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BC �!D ح%ب ن�و56، . 6/�ل 2>ّن ا9س578 ا&!�و56 ت� ه3 2 1س�/%ار ا&�و&- �, +*ل ��ة ا&%دع ه! ك رأي ��ي �����   

 E7& -F�&ا ,Gع ا&/%ار !H -!I&  ًKD آ %M�F6ُ اع ن�وي%O2 �6�P�&5 &�رج5  أّن ��%د ا�KR� ،6/�ل ا&!/ ش  � T�72
و�!] نKD��& . 56 P ت- ح &5 ن�RذجP2 5K]ا ا&�OVصا - وآ ن ا&��ازن ا&!�وي اK�9%آ-. +*D ت3P �, +*ل إس��Vام ا&/�ة

أ�  �OV2ص . ا&7%ب ا&M ردة، آ ن ه]ا ا&!�Rذج �8G  ً/Mّa` _%وف أ+%ى، آ &��ازن ا1س�%اتK2 -�K, ا&P!� و2 آ�� ن
K8KC582 &�8%س ن5 ا&!�و56 ا1س%ا /R&ا&3�7 وا -D 56و �R&آ� أّن ا&/�ة ا&!�و56 اc6 -Cd�&ا e2 f�&ّن اgD ،ف ا&` إ6%ان hKُ5 س

5/a!R8& E� i&5 ا1س�/%ار ا&<�� .  
أ�  ا&/�ة ا&!�و56 ا61%ان�i��D 5Kن، E6�2 Eif2، أآo� 5/2 a�� ,� %I تn8 ا&�- &6m�8 ت ا&�7�ّRة، وا&�- �, ا&�kR%ض    

,KKا61%ان Tس578 ا&!�و56 �, ج نp& ام�V8` أي إس�G 8%د& ERFت�� ��  P8,. أنD ،5KC P!&5 ا�K�!&أي  أ�  ا ,G رة MG ن�iت
�Kk� %5 أو ت�ازن ت�ت/a!R&ا -D 5 . ت�7ل 2 رزkKa8&ا %q!&5 اPت3 إ�6 ز وج ��  :آR  86-" ا&��R%ج5F &78%ب ا&M ردة"و

  هi�g2 E ن ا&�6m ت ا&�7�ّRة ا&�o� u6 F إ6%ان ��578ّ ن�و6ً ؟   
�K م ا&!q م ا61%ان- g2س��Vام ��رت�G �/�F6 eد �, ا&MV%اء،TM�2 ا&��kق ا1س�%ات�K- اK�9%آ-، 2>ن �, Kv% ا yج%R&

 ًKv zو  ًiK�6ًا وش�Pت |%M�F6 ��  � eإذا واج m8!ً  إG 56ا&!�و . yMO�& o�fت� ��إّن إ6%ان، 8G  P&�O72` أس578 ن�و56، 
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5/a!R&ا -D  Pk��5 وا&f%اآ5 اK�9%آK. أآI% إH%ارًا 8G` ��ا�k�R&5 اKآ%K�956 ا�K8/�&أّن ا&/�رات ا mزة إdFR&5 اKRK8�5 ا1
�� 6%دع إ6%ان 8G` ا9رجy، �, ا&/K م 2>ي c� ERGٍذ �3P، آvg*ق �Kh{ ه%�d أو �P ج5R ا&/�ات اK�9%آM� 5K ش%ة .

6m�& D ت ا&�7�ّRة تK+ n8R رات ا&7%ب ا&/KO%ة ا&�- iR6, ت�_PkK  &%دع إ6%ان �, أن تyMO ��578 ن�و6ً ، وث!- دول 
 ًh6أ n&ذ ,G  ًh66% .  أ+%ى أ�a5، تKM8�&5 وا& Fk&ت ا G D�&ا d6dF5، ت/a!R&ا -D ء ��H9ء وا k87&ن5 ا<Rz ,Rh�6 وه]ا

�- وا&�o6%، وتd6dF ح�اdD ا&�7 �, ا1ن�f ر ا&!�وي وأن57D i� 5af ا1ن�f ر Mرات ا&%د ا1س��� .  
   Dء ا&]6, �6ا �%D9ا oKR8` جG ى%Mآ mً �� }8F6 أّن ه]ا ا&!/ ش yو�, ا&�اض n&[م، وآ�PkRة ا1س�/%ار آ%iD `8G ن�/

5K��8 سM6�&5 اK& FD `8G . ،58K5 ض�Kن*RG 5RK��� ت�iن ذات  5Kا&]6, ���76ن 2>ن ا&�%س ن5 ا&!�و56 ا61%ان n�&أّن أو mإ
|[Pرة آ�� `8G ل�O78& ط f!2 `F5 2>ّن إ6%ان ت�aK�M&5 ا/K/7&ا ا&` ا�Pأن  ��6ج mً3 أوPK8G .  

6%ان- ��6&` إنf ء ت%س ن5 ن�و56 آi6  R%س ����ى أس س- �, ��ارد| وث%واتe و�6%ي �/ 5h6 آM%ى إن ا&!q م ا1   
`F�R&ا n&ت� | ذg2 2%ة IR8& -س K�&ا e& Rرأس ,� . �D/�ة ا&%دع ا&!�وي ت�aV` ا&k%ض5K ا9س س5K 2>ّن ا&�8Mان &, ت�_

�G Tأّن ج�ان  Rدة، آ h� 52%ض ,�  PD�+ TM�2 56ا9س578 ا&!�و %Kv ي�K8/�&ذج ا&%دع ا&!�وي ا�R!& 5KRة ش��6ة ا9ه
2 1ض 5D ا&` أّن ا&R%ء G!��  �6رس ا&!dاع �F�6  R2ى ا&�7 ا&!C P- &�58�8 اiD9 ر ا&�R/ ر52، . ح ض%ة 6g2 }8F�6  R2%ان  

� 2>ّن ا&%دع ا&!�وي، ح�` �i6  ��!Gن e!iR6 ،mً FD أن H %KI6%ا8G  ًG` ����6 ت أ+%ى،f�i6 eنgD  -D eن i�g2 وأن
��ة �Gم إس�/%ار Eif6 أن o�  . ا&�ا

  
5K�	� L�."$%�  

  
إّن ن�Rذج ا&%دع ا&!�وي أث! ء ح/5M ا&7%ب ا&M ردة وا&i*س5KiK إ�D%ض وج�د �Gد �, ا&M8a�R ت ت�i8�R6 ,6�82 `aV ن    

8� �, �E87 ا&` �+%، gDّن �Rh�6  PRqF, ا&� &-. أس578 ن�و56�V3 تCا&/�ا ,Kح -Dو:  
1( 8G` /6%k&أوآ* ا ،,K 9د&5 ا&!�و56 ا FR&ا -D ،ء �%D  ن�ا�i6 أن",KK/a!� ,K8IR�" 3 أنPK8G أّن -!F6  � وه� ،

، )+ 5H ا&8G 5qD 7R` ا&K7 ة(�i6ن�ا � در3PD `8G ,6 ا&��6�P ا&]ي تe8if ا9س578 ا&!�و56، وت/�6% أ��ر أ+%ى 
 . ا&!�ويوأن �i6ن�ا � در8G ,6` رؤ56 ا&!�5�K ا&�Pا�d!8& 5اع 

8G` ا&K/6%k, أو ا&�oKR إ��*ك ا&/�رة 8G` ا&/K م h2%52 ث نF6  � ،5K!- ا&/�رة 8G` إس�FK ب ا&h%52 ا9و&`  )2
 . &�F8و وإz*ق ه�R ت �h دة ���%ة

� ء أن �i6ن�ا 5D%F� `8G ت �5 3�72، ت%آ5MK و��رات ��ات ا&�Fو ا&!�و56 )3%D9ا E8` آG . 
� ء إ��*ك وس EC إ )4%D9ا E8` آG5ت ا9ز� � .تm Oت ���kح5 وداD 5H + ،5RC- أو
� ء ا&/�Mل �R!2ذج ا&%دع، وآ]&n 72{ ا�+% 2 &�ج�د آ�و&5 ذات سK دة )5%D9ا oKR8` جG . 

,� %O!G Eج�6%، �2ور|، 2 &�ر إّن آ %H !F&سه]| ا .  
  

M$�,	�  
    5Kض%D إّن"-/a!R&ا EIRR&ذج ا&%دع، إذ" ا�R!& 5M�!& 2 5KRش��6ة ا9ه %M�F5 2>ّن  ت/I&ا ا�i8�R6 ء أن �%D9ا E8` آG

H! ع ا&/%ار ا�G9اء ه3 أشV ص �!�K/aن،���G�Dن �k!2 نR ذج ا&�Pاج� وا&%8G 5qD 7R& 2 5Mv` ا&�*م وا&K7 ة 
5Kء. ا1ن� ن /M&ار56 وا%Rص ا1س�%D oKن، 2 9س س، ا&` ت�س�K/a!R&�8ن اG k&ا `F�6و . ��أ�  ا9ن5Rq ا&�- آ ن� 

*ًK� ت%P_ت�رك  أ m  P9ن  PGرد ,iR6 m �� ،o�&��8ك �fGاiR6 m -C, ا&�D ،e2 ,Pi* ت! سT ا&!�Rذج آKI%ًا؛ D- ا&�ا
eP�6 ا&]ي ت�اج�P�&ا E� i& 2- `ح� n&أو  أس�أ �, ذ- T��� m ت�F& 2 3�Pا .  

    y8aO� ّنgD ،ح &5 إ6%ان -Dو"-/a!R&5" اKR��& 2 <a+ ن�i6 ���K2 5, ا&�س EC وا&!P 6 ت 5R8i& D ت��3PD ,aM ا. *F&
T�أ�  �OV2ص ا&%دع، gDّن ا&k%ض5K ت/�ل 2>ّن ا&�Vf ا&K/& 2 %z V6 ,& -/a!R م K���2% . وآ]&5D%F� n اRG9 ل وا&�Fا

�� ت�iن �F آ�5 5�K�!&5 9ّن اK!z�&5 اK!�9ا eDأه�ا }K/7�& e2%ت I� ل*+ ،,KF�- إ2 دة  R5 وإنK!أ� ��K& .  
�, ا&ER�7R أن �i6ن آ*هo�   ًK/a!�   R ا1ح�k ظ z 5G�R�R2%وح ت �!E� i& 2 58Ok ح�ل 5FKMz و8G` آE ح ل،    

5�KRR&ا T��� �F6/� ا&R%ء 2>ّن ه! ك �y& O أآM% �, ا&8G 5qD 7R` ا&K7 ة. ذ&n ا&�ا�o وا&�Fا ،%+� `!FR2إّن _ ه%ة . و
� ا&]ي 6%تeMi ا1ره ب ا1ن�7 ري ه- إح�ى ا&/h 6  ا&aR%وح5؛ �kR& D% ا1ن�!F&ط ا fدة �, ن kا1س� e!iR6 m أو /7 ري

�%ر 2>ّن ا&�Rت أEhD �, ا&K7 ة �F2 Eq2 أشi ل ا&/oR. ت%ت8G ،eMi` ا9�E ه!  8G` ا9رض ��و6%ى . �FM& D آ ن 
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  d6 mال آR. �+%ون ا�9% آK/7�& 5/6%a{ ا&�5FR وا1ح�%ام، ا�9% ا&]ي &iR�6 3!�ا �, ا&�O7ل eK8G 2>ي z%5/6 أ+%ى
 T8` آ�آG ج�دة�R&5 ا&/� وة اq7& E2 /� 5!�&ا -D 56�29ض5، أي ا%�kR&ة ا�+%ة ا K7&ا -D اءd�&ن ا&` ا�F�6 ون%+�

  . ا9رض
. أ�  إذا آ ن i�1 2 ن ر�Pk� oDم ا1ن�7 ر، &�Rا58H ا9ه�اف ا&�K س5K، ا&` ����ى وK8G  � �PD ،-!z!  أن ن!�q% &!%ا|   

، �  F6!- "ا&�PRو56"ك س�G�& TM/ د 2>ّن أhG ء ا&/K دة ا61%ان5K ا9س سiD o� ,Kkz F�� ,KK%ة و8G` آE ح ل، ه! 
eدت�F& %Kh7�8& د�P�&و2]ل ا ،%q�!R&�8ّ ا1س*�- اVR&ا eون 2>ن%KIآ ,�c6 ي ا&]ي�PR&أي ا ،-k�VR&ن 2 �1 م ا R61ا.  

�� H%ح    ،e�kي ن� د، ن�Rد أح�R7� -ا61%ان �KC%&6{  وآ ن ا%a&ا �KMF5 ه- تK5 ا9س سK�*رة ا1س�I&5 اRP� 2>ّن
�، أي . &�Fدة _�Pر ا�1 م ا&I ن- fG%، أي ا&�PRي!F&ض` وا�k&ا ,�d2 ن�!Pi�6 د /�G1ا ا[P2 ,Ki�R�R&ا n�&أّن أو  Rآ

ER ا&fM%ي، أم وD- حK, �6 دل ا&�FM إن آ ن i�g2 ن ا&F. د� ر ا&F &3 ا&�شnK، ا&]ي سERFK آ�F2 E�F6 dk7Rدة ا&�PRي
� H |�!G! ع �m، ت�o6% ه]ا ا&�7ث، gDّن ه]ا ا&�FR/�  اR61 ن- �!�K2 %f, أD%اد ا&/K دة ا61%ان5K وه��  T�6 أن ��6

*ًK8�EIRR& D ا&a!R/- ا&�ا�o ت�7 ت>ثiD %K%ة ا&�PRو56 �� 6%ى، EFk& 2، ا&O%اع ا&!�وي K+ 52 IR2 ر �/�Mل، . ا&�K س5 
  . وه]ا &�K أس سً  z1  ًM8H ر ERG ردع ن�وي.  ن س�K%ع ز�, +*ص ا&fM%56وح�` ��Kk، إذا �  آ

  
�� �(	� ���6	�� &��'	� NH@1  

MAD .(  � �PD(إّن ا&/�رة 8G` ا&/K م h& 2%52 ا&I ن5K ه� ا&O!F% ا&R%آdي ا&R�R س�MR& nأ ا&���K% ا&cRآ� ا&M�R دل    
إنe ت��D) . %K%6{ نdع س*ح ا&k%6{ ا�+% ت��P2  ً� Rم �k ج� وEF�6}G H ا&�� ر أ�%ًا أآ�Kًا، 9نi�g2 �K& e ن أي 

��رة ا&h%52 ا&I ن5K ا&n8�R6  ��!G .( 5K/K/7 آ* ا&� نKM, ه]| ا&/�رة ا9س س�R!& 5Kذج ا1س�/%ار "��M دل" %f6% ون�aإّن ت
  . T8a�6 س!�ات �, ا&8G ERF` أن5Rq ا&�*ح، ا1س�%اتK�K ت، ا&��رT6 وج�انT أ+%ى &dKP��8ات ا&!�و56

� ء ن�Rذج ا&%دع G `8G ت/e ا&/K م 3G�2 وز6 دة وD- ح &5 ا&f%ق ا9وس�، gDّن ه]ا �� T8a�6 أن 6>+] أ   %D6{ �, أ%D ي
آ3 أّن سM ق ا&��y8 ه]ا، �2ور|، �� 8G �76` ا9رجy . ا&��y8 ا&�O78& EC Pل، و8G ،5z �M2` ا&/�رة &%دع ح%ب ن�و56

� ح mت ا&��Rض واM�&1 سG hKس  R� ،5/a!R&ا -D ر ا&!�وي ا&` �82ان أ+%ى f8` ا1ن�G . 5D 2 1ض m ،n&ا&` ذ
، أن f!6% دG D ت �Hار5K��& 2 �6، 9ّن أiR6)MAD( `8G, 9ي zg2 EM/6 ،�82 ر �M� ERGأ ا&���K% ا&cRآ� ا&M�R دل 

��رة ا&�Fو 8G` ا&/K م  EF�6  � ت، وه� G D�8ان دون دM&ا oKRن ج�iت  ��!G  ً//7�� أ�%ًا %M�F6ى �, ا1س�/%ار����
 mً�/F� 5 أ�%ًاKن I&52 ا%h& 2%Iأآ .  

 1972آ ن ه]ا ه� ا&a!R{ ا1س�%ات�K- ا&]ي ت3 ا&��EH إ&F� -D eK ه�ة ا&�Oار�6 ا&hR دة &�O8ار�6 ا&G 5K��& M م    
)ABM .( `8G 5/a!� -D ،5G%�2 ،5 &�س�/%ارMM�R&ع ا Dات ا&*د%Kأ ت>ث�M� ق !�Gإ eKD ك�ifR&ح ل، �, ا E8` آGو

  . �Dه5 2%آ ن
  

����>O	�  
   5KD kf&ل إّن ا FD و ا&!�و56 . ض%ور56 &%دع ن�وي�F&رات ا�� ,G ،ن i�1ر ا��T�6 }6%D EiD أن ��8F� n8�R6 ت، 

Tس !� Eif2  � ERF2 م K/&ا %z V� 3Pk& . 5، وه]اK�RD, دون ه]| ا&5D%FR ت�6�7ًا، gDّن ��ة ردع ا&�Fو �� ت�OR8& %/�kا
� ء T�6 أن �i6ن�ا �G E� G e�k!2 .`8Gم إس�/%ار%D9ا EiD  52%د إزاء أي ض�RO&8` اG درة �ث/5 2>ّن ت%س ن�3P س��iن 

��ة ا&�Fو، Eif2 آ �E، إذا إس�Eif2 ���V ه���- %K8` ت��G درة �و&�O78ل �F8& . `8Gو، وD- ن�k ا&��� &, ت�iن 
�K ت ت�G ,� �7د ون�ع ا& kل أ+%ى �, ا1ت iه�ات أو أش F� `&ا EH��8& 5ن، ه! ك ح ج Rh&ى �, ا���R&ة ا&�- ه]ا ا�/

[Kk!�&وا ERF&ا �K� }6%D Eآ  PFh6 ��آR  أّن ه! ك ح ج5 &�ضo أن5Rq تuK�k وإثM ت &Ff6 -i% آI& 2 }6%D E/5 2>ّن . 
5M�و�, ا&�FM��R ج�ا  أن �i6ن i�1 2 ن وضo ه]ا ا&!�ع �, ا&5K8iKP ا&FR/�ة D- ح &5 . ا&�7ود ا&PK8G }k�R  ه- ح�ود �%ا

kش ERG ر zإ6%ان؛ إن 2! ء إ  RPhF2 o� 5K��8 سM6ت د �*F2 ن aM6%ت m ,6�82 ,K2 ت�6�7ًا ، ًMFH ن أ�%ًا�iKف س 
�FM&2 &/�ة. ا [Kk!�&5 اMFHة &��8ل و%KI�  Pأن ��Mأث ��أ�  ه]| . آR  أنe، ح�` أث! ء ا&7%ب ا&M ردة، آ ن� أن5Rq ا1ثM ت 

  . ا&fR آD ،E/� ت�iن أضD %KIi2 3V- ا&f%ق ا9وس�
  

L��/�P�  
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� ء � در8G ,6` ا&��اEH �2ض�ح، O2%اح5 و�, دون إن/a ع،    %D9ا oKRن ج�i6 أن T�6 ،5& FD ة ا&%دع��و&i- ت�iن 
�8G 5` أس س ا&I/5 ا&M�R د&5 وا&E8/6  R� ،5kz F �, . +*ل أو� ت ا9ز�5*F&ء ن�ع �, ا !M& 5KRوه]ا ا�9% ش��6 ا9ه

`8G ERF63 ا&` ا&�7 ا9دن`، وPk&س�ء ا %z V� 5Kض%G ء ح%ب�fن T!ت . ت�mm�&ا %Iردة، آ ن� أآ M&ل ا&7%ب ا*VD
ا&cRس� K2, ا&�KM ا�K29 وا&D ,K8�%i- �2ا56 أز�5 " ا&�V ا&� +,"ا&��6%ة R& 2*ح�OV2 5qص ه]ا ا&T8aR ه� 

5K2�i&ار�6 ا�O&دم �. ا O�6 ��o ن�k آT�6  R ت>سK&� �K ت ت�اEH و2%وت�آ�mت D- ا&f%ق ا9وس�، وه� �f%وع 
5KD kf&5 اK8iKP6  وا&�7ود آ h/&ا .  

  
CQ�'	� RS�	�� ��.'	�  

��Dجe ا&�ضo ا&/ F�6 m  3C` ا&` . و�Dق آE ذ&gD ،nّن ن�Rذج ا&%دع ا&!�وي ��>�M� -D EHأ ا&/�Mل �2ج�د ا&�Fو   
E�أh6ً  2>ّن نf% ا&���R!& D  %KKذج �6رك. إج%اء تm�7ت تq!8& 5K86�F م، &�K �, +*ل إس��Vام ا&/�ة ا&!�و8G 56` ا9

  . �2س EC أ+%ى �� c6دي ا&` ��ى �Gم إس�/%ار 8G` ا&���Rى ا&!�وي، �c6  Rدي ا&` ح%ب ن�و56
. وح�` ا�ن، m �6ج� س�G�& TM/ د 2>ّن إ6%ان ت/EM �2ج�د إس%اEKC أو ت�7%م وج�د ا&�6m ت ا&�7�ّRة أو �82ان أ+%ى   

 /&g2 ت/�م  ًK!R6%ان دو&5 ث�ر56 ضgD-& i6ا&��7ل ا&%اد ,G 576%H 5Kس Kس Ta+ ت/�م . ء m ��6gD%ان ا&578�R ن�و6ً  
ه]ا ا&�ضo ا&�86�F- ا&/�H�O+ ،36ً  أنP  س��iن � درة Eif2 أ8G EhD` ��ا58H ) �, ح�K ا&�d ن وا&iR ن(g2س�M ق 

-RK8�  ...أه�اPD  2 &��7ل ا1
  

2$'	� ��Q��T  
kً  وا&/5Kh ا61%انgD ،5Kّن ن�Rذج ا&%دع ا&!�وي ا&i*س�k6 -iK%ض وج�د نq م وح�` &� تa 2/� ا&f%وط ا&R]آ�رة �ن   

 ,KMa�. إن &i6 3, �! سMً  تR �ً  -و+*ل ا&7%ب ا&M ردة، آ ن ه]ا إ�D%اضً  �!K/aً ). أو إ�D -RK8- ه]| ا&7 &5(دو&- ذي 
و&]&D ،n/� ت3 ت� ه3qF� E ا&�%س ن ت . د ا&��KD ت-و2 &�>آ�K، آ ن� ا&RKP!5 وا&/�ة ��ج�دت ن &�ى ا&�6m ت ا&�7�ّRة وا1ت7 

5K!KO&5، واKن a6%M&5، اKن�%k&ن واض7ً . ا&!�و56 ا iD ،Eه]ا ا&�� ه TMأ�  س :E���ة(إت��P ا&/�ى ا9 ( -D ،ذج R!&ا �K/F�&
5RC*و�  ًRPD %I5 ا9آKGض��R&5 اMF8&56 ا%qن o!H ,KMa/&م ا qأّن ن ,Kح .  

FR& D د&5 ا&!�وD 56- ا&f%ق . �ضo ا1س�%اتG �F2  � -�K &3 ا&7%ب ا&M ردة ه� وضo أآI% ت�K/Fًا8G` آE ح ل، إّن ا&   
EKC6%ان وإس%اg2 ن، و�2ض�ح، ��7ودة�iا9وس� &, ت . -D 562>ي أز�5 ن�و ER�7� n6%�7�ّة ه- شR&6 ت اm�& D

� ء �+%6, ���رKz, �  إن �M6أ سK! ر�6 ن�وي �%Dأ yMO6 ��  R5، آ/a!R&را fس�اء إ6%ان- -  2 1ن�-|%Kv 8- أوKCإس%ا .
 ,� 5Kآ%K�9ا&/�ات ا o!R& 5Kآ%K�9ا&/�ات ا o� ت�ازن o!O& -F�&ا -D 578O�  P6�& ن�i6 ��D%وس8G ، K` سEKM ا&IR ل، 

E+��&ا&!�وي. ا ��h&ام ا�V1س�  ًh6أ `Fت� �/D ،5� a&ل ا&` ��ارد ا�H�&ن ا<f2 5/8/&ا ،,KO&أن �,. أ�  ا  Rآ 
ا&a!R/- ا&nf 2>ن تyMO ا&P!�، 2 آ�� ن، آ�ر6  ا&5K& Rf أو ا&�ول ا&!�و56 ا9ورو5K2 ���ر5z أh6ً  إذا �  ت�G Oت 

  . ا9ز�5
    *ًK� ر P_إ �/D  PK8G  R8` ا&��ازن ا&!�وي، إنG %K�8>ث& ، ًK8FD ، P�78ام أس�Vت�7 ج أي دو&5 �, ه]| ا&�ول إ&` إس� mو

n&[2 م K/8&  ًK/K/د . ح�P8` جG �7أن ت ، ًK/a!� ، إ6%ان -D 566% ا9س578 ا&!�و�a5 تK8RF& o���R&ن �, ا�i6 �� ،n&[2و
%6�aد56) ن�وي(أ72 ث وت�F�&5 اK2%F&ورة، ت�6�7ًا، ا �R&ا&�ول ا -D 5P2 f� . 5K2%G م س� دول K� 5Dد O� ن�iد ت i& 2و

�� ت/�م M2%ا�B ، ووس� ا&�Pاج� ا&�و&5K ا&5K� !�R حD،2006- تf%6, ا&I ن-   Pن  أن*G1 2 ،56إ6%ان ا&!�و Bل 2%ا��
  . أ72 ث ن�و56

وO�+g2 ر، س�iKن +Ka+ <ًa%ًا �, ج نT ا&KaaVR, ا1س�%اتKK�K, ا&/K م �KkV�K2 ا&FR د&5 ا&!�وD 56- ا&f%ق    
�D !�8& 57%آR&اض 2>ّن ا&/�ى ا%�D1أو ا ،%Iأآ  ً��Pk� ن�i6 Ta/&ا -C !م ث qآ- ا9وس� إ&` ن%K�95  -اRC*� -ت KD��&ا

  . �8M&  ًKR& Gان و_%وف أ+%ى
    ًh6ر �+% أ�O�E8/6 �PD �, أه5KR ا&ik%ة 2>ّن إ6%ان �� ت�iن FDً* ت��O78& `Fل 8G` . و6 ن- ا&�%آ8G dK` ا&%د  �, 

EKCت�6�7ًا ض� إس%ا ، P2 ز�k&8` ش, ح%ب ن�و56 واG درة �  P8Fذا �  آ ن� . ت%س ن5 ن�و56 ت�gD  Pن i�g2 أّن �/�Fان ت%Pz
  ًK8ا&!�و56 آ EKCرات إس%ا�� %Kت��  Pن i�g2 أّن -!F6  R� 5 ض� ا&/�س؛K8Fk&52 ا9و&` ا%h& 2 م K/&8` اG إ��*ك ا&/�رة

"( G H/5 �, ا&�R ء"��P2م واح� آKM%ن gDّن ا&a!R{ ا&h%وري 1س�%ات5K�K ن�و�k6 56%ض إz*ق �  F6ُ%ف ��P2م 
  ).ا&kR ج�
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�� �Pf��6 ا&�iifRن �2ج�د ا&58qR ا&!�و56 اK�9%آ5K، وإ�i ن5K أن تI>ر واش!a, ض� أي ه��م إ6%ان- آP]اوه!      . mإ
و�, ا&ER�7R أّن m ت�V ر ا&�6m ت ا&�7�ّRة . أّن ه]ا �!a{ ��ضo ت� ؤل ح�ل ا9س س ا&]ي س�KضeK8G o ن�Rذج ا&%دع

Kح ، ًKF�آR  . � أّن ا&�6m ت ا&�7�ّRة &, P!iR6  ا&/K م f2-ء 1س�F دة �  د�%| ا61%ان�Kنا&%د إذا �  تEIR اP& %�9  أ�%ًا وا
%z VR&ا ,�  ًK& + ن�i6 ,& 2 &7%ب -hR&م . أّن ا K/8& 5a8�VR&ا Tس iR&3 وزن اPK8G ن�iKآ- س%K�9ع ا&/%ار ا !OD

Kن�R&7 6  اh&ا ,K6*� `&ا ،ER�7� Eif2 ،ديcان، ا&�- س�%Pz 52 ن�و56 ض�%h2 ه��م %a+ 5 إ&` ض�D 2 1ض ,K
هE 7��6{ ا5h6 /� %�9 ن�6�Kرك Pa2%ان 1ح/ ق ا&�Fا&5 : "ن�وي إن�/ �- إ6%ان- ض� �%اآd أ�K%آ5K �هi�& 2 58 ن

هE س�F%ض ا&�6m ت ا&�7�ّR حK ة �*K6, اK�9%آaV8& ,KK% آ%�` &PkK87  ا&dP!Rم؟ �� �i6ن ا&��اب " f2>ن ا&/�س؟
آR  أّن ا&K/7/5 ا&5K8Fk ه- أّن H! ع ا&�K س5K اK�9%آKK, س�iKن 3PK8G . أ�Hات �F رض5 ��56 نi& ،3F, س�iKن ه! ك

  .ا&IR ل G, ا&%دع ا&EG k. أ+] ت� ؤmت آM�7& 2 |[P ن
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