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ازطوىقدالظورهذاأنإالقولو.اء؟ن.ا07!لص-ض!بر

.هاورةورراحلنلاىبء)ى

"جاوتنشم3الحىبر،يالى-ت-لمر?لمىز:!أاىاوأمرحالآ/في

اؤ؟،ره!،.ت،أضلزثياا)خزوإءةوهـزادحويمىلىو-،ة-مبتأ!

حشورلملألالالىل؟مبلمءهيداقطاعالاتصفإةحش!ىةحولتدور

اًتالفاوض-طررقءنالعظ!ىبررطازجامنالسى،سي

الولاياتمساندةانءجر.حىدةالمتإ،تالولامعوبا)تطاهم

سحبثممصرءنا)سلاجوحجبلالمرائيلالمكحدة

ضعتو،حالىهةقفمواكاقتالعالىإ-داضىبقروعدها

الوطنإسة-.3"القصمفاهبمصياحسةفيالترددلمرحلةزهاية

العالمية.للملأمبرياليةمعاديةثورةبوصفهما

صرحلة!يزاؤ*ةمرصلةبدأتالن-،،!ةهذهمنوار!داء

بعجداشوطاقطعتقدالثورةكانت.الاستقلملألتثبيت

للتصنيع.مح،ولةفيخبيالاجالمالرأورى9مناوراتضمد

الناءس،عبدرورول3ء،،ازبعثت،سىالسومعركةمنلكن

بورصمركةمن.الحدودغجرالثوريالعملاحتمالات

العامل4الشعبووى)تورذانه،الثورذازجاهتأكدور!عإد

4فاز،خاص"وبصفة.(الوطنارضىعنتداؤعانت3التي

خطةثم،الاقشصادبىرتكل!قراراتخرجتال:،رؤابمن

القوميلدخلالمضاءفةالشاملةوالىنطة،الاولىصعالتحىن

عنصفهومهالضاصرعىدعندئذ-طرح.سنواتءخترفي

اقتصاد)ر،قاورةوطالب.الوطنيء!ادقتالاإ:،ءاء،دذ

هـذاربى.زطوثمالاقتصادهذاتنميةعلىالمملثموطني

اقاهـ"علىوالعملالمجتمعحاجاتواجهليالاقشصاد

ءلىيقضياويرصفيانيريديكنلم.أاجتماعيةعدالة

!-ذافي)لازصةضرورةالوطنيالمالؤرأس،لىةالرأدسما

نكساواز!ا.القورويالاقضصادبرزطواجلمن(قتالو

لى

يرخىإلهؤصصبئ

عازىفلقد،للمدول"ةالاقتصادالقج،دةزكونبأنيطالب

التنمىةمجالاتؤيالكبيراًلمالرأرررؤروغاتمنكثيرا

مسا!ماتحىالبإل،وتلىير2أم.القشرح"يةقتصادالا

م!ونةوطإب.ا؟:صراالمحىابالمالرررورأالاجن:يالمالرأس!

تدعوهء"الملبكألتفااءك!إراتكازت.أ-ةاششرالاأنلبادا

فلقد.الخنه:"!دهرلىلورءوالمحتملةالابوابؤ"كالطرق

الصىعة)روصفه،الخهنم-ةلموضوعدقيقفهمالىتوءصل

قضيةطرحتو!كذا.إواحجهأحىروجعفيللضوردمالمحققة

الإستفلالكسبقضيةصووهابو،الاستقلالتثإبإت

قضية،إثحد2يومحكقشصاداإضاءقضية،قتصاديالا

صحاولازلهؤةكاتماما.فشلتوعتدما.4قتصمادالاالتهمية

بحيثالكبإر،ألحليالالورأسالاجنىيالالرأسلحذب

.61!اروليوقراراتكانت،خطرفيعيةالتسغدت

الناصر،ع!دف!رفيواخيرةاثةثاكلرحلةوبدأت

الحهمية4معرعواقعؤءن.الاجتماءيالتءولمرحلةهي

اخيرصراعفيالثورةتدخلانردلاكانصادإ"الاقت

الحليمالم،لورأررىالاجبىالمالرأسمراكزلتصورة

بدلاكانالاقشصىاديةالتضميةمعركةواقعوهـن.-رالكب

يقول.الانتاجقضيةطرحبعدالتوزيعقضيةتطرجان

نابدلاالشنميةان)وضوحادركغاالقدنفسهألناصرغبد

الاجتماعج-صةالقضيةطرحتهكذا.(لتوزيعباتقترن

ومن.،واضحاجشعاعيامضمونالثورةااكتسبتوهكذا

ابب-منالفسي!ةالاجتماعيةالضحولاتدف،دخلرم

ا)خنمإلأصارتا)--نذللمثومصذ.الاقته!اديةالتنميئ

وزحددىغ.إفسهاالسياسإ!ةاحياةاروحورالاقتصادية

اخذ،دموحىيفراتجاهفيوسمار،الثوريالعملابعاد

زاوليعد.يالوطنالحملميثاقصياغةمبذإضجايزداد

صار،عنهخارجلفملردوكإنهيندوالثوريالعملع،ن

تنظىءية.وصىخعمل-واساليبواهدافمنهجلهفعلا



كطريقبدرلليغيرنفسهالاشتراكيالحلفرضلقدلأ

الضاصرءبدكانواذا.والإجتماعيالاقتصاديللشقدم

لا)الاشتراكبةؤ،ن،للبناءالاشتراكيباإطرليقاخذقد

3-كأالالشحتراوهذه.(ءلءيةاشترابهبةالاتكوناانيمكن

الانساناستغلالءالظهب،واحدةاشضراكيةهيالعلمية

ارقوالفإبتقر)لطبقاتاالت!ددالجشءعوازالة،للانمص!ان

منليدفلاثمومن.الطجقاتأهذهر،لق!صا?لىالطبقاتبين

ال-صذي،والعدلاللافايةمجسكهع.هوجدلمدمجتمعإضاء

التفكيرتصفيو،الط:قاتعلىتقضيازتقالصلمةمرسزيفتر

وبخاء---4الع،طةالشعبقوىءلمىبالاعتماديماالطبق

.الوطنصةليةالرأسمابذورسببموالتوالعه،لالفلاحين

لا)طرليق!يالتياالالىكتراكإةالىالانضقاليتمبعدها

.له(نهاية

خلالمنونضبمالس،صرعبدجمالفكرزماهكذا

بدأتالتبالمصرلةهـفالضورةونضجهاالمصريةالثورةنهو

.لورةالىوطن:ة.رورةمنتحولتقيدوطنقيثورةمجرد

.اجش!ه،ءيمصضمونذاتوطنيئثورةالىاياجتماعية

وهـ-صذا.الثورةهذهفيالاسمتمرارعطاليهووذلك

صرالضاعبدجمالوعهلىؤكرإضاام!زالذيهوالاستمرار

هذه)انا)ت،ءصءإدإقولولهذاالثورينفصصسهطولوء-ضع

سص-لض،2وهي،رلمدن،إضاءالىسبيلناهىالمسضمرةالثورة

الاتكتملالمحرإةاحورةاتعدلم.ؤ،ت(مانعوضانالى

ر-نالتصضاربمنالرغموعلى.اجتماع!،مصربناءباء،دة

ؤلقد،الاجشله،عيةوا)ثورةالسياسيةالثورةمنكلطبيعة

على!ماءبالقاهدافهاتنجزمسشءرةواحدةتورةاصبحتا

لهحتيلاءالارمدهكذاو.لطبورياادستبدل!واعىالاجتمالظلما

تغص---رلاجراءمط)وبابهاالاحتفاسلاءصبحالمسلطةعلى

العجبقالا-مى!اس!زلهسو!،.الجتمعلنظاماهـ،لسي

ورةفالصس.ا)حاررخي--ةلحت!يهبىاي،الزمنبعامل

منوتحولهاالثورةاستءرارحكهتالتيهيالموسضوعية

اجته،خهـية.ثورةالىوطنية-ثورة

التيالبلدانفيهائلةتخو،تنتضهدانهنافالواقع

الحربنه،ليةؤءحمنذ.مستعمرذ4شإاومسصتعمرةكانت

ل?--حالوطنيالصحرر3،تصراطردت،الثانيةالعالمية

الالثسترا؟بةالثورةازدمجتثمومن.بارزةعاليهظاهرة

إررويواحدار،ثورتب،رالملألتصضكالع،ليةالثورةمعالعالية

--،مولنظالعالبىتوو،رالالسلنطامالكاملةالتصسفيهالى

مجموح!"الوجودالىظهرتولكلد.ا!المبا4الرألسمالي

الاستفسلإلكسبوبعد.حدإثااستورلتالتيالإلدان

الاستورلملألتثبيت!هم"البلدانهذهزاواجه،السسب،سب

وبناءالاقش!،دياستؤلالهـ،لكسب/إ،لسعىوذلكالوليد

كمندئذتتخذالمهمةهذهان.المستقلالوطنياقتصادها

الشخلفءلى!يتورصساقتصمادرقىتسءيةلازجازأ-صعياصورة

وبدء،ازراءياالاسصلاجطريقءن،الأمدلالطوليالموروث

قامةوا،الاجسبم"اتالاحشكمارحةوازا،الشصنشععملية

للطبقاتالمعيشةمستوىلرفعوالسعي،للدولةقطاع

ثالثلاطريقانالفتيةالبلدانهذهاًمامويكون.الكادحى"

الرأسماليالتطورطررقفهناك.التنميةزلكلاحداثلهما

استمرارمخاطر،وآلاممخاطرثسن4بإحفمابكلفالألو

الاستغلالوآلام،العاليالرأسماليللاقتصادالتبعية

لقطريبدوولهـذا.الكادحةالطبقاتعاتقعلىالمفروض

طريقوهضاك.مسدودطريقوكأنهالرأسماليالتطور

مايتخذالذي،الرأسهالىغسرالتطورطريقهواخر

مواجهةفيالوطنصضوالاقتصادالتنميئاجراءاتمنيلزم

صرةالس!طز3اورورالمتخلفةالرجعيةالاجتماعيةالطبقات

غيرالطريقشأنومن.الاسشور!اريةإ"الإقتصاد

مثيسضةمسعتوىلتحسينبالصرورةلمبسعىانإرأسماليا

بثه-،را)-متعفيوواغيرتصضاركحتى،الكادحةالطبقات

الطإقاتهذهمتضاركةلتأم-نذاتهقتالوفياو،الاسمشقلال

بلادها.لمصير"ر،لضسبىالحاسمةالقراراتاتخاذفي

الرأسماليليقأطراعنليالرأسماغيهريقالمطريتميزولهذا

تحتتتخذالتيئالاقتصاديةالاجراءاتبطببمةفقسصليسى

السلطةبطبس!ةاهموبصفةكذلكوانما،اتنهيةااسم

نجب-رالطريقفيالسلطةان.الهـولةفيالسياسية

الطبقات.لمحالفايديفيتسمتصرانيجبإرأسماليا

ةوبخاءس،ال-ورةاستءرارفيحةالصلذاتالثورية

ولورد.الثوريينفينالثقمنوورمثل-هموالفلاحصنالعء،ل

الثوريةالسسلطةانعلىالفتيةالجلدانفي4التجرردلت

الوطنيةالبرجوازلي"منتحالفارديفيالعادةفيتقع

لفيتضلازظرو.لعاصا"الطبق"اوةلصغبراإ"ازجوبىراو

لغلبةونظرا،الوطنيةازيةالإرجوقادتهاالصبالصجارب

البفتية،للصلدانالصشصيالشركيبفيالصغصرةإ"ازالبرجو

قيادةفان،العاملةللمطبقةوالنوعيالكهب(للسضعفونظرا

رةالءسغ-البرجوازيةايديفيتقعماغالء،،لفالتح

فيالسساطةتكونو)هذا.ر-نالثورالمتقفينمنهاوقهثلص

.ةلحغيرا4راز-ولابر"لثورااطيةورريهلدالىلط"هيلع،دةا

دإكتاتوريةقي،م:ةامكانفبرايرزورةبعدلين!نبحثلمولقد

رولسص---،فيالصغيرةإةازلهـلبر-وإ"الثورقراطيةيهلدا

عولس-اس--"ضودوالجالعمالابزوفيت،تلىور،ررصتخدام

كماالالتطورصنالديمقراطيئالبرجوازيةالثورةلتمكين

عنوذللمث،متخلمهطؤلملأحبىليلمدفظروفياشتراكيةثورة

وهـ-ع.للمرأسه،ل-ةالعصسويالتطورعمبيةوقفطريق

اؤض-ظروعنعسد؟ذ-،رولسظروف؟ختلافمالتسلب

صت--،كسضشطعلما)غصرةإ"ازالبرجوؤ،ن،الحالية

،روسب،صنالعكصروءلى.موسصوعب،الهروةبهذهالقيمام

فيالسلطةهذهمبورصاتسهحالضبالطروؤ!حالجماتوجد

منالمتؤدمةألعض،سصتونجنىحيثوبخاسصة،الفتيةالبلدان

ءصياغةالىتطهحوابهبةالاششراؤكارالصغيرةالبرجوازية

للمجتمع.اكيةاشضر

،الصغهرة)1:رجوازيهالتورإ"السلطةظلوفي

8أ



الرئيسيالضعفموطنيكونوالاستعمارللاقطاعالعادر"

.الرأسمالبنفيالصغبرةالبرجوازلم"جه،عاتتقةووو

،الرأدىصهاليبنمن،الوققحسىمالضسوريصنويصبح

صفذالمتحدةالعربيةالجههوريةفيلىمالذيالنحوعاى

الصجبرةالبرجوازيةاوهامتظلذلكومع.ا61!يىويو

هـصعوالتعاونورصالطبالتوافقامكانيةحولقي-ائهة

هذهءلمىالتغلبيهكنولا،الدولة-كمفيالبرجوازية

لافهـنا.اوحد!العهليةالتجاربخلالمنالاالاوهام

واخلاصها.قهاءصدلكنصهماصائحالنول!الضظرياتتجدي

ءلىعندئذال:رجوازيةقدرةهوالأمرويالخببرلكن

علىللسيطرةالصغيرةاجرصوازيةااوهامخلفالتستر

مسصؤوليةفانولهذا.الدولةفيوا)ممى-،سةالاقتصاد

الوقوففيلضرورةباتتهثلومهكليها4العاملالطبقة

والسيم،ةالصغيرازيةإال:ربموالثابتالحلىفقفمو

خلالمنومخاوفهااوهامهاعلىللتغ)ىطودأببصبر

موقفالمخاوفهذهرأبرعلىواعل.ا)ور!ليةالتجرر"

ومهضل:6-صاالعاملةالطبقةمنزتخذهقدالذيالعداء

عي،ضوصولاذاتيعداءا!داءاهداؤسهضل.يت،،ونطر

يتينالثورالط-*ضبنممالحرونموضوعيةارضيةل"):ست

إضبضبؤهووازطمسشقلشىنغىر:نطبقتصغهمارو

ومع.مفت!لعداءهو.ذاتيةاعش:،راتعلىالاساررلى

الىتانويتت،قضمنيت!ولقدالعداءهذابانالتسلبم

هذازقعل!بامطال:""العاملالما:تنةانالا،رئبصىاتناقض

الصغيرةرةجوازالبررجردقفماأالومنرتخذوان،قعالمو

نايكل؟-همال!العامد"الط!ورةفان،الذاتب"مخاوفهامن

جها!---رصعالوط!دالتحالفدونالاشتراكيةتنجز

الفلاحين.ورخاصةةالصغيرالبرجوازية

ىبطنهي،التعبيز!زاءم!ان،والذاعراقي

نءأ!جمبلمرااء!ر!ااعبدجمالاءاول!اا!ةك!االثوريرلآالمفاهيم

بر!عاذوا.عاماعقنرثمانيةمناكثرقاده!اايت!اثورةا

بر!انالظولره*نؤ(ز4،اضالمفكراضلالمةإبهنشخصهفي

الثورة!كلنالص!وةلل!برصواز،!زظرقيهيانااهرإلآا

اىالعااالنطاقعاىالانتقالعصرفياطهلآإدفي"واااو!ه!ةا

الوطئبلآ!لم!رةنظريرلآاًز،!.الاشمنراكمهةالىب!ارالصم!اورن

ثمومن،برحاصراصضماعباكلضالهوذاتهم!مبال!نياسمضمرةا

مزالاسة،نلالكمم!مبمرصلة!يواض!لآؤلأتاحلء!اتقطع

الاصتماعي.ات!رولامرصلمةثمالا!؟!مادلةا)ـه،مبملآمهـح!ا"

للاقرضساطىالىرا*اراءواالوطذ!هلآللثورةأظرإلآادها

عاىالمةف،ءنظريرلآاز!أ5ا!كبهرةإرأورص!ال!هةلمواوالاس!ءال!امار

ا!تنا!لآ.الاقهولدبربئالت!ف!بةاصلمنالموروثالضور(ووط

بف--اءالىاكاىوحواالابرضنماعجماالمت!ول4نظريرا؟!ا

برةهاعى-الاإن!قدماوالوءك!ل!صوريةنظراًنها.اك!قىالاتفتر

.الؤم!ةوالوحدة

ا)!ر-واز---"اءحوإهامنرعدتمضخلصىلملكن!ا

ولعل.تناقضازهاءلىتنطويكانتثمومن،الصغيرة

التجريبعلىكل:هجياقبامهـ،جهىطالتناقضاتهذهاخطر

.والانتقاء

اتجرليةاإرهانعلىر"النظرهذهاعتهدتؤقد

يةالنظروز*دمت.والمارسةالشجرليةمن!طقعى)ى،والخطأ

خم!صائرصنءليهازطوتمامع،ز=ربتهامنمستفبدة

وفحعصسىرر-،زداالم-،جهذاوظل.احى-إز،فاد-"

لوردايقولاانصرالضاعبدحبمء،للااستطاعتمومن.ضاقالمب

ليهرحلةالوصولفيا)فائدةكل)4كانتهاماشىث،حتنقنا

و!-الهامالشيءهذا.ؤهايضهاقربالىالعظبمالضحول

معاركامامناالمشاكلجزئب،تتعدلم.الشضاملالوضوح

فيتكونتكادمتمالىصكةمرتجطةالكلياتواصبحتمتفرقة

.والسىب،سىة(الاجشه،عيةللحركةقوانينا/!ينامتن،ول

ناومع.ءظتالانهـ"جءلىإةا.ءظراعتهدتكذلك

ؤضويرتاريخية-تءيةألاشتراكبىالورليعتبرالميثاق

هـانالت،ءسع!!جمالانالا،ازتقائيمارااختياءشجاره

ا؟يةاشترانهارورانالشيابهست"اشمترتهب:زءلىيحساحىر

ينية.الليىالمارىضيةةالاششرأبهىعنءاعيئ

لدينباؤ!تعترلااللمين:نجيةقسمية)فالار:اولمث،ل

في)جصرؤهـوذلكومع.(لهوباللد!نبان!شهـؤ!وزحن

الشصىطليهاليؤرونعقبدةالاسلأمأ.رنالدصن4ققمو

وزته---حبالاسلامز-مسشرانوويةللرجبدفلاالعرليي

)الكلد.الاستعمار(عهلاءالمسلهىنالاخوانزيلاسلامبا

ض!دشرابهيةالاورانليقولواذريعةإدإنامناتخذوا

.(الدين

منبالإز-قالتطالجما4ا)لينىضىالمارهـيةأ:ثانمثال

هيالتيالإرو)-تارلم،دكتاتوريةالى"الرجعىدكتاتورر"

خازورية3الدراختقلباننقوللاونحن.ماط!قة4دكتاتورر

فنحن.اهليةحربفيؤسندخلوالاطبمقةالىطبق"من

الش!-ىطديهورراطيةا)ىالرجعيئدكض،توررةمننن-تىل

.(اجمع

الطبقةبهدمزطالباللإضينية)الماركسية:تالثمثال

نحى-لاننانقولونحن.واسشصصالهابص:فغلةالمست

لافرادهااوالطبقةلهذهوز--حدماءاراقةبهدونمشاءلضا

دمويةالضاصرعبدفضيرهت،.(،بمالكرالعى!ث!ؤرصة

الصراعهذاليحته---4ت-إ-5"مع،الطبقيالصراع

رءصازللوباالموجودةقضاتالشنالحليدعوو،ضوعصتهوصو

.القوةاوفبالعنلاالسله-4

\!!



.الخاصةبالماكب"!ؤمنلا)الاركسية:رابعمثال

ممصمتغلة.يةوصل!مسصتغلةغبرملكصبةالىنقسممهاونحن

.الممس!تغلة(بمبةالملضدونحن

عل--ىتت!لىةواكص!وعى)الماركسيةخامس!مثال

بلالارضزأمبمعلىتنصدلاواشترابهبضخا.الارضتأمبم

.التعاون(مناطارفيالارضفيالفردر"لملكيةبا.نيومن

،الاشتراكبتجىنر-نالتفريقهذامنالرغموءإى

إ"هزجوحقيقةاءلملأنفيليترددلاع!هـالناصرحعالفان

ناإيرأويلمازاأ.ور.رد!اةوعدمألالض-"راع-ةوحدةهي

!ؤر،ختلملأفى،،1)ونطبىق،يختاءولكنواحدةالاشتراكية

.(المكان-

لالحشمنلوورءحت3.داًلتاصر.إةؤ،نللضهاير"ووي

زوراتفي!،ئلةامكاز-،تعنتكشفبانالعصمايةالشجربة

لي،-.--ذهر3اذاننيويحلو.العاصرةالوطنيالتحرر

عديدةمن،لىب،تفياليهاا)تت-بهى"لي.-قالتيالامكانيات

وهي:

،ل،ور-والوطنيئالثورةاراسشهرامكازية-اولا

اجتم،عية.ثورةالى

يفووهسمالوطنب!نالقادةزحولامك،فية-تانيا

الآ)دار-

فأنلمخلاأل

فيلات!ما

بنصا

جمشوالم

الوطفياحتدم،الاضيةسنقىالعشرديئطوال"

بىالعلاقةطبيصةمدارهكان،عامبوجهالثقافي

ف-انهعلى.والقوميةوالابختماعيةالتحريرية

..كلهاالعربيةمجتمعاتنافيالطبقي

تجىفيالتفكيرالىإعانيماهذاولعل...

هىليستالتيالنقديةا)خطرلةتلكلملامحتحديدا

القوءتراثنافيمالاشرفوتطويراامتداداباعتبارها

وت!،القوميةوالوحدةوالاشتراكيةالتحريرثورة

حقازءنمعزولغير،القدرمتراتهفيمااشرفعن

الثقاؤالتخطيطالىدعوة،حياتنافيثورياتوظيفا

"..التعبير

للاشتراكية.الفكريةالمواقعالىالحكمقمة

مناوسعاجتمابمىةطبقاتتبنيامصا-تالثا

الاشتراكية.لنمسضيةلمةالعاصالطبقة

بغيرالاسضراكيةالىالتحولبدءام!،ر-"-إعارا

الع،ملة.الطبقةؤيادة

ال-،)يةانتقمرحلةقيامامكازية-خامسس!

الازضفاليةالمراحلمنمجموء"ذاتهافيون.!3ترابهىةالانت

الراحصلمنمجموء"ذأزهافيتكونالاشترابهى"الى

ثورية.طبيعةلهااصلاحاتعلى.ؤا"طويالانتقالبة

الحصمغيرةوازلي"اليرجهـلمطةترياماكلءانية-سادسا

العامل4والطبقةالوطنيةجوازصيةالبرمعمارتحالف!ةاكور

موحدطلبعيئحىزبببصناءاهـلمطةهذهيرتطووامكاز-"

ال!!!ية.الاشترابهبةاساسدلىللاشتراكيبن

اتية!ؤؤ،وظروشروطاتفترضامكانياتجميوراازها

والظروف-وطالشرهذهمقدمةفيو.تتحققل!فازهاوالا

)اءتصاربهةوزة-جه،يقخلتهاوهيرلجم،ا؟"حرجمبعا

بلادها.حكمفيالفعالة0

لىيمرادؤأؤهـرةاقاا

صأ،

مص-ء،4ص

يابهنصيرهلا

لرلا!!

)
لم!اىا

النقداوالادبيالنقدفينظريةحولصراعكلهلعربى

الثو-ةمتطلباتوبب-وفكروفنادبمن-ممافة

الصراعهو،اعمقصراععنتعبيراكصان-حىقصقة

الصراعهذافيبهاتشارعالمقالاتمنمتنوعةولائفة

العربيةالثوويةالثقافةتنميةالىدعوةالا-ببساطة.

تعمق،جذريةثقافيةبثورةالتعجيلوالىالعريق

منقطعغير،جديداحضاريابناءالعربيا،سمانطء

الثقافةتوظيفالسىدعوةازها.وعصرهسجنمعه

وحريةالخلقوذاتيةالابداعجماليةمعيتناقضلاسا

اؤلفامقلمةمن

ق.ل،005الثه.'

ححم*


