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ٗي  ويٲ٥ ٧ي٪ مويل٥ ف٣ـيدٖ ف٣ فٗ يد ٧ي٪ أل فويد فج٣٘ديد ف٣  وي     :مقدمة
ٱ٬ُ ٧ل ٟل٫ت ف٣بؼزود تِبز ف٣ ظيز ل٣يٴ ٧زة٤يد د وي   ف٫فؼيز ٗي  م٫ يل  
ف٣ِل٦٣ ٤ٟٮ ٱٗي  ٟي٢ ف٣ـي ٖ ف٨٣ِزٱٗيد ألؼي٢٠ ٧يبٰا عبيز ف ُي ٩ ُي٪ 

فٟفؼلٕ ٟفدب هزوٜد ٢٨ُ ف٬٣ظخد فجٱ٣ٴ ٧٪ ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي  ةدث ت٦ 
 ف ٫ظل٩.

و فييٲٳ ف٣ د٬ييٲ٥ ف٣بؼييزي ٤ُييٴ ف٣ ٨ييق ف٬٣ييٲٱي ٠٣يي٢ فجؿيي٬لٕ 
 4ف٣بؼزود ٱػ٘ز  ف٣ٲفرثيد ٤٣ ديل . وب٤يْ هيٲ١ ف٣ي٬ؾ ف٣  وي  ف٠٨٣فؼيٖ 

فب ألوزوٜيد ٓزوبيد ٱ٧ؼي٘ز  ٤ُيٴ ػي٢٠ ٫ظيٚ  ُٟ أل ود٪ ٧٪ فجةزٕ  ٱٛ  
ف ٫ظيل٩ رأللُ . تِٜد  ف٤ِ٨٣ٲ٧لت ف٣ف  ت فٲي ٤ُدٰل ٢ٟ ع٤دد ٗ  دظي٦ 

ط٬د ةفٴ  40ت ٢ِ ٧٪ ٛزف   ٯذف ف٬٣ؾ أل٨ِ ١ ةزٕ ٢٠٣ ثل٫دد تظفٔزٙ 
٣ٲ فطف٨زت ف٣ٜزف   ٣دً  ٱ٫ٰلرًف. هبلُد مةزٕ ٯيذف ف٣ي٬ؾ أليل٣ب٬ن ف٣ِيل ي 
أليل٣  ٦ ف٨٣فِيلرٕ ٧ي٪ فجٱرفٙ طيٲٕ و٬يفا ٬ُيٮ أليزا أللرت٘يلٍ ف٬٣ـيب 
ف٣فذٟلري ٗ  ٱفػ٬و٪. جٱ١ ٧ز  ٗي  ل٣يٞ ف٣ـيبلل ف٣ـيد٘  مؿيب  ٯيذف 

ؾ ف٣ِ دب ف٣ذي و ٢٨ ٗي  هدلتيٮ ٟي٢ ف٣ف٤ِد٨يلت ف٣في  وٜيٲ٥ ٤ُدٰيل ف٬٣
 ف ٫ظل٩ ٧فٲٗزًف ٤٣ِل٦٣ مد٨َ.

 01ٟٜلئ  ٨٤٣ؼزٱٍ ف٣ ٱ٣  ٤٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي ةدث ٤٨ُت جٟثيز ٧ي٪ 
ط٬ٲفت ٠٤٣ؼٖ ُ٪ تظ٤ظ٢ ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي  ٱٛ٘ت أل ل٫ب ف٣زئدض ألد٢ 
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ويْ ٬ٗفيز ٬٤ٟفٲ٩ ٗ  ف٣ٔزٗد ف٣ؼزٛدد ٤٣بديت فجأليدق ٱٟيل٩ ل٣يٴ دل٫ب٬يل ٟز
Craig Venter  رئييدض ٛظيي٦ ف٣ٜوييلٍ ف٣خييلؽ ٧يي٪ ف٨٣ؼييزٱٍ. ٟييل٩ رئييدض

ف٣ييٲسرف  تييٲ٫  أل٤دييز وفييلألَ ف٣ يي ال ُبييز ف٣ظييف وت  ٱفٛد٨ييت فةف٘ييل ت 
 ٧فشف٬٧د ٗ  م٫ ل  ٧خف٤٘د ٧٪ ف٣ِل٦٣.

أليي م عوييلي ٤ٟد٬فييٲ٩ أل٨ٜلر٫ييد ألييد٪ تظ٤ظيي٢ عزووييد ف٣ د٬ييٲ٥ ٱألييد٪ 
م٧ييل٥  Meriwether Lewis  1ف٣خزووييد ف٣فيي  ٟؼييٖ ٬ُٰييل ٧دزٱوييذر ٣ييٲوض

طي٬د.  611ف٣زئدض تٲ٧لص دد٘زطٲ٩ ٗ  لفت ف٣ٔزٗد ٛبي٢ ٧يل وٜيزي ٧ي٪ 
ٛل١ ٤ٟد٬فٲ٩: "٧٪  ٱ٩ م ٫ٴ ػٞ  ٯذ٭ مٯ٦ ٱمرٱٍ عزوود ت٦ ؿ٬ِٰل ٧ي٪ 
ٛب٢ ف ٫ظل٩". ٱ٠٣٪ ف٣ ل٫ب ف٣ذي دذي ف٫فبل٭ ف٣زمي ف٣ِل٥ ٗ  عولألٮ ٯٲ 

٣ديٲ٥  ألي م٫ل ف٣ٜ٘ش ٧٪ ف٣ ل٫ب ف٨٤ِ٣  ل٣ٴ ف٣ ل٫ب ف٣زٱة   ةدث ٛل١: "ف
٦ٰ٘٫ ف٤٣ٔد ف٣ف  ع٤ٚ فهلل ألٰل ف٣ دل . ألي م٫ل ٫فِيزٕ ألجُ يلي ٤ُيٴ تِٜدي  
ٱد٨ل١ ٱ ٯؼد ف٣ٰ ود ف٨٣ٜ طد ٤٣زي". ٯ٢ ٌؿ ٧ت ٱم٫يل ف٣ِيل٦٣ ف٨٣ي ري 
٧٪ ٯذ٭ ف ػلر  ف٣ و٬دد ف٣ـلرعد ٣شُد٦ ف٣ِل٦٣ ف٣ ز ٗ  ٯذ٭ ف٤٣ ٌد؟ ٯي٢ 

ٗي  ف٣ٲفٛيَ ػِزت ألل٣ زا مٱ هأهأت رمط  ألخ ٢؟    ٤ُيٴ ف هي ٙ. 
٣ٜ  ٤٨ُت ُ٪ ٛزي ٧َ ٟلتب عولأللت ف٣زئدض جويل٥ ٧فٲفؿي٤د ٛبي٢ ٯيذف 
ف ُ ٩  ٱٛ  ٱفٜٗت ت٨ل٧ل ٤ُٴ ٯذ٭ ف٣ٜ٘يز . ٬ُي ٧ل ديل   ٱري ٤٣ ي وث 

ُ٪ ٯذف ف٣ؼِٲر "ل٫ٮ وٲ٥ طِد  ٤٣ِل٦٣  ٱ٧ ُل  ٤٣فٲفكَ ٧٪ ٛب٤    ُبزت
زٱٗيًل ٧ي٪ ٜٗ  م٧ظ٬٠ل ألل٨٤٣ د فجٱ٣ٴ ٧٪ ٟفلأل٬ل  ف٣ذي ٟل٩ ٗ  ف٣ظيلألٚ ٧ِ

 ٛب٢ فهلل ٗ ظب.
                                                           

( هو رحالة ومستكشف أمريكي، عرف بمشاركته في 0819 – 0113ميريويذر لويس ) 1
 حملة لويس وكالرك الشهيرة التي فتحت طريق الغرب أمام الواليات المتحدة.
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٧ل ف٣ذي ٟل٩ و  ال ٯ٬ل؟ ٨٣للف وؼِز رئدض ف٣ٲ ولت ف٨٣ف    ٱ٧ِيٮ 
ُل٦٣ ٬ُ  لُ ٦ٰ٫ ُ٪ ل٫ لس ٨٤ُ  ٗ  ٤ُي٦ فجةديل  ٱف٣ويب أليأ٩ ٤ُيد٦ٰ 
رألن ل٣ٞ أللهلل؟ م٣دض ٱدٰفل ف٬٣ٌز ف٨٤ِ٣دد ٱف٣زٱةدد ٧ف٬لٛليفل٩  مٱ م٣ي٦ 

ٗييد ف٣ؼييزٛدد ٤٣بدييت و٠يي٪ ٧يي٪ فجٗليي٢ م٩ وف ٬بييل ف٣ٌٰييٲر ٧ِييًل ٗيي  ف٣ٔز
فجألدق؟ ٧ل ٯ  فجطبلي ف٣ف  ت َٗ ٤٣  وث ُ٪ فهلل ٗ  ٟ  ف٣خويلألد٪؟ 
ٯ٢ ٢ٟ ل٣ٞ ػِزًف؟ ٫٘لًٛل؟ ٯ٢ ٯ  ٧ لٱ٣د طلعز  ٤٣ ـٲ١ ٤ُٴ تِيلهٖ 
٧٪ ف٨٣ٲة و٪  مٱ ٧ لٱ٣د ٣ف دد  فٱ٣ ٞ ف٣ذو٪ ٛ  و٬فٜ ٱ٩ ٯذ٭ ف٣ رفطيد 

٧ يز  ل٣يد؟    ٤٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي أللُفبلرٯل فعفشف١ ٤٣ ي٬ض ف٣بؼيزي ل٣يٴ 
٣دض ألل٬٣ظبد ٣ . ٤ُٴ ف٠ِ٣ض ٧٪ ل٣ٞ  ٗل٣فِزٕ ٤ُيٴ تظ٤ظي٢ ف٣ د٬يٲ٥ 
ف٣بؼزي ٱف٠٣ؼيٖ ُي٪ مٯي٦ ف٬٣ـيٲؽ ٤ُيٴ ف هي ٙ ٟيل٩ ل٫ يلسًف ٨٤ُديًل 

 ؿل ٧ًل ٱٗ  ف٣ٲٛت ٫٘ظٮ ٬٧لطبد ٤٣فِب .

ٯذ٭ ف٨٣ؼلُز ٛي  ت٠يٲ٩ ٧ ديز  ٤٣يبِق ف٣يذو٪ و٘فزكيٲ٩ م٩ ف٣ِيل٦٣ 
ٜدٜديًل أليلهلل ف٨٣فِيل٣ . ٯيذف ف٠٣فيلي ٯيٲ ف٣ ل    و٠٨٪ م٩ و٠ٲ٩ ٧ؤ٬٧يًل ة

٣ ةق ٯذ٭ ف٠٘٣ز   ٱل٣يٞ ٧ي٪ عي ١ ف٣ٜيٲ١ م٩ ف و٨يل٩ أليلهلل و٠٨ي٪ م٩ 
و٠ٲ٩ ُٜ ٫دًل ت٨ل٧ًل  ٱف٩ ٧بل ئ ف و٨ل٩ ٗي  ف٣ ٜدٜيد تف٠ل٧ي٢ ٧يَ ٧بيل ئ 

 ف٦٤ِ٣.

ٯذ٭ ف٣فزٟدبد ف٨٤ِ٣دد ٱف٣زٱةدد ٗ  ف٬٣ٌيز ٤٣ِيل٦٣ ُتِفبيز ٬ُي  ف٣يبِق 
 د٤د  ٨ٟل ٯ  ٧ لٱ٣د لرٓيل٥ ٛوبي  ف٬ٔ٨٣يلهدض ٗ  ف٣ِـٲر ف٣  وثد ٧ظف

٣ ٣فٜل  ٗ  ٫ٜود ٱفة  . ٤ُٴ ف٣ز٦ٓ ٧٪ ٯيذف ف ٫وبيلٍ  ٯ٬يلٝ م٧زو٠ديٲ٩ 
٧ٰف٨ييٲ٩ ألج٠٧ل٫دييد ف٣يي ٧ا ألييد٪ ٯييلتد٪ ف٣ييزتوفد٪ ٗيي  ةدييلت٦ٰ ف٣دٲ٧دييد. 

% ٧ي٪ فج٧يزو٠دد٪ و٬٤ِيٲ٩ ٫ٲُيًل ٧ي٪ 94ف طفو ُلت ف٣ ل٣ديد تؤٟي  م٩ 
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٦ٰ٨ٌِ وٜٲ  ف٣ظيدلرفت ٱوظيفخ ٥ ف٠٣ٰزأليل  ف و٨ل٩ أللهلل  ٱ٧َ ل٣ٞ ٗج٩ ٧
ٱوفلألَ تٜلروز ف٣وٜض  ٱ٧٪ ف٣ٲفك  م٦ٰ٫ وِفٜ ٱ٩ م٫ٮ و٠٨٪ ف٣ٲثيٲٙ أليٮ 

 أل٨ل و ٦٠ ٯذ٭ ف٣ٌٲفٯز.

٧للف ُ٪ ف ُفٜل  ف٣زٱة  ٗ  مٱطلم ف٨٤ِ٣ل ؟ ٗ  ف٣ ٜدٜد ل٫ٮ ٬٧فؼيز 
  ٛل٥ أللةثٲ٩ ألظيؤف١ ٨٤ُيل  0902ألد٦ٰ٬ مٟثز ٨٧ل وِفٜ  ف٣بِق. ٗ  ُل٥ 

ٱ٨٤ُل  ٗدشول  ٱ٨٤ُل  رولكدلت ٨ُل للف ٟل٫ٲف وؤ٬٧ٲ٩ ألل ٣يٮ ف٣يذي مةدل  
وفٲفؿ٢ ٧َ ف٬٣لص ألـٲر  ِٗل٣د  ٱٗ  ف٨٣ٜلأل٢ وـ٤  ٣يٮ ف٬٣يلص ٧فيٲِٛد٪ 

% ٨٧٪ ت٦ طؤف٦ٰ٣ مدلألٲف ألل و لي. ٗ  ُل٥ 31م٩ وظف دب ٣ـ٤ٲفت٦ٰ. 
  ت٦ ت٠زفر ف طفبدل٩  ٱٟل٩ ٧ثدزًف ٣ ٯؼد ف٣بلةثد٪ م٩ ف٬٣ظبد ٟل٫ت 0991

 ٜلرألد ٬٣ظبد ف طفبدل٩ ف٣ظلألٚ.٧

لل٩  ٯ٢ "ف٨٣ِزٟد" ألد٪ ف٦٤ِ٣ ٱف٣ و٪ ٣دظيت ٧ِزٟيد فطيفٜولي ٨ٟيل 
تب ٱ؟ ٣ألطٖ  ٗج٩ ف٣ ٣د٢ ٤ُٴ ٱدٲ  تٲفٗٚ ٠٨٧٪ ألد٨ٰ٬ل ُل   ٧ل ؤوي  
٤ُدٮ ف٣فِبدزفت ف٣ـلرعد ف٣ف  تـ ر ٧٪ ف٣ذو٪ و ف٤يٲ٩ ٬٧يلهٚ فجٛويلي 

بد٪. ٤ُيٴ طيبد٢ ف٨٣ثيل١  ٗ  ٯذف ف٬٣ٜلع. ٱف٬ٜ٣لأل٢ تز٧ٴ ٧ي٪ ٟي  ف٣ يل٫
% ٧٪ س٧ ئٮ أللُفبلرٯل ٧ؼلُز   ٬ِ٧ٴ ٣ٰل ٬ُ31 ٧ل وف٦ ت لٯ٢ ٧ِفٜ فت 

أل ف ٤ُٴ م٫يٮ  Richard Dawkins  2ٗج٩ ف٣٘د٤ظٲٕ ف٣فوٲري روفؼلر   و٬٠ش

                                                           
ٗ  ٫دزٱأل   ٟد٬دل( ٯٲ ُل٦٣ ألدٲ٣ٲددل توٲرود  ٧1941لرص  26روفؼلر   ٱٟد٬ش: ٱ٣  ٗ   2

ٱٟلتب م ألدلت ٨٤ُدد ألزوول٫ . ٧٪ مألزس م٨ُل٣ٮ ف٣فأٟد  ٤ُٴ ف٣ ٱر ف٣زئدظ   ٱلوثٲ٣ٲددل
٤٣ د٬لت ٟٜٲ   فِٗد ٤٣فوٲر. ل٣ٴ دل٫ب م٨ُل٣ٮ ٗ  ف٣بدٲ٣ٲددل ف٣فوٲرود  وٜ ٥  ٱٟد٬ش ٫٘ظٮ 

٨٤ُل٫   ػ٠ٲٟ   ٱُٜ ٫  ٨٤ُ   ٱٯٲ ٧ِزٱٕ ألآرفئٮ ٗ  ف ٣ ل  -٤ُٴ م٫ٮ ٤٧    ل٫ظل٫ 
 مألزس ٬٧فٜ ي ٫ٌزود ف٣خ٤ٚ ٱ٫ٌزود ف٣فـ٨د٦ ف٣ذٟ  ٱ٫ٌزود ف٣فوٲر ٨ٟل م٫ٮ ٧٪
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ف٨٣ف يي ال ف٣زطيي٨  ٣ٲدٰييد ف٬٣ٌييز ف٣فيي  تٜييٲ١ م٩ ف ُفٜييل  ألل٣ لدييد ل٣ييٴ 
ُبلرفتٮ ف٨٣ثدز  ٤٣ ٯؼيد وٜيٲ١ ف٣فوٲر تفو٤ب ف ٣ ل . ٧٪ ك٨٪ ُ   ٧٪ 

 و٬٠ييش: "ف و٨ييل٩ ٯييٲ ُييذر رفئييَ ٣ف ٬ييب ف٣ لدييد ل٣ييٴ ف٣ف٠٘دييز ٱتٜدييد٦ 
ف٣  ا. ف و٨يل٩ وٲدي  ٬ُي  ف ٗفٜيلر ٤٣  يد  ... ف و٨يل٩ ٯيٲ ف ُفٜيل  

 ف٣ذي   وٜٲ٥ ٤ُٴ ألزٯل٩  ٱٯٲ ف٣ِدب ف٣ذي وِل٫  ٬٧ٮ ٢ٟ  و٪".

لر٭ عويز ٱٓدييز ٗي  ف٨٣ٜلألي٢  وٰيلد٦ ف٨٣فِـيبٲ٩  و٬دييًل ف٤ِ٣ي٦ أللُفبي
٧ٲثٲٙ ألٮ  ٱوؼدزٱ٩ ل٣ٴ ف٣ف٘ظيدز ف٣ زٗي  ٬٤٣ـيٲؽ ف٨٣ٜ طيد أللُفبيلر٭ 
ف٣ٲطييد٤د ف٣ٲةديي   ف٨٣ٲثييٲٙ ألٰييل   رفٝ ف٣ ٜدٜييد ف٨٤ِ٣دييد. ٧يي٪ ألييد٪ ٯييذ٭ 

رئيدض  Henry Morris  3ف٨٣ ٨ٲُد  ٯ٬لٝ ت٤ِدٜلت ف٣زفة٢ ٯ٬يزي ٧يٲرص
 ف٣ييذي فُفبييز م٩ "ٟذألييد ف٣فوييٲر Creationist movementةزٟييد ف٣خ٤ييٚ  

ت٤ٔ٤ٔييت ٱٯد٬٨ييت ٤ُييٴ ف٠٘٣ييز ف٣ يي وث ٗيي  ٟلٗييد ف٣ ٜييٲ١. ٯييذف ٯييٲ ٧ييل 
ة ال  ٱ٧٪ ع ١ ل٣ٞ ٟل٩  ألي  م٩ و٠يٲ٩ ف٠٘٣يز ف٣فويٲري ٯيٲ ف٣ظيبب 
٤٣فوٲرفت ف٣ظدلطدد ف٨٣ؼيؤ٧د ٱف٣٘ٲكيٴ فجع ٛديد ٱف٣ف٠٘يٞ ف دف٨يلُ  
ف٣ذي مؿب  ٧فظلرًُل ٗ  ٢ٟ ٠٧ل٩ ... ٬ُ ٧ل وخف٤ٖ ف٦٤ِ٣ ٱف ٫ د٢ ٗج٩ 

 ف٦٤ِ٣ ٦٣ و ظ٪ ت٘ظدز ف٣بدل٫لت ف٨٣فٲٗز  ٣ٮ".٧٪ ف٨٣ؤٟ  م٩ 

ل٩ ف٣ف٬لٗز ألد٪ فجؿٲفت ف٨٣فخلؿ٨د و ٢ِ ف٨٣زفٛبد٪ ف٨٣خ٤ـد٪ ٗ  

                                                           
( م٧زو٠  ٧٪ ٬٧لؿزي ع٤ٜدد 2006ٗبزفوز  25 - 1918مٟفٲألز  6ٯ٬زي ٧ٲروض ) 3

فجرف ف٣٘فدد ٱ٧ فَٗ  ٯٲت . ٟل٩ ٱفة ف ٧٪ ٧ؤطظ  د٨ِدد مأل لال ف٣خ٤ٚ ٱ٧ِٰ  
[ 1وث".]فجأل لال ف٨٣خفـد ألل٣خ٤ٚ. ٱوِفبز٭ ف٣ِ و  ٧٪ ف٨٣زفٛبد٪ "في ٦٤ُ ف٣خ٤ٚ ف٣  

ٱتزُعر ٧ٲروض ٗ  ت٠ظلص. ٱتخزا ٧٪ دل٧ِد رفوض ٣د ـ٢ ٤ُٴ  ردد ف٣ب٠ل٣ٲروٲص 
 1939ٗ  ف٬ٰ٣ طد ف٨٣ ٫دد ُل٥ 
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ةدز  ٱلةبلم. طٲٕ وـ٢ ف٬٣لص ف٣ِٜ   ل٣ٴ ٫فد د ٧٘ل ٯل م٩ ٤ُد٦ٰ م٩ 
وخفلرٱف ألد٪ هزٗد٪   و٤فٜدل٩    وٲٗز مي ٨ٰ٬٧ل ف٣زفةيد. ٗي  ًي٢ عدبيد 

ف٬٣ٌيز  ٗيج٩ ف٣يبِق وخفيلر رٗيق ٟي٢ ٧يي٪ فج٧ي٢ ٧ي٪ ةي   ٟي  ٱدٰفي  
ف٣ ٜلئٚ ف٨٤ِ٣دد ف٨٣ٲثٲٛد ٱٛد٦ ف٣ و٪  ٱأل  ً ٧٪ ل٣ٞ و٬ظلٙ ل٣يٴ ت٠٘ديز 
ٓدز ٨٤ُ  ٱرٱةل٫دد ك ٤د مٱ ألبظلهد ل٣ٴ ف٣ ٧بل  . ف٣بِق فجعز وٜزر 
ٛبٲ١ ٢ٟ ٧٪ ف٦٤ِ٣ ٱف٣زٱل  ٱ٠٣٪ و٘ـ٢ أليد٪ ف٣ٲديٲ  ف٨٣يل ي ٱف٣زٱةي  

لرف ألد٨ٰ٬يل. ٗي  لهيلر ٯيذف ف ت يل٭  ٣ف ٬ب ف كوزفي ف٬٣لتا ُ٪ ف٣فِ
٠ٗز  م٩ و ف٢ ٢ٟ  Stephen  Jayوؤو  ُل٦٣ فجةدل  ف٣زفة٢  طف٘د٪ دلي  

٧٪ ف٦٤ِ٣ ٱف و٨ل٩ ٧ظلةلت ٬٧٘ـي٤د "ٓديز ٧فٜلهِيد  ٱ٠٣ي٪ ل٣يٞ طيٲٕ 
و  ال ؿزفًُل  فع٤دًل ٱو ز٥ ف٬٣لص ٧٪ ٗزؿد تٜب٢ ف٦٤ِ٣ مٱ ف٣زٱل ألٰ٘ي٦ 

 ٟل٢٧.

ذف ف٠٣فلي: ٗ  ٢ً ف٨٣زة٤يد ف٣  وثيد ٱ٣ذ٣ٞ ٗج٩ ف٣ظؤف١ ف٨٣زٟشي ٣ٰ
٧٪ ٦٤ُ ف٠٣ٲ٫دلت ٱف٣فوٲر ٱف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي  ٯ٢ تبٜت ل٠٧ل٫ديد ٣فٲفٗيٚ 
ثزي ألد٪ ف٬٣ٌزتد٪ ف٨٤ِ٣دد ٱف٣زٱةدد؟ ةظيب ٱدٰيد ٫ٌيزي  ٣يدض ٯ٬يلٝ 
تِلرف ألد٪ م٩ مٟٲ٩ ُل٨٣يًل ؿيلر٧ًل ٱأليد٪ م٩ مٟيٲ٩ ػخـيًل ويؤ٧٪ ألل ٣يٮ 

٦ ٯيٲ فٟفؼيلٕ ف٣وبدِيد. م٧يل ف٣ذي وٰف٦ أل٢٠ ٱفة  ٬٧ل. ٧ يل١ ٨ُي٢ ف٤ِ٣ي
٧ ييل١ ف ٣ييٮ ٰٗييٲ ف٣ِييل٦٣ ف٣زٱةيي  ٱٯييٲ ف٣ ٜيي٢ ف٣ييذي   و٠٨يي٪ فٟفؼييلٗٮ 
أللج ٱفت مٱ أل٤ٔد ف٤ِ٣ي٦. ٯيذف ف٨٣ يل١ و يب فٟفؼيلٗٮ ُي٪ هزويٚ ف٤ٜ٣يب 

 . ف٨٣ ل٣د٪ ٟ  ألد٪ ٤٣فٲٗدٚ هزوٚ و   م٩ ف٢ِٜ٣ ٱ٤ُٴ –ٱف٢ِٜ٣ ٱف٣زٱل 

  ف٬٣ٌيز ٣دظيت طٲٕ متب٬ٴ ٱدٰد ف٬٣ٌز ف٣ف  تٜٲ١ أليأ٩ ٤ٟفيل ٱدٰفي
ٜٗن و٠٨٪ م٩ تٲد ف ٗ  ل٫ظل٩ ٱفة  ٗ ظيب  ٱل٨٫يل ت٨ِٜيل٩ موليًل ٧ي٪ 



 - 05 - 

ف٣ف زألييد ف ٫ظييل٫دد. ف٤ِ٣يي٦ ٯييٲ ف٣ٲطييد٤د ف٣ٲةديي   ٣ٰ٘يي٦ ف٣ِييل٦٣ ف٣وبدِيي   
ٱ٬ُ ٧ل وف٦ تٲًدٖ م ٱفتٮ ألؼي٢٠ ؿي د  ٗج٫يٮ و٠٨ي٪ م٩ وٜي ٥ ٤٣ٲديٲ  

دي٢ ف٨٣ل ي رتٳ ٨ُدٜد  ٱ٠٣٪ ف٦٤ِ٣ ُلدش ُ٪ ف دلأليد ُي٪ فطي ٤د ٧ي٪ ٛب
"٨٣ييللف ُٱديي  ف٣ِييل٦٣؟ ٧ييل ٬ِ٧ييٴ ف٣ٲدييٲ  ف ٫ظييل٫ ؟ ٧ييللف و يي ال ألِيي  م٩ 
٨٫ييٲت؟ ف دلألييد ٤ُييٴ ٧ثيي٢ ٯييذ٭ فجطيي ٤د ف٨ِ٣دٜييد ٯيي  ٧يي٪ كيي٨٪ مٛييٲٳ 
٧ ٘شفت ف٣ف٠٘دز ٣ ٳ ف٣بؼز  ٱ٣ذ٣ٞ ٤ُد٬ل م٩ ٫ظفِد٪ أل٠لٗد ٛي رفت ٟي٢ 
٧٪ ف٣زتٳ ف٨٤ِ٣دد ٱف٣زٱةدد ٤٣ ـٲ١ ٤ُٴ ٦ٰٗ ٨٣ل ٯٲ ٧زئ  ٱ٧ل ٯٲ ٓديز 

 ٕ ٯذف ف٠٣فلي ٯٲ ف٣ب ث ُ٪ هزويٚ وٲؿي٬٤ل ل٣يٴ ت٠ل٧ي٢ أليد٪ ٧زئ . ٯ
 ٱدٰلت ف٬٣ٌز ٯذ٭.

ف٣ف٠٘دز ٗ  ٧ث٢ ٯذ٭ فج٧ٲر ف٣ ٲٯزود ٛ  و٠يٲ٩ م٧يزًف وظيبب ف٤ٜ٣يٚ. 
د٨د٬ِل ٣ و٬ل ٫ٌز  ٟٲ٫ديد ٧ ي   . ٯيذ٭ ف٬٣ٌيز  ت٬٬٠٨يل ٧ي٪ ل رفٝ ف٣ِيل٦٣ 

ٛزفرت٬يل ف٨٣ دن أل٬ل  ٨ٟيل م٫ٰيل تيٲٗز ٬٣يل لهيلرًف مع ٛديًل  ٨ٟيل م٫ٰيل تٲديٮ 
ف٨٣ظفٜب٤دد. مي ػخؾ وفِلهٴ ٧َ ف٬٣ٌز  ف٠٣ٲ٫دد ٯذ٭ و ب م٩   وٜيٲ٥ 
ألذ٣ٞ ألـٲر  طيو دد. ف٠٣فيلي ف٣يذي ُو٬ِيٴ أل٬٨لٛؼيد م٧يٲر دٲٯزويد ٛي  
وؤ ي ل٣ٴ ٤ٛٚ مٟبز ٨٧ل وؤ ي ل٣ٴ فرتدلل. ٱ٬٬٠٣ل ٟبؼز ٣ و٬ل ػٲٙ ػ و  

لؿد٢ ٨٣ِزٗد ف٣ ٜدٜد  ٱ٧َ ل٣ٞ ٗج٩ ٯذف ف٣ؼٲٙ و٠٨٪ م٩ ُو٠بت ُبز ف٣ف٘
ف٤٨٨٣ييد ٤٣ دييل  ف٣دٲ٧دييد. ٯييذ٭ ف٤٨٣ٰدييلت ألل كييلٗد ل٣ييٴ ف٣زٓبييد ألف ٬ييب 
ف٣ف٠٘دز أل٨ـدز٫ل و ٢ِ ٧٪ فجول٥ ٱفجطلألدَ ٱفجػٰز ٱرأل٨ل ف٣ظ٬ٲفت ت٨ز 
ألظزُد ٧٪  ٱ٩ ت٠٘دز دل  أللجط ٤د ف٣خل٣   ف٨٣ف٤ِٜد أليل٣ٲدٲ  ف ٫ظيل٫ . 

تيٲٗز  ٯذف ف٠٣فلي ٯٲ ٧ ز  تزولٙ ألظدن ٣ٰذ٭ ف٣ ل ت  ٱ٧يَ ل٣يٞ ٰٗي 
 ٗزؿد ٤٣ف٠٘دز ف٣ذفت  ٱف٣زٓبد ألل٣ب ث ف٨ِ٨٣ٚ.
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ٗ  ف٣ب فود  ٤ُ  م٩ مػزل ٟدٖ ٣ِل٦٣  رص ف٣ د٬يلت م٩ وـي٢ ل٣يٴ 
ف و٨ل٩ ألل ٣ٮ ٓدز ف٨٣    ألش٧ل٩ ٱ  ٠٧ل٩  ٱٯٲ ف ٣ٮ ف٣ذي وٰف٦ ألـيٲر  
ػخـدد ألل٣بؼز. ف٣بِق طٲٕ و٘فيزف م٩ ل٣يٞ ويف٦ ٧ي٪ عي ١ ٓزطيٰل 

  و٠٨٪ ف٣ٰيزٱي ٬٧ٰيل ٗي  ٧زفةي٢  ةٜيد ٧ي٪ ُبز ف٣ِلئ٤د ٱف٣ثٜلٗد  ٱم٫ٮ 
 ف٨ِ٣ز. ٱ٠٣٪ ل٣ٞ ٣دض ٯٲ ٧زف ي ٗ  ٯذف ف٠٣فلي.
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أل فود ةدلت  ت٤ٜد ود ٗ  ُي   دٲف٫يب  ٱ٠٣ي٪ ٟيأأل٪ ٠٘٨٣يز ٦٣ ت٠٪ 
ةز ٟل٫ت ٫ؼأت  ة وثد ت٤ٜد وًل ت٨ل٧ًل ٗ  ٧ٲٰٛ٘ل ٧٪ ل٩ ف و٨ل٩ ٣دض م٧زًف 

ألٲ ويد   ٨ٰ٧Shenandoah Valleyًل. ٣ٜ  ٫ؼأت ٗ  ٧شرُد ٱة٤د ٗ  ٬٧وٜد 
ٗزدد٬دل. ٦٣ و٠٪ ٗ  ف٨٣شرُد ٧دل٭ دلرود  ٱٟل٩ ٯ٬لٝ ف٤ٜ٣دي٢ ٧ي٪ ٱطيلئ٢ 

. ٱ٠٣يي٪ ٧ٜلأليي٢ ٯييذ٭ فج٧ييٲر ةٌدييت ألخ٤ييدن ٧يي٪ ت ييلري ٧ ٘ييش  ف٣زفةييد
 ٱٗزؽ ٱٗزٯل ٣  ٱف٣ في ٧٪ ع ١ ٧ ٨ٲُد ٧٪ فج٠ٗلر ف٨٨٣دش .

ٗي    ٣Yaleٜ  م٣فٜٴ ٱف٣ في ٗ  ٤ٟدد ف٣ رفطلت ف٤ِ٣دل ٗ  دل٧ِد ود٢ 
ٱٛيي  معييذف ٨ِٰ٧ييل ٧ٰييلرفت ف٣ف٬ٌييد٦ ف٣ظييلئ   ٯ٬ييلٝ ٱةييب  0940ُييل٥ 

ٱ ود ٗزدد٬دل ف٣ ٬ٲألديد ةديث ٨ُي   ٗ  Arthurdalف٨٣ٲطدٜٴ ل٣ٴ ٬٧وٜد 
٤ُٴ تويٲوز ٬٧يلهٚ ف٣ف٬ٜديب  Eleanor Roosevelt  ٧4َ ل٫ل ف٣د٬ٲر رٱس٤ٗت

 ُ٪ ف٣٘ ٦ ف٨٣ِ ٧د ف٣ف  ٟل٫ت تبِث ٤ُٴ ف ٟف لي.

ٱ٠٣٪ ألٜدد ف٨٣ظفؼلرو٪ ٗ  ل فر  رٱس٤ٗت ٟل٫ت ٣ و٦ٰ م٠ٗلر معزٳ  
بٜييد ألظييبب ف٣و Arthurdalٱطييزُل٩ ٧ييل دييٖ ف٣ف٨ٲويي٢. ت٠٘دييٞ ٬٧وٜييد 

ف٣ظدلطدد ٗ  ٱفػ٬و٪ د٢ِ ٱف٣ي في   وثٜيل٩ ألل٣ ٠ٲ٧يد هيٲف١ ةدلت٨ٰيل. 
ٗيي   Elon Collegeف٫فٜي٢ ٱف٣ي في ل٣ييٴ ف٣ ديل  فجٟل و٨دييد ٗي  ٤ٟدييد م٣يٲ٩ 

ٗ  ٱ ويد ٟلرٱ و٬يل ف٣ؼي٨ل٣دد. ٯ٬يلٝ تِزٗيٲف ٤ُيٴ  Burlingtonألدز٤٫ٔفٲ٩ 
                                                           

 1933سُد٨د طدلطدد م٧زو٠دد ٟل٩ ٣ٰل تأثدز ٫ؼن  ٨ٟل م٫ٰل ف٣ظد   فجٱ٣ٴ ٗ  ف٣٘فز  ٧٪  4
زف٤٠٫د٪ . ٤٨ُت ٣فِشوش طدلطلت د و   ٤٣فِل٢٧ ٧َ ف٣ش٫ٲا  سٱدد ف٣زئدض 1945ٗل٣ٴ 

 رٱس٤ٗت  ٱٟذ٣ٞ معذت  ٱرًف أللرسًف ٟ فُدد ٤٣ ٜٲٙ ف٨٣ ٫دد.
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 ثٜلٗد ف٣٘٪ ف٣ؼِب  ف٣ ٨دي٢ ٗي  مرويلٕ ف٣ ٬يٲي  ٱمؿيب  ٱف٣ي ي ٧ٲ٣ِيلً 
أل ٨َ ف٨٣ٲطدٜٴ ف٣زو٘ديد  ٧ظيلٗزًف أليد٪ ف٣ٰليلي ٱفجٱ ويد ٧ يلٱ ً م٬ٛيلٍ 
مأل٬ل  ف٣ٲ ود ف٠٣فٲ٧د٪ ٣فظ د٢ مٓل٫د٦ٰ ٗ  م٣د ف٣فظ د٢ ف٣خلؿد ألٮ. ٯذ٭ 

 Alenف٣فظ د ت لكلٗد ل٣ٴ ٧ ٨ٲُد مٟبز ٧٪ تظي د ت م٣ي٪ ٣ٲ٧يلٟض 

Lomax   ػ٤٠ت دش ًف ٨ٰ٧ًل ٧ ٨ٲُد تظ د ت ٬ٓل  ف٣زوٖ فج٧زو٠ي  ٗي
 فبد ف٠٣ٲ٫ٔزص فج٧زو٠دد.٠٧

٬ُ ٧ل ٱِٛت ف٣ زي ف٣ِل٨٣دد ف٣ثل٫دد  تزفدَ فٯف٨ل٥ ٱف٣ ي ألف زألفيٮ 
ف٨٣ٲطدٜدد ل٣ٴ ف٨٣ِٜي  ف٣خ٤٘ي  ٣د٘ظي  ف٨٣ يل١ م٧يل٥ م٧يٲر هلرئيد تف٤ِيٚ 
أللج٧٪ ف٣ٜٲ٧   ٗلت ٮ ٢٨ِ٤٣ ٗ  ٧ ل١ ؿي٬َ ف٬ٜ٣لألي٢ جٓيزفف ف٣ يزي  

ف٣ولئزفت ٗي  ٣ٲ٫يْ  ٱف٫فٰٴ ألٮ ف٨٣ولٕ ل٣ٴ م٩ وـب  ٧ظفؼلرًف ٗ  ؿ٬لُد
 .Long Islandمو ٫  

ٗ  ٫ٰلود ف٣ زي  تٲؿ٢ ٱف٣ في ل٣ٴ ٬ٛلُد ألأ٩ كٔٲم ألد د ف٣ف يلر  
  ت٬لطب٨ٰل. ٱج٦ٰ٫ طبٜٲف ُـزٯ٦ ٗ  فجرألِد٬لت ٛزرٱف م٩ وذٯبٲف ل٣يٴ 

 59ٗيي  ٗزدد٬دييل ٣دؼييفزٱف ٧شرُييد أل٨ظييلةد  ٬٧Shenandoah Valleyوٜييد 
   ٱ٩ فطييفخ ف٥ م ٱفت سرفُييد. ٯ٠فييلر ٱٛييل٧ٲف ألف٠ييٲو٪ ٨٫يين ةدييل  سرفُيي

ٱ٦ٰ٬٠٣ فٟفؼ٘ٲف ألِ  مػٰز ٤ٛد٤د م٩ ل٣ٞ ٣٪ وظلُ ٯ٦ ٗ  تزألدد مث٬د٪ ٧٪ 
فأل٬لئ٦ٰ ف٨٣زفٯٜد٪ )ٱ٬ٟيت م٫يل ثيل٣ث٦ٰ ألِي  ٗفيز  ٛـيدز (. ٱٯيذف ٧يل  ٗيَ 
ٱف٣يي ي ل٣ييٴ ف٨ِ٣يي٢ ٨ٟيي رص ٤٣يي رف٧ل ٗيي  ٤ٟدييد ٧ ٤دييد ٤٣ب٬ييلت. ٣ٜيي  ٛييل٥ 

  ف٣و٤بد ٧َ ف٣ف يلر ف٨٣ ٤ديد٪ أللطف  لر ٨٧ث٤د٪ ٧٪ ف٣ب٤    ٱ٧ِل ٛل٥ ٯؤ 
ألف٨ثد٢ ٧ ٨ٲُد ٧٪ ف٨٣ظزةدلت ٱٟل٫ٲف ٧ظف٨فِد٪ ألذ٣ٞ. ٱألظبب ك ز 
فجٯل٣  ٧٪ هٲ١ ف٣ـدٖ ٱػِٲرٯ٦ ألل٢٤٨٣ ٛيل٥ ٱف٣ي في ألفأطيدض ٧ظيزل 
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ٗ  ألظفل٩ ٧٪ مػ لر ف٣ب٤ٲم وَٜ ألل٣ٜزي ٧ي٪ ٧شرُف٬يل. ٱٛي  فطيف٨ز ٯيذف 
 ف٨٣ظزل  ٱ٩ ف٫ٜولٍ ٨٣   ع٨ظد٪ ط٬د  ةٜد.

ت ٗ  ٧شوا ٧بٰا ٧٪ ف٣ ٨ل١ ف٣زو٘  ٱهبدِد ف٢٨ِ٣ ف٣ٜلطدد ٣ٜ  ٱ٣ 
ٱف٨٣ظييزل ف٣ـييد٘  ٱف٨٣ٲطييدٜٴ ٱتزُزُييت ٗدييٮ. أللُفبييلري مؿيئز مرألِييد 
معييٲف٩ ٣يي٦ فطييفوَ م٩  ... ٣ٜيي  تزُزُييت ألل٫وبييلٍ م٩ ٤ُيي  م٩ مت ٨يي٢ 
٧ظؤٱ٣دد ط٤ٲٟ  ٱفعفدلرفت  ج٫ٮ ٣٪ وٰف٦ مةي  ٓديزي ألٰيذ٭ ف عفديلرفت 

 طٲفي. 

ٜدد معٲف٫   ٜٗ  ت٤ٜدت ت٤ِد٨  ٗي  ف٣بديت ٤ُيٴ ٨ٟل ٯٲ ف٣ ل١ ٧َ أل
و  ٱف٣ ت  ف٣ف  ٟل٫ت ٨٤ِ٧د أللرُد. ٣ٜ  ٬٧ ف٬  ٯذ٭ ف٣ظ٬ٲفت فجٱ٣ٴ ٧٪ 
ةدلت  ٯ ود   ث٨٪ ٣ٰل ٱٯ  ةب ف٣ف٦٤ِ. ٤ُٴ ف٣ز٦ٓ ٧٪ م٩ م٧  ٦٣ ت٠٪ 
تخـؾ د ٱ ً ٧   ًف ٣ف روظ  ل  م٫ٰل ٟل٫ت ت٨ف٤ٞ ل رفًٟل ُ دبيًل ٗي  

تأطز ٢ُٜ ػلي ؿٔدز  ٱٟل٫ت تٜ ٥ ف٨٣ٲفكيدَ  تؼخدؾ ف٨٣ٲفكدَ ف٣ف 
ألوزوٜد دل   ةفٴ تـ٢ ل٣ٴ ف٣ٰي ٕ ف٨٣و٤يٲي  ثي٦ ت٬فٜي٢ ل٣يٴ ٧ٲكيٲٍ 
د و  ٱٗ  ف٣ٲٛيت ٫٘ظيٮ و٠يٲ٩ ٧ؼيٲًٛل. ف٣ف٤ِيد٦ ٣ي٦ و٠ي٪ م٧يزًف و يب م٩ 

 ت٤ِ٘ٮ  أل٢ م٩ تٜٲ٥ ألٮ ج٫ٞ ت بٮ.

٦٣ و٠٪ ف و٨ل٩ دش ًف ٨ٰ٧ًل ٗ  ه٘ٲ٣ف . ٣ٜ  ٟل٫ت ٣ ي ٠ٗز  كبلألدد 
ف ٣ٮ  ٱٟل٩ تِل٤٧  ٧ِيٮ ٬٧ ـيزًف ٗي  ٣ ٌيلت ه٘ٲ٣ديد ُيلألز  ٬ُي ٧ل  ُ٪

٬ٟت مرو  ٬٧ٮ م٩ و ٜٚ ٣  ػد ًل ٧ل. ٤ُٴ طبد٢ ف٨٣ثل١  متيذٟز ُي٪ م٬٫ي  
ُٜ ت فت٘لٙ ٧َ ف ٣ٮ )ٗ  ٨ُز ف٣فلطِد( م٫ٮ للف ٬٧يَ طيٜٲم ف٨٣ويز مث٬يل  
ُزف ف٨٣ظزةدد ٱف٣ ٤٘د ف٨٣ٲطدٜدد ٧ظل  ف٣ظبت ٱف٣ف  ٬ٟت فطف٨فَ ألٰل 

٢٠ علؽ طٲٕ ٣٪ م ع٪. ٱألل٣فأٟد  ٯذف ٧ل ةـ٢  ٣ي٦ وظيٜن ف٨٣ويز ألؼ



 - 60 - 

ٱ٦٣ مُ  ل٣ٴ ف٣ف عد٪ ٧و٤ًٜل. ٱٗ  ٱٛت طيلألٚ ٛيزر ٱف٣ي في م٩ وزطي ٫  
. Episcopalٱمع  فجٟبز ٬٧  ٬٣ـب  مُلل  ٗ  ٗزٛد ف ٫ؼل  ٗي  ٬ٟدظيد 

٣ٜ  ٟل٫ٲف ٱفك د٪ ٬ِ٧ل ٗ  م٩ ٯذ٭ ٗزؿد ٌُد٨يد ٣يف٦٤ِ ف٨٣ٲطيدٜٴ  ٱم٩ 
٫أعييذ ف٣فِييل٣د٦ ف٣ ٯٲتدييد ٤ُييٴ ٧ ٨يي٢ ف٣ يي . ٱٛيي  فتبِييت ٤ُد٬ييل م  

ت٤ِد٨لت٦ٰ  ٜٗ  ت٨٤ِت ٨ٌُد ف٣ف٬لطٚ ٱفج٣ يل٩  ٗي  ةيد٪ م٩ ف٨٣٘يلٯد٦ 
ف٣ ٯٲتدد ف٣ف  ٟل٩ و٤ٜدٰيل ٤ُد٬يل ف٣يٲفُي ت٨يز ٤ُيٴ ٧خد٤في  ٧ي٪  ٱ٩ م٩ 

 تفزٝ مي مثز ٱفك .

 ٬ُ ٧ل ٬ٟت ٗ  ف٣ِلػز  ٧٪ ٨ُزي ف٫ف٬٤ٜل ل٣ٴ ف٣ب٤   ٤٣بٜل  ٧َ د ت 
ف٨٣زولد  ٱ ع٤ت ف٨٣ رطد. ٱٗ  ط٪ ف٣زفألِد ُؼز  ت٘ف ت ُد٬يلي ٤ُيٴ 
٨ٌُد ٱ٧فِد ف٬٨٣لٯا ف٨٤ِ٣دد. ٱ٧٪ ع ١ ػخـدد ٦٤ِ٧ ف٠٣د٨ل  ؿيلةب 
ف٠٣لروش٧ل ٱف٣ذي ٟل٩ ويفٜ٪ ف٠٣فلأليد ٤ُيٴ ف٣ظيبٲر  أل٤٠فيل و ويٮ  فٟفؼي٘ت 

٩ جٱ١ ٧ز  ف ٟف٘ل  ف٣٘لئٚ ٤٣وبدِد ف٨٣زتبد ٣ٰذف ف٣ِل٦٣. ٣ٜ  ٟل٫ت ةٜدٜد م
٢ٟ ٧ل ٯيٲ ٧ٲديٲ  ٗي  ف٠٣يٲ٩ ف٠٨٣يٲ٩ ٧ي٪ لرفت ٱدشو يلت ٱٗيٚ ٧بيل ئ 
رولكييدد م٧ييزًف ٓدييز ٧فٲِٛييًل  ٨ٟييل م٩ ف٣ٜيي ر  ٤ُييٴ فطييفخ ف٥ م ٱفت ف٤ِ٣يي٦ 
 ٟفؼلٕ مػدل  د و   د٤ِف٬  م رٝ م٬٫  مروي  ف٩ مٟيٲ٩ ديش ًف ٧ي٪ ٯيذ٭ 
ف٣بد د. ٗ  ٢ً ف٣ ٨لص ٣ٰذف ف٣ف ٲ١ ٛزرت م٩ ٯ ٗ  ٗ  ف٣ دل  ف٩ مؿب  

د٨دل . ٤ُٴ ف٣ز٦ٓ ٧٪ م٬٫    مُزٕ ل  ف٤ٜ٣د٢ ُ٪ ف٤ِ٣ٲ٥ فجعيزٳ ُل٦٣ ٟ
 ل  ٯذف ف٣ ب ف٣ـٔدز تبد٪ م٫ٮ طدٔدز ةدلت .

٤ُٴ ف٠ِ٣ض ٧٪ ل٣ٞ ٗج٩ ت زألف  ٧َ فجةدل  د٤ِف٬ي  أليلر ًف ت٨ل٧يًل. 
٤ُٴ فج٢ٛ ٧٪ ع ١ ٢ُٜ ف٨٣زفٯٚ فُفٜي ت م٩ مطلطيدلت فجةديل  ت٨دي٢ 

 لٗد مٟثز ٬٧ٰل ػيزةًل ٨٤٣بيل ئ. ٣ي٦ مٟي٪ ل٣ٴ ف٣ف٤ِد٦ ف٣زٱتد٬  ٤٣ ٜلئٚ ف٣
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٤ُٴ ٧ٰف٨ًل أل ٘ي مدشف  دزف  ف٣ب ز  ٱ  ٬ٟت ٧ٰف٨ًل أل٨ِزٗيد ف٣٘يزٙ أليد٪ 
ف٣ؼيييِبد ٱف٣ـييي٬ٖ ٬ُييي  ف٣ دٲف٫يييلت. ف٣فِٜدييي  ف٨٣يييذٯ٢ ٤٣ ديييل  ٛيييل ٫  

: ل٫ٰيل ألبظيلهد   ٬ِ٧يٴ ٣5 طف٬فلا ألأ٩ فجةدل  تؼبٮ ف٤٘٣ظي٘د ف٣ٲدٲ ويد 
و٠٪ ٯ٬يلٝ ػيم ٬ٜ٧يَ و يذأل٬  ٣يٮ. ٬ُي ٧ل ٣ٰل. ألل٬٣ظبد ٤ِٜ٣  ف٣دلَٗ ٦٣ 

تخزديت ٧ي٪ ف٣ثل٫ٲوييد ٗي  طيي٪ ف٣ظل طيد ُؼيز   ع٤ييت دل٧ِيد ٗدزدد٬دييل 
ٱٛزرت م٩ فتخـؾ ٗ  ف٠٣د٨دل  ٱم٩ م٢٨ٟ هزوٜ  ٗ  ف٨٣ يل١ ف٨٤ِ٣ي . 
٨ٟل ٯٲ ف٣ ل١ ٧َ ٓل٣بديد ه٤بيد ف٣ظي٬د فجٱ٣يٴ ٱدي ت م٩ ف٣بد يد ف٣  وي   

ٴ دي رف٩ ٛلُيلت ف٣ رفطيد ٬٧ِؼد ُبز ف٠٣ثدز ٧٪ فج٠ٗيلر ف٣في  تويزل ٤ُي
ٱٗ  ٓزٕ ف٣ظ٠٪ ف٣ ل٧ِ  ٗ  ٫ٰلود ف٣دٲ٥. ألِق ٯذ٭ فجط ٤د ٟل٩ و٬لٛغ 
٧ظأ٣د ٱدٲ  فهلل. ٬ُ ٧ل ٬ٟت ٗ  ط٬ٲفت ٨ُزي فجٱ٣يٴ ٟل٫يت ت٨يز ٤ُي  
٣ ٌلت ٧٪ ت زألد ٧٪ ف٣ؼٲٙ ٫ ٲ ػ  ٧ل علرا لفت   ٱٟثدزًف ٧ل ٟل٩ ٯذف 

ٲ ت زألد ف٨٣ٲطيدًٜل ف٣ؼٲٙ ٧ٲدًٰل ٫ ٲ د٨ل١ ف٣وبدِد  مٱ ألؼ٢٠ علؽ ٫ 
فآلطييز . ٱ٧ييَ ل٣ييٞ ٗييج٩ لةظلطيي  ف٣زٱةيي  ٣يي٦ و٠يي٪ ٫لكيي ًل ٱٟييل٩ ٧يي٪ 
ف٣ظٰٲ٣د ت  ويٮ ألٲفطيود ٱفةي  مٱ مث٬يد٪ ٧ي٪ ف٨٣ ةي   ف٣ؼزطيد٪ ف٣يذو٪ 
ٟل٫ٲف ٧ٲدٲ و٪ ٗ  ٢ٟ ٠٧ل٩ ٧٪ ف٣ظ٠٪ ف٣ ل٧ِ . ألِ  ٧زٱر أللِد مػيٰز 

ف٣ و٬دد ٧٪ ةدلت  ف٣ ل٧ِدد أل مت مٛف٬َ م٫ٮ ٤ُٴ ف٣ز٦ٓ ٧٪ ف٩ ف٨٣ِفٜ فت 
ٟل٫ت طببًل ٗ  ت٠ٲو٪ تزفال ٬ٗ  ٱثٜلٗ  ل  م٩ ٯذ٭ ف٨٣ِفٜ فت   تظيف٬  

 ل٣ٴ ف٣ ٜدٜد.

                                                           
تدلر ٤ٗظ٘  و٨د٢ ل٣ٴ ف٣ زود ف٣فل٧د ٗ  ف٣ف٠٘دز أل ٱ٩ ٛدٲ  ٱوؤٟ  ٤ُٴ ت٘ز  ف ٫ظل٩  ٱم٫ٮ  5

ؿلةب ت٠٘دز ٱةزود ٱلرف   ٱفعفدلر ٱ  و فلا ل٣ٴ ٧ٲدٮ. ٱٯ  د٤٨د ٧٪ ف ت لٯلت 
٤ظ٘دد ٱفك د ف٨٣ِل٦٣. ًٰزت ٟ زٟد ف ألدد ٱ٤ٗظ٘دد ٗ  ٱفج٠ٗلر ف٨٣فبلو٬د  ٱ٣دظت ٫ٌزود ٗ

 ف٣ٜز٩ ف٣ِؼزو٪.
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٤ُٴ ف٣ز٦ٓ ٧٪ م٬٫  ٦٣ مٟي٪ مُيزٕ ٬ِ٧يٴ ٯيذف ف٨٣ـيو٤  ٗي  ل٣يٞ 
ف٣ٲٛت ل  م٬٫  مؿب ت "  م روًل" ٱٯيٲ ف٨٣ـيو٤  ف٣يذي ًٰيز ٤ُيٴ وي  

٣إلػيلر  ل٣يٴ ف٣ؼيخؾ  T. H Huxly  6ُيل٦٣ ف٣ٜيز٩ ف٣فلطيَ ُؼيز ٯ٠ظي٤ 
ف٣ذي   وِزٕ ٧ل للف ٟل٩ ف ٣ٮ ٧ٲدٲ ًف مٱ  . ٯ٬لٝ م٫ٲفٍ ٧٪ ف٣  م رود٪  
٦ٰ٬٨ٗ ٧٪ ٱؿ٢ ل٣ٴ ٯذف ف٨٣ٲٖٛ ألِ  ت ٤د٢ ٨ِ٧ٚ ٣أل ٣يد  ٗي  ةيد٪ م٩ 
ف٣بِق فجعز ٱد  م٫ٮ ف٨٣ٲٖٛ ف٨٣زو  ف٣ذي وظي٨  ٣يٮ ألف ٬يب ف٣ف٠٘ديز 

ل٣فأٟدي  ٧ي٪ ف٬٣يٲٍ ٗ  ف٣  يا ف٣في  و ي ٯل ٧شُ يد ٗي  ف٣ ٰفيد٪. م٫يل أل
ف٣ثل٫ . ٛٲ٣  ألأ٬٫  "  م ري" ٟل٩ مٛيزي ل٣يٴ ف٣ٜيٲ١ أليأ٬٫  "  مروي  م٩ 
م ري". ٟٲ٫  ػلي ٗ  ٧ٜفب٢ ف٨ِ٣ز ٧َ ُيل٦٣ ٤٧يم ألل٨٣ٔزويلت ٟيل٩ ٧ي٪ 
فج٫ظب ت لٯ٢ ف٣ لدد ل٣ٴ ف طف لألد ٣ظ٤ود رٱةدد ٤ُديل. ٣ٜي  ٧لرطيت 

٣فِبديز ف٣يذي ٫ٲًُل ٧٪ ف٣ف٠٘دز ٱ٨٫ن ٧٪ طي٤ٲٝ "ف٨ِ٣يٴ ف٣ويٲُ " ٱٯيٲ ف
 C.S Lewisفطفخ ٧ٮ ف٠٣لتب ٣ٲوض 

ألِ  تخزد  ف٣ف ٜت ألبز٫ل٧ا ف٣ ٟفٲرف٭ ٗ  ف٣٘دشويل  ف٠٣د٨دلئديد ٗي  
٧فو٤ًِل ل٣ٴ م٫لٛد ف٣زولكدلت ف٣ف  دذألف٬  ل٣ٴ ف٦٤ِ٣ ٬٧ذ  Yaleدل٧ِد ود٢ 

ٱف٨٣ِييل  ت   7ف٣ب فوييد. ةدييلت  ف٨٤ِ٣دييد ٟل٫ييت ٧ف٤ِٜييد أل٘دشوييل  ف٠٣يي٦
                                                           

( ُل٦٣ مةدل  ألزوول٫ . ٯٲ فأل٪ 1895وٲ٫دٲ  29 -٧1825لوٲ  4تٲ٧لص ٯ٬زي ٯلٟظ٤  ) 6
 ف٣ دٲف٩ ٦٤ُ ٗ  ف عـلئ ( 1975 – ٦٤ِ٨٣1887 رولكدلت. ٱٯٲ َد  دٲ٣دل٩ ٯ٠ظ٤  )

 د  موللً  ٱٯٲ. ف٣دٲ٫ظ٠ٲ تأطدض ٗ  ٟبدز  ٱر ٱ٣ ٲ٣دل٩ ٱف٠٣لتب  ٱف٨٣زأل  ٱف٣٘د٤ظٲٕ
 .ٯ٠ظ٤  م٣ ٱص ف ٫ ٤دشي ٱف٣ؼلُز ف٣زٱفئ 

٧د٠ل٫د٠ل ف٦٠٣ ٯ  ٧ ٨ٲُد ٧٪ ف٬٣ٌزولت ف٣٘دشولئدد ف٣ف  ًٰزت ٗ  ف٣ٜز٩ ف٣ِؼزو٪   7
ٱل٣ٞ ٣ف٘ظدز ف٣ٌٲفٯز ٤ُٴ ٧ظفٲٳ ف٣ذر  ٱف٣ ظد٨لت  ٱ٩ ف٣ذرود ٱٛ   ٧ ت ألد٪ ف٣خلؿدد 

 ف٣ ظد٦  ٱألٰذف تـب -٣دٌٰز ٧ـو٤  فس ٱفددد ف٨٣ٲدد  ف٣ ظد٨دد ٱف٣خلؿدد ف٨٣ٲددد
٧د٠ل٫د٠ل ف٦٠٣ ٧ظؤٱ٣د ُ٪ ف٣ف٘ظدز ف٣٘دشولئ  ٤ُٴ ف٨٣ظفٲٳ ف٣ذري ٨ٟل م٫ٰل مولًل توبٚ ٤ُٴ 
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  8ل٫ديد  ٱٟيل٩ ٨ُل٣ٜيد ف٣٘دشويل  ف٣بيزت لو٬ؼيفلو٪ف٣ف٘لك٤دد ٧ي٪ ف٣ رديد ف٣ث
Einstein   ٱ٫د٤ض أليٲرNiels Bohr   ّٱٱوز٫يز ٯدش٫بيزWerner Heisnberg 

ٯ٦ مطلهدز ألل٬٣ظبد ٣ . ت رو دًل أل مت مٛف٬َ م٩  Paul Diracٱألٲ١  وزفٝ  
ٟيي٢ ػييم ٗيي  ف٠٣ييٲ٩ و٠٨يي٪ ت٘ظييدز٭ ٤ُييٴ مطييلص ف٨٣ِييل  ت ٱ٧بييل ئ 

ؼفلو٪ ٱفٟفؼلٗ  م٫ٮ ٧َ ٟٲ٫ٮ ؿٰدٲ٫دًل ٧فِـبًل ف٣٘دشول . ٛزف ت  ٣ظدز  لو٬
   Yahwehألِ  ف٣ زي ف٣ِل٨٣دد ف٣ثل٫دد ل  م٫ٮ ٦٣ وؤ٧٪ ل٣يٮ ف٣دٰيٲ  وٰيٲ٭  

٨٧ل مٟ  فطف٬فلد  ألأ٩ ألأ٫ٮ   وٲد  ُل٦٣ ٠٘٧ز وفٜب٢ ألـ ٙ ٠ٗز  ٱدٲ  
 ف ٣ٮ ل  ٱو٠ٲ٩ ٛ  فرت٠ب ٫ٲٍ ٧٪ ف ٫ف لر ف٠٘٣زي.

ف٣  م رود ل٣ٴ ف ٣ يل . ٱٱدي ت ٱألذ٣ٞ أل مت مت ٲ١ ت رو دًل ٧٪ 
رفةييد ٟبدييز  ٗيي  ت يي ي ف٨٣ِفٜيي فت ف٣ و٬دييد جي ػييخؾ وييذٟز ٯييذ٭ 
ف٨٣ِفٜ فت ٗ  ةلٲري  ٱ٬ٟت ف٫فٜؾ ٧٪ ٱدٰلت ف٬٣ٌز ٯذ٭ أللُفبلرٯيل 

 عزفٗلت ألله٤د.

ألِيي  ٧ليي  طيي٬فد٪ ٤ُييٴ ف٫ليي٨ل٧  ٣بز٫ييل٧ا ف٣يي ٟفٲرف٭ أليي مت عوييد 

                                                                                                                                        
ف٨٣د٠ل٫د٠ل ف٠٣ طد٠دد ٱ٠٣٪   تٌٰز تأثدزٯل ٤ُٴ ٯذف ف٨٣ظفٲٳ  ٣ذ٣ٞ ٧د٠ل٫د٠ل ف٦٠٣ ٯ  

 ل ٤ُٴ ف٨٣ظفٲود٪ ف٣ذري ٱف٣ِل يت٨ِد٦ ٤٣٘دشول  ف٠٣ طد٠دد  ٠٧ل٫دد توبدٰٜ
 مألزو٢ 18 – 1879 ٧لرص 14) ( Albert Einsteinف٣بزت مو٬ؼفلو٪ )أللج٨٣ل٫دد:  8

[ ٦1 ٗدشول  م٨٣ل٫  ف٨٣ٲ٣   طٲوظزي ٱم٧زو٠  ف٣ ٬ظدد  ٧٪ فألٲو٪ وٰٲ ود٪ ]ُل٣( 1955
ف٣ِل٧د ٱٯٲ وؼفٰز ألأألٲ ف٬٣ظبدد ٟٲ٫ٮ ٱفكَ ف٬٣ٌزود ف٬٣ظبدد ف٣خلؿد ٱف٬٣ٌزود ف٬٣ظبدد 

 1921ف٣ؼٰدزتد٪ ف٤٣فل٩ ٟل٫ت ف٤٣ب٬د فجٱ٣ٴ ٤٣٘دشول  ف٬٣ٌزود ف٣  وثد  ٱ٣ٜ  ةلس ٗ  ُل٥ 
٤ُٴ دلئش  ٫ٲأل٢ ٗ  ف٣٘دشول  ُ٪ ٱرٛد أل ثدد ُ٪ ف٣فأثدز ف٠٣ٰزٱكٲئ  ك٨٪ ث ث٨لئد ٱرٛد 
٨٤ُدد معزٳ ٣ٮ ٗ  ت٠لٗؤ ف٨٣ل   ٱف٣ولٛد ٱ٧د٠ل٫د٠ل ف٦٠٣ ٱٓدزٯل  ٱم ت فطف٬فلدلتٮ 

 ل٣ٴ ت٘ظدز ف٣ِ و  ٧٪ ف٣ٌٲفٯز ف٨٤ِ٣دد ف٣ف  ٗؼ٤ت ف٣٘دشول  ف٠٣ طد٠دد ٗ  فثبلتٰل. ف٨٣بزٯ٬د
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دٲ٧  أل٨فلألِيد أل يث ةدلت  ف٨ٌ٬٨٣د تف٠٘ٞ. ٤ُٴ ف٣ز٦ٓ ٧٪ فطف٨فلُ  ف٣
ف٣ ٟفٲرف٭ ٗ  ٧د٠ل٫د٠ل ف٦٠٣ ف٬٣ٌزود ل  م٬٫  أل مت ألل٣ؼيٞ ٗد٨يل للف ٟيل٩ 
ٯذف ٯٲ ف٣وزوٚ ف٣ذي طٲٕ مط٠٤ٮ ٗ  ةدلت . أل ف م٩ م٤ٓب ف٣فوٲر ف٣يذي 
ة ال ٗ  ٧ ل١ ٫ٌزود ف٦٠٣ ة ال ٛب٢ ع٨ظد٪ ط٬د ٱم٩ ةديلت  ف٤٨ِ٣ديد 

٤٣ٲؿيٲ١ ل٣يٴ طٲٕ تٜفـز ٤ُٴ توبدٚ ٤٨ُدلت تبظدن ٱ٧ٜلوظد ٧ففلألِد 
٧ِل  ت ف٫دٜد ٱ٬٠٣ٰل ٓدز ٛلأل٤يد ٤٣ ي٢ ٱ٣ي٪ ت٠يٲ٩ طيٲٳ ٛي ر ٤ٛدي٢ ٧ي٪ 
تبظدن ٯذ٭ ف٨٣ِل  ت. ٱألـٲر  ٤٨ُدد أل ف م٩ هزوٜي  طيٲٕ وٜيٲ ٫    
٧ ل٣د ل٣ٴ م٩ مؿب  فطفللف دل٧ِدًل وٜٲ٥ ألفٜ و٦ ط٤ظي٤د ٧ي٪ ف٨٣ لكيزفت 

 Statisticalف٠٣ثدييز  ٗيي  ف٨٣د٠ل٫د٠ييل ف٣ دٲوييد ٱف٨٣د٠ل٫د٠ييل ف ةـييلئدد 

mechanics  م٧ل٥ ه٤بد أل٠ل٣ٲروٲص وؼِزٱ٩ ل٧ل ألل٢٤٨٣ مٱ ف٣خٲٕ ٧٪ ٯيذ٭
 ف٨٣ٲفكدَ. 

ٗ  ف٣ٲٛت ٫٘ظٮ ٱٗ  ٧ لٱ٣د ٣فٲطيدَ ٧ي فرٟ  ٨ٛيت ألل٣فظي د٢ ٗي  
٧ٜزر ف٠٣د٨دل  ف٣ دٲود  ةدث ٨ٛت معديزًف ألل٣ب يث ٗي  ف٤ِ٣يٲ٥ ف٣ دلتديد 

٠ي٪ ٧بيل ئ ف٣ف  هل٨٣ل ت ٬بفٰل ٗ  ف٨٣لك . ٣ٜ  ٟل٩ ف٨٣ٜيزر رفئِيًل. ٣ي٦ ت
ٱف٣بيزٱتد٪ ٱفكي د  RNAٱف٣ ٨يق ف٣زوبيٲسي   DNAف٣ ٨ق ف٬٣يٲٱي  

ألل٬٣ظبد  ٱ٠٣٪ أل ت ٣  ف ٩ أل٢٠ تأ٣ٰٜل ف٣ز٨ٛ  ف٬ٜ٨٣َ. ٬ٟيت مُفٜي  م٩ 
ف٣ٜ ر  ٤ُٴ توبدٚ ف٨٣بل ئ ف٣ِٜ ٫دد ف٣ـلر٧د ٦ٰ٘٣ فجةدل  م٧ز ٧ظف د٢  

َ ألي   ٱ٠٣٪ أل ف فآل٩ ألؼ٢٠ ٱفك  ٤٣ِدل٩ ٟلػً٘ل ُ٪ ف٣ؼي٘ز  ف٣ٲرفثديد. ٧ي
فٟفؼيلٕ ل٠٧ل٫دييد ٣ـييٚ ٠٧ٲ٫ييلت ف٣ ٨ييق ف٬٣ييٲٱي ف٨٣بِثييز  ٧ييَ ألِلييٰل 
ف٣بِق أل ف م٩ ل٠٧ل٫دد توبدٚ ٯذ٭ ف٨٣ِزٗيد ٨٣ـي٤ د ف٣بؼيزود م٧يز ٠٨٧ي٪ 
ت٨ل٧ًل. ٣ٜ  ٬ٟت ٧ؼ ٱٯًل. معدزًف مؿب  ٦٤ِ٣ فجةدل  م٫لٛد رولكدد. ف٣ دل  

 مؿب  ٣ٰل ٬ِ٧ٴ.
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مؿب ت ٧فشٱديًل ٱٗ  ف٣ٲٛت ٫٘ظٮ  ٱٗ  ط٪ ف٣ثل٫دد ٱف٣ِؼزو٪ ٜٗن 
ٱ٣ ي أل٬ت لٟدد ٱٗلٲ٣دد  ٱمؿب ت فدف٨لُدًل ألـٲر  مٟبز. ٬ُ ٧ل ٬ٟت 
ؿيئدزًف ٬ٟييت مٗليي٢ م٩ مألٜييٴ ٱةديي ًف. م٧ييل فآل٩ ٗييج٩ ف٣فٲفؿيي٢ ف ٫ظييل٫  
ٱف٣زٓبد ٗ  تٜ و٦ ػم ٧ل ٤٣بؼزود أل م مٟثز مٯ٨ديد. ٱ٧يَ ٯيذ٭ ف٣ف ٤ديلت 

أل٨ل ٗي  ل٣يٞ ف٨٣فظلرُد ٧ ف٨ِد أل مت ٗ  ٧زفدِد ٢ٟ فعفدلرفت  ف٣ظلألٜد 
ف ٫خزفم ٗ  ف٣ ٢ٜ ف٨٤ِ٣  ٱف٣ٜدل٥ ألب يٲال ٧ظيف٤ٜد. ٬ٟيت ٤ُيٴ ٱػيٞ 
ف ٫فٰل  ٧٪ ألز٫ل٧ا ف٣ ٟفٲرف٭ ٱ٠٣٪ ألِ  دٰ  ٟبديز ٧ي٪ ف٣ف٠٘ديز ف٣زٱةي  
ف٨ِ٨٣ٚ تٜ ٧ت ألأٱرفٛ  ٤٣ٜبٲ١ ٗ  ٤ٟدد ف٣وب. ٱ٧٪ ع ١ ٨٤ٟد ٧ ليز  

ري أل٬ِلويد ةلٱ٣يت ل٬ٛييلٍ ٣ ٬يد ف٣ٜبييٲ١ أليأ٩ ف ٫ِولٗيد ف٣  ويي   ٗي  ٧ظييل
ف٨٤ِ٣  ُبلر  ُ٪ ت ٲ١ هبدِ  ٣ف روب مة  مهبل  ف٨٣ظفٜب٢.  ٱ٠٣٪ ٗ  
 فع٤  ٦٣ مٟ٪ ٧فأٟ ًف. م٦٣ مٟ٪ م٫ل ف٣ؼيلي ف٣يذي ٟيل٩ و٠يز٭ ٤ُي٦ فجةديل  
ج٫ٰل تفو٤ب ف٠٣ثدز ٧٪ ف٣ ٘ي؟ م٣دض ف٣وب ٯيٲ مٟثيز تخـيؾ تفو٤يب 
 رفطفٮ ف٣ ٘ي؟ ٠٣٪ فج٧ز ٧خف٤يٖ فآل٩  ٗيلج٧ز وف٤ِيٚ ألل٣بؼيزود ٱ٣يدض 

ف  ف٣ب ز  ٗل٨٣بل ئ ف٣ف  ت ٦٠ ٯذ٭ ف٣ف٘لؿد٢ و٠٨٪ م٩ تٔديز ألؼي٢٠ أل ز
 دذري ةدل  ف٬٣لص. 

٣ٜ  تي٦ ٛبيٲ٣  ٗي  دل٧ِيد ٟلرٱ٣د٬يل ف٣ؼي٨ل٣دد. ٱعي ١ ُي   مطيلألدَ 
فٛف٬ِت ألأ٩ ٤ٟدد ف٣ويب ٯي  ف٠٨٣يل٩ ف٬٨٣لطيب ٣ي . ٣ٜي  مةببيت ف٣ يلٗش 

٣بي ٩ ف٠٘٣زي ٱف٣ف  ولت فجع ٛدد ٱف٬ِ٣ـز ف ٫ظل٫  ٱف٣فِٜد  ف٨٣يذٯ٢ 
ف ٫ظل٩. ٗ   وظ٨بز ٗ  ف٣ِل٥ فجٱ١ ٣  ت٨٤ِيت ٟديٖ مٱٗيٚ أليد٪ ف٣ يب 
ف٣  و  ٤٣ويب ٱةبي  ٤٣زولكيدلت. هبديب فجه٘يل١ ف٨٣فش٧يت ف ٫ِشف٣ي  
ف٣ذي وٜٲ٥ ألف روض ٧ل ٧ ٨ٲُٮ طت طلُلت ٣و٤بيد ف٣ظي٬د فجٱ٣يٴ أل٤٠ديد 
ف٣وب ألد٪ ٣  ٧ظفٜب٤ . ٣ٜ  مةلز ل٣ٴ ف٣٘ـ٢ ف٣ رفط  ٧زكٴ ٧ـيلألد٪ 
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ف٬٨٣ ٤ي  ٱ٧ـيلألد٪ أل يل ٟفٲس ف٣ي ٥ ) ف٣يذو٪ ٣ي و٦ٰ ةظلطيدد ألٜ٘ز ف٣ ٥ 
ٛلت٤د ٧٪ ٬٧ف لت فج٣بل٩( ٱ٧ـلألد٪ ألل٨٣ف س٧د ٱد٨دِٰيل م٧يزفف ٫لت يد 
ُ٪ ع٢٤ ٗ  ف٣ د٬ٲ٥  ألِلٰل ٫فد د ٣فٔدز ألظدن ٨ٟل ٣يٲ م٩ ةزٗيًل ٱفةي ًف 

 ت زٝ ٧٪ ٠٧ل٫ٮ.

٣ٜ  لٯ٤ت ٧٪ لأل فٍ ػ٘ز  ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ٣إل٫ظل٩  ٱ٧٪ ف٣ف فُدلت 
٠٣بدز  ٤٣ ل ت ف٬٣ل ر  ٣ِ ٥ ف٣ ٛد ٗ  ٫ظخ ل٣دد ٤٨ُٮ. ٱ٤ُٴ ف٣يز٦ٓ ٧ي٪ ف

م٩ ف٣ٜيي ر  ف٣ ٜدٜدييد ٤ُييٴ ٧ظييلُ   ف٠٣ثدييزو٪ ٨٧يي٪ مؿييدبٲف ألييلج٧زفف 
ف٣ٲرفثدييد تبيي ٱ ألِديي   ف٬٨٣ييل١  ل  م٬٫يي  ألـييٲر  ٗٲروييد م٫ظييٜت ل٣ييٴ ٯييذف 
ف ت ل٭. ٱ٤ُٴ ف٣ز٦ٓ ٧٪ م٫ٮ ٗ  ل٣ٞ ف٣ٲٛت ٦٣ و٠٪ و ٱر ٗ  ع٤ي  مةي  

دد ٧ؼزٱٍ دبلر ٧ث٢ ٧ؼزٱٍ ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼيزي  ل  م٩ ف٣وزويٚ ف٣يذي ل٠٧ل٫
م٫فٰٴ ٣ ظ٪ ف٣ ي ٣دؤ ي أل  ل٣ٴ ف٨٣ؼلرٟد ٗ  مة   0914أل متٮ ٗ  ُل٥ 

 مٟبز ف٣ف ٲ ت ف٣فلروخدد ٤٣بؼزود.

ٯذف ف٣وزوٚ ٛل ٫  مولًل ٱم٫ل ٗ  ف٣ظ٬د ف٣ثل٣ثد أل٤٠دد ف٣وب ل٣ٴ ت زألد 
بيل  ٧في رألد٪  و ي  ه٤بيد ف٣ويب ٬ٓدد ٧ف٤ِٜد ألل ٯف٨يل٥ ألل٨٣زكيٴ . ٟأه

م٫٘ظ٦ٰ ٬٧ ٧ د٪ ألِ ٛد ة٨د٨دد ٧َ م٫لص ٟل٫ٲف ٓزأليل  ُي٦ٰ٬ ل٣يٴ ةيد٪ 
 عٲ٦ٰ٣ ٗ  ت زأليد ف٨٣يزف. ف٨٣ٲف٫يَ ف٣ثٜلٗديد ُيل   ٧يل ت٬٨يَ ٧ي٪ تبيل ١ 
٤ِ٧ٲ٧ييلت ػخـييدد ديي ًف  ٱ٠٣يي٪ ٯييذ٭ ف٨٣ٲف٫ييَ تفظييلٛن ُبييز ف٣فٲفؿيي٢ 

ف٣في  تويٲرت  ف٨٣ظف٨ز ألد٪ ف٨٣زوق ٱف٨٣ِل٣ا. ٣ٜ  ٱد ت م٩ ف٣ِ ٛيلت
٧َ ف٨٣زكٴ ف٨٣ؼزٗد٪ ٤ُٴ ف٨٣ٲت ٨ُدٜد  ٱ٣ٜ  ةلٱ٣يت دلٯي ًف ف٣ ٘يلى 
٤ُٴ ٱدٲ  ٧ظلٗد ٬ٰ٧دد ألد٬  ٱألد٪ ف٨٣زكٴ ٱف٣بِ  ُ٪ ف٣ف٘ل٢ُ ف٣ِيله٘  

 ف٣ذي ةزؽ ُ   ٧٪ مطلتذت  ٤ُٴ ف٣فأٟد  ٤ُدٮ.
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٣ٜ  ػ٤٠ت ٣  ف٣ ٲفرفت  ف٣ ل٫بديد ٧يَ ف٨٣زكيٴ ٧ي٪ طي٠ل٩ ٫يٲرال 
ٲؽ ف٣ ل٣يد ف٣زٱةديد ف٣في  و٨يز ألٰيل ف٣ِ وي  ٟلرٱ٣د٬ل ؿ ٧د ٨ُدٜد ألخـي

٦ٰ٬٧. ٣ٜ  ػٰ ت ف٠٣ثدز ٧٪ ف٣ ل ت جػخلؽ ٱٗز ٦ٰ٣ ف و٨ل٩ ػيِٲرًف 
ٛٲوًل ألل٣و٨أ٫د٬د ف٠٣ل٤٧د ل٧ل ٗ  ف٣بٜل  ٗ  ٯذف ف٣ِل٦٣ مٱ ف٣ِل٦٣ فجعز  ٤ُيٴ 
ف٣ييز٦ٓ ٧يي٪ ٧ِل٫ييلت٦ٰ ف٣ؼيي و   ف٣فيي  ٣يي٦ و٠ٲ٫ييٲف وظييفودِٲ٩ ٨ُيي٢ ػييم 

 ةدل٣ٰل.

ٯٲ ف٣ِـل ف٬٣٘ظيدد ف٣في  وف٠ يٲ٩ ٤ُدٰيل ٗيج٩ ٤ُي  م٩  للف ٟل٩ ف و٨ل٩
مطف٬فا ألأ٫ٮ  أل  م٩ ت٠ٲ٩ ٯذ٭ ف٣ِـل ٧٪ ف٣ٜٲ  أل٠٨يل٩. للف ٟل٫يت ٧ يز  
٧ٌٰزًف عل ًُل ٣ِل فت ثٜلٗدد ٨٤ٗللف   وٰش ٯؤ   ف٨٣زكٴ ٛبليلت٦ٰ ألٲديٮ 
ف ٣ٮ ٱوو٤بٲ٩ ٧٪ مؿ ٛلئ٦ٰ ٱُٲفئ٦ٰ٤ ف٣فٲٖٛ ُ٪ ف٣  وث ةيٲ١ ف٣ يب 

 رٛد.ٱٛٲ  ف٣خدز ف٣خل

مػ  ٣ ٌلت ف٣لِٖ ف٣ف  ٧يزت ٤ُي  ةي ثت ٬ُي ٧ل طيأ٣ف٬  ف٧يزم  
٧ظ٬د تِل٫  وٲ٧دًل ٧٪ ةل٣د ٧فٜ ٧د ٧٪ ٧زف ف٣خ٬لٙ ُ٪ ٧ل مت٧٪ ألٮ. ٣ٜ  
ٟل٩ طؤف ً ٧ظف ًٜل  ٱٛ  ٫لٛؼ٬ل ف٣ِ و  ٧٪ ف٨٣ٲفكيدَ ف٨ٰ٨٣يد ُي٪ ف٣ ديل  
ٱف٨٣ٲت  ٱٛ  ُبزت ٣  ُ٪ ٧ِفٜ فتٰل ف٨٣ظد دد. ٣ٜ  ػيِزت م٩ ٱدٰي  

ٱت٤ِث٨ت ٗ  دٲفأل  ٛلئً  "م٫يل ٣ظيت ٧فأٟي ًف". ٣ٜي  ٟيل٩ تِ بٰيل  ٧ فٜ٪
٧بِث رفةد ٟبديز  ٣ي   ٱٯيٲ ٧يل ٟل٫يت مت ٬بيٮ ٣ظيفد ٱُؼيزو٪ طي٬د ٧ي٪ 

 ٨ُزي: ٦٣ م٠ٗز ٧و٤ًٜل ٗ  ف٣بزفٯد٪ ف٣ف  تؤٟ  مٱ ت٬٘  ٱدٲ  ف ٣ٮ.

ٯذ٭ ف٤٣ ٌد ػ٤ٔف٬  ٣ِ   مويل٥؟ م٣ي٦ مٟي٪ مُفبيز ٫٘ظي  ُل٨٣يًل؟ ٯي٢ 
لئ يٮ ٧ي٪  ٱ٩ ت٨ يدؾ ٗي  ألدل٫لتيٮ؟ ٯي٢ وٲدي  ٗي  وـ٢ ف٣ِل٦٣ ل٣يٴ ٫ف

ٱدٲ  ف ٫ظل٩ فط ٤د مٯ٦ ٧٪ ف٣ظؤف١ "ٯ٢ وٲد  ل٣يٮ؟"  ٱٯيل م٫يل ٣ي٦ مدي  
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٫٘ظ  ةفٴ فآل٩ ألظبب ٧يشوا ٧ي٪ "ف٨ِ٣يٴ ف رف ي" ٱػيد   معيز و٠٨ي٪ 
ٱؿ٘ٮ ألل٫ٮ ٓوزطد أل دث مت ٬ب ف٣ف٠٘دز د وًل ألأ٩ ف ٣ٮ و٠٨٪ م٩ و٠ٲ٩ 

ة    ألي ت كيِد٘د  ٱتٲ٣ي  ٣ي ي  ةٜدٜد ٬٠٨٧د. ٗ ل   ٱد ال م٩ ٢ٟ
 ػِٲر ألأ٩ ف٣ ٤د  ت ت ٛ ٧  أل م وفـ ٍ.

ٯذف ف  رفٝ ٟل٩ ت زألد ٧زُبد. ٗ  ف٬٣ٰلود  للف ٬ٟت مطفودَ ف٣فِٲو٢ 
٤ُٴ ٧فل٫د ٧ٲٛ٘  ف ٣ يل ي ٯي٢ فطيفودَ ت ٨ي٢ ٧ظيؤٱ٣دد فجِٗيل١ ف٣في  
مٗل٢ م٩ ت٢ٌ  ٱ٩ ت٨ دؾ؟ م٦٣ مٟ٪ مددب ٤ُٴ فط ٤د فآلعزو٪ ٱمٯ٢٨ 

 ب  ف٣ظؤف١ فآل٩ مٟثز ل٣ لةُل أل دث   و٠٨٪ ت لٯ٤ٮ.٫٘ظ ؟ مؿ

ٗ  ف٣ب فود  ٬ٟت مُفٜ  م٩ ف٣ب ث ف٣ؼل٢٧ ٣ألطلص ف٤ِٜ٣ي  ٣إلو٨يل٩ 
طٲٕ وٜ٘  ف و٨ل٩ ٧دشتٮ ٱوٜٲي ل٣ ل ي. ٱ٬٬٠٣  ٛيزرت م٩ مأل يث ٗي  
ف٣ ٜلئٚ ٨ٰ٧ل ت٠ي٪ ف٬٣فيلئا. ٱأليذ٣ٞ ألي مت أل رفطيد طيزوِد ُي٪ فج ويل٩ 

ُي٪ فج ويل٩   CliffNotesل ٱد تٮ ٗي  ٟفيلي ف٣زئدظدد ٗ  ف٣ِل٦٣. م٤ٓب ٧
ف٨٣خف٤٘د د٬٤ِ  ةلئزًف  ٱ٦٣ مد   فًِٗل ٣ ٛف٬لٍ ألأي ٬٧ٰل. ٟل٩ ٣ ي ػيٞ 
ألأ٫يييٮ   وٲدييي  مي مطيييلص ٤ُٜييي  ٬ٜ٤٣لُيييلت ف٣زٱةديييد جي ٧ييي٪ ٯيييذ٭ 
ف٨٣ِفٜ فت. ٱ٠٣٪ ٯذف ف٣ؼِٲر طزُل٩ ٧ل تٔدز. لٯبيت ٣شويلر  مةي  رُيل  

جطأ٣ٮ ل٩ ٟل٩ ٣إلو٨يل٩ مي مطيلص  ف٬٠٣دظد ف٣ذي ٟل٩ وظ٠٪ ألل٣ٜزي ٬٧ 
٤ُٜ . ٣ٜ  فطف٨َ ألـبز ل٣ٴ تظلت ت  ف٨٣ؼففد ث٦ مُويل٫  ٟفدبيًل ؿئدزًف 

 ٱ٫ـ ٬  ألٜزف تٮ.

 .C. S" ٤٣٘د٤ظيٲٕ ٣يٲوض  Mere Christianityٟيل٩ ٬ُيٲف٩ ف٠٣فيلي "

Lewis ٛلدت فجول٥ ف٣فل٣دد ٗي  تـي٘  ف٠٣فيلي ٗي  ٧ لٱ٣يد  طيفدِلي .
د جةي  مػيٰز ٠٘٧يزي مٟظي٘ٲر   ٱمعديزًف ٨ُٚ ٱػ٨ٲ٣دد ف٣  يا ف٠٘٣زوي
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م رٟت م٩ ٧ٲٛ٘  ك  ُٜ ٫دد ف و٨ل٩   وِ ٱ ُ٪ ٟٲ٫ٮ م٠ٗيلر ه٘ي٢ ٗي  
ف٨٣ رطد. ٟل٩ ٧٪ ف٣ٲفك  م٩ ٤ُي  م٩ مٗيف  ؿي٘ د د وي   ٤٣ف٠٘ديز ٗي  
مٯ٦ فجط ٤د ف٣ف  تؼ٢ٔ ف ٫ظل٩. ألي ف م٩ ٣يٲوض وِيزٕ ٟي٢ فُفزفكيلت   

. ٣ٜ  ٟل٩ وف٬لٱ٣ٰل ألؼ٢٠ ٧يفٜ٪ ٱمةدل٫ًل ةفٴ ٛب٢ م٩ مؿدٰٔل ألؼ٢٠ ٟل٢٧
ٗ  ؿ٘ د مٱ ؿ٘ فد٪. ٬ُ ٧ل ٨٤ُت م٩ ٣ٲوض ٫٘ظيٮ ٟيل٩ ٤٧ ي ًف  ٱم٫يٮ 
ٟل٩ و لٱ١ م٩ وبزٯ٪ ٬٧وٜدًل ٤ُٴ ُ ٥ ؿ د ف و٨ل٩ م رٟت ٟدٖ و٠٨٪ 
م٩ و٠ٲ٩ ٧٘د ًف ٣  ٗ  هزوٜٮ ٤٣ب ث ُي٪ ف٣ ٜدٜيد. ٣ٜي  ٟيل٩ هزوٜيٮ ٯيٲ 

 هزوٜ  مولًل.

لري ُي٪ ف٤ِ٣ي٦ ٱف و٨يل٩ ٧ي٪ مٟثز ة د ػ ت ف٫فبلٯ  ٱةو٨ت م٠ٗ
مطلطييٰل ٧فليي٬٨ٮ ٗيي  ف٣٘ـيي٢ فجٱ١ "ف٣ـيي د ٱف٣خوييأ ٨ٟيي ع٢ ٬ِ٨٣ييٴ 
ف٠٣ٲ٩". ٧َ م٩ "ف٣ٜل٫ٲ٩ فجع ٛ " ف٣ذي ٱؿ٘ٮ ٣يٲوض ٧ي٪ ُي   دٲف٫يب 
ُبلر  ُ٪ ؿ٘د ٟٲ٫دد ٤٣ٲدٲ  ف ٫ظل٫  ل  م٫ٮ ألي ف ٱٟيأ٬٫  متِيزٕ ٤ُديٮ 

 جٱ١ ٧ز .

 -٨ٟيل مػييلر ٣ييٲوض -٧ي٪ ف٨٣٘ديي  ٣ٰ٘ي٦ ف٣ٜييل٫ٲ٩ فجع ٛي  م٩ ٠٘٫ييز 
أل٨ لت ف٨٣ٲفٖٛ ف٣ف  ت٨ز ٤ُد٬ل ٱتظف ُ  ف٣ٜيل٫ٲ٩ فجع ٛي  ٧ي٪  ٱ٩ م٩ 
٫فظل ١ ُ٪ فجطلص ف٣ذي وٜٲ٥ ٤ُدٮ ٯذف ف٣ٜل٫ٲ٩. ف عف ٕ ٯٲ دش  ٧ي٪ 
ةدلت٬ل ف٣دٲ٧دد. ألِق ف عف ٗلت ٧ِفل   ٧ث٢ ف٫فٜل  ف٣شٱدد ٣شٱدٰل ج٫يٮ 

٢ ألٜٲ٣يٮ "ٯيذف ٣يدض ٦٣ وف٦٤٠ ألوزوٜد  ئٜد ٧يَ ؿي وٚ  مٱ فُفيزفف ه٘ي
ُ  " ٬ُ  تٲسويَ ٨ٟديد ٟبديز  ٧ي٪ فجويض ٟيزو٦ ٗي  ة٤٘يد ُدي  ٧يد  . 
ف٣بِق فجعز ٧٪ ف عف ٗلت ٣ٮ مٯ٨ديد مٟبيز. ٤ُيٴ طيبد٢ ف٨٣ثيل١  ٤ُيٴ 
ف٣ـِد  ف٣ ٱ٣  ٯ٬لٝ ٧٪ و ل ١ ألأ٩ ٧ي٪ ٧ظيؤٱ٣دد ف٣ٲ ويلت ف٨٣ف ي   م٩ 
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٠زي  ٗي  ت٬ؼز ف٣ و٨ٜزفهدد ٗ  ف٣ِل٦٣ ةفٴ ٣ٲ تو٤ب ل٣ٞ ف٣في ع٢ ف٣ِظي
ةد٪ ف٩ ف٣بِق فجعز وِفٜ  ف٠ِ٣ض ألل٣ٜٲ١ م٩ ف طفخ ف٥ ف٬٨٣٘يز  ٤٣ٜيٲ  

 ف٣ِظ٠زود ٱف ٛفـل ود و٘فٜ  ٤٣ؼزُدد فجع ٛدد.

ٱٗ  ف٨٣ ل١ ف٣وب   ٯ٬لٝ ٫ٜلػلت ٧ ف ٧د ةل٣دًل ةٲ١ ف٣ظؤف١ ٧ل للف 
ٟل٩ ٧٪ ف٨٣ٜبٲ١ ف٣ٜدل٥ ألأأل لال ٤ُيٴ ع ويل فجد٬يد م٥  . ف٣يبِق وِفبيز 

أل لال ت٬فٰٞ ٛ طدد ف٣ ديل  ف ٫ظيل٫دد  ٗي  ةيد٪ م٩ ف٣يبِق ألأ٩ ٯذ٭ فج
فجعييز وِفبييز م٩ ل٠٧ل٫دييد رٗييَ ٧ِل٫ييل  ف٣بؼييز وظييف ٚ ف٨٣ليي  ٗيي  ٯييذ٭ 
فجأل لال )ٯذف ف٨٣ٲكٲٍ ٱلػ٠ل٣دلت معزٳ ٗي  ٧ يل١ فجعي ٙ ف٣ دٲويد 

 طٲٕ ت٬لٛغ ٗ  ٤٧ ٚ ٯذف ف٠٣فلي(.

ل٣يٴ ٧٪ ف٤٨٣٘ت م٫ٮ ٗ  د٨دَ ٯذ٭ فج٧ث٤د ٫   م٩ ٢ٟ هيزٕ وظيف٬  
٧ِلودز ٧فِل٣دد ٓدز ٧ذٟٲر . ٱو٠٨ي٪ تظي٨دد ٯيذ٭ ف٨٣ِيلودز ألأ٫ٰيل "ٛيل٫ٲ٩ 
ف٣ظ٤ٲٝ ف٣ـ د "  ٱٱدٲ ٭ ٗ  ٯذ٭ ف٣ ل ت وب ٱ م٧زًف ٧ظ٨٤ًل ألٮ. ٧ل ٟل٩ 
٧ ً  ٬٤٣ٜلع ٯٲ ٧ل للف ٟل٩ ٯذف ف٢ِ٘٣ مٱ ٓديز٭ مٛيزي ٫ظيبدًل  ػيفزفهلت 

 ل١ ٧َ ف٣يشٱا ل٣ٞ ف٣ٜل٫ٲ٩. ف٣ذو٪ وِٜٲ٩ ٗ  ٧ث٢ ٯذ٭ فج٧ٲر  ٨ٟل ٯٲ ف٣
ف٣ذي وزتبن ألِ ٛد ُله٘دد ٧َ ؿ وٜد سٱدفٮ طٲٕ وفذعر ألِي   مطيبلي 
٤٣فخ٤ؾ ٧ي٪ ٯيذ٭ ف٣ٲرهيد. ٧ي٪ ف٬٣يل ر م٩ ٫ظي٨َ مةي ًف ٧ي٪ ٯيؤ   وٜيٲ١ 

 "٤ٗدذٯب تـٲرٝ ُ٪ ف٣ظ٤ٲٝ ف٣ـلئب ل٣ٴ ف٣  د٦".

٧ل ٯٲ ٨٧دش ٯ٬ل م٩ ٧ٰ٘ٲ٥ ف٣ـيٲفي ٱف٣خويأ وبي ٱ ػيل٧ً  ٠٣ي٢ مٗيزف  
٩ توبدٜلتيٮ ٛي  و٬يفا ٬ُٰيل ٫فيلئا ٧خف٤٘يد ت٨ل٧يًل(. ف٣ ٬ض ف٣بؼزي )٧َ م

ٱ٣ذ٣ٞ ٰٗذف ف٨٣ٰ٘ٲ٥ وب ٱ ٧ٜلرألد ًلٯزود ٣ذ٣ٞ ف٣ٜيل٫ٲ٩  ٨ٟيل ٯيٲ ف٣ يل١ 
٧َ ٛل٫ٲ٩ ف٣ للألدد ٱٛل٫ٲ٩ ف٬٣ظبدد ف٣خلؿيد. ٱٗي  ٧ثي٢ ٯيذ٭ ف٣ ل٣يد ٗج٬٫يل 
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ةد٪ ٠٫ٲ٩ ؿل ٛد٪ ٧َ م٫٘ظ٬ل  أل  م٩ ٫ٜيٲ١ م٬٫يل ٬٨ٛيل ألل٫فٰيلٝ ف٣ٜيل٫ٲ٩ 
 ألـٲر  ٬٧ف٨ٌد.

٤ُٴ مةظ٪ فجةٲف١  وب ٱ م٩ ف٣ٜل٫ٲ٩ م٫ٮ و٬وبيٚ ٤ُيٴ ف٣بؼيز. ٱ٧يَ 
ل٣ٞ ٗج٩ ف٣ دٲف٫لت فجعزٳ و٠٨٪ ٗ  ألِيق فجةديل٩ م٩ ُتٌٰيز ٨٣ يلت 
٧٪ ف٣ ض فجع ٛ   ٱ٠٣٪ ل٣ٞ ٣دض ػلئًِل  ٱٗي  ف٣ِ وي  ٧ي٪ ف٣ يل ت 
وب ٱ ط٤ٲٝ ف٠٣لئ٬يلت فجعيزٳ ٧ف٬لٛليًل ت٨ل٧يًل ٧يَ ٯيذف ف  ُيل . ف٣ؼيِٲر 

خوأ  ٱفٟفظلي ف٤٣ٔد  ٱف٣ٲُ  ألل٣ذفت  ٱف٣ٜ ر  ٤ُٴ تـيٲر ألل٣ـٲفي ٱف٣
ف٨٣ظفٜب٢ ٯٲ ٧ل وؼدز ل٣دٮ ف٨٤ِ٣ل  ُل   ٬ُي ٧ل ٧ يلٱ٣ف٦ٰ تِي ف  ف٣ـي٘لت 

 ف٣خلؿد ٣إل٫ظل٩. 

٠٣٪ ٯ٢ ٯذف ف ةظلص ألل٣ـٲفي ٱف٣خوأ ؿ٘د دٲٯزود ٣إل٫ظيل٩  م٥ 
ًٗل م٫ٰل ٫فد د ٤٣ِل فت ف٣ثٜلٗدد؟ ف٣بِق و ل ١ ألأ٩ ف٣ثٜلٗلت تخف٤ٖ فعف 

ٟبدزًف ٗي  ٧ِيلودز ف٣ظي٤ٲٝ ٨٧يل و ِي٢ ف طيف٬فلا ألٲديٲ  ٛيل٫ٲ٩ مع ٛي  
٧ؼفزٝ   مطلص ٣ٮ. ٣ٲوض  ٱٯٲ ت٨٤دذ ٣ِ   ثٜلٗلت وظ٨  ل٣ٞ "ٟذأليد  
ٟذألد لفت ٨ٔ٫د د٨د٤د. للف لٯب ػخؾ ٠٨٤٣فبد ٱٛليٴ ُي   مويل٥ وٜيزم 
٧ٲطييٲُد فج وييل٩ ٱفجعيي ٙ ٗج٫ييٮ طييٲٕ و٠فؼييٖ لد٨لُييًل ػييل٧ً  ٤٣ِٜيي٢ 

٣إل٫ظل٩. ٗ  تزف٫د٦ ف٣بلأل٤دد٪ ل٣ٴ دشوز  طل٧ٲص   ٱٛٲف٫د٪  ٧ل٫ٲ ف٤٨ِ٣  
Manu  ٱٟفييلي فج٧ييٲفت  ٱف٨٣خفييلرفت  ٱف٣زٱفٛدييٲ٩  ٱفجٗ هٲ٫دييٲ٩  

ٱط٠ل٩ مطفزف٣دل فجؿ٤دد٪  ٱف٬ٰ٣ٲ  ف٣ ٨ز  طد   ف٣ؼيخؾ تٲفٗيٚ ٟبديز 
د ًف ٤ُٴ ل ف٫د ف٦٤ٌ٣ ٱف٣ٜفي٢ ٱف٣خدل٫يد ٱف٠٣يذي  ٱٗي  ف٨٣ٜلألي٢ ف٣ يزؽ 

٤ُٴ ٟبلر ف٣ظ٪ ٱفجه٘يل١ ٱف٣ليِ٘ل  ٱف٣فـي ٙ ٤ُيٴ ف٣ٜ٘يزف   ٤ُٴ ف٣ؼٜ٘د
ٱف٬٣شفٯد ٱفج٧ل٫د. ٗ  ألِق ف٣ثٜلٗيلت ٓديز ف٨٣أ٣ٲٗيد ٫ ي  ف٣ٜيل٫ٲ٩ وأعيذ 
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ػ٠ً  ٓزوبًل  ٧ثي٢ لةيزفٙ ف٣ظيلةز  ٗي  ف٣ٜيز٩ ف٣ظيلألَ ُؼيز ٗي  م٧زو٠يل. 
ٱ٠٣٪ ٬ُ  ف٣ف ٛدٚ ٗ  ٧ث٢ ٯذ٭ ف ٫ زفٗلت ف٣ـلرعد ٫   م٫ٰل ٫لت د ُ٪ 

٧ل٤٤د ُ٪ ٧ٰ٘ٲ٥ ف٣خدز ٱف٣ؼز. للف ٬ٟت ٧فأٟ ًف ألؼي٢٠ ٛيلهَ فطف٬فلدلت 
م٩ ف٣ظلةز  ٯ  ت ظد  ٤٣ؼز ٤ُٴ فجرف  ٱم٫ٰل ٧زط٤د ٧٪ ٛب٢ ف٣ؼيدول٩ 

 لفتٮ  م  وـب  ٧بزرًف م٩ تٜٲ٥ أل٨ث٢ ٯذف ف٢٨ِ٣ ف٣ٜلط .

 ُٲ٫  متٲٖٛ ٯ٬ل جػدز ل٣ٴ م٩ ف طيف٬فلا ف٣يذي وٜيٲ١ م٩ ف٣ٜيل٫ٲ٩ 
٧َ ف٤٘٣ظ٘د ف٣  وثيد ف٣في  تي ُ  م٫يٮ   فجع ٛ  وفِلرف ألؼ٢٠ ؿلرخ 

وٲد  عدز مٱ ػز ٧و٤ٚ  ٱم٩ ٢ٟ ف٣ٜزفرفت فجع ٛدد ٫ظبدد. ٯذ٭ ف٬ٜ٣لُيد 
ف٣ف  تب ٱ ٬٧فؼز  أليد٪ ف٣٘ طي٘د ف٨٣ِلؿيزو٪ ٱف٣في  تِفبيز عل ُيد ٣ِل٧يد 
ف٬٣لص تٲفدٮ ط٤ظ٤د ٧٪ ف ػ٠ل٣دلت ف٬٨٣وٜدد. للف ٦٣ ت٠ي٪ ٯ٬يلٝ ةٜدٜيد 

 Post-modernismظيي٘د ٧ييل ألِيي  ف٣  فثييد ٧و٤ٜييد  ٰٗيي٢ و٠٨يي٪ م٩ ت٠ييٲ٩ ٤ٗ
ؿ د د؟ ٗ  ف٣ ٜدٜد  للف ٟيل٩   وٲدي  ػيدط ٧و٤يٚ ؿي د  مٱ عيلهط 

 ٗج٫ٮ   ٬ِ٧ٴ ٦٤ِ٣ فجع ٙ ٧٪ ف٣ب فود.

طٲٕ ف٣بِق وِفزف ٛلئً  م٩ ف٣ٜيل٫ٲ٩ فجع ٛي  ٯيٲ ألبظيلهد ٫فيلا 
. ٯييذف ف ُفييزفف ٬٧بثييٚ ٧يي٪ ٤٣Revolutionary Pressureليئن ف٣فوييٲري 

٧ لٱ ً لو ل  ت٘ظدزفت ٤٣ظي٤ٲٝ  Sociobiologyل  ف دف٨لُدد  ة٢ٜ فجةد
ٓدز فج٫ل٫   ٱٯٲ و٬و٤ٚ ٧٪ ٧ٲٖٛ ٧ؤو  ٠٘٣ز  ف ٫فخيلي ف٣ فرٱ٫ديد. للف 
ٟل٩ و٠٨٪ ٣ٰذ٭ ف٣  د م٩ تـ٨  ٗج٩ ت٘ظدز ُ   ٧ي٪ فػيفزفهلت ف٣ٜيل٫ٲ٩ 
فجع ٛ  ٤ُٴ م٫ٰل لػيلر  ل٣يٴ ف ٣يٮ ٗيج٩ ل٣يٞ طيٲٕ و٘يف  ف٣بيلي ٤ُيٴ 

 ٱ٤ُدٮ  أل  ٧٪ ف٣ف ٛدٚ ألؼ٢٠ فٟبز ٗ  ٱدٰد ف٬٣ٌز ٯذ٭.لػ٠ل٣دلت  

٬٣أعييذ ٧ثييل١ رئدظيي  ٤٣يي فَٗ ف٣ٜييٲي ف٣ييذي ٫ؼييِز ألييٮ ٫فد ييد ٤٣ٜييل٫ٲ٩ 
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 فآلعيزو٪ ٨٣ظلُ   و ُٲ٫ل ف٣ذي ف٣ل٨دز ٱؿٲت ف وثلر  فَٗ –فجع ٛ  
٦٣ ٠٫٪ ٫فٲَٛ ٬٧ِ٘د ٗ  ف٨٣ٜلأل٢.   و٠٨٪ لردلٍ ٢ٟ فػيفزفهلت  ٣ٲ ةفٴ

ف٣ٜل٫ٲ٩ فجع ٛ  ل٣يٴ ف وثيلر. ٤ِٗيٴ طيبد٢ ف٨٣ثيل١ ٗيج٩ تأ٫ديب ف٣لي٨دز 
ف٬٣ييلتا ُيي٪ ف عيي ١ ف٣بظييدن ٗيي  لٛييزفر ف٣لييزوبد وـييِب لردلُييٮ ل٣ييٴ 

 لةظلص ألج٣ لٙ فجلٳ ألؼخؾ ٓدز ٤ِ٧ٲ٥.

ٍ ف٣ذي ٫ف٦٤٠ ٬ُٮ. ٗ  ف٣ب فود  أل  م٩ ٠٫ٲ٩ ٱفك د٪ ةٲ١ ف٨٣ٲكٲ
م٫ل   مٛـي  ألل وثيلر "م٩ ت يٞ ًٰيزي فآل٩ ٧ٜلألي٢ م٩ مةيٞ ًٰيزٝ ٗي  
ف٨٣ظفٜب٢"  ٰٗذف ٫ٲٍ ٧٪ ف٣ظ٤ٲٝ ف٣ذي وف٦ ٗدٮ لط ف  ف٨٣ِزٱٕ ٣آلعزو٪ 
٧ٜلأليي٢ تٲٛييَ ٗلئيي   ٬٧ييٮ. ف وثييلر مٟثييز ل٧فلُييًل ٧يي٪ ل٣ييٞ  ٯييٲ م٩ تِويي  

٤ٲٝ ٗج٬٫يل ٣آلعزو٪ ٧٪  ٱ٩ مي  فَٗ معيز. ٬ُي ٧ل ٫ـيل ٕ ٧ثي٢ ٯيذف ف٣ظي
 ٫Oskarؼييِز لسف ٭ ألييل٣فٲٛدز ٱف٣فب ديي٢. ٣ٜيي  ُييزف مٱطيي٠لر ػيي٤٬ ر  

Scindler   ةدلتٮ ٣خوز ػ و  ٫فد يد  وٲفئيٮ مٟثيز ٧ي٪ م٣يٖ وٰيٲ ي مث٬يل
أل ث ف٬٣لسود٪ ٦ٰ٬ُ ع ١ ف٣ زي ف٣ِل٨٣دد ف٣ثل٫دد ٱٗ  ف٬٣ٰلود ٧لت ٱٯيٲ 

طيف٨زفر ٱ٫ ٪ ٫ؼِز أللةفزف٥ ألل٣ْ ٨٣ل ٛل٥ أليٮ. فج٥ تزويشف  تِي  ألل -٤٘٧ض
ٱفة   ٧٪ مٟثز فجػيخلؽ فةفزف٧يًل ٗي  ف٣ِـيز ف٣ ي وث ٱ٧يَ ل٣يٞ ٗيج٩ 
ٜٗزٯل ف عفدلري ٱُولئٰل ٨٤٣زكٴ ٱف٨٣ؼزٗد٪ ٤ُيٴ ف٨٣يٲت ٧ي٪ ٧يٲفه٬  
٠٤ٟفل وفِلرف ألؼ٢٠ ؿلرخ ٧َ ٨٫ن ف٣ دل  ف٨٣يل ي ف٣ويلٓ  ٗي  ف٣ثٜلٗيد 

 ف٣ظلئ  .

ٗ  ألِق ف٣ ل ت  و٠٨٪ م٩ وـ٢ ٯيذف ف وثيلر ل٣يٴ م٩ و٠يٲ٩ ٗدٰيل 
تٜيؾ ٬٣يل ف٣ٜـيد  ٨٣Joan Chittisterظف٘د  ٯٲ ف٣ِي ٱ. ف٣زفٯبيد ف٣ب٬ ٟفديد ف

 ف٣فل٣دد.
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" ٟل٩ ٯ٬لٝ ف٧زم  ٟبدز  ٗ  ف٣ظ٪ ت٢٨ِ ٟـلئ  ٤٣شأليلئ٪ كي٨٪ ػيب٠د 
ُـلأللت. ٱٗ  ؿبلل مةي  فجويل٥ ٱ٬ُي ٧ل ٟل٫يت تظيِٴ  ؿيودل  سأليٲ٩ 
ػلٯ ت ُٜزي وو٘ٲ أل  ةٲ١ ٱ  ٛٲ  ٗ  تدلر ٧ل  ٛٲي  ٱٗي  مث٬يل   ٗيَ 

دلر ف٨٣ل  ٤٣ِٜزي ٤ُٚ ٗ  ف٣ ؼلئغ ف٣ف  ٨٫يت ٤ُيٴ دل٫يب ف٬٣ٰيز ٱ٣ي٦ ت
وظفوَ ف٣فخ٤ؾ ٬٧ٰل. ةلٱ١ ف٣ِٜزي ف٣فخ٤ؾ دلٯ ًف ٱ٬٠٣ٮ ٤ُٚ ألـيٲر  
مٟبز. ٱطزوًِل فٛفيزي فجعيت ديٲف٩ ٧ي٪ ف٣ِٜيزي ٣فخ٤دـيٮ ٧ي٪ ٱرهفيٮ  
ٱ٬٠٣ٮ أل٨ ز  م٩ ٨٣ظفٮ ٣ظِٰل. ط بت ف٣ظد   ف٨٣ظ٬د و ٯل ألظزُد ٱ٠٣٪ 

ت تٲفس٫ٰل ةلٱ٣ت م٩ ت٬ٜذ ف٣ِٜزي ٧يز  معيزٳ  ٱٗي  ٟي٢ ألِ  م٩ فطفِل 
٧ييز  ٟل٫ييت تِ٘يي٢ ل٣ييٞ ٟييل٩ ف٣ِٜييزي و٤ظييِٰل ألذو٤ييٮ ل٣ييٴ  ردييد م٩ ويي ٯل 
ت٤وخت ألل٣ ٥ ٱتٔدزت ٧ ٧  ٱدٰٰل ٧٪ ػ   فج٦٣. ٱ٬ُ ٧ل ػيلٯ  ُيلألز 
طبد٢ ٧ل و  ال ٨٤٣زم  ف٨٣ظ٬د ٧َ ف٣ِٜيزي ؿيزخ ألٰيل "٧يللف  ٯيلٝ موفٰيل 

٫٘ظييٞ ٧يي٪ مديي٢ ٯييذف ف٠٣ييلئ٪ ف٨٣ييؤلي؟"  ف٣ٔبدييده ٯيي٢ تزويي ي م٩ تٜف٤يي 
ف٣ف٘فت دٲف٩ ل٣ٴ ف٣ؼخؾ ف٣ٔزويب ٱمدلأليت "ج٩ ٧ي٪ هبيَ ف٣ِٜيزي م٩ 

 و٤ظَ ٨٤ٗللف متخ٤ٴ ُ٪ هبِ  ٗ  ٧ لٱ٣د ل٫ٜلل٭؟". 

ٛ  وب ٱ ٯذف ف٨٣ثل١ ٧فويزٕ    وٲدي  ٯ٬يلٝ ف٠٣ثديزٱ٩ ف٨٣ظيفِ ٱ٩ 
٣فِزوق ةدلت٦ٰ ٤٣خوز ٧٪ مد٢ ُٜيزي. ٱ٠٣ي٪ ٧ي٪ ف٨٣ؤٟي  م٩ ٟثديزو٪ 

زٱف ٗ  ٱٛت ٧ل ألؼِٲر  فع٤  و ٦ِٰٗ ٨٣ظلُ   م٫لص ٓزألل  ٗ  ةلديد ػِ
٨٤٣ظلُ   ٧َ ُ ٥ ٱدٲ  ٬٧ِ٘د ػخـدد تِٲ  ٤ُد٦ٰ ٧٪ ل٣يٞ. ٱللف ٬٨ٛيل 
أل٨ث٢ ل٣ٞ ٗج٬٫ل ٗ  ف٣ٔل٣ب ٫ؼيِز ألجةظيلص ُيله٘  "ألأ٬٫يل ٬٨ٛيل ألل٨ِ٣ي٢ 

 ف٨٣و٤ٲي".

وفيلألَ ٣يٲوض  The Four Lovesٗ  ٟفلألٮ ف٨٨٣دش م٫ٲفٍ ف٣ ب فجرألِيد 
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"  ٱٯيٲ تِبديز ٧يأعٲل ٣agapeب ث ٗ  هبدِد ةب ف٣بذ١ ٱف٣ف  وظ٨دٰل "ف
٧٪ ف٣دٲ٫ل٫دد٪. وٜٲ١ ٣ٲوض م٩ ٯذف ف٣ ب و٠٨٪ ت٨ددش٭ ُ٪ م٫ٲفٍ ف٣ يب 
ف٣ث ثد فجعزٳ )ف٣ف٤ِٚ  ف٣ـ فٛد  ف٣ ب ف٣زٱ٧ل٫ظ ( ٱف٣ف  ٧ي٪ ف٣ظيٰٲ٣د 

د ٦ٰٗ فرتبلهٰل أل٬ٲٍ ٧٪ ف٬٨٣ِ٘د ف٨٣فبل ٣د  ٱف٣ف  و٠٨٪ م٩ ٫  ٯل ٗ  ألٜدي
 ف٣ دٲف٫لت ل٣ٴ دل٫ب ف ٫ظل٩. 

ت يي وًل ٟبديزًف ٤٣فوييٲرود٪. ٧ي٪ ف٣ِييلر  agapeوؼي٢٠ ف٣ِوييل  ف وثيلري 
ف٣ـييزو  لردييلٍ ف٣ِوييل  ف وثييلري ل٣ييٴ مطييلص ٤ُٜيي .   و٠٨يي٪ تـيي وٚ 
ل٠٧ل٫دد لردلُٮ ل٣ٴ دد٪ فج٫ل٫ديد ف٣يذي و ِي٢ ف٬٣يلص و بيٲ٩ م٫٘ظي٦ٰ. 

ف٬٣ييلص ل٣ييٴ ف٣ٜدييل٥ ٤ُييٴ ف٠ِ٣ييض ٧يي٪ ل٣ييٞ ت٨ل٧ييًل: ٗل وثييلر رأل٨ييل وٜييٲ  
ألفل دلت  و٠٨٪ م٩ تفظبب ٦ٰ٣ ٗي  مؿيلأللت مٱ ةفيٴ تيٲ ي ألٰي٦ ل٣يٴ 
ف٨٣ٲت  ٱ٩ مي  ٣د٢ ٤ُٴ ل٠٧ل٫دد ف طف٘ل   ٧٪ ٯذف ف٣ظ٤ٲٝ. ةد٨٬ل ٫ ٛٚ 
ٗ  ف٣ـٲت ف٣ فع٤  فآلت  ٧٪ م٫٘ظ٬ل ٱف٣يذي ٗي  ألِيق فجةديل٩ ٫ظي٨دٮ 

٨ٲدٲ  ٗي  ف٣ل٨دز ٗج٬٫ل ٫   م٩ ف٣ فَٗ ٤٣ٜدل٥ ألذ٣ٞ ٯٲ ٫ٲٍ ٧٪ ف٣ ب ف٣
 ٢ٟ ٱفة  ٬٧ل  ٤ُٴ ف٣ز٦ٓ ٧٪ م٬٫ل ٟثدزًف ٧ل ٫ لٱ١ ت لٯ٤ٮ.

ت٘ظيدز  ٣E. O. Wilsonٜ  ةلٱ١ ٨٤ُل  ف دف٨يلٍ ٧ي٪ م٧ثيل١ ٱ٣ظيٲ٩  
ط٤ٲٝ ف وثلر ٤ُٴ م٫ٮ ٫ٲٍ ٧٪ ف٬٨٣ِ٘د ف٨٣فبل ٣د ٨٣٪ و٨لرص ٯيذف ف٣ِ٘ي٢  
ٱ٠٣٪ طزُل٩ ٧ل تٲفدٮ ٯذ٭ ف٣  د ؿِٲأللت. لة ٳ ؿدْ ٯذ٭ ف٣  د م٩ 

 وثلر ف٨٣ف٠زر ٤٣٘ز  و٘ظز ٤ُٴ م٫ٮ ٫ٲٍ ٧ي٪ ف طيف لألد ف و لألديد ط٤ٲٝ ف
٤٣ؼييزوٞ ف٨٣لييل . ٱ٠٣يي٪ ٯييذ٭ ف٣٘زكييدد تفِييلرف ألؼيي٢٠ ؿييزو  ٧ييَ 
٧ؼلٯ فت ٤٣ٜزٱ  ٤ُٴ ٫ يٲ ٧خيل٣ٖ ت٨ل٧يل  ٧ثي٢ ٛديل٥ ف٣ٜيز   ف٨٣ف ٨٠يد 
ة وثًل أليٲم  ؿئلر ف٣ٜيز   ٣ف٨ٰدي  ف٣وزويٚ ٬٣ظي٤ٰل ف٨٣ظيفٜب٤  ٤٣ظيدوز . 
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م٩ ٯ٬لٝ ٬٧ِ٘د ٧فبل ٣يد ٓديز ٧بلػيز  ٣أل٫ل٫ديد ةديث ف٣  د فجعزٳ تٜٲ١ 
م٫ٰل تٲٗز مٗل٤دد ٨٣٪ وٜيٲ٥ ألٰيل ٧يَ ٧يزٱر ف٣ٲٛيت  ٱ٠٣ي٪ ل٣يٞ   و٘ظيز 
٨٧لرطد مِٗل١ ألي فَٗ ٧ي٪ ف٣لي٨دز ةديث   مةي  و٤ِي٦ ٬ُٰيل. ٱو٠٨ي٪ م٩ 
٫أعذ ٧ثل١ ٧٪ ٧ظف٨ِزفت ف٢٨٬٣  ةدث و ٰ  ف٢٨٬٣ ف٣ِٜد٦ ٣فٲٗدز ف٣بد يد 

 لي ٨٫ي٢ مٟثيز. ٱ٠٣ي٪ ٯيذف ف٬٣يٲٍ ٧ي٪ ف وثيلر ف٣ف  ت٠٨٪ م٧ٰلتٰل ٧٪ ل٫
"ف٤٨٬٣ " و٠٨٪ ت٘ظدز٭ ألظيٰٲ٣د ألفِيلألدز توٲرويد ٤ُيٴ م٩ ف٣ د٬يلت ف٣في  
ت زٝ ف٢٨٬٣ ف٣ِٜد٦ ٣فٲٗدز ف٣بد د ف٬٨٣لطبد ٯ  لفتٰل ف٣ د٬لت ف٣ف  طيٲٕ 
ت٤ٜ٬ٰل م٧ٰلت ف٢٨٬٣ ل٣ٴ ألٜدد ٫ظي٤ٰل. ف رتبيلم ف٣يٲرفث  ٓديز ف٨٣يأ٣ٲٕ   

ثييز تِٜديي ًف  ةدييث وف٘ييٚ ف٣فوٲروييٲ٩ ٤ُييٴ م٩ و٬وبييٚ ٤ُييٴ ت ٨ِييلت مٟ
ف ٫فخلي وف٦ ٤ُٴ ٧ظفٲٳ ٗز ي ٱ٣يدض ٤ُيٴ ٧ظيفٲٳ د٨يلُ . ٱ٣يذ٣ٞ 
ٗج٩ طي٤ٲٝ ف٨٬٣ي٢ وخف٤يٖ ألؼي٢٠ ديٲٯزي ُي٪ ف٣ـيٲت ف٣ي فع٤  ف٣يذي 
و ٬ِٗ  ل٣ٴ ف٣ؼِٲر ألل٨٣ظؤٱ٣دد ٤٣ٜ٘يش ٗي  ف٬٣ٰيز ٨٣ لٱ٣يد ل٫ٜيلل ػيخؾ 

٨٧يل و ِي٢  ٓزوب ٧ؼزٕ ٤ُٴ ف٣ٔزٙ ةفيٴ ٣يٲ ٬ٟيت   مةظي٪ ف٣ظيبلةد
فةف٨ل١ ٧ٲت  ٧ ف٨ً  ٗ  طِد   ٫ٜلل٭. ٱسول   ٤ُيٴ ل٣يٞ ٱ٠٣ي  تـي  
ٗزكدد ف٬٨٣ِ٘د ف٨٣فبل ٣د ألد٪ مٗزف  ف٨٣ ٨ٲُد ف٣ٲفة   ٗج٩ ل٣ٞ وفو٤ب م٩ 
و٠ٲ٩ ٣ ي ط٤ٲٝ ُ فئ  ت ل٭ فجٗزف  ف٣ذو٪ و٬ف٨ٲ٩ ل٣ٴ ٧ ٨ٲُلت علرا 

٬٣يٲٍ ٧ي٪ ٧ ٨ٲُف . ٧ٲفٖٛ ٧ث٢ مٱط٠لر ػ٬ ٣ز ٱفج٥ تزوشف ت٠ذي ٯذف ف
ف٣ف٠٘دز. ف٨٣ ٯغ م٩ ف٣ٜل٫ٲ٩ فجع ٛ  وي ُٲ٫   ٫ٜيلل ف٣ٔزويٚ ةفيٴ ٣يٲ 

 ٟل٩ ُ ٱي.

للف ٟل٩ ف٣ٜل٫ٲ٩ فجع ٛ    و٠٨٪ ت٘ظدز٭ ل  ٟٲ٫ٮ علؿدد ثٜلٗدد مٱ 
٬٧فا ثيل٫ٲي ٤٣فويٲر ٠ٗديٖ لل٩ و٠٨ي٪ ف ُف٨يل  ٤ُديٮ؟ ٧ي٪ ف٣ٲفكي  م٩ 

ٲوض ٛٲ٣ٮ "للف ٯ٬لٝ ػم ٓدز فُفدل ي ألٰذف ف٣خـٲؽ. ٱٯ٬ل مٛفبض ٧٪ ٣
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ٟل٫ت ٯ٬لٝ ٛٲ  تف ٦٠ ألل٠٣ٲ٩ ٧٪ ف٣خلرا  ٗيج٩ ٯيذ٭ ف٣ٜيٲ    و٠٨ي٪ م٩ 
تٌٰز لفتٰل ٟأة  ةٜلئٚ ٯذف ف٠٣ٲ٩  ٨ٟل م٫ٮ   و٠٨ي٪ ٨٣ـي٦٨ ف٣بديت م٩ 
وٌٰز ٫٘ظٮ ٤ُٴ ػي٢٠ ةيلئن مٱ ٓزٗيد ف٣ي را مٱ ف٨٣ ع٬يد ف٨٣ٲديٲ   ٗي  

٫٘ظيٰل ٯيٲ  ل٣ٞ ف٣بدت. ف٣وزوٜد ف٣ف  و٠٨٪ م٩ ٫فٲَٛ م٩ ٯذ٭ ف٣ٜٲ  تٌٰيز
 فع٢ م٫٘ظ٬ل ٤ُٴ ػ٢٠ تيأثدز مٱ م٧يز وي ٬ِٗل ٤٣ظي٤ٲٝ ٤ُيٴ ٫ يٲ ٧ِيد٪. 

 ٱٯذف ٧ل ٫ؼلٯ ٭ ٗ  لٱفت٬ل. ٱألل٣فأٟد  و ب م٩ وثدز ل٣ٞ ػ٠ٲ٬ٟل؟ 

٬ُ ٧ل ؿل ٗت ٯذ٭ ف٣  د ٱم٫ل ٗ  ٨ُيز ف٣ظل طيد ٱف٣ِؼيزو٪ مؿيب  
ألل٣ ٯؼد ٧٪ ف٬٨٣وٚ ف٣ذي تظف٬  ل٣ديٮ. ٣ٜي  ٟل٫يت ٯيذ٭ ف٣ ٯؼيد ٧خف٘ديد 

٨ٟل ٯٲ ف٣ ل١ ٧َ م٧ٲر ةدلتديد معيزٳ  ٱ٠٣ي٪ ألي مت ٯيذ٭ ف٣  يد  فع٤  
تف ٤ٴ م٧ل٧  جٱ١ ٧ز  أللُفبلرٯل ٧ب م ٧٘ظز  ٯذف ف٣ٜل٫ٲ٩ فجع ٛ  مًٰز 
٨٣ِل٫ٮ فجألدق ٗ  ٗ ٲفت ه٘يٲ٣ف  ف ٣ ل ويد  ٱٯيٲ و فيلا ل٣يٴ ت٠٘ديز 

 دل  ٗ  مطلطٮ. ٯ٢ ٟل٩ ل٣ٞ ٯٲ ف ٣ٮ ٱٯٲ و٬ٌز ل٣ ؟

ٲٍ ٯذف ف ٣ٮ؟ ٯ٢ ٯٲ ف ٣ٮ ف٣زألٲأل   ٯ٢ ٱللف ٟل٩ ل٣ٞ ؿ د ًل  ٧ل ٫
٤٧ديٲ٩  03ٯٲ ف٣ذي ع٤ٚ ف٣٘دشول  ٱف٣زولكدلت ٱأل م ت زوٞ ف٠٣يٲ٩ ٛبي٢ 

ط٬د  ثي٦ ٛيزر م٩ وفِل٧ي٢ ٧يَ ف٠٣لئ٬يلت فجعيزٳ أللُفبلرٯيل ٟلئ٬يلت مٟثيز 
مٯ٨دد ٨ٟل ٟل٩ وٜيٲ١ لو٬ؼيفلو٪؟    ٯيذف ف ٣يٮ للف ٬ٟيت ٛي  م رٟفيٮ ةٜيًل 

٣يذي وزٓييب أل٬يٲٍ ٧ي٪ ف٣ِ ٛييد ٧يَ ٯييذ٭ و يب م٩ و٠يٲ٩ ل٣ييٮ ف و٨يل٩  ٱف
ف٠٣لئ٬لت ف٨٣ف٨دش  ف٣ف  تظ٨ٴ ألؼز  ٱف٣ف  تبًِل ٣يذ٣ٞ ٓيزص ٗدٰيل ٨٣ يد 
ٗ  ٢ٟ ٱفة  ٬٧ل. ٛي  و٠يٲ٩ ٯيٲ ل٣يٮ لأليزفٯد٦  ٱ٬٠٣يٮ ألل٣فأٟدي  ٣يدض ل٣يٮ 

 لو٬ؼفلو٪.

ٯ٬ييلٝ تبِييلت معييزٳ ٤٣ؼييِٲر ألٲدييٲ  ل٣ييٮ للف ٟييل٩ ألل٣ِ٘يي٢ ٧ٲدييٲ ًف. 
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ٱف٣ف  مُفزٕ م٬٫  ٬ٟيت -٤ٜل٫ٲ٩ فجع ٛ  ف٣ ٦٠ ٱًٜٗل ٨٤٣ِلودز ف٣ِل٣دد ٣
تٜفل  ٱدٲ  ل٣ٮ ٧ٜ ص ٱعدز.  أل  ٣ٰذف ف ٣يٮ م٩ و ظي  ٯيذف  -م٫ف٠ٰٰل

ف٣خدز.  أل  ٣ٰذف ف ٣ٮ م٩ و٨ٜيت ف٣ؼيز. ٱ٣يدض ٯ٬يلٝ ٧ي ُل  ٤٣ؼيٞ ألأ٫يٮ 
ُوٲٕ ٱ٧فظل٧ . أل فود فتليلل تـيٲري ُي٪ ل٠٧ل٫ديد ٱديٲ  ف ٣يٮ ع٤يٚ 

٨ِٚ ٱف٣ؼ٨ٲ٣دد ألٲدٲ  ٧ثي٢ ٯيذف ٣ ي ٧ؼلُز ٧ف٬لٛلد: ٧٪ دٰد ػِٲر ألل٣
ف٣ِٜي٢  ٱ٧ي٪ دٰييد معيزٳ ػييِٲر ألليدلٍ ٨ُديٚ ٧يي٪ عي ١ ل رفٝ ٫ٜـيي  

 ٧ٜلر٫د ألٮ.

٣ٜ  أل مت رة٤ف  ف٠٘٣زود ٗ  ف٣ب يث ٣فأٟدي  ل٣ يل ي. ٯيذف ف٣ٰي ٕ 
ت ػٴ ٟٲ٩ ة د ف٣ٜل٫ٲ٩ فجع ٛ  )ٱم٧ٲر معزٳ ٟثديز ( مدبزت٬ي  ٤ُيٴ 

ود ٱف٣ف  ٟل٫ت تب ٱ ٤٨ٟ يأ ف ُفزفٕ ألِٜ ٫دد ٗزكدد ٱدٲ  فهلل. ف٣  م ر
ل٧٪ أل ت ٱٟأ٫ٰل ٯ  ف٨٣ ٧د. ٣ٜ  أل ف ٱٟأ٩ ف و٨ل٩ ألل ٣يٮ مٟثيز ُٜ ٫ديد 

 ٧٪ ُ ٧ٮ. 

ف٣في  ٣دظيت -٣ٜ  مؿب  ٱفك ًل ألل٬٣ظبد ٣  أليأ٩ ف٤ِ٣ي٦ ٱرٓي٦ ٛٲتيٮ 
ٗ  ف٠٣ؼٖ ُ٪ ٨ٓٲف ف٣ِيل٦٣ ف٣وبدِي  ٣ي٪ وٲؿي٬٤  ل٣يٴ  -٧ ً  ٤٣ؼٞ

ٗ ألي  م٫يٮ ٧ٲديٲ  عيلرا ف٣ِيل٦٣ ة٢ طؤف١ ف ٣يٮ. للف ٟيل٩ ف ٣يٮ ٧ٲديٲ ًف 
ف٣وبدِ   ٱألل٣فل٣  ٗج٩ م ٱفت ف٦٤ِ٣ ٣٪ ت٘د  ٗ  ف٣فِزٕ ٤ُدٮ. ٱأل  ً ٧ي٪ 
ل٣ٞ  ٱألل٣ِٲ   ل٣ٴ ٤ٛب  أل مت مٛف٬َ ألأ٩ ف٣بزٯل٩ ٤ُٴ ٱدٲ  ف ٣ٮ و يب 
م٩ وأت  ٧٪ هزوٚ معز  ٱم٩ ف٣ٜزفر ف٬٣ٰلئ  و ب م٩ وظف٬  ل٣ٴ ف و٨يل٩. 

٤٨ييد ف٣فيي  ٤ُيي  م٩ مطيي٠٤ٰل  ٤ُييٴ م٩ ف٣فيي ٛدٚ ف٨٣ييشُا ٗيي  ف٣وييزٙ ف٨٣ ف
مُفزٕ ألأ٬٫  ٱؿ٤ت ل٣ٴ ُفبد ل٠٧ل٫دد ف٣ٜبٲ١ ألل٣ٲدٲ  ف٣زٱةي  أل٨يل ٗي  

 ل٣ٞ ٱدٲ  ف ٣ٮ.
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أل ف ٣  م٫ٮ ٧٪ ف٨٣ظف د٢ ف٣فٜ ٥ ل٣ٴ فج٧ل٥ مٱ ف٣فزفدَ ل٣يٴ ف٣خ٤يٖ. 
 Sheldonألِيي  طيي٬ٲفت ٧يي٪ ل٣ييٞ  ٛييزمت ٛـييد   ٣ؼييد ٣ٲ٩ ٗييل٫ٲٟ٪  

Vanauken  . ٫ٰلود ف٣ٜـد   تٜٲ١:تـٖ ألؼ٢٠  ٛدٚ ةدزت 

 ٧ل ألد٪ ٧ل ٯٲ ٧ ف٢٨ ٱ٧ل ٯٲ ٧ؤٟ  ٯ٬لٝ ٗ ٲفت
 م٫ل علئٖ ٧٪ ف٣ٜ٘ش ٱف٣ٲٛٲٕ م٧ز طخدٖ

 رموت ٧ل ع٤٘  ؤزٙ  ٱفجطٲ  م٩ ٧ل ت ف  وف٠٘ٞ
 ف٣٘ ز ٯٲ م٬٤٧ل ف٣ٲةد  ٣ ٫فٜل١ ٫ ٲ ف٣ٲُ 

 ف٣ذي و٘ف  ف٠٣ٲ٩ ف٤ٔ٨٣ٚ
 

٣ٲٛت هٲو٢ ٱٛ٘ت متأرد  ٤ُٴ ةلٗد ٯذ٭ ف٣٘ ٲفت. ٱٗ  ف٬٣ٰلود ٦٣ 
مد  ألي ًف ٧ي٪ ف٣ٜ٘يش. ٟديٖ ٣ِيل٦٣ م٩ وِف٬يٚ ٯيذ٭ ف٨٣ِفٜي فت؟ م  وي ُ  
ف٠٣ثدزٱ٩ ألأ٩ ف٣ و٪   وفٲفٗيٚ ٧يَ ف٤ِ٣ي٦ أليل٣ٜٲ١ "مر٫ي  ف٣بدل٫يلت" ٱٯيٲ 
٧ٲٖٛ ػخؾ ٟزص ٱٛفٮ ٣ رفطد ف٠٣د٨ديل  ٱف٣٘دشويل  ٱفجةديل  ٱف٣ويب؟ 

م٧ل٥ ف ةف٨ل ت ف٣زٱةدد  م  مٟيٲ٩ ألي مت ةزأليًل تظيف٬ش٬ٗ   أل٘ف  ٤ِٜ٣ 
 أل دث مٱفدٮ عدلرو٪: ل٧ل ف ٫فـلر ف٠٣ل٢٧ مٱ ف٠ِ٣ض.
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ٯيذ٭ للف أل مت ٛزف   ٯذف ف٠٣فلي ٱم٫ت ٧٪ ف٨٣ؼ٠٠د٪  ٱٱؿ٤ت ٧ِ  ل٣ٴ 
ف٬٣ٜود ٧٪ ف٠٣فلي ٗ أل  م٫ٮ أل م وف٠ٲ٩ ٣ وٞ طد٢ ٧٪ ف ُفزفكيلت. م٫يل 
ػخـدًل ٟيل٩ ٣ي ي ٧ثي٢ ٯيذ٭ ف٣ؼي٠ٲٝ: م٣يدض ف ٣يٮ ٯيٲ ٧ يز  ةل٣يد ٧ي٪ 
ف٣ف٠٘دز ف٣٘لٲ٣ . م٦٣ ُتزت٠ب ف٠٣ثدز ٧٪ فآلثل٥ أللط٦ ف٣ و٪؟ ٟديٖ ٣إل٣يٮ 
ف٣ِوٲٕ ف٩ وظ٨  ألل٨٣ِل٫ل ؟ ٟدٖ ٣ِل٦٣ ديل  م٩ وٜبي٢ ألج٠٧ل٫ديد ةي ٱال 

 ف٨٣ِ شفت؟

للف ٬ٟت ٧ؤ٬٧ًل ٗج٩ ف٣ظز  ف٣يٲفر  ٗي  ف٣٘ـي٢ فجٱ١ و٠يٲ٩ ٛي  موي  ٧ٲٛيٖ 
٫ٲًُل ٧ل  ٱ٠٣٪ ألل٣فأٟد  ٗج٩ لو٨ل٫ٞ طٲٕ وفِلرف ٗ  دٲف٫يب ُي   ٧يَ 

 ٬ٛلُلت ٗ   فع٤ٞ مٱ ٬ٛلُلت ٨٧٪ ةٲ٣ٞ.

ف٣ؼٞ ٯٲ دش    و٠٨٪ ت ٬بٮ ٗي  ف٣ ديل . ٱأل ظيب تِبديز أليٲ١ تد٤يفغ  
Paul Tillich لل  ٣إلو٨يل٩  ٱل٨٫يل ٯيٲ ديش  ٬٧يٮ". للف ٟيل٩ "ف٣ؼٞ ٣دض ٧

ف٣ٲكَ ٗ  ٧ـ٤ د ف و٨ل٩ ألل ٣ٮ ألـٲر  ٧ ٨٠د ت٨ل٧ًل ٗيج٩ ف٣ِيل٦٣ طيٲٕ 
و٠ٲ٩ ٤٧م أللجهبل  ف٣ٲفثٜد٪ ألٲدٲ  لو٨ل٩ ٱفة . ٱ٠٣٪ تخدي٢ ُيل٦٣ تي٦ 
ٗدٮ ٧ـل ر  ةزود ف ُفٜل  ألـٲر  تل٧د. ٟديٖ طيد٠ٲ٩ ٤ُديٮ ٯيذف ف٣ِيل٦٣؟ 

ٱف٨٣ؤ٧٪ ٤ُٴ ة  طٲف  تأت  ٧٪ ُ   ٧ـيل ر.  ف ػ٠ل٣دلت ألل٬٣ظبد ٤٣ؼلٝ
مة  ٯيذ٭ ف٨٣ـيل ر تف٤ِيٚ ألل٣فِيلرف ف٣ٌيلٯزي أليد٪ ف ُفٜيل فت ف٣ و٬ديد 
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ٱف٨٣ؼلٯ فت ف٨٤ِ٣دد. طيٲٕ ويف٦ ت٬يلٱ١ ٯيذ٭ ف ػي٠ل٣دلت ف٣ٲفكي د ٗي  
ةٜٲ١ فجةدل  ٱف٣ٲرفثد ٗ  ف٣٘ـٲ١ ف٣ٜل ٧د. م٧ل ف ػي٠ل٣دلت ف٣في  ت٬ي را 

 ٫ظل٫دد ٗج٫ٰل طٲٕ ت٬لٛغ ٗ  ٯذف ف٣٘ـي٢. ٗ  ف هلر ف٤٘٣ظ٘  ٤٣ف زألد ف
للف ٦٣ ت٠٪ ٧٪ ف٨٣ٰف٨د٪ ألٰذ٭ ف ػ٠ل٣دلت ٗد٬٠٨ٞ ف ٫فٜل١ ل٣يٴ ف٣٘ـي٢ 

 ف٣ثل٣ث.

٬ُيي ٧ل مت٬ييلٱ١ ٯييذ٭ ف٨٣ٲفكييدَ ف٤٘٣ظيي٘دد ٗييج٬٫  مت٤٠يي٦ ألؼيي٢٠ مطلطيي  
٨٤ِٟل٫ . ٱ٧َ ل٣ٞ ٗج٬٫  ػخـدًل ٧زرت ألٰيذ٭ ف٨٣ِل٫يل . ٣ٜي  ةلؿيزت٬  

عيلؽ ٗي  ف٣ظي٬د فجٱ٣يٴ ألِي  فٛف٬يلُ   ف٣ؼ٠ٲٝ ٧٪ ٢ٟ دل٫يب  ٱألؼي٢٠
ألٲدٲ  ف ٣ٮ ف٣ذي وٰف٦ ألل٬٣لص. ٱ٤ُٴ ف٣ز٦ٓ ٧٪ م٩ ٯذ٭ فجط ٤د أل ت ٣  
د و   ٱٓدز ٛلأل٤د ٣إلدلألد ٤ُدٰل  ل  م٬٫  ػِزت ألل٣زفةيد ٬ُي ٧ل ٨٤ُيت 
ألأ٩ مط ٤ف  ٣دظت د و    أل٢ م٫ٰل هزةت ألٜٲ  مٟبيز ٧ي٪ ٛبي٢ ف٠٣ثديزو٪ 

بديز  ٣ٲديٲ  ٧ـيل ر رفئِيد تفلي٨٪ ُبز ٛزٱ٩ ُ  . ٣ٜي  ػيِزت ألزفةيد ٟ
لدلألييلت دييل   ٤ُييٴ ٯييذ٭ ف٨٣ِليي ت. طييٲٕ مػييدز ل٣ييٴ ألِييق ٯييؤ   
ف٨٣ؤ٣٘د٪ ٗ  ٯذف ف٣٘ـ٢ ٧زٜٗد ألأ٠ٗلري ٱت يلرأل . ُي   ٧ي٪ مٗلي٢ ٯيذ٭ 

ف٣يذي مؿيب  ٧زػي ي  C. S. Lewisف٣ف ٤د ت ٧أعٲل  ٧٪ ٟفلأللت ٣يٲوض 
 فجٟل و٨  ٗ  مٟظ٘ٲر .

زفكلت طٲٕ ت٬لٛغ ٗ  ٯذف ف٣٘ـ٢  ٤ُٴ ف٣ز٦ٓ ٧٪ م٩ ٧ ٨ٲُد ٧٪ ف ُف
ل  م٬٫  ٱدي ت م٩ مرألِيد ٬٧ٰيل ألل٣خـيٲؽ ٧زتبويد أللجويل٥ فجٱ٣يٴ ٧ي٪ 
ف و٨ل٩ ف٣ٲ٣د   ٱمُفٜ  م٩ ٯذ٭ ف ُفزفكيلت ف٣ِلؿي٘د تٲفديٮ مي ػيخؾ 

 وزو  م٩ وفخذ ف٣ٜزفر ألخـٲؽ ٱدٲ  ف ٣ٮ.
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 م٣دظت ٠ٗز  ف و٨ل٩ ألل ٣ٮ ُبلر  ُ٪ ت٤بدد ٤٣زٓبلت؟

ل٣ٮ؟ م٥ م٩ ف٣ب ث ُ٪ ٟلئ٪ علرٙ ٯٲ م٧ز ٬٧فؼز ٗ  ٟي٢  ٯ٢ ألل٢ِ٘٣ ٯ٬لٝ
ف٣ثٜلٗلت ف٣ف  ت٦  رفطفٰل  ٱٯٲ وِبز ُ٪ ػٲٙ ُل٥ ٧٪  ٱ٩ مطلص ٣ؼيم 
 علرا لٱفت٬ل ٣دِو  ٬ِ٧ٴ ٣ دل    ٬ِ٧ٴ ٣ٰل  ٱ٠٣  وبِ  ٬ُل م٦٣ ف٨٣ٲت؟

ٗ  ةد٪ م٩ ف٣ب ث ُ٪ ف٨٣ٜ ص ٗ  ف٣ٲٛيت ف٣ يل٣  مؿيب  ٫ٲُيًل ٧يل مٛي٢ 
ف٤٨٣د د ألل٨٣ٔزولت  ل  م٩ ٯذف ف٣ب ث وٌي٢ مةي  مٯي٦  ٱكٲةًل ٗ  ةدلت٬ل

٧ل وفو٤َ ل٣دٮ ف ٫ظل٩. وـيٖ ٣يٲوض ٯيذ٭ ف٣ٌيلٯز  ٗي  ةدلتيٮ ٗي  ٟفلأليٮ 
  ٗدِفبز م٩ ػِٲر ف٣ؼيٲٙ ف٣ٜيٲي أليزس ٗي  ةدلتيٮ  Surprised by Joyف٣زفئَ 

٤ُٴ ػ٢٠ أللِد مطوز ٧٪ ف٣ؼِز ٱٯٲ ٧يل وـي٘ٮ أليل٨٣بٰا. وـيٖ ٣يٲوض 
ل رٓبد ٦٣ وف٦ لػبلُٰل  ٱلػبلُٰل مٛٲٳ ٧٪ لػيبلٍ ٯذ٭ ف٣ف زألد ألٜٲ٣ٮ "ل٫ٰ

مود رٓبد معزٳ". متذٟز م٬٫  ٧يزرت ألٰيذ٭ ف٤٣ ٌيلت ٗي  ةديلت   ةديث 
ػِٲر ف٣ؼٲٙ ف٣ؼ و  وفٲطن ٧ل ألد٪ ف٣ؼِٲر ألل٤٣ذ  ٱف٨٣زفر   ٱٯٲ ٧يل ٟيل٩ 
وثدز  ٯؼف  ٱو ُٲ٫  ٤٣فظلت١ ٧٪ مو٪ متٴ ٯذف ف٣ؼيِٲر ف٣ِيله٘  ٱٟديٖ 

  زألد.و٠٨٪ ف٣فِل٢٧ ٧َ ٯذ٭ ف٣ف

٬ُيي ٧ل ٬ٟييت ؿييبدًل ٬ٟييت ٟثدييزًف ٧ييل مطييزل ٗيي  ت زألييد ف٬٣ٌييز ٧يي٪ عيي ١ 
ف٣ف٤ظ٠ٲي ف٣ذي ٱكِٮ مة  ف٠٤٘٣دد٪ ف٣ٰٲف  ٤ُٴ ت٤د ألل٣ٜزي ٧٪ ٧شرُف٬ل  
ةدث ٬ٟت مػِز أللتظلٍ ٯذف ف٠٣ٲ٩ ٱمرٳ ف٣بَٜ ف٨٣ٲدٲ  ٤ُٴ طو  ف٨ٜ٣ز 
 ٱف٣لٲ  ف٣ؼ٘لٕ ف٣ظلةز ٤٣ثزول. ٱٗ  ٨ُز ف٣خل٧ظد ُؼز  متيذٟز م٫يٮ ٱٗي 



 - 32 - 

٣د٤د ُد  ف٨٣د   ٱ٬ُ ٧ل ٟل٫ت ٗزٛد ف٨٣ٲطدٜٴ تِشٕ ٣ ٬يًل د٨يدً  أل٨ٔ٬يد 
٨٧دش  ػِزت أل٬ٲٍ ٧٪ ف٣زُب ٱف٣ؼٲٙ ل٣ٴ ػم ٧ل   مُزٕ ٧ل ٯيٲ. ٣ٜي  
ػييِزت ٬ُيي ٧ل ٬ٟييت هل٣بييًل ٤٧ يي ًف مث٬ييل  ف٣ رفطييلت ف٤ِ٣دييل أليي٬٘ض ػييِٲر 
ف٣زُب ٱف٣ؼيٲٙ ٧يَ ػيِٲر ٨ُديٚ أللآلطي  ٬ُي  ُيشٕ ف٣ظي٨٘ٲ٫دد ف٣ثل٣ثيد 

(. ٱألد٨٬ل ٟل٩ ف٣ِل٦٣ ٗ  ةل٣د ة ف  ٤ُيٴ ٱٗيل  ٧ ٨ٲُيد Eroicdٗ٪ )٣بدفٰٲ
  ٧0916٪ ف٣زولكدد٪ ف طزفئد٤دد٪ ٤ُٴ و  لرٯلألدد٪ ٗي  مٱ٨٣بديل   ُيل٥ 

ُشٗت ٗزٛد ألز٣د٪ ف٨٣ٲطدٜدد ٣ ٪ رثلئ  ٗ  ف طفل  فجٱ٨٣ب  و ٨َ أليد٪ 
ف٣ؼ٨ٲخ ٱف٣٘لدِد  ألد٪ ف٣ دل  ٱف٨٣ٲت. ع ١ ٯذ٭ ف٤٣ ٌلت عزدت ٧ي٪ 

 ف٨٣ل ي ل٣ٴ ةل٣د رٱةدد ٨ُدٜد مؿلألف٬  ألل٣ذٯٲ١ ف٣ؼ و . تـٲري

ٱٛب٢ ٗفز  ٛـيدز   ٱأللُفبيلري ُل٨٣يًل و يٲس ٤ُيٴ ٛي ر  ٗيت ٧ي٪ ف٣ف٨ديش 
٫فد د  ٟفؼيلٕ م٧يٲر ٣ي٦ وظيبٚ ل٣دٰيل ل٫ظيل٩  ػيِزت أل٬يٲٍ ٧ي٪ ف٨٣فِيد 
٧فزفٜٗد ٧َ ٱ٧للت ٧٪ ف٣بـدز . ٧٪ ع ١ لةظلط  ألل٣ٲؿٲ١ ل٣ٴ ٨٣ يد 

ِزت  ِٗييد ٱفةيي   ألل ػييبلٍ ٱف٣ؼييٲٙ ل٣ييٴ ٰٗيي٦ ٧يي٪ ف٣ ٜدٜييد ف٨٤ِ٣دييد ػيي
ف٣ ٜدٜييد ألؼيي٢٠ مٟبييز. ٗيي  ت٤ييٞ ف٤٣ ٌييد  ٣يي٦ وِيي  ف٤ِ٣يي٦ ٧ ييز  ٤٨ُدييد 
فٟفؼييلٕ . ٣ٜيي  ت ييلٱست ل٣ييٞ ل٣ييٴ ف٣يي عٲ١ ٗيي  ت زألييد تبويي٢ ف٣ف٘ظييدز 

 ف٨٣ل ي ت٨ل٧ًل.

لل٩ ٧ل ف٣ذي و  ال أل دث و ٬٤ِيل ٨٫يز ألٰيذ٭ ف٣ف يلري؟ ٱ٧يل ٯيٲ ػيِٲر 
ف٣ؼٲٙ ل٣ٴ ػم علرا ُ٪ لٱفت٬ل؟ م٦٣ و٠٪ ل٣ٞ طٲٳ ٧يشوا ٧ي٪ ٫ٲفٛي٢ 
ُـييبدد ٱِٛييت ٤ُييٴ ف٨٣ظييفٜب ت ف٬٨٣لطييبد ٨٧ييل م ٳ ل٣ييٴ ل٫فييلا ػيي ٬د 
ٰٟزأللئدد ٤ُٴ ٫ يٲ ٨ُديٚ ٗي  ألِيق مديشف  ف٨٣يخ؟ م٥ م٩ ٯيذ٭ ف٣ف يلري 
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ٛ  ف٣ذي ٱؿ٬٘ل٭ ألل٣٘ـ٢ ف٣ظلألٚ  ٬ٟٲٍ ٧ي٪ ف٣ؼيٞ ػبدٰد ألل٣ٜل٫ٲ٩ فجع 
ٗد٨ل ٯٲ ٧ٲدٲ  ٯ٬يلٝ  ٨٧يل وؼيدز ل٣يٴ ػيِٲر ٨ُديٚ ٗي  ف٣ي٬٘ض ف٣بؼيزود 

 وفو٤َ ل٣ٴ ػم ٧ل م٦ٌُ ٟثدزًف ٧٪ لٱفت٬ل. 

ف٨٣ٲٖٛ ف ٣ ل ي وٜٲ١ م٫ٮ   و٠٨٪ م٩ ٫ِفبيز م٩ ٯيذف ف٣ؼيٲٙ ٯيٲ لػيلر  
٣ٮ ٣دظيت طيٲٳ تِبديز ل٣ٴ ٛٲ  علرٛد  ٗفزد٨ف٬ل ٨٣ؼلُز ف٨٣فِد أللت ل٭ ف 

ُ٪ ت٠٘دز ٣ف٤بدد رٓبلت ٧ِد٬د  ٗ  ٧ لٱ٣د  ألف٠يلر لدلأليد  ج٬٫يل ٫زٓيب 
ٗ  م٩ و٠ٲ٩ ل٣ٞ ؿ د ًل. ف٫فؼيزت ٱدٰيد ف٬٣ٌيز ٯيذ٭ ألؼي٢٠ ٟبديز ٧ي٪ 

ف٣يذي فُفبيز م٩ فج٬٧ديلت  Sigmund Freudع ١ ٟفلأليلت طي٬٨ٔ  ٗزٱوي   
وي  ٗي  ٟفلأليٮ ألٲدٲ  ل٣ٮ تب م ٧َ ت لرأل٬يل ٗي  ٧زة٤يد ف٣و٘ٲ٣يد. وٜيٲ١ ٗزٱ

Totem and Taboo   ل٩ "طد٠ٲ٣ٲددد ٟي٢ ٱفةي  ٬٧يل ٗد٨يل وخيؾ ف ُفٜيل
ألل ٣ٮ تفؼ٢٠ ألوزوٜد ٧ؼلألٰد ٣ظد٠ٲ٣ٲددد ٱف٣ ٭ ألٰذف ف٣خـٲؽ  ٱٯ٠يذف 
ف٣ ل١ ألِ ٛد ٱف٣  فجي ٱمٛزأللئٮ  ٱٯ  تفأرد  ٱتفٔدز تبًِل ٣ٰذ٭ ف٣ِ ٛد  

 ٱ٠٣٪ ٗ  فجطلص ٗج٩ ٯذف ف ٣ٮ ٣دض طٲٳ فجي ف٨٣ب ٢.

ف ػ٠ل٣دد ف٣ف  تٲفدٮ ة د لػبلٍ ف٣زٓبلت م٫ٰيل   تف٨لػيٴ ٧يَ ػخـيدد 
 The Question ofف ٣ٮ ٗ  فج ول٩ ف٣زئدظدد ٗ  ف٣ِيل٦٣. ٗي  ٟفلأليٮ فج٫ديٚ 

God  وٜلر٩ فطيفلل ف٣ف ٤دي٢ ف٬٣٘ظي  ٗي  دل٧ِيد ٯيلرٗز  مر٧ل٫ي  ٫د٠يٲ٣  
Armand Nicholi  ألد٪ ٱدٰد ٫ٌز ٗزٱوي  ٱأليد٪ ٱدٰيد ٫ٌيز ٣يٲوض. وٜيٲ١

ض ألأ٩ ٧ث٢ ٯذف ف ػبلٍ ٤٣زٓبلت وفد  ف٨٣ يل١ ٣ٌٰيٲر ل٣يٮ ٧ي٪ ف٬٣يٲٍ ٣ٲو
ف٣ذي ُٱؿٖ ٗ  ف ٫ د٢. ٱ٠٣٪ للف ٬ٟل ٫ب ث ُ٪ ف ٣ٮ ف٣يزةد٦ ف٤٣وديٖ 
ف٣ ٤ييد٦ ٤ٗيي٪ ٫ يي ٭ ٯ٬ييلٝ. ٱأليي  ً ٧يي٪ ل٣ييٞ  ٱ٧ييَ أل فوييد ت٨٤ظيي٬ل ٣ٲدييٲ  
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ف٣ٜل٫ٲ٩ فجع ٛ  ٱُ ٥ ٛ رت٬ل ف٣ٲفك د ٤٣ٲؿٲ١ ل٣ٴ ٧ظفٲف٭ ٫ي رٝ ألل٬٫يل 
٤د ُٲوـد ٱم٬٫ل ٬٧٘ـ٤د٪ ألؼ٢٠  فئ٦ ُ٪ ؿل٫َ ٯذف ف٣ٜيل٫ٲ٩. م  ٗ  ٧ؼ٠

و٨ز ف٣و٢٘ ٬ُ ٧ل و٠بز ألف زألد ف٣فز   ت ل٭ ٱف٣ ويٮ  أل٨يل ٗي  ل٣يٞ ف٣زٓبيد 
ألأ٩ و٠ٲ٩ ةيزًف؟ للًف ٨٣يللف وِفبيز لػيبلٍ ف٣زٓبيلت تو٤ِيًل ل٣يٴ ف ٣يٮ  ٤ُيٴ 

 ٠ُض ف٣فو٤َ ٣ِ ٥ ٱدٲ  ل٣ٮ؟

ؾ أليل٣ٜٲ١ م٩ ف ٣يٮ ٯيٲ ػيم معدزًف  ٱألفِبدز ٬٧وٜ  ٧بظن  للف ٛب٢ ػخ
وزٓب ف ٫ظل٩ ألٮ  ٢ٰٗ ٯذف و٬٘  م٩ ف ٣ٮ ٧ٲدٲ ؟ ألل٣فأٟدي   . م٩ مة٤ي٦ 
ألشٱدد ٧ بد     و٬ِ  م٫ٰيل م٧يز عديل٣ . ةٜدٜيد ت٬٨يٴ ف٨٣يشفعر ٣ظيٜٲم 

 ف٨٣وز   و ٤ِٮ وؼ٠ٞ أل ٜدٜد ف٨٣وز ف٨٣فظلٛن. 

ُٜيب. ٗ  ف٣ ٜدٜد  و٠٨٪ ٬٣ل م٩ ٤ٜ٫ب ة د لػيبلٍ ف٣زٓبيلت رمطيًل ٤ُيٴ 
٨٣ييللف تٲديي  ٯييذ٭ ف٣زٓبييد ف٨٨٣دييش  ف٨٣فِوؼييد  للف ٣يي٦ ت٠يي٪ ٯ٬ييلٝ ٗزؿييد 
٣إلػبلٍ ؟ ٧ز  معزٳ  وِفبز م٩ ل٣ٞ ٯٲ ف٬٣بَ: "ف٠٣لئ٬لت   تٲ٣  ألزٓبلت 
ل  للف ٟل٩ ٬٠٨٧ًل لػبلٍ ٯذ٭ ف٣زٓبلت. ف٣و٢٘ وؼِز ألل٣ ٲٍ: ةظ٬ًل  ٯ٬لٝ 

ػيم ٣يذ٣ٞ  ػم مط٨ٮ هِل٥. ف٣بود ف٣ـٔدز  تزو  م٩ تظب   ةظ٬ًل ٯ٬لٝ
ٯٲ ف٨٣ل . ف٣زدل١ ٣ و٦ٰ رٓبد د٬ظدد  ةظ٬ًل ٯ٬لٝ ػم مطي٨ٮ دي٬ض. للف 
ٱديي ت م٩ ٣يي ي رٓبييد   و٠٨يي٪ لػييبلُٰل ٗيي  ٯييذف ف٣ِييل٦٣  ٗييج٩ ف٣ف٘ظييدز 

 ف٨٣ ف٢٨ د ًف م٬٫  ع٤ٜت ٣ِل٦٣ معز".

ٯ٢ و٠٨٪ ٣ٰيذف ف٣ؼيٲٙ ٫ يٲ ف٨٣ٜي ص ف٠٣يٲ٫  ف٨٣ ديز ألل٬٣ظيبد ٤٣ف زأليد 
٤زٓبييلت ٱل٨٫ييل ٧ؤػييز أللت ييل٭ ػييم عييلرا ف ٫ظييل٫دد م  و٠ييٲ٩ ٧ؼييبًِل ٣

 God-shapedلٱفت٬ييل؟ ٨٣ييللف وٲديي   فعيي٢ ٤ٛٲأل٬ييل ٱُٜٲ٬٣ييل "ٗييزفّ ل٣ٰيي " 
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Vacuum للف ٦٣ و٠٪ ٯ٬لٝ ٧ل وؼبِٮ؟ 

٧٪ ف٣ظي٢ٰ دي ًف ٗي  ُل٬٨٣يل ف٨٣يل ي م٩ ٫ٜ٘ي  ف٣بـيدز  ت يل٭ ٯيذف ف٣ؼيِٲر 
ل٫ي  تِبيز  Teaching a Stone to Talkألل٣ؼٲٙ. ٗ  ط٤ظ٤د ٧ٜل تٰل ف٣زفئِيد 

 ُ٪ ف٣٘زفّ ف٨٣فشفو : Annie Dillard و٤ز  

٦٣ ٫ِ  طللدد٪ ألِ  فآل٩. ف٣ِل٦٣ ٤ٟٮ ٦٣ وِ  ٧ٜ طًل ... ٣ٜ  ف٫ف٬٤ٜل ٟبؼيز 
٧٪ ف٣فٲةد  ل٣ٴ ٱةي   ف٣ٲديٲ  .... ل٩ ٧ي٪ ف٣ـيِب دي ًف فتي فرٝ فجلٳ 
ف٣ذي مة ث٬ل٭  ٱف٣ِيٲ   ل٣يٴ ٠٧ل٬٫يل ف٣يذي ُه٤يب ٬٧يل م٩ ٫ٔيل ر٭. م٫يٮ ٧ي٪ 

ٜبز  ث٦ تٔدز رموٞ. ٣ٜي  مةز٬ٛيل فجُؼيلي ٱ٣ي٦ وِي  ف٣ـِب م٩ ت ٫ض ٧
ألل ٠٧ل٩ لػِل٣ٰل ٧ز  معزٳ. ٣ٜ  مػ٬٤ِل مُٲف  ف٣ثٜيلي ت يت ٟي٢ ػي ز  
علزف . ٯ٢ تٜ ر ف٣زولل ف٣ف  ٟل٫ت تب٠  ٱف٣ف ١ ف٣ف  ٟل٫ت تـزخ ٤ُٴ 
ل٣ٞ؟ ٣ٜ  ف٫فٰٴ ف٣  وث ٗد٨يل أليد٪ فجػيدل  ُ و٨يد ف٣ ديل  ٗي  فجرف  

٤ٜ٣د٢ ٣ِ   ٤ٛد٢ ... ٱ٧َ ل٣ٞ ٨ٗي٪ ف٠٨٨٣ي٪ مو٨٬يل ٱفجػدل  ف٣ دد تٜٲ١ ف
ٟل٫ت ٯ٬لٝ ةزٟد م٩ و٠ٲ٩ ٯ٬لٝ كي دا  ٨ٟيل ٯيٲ ةيل١ ف٣ يٲت ةد٨٬يل 
وخفييزٙ ٱوـييَ٘ ف٨٣ييل   ٱمو٨٬ييل و٠ييٲ٩ ٯ٬ييلٝ ؿيي٨ت و٠ييٲ٩ ٯ٬ييلٝ ؿييٲت 
ؿل٧ت  ف ٣ٮ وف  ال ٧٪ ع ١ ف٣زو  ف٣ِلؿ٘د  ٧٪ عي ١ م٬ٓديد ٱرٛيؾ 

ف٣و٤ب ٧٪ ف ٣ٮ ألل٣ِٲ   ل٣ٴ  ف٣وبدِد. ٧للف ٬ٟل ٢ِ٘٫ ٢ٟ ٯذ٭ ف٣ِـٲر طٲٳ
ف٣ بل١. ٧يل ف٣٘يزٙ أليد٪ ف٬٠٣دظيد ٱ٧خفبيز ف٣٘دشويل ؟ م٣يدض ٟ ٯ٨يل وٜيٲ١ 

 ٧زةبل؟
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 ٧للف ُ٪ ٢ٟ ف٣ؼزٱر ف٣ف  ت  ال أللط٦ ف٣ و٪؟

لة ٳ مؿِب ف٣ِٜبلت ف٣في  تٲفديٮ هيل٣ب  ف٣ ٜدٜيد تف٨ثي٢ ٗي  ف٣ي  ئ٢  
ذف و٬وبيٚ ف٠٣ثدز  هٲ١ ف٣فلروخ ألأ٩ م٧ٲرًف ٗلدِد ة ثت أللط٦ ف٣ي و٪. ٱٯي

ألؼ٢٠ ُل٥ ٤ُٴ ٢ٟ فج ول٩ ٗ  ٧زة٤د ٧ِد٬د  أل٨ل ٗ  ل٣ٞ ت٤ٞ ف٣ف  ت ُٲ 
٤٣ؼٜ٘د ٱف٣ ٬ُٖ ك٨٪ ٧بل ئٰل. معذف ألِد٪ ف ُفبلر ٧ث٢ ٯذ٭ فج٧ث٤د ٧ث٢ 
فطفخ ف٥ ف٣ظ٤ود ف٣فِظ٘دد ف٣ـلرعد  ٱف٬ِ٣ٖ  ٱف٬٣٘لٙ  ٟديٖ  ٫ظيل٩ م٩ 

 و٤ أ ل٣ٴ عد٨د ف و٨ل٩ ف٣ف  وزٱا ٣ٰل ٧زت٠بٲ ف٣ؼز؟

٬لٝ دٲفألل٩ ٣ٰذ٭ ف٨٣ِل٤د. ٗي  ف٣ب فويد  و يب م٩ ٫أعيذ ألِيد٪ ف ُفبيلر ٯ
ألأ٩ ٯ٬لٝ مػدل  ٌُد٨د ت٦ ف٣ٜدل٥ ألٰل أللط٦ ف٣ي و٪. ٣ِبيت ف٬٠٣دظيد )ٱٯ٬يل 
مطييفخ ٥ ٯييذف ف٣فِبدييز ٣ٲؿييٖ ف٨٣ؤطظييلت ف٨ٌ٬٨٣ييد ف٣فيي  ت٬ؼييز ف٣فِييل٣د٦ 
ف٣زٱةدد  ألٔق ف٬٣ٌيز ُي٪ ٫يٲٍ ٯيذ٭ ف٣ف٤ِد٨يلت( ٗي  ٧يزفت ُ وي    ٱرًف 

ٗ   ٦ُ ف٣ِ ف٣د ٱف٣خدز. ٤ُٴ طيبد٢ ف٨٣ثيل١  تأ٧ي٢ ٗي   ٱر ف٣ٜيل    ةلط٨لً 
ف٣زٱةدد٪ ف٣ذو٪ ٤٨ُٲف  ٫ٜلل ف٬٣لص ٧٪ ف٦٤ٌ٣  ٧٪  ٱر ٧ٲطيٴ ٗي  ل٫ٜيلل 

ٗ  ل٬ٛلٍ  William Wilberأل٬  لطزفئد٢ ٧٪ ف٣ِبٲ ود  ل٣ٴ  ٱر ٱ٣دل٥ ٱ٣بز  
٬ْٟ  ف٣بز٨٣ل٩ ف ٫ ٤دشي ٨٣ِلركد ػز٬ُد ف٣ِبٲ ود  ل٣ٴ ف٣ٜض ٧لرت٪ ٣ٲثز

Martin Luther King   ف٣ييذي ٛييل  ةزٟييد ف٨٣ول٣بييد ألييل٣ ٜٲٙ ف٨٣ ٫دييد ٗيي
 ف٣ٲ ولت ف٨٣ف     ٱف٣ف   َٗ ةدلتٮ ث٬٨ًل ٣ٰل.

ٱ٠٣٪ ف٣ ٲفي ف٣ثل٫  طيٲٕ وأعيذ٫ل ٧يز  معيزٳ ل٣يٴ ف٣ٜيل٫ٲ٩ فجع ٛي   
ٱل٣ٴ ةٜدٜد م٬٫ل د٨دًِل ٟبؼيز ٬٫فٰيٞ ٯيذف ف٣ٜيل٫ٲ٩. ف٬٠٣دظيد ٠٧ٲ٫يد ٧ي٪ 

٫بد٪. ف٨٣ييل  ف٬٣ٜيي  ف٬٣ٌدييٖ ٤٣ ٜدٜييد ف٣زٱةدييد ٧ ٨ٲُييد ٧يي٪ ف٬٣ييلص ف٨٣ييذ
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٧ٲكٲٍ ٗ  ةلٱويلت ؿي ئد  ٱ٣يذ٣ٞ ٗيج٩ ٛـيٲر ف٬٠٣دظيد ٣ٜيزٱ٩ هٲو٤يد 
و ب م٩   ُو٤ٜٴ ٤ُٴ ُلتٚ ف٣ و٪  ٨ٟل ٣ٲ م٩ ف٨٣ل  ٯٲ ف٣ظبب.   ُ يب 
ٗ  م٩ ف٬٣يلص ف٣يذو٪ وٜد٨يٲ٩ ف٣ ٜدٜيد ألل٣ي ُٲ  ٤٣ي و٪ ٧ي٪ عي ١ طي٤ٲٝ 

٪ ف٨٣ظيف د٢ م٩ وفخد٤يٲف م٫٘ظي٦ٰ ٬ٟدظد ٧ ي    ٓل٣بيًل ٧يل و ي ٱ٩ م٫يٮ ٧ي
٬٧ل٨د٪ ٣ٰل. ٧َ أليشٱّ ف٣ثيٲر  ف٣٘ز٫ظيدد ٟفيب ٗيٲ٣فدز تِبديزًف ُي٪ ُي ف ٭ 
٬٠٤٣دظد ف٠٣لثٲ٣د٠دد ف٣٘ز٫ظيدد ٧يل و٤ي  "ٯي٢ ٯ٬يلٝ مي ُ يب ٧ي٪ ٱديٲ  

 ٤٧  و٪ ٗ  ف٣ِل٦٣ للف ٟل٫ت ف٬٠٣دظد تفـزٕ ألٰذف ف٣ؼ٢٠ ف٣ٜذر؟"

٬٠دظيد مِٗيل ً تفِيلرف ٣دض ٧٪ ف٣ِظدز ف٣ِثٲر ٤ُٴ م٧ث٤د ٧لرطت ٗدٰيل ف٣
٧َ ٧بل ئ ف و٨ل٩ ف٣ذي ت ُٲ ٣ٮ. ف٣فوٲوبلت  ف٣ف  ت  ال ألٰل ف٨٣ظد  ٗ  
ٌُفٮ ٤ُٴ ف٣ ب٢ تي٦ ت لٯ٤ٰيل ةديث ػي٬ت ف٬٠٣دظيد ةزٱأليًل ؿي٤دبدد ٗي  
ف٣ِـٲر ف٣ٲطيوٴ ٱٛل٧يت ألظ٤ظيد ٧ي٪ ٧ يل٦ٟ ف٣ف٘فيدغ  ألِي  ل٣يٞ. ٤ُيٴ 

 و٪  ٗيج٩ ف٣ز٦ٓ ٧٪ م٩ ف٬٣ب  ٧ ٨  ٦٣ وظفخ ٥ ف٬ِ٣ٖ ٛن ت ل٭ ف٨٣ليوٰ
ف٣ ٰل  ف طي ٧  ٱ٧ي٪ فجويل٥ فجٱ٣يٴ جتبلُيٮ ٱةفيٴ فآل٩ أل٨يل ٗي  ل٣يٞ 

ع٤ٜت ف٫وبلُل عله ًل أليأ٩ ف و٨يل٩ ف طي ٧   6110طبف٨بز  00ٯ ٨لت 
٬ُدٖ ٗ  دٲٯز٭. ةفٴ متبلٍ ٧ل و٘فيزف أليٮ لو٨ل٫يًل ٧ظيل٨٣ًل ٧ثي٢ ف٣بٲلويد 

ٗي   ٱف٬ٰ٣ ٱطدد وفٲرهٲ٩ مةدل٫يًل ٗي  ٧ٲفدٰيلت ٬ُد٘يد ٨ٟيل و ـي٢ فآل٩
 طدزو ٠٫ل.

٣دض ٜٗن ف٬ِ٣ٖ ٯيٲ ٧ي٪ وؼيٲ٭ ةٜدٜيد ف و٨يل٩ ف٣ي و٬ . فج٧ث٤يد ف٠٣ثديز  
٬٣٘لٙ ردل١ ف٣ و٪ ٱ٧٪ ع ١ تزٟدش ٱطلئ٢ ف ُ ٥ ٤ُدٰل ت َٗ ف٠٣ثدز ٧٪ 

 ف٨٣ؼ٠٠د٪ ٣ طف٬فلا ألأ٫ٮ   ٱدٲ  ٣ ٜدٜد ٧ٲكٲُدد عدز  ٗ  ف٣ و٪.
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٤ُيٴ ػي٢٠ لو٨يل٩ فجٟثز ٧٪ ل٣ٞ رأل٨ل و٠ٲ٩ ٗ  ف٨٣ٌٰز ف٠٣يللي ف٣ؼيلئَ 
٧دت  لو٨ل٩ ٨٤ُل٫  ٗ  ف٣ِ و  ٧٪ ف٬٠٣لئض  ت٦ ٗدٮ ٫عز ٢ٟ ٛد٦ ف و٨يل٩ 
ف٣ف٤ٜد ي  ٱتٜ و٦ ٫ظخد ٧٪ ف٣ دل  ف٣زٱةدد ُبلر  ُ٪ ٬٧لطبلت فدف٨لُدد 

   مٟثز  ٣دض ٗدٰل مي ػم ُ٪ ف٣ب ث ُ٪ ف ٣ٮ.

م٣دض ُ دبًل ألِ  ل٣ٞ م٩ وؼدز ألِق ف٤ِ٨٣ٜيد٪ ل٣يٴ ف٣ي و٪ أللُفبيلر٭ ٛيٲ  
"مٗديييٲ٩  Karl Marxبدد ٗيي  ف٨٣ ف٨ييَ  مٱ ألفِبدييز ٟييلر١ ٧ييلرٟض  طيي٤

ف٣ؼِٲي"؟ ٱ٠٣٪ ٣ي٠٬٪ ةيذرو٪ ٯ٬يل. ف٣ف يلري ف٨٣لرٟظيدد ف٨ِ٣ ٛيد ٗي  
ف ت ل  ف٣ظٲٗدف  ٱف٣ـيد٪ ٱف٣في  مطظيت ٧ ف٨ِيلت تٜيٲ٥ ٤ُيٴ ف ٣ يل  
ألزٯ٬ت ٤ُٴ م٫ٰل فرت٠بت ٧ذفأل  ألؼزود ٱتِظٖ ٗ  فطفخ ف٥ ف٣ظ٤ود ٧ث٢ 

س٬٧د ف٣ ل٣دد ل٩ ٦٣ و٠٪ مٟثز ٬٧ٰيل. ٗي  ف٣ ٜدٜيد  ل٩ مطٲ  فج٨ٌ٫د ٗ  فج
ف ٣ ل  ٱ٧٪ ع ١ ل٠٫لر ٱدٲ  مود ط٤ود ٧فِل٣دد و٘ظ  ف٨٣ ل١ ٬٣يعز مويد 

 ٧ظؤٱ٣دد ٤٣بؼز ٗ  ٨٧لرطد ف٦٤ٌ٣ ك  ألِل٦ٰ ف٣بِق.

ٱللف ٟل٩ ف٣فلروخ ف٣وٲو٢ ٣ كوٰل  ف٣ و٬  ٱف٬٣٘يلٙ ٱفِٛي  ألؼي٢٠ ٟبديز  
وف يلٱسٱف طي٤ٲٝ ف٣بؼيز ف٨٣ؼيد٪ ٧ي٪  ٗج٩ ف٣بلةثد٪ ُ٪ ف٣ ٜدٜد و يب م٩

مد٢ ف٣ٲؿٲ١ ٤٣ ٜدٜد. ٯ٢ ٫ و٪ ػ ز  ف٣ب٤ٲم ج٫ٮ ت٦ فطفخ ف٥ معؼلألٰل 
٣ب٬ل  ة٤بيلت ٣ـيزفٍ ف٣خيزفٕ؟ ٯي٢ ٤٫يٲ٥ ف٣ٰيٲف  ج٩ ف٠٣يذي و٬فٜي٢ ٧ي٪ 

 The magicف٨٣ظي٨ل   Mozartع ٣ٮ؟ ٯ٢ ٫ٜٲ٥ ألفٜديد٦ ٧ٜوٲُيد ٧يٲسفرت  

Flute ٰل. للف ٣ي٦ ت٠ي٪ ػيلٯ ت ٤ُٴ مطلص ُشٕ مه٘ل١ ف٣ـٖ ف٣خل٧ض ٣
ف٣ٔييزٱي ف٣ ٜدٜيي  ٤٣ؼيي٨ض ٗييٲٙ ف٨٣ ييدن ف٣ٰييل ي  ٯيي٢ طييٲٕ تِفبييز م٩ 
ٟفدب ٧زػ  ٤٣ظدلل طٲٕ و٠ٲ٩ ٯٲ ف٣ب و٢؟ ٯ٢ طٲٕ تٜٲ٥ ألفٜديد٦ ٛيٲ  
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ف٣ ييب ف٣زٱ٧ل٫ظيي  ٜٗيين ٤ُييٴ كييٲ  طييٲ  ف٨٣ِل٤٧ييد ف٣شٱددييد ٗيي  ف٬٨٣ييش١ 
ٴ ف٨٣ل  ف٨٣ لٱر؟  . ف٣فٜدد٦ ف٣ ٜدٜ  ٣ ٜدٜد ف و٨ل٩ وِف٨  ٤ُٴ ف٬٣ٌز ل٣

 ف٬٣ٜ  ٱ٣دض ل٣ٴ ف٣ لٱولت ف٣ـ ئد.

 

 ٨٣للف وظ٨  ف ٣ٮ ف٣زةد٦ ألٲدٲ  ف٨٣ِل٫ل  ٗ  ف٣ِل٦٣؟

ٛ  و٠ٲ٩ ٯ٬لٝ ٗ  ف٣ِل٦٣ ٧٪ ٦٣ وؼِز ٧و٤ًٜل ألل٨٣ِل٫ل .   مُزٕ مة ًف ٧ي٪ 
ٯؤ    ٱ  مُفٜ  م٩ مة ًف ٧ي٪ ٛيزف  ٯيذف ف٠٣فيلي وِزٗيٲ٩ مةي ًف ٧ي٪ ٯيذ٭ 

ف٠٣ثديزو٪ ٤٣فؼي٠دٞ ٗي  ٱديٲ  ف ٣يٮ  ف٣٘ د. ٯذ٭ ف٣ف زأليد ف٠٣ٲ٫ديد  ِٗيت
و٠٨٪ ٱكيَ ٯيذ٭  The Problem of Painف٣زةد٦. ٨ٟل ُبز ٣ٲوض ٗ  ٟفلألٮ 

ف ػ٠ل٣دد ٤ُٴ ف٬٣ ٲ ف٣فل٣  "للف ٟل٩ فهلل وفـٖ ألل٣خدز  ٗج٫ٮ و٬بٔ  ٤ُديٮ 
م٩ و٢٨ِ ٤ُٴ م٩ تِدغ ٧خ٤ٲٛلتٮ ألظِل    ٱللف ٟيل٩ ف ٣يٮ ٛيل ر ٤ُيٴ ٟي٢ 

فييٮ ألييذ٣ٞ. ٱ٠٣يي٪ ف٨٣خ٤ٲٛييلت ٣دظييت ػييم ٗج٫ييٮ ٛييل ر ٤ُييٴ ت ٜدييٚ رٓب
طييِد  . ٣ييذ٣ٞ ٗييج٩ ف ٣ييٮ و٘فٜييز ل٧ييل ل٣ييٴ ف٣خدييز مٱ ل٣ييٴ ف٣ٜيي ر  مٱ ل٣ييٴ 

 ٤ٟد٨ٰل".

ٯ٬لٝ ُ   لدلأللت ٤ُٴ ٯذ٭ ف٨٣ِل٤د. ألِلٰل مط٢ٰ ٤٣ٜبٲ١ ألٮ ٧٪ ف٣بِق 
فجعييز. ٗيي  ف٨٣ٜييل٥ فجٱ١  ٤ُد٬ييل م٩ ٫يي رٝ م٩ ٛظيي٨ًل ٟبدييزًف ٧يي٪ ٧ِل٫لت٬ييل 

٫ٜٲ٥ ت ل٭ ألِل٬ل ف٣بِق. ف٣بؼزود ٯ  ٧ي٪  ٱ٧ِل٫ل  فآلعزو٪ ٯ  ألظبب ٧ل
ؿيي٬ِت ف٣ظيي٠لٟد٪ ٱف٣ظييٰل٥ ٱف٨٣ظ طييلت ٱف٬ٜ٣لأليي٢ ٱٟيي٢ م٫ييٲفٍ م ٱفت 
ف٣فِذوب ف٣ف  فطفخ ٧ت هٲف١ ف٣ِـٲر. ٧ي٪ ف٣ـيِب دي ًف ت ٨دي٢ ف ٣يٮ 
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٧أطل  ٧ٜف٢ ػلي ألظبب طلئٚ ٧خ٨ٲر  مٱ ت ٨د٤ٮ ٧ظيؤٱ٣دد ٧ٜفي٢ ل٫ظيل٩ 
ؿد هلئؼد ٗ  دزو٨د ٱِٛت ألزي  ٗ  ف٨٣ِزٟد  مٱ ٧ٜف٢ ٗفل  ؿٔدز  ألزؿل

ٗ  ٧ و٬د ة وثد. ٗي  ف٬٣ٰلويد  ٫ ي٪ مةيزفر ل٣يٴ ةي  ٧ِيد٪ ٗد٨يل ٫ِ٘ي٢  
ٱ٫ ٪ ٫فـزٕ ٨ٟل ٫زٓب. ٱ٫ ٪ ٟثدزًف ٧ل ٫ظفخ ٥ ٯذ٭ ف٣ٜي ر  ٗي  ُي ٥ 
لهلُد ف٣ٜل٫ٲ٩ فجع ٛ . ٬ُ ٧ل ٫ٜٲ٥ ألذ٣ٞ و٬بٔي  م٩   ٤٫يٲ٥ ف ٣يٮ ٤ُيٴ 

 ف٣ِٲفٛب.

٪ مد٢ م٩ و٬٨يَ ةي ٱال ٧ثي٢ ٯيذ٭ ٯ٢ و٬بٔ  ٤ُٴ ف ٣ٮ م٩ وٜد  ةزوف٬ل ٧
ف٣ظ٤ٲٟدلت ف٣ؼزوز ؟ ٯذف ف٬٣ٲٍ ٧٪ ف٣ف٠٘دز طزوًِل ٧ل وـيو ٥ أل٨ِلي٤د   
وٲد  ٣ٰيل ديٲفي ُٜ ٫ي . ٱ٧يز  معيزٳ وؤٟي  ٣يٲوض ٤ُيٴ ٯيذف ف٬ِ٨٣يٴ 
ألؼيي٢٠ ٱفكيي  ألٜٲ٣ييٮ "للف معفييزت م٩ تٜييٲ١ م٩ ف ٣ييٮ و٠٨يي٪ م٩ و٨يي٬  

  ةزود ف عفدلر ف٨٣خ٤ٲٛلت ةزود ف عفدلر ٱٗ  ٫٘ض ف٣ٲٛت تزو  م٩ ت٠ب
ٯذ٭  ٗج٫ٞ ٬ُ ٯل ٣٪ ت٠ٲ٩ ٛ  ٤ٛت ػد ًل ُ٪ ف ٣ٮ. تزٟدب ٧ي٪ ف٨٤٠٣يلت 
ف٣ف  ت٘فٜز ٬ِ٨٤٣ٴ   و٬٠٨ٰل ٗ ل   م٩ تِو  ٬ِ٧ٴ ٠٤٣ ٥  ج٬٫ل ألبظيلهد 
أل م٫لٯل أل٨٤٠فد٪ "فهلل وظفودَ". ٧ل   ٬ِ٧ٴ ٣ٮ و٢ٌ ُي و٦ ف٬ِ٨٣يٴ  ةفيٴ 

 ٣ٲ ٟل٩ ٟ ٬٧ل ُ٪ ف ٣ٮ".

بٲ١ ف٣  يا ف٣ِٜ ٫ديد ٬ُي ٧ل وف٤ِيٚ فج٧يز ألف زأليد و٢ٌ م٩ ٧٪ ف٣ـِب ٛ
٧ِل٫ل  ٛلطدد  ٫ظل٩ ألزي . مُزٕ هل٣بد ٤ٟدد ٟل٫ت تِدغ ٱةي ٯل عي ١ 
لدلس  ف٣ـدٖ ألد٨٬ل ٟل٫ت تٜٲ٥ ألأأل لال هبدد ٬ٟٲٍ ٧٪ ف طفِ ف  ٣فـب  
هبدبد. فطفدٌٜت ف٣٘فل  ٗ  ُف٨د ف٤٣د٢ ٣ف   ردً  ٓزوبيًل وٜيف ٦ ػيٜفٰل. 

٤ُٴ رٛبفٰيل  ٱت لٯي٢ تٲطي تٰل ٱُـيب ُد٬دٰيل ثي٦ ٱكَ ف٣زد٢ ط٠د٬ًل 



 

 - 55 - 

مٓفـبٰل. ٣ٜ  تزٰٟل ٗ  ٱكَ ٧أطيٲي  ٱ٠٧ثيت ف٣٘فيل  طي٬ٲفت ٱطي٬ٲفت 
 ٠٣  تفِلٗٴ ٧٪ ٯذ٭ ف٣ف زألد  ٗ  ةد٪ ٦٣ وٜبق ٤ُٴ ف٣٘ل٢ُ ةفٴ فآل٩.

ت٤ٞ ف٣ؼلألد ٟل٫ت مأل٬ف . ٦٣ م رٝ ف٣ؼز ف٨٣و٤ٚ ل  ٗي  ت٤يٞ ف٤٣د٤يد. ٱ٣ي٦ 
ٮ ٗ  ػم ٨ٟيل ت٬٨ديت م٩ وفي ع٢ ألوزوٜيد ٧يل مت٬٨ٴ أل٤ٰ٘د م٩ وف ع٢ ف ٣

٬٨٣َ ٯذ٭ ف٣ زو٨د ف٣بؼِد. ٨٣للف ٦٣ وٲدٮ ف ٣يٮ ؿيلُٜد ل٣يٴ ف٨٣ يز٥؟ مٱ 
٤ُٴ فج٢ٛ و ٤ِٮ وؤ٫ب ك٨دز٭؟ ٨٣للف ٣ي٦ وليَ  رُيًل ع٘ديًل ةيٲ١ مأل٬في  

 ٣ ٨لوفٰل؟ 

٢ِ٣ ف ٣ٮ وف ع٢ ٗ  ف٣بِق ف٣ ل ت ف٬٣ل ر  أل٨ِ يشفت  ٱ٠٣ي٪ ف٣ ل٫يب 
٧ي٪ عي ١ ف رف   ف٣ يز  ٱُبيز ٫ٌيل٥ ف٠٣يٲ٩ ف٨٣يل ي ٯيٲ فجٟبز ف٣ذي وف٦ 

ةٜدٜد مؿد٤د. ٗ  ةد٪ م٬٫ل ٫زٓب ألأ٩ تف٠زر ٧ثي٢ ٯيذ٭ ف٨٣ِيلدش ٗيج٩ ٧يل 
 وفزتب ٤ُٴ ل٣ٞ طٲٕ طدؤ ي ل٣ٴ م٩ ت٦ِ ف٣٘ٲكٴ. 

٧للف ُ٪ ٱٛٲٍ ف٠٣ٲفرال ف٣وبدِدد: ف٣ش س١  ٧ٲدلت ف٣فظٲ٫ل٧   ف٣بيزفٟد٪  
٫ولٙ مؿٔز ٱ٠٣٪   و٢ٜ تأثدزًف   ف٣٘دلل٫لت ف٠٣بدز   ٱف٨٣ لُلت؟ ٱ٤ُٴ

٧للف ُ٪ لؿلألد ك دد ألزئ ألل٨٣زف ٧ث٢ لؿلألفٮ ألل٣ظيزهل٩ ٗي  ه٘ٲ٣فيٮ؟ 
 Johnوؼدز ف٠٣يلٯ٪ ف ٫ د٠٤يل٫  ٱف٣وبديب ف٨٨٣ديش ديٲ٩ ألٲ٠٣د٬ٰٔيٲر٩  

Polkinghome  ل٣ٴ ٯذ٭ ف٣٘ د ٧٪ ف٣ٲٛيلئَ ألأ٫ٰيل "ف٣ؼيز ف٨٣يل ي" ٗي  ٧ٜلألي٢
 ٖ و٠٨٪ تبزوز ل٣ٞ؟ف٣ؼز فجع ٛ  ف٣ذي وٜٲ٥ ألٮ ف٣بؼز. ٟد

ف٦٤ِ٣ و٠ؼٖ ُ٪ م٩ ٟٲٟب٬ل ٱف٣ دل  لفتٰل و٨ِي٢ ُبيز ٤٨ُديد توٲرويد. ٧يل 
وفزتب ٤ُٴ ل٣ٞ و٠٨٪ م٩ وؼي٢٨ ُي ٥ ف٣ٜي ر  ٤ُيٴ ف٣ف٬بيؤ أليل٣وٜض  مٱ 
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ف٫ش ٙ ٣وبٜد ٗي  أليله٪ فجرف  مٱ تؼيٲ٭ ٗي  ديد٪ ف٣ظيزهل٩ ٗي  ٤٨ُديد 
وظفخ ٥ ٯذ٭ ف٣ٜٲٳ ٗ  ف٫ٜظل٥ ف٣خ٤دد ف٨٣ِفل  ؟ للف ٟل٩ ف ٣ٮ ٛ  معفلر م٩ 

ع٤ٚ ف٣بؼز ٗج٩ ةف٨دد ف٣فبِلت ف٨٣ؤ٨٣د ٣ذ٣ٞ تـب  ٧ؤٟي  . ٤ُيٴ فجٛي٢ 
ٗج٩ ف٣ف ع٢ ف ُ لسي ف٨٣ف٠زر طٲٕ ُوِ  ٗٲكيٴ ٗي  ف٨٣ يل١ ف٣٘دشويلئ  

 أل٬٘ض ٧ٜ فر ف٣ف ع٢ ٗ  فجِٗل١ ف٣ ز  ٣إل٫ظل٩.

ٯذ٭ ف٣ف٘ظدزفت ف٣ِٜ ٫دد تِي  ٛلؿيز  أل٬ٌيز ف٣ظيلُد٪ ٤٣ ٜدٜيد ٗي  تبزويز 
ألد ف٨٣ِل٫ل  ف ٫ظل٫دد. ٨٣للف و ب م٩ ت٠يٲ٩ ةدلت٬يل مٛيزي ل٣يٴ  ٧يٲٍ ت ز

فييب ف٠٣ثدييز ُيي٪ ٯييذ٭ ف٨٣٘لرٛييد   ُٟ ف٣يٲ فٍ ٬٧ٰييل ل٣ييٴ ة وٜييد ٤٣بٰ ييد؟ ٣ٜيي  
ٱف٬٣فد د ٣دظت ألٰذ٭ ف٣بظلهد: للف ٟل٩ ف ٣ٮ و ب٬يل ٱوزوي  ٬٣يل ف٣خديز ٗيج٩ 

ف٨ز  ٓلوفٮ ٧ث٢ ٓلوف٬ل. ٯذف ٧ٰ٘ٲ٥ ٧ِٜ   ٱعلؿد للف ت٦ تزألدف٬ل ألـٲر  ٧ظ
٤ُٴ ؿٲر  ف ٣ٮ ف٣زةد٦  ٱٯٲ ٧ل و٘فزف م٩ ف ٣ٮ وزٓب ٗ  لطِل ٫ل ٤ُٴ 
ف٣ ٱف٥. ٧ز  معزٳ ٫ِٲ  ل٣ٴ ٣ٲوض ةدث وٜٲ١ " ٗ  ف٣ ٜدٜد ٧ل ٫زٓب أليٮ 
ٯٲ مٟثز ٧٪ ٧ٲٛيٖ ٱف٣ي  ٗي  ف٣ ٬يد  ألي٢ ٯيٲ مٛيزي ل٣يٴ ٧ٲٛيٖ دي  ٗي  
ف٣ ٬ييد  ةدييث ُوييٖ ٟبييلر ف٣ظيي٪ ف٣ييذو٪ و بييٲ٩ م٩ وييزٱف ؿيئلر ف٣ظيي٪ 

ٲٛف٦ٰ  ٱٯيي٦ ف٣ييذو٪ وخووييٲ٩ ٠٤٣ييٲ٩ ألوزوٜييد تظيي٨  ٣ٰيي٦ وظييف٨فِٲ٩ أليي
 ألل٣ٜٲ١ ٗ  ٫ٰلود ٢ٟ وٲ٥ ٣ٜ  ٟل٩ ٱٛفل د٨د  ألـ بد ..". 

للف ة٬٨٠ل ٧٪ ع ١ ف٣ف زألد ف٣بؼزود  ٗج٫ٮ للف ٛبي٢ ػيخؾ ألـيٲر  ف ٣يٮ 
ف٨٣ ب ف٣زةد٦ ٗج٫ٮ ألذ٣ٞ وزٓب ألٲكٲل م٩ و٠يٲ٩ ف ٣يٮ ٤ُيٴ ػيل٤ٟف٬ل؟ 

؟ ٯ٢ تِزٗت ٤ُٴ ٫٘ظٞ ألؼ٢٠ مٟبز م٣دظت ٯذ٭ ٗ  ف٣ ٜدٜد ٯ  ت زألف٬ل
٬ُ ٧ل ت يزي فج٧يٲر ٣ـيل٣ ٞ  مٱ ٬ُي ٧ل تٲفديٮ ألل٣ف ي ولت ٱف ةبيلم 
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ٱف٨٣ِل٫ل ؟ "ف ٣ٮ و٨ٰض أل٬ل ٗ  مٱٛلت طيِل ت٬ل ٱوف ي ال ل٣يٴ كي٨لئز٫ل  
ٱ٬٠٣ٮ وـزخ ٬ُ  ل ٬٧ل: ل٫ٮ ٧د٠زٗٲ٫ٮ ُل٣  ف٣ـيٲت ف٣يذي ويٲٛي ف٣ِيل٦٣ 

ر ألٰذ٭ ف٣ف يلري  م٣ي٪ ٠٫يٲ٩ فجؿ٦". أل٨ٜ فر ٧ل ٫ لٱ١ م٩ ٫ف ٬ب ف٨٣زٱ
ك ٤د٪ أل ٱ٫ٰل  أل دث ٠٫ٲ٩ ٟلئ٬لت تف٨ ٲر ةيٲ١ ٫٘ظيٰل ٣فٜ٘ي  ت٨ل٧يًل 

 ف ةظلص ألل٬٣ب٢ ٱف٣ لدد ل٣ٴ ٧ظلُ   فآلعزو٪؟

٠ٗز ٗد٨ل و٤ : للف ٟل٩ مٯ٦ ٛزفر ٫فخذ٭ ٗ  فجرف ٯٲ ف٣ٜزفر ف٣ذي وخيؾ 
 ٣يٮ  ف٣ و٪  ٱللف ٟل٫ت مٯ٦ ُ ٛد ٫ب٬دٰل ٗ  ٯذ٭ فجرف ٯ  ف٣ِ ٛد ٧َ ف

ٱللف ٟل٩ ٱدٲ ٫ل ٠ٟلئ٬لت رٱةدد   وٜفـز ٤ُيٴ ٧يل و٠٨ي٪ م٩ ٫ف٨٤ِيٮ مٱ 
٫زفٛبٮ ٗ  ةدلت٬ل ف٣ ٫دٲود ٗج٩ ف٨٣ِل٫ل  ف ٫ظيل٫دد طيٲٕ ت٠يٲ٩ ٗي  طيدلٙ 
معز ت٨ل٧يًل. ٛي    ٫ٰ٘ي٦ ٤ُيٴ ف هي ٙ مطيبلي ت يلري ف٨٣ِل٫يل   ٱ٠٣ي٪ 

 و٬٬٠٨ل م٩ ٫ب م ألفٜب٢ ٠ٗز  ٱدٲ  ٧ث٢ ٯذ٭ فجطبلي. 

و٬٬٠٨  م٩ مرٳ ٱألؼ٢٠ علٗت ألأ٩ فٓفـلي مأل٬ف  ٟل٩ ت ي وًل ٗ  ةل٣ف  
٣  ٣ف٦٤ِ ف٬ِ٨٣ٴ ف٣ ٜدٜ  ٤٣ـ٘  ٗ  ف٣ ل ت ف٨٣أطٲود. ألـزفةد ٟل٤٧د  
م٫ل   س٣ت م٢٨ُ ٤ُٴ ل٣يٞ. ٱ٣ِي٢ ل٣يٞ ٟيل٩ ٗزؿيد ٣ي    رفٝ م٬٫ي    
مطفودَ ة٨لود مأل٬ف  ألؼ٢٠ ٟل٢٧ ٧٪ ف٨٣ِل٫ل  ٱفج٦٣. ت٨٤ِيت م٩ مٗيٲف 

ف ٣ٮ  ٱل٩ ٬ٟت م٤ُي٦ م٩ ل٣يٞ   و٬ِي  ٬٧لُيد ٧ي٪ ف٣ؼيز  ل٣ٞ ل٣ٴ ٬ُلود 
ٱ٬٠٣ٮ تأٟد  ٤ُٴ ف٩ ٯذ٭ ف٨٣ِل٫ل  ٣٪ تيذٯب طي ٳ. ٗي  ف٣ ٜدٜيد  طيٲٕ 
تٜٲ١ مأل٬ف  ألأ٩ ٯيذ٭ ف٣ف زأليد مُوفٰيل ف٣٘زؿيد ٱف٣ي فَٗ ٣فٜي و٦ ف٬٣ـيد د 

 ٱف٣ظ٤ٲٳ جٱ٣ ٞ ف٣ذو٪ ٧زٱف ألف زألد ٧ؼلألٰد ٣ٰذف ف ُف ف .

١ ف٨٣ ٪ ٣دض ٧ٰ٘ٲ٧ًل و٠٨٪ ٛبٲ٣ٮ ألظيٰٲ٣د  ف٣ٜٲ١ ألأ٩ ف ٣ٮ و٢٨ِ ٧٪ ع 



 - 58 - 

ٱ  و٠٨٪ ف٣فِٲو٢ ٤ُدٮ  ل  ٧٪ عي ١ ف ُف٨يل  ٤ُيٴ ٱدٰيد ٫ٌيز تظيف٬  
٣ ُفبلر ف٣زٱة . ٗ  ف٣ ٜدٜد ل٩ ٧ب م ف٣فزٛ  ٧٪ ع ١ ف٨٣ِل٫ل  ٧ب م ُيل٥ 
ٗيي  م وييل٩ ف٣ِييل٦٣ ف٠٣بييزٳ. ف٣ ٜييلئٚ فجرألِييد ٣بييٲلف تبيي م ألِبييلر  "ف٣ دييل  

 ُد ٛ  تـب  ٧ـ ر رفةد. ٧ِل٫ل ". ٯذ٭ ف٬ٜ٣ل

ت٤ٞ ف٨٣زم  ف٣ف  فُف٬دت ألٰل ٟول٣ب هب ت  ت ل٣ ل ي ٧٪ ع ١ تٜب٤ٰل 
٨٣زكييٰل ف٨٨٣دييت. ٣ٜيي  ٱديي ت ٯييذ٭ ف٨٣ييزم  م٩ ٧زكييٰل ٱٯيي  ٗيي  مول٧ٰييل 
فجعدز  وٜزألٰل ل٣يٴ ف ٣يٮ مٟثيز ٨٧يل وبِي ٯل ٬ُيٮ. ٤ُيٴ ٧ظيفٲٳ تيلروخ  

ٱٯيٲ ف٣ ٯيٲت   Dietrich Bonhoefferمٱطَ  ٫   م٩  وفيزوفغ ألٲ٫ٰيٲٗز  
فج٨٣ل٫  ف٣ذي ُل  ل٣ٴ م٨٣ل٫دل ٧٪ ف٣ٲ ولت ف٨٣ف    مث٬ل  ف٣ زي ف٣ِل٨٣دد 
ف٣ثل٫دد ٣إلألٜل  ٤ُٴ ف٬٠٣دظد ٤ُٴ ٛدي  ف٣ ديل   ٗي  ف٣ٲٛيت ف٣يذي فعفيلرت 
ف٬٠٣ييلئض ف٨ٌ٬٨٣ييد ٗيي  م٨٣ل٫دييل م٩ تؤويي  ف٬٣ييلسود٪  ٛيي  تيي٦ طيي ٬ٮ ألف٨ٰييد 

عي ١ طي٬فد٪ ٧ي٪ ألٜيل ٭ ٗي  ف٣ظي ٪   ف ػفزفٝ ٗ  ٧ؤف٧ز   ٓفدل١ ٯف٤ز.
ُل٫ٴ ألٲ٫ٰٲٗز ٧٪ ف ٯل٫لت ٱٜٗ ف٩ ف٣ زويد  ٱ٠٣ي٪ لو٨ل٫يٮ مٱ تٜي وز٭ ٣ي٦ 
وفأثز. ٱٛب٢ ٱٛت ٛـدز ٧٪ ػي٬ٜٮ ٛبي٢ ث ثيد مطيلألدَ ٧ي٪ ت زويز م٨٣ل٫ديل 
ٟفب ألٲ٫ٰٲٗز ٯذ٭ ف٨٤٠٣يلت "ف٣ٲٛيت ف٣ليلئَ ٯيٲ ف٣ٲٛيت ف٣يذي   ٫ِيدغ 

  وِييشس طييِد٬ل ف٣ ثدييث ٗدييٮ  ٯييٲ ف٣ٲٛييت ف٣ييذي   وِييشس ت لرأل٬ييل   ٱ
 ٱف طف٨فلٍ ٱف٨٣ِل٫ل .

 ٟدٖ  ٫ظل٩ ُٜ ٫  م٩ وؤ٧٪ ألل٨٣ِ شفت؟

ٗيي  ف٬٣ٰلوييد  عييذ ألِييد٪ ف ُفبييلر ف ُفييزفف ف٣ييذي وٜييٲ١ ألييأ٩ ف و٨ييل٩ 
ألل٨٣ِ شفت وفِلرف ٧َ ٟٲ٩ ف٣ؼخؾ ُل٦٣. ٟدٖ و٠٨ي٪ ٨٤٣ِ يشفت م٩ 
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  ٧٪ مٯ٨ديد تفٲفٗٚ ٧َ ٱدٰد ف٬٣ٌز  ف٨٤ِ٣دد؟ ٣ٜ  ٬٤٤ٛل ألفِبدزفت٬ل ف٨٣ِلؿز
٨٤ٟد ف٨٣ِ ش . ٫ ي٪ ٫ظيفخ ٥ تِيلألدز ٧ي٪ ٛبدي٢ " ٱف  طي زي"  "ة٨ديد 
ط زود" مٱ ةفٴ "ٗزوٚ ٟز  ف٣بدظبٲ١ ف٣ظلةز". ٱ٠٣٪ ألل٣فأٟد  ٯيذف ٣يدض 
ف٬ِ٨٣ٴ ف٣ ٜدٜ  ٨٤٠٣د ٧ِ ش . ف٨٣ِ ش  ٤ُٴ ٫ ٲ  ٛدٚ ٯ  ف٣ ل ثد ف٣ف  

 ؿ٤ٰل. تب ٱ ٓدز ٧ف٨لػدد ٧َ ٛٲف٫د٪ ف٣وبدِد  ٱألذ٣ٞ ت٠ٲ٩ علرٛد ٗ  م

٢ٟ فج ول٩ تؤ٧٪ ألٲدٲ  ٧ِ شفت. ٛـد ُبٲر أل٬  لطزفئد٢ ٤٣ب ز فجة٨ز 
٧َ ٧ٲطٴ ٱ٣ لٙ ردل١ ٗزُٲ٩ ف٣ذو٪ ٓزٛٲف ٗد٨ل ألِي  ٛـيد ٧يؤثز  تيزٱٳ 

ة٠لود ل٫ٜلل متبلُٮ ٧ي٪ ف٣ٰي ٝ. ٱٟيذ٣ٞ ف٣ يل١ ٬ُي ٧ل  Ecodusٗ  ٟفلي 
ه٤ب ف٨٣ظد  ٧٪ ف٣زي م٩ وود٢ ٗي  ألٜيل  ف٬٣ٰيلر ٧ي٪ مدي٢ ف ٫فـيلر ٗي  
ف٨٣ِزٟد  ٱٯذف ٧ل ة ال ألل٢ِ٘٣ ةديث ألٜديت ف٣ؼي٨ض هل٣ِيد  ٱٯيٲ ٧يل   

 و٠٨٪ ٱؿ٘ٮ ل  م٫ٮ ٧ِ ش .

ٱٗ  ف ط ٥ ةدث أل م ت ٱو٪ ف٣ٜزل٩ ٗ  ٰٟٖ أل٠٨د ُبز ت٤ِد٨لت علرٛيد 
٤٣ِل   ٬٤٣ب  ٧ ٨  ٧٪ ف٤٨٣يٞ دبزفئدي٢. ُيزٱا ٧ ٨ي  ٟيل٩ موليًل ةي ثًل 

لت ل٧ل ٗ  ف٣ ٬د مٱ لُ لسوًل  ةدث ٟل٫ت ٣ٮ ٗزؿد م٩ وزٳ د٨دَ ف٨٣خ٤ٲٛ
ٗ  ف٬٣لر. ت٤ِب ف٨٣ِ شفت  ٱرًف ٛٲوًل ٗي  ف٨٣ظيد دد  ٱألؼي٢٠ عيلؽ ٗي  

 مٯ٦ ٧ِ ش  ٤ُٴ ف ه ٙ ٱٯ  لو ل  ف٨٣ظد  ٧٪ ف٨٣ٲت.

ٟدٖ و٠٨٪ ٛبٲ١ ٯيذ٭ ف  ُيل فت ٗي  ةيد٪ م٩ ف٣ؼيخؾ ل٫ظيل٩ ُٜ ٫ي  
٧ف لز؟ ةظ٬ًل  ٧ي٪ ف٣ٲفكي  م٫يٮ للف ألي م مةي  ٧ي٪ ٧ظي٨٤د م٩ ف٣ يٲف ال 

٤ِل   ٧ظف د٤د ٗج٫ٮ   و٠٨٪ ف٣ٜبٲ١ ألل٨٣ِلدش. ٧ز  معزٳ و٠٨ي٪ ف٣خلرٛد ٣
٠٘٬٣ز ألؼ٢٠ ٱفك  ٗ  ٯذف  Miraclesم٩ ٫ِٲ  ل٣ٴ ٣ٲوض ٱل٣ٞ ٗ  ٟفلألٮ 
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ف٨٣ٲكٲٍ. "لي ة ال ُو ُٴ ألل٫ٮ ٧ِ ش  ٯٲ ٗ  ٫ٰلود فج٧ز ػم ٧ل ٫ؼيِز 
ألٮ أل ٲفط٬ل   ػم ٧ل ٫ؼلٯ ٭ ٱ٨٤٫ظٮ ٱ٫ؼ٨ٮ ٱ٫فذٱٛيٮ. ٱةٲفطي٬ل ٣دظيت 

ف٣خوأ. للف ة ال ػم علرٙ ٤٣ِل   و٠٨٪  ٱ٧ًل م٩ ٫ٜٲ١ م٬٫ل  ٧ِـٲ٧د ُ٪
ٛ  ٠٫ٲ٩ ك دد ٬٣ٲٍ ٧ي٪ ف٣خي فٍ. ٱللف ٬ٟيل ٫فب٬يٴ ٤ٗظي٘د تيزٗق ٱديٲ  
فج٧ٲر ف٣خلرٛد ٤٣ِل   ٗيج٩ ٯيذف ٧يل طيٲٕ ٫ٜٲ٣يٮ. ٧يل ٫ف٨٤ِيٮ ٧ي٪ ف٣ف زأليد 
وِف٨  ٤ُٴ ٫ٲٍ ف٤٘٣ظ٘د ف٣ف  ٫ٜدض ٤ُدٰل ٯذ٭ ف٣ف زألد. ٱألل٣فل٣  ٗج٩ ٧ي٪ 

 د  ف٣فِٲو٢ ٤ُٴ ف٣ف زألد ٛب٢ م٩ ٫ظفٜز ٤ُٴ ف٣ظؤف١ ف٤٘٣ظ٘ .ٓدز ف٨٣٘

٧ييَ عؼييدف٬ل ٧يي٪ لعلٗييد مٱ٣ ييٞ ف٣ييذو٪   وزتييلةٲ٩ ٤٣ف٬ييلٱ١ ف٣زولكيي  
٨٤٣ٲفكييدَ ف٤٘٣ظيي٘دد ٫ٜيي ٥ ٠٣يي٦ ف٣ف ٤ديي٢ ف٣فييل٣ . ف٠٣ييلٯ٪ تٲ٧ييلص ألييلوش  

Thomas Bayes  ٟيل٩  ٯٲتديًل فطي٠ف٬٤ وًل  ٱ٬٠٣يٮ ٫يل رًف ٧يل ويذٟز ٣فأ٧ تيٮ
ل٨٫ل ٟل٩ ٧ِزٱًٗل ألظبب ٫ٌزوفٮ ٗ  ف ةف٨ل ت. تيٲٗز ٫ٌزويد ف٣ ٯٲتدد  ٱ

ألدش ٧ِل ٣د و٠٨٪ ٤٣ؼخؾ م٩ و ظب ٧ي٪ ع ٣ٰيل فةف٨ل٣ديد ٱٛيٲٍ ةل ثيد 
٧ِد٬د للف تٲٗزت ٣ ويٮ ٧ِوديلت مٱ٣ديد ٱ٤ِ٧ٲ٧يلت لكيلٗدد. ٯيذ٭ ف٬٣ٌزويد 

 ٧٘د   ألؼ٢٠ علؽ للف ٬ٟل ألـ   ت٘ظدزو٪ مٱ مٟثز ٣ٲٛٲٍ ةل ثد ٧ِد٬د.

فل٣ . ٬٣٘فزف م٫ٞ ُمعذت رٯد٬يد ٧ي٪ ٛبي٢ ردي٢ ٧ِفيٲ٭. ٬٣أعذ ف٨٣ثل١ ف٣
ٱ٬٣٘زف م٩ ف٣زد٢ ف٨٣ِفيٲ٭ مُويلٝ ف عفديلر ٣ظي ب ٱرٛفيد٪ ٧ي٪ مٱرفٙ 
ف٤٣ِب مٱ تٔددزٯ٨ل  ٱللف عزدت ٤ٟفل ف٣ٲرٛفد٪ ٱ٤ُد٨ٰل ؿٲر  ف٣بظيفٲ٫  

 ٗظٲٕ وو٤ٚ طزفةٞ.

ٱ٧َ م٫ٞ ٬ٟت تؼٞ ٧يل للف ٟل٫يت ٯيذ٭ ف٨٣ لٱ٣يد تظيف ٚ ف٨٣ لٱ٣يد ٧ي٪ 
زرت م٩ ت ييزي  ثيي٦ مؿييلألفٞ ف٣ ٯؼييد ج٩ ف٣ييٲرٛفد٪ عزدفييل فجطييلص ٛيي
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ألـٲر  ف٣بظفٲ٫   ٜٗل٥ ف٨٣ِفٲ٭ أل٘يٞ ٱثلٛيٞ ٱردِيت ل٣يٴ ف٣بديت. ٱج٩ 
٣ وٞ ٧د٢ ل٣ٴ ف٣زولكدلت ٨ٛت أل ظلي ٗزؿيد م٩ ت٠يٲ٩ ٧ ٌٲًيًل ٤ُيٴ 

 ف٣ؼ٢٠ ف٣فل٣ :

0/56  *0/56  =0/6113 

ٱدي ت  ٱٯ  ٗزؿد ٫ل رًف ٧ل ت  ال  ٱ٬٠٣ٰل ةي ثت. ٱألِي  ُي   مطيلألدَ
ػخـًل ُوٲًٗل و٢٨ِ ٗ  ف٨٣ـ٬َ ف٣ذي و٬فا مٱرفٙ ف٤٣ِيب  ٱمعبيزٝ ألأ٫يٮ 
ٟل٩ ٤ُٴ ٤ُي٦ ألزٯيل٩ ف٨٣ِفيٲ٭ ٧ِيٞ  ٱ٣يذ٣ٞ ٛيل٥ ألفزتديب مٱرفٙ ف٤٣ِيب 

 فجث٬د٪ ٱف٣خ٨ظد٪ ٤ٰٟل ٠٧ٲ٫د ٧٪ ٱرٛد ف٣بظفٲ٫ .

لل٩ ٧ لٱ٣فييٞ ٣يي٦ ت٠يي٪ ٧ ييز  كييزألد ةييي. ٱل٨٫ييل تيي ع٢ ػييخؾ ُييل٦٣ 
٠٪ تِزٗٮ ٬ُ ٧ل ٬ٟيت ٧ ف يشًف ٣دزٗيَ ٱ٧ ب )ُل٢٧ ف٨٣ـ٬َ( ٱم٫ت ٦٣ ت

٧٪ ٫ظبد فةف٨ل١ ٫ لتٞ. فةف٨ل١ م٩ تظ ب ٱرٛيد ٧خف٤٘يد ٗي  ٧ ٨ٲُيد 
  ٗ  ةد٪ م٩ فةف٨ل١ عزٱا ٱرٛد ٧خف٤٘د 99/011مٱرفٙ ٣ِب ُل ود ٯ  

. لعذف ألل ُفبيلر ٫ٜوفي  ف٣ب فويد 99/011ٗ  مٱرفٙ ف٤٣ِب ف٣خلؿد تب٤ْ 
ٱرٛفيي  ٣ِييب ألـييٲر  ف٨٣ ف٤٨فييد٪ ٗييج٩ ف ةف٨ييل ت ف٣ؼييزهدد ٣ظيي ب 

٤ُيٴ ف٣فيٲف٣ . ألٲفطيود ٫ٌزويد  0ٱ  0/6113ف٣بظفٲ٫  ٤ُٴ ف٣فٲف٣  تب٤ْ 
أللوش و٠٨٪ ةظلي ف ةف٨يل ت ف٣ ةٜيد  ٱف طيف٬فلا ٧ي٪ ل٣يٞ أليأ٩ ٧ي٪ 

% ألأ٩ ٧ ٨ٲُيد مٱرفٙ ف٤٣ِيب ف٣في  تي٦ ف٣ظي ب ٬٧ٰيل 92ف٨٣ ف٢٨ أل٬ظبد 
 ٟل٫ت "لُ لسود".

ل ت لُ لسويد ٗي  ٫٘ض ف٣ف ٤د٢ و٠٨٪ م٩ و٬وبٚ ألؼي٢٠ ٱفكي  ٤ُيٴ ةي
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ةدلت٬ل ف٣دٲ٧دد. فٗفزف م٫ٞ ػ٘دت ألظزُد ٧ذٯ٤د ٧ي٪ ٧يزف طيزهل٩ ٗي  
٧زفة٤ٮ ف٨٣فٜ ٧د  ٱٟل٩ ٯذف ف٬٣ٲٍ ٧٪ ف٣ظزهل٩ ٧٪ ف٬٣ٲٍ ف٨٨٣دت ٗي  ٟي٢ 
ف٣ ل ت تٜزوبًل. ٯ٢ وِ  ل٣يٞ ٧ِ يش ؟ ٠٣ي  ٫ٜيٲ٥ ألفٜديد٦ ف٣ظيؤف١ ٤ُيٴ 

٧ظيبٚ ٧يل  كٲ  ٫ٌزود أللوش و٬بٔ  ٤ُدٞ ٗ  ف٨٣ٜل٥ فجٱ١ م٩ ت    ألؼي٢٠
ٯٲ ٧ِدلر ف٨٣ِ ش  ٗ  ف٣ؼ٘ل  ٧٪ ٧زف ف٣ظزهل٩. ٯ٢ ٯ  ٱفة  أليلج٣ٖ؟ 

 ٯ٢ ٯ  ٱفة  ألل٤٨٣دٲ٩؟ مٱ ٯ  ؿ٘ز؟

ٱٯ٬ييل ألل٣فأٟديي  طييٲٕ وخف٤ييٖ ف٬٣ييلص ف٣ِٜيي   ألؼيي٢٠ ٟبدييز ٗيي  ألِييق 
فجةدل٩. ألل٬٣ظبد ٨٤٣ل ي ف٤٨٣فش٥   ٧ ل١ ٤٣  وث ُ٪ ل٠٧ل٫ديد ٨٤٣ِ يش  

٬ظبد ٣ٮ تظلٱي ؿ٘ز(  ٱأل٬يل ًف ٤ُيٴ ل٣يٞ ٬٧ذ ف٣ب فود. )ٯذ٭ ف ةف٨ل٣دد ألل٣
ٗج٩ ف٣ؼ٘ل  ٓدز ف٨٣فٲَٛ ٤ُٴ ف ه ٙ ٧٪ ٧زف ف٣ظزهل٩ ٣٪ وِي  ألل٬٣ظيبد 
٣ٮ  ٣دً  ٤ُٴ ة ٱال ٧ِ يش   ألي٢ طيٲٕ ويف٦ لردلُيٮ ل٣يٴ ةٜدٜيد ٱديٲ  
ةل ت فطفث٬لئدد ٗ  ف٣وبدِد. ٗ  ةد٪ م٩ ف٨٣ؤ٧٪ ألل ٣ٮ طٲٕ وـ٢ ألِي  

٧ث٢ ٯذف ف٣ؼي٘ل    و٠٨ي٪ م٩ و ي ال ٗ ؾ ف٣  ئ٢ ل٣ٴ ٫فد د ٧٘ل ٯل م٩ 
٧٪ ع ١ ٤٨ُدد هبدِدد  ٱم٩ ف ُفزفٕ ألأ٩ فةف٨ل٣دد ٱٛيٲٍ ف٨٣ِ يش  ٱل٩ 
ٟل٩ ؿٔدزًف د ًف  ل  م٫ٮ   وـ٢ ل٣ٴ ف٣ـ٘ز  ٱألل٣فل٣  وٜٲ٥ أل٬٘ظٮ أل٤٨ِديد 
ةظلألدد ٱٗٚ ٫ٌزود أللوش  طف٬فلا م٩ ةي ٱال ف٨٣ِ يش  مٟثيز فةف٨يل ً ٧ي٪ 

 ُ ٥ ة ٱثٰل.

ل٣ٴ ٫فد د م٩ ف٬٣ٜلع ةٲ١ ف٨٣ِ شفت طزُل٩ ٧ل وفوٲر  ٢ٟ ٧ل طبٚ وؤ ي
٬٤٣ٜلع ةٲ١ ٧ل للف ٟل٩ ف٣ؼخؾ رفٓيب ٗي  ف٣ٜبيٲ١ ألج٠٧ل٫ديد ٱديٲ  ٛيٲ  
علرٛد. م٫ل مت٧٪ ألأ٩ ٯذ٭ ف٣ٜٲ  ٧ٲدٲ    ٱ٠٣٪ ٗ  ف٣ٲٛت ٫٘ظٮ مُفٜ  ألأ٩ 
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ت ع٤ٰل ألؼ٢٠ ُل٥ ؿٔدز د ًف. ٯذ٭ ٯ  ف٣٘زكدد ف٣ف  ٫ فيلا ٣ٰيل ٣فٜي و٦ 
جود ةل٣د. ف٣ ل ت ف٨٣٘لد د   ت٬ِ  ألل٣ليزٱر  ٱديٲ  مي ت٘ظدز هبدِ  

 ٧ِ ش . 

ألل٬٣ظبد ٤٣زألٲأل  ف٣ذي وِفبز م٩ ف ٣ٮ ع٤ٚ ف٠٣ٲ٩  ٱألِي  ل٣يٞ تٲديٮ ل٣يٴ 
٠٧ل٩ معز ٤٣ٜدل٥ أل٬ؼلهلت معزٳ    وٲد  ٣ ويٮ طيبب ٤٣ٜبيٲ١ ألأةي فال 
هبدِدد ٤ُٴ م٫ٰل ٧ِ شفت  ٨ٟل ٯٲ  ف٣ ل١ مولًل ألل٬٣ظبد ٨٤٣ل ي ف٤٨٣فيش٥. 

ألل٬٣ظبد ٨٤٣ؤ٧٪ ف٣ذي وؤ٧٪ ألج٣ٮ وف ع٢ ٗ  ةدل  ف٣بؼز ٗج٩ ٯ٬يلٝ ُي   م٧ل 
ٗزكييدلت و٠٨يي٪ توبدٰٜييل ٣ يي ٱال ف٨٣ِييلدش  ٱٯييذف وِف٨يي  ٤ُييٴ ف٣ٰ٘يي٦ 

 ف٣ؼخـ  ٤٣   ف٣ذي وف ع٢ ٗدٮ ف ٣ٮ ٗ  فجة فال ف٣دٲ٧دد.

موًل ت٠٪ ٱدٰد ف٬٣ٌز ف٣ؼخـدد  ٧ي٪ ف٨٣ٰي٦ توبديٚ ف٣ؼيٞ ف و يلأل  ٬ُي  
د عٲًٗل ٧٪ م٩ تفِزف ػ٨ٲ٣دد ٱُٜ ٫ديد ٱدٰيد ت٘ظدز ف٣ ٲف ال ف ُ لسو

ف٬٣ٌز ف٣ و٬دد ٤٣ؼٞ. ٣دض ٯ٬لٝ ػيم وي ٧ز ل٠٧ل٫ديد ةي ٱال ف٨٣ِ يشفت 
ألظييزُد مٟبييز ٧يي٪ ف٨٣ل وييد ف٣ـييلر٧د طييٲٳ ف  ُييل  ألٲٛييٲٍ ف٨٣ِ ييشفت ٗيي  
ف٣ ٲف ال ف٣دٲ٧دد ف٣ف  و٠ٲ٩ ٣ٰل ت٘ظدز ٨٤ُ  ٗ  ٧ف٬لٱ١ ف٣د . مي ػخؾ 

ل٣ٴ ٦ٰٗ ف٨٬٣يٲ ٗي  ألدٲ٣ٲدديل ف٬٣بيلت و ُ  م٩ ت٘ف  ف٣ٲر   ٧ِ ش  وظدط 
ف٣ذي وٲك  ٟلٗد ف٣خوٲفت ٬٧ذ ٓزص ف٣ بٲي ل٣ٴ ت٘ف  ف٣شٯز  ف٣ ٨د٤يد 
لفت ف٣زفئ ييد ف٣ِوييز   ٱٯيي  ف٣خوييٲفت ف٣فيي   ٱ٫ييت ٗيي  ٟفدييب ت٤ِد٨ييلت 

ٱٟذ٣ٞ ف٣ؼيخؾ ف٣يذي وـيٖ ٗيٲس٭ ألٲرٛيد ف٣دل٫ـيدب  ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي.
 ٦ طذفدف٬ل ٗ  ٯذف ألأ٫ٰل ٧ِ ش  ج٫ٮ تٲط٢ ٗ  ؿ تٮ ٠٣  و٘ٲس  ج٫ٮ وٜ

فج٧ز. ٱألظيبب ف ٫فؼيلر ف٣ٲفطيَ ج٫يٲفٍ ٧ي٪ ألٜلويل ف و٨يل٩ ٗي  ٧ ف٬ِ٨يل 
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ف٣  وث ٗج٩ ٧ي٪ ف٨٣ ف٨ي٢ م٩ ٫ظيبد ٟبديز  ٨٧ي٪ فػيفزٱف فٱرفٙ ول٫ـيدب 
٣ييذ٣ٞ ف طييبٲٍ ٛيي  تلييزُٲف ألؼيي٢٠ ُييلألز ٗيي  ؿيي٤ٲفت٦ٰ ٤٣٘ييٲس أل ييلئش   

  ألٲدٲ  ت ع٢ ف٣دل٫ـدب. للف ٟل٩ ٯذف ٯٲ ف٣ٲفَٛ  ٗج٩ ف ُل  ف٣٘لئش ف٣ ٜدٜ
 لُ لسي وب ٱ ٯشوً .

ف ؿِب ٧٪ ل٣ٞ ٯٲ تٜدد٦ ف  ُل فت أل ي ٱال ٧ِ يش  م ت ل٣يٴ ف٣ؼي٘ل  
٧٪ فج٧زفف. ٟوبدب ػٰ ت ةل ت ػ٘دت ٧٪ م٧زفف أل ت ٓديز ٛلأل٤يد 
٤٣ؼ٘ل . ٠٣٪   و٬٬٠٨  م٩ ُمردَ ػ٘ل  ٯذ٭ ف٣ ل ت ل٣ٴ ة ٱال ٧ِ ش   

دزٯيل ٤ُيٴ دظي٦ ف ٫ظيل٩. ج٫ٮ ٣دض ٣ و٬ل ٦ٰٗ ٟل٢٧ ٣أل٧زفف ٱٟد٘دد تأث
ٓل٣بًل ٬ُ ٧ل وف٦ ف٣ف٨ دؾ ألٰذ٭ ف  ُل فت ٧٪ ٛبي٢ ٧فخـيؾ ٧ٲكيٲُ  
وفبد٪ ُ ٥ ؿ د ٯذ٭ ف  ُل فت. ٱر٦ٓ ف ه٨ ٬ل٩ ٱف ؿيزفر ٤ُيٴ ٱديٲ  
  ئ٢ ٟثدز  ٤ُٴ ت٤ٞ ف٣ ل ت  ٤ٗ٪ مػِز ألل٣ـ ٧د ٣ ـٲ١ ٯذ٭ ف٨٣ِلدش 

 ٤٣ـ٘ز.ٗ  ةل ت ٫ل ر . ٯذف ف ةف٨ل١ ٫ل ر  ٱ٬٠٣ٮ   وـ٢ 

  تؼ٢٠ ف٨٣ِلدش تِلركيًل ٓديز ٛلألي٢ ٤٣فٲٗديٚ ألل٬٣ظيبد ٤٣ؼيخؾ ف٨٣يؤ٧٪ 
ف٣يذي وثيٚ أليل٦٤ِ٣ ٟٲطيد٤د  طيفٜزف  ُيل٦٣ ف٣وبدِيد ٱأليأ٩ ف٣ِيل٦٣ ٧ ٠ييٲ٥ 
ألٜٲف٫د٪. للف ٬ٟت ٧ث٤  تؤ٧٪ ألٲدٲ  ػيم ٧يل عيلرا ٯيذف ف٣ِيل٦٣ ٗج٫يٮ   

. وٲد  طبب ٬٧وٜ  و٬٨َ ٧٪ ٛدل٥ ٯذ٭ ف٣ٜٲ  ألل٣في ع٢ ٗي  ةيل ت ٫يل ر 
ٱ٠٣٪ ةفٴ ٫ف ٬ب ٓزٙ ف٣ِل٦٣ ٗ  ةل٣د ٧٪ ف٣٘ٲكٴ و ب م٩ ت٠ٲ٩ ٯيذ٭ 
ف٨٣ِلدش ٫ل ر  ف٣  ٱال. ٨ٟل ٟفب ٣ٲوض ٛلئً  " ف ٣ٮ   وبِيث ألل٨٣ِيلدش 
ألـٲر  ُؼٲفئدد ٟأ٫ٰل متت ٧ي٪ ف٤٘٣٘ي٢ ف٬٣يل٦ُ. ل٫ٰيل ت ي ال ٗي  ةيل ت 
ٌُد٨ييد. ٗيي  ٣ ٌييلت تلروخدييد ٗلرٛييد  ٣دظييت ٗيي  ف٣فييلروخ ف٣ظدلطيي  مٱ 
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   ٱل٨٫ل ٗ  ف٣فلروخ ف٣زٱة  ف٣ذي   و٠٨٪ ٬٣يل ٧ِزٗفيٮ ألـيٲر  ف دف٨لُ
 ٟل٤٧د. 

ٱٯ٬ل   ٫زٳ ألٲكٲل ٛيٲ  ف٣  يد ف٣في  تٜيٲ١ أل٬ي ر  ٱٛيٲٍ ٯيذ٭ ف٨٣ِيلدش 
ٜٗن  أل٢ ٫ رٝ م٩ ٣ٰذ٭ ف٨٣ِلدش ٓلود ٧يل  ٱٯي  ٣دظيت ٧ يز  تِبديز ُي٪ 
مة فال ط زود علرٛد ٤٣ِيل   ٧ي٪ مدي٢ لثيلر  لُ لأل٬يل. للف ٟيل٩ ف ٣يٮ ٯيٲ 

 ر ف٣خدز ٗج٫ٮ ٣٪ و٤ِب  ٱر ف٨٣ فل١. و٬لٛغ ألٲ٠٣ٰٲر٩ ٯذ٭ ف٬٣ٜويد ف٨٣ٜف
ألٜٲ٣ٮ "  و ب ت٘ظدز ف٨٣ِلدش ٤ُٴ م٫ٰل ط٤ٲٝ ل٣ٰ  ك  ٛٲف٫د٪ ف٣وبدِيد 
)ٰٗذ٭ ف٣ٜٲف٫د٪ ٯ  تِبدز ُي٪ فرف   ف ٣يٮ( ٱل٨٫يل ُبيلر  ُي٪ ٱةي  ٨ُديٚ 
٣وبدِد ف٣ِ ٛد ف ٣ٰدد ٧َ ف٣خ٤ٚ. ٣ف٠ٲ٩ لفت ٧ـ فٛدد  و يب م٩ ت ٨ي٢ 

 ٨ِلدش ٨ًٰٗل ف٨ُٚ ٧٪ ف٦ٰ٘٣ ف٣ لؿ٢  ٱ٩ ٱدٲ ٯل. ف٣

٤ُٴ ف٣ز٦ٓ ٧٪ ٯذ٭ ف٣  ا   ٗج٩ ف٨٣ؼي٠٠د٪ ف٨٣يل ود٪ ف٣يذو٪   وزٓبيٲ٩ 
ألٲدٲ  مي مطلص ٨٣ٰ٘ٲ٥ ف٣خلرٙ ٤٣ِل    فٱ٣ يٞ وزٗليٲ٩ ة يد ف٣ٜيل٫ٲ٩ 
ف ع ٛيي   ٱوزٗلييٲ٩ ف٣ؼييِٲر ف٠٣ييٲ٫  ف٨٣فو٤ييَ ٣إل٣ييٮ  ألل٣فأٟديي  طييٲٕ 

فجطلص ٣ألعذ ألِيد٪ ف ُفبيلر  ألل٨٣ِيلدش. ٧ي٪ و ل ٣ٲ٩ ألأ٫ٮ   ةلدد ٧٪ 
ٱدٰد ٫ٌز ٯؤ    ٛٲف٫د٪ ف٣وبدِد تظفودَ ت٘ظدز ٢ٟ ػم  أل٨ل ٗي  ل٣يٞ 
ٓدز ف٨٣ ف٢٨. ٱ٠٣٪ ٯ٢ و٠٨٪ ف٣فِٲو٢ ٤ُٴ ٯيذ٭ ف٣  يد ألؼي٢٠ ٟل٧ي٢؟ 
ٯ٬لٝ ٗ  ف٣فلروخ ةل ثد ٨ُدٜد ٱفة   ٤ُٴ فجٛي٢ ٣ي٦ وظيفوَ ف٨٤ِ٣يل  ٗي  

زٯل ٱ٣٪ وظفودِٲف ٧و٤ًٜل ٨ٰٰٗل  ةدث د٨دَ ف٣فخــلت تٜزوبًل ٧٪ ت٘ظد
٦٣ تظفوَ ٛٲف٫د٪ ف٣وبدِد م٩ تٜ ٥ ٬٣ل ت٘ظدزًف ٣ٰل. ٯي٢ ٧ثي٢ ٯيذ٭ ف٣ ل ثيد 

 ٧ِ ش . تلألَ ٬ِ٧ل.
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ط٬د ٟفب مة  م٦ٌُ ف٣٘ ط٘د ٤ُٴ ف ه ٙ لو٨ل٫ٲو٢  ٠٢٢ٛب٢ مٟثز ٧٪ 
ألل ُ لي ف٨٣فشفو  ٱف٣خؼٲٍ ٱٯٲ  ٟل٫ت ٧ل و٤  "ػدآ٩ و٨أل٩ ٤ٛب   ٱ٧ل

ػِٲر   و٘لر٬ٛ  ٨٤ٟل مه٤ت ف٣ف٠٘دز: ف٣ظ٨ل  ف٨٣زؿِد ألل٬٣ ٲ٥ ٗٲٙ 
رمط  ٱف٣ٜل٫ٲ٩ فجع ٛ  ٗ   فع٤ . ٣ٜ  ٧دش ف٣ظِ  ٦ٰ٘٣ مؿ٢ ف٠٣ٲ٩ 
ٱٟد٘دد ٤٨ُٮ ٢ٟ فج ول٩ تٜزوبل هٲف١ ف٣فلروخ  طٲف  ٟل٩ ل٣ٞ ُبل   

مٱ ٨٣ ز  ػِٲر ف ٫بٰلر ٤٣ؼ٨ض مٱ ٫فد د ٣ٌلٯز  ٯل٧د ٧ث٢ ف٠٣ظٲٕ 
 ألِ لئب ف٣ ٬د. 

٧ ز  ُله٘د ٗد٤ظٲٕ  Kantٯ٢ ٟل٫ت ٧ ةٌد ف٣٘د٤ظٲٕ ف٧ل٫ٲو٢ ٟل٫ن  
٦٣ وظف٘  ٧٪ فٟفؼلٗلت ف٦٤ِ٣ ف٣  وث  م٥ م٩ ٯ٬لٝ ف٫ظ ل٧ًل ٬٠٨٧ًل ألد٪ 
ف٦٤ِ٣ ٱف و٨ل٩ ٗد٨ل وخؾ طؤف١ ٨ُدٚ ٱ٦ٰ٧ ٧ث٢ ف٣ظؤف١ ُ٪ مؿ٢ 

 ف٠٣ٲ٩؟
١ ل٣ٴ ٯذف ف ٫ظ ل٥ م٩ ف٦٤ِ٣ ٣دض لة ٳ ف٣ف  ولت ٗ  طبد٢ ف٣ٲؿٲ

ثلألت. وفٲؿ٢ ف٨٤ِ٣ل  ألـٲر  ٧ظف٨ز  ل٣ٴ مٗلٙ د و    ٱوٜٲ٧ٲ٩ 
أللطف٠ؼلٕ ُل٦٣ ف٣وبدِد ألوزٙ د و    ٱؤٲؿٲ٩ ٗ  م٨ُلٙ 
ف٨٣ظلةلت ف٣ف  ٣دض ٣ و٬ل ٦ٰٗ ٟل٢٧ ٬ُٰل. ٬ُ ٧ل وٲفدٮ ف٨٤ِ٣ل  

كٲ٩ ٧ ٨ٲُد ألدل٫لت تفل٨٪ ًٲفٯز ٧ دز  ٱ٣دض ٣ٰل ت٘ظدز ٗج٦ٰ٫ و٘فز
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ٗزٱف ج٣دد ٢٨ُ ٧ ف٤٨د ٤٣ٌلٯز  ث٦ و زٱ٩ ت لري  عفبلر ٯذ٭ 
ف٣٘زٱف. ف٣ِ و  ٧٪ ف٣ف لري ت٘ؼ٢  ٱم٤ٓب ف٣٘زٱف وفبد٪ ُ ٥ 
ؿ فٰل. ف٦٤ِ٣ ٗ  توٲر  فئ٦ ٱٯٲ وـ   ٫٘ظٮ: ٣دض ٯ٬لٝ فطف٬فلا 
عله  مٱ ٗزكدد عله د و٠٨٪ م٩ تظف٨ز ٣ٲٛت هٲو٢  ج٩ ف٨٣ؼلٯ فت 

ل٢٧ ٯذف ف٣ب٬ل  ف٣خلهط. ٱ٠٣٪ ٤ُٴ ٧ ٳ ف٣  و   طٲٕ ت ةق ألؼ٢٠ ٟ
هٲو٢ ٧٪ ف٣ش٧٪ ٗج٩ ٧ ٨ٲُد ٧ؼلٯ فت ٧ففلألِد تؤ ي مةدل٫ل ل٣ٴ لهلر 
د و  ٦ٰ٘٤٣. ٯذف ف هلر و ٌٴ ألِ  ل٣ٞ ألفٲؿدٖ ٧ٲكٲُ  ٱوظ٨ٴ 

٫ٌزود ف٣ للألدد  ٱف٬٣ٌزود ف٬٣ظبدد ٱ٫ٌزود فجدزف٥ ت٨ث٢ م٧ث٤د  -"٫ٌزود"
 ٤ُٴ ل٣ٞ.

ل٦٣ م٩ و ٢ِ ٧ ةٌفٮ تظبب ٯش  ٗ  لة ٳ فج٬٧دلت ف٣ِشوش  ٤٣ِ
ف٨٣ ل١ ف٣ب ث . ٤ُٴ م٢٧ م٩ تٜ ٥ وٲ٧ًل ٧ل ةٜدٜد ٓدز ٧فٲِٛد ٨٧ل و ف٦ 
ف٫فؼلر ٯذ٭ ف٬٣ٌزود. ٱٯذف ٧ل ُت٬٨  دلئش  ٫ٲأل٢ ٧٪ مد٤ٮ. ٱٗ  ٯذف 
ف٣ـ    ٗج٩ مي فٗفزفف ألٲدٲ  ٧ؤف٧ز  ٧ ف٤٨د ألد٪ ف٨٤ِ٣ل  ٣إلألٜل  ٤ُٴ 

٤ٴ ُدٲي دٲٯزود ٯٲ ألل٣فأٟد  ٢٨ُ ٫ٌزود ٛد  ف٣ دل  ر٦ٓ فةفٲف ٯل ُ
ٓدز مع ٛ  ٤٣ب ث ف٨٤ِ٣  ف٣ذي   و٠ٖ ُ٪ ف٣ب ث.  رفطد ٗدشول  

 ف٣٘لل  ت٨ث٢ ٧ثل ً دد ًف ٣ٰذ٭ ف٨٣بل ئ.
ةـ٤ت ت ٲ ت ٨ُدٜد ع ١ ف٣خ٨ظد ُٜٲ  ف٨٣لكدد علَ ٗدٰل ٬٨ٰٗل 
٨٤٣ل   ٱ٣فزٟدب ف٠٣ٲ٩ ل٣ٴ تِ و ت دٲٯزود  ٱ٧٪  ٱ٩ ػٞ م٩ ٯ٬لٝ 
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٬فٌز٫ل ٗ  ف٨٣ظفٜب٢. ٯذ٭ ف عف  ت ف٨٣شُ د ٛ  تٜٲ  تِ و ت ت
ألِق ف ةدل٩ ٨٣ لٱ٣د فو ل  تزٟدب  و ٨َ ألد٪ ف٦٤ِ٣ ٱف٣ و٪  
ٱألل٣خـٲؽ للف ٟل٫ت ف٬٠٣دظد ٛ  ة  ت ٧ٲٰٛ٘ل ف٨٣ظبٚ ٧٪ فجػدل  
ٱك٬٨فٮ ٗ  ٫ٌل٧ٰل ف٨٣ِزٗ . تٲفٗٚ ف٣دٲ٥ ٛ  وف ٲ١ ل٣ٴ ف٫٘ـل١ ٓ ًف. 

 Nicolausَ ُؼز ٛل٥ ٟٲألز٫د٠ٲص  ٗ  ف٣ٜز٩ ف٣ظل ص ُؼز ٱف٣ظلأل

Copernicus   ٱٟدب٤ز  ٱٓل٣د٤دٲGalileo Galilei   ٱد٨د٦ِٰ وؤ٬٧ٲ٩ ألٜٲ(
أللهلل(  ألل٣فٲؿ٢ ل٣ٴ فٟفؼلٗلت ٌُد٨د ت ١ ٤ُٴ م٫ٮ   و٬٬٠٨ل ٦ٰٗ ةزٟد 
ف٠٣ٲفٟب ألؼ٢٠ مٗل٢ ل  للف ٟل٫ت فجرف ت ٱر ةٲ١ ف٣ؼ٨ض  ٱ٣دض 

ِٰل ؿ د د  ٱٗ  ف٣ب فود ف٠ِ٣ض. ت٘لؿد٢ فطف٬فلدلت٦ٰ ٦٣ ت٠٪ د٨د
ٟل٩ ف٣ِ و  ٧٪ ف٣بلةثد٪ ٗ  ف٣ ٢ٜ ف٨٤ِ٣  ٓدز ٧ٜف٬ِد٪ ألٰل  ٱ٠٣٪ ٗ  
ف٬٣ٰلود ف٬ِٛت ف٣بدل٫لت ٱف٣فٲِٛلت ف٣ـل ٛد ف٨٣وز   ٬٤٣ٌزود ةفٴ فٟثز 
ف٨٤ِ٣ل  تؼ٠د٠ًل. ٱ٧َ ل٣ٞ ٤ًت ف٬٠٣دظد ف٠٣لثٲ٣د٠دد ٧ِلركد  أل٢ 

ٟل٩ ٧٪ ف٣ٲفك  م٩ ٱم ُت م٩ ف٬٣ٌزود تفِلرف ٧َ ف٬٣ـٲؽ ف٨٣ٜ طد. 
ٱدٰد ٫ٌز ف٬٣ـٲؽ ف٣ و٬دد كِد٘د  ٱ٧َ ل٣ٞ ٗج٩ ٯذ٭ ف٨٣ٲفدٰد 

 فطف٨زت ٣ِٜٲ  ٱم ت ل٣ٴ ٟثدز ٧٪ ف٣لزر ٦٤ِ٤٣ ٱ٬٠٤٣دظد ٧ًِل.
٣ٜ  ػٰ  ف٣ٜز٩ ف٨٣لك  ف٣ِ و  ٧٪ ف٨٣زفدِلت ٓدز ف٨٣ظبٲٛد ٬٨ٰ٘٣ل 

٪ ٠٤٣ٲ٩. ٟل٫ت ف٨٣ل   ٱف٣ولٛد تِ ف٩ ٟدل٫لت ٧خف٤٘د  ألد٨٬ل مًٰز مو٬ؼفد
م٩ ف٣ِ ٛد ألد٨ٰ٬ل تبل ٣دد . ث٬لئدد ف٨٣ل     E=Mc2ٗ  ٧ِل ٣فٮ ف٨٣ؼٰٲر  
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ٱف٣ ظد٦  ت٬ِ  م٩ ٨٤٣ل   عـلئؾ ف٣ ظد٨لت ٱف٨٣ٲدلت ٗ  ٫٘ض 
ف٣ٲٛت  ٱٯ  ًلٯز  تف ٤ٴ ٗ   ف٣لٲ  ٱف٣ ظد٨لت ف٣ـٔدز  ٧ث٢ 
ف ٠٣فزٱ٫لت  ٱٯٲ ٧ل ٟل٩ ٓدز ٧فٲِٛل ألل٬٣ظبد ٨٤ِ٣ل  ٧ف٨زطد٪. ػ٢٠ 

  و  ٗ  ٧د٠ل٫د٠ل ف٦٠٣ ٣ٰلوش٫بزّ  ٱف٣ذي د٢ِ ألل ٠٧ل٩ ٧ب م ُ ٥ ف٣ف
ٛدلص ل٧ل ٧ٲَٛ مٱ هلٛفٮ ٱ٠٣٪ ٣دض ٟ ٯ٨ل تبِلت ٤ٜ٧ٜد ٦٤ِ٤٣ ٱف٣ و٪ 
٧ًِل. ٱ٠٣٪ فج٨ُٚ تأثدزف ٯٲ م٩ ٧ٰ٘ٲ٬٧ل ُ٪ مؿ٢ ف٠٣ٲ٩ ٛ  تٔدز ألؼ٢٠ 
ٟبدز ٗ  ف٣ظ٬ٲفت ف٣خ٨ض ٱف٣ظبِد٪ ف٨٣لكدد ألفأثدز ٧٪ ٯلتد٪ 

 ف٬٣ٌزوفد٪.
ٓل٣بدد ٯذ٭ ف٨٣زفدِلت ٬٨ٰ٘٣ل ٤٣ِل٦٣ ف٨٣ل ي ٤ًت ٧ ـٲر  ٫ظبدل ٗ  
٫ولٙ كدٚ ٗ   ٱفئز ف٣ب ث ف ٟل و٨  ألِد ًف ُ٪ ٫ٌز ف٣زمي ف٣ِل٥. ٱٗ  
ةل ت ٧ِ ٱ   ٟل٫ت ٯ٬لٝ ٧ لٱ ت ٫بد٤د ٣ؼزل تِٜد فت ف٣٘دشول  
ف٣  وثد ٱ٦٤ُ ف٠٣ٲ٫دلت ٣ِل٧د ف٬٣لص ٱ٧٪ ٯذ٭ ف٨٣ لٱ ت ٟفلي طفد٘٪ 

Stephen Hawking   Hawking  ٱٯٲ أل٬ِٲف٩A brief history of Time   
ٱ٠٣٪ وب ٱ م٩ ٛظ٦ ٟبدز ٧٪ ف٣خ٨ظد ٧ ود٪ ٫ظخد ف٣ف  ألدِت ٧٪ ٟفلي 
ٯٲ٬ْٟ ٦٣ ُوٜزم ج٩ ٓل٣بدد ف٣ٜزف  ٱد ٱف م٩ ف٨٣٘لٯد٦ ف٣ف  و فٲوٰل 

 ف٠٣فلي تظفِـ  ٤ُٴ ف٦ٰ٘٣.
٣ِٜٲ  ف٣خ٨ظد ٗ  ف٣ ٜدٜد  ل٩ ف ٟفؼلٗلت ف٨٣ف٤ِٜد ألل٣٘دشول  ٗ  ف

ف٨٣لكدد ٛل ت ل٣ٴ رتٳ تف٤ِٚ ألل٨٣ل   ٱف٣وبدِد ٧ِلٟظد ٤٣  ص.  ٛب٢ 
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  ٧Rutherfordل وٜزي ٧٪ ٧ د ُل٧د ٤ُٚ ُل٦٣ ف٣٘دشول  فوز٫ظت روذ ٗٲر   
ٛلئً  "ل٩ ف٬٣ٌزود ف٣ف    تظفودَ ػزةٰل ٬٣ل ١ ف٨٣ٰٜٴ ٧٪ ف٨٣ ف٢٨ ف٫ٰل 

ف٬٣ٌزولت ف٣  وثد ٣دظت لفت ٛد٨د. ٤ُٴ ٯذف ف طلص ٗج٩ ف٠٣ثدز ٧٪ 
 ف٨٣ف٤ِٜد ألل٣ ظد٨لت ف طلطدد ف٣ف  ت٠ٲ٩ ف٨٣ل   كِد٘د". 

٧٪ ك٨٪ ف٨٣٘لٯد٦ ف٣ٔزوبد ف٣ف  فؿب ت ٧ٲثٜد ٗ  ف٣ٲٛت ف٣ ل٣  ةٜدٜد 
م٩ ف٬٣دفزٱ٫لت ٱف٣بزٱتٲ٫لت تف٠ٲ٩ ٗ  ف٣ ٜدٜد ٧٪ طفد ٠٫ٰلت. أل٢ ل٩ 

) معلز ف٠٬٣ٰلت تـب  مٟثز ٓزفألد ٬ُ ٧ل ٦٤ِ٫ م٩ ٢٠٣ ٬٧ٰل ث ثد م٣ٲف٩ 
ٱمة٨ز ٱمسرٙ(. ف ط٨ل  ف٣ف  فُودت ٣ٰذ٭ ف٣ ظد٨لت ت ١ ٤ُٴ ةض 
ل٫ظل٫  ٣ ٳ ف٨٤ِ٣ل . تؼ٢٠ ف٨٣ ٨ٲُد ف٨٣ذٯ٤د ٤٣ ظد٨لت فجعزٳ ٧٪ 
ف٣٘ٲتٲ٫لت ل٣ٴ ف٤ٔ٣ٲ٫لت ٱف٨٣دٲ٫لت ُل٨٣ل ٓزوبل ٤ُٴ ت زألد ف ٫ظل٩ 
ف٣دٲ٧دد ٨٧ل و ٢ِ ٓدز ف٨٤ِ٣ل  وٰشٱ٩ رتٱط٦ٰ ٓدز ٧ـ ٛد٪. ٱ٠٣٪ ٢ٟ 

٣ ظد٨لت ٯٲ ٧ل و ٢ِ ٱدٲ ٫ل ٬٠٨٧ل. ألل٬٣ظبد جٱ٣ ٞ ف٣ذو٪ ٯذ٭ ف
وِفبزٱ٩ م٩ ف٨٣ل ود  فٗل٢ ٧٪ ف٣فٲةد  ج٫ٰل فألظن ٱفٛزي ٤٣  ص  ٗج٩ 
ٯذ٭ ف٨٣٘لٯد٦ ف٣  و   طٲٕ تؼ٢٠ ت  وًل ٦ٰ٣. ػد٘ز  فٱٟل٥  ٱف٣ف  
ت٬ظب ل٣ٴ ٗد٤ظٲٕ ف٣ٜز٩ ف٣زفألَ ُؼز ٱُل٦٣ ف٬٨٣وٚ ف ٫ ٤دشي ٱ٣دل٥ 

د ٧ِ ٣د ٧٪ رمي روذرٗٲر . ٯذف ف٨٣ب م وِفبز م٩ مٱٟل٥ تِفبز ٫ظخ
ف٣ف٘ظدز فجألظن جود ًلٯز  ٯٲ ٗ  ف٣ِل   ف٣ف٘ظدز فجؿ . ٗ  ٯذ٭ 
فجول٥  وب ٱ م٩ ػد٘ز  مٱٟل٥ ٱؿ٤ت ٤٣ لدق ألٲدٰد ٫ٌز ف٨٬٣للا 
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 ف٠٣ثدز  ٧٪ ٗدشول  ف٦٠٣.
ٱ٠٣٪  سف١ و٬ٌز ل٣  روذرٗٲر  ٱمٱٟل٥ ألجد ١  ٤ُٴ فج٢ٛ  ٩ 

زولك  ٤٣ٌٲفٯز ف٨٣ دز  ف٠٨٣فؼ٘د ة وثًل  سف١ مألظن  أل٢ تِبدزٯ٦ ف٣
 Yaleٱمد٢٨. ٬ُ ٧ل ٬ٟت هل٣بًل ٗ  ف٣ رفطلت ف٤ِ٣دل ٗ  دل٧ِد ود٢ 

ٟل٫ت ٣  ت زألد ٨٧دش  ٗ  معذ ٧ٜزر ٗ  ٧د٠ل٫د٠ل ف٦٠٣ ف٬٣ظبدد ٤ُٴ و  
. ٟل٫ت هزوٜفٮ ٗ  Willis Lambف٣ لئش ٤ُٴ دلئش  ٫ٲأل٢ ٱو٤دض  ٧ب    

فطفِزفف ٬٣ٌزولت ف٬٣ظبدد ٱ٧د٠ل٫د٠ل ف٦٠٣ ٧٪ أل فود  ف٣ؼزل ُبلر  ُ٪
٧٘لٯد٨ٰل. ٟل٩  ٧ب وؼزل ألؼ٢٠ ٟل٢٧ ٧ِف٨ ًف ٤ُٴ لفٟزتٮ  ٱ٠٣٪ ٗ  
ألِق ف ةدل٩ ٟل٩ وف لٱس ألِق ف٣خوٲفت ٱوو٤ب ٬٧ل ٧ألٯل ةفٴ 
٧ٲُ  ف٨٣ لكز  ف٣ٜل ٧د. ٱر٦ٓ م٫  ت ٲ٣ت ٧٪ ف٣٘دشول  ل٣ٴ ٦٤ُ 

  ت ٟٲ٫دد ألظدود ٱد٨د٤د ٣ٲؿٖ فجةدل  ل  م٩ ت زألد فطف٬فلا ٧ِل
ةٜدٜد ُل٦٣ ف٣وبدِد تزٟت ٗ  ٫٘ظ  مثزًف ٨ُدًٜل  ٱألؼ٢٠ علؽ  ٩ 
ف٬٣فد د ف٬٣ٰلئدد لفت هلألَ د٨ل٣ . ٯذ٭ ف٣ف زألد مثلرت ٗ  ٫٘ظ  مٱ١ 
ف ط ٤د ف٤٘٣ظ٘دد ف٨٣ف٤ِٜد ألوبدِد ف٠٣ٲ٩ ف٣٘دشولئدد. ٨٣للف تظ٤ٞ ف٨٣ل   

٧للف و٠٨٪ م٩ و٠ٲ٩  ٤ُWigner'sٴ ٯذف ف٬٣ ٲ؟ ألفِبدز فؤ٪ ٗد٬ٔز  
 ف٣ف٘ظدز ٤٣فأثدز ٓدز ف٬٨٣وٜ  ٤٣زولكدلت؟ 

ٯ٢ ٯ  ٧ ز  ةل ثد طِد   م٥ م٫ٰل ت٠ِض ٫ٌز  ٨ُدٜد ٣وبدِد ف٣ ٜدٜد؟ 
للف ٟل٩ ٤٣ؼخؾ م٩ وٜب٢ ٧ٰ٘ٲ٥ ف٣ٜٲ  ف٣خلرٛد ٗج٩ ل٣ٞ و٬ِ  ف٣ٔٲؽ 
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ٗ  ٢ُٜ ف ٣ٮ؟ ٯ٢ ٱفدٮ لو٬ؼفد٪ ٱٯلوش٫بزّ ٱفجعزو٪ ف٣زي؟ ٗ  معز 
و٠فب ٯٲ٬ْٟ ٧ل و٤  "و ب ٤ُد٬ل  A Brief History of Timeٮ ٟفلأل

ٟ٘ ط٘د ٱ٨٤ُل  ٱةفٴ ف ػخلؽ ف٣ِل ود٪ م٩ ٫ؼلرٝ ٗ  ٫ٜلع ف٣ظؤف١: 
٨٣للف متد٬ل ٫ ٪ ٱف٠٣ٲ٩ ل٣ٴ ةدش ف٣ٲدٲ ؟ فلف فطفو٬ِل ف٣ٲؿٲ١ ل٣ٴ 
لدلألد ٤ُٴ ٯذف ف٣ظؤف١ ٗج٬٫ل ٠٫ٲ٩ ٛ  ة٬ٜٜل ٫ـزًف ٌُد٨ًل ٢ِٜ٤٣ ف٣بؼزي  

ل٣ٞ ٠٫ٲ٩ ٛ  ٱؿ٬٤ل ل٣ٴ ٢ُٜ ف ٣ٮ. ٯ٢ ف٣فٲؿد٘لت ف٣زولكدد  ج٬٫ل ٬ُ 
٤٣ ٜدٜد ت ١ ٤ُٴ لٟل  م٦ٌُ؟ ٯ٢ تِ  ف٣زولكدلت فكلٗد ف٣ٴ ف٣ ٨ق 
ف٬٣ٲٱي ٣ٔد معزٳ ٣إل٣ٮ؟ ٧٪ ف٨٣ؤٟ  م٩ ف٣زولكدلت ٛل ت ف٨٤ِ٣ل  ل٣ٴ 
ُفبد مٟثز ف ط ٤د ٨ًُٜل. ٱمٱ١ ٯذ٭ ف ط ٤د ٟدٖ أل م ٢ٟ ػم ٗ  

 ف٣ب فود؟
 

 ر ف٠٣بدزف ٫٘ ل
ٗ  أل فود ف٣ٜز٩ ف٣ِؼزو٪ ٟل٩ ٦ٌِ٧ ف٨٤ِ٣ل  و٘فزكٲ٩ م٩ ف٠٣ٲ٩   أل فود 
٣ٮ ٱ  ٫ٰلود ٣ٮ. ٱٯذف ف ٗفزفف ع٤ٚ ٧٘لرٛلت ٗدشولئدد ُ و    ٱ٧٪ 
ل٣ٞ ٟدٖ و٠٨٪ ٠٤٣ٲ٩ م٩ و لٗي ٤ُٴ فطفٜزفر٭  ٱ٩ ف ٠٫٘ل  ٤ُٴ 
 ٫٘ظٮ أل٢ِ٘ ٛٲ  ف٣ للألدد  ٱ٠٣٪ ف ةف٨ل ت فجعزٳ ٦٣ ت٠٪ ٬ٜ٧ِد.

ٛ ٥ ُل٢٧ ف٣فـ د   ٬ُ٩١٩٣ ٧ل هٲر مو٬ؼفلو٪ ٫ٌزوفٮ ف٬٣ظبدد ٗ  ُل٥ 
 وٜلٕ ف٫ٰدلر ف٣ للألدد ٱف٣ ٘لى ٤ُٴ ٠ٗز  ةل٣د فطفٜزفر ف٠٣ٲ٩. ٱٗ  
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 ٱٛت  ةٚ فُفبز لو٬ؼفلو٪ ل٣ٞ فٟبز ٤ٓود ٗ  ةدلتٮ.
٫ٌزولت معزٳ فٗفزكت أل وً  ٣ف٘ظدز ف٠٣ٲ٩ أل م ٬ُ  ٫ٜود ٧ِد٬د  ٱألِ  

ل٣فٮ ف٣ ل٣دد  ٱ٠٣٪ ألٜدت ٨ٰ٧د فثبلت ل٣ٞ ت زوبدًل ل٣ٞ فتظَ ٣دـ٢ ٣ 
٤ُٴ ُلتٚ ف٨٤ِ٣ل  ف٣ذو٪ وأعذٱ٩ ٯذ٭ ف٣٘زكدد ٤ُٴ ٧ ٢٨ ف٣  . أل فود 

 ٩١٠١ٗ  ُل٥   Edwin Hubbleٯذ٭ ف٤ِ٨٣ٲ٧لت ٟل٫ت ٧َ ف ٱو٪ ٯلأل٢  
 ٗ  ط٤ظ٤د ٧٪ ف٣ف لري ف٣ف  تلألِت فألفِل  ف٨٣ زفت ف٣ٜزوبد ٬٧ل. 

٫٘ض ف٨٣ب م ف٣ذي وظ٨  ٣ؼزهد ف٨٣ و٬د أللطفخ ف٥ تأثدز  ٱأل٤ز ٱٯٲ 
ت  و  طزُد طدلرتٞ فث٬ل  ٧زٱرٝ أل ٲفر دٰلس ف٣زف فر مٱ ت٤ٞ ف٣ف  

ٱد  ٯب٢  -تظبب ؿ٘دز ف٣ٜولر ف٣ٜل ٥ أل٨ٔ٬د م٤ُٴ ٬ُ ٧ل و٨ز أل ٲفرٝ 
Hubble  م٫ٮ فو٨٬ل ٫ٌز٫ل ٗج٩ ف٣لٲ  ٗ  ف٨٣ زفت و ١ ٤ُٴ م٫ٮ  و٬ ظز

ج٩ ف٨٣ زفت ت٬ ظز ألؼ٢٠ ٧٪ دٰف٬ل. ٱ٨٤ٟل ٟل٫ت ف٨٣ زفت مألِ  ٗ
 فطعر.  

للف ٟل٩ ٢ٟ ػم ٗ  ف٠٣ٲ٩ وفولوز ألِد ًف ُ٪ ألِلٮ ف٣بِق ٗج٩ فردلٍ 
٧ؤػز ف٣ش٧٪ وؤ ي ل٣ٴ تٲَٛ م٫ٮ ٗ  ٱٛت ٧ل ٟل٫ت ٢ٟ ٯذ٭ ف٨٣ زفت 
تؼ٢٠ ٟف٤د ٱفة   ٯلئ٤د د ًف. ٧ ةٌد ٯب٢ م ت ع ١ ف٣ظ٬ٲفت 

ٟبدز  ٧٪ ٨٤ُل   ف٣ظبِد٪ ف٨٣لكدد ف٣ٴ أل م ت لري ٤٨ُدد  ٨٧ل  َٗ ٫ظبد
ف٣٘دشول  ٱف٠٣ٲ٫دلت ل٣ٴ فطف٬فلا م٩ ف٠٣ٲ٩ أل م ٗ  ٣ ٌد ٱفة    ٱٯٲ ٧ل 
مؿب  وؼلر ل٣دٰل أل٤ ٌد ف ٫٘ لر ف٣ٌِد٦. ف٣ ظلأللت ت ١ ٤ُٴ م٩ ل٣ٞ 
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 ٤٧دٲ٩ ط٬د. ٩١ة ال ٛب٢ 
٣ٜ  ت٦ ف٣فأٟ  ٧٪ ؿ د ٯذ٭ ف٬٣ٌزود ُ٪ هزوٚ ف٣ـ ٗد ألٲفطود لر٫ٲ 

٬ُ ٧ل  Robert Wilsonت ٱ٣ظٲ٩  ٱ رٱألز Arno Penziasألد٬شولص   
تٲؿ٤ٲف ل٣ٴ ٧ل أل ف م٫ٮ ع٤٘دد ٧شُ د ٣ذألذأللت ف٨٣لو٠زٱوٖ  ألٔق ف٬٣ٌز 
ُ٪ ف٣ ٰد ف٣ف  وٲدٰٲ٩ ٣ٰل ف٨٣ ض. ٱٯذف و٨ث٢ أل ٛد ٫ٲٍ ف٣ؼ٘ٚ ف٣ذي 
و٠٨٪ م٩ ٫فٲِٛٮ ٬ٟفد د ٣ ٫٘ لر ف٣ٌِد٦ ف٬٣لػط ُ٪ ت ٧دز ف٨٣ل   

  لر ف٠٣ٲ٩.ٱف٨٣ل   ف٨٣لل   ٗ  ف٤٣ ٌلت فجٱ٣ٴ ٧٪ ف٫٘
ت٦ ف٣فٲؿ٢ ل٣ٴ م٩ ٯ٬لٝ م ٣د  ف٧ٔد ٤ُٴ ؿ د ٫ٌزود ف ٫٘ لر ف٠٣بدز ٧٪ 

ع ١ ٫ظبد ٬ُلؿز ٧ِد٬د ٗ  مردل  ف٠٣ٲ٩  ألؼ٢٠ علؽ ف٣ٰد رٱدد٪  
ٱف٣ وٲتزوٲ٥ ٱف٤ٰ٣دٲ٥. ٱٗز  ف٣ وفزوٲ٥ ألؼ٢٠ ٧ظف٨ز ت٨ف  ٧٪ ف٬٣ ٲ٥ 

لٕ وفٲفٗٚ ف٣ٜزوبد ٬٧ل ل٣ٴ مألِ  ف٨٣ زفت ف٣ٜزوبد ٧٪ م٬ٜٗل. ٯذف ف ٟفؼ
٧َ ٨ٟدد ف٣ وفزوٲ٥ ف٣ف  تؼ٤٠ت ت ت  ردد ةزفر  ٯلئ٤د ٗ  ٣ ٌد 
ٱفة   ع ١ ف ٫٘ لر ف٠٣بدز. للف ٟل٫ت ٯ٬لٝ ُ   ٣ ٌلت ٧٪ ٯذف ف٬٣ٲٍ 

 ٗ  م٧لٟ٪ ٱمس٧ل٩ ٧خف٤٘د ٨٣ل ٱد  ٯذف ف تظلٙ.
أل٬ل ًف ٤ُٴ ٯذف ف٨٣ؼلٯ فت ٱ٧ؼلٯ فت معزٳ  مت٘ٚ ف٨٤ِ٣ل  ٤ُٴ م٩ 

٫ٰلئدد ٱ٫ٜود ُ و٨د فجألِل  ٧٪ ف٣ولٛد ف٣خل٣ـد.  ف٠٣ٲ٩ أل م أل٠ثلٗد  
ٱ٬ُ  ٯذ٭ ف٬٣ٜود تفٰلٱٳ ٛٲف٫د٪ ف٣٘دشول  ٬ٟفد د ٣ذ٣ٞ  ٱٯٲ ٧ل وِبز 
٬ُٮ أل٬ٜود "ف٣ف٘ز ". ٤ُٴ فج٢ٛ ةفٴ ٱٛف٬ل ف٣ ل٣  ٦٣ وظفوَ ف٨٤ِ٣ل  
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ثل٫دد . ٧٪ ف٠٨٨٣٪  01to43ت٘ظدز ف٤٣ ٌلت فجٱ٣ٴ ٣ ٫٘ لر ع ١ 
ال ف٣ف  ٟل٫ت أل لدد م٩ تَٜ ٣د٬فا ف٠٣ٲ٩ ف٣ذي ف٣ٜدل٥ ألفٲِٛلت ٣ألة ف

٫ؼلٯ ٭  أل٨ل ٗ  ل٣ٞ ٬ٗل  ف٨٣ل   ٱف٨٣ل   ف٨٣لل    ٱتؼ٠د٢ ٫ٲف  لرود 
٧ظفٜز   ٱٗ  ٫ٰلود ف٨٣ولٕ تؼ٠د٢ ف٣ذرفت  ٱٗ  ف٨٣ٜل٥ فجٱ١ 

 ف٣ٰد رٱدد٪  ف٣ وٲتدزوٲ٥  ٱف٣ٰد٤دٲ٥.
ي ٫فا ُ٪ ف٣ظؤف١ ف٣ذي ٦٣ وف٦ ف دلألد ٤ُدٮ ةفٴ فآل٩: ٯ٢ م٩ ف٠٣ٲ٩ ف٣ذ

ف ٫٘ لر ف٠٣بدز طٲٕ وظف٨ز ٗ  ف٣ف٨   ل٣ٴ ٧ل   ٫ٰلود  م٥ م٩ ف٣ للألدد 
طٲٕ تأعذ س٧ل٥ ف٨٣بل ر  ٱةد٬ٰل تب م ف٨٣ زفت ألل ٛفزفي ٧٪ ألِلٰل  
ٱٗ  ٫ٰلود ف٨٣ولٕ تؤ ي ل٣ٴ تٲٖٛ ف٣ف٨  . ف ٟفؼلٗلت ف٣  وثد ف٣ف  

 ف   ٣ت ٤ُٴ ٱدٲ  ٨ٟدلت ٓدز ٧ِزٱٗد ٧٪ ٧ل وِزٕ ألل٨٣ل   ف٣ظٲ
ٱف٣ولٛد ف٣ظٲ ف   ٱف٣ف  وب ٱ م٫ٰل تؼ٢ٔ ٨ٟدد ٟبدز  د ًف ٧٪ ٧ل   ف٠٣ٲ٩ 
ت ٢ِ ف دلألد ٤ُٴ ٯذف ف٣ظؤف١ ٤ِ٧ٜد  ٱ٠٣٪ ٧ل ٣ و٬ل ٧٪   ئ٢ تؼدز 

 ل٣ٴ م٩ ل٣ٞ طٲٕ وف٦ ت رو دًل  ٱ٣دض ٤ُٴ ػ٢٠ ف٫ٰدلر ٟل٢٧. 
 

 ٧للف ٟل٩ وٲد  ٛب٢ ف ٫٘ لر ف٠٣بدز؟
 ٫ل ل٣ٴ ف٣ظؤف١ ُ٪ ٧للف ةـ٢ ٛب٢ ٠ٗز  ة ٱال ف ٫٘ لر ف٠٣بدز تٜٲ

ل٣ٞ  ٱ٧٪ ف٣ذي ٟل٩ و ألز فج٧ٲر. ٯذف ف٣ظؤف١ وبد٪ ألل٣فأٟد  ة ٱ  
ف٦٤ِ٣. ف٬٣فلئا ف٨٣فزتبد ٤ُٴ ٫ٌزود ف ٫٘ لر ف٣ٌِد٦ ٟبدز  ألل٬٣ظبد 
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٤٣ؼخؾ ف٣ ٯٲت . ألل٬٣ظبد ٨٤٣ِفٜ فت ف٣ و٬دد ف٣ف  تِفبز م٩ ف ٣ٮ ع٤ٚ 
٦ م٧زًف ٧ثدزًف. ٯ٢ ت٬ظ ٦ ةل ثد ف٠٣ٲ٩ ٧٪   ػم وِ  ف ٫٘ لر ف٣ٌِد

 ٗز ود ٧ث٢ ف ٫٘ لر ف٣ٌِد٦ ٧َ تِزوٖ ف٨٣ِ ش ؟
ف٣ؼِٲر ألل٣ ٯؼد   رفٝ ٯذ٭ ف٣ ٲف ال  َٗ ف٣ِ و  ٧٪ ف٨٤ِ٣ل  ف٣  

 Godم رود٪ ل٣ٴ ف٨٣د٢ ٫ ٲ ف٣ ٯٲتدد. ٗ  ٟفلألٮ "ف ٣ٮ ٱ٨٤ُل  ف٤٘٣ٞ"

and the Astronomers فزٱ    ٟفب ُل٦٣ ف٣٘دشول  ف٠٤٘٣دد رٱألزت دلط
Jastrow ف٣ٜ٘ز  ف٣فل٣دد "ٗ  ٯذ٭ ف٤٣ ٌد وب ٱ م٩ ف٦٤ِ٣ ُلدش ُ٪ لسفةد

ف٣ظفلر ُ٪ ٨ٓٲف ف٣خ٤ٚ". ألل٬٣ظبد ٤٣ِل٦٣ ف٣ذي تِٲ  ٤ُٴ ف٣خوٲفت 
ف٬٨٣وٜدد وب ٱ ٱٟأ٩ ٛـد ف ٫٘ لر ف٠٣بدز ت٬فٰ  ٟ ٦٤ ٧شُا. ٣ٜ  تظ٤ٚ 

٦ دبل١ ٧٪ ف٣ ٢ٰ  ٱ٬ُ ٧ل ٱؿ٢ ل٣ٴ ف٣ـخز  فجعدز  أللت ل٭ ف٨ٜ٣د ت
 ف٣فزةدب ألٮ ٧٪ ٛب٢ ف٣ ٯٲتدد٪ ف٣ذو٪ و ٤ظٲ٩ ٯ٬ل ٬٧ذ ٛزٱ٩".

ألل٬٣ظبد جٱ٣ ٞ ف٣ذو٪ وٲ ٱ٩ ف٣فٜزوب ألد٪ ف٨٤ِ٣ل  ٱف٣ ٯٲتدد٪ ٗج٩ 
ٯ٬لٝ ف٤ٜ٣د٢ ٧٪ ف ٟفؼلٗلت ف٨٣ف٤ِٜد ألأؿ٢ ف٠٣ٲ٩ ٧ل و ٤ِٮ ٧ظلُ ًف 
٤ُٴ ٯذف ف٣فٜزوب. ٗ  ٧ٲر  معز ٧٪ ٟفلألٮ ف٨٣ثدز ٟفب دلطفزٱ وٜٲ١ 

ٳ ٟدٖ م٩ فج ٣د ف٠٤٘٣دد ُ٪ مؿ٢ ف٠٣ٲ٩ تؤ ي أل٬ل ل٣ٴ "ٯل ٫ ٪ ٫ز
ف٬٣ٌز  ف٣ و٬دد. ٛ  تخف٤ٖ ف٣ف٘لؿد٢  ٱ٠٣٪ ف٬ِ٣لؿز ف٣زئدظدد ٱٱدٰد 
ف٬٣ٌز ف٠٤٘٣دد ٱف٣ و٬دد ٣ظ٘ز ف٣ف٠ٲو٪ ٯ  ٫٘ظٰل  ٱٯ  ط٤ظ٤د فجة فال 
ف٣ف  د٤ِت ػخؾ وؼعر أل٢٨ِ ٧ل ألؼ٢٠ ٧٘لدط ٗ  ٣ ٌد ٧ل ٨٤ٟ د 
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 ٧٪ ف٣لٲ  ٱف٣ولٛد". 
م٩ مُفزٕ م٩ ٫ٌزود ف ٫٘ لر ف٠٣بدز ت فلا ل٣ٴ ت٘ظدز رألٲأل . ل٫ٰل ٤ُ  

ت بز٫ل ٤ُٴ ٫فد د ٧٘ل ٯل م٩ ف٣وبدِد ٟل٫ت ٣ٰل أل فود ٧    .   مطفودَ 
م٩ متـٲر هبدِد تخ٤ٚ ٫٘ظٰل. ٜٗن ٛٲ  علرا ف٣ش٧ل٩ ٱف٠٨٣ل٩ ٛل ر  
٤ُٴ ل٣ٞ. ٱ٠٣٪ ٧ل ف٣ذي ة ال ألِ  ف ٫٘ لر ف٠٣بدز؟ ٧ل ف٣ذي مٱؿ٬٤ل 

 ف٣ٲدٲ  ألِ  ُؼز ٧ ود٪ ط٬د ٧٪ ف ٫٘ لر ف٣ٌِد٦؟ ل٣ٴ 
 

 تزٟدب ٫ٌل٬٧ل ف٣ؼ٨ظ  ٱٟٲي فجرف
ٗ  ف٤٨٣دٲ٩ ط٬د فجٱ٣ٴ ألِ  ف ٫٘ لر ف٠٣بدز ت٨   ف٠٣ٲ٩ ٱف٫خ٘لت 
 ردد ف٣ زفر  ٱأل مت ف٣ذرفت ٱف٣ شئدلت تفؼ٢٠. ٱأل مت ف٨٣ل   ت٤ف ٦ 
ل٣ٴ ٧ زفت أل٢ِ٘ ٛٲ  ف٣ للألدد. ٱفٟفظبت ةزٟد  فئزود  ٱٗ  ٫ٰلود 
ف٨٣ولٕ ٫فا ُ٪ ل٣ٞ ػ٢٠ ة٤شٱ٫  ٨٤٣ زفت ٨ٟل ٯٲ ف٣ ل١ ٧َ 

 زفت تؼ٢٠ ٧زٟب ٧٪ ف٣ٰد رٱدد٪ ٱف٤ٰ٣دٲ٥ ٧ زت٬ل. ٱك٨٪ ٯذ٭ ف٨٣
ٱفرتِ٘ت ٟثلٗفٮ ٱ ردد ةزفرتٮ. ٱٗ  ٫ٰلود ف٨٣ولٕ ة ال ف ٫ ٧لا 

 ف٬٣ٲٱي. 
٤٨ُدد ف٫ ٧لا مرألَ لرفت ٧٪ ف٣ٰد رٱدد٪ ٣فؼ٠د٢ هلٛد ٱلرفت ف٤ٰ٣دٲ٥ 
٨٧ل وٲٗز ٱٛٲ ًف ٬٤٣ ٲ٥. ف٬٣ ٲ٥ ف٠٣بدز  ت فزٙ طزوًِل  ٱمث٬ل  فةفزفٰٛل 

ؿز مٟثز ثًٜ  ٧ث٢ ف٠٣زألٲ٩ ٱفجٟظ د٪. ٱٗ  أل فود و٬فا ٗ  ٧ ٲرٯل ٬ُل
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٤٧دٲ٩ ط٬د( تٌٰز ٯذ٭ ف٬ِ٣لؿز ٜٗن ٗ  ٧ ٲر  011ف٠٣ٲ٩ )ٗ  مٱ١ 
ف٨٣ زفت ف٨٣ فزٛد  ٱ٠٣٪ ٧ ٨ٲُد ٧٪ ٯذ٭ ف٬٣ ٲ٥ تفِزف  ٫٘ لرفت 
ٯلئ٤د تظ٨ٴ  ف٣ظٲألز٫ٲٗل )ألل٤٣ٔد ف٣ِزألدد تظ٨ٴ ف٣ولرٕ فج٦ٌُ(  ٣فٜذٕ 

 س ف٨٣ٲدٲ  ٗ  ت٤ٞ ف٨٣ زفت.٬ُلؿز مٟثز ثًٜ  ل٣ٴ ف٣ٔل
وِفٜ  ف٨٤ِ٣ل  م٩ ػ٨ظ٬ل ٦٣ تف٠ٲ٩ ٗ  فجول٥ فجٱ٣ٴ ٧٪ ت٠ٲ٩ فجرف  
أل٢ ت٠ٲ٫ت ٗ  ف٨٣زة٤د ف٣ثل٫دد مٱ ف٣ثل٣ثد ٧٪ ت٠ٲ٩ ف٬٣ ٲ٥  ٱل٣ٞ ٛب٢ 
ع٨ض ٧ ود٪ ط٬د ُبز ٤٨ُدد ف٣ف ل٥  فع٤دد. ٱمث٬ل  ل٣ٞ م٤ٗفت ٧٪ 

٤د ف٨٣ٲدٲ   ٗ  ف٣ ٲفر ٤٨ُدد ف ٫ ٧لا ٨ٟدد ٤ٛد٤د ٧٪ ف٬ِ٣لؿز ف٣ثٜد
ٱت٠ٲ٩ ٫ ٦ د و   ٱأل  ً ٬ُٮ ت٠ٲ٫ت ٟٲفٟب ت ٱر ةٲ١ ػ٨ظ٬ل. أل٨ل 
ٗ  ل٣ٞ ٟٲٟب٬ل  ٱف٣ذي ٦٣ و٠٪ ؿل٣ ًل ٤٣ِدغ ٗ  فجول٥ فجٱ٣ٴ. ٗ  
ف٣ب فود  ٟل٩ ٟٲٟب٬ل ػ و  ف٣ زفر  ٧َ ة ٱال ف٫٘ لرفت ٯلئ٤د ٧ف٠زر   

ٱمؿب  ف٠٣ٲ٩  ٱ٠٣٪ فجرف أل مت تبز  ت رو دًل  ٱهٲرت ٓ ًٗل دٲولً 
٤٧دٲ٩ ط٬د مؿب   ٧051 ئ٨ًل ٤٣ِدغ ٛب٢ مرألَ ٧ ود٪ ط٬د. ٱألِ  

 ف٠٣ٲ٩ سفعزًف ألل٣ دل .
٢ٟ ٯذ٭ ف٣خوٲفت ف٣ف  ٟٲ٫ت ٫ٌل٬٧ل ف٣ؼ٨ظ  مؿب ت ٤ِ٧ٲ٧د ت٨ل٧ًل  
ٱ٧٪ ٓدز ف٨٣ ف٢٨ م٩ وف٦ ف٣فِ و٢ ٤ُدٰل ٤ُٴ كٲ  مود ٤ِ٧ٲ٧لت 

٘ز٩ ف٬٣ٲٱي ٧٪ لكلٗدد. م٤ٓب  ف٣ذرفت ٗ  دظ٨ٞ ت٦ لُ ف ٯل ٗ  ف٣
 ٗ ظ٨ٞ ٠٧ٲ٩ ٗ  ف٣ ٜدٜد ٧٪ ٓبلر ف٬٣ ٲ٥.  -ف٣ظٲألز٫ٲٗل ف٣ٜ و٨د



 - 81 - 

ٯ٢ ٯ٬لٝ ٫فلئا  ٯٲتدد تفزتب ٤ُٴ مي ٧٪ ٯذ٭ ف ٟفؼلٗلت؟ ٯ٢ 
ألأ٩  ٱدٲ ٫ل ٗزو  ٗ  ف٠٣ٲ٩؟ ٯ٢ ل٣ٞ ألِد  ف ةف٨ل١؟ و٠٨٪ ف٨٣ لد د

٧ ود٪  01-5مؿ٢ ف٣ دل  ف٨٣ِٜ     و٠٨٪ م٩ و٠ٲ٩ تب٤ٲر ٗ  م٢ٛ ٧٪ 
 ط٬د ألِ  ف ٫٘ لر ف٣ٌِد٦. 

٬٧ذ ف٣ د٢ فجٱ١ ٦٣ ت٠٪ ف٬٣ ٲ٥ ت فٲي ف٬ِ٣لؿز فجث٢ٜ ٧ث٢ ف٠٣زألٲ٩ 
ٱفجٟظ د٪  ٱف٣ف  ٫ِفٜ  م٫ٰل كزٱرود ٤٣ دل   ٤ُٴ فج٢ٛ ألل٨٣ٜ فر 

ثل٣ث ٧٪ ٫ٌل٬٧ل ف٣ؼ٨ظ  ف٣ذي ٫ِزٗٮ. ٜٗن ٗ  ف٣ د٢ ف٣ثل٫  مٱ ف٣
ٱف٠٣ٲفٟب ف٨٣فشف٬٧د ٧ِٮ أللت ٧٪ ف٠٨٨٣٪ ف٣ِدغ ٗدٮ. ٱةفٴ ألِ  ل٣ٞ  
فطفٔزٙ فج٧ز ٱٛفًل هٲوً  ةفٴ ٱؿ٤ت ف٣ دل  ل٣ٴ  ردد ف٣ذٟل  
ٱف٣ ظلطدد ف٨٣و٤ٲألفد٪. ٱ٤ُٴ ف٣ز٦ٓ ٧٪ م٩ ف٫ٲفٍ ف٣ دل  فجعزٳ   

٠٧ل٩ فعز ٧٪  تِف٨  ٤ُٴ ف٬ِ٣لؿز ف٣ثٜد٤د ٗج٫ٰل ٟل٫ت ٬٠٨٧د ف٣ٲدٲ  ٗ 
ف٠٣ٲ٩  ٗوبدِد ٯذ٭ ف٠٣لئ٬لت ف٣ دد ٧٪ ف٣ـِب د ًف م٩ وف٦ فطف٬فلدٮ 

 ٧٪ ٧ِزٗف٬ل ف٠٣د٨دلئدد ٱف٣٘دشولئدد ف٣ ل٣دد.
ٯذ٭ ف ٟفؼلٗلت ت ُٲ٫ل ٤٣فظلت١ ُ٪ ف٣ دل  ف٣ف  و٠٨٪ ف٩ ت٠ٲ٩ 
٧ٲدٲ   ٗ  فج٧لٟ٪ فجعزٳ ٧٪ ف٠٣ٲ٩. ٱر٦ٓ م٫ٮ   وٲد  مة  ٣ وٮ 

د  مٱ ٫٘  ل٣ٞ ل  م٩ ٯ٬لٝ ٧ِل ٣د ٧ؼٰٲر  ت٦ ٤ِ٧ٲ٧لت ة وثد ٣فأٟ
٧٪ ٛب٢ ُل٦٣ ف٤٘٣ٞ ف٨٣فخـؾ ٗ  ٧ٲدلت 0920ؿدلٓفٰل ٗ  ُل٥ 

ط٨ ت ألل٣ف٠٘دز ألل ةف٨ل ت  Frank Drakeف٣زف وٲ ٗزف٫ٞ  روٞ  
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ف٬٠٨٨٣د. تِ  ٧ِل ٣د  روٞ مٗل٢ ٱطد٤د ٣فٲثدٚ ةل٣د د٬٤ٰل أل ٜدٜد 
ر  ٬٧وٜدد ٧بظود م٩ ٱدٲ  ٟلئ٬لت معزٳ ٗ  ف٠٣ٲ٩.  ةي  روٞ ألـٲ

 ف٣فٲفؿ٢ ف٣ للري ٗ  ٧ زت٬ل ٯٲ ٫فد د ٣ظبِد ُٲف٢٧:
( ٤٧دٲ٩ 011 تٜزوبلً ) ف٣ ٤دب هزوٚ ٧ ز  ٗ  ف٬٣ ٲ٥ ُ   •

 ألي ٧لزٱألد
 ٲفٟب ٧لزٱألد ألييٟ ألٰل ت دن ف٣ف  ف٬٣ ٲ٥ ُ   ٧٪ دش  •
 أليي ٧لزٱألد ٗدٰل ف٣ِدغ و٠٨٪ ف٣ف  ٫ ٦ ٢٠٣ ف٠٣ٲفٟب ُ   •
 أليي ٧لزٱألد  ةدل  ألٰل وٲد  ف٣ف  ف٠٣ٲفٟب ت٤ٞ ٧٪ دش  •
 أليي ٧لزٱألد لٟدد ةدل  ألٰل وٲد  ف٣ف  ف٠٣ٲفٟب ت٤ٞ ٧٪ دش  •
 ٗدٰل ف٣فٲفؿ٢ و٠٨٪ ةدل  هٲرت ف٣ف  ف٠٣ٲفٟب ت٤ٞ ٧٪ دش  •

 أليي  ٧لزٱألد
ف٠٣ٲفٟب ف٣ف  وٲد  ألٰل ةدل  ٱو٠٨٪ ف٣فٲفؿ٢ ٗدٰل  ت٤ٞ ٧٪ دش  •

 ٧َ ٟٲفٟب معزٳ.
 

٣ٜ  فطفو٬ِل ف٣فٲفؿ٢ ٧َ ف٣ِل٦٣ علرا ف٠٣ز  فجركدد ٛب٢ م٢ٛ ٧٪ ُ   
أل٤دٲ٩ ط٬د  ٱ٣ذ٣ٞ ٗج٩  ٧3.5 لت ٧٪ ف٣ظ٬د٪. ٨ُز فجرف وٜلري 

٧ِل٢٧  رفٝ   و٠ِض طٲٳ دش  ألظدن د ًف ٧٪ ُ   ط٬ٲفت ٱدٲ  
 . ((. 111111166فجرف: 
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ٜ فر ٧٪ ٧ِل ٣د  رفٝ د٨د٤د ٱ٬٠٣ٰل ُ و٨د ف٣٘لئ   ج٬٫ل ُلدشٱ٩ ألأي ٧
ف٣دٜد٪ ت  و  ٛد٨د ٢ٟ ػم  رأل٨ل أللطفث٬ل  ُ   ف٬٣ ٲ٥ ٗ  ٧ ز  هزوٚ 
ف٣ ٤دب. ٱ٠٣٪ ألل٣فأٟد  ٗج٩ ٫ ٲ٥ معزٳ ت٦ فٟفؼلٰٗل ٧َ ف٠٣ٲفٟب ف٣ف  
ت ٱر ةٲ٣ٰل  ٱ٠٣٪ ألٜدد ف٤ِ٨٣ٲ٧لت  سف٣ت ٓل٧لد. ٱ٧َ ل٣ٞ ٗج٩ ٧ِٰ  

 ( ف٣ذي ت٦ ل٫ؼل ٭ ٧٪ ٛبSETI٢"ف٣ب ث ُ٪ ف٣ذٟل  علرا فجرف" )
ٗزف٫ٞ  رفٝ ٫٘ظٮ ٛ  أل م ٱأل٨ؼلرٟد ٧٪ ٨٤ُل  ٗدشول  ٱ٤ٗٞ ٱمعزو٪ ٗ  
 ف٣ظِ  ٤٣ٲؿٲ١ ل٣ٴ لػلرفت ٧٪ ألٜدد ف٣ للرفت ف٨٣ ف٤٨د ٗ  ٧ زت٬ل. 

فب ف٠٣ثدز ُ٪ فجٯ٨دد ف٣ و٬دد  ٟفؼلٕ ةدل  ٗ  ف٠٣ٲفٟب فجعزٳ  ُٟ   ٜ٣
للف ٧ل ت٦ ف٣ف ٜٚ ٧٪ ل٣ٞ. ٯ٢ ٯذ٭ ف٣ ٜدٜد طٲٕ ت ٢ِ ف٣ ٬ض 

ٴ ٟٲٟب فجرف م٢ٛ فٯ٨دد ؟ٯ٢ ٱدٲ  ةدل  ٗ  ٟٲفٟب ف٣بؼزي ٤ُ
معزٳ و ٢ِ فػفزفٝ ف ٣ٮ ٗ  ٯذ٭ ف٤٨ِ٣دد م٢ٛ فةف٨ل ً؟ ٧٪ ٱدٰد ٫ٌزي 
ٯذ٭ ف طف٬فلدلت ٓدز ٧ؤٟ  . للف ٟل٩ ف ٣ٮ ٧ٲدٲ ًف  ٱٯٲ رفٓب ٗ  ف٩ 
و٠ٲ٩ ٣ٮ متبلٍ ٠ٟلئ٬لت ةدد ٧ث٬٤ل  ٱللف ٟل٩ ٛل رًف ٤ُٴ ف ُف٬ل  ٱف٣ف٘ل٢ُ 

ود٪ ػخؾ ٤ُٴ ٯذف ف٠٣ٲٟب  ٱأل ود٪ معزٳ طبٜف٬ل  ٗج٫ٮ ٧َ طفد أل 
٧٪ ٓدز ف٣ٲفك  ٟدٖ م٩ ٓدز ٛل ر ٤ُٴ ف٣فِل٢٧ ٧َ ٧ ود٪ ٧٪ ف٠٣لئ٬لت 
ف٨٣ؼلألٰد ٬٣ل  ٱ٧ ود٪ معزٳ ٧٪ ف٠٣ٲفٟب. ل٫ٮ ٧٪ ف٨٣ؼٲٙ م٩ ٫ِزٕ ٧ل 
للف ٟل٫ت ف٠٣لئ٬لت ٗ  ف٠٣ٲفٟب فجعزٳ ٧٪ ف٠٣ٲ٩ ٣ وٰل ٛل٫ٲ٩ فع ٛ  

٤ُٴ مٯ٨دفٮ ٗ  ٫ٌزت٬ل ٣وبدِد ف ٣ٮ. ٧٪ ف٬٣لةدد ف٣ٲفِٛدد  مولًل  ُوً٘ل 
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٧٪ ٓدز ف٨٣ ف٢٨ م٩ ٫ِزٕ ف دلألد ٤ُٴ ٯذ٭ فجط ٤د مث٬ل  ط٬ٲفت 
 ٨ُز٫ل.

 

 ف٨٣ب م ف ٫ظل٫ 
فآل٩ مؿب  مؿ٢ ف٠٣ٲ٩ ٱ٫ٌل٬٧ل ف٣ؼ٨ظ  ٧ٰ٘ٲ٧ًل ألؼ٢٠ مٟبز ألل٬٣ظبد 

ألِل٦٣ ٬٣ل  ٨ٟل ت٦ ف٣فِزٕ ٤ُٴ ٧ ٨ٲُد ٧بٰز  ٧٪ ف٨٣ـل ٗلت ٧ف٤ِٜد 
ف٣وبدِد ٟل٫ت ٛ  ةدزت ف٨٤ِ٣ل  ٱف٣٘ ط٘د ٱردل١ ف٣ و٪ ٤ُٴ ة  طٲف . 

 عذ ٤ُٴ طبد٢ ف٨٣ثل١ ف٨٣ ةٌلت ف٣فل٣دد:
ٗ  ف٤٣ ٌلت فجٱ٣ٴ ٠٤٣ٲ٩ ألِ  ة ٱال ف ٫٘ لر ف٣ٌِد٦ ت٦ ع٤ٚ  -0

ف٨٣ل   ٱ٧لل  ف٨٣ل   ٗ  ف٣ٲٛت ٫٘ظٮ تٜزوبًل ٗ  دش  ؿٔدز ٧٪ ف٣ثل٫دد  
٩ ٨٧ل ط٨  ٠٤٣ٲفرٟلت  ٱ٧لل فتٰل ٱف٫خ٘لت  ردد ةزفر  ف٠٣ٲ

٤٣ف٠ثٖ. ٬ُ ٧ل و  ال م٩ وف ٛٴ مي ٟٲفرٝ ألظزُد ٟبدز  ٧َ ٧لل  
ف٠٣ٲفرٝ ٗج٩ ل٣ٞ و٬فا ٬ُٮ ٬ٗل  ٢ٟ ٨ٰ٬٧ل ٱله ٙ ٗٲتٲ٩ ٧٪ ف٣ولٛد. 
ٱ٠٣٪ ف٣ف٨لث٢ ألد٪ ف٨٣ل   ٱ٧لل  ف٨٣ل   ٦٣ و٠٪  ٛدًٜل  ج٫ٮ ٬ُ  ٢ٟ 

ل٩ ٯ٬لٝ ٟٲفرٝ سفئ . أل٤دٲ٩ سٱا ٧٪ ف٠٣ٲفرٟلت ٱ٧لل فت ف٠٣ٲفرٝ ٟ
ٯذف ف٣ ش  ف٣بظدن ف٣ذي طبب ف٠٣ٲ٩ ٗ  ف٣ب فود ٯٲ ف٣ذي ٟٲ٩ ٟف٤د 

 ف٠٣ٲ٩ ف٣ذي ٫ِزٗٮ.
٨٣للف وٲد  ٯذف ف٣ف٨لث٢؟ وب ٱ م٫ٮ مٟثز ٧ ئ٨د م٩   و٠ٲ٩ ٯ٬لٝ ت٨لث٢. 
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ٱ٠٣٪ للف ٟل٩ ٯ٬لٝ ت٨لث٢ ٟل٢٧ ألد٪ ف٨٣ل   ٱك ٯل ٗج٩ ف٠٣ٲ٩ طزُل٩ ٧ل 
 ٯل ٣٪ وف٠٨٪ ف٣بؼز ٱف٠٣ٲفٟب ٱف٬٣ ٲ٥ وف ٲ١ ل٣ٴ لػِلٍ عل٣ؾ  ٱ٬ُ

 ٱف٨٣ زفت ٧٪ ف٣ٲدٲ .
ف٣وزوٜد ف٣ف  ت٨   ألٰل ف٠٣ٲ٩ ألِ  ف ٫٘ لر ف٣ٌِد٦ تِف٨  فُف٨ل ًف  -6

٤ٟدًل ٤ُٴ ٦ٟ ٟل٫ت ٟف٤د ٱهلٛد ف٠٣ٲ٩ ٗ  ل٣ٞ ف٣ٲٛت  ٱٯٲ م٧ز وِف٨  
مولًل ٤ُٴ ٛٲ  ثلألت ف٣ للألدد. ف٣ ٛد ف٣ِ دبد ٣ٰذ٭ ف٨٣ِل٧ ت ف٣٘دشولئدد 

٫ت ٧ـ ر لُ لي ٤٣ِ و  ٧٪ ف٣خبزف . ٟفب ٯٲ٬ٟا ٛلئً  "٨٣للف أل م ٟل
ف٠٣ٲ٩ أل٬ظبد ةزدد ٧٪ ف٣ف٨   ف٣ذي ٗـ٢ ف٨٬٣للا ف٣ف  ف٫ٰلرت ٧ز  
معزٳ ُ٪ ت٤ٞ ف٣ف  فطف٨زت ٗ  ف٣ف٨   ل٣ٴ فجأل   أل دث م٫ٮ ألِ  
ُؼز  ٧ ود٪ ط٬د ٧٪ ل٣ٞ  سف٣ت تف٨   أل٬٘ض ف٬٣ظبد؟ ٣ٲ ٟل٩ ت٨   

 011ٱفة   ٧٪ ف ٫٘ لر ف٣ٌِد٦ م٢ٛ أل  ٦ م٢ٛ ٧٪ ف٠٣ٲ٩ ألِ  ثل٫دد 
 م٣ٖ أل٤دٲ٩  ٫ٰلر ف٠٣ٲ٩ ٛب٢ م٩ وـ٢ ل٣ٴ ة ٨ٮ ف٣ ل٣ ".

٧٪ دٰد معزٳ  ٣ٲ ٟل٫ت ٫ظبد ف٣ف٨   مٟبز أل ش  ٧٪ ف٤٨٣دٲ٩ ٨٣ل ٟل٩ 
ألج٠٧ل٩ ف٠٣ٲفٟب ٱف٬٣ ٲ٥ م٩ تف٠ٲ٩. ف٬٣ٌزولت ف٣  وثد تٲٗز ٬٣ل ت٘ظدزًف 

٠٣ٲ٩ ف٣ظزوَ ٗ  فجول٥ فجٱ٣ٴ ألِ  دشئدل ُ٪ طبب تزفدَ ٫ظبد ت٨   ف
ف ٫٘ لر ف٣ٌِد٦ ل٣ٴ ٫ظبد ٧ٜلرألد ٤٣ٜد٨د ف٣ زدد. ٱ٧َ ل٣ٞ ٗج٩ ألِق 
٨٤ُل  ف٤٘٣ٞ وٜٲ٣ٲ٩ م٩ ل٣ٞ وِد  ل٣ٴ ف٣ٲفدٰد ف٣ظؤف١ ُ٪ ف٣ظبب ف٣ذي 
د٢ِ ف٠٣ٲ٩ وفٲٗز ٤ُٴ  ٧ٜ فر ٬٧لطب ٧٪ ف٣خـلئؾ ف٨٣و٤ٲألد ٣  ٱال 
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ِزٗٮ وٜٖ ٤ُٴ ةلٗد ط٠د٪ ٯذف ف٣ف٨   ف٨٣فلخ٦. ٱدٲ  ف٠٣ٲ٩ ف٣ذي ٫
 ٧٪ ف٣ ٛد. 

 
٫٘ض ف٣ٌزٱٕ ت٬وبٚ ٤ُٴ ت٠ٲ٩ ف٬ِ٣لؿز فجث٢ٜ. للف ٟل٫ت ف٣ٜٲ  ف٣ذرود 
ف٣ف  ت ٨َ ف٣بزٱتٲ٫لت ٱف٬٣دفزٱ٫لت فكِٖ أل٤ٜد٢ ٗج٩ ف٣ٰد رٱدد٪ 
طد٠ٲ٩ ٯٲ ف٬٣لتا ف٣ٲةد  ٗ  ٯذف ف٠٣ٲ٩. ٱ٧٪ دٰد معزٳ ٣ٲ ٟل٫ت ٯذ٭ 

 رٱدد٪ ل٣ٴ ٯد٤دٲ٥ أل   ٧٪ ف٣ٜٲ  مٟبز أل٬ظبد ألظدود ٣ف ٲ١ ٢ٟ ف٣ٰد
% ف٣ف  ٱد ت ألِ  ف ٫٘ لر ف٣ٌِد٦. ٱ٨٣ل ٟل٩ ألج٠٧ل٩ ٗز٩ ٫٠٢ظبد 

ف٫ـٰلر ف٬٣ ٲ٥  م٩ و٬فا ٬ُلؿز مث٢ٜ. ألل كلٗد ل٣ٴ ٯذ٭ ف٨٣ ةٌد 
ف٣ ٗفد ٗج٫ٮ وب ٱ م٩ ف٣ٜٲ  ف٬٣ٲٱود ت٦ تِددزٯل ألؼ٢٠ ٬٧لطب  ٫فلا 

٣ٲ ٟل٫ت ٯذ٭ ف٣ٜٲ   ف٠٣زألٲ٩  ٱٯٲ م٧ز ةلط٦ ٣ٲدٲ  ف٣ دل  ٤ُٴ فجرف.
 مٟبز أل٬ظبد ك د٤د ٣ف ٲ١ ٢ٟ ف٠٣زألٲ٩ ل٣ٴ مٟظ د٪. 

ثلألت ٗدشولئ  تِ ش ف٬٣ٌزولت ف٣ ل٣دد ُ٪ ف٣ف٬بؤ ألٜد٨فٰل.  ٩٢ٯ٬لٝ 
ف٨٣ِودلت ف٨٣فٲٗز  ٯ  م٩ ٛد٨د ٯذ٭ ف٣ثٲفألت ٯ  ف٣ٜد٨د ف٣ف  و ب م٩ 
ت٠ٲ٩ ٤ُدٮ. ٯذ٭ ف٣ٜلئ٨د ٧٪ ف٣ثٲفألت تؼ٢٨ طزُد ف٣لٲ   ٧ٜ فر ف٣ؼ   

 ٫دل ٱف٣ٜـٲٳ ٤٣ٜٲٳ ف٬٣ٲٱود  ف٣ِٲف٢٧ ف٨٣خف٤٘د ٤٣ٜٲ  ف٣
ف٠٣ٰزٱ٬ٔ٧لهدظدد ٱٛٲ  ف٣ للألدد. ٗزؿد م٩ تفٲٗز ٢ٟ ٯذ٭ ف٣ثٲفألت 
ف٣لزٱرود  طفٜزفر ف٠٣ٲ٩ أل دث و٠ٲ٩ ٛلأل٢ ٤٣ِدغ ٗدٮ ٗزؿد ٧ف٬لٯدد 
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ف٣ـٔز. ٱٯذ٭ ف٣ِٲف٢٧ ٯ  ألل٢ِ٘٣ ٧ل ٫ ةٌٮ ألل٢ِ٘٣. ف٣خ ؿد م٩ ٟٲ٬٫ل 
 ألل٣ْ ف٣ ٛد. 

٠ٲ٩ ٧ ًٜل ٗ  ف ُفزفف ألأ٩ ٯذ٭ ف٣  د تظف٤ش٥ ف٣ ٱر: ٤ُٴ ةفٴ ت
ف٠٣ٲ٩ م٩ و٠ٲ٩ م٩ وظدز ٱٗٚ ُٲف٢٧ ٧ف٬لطبد ٧َ ثبلت ف٠٣ٲ٩ مٱ ٣٪ 
٠٫ٲ٩ ٧ٲدٲ و٪ ٤٣  وث ُ٪ ف٨٣ٲكٲٍ. ٯذ٭ ف٨٣ب م وؼلر ل٣دٮ ٤ُٴ م٫ٮ 
ف٨٣ب م ف ٫ظل٫ : ٱٯ  ٠ٗز  م٩ ف٠٣ٲ٩ ت٦ تِددز٭ ألؼ٢٠ وظ٨  ٣ دل  

٠٣ثدز ٧٪ ف٣ ٯؼد ٱف٣فظلت١  ٬٧ذ م٩ ت٦ ف٠٣ؼٖ ف٬٣لص. ٣ٜ  طبب ل٣ٞ ف
 ٬ُٮ ٬٧ذ ُٜٲ  ُ   

 
 ٯ٬لٝ ُ   ر ٱ  ٤ُٴ ف٨٣ب م ف ٫ظل٫ :

٧٪ ف٨٣ ف٢٨ م٩ و٠ٲ٩ ٯ٬لٝ ُ     ٧ف٬لٯ  ٧٪ فجٟٲف٩  ل٧ل  -٩
ألل٣فشف٧٪ ٧َ ٟٲ٬٫ل ف٣ذي ٫ِدغ ٗدٮ مٱ أل٠د٘دد معزٳ ٧َ ٛد٦ ٧خف٤٘د ٧٪ 
ف٣ثٲفألت   ٱرأل٨ل ألٜٲف٫د٪ ٗدشولئدد ٧خف٤٘د  ٱ٬٬٠٣ل ٣ظ٬ل ٛل رٱ٩ ٤ُٴ 
٧زفٛبد ٯذ٭ فجٟٲف٩. ٫ ٪ ٫ِدغ ٜٗن ٗ  ٟٲ٩ عـلئـٮ ف٣٘دشولئدد تظ٨  

 دل  ٤ُدٮ. ثٲفألت ٟٲٟب٬ل ٣دظت ط زود  ٱ٬٠٣ٰل ٫فد د ٓدز ألٲدٲ  ف٣
 ٧ِفل   ٨٣ لٱ ت ف٣ـ د ٱف٣خوأ  ٱٯٲ ٧ل وظ٨ٴ أل٘زكدد تِ   فجٟٲف٩. 

ٯ٬لٝ ٟٲ٩ ٱفة  ٱٯٲ ٧ل ٫ِدغ ٗدٮ. ٣ٰذف ف٠٣ٲ٩ د٨دَ ف٣خـلئؾ  -٠
ف٣ف  تظ٨  ألٲدٲ  ف٣ دل  ف٣ٲفُدد. ٣ٲ ٦٣ و٠٪ ف٠٣ٲ٩ ٟذ٣ٞ ٨٣ل ٬ٟل 
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  ٪ ٧ ٌٲًٲ٩ د ًف د ًف. ٬٫لٛغ ٯذف ف٨٣ٲكٲٍ. ٫
ٯ٬لٝ ٟٲ٩ ٱفة  ٱٯٲ ٧ل ٫ِدغ ٗدٮ. ف تٜل٩ ف٣ ٛدٚ ٢٠٣ ف٣ثٲفألت  -٣

ف٣٘دشولئدد ٱف٣ٜٲف٫د٪ ف٣٘دشولئدد ٣فٲٗدز ةدل  ٱفُدد ٬٠٨٧د م٧ز ٣دض 
أل٨ ق ف٣ـ ٗد  ٱل٨٫ل و٠ِض ٢ِٗ ٛل٥ ألٮ ٧٪ ع٤ٚ ف٠٣ٲ٩ ٗ  ف٨٣ٜل٥ 

 فجٱ١.
 

    ػٞ م٩ 4مٱ  6مٱ  0ألٔق ف٬٣ٌز ُ٪ ت٘لد٢ ٱفة   ٧٪ ف ةف٨ل ت 
ف٨٣ظأ٣د  ٯٲتدد. وؼدز ٟفب ٯٲ٬ٟا ٛلئً  "ف ةف٨ل ت ف٬٣لٗدد ٣فؼ٢٠ 
ف٠٣ٲ٩ ٧٪ ػم ٧ل ٧ث٢ ف ٫٘ لر ف٣ٌِد٦ ٯلئ٤د. مُفٜ  م٩ ٧٪ ف٣ٲفك  م٩ 

 A Brief History of Timeٯ٬لٝ لثلر  و٬دد". وذٯب ٯٲ٬ْٟ ٗ  ٟفلألٮ 
  ٧٪ ل٣ٞ ٗدٜٲ١ "٧٪ ف٣ـِب د ًف ت٘ظدز ٨٣للف أل ف ف٠٣ٲ٩ ألٰذ٭ مألِ

ف٣وزوٜد  ل  للف ٟل٩ ل٣ٞ ًِٗ  ل٣ٰدًل ٛل٥ ألٮ ػخؾ وزو  م٩ وخ٤ٚ ٟلئ٬لت 
تٲؿ٢  ٧Freeman Dysonث٬٤ل". ُل٦٣ ٗدشول  ٧ِزٱٕ ٯٲ ٗزو٨ل٩  فوظٲ٩  

ألِ  ٧زفدِد ٯذ٭ ف٣ظ٤ظ٤د ٧٪ فجة فال ل٣ٴ ٧ل و٤  "٨٤ٟل ت٨ِٜت ٗ  
ف٠٣ٲ٩ ٱت٘لؿد٢ تـ٨د٨ٮ ٨٤ٟل ةـ٤ت ٤ُٴ ألزفٯد٪ ٤ُٴ م٩ ٯذف فعفبلر 

ف٣ لئش  Arno Penziasف٠٣ٲ٩ ٟل٩ ٤ُٴ ٦٤ُ ألٜ ٱ٬٧ل". مولًل مر٫ٲ أل٬شولص 
٤ُٴ دلئش  ٫ٲأل٢ ٱف٣ذي فٟفؼٖ ف ػِلُلت ف٣خ٤٘دد ٨٤٣د٠زٱٱوٖ 
ف٠٣ٲ٫  ٱف٣ف   ٨ُت ألٜٲ  ٫ٌزود ف ٫٘ لر ف٣ٌِد٦ وٜٲ١ "ف٤ِ٨٣ٲ٧لت 
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ت٨ل٧ًل ٨ٟل تٲِٛفٰل ٣٪ ت٠ٲ٩ مٟثز ٧٪ ٟفب ٧ٲطٴ  ف٨٣فٲفٗز  ٱف٣ف  دل ت
و٠٘ز ٗ   Penziasف٣خ٨ظد ٱف٨٣شف٧دز ٱف ٫ د٢ ٧ ف٨ِد". رأل٨ل ٟل٩ 

٨٤ٟلت  فٱ  ٗ  ف٨٣ش٧ٲر ف٣خل٧ض "٬ُ ٧ل ٠ٗزت ٗ  د٬ف٦٠  ٱألـ٨د 
 مؿلأل٦٠ِ  ٱفج٨ٛلر ٱف٬٣ ٲ٥  ٧ل ٯٲ ف ٫ظل٩ ف٣ذي ٟل٩ ٗ  ٤ُٜٞ". 

ل ٣ ةف٨ل ت ف٣ث ثد؟  ُٲ٫ل ٧للف و٠٨٪ م٩ ٫ـ٢ ل٣دٮ ٗ  فطفِزفك٬
٫ف٬لٱ١ ل٣ٞ ألؼ٢٠ ٬٧وٜ . ٬٣ب م ألل٣فل٣   ٣ و٬ل ٧ؼلٯ فت٬ل ُ٪ ف٠٣ٲ٩ 
ف٣ذي ٫ِزٗٮ أل٨ل ٗ  ل٣ٞ م٫٘ظ٬ل. ٱألِ  ل٣ٞ ٤ُد٬ل ف٩ ٫ ظب مي 
ف ةف٨ل ت ف٣ث ال مٟثز تزدد ًل. ف٨٣ؼ٤٠د م٫ٮ   وٲد  ٣ و٬ل هزوٚ 

. م٧ل ألل٬٣ظبد ٣ ظلي ف ةف٨ل ت  رأل٨ل ل  ٗ  ف ةف٨ل١  ف٣ثل٫ 
٣ ةف٨ل١ فجٱ١ ٗج٫ٮ ٨٤ٟل فٛفزي ر٦ٛ فجٟٲف٩ ف٨٣فشف٬٧د ل٣ٴ ف٣ ٫ٰلود ٗج٩ 
فةف٨ل١ م٩ ت٠ٲ٩ عـلئؾ ٯذف ف٠٣ٲ٩ ٧ ئ٨د و٠ٲ٩ ٟبدزًف د ًف. م٧ل 
ألل٬٣ظبد ٣ ةف٨ل١ ف٣ثل٫   ٗج٩ ٫ظبد فةف٨ل١ ل٣ٞ طٲٕ ت٠ٲ٩ ك د٤د 

٣ٚ ف٣خلرٙ ف٣ذي د ف. م٧ل ٫ظبد فةف٨ل١ ف ةف٨ل١ ف٣ثل٣ث تِف٨  ٤ُٴ ف٣خل
وٰف٦ ألل٠٣ٲ٩ ٓدز ف٨٣ ـ٪. ٤ُٴ مطلص ٫ظب ف ةف٨ل١  وب ٱ ف ةف٨ل١ 
ف٣ثل٫  ٯٲ فج٢ٛ. ٱٯذف ٧ل وفز٬ٟل ٧َ ف ةف٨ل٣د٪ فجٱ١ ٱف٣ثل٣ث. 
ف ةف٨ل١ فجٱ١ و٠٨٪ ف٣ ٗلٍ ٬ُٮ ٬٧وٜدًل  ٱ٠٣٪ ُ   فجٟٲف٩ ف٣ٜزوب ٧٪ 

 فٱٟل٥. ف٣ ٫ٰلود وثدز ف٣ِ ب. ل٫ٮ ألل٣فأٟد  وخل٣ٖ ٫ٌزود ػد٘ز 
مٱ٣ ٞ ف٣ذو٪ وزٗلٲ٩ ألؼ٢٠ ٛلهَ ف٣ٜبٲ١ ألل٣خل٣ٚ ف٣ذٟ   طٲٕ 
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و ف ٲ٩ ألأ٩ ف ةف٨ل١ ف٣ثل٣ث ٣دض مٟثز ألظلهد ٤ُٴ ف ه ٙ  ج٫ٮ 
وفو٤ب تٲطن ف٨٣ٲدٲ  ف٣خلرٙ. و٠٨٪ ف٣ٜٲ١ ةد٬ ذ م٩ ف ٫٘ لر ف٣ٌِد٦ 
لفتٮ وؤػز ألٜٲ  ل٣ٴ ف٣خل٣ٚ  ٱف٣ظؤف١ ٨ُل ة ال ٛب٢ ل٣ٞ طٲٕ و٢ٌ 

 ٛلئ٨ًل.
ٟل٩ ٯ٬لٝ ٧٪ وٜب٢ أل  د م٩ ف ٫٘ لر ف٣ٌِد٦ وظف ُ  ٱدٲ  عل٣ٚ   للف

ٗج٫ٮ ٣دض ٧٪ ف٣بِد  ٤ُدٮ م٩ وٜب٢ ألأ٩ ف٣خل٣ٚ ٱكَ د٨دَ ف٨٣فٔدزفت 
)ف٣ثٲفألت ٱف٣ٜٲف٫د٪ ف٣٘دشولئدد ٱ٧ل ُ فٯل( ٤٣ٲؿٲ١ ل٣ٴ ٯ ٕ ٧ِد٪. ٱللف 
ٟل٩ ٯذف ف٣ٰ ٕ وؼ٢٨ ف٠٣ٲ٩ ف٣ذي ٟل٩ ٧ ز  ٗزفّ   عـلئؾ ٣ٮ ٗج٬٫ل 

 ٛ  ٱؿ٬٤ل ل٣ٴ ف ةف٨ل١ ف٣ثل٣ث.٠٫ٲ٩ 
٬ُ  ف٣  وث ُ٪ ٧ لٱ٣د ف عفدلر ألد٪ ف ةف٨ل١ فجٱ١ ٱف٣ثل٣ث وٜ٘ش ل٣ٴ 

. ٗ  ٯذف ف٨٣ث٢  John Leslieف٣ذٯ٪ تؼبدٮ ف٣٘د٤ظٲٕ دٲ٩ ٣دظ٤   
وٲفدٮ مة  فجػخلؽ ف ُ ف٥ ر٧دل ألل٣زؿلؽ  ٱؿٲي ع٨ظٲ٩ رف٧دًل 

فج٧ز  ٱُوظ٨َ ؿٲت ٧ فزًٗل أل٬ل ٦ٰٛ ت لٯٮ ٣ف٬٘دذ ف ُ ف٥. وـ ر 
ف٣و٤ٜلت  ٱ٠٣٪ ألوزوٜد ٧ل د٨دَ ف٣زؿلؿلت   تـدب ف٣ؼخؾ 
ف٨٣ ف٩  ٱوخزا ٧٪  ٱ٩ م٩ وـلي ألألٳ. ٟدٖ و٠٨٪ ت٘ظدز ٧ث٢ ٯذ٭ 

 ف٣ ل ثد ف٣ٔزوبد؟ 
وِفبز ٣دش٣  م٩ ٯ٬لٝ ٫ٲُل٩ ٧٪ ف٣ب فئ٢ ف٬٠٨٨٣د تف٬لطب ٧َ فعفدلر٫ل 

و٠ٲ٩ ٯ٬لٝ فآل ٕ ٧٪ ف٣ب و٤د٪ فجٱ١ ٱف٣ثل٣ث. ٗ  ف٨٣ٜل٥ فجٱ١  رأل٨ل 
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ف٨٣ٲدٲ فت ف٣٘ل٤ُد ف٣ف  ُع٤ٜت ٗ  ٫٘ض ف٣دٲ٥  ٱمٗل٢ ف٣ز٧ل  و٠٨٪ ف٩ 
وخوأ مةدل٫ًل. ٱ٠٣٪ ُٲف٢٧ ف٣٘ؼ٢ د٨دِٰل ؿبت ٗ  ٧ـ٤ د ٯذف 
ف٣ؼخؾ ألل٣ف  و   ٱف٣ز٧ل  ف٣خ٨ظٲ٩ ٗؼ٤ٲف ٗ  لؿلألد ف٣ٰ ٕ. 
ف ةف٨ل١ ف٣ثل٫  ٯٲ م٩ ٯ٬لٝ ػم ٧ل ٧    و زي  ٱف٣خوأ ٗ  تـٲوب 

 ز٧ل  ٟل٩ ٧ٜـٲ ًف. مو٨ٰل وب ٱ مٟثز فةف٨ل ً؟٤٣
٧٪ فجٗل٢ ٬٣ل تزٝ ف٣بلي ٧٘فٲةًل ٣ ٰد ٛ ر  ف ٟفؼلٗلت ف٨٣ظفٜب٤دد ٗ  
ف٣٘دشول  ف٬٣ٌزود ٤ُٴ ت  و  ألِق ٧٪ ف٣ثٲفألت ف٣خ٨ض ُؼز   ٱف٣ف  ت٦ 
ت  و ٯل ةفٴ فآل٩ ألٲفطود ف٨٣ؼلٯ فت ف٣ف زوبدد   ةدث و٠٨٪ تٜدد  

٤د ُبز ػم ٧ل مٟثز ٨ًُٜل  ٱ٠٣٪ ٯذف فج٢٧   ٛد٨فٰل ف٣ز٨ٛدد ف٨٣ ف٨
وب ٱ ٛزوبًل ٧٪ فجٗٚ. ٱسول   ٤ُٴ ل٣ٞ  ٱ٨ٟل ٯٲ ف٣ ل١ ٧َ ف٣  ا ف٣ف  
ُزك٬ل ٣ٰل ٗ  ٯذف ف٣٘ـ٢ ٱف٣ذي طبٜٮ  ٣دض ٯ٬لٝ ٧ؼلٯ   ٨٤ُدد 
ألج٠٧ل٫ٰل ف٣ٲؿٲ١ ل٣ٴ ألزٯل٩ ٛلهَ ٤ُٴ ٱدٲ  ف ٣ٮ. ٱ٠٣٪ ألل٬٣ظبد 

ز ٗ  ٱدٰد ٫ٌزٯ٦ ف٣ و٬دد ٗج٩ ف٨٣ب م جٱ٣ ٞ ف٣ذو٪ وزٓبٲ٩ ٗ  ف٣ف٠٘د
 ف ٫ظل٫   ألل٣فأٟد  وٲٗز ة د ٧ؼٲٛد ٗ  ؿل٣  ف٣خل٣ٚ.

 

 ٧د٠ل٫د٠ل ف٦٠٣ ٱ٧ب م ُ ٥ ف٣ف  و 
فط ٚ ٫دٲت٪ ٟل٩ ٧٪ ف٨٣ؤ٬٧د٪  ٱٛ  ٟفب ٗ  ت٘ظدز ف ٫ د٢ مٟثز ٨٧ل 
ٟفب ٗ  ف٣زولكدلت ٱف٣٘دشول   ٱ٠٣٪ ٣دض ٢ٟ ٧٪ و٤ٜ ٭ وؼلهز٭ ف٣زمي 
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 . ٗ  أل فود ف٣ٜز٩ ف٣فلطَ ُؼز ٛ ٥ ف٨٣لرٟدش  ي  أل ص  ٗ  ٯذف ف ُفٜل
marquis de Laplace  ٱٯٲ ٗدشولئ  ٱرولك  ٗز٫ظ  ٧ِزٱٕ ٱدٰد ٫ٌز

٤٣وبدِد ف٣ف  ت ٦٠ ٛٲف٫د٪ ف٣وبدِد أل ٛد )ألِلٰل مٟفؼٖ  ٱف٣بِق 
فجعز ٦٣ و٠فؼٖ ألِ ( ٱألل٣فل٣  ٗج٩ ف٣وبدِد   و٬٠٨ٰل ت ٬ب ف ٫ـدلٍ 

ٰد ٫ٌز  أل ص ٯذ٭ ف٣ لدد كزٱرود ةفٴ ٗ  ٣ٰذ٭ ف٣ٜٲف٫د٪. ٗ  ٱد
مؿٔز ف٣ ظد٨لت  ٱٗ  مألِ  م٧لٟ٪ ف٠٣ٲ٩  ٱٟذ٣ٞ ف٣ ل١ ٧َ ف٣بؼز 

 ٱ٤٨ُدد ت٠٘دزٯ٦.
فٗفزف  أل ص م٫ٮ ت٦ لُ ف  ف٣فزتدب فجٱ٣  ٠٤٣ٲ٩  ٱ٢ٟ ف٣ ٲف ال 
ف٨٣ظفٜب٤دد  أل٨ل ٗ  ل٣ٞ ف٨٣ف٤ِٜد ألف زألد ف٣بؼز ٗ  ف٨٣لك  ٱف٣ لكز 

و٠٨٪ ف٣ِٲ   ٬ُٰل. ٯذ٭ ف٬٣ٌز  ت٨ث٢ ف٣ـٲر  ٱف٨٣ظفٜب٢ ألوزوٜد   
ف٨٣فوزٗد ٧٪ ف٣ ف٨دد ف٨٤ِ٣دد  ٱٯٲ ٧ل   وفزٝ مود ٧ظلةد ٣إل٣ٮ )ل  ٗ  
ف٣ب فود( مٱ ٨٣ٰ٘ٲ٥ ف رف   ف٣ ز . ٣ٜ  مة ثت ٱدٰد ف٬٣ٌز ٯذ٭ ك د ٗ  
فجٱطلم ف٨٤ِ٣دد ٱف٣ و٬دد )ٱ٨ٟل فػفٰز ُ٪  أل ص ٛٲ٣ٮ ٬٣لأل٤دٲ٩ ٬ُ ٧ل 

 "  مةفلا ل٣ٴ ٯذ٭ ف٣٘زكدد". طأ٣ٮ ُ٪ ف ٣ٮ 
ٱألِ  ُٜ  ٧٪ ل٣ٞ ت٦ ف ٫ٜ ي ٤ُٴ ٧ٰ٘ٲ٥  أل ص ٗ  ف٣ ف٨دد 
ف٨٤ِ٣دد  ٣دض ُ٪ هزوٚ ة د  و٬دد  ٱ٠٣٪ ُ٪ هزوٚ رتٳ ٨٤ُدد. ٗ  
ل٣ٞ ف٣ٲٛت أل مت ف٣ثٲر  ف٨٣ِزٱٗد أللط٦ ٧د٠ل٫د٠ل ف٦٠٣  ٟٲطد٤د 

وخؾ هدٖ ٣إلدلألد ٤ُٴ فجط ٤د ٓدز ف٨٣ لي ٤ُدٰل ٗ  ف٣٘دشول  ٗد٨ل 
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ف٣لٲ . فطف٬ل ًف ل٣ٴ ُ   ٧ؼلٯ فت  ٟؼٖ ٧لٟض أل ٫ٞ ٱف٣بزت 
لو٬ؼفلو٪ م٩ ف٣لٲ  ٦٣ وأت ٧٪ مود ٛٲ  ٬٠٨٧د  أل٢ ٯٲ ُبلر  ُ٪ ٛٲ  
٧لٔٲهد ٗ  دظد٨لت هلٛد  ٛدٜد تظ٨ٴ ف٣٘ٲتٲ٫لت. ٣ذ٣ٞ  ٰٗٲ ٓدز 
ٛلأل٢ ٣ ٫ٜظل٥ ل٣ٴ ٧ل   ٫ٰلود  أل٢ ٯٲ ُبلر  ُ٪ طد٢ ٧٪ ف٣٘ٲتٲ٫لت  

٨د٦ ف٠٣ل٧دزف ف٣ز٨ٛدد   و٠٨٪ م٩ ت٠ٲ٩ م ٙ ٧٪ أل٠ظ٢  ٨ٟل م٩ تـ
 ٱفة .

ٗ  ف٣ٲٛت ٫٘ظٮ  معفبز ٫د٤ض ألٲر تزٟدب ف٣ذر   ٱف٫ ٯغ ٧٪ ٛ ر  
ف ٠٣فزٱ٫لت ٗ  ف٣بٜل  ٗ  ٧ فر ف٣ذر . ت ذي ف٣ؼ ٬د ف٣ظل٣بد ٢٠٣ 
ف٠٣فزٱ٩ ف٣ؼ ٬د ف٨٣ٲدبد ٢٠٣ ألزٱتٲ٩ ٗ  ف٣ذر   ٱٗ  ٫ٰلود ف٨٣ولٕ 

٢ ف٨٣ل     ٧ ل٣د. فٗفزف ألٲر ٧ظ٨٤د ػبدٰد و٬فا ُ٪ ل٣ٞ ف٫ٰدلر ٟ
أل  د ف٦٠٣  ٨٧ل م ٳ ل٣ٴ ٫ٌزود تِف٨  ٤ُٴ ٧ظ٨٤د تٜٲ١ م٩ 

 ف ٠٣فزٱ٫لت و٠٨٪ م٩ تٲد  ٜٗن ٗ  ُ   ٧ف٬لٯ  ٧٪ ف٣ ل ت.
أل ف م٩ مطض ف٨٣د٠ل٫د٠ل ف٣ف٤ٜد ود تفٰلٱٳ  ٱ٠٣٪ م٨ُٚ ف٬٣فلئا ف٣ و٬دد 

 Wernerٱر٫ز ٯدش٫بزّ   ٣ٰذ٭ ف ٟفؼلٗلت ًٰزت ٤ُٴ و  ُل٦٣ ف٣٘دشول 

Heisenberg  ةد٪ مٱك  م٫ٮ ٗ  ُل٦٣ ف٦٠٣ ف٣ٔزوب ٗ  مٛـز ف٨٣ظلٗلت
ٱمؿٔز ف٣ ظد٨لت   و٠٨٪ ٛدلص ٧ٲَٛ ٱ٧ٜ فر ف٣ٜٲ  ف٣ فِٗد ألؼ٢٠ 
 ٛدٚ ٗ  ٫٘ض ف٣ٲٛت. ٧ب م ُ ٥ ف٣ف  و  ٯذف ٱف٣ذي طوَ أللط٦ 
 ٯدش٫بزّ مهلل أل ف٨دد  أل ص أللزألد ٱفة    ج٫ٮ مػلر ل٣ٴ م٩ مي



 

 - 94 - 

تزتدب ٠٤٣ٲ٩   و٠٨٪ ٗ  ف٣ ٜدٜد ت  و ٭ أل ٛد ٨ٟل ٟل٩ وفو٤ب ٨٫ٲلا 
  أل ص.

ف٬٣فلئا ف٨٣فزتبد ٤ُٴ ٧د٠ل٫د٠ل ف٦٠٣ ٦ٰ٘٣ ٬ِ٧ٴ ف٠٣ٲ٩ ٟل٫ت ٧ٲكٲًُل 
٠٣ثدز ٧٪ ف٬٣ٜلػلت ع ١ ف٣ث٨ل٫د٪ ط٬د ف٨٣لكدد. لو٬ؼفلو٪ ٫٘ظٮ  ٱر٦ٓ 

فود ٧ٰ٘ٲ٥ م٫ٮ ٣ِب  ٱرًف ٨ٰ٧ًل ٗ  أل فولت ٧د٠ل٫د٠ل ف٦٠٣ رٗق ٗ  ف٣ب 
 ُ ٥ ف٣ف  و   ٱٟل٩ ٣ٮ تِبدز  ٗت "ف ٣ٮ   و٤ِب ف٬٣ز ".

و٠٨٪ ٨٤٣ؤ٧٪ ألل ٣ٮ م٩ وز  ألٜٲ٣ٮ م٩ ف٤٣ِب ٣٪ وب ٱ ٬ٟز  ألل٬٣ظبد ٣إل٣ٮ  
ةفٴ ٣ٲ ٟل٩ وب ٱ ٬٣ل ٟذ٣ٞ. ٱ٨ٟل مػلر ٯٲ٬ٟا " سف١ ألج٠٧ل٬٫ل تـٲر 
م٩ ٯ٬لٝ ٧ ٨ٲُد ٧٪ ف٣ٜٲف٫د٪ ف٣ف  و٬٠٨ٰل ت  و  ف٣ ٲف ال ألؼ٢٠ 

ٛدٚ ٠٣لئ٪ علرٙ و٬٠٨ٮ م٩ وزفٛب ف٣ٲكَ ف٣ ل٣  ٠٤٣ٲ٩  ٱ٩ م٩  
 وفظبب ٗ  لرأللٟٮ".

 

 ٦٤ُ ف٤٘٣ٞ ٱٗزكدد ف ٣ٮ
ف٨٣زفدِد ف٣ظزوِد ٣وبدِد ف٠٣ٲ٩ تٜٲ ٫ل  ُل   ف٬٣ٌز ٗ  ل٠٧ل٫دد ٗزكدد 

  ةدث 09ف ٣ٮ ألوزوٜد مٟثز ٨ُٲ٧دد. متذٟز ٯ٬ل ٧ل ٱر  ٗ  ف٨٣ش٧ٲر 
ٟفب  فٱٱ  "تبزس ف٣ ٬لت ٨ٌُد ف ٣ٮ  ٱف٣ظ٨ٲفت تٌٰز م٩ ل٣ٞ ٧٪ 
ؿ٬َ و وٮ". ٧٪ ف٣ٲفك  م٩ ٱدٰد ف٬٣ٌز ف٨٤ِ٣دد ٣دظت ٟلٗدد ألؼ٢٠ 

لألد ٤ُٴ ٢ٟ فجط ٤د ف٨٣ثدز  ف٨٣ف٤ِٜد ألأؿ٢ ف٠٣ٲ٩  ٱ٣دض ٟل٢٧ ٣إلد
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ٯ٬لٝ تِلرف دٲٯزي ألد٪ ٠ٗز  ف ٣ٮ ف٣خل٣ٚ ٱألد٪ ٧ل و٠ؼٖ ٬ُٮ ف٦٤ِ٣. 
ٗ  ف٣ ٜدٜد  ل٩ ٗزكدد ٱدٲ  ف ٣ٮ ت دب ٤ُٴ ٧ ٨ٲُد ٧٪ ف ط ٤د 
ف٣ِٲوـد تف٤ِٚ أل٨ل ة ال ٛب٢ ف ٫٘ لر ف٣ٌِد٦  ٱ٨٣للف ٯدط ف٠٣ٲ٩ 

 ِدغ ٗدٮ.ألؼ٢٠ رفئَ ٧٪ مد٢ م٩ ٫
ألل٬٣ظبد ٨٤٣ؤ٧٪ ألل ٣ٮ ف٣ذي ٱؿ٢ ٧٪ ة د ف٣ٜل٫ٲ٩ فجع ٛ  )ف٣٘ـ٢ 
فجٱ١( ل٣ٴ ف٣ب ث ُ٪ ف ٣ٮ ف٣ذي ٦٣ و َٗ ألل٠٣ٲ٩ ٤٣ زٟد ٗ ظب  أل٢ 

 ف٨٣ٰف٦ ألل٣بؼز  ٱٯٲ ٧ل و ٢ِ ٯذف ف٣فزٟدب ٬٠٨٧ل. 
 

 و٠٨٪ ؿدلٓد ف٣  د ٤ُٴ ف٬٣ ٲ ف٣فل٣ :
 للف ٟل٩ ف ٣ٮ ٧ٲدٲ  ٰٗٲ ٛٲ  علرٛد

 ٟل٩ ٛٲ  علرٛد ٰٗٲ ٓدز ٧ٜد  ألٜٲف٫د٪ ف٣وبدِدللف 
 للف ٟل٩ ٓدز ٧ٜد  ألٜٲف٫د٪ ف٣وبدِد ٗج٫ٮ ٓدز ٧ٜد  ألش٧٪

 للف ٦٣ و٠٪ ٧ٜد  ألش٧٪ ٗج٫ٮ ٧ٲدٲ  ٗ  ف٨٣لك  ٱف٣ لكز ٱف٨٣ظفٜب٢
 

 ف٬٣فلئا ف٨٣فزتبد ٤ُٴ ٯذ٭ ف طف٬فلدلت تؼ٢٨ ف٣فل٣ :
٪ م٩ وبٜٴ ٯٲ و٠٨٪ ف٩ و٠ٲ٩ ٧ٲدٲ  ٛب٢ ف ٫٘ لر ف٣ٌِد٦  ٨ٟل و٠٨

 ألِ  ف٩ و٬٘ٴ ف٠٣ٲ٩
 ٯٲ ٛل ر ٤ُٴ ٧ِزٗد تزتدب ف٠٣ٲ٩ أل ٛد ةفٴ ٛب٢ م٩ وٲد 
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و٠٨٪ ف٩ و٠ٲ٩ ٤ُٴ ٧ِزٗد ٧ظبٜد ألل٠٣ٲٟب ف٣ٜزوب ٧٪ ف٣ لٗد ف٣خلرددد 
 ٨٣ ز  ة٤شٱ٫دد ٧فٲطود ٬٧لطبد ٣ِدغ ف٣بؼز ٗدٰل

و٠٨٪ م٩ و٠ٲ٩ ٤ُٴ ٧ِزٗد ٧ظبٜد ألأ٩ تؼ٢٠ ف٠٣ٲ٩ طٲٕ وؤ ي ل٣ٴ 
ٱفُدد  ٧٪ ع ١ ل٣دد ف٣فوٲر ُ٪ هزوٚ ف ٫فٜل   توٲوز ٧خ٤ٲٛلت

 ف٣وبدِ .
و٠٨٪ م٩ و٠ٲ٩ ٤ُٴ ٧ِزٗد ٧ظبٜد ةفٴ ألأ٠ٗلر ٱمِٗل١ ٯذ٭ ف٠٣لئ٬لت 

 ر٦ٓ م٩ ٯذ٭ ف٠٣لئ٬لت ةز  ف رف  .
 

و٬٬٠٨  م٩ مٛٲ١ ف٠٣ثدز ةٲ١ ف٣خوٲفت فجعدز  ٗ  ٯذ٭ ف٣  د  ٱ٠٣٪ 
كٲل. ٯذ٭ ف٣  د ف تظلٙ ف٤٨٣خؾ ألد٪ ف٦٤ِ٣ ٱف و٨ل٩ و٠٨٪ رتوفٮ ألٲ

  تٜـ  م٩ تفظفز ٤ُٴ ٢ٟ ف٣ف  ولت مٱ دٲف٫ب ف٣ٜـٲر. ف٨٣ؤ٬٧د٪ 
ألل ٣ٮ ٗ  ألِق م ول٩  ف٣ِل٦٣ وٲفدٰٲ٩ ألل٣فأٟد  ؿِٲأللت ٧     ٗ  

 ألِق ت٘لؿد٢ مؿ٢ ف٠٣ٲ٩ ف٣ذي ت٬بأ ألٮ ف٦٤ِ٣.
ف٣زألٲألد٪ ٧٪ م٧ثل١ لو٬ؼفلو٪ ف٣ذو٪ وِفٜ ٱ٩ م٩ ف ٣ٮ أل م ع٤ٚ فجػدل  

٬٠ٮ ٦٣ وِ  ٧ٰف٨ًل أل٨ل و  ال ألِ  ل٣ٞ  وب ٱ ٧زتلةد٪  ِٗد ٱفة    ٱ٣
٧٪ ف ٟفؼلٗلت فجعدز  ٦٤ِ٣ ف٣٘دشول  ٱف٤٘٣ٞ  أللطفث٬ل  ٧ب م ُ ٥ 
ف٣ف  و . ٱ٠٣٪ ػِٲر ٦ٌِ٧ فج ول٩ ف و٨ل٫دد ألل٣زفةد ٧فٔدز. ٠٘ٗز  
ف٣ب فود ف٨٣     ٠٤٣ٲ٩ ٓدز ٧فٲفٜٗد ت٨ل٧ًل ٧َ ف٣بٲلود. ٱ٠٣٪ ٯ٬لٝ ٗزٱٍ 
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٬ ٱطدد   تٲفدٮ تِلرف ةٜدٜ  ٧َ ٫ٌزود ف ٫٘ لر ٗ  ف٣ ول٫د ف٣ٰ
 ف٣ٌِد٦. ٱٟذ٣ٞ م٤ٓب ٧٘ظزي ف ط ٥ ٱ٠٣٪ ٣دض ٦ٰ٤ٟ.

ف٨٣ظد    وب م ط٘ز ف٣ف٠ٲو٪ ألل٣ِبلر  ف٣فل٣دد "ٗ  -ٗ  ف٣ف٤ٜد  ف٣دٰٲ ي
أل فود فج٧ز ع٤ٚ فهلل ف٣ظ٨لٱفت ٱفجرف" ٱٯ  تفٲفٗٚ ٧َ ٫ٌزود 

بلألل ألدٲص ف٣ثل٫  ُؼز ٬٠٤٣دظد ف ٫٘ لر ف٣ٌِد٦. ٱٗ  ٧ثل١  ٗت  ٟل٩ ف٣
ف٠٣لثٲ٣د٠دد ٧٪ مػ  ف٨٣ؤو و٪ ٬٣ٌزود ف ٫٘ لر ف٣ٌِد٦ ةفٴ ٛب٢ م٩ وبزس 

 ف٣ ل٫ب ف٨٤ِ٣  ٬٤٣ٌزود.
٣دظت ٢ٟ ف٣ف٘لطدز ف٨٣ظد دد ٧ؤو   ٬٤٣ٌز  ف٨٤ِ٣دد ٠٤٣ٲ٩  ٱ٧َ ل٣ٞ 
ٗج٩ ٧٪ ٗظزٱف ط٘ز ف٣ف٠ٲو٪ ألؼ٢٠ ةزٗ  فطف٬ف ٲف م٩ ٨ُز فجرف 

ٞ ٦ٰٗ وزٗلٲ٩ ف طف٬فلدلت ف٣ف  لٟز٫لٯل. ط٬د ٜٗن  ٱ٣ذ٣ 2111
٧ٲٖٛ ٯؤ   ٧ٰ٘ٲ٥ ٧٪ ُ   دٲف٫ب  ٦ٰٗ وزٗلٲ٩ ف٣ف٘ظدز ف٣٘ل٘لف 
ٱت٘زوْ ف٬٣ـٲؽ ٧٪ ٧ فٲفٯل. ف٬٣ـٲؽ ف٣ف  تـٖ ةٲف ال تلروخدد 

 و ب م٩ ت٘ظز ر٧شوًل ٜٗن للف ٧ل تو٤ب ل٣ٞ.
ٱ٠٣٪ ٯ٢ ط٘ز ف٣ف٠ٲو٪ ٧٪ ٯذف ف٬٣ٲٍ؟   ػٞ م٩ ٣ٔفٮ ػِزود. ٯ٢ تِبز 
ٯذ٭ ف٬٣ـٲؽ ُ٪ ٯٲود ػِزود؟ )طد٠ٲ٩ ٯ٬لٝ ف٠٣ثدز ٬٣ٜٲ٣ٮ ُ٪ ل٣ٞ 
ٗ  ف٣٘ـٲ١ ف٣ٜل ٧د(. ل٫ٮ ٣دض طؤف  ة وثًل  ٗوٲف١ ف٣فلروخ ثلر ف٣  ١ 
ألد٪ م٫ـلر ف٣ف٘ظدز ف٣ زٗ  ٱم٫ـلر ف٣ف٘ظدز ٓدز ف٣ زٗ . ف٣ٜ وض 

ٱٯٲ مة  م٦ٌُ ف٠٘٨٣زو٪ ف٣ و٬دد٪ ٟل٩  Saint Augustineمٱٓظود٬ٲص
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ر  ت ٲوز ف٬٣ـٲؽ ف ٫ د٤دد ٣ف٬لطب ف هزٱةلت ٤ُٴ ٱُ  ألخوٲ
ف٨٤ِ٣دد  ٠ٗفب وٜٲ١ ٗ  لػلر  علؿد ٣ظ٘ز ف٣ف٠ٲو٪ "ٗ  ف٣ ٜدٜد  ل٩ 
٫ـٲؿٮ ٓل٧لد ٱألِد   ُ٪ ٧ف٬لٱ١ ٬٨ٰٗل  ٬ٗ   ٧ٜلهَ ٗ  ف٠٣فلي 
ف٨٣ٜ ص و٠٨٪ ت٘ظدزٯل ألوزوٜد ٧خف٤٘د  ٱ٩ ف ٫ دلس ل٣ٴ ٌف و٨ل٩ ف٣ذي 

٤ُد٬ل م٩   ٫ظفِ ٢ ألفٰٲر ٱم٩ ٫أعذ ت٬٨٤ِل٭. ٗ  ٧ث٢ ٯذ٭ ف٣ ل ت  
٧ٲٖٛ ةلط٦ أللت ل٭ مٱ معز  ج٫ٮ للف ةـ٢ توٲر ٗ  ف٣ب ث ُ٪ 

 ف٣ ٜدٜد ٱ٢٤ٛ ٧٪ ؿ د ٯذف ف٨٣ٲٖٛ ٗج٬٫ل طٲٕ ٫َٜ ٧ِٮ".
ٗ  ف٣٘ـٲ١ ف٣فل٣دد طٲٕ ٫زٟش ٤ُٴ ف٣ ٲف٫ب ف٨٤ِ٣دد ف٨٣ف٤ِٜد أل رفطد 

٣ و٪  ٤ُٴ ف٣ دل . طٲٕ ٫فِزٕ ٤ُٴ ف٣فِلركلت ف٨٣ ف٤٨د ألد٪ ف٦٤ِ٣ ٱف
فج٢ٛ ٧٪ ٱدٰد ٤ِ٧ٜد٪ ٧ِلؿزو٪  ٱ٠٣٪ طٲٕ مٛٲ١ ألل٫ٮ للف ٧ل هب٬ٜل 
٫ـد د ف٣ٜ وض مٱٓظود٬ٲص ةدث ٛ ٧ت ٬٣ل ألؼ٢٠ دد  ٛب٢ فآل ٕ 
ف٣ظ٬د٪ ٧٪ ٱدٲ  مي طبب و ُٲ٫ل  ُفذفر ٧٪  فرٱ٩  طٲٕ ٫   تٲفًٜٗل 

 ٧زكدًل ٱ٧فظًٜل ٱ٨ُدًٜل ألد٪ ٱدٰلت ف٬٣ٌز ٯذ٭.
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ؿب ف٣فوٲر ف٣ذي ةـ٢ ٗ  ف٦٤ِ٣ ف٣  وث ٣ـل٣  فجطبلي 
ف٣ف٤ٜد ود ٣إلو٨ل٩ ألل ٣ٮ. ٬ُ ٧ل   و٠ٲ٩ ٣ و٬ل ٠ٗز  ُ٪ ف٠٣د٘دد 
ف٣ف  ٱد  ألٰل ف٠٣ٲ٩ ٗج٩ ٧٪ ف٣ظ٢ٰ ٫ظبد ل٣ٞ ل٣ٴ ٢ِٗ ل٣ٰ   مٱ 
٧ ٨ٲُد مِٗل١ ل٣ٰدد. ٱألل٨٣ث٢  ٗج٩ ٱكَ ٟب٤ز ٱٟبزو٠٬ٲص 

د ألل٬٣ ٲ٥ أل ف ٱٟأ٫ٮ ٱٓل٣د٤دٲ فجرف ٗ  ٱطن ف٣ظ٨ل  ف٨٣زؿِ
و٨ث٢ ة د ٛٲود ٣ٲدٲ  ف ٣ٮ. للف ٟل٩ ف ٣ٮ ٱكَ فجرف ٗ  
ف٣ٲطن  ٗ أل  م٫ٮ أل٬ٴ ٢ٟ ل٣ٞ ٧٪ مد٬٤ل. ٬ُ ٧ل فدبزت ف٤ِ٣ٲ٥ 
ف٣ؼ٨ظدد ٤ُٴ لُل   ف٬٣ٌز ٗ  ٯذف ف٨٣ٰ٘ٲ٥  فٯفشت ٬ٛلُلت ف٣ِ و  

 ٧٪ ف٨٣ؤ٬٧د٪.
بدز : ٠٣٪ ف٣زٟ٪ ف٣ثل٣ث ٧٪ مرٟل٩ ف و٨ل٩  سف١ و ٌٴ ألٜد٨د ٟ

تِٜد  ف٣ دل  ف٣ ٫دٲود  ٨٧ل و٬ِ  جي ٧زفٛب م٩ ٣ٰذف ٢٨ُ ٧ـ٦٨ 
لٟ . ٱ٨ٟل ط٬زٳ  ةًٜل  ٗج٩ ف٦٤ِ٣ ٤ٛب ل٣ٞ رمطًل ٤ُٴ ُٜب. 
ٱٯ٬ل ٨ٟل ٗ  ف٣  فد٪ ف٣ظلألٜفد٪  مرو  م٩ مػ   ٤ُٴ م٩ ف٨٣ؤ٧٪ 
ألل ٣ٮ   و٠٬ز ف٦٤ِ٣  ٱل٨٫ل وفب٬ل٭. ل٩ فج٫لٛد ف٣ف  تٜٖ ع٤ٖ 

  ٣إلُ لي ٱف ُفٜل  أللهلل  ٱ٠٣٪ ٣دض ألل٣وزوٜد تِٜد  ف٣ دل  ٧ ُل
ف٨٣بظود ٱف٨٣بلػز  ف٣ف  ٟل٩ وِفٜ  ألٰل ف٠٣ثدزٱ٩ ٛب٢ ٫ٌزود 
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  فرٱ٩. 
تِٲ  "ة د ف٣فـ٨د٦" ٤ُٴ فج٢ٛ ل٣ٴ مول٥ ػدؼزٱ٩   ٱ٣ٜ  ت٦ 

ٗ  ٟفلألٮ  William Paleyتٜ و٨ٰل ألؼ٢٠ ٧ؤثز ألٲفطود ٱو٤د٦ ألل٣   
مٱ ألزفٯد٪ ف٣ٲدٲ    Natural Theologyف٦ٰ٨٣ ف٣ ٯٲت ف٣وبدِ  

Evidences of the Existence and Attributes of the Deity  

Collected from the Appearance of Nature هزل ألل٣  ٱٯٲ .
ٗد٤ظٲٕ مع ٛ  ٛدلطل ػٰدزًف ٤ُٴ ف٬٣ ٲ ف٣فل٣ : "فٗفزف م٫ٮ 
ٱمث٬ل  ٧زٱري ألأرف ٛلة٤د مؿ ٧ت ٛ ٧  أل  ز  ٱطأ٬٣  مة ٯ٦ 

ف٣  ز ل٣ٴ ٯ٬ل  ٧٪ ف٠٨٨٣٪ م٩ مددب ألل٣ٜٲ١ م٫ٮ  ٟدٖ دل  ٯذف
ٟل٩ ٯ٬ل ٬٧ذ ٛ و٦ ف٣ش٧ل٩. ٱ٣٪ و٠ٲ٩ ٧٪ ف٣ظ٢ٰ د ف لًٰلر طخلٗد 
ٯذ٭ ف دلألد. ٱ٠٣٪ فٗفزف ف٬٫  ٱد ت طلُد و  ٤ُٴ فجرف 
ٱُط ٤ت ٟدٖ ٱؿ٤ت ٯذ٭ ف٣ظلُد ل٣ٴ ٯ٬ل  ٯ٬ل ٧٪ ف٣ـِب ٤ُ  ف٩ 

ف١ ف٣ظلألٚ  ج٩ م٠ٗز ألل دلألد ٤ُٴ ٯذف ف٣ظؤف١ أل٬٘ض لدلألد ف٣ظؤ
ف٣ٜٲ١ ألأ٩ طلُد ف٣د  ٟل٫ت ٯ٬ل ٬٧ذ ف٣ٜ ٥ وظف٤ش٥ ف٣ٜٲ١ ألأ٩ ٣ٰذ٭ 
ف٣ظلُد ؿل٫َ: ٱ٤ُدٮ ت٠ٲ٩ ف٣ظلُد ٱد ت ٗ  س٧ل٩ ٧ل ٱٗ  ٠٧ل٩ 
٧ل  ٱٯ٬لٝ ؿل٫َ مٱ ؿ٬لٍ ٛل٧ٲف ألـ٬لُفٰل ٣ٰ ٕ ٧ِد٪  ٱٯذف 
ف٣ـل٫َ ٯٲ ٧٪ و٦٤ِ تزٟدبٰل ٱٛل٥ ألٲكَ ٢ٟ ف٣  ئ٢ ف٣ف  تؼدز ف٣ٴ 

٧ٌلٯز  ف٣فـ٨د٦ ف٨٣ٲدٲ   ٗ  طلُد ف٣د  ٧ٲدٲ   ٗ   ؿ٬ِٰل. ٢ٟ
ُل٦٣ ف٣وبدِد  ٧َ مٗل٤دد ٣ِل٦٣ ف٣وبدِد ٠٣ٲ٫ٮ مٟبز  ٱج٩ ةظلأللت 
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تـ٨د٨ٮ ت٘ٲٙ ٢ٟ ف٣ ظلأللت. ألزٯل٩ ف٣فـ٨د٦ ٟل٩ ٬ٜ٧ًِل ٤٣بؼزود 
هٲف١ ف٣فلروخ.  فرٱو٪ ٫٘ظٮ  ٛب٢ رة٤فٮ ٤ُٴ ط٘د٬ف  ألد٢ٔ ٟل٩ 

ٜف٬َ ألٰذف ف٣زمي. ٱ٧َ ل٣ٞ ٗج٩ ٧ِ بل أل٠فلأللت ألل٣   ٱؿزل ألأ٫ٮ ٧
ٯ٬لٝ ُدب ٗ  ة د ألل٣   ٱو٠٨٪ تٲكد  ل٣ٞ أللعفـلر ٤ُٴ 

 ف٬٣ ٲ ف٣فل٣ :
 طلُد ف٣د  ٧ِٜ   -0
 ٣ظلُد ف٣د  ؿل٫َ لٟ  -6
 ف٣ دل  ٧ِٜ   -4
 ٣ذ٣ٞ  ف٣ دل  مولًل ٣ٰل ؿل٫َ -3

ٱ٠٣٪ ٗ  ف٣ ٜدٜد ٟٲ٩ ػد د٪ وفؼلرٟل٩ ٗ  علؿدد ٱفة     
ٗ  د٨دَ ف٣خـلئؾ. ٬٣أعذ ف٨٣ثل١  وظف٤ش٥ م٨ٰ٫ل وفؼلرٟل٩

 ف٨٣ؼلألٮ ف٣فل٣ :
ف٣فدلر ف٠٣ٰزأللئ  ف٨٣ٲدٲ  ٗ  ألدف  وف٠ٲ٩ ٧٪ ت ٗٚ  -0

 ٣إل٠٣فزٱ٫لت
 ف٣فدلر ف٠٣ٰزأللئ  وأت  ٧٪ ػزٟد ف٠٣ٰزألل  -6
 ف٣بزٙ وف٠ٲ٩ ٧٪ ت ٗٚ ٣إل٠٣فزٱ٫لت  -4
 ٣ذ٣ٞ  ف٣بزٙ وأت  ٧٪ ػزٟد ف٠٣ٰزألل  -3

  ٱ٬٠٣ٰل   تٜٲ١ ف٣ٜـد ٤ُٴ ف٣ز٦ٓ ٧٪ م٩ ف٣  د تب ٱ دذفألد
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أل٠ل٤٧ٰل. ٠٣  تخفبز تِٜد  ف٣ دل  ٱمؿٲ٬٣ل ٗ  ٯذف ف٠٣ٲٟب ٤ُدٞ 
م٩ ت٬ٜب ٨ُدًٜل ٗ  ف ٟفؼلٗلت ف٣زفئِد ةٲ١ هبدِد ف٠٣لئ٬لت 
ف٣ دد  ٱٯ  ف ٟفؼلٗلت ف٣ف  ٫ف ت ُ٪ ف٣ثٲر  ف٣  وثد ٗ  ٦٤ُ 
ف٨٣ف  زفت ٱ٦٤ُ فجةدل  ف٣ شو    ٱ٦٤ُ ف٣ د٬ٲ٥. ٤ُٴ ف٣ؼخؾ 

٪ م٩   وخؼٴ ٧٪ م٩ تظٜن ٯذ٭ ف ٟفؼلٗلت ف٣ِزع ف ٣ٰ . ف٨٣ؤ٧
للف ٟل٩ فهلل طب ل٫ٮ ٱتِل٣ٴ ةٜدٜد  ٗظد٠ٲ٩ ٧٪ ف٣ـِب م٩ 
وفِزف ٤٣خوز ٧٪ ٛب٢ ٧ظلُد٬ل  ف٣ظٜد٨د ٗ  ٦ٰٗ هزوٜد ٢٨ُ 
ُل٨٣ٮ ف٣وبدِ . ٱ٫ ٪ ٟظلُد٪ ٤٣ ٜدٜد رأل٨ل ٫ِثز ٗ  ف٦٤ِ٣ ٤ُٴ 

٧ل   ٫ظفودَ م٩  مدٲألد ٬ٜ٧ِد ٤ُٴ طؤف١ "ٟدٖ ت٢٨ِ ف٣ دل ؟"
٠٫فؼ٘ٮ ألٲفطود ف٦٤ِ٣ ٜٗن ٯ  ف دلألد ٤ُٴ فجط ٤د "٨٣للف تٲد  

 ةدل . ٨٣للف ٫ ٪ ٧ٲدٲ ٱ٩؟
 

 مؿ٢ ف٣ دل  ٤ُٴ ٟٲٟب فجرف
وب ف ف٦٤ِ٣ ٗ  ف دلألد ٤ُٴ ف٣ظؤف١ ُ٪ تِٜد  ف٣ دل  أل  ٱ١ س٬٧ . 

٤٧دٲ٩ ط٬د.  ٫03 ٪ ٦٤ِ٫ ٗ  ف٣ٲٛت ف٣ لكز م٩ ٨ُز فجرف وب٤ْ 
ف٣ش٧٪ ٦٣ ٠٫٪ ٦٤ِ٫ ٨ُز ٟٲٟب٬ل. ٱ٠٣٪ ف ٟفؼلٕ  ٛب٢ ٛز٩ ٧٪

ف٣ ةٚ ٬٤٣ؼلم ف ػِلُ  ٱف ك٨  ١ ف٣وبدِ  ٣بِق ف٬٣ٌلئز 
ف٠٣د٨دلئدد ٛ ٥ ٬٣ل ٱطد٤د م٫دٜد ٱ ٛدٜد ٣ف  و  ٨ُز ف٣ـخٲر 
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ف٨٣خف٤٘د  ٤ُٴ طو  فجرف. ٣ٜ  ت٦ ػزل فجطلص ف٨٤ِ٣  ٣ٰذ٭ 
 Brent Dalrympleف٣وزوٜد ألؼ٢٠ ٧٘ـ٢ ٗ  ٟفلي ألز٫ت  فرو٨ب٢  

  فُف٨ل ًف ٤ُٴ ٧ِزٗد ٫ـٖ ٨ُز ٨ُThe Age of Earthز فجرف 
ث ثد ٬ُلؿز ٟد٨دلئدد ٧ؼِد م٫ ٤ت ألؼ٢٠ ٧وز   ٱت ٲ٣ت ل٣ٴ 
٬ُلؿز ٧خف٤٘د ٱ٧ظفٜز  : ف٣دٲرف٫دٲ٥ ت ٲ١ ألبن  ل٣ٴ ف٣زؿلؽ  
ٱف٣بٲتلطدٲ٥ ت ٲ١ ألبن  ل٣ٴ فجردٲ٩  ٱت ٲ١ ف٣ظفزٱ٫فدٲ٥ 

٣زٱألد وٲ٥. ُ٪ هزوٚ ٛدلص ف٣ٔزوب ل٣ٴ ٬ُـز ٫ل ر وظ٨ٴ ف
٨ٟدلت ٧٪ مي ٧٪ ٯذ٭ فجسٱفا ٧٪ ف٬ِ٣لؿز  و٬٬٠٨ل تٜ وز ٨ُز مي 
ؿخز  ٧ِد٬د. ٢ٟ ٯذ٭ فجطل٣دب ف٨٣ظف٤ٜد تِو  ٫فلئا ٧ف٬ل٨ٓد 
ألؼ٢٠  ٗت ٬٤٣ٌز  ٱد٨دِٰل وؼدز ل٣ٴ م٩ ٨ُز فجرف ٯٲ 

ط٬د  ٧َ ٫ظبد عوأ ٛزوبد ٧٪ ف٣ٲفة  ألل٨٣ د ٜٗن.  3551111111
٤ُٴ طو  فجرف ف٣ ل٣  وِٲ  تلروخٰل ل٣ٴ ٧ل  مٛ ٥ ف٣ـخٲر

٤٧دلرفت ط٬د  ٱ٠٣٪ ٧ل وٜزي ٧٪ طبِد٪ ٫دشٝ ٱُ    3وٜزي ٧٪ 
 ٤٧دلرفت ط٬د. ٧3.5٪ ف٣ـخٲر ف٨ٜ٣زود وِٲ  تلروخٰل ل٣ٴ 

د٨دَ فج ٣د ف٨٣فٲٗز  ةل٣دل تؼدز ل٣ٴ م٩ فجرف ٟل٫ت ٠٧ل٫ًل ٓدز 
فجٱ٣ٴ. ٣ٜ   ٧ ئ٦ ت٨ل٧ًل ٤٣ِدغ ٗدٰل ٗ  ف٣خ٨ظ٨لئد ٤٧دٲ٩ ط٬د

تِزف ف٠٣ٲٟب ٣ٰ ٲ٥ ٧ظف٨ز ٱ٧ ٧ز ٧٪ ٟٲو٠بلت ٱ٫دلسٝ 
٨ُ ٛد  ٱمة  ٯذ٭ ف٣ٰ ٨لت د٤ِت ف٨ٜ٣ز وخزا ُ٪ ٫ولٙ 
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٤٧دلرفت  3فجرف. ٱ٣ذ٣ٞ   ٓزفألد ٗ  ف٩ ف٣ـخٲر ف٣ف  تِٲ  ل٣ٴ 
 ط٬د   وٲد  ٗدٰل مي   ئ٢ ٤ُٴ ف٣ دل . 

٦ ف٣ِثٲر ٤٧دٲ٩ ط٬د  ت 051ٜٗن ٗ  ٱٛت  ةٚ  مي ٧ل وٜلري ٧٪ 
٤ُٴ م٫ٲفٍ ةدل  ٧د٠زٱألدد. ٱ٧٪ ف٨٣٘فزف م٩ ٯذ٭ ف٠٣لئ٬لت لفت 
ف٣خ٤دد ف٣ٲفة   ٟل٫ت ٛل ر  رأل٨ل أللطفخ ف٥ ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ٤ُٴ 
تخشو٪ ف٤ِ٨٣ٲ٧لت  ٱٟل٩ ٛل ر  ٤ُٴ ت٠زفر لفتٰل  ٱٛل ر  ٤ُٴ 

 Carlف٣فوٲر ل٣ٴ م٫ٲفٍ ٧خف٤٘د ٧فِ   . ة وثًل  ٱكَ ٟلر١ ٱٱس 

Woese  ٨ِ٣ز ٧    ٣ألرف  ٱل٣ٞ ٬ُ ٧ل مؿب  ٗزكدد ٧ ف٤٨د
تبل ١ ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ألد٪ ف٠٣لئ٬لت ف٣ دد طًٰ . ألؼ٢٠ مطلط   
وف٠ٲ٩ ف٨٣ دن ف٣ دٲي ٤٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ٧٪ ُ   ٟبدز ٧٪ ف٣خ ول 
ف٣ـٔدز  ف٨٣ظف٤ٜد  ٱ٬٠٣ٰل تف٘ل٢ُ ٤ُٴ ٫ولٙ ٱفطَ ٧َ ألِلٰل 

 ف٣بِق.
ف٣ف  تٲٗز للف هٲر ٟلئ٪ ٧ِد٪ ألزٱتد٪ مٱ ط٤ظ٤د ٧٪ ف٣بزٱتد٬لت 

٧دش  ٧ِد٬د  ٗج٫ٮ و٠٨٪ ٣ٰذ٭ ف٨٣دشفت ف٣  و   ف ٫فٜل١ ألظزُد ل٣ٴ 
ددزف٫ٰل. ألٰذف ف٬ِ٨٣ٴ  ٗج٩ ف٣فوٲر ف٣ذي ة ال ٗ  ٱٛت ٧ب٠ز ٟل٩ 
٫ؼلهًل د٨لُدًل مٟثز ٬٧ٮ ٫ؼلهًل ٗز وًل. ت٦ تٲثدٚ ٯذف ف٬٣ٲٍ ٧٪ 
"ف٫فٜل١ ف٣ د٬لت فجٜٗ " ألؼ٢٠ دد  ٗ  ٦ٌِ٧ فجػ٠ل١ ف٣ٜ و٨د 

دزول ف٨٣ٲدٲ   فآل٩ ٤ُٴ فجرف )ف٣ِفلئٚ(  ٱرأل٨ل متلل ٧٪ ف٣ب٠ف
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 ل٣ٞ ف٣٘زؿد  ٫فؼلر عـلئؾ د و   ألظزُد.
ٱ٠٣٪ ٟدٖ ة ال ف٣فٲف٣  ف٣ذفت  ٗ  ف٨٣ٜل٥ فجٱ١؟ ٧٪ ف٬٨٣ـٖ 
ف٣ٜٲ١ م٬٫ل   ٦٤ِ٫ ٗ  ف٣ٲٛت ف٣ ل٣  ٟدٖ ة ال ل٣ٞ.   تٲد  
ٗزكدد ة وثد فٛفزألت ٧٪ ت٘ظدز ٟدٖ فطفولٍ ف٠٨٣ل٩ ف٣ذي ُٱد  

٤٧دٲ٩ ط٬د ٧٪ ألد د ٛب٢ ةدٲود م٩ وٲد  ةدل  ٤ُٴ طو   051ٛب٢ 
فجرف. ٯذف   و٬ِ  ُ ٥ ٱدٲ  ٗزكدلت ٧ِٜٲ٣د  ٱ٠٣٪ 
ف ةف٨ل ت ف ةـلئدد ف٣ف  و٠٨٪ ف ُف٨ل  ٤ُدٰل  سف٣ت تب ٱ 

 ألِد   ف٬٨٣ل١.
ٛب٢ ع٨ظد٪ ُل٧ل  ػ٤٠ت ف٣ف لري ف٣ؼٰدز  ف٣ف  ٛل٥ ألٰل طفل٤٫  

٣خ٤دن ٧٪  Harold Ureyٯلرٱ٣  مٱري  ٱ ٧Stanley Millerد٤ز  
ف٨٣زٟبلت ف٣ِلٲود ٱف٨٣ل  ٧ل و٠٨٪ م٩ و٠ٲ٩ ف٣ٌزٱٕ ف٣ب فئدد 
٤٣ دل  ٤ُٴ فجرف. فطفولٍ ٯذف٩ ف٣ِل٨٣ل٩ ت٠ٲو٪ ٨ٟدلت ٤ٛد٤د 
٧٪ ٧زٟبلت ةدٲود ٧ث٢ فجة٨لف فج٧د٬دد ٧٪ ع ١ تظ٤دن ػ ٬د 

 فع٢  ٰٟزأللئدد. ٧ث٢ ف٣ِثٲر ٤ُٴ ٨ٟدلت ؿٔدز  ٧٪ ٧زٟبلت ٨٧لث٤د
ف٬٣دلسٝ ف٣ٜل ٧د ٧٪ ف٣٘لل  ف٣خلرد   ة د مولًل ٤ُٴ م٩ ٧ث٢ ٯذ٭ 
ف٣ شو لت ف٣ِلٲود ف٨٣ِٜ   و٠٨٪ م٩ ت٬ؼأ ٧٪ ف٤٨ِ٣دلت ف٣وبدِدد 

 ٗ  ف٠٣ٲ٩.
ألِ  ٯذ٭ ف٬٣ٜود  تـب  ف٣ف٘لؿد٢ ٫لٛـد ت٨ل٧ًل. ٟدٖ و٠٨٪ 
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٣ شي  ةل٢٧ ٤ِ٨٤٣ٲ٧لت ٱلفت  ف ٫ٜظل٥ م٩ وف٠ٲ٩ ٧٪ ٯذ٭ 
ف٬٣ٲٱي ف٣ذي وف٠ٲ٩ ٨ُٲ ٭ ف٣ٜ٘زي ٧٪ ف٣ظ٠ز ف٨٣زٟبلت؟ ف٣ ٨ق 

ف٣٘ٲط٘لت  ٧زتب ٤ُٴ ػ٢٠ هبٜلت ٗٲٙ ألِلٰل ألؼ٢٠ ٬٧ظٚ ٤ُٴ 
ؿٲر  مسٱفا ٧٪ ف٣ ٤شٱ٩ ف٨٣ش ٱا  وب ٱ ٱٟأ٩ دشئدًل ٛ  عزا ل٣ٴ 
ف٣ٲدٲ  ٟؼ٢٠ مٱ٣  ٤٣ دل  ٤ُٴ ٫ ٲٓدز ٧فٲَٛ  ٱعلؿد م٩ 
ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي   و٤٨ٞ ف٣ٜ ر  ٤ُٴ ٫ظخ ٫٘ظٮ  ٤ُٴ ٠ُض 

  ةدث و٠٨٪ ٤٣ ٨ق ف٣زوب  م٩ و ٢٨  ٨RNAق ف٣زوب  ف٣ 
ف٤ِ٨٣ٲ٧لت  ٱٗ  ألِق ف٣ ل ت و٠٨٪ م٩ و ٘ش ت٘لُ ت 
ٟد٨دلئدد  ٗ  ةد٪   وظفودَ ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ل٣ٞ. ف٣ ٨ق 
ف٬٣ٲٱي ٧ث٢ ف٣ذفٟز  ف٣ فئ٨د ف٨٣ٲدٲ   ٗ  دٰلس ف٨٠٣بدٲتز: لل م٫ٰل 

ٲ ف٣ ل١ و٘فزف م٩ ت٠ٲ٩ ٱطد٤د ثلألفد ٣ ٘ي ف٤ِ٨٣ٲ٧لت )ٱ٨ٟل ٯ
٧َ ف٨٠٣بدٲتز و٠٨٪ م٩ وـلي ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي أللجعول  
ف٣بز٧ دد(. ٤ُٴ ٠ُض ل٣ٞ  ٗج٩ ف٣ ٨ق ف٣زوب  مػبٮ ألل٣ذفٟز  
ف٨٣ؤٛفد ف٣ف  أل٨ٜ ٱرٯل م٩ تٜٲ٥ أل٬ؼلهلت أل٨٘ز ٯل. ٱ٤ُٴ ف٣ز٦ٓ 
٧٪ ف٣ ٰٲ  ف٨٣ل٬دد ف٣ف  ألذ٣ٰل ُ   ٧٪ ف٣بلةثد٪ ل  م٫ٮ ٦٣ و٠٨٪ 

-ف٣ ٨ق ف٣زوب  ٗ  ت زألد ٧د٤ز ٣   فآل٩ ف٣فٲؿ٢ ل٣ٴ ٠٧ٲ٫لت
مٱري  ٨ٟل ٦٣ و٠٨٪ تـ٨د٦ ة٨ق روب  ٛل ر ٤ُٴ ف٣فٲ٣د  

 ف٣ذفت .
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 ِٗت ف٣ـِٲأللت ف٠٣بدز  ٗ  ت  و  ٧ظلر ٬ٜ٧َ جؿ٢ ف٣ دل  
)ف٣ذي  Francis Crickألِق ف٨٤ِ٣ل   ٱمألزسٯ٦ ٗزف٫ظدض ٟزوٞ 

مٟفؼٖ ٧َ دد٨ض ٱفتظٲ٩ ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ف٨٣ش ٱا ف٣ ٤شٱ٩(  
ل٣ٴ ف٣ٜٲ١ ألأ٩ مػ٠ل١ ف٣ دل  ٱؿ٤ت ل٣ٴ فجرف ٧٪ ف٣٘لل  
ف٣خلرد   ل٧ل ُبز دشو لت ؿٔدز  ُلئ٨د ُبز ف٣٘لل  ألد٪ ف٬٣ ٲ٥ 
ٱتَٜ ت ت تأثدز دللألدد فجرف مٱ م٩ ل٣ٞ ت٦ ألؼ٢٠ ٧ٜـٲ  فٱ 

٣ٜ ٧ل  فآلتد٪ ٧٪ ف٣٘لل . ٓدز ٧ٜـٲ  ٧٪ ٛب٢ ألِق ف٨٣ظلٗزو٪ ف
٤ُٴ ف٣ز٦ٓ ٧٪ م٩ ٯذف ف٣ف٘ظدز ٛ  و ٢ ٧ِل٤د ف٣ دل  ٤ُٴ فجرف  
ل  م٫ٮ   وٜ ٥ ػد ًل ٣ ٢ ف٣ظؤف١ ف٣ ٲٯزي ُ٪ مؿ٢ ف٣ دل   ج٫ٮ 
و َٗ ألل٣  ال ف٨٣ذٯ٢ ل٣ٴ ةٜبد س٬٧دد مٛ ٥ أل٠ثدز. ٱٯ  ٫ٜود 
٫ٌل٥ ٫وزةٰل ٗ  ٱدٮ ف٨٣ِفزكد٪ ٤ُٴ ل٠٧ل٫دد ف٣ٲدٲ  ف٣ِ٘ٲي 

٤ دل  ٤ُٴ فجرف فطف٬ل ًف ل٣ٴ ف٣ٜل٫ٲ٩ ف٣ثل٫  ٨٤٣د٠ل٫د٠ل ٣
 ف٣ زفرود. 

و٬ؾ ف٣ٜل٫ٲ٩ ف٣ثل٫  ٤ُٴ م٫ٮ ٗ  ٫ٌل٥ ٤ٔ٧ٚ  ةدث   هلٛد ٱ  
٧ل   و٨ٰ٬٠٨ل ف٣ عٲ١ مٱ ف٣خزٱا  ٗج٩ ٨ٟدد ٧٪ ف عف ١ طٲٕ 
ت٨د٢ ل٣ٴ ف٣شول   ٧َ ٧زٱر ف٣ٲٛت. أل٨ل م٩ مػ٠ل١ ف٣ دل  ٗ  ٓلود 

وِفبز م٩ ٧٪ ف٨٣ظف د٢ م٩ ت٠ٲ٩ ف٣ دل   ف٣فزتدب ٗج٩ ف٣بِق
ٱد ت ٧٪  ٱ٩ عل٣ٚ علرٙ ف٣ٜ ر . ٱ٠٣٪ ٯذف و٦٬ ُ٪ طٲ  ٦ٰٗ 
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٬ِ٨٣ٴ ف٣ٜل٫ٲ٩ ف٣ثل٫ : ف٣فزتدب و٠٨٪ م٩ وشو  ٗ  ألِق مدشف  
ف٬٣ٌل٥  ٱ٠٣٪ ٯذف و فلا ل٣ٴ هلٛد  ٱل٣ٴ م٩   ت٢ٜ ٨ٟدد ف٣خ٢٤ 

ٌل٥ ٗ  ف٬٣ٌل٥ ٢٠ٟ. ٗ  ةل٣د مؿ٢ ف٠٣ٲ٩  ف٠٣ٲ٩ ٢٠ٟ ٯٲ ف٬٣
ف٤ٔ٨٣ٚ  ٱوف٦ تٲٗدز ف٣ولٛد ٧٪ ف٣ؼ٨ض  ٱألل٣فل٣  ٗج٩ ف٣شول   
ف٣ فع٤دد ف٨٣و٤ٲألد ٨٧ث٤د ألل٣ف ٨َ ف٣ِؼٲفئ  ٤٣ شو لت   و٠٨٪ م٩ 

 وخل٣ٖ ف٣ٜل٫ٲ٩ ألأي ةل١ ٧٪ فجةٲف١. 
ُ ٥ ٛ ر  ف٦٤ِ٣ ةفٴ فآل٩ ٤ُٴ ت٘ظدز ف٣ظؤف١ ف٨ِ٣دٚ ُ٪ مؿ٢ 

ًٰٲر ف٣ ٨ق  ف٣ دل   َٗ ألِق ف٨٣ؤ٬٧د٪ ألل ٣ٮ ل٣ٴ ف٣ٜٲ١ ألأ٩
ف٬٣ٲٱي ٱف٣ ٨ق ف٣زوب  ٯٲ تأٟد  ٤ُٴ ف٣ٜ ر  ف ٣ٰدد. للف ٟل٩ 
ٯ ٕ ف ٣ٮ ٧٪ ع٤ٚ ف٠٣ٲ٩ ٯٲ ع٤ٚ ف٣بؼز  ٱللف ٟل٩ ف٣فِٜد  
ف٨٣و٤ٲي ٣ب   ٤٨ُدد ف٣ دل  وف لٱس ٛ ر  ف٨٣ٲف  ف٠٣د٨دلئدد ٗ  
ف٠٣ٲ٩ ٗ  ؿ٬لُد ف٣ذفت  م  و٠٨٪ م٩ و٠ٲ٩ فهلل ٛ  ت ع٢ ٣ب   

 ٯذ٭ ف٤٨ِ٣دد؟
تب ٱ ٯذ٭ ف٣٘زكدد ٛٲود  ُوً٘ل ٤ُٴ ُ ٥ ٛ ر  ف٨٤ِ٣ل  ٤ُٴ ٛ  

ف  ُل  ألأ٩ ف٣ف٘ظدز ف٣وبدِ  ٣ف٘ظدز مؿ٢ ف٣ دل  ٗ  ٧ف٬لٱ١ ف٣د . 
ٱ٠٣٪ ٯذف ف٣ف٘ظدز ٛ  و٠ٲ٩ ٧ٜبٲ ً ٗ  ف٣ٲٛت ف٣ ل٣   ٱ٬٠٣ٮ ٛ    
و٠ٲ٩ ٟذ٣ٞ ٗ  ف٣ٔ . ٱ٣ذ٣ٞ  أل  م٩ ٠٫ٲ٩ ةذرو٪ ٗ  ف٣فِل٢٧ 

   ٗ  ٯذف ف٨٣ ل١ مٱ ٗ  ٧ ل ت ٧َ ف٢ِ٘٣ ف ٣ٰ  ألؼ٢٠ ٧ 
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معزٳ  سف١ ف٦٤ِ٣ ٛلؿزًف ُ٪ ف٣ٲؿٲ١ ل٣دٰل. ٧٪ ٟظٲٕ ف٣ؼ٨ض 
ٗ  فجس٬٧د ف٣ٜ و٨د ل٣ٴ ةزٟد ف٠٣ٲفٟب ٗ  ف٣ِـٲر ف٣ٲطوٴ  ٱل٣ٴ 

 God Of Gapsمؿ٢ ف٣ دل  ف٣دٲ٥  ٟثدزًف ٧ل وظدط "ل٣ٮ ف٣٘ ٲفت" 
ٔزفت ٤٣ و٪ )ٱألل٣فل٣  وظدط ٣إل٣ٮ(. ف٣ و٪ ف٣ذي ولَ فهلل ٗ  ث

ف٦ٰ٘٣ ف٣ ل٣  ُ٪ ف٣ِل٦٣ ف٣وبدِ  ٛ  وفظبب ٗ  مس٧د ٗ  ةل١ 
 فطفولٍ ف٦٤ِ٣ ٧   ت٤ٞ ف٣ثٔزفت ٗ  ٱٛت  ةٚ.

ٗ  ٧ٲفدٰد ُ ٥ ف٣ٜ ر  ٤ُٴ ٦ٰٗ ف٣ِل٦٣ ف٣وبدِ  و٬بٔ  م٩ و٠ٲ٩ 
ف٨٣ؤ٬٧ٲ٩ ألل ٣ٮ ةذرو٪ ٗ  ف طف٬ل  ل٣ٴ ٗزكدد ف٣ف ع٢ ف ٣ٰ  ٗ  

فٴ   تظبب ل٣ٞ ٗ  كزر ٧ ل ت ف٣ف  و٤ٰ٘ل ف٨ٔ٣ٲف ةل٣دًل  ة
٧ظفٜب٤ . ٯ٬لٝ مطبلي ٱددٰد ٣ ُفٜل  أللهلل  أل٨ل ٗ  ل٣ٞ ٱدٲ  
ف٨٣بل ئ ف٣زولكدد ٱف٬٣ٌل٥ ٗ  ف٣خ٤ٚ. ٯذ٭ فجطبلي لو لألدد 
ٱتظف٬  ل٣ٴ مطض ٧ِزٗدد  ٱ٣دض ٤ُٴ مطلص ٗزكدلت ت٘فٜز 
٤٣  ئ٢. أللعفـلر  ٤ُٴ ف٣ز٦ٓ ٧٪ م٩ ف٣ظؤف١ ُ٪ مؿ٢ ف٣ دل  

ف٣ز٦ٓ ٧٪ ُ ٥ ٛ ر  ف٦٤ِ٣ ف٣  وث ٤ُٴ توٲوز طؤف١ رفئَ  ٱ٤ُٴ 
ل٣دد لةـلئدد ٧ ف٤٨د  ل  م٩ ٯذف ٣دض ٠٧ل٩ ٣د٨لرص ف ٫ظل٩ 

 ف٨٣ؤ٧٪ ألل ٣ٮ  و٨ل٫ٮ.
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 ف٣ظ ٢ فجة٘ٲري
ٗ  ةد٪ م٩ ف٨٤ِ٣ل  ف٣ٰٲف  ٱف٨٣ فزٗد٪ تٲؿ٤ٲف  ٟفؼلٕ ف٣ ٘زولت 
٬٧ذ ُ   ٛزٱ٩  ل  م٩ ٯذ٭ ف ٟفؼلٗلت أل٤ٔت ٧زة٤د ٧فٜ ٧د ٗ  

ظ٬ٲفت ف٣ِؼزو٪ ف٨٣لكدد. ف٠٣ثدز ٧٪ ف٣٘ ٲفت ف٣ف  ٟل٫ت ف٣
٧ٲدٲ   ٗ  ٦ٰٗ تلروخ ف٣ دل  ٤ُٴ فجرف ت٦ ٤٧ؤٯل ألٲفطود 
فٟفؼلٕ فج٫ٲفٍ ف٬٨٣ٜزكد ٧٪ ف٠٣لئ٬لت ف٣ دد. ٱمٟثز ٧٪ ل٣ٞ  
مؿب  ٧٪ ف٨٣فلل ف٣فِزٕ ٤ُٴ ٨ُز ٯذ٭ فجةلٗدز أل٬ل ًف ٤ُٴ ٫٘ض 

  ت  و  ٨ُز ٤٨ُدد ف ك٨  ١ ف ػِلُ  ف٣ف  طلُ ت ٗ
فجرف. ف٣ٔل٣بدد ف٨ٌِ٣ٴ ٧٪ ف٠٣لئ٬لت ف٣ دد ف٣ف  ُلػت ٦٣ تفزٝ 
مي مثز و ١ ٤ُٴ ٱدٲ ٯل  ج٩ فجةلٗدز ت٬ؼأ ٗ  ًزٱٕ ٓدز ُل ود 
٤٣ٔلود )٤ُٴ طبد٢ ف٨٣ثل١  ف٠٣لئ٪ ف٣ذي وَٜ ٗ  ٫ٲٍ ٧ِد٪ ٧٪ 
ف٣ود٪ مٱ ف٣ـخٲر  ٱ  وف٦ ف٣فٜلهٮ ٧٪ ٛب٢ ف٣ دٲف٫لت ف٨٣٘فزطد 

ٱ٦ٌِ٧ ٯذ٭ ف٨٣خ٤ٲٛلت تف ٢٤(. ٱ٤ُٴ كٲ  ٯذف  تفِ٘٪ ٌُل٧ٮ
ف٣ٲفَٛ  وب ٱ ٧٪ ف٨٣ ٯغ م٩ و٠ٲ٩ ٣ و٬ل ٧ث٢ ٯذ٭ ف٣ثزٱ  ٧٪ 

 ف٤ِ٨٣ٲ٧لت ةٲ١ ف٠٣لئ٬لت ف٣ دد ف٣ف  ُلػت ٤ُٴ فجرف.
ف٣  ٱ١ ف٣ش٬٧  ف٣ف  ٟؼ٘ت ٬ُٮ ف٣ظ ٢ فجة٘ٲري ٓدز ٠٧ف٢٨ 
ت٨ل٧ًل  ٱ٠٣٪ و٢ٌ ٧٘د  د ف. ٤ُٴ طبد٢ ف٨٣ثل١  ٜٗن ف٠٣لئ٬لت 
ف٣ دد ٱةد   ف٣خ٤دد تٌٰز ٗ  ف٣زٱفطب ف٣ف  ت٠ٲ٫ت ٛب٢ ةٲف٣  
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٤٧دٲ٩ ط٬د  ٤ُٴ ف٣ز٦ٓ ٧٪ م٫ٮ ٧٪ ف٠٨٨٣٪ م٩ ت٠ٲ٩ ٯ٬لٝ  551
ٛب٢ ٯذف ف٣ٲٛت. ٛب٢ ٧ل ٟلئ٬لت ةدد مٟثز تِٜد ف ٟل٫ت ٧ٲدٲ   

٤٧دٲ٩ ط٬د ٧لت  ًٰز ٗ أ  ُ   ٟبدز ٧٪  551وٜزي ٧٪ 
 فجدظل٥ ف٣ ٜٗلرود ف٨٣ف٬ٲُد ٤ُٴ ٧خون ف٣ظ ٢ فجة٘ٲري.

ٓل٣بل ٧ل وؼلر ل٣ٴ ٯذف ف٣ ل ثد ٤ُٴ م٫ٰل "ف ٫٘ لر ف٨٠٣بزي"  ٱت٦ 
ت ٱو٪ ل٣ٞ ألؼ٢٠ ٧ٰ٘ٲ٥ ٤٣ٔلود ألٲفطود ف٣زفة٢ طفد٘٪ دلي ٓٲ٣   

Stephen Jay Gould    ٗ ٞفلي ُـز٭ ػلُزود  ٱل٣ ُٟ ٱٯٲ مٟثز 
.   ٱٗ  ف٠٣فلي تظل ١ ٓٲ٣  Wonderful Lifeٟفلألٮ "ةدل  رفئِد" 

ٟدٖ و٠٨٪ ٤٣فوٲر م٩ و٠ٲ٩ ٧ظؤٱ ً ُ٪ ف٣ف٬ٲٍ ٗ  ٧خوولت 
ف٣ف  ًٰزت ٗ  ٧ث٢ ٯذ٭ ف٣٘فز  ف٣ٜـدز  ٧٪  Body plansف٣ ظ٦ 
 ف٣ش٧٪.

  ُل  ألأ٩ ف ٫٘ لر ٟل٩ ٯ٬لٝ عبزف  لعزٱ٩ م٢ٛ ة٨لطد أل٠ثدز  ٣
ف٨٠٣بزي و٨ث٢ ف٫ٜولًُل ٗ  ٤٨ُدد تِٜد  ف٣ دل   ٤ُٴ ف٣ز٦ٓ ٧٪ م٩ 
ٟفلأللت٦ٰ ٦٣ ت٠٪ ٧ِزٱٗد ٤ُٴ ٫ولٙ ٱفطَ ٤٣ ٨ٰٲر ف٣ِل٥. ٧ل 
وظ٨ٴ ألل ٫٘ لر  ف٨٠٣بزي ٤ُٴ طبد٢ ف٨٣ثل١ و٠ِض تٔدزًف ٗ  
ف٣ؼزٱم ف٣ف  ط٨ ت ٠٣ثدز ٧٪ فج٫ٲفٍ ألل٣ف  ز ٱف٣ف  ٟل٫ت 

د٪ ف٣ظ٬د٪. ٗ  ةد٪ ألذ٣ت ٧ لٱ ت ٧٪ ٛب٢ ألِق ٧ٲدٲ   ٨٣ و
ف٨٣ٲة و٪ ٣فأٟد  م٩ ف ٫٘ لر ف٨٠٣بزي ٯٲ  ٣د٢ ٤ُٴ ت ع٢ ٛٲ  
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علرٛد ٤٣وبدِد  ٱ٠٣٪ ف٣ رفطد ف٨٣فأ٫دد ٤٣ٲٛلئَ   تب ٱ م٫ٰل ت ٦ُ 
ل٣ٞ. ٯذ٭ ؿدٔد د و   ٧٪ ة د "ل٣ٮ ف٣٘ ٲفت". ٧ز  معزٳ  ٧٪ 

٦ٰ ٤ُٴ ٧ث٢ ٯذ٭ ٓدز ف٣ ٨٠د م٩ و٤ِٚ ف٨٣ؤ٬٧ٲ٩ أللهلل لو٨ل٫
ف٣٘زكدد. تؼدز فج ٣د ف٣ ل٣دد ل٣ٴ م٩ فجرف ٤ًت دز ف  ةفٴ ٛب٢ 

٤٧دٲ٩ ط٬د  ةد٪ ًٰزت ف٬٣بلتلت ٤ُٴ ف٣دلألظد  311ةٲف٣  
 ٧41ظف٨   ٱدٲ ٯل ٧٪ مػ٠ل١ ف٣ دل  ف٨٣لئدد. ألِ  ٧ل وٜزي ٧٪ 

٤٧دٲ٩ ط٬د ٤ُٴ ٫ ٲ ف٣فٜزوب  ف٫ف٤ٜت ف٣ دٲف٫لت ل٣ٴ ف٣دلألظد  
ل٣ٴ ٗ ٲ  معزٳ: وب ٱ م٩ ٯ٬لٝ ُ   ٤ٛد٢ ٧٪  ٱٯذ٭ ف٣خوٲ  تؼدز

فجػ٠ل١ ف ٫فٜل٣دد ألد٪ ف٨٣خ٤ٲٛلت ف٣ب زود ٱف٣بزود رأللُدد فجرد٢ 
ٗ  ف٣ظ ٢ فجة٘ٲري. ف ٟفؼلٗلت ف٣  وثد ٱثٜت ألؼ٢٠ ٬ٜ٧َ 

 م٧ث٤د ٤ُٴ ٯذف ف٬٣ٲٍ ٧٪ ف٣ف ٲ١.
٤٧دٲ٩ ط٬د  ٯد٬٨ت ف٣ و٬لؿٲرفت ٤ُٴ  641أل فود ٧٪ ٫ ٲ 

ُل٥  ٣ ٳ ف٣بلةثد٪ فآل٩ ألأ٩ ف٫ٜزفكٰل ٟل٩ فجرف. ٱوٲد  ٛبٲ١ 
٤٧دٲ٩ ط٬د ٧لت  ٗ   ٫25ٰلود ٧٘لد د ٱٟلرثدد ٛب٢ ٧ل وٜزي ٧٪ 

ٱٛت فؿو ف٥ ٟٲٟب فجرف ٧َ ٟٲو٠ب ٟبدز ٱَٛ ٗ  ٧ دن ٧ل 
وِزٕ فآل٩ ألؼبٮ دشوز  وٲٟلتل٩. ت٦ ف٣فِزٕ ٤ُٴ ف٣ٔبلر ف٣ ٛدٚ 

ف٣ِل٦٣. ف٣ذي ٫فا ُ٪ ٯذف ف٣فـل ٥ ف٣زٯدب ٗ  مدشف  ٧خف٤٘د ٧٪ 
ف٣فٔدزفت ف٬٨٣لعدد ف٠٣لرثدد ف٣ف  ٫ف ت ٤ُٴ ٧ل وب ٱ ٧٪ ٨ٟدد 
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ف٣ٔبلر ف٣ٰلئ٤د ٗ  ف٣ٔ ٕ ف٣ ٲي ٟل٫ت مٟثز ٧٪ ف٣ س٥ ج٫ٲفٍ 
ف٣ و٬لؿٲرفت ف٨٣ٰد٬٨د  ٨٧ل م ٳ ل٣ٴ ف٫ٜزفكٰل  ٱفرت٘لٍ ٗزؽ 

 ٱدٲ  ف٣ث ودلت.
ل٩ فؿو ف٥ ف٠٣ٲو٠ب ف٣ٜ و٦ ٯٲ ة ال ٧ دز. ل٫ٮ ف٣ظبب ف٣ٲةد  

و٠ٲ٩ م ٳ ل٣ٴ ف٫ٜزفف ف٣ و٬لؿٲرفت ٱًٰٲر ف٣ث ولت.  ف٣ذي ٛ 
رأل٨ل ٦٣ ٠٫٪ ٧ٲدٲ و٪ ف ٩ ٣ٲ ٦٣ ولزي ٯذف ف٠٣ٲو٠ب 
ف٠٨٣ظدٞ. ٬٨ٌِ٧ل ٣ وٮ فٯف٨ل٥ علؽ ألل٣ظ ٢ فجة٘ٲري ٤٣بؼز  
ٱٯ٬ل مولل ًٰزت فٟفؼلٗلت ٗ  ف٣ِٜٲ  ف٤ٜ٣د٤د ف٨٣لكدد ٟؼ٘ت 

  ٫ٲٍ ٧٪ ف٠٣ثدز ٧٪ ف٣ ٜلئٚ. ت٦ فٟفؼلٕ ٌُل٥ مٟثز ٧٪ فث٬  ُؼز
م٫ٲفٍ فط ٕ ف ٫ظل٩ ف٨٣خف٤٘د ٗ  مٗزوٜدل  ٧َ ٧ ةٌد ٱدٲ  
سول   ٧وز   ٗ  ة ٦ ف٣ ٨ ٨د. ت٦ فٟفؼلٕ مٱ١ ف٣ِد٬لت ٗ  

 ط٬د تٜزوبًل. 095111تلروخ ف ٫ظل٩ ٛب٢ ٧ل وٜزي ٧٪ 
وب ٱ م٩ ف٣٘زٱٍ فجعزٳ ف٣ف  توٲرت ٧٪ فط ٕ ف ٫ظل٩ ٱفدٰت 

٣ذو٪ ٟل٫ٲف ٧ٲدٲ ٱ٩ ٗ  مٱرٱألل هزوًٜل ٧ظ ٱ ًف: ف٣بؼز ف٣ب فئدٲ٩ ف
ط٬د  ٱة وثًل ت٦ فٟفؼلٕ "ف٣ٰٲألدت" ٱٯٲ ُبلر   41111ةفٴ ٛب٢ 

ُ٪ ٧خ ؿٔدز ج٫لص ُلػٲف ٗ  دشوز  ٤ٗٲروض ٗ  ف٫ ٱ٫دظدل ةفٴ 
 ط٬د.04111ف٫ٜزكٲف ٬٧ذ ٧ل وٜزي ٧٪ 

ر٦ٓ م٩ ٯ٬لٝ ف٣ِ و  ٧٪ ف٣ِدٲي ٗ  ف٣ظ ٢ فجة٘ٲري  ٱر٦ٓ 
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ٲي ة٤ٰل  ل  م٩ د٨دَ ف٬٣فلئا ٱدٲ  ف٣ِ و  ٧٪ فج٣ٔلس ف٨٣و٤
تٜزوبًل ت٬ظ ٦ ٧َ ٧ٰ٘ٲ٥ ػ ز  ف٣ دل  ف٨٣ف٤ِٜد ألل٠٣لئ٬لت ف٣ دد. 
وٲد   ٣د٢ دد  ٤ُٴ مػ٠ل١ ف٫فٜل٣دد ٧٪ ف٣شٱفةٖ ٤٣ودٲر  ٱ٧٪ 
ف٣شٱفةٖ ل٣ٴ ف٣ث ودلت. ف٣  ا ف٣ف  تظ٬  ل٣ٴ ٨٫ٲلا   وظفودَ 

٨ل ت٘ظدز ٱدٲ  ألِق فج٫ٲفٍ  ٧ث٢ ف٣ دفل٩  وفِزف ٤٣ظٜٲم ٤ٟ
ٟؼ٘ت ف٣ف ٜدٜلت ُ٪ ٱدٲ  م٫ٲفٍ ف٫فٜل٣دد  ٗ  ٟثدز ٧٪ فجةدل٩ 

 ٗ  ف٣ش٧ل٩ ٱف٠٨٣ل٩ ف٣ذي تف٬بأ ألٮ ٫ٌزود ف٣فوٲر.
 

 ٠ٗز   فرٱو٪ ف٣فوٲرود
  ٱٛ   رص ٗ  ف٣ب فود ٣دـب  ٟلٯ٬ًل ٗ  0819ٱ٣   فرٱو٪ ٗ  ُل٥ 

٬ٟدظد ل٫ ٤فزف  ٱ٠٣٪ تٲ٣  ٣ وٮ فٯف٨ل٥ ٨ُدٚ ألل٣وبدِدلت. ٤ُٴ 
٩  فرٱو٪ ف٣ؼلي فٛف٬َ ٗ  ف٣ب فود أل  د "طلُد و " ف٣ز٦ٓ ٧٪ م

ألل٣   ٱرمٳ م٩ ف٣فـ٨د٦ ف٨٣ٲدٲ  ٗ  ف٣وبدِد  ٣د٢ ٤ُٴ ٱدٲ  
٧ـ ر ل٣ٰ   ٗج٩ ٱدٰلت ٫ٌز٭ أل مت تفٔدز ٬ُ ٧ل طلٗز ٤ُٴ 

. سفر  فرٱو٪ م٧زو٠ل ف٣ ٬ٲألدد ٱدشر 0842-0840ط٘د٬ف  ألد٢ٔ  
ٜ و٨د  ٓل أللٓٲص  ةدث  رص ألٜلول ٧ف  ز  ٧٪ ف٠٣لئ٬لت ف٣

 ٱ ةي ت٬ٲٍ مػ٠ل١ ف٣ دل  ٗ  ألد لت ٧ِشٱ٣د.
أل٬ل ًف ٤ُٴ ٯذ٭ ف٨٣ ةٌلت  ٱ٤ُٴ مطلص ٢٨ُ لكلٗ  ٛل٥ ألٮ ٤ُٴ 
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٧ ٳ مٟثز ٧٪ ُؼزو٪ ُل٧ل  هٲر  فرٱو٪ ٫ٌزود ف٣فوٲر ُ٪ هزوٚ 
  ٱفدٮ  فرٱو٪ ل٠٧ل٫دد م٩ وظبٜٮ 0859ف ٫فٜل  ف٣وبدِ . ٗ  ُل٥ 

ٗ  ف٬٣ٰلود ٟفب ٱ٫ؼز  م٣٘ز  رفط٢ ٱف ص ل٣ٴ ف٬٣ٌزود  ٱ٬٠٣ٮ
 The Origin ofم٠ٗلر٭ ٗ  ف٠٣فلي ٨ُدٚ ف٣فأثدز "مؿ٢ فج٫ٲفٍ" 

Species . 
ٱ٧َ ٧ِزٗفٮ ألأ٩ ف٣  ا ٗ  ٟفلألٮ ٯذف ٧٪ ف٨٣ ف٢٨ م٩ و٠ٲ٩ ٣ٰل 
مؿ ف  ٱفطِد  ٟفب  فرٱو٪ ت٤ِدًٜل ٗ  ٫ٰلود ف٠٣فلي وٜٲ١ ٗدٮ 

ٌز "ٱدٰلت ف٬٣ٌز ف٣ف  ٛ ٧فٰل ٗ  ٯذف ف٠٣فلي  ٱٟذ٣ٞ ٱدٰلت ٫
ف٣ظد  ٱف ص  ألخـٲؽ مؿ٢ فج٫ٲفٍ  ت٬٬٠٨ل ٧٪ م٩ ٫ف٬بأ ألأ٩ 
ٛ رًف ٤ٛدً  ٧٪ ف٣فٜ ٥ ٣٪ وؤ ي ل٣ٴ ثٲر  ٟبدز  ٗ  ف٣فلروخ 

 ف٣وبدِ ".
فُفبز  فرٱو٪ م٩ د٨دَ م٫ٲفٍ ف٠٣لئ٬لت ف٣ دد ت٬  ر ٧٪ ٧ ٨ٲُد 
ؿٔدز  ٧٪ مط ٕ مٟثز ػدٲًُل  ٱرأل٨ل ت٬  ر ٧٪ ٧ ٨ٲُد ٱفة   

بز  فرٱو٪ م٩ ف٣ف٬ٲٍ  فع٢ ف٬٣ٲٍ ف٣ٲفة  و  ال ٬٧ٰل ٜٗن. ٣ٜ  فُف
ألؼ٢٠ ُؼٲفئ   ٱم٩ ف٣بٜل  ٤ُٴ ٛد  ف٣ دل  مٱ ف٫ٜزفف ٢ٟ 
ف٠٣لئ٬لت ف٣ دد وِف٨  ٤ُٴ ٛ رتٰل ٤ُٴ ف٣ف٠دٖ ٧َ ف٣بد د. ٣ٜ  ُبز 
 فرٱو٪ ُ٪ ل٣ٞ ألل ٫فٜل  ف٣وبدِ . ل رفٟل ٬٧ٮ ألل٣ولألَ ف ٫٘ لري 

٤٨ِدد ٫٘ظٰل ٛ  ت٬وبٚ ٣ٰذ٭ ف٣  د  م٨٣   فرٱو٪ ل٣ٴ م٩ ٯذ٭ ف٣
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٤ُٴ ف٣بؼز  ٱهٲر ل٣ٞ ألٜ ر مٟبز ٧٪ ف٣ف٘ـد٢ ٗ  ٟفلي  ةٚ 
 .٬ُThe descent of Manٲف٫ٮ "مط ٕ ف ٫ظل٩" 

مثلر ٟفلي "مؿ٢ فج٫ٲفٍ" ٫ٜلػًل ٧بلػزًف ٱ٧ ف ٧ًل  ٱ٠٣٪ ر   ف٢ِ٘٣ 
٧٪ ٛب٢ ف٣ظ٤ولت ف٣ و٬دد ٦٣ و٠٪ ألؼ٢٠ ُل٥ ط٤بدًل ٨ٟل ُوـٲر ٗ  
ف٣ٲٛت ف٣ ل٣ .  ٗ  ف٣ٲفَٛ  ٛب٢ رد٢ ف٣ و٪ ف٣ ٯٲت  

 Warfield ofف٣بزٱتظفل٫ف  ف٨٣ لٗي  أل٬دل٧د٪ فرٗد٤  ألزو٬ظفٲ٩ 

Princeton " ٫ٌزود ٗ  ف٣وزوٚ ل٣ٴ ف٬ِ٣لود ف ٣ٰدد  " ف٣فوٲر ٤ُٴ م٫ٮ
ألد٨٬ل ت٨ظٞ أل  د م٩ ف٣فوٲر ٗ  ة  لفتٮ و ب م٩ و٠ٲ٩ ٣ٮ عل٣ٚ 
علرٙ ف٣ٜ ر . وٲد  ف٣ِ و  ٧٪ فجطلهدز ةٲ١ ر  ٢ِٗ ف٣ ٨ٰٲر 
٤ُٴ  فرٱو٪. ٤ُٴ طبد٢ ف٨٣ثل١  ٟل٫ت ٯ٬لٝ ٧ لٱر  ػٰدز  ألد٪ 

وٲر( )ف٨٣زٱا ف٨٣ف ٨ض ٤٣ف H. Huxley Thomasتٲ٧لص ٯ٠ظ٤  
  Wilberforce Bishop Samuelٱف٨٣وزف٩ ؿ٨ٲئد٢ ٱو٤بزٗٲرص 

ٱرأل٨ل ٦٣ و٢ٜ ٯ٠ظ٤  م٫ٮ   وؼِز ألل٣ِلر ٧٪ م٫ٮ ٧٪ مة٘ل  ٛز   
ٱ٬٠٣ٮ طٲٕ وؼِز ألل٣ِلر للف ٟل٩ ٛزوبًل جي ػخؾ   وٜٲ١ 
ف٣ ٜدٜد. ُ ٱ  ٤ُٴ ل٣ٞ  ٱ٤ُٴ ف٣ز٦ٓ ٧٪ ٟٲ٫ٮ ٬٧بٲلف ٧٪ ٛب٢ 

 رٱو٪ ٗ   وز ٱطف٬٨ظفز. ف٨٣ ف٨َ ف٣ و٬   ل  م٩  ٗ٪  ف
ٟل٩  فرٱو٪ ٫٘ظٮ وؼِز أل٤ٜٚ ألل٣ْ لسف  تأثدز ٫ٌزوفٮ ٤ُٴ ف٨٣ِفٜ  
ف٣ و٬   ٱهٲف١ ٟفلي "مؿ٢ فج٫ٲفٍ" ُل٫ٴ ٟثدزًف ٣دؼدز ل٣ٴ ت٘ظدز 
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٧ف٬ل٦ٓ ٠٨٧٪ "م٫ل   مرٳ مي طبب ٱددٮ ج٩ تفظبب فآلرف  
ف٣ٲفر   ٗ  ٯذف ف٠٣فلي ٗ  ؿ ٧د ٨٤٣ؼلُز ف٣ و٬دد جي ػخؾ 

ف٨٣ؤ٣ٖ ف٣زألٲأل  ف٨٣ؼٰٲر ٟفب ٣  م٫ٮ "٣ٜ  ت٨٤ِت ت رو دل  ....
م٩ مرٳ م٩ ل٣ٞ ٧ ز  ػِٲر ٫بد٢ ٣إل٣ٮ ع٤ٚ مػ٠ل١ مؿ٤دد 
مؿب ت ٛل ر  ٤ُٴ توٲوز لفتٰل ل٣ٴ مػ٠ل١ معزٳ ٧ فلدد ٣ٰل  
ل٣ٴ ة  ف ُفٜل  م٫ٮ ٧و٤ٲي ٢٨ُ د و  ٧٪ ف٣خ٤ٚ وؤ ي ل٣ٴ ط  

 ف٣٘زفٓلت ف٬٣لد٨د ُ٪ ٛٲف٫د٬ٮ". 
ٱو٪ عف٦ ٟفلألٮ مؿ٢ فج٫ٲفٍ ألل٣ ٤٨د ف٣فل٣دد: "ٯ٬لٝ أل٢ ل٩  فر

٨ٌُد ٗ  ٯذ٭ ف٬٣ٌز  ٧َ ٱدٲ  ٛٲٳ ُ    دل ت ل٣ٴ ف٣ دل  
ألٲفطود ف٣خل٣ٚ ٤ُٴ ؿٲر  مػ٠ل١ فٱ ػ٢٠ ٱفة   ٱم٫ٮ ألد٨٬ل ٯذف 
و ٱر ف٠٣ٲٟب ٱٗٚ ٛل٫ٲ٩ ف٣ للألدد ف٣ثلألت  ٗج٫ٮ ٱ٧٪ ت٤ٞ ف٣ب فود 

ل مٟثز د٨ل ً ف٣بظدود   ت٠ٲ٫ت ٱتوٲرت مػ٠ل١   ةـز ٣ٰ
ٱرٱُد".  ٤ًت فآلرف  ف٣ؼخـدد ٣ فرٱو٪ ٓل٧لد  ٱوب ٱ م٫ٰل 
ٟل٫ت ٧ف٤ٜبد ةفٴ ف٣ظ٬ٲفت فجعدز  ٧٪ ةدلتٮ. ٱٗ  لة ٳ ف٨٣زفت 
ٟفب وٜٲ١ "ف  م ري ٯٲ ف٣ٲؿٖ فجٛزي ٣ٲكِ  ف و٨ل٫ ". ٱٗ  
٧ز  معزٳ ٟفب وٜٲ١ م٫ٮ ػِز ألف  ي ٟبدز ٧٪ "ف٣ـِٲألد ف٣بل٣ٔد 

ٜب٢ ٠ٗز  م٩ ٯذف ف٠٣ٲ٩ ف٣ٌِد٦ ف٣ٰلئ٢ أل٨ل ٗ  مٱ رأل٨ل فطف ل٣د ت
ل٣ٞ ف ٫ظل٩ ف٣ٜل ر ٤ُٴ ف٬٣ٌز ل٣ٴ ف٨٣لك  ٱل٣ٴ ف٣ لكز ٤ُٴ م٫ٮ 
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٧ ز  ؿ ٗد ٨ُدل  مٱ ٤ُٴ ف٫ٮ كزٱر . ٬ُ ٧ل و ٱر ل٣ٞ ٗ  ع٤ ي 
مد ٫  ٧ٜف٬ًِل ألل٩ ٯ٬لٝ ٧ظبب مٱ١ ؿلةب ٢ُٜ لٟ  ٧ؼلألٮ أل٬ ٲ 

 ٧ل ٣إل٫ظل٩  ٱمطف ٚ م٩ وٜل١ ٣  ٧ؤ٧٪". 
وٲد  ُل٦٣ ألدٲ٣ٲد  ف٣دٲ٥ وؼٞ ٗ  ٛ ر  ٫ٌزود ف٣فوٲر ٤ُٴ   

ػزل ف٣فِٜد  ف٣زفئَ ٣ف٬ٲٍ ف٣ دل . ٗ  ف٣ ٜدٜد  ُ ٛد د٨دَ فج٫ٲفٍ 
ألبِلٰل ٧٪ ع ١ ل٣دد ف٣فوٲر ٯٲ مطلص ٨ُدٚ ٦ٰ٘٣ ٦٤ُ فجةدل  
ألأ٤٨ٟٮ  أل دث م٫ٮ ٧٪ ف٣ـِب م٩ ٫فـٲر ٟدٖ و٠٨٪ جة  م٩ 

وٲد  ٱدٰد ٫ٌز ٨٤ُدد مثلرت و رص ف٣ دل  ٧٪  ٱ٫ٮ. ٱ٠٣٪ ٯ٢ 
ف٠٣ثدز ٧٪ ف٣فـل ٥ ٧َ ٱدٰلت ف٬٣ٌز ف٣ و٬دد مٟثز ٧٪ ٫ٌزود 

 Monkey فرٱو٪ ف٣ثٲرود؟ ٬٧ذ ُزف ف٣ظدزٝ "٧ لٱ٣د ف٣ٜز " "

trial ٧زٱرًف ألل٬٨٣لًزفت ف٣ف  تِٜ  ٗ  ف٣ٲ ولت  0965" ٗ  ُل٥
ف٨٣ف    ةٲ١ ت روض ٫ٌزود ف٣فوٲر ٗ  ف٨٣ فرص  وب ٱ ف٩ ٯذ٭ 

 ةٲ١ ٫ٌزود  فرٱو٪ ٣٪ ت٬فٰ . ف٨٣ِزٟد
 

 ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي  ٱف٨٣ل   ف٣ٲرفثدد
ٟل٫ت ٫ٌزود  فرٱو٪ مٟثز ت٨دشًف ٗ  ل٣ٞ ف٣ٲٛت  ج٫ٰل ٟل٫ت ت٘فٜز 
ل٣ٴ فجطلص ف٣٘دشولئ . تو٤ب فج٧ز دٰ  ٣ٜز٩ ٧٪ ف٣ش٧ل٩  ٟفؼلٕ 
ٟدٖ و٠٨٪ ف٩ و٠ٲ٩ ٯ٬لٝ ت٤ِد٨لت ٤٣ دل  ت ٢ِ ٫ٌزود  فرٱو٪ 
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ز. ٟل٩ ف٣زفٯب ف٣ٔل٧ق ٫ظبدل دزو ٲر ٬٧ ١  تفٲفٗٚ ٧َ ٠ٗز  ف٣فٔد
Gregor Mendel ٱف٣ذي ٟل٩ وِدغ ٗد٨ل تظ٨ٴ ةل٣دًل ألل٣ ٨ٰٲرود  

ف٣فؼد٠دد  ٧ِلؿزف ٣ فرٱو٪  ٱٟل٩ ٛ  ٛزم ٟفلي "مؿ٢ فج٫ٲفٍ"  
٨ٰ٬٠٣ل رأل٨ل ٦٣ وفٜلأل . ٟل٩ ٬٧ ١ مٱ١ ٧٪ مٱك  م٩ ف٣ٲرفثد و٠٨٪ 

ت. ُبز ت لري م٩ ت٬ف٢ٜ ٤ُٴ ػ٢٠ ةش٥ ٬٧٘ـ٤د ٧٪ ف٤ِ٨٣ٲ٧ل
٧ل٬دد ٤ُٴ ٫بلتلت ف٣بلس   ٗ  ة وٜد ٬٧ش٣ٮ ٗ   وز ف٬٠٣دظد  ٱٛ  
ع٤ؾ ٬٧ ١ ل٣ٴ م٩ ُٲف٢٧ ٱرفثدد تفؼلرٝ ٗ  ط٨لت ٤ُٴ ٫ ٲ 
ط٤ض مٱ ٧فِظٖ ٗ  ف٣بلس    ٨٧ل و٬ِ  م٩ ل٣ٞ و ٨٠ٮ ٛٲفُ  
ةظلألدد. ٦٣ و٠٪ ٬٧ ١ وِزٕ ٧ل ٯ  ف٣ د٬لت  ٱ٬٠٣ٮ مٱك  م٩ 

 لت و ب م٩ و٠ٲ٩ ٧ٲدٲ ًف.ػد ًل ٧ل ٧٪ ٛبد٢ ف٣ د٬
ط٬د. ٱألِ  ل٣ٞ  ٱٗ   ٣45ٜ  ت٦ ت لٯ٢ مأل لال ٬٧ ١ ٨٣   

٧ـل ٗد ُ دبد ت  ال مةدل٫ًل ٗ  تلروخ ف٦٤ِ٣  ت٦ لُل   فٟفؼلٕ 
٫فلئا مأل لال ٬٧ ١ ألٲفطود ث ثد ٨٤ُل  ع ١ مػٰز ٗ  ٫ٰلود 
ف٣ٜز٩ ف٣ِؼزو٪. ٗ   رفطلتٮ ف٣ؼٰدز  ٤ُٴ "فجعول  ف٣ٲرفثدد ٗ  

٧زفف ف٬٣ل ر  ف٣ف  ة ثت ٗ  ألِق فجطز مث٬ل  فجوق  ٣أل
ٱفثًٜل   ٨٧Archibald Garrodلرطفٮ ٤٣وب  ٟل٩ مرػدبل٣  ٓلرٱ   

ألؼ٢٠ ٛلهَ م٩ ٛٲفُ  ٬٧ ١ ت٬وبٚ ٤ُٴ ف٣بؼز  ٱم٩ ٯذ٭ 
ف عف  ت دل ت ٬ٟفد د ٬٣٘ض ف٬٣ٲٍ ٧٪ ف٣ٲرفثد ف٣ذي ٟل٩ ٬٧ ١ 
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  ةٌٮ ٗ  ف٬٣بلتلت.
كدد ٠٘٣ز  ف٣فٲروث ٗ  ف٣بؼز  مكلٕ ٬٧ ١ ٱٓلرٱ  عـٲؿدد رول

٧َ م٩ ف٣خـلئؾ ف٨٣ٲرٱثد ٧ث٢ ف٣ ٤  ٱ٣ٲ٩ ف٣ِد٪ ٧أ٣ٲٗد ألل٢ِ٘٣ 
ألل٬٣ظبد جي ػخؾ و ٛٚ ٗ  ف٣ ٬ض ف٣بؼزي. ٤ًت فآل٣دد ف٣ف  
تف ٦٠ ألٰذ٭ فج٨٫لم ٓل٧لد  ٱ٧َ ل٣ٞ  ٦٣ و٢٤ٜ مة  ٧٪ ٫ لل 
فجطلص ف٠٣د٨دلئ  ٤٣ٲرفثد.  فٗفزف ٦ٌِ٧ ف٣بلةثد٪ ٗ  ف٬٣ـٖ 

٧٪ ف٣ٜز٩ ف٣ِؼزو٪  م٩ ف٣ـ٘لت ف٨٣ٲرٱثد و ب م٩ ت٬ف٢ٜ  فجٱ١
 ُبز ف٣بزٱتد٬لت  أللُفبلر م٫ٰل تب ٱ مٟثز ف٣ شو لت ف٣ دد ت٬ٲُل.

٦٣ ت٠٪ ف٣ف لري ف٠٨٣زٱألدٲ٣ٲددد ف٣ف  مدزفٯل  0933ةفٴ ُل٥ 
مٱسٱف٣  مٗدزي  ٟٲ٣٪ ٧ل٤ٟٲو   ٱ٠٧لرت  ٛ  مًٰزت م٩ ف٣ ٨ق 

ٴ ٢ٜ٫ ف٣خـلئؾ ف٨٣ٲرٱثد. ف٬٣ٲٱي  ٱ٣دض ف٣بزٱتد٪ ٯٲ ف٣ٜل ر ٤ُ
ٱ٤ُٴ ف٣ز٦ٓ ٧٪ م٩ ٱدٲ  ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ٟل٩ ٧ِزٱٗل ٨٣ل وٜزي 
٧٪ ٧لئد ط٬د  ل  ف٫ٮ ٦٣ و٠٪ وِفبز طٲٳ ٧ ٨ٲُد ةش٥   مٯ٨دد 
٣ٰل. ٱألِ  م٢ٛ ٧٪ ُؼز ط٬ٲفت ًٰز دٲفي د٨د٢ ٱم٫دٚ ٤٣ظؤف١ 
ةٲ١ ف٣وبدِد ف٠٣د٨لئدد ٤٨ِ٣دد ف٣فٲروث. ٣ٜ  ت٦ ٟظب ف٣زٯل٩ ٗ  

ف٨٣ ف ٥ ٣ف  و  هبدِد تزٟدب ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ٗ  ُل٥  ف٣ظبلٙ
ٱٗزف٫ظدض ٟزوٞ   ٧James Watson٪ ٛب٢ دد٨ض ٱفهظٲ٩   0954

Francis Crick  ألل٣ؼ٢٠ ف٣ذي ت٦ ت ٱو٬ٮ ٗ  ٟفلي ٱفتظٲ٩ "٧ظ٤دد
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ف٣ ٤شٱ٩ ف٨٣ش ٱا". ٛل٥ ٱفتظٲ٩  ٟزوٞ  ٱ٧ٲروض ٱو٬٠٤ش  
 Rosalindألفٲًدٖ ف٣بدل٫لت ف٣ف  ت٬ف ٰل رٱسف٣د٬  ٗزف٤٠٫د٪ 

Franklin  طف٬فلا م٩ دشي  ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ٣ٮ ػ٢٠ ٧ش ٱا   
ف٣ ٤شٱ٩  ٤ُٴ ػ٢٠ ط٦٤ ٤٧فٲي  ٱم٩ ف٤ِ٨٣ٲ٧لت ف٬٣ل٤ٛد ٤٣ٜ ر  
وف٦ ت  و ٯل ٧٪ ٛب٢ ط٤ظ٤د ٧٪ ف٨٣زٟبلت ف٠٣د٨دلئدد ف٣ف  تف٠ٲ٩ 
٧٪  ردلت ف٣ظ٦٤. ٠ٟد٨دلئ  وِزٕ ؿ٘لت ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي 

٨ؼ٤٠د تز٧دش تـ٨د٦ ف٣ دل   مػِز ف طفث٬لئدد  ٱة٤ٲ٣ٮ ف٣زفئِد ٣
ألل٣زٯبد ٧٪ ٯذف ف٣ شي .  ُٲ٫  مةلٱ١ مػزل ٦٠٣ ٧ ٳ م٫لٛد 

 ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي.
٣ٰل ُ    3.0دشو لت ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ٨ٟل ٯٲ ٧ٲك  ٗ  ف٣ؼ٢٠ 

عـلئؾ ٨٧دش . ف٨ِ٣ٲ  ف٣ٜ٘زي ف٣خلرد  ٠٧ٲ٩ ٧٪ دشو لت ٤ُٴ 
ثدز ػ٢٠ مػزهد ٧فزفتبد ٠٧ٲ٫د ٧٪ ط٠ز ف٣٘ٲط٘لت  ٱ٠٣٪ ٧ل و

ف٣ ٯؼد ٧ل ٯٲ ٧ٲدٲ  ٗ  ف٣ فع٢.  تف٠ٲ٩  ردلت ف٣ظ٦٤ ٧٪ ٧شوا 
٧٪ مرألِد ٠٧ٲ٫لت ٟد٨دلئدد  ت ُٴ "ٛٲفُ ".  ُٲ٫ل ٫ظ٨دٰل 

  A  C  G)ألأط٨لئٰل ف٠٣د٨دلئدد ف٤ِ٘٣دد ٗ  ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ٛٲفُ  
T .)ٱ٢ٟ ٧٪ ٯذ٭ ف٣ٜٲفُ  ف٠٣د٨دلئدد ٣ وٮ ػ٤٠ٮ ف٣خلؽ ألٮ   

و٬٠٨ٮ م٩ وف  ٥  Aػ٠ل١  ف٣ؼ٢٠ تخد٢ فآل٩ م٩ ٧٪ ألد٪ ٯذ٭ فج
 G  ٱف٣ؼ٢٠ Tألؼ٢٠  ٛدٚ ٜٗن ٧َ  ردد ف٣ظ٦٤ ف٨٣ لٱر  ٤٣ؼ٢٠ 
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. ٯذ٭ ٯ  "ث٬لئدلت ف٣ٜلُ  ". Cو٬٠٨ٮ م٩ و٬ظ ٦ ل٣ٴ دٲفر ف٣ؼ٢٠ 
ٱ٣ذ٣ٞ و٬٠٨ٞ تـٲر ف٣ ٨ؾ ف٬٣ٲٱي ٤ُٴ ػ٢٠ ط٦٤ ة٤شٱ٫   
أل دث م٩ ٢ٟ  ردد ٗدٮ تفؼ٢٠ ٧٪ سٱدد٪ ٧٪ ٛلُ   ٱفة  . ٯ٬لٝ 

. للف تِزكت لة ٳ A-T, T-A, C-G, G-C ردلت ٧ ف٤٨د: مرألِد 
ف٣ٜٲفُ  ٤٣ف٤ٖ  ٗج٫ٮ و٠٨٪ لؿ ل ف٣ف٤ٖ ألظٰٲ٣د ٧٪ ع ١ 

ٛلُ    Tف٢٨٠٨٣ ٗ  ف٣فزٟدب ف٣شٱد : ف٣ب و٢ ف٣ٲةد  ٤٣ٜلُ   
. ٱ٢ِ٣ فجٟثز م٫لٛد  م٩ ف٣ ٤شٱ٩ ف٨٣ش ٱا وظلعر Tمعزٳ ٧٪ ٫ٲٍ 

ف٣ذفت   ج٩ ٢ٟ ٛظ٦ و٠٨٪ ٤ُٴ ف٣٘ٲر ل٣ٴ هزوٜد ٤٣ٜدل٥ ألل٬٣ظخ 
فطفخ ف٧ٮ ٟٜل٣ب  ٫فلا ٛظ٦ د و . للف ٛظ٨ت د٨دَ فجسٱفا ل٣ٴ 
ف٬٣ـٖ  ٱٛوِت ف٣ظ٦٤ ٫شٱ ً ل٣ٴ مط٢٘ ٱطن ٢ٟ  ردد  ٗج٩ ٢ٟ 
٫ـٖ ٧٪ ف٣ظ٦٤ طٲٕ و فٲي ٤ُٴ ٟلٗد ف٤ِ٨٣ٲ٧لت ف٣ س٧د  ُل   

 أل٬ل  ٫ظخد ٟل٤٧د ٧٪ فجؿ٢.
٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ٤ُٴ م٫ٮ ٟفٜزوب ٠٘٤٣ز   و٠٨٪ ٨٤٣ز  م٩ وفـٲر ف

ُبلر  ُ٪ ٧خون مٱف٧ز  مٱ لة ٳ ف٣بز٧ دلت  ف٣ٜلألِد ٗ  ٫ٲف  
ف٣خ٤دد. ٣ٔد ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ف٣فز٧دشود تف٠ٲ٩ ٧٪ مرألِد ةزٱٕ 
ٜٗن. فج٧ز وف٠ٲ٩ فج٧ز ف٨٣    ف٨٣ظ٨ٴ دد٪ ٧٪ فآل ٕ 
فجةزٕ. د٨دَ ف٣ٲًلئٖ ف٨٣فوٲر  ٤٣خ٤دد  ةفٴ ٗ  ٧ث٢ ُلٲ 

٩ ت٤فش٥ ألفزتدب ف٣ زٱٕ ف٨٣ٲدٲ   ٗ  ٠٣لئ٪ ة  ٧ث٬٤ل  و ب م
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 ٯذف ف٬٣ؾ.
ٗ  ف٣ب فود  ٦٣ و٠٪ ٣ ٳ ف٨٤ِ٣ل  مود ٠ٗز  ُ٪ ٟد٘دد ٢٨ُ 
"ف٣بز٫ل٧ا".ٱ٠٣٪ ت٦ ة٢ ٯذف ف٤٣ٔش أل ٛد ُ٪ هزوٚ ت  و  ف٣ ٨ق 
ف٬٣ٲٱي ف٣زوب  ف٣ذي و٢٨ِ ٬ٟل٢ٛ. وف٦ ٫ظخ ٤ِ٧ٲ٧لت ف٣ ٨ق 

٣زوب   ف٬٣ٲٱي ف٣ف  تؼ٢٠ ٫ظخد ٧٪ ف٣ د٪ ُبز دشو لت ف٣ ٨ق ف
٤ُٴ ػ٢٠ ٫ـٖ ط٦٤ تف ٣ٴ  ردلتٮ ٧٪ دل٫ب ٱفة . وف زٝ 
٫ـٖ ف٣ظ٦٤ ٧٪ ٫ٲف  ف٣خ٤دد )٧خش٩ ف٤ِ٨٣ٲ٧لت( ل٣ٴ ف٣ظدفٲأل س٥ 
)٧شوا ٯ ٧  ٧ِٜ  ٧٪ ف٣بزٱتد٬لت  ٱف٣ ٯٲ٩  ٱف٠٣زألٲٯد رفت(  
ةدث و ع٢ ل٣ٴ ٧ـ٬َ م٫دٚ ٤٣بزٱتد٪ وظ٨ٴ ف٣زوبٲطٲ٥. وٜٲ٥ 

٨٣ـ٬َ ألٜزف   ٛٲفُ  ٫ـٖ ٗزوٚ ٧٪ ف٨٣فزد٨د٪ ف٨٣ فزٗد٪ ٗ  ف
ط٦٤ ف٣ ٨ق ف٣زوب  ف٬٣ل٢ٛ ٣دف٦ ت ٲو٢ ف٤ِ٨٣ٲ٧لت ف٣ٲفر   ٗ  ٯذف 
ف٣ شي  ل٣ٴ ألزٱتد٪ ٧ِد٪  وف٠ٲ٩ ٧٪ فجة٨لف فج٧د٬دد. ٢ٟ 
ث ال  ردلت ٧٪ ف٣ ٨ق ف٣زوب  تؼ٢٠ ة٨لًل م٧د٬دًل ٱفة ًف. 
ف٣بزٱتد٬لت ٯ  ٧٪ تٜٲ٥ ألل٢٨ِ٣ ٗ  ف٣خ٤دد ٱت ٤ِٰل ت لٗي ٤ُٴ 

 ( 3.6ٟدبٰل. )ػ٢٠ ت٠ل٢٧ تز
ٯذف ٱؿٖ ٧ٲدش وف٬لٱ١ ٛؼٲر ٧٪ م٫لٛد ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي  
ٱف٣ ٨ق ف٣زوب   ٱف٣بزٱتد٪  ٱٯٲ ٧ل وؼ٢٠ أللطف٨زفر ٧ـ ر 
٤٣زٯبد ٱف ُ لي. ٯ٬لٝ مرألِد ٱطفد٪ ٧٪ ف٨٣ ٨ٲُلت ف٣ث ثدد 
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ٱ٠٣٪ ٯ٬لٝ ُؼزو٪ ة٨لًل م٧د٬دًل ٜٗن.   A  C  T  Gف٣ زٱٕ 
ٱٯذف و٬ِ  م٩ ٯ٬لٝ ٱٗز   فع٤دد. ٟؼ٘ت ف٣ف لري ٤ُٴ ف٣ِ و  ٧٪ 
ف٠٣لئ٬لت ف٣ دد  ٧٪ ف٣ب٠فدزول ل٣ٴ ف٣بؼز م٩ "ف٣ؼ٘ز  ف٣ٲرفثدد"  
ٱف٣ف  وف٦ ٗدٰل ت ٲو٢ ف٤ِ٨٣ٲ٧لت ف٨٣ٲدٲ   ٗ  ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي 

٨دَ ف٠٣لئ٬لت ٱف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ف٣زوب  ل٣ٴ ألزٱتد٪  ٧ٲدٲ   ٗ  د
ٗ  ٣ٔد   tower of Babelف٣ دد ف٨٣ِزٱٗد.   ٱدٲ  ٣بزا أللأل٢ 

 و٬ِ  ة٨ق ف٣ ٤ٲتل٧دٞ ٗ  ٣ٔد أل٠فدزول ف٣فزألد.  GAGف٣ دل . 
٬٠٧ت ٯذ٭ ف٣فوٲرفت ف٨٤ِ٣دد ٧ث٤ت ٱ    د و   ٦٤ِ٣ ف٣بدٲ٣ٲددل 
ف٣ شو دد. فٟفؼلٕ ف٠٣لئ٬لت ف٠٣د٨دلئدد ف٣ِ دبد   أل٨ل ٗ  ل٣ٞ 

ف  ت٢٨ِ ٧ث٢ ٧ٜؾ مٱ ؿ٨ْ ف٨٤ِ٣ل  ٧َ ٧ِل٣ د ف٣بزٱتد٬لت ف٣
ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ٱف٣ ٨ق ف٣زوب  ٧٪ ع ١  ٧ا ف٣ف٤ِد٨لت 
ف٨٣ٲدٲ   ٗ  ٢ٟ ٨ٰ٬٧ل ٧٪ ٧ـل ر ٧خف٤٘د. م ت ٧ ٨ٲُد هزٙ 
ف٣فِل٢٧ ٧َ ف٣ شو لت ف٣ دٲود ل٣ٴ ٱ    ة٢ٜ د و  ٯٲ 
ف٣ف٬٠ٲ٣ٲددل ف٣ دٲود  ٱأل٨ظلُ   توٲرفت ٗ  ٧ ل ت معزٳ ألؼز 

 ر  ٗ  ٧ ل١ ٧ِل٣ د ف٣ِ و  ٧٪ فج٧زفف.ل٣ٞ ألثٲ
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 ف٣ ٜدٜد ف٣بدٲ٣ٲددد ٱتبِلتٰل
طٲٕ و   ف٨٣ؤ٧٪ ف٣ذي فُفبز م٩ ة د ف٣فـ٨د٦ ة د ٬ٜ٧ِد ٤ُٴ 
 ٱر ف ٣ٮ ٗ  ع٤ٚ ف٣ دل   م٩ ف طف٬فلدلت ف٣ف  تٲؿ٬٤ل ٣ٰل ٗ  
ٯذف ف٣٘ـ٢ ٓدز ٟلٗدد.  ػٞ م٩ ف٣ِ و  ٧٪ ف٣ٜزف  ف٣ذي و٠٘زٱ٩ 

ذو٪ ٫ؼأٱف ٗ  ألد د  و٬دد ٧ٜف٬ِٲ٩ ألل٩ د٨ل١ ألؼ٢٠ ٧ظف٢ٜ فٱ ف٣
ف٣ٲر   ف٣زفئَ ٱهدزف٩ ف٬٣ظز   و٠٨٪ م٩ وٲد  ل  ٧٪ ٛب٢ ٛٲ  
علرٛد لٟدد تٜ ر ف٣فِٜد  ٱف٣ف٬ٲٍ ٱف٣ ٨ل١. ةفٴ فآل٩ ت٦ ُزف 
ل٣دد ٢٨ُ ف٣ شو لت ٱمطل٣دب ف٣ٲرفثد ٱف ٫فخلي ف٣وبدِ   ٱ٣ؼزل 

ت٘ظدزفت٦٠  ٢ٟ ل٣ٞ  رأل٨ل طد٠ٲ٩ ٣ٞ ٧د٢ ٤٣ـزفخ "ٟ٘ٴ  ل٩
 ف٨٤ِ٣دد تخزا ف٣ظ ز ف ٣ٰ  ٧٪ ُل٬٨٣ل".

  ت٤ٜٚ  ٬ٰٗلٝ ف٠٣ثدز ٧٪ ف٣ظ ز ف ٣ٰ  ٧لسف١ ٧ٲدٲ ًف. ٟثدز ٧٪ 
ف٣ذو٪ أل ثٲف ٗ  ف٣بزفٯد٪ ف٨٤ِ٣دد ٱف٣ و٬دد  سف٣ٲف وؤ٬٧ٲ٩ ألل٩ ف ٣ٮ 
ع ٙ ٱوٜٲ٥ ألل٠٣ثدز ٧٪ ف٢٨ِ٣.  ألل٬٣ظبد ٣   ٣دض ٯ٬لٝ مي ػِٲر 

 ٟفؼلٗلت ف٨٣ف٤ِٜد ألوبدِد ف٣ دل   أل٢ ٤ُٴ ألخدبد فج٢٧ ٗ  ٯذ٭  ف
ف٠ِ٣ض ت٨ل٧له ٧ل مرٱٍ ٯذ٭ ف٣ دل  ف٨٣ِٜ   ف٨٣ ٯؼده ٧ل مد٢٨ م٫لٛد 
ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱيه ٧ل مد٢٨ ٠٧ٲ٫لت ف٠٣لئ٪ ف٣   ف٣ظلةز  أل فود ٧٪ 
ف٣زوبٲطٲ٥ ف٣ذي و ٲ١ ف٣ ٨ق ف٣زوب  ل٣ٴ ف٣بزٱتد٪ ل٣ٴ ت ٲ١ 

ف٣ذي و ذي ل٣دٮ  ف٣دزٛد ل٣ٴ ٗزفػد ل٣ٴ روغ ف٣ولٱٱص ف٣زفئَ
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رٗدٜٮ. ف٣فوٲر ٧ث٢ فآل٣دد و٠٨٪ م٩ ت٠ٲ٩ أل٢  أل  م٩ ت٠ٲ٩ ةٜدٜد  
ٱ٠٣٪ ل٣ٞ   وبد٪ هبدِد ؿل٫ِٰل. جٱ٣ ٞ ف٣ذو٪ وؤ٬٧ٲ٩ أللهلل  

 ٯ٬لٝ مطبلي ُ و   ٣ف٠ٲ٫ٲف مٟثز لُ لألًل. 
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٬ُ ٧ل ٬ٟت س٧د٢ مأل لال ٗ  ٧ ل١ ٦٤ُ ف٣ٲرفثد ٗ  دل٧ِد ود٢ ٗ  
ٱٛت ٧ب٠ز ٧٪ ث٨ل٫د٬لت ف٣ٜز٩ ف٨٣لك    ٟل٩ ت  و  تظ٤ظ٢ ُ   
٧ لت ٧٪ ػد٘ز  ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ٨ٰ٧د ػلٛد. ف٣ٲطلئ٢ ٟل٫ت 
ؿِبد  ٱتفو٤ب ف٣ِ و  ٧٪ ف٣خوٲفت ف٣ف لدزود  ٱٟل٫ت تفو٤ب 

٧ث٢ ف٨٣ٲف  ف٠٣د٨دلئدد فولًل فطفخ ف٥ ٟٲفػٖ عوز  أللٯٌد ف٣ث٨٪ 
ف٨٣ؼِد  ٱ ٣د٢ ٣ـب ف٨٣ٲف  ف٣ٰ ٧دد ف٣ف  ٟل٫ت  فئ٨ل ٧ل تِل٫  ٧٪ 
ٜٗلُلت ٱُدٲي معزٳ. ف٣ف٘لؿد٢ ٓدز ٨ٰ٧د؛ ف٬٣ٜود ف٨ٰ٨٣د ٯ٬ل م٩ 
ف٢٨ِ٣ فطفٔزٙ ٱٛفل هٲوً  د ًف ٱٟثدز ٧٪ ٧ لٱ ت ف٣ف زألد 
ٱف٣خوأ  ٜٗن ٣٘زس أللَ ٧ لت ٧٪ ةزٱٕ ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي 

 ف٣بؼزي.
ف٣ز٦ٓ ٧٪ ٢ٟ ٯذ٭ ف٣ـِٲأللت  ل  ف٩ مٱ١ ٱرٛد أل ثدد ٨ٛت  ٤ُٴ

أل٬ؼزٯل ٟل٫ت ُ٪ ٦٤ُ ف٣ٲرفثد ف٣بؼزود ٤ُٴ مطلص تظ٤ظ٢ ف٣ ٨ق 
ف٬٣ٲٱي. ٣ٜ  ٬ٟت مأل ث ٗ  ل٫فلا ٫ٲٍ ٱفة  ٜٗن ٧٪ ف٣بزٱتد٪  
ٱٯٲ ف٨٣ٲدٲ  ٗ  ٟزولت ف٣ ٥ ف٣ ٨زف  ٤٣ ٬د٪ ف٣بؼزي ٗ  رة٦ 

  ٬ُ ٧ل وـب  ف٣و٢٘ ٛل رفً فج٥  ٱف٣ذي ُل   ٧ل وخف٘  ألِ  ف٣ٲ  
٤ُٴ ف٣ف٬٘ض ألٲفطود رئفدٮ. ف٣بزٱتد٪ وظ٨ٴ ف٣ٰد٨ٲ٤ٓٲألد٪ 
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ف٣ ٬د٬ . ف٣ٰد٨ٲ٤ٓٲألد٪ ٯٲ ف٣بزٱتد٪ ف٣ذي وظ٨  ٣خ ول ف٣ ٥ 
ف٣ ٨زف  ألفٲٗدز فجٟظ د٪ ٧٪ ف٣زئفد٪ ل٣ٴ د٨دَ م٫ ل  ف٣ ظ٦. 
وظفخ ٥ ف٣بؼز ٱألِق ف٣ٜز   ٫ٲٍ علؽ ٧٪ ف٣ٰد٨ٲد٤ٲألد٪ ٛب٢ 

  ٤ُٴ فطفخزفا فجٟظ د٪ ٧٪  ٥ فج٥ ٣فٔذود ف٣ ٬د٪ ف٣ٲ    وظلُ
مث٬ل  ٨٫ٲ٭ ع ١ ف٣ظ٬د فجٱ٣ٴ ٧٪ ٨ُز ف ٫ظل٩  ٱوف٬لٛؾ ٯذف 
ف٣ٰد٨ٲ٤ٓٲألد٪ ف٣ ٬د٬  ت رو دل  ٱوٜٲ٥ ف٣بل٣ٔد٪ ألج٫فلا ٫ٲٍ معز 
أل  ً ٧٪ ل٣ٞ. ٱ٠٣٪ ٗ  فجطز  ف٣ ل٧لو٠دد ف٣ف  ٬ٟت مٛٲ٥ ألجدزف  

ز  ٧٪ ف٣ٰد٨ٲ٤ٓٲألد٪ ف٣ ٬د٬  ف٣ف لري ٤ُدٰل فطف٨زت ٨ٟدلت ٟبد
ٗ  ف٣ٌٰٲر ٗ  ٧زة٤د ف٣ب٤ٲّ. طبب "فطف٨زفر ف٣ٰد٨ٲ٤ٓٲألد٪ 
ف٣ ٬د٬  ف٣ٲرفث " ٟل٩ ٧٪ ٧ثدزًف ٣ ٯف٨ل٥  ج٫ٮ للف تِز٬ٗل ٤ُٴ 
ٟد٘دد ت ٘دش ف٫فلدٮ ٣ٔزف ٧ِد٪ ٬ُ  مي ػخؾ  ٗج٬٫ل ٫ظفودَ 

% ٧٪ 61ت٤ٜد٢ ٟثدز ٧٪ ط٤بدلت ٜٗز ف٣ ٥ ف٬٨٣ ٤ . و٠٘  
د٪ ف٣ ٬د٬  ٗ  ع ول ف٣ ٥ ف٣ ٨زف  ٧٪ ػخؾ وِل٫  ف٣ٰد٨ٲ٤ٓٲأل

٧٪ ٧زف ٜٗز ف٣ ٥ ف٬٨٣ ٤  ٤٣فخ٤ؾ ٧٪ ف٨٣ؼل٢ٟ ف٣ـ دد ف٨٣ؤ٨٣د 
 ٱت٘ل٦ٛ فجلٳ ف٣ذي و٤ ٚ أللجُلل . 

٣٪ م٫ظٴ مأل ف ل٣ٞ ف٣دٲ٥  ٬ُ ٧ل ٟؼ٘ت ٧ لٱ٣ف  ٦ٰ٘٣ تظ٤ظ٢ 
ٗ  ةل٣د  Cأل   ٧٪ ف٣ٜلُ     Gف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ُ٪ ٱدٲ  ف٣ٜلُ  

ة  ف٣ د٬لت ٨٧ل م ٳ ل٣ٴ ل٫فلا ف٣ٰد٨ٲ٤ٓٲألد٪ ف٣ ٬د٬ . ٧ِد٬د ج
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تٔدز ٯذف ف٣ زٕ ف٣ٲةد  ٟؼٖ م٫ٮ ٯٲ ف٨٣ظؤٱ١ ُ٪ تٲٖٛ 
ف٣بز٫ل٧ا ف٣ دٲي ٬ُ  ف٣بل٣ٔد٪. ػِزت ألظِل   ٓل٧ز  ٱ٬٬٠٣  ٬ٟت 
٠ٰ٬٧ًل  ٣ٜ  فطفٔزٙ ل٣ٞ ٬٧  ث٨ل٫دد ُؼز ػٰزف ٧٪ ف٣ ٰ  ف٨٣فِب 

 ٬٣ٲٱي ف٣بؼزي. ٟفؼلٕ ةزٕ ٱفة  ٧فٔدز ٗ  ػ٘ز  ف٣ ٨ق ف
٣ٜ  مثلر  ٯؼف  م٬٫  ٨٤ُت ألِ  ل٣ٞ ألث ال ط٬ٲفت م٩ ألِق 
ف٨٤ِ٣ل  مؿ لي ف٣زتود ف٣ثلٛبد ٛ  أل م أل٬٨لٛؼد ل٠٧ل٫دد ت  و  
تظ٤ظ٢ ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ٠٣ل٢٧ ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي  ٱف٣ف  تؼدز 

٤٧دلرفت سٱا ٧٪  4ف٣فٜ وزفت ل٣ٴ م٩ هٲ٣ٮ وـ٢ ل٣ٴ ٫ ٲ 
 و٠٨٪ م٩ مةٜٜٮ ع ١ ةدلت .  ف٣ٜٲفُ . ٱٯذف ٯ ٕ ألل٣فأٟد   

٬ٟل ٫ِزٕ ٫ظبدل ف٤ٜ٣د٢ ةٲ١ ٧ل و فٲوٮ ف٣ د٬ٲ٥. ٦٣ و٠٪ مة  ٛ  
ػلٯ  ٱفِٛدًل ف٣ٜٲفُ  ف٠٣د٨دلئدد ٤٣ د٬لت ف٣بؼزود ت ت ف٨٣ ٰز 
)٣ٜ  ٟل٫ت ؿٔدز  د ًف(. ٣ٜ  ت٦ ف٣فِزٕ ٤ُٴ أللِد ٧ لت ٧٪ 
ف٣ د٬لت  ٱٟل٫ت ف٣فٲِٛلت ةٲ١ ف٣ِ   ف٤٠٣  ٤٣ د٬لت ٧ ٢ 

 ٕ ٟبدز. أل٢ ةفٴ تِزوٖ ف٣ د٪ ٟل٩ ٧ ٢ فعف ٕ. فٯفشت  عف
ف٣فِزو٘لت ف٣بظدود ف٣ف  تِفبز م٩ ف٣ د٪ وؼ٢٠ ف٧ف ف ًف ٣ ٨ق 
٫ٲٱي و ٢٨ ر٧ٲسًف ٣بزٱتد٪ ٧ِد٪ ألِ  فٟفؼلٕ م٩ ٬٧لهٚ تؼ٘دز 
ف٣بزٱتد٪ ٗ  ف٣ د٬لت وف٦ ف٣فأثدز ٤ُدٰل ٧٪ ػزفئ  ٗ  ف٣ ٨ق 

وزوٜد ف٣ف  تٜظ٦ ٬٧لهٚ ف٬٣ٲٱي تظ٨ٴ ف٫فزٱ٫لت. فُف٨ل ف ٤ُٴ ف٣
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ف٣فز٧دش ٗ  ٫ظخد ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ف٣زوب   و٠٨٪ ٣ د٪ ٱفة  ٗ  
ألِق فجةدل٩ م٩ وز٧ش ٣ِ   ألزٱتد٬لت لفت ؿ٤د. ٱُ ٱ  ٤ُٴ 
ل٣ٞ  ٨ٟل و٠٨٪ م٩ وزٟش ل٣ٴ م٧لٟ٪ ٗ  ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ألد٪ 
ف٣ د٬لت ف٣ف    وب ٱ م٩ ٨ٰ٧د ٧    ؛ ةفٴ م٩ ف٣بِق ٟل٩ وؼدز 

ألي "٫٘لود ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي"  ٤ُٴ ف٣ز٦ٓ ٧٪ ف٣ٜٲ١  ل٣ٴ ٯذ٭ فج٧لٟ٪
ألأ٩ دش  ٧٪ ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي "٫٘لود" ٯٲ ٫ٲٍ ٧٪ ف٣ٔوزطد ٫ٌزف 

 ٣ ٬٤ٰل ألذ٣ٞ. 
٤ُٴ ف٣ز٦ٓ ٧٪ ٢ٟ ٯذ٭ ف٣ؼ٠ٲٝ  ٦٣ و٠٪ ٯ٬لٝ ػٞ ٗ  مٯ٨دد 
تظ٤ظ٢ ف٣ د٬ٲ٥ ف٠٣ل٢٧. وخفبط ألد٪ ث٬لول ٟفدب ف٣ف٤ِد٨لت ف٠٣ثدز  

ف ٫ظل٩  ٱ٫ ٪ ٫٘فٜز ل٣ٴ ٧ِزٗد ٬ُٰل ٛلئ٨د ألل٬ِ٣لؿز ف٣ س٧د ٣ دل  
ٱ٣دض أللطفولُف٬ل ف٣فِل٢٧ ٧ِٰل ألؼ٢٠ ِٗل١. ألل٬٣ظبد ٣  ٟوبدب  
تِفبز ل٠٧ل٫دد ٗف  ؿ٘ لت مٟثز ف٠٣فدبلت ف٣وبدد ِٗل٣دد )ف٣ د٬ٲ٥( 

 م٧زًف ٧ثدًز ٤٣ٔلود. 
٨ٟبف ئ ٗ  فجٱطلم فجٟل و٨دد ٱ٤ٛد٢ ف٣ رفود ألل٣ ٜلئٚ ف٤٨ِ٣دد 

ف٫ل٨٨ت ل٣ٴ ف٨٣ؤو و٪ ٤٣ؼزٱٍ ألبز٫ل٧ا  ٣ٰذ٭ ف٨٣ؼزٱٍ ف٣ زي  
٦ٌ٬٧ ٤٣فِزٕ ٤ُٴ تظ٤ظ٢ ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي  ٱف٣ذي طزُل٩ ٧ل 
مؿب  وِزٕ أللط٦ ٧ؼزٱٍ ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي. ٗ  ف٣ظ٬ٲفت ف٣ ةٜد 
فس ف  ػٲٛ  ألؼ٢٠ ٟبدز ٣زتود ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي. ٱ٧٪ ع ١ ٛدل ت  
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٣ ل و٪  ٨٣خفبز أل ث  ٱ٣د  ٠٧ٲ٩ ٧٪ ه٤بد ف٨٣لدظفدز ٱف٣ ٟفٲرف٭ ف
ٛزرت م٩ مأل ث ٗ  مطض م٧زفف ٧ِد٬د فطفِـت ٤ُٴ ف٣ِ ا. 
ٱمٟثز ٧زف ٬ٟت فٱ  ف٣فِزٕ ٤ُٴ مطظٮ ٯٲ ٧زف ف٣ف٤دٖ 

ف٣ذي وِ  مٟثز فج٧زفف ف٣ٲرفثدد ف٨٨٣دفد  cystic fibrosisف٠٣دظ  
ٗ   ٱ١ ػ٨ل١ مٱرألل. ٯذف ف٨٣زف ُل   ٧ل و٠فؼٖ ٗ  ف٣و٘ل١ 

٦  ٱف٣ذو٪ وِل٫ٲ٩ ألؼ٢٠ ة وث  ف٣ٲ    ف٣ذو٪   تشو  مٱسف٫ٰ
٧ظف٨ز ٧٪ ف٣فٰلأللت ف٣ ٰلس ف٣ف٬٘ظ . ٱألِ  د٨َ ٤ِ٧ٲ٧لت ٧٪ 
م٧ٰلت ٯؤ   فجه٘ل١ ف٣ ت  ٟ٪ و٤ٜ٪ م٫ٰ٪ وؼِز٩ أل٨ذفٙ ٧ل٣  
٬ُ  تٜبد٢ مه٘ل٣ٰ٪  تٲؿ٢ فجهبل  ل٣ٴ تؼخدؾ وؼدز ل٣ٴ ٱدٲ  
تزٟدش ُل٣  ٧٪ ف٤٠٣ٲرو  ٗ  ُزٙ ٯؤ   فجه٘ل١. ٬ٟل ٫ِزٕ مولل 

زكٴ ف٣ف٤دٖ ف٠٣دظ  لٗزفسفت ط٨د٠د ٱ٣شدد ٗ  ف٣زئفد٪ م٩ ٣ ٳ ٧
ٱف٣ب٠٬زولص  ٱ٠٣٪ ٦٣ و٠٪ ٣ و٬ل مود ٠ٗز  ُ٪ ف٣ د٪ ف٨٣ ف٢٨ 

 ف٨٣ظبب ٣ذ٣ٞ.
٣ٜ  تِزٗت جٱ١ ٧ز  ٤ُٴ ٧زف ف٣ف٤دٖ ف٠٣دظ  ٬ُ ٧ل ٬ٟت 
هبدبًل ٧ف رألًل ٗ  مٱفعز ف٣ظبِد٬لت. ٗ  ف٣خ٨ظد٬لت ٟل٩ فجه٘ل١ 

٤ٌٲ٩ ٤ُٴ ٛد  ف٣ دل  ٣ظ٪ ف٣ِلػز . ف٨٣ـلألد٪ ألل٨٣زف ٫ل رًف ٧ل و
ٱ٧َ ف٣فوٲر ف٣ذي ةـ٢ ٗ  ف٣فِل٢٧ ٧َ مُزفف ف٨٣زف ٱفطفب ف١ 
فج٫شو٨لت ٗ  ف٣ب٠٬زولص ٱُ ا ف٣فٰلأللت ف٣زئد ٱف٣فٜ ٥ ٗ  ٧ ل١ 
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ف٣فٔذود ٱف٣ِ ا ف٣وبدِ  ت٠٨٪ ف٨٣ـلألد٪ ألل٨٣زف ٗ  ف٣ظبِد٬لت 
٤ٴ ٧٪ ف٣ٲؿٲ١ ل٣ٴ ٧زة٤د ف٣ ل٧ِد ٱف٣شٱفا ٱف٢٨ِ٣. ٱ٠٣٪ ُ

ف٨٣ ٳ ف٣بِد  ٟل٫ت ٗزؽ ف٣ؼ٘ل  ٧٪ ف٨٣زف ٛلئ٨د. ٧٪  ٱ٩ ٦ٰٗ 
مطلط  ٤٣خ٢٤ ف٣ د٬  ف٨٣ظبب ٨٤٣زف ٟل٩ ف٣بلةثٲ٩ وب ٱ٩ 
ٱٟأ٦ٰ٫ وف ظظٲ٩ هزو٦ٰٜ ٗ  ف٣ٌ ٥. ٢ٟ ٧ل ٫ِزٗٮ م٫ٮ ٧٪ ألد٪ 
ف٣ث ثد ٧ ود٪ ةزٕ ٧٪ ػد٘ز  ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ٯ٬لٝ ةزٕ ٱفة  

 ت زٝ ٧٪ ٠٧ل٫ٮ. 
أ م٧ز علرا ُ٪ ف٣ٜ ر   ٱ٠٣٪ ف٣ؼم فجعز ف٣ِثٲر ٤ُٴ ٯذف ف٣خو

ف٣ذي ٫ِزٗٮ ُ٪ ٧زف ف٣ف٤دٖ ف٠٣دظ  ٯٲ م٫ٮ وفخذ ف٨٬٣ن 
ف٨٣ف٬   ٗ  ف٣ٲرفثد. ٦ٰ٘٣ ل٣ٞ  ٧٪ ف٦ٰ٨٣ م٩ ٫ِزٕ م٩ ٢ٟ دد٪ 
ٗ  مدظ٨ل٫ل ٣ٮ ٫ظخفد٪  فجٱ٣ٴ ٫أعذٯل ٧٪ فجي ٱفجعزٳ 
٫أعذٯل ٧٪ فج٥. ٗ  فج٧زفف ف٨٣ف٬ دد ٧ث٢ ف٣ف٤دٖ ف٠٣دظ  

ف٣و٢٘ ألل٨٣زف ٜٗن للف ٟل٫ت ٤ٟفل ٫ظخف  ف٣ د٪ تل٣٘د.  وـلي
٠٣  و  ال ل٣ٞ  و ب م٩ و٠ٲ٩ ٟ  ف٣ٲف٣ و٪ ةل٧ً  ٬٣ظخد 
تل٣٘د  ٱ٣ذ٣ٞ ٗج٩ فجٗزف  ف٣ذو٪ و ٤٨ٲ٩ ٫ظخد ط٤د٨د ٱمعزٳ 
تل٣٘د   وؼِزٱ٩ ألذ٣ٞ  ٯذ٭ ف٬٣لٛ ت ألؼ٢٠ ُل٥ ٦٤ُ ٱك٦ِٰ 

رٱألدد )ةٲف٣  ٱفة  ٧٪ ٢ٟ ث ثد٪ ػخؾ ٧٪ مؿٲ١ ػ٨ل١ مٱ
و٠ٲ٩ ةل٢٧ ف٣ف٤دٖ ف٠٣دظ   ٱ٦ٰ٨ٌِ٧ ٣دض ٣ و٦ٰ تلروخ ُلئ٤  
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 ٨٤٣زف(.
ط٨  فجطلص ف٣ د٬  ٣ف٤دٖ ف٠٣دظ  أل٤٨ِدد ت ظض ٤٣ ٨ق 
ف٬٣ٲٱي ٧ثدز  ٣ ٫فبل٭: ةفٴ ٧٪  ٱ٩ ٧ِزٗد مي ػم ُ٪ ف٣ د٪ 
ف٨٣ظؤٱ١  و٠٨٪ ٤٣بلةثد٪ تفبَ ٤٨ُدد تٲروث ٧ لت ٧٪ دشو لت 

فجطز لفت فجٛزألل  ف٨٣فِ  و٪ ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ٧٪ دد٬ٲ٥ د٨دَ 
ف٨٣ـلألد٪ ألل٣ف٤دٖ ف٠٣دظ    أل دث ُبز ٯذ٭ ف٤٨ِ٣دد و٠٨٪ تٲَٛ 
دشو لت ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ف٨٣ـلألد ألل٣ف٤دٖ ف٠٣دظ  ٱت٤ٞ ٓدز 
ف٨٣ـلألد. ٯذ٭ ف٣ شو لت و ب م٩ ت٠ٲ٩ ألل٣لزٱر  ٛزوبد ٧٪ دد٪ 
ف٣ف٤دٖ ف٠٣دظ . ألل٣فأٟد    و٬٬٠٨ل ٛزف   ف٣ث ثد ٧ ود٪ سٱا ٧٪ 
فجةزٕ  ٱ٠٣٪ ألج٠٧ل٬٫ل تظ٤دن ف٣لٲ  ٤ُٴ أللِد ٧ ود٪ ٬٧ٰل 
ٯ٬ل  ٱأللِد ٧ ود٪ ٯ٬لٝ  ٬٣زٳ ٧ل للف ٟل٩ ٣ٰل ُ ٛد ألل٨٣زف. 
ٟل٩ ٤ُد٬ل م٩ ٫ٜٲ٥ ألذ٣ٞ ٧ لت ٱ٧ لت ف٨٣زفت  ٱ٠٣٪ ف٣ د٬ٲ٥ ٯٲ 
٧ ٨ٲُد ٧  ٱ   ٧٪ ف٤ِ٨٣ٲ٧لت  ٱللف مألٜد٬ل ٤ُدٰل ٟذ٣ٞ ٗظ٠٬ٲ٩ 

 ٤ٲي.ٱفثٜد٪ ٧٪ ت  و  ف٣ ٲفر ف٨٣و
٣ٜ  ت٦ ف٣فٲؿ٢ ل٣ٴ ل٣ٞ ٨٧ل مثلر طزٱر ف٨٤ِ٣ل  ٱف٣ِٲفئ٢ ٧ِل ٱٟل٩ 

  ٱت٦ ف٠٣ؼٖ ُ٪ م٩ دد٪ ف٣ف٤دٖ ف٠٣دظ  0985ل٣ٞ ٗ  ُل٥ 
٧ٲدٲ  ٗ  ٠٧ل٩ ٧ل ألد٪ ٤٧دٲ٫  ٛلُ   ٧٪ مسٱفا ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي 
ف٨٣ٲدٲ   ٗ  ف٠٣زٱ٧ٲطٲ٥ ف٣ظلألَ. ٱ٠٣٪ ف٣ ل٫ب فجؿِب 
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 ٳ ؿِٲألد ف٨ٰ٨٣د مػبٮ ٨٤٣ٲكٲٍ ٤٣فٲ أل م. ٱ٣فٜزوب تـٲر ٧
ل٣ٞ ألل٣ب ث ُ٪ ٧ـبلل تل٣ٖ ٗ  طز في مة  ف٣بدٲت ٗ  
ف٣ٲ ولت ف٨٣ف   . ٟل٫ت ف٣ رفطلت ف٣ِلئ٤دد أل فود ٨٧فلس  ج٫ٰل 
٬٠٧ف٬ل ٧٪ ت  و  ف٣ٲ ود ٱف٨٣ و٬د. ٱ٠٣٪ ٧ل س٬٣ل ٟأ٬٫ل ٬٫ٌز ٧٪ 

ٛ ٥  ٱٯٲ ٧ل و٬ِ  م٩ أل ث٬ل ٛ    وٜٲ  ل٣ٴ ػم. ٧ل  6111فرت٘لٍ 
و٤ٲألل ٯٲ ف٣ب ث ٗ  ف٣بدٲت ألدفًل ألدفًل ٱف٣ب ث ألد٪ ف٨٣ـلألد  ٟل٩ ٧

 ف٣فل٣٘د ٧ـبلةًل ٧ـبلةًل. 
  وٲد  ٣ و٬ل ةفٴ ف ٩ عزوود ٬٨٤٣وٜد ٫ظدز ٤ُدٰل . 

٧ث٢ ألٜدد ف٣ د٬لت ٦٣ و٠٪ ٧ِزٱًٗل ٗ  ُل٥  1ف٠٣زٱ٧ٲطٲ٥ ر٦ٛ 
. ٱ ٨ٟل١ ف٣فؼبدٮ  مٛٲ١ م٫ٮ ٦٣ و٠٪ ٣ و٬ل عزوود ٣ؼٲفعر 0985

ف٣ٜزٳ  ٱ   ٣د٢ ٨٤٣بل٫  ٱ  مي ٧ؤػز ٨٣خلس٩ ٧ـلألد  ف٣ب٤ فت ٱ
ف ٫لر . ٣ٜ  ٟل٩ ف٢٨ِ٣ ٛلط  د ًف. فعفزُت م٫ل ٱس٧ ئ  ٗ  
ف٣٘زوٚ هزوٜد تظ٨ٴ "ٛ٘ش ف٠٣زٱ٧ٲطٲ٥"  ٱٯ  ف٣وزوٜد ف٣ف  

ٛلُ   ٧٪ فجسٱفا ف٨٣ظفٰ ٗد  6111111ط٨ ت ٬٣ل ألل٣ف زٝ ُبز 
 ٣وزوٜد ف٣ف٤ٜد ود.٤ُٴ ػ٢٠ ٛ٘شفت  أل   ٧٪ ف٣شةٖ ف٣بوم ٤ُٴ ف

ٱطلُ ٫ل ل٣ٞ ٗ  ت٘فدغ ف٬٨٣لس١ ٤ُٴ ػ٢٠  ِٗلت أل  ً ٧٪ 
ت٘فدؼٰل ألدفل ألدفًل.  ٱ٠٣٪ ف٣ف  ي   وشف١ ٟبدزًف د ًف  أل دث مُفٜ  
ٟثدزٱ٩ ٗ  ف٣ ٢ٜ ف٨٤ِ٣  م٩ ٯذف ف٬٣ٰا ٓدز ٤٨ُ   ٱم٫ٮ ٣٪ وـ٢ 
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  ٱفد٬ٰل ٫ٜـًل ٗ  ٧0981و٤ًٜل ٦ٰ٘٣ مي ٧زف ألؼزي. ٗ  ُل٥ 
ٟثدز ٧٪ ف ةبلم  ٱٛل٥ ٧خفبز٫ل ألفٲةد  دٰٲ ٭ ٧َ ف٣ف٨ٲو٢ ٱ

ٱٯٲ أللةث ٨٧دش ةلؿ٢ ٤ُٴ ف٣ ٟفٲرف٭ ٗ   ٧Chee Tsuiخفبز 
٧ظفؼ٘ٴ ٣ِ ا فجه٘ل١ ٗ  تٲر٫فٲ. ف٫ ٧لا ف٨٣خفبزو٪ ٬٧ ٬ل هلٛد 
د و  . ف٣ب ث ٟل٩ مػبٮ ألل٣ٜـؾ ف٣بٲ٣دظدد  ٬ٗ ٪ ٫ِزٕ م٫ٮ 

٬ل   ٦٤ِ٫ طدف٦ ف٠٣ؼٖ ُ٪ ف٨ٔ٣ٲف ٗ  ف٣ـ٘ د فجعدز   ٱ٬٠٣
٦ٟ طدظفٔزٙ ٧٪ ف٣ٲٛت ٤٣ٲؿٲ١ ل٣دٰل. ٟل٫ت ٯ٬لٝ ٧ؤػزفت  
ٱٟل٫ت ٯ٬لٝ مولًل ٗ ٲفت ٓل٧لد. ألِ  م٩ تؼِز أللج٢٧ ٣ثل٣ث مٱ 
رفألَ ٧ز   ٠٧ل٫دد ف٣ٲؿٲ١ ل٣ٴ ف٬٣فد د ت٘لدأ ألل٣دٲ٥ ف٣فل٣  ألف ػ  
ٯذف فج٢٧ ٣ٌٰٲر ألدل٫لت د و    ٱ٣ذ٣ٞ تٲ٬٘ٛل ُ٪ ف٣ف٘لت١ 

. ٱد ٫ل ٧٪ ف٣ـِٲألد م٩ ٫ؼزل ٣ش٧ ئ٬ل ُ ٥ ألل٣ٲؿٲ١ ل٣ٴ مي ػم
ٛ رت٬ل ٤ُٴ ف٣ِثٲر ٤ُٴ ف٣ د٪ مٱ ف٣فٲٖٛ ُ٪ ف٣ب ث. ٱ٠٣ٴ مألد٪ 
ؿِٲألد ف٨ٰ٨٣د ألوزوٜد تؼبدٰدد لٯبت ل٣ٴ ٧شرُد ٗ  ٱ ود 
٧دفؼٔل٩ ٣دف٦ ف٣فٜلم ؿٲر  ٣  ٱم٩ م٧ظٞ ألجألز  ٱم٫ل دل٣ض ٗٲٙ 

 ٟٲ٧د ٧٪ ف٣ٜغ. 
  دل  ف٣ ٲفي ٗ  ٫ٰلود 0989ٱ٠٣٪ ٗ  ٣د٤د ٨٧وز  ٧٪ ػٰز ٧لوٲ 

ف٨٣ولٕ. أل م دٰلس ف٣٘لٟض ف٣خلؽ أل٨خفبزي ٱ٧خفبز تؼ  ف٣ذي 
ٱك٬ِل٭ ٗ  ط٠٪ ف٣و ي أل ل٧ِد ود٢ ةدث ٬ٟل ٫ِٜ  فدف٨لًُل 
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ٯ٬لٝ  أل م ألجرطل١ ألدل٫لت ُ٪ ف٢٨ِ٣ ف٣ذي ٬٨ٛل ألٮ ٗ  فجول٥ 
ف٣ظلألٜد  ةدث تبد٪ ألؼ٢٠   ٣بض ٗدٮ م٩ ةذٕ ث ثد ةزٱٕ ٜٗن 

ق ف٬٣ٲٱي ٗ  ف٣ ش  ف٣خلؽ ألفؼ٘دز ف٣بزٱتد٪ ٗ   ٧٪ ػ٘ز  ف٣ ٨
ف٣ د٪ ف٣ذي ٦٣ و٠٪ ٧ِزٱًٗل ٧٪ ٛب٢ ٯٲ طبب ف٣ف٤دٖ ف٠٣دظ  ٗ  
٦ٌِ٧ ف٨٣زكٴ. ألِ  ٗفز  ٱددش   ٬ٟل ٱلعزٱ٩ ٛل رو٪ ٤ُٴ لًٰلر 
م٩ ٯذ٭ ف٣و٘ز  ألل كلٗد ل٣ٴ معول  ألز٧ دد ٗ  ف٣ د٪ ٫٘ظٮ  

ٯذف   ٯ  ف٨٣ظؤٱ٣د ُ٪ د٨دَ ةل ت CFTRمؿب ت تظ٨ٴ 
 ف٨٣زف.

٧٪ ع ١ ل٣ٞ ت٬٠٨ل م٩ ٫بد٪ م٩ ف٣ِثٲر ٤ُٴ ف٨٣ـبلل ف٣فل٣ٖ 
ف٣ذي وظبب ف٨٣زف وف٦ ٧٪ ع ١ ف ٛفزفي ألؼ٢٠ ٧فٲفؿ٢ ٧٪ 
٠٧ل٩ ف٠٣زٱ٧ٲطٲ٥. ٣ٜ  ٟل٫ت ٣ ٌد ٌُد٨د. ٣ٜ  ٟل٩ ف٣وزوٚ 
هٲوً  ٱػلًٛل  ٱ٠٣٪ فرتِ٘ت  ردد ف٣ف٘لت١ ألأ٩ ف٣ب ث ٤٣ٲؿٲ١ 

 ١ ف٣د . ل٣ٴ ُ ا ف٨٣زف مؿب  ٗ  ٧ف٬لٱ
ٗ  ف٣ف ٨َ ف٣ ةٚ ج ٕ ٧٪ ف٣بلةثد٪ ٗ  ٧زف ف٣ف٤دٖ ف٠٣دظ  
ٱُٲفئ٢ ف٨٣زكٴ ٱف٣ِل٤٧د٪ ألل٣ِدل فت ٟفبت ٫ؾ م٬ٓدد ٣ ةف٘ل١ 
أللٟفؼلٕ ف٣ د٪.  فئ٨ًل ٧ل تظلُ ٫  ف٨٣ٲطدٜٴ ٗ  ف٣فِبدز ُ٪ 
مػدل    مطفودَ ف٣فِبدز ٬ُٰل ألل٨٤٠٣لت. ٱ٤ُٴ ف٣ز٦ٓ ٧٪ ٧ظفٲفي 

طن ل  م٬٫  ػِزت ألظِل   ٌُد٨د ٗ  ت٤ٞ ٗ  ُشٕ ف٣ٔدفلر ٧فٲ
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ف٣ ٛلئٚ ٬ُ ٧ل ٟل٩ د٨دَ ف٣ لٲر وز  ٱ٩ ٨٤ٟلت فج٬ٓدد ألـٲت 
ُل١. ٯذ٭ ف٣ف زألد ٟل٫ت مٛزي ٤٣زٱل ٬٧ٰل ٦٤ِ٤٣. ٦٣ فطفوَ ٬٧َ 
 ٧ٲُ  ٱم٫ل مرٳ ٯذ٭ ف٣ؼخـدلت ف٨٨٣دش  ت٬ٰق ٧٪ ٧ٜلُ ٯل 

 ٱت٬ٔ  ٧َ ٗزٛد ف ٫ؼل : 
 ٦٤ت زم ٤ُٴ ف٣ ٦٤   ت زم ٤ُٴ ف٣ 

 ٢ٟ معٲت٬ل ٱمعٲفت٬ل وف٬٘ظٲ٩ ف٣ زود
 أل ٱ٩ عٲٕ ٱ٤ٛٲأل٬ل   تٰفش

 ةفٴ ت٬فٰ  ٛـؾ ف٣ف٤دٖ ف٠٣دظ 
 

تبد٪ م٩ ف٣خوٲ  ف٣فل٣دد مؿِب ٨٧ل ٬ٟل ٫فٲَٛ  ٱم٩ ٛـد ٧زف 
ف٣ف٤دٖ ف٠٣دظ  ٦٣ ت٬فٮ ألِ . ٱ٧َ ل٣ٞ ٗج٩ فٟفؼلٕ ف٣ د٪ ٟل٩ ٗ  
ف٣ ٜدٜد م٧زًف ٨٧فًِل  ٱأل م ٗـ٢ د و  ٧٪ ف٣ب ث ٗ  ف٨٣زف 

ٗزوٚ ُل٨٣   ٣63ف ٜدٚ ٫ـز ٟل٢٧ ٤ُدٮ. للف مر ٫ل ةظلي ت٤٠٘د 
ٗج٩ ل٣ٞ طٲٕ و٠ٲ٩ ُؼز ةٲ١ ف٣ِل٦٣ و٢٨ِ  ٟفؼلٕ ف٣ د٪  

ط٬ٲفت ٧٪ ف٣ ٰ  ٱع٨ظد٪ ٤٧دٲ٩  ٱ ر  ٟفؼلٕ دد٪ ٱفة  
٨٣زف ٱفة . ٗلً  ُ٪ م٩ ف٣ف٤دٖ ف٠٣دظ  ٟل٩ ٧٪ فج٧زفف 
ف٣ظ٤ٰد ج٫ٮ ٟل٩ ٧٪ فج٧زفف ف٣ؼلئِد تٜزوبًل ف٣ف  تفبَ أل ٛد ٛٲف٫د٪ 
٬٧ ١ ف٣ٲرفثدد. ٟدٖ ٬٣ل م٩ ٫فـٲر ف٣فٲطَ ٗ  ف٢٨ِ٣  ٟفؼلٕ 
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فج٧زفف ف٬٣ل ر  ف٣ف  ت فلا ٠٤٣ؼٖ ٬ُٰل ألؼ٢٠ ٧ لت دد٬لت 
ُلد٢. ٱفجٟثز ت  وًل  ٟدٖ و٬٬٠٨ل تـٲر توبدٚ ٫٘ض ف٣وزوٜد 
٤ُٴ م٧زفف ٧ث٢ ٧زف ف٣ظ٠زي  ٱف٫٘ـل٥ ف٣ؼخـدد  ٱم٧زفف 
ف٤ٜ٣ب  ٱف٣ظزهل٫لت ف٣ؼلئِد  ٱٓدزٯل ٧٪ فج٧زفف ف٣ف  ٦٤ِ٫ م٩ 

 ٣د تؼدز ل٣ٴ ُٲف٢٧ ف٣ٲرفثد ٗدٰل ت٤ِب  ٱرًف ٨ٰ٧ًل  ٗ  ةد٪ م٩ فج
تأثدز ُ   دد٬لت ٗ  ف٨٣ٲكٲٍ  ٱ٢ٟ ٧٪ ٯذ٭ ف٣ د٬لت   و٤ِب 
 ٱرًف ةلط٨ًل ٗ  ف٨٣زف. ٗ  ٯذ٭ ف٣ ل٣د ٤ُد٬ل م٩ ٫ب ث ُ٪ 
ُؼزفت ف٨٣ـلألد  ف٣فل٣٘د  ٱألِلٰل ٛ    و٠ٲ٩ تل٣ً٘ل ت٨ل٧ًل  أل٢ ٛ  
و٠ٲ٩ ٛ  ع٘فت لكل تٮ ٨ُل و ب م٩ و٠ٲ٩ ٤ُدٮ. للف ٟل٩ ٬٣ل ٫أ٢٧ 

زٱٕ مٟثز ؿِٲألد ٗج٫ٮ و ب ٤ُد٬ل ف٣ ـٲ١ ٤ُٴ ألل٨٣ل  ٗ  ً
٤ِ٧ٲ٧لت ٧٘ـ٤د ٱ ٛدٜد ُ٪ ٢ٟ سفٱود ٱرٟ٪ ٗ  ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي. 

 ٫ فلا ٣خزوود ٧٘ـ٤د ٢٠٣ ألدت ٗ  ف٣ب٤ . 
ةٲ١ ف٣ ٨٠د ٧٪ ف٨٣ؼزٱٍ  ٗ٘  0981تـلُ  ف٣  ١ أل    مٱفعز 

ةد٪ م٩ ٦ٌِ٧ ف٨٤ِ٣ل  وفٜ٘ٲ٩ ٤ُٴ م٩ ف٤ِ٨٣ٲ٧لت ٗ  ف٣ٲفَٛ ٧٘د    
كخل٧د ف٨٣ؼزٱٍ ت ٤ِٮ وب ٱ ألِد  ف٬٨٣ل١ تٜزوبل. سول   ٤ُٴ ٱ٠٣٪ 

ل٣ٞ  مؿب  ٧٪ ف٤ِ٨٣ٲ٥ م٩ دش ًف ؿٔدزًف ٧٪ ف٣ د٬ٲ٥ وفبَ ألز٧ د 
ف٣بزٱتد٪  ٗ  ةد٪ م٩ توبدٚ ل٣ٞ ٤ُٴ ألٜدد فجدشف  ٧ ٢ ٫ٜلع. 
مة  ف٨٤ِ٣ل  ف٨٣ِزٱٗد٪ دد ف ٟفب وٜٲ١: "م٩ تظ٤ظ٢ ف٣ د٬ٲ٥ ٛ  
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فج٨ُل١ ف٠٣ل٤٧د ٣ؼ٠ظبدز ل٣ٴ ف٤٣ٔد  و٠ٲ٩ ٧٘د ف أل٬٘ض ٗلئ   تزد٨د
ف٨٣ظ٨لرود  ٱ٠٣٪ ٣دض ألل ٠٧ل٩ ت٘ظدزٯل". ٱٟفب معز "٣دض ٧٪ 
ف٢ِٜ٣ م٩ وخٲف ٨٤ُل  ف٣ٲرفثد ٗ  أل ز ٧٪ ف٣ٰزف  ٤٣ٲؿٲ١ ل٣ٴ 
ةذف  دلٕ ٗ  دشوز  ؿٔدز ". م٤ٓب ف٨٣خلٱٕ ٧٪ ٨٤٣ؼزٱٍ 
تظف٬  ل٣ٴ ٠ٗز  ف٩ ف٣ف٤٠٘د ف٨٣ ف٤٨د ٨٣ث٢ ٯذف ف٨٣ؼزٱٍ ٛ  

ف٣ف٨ٲو٢ ٧٪ ٧ؼلروَ ةدٲود معزٳ. مٗل٢ ر  ٤ُٴ ٯذ٭  تظ ب
ف٨٣خلٱٕ ٯٲ ٗ  ت٠بدز ف٠ِ٠٣د  ٱف٣ب ث ُ٪ ت٨ٲو٢ د و  
٨٤٣ؼزٱٍ. ت٦ ل٣ٞ ٗ  ف٣ٲ ولت ف٨٣ف    ٧٪ ع ١ تِدد٪ ٧ وز 

ف٣بلةث ف٨٣ؼلرٝ ٗ   Jim Watsonد و  ٨٤٣ؼزٱٍ ٯٲ دد٦ ٱفتظٲ٩ 
  ل٣ٞ فٟفؼلٕ ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ف٣ ٤شٱ٫  ف٨٣ش ٱا. ٟل٩ ٱفتظ٪ ٗ

ف٣ٲٛت ف٬٣ ٦ ف٣ذي   وللٯٴ ٗ  ٦٤ُ فجةدل   ٱٛ  فطفولٍ ل٬ٛلٍ 
 ف٠٣ٲ٫ٔزص ٨٤٣ل  ٗ  ف٨٣ٔل٧ز  ف٣  و  . 

مػزٕ دد٦ ٱفتظٲ٩ ع ١ ف٣ِل٧د٪ فجٱ٣د٪ أللٛف فر ٤ُٴ ٧ؼزٱٍ 
ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي ٗ  م٧زو٠ل  ٱم٫ؼأ ٧زفٟش ف٣ د٬ٲ٥ ٱٱًٖ ٧ ٨ٲُد 

ف٨٣ؼزٱٍ. ٱ٠٣٪  ٧٪ مٗل٢ ٱم٨٣َ ٨٤ُل  ف٣ د٢ ف٣ ل٣  ٢٨ِ٤٣ ٗ 
ف٣ؼ٠ٲٝ ةٲ١ ف٨٣ؼزٱٍ ٤ًت ٨ٟل ٯ   ٱعلؿد ٗد٨ل وف٤ِٚ ألٜ ر  
ف٨٣ؼزٱٍ ٤ُٴ ل٫ لس ػم ع ١ ٧ تٮ ف٨٣ٜ ر  ألخ٨ظد ُؼز ط٬د  
ٱعلؿد م٩ ف٣ف٬٠ٲ٣ٲددل ف٨٣و٤ٲألد ٦٣ و٠٪ ٛ  ت٦ فألف٠لرٯل. ٱة ثت 
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٬ُ ٧ل تزٝ ٱفتظ٪ ٬٧ـبٮ ٗ ل ٭ ٤ُٴ مثز  0996مس٧د ٗ  ُل٥ 
٨زفٟش ف٣ـ دد ةٲ١ د ٱٳ تظ د٢ ألزف فت ع ٕ ٬٤ُ  ٧َ ٧ وز ف٣

ف عفزفٍ ف٣خلؿد أل شو لت ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي )ٱف٣ف  ٟل٩ ٱفتظ٪ 
 ٧ِلركًل ٣ٰل ألؼ  (. 

تبَ ل٣ٞ أل ث ٠٧ثٖ  عفدلر ٧ وز د و  ٨٤٣ؼزٱٍ. ٱ٦٣ و٠٪ 
مة  مٟثز ٬٧   ٯؼد ٬ُ ٧ل تٲدٰت فج٫ٌلر ٣ . ُوً٘ل ٤ُٴ ٟٲ٫  

٧زٟش ف٣ د٬ٲ٥ أل ل٧ِد ٬ٟت ٧ظف٨فًِل ألل٣ٲٛت ف٣ذي ٬ٟت مٛٲ  ٗدٮ 
٧دفؼٔل٩  ٱ٦٣ مٟ٪ متخد٢ م٩ مؿب  ٧ٲًً٘ل ٗ رف٣دًل  ٱ٣ذ٣ٞ مُزألت 
ٗ  ف٣ب فود ُ٪ ُ ٥ رٓبف  ألذ٣ٞ  ٱ٠٣٪ ٗ  فجعدز ت٦ فتخلل ف٣ٜزفر 
أللعفدلري. ٣ٜ  ٟل٩ ٯ٬لٝ ٧ؼزٱٍ ٱفة  ٤٣ د٬ٲ٥. طٲٕ و٠ٲ٩ 
٧ؼزٱٍ ٱفة  ٤٣ د٬ٲ٥ ٗ  ف٣فلروخ  ٱللف ٫   طف٠ٲ٩ تبِلتٮ ٗ  

ز ٧ظبٲٛد. ٨ٟؤ٧٪ أللهلل  طأ٣ت ٫٘ظ  ٧ل للف ٟل٫ت ٯذ٭ ف٣وب ٓد
ف٤٣ ٌد ٯ  ٧٪ ك٨٪ ف٤٣ ٌلت ةدث ُه٤ب ٬٧  م٩ م٣ِب  ٱرًف 
مٟبز ٗ  ٧ؼزٱٍ طٲٕ و٠ٲ٩ ٣ٮ  ٱر ٟبدز ٗ  ٦ٰٗ م٫٘ظ٬ل؟ ٗ  ٯذ٭ 
ف٤٣ ٌد ط٬ ت ف٣٘زؿد ٣ٜزف   ٣ٔد فهلل  ٱ٦ٰ٘٣ ت٘لؿد٢ ف٣وزوٜد ف٣ف  

م٩ مٯزي ٧٪ ل٣ٞ؟ ٣ٜ  دل  ألٰل ف٣بؼز ل٣ٴ ف٣ٲدٲ . ٯ٢ مطفودَ 
٬ٟت  فئ٨ًل مػ٠ٞ ٗ  ف٣ذو٪ وٜٲ٣ٲ٩ م٦ٰ٫ مؿٔٲف ل٣ٴ رٓبد ف ٣ٮ ٗ  
ةل ت ٧ؼلألٰد  ٱ٠٣٪ فجٯ٨دد ف٣ٜـٲٳ ٣ٰذ٭ ف٨٣ٔل٧ز  ٱف٣فبِلت 
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ف٨٣ ف٤٨د ٤ُٴ ُ ٛد ف٣ ٬ض ف٣بؼزي ألل٣خل٣ٚ د٤ِت ٧٪ ف٣ـِب 
 ت لٯ٢ ل٣ٞ.

دت ٱ٬ُ ٧ل ٨ٛت ألشولر   أل٬ف  ٗ  ٱ ود ٫ٲرال ٟلرٱ و٬ل  م٧ل
ٗفز  ألِ  ف٣ٌٰز ٗ  ف٣ـ   ٗ  ٬ٟدظد ؿٔدز   فُدًل فهلل م٩ وزػ ٫  
٤٣ٜزفر ف٣ـ د . ٗ  ف٣ ٜدٜد ٦٣ مط٨َ فهلل وف٦٤٠  ٱ٦٣ م٧ز ألٰذ٭ 
ف٣ف زألد. ٱ٠٣٪ ٗ  ٯذ٭ ف٣ظلُلت ػِزت ألأ٩ ف٣ظ٠د٬د ة٤ت 
 فع٤   ٱألِ  ُ   مول٥ ٛب٤ت ألل٣ِزف ف٨٣ٜ ٥ ٣ . ف٣ِؼز ف٣ظ٬ٲفت 

ظ٤د ٧٪ ف٣خبزفت. فجٯ فٕ ف٣زئدظدد ف٣فل٣دد ٟل٫ت ُبلر  ُ٪ ط٤
٨٣ؼزٱٍ ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي ٟل٫ت ه٨ٲةد د ًف  ٱ٬٬٠٣ل ٱك٬ِل مٯ فًٗل 
٧زة٤دد ٱم٣ش٬٧ل م٫٘ظ٬ل ت ٜدٰٜل. ٣ٜ  ٟل٫ت ٯ٬لٝ ٣ ٌلت ٧٪ 
ف ةبلم ف٣ؼ و  ٬ُ ٧ل ٬ٟل ٫ِٲ١ ٗ  ف٣ف لري فجٱ٣ٴ ٤ُٴ هزٙ 

طَ. تب ٱ ٱفُ   ث٦ تبد٪ م٫ٰل ٗلػ٤د ٬ُ  توبدٰٜل ٤ُٴ ٫ولٙ مٱ
ٟل٫ت ت٬ؼأ ألِق ف ةف٠لٟلت ألد٪ مُلل  ف٣٘زوٚ  ٱٟل٩ ٧٪ ٱفدب  
م٩ م٢٨ُ ٟٲطدن ٣ ٤ٰل. ألِق ف٨٣خفبزفت ٦٣ تٖ ألٲُٲ ٯل ٱٟل٩ 
 أل  ٧٪ فطفبِل ٯل  ٱٟل٩ ف٤٣ٲ٥ وَٜ ٤ُٴ ٧ رف  ٯذ٭ ف٨٣خفبزفت. 
ٱ٠٣٪ ٟل٩ ٯ٬لٝ مولًل ٣ ٌلت ٧٪ ف ٫فـلر  ٬ُ ٧ل ٬ٟل ٫ـ٢ ل٣ٴ 

  ٬ٟل ٠0992لر ف٣وبدد تفزف٦ٟ. ٱٗ  ُل٥ ٧بفٔل٫ل  ٱ٬ُ ٧ل أل مت فجٗ
ٛ  أل م٫ل ت لري ٤ُٴ ٧ظفٲٳ ٱفطَ ٤ُٴ تظ٤ظ٢ ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي 
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أللطفخ ف٥ ٤٨ُدد ٟل٫ت ٧ِٜ   ٧٪ ف٬٣لةدد ف٬٘٣دد ٱ٤٠٧٘د ٗ  ف٣ٲٛت 
ف٣ذي ٬ٟل ٢٨ِ٫ ٗدٮ ٤ُٴ دد٪ ف٣ف٤دٖ ف٠٣دظ . ٗ  ٣ ٌد ةلط٨د  

ٍ د٢ِ ٛزر٫ل ٫ ٪ ف٨٣ظؤٱ٣د٪ ٤ُٴ ف٬٣لةدد ف ُ ٧دد ٨٤٣ؼزٱ
ف٣ٲؿٲ١ ل٣ٴ ألدل٫لت ف٨٣ؼزٱٍ ٧فلةًل ٤٣ ٨دَ ػزهل ٨٤٣ؼلرٟد ٗدٮ  
ٱفت٬ٜ٘ل ٤ُٴ م٩   ألزف فت ف عفزفٍ ٧٪ مي ٫ٲٍ طدف٦ تٜ و٨ٰل 
٣فظ٤ظ٢ ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي. ٦٣ ٠٫٪ ٤٨٫ٞ تبزوز ٱ٣ٲ ٣دٲ٥ ٱفة  ٗ  
ُ ٥ لتلةد ف٣٘زؿد ٤٣بلةثد٪ ٗ  د٨دَ م٫ ل  ف٣ِل٦٣  ف٣ذو٪ وٰ ٗٲ٩ 

د ٨ٰ٧د  م٩   و٠ٲ٩ ٦ٰ٣ ل٠٧ل٫دد ف٣ٲؿٲ١ ف٣ ز ل٣ٴ ٦ٰٗ ٧ؼل٢ٟ هبد
 ٱف٨٣٘فٲل ٤٣بدل٫لت ف٣ف  وف٦ ل٫فلدٰل.

٬ٟل  0999ف٣ظ٬ٲفت ف٣ث ثد ف٣فل٣دد ٟل٫ت ٧ث٨ز   ٱ٧َ أل   ُل٥ 
دلٯشو٪ ٣فظزوَ ف٢٨ِ٣. ٱ٠٣٪  ةت أللجٗٚ ٧ؼ٤٠د د و  . ٦٣ 
و٠٪ ف٣فِزٕ ٤ُٴ تظ٤ظ٢ ف٣ د٬ٲ٥  ِٗد ٱفة   ٧ؼ ًِل ٧٪ ف٬٣لةدد 

  ٱ٠٣٪ ٛد٨د ف٤ِ٨٣ٲ٧لت ف٣ف  مؿب ت ٧فٲٗز  أل ت مٟثز ف٣ف لرود
ٱكٲةًل  ٱأل مت ت٤٠٘د ف٣فظ٤ظ٢ ت٬خ٘ق  ٱ٠٣٪ ف٨٣ؼ٤٠د ف٣ف  
ٱفدٰت ٧ؼزٱٍ ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي ٟل٫ت ٧َ ف٣ؼزٟد ف٣خلؿد. م٤ُ٪ 

ٱٯٲ رئدض ف٣ؼزٟد ف٣ف  ط٨دت ٗد٨ل ألِ   Craig Venterٟزوْ ٬ٗفز 
Celera ٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي  م٫ٮ طٲٕ وٜٲ٥ أل٤٨ِدد ٱفطِد ٣فظ٤ظ٢ ف

ٱم٫ٮ طٲٕ وظ ٢ ألزف   ف عفزفٍ ٤٣ِ و  ٧٪ ف٣ د٬لت  ٱطدٲ ٍ 
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٫ظخد ٧٪ ف٣فظ٤ظ٢ ٗ  ٛلُ   ألدل٫لت ٨٤٣ؼفزٟد٪ ٧ٜلأل٢ رطٲ٥ 
 ٧زتِ٘د ٣ ه ٍ ٤ُدٰل. 

٣ٜ  ٟل٫ت ٠ٗز  م٩ وـب  تظ٤ظ٢ ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي ٠٤٧دد علؿد 
٧ل  ٠ٗز  ٧شُ د ٤٣ٔلود. ٟل٩ ف٣فخٲٕ فجٟبز ٬٧ذ أل   هزل فجط ٤د

للف ٟل٩ ٧٪ ف٣ ٨٠د ف طف٨زفر ٗ  ل٫٘لٙ م٧ٲف١  فِٗ  ف٣لزفئب ٗ  
٤ُٴ  -ف٨٣ؼزٱٍ  ٗ  ةد٪ م٩ ٧٪ فجٗل٢ م٩ و٬٘ذ٭ ف٣ٜولٍ ف٣خلؽ

ف٣ز٦ٓ ٧٪ ٗزوٚ ػزٟد طد٤دزف ٦٣ وٲٗز مود ألدل٫لت ةٜدٜدد  ٱ٨ٟل م٩ 
ف٬٨٣ٰ دد ف٣ف  متبِٰل ٦٣ و٠٪ ٧٪ ف٨٣زد  م٩ تـ٢ ل٣ٴ ف٣فظ٤ظ٢ 

ف٨زت فآل٣د ف ُ ٧دد ٣ؼزٟد طد٤دزف ألل  ُل  ف٣ ٛدٚ. ٱ٧َ ل٣ٞ فط
ألف ٜدٚ ٬٧ شفت  ٱ٣إلو ل  ألأ٩ ف٨٣ؼزٱٍ ف٣ِل٥ ألوم ٱألدزٱٛزفه . 
ٱألل٬٣ٌز ل٣ٴ م٩ ٧ؼزٱٍ ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي و زي ف٢٨ِ٣ ألٮ ٗ  ألِق 
مرٛٴ ف٣ ل٧ِلت ٗ  ف٣ِل٦٣  ٧٪ ٛب٢ ألِق ٧٪ مٟثز ف٨٤ِ٣ل  لأل فُل 

ب ف٣ٜبٲ١ ألٰذ٭ ٱتخــُل ٤ُٴ طو  فجرف ٗج٫ٮ ٟل٩ ٧٪ ف٣ـِ
فبت  ُٟ ف  ُل فت. ٱ٧َ ل٣ٞ  ٗج٩ ف٣ـ لٗد ت ب ف٣  ١. ٣ٜ  
ف٠٣ثدز ٧٪ ف٨٣ٜل ت ُ٪ ف٣ظبلٙ ٤٣ٲؿٲ١ ل٣ٴ تظ٤ظ٢ ف٣ د٬ٲ٥ 
ف٣بؼزي  ٱُ٪ وخت ٬ٗفز ٱ رفدف  ف٬٣لرود. ٧ل ٯذف ف٣ٰزف . ٧ل ٟل٩ 
و ٤ٰٮ ٓل٣بدد ف٨٣زفٛبد٪ م٩ ف٬٣ٜلع ٦٣ و٠٪ ةٲ١ ٧٪ و٬ ش ف٢٨ِ٣ 

. ٤ُٴ ٠ُض ل٣ٞ  ٟل٩ ؿزفٍ ف٨٣بل ئ  ٯ٢ ألوزوٜد مطعر ٱمرعؾ
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طد٠ٲ٩ ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي ٱف٣ذي ٯٲ مرال ٧ؼفزٝ ط٤ِد ت لرود م٥ 
 ٗلئ   ُل٧د؟

٦٣ و عز ٗزوٚ ٤٨ُ  مي دٰ . ٟل٫ت ٧خفبزفت٬ل ف٣ِؼزو٪ ف٨٣ٲدٲ   
ػٰزًف ٱألِ   08ٗ  طفد أل٤ ف٩ ت٢٨ِ ٤ُٴ ٧ فر ف٣ظلُد. ٱع ١ 

ُد ٱهٲف١ مول٥ طل 63ل٫فلا فآل ٕ فجسٱفا ٢ٟ ثل٫دد هٲف١ 
% ٧٪ تظ٤ظ٢ ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي ٗ  ٧ف٬لٱ١ 91فجطبٲٍ  مؿب  

ف٣د . ٱفطف٨زت ف٣بدل٫لت ٗ  ف٣ٲؿٲ١ هٲف١ فجرألَ ٱُؼزو٪ طلُد. 
ٱ٧٪ دل٫بٰل م٫ف ت ػزٟد طد٤دزف ٛ رًف ٟبدزًف ٧٪ ف٣بدل٫لت  ٱ٠٣٪ 
ٯذ٭ ف٣بدل٫لت ٤ًت ٗ  ٛٲفُ  ف٣بدل٫لت ف٣خلؿد ألٰل ألِد ًف ُ٪ 

٬ ٧ل م رٟت ط٤دزف م٫ٰل و٠٨٪ م٩ تظف٘د  ٧٪ ٧ف٬لٱ١ ف٬٣لص. ٱُ
ف٣بدل٫لت ف٣ِل٧د تٲٛ٘ت ٬ُ  ٫ـٖ ٨ٟدد ف ٫فلا ف٣ذي ٟل٫ت تخون 
٣ٮ. ٱٗ  ف٬٣ٰلود ف٫ف٢ٜ مٟثز ٧٪ ٫ـٖ ل٫فلا طد٤دزف ٣دـب  دش ًف 

 ٧٪ ف٣بدل٫لت ف٨٣فلةد ٤٣ ٨دَ.
ف ٯف٨ل٥ ألل٣ظبلٙ مؿب  ٓدز  ئٚ  ٱٯ   ألفؼٲوٮ مٯ٨دد ف٣ٰ ٕ. 

  ٱ٬ُ ٧ل ٬ٟل ٱػزٟد طد٤دزف ٤ُٴ ٱػٞ 6111ٱٗ  مٱفعز ُل٥ 
ف ُ ٩ ُ٪ ف٣فٲؿ٢ ل٣ٴ ٫ظخد مٱ٣دد ٧٪ ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي ه٤بت 
٧٪ ؿ وٚ ٧ؼفزٝ ٣  ٱ٬٘٣فز م٩ وزتب ٬٣ل ٣ٜل ًف طزوًل. ٱ٤ُٴ هلٱ٣د 
٧٪ ف٣بدفشف ٱٟؤٱص ف٣بدز  ٗ  ٬٧ش١ ف٣ـ وٚ ف٨٣ؼفزٝ ٫لٛؼت ٧َ 
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لس. ٱٯذف ٧ل ٬ٗفز ف٣ٜدل٥ ألجُ ٩ ٧ؼفزٝ ُ٪ ف٣فٲؿ٢ ٣ٰذف ف ٫ 
ةـ٢ ألل٢ِ٘٣  ٱ٨ٟل مٱك ت ٗ  ف٣ـ٘ لت فجٱ٣ٴ ٧٪ ٯذف 
ف٠٣فلي  ٱد ت ٫٘ظ  ٱفٛ٘ل أل ل٫ب رئدض ف٣ٲ ولت ف٨٣ف    ٗ  

  ٬٤ِ٧ل 6111وٲ٫دٲ ُل٥  62ف٣ٔزٗد ف٣ؼزٛدد ٧٪ ف٣بدت فجألدق وٲ٥ 
م٫ٮ ت٦ ف٣فٲؿ٢ ل٣ٴ مٱ١ ٫ظخد ٧٪ ٟفدب ت٤ِد٨لت ف ٫ظل٩  ٱم٫ٮ 

 ت٦ ف٠٣ؼٖ ُ٪ ٣ٔد ف ٣ٮ.
٤ٴ ٧ ٳ ف٣ظ٬ٲفت ف٣ث ال ف٣فل٣دد  ٟل٩ ٣  ػزٕ ف طف٨زفر ٗ  ُ

ٛدل   ف٨٣ؼزٱٍ ف٣ِل٥ ٣ـ٢ٜ ٫ظخد ف٣فظ٤ظ٢ ٯذ٭  ٱط  ف٣٘ ٲفت 
ف٨٣فبٜدد  ٱف رت٘لٍ أل ٛد ف٤ِ٨٣ٲ٧لت ل٣ٴ م٤ُٴ ٧ظفٲٳ  ٱف طف٨زفر 
ٗ  لو فٍ ٟلٗد ف٣بدل٫لت ٗ  ٛٲفُ  ف٣بدل٫لت ف٣ِل٧د ألؼ٢٠ وٲ٧ . ٗ  

ػٰز ف٣ذٟزٳ ف٣خ٨ظد٪ ٬٣ؼز ٱفتظٲ٩    ٱٯٲ٫6114دظل٩ ٧٪ ُل٥ 
ٱٟزوٞ أل ث٦ٰ ُ٪ ف٣ ٤شٱ٩ ف٨٣ش ٱا  م٬٤ُل ُ٪ ف ٫فٰل  ٧٪ د٨دَ 
مٯ فٕ ٧ؼزٱٍ ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي. ٨ٟ وز ٨٤٣ؼزٱٍ   ٬ٟت ٗخٲرًف 
د ًف ألل ٫ لس ف٣ذي ةٜٜٮ مٟثز ٧٪ م٣٘  ُل٦٣  ٱٯٲ ف ٫ لس ف٣ذي 

٬ شفت مُفٜ  م٫ٮ طٲٕ و٬ٌز ل٣دٮ ألِ  م٣ٖ ط٬د ٤ُٴ م٫ٮ مة  ف٨٣
 ف٣ٰل٧د ٤٣بؼزود.

ٱٗ  ف ةف٘ل١ ف٣ذي ت٤ٴ ٫ لل ف٨٣ؼزٱٍ ٱف٣ذي ٛل٧ت ألف٬ٌد٨ٮ 
٧ؤطظد ت٬ِٴ أل ٦ُ ُٲفئ٢ ف٨٣زكٴ ف٨٣ـلألد٪ ألأ٧زفف ٱرفثدد  
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 ٨ٛAll the Goodت ألجُل   ٟفلألد فج٬ٓدد ف٣ؼِبدد ف٨٣ِزٱٗد " 

People: ٣ف ئ٦ ف٬٨٣لطبد  ٱػلرٝ ف٣ ٨دَ ألل ٫ؼل " 
 

 لص ف٣ د و٪ٯذ٭ فج٬ٓدد ٣ ٨دَ ف٬٣
 د٨دَ ف٬٣لص ف٣ د و٪ فجُلل  ٗ  ٯذ٭ ف٣ِلئ٤د

 ٯذ٭ فج٬ٓدد ٣ ٨دَ ف٬٣لص ف٣ د و٪
 د٨ِد٬ل ٫ؼفزٝ ٗ  عدن ٱفة 

 
٨ٛت أل٠فلألد ٫ؾ ٧ؼلألٮ ُ٪ ف٣ٌزٱٕ ف٣ف  ٟل٫ت ت٨ز ألٰل  ف٣ِ و  

 ٧٪ ُٲفئ٢ ف٨٣زكٴ مث٬ل  ٧ِل٫لت٦ٰ مٱ ٧ِل٫ل  مه٘ل٦ٰ٣. 
 ٯذ٭ فج٬ٓدد جٱ٣ ٞ ف٣ذو٪ وِل٫ٲ٩ 

 ٱرٱة٦٠ مثزت ٗ  ف٣ ٨دَ ٛٲت٦٠
 فطف٨زفر٦ٟ و٬٨ ٬ل ف٣ِشو٨د

 ج٩ ػ لُف٦٠ تظلُ ٫ل ٤ُٴ ف٣ـ٨ٲ 
 ٱمعدزًف مك٘ت ٜٗز  ُ٪ ف٣ د٬ٲ٥:

 ل٫ٮ ٟفدب ف٣ف٤ِد٨لت  ٱط ٢ ف٣فلروخ
 ٱٯٲ ٟفلي ف٣وب  ل٫ٮ د٨دَ ل٣ٞ

 ل٫ٮ ٧٪ ف٬٣لص ٱل٣ٴ ف٬٣لص
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 م٫ٮ ٠٤٧ٞ ٱ٠٤٧ 
 

ف٣بؼزي مٯ٨دد ألل٬٣ظبد ٣  ٟؼخؾ ٧ؤ٧٪ ٟل٩  ٟفؼلٕ ف٣ د٬ٲ٥ 
فب أل٤ٔد ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ألل٣وزوٜد  ُٟ لكلٗدد. ٯذف ف٠٣فدب ف٣ذي 
ف٣ف  ت  ال ٗدٰل فهلل  و ل  ف٣ دل . ٣ٜ  ػِزت ألل٣ظِل   ف٣ٔل٧ز  
ٱم٫ل مٛزم ٯذف ف٠٣فلي ف٣ذي ٯٲ مٯ٦ ف٠٣فب ف٣ دلتدد. ٦ِ٫  ٣ٜ  
فب ألوزوٜد وـِب ٤ُد٬ل ٨ٰٰٗل  ٱطٲٕ وفو٤ب ٦ٰٗ مٱف٧زٯل  ُٟ

 زٱ٩  ٱ٬٬٠٣ل ُبز٫ل ف٣ ظز ل٣ٴ ف٣ل٘د فجعزٳ.ُٜٲ  مٱ رأل٨ل  ٛ
 

 ٧٘لدآت ٧٪ ف٣ٜزف   فجٱ٣ٴ ٤٣ د٬ٲ٥
فبت ٟفب ٟثدز  ُ٪ ٧ؼزٱٍ ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي  ٱرأل٨ل مٛٲ٥ ف٫ل  ُٟ   ٜ٣
مولًل ألفأ٣دٖ ٟفلي ُ٪ ل٣ٞ. ٱألل٣وبَ ٣دض ٯ ٕ ٯذف ف٠٣فلي 
ف٣ٔٲؽ ٗ  ٯذ٭ ف٣ف زألد ف٨٨٣دش   ٱل٨٫ل ف٣ٰ ٕ ٯٲ تظ٤دن ف٣لٲ  

٦ٰ٘ ف٣  و   و٬٠٨ٰل ف٣فٲٗدٚ ألد٪ ف٦٤ِ٣ ٱف٣ و٪. ٱٗ  ٤ُٴ هزٙ ف٣
ٯذف ف٨٣ ل١  ٧٪ ف٨٣ؼٲٙ ف٣ف ٛدٚ ألل٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي ٱ٧ٜلر٫فٮ ٧َ 
دد٬ٲ٥ ٟلئ٬لت معزٳ ت٦ ت  و  ف٣ د٬ٲ٥ ٣ٰل. ٬ُ ٧ل ٫فأ٢٧ ٗ  

أل٤دٲ٩ ةزٕ  4.0ف٣  ٦ ف٣ٰلئ٢ ٤٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي ف٠٨٣ٲ٩ ٧٪ 
تٌٰز ٬٣ل ٟزٱ٧ٲطٲ٥  ٣63بز٧ د ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ٧ٲسُد ٤ُٴ 
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ف٣ِ و  ٧٪ ف٨٣٘لدآت. لة ٳ ٯذ٭ ف٨٣٘لدآت ٯ  ف٨٠٣دد ف٤ٜ٣د٤د ٧٪ 
ف٣ د٬ٲ٥ ف٨٣ظفخ ٧د ٣فؼ٘دز ف٣بزٱتد٪. ٱ٤ُٴ ف٣ز٦ٓ ٧٪ ٧  ٱ ود 

٧٪  65111-61111هز٬ٛل ف٣ف زوبدد ٱف٣ ظلألدد ٗج٩ ٯ٬لٝ ٧ل ألد٪ 
ف٣ د٬لت ف٨٣ؼ٘ز  ف٣بزٱتد٪ ٗ  ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي. تـ٢ ٨ٟدد 

% ٧٪ 0.5د ٗ  تؼ٘دز ف٣بزٱتد٪ ل٣ٴ ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ف٨٣ظفخ ٧
ف٨٠٣دد ف٤٠٣دد. ٱألِ  ُٜ  ٧٪ ف٣ش٧٪ ٤ُٴ تٲَٛ فٟفؼلٕ ٧ل   و٢ٜ 

دد٪ طٲٕ وـلي ف٣بِق ٬٧ل ألل٣ ٯؼد ٧٪ فٟفؼلٕ  ٪ُ011111 
م٩ فهلل ٟفب ٛـؾ ٛـدز  ُ٪ ف٣ ٬ض ف٣بؼزي. ٱٯذف ألل٣خـٲؽ 
طبب ٤٣ ٯؼد ٗ  لهلر ةٜدٜد م٩ ف٣ د٪ ف٨٣ظؤٱ١ ُ٪ ف٠٣لئ٬لت 

ث٢ ف٣ و ف٩ ٱف٣ذأللي ٱف٬٣بلتلت ف٣بظدود ٣ٮ ٫٘ض ف٣  ٦ فجعزٳ ٧
 .61111تٜزوبًل  مي ٧ل وٜزي ٧٪  

مُفبز ألِق ف٨٣زفٛبد٪ ل٣ٞ ٗزؿد ٤٣ٰ ٲ٥ ٤ُٴ تِٜد  ف ٫ظل٩. ٯ٢ 
ع ٬ُل م٫٘ظ٬ل ألؼأ٩ ف٣ٲكِدد ف٣خلؿد ٬٣ل ٗ  ٠٤٨٧د ف٣ دٲف٫لت؟ 
ةظ٬ل  ٣دض فج٧ز ٟذ٣ٞ  ٗل٣ٜـد ٣دظت ٤ٰٟل ٧ ز  ُ   دد٬لت. 

 ُفبلرفت  ف٣فِٜد  ف٣ دٲي ٤٣بؼز مٟبز أل٠ثدز ٧٪ ف٣ و ف٩ أل٢٠ ف
ع٤دد  ٤ُٴ ف٣ز٦ٓ ٧٪ م٩ ُ   ف٣ د٬لت ٗ   959ف٣ف  ت فٲي ٤ُٴ 

ف٣ ل٣فد٪ ٧فؼلألٮ  ٱمولًل ٣ِ ٥ ٱدٲ  ٟلئ٪ معز ت٦ ت  و  تظ٤ظ٤ٮ 
ف٣ د٬ . تِٜد  ت٠ٲو٬٬ل   وأت  ٧٪ ُ   ةش٥ ف٣ف٤ِد٨لت ٗ ظب  
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دشف ٫ل ٛ  ت٨٤ِت ٤ُٴ ٬٧ٰ دد ٱل٨٫ل ٗ  هزوٜد تٲًدٰ٘ل. ٱ٢ِ٣ م
 . Multitaskف٨٣فِ    -ف٤٨ِ٣دلت

٦ٰ٘٣ فج٧ز ألوزوٜد معزٳ  ُٲ٫  فطفخ ٥ تؼبدًٰل ٣ٔٲوًل. ٧ِ ١ 
ف٨٤٠٣لت ف٣ف  وِزٰٗل ف٣ؼخؾ ف٨٣ف٦٤ِ ف٬٣لهٚ ألل٤٣ٔد ف ٫ ٤دشود 

٨٤ٟد. ٱٯذ٭ ف٨٤٠٣لت تظفخ ٥ ٗ  ت٠ٲو٪ ٫ـٲؽ  61111ٯٲ 
مٱ ٗ  م٨ُل١ م ألدد مٟثز ٧بظود )٧ث٢ ٟفدب ت٤ِد٨لت ف٣ظدلر (  

. أل٬٘ض ف٬ِ٨٣ٴ  ت فلا ف٣ و ف٩ James Joyce's Ulyssesتِٜد ًف ٧ث٢ 
٧٪ ف٣ د٬لت  61111ٱف٣ ؼزفت ٱفجط٨لٝ ٱف٣ودٲر ل٣ٴ ُ   

٣ف٨لرص ٫ؼلهٰل  ٧َ م٫ٰل تظفخ ٥ ٯذ٭ ف٨٣ـل ر ألوزوٜد م٢ٛ توٲرًف 
 ٨٧ل ٫ٜٲ٥ ألٮ. 

٨٣ٜلر٫د ألد٪ ف٨٣دش  فجعزٳ ف٤٨٣٘فد ٤٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي تأت  ٧٪ ف
٧خف٤ٖ مُلل  ف٬٣ٲٍ ف٣بؼزي. ٤ُٴ ٧ظفٲٳ ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي  ٫   

% ٧٪ ف٣بؼز ٧فولألٜد٪. ٱٯذف ف٣فؼلألٮ و٬وبٚ ٤ُٴ مي 99م٩ 
ػخـد٪ ٗ  ف٣ِل٦٣ ٫زو  ٧ٜلر٫ف٨ٰل. ٱ٣ذ٣ٞ ٗل٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي 
٤٣بؼز ٯٲ ُلٲ ٗ  ُلئ٤د ٱفة  . ٯذف ف٣ف٨لوش ف٣ٲرفث  ف٣بظدن 

رف  ةدث ف٣ف٘لٱت ألد٬ٰل ٗ  و٨دش٫ل ُ٪ ألٜدد ف٠٣لئ٬لت ٤ُٴ فج
كِٖ ف٣ف٘لٱت  05مٱ رأل٨ل  01ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي وـ٢ ل٣ٴ 

ف٨٣ٲدٲ  ٗ  ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ف٣بؼزي. للف ُمرط٢ ٟلئ٪ ٓزوب ل٣ٴ 
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فجرف ٣٘ ؾ مػ٠ل١ ف٣ دل   ٗج٫ٮ طد   ف٣ِ و  ٧٪ فج٧ٲر 
ف٤٨٣٘فد ٬٤٣ٌز ُ٪ ف٣ ٬ض ف٣بؼزي  ٱ٠٣٪ ألل٣فأٟد  ٗج٩ مألزس ٯذ٭ 

   ف٣ف٘لٱت ف٣بظدن ألد٪ مٗزف  ف٣ ٬ض ف٣بؼزي.فج٧ٲر طٲٕ و٠ٲ٩ ٗ
و٬ٌز ٨٤ُل  ف٣ٲرفثد ف٣ظ٠ل٫دد ف٣ذو٪ وخفـٲ٩ أللطفخ ف٥ م ٱفت 
ف٣ ظلألدد  ُل   أل٬ل  ف٣ف ٨ِلت ف٣ظ٠ل٫دد ٗ  ف٣فلروخ ٧٪ ةدٲف٫لت 
ٱ٫بلتلت  مٱ ف٣ب٠فدزول  ل٣ٴ ٯذ٭ ف٣ ٜلئٚ ُ٪ ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي 

د٬ظ٬ل ف٣بؼزي ٱوظف ٣ٲ٩ ٤ُٴ م٫ٰل تؼدز ل٣ٴ م٩ د٨دَ مٗزف  
٧ف  رو٪ ٧٪ ٧ ٨ٲُد ٧ؼفزٟد ٧٪ ف٨٣ؤطظد٪  ٠٧ٲ٫د ٧٪ ٧ل وٜزي 

م٣ٖ  051-٧011٪ ُؼز  فآل ٕ ػخؾ  ُلػٲف ٛب٢ ةٲف٣   
ط٬د. ٯذ٭ ف٤ِ٨٣ٲ٧لت تف٬لطب ت٨ل٧ًل ٧َ ف٣ظ ٢ فجة٘ٲري  ٱٯٲ ٧ل 
 وؼدز ل٣ٴ م٩ ف٨٣ٲه٪ فجؿ٤  ٣ٰؤ   ف٨٣ؤطظد٪ ٟل٩ ػزٙ مٗزوٜدل. 

ٯف٨ل٥ ف٨ِ٣دٚ ًٰزت ألِ   رفطد دد٬ٲ٧لت ٫فد د معزٳ ٧ثدز  ٣ 
٧فِ     م  ٱٯ  ف٣ٜ ر  ٤ُٴ ف٣ٜدل٥ أل٨ٜلر٫لت ت٘ـد٤دد ألد٪ تظ٤ظ٢ 
ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ف٣خلؽ أل٬ل ٧َ ت٤ٞ ف٨٣ٲدٲ   ٗ  ف٠٣لئ٬لت ف٣ دد 
فجعزٳ. أللطفخ ف٥ ف٨٠٣بدٲتز  وظفودَ ف٣ؼخؾ معذ ٧ٜوَ ٧٪ 

لألٮ ٧َ ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ف٣خلؽ ألل ٫ظل٩ ٱتٜدد٦ ٧ل ملف ٟل٩ وفؼ
تظ٤ظ٢ ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ٠٣لئ٬لت معزٳ. للف معذ٫ل ف٣ٜظ٦ ف٣خلؽ 
ألل٣فؼ٘دز ٗ  ف٣ د٪ ف٣بؼزي )ٱٯٲ ف٣ٜظ٦ ف٣خلؽ ألل٣ف٤ِد٨لت 
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ف٨٣ٲدٲ   ألل٣بزٱتد٪( ٱمدزو٬ل مأل لثًل ٤ُدٮ  ٗج٬٫ل طٲٕ ٫   تؼلألًٰل 
ٟبدزًف ٧َ دد٬ٲ٥ ألٜدد ف٠٣لئ٬لت. ألِق ف٣ د٬لت ٛلأل٢ ٤٣ف٨ددش  

٨٣ٲدٲ  ٗ  فجط٨لٝ. ف٣بِق فجعز طٲٕ ٱ٬٠٣ٮ   وفولألٚ ٧َ ف
و٠ٲ٩ ٗدٮ تؼلألٮ ألد٪ ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي ٱألد٪ ٟلئ٬لت مٟثز ألظلهد 
٧ث٢ لأللي ف٣٘لٰٟد ٱف٣ و ف٩. ٱٗ  ألِق ف٣ ل ت ف٣ـل ٧د ٛ  وـ٢ 

 ف٣فؼلألٮ ل٣ٴ دد٬لت ف٣خ٨دز   أل٢ ٱةفٴ ل٣ٴ ف٣ب٠فدزول.
٤ُٴ ف٣وزٕ فجعز  للف معذ٫ل دش  ٧٪ ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ف٨٣ٲدٲ   
ألد٪ ف٣ د٬لت ٗج٩ ل٠٧ل٫دد ف٣ِثٲر ٤ُٴ تظ٤ظ٢ ٧ؼلألٮ ٗ  دد٬ٲ٥ 
ٟلئ٬لت ٧خف٤٘د ٬ُل ٟثدزًف ت٢ٜ. ألل٣وبَ ٯذ٭ ف ٠٧ل٫دد   تخف٘  
ت٨ل٧ًل  ٗب٨ظلُ   ف٨٠٣بدٲتز و٠٨٪ ٧ٜلر٫د ٯذف ف٣ د٬ٲ٥ ٧َ دد٬ٲ٥ 
ألٜدد ف٣ث ولت  ٱتٜزوبًل د٨دَ ٯذ٭ ف٠٣لئ٬لت أل٨ل ٗدٰل ف٠٣لئ٬لت ٓدز 

ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ألؼ٢٠ د٨د٢. ف٣ؼ٢٠ ف٣فل٣   ف٣ث ود و٬ف٦ٌ ٗدٰل
وٲك  ٫ظب ف٬٣ لل ٗ  ف٣ِثٲر ٤ُٴ تؼلألٮ ةظب فج٫ٲفٍ 
ف٨٣خف٤٘د. ٧للف و٬ِ  ٢ٟ ل٣ٞ؟ ٤ُٴ ٧ظفٲود٪  و٨ث٢ ل٣ٞ تأود ًف 
ٛٲوًل ٬٣ٌزود  فرٱو٪ ٗ  ف٣فوٲر  تأود  ٠٘٣ز  م٬٫ل د ٬ل ٧٪ مط ٕ 

٧فٔدز . ٧ؼفزٟد٪ ٧٪ ع ١ ٤٨ُدد ف٫فخلي هبدِ  ألوزوٜد ُؼٲفئدد 
 5.0ف٬٣فد د ٧بد٬د ٗ  ف٣ؼ٢٠ 
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 : فةف٨ل٣دد ٱدٲ  تؼلألٮ ٧َ ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ٠٣لئ٬لت معزٳ.5.0د ٱ١ 

ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي  تظ٤ظ٢ ف٣ د٪     
 ألد٪ ف٣ د٬لت

 %98 %011 ف٣ؼ٨بل٫شي

 %56 %99 ف٤٠٣ب

 %31 %99 ف٣٘أر

 %3 %15 ف٣ دلا

 %1- %21 لأللي ف٣٘لٰٟد

 %1- %45  ف٣ و ف٩

 
   

فُفبلرٝ م٩ ٯذف ف٣ف ٤د٢   وظفخ ٥ مي ٤ِ٧ٲ٧لت ٧٪ كَ ٗ  
ف٣ظ ٢ فجة٘ٲري مٱ ٧٪ ف٨٣ ةٌلت ف٣فؼزو دد جػ٠ل١ ف٣ دل  
ف٣ ل٣دد .ٱ٧َ ل٣ٞ تفؼلألٮ ف طف٬فلدلت ف٨٣ظفخ٤ـد ٧٪ ف٣ رفطلت 
ف٨٣ٜلر٫د ٦٤ِ٣ ف٣فؼزو   ٱٟ ٯ٨ل ٧٪ ف٠٣لئ٬لت ف٣ دد ف٨٣ٲدٲ   

 ٱف٣بٜلول ف٨٣ف  ز .
٥  و٠٨٪ ٬٣ٌزود  فرٱو٪ تٲَٛ ف٣و٘زفت ف٣ف    ثل٫دًل   فع٢ ف٣ د٬ٲ
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تؤثز ٤ُٴ ف٣ٲًد٘د ف٣ف  وٜٲ٥ ألٰل ف٣ِلٲ )ٱٯ  ت٤ٞ ف٬٨٣لهٚ ف٣ف  
تَٜ ٗ  ٫٘لولت  ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي( طٲٕ تفزف٦ٟ ألؼ٢٠ ٧ظف٨ز ٧َ 
٧زٱر ف٣ٲٛت. ٱ٧َ ل٣ٞ  ٨ٗ٪ ف٨٣فٲَٛ ة ٱال ه٘زفت ٗ  ٬٧وٜد 

ف٣و٘زفت طٲٕ تز٧دش ف٣ د٬لت ٧َ م٫ٰل م٢ٛ ة ٱثًل  ج٩ ٦ٌِ٧ ٯذ٭ 
ت٠ٲ٩ كلر   ٱٗ  ةل ت ٫ل ر  تٲٗز ٯذ٭ ف٣و٘زفت ٧دش  ف٫فٜلئدد 
ٱوف٦ ف٨٣ لٌٗد ٤ُدٰل ع ١ ٤٨ُدد ف٣فوٲر. ٯذف ٯٲ ألل٣لبن ٧ل 

 ٣ٲةي. 
ف٣ٌلٯز  فجعدز  ٯذ٭ ت٬وبٚ ةفٴ ٗ  ف٣ف٘لؿد٢ ف٣ ٛدٜد ٬٨٣لهٚ 
تز٧دش ف٣ د٬لت. ٤ِ٣ٞ تفذٟز ٨٧ل ٧ز ٗ  ف٣٘ـ٢ ف٣ظلألٚ م٩ ف٣ؼ٘ز  

ٟ ٯ٨ل ر٧ش  GAAٱ  GAAد تف٬لٛؾ: ٤ُٴ طبد٢ ف٨٣ثل١  ف٣ٲرفثد
٣ ٨ق ف٣ ٤ٲتل٧دٞ. ٱٯذف و٬ِ  م٫ٮ ٧٪ ف٠٨٨٣٪ ٣بِق ف٣و٘زفت 
ٗ  ٬٧وٜد ف٣فز٧دش م٩ ت٠ٲ٩ "ؿل٧فد"  ةدث   وف٦ تب و٢ 
فجة٨لف فج٧د٬دد ف٨٣ؼ٘ز  ٧٪ ع ١ ف٣فٔددز. ٬ُ ٧ل ٫ٜلر٩ 

ف٣ـل٧فد  ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ٠٤٣لئ٬لت ف٨٣فٜلرألد ٫   ف٩ ف عف ٗلت
مٟثز ػدٲًُل ٗ  ٬٧لهٚ ف٣فؼ٘دز ٧٪ ف٬٨٣لهٚ ف٣ف  وفٔدز ٗدٰل 
ف٣ ٨ق فج٧د٬ . ٱٯذف ألل٣لبن ٧ل تٲِٛفٮ ٫ٌزود  فرٱو٪. للف ٟل٩ 
ٯ٬لٝ ٧٪ وٜٲ١ م٩ ٯذ٭ ف٣ د٬ٲ٧لت ٛ  ت٦ ع٤ٰٜل أل٢ِ٘ ٟلئ٪ أل٠د٘دد 

 علؿد  ٨٤ٗللف ًٰزت ٯذ٭ ف٣خلؿدد؟
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  فرٱو٪ ٱف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي
٦٣ و٠٪  فرٱو٪ ٱفثًٜل ت٨ل٧ًل ٧٪ ٫ٌزود ف٣فوٲر. ٱٯذف ٧ل و٘ظز 
ف٣ظ٬ٲفت ف٣خ٨ض ٱف٣ِؼزو٪ ف٣ف  ٗـ٤ت ألد٪ توٲوز٭ ٣ٰذ٭ ف٠٘٣ز  
ٱألد٪ ٫ؼز٭ ٠٣فلي "مؿ٢ فج٫ٲفٍ".  أل  م٩  فرٱو٪ ت٬٨ٴ م٩ وِٲ  
٧ ود٪ ف٣ظ٬د٪ ٣دفلألَ ٢ٟ فجة فال ف٣ف  تٲِٛفٰل ٫ٌزوفٮ. ألل٣وبَ   

ٱ  ٫ ٪ ٟذ٣ٞ. ٱ٠٣٪ ٧ل ٟل٩ ٣ فرٱو٪ م٩ وظفودَ م٩ و٢ِ٘ ل٣ٞ  
و٠ٲ٩ مٟثز فٛف٬لًُل أل٬ٌزوفٮ ٧ث٢ ٯذ٭ فجول٥ ف٣ف  تٲؿ٬٤ل ألٰل ل٣ٴ 

  رفطد ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ٣ِ   ٟلئ٬لت. 
ٗ  ٬٧فـٖ ف٣ٜز٩ ف٣فلطَ ُؼز ٦٣ و٠٪  فرٱو٪ ٛل رًف ٤ُٴ ٧ِزٗد ٧ل 
و٠٨٪ م٩ ت٠ٲ٩ ٤ُدٮ ل٣دد ف٣فوٲر ُبز ف ٫فخلي ف٣وبدِ . و٬٬٠٨ل 

م٩ ٫زٳ ف٣ف٘لٱت ف٣ذي فٗفزكٮ  فرٱو٪ ٱل٣ٞ ٗ  ف٣فوٲر ف٣ذي فآل٩ 
و  ال ٗ  ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ألؼ٢٠ هبدِ . ٯذ٭ ف٣ف٘لٱت و٠٨٪ م٩ 

٤٧دٲ٩ سٱا ٗ  ٢ٟ دد٢  011و  ال أل٨ِ ١ عوأ ٱفة  ٗ  ٢ٟ 
أل ود٪ سٱا ٧٪ ٯذ٭ فجسٱفا ٧٪ فجي  4)ٱأل٨ل م٬٫ل د٨دًِل ٣ و٬ل 

ٱا تٜزوبًل ٛلأل٢ س 21ٱمعزٳ ٧٪ فج٥  ٗج٩ ٣ ٳ ٢ٟ ٱفة  ٬٧ل 
 ٤٣و٘ز  ٦٣ ت٠٪ ٧ٲدٲ     ٗ  فجي ٱ  ٗ  فج٥(.

٦ٌِ٧ ٯذ٭ ف٣و٘زفت ت  ال ٗ  مدشف  ف٣ د٬ٲ٥ ٓدز ف٣زئدظدد  
ٱألل٣فل٣  ٰٗ  ٤ٛد٤د مٱ ُ و٨د ف٣فأثدز. م٧ل ت٤ٞ فجدشف  ف٣ف  تَٜ ٗ  
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ف٬٨٣لهٚ فجٟثز مٯ٨دد ٤٣ د٬ٲ٥ ٗج٩ ف٣و٘زفت ت٠ٲ٩ كلر  ألؼ٢٠ 
٤٣دلٛد ف ٫فلددد. ٠٣٪ ٗ  ةل ت ٫ل ر   تٌٰز ُل٥  ج٫ٰل ت٢٤ٜ ٧٪ ف

ه٘ز  ٧٪ ٛبد٢ ف٨٣ـل ٗد أل دث و٠٨٪ م٩ ت  ال  ردد ه٘د٘د ٧٪ 
ف٨٣دش  ف ٫فٜلئدد. ٱ٬ُ ٯل تزتَ٘ فةف٨ل٣دد ف٫فٜل١ ٯذف ف٬٣ٲٍ ٧٪ 

 ف٣فؼ٘دز ف٣  و  ٤٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ل٣ٴ ف٬٣ظ٢ ف٨٣ظفٜب٤ . 
فجة فال ٤ُٴ ٧ ٳ ٗفز  هٲو٤د د ف ٧٪ ف٣ش٧٪  و٠٨٪ ٨٣ث٢ ٯذ٭ 

ف٬٣ل ر  ف٨٣٘د   م٩ ت٬فؼز ٤ُٴ ٫ولٙ ٱفطَ ٗ  د٨دَ مٗزف  ٯذ٭ 
فج٫ٲفٍ  ٨٧ل وؤ ي ٗ  ٫ٰلود ف٨٣ولٕ ل٣ٴ تٔددزفت ٟبدز  ٗ  
ف٣ٲًد٘د ف٣بدٲ٣ٲددد. ٗ  ألِق ف٣ ل ت  و ةي ف٨٤ِ٣ل  ف٣فوٲر ٗ  
ف٢ِ٘٣  ٱفآل٩ مؿب  ٣ و٬ل فج ٱفت ف٣ س٧د ٣ففبَ ٧ث٢ ٯذ٭ 

٬ٌزود ف٣ فرٱو٬دد ٧ث٢ ٧٪ وٜٲ١  م٫ٮ   فجة فال. ألِق ٬٧فٜ ي ف٣
وٲد   ٣د٢ ٤ُٴ "ف٣فوٲر ف٠٣بدز" )مي  ف٣فٔددز ف٠٣بدز ٗ  فج٫ٲفٍ( 
ٗ  ف٣ظ ٢ فجة٘ٲري  ٱل٨٫ل ٯب ٧ ز  "توٲرفت فٱ ه٘زفت 
ؿٔدز " )ف٣فٔددز ف٣ف رو   ٗ  لهلر فج٫ٲفٍ(. ٣ٜ  رمو٬ل تٔدزًف ٗ  

٣ٲ٩  ل٣ٞ ػ٢٠ ٬٧ٜلر ف٣ِـ٘ٲر ٤ُٴ ٧ز ف٣ش٧٪  ٱ٠٣٪ ٨ٟل وٜٲ
وِف٨  ٤ُٴ تٔدز ٧ـل ر ف٣ٔذف   ٬٬٠٣ل ٦٣ ٫ز م٫ٲفًُل د و   ٧٪ 

 ف٣ِـلٗدز تٌٰز.
ُو٬ٌز ل٣ٴ ٯذف ف٣فٔدز ٤ُٴ ٫ ٲ ٧فشفو  ٤ُٴ ٟٲ٫ٮ تٔدزًف ٧ـو٬ًِل. 
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٨ٗث   تظِٴ ٧ ٨ٲُد ٧٪ ف٣بلةثد٪ ٗ  دل٧ِد طفل٫٘ٲر  ألؼ٢٠ 
  ةثدث ٗ  ٧ لٱ٣د ٦ٰ٘٣ ف٣ف٬ٲٍ ف٠٣بدز ٗ  ف٣ رٱٍ ف٣ٲفٛدد ٤٣ب ٩ ٗ

ٱف٣ف  تِدغ ٗ  ف٨٣دل٭  fish Sticklebackط٠٨د لفت ف٣ؼٲٟد 
ؿ٘د د ٧ رُد ت٨ف  ٧٪  42ف٨٣ل٣ د  ٱُل   ٧ل و٠ٲ٩ ٣ٰل ؿٖ ٧٪ 

ف٣زمص ف٣ٴ ف٣ذو٢  ٱ٠٣٪ ٗ  ف٣ ش  ف٣ذي وِدغ ٗ  ف٨٣دل٭ ف٣ِذألد 
ٗ  ف٣ِ و  ٧٪ م٫ ل  ف٣ِل٦٣  ةدث ت٢ٜ ف٣ دٲف٫لت ف٨٣٘فزطد تٜ٘  

 ف٣ٲفٛدد.  ٦ٌِ٧ ٯذ٭ ٯذ٭ فجط٨لٝ ف٣ رٱٍ
وب ٱ م٩ فجط٨لٝ لفت ف٣ؼٲٟد ف٣ف  تِدغ ٗ  ف٨٣دل٭ ف٣ِذألد ٱؿ٤ت 

م٣ٖ ط٬د ألِ  لٱألل٩  61-01ل٣ٴ ٱكِٰل ف٣ ل٣  أل  ًف ٧٪ ٛب٢ 
فج٫ٰلر ف٣ ٤د ود ٤ُٴ ٫ولٙ ٱفطَ ٗ  ٫ٰلود ف٣ِـز ف٣ ٤د ي 
فجعدز. ف٨٣فلألِد ف٣ ٛدٜد ٣ د٬ٲ٧لت ٣ٰذ٭ فجط٨لٝ ف٣ف  تِدغ ٗ  

  ٱٯٲ ف٣ د٪ ٧EDA٪ ف٣فِزٕ ٤ُٴ دد٪ ٧ِد٪ ف٨٣دل٭ ف٣ِذألد ٠٧٪ 
ف٣ذي تٔدز ألؼ٢٠ ٧ظف٨ز ٗ  ةل ت فجط٨لٝ ف٣ف  تِدغ ٗ  ف٨٣دل٭ 
ف٣ِذألد  ٨٧ل م ٳ ل٣ٴ ٜٗ ف٩ ف٣ـ٘لئ  ٣ وٰل. ف٨٣ثدز م٩ ف ٫ظل٩ ٣ وٮ 

ٱف٣فوٲر ٗ  ٯذف ف٣ د٪ م ٳ ل٣ٴ ع٢٤ ٗ  ف٣ؼِز  EDAمولًل دد٪ 
ف٣ـِب م٩ ٫زٳ ٟدٖ ٱفجط٬ل٩ ٱف٣ٔ   ف٣ِزٛدد ٱف٣ٌِل٥. ٣دض ٧٪ 

م٫ٮ و٠٨٪ ت٨ِد٦ ف عف ٕ ألد٪ فجط٨لٝ ف٣ف  تِدغ ٗ  ف٨٣دل٭ 
ف٨٣ل٣ د ٱت٤ٞ ف٣ف  تِدغ ٗ  ف٨٣دل٭ ف٣ِذألد ت٨ِد٨ٮ ٤ُٴ د٨دَ 
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م٫ٲفٍ فجط٨لٝ. ٣ذ٣ٞ وب ٱ ف٣ف٨ددش ألد٪ ف٣فوٲر ف٠٣بدز ٱف٣فوٲر 
ف٣ـٔدز تِظ٘دل ل٣ٴ ة  ٧ل؛ ٗل٣فٔددزفت ف٠٣بدز  ف٣ف  ت٬فا ٗ  

 و   ٯ  ٫فد د ٣فٔدزفت ت رو دد ٤ُٴ ػ٢٠ عوٲفت فج٫ٲفٍ ف٣ 
 مؿٔز.

و٠٨٪ ٧ ةٌد ف٣فوٲر ٗ  ت لرأل٬ل ف٣دٲ٧دد ٱل٣ٞ ٗ  ف٣فٔدز ف٣ظزوَ 
٤٣٘دزٱطلت ٱف٣ب٠فزول ٱف٣و٘د٤دلت ف٨٣ظببد ٣أل٧زفف  ٱف٣ف  و٠٨٪ 
م٩ تفظبب ٗ  ة ٱال ٧ؼل٢ٟ ؿ دد ُل٧د. ٣ٜ  مؿبت ألل٨٣ رول 

 prophylaxisت٬لٱ٣  ٣ِٜلر ر٦ٓ  0989ٗ  مٗزوٜدل ف٣ٲطوٴ ٗ  ُل٥ 
ف٨٣لل  ٨٤٣ رول. م ت ف٣فٔدزفت ف٣وبدِدد ف٣ف  ت  ال ُؼٲفئدل ٗ  
ف٣ د٬ٲ٥ ف٣و٘د٤  ف٨٣ رول  ٫فد د ٣ ٫فخلي ف٣وبدِ  ٣ظ٬ٲفت 
هٲو٤د ٧٪ ف طفخ ف٥ ف٠٨٣ثٖ ٣ ٤٠٣ٲرٱٟد٪ ٗ  ٬٧لهٚ ٧٪ ف٣ِل٦٣  
ٗ  ٫ٰلود ف٨٣ولٕ ل٣ٴ ًٰٲر ف٨٣زف ف٣ذي مؿب  ٧ٜلٱ٧ل ٤٣ ٱف   
ٱألل٣فل٣  مؿب  ٛل رًف ٤ُٴ ف ٫فؼلر ألظزُد. ٱألل٨٣ث٢ ٗج٩ ف٣فوٲر 

ٛ  تظبب ٗ  ت  ي ٟبدز ٣فوٲوز ٣ٜلل  HIVف٣ظزوَ ٗ  ٗدزٱص 
٧لل  ٣ٮ  ٱٯٲ ف٣ظبب ف٣زئدظ  ٗ  ف ٫ف٠لص ف٤٠٣  ٤٣ذو٪ وف٦ 
٧ِل٣ ف٦ٰ أللج ٱود ك  ٧زف ف و س. ٱٯ٬لٝ ٧ثل١ معز وِزٗٮ 

ة ٱال ٱألل  ٫فد د  ٫فؼلر ُل٧د  ف٬٣لص  ٱوف٨ث٢ ٗ  ف٨٣خلٱٕ ٧٪ 
٧٪ ٗدزٱص ف٤٘٫ٲ٫شف ف٣ودٲر فطف٬ل ف ل٣ٴ  H5N1ل٤٘٫ٲ٫شف ٧٪ ط ٣د 
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ٱدٲ  فةف٨ل١ ٟبدز ٗ  م٩ ف٣ظ ٣د ف٣ ل٣دد  ٛ  ت٠ٲ٩ ٧ ٧ز  ٨ٟل ٯٲ 
ف٣ ل١ ألل٢ِ٘٣ ألل٬٣ظبد ل٣ٴ ف٣ دلا ٱ٤ٛد٢ ٧٪ ف٣بؼز ف٨٣خل٣ود٪ ٣ٰل  

ػخؾ  لل م٫ٰل طٲٕ تفوٲر ل٣ٴ ػ٢٠ و٠٨٪ م٩ و٬فؼز ألظٰٲ٣د ٧٪
ل٣ٴ لعز. و٠٨٪ ف٣ٜٲ١ م٫ٮ ٣دض ٦٤ُ فجةدل  ٜٗن وـب  ٧٪ 
ف٣ـِب ٨ٰٗٮ ٧٪  ٱ٩ ٫ٌزود ف٣فوٲر  أل٢ ةفٴ ٦٤ُ ف٣وب وـب  

 ؿِب ف٦ٰ٘٣.
 

 ٧للف و٬ِ  ل٣ٞ ألل٬٣ظبد ٣فوٲر ف ٫ظل٩؟
توبدٚ ٦٤ُ ف٣ٲرفثد ٤ُٴ فجط٨لٝ ف٣ؼٲٟدد ػم  ٱ٠٣٪ ٧للف ٬ُل 

ٗ  م٫ ل  ٧ف٘زٛد ٫ ٪ ف٣بؼز؟ ٬٧ذ س٧٪  فرٱو٪ ت ٨ض ف٠٣ثدزٱ٩ 
٧٪ ف٣ِل٦٣ ٦ٰ٘٣ ٟدٖ ت  ال ف و ل فت ف٣خلؿد أللجةدل  ٱف٣فوٲر 
ف٣ذي و ٢ِ ٧٪ ف٠٨٨٣٪ م٩ ٣ٰذ٭ ف و ل فت م٩ ت٬وبٚ ٤ُٴ د٬ض 
٧ِد٪ ٧٪ ف٣ دٲف٫لت  م  ٱٯٲ ف ٫ظل٩. م ت  رفطد ف٣ د٬ٲ٥ ل٣ٴ 
ف طف٬فلا ألؼ٢٠ ٛلهَ م٬٫ل ٫ ٪ ف٣بؼز ٫ؼفزٝ ٧َ ألٜدد ف٠٣لئ٬لت 

  5.0ٝ. ٱوفل  ألِق ٧٪ ت٤ٞ فج ٣د ٗ  ف٣  ٱ١ ٗ  ط٤ٖ ٧ؼفز
ةدث وفؼلألٮ ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي ٧َ ٓدز٭ ٧٪ ف٠٣لئ٬لت. ٯذف ف٣ ٣د٢ 
٣ٲة ٭   وِ  ألل٣فأٟد  ألزٯل٫ًل ٤ُٴ ٱدٲ  ط٤ٖ ٧ؼفزٝ  ٨ٗ٪ ٱدٰد 
ف٬٣ٌز ف٣ف  تؤ٧٪ ألل٣خ٤ٚ ٯذف ف٣فؼلألٮ و ١ ٤ُٴ م٩ ف ٣ٮ فطفخ ٥ 
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٨ل ط٬زٳ ٗد٨ل ألِ   ٧بل ئ ٯذف ف٣فـ٨د٦ ف٬٣لد  ٧زفت ٱ٧زفت. ٟ
ٗ  ٬٧لهٚ تؼ٘دز « ؿل٧فد»م٫ٮ ٱ٤ُٴ ف٣ز٦ٓ ٧٪ م٩ ٬٧لٛؼد ه٘زفت 

ف٣بزٱتد٪ ٛ  هٔت ٤ُٴ ف٬٣ٜلع  ل  م٩ ف٣ رفطد ف٨٣٘ـ٤د ٤٣ د٬ٲ٥ 
د٤ِت ٧٪ ف٣ـِب ف٣ ٗلٍ ُ٪ ٯذف  ف٣ف٘ظدز  ٣دض ٜٗن ألل٬٣ظبد 

 ٢٠٣ ف٠٣لئ٬لت ف٣ دد فجعزٳ  ٱل٨٫ل مولل ألل٬٣ظبد ٬٣ل.
٤٫ٜ  ٫ٌز  ٤ُٴ ٧ٜلر٫د ألد٪ ف٣ د٬ٲ٧لت  ٱ٨ٟثل١ مٱ١   ُٲ٫ل

ف٣بؼزود ٱف٣٘أر  ٱٟ ٯ٨ل ت٦ ت  و ٯل أل ٛد ُل٣دد. ف٣  ٦ ف٤٠٣  
٠٣  ف٣ د٬ٲ٧لت ٧فٜلري  ٱ٠٧ل٩ تخشو٪ ػ٘ز  ف٣بزٱتد٪ ٗ  ف٣ د٪ 
٧فؼلألٮ ألؼ٢٠ ٤٧ ٲى. ٠٣٪ ف٣ِ ٧لت ف٣ٲفك د فجعزٳ ف٣ف  ت ١ 

ف٘لؿد٢. ٤ُٴ ط٤ٖ ٧ؼفزٝ تٌٰز ألظزُد ٬ُ ٧ل و٬ٌز ف٨٣ز  ٗ  ف٣
٤ُٴ طبد٢ ف٨٣ثل١  تزتدب ف٣ د٬لت ٗ  ف ٫ظل٩ ٱف٣٘أر ألؼ٢٠ ُل٥ 
و٨ف  ٤ُٴ هٲ١ ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي. ٱ٣ذ٣ٞ  ٗجلف ٱد ت تزتدب 

ٗج٩ ٧٪ ف٨٣زد  م٩  A,B,Cف٣ د٬لت ٗ  ف ٫ظل٩ ٤ُٴ ف٬٣ ٲ ف٣فل٣  
مد  تزتدب ف٣ د٬لت ٗ  ف٣٘أر أل٬٘ض ف٣فزتدب  ٱل٩ ٟل٫ت 

تخف٤ٖ ألِق ف٣ؼم )ف٣ؼ٢٠  ف٣٘زفٓلت ف٨٣ٲدٲ   ٗد٨ل ألد٬ٰل ٛ 
5.6 .) 

ٗ  ألِق ف٣ ل ت  ٯذ٭ ف٣ِ ٛد ت٨ف  ٨٣ظلٗلت ٟبدز  تٜزوبل  
  ٱ٤ُٴ ٣01فؼ٢٨ ٢ٟ ف٣ د٬لت ٤ُٴ ف٠٣زٱ٧ٲطٲ٥ ف٣بؼزي ر٦ٛ 
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طبد٢ ف٨٣ثل١  ٯٲ ٫٘ض ف٣ د٪ ف٣ذي ت٦ ف٣ِثٲر ٤ُدٮ ٗ   
ٗ  ف٣٘أر. ألد٨٬ل و٠٨٪ ٣ؼخؾ م٩ وٜٲ١ م٩   00ف٠٣زٱ٧ٲطٲ٥ ر٦ٛ 

ت م٧ز ألل٣ْ فجٯ٨دد ٧٪ مد٢ ف٣ٜدل٥ ألٲًد٘فٰل ألؼ٢٠ تزتدب ف٣ د٬ل
ؿ د   ٱألل٣فل٣  ٗج٩ ف٨٣ـ٦٨ ٛ  ةلٗي ٤ُٴ ٯذف ف٣فزتدب ٗ  
ع٤ٜٮ ٣ٰذف ف٠٣لئ٪ ف٣خلؽ  ل  م٫ٮ   وٲد   ٣د٢ ٗ  ف٦ٰ٘٣ ف٣ ل٣  
٤٣بدٲ٣ٲددل ف٣ شو دد و ١ ٤ُٴ م٬٫ل ٫ فلا ٣فوبدٚ ٯذف ف دزف  ٤ُٴ 

م ٣د معزٳ ٬ٜ٧ِد ٤ُٴ ٧ظلٗلت هٲو٤د ٗ  ف٠٣زٱ٧ٲطٲ٥. ٯ٬لٝ 
ٱدٲ  ط٤ٖ ٧ؼفزٝ متت ٧٪  رفطد ف٬ِ٣لؿز ف٣ٜ و٨د ف٨٣ف٠زر  

(AREs.) 
 

 : ٧ٜلر٫د ألد٪ تزٟدب ف٣ د٬لت ٗ  ف ٫ظل٩ ٱف٣٘أر1.5ف٣ؼ٢٠ 
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ٯذ٭ ف٬ِ٣لؿز ت٬ؼأ ٧٪ ٛ٘شفت دد٬دد ٛل ر  ٤ُٴ ٫ظخ ٱل عل١ ٫٘ظٰل 
ٗ  ٧ٲفَٛ ٧خف٤٘د ٧٪ ف٣ د٬ٲ٥ ٧٪  ٱ٩ م٩ و٠ٲ٩ ٣ٰل مي  ٱر 

 ٱًد٘ .
و فٲي دد٬ٲ٥ ف٣ث ولت ٤ُٴ ف٬ِ٣لؿز ف٨٣ف٠زر   ٱ٧ل وٜزي ٧٪ 

% ٧٪ ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي ٠٧ٲ٩ ٧٪ ٯذ٭ ف٣ شو لت ف٣ٰل٧ؼدد. 35
٬ُ ٧ل ٫ٜلر٩ مٛظل٥ ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي ٧َ مٛظل٥ دد٬ٲ٥ ف٣٘أر طٲٕ 
٫   م٩ ٯذ٭ فجدظل٥ ٗ  ف٣ِل   ٧ٲدٲ   ٗ  ٫٘ض ف٨٣ٲفَٛ ٗ  

ذ٭ ف٣ شئدلت ٧ٲِٛٮ ٗ  (. رأل٨ل ٜٗ  ألِق ٯ5.6ف٣ ل٣فد٪ )ف٣ؼ٢٠ 
ٯذف ف٠٣لئ٪ مٱ ٓدز٭  ٱ٠٣٪ ف٠٣ثدز ٢ً ٗ  ف٨٣ٲَٛ ف٣ذي ٱرثٮ ُ٪ 
مط ٗٮ ٱ٢ً و ٤٨ٮ ٬٧ذ ل٣ٞ ف٣ د٪. ٛ  و ل ١ مة ٯ٦ ألل٣ٜٲ١ م٩ 
ف٣خل٣ٚ ٯٲ ٧٪ ٱكَ ٯذ٭ ف٬ِ٣لؿز ٗ  ٯذف ف٠٨٣ل٩ ٣ظبب ٬ٜ٧َ  ٱم٩ 
ف٣ف٤ٜد٢ ٧٪ ػأ٩ ٯذ٭ ف٬ِ٣لؿز ُوً٘ل ٤ُٴ د٬٤ٰل ف٣ ل٣  وِفبز م٧زًف 
٧ل٤ً . ٱٗ  ف٣ ٜدٜد  م٩ دش ًف ؿٔدزًف ٬٧ٰل و٤ِب م ٱرًف ت٬ٌد٨دد  
ٱ٠٣٪ ألِق فج٧ث٤د   تفٲفٗٚ له ًٛل ٧َ ل٣ٞ. ٱٗ  ف٣ٔل٣ب ت٤ ٚ 
٤٨ُدد ف٣فب و٢ ف٣لزر ألل٣ٜ٘ش  ف٣ د٬دد. ت٬فؼز ٯذ٭ فجدظل٥ ٗ  
د٨دَ مدشف  ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي ٱدد٬ٲ٥ ف٣٘أر  ٱ٠٣٪   وب ٱ م٩ ٣ٰل 

  ٟثدز ٧٪ ف٣ ل ت و٠٨٪ ٧ ةٌد ٧ث٢ ٯذ٭ مي  ٱر ٱًد٘ . ٱٗ
فجدظل٥ ٧دفد ٗ  ٢ٟ ٧٪ ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي ٱدد٬ٲ٥ ف٣٘أر )ف٣ؼ٢٠ 
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5.6.) 
٧ل ٦٣ و٠٪ مة  وزو  م٩ وأعذ  ٱر ف ٣ٮ ف٣ذي ٱكَ ٯذ٭ فجدظل٥ 
ٗ  ٠٧ل٫ٰل ف٣ ٛدٚ ٯذف ٱفٗفزفف ل٫ٮ وزو  م٩ ول٬٤٤ل  ٗج٩ ف٬٣فد د 

ٱفة . ٯذف ف٬٣ٲٍ ٧٪ ٯ  م٩ ف ٫ظل٩ ٱف٣٘أر وؼفزٟل٩ ٗ  ط٤ٖ 
ف٤ِ٨٣ٲ٧لت ُ٪ ف٣ د٬ٲ٥ تؼ٢٠ ت  وًل ٟبدزًف ٤٣ذو٪ وِفٜ ٱ٩ م٩ 
د٨دَ ف٠٣لئ٬لت ع٤ٜت ٧٪ ف٣ِ ٥. ت٨ٲكَ ف ٫ظل٩ ٗ  ػ ز  
ف٣ دل  ف٣فوٲرود وفٲثٚ أل٨ٜلر٫د ف ٫ظل٩ ٧َ مٛزي ف٠٣لئ٬لت ل٣دٮ 
ٱٯٲ ف٣ٜز . ٣ٜ  ت٦ ف٠٣ؼٖ ُ٪ تظ٤ظ٢ دد٬ٲ٥ ف٣ٜز   ٱتبد٪ م٫ٮ 

 % ٤ُٴ ٧ظفٲٳ ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي. ٧92فولألٚ أل ردد 
ٱٯ٬لٝ ٧ثل١ لعز ٣ٰذف ف٣ِ ٛد ف٣ٲثدٜد و٬بَ ٧٪ ٗ ؾ تؼزو  
ٟزٱ٧ٲطٲ٧لت ف٣بؼز ٱف٣ؼ٨بل٫شي. ف٠٣زٱ٧ٲطٲ٧لت ٯ  ف٣ؼ٢٠ 
ف٣ٌلٯز ٧٪ ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ٤٣ د٬ٲ٥  ٱٯ  تٌٰز ٗ  ف٨٣ ٰز 
ف٣لٲئ  ٗ  ٱٛت ف٫ٜظل٥ ف٣خ٤دد. و فٲي ٢ٟ ٟزٱ٧ٲطٲ٥ ٤ُٴ ٧ لت 

وٲك  ف٨٣ٜلر٫د ألد٪ ٟزٱ٧ٲطٲ٧لت ف٣بؼز  5.4ف٣ د٬لت. ف٣ؼ٢٠ 
ٱا ٧٪ س 64ٱٟزٱ٧ٲطٲ٧لت ف٣ؼ٨بل٫شي. ف ٫ظل٩ ٣ وٮ 

سٱا ٧٪  63  ألد٨٬ل ف٣ؼ٨بل٫شي ٣ وٮ ف٠٣زٱ٧ٲطٲ٧لت
ف٠٣زٱ٧ٲطٲ٧لت. وب ٱ م٩ ف عف ٕ ٗ  سٱا ٧٪ ف٠٣زٱ٧ٲطٲ٧لت 
ألد٪ ف ٫ظل٩ ٱف٣ؼ٨بل٫شي وِٲ  ل٣ٴ ف٫ـٰلر فث٬د٪ ٧٪ 
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. ٗزكدد 6ٟٲ٩ ف٠٣زٱ٧ٲطٲ٥ ر٦ٛ  ف٠٣زٱ٧ٲطٲ٧لت ف٣بؼزود ٨٧ل
ف ٫ـٰلر و ٨ُٰل م٫ٮ تبد٪ ٧٪  رفطد ف٣ٔٲرو  ٱل٫ظل٩ ف٣ٔلي م٩ 

 سٱدًل ٧٪ ف٠٣زٱ٧ٲطٲ٧لت ٧ؼلألٰد د ف ٤٣ؼ٨بل٫شي.  ٤٠٣63د٨ٰل 
ٗ  فآلٱ٫د فجعدز   ٱ٧َ ف٣ف  و  ف٠٣ل٢٧ ٣فظ٤ظ٢ ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي  

٫ـٰلر مؿب  ٧٪ ف٠٨٨٣٪ م٩ ٫    ف٨٣ٲَٛ ف٣ ٛدٚ ف٣ذي ة ال ٗدٮ ف
 6ٯذ٭ ف٠٣زٱ٧ٲطٲ٧لت. ف٣فظ٤ظ٢ ف٨٣ٲدٲ  ٱهٲ١ ف٠٣زٱ٧ٲطٲ٥ ر٦ٛ 

٤٧٘ت ٬٤٣ٌز.  ٱ٩ ف٣ ـٲ١ ٤ُٴ ٤ِ٧ٲ٧لت لكلٗدد   ُٲ٫  مٛٲ١ 
م٩ تظ٤ظً  علؿًل ة ال ٤ُٴ ةلٗد ف٠٣زٱ٧ٲطٲ٧لت ف٣زئدظدد. ٱٯذف 
ف٣فظ٤ظ٢   و  ال ٗ  ف٣ِل  . ٱل٨٫ل و  ال ٬ُ ٧ل ٫فٲَٛ ٱدٲ  

. ف ٫ـٰلر ف٣ذي ة ال 6ٲ٥ ر٦ٛ ه٘زفت  ٱألل٣ف  و  ٗ  ف٠٣ز٧ٲط
مث٬ل  توٲر٫ل ٧٪ ٛز  تزٝ ألـ٨د ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ٗ  ف٠٨٣ل٩ ٫٘ظٮ. 
ل٫ٮ ٧٪ ف٣ـِب ٦ٰٗ ٯذ٭ ف٨٣ ةٌد ٧٪  ٱ٩ فٗفزفف ط٤ٖ ٧ؼفزٝ. 
ٯ٬لٝ ة د معزٳ تؤو  ٱدٲ  ط٤ٖ ٧ؼفزٝ ألد٪ ف ٫ظل٩ 
ٱف٣ؼ٨بل٫شي ٧٪ ٧ ةٌد ٓزوبد تظ٨ٴ "ف٣ د٪ ف٨٣ظفِلر". ت٤ٞ ٯ  

٣ وٰل ٧ل وٜزي ٧٪ د٨دَ  عـلئؾ ةش٧د ت٤ِد٨لت  ف٣ د٬لت ف٣ف 
ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ف٣ٲًد٘دد  ٱ٬٠٣ٰل ٧٪ دل٫ب مٱ مٟثز تِل٫  ٧٪ 
٧ٲفه٪ ف٣خ٢٤ ف٣ف  ت ٲ١ ٫ـٰل ل٣ٴ ٟ ٥ ٓل٧ق. ٬ُ ٧ل ٫ٜلر٩ ألد٪ 
ف٣ؼ٨بل٫شي ٱف ٫ظل٩  وٌٰز ٗ  ألِق فجةدل٩ دد٬لت وب ٱ م٫ٰل 
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ٲفٍ معزٳ  ٱل٣ٞ ت٢٨ِ ٱًد٘دًل ٗ  ٫ٲٍ ٧ل  ٱ٬٠٣ٰل   ت٢٨ِ ٗ  م٫
وفو٤ب ةـٲ١ ه٘زفت كلر . تِزف ف٣ د٪ ف٣بؼزي ف٨٣ِزٱٕ 

٤ُٴ طبد٢ ف٨٣ثل١ ٤٣ِ و  ٧٪ ف٣لزأللت  ٱ٧َ  caspase-12أللط٦ 
ل٣ٞ ٫  ٭ ٗ  ٧ٲَٛ ٧فؼلألٮ ٫ظبدًل ٗ  ف٣ؼ٨بل٫شي. و٢٨ِ دد٪ 

ألؼ٢٠ دد   ٨ٟل ٯٲ ف٣ ل١ ٧َ ألٜدد  caspase-12ف٣ؼ٨بل٫شي  
٩ ف٣بؼز ٱد ٱف ُبز ٤٨ُدد ع٤ٚ ف٣ث ولت أل٨ل ٗدٰل ف٣٘أر. للف ٟل

علؿد ٧٪ ٛب٢ ف٣ٜٲ  ف٣خلرٛد ٨٤ٗللف متِب ف ٣ٮ ٫٘ظٮ ألج عل١ دد٪ 
 ٓدز ِٗل١ ٗ  ٯذف ف٨٣ٲَٛ؟

و٬٬٠٨ل مولل م٩ ٫ب م فآل٩ ػزل ف٣ف٘لؿد٢ ف٣ ٛدٜد ٧٪ ف٬٣لةدد 
ف٨٣د٠ل٫د٠دد ٬٣ل ٱجٛزي ف٠٣لئ٬لت ٬٣ل  ٱف٣بِق ٧٪ ٯذ٭ ف٠٣لئ٬لت 

٣إل٫ظل٫دد. ٗ  ٧ثل١ ٤ُٴ ل٣ٞ  ٛ  ت٤ِب  ٱرف ةلط٨ل ألل٬٣ظبد 
(  وب ٱ م٫ٮ ٛ  ت ٲ١ MYH16وٲد  دد٪ ٣بزٱتد٪ ُل ت ف٣٘ٞ )

ل٣ٴ دد٪ ٧شوٖ ٗ  ف٣بؼز. ٱ٧َ ل٣ٞ   وشف١ ٯذف ف٣ د٪ و٤ِب 
  ٱرف ٯل٧ل ٗ  توٲوز ٱٛٲ  ُل ت ف٣٘ٞ ٗ  ف٠٣لئ٬لت فجعزٳ.

٧٪ ف٠٨٨٣٪ م٩ و٠ٲ٩ توٲر ف٣٘ٞ فجكِٖ ط٨  ٣ ٨ ٨ف٬ل م٩ 
٤ٴ  ٱتظفٲُب ف٨٣خ. ٧٪ ف٣ٲفك  م٩ ٯذف ٫ٲٍ ٧٪ تفٲطَ ٫ ٲ فجُ

ف٣فخ٨د٪  ٱألوبدِد ف٣ ل١ ٗج٩ ف٣فٔدزفت ف٣ د٬دد فجعزٳ ٧ظؤٱ٣د 
ألل٣لزٱر  ُ٪ ٟبز ف٣ٜؼز  ف٣خلرددد ٤٣ ٧لّ ٱف٣ف  ت٨ث٢ ٬ُـزف 
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رئدظدل ٗ  ف٣٘زٙ ألد٪ ف٣بؼز ٱف٣ؼ٨بل٫شي. ٱٗ  ٧ثل١ معز  وٲد  
م٩ و٠ٲ٩ ٣ٮ  ٱر  ةف٨ل١  FOXP2ةل٣دًل فٯف٨ل٥ ٟبدز أل د٪ وظ٨ٴ 

ٗ  ٤٨ُدد توٲر ف٤٣ٔد ٬ُ  ف ٫ظل٩. أل مت ٛـد ٯذف ف٣ د٪ ألِ  
ف٣فِزٕ ٤ُٴ ُلئ٤د ٗ  ألزوول٫دل ُل٫  ث ثد مددل١ ٬٧ٰل ٧٪ 
ؿِٲأللت ٗ  ف٬٣وٚ. ٟل٩ ٯؤ   وِل٫ٲ٩ ٧٪ ؿِٲألد ٗ  تزتدب 
ف٨٤٠٣لت ٱًٜٗل ٣ٜٲفُ  ف٬٣ ٲ مٱ ؿِٲألد ٗ  ٦ٰٗ تزٟدب ف٣ ٤٨د 

ت مٗٲفٯ٦ٰ ٱٱدٲٯ٦ٰ ٱ٧زفٟش ف٬٣وٚ ف٨٣زٟبد مٱ ٗ  ت زوٞ ُل 
 عزفا مؿٲفت ٧ِد٬د. ٗ  ٧خفبز ف٣ف ظض ف٣ٲرفث   ٱد  م٩ مٗزف  
ٯذ٭ ف٣ِلئ٤د وِل٫ٲ٩ ٧٪ ع٢٤ ٗ  مة  ةزٱٕ ػد٘ز  ف٣ ٨ق 

. ٯذف وٌٰز 1ف٬٣ٲٱي ٣ٰذف ف٣ د٪ ف٨٣ٲدٲ  ٗ  ف٠٣زٱ٧ٲطٲ٥ ر٦ٛ 
ةٜدٜد م٩ عوأ ألظدن ٗ  ػد٘ز  ف٣ د٪ ٛ  تفظبب ٗ  ٛـٲر ٣ٔٲي 

 ٱ٩ م٩ و٠ٲ٩ ٯ٬لٝ تأثدز معز  ٱٯذف ٟل٩ ٧ثدزًف ٤٣ ٯؼد. ػ و  
 FOXPفس ف ت ف٣ ٯؼد ٬ُ ٧ل ت٦ ف٠٣ؼٖ ُ٪ م٩ تظ٤ظ٢ ف٣ د٪  

٧ٲدٲ  ألؼ٢٠  ٗت ٗ  ٢ٟ ف٣ث ولت تٜزوبًل. ٱف طفث٬ل  ف٨٣ثدز ٟل٩ 
ف ٫ظل٩  ةدث ٱد  م٩ تٔددزو٪ ٧ؤثزو٪ هزم ٤ُٴ ٬٧وٜد ف٣فؼ٘دز 

٣ظ٬د٪ ٤ُٴ مٛزي تٜ وز. ٯذ٭ ٗ  ف٣ د٪ ٛب٢ ٧ل وشو  ٤ُٴ ف  ٕ ف
ف٣٘زكدد  ِٗت ٣ ُفٜل  م٩ ٯذ٭ ف٣فٔدزفت ف٣ف  هزمت ٤ُٴ ف٣ د٪ 

 مثزت ألؼ٢٠ ٧ل ٤ُٴ توٲر ف٤٣ٔد ٣ ٳ ف٣بؼز. 
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ٗ  ٯذ٭ ف٤٣ ٌد  ٛ  وؼِز ف٨٣ل ود٪ ف٤٨٣  و٪ ألل٣٘زةد. للف ٟل٩ 
ف ٫ظل٩ ٱد  ٧٪ ع ١ ف٣فوٲر ٱف ٫فخلي ف٣وبدِ   ٨٤ٗللف ٫ فلا 

٬٣ل ٟدٖ ت٠ٲ٫ل؟ ٯ٬ل مددب ألل٣ٜٲ١ ٦ِ٫ ٫ فلا  ل٣ٴ ف ٣ٮ ٣دؼزل
ف ٣ٮ. ٧ٜلر٫د تظ٤ظ٢ ٢ٟ ٧٪ ف ٫ظل٩ ٱف٣ؼ٨بل٫شي   ت دب ٤ُٴ 
ف٣ظؤف١ ٧للف و٬ِ  م٩ ٠٫ٲ٩ ألؼز. لُ٘ل  ف ٣ٮ ٧٪ ٧ظؤٱ٣دد ف٣خ٤ٚ 
ف٣خلؽ   و٬ِ  ُش٣ٮ ُ٪ م٩ و٠ٲ٩ ٧ـ ر ٗ  ٟٲ٩ ف ٫ظل٩ ٟلئ٪ 

ًُل ٧ل ٤ُٴ ف٣وزوٜد ٨٧دش ألل٬٣ظبد ٠٤٣ٲ٩ ٢٠ٟ. ٯذ٭ فآل٣دد ت ٬٣ل ٫ٲ
 ف٣ف  وفـزٕ ألٰل.

 

 ف٣فوٲر: ةٜدٜد م٥ ٫ٌزود؟
فج٧ث٤د ف٣ف  لٟزت ٯ٬ل ٧٪  رفطد ف٣ د٬ٲ٥  ألل كلٗد ل٣ٴ ٓدزٯل ٧٪ 
فج٧ث٤د و٠٨٪ م٩ ت٨أل ٧ لت ف٠٣فب ٱتٲٗز ٫ٲٍ ٧٪ ف٣ ٦ُ ف٣ شئ  
٬٣ٌزود ف٣فوٲر  ٱف٣ف  فطفولُت ل٬ٛلٍ ٓل٣بدد ٨٤ُل  فجةدل  ألأ٩ 

ف٨٣ب٬  ٤ُٴ ف٣فٔدز ٱف ٫فٜل  ف٣وبدِ  ٨٧ل   ػٞ لهلر ٢٨ُ  فرٱو٪ 
ٗدٮ ؿ د . ٗ  ف٣ٲفَٛ  ألل٬٣ظبد جٱ٣ ٞ ف٣ذو٪ ٤٨ُٲف ٧ث٤  ٗ  
٧ ل١ ٦٤ُ ف٣ٲرفثد  و٠ل  و٠ٲ٩ ٧٪ ف٨٣ظف د٢ تـٲر ف٣زألن ألد٪ 
٨ٟدلت ٯلئ٤د ٧٪ ف٣بدل٫لت ف تدد ٧٪  رفطلت ف٣ د٬ٲ٥ ٧٪  ٱ٩ 

٦ فجةدل  ل٣ف طف٬ل  ل٣ٴ مطض ٫ٌزود  فرٱو٪. ٱ٨ٟل ٛل١ ُ
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ٗ  مٱفئ٢  Theodosius Dobzhansky ثدٲ ٱطدٲص  ٱأل ل٫ظ٠ 
ف٣ٜز٩ ف٣ِؼزو٪ "  ػم ٗ  ٦٤ُ فجةدل  ٣ٮ ٬ِ٧ٴ ل  ٤ُٴ مطلص 

 ف٣فوٲر".
ٗ  ف٨٣ٜلأل٢ ٧٪ ف٣ٲفك  م٩ ٫ٌزود ف٣فوٲر ٟل٫ت ٧ـ ر ُ ٥ فرتدلل 
٨٤٣ ف٨َ ف٣ و٬  ع ١ ف٨٣ د ٱف٣خ٨ظد٪ ط٬د ف٨٣لكدد  ٱ  وب ٱ م٩ 
ٯ٬لٝ مي ُ ٧لت ٤٣فزفدَ ُ٪ ٯذف ف٣زٗق. ٱ٣ٰذف ٗج٬٫ل ٬٫ـ  
ف٨٣ؤ٬٧د٪ أللهلل أل٨زفدِد ف٣  ٦ ف٣ٰلئ٢ ٧٪ ف٤ِ٨٣ٲ٧لت ف٣ف  تؤٟ  

دٲ  ُ ٛد ألد٪ د٨دَ ف٠٣لئ٬لت ف٣ دد ٤ُٴ ٱدٰد ف٬٣ٌز ف٣ٜلئ٤د ألٲ
أل٨ل ٗدٰل ف٣بؼز. ٱُوً٘ل ٤ُٴ ٛٲ  فج ٣د ف٨٣ٜ ٧د ٗج٫ٮ ٧٪ ف٨٣ دز د ًف 
م٩ ٛ رًف ٤ٛدً  ٧٪ ف٣ٜبٲ١ ٣ ٳ ف٣زمي ف٣ِل٥ ٛ  ت ٜٚ ٗ  ف٣ٲ ولت 
ف٨٣ف   . ٱ٢ِ٣ دش  ٧٪ ف٨٣ؼ٤٠د وِٲ  ل٣ٴ طٲ  ٦ٰٗ ٬ِ٨٣ٴ 

ل٣ٴ م٩ ف٣فوٲر ٧ـو٤  "٫ٌزود". ف٬٣ٜل  ٧ٔز٧ٲ٩ ٜٗن ألل ػلر  
٧ ز  ٫ٌزود  ٱٯ  ف٣ِبلر  ف٣ف  تزألٞ ف٨٤ِ٣ل  ف٣ف  وظفخ ٧ٲ٩ 

وٜ ٥  ٨٤ٟFunk & Wagnallsد "٫ٌزود" ألِ   ٧ِل٫ . ٛل٧ٲص 
( ٱدٰد ٫ٌز تخ٨د٬دد مٱ 0تِزو٘د٪ ٧خف٤٘د٪ ٨٤٠٣د "٫ٌزود": )

( ف٨٣بل ئ فجطلطدد ف٣ف   وٜٲ٥ ٤ُدٰل 6ة طدد ٣بِق فجػدل ؛ )
ل٣ٞ: ٧ث٢ ٫ٌزود ف٨٣ٲطدٜٴ  ٫ٌزود  ف٦٤ِ٣  ٱف٣٘٪  ٱ٧ل ل٣ٴ

ف٨٣ِل  ت". ف٬ِ٨٣ٴ ف٣ثل٫  ٯٲ ف٣ذي وظفخ ٧ٮ ف٨٤ِ٣ل  ٬ُ ٧ل 
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وف  ثٲ٩ ُ٪ ٫ٌزود ف٣فوٲر  ألل٣لبن ٨ٟل و٤ِ٘ٲ٩ ٬ُ ٧ل وف  ثٲ٩ 
ُ٪ ٫ٌزود ف٣فوٲر ٱ٫ٌزود ف٣ زثٲ٧د ٣أل٧زفف ف٨٣ِ ود. ٗ  ٯذف 
ف٣ظدلٙ    تٜـ  ٨٤ٟد "٫ٌزود" م٩ ت ٢٨ ٬ِ٧ٴ ُ ٥ ف٣ف  و   
ٱ٣ذ٣ٞ ٗج٩ ف٨٤ِ٣ل  وظفخ ٧ٲ٩ ٨٤ٟد "ٗزكدد" ٣ألٓزفف ف٨٤ِ٣دد. 
ف٧ل ٗ  ف طفخ ف٥ ف٣دٲ٧  ٗج٩ ٨٤ٟد "٫ٌزود" ت٦ٰ٘ ٗ  لهلر ف٣ِ ٛد 

 & Funkف٣ظببدد ٨ٟل ٯٲ ٧ذٟٲر ٗ  ف٣فِزوٖ فجٱ١ ٗ  ٧ِ ٦ 

Wagnalls  ٪٧ث٢ ٛٲ١ مة ٯ٦: "٣د٬ ف ٣ وٰل ٫ٌزود ألأ٩ ألف٤ز ٯٲ ٧
م٩ ٣ٔف٬ل ت٘فٜز ل٣ٴ ف٣ ٛد ف٣ س٧د  ٢ِٗ ل٣ٞ". ل٩ ٧٪ ف٨٣ؤطٖ د ف

٤٣ف٨ددش ٗ  ٧ث٢ ٯذ٭ ف٣ ل ت  ٨ٟل ٯٲ ٱفك  ٧٪ م٩ ف عف ٕ 
ف٣بظدن ٬ِ٨٣ٴ ٨٤ٟد د٢ِ فج٧ٲر مطٲم ٗ  ةٲفر ٧ثدز ٤٣  ١ ألد٪ 

 ف٦٤ِ٣ ٱف و٨ل٩ ةٲ١ ٟد٘دد فرتبلم ف٠٣لئ٬لت ف٣ دد.
للف ٟل٩ ف٣فوٲر ةٜدٜد  ٢ٰٗ ألٜ  ػم ٣إل٣ٮ؟ ٟفب لرثز ألد٠ٲٝ 

Arthur Peacock ٱٯٲ ُل٦٣ ألزوول٫  ٗ  ف٣بدٲ٣ٲددل ف٣ شو دد  
ٱمؿب  ٗ  ٱٛت  ةٚ ٟلٯ٪ ف٬٠٣دظد فج٤ٔ٫د٠ل٫دد ٟفب ألؼ٢٠ 
٧ظٰب ةٲ١ ف٣ف٘ل٢ُ ألد٪ ٦٤ُ فجةدل  ٱف و٨ل٩  ٱٛ  ٫ؼز ٧ؤعزف 

 The Disguisedٟفلألل أل٬ِٲف٩ ف٣فوٲر: ؿ وٚ ف و٨ل٩ ف٨٣ف٠٬ز؟ 

Friend of Faith و٨ث٢ ت٬لٱ ً د و ًف ؟ ف٬ِ٣ٲف٩ ف٣ ٨د٢ ٠٤٣فلي
٨٤٣ٲكٲٍ  ٱ٠٣٪ ٯ٢ ٯذف طٲٕ و٤ِ٪ ٱٖٛ له ٙ ف٬٣لر ألد٪ 



 - 011 - 

ٱدٰف  ف٬٣ٌز ٓدز ف٨٣فٲفٜٗفد٪؟ مٱ ٯ٢ ل٩ ُزك٬ل فآل٩ ف٣  ا ف٣ف  
تؤو  ل٠٧ل٫دد ٱدٲ  فهلل ٧٪ دٰد  ٱف٣بدل٫لت ف٨٣ف٤ِٜد ألأؿ٢ ف٠٣ٲ٩ 
ٱف٣ دل  ٤ُٴ فجرف ٧٪ دٰد معزٳ  وظفودَ ف٣فٲؿ٢ ل٣ٴ تزٟدب 

  ؟تٲفٜٗ  طِد
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ف٠٣ثدزٱ٩ ٗ  ف٨٣ ف٨َ وؼِزٱ٩ ألل٣ظِل   ٧٪ ف ٠٧ل٫دلت ف٨٣ ف٤٨د 
جأل لال ف٣وب ف٣ دٲي ٗ  ٬٧َ مٱ ُ ا فج٧زفف ف٨٣ظفِـدد  ٱ٦ٰ٬٠٣ 

 . ف٣٘عر ٤ٜٛٲ٩ ٧٪ م٩ ٯذ٭ ف٣ف٬ٜدلت ف٣  وثد ٛ  تٜٲ ٫ل ل٣ٴ ٬٧لهٚ عوز
ف٣ذي وِل٣ا تأثدز ف٣ف٬٠ٲ٣ٲددل ف٣ دٲود ٱف٣وب ٤ُٴ ف٣بؼز وظ٨ٴ 

٧٪ ألِق ف٨٣ِل ت  ط٬لعذ ف٧ث٤دٗ  ٯذف ف٤٨٣ ٚ  مع ٛدلت ف٣وب. 
٭ فج٧ث٤د     ر٦ٓ م٩ ٯذٗ  ف٣ٲٛت ف٣ ل٣  ٫ٜلػًل ٯل٧لً  ف٣ف  تثدزفجع ٛدد 

 طأرٟش ألؼ٢٠ علؽ ٤ُٴ ف٣فوٲرفت .ت٨ث٢ ٛلئ٨د ةـزود ٣ٰذ٭ ف٬٣ٜلػلت
 .ف٣بؼزي ٧٪ ف٣فٜ ٥ ف٣ظزوَ ٗ  ٦ٰٗ ف٣ د٬ٲ٥ ف٣ف  ت٬ؼأ

 ف٣ د٬لت ف٣وبدد

دل٧ِد  دل ت ف٧زم  ػلألد ل٣ٴ ُدل   فجٱرف٥ ٗ ٛب٢ أللَ ط٬ٲفت  
ثٲر  ةٜدٜدد ٗ  ٧ ل١  م٩ ف٣دٲ٥ م رٟتٗ  ل٣ٞ ٧دؼدٔل٩ ٗ  ٨ٰ٧د ولئظد. 
د٬ِ٨  ٧َ طٲسف٩ ُ   ًزٱٕ تف٤ِٚ ألجؿلألد  ف٣وب ف٣ٲرفث  ٛ  أل مت.

مٗزف  ٧٪ ُلئفٰل أل٨زف ُلل١ ٬ُ ٧ل ٬ٟل ٤ُٴ ٱػٞ فٟفؼلٕ ٦ٰ٧ ٗ  
تِدغ طٲسف٩ )٣دض مط٨ٰل ف٣ ٜدٜ ( ٱُلئ٤فٰل  .٧ ل١ ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي
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ٗ  ٧ ٬د. ٗ  ف٣ب فود ت٦ تؼخدؾ م٩ ٱف٣ تٰل ٧ـلألد ألظزهل٩ ف٣زة٦  
ل٣فٰل  ٱألِ  ل٣ٞ فعت ٱألِ  ل٣ٞ عل٣فٰل  ٱألِ ٯل مث٬د٪ ٧٪ فٱ   ع

تزفٛب ٫٘ظٰل طٲسف٩ ف٠٣بزٳ. ٟل٫ت طٲسف٩ ٗ  ةل٣د ٤ٛٚ ٟبدز   ٱٟل٫ت 
ألؼ٢٠  ٱري  ألد٨٬ل  تـٲوز ف٣ث ي أللجػِد ف٣ظد٬ددت زي ٗ ٲؿلت ٱ

ٟل٫ت تفلألَ معفٰل ٱٯ  تخظز ٧ِزٟفٰل ٧َ ف٨٣زف. ت٦ فعفدلر فة  أل٬لت 
٘ض ف٨٣ـدز  عل٣فٰل ٤٣خلٲٍ ٤٨ِ٣دد فطف ـل١ ف٣ث ود٪ ف٣ٲٛلئدد ٣ف ٬ب ٫

ث٦ فٟفؼ٘ت دل٫دت ٱٯ  معت طٲسف٩ ف٨٣فبٜدد ٱر٧ًل دظ ٯل ٱتبد٪ م٫ٮ 
 طزهل٩. 

ٗ   ٨ؼزٱٍألأللرألزف ٱوبز  د ت ُٴس٧د٤ دهبدب٬ٟت مٛٲ٥ ٱ  ٯذ٭ ف٣ث٬ل  ٱٗ  
. ٟل٫ت ُلئ٤د ظزهل٩ ف٣ث يف٣ٲرفثدد ٧٣دؼدٔل٩ ٗ  ٧ لٱ٣د ٣ف  و  ف٣ِٲف٢٧ 

  ٱ٠٣٪ 15طٲسف٩ ٧ؼلرٟد ٗ  ٯذف ف٨٣ؼزٱٍ ٱٟل٩ وز٧ش ٣ٰل ألل٣ِلئ٤د ر٦ٛ 
ٗ  لة ٳ ف٨٣ـل ٗلت ف٣ٔزوبد  ٬ُ ٧ل دل ت دل٫دت جعذ فطفؼلر  
ألخـٲؽ ٱر٥ طزهل٩ ف٣ث ي ف٣ذي ت٦ فٟفؼلٗٮ ٗ  دظ٨ٰل ة وثًل  ٟل٫ت 

ت ف٣ ٟفٲر  ٱوبز ٗ  ف٣ِدل   ٱفطف٨ِت ٣فلروخ ف٣ِلئ٤د ٧َ ف٨٣زف ٱم رٟ
 ف٣ِ ٛد. 

ف٨ٰ٨٣د ف٣دلئظد ٣ظٲسف٩ م٩ تِزٕ ٧ل للف ٬ٟت ٟل٩ ألِ  ل٣ٞ ألِ   مػٰز 
ٱ ٟفٲر  ٱوبز ٛ  تٲؿ٬٤ل ل٣ٴ ٤ِ٧ٲ٧لت لكلٗدد ٧٪ ف٣ب ث ت ٬بٰل 
ف٣خلٲٍ ٤٨ِ٣دد فطفـل١ ف٣ث ود٪. ٦٣ وِ  ألج٠٧ل٫ٰل م٩ تظف٨ز ألل٣ف٘لت١ 

٣ٜ   ٨٣   مهٲ١ ٧٪ ل٣ٞ  ٱ٣ذ٣ٞ ٛزرت لدزف  ف٤٨ِ٣دد ع ١ ث ثد مول٥.



 

 - 014 - 

ٟل٩ تٲٛدت سولرتٰل ٬٧لطب د ًف. ٟؼٖ ف٣ب ث ف٣ذي ٬٨ٛل ألٰل ع ١ 
فجػٰز ف٣ظلألٜد ألأ٩ ٧٪ ف٨٣ ف٢٨ د ًف م٩ ت٠ٲ٩ ُلئ٤د طٲسف٩ ةل٤٧د ٣و٘ز  

. ٣ٜ  أل م٫ل ف٣ب ث ٧َ 17عوز  ٗ  دد٪ ٧ٲدٲ  ٗ  ف٠٣زٱ٧ٲطٲ٥ ر٦ٛ 
ت٘لت١ ٤ٛد٢ ألل٩ وؤ ي ف٣ب ث ٬٣فد د لو لألدد طزوِد. م٧ل فآل٩  ٬ٗ ٪ 

ٱٱد ت م٫ل ٱف٣ ٟفٲر  ٱوبز م٩ ٧٪ ٓدز فجع ٛ  م٩ دٮ ةل٣د هلرئد  ٫ٲف
 ٫خ٘  ٯذ٭ ف٤ِ٨٣ٲ٧لت ُ٪ طٲسف٩. 

ٱ٠٣٪ ٬ُ ٧ل رد٬ِل ل٣ٴ ٤٣بدل٫لت ف٨٣خفبزود تبد٪ م٩ طٲسف٩   ت ٢٨ ٯذ٭ 
ف٣و٘ز  ف٣ د٬دد ف٣خودز  ف٣ف  ت ٤٨ٰل م٧ٰل ٱمعٲفتٰل  ٱألل٣فل٣  ٗج٩ عوز 

ٗ  ل٣ٞ مؿلألفٰل ألظزهل٩ ف٣ث ي   وشو  ٤ُٴ مةف٨ل١ لؿلألد ُل٧د ف٬٣ظل . 
د ف٣دٲ٥  ٟل٫ت طٲسف٩ مٱ١ ػخؾ ٗ  ف٣ِل٦٣ وِزٕ ُ٪ ف٣و٘ز  ف٣ د٬د

. ٟل٫ت ر   ٤ِٰٗل ٧شو ًل ٧٪ ف٣ ٯؼد ٱُ ٥ ف٣فـ وٚ  BRCAlف٨٣ظ٨ل  
 ٱٛل٧ت ألج٣ٔل  لدزف فت ف٤٨ِ٣دد. 

ف٫فؼز ف٣خبز ألد٪ مٗزف  ُلئ٤فٰل ف٫فؼلر ف٬٣لر ٗ  ف٣ٰؼد٦  ٱ٦٣ وفٲٖٛ دزص 
ف٣ف٤٘ٲ٩ ُ٪ ف٣ز٫د٪. ٱع ١ مطلألدَ ٱد ت م٫ل ٱ ٟفٲر  ٱوبز ٫ٜ ٥ 

٨٨ف    ٱد٨د٦ِٰ وزٓبٲ٩ ٗ  ٧ِزٗد فطفؼلرفت ف٠٣ثدز ٧٪ مٗزف  ُلئ٤فٰل ف٣
للف ٧ل ٟل٫ٲف ٧ـلألد٪ ألٰذ٭ ف٣و٘ز  ف٣خوز . ٟل٫ت ٯ٬لٝ ٣ ٌلت ٧أطٲود  
ٜٗ  ت٦ فٟفؼلٕ م٩ مأل٬د عل٣فٰل ف٣ف  ت٦ فطفـل١ ث ودٰل ٦٣ ت٠٪ ةل٤٧د 
٣ٰذ٭ ف٣و٘ز  ف٣ د٬دد. ٗ  ف٣ب فود مؿدب ألل٣ـ ٧د ٬ُ ٧ل ٨٤ُت ألل٬٣فد د٩ 

ٴ ؿٲفي ٬٣ٰل ٛل٧ت ألأٗل٢ عدلر ٱ٠٣٪ ألِ  ل٣ٞ م رٟت م٫ٰل ٟل٫ت ٤ُ
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٠٨٧٪ ٗ  ف٣ٲٛت ف٣ذي ٛزرت ٗدٮ لدزف  ف٤٨ِ٣دد. ٱ٠٣٪ مٟثز ف٤٤٣ ٌلت 
٧أطٲود ٬ُ ٧ل ٦٤ُ مة  ٗزٱٍ ف٣ِلئ٤د ف٣ذي ٟل٫ت وِفٜ  مٗزف ٭ م٦ٰ٫ 
ألِد ٱ٩ ُ٪ عوز فجؿلألد ألل٣و٘ز  م٦ٰ٫ ٧فأثزٱ٩ ُ٪ هزوٚ ُ ٛد ٱف٣ ٯ٦ 

 ألل٨٣ـلأللت ألٰذف ف٨٣زف. 

ٓدز ف٨٣فأثزو٪ ُ٪ هزوٚ ف٣ذٟٲر ف٣ د٪ ف٨٣ؤثز ١ لفٜف٠ٗ٫ز  ٦٣ تب ٱ 
ف٣ د٪ ألٰل و٢٨ِ ف٣ف    ٱ٠٣٪ ٯذ٭ ٯ  ف٣وزوٜد د٧ِٜٲ٣ألل٣ د٪ 

BRCA1 ةل٢٧ ٣ٰذ٭ ف٣و٘ز  ٱٛل٥ أل٤ٜ٬ٰل . ٗ  ف٣ٲفَٛ  تبد٪ م٩ ٱف٣ ٯ٦
ٮ ف٣ِؼز . لة ٳ ٯؤ   ٱٯ  ٗ  ف٣فلطِد ٱف٣ث ثد٪ ع٨ظد ٧٪ مه٘ل٣ل٣ٴ 

ت ألل٫ٰل ٧ِزكد ٤٣خوز. ٬ٟت تزٓب ٧٪ ف٨ِ٣ز مؿدب ألل٣ ٯؼد ٬ُ ٧ل ٨٤ُ
ألأ٩ تِزٕ ٫فد د ة٨لٰل ف٬٣ٲٱي  ٱدل ت ف٬٣فد د ٧ٲدبد. ٱ٧بلػز  
ه٤بت م٩ وف٦ ٣ٰل ٤٨ُدد فطف ـل١ ف٣ث ود٪  ٱٗ  ل٣ٞ ف٣دٲ٥ ألل٣ف  و  
٨٤ُت ألأ٫ٰل ٧ـلألد ألظزهل٩ ف٣ث ي. ٣ ظ٪ ف٣ ي م٩ ف٣ٲر٥ ٟل٩ ؿٔدزًف  

ث ال ٛل ٧د  ٱ٬ُ ٯل ٱ٦٣ و٠٪ ٧٪ ف٠٨٨٣٪ لٟفؼلٗٮ ٛب٢ ٧زٱر ط٬فد٪ مٱ 
 ٣٪ و٠ٲ٩ ف٣ِ ا ٧ؼ ًِل. 

ٗز  ٧٪ مٗزف  ف٣ِلئ٤د ألأ٦ٰ٫ ٧ِزكٲ٩ ٣إلؿلألد ألٰذ٭ ف٣و٘ز   35ت٦ لأل ّ 
ف٣ د٬دد ف٣خوز   ٱ٫ـٖ ٯذف ف٣ِ   ٟل٫ٲف ٧٪ ف٬٣ظل . ف٣ ل٧ ت ٣ٰذف 

٣ظزهل٩ ف٣ث ي ٱف٣زة٦ ٧ًِل. ٟل٫ت فآلثلر ف٣وبدد ف٣ د٪ ٟل٫ت ٧ِزكلت 
ل٣ٞ ٟبدز . ةفٴ ألل٬٣ظبد ٣ظٲسف٩ ف٣ف  ٫ ت ٧٪ ٱف٬٣٘ظدد ف٨٣فزتبد ٤ُٴ 

عوز ف٨٣زف ٧زت أل٨زة٤د ُـدبد ٧٪ ف ٟف لي ٱػِٲر ف٣ِش٣د ُ٪ 
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ُلئ٤فٰل ٱٯٲ ٧ل وظ٨ٴ ألؼِٲر ف٬٣لدد٪ ألل٣ذ٫ب  ٱٯٲ ف ط٦ ف٣ذي مه٤ٚ 
 ٤ُٴ ف٬٣لدد٪ ٧٪ ٧ زٛد ف٣ٰٲ٣ٲٟٲطت. 

 و٬ف٢ٜ طزهل٩ ف٣زة٦ ٱرفثدًل ألد٪ٟل٫ت ةل٣د ُلئ٤د طٲسف٩ ٓدز ٧ِفل  . 
فجٛلري أل٬ظبد ٧ِد٬د  ٱ٠٣٪ ٗ  ةل٣د ُلئ٤د طٲسف٩ ٟل٩ مثز ف٣ٲرفثد ٛٲوًل. 
ٱ٠٣٪   وٲد  ألد٬٬ل ُد٬لت ٧ثل٣دد. ف ٫فؼلر ف٣ِل٨٣  ٤٣و٘زفت ف٣ د٬دد ٗ  
ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ٯٲ ف٣ث٨٪ ف٣ذي ٫ ِٗٮ ٧ٜلأل٢ ف٣فوٲر   ٱٯٲ ٧ل و٬ِ  م٫ٮ 

   وٲد  ٨ٟل١ دظ ي ٨ٟل م٫ٮ   وٲد  ٨ٟل١ رٱة . 

٢ٟ ٱفة   ٗ ٧ٲفه٪ ف٣خ٢٤ ف٣ٲرفثدد  ف٠٨٨٣٪ ٛزوبًل ف٣فِزٕ ٤ُٴ مؿب  ٧٪
ٱٛ   بِق فج٧زفف ٗ  ف٨٣ظفٜب٢ أل ف٣ف  ت ٬٤ِل ٧ِزكد٪ ٣إلؿلألد٬٧ل 

٦٣  ٨٣ِزٗد ٧ل وخفبط  ُلئ٤د طٲسف٨ٟ٩ل ة ال ٧َ ٘زؿد  ف٣ت٠ٲ٩ ٣ و٬ل 
  .أل٬ل ت٤ِد٨لت ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ف٣خلؽٟفدب  فع٢ 

ٗ  ٦ٰٗ ف٣بدٲ٣ٲددل ف٣بؼزود   ف٣ظزوَُٲفٛب ف٣فٜ ٥  ٱ٧َ أل م تِز٬ٗل ٤ُٴ
لفتٰل   ٗ  . ف٨٣ِزٗد م٩ و  ال و٬بٔ    ٱٯذف ٧لفجع ٛدد تبزس فجط ٤د
ل٣وزوٜد ف٣ف  وف٦ ٗدٰل ٱكَ ٯذ٭ ف٨٣ِزٗد ٗمع ٛدد؛ ٛد٨د  لوٲد  ٣ وٰ

ٱو٬بٔ  م٩ و٠ٲ٩ ٯذف  .لً مع ٛد فً ألِ  ٰلظبو٧٠ٲكَ ف طفخ ف٥ ٯٲ ٧ل 
وبدد ٗ  ت لري ف٣ دل  ف٣ف٣ِ و  ٧٪ ف٣فوبدٜلت ٓدز  ٧أ٣ٲًٗل ٗ ف٨٣ب م 
٧٪ ف٨٣ٲف  ف٠٣د٨دلئدد ٪ ٧ِدع٤دن ٢٨ُ ٤ُٴ طبد٢ ف٨٣ثل١  و٠٨٪  ف٣دٲ٧دد.

ٗ  ٱٛت ٣فبٰا ٫٘ٲط٬ل ُزف ٣أل٣ِلي ف٬٣لرود تلدط ف٣ظ٨ل  ٗ  
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مٱ   ه ٙ ٛذو٘د  ٟذ٣ٞ ف٣خ٤دن ٫٘ظٮ و٠٨٪ فطفخ ف٧ٮ  ٨ٟل م٩ ف ةف٘ل١
 ٨٣ ٫دد٪ فجألزول .ف ُؼزفتؿ٬َ ٬ٛب٤د تٜف٢ 

ٯ٬لٝ ف٣ِ و  ٧٪ فجطبلي ف٬ٜ٨٣ِد ف٣ف  ت ٬٤ِل ٫ ف٢٘ ألل٣فوٲرفت ف٨٤ِ٣دد 
ف٬٣لت د ُ٪ ٧ؼزٱٍ ف٣ د٬ٲ٥ ف٣بؼزي. ٗ  ٫ٰلود فج٧ز  ٗ  ٢ٟ ف٣ثٜلٗلت 
هٲف١ ف٣فلروخ ف٣بؼزي وِفبز تخ٤دؾ ف٬٣لص ٧٪ فج٧زفف م٧ز ةظ٪  أل٢ 

م٩ ف٦٤ِ٣ وفٜ ٥  ٱ٣ذ٣ٞ ٗج٩ ف٣بِق ٛ  وٜٲ١رأل٨ل و٠ٲ٩ ٱفدب مع ٛ . 
ألظزُد ٟبدز  ٱف٫ٮ  أل  ٬٣ل م٩ ٫لَ ألِق ف٣ٜدٲ  ٗ  توبدٜلت ٧ِد٬د ةفٴ 
وف٦  رفطفٰل ٧٪ ف٬٣لةدد ف ع ٛدد  مد  م٩ ٯذ٭ ف٣  د   و٠٨٪ م٩ ت٬َٜ 
مي ٗ  م٧ض ف٣ لدد ٨٣ظلُ   فأل٬ٮ ف٨٣زوق. ف  وِ  ف٣فٜدد  ف٨٣ف٦ِ 

٤٣ لٙ ألٮ ٯٲ ٗ  ة  ٤٣فٜ ٥ ف٨٤ِ٣  ف٣ذي و٬ٜذ ةدل  ف٣بؼز ةفٴ تظفودَ ف
 لفتٮ ٓدز مع ٛ ؟

 ف٣وب ف٣ؼخـ 

 ٧للف و٠٨٪ ٨٤٣ز  م٩ وفٲَٛ ٗ  ف٣ظ٬ٲفت ف٣ٜل ٧د ٧٪ ف٣ثٲر  ف٣ ل٣دد ٗ 
ٗ  ف٣ ٨ق  (0.1)ٗ  ف٣ب فود  ٦ٰٗ ف٣٘زٙ ف٣بظدن  ٧ ل١ ف٣ د٬لت؟

 ١ألظزُد  ٱ٧٪ ف٨٣ ف٢٨ م٩ و٠ؼٖ ع  ف٬٣ٲٱي ألد٪ ػخؾ ٱمعز تٜ ٥
ف٣ظ٨ٲفت ف٣ٜل ٧د ُ٪ ف٣خ٢٤ ف٣ٲرفث  ف٨٣ؼفزٝ ف٣ف  تِزف فجٗزف  

ٱٗ  ةل ت معزٳ  ألأ٧زفف ف٣ظ٠زي ٱف٤ٜ٣ب ٱف ٣شٯلو٨ز ٣إلؿلألد
٣ ـٲ١ ٬ٟل ٧ٰف٨د٪ ٣ذ٣ٞ ٗ  ف٢٠ ٱفة  ٬٧ل  للف ٣ ٱطٲٕ تظ٨  ُ و  .
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 ٣أل٧زفف. ٚ ف٨٣خلهز ف٨٣ظفٜب٤دد تٲث ٤ُٴ ٛزف فت ف٣ؼخـدد

٠ٲ٩ ٱعد٨د ٨ٟل ٯٲ ف٣ ل١ ٗ  ُلئ٤د طٲٕ ت ٤ٛد٢ ٧٪ ت٤ٞ ف٣فٜلروز
ٰذ٭ فآلثلر ألفعول  ٱرفثدد  ٬٧٦ل طد٠ٲ٩ ٣ وٰ ٤ٛد ٱل٣ٞ ج٩ طٲسف٩  

ٟل٫ت ٟثدز ٧٪ ف٬٣لص وٜٲ٣ٲ٩ ٦ِ٫  للف ؟ ٯ٢ تزو  م٩ تِزٕ ل٣ٞدد. ف٣ٜلط
   ٧٪ ف٨٣خلهز ف٣ف  وفِزكٲ٩ ٣ٰل  ٱٗ  ألِق ف٣ ل ت  ت ف٣ف ع ت

 ؿلألد خوز فللف ٱد  م٩ ػخـًل ٧ِزف ٣ ألل٢ِ٘٣. لً ٬٠٨٧مؿب  ل٣ٞ 
٤ُٴ طبد٢ ف٨٣ثل١ ٗج٫ٮ و٬٠٨ٮ ف٣ب   ألجدزف  ٗ ؾ ألظزهل٩ ف٣ٜٲ٣ٲ٩ 

ف٣ٜٲ٣ٲ٩ ٗ  ٨ُز ٧ب٠ز  ٟفؼلٕ فجٱرف٥ ف٣ ٨د   ف٣ـٔدز  ٗ  ٱٛت و٠٨٪ 
ٓشف٣فٰل ألظٰٲ٣د ٛب٢ م٩ تف ٲ١ ل٣ٴ طزهل٩ ٛلت٢. فجػخلؽ ف٣ذو٪ وف٦ 

ف٣ظ٠زي و٠٨٪ م٩ وزفٛبٲف فٟفؼلٕ م٩ ٧ِزكٲ٩ ٣خوز ف ؿلألد أل٨زف 
فجػخلؽ ف٨٣ِزكٲ٩ ٣خوز  مٱ٣ ٞٱدبلت٦ٰ ٣ف ٬ب سول   مٱسف٦ٰ٫. 

د٤ولت ف٣ ٥ ٗ  فجرد٢ و٦ٰ٬٠٨ ت ٬ب ةبٲي ٬٧َ ف٣ ٢٨ ةفٴ   
 وـلألٲف ألل٣ؼ٢٤ ٣٘فزفت هٲو٤د.

ٱ٧٪ ف٨٣ ل ت فجعزٳ ٤٣وب ف٣ؼخـ  مؿب  ٧٪ ف٣ٲفك  م٩ فطف لألد 
ف٣ ل٫ب ف٣ٲرفث . ٣ٜ  مؿب  فجػخلؽ ٤٣ ٱف  وِف٨  ألؼ٢٠ ٟبدز ٤ُٴ 

٧٪ ف٠٨٨٣٪ ٗ  ف٣ِ و  ٧٪ ف٣ ل ت ت  و  ٧٪ ٯٲ ف٣ؼخؾ ف٣ذي وأعذ 
ٱل٣ٞ ُ٪ هزوٚ ٗ ؾ ُد٬د ٧٪ ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي  ٯذف ف٣ِ ا ٱألأي ٧ٜ فر

٣ٰذف ف٣ؼخؾ. ٯذف ف ت ل٭ ٗ  ٦٤ُ ف٣ـد ٣د مؿب  ٧وبًٜل ٤ُٴ ٫ولٙ 
 ت فجُزفف ُ ا  ٱفئ  ِٗل١  ٱف٣ف٤ٜد٢ ٧٪ ةلٱفطَ ٱٯٲ ٧ل وؤ ي ل٣ٴ 
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 ف٣ ل٫بدد ف٣ٜلت٤د.

 ف ػ٠ل٣دلت فجع ٛدد ف٬٣لت د ُ٪ ٗ ؾ ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي

ٱ٧َ ل٣ٞ ٗج٩ ٯذ٭ ٤فوٲرفت ف٨٣ذٟٲر  مُ ٭ ٛد٨د ٧ ف٤٨د. ٟل٩ ٣
ةل٣د  ُلئ٤د ٲفدٮ مولل ف٣ِ و  ٧٪ ف٨٣ِل ت فجع ٛدد. ٗ  ف٣فوٲرفت ت

فجه٘ل١ فعفبلر    ٫ؼأ ع ٕ ٛٲي ةٲ١ ٧ل للف ٟل٩ ٧٪ ف٬٨٣لطب طٲسف٩
مي ٮ ٦٣ و٠٪ ٯ٬لٝ ٱأل٨ل م٣٫ و٦ٰ.  BRCA1ٱدٲ  ه٘ز  ٠٤ؼٖ ُ٪ ٣

للف ٧ل ثبت ٱدٲ  ٯذ٭ ف٣فأثدز ف٬٣٘ظ  أل٨ل م٩ ت ع٢ هب  ٧فلل ٣أله٘ل١  ٱ
أل ٦ُ ٧٪ ٱٱوبز   ف٣ ٟفٲر٨ٛت م٫ل ٱ  فً ٠ٲ٩ ٟبدزوو٠٨٪ م٩ ف٣و٘ز  ٣ و٦ٰ 

٧ث٢  ٢ٮ و ب تأددل٣ٴ م٫ٱتٲؿ٬٤ل   د٪ ألل٣فؼلٱرٓل٣بدد ف٣خبزف  فجع ٛد
ٗ  لة ٳ ف٣ ل ت  ب٤ْ ف٣ؼخؾ ط٪ ف٣ثل٬٧د ُؼز .وٯذ٭ ف٣ف لري ةفٴ 

٤ُٴ فج٢ٛ  ػِز مة  فآلألل  ف٣ ل٤٧د٪ ٤٣و٘ز  ألل٣ٔلب ج٫ٮ   و٠٨٪ 
فعفبلر أل٬لتٮ ٗ  ف٣ٲٛت ف٣ ل٣ . مةفا فجي ألل٩ ٧٪ ٱفدبٮ فجألٲي م٩ 

 وِلرف ٛزفر٫ل. 

٤ُٴ   ٣ٍ هثلر  ٫ٜلع مع ٛ  ةٲ١ ٧ل للف ٟل٩ و ٚ ٣وزٕ ثل٣ث 
ف٤ِ٨٣ٲ٧لت ف٣ د٬دد ٣ألٗزف  مٱ فطفخ ف٧ٰل. طٲسف٩ ٱف٣ِ و  ٧٪ مٛزألل ٯل 
ٟل٫ٲف علئ٘د٪ ٧٪ م٫ٮ ملف ثبت ة٦ٰ٤٨ ٤٣و٘ز  ف٣ د٬دد ف٩ تـ٢ ٯذ٭ 

ٱ تـ٢ ل٣ٴ مو ي رتطل ٯ٦ ٗ  ف٤ِ٨٣ٲ٧د ل٣ٴ ػزٟلت ف٣فأ٧د٪ ف٣ـ   م
ٱ٬ُ ٯل طٲٕ وٜ٘ ٱ٩ ف٣فأ٧د٪ ف٣ـ   مٱ ٱًلئ٦ٰ٘. ألِ  ٫ٜلع  ف٢٨ِ٣ 



 

 - 019 - 

٧ظف٘دق  تٲؿ٬٤ل ل٣ٴ ٫فد د ٧٘ل ٯل م٩ ف طفخ ف٥ ف٬٨٣ لس  طفخ ف٥ 
ف٤ِ٨٣ٲ٧لت ف٣ د٬دد ٧خل٣ٖ ٨٣بل ئ ف٣ِ ف٣د ٱف ٫ـلٕ ج٩ ُدٲي 
ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ُل٨٣دد  ٱ٣دض أللطفولُد مة  م٩ وخفلر تظ٤ظ٢ ة٨لٮ 
ف٬٣ٲٱي. ٱ٧٪ ٫لةدد معزٳ  للف ٦٤ُ ف٨٣ؤ٧٪ ٤ُد٦ٰ ألأ٦ٰ٫ ةل٤٧د٪ ٤٣و٘ز  

ف٣فأ٧د٪ ف٣ـ   ألذ٣ٞ ٗج٩ ل٣ٞ وِ  ت ُب ٤ُٴ ف٬٣ٌل٥ ٧َ د٢ٰ ػزٟلت 
ٱٯذف ٧ل طد٠ٲ٩ ٣ٮ تأثدز ٟبدز ٤ُٴ ف٨ٌ٫د ف٣فأ٧د٪ . ٱ٠٣٪ ٦٣ ٱف٣ٜٲف٫د٪. 

و٠٪ ٧٪ ف٣ٲفك  تأثدزٯل ٤ُٴ ف٣فأ٧د٪ ف٣ـ  . ٱ٧َ ل٣ٞ ٗج٩ فج ٣د 
ف٣ د٬  ٗ  ٧ ل١  ف٣ف٨ددشرد ت ٱدٲي م٩ و٠ٲ٩ ٯ٬لٝ تؼزوَ ك  

. ٱ٧َ ٟفلألد ٯذ٭ ف٣ظوٲر  س٬٣ل ٬٫فٌز م٩ ف٣فأ٧د٪ ف٣ـ   ٱم٧لٟ٪ ف٢٨ِ٣
وف٦ لؿ فر تؼزوَ ِٗل١ ٤ُٴ ف٨٣ظفٲٳ ف٣ٜٲ٧  ٗ  ف٣ٲ ولت ف٨٣ف   . 
طد٠ٲ٩ ٤٣٘ؼ٢ ٗ  لؿ فر ٧ث٢ ٯذف ف٣فؼزوَ تأثدز ط٤ب  ٟبدز ٤ُٴ ٧ظفٜب٢ 
ف٣وب ف٣ؼخـ  ف ةفزفسي  ج٩ فجٗزف  طٲٕ وفخٲٗٲ٩ ٧٪ ف٣ ـٲ١ 

 ٲ٩ ٧٘د   ٤ُ.٦ٰ٣ٴ ف٤ِ٨٣ٲ٧لت ف٣ د٬دد ٧َ م٫ٰل ٛ  ت٠

هزةت ٗ  ٯذ٭ ف٬٣ٜلػلت ٧ظأ٣د مع ٛدد معزٳ ٱٯ  ٧ظأ٣د ف٣ ـٲ١ ٤ُٴ 
ف٣زُلود. ٯذ٭ ف٨٣ظأ٣د ألل٣خـٲؽ تثدز ف٣ دز  ٗ  ف٣ٲ ولت ف٨٣ف     

٤٧دٲ٩ م٧زو٠  ٣دض  40ٗ فٴ ٟفلألد ٯذ٭ ف٣ظوٲر   وشف١ ٯ٬لٝ مٟثز ٧٪ 
٣ٲ ولت ٣ وٮ تل٧د٪ ؿ  . ٧٪ ألد٪ ٢ٟ ف٣ ٱ١ ف٨٣فٜ ٧د  وب ٱ م٬٫ل ٗ  ف
مة  مٟثز ف٨٣ف      ٫ٰف٦ ألذ٣ٞ ٱ٫٘ؼ٢ ٗ  ت ٢٨ ٧ظؤٱ٣دف٬ل فجع ٛدد. 

ف٣ِٲفٛب ٧أطٲود م٩ وف٦ ف٣فزٟدش ٤ُٴ ف٣ِ ا ٗ  ٓزٕ ف٣وٲفرئ أل  ً ٧٪ 
ف ٯف٨ل٥ ألل٣ٲٛلود ٱف٣فزٟدش ٤ُٴ ف٠٣ٲفرال ف٣وبدد ٬ُ ٧ل   و٠ٲ٩ ٧٘ز ٧٪ 
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٣ لةًل ٨٤ٟل ةـٲ٣ٰل. ٧ظأ٣د ف٣ ـٲ١ ٤ُٴ ف٣زُلود ف٣ـ دد تـب  مٟثز ل
تٜ ٬٧ل ٗ  ف٣ب ث  ٱعلؿد ٗ  ٧ ل١ ف٣ د٬ٲ٥ ٱٯٲ ٧ل وٜٲ ٫ل ل٣ٴ ٧ِزٗد 
هزٙ مٗل٢ ٤٣ٲٛلود ٧٪ ف٣ظزهل٩ ٱم٧زفف ف٤ٜ٣ب ٱفج٧زفف ف٤ِٜ٣دد 

 ٱف٣ِ و  ٧٪ ف٣ ل ت فجعزٳ. 

 فجع ٛدلت ف٣بدٲ٣ٲددد تٜٲ٥ ٤ُٴ مطلص ف٣ٜل٫ٲ٩ فجع ٛ 

ف٬٣ٌز ٗ   ةزي أل٬ل٧شو  ٧٪ ف٨٣ِل ت فجع ٛدد   ٗ ٛب٢ ف٣خٲف 
ف٣ِ و  ٧٪ فجع ٛدلت  فجطض ف٣ف  ٛل٧ت ٤ُدٰل مة٠ل٬٧ل فجع ٛدد.

وِف٨   ألؼأ٫ٰلف٣بدٲ٣ٲددد ٧ِٜ  . ٫ٜلع ٯذ٭ فجع ٛدلت ٱفتخلل ٛزفرفت 
. ٯ٢ و٠٨٪ م٩ وف٘ٚ ف٬٣لص ٗ   و٬ددع٤٘دد ثٜلٗدد ٱألؼ٢٠ ٟبدز ٤ُٴ 

ف٣ ل ت ٧ ف٨َ ٨٤ُل٫  ٧فِ   ٤ُٴ ف دزف  ف٣ـ د  ٗ  ٧ث٢ ٯذ٭ 
ف٣ـِبد؟  ٗ  ف٣ ٜدٜد م٬٫  ٱد ت م٫ٮ ٬ُ ٧ل ت٠ٲ٩ فج٧ٲر ٱفك د ٗج٫ٮ 
ٗ  م٤ٓب فجةٲف١ ت٠ٲ٩ ف٬٣فد د ٧فؼلألٰد ٤ُٴ ف٣ز٦ٓ ٧٪ ف عف ٕ 
ف٠٣بدز ٗ  ف٣زتٳ ألد٪ ف٬٣لص. ٗ  ةد٪ م٫ٮ ٛ  وب ٱ ٧ثدزًف ٤٣ ٯؼد  ٗج٬٫  

ل ٣ و٬ل مُفٜ  م٩ ل٣ٞ ٧ثل١ ٬ٜ٧َ ٤ُٴ ف٩ ف٣ٜل٫ٲ٩ فجع ٛ  ُل٨٣ . د٨ِد٬
ف٨٣ِزٗد ف٣٘وزود ٗد٨ل ٯٲ ؿلئب ٱعلهط  ٱر٦ٓ م٩ ل٣ٞ و٠٨٪ وـب  
ٓل٧لًل أل٢ِ٘ طٲ  ف٦ٰ٘٣ ٱف٣فؼٲوغ  ٗج٫ٮ و٠٨٪ ف٣فٲؿ٢ ٣ٮ ُبز ف٣فأ٢٧ 
ف٣ ٛدٚ. ةلدا ألٲػل٧ب ٱتؼ٤ ع م٩ ٯ٬لٝ مرألِد ٧بل ئ مع ٛدد ت٨ث٢ 
فجطلص ٣ألع ٛدلت ف٣بدٲ٣ٲددد ٱٯ  ٧ؼفزٟد ألد٪ ٱٯ  تؼ٢٨ د٨دَ 

 ٱف٨٣ ف٨ِلت تٜزوبًل  ٱٯذ٭ ف٨٣بل ئ تؼ٢٨:ف٣ثٜلٗلت 
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فةفزف٥ ف طفٜ ٣دد: ٧ب م م٩ ٧٪ ةٚ ف ٫ظل٩ ف٣ِل٢ٛ م٩ وفخذ  -1
 ت ع٢ علرد .ٛزفر٭ ف٣خلؽ  ٱ٩ 

ف٣ِ ف٣د: تٲٗدز ف٣ِ ا ألوزوٜد مع ٛدد ٬٧ـ٘د  ٱ٩ ت٨ددش ٣ ٨دَ  -2
 فجػخلؽ.

 ف ةظل٩: ٧ِل٣ د فآلعزو٪ ألأٗل٢ هزوٜد ت ٜٚ ٧ـ٤ ف٦ٰ. -3

 ٳ:   تؤلي مة  )٨ٟل ٗ  ٛظ٦ فألٜزفم(ُ ٥ ل٣ لٙ فجل -4

 ٧ل ٯٲ  ٱر ف و٨ل٩ ٗ  ٫ٜلػلت فجع ٛدلت ف٣بدٲ٣ٲددد؟

ف٣ؼخؾ ف٨٣ؤ٧٪ طٲٕ و   م٩ ٯذ٭ ف٨٣بل ئ ٧ٲدٲ   ٗ  ف٬٣ـٲؽ 
  ف٨٣ظد دد ٱف٣دٰٲ ود ٱف ط ٧دد ٱف٣بٲلود ٱألٜدد ف٣فِل٣د٦ ف٣ و٬دد. ٗ

ٰذ٭ ٣ أل ٓدف٣ِبلرفت ألِق ٧٪ مٟثز م٫ٮ و٠٨٪ ف٣ِثٲر ٤ُٴ ف٣ٲفَٛ  
 لً ف٬٣ـٲؽ ف٨٣ٜ طد. ٱ٠٣٪ ف٨٣ز    و فلا م٩ و٠ٲ٩ ٧ؤ٬٧ ف٨٣بل ئ ٗ 

 ٤ُٴ ٨ ريف٣ؼخؾ ٓدز ف٣ فٴ ٧ٗبل ئ.  ٯذ٭ ةفٴ وف٘ٚ ٧َ
فجع ٛ  ٜل٫ٲ٩ ف٧٣ٲتظلرت. أل٨ٜوٲُد  وِ ب و٠٨٪ م٩  ٴف٨٣ٲطدٜ

  .٤ُٴ مؿٲ٣ٮ ٬ٟل ٫ف٘ٚ مٱ ٫خف٤ٖ  طٲف  وخلهب٬ل د٨دِلً 

لطدد ٤٣ٜد٦ فجع ٛدد ٧٪ ف٣ٜل٫ٲ٩ و٠٨٪ م٩ ٫ظفٜ  ف٨٣بل ئ فجط
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فجع ٛ . ٱ٠٣٪ ف٣خ ٕ وٌٰز ٬ُ ٧ل   ت٤بدد ٧فو٤بلت ٯذ٭ ف٨٣بل ئ 
ف٨٣بل ئ  ٣ٰذ٭ٗ  ف٣ٲٛت ٫٘ظٮ  ٱوخف٤ٖ ف٨٣زفٛبٲ٩ ٗ  لُول  مٱسف٩ 

ةفٴ وف ٜٚ ف٣فٲسف٩ . ٗ  ف٣ِ و  ٧٪ ف٣ ل ت  و٠ٲ٩ ف٨٣ ف٨َ ٛ  
معزٳ ٗ  ٧ث٢  تٲؿ٢ ل٣ٴ لد٨لٍ ٤ُٴ ف٣فِل٢٧ ٧َ ل٣ٞ  ٱٗ  ةل ت

ف٣ ل٣د ف٣ف  طٲٕ ٬٫لٛؼٰل ألِ  ٤ٛد٢ وخف٤ٖ ف٣ِٜ   ٗ  ت  و  ف٣ٜزفر 
 . ف٨٣فٲفس٩فجع ٛ  

 ف٣خ ول ف٣ ذُدد ٱف طف٬ظلخ

مة  وٲ٥ فجة  ٛب٢ ُ   ط٬ٲفت ٬ُ ٧ل فتـ٢ ٧ل س٣ت ملٟز ألِ  ًٰز 
ُ   ٧٪ ُ٪ رمو  ةٲ١  دظأ٬٣ أل  ٗ  ف٬٨٣ش١ ٣ د٪ ف٣ـ ٘دد٪٨زفط٤ف٣

فطف٬ظلخ ف٬٣ِ د  ٤ُٴ ٱػٞ م٩ وـ ر  وف٦ ٗدٮ ف ُ ٩ ُ٪ ٧ ٤د أللرس 
د٨دَ ف٨٤ِ٣ل  ٱٟل٩ ٱٓدز ٧ظبٲٙ   ٧ذٯ ً  ل٣ٞ توٲرفً ٟل٩ ٣ٜ    ٱ٤٣ .
٧٪ ف٨٣ظف د٢ فطف٬ظلخ م٫ٮ طد٠ٲ٩  ٱ٩( وِفٜ ٦ٰ م٫ل)أل٨ل ٗدتٜزوبًل 

٤ ٨ق ف٬٣ٲٱي ٧٪ م٩ ٯ٬لٝ ٟفدب ت٤ِد٨لت ٣ ز٦ٓف٣ ٱ٤ُٴف٣ث ودلت. 
٢ٟ ع٤دد ٧٪ ع ول ف٣ ظ٦  ٱٟل٩ ٧٪ ف٨٣٘فزف  ٗ  ألأ٤٨ٟٮ ٧٪ ٟلئ٪ ة 

ٗ  ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ت ٢ِ ٧٪ ف٨٣ظف د٢ ف٣ف  ت  ال م٩ ف٣فٔدزفت 
 ألٰذ٭ ف٣وزوٜد.ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ألـٲر   ٛدٜد  ت٤ِد٨لت  بألز٧ د ٟفد

ٱ٧٪ ع ١  ٬ٟل ٤ُٴ عوأ. ٗ  ف٣ٲفَٛ  ٤ُٴ ٧ ٳ ف٣ِٜ  ف٨٣لك  ٣ٜ  
٧٪ ٫ٲفٍ ج٨فٲِٛد ف٣ز ٓد ف٨٣زٱ٫دألؼ٢٠  ٗت  ًٰزفٟفؼلٕ ألِ  فٟفؼلٕ 
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ف٣  ١ ف٣ فئز ٱٛٲٍ م ٳ أل ٱر٭ ل٣ٴ  ٱٯذف ٧ل. ٣ث ودفف٣ دٲف٫لت ع ول 
ٰذف ف٬٣ٲٍ ٧٪ ف٣ب ٲال  ف٣ف  ٨٣خلهز ف٨٣ ف٤٨د ف٣ةل٣دل ةٲ١ ف٣٘ٲفئ  ٱ

٣ٜ  ٟل٩  .وب ٱ م٫ٰل ٛلأل٤د ٤٣ ٢ف٣ف     ف٣ؼ و    ف٬٤ِ٣دد لتألل٣فبلو٬تف٨دش 
ف٬٣ٜلع ةٲ١ ف٣خ ول ف٣ ذُدد ألل٣خـٲؽ ٧ ف ٧ًل  ٱٟل٫ت ف٨٣ـو٤ لت 
ف٨٣ظفخ ٧د ٓدز ٧ٰ٘ٲ٧د أل دث ٟل٩  أل  ٧٪ ت٠ٲو٪ ع٤٘دد ُ٪ ف٨٣ٲكٲٍ. 
ف٣خ ول ف٣ ذُدد ٯ  ت٤ٞ ف٣خ ول ف٣ف  ت٤٨ٞ ف٣ٜ ر  ٤ُٴ ف٣فوٲر ل٣ٴ 

  م٫ٲفٍ معزٳ ٧٪ ف٣خ ول. ٤ُٴ طبد٢ ف٨٣ثل١  و٠٨٪ ٤٣خ ول ف٣ ذُدد ٗ
٫خلٍ ف٣ٌِل٥ م٩ تزَٗ ُ   ٟزولت ف٣ ٥ ف٣ ٨زف  ٱف٣بدلل  ٱع ول ف٦ٌِ٣ 

ف٤ٜ٣ب.  ٯذف ف٬٣ٲٍ ٧٪ ف٣خ ول وو٤ٚ ٤ُدٮ فط٦ "ف٣خ ول  ُل تٱع ول 
  تؤعذ ٧٪ ف٣ ذُدد ف٬٣لك د" ٤٣ف٨ددش ألد٬ٰل ٱألد٪ ف٣خ ول ف٣ ذُدد ف٣ف

 فجد٬د. 

ولد ٣ف٠ٲو٪ وف٠ٲ٩ ف٣ ٬د٪ ف٣بؼزي ٧٪ فت ل  ٤٣ظلئ٢ ف٬٨٣ٲي ٧َ ف٣بٲ
ع٤دد ٱفة  . ٱٯذ٭ ف٣خ٤دد ٧ز٫د ٱت٨ف٤ٞ ف٣ٜ ر  ألؼ٢٠ ٤٧٘ت ٤ُٴ ف٣ف ٲ١ 

مٱ ع ول مي ٫ٲٍ معز ٧٪  ُل تل٣ٴ ع٤دد ٟب  مٱ ع٤دد ٧خ مٱ ع٤دد 
تزو٤دٲ٩ ع٤دد.  100فج٫ظ د ف٨٣ِٜ   ٣ ظ٦ ف ٫ظل٩ ف٣ف  تف٠ٲ٩ ٧٪ 

٤ٴ ف٣فٲف٣  ف٣  ئ٢ ف٣ ل٣دد تؼدز ل٣ٴ م٩ ٛ ر  ف٣خ ول ف٣ ذُدد ف٣ ٬د٬دد ُ
ف٣ذفت  ٱف٣ف ٲ١ ل٣ٴ مي ٫ٲٍ ٧٪ ف٣خ ول و٘ٲٙ ت٤ٞ ف٣ٜ ر  ف٨٣ٲدٲ   ٗ  
ف٣خ ول ف٣ ذُدد ف٬٣لك د. ٱأل ظب ف٣فِزوٖ ٗج٩ ف٣خ ول ف٣ ذُدد 
ف٣ ٬د٬دد و٠٨٪ م٩ ت٬فا ٜٗن مث٬ل  ت٠ٲ٩ ف٣ ٬د٪ ٬ُ ٧ل و٠ٲ٩ ف٣ ٬د٬د 

٫د ٤ُٴ ػ٢٠ ٟز  ؿٔدز  ٧٪ ف٣خ ول مؿٔز ٧٪ ٫ٜود ك٨٪ ف٬٣ٜلم ف٠٨٣ٲ
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. ٱ٠٣٪ ف٬٣ِ د  ٱ٤٣  ٦٣ ت٬فا ُ٪ مي ٧٪ ٫ٲُ  ف٣خ ول ٤٣i زٕ 
وخؾ ل٫فلا ف٬٣ِ د  ٱ٤٣  ف٣ ذُدد. ف٣ؼ  ف٨٣ثدز ٱٓدز ف٨٣ظبٲٙ ٗد٨ل 

دل  ُ٪ هزوٚ ٓدز ٧ظبٲٙ ٗ  ف٣ث ولت  ٱٯٲ م٧ز   و  ال ٗ  ف٣وبدِد. 
تظ٨ٴ ٯذ٭ ف٤٨ِ٣دد "٢ٜ٫ ٫ٲف  ف٣خ٤دد  A.1ٱ٨ٟل ٯٲ ٧ٲك  ٗ  ف٣ؼ٢٠ 

ٱٯ  تب م ٧٪ ع٤دد ٱفة   ٧ظف٨   ٧٪ كعر  (SCNT)ف٣ ظ ود" 
ت فٲي ٫ٲف  ٯذ٭ ف٣خ٤دد ٤ُٴ ٟل٢٧ ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي  ف٬٣ِ د ف٨٣فبزُد.

٬٤٣ِ د ف٨٣فبزُد  ٱألِ  ل٣ٞ وف٦ ٤ٜ٫ٰل ل٣ٴ ألد د ٬٧لطبد ٤٧د د ألل٣بزٱتد٬لت 
٣خ٤دد ألٲولد. ٱو٠ٲ٩ ٛ  ت٦  ف٣ظدفٲأل س٥ٱف٣ شئدلت ف٨٣ٲدٲ   ٗ  

ألؼ٢٠ ٟل٢٧ ةفٴ   تظفودَ ٢ٜ٫ ف٣ف٤ِد٨لت  فطف ـل١ ٫ٲف  ٯذ٭ ف٣خ٤دد
ف٣ د٬دد   ٱل٨٫ل وف٦ ٜٗن ٢ٜ٫ ف٣بد د ف٣ لك٬د ٣ٰذ٭ ف٣ف٤ِد٨لت. ث٦ وف٦ 
ٱكَ ٯذ٭ ف٣خ٤دد ٗ  رة٦ ف٬٣ِ د أل دث وِٲ  ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ٣لعر 
ف٬٣ِ د ٱ٧َ ٧زٱر ف٣ٲٛت وف٦ ٧ظ  د٨دَ ف٣فٔدزفت ف٣ لؿ٤د ٗ  ف٣ ٨ق 

 ل تِٲ ألِ ٯ٧َ ف٣ ٤دب. ٱ فلدٰلل٫علؿد وف٦ ف٬٣ٲٱي أل دث تـب  ع٤دد 
  ٱ٧٪ ث٦ وِل  سعر ف٣خ٤دد ٗ   ل٣د ف٣ب فئدد ٣ٰلف٫٣ٲف  ف٣خ٤دد ف٣لعر ل٣ٴ 

رة٦ ف٬٣ِ د ٣ف٤  ف٬٣ِ د  ٱ٤٣  ف٣ف  و٠ٲ٩ ة٨لٰل ف٬٣ٲٱي ٧ولألٚ ت٨ل٧ًل 
 ٬٤٣ِ د ف٨٣ل٫ د. 

م٫ ٯغ ف٣ٲطن ف٣وب  ٱف٨٤ِ٣  ٗ  ف٣ِل٦٣ ألل٨٣زٱ٫د ٓدز ف٨٣فٲِٛد ٠٣فدب 
ق ف٬٣ٲٱي. أل٬ل ًف ٤ُٴ ٯذف ف ٟفؼلٕ ف٨٣ذٯ٢  وِفبز ت٤ِد٨لت ف٣ ٨

ف٨٤ِ٣ل  م٩  رفطد ف٣خ ول ف٣ ذُدد ٛ  تؤ ي ل٣ٴ ٗزؿد ةٜدٜدد ٤٣فِزٕ 
٤ُٴ ٟد٘دد ت ٲ١ ع٤دد ٱفة   ل٣ٴ ع٤دد ٟب  مٱ ع٤دد ٧خ. ألل٣وبَ ٗج٩ 
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فجطلطدد ت٦ ف دلألد ٤ُدٰل ٧٪ ع ١  رفطد ف٣خ ول  فجط ٤دٟثدز ٧٪ ٯذ٭ 
ف ثلر  ت ٬ُ ٧ل ت٠ٲ٩ ف٣ٰٲفدض فجع ٛدد ٧  ٱ   د ًف. ف٣ ذُدد ٤٣ث ول

٧لسف٣ت ف٣٘ٲفئ  ف٣وبدد ٧٪ مأل لال ف٣خ ول ف٣ ذُدد   ٗد٨ل وخؾف٣ ٜدٜدد 
 طفخ ف٥ ٯذف ف٬٣ٰا ٣فوٲوز ٱ٦٣ وف٦ ف٣بزٯ٬د ٤ُدٰل   ف ٠٧ل٫دد  ٗ  ٧زة٤د

تٌٰز ف٣ِ و  ٧٪ فج٧زفف ف٨٣ش٬٧د ألظبب ٧ٲت ٫ٲٍ ٧٪  ُ دلت د و  .
ٛب٢ مٱف٫ٰل. للف ٟل٫ت مأل٬فٞ تِل٫  ٧٪ ف٬٣ٲٍ فجٱ١ ٧٪ ٧زف ف٣خ ول 

ف٣ظ٠زي ٗج٩ ل٣ٞ ألظبب م٩ ع ول أل٠٬زولطٰل ف٣ف  ت٘زس ف ٫ظٲ٣د٪ ُل   
للف ٟل٩ ٱف٣ ٝ  تِزكت ٣ٰ ٲ٥ ٬٧لُ  ٧٪ ف٣ ظ٦ ٨٧ل تظبب ٗ  ٧ٲتٰل.

وِل٫  ٧٪ ف٣بلر٬ٟظٲ٩ ٗج٩ ل٣ٞ ألظبب ع ول ُـبدد ٗ  ٬٧لهٚ ٧ِد٬د ٧٪ 
ٛت ٧ب٠ز ٨٧ل م ٳ ل٣ٴ ع٢٤ ٗ   ٱفئز ف٢٨ِ٣ ف٣ زٟدد ف٨٣خ ٧لتت ٗ  ٱ

ف٨٣ِفل  . للف ٟل٩ فأل٪ ٨ُٞ ٤ُٴ ٛٲفئ٦ ف ٫فٌلر ٢ٜ٬٣ ف٤٠٣ٴ مٱ ف٠٣ب  مٱ 
ف٤ٜ٣ب ٗذ٣ٞ ج٩ ٯذ٭ فجُلل  ٛ  تِزكت جكزفر ػ و   أل دث ٦٣ تِ  

 ٛل ر  ٤ُٴ لؿ ل ٫٘ظٰل.

  للف م٠٧٪ لو ل  ٱطلئ٢ تظفودَ لُل   ل٫فلا فج٫ظ د مٱ فجُلل
زفف ف٨٣ش٬٧د و٠٨٪ ُ دٰل مٱ ف٣ٜلل  ف٨٣فلزر  ٗج٩ ف٣ِ و  ٧٪ ٯذ٭ فج٧

٤ُدٰل. ٱ٣ٰذف ف٣ظبب  ٗج٩ "ف٣وب ف٣ف  و ي" و٨ث٢ ٧ٲكٲًُل لٱ مٯ٨دد 
ٟبدز  ٣ألأل لال ف٣وبدد. ٗ  ف٣ٲٛت  وب ٱ م٩  رفطد ف٣خ ول ف٣ ذُدد تٲٗز 

 ٗزؿد ٌُد٨د ٣ف ٜدٚ ٯذف ف٣ ٦٤.

ةٲ١ فطفخ ف٥ ف٣خ ول ف٣ ذُدد. ٱمع ٛ  ٱطدلط   فدف٨لُ ثلر د ١ 
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ف٣ِٲفهٖ ف٣ دلػد ٱف٣ِله٘د ٧٪ دٰلت ٧فِ    ٱف عف ٕ ف٣ؼ و  ٗ  
ٱدٰلت ف٬٣ٌز ٦٣ وظبٚ ٣ٮ ٧ثد٢ ٧٪ ٛب٢  ٣ ردد م٩ ألِق ف٣ ٜلئٚ 

و ل ٣ٲ٩ مٱ  ٱٛب٢ ٢ٟ ػم  ٤ٛد ف٨٤ِ٣دد كلُت ٱطن ٯذ٭ ف٣ِلؿ٘د. 
ًل مع ٛدت  وًل  و٨ث٢ف٣ ذُدد ف٣بل٣ٔد   ولخ٣٤ألأ٩ ف طفخ ف٥ ف٣ِ د  

 .مٗزف  ٤ُٴ ٛد  ف٣ دل م٫ظ د ٠٪ فطفخ ؿٰل ٧٪ ف٣خ ول و٨ . ٯذ٭فً د و 
ف٣خ ول ألل٢ِ٘٣ كزٱرود ٣ِ ا ف٣ظد٬لروٲ ف٨٣و٤ٲي ٯٲ ٗ  لثبلت م٩ ٯذ٭ 

٧٪  ١ ُ   ٤ٛد٢ ٲٟدٖ ٤ُ٫ٴ طبد٢ ف٨٣ثل١  للف ُز٬ٗل ٯذ٭ فج٧زفف. 
ٗج٩ ل٣ٞ  ع ول ف٠٣ب  ع ول ٫خلٍ ف٦ٌِ٣ ف٣ ذُدد ل٣ٴ ُ   ٟبدز د ف ٧٪ 

  "سعر" ٫خلٍ ف٨٣زوق ٫٘ظٮ. و٠٨٪ م٩ وف ٜٚ ألبظلهد ٧٪ ع ١ 

ت٦ ٱ ٗ  ةد٪ ٟل٫ت ٯ٬لٝ ألِق ف٣خوٲفت ف٨٣ؼ ِد ٗ  ٯذف ف ت ل٭ 
٧فلألِد مأل لال ف٣خ ول ف٣ ذُدد ف٣بل٣ٔد   د ف ٗ  ٟبدز ل٣ٞ ألؼ٢٠ فطفث٨لر

ذُدد ٗ  ف٣ٲٛت ف٣ لكز  ٣د٢ ٧ؤٟ  ٤ُٴ م٩ ف٣خ ول ف٣ ٗج٬٫ل ٫٘فٜز 
فةفدلدلت ف٬٣لص ف٣ذو٪ وِل٫ٲ٩ ٧٪  ٟلٗدد ٣ف٤بدد ف٣ِ و  ٧٪ ٤٣بل٣ٔد٪

ٗ  ةد٪ تِفبز ف٣خ ول ف٣ ذُدد ف٣ ٬د٬دد مٱ فطفخ ف٥ ٫ٲف   م٧زفف ٧ش٬٧د.
ف٣خ٤دد ف٣ ظ ود ف٣ب و٢ ف٨٣ ف٢٨ ٣ذ٣ٞ. ف٣خ ول ف٣ ذُدد ف٣ ٬د٬دد 
ل ت٨ف٤ٞ ف٣ٜ ر  ٤ُٴ ف٣ف ٲ١ ل٣ٴ مي ٫ٲٍ ٧٪ م٫ٲفٍ ف٣خ ول. ٱ٠٣٪ ٯ٬

ف٣ ٬د٪ ف٣ذي ت٠ٲ٩ ٧٪ ألل٣ف  و  تبزس ف٣ف  ولت فجع ٛدد أللُفبلر م٩ 
فت ل  ف٣ظلئ٢ ف٬٨٣ٲي ٧َ ف٣بٲولد ٯٲ ُبلر  ُ٪ ةدل  ل٫ظل٫دد ٧ ف٤٨د. 
ل٫فلا ع ول دذُدد ٧٪ ف٣ ٬د٪ و٬ِ  ت ٧دز ٣ٰذف ف٣ ٬د٪ )٤ُٴ ف٣ز٦ٓ ٧٪ 

 ٱدٲ  ٫ٌزولت ت ُ  ل٠٧ل٫دد ف٨٣ لٌٗد ٤ُٴ ألٜل  ف٣ ٬د٪( 
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وِفٜ  ألؼ٢٠ ٛلهَ م٩ ف٣ دل  تب م ٬ُ  ف٣ ٢٨  ٱم٩ ف٣ دل   ف٨٣ز للف ٟل٩ 
ف٣ب ٲال  ٗج٩ ٯذف ف٣ؼ٢٠ ٧٪ ف٣بؼزود ٧ٜ طد ٧٪ ت٤ٞ ف٤٣ ٌد ٗـلُ ف  

ف٬٣لص ف٣ِٜ   طٲٕ وخف٤٘ٲ٩ ألؼ   ةٲ١  .مٱ ف٣ِ ا ٓدز ٧ٜبٲ١ ف٣وبدد
 ؿٲفألدد ٧ث٢ ٯذ٭ ف٣ب ٲال ٱل٣ٞ وِف٨  ٤ُٴ لدلألف٦ٰ ٤ُٴ فجط ٤د ف٣فل٣دد:

 ةدل  ف ٫ظل٩ ٧َ ف٣ ٢٨؟ ٯ٢ تب م

ف٣ و٪ ٱف٨٤ِ٣ل  ٣ٜزٱ٩ هٲو٤د ةٲ١ ٧ظأ٣د ٧فٴ ٣ٜ  ت ل ١ ف٣٘ ط٘د ٱردل١ 
تب ف ف٣ دل . ف٣ ـٲ١ ٤ُٴ ٤ِ٧ٲ٧لت ُ٪ ف٣خوٲفت ف٣ شو دد ٱف٣فؼزو دد 
ف٣ف  تف٤ِٚ ألب فود ت٠ٲ٩ ف٣ ٬د٪ ٦٣ تظلُ  ٗ  ف٣فٲؿ٢ ل٣ٴ ٫فد د ٗ  ٯذ٭ 

٨٤دد. ع ١ ٛزٱ٩  ٛ ٧ت ف٨٣ظأ٣د  ج٩ ٯذ٭ ف٨٣ظأ٣د ٣دظت ٧ظأ٣د ُ
ف٣ثٜلٗلت ٱف٣ ول٫لت ف٨٣خف٤٘د تِلروٖ ٟثدز  ٣ب فود ف٣ دل   ٱةفٴ ف٣دٲ٥ 
وٲد  فعف ٕ ألد٪ ف٨٣ذفٯب ف٣ و٬دد ةٲ١ ف٬٣ٜود ف٣ف  ت ع٢ ألٰل ف٣زٱل 

 ل٣ٴ ف٣ ٬د٪. 

٬ٲي فت ل  ف٣ دٲف٩ ف٨٣تِٜب ٧٪ ٬٧ٌٲر ٦٤ُ فجةدل   ف٣خوٲفت ف٣ف  
٨٧ل وؤ ي ل٣ٴ سول    د أل ٛف٬بؤ ألٮ   ال ٗ  تزتدب و٠٨٪ ف٣تٱف٣بٲولد 

 ألد٪ ف٨٣زفة٨٧.٢ل و ٢ِ ٧٪ ف٣ـِب ٱكَ ة ٱ  ٗلؿ٤د    فِٜد ف٣
ٱألل٣فل٣  ٤ٗدض ٯ٬لٝ عن ٗلؿ٢ ألد٪ ف ٫ظل٩ ٱألد٪ ٧زة٤د ف٣ ٬د٪ أل دث 
و٠٨٪ ف٣ٜٲ١ م٫ٮ ٯ٬ل تب م ف٣ دل . ف٣بِق وٜٲ١ م٩ ف٣ٲدٲ  ف ٫ظل٫  
ف٣ ٜدٜ    و٠٨٪ م٩ وف٦ ٧٪  ٱ٩ دٰلس ُـب   ٱ٣ذ٣ٞ ٗج٩ ٨٫ٲ ف٣ ٬د٪ 
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ٗ  ف٣دٲ٥ ف٣خل٧ض  ف٣ؼٲٟ ٧٪ ف٣ؼزون ف٣ب فئ  )وب م ٧َ ت٠ٲ٩ ف٣ ب٢ 
بُل(. و٠٨٪ م٩ وِفبز ُ ٧د ٗلؿ٤د. ف٣بِق وز  ألل٣ٜٲ١ م٩ ُؼز تٜزو

فطفِ ف  ف٣ ٬د٪ ٣ف٠ٲو٪ ٫ٌل٥ ُـب  وف٦ أل٨ ز  ةـٲ١ ف٣ ٢٨  
لٲ  تظ٤دن ف٣ٱألل٣فل٣  ٗج٩ فج٧ز   ُ ٛد ٣ٮ ألف٠ٲ٩ ف٣ب٬ل  ف٣فؼزو  . ت٦ 

٧فولألٜد٪ ٱف٣ذو٪ ٫ف ل ُ٪ ت٤ٜد   تؤف٧د٪٧٪ ع ١ ٤ُٴ ٯذ٭ ف٨٣ظأ٣د 
زة٤د فجٱ٣ٴ ٤٣ف٠ٲ٩ ف٫٘ـ٢ ف٣ ٬د٪ ل٣ٴ د٬د٬د٪ ألٲولد ٱفة  . ٗ  ف٨٣

و ٨ ٩ ة٨ق ٫ٲٱي ٧فولألٚ. ٣دض ٯ٬لٝ رد٢  و٪ و٠٨٪ م٩ وٜٲ١ م٩ 
ف٣ ٬د٬د٪ ٣دض ٨ٰ٣ل رٱل مٱ م٨ٰ٫ل وفؼلرٟل٩ ٗ  رٱل ٱفة  . ٗ  ٯذ٭ 
ف٣ ل ت  ٫   م٩ ف٣فأٟد  ٤ُٴ م٩ ف٣وبدِد ف٣زٱةدد ٤٣ؼخؾ تف    ٗ  

 ٣ ٌد ف٣ ٢٨ تٲفدٮ ؿِٲألد.

 زٱٕ تبزر معذ ع ول دذُدد ٧٪ ف٣ ٬د ف٣بؼزود؟ٯ٢ ٯ٬لٝ ً

فٱ٣ ٞ ف٣ذو٪ وِفٜ ٱ٩ م٩ ف٣ دل  تب م ٧٪ ٣ ٌد ف٣ ٢٨ ٱم٫ٮ ٧٪ ت٤ٞ 
ف٤٣ ٌد وـب  ف٣ ٬د٪ وظف ٚ ف ةفزف٥ فجع ٛ  ٣إل٫ظل٩ ف٠٣ل٢٧ طٲٕ 
و دب ألل٬٣٘  ٤ُٴ ٯذف ف٣ظؤف١. ٱألل٣فل٣  ٗج٩ دٲفأل٦ٰ طٲٕ و٠ٲ٩ ٧فظٚ 

  ر ف ػلر  ل٣ٴ م٩ ف٣ِ و  ٧٪ ٯؤ   ٧٪ ف٬٣لةدد فجع ٛدد. ٱ٠٣٪ ت
معزٳ  مٱ ٤ُٴ فج٢ٛ وفب٬ٲ٩ ف٬٣ظبدد  و٬ٌزٱ٩ ل٣ٴ فج٧ز ٧٪ سفٱود  طٲٕ

 فجع ٛدد ٗ  ةل١ ٟل٫ت ٯذ٭ فجد٬د ٧ ٧ز .

٤ُٴ مؿب ت ٧فلةد  ٛ ٱ(  ٤٨ُIVFدد ف٣فخـدب ٗ  ف٨٣خفبز )  ٯ ٭ٯذ
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 ٱو٬ٌز ل٣دٰل ٤ُٴ ٫ولٙ ٣ألسٱفا ف٣ذو٪ وِل٫ٲ٩ ٧٪ ف٦ِٜ٣   ٫ولٙ ٱفطَ
٧٪  ف٣بدق معذٗ  ٯذف ف دزف   وف٦  .٨٣ؼل٢ٟ ٧ؤثز  ة  لٱفطَ أللُفبلرٯ

ٗ  ٱٛت  ف٣بٲوللت٧٪  ٧ ٨ٲُد فج٥ ألِ  ف٣ِ ا ف٣ٰز٧ٲ٫  ف٣ذي و٬فا
 .٣ألي٧َ ف٣ دٲف٫لت ف٬٨٣ٲود  ل٫ل  ٗ  ف٣بٲوللتخـدب وف٦ تٱفة . ٱ

٨٫ل ألؼ٢٠ هبدِ  ٱألِ   وف٦ ٧زفٛبد فجد٬د ٨٣   ط٬د مول٥ ٣ف  و  مي ٬٧ٰل
ل٣ٞ وف٦ لُل   ُ   ٤ٛد٢ ٧٪ ٯذ٭ فجد٬د )ٗ  ف٣ِل   ٱفة  مٱ مث٬د٪( ل٣ٴ 

 رة٦ فج٥ ٤ُٴ م٢٧ ت ٜٚ ف٣ ٢٨.

ٗ  م٤ٓب فجةدل٩ و٠ٲ٩ ُ   ف٣ ٬د ف٣ـل٣ د  ُل تٰل ل٣ٴ رة٦ فج٥ مٟثز 
٨٧ل ٯٲ ٧و٤ٲي. ٗ  ف٣ِل   وف٦ ت ٨د  ٯذ٭ فجد٬د. ٗ  ف٣ٲ ولت ف٨٣ف    

 ٨د ٯل ٗ  ف٣ث دلت   ٬د ف٣ف  وف٦ تٯ٬لٝ ٧ لت فآل ٕ ٧٪ ف٣ٱة ٯل  
ٱٯذف ف٣ز٦ٛ وش ف  أللطف٨زفر. ر٦ٓ م٩ ُ   ٧  ٱ  ٧٪ ٯذ٭ فجد٬د و٠٨٪ م٩ 
وظف٘د  ٬٧ٮ مسٱفا معزو٪  ل  م٫ٮ   ػٞ ٗ  ف٩ م٤ٓب ٯذ٭ فجد٬د وف٦ 

ف٨٣ِلرف ٣ف ٧دز ف٣ ٬د  ٨٧ل ف٣فخ٤ؾ ٬٧ٰل. ٱٯ٬ل وبزس ف٨٣ٲٖٛ ف٣ـلر٥ 
ِلرف ٠ٗز  ف٣فخـدب علرا ف٣زة٦. هزةت ف٨٣ول٣بد ألجُل   ٢ٟ و ٤ِٮ و

ف٣ ٬د ف٬٣لت د٪ ُ٪ ٤٨ُدد ف٣فخـدب ل٣ٴ رة٦ فج٥  ٱ٠٣٪ ٯذ٭ ف٤٨ِ٣دد 
تشو  ٧٪ فةف٨ل ت ة ٱال ٧ٲت فجد٬د ٗ  ٤٨ُدلت ف٣ ٢٨ ف٨٣ف٠زر .   

 وٲد  ة٢ ط٢ٰ ٣ٰذ٭ ف٨٣ِل٤د ٗ  ف٣ٲٛت ف٣ ل٣ .
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ت  و   م٠٧٪للف  ٧٪ ٛب٢ ف٠٣ثدزو٪: لً ٧وزٱة طؤف ً ثدز تٕ ٱف٣ٌز ٭ٯذ
جٓزفف  ٗ  ف٨٣خفبزمد٬د تخـدب ٣ل٨ل٩ ُ ٥ ف٨٣و٤ٲألد دزف فت ف 

تٜفـز ٜٗن ٤ُٴ ت٤ٞ فجد٬د  طٲٕ ف٣ب ث  ٱللف ٟل٫ت فجأل لال ف٣وبدد
ٱف٣ف  ٧٪ ف٣ٲفك  م٫ٮ طٲٕ وف٦ ف٣ف٤ٜد  ف ؿو٬لُ   ألِ  ألٜدتف٣ف  

 ؟ دع ٛدفج ٯ٢ ٗ  ل٣ٞ ف٫فٰلٝ ٤٣ٜد٦  ف٣فخ٤ؾ ٬٧ٰل

 ٢ٜ٫ ف٣خ٤دد ف٣ ظ ود ٧خف٤ٖ دذرولً 

فج٧ز ف٨٣٘زل ٯ٬ل ٯٲ م٩ ف٬٣ٜلػلت ف٨٣ ف ٧د ةٲ١ ف٣خ ول ف٣ ذُدد 
ف٬٣لت د ُ٪ فجد٬د ف٣بؼزود ٣دض ٧٪ ف٣لزٱري م٩ وف٦ فطفخ ف٧ٰل   ج٩ 
ٯ٬لٝ هزوٚ م٢ٛ لػ٠ل٣دد ٧٪ ف٬٣لةدد فجع ٛدد و٠٨٪ م٩ و٨ث٢ ٗف ًل 

مػدز ٯ٬ل ل٣ٴ ٤٨ُدد ٢ٜ٫ ٫ٲف  ف٣خ ول د و ًف ٧٪ ف٬٣لةدد ف٣وبدد. ٱم٫ل 
٩ م٫فلا ف٣ ظ ود ف٣ف  ٫فا ٬ُٰل ف٬٣ِ د  ٱ٤٣ . ل٫ٮ ٨٣٪ ف٨٣ؤطٖ م

ف٣خ ول ف٣ ظ ود مؿب  ٧زف ٕ ٧٪ ٫لةدد ف٨٣ٰ٘ٲ٥ ٱ٧٪ ف٬٣لةدد فجع ٛدد 
٧َ م٫فلا ف٣خ ول ف٣ ذُدد ٧٪ فجد٬د ف٣ف  تأت  ٧٪ فت ل  ف٣ظلئ٢ ف٬٨٣ٲي 

٤ت ل٣ٴ ف٬٣ٜلع ف٣ِل٥ ٗ  ٧زفة٤ٮ فجٱ٣ٴ ٱف٣بٲولد. ٯذ٭ ف٨٣ِل ٣د تظ٤
٦ٌِ٨٣ ف٨٣ؼلرٟد٪ ٗ  ف٬٣ٜلع  ٱٗ  ل٣ٞ ت لٯ٢ ٤٣٘زٙ  عل ُدٱمؿب ت 

ف٨ِ٣دٚ ألد٪ ف٠٣دل٫لت ف٬٣لت د. فجرد  م٩ ٤٨ُدد ٢ٜ٫ ٫ٲف  ف٣خ ول 
ف٣ ظ ود طٲٕ مٟثز ٗلئ   ٧٪ ف٬٣لةدد ف٣وبدد  ٱ٣ذ٣ٞ ٨ٗ٪ ف٦ٰ٨٣ م٩ 

 ٤٨ِ٣دد.٫ ٲ١ تٲكد  ف٣خ٤ن ف٣ لؿ٢ ٗ  ٦ٰٗ ٯذ٭ ف
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٢ٜ٫ ٗج٩ ٤٨ُدد  ٨ٟA.1ل مٱك ٬ل ٗد٨ل طبٚ ٱ٨ٟل ٯٲ ٧بد٪ ٗ  ف٣ؼ٢٠ 
  ت٬وٲي ٤ُٴ فت ل  ٤٣ظلئ٢ ف٬٨٣ٲي ٧َ ف٣بٲولد.  ٫ٲف  ف٣خ ول ف٣ ظ ود

ٱأل  ً ٧٪ ل٣ٞ  وف٦ ٫ظخ ٟفدب ت٤ِد٨لت ف٣ ٨ق ف٬٣ٲٱي ٧٪ ع٤دد 
٧٪ د٤  مٱ ٫ظدا معز ة  ٧٪ ف٣ دٲف٩ )ٗ  ةل٣د ف٬٣ِ د  ٧أعٲل ٱفة   

 ٱ٤٣  ت٦ فعذ ف٣خ٤دد ٧٪ ف٣لعر  ٱ٠٣٪ و٠٨٪ معذٯل ٧٪ مي ُلٲ(. 
طٲٕ وف٘ٚ ف٣ ٨دَ تٜزوبًل م٩ ع٤دد د٤  ف٨٣فبعر ٣دض ٣ٰل ٛد٨د ٧٪ 
ف٬٣لةدد فجع ٛدد  ٗ٘  ٫ٰلود فج٧ز ٫ ٪ ٫ٜ٘  ٧ ود٪ ف٣خ ول ٢ٟ وٲ٥. 

٬٧شٱُد ف٬٣ٲف  ف٣ف  ٜٗ ت ٢ٟ ة٨لٰل ف٬٣ٲٱي  ٱٟذ٣ٞ ف٣ ل١ ٧َ ف٣خ٤دد
ٱ٣دض ٣ٰل ف٣ٜ ر  ٤ُٴ ف٣ف ٲ١ ل٣ٴ ُلٲ ة   ٱألل٣فل٣    تظ ٚ مي ٛد٨د 
مع ٛدد. ٱكَ ٯذو٪ ف٠٣دل٫د٪ ٧َ ألِل٨ٰل ف٣بِق   و  ال ألـٲر  

للف ٟل٩  هبدِدد  ٱ٠٣٪ ٣ وٮ ٛلأل٤دد ٟبدز . ٯ٢ و٬٬٠٨ل م٩ ٫ظ٨دٮ ل٫ظل٩؟
ر ف٨٣فزتبد ٤ُٴ ٢ٜ٫ ف٣خ٤دد ف٣ ظ ود ٯ٬لٝ ٧٪ وٜٲ١ م٩ تٲِٛلت فآلثل

تظف ٚ ف٣فأ٢٧ ٨٤ٗللف   ت٬وبٚ ٯذ٭ ف٣  د ٤ُٴ ٢ٜ٫ ف٣خ٤دد ف٣ ظ ود ٛب٢ 
 م٩ تفؼ٢٠؟ ٯ  مولًل ٣ٰل ف٣ٜلأل٤دد ٤ُٴ ل٣ٞ.

ف ػلرفت  ف٨٤ِ٣ل  و٠فؼٖ ف٣ظ٬ٲفت ف٤ٜ٣د٤د ف٨٣ٜب٤د ٧٪ ف٨٣زد  م٩ ع ١
ف٣ف  ٱٯ  ف ػلرفت ف٣ظدفٲأل س٥ ف٣خ٤دد  ف٨٣فل٬٨د ٗ  ألٲولد ع٤ددف٣ف  

ٗ  ٱتظفِد  ٛ رتٰل ف٣زفئِد  ٧ ٲ تلروخٰلٗ  تظ٨  ٬٣ٲف  ع ول ف٣ ٤  
ٱألل٣فل٣   ٨ٗ٪ ف٨٣زد  ف ٲ١ ل٣ٴ ف٣ِ و  ٧٪ م٫ٲفٍ فج٫ظ د ف٨٣خف٤٘د.ف٣

٣ٲدٲ  ف٣بٲوللت ف٤٨ِ٣دد  م٩   ت فلا ٯذ٭ م٫ٮ ٗ  ٓلٲ٩ ط٬ٲفت ٤ٛد٤د
٧٪ ف٣خ ول ٧٪  مي ٫ٲٍ ٱل٨٫ل وف٦ ل٣ٞ ٧٪ ع ١ ٱكَ  ٤ُٴ ف ه ٙ
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ٗ  ٫ٜود  مي ٬٧لطب ٧٪ دشو لت ف ػلر . ٗ   ٗ  ع٤دن ٧فبعر ٗز ي
و ب توبدٚ ف ُفبلر فجع ٛ  ٤ُٴ وٲو٤د ٧٪ ف٣خوٲفت  ف٣ظ٤ظ٤د ٯذ٭ ف٣

ف٣خ٤دد خ٤دد ف٣ ذُدد ف٣بل٣ٔد مٟثز ٧٪ ف٬٣فد د م  تؼبٮ ٯذ٭ ف٣؟ ف ٫ظل٩
  ؟ ف٣ ذُدد ف٣ ٬د٬دد

ٓزفألد ف٫ ٧لا ع٤دد ٧ظف٨   ٧٪ ةٜدٜد ٯذ٭ ف٣ل د ةٲ١ ف٣خ ول ف٣ ظ ود 
ة ال ٧٪ كعر ٫ِ د ٱألٲولد ٬٧شٱُد ف٬٣ٲف  ٫فا ٬ُٰل ف٬٣ِ د  ٱ٤٣ . 

ٱكِت ٤٨ُدد ف٣خ ول ف٣ ظ ود ف٬٣لك د   ل٣ٞ ٜٗن ج٩ ف٬٨٣فا ٧٪
 ٱٯٲ م٧ز   و٠٨٪ م٩ و  الرة٦ فج٬ٓل٥  ٗ  ف ٧ز  معزٳ ألؼ٢٠ ٧ٜـٲ 

ٟثدز ٧٪ ف٣ث ودلت ٗ  عوٲفت ٨٧لث٤د فتخذت  ٯ٬لُٝ٪ هزوٚ ف٣ـ ٗد. 
 ٱف٠٣ ي. فجعزٳ  أل٨ل ٗ  ل٣ٞ فجألٜلر ٱف٣خدٲ١ ٱف٣ٜون 

٨ل وظ٨ٴ ف طف٬ظلخ ف٣ف٬لط٤  ٗ  ف٣بؼز أل ٣ٜ  ت٦ ف٣ؼزٱٍ ٧ لٱ٣د ف٣ٜدل٥
طفز  زت ي و ٧٪ فجأل لال   ٱفة   ٬٧ٰل وٜٲ ٯل ٗز ٧ ٨ٲُفد٪ ٧٪ ٛب٢ 

 ٙ ف٨٤ِ٣ل  ٱ٨٤ُل  فجع  .مٓزفي ف٣٘لد ٱو ُ  م٫ٮ فعفوٖ ٧٪ ٛب٧٢٪ 
  و٬بٔ  ٧فٜ٘ٲ٩ ٧٪ ف٬٣لةدد ف٣ ٲٯزود م٫ٮ ٩ ٲ  ٱف٨٣ؼزُٱردل١ ف٣ و٪

  ت ت مي ًزٕ ٧٪ ف٣ٌزٱٕ. ف طف٬ظلخ ف٣ف٬لط٤  ٣إل٫ظل٩ توبدٚ

فُفزفكلت مع ٛدد  وظف٬  ل٣ٴٰذف ف٨٣ٲٖٛ ٣ٗ  ةد٪ م٩ ف٣ظبب ف٣زئدظ  
وبدِدد  ف٣وزوٜد ٓدز ف٣ ٭ٰذألف ٫ظل٩ ٧٪ ؿ٬َ ٫ظخ تِلرف  ٱ و٬دد ٛٲود

ل٣ٴ فُفبلرفت  تظف٬  فُفزفكلت ٟبدز  معزٳٗ  ف٨٣ٜلأل٢ ٗج٩ ٯ٬لٝ 
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ٮ دٰ  ٓدز ٧   ٢ٟ ف٣ث ودلت فجعزٳ ٱٛ  تبد٪ م٫ ف٣ظ ٧د  ٬٧ذ فطف٬ظلخ
م ٳ ل٣ٴ ف دٰلف مٱ ٧ٲت ف٣زكَ ٱعلؿد ف٫ٮ   ٟٲفرالٱُزكد ٣ٲٛٲٍ 
ٱٗ  ألِق ف٣ ل ت  .٦ٌِ٨ ف٣ دٲف٫لت ف٨٣ظف٬ظخد٣ ٗ  ٱٛت ٧ب٠ز

ٰل ف طف٬ظلخ ٱت لٱس ٧زة٤د ف٣ٲ    ٟل٩ ف٬٣لتا ف٤ٜ٣د٤د ف٣ف  ٫   ٗد
٧خف٤ٖ ٤ُٴ ٫ ٲ ٧ل أل٨ل ٗ  ل٣ٞ ف٬٣ِ د  ٱ٤٣  )ُل٫ت ٧٪ ف٣فٰلي 

 ف٨٣٘لؿ٢ ٱف٣ظ٬٨د(.

ألأ٩   وف٦ مأل ًف ٨٣ول٣بد فٱ٫ٌزف ٣ٰذ٭ ف٬٣فلئا  طد٠ٲ٩ ٧٪ ف٬٨٣لطب ت٨ل٧ل 
 . ٤٨ُدلدٗ  رة٦ فج٥ ف٨٣لد٘ ٫فلا ٢ٜ٫ ٫ٲف  ف٣خ٤دد ف٣ ظ ود ف٣بؼزيسعر 

ف٬٣ٜلع و ٱر ةٲ١ ف٣ٌزٱٕ ف٣ف   و٠٨٪ جي ػخؾ م٩ وٲفٗٚ ٤ُٴ ل٣ٞ.
و٠٨٪ م٩ ُوظ٨  ألٰل أل٢ٜ٬ ٫ٲف  ف٣خ٤دد ف٣ ظ ود ف٣بؼزود ٬ُ ٧ل   و٠ٲ٩ 

 ف٨٣خلهز و٠٨٪ م٩ ت٠ٲ٩ ُل٣دد د ف. للفٯ٬لٝ ٫دد  ٫فلا ل٫ظل٩ ٟل٢٧. 
 ٞ   ت فلا ل٣ٴف أللر٬ٟظٲ٩  ٗج٧٫٪ ٧ز ٤ُٴ ٱػٞ ف٨٣ٲت٬ٟت 

  ٱل٨٫ل ت فلا ل٣ٴ ع ولٝ ل٫ د معزٳ٧دٰلت  ف٣خ ول ف٣ ذُدد ٧٪
 ف٣ ذُدد.

سعر ع ول ٧٪  ٢ٜ٫ فجُلل  م٩ُٜٲ  ُ و   ت٬٨٤ِل ٧٪ ع ١ ٦٤ُ ُبز 
٧٪ ف٨٣فٲَٛ م٩ م٩ وزٗق ف٣ ظ٦ تٜب٤ٰل ٱٯٲ ٧ل ف٨٣ف٤ٜ   ػخؾ لعز ٗ 

 ٱٯٲ ٧ل و٠٨٪ ت٤ٜد٢ ٧خلهز٭ ٜٗن ٧٪ ع ١  وؤ ي ل٣ٴ ٫فلئا ٧ ٧ز 
ألل كلٗد ل٣ٴ فج٫ظ د ألد٪ ف٨٣فبعر ٱف٨٣ف٤ٜ      أل ٛد ٧٪ تولألٚف٣فأٟ

 ٤ُدٰل. ف٨٣فزتبد ف٨٣للُ٘لتٱف٨٣ثبود ٬٨٤٣لُد ف٣ٜٲود فج ٱود  فطفخ ف٥ 
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د٬د٬دد دذُدد ع ول  ف٣ِ و  ٧٪ ف٣ظد٬لروٲٯلت ف٣ف  ت ُٲ ل٣ٴ فطفخ ف٥
ٯذ٭ ف٣ف زألد  تٲفدٮفج٧زفف ف٨٣خف٤٘د ٣ِ ا  مػخلؽ معزو٪٧٪ 

 ف٣وٲو٤د.

٧َ ف٣خ ول ف٣ ذُدد ٧فولألٜد ٱرفثدل  م٩ ت٠ٲ٩ٗل٢ أل٠ثدز  ٧٪ فجطد٠ٲ٩ 
ف٬٣فد د ف٣ف  ٛ  ت  ال ألِ  ٢ٜ٫ ٫ٲف  ألل٣ف  و   ٭ٯذٱ. ف٣ؼخؾ ف٨٣ف٤ٜ 

٧٪ ل٫ٮ  "(."ف طف٬ظلخ ف٣ِ د  ٱٯذف ٧ل وظ٨ٴف٣خ٤دد ف٣ ظ ود ف٣بؼزود. )
 و  ال ٤ُٴف٣ـِب ألل٬٣ظبد ٨٣زفٛب ٧ٲكٲُ  م٩ و ل ١ ألأ٩ ٯذف ٣٪ 

 ألأ٬٫ل ط٬ـ٢ ل٣ٴ ٗ  ٫ٰلود ف٨٣ولٕةدث ف٨٣ظفٜب٢ ٱفُ  ٳ ف٣وٲو٢  ف٨٣ 
 ةزي أل٬ل م٩ٱ٣ذ٣ٞ  ٧٪ فج٧زفف ف٠ٰ٬٨٣د ٱف٣ٜلت٤د. ُ ا ٛلئ٨د هٲو٤د
ٱتٜدد٦ ٤٨ِدد ٣٘ؤفئ  ٯذ٭ ف٣ع ٛدد فجُفزفكلت ل٣ٴ ف ٬٫ٌز أل٬ِلود ٗلئٜد  

م٫ل مس٦ُ م٩  .ف٣ ل تٗ  ألِق مٯ٨دد تِوٴ  م٩ ٧ل للف ٟل٫ت تظف ٚ
وب ٱ ٧خف٤ً٘ل ع٤دد ألٲولد ٬٧شٱُد ف٬٣ٲف  ٧٪ ف٣٘ٲري ٣خ ول ف٣ ٤   ٫فلاف 

. فجٱ١ لتكٲف٣ دٲف٫لت ف٬٨٣ٲود ٱف٣بد٧٪ ف٬٣لةدد فجع ٛدد ُ٪ فت ل  
ٯٲ ع٤ٚ ٗ  ف٨٣خفبز   و  ال ٗ  ف٣وبدِد  ٱ٣دض دش ف ٧٪ عود فهلل 

٬د٪ ع ١ ل ٕ ف٣ظ خود فهللد ًف ٣ دم٧ل ف٣ثل٫  ٨ٗؼلألٰٗز  ف٣بؼزي.  ٣خ٤ٚ
 .ٗ  ع٤ٚ ف٬٣ٲٍ ف٣بؼزي ٱفج٫ٲفٍ فجعزٳ

٠ٗز  ف طف٬ظلخ ف٣بؼزي.  ػخؾ لعز تٜزوبل مُلرف ألؼ   مي٧ث٢ م٫ل 
ٓدز ٢٨ُ زة٦ ف٢ٜ٫٣ ٫ٲف  ف٣خ٤دد ف٣ ظ ود ف٣بؼزي ف ٫ظل٩ ٗ   سعر ٫فلا
 ألؼ٢٠ ٧و٤ٚمع ٛ  



 

 - 095 - 

ٱفة     زي ألل٢ِ٘٣ توٲوز ألزٱتٲٟٲ ت  ٬ٛلٍ ع٤ددوُ   ٧٪ دٰد معزٳ
 ف٨ ت ٧٪ ٢ٜ٫ ٫ٲف  ف٣خ٤دد ف٣ ظ ود ف٣بؼزي ٣ف ٲو٤ٰل ل٣ٴفطُ  ألفٜب٢

ف٣ٲؿٲ١  ف٣خ٤دد ف٣ف  تظفؼِز ٧ظفٲولت ف٣ ٤ٲٟٲس ٱت٘زس فج٫ظٲ٣د٪   ٱ٩
للف ٟل٫ت ٯذ٭ . جعزٳ ٧٪ ف٣فوٲر ف٣ ٬د٬ مي ٧٪ ف٣خوٲفت ف ل٣ٴ

أل دث  ٧٪ ف٬٣لةدد ف٬٣ظد ددؤ ي ل٣ٴ ع ول ٧ولألٜد تف٣خوٲفت و٠٨٪ م٩ 
ل٣ٞ فجة فال  ٨٣للف   و٠ٲ٩ لدزف  ٬ُ  زي ُ ا ٧زف ف٣ظ٠و٬٠٨ٰل 

 ؟ ٧ٜبٲ  مع ٛدل

ف٣ف زٝ ألظزُد ٗ   ٗ ظف٨ز وٱطٲٕ ٣دض ٯ٬لٝ ٧٪ ػٞ ٗ  م٩ ف٦٤ِ٣ 
أل لال ف٣خ ول ف٣ ذُدد د٪ م٩ ف٣٘ٲفئ  ف٣وبدد ف٬٣ٰلئدد جٯذف ف٨٣ ل١. ٗ  ة

ٯذف ٧ِلركد د٨دَ ل٩ . فج٢٧ ٗ  ل٣ٞ و٢ٌ ٟبدزفً و٢ٌ ٓدز ٧ِزٱٕ  ٗج٩ 
تخ٘دٖ ف٨٣ِل٫ل  ٤ُٴ ٧ب م ت٘ٲٛت  فجع ٛددم٩ فجأل لال و٬ِ  ف٬٣ٲٍ ٧٪ 

٨ٲٖٛ  ٗلُ   ٯذف ف٣ألل٬٣ظبد ٣بِق ف٨٣ؤ٬٧د٪  ٛ  و٠ٲ٩  .ألؼ٢٠ ٧و٤ٚ
ف ُفبلر فجعذ ألِد٪  ل  ألِ  م  ٫ـ٢ ل٣ٴ ٯذف ف٨٣ٲٖٛٱ٠٣٪ و ب 

ف٣ٜلدد أللُفبلرٯل ٧ِزٟد  . مي ػخؾ وـٲر ٯذفف٨٤ِ٣دد ٣ ٜلئٚأللف٠٣ل٢٧ 
 .مٟثز تِٜد فً  ٯذ٭ ف٣ٜللول و ٩٢ِ ٱف ٣ ل  ألظدود ألد٪ ف و٨ل

 ٧ل ٱرف  ف٣وب

ف٣ زو   ف٣ف  مٛزمٯل ٫ؼزت ت ٤دً  ٤٣ف  ولت ف٣ف  وٲفدٰٰل رئدض 
ف٣ٲ ولت ف٨٣ف   . ٯذف فج٧ز و  ال ُل   ٬ُ ٧ل   تظدز ٨ٟل و٬بٔ  
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ألل٬٣ظبد ٤٣ٜلئ  فج٤ُٴ ٤٣ٜٲفت ف٨٣ظ٤ د   ٱٯ٬ل م٫ل م٢ٜ٫ ُ٪ ؿ وٚ 
و٢٨ِ ٨ٟ ٢٤ طدلط  "٦٣ مر ف٣زئدض ٧و٤ًٜل وِل٫  ٧٪ ف٣زئلطد. ٤٣زئدض 

ٯذ٭ ف٣ٜ ر  ٧ٲدٲ   ٗ  ة٨لٮ ٣ٜ  ٫ؼأ ٤ُٴ ٧ٲفدٰد ف٣ٜللول ف٠٣بزٳ. 
ف٬٣ٲٱي". ٛ  و٠ٲ٩ ؿ وٚ ف٣زئدض ٛل١ ٯذف ف٠٣ ٥ ٤ُٴ طبد٢ ف٨٣شفل  

 ٱ٠٣٪ و٠٨٪ م٫ٮ و٬ِدٮ ت٨ل٧ًل.

ٱط٨لت  بؼزيف٣ظ٤ٲٝ ف٣ ٗ ٣فٲروث ٤ُٴ ٱدٲ  ف٧ل ٯٲ ف٣ ٣د٢ ف٣ ٜدٜ  
ثٲر  ف٣ د٬ٲ٥ ل٣ٴ مط ٤د مع ٛدد د و   ألظبب  فٜٲ ٫لطٯ٢ ف٣ؼخـدد؟ ٱ

 ل٣ٞ؟ ٟدٖ و٠٨٪ ٨٤٣ز  تٜدد٦  ٱر ف٣ٲرفثد ٱف٣بد د ٗ  عـلئؾ ف ٫ظل٩
ةٲ١ ٯذف ف٨٣ٲكٲٍ. ٱ٠٣٪ ٛب٢  فجهزٱةلتف٣ِ و  ٧٪  تٟفب ؟ف٨٣ِٜ  

 ي٣   ٨٤ل ٱألٜدد ف٣ِ  فرٱو٪  ٬٧ ١  ٱفتظٲ٩  ٟزوٞ ٧٪ ٗفز  هٲو٤د 
 ٱر ف٣ٲرفثد ٗ  ف٣ِ و  ٧٪  ٱٗزت ٬٣ل ٗزؿد رفئِد ٣فٜدد٦ف٣وبدِد  ف٣بؼز م٩

 .٧ثل١ ٤ُٴ ل٣ٞ ف٣فٲفئ٦ ف٨٣ف٨لث٤د   ٱف٣ ٲف٫ب ف٨٣خف٤٘د ٤٣ٲدٲ  ف ٫ظل٫ 

للف ٬ٟت ٛ  ؿل ٗت تٲم٧د٪ ٧ف٨لث٤د٪ طٲٕ ت رٝ م٨ٰ٫ل وفؼلرٟل٩ ٗ  
ف٣ِ و  ٧٪ ف٣ـ٘لت ف٣ ظ٨ل٫دد ٱٟذ٣ٞ ٗ  عـلئؾ معزٳ ٧ث٢ ٫بز  
ف٣ـٲت ٱهزوٜد ف٣فـزٕ. ٱ٠٣٪ للف ٟل٩ ٣ٞ م٩ تفِزٕ ٤ُد٨ٰل ُ٪ ٛزي 
طٲٕ ت   م٩ ٨ٰ٣ل ػخـدفد٪ ٧خف٤٘فد٪. ٣ٜ   رص ف٨٤ِ٣ل  ُبز ف٣ٜزٱ٩ 

 ف٣فٲم٥ ف٨٣ف٨لث٤د ٣ف  و   ٱر ف٣وبدِد ٗ  ػخـدد ف ٫ظل٩.

ف٣فٲفئ٦ ف٨٣فولألٜد ف٣ذو٪ ت٦  ٧ف دش ٤ُٴ ٓدزو٠٨٪ لدزف  ت ٤د٢  ٛدٚ 
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ألد لت ف٣و٘ٲ٣د أل دث ت٠ٲ٩  ٧خف٤٘د ٬ُ  ف٣ٲ    ٬٧لس١ ٗ   تب٬د٦ٰ 
تٲروث ط٨د ٧ِد٬د  ٱ٩ ٫ظبد  فٜ وزألتظ٨  ٯذ٭ ف٣ رفطلت ٧خف٤٘د ت٨ل٧ل.

وبد٪ ٫ظبد ف٣ٲرفثد ٗ  ألِق  A.1ف٣  ٱ١  .٣ٰل ف٣ شو   ف٣فزٟدبت  و  
ط٨لت ف٣ؼخـدد ٗ   رفطد ٣فٲم٥ ٧فو٤بٜد. ٱ٠٣٪   و ب ف٩ تؤعذ ٯذ٭ 

 ف٬٣فلئا ٤ُٴ ٫ ٲ ف٣ ٛد.

 ٬ُ  ف ٫ظل٩ : ٫ظبد ف٣ٲرفثد ٗ  ألِق ف٣ـ٘لت ٣A.1  ٱ١ ف

 نسبة الوراثة الصفة
 %50 ف٣ٜ ر  ف٣ذٯ٬دد ف٣ِل٧د

 %54 ٛٲ  ف٣ؼخـدد

 %42 ٧ ٳ ف٣فٜب٢

 %49 ف دفٰل 

 %48 ف٣ٔلب

 %57 ف ٫٘فلل

 %38 ف٣ِ ٱف٫دد

 %54 ف٣ف٤ٜد ود
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ٯذ٭ ف٣ رفطلت تٲؿ٤ت ل٣ٴ ٫فد د ٧٘ل ٯل م٩ ف٣ٲرفثد تِفبز ُل٢٧ ٦ٰ٧ ٗ  
ط٨لت ف٣ؼخـدد. ٱٯذ٭ ف٣فد د ٣٪ تثدز تِ ب فجػخلؽ ف٣ذو٪ 
وِدؼٲ٩ ٧َ ٯذ٭ ف٣ِلئ ت. ٱ٣ذ٣ٞ ٤ُد٬ل م٩   ٫ـلي ألل٣ـ ٧د ٧٪ 
ةٜدٜد ألِق ت٘لؿد٢ ف٣ شئدلت ٗ  ل٣دد ف٣فٲروث أل مت ألل٣ف٠ؼٖ ٧٪ 

 ع ١  رفطد ف٣ د٬ٲ٥. 


