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  ا���
	� ا������
  � &� ت%$ره� "� �� م� ا��!� � أم م� ا���� ؟ه� ت�ى أن ا����ه	� ا�����	:ا��
�ل

��3 ا"��2 ا���
�ون &� ت�2	� "01ة ا����ه	� ا�����	� إ�- "+*�	� ،"+*� *�(	� أو م'��	� ��ى 
أ;:� �9 أن ا����ه	� ا�����	� م� ا �
�ر ا���� دون ا��!� � ،و"+*� ت!��7	� أو 26	� �5ه4 

?= م� ا��!��3 ا���(� &<"�9 �	2= م� ا���� &� �� أ">�ره� إ�- أن ا����ه	� ا�����	� م��9  (
و�	2= &%��� ؛ � �
��972 ا�"�2ن *� B��C ت!�ر A ا�:2	� &�� �6	�� ا@م� ؟&�9 ا����ه	� 

  ا�����	� &� "�$ه� ا"7'�= م� ا��!� � أم م� ا���� ؟
ج$دة &	7H A(	� ��ى أ;:�ب اFت!�E ا��'��� أو ا���(� أن ا����ه	� ا�����	� "� �� م� ا���� وم$

&�9 ت$ج3 &� ا���� �7H ا�:L أي أن ا���� �� ����� &� ا�37ا�� إ�- م�1ه3ة ا����� ا��Jرج� 6�- 
� م� ت>$ر م��ه	�A وإ 3ا*�9 و3H آ�ن *(- رأس هE5 ا�N+*� أ&CM$ن ا�5ي ��ى أن 
���

3 &� ا���� ا���%	�ت ا@و�	� ا�����	� ت$ج3 &� *��� ا��'� &��J%$ط وا@�
�ل وا@*3اد ت$ج
إن ا��(� �V�H &� ا�N�L  ���%�ة وا���(� م!�د (وت
$ن وا36ة  ��5ات ث� �� وأز�	� ��$ل أ&CM$ن

� ا��$ل أ"A اآ��2ب م� ا�$اWH ا��:2$س
�� Fو A� ت5آ�( F �	ا����� �	ه��؛&9$ ��ى أن ا��
  Fإ B�:�ت Fو �Nم!���9 ذه �	ت ا�������������&، E36و �$اس%� ا���� دون "3رآ�9 إF  ��5ه

�6ج� إ�- ا��:2$س�ت &��������ت �(:��BV ا�����	� واF 36 ��?	� وا�] م��	+ و*(- ��آ(� 
ه5ا ا�%�ح ذه4 د�
�رت إ�- أن ا@*3اد وا@�
�ل ا�����	� أ&
�ر F �!$ز &	�9 ا�J%0 و&� ه5ا 

	� و�_آ3 م���7ا"^ م� أي  ��N- ا����ه	� ا�����)إ"�9 م� أ���E ا[ &� ا�"�2ن م� م��ه	�(��$ل 

�E ا��V�9"M ا��� �A�3 وأ"J� A%0 (جA�9 ذ�a 6	` ��$ل& �& A�ؤ��  Fم� إ �c	� �9�� F إن ا����

� م� ذه4 إ�	M& Aس�� آ'	�ون م� أن &
�E ا�3H �V�9"M ت
$"= م� م!�$*� dأن ت eخ��

� ا@�	�ء ا�!+V	�  � ا��
L ه$ ا�>:	] ،&�@&* �9"$
�ر ا�!+V	� ت
�h1 ا@&
�ر ا��� ت

 F ا���9 ا�5ي �V�

�E ا��V�9"M آ�� أن ا���H$)Jت آ(�9 ت
�42 وج$ده� م� ا�& �وج$ده� م
� وج$ده� * Eع وج$د��أن �� �

�ة اFم�3اد  
� م� )��& Fة ا[ و�
& B)J" �� ل$�� �	& �N"إ

� أن "�k آ�"j إ�-  ����ع *�9N م� BV��6 ر���	� و&	+��V	� &�3 ج�ءت إ�- *�$��N م� ا[ و
��
هE5 ا�N+*� ر�l أ"A آ�ن ��>3 ا���آ	4  	� ا���
	� ا���(� وا���
	� ا�:�2 &9$ ��ى أن ا�+م�ن 

 BV��:ا� E5ا"�9 وه� ��ون أن ه�C_و� �	ت!��7 �م��& �
وا��
�ن م�9$م�ن *�(	�ن 7H(	�ن س� ��ن �
3اد  � *(- ا���3ودات آa�5 أن إن ا��d6M� F ت
�N� h1 *(- ا@*:ت�d" �*3ت�9 وه� آ������ 


� م�	� �A71 ا��
�ن ا�:�2 ا�5ي "m6M  ����&� إ�- أن � -)* E3س� ا�5ي "�>$رN9ن ا��
ا��
ا�jJ ا��2��	� ا���م اFس���م� F وج$د �A آn�  a�5 ا��$ا"	� آ����HMت  	� ا@�
�ل آ�� أن 

  .ا��:2$س F ت�جW إ�- ا�$اWH  0.7ا�
'	� م� ا����"� ا�����	� م'� 
 �
�� F A">& م!�دة �	م��9 ت37و ا����"� ا����� A"أ a3 ذ��N)� 3�<� �� إن ا��$ل  59ا ا��أي


	h "��2 اFت!�E ا��7%	�� �3N9)س� �3ى ا��1$ب & Fا�:�2 و إ WHا�$ا �ا��$ل  0"�9 م2��(� *
� وا�:�2ب ا����3� خ�;� *3N ا�:�kرات ا�H�1	� &� اس�3Jام�9 ا�%�ق ا�����	� &� ا�+را*

 WHا������  ��$ا �	
  .وه5ا م� �3ل *(- ارت�7ط ا�����	�ت أو ا���
دا&	3 *و*(- *
L ا��أي ا�B �2 "!3 أ;:�ب ا��5ه4 ا�:�2 أو ا��!���7 م'�ل ج$ن �$ك 

م�  -م'� ج�	W م��ر&�N-ج$ن س�$رات م� ��ون أن ا����ه	� ا�����	� &� رأ��9 م0خ$ذة* ه	$م
 �� ;�	� ا��!� � ا�:2	� وم
�� F $م	$ل ه�� ��	& �3ا �:�سH�& 3�$� ��&، �	N	ا�� �d6Mا��

 F ف$�
 ������ أن ���ف م� آ�ن ���ت4 *(- ا"%�7*�ت ت(a ا�:�س� ا����$دة م� أ&
�ر &���
���ف م� ا�($ن وا@;� F ���ف م� ا�>$ت ،إن اF"%�7*�ت ا�����7ة ا��� ت0ت	�N م� ا����� 

w� 3&ت$ا �رج� ه�  �'� �Jى ا��� �	ت �(��� ،و"!3 ج$ن س�$ارت م�	ر وم�%�
أن ا����"� (&
 j�Nا� �ا�����	� &	�� ��$ل وا�J%$ط وا�3وا�V ا��� �:�(�9 آ� وا36 &� ذهAN ه� م!�د "x2 م

،وه�Nك م� ا@د�� وا�1$اه3 م� ا�$اWH ا�N��2 وم� ) وا�J%$ط وا�3وا�V ا��� *�&�9 &� ا��!� � 
 hH$م� �_�3 ه5ا ا�� x&�  �دئ ا@م� ا���ر� ��أن ا@*3اد ا��� �3رآ�9 ا�% �N� �	7� L�Nا� �)�&،

 Fر إ$<�� F A"م�3ودات�9 ث� أ �آ>�� ��w	�ء و�
F AN ��$ى &� سN$اتA ا@و�- *(- ت!��3ه� م



 AN* ل�H a&<ذا م� زاد *(- ذ� �%	ا@*3اد ا�27 n� ) �	'ث �76ت ) آMث ��C �N	%*أ $� M'�&
��  �N	%*ز��$ن وأ �	آ7 B	k  ��1� �	?<ا� ��أن ا�% m6MN& �76ت Lا@آ�7 خ� Eأخ� � ���

6
�3N�2� F A إ�- أن 6>� أخ	A ا@آ�7 ت�$AH  ـ  �
� A	أخ �6> �@"A ��ى أن A�<6 أ�H م
@ن هE5 ا���(	� ت�%(4 مAN ا��dN إ�- آ�	� ا�+��$ن  �*��7ره� و36ات م!�دة م� م�N&��9 ث� ) 2(

��� �A�3 م� م!�$ع ا�$36ات ا��� آ�"= م� ">	4 أخ	A وهE5 ا���(	� �Cح م!�$ع ا�$36ات ا
�	L  $سW ا�%�� ا��	�م  �9 &� م�A�)6 ا@و�- ،آa�5 أن ا��ج� ا�37اF �V ��>� ه$ ا{خ� ا��3د 

� ج�6�N ا�%	� ) 2(*� ا���3ود &�3 آ�ن �3J�2م �
� ��ء آ(�� خ�;�  M'�& A ا��3د* �7��
ا�%	� و3H آ�ن �(	3 ت0ث	� آ7	� &� ا�:�2ب �H -�6ل أس7	�Nس أ"�9 أداة  ���7 *� 3Hم�) 4(وا��3د 

ا�:�2ب ،إذن &�����ه	� ا�����	�  ��72N� ���(	� ا�37ا�V وا�%�� F ت��رق م!�ل ا�دراك ا�:�2 
 � M<(�1ء ا��3رك آ��%$ل وا�� �م2Mم ��وآ0"�9 ;. -)* �N�3� ا��($م xر���& xا���ر� �أم� م

�7H أن ت>)�* ��)* [7	� H%�= م�6(� آ(�9 ت!��7	� ود�	� ذ�a أن ا��($م أن ا�����	�ت 
ا�����	� ا���د�� ه� ا��� ت%$رت l �7H	�ه� &��3N9س� آ�� �V�H  5اتA س�7= ا�:�2ب وا�!�7 

@"�9 أ�Hب �(�!� � و��9d أ��k أن ا����ه	� ا�����	� ا@آ'� ت!��3ا أخ5ت "01ت�N�  �9س7� 
�
	4 ا��7ام	� وأ���ب ا�>3&� ا��� *�(= *(- �9$ر �26ب اF���6Fت م�1آ� م:2$س� م'� ت

.  
 �
N" أن �N�� F ه5ا �
� ا�$ا�] أن ا��(� F �!3 أ�� ;�$ � &� ت7%	B هE5 ا����"� و��� A"إ

 �  .دور ا���� &� ت:>	� هE5 ا����"� و�59ا ��9 اFت!�E ا��$&	��  	� ا�%�&	
��!��7	$ن ه$ أ"�9 &>($ا ا���� *� ا��!� � وا�:B أ"F A إن ا�J%0 ا�5ي و& WH	A ا��'��	$ن وا

 �	"$CM&@ر ا�
وج$د ����� م'��� أو *�(� و@*3اد وأ�
�ل ه3Nس	� ت���W  $ج$د �5ات�9 م'� ا@&
وا��$ا�4 ا�
�"%	� ا��7(	� و"!3 ج$ن  	�ج� ا�5ي ��ى أن �(��� دورا إ�!� 	� ذ�a أن *�(	� 

*�(� و��ى &� ا���� � أن ا���� F �:�� أي م��"� &%��� 7H(	�  ا��!��3 واآ��2ب ا����"� *��
 � آ� م� &	3H Aرة *(- م��&� ا@�	�ء وتdN	��9 و��ى آa�5 ج$ن س�رت$ن أن ا���� �� �3رك 

ا����ه	� ا�����	� إF م� ج9� ارت�9C�7  ($ا�9�6 ا���د�� و�
AN ا"�+*�9  ���!� � م� �$ا�9�6 6�- 
� &� ا�%7	�� أج�2م ;(7� ��� (:�� ،وأ��k "!3  $ا"
�ري ��$ل أ;7:= م��ه	� *�(	�  
� �� $�

وج3 *(� ا�3N9س� &��7%	�� E�d" �&  3ون *�� م)* j)2	F �9 م�N- ��9 ��$ل أ36 ا��(��ء 
 �  )إن دراس� م���� �(%7	�� ت�3 أآ'� ا��W �N إث��را �Mآ��1&�ت ا�����	�(ا�����		

� م5N ذ�a ا��39 أ;a� F [7 أن ا��!� � آ�"= &� ا�37
ا�� مB)%N ا���
	� ا������ ومA� AN و�
 �	
م� ا�>7	��C �"ح م1
(� أس�7	� ا���� أو ا��!� � &� "1$ء ه5ا ا���
	� @ن ه5ا ا���

 �9d� رق ا�5ي��ا� �lر، �<��Jا� �	ا���( �
ا������ ت%$ر  >�� م2��(� ":$ ا�N%�ق أو ا���(
(� م� ج9� أخ�ى &<ن ا�(?� ا�����	� ت�7- "�&�� ج3ا &�  	� ا��!� � م� ج9� وا��!�د ا���

  م��&� ا����� ا��:2$س م��&� *(�	�
  
  
  
  
 


