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 ا������ت ا���دي
 وا������
 او��
 ��	 ���ن ا���ة����� ����دة ت��ي��+ ا�$��* �( م'��ق ا�&�ق. ����$�رف وا���ى ا �����
 ا��
ار>�
. ��4 ا��;�:
 وا�$+ام ا���4 ي�3�6ان ح�5 �( ا���+ان ا-�� 567. م/ي�4 ا���3 ي��ت�ن ���2 أم�اض ���0
 ��$/ج. -�� أن

�0	 ا���ا��+ ا ��ث و-	 اش��ل ا@�ى م4 ا�����? ا�;6�( �$/ ���ن ا�$��* ي'��+ون ا���م إ�5 م=
 م���ن ام�أة.
�ة ت��F ��4 ا67��ء وا�'��اء. -��D م4 G60 إ�5 1ا� 
 % م4 ا����ن ا-��20 ��4 150 إ��I 1 5رت م4 1990، و�( 6� 1960

 % م4 ا����ن ا-�� ���ا �( -�-�56720.�6 و 

 وا�����وي
 و-Lا ��>�ار ا�;��
 ا��( ت������� K�J ا���=(�����
 ا�6�وي
 وا�������د ا���3ي مG+د �0	 -	 ش(ء ���ا-* ا��إن ا�

)biosphère.(

ھLه ا���Sئ2. ��4، ور7* اOح�;�ج ا������ ا�Lي تQ��3 ا�O�P6ت ا�;��ھ��ي  4:  )�إن ا��V6م ا��أ����( ھ� ا���Uول ا��ئ�
�اF0 ا�$���(: ا���+ان ا م��ي���
، ��+ان "ا�$��* ا����W" و��+ان ا��3ق،�� 

 �( -	 م4 ا��&�:�ت ا��/ثI�@ Oأش�� LYوا��( ت� ،
ا��ا�$
5�: �د. ����Q 0+ ح�K ا���Sرا ��Gئ�� �: L6م� م�\ن ھLا ا��V6م ي�+و �( م;��Q و-]�Q أ0	 :�>
 ����Z أ-�� م�� -�ن :��Q ا
����ت( وأورو�� ا�0�3�
 ـ أ��I ���ة���&�ة ا����و�0اط�
 �( اOت��د ا��� 
$<�Yا��;��$�ت ا� Fم [&@ �Gـ ا��( ت�* م��ث�� 
اOش��ا-�

.
�+ ش�ئ$
،
وھLا را�F �0	 -	 ش(ء إ�5 -�ن اOش��ا-�
 -G+ف ا����:( ش�م	، ت$�` أزم
 مS+ا0�
 �( أ:�4 ا�;��ھ��. و +0��D; ھLه ازم

-ا�;+ي+ة،�6�����
 وا��6�����ا��( �+أت ت�&�ر :�5 ا0	 مL6 �+اي
 ا�������6ت، :4 و:( ھLه ا�;��ھ�� �� �/س ا�$��( ��	 م4 ا�

واOش��ا-�
-ا�+ي���0اط�
، وا���م�
 ا��$3�ي
 �( "ا�$��* ا����W". -�� أن ا��3	 ا�����س ا�Lي اتLYه ا�G��ر ا�+ي���ت�ري�ت ا����و�0اط�

0�ة. 	�� �G�� *ھ�� ،
�( ا��3ق، دون أي ت�+م ��� اOش��ا-�

 :�5 ح�-�ت اOح�;�ج�'Pم ،
����وت$�0	 ھLه ازم
 م�G�G� 4، �( ا��D0 ا��اھ4، إي;�د ح	 ����3-	 ا����
 ا��( ت�� J�Y��G ا �

.
ا�;��ھ��ي
 ط��$� ي��* أ���� ����;?ؤ وا�$+ام ا����Oاري
)���2 (���� ا�/م) ��$�	 ا ����وھLه ا��-�3	 O ي��4 ح� )� ،�G��Gي
 ا�����	، إO إذا ت* ت;�وز ا�&��F ا�����2 (�'�� ا�/م) وا��
.

 ا��ا�$
 م4 ا����ل وا�6��ء ��دة مS��ھ* ��اء ���� يeY ا ���ج أو اG��O/ك أو ا���اط6����7��3	 ح��*، إO إذا �Iرت ا
�ا :�5 ��&
 ت��ي� مS��ھ* ��	 و:( وح�ي
 ودي���اط�
. ھLا ھ� مf?ى م;��F ت���� ذات(����و����غ ھLا ا�G+ف G� +�O* أن ي

.�6� 
��6��� 
�ن ا���( �/ش��ا-��Pا�� �وح�Pرة ��م�
، وھLا ھ

Iھ�ن
) ا�

) ����� ا����ر1


 ا����ا-�
 �( ا@�� مF م����ر7* -	 إ��اءات ا��+ م4 ا�������ت ا�6�وي
، �\ن ا����ق إ�5 ا����� م� زال م��اI/. و����$�	 ا
 L6م .
�ا20 ����ي:  م���ن �0�	. و-k3 اO:�+اء20 ح�ب "م���
" -�'�- 100 D�D ھ�6ك أ-�� م�1945 4�i�6 :4 ذ�h م4 

 

 ا�6�وي
1991ا م��ي��( ا��ح3( :�5 ا�$�اق �6���، :4 -	 ا���6ئi ا�����ي
 �LGا ا����ق. أO ي$6( و��د مY?و��ت ھ�ئ�
 م4 ا
l6;�� 
�اريm ا�6�وي
، @&� ا ��دة ا���ديSل إ�5 م�+ارھ� م4 ا������ 

 وت��ث� ا���&�ت ا�6�وي
 ا����������
 ا������وت&�ر ا

3�ب ح�وب "ت���+ي
"؟� 
ا���3ي، وذ�h ح�5 �( ح��
�ائ�
 وا���6طK ا��$�+�
، و����* ا����&�ت واح���ط(��Oت ا���fت/ف ا�\� ،�إن ا@&�ر ا���$��
 ��Oرت'�ع ا��+ري;( ���ارة ا�;
�ي
 �pرا>( ا�?را:�
، و��O���اض ا�;��:( ����ئ�6ت ا���
 ا��(P$ا� 
�اء، ����+م�� ا��+ري;( ��&��Gث ا��ا���ء ا�$Lب، و-Lا ���
�د ا���دي��ت6+ث� ا���م ��ث��ة أ-�� �]�k م�ة م4 "ا��$��د"، ث* �K6Y ا��+ن و��+ھ�ر ا���ادي، -��G أ@&�ر ت���رن ����ض أ�l ا�

.
�����q�
4�Pت )- 
��G �+ م�ت'$ 	� ،
'�$< +� 
ن ا���دودي
 ا�'/ح�
 ا�$���� l�� ،
إن ش$��� �]-���G م$�>
 �/��+ار ��� ا��;�:
�ل��� iG6م� e����� ت��إ:� 

 و����ر ا��?ار:�4 �( ا���+ان ا-�� 567. �( ھLه ا@��ة ت��6 ا�+و��:�6Sا�-
أر��ح -���
 ��'/ح
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.
ا���� �G+ف "د:* اث��ن"، م;�ز�
 ����6'�د اح���ط( ا���3ي
 ��$�ء م4 ا����ب، :6+م� ت�Z$� 20�$ ا���ا�* ذات م��I�	 ردي=
تi�6 :4 ازم
 ا�&�ي�
 ا��( ي�� م�G6 ا�S�0Oد ا�$���( مL6 أوائ	 ا���$��6ت، :�ا20 -�رث�
 :�5 ش�وط :�` ش$�ب م$V* ��+ان


 ام* ا����+ة ي��+ م���ر م4 ا�'��اء، ح�5 وإن -�ن ت�+ي+ھ* >��� �+ا.�V6�� )2 ت��ي� ر����� ."Wا�$��* ا����"

، وا���ةG� 
) م4 �:����Oا 
������ي  K�$ي�  ���� 
I�@) 

 م4 ا�O�P6ت ا�$��������@/ل ا�$��د ا�  
ت��ھ* ا�������ت ا���6?:
�ا20 ازم
 �( ا����و��Oت ا م��ي���
 إ�5 ح+ اsن، ر7* أن ھLه: e�أ@�ى، �( ت�� 
G� 4م 

 ا��( ت�G��3 ا�&��
 ا�$�م��:����Oا

�ت��ة ��ي$
: أ-�� م4 � F'ت�ت 
��&���� hذ� Fا20 ت�+و أ-�� �]-�� �/ء. وم�10 م���ن :�ط	 �( ا���+ان ا-�� 567 م���	 40ا�$

 ت��اوح ��4 �� % م4 ا����ن، ح�2 ا���+ان.35 % إ�5 10م/ي�4 �( �+اي
 ا���$��6ت، ي��	 ���G م/ي�4 ا�'��اء ا�;+د �

m�ت�� ��Oت ����� )�����اھ� ا����6م�
 �( ا��;��F -�����ار ا�f3	 وا���G�` وا�$+ام ام4، ت���* :�5 ا�S$�+ ا�Vد م4 ا�+:
�م :�5 ح��ق;G2 و�������د ا��S6$ي
 و-�ه ا$S� *ت��� ��- ،
ا�+و�
 ا���ي
 وا��+ م4 ا���ي�ت ا�+ي���0اط�
 وا����ق ا����6�
ا�6��ء وا������4 ا�;6���4 م4 ا����ل وا�6��ء، و-Lا ���وز ي��4 م�&�ف ���- ��ش��(. وي�3	 ا��;�ء إ�5 ا��$Lي2 وا�5 إرھ�ب
)� ��� ،Fل >+ ا����P6ا� )'Pي ،"Wو�( ��+ان "ا�$��* ا���� .
ا�+و�
، وا0$� �( أ-�� م4 ���4 ��+ا �( ا�$��* م� 4��G6 ا�+ول ا م��ي���
�رGظ )� +�ذ�h اO@�&���ت واO@�'�ءات، �$+ا وا�$� :�5 ا��P6ل م4 أ�	 ا���ي�ت ا�+ي���0اط�
 ا���م. :/م�ت ھLا ا���دي ت�;

6
 :�5 ا ��fء ا����( ��$��دي
.150م/ي�4 ا�$��+ م4 �+ي+ �( ا�$��*، �$+ م�ور � 
�ا م����( اي+ي أم�م -�ارث تG+د م�����G* �	 وح�5 و��دھ*. ��+�Vء) �4 ي�Gي4 (�'�� ا�+G&P4) وا���f4 (�'�� ا���f��أ-�+ أن ا��


 ا�6�وي
 وا�6?:
 ا�$���ي
، م4 أ�	 ح��ي���6�ات ا@��ة، �( ا��$�=
 >+ ا���ب وا�ش�رك م/ي�4 ا����ل وا�6��ء، إ��ن ا�
ا���=
 وم4 أ�	 حK ا ��Gض، وم4 أ�	 حK ا���م��ت ا��G&P+ة (�'�� ا��Gء) �( ت��ي� مS��ھ�، >+ ا��S6$ي
 وا�'�ش�
-ا�;+ي+ة،
وا�+ي���ت�ري�ت اOم���زات  و>+   ،"Wا���� "ا�$��*   K��ت ا��(   
���ا��+ي  
وآ�  
وا��;�:  
ا م��ي���  +<  ،
ا���k3 وا��&�� و>+ 

.
ا����و�0اط�
l�� 	ق ا���أة وا����
 وي��;�2 ��3	 م�>( ��������q� ):ظ ت��ر ا�����V4 ح�Pي ،
إ��6 ��6>	 م4 أ�	 م�Yج ش�م	 �pزم
.4��
، �( ا��$��* و�( ا��Sو�( ا� 
�ى :�` OئK، ح�G* �( ا���ام��
، �	 -h�L ح�G* ا���م	 �( ا�f3	 و�( م�������J ا��+��
 وا�
�4 ت��&�O F ش�ي$
 ا��fب ا��أ�����
 وO أي دي���ت�ري
 ���و�0اط�
 أن ت��;�LG� 2ا ا���+ي، وا ط�ح
 ���G ھ( ا���Yج اOش��ا-(

. وھLه ا م����
 ت�ت�? :�5 0�ة ��Pل ا���و����ري� وا��G&P+ي4 (�'�� ا��Gء)، و0+رتG* :�5 ا �+اع����ام�( زم
 ا���Pرة ا �
�رة وإI/ح�ت ح���
 ����6ش5�I ت���P�6 ت�ي�' Q�[� 4مUا�'��ة ا��( ت hح�ى ت��� Q��3ھ* ت��D وھ��. ����� �G�إ .Q��أ��� )�
،
�:����Oرات ا�;'�Oزم�ت وت'�دي ا���وب، أو  ي��ف ا
 دون ح+وث ا������� 
���- 
ا@&�ر. أ�+ا �* ت�4 ا��O;+اءات ا I/ح�

�ع وا���6زل -�'� دائ�� أ-�� ����� م�� -�'Q ا��P6ل.PY��� .	����و��ف �4 ت��G'0 �( ا��

��وز ا�ز�� �� ���ن ھ���2� (

4�Pت  

 وا����:�����  
رأ�����  5�: ي�اھ6�ن  �$+ ا���ب ا�$����
 ا�����
، و-���ا  �'��ة م�   
إن ا�LيG�6�� 4* ا�&'�ة ا�S�0Oدي
ا���ظ�k ا���م	 وزي�دة دائ�
 �( ا��+ا@�	 ا�'$��
، ھOUء ��K أن رأوا �]م أ:�G6* ا�G��ر أوھ�مG*. أم� ا�Lي4 ي�اھ6�ن ا���م :�5 أن


، أو�=O h ي+ر-�ن ا�$/0����ن (�'�� ا�/م) �����S و0+م�ا ت�P��ت ��f��ازم
 ���* ت;�وزھ� ����( ھ( أح�4، إذا م� ت��5 ا��

��ق ا��$�*. وھLا ا��K&6 ھ� ا�Lي ي�3	 ��ھ� ا��أ�����
 ���Lات: م��6�ا��ث��
 ��4 ا@&�ر ا��( تG+د�� وا��K&6 ا���ط�S�0O )6د ا�
ح�دة دون م�ا:�ة :�ا�G�0 :�5 ا��;��F ��م�W�� ،Q ��م� :4 ا���� وا�6�7Oء ا��Yص دون أد�5 ا:���ر �����'
 ا���3ي
 و�p:&�ب

 وا�$+وا��
 �( ا�$/�0ت ��4 ا��اد وا�;��:�ت وا�+ول،���-�ت ا����6��ا��( تS�2 ا�&��$
 م4 ��اء ھLا ا�����K ا��;6�ن، ت�6م( ا�


 واOرت�3ء ا��$���4، ح�ب ا�;��F >+ ا�;��F و"وي	 ��P$'�ء وا��G?وم�4".����
 ا:?�
ت$��� أزم
 ا�S�0Oد ا��أ����( ا�&�ي�
 ���ج مQ�&6 ا��Sرم ھLا. إ�O �G ت�f( أط�ار :�دة ا��6� ا�S�0Oدي. ��4 أط�ار ا��6� ھLه، ا��(
،�'$< ��-��G، ي����$�G ت���	 ��+ان "ا�$��* ا����W" و��+ان ا����و��Oت ا'� 
�6fا���+ان ا� )� 
�* ت+رك ح�5 أن ت�+ م4 ا��&��

.4�3�Gء وا����U��� 
��6��� )G�6ت O ش+ي+ة 
أ:��ء ازم
 ��3	 م�?اي+. إن ام�+اد ازم
 زم6�� ت$6( اsن م�6

، �\��G أ@Lت�����د ا��: 
��Yل ا�/@ �G/ت�4 م�: 
�د او�5 ا�����
 ����ب ا�����
 ت�	 أھ���$�� 
��رات ا�S�0Oدي��Oا D��- إذا
ت��	 إ�5 اOح�+اد مL6 ا���$��6ت. ���S�0Oد ا��أ����( �* ي'�� �( ت;�وز ا��]زق ا�Lي ي���	 �( ا@���ر أح+ أم�ي4: إم� تYP* ح�د وإم�

 
، واردا دون أن ي��ن ح����.1931أزم�ت ��Z- إ���ج م�'��0
. و�LGا يV	 اح���ل ح+وث ا�G��ر ��6(- م��( -��Lي ح+ث �6
�ھ�ھ��;� J�P��� 

 ا��( ي?:* أ��G م�ت�&�������� وا�$�* واsث�ر ا���إن ا�Lي ي��د�� ��� ا���Sئ2 ا����ى ��l ھ� ت&�ر ا���6
�ع ا�$�* ���&���تPY� .)و�0اط��ر ا����G��/� وا���� أو 
��ع ھLا ا��&�ر ���&���ت ا����6P@ 	� ،�G�� *ي��4 ا���� O )و������
����ت ت��	 �(��
 ھ� ا�Lي ي��� ��:
 ا��&�ر ا���6(، ا��( ت�+و و-]��G �0ھ�ة، ويUدي إ�5 ازدھ�ر ت�6��sا 

 م�ت�&
 �����دودي��<

 ش�م�
 وأ-�� �]-����/�:Oو 

 و�?ئ���< 

. إن ا��أ�����
 ت��� ���-��� )� ،2�F ا��;�Oت، ��4 :�/�����ط��ت�G أ@&�را �

�رة.&@
�D �( ح��
 إ�5�� 
����إ�Q ��4 ا��ھ* أن �Uم4 �]ن ا���+م ا�$��( يUدي أوت�م�ت���� إ�5 ���ئi إي;���
. ���66 ي;2 أن �$��ف �]ن ا �
�G���S�� ):�:�* ي��ا�K مF ا�  ،
�دة إ�5 ا��Yا��ت وا��ط�� ا�V/م�
، �	 ھ( �( ح��
 إ�5 م?ي+ م4 ا�$�* وا�$�	 وا���6�:
K�ت�� Q$����6
 ا���6;�4 وا���6;�ت ا��3-�ء و@/G0* (ھ4) ا�;��:�
. ت���K ھLا ي&'� 
$<�@ 

 :�5 ا��+ى ا��$�+، وت�6��:����Oا


 ا��3م	 وت�Pم�G6 ام�(.����ھ+��6 ا�����	 �( ا�$��ق ا �

�د ��Q م�+أ اح��ام ا������وي$��� ا��P6ل م4 أ�	 ح��ق ا���	 وا���أة �( ���F ا���رات �( 2�I ھLه ا��$�-
. �'( م;��F ي

�:����Oوا  
ا�+ي���0اط� �ق ����� وا�����م	  ا���م	   Fا���� وا�6��ء  ا����ل   	��  4�P� أن   	����ي ا����،   
وأو��ي  
ا��أ�����

. ي;2 :�5 ا���-
 ا�$����
 أن ت�د :�5 ا���ر��ازي
 ������G م4 أ�	 ح��ق ا���أة وا���	، وأن ت��ن ا��+ا�F ا-�� ح?م�����ا

5 :��
 ا���ن ا��اح+ وا�$�3ي4�: 
إشـ�ـ�ا-ـ�ـ
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���G و�* ت��� �]ي ا���Gك'I )� ا����دئ l'� Dإذا ط�� Oإ ��ة ا��]ث�:4 ا����ق ا�+ي���0اط�
. ���G6 �4 ت��&�F أن ت��2 ا���
 و0
.
&���LGه ا����ق �( ا���+ان ا��( ت��ن ���G �( ا�


�اء وا����ر وا���رات، وا���Pء :�5 ا��;�:Gث ا��0�ي
 ت�$�رض مF �?ع ش�م	 وم$�* ���/ح، وت��ل دون ا��+ م4 ت� ���Sم +��ت
�ل ا���ت�
 >+ ھLا اO-�=�ب -� دم�ن :�5 ا����لSء :�5 ا���Pل دون ا���وا��Uس و:�5 ح��
 اO-�=�ب وا��]س ا���م��4، -�� ت�

وا��Y+رات.

، م� دام م/ي�4 ا���3 ي��+ون�����q� 
�ر رأ�����
 دون أزم�ت ��Z- إ���ج دوري
 وا��( ت�3	 إھ��
 ح����S�� ھ* أن�إ�Q ��4 ا�
�ر رأ�����
 �+ون �&��
 و���، �+ون م�? >+ ا�6��ء وا���3بS�� ھ* أن��ز -�م	 ���� يeY ح����تG* او��
. -�� أ�Q م4 ا�: )�
وا�3��خ وا�����Gي4 وا�0��ت ا���م�
، �+ون :�S6ي
 و-�ه ���p�2. و�4 ي��&� F��J ا ���ج ا��أ����( 7+ا -�� ��مl أن ي�;26

ح+وث -	 ھLه ا���Sئ2.

 ا����6م�
 ا�Lي ت����Q م�3-	���:�5 ط��F ا��3  
I�@ ي�يUدي ا��+وي	 ا���?اي+ ���ى ا ���ج ���	 إ�5 ت+وي	 ا��أ���ل، وي6&

.
����: 
��( و����ل ��+را��
 اش��ا-�- +�$I 5�: Oإ �Gي��4 ح� O )وا�� 
��
 ا��ئ�����ا �
D0�
 ا�$����
. إ�O �G ت��&�F �( ا�������0
 :�5 ا����
 ا�Uوا�� 

، ر7* ھ���G�6 ا��ا�$�����4 ا م��ي���
 :��?ة :J�< 4 ھLه ا��3
��6��ت ��4 ا م��ي����ت، وا��( ت?داد اح�+ادا �( م�ح�
 ازم
، ت�?�G0، وھ(���� .lم�� 
ا��اھ4 أن ت����� K�D�$� ��- �G ا�'�ش�


 م/ئ�=�� �G$وت��ز م �
 ا�+و�
 ا���م�
 ا��( م�زا�D �0ئ�
، وت���GP 0&�:�ت وا�$
 م4 ���ن ا�$��*. ��+ أن ا�+و�
 ا���ي
 ت�6�ح��

.
���
 ا��S6$ي
 وا�'�ش:?6��
)� Dا��( ارت�� hح�5 ت� ��G�ھ�Pت O 

 وح��0��Y� �6ن 0+ ارت���وإذا م� تZ7 )� �6G ا�&�ف :4 ھLه ا����Oت ا�Y&��ة، ��6

أوش�ي�? وھ��وش���.

3"����) ا���رث� ���$# ا"ن !  "ا����� ا�

إن ا@&�ر ا��( ت&5f :�5 ا���3ي
 ت�;�5 مL6 اsن �( ا���+ان ا����$
، ا��( �+أت ت�	 ���G ا�����ي
. ���l م���O أن ���* :�5

 م4 ���ن ا��$��رة ا��( ت�G��3 -	 م4 ا���ر��ازي
 وا�&���ت��=< 
ا��أ�����
 ��J ا�&/�0 م4 ش�وط ا�$�` ا��( ت��'�+ م�G6 أ�0�

.567 ��-�ظ
 �( ا���+ان اVرة ا����ا���&5 وا�'=�ت ا��]�
�ى م���J ا�$�` @/ل ا�$�+ ا@��، م�� أدى إ�5 ش�وط����+ :��D ��+ان "ا�$��* ا����W"، مZ$� F ا�6���Oءات، ت+ھ�را -�رث�� ��
�اھ� ا ���ر ا��&�K ت'�ق أح���� م� -���: D�Q �( ا��/ث��6ت، و�* ت$+ تF'6 م$�G ا�?را:
 ا��$�ش�
. -�� أن ا��+رةV� .
����:�` O إ�

�ا�( �� DSرات ����7 م� ت��� %. و�( ا���+ان ا-�� ���ا، ا�Z'Y ا��G/ك ا��ح+ات ا���اري
50ا��3ائ�
 �+ى ا��]��ري4 وا��]�
 	�0 
�ى م� -�ن :��Q �( ا��$��/ت ا��6زي���زا إ�5 م: ��-
 �kS6 ا����ن ا��6���1940 

 ا��&��
 ا�+ائ���� �G�� Df40,5، و��

% م4 ا����ن ا�36�&�4.
 
6�ات، تk�Y ھLه15ودائ�� �( ھLه ا���+ان، ي��ت -	 �6� l�@ 	�� .$+ام ا�$/ج�وا 
 م���ن ط'	 م4 ��اء ا��;�:
 و��ء ا��Lfي

�د م4 ط�ف ا��6زي�4 (G��� 
-Holoا��;?رة ا��Sم�
 أ-�� م�� @�'�Q ا���ب ا�$����
 ا�����
 م4 ا���Pي� ��� ���G ا ��دة ا�;��:�
causte L6ط'�ل م.1945) وھ��وش���. ھLا ھ� ث�4 ���ء ا��أ�����
 إذن: م� ي$�دل ا�$+ي+ م4 ا���وب ا�$����
 >+ ا

إن -	 م� ي�'( ھOUء اط'�ل م4 م�ارد ���Lfي
 وا�$/ج، ����4 وا��+ريl م����ة ت��م� :�5 ا�S$�+ ا�$���(، ش�ي&
 أO ي�* ت�Lي�ھ�

 وا�?را:�ت-��+�Sوا� 
�( �'��ت ا��/ح. وش�ي&
 أن ي�* ا��k :4 إ@�Pع ت�زي$K&6�� �G ر�� ت�و���ت ا��6S:�ت ا�����وي


 إ�5 ا ث�اء ا�'�ح`، وأن ت�* إ:�دة ت�زي$���S� �G ا����وم�4.���ا�Lfائ�
 و��$&` �I�$( ا
	- �G�� 5ا���4 ت�م 
�Y� 
ت$�+ ا����و��Oت ا م��ي���
 إ�5 تS+ي� -	 ا���اد ا����ث
 إ�5 ��+ان "ا�$��* ا����W"، ا��( ت���D إ�5 ��0م
���0
  :�دة ت6S��G$. وأD��I ارض، ا��( -��D مL6 م/ي�4 ا��6�4 م$+ة  ���ج L7اء ا�'/ح�4 ��fة وا���&Yا� 
�:�6Sا�6'�ي�ت ا�
،
�ائ���Oت ا���f�� Fم�?اي+ وإت/ف ��ي ��Sا تL4 ھ: i�6ي�. وي+Sوا�� Kي����� 
SSYأ-�� �]-�� ��?را:�ت ا�� 	f��ا���(، ت
�ارث ��=�
 أ��أ ����� م4 ت�h ا��(- ،Fي�� 	�3� ،�G�� 
���
 إ�5 ت�h ا���+ان مI�@ رة�S� 
-�� يQ6: i�6 ا����ل ��6S:�ت ت+م��ي

.
�6fان ا�+����� D���

�ي	 ��ائ+ ا�+ي�ن وا��&�ر ا���iG6 ��?را:�ت ا��S+ي�ي
، إ�5 اح�+اد ا���	 ��� ا��;�:��� 
�$Sا� 
يUدي -	 م4 ا���W :4 ا�$��

، وھLا دون أن �$��� ���ئi ت+ھ�ر�6fان ا�+���� 
��و��ء ا��Lfي
. �( ا��D0 ا��اھ4، ت$��� ا���+ان ا�'���ة مS+را ���� �����م�	 ���6

)، و���ئi -	 م� ت��م �Q ا�&���ت ا�����
 �( ��+ان "ا�$��* ا����W" م4 رش�ة و���د، وت�GيTaux de change2م$+ل ا���� ا�$�م�( (

 وا��k�Y ي��K أوO ا���+ان ا-�� ���ا.�$���� 
ام�ال وت��ي	 ا�+ي4 ا�$��م( �'�ئ+ة إث�ائ�G ا��Yص. إن ث�	 ا�+ي�ن -�6�;

k3ت ا��������� 
إن ا��P6ل >+ ت�+ي+ ا�+ي�ن وم4 أ�	 إ��fئ�G ا����ش� وا���م	 ـ ا��أ���ل ا�����K وا�'�ائ+ ـ ي�+أ ����$�ر>
 ا���م�

 ا�Lي ي���6I Q+وق�Sوا� *��$���- 
�:����Oت ا���?ا�ا�� e�و���� ،F�V� 	�3� 
�ر ا��( تUث� :�5 ا��+رة ا��3ائ���ى ا��:�5 م

ا��6+ ا�+و�(، و-Lا ��'��h ا��&�ع ا�$�م و����ارث ا���=�
 ا���ت�&
 ����f�f	 ا��ح3( ���أ���ل.
:�G3*. �'( أم�ي�� ��+ ش�ع ا�$��ل وا�'/ح�ن وا��$+م�ن �( ا��+ن و�( أح��ء ا�S'�� �( م��وم
 ھLا ا��+ھ�ر ا�;�6G( ��3وط 
���ن�� 
ا�/ت�6�
 وآ��� وإ��ي���، ت��ا�5 م���ت م4 ا >�ا��ت واح�/ل ارا>( وا����دات ا�'/ح�
، م���ت م4 اO�';�رات ا��+ي6�
�دG;ل ا�Lت� ��- ،

 وت�D إ>�ا��ت :�م���Y��رات ا�S��ا h�L- Dوت��� .
ا��'��ي4 وا��3�G�4 وم4 ا�O�P6ت ا�;��:�
 ا����3-

.
������V6�* ا�����( وا����6( :�5 أ��س @J م���	 :4 ا�+و�
 وا���ر��ازي
 و-Lا  ي;�د �Uر �����وم
 ا��

) ا�ز�� !  ا,�+�د ا�(�!���  و!  )$�ان ا�'
ق4

5 :��
 ا���ن ا��اح+ وا�$�3ي4�: 
إشـ�ـ�ا-ـ�ـ
 أو ھـ�ـ;ـ�ـ http://www.almounadil-a.info/article_imprimer.php3?id_article=274
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)� �Gت��ت;� D��-و .�&�6�ات، و�* ت�4 ����
 م��Yئ�	 7�ر��ت3�ف ���� ��� �G	 ��J أ��زت�G إ�5 ا�� L6م 
�+أت تiP6 ھLه ازم
��( ي�+و أ-�� �]-�� ت]@�ا م��ر�
 مF ا���+ان������ت( و�( أورو�� ا�0�3�
 ت���	 �( ��� ا�S�0دي �&(ء، �( ت&�ر ت�6�اOت��د ا�

������اھ� ��� �+ي+، �( أزم
 أ@/0�
 وإي+يV� F( ��وز وا�� 	ت��� ��- .):����Oا +�$S5 ا��: Fد وت�ا��ا م��ي���
، و�( ر-

 -�م	 مS+ا0���G. ي�P6ف إ�5 ھLا -�Q ��+ان ط��F ا���'�? �+ى ا�$�	 و7��ب م�?اي+ �/��?ام�������ت ا��Uو�( ��+ ا�� ،
���:

ح�* ا�+ي���ت�ري 
، ام� ا�Lي زاد �Iاح
 �( م+ة I�Yة ا���وا�� 
� اOم������� 
���ھ��ي
 وا�$ ا�����(، ث* ا��'�ء 0&�:�ت 
�ى ا����و�
 وح+ھ���ا����و�0اط�
. و0+ واز�D ھLه ا����Oت، ��3	 �?ئ( ��J و7�� -�ف، ت;+د ا���
 ا�Lات�
 �+ى ا�$��ل :�5 م

."
و-h�L ��وز رأي ����( م���	 �( �$Z "او��ط ا���+��
0�ة ا�$�	 ���2، �	 أي�P و��ئ	 l�� ن�إن ھLه ازم
 �* ت�O 4 أزم
 ا��أ�����
 وO أزم
 اOش��ا-�
. ����أ�����
 ت'��ض أن ت�

 ا ���ج و��&
 ��Gي��G. و-	���: 
�ق -�� ت'��ض أن ي�3	 ا��أ���ل-ا��6+ي ��&
 ا�&/0�ا ���ج ا����ى، ��$� ت��3ى وت��ع �( ا�

����ت( �����.�ھLا �* ي��? ا�S�0د اOت��د ا�

. وھ(�-/G��Oا ��م�&���ت ا�;��ھ 
�اء �( إ�����
 ا�$�	 أو �( ت���� F'ى م�ت���4 ���غ م: �G�S� 4ي�� /� ،
أم� اOش��ا-�


 ا���ر واsراء ��	 ح�ي
، وا���/��
 ا����V6ت ا�;��ھ��يG��;ن، وم����* ا:V* م4 ا���� 
��6��� 
ت'��ض دي���0اط�
 �+ وا�$
��G. ھ�Lا ��Oش��ا-�
 �* ت��+ J0 �( ھLه ا���+ان. ��+'6� 
&���� �Gوم��ر�� ��ات( ��;��ھLا� ����:4 اح?اب وا�+و�
. -�� ت'��ض ا��

 وم$���ات اO:���ل������م اOش��ا-�
 ���'�V:�ت ا����و�0اط�
 م4 �0�	 ا�+ي���ت�ري
 ا��G'ى :6+م� �0ن م��- 
ارت�2 �����4 ��ي�

)Goulag.)6'د�( وا�) وا��'�وت�ت ا����6م�
، وم4 �0�	 ا�'��د وا��ش�ة ا��$���4 و��ض ا���Iي
 :�5 ا���3ب وا�$��م وا �+اع ا
�G��: D6��وا��( ھ ،

 �'��ة م� �$+ ا��أ�����������Oا��;��$�ت ا eYت �Gزم�[� .
O ت��	 ھLه ا���+ان ���ت� أي >�ب م4 ا��أ�����

 ا�$��ل. و-��D ت��* ھLه ا��;��$�ت ��Z0�6 أ-�� �]-�� ح+ة ��4 ا��+رة :�5&�� D�S�7ا 
�ظ
 وط'���Vم� 
ش�ي�
 ���و�0اط�

G� 4م 

، و��4 ا�'�>5 ا�S�0Oدي
 وا��'�وت�ت وا�G&<Oد وا��ش�ة ا��( تi�6 :4 ا�+ي���ت�ري
 ا����و�0اط�G� 4م ):����Oا���+م ا

أ@�ى.
�
، ��4 -	 ت�h ا����وOت ا I/ح�
 ا��( �0م ��G -	 م4 ت�������ي��4 �����و�0اط�
 أن ت��ش� �$Z ا I/ح�ت -( ت�G�&�� +�6 ا�
�دات 7�ر��ت3�ف �'l ا��yل. إO أن ھLه ا I/ح�تG;م D��:و .
و@�وت3�k، م�و وديz6 ��ءت ���'3	، ر7* �;�ح�ت�G او��

�ر 0�ى �����
 وا����:�Gظ Fم ،�G�'� 
��ھ� )� D�l' ا��D0 �( تLfي
 ت��ي? ا����:( :��K ش�	 ح�5 أو��ط ا����و�0اط�
����ت( مL6 ا���رة-ا���Pدة��ض �* ي��Q� K م��	 �( اOت��د ا�G� ،ى ا���:+ة����ض ��3ط ���ھ��ي :�5 مG�و 
م�I�6ة ���أ�����

.
�6�����ا�
L6م ��ت ت+ري;��fه ا���+ان 0+ تLھ )� 
����ت( :�5 ازم
 ا����6م��إن ا�&�ي�
 ا��( ردت ��G ���ھ�� أورو�� ا�0�3�
 واOت��د ا�
أوا@� ا���$��6ت و�+اي
 ا�������6ت. و0+ ت��4 �/ش��ا-��4 ا���ري�4 أ�G* ت]@�وا �( إدراك ھLا ا����ل �	 أ@&]وا، �l'6 ا���S� ،2+د
hي��4 �/ ش ��ك ا�;��ھ�إم�����ت م�Yج ��يLG� Fه ازم
 ي��ن م/ئ�� �/ش��ا-�
. إن ا�$�م	 ا���( ا�Lي ي'�� ھLا ا���+ل �( ��
+��( ا���F ا�Lي ا��Gل :�5 ح�-�ت "اOح�;�ج" مL6 ت�h ا�'��ة �( ھLه ا���+ان، ��اء م�G6 ح�-�ت اOح�;�ج ا�$����
 أو ا������
. و0+ أ�

.1980-81ھLا ا���F ط�0
 ا��P6ل اOش��ا-( ا��( -��D م�/ �+ى ����
 "ا���Pم4" �( 

 �pزم
 ا��3م�
 وا���دة مL6 ذ�h ا���4. وھLه ا���6ئi ي� �G��3�J�� l ت+ھ�ر�:�<���4 إ�5 ���2 ھLا ا���F، ت�P6ف ا���6ئi ا��

“) 
”).Economie de commandementش�وط :�` ا�;��ھ�� �	 أي�P و:( �\�/س ��Vم ا�S�0دي ي��م :�5 ا م�ة وا���Iي

�م "اOش��ا-�
 ا���ئ�
 �$/"، و��Vا ��+:�يG'�� 
&��ھLا ا@�� ت�D م��ث��O�� [&@ Qش��ا-�
 ��Vا ��O$��ل ا������4 �?م�م ا�

."
ا م��ي���
 ا��( تkS ھLه ا���+ان ب"اOش��ا-�
، -�ن1981 و 1953إن 7��ب ت$�=
 ا���-
 ا�$����
 ا�$����
 م4 أ�	 د:* ا�O�P6ت ا��$�دي
 �����و�0اط�
 @/ل ا�'��ة ا����+ة ��4 

)� 
��( وا���دي، :�ض ت���GG إ�5 ا���و����ري� ا�$������وراء �;�ء ���ھ�� ھLه ا���+ان إ�5 ا���ر��ازي
 ����W :4 ا�+:* ا ي+ي

6� 
و�- D0�� D�Q ا����و�0اط�
 0+ ا��Gرت. و�;]ة ت���ت ا����اري
 ت�h ا����
 ا��( �+أت مF ا����د ا�$���( �( أ������ ا�0�3�

���� م�ورا ���رة 1953��� )� 
 وا�5 ط�0
 ا������ ا�Lات(1968-69 ا��f6Gري
، وام�+ت إ�5 "ر��F ��اغ" �( 1956 وا��$�=
 ا�$����
���� @/ل ��.1980-81اOش��ا-( ا��( أ��ن :�G6 ا�';�ر ����
 "ا���Pم4" �( �

 )� 
�6�����
 وا��� �$+-ا��6���������ت( زم�ت ا�G��ر ا�+ي���ت�ري�ت ا�� �]ي1989-�1991* ت�S+ ���ھ�� أورو�� ا�0�3�
 واOت��د ا�
��� 
�6
 م4 ا����و�0اط�� ،

 ا�&���
. ��+ ت�-D ا��;�ل م'��ح�، :�5 ا�S$�+ ا�����( و�( ا����
 ا��اھ6������ع م4 ا����درة ا��
5�:  ����� 
�ق" و����
 ا�Lي4 ي$���ون "ا�S�0د ا�&�����G ت�h ا���I�6ة ���أ�����
 ول"����ا��(" ا���ر��ازي
-ا�fS��ة وا���
،

 وا���ي
 ا�'�دي����
 ا����و�0اط�
، �\��fئ�G ����ي�ت ا�+ي���0اط�
 ا�V�ط�يK ا���ا-* ا��+ائ( ���أ���ل. زي�دة :�5 ھLا، أدت ا

��ت ا�+و�
 ذات ا�&��F ا���ر��ازي ا��( ت�* م������G مF ا�+ي���0اط�
، ت��$�+ ا:���رھ� �( أ:�4 ا�;��ھ��.�Uع م�إ�5 �$	 م;�
*�� ،
�دة ا��أ�����: 

 ا�S�0Oدي
 ث* اO�'��ح�ت :�5 ا��أ���ل ا�$���( و�+ايSI�Yا� eYي ���و�5 ���4 ا����م ������وOت ا

 ت�k3 وت'�وت ح�د تG+د ����ي	 م�	 ھLه ا�$�دة إ�5 -�رث
 ح����
، ت�م( �$�3ات ا��/ي�4 م4 اش�Yص إ�5���� Kح��� و�
ا�;��ھ�� واح�+ت،  
ت?اي+ت م��وم اOت;�ه، -���  ھLا   )� 
ا���ئ�  
�V�ا  D$وا�����(. و-��� د� ):����Oا ا��6�ص وا�5 ا��Uس 
K�$م� ي� 
I�@ ،ء��6�� 
�:����Oو>�ع ا�م :�5 ا;Gت ا�Oو���� 
��I �( أو��ط ا�$��ل. وي��4 أن ���F0 أي�P م��وم
 وا�$S@

��K ا ��Gض.

 ا�'��ح دي���0اط(، م;��ي4 :�5 ا��;�ء�Iا��� �G���ن د:�ة ا�����ا��
 ا�S�0Oدي
 ا��'�ط
، م� دام�ا O ي��&��� 
أم�م ھLه ا����وم
�	 إ�5 ا���F ا���O+ادي إذا م� ���D م�ازي4 ا���ى �h�L. إن ت$��* ھLه ا���ي�ت  O ،
إ�5 تP��K �+ي+ ����ي�ت ا�+ي���0اط�

 وش$��
. �( 7��ب ھ�Lا ��&
 و��Vا إ�5 اھ��
 ا��( �������G ا����وم
 ا�;��ھ��ي
، ��$�ف����: 
وت+:���G ي���?م إر��ء ��&
ھLه ا���+ان م�ح�
 ط�ي�
 م4 ا�����	 وا�����
 ي��4 أن ت�G�/@ iP6 ش�=� �3�=� ش�وط ا���Sر :���(. ��4 ام� ي��+:( ا��D0 وم?ي+ا

�ى ا��:( ا��Pوري�4 ���	 ھLا اO���Sر.���ذ ا�$��ل :�5 ا���/�G* ا�����( ا�&��( و:�5 م���
 �0	 أن ي���P6ا� 
م4 ا��;��

5 :��
 ا���ن ا��اح+ وا�$�3ي4�: 
إشـ�ـ�ا-ـ�ـ
 أو ھـ�ـ;ـ�ـ http://www.almounadil-a.info/article_imprimer.php3?id_article=274
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) ا,ن/��ل ن+� ا,1/
ا��0 �(/.�� ھ�-�� ا�(�ق5

����ت( و�( أورو�� ا�0�3�
، ا�����D 0&�:�ت ھ�م
 م4 ا����ن ا���دح�4 ��اء �( ا��3ق أو �(�إزاء اح�+اد ازم
 �( اOت��د ا�
�ق ت$��� أھ�ن ا��3ور م��ر�
 مF ا�'��د ا����و�0اط(. وش��ن ��4 ھLه ا�'��ة و��4 م+ح�ا��fب، ��'��ة ا��( ت��ل �]ن ھ��6
 ا�
�ق" ���D ���ة��ن ا I/ح��ن وا I/ح��ن ا�;+د :�� ا�$��*. ��+ أن "اش��ا-�
 ا�������ق" ا�Lي ي��م �Q ا ي+ي�"اش��ا-�
 ا�
Q����إ 
ت�+ي+ إ����G*، و-�'�  *G�'�[� ي��رون  ي��ن ا���6;�ن ا��3-�ء-اح�ار ھ* ا�Lي4   ،	�Iاش��ا-( أ F��;م )'� ."
م6&��

. وھ�Lا O ي��ا�K ا������ ا�+ي���0اط( �/�S�0د وا���+ي+ ا��ا:( وا�;��:(�������G ا� )� 	0وط�ي�
 ت�زيF م�6���تG*، :�5 ا

.
��ق وا����6����Pوري�ت و��	 ت�����G، مF ھ��6
 ا�
�ارد��� 
���
، ����7 م� ي��ن -	 ��Vم ا�S�0دي ت�D إ-�اه ا���
 ا�6�:�<��0	 ح��ل م;��F ا����ة، أي إش��ع -	 ا�����ت ا��
ا �����
. وھLا ي$6( أن ت���
 �$Z ا������ت ت�* :�5 ح��ب ا���ي�ت. وا�Lي4 ي�ا�0�ن ��ئZ-ا ���ج ا����O:( (ط���ت أو ش�ائ�

.����6
)، ي����ن ��&
 ا���ار ا��G6ئ( ���� يeY ا��$��ل ا���ارد ا��( م� ت?ال ��درة ���Gم
�( ا��;��F ا��أ����(، ت�ت4G ھLه ا���ارات ����3-�ت ا����ى و�����وات ا����ى، أي ��Pورات ا���� وت�ا-* ا��أ���ل ا��Yص.

�ق".��رة أ@�ى ل"0�ا��4 ا�I ورات�Pه ا�Lوت��6 ھ

 ���Pء ا�$&	، �( ا��D0 ا�Lي ي��+ ��Q م/ي�4 م4 "ا���3دي4". وھ�6ك �Y� 

"، ت�56 م��-4 ث���ي�6fر�1,7'( ا���+ان "ا���م� 

������ر���. وت'���- )� J�� 
I�Yا� ����شO eY ي����ون :�5 ا���ء ا��Pوري، �( ا��D0 ا�Lي ت��+ ��Q م=�ت اOsف م4 ا��
.�-Lت 
أم�ال ط�ئ�
  ���ج أدوات :+ي�
 ا�;+وى O �	 م�Pة، �( ح�4 تV	 ا������ت او��
 �$+ة م/ي�� م4 ا���3 دون أي
 ت���


 وت'�ض ��3	�'�����ت( وا���3�/ت ا����ث�
، -��D ت��+د او��ي�ت �( ا��$��ل ا���ارد �&�ي�
 ت$��( ا�S�0Oد ا����و�0اط( ا�
ا���+ادي، م�� أدى إ�5 ت'�وت�ت وت�Lي�ات ھ�ئ�
 وم�?اي+ة.

���+د ھLه او��ي�ت  �G* (ھ4)، �\ن '�[� �ن-ا���اط6�ن وا���اط�6ت ��G��ي���ه ا���6;�ن-ا�� أم� �( ا�S�0Oد اOش��ا-(، ا�Lي 
دي���0اط�� م4 ط�ف ا�;��ھ�� ا���دح
 و���3	 أ��س ا��&Y�J. وي$��� ا��&Y�J اOش��ا-( ا�+ي���0اط( أم�ا >�وري� ���Pن
4�P�� ��- .دي�S�0Oر ا��ل دون أن ت���* "ا���ا��4 ا�S�0Oدي
" ا�$'�ي
 وا��&��
 �( م��ر ا��&��� �G� .ي�ت�اح��ام ھLه او�
��I �( م;�ل ا��f3�	 وت�+ي+ م+ة ا�$�	 ووت��تQ، و�( م;�ل إر��ء م��واة م�?اي+ة وم�6 او��ي�تS@ ،ر��ت�+ي+ا وا:�� �LGا ا��

 وا��$��*، ����ي
 ا���=
 و������
. إن ھLه ا�$/0
 ��4 ت���� ذات( @�>&Y�� F�J دي���0اط( وت���
 ح����ت اG��O/ك،�Sا� ):�&��
Fم Jا ي��ا�Lق ���:(". وھ��ق ا�S�0د اش��ا-( أI�	 :�5 ا��V6م ا��أ����( ح�Q��3� 5 ا����5 "ا�S�0د �'�� ���ھ( ا��( ت


، وت$�و��G� 4م 

 و�$�+ة :4 أي ��Gز دو��:��� )G� :ج و"ا����دل" ا����ى���ا  	و��ئ 

 م4 م���:�ت�-�2 ��4 أش��ل م�6


 أ@�ى.G� 44 م�ر ا������fS� 
��6��� 
I�@و
،

، م�ز:
 ��	 ح�ي�:��G* (ھ4) م���S و@+م�ت �'�6�ا �P�� 
&��:6+م� ي+رك ا���6;�ن وا���6;�ت :���� أ�G* (ھ4) ي����ن ا�
�\�G* (ھ4) ����ھ6�ن :�5 ط�0
 ھ�ئ�
 ت�'? :�5 :�	 @/ق وم�+ع، وت��3	 م4 م���ي4 م�Uو��4 وأم�6ء. م+ ذاك، ����+ "روح

�اص �( ا��V6م ا��أ����( و�( ظ	 ھ��6Y4 ا��م4 ا����� 
��=< +� 
ا����درة" ا�S�0Oدي
 ��$�6ه ا�$�/�(، وا�Lي O ت����Q إO أ�0�


 ا��ا�$
 م4 ا���6;�4 وا���6;�ت.���7�ق، ����+ ���3	 ا�ا�

����ي���S�0/� 4د اOش��ا-( ا�Lي ي6�6( :�5 ا������ ا�Lات( وا��&Y�J ا�+ي���0اط( أن ي�+و ��:�� أ-�� �;�:
 و:�/��
 وأ-�� إ�
م��ر�
 مF ا�S�0Oد ا��أ����( ا-�� ت�+م�. ي��Q� 4 ذ�h إذا م� ا:��+ :�5 ط�0
 ا :/م��ت ا��Gئ�
، وت'$	 ��Q ح��ي
 ت�ت�? :�5
�ع، و:�5 ت�3يh م��6م ��$�	 ا��6?�(، وإذا م� دمi �( ا�O�f3تQ ت�h ا��(��إم����
 ت���L� eري ���:�ت ا�$�	 �( ا���م و�( ا

.
ت�$�K ����'�ظ :�5 ا���=
�ق ي���6��ن :�5 ا��+ى ا��$�+. ي��4 ��$��ل أن�
 ��3	 م]��وي، أن ا������ ا�Lات( ا�$���( وا�S�0د ا���/��7���+ أث��D ا��;��
 ا��
Jق وا��( ت�ت������ Jت�ت� i��6ئ� F6Sا�� ��S4 مGم+ي�ھ*. ��4 إذا ارت 
�ا ��Q :�5 ��&�ت ھ�م
 ا@	 ا��� ��� ،F6S��G إ��0�Sي�

0
، در�
 م��ر�/&�Oأ��س ا D��- )ا�� �������ى ا���6��:4 إرادة ا�$��ل (م� 4��G6 م  
����
 م4 ا�$�ام	 م:��+ورھ� ��;�
��ت ا��( ت��6 ا���وض، ت���? O ي�	 أھ��
 :4 اول�Uج إ�5 ا������اد ا��( ت$�ض ����F، ت���? �( م� يeY ا���� 
��اOح���ر ���6
K���ق ���
 ا��( ت��� ������اد ا��$+ات وا���اد او��
 وF&0 ا�f��ر)، �\ن ھLه ا��$Sل :�5 ا�$�/ت ا��Sا�� eYم� ي )�
�دھ*، �	 ي��4 ����و��G* أن ت��	 ��� ا �/س. م�ذا ت��5 إذن م4 ا������ ا�Lات(، إن �* ي�4 "حK" ا�$��لG� D��- ��'�- hا�$��ل وذ�

�( ت��ي� أ�'�G*؟
�ق أم�ا >�وري� وم'�+ا �( ا��&�:�ت ا��( �*��( م;��F اO����ل م4 ا��أ�����
 إ�5 اOش��ا-�
، ي��5 ا��;�ء إ�5 م�����?م�ت ا�
Fزي�ا�� 0&�:�ت   Z$و� م�/   
ا�����+ي  
:�6S��-  ،
ا�;��:�  
ا�����  +$�  �G�� ي��(  أن   	�$��  ):�<�ا��  hا���3ي  F&��ي
ح����ت  ،
ا��'�ي  Q�� ��� ت�ا:(   O ا��(  اOح���رات  ت�&�*   ��:  
ا�'�0 إ��fء  ي��ھ* �(  أن  ا��;�ء  �LGا  وا�Y+م�ت...ا�m. وي��4 
�ص إذا م�SY��� ���
 م�	 اح���ر ا�+و�
، و��I�Yح���رات ا�Oا 	ت� O أن 
ا������G�4 �( ا�?را:
 وت;�رة ا��'�ق، ��4 ش�ي&

0�رن ����دة دي���0اط�
 اش��ا-�
 ت$+دي
، ���6 ا�;��ھ�� ��&�ت ا���ار �( ھLه ا��;�Oت.
) 
�ق و�K ��� �?ئ( و:��� ي;2 أن ي6+م;� �( ا�S�0د م��� ��	Etalon monètaireإن ا��$��ل �0:+ة ��+ي�) �0رة وا�$�	 ���


، أO ت?ي+ م4 :�ز�:����Oا��'�وت�ت ا 
�ق ا�;?ئ��دي���0اط�
، أي �( م;��ع �0ارات �����
 ت��ص :�5 أO ت'�0* م�����?م�ت ا�
*Gت��ح��  
ت��� ا���اط6�4 وا���اط�6ت   	��  4�Pي ا�Lي   
�:����Oا  
ا����ي ��V6م   lت�  Oأ ا����ن،  ح�م��� م4   ��-ا ا��3ائ� 


، وأO ت+ھ�ر أو>�ع ا�6��ء ا���ات( ت$���ن أ-�� :�>
 �/>&�Gد ��اء -$�م/ت أو -������Gت. وھLا -�Q ي��P( ت��ي����ا

.
�:����Oوا 
م�����?م�ت ا�+ي���0اط�
 اOش��ا-�
 وا���ا�0
 ا�$��م�
 ��	 دوا��2 ا����ة ا�S�0Oدي
	� ،
�ق، و�� ��3	 �?ئ(، �( إر��ء ا�3'���
 وا�+ي���0اط��
 ي��ر��G ا�$��ل �$���، �4 ت��ھ* ت��ي
 م$�ي�� ا������ 
�+ون ��&

.
�ظVم4 ط�ف ا��3ائ� ا��� 
�������?ي+ م4 اح�+اد ا�����ط و���د ��Gز ا�+و�
 وم4 م�Sدرة ح�ي
 ا���و����ري� ا�

 و��Y&&�ت م$+ة ��'�. و����ن :�5 اOش��ا-��4 ا���ري�4 أن ي��6و��ھ� �'�� رح2�&��O ي��4 ح	 -	 ھLه ا���3-	 ���6ھi ت�

5 :��
 ا���ن ا��اح+ وا�$�3ي4�: 
إشـ�ـ�ا-ـ�ـ
 أو ھـ�ـ;ـ�ـ http://www.almounadil-a.info/article_imprimer.php3?id_article=274
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Fش دائ* م���ء �< 5�: �ئ�G، و-Lا < 5�: *G'0ا�و�$�+ :4 أي دو��7ئ�
، وذ�h :�� ا��O'�دة م4 ا��;�رب ا�$���
 وت�S�� م
.
ا����رات ا���+م�
 ا@�ى ومF ا��&�:�ت ا�;��ھ��ي
 ا-�� -'�ح�


 م���Y ت�ريY( ح���(، ح�W -	 ا�&�ق م��6
 وO ي��4 ر�* أ��G�G ��'�. -�� أن����� )G� ./ي��� ط'� 

 ��6ء اOش��ا-��Gم م?���ت

 -( O ت$�ق ھLه ا@&�ء م���ة ا���+م،��
 ا��ئ����Pإن ا� .

 ����وي�S: ده أي�ارت��ب ا@&�ء أم� ح��( ��Q، وO ي��4 أن ت�

.*Gم��دئ Fم *Gم��ر�� 
ھ( 0+رة ا�;��ھ�� :�5 م$��;��G :�� إر��ء دي���0اط�
 اش��ا-�
 وا�$
، وإ�Iار ا���ري�4 :�5 م&���

) ا��-5 ا�-�67ر �-5 �(/64$

4���G���- وا��]��رات  ا��]��ري4   "iدم"  )�  D�;�  +0  �G����  ،
ا م��ي��� ا���+ان   )�  �I�S@ :�دة،   
ا���ر��ازي ت��;� 
وم�����Gت و-��اط6�4 وم�اط�6ت �( آن واح+. يS$2 ا �0ار �Q ا�'��ة، ر7* أ��G ت�&��K �?ئ�� مF ا��اF0. ��+ زاد -	 م4 ا ��Gز
6
 ا����و�0اط�
، و:;? ا����و�0اط��ت :4 ت���
 ح����ت ا�;��ھ�� م4��G�� 
$<�Yا���+ان ا� )� 
ا�&�ي	 :�5 ا���ي�ت ا�+ي���0اط�


 ا�+:�ي
 ا���ر��ازي
 �LGا ا�3]ن.��
، م2I 4 ا���ء �( ط�ح�:�� 
�-/Gاد ا���م
�ء ت;�رب ا�$��د ا@��ة، :��?ة :4 إدم�ج< 5�: ،+-Uم 	567 ت�+و ��3 ��-وا���ل أن ا��أ�����
 ح�5 "ا����6��ة" م�G6 وا
FPYت  Qت�����\� ا�/م).   ��'�)  �����م  /�: ي��5  أن   Q��: م���م  ا��]��ر   	�$��� وم�6;�ت.   4�;�6�- وا��]��رات  ا��]��ري4 

 �$+م ا����ار ا�f3	 أي ا�$�`، ���&��
 ا�+وري
 إن �*$<�@ 	Vرات ت���Pورات ا����، م�� ي$6( أن ���ھ�� ا��]��ري4 وا��]�

�ف م4 ��+ان ا�f3	، و-Lا Oح���Oت ا���ض وا�$;?، و����e ا��+ا@�	 إ��ن ���ة ا����:+.Yو�� ،
ت�4 دائ�
O )G� .)م��ى �/��G/ك ا��� ��Sت O ،
P'Y6أو م 
�ر، ��اء -��D م�ت'$�
 ح��� ���$�	 ا��]��ر. ���:����Oا��'�وت�ت ا Jت�ت�

تi�6 ث�وات ت��� ���$�` دون ا����م �]ي :�	، ام� ا�Lي يeY م���( ا��أ���ل وح+ھ*.
.
وا����� ا��$�رف  ح�	  وو��ج   ،
�Sوا�  4����-  
����ا ا������ت   
ت��� �ى ��:�5 م ا��/ب  إ�5   h�L- ديUي اOرت��ط  ھLا 


 ا��( ت&�F ا��V6م ا��أ����( ھ( أي�P ت'�وت�ت أم�م ا���ض وأم�م ا���ت.�:����Oوت�ت ا�'����
)��� .Q�3ط� أي :�/ �( ح+ ذات�ا�/م) ��:���ره  ����) 2�����4 ا�$�	 ا��]��ر ھ� �0	 -	 ش(ء :�	 م���2 (�'�� ا�/م) وم
ي��&�F إ@�Pع ا��]��ري4 وا��]��رات ��Pورات ا����، ي;2 :�5 ا��أ���ل أن يG$PY* ���ا�0
 ا����:�
 @/ل ���ورة ا ���ج.
ا���6;�ن  	Vي ھ�Lا   .
إ���ج ��ئZ-ا���� ���&���ت   Qت��ووت ا�$�	   *�V6ت  FPYي وأن  ا�?م6(،   *G���$ا�� ي�ا20  أن   Q��:  )f�6ي

) D��ت وا��Os+ ا�وا���6;�ت :�Chronomètreا أ�+ا���)، ��J�� l �( ا��F6S �	 أي�P �( ا����2 و�( 0&�ع ا�Y+م�ت. و�4 ي�

، وت]I	 -	 م4 تV6�* ا�$�	 و�K إ��3ء����أ���د ���ورة ا ���ج، ح�5 و�� ح�D أش��ل �+ي+ة م4 تV6�* ا�$�	 م�	 ��Vم ا�$�	 ���
O *G� .تOم4 ا����و 
�ى أ�0�� eYت O ـ وھ( أش��ل 
"ح���ت أ��اد ��:��4" وتV6��Q و�K ت��ي4 م;��:�ت fI��ة م�$�و�

 ي����I *Gاح
 أو م+اورة ��Vم ت�ات�( م4 -��ر ا��+راء�s+ ا�ا :��
 إ����Q وO ��4 ي�6;�ن، وم� زا��'�- Oو *G����إ O ي�+دون

و�fIرھ*.
،
0/Yن ا���يV	 ا ���ج وار��ح ا��( تQ6: i�6 ھ+��4 �( ح+ ذات��G. ���$�	، أي ا��36ط ا�����، ��l و���
 �����K -	 0+رات ا �

�2 ا���ل.�� 
�	 ��J و���
،*G��: 

 ا��ا�$
 م4 ا��]��ري4 وا��]��رات ا�Lي4 (ا���ات() ا�����) *GھJ�P��� (4 ط��$���7�ن ا- �إن ا�Lي ي�+و أ-�� إث�رة ھ
FPYوت ،�G7ح�5 �( أو�0ت ��ا ����� ���G��ت�$�ض أي�P إ�5 ا�2G6 وا��O/ب :�I 5$�+ اG��O/ك، ح�O W تf+و أن ت��ن م
�رة ا��Yد:
 م�	 ث���
 ا��;
 وا�+��	. و����7 م� ت�;] إ�5 ا����ل إن �* ي�4 إ�5 ا��Y+راتSا� 
��]ث��ات ا����ل ا��+ري;( �����

���2�f :�5 ا��$2 وا�P;� و:�5 ا��+اد ا��sق وا���3ؤم.
:�5 إ��fء ا�$�	 �4 ي��S م;��F م� م;��F ر��ل و���ء أح�ار إO إذا ارت�? :�5 ا�$�	 ا��� وا�f�� م���2 (�'�� ا�/م)، أي 

ا��]��ر.
Fن م��
 ت�;2 ش'���
 ت'�:	 ا ��:�6&Iا 
=�� )� `�$��� .
يi�6 :4 ا��O/ب ا��3م	 �����ل وا�6��ء ا��/�h�L- *G م4 ا�&��$
��G، وا���Pء :�5 ا ���ن -��ئ4 ا����:('� 
����ا�&��$
، ح�5 �( و:�h�L- Q. وي�3	 ھLا ا��O/ب أي�P ا��/�� ��&��$
 ا �

و����( ي��6 او��ي
 �$/�0ت م���ة مF م���Q وO ي�G$PY ����ا-* ا�;6��( ��?ي+ م4 ادوات وم�اد :+ي�
 ا�;+وى.
�
 ا��$�ر>
 ا�'$��
 ��	 أش��ل اf��O/ل وا�G&<Oد ا��( ت��6م5 و�-��� 
;��� Q�إ .
إن إ��fء ا�$�	 ا��]��ر ��l وھ�� وO @�ا�
Q��: )� ازي��?ئ�� �( 2�I ا��;��F ا���ئ*. و��Vا �&��$��G ا����ري
، ت���ي ھLه ا���-
 ا�'$��
 :�5 ط�0
 >�ب ا��;��F ا���ر�
���Lات (إ>�ا��ت �3�&
!). و�4 ي$��;�G اOش��ا-��ن ا���ري�ن ���اk0 ��ھ?ة، -�� أ�G* �4 ي�V6وا إ���G م4 زاوي
 "اح��ائ�G" أو
*Gھ��ت���� �G��:+وت 
:+م "اح��ائ�G" م4 ط�ف ا��V6م ا���ئ*، أو -���G "ت+ري;�
" أم O. إن مG��G* ت��4 �( إدراك ت�h ا�&�0
�ى���ا �S0رى �G+ھ* ���ح�+ ھLه ا�&�0
 ت+ري;�� ح�5 ت��z م�Lش(ء أن ي� 	- 	�0 *G��:و .

 وا��V6ي�����وم��دراتG* ا�$���
 وا�

.
ھ;�م -��� :�5 م;��ع ا�'�>5 ا��أ�����

II�8��9� 4�) ا���.�ت ا�/  �

) أز�� ���ا;�� ا,1/
ا7��0


م� ��=D ت�;�5 م��وم
 ا�����f�4 وا����f/ت (�'�� ا�f�4) وا��G&P+ي4 وا��G&P+ات (�'�� ا��Gء) >�ار ا��أ�����
 وا م��ي���

5 :��
 ا���ن ا��اح+ وا�$�3ي4�: 
إشـ�ـ�ا-ـ�ـ
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�3: L6ش��ا-(، وا��( �+أت ت��+ مOوا���3وع ا 	ا��+ي 
وا�+ي���ت�ري�ت ا����و�0اط�
. ��4 ت&�$�G اsن ���ئi ازم
 ا�$�م
 ��S+ا0�
.	06�ات :�5 ا�

-

 واOش��ا-��6�����ت�Lfى أزم
 ا��S+ا0�
 ھLه، ��3	 أ���(، م4 و:( ا�;��ھ�� وط��$��G �� �/س ا�$��( ا����ازي ��	 م4 ا�
�+ي	 ش�م	   "F��;م �ذج ��" ا�;��ھ��  و:(   4: �7ب  أن   
ا��6�;  D��-و  ."Wا���� "ا�$��*   )�  
ا��$3�ي  
وا���م�  
ا�+ي���0اط�

.
���أ�����
 و�$+ه،1914-	 ھLا ي��� �����3�� h�J�� l �( م��$�
 ث�رة أ-���� �( أذھ�ن ا�;��ھ��، و��4 أي�P �( ام	 ا�Lي -�ن ي$�+ �0	 


 وإI/ح�ت م�����
. ح�L=6، ت��	 :+ي+ م4 ا�O�P6ت���Y��رات ا�S��ا 
:�5 ت���K م;��O F رأ����( و�+ون ط���ت :�� م�ا-�
.

 ا�$����-���� 
ا�;��ھ��ي
 إ�5 ا���$��، و����7 م� ي�3رك ���G ا�$��ل وا�$�م/ت -��اط6�4 وم�اط�6ت O �	 -]��اد، دون أي م��$�
،
I�Yء ا���ن ھLه ا@��ة -��D تf'	 @/ل :��د م4 ا�?م4 م�3-	 ا�6 ،
�* ت���ث	 أ�+ا ھ�ي
 ا�6��ء مF ا����V6ت ا�$����
 ا�����+ي
����7 م�اk0 أ��ي
 وم���
 �+و��
 ا���أة. ھLا م� ي;$	 ا�6��ء ا���ات( ي�Y6ط4 ا���م �( ا��$�رك �ري
 ت��56 -Lا� �Gدات��0 D��-و

.

 أ0	 :�>
 ���]ث� �]زم
 ا��S+ا0�
 ت�h، وھ� أي�P ح�ل ا���ل ا�;+ي+ة م��ر�
 مF ا���ل ا��+ي����P6ا�
�G�� ت+Gوش ،

 ���ھ��ي����: 
�D م&��
. �G( تeY أ-�� ت�h ا���+ان ا��( أ�ِ'D ح�-�� 
أ-�+ أن أزم
 مS+ا0�
 ا��sق اOش��ا-�
����، وا��( O تUث� ���G ھ?ائ* ا���>(� 
��� 
����: 
ھLه ا�;��ھ�� إ@'��0ت -��ى @/ل :��د @�D. و�( ا���+ان ا��( ت$�ف ح�-

�F0 ھLه ازم
 �0�	. أم� �( �6�ب آ���، �G( أ0	 �/ء.� ،
���
 و-�ري� ا�;6���-����ازي	 وإ��ي��� ا�;6
.4�����+ أن ت]ث��ات�G ا����&
 ت��+ �( -	 م��ن، وإن �+ر��ت م�'�وت
. و�'G* ذ�O ،h �+ م4 إدراك ����4 رئ�


 "ا���Pم4"، ��ائ* ��Vم ��ل ��ط �(���� F�0) 

 ا��+ي��6�����
، ومL6 أوائ	 ا�������6ت، Oمl و:( ا�;��ھ�� ��ائ* ا�G� 4م
-
�/م ا��;Y	 �pح?اب اOش��ا-���Oا �G�� ��- )ا�'��ة ا�� l'� )و� ،(m4، ...ا��ن آن م��ت 
���ن، F�0 ��ح��fح أ���، ا����د����-
�ي+، ��6�6+ا، ھ��6+ا، ��ن دوم�z6، �6�?وي/، أ���ا���، ���زي/�+ا،���، دو�
 إ������، ا���ت�fل، ا�����ن، ا����) 
ا�+ي���0اط�
 ا���-�
�ر ا����ش�ة و7�� ا����ش�ة. و�( ھLه ا��Vوف، �* ي���ن ارت��ط ا�;��ھ�� �LGه اح?اب ـ�...ا�m) أم�م ����
 ا���k3 وت���e ا

ارت��ط :�5 أي، �+ ���( ـ �]م	 ا��$����G -]داة ���P6ل م4 أ�	 م;��F اش��ا-(، واتLY أ���� ش�	 ا@���ر أھ�ن ا��3ور ـ إ>��

.
���Y��Oا i��6ئ�� 
إ�5 أ�Q يFPY إ�5 ت����ت أ-�� �]-�� �$

 ���h ا��(G�ش� ،

 أ@�ى، �* تZY ھLه ا�;��ھ�� �'��G، @/ل ھLا ا�$�+، �O�Pت ش�م�
 ذات دي�6م�
 م$�دي
 ���أ�����G� 4و��4 م

 )� 
6�ات ا�����6ت وا���$��6ت. ��L6 ا���رة ا�6���را7�ي� �Gت+G1979ش*� ،
���fرة ا���ت�، �* ت�4 ھ�6ك أي ث�رة ظ���ة. ومL6 ا��
�د ���ھ��ي ش�م	$I ري. و�* ت$�ف ��+ان ا��3ق أي�تG3+ ا���+ان ا م��ي���
 و�� إ>�ا�� :�م� واح+ا ط�ي	 ام+ وO أي ا�';�ر ث

.1980-81>+ ا�+ي���ت�ري
 ا����و�0اط�
 ش��Q ���';�ر ����
 "ا���Pم4" �( 

 واح?اب ا I/ح�
 ھ� ا�Lي يLfي وح+ه تh�3 ا�;��ھ�� �S+د "���ذج�6�����
 وا��� �$+-ا��6�����إذن، ��l إ�/س اح?اب ا�
م;��F ش�م	". �LGا ا@�� ي$�l اي�P ح�� وإدرا-� ��+ھ�ر م�ازي4 ا���ى ا�$����
 :�5 ح��ب ا���و����ري�، ت+ھ�ر �Iي� ��Q6 أ0	
- 
�ن م4 مk��Y ا���3رب. وھLا ا دراك ي��� �+وره ا��Yاط ھLه ا�;��ھ�� �'� )� �G�O�Pت ا����:������ح+ة م�� ي?:�Q ا ي+ي

.

 ش�م������

8=�) �B��9 ا,A/8@ك ون/�<

)� �Gت�$����
 اOزدھ�ر ا�S�0Oدي ا�&�ي�
 ام+ ا��( ت�D ا���ب ا�$����
 ا�����
 �( ا����و��Oت ا م��ي���
، و-Lا م����+ ط�F م
وھLا ا���و����ري�.  م4  ا�$���  وا��3ائ�   5&��ا� ا�&���ت  �+ى   
ا����ي ا������ت  ا��G/ك   F��ت  ،
ا����$  
�:�6Sا�-Q�3ا� ا���+ان 
اOزدھ�ر ي'��ه �( ا��اF0، ��3	 -���، تYP* ا�+ي�ن �+ى :�م
 ا��اد ا��( ����7 م� ت�;] إ�5 ا����6�0O kء دار ����4 أو أدوات
إ����و-م6?��
 أو ���رة. و +0��i :4 ت�+ل ا�$�دات وا������+ ا�Lي أح+ثQ "م;��F اG��O/ك"، "تSY�e" اG��O/ك وا��'�ء م��6م(

.*Gاد :�5 ذوات��p�

ي;2 أن ��;26 إدا�
 م;�	 ھLا ا��&�ر :�I 5$�+ اG��O/ك �+ى 0&�:�ت ا�;��ھ�� ا��$3�
. �/ ي��4 أن ���6 م+ى 0���Q ا����ري
6��ء، ا���ات( م� ز�4 ح�5 امl ي�زح4 ت�D :2ء اش�fل ا��6?��
. إن ا�'��ة ا��( ت$��� ���غ ح+ أد�5 م4�� 
��6��� 
I�@
:�5 ا���	 ��س. ��* ي�6د اOش��ا-��ن أ�+ا ���?ھ+ وا���k3. و��l م���م� �� 
:�5 ا�����?، ھ( ���ة ر�$� ا����ھ�
 مUش�ا 

.��G6��� ق�$� ��Gت�وا���أة �\���ج 0
�D م��رة ھ( ا@�ى. ����I l��� أن ا���ارد O ت�'(�� 
إن إ:�دة إ���ج م�	 ھLه ا��Yا�
 م�0 4	 �Z$ ا����رات ا���=�ي
 ا��ادي����
�رة :�/��
، وا���Pء :�5 -	S� ارد����Pن ح+ أد�5 م4 ا����ھ�
 ��	 ���ن ا�$��*. إن ام� ي��+:( ��J ت&Y�J ا��$��ل ھLه ا��

، وإ��fء ا���Lي�ات ا����ى، ث* ت;3�F ا���W :4 م�6���ت �+ي+ة ت��ا�K مF >�ورات���إ���ج ���اد أو أدوات >�رة، �+ءا ��
ا��'�ظ :�5 ا���=
 و:4 م�6���ت ت$�ض ا���ارد ا�&��$�
 ا��6درة، وإ:&�ئQ -�م	 او��ي
. أم� ا�'��ة ا��( ت��ل �]�Q ي;2 ا�$?م :�5

.
����
 وO إ�V� ھ( ���ة ،�&Yم4 ا� 
�دھ�، �+:�ى درء ا���ل ا���دم��� 	� O 

 �����S ا���ل ا�������Pا��
�ى اG��O/ك �( أو��ط �$Z ا�'=�ت ا��$3�
، -��D 0+ ت���D �( ��وز ظ�اھ����ر م&�� 
��4 ا��6�;
 ا�&��$
 ���]ث��ات ا ي;���
)� 
:�5 ط�يK ا����ر. ���ا�0
 ا��أ���ل �$���
 إ���ج م�اد اG��O/ك ا����ي
، تUدي إ�5 زي�دة ھ�ئ� :�ا0�	 �+ي+ة  
، ت��* ����
:�5 اG��O/ك ا�'�دي :�5 ح��ب اG��O/ك ا�;��:( (ا�Y+م�ت  Wدي إ�5 ا��Uارد، -�� ت�ا���Lي�ات، و�( ا��$��ل ط�ئ` ���
�رة ���D ��رت'�ع ��:
 ت$�ي�GP ��3	 -���، م�� أدى إ�5 :�ض ھ�ئ	 ل"م�6���تS� ت���
). وت+ھ�رت ��دة ا���6�:����Oا
،k�ر ا����Gن :�� ا ش���+ي+ة" ��:+ :�5 ت��ي
 "م�&���ت" م?ي'
، و:�5 ت;3�F ��ط اG��O/ك. و-k3 ا��/:2 ������ت ا �

0
 دائ�
 ت��+ ا���م�ن ا��$�*.�� Q�� د��:4 وھ* م� ي��5 ب"ح�ي
 ا����h�G". إن "ا��أ�����
 ا���]@�ة" ت���ج إ�5 �� ت

. ��$+ أن -�ن مS+ر����إ>��
 إ�5 -	 ھLا، يUدي تSY�e اG��O/ك ا���?اي+ إ�5 ح�م�ن ا��اد م4 ��i أ��J ا�$/�0ت ا �

5 :��
 ا���ن ا��اح+ وا�$�3ي4�: 
إشـ�ـ�ا-ـ�ـ
 أو ھـ�ـ;ـ�ـ http://www.almounadil-a.info/article_imprimer.php3?id_article=274
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 م��6م�
 �( م;�ل ا ���ج وا�f3	 وت�زيF ا�$�ئ+ات، ھ�ھ( أ>�ار م�+أ "-	 وش]�Q" ت&�ل م;�Oت��/�:Oزم�ت واO/�@Oت وا
.Q�ك وا����/G��Oا

-�� يi�6 :4 ھLا ا��SY�h�L- e، ت���e م�?اي+ ����اI	 ا����ش� ��4 ا��اد و�����ة ا�;��:�
، و-Lا ح�م�ن ا���ئ4 ا���3ي م4 -	
.
��3Yوا� 
�?$��� 
:�م� ت�Q�6 ھLه ا����ة ا�;��:�
 م4 روح ا��$�طk وا���دة، م�� ي+�F �����أة وا���	 إ�5 اOرت��ء �( ح��ة م&�

 �	 ي��4 ت;�وزھ� إذا م� ت*�S$���D م�� �G6�� ،)-غ و:( اش��ا�إ��G :�ا0�	 ح����
 :�5 ط�يK ا��P6ل م4 أ�	 م;��F �+ي	 و��

.
��إي;�د ا���ات�;��ت م��

 �( ا���J ا���Pي، وذ�� h�l ت�$� ���6م( ا�$�ئ+ات ـI�@ 5�;ك" 0+ ت/G��Oا F��;إ�5 "م F�&ن ا���- ،"Wان "ا�$��* ا����+�� )�
������6ء أ�0�
 �+ fI��ة م4 ا����ن ـ �	 أ���� ت�$� ��+:�ي
 ا��( ت��م ��G و��ئ	 ا :/م (رادي�، ت�'?ة) ل"���ذج م;��F اG��O/ك"

.Qا ا��5�6 �( �+اي�تLا���وي، ��� زال ھ J��ا�Lي ت$��Q ا����و��Oت ا م��ي���
. أم� �( ا�

) أ!�ل "ا����!�ت-ا�-�Dدة"9


 أ��ل��@��ل ا���4 ���ط ا��'��� وا����ر�
 ا�;��:��4 ا�Lي ت�ا�K م$Q، -�ن م4 ��4 ���ئ;��G ا��إن ا���	 إ�5 �?:
 ا��SY�e وا
.�$�6Sت ��-"ا�����
-ا���Pدة" ا�$����
 �( ا���+ان ا

6
. وم4 ا��ھ* أن ��V�6 م4 ا���و����ري� ا����وم
 م4��Gا�� 

 ا�&�������6
 �( -	 م;��F ط��( ھ( إي+ي��Gا�� 
�����إن ا ي+ي

 وح�+ة". �'(�����6
" O ت$6( ���ت� "إي+ي��Gم 
�����ا���ارد ا���دي
 ا�����
، أن ت�	 م���G دا@	 ا��;��F ا���ر��ازي. ��4 "إي+ي
ا��+ي�
، و"ا�����
-ا���Pدة" ا����&�ة  ا�&���ت   
�����6
، وإي+ي��Gا��  

 ا���ر��ازي�����ا ي+ي ت�$�ي` -	 م4  ا��أ����(  ا�$��* 

.
�ح�ة �LGا ا��+ر أو ذاك م4 ا���* اOش��ا-���ا�$����
 ا��
ا��]��ري4 أو��ط   )�  
6��Gم �+ورھ�   D��Iأ  �G6�� وا����ن.  ا�?م�ن  ��@�/ف   k��Yت "ا�����
-ا���Pدة"  ھLه  ا���3ر   
$� إن 

 �( ا�'��ة ا����+ة�V6ا�� 
�د ا���-
 ا�$����$I إ��ن hوذ� ،
�:�6I-Qو�( :+ة ��+ان ش� 
وا��]��رات �( :+ي+ م4 ا���+ان ا م��ي���
��4 م4 ھLا ا���ن. و�- +0�D، ��رت��زھ� :�5 0�* ا���Pم4 وا��$�ون، تUث� :�5�Yات ا��4 �6�ات ا���$�4 م4 ا���ن ا���>( و�6��

:�3ات ا��/ي�4 م4 ا���3 وت�G�G*، م���
 إي�ھ* ام	 وو>�ح ا�K، وم�+دة ���-G* ا���م(.
ت��DY ھLه "ا�����
-ا���Pدة" �( ش���ت م��V6ت ت;�F اط'�ل وا���3ب، وا����f�4 وا�3��خ، @/ل -	 م�اح	 ح��تG* ت��ي��.

 ودور ا�3$2، تV6���ت ري�>�
 وم�6I k��YديK ا��$�>+،�����وت���ن ھLه ا���3
 م4 م��V6ت ا��واد وا���3ب، وم4 اح?اب ا�
�ي
، وم4 أ��اق �67ئ�
 وم;��:�ت م��ح�
. و-��D ا����6
 ا�;��ھ��ي
 أ-�� ا��V6���ت�م��V6ت م���:+ي4 وم���:+ات، م��V6ت �
�G�أ Oإ .
�رة ت���ئ�S� ت�+ده *� �G�\� ،)ط�� )��Y��ك ا�أھ��
 ���G. وإن ��:+ت ھLه ا���3
 ا��Gئ�
 :�5 ��وز و:( ����( و:�5 ��

 ا��SY�e ا��( ��;D :4 "م;��F اG��O/ك". وإذا -��D ا���-
 ا����6�
 أ0	 ت]ث�ا، �\ن ا��V6���ت ا@�ى:?� Fم h�'���� أت+�

:���G�- D أ��O م]��وي� �( �$Z اح��ن.


 ا�$����
. ����� -�ن ي�* ت�زيF م/ي�4 ا�6�m م4 ا�;�ائ+ اOش��ا-����Sا� Fت�ا� ��ل ھ�إن ا��$��� ا-�� و>�ح� :�5 ھLا ا

. أم� ا���م �6;+ أن اح?اب اOش��ا-�
-ا�+ي���0اط�
 ا���ي
 -���?ب اOش��ا-(-ا�+ي���0اط( ا����( وا��?ب اOش��ا-(�:�وا�3�

.
ا��6��وي، ا��?ب ا�$���( ا���ي&��(، وا��?ب اOش��ا-( �( -	 م4 ����� ودو�
 إ������، �* ت$+ ت��h ح�5 ��ي+ة ي�م�
�اتI�ل" ا�����
-ا���Pدة" ا�$����
 أي ت]ث�� ا����Y( م��ش�، �	 ي��4 أن ي�?ام4 ��D0 م$�4 مF ارت'�ع �+ي+ �$+د ا��* ي�4 
ا���6�ح
 �pح?اب ا�$����
 ا�����+ي
، أ���� ���ب ت�$�K ��@���ر "أھ�ن ا��3ور". ��Q6 ��;$	 0&�:�ت م4 ا�&��
 ا�$�م�
 ت��	
ھLه �Q م4  �]س   O د+: �ف 'I )� 4���5 ا�S0ت أ���V6ت ھLا �( ا��$�ش أ���ر  ��f�f	 ا���ر ا���$�
 �( أو��ط�G. وي�;�5 

.
��< 
���Y��ھ+اف ا 
��I وأن 0��دات ا����V6ت ا�$����
 ا�����+ي
 ت�+م ��G ت�6زOت مY?يS@ ،ا��&�:�ت
�( ��+ان "ا�$��* ا����W"، ش�	 ا�����h ا����O:( �( ا���3:�ت ا���وي
، ر7* أ�Q م��ض ��V6م ا�$�3ئ� -�� ھ� ا���ل �( ا�6G+، أو


 ا���ر��ازي
 ا��3م�
 و�����G ا���ئ+ة.�����6
 ا ي+ي��G� ي���I ��از����6م( ا����ي? ا����O:(، ش�	 ث�/ م
،
�ل ا�����
 ا�$����
 و0���G ا�Lات���ظ
، �\ن Vم� 
����ت( �����، و�( ا���+ان ا@�ى ا��( تG��� 4��G ���و�0اط��أم� �( اOت��د ا�

�6������$+-ا� وا���   
�6�����ا� ا����و�0اط��ت   Qأ���� ا�Lي  ا��ھ�2   
ا��S+ا0� �'�+ان  ش(ء،   	- 	�0 
م�ت�&  )G� .
I�@ �Lور 

أزم ھLا   4:  i��و .
ا�+ي���ت�ري �]>�ار وم��وئ   
@&] و��4 م��ر�  �Gم��ث�� Dت� ا��(   ،
واOش��ا-�  
��وا���ر-  
�:��3���

.

 ا���ر��ازي�����
 "0�*" ا ي+يGا��
 ت?:?ع، ھ�6 أي�P و�( م�ح�
 أو�5، ر�7
 ا�;��ھ�� �( م���: 

 وأ@/0������إي+ي
k6$��� h�
 ا�+ي6�
، ا����'��
 ر�$�
 -� ي��ن ����Yا��ت ا�+ي6�
 وا:��6ق ا��������ب م��Oت إي+ي�� ����;* :4 -	 ھLا، ��اغ ��

، ا�L�6 ا��Sي� ����ق ا ���ن و�����واة ��4 ا�;6��4 وازدراء ا�6��ء، �?:
 -�ه ا���2 وا��S6$ي
، اح���ر�6���و���6?:
 ا�3

و�Zf �?ء أ���( م4 ���ن ھLا ا�$��*.
Kح L�� 4�4 ـ و���م4 ا�;��:�Pة ت�ت�? :�5 ا��$�ون وا����@�ل "ا������ت-ا���Pدة" ـ ھLه ا� 
O ي;2 ا�J�Y ��4 ا����وئ ا��3�6
-
�:����Oا 
�	 ا�;��:�  ،"
��l ا�6?:
 "ا�;��:�
" وا�6?:
 "ا�'�دي ھ�6  ي�$�رض  شSY��G* ا�Lات�
. ���Lي  ت&�ي�  ا��اد �( 

ا�S�0Oدي
 ا��( تK�Y ا ط�ر ا���دي ا��Pوري �/�$��ق ا����O:(، وا�6?:
 ا�'�دي
 ا���ر��ازي
 ا��( O ت4�P ا م����
 ا���دي

.F��;م�+ودة م4 ���ن ا�� +� 
��0 Oإ 
����ي
 ا�'�دي


G$� ���6ة �� أز�� ا����دة ا��-���� وF6ورھ� ا�-�ض����10� (

 
6� �G�
 ت��eY �( أزم
 0��دة ا�&��
 ا�$�م�
 وو:�1938�GمL6 ت]������، أ:�D6 ام��
 ا��ا�$
 �( ����م;�G اO�����(، أن أزم
 ا �

5 :��
 ا���ن ا��اح+ وا�$�3ي4�: 
إشـ�ـ�ا-ـ�ـ
 أو ھـ�ـ;ـ�ـ http://www.almounadil-a.info/article_imprimer.php3?id_article=274
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.
�ى إث��ت� �LGه ا������ l�� ،mا���ري hذ� L6م� ��ى م 	ا�&��(. و-
�3 �6�ات، تP'( �$+ا �+ي+ا :�5 أزم
 ا����دة ھ�تk$P��� .Q ا��ا>� وا���4: L6د م��إO أن أزم
 مS+ا0�
 ا�'�� اOش��ا-( ا��( ت
O ،"ا�;+ي+ة 
�:����Oت، و:�5 ا�����6ت و"ا���-�ت اOا����و +�$I 5�:  �I�S@ 
:�5 ا�&��
 ا�$�م�  
��]ث�� اح?اب ا�����+ي

.
يO 2S �( ات;�ه ��وز أح?اب ���ھ��ي
 �+ي+ة :�5 ي��رھ�، :+ا �$Z ا�6���Oءات، وO �( ات;�ه ت+:�* �$�( �����V6ت ا���ري
ح�-�ت اOح�;�ج وا����د  ���ت� 
" إ�5 �:����Oا" 
ش�م	 �+ي	 ���أ����� ي��	 م�k0 ا�;��ھ�� ا����3( إزاء م�3وع م;��$( 
l'6� ،	0�$وت� ،

 اح��ائ�G، اO����Y( أوO، م4 ط�ف اح?اب ا�����+ي��G� )و� �Gم+ت e�ھ* ������( �( ت����وت;?ي=�G، م�� ��
+�$S5 ا��$� .
���P6م4 ا� J���ى م���ا���2، م�ا-�
 ا��;��
 وم�-?ت�G -�� ي�$�0	 ت�ا-* ا���ادر، O �	 ي�$Lر ا��'�ظ ح�5 :�5 م
�ذ���4، وم=�ت اOsف م4 أ��Sر�� 
ا�$���(، �0مD م=�ت اOsف م4 ا���6>��4 وا���6>/ت وا���ادر وم4 �0دة �O�Pت �����
-

 واOش��ا-��:�
 ��Gئ�
 مF اح?اب ا�3�$�&�� Dم�(، �0ما���-
 ا�6��ئ�
 وا��$�دي4 ��6?:
 ا�$���ي
 وم4 أ��Sر ا���Pم4 ا
،4�ا�+ي���0اط�
. ��4 �( ا����ق ا����(، �Iر ا�$+ي+ مG6* يh�3 �( إم����
 ت$�يZ اح?اب وا����V6ت ا�����+ي
 �]@�ى أ�P	 وأح

.
I�Yا� *Gت��ا :�5 ح��رة :�5 ا��&�:�ت أو ذات ط��< F�K وم�+ود، أو ا��'=Sم� 
وت�ا�$�ا ��� أ�3&
��رة ح����
 أن ت'�+ ا�&��
 ا�$�م�
 ھOUء ا���6>��4 وا���ادر، ا�Lي4 ي��3�ن -6�زا م4 ا��;��
، وا�Lي4 -���ا ����ھ��ن �(Y� �G�إ


 وا�Lات�
 �LGه ا��Vھ�ة.�:�<�
 ��6ء م��V6ت ث�ري
 �+ي+ة 0�ي
. وي;2 أن ���J :4 �0ب ��	 ا���ب ا�����: Fي��ت
)� �I�S@ ،��;ت+ري O�مF �+اي
 ا���$��6ت، -��D ا��3وط ا�����+ي
 ��f3�	 ا�&��
 ا�$�م�
، ��V6���G و��G��P6 ا���م(، D��: +0 ت�
�رة -��'
. -�� ت*S� hم�ت، وذ�+Y0&�ع ا� �$6
 0+ي��. ��+ ت* ت��ي	 ا��f3�	 م4 ا��6S:�ت ا����ي��
 وم4 ا����6*، ��Sا���+ان ا��

، ا��( -��D 0+ ��:+ت����ت���e �?ئ( ����-? ا�$���( �( ا����وOت ا�$�/0
، وت* ت���e أش��ل تV6�* ا�$�	 ا���ت�?ة :� 5��Vم ا�

�ث��ة ا�$�	 م4 ط�ف ا��6+و��4 ا����6��4.� 
�6�6� 
:�5 م�ا�0
D��ا أتLG� .رات�
 ا�6��ء �( أو��ط ط��
 ا��]��ري4 وا��]���6� 
��+ ت�ا��D ت��Oت ا�S�0Oد ا��أ����( ھ�تQ، مF زي�دة ت+ري;�
،Q�'�  D0�ت'�0*، �( ا�  �G6��  .4G0��$�ا  Kط�ي  5�: �ة &@  +�-[���� ي�3	  ا�Lي  ام�   ،	���:�5 د@	 م �ل Sا��  
إم���� 6��ء ��
،
���ت ا��( ت$��>4G �( �$	 ا����ل ي�3ر-�ن �( ا:��ل ا��6?��$S�� ا�V� ،(k:�Pم 	م :��أو>�:4G ا���دي
 ��3	 :�م (ي

 ت���	 0�&� وا��ا م4 ا:��ء ا��6?��
 ا�����+ي
. -�� أ��G ت�P� 4G$PYورات�:����Oت ا���Uم4 ا�� 
و-f� h�L��ب ش��
 وا��

:�	 أ-�� �]-�� ا��/�� وم�66
، وا�Lي م� ��{ ي�$�* �( 0&�:�ت ا�Y+م�ت ح�W ي�* ا��Y+ام4G ����ة.
)� 4G<��$ت ا��( ت���$Sا�����6ت، م�� ي?ي+ م4 ا� 	ء دا@��إ>��
 إ�5 ذ�h، ي&�F ھLه ا م����
 ت]@� وا>� �( ازدي�د :+د ا�6

.�G������ ل�P� ض�
 و@I�Y4 ا�G���&إ��از م
-	 ھLا إ��� ي��� ا��?ام4G ا�����( ا�+ائ*. و�( �'l ا��D0، د@�D اح?اب ا�����+ي
 �( م�ح�
 �+ي+ة م4 ���ورة ت���ط�G، وا��(

 �pح?اب��ت�ا��D مF ت+:�* �$/�0ت�G مF أح?اب ا�+و�
 أو ت��$
 ��G. ھLه ا@��ة أZ$� )� D��I اح��ن ت�3	 ا���:+ة ا��ئ�

.*G�ا�$����
 ا�����+ي
، :�5 ح��ب :/�0ت�G مF ا�$��ل أ�'
.�G�
، و-Lا أزم
 م��6م�
 �LGه ا@��ة �'�V6ا�� 
و��i :4 ذ�h أزم
 م��6م�
 ����ث	 0&�:�ت ھ�م
 م4 ا�&��
 ا�$�م�
 مF ا���-
 ا�$����

��+ و�+ ا�$��ل وا�$�م/ت أ�'�G* (ھ4) أم�م ظ�وف �+ي+ة �* ي�4 �\م���G* ا��د :���G ��3	 ��يF و:'�ي، و������( -���ا �( و>$�

������- 
�ا20 ذات�: 
�$<�د��:�
 ات;�ه ھ;�م ا���ط�و�� ا��$�*، ا�Lي ا�����Q� D ا����V6ت ا�����+ي
 ��3	 -���. وا����$D ھLه ا�
)� Q�ر7* أ ،��@�م م�Pد. ھLا ا;G� م��، ��� ي�* ا��	0وا���Q، ي���?م ت;�وزھ� م?ي+ا م4 ا��D0 وت���K ا���Sرات، �?ئ�
 :�5 ا
�+اي�تQ، اتLY أش��O رادي����
 �+ي+ة -� >�اب ا�36�J وت���F دائ�ة ا��P6ل ���3	 ا������G�4، واOح�;�ج >+ ��&
 ا�+و�
 أح����.
)� 
ا������ ا��&�:�ت   4�� ت+ري;��4  ت/0( وا����م   5�:  +�-[���� ت�-�2 ا���-
 ا�$����
. و���ت�?  ت+ري;��، إ:�دة   ،*��� ھ�Lا 
ا���3ب ودا@	 0&�:�ت م4 أو��ط  ا-�� و:�� �(  ا�6��ء، وا��3ائ�  ح��ق  أ�	  ا���6>/ت م4  ا�;��ھ��ي
، و��4  ا����V6ت 

ا��]��ري4 وا��]��رات وا��( ت��+ ا���م @�رج ھLي4 ا@��ي4، و0&�:�ت ح�-�ت ا����:�
 �+ي+ة �( ط�ر ا��;Lر.

 وا�;?ئ�
، وإ:�دة دمi 0�* وم��دئ ا���Pم4��Pرات ا��S��Oر ا�
 �/ش��ا-��4 ا���ري�4، ھ� تY&( ط��إن ا�Lي ي$��� أ����� ���6
��4 :��ل و:�م/ت -��
 ا�� )� 4G�G��P* (ھ4) >+ ھ;�م ا���ط�و��، وت���F ھLا ا���Pم4 ���3	 >��ي� ا���k3 ا���ر��ازي
�زا: ا�����Gي4 وا�����Gات، ا�6��ء، ا���3ب، ا�$�ط��4 وا�$�ط/ت، ا�����:+ي4 وا�����:+ات. وھLا م� ي&�ح >�ورة إ:�دة: ��-ا


 �+ي+ة.���P� دة وإي;�د ش���ت���ھ���
 ا����V6ت ا�;��ھ��ي
 ا��
�ى :�` 0&�:�ت����4 أزم
 ا����دة ا�$����
 ا���دة ت�ت�? أي�P :�5 م�ح�
 �+ي+ة م4 دي������h اO���Sرات ا�;?ئ�
. ��رت'�ع م


، @/ل "ا�&'�ة" ا�S�0Oدي�:�6Sا�-Q�3ا���+ان ا� )� �:��وا�$
 م4 ا�&��
 ا�$�م�
 �( ا����و��Oت ا م��ي���
 و0&�:�ت أ0	 ات
�دي �����
، أي ا��'�ظ :�5 ا�����2 �+ل��
 ����$56 ا�Vم��� 
ا��( ت�D ا���ب ا�$����
 ا�����
، ا����$Q ردود �$	 ت&�$�G أ-�� �?:
eأو ت��� ،
�ى ا�$�` �+ر�
 ت?ول م$�G ھLه ا�6?:��ت���$Q. و�O+ م4 ا��D0 ��( يUدي ا����ر ا�S�0دي ط�ي	 إ�5 ا�Y'�ض �( م

.	0-���ا :�5 ا
 إم����
 ا�+م�ج ���� �( ا��;��F ا���ر��ازي، وذ�h مL6 ا�kS6 ا����( م4 ا���$��6ت.��1968+ أت��D �$+ي+ م4 "0+م�ء م�6>�(" 

Dح�م ��- ،�G��وإن ت��DS ��3	 -��� ھLه ا م����
، @/ل ا���$��6ت، �\��G ح�مD ا�&��
 ا�$�م�
 م4 ا�+:�ئ* ا��( -���ا ي��3
ا����V6ت ا���ري
 م4 ا���ادر وا���6>��4، ام� ا�Lي زاد �( >$k -���ھ��.

��O 4 يf�6( أن ���	 م4 ش]ن ا����Oت ا��( ت+�F �( اOت;�ه ا��$�-l وت��:+، :�5 ا��+ى ا��$�+، �( ح	 أزم
 و:( ا���و����ري�
.
و0��دت�G ا���ري


����ت ا���ر��ازي���ا أ�+ا �( م]م4 م4 ا��]ث� �� ي+ي����+ ش�	 ا���ري�ن دائ�� أ�0�
 و�J ط��
 ا��]��ري4 وا��]��رات. و�* ي�
وا���ر��ازي
-ا�fS��ة، وذ�h ح�2 ا��: Z0�6�Q6 ا�Lي ي&�F ط�ي�
 ا�+م��G* �( ا��;��F ا���ر��ازي.

O�P� ن�<�Yي ،
�����ظ �;�ح �* ي�4 ي���� :���G ا�;���4 أو ا��/ث
 أ���ل ا�Vم ح�إO أن اOش��ا-��4 ا���ري�4، وھ* ي����ن ا��
��وئ�� Fوھ�6ك إدراك وا� ،
ح?اب ا�����+ي�� 
���ا م4 أ�	 ت�+ي+ �+ي+ وم�F6 ���+ي	 اOش��ا-(. ��+ ت'�h ارت�Gن ا�&��
 ا�$�م�:

� "2�0 او>�ع" �Lري�.�� 
ا��V6م ا��أ����( و"0��Q" و��	 م� ي&�$��G م4 وح3�
 وھ�;�
. وت�;Q 0&�:�ت ���

5 :��
 ا���ن ا��اح+ وا�$�3ي4�: 
إشـ�ـ�ا-ـ�ـ
 أو ھـ�ـ;ـ�ـ http://www.almounadil-a.info/article_imprimer.php3?id_article=274

9 sur 18 11/01/2015 13:07




 ��;l6 ا���3ي، أO وھ( �$	��6���  
ح���  
�ض م$�-Y� دوارp� +ا�;+ي *��:�5 اOش��ا-��4 إذن، أن ي��6+وا إ�5 ھLا ا���
ا���و����ري� ت��$�+ دورھ� -��ئ+ ا��P6ل >+ ا��أ�����
. إ��G م$�-
 ط�ي�
 وش�0
، ���G6 >�وري
 أ-�� م�� م5P. وإن �* ت�&F و:+ا

.Q���4 إم���Pت )G� ،�S6���

III�-�� /�ق�ھ�!�� : ان (

) ھ�!�� ا�'��115

���ئ	 ا ���ج وا����دل، �(� 
I�Yا� 
�ق ا��$�* و�( ا������إن ا��	 ا�;Lري زم
 ا��أ�����
 ي�� :�� إ:�دة ا��V6 �( ا�S�0د ا�

. وي6+رج ھLا�:����Oا 

 ا����ي�V�أ )� 
�ل :�5 ا����، �( ���دة ا�+ول ا���م�
 و�( ت��* ا����و�0اط�Sا�� ��� Q��ا ���ج ا��

.�G�'6� �G�'� ���
 دي���0اط�
 وت$+دي
 ت����: 
ا��	 �( أ�K ��+را��
 اش��ا-�

���� �( @+م��إن ��Vم� اش��ا-�� ودي���0اط�� �$/ ����� ��';�� ط�0
 ا��'��� وا�$&�ء �+ى ا ���ن، -�� ����� �;$	 ا�$�* وا���6
4: i�6وي��4 أن ي ،F��;ول م�ة �( م��6ول ا��م�
 ��6ءة. ھ�Lا ����ن ا�����
 وا��$��* ا�$��( �: 
��0�� *G:�P@ء وإ��ا����ل وا�6
ذ�h ازدھ�ر ��q+اع ا�����( وا��k3 :4 @?ان ھ�ئ	 م4 ا�&��0ت ي;G	 ح�5 اsن. وي��4 ���&�ر ا�$��( أن ي��ھ* �( ت��ي� ا���أة
،)���وا���	 م4 :2ء :�	 م��&F وم;?ء، رت�2 وم������(، م�	 وم+م� �'��� و��+ي�. و�4 ي�]ت5 ذ�h إ�G���� Oد @/ق وإ�

�ك ���:( م�Uول ����6;�4 ا����3ر-�4 اح�ار، و������ ذات( مJ&Y وم$�*.���

 ا���6;�4،���7 
��0��ي ���6 	�: 
����� �إذا م� ��� 5$�F ا����ل وا�6��ء إ�5 ت���e دائ* ��$�	 ا��������( وا��ت�2، وا�Lي ھ
�د ��Q م�اط6�
 �+ي+ة ت��* ول م�ة�
 ا�S�0Oدي
 أن ت�6ل ت+ري;�� ت�'�?ا م�fي�ا ��� ھ� :��Q اsن. ����ل م;��F ت-���� 4����
م�ا�0
 ا��;���G;� Fز ا�+و�
 وا دارة، وا�Lي ھ� م���م :��O�� Q>��/ل، ي���?م ت���L� �Sري� ���:�ت ي�م ا�$�	. ���م :�	 م4

 وي��4 ا�$��ل م4 إدارة ا��;��F وت����ه �]�'�G*. �+ون ھLا ا�����e ا�Lي ����ن�6Gم 
أر�F ��:�ت ي�f( :���� >�ورة ���و�0اط�

�ري�.I )اتLا� �����I Q+ى م+و �( ا�$��* �]��ه، ����5 م�+أ ا��
.

 وذات��:�<����� ھ+�� ط���وي�، �	 ي��6+ :�5 أ�l م� 
$6Sا���+ان ا�� F��� )� 
��l ھLا ا ��اء ا��6�ذ�( ����رة اOش��ا-�


 ب Vج50ت�+ر أو��ط م������إ) 
�7اض ت+م��ي 
��$��
 أو م��$��7�� ا��  

 ا�&�0
 ا �����
 ا�$����Sح  ،	0:�5 ا  % 
�دة اsن ��3	 :�/�( ورش�+، ��fي�ت إ�����
 وم6'$�
 ت���م >�ورات��
) ومUذي
. وإذا م� ت* ا��$��ل ھLه ا���ارد ا�����ا
J���ى ا�$�` ا������� e�م���6، دون أي ت�� "Wا�$��* ا����" )� k�Yس وا��Uء ا���fات;�ه إ� )� ���
 :�5 ا���=
، ��f+و ا�Vا�����

�$��ل أح+ م4 ا���+ان، �	 ���$�l ���* ر�$Q �( -	 م��ن.

��6��� )����� .
�:����Oة ا��ف أ��5 ���+G- 
�+أت أ�0��ت دا�
 ا���م، �����3�h �( "أ@/0��ت ا�$�	" وت�ا-* ا���6;�ت ا���دي

 ��/ي�4 ا����ل وا�6��ء، ا�Lي4��6��� *Gا�� l�� .ي��fم ):���/ي�4 ا�$��ل، ��l ھ� ا�$�	 أ-�� G��O/ك أو��، �	 :�	 أ0	 �$�` �

، وا��'�ظ����وا���ات( ي+ر-�ن ا@&�ر ا���=�
، ھ� ت�ا-* O م�+ود ����6;�ت ا���دي
، �	 ا���W :4 ح��ة ����
 و:4 ا���ام
 ا �

.
:�5 ا�&��$
 ا��( ��4 �?ء م�G6 وح��ي
 ا���=
إن ا�G+ف ا��3م	 ا�Lي �&�� إ��Q ھ� ا�$��ق م$�* ��	 ا����ل وا�6��ء م4 -	 أش��ل اf��O/ل وا�G&<Oد، و-	 أش��ل ا��O/ب
وا�����? ا��( ي�$�>�ن ��G. �\م� أن ت��ن اOش��ا-�
 ��Vم� ت$+دي�، ي��� ��$+د اح?اب وي�ت�? :�5 ا������ ا�Lات( وإ��fء ا�$�	


، وم�$+دة ا������ت أو O ت��ن.���� ،
�ي
، أم���� ،
ا��]��ر، أو O ت��ن. وإم� أن ت��ن ��=�
�ص، ت���K وت&��K -	 م��P��ت ا�+ي���0اط�
 اOش��ا-�
 ا��ا�$
، -�� ي'��ض أن يFPY ا���Yب ا����م�تSY��� ا ي'��ضLوھ

وت$�ي�GP، ���ارات ت�LY ��	 ح�ي
 ـ أي اO@���ر ��4 إم�����ت م�$+دة ـ :�� ا��0Oاع ا�$�م.

) و�Gھ� ا�.
و��/�ر�� ;�درة �$K )��ء ��/-I )�ون ط.��ت12


�:����Oة ا�0�ة :��G* (ھ4)، ا�� F��� دي��S�0ون ا�&Pات( ي�ي��	 ا����ل وا�6��ء ا��]��ري4 وا��]��رات، أي -	 ا�Lي4 وا��

 ا��ا�$
 م4 ا����ن. �h�L ت$������7ا��ح�+ة ا���درة :�5 ش	 و2�0 ا��;��F ا��أ����(، وإر��ء م;��F �0ئ* :�5 ت$�ون وت�Pم4 ا
ا�&��
 ا�$�م�
، و�K ھLا ا���+ي+، ا�$��د ا�'��ي ��ح+ة ���F ا�����f�4 وا����f/ت (�'�� ا�f�4) وا��G&P+ي4 وا��G&P+ات (�'��

.
ا��Gء) �( ا��P6ل م4 أ�	 اOش��ا-�

 ا����ي��
 ا�����ة و�( ا����6* �+أ �����ا�F، �( ا���+ان:�6Sن �( ا���I�� أن :+د ا��]��ري4 وا��]��رات ا�Lي4 وا���ات( ي$��


 إ�5 ا�Lي4 وا���ات( ي$��4 �( م� ي��5 ��&�ع ا�Y+م�ت.��
 0+ي��، ��:�6Sا�

 و���ئ;�G ا�Lات�
 :�5 ا�$��ل وا�$�م/ت. �\ذا �Iرت 0/ع�:�<�
 �( ت$��* وزن و:�ا20 ھLه ا����Oت ا��fا����� )f�6ي O 4��
Dم� زا� )G� ،Fوت�ا� k$< 

 ا����رات وا��6S:�ت ا��+ي+ي
 و�( ا��6S:�ت ا���������
 ت$�ف و>$�:�6I )� 

 ت���+ي����:
F0ا�� 0&�:�ت ا�Y+م�ت، �\ن :+دا -���ا م4 ھLه ا@��ة ي��	 �( ا��� 	�f3��� k��- 	ي��0ئ�
 و�* ت6+ث� �$+. وإذا -�ن ھ�6ك ت�

 وا�/����
)، إ>��
 إ�5 أ��G ��ھ�D �( ��وز ت�-?ات :����
 ھ�م
. ي��-? -	 م4����
 (ا��6	، اOتO�Sت ا��:�6I 0&�:�ت
5 -���ظ�'
 ا�$��م�
 وا��6ك، إO أ��G ا���م أD��I �0درة :�5Pم ���� 
ا��6S�F وم�66
 ا�$�	 �( أو��ط 0&�:�ت -��D أ0	 -'�ح�

.lم�� 
ش	 ا�S�0Oد ا��أ����( ��3	 أ-�� �$���
 م�� ت�+ر :��Q ا��/ع ا�$����
0�ي
 �( ا��D0 ا��اھO ،4 م4 ح�W ت]ھ���G (�+ر�
 �* ي���G� K م��	) وO م4 ح�W :+دھ� (أ-�� م4 م���ر +� 
إن ا���و����ري� ا�$����

5 :��
 ا���ن ا��اح+ وا�$�3ي4�: 
إشـ�ـ�ا-ـ�ـ
 أو ھـ�ـ;ـ�ـ http://www.almounadil-a.info/article_imprimer.php3?id_article=274
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-�ئ4 ��3ي). إن اOت;�ه ا��G��� 4�l ھ� ت��e :+د ا��]��ري4، �	 ت��$G* :�� ا�$��* ��� �( ذ�h ا���+ان ا-�� ت�+م�.

. ��Oزدھ�ر �( ھLا ا���+�:�6Sا�'�وع ا� 	ا��&�:�ت و�( - 	- )� ،Kا���6ط 	ا���+ان و�( - 	- )� ��أ-�+ أن ھLا ا���6م( ��l م�;��

 ھLه ا���-
 ت��� �( ات;�ه ت&�ر ط��
 ا��]��ري4�Sا أو ذاك. ��4 م�Lر �( ھ��أو ذاك، �( ھLا ا��&�ع أو ذاك، ي�ا��Q ا��

.�G$ات;�ه ت�ا� )� l�رات، و��وا��]�
�ض ��Pل >+Y� 4�وري�Pا� ):���:+ة ا���و����ري� :�5 أن ت���2 ت+ري;�� ا��;��
 وا��� Q:ي ي;2 ات��Lا�$�م ا� h��إن ا��
ا��أ�����
، وا���� �Q 0+م� ��� ا����Vت ا�����
 ���ح�
 م� �0	-ا���رة و�'��ة ازم
 ا���ري
، ھ� م��h ا�����مi اO�����(، ا�Lي
F��;���� 
� ا ط�ح�� ،
I�Yا� 
���P6ا� �G���;ت K5 ط�ي�: ،�G� ���ي$6( أ�Q ي;2 اO�&/ق م4 اOھ���م�ت ا����ش�ة ��;��ھ�� وا�
��0
 ا�$����
 :�5 ا ���ج وا��Lف ا��G6ئ( ����?ا��
 ا�$���ي
، ا����h ا�;��:(���- �I�S@ 2��&4 م�Pم ي��ا��أ����(. وھ� ا��

���I ح+ة�
 ا�$����
 ا��G�;ا� 
��ت ا����ى و��ض >�ي�
 ت�LY ش�	 م�Sدرة :�5 ا���وات ا�&�ئ�
. -�� ت��5 �����U�6ك وا���p�

.mا� ...
�يSا�� 
�د ا����رات ا����6�$Iو 
�م�ت :�5 ا���ي�ت ا�+ي���0اط�;Gا� +S� 
I�@

 م4 اOھ���م�ت ا�'$��
 ا���م�
 ��;��ھ�� -( ت��I	، :�� ت;����G ا�Lات�
، إ�5 >�ورةI�Yا� 
������Oا��&��2 ا K�&6ي;2 أن ت

.
&��ا ط�ح
 ����أ�����
 وا��O�/ء :�5 ا�
�ق ا�$�	. و0+ ا��0ن ا��&�ر� )� *����� Jت ت�ت�����إن :+م ت;��l ا���و����ري� ي��+ مL6 �+اي�ت ا�$�	 ا��]��ر، وھ� ي��ا�K مF ت�
4: 
'��Yي$�� �+ر��ت م �G� .Q��:+وت l��;ا ا��Lء :�5 ھ���q� �Gودو� 
ا�/م���وي وا���-2 ���ى ا ���ج دائ�� �]ھ+اف ا���ر��ازي
�ل ا ث6�
 و"ا�0�$�
"، ��4 ا�3��خ وا���3ب، ��4 ا����ل وا�6��ء،Iا����ي�6ت �( او>�ع وا��+ا@�	 ��4 :��ل و:�م/ت مk��Y ا

ا�36�&�4 وا�$�ط��4، "ا������4" وا�����Gي4، ا��Uھ��4 و7�� ا��Uھ��4، و��4 ا��+وي�4 وا�Lھ6��4 �( -	 ���ع ا�$��*.
ت+�F ازم
 ��ت;�ه ت$��K ا�'�ارق وا��'�وت�ت. ويi�6 :4 اح�+اد �&��
 ا���3ب �( :+ي+ م4 ا���+ان، ��وز ش�ي�
 ا����:�
 �* ت�i أ�+ا
أ��اع  F�و�� 	ا�$� �ق �  4GV'� ا���ات(  ا�����Gي4 وا�6��ء  ا�$��ل   2��� إ�5  ت�3	،  وھ(   .̀ ��Gا�� إ�5   
:�وم+� ا�$�	  ح�	 

ا����وم�4، ش�ي�
 ��و����ري� دو��
 �$�+ة :4 ت����+ ا���Pم4 ا�$���(.
4 0��� م4 ا���و����ري� �$�+�Pي ي�Lوا� ،
$6Sا���+ان ا�� )� ����ي6+رج م�3وع م� ي��F��;���� 5 اOزدوا�(، أو م;��F أ-�� مQ6 ت�


 �]و>�ع ا���ن G�ش� 
 �( ا����و��Oت ا م��ي���
 و�]و>�ع "ا�$��* ا����W"4:19 -	 ح��ي
 وم�7* :�5 :�` أو>�ع م?ري

 ھLاGا��ح����، ي6+رج �( إط�ر :?م ا��أ���ل :� 5�iG مJ&Y يG+ف إ�5 �$	 ا���-
 ا�$����
 �( و>$�
 >$k دائ�
. إن م
�ر، ت$+ إذن�
 ��Pورة ام��Sص ا��&��
 :�� ت���L� eري ���:�ت ا�$�	 دون ت��يF وت��تQ ودون ت���e ا���&���� J&Yا��

.

 ا�$����-���� 
��6��� 

 م�-?ي�Gم
���S� ،+�$، :�5 ا��+ى ا��	ي'$ ،

 ا������������+ أن -/ م4 ت+وي	 0�ى ا ���ج و��وز ا��3-�ت م�$+دة ا�;6���ت وا���رة ا���6

ت��رب ت+ري;( ���&��2 وت+ا@	 ا�O�P6ت وا����V6ت.

 إ�5��� F0+ ت�ا� ):����Oا *G�4 �( ا�$��*. وإذا -�ن وز�ي4 ي$+ون ��=�ت ا��/يL4 ا���ري4 ا�?را:��ر ا��]�G�� ري����ا���و� 	ت�3

.h�����ن أو ا���-�� ،�Sأو م 	ا���ازي ،���:�م
 ا����ن ا�36�&�\� ،4�Q �( ارت'�ع ��ر�0م ا��&��
 �( ��+ان -��6G+ أو إ�+و��
�P/ :4 ذ�h، ھ�6ك ح+ود 7�� وا>�
 ت'S	 وت�ح+، �( آن واح+، ��4 ��و����ري� ا��+ن وأش��ه-ا���و����ري� �( ا����ل (م?ار:�4
hذ� )� ��� (D0Uر م�6
 ويP&�ون إ�5 ا����م �$�	 م]��
 م4 ارض O ت��� �G* ���$�` ط�ال ا���=< +� 
م�����4 ي�����ن م��ح
اح�/ل أ�	  :�رم
 م4  ح�-�ت  اsن   �G6: ت$��  �+أت   
�:����Oا ا�&���ت وا��3ائ�   
ت��يh وت$�=  
ط�0 إن  ا�'��اء.  ا�'/ح�ن 

.
ارا>(، O �	 م4 أ�	 ا�����رھ� ا��i�6، وا��( ���3	 �?ءا O ي�;?أ م4 ا���رة اOش��ا-�
 �( ا���+ان ا��6$�
�ر ا��ا�F م4 أش��ه-ا���و����ري� ا��3�G�4 �( م+ن "ا�$��* ا����W"، إح+ى ا���ى ا-�� ات��دا �( ا��&�$
 مF ا��V6مG�;ا� 	ي�� ،h�L-
ا����O:( ا���ئ*. وي��Q6 أن ي�3	 �0:+ة ��Sر أو �$�/ء ح�-�ت ش$��ي
 ر�$�
. ��4، ي�'( �����V6ت ا�$����
 أن ت+ا��� F���Vم :4
م���S أو�=h ا��$+م�4 وأن ت�'? وت��:+ :�5 تV6��G* ا�Lات(، ��( ي��S ا��P6ل م4 أ�	 "إI/ح م+ي6("، إ�5 ���2 ا��P6ل م4

."
'�Yا���+ان ا���" )� 
�رة ا�+ائ���� 
أ�	 إI/ح زرا:(، إح+ى ا���ى ا����-
 وا�+ا�$
��I �( ا��Oي�ت ا����+ة و�( ا�6G+، �( ا�����h و�( ار��6�4، و�( م�S وإي�ان، �*S@ ،
�����( :+ي+ م4 ا���+ان ا��أ�����
 ا
�ى ش$��ي
 أو ح�5�� 
�����تV'� ا���و����ري� �$+ �����/��G ا�����( ا�&��(. �G( م� زا�D، �( أ��7���G ا��ا�$
، ت�D ا���Iي
 ا�


 واو�5 �( ھ�تQ ا���+ان.��
 ا��ئ��Gا�� ،)�����ر��ازي
 ت���+ي
. وي$��� ا��P6ل م4 أ�	 ا��?اع ھLا ا���O/ل ا��

) ا�.
و��/�ر�� و�M$Gؤھ� و"ا�+
�0ت ا,6/-���� ا�����ة"13

ي$��� ا�'/ح�ن ا���دح�ن �( ��+ان "ا�$��* ا����W" وا�Lي4 م� زا��ا ي��3�ن، ر7* ت�ا�F :+دھ* ��3	 ت+ري;(، أ-�� م4 م���ر -�ئ4
��3ي، ح��k ا���و����ري� ا-�� أھ��
 �( ��G��P >+ ھ��6
 ا��أ���ل. �G*، إ�5 ���2 0�* م4 ���ن ا��+ن ا��3�G�4 و�?ء م4

 �( ھLه��ا���ر��ازي
-ا�fS��ة، ���0�4 ���$�=
 وا����ك م4 أ�	 أھ+اف م$�دي
 �qم��ي���
 ا��( ت�3	 إح+ى م�Gم ا����ر ا��ئ�

ا���+ان.
،
ا�6��ئ� ا����:�
 -����-�ت  ح�-�ت   ،�G$م  Z0�6ت أح���� �(  أو   
ا�$����  
ا���- ھ�م`   5�: ت&�رت،  ا@��ة  ا�$��د  @/ل 


، وا��$�دي
 ا��S6$ي
 وا�+ا:�
 ����ر ا������4 ا�;6���4. وت$�l ھLه ا���-�ت ت�P0�6ت �+ي+ة أو م�'��0����وا���-�ت ا���=�
 وا�
:��� وأ-�� 6
 ا����و�0اط�
. -�� ت$�� :4 و:( أ-�� ��Gأو �( م;��$�ت ا� 
�اء �( ا��;��$�ت ا��أ������ ،
�ا20 ازم:  	$'�


 ��k��Y أو�Q ا�G&<Oد. ��+ �;�D ھLه ا���-�ت �( إ��0م 0&�:�ت ش$��
 �+ وا�$
 �( ا��P6ل.���ش�


 أن ت�- F�&P�� �LGه ا��$�-
. ��4 ح�ل دون ذ�h ح�5 اsن 0��دات�G ا�����+ي
، إ>���V6ا�� 
-�ن :�5 ا�&��
 ا�$�م�
 وا���-
 ا�$����


، م�� �$	 ت�h ا���-�ت ت���F وت�6� ��3	 ت���ئ(.�[�إ�k$< 5 ا����ر ا���ري وت]@� ت+@�S� Q+د ھLه ا��
�G$;( م�ا���ات kت��� 
إذ ��3رك ��	 �$���
 �( ھLه ا���-�ت و��4 وا:�ن �&��G�0 ا��$�دي
 ��أ�����
، �\��6 ��6>	 م4 أ�	 إ�0م

5 :��
 ا���ن ا��اح+ وا�$�3ي4�: 
إشـ�ـ�ا-ـ�ـ
 أو ھـ�ـ;ـ�ـ http://www.almounadil-a.info/article_imprimer.php3?id_article=274
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O )ا�� 
�:����Oه ا���-�ت اLG� ات( ا���3وعLل ا�/���Oا ،Q�'� D0�ومF ا�O�P6ت ا�$����
 وا���-
 ا�$����
. ���66 ����م �( ا�
.�Gح+ ذات )� 
ي�'( إدم��J�� �G �( ا���-
 ا�$����


:�5 ا���ي ي�ت�?  �+ي+   F��;م lر�* أ�  5�: ا���درة  ا��ح�+ة  ا���ة  ا�'��اء  إ�5 ا�'/ح�4  ا����6+ة  ا���و����ري�  ت�3	   ،F�&���

 :�5 ا�S$�+ ا�$���( م��ر�
 مF ا���ن�V6م +� 
وا���Pم4 ا���م��4 وا�����م��4. ��4، و�( ا��D0 ا�Lي أ� D��I�Q ا���ر��ازي

 ا���و����ري
، ��4 ي��4�����
 ���ھ��ي
. إ�Q و�Q م4 أو�Q أزم
 ا����دة ا�����: 

 أم���V6�� د�ا���>(، �;+ أ�Q �* ي$+ ھ�6ك و�
ت;�وزه ���وز أ���ل م�6>�
 �+ي+ة و�����$�ب ت;�رب امl، ���ا-�
 ا���Sرات �+ي+ة -'��
 ����$�دة ا���
 �( ا�l'6، ��;+ي+ ح�ار
�G�$��&و� 

 ا�;��ھ��ي-���� 
���: *�V6م;��$�ت ا��3ق، و�\:�دة ت )� �G���وم� 
ط���� ا��&F ��4 ا�&��
 ا�$�م�
 �( ا���+ان ا��أ�����

.
�����ا�

) ا���Dل ض� اض��8د ا��(�ء14


. إ��G ت+ا�F :4 م���S أ-�� م 4�kS ا���3ي
، وت�3	 �$+ا أ����� ��	 ��Pل����ت$�l ا���-
 ا�6��ئ�
 أ0+م ا>&�Gد :���Q ا �
.)���م4 أ�	 ا����ر ا �

 % م4 ���ن ا�$��*. وإذا م� اح����6 ا�$�	 ا��6?�( إ�5 ���2 ا�$�	 ا��Uدى :\� ،Q6�4G ي��4 ���;?ء ا:V* م534ت�3	 ا�6��ء 
��:�ت ا�$�	 :�5 ا�S$�+ ا�$���(. و�������	 �$�	 ا�6��ء، ح�5 �� -�ن مUدى :lY� ،Q6 ا����
 م��ر�
 مF :�	 ا����ل.



 وا���ار. وي�* إ���ؤھ4 �( و>$�
 ا���$�
 واOم���ل، وO ي����4 ح�5 ��&
 م�ا�0&����3	 :�م، ت���56 ا�6��ء م4 م�Uو���ت ا�
7��ب  )� 
�Gه ا��LG� 4$�&Pا���3ي. وي l6;ط'�ل و>��ن ا����ار ا��� 
و>$4G ا��Yص. ھLا، و:��4G ت�F م�Uو��
 ا�$�6ي
،
ھ3  +� 
ي;$�4G �( و>$� تL-�. -	 ھLا   
���ر�  
ا����ئ	 وا��6��ت ا�����
 ا��Pوري
، و�( أ2�7 او�0ت دون أي م�3ر-
.
��ا�S�0دي� وا����:��، وي;$�4G أ-�� :�>
 ��	 ا���دي�ت و��	 ا@&�ر ا��( تG+د 4G��I، و��	 أ��اع ا�k6$ واO:�+اءات ا�;6
�ى م�6 ا���	 وحK ا ��Gض، ���ازاة مF ت?اي+��إذا -��D و>$��4G تk��Y ��@�/ف ا���+ان ـ وإذا ت* ھ�6ك ت�+م م���ظ :�5 م
�ع ا����:( و����(PYو� k:�Pدي م�S�0ل ا/f��O ء ي�$�>4 دائ�����ي ا��]��ر �( ا���+ان ا-�� ت&�را ـ �\ن ا�6�ا�$�	 ا�6
�( -	 ���ع ا�$��*. �4G أو�5 >��ي� -	 ا���ارث م4 �'�ف و�Uس، وح�ب وت+ا��� ا���k3 ا�S�0Oدي، وأزم
 و�&��
. وي4��3

 
�� % م4 :�3ات ا��/ي�4 ا�/�=�I 5�: 4$�+85ا��&�ع ا-�� ھ�3ش
 و�J ا�;��ھ�� ا���دح
، -�� ي���4، إ�5 ���2 اط'�ل، �
ا���ة ار>�
 ا���م.


�[��� J�� K�$ي� O م�إن ا��P6ل >+ ا>&�Gد ا�6��ء ي$��� إذن �$+ا أ����� �( ا��P6ل م4 أ�	 ا����ر ا����O:( ��م�Q. إن ا
م&��2 دي���0اط�
 أو ح��ق م+��
 -�'�� -��D أھ��
 ھLا ا��$+ �( ح+ ذات�P���� .Qء :�5 ا>&�Gد ا�6��ء أم� >�وري ��	 ��Pل

.	Pأ� F��;م 	ظ��� م4 أ�
�ج ا��� إ�5 -	 و��ئ	 مF6 ا���	، �( ا ��Gض ��	 ح�ي
، �( ا����واة��إ�Q ي�4�P حK ا�6��ء ا��&�K �( ا����* �]���دھ4 و�( ا�

، �( إم����
 ا�$�` دون ت$�k أو :k6 م�6��ن :�5 ا�����?���ر ��اء �( ا�$�	 أو �( ا��+ري2 ا��6G(، �( ا���ي
 ا�;6��( ا
�ل :�5 د:* م�دي -�فSا�� Kء، و�( ح���رة :�5 ا�6Sا��6?�( ا��� 	ا�$� 

، �( إزا�
 م�Uو����ا�;6�( ودون ا:�+اءات �6

�Oدة ور:�ي
 اط'�ل.��
إ��6 ����+ و�+:* �/ 0�+ وO ش�ط ��Pل ا�6��ء وتV6��4G ا�Lات( م4 أ�	 و>F ح+ �+و���4G. �$��ف دون أد�5 ت�'~ ��K ا�6��ء �(
F��;ء دون إر��ء م��ت��ر ا�6  Kي���  4�  .
ي�;?أ م4 ا��P6ل م4 أ�	 اOش��ا-�  O ء?�  
ھLه ا��$�- ��S��ھ4. إن  ا����* 
+G&Pء. �&���� ي��
 ا��أ�����
 وا��&�ي�-�
. و�4 ت���K اOش��ا-�
 ا���
 دون ت��ي� ا�6I�Yا� 
اش��ا-(، أي دون إ��fء ا�����
��ت�Uا��  	- 5�: ��3ي   Fط�� ر��O و���ء  >'�ء  ا���ري�ن  ي�6>	  ت��ر -/ھ��.   	����ي  ،�@sا  �G'S�  
ا���3ي  kS�

.

 وا����6��������G ��	 م��V6ت�G ا�'� 

 ��� ���G م��V6تG*، وح�5 :�5 ا���-
 ا�$�����:����Oا

) ا���Dل �� أ��G 56ق ا�-�$��� ا���(��� �� ا�
�6ل وا��(�ء15



 م4 ا�$��*، ��3	 م���	 ��+��ع :4 ح��G0*، و>+ :k6 ا�+و�'��Yم Kء، �( م�6ط���ن م4 ا����ل وا�6����+ تV6* ا������ن ا�;6
6
 ا��'�و>
 ����ر�
 ا�;l6 مF ا���fي�.��Gو-�د :�5 ا� ،)����وا��3رع و>+ ا���F ا ي+ي


، وت$+ ت�+ي���
 دي���0اط�
. �G( ي��4 أن ت�;�وز إط�ر ا����واة ا�;6�Oأ-�� م4 د �G� 4���إن دي�6م�
 ا��P6ل ا����ري �������4 ا�;6
�ف ا�$��ل. -�� أ��G ي��4 أن ت�3	 ت�+ي�'I )� ت����
 �$�K. إ��G ت��ھ* �( ا��P6ل >+ -	 أ��اع ا�����f6ا�� 
�������pر ا��

�اء �( ا���+ان ا��أ������ ،
�:����Oا 
��$�ئ�
 ا��&�ي�-�
 و������* ا�;6�( ��$�	 ��:���رھ�� ر-�?ة ا>&�Gد ا�6��ء و:�S6ا �����0

.
6
 ا����و�0اط���G�� 
$<�Yأو �( ا���+ان ا� 
$6
 أو �( ا���+ان ا����$Sا��

 م4 ا���F ا�;6�( ا�Lي ي$�K ت&�ر ا��اد. �LGا ي��ھ*����ي;2 :�5 اOش��ا-�
 أن ت$�� ��	 و>�ح :4 ھ+��G �( ت��ي� ا �
+< 
�	 ح��ي
 ش�:�
 و-�م� *G���&ن م�اOش��ا-��ن ا���ري�ن ا��6$��ن �( �O�Pت ا������4 ا�;6���4 م4 ا����ل وا�6��ء، وي+:�

.)�-	 ت���? ي��م :�5 ا�����Q ا�;6

16�N�.�ا ���-G 56أ �� I6ل ن��Dا��0 �(/+�5 ن
) )�ون ا1/

5 :��
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����-�ن م�ر-l وا�;�? 0+ أدر-� م�	 ا�S�0Oد ا��أ����( إ�5 ت�Yي2 ا�&��$
 وإت/��G. و0+ و>� ا�;�? �( أوا@� ح��ت- Q�k أن ا �
O ،ي�ه�5 0�ى ا�&��$
. ��4 ھLا ا��:( ا�;6�6( ����ئ	 ا���=
 �* ي�* J0 ت&�: 
��Uدي ث��6 ��ھ�P إذا م� ا����ت ا���&�ة ا���������
��� ،

 وO م4 ط�ف ا���V6ي4 ا���ر-���4 ا�Lي4 ت��ا ا�;�?. �	 :�5 ا�$�l، ظ�D ا���-
 ا�$�����V6ا�� 
م4 ط�ف ا���-
 ا�$����

.Q�إ� ��Sي تLدي ا��S�0Oذج ا��ر �/ش��ا-�
 ي���$+ إدراج ا����'
 ا���=�
 �( ا��6Sت 
�( ذ�h ��6ح�G ا���ري، رھ�6
إن اOش��ا-��4 ا���م، م+ي6�ن إذن ����=��4 ا��$��Iي� ��� ،4�G* اح?اب ا�����ة ����PY ا�Lي4 ا��$�دوا وو�$�ا ا��:( ا���=( ا�Lي

. إن م�ا�$
 ا��V6ي
 اOش��ا-�
 �( ھLا اOت;�ه، ھ( �����
 ��+ ذات( وم�Uو��
 O م�6ص م��G6.19ح��Q اش��ا-�� ا���ن 
���4 م4 ا��Pوري أي�P أن �3�� إ�5 ا���اف أح?اب ا��PY وا����G0* مF ا��Lھ2 ا��+ري;( وا I/ح(-ا�;+ي+ ا�Lي يi�6، -�� ھ
*G��&$�4 ا: ،

 �( ا����و��Oت ا م��ي����6�����
 وا��� �$+-ا��6�����
 �pح?اب اOش��ا-�
-ا�+ي���0اط�
 واح?اب ا���ا�3]ن ���6
���ق ي�$+ھ* أ-�� �]-�� :4�Oا اLد ا��أ����(. ھ�S�0/و� 

 ا��ا$0�
 و:4 م�3ر-�G* �( ا������ ا���م( ��+و�
 ا���ر��ازي����� ا���
F���و 	ل ش�م�P6� م��ا�� 	������ �G�وا��( �+و 
م�G'0* ا���+ئ( -��=��4، �	 ي;$��I�0 *Gي4 :4 إدراك >�ورة ا ط�ح
 ����أ�����

.
>+ ا@&�ر ا��( تG+د ا���=
 ا�&��$�
�ن ا����ث م� زال يLر أر��ح� أ-��- )� 	� ،
م4 ا��ا>� أن ا�$�ئK ا���( ��	 م�	 ھLه ا��-�3	 O ي��4 �( ا�$+ام ا��$�رف ا�$���
م4 أي ا@���ر ��=( آ@�. ي�P6ف إ�5 ھLا دور ا م��ي���
، ا��( ت��( ش$�ب "ا�$��* ا����U� )� "Wس دائ* وت;$��G ������( �( ح��
 إ�5

 ا���ت�&
 ���$�` وا����ء وت;$��G :��?ة :4 أ@L م���S ا���ل ا���دم
 �$�4 اO:���ر، ھLا ا�+ور����ح��ل م��ش�ة ����3-	 ا
�اع م4 ا���ئ�6ت ا���
 مG+دة �� ���اض، أو ا����م� 
����ائ�
 وا ��دة 7�� ا������Oت ا���fإت/ف ا� 	�م4 �0 	م�3- K�@ )� *ھ��ي

.��S5 ا���: +:���]:��ل زرا:�
 أو �/ح�
 ت
"
:4 "ا�'$���  Wوا��� 
����
 وا�:�5 ا���W :4 ا���� وا��$( إ�5 ا ث�اء ا��Yص، وا�Lي تG��� 4�Q ا����6 �( م;��F ي�ت�? 
�ن ھ�6ك��� .

، ي�* ا��$��ل ا���وات دون م�ا:�ة :�ا20 ا��$����G :�5 ا��+ى ا��$�+، ���ح�ى :�ا�G�0 :�5 ا���=��Pا� 
ا�S�0Oدي

.
I�Yا� *Gأر��ح 
��6�� hوذ� ،
�ح5 م4 اھ���م�ت ��=�����( م��0 e� 5�: ن�دائ�� م��و��ن ي���ي�
�ى� Q� ن�إن -	 ت�3يF ي�$5 إ�5 ت���e ا����'
 ا���=�
 �$����ت ا ���ج ا��3ئ$
 وذ�h :�� "إر�7م ا����ث�4 :�5 اداء"، �4 ت�

.4���G��ت]ث��ات �?ئ�
 �( أح�4 ا���Oت. ���+ر م� ي$��� ھOUء "ا����ث�ن" م��وOت :\� ،5�V��G ����( �$2ء ھLا ا���4 :�5 ا��

، و-Lا ا���W ا�+ؤوب :4 م�اد وم�6;�ت ت$�ض ا���ارد ا�&��$�
 وت+���=���� 
إن �O�$� O�P >+ ا����ث وم4 أ�	 ح��ي
 ش�م�
ا��$��ل ھLه ا@��ة ��3	 �Iرم، ي��+:( أن ت��ن ا���ارات ا���$��
 �������Oرات و��@���ر ت�6��ت ا ���ج ��+ ا�;��:
 ا��( ����م


. إ�Q ي��P( إذن ح��ل م;��F �+ون ط���ت.I�@ 
��Sم 	+ا :4 -�و�$ 
�h�L ��	 دي���0اط�
Zء م��f�\� 5ح� Oو 
6
 ا����و�0اط���G�� F<�@ )م� �$+-رأ���� F��;�� l��0اط( �$/، و����4 ام� ي�$�F��;�� K اش��ا-( دي�
	�3� ،
����ت( ����� وت;��
 ��+ان أ@�ى � �G�l' ا��6�����ئ	 ا ���ج وا����دل ا����ى. ��+ أ���D ت;��
 اOت��د ا�� 
I�Yا� 
������

G�ش� 
�رھ� وا����Gرھ�، ي��4 أن تUدي إ�5 -�ارث ��=�Gوت ،�Gي�اتLوا���+ادھ� وت� 
م]��وي، -�k أن ��&
 ا����و�0اط�
 ا��&��

.
����( �����G ا��أ�����
+6��
 ����Yط� ا��( تG+د ا���=
. ھLا ا��K&6 ي����ي$��� ا��$Z �]ن اO�';�ر ا�+ي���7ا�( �( "ا�$��* ا����W" ي�3	 إح+ى ا���ب ا

.Q�ي�-4 إ� O )و������ 
إ�5 ا������6ت ��ي$
 :�م
Q�إ ."

" وO ح�5 "ث�����0�:"-
�( ا��ا� ،F0�l اO�';�ر ا�+ي���7ا�( O أم�ا دائ�� O م�6ص مQ6، وO ����� :4 أي
 >�ورة إث6�

.
�ا ھLه ا��6�
 ا�����<�
. و:�5 اط'�ل أن ي$�:����Oا 
م�ت�U���� Jس، و-Lا �f��ب �6�
 ت���
 م/ئ�
 �����ي
4G����وھ� م�ت��G&<�� h�L- Jد ا�6��ء و�����	 ا��'�وض :��4G، �]م��4G وت����4G 7�� ا�����
 �( م;�ل ا��&Y�J ا�$�ئ�(، و�

��(/ا���'( ����6ئl، وا�'�ت���ن �0	 -	 ش(ء وإن �* ي�4 وح+ه، م�Uو��Iا�;+ م�+ود إ�5 و��ئ	 مF6 ا���	. وي���	 ا�;�6ح ا

:5�V �( ھLا ا�S+د.
�6� ا�+ي���7ا�(، �( 7��ب اOش��ا-�
 و�+ون ت�+م ح��* ��� ت��ر ا�6��ء.�� 
��/�: 
�4 ت��ن ھ�6ك أي
 م�ا�0

) ا���Dل ض� ا,ض��8د ا���� 17



 ا�$����
. وح�5 إذا م� ت;�وز�� و>$�
 ا����$��ات ا��( م� زا�D �0ئ��$<�
 ا���م�
 إح+ى ا����ئ	 ا-�� إث�رة �( ا��[�ت$��� ا��
.
�ى ���دة 0�م�
 ح�������رت�-ري��، أر@��	 ا���	، -���-)...ا�(m، �\ن ��+ان "ا�$��* ا����W" شG+ت "ا���/O" �* ي�ق ��G إ�5 م�)


-ا�$���ي
 ا����ش�ة، وا���$�
 ا����������ا���&�ة ا�  4�� ت��اوح  أش����G، وا��(   	��  
ا م��ي���  
6��G��  
$<�@  Dزا� �G( م� 

 وت'��h ا��&�ع ا�$�م ا��( ي���6I �G+وقSI�Yا� 
���� iئ���ن، ث* �
 وا������
. وي?ي+ م4 ح+ة ھLه ا���$�
 :2ء ا�+ي�����وا���6
�J و��دھ� ا�$���ي ا����ش� �( أم�ي�� ا�/ت�6�
، وي��4 أن ت��م� 
ا��6+ ا�+و�(. ت�D ذري$
 م����
 ت;�رة ا��Y+رات، ت$�+ ا م��ي���
،

-ا���Sي�$���h�L 7+ا �( م�6طK أ@�ى م4 ا�$��*. وي$+ ت��* ا��3-�ت م�$+دة ا�;6���ت وا�+ول ا م��ي���
 �( و��ئ	 اOت�Sل ا�


، و���
 إ>���
 ���]ث�� وا����* ا�������4.�:�6&IO��0ر او�( إ���ج وت�زيF ا���امi :�� ا
�اء� ،

 ت�3	 ��G�Y ا���-��I�S@ 4:و "Wري-ا�;+ي+ �+ول "ا�$��* ا������$��Oري أو ا��$��Oا *���P/ :4 ذ�h، يi�6 :4 ا���

ا���م�
 م�G6 أو ا��( ��G��S ا م��ي���
، و��د 0�م��ت م;?أة وأ�0��ت 0�م�
 أو إث6�
 مG&P+ة (�'�� ا��Gء).
0�م��ت +����G، ح�W ام�+ت ���ورة ت�3	 ا�+ول-ا���م�
 :�5 م+ى �0��4 إن �* ي�4 أ-��، م� زا�D ت'� 
�( ا����و��Oت ا م��ي���

دو�  )� ش$�ب مG&P+ة  إر�6+ي�4،   ،4������- ،
ام�ي�� ا����+ة  ا��Oي�ت  و7��ھ� �(   
Oت�6� �د، �  ،
ھ6+ي (ش$�ب  مG&P+ة 
0�ي
 م4 أ�	 ا����ر ا���م(. أم� م��وOت ح	 ھLه 
إ������،...ا�m). و�( �$Z ا���Oت، يLfي ھLا ا >&�Gد ح�-�ت ���ھ��ي

 مF إI/ح�ت �����
 م�+ودة، ��+ اI&+مD ����وم
 ا�$3�ب ا��6$�
. وم4'�6: 
ا���3-	 م4 @/ل دمi وت�-�2 إ��اءات $�0�
تUدي اO/�@Oت ا��ھ* أن �Uم4 �'��ة ح	 ھLه ا����ئ	 �( إط�ر إ:�دة ت�ت�2 ا��ا�&
 اورو��
. �	 ���$�l، م4 ا�����	 أن 
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:4 م$�ھ+ة "ا�$�+ ا��ح�+" (  i�6�� 
 وا���ا��
، ا��( �:����Oوا 
) إ�5 ا��$�ث ا��&��L’Acte unique europèen2ا�S�0Oدي
.�Gح� )S$���اء ت�h ا��( ت* ارت;�ل ح��G أو ا��( ي� 
ا���م�

.
7��/��� ����� ت�;�h�L- 5 �( اح�+اد ا��&��2 وا���-�ت ا���م�
 ا�;��ھ��ي�����ت( ����� و�( ي�إن ازم
 ا�����
 �( اOت��د ا�
ت�3	 ا��(   
�����ا����و�0اط�
 وا��  
ا�+ي���ت�ري ا���م�
، و��4   
ا�+ي���0اط� ا����ق  ��4 اح��ام   Z0�6ا��  4: ت$��  ا@��ة  ھLه 

. و����7 م� و�+ت:�
. إن أش��ل ا�G&<Oد ا���م( ا���ئ�
 �( ھLه ا���+ان -��D وم� ت?ال �+ م�6����
 أح+ :�I�6ھ� ا�6���ا�3

�ي
 وا������
، وا�S�0Oديf4 ا��&�$�ت ا���� F�;ش�م/ ي �����ا ���ت$� 
ت&�$�ت ا�;��ھ�� ا��$�دي
 �����و�0اط�
 �( ا��&��2 ا���م�

وا���=�
، و��4 >�ورة ���دة وا���/ل 0�م��4.
.

 أن ت��+د ��3	 :�م، ���G6 ����+د ح�2 -	 ح��
 :�5 ح+ة و:�5 أ��س �0:+ة م�+ئ���
 ا���������O ي��4 �����ل ا�

���F ا���م��ت دون �$��ل و:�م/ت   
ا����3-  ���Sا��  4: ي+ا�$�ن دائ��   *G� .ش(ء أم���ن �0	 -	  ا���ري�4  اOش��ا-��4  إن 
Fن :�5 أ��س إث6(، وا�����? ا���6�ح���ر وا��Oوا ،
�6���
، -�� ي��ر��ن ا��S6$ي
 و-�ه ا���2 وا�3I�@ ���Sم 
ي �G:�P@إ

.k6$ا ا�LG� 

 وا�Lات��:�<�و-	 :k6 إزاء أي م4 ا��;��:�ت 0�م�
 -��D أو ":�0�
" أو إث6�
 و-�'�� -��D ا��Y'��ت ا��
��
 أم��
 ح����
 ھ( ����]-�+ ا�'S	 ا�;Lري ��4 0�م�
 ا��G&P+ي4 (�'�� ا��Gء) و0�م�
 ا��G&P+ي4 (������ 	�� 
0/&�Oا 
إن ��&

ا��Gء)، وا��$�ر>
 ا���زم
 �LGه ا@��ة، ث* ا���Pم4 م F�O�Pت ا��G&P+ي4 (�'�� ا��Gء).
ي���* ھLا ا���k0 ���+��ع ا�/م�3وط :4 حK ام* ا��G&P+ة (�'�� ا��Gء) �( ت��ي� مS��ھ�، أي ح��G �( ا���O/ل ا�Lات( أو �(
m�أن ت��h -�م	 ا����دة ���V6* مF أم* أ@�ى �( إط�ر ��+را�( أو -��'+را�(، ي�* اOت'�ق :��Q ��	 ت�اض وح�ي
 -�� ي��ن ��0/ ��'

-h�L ��	 ت�اض وح�ي
. �LGه ا��fي
، م4 ا��Pوري أن ي��ز :��ل ام
 ا��G&P+ة (���� ا��Gء) ت�PمG6* ا���م	 م F��Pل ام

ا��G&P+ة (�'�� ا��Gء)، ��G� J�� l+ف ت+:��Q و��4 أي�P م4 أ�	 إ>$�ف دو�
 م4 يG&P+ھ* ط����.
iG�و 
�����إO أ�Q ي;2 أن �'S	 ��4 ح�-
 ���ھ��ي
 م4 أ�	 حK ت��ي� ا��S��، وا��( ����+ھ� دون أي ش�ط، و��4 ا���م�
 -\ي+ي

ا���ر��ازي �ل Iا ذات   
ا���م�  
ا�6?: تLfي   ،����$� ا��Gء).   ��'�) ا��G&P+ة  ا���م��ت  �ف 'I  )� ح�5   hوذ�  ،4������
وا���ر��ازي
-ا�fS��ة ا���ا�� ش���6�� م$�دي� ��+ي���0اط�
 إزاء ش$�ب أ@�ى. وO ت6$+م ا����ي�ات �( ھLا ا�S+د وا��( ي�* إي;�دھ�
(
�Yا���ري) "

، >��ن وح+ة وت;��l ام
 و���ئ�G، ا�+��ع :4 "ا��+ود ا�&��$�����
: >��ن أم4 وح��ي
 ا�+و�
 ا�;+ي+ة ا��:�� 	��

�$���� ا��Gء) و����7 م� تf+و ت��) +G&Pإ�5 م Fي�� 	�3� 
أو ا�����:�G،... ا�m. وھ�Lا ي���ل م�	 ھLا ا�6�ع م4 ا�6?:
 ا���م�

7��/��� م�/ :�5 ذ�h ��3	 م]��وي.����G :�5 ا���/ل دو���G، -�� أ���D يSح +$�
0�م�
، ح�5 ت�h ا��( ت�$�K �]م
 مG&P+ة (�'�� ا��Gء)، ت�ت�? :�5 
������ن ا���ري�ن -	 إي+ي��إ>��
 إ�5 ذ�h، ي$�رض ا���ر-

 "ا�$+و ا��Yر�(". �LGاGا��ا ي��ن ����$�ون ا�&��( و�����Pم4 ��4 أر��ب ا�$�	 و:��ل ام
 (أو ��4 ا����و�0اط��4 وا�$��ل) �( م

ي�$�رض مF ا����
 إ�5 ا���Pم4 ام�( ��4 -��
 ا�$��ل وا�$�م/ت دون ا:���ر ا���ن أو اO����ء ا���م( أو ا�;l6 أو ا��$��+.
�رةS� 
م�	 ھLه ا@&�ر �* ي�* ت'�دي�G إO �( ا���+ان ا��( ا�+م� i��G ا��P6ل م4 أ�	 ا���O/ل ا���م( مF ا��P6ل م4 أ�	 اOش��ا-�


 ـ -��� و����را7�ا :�5 ���	 ا����ل. أم� ا����ل ا-�� و>�ح�، �G( ا�&�ي�
 ا��( ا��&�:D أن ت$���G� i ا����م
 ا����+ي6�f���
6�د �����ح	 ا�0�3( �6���را7�ا، و-�D$� k إ�5 إر��ء :/�0تGن ا����
 �( ا��+اي
 �( :/�0ت�G مF ا����������G، �$+ أ@&�ء �
Q�اس. إ����
 ا��( ��;D :4 ا���ب ا��( ت���S: �G63ت ا���$Sوف ا��Vر7* ا� hم4، وذ��Pح��ام ا�����دل وا��Oم :�5 ا�م$G* ت�
.

 O ي�$�ر>�ن ����Pورة مF اھ+اف وا��&�$�ت ام���[�د��	 ح( :�5 أن ش$�ر ا���O/ل ا���م( وت$�=
 ا�;��ھ�� ح�ل ھLه ا��


إ��6 ��6>	 م4 أ�	 :��* ت� )'�6�Q ا��+ود، وم4 أ�	 إ��fء -	 أ��اع اOم���زات، م4 أ�	 إدم�ج -	 ا���م��ت �( دي���0اط�
 اش��ا-�

. ھLا ا�G+ف ا�&��ح O ي��J�� )P إ��fءI�Yا� 

 م��3-
 مF ازدھ�ر -	 ا������ت ا���م�����: 

، ي���رن ���G ازدھ�ر ث�������:
�ي
، و���F أش��ل ا���Iي
 ا��'�و>
 ح�5 :�5 ام
 ا-�� >$'�، و��4 ي��P( أي�P :/ج ا>�ارfوا�� 
���F اOم���زات ا���م�
ا�$�ي�
 �/>&�Gد ا���م( أو ا�$�0(، وذ�h :�� "ت���? إي;��(" ����S ا�0��ت ا��G&P+ة (�'�� ا��Gء). ھ�Lا ��J ي��4 أن ت��م

م��واة د0��
 ���� 4�F ام*.
آ�Lاك ��6+رج ا��P6ل >+ ا�G&<Oد ا���م( �( أ�K م;��F اش��ا-( دي���0اط(. وي;2 :�5 ا�&��
 ا�$�م�
 وا���-
 ا�$����
 أن
:����G أن ت���� ط��$
 ا���م��ت  	� ،
�Pه ا��Lرج ھ�@ ��G��'� :�5 رأس ا��P6ل >+ ا�G&<Oد ا���م(، وأن O ت$���ا   ���ت�

و"ا�$�0��ت" ا��G&P+ة (�'�� ا��Gء) مF ا�$�	 :�5 ت��ي
 ت�Pم�G6 ام�( م F�O�Pت ���F ا�$��ل وا�$�م/ت، ��� ���G :��ل ا���م�

ا��G&P+ة (���� ا��Gء).

18��
) ا���Dل ض� ا����O ا��(�

�Gازي���ر�� �G� م�مL6 ا�����6ت ��زت م$�ر>
 ���ھ��ي
 �( ا���+ان ا م��ي���
 >+ إ:�دة ا����� و>+ اO:�+اءات ا�$���ي
 ا��( ت�
k��Y5 إي��ف ا��;?رة. و�( م�: 

. وD�$� +0 ھLه ا��$�ر>
 دورا أ�����، �( ح��
 ا�;?ائ� وا�'���6م، �( إ���ر ا م��ي���I�Yا�
�اريm وا��Lائk ش��D أ0�ى وأو�F ح�-
 ت$��ي
 ����3ب �(Sا� F6S� 
0�ي
 م$�دي 
��+ان أورو�� ت&�رت، @/ل ا�������6ت، ح�-

.4Gء �( ح+ ذات��ھLه ا���+ان، -�� -��D أي�P ح��?ا :�5 تV6�* ا�6

 �/ش��ا-��4 ا���ري�4، ي�3	 -	 �$	 ���ھ��ي يFP ا�$�ائK وا�$�ا0�	 أم�م اO:�+اءات ا م��ي���
 أو ت+@/ت�G �( ��+ان��6���
�صSY��� 4ي+-Uت;�ه، مOا اL( ھ� 	رات ا��( ت$���ا�� 	- Fق وإ@/ص م+I 	�� $�ون���6 �ي�ة ���+:*. إ+� 
أ@�ى، ظ�ھ�ة �����

$3�ب ا��G&P+ة (�'�� ا��Gء).�� 
��6��� ��Sت��ي� ا�� K5 ح�:

 ھ�=
 ام* ا����+ة، ���+ي+ مS�� ��+ م4 ��+ان "ا�$��*�Vم Dا��( ت�* ت� hت� �G�� ��� ،
إ��6 �$�رض -	 م��و�
 م4 �0	 ا م��ي���
Oو 
ورو�� ا��أ����� Oو 
�Oي�ت ا����+ة ام�ي���� D�ا����W" أو أورو�� ا�0�3�
، >+ا :�5 م�+أ حK ام* �( ت��ي� مS��ھ�. ��

������ن أي م�3و:�
 �( ت�+ي+ م����	 ��+ان آ��� أو إ��ي���، أم�ي�� ا�/ت�6�
، أورو�� ا�0�3�
 أو �?ر ا����J ا��Gدئ.

5 :��
 ا���ن ا��اح+ وا�$�3ي4�: 
إشـ�ـ�ا-ـ�ـ
 أو ھـ�ـ;ـ�ـ http://www.almounadil-a.info/article_imprimer.php3?id_article=274
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�ف ش���
 مk��Y ��+ان أورو��، و-Lا ا�����ن، ح�-
 رادي����
 ت+:� إ�5 ر�Z ا�;�` ا���ر��ازي وا�Y+م'I )� ا، ��زت�@Uم
ا�$���ي
 وا����� �;��F أش���Q. ھLه ا���-�ت ت�Pب �( :�K ا�+و�
 ا���ر��ازي
 ا��( ي$��� ا�;�Gز ا�$���ي أ����G ا�;�ھ�ي.

.
-�� أ��G ت��h ط�0
 ��G+ي+ ا���-2 ا�$���ي-ا��6S:( ��:���ره �6+ا ح��ي� آ@� ��+و�
 ا���ر��ازي
ھLه ا���-�ت إذن، ت���K ھ( ا@�ى ت]ي�+ا -�م/ م4 �0	 اOش��ا-��4 ا���ري�4.

) إ��Gء ا���Dل ا��-  و�����ه19

ط�ف م4   
����ا�0  FPYت ا�;6���ت  م�$+دة  ا��3-�ت  ت$+  و�*  �+ي+ا.  ت��ر:�  ا@��ة  ا�$��د  @/ل  ا ���ج  ت+وي	 0�ى  :�ف 

. تG��4 أ0	 م4 �����ق ا�$����
، وت�6	 م7004ا����م�ت، ��� ���G ح��م�ت ا���ى ا م��ي���
 ا� م4 ھLه ا��3-�ت ��ح+ھ� :�5 ا�

��+ إ�5 ��+ ا�����رات�G وم�ا-? ا ���ج وا��Y?ي4 وا���زيF، وذ�h و�K م$��ر واح+ ھ� ا���W :4 ا���� ا5S0. ھ�Lا ويUدي ت+وي	
ا���ى ا���6;
 وا��أ���ل، وت+وي	 ا�Y+م�ت وت���* ا�$�	، إ�5 ت+وي	 م��6م( ���Sاع ا�&��(.

ا�G?ة أن   Oإ  .
ا�$����  
ا���- �+ى  وا����درة  ا 0+ام  روح   4: ت$���ا  أ-�� م4 �0ن،   L6و�5 ما  
ا�$���� ام���ت   K�@ -�ن 
4: �Gا��S��� hوذ� ،"

 أدت إ�5 ا���ا�F واO��'�ء، وا�5 ا��$�ون مF ا���ط�و�� "ا��ط6��6���
 وا�3Vا����� �G�:?6� 
ا����و�0اط�


 �( ا��د :�5 ھ;�م ا���و���ت.��$� 
ا���ات�;�
 أم��

 ا��/����
: ا���ن"ي�ن" أو ا�����ن"ي�ن" أو�6����( ا���+ان ا م��ي���
، ي��4 ���ا�F ھLه ا�6?:
 ام��
 أن ي���( ش�	 ا�6?:
 ا�3
:�5 ا��&��
 ا��( �اء، ھ* ا���Uو��ن �:�5 ا�  (4�fا� ��'�) ن��f���ن (���� ا�f�4) وم�f��ا�����h"ي�ن" أو ام�يh"ي�ن"، م

" ا67��ء واث�ي�ء،�6���تS�2"��" ! -�� ي��4 أن ي���( ش�	 ا����ز ����S أورو�� ا���و���ت وا���ط�و��، أي ش�	 "أورو-ش

.
�ى و��G آ@� ��6?:
 ا���م�
 ا���$�� D�وا��( ��

Gا��إن ا��د ا�'$�ل وا��ح�+ :�5 ا���Oات�;�
 ا�$����
 ���3-�ت اOح���ري
، ھ� ا���Pم4 ام�( ��4 :��ل ���F ا���+ان �( م
�اء. وي�� ھLا ا���Pم4 :�� ت6��K ا�$�	 ا����6( م� وراء ا��+ود، �G+ف م$�ر>
 م��وOت�
 :�5 ا���6�ا���ط�و�� "ا��ط6�
" وا
� اOرت'�ع ا��+ري;(. وھLه ا����ر�
 �4 ت��K أي�� Q� ����ر وش�وط ا�$�	 �( مk��Y ا���+ان ����وOت ا���ى ا��ا��'Y�Z م4 م
�ض "���ذج ا��&�ر وا���6�
" ا�Lي ي�ت�? :�5 تS+ي�$�� 	� ،"Wان "ا�$��* ا����+�� )� 	f3ص ا��� K�Yو� F�6Sا�� 
>�ر �$���
����ت ا���&�رة��6���� k��- 	ي��ق ا�+ا@��
 و:�5 ت���6�ذج ي����ر ح�ل ا���Pء :�5 ا��Uس و:�5 ت���F ا�� 
P'Y6ر ا����ا

.
'�Yا���+ان ا��� ���

 ودي�ن ��+ان أورو�� ا�0�3�
. إ�Q ا��?ام'�Yن ا���+ان ا����:�5 م;��ع ا���-
 ا�$����
 أن ت�6>	 م4 أ�	 ا ��fء ا��G6ئ( وا����ش� �+ي

وت$G+ ي���?م��G ا���Pم4 او�( مF ا����ن اش+ ���U وا-�� ت$�>� �/��f/ل.
2���p� و-�ه 
إن ا��P6ل ام�( ا���م، ھ� أي �P��Pل >+ ت���* ا�&��
 ا�$�م�
 و>+ ا�$�ا20 ا��( تi�6 :4 ھLا ا�����* م�S6: 4ي

.Qت��ط )� �Gا��( ي��4 أن ي��� 
��I >+ ا�$��ل ا�����Gي4)، و>+ دي�6م�
 ا����Oت ا�'�ش�S@) �G�'� 
�( 2�0 ا���ا-? ا م��ي���
O ��م�ي4". ���;��ھyم�-? أم�( م4 ا���" Qط��@ i�� 5�: �G�
 ��J&Y ا��/�( ي;��� D��� �G�ي�، -�� أ+S��� 
�D ا���رات ���0��


 ا��Uس وا�Lل ا��( ��>��G وم� ت?ال ا م��ي����V�اد، و>+ أ+���Oل وا/f��Oا 
�V�أ +< Z'�6ت )G� ،أي -�ن Q����� FPYت

.�G<�'ت

ھ��6  +< 
�* تi6 أي م$�-  .
7&�ء اOت'��0ت وا�����'�ت ا م��ي���
 أو ا����و�0اط�  Dت� تS+ي� ا���رات-ا���Pدة  ي�*   	������

)، أو >+ ا�6����/��7��O إ�5 ا���رت�4 ا �����
 وا��Iري� و�f6، وھ���6�6+ا، أ����، ���م4 رو� 	رات �( -�ا��أ���ل (�+ءا ����
،���
 ا��O$��ري
-ا�;+ي+ة (-�V�
 إ�5 ح�وب ا����ر ا ��ي��
)، أو >+ ا���+اد ا�6�S6+-ا�Gوا� 
�6�S4 ا��رت�ا��O$��ري (م4 ا��

.Qي+ات+Gت Jf< 4ي ا م��ي��( أو م�������را7�ا، ���'�دور،...ا�m)، �* تi6 م4 اIO&+ام مF ا��+@	 ا�$

�ي+ي�أم�م ھLا ا�$+وان ا م��ي��(، أ��ن ا���Pم4 ام�( ا������$� 4: k��Z$� )� Q ا����Vت ا�����
. ��+ ح��D ا���-
 ا�$����
 ا�

 
6� i5 ا���/ل ا��6وي�: �Gي+ ح����0���G >+1920, وأ��Lت ا���-
 ا�$����
 ا���ي&���
 ا���رة ا��و��
، �( 1905دون ش4 ا��� ،
�������. -�� أوk0 ا���Pم4 ا�;��ھ��ي مF -	 م4 -��
، ا��( -��D ت�ي+ أن ت�+@	 إ��� 5�2 �I�Yا� �G��ي  م��ي�����ا�$+وان ا�$

و����را7�ا ا��+@	 ا م��ي��(، و�� أ�Q �* ي6;� �( ر�F ا���Sر ا��'�وض :�5 ھLي4 ا���+ي4.

�?6��
 و����را7�ا، وا�Lي دام �6�ات ط�ي�
، -�ن ��ھ~ ا���k�@ +�� .4 ش$��� م�6�S6+-ا�Gم4 ا� 	دة �( -�Pرة-ا�����4 ت+@	 ا��
k��Yم ��: )��P6م4 ا��Pإن ا�� .̀ �ى ا�$����� F4 ��ي��
 ومG+م
 و������( :��?ة :�5 >��ن ت���Yم 

 ا�S�0دي�V�وأ 
�G6وم

أش���Q وا�Lي ����� ����� K��S ��يF و�]0	 ت��'
 م��6
، ي�3	 ا��د ا��Pوري :�5 ت+وي	 ا���رة-ا���Pدة.

 ���أ�����
 �$+ا :����� أ-�� م4 أي وD0 م�� .5P�l ھ�6ك أي ح	 ح���( :�5 ا�S$�+ ا��&�ي �����ئ	�:����Oا 
ت���( ازم

 ھLهGا��
 ا���$��
 �6?ع ا��/ح و���&�0
، ��+م�� ا�f/ف ا�;�ي، ����;�:
 وام�اض �( ��+ان "ا�$��* ا����W". وإذا -��D م����ا

.)���: +�$I 5�: Oئ( �4 ي�* إ�G6ءھ� ا��f0&�ي، �\ن إ� +�$I 5�: ي/ت ���+أ�ا���ارث وا�
F��&+ه :�5 ا��واح+، ��]- ���-�ن 7�ر��ت3�ف 0+ ت5�Y :4 ا��ھ* ا���$( �S+د إم����
 إ�;�ز ��6ء اOش��ا-�
 �( ��+ واح+ أو �( م$
ح+ ا������6ت يS	 إ�5   O ال����F اح  )� Q�\� ،
ھLا ا��Y3�e أ-�� وا$0� ت����Q ا���3-	 ا����ى. وإذا -�ن  ا�$���( ا�Lي 

.

، وح+ھ� �0درة :�5 ح	 أزم
 ا���3ي�:�6Sأھ* ا���+ان ا� *Pوھ( ت ،
ا���ر-���4 ا�Lي4 ي$���ون أن ا���رة اOش��ا-�
 ا�$����
:�5 ا�$�l م4 ذ�h، يi�6 :4 ت]-�+ 7�ر��ت3�ف :�5 ا�&��F ا�$���( ����3-	 وھ* ر�$( آ@�، م'�ده أن ح	 -	 ا���3-	 ا����ى
Fم 

، ��+ر م� ت��رس >f&� :�5 ا���-�ت ا�;��ھ��ي
 �( ات;�ه م��وم����ي��4 أن ي�* :�� ت$�ون م�?اي+ مF ا م��ي���
. إن ھLه ا�

ا م��ي���
 أو ا���/م إزاءھ�، ت��ھ* �( ت]��+ ��Vم ا�G&<Oد وت;$	 درء ا���ارث أم�ا م����/ :�5 ا��+ى ا��$�+.

5 :��
 ا���ن ا��اح+ وا�$�3ي4�: 
إشـ�ـ�ا-ـ�ـ
 أو ھـ�ـ;ـ�ـ http://www.almounadil-a.info/article_imprimer.php3?id_article=274
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 ا�!
اد )���
ا��، )����� !  ا��RM و)��(��دة20MT� ن��ض5 �� أ56 أن (


 "���'�د" و�����W :4 "ا��$�دة ا�'�دي
"، �( ���	 أ���ر��Pي�ي+ون ا�� *G��ت$�+ ا���ر��ازي
 ��	 @�W إ�5 ات�Gم اOش��ا-��4 ��
أو  �G6م  
�6�����ا����$+-ا� أو   
�6�����ا� �اء �  ،
ا�$���� ا����و�0اط��ت  م��ر��ت  أن  أ-�+   ."
ا�+و�  
�7�� و"اO���Pط   
ط���وي

اOش��ا-�
-ا�+ي���0اط�
، 0+ ت��ھ* �( تLfي
 ھLه ا�Y+ي$
. ��4 و�0ح��G ��دي
 ��$��ن.

���7p�  hوذ� ،�G���-و 
����
 ا ��SY3ا� K�[ت  K6Y� إن ا��;��F ا���ر��ازي، و���D "ا�&���وي
 اOش��ا-�
"، ھ� ا�Lي ي��م 
،
�:����Oوا��'�وت�ت ا 
ا��ا�$
 م4 ���ن ا�$��*، ��J�� l �( "ا�$��* ا����� "W	 h�L- �( ا���+ان ا�����ة 67�
. �� -�اھ�ت ا���دي
�G�- 	�3ت  ،
�:����Oة ا��ت ا��O�;م F���  )� ����: ح�ي
 اO@���ر  وا�$�	 ا�����2 (�'�� ا�/م) واG��O/ك ا����Q، و7��ب 

.K6Yا ا�LG� 
G���ط ا��&Yا�
�ق��� 
ي;2 ا��د :�5 ا���ر��ازي
 و:�0" 5���G" ا���$'6
 ���+��ع :4 حK ا�'�د �( ا��$�دة، -�� ي;2 ا��د :���G ������دئ ا�$�م

ا����ل وا�6��ء.
Z0�6ن �( ت�&��
 ا���ر��ازي
، ي�����إن ا�����V�4-ا�;+د م4 أ��Sر ا�����ا��
، وھ* �( ھLا ا�S+د ورث
 ش�:��ن �/ف ا ي+ي
�ق"،��ر ا��+ي+ي �S�0Oد ا���ن ا��0" Fم Kا ا��Lي�$�رض ھ O�3ط أ� ...Q4 �$�دت: Wا��� )� Kد ا���� 	: ��	ا�� )S$��م

أي مF ا�+��ع :4 م���S ا��أ���ل.

 ��6، ��4 اOش��ا-��ن ا���ري�ن، ���D ھ�6ك "0�ا��4 ا�S�0دي
 ث���
" وO "إ-�اھ�ت ا�S�0دي
 ح+ي+ي
" م'�و>
 ��3	 ح��(.��6���

�ى ا�Lي ��Q�f ا���وة ا���دي
 ا���م، ي��� �����ل وا�6��ء -( ي��Yروا ��4 مk��Y او��ي�ت. ��G6* ي;2 أن يV'�وا ���ي������
.�G���-و 
����
 ا ��SY3ا� K�[و�( ت ،
ا����م �LGه اO@���رات ت�$� ��K ا�;��F ر��O و���ء �( ا���ام
 ا�'�دي
، و�( ا��$�دة ا�'�دي
�+ارة ا�'�د وأھ���Q. وا��اF0 أن ت��ي�6ت �(  :�5 أ��س  ي��ن ��Q ا��'�وت ا����O:( �0ئ��  �ن ا�����ا���ن م;��$� Vي�+ح ا�����
"ا���+ادي
 ا�;+ارة" ھLه، ت�;2 اf��O/ل وا�G&<Oد ا��Lان ي�3/ن أ��س ا��'�وت اL��� .):����Oي4 ي����ن ��?ي+ون ا�6�7ء،
	;�وا�LيO 4 ي����ن ش�=� �( ا��+اي
 �4 ي����ا ش�=� �( ا��G6ي
. إن @�W "ا���+ادي
 ا�;+ارة" ا��?:�م
 ت�h، ي�;�5 �( ا��D0 ا�Lي �

.
��Q "�+ارة وأھ��
" ا����م ���'��د وا�;�ي�
 �K�Y وم�ا-�
 ث�وات ط�ئ�

ي �6� l�� .
�$�دة ا�'�دي��� �'Vد أن ي�� 	�� ���إ��6 �$�رض ھLه ا>���	 ����P6ل م4 أ�	 ت���U ا�'�ص ا����:�� -��:+ة ت
5�: 
�ق أو -�� D��Vم� ا�S�0دي� ي��م :�5 "ا م�ة وا���Iي
"، ا��K �( ��ض �$�دة م?:�م��اء -��D ا���+ادي
 ا�� ،
ا����:�

ا����ل وا�6��ء رG6: ��7* و>+ھ*.
.

 إ�5 -	 ھLا، ي�3	 ا��P6ل م4 أ�	 ا����ء ا���دي ��;l6 ا���3ي ا����ر ا���( O:��6ق اOش��ا-���< ��

إن ا��P6ل اOش��ا-( ھ� ��Pل م4 أ�	 م;��F ي�ت�� J�Q ت&�ر ح� �;��F ا����ل وا�6��ء ��&�ر ح� ��	 ��د ام�أة أو ر�	. �'(
�ن ا��P6ل م4 أ�	 اش��ا-�
 ح�
 �O�P م4 أ�	��� ،Q�����
 وا ح��ط ���� يeY م��3Yا� �:��* ي��	 ��� ا�����
 واOرت��ب، و��

ا��$�دة ا���
 �( ا�l'6 وم4 أ�	 �$�دة ا�'�د.

) ث�ر��ن ن+�21

��G� 

 ا����و�0اط�
 وا ط�ح�V� ر��ء اش��ا-�
 ح����
 ودي���0اط�
، ��l ھ�6ك م4 ���	 آ@� ��ى ا��&�$
 مF ا��أ�����
 ومF ا
:�� ا��$�=
 ا�;��ھ��ي
، أي ���	 ا���رة.

،h�L- 

 وح+ھ� ��+ر م� ھ( إ�/س اOش��ا-�
-ا�+ي���0اط��6������D إ�/س ا��� ،

 ھLا ا���ن ا�Lي ھ� �( ط�ر ا��G6ي��Sإن ح
Fا���+س م �G'ث* ت��� 
إ�/س ا�+م���G ا���?اي+ �( دوا���G� 2ز ا�+و�
 ا���ر��ازي
 و-Lا ت����ھ� ا���( وا�6$����S�� k ا م��ي���
ش�-�ئ�G ا���ر��ازي�4. وھ( أ@��ا إ�/س ا���م�
 ا���ر��ازي
 وا���م�
 ا���ر��ازي
-ا�fS��ة �( ��+ان "ا�$��* ا����W"، ا�$��?ة :4
ا�����ل م�Gم ا����ر ا���م�
 واO�$��ق ا����O:(. �* ي�4 ا���ن ا�$�3ي4 إذن �0ن ت�+م ���( وت+ري;(، �	 -�ن �0ن ا���رات

وا���وب وا���رات-ا���Pدة.
O و:6+م� ،

 ا���ئ�
 7�� م�����$<��D ا�;��ھ�� ث�ري
 ��3	 دائ*. �O )G تK�&6 �( أ:��ل ث�ري
 إ�P��� Oورة :6+م� ت��S ا���
�ع وا���$�
. وم4PYا� 
ت$�د ھLه ا�;��ھ�� ت&�K م� O ي&�ق، و:6+م� ي�+ث �+ي�G ت��ل إ��ن أزم
 ث�ري
 ت��� مQ�/@ 4 ح��

.
�رة دوريS� زم�تا�����م أن ت�+ث ھLه ا
��-
 أو�=h ا�Lي4 وا���ات( ي+ر-�ن ھLا ا��اF0 �( ا����ھ�
 �( ا���ا-�
 ا���م�
 ���;�رب و�( ت�ح�+ وت���
 ا��I�6$ ا�Gت��4 م
��'�) 4��f��� ا���رة-ا���Pدة ا��( ��;$	 ا���� l�ر و��S��Oا ��� 
-'�ح�
، و�( ر�* أھ+اف ���W ي��ن م��h ازم
 ا���ري

.
ا�f�4) وا��G&P+ي4 (�'�� ا��Gء) ي+�$�ن ث��G6 :�5 م+ى �6�ات ط�ي�
�ن اوراق وا���Uو���ت وي�?��ن ��4 ت����k ا���رة&�Yي *G� .وا رھ�ب k6$��� رة��ن (���� ا�f�4) وا���-��ن ا���f��ي��ث	 ا��
وت����k ا���رة-ا���Pدة. ي��م�ن �h�L -]ن ��VمG* �* ي� 4��Vم :k6 ي�م( م�;�+ �( ا��;�:
 وا��Uس و�( ا�$�	 ا��6P( ث* �(
ا���وب ا��( ��G، �( آ@� ا����ب، :�ا20 ت+م��ي
 أ-�� م4 أي ث�رة -��D. وي��م�ن �h�L -]ن ا���رات-ا���Pدة وا�+ي���ت�ري�ت

.�G� 	�م� O ئ���@ )� 2��ا�'�دي
 (ا�'�ش�
 !) أو ا�Q�3-ا�'�ش�
 ا��( ����7 م� ت�G6: i�6، �* ت�� أ:��ل ا�k6$ وا��$�k و�* ت�
����� م�� -�'�Q ا���رة. أم� >��ي� م$���ات اO:���ل �( اOت��د :+دا م4 ا���Pي� أ-��   
�6�S6+-ا�G�� -�k ا��kS ام�ي�( 

.���
 و��l إ�5 ث�رة أ-��6������ن إ�5 ا���رة-ا���Pدة ا�������ت( ����� (ا���Oك) وا�Lي4 ي$+ون ����/ي�G� ،4* ي6�ا�
،hذ� Fم .�G����ات ت�6دي �����Pء :G+ ا���رات، و�]��G أD��I م4 ا������/ت ��Vا ��;* ا���ات ا م��ي���
 و��;* تIأ �ت$�
Dت� 
����;�D ح�ب ا����ي� ا�'���6م�
 �( I+ ا��+@	 ام�ي�( ا�Lي ا��$��� D�Q و��ئ	 �* ي���G� K م��	. -�� ا���Sت ا���رة ا��


 �+ر-( ا�$��*.�'�Yا� 
�م�زا �( :�� ا���ح� *��� Dأط�ح 
م�أى وم��F ا�$�/ق ا م��ي��(, ث* إن ا���رة ا�6���را7�ي

5 :��
 ا���ن ا��اح+ وا�$�3ي4�: 
إشـ�ـ�ا-ـ�ـ
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�ض ا��;�ز�
 �+ي���ت�ري�ت ���و�0اط�
 ��دا��
 "ذات: �Gوئ��م� زال ا���6دون ب"أھ�ن ا��3ور" ي�6دون ��O-�'�ء ����أ�����
 و��

" ا��D�G ا��;��F وش��Q إ�5 ا�+. ��+ أن�:��ط�
 �( ا���+ان "ا�3��&@اOت;�ه ا��ح�+". �G* إ�5 ح+ود امl، ي?:��ن أن ا�+و�
 ا

.*G�/7وح&* أ *G4 وأزاح��و�0اط��~ وث�ر وت��د :�5 ا����ا�� F��;ا ا��Lھ
.mي+ م4 ا���ري+� 	S� 
��+ أزي	 ا����ر ا������6(. و����ن ا��D0 ا�Lي ����ز ��Q ���ئ;Q ا ي;���
، �+اي


�ص ا��P6ل ا�;��ھ��ي م4 أ�	 ا�+ي���0اط�SY� ت �+ي+ة��'I ت( ����� ��+ون�����  �( ��+ان أورو�� ا�0�3�
 و�( اOت��د ا�

��/���Oم :�5 ا�
 ت�&�3� 
����� 
����: 

 ث���
. وش�=� �3�K��6�� ،�= م4 ھLه ا�O�P6ت ح�-G� 4م 
SI�Yو>+ ا� ،
G� 4م
6��ء وا�0��ت�� 
��
 :�G� 4ز ا�+و�
، وا�������
 وا����واة ���6�����إزاء ا�+و�
 و��L -	 اح���ر ����(، و:�S� 5	 -	 اح?اب ا�


 دي���0اط��، وت'��h ا�G?ة ا���$�
 وإر��ء ا������ ا�Lات(.�Y�6ة م?Gم4 ط�ف أ� 
&��ا���م�
، و:�5 م��ر�
 ا�

�ن ا���Oات�;�
 ا���ري
 م�6�
 :�5 ت�-�2 إرث -	 م4 ا���اح	 ا�����
: ا�kS6 اول م4 ھLاا���ن،��� ،
  �( ا���+ان ا م��ي���

. وي��eY ھLا ا رث �( م� ي�(: ا��V6�*68م�ح�
 ا�����6ت وا���$��6ت، وا���ح�
 ا����+ة م4 م�ي ���fرة ا���ت� ا�'���( إ�5 ا��


 م4 أ�	 ت��ر ا�6��ء، ا���Pم4 ام�( ��� �( ذ�h ا��P6ل >+����ا�Lات( اOش��ا-( ا��$�*، ا��&�F إ�5 ا������ ا�Lات(، ح�-
 م
.
�:�ا م��ي���
، ��Pل :�م م4 أ�	 ح��ة ��+ة و�

  �( ا���+ان ا����$
، أ-+ت ا��;�رب ا�����
 ا���S�6ة م�G6 وا�'�ش�
 ا�Y��ر ا�����( ا�����	 �(: إم� ث�رة اش��ا-�
 أو م�m م4
ا���رة. وO يUدي ھLا ا�Y��ر إ�5 ��ء ت�+ي� ا���Gم ا���م�
 وا�+ي���0اط�
، وO إ�J�@ 5 ��4 م�Gم م�ح�
 �+اي
 ���ورة ث�ري
 وم�Gم
إ�5  
ا���دح ا�;��ھ��  إ@�Pع  ت;26  >�ورة   5�: ي6&�ي   Q6�� ا�����'�ت.   
�[�م إ7'�ل  إ�5  ي�ح(   O  Q�أ  ��-  .�Gي��G�  
م�ح�

.F�0ط 	�3� "
ا���ر��ازي
 "ا��ط6�

، �( ش�وط :�`&����l @&� ا�����ط م�ت�&� ��V6���� J* �( ح?ب ����(. �;Lوره ت��4 �( و��د ا�+و�
 -;�Gز م4 م����( ا�
ح�5 ا�����6ت  Oح?اب، و:�5 ا���-
 ا�$����
. و���D ا  	�$��  ):����Oا *���ا20 ا���: :���G، و�(  ا�&��
 ا�$�م�
 وظ�وف 

�ا أ0	 ت���ط�.�� و��ئ	 ا :/م، ح�5 "7�� ا����?��4"، �����ومk��Y ا�;�$��ت، �( م]م4 م4 ھLا ا�Y&�. -�� أن دي��7
ت��4 �( إر��ء دي���0اط�
 دا@	 ت+ري;��   �GS�ھ� وت��+S�  	� :�5 أ@&�ر ا�����ط،  ����Pء ا��G6ئ(   l�� 
 ا��ح�+ة، ����إن ا�
،�G��'I )� )وا����� )�
 وا�����? ا�;6�:����Oا����ي?ات ا 
ا����V6ت. وھLه ا@��ة :���G أن ت$�	 ��ھ+ة :�5 ت�S�� وم��ر�
�رة دائ�
 وا�LيS� ء�P:�ى و:( أ:�Pئ�G، و:�� ت�6�
 ��3ط ھOUء ا��
 ت��$�ن م4 م�:��� 
وذ�h أ���� :�� ت���
 وم��ر�
��I �( م;�ل >��نS@ 
�Yا���ري 
�ري
 ��3	 وا�F، وأ@��ا :�� ا���$�ب دروس ا��;��I 
�+و�Q ت��5 ا�+ي���0اط�
 ا�+ا@��


 ا���-�
 (حK ا����	 !).&��ا�+ي���0اط�
 ا�$����
 م4 ط�ف ا�

22��
) �� أ56 أOGاب ث�ر�� ���6ة، و�� أ56 أ�-�� ث�ر�� 6-�ھ�


 ا��P6ل ا�Lي @�>�Q ا��$�ر>
 ا����ري
 �+ءا�Oن ود��Pم ،
����ت��يU-+ اO:��اف ا����( �;�ائ* �����4 م4 ط�ف ا���&�ت ا�

.1938، ث* ام��
 ا��ا�$
 مL6 ت]����G �( 1923م4 �:�����ت( وام��
 ا�3��، >+ اO��&�ط ا����و�0اط( ���?ب ا�3��:( ا�


، و�'P	 :?م ���ن�6���������ت( >+ ا����'P	 ح?م وش;�:
 ا���6>��4 وا���6>/ت ا�Lي4 وا���ات( -����ا (ن) �( اOت��د ا�
����ت( ���������0
 ��و����ري� -	 م4 اOت��د ا� k�� م أن�ت�وت��( وأو�=h ا�Lي4 ��ھ��ا م$Q �( ت]��l ام��
 ا��ا�$
، ي��4 ��6 ا��

.2�L��� ر�وا�S�4 وأورو�� ا�0�3�
 ��	 ��أة و�+ون ح�ج وO أي ش$


 م�+ئ��[�
 أم��
 ث�ري
 �( آن واح+، م�V6ا����(، و��6ء م �G$0رة م� أم�4 �( واL;ا���+ان، م� k��Yم )� 
ي$��� ��6ء م��V6ت ث�ري

.

 و���&���ت ا����
 ا م��ي����:�<�
 ��6 ت��;��V�� 2وف ا����6���
D��- ��Gات م��Yت وت��دل ا�O�P6م�( ود:* ا��ري��P���� .h�L- 4م4 ا��� 
���د ا���دي ھ� ا�Lي ي�+د ا��:(، ح�6��� 5��إن ا�

.
���- ��7 	Vت ،
-��G أم�را >�وري
 وث��6
F�&��
 أم��
 مF ا���ري�4 �( ا���+ان ا@�ى، وإذا م� وا�6�I ���:�� إ:+اد ����م;�G، آ�Lاك ��V6�� ):��;إذا م� ش�:�6 �( ا���6ء ا�
�Q �]:�4 ا�$�م	 وا�'/ح'� D0�رؤي
 ا�$��* �$��ن ا�$�م�
 ا��و��
 أو �$��ن ا�&��2 ا�S�6( وھ� ي�6>	 >+ ا����و�0اط�
، و�( ا�

 ا����رات �(:�6I 	، و:�م���ا��6;* �( ��ي&� 	4 :�م�و�]: ،"Wان "ا�$��* ا����+�� )� k��- ل/f��O ن�وا���أة ا�Lي4 ي�$�>

.
ا�����ن و:�م	 ا��6S:�ت ا ����و��
 �( أم�ي�� ا����3�
آ�Lاك ��J، ي��4 أن ��k ��3	 دائ* إ�5 ���2 ا���-�ت ا��$�دي
 �����و�0اط�
، �( �'l ا��D0 ا�Lي ��� k�Q إ�5 ���2 ا��G&P+ي4
،J�� اكL�آ .�Gودو�� ��ن >+ ا���ط�و�(�'�� ا��Gء) ا�Lي4 ت���G* ا م��ي���
، وا�5 ���2 :��ل ا����و��Oت ا م��ي���
 ا�Lي4 ي�6>�
l�ري�، و����و����� 
�Yوا���ري 
�:����Oا ،
ي��4 أن ���5 م��?م�4 �����6G و���6��I ا��ح�+ة ا������
 �( ا�+��ع :4 ا�����S ا�$�م

."

 وا�+���م���
 ��+ول و"ا��$���ات" و"ا���	"، أو م���S أي م4 ا����م�ت أو "اح?اب-ا����ديI�Yا� ���S4 ا��:
Q�\� ،

 م4 أ�	 إ��fء اf��O/ل �( ��+ا��G، ��$56 م��V6ت ث�ري
 0&�ي��إذا -��D ھ�6ك م��V6ت ت�6>	 ا���م �\@/ص وأح���� ��&

.

 أم��
 ث�ري�V6م��ش� ��6ء م 	ل ��3��:O ي��+ �k�p أي ت��ر وازن @�رج ام��
 ا��ا�$
 يFP :�5 �+ول ا
)6����/م ا�3��Oوا ،

 أم��
، ��L� �Gور :���
. ��+ ��ھ* -	 م4 إ�/س ام��
 ا������V6د ��6ء م+S� رات أ@�ى��ت ت�V'أم� ت�

6�ح?ا��G وز:��ئ�G ا��ئ����4 مL6 إ:/ن ا���ب ا�$����
 او�5، �( تLfي
 ا�'��ة ا���ئ�
 �]ن م�+أ ام��
 O ي�;�وز ح+ود ا�6�اي� ا��

.
�$I �:�<أو 
وأ�Q ي��&* :���� :6+م� ت�ا�Q أح?اب ���ھ��ي
�ف'I )� 5ات ح����fت 	� O ،

 �\م/ئ�G تf���ات �( ا����Q :�5 ��و:�G ا���م��:��$+ م�ت ��6��- ،4�D ت;��
 ام��
 ا�3�

5 :��
 ا���ن ا��اح+ وا�$�3ي4�: 
إشـ�ـ�ا-ـ�ـ
 أو ھـ�ـ;ـ�ـ http://www.almounadil-a.info/article_imprimer.php3?id_article=274
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 م�-?ي
 ���و�0اط�
 أم��
. -�� -��D ت;���f�6 وم�3و:� م4 م�م� �Iر م4 "ا���-?"، 0+ أث�رت ح�+Sارات ت��� hوذ� ،�G�0دت
�Gوح���ت 
أ@�ى أ-�� م�G6 -�رث�
 وا��( ت���D �( :+م ا�'S	 ��4 ا��?ب وا�+و�
 و�( إ@�Pع "اح?اب ا��3��
" �����S ا�+و�

، 0+ د:�D ح�ص ا���O/ل ا��&�ي �+ى ا�$+ي+ م4 ا����V6ت�6�I أو D��- 
����ت�� ،"
ا�+���م���
 �( مk��Y "أوط�ن اOش��ا-�

.
ا���ري

وأ@��ا، -�ن ث�	 ا����:+ة ا���دي
 ��+ول ا����و�0اط�
 0+ أث� ��3	 وازن :�5 ا���-
 ا�$����
 ا�$����
، ��� �( ذ�h ا����V6ت ا���ري

 مF ھ�تQ ا�+ول �	 ا���$�د >�ورة ا���Pم4 ام�( إزاء ا�$��ل����� 
Gا��ا��( ح�DI، ��]م�4 د:��G ا���دي، :�5 ت��ش( م

.hم� ذ�وا�$3�ب >��ي� ا����و�0اط�
، إن ا5P�0 ا
7�� أن م�+أ ا���Pم4 ام�(، �( :��* م� ��{ ي?ي+ ت�ا�&�، ��J�� l >�ورة أ@/0�
، �	 >�ورة ا���ات�;�
 وت�����
 م��ش�ة. �LGا
O )داة ا��
 O ي��4 إر��ؤھ� إ�5 ا�f+. وت$��� ام��
 ا��ا�$
، وھ( ا��V6�* ام�( ا��ح�+ �( ا�$��*، ا�Gھ( م 

 أم���V6�6ء م��

,F<ا�
 و�� ��3	 م��Gه ا��LG� م �/>&/ع�م�6ص م�G6 ا��

 م4 ا���+ان، و:���
 ��6ء أم��
 ���ھ��ي
 ث�ري
 O ت���ان، ����Pورة،:�إ��6 �+رك �]ن :���
 ��6ء أح?اب ���ھ��ي
 ث�ري
 �( م;�
4�Pوي ،
�ات. ����� ظ�Gت، �( ��+ م�، إم����
 ��6ء ح?ب :���( م���	 :4 ا�+و�
، :4 ا���ر��ازي
 و:4 ا����و�0اط�&Yا� l'6�

 ث�ري
 �����* �'l أھ+ا��G و��G;G �( ا��P6ل م4 أ�	�V6و-��� و�+ت م .�G�:+6� �6�\� ،
�رة �$��S� 	ا���� Kح Q��'I )�
�ي
. ���$�l، ����ح أن ي��ح+�S: 

 ذات�:?� 
ا ط�ح
 ����أ�����
 �k�6 إ��� 5���G. و�( -��� ا������� 4�l �+ي�6 أي م��ر ��Lfي
� ا����رات ا@�ى، إI/ح�
 -��D أو�� Q;�� $� أن�56 ��6 ���
 دي���0اط�
 واح+ة :�5 ا�S$�+ ا��&�ي، ح�5 ي��V6ن �( م�ا���ري

.

 ا����و�0اط�Gا��
 ا���ر��ازي
 و�( مGا���ي�ت �( م��ش$��ي
 ي��ري
، ����6ح :���G وح+ة ا�$�	 :��� 5�F ا��

 أم��
 ث�ري
، ي��م�V6�6ء م� 	ل ا����ش� م4 أ��P6ا� 
��4، م��G ط�ل :+م ا�6�0ع ر���60 أو أI+�0ئ�6 ا���ري��P� 4ورة وراھ6�
����م;�G :�5 ا�+��ع :4 م���S ا�����f�4 وا����f/ت (�'�� ا�f�4) وا��G&P+ي4 وا��G&P+ات (�'�� ا��Gء) �( ���F ا���+ان، �\��6


 ھLا ا��P6ل وح+�� :�5 رؤوس اش�Gد.�Iا���W�3 ����6 �( م
Fم 

 أم��
 وا�$�	 �( ھLا اOت;�ه ���� ش�ط�4 >�وري�4 ���6ش� :���
 ��6ء أح?اب 0&�ي
 م��3-�V6ت'�ق :�5 م�3وع ��6ء مOإن ا

����
 ا��&�ي
 وا�����ت��رات أ@�ى، م� دام اOت'�ق :�5 ا���Gم و:�5 ا����ر�
 ي��� �h�L. ��4 و�( �'l ا��O ،D0 ي'S	 ��4 ا�
)� 

 راھ6��[��D او�5 م�� ،5Pم D0أ-�� م4 أي و ��اع ا�&��( ط��$� :����Sا� Q�� )�ام��
 أي ��ر I�6(. �'( :��* ي��

.	����
 م�[�ح�4 أن ا�����
 تf+و م
� إ�5:+� O �6�ري�. إ���ع ا���و��
 ت'�6�S :4 م���S م;�I�@ 
��Sم� م4 م :
إ� �6�P	 مS�Y�4 ����دئ ا����ن ا�3��:( ا�;�ھ�ي
أي م�+أ @�ص ��ي+ ت���k ا���-
 ا�$����
 و��Q. -�� أ�O Q ي��?�� :4 اح?اب ا�$����
 ا@�ى ��ى ��&��4. �'( م k��Y�O�Pت
Fري� م���اع ا���و��I ار�
 :4 ام
 وا����3-
 ��	 ا��]��ري4 وا��]��رات. و�( مk��Y أط����ا�$��ل ا��&�ي
 �2�f ا�����S ا��

.�Gم��� 
-���� 
�Yا���ري ���S2 دائ�� ا���f� ،
ا���ر��ازي
إ��6 �+:� ���F اOش��ا-��4 ر��O و���ء إ�5 إ@�Pع م��ر��G* ا���م�
، أي��6 -���ا وم�5 -���ا، إ�5 م� أ���ه م�ر-�P��� lورة
D��- ��'�- ،وم����ا ���G(�'�� ا�/م)، م �����ا��&��
: ا��P6ل م4 أ�	 ا���Pء :�5 -	 ا��3وط ا��( ت;$	 م4 ا���ئ4 ا���3ي -�ئ�6 م


 ا��( ت��م �LGه ا�'�V:�ت. و�4 ي�* ت;�وز أزم
 مS+ا0�
 اOش��ا-�
 إ���� O�K ھLا ا��3ط.�:����Oى ا�ا��

ت+:� ام��
 ا��ا�$
 �+ورھ� إ�5 ا��P6ل ا���ح+ >+ -	 أش��ل اf��O/ل وا�G&<Oد :�� ا�$��*، وذ�h م4 أ�	 دي���0اط�
 اش��ا-�
���� ا�Lات( و���&Y�J م��G�4 إش��ع ا������ت :�� ت��h و��ئ	 ا ���ج وا����دل واOت�Sل ا����ى��� F<�@ د�S�0ا 	م4 أ� ،
ت$+دي
م4 ط�ف ا���6;�4 ا��3-�ء اح�ار، م4 أ�	 �?ع ا��/ح ��3	 -�م	 وم���م	، م4 أ�	 ت��ر ا�6��ء وا����واة ��4 ا�;6��4، م4

�د ا���دي ��;l6 ا���3ي.���-2 ارض وا�- 
أ�	 ا���Pم4 ام�( وا��P6ل ام�(، م4 أ�	 ح��ي
.5G��ا

  
وظ�:��

.1993)، ا�"�در �� �!ر 	و�	وز INPRECOR �ن ���� "ا��ر�ور" (371�م ��ر ھذه ا�و�	�� �� ��ق ���دد ر�م 
ت��	ل ا.داث ا�����	� وا,%��ر �!�، �+ ��ف �!ري 	���ول ���ق �و'و&� %�"�، و�"در �و"ا��ر�ور" ���� �!ر	� �

.����2ؤو�	� ا.���� ا��ودة �/��	� ا�را

5 :��
 ا���ن ا��اح+ وا�$�3ي4�: 
إشـ�ـ�ا-ـ�ـ
 أو ھـ�ـ;ـ�ـ http://www.almounadil-a.info/article_imprimer.php3?id_article=274
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