
     كلتمن  ةدارإ  ؟ةرحلماذا

   نأ  كردت  كنأ  تذختا  ،ارًارق   نوكت  كايلاخ  ةيبصعلا  دق  تلعشأ  ةروث  تلااصتا  اميف  اهنيب   ننكلقبل
     ينعي  اذه  فاشتكلاا  نأ  رظنت  كسفنل  ىلع  كنأ   «ةيمدُ»  اهكرحت  ايجولويبلا  يميكلاوءاال 

  سايمهانإيدي بقلم

 ...باختصار

 ففي وأيًضفا والفلسفف،، األعصاب، علم في يتردد رئيسي سؤال
 نمتلفك أننفا افتفرا  كفا  لفو مفاذا هفو أشفم،، عامف، نقاشفا 
 ففن  كفذلك، كفا  إذا .أساًسفا فهمف  ُمسفا  افتراًضفا حفرة إرادة
 المكفو   تشفك، التفي واألخالقيف، القانونيف، المبفاد  مف  العديفد

 .في  للطع  معرَّ  االجتماعي، لمؤسساتنا األساسي

 ففي ُأجريف  التفي المعقفدة التجفارب بسفبب ُوجفد  الشفكوك
 بعف  يسفتدعي الفدما  أ  أظهفر  والتفي األخيفرة، العقفود
 تفم قد قراًرا أ  واعًيا إدراًكا ندرك أ  قب، األق،، على األفعال
 اإلرادة تؤديف  الفذ  الفدور هفو مفا الحالف، هفذ  ففي .اتخفاذ 
 وجد ؟ إ  الحرة،

 علفى حفرة إرادة يمتلكفو   ال أنهفم يعنفي ال ذلفك ولكف  يعتقفدو ، ممفا حريف، أقف، إرادة يمتلكفو   ربمفا األشفخا 
 تأثير لهما والنوايا الواعي التفكير أ  االجتماعي النفس علما  أجراها الحديث، التجارب م  عدد أظهر .اإلطالق
 .تصرفاتنا على ملحوظ



 هفذا أبفدأ أ  ينبغفي كيف  أفكفر مسفتيقًظا، فراشفي ففي اسفتلقي  الماضفي، لخريف ا ليفالي إحفد  ففي مسفا ، ذا 
 هفذ  بفي  أربف  كيف  أفكفر أخفذ  ثفم .تليهفا التفي والجمف، األولفى، الجملف، بها أكتب متعددة طرًقا تخيل  .المقال
 رأسفي، ففي تتقلفب تصورت ، اختيار ك، وسلبيا  إيجابيا  ظل  .المقال باقي وبي  وبينها التالي،، والفقرة الجم،
 وبالفعف، دماغي، داخ، صاخب نشاط حال، في العصبي، الخاليا كان  األثنا ، تلك وفي .النوم عني أذهب مما
 إرادة أملفك ولمفاذا بعينهفا، الكلمفا  هفذ  اآل  أكتفب ولمفاذا الخيارا ، هذ  تخيل  لماذا يفسر ما هو النشاط فهذا
 .حرة

 إلفى فبفالنظر .تصفوراتي مف  والمثقففو   الفنفس وعلمفا ُ  األعصفاب، علمفا  اكتشفافا  تتعفار  متزايفد، نحفو علفى
د مفا كثيفًرا التفي العصفبي، العلفوم ففي الدراسفا   مف عفدد  الفذ  هفو الالواعفي العقف، أ  العلمفا  يفزعم بهفا، ُيستشفهد
 التفكيفر، ففي واع   إمعفا    مف  بف  نقفوم مفا أ  آراؤهفم وتفرجِّح  .كتابتهفا إلفى انتهيف  التي الكلما  اختيار إلى قادني
 حفدد  قفد الفواعي، عقلنفا مسفتو   مف  أدنفى عصفبي،، نفاقال  تكفو   أ  بعفد فقف  يحفد  قفرارا ، مف  نتخفذ  ومفا

 أحفد لنفا تفرج  أ  – «هفذا فعف، إلفى تفدفعنا التفي هفي أدمغتنفا» إ  حيف  أنف  إلفى وينتهفو   .سفنختار مفا بالفعف،
 .وهم مح  هي الحرة اإلرادة فن  - اآلخر على الخيارا 

 التجرب، تلك الكواليس، خل  القيادة تتولى التي هي أدمغتنا أ  إلثبا  بها، ُيستشهد ما غالًبا التي التجارب وم 
 سفا  ففي كاليفورنيفا جامعف، داخف، الماضفي، القفر   ثمانينيفا  ففي ليبيف ، بينجفامي  الراحف، عفالمال أجراهفا التفي

 أ  مفنهم وطلفب برؤوسفهم، متصفل، كهربائيف، بأقطفاب المشفاركي  ليبيف  زود التجربف،، تلفك خفالل .فرانسيسفكو
 الكهربفائي، النشفاط ففي تغيفرا  حفدو  الكهربائيف، األقطفاب رصفد  .ذلفك ففي رغبفوا متفى أيفديهم أرُسف  يحركفوا
 أصبحوا ولكنهم ثاني،، نص  بنحو أيديهم أرُس  المشاركو   يحرك أ  قب، وقع  ،«التأهب قدرا » عليها أطلق
 تتشفك، أ  قبف، قفراًرا اتخفذ  قفد أدمغفتهم أ  اسفتنتا  إلفى أد  ممفا فقف ، ثانيف، بربف  إجرائهفا قبف، بالحركف، واعي 
 في تجلس كان  التي وهي الالواعي، العق، داخ، جر  عمليا  هناك األمر، حقيق، في أن  أ  .إدراكهم لحظ،
 .القائد مقعد

 الالوعيف، الجفذور أ  إلفى الفوظيفي، المغناطيسفي بالرني  التصوير فيها استخدم والتي األحد ، الدراسا  وتشير
  زفكرمب  ياتفشنربهينفز، ديفال  جفو   األعصاب عالم طلب ،3102 عام في ُنشر بح  ففي .مبكًرا تبدأ لقراراتنا
  ،يبصعلا ،يبافسحلا يفف ، يلرفب  ؤلافمزو  فم  يعوفطتم  أ اوررفقي افم اذإ اونافك   وموقيفس  افيلمعب  فمج وأللعلوم



   يمقرل يف  انثأ مهدجاوت ،خاد زاهج ريوصتلا  ينرلاب يسيطانغملا يفيظولا. دجو  املعلا   ُّوكت طامنأ  مطرح
  يبصعلا ئبنتُ  ع  أ  يتيلمعلا  يتيباسحلا راتخيس ، وعوطتملا  اوس  ناك اعًمج وأ ،احًرط كلذو ،بقالنشاط
 يعي  لاؤه   وعوطتملا مهرايتخاب  برأب ،أ    يهو ةوجف ،ينمز ،ليوط ىلإ دح ام.ثوا  

   داق  اتاه ، اتساردلا  اساردو   رخأ ،امهلثم ىفلإ ،يفس  فم  احيرفصتلا  لاطبفب ،فيرظن ةدارلإا ةرفحلا.وبالفع،
 زنيه يف ،لجم «وين  سيتنياس»  لًائاق: « إ انتارارق موعلق   ،اًّيروعشلا ،بق  أ أدبي عانلق يعاولا يف ،خدتلاُتحسد
  ،ليوط»، فاضأو: «ودبي  أ  امدلا ذختي رارقلا ،بق  خشلا». قفتيو   ورخآ  م  ارآ ،زفنيه  فيح بفتكبمدة
   ايحلأا ،يروطتلا   ريج  يوك: «اذًإ ىلع مغرلا  م اهنأ اهلك  رايتخا،انتا لاإ  نأ لا ردصي  أ اهنم  ع   رارقعالم
    عاوو  فم افنبناج. لافف دوفجو ،فيرحل ،رافيتخا وأ ةدارإ ةرفح».  تنتفساو ملافع بافصعلأا مافس سيرافه  فم كفلتحفرِّ  

  اننأ «ىفمد ،فيح» افهكرحت افيجولويبلا او، افيميكل لافقو: «وفل  افك انرودفقمب دفصر  ارافيتخلاا ،فيعاولااالكتشافا ،
  مادختساب  سام ،خملل ،بق  أ اهوكردي   اوفثب ،كفشل اذفه ايًدفحت ارًفشابم مهعفضول رفصانعك ،،فيعاو مكحتفتللناس
  اهتايح ،يصخشلا».في

  ،ه ام  لوقت  ذه  احبلأا  أ ،ك انريكفت يعاولا ،انطيطختو وه درجم  تنم   وناث طاشنل ،قعلا ،يعاولالاولك 
 سيل  ل ريثأت ىلع ام  لعفن اميف ؟دفعب ،لا رفملأا سيفل  ذفهب ةروفصلا افعًطق. كفلذو ةدفعل  بابفسأ   ورخخفف  -وأن 
  انأ فوسليفلاو ديرفلأ رآ ،يليم  ذلا ،معي ،عماجب ،يلاو اديرولف-    وري  أ سانلا  يذلا   ورصي ىلع  أمثلي
 ةرحلا ،مهو مه سانأ   وللاإلرادة  .ُمضد

  هذهب ةعرسلاليس

  ىفلع  لاؤفه  يذفلا   وعدفي  أ مفلعلا  فبثي مفهو ةدارلإا ،ةرفحلا بفقل «وفمهوتم مادفعنا ةدارلإا». كافنهو ةدفعُأطلفق
  رذحلل  فم  فجحلا يفتلا افهحرطي  لاؤفه ، وفمهوتملا ،لًاوأ رفقتفي مفلع بافصعلأا افًّيلاح ىفلإ دفيقعتلا يفنقتلاأسباب

  ديدحتل ام اذإ  اك اشنلاط يبصعلا  ذلا  قي  ارو انتلايخت  ارايخلل ،يلبقتسملا ،اهمييقتو  ل  أ ريثأتالمطلوب
  رايخلا  ذلا  لضفن اهدعب قئاقدب وأ  اعاس وأ مايأ. ،ب  إ  احبلأا يتلا اهشقان ، لاؤه  لشف يف ديدحتعلى
  ،صافلا  يب لاعفلأا ،يعاولا لاعفلأاو ،يعاولالا ادًيدحت احًضاو.الخ 



  ىفلإ ،فبرجت ، فيبيل دجنفس افهنأ  أدفب دادعتفساب  يكرافشملا ،يعاوفلا مافيقلل ،لفسلسب  فم  افكرحلا ةررفكملافبفالنظر
   فَّطخملا افهل. امدفنعو  أدفب ،،فبرجتلا مافق ملا  وكرافش يفنثب  فسُرأ ،مهيدفيأ امدفنع اورعفش ،فبغرلاب يفف كفلذوغيفر
 .  مو  رتفملا  أ طاشنلا يبفصعلا  بترفملا  يطختلافب ،يعاوفلا دفق رفثأ افميف دفعب يفف ،فيادب عوفقو ،فكرحلاتلقائيًّا
 ،بشك،     امم  شك  ع دوجو ،عافت  يب طاشن ،قعلا يعاولا يعاولالاو.الواع 

  ،قيرطلا يف ،سارد ،زنيه يتلا راتخا اهيف   وعوطتملا اًّيئاوشع مايقلا   ِّ أب  م  يتيلمعلا  يتيباسحلا  اوسوبنفس
  وأ ،حرفطلا ىفلع رادفم ةدفع ، لاوافحم ،فشفت يفف ميدفقت د،فيل  فنقم دفض ةدارلإا ةرفحلا. دفقو   وفكي طافشنلاالجمف 
  ،ركبملا  ذلا  دح ،بق  أ كردي   وكراشملا مهمايق رايتخلااب  برأب ، اوفث ارًفشؤم  فكمي  أ لدتفسيُ  فبالدماغي
  زايحنلاا يعاولالا رايخل وأ رخلآ.على

   أ ذفها طافشنلا يغامدفلا ،رفكبملا عاطتفسا ؤفبنتلا رافيتخلااب ،فقدب  قوففت افم  فناك أبنتتفس  فب ،فعرقلا ،فلمعلابإال
  ،بفسنب 01 % فقف. طافشنلاف يغامدفلا لا ، يطتفسي  فجوب ،مافع مفسح افنتارايتخا ،فبق  أ فرفصتن  برأفبالمعدنيف،
  لأانن  يطتسن  أ بيجتسن  ارُّيغتلل يتلا دق أرطت ىلع  قاوم  رعتن ،اهل يف  قو ،قأ  م كلذ. ولف مفلثوا  
  مايقلا ،كلذب انكل انتم اعًيمج يف  داوح  ارايسلا!  مو ،كلذ طاشنلاف يبصعلا ،يعولال انئيهي لفرصتلنستط 
  قيرط انعفد ىلإ دصر انلاعفأ ،يعوب يكل  كمتن  م ،يدعت انتافرصت يف  انثأ اهعوقو.ع 

  اضًيأ «ومهوتم مادعنا ةدارلإا»  احبلأاب ،يسفنلا يتلا رهظتُ  أ انترطيس ،يعاولا ىلع افنلاعفأ ،فقأ فمماويستشهد
 .  يحص اننأ ابًلاغ ام رثأتن   ود  أ   ردن ،ئيبلاب ،طيحملا ،انب زايحنلاابو يفطاعلا   ركفلاو. ىتحو  كمتننعتقد
  ،افهمهف  حنفف لا كفلمن ،فيرحلا ،فلواحمل رافكنإ  ذفه روفملأا. اذفهلو ببفسلا  فقف دفقتعأ  أ ،فيرح ةدارلإا يفتلامف 

  ،قأ امم دقتعي ،سانلا لاإ  أ ،مث اقًراف ارًيبك  يب كلاتما ردق ،يئض  م ،يرح ،ةدارلإا مدعو اهكلاتما  منمتلكها
 .األص،

   احبأ  يبيل زنيهو ،ساردب  ارايتخلاا يتلا ،حبقيُ اهيلع ،سانلا   ود ريكفت   عاو دنع ،فظحل رافيتخلاا. ،فكلفتهتم
  ،فعومجم  فم  افرفصتلا ةررفكتملا وأ ،،فيدايتعلاا وأ ةديدفش ،دفيقعتلا افهنكل لا بفلطتت ارًفيكفت  لًايوفط  لأشخ 
  دفق دافتعا اهذفيفنت.  فنأف  فضت كفحاتفم ،فخاد ،،ففقلا بفعلاو لوبفسيبلا زففقي طافقتللا ةرفكلا ،،فضفخنملاصفاحبها
  ونايبلا  مدني يف  انثأ  فزع «اتانوس  وض رمقلا»  فوهتيبل.  فيمجو  ذفه لافعفلأا يفتلا موفقي افهب  لاؤفهوعازف



  ،ثم ريودت ،حاتفملا وأ عافدنلاا  م ،جأ ،ةركلا وأ  غضلا ىلع  يتافملا  اضيبلا  ادوسلاو ونايبلل يف  انثأتلقائيًّا
  اتحت ىفلإ عوفن  يفعم  فم ،فجلاعملا ،فينهذلا. افم  فنك  فلعفأ يفف كفلت ،فليللا يفتلا  فللظ افهيف اظًقيتفسم –العزف،
  يعاولا يخلل ارا ،ليدبلا-  وه طاشن  لتخي امًامت  ع لاعفلأا ،فينيتورلا. رفهظتُو ،فعومجم  فم  افحبلأاالتأمُّ،
   أ ،جلاعملا ،يعاولا ة انبلاو انراكفلأ  حدحتُ اقًرف اًّيقيقح اميف  لعفن.النفسي،

  دهجلا رهظأ  أ اياونلا يتلا  وصناهغ مايقلل ماهمب ةددحم  حت فورظ ،نيعم – ام قلطي  يلع  امع سفنلاهذا
 افياون ذفيفنتلا»-  دفيزت  فم ،فيلامتحا افنمامتإ فرفصتلل  فَّطخملا.  ففشك ،فسارد افهارجأ ملافعلا يفسفنلا ،فعماجب»

  رتيب رزتيولوج  ؤلامزو  أ  اخشلأا  يذلا   وعبتي ،يمح ،،يئاذغ  يذلاو اودقع مهاياون  ع يعو ىلعنيويورك،
  رافكفلأا لوفح ،فمعطلأا ،،يهفشلا ىفتم  أرفط ىفلع ،مهنافهذأ اولوافنت  افيمك ،فقأ  فم اذفه ،مافعطلا ،فنراقمتجاهف،
  اوعضو  اقنإ   زولا قف  افًده مهل.بخخري 

  ملاعلا يسفنلا   ور فإ ،رتسيمواب ،عماجب ،يلاو ،اديرولف  ؤلامزو  أ ريكفتلا يعاولا  سحي  ادلأا يف  انثأأثب 
  مافهملاب ،فيقطنملا ،،فيوغللاو افمك دعافسي ىفلع مُّلعتفلا  فم  افطخأ ،يفضاملا اوةرطيفسل ىفلع  افرفصتلاالقيفام

 . ،فاضلإاب ىلإ ،كلذ  شتكا ملاعلا يسفنلا رتلاو ،يشيم ،عماجب ايبمولوك  أ انتردق ىلع فرص انسفنأالمندفع،
  ع    يش ،عمًدا   ،يرورض قيقحتل  بض سفنلا.مغر 

  ذفني ،ك دحاو انم أ لًااعف  طخ اهل  سفنب  ع يعو.  مو ،متحملا لاأ   وكي طاشنلل يبصعلا  ذفلا   رفجيُيوميًّا
   يفطختلا  أ ريثأفت ىفلع افم ، فلعفن وأ  فنأ  فقف   حِّوفكي  لايفلحت افم دفعب ، دفحلا ريفسفتل افم افنمق  فب انفسفنلأهذا

 .  فكلو اذفه ريفسفتلا دفق لا ودفبي افًّيقطنم  فم ،فيحانلا ،فيروطتلا. خملافف   زفي 2%  فقف  فم يلافمجإ   زوولآلخفري 
  ، اسنلإا  نكل كلهتسي 22%  م ، تقاط كلذل لا دب  م دوجو  غض   وفق ئفشان دفض  افيلمعلا ،يبفصعلاجسم
   حِّكمتُ  م ريكفتلا يعاولا ،دقعملا يتلاو لا ،قلاع اهل انتافرصتب. رئاودفلا ،فيخملا ،لوؤفسملا  فع   روفصت  أالتي
  يه ،قيرطلا ىلثمُلا ،باتكل اذه ،لاقملا يه يف بلغلأا ام ،عجي لاقملا ودبي كلذك.هذ 

  دارلإاة ةرحلا نم ؟خملاهل

  ومهوتم مادعنا ةدارلإا  أ  اجلاعم خملا ،،يلخادلا ،،طاسبب لا  كمي  أ ربتعتُ ةدارإ ةرح. امك   ولوقي افمًئادير  



   اخشلأا  يذلا   ونمؤي ةدارلإاب ،ةرحلا لا دب  أ اونوكي  ينمؤم يرظنب، ،يئانث ،عيبطلا ،يرشبلا ((dualism،إ 
   أفب ،فقعلا دوفجوم ،فقيرطب افم يفف ،فئيه رفيغ ،فسوملم ،لفصفنمو  فع خفملا. بفتك ملافع بافصعلأا دفيرومقتنعي 
  يف ماع 3112  لًائاق: «ةدارلإا ةرحلا يفه افننأ ررفقن فنتارايتخا،ا افننأو كفلتمن ارًافكفأ ،لقتفسم  فع  أ  يفشمونتي 
  ،يلمع ،يدام». امك معز  يوك  أ «ةدارلإا ةرفحلا ،فيقيقحلا بفلطتت افنم  أ وفطخن  رافخ رافطإ ،افنتغمدأ  أويمث،
  ،قيرط اهلمع».نعدِّحل

   أ  فعب  اخفشلأا في  ورفك  ذفهب ،فقيرطلا يفف ةدارلإا ،ةرفحلا لاإ  فنأ لا ببفس افعًنقم رفيكفتلل ىفلع اذفهصفحي 
 . بلغأف  ايرظنلا ،يفسلفلا رحِّوطت ،يؤر ةدارلإل ةرحلا ،قفاوتم  م مهفلا يملعلا ،عيبطلل ،يرشبلا. مغرلابو  مالنحو

   وتميمه مادعنا ،ةدارلإا  حِّجرت  اساردلا  أ بلغأ سانلا   ولبقتي ةركف انكلاتما  ًةدارإ ،ةرح ىتح ولو  اكادعا ا 
 يلقعلا موقت  ب ،طشنأ  امدلا ،ماكلاب. اذنشاطنا    اك بلغأ سانلا ريغ  ينمؤم ،يرظنب ،يئانث ،عيبطلا ،يرشبلاوا 
  قلعتي ةدارلإاب ،ةرحلا  مف أطخلا  أ لوقن مهل  إ ةدارلإا ةرحلا ،مفهو ادًافمتعا ىفلع  أرفلا يفملعلا ،فئاقلا  أفبفيما
  ،يرظنلا ريغ ،حيحص.هذ 

  ،فقيرط رافبتخلا  اروفصت سافنلا  فع ةدارلإا ةرفحلا  فع قفيرط حرفش ،فيناكمإ دوفجو ،فينقت ريوفصتل ، امدفلاهنفاك
  ؤفبنتلا  يحفصلا لافعفلأاب  ً افنب ىفلع  افمولعم  فع طافشن يغافمد قبافس. يفف  فقاولا  نفف سيرافه  فجر اذفهتتفي 

   لًائاق: « شكيس اذه روعشلا ]ةدارلإاب ةرحلا[ لعى  تقيقح: درجم مهو».السيناريو

  ام اذإ  اك  اميإ سانلا ةدارلإاب ةرحلا زتهيس ،فرعمب  أ  امدلا طحِّروتم يف  ارجإ  اجلاعم يف يعولالاولمعرف،
  يفتلا أفبنتت ،كولفسلاب  ُ فيرجأ ،لفسلس  فم برافجتلا كارتفشلااب  فم   وفسيج دربيفش  فم ،فعماج ، روفميإللمعلومفا 

  رفتيور  فم ،فعماج ، طنفشاو انمدفق افهيف افصًاخشأ مفهل  اروفصت ،يليفصفت  فصت افيجولونكت ريوفصتلاوشفي 
  ،يلبقتسملا كلذو امك  رتفا سيراه.الدماغي

   ائملا  م ،بلطلا يف ،عماج لاو،ي ايجروج يف  اساردلا. اوأرق كلذك  ع ةأرما  م ،بقتسملا ديعبلا ىعدتُشارك
 .  دترا ،يج ،يقاط ةدوزم زاهجب ريوصت يغافمد ةدفمل ،رهفش مادختفسابو  افمولعم  فم  فساملا ،يغامدفلاجي،

   املع باصعلأا  أ اوأبنتي ،كب  يش  ركف  يف ،فيج وأ ، فتلعف ىفتح امدفنع  فلواح  أ عدفخت مافظنلا.استطاع
  اذه ويرانيسلا ىلإ  أ «كلت براجتلا دفكؤت  أ  فيمج ،طفشنلأا ،فينهذلا ،يرفشبلا يفه  فقف ،طفشنأ ،،فيغامدخل 



    وفكي  أ  يفش رفكفي فيف   أ  افسنإ وأ  فلعفي  لًابافق ؤفبنتلل ،فبق ، فثودح  افنب ىفلع  تطفشنأ ،فيغامدلابحيف 
 ».السابق،

  رثكأ  م  ينامث ،ئملاب  م ، يكراشملا مهنإ   وقدصي  نأ  كمي قيقحت كلت ايجولونكتلا ،،يلبقتسملا يف  يحقال
  ،عبفس   ونافمثو ،فئملاب مهنفم  إ ،فيج افم لاز اهدفنع ةدارإ ةرفح. افمك اولئفسُ افضًيأ افمع اذإ  افك دوفجو كفلتقفال

  دفق لدفي ىفلع  أ  اخفشلأا   ورفقتفي ىفلإ ةدارلإا ،ةرفحلا وفهو افم ،فبوق  فرلافب  فم يلاوفح ،فسمخالتكنولوجيفا
  ،ئملاب مهنم.  رهظأ  ئاتنلا ،يلاتلا  أ ،يبلاغلا ىمظعلا مهنم اودقتعا  نأ املاط مل  مست كلت ايجولونكتلاوسبعي 
  ،غمدأب سانلا وأ مكحتلاب اهيف  ع قيرط  اخشأ ، يرخآ  نف  لاؤه  اخشلأا   وكلتميس ةدارإ ةرفحبالتالعب
   يلوؤسم  ع مهتافرصت اًّيقلاخأ.وسيكونو  

   أ مفظعم  يكرافشملا يفف ،فبرجتلا   ودفقتعي  أ  فساملا يغامدفلا يفضارتفلاا ،جفسي  فقف طافشن خفملا  ذفلايبفدو
 ريكفتلاب يعاولا ،يجل رُّبدتلاو اميف ريتعلق  . لوم اودقتعي  أ اهغامد اهعفدي ،فمعل ، يفش افهنأو لا كفلتمت ةدارإتقرِّح
 ، دقف اودقتعا  قف  أ  ساملا ،يغامدلا ،،طاسبب  شكتسي ،يفيك ،مع ةدارلإا ةرحلا ،خاد  امدلا.حرة

  اذًإ دقتعي ومهوتم مادعنا ةدارلإا سكع ؟كلذ دق   وكي رملأا اطًبترم   وتسمب ،فرعملا يلاحلا. ىفتحو  كمتفيلماذا
  باصعلأا  م ريسفت يعولا – وهو ام بلطتيس ،يرظن ريسفتل  يك  أ انلوقع لا  كمي اهلازتخا يف لامعأعلم

  وأ اهلصف اهنع-   ننف  م   رغملا  أ رفكفت افمك رفكفي وفمهوتم مادفعنا ،ةدارلإا  فنأ اذإ  افك  امدفلا موفقيأدمغتنا
   يش  ننف لا ىقبي  يش  لعفيل ،قعلا يعاولا.بك،

  مدقت ملع باصعلأا روطتو ايجولونكت  سملا ،يغامدلا بجي  أ مهاست كلت  اروطتلا يف  شكلا ،قدب ربكأم 
 ،يمك مكحتلا يعاولا يتلا ،اهكلتمن ىلع     أ  دم مكحتت  ايلمعلا ،جراخلا  فع انترطيفس يفف انتافرفصت.  فموا 
  داجيإ  اباجإ كلتل ،لئسلأا لوح ةدارلإا ةرحلا. انماظن يئاضقلا – ساسلأاو يقلاخلأا ديدعلل  م  اسسؤمالمهم

  بلطتي امًهف ،ضفأ  اقولأل يتلا   وكي اهيف سانلا  يلوؤسم وأ ريغ  يلوؤسم امع   ولعفي.– مجتمعنا
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