
  

  ا���

 �� ه� ا��� ؟ و�� أ��ار أ���ف ا��	��� ؟

��ع �� ا��� ( آ����  ���ع) ا�� ! وأ%$�ء �" ذ�  ا�

  

 �� ه� ا��� ؟

:آ��� ا�� ��� ��ة ���ن، ���ول أن ������  

ا�� #���" ا�!�ق : أوً�  Truth 

. ا����"و." ا����4 +*23 ا���ه� أن +*(ل ا��، #�0ا . .-ن +*(ل ا�� أي +*(ل ا�!�ق
و�A آ��� ا��، ا@?*<) ا�� ا�� أ>(ل �24 ( وا��83 ا��83: آ�ن آ�89ًا �� +�6أ آ-�7 #��6رة   

*�8 ( آ��� B .( Cأي .
. اD E8�D A� ��F(ا�76

 �GHو���ع ا��أي، وا��أي ا
#��ف ا�(K(ل إ�" 

�*8*أ�� ا�0ي +E�3 .. ا�
 :M?B -. ،وا�� N��D A�
 �7 ا�!(رة ا�*8*�8،وإ���

�O� ��Dد و�Q�.  

 �ً8��R :7<)*� �3ن، أي��7 ا*?3+ �� �ًM+أ "��B �) �*(ق ا�3�Sن ( و���� ��6رة . آ��� ا�
Human rights   [�6وه�� +*(ل ا� ) "*�  A� ه0ا )  ( \*� A� ]8(ق ) و�*� A� 2�4?و�
 7<�*?��# C^@ N��_+ �6] ا���(ب، أو� ��)Mق ا���)*." ا���N، و�*(ق ا���أa، وا�

78. 7*.ا���8اث، أي #  

 �ً9��R :ا���ل "��� ���Gدا ". "��B �وا�3�Sن ا�*��" . وآ��� ا� Fair   ذي eه( ا�0ي +�_" آ
وزارة ا�*���8 و�� زال >��B�M : و>�+�ً� آ�� ��3" وزارة ا���ل . �� �*7، أي ا�3�Sن ا���دل

� �*(ق اF.�اد وا�����Qت، �4" و���(ه� �Q+�G A" آ��8 ا�*(ق، أي ا��8�4 ا�?" �Bرس .�8
.+��ل آe إ��3ن �*7، و+?�رب ��" أن +24 ��4ً� �*��8ً� أي ��دً�   

ا�� أ+Mً� ه( �k ا�i+j وا�6_-ن أي : را#�ً�  True   أو Lyenuine   N8*" ه( ا�0ه*.��0هN ا�
. ا�^��C، و�8[ ا��i+j أو ا��^�(ط  

� "B8*" �����4، ه( ا����" ا�0ا*. ��، و�8[ ا����" ا���jي أو ا���Qزي أو ا��786وا����" ا�
 �<�_6��# Apد �(ا�Q� ]87، و�+�q+76 و*8*� ا�0ي +��# Ap)ا� A#8*" ه( ا*وا��(اAp ا�

�� �*+�_# ��pا��(ا �� N3?ا��^!�8، أو أآ.  

 A� بF76 اQ8*" ه( ا�0ي أ�*ا��"ء ا�*8*" ه( ا�*D ". "*8(ه�a، و�8[ اآ?�. �ً#�3�A# ا�
�K��sأ��� A� مF7 اB?�3ب. 76، وو����ا�?�6" أو ا �+�p A� A#�و�8[ ه( ا.  

��Bذا A� "*8*� ا���4س �(ر ا���[ . ا���[ �9ً- �(ره� A� 763?4+ 4[ �(ر ا�*�� ا�0ي�#
78��.  

 �ً3��G :�8ا�� أ+Mً� ه( ا�A� 2 أ���ء اu �(اء ." ا�S-م، أو ." ا��83 … 

:��?*e إ�" �*_� أ�Gي وه" ). � ا�( A� ����4B ���" آ���   



 أ���ف ا��	���

أ>23 أن أ>(ل ا��، آe ا��، و� @�8w x ا�� ( ����� +*23 ا���ه� ." ���� ا�*�Mء +*(ل 
وآ�� +*(�(ن ). أ�!�ف ا�*��s ( وأ�Bرج إ�" G_(رة  ٠٠) آe ا�� ( وه�� أرآj ��" ��6رة ) .. 
�!�ف ا�*��s �38< إ�!�.ً� ��*�q. �s" أ�!�ف أ�!�ف ا�*��s �38< آ��� �*��s وأ+Mً� أ:

 ا�*��s ر#�� +�د jDء ��A� A8 ا��Fاث،

  

أي 0Bآ� ا��?�Q8 . أو >� +*�ل رد ا�e�q، دون أن +*�ل ا�e�q ا�0ي أدي إ�78. و� +0آ� ا�jQء ا�GH ا���2
.دون ذآ� أ���#�6  

i اA� �GH ا�*8*�، وه( أ�w~?�� �7 وB?�ك ا��!. |��ا4�B �< a( زو��D، و��Bح إ��ءة �����?7 ��� 
4" �� ��ث ���، آ���Q� 7د .. .^�ج �A و�78 أو .*� أ�!�#7، .�ه����. #_�+*� أ�Rر�D 7Bًا B وه��

��.�!?� e�. وج، و�8[ ردjا� A� xp�G ف�!B.  

و#��?*�QB �8 أن . و>� +�C^@ \8B و+�4( أن G!�7 >� .*� �7 إ��ى ��D��� ". 78�8ة ����8#
�^!2 >� .*�< آ�?� �q� ". 78�8[ ا�����Dة، أ�� ا���آ" .�8_�6 +�_�6 ��78 ذ�\ ا  

 es�*ا� e9و#4"، و��6 وأ@?4" ( ا�� "�#�k..( ! ( و4B �< e9���#(ن �q[ ا��4(ى �A +*(ل  
"6B�� A� �ً��+2 �" أ!G�6" و<�� �< e38" ." ا���s2 �7 . ر!G 7663# ا�0ي N�0دون أن +0آ� ا�

  !ر�B 738s\ اF+�م

�s�*أو ��" . ��" ا�� ��<�K A� 2w� K "_�B(رة �*8*�8 ��� ��ث. وه04ا .�ن أ�!�ف �B\  ا�
.ا e<F� K "_�B(رة �?����4  

." ��Qل ا�2�q ا�^�A+��� xp أو ا���2 آ�ن +�?�� @^C ) أ�!�ف ا�*��s ( و>� G ��OB_(رة 
�?" وردت .��8 وا�?" A8�� C� "�� A86B، دون أن +0آ� ��6رة ��7�8 دون أن +0آ� ا������6 ا

.ا��*!(د ����  

 a�6@2 #���2 أ�q!� أن A4�+ e# ،2�Bر)_G 2�� A8���?وه04ا +*(ل ا��894ون إن أ�!�ف ا��
A8���?ر . ا���RH7، دون أن +��ف اB�s�. �6?G7 وأ#�D �< 7 دواءs�<�Kأ ��F i!+ ا�0ي �ًM+2���9 أ�

و�A4 ا�!�+� . +� ا�?" E��+ ��663# ا�?^�ام ه0ا ا��واءأو ا���ذ  Side effectا��86��Q ��0ا ا��واء 
)أ�!�ف ا�*��s ( ��" ا��A� 2w إ7K-G إ��� +�!: #���(ب  ! 

و>� ) .. آ0ا ( و>� +*(ل @^A� C ا��jام دو�� ��7�8 ." ��ب ���(رة، إن �N6 ا��jا��� ه( 
و�� ذآ�a، . إ�" ا��jا��� .���ك أ��6ب آ�89ة أدت. +4(ن ه0ا ا��K N63>ً�، و�7�4 �8[ آe ا�6�Fب

و>� 4B(ن ا�6�Fب ا�GFى أآG �9_(رة . إ��� ��Qد وا�� ���� ! 

 N6� "�� j>?!�د، و�� أ@76، و+�آ�ا e��4 ا�6_���، أو ���آ�� A� ث�?+ A� ب)��Fا ]q�#و
(ن و� +4. وا�� �7 أه�a�O� ". 7?8 ه( و." �D)B ���8# a�+�*B أ��6ب أ�Gي � +��.�� أو �2 +�ر���

..وا�N63 ه( ا�e�Q ) آe ا�� ( ��+79 ه( ا�� ا�^��C، أو � +4(ن ه(   

 ��?*e #�� آe ه0ا إ�" �*_� أ�G وه"

 �� ه� �� ا���
.6- @\ أن ا�04ب �k ا�� �(اء آ�ن ه0ا ا�N63 �*!(دًا أو �8w . إن آ�ن ا�� ه( ا�!�ق

.�*!(د  
�ور#�� �B?�� هa0 ا�����sت s�. ���3#*� و+?�او��� . آ�0\ آ�89ًا �� 4B(ن ا�����sت �k ا�

� وا��� �A . ا���س #�ون .C أو �84qB، و+���و��� #�وره2+�@ e8�MB ". و+�3ه�(ن #�0ا
E�?Q�8 . ا��� A3و>� +�?0رون .��8 #�� أ��2 .��(ا ذ�\ # وأ����G 2(ا آ��A+0 >��(ا ه2   !!

.���p A� 2+� ��� ا�����sت#^�ا  
 �و>� +�ث ." . وه( ��ح إ��3ن #�� �E� ،78. ]8 ���.� ذ�\ ���Bً�: ا���qق أ+�k �ًM ا�

 N34� 738sور eؤوس ." ا����� A8# �ً���B ق�q� ". أو ،eء ." ا���-�jة، أو ا���Fل ا�Q�
ا��� .. ." ا��8ة ا�jو�8D أو ��qق N8_G A8# و��O+ ،7?68_G ز+7q #�� ذ�\.. رa�k و�(ال ا�?�>�8



�+�أ�� �( B_(ر ا . ��F� ���E #�] ا����Q-ت ا�^�q8q ا���*(�� وا��*6(�� آ�(ن �A أدب ا�
.إ�" ا���qق �G E_(رة أ�(ا�7، .��7 +4(ن �k ا��، وآ�89ًا �� +4(ن ��4(.ً�   

�. #es�Mq �38< �7آ�� و آ�ن . وه( أن +?�اءى ا�3�Sن ��" �8w �*8*?7. ا��+�ء أ+�k �ًM ا�
:و>� >�ل ا����� ." ذ�\   

      .�ب ا��,�ء ,+* �(� )�'& 

�0ذا ا�'��2 1& �0�  ��ري  

و�A +6?�3(ن ا#?���3ت �qKاء، و�A +46(ن . و+�eG ." ه0ا ا��O+ A� ��Fون �8w �� +6_�(ن
 !!#��(ع ا�?���8:

-�� +a�Q ��7 إ�" >� +��" @^C أ��GH �+�K 7، #��8: ا�!�ا>� ا�jا�qs ه" آ�k \�0 ا�
!!ا���و+�    A� 78. )7 +3?�� .��8 ه��Q+،�أو +�7�Q ��" ا�^_�، و+4(ن ه0ا ا�?��k E8Q ا�

و>� +��" أ�7 +76، #���8 ه0ا. ا�3*(ط  

 ) Nا�jا7�8M+ is ) ا�
�ً���B . �<ا�!�ا a0وه

�*8*. ��K >38ا>� #��
 "�6�+ "*8*.��!�+� ا�
 "�� 7*+�K ���3+ أن

N63?+ �ا�^�8 و  ".
7��8k .  

a�?. N(ه� �e# ،�ً6� ]8 ه( @�(ة. وe9���# @�ب +��" أ�7 +� a���8 @�(ر# < �?�ر ��  !  Bو
و� +�A4 أن +4(ن �� ����8# �6ً� #��*8*�، ��دام   !+E8M+ ،�ً6� 78�3 أG->�� و���?�� و�3?*���6 

 !+^�( �A ا�*28 

- �ًM+أ �ا�^�اع: �k ا�  

�ث >e6 ا�jواج A8# ا�^_A868، ." .?�ة ا�^_(#� أو �� >���6، ��� : و�� أآ�9 أ�(اع ا�^�اع + �� ����
.>� +�دي أ���8ً� إ�" #_-ن ا�jواج، أو إ�" ا���8ر ا��8ة ا�jو�8D وأ+�(�?�� إ�" ا�_-ق  

و�A ا�^�اع �� +�ث ." ��Qل ا�?�Qرة، ." ا����+� إ�" ا����86ت �wً�، و." أ�(اع ا��3�3ة و�� 
\ �A آ0ب +^?�� e4# ذ� ! 

و�A ا�^�اع �� +�وج إ�78 ا�A� [�6 >�رة ��" �8w A84�BهA� 2 ا��q3 وا���Qة، وإذا ه2 أ��م 
x@ 7�� �*أو �A ا�د��ء ." >�ر�8w i8~)B "�� 2�Bه2، و� +4(ن ه0ا إ� �Gا�ً�.. ��اب � +? ! 

  

:و��Q� ". ��3ل e8!qB أ�(اع ا�^�اع، .���?*e إ�" �*_� أ�Gي   

*** 

��ع ��� ا���ا�  

: >e6 أن أA� 2�4B هa0 ا��*_�، �#� أذآ� R-ث �-��Oت   

١- A+�GHا A� a0Gأ e6< ،\3q� A� u0 �� اG�B 8\ أن�� ! 

.�� أآ�9 ا�A+0 +�36(ن �-#[ ا��!�A8، و+��دون #���.�ع �A ا��، وه2 أ��D�� ". 2�3q إ�" 
A� ء أو�_Gأ A� ��8. �� ا)�!8� 2�3q��# �ًآ�� >�ل ا��83 ا��83: ��ؤ��ء ..�3د أن +�?�(ا أو

�A آ�ن ��G -# 24_�8، : ( ا��8(د ا�6�p A+0(ا ��7 ا��(ا.*� ��" ر2D ا���أة ا�^���p، .*�ل ��2 
 �Q� ��8��8 #�ول�. ( !   a0ه e9� ي�Gأ ��p�G ا��أة A� أو آ�� >�ل ا����اء:  



  آ> 4�1=> �� ��;� �':'�      أ2�89 �� �56وك �56 ا�(�34

ا��q_�ون ��" ا��م ا�!��s(ن    ���Fا E8Qن إ�" ا��)���Oا� 

�ر      �� آB ��د �" �1A@ ��دل�C ة�6E1 "هF, د�G� أو  

  آ�15ا �0ن ا�J�5 ذ�J ا�(+'�ي      ود��ك �I��1 اH.�> �� ا�=�ي

��- .A�� "�6�+ .. AO+ ��8 +�ا.A� E ا��، أن +��ف �� ه( ا��، و+�9 أن �� +�ا.E ��7 ه( ��-٢
 E.أ�7 +�ا ep�# A� �ً�.4(ن ��ا+ ،��A ا� !! 

.�894ًا �A ا���س +?�3(ن ���.�ع �A أ�(ر +(>�(ن ���Bً� ." دا2��G أ��� ه" ا��، #���8 #��8ة 
 �و�� د.���2 إ� �(ن �A ا���س ا�A8�).�� ep�6 إ�e�Q# 78، أو #^A� �ً���B!   2��)M ا�

���M� ت ����8 أو �*�8دة��s���.ا���� ا� ". e8< ن ( *�+2 آ��)�M� وك�@�� e8sإ��ا �+.(  

٣-�8��*� N8����# E.�6" أن +�ا�+ ،�:ا�0ي +�ا.A� E ا�  

�ً���B �  !!��7 >� +��" إ��3ن ا�7 +�ا.A� E ا��، أو ��� +7�O �*ً�، و�A4 #���(ب A� �8�# ا�
���Bأو ��� ا ،A+�GH7 @�(ر ا*� A� ]8� �ً�-وز �*7 ." ا�4-م، أو +*(ل آ�Q?+ آ�ن ،�q�?^� ت�

7 ����آ��k��+ا����" وا�*0ف، و N3ا� ��+�D ". 7�G�+ ��� . إ��ءة a�8w "إذ +4(ن >� أ��ء إ�
�� 7D��8. آ�86ة، و#��8 و�� uة +�+�7 ا�+�� �+�_G ". E<ع .��8 . آ�� +4(ن >� و�k �< �و+4(ن ا�
 �.+7�O د.��ً� �A ا�  

�+� �A ا��، >(ل ا�4?�ب �A ا���ل وا��إن �A ا����4ت ا����� ا�?" �0آ�ه� ." ��Qل ا-� ) :
).��6ئ ا��N�0،و�N�0 ا��6يء، آ-ه�� ��4ه� ���ب   

�.4-ه�� إذن �k اu . وا�� ه( اu. ذ�\ �ن ��6ئ ا���k N�0 ا��، وأ+N�0� �ًM ا��6يء �k ا�
a�+�Kو �k أو.  



 


