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لطبعة من /خال  قدمت هذ  لصا حو علم  لبيا  "  
لعالمي "

 
م8سسة

لعالمي #خال  علم 
يا  # لثقافا  لتالقي بين  لتعليم  للبحث 

 
لم8سسة :2هد 
 

لثقافا                                .1 يا  / /بحا بين  تشجيع  تنفيذ 
:

/خص من خال لهد على   يتحقق هذ 
يا / غيرها في Lصو  لالهوتية  /بحا  , 
لمطبوعا يج  تر نتا   Rسيما من خال 
لتي تخد  ) Rلمقا يمية )كالكتب  /كا  

يا / لثقافا  Xف   لتفاهم بين  لطو .
 

يا                                 .2 / لتعليم بين  تشجيع   تنفيذ 
لثقافا :

/خص من خال لهد على  يتحقق هذ 
 
لمحاضر لنشر نتاXج لقا  يس  لتد  - 
/فكا لم\سسة, خاصة  لتي ترعاها  /بحا   
لمعر لد لجوهر  /خال  لمرتبطة بعلم   

لعالمي /خال  لنسا بعلم  لرجا    .كافة 
يميا /كا لكليا  لكناXس   سيتم هذ في 

من قبل لجمعيا  لجامعا  لمد   
لمهتمة, محلية كانت L عالمية لمجموعا  .
 

لم\تمر  - لمهتمين من خال  متابعة تعليم   
لعمل _ا  لبحث  حلقا  لمحاضر   
/خال ضيع علم  لى تعميق مو لتي تهد   

لعالمي .
 

سطة  - لعالمي بو /خال  يج علم  لدعاية لتر  
لمقابال لصحف   Rعال )كمقاa ساXل   

يو لر لتلفا  مج  بر ).



 
يا بين                                .3 لضر لتالقي  عم   تسهيل 

لتعليم يا لcبحا  / لثقافا  : 
/خص من خال  لهد على  يتحقق هذ 

 
عالم  - لمجتمع  لمبا في  تشجيع   

لتفاهم بين لثقافية لخدمة  لحيا  لسياسة   
سية لد لرحال  لشعبي  لشعو )كالحو   

لم\تمر ).
 

لمتوفر للعالقا بين  - لشبكة  تطوير   
لك على تعزيز علم يا ليساعد  / لثقافا   
لعالمي /خال  .
 

مجمو ما كتب  - لهامة  لوثاXق  لى  لوصو   
Rتصا لموضو بمساعد تكنولوجيا   في هذ 

لحديثة .
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لمقدمة
 
لعالم  "لمجلس"  قدمت لجنة تحريرية تابعة يا  L برلما  

لمند تحت عنو "مقدمة" بنا على  في _يكاغو لنص   
لو هنا تحت لذ تمت كتابته في توبينغن ) ته  لبيا   
لبيا لمقدمة هو L تلخص " لغر من   .)"  "عنو "مبا

عالنية ./غر 
 

 
لعالم حالة لهشيم  يعيش  لنا في  نتشا  Lلم , ينتشر   

جة Lننا مجبر لتسمية مظاهر يتطلب عمال" عاجال" لد  
L لكوكب يتم  عسى لسال -  هم  يتضح لنا عمقه. نعيش   

- لجير حالة خو لنسا يعيش  تدمير – يعيش  لرجا    



! ياله من Lمر /طفا nخر. يمو   كل منهما في غربة عن 
. /  مثير لال_مoز ستعما منظوما  سا  ندين   

لذ  لمتكاملة. لجو   , لحيا مكانا  لذ يخنق  لفقر  ندين   
لتفا  , لبشر لجسد  لذ ينذ بدما  يوهن  Rقتصا   

. لعاXال Rجتماعية للشعو  لعديد من  لفوضى  ندين  , 
لفوضى طنين,   لمو لة على نحو يهمش   لعد هما   
لعنف لجنوني لcطفا بسبب  لمو  لجماهير,   لتي تعم  . 
لدين.  لضغينة باسم  لعد   لخصو  جه  ندين على   
/خال لك L Lسا علم  /لم  جد هذ   لكن R ينبغي تو

مكانية تحقق /خال هذ  جد مسبقا". حيث يقد علم   متو
pلي " عن  /فر بعيد  نظا فر  عالمي Lفضل , يقو 

لذين لرجا  لنسا   لفوضى. نحن  " عن  لمجتمعا بعيد  
لعالم يا  L تطبيقا عتنقو مبا  :

لجوهرية لمبا  جو مجموعة مشتركة من  في  ن\كد   
لعالمي. /خال  يا  تلك تمثل Lسا علم  / ن\كد  تعاليم   

لحقيقة لك ينبغي تجسيدها  جو هذ  مع  قلبا  مسبقا"  " 
قالبا ".
لحيا  Rتلغى تغطي مجا R عد سلو تامة جو قو ن\كد   
.  يوجد يا / /مم   /جنا    , لمجتمعا  كافة, للعاXال  
لعثو لبشر تم   سابقا" معايير)مقاييس( قديمة للسلو 
/ساسي لنظا لشر  تمثل  لعالم  يا  L عليها في تعاليم 
:عالمي مناسب
 

نعلن Lنه  :
 يعتمد بعضنا على بعض. سعا كل منا مرهونة بسعا
لحية, للنا لكاXنا  Rحتر لمجمو  بنا عليه نكن  لجميع   
لهو   , / لحفا على   Lكما نحتر مبد , لنباتا نا   لحيو ,

لو _خصيا" عن كل ما نفعل نحن مس\ لتربة.   , لما  
نتاXج قب  خفاقنا عو Lفعالنا  تنا  يتر على كافة قر .
 

nخرين كما نحب L يعاملوننا.  L  يتوجب علينا L نعامل   
حتر مة ,  لكر لحيا    نpخذ على Lنفسنا موثقا" باحتر 

, حيث يعامل لتنو ية   ,  لفر ستثنا , بال  معاملة  كل فر  
لقد L نملك  لرضى .  نسانية. علينا L نتسلح بالصبر    

لسما /نفسنا لماضي مع عد  لعفو متعظين من   على 
لكي نفتح قلوبنا هية.  لكر لحقد  " لذكريا   بp نكو عبيد

لمحد ختالفاتنا  لبعض, يجب L ننقص من   لبعضنا 
لتماسك لي محققين بذلك ثقافة  لد لمجتمع   لصالح 
بط لتر .

لبشرية جمعا عاXلتنا. علينا L نناضل حتى نكو لطفا  نعد 
. علينا RL نعيش من Lجل Lنفسنا فحسب, بل كرما  
لكهو /طفا   ً nخرين Lيضاً فال ننسى Lبد  ينبغي L نخد 
من يشعر بمر لالجoين  لمعاقين  لمعذبين  لفقر   

ما ً RL يعد L يعامل L _خص ينبغي  لعزلة.  لوحد    
ستغالله على لثانية, L L يتم  جة  لد طن من   على Lنه مو

ية بين  L نحو Lياً كة متسا . ينبغي L يكو هنا _ر كا  



L فسو جنسي. علينا L نرتكب RL علينا . لنسا لرجا   
بذلك نلز لمعاملة.  لسيطر  سو  نا كل L_كا   نتر 

. Lنفسنا  لسال لة  لعد Dحتر  لالعنف  فلن بثقافة   
لبشر nخرين من بني   ,نضطهد L نظلم L نعذ L نقتل 
. علينا لخالفا لعنف كوسيلة لتسوية   متخلين بذلك عن 

جتماعي عا قتصا    ,L نناضل من Lجل تحقيق نظا 
ية لتحصيل كل  يتحقق لكل _خص فيه فرصاً متسا  

. علينا L نكو لتي تليق به ككاXن بشر لحيا  مكانا   
L لة  لكل بعد L نعامل  Lفعالنا,  لنا  حما بpقو قين    صا

. علينا L نترفع عن هية. علينا RL نسر لكر لتحامل   نتفا 
لما لنفو   , لقو لجشع لتحصيل   سيطر مشاعر 

لكن Rيمكن  . عا من  , من Lجل بنا عالم  لمو ستهال   
عي   ًR L فضل ما لم يتغير/ لعالم نحو  لنهو بهذ   

عينا من ً برفع مستو  لفر له. نقطع على Lنفسنا عهد  
لصال لتpمل   لعقلية  من خال  تنا   خال ضبط قد
ضعنا هذ R يمكن تحقق Lية تغير في  aيجابي.  لتفكير   
Rستعد للتضحية. لذ نعد بp نلتز بعلم لمخاطر  من  
Xق لبعض,  L نلتز بطر L نفهم بعضنا  لعالمي,  /خال   

تصا لسال  لمجتمع  تدعم   للعيش تعو بالفاXد على 
لك, للقيا , سو كانو متدينين L غير  لنا لبيoة. ندعو كل   
.بالمثل

 
لعالمي #خال  مبا علم 

 
ية قتصا مة عالمية  L :همية/ مة عظيمة  L يعيش عالمنا 
ية لر لى  Rفتقا  يسو في كل مكا  سياسية.  بيoة   
لعجز لمحسومة  لمشكال غير  تشابك  لرفيعة   
ها لتي تعو لمتوسطة  لسياسة  لسلطة  لسياسي   
لحس لعمو ند  جه  لبصير  على  نفا  لحكمة   
لقديمة لتحديا /جوبة  لعديد من  لعامة.   بالمصلحة 
.جديد

 
لبشر على كوكبنا باستمر من لماليين من   يعاني مoا 
/مل بتحقق نفقد  خر عاXالتهم.  لجو  لفقر  لبطالة   
/جيا لجنسين  لتوتر بين  /مم. يسو  Xم بين   .سال 
لتي يزعز لبال  يد عد  يتز  . ُقتلو َقتلو  /طفا   يمو 

لعيش معا يد صعوبة  . تتز Rقتصا لسياسة   بنيانها فسا 
لعرقية Rجتماعية  عا  لصر  بسال في مدننا بسبب 
لمنظمة لجريمة  لمخد  aفر في تعاطي  لطاXفية   
نعد لنا_oة عن  Rجتماعية  لسياسية  لفوضى  كذلك   

لجير غالباً ما يعيشو في حالة خو من لة. حتى  لد  
R _فقة حمة  يستمر نهب كوكبنا بال  لبعض.   .بعضهم 
لبيoي لنظا  نهيا  لبشرية  .كما يهد 
 

nخرين  لتعد على حقو  يا  / Lعضا  ً ما يحث قا  كثير  



/جانب ها  لبغض  لتعصب  يشجعو علىعلى  كما    
غالباً نهما.  يجيز لدمو  لعنيف  ستخد  لقتا  ما يسا   

لحر لك  لدين لتحقيق Lهد سياسية محضة , بما في  . 
.يغمرنا _عو باR_مoز

 
/خال ن\كد Lنه R ضر لها. فعلم  nفا  ننا ندين هذ   

مة لتي بvمكانها مقا لعالم  يا  L موجو سابقاً قي تعاليم 
ً لكل لعلم حالً مبا_ر لعالمي. بالطبع R يقد هذ  /سى   
L Rنه يز بركيز Lخالقية لنظا لهاXلة,  لعالم   مشكال 
لنسا لرجا  ية بvمكانها L تقو   L :فضلL فر  عالمي 
لفوضى ً عن  لمجتمع بعيد  pلي ً عن  .بعيد
 
لعالم. ن\كد يا  L تطبيقا  نحن Lنا تعهدنا باRلتز بمبا 

يا يمكن L يكو / جما سابق بين  لقاعد لعلم  جو   
نى يتعلق بالقيم / لحد  جما جوهر على  لعالمي-  /خال 
/خالقية لمبا  ها,   لغا لتي R يمكن  لمعايير  لملزمة,   
/ساسية .
 
 

. D نظا عالمي جديد  علم 2خال عالمي     
Іجديد

 
لهذ  / بقا _تى على هذ  يا  L من ً نسا  ًRجا  نحن 
غير لمتدينين منهم  لنا كافة,  لسبب فvننا نخاطب   
لمشتركة بيننا لثابتة  لعقاXد  لمتدينين. نرغب في عكس   
هي :

حد نظا عالمي Lفضل                           · لو عن  كلنا مس\ .
لحرية                           ·  , aنسا مساهمتنا من Lجل حقو  , 

لبيoة Lمر ضر بكل حماية   , لسال لة,  لعد  
.تpكيد

تقاليدنا                           · لمختلفة  ياننا  L تحو L ينبغي R  
ضة كل لمشتركة في معا لثقافية  مساهمتنا   
نسانية لعمل من Lجل حيا  لوحشية   L_كا 
.Lفضل

لعالمي                            · /خال  لموضحة في علم  لمبا   
لذين يحملو /_خا   يمكن L يصا عليها جميع 

ينية  عقاXد Lخالقية, سو كانت قاXمة على Lسس 
R L.

حانيو فvننا نبني                           · بوصفنا L_خا متدينو   
نستمد منها لمطلقة,  لحقيقة   حياتنا على Lسا 
لتpمل  L لصال  L مل, باليقين/ حية  لر لقو   

عالنية  ً لية بشp  سر . يتملكنا _عو خا بالمس\  
. R نعد / لعناية بالكوكب  لبشرية جمعا   سعا 
L Rننا  , لرجا لنسا   Lنفسنا Lفضل من غيرنا من 
ياننا L لقديمتين قي لحكمة  لمعرفة   pعلى ثقة ب 
لمستقبل لى  لطريق  .بvمكانهما خط 



 
لفا_ية نهيا   , لبا لحر  نقضا  بعد حربين عالميتين   
خلت ية,  Rستعما لشيوعية  تزعز Lسس  ية,  لنا  
حية ليو نملك مو  يخها.  لبشرية حقبة جديد قي تا  
L فضل. غيرL ية كافية لوضع نظا عالمي قتصا ثقافية   

لعرقية لقومية  Rجتماعية  ية  Rقتصا لدينية  لتوتر 
 
nمن لعالم Lفضل. لبنا  لقديمة تهد  _هدنا  لحديثة   

ً تكنولوجياً عظيماً L Rنه لم يتضا  تطو R مثيل له,   
لب\ لبطالة  /طفا  مو  لجو  لعالمي للفقر  لتفشي   

لبيoة بل لشعو  ما  لعديد من  يد.  لعكس تز على   
لتهميش Rجتماعية  لفوضى  Rقتصا   مهد بالدما 
لقومي Rنهيا  لبيoية  لكو  لسياسي  .

 
ية لى  لبشرية  ضع عالمي مثير كهذ تحتا   في ظل 
يا / Lخالقية  لمجموعا عرقية   ,  لشعو تعيش معاً بpما
. تعتمد هذ / لية مشتركة من Lجل حماية   تحمل مس\
/خالقية لمعايير  لعليا  لمثل  /هد  nما  ية على  لر . 
لك فvننا . مع  /_يا لعالم فقدنا هذ  جا  L لكن في كل  
فشلها ستعمالها  سا  لرغم من   على قناعة بpنه, على 
ثبا L هذ لة عن  aيما هي مس\ ين, فv جماعا  لمتكر  
تعليمها لمعايير يمكن حمايتها  لعليا  لمثل  nما   
جه لحديثة على  لة  لد قع في  هذ Lمر  عيشها.   
لدين لضمير  جو ضمانا لحرية  لضر  من   . لخصو  
عد قو لثابتة,  لعقاXد  لملزمة,  لقيم  L Rنها R تقو مقا   
لبشر بغض لتي هي صحيحة بالنسبة لكافة  لسلو   
L ,لو جلدهم L ,جنسهم L ,جتماعيR لنظر عن Lصلهم   

ينهم  L ,لغتهم.
 

/ لبشرية على  لجوهرية للعاXلة   .نحن مقتنعو بالوحد 
1948. aنسا عا  لعالمي لحقو  لمتحد  /مم   نذكر تصريح 
/خال ما تم جهة نظر علم  نعمق من    نو هنا L ن\كد 
مة لكر : تحقيق  لحقو سمياً على مستو   تصريحه 

مسا لقابلة للتحويل  لحرية غير   , لحقيقية لxنسا  
لضر بعضهم مع تضامنهم   Lلمبد لبشر من حيث   
 .بعض

 
لمرهق تعلمنا يخ كوكبنا  تا لشخصية  لتجا  على Lسا   :

 
Lنه R يمكن خلق L فر نظا                                             ·  

عد لقو نين  لقو سطة   عالمي Lفضل بو
حدها؛ لتقاليد 

 
حماية                                             · لة  لعد لسال  L تحقيق   

لرجا ستعد  لتبصر  / يتوقف على   
؛ لنسا للعمل بvنصا



 
لحريا                                             · لحقو  لعمل لصالح   L  

على جب,  لو لية  ُسلِّ بالوعي بالمس\  
قلو لك يجب مخاطبة كل من عقو   
لرجا لنسا   .

 
/خال                                             · عد  لحقو من  قو  L  

عليه لن يكو لسلو R يمكن L تد طويالً   
 هنالك نظا عالمي Lفضل من  علم Lخال

 .عالمي
   
ين  L يديولوجية عالميةL لعالمي /خال  R نعني بعلم   
بالتpكيد R نعني بذلك  , لموجو يا  /  موحد يتجا كل 
لعالمي هو /خال  . ما نعنيه بعلم  يا / ين على بقية  سيا 
لتي /خالقية  لمعايير  لملزمة,  لقيم  لجوهر على  aجما 
aجما بد هذ  لشخصية.  قف  لمو ها,  لغا  ,يتعذ 

جالً  L ًية  سيهد كيا كل مجتمع عاجال لديكتاتو لفوضى   
pلي /فر باaحبا   سيصا  .

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

II . مطلب 2ساسي:
نسا نسانيةيجب معاملة كل   بعطف 
 

لسنا   ,pلخط ً لسنا معصومين عن  جاRً  نسا نحن جميعاً 
بسبب لشر.  . نعلم حقيقة  عيو لدينا نقاXص   مثاليين 
لعالمين نشعر بpننا ملزمو من Lجل سعا   ً  هذ تحديد

لعالمي /خال  /ساسية لعلم  لعناصر   ,بتوضيح ماهية 
تها يا  / لد  لمنظما  لمجتمعا  /فر  لك لصالح  . 
لتي مضى لدينية  /خالقية  نحن على ثقة بp تقاليدنا   

يد كافة لسنين قا على تز  R لرجا   عليها  لنسا   
/خال لك, بعلم  لحسنة, سو كانو متدينين L غير  يا  لنو  

لعملي لمقنع  .
 

ياننا  L حيا تقد/ ته نعلم بpنه في غالب  لوقت  في   



/خالقية Lسساً مختلفة لما هو مفيد تقاليدنا  لمتنوعة   
لما هو خطp, لما , لما هو صو  لما هو ضا لنسا   للرجا 

لما هو _ر.  لهامة بينهو خير  لفر  D نو 2 نتجاهل   
لفر من 2 D 2نه D ينبغي 2 تعيقنا هذ  ية ,  لفر يا  #  

لتي ن8كد لمشتركة بيننا  #Wيا   Xلم  نعلن على 
#خالقية Zه  مبا يانته  . عليها جميعاً ،كل على 2سا 
 
Rجتماعية  / يا ليس بvمكانها حل مشكال  /  L نعلم 
نا بما L Rنها قا على L تز لبيoية.  ية  Rقتصا لسياسية 
ية Rقتصا لخطط  ضح (, R يمكن تحصيله عبر  لو  )من 

لقانونية فحسب: فهي قا /نظمة  لسياسية  مج  لبر  
لعقلية برمتها خلي, في  لد لمسا  حد تغيير في   على 
لى مسا حد تحو من مسا خاطى  لنا  في قلو   
لحيا . جديد في 
لكنها جتماعية  لبشرية بحاجة ماسة `صالحا بي^ية   

نحن كWbخا حي.  لى تجديد  ته تحتا   بالقد 
لمهمة. متدينين نلز 2نفسنا بهذ  ياحانيين  /  فقو 

حية تستطيع Lساسا  لر حساساً جوهرياً بالثقة  L تقد   
. بالطبع R يمكن حياً موXالً  معايير مطلقة   للتفاهم 
تبد تها  لناجمة عنها  لخالفا  R عندما تزيل  يا  / تصديق 
لصو كذلك  لتحامل  لريبة  لمتبا بالغطرسة  لشعو   

لمقدسة /ماكن  لتقاليد  حتر  Xية موضحة بذلك  لعد  
لذين ي\منو بp_يا مختلفة لنا  طقو  لدينية   RحتفاR .
 
لرجا بال _فقة لنسا  لحا سابقاً , يتم معاملة  n كما كا 
فرصهم في لعالم. فقد تسلب حرياتهم   في كل Lنحا 
لكن متهم.  تها كر aنسانية  يد على حقوقهم  لحيا   
لقسو تطالب عقاXدنا جه كل هذ  لحق! في  لقو R تصنع   
نسا برحمة لدينية بوجو معاملة كل  /خالقية  .
 
لعر  L لجنس  L نسا  تمييز للعمر  هذ يعني بp كل 

لدين  L للغة  L لجسدية  L لعقلية لمقد   L لجلد  L لو 
L جتماعيR  pلمنش  L لذ يعتنقه لسياسي  لفكر   L 

مة R يمكن حرمانه منها نحد منه, يمتلك كر لذ  لقومي   
لة على حد لد لفر  حد,  هكذ فv كل  لمسا بها.   L 
مة  حمايتها. يجب L يكو بنو لكر , ملز باحتر هذ   سو

هتما لغاية  لبشر محط  , يجب L يكونو  لد لحقو على   
سيلة لتصنيع في عالم  ليس مجر  L هد للمتاجر   

لشركا لبحو  معاهد  aعال  ساXل  لسياسة  Rقتصا   
لشر لخير  ين  aطال يعلو على مو لصناعية. L Rحد على  . 
تحا  R R جماعة  نفو  جتماعية  R طبقة   R كاXن بشر 
لعكس لة. على   R R جيش  R جها _رطة  حتكا   

لضمير L يتصر لعقل  نسا لديه   يتوجب على كل 
لشر يجتنب  لخير  .بvنسانية حقيقية, يعمل 
 

لمعنى. من خالله /خال توضيح هذ  نستذكر  مهمة علم   



L ينبغي R تلك ها.  لغا لتي R يمكن  لتامة  /خالقية  لقيم 
ً في مساند لهم مجد , بل عوناً  سالسل للنا  ً  تكو قيو
لمغز منها قيمها   تحقيق مسا حياتهم  يجا  .
 
تقاليدها لبشرية  يا  L با في كثير من ثمة مبدL موجو   
R تتمنا لنفسك R لسنين) ما  R /خالقية على مد   
) ما تتمنا لنفسك تمنا لغير (تتمنا لغير (، L بعبا Lخر

Lلغا مبد لذ R يمكن  لتا   Lلمبد  . ينبغي L يكو هذ 
يا / /مم  /جنا  لمجتمعا  لحيا كلها ، لcسر  نب  .جو

 
لذ ؛ كل L_كا فض كل _كل من L_كا حب   ينبغي 

ية L جماعية ،سو كانت Lنانية طبقية /نانية سو كانت فر  
ندين هذ لجنسين.   L عنصرية L قومية L تعصب /حد 
لحق ً بالمعنى  لبشر من L يكونو بشر /_يا /نها تمنع  . 
لذ Lمر _رعيا بكل تحقيق  لمصير  يعتبر حق تقرير   
aنسانية لية  لمس\ لكلمة طالما Lنهما منفصال عن   معنى 
لية لمس\ لعالمية ، L طالما Lنهما منفصال عن  ية  لفر  

/ لكوكب  تجا  لبشرية  . تجا 
 
 
لبشر L يتمسكو عد ملموسة على  لمبدL قو  يتضمن هذ 

_املة _ا قديمة  بعة  L عنه pينش حو       بها بقو .   
لعالم يا  L غلبL نساني موجو فيa لسلو   .     
 

III . تلغى D تعليما
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حتر لالعنف   بثقافة 
لحيا

 
يا L لرجا من مناطق  لنسا   تناضل Lعد R تحصى من 
Rلتز تجا /نانية بل   _تى على L تحيا حيا R تحكمها 
مع هذ نشهد لعالم حولهم .  تجا  لبشر  نهم من بني  خو  
لعنف لغير  لحسد  هية  لكر لعالم مشاعر   في كل Lنحا 
/فر فحسب بل بين لتي R تسو بين   ، لالمحد  
/جنا لمجتمع  بين طبقا  لعرقية  Rجتماعية  لمجموعا 
تجا لعنف  ستخد  قد بلغت نسب   . يا / /مم   

لتقنية لمجهز غالباً باaمكانا  لمنظمة  لجريمة  لمخد   
/ماكن يحكمها _عو لجديد نسباً عالمية . فالعديد من   
يو لديكتاتو لرعب "ممن هو Lقو منك "حيث يضطهد   

حتى في لمحلي .  لعنف  تنتشر بكثر ظاهر   _عوبهم 
ها لتي تسو لبلد  /فر ، يتم  بعض  نين حماية حريا  قو  

لرهاXن قتل  لنسا  لتمثيل بالرجا  لسجنا  . تعذيب 
 
      A.                           لدينية /خالقية  لتقاليد   نجد في 

لعظيمة للبشرية  dتيلقديمة    :R تقتل ،Lلتوجيه 



لحيا . لنتفكر من جديد في نتاXج حتر   بعبا Lخر 
لحيا لنا بحق  لقديم :يتمتع كافة  لتوجيه   هذ 
لحر طالما Lنهم R يتعد لشخصية  تطو  /ما   
nخرين . R يحق /حد L يعذ L ي\  على حقو 

نسا .R يحق / _عب  L يقتل L ًمعنويا L ًجسديا
L لغير ين L يكر L يتحامل على   L عر L لة  L 

 يطهر عرقياً L ينفي L يقضي على Lقلية Lجنبية
ت\من بعقاXد مختلفة لسلو  . تختلف معه في 
        B.                           عا لصر  pبالطبع حيثما يوجد بشر تنش 
عا من  عنف لصر لك ينبغي حل هذ  مع   ، 
/مر على لة. ينطبق هذ  لعد  ضمن نطا مفهو 

/_خا . يتوجب على  /فر على حد سو لد   
لذين يتمتعو بقو سياسية L يعملو ضمن نطا  

aمكا بpكثر L يلزمو Lنفسهم قد  لعا  لنظا   
لحلو سلمية.كما ينبغي L يعملو على تحقيق هذ  

لذ يحتا  ضمن نطا لسال  Lمر عالمي بنشر   
لعنف لدفا ضد مرتكبي  لحماية  لى   . عينه 

لسال مطلب  لتسلح طريق غير ناجع. نز   
ً نقو Lنه ما . حتى R نخد Lحد /  :Lساسي في كل 
. R بقا للبشرية من  سال عالمي
   C.                           في لبيت  ليافعو في   يجب L يتعلم 
لخالفا سيلة لتسوية  لعنف قد R يكو   L سة لمد

pتنش L لممكن nخرين .عندها فقط يكو من   مع 
لالعنف . ثقافة 
D.                           لحد لى Lبعد  aنسا  قيمة ثمينة  ، 
لكن يجب L تتم حمايته على نحو غير مشر .   

لتي  بطريقة مماثلة لنباتا  نا  لحيو تستحق حيا   
لرعاية . يعد لحماية  لكوكب معنا ؛   تقطن هذ 
لدما لطبيعية للحيا  لالمحد لcسس  Rستغال   
لكو بالقو يد  تز لحيو  لقاسي للمحيط   

حيث يترتب علينا نحن  عتد صا  لعسكرية  
لما لهو  لكو   / لية خاصة تجا  لبشر مس\  
لتربة ، Rسيما بقصد بنا حيا سليمة لcجيا  

معا                       لمستقبلية .نحن جميعاً مرتبطو  
يعتمد بعضنا على بعض .تتوقف لكو   في هذ 
R لجميع لذلك حد منا على سعا   سعا كل 
لكو لطبيعة  لبشرية على  يتوجب تشجيع سيطر 

لسعي للعيش لك يتوجب علينا   . بدRً من 
لكو لطبيعة  . بانسجا مع 

        E.                           لكلمة حسب ً بكل معنى   L نكو بشر
لعريقة ؛ يعني Lنه لدينية  /خالقية   جوهر تقاليدنا 
لخاصة L نهتم لعامة   يتوجب علينا في حياتنا 
RL ستعد لمساعدتهم .علينا L نكو على   باnخرين 
جنس لرحمة .فعلى كل _عب  ً عديمي   نكو Lبد
لفاXق حقاً ـ aعجا  Rحتر ـ  لتسامح  ين L يبد 
لدعم سو لحماية  لى  /قليا  تحتا   باnخرين. 



ينية  L عرقية L قليا عنصريةL كانت .
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لنظا لتضامن   بثقافة 
لعا Dقتصا 

 
يا L لرجا من مناطق  لنسا   تناضل Lعد R تحصى من 

 _تى من Lجل حيا يتضامن فيها بعضهم مع بعض
لك نجد في كل مع  يعملو معاً aنجا حقيقي لمهامهم .   
ليس لالمتناهية.  لعو  لعجز  لجو  لعالم مظاهر   Lنحا 
لم�سي ، بل كذلك لو عن هذ  لمس\ /فر فحسب هم   
لخصو . يعيش جه  لظالمة على  لمجمعا  لم\سسا   
ستغال يتم  لعمل  لنا عاطلين عن  لماليين من   

لبقا في هامش يجبر على  لماليين مقابل Lجو ضoيلة   
لمpمو مالهم بالمستقبل  لمجتمع حيث تتحطم  .
/قويا بين  /غنيا  لفقر  لفجو بين  لبلد   في كثير من 
لضعفا هاXلة للغاية. نعيش قي عالم جوَّفت فيه  
ً من لجامحة كثير لرLسمالية  لطاغية  لحكومية  كية  R_تر  
لجشع ية  لما لعقلية  مرتها. تنتج  /خالقية  حية  لر لقيم   
خذ بالمطالبة Rحتياجا  مغانم غير محد . هذ  با  pب 
كة لمشا لفر على مزيد من  غا  لمجتمع    ، بمو 
لنامية لبلد  لمنتشر كالسرطا في  Rجتماعي  لفسا   
يد باستمر لمتقدمة على حد سو متز  .

     A.                            لدينية /خالقية  لتقاليد   نجد في 
لعظيمة للبشرية  dتيلقديمة   ،  R تسر :لتوجيه 

هة، لنتفكر نز تعامل بpمانة  ستقم   :  L بعبا Lخر
لقديم : R يحق /حد لتوجيه  من جديد في نتاXج هذ 
L يجر غير L يسلب L كا_/  بp _كل من 

لك R يحق لعا مما R يحق له . عال على  لصالح   
لمجتمع  Rكتر باحتياجا  له   ستخد Lمو  /حد 
/ لكوكب   .

B.                            لعو لمدقع، ينتشر  لفقر   حيثما يعم 
لبقا ً من Lجل  تكر  ً لسرقا مر تقع   pلي  ، 
يد على حمة تتز لقو بال  لثر  حيثما يتم تجميع   

لحقد  نحو R يمكن تجنبه Rستيا  لحسد  مشاعر   
لمهمشين ين  لمتضر لتمر في نفو  لمهلك  . 
لعنف لعنف  لى حلقة مفرغة من  ي\ هذ   
ً نقو Lنه : لن يتحقق لمضا . حتى R نخد Lحد  
لعالمية لة  لعد لعالمي من  تحقق  لسال  .
C.                            يتعلمو في L ليافعين  يتوجب على 
لرغم من /مال ـ على   L سة لمد في  لبيت   
ما لتز لمحتملة ـ تحتم على Lصحابها  يتها   ، محد
لوقت نفسه L تخد ماتها ينبغي في  ستخد  L  
لممكن بنا نظا لعا .عندها فقط يغد من  لصالح   
قتصا عا  .    

D.                            لمز للماليين لوضع   كي يتحسن 



لنسا لكوكب ـ خاصة  لنا على هذ  لمعدمة من   
لة Lكثر لعالمي بعد Rقتصا  /طفا ـ يجب بنا   . 
لمساعد غير كافية يع  مشا لحسنة  ية  لفر /عما   

Rستغنا عنها . ما نحتا لرغم من Lنه R يمكن   على 
لة هو مساهمة كافة ية عا قتصا ليه لبنا م\سسا   
لعالمية لمنظما  نفو  لبلد   .

لسعي  تحقيق حل من جب  لو  من 
مة L pطر بش/ لممكن L تدعمه كافة   
لثاني لعالم  لمنتشر في  لفقر  لديو   
R لثالث . بالطبع لعالم  Lكثر منه  لمتفكك   
لبلد لمصالح. في  عا   يمكن تجنب صر
Rستهال لتمييز بين  لمتقدمة ينبغي   
ستخد ، بين  لالمحد Rستهال  لضر   

مها ستخد /مال على نحو مفيد للمجتمع    
لطبيعية لمو  ستخد  ، بين   على نحو ضا
قتصا مها  مسو ، بين  ستخد ، لمبر  
لذ يعو با فقط،   / لمبني على  /سو 

/مم لبيoة . حتى  لمجتمع   بالنفع على 
لمتقدمة يتوجب عليها L تفتش عن حسها  
لوطني .          
حيثما تهد لحكا بقمع _عوبهم ، حيثما يهد 
لقو حيثما تضطهد  ها ،  لم\سسا Lفر  

مة  لمقا جب علينا  لو لحق ، يكو من   
لك . عنف كلما تسنى لنا 

       E.                            لكلمة حسب ً بكل معنى   L نكو بشر
nتي لعريقة يعني  لدينية  /خالقية  :جوهر تقاليدنا 

 
لسياسية                                           · لقو  علينا L نستخد   

سا لبشرية بدRً من  ية لخدمة  Rقتصا  
ية من Lجل لضا لحر  ستعمالها في   
لرحمة تجا لسيطر . علينا L ننمي    
/طفا  كبا /خص  لذين يعانو على  لoك  L

لذين لالجoين  لعاجزين   لفقر  لسن   
لوحد .يعانو من 

Rحتر                                           · عليتا L ننمي مشاعر   
لة من Lجل تحقيق لمتبا nخرين  عا  مر  
لتفكير  تو معقو للمصالح بدRً من مجر 
لمتعذ لتنافسي  لكفا  لمطلقة   بالقو 

جتنابه .
Rعتد                                           · علينا L نقد _عو   

لجامح لطمع  ضع حق قد بدRً من  لتو  , 
باستهال خير Rجتماعية  بالمكانة   بالما 

حهم L لبشر لجشع يفقد  / . فبسبب   
كل خلي  لد سالمهم  هد بالهم  حريتهم   
لبشر . ما يجعلهم من بني 
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حيا لتسامح   بثقافة 
لصد

 
يا L لرجا من مناطق  لنسا   تناضل Lعد R تحصى من 
مع هذ نجد في كل Lنحا لصد .  /مانة   _تى لتحيا حيا 
/يديولوجيا لنفا  Rحتيا  لغش  لكذ  لعالم مظاهر   

لغوغاXية فهنالك  :
 

لذين يتخذ                                       · /عما  جا  لساسة   
سيلة للنجا لكذ  .

لدعايا                                       · لتي تنشر  aعال  ساXل   
لصحيحة ير  لتقا /يديولوجية بدRً من   ، 
ية لتجا لمصالح  لحقاXق ،  يب بدRً من  /كا  
لوR للحقيقة لساخر بدRً من   .

لذين يكرسو                                       · لباحثو  لعلما   
مج سياسية L Lيديولوجية ما لبر  Lنفسهم 

 تعتبر موضع _ك Lخالقي ، L لجماعا 
لتي /بحا  لذين يبر   L ية  مصالح تجا
لجوهرية /خالقية  لقيم  .تنتهك 

/خر                                       · يا  / لذين ينبذ  يا  / ممثلو   
لذين  لكونها حسب معتقدهم Lقل قيمة ، 
Rحتر لتسامح بدRً من  عد   ينا بالتعصب 

لتفاهم  .
A.                                     خالقية/ لبشرية   في تقاليد 

لعظيمة نجد  لقديمة  dتي:لدينية  R  لتوجيه 
عملك صد في حديثك  تكذ ،L بعبا Lخر : 
لتوجيه :R يحق  .لنتفكر من جديد في نتاXج هذ 
L كنيسة L لة  L م\سسة L Lمر  L لرجل 

لبشر nخرين من بني  لكذ على  ينية  مجموعة 
.
                                                   B.                                     هذ ينطبق خاصة 
: على

 
لذين يعملو في مجا      · لoك  L  

ليهم حرية لذين نعهد  aعال   
ير من Lجل عر لتقا  تقديم 

لك منحناهم نتيجة  لحقيقة   
لى حد لولي . R يرتقو   منصب 
Rلتز بالقيم  يعفيهم من 

نهم  /خالقية ملزمو باحتر  بل   
aنسا حقو  aنسانية ، مة  لكر  

لجوهرية . يملي عليهم لقيم   
لموضوعية عملهم   ضميرهم 
R . نسانيةa مة  لكر صو  لة  لعد



/فر  Rقتحا مجا  يحق لهم 
لعا  Lلتحكم بالر  L لخاصة بهم  
لحقيقة . L تشويه 

لذين نعهد      · لعلما  لكتا  لفنانين 
لفنية ،هم يمية  /كا لحرية  ليهم 
لمعايير  ليسو معفو من 
عليهم L يخدمو لعامة  /خالقية   
لحقيقة  .

/حز      · لساسة  لبال  قا   
لذين نpتمنهم على لسياسية   
 حرياتنا فعندما يكذبو Lما

 _عوبهم L عندما يسيطر على
لشخصية بهم  لحقيقة لخدمة م�  
نو  L عندما يثبت على Lنهم مد

لوحشية فيما يخص  L بالر_و 
لمحلية ، فvنهم جية  لخا لش\   
قيتهم  ، يتخلو بذلك عن مصد
يستحقو L يخسر مناصبهم  
ناخبيهم  .

لoك L لعا  Lلر نقيض هذ ، ينبغي L ي\يد   
لحق للنا على لذين يجر على قو  لساسة   

لد  .
. فعندما يثير      · يا / ختاماً , ممثلي   

لعد تجا لكر  لتحامل  مشاعر 
لذين يحملو معتقد لoك  L 

L عندما يبيحو L مختلفة 
لدينية لحر   ، يحرضو على 
نة  فvنهم يستحقو بذلك 
هم تهم /نصا خسا لبشرية لهم 
ً ، لن تتحقق  . حتى R نخد Lحد
لصد  لعالمية من   لة  لعد  

aنسانية  .
 

 C.                                     لبيت ليافعو في   يجب L يتعلم 
لحق . لهم  عمالً  ً فكر  ًRيصدقو قو L سة لمد  

لقر تخا  لتعلم كي يتمكنو من  لمعرفة  في 
لمستقبلية . بد بنية لتي تبنى عليها حياتهم   
لها لصعب عليهم تمييز   Lخالقية, سيكو من 
ليومي للمعلوما لتدفق  في غمر  لتافه .   من 
/_يا /خالقية على تمييز  لمعايير   ستساعدهم 
تحجب n على Lنها حقاXق ,   عندما يتم تصوير 
لحقاXق تقلب  /هد  يبالغ في  لمصالح  .
D.                                     لكلمة ً بكل معنى   L نكو بشر
لعريقة لدينية  /خالقية   حسب جوهر تقاليدنا 
nتي :يعني 

 



لحرية                                                    · علينا RL نخلط بين   
Rكتر عد  ية  لتعد ية L بين  Rستبد  

.بالحقيقة
لصد في كل                                                    · علينا L نشجع   

لنفا /مانة   معامالتنا بدRً من عد 
ية Rنتها .

لصد      · لحقيقة  Xماً  علينا L ننشد   
لقابل للفسا بدRً من نشر  غير 
L يديولوجية/ لحقيقة   Lنصا 

لمتحزبة .
·      L لحقيقة بشجاعة  علينا L نخد   

Rجديرين بالثقة بد فيا  L نبقى 
Rنتها مع عا للتكيف  a  من 
لحيا  .     

 
 
لرجا .4 كة بين  لشر لحقو  Dلتز بثقافة تسا   

لنسا
 

يا  L لرجا من مناطق  لنسا  تناضل Lعد R تحصى من   
لمس\ في لعمل  كة  لشر ها    _تى لتحيا حيا تسو
مع هذ تنتشر في كل لعاXلة .  لجنس  لحب   Rمجا 

/بو لنظا  نة من  لعالم L_كا مد سيطر Lحد  Lنحا   
لى لجنسية  aسا  لنسا  ستغال  nخر  لجنسين على   
Rجتماعي لظلم  ً ما يجبر  كثير  . لقسر لبغا  /طفا   

/طفا حتى  لبقا  لنسا  لبغا كوسيلة من Lجل  على  , 
/قل تطو لبلد   ."خاصة في 
 

  A.                            لدينية /خالقية  لبشرية   في تقاليد 
لعظيمة نجد  dتيلقديمة  : R ترتكبلتوجيه   

 L فسو جنسي, L بعبا Lخر : فليحتر
لضو من جديد  ليحب بعضكم بعضاً . لنسلط   

لتوجيه: R يحق /حد L يحط من  على نتاXج هذ 
nخرين لمجر Lغر جنسية L L تكو  p_ 

لعالقة بينهما تبعية جنسية .
   B.                            لجنسيين لتمييز  Rستغال   ندين 
aنساني Rنحطا  حد Lسو L_كا   .لكونهما 

حيثما ينا بسيطر Lحد  L نقا  جبنا  
لدين لو باسم  nخر حتى  لجنسين على  , 
حيثما  , ً لجنسي جاXز Rستغال  حيثما يصيح   
لى لجنسية  aسا   L لبغا لتشجيع على   يتم 
aنسانية ً ، لن تتحقق  . حتى R نخد Lحد /طفا  
كة لشر ها   لعيش معاً حيا تسو لحق   .  
     C.                            لبيت ليافعو في   يجب L يتعلم 
L ستغاللية لجنس ليس قو   L سة لمد  

خالقة. يجابية     مدمر L سلبية, بل قو 



لمجتمع لجنس كعامل ي\ثر في صياغة _كل   
لشريكا  يمكن L يكو فعاR"فقط عندما يتحمل   

لبعض Rهتما بسعا بعضهما  لية  .مس\
       D.                           لعالقة بين  R ينبغي L تتسم 
, بل بالحب Rستغال  L لرجا بالسيطر لنسا   

لثقة. جية  لز كة  Rلتز  لشر R يماثل   
لجنسية. ينبغي L يعكس لسعا  aنساني   
يوطد عالقة  يعيشها _ريكا لجنس   
يا .متسا

Lلدينية بمبد لتقاليد   ت\من بعض 
لجنس سة  ( عن مما لتنز لترفع )  
لترفع Lيضا . يمكن L يكو هذ   ًكامالً
Rلتز aنسانية  لهوية  ً عن   تعبير
لمجد .

E.                            جتماعيةR لز   تتسم م\سسة 
لرغم من كل ية على  Rستمر لوفا   بالحب 
لى لمتنوعة. تهد  لثقافية  لدينية   L_كالها 
/طفا جة  لز لين للز  لمتبا لدعم  /من   

ينبغي L تضمن تحققهما. كما  ينبغي L تحفظ
لبلد . ينبغي L تطو كافة  /سر  حقو كافة Lفر 

لتي ية  Rقتصا Rجتماعية  لعالقا  لثقافا   
لتي يستحقها /سرية  لحيا  لز   تمكن من 
لحق /طفا لهم  لكبا سناً .  لبشر, خاصة   بنو 
R /بنا  nبا  لتعلم. R ينبغي L يستغل   في 
لعالقة بينهما . ينبغي L تعكس  nبا /بنا   
لة لمتبا Rهتما  لتقدير  Rحتر  .مشاعر 
  F.                            لكلمة ً بكل معنى   L نكو بشر
لعريقة لدينية  /خالقية   حسب جوهر تقاليدنا 
nتي :يعني 

 
كة     · لشر Rحتر  لى مشاعر  نحتا 

لة, بدRً من مشاعر لمتبا لتفاهم 
لتي  R a هي تعبير  لسيطر   

لمضا لعنف  تولد  لعنف  .عن 
Rهتما     · لى مشاعر  نحتا   

Rستعد للصلح لتسامح   
لة, بدRً من L _كل لمتبا لحب 
L مة لعا لشهو   من L_كا 

لجنسية aسا  .
 
سة L _ئ على صعيد Rيمكن مما  
سته في R ما تم مما  ، يا / /مم   
لشخصية لعاXلية  لعالقا  .
 
 

IV  . نساني  حد` لوعي  تغيير في 



 
/ نحو nتي : R يمكن تغيير  يخية  لتا لتجا   تظهر 
لعامة لحيا  في  /فر  عي  ً في  /فضل ما لم نحد تغيير
ٍ كالحر Rلتغيير في مجا لتلميح سابقاً aمكانا  قد تم  . 

لبيoة،حيث حدثت تغيير جوهرية في Rقتصا  لسال   
لتغيير Lيضاً في مجا علم حد هذ  يجب  /خير ،  لعقو   
R حقو مة حقيقية ، aنسانية . لكل فر كر لقيم  /خال   
R لية حد Lيضاً مس\ يترتب على كل  يمكن حرمانه منها ، 
تنا   مفر منها بشp ما يفعله L ما R يفعله . فجميع قر

نتاXج قب  فشلنا يترتب عليها عو حتى غفلتنا  Lعمالنا 
.                                                   
خلنا لية هذ حياً  لمس\ لمحافظة على حس  يا  /  مهمة 
قعيو بشp ما لمستقبلية .نحن  يثه لcجيا  تو تعميقه  ، 
nتي عا  لذ نحث على مر aجما ،  : حققنا في هذ 
 

جما عالمي                              .1 لصعب تحقيق   سيكو من 
ً من علم بتد  حو مساXل Lخالقية مثير للجد )
aعال ً بوساXل  مر لحيو ،  لجنسي  /خال   
/خال ً بعلم  نتها لعلمي ،  /خال  علم   

لك ــ حتى مع  Rقتصا ( .  لسياسي   
لمثير للجد ــ لمساXل   بالنسبة للعديد من 
لمساXل لمناسبة لهذ  لحلو   ينبغي L تكو 
تفقنا لتي  لجوهرية  فقاً للمبا  لتحقق   ممكنة 
.  ًعليها هنا معا

لحيا                              .2 نب متعد في   نشp مسبقاً في جو
/خالقية .لذ فvننا نسعد لية    جديد للمس\
لمهن  )فيما  قا Lكبر قد ممكن من Lصحا 
لصحفيين /عما  جا  لعلما   كا/طبا 
لساسة ( بvحد مجموعة جديد من مبا علم  
لمحير _ا معينة لcسoلة  لتي تقد  /خال   

لمتعلقة بمهنهم  .
aيما                              .3 لك ، نحث مجموعا   عال على 

لذ لخا بها : ما  /خال  لمتنوعة L تصو علم   
يني حو , مثالً ،معنى  يمكن L يقوله كل تقليد 
لتجا عن /سى  , حو تحمل  لمو لحيا   
لزهد, حو ضر  لتضحية بالذ  لذنو , حو   

تحد Lكثر /_يا ستعمق  ؟ هذ  لسعا لرحمة   
لموجو مسبقا لمميز  /خال    . علم 
 

#ختاماً لكوكب . فلن تتغير    نناWد كل سكا هذ 
#فر عليها عي   #فضل ما لم يتغير  . نحو 
لجماعي لوعي  لتغيير في   نتعهد بالعمل `حد هذ 
حية من لر نا  `يقا قو لقلو ،  لتغيير حا  لفر ،   
لصال لتbمل 2  لتفكر 2  . خال 

D 2نه لن يكو هنالك 2  لجبا !  معاً نستطيع 2 نزحز   
فة ` للمجا  تغيير جذ في حالنا ما لم تتوفر 



Dستعد للتضحية ، لذلك نلز 2نفسنا بعلم 2خال  
Zق عيش بطر بتفاهم متبا 2فضل ،   عالمي مشتر ، 

# لكوكب  تصا  لسال ،  تعز  لمجتمع  . تفيد 
 

لنسا سو كانو متدينين 2 غير لرجا   ندعو كافة 
. متدينين 2 ينهجو نهجنا

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1993 لعالم, _يغاغو, قا يا  L لطبع محفوظة لمجلس برلما  حقو 
_ي  لحو نشرته مع  لبيا هانز كيونغ  بيبر للنشر )ميونخ  بتحضير  ),  

L تو L , ) لنشر )لند . للطباعة  . سي.    , ) كونتنيو للنشر )نييويو
, يد( لتحريرية )مد تا  , تر يس(,   )هليسنكي( كو   نشر سيغف)با  

,) لي )ميالنو  يفنسيليك )Lنقر يز بو بوكس )توكيو(,   ), 
قة )نانجينغ- هو كوننغ لصد لتفاهم      (م\سسة 

 
 
 
 
 

لموضو 2هم ما كتب في هذ 
 

لة للبحث عن لعالمية. في محا لية  لمس\  هانز كيونغ , 
لنشر, لند . للطباعة  . سي.   /علم Lخال جديد )  

,نيويو . (1991 كونتنيو
 

لعالمي   /خال  ( علم  لنا_ر هانز كيونغ –هلمو _ميت )
لنشر, لند . للطباعة  . سي.  لعالمية )  ليا  لمس\

1993 ) .
 

لسياسة  Rقتصا   لعالمي لعلم  /خال  هانز كيونغ , علم   
لنشر, لند  /1997جامعة . للطباعة  . سي.  لعالميين ) 
لنشر, نيويو . (1998 كسفو للطباعة 
 
 
 



 
 

                
 

 
 

 

/جانب: 1  كرههم  ها  /جانب  لخو من  .


