40�1 �98�ت �s2 ا+& �
 ا���$f ا��D�1ر ا(	��N 3=:�ب O$�8 ا�	O ". (%ب ا�:"�9ت "8S�9ا� �B�A	M��]�� s1/0ا 
و �9

 ON�3"4�ر��	ان ا�"%و�
 و � �1��Y	Q ا�. %8�B1< ���	\ ه	4c ارآ�ن (%ب 1��0	4 8< ه	�cت ا�رآ�ن ا�8�9	4 �1=�/\ ا�"/
� +	�1 ". هB?ا ��"f ه	4c ا�رآ�ن ا�18	4 آ�ر����Bر�J��3 4%ورة 4	S
��U ا��8ر ا�1"� �A��8 اك?Nا ?=�� >	���+ >B� &� و

 sا��� kذ� �ا ��Nآ� kذ� 
'3 O9�%Y دا 18< ا;"�2ا ر��ق
0 >B� و �D�8 ة
�
��	�د�� ا�2>ب و ا��	G و " ا�. ���ر"ا�

 8< ا��I��"1ت ا���ذ$4 او اذا �c6& 8< آ�ن �� ا��Bره&�
و ه� �B1< ا�9	�م �E3رة �0	41  8< ". +�ء ا���Aه& ا�k2J1" ا�'

� �O�0 �9 " آ�ر����Bر"g	% ذ�k؟ �9
 ��و��8  4�%�N �2N ���2/+ا O	$�� .ا� %:JN 4 �"� ان/��Y ة
ا�18	4 ا��1:%ف 8
 4�%�N �وه �A=+"
". ا��6%اآ	4 �� 3/
 وا(  


����$	AM/"/� 4	�g 4	4/0�A�8 4 و [�;4 �� ا��. 8%ا(� ا�2%ب ا�ه/	4 و ذ�9N ./0 k	| ا��A1ه	& �9
 آ���sN ا�2	�ة ا
�l�14 ا�. ا�cAB�1& ا�	ه�A1ا� U?ه ،
و �
 آ�sN ه��ك �M���8ت �Y�/4  ���ا;� �� آ� ���8��ت  . ا��� �& ار+�ؤه� �	3 �1'

	lا��1ا �و [�;4 � G	�
ة ��9
 (% آE	%ا �8 ا�2>ب و ا�
و�4 و ا��
R ا�'�B%�4 آsl%'� �1 +	�+4 ا�K�1و�	< 8%ات 0

 ا��	G اN?اك. آ�ن 8%�%ا ��+	�S�� *آ� 
9
 �	O ا�4I��"1 �� ا�%��1343و ��� �ا�N� : " �� ا�1�/4 ا�'�B%�4 ا�آ�AN %Eذا �98

DD	"�� وري%Jء و ا�0"% 8< ا��:]�0
دا آ"	%ا 8< ا s"Bار� 
�41D1 ا�g >8 \A=�� � . 43��%/�ا�DSارى ان ا�43��% �
�D;���]1< اl �]
� H� kى ذ�
). �1919"%ا�% /  6"�ط 22" (ا�4���21 0/. ا�+%ار ا�2%3	4 و ا0 �8 �8  

 �D1+%� �ود ا��

����$� ا�?ي �� (	< 93� �� ا�2�� �& �BA� >B%ة ارآ�ن ا�2%ب ا�'��1	4 اه1	4 آ"%ى �� ا��%اع ا
8
ر+BM� ./0 O�AN s��� . 4	� ���B 8'�رض �� ا��	G او �� �	�دا�O 0/. ا���اJN"�ط ا�'�1 6�R �� ا sNة "و آ�
ا�'9	

 و ��[��M	B�A� و �g+		\ و ��ر6	/�ف و ا[%ون �'�9
 J3 �9"�8%ورة 14ا��� ��D3 >8K �%وU<�N" ا�2%3	4 ا�"%و�	��ر�4
ا�	�	�O و ��B	OB 0< ا��	�ش ا�8�9	4 �� ا�"Hد ان ��Bن ا��	G ا�(�A/�=8 %1 �� اه
ا�O ا��	�+	4 و ��B��O و ا+�%


 8=�/\ ��8�1 0< اk/� 41�N ا�"Hد�

ة [/��N rم +	�+� $�
�و آ�ن [Hل . ا�%ا+��1	4 و �%ى ان 0/. ا�:"49 ا��2آ41 ا�

 ا+�=
ام ا���%ا�ت اي ا�J"�ط ا�9
ا8. �� ا��	G ا�9	�%يl �S
��ج ا�1"�)��3 ��	Aاآ� 
 آ�1 اآ�A	�� 15ا�2%ب ا�ه/	4 �

�ت ا�21/	4 و ا�+�ءات ا���1ا;/4 ا�. ��
 ا�9	�دة ا�'/	� ا��� آ�sN ه� �D�AN �� ;%اع داR8 &S ا�ر�l  ���3%اع




ة ا�آE% (�1+� ان �
���ا ا��J �3+& 8"�دئ . ا�JN"�ط�
���م"و " ا���1ورة"�9
 (�ول 8:/�9 ا�Y%و(4 ا�Dا�1'�"%ة " ا�

ال �	�D ا����	$ �آ�sN . & ا�%8>ي �/�	G ا�?ي �
 �'	r ا�1"�ده4 ا��Eر�4 �� (�9ل ا�1'�رك ا�18	4 �� ا�9��1"�ا�8را 

�8�6 &Sم دا��N 4  ا�. ���8ى	ه/�3
ا�4 ا�2%ب ا �48 �
و اk/� . |'3 %DV �28و�R�%� 4 ا+��	* (%ب ا�'���3ت ا���1=
41�

ة D�'�8& 8< درا+4 ا�9�
�ا�1%آ> ا�%S	�� �U?D ا���Bر ) ���g�I%اد ا�	�م(>ار���	< و آ�sN �. ا��9دة (4+�1 �/'9	
ة ا�

3
ا �	�D �3د��� و ��ر6	/�ف  
. (	��D& ا�'�B%�4) و3'
 ذ�k +���	<(و �9  


ة �� ا�1?ه*�
���ه�ت ا���
��� 4	�4g ه?U ا$ %Eت اآ�
 . و �0
�8 (� ا��Hم $%ت �28وS�� O'3�� ا ه?ا ا�'�1 و
و ا�3

�& ه� �%وU<�N و دO10 �� ا���هO ��ر6	/�ف و ا�. (
 �8 8< ��اد ا�2%ب ا�ه/	4� �+�	+ >	�  ا���11ز�< و +

�B�AM	��]�� . *8?ه 
�//B	�1D " ا�4��9E ا�"%و�	��ر�4"و �� ا�92	49 آ�ن ا�1?ه* ا�"%و�	��ري ا�3%2� �O"M ا�. 8
ى 3'	

�U +�ى $>ء ��	% 8< ا��;�Aت ا�'1/	4 ا��� � و � ���2ي ا��A�K1ت ا��� آ�"R3�Y .A�K8 �D �=:	:� و 8	���	>�9� وا(


ات �%�� >8 4���م اي ا�����1D(��4 ا� �4 �	49 1��0"Y �DN�3 ��ر��	/"%و�� ��1ذ$N \�%'� >8 و ا����1(�ة �D	� 
�
6�ء $
� 8< ا��%وف ا�92	9	4 �/>�8ن و ا��B1ن 4J8�g 4	$���B	+ .  

آ	
 �8رآ�	��D  و ��D�B ��%ك ه?U ا��1رآ�	4 �� ا�92	R9�� 49 �� و ��% ه?U ا��A�K1ت �� آ� +:% 8< +:�ره� 0/. ��
9
 آ�sN ه?U ا��10ل  �� ا�92	49 8=/�4 و �� >B	Q 8< ا��'* ان �� \M�B	�D 3?رة g%ور . ا(�Jن ا���E1	4 ا�"4�2�

 ?	A�� ./0 درة�� �DN�3 %	BA0/. ا�� >�%]��>ات ��ر�=	� 4� 1$	R ا�"	%و�%اY	k/�  4 ا�"	%و�%اY	4 ا��� �BA% و ��"% ا'8
�ت دون �J2	% [�ص و 3
ون ��0
ة �8د�4��. ا�1  

G	�
 ا�S�� ا$�ب 

 ��R�1 �����3د ا�6%اآ� 9�8
م �/9	�م  : "  اN?اك 0/. ا��ال �%و16U<�Nو �/3 %:lاذا ا ON�3 k6ا � ��Nا

 3%$�ازي ��ن ا+�%ا�	�	�HB6 ?]��+ O ا[%/3 
l 23%ب .Nا k8'�. ذ� Q	� >B� 4 و	��� g%N* ا�	�م �3=	� ا+�%ا�	

ا��N اذا �Yر�N ا�����د ا��6%اآ� و ر�'�� ���8ى ا���1ه	% ا���9E� ا�g	�� ا�A< ا�'�B%ي 8�J13	< و ا+��	* ... 3%و�	��ر�4

ة�
4 8
ر+4 ا�"Hد ا�%ا+��1	4 ا�9�1
48  دون ان �2Nول ان t����N 3'1/	�ت �8:". $	�D�8 ��3رة R"�N ان  ��	ا 0/?D� 4	9


ة Y >8"	'4 ا�"%و�	��ر�� ا��Eر�4�
$ 4	�9
  و0
 ار[1	
س �3ن �9/* ا�رض اذا ). 1922ا3%�� / اول N	��ن ". (ا+�%ا�	�
9
 ا0:��� . و �
 آ�ن ذ�k آ1$ �8H	H ا� اON �� (�� 0/. ه?U ا��H� 4:9(� ان ا�%ا�'ON�=� 4. ���%ت �4:9N O ار��Bز�


ة و �B< �/* ا�'��& �23$4 �%ا�'�ت ��"I� ��3ؤه�ا��Eرة ا����1%ة 4:9N ار��Bز $�
ا�'9	
ة ا�3%2	4 "�9
 ر�| ا�2>ب . 

ا . رg& و;�ل 9/:8	�D ا�9
ا8. ا�. +
ة ا�B2& �3%40" ا�"%و�	��ر�4$ <	18 >	�
و ا�[�Hف 3	< �8	%ي ه��	< ا�'9	

1��R1 ا����	���/� . >B� &/�"4�ر��	4��9 ا�"%و�Eرا ه�48 �" ا��B��2ي ا�� ��ر��	و�%"/� �D1�
9� >8 �+�3 4	Y%و�%ا	ا�" 
�?ا �& �
ا�8 ا�'9	
ة ا�'�%B�sN�B� 4  ��	* �� ا�'r1 ا�f���1 ا�
��0	4 و . آ�'��| �� (	< آ�2�� sN	4V��A3 �D 0< ا��/:4

4	$����
��0
اء ا�9
اBA� .8%ة ا+�=
ام . f���8 ا�M%�42  ا��2آ41 و � ��%ك (	>ا �/2?�49 ا�ا�. " ا���%ا�ت"�9
 و;� ا
kن ذ��Jg ��  ت�
ا ا�1:��"�ن �3رآ�ن (%ب 1��0	4 اآH9'� %E و ار�
وا رداء :  8%�"4 ا���%اg" 
ارآ�ن (%ب 3/


ا��Rl "و ا[/. ���8ر ا��Eرة ا�'��1	4 ا���(4 �'"�دة " (%ب ا�:"�9ت"�28 " ا�8< ا��0�1�"و (/40�l�8 s ". وا(
��3�	�ش و آ�ن 8< ا�J%وري ��B* ]49". ا�%اه< >B8�8 ا O"Mاء ا��
0� ا��A/2ء ا�1�21/	< و 0
م ا+��Eرة Jg* ا

>1Eا� Hg �1D8 �D�0 <	1ا�� �. و ا[sA ا��'
�Hت �� ا�'9	
ة و ا��ا$4D +	%ورات ا$�0�1	4 ذات اه1	4 ��ر�=	4. ا�%ا+��1	4 
 4�+ sNدرات1935و آ��B/� و �	M/	1ري 8>دوج ����م ا�?$ %		I�  4�+  .  

   

A�� *�%و ا�0دة ا� �	M	/	14 ا�	  

ه� �O"M ا��9ات ا����	��	4 ا�42/�1 3'
 ا��Eرة M'3%�< �8�0 ا��BM ا�?ي ر+t8�N%3 �D� O1 ا�2>ب ا�"/AM� و ا�. اي 
 در$4؟  

2
د t8�N%3 ا�2>ب ان $ ./0	G د�����Bر�4 ا�"%و�	��ر�� �" >	)H� ن 8< �10ل و�B�� اي ان flوا �9"Y R3�:3 &��� ان
و � ��$ */9	G ا�:"49 ه?ا ا�. 8	/	M	� ا�6%اآ	M/� 4'* اR1$ ا� .  ا�. ا�M%اfS ا�%�A	4 ا�9A	%ة �N\ ا�"%و�	��ر�4����1ن


 ا��Iء ا�:"�9ت'3 ."�	M	/	1م ا���N >0 ء ا�2>ب��I�+ا ��'� � *'Mآ� ا� �E1� G	$ ة%BA� s�K1ه� ا���و �9
 . ان ا��
 ./0 �0�	M8< �/2>ب ا��E1% ا��K1ر ا�
0/. ��0
ة Y"9	4و �D��2N ا�. 8	/	M	� : "ا�'QB �%ارا ��9لا; �	M	/	1ا� ��"N ��Nا


ف ه� [/$ r	G  ". ا�6%اآ	4D4 ��%وف ا�:"49 "و آ�ن ا�D3�M8 وف%V �� G	'� G	$ ن اي�B8���B[ H3ت �
ر ا
$& و ا�9%ى و ا��N�8�Bت و آ�ن 0/. آ��4 ا��(
ات ان ����+* �� ا���D�R8 4 ا�1'��8 و ا���1". ا�'�H] 4/8ل ا�'�1

 �D� ن�B� 4 ا[%ى��J0 تH	BM� 4 و	<"ا�>را0�ح و ا���1H4 8< ا��	ت 28/�Y�	�)4 و ا	دة 28/�	� " k+�1�2 ا���و ان 



4�BEا� ��1 ��� �4 ا���%B�'4 �28 ا�%وح ا�l��%ر+4 و ا����40 و ا�
و ان ��& [/r ا�JN"�ط . 0/. ���8ى ا�49:�1 و ا�1
�+�. '�J3 4N"�ط �28%�	< ��	:%ون 0/. ا��	Gا��ا0� دون ا  

�8
ان $	G ا���BEت . و ��1 آ�sN ا�1	/	M	� ����+* ا� �8 �J��Bن Y R8"	'4 ا�1��R1 ا��6%اآ� �D� ��:/* ا����دا 9�8
4��9 3
اS	4 و ا�A%ق 3	�l�8 . >ع �� V%وف 3 4'�:�8	� �1�QB' ا��	G ا��/	1� وRl ا�"Hد ا�92	9�Eا� sNو آ/�1 آ�


�4 و ا�:%ق و ا��1ا;Hت . 9%�4 و ا�1
��4 واDV �2l%ت ا�1	/	M	� ا�� �����N و ���	�1ا��
و �Kدي ا���9 �� ا��kB ا�2
ا��D%�4 و ا����9ر ا�. Y%ق وا+'4 و l'\ ا���9 ���3	�رات ا�. ا�B2& 0/. ا��	G ا��/	1� ���3. ا�"Xء �� ا�2%آ4 �� 

�?ا ��* �BM	� $	G داS& ا�. $�N* ا�1	/	M	� I3	I� 4:	4 ا��"H] 4Dل ا��'"4c و . ا�+�3	R و ا�D6% ا�2%$4 ا�و�. �/2%ب
و �9
 �3� ا��	G ا�(1% آ�2 و+l X%وري 3	<  ا����8	R8 > ا���آ	
 0/. . ��8	< ا���9 ا�+�%ا�	�� و ��1	R ا��9ى

. اه1	4 ا��	G ا����8� ا�=�;4  


 ا��	�1924G� �0م S�� *17 آ��/��8   " :N ان *�اذا آ�ن ار+�ء ا����م ا����	��� ��E1� : >8K دا�1S ا��0"�ر�< ا����		<�
 ��9	4، �8ا;Hت، –�ول 8%ة اN�B8	4 ا�MNء ��Nم ا�1	/	M	� �����s ا�Hزم �U?D ا�'1/	4 ����\ 0/. ا�4��2 ا�'�4��9E� 48 ا�"Hد 

&	/'�... Cه� -ا�

ا  �9
 ا�N�MN ا��9ا0
 ا��	�+	1/� 4	/	M	� و �B< ��ا0$ 4A/=�8 ال<� � 4	��9E4 و ا��د�������ذا �8 ���%ت ". ا
ON"9. دو�ل ان 
3 &Sا
ان ا���2د ا����	��� .  ا��%وف ا��1د�4 ا�1:/�43 ��ن ا��	G ا��/	1� +	��Aق 0/. ا��	G ا����8� ا�

% �
ر4$ � ��:I�3  O� f1	��B� 4	\ ا�MNء $	G ا�/	1� ر[		9� ON� O01<  د��[ �	��g R�
�� . �8 %8�و �	Q �8 �� ه?ا ا
*�'/� �0
� :4A/B8 4	Y%و�%ا	0*ء 3 s2� 
و �'%ض ��� . �"�Q �9% ا���2د ا����	��� ��3?ات �%زح �%زح ه?ا ا�"/

4 0
م ا����+* 3	< ا�0�9
ة ا�����د�4 و ا�"��ء /BM8 �ء و ه��E�+ة دون ا�	ت ا�2���ا�BM1/4 ذا��D دا�1S و �� آ� 8
���Aا� �0�1�$�1
 آ� ا�'��Hت 0/. ا�����| 3	< . ا�'� G	��A� ا�R��1 و ا�+%ة و ا���B=�ز و ا�1
ر+4 و ا�دب و ا�

 |A=�1ج ا���N�. و ا�B6ل ا�B/1	4 ا��� ه� ا�6%اآ	4 8< (	_ ا�1"
ا) (�. 8< و$�N 4D% را+��1	4(���8ى ��ى ا  

4��9Eة 8< ���8ى ا�
�
�و . 4��9E ا�����A=� 4| ���8ى ا��B6ل ا�$�0�1	4و �B< ا�. و �%�R ا�'��Hت ا�$�0�1	4 ا�
ا�8 ����3"4 �/�	�JA3 G �3	4 ه	�آ/O ا�'�م ا��ا42l آ/	� ��& �	�س ا�4/�21 . ���ر$f ا�92	49 ا����	��	4 3	< ه?�< ا�1	/	<

4��ABا� O	� �13 42	2; . �3ر��م	6%ات و �9K8 4 ان �/'* دور	1	/��Q در$4 ا��9
م �2N و �B1< ���* ا��(
ات ا�
ا41S و ا
. ا��6%اآ	4  


 ا��ا(
ة 0< ا�[%ى'"�  4)��A8 4/��Y ودا
 ا�ف آ	/��8% و 6'"� 9�10
 s2�8 ا�:"	'4 و ا���ر�C ا���2د ا����	��� (
4c	+ ��%Y . �8ز�0 و �ول 15و ���	G و ه� �� اوا[% ا��م �DY�MN 1924اوآ��M�  / %3%�< ا/� 41�
 (sE ا�9	�دة ا�9

N م
�ي ���	& �/1	/	M	� �� ا�9��1"� ا�9%�* ا� ان ��Bن �J2� R3�Y O	%ي و آ� : "�	�ن ا�40�l�1 ا����	0 ./04 >B1� �
4"��B1ا� tS8< ا���� r	�

 و ���. 1925و �� �0م ". �9
م �� ه?ا ا��
د ��"I� ان �/1	O 0/	�� ا��r92 ا��
$ 
D0 ء�$ 


ا .ا��/:4" ا�'9	
ة ا�2%3	4 ا�"%و�	��ر�4"ا��Nر "8 R8 �8�1� �J����8 آ�ن �1	/����م" و �� ا�92	49 ان ا��	G اDو " ا�

د 0/. �6�2� .  ا�=�ص 1��3
ر+4 ا�1?آ�رة" ا���1ورة"�3
ا ���+� ا��Eرة ا�'��1	4(	_ �10 ا�>�10ء ا� 
ا� اON آ�ن �

�ع ا�2%ب 
Nا"
!  ا����	4 ا�. ��Nم ا�1	/	M	� 4S�1��3 8< و(
ات ا��	G �� ا����ات74و ا�9�N . ا�"%$�از�2�3 "4		  

8�%دة 8< ا��Hح و  �	N�1ا� sN�1 آ���Y"49�
; " 4	3%Iود ا�
ا��J آ�sN ا�9	�دة ا�'�� 48� �B+�8 ��[? �2��3"�ن �3
د ا�2

ا: ��ى $	%ان ا���2د ا����	����/�� ،�	N��+ا ،�	Nا��	� ،�	N��	� ،�	N�8رو ،�	N���3 .'� ا�Nء ا�=��م آ��Kون �1/0 �3ن ه
1�


 �� �0م (0/. دول ��N%� �E8 >8 .1�0 0/. و$O ا�=��ص ا��� �& �B< اN?اك ;
�H�/� 49م D'ه?ا ا� .D�Nو ) 1922ا
 
	��و آ�4c"'� 4:] sN ا��	G ا�(1% 8"�	4 .  8/	�ن ر$�3.5 ا�\ ��M8 4�%ة اي 120آ�sN ا�
ول ا�1��ورة ��درة 0/. �

04/. ��1	R ��ى �18]/4 �9%�"� 0/. ا�2
ود	3%Iض ان .  ا�%A� ت�	وف �8%ح ا�'1/%V sNآ� 
9� .���ا�8 �� ا�M%ق ا
 ا[%�< 8< ا$� 75/  ر$� �� ا��"4D �23$4 آ� +�4  100و N >2N'/& ان . �K[? �2��3"�ن �c8ت ا���ف 8< ا���91/	<

&D3 &Dا�

[� �� (����3 ا��%(. ا�12 – 10و ���2ج +��� (%ب 3	< . ا+�"N  &� ن ر$� اذا�	4   8/D"�?�< +	?ه"�ن ا�. ا�
.AM��18< ا� &D$1% (�. . ��ر [%و)�و آ�ن �'
ادR8 U .  ر$�  563.000�8�0�J& +�ى 1935و �& �B< ا��	G ا
4 8< 8��1ع ه?U ا��9ى ��A/� �'3%ق 74و آ�ن .  ا�\ 40X3�l ر$� D�8& 620.000و(
ات ا�"��	Q ا��	�+� S�1��3 

 R"�� �1�	3 4	1	/��
ات ا�B�'1%ة �� ا���BEت 26X9� 4S�1��3ا)�/�  . �	M	/	1ر ����م ا����N49 ا	ا�92 �و ه?ا �" �S�DN �BM3

� 74و ��3"4 " اآ	 4S�1��3 1004S�1��3  .  


�'s ا�N�1	� �� ا���/f . و �8? و;�ل ه�/% ا�. ا�B2& ا;"s2 ه?U ا��3��2ت، +%�'4 ا�':* 23
 ذا�Rl�8 ،�D ���ؤلNا

 ا���2د ا����	�l ا�2%ب ا��121م %:] %DV < و		ا�%ا+��1 R8 �1/ا�� G��'ة ا��%B� را�� sA�]ء و ا�آ� 6 �"� ��

�2lا�. . وا Uاد
 1.300.000ا�8% ا�?ي (
ا ا�48�B2 ا����	��	4 ��0دة ا���% $?ر�� �� �3	4 ا��	G ا�(1% را�'4 �'

ا . ر$�g 77و	ق ا�21/%Aا� �� r"� &� �1�	3 4	8��N G	�
 .  4234S�1��3 +�ى  4S�1��3 8< �%ق ا�	'3 
و ه?ا �O"M ا�. (



3
 � �D�8	H+ Qم � � 4"S�6	O �3 ا(��1ل ا�2%ب �و هB?ا �Kآ
 . ا��=/� ��N >0م ا�1	/	M	� اذا ��N%B ان �8 ��'� ا�2%ب 
 �BM3 *�BN � ��N4 ا	=�43  ا���ر%�
ان ا� ا��B1+* ا����1
ة ا�. ��0
ة ا�1��R1 ا�$��N	S�DN "� اآ	
"��� ا��	8 ��1 �	+ � 4

O	� 8>اج � .  

 >8 �	M	/	14 ا�"�N |A] 4 ا�. 74انS�1��3 23 %	g >8 ��) ONا 
9�'N � >2N ء و�آ� 6 &gر O3 �I��"8 و
"� 4S�1��3 
 �:Il 4	�N%Aرآ�ن ا��و 8< ا�f$%1 ا��J ان ا�"	%و�%اY	4 و$
ت �� ذ�41SH8  4;%� k ". ود��"�18ر+4 ه	4c ا


�/�=/� 8< ه?ا ا�	'3 
���A%ق ا��/	1	4 ��3'4 8"�6%ة �Hه��� و ه?U 8	>ة ا�1	/	M	� ا�B"%ى 8< . ���م �+"�ب +	�+	4 ا�. (
ان ا�"Hد ا�%ا+��1	4 ا�9�1
48 ��درة . و ��D�B �� ا���O�AN s 8	>ة +	4c 8< و$�N 4D% ا�B%8/	<. و$4D ا���% ا��6%اآ	4

و � k6 ان ا��H0�Aت دا[� . 4 و �H� >8  ���] OJ�%� �D�B(& ا��	G و ا�A�� ./0*'M	��N ?م ا�1	/	M	� 8< ا���(	4 ا���9	
4	1	/��
�� �B%ة ا�A%ق ا'�� �	��lا �""+ sNو�. آ��. ا��	G ا�(H] %1ل ��A	? ا�=:4 ا�=�1	4 ا  

���	l%� ت
�	Q �� ���8ول ا�
���،  و و �O�B . و �� ان  �0
3 �:] �N	�N	� �"	BM� >	� ا��	G ا�(1% �"� ا��'
�� و 3'
U ���آ
�O)%M3 ���AN ه�� �1 +��21� k8< ذآ%ه�. �� آ�ن ذ� 
3 � 49	9) k4 : و ه���"�N s�9N4 ا	��	48 ا�����B2ان ا� �ه

 4"��3 �	M	/	1ا����م 51ا� �ة �
 4S�1��3 �� ا���s ا�?ي ا�0دت O3 ���	& و(
ات ا��9زاق و ه� ا��(
ات ا��/	1	4 ا��(	

S�"4 و �'!.. ا���	��0;% ا�= %Eاآ �l�1ا� �ا��9زاق � �B6 
�"% ا�=	�4N  دا�1S ��0%ا 1�8	>ا و ����28 �� آ� $	G و �

4���28 .kذ� 
'3 �B�N%	48 آ
و �B1< ا�0"�ره& . ا+�=
D8& ا�9	�;%ة آ�9ة ��3	�	H] 4ل ا�2%ب و ا��Eرة [& 10/�ا �� [

 �& . دا[� ا����م ا����	��� اآE% ا�'��;% ر$'	4 و �2�%ا�
Mا�'�\ ا� XIl s2� &D�	3 ه�?	A�� &� �ا�� R	1�ان 10/	4 ا��


ل ���9	
ه& او ذه�	�D2�8 &� �3 &D& 0/. ا�'QB (�9 ا+�S��E	� H�8�3ك ا�=	�ل و 3'| ا�1>ا�� ا�[%ى"� . 4��	] 
�+�ف �

 ا����1	<l >�<	1�1ا� \; �� 
�
$ >8 &D�ANا�"%اري ا .
� &J] �� ؟ وkذ� �� k6 41[ ه� 
l 4D$�1ا� R19% ا�	ا3

ا�'�1ل ا�M"�ب ا�1'�رl	DV >%ت ا�%�* ا�'�B%�4 و ا��9زاق D��'"93& ا�%B��B� 4Dن ه?ا D�8%ا 8< ��8ه% ا��	8%	
ور 
�8
; %Eآ�9
  . و �'�"%ا�9%ار �0�3دة  ���	& H8ك ا�J"�ط �B3 اO�D3 ا�"%$�از�l 4%43 ��+	4 �1"�دئ  ]�رة اوآ��3%! ا�

�	G ا�(�D�+�213 %1 و ��8وH] �DSل ا��Eرة و ا�2%ب ا�ه/	4 آ�1 � �>ال ا�M"	"4 ا�21%وs/BM� >8 48 آ�درات ا�
. ان ا2N:�ط ا�
و�4 ا�1��1% ا4D$ >8 �9�N ا[%ى ا�. ا0/. ا�%�* ا�9	�د�4. ا���Mط ا��	�+� ا�2% �':� ��دة (1%ا ��18ز�<

�8 �2
ث ��ر6	/�ف �� l�28%ة +	�+	4 0< ا��E1 ا�?ي ��
�2& 0/. ا��9دة ا0:�ؤU �1%ؤو+	D& و$
 J8 O�AN:%ا و �0
�ن �'�%ف" :��AN Zان اه� \+�� ا+�:	R8 R ا ��Nم"، "ا
ا�?ي  ��& دا[� "  ان ا��Bدرات � ����g >B1"� 8< 3��8'4 ا��9

ة"ا��(
ات �
� ا�1%�%ة و ��D�B و ���9/9 ا�0%ا��ت ��ر6	/�ف . ا�C"...����9دة �0$>ون ��g"� 0< ا���%ف ا�8م ا�و�lع ا�

�D'1$�3 4	Y%و�%ا	0/. ا�" r":�� دة�	0< ا�9 O��9� �1� ��3ا%I�+ا %	E� � . Rlو ��B18 ن�B� * ان	9"� ا�=:� � 
و �
9
ون ا��1	R �3+�1%ار و �:/"�ن 8< ا��1	R  ان �%�A'�ا ا�. ا����1ى ا�rSH" ا�K�1و�	< �� ;�Aف ا���1[%�<��� &DN� .

ا��� � �=RJ �/1%ا�"4  و ا��� �'�"% ��ر6	/�ف �D�8 ه� ا��"* ا�%S	�� �Rl�/ ا��1=/\ " ا�%ؤ+�ء"و ا�92	49 ان 40�1$ 
�J�ء ا[%ى ا�	< و ا6	و ا�%و� .  

. ان ا��	G ا�(1% $>ء 8< ا�1��R1 و ��BM �8 آ� ا8%اOl وه� �'�N� �D�8 0/. و$O ا�=��ص �0
RA�%� �8 ا�2%ارة
 >B1� �ان � �"9N	�D ا6	�ء [	��	4 او 46�MI8 و $	G ا��Eرة �23$4 ا�. (%�4 ا��9
 ا��ا+'4  ان 4�D8 ا�2%ب ��+	4 �
ر4$ 

4	Y91%ا�دة �23$4 �1%ا�"4 د�	ب . و ا�9�=�N�0
اد �و �9
 راى �1��8 ا��	G  ا�(1% ذ�k �8? ا�"
ء  ا���'�ا J3%ورة ا
ا��(
ة �� ا�9:'�ت ا�'�B%�4 و 3?ر �B%ة ا��9
 ان ار��Aع روح : "ا��9دة و ��9ل ا�9%ار ا�%S	�� �/2>ب �� ه?ا ا��l�1ع

و �B< ". ا�?ا�� �
ى ا����د �	��9
وا اD�AN& و رؤ+�ءه& ���8Kن ا��%وف ا�":�� 41SH1	r او+R ��و+BA� R%ة ا�N=�ب ا�9	�دة
ا�K�1و��ن  ��	% – و ه?ا و�s آ�ف ���آ	
 روح ا��(
ة و �B%ة ا��9
 ا�?ا�� –3'
 [M0 4�1% �8�0 8< �"�� ه?ا ا�9%ار 

Qا�1'�آ r�%:ت 0/. ا��	ا���� .  

0
اء �B3 ا+�I%اب �0دة ا��	G ا�(1% ا�. ا�1�0د ��Nم ا��%ا�* 0/. ;'	
 1935+"�1"% / �� ا�/�ل �
��ء و ا;� 0/& ا
%	M1��3 �D��N زم وH1��3 ا
"N _	23 ط�"Jا� .G	�
 ا�92	9� �/S�9و ه� ا� �B�A	M��]�� ان ا�0دة ا�%�* : "و ;%ح

0
ة ا�B� >�8درات ا��	G ا��A	4 و ا�9	�د�4ا�'�� r/=� 4�%B� ."|8�g %	�A� 49 . و ه?اE3 ء�دة ���9ى �"� آ� 6�	9���
و � �'�"% ا�0دة �/�/�� 4c	l 4%ور�4 . و �D?ا ا��"* O�AN ��م ا��	G ا�(1% �� ا�l�1� A��3	4c� 4 ا�J"�ط. ا�%$�ل

�
 ا�1��Y  R1%�49 .  ر�"��1��D:/"�ت ا�
��ع ��V	4A ا�9	�دة ه� ا�+�س �
+�ن ر�"� و R8 ه?ا ��D1ء و ا��"Y�و � ��12 ا
&Dا�8آ� �� &D'l�� . */:�� �8�0ا �4 و ا�="%ة وه	�=Mا�1'%�4 و ا��1ه"4 و ا� r�%Y >0  دة�	ا�9 �� r2ا� ����و 

4. �9
�%ا دا�1S و �13 �=� آ� �%د"	�Bا� 
S�9� �c	6 \	J� � 
Sم ا. ان ر�"4 را��N ر و�"Bا���11(4 �/�9دة ا�=4�1 ا� %	M1�

ة او +/:4 اآ"%�
�ء ا��9دة �8اه* $K0/. ه �AJ� � %1)�و ا�1N ا[? " ��0
ة �8	�4"ان ا��	G �& ��[? . �� ا��	G ا

G	�ه� ا0:�ء ا�J"�ط : و �D?ا ا��'
�� ه
ف +	�+� s23. ا�J"�ط ه?U ا�0�9
ة و د�'�ا ]�D�1 �3�3'�ده& 0<  93	4 ا�%اد ا�
ز��دة اه1	4 ا��Bدرات ا��� ��9د "ان �����8ف �'�%ف k�?3 �� 8'%ض �"%�%U ه?ا ا�9%ار J3%ورة . وز�N ا0�1�$	�

G	� ا�\ + 47	�/�� &	A�1936 &D1� �0م . و � ���9% ا�8% 0/. ا�0دة ا�%�* �3 ��'
اU ا�. ��3ء ��8آ< �/J"�ط". ا�



4�%g .  4"��3 
�<� �/"8 &D"=�� �%وا�	4 571��3و +	l�1ت ا���4 ا��A	/�� >0 4S� . �9د "ان� �درات ا���B4 ا�	دة اه1��ز
G	���3�	G" ا� &D��H0 ف�'lو+�ط ا��2آ41 0"% ا�و ه��ك �Vه%ة ���
0� ا�U�"�N . �'�� رX3 ا�J"�ط �BM3  ا�3 >�8

�
ة �%�* ا��	G و ا�;%ار 0/. �9/	
 $	�ش ا�I%ب وع (?ف ر�"4 ا��
�%ال ��DN �'�"% �� وه� 0
م ا+�=
ام ا+�1ء $
 �& ا[�	�ره& ���DS& ا�M=�� –و �0
s9/0 �8 ا��4��2 ا�%و+	1�� ./0  4	M8 4�1] 4	%�< . رو+	� ر8>ا �/�=%�4

 &D��8
3%وح ا�4cA ا�I1/49 ا��� آ�ن ���\ Q�� &� " �D3 ا��?آ	% 3�	G ا�9	�;%ة  ا�9
�& ا�1'%وف –�����	< � ��1اه"D& و [
��1ذا �9/
U اذن U?D3  ا�=��+4؟  ان ا�"	%و�%اY	4 ا��� �=/r ا��8	�زات  �=�/r "  �د��O ا�8م ا���/�� و �9
��O �/%�* و 0"

41�

8	% ا��8	�زات ا�9�� �l�1ا� �� s8
��  ا+�=�) �1Sق. دا�A4 8< ا��	در$4 ��0 R8 4N�"�. ا�DN ����(4 98%و4N هB?ا ��3  

�1 3
ت g	% ���8'4 ا�0دة D8"9/I14 ا�cA4 ا�8م ا���/��روح ا��ا�%�* و ا�'"�د Q�
9
 ا�
s8 ا�48�B2 0/. ه?ا "  4 و �9/�
ا���%ف J8:%ة �ن �'		< ا��9دة (�* 8	>ا�D& ا�M=�	4 ��:/*  +	�دة ا��9
 و ا�"
اه%23 4�� 4� $	 G�RJ= ر��43 


ا و �B< د�91. ا�%اي ا�'�م�+ �D	� 
�� �3 4	Y91%ا�
%اY	4 ا��	G 8< د�91%اY	4 ان ا�JN"�ط ا��2زم � ��'�رض R8 ا�
O�?I� ي �3 . ا����م ا�?ي%B�'& ا�	41 0< ا��2$�ت ا�=�;4 �����3$�N وره�%g و �D�	4 3%و�	Y%و�%ا	ا��>40 ا�" s�	� و


 �� ا��	G 0/. و$O ا��2% �'"	%ه� ا�آE% اآ��1�. 0< ا��2$�ت ا��	�+	4 �/�9دة�ان ا�0دة �4c ا�J"�ط . ه?U ا��2$�ت �
 
'3 49/I118ا� G	�9
 ا�� 
0/. 8
ى ا���ع ا��Dة 3	< ا��2آ& و ا��B21م و ا�. اي ( 
DM� �D� رة�Eء ا��I4 8< ا��+ 

 >8 �'�ا���Aت ا�+�+	4 ا��� آ�HY�3 f1�� sNق ��1	4 ا��	G ا�(/0 %1	O و 0/. 98
ار و��(4 ا�"	%و�%اY	4 ا��� �
�N�N��  ت��1'��/�  X	"Eه?ا ا�� tS��N .��2ا�� s1D� 
و آ�"2; s	4A .  ا��J1د 9) ./0	O�9–4 ا�"%$�از�4 ه?ا ا�;Hح و �9

��S 0/. ا��"
�� ا�'1	r  ا�?ي ��%ي (��	� �� : "1935+"�1"% /  ا�/�ل 25ا�>8< �� 
ه?ا ا��"
�� ا�=�ر$� ه� ا(
 ا�
O/آ ���	�2د ا������3
ا �1	� �H+�9%ار ��3رة �
ر��	. ا �	S�DN O1S�0ت د
Y�� ا�'�دات و . 4ان ا����ن ا�?ي �و ه� ه


ة �� ا�"Hد ا�%ا+��1	4Sو ا�'�دات ا��� \Yا�'/� R1��ان . ا����9	
 ا��Eر�4 ��%ك �DN�B8 �� ا�+%ة ا����	��	4 و ا�1

��� JN �8	\ 0/. ه?ا ا��9
�%". ��"%$>"ا����	���ت � Q	� .  

   

: ا���2د ا����	��� و ا�2%ب  


 �3�Yو�4 8��R1 ا�6%اآ� ان ا+�1%ار [:% ا�2%ب 8< ا��Mاه
 ا�
اl 4��4 0/. ار�"�ط ا���2د ا����	��� ��3'��& و (
. 8'>ول،  (�4 8%ه�43 �9\ ا�ن �� ا�:/	'4  

4�
�8 %	g 4ا�9��1"� �28و� �ب ��'Mة 0/. �:�(< ا�%[K1آ� ا�'�ا�8 ا�  R��� 4ا��21و�4 . و �28و� U?ه �E8 sNو �� آ�
�B8< (� ;%اع ا�f���1 0"% ��8و 4�B18>	"+�213'| ا� �D3 �9م�. 48  �4 �J8�Iت ا��	ا  8< ا�1'1%	Eآ kه��� >B� و

4��8
و �k/1 ا���2د ا����	��� 0/. آ� (�ل 8	>ات آ"	%ة  �DJ'3 �8روث 8< ا�l�1� و �N �DJ'3$& . 8'�د�4 ا�2%ب ا�

�
��%43  ا�'
وان  و ا��
[� ا�f/�1 �� ا�2%ب ا�ه/	4 ان. 0< ا����م ا�� s�"[ا 
 ا���ع رو+	� ��D2�1 آ�1 �� و �9

O3 ن�D��� � ���A� �l�1ظ . ا���) �D� %و� �4، ا��	"�$�ان ه��Iر�� ا����	��	4 ا��I	%ة �& ��1
 ا�8م ا�8"%���	4  ا
3	��1 ��وs8 رو+	� ا����	��	4 ا�40�:91 �8? ا�"
ء 28 >0	�D: . ا����Nر ا�
�����Bري ا�KM1وم 3	Hآ�ن، +�ى 0
ة ا��م

8
ة ا��
[� ا f/�1�341.  +��ات�
و . و �9
 ��Jء�s ارض ا��Eرة �� 3'| ا�و��ت ا�. (
ود دو�	�B+�8 4 ا�B"%ى ا�9
4��Dا�� �و ����% � 
. �B< ه?ا آ�ن آ��	� ���1  


ل .  و ا�(�	�ط ا�"M%ي 8	>ة ا[%ى ه�48'13 
 H8�	< 6=� �� ا���4 ���وز �'
ادU 3ان ا�M'* ا����	��� ا�?ي ��>ا�
170	/8 41�N ن� . �	��) &J� 49"Y 1.300.000ان �+�	< ا��1دي و ا��	�ا48 0/. ا����1%; %Eآ� و � �H� >B1[�	�ر ا

  >8 %Eاآ 
.  8/	�ن ر$� ه� ا(�	�Y� ��'?ر ا+�HDآ20O – 18ان ا(�	�Y� ا�%$�ل ا�91
ر ب .  ا�\300ان ���"'  

ا�'�B%�4 �����\ �"� آ� 6�ء 0/. �
رة " ا�91
رة"ا�8 . %بو �B< ا�:"	'4 و ا�%$�ل � �HBMن +�ى ا��1دة ا�و�	4 �/2
9
م ا���2د ا����	��� آE	%ا �� ه?ا ا�1��ل ����3"4 �%و+	� ا�9
�41. ا�
و�4 ا�����د�4� 
و آ�� �
 ذآ%�N +��93 ان . و �9

 ا�rY��1 ا���S	4 و �� و �9
 ادى ���	R. ا�����د ا����	��� ا�X:=1 ه�  ا�?ي ا0:. ا(�< ا����tS �� ا��92 ا�'�B%ي

ة�
و R8 ه?ا �"9. ا���2د ا����	��� . +	"	%�� ��3رة [�;4 ا�. ا0:�ء ��8(�ت ا��3�Iت و ا�"%اري ا��M+'4  اه1	4 $

�A/=�8 . وات%Eع و ا�����و � �'�ض l >0'\ 8%دود ا�'�1  و +�ء 0�N	4 ا���1��ت و l'\ و+��S ا���9 +�ى  ا
ان �98ر4N ا��9ى ا�����د�4 �41�N ا0�1�$	4A/=�8 4  �� ز8< ا��/& اk . %8 ��3رة $>S	4ا�:"	'	4 و 0
د ا���Bن و ذ�
 O/	$�� >B1� و f/8 %	g– 
3�
وم ا�. ا� � �D�B� 4 و/��Y رة – ��%ة�� ���%��ت +	�+	4 8'	�4 و �B�)�3ر ا�
و�4 �/�

و .  ا�1'%آ4 8"�6%ة و ه�� �1B< ا�=:%ا�8 �� ز8< ا�2%ب ����2�8ن ��%ي 0/. ارض. ا�=�ر$	4 0/. و$O ا�=��ص
�> 0< ا�9	�م دا�3H9N�3 �1Sت ا����د�4'� �D�B� % و	آ" �+�	+ ��
و � ���N */� >B1م ا0�1�$� K� .دي ا�D>اS& �0دة ا�. �"




�8ن . ���& ���13ى ر�	R 8< ا�4��9E و E3%اء �0	& �3ا+:4 ا+�4 ا�2%اب=��� QB'< 0/. ا��ى ا����1%%N �8 ا%	Eو آ
�ء اآD�8 %E& �:�راKن ه�B� �8
�0  >	8<D�1* و �0دات ا�	ا+�� . sNاذا آ� �
�� ا�B6ل ا�B/1	4 2��3%ب ا"� >B1� �و 


 ا���2د ا����	��� ا�. . :] �BM3 4J����8	R8 % ��ا0
 ا�"Hد ا�����د�4l 4/"98 ب%) �� �	N�141 ا��دي  ه>K�+ و
 ��3���2د ا����	��� +�ف ��Bن �tS��N �D +�9ط ه�/% و زوال ا����م ا�%ا+��1� و  r2/� 41�<4�2 ان  ه� kMN ان >B1�
�0�1�$�4 ���وزت KM8 . ?�8و48 ����3"4 ��9د�O و O8��N ا	$��N�ان 0
م ]"�ت ا����م ا���2� �� ا�N�1	� �N$& 0< ان ��اه� ا


 �B6 ا�B/1	4 ا�%ا+��1	4 ا�8 0
م ]"�ت ا����م ا����	��� ���$& 0<	'3 

ا 0< ���8ى ا8$ 4JA=�8 4	$��N� ان ��اU ا

ده� ا�2%ب  �H+"�ب ذا��D ا��� ��'/�D ا��م ا��/& �23$4 ا�. . ا�B/1	4 ا��6%اآ	4D�  4	0�1�$�و ��ا0
 ا���2د ا����	��� ا

\'l >8 ن�. ا�"	%و�%اY	4 و ا(��Bر ا����رة ا�=�ر$	4 اي �N�'� �1	O ا�. ا  

�� آ�sN ا�2%ب !  8< ا�2%ب ا�91"/4 دون ه>�41؟ ���* �3%ا(4 0/. ه?ا ا��Kال ا��ا�D�fl +	=%ج ا���2د ا����	���
 >Aد و ا�������ت ا���9	4 و ا��8 �� %	EB3 O�8 4 ا��ى	���8"%�8�%د (%ب �0د�4 ��ن ه>�41 ا���2د ا����	��� اآ	
ة �ن ا


 �0م ��DN . ر+�O ]�رة اوآ��3%��ذا �& ��D/M ا��Eرة �� ا�I%ب ���ف �
8% ا����م ا�?ي ا. ا�'�B%ي�%�� 4	���%"8�ان ا

و �%�B> ا����A	�ت . �D��J����3 4�<18 ا�=�;4 و ��� ه?U ا������Jت  �[�A. ا���2د ا����	��� 0< ا��1%ح �8? ز3 >8'	

< ا�2
ود ا��� ����\ و �B< 8< ا�=:� ا�?ر�R  ا��'�8� 0. ا�
�"/��8+	4 و ا�'�B%�4 ا����	��	S<$ 4	� 0/. ه?U ا������Jت
ا�3
اء Hg >8ة ا�%$'		< (�. (�0
ه� ه?U ا��1>��ت ��1B ����\ ا��%اع  3	< ا�(>اب ا�"%$�از�4 و ا�"%$�از�4 ا��I	%ة 


 ا�[���Hت ا�8"%���	4 دا�1S (H و+:� I3	R�8  4 ) ا�
�91%اY		<-ا��6%اآ		<�ا�8م [:% ا��Eرة ا�"%و�	��ر�4 ا�%6�"1 �
. ���	��� 8< ا���% ا�'�B%يا���2د ا�  

4 8�%د 	�8+�/"�
9
ر ��D ان �'	G (�. ا�2%ب" ���;�ت ورق"ان ا����A	�ت  ا�� �و . آ�1 ��9ل ا(
 �M��8ري ا�%ا�C و 
�ع ]�رة �0ر48  �� اي $>ء 8< اورو�3
N�98و48 [:% ا ���	�2د ا������� ���:	R اي 8'�ه
ة R8 ا . �]
�AB� ان �

� �9Nل �%��N( �� ا+"�N	� ا�ز48 ا��	�+	4 �B� ة )%B� 4��8ت ا�"%$�از�B24 (�. ��9"� آ� ا��8%(/4 ]�ر �ه�/% ا�9�1?'� '

 $�رج��� �D0
و اذا اsD�N ا�و�lع ا�� 43%:J1� ���N% و ا+"�N	�  و 3/�	���N�3 �Bر ا�%$'	s9� 4 ا�1'�ه
ات . ا��� ا�3

��D��93 �A�2 �� " ���;�ت ا��رق"و ا[	%ا،  اذا ا��%��l ان . 	�D�1ا��� �X3% ه?U ا�"/
ان �3���2د ا����	��� آ� �
 %	EB3 && ��3ء 0/. �0ا�8 اه��ا�1%(/4 ا��2+41  �ا��9ى � ��B� �3ن  kMN � ��N�� 4	3%2ت  ا��	و�.  8< ا�'1/�ا�1%(/4 ا

�0	* ا��	�+	4��3 >	��=�8 >		+�8�/"�
� 4	��A�)� �BM3 آ��8 اذا (�/s ا��8�B2ت و ��"
ل ا��Rl. 8< ا�ر�"��Yت ا
� �� (��4 ا�2%ب �X9 �3 �� (��4 ا��%اع  �D"N�$ .ن ا��B�+ �B+�8 48�B) ان 
ا�"%$�از��N�1l ./0 4ت �8د�K� 4آ

�J�ا �ا�:"9 . 
	A��	+ م"وHء ا����
ا�%ا+��1	�ن 8< و��ع ا���2د ا����	���  3	�N >ر�< �	'1/�ن Y"'�  0/. ا�=�ذ " ا;
و 8< ا�1'%وف ان (%آAB . 4	/4  2�3:	& ا(��Bر ا����رة ا�=�ر$	4  و ا��9اN	< ا����	��	4  ا�B/1��3 49/'�1	4 ا�A%د�4ا��
ا3	% ا�

��ذا ا�N%"�0 ان ا��%اع . ا�
��ع ا�8�9� ا��� ���1 3	< ا��D1$%�< ا�%وس �� �%��N و �M	�B+/���آ	� �'	G 0/. ه?U ا��8ل
�ع ا�2%ب 
Nا %	g O/2� >� �1��'ا�&D�
��ذا �& ��
�R ا��Eرة �� H3ده&  ا;"s2 ��ا0
 . +	�Bن �/�A/2ء (� آ"	%  ��92	r ه

41�<Dا���% او ا� �(��� �ر ��	DNH� 4l%'8 4	0�1�$�. ا���2د ا����	��� ا  

 �DN4 ��0ا	�8�N%3 49	[ت و%DV ت%DV >	��+ >8 %E4 ا�%ا3'4 و ا�2%ب"و �8? اآ	18��1ت �6ر(4 ه?ا ا�(��1ل B��3/" ا
�s2 ��]	% ا��2$4 ا�RS�J"/� 42/1 ا�J%ور�4 ا��� +�M'% ا�
و��D3 4 +����8. ا�1	�ل ا�A%د�4  �� ا�����د ا�%�A� :  "ا����	4

�� $� ا�2%ب ا��121م ... و ����B1 ان R���N ...و +��'�V& ا��9ى ا���3?ة �/1%آ> �� دا[� ا���B=�زات D6 >8% ا�. ا[%
�$�R8 �28و�ت ��2:	& ا(��Bر ا����رة ا�=�ر$	4  و اl'�ف 8%ا�"4 ا�
و�4 0/. " "	4 ا�/2	4Aا�9	& 3
�0ة ا�%+�8	� ا

و 13'�. . ا�C..ا��%و+��ت و ا+��2Aل ا�����Q 3	< ا��%و+��ت ��3?ات H0وة �MN ./0ب ا�=��Hت 3	< ا��%و+��ت و ا�'�1ل
/. د�R ا������Jت ا�
ا[/	4  ا����	��	4 ا�. ردة 3�N�3%�	4 ا[% ��ن (�Y �3%�/4 ��درة اذا 93	s ا�"%و�	��ر�� ا�'��1	4 +/"	4  0

. و �
 $�ءت ا(
اث ا����	< ا�[	%�	< �sA0�J اN�B8	4 و��ع ه?ا ا�(��1ل. 8'�آ�4  


 ان �N'�8.  0< ا���Aق ا��1دي ا�B"	%  ا�?ي ��41S�M�8 ." R�1"ان آ� �8 �9
م � �Kدي J��3%ورة ا�. ا+����$�ت �%N � ��Nا
��ه� [	�O3 4N ا�'��N ان ��3
د ا������Jت ا�
ا[/	4  �� " ا��A/2ء"�& ا�%ا+��1� و  ���ANع ا
=N ان �ا�8"%���		< ا�آ	
ة و 

9
�% �	43H; 41  ا����م ا�%ا+��1�  �� ا�"Hد ا�1'�د�4 او ا�/2	4A. ا����م ا����	���� �4  �I��"1ا ا�. ا�
� 1N	� ا3 ���B� و  .
+���>اف 8	>ان ا��9ى Rl�8  ا����Y >8<3 43%�� +�'%ض ا���ازن ا���"� دا[� �/k ا�41�N �"� ان �RJ (%ب ا


�	< �1?423 ا�M'�ب ا�91"/4  �
[/�ن �� (��D3& اN�B8	4  �3 (�1	4 �	�م ا��Eرات. ��2�8ن ��س�ان ا�BA%ة . ان ا���1%�< ا�
�3
د ا�MNء $	�ش ;I	%ة 28 %Sوا
�%�4  وه� �B%ة اآE% وا�'	/93 4	� B� >8%ة ا��� ��
ر اآE% ��آE%  0< 3'| ا�

8"�رزة 3	< ا3:�ل ���8(�ة 8< +�493 داود و $��	�ت �MB\ �13 ��:�ي /0	O 8< [	�ل A8%ط ه/k/� R ا�
وا) %S	��B� 4%ة 
f/�1ا� *'Mا�2%ب  8< اآ���ح . ا� O	دي ا�K�+ �8 .ا ا�%	M8 مH���3 O�"g0< ر �D	� >/'� �و � ��%ك ه�/% 4"+��8 

��:�ر ا�I%ب 4	AM/"ات . ا�
�ع � �1B< �� �0"4 ا�8& او 8'�ه
NH� ة
ان ا��9ة ا��� � �>ال  ��2ل دون ا�2%ب ا���1'
�ع ا��Eرات دا[� H3ده�
N4 8< ا�ول ا��9
�* ا�B2& . ا��1Jن او ا�+���Aءات ا�
ا0	4 �/�/& و ��D�B آ�4�8 �� [�ف ا��



 4N4 �91��3ر	0�1�$�
 ا�+�9%ار و رg& . 0/. ا�41�N ا	'; ./0  k/1� ONا �N
��ذا ��ر�N ا���2د ا����	��� g R8	U% و$
ان اN�B8	4 +	:%ة ا���ز�	< 0/. ا�M'* ا��N�1� �N$41  0< ا����% . �������A� O��J آ"	%ا 0/. ا41�N  ا0
اOS ا����1'	<

�	N�1ا� �4 �	0�1�$�
 0/. ���8ى ا������Jت ا�
Mا��%ا�0ت �. ا� U?ه\'J� &� و O��� & . %Eاآ �'A� � 4	6�Aان ر(. ا�

�
و �< ��9? . و (� ه�/% �� (�& ا�2%ب �O�2/�1 ا�� g �) >8	�م  ا�N�E�. 8< ا�/0 XIJ	�D و +��D%ه� ا�2%ب 8< $

. ا�N�1	� 8< ه>�41 49928 +�ى ]�رة ��9م �� ا���s ا���1+* و �"'
 [:% ا�2%ب  

g4 ا	4 10/	ا��4��2 ا�'��1 %D�� رو�Dل 0/. ا��12س و ا��
� 4	�Y4 و	آ'1/ >		N�3�	ط �/�زراء ا��"Jل 3'| ا��	� . >B1� و

����$	� R8 10/	�ت ا��l�A�	< ا�%وس �� ا��9ء ا��3��9 0/. ا�"	%و�%اY		< ا]��ء �����	\ ه?U ا��10ل  رg& ا[�Hف ا


او �%زح 6'* ا�	��3ن ا�	�م �N s2	% ا+�HIل 8>دوج �>راB) .0& ا�9	�;%ة$ 4E�
و +��Eر . 4 ا+	��4 و را+��1	4 (
4�%B�'�3ن ا��	4 ا�J"� .]�8 +��%ا
�0 �N�3�	ا��/& ا� 
l >	�6آ� و ا��
و +�
�R ا�2%ب ا�	��3ن (��1 ا�. . آ�ر��  و �8

0�> ������م ا�?ي ��9دU  3	/��د+B� وه� ا�آE% �190 3	< ا��9دة. و �	Q ا��� Rl� N���3	� ا�EB3 �J	%. ز�>ال ا0�1�$� 
>	)HA4 ا��0"�د \	A=� >0 . &��A� .دي ا�K� �18 4	8�90%ه� ا��M8 %	E� \	�0 د�D:l� 4	3%Iا� �	Nو ��'%ض اوآ%ا

و ��2ول ا�"%$�وز�4 ا�"���N	��� 4	��N%� R8 \��2���3 �D� �"9��8 % و . ا�l:%ا�3ت و ا��l�A�Nت �� ا�1%اآ> ا�'��1	4

ه	A� ��/�%ا و �B< ه?ا Nا��9%ب 8< ا�DآHن +"* ه�B�+ �م ا�2%ب ا���	� ��'� QB'ء �3 0/. ا��M3 � .  

��ن �& �R�1 ا��Eرة ا�2%ب ���2%ب ��درة  0/. . ان [:% ا�2%ب و [:% ه>�41  ا���2د ا����	��� �	�D  ا8%ان H1�28ن

ة ���N% و �< �
��0 ا. و 10/	4 و�دة  ]�N	4 ا+�D �8�10 8< و�دة او�.. [/r  ا��%وف ا��E/� 41SH1رة�
��2%ب ا��9د48 ا�

و �< ��9%ر . و �8 ان �"
ا ا��Eرات  (�. ��'* ����DA �� ���8\ ا�:%�r! +��	< و ���N�3 �A�Nر ا�'�	�ن ا�f/�1 ا�ول
و اذا �8 و�sA ا�"%و�	��ر�� ا�ورو3	4 . �8	% ا���2د ا����	��� 0/. [%اXS ارآ�ن  ا�2%ب � �3� J]& ;%اع ا�:"�9ت


 3%$�از��ت l �D	� �13 �DNا
�	O و(
ه� ا��� ���:	R ا�9Nذ ا���2د ا����	��� 8< ا�D>�41 و 8< " ;
��9ت ا��Hم"3/
 �DD$�� �ا�:'��ت ا��"Uؤ��H) "U%DV .وم ��%ة . ا�
� �l%0 8< (�دث %Eن اآ�B� >� �D�AN ���	�2د ا������ان ه>�41 ا

� اه1	4  اذا ا+�:�s0 ا�"%و�	��ر��  ان  4��K8  %ة	د ا[%ى��H3 �� %���� . ي%B�0  ر���Nاي ا f"�	+ QB'و 0/. ا�
. �0$>ا �1) >0��B8 4+* ]�رة اوآ��3% اذا 93 �8	s ا�8"%���	4 �� 93	4 ا$>اء ا�'��&  

 ��N���9ن ا�%ددون و �4 +�ف 	Y%و�%ا	41"ان ا�"�ع ا�"	� Q="N " %1)�9
ر ا��	G اN ���ى ا���2د ا����	��� ا�
ا[/	4 و 
Uر
� r).. ��N�3 �93�+ آ�1 ����ا Cا�"%B�N "
4  �
ر$4 ��1'�� . اN�B8	4 ا�"��ء ا��6%اآ� �� 3/
 وا(A	=+ t�و �B< ه?U ا�2

�D	/0 <. 8< ا�%د	ا�� �ث �
و �98وO�8 ا�:��/4 . �/�� ا��	G ا�(D�  %1>م ا���2د ا����	��� و �:'s او;��O آ�1 (
و �B< و(
ه� ا��Eرة ��درة A�� ./0	? ا�41D1 ا�%S	�	f�8 ./ . 4 ا��Eرة د�'4 ���4ا�":��	4 ا�1��1%ة ا�411�1 ��درة و(
ه� 0

%1)��	Q ه���k 8< �:/* 8< ا�48�B2 ا����	��	4 ان ��'%ض �8�I1%ات . ا��� ه� 8< اآ"% اN�B8	�ت و ��ى ا��	G ا
 �28و�ت +�� 4D3�M8 493� �I/3ر�� و �/9
 �s1. 1��0	4 او ����ه� ;�ت ا�'�9 او ��2ول ا���%�R �� +	% ا��2ادث ا�'��1	4

�D�	) �� 4�ر��	4 ا�lا�1'�ر �D�N4 و ادا	م +�ى ا�%$'

ا �/�	�+4 . ا+��N	� و آ���Nن �/& �=�
$ �D	$�� �D�8 */:N ���B� و

 O/B6 ان ����| +	�+4 ا���2د ا����	��� ا�=�ر$	f���8 R8  4 ا�"%و�	��ر�� ا�'��1	4 و 6'�ب ا���1'1%ات ��. ا����	��	4

. ا�KM1وم �� �"'	4 ا�18	4 ا�M	�0	4 �/"	%و�%اY	4 ا�4���21 ا��� ا��D�AN ./0 s ا� ��2%ك  

4	���%"8�
 اl  رة�E3 �8�9ا�ا�%اه< ان  Rlاء ا���� s2� ن او 6'�ب ا���1'1%ات�	ورو3�و . و �< ���:	R ا�'�1ل ا
�D4 ذا�	ا�%اه< 1�2��3 Rlو �9/* ه?ا ا�� R�
 ا���  ا��� ���� �D'8 ���8د ا�. ا�'��&  �0
 ��1م 8
ة ا��12 ا�2%ب ا��� +��

و �	Q 8< 42/�8 ا�'�1ل ا�
��ع 0< ا�2
ود ا���2	4 [�;4 �� اورو�3 +�اء اآ�ن . +�ف �'�A; %B ا��Rl ا�%اه< �/�12

 ه?U ا�"%$�از�4l ل ]�رةHاو [ &D��دة 3%$�از�	� s2� k0< اورو�3. ذ� &$�N �3ورو� 41�98 ا����د�� ان ا�2N:�ط ا

ان $�1رآ�D و $�ازات +A%ه� و ا�D�1�N ا��9
�4  ا�4A/�=1 و $	��D6 ا�=1	4A .   دو�4 ��8	4 او O"6 ��8	404ا�. (�ا��  
�D/رة آ�J2دي و ا�8م +% ا������. ا�'�4/8 �� [
48 ا�=��;	4 ا�8�9	4 �
 ا;"s2 (�ا$> آ"	%ة ا�8م �:�ر ا�"M%�4 ا

��D ه?ا �'�� د0& ا��Rl . و �/0 >B	�D ان �>�/�BM3 �D ]�ري. ا�ورو3	4 ا�
��ع 0< ا�2
ود�	�41D8 s ا�"%و�	��ر�� 
H4!! ا�%اه<؟  آ	4 اورو3	ة ا�6%اآ
! اON �'�� ا�'r/=� �1 و���ت 2�8  

   

   

 :G8ه�ا 

   



. 1924(� +���	< ا�18	4 ا�M	�0	4 �� �0م . 1  

 2 .4	�N%A4 ا�E��E4 ا��ر�D1�) ا�1'%ب.             (1940 و اsD�N �0م 1870�4 ا��� 3
ات �0م و ه� ا���D1ر. ا�  

3 . �	N���N 4 8< ) 1925 – 1859(��رد آ�رزون $�رج	% ا�=�ر$�ي  وز<	/�Nا �+�	وه� ا�?ي 1923 (�. 1919+ 
 �� X:]1919�"�%9� �D4 ذا�	ود ا���2
) ا�1'%ب.     ( ا�2
ود ا��%M	N���"� 4	� وه� ا�2  

4 .�$ >�%M�	M� G�	A	/	+�� �0م ) 1939 - 1872(رج �� �	AM�8 آ�ن �"/��8+�و د �رو+ �+�	د 8< 1905+%Y و 
�0
�8 آ�ن �A8ض ا�M'* �/=�ر$	4 ]& (� .  و ا19174A6H"/� &JN ]& �0د ا�	�D �0م 1908رو+	� �0م  �Bو��%� 
0��8

ON�B8 .  

) ا�1'%ب.               (�D11921ر�4 4/9��8 �8? وه� $. �D1$ر���I�8 4	� ا�M'"	4 و ��1M ا�/	& ��I�8	� ا�=�ر$	5.4  

6 . G�	��1	�B8 &	�B8 ف��	A�	�)1876 – 1951 (�+رو �+�	4 8< . +	ون ا�=�ر$KM/� *'Mض ا��A81930 .ا� 
) ا�1'%ب.         (1943 ا�. 1941 و +A	% ا���2د ا����	��� �� ا�����ت ا�2�1
ة 8< 1939  

���ل،  3		%. 7))1945 – 1883 �M	� 48�Bاس (%� ��N%� �+�	+ )1942 – 1944 (.1�'4 ا�N�	=41 ا�D�3 م
.    ]& ا0
) ا�1'%ب    (  

8 . 
A�رج دا�$ 
�/	>ي ز0	& ا�)%ار1863 – 1945 ((���Nا �+�	+ . &[ f	/% ا����و�. وز�آ�ن [Hل ا�2%ب ا�'��1	4 ا

 ا��/:4 ا����	��	4 و آ�1 آ. �'* دورا ه�� �8� �E)�"8ت 8'�ه
ة $�	\. رS	�� �/�زارةl �]
�ن 8< آ"�ر 1��8� ا��

) ا�1'%ب.          (l%ب ا���2ر 0/. رو+	� ا����	��	4  

. 1920آ�ن ذ�k �� �0م . 9  


ر . 10��Bش ) 1800 – 1729(+���روف ا��	$ 
l 4 و (�رب	N���"رة ا��Eا� r2�3 م�� �B+�8 �� 
$�%ال رو+� و�
4	��:��. ا��Eرة ا  

11 .B�A	M��]�� �	S�=	8 �)1893 – 1927 (���	��+ . �8ر�6ل �< �		ا�"��� 
l �M	$ رآ�ن ��1920دH� ��	S< ر	0 &[ 
) ا�1'%ب.          (ا�=��3 &D	�4N و ا0
م ر8	� ��3%;�ص. و آ�ن �� ا�92	K8 >8 49+�� ا��	G ا�(1%. ا�'�48  

12 .�. /Q ا�0/. �/2%بآ�ن �%و��B� �� ذ�k ا�2	�A8 >ض ا�KM� *'Mون ا�2%ب و رS	Q ا�1  

+	�+� +��	��� ا+�/& B�0 *;��8%�4 ه�48 و آ�ن ا(
 ) 1925 – 1885(�%و8 U<�N	S�=	� . 14. �%و��B� ��3?ات. 13
%1)�) ا�1'%ب.                    (1920 – 1919اDV% 3%ا40 �� �28ر43 ا�%وس ا�"	| �� �0م . 1��8� ا��	G ا  

 l >8 4S�1��3 50"�ط ا�رآ�ن و 4S�1��3 72 8< ا���%ا�ت ا�%وس و 89ن �N"4  آ�ن ا��"Hء �BM/��1913� �0م . 15 
) ا�1'%ب.     (ا�8 93	4 ا�J"�ط ��N�Bا 8< ا�:"49 ا�"%$�از�4S�1��3 .4 8< ا�J"�ط ا��9دة  
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$��0�1	4 ا�'��Hت ا  

ا�8 �� ا�>را�E1�� H� 40 ا� �����3=�زات ا��� . ان B/8	4 ا�
و��S�+�� 4 ا���Nج  �D	1< ��3رة O"6 (�%�4 �� ا����40
 4"�N 10 �:�لX9� 404 8< ا���1(�ت ا�1>روS�1��3  . 4"��3 ت�	1'�و �� ا���B=�زات ��
t8 ا�B/1	4 ا��'�وز�4 او B/8	4 ا�


و�B� 4< ا���B/� 4)��11=�زات ���B/1� . �D3 R�1	4 ا�A%د�B/13 4A/�=84	4 ا�
و�4 و ا/� �B/8 �N�N�� رض ا�1'�"%ة���1'� "ان ا
�1Sت" دا�	1'��ت. ه?U ا�رض �=�/\ �/	B/8 >0 H	4 ا�� 3	RJ=� > ا�دوات 1و ا�
و�4 ه� ا��� �k/1 ا��%ارات و ا

�0�1��3�4��l ا�. O/10 �� ا���B=�زاتو �H� �Bح M8%وO0 ا�=�ص . ا��� اه1	�1E�+H� 4ر ا� . kى ذ�
و �� 0 �8
.  4S�1��3 8< ا�1>ار0	< �8'>�	< [�رج N:�ق ا���B=�زات10�"9.   

�(��ء �0م  �9"Y 4  1934 و"�N 4و�
4 8< 8��1ع ا���Bن و آ�ن �'
اد �10ل  28.1��BM ا�'�1ل و ��8=
�8 ا�S�1��3 
 و ��BM ا���B=�ز��ن و ا��D1	�ن ا��1��1ن �'�وN	� �� ��%ة 1935 �� �0م  H8�	<7.5ا����40 و ا�"��ء ا�'�ز3	< ��9رب 

 4"�N ء ا�1?آ�ر��)�
اد ا���Bن45.9ا'� >4 8S�1��3  .ن�	ا[/
 و ��cت ا[%ى  8%�":4 2ا�8 ا�:Hب و ا�'�B%��ن و ا�
 4"�N ن�/BM	� 4و�
و " 9��3:�ع ا��6%اآ�"�%�"4S�1��3  X 8< ا���Bن 74و ا�=H;4 ��ن 83.44S�1��3  . 4"�N"�6%ة ��3

�� (ا�8 ا�HA(�ن ا�9��1/�ن و ا�2%�	�ن  ��N�Bا �8 �>ا��ن �E1/�ن  .  4S�1��3 8< را+�1ل ا�"Hد�BM3 k/�1�95.8 او �3[% 
� ��B/1ن ا� �N"4 اآ"% /93	� �N22.5 >8"4 ) �01934م  &D�B� ن و�Bاد ا��
'� >8 4S�1��3 4�8�94 8< ا�%ا+�1ل ا�S�1��3 .  

� �B1< ان kMN  �� ان . 1937 ا�8 ا�(��ء ا�91"� ��	�%ي �� �0م 1934و �& ��%ا اي ا(��ء �8? �0م  kذ� R8 و
 f���� �/9� 
و ��BM ا�1>ار�0ن ا�A%د��ن و ا�2%�	�ن (��	� �N"4 ". ا�9:�ع ا��6%اآ�"ا�9:�ع ا�=�ص �� ا�����د �

"� 8< 8��1ع ا���Bن (�* ا(��ء ا10�4 �%9S�1��3  4 اي	ة ا�%+1<D$�17 
 8/	�ن 6=� ا�8 اه1	�D& ا�����د�9�  4
 ��Jء�s آE	%ا 


ر�	\ +B%��	% ا�/��4 ا�1%آ>�� 4� N	��ن . ����3"4 �ه1	�D& ا�'
د�4Nح ا%; 
��"I� ان �1936O��93 " : �BM) ا3%��(و �
  4"�N �NدH3 �� ��6%اآ�� ��"9.  �/9:�ع g	% ا��6%اآ� ا�  4S�1��3 1936 �� �0م 98.5ا��زن ا���"� ���NHج ا _	23

1.5�D� 41	� � 4"�N �4 و هS�1��3  ."... RY�� �BM3 >ه%"� �DN4 و آ�/D8 ول�ان ه?U ا�ر��م ا��� �
�0  ا�. ا���Aؤل �"
و  
! تو �B< ا���� �1< � �/�2 ا�92	49 ا�$�0�1	4 8< [/\ ا��3��2" ا��S�D� و ا��2+&" 0/. ا���Nر ا��6%اآ	4   

ان �� ه?U ا�ر��م 6	�c 8< ا���'�ل �	AB� ان MN	% ا�. ان ا�B/1	4 ا�=�;4 ��J0ء ا���B=�زات  واردة 1l< ه?U ا�ر��م 

ال �	B/1� O	4 . و R8 ذ�k ��ن �28ر ا�� 4���1	Q ه��". �� ا�9:�ع ا��6%اآ�"$ ��D?ا ا�%$�2ن ا�(��S� ا�"�رز ا�?ي 

 �� 4	0�1�
 BM8/4 ا[%ى �	�s ا�� O�8 ا�
و�4 و ا�B/1	4 ا�'"� � ON�� �"9��1ا� �4 �	8< اه1 O� ن�B	+ �8 &gد ر�����ا
��ه�ت ا�"%$�از�4  دا[� ��� �� ا�>راX9� 40 �3 �� ا����40 ا��J" ا�9:�ع ا��6%اآ�"اه1	4 ا� وه� ��ة ا O�AN . ان

�]�رة BM8/4 ا�زد �AB� دH"ا� O	/0 s/�) 4 ا�?يM	'1ا� X1N >	�2� 4	"/�� ا
� �AB� ا3 O�B� ا�1:��* و ا��2$�ت و �د ���

و . اذا ��ن د���8	B	4 ا�H:Nق ا�����دي �1�M�  �D�AN 0/. ا��9ظ '8	I/� >%اS> ا�"%$�از�4 ا��I	%ة. ه?U ا�1:��*"� �و 


و ه?U ا���ه%ة ا��J 3	< ا�'�1ل ذوي ا�8" ا�BA%ي"ذ�k 3	< ا�HA(	< و E18/� ا�'�1 "� �3 X9زات��	د �98و48 . �%�ان 8
 f8�:1ا� U?D� ة%�A�1:4 0< ا��9ة ا�	ة و �� �3%B� �:'� �ا�1>ار0	< ا�A%د�	< �/��B=�زات و ا�2%�		< �/���40 ا�1
و�4  
 O�8 =/��ا���و  >B1� �8 ا�� R1��ا��� ����ح ا����د ا�"Hد و �'"% �D�AN >0 13	� ا��1	R و آ� 0/. (
ة �ن ��2�1 ا�1

� �8 %Eاآ>B1 .  


را 8< ا�'>م و ا��D1رة ���وي  �8��O"/: ا�"��ء � ���ان (� �M8آ� ا�+�HDك و ا��%اع �$� ا�"�9ء ��:/* 0/. ا
.�'8 >8 41/Bا� U?ه O/12� �8 �B3 ��6%اآ��"	��1 ��9وم ا�
و�4 . و ��"S<$ R	� 8< ه�� ا�1%دود ا�J'	\ �/'�1 ا�$�0�1�. ا

(ا��>�c� H3 ا9N:�ع �10 ا��9ى ا���3?ة  Forces Centrifuges ��BM ا�و+�ط ا��2آ�D�AN 41 ا�Rl�1 ا�%S	�� �/�%اآ&  ) 
 �0%6Hو ا� �0%Mا�=�ص ا� . �
ة �
���ه�ت ا�"%$�از�4 ا��I	%ة ا����1%ة وراء ا��91�	Q ا�N�N�9	4 ا���و هB?ا ��ن ا

�  وا+'� ��1�Hم �D3 �3ا+:4 ا�(��ءات��4 . �
ع 8	Y%و�%ا	ا�" >B� 4"و	�6%اآ�ه?ا ا�����| ا�0�l�1� ا���رخ او " ا



 k/� 4�1	0/. ه 
DM� رة�Jا� R1��
و 3
ورU +""� �12	�ت ا�1I� ?	وام ا�
ا���رم ا�$�0�1� ا�1=	\ ا�V�'�1& 0/. ا�
��ه�ت �� ا�2	�ة ا�����د�4��. ا  


 ا�?ي اO/8�B3 ZMN آ�1 +�%ى  �	�1 3'
 0/. ا��11]/4 3	< ا��
� آ�1 0/. ا��11]/4 3	< –"	%و�%اY	4 و ا�
و�4 ان ا�
+��ر ا�
ان B/8	4 ا�
و�4 و 3'"�رات ا[%ى B/8	4 ا�M'* : "  ان ه?ا ا�
+��ر ��9ل �8 �/�–ا�
و�4 و ا�4D$ >8 *'M ا[%ى 

U%+�3 "...4	1+%ة ا�

ل �� ان ا��1رآ�		<  ا�3
اء 8< �8رآO�AN Q . ه?U ا��S�:�A	4 ه� ا+�س �/'9	�8��ل �/ kه��� Q	/�
آ�'�3	% �8%اد�4 و �& �B< " ا�B/1	4 ا��6%اآ	4"و " ا�B/1	4 ا�8�9	4"و " B/8	4 ا�
و�4"�
 ا+�=
�8ا �/
و�4 ا�'��1	4 �'�3	% 

�8
را �[:�ء ��	'4  s2l% ا	ا��'�3 U?ه >B� ى و%"B4 ا�	=�ا���ر Q	��91/� 4	S��E�+4 ��8وئ ا�ث ا
�U?D ا�:%�49 �� ا��2

 ا��1'>ل و [
اع (	< ��Bن ا��l�1ع �8�
��lع ا�1%ا(� ا�و�.، ا��� �& ��"f اآ	
ة 3'
، ا�=�;4 �3:�ر ا�1��R1 ا�

.  و ا��1=/\ 8< ا��$4D ا�����د�4 0< ا�
ول ا�%ا+��1	4  

 4	B/8 4;�=4 ا�	B/1ا� f"�� �B/�"4	0�1�$ان " ا >B1� �
ال ان �B/8 4/)%13 %1	4 ا�
و�4 آ
ودة ا�9> ا��� $ H3 �I"��
�ف 8< دود ا�9> ��1ت �"� ان ��"f"�� f �%ا46 �دون ان �49N%M��3 %1 و �49N%6 >B ا�%2�� %	�A3 s%اM'� 46%ات ا

�8 " 8��1ع ا�M'*"ان B/8	4 ا�
و�4 � ��"B/8 f	4 . �%ا�6ت
913
ار A�=� �8� ا��8	�زات و ا��"��< ا�$�0�1� و �0 �ا
9
 ا�
و�4 ��3ء 0/. ذ�k و$�ده�A� ."��  و 3'"�رة ا[%ى >B� و�4 و
/� �B/8 د�'� �B/8 f	4 ا�
و�B/8  4	4 ا�6%اآ	4 93
ر �8 

 s"?ره� و آ/�1 3%ه�� �4 ا��	B/1/� 4+ة آ�2ر
M3 O'8 slآ/�1 �'�ر *'M4 ��ق ا�	��	و�4 ا����
0/. ا�'QB آ/�1 ار�s'A ا�

ا. "�l�3ح اآ"% 0/. 0
م ا���ف B/8	4 ا�
و�R3�:��3 4 ا��6%اآ�$ >�
D3?ا �'�%ف "  0< ا��Iء ا�:"�9ت2N< �8 ز��� 3'	

ان ه?ا . ا��4��2 ا�%+1	4 وه� �%$R ا�. ا��Aارق ا��1$�دة 3	< ا�1
��4 و ا�%�\ و 3	< ا�'�1 ا�BA%ي و ا�'�1 ا�	
وي

��ء"و ". ا�BA%ي"ا��0%اف ا�آ�د�1� ا��%ف ��	f ا�A%;4 ��"%�% �8ارد ا�"	%و�%اY	4 3%ده� ا�. Y"	'4 ا�'�1 ;�" ا

و ا�92	49 ان ه?U ا�"�9�� . % ا��YHن ����3"4 ا�	D& ا0> 8< ا�92	 49��A�Bن ا��J 93"�ل و$�د �93�� �'
م ا���1واةا�?�< �'�"
. �B1< ان ��& �12	�D/ 0*ء ا�K�1و�	�l�0 4 0< ا�K�1و�	< ا�92	9		< ا� اg �DN	% آ��	�A�� �8�1� 4	% ا�92	49 ا����	��	4

1
ن و ��ذا آ�ن ا�A%ق 3	< ا�1
��4 و ا�%�\�/� R�%ا�� �ا[%ى �3"* ا����8 ��8< زوا Rا�� ONا �
 ��Jءل 8< زاو�4 8'	�4 ا� 
4��
ا�8 ا�"'
 ا�$�0�1� 3	< ا�'�1 ا�BA%ي و ا�	
وي �9
 ازداد [Hل ا��0ام . ا�%��U �� ا�1
ن اي �/4/9 ا�4�Y�9 �� ا�1

 >8 4'3�N 4	1/0 آ�درات �	BM� >8 &g%��3 \=� 8< ان �
ان ا��2ا$> ا��� 6	
ت �8? ا�ف ا���	< 3	< . ا�M'*ا�[	%ة 3
 *Nا�� +�اء  آ�ن ا3< ا�1
��4 ا��9�1ل او ا�HAح ا���ه� ر$� ا�'/& او –ا��cAت ا�I1/49 و ا��� s�<0 ا���Nن 8< آ��4 ا�

. ي E8 �'3�Y	%ا ه?U ا��2ا$> �& �"1l X9� r< ا�B6ل 4AA=8 ا�. (
 �8 �3 ا�BM3 _'"�� �DN وا+R و �%�
–ا�'��8 ا�	
وي   

. �1	> ا�1��R1 ا����	��� �3%ا(4 اآ"% �18 �%�
 +���	<" ا�9	�دات �9%ر آ� 6�ء: "ان ا�M'�ر ا��DM1ر ا�?ي ��9ل
�D��:/+ 4+\ ا�. �18ر��0ة �13$* ه?ا ا��'%
و . ان 0"�دة ا�9	�دات �'�� �"� آ� 6�ء 0"�دة ا�"	%و�%اY	4. ���9	�دات 8

D�	3%� درات و�Bا� �	BM� �� >84 �8? ز�ا�"%$�از O�?AN ز��Nا r	92� .ا� ���	ت ا[%ى ��;� ا����م ا�������� آ� �1� 8
���Y . %Eاآ RA�%� و �3$�ر �Dا� O"6 �3(�%ام *��:� O	� 4	�6%اآ�و �B< �13 ان ا�9	�دات  ا����	��	s2� %D�� 4 ��اء ا

. ��واة ا�"%$�از�4اN"'�ث ا�8H" ا��6%اآ	4"��آ�BM3 %E �%ا�� r	BM� O	� ا�9	�دات   

و 8< ا�B11< ان �"
و ا� ON	Q ه��ك اي �%ق )�N >8	B/8 4	4 و+��S ا���Nج  3	< ا��1ر�6ل ا�=�دم  و 3	< 8
�% ا��%و+s و 
%	Iد ا��%M�1و ا� *'Mا� �l�A8 >3<  ا	وي و 3
و R8 ذ�k ���2 ا�"'| �996 $1	/4 و ���%��ن 3'
ة �	Hت . ا�'��8 ا�	

 ا�"Hد و �
�D& ا�=% ا��	�رات و ��D/�ن �8? ز8< 3'	
 آ	A	f�8 4 ا�2?اء و �/1	� O'� )	 >�'	G �� ا�2Nء �8'
دة 8<

ام و ;�(* ����A) &DNة ا &D��?)�2�1ن ا� �ا�"���ن �� اآ�اخ 8< ا����	�ء ���A� �	�D ا��2ا$> ��g"� و ���I"�ن ا���ع و 


 ه?ا ا�A%ق  �B< ا. ا�D	"4 و ا���Aذ � �'	% ه?ا ا�A%ق اي اه��1م�� �8�'�)O�را �� r28 وه� (��
$ ��%� .  

ا��:2		< ان �'>وا اS�� &D�AN/	< ان ��ز�R ا�E%وات �8�0 ذو اه1	N�[ 4	��NH� 4"����3 4ج و �B< " ا���%�	<"و �� 98
ور 
�D��� �B3 kذ� R8 �A�2� 4%ات ا��1"�د�	4 ا���]	�
$ .DN �� 9%ر��418 K1ج ا���N���4 ا�8% (�* �:�ر ��ن �8	% و+��S ا

4	�=M4 . 8=�/\ ا��%وف ا�E��[ 4 و	N�[ < 0/. در$4 او�. و	1�98 �D3رآ� �4 و 93	4 $0�1	B/8 �DN4  ا�	A+ >0 >/0ذا ا��
 >8 %	EB3 %"4 اآ	4 اه1E��Eر$4 ا�
 �1< ا��DA1م $	
ا ان ا�A%ق 3	< ا�M%وط ا�/'A	 4���D� �3ن ��	% �O ����3"4 �%آ�ب ا�

ا�8 رآ�ب ا�
ر$4 ا�و�. ��	'/��ن � �0�Y	 �1��AM�%ن ا��D9ة و �
[��ن ا��	��ر ان ا�B/1	 . 4� ��Rl ا�B/1	4ا��I		% ا�92	9
4Nا��91ر 
ان ا��%اع ا����t 0< ه?ا ا��Rl ��"* . ا��0�1	4  ه� آ� 6�ء �/	Q ر��U ا���91رات 6	�c 0/. ا�HYق �0

%9��8 %	g R1�����	��	4 �3ر�	�ح ان I; �8Hg	%ا آ�ن آ�ن �>ور (
�49 ا�2	�ا�Nت و �9
 روت ا��4��2 ا�. ه>ات ��+	1� 4
�" ON�3 ا�
و��" :4� �B+�8 و �0
 +Kا� >10 O�k/1 ا�A	� R1+ ا���اب�) t���+��"  :O�8 �c	6 k/8ا �N�� �J�ا �اذا � ONا ."

�8�	�زات 3	��1 ��?وق 3'| ا��'
اء �2& و اذا آ�ن 8< ا��ا$* �� ا�92	49 ��9	& ا�A	� ���?ه* اN	�O3 ا�1E	�4 ا�. ا;�2ب ا
�	/Iا� U
/$ .U
0
دا �/<  �'%��ا O�8 ا� آO6% و آ" %Eآ�ان ا��AYل ا���Iر ا���1/"	< �
 ��N�Bن (g �9	% 8"��	< . ا�8 ا



ا�8 ا�HIم . ا�8 ا�M�1%دون ا��A	�ن �H �'�"%ون D� �B/8& ا�  �8��ON��% 8< ا�
و�4. ا�. ا�=/3 X	B/8 >	�D& و B/8	4 ا�
و�4
". ا�
و�4 ه� ا�N"ا��I	% ا�?ي زار (
�49 ا�2	�ان �1< ا�f$%1 ان ��Bن ا3< 6=�	4 ذات �ANذ �'�د B� ./0%ة ان   

  ا�'��Hت ا�$�0�1	4 �'�3	% +�ق ا�"�ر;�9N ،4ل ان ا��1ا�Y	< - آ	N �1'"% 0< ا��ا��� �BM3 ا��J –و اذا ���1$% 
" ���8و��"و ا�:�R3 ا��0�1� �B/1/	 4��A%ض ��ز�'� . ع �k/1 ]%وات ا�"Hد���:	'�ن ان ��N�Bا ��8ه1	� >�  M8%و

 �B� r2� اض%���و R8 ذ�k ����1ا��Yن ���ه�1ن . ان �:��"�ا  �3ر�3ح ���8و�4" ا���1ه1	D+H�">& و ا��H:N 8< ه?ا ا
>	�ا��6%اآ	4 � زال ا$% ا�'A�  �1� ا�:�ر ا�ول 8< ا�M	�0	4 ا�?ي 1�N	O . �� ا�M1%وع ا�8�9�  آ��1ه1	< و آ��1

Cا� ،O���E�9 ���ع ا�'�1 و آ"Y 4 اي�% ا�"%$�از	��9 �/1'�"Y *�2� . أ ، >	S<$ >8 �BM�� >Yا���%ي �/�1ا �]
+ اذا ���
%$�و آ/�1 �:�رت ا���9	4 آ/�1 ازداد ا����	& ا�����دي ����2 و �����3� ��f" ا�A%و��ت ا�A%د�4 . ب ، �J8ف ا�	O ا

ان وا�R  آ�ن ا�A%وق 3	< ا�$�ر �� ا���2د ا����	��� �	�s �%و�� cl	/4 و ��D�B اآ"% EB3	% . /. ا�M%ط ا��1دي�/'�1 0
 �� >	�Y4 و ان د[� ا��1ا����8و %	g �8ز40 ��3رة &D+�E8 >8	�D�H �� ا�"Hد ا�%ا+��1	 4�A%ض 0/	�� ان t����N ان ا

J��1 ا�M� &D� ���8و %	g %$�1 0/. ا�M� >	)4����8و %	g &D+�
 8< ار�3ح اSوي . � 0/. �0ا
� ���ل ا�'��8 ا�	 �1�	"�
 �
 ) ب(ا�N 4�ى ���8و%]�وه� ا�2
 ا�دN. 8< ا�$% �� اي M8%وع را+��1� �� ا���s ا�?ي ��Bن �	O آ� ا��%وف ا

 %$��ن ا��� \V�1و ا� ���N�]��+�و ..  ب ا�3C ب او �2 ا�J) ب(و �
 ��"f .. ب و هB?ا+  أ 3ب او +   أ 2ا
 R�91ء ا�H	�+��3 >B� و X9� %]دي �'��8 و ا%A< ا�1%دود ا�	رق 3�A��3 د
2�� �3'"�رات ا[%ى ��ن ا�A%ق 3	< ا�1
ا[	� 

>�%]�و اذا +/��1 �3ن ا�'��8 ا�	
وي . ��'	G ا��/	4 ا���11زة 8< ا���1ه1	<  0/. (��ب ا�آE%�4 ا�1=
و40. 0/. �10 ا
��ل ا$%ا اآ"% 8< ا�$% ا�?ي ����O ز8	� O/� ��Nم را+��1� اذا ���وى 3	��1D ا����1ى ا��A� و ا���9E� اي اON ا����	��� �

�0
S? ا$�ر ا�'�1ل ا�?�< �
�D� R& ا$% ا�E18 �J/4 1��3'�د�4 . ب+ R8 ذ�k  ��8ه& ;I	 %��I"� ان �'�"% ا$%U أ  f"�� و
'�� اON  اذا آ�ن ا�'�g  �8	% ا� ��=1�k/1 �� ا�M1%وع  +�1D ��ن ا�8% ا�?ي �..  ب ا�10C+  أ 10 ب، 2 أ و 3

 �S��]� ا�. 1اي ان ا$�ره& 1��3'�. ا�=�ص �U?D ا�B/41 ه� ��3"4 .  ا+D&10ا�+����N�]� �H[ k/1]4 ا+3 &D	� �1�k/1 ا

 ا�1
�B/1/� f	4 ا��6%اآ	4 ا�91
+4 و 8
��D2 �� ه?. 15 و ا�. 3S���  ى ان
U ا�M%وط اآE% ا����0 �1
�% و ه�� ��"

ا�R��1 او ا�+��[���N� �D�8 �/'��8 ا�'�دي او �HAح ا���B=�ز و ا��2ل ا ON��BM ا�IM	/4 ا�'�د��ن ا�g/"	4 ا���(49 �� 

ة�
$ 4	Y8< ا$� ار+�9%ا � &D/$4 ان �'�1 8< ا	�6%اآ�. ا�1��R1 و 0/. ا  

" �'S�3 ا �8$�را
"0 �NدH3 ��  Q	� �8�'آ�دح (%. �'�1 8'�"% +/'4ان ا� ONا" (ا
ه?U ا��	4I ا�"/	4I ه� ). H9N 0< ا�"%ا�
� �>ال ه?ا ا�'��8  . ان ا�9�Nل B/8	4 ا�RN��1 ا�. ا�
و�4 �& �"
ل ا� وRl ا�'��8 ا���92�. ا�ن  8�%د �"�g f	% 98"�ل

 و ا��8ل ا��� ��3ه� ا�'��8 0/. ا�2>ب و .�'	G �� ا��ا�R (	�ة ا�2%�8ن و ا�4$�2 �3�98 0
د 8< ا����0ت و %$�3 8'	<
O�A�3 ��3ه� �و�4 ا��

ي �U?D ا�
و�4 �
 وRl . ا���3�9ت �
 �s��2 �8? ا��Eرة 8< ا�2>ب و ا���3�9ت ا�. ا��و �B< ا�'�1 ا�1

4��9E4 و ا�	ا���9 �4 ���ABم ا�

ا 0) O� .
��ت ا�
و�4 ا�. ا�:%ق ا�9� ��Aو ا� ���9E< ا����1ى ا�	ك و ���2HD�+41 و ا�. ا�
و �
 �� �BM	r/ 8< ا�l%21	< و اs2l ادارة ا�����  40� �g�4 ا�"	%و�%اY	4 و �9
 ا�'�1ل . ا��0ب و HJ0ت ا�'�1ل
RN��1ذ 0/. ادارة ا��AN (��4 . آ� ��1  9��3:'4 و �'� ON� %) �8�0 ON�3 ع�����و 8< ا�:"	'� ان �M'% ا�'��8 �3'�43 ا
���V�1\ ����3"4 �/'��8 رS	Q و . � 8< (%�4 ا����9 و [�l'� �� ا�R��1 ����م ��3	�� ��ه%��+	4 8< ا�k�J 28%و8


8��د ا�
و�4 ا�"	%و�%اY	4. ا�
و�4 +	 R8 ا
. ان ا�'�1 ا�%2 � ��rA ا3  

 4	B/8 4	1+%4 ا��ا�0"%ت ا���% 
و آ� �8 ا�	�� 0/. ذآ% U��r": 0/. ا�%�\ R8 3'| ا���2	�2ت ا�J%ور�9� 4
��Bزاتا��=��Bا 0< ا�
ان 8< ا�"M� >B11	�DD �� ا��ا�M13 R%و�0ت �/
و�4 8< : "=�زات B/8	4 ا�6%اآ	4 و �
 آ�"s ا�"%ا�

ان 4N�1l ا��:�ر ا��6%اآ� �/>را1B� 40< �� ادارة ا���B=�زات 8< �"� ا�2>ب : "و اs��l ��9ل" ا���1ذج ا��6%اآ�
�0�	M" ا�	د ا�. ا�������ان ه?ا �'�� ان ا�'��Hت ا��6%اآ	4 �� ا���s ا�l�2% �8$�دة �� . �+4و ه?ا �'�د ��3 8< ا

%M"< ا�	49 3	ت ا�92��H'ا� �� ����92	49 ان . و 0/. ا�'�1ل ان ��2%+�ا $	
ا 8< ه?ا ا�9/*. ا�9/* ا��;� �/%ؤ+�ء 
و ان ا���ه�ت ا�"%$�از�4 ا����د ا���B=�زات ه� �� ���8\ ا�:%�r 3	< ا�>را40 ا�A%د�4 ا�1�>اة و ا����د ا�
و�4 


ه� ا��%40 ا�1:%دة �� ���8� B/8	4 ا�HA(	< ا�A%د�4	Y�� .���� زات�=��Bدا[� ا� �ة �%	Iا�� .  

 �ان �:R ا�رض ا�A%د�4 ا�=�;�J0�3 4ء ا���B=�زات و ا�=�l'4 �>را4AEB8 40 8%و�4 [�;4 8>ارع ا�=�Jر و ا��� 
H�	< ه��Bر 8< ا�راl� ا��0�1	4 ا�1>رو40 2��3"�ب ه?U ا�R:9 ا��� ��BM�1088  �BM ا� ارH8 4'3�	< ه��Bر �3�98 

و �k/1 ا�J0ء ا���B=�زات آ��%اد .  4S�1��3 �>ود ا�HAح �1��3اد ا�+�HDآ	4 ا��� � �O�B1 ا�+���Iء �N4�D�0"4 ا�� 8< 
و �2
ث دا�1S ان ا�)HA	 >��1�Dن . ت �D�ANا��9&  ا��0& 8< ا��1ا6�  و ا���gم و ا�=��ز�% 3	��1 � ��DB/1 ا���B=�زا

���N�[ ا
D$ �9
�8ن �/��B=�ز ا� �و ��BM ا���B=�زات  ا��� �
��I/"8 R اآ"% . ��3
ر$4 ا�و�. R:93 ارDl& ا��I	%ة و 
��ه�ت ا���3?ة �/1%آ> � �=�A� ا��J �3 ا�DN 0/. �	�م ا�'4c� �1  8< ا�1>ار0	< ا�1	��ر�<��
 ان ا�N ا?Bو ه QB'ا� .



�� ا��B6ل ا�N�N�9	����H� 4د �� . ���9ى و ��1"� �� ��f ا�� &� %l�2ا� sا��� �زات ��=��Bال ��ن ا��)�و �� آ� ا
�D� �Q1� & ا�آ�اخ او ���3	< ا�=�Jر و ا��AاآO و � �%3	4 ا��1ا6� . ا�ر��ف و 3=�;4 �� �"
�� Y%�49 ��ز�R ا�1
ا[	�



�)HA%ة ا�'�1 ا�	و� �و �B1< ا��9ل اQ1� &� �DN ا��J ا�+/�ب ا�9
�& �� ا���%ة ا�. ا�
و�4 ه?U ا�
و�4 ا��� .  ا��J1�و 
 %	E0/. آ rA�� ن و
ان �& �=
م ا�ن ا�H1آ	< ا�'�9ر�	< و ا�"%$�از�	< ��R8 �DN ذ�k ��[? ا�EB	% 8< ا�ر��ف ��':� ا�1

>	1Dا�� >	AV�1ت. 8< ا��N�	3 ./0 4	ت ا�����cAا� 
�N و �N�Eن ا��N% /  ا(��ء ا���دس 8< آ������10ل : " 1937
و �?آ% ا�"	�ن . ��8=
�8ن، �10ل ا���B=�زات، 8>ار�0ن �%د��ن، (%�	�ن، D8< (%ة، ر$�ل ا�
�<، ا�'�Y/�ن 0< ا�'�1

� و$�د �/:"�9ت �� ا���2د ا����	��� ON��ء �� و �9
 ;1& ا�(�. ا�%+1� ان ا�(��ء � ��1�M 0/. ا�3اب ا[%ى 
: و �� $%ى ا(��ء g	2�8 %	sN�B� < ا���9	�1ت ا����	4. ا��ا�� R	A=� و$�د او+�ط ذات ا�8	�زات و ا[%ى 28%و48

�AV�8ن آ"�ر، ا[���;	�ن و ا6=�ص ا[%ون �'	�Mن (	�ة 3%$�از�4، 6%اfS و+:. و دN	�   8< ا�AV�1	< و 
 4	Y<، ار+�9%ا	�ر ا�"%$�از�Iن آ��M	'� >�?ا� >		;���]���10	4 و آ��=�ز�'� 4	%9� G�V >1l �"%وف ا�M%اfS ا

ا���493، �10ل ��8+:�ن و �H(�ن ��8+:�ن آ��=�ز��ن، �10ل و �H(�ن �%�"�ن 4��E) >8 ا�"%و�	��ر�� او 3%و�	��ر�� 
Cا� ���I3 <، و�د%M�8 ر�I; ،�9":ا� �D'l�� ة
��� ..  

 >/'� �8
�0 
�
�. ا�1N ��9ل QB0 ا�92	49" ��ن �
 �J� /0	O �� ا���2د ا����	���ان ا+�HIل ا���Nن �NH"و ا�
+��ر ا�

 [/r 6%و�Y �"'_ ا�+�HIل �s2 اآ�B6 %Eل ا�+�HIل ه1�	4 ا� وه� 6%اء ا���Nن � 
�
�����1		> ا�$�0�1� ا�

>�%]H� 4	�=M48 ا�

 ا]%ا �=
م ا���1زل �� 3	��Nت ا�(��ء اذ اf���� .1J�8 &DN ا�=�N � ��N�3ب ا �ن (��1 ���
�ء؟ : و ه���k ا�+c/4 ا����	4 ا��� �& �:%ح" ا�'�1ل"Kم و 8< ه& ه
 – Y"�[4 –[�د48 (ه� �
ى ا��1اY< ا����	��� [

 4'l%8– 3%ة �8>ل
�%ي ا��'%ض ا3
ا �91
ار ا�$% ا�?ي )  +�rS؟– 8� �ه� �
�O +	�رة؟ و آ& 8< ا�I%ف �� O�<�8؟ و 
U�J9�� ! ا�0دة 
�:"	r ا�0�9
ة ا����	��	4 ا��� �2%م 8< ا��92ق ا��	�+	4 آ� �8ا >Y����I �10 ا�[%�< ����O2 و اذا ار�

و ��2< ا��2 ��ن ��8واة ! �"
و ��را ان ا�?رى ا��2آ41 �/1��R1 ا����	��� ��"I� ان ��Bن 28%وR���8 >8 48 ا�
+��ر
!! آ�4/8 �� ا��92ق �
 �s992 3	< ا��	
 و ا�=�دم  

 0/. ا��9	| 8< ا�%ا+��1	4 – �8'�ر�lن ��'��1Vن دا[� ا����م ��:�3 ON�U% و ��1	�O �/�9ى ا���1�4 و ه��ك ا���ه�ن
وه� K�1/� O��3�213و�	< و ذه�O3 �9��3ا0
 ا�"%$�از�4 �� ا���ز�R ا�. ا3'
 .  �=/r ا�+Q ا�����د��6H� 4%اآ	4–ا�%اآ
ة 

3
 8< ان ه?ا ا�����| 3	<. ا�2
ود �ZD �'�دة ا�%ا+��1	4 H� 4��DN �1N�1 دو��ان  R	:��� � R�ا���ز 
 ا�B6ل ا�B/1	4 و ��ا0
 4	B/1ا� R8 4	�6%اآ�ان ��1
 ا��9ا0
 ا�"%$�از�D3 4?ا ا��BM او �BM3 ا[% ا�. و+��S ا���Nج او ان ���ا�r ا��9ا0
 ا

. ا��6%اآ	4  

�A� آ� �B8ن  �� ا��4��2 و 0/. ���8ت . �2/	<ا� ان ا�"	%و�%اY	M=� 4. ان �%�R ا����ر 0< ه?ا ا�[�	�ر 3	< ا
 4	Y%و�%ا	م ا�"
=��� 
�
�
 6'%ا�DS و ا[	%ا �� �N د+��ره� ا�S��� و �D3آ�� ��� �ءات و ���)�ا�=:�43 و �� ا


ات  A8 >8%دات ا��6%اآ	A=�� 4� ا�'��Hت ا�$�0�1	4 �� ا�1
ن و ا�ر��ف�%�
����$	� ا�%+1	4 . ���آ� ه?ا ��'� ا
. [�4cY و ���4D و �8:�'4 ا�. ا3'
 ا�2
ود  

 را+��1	4 دو�4؟ 


ة�
�8 ����V &DD3اه% $
�0 41�
و �9
 (�و�4 دا�1� �1S�O ا�/  . <I�G�A ا���س دو�8 0< ا���% و ا�1/�� �� ا�B/�1ت ا�9
9
م: ا����	��� ���8
�< ا�. �'"	% �
�& ه�� � ON�3 <	1�� % ا�?ي	و�4 ه?ا ا��'"
ان .  اي ا��Jح 8'	< �ي ا��Nنرا+��1	4 ا�

. ه?ا ا��'"	% �
 ا+�=
م او�  �/�'"	% 0< ا��2�ت ا��� ����. �	�D ا�
و�4 ا�"%$�از�4 ادارة و+��S ا���9 و 3'| ا�����0ت
� ان l%ورة �E8 ه?U ا��
ا3	% ه� وا(
ة 8< ا���ه%ات ا��� ����وز �	�D ا��9ى ا���1�4 �/%ا+��1	4 ا�%ا+��1	�D�AN 4 و ��%ه

و �B< ه?ا ا�+/�ب �	�1 ��ا;� ا�2	�ة �"9. ا+/��3 را+��1	� رg& . ا�. ان ���D�A�3 %B و$�ده� $>S	� �� ا��ا�R ا�'1/�
O�A�3 O�AN ر�BNا�. ا �D	� �;��� �ت ا���و ����B1 0/. ا����1ى ا���%ي ان �E1�N و� �BM� Rl	O ا�"%$�از�4 آ/�D . ا��2

ان ا��	4 ا�����د�4 ����م 8< ه?ا ا���ع  � ��2ي اي . ا�8�9� �3ا+:4 و+��S ا�
و�64%آ4 ��8ه41 ���		% آ� ا�����د 
%	28 <I� . O/آ 
���%ا+��1� آN �1'%ف � ��/S�� .9| ا�9	�BM3 O��10 >8 41 ار�3ح و �O�B ��/9. $>ءا S�� >8| ا�9	41 �/"/


 ان ���Nن ا���ز�R ا����1وي �Hر�3ح ��A? 8"�6%ة ا��B�1" را+��1	4 ا�
و�A�"4� ��Nم . O��) R8 �"+���8 8< ا�%ا+�1ل�N �8

 O/E8 �� ا��N �"9��1%ا . و 3'1/	4 (��3	4 �3	:4 دون ����Q 3	< ا�%ا+�8	�$�� >� ONا آ�1 ا?Dم آ��N ا
و �& �:"r ا3

 &D�	3 �1	� >	B��1< ا�	3 ��A� �49 ا��	ت ا�'1�J����/�–	)4 ا��/E11ا� �ه �و�4 ا��
� +	�1 ان ا�  �E1� 4	��1+4 ا�%ا	B/1/� ة


ا$ ��%I8 �0�l�8 4	0�1�$�. �E/� 4"����3رة ا  

 %	"'�3 R1�N �8 �"��g"4و�
�%43  ا�����د ا���6�A� و ��9
 D3?ا ا��'"	% ��Nم " را+��1	4 ا�� 
�8? �	�م ا�2%ب و [�;3 4'

�8ن �'"	%. �
[� و ادارة �����Hد ����ه�1 ا�
و�4=��� >		�N%Aا� >B� ا�4��2 وه�و U?ه �E8 �� 48ءH8 %E4 : ا اآ	و��
ا�

Etatisme  3  . %E�8ن اآ��N �1_ ه	ن 8< (�l�1 �8'�رD�B� آ4 (��1 و%�M8 �9طN 4	و��
ان ��'"	%ي را+��1	4 ا�
و�4 او ا�
.  R3�:3 $?ريان را+��1	4 ا�
و�4 �'�� ان �B/8 �2	4 ا�
و�4 �28 ا�B/1	4 ا�=�;4 و �D� �A�2?ا ��3?ات. �18 هH[�1�8 �1ن



 �D� ،ن 3/�م�	� ��N%� او s/م روز���ة ا
ا�8 ا�
و��	4، +�اء اآ�sN �� ا�:��	� �8+��	�� او ا�N�1	� ا��D/%�4 او ا�����ت ا�2�1
�D���12� 4;�=4 ا�	B/1ا� Q+و�4 0/. ا
و�1D8 آ�sN 3%اt8 ا��8�B2ت  ��ن ا�
و��	� �1�) >1B� 4� �9N ا0"�ء . �'�� �
[� ا�

��ن و$�ده& l%وي . ����دي ا�A'�1< 8< ا�����ء ا�. ا��A'Jءا����م ا ���* ا�H1ك ا���Iر آ�ر]4 آ�4/8 ا� � �D�

 ا�?ي �"?�$��� O	O ا�����د 8< ا��2$4  ا�. ��1	4 ا��9ى . �/�A2ظ 0/. ا�B/1	4 ا�B"	%ةD�و ا�
و��	4 � ����(� �D/10 �� ا�

D8�18< اه� �D/10 �)���� �D�B� 4 و�
ه�ا���1l 1%د�� �4 ا���. � 4���21��3 0/. ا�B/1	4 ا�=�;4 0/. (��ب ا��9ى ا���1
4	/	AY 4	0�1�$�9ت ا"Y ./0 ظ�A2��3 ة و�	4/3 �/2�� %	g و�0ت%M1� �D10
و  هB?ا �D� . ان ا�
و��	f"B� 4 اH:Nق ا���9	3 4

�D�	'$ر �4 �	��I8 . �3[���ر �� ��	�8+�� �D��� �4/1 ا���ان ]H]4 ار�3ع ا�����د : " وه��1934�� 8/  ا��ر 26ان ا�
� ��"I� ا���% ا�	�D آ�1 ه� (%�	�" ا��:���، ا����0� و ا�>را0�، 3	< ا�
ي ا�
و�4 . k/1� � 4	��6�Aو�4 ا�
���


ة �3�"/� د����	� �� ه?ا ا��l�1ع! و ه?ا ا[�Hف ه�م. ا�M1%و�0ت ا�1N ه� و+	X 3	< ا�%ا+��1		<�%$ s��� 
ان : "و �
�4
و�4 ا��D1	4ا Etat Corporatif %	g %]ا �c	6 Q	� ج��N�
�%U وه?ا R8 ا(��Bر ا� � �D�B� د و�����
 و ��$O ا)�� 

 4	0�1�و �
[� ا�"	%و�%اY	4 ازاء ا�)HA	< و ازاء ;�Iر ا�H1ك ��3رة  1936 .( 48�0��N	� /  (>�%ان �11� ( ا�

و �
 ا;�ب ا��1رآ�� ا��:��� �	%و6� �0
�8 . ه& ا�ول �� ا��/:4آ�	
 ��ي و N>اء ر$�ل ا�%ا+�1ل ا�B"�ر آ1�'1

ان �8+��	�� ��12 ا�
و�4 آ� Y�=8% ا�M1%و�0ت و ��%ك ..ان ا�
و�4 ا��D1	� 4	�s ا� وآ	H �%ا+�1ل ا�(��Bرات: " آ�*
'	4 ا�:"9	4 �/
و�4 ا���6�A	4  ان ا��". و 8< ه?U ا��1:/�9ت ��"R ه�/% ا�=:�ات ذا��D.." �/%ا+��1		< آ� ار�3ح ا�+�HIل

 f���� 4'	":ن 0/. ا���N�
 و ON�1J8 ا�92	9� ا� H� �J��r/' ا�8%  3>��دة +/:4 ا�
�
ود ا�����د ا�O$�1 ا�) >	'�
4	/���HS�� f. ا�1��R1 و اHI�+�3 �1Nل ا�1��f���� R1 ا"�� �N���+�8 آ�ن 

 را+��1	4 ا�
و�4 او : "و �		M� اردت ��


 آ� ا�M%وط ا�1:/�43 �8 ".  اآ	4 ا�
و�4 وه� ا� %8	�l�8 Qع 23_ ��$
ت ا�ن آ� ا�M%وط ا�1:/�43ا%�6�� ON�9 ا)
و ��92	r ه?ا ا�M%ط ���$* 0/. ا���6�A	4 ان �� �D�AN RJ� N .>ع B/8	4 ا�:"49 ا�%ا+��1	4: 0
ا �Y%6 وا(
ا وه�

و �< " وه� ا� %8	�l�8 Qع 23_: " $4/1 ا[%ى ��ل �	�Dو �N���+�8 >B� ا+%ع 4��l�3. ا���N* ا�[% 8< ا��1%اس

ة و ز�10ء ا[%�<�

ة و آ�درات $�
ان اول . ��Bن �� ا��l�8 �"9��1ع 23_ �ن N>ع B/8	4 ا�%ا+��1		< ��:/* ��ى $

0�1�$�
 ا�"%و�	��ر�� �3ا+:4 ا��Eرة ا� ./0 r92� 
� C�ا���ر O�%0 4و�
	4 و �	Q �3ا+:4 �%آ	> ��+��S ا���Nج 3	< ا�
ي ا�
و �AB� ه?ا ا��2/	� ا��1$> �/"%ه�4 0/. +=��4 �28و�ت ا��11]/4 3	< ا�
و��	4 ا�%ا+��1	4 .  ا�%ا+��1	4 و ا(��Bرا��D ا�1
و�4

9
�8 آ"	%ا. و ا����م ا����	���� �N�Eا����م ا� r92� �1�	3 �'$م ر��N ول ه��. ������م ا  

   

 ه� ا�"	%و�%اY	Y 4"49 (�آ41؟ 

�A� ا�1��1'�ت ا�J2�1%ة . 
د ا�:"�9ت �D'��13 �� ا�����د ا�$�0�1� و ��2
د �"� آ� 6�ء �S�+�� 4"����3 ا���Nج��2
4	B/1ت ا���H0 ن�N�9د ا�
ان ��8	& ا�رض وو+��S ا���Nج وو+�XS ا���9 و ا�1"�د�ت و ا(��Bر ا����رة ا�=�ر$	4، ان . �2

 و �2
د ه?ا ا��E/� *�B1رة ا�"%و�	��ر�4 ا�8م ا0	��� ا���2د ا����	��� آ
و�4 .ه?ا آ/ O��BM ا+Q ا�1��R1 ا����	���
ان ا�"	%و�%اY	4 ا����	��	O"M� 4 آ� 3	%و�%اY	4 ا[%ى و �BM3 [�ص ا�"	%و�%اY	4 ا���6�A	4 و ذ�V�3 k	�D�A . 3%و�	��ر�4

 �0�1�$� و �D$ �D�HI�+�3ز ا�
و�4 �g%ا�Dl ا�=�;4 ا��� ��9م �D3 آ41��1 وو+	X و �3ه��A2��3 �D8�1ظ 0/. ا���/�� ا
�D3 . لH9�+م 0/. ا��N اي �V �� 4	Y%و�%ا	4 �/& ���2 ا�"I��3 4	1ت �1�3ت ذات اه�	Y%و�%ا	ا�" U?> 0< ه	1�� �D�B� و

�+�H9ل ا�"	%و�%اY	4 ا����	��	4 O3�M8 . 4 وB��1ا�:"49 ا� f���8 4	Y%و�%ا	ا�" �E1� ا�"%$�ازي R1��ا��1'/41 و �� ا�1
0
دا آ"	%ا 8< و+��S ا�6%اف 0/. ا$�D�<D ا�دار�4 k/1� �49 . ا��"Y ق�� s'Aار� 
ا�8 ا�"	%و�%اY	4 ا����	��	9� 4


 �� ا�9	�دة و ا��	:%ة	��9� �D�
2
ون s$%] . R8 8< ا�"Kس و ا��/�1ت دون ان ��Bن ���< 		��6�Aا� 
�N >	) �A�
N%ى ان ... D2���8 &B2& ا��M1%آ4 و ا��
��ت ا�� 41S�9	3 �1	�D& و ا���1ه%ة ا�Cا�"%$�از�4 (���1 ��/�ن ا�. ا�1'/\ 3

4	�Y4 و�3%$�از �D"N�$ .ن ا��B� 4 دون ان�ق ا�"%$�ازH]�D3?ا ا�1'�. ��3?ات � ����B1 . ا�"	%و�%اY	4 ا����	��	JD� 4& ا
4	Y%و�%ا	3 �DN8< آ� %Eاآ �c	6 �E1� �DN�3 %BN ان .�$�0�1	4 ا��(	
ة ;�("4 ا��8	�ز و ا��	:%ة 1��3'�. ا�DN ا�M%�42 ا

و ه��ك +41 ا[%ى �	�s ا�� اه1	4 8< ا�و�. وه� ان  ا�"	%و�%اY	4 . ا�U?D� �8�B ا�B/�1ت �� ا�1��R1 ا����	���
B< ا+�	�DSH و �. ا����	��	4 �
 ;�درت ا�"%و�	��ر�� +	�+	� ��
ا���+�3 R	�D" ا�=�;4 0< ا��B1+* ا�$�0�1	4 �/"%و�	��ر��


ة�
ة آ� ا��
��+��S . 0/. ا��/:4 �� 3/
 ��� k/1	O ا�
و�4 اه& و+��S ا���Nج �
 3 t�N	��D و 3	< ]%وات ا���H0 48ت $
) ا��� ه� ��H0ت (
�4E(و اذا ا+�9%ت ه?U ا�'��Hت . �BM3 �8 ا�. ا�"	%و�%اY	4" �'�د"و ا�
و�4 . ا���Nج �'�د ا�. ا�
و�4

s2lرة و اذا �8 ا�Eا� *+�B8 ./0 �	S�DN ء�J9��3 �D��� �DN�� 4/	IM�98و48 ا� 
l 4 دون �98و48 او	'	"Y 4 و	6%0 
�ن ا�"%و�	��ر�� �& ��9 3'
 آ/�D�1 ا�[	%ة و �& �=/r ا�"	%و�%اY	4 . ا�"%و�	��ر�4 �DNوا�و �B< ه?U ا�l%A	4 �8 �>ال +�493 

8/>48 ��3
��ع B/8 >0	4 ا�
و�4 ا��� ه� k/1�/� 4;�]  . �D�:/+ R"�8ا�. (
 ا�ن ��0
ة ا0�1�$	�BM3 �D:/��� 4 6%وط �DNا
. و �8
ر ار�D)�3، و 0"% ه?ا ا�D�1% 8< ��8ه% �DY�MN، �"9. اداة �
�����Bر�4 ا�"%و�	��ر��  



 49"Y �DN4 و آ�	��	4 ا����	Y%و�%ا	ت ا3%از ا�"�1
 ا�8م ا��9
 �" را+��1	4 ا�
و�4"ان �28و�� �/	Q �28و�ت 
&D+ا �
د ��J ا���/�� ا�D%8� ا�داري دون  ان ��Bن �
ى ��0;%ه� . �/"	%و�%اY	4 ا��9ب و �ا�BM�� �DN و ���8�B و ��

4	B/1ا� 
ان ا�8	�زات . �/	r) >8 Q اا�V�1\ ان ��رث ا��3ءU و ا(�AدO9) U �� ا+�HIل ا�
و�4. (�9ق [�;0 4/. ;'	
4 ���وزات، �D� �A=� واردا	Y%و�%ا	4ا�"	40�1 ا$�0�1�
ه� �D� . 41=l 4�) ./0 و ����ه% 3'
م و$�ده� آ1� Rlوو


ارة �
ام ا�'Nس و ا�"���8< ا�
[� ا�8�9� ��A: ا$�0�1� و ه?ا ا�?ي ��'� وRl ا��B2م ا����	�ت ��  �41 ا�����| و ا
. D�:/+ >8 &g%��3& ا�4/8�B و 8< +��ر ا�
[�ن ا�?ي �=/O9 ا���Aق ا�
N�ء  

>8 %	Eآ �و � O�+ل 8< ا
 ا�(	�ن g	% ا�1��R1 ا�"%$�ازي، [Hل (O1B، ا�41�N و ا��cAت ا�"	%و�%اY	4 دون ان �'
4	0�1�$�
 �0دة ا��:�ع و ا���0�1ت ا��D1	4 . اl R1��9
 ��2< ه?ا ا�1� corporations O$��Nا X1N ق�A�3   . >B� &�

O9	'� او ان �ا��� ا�%ا+��1 
 آ�sN ا��9ى ا���1�4 ا�41S�9 0/. ا�B/1	4 ا�A%د�4 و ا�4����1 .�3+�:�40 ا��/:4 ا� ان ���0
و 0/. ا�'QB 8< ذ�k ��ن ��H0ت ا�B/1	4 ا��� ا���D�8 ا��Eرة ا��6%اآ	4 8%�":4 ��3رة و]	�D3��2� �1'� . 49 ا�=�ص

�D/12� �ة ا��
�
���ه�ت ا�"%$�از�. ��3
و�4 ا�����ه�ت ا��6%اآ	4 0/. ا��4 ا��I	%ة �3ا+:4 ا��	4 و � ��I� r92/* ا
�:�R3 ا�����د ��'/r اذا .  و � >B���JA3 r92 ا��9ة ا��	�+	4 �/
�����Bر�4– ا��� N �8>ال 3'	
�< �D�0 –ا�����د�4 

. ��3رة آ�R3�:3 4/8 ا��/:4  

4	B/8 ./0 ء�J9ا�. ا� �و �����3 X:=1د ا������ ا�
و�4 و +	R:9 ان +�9ط ا����م ا����	��� +	Kدي �9	�� ا�. اDN	�ر ا

 ا��J ا�M1%و�0ت (�� �D�AN و �
 . ا�"%�3ط ا��>ا8� 3	< ا��%و+��ت و 3	< ا�RN��1 �� دا[� ا��%و+��ت�و +�

�D�A�3 �D�AN %�
� s2";4 آ�6%اك . ا	B/1ل ا��B68< ا �S�9�Nا[% ا �B6 اي r":� 
و �
 ��"f 6%آ�ت ��8ه41 او �
�0
S? ا��B. ا�'�1ل �� ا�ر�3ح s�A�� 4 اآ"%و��D�3 و �J�4 دون ان . �=�زات ا	4 ا���2	Y%و�%ا	4 ا�"�ر����B�
ان +�9ط ا�


ة ��?ر هB?ا 3'�دة ا����م ا�%ا+��1� R8 ا�A=Nض آ�ر]� �� ا�����د و ا���Nج ا�>را0��
و . ��DN�B8 �2 +/:4 ا�6%اآ	4 $
 X:=1د ا������3
 8< و$�د +/:4 ا�6%اآ	�A2/� 4ظ 0/. ا �و �:��%U ��ن 4���8 8'4�% 0/. 8< ����
 �B< اذا آ�ن 


�4 8< ذي �"�$ %Eاآ f"�� �D�+�	�� 4	�6%اآ�2
ث �	�	< . +/:4 ا���2د ا����	��� ا�	�م و ا�. اي (
 ���8< ا�%وح ا� 
9�
9
 0%ف ا���ر�C آE	%ا 8< ا��I	%ات ا�4A/�=1 �� ا��: "��HS) وآ��1N آ�ن ��دO0(�� ا�1�K1% ا��2دي M0% �/2>ب � �D��D

QA�/� ة
	�1
 0/. ا��0��9ت و ا�[Hص و ا���Aت ا��'N ا ان

�4 �� ا��	�+4 ا3����M%وط ...". �/	Q 8< ا��8ر ا�
�� [g �8�0 %M0 4�1	%ت ا��/:4 ا��%آ	* ا�0�1�$� �Hو+�ط ا��2آr1'3 41 اآ"% I� >8		% . ا�21	:4 �2
د ا��0�


ة  3	< آ� 6%اfS ا�1��R1 ا����	��� ا��� (/�BM3 s ا��D�/BM8 �J ���"	%و�%اY	�N 4%ا ��DN ا�M%�42 ا. ا��Bره�	)��
 s1N�1 آ�D8 4	�H]4 اN�1l 4�ا &�
ا�$�0�1	4 ه?U ا�"	%و�%اY	4 راl	4 رl. آ�H8 0< ا��Rl و �R��1 �8? ا�ن 9� >0

�D�+�	�� ��6%اآ�و �
 g?ى ه?ا ا�=�ف . "%و�	��ر���D� 1��8%ة �� ا�
��ع  B/8 >0	4 ا�
و�4 [��� 8< ا�. ���$��/� 4D	O ا
 %BAا� O$و �� ��6%اآ�ا���M� و اU�93 (>ب ا�"4A6H ا�/	�	�� ا���11ع ���N�N و ا�?ي ه� ا��'"	% ا�آE% و0	� 8< ا��	�ر ا

9
 [�sN ا�"	%و�%اY	4 ا��Eرة 8< (	_ ه� ��ة . ا�%$'� ا�"%$�ازي ا�?ي ��A? ا�. ا�10ق ا�"	%و�%اY	4 ا��	8%	
ور�4�
�AB� H� ]	��D�N �3 . و �B< ا��Eرة ا����%ة ا�1N ه� ا��J و �3�4��l ا�. آ� ذ���N kم �/'��Hت ا�$�0�1	4. +	4 وا0	4+	�

�D"/� k�?آ *�� . R8 rA�� 48ت آ"%ى 0/. ا��91و���Y رة�E//� 
ان (�N�] �D8�Bا �[رة اوآ��3% و �D�B& �& �9/"�ه� 3'

ة �/B/1	4 و R8 ا��9ة�
� ا�2	4 �/"%و�	��ر�� و R8 و0� ا��J ��0;%ه� و R8 �8زق ا�%ا+��1	4 ا�'��1	4 و (�1	4 ا�'��Hت ا�

. ا��Eرة ا�'��1	4  

   

�0�1�$�
 R3�Y 4���8 ا���2د ا����	��� ا'3 C��2& ا���ر� &� :  

�"9��1/� >	�	l%� ���/� م�	ا� ���	�2د ا�����H� �0�1�$�ا�"	%و�%اY	�A�� 4%ض ان : �B� �BM3 &DAN ا��J ا�:�R3 ا
 43%����3 k4 ا�. ذ���l��3 ،.��g41، (>ب ا�
ا����	��	4 �
 Y%ده� 8< ا�B2& (>ب ]�ري �k/1 آ� ;�Aت ا�"/AM	4 ا�9


 ا�
�91%اY	4 و ا�0د��D ا�. ا���3�9ت و ا�. 8���Q ا����	�ت و . ا�'��1	U?D� 4 ا���م ا�[	%ة�
�+�ف �"
ا ه?ا ا�2>ب �3
 
� �'%ف ا�%(O�0�:�+�3 41 ا��J ان �'	 %	D:� 4	/1'3 �Dد��	% و 93	�1ه�ا�2%�4 ا�. ا�(>اب ا����	��	4 و ��9م R8 ا�


ة 0
م ا���1واة �� ا$�ر ا�'�1 ا�. ا�2
 ا�J%وري ) >8 r	J� زات و�	�8�
واS% ا�
و�� 4	I/� ا�%�* و ا�و+41 و ا�
& و ا��9
 و ا0
اد �D�AN و �
[� ه?ا ا�2>ب �'
�Hت 10	����H� 49د و ا�
و�4 و ��	M/� f"	"4 اN�B8	4 ا��BA	% ا�2% و ا��'/

4	B/1��3 r/'�� �1	� 4�% ]�ر	ا3
�3 4N�'�+H� ��2ج�4 و �< 	)HA4 و ا�	% ا�'��1	�1ه��رادة ا� �9"Y ��Yا�� �]
. 0/. ��ز�R ا�
>B1� �8 .43 ا�. ا��%��%43 ا�����د ا�O$�1 و �
�U?D3 R ا��� r	":� �� %1��� �1رة و . آ�Eا� 
3
 �/"%و�	��ر�� 3' �


ة�
و . ا��	�+	4 و �/* ا�"	%و�%اY	92� >8 4	r ا;H(�ت ه�48 �� ا�����د و �< ��Bن /0	�D ان ��9م �E3رة ا0�1�$	4 $
 >	3 >8 &D��8
] O	/0 ن�l%'� >18 ا%	Eآ 
�� ON�� 414 ا��2آ	��	4 ا����cAب 3%$�ازي 8< �/* ا�<) >B1� �� QB'0/. ا�

3
 �� ه?U . اY		< ا��2آ1	< ا�	�م و ا��A		< و ا�1
راء و +B%���ر�� ا�2>ب و 8< ر$�ل ا��BM3 &B2 �0ما�"	%و�% �و 



�J�و�4 ا
0
دا 8< ا���س  >18���Y *$%ده&  ا�� 8< . ا�D:� >8 4��2	RN��8 % ا� 
�و �B< 10/	4 ا�0دة ا�"%$�از�4 +�
Uد%Y $* 0/. (>ب ]�ري���د ا�?ي 

ف. ا�'Dن ا��B	+ و �S�+�� 4;�=4 ا�	B/1ة ه� ا�0دة ا�
�
� ا�%S	�� �/�/:4 ا�


ة ا��J ان �':� �/��B=�زات ا�'J	4A اN�B8	4 ا0
اد 8>ار0	< آ"�ر و ��2�� ا���B=�زات . ا���Nج�
�و 0/. ا��/:4 ا�
 N>ع ا���8	& +�"�
ئ ا�8 �� ا����40 ��ن 10/	4. ا��A	4 ا�. �'�وN	�ت ���t 0/. ا�:%�49 ا�"%$�از�4 او ا�. 6%آ�ت ��8ه41

4	Sا?I4 و ا�����0ت ا�A	A=ا����40 ا� R�ر�M13 . ��/) >1J�� و�. 0/. ��8و�8ت�و +���9% ا�=:4 �� ا�/��2ت ا
و+:. 3	< ا��/:4 و 8=�/\ ا�D	�cت اي 3	< ا��/:4 و ��دة ا����40 ا����	��	4 و ا�B��1	< ا�9
�8ء ا��D1$%�< و ا�%ا+��1		< 

*N�$�
 +	�Bن 8/>�8 �3ن و R8 ان ا�. ا�
�"	%و�%اY	4 ا����	��	4  �
 s/10 آE	%ا 8< ا$� ا�0دة ا�"%$�از�4 ��ن ا����م ا�
� ا;�3 �)H	9) "�:	9	"4�r": 0/. ارض ا�B/1	4 و X1N ا�دارة ]�رة  .  

ا�"	%و�%اY	4 ا�2>ب ا��Eري و ا�2>ب ا��J1د �/�Eرة �& ����ل 0/. ا��/:4 ��ن : و ���A%ض R8 ذ�k ان ا�� 8< ا�2>3	<
4	0�1�$��� ه?U ا�4��2 � ����B1 ان ���Nر ان ا�"	%و�%اY	4 . ���1% 0/. راس ه?U ا�
و�4 و �< ����\ �:�ر ا�'��Hت ا

�DS8< ��8و &g%��3 41+و�و ���$* /0	�D ان . +����زل ����f ا���1واة ا�0�1�$	D�  4� �8? ا�ن �
 ا�0دت ا�%�* و ا
��"G�A��D 0< ا�
� &0� ��H0ت� >B1� �
 ��3رة  '�1 3	4 �	B/1ا�  . &�D� � %	"Bا� \V�1ان ا� HS�� |'"ض ا�%�'� 
و �

O/]د �D�8 *2�� �4 ا��	B/1ل ا��B6�3  . �3 4	Y%و�%ا	م ]"�ت (�9ق ا�"
0 X9� �D�N � ��Nل 0/. ا
ان ه?ا ا��0%اض �
�J�اره� ا
2N. 4���8 ا�4 �& 	��	ة ا����%+H� 
�
�
 ا�	�1���� >		Y%و�%ا	ا�" R	:��� ��>ل 8< ا���1ء �ن ا��8	�زات ا��� 

�D�1	� \�N 
9A� &DS��3�  �DE�4. ��ر	B/1ا� r)  >0 ��A�� �� H�AB� ان ��Bن ا�"	%و�%اY� . و ا��2ل ان (r ا���ر�_ 
�J�ن ��8ه�1 ا�B� ان �I"�� �3 s+ا �/�%و%�

ةان ا���Nر ا�"	%و�%اY	4 �� ه?ا ا�9:�ع ا�8 .&+�2�
$ 4B��8 49"Y �D/'��  .


ل 0/. 3'_ ا��Eرة ا��6%اآ	4� 4	Y%و�%ا	0/. ا�" ��ر��	ر ا�"%و����Nن ا�� QB'4 . و 0/. ا�E��E4 ا�	l%Aا ��ن ا�?Bو ه
4Y��"ح و ا��lا�� r	92� �$�1 8< اD3 �Nا

�N ا�. ا�l%A	�	< ا�و�		< ا�/�	< ا�3	'�  .  

 *** 

 ON�3 ���	\ ا����م ا�����4 ان �'%	4/1 آ��%ا+��1�B14 ا�	0�1�$�
 ا��91�ت ا'"��N ان �'��4 	4 او و+:	��9�N�13 (8%(/4 ا
و �B< ه?ا ا��'%�\ ه� 23
 ذا�%'� O�g \	% آ�ف و 8< ا�B11< ان ��(� BA3%ة . و ا��6%اآ	� (4	�D را+��1	4 ا�
و�4

 ا�. ا��6%اآ	R8 4 ان ا��%ا$�2N R ا�%ا+��1	4 �"9. ان ا��9�Nل ا��(	
 ا�B11< �/���م ا����	��� ا���2� ��9د:  [�4cY ه�
�J�ا ��B18 .\Eل و اآ�Yوة ا%J��3 ن�B	+ �16ا�& و ا �A�%'� < . ان	3 �����8| و+: R1��ان ا���2د ا����	��� ه� 8

R1��: ا�%ا+��1	4 و ا��6%اآ	4 و �"%ز ا���Aت ا����	4 �� ه?ا ا�1  


 . ا	'3 
. g	% آ��	AJ�� 4� B/8 ./0	4 ا�
و�3�Y 4'� ا�6%اآ	�ا��9ى ا���1�4 �8 زا�s ا�. (  

. ان ا�1	� �2N ا��%اآ& ا�و�� ا���$& 0< ا�4$�2 ��"
ى H] >8ل آ� +�1ت ا�����د ا�X:=1. ب  

. �98�	Q ��ز�R ا�E%وة ذات ا�:"	'4 ا�"%$�از�4 ه� ا+�س ا���1�> ا�$�0�1�. ج  


ر��	� 8< 6%وط ا��:�ر ا�����دي ���ه& �� �BM	� 6%�42 8.   د� O	� >�2� ا�?ي Oذا� sا��� �زات ��	�8�< ا;�2ب ا
. (	�ة ا��Bد(	<  

U .4	0�1�$�. اs2l ا�"	%و�%اY	g 49/I8 4c� 4	l�] %'4 �/%��43 و g%�"4 0< ا��6%اآ	�J�/� �D�HI�+�3 4دات ا  

. 	4 و �� 1l	% ا�IM	/4ا��Eرة ا�$�0�1	4 ا��� [��DN ا�2>ب ا��2آ& �8 �>ال �'	� G� ��H0ت ا�B/1. و  

0/. ا��Eرة ا��J1دة ا���S%ة . ح. �:�ر ا������Jت ا��1%اآ41 �
 ��9د ا�. ا��6%اآ	4 او �
�R ا�1���2N R1 ا�%ا+��1	4. ز
. �2N ا�%ا+��1	4 ان �2:& �98و48 ا�'�1ل  

3
 �/'�1ل ا���%S��2N > ا��6%اآ	4 8< �/* ا�"	%و�%اY	4. ط ����D�4 �3%اع ���	< (	�	< 0/. و +��2& ا�BM1/4 �� ا. 

�	< �< ��N�Bا R":��3 راl	%'� >0 >�S�g \& آD?ا ا��'%�\. ا�رض ا�8�9	4 و ا�رض ا�
و�	4S�9'ن . ان ا��/JA� &D�

9
 ��Bن �S��8 0/& ا�$��1ع اآ4Y��3 %E �� آ�sN ا���ه%ات ا�$�0�1	4 دوN . �8'& و N'&، آH و آH: ا��'�3	% ا���ز48�
و �� >B	Q ه���k ا[:% �	�N �1ا;� ا�
�4 ا�9:�1	4 8< ا+�"'�د ا�'��;% ا�4J����1 �8? ا�ن �1=::���� . د�	�2�849	�ت 


اg �DJ)
و ��ق ه?ا ��M=N ��N. �� �2/	/�� ان �N�ء ا�. د���8	BM� 4	� ا0�1�$� �	O� Q +�493 و � . ا��� �B1< ان �
H	E8 O� ف%'N .ا�?ي �+�	و ا�� �ف ا�'/1
Dض ان ا�%A� Uو 
'3 �1�B� &� %ورة	\ آ��8 ����1'�� 8< ا0:�ء �'%� U
�9N 



 K"%ه�1 ا��1"�دل و ا���	0< ��] \MBو ا� �D�8 4	'$%4 و ا�	8
��ه�ت ا��9��0/	�� 8ى4�2 آ� 8%ا(� ا���ه%ة و ا+����ج ا
K"ل ه?ا ا���H] >8 �1'/� 4:9 ا+���دN د��. �1=�/\ ا���2�ت ا�4/1�21 ا�H(49 و ا�  

   

   

   

�ت و 3	s' ه?U ا���B=�زات�01959م . 1�.  $%ى (� 28:�ت ا��%ارات و ا  

. ا�'��;% ا��� �'	1l G< ا����م ا�
ا[/� ���آ� و �M%ب و �"	� s� K8+��ت ا�
و�4: ا�
ا[/	�ن.  2  

3 . 4	�N%A41 ا�/B4 �3�98 ا�	و��

م �'"	% ا�=��N Etatisme 40 �
[� ا�
و�4 <N ا�1'%ب(  او .(  

 4.4	�D1و�4 ا�
0/. ��1'�ت 3�9N	4 ����6	4:  ا� �D8��N �9م� �و�4 ا��
��3
و�4 ا��3�9	4 او ا�2%�	4 . ه� ا� �J�ا �D	%8> ا��و 
4�N���8 %	g 1'�ت�� ./0 41S�9ا�1'%ب.   (ا� (  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 *+ ا���� ا�,

 �-��$# %# �*اة ا��!�
ر ا��%
 ا)$'د ا��

   

: و ا�B/1	4 ا�M=�	4" (�* ا�9
رة"� ا�'1  


  1936��N	� /  (>�%ان 9�11
 �"�. ا�1�/Q ا���A	?ي �/���	�ت �� �
 و ا�?ي (�* ��%����+ f	M8  - >%وع د+��ر $
و ا�92	49 ان ا�:%�49 ا��� �& �	�D ". ا�آE% د�91%اY	4 �� ا�'��& "– +�B%ر U%MN U%MN 8%ارا و �B%ارا ;4��2 ا�"Hد –

و ا�4��2 ه?U ا0/< . ?ا ا�
+��ر ���
 آE	%ا 8< ا��BMك اذ �& �?آ% O�0 6�ء � �� ا��4��2 و � �� ا�$��0�1توRl ه

 $�ن k6 �� : " �%وي ه���رد وU ;��2� ا%8�B� ���81936HSرس / +���	< �� اول اذار �
�اr":�+ ��N د+��ر�N ا�

�B	 \�B1< ان + .� . t����N	r": د+��ر � �'%ف ا�6 O�0 *'M	�cاذا �9
 آ�ن +���	< �'%ف �DN ."8 X"J��3�4 ه?ا ا�'�م
��Rl و �A%ض �3+/�ب [�ل 8< ا�
�91%اY	4؟ ;2	f ان ا�M1%وع �
 " اآE% ا�
+��	% د�91%اY	4 �� ا�'��&"8< ذ�k ان 


س ا�B%ة ا�رl	�E23 4 0< 6	!! 6'�ب ا���2د ا����	���" ��9
�%"[RJ �� (>�%ان + �� G�AN �E"0 >B� او 
�0� وا(
9�3
 �10 ا�/��4 ا�1%آ>�4 او ���%ا 0/. ر�| ا��%اح ا�2>ب ا��2آ& O�A�� f1�� ي (>ب� �1��� �ان . 0< ر$� 


 �1J8ن �/k  ... ا��� �M/� �D2�1'�ب" �/2	�ة ا��'	
ة"�$�� ./0 %��9	O 3%�	�ت ا�BM% �����	< " ا���9ش"�
2� &� 
9�
. ��r3ا�%+��S و ا+/�� �D3� �V ا�
+��ر ا�  

8< آ� (�* 98
ر�O و : ان ا�1"
ا ا��6%اآ�: "��2
ث ا�"�ب ا�ول �/
+��ر 0< ا�"�	4 ا�$�0�1	4 و ���D� U?D3 ا�B/�1ت
� �9Nل ا�=��	4 8< آ� 8'�.، �
 ا� O/10 *�) �B� ." ،s�r": �� ا���2د ا����	��� �B� ،4B+�1�1ا� %	g 4I	ا�� U?ان ه


ق، 8< ا�=:* و 98�� ��4 و ا�=�ص �N�93ن ا+�+�;
ق او l�N 4+روس درا
8 �N  .ا� >		A2ت ا���� . U?ه
 42�%Mا�?ي ه� 8%اة ا� 
�
�
، ز��دة 0/. 0
م آ�Aءة ا�M1%0	< ا���%�4، آ& ���2ي 8< ا�B?ب ه?ا ا�
+��ر ا�DM� 4I	ا��


" ا�1"
ا"و �	Q 8< ا��'* ان DB�N< آ	\ ��آ
 . ا��2آ41�
�
م �. ا�=��� Qآ�ن �8رآ 
9� kذ� �0�	Mا� R1��1��3 \�%'�/
���%ا(�ن �8%ا3:�ن ��3رة � ا��ANم �	�D". 8< آ� (�* 98
ر�O و �O�$�) *�) �B: "ا��'"	% ا��DM1ر ا�?ي ��9ل�� .

"Oر�
و ه?ا �'�� �� ا���A	% ا�M	�0� و g	% ا�%ا+��1� ان ا�'�1 �& �'
 +=%ة �3 ا;"f (�$4 ا+�+	4 " 8< آ� (�* �
1��
 ا�	�م و ان ا�l%1. و ا��Nس g	% ا�:"	'		< ه& و(
ه& ا�?�< �B1< ان ��D%�3ا �/A%د و ان ا�1'3 Uآ%ا��3 >	'��� >� R

�ء . 8< ا�'�1Kه &D�ANا %D� 4 دون	�A4 و ا��	N
ان ا�J0ء ا��40�1 ا�?�< �'1/�ن �23* �
ر�D& اي �23* اD��N�B8& ا�"
H1� '4 ا����1ى +�ف	4 ر�	ون 8< ��9
	A��1ء ا��J0�ون ا�1=�زن ��3رة آ��	4 آ� ���:	R آ� �%د ان ��[? �D�8 ا

"O�$�) *�) "4�?8 43ض اذا . دون ر��%�A� %]�� �B1< ��� ا��ا(
 �D�8 0< ا >	S<$ >8 4A�K14 ا�	0�	M4 ا�I	; ان

ا$ �	��0 �Y�"JN4 و ا	N��N�ا��1:/�9ت ان ا�
و�4 و �B1< ا��9ل ا+���دا ا�. آ��4 ه?U . ا���%ة و ا���1واة و �f�A ا�M=�	4 ا

4	0�	M/� �18 4A/=�14 ا�	4 ا�%ب �/%ا+��1	��	ا0:�ء آ� �%د . ا���� �� %BA� ان R	:��� � �D�"O�$�) *�23 " *"�/� و
 �1'��3 >	�Y�1ا/� f1�� ان R	:��� � O�AN"&D���Y *�2� ." ان >B1� ظ 0/. ا�'�1 9��3:'4 ا�?ي�A2/� ة%:J8 �DNا


ؤU �� ه?ا ا��'"8 fl���%	"" :>B1� �8 ا�� U4 8< آ� �%د و ا0:�ؤ	$��Nص اآ"% اH=�+�2د ". ا��
 �� ا$�� � 
و ����3آ	
� �'�1 ا��J ��ق O���Y " O���Y"ا����	��� ر$� �'�1 ��ق  O�B� 4 و	�A4 و ا��	N
1��3'�. ا�1�%د �/B/41 اي ��ق O���Y ا�"

. ��� �� ا+�HIل ا�'��8 ��:
م 23
ود '8	��D�l%� 4 ا�:"	'4ان اآE% ا�:%ق ���وة و اآE%ه� �A. �� ا����م ا�%ا+��1�
 k�?'�1 آ��3ت ا���ط %J3 O�S�+ O�� H�B1< ان ��Bن ا���ط 8"
ا ا�6%اآ	� ���=
م " (�* �
ر��I"���"O ا�?ي �'��

9
 �� ا���2د ا����	��� R3�Y ا�+�'"�د ا�1?ل. �/"�IلA� ���2ب �� ا�92	49 8" �23* ا�'�1"و ا�$% . ���'�1 ا��1$�ر 
�8
ر V/& و " ا�BA%ي"����f ا�'�1  �=� �;���]�و 0/. (��ب ا�'�1 ا�	
وي و 3=�;4 0/. (��ب ا�'g �1	% ا

. ��H/	4" (	�ة +'	
ة"اآ%اH� UآE%�4 و �8
ر ا�8	�زات و   

� 8< ا��0%اف �3%ا(4 ان ه?U ا��9ا0
 ا�"%$�از�4 �/'�1 و ���ز�R ا�E%وة ���د �� ا���2د
� 8< ه?ا 3
 ا����	���  3
28
د �:"	r ا��>ء ا�N�E� و ا0/��ا ان  %	g 
8�ا��0%اف $>ا واl'�ا ا�
+��ر ا�1"
ا ا�M	�0� ا�. $>S	< و ار$�وا 

 k< 8< آ� ذ�	4 �/'�1 9��3:'4 و $�0/	ة ا�%ا+��1

 �J8 r92	A	< ا�	O ا�	� ا�0�9� O�8 ول�و ". 8"
ا ا��6%اآ	4"ا��>ء ا
! ?ا ا��>�	\ و ا�=
اع 6	
وا ��3ء ا�
+��ر0/. ارl	4 ه  

 4	�=Mا� >	�Y4 ا��1ا	B/8 >0 ع��
ان �/�1دة ا�'�6%ة ا��� �=�/\ 0< 93	4 ا��1اد �D)�l�3 و �B3ن �D0�l�8 ه� ا�

 ) وه?U ا�B/1	4 ا��=M	�1M� 4 ادوات �
3	% ا��1>ل، ادوات ا�+�HDك و ا�+�'�1ل ا�M=��، ا��8'4 ا�=�;4(l

و �	�1 0
ا .  ا�"	%و�%اY	�D�AN 4 ان �U?D ا��1دة ا�9
ر ا�آ"% 8< ا�ه1	4 ا�'1/	4 0/. ا��'	
 ا�����ديا�D�Nآ�ت 
��ن 8< ا��ا$* ا��93ء �E8 ./0 ه?U ا�B/1	4 �� ا����م ا�M	�0� ;��	4 8< ا�'9/	4 ا�2/�1	4 و " ا�����د ا��1>��"



�
 ا sN�O� �93�+   . �9Eا��2+
ة ا��� ��D/9E و ان �� *��B	O ا��J ا����0 �%� %	J2ا�� R	ان ا�%$� ر� �� kMN ان ��N�B8�3

ف ا�1"�%6 D��� ء��Dا� G	'ا�%ا(4 و ا� *��B8 >8 *�B8 0< اي R��1� >� O�B� 4 ا��1%�4 وc�ا���ا�� ا�%د U?D3 O�AN


ي ا�. ا�ن �/M	�0	4 ه� ��8	< آ� و+��S ا�%����NH� Uن و �B< 4���8 ا�B/1	4 ا�=�;4 �� ا���2د ا��%� s�8زا� ���	���
�0�	Mا� Q	� و %	Iا�"%$�ازي ا�� R3�:ن . ا�
��'%ض �g " 4/8�'1	% ا��$�Dء"ان ا�B/1	4 ا�=�;HA/� 4(	< و ا��3ء ا�1

 *��g �� �	"�N f�%1ا� G	'ا� �D�A�� >8K� � >8K� ��'�A	4 واN�$ >8 42l* ا�"	%و�%اY	4 ا�
N	� ه?U ا�"	%و�%اY	4 ا��� 
	)�ان N>د��د ا�	�% �� ا�"Hد ��f1 �� ا���s ا���2� �3����8ع 0< ا�+�	Hء 0/. ا�H8ك . �ن ا� �3ا+:4 ه?U ا��+��Sا

�	R �%اآ�D1 آ��2> �>��دة 8%دود ا�'�1M� .ا� R�

رك ان ا��N�9ن �12� ا��Bخ . ا�M=�	4 و �N ان ��	0/ Oذا� sا��� �و �
�8 و ا���1=
م �12� �� ا���s ذا�O ��98	�ت ا�"	%و�%اY� ا��� ��1M ��%ا [�;� و و ا�"9%ة و ا]�ث ا�HAح ا�"�	X و ا�'�

8< آ� : "و ��JA3 �DB/1 ا�1"
ا ا��6%اآ� ا��S�9" ادوات ا�+�HDك ا�M=�	4 او و+��S ا�%ا(4 ا�=�;�"4	H و +	�رة و 
O/10 *�) �B� و Oر�
� *�) ."�
ا�R 0< +	�رة و 0/	�� ان � ON�3 kMN �13$* ه?ا ا��N�9ن اN ان ��N�B8�3 f";ا �+�+

. ا�"	%و�%اY� ��3رة ا��J 0< ا�
��ع 0< 0%43 ا�HAح  

   

 4	Y91%ا�
8���Q ا����	�ت و ا� 

�1'�ت �/� 

 0< ا�
+��ر ا�9
�& 0/. ا����1ى ا��	�+� ��3'�دة 0< ا����م ا��N=�3� ا����	��� ا����1�
��=�/\ ا�
+��ر ا�
" ا��N=��3ت ا�'�48 ا����1و�4 و ا�1"�6%ة". ��Nم ا�
�91%اY	4 ا�"%$�از�4 ا�B�%1> ا�. �8 ��1. ا�:"9	4 و ا���N$	4 ا�

>	��A1ن ا��B�1ع ا���4 �
�����Bر�4 ا�"%و�	��ر��. �1	4 (��9	A�� 8% �3[���ر�
 . و �B1< ا�0"�ر ه?ا ا$�� � _	2�

 3%و�	��ر�� ا3
ا$�� � M8%وع ا�
+��ر �BM3 اO'8 s2l دو�4 ا�"%و�	��ر�� دو�4 ه?ا  �8�U%�A ��� واl'�ا. 3%$�از�4 

O/آ *'M<. ا�	%ا 8< ا���	دا آ"
0 �8
���r2 اON �3>ع B/8	4 . ان ه?ا ا��2/	� ا��?اب (�M0 4'�� �A/=�8 �1%  �8�0 او 9�8

ا 8< ا���A	4 ا�1$ ���Y و ���Y r�%:ا� >B� آ:"49 و �D�AN 4	A��3 ��ر��	ات ا�"%و�

S	4 ا�. ا�?و�3ن ا�%ا+��1	3 4"

40�1�
ة ا�9	�م �D13م ا�%ا+��1	4. ا�A'/� �� ا��
�93
ر  �8��Bن 0/. ا�
و�4 ا� �J�ا O��Y >داد�4 �8 . و 	��	ا���� ��ر��	و�%"���
�>ال �8$�دة آ:"49 1�8	>ة $
ا 0< ا�HA(	< و 0< ا���9		< ا�?ه�		< و 0< ا�"	%و�%اY	4 وه� ا��J ا�:"49 ا��(	
ة ذات 

�O ��?و�* ا�"%و�	��ر�� +	�+	� �� . ���N�3 4ر ا��6%اآ	4ا�2/�1�� 
�
��"� ان �?وب ا����د�� �� " ا�48"و ا�
+��ر ا�
���Y >8<3 R1��و �18 � � k6	O ان ا�2/�1	< �
 �%روا 3'
 �%دد واfl ان ��%آ�ا �/
و�4 ا+& ا�
و�4 . دا[� ا�1

%O�l 6%وط M/� 4/[�18%وط ا��� �%sl 0/. ا�8"%ا�Yر�4 ا�����3	�N	4 و �& �B< ه?ا ا�+& ا� ��2�H ��� �. ا����	��	4
1
ة 28
دة 1����3	4 ا���D1ر�4� �A�2� ا[%. ان �c	6 ن�B� ان >B1� �. ������	���ت �� $�ه%ه� ه� ا$D>ة دو�4 ا�:"49 و 

�A��1�دو�8 او ز Q���ات و 8< ا�1�� >B11	��D �13 ان ا$D>ة ا�
و�4 ا�21/	4 ا��BM3 4"=��1 د�91%اY� ه� 3/
��ت او 8
8�/�� N	�3	� �A/=�8 او . �MNء 8< ا���1	�ت ا� ا����	���ت  f"�	+ 4	Y91%ا���3رة د *=�Nا�?ي ا �'�%Mا�� Q/�و ا�1

و �
 3%ه< ا��2/�1ن 8%ة . 0/. ا�;+ f	�f" آ�ر����Bرا �/"%��1ن و �< ��"f �� اي (�ل ا���Dز ا�0/. �/���	���ت
�%ؤ �Hن ) �+�HIل ا��/:4 ا���ر�=	4 �/���	���ت�D�$�3ده& (ا[%ى � �
 ا�?ي �ON�2�1 �2	�ة ا�
و�4 �
�0/. ان ا���$O ا�

. 0/. (�1 ا+O1 ا�=�ص  


و�4 /� 4	0�1�$�23
 ذا��D ��درة 0/. 0
م �I		%  ا�:"	'4 ا �D	4 ���8را ا�	+�	ا��92ق ا�� �� >	)HAان ��8واة ا�'�1ل و ا�
و 8< ا��ا$* ان ��	% . "%و�	��ر�� ا�. ا�ر��ف �3�+���د ا�. ا��Rl ا�����دي ا�'�م و در$4 ا��1
ن�	�1 �� ا�8
 �ANذ ا�

U�����B< ا�"%و�	��ر�� ا�"��	�D��) ./0 4 ا�/	4 اذا �& �'
 �23$4 ا�. ا��	:%ة ا��	�+	1J�� 4< . �:�ر ا��6%اآ	4 �� ه?ا ا
�ن  ا��2$4 ا�. ا�آ% k�?� 4	�6%اآ�
 واردة اذ �O/28 �2 ا�JN"�ط ا���$& 0< ا�4��9Eا��1	%ة ا'� &� Uم . ا
ان ا��Iء 0

و �B< ا�
+��ر �& . ا���1واة ا�3�=�N	1l 4< ه?U ا�M%وط ��"I� ان ��Bن l�3 ���"�8'�ف واS�V�� fl\ ا�
و�4 ا�آ%اه	4

 ان ا�1	 .�E�B3 %M/41 وا(
ة ا�. ذ�k و ا�[:% ه� ان ا�2	�ة � �%��� 6	�c 8< ه?ا�
�" (%��ت"�/�1ا�Y	 " >�1J<"ق ا�

و �B< آ� 4N�1l 8< ه?U ا��N�1Jت �%�
ي �B6 آ48�1 او +H+� . ا�HBم و ا��4��2 و ا�$��1ع و ا����ه% �� ا��Mارع
4�
�
ان (%�4 ا��4��2 �'�� ا��93ء 0/. ر��43 �8"49 � �%(& �%�"X ا+HآB�3 �D%���ر�4 ا�/��4 ا�1%آ>�4 ا��� . او �	�د (

�

 �%2�R":��3 4N�1J8 4 و ��3رة آ� & .4/8����D"= ا(S�9/� 4	:N<	3 ت��D�340 ا�"Y 4�%) �8ا . �و �� ا��3�91 ��ن 0
دا 
+�ف �"9. �1:8+� �ON �'%ض �>�10ء " و;	�O"��2. 8< ا�=:* و ا��91�ت و ا�%+��S ا��� د3��D �	�	< ا�D�Nء ب 

0< ا���Bب ا�[%�<؟ ان ا�9	�دة  ا����4D و ا���ه/4 ا�'1	�6H� 4%اف 0/. ا�'/�م و �8ذا ��9ل 1l< ه?U ا�M%وط . ا�	�م ��93ة
�Dا�8آ� �� s	93 ن��Aداب و ا��(%�4 3'| ا���0�1ت �� ) آ�1 �'�� �� ا�l�1�(��'�� " (%�4 ا�$��1ع"ا�8 .  و ا


 �. (�Jر ا�$��0�1ت ��3ء Y ./0/* ا��/:�D�H] ?=��� 4 �%ارات �9%رت �8"�9�N ت 8< و�c8 
�
�� �V ا�
+��ر ا�

ة " (r ا�/��ء"ا�M	�0		< ا�$�N* 18< ا1�0
وا 0/. 	90 
l ا�"Nاذ &DN�و +	"�9ن �� ا����ن و B�'8%ات ا��9�0ل 


ا��0 �� ه?ا . ا�'�41 8< ا�=:�] �J��2ول ا� ��/& ��I	% 6�ء اذا �	 �1��r/' 2��3%��ت آ�1 ان ا��4��2 ا����	��	4 

ف 8< ا�;Hح ا�
+��ري ه� ا��
د �3 0/. Dان ا� >/'� �DN�� QB'�9"ا�)�
 ا�
�����Bر�4 	Y�� ." 4 8<؟�ر����B�د >B� و



�/	Q ا��l�1ع د�����Bر�Y 4"49 و . و O$�3 8<؟ �9
 را��� آ	\ ه	� ا��J9ء 0/. ا������Jت 3	< ا�:"�9ت �/��1واة ا��	�+	4
*'M4 ا��ر����B�د >B� .1ا� *'Mا� f"�� >	) >B� ان و >B1� � k4 ��ن ذ��ر����B�
/� H8�) �9":2%ر 8< ا��%اع ا��

ه?U . �'�� ا� 6	�c وا(
ا وه� ا���8ص ا�
�����Bر�4 �� ا�1��R1 ا��6%اآ� و ا��J9ء 0/. ا�"	%و�%اY	4 �"� آ� 6�ء
��ون و . ه� ا�'9	
ة ا��1رآ�	4/� &D�ANر ا��+
ان EB3	% 8< ا�2?ر ا�1< ا��1�21 ان ��Bن �
 ا[:�ت؟ و �B< واl'� ا�

>	�	� O"ا�2>ب ا�?ي آ� t8�N%3 .. ا��/��8  t8�N%"ه?ا ا� �9%ا �N ان >B114 و : "..و 8< ا�	+�	ان ا�2%�8ن 8< ا��92ق ا��
4��K8 %	3ا
� ��"I� ان �A%ض ا� آ� �D/B6 �1 آ�نD8 ت��4 0/. ا�2%lو%A1د ا��	4 . ا�9	0�l�14 ا�	N�B8�و آ/�1 زا�s ا

�N�9
 8"%ر و$�ده��+�HIل اA� 4��K1% ا�	ا3
ا�2%�8ن 8< "ان �
ا3	% ". �ن ���NHن ��ن ا�J%ورة ا��� �%sl ه?U ا��
و � ��r92 ا��48 ا�1��R1 ". ا�9	�د ا�A1%و4l 0/. ا�2%��ت �1D8 آ�ن �D/B6"ه� �
ا3	% � ����A 0<  " ا��92ق

ا��	�+	4 ا�. �c8 RJ3ت 8< ا��1ا�Y	< 8< ا;� 3%$�ازي ا��6%اآ� ��13واة ا�'�1ل و ا�)HA	X9� > و � �0�3دة ا��92ق 
>	�Yا��1ا �B� 4	9	924 ا��س 2��3%%B�� و R1��
 ه?ا ا�1��� >B� 4 و . و	Y%و�%ا	ا�" �A�=� 4 ا�:"�9ت	A�� R8 و

�J�و�4 ا

 8". ا�
�����Bر�4 و ا��
�
 ا�"��	Q ا��	�+� �� ا�
+��ر ا�$�� kا�. ذ� %	M� ��8 ان 
%را �ر+��O و �� (�ول ا(

ة�
و ا���1واة �� . �9
 ا�I	s ا�:"�9ت و �& �"r 8< ا����	���ت ا� ا�+& و �B< ا�"	%و�%اY	4 ��3	4. ا�. ا(
 O�H9�'8 ا�'

4	Y%و�%ا	ا�8م ا�" r) ا�2%�8ن 8< آ� ���8واة  � �ان اد[�ل ��Nم ا�����s . ا��92ق 3	< ا�'�1ل و ا�)HA	� >	�s ا
��ذا آ�ن 8< ا��ا$* ان N'�%ف �3ن ا���1واة ا��	�+	4 ���& 0< ا���1واة .  دون ان ��Bن �O 8'�.ا��%ي � �B1< ان �%1

4 �9
 ���Nءل (�9 ��1ذا ��"I� ان ��Bن ا�����s +%�� ا��J؟ �M=� �1. 6'�ب ا�"/
 ا��6%اآ� و 18< ���$* 	0�1�$�ا
�م، آ�1 آ�ن �%ى �� ا�2%�8ن r) >8 ا���%اع، ا+/�1) 42���D؟ ان ا�
+��ر ا����	��� ا���r3 آ�ن �%ى �� ا���%اع ا�'

 4	/��
 ا0
ا�DS ا�"%$�از�	< و ;�Iر ا�"%$�از� H� 4�B1< ان 9N"� �0دة ا���%اع ا��%ي ����f اl 4�ر�E49 ا�":/�
��3
��ع 0< (�9ق ا�M'*. ا�1'�د��E/� 4رة r/'�� 4���10/. ان ا� .J� ان 
. ا�9	�% و �8ذا �=M. ا�M'* ا��6%اآ� اذا 3'

 Q��� ت �3ر�3س و�A�K8 >8 %Eال ��3ء اآK+ Uال وKه?ا ا�� &D�ANا 0/. ا�)%:� &� >	+�+
ا��"Hء و ا�"%$�از�4؟ ان ا�
&D��E8* و ا�و و ��Nو دورا %M	� . 8< اره�ب >	/I��1ا� �	ه� �=/ �ا�%ا+��1 R1��
ف 8< ا���%اع ا��%ي �� ا�1Dان ا�
��DN آ�M� sN'% ان 8< ا�I��1/	< ��ذا آ�sN ا�"%$�از� k�?/� %	�1ه�4 �
 وا�s9 0/. ا���%اع ا��%ي �XIl s2 ا�

�D	� O�0زر �ت ا����ا�1'�� X	"E� >8 �D4 دو����1) �D�2/�8 . �� ن�/I��8 O+�1ر�ن ه��ك اره�ب �B� >� و
و �B< آ�1 �"
و +���	< ... /0	�� �1)��D& 8< ا�"	%و�%اY	11�4< اذا ���$* 0/	��  (�1�4 ا����	�ت؟ ان وا$"�� ��2& . ا�1��R1 ا��6%اآ�


�8 و$O ا�	O ا��Kال ا�����. ��ا�r 0/. ذ�k �3%ا(O"6 4 آ�4/8�'� : �B3 اع ا��%ي؟ ا$�ب%�����1ذا ���2$�ن ا�. ا
O و D3?ا ا���%�R ��'%ف ا�'��& آ/". 2N< راg"�ن f�13 ا��1ا�Y	< ا����	�ت (%�4 ا���%اع �1< �%�
ون اD3�=�N&: "و�lح

&D��"gر *�) s�ن ا����H� &D�8�3آ� Q	� ت�	ا���� >	�Yول ا�. ان ا��1اK�8 ر
و �
 Z:=N �� ا+������ 8< . و �8 >8

 +	D�  >1J& اN�B8	4 ا���%اع ا�%2Iان د+��ر ا� kذ� .U��1 ا3%ازD� %]ا �D$ال وK�/� >B� ا: و U?ه �2<"� �8 هN " �ا��

ه� ا�"	%و�%اY	4 ا��� ��B/& و �'�D1+�3 �1 +���	<؟ ان ��l	M� O��2	% ا�. " f�1�"N>2 او� �/M'* (%�4 ا���%اع؟ ه� 
��J0ء ا�2>ب ا��2آ& ان . ا�2>ب ا��2آ& و ا�
و�4 f1�� ��ON ���2 ��8* ا��	B%��	% ا�'�م �/2>ب �D$ �JA3ز 

اه& EB3	% 8< ا�
+��	% ..." ���2Ns< راg"�ن f�13 ا��1ا�Y	< ا����	�ت (%�4 ا��: ""ان ه?U ا�B/�1ت. ���="�ا 8< �%�
ون
� 0/. ا��رق و  Rlآ�1 و ���	�2د ا�����H� �/'Aر ا���+

ة 8'� �ن و��(�MB� �D\ �8 ه� ا��
�ا����	��	4 ا�9
�41 و ا�

4	0�1�$�. �B< �� ;%اع ا��9ى ا  

   

: ا�
�91%اY	4 و ا�2>ب  


و"ان ا��0
 f�13 ا��1ا�Y	< ا����	�ت (%�4 ا���%اع �%� >1�&D3�=�N4 " ن ا	+�	4 +I	; ON8< آ� %E4 اآ	ه� ا+�'�رة $��1
ا� 8< 3	< ا�1%26	<  ا�?�< +	'	�D& ا��9دة ا�1%آ>��ن و " /E18	D&"����1ا��Yن ا����	�ت �	D� Q& ا�r2 �� ا�9�Nء 

و�B< . ���	���و �
 �8رس ا�2>ب ا�"/AM� دون k6 ا(��Bرا +	�+	� �� ا�1%(/4 ا�و�. 8< ا�'�% ا�. ا�21/	�ن �� ا�2>ب
�R�1 ا(>اب ا�1'�ر4l آ�ن �
3	%ا O�l%� ���K8 . �18]/4 ه��	< ا���ه%�	< ه� 8< �"	� ا�=/X 3	< ا�D�1% و ا�92	49
40��و ا�2>ب ا��2آ& ا�?ي آ�ن �� ذ�k ا��� s��BM ا����	& . l%ورات ا�2%ب ا�ه/	4 و ا���2ر و ا��
[� ا�$�"� و ا�1

���JN 43%	�g 4	4ا�M%0� ا�92	9� �/:/	'4 ا�"%و�� G	'� 4 ه?ا ا�2>ب آ�ن�ر��	 . O/]دا �ت �H�B�0�1ت و ا�����%اع ا�
�'��* ا����B دا[� " �BM3 (�+& و S�DN�"و ا�ن 3'
 ان ا��N%ت ا��6%اآ	4 . آ�ن ��2 ا�. (
 �8 �28 ;%اع ا�(>اب

و اR�8 .2l ا�(>اب ا�?ي .  K8[%ة ا�'�rا�2>ب �3ر+�ل ا��B�1/	< ا�. B�'8%ات ا��9�0ل ه?ا اذا �& ��/�9ا ر;�;4 ��
&B2ا 8< 8"�دئ ا�
"8 �l�1ا� �� ���K8 ا�/4�2 . آ�ن ا$%اء �+4 ��	ه��1م ���3�9
ت �1��8ت ا�M"	"4 ا����	��	r) 4 ا� 
و �


�
�+< ا�4�8�E و ا��2ل ان ا�M"�ب 8< آH ا����	< ���1'�ن r23 ا���%اع ا�3
اء 8< . ا��� � %MN	�D ا�
+��ر ا����	��� ا�
. �& �=M0)234�+  (|A%ة آ�1 ان ا�2
 ا�M/� 4"����3 >�/� ./0"	"4 ا����	��	4   



HS�� ،
�
���1 آ�A�=� sN� : "و �
 ا$�ب +���	< K+ ./0ال و$OD ا�	O 8%ا+� ا%8�B� 0< دور ا�2>ب �� �V ا�
+��ر ا�
�D�	3 �1	� ود
�"9. !!) "3	< ه?U ا�:"�9ت g	% ا��1$�دة"  ا�2
ود�21�"�& �'
 ه���Y k"�9ت ،  "  (ا�:"�9ت و �21� ا�2

�%ق g	% ا+�+� �� Y"	'4 8=�/\ 6%اfS ا�1��R1 ا��6%اآ� و �B< ه?ا ا�A%ق � ��BM ارl	I�� 4?�4 ا�4����1 3	< 

 Y"�9ت 0
ة � �B1< ان ��Bن ه��ك 0
ة ا(>اب �ن ا�2>ب ه� $>ء Y >8"49. ا�(>اب$�� �
ر �8 ه��ك 2� ." >8	_ �


ا ! �'��t +���	< ا��S��1 آ�1 ان ا�:"�9ت �8��4�N! /�1ت ه��ك ا[:�ء و اآE% ا(	��Nآ�
28
دة �2  �D�	3 4/;�Aود ا�
آ�ن ا�2
�	S�DN !R1��ان . �& �'
 ا�BA% ا��1رآ�� ه�� اآE% 8< آ�ر����Bر! آ�ن و0� Y"49 8< ا�:"�9ت ��ا��DN�B8 X"J��3 r �� ا�1


 ا+� �0�1�$�
ت S�DN	� 8< ا���ر�f���� C ا����م ا�داريد���8	4 ا��0� ا'"� . �D�<1� 49 ان ا�:"�9ت ����8%ة	و ا�92
��ه�ت و ا���1'�ت و ا�(>اب��و 8< ا�B11< ان . ;%ا�0ت دا[/	4 و � ��� ا�. (� �M8آ/�D ا��1
ا[/4 ا� �3%اع ا

8< 0
د 8< ا�$>اء و �B< �13 ان  ا�B"49 �' $>ء R8 �"9N'49"Y >8 3'| ا����A2ت ان ا�2>ب ه�  �BM�– U?3'| ه 
0
ة ا(>اب–ا�$>اء ���% ا�. ا��8م و ا�"'| ا�[% ���% ا�. ا�=/\  �	BM� R	:��� ة
و �/�"* O�AN .  اذا ���:"49 ا��ا(

 49"Y �E1� ا

 �� آ� ا���ر�C  ا��	�+� (>�3 وا(�N ان ��N�B8�3 Q	/� �9ت"Y ة
���:	R ا�2>ب ان �'�1
  0/. ا$>اء 0 >8
� �Nا�r 0/. ا�0"�ر ا�%وا�4 ا�"��	�	4 ��4 وا�'	4 �'"Y ة ه?ا اذا آ��
. وا(  

ا� ان و$�د 6%اfS ا$�0�1	4 آ��ر+�9%اY	4 ا�'��1	4 و . ان ا�"%و�	��ر�� ه� ا�:"49 ا��� ����%ا �� ا�1��R1 ا�%ا+��1�
&B23 f"�� �4 ا���ز�D�N�� �AB� �	�A% ��� و$�د ا�(>اب ا 4	Y%و�%ا	ا�" �S�+ى و

اث ا()H� �'	":ى ا�%� ا�1

���اء اآ�ن ه?ا ا�A%ق  3	< ا�ر+�9%اY	4 ا�'��1	4 و $�1ه	% ا�"%و�	��ر�� 8< و$�N 4D% 0/& . ا��	:%ة ا�"%$�از�4
� ���1D آE	%ا، �1< ا�A%ق 0/. آ� (�ل و �
ت l%ورة ا�:9	R8 4' " +:2	�"او " $�ه%��"ا�$��1ع ا�����	��  kن ذ���

�� ا�1��R1 ا����	��� " Y"�9ت"��ذا �& �B< ه��ك  . 	4 ا�
�91%اY	4 �� ذ�k ا���s و l%ورة ��+	Q ا�18	4 ا�4E��Eا��6%اآ
  4"�] �lار �BM� ان ������3 O�B1� 4 و	ان ا�%ا+��1
��ON �� وا�R ا�8% اآE% ����%ا و �'9	
ا Y >8"49 ا�"%و�	��ر�� �� ا�"/

8��ل ا�'�1 �'
ة ا(>اب f	�� .+ ان �DAMآ �� �"gرا >B� &� ء�	0< ا6 \MB� ل ا���%ي�����	< ا�?ي ��رط و 8�g% �� ا�1
� �Kدي ا�.  �B%ة ا+�4��2 �	�م ا(>اب 4A/�=8 �� ا���2د ا����	��� �3 ا�. ا+�4��2 و$�د ا(>اب 0/. ا�HYق  O/	/2��



 Y"�9ت �	Q �/�	�+4 �10 ��3رة 48�0. �� ه?ا ا�"/$�� � _	2� .�+ >B� و Uؤ��E�+ن  و ا�N�98< ه?ا ا� .�E��� >	��
. ����f ا�2>ب ا�?ي �%B+ *��8 ��2��	U% ا�'�م" +�+	���$�"ا+���Eء   

�A� را�O ان BM8/4 ا�:%ق ا��1'
دة ا��ا$* ا�"��D0 �/�;�ل  ا�. . ا�8 �3[�ر�< �	�2ول Y%ق ا��l�1ع 8< زاو�4 ا[%ى
� �B1<  ا����ه� و ا����BM�3 f8	� ا(>اب "8? ذاك . ا���2د ا����	���ا�%ا+��1	4 او ا��6%اآ	4 �& �'
 �9"� ا���9ش �� 

�D	/0 �J� �4 ا���ر ا�:"�9ت ا�1'�د��N�و 3
ون ان ا�\ آE	%ا �0
 وا�R ان ا��Nر ا�%ا+��1	4 ا �8 O"6��N�Bن ". +	�+	4 
1< ا��اfl ان ا�=��Hت ��3
ون آ	��M		< ا�B2J1	< ا�'�$>�< BM� >0	� (>ب �� 3/
 ا��N%ت �	O ا��6%اآ	4 �
���Dك HBM8ت ا[%ى �A%ض . ا��	�+	4 ا��1$�دة � �B1< ان �?وب ا3
ا 3:%ح ا�[�	�ر 3	< ا��6%اآ	4 و 3	< ا�%ا+��1	4


ف: �D�AN وه�Dر ا��	4 0<  ا[�	�9 اه1� � r�%:ر ا��	؟ ��[��D9	":� �9ع�4؟ و �8 ه� ا	�6%اآ�8< . آ	\ �N	�2N % ا
و 8< ا��ا$* 0/. ا�'":� QB	r ا�"%� . t8�N	Q ه��ك R�1� 4$�) >8 ا�(>اب اذا �& �B< ه��ك  �8�?I��D���9� ه?ا ا�:%ق؟ 
". 0/. آ� ا��2ا$> ا��� �'�%ض %Y�r ا�%2��1D8 4 آ�sN"ا�"/AM� و ا��J9ء   


ا ��9ل�

 ا��BMك ا�:"	'	4 $
ا �
ى 2�8
]O ا�%8�B� �:%ح ا�0"�را $�
9
م: "�9
 (�ول +���	< �"	4 +	3�=�N� ا�/�اfS ا

 8< ا��1��1ت g	% ا��	�+	4�
8< (و �� ا���2د ا����	��� 8< ه?U ا��1��1ت ا��c1ت، ��B 6%�42 . ا�2>ب ا�M	�0� و ا�'

...". ��D2���8 �D ا�=�;4 ا��� ���:	R ا��'"	% �D�0 �3ا+:4 ا����	�1ت ا�$�0�1	4 ا��1'
دة) 6%اfS ا�1��R1 ا����	���
�	� 4:�Aا�� U?ت ����1��1ت ه�:�Aه� 8< ا��%	g >8 �Jا� s"4	0�1�$� 6%آ�ت – �'�وN	�ت – �3�9Nت –ا����	��	4 " ا

� ��E1 –زرا0	4  "4	0�1�$��ن �U?D ا��1��1ت $1	'� ا�"�. ا���/�/	f���8 " 4 ا�M%اfS ا)4	8%Dو ) ا�
"� �8
�0 .�) �Dذا�
4،  ���و+�ط ا��2آ41 ;�("4 ا��8	�زات �/'* �	�D �� ا���ه% �BM3 �1��8ت $�1ه	%�4 آ����3�9ت و ا��1'	�ت	Nا��'�و 

 �1Sدا �D	� ة%	]�
+��ر � �6 �'A	�c +�ى اON �%+� ا���[* 8< . اي �/"	%و�%اY	4" �/2>ب"دورا �'�� و ا�B/41 ا���
. �N�3	�س ا�. 3	Hت  

3
�4 0< ه?U ا�1	N�B	B	� 4� �N ا�
+��ر �+�+� وه� �28ر ا�
+��ر 1��3'�. ا�+�+� 126ة ����1د. و �
 0"% ا��N�9ن ا
"r2ا� >	�Y�1ا/� �AB� "4	0�1�$دا[� �1��8ت ا R1��3�9Nت، �'�وN	�ت، �1��8ت 6"�ب، �1��8ت ر��l	4، : �� ا��

ا� �8� ��r/' 2��3>ب ا�?ي �B�2% ا��/:4 3	< �
�O ��ن ا��1�Nء ا�	O ". �1��8ت د��ع و�Y�، �1��8ت ]��9	4 و ��9	4 و 1/0	4
&�4	/�H� زا�	�3 ا�8 >	�Y�9 8< (�9ق ا��1ا) 
وا��/:�ت ه� ا��� �9%ر (ان اآE% ا��1ا�Y	�Y�MN > وو0	� . " �'
ه?ا ا�2>ب ا�?ي ��E1 ا���اة ...دا[� ا�:"49 ا�'�4/8 و 6%اfS ا�IM	/4 ا�[%ى ��2
ون دا[� ا�2>ب ا�M	�0�.) ت.ل...ه?ا


ة ��B ���	�1ت ا�IM	/4 +�اء اآ�sN ه?U ا�S�9و�4ا�
ه?ا ا��'"	% ا��%�f و ا�1?ه� �3%ا(�O ". �1��1ت ا$�0�1	4 او ��4'3 �/
 O3 ا�?ي ��9م �+�+�ا��� " ا��1��1ت ا�$�0�1	4"ا�?ي ا��N ./0 &2 ا�
+��ر O�AN ��2ل ا�. ا��A% ا��ه& (�ل ا�
ور ا

4	Y%و�%ا	آ4 ا�"%M/� �0و%� �. �	�s ا  



�:��� H	R 8=�/\ ا��H�Bت �� ا�2>ب ا��ا(
 ان �'"% �D�AN >0 �� و �B< اذا �& �B< ه��ك ;%اع 3	< ا�(>اب ا
HS�� 0/. �����8ف، ��$�ب �����8ف >		�N%Aا� >		A2ا�� 
9
 $%ت :"ا��N=��3ت ا�
�91%اY	4؟ ه?ا ا��Kال O)%Y  ا(�


ه� ��3رة $?. �28و�ت ��BM	� �H�Bت دا[� ا�2>ب'3 Rlل ا��
"� sJ8 
ر�4 و ا;"f و �B< ه� ان 0
ة ا�0ام �
و � 6�ء ا��J 8< ا�"%ه�4 0/. ��(	
 ا�2>ب 0< 10/	�ت ا��:D	% ا��� �& ��R:9 و ". ا�2>ب �8(
ا ��3رة (9	9	4

ان �	��Bر +	%ج . �1	N�B	B	4 ا�
�91%اY	4 وا42l ا6
 ا���lح 3'
 ��A	%ات �����8ف و ��%�B�'8 !O��2%ات ا��9�0ل
آ�ن آ�  �8�0��r2��3 4"��:1��3 O�A�� f1 او ��9م 9�3
 '8	48�B2/� > او �/2>ب �8ذا �"9.  8< ]�رة اوآ��3% اذا : "���ل

�<؟�/� O�AN ض%'� " ON�1�� �8 �1ا	9�ان  kذ� 
'3 &D'+و �؟  و �Uاع ا��%ي"ا%����3 ."! �=�� &� �J�ان ه�/% ا Rو ا��ا�
! ��N >0م ا���%اع ا��%ي  

�ت ا���%�4 �/2/�1	< (�ل ��H0ت ا�
�+�� ��'/r ه�� 3'/& . �:"�9ت و ا�2>ب ���DN [��	4 8< آ� r:�8ا�8 ا %8���
���2>ب ا��2آ& �� ا���2د ا����	��� ه� ا�داة ا��	�+	4 �/"	%و�%اY	4 ا��� ��1رس ا�(��Bر . ا�$��1ع f���13 �3 �8د�4

O"�B� �8 ا

��D ا3� 
'� &� >B� و U
9A� �8 �D�
���"	%و�%اY	4 " ا�رض ا�1':�ء"ا�8 . ا��	�+� ه?U ا�"	%و�%اY	4 ا��� �
X9� �D�A�� �D3 �A�2� 411�8 0/. ان .  


 ان ا;�2ب ا��8	�زات �B"�%8ن 8< (�1 ا�8	�زا�D& آ��/� ا�1"�
ئ ا�?ي �N ��]�+ O	� رة�E�8 زال 3%آ�ن ا� 
/3 ��
�D	/0 .���+ا �4 ا��	�1 ا���40 ا�?ه") OB3%� .�=3 %'M� 414 ا��2آ	��	و+�ط ا�����. ف 3%$�ازي [�ص ا�8م ا���1ه	%��


ا �3�18	4 ا�M	�0	4 و �
ا�R 0< ا�ر+�9%اY	4 ا����	��	4 8'�1
ا DM��8 41V�'�1زات ا��	�8�و �"%ر +���	< �N%�� را�R ا
�[% ا�. $�B�'8 ./0 . *N%ات ا��9�0ل s9\ 8< و��8< ان  >	����� 
3�1
 ه?ا ا����م �� �B/�"*'Mا� " 
l


 +���	< J8 O�AN:%ا ا�. ا�/��ء ا�. ا���%اع ا��%ي �	:�D$ %Dز ا�
و�4 . �13ا��D�9 ا��1J	R":��3 4ا�"	%و�%اY	4 و �و�
O	� ى%M�+د ا�?ي ا��A8< ا� .  

 آ�* راآ���B� ��13+"4 ��� ا�/��ص ا��21%�	< ا�?�< ��/�9ا در$�ت ا�"	%و�%اY	4 و اMBN\ ا���9ع 1928و �8? �0م 
ن اآE% �8 �1	> ه?U ا��1$4 8< ا�fS�JA و ا[:% � �8	�D ه� +/"	4 ا���1ه	% و ا���1ه	% ا: "0< و$�هD& ا�8م ا���1ه	%

8"����D ا��	�+	t�2� &� 4 �3 ... ا�M	�0	�BM3 4 [�ص ا��� � ���1� �/2>ب ���+X [�ف ه?U ا���1ه	% 8< ا�����ء او 
Q1D��3 sAاآ� ."� Rl4 ا���1%48 زادت [:�رة ا��	N�1E�0ام ا����Aد $�Dز ا�
و�4 ا�?ي ��D% �� آ� [:�ة �
 �=Hل ا

� آ��Dز �/��2�� ا��6%اآ� �/1��R1 و�B< آ�1
ر �/�/:4 و ��1ارد و  �D�AN 4و�

 و$�د ا��
D� .4 ا���Dا�� �ال �
 O3 ان 0
دا � �3س: "و �
 اl:% +���	< ا�. ا��/1	D� f?ا ا��"* وراء ا�;Hح ��HS ا�. ا���1% ه�ارد. ا�8	�زات ا��B2م

4c	+ �1 ��3رة'� �����+K8 >8... �ة ا��/:4 ا��<D$ا 
l *'M2%ك ا���1ز ا�?ي D143 ا��E13 ن�B	+ اع ا��%ي%���و ا
4c	+ �9". �'�1 ��3رة) !RS�0%اف را� ONا : %'M� s2";ا ��6%اآ�
��D ا�1��R1 ا	4 3	Y%و�%ا	ا�" s'�; ان 
'"�
و�B< ه��ك ا��J ��ة 28%آ4 ا[%ى � ��9 0< ! 2%آH;H� 4ح ا�
+��ريوه?U ه� ا��9ة ا��1D8 !1ز...�2��3$4 ا�ن ا�. 
. ه?U ا��9ة اه1	4  


 ا�:"49 ا�'�4/8 �� $�1ه	% ا��J9��3 *'Mء 0/. ا����	���ت�
�9
ت . �9
 اذاب ا�
+��ر  ا�� 
و ا�r2 ان 8���Q ا����	�ت �
$��زد��د ا��%ا�0ت ا >B1� آ�ن >B� و �+�	+ 

 ا(	�ؤه��8? ز�Y >8�� آ� 3'�
���"I� ان . �0�1	4 و �4�9 ا��	� ا�

M=N. ��3رة [�;4 +��	���ت ا�1
ن ا��� ��M%ك �� �DY�MN ا�M"	"4 و ا�M"	"4 ا�M	�0	�BM3 4 [�ص �/k ا�M"	"4 ذات 
�	4 ه� ان ا�ه��1م ا�ول �Hر+�9%اY	4 ا����	�. �������| 3	< ا�"Kس و ا�%��U ��+% ا���Aس �� ا�1%اآ>. ا�1:��* ا�EB	%ة

آ�1 .  ا��=/� 8< +��	���ت ا�'�1ل و ا����د ا�) %12	 _�B1< �8ا$4D ا+�	�ء ا�ر��ف ا�E'"1%ة و ا��1"�0
ة 4��D�3 ا�0&

 �10ل ا�1
نl زات�=��Bا� �)H� ام
و �	�s ه?U ا�1%ة ا�و�. ا��� . ان �3��B8ن ا�92� �J	r 3'| ا����ح �� ا+�=


 ا�1
نا1�0
 �D3 ا�'�1 ا�%$'� ا�"	%و�%اl ف��ر�. Y� 0/. ا  

 �	S
"8 
�
�وه�  �8�RJ ه?ا ا�
+��ر (�9 ��ق ���8ى ا�
+��	% ا�آE% د�91%اY	4 �� ا�"/
ان (ان اه& �8 �� ا�
+��ر ا�

� U	O ). اوآ��3%(ه� ا���9 ا�rS�[�/� *D�1 ا�+�+	�E/� 4رة ا�%و+	4 ) ا�"%$�از�4�N 4 ا�?ي�د�����ا�8 �9
�% ا��B1+* ا

M� �Dب�?Bد�0ء و ا��. آ� 4�H0 O� �8 2��3%��ت و ا�
�91%اY	4 �:�ول و و��(U� .4 ا�92	49 0"% ا��"�f و ا  


 ا�?ي ��� و [	X 0/. �	�س ا�1�40�1 ا��2آ41 و ا�?ي ��BM [:�ة آ"	%ة �2N ا�=/\ 8"�'
ا 0< �
�ان ا�
+��ر ا�
=X ا���ر�=� �/�=/� 0< ا��Eرة ا�'��1	f���� 4 �0"4 ا�8& و ا�1"�دئ ا��6%اآ	4 ��3��U ا�1"�دئ ا�"%$�از�4 ا �1N�R9 �� ا�

����f ا�0دة ا��0"�ر �H+%ة ا�"%$�از�4 ا�IJ	%ة و ا(Hل ا��	G �28 ا�1	/	M	� و ا�0دة ا�%�* و ا�و+41 و �1	4 0
م 
>	�Y< ا��1ا	4 .  ا���1واة 3�اد
"�+H� �N�N�9ا� O��%B�3 
�
�ا�رl	4 ا��	�+	4 �N"'�ث �=/r " [�رج ا�:"49"���
+��ر ا�


ة�
$ 4B��8 49"Y .  



 ا���� ا�'دي /.* 

   

   

$#؟ �%
 ا�2 ا-� -��1 ا)$'د ا��

   

   

: ا�"��%3�N	��N 4م ا�ز�8ت  


 ا���2ل 0/. : ان ا��Kال ا�?ي U��)%Y اUH0 �3+& ا��9رئ وه� '� ��B\ ا+�:�s0 ا�>8%ة ا��2آ41 رg& ا[:��DS ا��� 

ود �) �آ	\ ��A� >B1	% ا�����| 3	< �9% ا��	8%	
ور�	< ا�BA%ي و ���D& ا��1د�4؟ ه?ا : �D؟ او 3'"�رات ا[%ى+/:4 

1'� ��8��1 ���%ذ�/4 ����3"4 �:"49 . ا��Kال ��f1 ا�ن 0�3:�ء $�اب �1/8س و $�زم��8 Q	� ���	ا���� R1��ان ا�1
4  �
[�D��J9��3 G و ����%ه� و. ا$�0�1	4 او %6�J� �8 42	/4 ����3"4 �:"49 او 6%�42 ا[%ى	Y%و�%ا	4 ا�"+�	+ sNاذا آ� 


د�
و Y"	'	4 8< و$"E� %�N 4D	s +/:4 ا��B2م ا�"� �D� R1��. 8< و$�N 4D% ا��B6ل ا��6%اآ	1/� 4  

�ك �B/� 4و�
4 �
�D10 ) 1928 – 1923(ان د0& ا�	Y%و�%ا	ان ا�" �آ�ن �18 %:] ./0 �1�M	s �9��1"� ا��6%اآ	4  ا

 (%�4 ا�:/	'4 ا�"%و�	��ر�4 آ� �1� r2+ ا�1'�ر4l ا�"/AM	4ا�		9� �� s2�N ة%	I4 ا���8< " [:�"��1 آ�ن . "%$�از

�ك . و$�N 4D% ا��6%اآ	4 آ�ن �B8"� وا�2l �/"	%و�%اY	4 8< و$�D2���8 %�N 4D ا�=�;4�Bا� f";�8 ا
�0 >B� و
U
l s"/9N4 ا	Y%و�%ا	د ا�"
D� . �3دة ا��?�0رة�
�s ا�HA(	< ا��g	�ء و ا�8
ت ا�. او+�ط ا�HA(	< ان اD�+ا �ا��

�9 0
ده& �2l >0�� g>و ا$�"�� � ���2l �D�1[ دH"ا� s'< د�	ا���1+: . 
و k�?3 ا(�s�A ا�"	%و�%اY	4 �13ا�'�D و 3'

ة�
$ 4	Yار+�9%ا *Sط دا�M�3 �BM� s)را Q8��3 �DA	/) م<DNان ا . �	"�%=� H10 4؟  ه� آ�ن آ� ه?ا	�6%اآ�
 اl

�'"Y !�D�%:	+ و �D�:/+ 
ان ا�"	%و�%اY	O"�� 4 آ� ا��cAت ا�I1/49 ا��2آ41 �	�1 . و �O�B ا�s"[ �J ا��cAت ا��2آ41 و اآ
�ء ا��9دة ا��8ء آ/	� �� ا�
��ع 0< K+4 ا�'�48 اذا آ�ن ه�	ا�� �� �Dا[:�ء ��د� R�6< 0< ا	�	�1ض ا�'g�
اده� '�+�3 r/'��

�Dزا��	ى ا�� .ا�8

د آ/�1 ازداد ("D& و �9
�%ه& �/'1/	�ت ا�%اد40 ا��� � �'%ف ا�%(41 �� و آ/�1 ازداد �/r ا�%ؤ+�ء ا�
4"��B1ا� &D��92� 
�
D� .د ز�10ءه�
���ح +���	<. و H] >8ل ه?ا ا�9��� r/:�1� �4c ا�]%��ء ا�N %+ >1B� و ه��  ! >B� و

� �B1< ان �D�H9�+4 و ا	Y%و�%ا	��4ة ا�"��DN ��ت و ا��ى (�. .  ���1ا ا�. �8 �M�4 ا��ى 8< ا��1ر	=�ك �0ا�8 ��ر��D�
� ��R8 rA . 8< ا���8ء ا�'�8	< r	�
�'4�/9 ا�����د � �B1< ان �DA& ا� 0/. ا+�س $
ول  ���	1� د�	r و �B< ا��=:	X ا�

4	Y%و�%ا	4 ا�"	����Ol%A 0/. ا�"	%و�%اY	4 ا������Jت " �>�10ءا"���ه��1م �0�3دة روs3�[ �3 اي �9��8 0< . ا�ر�
و D3?ا ا��BM ا��J اs2l ا�B/1	4 ا�1:/49 . ا��1>ا�
ة 3	< ا��/:4 ا�1:/49 �/"	%و�%اY	4 و �:�ر ا��9ى ا���1�4 �� ا�"Hد

 fSا%Mا(4 ��%اع 8=�/\ ا�%; %Eاآ HB6 �:'� ي
�	g .J8 �1	R8 493�:�8 % �:�ر ا���ق ا�"%$�ازي و ا���2ب ا��9
 *��B� >��1ز8< 3:���ت ا�� �� O3 ���"� �ا�$�0�1	4 0/. ��ز�R ا�
[� ا�8�9� آ?�k ��ن $
ول ا�$�ر ا�	? آ�ن ا�'��8 

ان �'		< ا�AV�1	< ا��3�9		< 8< �"� ا��/:�ت . و �:%ح 8?اك BM8/4 ا���3�9ت. �8? ا�ن اه1	4 رS	�	D�  4"����3 4?ا ا�'��8
. و ا�'�1 9��3:'4 �
�R ا�'�H� �8ه��1م ��3		% ا�M1%و�0ت ��3رة (���DA .4 و ��0ده�ا�'/	� +	�:
م �913و48 �>داد �0

و �9
 ا2l. ا��2	> ا�"	%و�%اY� �� �'		< ا�1
�%�< و . اN ��N%ى �?8% ا�+��[���N		< ا��1>ا�
 8< ا[:�ء ���	& ا���Nج
 >B1� �
+	< و AV�8� ا�����BM3 40 �0م ا2l. ه?ا ا��2	> ا8%ا �D1ا�O	� ا����ه� . sا� �رة ا����ا�8 ا��'�وN	�ت و ا��

>	B/D��14 ا�:/+ s2� .J8 s8< اي و� %Eاآ s2lا 
و �
 �'/s1 ا���B=�زات آ�1 �'/& ا�J0ؤه� �%$41 . ا�. ا�
و�9� 4
��3
و�4I/3 4 ا�ر��م &D���H0 .��Aا��3
 �'		< ادار�	< �	D� Q& 8< 8	>ة �� ا���I* ا�D� R8 &D& �< ��12/�ا ا�. ا

ا� وه� 8	
ان ا��1ارد ا�M%0	4 و : و ��f1 ا�%و�3 ا[	%ا �9��3ء ا��Jء 0/. اآE% ا�1	�د�< +%�4. ا�"	%و�%اY		< ا�21/		<
 �DN�� �	+�	+ 8=��ق 
/3 �� 4lى ا�1'�ر�� 
	��g	% ا�M%0	4 �/"	%و�%اY	4 ا�8 ا�
ورة ا��9
�4 ا��� اs2l ا��ى و+	/4 ��


اد�4 "�+�'9
 �1N ا����40 و اد[�ل ا�>را40 �� ا�Yر ا�=:41D8 4 ا�دارة BM8 Rl�3/4 ". ةا����1	%"�'/< ا��1 �	"�
�0�N م
9� r92�� � �DNو
. ا���0	4 �� ا��91م ا�ول N%ى ان ا�"	%و�%اY	4 ���9 ا�1"�درة ا�=4�H و ا�M'�ر K�1��3و�	4 ا��� 3

��D�B ��=% ا��'�وN	�ت آ�1 ��=% ا�����0ت ا�=A	4A و ان ��8وئ ا����م و ا8%اOl ا�� و�l(� �� ا����40 ا�9E	/4 و 
>Y"4 8< ا��1ا�ج ا�9%��N�ان ا�
ور . ا�I?اS	4 و ا���B=�زات و ا�����0ت ا�21/	4 اي ان ه?U ا�8%اض ��=% آ� �%وع ا

�E18%(/4 ا�� R8 rA�� 4	��	4 ا����	Y%و�%ا	/"� �8

 $%ى ���� و ا���'�1 ا�J=& �� ا��9/	
 و ا��:'	& و ا���2�.  ا��9� &/�

��D ا��EرةD8 �رض ا�����2. ه?ا ا��� &� s�B< 0/. ا��Eرة ان �"�
ع �� 8��ل ا���9� و ا�'/& و ا�A<، . 0/. ارض 0/. ا



 Rا��ا� �� �D�1[ R�
 �1< ا�B11< ��3ء RN��8 $"�رة �1N *$�13ذج ���8ردة 8< ا�=�رج ��3ء Y ./0/* ا�"	%و�%اY	4 ا��� �
و �B< آ/�N%+ �1 �� ا�:%�r آ/�1 ا;:
BM13 ��8/4 ا���0	4 ه?U ا�I�  4/J'1	* 0< . ه� ا�/'A�H[]4 اl'�ف +'%

8"��ة ا�%�8دي. ا�"	%و�%اY	g 4	�ب ا���Hج 8:"��0 3=��& ا���N��A� ا�����د ا��A� &8K1%ض ا���0	4 و$�د .  و �"
و ا
 ا�'�ا�8 ا��� � ��:�R8 r3 ا����م ا�/B	�N� �/%0* و ا�B?ب و د�91%اY	4 ا���1�	< و ا�B/D��1	< و (%�4 ا��9
 و ا�1"�درة آ�

r/1. ا�� ���9Eو ا� �ر ا�'�1 ا���9�Yا �� �D'1$ >B1� ا
	9'� %Eو اآ &=lت ا[%ى اHBM8 O$ا�N 4	04 ا���/BM8 
و 3'
� �B1< ان آ�ن ا(
 ا�4A+HA ا�9
�8ء �Kآ
 ان  ا�4M���1 ه� ام آ� ا�6	�ء �2	_ ���2	� ا(��Bك ا�. ا�=Hق �D8ا
��Bر و ;


ة�
$ &	� r/=� . 41SH8 C�ا���ر �4 ��ر�Eا�1%ا(� ا� >B� &� ا?D� 4�%2/� ا
		9� �Dذا� 
) �� �BM� 4�ر�E4 ا��ر����B�
ان ا�
O� رض�
 ا	D1� >8 %Eاآ �'A� �3
اع ا���9E� ا�?ي H� . R��� 4 ا����	N��N�و ��1
 و د�����Bر�4 ا�"%و�	��ر�� �f�A �/'"9%�4 ا
و ���:	R ه?ا . و � ��f�A ا��J2رة ا��6%اآ	4 ا� R8 زوال ا�
و�4. آ/sA��� �1 ه?U ا�
�����Bر�4 0< ان ��Bن د�����Bر�4

� �9"� ا�1%ا$'4 4Nادا ���	�2د ا�����H� ���2ا� �+�	4 ا����م ا��Nو ا��/* ادا X	�"ن ا��N�94 . ا�	��	4 ا����	Y91%ا�
���
 �	+�	+ �"/:8 s�	د�H"/� 4"����3 ة او �8ت�	4���8 ( s2";ا 
9� �	�H]دا او ا%�8 .  


ر��	� و 3
ون اي ا�&� f"�� 4�%D9ا� �D��"$ن زوال وا�� R1��
ة f���8 ا[%ى g	f���8 % ا�1�
�
و�4 ا�/� >B� &� و . ��ذا
�8�%دة 8< ا��1دة s�	� 4و�
و ا�"	%و�%اY	D$ . &�D� 4>ة �8'
دة����S�V\ ا���0	4 ا�=�;4 ��3
و�4 �
 [/�D�A�� s9 ا. �B< ا�

�3���وة ا��� �
ره� /0	�D ا��V	4A اآE% 8< اه�V���3 �D8�1	�D�AN 4A و ��D& ا�4cA ا��2آ41 �3=/	
 ا$D>ة ا�D9% و �"E	��D و 
�DS�93 
� �%ا0� ا(
ا او 6	� �c� �DS�93 ./0 �D;%) ��ق 0%ش +/:��DN و (�DV�A 0/. . ا4��Y ا8 4	Y%و�%ا	ان ا�"


اث �J8دا ��D آ/�1 3
ت 0
�41 ا�%(41 (	�ل ا�'��;% ا�M'"	4 ا�:/	'	4. �8ارده�)����"	%و�%اY	4 آ�1 . و آ/�1 آ�ن ا���U ا

 ان ا�3
ا ا�DY�:2N و ��D�B ر�'s ه?U ا�'9	
ة ا�.  &� 4"�%8�B< ا�"��3 '3 �D�1�0 ة
	90 sg�; 4	B	��[�B4 ا��	�Bى آ��%N

�D3 &/2	� .  

>	���+ O	��� ان�D��ر���B�آ�ر &g4 �/���م ر�ور%l 4	/10 4)و�� %Eآ�� %Eا0/. .  ��3رة اآ &B) .4 �23$4 ا�	Yو�%ا%	"���
 �Jا� �BM3 وب��� ���O�8%) kD او ا�. ���� اول �� (�ل 0
م و$�د ا8"%ا�Yر وه� �%�R 0/. آ�A	�D ا�%$� ا�?ي �


 ا��� �1��Y ا0�* " ;43H"ان . �D28�:8 R8 �� ا��	:%ةS�9ا� XIJ/� 4/	�) ��D3 ا�د�3ء ا��Dاة ا�I%3	�ن �� s2	�s ا
�D�AN >0 ع��

ة ��RJ آ� 6�ء �/'4  ��8cA� �0�1�و آ�  \V�8�O�AN >0 _2" " ه� ا�
و� \V�8 �B�"4�ON�3 >8K . ا�

O)8< رو ��"� >	AV�1ء ا��Kآ� ه �� >	���+ \M�B� < و	+��� �ه� �
�ا  �8���R ان +���	< ��E1 ا�"	%و�%اY	4 و ه?. �	
. �=6	�O ا��	�+	4  

�8 ��2
م 8'%آ4 %6+4 3	< 
�0 C�0/. �8%ح ا���ر �DN�B8 ?]�� 4	�%3�N�"��3 �E1�1ا�"%$�ازي ا� �D/B6 4 او�%�	ان ا�9
 �� �Vه%�� (	�ل ا�:"�9ت و � ��%ك �D& �� ا��ا�R اH9�+م ا�B2/� >8K� 48 و�[�1	R�%�� > ا�1'%آ4 ا��/:4 ��ق ا


��ع 0< ا;�2ب ا��8	�زاتا�2%�4 ا��� /� �DN�$��2� . ا
1�'8 �	+�	+ s�A8 R1��ان ا����م ا�����	�� ا�?ي ار�RA  ��ق 8
� E8	� �O (�. ا�ن 
�
ا�8 . 0/. ا�4Y%M و ا�J"�ط و �28%ا آ� ر�� 43�HB6 �E1 8< ا�B6ل ا�"��%3�N	�N >8 4ع $

 O�<1� 4�0/. ا�'"�د �8"�  R1��و آ�sN ا�"�3�N%��4 ا(
ى ادوات ا����م . ا�1'�رك ا�
ا[/	4ا�9	�%�4 �9
 و�
ت �� 8

 ا�. ا+Q دو���10 4	�D�<8 4 ا��%اع ���� O�B� 4 و	3%��N�"اع ا��Nع 8< ا�N 4	�	�1 ا������	ا���1ز48 3 O/)8%ا �� �ا�%ا+��1


 ا���ر�C 0/. ذ�k، . 3	< ا�"	%و�%اY	4 ا����	��	4 ا�41��1 و ا�42/�1 و ا���1ه	% ا�'�4/8 ا�'>�ء 8< ا��HحD6 
و �9
و ا�+���Aء ا�M'"� ا�'�م ه� ;�D��A; >8 4A ا�
�91%اY	�%3�N�"��� . 4	c1:� 4< ا�. ا��N=��3ت ا�'�48 و ا���%اع ا��%ي

Og

 �	 �1�M'% ا���[* 3"%ودة �8+�رة �8
س 4D$�8 ا�. ;S�9/� �و . ����1ا��Yن 8
�0ون 3	< ان و ا[% �	���9ا N'& او 
D0 ?�8�Sه� �BM3 ء��A�+�
 3�N/	�ن ا���E_ ا�?ي �"
و ��� ا�	�م آ�Dو �%وي +�ذج �9
م �< ا . 
�
�و ا�
+��ر ا����	��� ا�

ان ا�"�3�N%�	4 ا����	��	�N 4$41 �� ا��2/	� ا�[	% 0< ��[% ا��Eرة . �"�3	3�N�"/� O%�	4 ا�+�S��A	4 ه� ا�����t ا�:"	'� �/���م
و ��N >2N;� ا�ن ا�. ا+����ج g	R���8 % �/�ه/4 ا�و�. . ة �
 و�
 ا�6�A	4 �� ا�"/
ان ا�%ا+��1	���4[% ه?U ا��Eر. ا�'��1	4

 r	92� �� 4	1��'ا� ��ر��	ء ا�"%و�X3 >0 41$�N ان ا[%ى
/3 �� 4	Y91%ا�
و �O�B ا+����ج � �B1< ا�:'< �	O وه� ان [�r ا�
C�ا���ر �D� %ره�� �رة ا���Eم ا��D8 .4	�	ه%��ن �1�8]/��نان ا������V 4	0�1�$���1D .  و ا���6�A	4 رg& ا[�Hف ��ا0
ه�1 ا

ان (%آ4 ]�ر���V 4%ة �� اورو�3 +�>0>ع ا���ز�4 ��را آJ9� �1� ��D3�M�8 . ./0ن �� آE	�1D1)H8 >8 % ��3رة 8?ه/4
ارة DV%ه� �/�Eرة ا�'��1	4 �D3 �DN?ا ا�8 ا�"	%و�%اY	4 ا�����	�	D� 4� r) ./0 8< و$�N 4D%ه� �� اد. ا�"�3�N%�	4 ا����	��	4

. ا�'�1 �
 اg s0�Y%�>ة ا�"�9ء  

 
l 4	Y%و�%ا	ل ا�"�JN"�9":و ا�
":  ا�'  

4	Y%و�%ا	43 ا��1ازن �/"�E13 ���	و�. 8< ا����م ا�����4 �
�% ا�
و�4 �	�1 . �9
 آ�ن ا�2>ب �� ا���م ا	Y%و�%ا	ا�" sNآ� 
9�
�D"%ا��و  �D	/0 ف%M� و آ. ا�2>ب %D+ _	) 4	Y%و�%ا	ا�" 
l 4	A] =�ض 8'%آ4 +��%ة او�وام 
�ن ا�2>ب 0/. ا�
��وز �� �و آ�ن ا�
ور ا���ر�=� �/1�40�1 ا�����	�	4 ه� �
8	% ه?U . ا�2
ود ا�1'4��9" 0
م ا���1واة"�3	�9 و (�1س (�. 




و D3?ا ا�r/] �BM ا����م . و�4ا�زدوا$	4 0"% ا[�Jع ا�2>ب ا�. �D"��B8 ا�=�;4 و د��B8 t8* ا�2>ب ��B13* ا�
4	Yو�%ا%	"/� �D8
و [Hل ا��0ام . ا�/B	�N� ا���2� و�
 1l< +���	< ا���NرU ا��S�D� �JA3 ا�=
�8ت ا��2+41 ا��� �

���Bره� دا[� ا�2>ب دون ان  �$����
ا�'M%ة ا�و�. آ�sN ا�1'�ر4l ا�	��ر�4 �� ا�2>ب �� %BA� �92	r ا���Nر ا�
و R8 ذ�k آ�sN ا�"	�ر�%اY	4 �8? ذ�k . ا;Hح � ]�رة: و آ�ن 6'�ره� ا�1:%وح. �	:%ة 0/. ا��/:�4
[� �� ;%اع �/

�Y91%ا�ح دH;اي ا 
l �D�AN >0 ع��
 ا��sA 1927و �0
�8 ا�6
 ا�=Hف �� �0م . ا�2	< ��8'
ة �/9	�م �3ي اH9Nب �/
HS�� 4 و ;�حl�2 ا�1'�رN 4�<4 ا�1%آ��:	'�ا ان �'>��ا ه?U ا��Bدرات ا�9	�د�4 ا� 2��3%ب �< ���: "+���	< �� ا�/


 ا�. (9	49 ��ر�=	4!" ا�ه/	4�
D4 ه?ا ا��	ا�'��1 ��ر��	ا�"%و� &Sه>ا s��) 
و هB?ا ا%Y .2l�r ا�;Hح ه� %Y�r . و �
. ا��Eرة  


ف 8< 10/	�ت ا��:D	% ا�1��1%ة �� ا�2>ب و �� ا��1��1ت ا����	��	4 ه� R�8 ا+�	�ءDو آ�ن ا� 
� ا���1ه	% 8< ان �
�2lوا �	+�	ا +%	"'� O�A�� .�D�"0< آ <�'� � �D�B� و �	S�DN ر�B��0< �
8	% ا <�'� %D9ت ا�%دع و ا��	ان 10/ �و �
ى . ا

ان ا���6�4 و ا���A	 G��1D�/ن ا�1��R1 . ���40 ر+1	4 و ا����ع دا[/� +%ي: ا�M	�0		< و ا��1ا�Y	g >	% ا�2>3		< �����0ن
4 �
ر$4 د[/�D'8 s ه?U . �"	%و�%اY	DN�3 �D8��] 4& ا0
اء ا��6%اآ	4و ��\ ا	S�J� %ات�ه& �>و
l م
وه� اذ ���=

&Sا%�0
ام ا�0%ا��ت . ا��>و�%ات �� ا�'�دات، ���* ا�	D&، آ�M� �1ء، ا(X ا���3 
�
Dا�� s2� ء�A'J>ع 8< ا���� �وه
� ?S
. ��D& 8< ه& ا�0& ;�1دا�/1	/0 �D	�I��� &[ �D�A�3 &D ه?U ا��0%ا��ت 3'  

 %	�A� �2ول� �ا وه
ان 8< : " ��9ل1936��N	� /  (>�%ان 9�5
 آ�"s ��  " اآE% د+��	% ا�'��& د�91%اY	4"ا�8 ا�"%ا�
�DNا%Ag >B1� ��3ن ا��9ى ا�:"9	4 ا�1'�د��6H� 4%اآ	4 �
 رآ�s "ان g%��3 >8�N& 8< ا��J9ء 0/. ا�:"�9ت " ا�4��12 ا��� 

D�1�<1'%آ4 1��8%ة...�ا�. ه��� ." U?اذا ه �دة"��1 ه�J14 ا�	ا��9ى ا�:"9"�D��93 ا
ا�DN �93�� ا���1'�ت : "؟ و ��	* ا�"%ا�
 >		B�1 ا��%و��	+ �و 3'
 ان �/�r "...  ا�>����	��		<–ا��J1دة �/�Eرة و ا�2%س ا�3	| 0/. ا[�Hف ا$��+D& و 

	Bا��%و�� &D�� �ز48 و ا��Hا� &Dا ا��
���3��Q و ا��10ل ا�ره�3	4 و ا��
8	%�4"	< و ا�>����	��		< ا�"%ا� " U?ه \	J�
4/S�� >	���+ &+�3 49Y4 ا���A	2ة : "ا��%�%Mرواح ا��
 ]�4�3 و 0/. ا�>وا(\ و ا	3 *'Mاء ا�
+���1% �� ا��J9ء 0/. ا0


ات ا�1��1%ة ��8	". ا��%و��B	�1D8 4 (�و�s ا���1�O و ا�=
اع�
Dا�� U?ه sNو آ� Q	��"ا��4��2 ��اآ* �10 ا� �� �
. ا��	�+�  

 ���� �� ا�2%ب ا�ه/	4 ]& ا2l. ["	%ا زرا0	� +��	��	� و 8'�ر�l �1	�	�، 1918ان �3%وف، وه� �J0 �� ا�2>ب �8? 
�8 " ا��%و��B		<" و ا+�:�ع 0"�ر ا�2
ود ا�. ا�=�رج آ�* �� ;2	4A �	"%ا�	4 0< 1936آ�* �0
�8 �% 8< ا�1'��9 �� 

�ء ه&  ا[% 8< �"9. 8< ا��Eر�	<، اDN& ا��Eر��ن ا�;/	�ن، ا�$��1��ن" :�/�K4 ه	�A4 ا��	4؟ 8< ا���(�ر��	ا�'��;% ا� .
0��ب رg& ان �D& 3'| ا���Bر ...� ادN. روح ���ر�4 �
�D& و � �B8ن �/2/�ل ا��+� X� �BA	%ه&�اDN& ر$�ل $
�%ون �3

ان ا�B2& ا�[�H� 0/. ��0;% ". ا���Bر"�/�
ع O" "... 4���8 ذ�k 8< ا�%ؤى�E8 >8 ا�2%ق ا�N�B� و  �8�M...ا��912ء
4��A0 4gH"3 <	1�� &B) >		�	1	ا� &D8��] �"� >8 ر��	�9 . ا�) &DNا">	�ا�?�< ��D1D& " ا[% ا��Eر�	< ا�;/		< و ا�$��1

4A/�=8 &D�3 �+�	ا�� Q	��"اء ا�
. ���f ا�%"8���	41D� �D�84 ا��Eرة ا��J1دة �...$�%ا�ت و 90  


 ا���D	%�� ا�"	%و�%اY	4 ا���2
ة 0/. �N 6=�ص 8< ا;� 3%$�ازي�و �� (	< �%�R ا�9	�د ا��� �%sl +��93 0/. ا
�و�kS ا�6=�ص ا���د ا�'�1 و . ا�1'�ر4l ا�"/AM	��B� 4* 8'�. +	�+	� ;�ر[� �D�� �& ا�428���1 ا��	ان ا�1%ا+

 r/:�� �	/'را+�ت ا�
� ��>0>ع. B� >8%ة ���\ �98و48 ا�:"�9ت ا��1	:%ة �
�3��8�1'4 ا� ��3�[ 
�
�و . و;	%ورة ا����م ا�
 �N�Eن ا��Nآ� �ي �?	Aا��� Q/�% / �
 ��% �����8ف �/1����1936O��93 \��1وى: " ه?ا ا�
و ". �& �'
 ه?U ا�9	�د ذات $

0
اء ا�:"9		<"�"
و �� ا���s ذا�O ان ا+�ا ��%$�ل ا�?�< آ%+�ا آ� (	���J�/� &Dل 8< ا$� �K[?ون 8< 3	< ا" ا

ق ا�"%ا�
ا " ا��%و��B		<"ان . ا��6%اآ	4 3
ءا 8< ا�%ب ا��1'�وN	R8 > �	�	< آ>����		\ و آ�8	�	\�N ان �Nاذا ارد

 ه?U ا�4A�/A ا��Dذ�4". ر��s1 �2�8	�ت ا�1��R1 ا��6%اآ� ا�YH"9� و ازدادت O28H8 و�l(�"آ/�1 " �>دادون +=:�"
� ���:	R":��3 R ان �=
ع ا(
ا (�ل ا���2��  41�

ة �3��1�0د 0/. ;	� ��
ا��� و�
ت l >8%ورة �"%�% �8ا�\ $

4	0�1�$�
 ان [/r . ا�92	9� ��J����/ت ا�N 4D$ >1�"ء�D$< " ا��	�د ا�"%$�از�A)ا %Eة ا�. اآ�	ت ا�2����f�A آ� 8
� �=�Mن 6	D2�8 >8 �c& ا���1واة  &DN� �)�1Yا��92ق �% . �	�1ه�و 4D$ >8 ا[%ى ��ن ه?ا ا�'�1 ذا� O���E	% ا+�	�ء ا�


 . ا�=:% و ا��2د و 3=�;4 ا�M"	"4 ا�'��1	4l 4/12ا� %�A� 4"آ� ه?ا	Bة ا��%و��%�%Mرواح ا��". ا�>وا(\ و ا  

. ا��0ق ا�?�< ��1%دون ان +	\ ا�
�����Bر�4 ا�?ي آ�ن �J%ب �� ا���r3 ا��0ق  ا��Nر ا�0دة ا�"%$�از� 4��Dي ا�ن 0/
4	Y%و�%ا	ا�" 
l .>		9":< ا�	�ر��	اء ا�"%و�
و ا�"��	Q ا��	�+� ا�?ي . ان ه?ا ا��	\ �J%ب ا�:/	'4 ا�"%و�	��ر�4 � ا0

 �� ��	Sر ��
'� 
'3 .2lاء ا
A4 و ا�	2J�/� ادا
��BM �� ا�l�1� 8< اآE% ا�'��;% ا�"/AM	4 ا[H;� و اآE%ه� ا+�'
<D$ا %Eاآ OAS�Vو��A'� 4	Y%و�%ا	ة ا�" .  




ون [��� 8< '�%� &DN�/'�
 ر$�ل �?آ%وl�1��3 &DN� و �l ا
9) O� �	E8 � 
و ���9 ا��	8%	
ور��ن 8< ا��Eر�	< 923
ان ا�"4A6H ا4N�8 و ;43H �3 ان زه%ة ا�2>ب ا�"/AM� ه& �� ا����ن و �� ا�rY��1 ا���S	4 8< +	"	%�� و ا+	� . ا�9��1"�

ان ا�1'�رl	B2/� >& ا���2� ا�3�9'	< �� ا����ن و ا����1�  B� .%ات ا��9�0ل ا��1$�دة �� آ� �B8نا��+:. و �� و0

ف 8< ذ�k ه� �2:	& ا�:%�	< و . �l%'8ن �/��A	G و �/��2ر ا�"%�
ي و ا���عDو ا� >D$>0< 8<  ازوا���ان ا����ء 

ل �3درة k6 او �0
 اول و�6�4 ��'%ض ا��9دم �'�9ب و �B< ا�ر�
اد � �'�� ا�=Hص �'�
 او. اآ%اه�1D 0/. ا�ر�
اد
\0�J8 .41�%$ %"�'� �DN�� &D	< ا�	4 8< ا�%ب ا�91%3N�'1ا� U?ه sNو �� آ� .�) >		A�1/� "?ل� �4 ا��N�'1ا�8 . ا�8 ا�

. ا��'�ون و ا��8�J< �	�1 3	< ا�A�1		ON�� > �'�� ا�K1ا8%ة  


�<ان ا�l%اب 0< ا�:'�م �� �E8 ه?U ا�M%وط ه� D:J1/� 4	��"ة ا�
و �%د /0	�D ا�"��	Q ا��	�+� . ا��+	/4 ا��(	
9
 د��c8 Rت ا��Eر�	< ا�%وس و ا�$�H] *Nل ا��0ام ا�[	%ة . I���3?�4 ا�$"�ر�4 ا� اذا �%ك �+%اU (%�4 ا��1ت �0�$�

 [Hل ا]�� M0% �8�0 اs�/0 و ��. ا�. اl%ا�3ت 18	�4 0< ا�:'�م او ا0
�8ا ر8	� ��3%;�ص او اl:%وا ا�. ا��2�Nر
�	S�DN 4lا�1'�ر s'/ا�� �DNة 8%ات ا
0 48�B2ت . ا��	ل 10/H] >B� و"%	D:ة 8< �0م " ا��%	]�ا��� $%ت �� ا�D6% ا


دا �c8ت ا���ف 8< ا�M	�0		<، و 8< ا;� ه?ا 1936 و �� ا���\ ا�ول 8< �0م 1935� Y%د �A; >8ف ا�2>ب 8
ا�8 اآE% ا��J0ء �Y�MN و �'��	4 ��و��Aا (�� و ا�9� D3& �� ا����ا او ار+/�ا ". �%و��B		<ا�"ا�'
د M0%ات ا���ف 8< 
< �9
 او0> +���	< �3ا+:4 ا�"%ا�
ا ا�. ا��/:�ت ا�21/	4 آ� � �H10 &D� >8K. ا�. B�'8%ات ا��9�0ل	��3"�� r/'�� �8 �8ا .

و �
 ا+�"
ل . $%اء 8< ه?ا ا���ع ���وي (�1B �1��3ت 8< ا���عو �� 3/
 ��Bن �	O ا�
و�4 ا��1
ر ا��(	
 �/'�1  ��ن ا
�S�9ا� &�
� ��آ�: "ا�1"
ا ا�9 �1'� �� ��آ�: "1��3"
ا ا�����" 8<  RJ=� ��Y &B%د 8< ا�"4A6H و آ& او�\ D�8& و ". 8< 


 ا�"�3�N%��؟  ��AN19232� و أ3	
 ا�0"�را 8< �0م D'ا� O	� fه?ا ا�'�م ا�?ي ا��� ،  O	� f�A� م ا�?ي�	ا� �� �< �< N'%ف ا
�%ى آ& ه� 0
د 8< �"�9ن �� وg Rl	N�N�� %�؟  اN &� ��N'%ف ذ�k ا� �� ا�	�م ا�?ي . �A/81ت ا�"��	Q ا��	�+� ا�����	��

�Y%و�%ا	ا����م ا�" O	� ر�D�� .  

 ان ا��91ر4N ا�"�	:H� 4ر��م � �8 ه� اه1	M0 4%�< او ]H]	< ا��A 8< ا�1'�رl	< �� (>ب �/8 &J	�N	< 8< ا��J0ء؟

ل 0/. 6�ء �� �E8 ه?U ا�4��2�  . *N�$ .�9 ه?ا ا�/�اء ا���� �4 آ�����	AB� و$�د M0%ة 8< ا��Eر�	< �� ��اء 8< ا

*D�/8 �� *'Mا� . >	/l��1ة و (�. 8< ا�%	I4 ا����0�1ن ا��%�و �?�k ��ن ه	�cت ا�رآ�ن r) ./0 �� ه/'�D 8< ا�1
ن ه?ا ا�=�ف ا�?ي ��'� ا�"	%و�%اY	4 ا�����	�	4 �%�'
 ��A% ���ة  ا���9ص ا�?ي �%O�l 0/. 8'�رl	�D و ا. ا�1'>و�	<

�Dب ا�%+��4 . $�ر ا��%اءا�%Iو ا�'�\ (�1 ا�. ا� %D98%ا(� ا� �B3 ���	�2د ا������ان �	��Bر +	%ج ا�?ي 8% �� ا
�و�kc ا�?�< 0?�3ا 8< ا$� ا[�E/� &D;Hرة و 98  4A	=1ري �"�ره�ا��A2� &D�8�9ل. �و�%ج 	آ�* + 
� ا�N�� ���3 : "و � �Nا


اث �3د�41�K8 4 و �3+�1ء)��3 >1	k/� > ا�1�40�1 8< ا��2J�� ... ازن RY�98 ا�HBم و N�B8�3� ان اد0& آ� (�د]4 8< ا
]�ان ه?U ا�1�40�1 . %ىا�1'�رl	< ا�?�< [/
 D1�'8& ا�. ا��s1 ا�/	4 3:��	4 ا�%ب ا�. �AN� 8< آ� ا�1��0�1ت ا

ا���درة �� �DY�MN و (	����D و 3'
 �N%ه� و <0��D�1 ا��� � �/	< و �'/AM/"3 �D9	4 ا�'�% ا�":��� ه?U ا�1�40�1 ه� 
 kه��� sN�8 آ�
J3'4 ا�ف 6	�0	�ن �8? ا���40 ا�و�. اDN& ر��ق �	�	< و �%و��B� ��3ة ا���D1ر��ت ا����	��	�0 4

�%دون 0/. ا�2N:�ط ا�
ا[/� �/���م 13"�دئ ا��6%اآ	4 و �
ا�'�ن �
ر D0�:��8& 0< (�9ق 8���Q +��	�ت،  و ه& 
ان ا�1'�9/	< �� +��ن ا���2د ا����	��� )... "وه& � ���:	'�ن ا� ا�9"�ل �B3 ا��2J	�ت ا�4�B11(ا�:"49 ا�'�4/8 

�
$ %�و �B8�3ن ا��Eر�	< ا�I%3		< ان �'�1
وا .  
+	�"%ون و +	�1
ون ا�. ا���D�4 و (�. �� �& �M%ق 0/. ا��Eرة �
&D	/0 :ن��1
ون /0	B& ا��J. ���"9. 6'/4 ا��Eرة �� ا�
�D& (�. و ��  �� ا���'� &DNا . kو ذ� &D�0 ع��
�'/	B& و 0/	�� ا�


�����Bر�4 ا�"%و�	��ر�� و$�DD ا�1� 
	'N ا�'��& و 8< ا$� ان �4 �	4 ا�'��1	Y91%ا�

 �� 8< ا$� ا�
��ع 0< ا�	'N �B� 2%ر و
O3 49 ا�'�1ل[ و ��H]�
U ا�...".  ��م 8< ا���م ��2�Hد ا����	��� 8  


ة�
: (�1	4 ]�رة $  

9
 آ�* �	�	< �� 40�l�8 زوال ا�
و�4 و l%ورة �6H	�D ان ا��0	�د 0/. ا�"�ع  ��اN	< ا��40�1 ��در 0/. ا+�"'�د آ� �
��ج و ا��1%د و ���
0� ا�R19 �����3�اذا �& �B< ه��ك 6�ء �E	% ا�"l%ورة �/'�\ �)���1M آ� " اذا"/ و ه?U ا". �=X و ا

93
ر  �8���D9�] &. 6�ء �Dت �>داد 8%ار��$��
ى آ� [:�ة 8< [:�ا�O ا(�� %E� ���	�2د ا�����H� ���2و . ������م ا�
�1 ان و$�د �4c 8< ا���دة ا�M%ه	< و آ. ا�"	%و�%اY	� 4	�s اداة �D% و اآ%اU ��2* �3 ا�DN ا��1
ر ا�
ا�B� &S ا+�A>از

�	A] 1%دا� %	E� 8< ان 
3�ان ��2	< او�lع ا�'�1ل � ����R8 &D2 ا��/:4 �3  0/. ا�'QB ��ن . ا�B?ا3	< و ا���2	< 
 &D�8 R��� ان ON�6 >8 ي%BA���8اه& ا� R4 ا�'�48 و ر�	+�	ا�� �S��1ره& 0/. ا��Bا� f	�A� و R1��اH0ء D�N�B8& �� ا�1


 ا�K�1و�	<��l  ة �=�ض ا��%اع
. ة ��8'  

و آ?�l " k%ورة ا��9E\"و " ��E1 ا���9	4"و " ا��'/&"ا�?�< � �D�<0 >B1& ��/�ن �� �%د�
 6'�رات l%روة " ا��9دة"ان 
�0 و �B< ا��9دة اD�AN& $�ه/�ن 'l	�Aا ا�4��9E و ه& � ��'/�1ن 6	�c ��3رة $
�4 و ��/�ن . �� �%داد ا6	�ء $1	/4 ا[%ى



4N�M=4 و ا�V��Aص و ا�H]�8< 0
م ا &D��) . ي%�
��د�0ؤه& ا��;��4 ا�4/8�B 0/. ا�1��R1 +�اء $��3	O ا�وا1� %8
و �< ��B1< ا�M'* 8< ا���2ل 0/. ]4��9 ا0/. اذا �& �2:& . ا��'�وN	�ت او A�K8� ا��1+	9. ا2l. ا8%ا g	% �128ل

>	";�I4 8< ا�cAا� U?D� �	�?ا� O0�J] .  

�'/O �� وg Rl	% ه� +	�� \V�1ذ ا��AN �	/9� .4 ام ه� ���;� ا�:"49 ا�'�4/8 ا�	و�4 ا�'��1
��D� ا��D���3 \V�1م ا�
�آE%�4 ا�S�D/4 8< ا�'�1ل ه� �8? ا�ن . ��در 0/. ا�ذى؟ �/k ه� ا�J'1/4 ا��� ����\ /0	�D �8	% ا���2د ا����	�����

	)HA% ا�	4 آ�1 ان $�1ه	Y%و�%ا	4 �/"�ا8'�د
�
4 (9
ا "'6	� 6	Y%و�%ا	ا�" k/�� %1J� > . ،4ا ا�'�1ل ا�1'%آ
و اذا �& �"
 f�� >8 ���] �3 4و�
� �A'/�ن ذ�k [��� 8< �0\ ا� &DN�� ه�<�9N ./0	| ا�HA(	<،  و�%آ�ا ا�ر��ف ��=":���D و 0


ا  �10�����H'��� Oت ا��1"�د�4 3	< ا�
و�4 و ا�:"49 ا�'. %Y�r ا�8م �0دة ا����م ا�%ا+��1�	9'� %Eاآ �4/8 ه�

ون ا����د X:=8 ���[% ا���2د ا����	��� M0%ات ا��0ام ا�. ا��راء. ا�1"�?��ن" ا�
�91%اY	�ن""� . ،4	Y%و�%ا	و ا�"

�'/D� �D�ء �� ا���s ذا��DV�A23 . \�N O 0/. ه?ا ا�����د، ���1% �� ا�9	�م V�3	l 4A%ور�4� �BM3 �D3 �9م� �D�B�

د آ� �B8+* ا��Eرةا����م و �D . �ا�� �D2S4 ا��2آ41 او (�ل 6%اcAاوه�م (�ل ا� &D�
� s�	� >	) �� ن و�	ان ا�'�1ل وا�'

�DN��%0 0< آE*، 0/. ا���، �%ون �	�D �� ا���s ا�l�2% (�ر+4 ��>ء '8	D"+�B8 >8 >& ا�=�;4 و ه& �< ��%ددوا �� 
و ��"I� 8< ا$� ذ�k ان .  �0
�8 ��"�2ا ��در�< 0/. ا�+���Iء Y�D�0%د ه?U ا��2ر+g 4	% ا�%M�4A و ا���42 و ا�M1"�ه4
. ��Bن ه��ك ا�M9Nع ]�ري �� ا�M%ق آ�1 �� ا�I%ب  

2
]�ن 0< ���\ ا��%ا�0ت ا��	�+	4 ا�S%1	4 آ�1 �� آ�ن �� Uؤ��
و ا�r2 اON . �/���م" ا+�9%ارا"ان H10ء ا�B%8/	< و ا;
� �'�� ا� ا+�9%ارا ���K8  �/"	%و�%*'Mء ا��	ا+� s"آ &� ON4 0/. ا+�س ا	Y��3رة [�;4 8< . ا 
�
�و �'�N� ا��	� ا�

 %	N"%	���1ا� r/:1ا� &B2%" ا�	4 �18 ه� ���8	�HYا %EBN ل آ� ... وه��	) %Eآ�� %E�2 اآA��� 4 ا�?ي	Y%و�%ا	2?ر ا�"�

"و8	B� |% و ا�1
�f ا�?ي � �:�ق S�9/� " 4 آ�	D��ه?ا �Kآ
 ا�:Hق 3	< ا�
و�4 و ا�1��R1 و ازد��د ا�?ي ار+/�O ا�'���4 ا


U (��1 �� ��م 8< ا���م�3
 ان � � ?A�8 >0 4	0�+ 4و�

ة ا������Jت ا�
ا[/	4 ا��� �XIJ 0/. ;�8�1ت ا�) .  

 ./0 &B2� ا�1%ء ��درا 0/. ان �'�
 E18/� ا��/:� 4�  ��g* ا�(	�ن اه1	4 آ"%ى ذات 8'�. �l اءات
�0H� آ�ن 
و �9
 د�����Bر �	�	�I%اد ا��2ذق وه� �=6	�1N 4ذ$	4 2و �
 آ�ن  اآE%ه� ;
ى (�د]4 ا�g	�ل آ	%وف. ا��Rl ا�%اه< �/"Hد
�D	ا� �1��� �4 ا��cA/� .4	Y%و�%ا	4 ا�"	ر6�I	و�����"	%و�%اY� �M=. . ان ا��10ل ا�ره�3	g 4	% ��درة �D�A�3 0/. �/* ا

8��I��� �D0�1 ا�ره�ب �3��ح ��"%ر �DA�0 و ��"%ر O�AN ./0 0/. ا����1ى ا�A%دي 8< ا��1 �4 �	Y%و�%ا	ان ا�" �
س ا
�ره�ب ا�A%دي ه� +Hح ا��%اد ا��1'>�	< ا�?�< . 3)(�د]4 ز����		\ و آ�8	�		\ و ا[%�<(ا��D8��] �D8�D ا��	�+		< ��

و �B< ا��%اS& ا��	�+	4 آ� �1� �V ا�AN . &B2? ;"%ه& او ا�"��S	< و ه& �� ��g* ا�(	�ن 8< ا��	� ا�"	%و�%اY� ا��Mب

 . ا�A%دي ا�و���%اY� �Kآ
 و$�د ���% �� ا��� وو$�د از48 دا[/	4�
�و �
 اDV%ت ا�"	%و�%اY	�DNH0�3 4 ا�
+��ر ا�

O0و�� R�1� ان 

ث اآE% 8< 8%ة ان ا�
�����Bر�4 ا�"	%و�%اY	4 وه� �"2_ 0< . اM� �DN& را42S ا�=:% و �%�) >B� و

 ا�"��%3�N� �6 �'A� &� . %A2	�c +�ى ا�DN ا�D�AN sA'l" �	"	%ا�	H="4ص ��3=�ذه� ا$%اءات �
0� ا�DN ا��
�
+��ر ا����


�� ��N�N	� �B1< �/1%ء ان ��1%آ> �	O و �'/< ا�2%ب 0/. ه?ا ا�
+��ر�] U< �8اد	ا��%اع . 3 f"�� ان >B11و 8< ا�

 . +	�+	4ا��N=�3� 3	< ا�4:9N ��B اH:Nق �1'�رك l O$�1�1ز ا�D14"ا�8 ا�c	+ '�1 ��3رة� �ة ا��/:4 ا��<D$1< " ا�
4	�%3�N�"ا� 
l �1زاD8 f"�� ان >B11< . ا�	اث +�ف ��12 (��1 ;%ا�0 3
)���S �12/�� 0/. ا��9�0د ان ا
و آ� ا�

4	Y%و�%ا	4 ا�"	ر6�I	و���4 �:�ر ا�4��9E و ا	�N ة
�1 ه?U ا�ز48 0/. (� +/1� اذ ا��N  �& و � ��M. ا��9ى ا�M'"	4 ا��1>ا�
O213| اراد� O�A�3 O"��=8 &J9� ن�:	Mا� 
���"	%و�%اY	4 ا����	��	4 �< ��=/. 0< �8ا�'�D دون ���ل و ا�"Hد ��	% . �MNه

. �l�3ح �2N ا��Eرة  

B< ان ��9م ا��91و48 8< و �� �8ا$4D ا�XIJ ا�'�	\ �/��1ه	%   و �3$�د ��1�>ات ا$�0�1	4 3	< ا�AV�1	ON�� > 8< ا�11
0/. 8�%د . $�N* ا��B2م اآ �18 �A'l %E��I"� ان ��Bن �1
 �� ه?ا ا��l�1ع ا�'N ان >B1� �  ONا O	� k6 �و �18 

9
�& �2J	�ت  ��9 �8 . ا��=1	<� r�%Y >0 kري و ذ��E��3'�1 ا�  �� �B1< ا3'�د ا�"	%و�%اY	4 ا ON�� %8�و  �1D8�B< ا
 �D�8 له� 8:/�ب�Jا�� �اة �%�ان �J2	% ه?ا ا�'�1 ا��Eري و �	�دة . 913
ار  �8��Bن ه��ك ا�1>�
 8< ا��9ة و ا�

 ا�?ي �8زال 'l	�A ا�	�م و J8:%ا 4ا���1ه	% �� وRl ��ر�=� SH8& ه��1D8 �1 ا�A%ع ا����	��� �� ا�18	4 ا�%ا3'4
� 6%0	4 (>ب 8< ا�(>اب  � �/I� و$�دU. �/'�1 ا��%ي >B� ا: وUل و$�د�B6% 8< ا	�0 �B6 �DN . ان R19/� >B1�


 �I� 49"Yدر ا��1%ح و �
 3%ه�s ا�
�����Bر�4 ا��Eر�4 ��0ام  l �ا� ان .  0< ;42 ذ�1917 – 1923k��Bن �'�
 �"9��8  �'"Y ن ه��ك�B� �8 ار
913 �D�AN �9ضN0/. ا G	'� 49/I8 4c� ?9�� �
 ا�:/	'4 ا��Eر�4  l \�'ء ا�. ا�����ا

. ��2�Hد ا����	���  


 �B� >� �D�ANن ]�رة ا$�0�1	4 آ�Eرة �0م l  4	Y%و�%ا	ا�" �Dc	D� �رة ا���Eرة 1917ان ا��Eا� U?ف 8< ه
Dن ا��B� >/� 
0
ا ا��Eرات . �"
�� ا��9ا0
 ا�����د�4 �/1��R1 ا����	��� و ا(Hل B/1/� �B6	�B6 �28 4 ا[% C�0%ف ا���ر 
9/�



sJ� �4  ا��	0�1�$� 0/. ا����م ا��:�0� و ا+�"
��O ���3م 3%$�ازي 0%ف ]�رات +	�+	s"/� 4 آ� ا��BM	Hت ا
 R1��).  �� رو+	�61917"�ط /  �� �%��N و �"%ا�% 1848 و 1830(ا��2آ41 ا�9
�41 دون ا���1س �3�+Q ا�����د�1/� 4

�D�B� و %[�.  +��Bن دا[� ا�Yر ا��:�ر ا��	�+�ان �/* ا�4cA ا�"��%3�N	+ 4	�Bن �tS��N O ا$�0�1	4 10	49 ا  

C�ا���ر �ول 8%ة ��9
 آ�ن . و � +�:	R ا(
 8'%�4 ا�1%ا(� ا��� +��=:�ه�. ان دو�49E"�8 4 8< ا��Eرة ا�'��1	4 3%زت �
 ��3ة ا���2د ا����	��� و ��8%وU ��8/�ن (�9 �� ان ����N f1م ا����	�ت ا��اfl و ا�1%ن �/
و�4 �3ن ���2ل +/1	� و ان

���9Eدي و ا������و �DV >B% ان ا�2	�ة 8'9
ة 8< ا���(	4 ا�'1/	4 اآ6H�� . %E. و ان �>ول آ/r9)  �1 ا�1��R1 �:�رU ا
9
 اs'/:l 3%و�	��ر�� 3/
 �8=/\ �3ول ]�رة ا�6%اآ	4 �?ا ���ف ��Bن /0	�D  ان �
�R ]1< ه?ا . 8< ا���(	4 ا���%�4�


 ا�l 4	N�[ رة�E3 �=�ز ا���ر�	�8��% �	O . �/:4 ا�"	%و�%اY	4 ا�1:/49اA��+ ا�?ي sرة 0/. ا����Eا� U?ه t8�N%3 \���� و

 Rl���3 ا�
و��	'3 

دت �� ه?ا ا���Bب ا�'�ا�8 ا�+�+	4 . و ا����1ى ا�?ي ��Bن O�I/3 ا�"Hد آ�1 اON +	��]% ا�. () 
و �

��� �	/2�� 4	0�l�1ت ا��$����+�.  ��Jت ا����م ا����	����U?D ا��Eرة و ه?U ا�'�ا�8 ه� ا  

 �D�AN 4	��9E4 و ا��د�����
ف ه� �I		Y %%ق ا�دارة و اDا� >B� ل ا�'�"4 ا��2آ41 3'�"4 ا[%ى و
"N 4 ان��Iا� Q	� و

�91%اY	4 ا����	��	4/� O"��B8 �/=� ان �Y%و�%ا	ا�" \�'�/� �I"�� �14 . آ	9	4 ا�92	3�=�N�ان ا�0دة (r ا��9
 و ا�2%�4 ا

l%ور��ن ��:��% ا�"Hد آ�1 ان �0دة (%�4 ا�(>اب ا����	��	4 3
ءا 8< (%�4 ا�2>ب ا�"/AM� و %) _'3��Y%6 4ن 

�91%اY	4 ��9د�N �� ا�����د ا�. ا�0دة ا���% $?ر�� �� آ� ا�=:f���� X ا�IM	/4 آ�1 ان . ا���3�9ت ا�8ر 8:/�43���

3
 8< ان . ا�'�48 ا��� �%�D�l ا[:�ء ا�"	%و�%اY	4 و �'%$���Dا�4M���1 ا�2%ة �/�S��1 ا�����د�A=�+ 4\ 8< ا���9Aت  H�

ل آ� ه?ا "��N ان 
3 �
ة و ا��1%وات ا��"1	H� 4ده�ش �
�
ل ا��M1ر�R ا�J=41 و ���ر ا����	�ت و ا���1رح ا�"��N

�J%ورة �D"��3 و �%و��D ا�. ان �	�"I� ان �'�د ا���% �	�D و ��B2& ا" �98�	Q ا���ز�R ا�"%$�از�4"ا�8 . ��1��3آ< ا�'��1	4
4	0�1�$��0
ه� . ا�8 ا�%�* �	�"I� ا��Iؤه� ��را و ����I. 0< ا�و+�D/28 �2� .41 ا���1واة ا��6%اآ	R8 4 ازد��د ا��Eرة ا

tJ�� و Z:=� و ان 
	4 آ�1 ان ا��	�+4 ا�=�ر$. و ��A| ا�'/& و ا�A< ا:��� .�1D�Hg	R ا�M"	"4 ان ���QA 23%�4 و ان ���9

 ا�18	4 ا��Eر�4	��9�  R8 �D���H0 
	'� .  

�HBM1ت ا���2د ا����	��� � . ان �8	% ]�رة اوآ��3% ه� ا�	�م اآE% ار�"��Y 8< اي و��E3 .J8 sرة اورو�3 و ا�'��&
�B	�
ود ا���2د ا����	��� 93
ر �8 ��2 دا[� O"6 ا��>�%ة ا��"	%�4 و �%��N و 3/) >1l �2� .  

�s2 . �?ي +	�� %D	O ه?ا ا���Bب +	�Bن وRl ا�2%ب ا�ه/	4 ا�+"�N	4 اآE% وO�8 �)�l ا�نو �� ا���s اN ذا��
  4/E1�14 ا��S�=ا� �D�+�	�3 4	��	4 ا����	Y%و�%ا	4""ا�"	"'Mت ا��D"� وه�� –�� ��8	< ا���% �/%$'	� 4� ���N% و ا+"�N	� " ا�
3
 8< ا��6رة ا�. ان ا�18	4 ا�M	�0	4 �"?ل آ �
 :��� �8 �– O�AN	� R� �92	r ه?ا ا����ح � ��ن ا���2د ا����	��� +	

4	Y%و�%ا	ا�" 
l 8< �1%د ا�'�1ل �و 0/. . 0/. (��4 ا��Dو�4 آ�1 ان ا��Eرة ا��J1دة �/"%$�از��B�+ 4ن ا��ى ا(��1
�" ا�M	�0		H;">(		< و ا��9دة ا�'s�B1� �� QB ا�"%و�	��ر�� ا�I%3	4 8< ان �%Y rM��D9 ا�. ا��/:g%��3 4& 8< �=%�* ا


 �� ��ر�C ا���2د ا����	����
$ ��� f���� . 4	S�3%DB48 ا�
��ول ا���Nر ]�ري �� اورو+ �3	�Bن �A8 O'�ل ا��
 �8�0 
	��9� �D	� �	2	+ و �D�
 1917 و �1905/��1ه	% ا����	��	4 ا+ ON	����D 8< ر��ده� و +	%�R 8< روح ا�+�H9ل �

/��% وا�R ا�"	%و�%اY	4 و +��Bن �O اه1	4 � �18H� 4"����3 �9	4 ا�%ا3'4 0< ا���Nر ]�رة اوآ��3% و +	J'\ ه?ا �
4E��E4 ا�	18H� 4"����3  .r�%:ه?ا ا� �� �. �1< ا$� اول دو�4 ��10	4 و 8< ا$� 9��8"� ا��6%اآ	4 � [Hص ا  

――――――  

داك و راآ���B� و ر��Bف و +�+����B� و ��[�B�A6� و ان �3[�ر�< و �3$�ادا و آ�8	�		\ و 3	Hآ�ن و را. 1
ا�8 .  �& ا0
اD8& او ���8ا �� ا�B� –.A�1� ��9N% 0/. ا+�1ء [��م ��%و��B� ورد ذآ%ه& �� ه?ا ا���Bب –ز����		\ 

9
 ا2�N%ا� �B�8زي و ��ة
	B	N�$اور .  


ا +B%��	% ا�2>ب . و ;
�r +���	<+	�+� +��	��� ) 1934 – 1886(آ	%وف +	%g� 8	%و��N	�G آ�+�%��Bف . 2 g
 و ا�k�?3 &D ا��%و��B	�ن �18 ادى ا�. 1934آ�ن B8%وه� 8< ا0
اء ا����م ��& ا�g	��O �0م . �1926� �	�	�I%اد �0م 

4A	�0 %	D:� ت�	ا�1'%ب.    (10/ (  


 ا�. 1925ا�6رة ا�. ا��21آ41 ا�و�. �� �0م . 3'�1 3	� �J�دي اK� %وف +�ف	ل آ�	�g�28آ�1ت ". ا����ح ان ا
�B+�8 "رة�DM1ا� .  

) ا�1'%ب.       ( و � �>ال ��41S ا�. ا�ن1928ا+��D �%و��B� �0م . 4  



 3'4� 

   

� %# ��4 وا�5 � ا)+�*اآ

   

تشكل االتجاهات الرجعية نحو االكتفاء الذاتي ردا دفاعيا للراسمالية الهرمة في مواجهة المشكلة الثانية التي يطرحها 
. تحرير االقتصاد من قيود الملكية الخاصة و الدولة القمونية و تنظيمه وفقا لخطة عامة عالمية: خ وهيالتاري  

الذي كتبه لينين و قدمه مجلس مفوضي الشعب في االتحاد السوفياتي الى " اعالن حقوق الشعب العامل و المستغل"ان 
شتها هذه الجمعية يعرف الهدف االساسي للنظام الجديد الجمعية التاسيسية القراره في تلك الساعات القصيرة التي عا

اذا فعالمية الثورة قد اعلنت في وثيقة ". اقامة تنظيم اشتراكي للمجتمع و انتصار االشتراكية في كل البلدان: "بهذه التعابير
 نيسان ابريل و في. و لم يجرؤ احد في تلك الفترة على طرج المسالة بشكل اخر. اساسية من وثائق النظام الجديد

تكفي جهود بلد : " اي بعد ثالثة اشهر على وفاة لينين كان ستالين ايضا يكتب في مؤلفه عن اسس  اللينينية ما يلي1924
واحد لقلب البرجوازية و تاريخ ثورتنا هو الذي علم ذلك و لكن جهود بلد واحد و بخاصة بلد فالحي كبلدنا غير كافية 

ان ذلك يحتاج الى تضافر جهود كل . ئي لالشتراكية و لتنظيم االنتاج االشتراكيمن اجل تحقيق االنتصار النها
ان هذه السطور ليست بحاجة الى تفسير و لكن الطبعة التي خطت فيها هذه الكلمات قد ". البروليتاريا لعدة دول متقدمة

حات االولية المتواضعة لالقتصاد و مع ذلك فان الهزائم الكبرى للبروليتاريا االوروبية و النجا. سحبت من التداول
 ان المهمة التاريخية للبيروقراطية هي بناء االشتراكية في بلد 1924السوفياتي قد اوحت الى ستالين في خريف عام 

و قد دارت رحى مناقشة  حول هذه المسالة بدت لكثير من اصحاب العقول السطحية و كانها موضوع اكاديمي . واحد
. تعبر في الحقيقة عن بدء انحدار االممية الثالثة و تهيء لميالد االممية الرابعةاو مدرسي لكنها كانت   

و قد تحدث الشيوعي السابق بتروف الذي تحدثنا عنه سابقا وهو اليوم الجئ ابيض مستعيدا ذكرياته الخاصة فابرز كم 
 هل يمكن اال !كيف ذلك. "ة العالميةكانت  مقاومة االداريين الشباب عنيفة ضد التي تربط االتحاد السوفياتي بالثور

4A6H3 >2N روس و ه?ا آ� !  اذا فلسنا ماركسيين،ه ماركس�نتوصل نحن السعاد بالدنا؟ اذا كان هو فحوى ما سبق ور
%8�� : " �	�9ل1926 و 1923و �J	\ �3%وف ا�. ذآ%���O ه?U (�ل ا��M���1ت ا��� دارت 3	< 8�0�  ". �8 �� ا ��Nا

�AN R� 8< ا��BA	% �� ا���s ا�l�2% �� ان �N%�4 ا��6%اآ	4 �� 3/
 وا(
 ه� اآE% 8< ا[�%اع +���	�� ا+�:	R ان ا�8
X	�3 ."ا
$ 
�U?D ا�'"�رة ��%$& 2; �BM3	f 6'�ر ا�"	%و�%اY	4 ا��� ��2
ق 0< ا���Nره� ا�=�ص �0
B�� �8/& !! اآ	

و . 0/. ا���Nر ا��6%اآ	4  

�9� R8 O�'	:� >	���+ ر%"� �B� آ�ن </�Nو ا Q�3ن �8رآ �S�9�1 د0& ا�>0& ا��	4 (�H; *B4 ار�	4 ا��1رآ�	18�
 ا	�
>	�	� OAM4 ا�?ي اآ�	ان ا�%ا+��1
ان ه?ا ا���آ	
 ��"I� و ا�r2 ��9ل ان ���2 . ��HDن ���Nن ا��:�ر ا����8Hوي �� ا�"/

4	$����
��41 48�0 �1��1 ��ر�C ا�N��N	4 و ان ا��:�ر ا����8Hوي . ا�1%آ> ا�ول �� $
ول ا���ادر ا+ Rا��ا� �ه� �
وه� �l��8 �8ه�ب ��2/. " آ�* ا�K1رخ و ا�����دي ا��Mب  +�����\ �1926� �0م . 3=�;4 ��ر�C ا�%ا+��1	4

8?آ% را�N�� >0 4'Sن ا��:�ر ) �H]�3	�N 4درة ا�9�0 �O8�1JN �/1'�ر4l ا�	��ر�4 و �8ت �� ا����ن ا����	��	4

� U� �A�K8ت �8رآQ و �B< ه?ا ا�' &� �1��Y %M"'�  �� ا���2د ا����	���ا����8Hوي�N �1آ  . R�8 4ب 8'�آ��"+�و 

و �
 د0& ����1ر �� .  ا�?ي ���� و ا2l. �� +"	� ا���	�ن �8? ز�Y >8��1آ��ب ا(
 ا��6%اآ		< ا���1ن ا�1
�0 ����1ر
� رو+	� ا�8م 0	�	B18– O< " '>�4دو�4 ا�6%اآ	4 �8" ا�%اي ا��S�9 �3ن و$�د �01878م  �	N�1%ى ا���8 آ�ن -  و آ�ن 
�0  

 >0 *�B�"���8ويHن ا��:�ر ا��N�� ">	�	� ا�. ان $�ء ��D�9
 آ�* $�رج ����1ر �8 �/�. ا�?ي �	� ��� اON آ�ن 8� :
�3�����د "  �� ��'/r ا %8��sN�B ا��6%اآ	��B�+ 4* ��ة ��A%ض ا��6%اآ	4 ��3رة 8:/49 ا����دا �8:�را و �� آ�ن ا

� . و �B< ا�4���1 �:%ح �I8 �BM3�% 0/. ارض ا��ا��0 .R	) 41	 _��Bن ا��:�ر ا�����دي  �� ا0/. ���8ى �11�

ا 3	��1 $ ���N�[ ى، دورا%N �1آ ،�D	� 4	�6%اآ��/�%ا ه� اآE% ا�"/
ان �9
�8 8< ا���(	4 ا�����د�4 و �/'* اNان ا O	� ال
$

�
ام اR8 (O�8 ا�DN ا�� �1Nا 8< ا���(	4 ا�����د�4(�6%اآ	4 �� ا�N�1	� اs2l ا'N�3 �D��	) &�
 و –..." ��ة �M'% ا�1��R1 ا�9

اث �	�9ل)��3 &B2�� �4 ا��	=�ا�. ��ة ا�'�ا�8 ا���ر %	M� ان 
و 8< ا�:"	'� ان ردود ا�A'� ا��1"�د�" : 4���R3 ����1ر 3'

8 �'�< ا�2��1	� (
وث �:�ر �18]� 8< زاو���H0 4ت ا�>8< و ا��BM و �� ا���% ه?ا ا��:�ر �'
د آ"	% 8< ا�'�ا�8 �
� �9Nل  آ� ا�"/
ان .�) >�
/3 ./0 ...Oن ذا��N�9/� RJ=� 4	�6%اآ�ان �%l	4 ا���Nر ا��6%اآ	4 �� �ن وا(
 �� آ� ...��

% ا�"/
ان ا�9�1
48 0/. ا�:%�r ذا��D ا��� ا[��ر��D ا�"/
ان ا�J2�1%ة ا%8 ��8"'
 آ/	� آ�1 اON 8< ا���1"'
 ا��J ان ��	



+�ف  ��N;� هB?ا ا�. ا+����ج ا�
و�4 ا��6%اآ	4 ا��1'>�4 و ه� ... ���D�A دو��D�AN &��� 4 0/. ا+�س ا�"��ء ا��6%اآ�
�1�ت �%$	2�)�ان ه?ا ا��K1\ ". �ا�+����ج ا�?ي ار$� ان اآ�ن �
 3%ه�s اON اذا �& �B< ا�(��1ل  ا��(	
 ��D اآE% ا

ا�?ي آ�*  �0
�8 آ�ن +< �	�	< ]N�1� +��ات ��N�� %�Aن ا��:�ر ا����8Hوي ��A	%ا ا;�A� >8 f	%ات ا�(�Aد ا����	�ت 
�/> ا�?ي �& . 31924
ءا 8< [%�\ �0م Nر ا�Bا� %	�A�3  �و ��?آ% ه�� ان ����1ر وه� �N%ي 8< ا�
ر$4 ا�N�E	4 �& �9& ا

 O8�D–ا����ل–  آ�1 را����3��D �� ه?ا ا�1  .  

� �� ا�N�1	� و �B< " ا�
و�4 ا��6%اآ	4 ا��1'>�4"ان  R4 ا�. ارض ا��ا�	=�ت ا���ر�	l%A8< (�9 ا� 

 اs/9�N �8? ز3 >8'	�
���ز ا���1ر . و اN'>ا� �D�r23 %"' 0< ا��9ة ا���"	4 �/%ا+��1	4 و ا�J'\ ا���"� ��6H%اآ	4. �� رو+	�N "9. ان�و 

3
 ه?ا ا���1ر ' ا��6%اآ	4'=� ا�:��� �8 3	< ا�
و�4 ا���ر��ا��1'>�4 و ا�1��R1 ا��6%اآ� ا�?ي �=/� 8< ا�
و�4 ا�. ا
�/> �& ���8K . ا�?ي ��:�%Y R8 X"J��3 r3�r ا��Eرة ا�'��1	4Nو ا Q�1 ان �8رآD�D$ >8 *�و �N
و �Kآ
 ��� 3	��%�Q و +	

8��R1 ا�6%اآ� �8'> r	92� 4	N�B8�3 ا
�& ��1/2 ا3
ا �3داة �� �E8 ��ة ا(��Bر ا����رة "و ذ�k ��"* وا(
 وه�  ا�1DN . لا3
���8	& ا���1رف و . ان �%اءة ه?خ ا�+:% g	4�B18 % دون ا�M'�ر 3"'| ا�J	r ازاء A�K8	�D ا�'��ز�<". ا�=�ر$	4

�E/� �D�0 .�g �
�4 و ا�+:�ل ا����ري ا$%اءات �
رة ا��6%اآ	4 9��3
ر ا�?ي � �g. ا�M%آ�ت ا����ر�4 و ا��kB ا�2
%�
و اذا آ�ن �(��Bر ا����رة ا�=�ر$	4 8< دور �U?D� O'8 . �D ا�[	%ة 8< ��8	& و+��S ا���Nج � �13	�D ;���0ت ا���

%�
�/> �& � .�'8 k�?3 �1/2��ON�B3 �E1 �%آ> 3	< �
ي ا�
و�4 ا��+��S ا��1د�H� 4+�	%اد و ا���Nو ا Qو ا��9ل �3ن �8رآ U�
و �1>�
 8< ا��'�+HN 4(� آ	\ ��'� ����1ر 8< ا(��Bر ا����رة ا�=�ر$	4 . ا &� �1DN��N�B ��1/2ن 92�3	r ]�رة ا�6%اآ	4

�/> ان ��'/�1 +% ذ�k 8< ه?ا ".  �/
و�4 ا��6%اآ	4 ا��1'>�4"�8
را 8< اه& ��8در ا�E%وة Nو ا Qآ�ن 0/. �8رآ 
9�
 O1/'� 
� O�AN ه� >B� &� �� *��B�1ا�D�8 . 4"ان�%�N " &� آ� (�ل و �� >	���+ �Dl%'� &� �ا�� 
ا��6%اآ	4 �� 3/
 وا(

 f1�� 4	'	":ا� ���	�2د ا������
ب �%ة ان ]%وات ا�8 �3 � C�0< ا���ر *�%g  ن ���9% 0/. ���ر�B8 اي �ره� �%"�
��ح ذا�O ان ا��6%اآ	 4�B1< ان ����% �� آ�ن ا��N �� ا��N�B8 ان KNآ
 O� .��3 �3ن �"�� ا��6%اآ	4 دا[� (
ودU ا��I%ا�	4�


ة ��2ول �%ض ��Nم �B%ي . 0
د +�Bن ا�B%ة ا�رl	4 ا�� 8< 0
ده& ا���2� ��[�3� M0% 8%ة�
�و ا�r2 ان ا���%�4 ا�
�>ت S�DN �BM3� و +�=\ ا������Jت ا�$�0�1	4 : اآE% �1/8+	4 0/. ا��0� ا��6%اآ� وه� ا�����Nا 
ان ا��Eرة �

�	� و +���1 ا��6%اآ	4 ا�HAح ا��I� 6	M� �c	�c و +	"9. ا��:�ر �� 8�O0�1 �1���8 و +/1	� �3�+�H9ل 0< �
ر�

اث ا�=�ر$	4)�
ال �	O. ا$ �
ة آ�1 �� آ�ن ا8%ا �
�ان ا�A%و��ت : "و �
 ا0/< �3[�ر�< ا�?ي (�ول اHYق ا���%�4 ا�

�9� >� 4A/=�1ا� ���	او ��9 �NدH3 �� 4	9":ا� U?�1  هN ان �س ا���9K"4 0/. ارض ا�	�6%اآ�د�N ا�. ا�HDك �"���N�B8 ��3ء ا
�DS��3 >8 �D���+ 4 و	�6%اآ�
ا و +��9
م 3=:. ا��/�A2ة و ����B +�"�� ا$ �c	:3 ن�B	+ 4	�6%اآ��/�>ح B� >2N%ة ...". ا

"4�S�"4 ا�	ة 8< ا���9
0
ة و ���?آ% 8%ة ا[%". ��3ء ا��6%اآ	0�� ./0 .�) 4�� ON'/��1 ا� �4 ا���ا�'"9% Qات �8رآK"�� ى
  4A	'l 4	�9�" ا�. ا��$�د آ� 
�< MN%ك +�ى ا�"Kس �ن ا���9 �� ا��2$�ت  +	�9د ا�. ;%اع 0/. ا�J%ور��ت و �'	

41�

��  [Hل ا$��1ع آ��8 �/��4 ا�1%آ>�4 ا��'1926 ا3%�� 7و �
 ا��%(s ا�1'�ر4l ا�	��ر�� 4� N	��ن ".  ا�l�A. ا�9
ان 8< ا�=:� ا�?ر�R ا��9�0د ان ان 8< ا�B11< ا��	% �2N ا��6%اآ	4 �3��9ع �%8�� : "ا����� ���%�4 [:�ات ا��/�A2ة

 �� 28	X را+��1�$�� �8
�/< ��r92 ا��9
م �2N ا��6%اآ	4 ا� اذا s��l ا�4���1 ا��A;/4 3	< ;�����0 و ا�����0 . 40

48
".  و �1/8س 3
ى 8< ان �B"% و ��'��BM3&V واfl... ا�%ا+��1	4 ا�9�1  

  �8��
  �N%�4 ا��6%اآ	4 �� 3/
 وا(
 و ر�| RY�� �BM3 رX3 ا��9ع " ���8%ا"و �
 راى +���	< �� ه?ا ا���%اح هl
و �
 ا0:. ا��9%�% ا�1=�>ل 0< ا��M���1ت $�اO3 0/. ا���%اح . ا�"��ء ا��6%اآ� �� ا�
ا[� M��3%وط  ا�
و�	4 ا�=�ر$	4

ان آ� 8< ��2ول اد[�ل ا�'��8 ا�
و�� �� ه?ا ا��l�1ع ���D آ	A	Y 4%ح ا�BM1/4 آ�1 ا ON��Mش : " � ا�'"�رات ا����	�4
. و هB?ا ر�| �'
�� ا�1'�ر4l".  آ� ا��A1ه	& +�اء �3"* 0
م �O1D او �%O�"g ا��ا0	4 3>رع ا���"�س �� ه?ا ا��l�1ع


وء و 0/. ه?ا ا���2 ��ن  وه& ا��6%اآ	4  ا�1D3 4	�"– ة�A2/�9ع [:�ات ا���اء – 0/. ا
0�3 4Y�21س ا�K"ة ا�
 و 0�� ./0
>�
1��N"% 8< ا�'�م O�AN ا�0%ف ا�1�K1% ا�=�A� / %M0 Q8� �M%�< ا�N�E� . ا����ء �& ��1
 �Y�H ا�8م l%�3ت ا����

�E1 ا�2
 ا�دN. ا���"� 8< ا�/�2ق [Hل D8/4 ��ر�=	4 �"�/2>ب دون اي �J2	r3�+ % �� ا��4��2 ان 8< ا�J%وري 
و هB?ا و$
ت ا�1'�ر4l ا�	��ر��D�AN 4 و �
 ". و 8< ]& ���وز ا����1ى ا����0� �/
ول ا�%ا+��1	4 ا�9�1
48) ؟(ا�>8< 

%1" ���وزه�"�K1ان . ا� 
ا� ان ا���%�	< ا�?�< آ��Nا �3�Q8 8< د�0ة ا�/�2ق ��3
ول ا�%ا+��1	4 3=:�ات ا��/�A2ة، 3'
ا�?ي �M'% " ا�'��8 ا�
و��"و$
وا اD�AN& ا+%ى " +"O9 �� ا��% D8/4 ز�8	4"��3'��& آ/O و " ا�/�2ق"��
ر 6'�ر 

O�8 4 3=�ف �8+�س	Y%و�%ا	ا�" . 
3� %D64 ا	N�1[ لH] 4	�	4 ا������و�. 8< ا���%�و هB?ا �J� 0/. ا���=4 ا
�O ا�1'�ر4l ا�	��ر�4 �� و]	MN 49%ت ��3رة g	N�N�� %	4 ه?ا �8 آ�"... ا�%ا+��1	4 �� آ� ا�1	�د�<' ���وز'��6H%اآ	4 8< 

� ��'/r ا�ن ��H'3ت ا��6%اآ	R8 4 ا�%ا+��1	�BM3 4 �0م  و �B< ���3:�ر : "�81927رس / �� اذار  %8�ا� ان ا
�/�%ا و ا�����ت ا�2�1
ةNو ا �	N�14 ����3"4 ��:�ر  دول ا�	��	ت ا������ر�D1��1ذا ���$* ان DAN& �. ا�����دي ���2د ا�


�< 0< ���8ى ا�"/
ان ا�9�1
48 �� ا�I%ب  [Hل ا�=:X ا�=�1	4 ا�91"/4	'9. 3"�+ ��Nى؟  ا%I; 4	=�4 ��ر/D8 >8 . �8ذا
 

ة 8< ا�%[�ء ��
$ 4/)%8 �]
2
ث [Hل ه?U ا��A%ة �� ا�'��& ا�%ا+��1�؟ اذا �"/�� ان �B8�3ن ا�'��& ا�%ا+��1� ان �	+


وم M0%ات ا��� ��N�3 ف%�'N ان ?S
�0 ��	/0 *$��� QS�"�3 8< ا��=\ ا�%l �N
�	< ��"f ا�HBم 0/. ا��6%اآ	� 4� 3/



 43%�
��0 آ/	� �� �9
�%ا��� �3ن �N%�0 ه� A'� %�0< ا�%ا+��1	4 و ��"�D1$ fر��ت ا����	���ت �� ه?U ا�4��2 ا��]
�16� و [��3 %E43 اآ%�4 �
�����Bر�4 ا�"%و�	��ر�� �	N�E43ا�%�4 8< ��%43 آ�4N�8 �3ر�Q و ��D�B 0/. آ� (�ل 8�%د � .

�ن N%ا$R 2��3>م O�AN �	& ه?ا ا�'�% ا�?ي 'N	� G	O و 8'�. ]�رة اوآ��3% ا��� ;s11 آ49/2 8<  4�

��� ا+"�ب $� �D�
H4؟ آ	رة ا�'��1�E8< ا�0دة ��3ء ! (/�9ت ا� R+ق وا�:N ./0 sD�Nان  ا 
�ن ا�
ول ا�%ا+��1	3 4' �D�AN  )ا�2%ب 
'3 ( 
��

و ه?ا ا������Jت . �D�AN �� �8ا$4D آ� ا������Jت ا�
ا[/	4 ا�9
�41 و ا�
و�	4 و ��BM3 >B  اآE% ا����0 و اآE% ��ز�8
N >2N"�� ا��6%اآ	4  و ه?ا ا8% وا�R و �13 ان ا��B اآ"% 8< ا��>ء ��ON . ا���1ز48 و ا���1'4 ه� ��0
ة ا��Eرة ا�"%و�	��ر�4

ان ا�"%و�	��ر�R ...  4 اآE% ��آ
ا ان ا��Eرة ��D	� �� اورو�3 و �� ا�'��& و ا��>ء �< ��B1< 8< ا����Nر ا� R8  ان ا����Bا�
ا�ورو3	4 �23$4 ا�. ز8< ا�� EB3	�J9NH� %ض 0/. ا��/:4 8< ا�>8< ا�Hزم ��� آ� �A�Nق 8< ا���(	4 ا���9	4 0/. اورو�3 

�B�%8ن ... و ا�Jg �� ��	/'ا�8آ< ا[%ى� �< 8%دود ا�'�1 �	و 3 ���
�	� ا��Aرق 3	< 8%دود ا�'�1 �D�8 \A=N ان kذ� .

H���3 �Nح�
D� �9 ا(��1ل� �ر و �����3�'+�
�N ا��A=N�3 �1�21ض ا�
D� �� �1/��8 آ
و آ/�1 (��� 6%وط ... �B/�1 ازداد �9

�Eرة ا�"%و�	��ر�4 0/. اورو�3 23	_ �>ود�N ه?U (	�ة ا�'�1ل و ا�HA(	< وو$�ده& آ/�1 +%��0 ��3رة ا1l< ز(\ ا�
و ��"f ��3ؤ�N ا��6%اآ� اآE% ا�N�8 و اآE% آ�1� ��0%ا �� ا�"��ء ا��6%اآ� �� اورو�3 و ا�'��& . ا��Eرة �9���3	4 ا�'��1	4

O/اذا ا�0"".  آ ��9�0�ت و ا�:%د و �
 93	s ه?U ا��]	49 �/1'�ر4l ا�	��ر�4 آI	%ه� 8< ا��]�rS دون $�اب /0	�D ا�%�N ا
�D	/0 43�$8< ا�2>ب ا  .  

�ك 8< �"� �Bة ا��1'/49 ���8�3ص ا�%BAا� r	":� >0 \ة آ�ن 8< ا��ا$* ا�����A2/ء ا��X"3 %	0< ا�� R$ا��%ا 
و 3'

ا ���%�4 ا��6. ا��6%اآ	4�
%اآ	4 �� 3/
 ان ا�D>�41 ا��� ا�HA��3 s92(	< ا��g	�ء �3
ا3	% ادار�4 اR8 s:0 ذ�g k?اء $


آ�k/� sN ). 1931(ا��J " �� ا��ا�R"0/. ا�:"�9ت �s992 ا��6%اآ	4 " �� ا��ا�R"��1? ا�/4�2 ا��� �J� �	�D : وا(
و �N >2N?آ% ان ;A2	� g	% ر+1� �
 ��% ��� �� ذ�k ا�2	< �9
ان (/	* ". ا+�+O ا�"Kس"ا�0دة �BA%ة 8��R1 ا�6%اآ� 

ان ا�ه��1م  13%دود ا�' &� �1��f1 �����3\ ا�8م !! �	Q �3"* 0	�ب ا����م ا��6%اآ�ا��AYل �3"* ا���9 �� ا�"9% و 
و �
 ;%ح .  ا�1'
ة �/�'��| ا�1'��ي 0< ا�=��S% ا���   ا(
]��D (%آ4 ا���1	R ا�19314/8�Mا��	� ا�4�c1:1 �'�م 

ان ه?ا .  4�"E� >B1	��D ��13واة �� ا�%9A�BA% ا�"'| �� ان ا��6%اآ	: "+���	< ���ة ��13+"4 (%آ4 ا+��[��Nف �13 �/�
��6%اآ	4 � ���:	R ان ����% (�9 ا� 0/. ا+�س 8%دود �/'�1 ا0/. 8< 8%دود ا�'�1 �� ا����م ا�%ا+��1�...[:��� ."


ا$ f	2; . ن��	N �� O	�"� &� 4 ا�?ي	0�	M4 ا�"	"M/� 
�
�  �� ا�1�K1% ا�?ي (%م �/1935kا3%�� / و �B< ا�"%t8�N ا�
9
 ا2l. ا�����د ا�8�9� : "ا�"M	�D��9) >8 .9"� �18 4" ا��	�+	4 0%ف ا����م ا����	��� ��3رة $�ز48 �13 �/��

�U?D ا��A1ه	& ��Rl �� ا��
اول (�* ا��2$�ت . و �	Q ه���k 8< ا(
 ��D& 493�:13 ه?U ا��A1ه	& ا�4J����1". ا�6%اآ	�
. �1 (��و �	Q ه��ك 6=� ���%ا 0/. ا��9
 D8. ا����	4  


 �/M"	"4 ا����	��	U?D3 4 ا�'"�رات 8< �"� ا�91%ر�
����2ي ا�"%t8�N ا�9
�& ��آ	
ا [��cY : "و �9
 3%رت l%ورة ا�"%t8�N ا�
 
� ���:	R رو+	� ا��;�ل ا�. ا��6%اآ	4 ا� �E��3رة ا�'��1	4"و �J8دا �/BA% ا�/	�	�� r1'3 و �23* ه?ا ا���آ	 . U?ان ه

D�19%ة 8< ا�A4ا�	Bر ا��%و���B���1/0 �3ن ه?U ا���Bر ذا��D ا��� آ�ن " �ج [�4cY ��3رة ا+�+	4 و  ��"'_ �D�8 3'| ا
 ]& را$'O 1921�"9. ان �AN% آ	\  �"
و �D�8ج آ�"O �3[�ر�< �� �0م !! 1924ا%3�� / +���	< �
ا�� �D�0 R� N	��ن 


 [M0 4�1% �8�0 و ���2ج ا�. " �%و��B	�"?ا ا��D�1ج ا��B1* ا��	�+� 3'���4 ��48 ���3'�ون R8 �	�	< آ	\ �"
و ه'3

ة 8'�آ�Q+H� 4 ا���493�
$ Q+4. 8%ا$'4 ��9م 0/. ا�	8' f���8 ن ه��ك�B� �8
�0 4A	'l 4	9:�1ا� t�. و �B< ا�2

. � ا�'��1	���4"	%و�%اY	4 ا��� �2%رت 8< ا�"%و�	��ر�� � ���:	R ان �'�%ف �3ن ا���2د ا����	��� �%�"X ��3"%و�	��ر�  

 *"+ 
ان ���Nن ا��:�ر g	% ا�Z��B�1 آ�O� sN ه?U ا���	�4 وه� ان ا�����| 3	< ا���9	4 و ��H0ت ا�B/1	4 ا�%ا+��1	4 �
�DY�9N \'lا 
4 ]1< 0
م آ�A�4 ا�%ا+��1	4 ا�'��1	4 و . ا9N:�ع ا��/�/4 ا�'��1	�0 4A/=�14 ا�	4 ا�%و+	ا�%ا+��1 s'د� 
و �

و �
 $/* اDN	�ر . ان ���Nن ا��:�ر g	% ا� Z��B�1��Y r2�/ال ا���ر��N�93 Cن ا��:�ر ا�1%آ*. ل 8< د�Rآ�sN �� ا��ا�R او
48
و �
 . ا�"%$�از�4 �� رو+	� د�����Bر�4 ا�"%و�	��ر�� وه� و]"4 ا�. ا��8م ����3"4 �"/
 �8=/\ اذا �8 ��رن H"��3د ا�9�1

و �sJ=1 ]�رة اوآ��%3 3
وره� 0< . /
 �8=/\ �9�3	4 و ]'l 4��9	�A	<ا;:
s8 ا��48 ا�B6ل ا�B/1	4 ا��6%اآ	4 �� 3
�����Jت 3	<  ا��9ى ا���1�4 ا�8�9	4 ا�����4 $
ا و ا�B/1	4 ا��6%اآ	k/� 4 ا��Eرة ا��� و�
ت 8< ا�����| 3	< ا��9ى 

. و ا�B/1	4 ا�%ا+��1	4) ا��� ه� 0/. در$4 ��0	4  8< ا��:�ر(ا���1�4 �� ا�'��&   

� و و ا�2�/M8 و �BBA8 آ�ن �ن ا�'��& ا�%ا+��1� �D�8 .M=� %ة	4 [:�ر�� tS��N O� >B� &� ���	�2د ا������r ان اN'>ال ا
4�8�Bا� O��� 4"آ�1 ان . �0$>ا 0< ا+�'�1ل آ�N
Dا� "OS�$%3 ي
و �B< ا�'>�4 و 0
م . آ�sN ا�Yل  �18��f1 ا���Aؤل ا��9
ا����رة ا�=�ر$	4 �
sN ا�. رR3 ( �1	4 (�. و �� آ�sN ه?U ا���دة 0/. ��ا0
 را+��1	4 اN�B8	4 ا���دة 8< �8ارد ا���ق ا�'�

+""�� ��ز�'� 8< ا+�ا  �8�B1< �/�9ى ا���1�4 و �c:3 �� ر�R ا�M%وط ا��1د�4 �2	�ة ) 1913او ا�. [Q1 �8 آ�/0 sN	O �0م 
. ء ا�"	%و�%اY� آ�ن R8 ذ�t��N k ا�'>�4 ا�آ�8K6 %Eان ا���3. ا���1ه	% �3�4��l ا�. ��8ر�\ �3ه�4 0/. ا�
��ع ا�8�9�

 4D$ >8 �N�'� 4 وD$ >8 \/=�1د ا������ان ا��9ا0
 ا��	�+	4 و ا�M%0	4 ا��� ا���D�8 ا��Eرة ��1رس ��]	%ا �1SH8 0/. ا



\/=�8 X+�� �M1ار را. ا[%ى 8<  ا�'�1 ا�
+��1� آ/�1 آ�ن و آ/�Y �1ل ا�>8< ا�	? +	"� .9	O ا���2د ا����	��� �� 8
�9	10 4	0�1�$���O ا�N2:�ط اNا . 
� O�B� 4 و	4 ��8	0�	4 ا�. ا��48 6	دي ��3رة  (�1K� �و ا�N'>ال g	% ا�21
ود 

. �Kدي ا�. ا�0دة ا�%ا+��1	4  

�J�4 ا	�6%اآ�
وء ��ن ا�
و�4 اD3 �D"0���� 4	�6%اآ�� ���:	R و اذا آ�sN ا�"%$�از�4 � ���:	R ان ��%ك ا�
�91%اY	4 ا 

وء �� ا����م ا�%ا+��1� ا�'��1�D3 . ان ��=%ط �ا��/1 ��6%اآ�
ول ا�10ل " �"/
 وا(
"����:�ر ا$ ./�0 0�l�8 Q	�

C�و�3 او ]�رات. ا���ر%) sNاآ� ،�D�AN >0 >/'� �4 ا��	ات ا�'��1<D��8�8 +/�/4 8< ا��� . >B1� � �J�41 �0ا;\ ا[
2�H� 4	/]ا
9
 اl:%ت ا�"	%و�%اY	4 �� ;%ا�D0 8< ا$� ا��=:	X ا�����دي ان ��>ع . �د ا����	������"�D �� ا�2	�ة ا��

�ك و +	�Bن �D8 >8م ا�:"49 ا�'�4/8 ان ��>ع B/8	4 ا�"	%و�%اY	4 �� ;%ا�D0 8< ا$� ا��6%اآ	:���� 4	R ان �B4 ا�	B/8
".  وا(
ه�� �%�
 �N%�4 ا��6%اآ	4 �� 3/
: "�=X 0/. �"%ه� ا�'"�رات ا����	4  

   

: ا;
��ء ا���2د ا����	���  

 4�?I� >8 �
�ول 8%ة �� ا���ر�C ��9م (48�B ���4 �1�3�� ا��4��2 ا�	��ر�4 و ;4��2 ا��. ا�	��ر [�رج ا�"Hد 3
و ��$Y�'� O\ ا���1ه	% �آ"% ا��Eرات ��3رة ذآ	4 و (�ذ�B� 4� ��* �� ا���U . ;4��2 ا�	1	< ا�48%�21

4	Y%و�%ا	ا��4��2 آ1. ا�" 
9A� �"4AY�'�1" ا����	�2د ا������
ار آ� �8 �
 ��"* ا�ز�0ج ��B2م ا;�3 r24 ا�	3%Iو . ا�
r":8 s1�3 >	/8%Bا� �� �D3 ب�g%1ا� %	g *�B>ة و �8ه"4 ا�. . ���9"� ا�	دة 8< آ� 8%�و ��%$& ا�1
اfS ا���ر[4 ا�1

��"�� ان N?آ% �� ه?ا ا���Bب ا��A�K1ت . 0
ة ��Iت� 

��ء"ا���1ذ$	4 و �;� " *�Bذآ% ا� >�%[K8 ���	�2د ا������ا
4	"�$�4 3
ل ا��B* ا��1%$41 ا�. ا�/�Iت ا�A4 ا�	/;�
��ء"ان ادب . ا;�� �13	O ادب ا�18	4 ا�M	�0	4 وه� ا��9& " ا

O��1اه >B1� �3
 ��� ان BN%س �O . ا�آ�A� %Eه4 و ا�3?ا� �R8 �BM ذ�H"$ k �6ه�9 8< ا���2Aت �/'* دورا +	�+	�  �و 
. 3'| ا���2Aت �"� ا[���م ه?ا ا���Bب  

 ON* و ��0ا�< و	و;\ آ��ب ا�>و$ 
�  ON�3 . >8��BM ا+�1D8 �8�D ��  و ا��%اث ا�BA%ي" ا�M	�0	4 ا����	��	9�"4
و 3
� 8< ه?ا ا+�=
م ه?ان ا��A�K1ن 
�> و �� اي ا���U ��:�ر ا�92	3 49N42 �1500ا��'%ض ��1 اA;  *��B1ا� R�ر�M8 ض%'

>	N�1ن ا��9اJ8 > . و	ا�. ( ��و ا���ا X:=�8 ����9 ا�
و آ�ن ا+����$�1D ان ا�M	�0	r92��+ 4 �� ا���2د ا����	��� �0
r	":د . ا���	0�ه?ا ه� ��28ى آ��ب �18 ���9 ��9ر�% ا���B1* ا���B+�1	4 و �98�ت ا��2\ ا�1:"�40 ��13+"4 ا
... ا�����4  


ه�ان ا��
ا�4 اl �1نl ى%)��O ا�. ا��Eرة ا�"%و�	��ر��3 �3 4�� �و . ��� ��D/12 ا���Bب �/"	%و�%اY	4 ا����	��	4 
و �B< . ا�>و$�ن و�* ��8'
ان 3
ون �0H� k6%اف �3ن ا����م ا����	��� +	��M% �� ��م 8< ا���م �� 93	4 ا�2Nء ا�'��&

... � +	��E��3 r92رة ا�'�	4A او �3�[�%اق ا��/1� او 9���3/	
 ا��ا0��8. و ا�< و �8 ه� ا��'
�Hت ا��� +�:%ا /0	O و ه"
 �D	/0 *	�N ان R	:��N �  4/c+ا U?> ". ه	1�و ا�?ي  O	� Q"� �ان ه?ا ا�%�| ا�
�"/��8+� ا�	? ��BM �� ا��ا�R $�ا�3 

2
د 8
ى ;
ا��D&"   ا;
��ء"� .�
Nرة  �"� ا�Eا 0/. 4���8 ا�?Bه R	1� ��1 آ�ن ه��ك HE8 �D01917 �� �0م �/� ا$�ب ا�
... ا�ن دو�4  +��	��	4 و��Bن ه?ان ا��
��9ن ا�"%�:�N	�ن ��2�ن �'��1DAY ا�. اg%اض ا[%ى  


وى ا���Nر ]�رات ��M'� �� اوروH] �3ل ا�9��1"� ا�9%�* و �%��ن $ � >0 �	D�
 و ��2
ث ا�>و$�ن و�* آ�1 �� آ�ن 3
ا �1DN�l ��N�1/'%ورة ��3ء ا��6%اآ	4  دا[� (
ود . /. ;�N 42%�4 ا��6%اآ	4 �� 3/
 وا(
�� ه?U ا�2�4 3%ه��N اآ	
ا 0

ا���2د ا����	��� �N%ا �'
م و$�د ا��ق ا[%ى و ذ� �13 k��O3 R�1 8<  +/:4 ا�Nس آ�sN ]�رة اوآ���A8 %3$�ة �D& و �A8$�ة 
� . g	% +�رة �� آ� (�ل �B� ا 8< ا�'��ء%	E�12 آ��� ��Nو ا*�?Dدب و ا���3
ا�R 8< ا kاء و ذ�<D�+اآ����� ا <DN . >2��

� :��N	R ان �2Nور ا�>و$	< و�* ا� �� �S��8 ا��Eرة  و ا+/�ب ا0
اده� �� %3�N�:	� ا�'�1. و ��3ء ا�RN��1 و ا+�=
ام 
1
ة ا�B	1	�S	4 �� ا���2د ا����	���+�$�0�1	�ن 3'
م ا[���;D& و و �B< (�ل ه?U ا��4:9 ا�
�	49  �'�%ف �1/0ؤ�N ا�. ا


و ا��D�AN 4/BM1 ����3"4 ا�	R8 4J����8 &D ا�'/&"� .  

<	/�N�ان . �9
 آ�ن �	�	< �U%B ا�"%$�از�	< ا����21	< ا�?�< ��=	/�ن اD�AN& ا�6%اآ		< و �U%B ��3رة [�;4 ا�3�A		< ا

ي �/A�K1	< ا�1?آ�ر�< ��  O��A�K8��D% ا�'
اء ا�?ي آ�ن �3�و �
 و;�1DA �/1%ة . �O�B آ� (	��O �/>و$	< و�*ا�DA%س ا

ا��� �'�"% %8(/4  132
ا(	< (91. �/"%$�از�4 ا��I	%ة ا�"%�:�N	4،  ��2و��ن  �9
�&  ا��Mر�	4 " 1907ا�و�. �� �0م 
�/	>�4، آ1�%د �'* ا�AYلN���2	/4 و ا��2ل ان آ�4N�8 �3ر�Q آ�ن 8< ا�B11< ان ��"f 8". ]�ر�4 �� ا�2%آ4 ا�'��1	4 ا


 ا�>و$�ن و�* �� ا���2د ا����	��� ا� .  و ��� ا��Mر�	4 و آ�4N�8 �3ر�Q ��1 آ�sN ]�رة اوآ��%3. 3
ون ا��Mر�	4�و �& �



� ا��Mر�	4 و � ا�4N�8�B و � ]�رة اوآ��%3 ��)H� &� 4  و	Y%و�%ا	4 و [::� 3�ت ادرا�	4 . ا�"�%g رة�Eا� s	93 
و �
1D� ت
8�%دا 8< اي �1D�0 �".�'8 ا� اذا 3 �	��AY H10 !!"  

و �B< .  و �& �� >B	�	� >	��J�r ا��J ا3
ا آN �1'%ف $1	'� 8< ا�1��4/8 ا��"	�N	4 و ا�%M�4A �� ا��2ار R8 ا��D�Nز�	<
 4/��Y ل ا�0امH] �D8

ام ا�"%$�از�4("ا���Aت ا���3	4 ا�D1	�4 ا��� ا+�=]" "4N�=/4"، "ا�	س ا�?��Aا��.."Cت 0) ا�%"

R8% ا��ا�H� ع�J=ي و ا�

 ا�>و$	< و�* دا0� ا�3�A	4 اي ا����ر ا��9/	l &B) >0 ل +��اتH] . ن�B� ان >B1� H�
ه?ا ا�S��E� ا�3�A� ا�?ي د0& 3%$�از�H3 4دU ا]��ء ا�2%ب و �"� 3'
 . �BA	% ا�>و$	< و�* �
 �I	H] %ل ا��0ام ا�[E%ة


 ا�?ي O2�8 ا��/	A+�3 9* ��رد� kق ا�"� 0/. ذ�HY�U ا�k/1  دون ان ��=/. 0< اي 6�ء و دون ان �B?ب O�AN 0/. ا

 وا(
 �3 و �� 3/
 ا$�"�/3 �4 �	0�	M4 . ا��<	/�N���N� ا�8"%���	4 ا+ Q	S%ا �/��1'1%ات اي ر�* وز�و �N
9
 آ�ن +	�

&=Jا� OA�K8 �8اد �D�8 .9/� 4 و	��	4 ا����	Y%و�%ا	9%ب 8< ا�"� >	) .  

ا�N% آ��ب(  �& �B< ا�>و$�ن و�* �%��ن �%�� آ"	%ا  3	< ا�"/AM	4 و ا�9	�%�4 1923 �0م و �8? The Decay of 
Capitalist Civilisation � .  ا�����	�	4" ا�
�91%اY	4"" و �1DN�� �3�91��3 �'�%��ن 3
ون ��A2 ). 1923  ا���در �0م 


ون " ا��1'/1	<"ا�M'* ا��Eري �2%م ���3�A	�ن ��9�2ن �0
�8 �%ون . N"2_ ه�� 0< اي ����|�� &D�B� 4 و�8< ا�2%
ا�& �B< ه?U وV	4A 3	%و�%اY	4 (>ب ا�'�1ل دو�8؟ ان ا�>و$	< . Y"	'	� ان �2%م ا�"	%و�%اY	4 ا�"%و�	��ر�� 8< ا�%2�4

ا�1DN �?آ%ان  �8�B3 . و �� ه?ا ا���آ	
 ا���9د �%وح ا��BAه4. و�* �Kآ
ان ان ا��9
 (% آ� ا�2%�4 �� ا���2د ا����	���
 �1D��
. ا�?ي ��& �18ر+�O آ�1 ��1رس ا��=%ة و ا�?ي 8< ا���D دو'� �8		O0�l�8 > و (
ودU �8"�9" ا��9
 ا�?ا��"$  


ا �
ى +	
N� و �* ا�< +?ا4$��/> و �	�	< �& �Nع 8< ا��?ا$4؟ �/��9 �3%ا(4 ان ا�N 2< ازاءN �9ل . ه�N ان 
;�و ا
2
. ا�(�%ام��* �<����	�18' >	A	J8 و &S�� م��N >0 '�"%ان . ��ن��1 DN�1 ه� �8$�د �3 ا� �ا��1رآ� 
� �9%ان ا��9 �1D�


 ا�1'�ر4l ا�	��ر�4l %3ع 0< �%آ4 ]�رة اوآ����
/� >��0
8 �1D	�AN . ���� �B� 4  وN�8و ا  ��16 %Eن اآ�BN �و آ
3
 8< ان MN	% ا�. ا�48�B2 ا�'��1	4 ا��� � � H8آ� �N
9N 
/	A+�3 ا�/�رد �D	ا� �*(��1�و �N
	+ ( sا��� kذ� �� sJر�

�/�%ا ��K1\ ه?ا ا���BبN%ة ا�. ا	ا0:�ء ��6 . Rا�
� sا��� kذ� �� O3آ�� \�K� ال<� �و آ�ن ا�%��1 +	
N� و�* ا�?ي آ�ن 
 �N�:�%"4 ا��H�و �18 . �� ا�1��ل ا�'1/�هB?ا 0< ا���2د ا����	��� �� 8��ل ا���%�4 و �
ا�R 0< ا8"%ا�Yر�4 ;�(* ا�

�"����"EB/� 4	% 8< ا�"%$�از�	< ا���Iر ا�?�< � ��B/1ن ر�4M و � . �O�%M ا��J اON 93� ا8	�� O�AN R8 �� آ/�� ا����2	<
... ا�%+1	4 ا��%1":4 �3���2د ا����	��� �0�N 8< ا��%ار �M1��3رآ4 �� ا�f���1 ا�1'���4 ا�'/	�" ا��
ا�4"�%�6ة �'�"% 

��1�Nء ا�. ا��1'	�ت ا�N�+�1	4 او ا�. ا���ادي ا��/1	4 �18]� ا�. (
 �1JNH� �8م ا�. $1'	�ت ا;
��ء ا���2د ا����	��� ��
�ن ه?ا ا��1JNم ��1J�1/� f1	< �3ن �'	�Mا (	��	< : R4 ار�	N�E4 و ا�	8�	ا� f���1ة ا�%Sدا �� R9�� 4�ة �0د�	و�. (�ا

�>ورون �B+�8 8< ان �[% و ��[?ون �1/0 3'
د ا��%ارات و 3%��ض ا��AYل و " ;
��ءوا�. "���8ى 8< ا�2	�ة ا�و�.

ة�
$ 4	Yا و$�د ار+�9%ا

��ء . �3�+�'%ا�lت و ��3%واد و �1��3/		< و �3[���ر �B3 6�ء 0�8;��ء اKه �Jو ا�


ري $	
 . ��J1Iن ا�'	�	< 0< ه?U ا�[:�ء 3
ا�R ا���Aر ة ا�c16>از 8< ا�1��R1 ا�%ا+��1�Nا k�?3 ا�0%ف 
و �9

ا�O�0 R : "�3%ا(4 (	��1 ��لN م�	ا� ��/'�
 ا���2د ا����	��� ا��� �l 4D$�1�1ت ا��Dا� k/� �9 �4��12 و �/4 6%ف) �DNا

� �B1< ان ��N�B 8"%ر�< �'1. ��	* ا0	���". 3'��د &D�

ام ا�M%ف �'N% 0/. آ� (�ل . ان (4��1 ا�=��م و ا	�1ه����

��ء �%ون �l�3ح4$�23;�  .  

 >		��B�و ا�%اد  >		��B�< ا�%اد	�د 8< ا�"%$�از
.  ا��6%اآ		< ��B2م ا���2د ا����	��� ا+"�ب ه�48–ان �+�/:�ف اآ"% 0
�3��ح"���"%g& 8< ا[�Hف ا�"%ا t8���Aق 3	< ا��	�+		< ا��21%�	< او�kS ا�?�< ��B�1ن  "O9	92� �D�� او r92� . 
ا��N ا$


 8< ذوي ا��43H و 0/. +�N �18 %E< اآ	�ز�D�N�
 8< ا��Eر�	< و 8< ا�N �18 %	EB3 %Eاآ >		)H;�:f آ�آ"�� 8< ا
و��2N >2Nج ا�. �D0د ��ر�=	4 ا+�S��E	4 (�. �=%ج ا��Eر��ن D��<0 >8& و ��"�B6 f ا�;H(		< آ��+�1ك . ا�1"
ا


 �� ا�"	%و�%اY	4 ا�. ا��� ا[%$s 8< ا��1ء$�� � و 1917ا3%�� / ���	��	4 ا���2	4 6=� وا(
 �& �'�"% �� N	��نو 
8�%د وه& و $��ن %	g %]ا �c	6 �	+رو �� ��ر��	4 ا�"%و��ر����B�ة د%B� C�ه?ا ا���ر 
وآ�ن ه?ا ا��ه& ��;\ .  ((�. 3'


��ء ا�$��2�H� *Nد ا����	��� او�kS ا�?�< ����1ن ا�."ان "). ا��%و��B	4...""اN?اك  ;�
��ء ا�واV �S/�ا ا;� $	� ا
�DN& د�0ة $""'6 4D	R8 4 ا�/	"%ا�		< و �%��Jن " وا�'		<"[Hل M0%ات ا���	< �'�"%ون ا�4A6��1 ا�%وس +	�+		< 


� �3 . ا�
�����Bر�4 ا�"%و�	��ر�4 آ���ن K8آ ،s992� ن�B� ان 
� 6�ء ا[% ا��0%اف 3
�����Bر�4 ا�"%و�	��ر�� 3' ONا

 ان . و�%اY	�64ه��D ا�"	%�N ��D�"ء��
;�
اث �D& �& ���9%وا 0/. ا0:�ء ا�
و�4 " ا)�آ��Nا (�9 0/. ���8ى ا

�DSا

 ا0l �D�0 ع��

 . ا����	��	�D9) 4 �3 اد�0ا ا�l � �D� %ن �9��1"� 8>ده�c	D� >8 
l �D�0 ا�'�ن
� &DN49 ا	و ا�92

و�DN ا�. ا��راءM� >8 . ء�Kه �D�"ء��
;��/	> و ا��N%A		< و ا�"/�	B		< و و �Y	�" اN�ن �'���ن آ��;H(		< ا

ا[%�< g	%ه&؟ 8< ا��/0 �D	D& اذاك �"%�%  �R8 &DA��2 ا�"%$�از�4 8
0	< ا�
��ع 0< ا���2د ا����	���؟ ام ه& 0/. 
ه?U ا�4��2 ان ���D0& ا�'QB اDN>ا8	�ن رg& اD��N& آ���6%اآ		< ا���Y		< �� ا�N�1	� و ا����1 �3�Q8؟ اDN& ��8/�ن �� 


ه� . 3ا��3 \��2	��N%� > و ا���2د ا����	��� �� ا��J9ء 0/. ه�/% و �6+	��D0 �� 4	AM/"ن 3/�م ا�?ي آ�ن [�& ا��	/�



 4A	2; �2تA; و آ%س �ا�":��"�"'Mا� " &Sا 8< $%ا
��م 0/. ا���2د ا����	��� �& �'
 �:"R +:%ا وا(D/�
9
 . ا�"	%و�%اY	4 ا����	��	4�O��
 ا�8م DV% ا�و . آ�ن �8+. ��< ���6 �%ؤ�4 ا��$O ا��D� و � &� O�B���R: ا� ان ��

4�	/I4 ا�	Y%و�%ا	ا�" �D�%]K8 رة +�ى�Eا� �ء ��4 اي 6��0$>ون 0< رؤ R8% ا��ا��. ا�;H(	�ن ا�?�< �'"
ون ا  


 آE	% 8< ا��?3?ب و ا��9/* اآ��AMا  ان ا��9دة ا�M	�0		< ا���2		< ����1ن �� ا��ا�R ا�. ا���1ذج ذا�O 8< ا�'3 &D� ل�$%
< . ���ة �28+< ا��D�Nز�4 ��ر�
وا ا�	R8 �D آ�  Y%اوة ا���D  ا�?ي O'3�:3 &D'"Y آ� ا�و��ت	8%/Bدة ا��� U��� &D0��] ان

�%ده& 8< آ� 8"�درة ]�ر�4	� �AB� 42/�1د 8< ا�%��t ا��9
 �D& �� ا���s ا�?ي �%دون �	O 0. ه?ا ا�=��ع g	% ا�1) ./
�ء ا���س ا�A�1%�< ا�?�< �M%دون . ��3'�اء و ا�>S	% اراه& ��D%ون ا�6رات ا�%l. اذا ��ح �D1/'8 &D& ����3طKان ه

� �=/�ا 8< ". ارذال �J8دون �/�Eرة"�s2 آ� ا���ق �0
 اول [:% �"
و � &D����N�1D �3ن  C��1؟ ان ا���ر'N  �1ذا�
O���� >8 &g%��3 ت�$%Dا� .  


��ء" اآE% ا�8;��"�%ا �D& �'�%��ن �� ا��2ار ا�A%دي 0/. ا��� �3ن ه��ك 93'� 0/. ا�Q1M ا����	��	4 و �B< " ا
 �
ل ا�
����B	B� �'>ون اD�AN& �9��3ل �3ن 3'| ا���Aد ا�"	%و�%اY� ا8% ��28م و �
اD8& ا��2/	� ا�1�2� �B8ن ا�=�+�3

O"��� >B1� .>B	/� ...!2%اN�. ا�:%ف ا�%$'� و ا�:%ف ا��9
8�: ف ا8% ��28م ا��J و �/J%ورة Y%��نو �B< �98و48 ا
 ./0 &D�ANوا ا
�و �
 ��1/0 ا���ر�C ان ا�%$�ل و ا�(>اب ا�?�< �:��"�ن U?D3 ا�J%ورة ��3��ه�ت 8'�آ� 4����Dن �3ن �

. Y%�� ا�$�2>  


��ء"ا�2�4 ا�[	%ة  ;H� "4 ا��
4D$�1 �/���م ا����	���، و ه?ا �l�8ع � �B1< ه� ان ا�%$'		< ���I/�ن ا��91�ت ا��9
Uر�BNب. ا��Bل ه?ا ا�HI�+�2و��ن (�9 ا� 
و �9
 ذآ% ا�"	�ن ا�M	�0� �3(��9ر ان ا�%$'	4 ا��:�0	4 (�و�s ا+�HIل . و �


 ا�/	"%ا�	4l ��6%اآ�
 ���;� و. و �
 +�رت ا��6%اآ	4 ا��Eر�4 0/. ا�:%ق ذا�O و ��+ >2N	� %� Y%���9. ا��9
 ا� 

 ا���2د ا����	���l f/�8 �]
9
 �N�D�ء ��N ا�. ا��9ل �3ن k6 4 8< دون	0�	Mان ! ا��4��2 ا� R":��3 U��'8 و ه?ا

ا��8�B2ت ا�%ا+��1	4 �0
�8 �9%ا �� ����A�K8 �8 ال ا�	O ا��Rl �� ا���2د ا����	��� �� �V ا�"	%و�%اY	4 +�"�در ��را ا�. 
��D/1'3 �DN ه �D�"��'8 42/+\ �3 ا�'�� او ا	�8ن ا��
=��� � 4E��E4 ا�	18�?ا دا+s 8"�دئ اوآ��%3 ��3
ا�D8؟ ان 8��د�� ا

و ا�92	49 ه� ان ا��9
 ا��1رآ�� ا�92	9� ا�?ي ��1� ا�6	�ء �DS�1+�3 ا�92	9	4 � ���:	R �� ا���D�4 ا� ان �Kآ
 . ا�� (
ة
. � 4� �N% ا�"%$�از�4ا�%;	
 ا����21 �/
�"/��8+	4 ا����	��	4 ا���2	  

>	A9E1< ا�	رة 8< 3�E/� >	�/=1ر ا���N�و ه�� ��ن . و �B< ا��Rl 8=�/\ آ� ا�[�Hف �	 �1��r/' ��3:"49 ا�'�4/8 و ا
�DN�9�=� >�?ا� kS�
 اوl �3 رة�Eا� 
l � >B� "* (?را و��آ� و �B6 ا����ع �� 
��� 

ف ا�?ي . 10/�� �Dو ه?ا ه� ا�

��3��B� U��1+م. ر
. ذ�k ان ا�92	49، � ا�B?ب، ه� 28%ك ا��9  

   

   

―――――――  

.     1889+	�+� ا�N�1� رS	Q ا�1�K1% ا��6%اآ� ا�'��1� 3"�ر�Q �0م ) 1922 – 1850(����1ر $�رج ه�%ي . 1
) ا�1'%ب(  

�/	>) ا�'%اJS	4(ا��Mر�	4 . 2N�ع ا�����د�4 و ا�2%�8ن �MNت �
ى ا�6
اد +�ء ا�و�l. (%آ4 $�1ه	%�4 ]�ر�4 �/'�1ل ا
3
ات ا�2%آ4 �� اوا[% ا�'9
 ا�%اR3 �3$��0�1ت و ��8ه%ات l=41  و ا+�1%ت 9�8:'4 (�.  اوا�S . 8< ا��92ق ا��	�+	4

%M0 R+ا���دس 8< ا�9%ن ا��� 
) ا�1'%ب.        (ا�'9  

، �& �M1924را �/���1 �0م  و ا;"f 1797��8آ�رت ادوارد ��ن �6+	��، ر$� دو���1N 4وي و�
 �� ر��A �0م .  3
��O ه�/%+ ،�	N�1��  .���:l R�8 R& ا����1 

 


