


يمامألا فالغلا 



رشنلاو عبطلا  قوقح 





ةمدقم
، نورھدزیو نومدقتی  اذاملو  مھریغ ؟ نم  رثكأ  مھلمع  تالاجم  يف  دارفألا  ضعب  حجنی  اذامل 

روعشلا نم  ىلعأ  ةجردب  نوعتمتیو  ًاعیرس ، بصانملا  نولتعیو  تایقرتلا ، نم  ریثكلاب  نوظحیو 
؟ مھریغ نم  رثكأ  ةینھملاو  ةیصخشلا  مھتایح  يف  اضرلاب 

وأ ىكذأ ، ةدحاولا  ةنسلا  يف  رالود  ىلإ ٢٥٠٠٠٠  لصی  بتار  ىلع  لصحی  يذلا  فظوملا  لھ 
؟ اھسفن ةدملا  يف  رالود  ىلع ٢٥٠٠٠  لصحی  يذلا  صخشلا  نم  تارم  رشع  ةءافك  رثكأ  وأ  لضفأ ،

اًرابتخا غلاب  صخش  يطُعأ ١٠٠٠  تیرجأ ، يتلا  ةیثحبلا  تاساردلا  نم  ةدحاو  يفف  ال ! عبطلاب 
ةرملا فصنو  نیترم  ىكذأ  ةعومجملا  يف  ًءاكذ  رثكألا  صخشلا  ناكف  ءاكذلا ، ةبسن  سایقل  ًادحوم 
ناكف ةعومجملا  دارفأ  نیب  لخدلا  قراف  نع  امأ  .اھسفن  ةعومجملا  يف  ًءاكذ  صاخشألا  لقأ  نم  طقف 

نم ةرم  ربكأ ١٠٠  بتار  ىلع  لصحی  ةعومجملا  يف  ىلعألا  لخدلا  وذ  صخشلا  ناك  دقف  ًالئاھ !
.اھسفن ةعومجملا  يف  لقألا  لخدلا  يذ  صخشلا 

يف ىكذألا  وھ  ةعومجملا  يف  ىلعألا  لخدلا  وذ  صخشلا  نكی  ملف  ةمھم ؛ ىرخأ  ةطقن  يذ  يھ  اھو 
يف ًءاكذ  لقألا  وھ  لقألا  بتارلا  وذ  صخشلا  نكی  مل  امك  ءاكذلا ، ةبسن  رابتخاب  قلعتی  امیف  ةعومجملا 
يف نكل  ھمدع ، نم  درفلا  حاجن  يف  اًرود  ةیرطفلا ، ةبھوملا  وأ  ءاكذلا ، بعلی  ام ، دح  ىلإف  .ةعومجملا 

.تقولل ىلثملا  ةرادإلاو  رمتسملا ، ملعتلاو  دكلاو ، ةیصخشلا ، تامسلاب  حاجنلا  قلعتی  ةیلاتلا ، ةبترملا 

حاجنلا ةفاح  موھفم 
يلامجإ نم  ةبسن ٨٠٪  ىلع  نولصحی  لوخدلا  ىلعأ  ىلع  نیلصاحلا  نم  نإ ٢٠٪  وتیراب  أدبم  لوقی 
يلامجإ نم  طقف  نوقابلا ٢٠٪  ـ٨٠٪  لا كراشتی  ھسفن ، تقولا  يفو  .ةعانص  وأ  ةكرش  ةیأ  يف  لخدلا 

ببسلا  امف  .لخدلا 
؟ اذھ يف 

ةطقن لعلو  .لاؤسلا  اذھ  نع  ةباجإلا  ىلإ  اًریخأ  انلصوت  ةساردلاو ، ثحبلا  نم  ةدیدع  تاونس  دعب 
ةریغصلا تافالتخالل  نكمی  ھنإ  لئاقلا  حاجنلا " ةفاح  موھفم   " يھ لاؤسلا  اذھ  نع  ةباجإلا  يف  ةیادبلا 

اذھ رقی  امك  جئاتنلا ، يف  ةلئاھ  تافالتخا  ىلإ  مجرتت  نأ  ةیویح  بناوج  يف  تاردقلا  يف  ةیشماھلاو 
ًایندتم دارفألا  ىوتسم  لعجل  اھتاذ  دحب  ةیفاك  ةیویح  بناوج  يف  ةریغصلا  فعضلا  طاقن  نأب  موھفملا 

.ال مأ  هذھ  فعضلا  طاقنب  ةیارد  ىلع  اوناكأ  ءاوس  تاونسلا ، رادم  ىلع  لخدلاو ، زاجنإلاب  قلعتی  امیف 

رشع ربكأ  ةیلام  ةزئاج  حبری  ھنإف  ةلمنأ ، دیقب  ةیاھنلا  طخ  زواجت  نأ  دعب  قابسلا  سرف  زاف  اذإو 
اذھ لھف  لوألا ؛ سرفلا  نع  ةلمنأ  دیق  قرافب  ةیناثلا  ةبترملا  يف  ىتأ  يذلا  سرفلا  ةزئاج  نم  تارم 

ةبترملا يف  ىتأ  يذلا  سرفلا  نم  تارم  رشع  عرسأ  ىلوألا  ةبترملا  يف  ىتأ  يذلا  سرفلا  نأ  ينعی 
عرسأ ھنأ  وأ  يناثلا ؟ سرفلا  نم  وأ ٥٠٪  تارم  عرسأ ٥  حبارلا  سرفلا  لھ  وأ  .ال  عبطلاب  ةیناثلا ؟
ةركاذ نم  اوطقس  نمو  ریھاشملا  لاطبألاو  نیرساخلاو ، نیحبارلا  نیب  قرفلاف  ال ، رادقمب ١٠٪ ؟

.ةیویحلا بناوجلاب  قلعتی  امیف  ةبسنب ٣٪  الإ  رَّدقی  خیراتلا ال 

قئافلا ءادألا  قیقحت 
اورمثتسا دق  لاجم  يأ  يف  نیزیمتملا  نأ  فشتكا  قئافلا ، ءادألل  نسكیرإ " زردنآ  .ك   " ةسارد ءانثأ  يف 

.كلذ نورخآلا  لعفی  مل  امنیب  مھیدل ، تاراھملا  مھأ  لقصل  مھلمع  تالاجم  يف  لوطأ  ًاتقو 



دارفألا ھب  فصی  ولیفجنول " ثروسداو  يرنھ   " يكیرمألا رعاشلا  ناسل  ىلع  عئار  لوق  كانھو 
: رصع لك  يف  اًحاجن  رثكألا 

ةرباثملاو دكلاب  ماظع ، لاجر  اھیلإ  لصو  يتلا  ممقلا  كلت 

ًافطاخ ًاعیرس  اھیلإ  لوصولا  نكی  مل 

مونلاب نومعنی  مھنارقأ  ناك  امنیحف 

لیللا ةمتع  يف  نوحدكی  مھ  اوناك 

ةیمھأ ءيش  لكل 
قیقحتل ةیسیئرلا  تابلطتملا  ریوطت  يف  ءدبلل  اھقیبطت  كنكمی  ةركف  نیرشعو  ىدحإ  باتكلا  اذھ  مضی 

.كمدقت لقرعت  دق  يتلا  روصقلا  ھجوأ  نم  ھسفن  تقولا  يف  كسفن  صلخت  امنیب  يصخشلا ، حاجنلا 

، يموی لكشب  ھلعفت  ام  لكف  ةیمھأ !" ءيش  لكل  نإ  : " لئاقلا مكارتلا  نوناق  ىلع  باتكلا  اذھ  موقی 
يف ةیاھنلا  يف  رھظیو  تقولا ، رورمب  مكارتی  ھلعف ، نع  زجعت  وأ  ھلعفت ، لعف  لكو  هذختت ، رارق  لكو 

.كقافخإ وأ  كحاجن ،

، رھبم وحن  ىلع  حاجنلا  قیقحت  ىلإ  باتكلا  اذھ  يف  ةدراولا  راكفألل  قستملا  قیبطتلا  كب  يدؤی  دقو 
.كلذ أدبن  انعد  اذل  لیختت ؛ دق  امم  عرسأ 



لوألا لصفلا 

نیناوقلل لثتما 
ھنإ ًالئاق  ةیببسلا ؛ أدبم  وطسرأ  عضو  يفارخلا ، ریكفتلا  دوسی  ناك  امنیح   ، دالیملا لبق  ماع ٣٥٠  يف 

نوكت ام  اًمئادف  انلوح ، نم  ثدحی  ام  لك  يف  ةجیتنلاو  ببسلا  ةقالع  مكحتت  ثیح  ةفداصملل ؛ دوجو  ال 
.اھب ملع  ىلع  نكن  مل  نإو  ثدحی ، امل  بابسأ  كانھ 

لكشلا كتایح  حنمت  يتلا  جئاتنلا  اھیلع  بترتت  ةددحم ، بابسأ  جاتن  وھ  كتایح  يف  كل  ثدحی  ام  لكف 
اذإ كنأ  يأ  ًالوأ ؛ بابسألا  رییغت  نم  دبالف  جئاتنلا ، كلت  ریغت  نأ  تدرأ  اذإف  نآلا ؛ ھیلع  يھ  يذلا 

.ھعرزت ام  رییغت  كیلعف  هدصحت ، ام  ریغت  نأ  تدرأ 

سسؤملا نوناقلا  وھو  يبرغلا ، ركفلا  ھیلع  موقی  يذلا  ساسألا  وھ  ةجیتنلاو  ببسلا  نوناق  ربتعیو 
، ةراجتلاو ایجولونكتلاو ، بطلاو ، ءایزیفلاو ، مولعلاو ، تایضایرلا ، مولع  يف  قرعألا "  " نوناقلاو

.ةیلاتقلا مولعلاو 

وأ اھب ، ملع  ىلع  تنك  نإ  مھی  الف  تیبأ ؛ مأ  تئش  اًمئاد ، ةیداملاو  ةیلقعلا  ةعیبطلا  نیناوق  يرستو 
يرست ةدیاحم  نیناوق  يھف  نیعم ؛ تقو  يف  كیلإ  ةبسنلاب  ةبسانم  اھنأ  وأ  كقورت ، اھنأ  وأ  اھعم ، قفتت 

.فورظلا لك  تحتو  تاقوألا ، لك  يف  عیمجلا  ىلع 

اذإ اھل  لثتمی  انكولس  لعجو  ةیلقعلا ، نیناوقلا  ةصاخ  نیناوقلا ، كلت  مھف  يھ  ةیساسألا  انتفیظوو 
.ةیساسأ ةیلقع  نیناوق  ةثالث  كانھو  انحلاصل ، لمعت  نأ  اھاندرأ 

داقتعالا نوناق 
ءارو ام  مولعو  سفنلا ، ملعو  نیدلاو ، ةفسلفلل ، سسؤملا  أدبملا  وھو  داقتعالا ، نوناق  لوألا : نوناقلا 

يف ًاعقاو  حبصیس  كسیساحأو  كرعاشمب  ھب  نمؤت  ام  نإف  نوناقلا ، اذھل  ًاقبطو  .حاجنلاو  ةعیبطلا ،
ىری لب  هاری ، امب  ءرملا  نمؤی  ال  ": " ریاد نیو   " يكیرمألا فلؤملا  لوقی  قایسلا ، اذھ  يفو  .كتایح 

". ھب نمؤی  نأ  ررقی  ام 

ایقیقح حبصیسف  ةیفاك ، ةجردبو  ٍفاك  تقول  ھب  تنمآ  اذإف  مأ ال ؛ ایقیقح  كداقتعا  ناك  نإ  مھی  الو 
.ایبلس مأ  ایباجیإ  ًاداقتعا  ناكأ  ءاوس  كیلإ ، ةبسنلاب 

تاداقتعالا باستكا 
، كب قلعتی  امیف  مویلا  هدقتعت  ام  ضعبف  بستكم ؛ اھضعب  نأ  تاداقتعالا  ةلأسم  يف  ریثملا  لعل 

ردصم ناك  ام  ایأو  .ام  تقو  يفو  ام ، ةقیرطب  ام  صخش  نم  ھتملعت  دق  كلوح ، نم  ملاعلابو  كریغبو ،
.كیأر يف  ایقیقح  راص  ھنأل  ھقیدصت ؛ أدبت  نأ  درجمب  كیلإ  ةبسنلاب  ةقیقحلا  وھ  حبصیسف  داقتعالا ، اذھ 

قلعتی امیف  تاداقتعالا  هذھ  أوسأ  لعلو  ةیبلسو ، ةیباجیإ  تاداقتعالا : نم  نیعونب  درف  لك  نمؤیو 
كقوعتو كلقرعت  يتلا  كلمع ، وأ  كسفن ، نع  كتاداقتعا  يأ  تاذلل ؛ ةلقرعملا  تادقتعملا  وھ  حاجنلاب 

لقرعت يتلا  كتاداقتعا  نع  اذامف  .زاجنإلاو  حاجنلا  يف  اھلك  كلامآ  ىلع  يضقت  ام  اًریثكو  مدقتلا ، نع 
؟ كمدقت

كنیب ًاقئاع  فقت  يتلا  زجاوحلا  وأ  حباكملا  يھ  تاذلل ، ةلقرعملا  كتادقتعم  وأ  ةیبلسلا ، كتادقتعم  نإ 



ةلقرعملا كتاداقتعا  مظعم  نأ  انھ  مظعألا  فاشتكالاو  .ال  مأ  ةیقیقح  تناكأ  ءاوس  حاجنلا ، قیقحت  نیبو 
وأ ھتأرق ، ءيش  وأ  ام ، صخش  نم  ھتعمس  ءيشل  ةجیتن  يھو  قالطإلا ، ىلع  ةیقیقح  تسیل  تاذلل 

.ایلم ھیف  ركفت  ملو  كتایح ، يف  كب  رم  ءيش  وأ  ةرضاحم ، يف  ھتعمس 

تاذلل ةلقرعملا  كتادقتعم  َّدحت 
ریست يكلف  مدقتلا ؛ نع  كقوعت  يتلا  تاذلل ، ةلقرعملا  تادقتعملا  نم  صلختلا  كیلع  حاجنلا ، ققحت  يك 

، ءاكذلا يف  دودحم  كنإ  ةلئاقلا  كتادقتعم  لك  نع  ىلختت  نأ  نم  دبال  حاجنلاو ، مدقتلا  قیرط  ىلع 
اھنأش نم  ةركف  ةیأ  قیدصت  نع  فقوتت  نأ  بجی  امك  ةیصخشلا ، ةكلملاو  ةیعادبإلا ، تاردقلاو 

.حاجنلا قیقحت  نع  كتقاعإ 

بذجلا نوناق 
ىلإ نوناقلا  اذھ  ریشیو  بذجلا ، نوناق  وھ  كل  ثدحی  ام  ددحی  يذلا  يناثلا  يسیئرلا  يلقعلا  نوناقلا  نإ 

فورظلاو ثادحألاو ، سانلا ، كتایح  ىلإ  بذجت  ةیمتح  ةروصب  تنأف  يحلا ؛" سیطانغملا   " لثم كنأ 
.ةیفطاعلا كراكفأ  ًةصاخ  ةدئاسلا ، كراكفأ  عم  قفتت  يتلا 

كتایح رییغت  كناكمإب  كلذلو  كریكفت ؛ ةقیرطبو  كتیصخشب  نآلا  كتایح  يف  ام  لك  كیلإ  تبذج  دقلو 
.اھب نمؤت  يتلا  راكفألا  رییغت  عیطتست  امك  كتیصخش ، رییغت  كنكمی  ھنأل 

كتایح ریغت  يك  كراكفأ  ِرّیغ 
ةفیظو وأ  ةفلتخم ، اًصرف  وأ  ةفلتخم ، ًافورظ  وأ  نیفلتخم ، اًصاخشأ  كتایح  ىلإ  بذجت  نأ  تینمت  اذإ 

.يحاونلا هذھب  قلعتی  امیف  ةیصخشلا  كراكفأ  ریغت  نأ  كیلعف  ىلعأ ، ًالخد  وأ  لضفأ ،

ھیلع لصحی  ام  طسوتم  وھ  ھیلع  لصحت  يذلا  لخدلا  نأ   " ىلإ ةماعلا  حاجنلا  ئدابم  دحأ  ریشیو 
". كتقو مظعم  مھعم  يضقت  نیذلا  ةسمخلا  دارفألا 

ةقیرط نم  وحن ٩٥٪  لعجی  ام  انلوح ؛ مھ  نمب  ةغلاب  ةجردب  رثأتن  اننأ  وھ  ببسلا  ببسلا ؟ امف 
.ةیدایتعا ةروصب  مھطلاخن  نمم  انلوح  نم  اھددحی  ملاعلاو ، انسفنأ  هاجت  انروعشو  انریكفت ،

، يبلس ریدم  ةدایق  تحت  لمعلا  نم  اولقتنا  نیذلا  نیفظوملا  نم  ىصحی  ال  ددع  عم  تلمع  دقلو 
لالخو .نییباجیإ  ءالمز  عمو  يباجیإ ، ریدم  ةدایق  تحت  اھیف  نولمعی  ةكرش  ىلإ  نییبلس ، ءالمزو 

، ءافكأ نیفظوم  ىلإ  ءادألا  يطسوتم  نیفظوم  نم  اولوحت  ثیح  ةیلمعلا ؛ مھتایح  تریغت  ةلیلق ، عیباسأ 
.تارم ةدع  مھلوخد  تعفترا  امك 

قباطتلا نوناق 
ام ةیلخادلا ، كتایحل  ًةآرم  ةیجراخلا  كتایح  ربتعت  مھم ، يلقع  نوناق  وھو  ثلاثلا ، نوناقلا  اذھل  ًاقبط 

ناكم لك  يف  كسفن  دجتس  : " لوقت ةمكح  كانھو  يلخادلا ، كملاع  سكعی  يجراخلا  كملاع  نأ  ينعی 
". ھیلإ بھذت 

ةیأ يف  كلوح  ترظن  اذإ  كنأ  ينعی  اذھو  تنأ ، كتعیبطل  ًاقفو  لب  ھتعیبطل ، ًاقفو  ملاعلا  ىرت  كنإ ال 
نوقباطتی مھنأ  دجتسف  كتئیبو ، كلخدو ، كفورظو ، مھفرعت ، نیذلا  صاخشألا  ىلإ  كتایح  نم  ةلحرم 

.ةلحرملا هذھ  يف  ةیلخادلا  كتایح  عم  اًمئاد 



ھتاقالعو ھلمع  يف  ةلثمتملا  ةیجراخلا  ھتایح  نع  اضرلا  مدعو  طخسلاب  ناسنإلا  رعشی  امنیحو 
ماعطلا لوانت  يف  فارسإلاك  ةیبلسلا ، تایكولسلا  يف  طارخنالا  أدبی  نأ  ادج  عئاشلا  نمف  نیرخآلاب ،

.ةضایرلا ةسرامم  ةلق  عم  بارشلاو 

اوأدبی نأ  ةداعس  رثكأ  ةدیدج  تاقالع  يف  نولخدی  نم  نیب  ادج  عئاشلا  نم  رخآلا ، بناجلا  ىلعو 
.ربكأ ةجردب  مھنادبأ  ةحصب  ءانتعالاو  ةضایرلا ، ةسراممو  يحص ، يئاذغ  ماظن  عابتا 

ھیلع حبصتس  ھیف  ركفت  ام 
لوطأل كریكفت  ىلع  ذوحتسی  امب  عبطتتس  كنأ  يھ  يرشبلا  لقعلا  ةوق  نع  ةمھملا  تافاشتكالا  نم 

.تقو

ركفی ام  ناك  ایأف  كلذ ؛ ددحت  نأ  كیلع  لھسلا  نم  كتاقوأ ؟ مظعم  يف  كریكفت  ىلع  ذوحتسی  يذلا  امف 
وھ كیلع  ام  لك  نإف  مث  نمو  ةیجراخلا ، ھفورظ  يف  اًمئاد  ىلجتیسف  يلقعلا ، لداعملا  يأ  ناسنإلا ، ھیف 

.مھب ةطیحملا  فورظلاو  صاخشألا  ءالؤھ  لمأت 

نِّسحتس كنإف  لعفت ، امدنعو  .كجراخ  هارت  نأ  دیرت  امل  يلقعلا  لداعملا  كلخاد  عنصت  نأ  كیلعو 
نوناق نوناقلا ؛ لعفب  لب  ةفداصملا ، وأ  ظحلا  لعفب  ثدحی  نل  ام  وھو  ریثم ؛ وحن  ىلع  كتایح  ةیعون 

". ةجیتنلاو ببسلا  "

ةیلمع تابیردت 

لیختو هَّدحتو ، مدقتلا ، نع  كقوعی  نأ  ھنأش  نم  يذلا  تاذلل ، ةلقرعملا  تاداقتعالا  دحأ  ددح   .1
؟ اھنیح لعفتس  اذامف  يقیقح ، ریغ  داقتعا  ھنأ 

مل اذإو  اھلایح ؟ اضرلاب  رعشت  لھف  نیرخآلاب -  كتاقالعو  كلمع  ةیجراخلا -  كتایح  يف  ركف   .2
؟ لعفتس اذامف  اضرلاب ، رعشت  نكت 



يناثلا لصفلا 

طبضلاب دیرت  ام  دِّدح 
لصحت نأ  كنكمی  ثیح  ينھملاو ؛ يصخشلا  حاجنلا  قیرط  ىلع  ةیادبلا  ةطقن  يھ  دیرت  ام  ةفرعم  نإ 

.وھ ام  ررقت  نأ  ًالوأ  كیلع  نكل  ةایحلا ، يف  ًابیرقت  دیرت  ام  لك  ىلع 

ءاقل يف  ةكرش ، نم ٢٠٠  رثكأ  سسؤمو  طفنلا ، ریدرایلم  وھو  تناھ ،" .لإ  .شتإ   " لئس ةرم  تاذ 
نأ ًالوأ  كیلع  نكل  طیسب ، رمأ  حاجنلا  قیقحت  نإ  : " ًالئاق باجأف  ھیأر ، يف  حاجنلا  رس  نع  ينویزفیلت 

يذلا نمثلا  ددحت  نأ  ًایناثو  ًادبأ ، سانلا  مظعم  ھلعفی  ام ال  وھو  كتایح ؛ يف  دیرت  ام  طبضلاب  ررقت 
". نمثلا اذھ  عفد  ىلع  مزعلا  دقعت  مث  نمو  دیرت ، ام  قیقحتل  ھعفدتس 

ةیساسأ ةلأسم  حوضولا 
ىلع حجنتس  كنإف  كتامامتھاو ؟ كتادقتعم  ام  كسفن : لأساو  ًالوأ ، كمیقب  أدبا  ةایحلا  يف  دیرت  ام  دیدحتل 

.كلخاد ةیمھأو  ةمیق  تاذ  اھارت  يتلا  ءایشألا  كلت  قایس  يف  تلمع  اذإ  يجراخلا ، ىوتسملا 

ةینھملا كفادھأ  ددح 
تاونسلل ططخو  ةلوھسب ، كتالكشم  ىلع  بلغتت  نأ  عیطتست  كنأ  روصتو  ةینھملا ، كفادھأ  يف  ركف 

ةینھملا كتایح  نأ  روصتو  تاونس ؟ سمخ  وأ  ثالث  وأ  ةنس  دعب  ققحت  نأ  دیرت  اذام  .ةیلاتلا  سمخلا 
؟ مویلا ةینھملا  كتایح  نع  فلتختس  فیكو  ةایحلا ؟ هذھ  ودبتس  فیكف  ةیلاثم ،

، ًادعاصف اھتقو  نمو  .مھیلع  ضرُعت  ةفیظو  لوأ  لوبقب  ةینھملا  مھتریسم  نیفظوملا  نم  ریثكلا  أدبی 
ضرعت يتلا  فئاظولا  نولبقی  مھف  هولعفی ؛ نأ  مھریغ  مھنم  بلطی  امو  مھریغ ، دیری  ام  نولعفی 
بلاطملل نوبیجتسیو  نولعافتیو ، مھوریدم ، اھایإ  مھحنمی  يتلا  تایقرتلا  ىلع  نولصحیو  مھیلع ،

.مھریغ مھیلع  اھیلمی  يتلا 

اونوكی نأ  نودیری  يتلا  ةناكملا  نوددحی  مھف  ةیانعب ؛ ةینھملا  مھتایحل  نوحجانلا  صاخشألا  ططخیو 
يتلا مھتاراھم  ھیلع  نوكت  نأ  بجی  يذلا  ىوتسملاو  لبقتسملا ، يف  ةنیعم  ةلحرم  يف  اھیلع 

.ةینھملا مھفادھأ  قیقحتل  ةنیعم  تالاجم  يف  اھیلإ  نوجاتحیس 

ةیلئاعلاو ةیصخشلا  كفادھأ  دِّدح 
تناك اذإف  .ةیلئاعلاو  ةیصخشلا  فادھألا  وھ  هدیدحت  ىلإ  جاتحت  يذلا  فادھألا  نم  يناثلا  عونلا  نإ 

ةیلئاعلاو ةیصخشلا  كفادھأ  نإف  ھلعفت ، نأ  كیلع  يذلا  ءيشلا " "ـ قلعتت ب ةیداملاو  ةینھملا  كفادھأ 
يتلا بابسألا  يأ  لعفت ، ام  لعفت  كلعجت  يتلا  بابسألا  يھ  كلتف  كلذب , كمایق  ببس " "ـ ب قلعتت 

.لمعلا ىلإ  بھذتو  حابصلا ، يف  كشارف  نم  ضھنت  كلعجت 

مھنمضتت نیذلا  صاخشألاو  نیرخآلاب ، كتاقالع  نم  ةداعسلاب  كروعش  نم  طبضلاب ٨٥٪  دمتست 
ةعیبطلا تاذ  اھققحت  يتلا  ءایشألا  نم  اضرلا  وأ  ةداعسلاب  كروعش  نم  طقف  دمتست ١٥٪  امنیب  كتایح ،

، يفتخیو ددبتیس  ام  ناعرس  ةیداملا  تازاجنإلا  نم  هدمتستس  اضرلاب  روعش  يأ  نأل  كلذو  ةیداملا ؛
.ةعساو ةفرغ  يف  ریاطتی  ناخدك 

مل اذإ  ھیلع  نوكت  نأ  دوت  يذلا  ةقایللاو  ةحصلا  ىوتسم  يف  ركفت  نأك  اًضیأ ؛ ةیصخشلا  كفادھأ  ددح 



يتلا تاماھسإلاو  اھروزت ، نأ  دوت  يتلا  نكامألاو  اھملعتت ، نأ  دوت  يتلا  داوملاو  دویق ، ةیأ  كیدل  نكت 
.كعمتجمل اھمدقت  نأ  دوت 

عبسلا تاوطخلا  ةیجھنم 
يھو كتایح ، ةیقبل  اھقیقحتو  كفادھأ  دیدحتل  اھعابتا  كنكمی  تاوطخ  عبس  نم  ةطیسب  ةیجھنم  كانھ 

.اھتیلعاف تتبثو  ةیلمعو ، ةلاعف ، ةیجھنم 

دوأو اینغ ، حبصأ  نأ  دوأ   " لیبق نم  أطخ  يف  عقت  الو  ًاددحم ، نكو  طبضلاب ، دیرت  ام  ررق   .1
لب ًافادھأ ، تسیل  يھف  رفاسأ ؛" نأ  دوأو  ةحصلاب ، عتمتأ  نأ  دوأو  يتایح ، يف  دعسأ  نوكأ  نأ 

.ددحم حضاو  ءيش  وھف  فدھلا  امأ  تالایخو ، ماھوأو ، تاینمأ ، يھ 

ةحضاو اًططخ  نوعضیو  مھفادھأ ، نونودی  نم  مھ  نیغلابلا  نم  طقف  وحنف ٣٪  كفادھأ ، نِّود   .2
تارم رشع  رثكأ  بساكم  طسوتملا ، يف  صاخشألا ، ءالؤھ  ينجیو  فادھألا ، هذھ  قیقحتل 

.مھططخو مھفادھأ  نونودی  نم ال  اھینجی  يتلا  نم 

اذإو ھلولح ، دنع  كفدھ  تققح  دق  نوكت  نأ  يف  بغرت  ًانیعم  اًخیرات  ددحو  ایئاھن ، ًادعوم  ددح   .3
.ةیعرف ةیئاھن  دیعاوم  عضف  اًریبك ، ًافدھ  ناك 

ةفاضإ يف  رمتساو  كفدھ ، قیقحتل  ھلعفت  دق  كنأ  كلاب  يف  رطخی  ام  لك  نِّود  .ةمئاق  عض   .4
.ةمئاقلا ئلتمت  نأ  ىلإ  راكفألا  نم  دیزملا 

ددحملا بیترتلابو  اھلعف ، ىلإ  جاتحت  يتلا  ءایشألاب  ةیعجرم  ةمئاق  دادعإب  مق  .ةمئاقلا  بتر   .5
؟ ًایناثو ًالوأ ؟ لعفت  نأ  ىلإ  جاتحت  امع  كسفن ، لاؤسب  أدباو  .ھل  ًاقفو  اھذفنت  نأ  كیلع  يذلا 

لمعلا ةطخ  يھ  ةمظنملا  لاعفألاب  ةئلتمملا  ةیعجرملا  ةمئاقلا  هذھ  حبصتسو  اذكھو ، ًاثلاثو ؟
.اھل ًاقفو  ریستس  يتلا 

؛ لاحلا يف  كرحتت  نأ  مھملا  ءيش ، يأ  ًائیش ، لعفا  .اھتعضو  يتلا  لمعلا  ةطخ  قفو  رس   .6
عرشت مل  يذلا  كلذ  وھ  بعصألا  لمعلا  نإ  نولوقی : امك  وأ  بعصألا ، يھ  ىلوألا  ةوطخلاف 

.اًموی ھئدب  يف 

، عوبسألا مایأ  نم  موی  لك  يف  ًائیش  لعفا  .موی  لك  يف  ةیمھأ  رثكألا  فدھلاب  قلعتی  ًائیش  لعفا   .7
ىلإ ةوطخ  مدقتت  كلعجی  ًائیش  لعفت  نأ  نود  يضمی  كموی  لعجت  الو  رھشلا ، مایأ  لك  يفو 

.كیلإ ةبسنلاب  مھملا  فدھلا  كلذ  هاجت  لقألا  ىلع  مامألا 

فادھأ ةرشع  رتخا 
فادھأ ةرشع  نِّود  مث  مویلا ، خیراتو  فادھأ  ةملك  ىلعألا  يف  بتكاو  ءاضیب ، ةقرو  رضحأ 

يف اھقیقحت  دوت  فادھأ  نیودت  كنكمیو  ةلبقملا ، رشع  ينثالا  رھشألا  رادم  ىلع  اھقیقحت  دوت 
اھلك ةنودملا  فادھألا  نأ  دكأت  نكل  اًرھش ، رشع  ينثا  وأ  دحاو ، عوبسأ  وأ  دحاو ، موی  ةدم 

.ةدحاو ةنس  اھاصقأ  ةدم  يف  اھزاجنإ  نكمی 

يناكمإب ناك  اذإ  لاؤسلا : اذھ  كسفن  لأسا  ةرشعلا ، فادھألا  نیودت  نم  غرفت  نإ  امو 
هذھ نم  يأف  طقف ، ةعاس  نیرشعو  عبرأ  لالخ  فادھألا  هذھ  نم  دحاو  فدھ  قیقحت 



؟ يتایح يف  ریبك  يباجیإ  ریثأت  ھل  نوكیس  فادھألا 

وأ كمامتھا ، روحم  وأ  يساسألاو ، حضاولا  كضرغ  وھ  ھجوتلا  اذھ  حبصی  مث ، نمو 
ھنإ لیھ " نویلبان   " يكیرمألا بتاكلا  لوقی  قایسلا ، اذھ  يفو  .كتایح  اھیلع  موقت  يتلا  ةدیقعلا 

". ةحضاولا ةددحملا  ھفادھأ   " ىلع رقتسی  امدنع  الإ  اًمیظع  ءرملا  حبصی  ال 

ىلع نولمعی  سامحلاب  معفم  دیحو  فدھب  نییماصعلا  ءایرثألا  نم  وحن ٨٥٪  لغشنیو 
.لعفت نأ  كیلع  كلذكو  موی ، لك  ھقیقحت 

ةجھنمم لامعأ  يف  تطرخنا  املكو  حاجنلا ، قیرط  ىلع  ةیادبلا  ةطقن  وھ  فداھلا  لمعلاف 
ام ىلع  تلصح  اھقیقحت ، ىلع  تمزع  يتلا  كتاحومطو  كفادھأ  قیقحت  لیبس  يف  ةططخمو 

.عرسأ ةریتوب  دیرت 

ةیلمع تابیردت 

.ةلبقملا رشع  ينثالا  رھشألا  يف  اھقیقحت  دوت  فادھأ  ةرشعب  ةمئاق  عض   .1

عضو كتایح ، يف  مظعألا  يباجیإلا  ریثأتلا  ثدحی  نأ  ھنأش  نم  يذلا  دحوألا  فدھلا  رتخا   .2
.كلذ يف  حجنت  نأ  ىلإ  موی  لك  ھقیقحت  ىلع  لمعاو  ھقیقحتل ، ةطخ 



ثلاثلا لصفلا 

سفنلاب ةقثلاو  ةعاجشلاب  يلحتلا  تاداع  رِّوط 
ماعلا ٦٠٠ ذنم  ةدایقلا  نع  ةسارد  يف ٣٣٠٠  مھركذ  دراولا  ةداقلا  نیب  اًعویش  رثكألا  ناتمسلا  تناك 

ىلحتت نأ  نم  دبال  ًالوأ  .ةعاجشلاو  ةیؤرلا  امھ : نوسرفكام ،" سمیج   " خرؤملا اھحقن  دالیملا ،  لبق 
ھلعف بجی  ام  لعفل  ةمزاللا  ةعاجشلاب  ىلحتت  نأ  ًایناثو  دوشنملا ، كلبقتسمل  حضاو  فدھ  وأ  ةیؤرب 

.ةیؤرلا هذھ  قیقحتل  وأ  فدھلا ، اذھ  زاجنإل 

ةرادج نع  ةعاجشلا  يتأت  ": " لشرشت نوتسنو   " قبسألا يناطیربلا  ءارزولا  سیئر  لوقی 
". ةعاجشلا ىلع  اھعیمج  موقت  يتلا  ىرخألا  لئاضفلا  لك  ىلع  ةقوفتم  لوألا ، ماقملا  يف  قاقحتساو 

لشفلا نم  فوخلاف  حاجنلا ؛ قیقحتل  دیكأت  لكب  نایساسأ  نارمأ  سفنلاب  ةقثلاو  ةعاجشلاب  يلحتلا  نإ 
سبروف ٤٠٠، ةمئاق  يف  مھركذ  درو  نیذلا  نویماصعلا  ءایرثألا  جردأ  اذھلو  انمظعم ، لقرعی  ام  وھ 

سمخلا تافصلا  نم  ةدحاوك  رطاخملا  لمحتل  دادعتسالا  ةفص  ماعل ٢٠١٥ ، ًءارث  نییكیرمألا  رثكأل 
.حاجنلا مھقیقحت  يف  تمھسأ  يتلا  مھألا 

ةبستكملا فواخملا  نم  صلختلا  نكمی 
يذلا مادھلا  دقنلل  ةجیتن  ھتلوفط  يف  ءرملا  ھبستكی  ام  ًةداعو  بستكم ، فوخ  وھ  لشفلا  نم  فوخلا  نإ 

نم صلختن  نأ  اًضیأ  نكمملا  نمف  بستُكی ، دق  فوخلا  ماد  ام  نكلو  .ھتوخإو  ھیدلاو  نم  لفطلا  هاقلتی 
.ةعاجشلاب يلحتلا  ةداع  ھب  لدبتسن  نأو  بستكملا ، فوخلا 

ىلإ دنتسی  ال  لشفلا  نم  فوخلاف  ةیقیقح ؛ ودبت  يتلا  ةفئازلا  براجتلا  نم  فوخلا "  " عبنی دقو 
وھ ام  فوخلا  نإف  كلذلو  ثدحت ؛ انقلقت ال  يتلا  ءایشألا  نم  وحنف ٩٩٪  لایخ ؛ درجم  وھ  لب  ةقیقحلا ،

عقاولا داقتعالا  قلخی  ": " سمیج مایلیو   " درافراھ ةعماجب  يكیرمألا  فوسلیفلا  لوقی  امكو  داقتعا ، الإ 
". يلعفلا

مدقأ : " لاق نیح  فوخلل  داضملا  قایرتلا  نوسرمإ " ودلاو  فلار   " يكیرمألا فوسلیفلا  اناطعأ  دقلو 
.هرثأ دقفیسف  اًراركتو ، اًرارم  ھباھت  ام  تلعف  اذإف  كفوخ ،" ددبتیسو  ھباھت  ام  ىلع 

فاخت ام  ىلع  مدقأ 
، ھفواخم ھجاوی  عاجشلا  صخشلا  نأ  يھ  ةباجإلا  نابجلا ؟ صخشلاو  عاجشلا  صخشلا  نیب  قرفلا  ام 

عجارتی ضیقنلا  ىلع  وھف  نابجلا  امأ  فوخلا ، كلذ  ددبتی  ىتح  اھمزھیو ، اھل ، ىدصتیو  اھیلع ، مدقیو 
.ھسفن ءاقلت  نم  فوخلا  كلذ  ددبتی  نأ  ول  لمأیو  ھبنجتیو ، فوخلا  ةھجاوم  نع 

يف هریثأت  دقفی  نأ  ىلإ  لءاضتیف  هریثأتو ، فوخلا  مجح  ىشالتی  هاشخت ، ءيش  ىلع  مدقت  امنیحف 
نإف هاشخت ، يذلا  فقوملا  وأ  صخشلا ، تبنجت  وأ  كفواخم ، ةھجاوم  نع  تعجارت  اذإ  امأ  كرعاشم ،

.ةبرجتلا هذھب  رمی  انم  لكف  اھلك ، كتایح  لتحیس  ام  ناعرسو  ىمانتیس ، فوخلا  كلذ 

، ةلاعفلا تاملكلا  هذھ  لوقت  امدنع  اًروف  هرثأ  لطبت  نأ  عون  يأ  نم  فوخ  يأب  رعشت  امنیح  كنكمیو 
! اذھ ىلع  بلغتلا  يننكمی  اذھ ! ىلع  بلغتلا  يننكمی  اذھ ! ىلع  بلغتلا  يننكمی 

دجوت الف  ةیفاكلا ؛ ةدارإلا  كیدل  تناك  اذإ  كلذو  ھیلع ، مزعت  ام  لك  ققحت  نأ  كناكمإب  نأ  ةقیقحلاو 



تادقتعملا يھ  دویقلا  هذھ  ربتعتو  كریكفت ، ىلع  تنأ  اھضرفت  يتلا  دویقلا  كانھ  نكلو  ةیقیقح ، دویق 
.مدقتلا نع  كقوعت  يتلا  يھو  ریبك ، دح  ىلإ  كترطیس  تحت  عقت  يتلا  تاذلل ، ةلقرعملا 

 ... كنأب رھاظت 
ةقثلاو ةعاجشلا  تامسب  لعفلاب  عتمتت  كنأك "  " فرصتلا وھ  ةقثلاو  ةعاجشلاب  يلحتلا  حیتافم  دحأ  نإ 

كنأب ال رھاظتلاو  فوخلل ، دوجو  ھنأك ال  فرصتت  نأ  كیلع  اذل  اھب ؛ يلحتلا  يف  بغرت  يتلا  سفنلاب 
.مدقتلا نع  كقوعی  دق  فقوم  يأ  نم  ًادبأ  فاخت  صخش ال  كنأ  ىلع  كسفن  ىلإ  رظناو  فاخت ،

."؟ ًاقلطم فاخأ  نكأ  مل  ول  تایوتسملا  عیمج  ىلع  فرصتأس  تنك  فیك  : " كسفن لأساو  رھاظت 

ةیاھنلا يفو  فاخت ، كنأب ال  رھاظت  يأ  ھنقتت ؛" ىتح  رمألاب  رھاظت  : " لوقت يتلا  ةمكحلل  لثتما 
.كفوخ ددبتیف  فئاخ ؛ ریغ  كنأ  ةركف  يعاواللا  كلقع  قدصیس 

رتخاف مامألا ، ىلإ  مدقتلا  وأ  ءارولا  ىلإ  رقھقتلا  نیب  رایتخالا  كیلع  نوكی  امنیحف  ةعاجشلاب ؛ َّلحت 
ھجاوت تنك  اذإ  : " لوقت ولوز  لئابقل  ةبوسنم  ةلوقم  كانھ  قایسلا ، اذھ  يفو  .مامألا  ىلإ  مدقتلا  اًمئاد 

رارق ىلع  َقباو  كمامأ ." عقاولا  رطخلا  ىلع  اًمئاد  مدقأف  كمامأ ، يناثلاو  كفلخ  لوألا  نیرطخ :
.كیلإ ةبسنلاب  ةیئاقلت  كرقھقت  مدع  ةلأسم  حبصت  نأ  ىلإ  كفواخم  ىلع  مادقإلا 

كتداعسو كتحص 
ةفص يھو  ةیسفنلا ، ةحصلاو  يصخشلا  حاجنلاب  عتمتلا  يف  دیكأت  لكب  يساسأ  رصنع  ةعاجشلا  نإ 

كناكمإبف ةنیعم ، فقاوم  يف  فاخت ، وأ  ددرتت ، كتلعج  براجتب  ًاقباس  تررم  اذإ  ىتح  .ةبستكم 
ىلع بردتلاب  كلذو  مدقلا ، ةرك  ةبعل  يف  عافدلا  بعالك  ةعاجشلاب  يلحتلاو  ددرتلا ، اذھ  ىلع  بلغتلا 

.اًراركتو اًرارم  ةعاجشلا  ةفص  ةیمنت 

ریسلا اوأرق  مھنیوكت ، تاونس  ءانثأ  يف  اًراغص ، اوناك  امنیح  مھنإ  نیحجانلا  نم  ریبك  ددع  لوقیو 
ىلع بلغتلا  اوعاطتسا  صاخشأ  صصق  ىلإ  ةفاضإلاب  نیحجانلا ، ءاسنلاو  لاجرلا  نم  ددعل  ةیتاذلا 

.مھتایح يف  ةمیظع  تازاجنإ  قیقحتو  تابقعلا ،

ةیلمع تابیردت 

، كفوخ ھجاوو  ھیلع ، مدقأو  هذاختا ، ىشخت  لعف  وأ  ھتھجاوم ، نم  قلقت  ام  صخش  يف  ركف   .1
.كرھظ فلخ  ھب  ِقلأو  ھمزھاو ،

تارابعلا لوقبو  يباجیإ ، لكشب  كسفن  ىلإ  موی  لك  ثدحتلاب  كلذو  يتاذلا ، ءاحیإلا  سرام   .2
نأ ىلإ  ھلعف " ىلع  مزعلا  دقعأ  ءيش  يأ  لعف  يننكمی  كلذ ! لعف  يننكمی  : " لثم ةیزیفحتلا ،

.دیدجلا كعقاو  يھ  تارابعلا  هذھ  حبصت 



عبارلا لصفلا 

كسفن عم  ًاقداص  نك 
كحاجن ىدم  ددحی  ام  يھ  كنع ، مھثیدحو  كیف  نیرخآلا  ریكفت  ةقیرطف  ھكلمت ؛ ام  ىلغأ  يھ  كَتعْمُس 

تنمض دق  نوكت  ةیلاع ، ةءافكو  زیمم  عباط  اذ  نورخآلا  كآر  اذإف  رخآ ، لماع  يأ  نم  رثكأ  كمدقتو 
.كلبقتسم

كنأبو كب ، نیرخآلا  ةقث  ىدم  اھب  دصقیو  ةدایقلا ،" تامس  مھأ  ةھازنلا  ": " ركارد رتیب   " لوقی
.هریغ نم  ةیمھأ  رثكألا  لماعلا  وھو  لعفت ، نأب  تدھعت  ام  لعفتس 

.رخآ ءيش  يأ  قیقحت  كعسو  ام  ةھازنلا ، الولف  ھب ؛ موقت  ام  لك  يف  اًھیزنو  ًانیمأ  نوكت  نأ  دتعا 
.مھتایح ةلیط  سانلا  ضعب  لقرعی  يذلا  ریطخلا  بیعلا  وھ  اھیلإ  راقتفالا  نوكی  ام  اًریثكو 

ةھازنلا فیرعت 
لثم لعفی  انمظعمف ال  نیرخآلا ؛ ةقرسو  بذكلاو ، شغلا ، كرت  دصقن  اننإف ال  ةھازنلا ، فیرعت  دنع 

.ریبك دح  ىلإ  ةنامألاب  سانلا  نم  وحن ٩٠٪  ىلحتی  امك  ءایشألا ، هذھ 

أدبی انھ  نمو  يحاونلا ؛ عیمج  يف  دح  دعبأ  ىلإ  كسفن  عم  ًانیمأو  ًاقداص  نوكت  نأ  ةھازنلاب  دصُقیو 
.اًضیأ نیرخآلا  عم  ًانیمأ  نوكت  الأ  ىلإ  لیمتسف  كسفن ، عم  ًانیمأ  نكت  مل  اذإف  ةھازنلل ، يقیقحلا  موھفملا 

.مھفرعت نم  لك  عم  ھیخوتو  قدصلا  لوق  وھ  ةھازنلا  حاتفمو 

عم ًاقداص  نوكت  نأ  يھ  تقولا  لاوط  اھب  يلحتلا  كیلع  يتلا  مھألا  ةمسلا  ": " ریبسكش  " لوقی
". رخآ ناسنإ  يأ  عدخت  نل  كنإف  تلعف ، اذإو  كسفن ،

ةیرھوجلا كمیق 
يدؤت كنأو  كتادقتعمو ، ةیرھوجلا  كمیق  عم  ماجسنا  يف  شیعت  كنأ  كسفن  عم  ةنامألاب  كیلحت  ينعی 

.نیرخآلا ةایح  يف  ًاقراف  عنصیو  مھم ، ھنأب  رعشت  يذلا  بسحف ، ھنأشل  متھت  يذلا  لمعلا 

لمعلا اذھ  نوكی  دقف  قحب ، كلمعب  متھت  تنك  اذإف  مامتھالا ، يھ  ةیمھأ  رثكألا  ةملكلا  تناك  امبرو 
ىلع كلمع  ذوحتسی  مل  اذإو  .مھو  يف  شیعت  عقاولا  يف  كنإف  ھب ، امتھم  نكت  مل  اذإو  .كل  بسنألا  وھ 

حجنت نلو  كبسانت ، ةفیظولا ال  هذھ  نإ  لب  ةفیظولا ، يف  ام  ًابطخ  كانھ  نأ  ينعی  اذھف ال  كمامتھا ، لك 
.ھنأشب متھت  ءيش ال  لمع  يف  ًادبأ 

كسدحب ِقث 
امل عمتساو  كبلق ." نئمطیو  كریمض ، حاتری  ىتح  كسفنب ، قث  ": " نوسرمإ ودلاو  فلار   " لوقی
يھ ناسنإلا  ةایح  يف  يقیقحلا  حاجنلا  قیرط  ىلع  ةیادبلا  ةطقنف  ئداھلا ؛ " يلخادلا  كتوص   " ىعُدی
اذھ ھیلإ  ھھجوی  يذلا  هاجتالا  يف  ریسلاو  ھسدح ، قیدصت  أدبی  امدنع  كلذو  توصلا ، اذھل  ھعامتسا 

.سدحلا

ءاطخأ ةیأ  بكترت  نل  امبر  كسدح ، ىلإ  عامتسالا  أدبت  امدنع  ": " لیجنتیان لریإ   " فلؤملا لوقی 
". ًادبأ



دیدحت نع  زجعت  امدنع  كلذل  اًمئاد ؛ قداص  ھنأو  ًادبأ ، ئطخی  ھنأ ال  سدحلا  ةعیبط  يف  عئارلا  لعلو 
حیحصلا هاجتالا  ىلع  سدحلا  كلدیس  ام  ًابلاغف  عمتساو ؛ ةلیلق ، قئاقد  كسفنب  ِلتخا  ھلعف ، كیلع  ام 

.ھكلست نأ  كیلع  يذلا  حیحصلا  بردلاب  كربخیسو  هذاختا ، كیلع  يذلا 

كربخی ام  تعبتا  اذإف  ئداھلا ، توصلا  كلذ  عم  قستی  ءيش ال  يأ  ًادبأ  لعفت  ال  ھسفن ، تقولا  يفو 
.عرسأ ةریتوب  كلخادب  قلطناو  ةقد ، رثكأ  راص  ھب ، تقثو  املكو  .ئطختس  ام  اًردانف  كسدح ، ھب 

كدوعوب ِفوأ 
، ام ءيش  لعفب  دھعتت  نأ  درجمب  نكل  .كسفن  ىلع  دوعولا  عطق  يف  عسوتت  الو  اًمئاد ، كدوعوب  ِفوأ 

.نمثلا ناك  ام  ایأ  ھب  مایقلا  ىلع  مزعا 

تنك اذإ  ةصاخ  ھب ، تیفوأو  كسفن  ىلع  ًادعو  تعطق  اذإ  كنأ  دوعولاب  قلعتی  امیف  ریثملا  لعلو 
عفتریسو كسفن ، نع  اضرلاب  رعشتس  كنإف  دعولا ، اذھب  ءافولل  ةریبك ، ةیحضت  وأ  ًادھج ، لذبتس 

ىوتسم كحنمی  امك  كلخاد ، يف  ةوقلا  ثعبی  دوعولاب  ءافولاف  كسفنب ، كتقثو  كتاذل  كریدقت  ىوتسم 
.راخفلاو تاذلا  مارتحا  نم  ىلعأ 

رعشت كلعجی  اذھف  كسفن ، ىلع  ھتعطق  دق  دعوب  ءافولا  نع  زجعت  وأ  كدعو ، فلخت  امدنع  كنكل 
كئافو مدع  ببستی  ام  اًریثكو  .ةلآضلاو  فعضلاب  رعشت  كلعجی  امك  ةینودو ، ةیبلس  رعاشمب  كلخاد 
فلخی انلك   " لثم راذعألا ، قالتخا  أدبت  ثیح  مھتنادإو ؛ مھنم  كاوكشو  نیرخآلا  كداقتنا  يف  دوعولاب 

". هدوعو

فرشلاب َّلحت 
امكو كسفن ، اھب  دعت  يتلا  دوعولاو  نیرخآلا ، اھب  دعت  يتلا  دوعولا  امھو  دوعولا ؛ نم  ناعون  كانھ 

، فیرش صخش  كنأ  نیرخآلا  عم  كتاقالع  يف  كنع  فرُعی  نأو  كتملكب ، مزتلت  نأ  كَتعْمُسل  مھم  وھ 
.كسفن اھب  دِعت  يتلا  كدوعوب  يفت  نأ  اًضیأ  مھملا  نمف 

نوكت نأ  وأ  يئاذغلا ، كماظن  نِّسحت  نأ  وأ  موی ، لك  ةضایرلا  سرامت  نأب  كسفن  تدعو  اذإو 
ةلأسم دوعولا  هذھب  كءافو  نإف  ةیسارد ، ةرود  يھنت  نأ  وأ  لمعلا ، تاعامتجا  يف  دیعاوملا  طبضنم 
ءافولا نع  زجعتو  ءيشب  كسفن  دِعت  امدنعف  دوعولا ، هذھب  كریغ  دحأ  ملعی  مل  اذإ  ىتح  .ةیساسأ 

.اھل كریدقتو  كتاذل  كتقث  نم  كلذ  للقیس  دعولاب ،

مزتلاف كریغل ، وأ  كسفنل  ًادعو  تعطق  ام  اذإو  رمألا ، يف  َّورت  نكلو  دوعولا ، عطق  يف  عرستت  ال 
.كسفن هاجت  كروعشو  كیلإ ، نیرخآلا  ةرظن  كشھدت  فوسو  ءافولاب ،

ةیلمع تابیردت 

مزتلت نأ  امإ  ررقو  ھھاجت ، مازتلالا  وأ  حایترالاب ، ھیف  رعشت  كتایح ال  بناوج  نم  ًابناج  ددح   .1
.ھتمرب رمألا  كرتت  نأ  وأ  ةیلك ، ھیف 

قیقحت ىلع  مزعلا  دقعاو  اھب ، ِفت  ملو  كسفن ، وأ  نیرخآلا ، اھب  تدعو  يتلا  كدوعو  ددح   .2
.نیعم خیرات  لولحب  دوعولا  كلت 



سماخلا لصفلا 

ھجوتب  َّلحت 
يباجیإ يلقع 

". كاذ وأ  اذھ  امإ  ھلعجی  يذلا  وھ  ریكفتلا  َّنكل  ئیس ، وأ  دیج  وھ  ام  دجوی  : "ال  ریبسكش لوقی 

.كؤاكذ لعفی  امم  رثكأ  كمدقت  ددحی  كھجوت  نإ  لوقت  ةلداعم  كانھو 

ام ربكأ ؛ ةجردب  مھمارتحا  تلنو  نیرخآلا ، باجعإب  تیظح  ریثأت ، اذو  ایباجیإ  تحبصأ  املكو 
، سانلا نم  دیزملا  باجعإب  ىظحتس  امك  عرسأ ، تایقرتو  ربكأ ، بتار  ىلع  لصحتس  كنأ  ينعی 

.كعم نواعتلاو  كتقداصم ، يف  مھتبغرو  مھمعدو ،

يتلا روھزلاكو  .نیرخآلا  ىلإ  ةبسنلاب  اًعانقإو  اًریثأت  رثكأ  ترص  ةیباجیإ ، رثكأ  ترص  املكو 
نم ءيشب  مھنولماعی  نیذلا  ءالؤھل  مھلخاد  لوجی  امب  حوبلا  سانلا  بحی  سمشلا ، ءوض  تحت  حتفتت 

.دولاو ءفدلا 

ام اًمود  نوركذتی  مھنكل  ھلوقتو ، ھلعفت  ام  سانلا  ىسنی  ": " ولجنأ ایام   " ةفورعملا ةرعاشلا  لوقت 
". ھب نورعشی  مھتلعج 

بستكملا لؤافتلا 
نإف نامجیلس ،" نترام   " اینافلسنب ةعماج  ذاتسأل  ًاقبطف  كمدقتو ؛ كحاجن  نم  وحن ٨٥٪  كھجوت  ددحی 
لب بسحف ، اھسایق  نكمی  ةمس ال  يھو  لؤافتلا ، يھ  ةایحلا  يف  ةداعسلاو  حاجنلا  قیقحتل  مھألا  ةمسلا 

.اًضیأ بستُكت  نأ  نكمی 

مظعم ھیف  ركفت  ام  تحبصأ  كنأ  امب  ًانسح ، اًمامت ؟ ایباجیإ  اًصخش  نوكت  يأ  لؤافتلا ؛ ملعتت  فیكف 
هذھ حبصت  نأ  ىلإ  نولئافتملا  اھب  ركفی  يتلا  ةقیرطلاب  ركفت  نأ  وھ  لؤافتلا  ىلإ  كحاتفم  نإف  تقولا ،

؟ نایحألا بلغأ  يف  نولئافتملا  ركفی  فیك  نكلو  .كلخاد  ةلصأتم  ةعیبط  ةقیرطلا 

دیرت امیف  ركف 
تاوطخلا يفو  مھفادھأ ، يف  نوركفی  مھف  ھیلع ؛ مھلوصح  ةیفیك  يفو  نودیری ، امیف  نولئافتملا  ركفی 

هاجت اھذخأت  ةوطخ  لكف  .فادھألا  كلت  وحن  مدقتلل  ةعاس ، لكو  موی ، لك  اھذاختا  مھیلع  يتلا  ةددحملا 
.ًالؤافت رثكأو  لاعفو ، يباجیإ ، كنأب  رعشت  كلعجت  كیلإ  ةبسنلاب  مھم  فدھ 

تائمب لغشنی  نأ  يعاولا  كلقع  ناكمإب  ھنأ  وھ  اھتفرعم ، كیلع  يتلا  ةمھملا  رومألا  نم  ًادحاو  نإ 
.ةیبلس وأ  ةیباجیإ  ةركف  نوكت  نأ  امإ  ةرم ، لك  ةدحاو  ةركف  يف  ریكفتلا  ھنكمی  نكل  ةعباتتملا ، راكفألا 

ةددحملا تاوطخلاو  ھقیقحت ، دیرت  يذلا  فدھلاب  قلعتی  امیف  ةیباجیإ  ةركفب  كلقع  لغشت  نأ  تدمعت  اذإف 
.ایئاقلت ةیبلسلا  راكفألا  دعبتست  كنإف  فدھلا ، كلذ  قیقحتل  اھذاختا  دوت  يتلا 

رمت امدنعف  اًراھنو ؛ ًالیل  اًمئاد  كفادھأ  يف  ركفت  نأ  وھ  حاجنلا  ئدابم  مظعأ  نم  ًادحاو  نأ  امك 
ىزغملاو .كفدھ  يف  ركف  طبحم ، فقومب  وأ  ةساكتناب ، رمت  امدنعو  كفدھ ، يف  ركف  جعزم ، فقومب 

هذھ حبصت  نأ  ىلإ  ةیبلسلا ، كراكفأ  طیبثت  يف  كفدھ  يف  ریكفتلا  مدختست  نأ  وھ  ةیجھنملا  هذھ  نم 
.كیلإ ةبسنلاب  ةلھسو  ةیئاقلت  ةیجھنملا 



دافتسملا سردلا  ملعت 
نم سرد  كیلع  رمت  ةبقع  وأ  ةلكشم  لكف  ةبوعص ؛ وأ  ةساكتنا  لك  نم  دافتسملا  سردلا  نع  ثحبا 
نأ نكمی  امع  لءاستتو  دافتسملا ، سردلا  نع  ثحبت  امنیبو  .ةدیدع  اًسورد  نوكت  ام  اًریثكو  ام ، عون 

.اًمامت كرعاشم  ىلع  اًرطیسم  ىقبتو  ایباجیإ  كلقع  ىقبی  فقوملا ، اذھ  نم  ھملعتت 

رارمتساب كلقع  ّذغ  ِ
تالاقملاو بتكلا  ةءارقب  لاثملا ، لیبس  ىلع  تامولعملاو ، ةیباجیإلا  راكفألاب  رارمتساب  كلقع  ّذغ  ِ

جماربلا ىلإ  عمتساو  .كلمعو  كتایح  ىوتسم  عفرتو  كعفنت  يتلا  تامولعملاب  ماملإلاو  ةءانبلا ،
رضحاو .كیدل  حاتم  تقو  يأ  يف  وأ  كترایس ، يف  وأ  يكذلا ، كفتاھ  ىلع  ةیباجیإلا  ةیمیلعتلا  ةیعمسلا 

يتلا ةءانبلاو  ةمیقلا  راكفألا  ملعت  اھیف  كنكمی  ثیح  لمع ؛ شروو  تاودنو ، ةیباجیإ ، ةیراوح  تاقلح 
.كتایح ةدوج  نیسحت  يف  اھمادختسا  كنكمی 

كھجوت يف  مكحت 
كسفن ىلإ  ترظن  املكف  نیرخآلا ، هاجت  كھجوتو  كسفن ، هاجت  كھجوت  نیأزج : نم  كھجوت  فلأتی 

.ربكأ ةجردب  اًحجانو  ایباجیإو ، ًالئافتم ، ترص  نأش ، وذو  حلاصو ، ةمیق ، وذ  صخش  كنأ  رابتعاب 

ثیح اًضیأ ؛ ةیباجیإ  رثكأ  نیرخآلا  هاجت  كھجوت  راص  ایباجیإ ، كسفن  هاجت  كھجوت  ناك  املكو 
.ھجوتلا يعون  نیب  ةیرظانت  ةقالع  كانھ  نأ  ودبیو  رخآلاب ، امھدحأ  نابناجلا  قلعتی 

نیرخآلا ىلإ  جاتحت  تنأ 
ًاددع بلطتیس  ام  اًریثكو  كعم ، مھنواعتو  نیرخآلا  ةدعاسم  كلمع  يف  هزجنت  دق  ام  لك  بلطتیس 

امدنعو .كلذ  لعف  ىلإ  نیرطضم  مھنوكل  ال  طقف ، كلذ  اودارأ  اذإ  سانلا  كدعاسیس  مویلاف  مھنم ، اًریبك 
، فطاعتب نیرخآلا  ىلإ  عمتستو  ةماعلا ، ةحلصملا  نع  ثحبتو  نیرخآلا ، عم  ًافلآتمو  ایباجیإ  نوكت 

نوبغری يأ  نیعاوطم ؛ نوحبصیو  نورخآلا ، كل  نئمطی  فوس  ةلئسألا ، نم  ریثكلا  مھیلع  حرطتو 
.كفادھأ قیقحت  ىلع  كعم  نواعتلاو  كعم ، لمعلاو  كتدعاسم ، يف 

وحن لصف  يف  ببسلا  نأ  تاونس  عضب  ذنم  ایجولونكتلل  يجینراك  دھعم  اھارجأ  ةساردب  درو  دقو 
عم ماجسنالا  نع  مھزجع  وھ  تاونس  رشع  ىدم  ىلع  ىربك  تاكرش  يف  مھلامعأ  نم  اولُِصف  نمم   ٪٩٥

.ةءافكلا ىلإ  مھراقتفا  ال  يبلسلا ، مھھجوت  وھ  مھلصف  يف  ببسلا  نأ  يأ  نیرخآلا ؛

تاذ بصانم  نولوتیو  تایقرت ، ىلع  نولصحی  ام  اًمئاد  ةیباجیإلا  تاھجوتلا  باحصأ  نأ  دجنو 
لصحی دق  يتلا  تایقرتلا  يف  نومكحتی  نیذلا  ایلعلا  بصانملا  باحصأ  نأل  كلذو  ىربك ؛ تایلوئسم 

.نیدودولا نیفظوملا  ةبحصب  اولمعی  نأ  نولضفی  ةیباجیإلا ، تاھجوتلا  باحصأ  اھیلع 

ةیلمع تابیردت 

هذھ قیقحتل  ةعاس ، لكو  موی ، لك  اھذاختا  كعسوب  يتلا  تاوطخلاو  كفادھأ ، يف  ركف   .1
اھقیقحت دوت  يتلا  كفادھأب  قلعتت  يتلا  ةیباجیإلا  راكفألاب  رارمتساب  كلقع  لغشاو  .فادھألا 

.قحب ایباجیإ  اًصخش  حبصت  نأ  ىلإ 

.مویلا كھجاوت  يتلا  ةبعصلا  فقاوملا  نم  اھملعت  كنكمی  يتلا  سوردلا  نم  ًادحاو  ددح   .2



اًحاجن رثكأ  حبصت  نأ  ىلع  كتدعاسم  ھنأش  نم  ةمیق  يذ  ءيش  نع  سردلا  كلذ  يف  ثحباو 
.لبقتسملا يف 



سداسلا لصفلا 

لضفألا عقوتو  ةیباجیإب  لصاوت 
رابك نم  بلُط  تاساردلا ، ىدحإ  يفف  ریبك ، دح  ىلإ  كتایح  ةیعون  نیرخآلا  عم  كلصاوت  ةیفیك  ددحت 

نإ مھنم  لاقف ٨٦٪  يراجتلا ، لمعلاو  ةدایقلا  يف  ةیمھأ  رثكألا  تاراھملا  ةیمست  نییذیفنتلا  نیلوئسملا 
.قالطإلا ىلع  مھألاو  زربألا  ةراھملا  يھ  لصاوتلا  ىلع  ةردقلا 

امیف كسفن  عم  لصاوتلا  نمضتت  امنإو  بسحف ، نیرخآلا  عم  لصاوتلا  ىلع  ةردقلا  نمضتت  يھو ال 
.اًضیأ كسفن  عم  يباجیإلا  ثیدحلاو  يلخادلا ، راوحلاب  قلعتی 

يریسفتلا كبولسأ 
ءایشألا رسفت  امدنعف  يریسفتلا ،" كبولسأ   " وأ يلخادلا  كراوح  لعفب  كرعاشم  نم  وحن ٩٥٪  ددحتی 

اذإ امأ  .فقوملا  ىلع  اًرطیسمو  اًحضاوو ، ًائداھ ، ىقبت  كنإف  ةءانب ، ةیباجیإ  ةقیرطب  نیرخآللو  كسفنل 
.ةیلعاف لقأو  ًابضاغو ، ایبلس ، روفلا  ىلع  حبصتسف  ةیبلس ، ةقیرطب  ءایشألا  ترسف 

ةملك مادختسا  نم  ًالدبف  .ةیبلسلا  تاملكلا  نم  ًالدب  ةیباجیإلا  تاملكلا  مدختساو  ةیانعب ، كتاملك  رَّیََخت 
.ةدیاحم ةملك  يھو  فقوملا "  " ةملك مدختسا  ةیبلسلا ، رعاشملا  زفحت  يتلا  يبلسلا  ءاحیإلا  تاذ  ةلكشم 

ًایدحت وأ  اًریثم ،" ًایدحت  مویلا  ھجاون  اننإ  : " ًالثم لقف  يدحت ،"  " ةملك مادختسا  كلذ  نم  لضفأ  لب 
.داتعم ریغ  ًایدحت  وأ  عقوتم ، ریغ 

ءيش عقاولا  يف  وھو  نیرخآلا ، ىدلو  كیدل  ام  لضفأ  جرُخی  ءيش  ھل ؛ ىقرت  ءيش  وھ  يدحتلا  نإ 
.ةیباجیإ ةقیرطب  ھیلإ  حمطت 

ضعب يتأت  ثیح  ةصرف ؛ ةملك  يھ  ةلكشم  فصول  اھمادختسا  كنكمی  يتلا  تاملكلا  لضفأ  لعلو 
وأ تابقع ، وأ  تالكشم ، ةئیھ  يف  ةیفختم  ةیادبلا  يف  ةیصخشلا  وأ  ةیلمعلا  ةایحلا  يف  صرفلا  ربكأ  نم 

.ةینھم ةریسم  وأ  ام  جتنمل  مات  لشف  لكش  يف 

يباجیإلا يتاذلا  ثیدحلا 
الو ایقیقح ، نوكی  نأ  دوت  كسفن ال  نع  ءيش  يأ  لوقت  الأ  ىلإ  ھبتناو  ةیباجیإب ، اًمود  كسفن  نع  ثدحت 

: لیبق نم  ًائیش  لوقت  نأب  اًروف  ھححصف  ام ، ًأطخ  تبكترا  اذإو  .ًادبأ  اھطبحت  وأ  كسفن ، دقتنت 
". ةلبقملا ةرملا  يف  اذھ  نم  لضفأ  لكشب  فرصتأس  "

تنك اذإ  ىتحف  .ماری  ام  ىلع  يرست  اھنأب  مھربخأف  رومألا ، يرست  فیك  نورخآلا  كلأسی  امدنعو 
.كتالكشمب مھربخت  وأ  كفواخم ، نأشب  نیرخآلا  ىلإ  ثدحتت  نأ  كیلع  سیلف  تالكشملا ، ضعب  ھجاوت 

يعاواللا كلقع  جمرب 
ىلع تاملكلا  هذھ  يعاواللا  كلقع  لبقتی  ام  ناعرس  كسفن ، نع  كسفن  ىلإ  ةیباجیإب  ثدحتت  امدنع 

قستت يتلا  سیساحألاو  دسجلا ، ةغللو  رعاشملل ، لثتمی  اھدعب  يعاواللا  كلقع  لعجی  ام  رماوأ ؛ اھنأ 
ھنوكت دق  امع  ال  نوكت ، نأ  دوت  امع  كسفن  ىلإ  ثدحتلا  كیلع  مث  نمو  كلذ ، يباجیإلا  كثیدح  عم 

.ربكأ ةجردب  كثیدح  عم  قستت  يتلا  رعاشملاب  ترعش  اذھ ، تلعف  املكو  .مویلا 



؛ كلوح نمل  معدلاو  عیجشتلا  نم  توص  كنأك  اًمئاد  نكو  ةیلكشلا ، ةیحانلا  نم  اًجھتبمو  ًالئافتم  نك 
ةریغصلا مھتازاجنإ  ىلع  مظتنم  وحن  ىلع  مھركشاو  ًانسح ، ًءالب  نولبی  مھنأب  كلمع  قیرف  ربخأف 

.ةریبكلاو

ةیباجیإلا تاعقوتلا 
امیفو كصخی ، امیف  ةیباجیإ ، تاعقوت  اًمود  كیدل  نوكت  نأ  يھ  ةیلعاف  زیفحتلا  تاودأ  رثكأ  نمو 

.كب رمی  فقوم  لك  يفو  نیرخآلا ، يف  نسحلا  بناجلا  نع  ثحبلا  كیلع  اذھلو  نیرخآلا ، صخی 

، ةیباجیإلا تاعقوتلا  ریثأت  يف  تاونس  ةدعل  درافراھ  ةعماجب  لاتنزور " دیفید   " ذاتسألا ثحب  دقلو 
.انتایح يف  ھیلع  لوصحلا  عقوتن  ام  ىلع  لب  دیرن ، ام  ىلع  لصحن  اننأ ال  فشتكا  دقو 

كولس يف  يوق  ریثأت  تاذ  ةرمضم -  مأ  ةنلعم  تناكأ  ءاوس  كتاعقوتف -  ءيش ؛ لك  سیل  اذھو 
.نیرخآلا

يفو اھیلع ، تحبصأ  يتلا  ةیصخشلا  يف  رثألا  غلاب  كنأشب  كیدلاو  تاعقوتل  ناك  كتأشن ، ةرتف  يفف 
دقنلا ىلإ  نیغلابلا  تالكشم  مظعم  بسنت  نأ  نكمی  كلذلو  غلاب ، صخشك  كسفن  نع  كتاداقتعا 

.مھرمع نم  ىلوألا  سمخلا  وأ  ثالثلا  تاونسلا  يف  اھوقلت  يتلا  ةیبلسلا  تاعقوتلاو 

كتایح يف  رثؤت  كتاعقوت 
يف كلذكو  اھیلإ ، نولوؤیس  يتلا  ةلاحلا  يف  ًاغلاب  اًریثأت  كلافطأو  كتایح  كیرش  نأشب  كتاعقوت  رثؤت 

.ھب نوموقی  امیف  لضفألا  مھنم  عقوتت  كنأب  مھربخت  نأ  اًمود  كیلع  اذل  مھسفنأ ؛ هاجت  مھروعش 

لضفأ لعج  ام  وھو  كلمع ؛ هاجت  كروعشو  كئادأ  يف  اًرشابم  اًریثأت  كریدم  تاعقوتل  نأ  امك 
ةیلاعلا مھتقث  نع  نوربعی  ام  اًمئاد  مھف  ةیباجیإلا ؛" تاعقوتلا  يریدم  "ـ ب نوفرُعی  نیریدملا 

.مھیسوءرمب

نع ثحبلا  يھ  اًَمود  مھعم  اھعابتا  كیلع  يتلا  ةدعاقلا  لعلو  اًضیأ ، كلمع  قیرف  يف  كتاعقوت  رثؤتو 
.كنولذخیس ام  اًردانف  ةدعاقلا ، هذھ  تعبتا  اذإف  ھنم ، لضفألا  عقوتو  مھنم ، فظوم  لك  يف  ةزیملا 

، ًانسح ًءالب  يلبت  نأ  تعقوت  اذإف  .قالطإلا  ىلع  اًریثأت  رثكألا  يھ  كسفن  نع  كتاعقوت  نإ  اًریخأو ،
، ةیئاذغلا كتیمح  عابتا  لصاوت  نأ  تعقوت  اذإو  .كلذك  نوكتسف  اًحجان ، نوكت  نأ  تعقوت  اذإو  لعفتسف ،

.لعفتسف ةلماك ، اھیھنت  ىتح  كملعت  ةطخ  وأ 

ةمیظع ءایشأ  ثودح  عقوت 
اذإو كتاعقوت ، كلذختس  ام  اًردان  ةعئارو ، ةمیظع  ءایشأ  كلوح ، نممو  كسفن ، نم  عقوتت  امدنع 

.اًضیأ كتاعقوت  كلذختس  ام  اًردانف  ةیبلس ، ءایشأ  تعقوت 

عیبی اًمیتی  ًالفط  ھتایح  أدب  يذلا  ھنمز ، يف  اكیرمأ  ءایرثأ  دحأ  وھو  نوتس ،" تنملك  مایلیو   " ناك
". يسكعلا بایترالا  نونج  "ـ ىلحتی ب نأ  ىلع  صخش  لك  ثحی  وغاكیش ، عراوش  يف  دئارجلا 

ةقثلا ةلقب  مستی  وھف  ام ؛ لكشب  ھئاذیإل  هدض  رمآتی  نوكلا  نأب  بایترالا  نونجب  ضیرملا  نمؤیو 
رطخلا بقرتی  امك  .ھب  رمی  فقوم  يأ  يف  أوسألا  عقوتی  ام  اًمئادو  نیرخآلا ، يف  بایترالاو 

". ھنم لینلا   " يف نیرخآلا  ةبغرب  ھعانتقال  كلذو  رارمتساب ؛



ةطخ ھل  مسری  نوكلا  نأب  نمؤی  وھف  كلذ ، نم  ضیقنلا  ىلعف  يسكعلا ، بایترالا  نونج  ضیرم  امأ 
يسكعلا بایترالا  نونج  ضیرم  ىریو  .اًحاجن  رثكأ  نوكی  نأ  ىلع  هدعاستو  ریخلا ، لك  ھل  بلجت 

نوكی نأ  ىلع  ھتدعاسمل  تَّدُِعأ  ةریبك  ةرماؤم  نم  اًءزج  هرابتعاب  فقومو  ةلكشمو ، صخش ، لك 
.لبقتسملا يف  اًحاجن  رثكأ 

ربخأو .اًمئاد  ریخلا  دشناو  اًمئاد ، لضفألا  عقوتو  اًضیأ ، نیرخآلا  عمو  ةیباجیإب ، كسفن  عم  لصاوت 
ةرظنلا هذھ  ھعنصتس  يذلا  قرفلا  كشھدی  فوسو  مھب ، كنامیإو  مھل ، كریدقت  ىدمب  اًمود  نیرخآلا 

.ةینھملا كتایح  يف 

ةیلمع تابیردت 

روعشب رعشأ  ةدیج ! ةحصب  رعشأ  رورسم ! انأ  : " يدیكوت لكشب  لقو  حابص ، لك  ضھنا   .1
، ةضیرع ةماستباب  ھبجأ  كروعش ، نع  صخش  يأ  كلأسی  امدنع  مویلا ، رادم  ىلعو  عئار ."!

!". عئار روعش  َّيدل  : " لقو

وأ نوحجنیس ، مھنأب  ةماتلا  كتقثب  مھربخأو  اًمود ، نیرخآلا  نمو  كسفن ، نم  لضفألا  عقوت   .2
.مھتایكولسو مھرعاشم  لكشت  فوس  كتاعقوتف  ًانسح ، ًءالب  نولبیس  مھنأب 



عباسلا لصفلا 

زاجنإلا ةعرسب  َّلحت 
تارشنو تالجملاو ، نویزفیلتلاو ، عایذملا  يف  ةلباقم  نم ٥٠٠٠  رثكأ  تیرجأ  تاونسلا ، ىدم  ىلع 

ينلأسی يذلا  روھمجلا  مامأ  ةیح  تاءاقل  تمدق  امك  ةینورتكلإلا ، تانودملاو  فحصلاو ، رابخألا ،
."؟ حاجنلا رس  ام  : " اًراركتو اًرارم 

لب حاجنلل ، رارسأ  كانھ  تسیل   " ةرم تاذ  ونیدنام " جوأ   " يكیرمألا فلؤملا  ينربخأ  امك  نكل ،
". اًراركتو اًرارم  اھفاشتكا  داعی  ةدلاخ  قئاقح  يھ 

؛" ماھملا زاجنإ   " ةطاسبب وھ  لمعلا  يف  حاجنلا  رارسأ  مظعأ  دحأ  نأ  نظأ  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو 
اھردقیو اھیلإ ، جاتحیو  اھدیری ، يتلا  جئاتنلا  قیقحت  ىلع  كتردق  قفو  كمییقت  متیس  ةیاھنلا ، يفف 
تایقرتو ةیلاع ، بتاور  ىلع  نولصحی  نیذلا  نوفظوملاف  .اھزاجنإل  ًابتار  كل  نوعفدیو  نورخآلا ،

جئاتن مھقیقحتل  لمعلا ، زاجنإ  ةكلم  مھیدل  نأ  مھنع  فورعملا  صاخشألا  مھ  ةعیفر ، بصانم  ىلإ 
.نویداعلا نوفظوملا  اھققحی  يتلا  كلت  نم  ریثكب  لضفأ 

جئاتنلا ىلع  زكر 
عقوتملا جئاتنلا  ام  : " وھ ھحرطی ، نأ  يذیفنتلا  لوئسملا  ىلع  بجی  لاؤس  لوأ  نإ  ركارد " رتیب   " لوقی

.لوألا كلاؤس  ھسفن  وھ  نوكی  نأ  بجیو  اھققحأ ،"؟ نأ  ينم 

ةرادإ باتك  صخلی  قایسلا ، اذھ  يفو  مدقتلا ،" ىلع  ظافحلاو  مدقتلا   " وھ ةمھملا  زاجنإ  حاتفم  نإ 
فلألا نم  لمعلا  ملاع  يف  زاجنإلا  ةركف  نالآ " دیفید   " ھفلؤمل  1 ماھملا عیمج  زجنت  فیك  ریھشلا  تقولا 

.ءایلا ىلإ 

يف مدقتلل  ةمزاللا  تامسلا  مھأ  نع  اولئُس  نییذیفنت ، ءاسؤر  ىلع ١٠٤  تیرجأ  ةسارد  يفو 
، تایولوألا دیدحت  ىلع  ةردقلا  يھ  ىلوألا  ةمسلا  تناك  نیتمس ؛ ىلع  مھمظعم  قفتا  دقو  مھتاسسؤم ،

تناكف لمعلا ، يف  مدقتلل  ةمزاللا  ةیناثلا  ةمسلا  امأ  ةیمھأ ، لقأ  وھ  امو  ةیمھأ ، رثكأ  وھ  ام  دیدحت  يأ 
.ةءافكو ةعرسب  ھمامتإ  مث  لمعلا ، ءدب  ىلع  ةردقلا 

عرسأ ةریتوب  صرفلا  منتغا 
؛ زجنملا فظوملا  كنوكب  كتسسؤم  يف  كراھتشا  نم  عرسأ  ةیلمعلا  كتایح  يف  مدقتت  كلعجی  ءيش  ال 

امنیح نورخآلا  نوفظوملا  ھیلإ  أجلی  يذلا  فظوملا  كنوكب  فرعت  نأ  يھ  اھبستكت  دق  َةعْمُس  لضفأف 
نكمیف فاطملا ، ةیاھن  يف  ام  ءيش  مامتإ  وھ  بولطملا  ناك  اذإف  ةعرسب ، ام  ءيش  ءادأ  يف  نوبغری 

نوركفی نم  لوأ  كنإف  اًمساح ، ًالماع  يھ  زاجنإلا  يف  ةعرسلا  تناك  اذإ  امأ  صخش ، يأ  ىلإ  ءوجللا 
.ھیف

مھأ نم  ةعرسلا -  ھجو  ىلع  ام  ةمھم  ذیفنت  ىلإ  ةجاحلاب  روعشلا  زاجنإلا -  ةعرسب  يلحتلاف 
ھیدؤت كنكل  ةعئار ؛ ةروصب  لمعلا  ءادأب  رھتشت  تنك  اذإ  ىتحف  لمعلا ، يف  يقرتلل  ةمزاللا  تامسلا 

.لیختت امم  دعبأل  مدقتلا  نع  كقوعی  نأب  لیفك  اذھف  ءطبب ،

زاجنإلا وحن  ھجوتلا 



.مھریغ نع  مھزیمت  ةیدایتعا  ریكفت  قرط  يأ  تاھجوتلا ؛"  " نم ةلسلسب  نوحجانلا  نوفظوملا  عتمتی 
يف ةرمتسم  ةروصب  نوركفی  مھلعجی  ام  وھف  زاجنإلا ،" وحن  ھجوتلا   " وھ تاھجوتلا  هذھ  دحأ  لعلو 

.عرسأ لكشب  لمعلا  زاجنإو  مھفادھأ  قیقحتل  اھذاختا  مھنكمی  ةددحم  تاوطخ 

نوفرصتیو ةعرسب ، نوكرحتیو  ةعرسب ، نوشمی  مھف  مئاد ، كارح  يف  ھجوتلا  اذھ  مھلعجیو 
يف رارمتساب  نوركفی  كلذل  ربصلا ؛ ولیلق  مھو  ةعرسب ، نوملكتی  لب  ةعرسب ، نوركفیو  ةعرسب ،

.اھمامتإو مھماھم  ةرشابم 

يذلا يلاتلا  لاؤسلاف  اھزاجنإ ، حاتفم  وھ  اھیف  ءدبلاو  حاجنلا ، حاتفم  وھ  ماھملا  زاجنإ  ناك  اذإو 
."؟ دیدحتلا ھجو  ىلع  اھیف  عرشت  نأ  كیلع  يتلا  ماھملا  ام  : " وھ ھسفن  حرطی 

ًالوأ ةیمھأ  رثكألا  ماھملا  زجنأ 
اًریدجو ًاعیرس  ًالمع  يدؤتو  ةعرسبو ، دجب  لمعتس  تنك  اذإف  ةطیسب ؛ لاؤسلا  اذھ  نع  ةباجإلا  نإ 

لمعتس يتلا  ةدیحولا  اھنأو  ةیمھأ ، رثكألا  ةمھملا  اھنأ  دكأتت  نأ  نم  دبالف  ماھملا ، ىدحإ  زاجنإل  ةقثلاب 
.اھیلع كلمع  نم  ةعقوتملا  جئاتنلا  ثیح  نم  كلذو  اھمامتإ ، ىلع 

ةبسنب كمامتھا ، لج  اھِلْوأو  رضاح ، نھذب  اھیلع  زكر  مث  ةیمھأ ، رثكألا  ماھملاو  كتایولوأ ، ددح 
.اھزجنت نأ  ىلإ  ، ٪١٠٠

كلت ةصاخ  ىلعأ ، ةمیق  تاذو  لضفأ ، جئاتن  قیقحت  دوت  لھ  لاملا ؟ نم  دیزملا  بسك  دیرت  لھ 
اھزاجنإ كنكمی  يتلا  ةیمھأ  رثكألا  ماھملا  ددح  نذإ  قالطإلا ؟ ىلع  مھألا  كریدم  اھربتعی  يتلا  جئاتنلا 

.اھیھنت نأ  ىلإ  للك  نود  اھیلع  لمعاو  اھب ، أدباو  كتسسؤم ، ىلإ  تاماھسإلا  مظعأ  میدقتل 

كتمھم زاجنإ  وحن  مدقتلاو  لمعلا  ءدب  ىلإ  ةجاحلاب  روعشلاو  زاجنإلا  ةعرسب  ىلحتت  امدنع 
.حاجنلل عیرسلا  قیرطلا  ىلع  يئاقلت  لكشب  كسفن  عضت  كنإف  ةعرسلا ، ھجو  ىلع  ةیساسألا 

ةیلمع تابیردت 

نأ ركذتو  كلمع ، يف  اھقیقحت  كنكمی  يتلا  مھألا  جئاتنلا  ًاعم  اددحو  كریدم ، ىلإ  ثدحت   .1
، عقاولا يفف  .تقولل  ةعیضم  الإ  وھ  ام  ةیمھأ  رثكألا  كتمھم  ىوس  رخآ  ءيش  يأ  ىلع  لمعلا 

ناك ھنأ  نیح  يف  ةینھملا ، كتریسم  رمدی  نأ  ةلیئضلا  ةمیقلا  تاذ  ماھملا  ىلع  لمعلل  نكمی 
.ةریبكلا ةمیقلا  تاذ  ماھملا  ىلع  لمعلا  كیلع  نیعتی 

لمعلاب كسفن  مزلأ  مث  لاحلا ، يف  اھیلع  لمعلا  أدباو  ةیمھأ -  رثكألا  ةمھملا  ةمھم -  رتخا   .2
ىلإ ىرخأ  دعب  ةرم  رمألا  ررك  مث  اھیھنت ، نأ  ىلإ  اھاوس ، امب  لغشنت  نأ  نود  اھدحو ، اھیلع 

.كیلإ ةبسنلاب  ًةداع  ماھملا  زاجنإ  ةكلم  حبصت  نأ 

ریرج ةبتكم  ىدل  رفاوتم   1



نماثلا لصفلا 

ةیمھأ رثكألا  ءالمعلا  تاجایتحا  ةیبلت 
."؟ ناسنإلا ةایح  نم  فدھلا  ام  : " ةرم تاذ   " نیاتشنیأ تربلأ  لئس "

، نیرخآلل تامدخ  مدقن  نأ  وھ  فدھلا  نأ  دبال  : " ًالئاق باجأ  مث  ةھرب ، لاؤسلا  يف  نیاتشنیأ  ركفف 
."؟ رخآ فدھ  كانھ  لھو 

يف حیحص  وھ  امك  لمعلا ، راطإ  يف  حیحص  اذھو  ام ، ةقیرطب  نیرخآلل  تامدخ  میدقتل  انقلُخ  دقل 
اًرشابم اًطابترا  ھیلع  لصحت  يذلا  لباقملا  طبتری  ام  اًمئاد  لمعلا  يفف  ةیلئاعلاو ؛ ةیصخشلا  ةایحلا 
قلعتملا وأ  يداملا  لباقملا  ءاوس  لباقملا ، اذھ  ةدایز  تدرأ  اذإف  نیرخآلل ؛ اھمدقت  يتلا  ةمیقلاب 

.نیرخآلل اھمدقت  يتلا  ةمدخلا  ةمیق  ةدایز  ىلع  زكرت  نأ  نم  دبالف  اًضیأ ، تایقرتلاب 

كءالمع ددح 
مھ كؤالمعف  كتایح ؛ يف  اھنع  بیجتو  اھلأست  دق  يتلا  ةلئسألا  مھأ  نم  دحاو  ھنإ  كؤالمع ؟ مھ  نم 
ھیلإ نوجاتحی  ءيش  ىلع  لوصحلا  لجأ  نم  كیلع  نودمتعیو  مدقتت  يك  مھیلع  دمتعت  نیذلا  صاخشألا 

.ھنودیریو

، كوسوءرمو كریدم ، مھو : ءالمعلا ، نم  ةیسیئر  تاعومجم  ثالث  كیدل  فیرعتلا ، اذھل  ًاقبطو 
.تامدخلا مھل  رفوتو  تاجتنملا  نورتشی  نیذلا  كؤالمعو 

كریدم
ام امھ  كھاجت ، اضرلاب  هروعش  ىدمو  كریدم ، ناسحتسا  كلین  نإف  يساسألا ؛ كلیمع  وھ  كریدم 

.كلذ دیدحت  يف  لصیفلا  امھ  انوكی  مل  نإ  كلمع ، يف  كتداعسو  كحاجن  ىدم  ةریبك  ةجردب  ناددحیس 

ام بسحف ، ةكرشلا  حلاصل  نولمعی  مھنأ  نونظی  مھف  اًمامت ؛ ةطقنلا  هذھ  نیفظوملا  ضعب  لفغیو 
هددحی ھلمكأب  مھلبقتسم  نأ  نوكردی  الو  ةیداقتنا ، وأ  ةیدایح  ةقیرطب  مھریدم  ىلإ  نورظنی  مھلعجی 

.موی لك  مھریدم ، يأ  يساسألا ، مھلیمع  ناسحتسا  مھلین  ىدم 

ىربكلا يتصرف 
يف تاكرشلا  ىربك  ىدحإ  سیئر  وھو  مھم ، يذیفنت  لوئسم  نم  ایفتاھ  ًالاصتا  تیقلت  موی ، تاذ 
تنك اذإ  ينلأسو  يدوجوب ، ملع  ىلع  وھف  اذل  كلذ ؛ لبق  نیترم  انثدحتو  انلباقت  دقو  اھكلامو ، ةلودلا 

.روفلا ىلع  تقفاوف  ھل ، ایصخش  ًادعاسم  ھتكرش  يف  لمعلا  يف  بغرأ 

يننأ وھ  طقف ؛ دحاو  ءيش  ىلع  تزكر  تاكرشلا ، لمع  ةیجھنم  ملعأ  ينوكلو ال  تقولا ، كلذ  ذنمو 
.ًایفاك اذھ  ناك  دقو  ةدوجو ، ةعرسب  ينم ، ھبلطی  ام  لك  لعفأ  تنك 

نم رثُكأ  نأ  َّيلع  امب  ينربخأو  يضایر ، قیرف  يف  بردم  ھنأك  ينھجوو  صخشلا ، كلذ  يندشرأو 
ھتاداشرإ ىقلتأل  ةعاس  ةدمل  ًابیرقت  ءاسم  لك  ھعم  لباقتأ  تنكو  .ھلمع  نم  للُقأ  نأ  َّيلع  امو  ھلمع ،

قیقحت نع  ًالوئسم  ترصو  ةكرشلا ، يف  ماسقأ  ةثالث  ریدأ  تحبصأ  ةدحاو ، ةنس  لالخو  .ھتاھیجوتو 
لمع قیرف  وذ  اھنم  ٌّلك  ةفلتخم ، بتاكم  ةثالث  َّيدل  ناك  امك  تارالودلا ، نییالمب  ردقت  ةكرشلل  حابرأ 

نم رثكأ  يف  اًموی  ھعم  لمع  رخآ  فظوم  يأ  نم  عرسأ  يفیظولا  ملسلا  دعصأ  ينلعج  دقو  .لقتسم 



.نیثالثلا ھلمع  تاونس  ىدم  ىلعو  ھل ، اھعیمج  دوعت  ةكرش   ٢٠٠

طیسبلا رسلا 
لزعمب انأف  هاضر ، لانأ  تمد  امو  لوألا ، يلیمع  وھ  يریدم  نأ  تكردأ  دقف  اًطیسب ؛ يحاجن  رس  ناك 

تاسسؤملا هذھ  لثم  يف  ربدت  يتلا  دئاكملا  وأ  ةكرشلا ، يفظوم  ىلع  يرست  يتلا  تاسایسلا  نع  اًمامت 
.ىربكلا

تافیلكت كانھ  نوكت  امدنعف  ةكرشلا ؛ يف  زجنملا " فظوملا   " تحبصأ ادج ، ةریصق  ةدم  يفو 
ءادأ ةیفیك  دیدحت  يھ  يتفیظو  تناكو  .ماھملا  هذھ  ھیلإ  لكویو  ریدملا  ھیعدتسی  نم  لوأ  تنك  ةمھم ،

ةلكوملا ماھملا  ءادأ  ىلع  يتنواعمل  ةیاھنلا  يف  مھیلإ  تجتحا  ًافظوم  نیثالث  نم  رثكأ  مادقتساو  لمعلا ،
.َّيلإ

كؤالمزو كلمع  قیرف 
، مھیلع دمتعت  نیذلا  صاخشألا  مھو  كؤالمزو ، كلمع  قیرف  يھ  ةیناثلا  كئالمع  ةعومجم  نإ 
؛ ةحوتفم لصاوت  تاونقب  عتمتت  يتلا  يھ  لمعلا  قرفو  تاكرشلا  لضفأف  اًضیأ ، كیلع  نودمتعیو 

.ةكرشلل ماعلا  راطإلا  عم  امھنم  لك  ةفیظو  قفاوتت  فیكو  ھلیمز ، ھلعفی  ام  فظوم  لك  فرعی  ثیحب 
جئاتنلا قیقحتل  ِمّیق  رودب  فظوم  لك  ماھسإ  ةیفیكو  لمعلا ، نع  ةمئادو  ةلاعف  تاشاقن  كانھ  نوكت  امك 

.ةكرشلا وأ  مسقلا  اھعقوتی  يتلا 

كلیمع وأ  كنوبز 
اھمدقت يتلا  تامدخلا  ىلع  لصحی  وأ  تاجتنملا ، يرتشی  يذلا  صخشلا  ًاعبط  وھ  ثلاثلا  كلیمع  نإ 

نإ زرتیب " موت   " يكیرمألا بتاكلا  لوقی  كلذلو  قالطإلا ؛ ىلع  ةیمھأ  رثكألا  لیمعلا  وھو  كتكرش ،
". ءالمعلا ةمدخ  هاجت  فغشلاب  روعشلا   " وھ لمعلا  يف  حاجنلا  قیقحتل  مھألا  أدبملا 

نورتشی َملو  مھرظن ؟ ةھجو  نم  ةمیق  اذ  ھنوربتعی  يذلا  امو  ةیمھأ ؟ رثكألا  كؤالمع  مھ  نم 
نم رثكأ  لعفت  نأ  كیلع  اذامو  اھمدقت ؟ يتلا  تامدخلا  ىلع  لوصحلا  يف  نوبغری  وأ  كتاجتنم ،

؟ مھناسحتسا لینو  مھاضر ، بسكو  مھتمدخل ، كیسفانم 

لمعلا يف  حاجنلا  حاتفم 
ھلك لمعلا  يف  حاجنلا  نأب  مھربخأف  يیأر ، يف  لمعلا ، يف  حاجنلا  حاتفم  نع  سانلا  ينلأسی  ام  ًانایحأ 

، كئالمع اضر  بسكت  نأ  كیلع  اًحجان ، نوكت  يكلف  .ءيش  لك  نم  دیزملا  لمع  يف  صخلتی  نأ  نكمی 
نورعشی مھلعجت  نأ  كیلع  قحب ، اًحجان  نوكت  يكل  نكلو  حاجنلا ، موھفم  نع  عیمجلا  ھفرعی  ام  وھو 

لعجت نأو  صخرأ ، رعسبو  لضفأ ، لكشبو  ربكأ ، ةعرسب  تامدخلا  مھل  مدقت  نأو  اضرلا ، نم  دیزمب 
.كیسفانم عم  مھلمع  نم  لھسأ  كعم  مھلمع 

اًءدب لعفت ، نأ  كنكمی  اذامف  .ھمدع  نم  لمعلا  يف  كحاجن  اھسفن  ةیجھنملا  ددحت  ھسفن ، قایسلا  يفو 
نأ ملعت  نأ  كیلعو  كیسفانم ؟ عیمج  نم  لضفأ  وحن  ىلع  ةیمھأ  رثكألا  كئالمع  اضر  لینل  مویلا ، نم 
هذھ ءوض  يف  فرصتلاو  ھنع ، ةباجإلاو  لاؤسلا ، اذھ  حرط  ىلع  كتردق  ىلع  دمتعی  ھلمكأب  كلبقتسم 

.ةباجإلا

ةیلمع تابیردت 



مھقیقحت يف  كیلع  نودمتعیو  حاجنلا ، كقیقحت  يف  مھیلع  دمتعت  نیذلا  كئالمع  مھأ  نم   .1
؟ اضرلاب مھروعشو  حاجنلا ،

اضر رثكأ  ةیمھأ  رثكألا  كئالمع  لعجل  روفلا  ىلع  ھلمع  كنكمی  لقألا  ىلع  ًادحاو  ًائیش  ددح   .2
.كوسفانم مھیلإ  اھمدقی  يتلا  كلتب  ةنراقم  مھیلإ ، اھمدقت  يتلا  ةمدخلا  نعو  كلمع ، نع 



عساتلا لصفلا 

ةرباثمو دكب  لمعا 
اًرینویلم حبصأ  نأ  وھو  ةلحرملا ، هذھ  يف  عئاشلا  حومطلا  حمطأ  تنك  ةقھارملا ، نس  يف  تنك  امدنع 

، اًسلفم لازأ  تنك ال  نسلا ، هذھ  ىلإ  تلصو  نأ  درجمب  نكلو  يرمع ، نم  نیثالثلا  يف  نوكأ  امنیح 
، تاودن دقعأ  تأدب  رمعلا ، نم  نیثالثلاو  ةسماخلا  يف  تحبصأ  امدنعو  فافكلا ، ىلع  شیعأو 
تاذ ٨٠٠ ةیلحم  ةكرش  سیئر  ينم  بلط  موی ، تاذو  .ينھملاو  يصخشلا  حاجنلا  نع  لمع  شروو 

حبصت نأ  ةیفیك  لوح  رودی  ةكرشلل  يونسلا  رمتؤملا  يف  باطخ  ءاقلإ  ةلقتسم ، ةیكلم  تاذ  عرف ،
.ایماصع اًرینویلم 

نأ درجمب  نكل  .ًابیرقت  عوضوم  يأ  يف  روھمج  يأ  بذجی  ئدتبملا  بیطخلاف  عبطلاب ؛ تقفاو 
اًرینویلم نوكأ  نأ  يبابش  ةرتف  ةلیط  تینمت  يننأ  نم  مغرلا  ىلع  ھنأ  ىلإ  تھبتنا  ةملاكملا ، تیھنأ 

.يتایح رَّیغ  ام  وھو  صاخشألا ، ءالؤھ  نع  ریثكلا  فرعأ  يننإف ال  ایماصع ،

ھتملعت ام 
يف ثحبأ  تأدبو  روفلا ، ىلع  لمعلا  تأدبف  رمتؤملا ، اذھل  ریضحتلل  نارھش  َّيدل  ناك  ظحلا ، نسحل 
كانھ نأ  تدجو  امدنع  تشھدو  .يماصعلا  رینویلملا  عوضوم  لوح  تامولعم  نع  هدجأ  ردصم  لك 
فالآ عم  تالباقم  تیرُجأ  تاونس ، رادم  ىلعف  عوضوملا ، اذھ  يف  ثوحبلا  نم  ًالئاھ  امك 

تحبصأ فیكو  مدعلا ؟ نم  تأدب  فیك  : " ھسفن يطمنلا  لاؤسلا  اولئسو  نییماصعلا ، تارینویلملا 
."؟ ةثالثلا دوقعلا  زواجتت  مل  ةدم  يف  اًرینویلم 

ىلعأ ققح  يذلا  باتكلا  فیلأت  يف  وكناد " مایلیو   " كراش يذلا  فلؤملا  يلناتس ،" ساموت   " ىضق
دعت يتلا  ثاحبألا  لمع  يف  تاونس  ةدع  ، The Millionaire Next Door ناونع تحت  تاعیبملا 

تارینویلملا نم  وحن ٨٥٪  نأ  افشتكا  دقو  .نییماصعلا  تارینویلملا  نع  قالطإلا  ىلع  لضفألا  يھ 
نكأ مل  : " لیبق نم  ءایشأ  اولاق  امك  .ةرباثمو  دكب  لمعلا  وھ  مھحاجن  حاتفم  نأب  اوحرص  نییماصعلا 

ًابوھومو ایكذ  نكأ  مل  امك  ةیرث ، ةلئاعل  ًانبا  تسلو  ةسردملا ، يف  ةیلاع  تاجرد  ىلع  لصحأ 
رثكأ ةرباثمو  دكب  لمعلا  يف  بغرأ  تنك  يننأ  وھو  طقف ، دحاو  ءيشب  عتمتأ  تنك  يننكل  .نیرخآلاك 

". رخآ صخش  يأ  نم 

كرتشملا مساقلا 
ىربكلا تاورثلاو  تازاجنإلا  يققحمو  ءایرثألا ، نیب  كرتشملا  مساقلا  وھ  ةرباثمو  دكب  لمعلا  نأ  ودبی 

كنوكب كراھتشا  نم  عرسأ  كیلإ  كئاسؤر  هابتنا  بذجی  ءيش  الف  تالاجملا ؛ لك  يف  نییماصعلا 
لمعت نأو  ءيشلا ، ضعب  اًركبم  أدبت  نأ  اذھ  بلطتیو  .رخآ  فظوم  يأ  نم  رثكأ  لمعلا  يف  اًرباثم 

باحصأ صاخشألا  ءالؤھف  نیفظوملا ، ةرداغم  دعب  تقولا  ضعبل  ىقبت  نأو  ةرباثملا ، نم  دیزمب 
لعفی امم  رثكأ  لمعلا  يف  ًاتقو  نوضقیو  مھنم ، عقوتم  وھ  امم  رثكأ  اًمئاد  نولعفی  ةیلاعلا  تازاجنإلا 

كلذ لعلو  لیلقب ، ھنم  رثكأ  وھ  ام  نودؤی  لب  بسحف ؛ مھنم  بلطی  ام  نودؤی  الو  .رخآ  فظوم  يأ 
.قرفلا لك  عنصی  ام  وھ  لیلقب " رثكألا  "

ةمیق زواجتی  ام  تلعف  اذإو  كبتار ، ةمیق  زواجتی  ام  لعف  نم  دحأ  كعنمی  نلف  اصاخ ؛ ًادھج  لذبا 
ھیلع لصحت  يذلا  بتارلا  نم  ریثكب  ىلعأ  بتار  ىلع  كلوصحب  رمألا  كب  يھتنیسف  مویلا ، كبتار 



.اذھ لعف  يف  نوریثكلا  كمحازی  نل  ھنأ  ركذتو  مویلا ،

ىواستت رومألا  لك  تسیل 
ينجی اذاملف  انعمتجم ؛ يف  ةاواسملا " مدع   " عوضومب قلعتی  امیف  لادجلاو  ثیدحلا  نم  ریثكلا  كانھ 

رورسلا ىلع  ثعبت  ال  بابسألا  نكلو  مھریغ ؟ اھینجی  امم  رثكأ  ًالاومأ  تالئاعلاو  دارفألا  ضعب 
.نیریثكلا ىلإ  ةبسنلاب 

نم اًریثك  رثكأ  تاعاسل  لمعت  ةحجانلا  تالئاعلاو  دارفألاف  ادج ؛ ةطیسب  لاؤسلا  اذھ  نع  ةباجإلاف 
نولمعی اكیرمأ  يف  ًالخد  ىلعألا  ـ٢٠٪  لا ةئفل  نومتنملا  دارفألاف  ةحجانلا ؛ ریغ  تالئاعلاو  دارفألا 
نولمعیف ًالخد  لقألا  ـ٢٠٪  لا ةئفل  نومتنملا  تالئاعلاو  دارفألا  امأ  عوبسألا ، يف  ةعاس  طسوتمب ٦٠ 

.قالطإلا ىلع  لمعی  مھضعبو ال  عوبسألا ، يف  ةعاس  نم ٢٠  لقأ 

كلت لالخ  رثكأ  ةرباثمب  نولمعی  ًالخد  ىلعألا  ـ٢٠٪  لا ةئفل  نومتنملا  دارفألاف  ءيش ؛ لك  سیل  اذھ 
نم نكمی  ام  لقأ  نودؤی  ام  ًةداعف  ًالخد ، لقألا  ـ٢٠٪  لا ةئفل  نومتنملا  دارفألا  امأ  ةدئازلا ، تاعاسلا 

.مھفئاظو مھنادقف  اوبنجتیل  طقف  لمعلا 

دیزی ام  اًریثكو  عوبسألا ، يف  ةعاس  نیسمخو  عست  طسوتمب  نولمعیف  نویماصعلا ، تارینویلملا  امأ 
دیفید ، " ةیقیسوملا تالفحلا  يعار  لئس  دقو  .تاونس  ةدعل  ةعاس ، نینامث  وأ  نیعبس  ىلإ  لصیل  لدعملا 

ال : " لاق مث  ةباجإلا ، يف  ركفیل  تكسف  مجتسی ، يك  تالطعلا  مایأ  لعفی  امع  ةرم  تاذ  رتسوف ،"
". عوبسألا يف  مایأ  ةتس  نم  لقأل  لمعی  اًحجان  اًصخش  فرعأ 

لمعلا يف  بتكملاب  كتقو  لك  ِضقا 
بكناو .كلمع  ىلإ  بھذت  امدنع  تقولا  ردھت  الف  لمعلا ؛ ماود  لاوط  لمعا  حاجنلا : حیتافم  دحأ  كیلإو 

نأ دوأ  تنك  : " ھل لقف  كیلإ ، ثدحتی  نأ  دحأ  دارأ  اذإو  هزاجنإل ، كدھج  ىراصق  لذباو  لمعلا ، ىلع 
."؟ انلمع نم  غرفن  نأ  دعب  ثدحتلا  يف  كیأر  امف  لمعلا ، ىلإ  دوعأ  نأ  نآلا  َّيلع  نكل  كعم ، ثدحتأ 

ثدحتلا يف  اھبلغأ  لمعلا ، تقو  نم  ردھن ٥٠٪  اننإف  ستیشوسأ ، دنآ  فاھ  تربور  ةكرشل  ًاقبطو 
ةقیقدلا يف  يتأی  يداعلا  فظوملاف  يعامتجالا ، لصاوتلا  عقاومو  تنرتنإلا ، حفصتو  ءالمزلا  عم 

ام ًانایحأو  ءادغلاو ، ةوھقلا  لوانتل  ةلیوط  ةحار  تارتف  ىلع  لصحیو  حومسملا ، تقولا  نم  ةریخألا 
لمعلا رداغی  مث  فحصلا ، أرقیو  ةیصخشلا ، لامعألا  ضعب  زجنیو  لمعلا ، تقو  يف  قوستلل  جرخی 

.لمعلا ةرداغم  دعوم  نم  ىلوألا  ةقیقدلا  يف 

، مھلمعل نوططخی  مھف  زاجنإلا ؛ ةكلم  باحصأ  ىلع  الو  ةءافكب ، لمعلا  يدؤم  ىلع  قبطنی  كلذو ال 
، مویلا لاوط  نولمعی  امك  لمعلا ، تقو  نم  ىلوألا  ةقیقدلا  ذنم  نولمعی  مھف  مھتطخل ؛ ًاقفو  نولمعیو 

ماھملا نودؤی  مھف  ىوصقلا ؛ ةیولوألا  تاذ  طاقنلا  ىلع  نولمعی  مھنأ  بناج  ىلإ  تقولا ، نوردھی  الو 
نیرباثملا نیفظوملا  عیمجلا  فرعی  بابسألا ، هذھلو  .مھتاكرشو  مھیریدم  ىلإ  ةبسنلاب  ةیمھأ  رثكألا 

.اًضیأ نیلساكتملا  نوفرعی  امك  ةسسؤم ، ةیأ  يف 

لضفأ ترص  ةرباثملا  نم  دیزمب  تلمع  املك 
يف ةرباثم  رثكألا  فظوملا  ةفرعمل  ایرس  ًءاصقتسا  نورجیس  نیلوئسملا  نأ  لیخت  كل : بیردت  اذھ 

ممصو ةقباسملا ، هذھ  حبرت  نأ  وھ  كفدھ  لعجاف  .كاوس  ثحبلا  اذھ  نأشب  فرعی  دحأ  الو  ةكرشلا ،



رثكألا فظوملا  كنأ  ىلع  ةكرشلا  يف  نم  لك  توصی  نأ  نم  دبال  ماعلا ، ةیاھن  لولحب  ھنأ  ىلع 
.ةكرشلا يف  ةرباثم 

ترص ةرباثملاو ، دكلا  نم  دیزمب  تلمع  املك  كنأ  ةلأسملا ، هذھ  يف  رورسلا  ىلع  ثعبی  ام  لعلو 
ءادأب رثكأ  ًالامعأ  تیدأ  املكو  لضفأ ، ءادأب  رثكأ  ًالامعأ  تزجنأ  لضفأ ، ترص  املكو  لضفأ ،
رثكألا فظوملا  كنوكب  رھتشت  امدنعو  .ربكأ  بتار  ىلع  تلصحو  عرسأ ، ةریتوب  تیقرت  لضفأ ،

.ةدیدج صرفو  باوبأ  كمامأ  حتفتت  كلمع ، لاجم  يف  ةرباثم 

ةیلمع تابیردت 

ءدبل يمسرلا  دعوملا  نم  ةعاس  لبق  موی  لك  كلمع  أدبت  نأ  ىلع  مزعا  ًادعاصف ، نآلا  نم   .1
لك نم  لوطأ  تقول  لمعت  نأ  ررقو  لمعلا ، يف  تقولا  لك  ِضقا  مویلا ، ءانثأ  يفو  .لمعلا 

جئاتنلا نمو  كئادأ ، نمو  اھنم ، فعاضیو  كتیجاتنإ ، نم  دیزیس  ام  وھو  ةعاسب ؛ نیفظوملا 
.لوألا مویلا  ذنم  اھققحت  يتلا 

لك يف  ھیلع  لمعلا  أدبت  ام  لوأ  اھلعجاو  اھزاجنإ ، كنكمی  يتلا  ةیمھأ  رثكألا  ةمھملا  رتخا   .2
.اًمامت ةمھملا  هذھ  يھنت  نأ  ىلإ  ىرخأ  ماھم  ةیأ  ىلإ  تفتلت  الو  حابص ،



رشاعلا لصفلا 

كسفن  سِّرك 
رمتسملا ملعتلل 

نأ نونمتی  مھنكل  عرسأ ، ةریتوب  يقرتلاو  ربكأ ، بتار  ىلع  لوصحلا  يف  نیفظوملا  لك  بغری 
ىوقلاو مھیریدم  نأ  نودقتعی  امك  دھج ، لذب  نودو  يئاقلت  لكشب  تازایتمالا  هذھ  ىلع  اولصحی 

.مھلوخد ىوتسم  دیدحت  نع  نالوئسملا  امھ  ةیداصتقالا 

نحن ام  ىلع  اننإف  ھلعف ، يف  لشفن  امو  حجنن  ام  ىلع  ًءانب  انلخد  ةمیق  ددحن  نم  ةقیقحلا  يف  اننكل 
نع ًایضار  نكت  مل  اذإف  .يعو  ریغب  وأ  انم  يعوب  كلذ  ناكأ  ءاوس  كلذك ، نوكن  نأ  انررق  اننأل  ھیلع 
نع لوئسملا  وھف  ةآرملا ؛ يف  هارت  يذلا  صخشلا  عم  ضوافتو  ةآرم  برقأل  ھجوتف  يلاحلا ، كلخد 

.لاومأ نم  ھیلع  لصحت  ام  رادقم  دیدحت 

مویلا ىصقألا  دحلا  تغلب  دقل 
دقف ةراھملاو ؛ ةفرعملا  نم  يلاحلا  كاوتسم  ردقب  نآلا  لخدلا  نم  ىصقألا  دحلا  تغلب  دق  كنأ  ةقیقحلا 

دیزملا ينجت  نأ  تدرأ  اذإ  كلذلو  ةفرعم ، نم  كیدل  امب  ھیلإ  لوصولا  كنكمی  ام  ىصقأ  ىلإ  تلصو 
كنیكمت اھنأش  نم  ةدیدج  تاراھم  روطتو  ةدیدج ، ةفرعم  دمتست  نأ  كیلعف  لبقتسملا ، يف  لاومألا  نم 

مھو نورخآلا ، اھیلإ  جاتحیو  اھدیری ، يتلا  جئاتنلا  كلت  لضفأو ، رثكأ  جئاتن  ىلع  لوصحلا  نم 
.اھلجأ نم  لاملا  لذبل  نودعتسم 

اذإ هدیرت ، صخش  يأ  حبصت  نأ  كناكمإب  ھنأ  ةلأسملا  هذھ  يف  رورسلا  ىلع  ثعبی  يذلا  رمألاو 
نیسحتلاب دصقیو  .دیرت  ام  ققحت  يك  كسفن  دادعإو  يفاكلا ، ردقلاب  ملعتلا  يف  داھتجالل  ادعتسم  تنك 
.رمتسملا مدقتلاو  رمتسملا ، ملعتلاو  رمتسملا ، بیردتلاو  رمتسملا ، تاراھملا  ثیدحت  رمتسملا  يتاذلا 

اًددجم  ٨٠ /٢٠ لا ـ ةدعاق 
ةسارد لبون ، ةزئاج  ىلع  لصاحلاو  ركیب ،" يراج   " وغاكیش ةعماجب  لحارلا  داصتقالا  ملاع  ىرجأ 
اًماسقنا نیتمسقنم  نیتعومجم  ىلإ  نومسقنی  لوخدلا  باحصأ  نأ  فشتكاو  لوخدلا ، توافت  لوح 

.ىلفسلا ـ٨٠٪  لا ةعومجمو  ایلعلا  ـ٢٠٪  لا ةعومجم  ىلإ  اداح 

لداعی ١٪ ام  وھو  ایونس ، لدعمب ٣٪  دیازتت  ىلفسلا  ـ٨٠٪  لا ةعومجم  لوخد  نأ  ركیب "  " فشتكاو
مھف ًادبأ ؛ نومدقتی  ةعومجملا ال  هذھ  ىلإ  نیمتنملا  نأ  ھتاذ  دح  يف  اذھ  ينعیو  مخضتلا ، لدعم  قوف 
نس ىلإ  نولصی  امدنعو  مھتایح ، لاوط  ةیلاملا  مھلاوحأ  لایح  قلقلاب  نورعشیو  نونیدم ، اًمئاد 

.ةلبقملا تاونسلل  ادج  اًریغص  ًاغلبم  اورخدا  دق  نونوكی  دعاقتلا 

نأ دعب  ًادیدج  ًائیش  نوملعتی  ام  ادج  اًردان  ةعومجملا  هذھل  نیمتنملا  نأ  اًضیأ  ركیب "  " فشتكاو
الو ماع ، دعب  اًماع  اھسفن ، ةقیرطلاب  اھسفن  ةفیظولا  نودؤی  مھف  ىلوألا ؛ ةفیظولا  ىلع  اولصحی 

نیرخآ نیفظومب  نیطاحم  مھنوكلو  .مھتاراھم  نوثدحی  الو  نوسردی ، الو  نوملعتی ، الو  ًادبأ ، نوأرقی 
طمن نأ  نوضرتفی  يئاقلت  لكشب  مھنإف  ةینھملا ؛ مھتریسم  يف  نومدقتی  الو  ًادیدج ، ًائیش  اوملعتی  مل 

.عیمجلا هایحی  يذلا  طمنلا  وھ  دیدج  ءيش  يأ  فظوملا  ھیف  ملعتی  يذلا ال  اذھ  ةایحلا 

ایلعلا لوخدلا  باحصأ  ةئف 



ناكو ةنسلا ، يف  طسوتمب ١١٪  دیازتت  ایلعلا  ـ٢٠٪  لا ةعومجم  لوخد  نأ  اًضیأ  ركیب "  " فشتكا نكل 
.ماودلا ىلع  ملعتلا  يف  نورمتسم  مھنأ  وھو  اًطیسب ، ةدایزلا  هذھ  يف  ببسلا 

ةینھملا تاراھملا  ریوطت  بتك  لك  اوأرق  نیذلا  نوفظوملا  مھ  ایلعلا  ـ٢٠٪  لا ةعومجم  باحصأو 
لك ىلإ  اوعمتساو  اورتشاو  مھتاراھم ، ةیمنتل  لمعلا  شروو  تاودنلا ، لك  اورضحو  ةیصخشلاو ،

رودتف اھسفن ؛ لویملا  باحصأب  مھتاقالع  نودطوی  اوناك  امك  اھیلإ , اولصوت  يتلا  ةیمیلعتلا  جماربلا 
اھمادختسا مھنكمی  يتلا  ةدیدجلا  تامولعملا  رداصمو  ىؤرلاو ، راكفألا ، لوح  تقولا  مظعم  مھتاشاقن 

.لھسأ لكشبو  عرسأ ، ةریتوب  لضفأ ، جئاتن  ىلع  اولصحیو  ةیجاتنإ ، رثكأ  اوحبُصی  يك 

ةثالثلا ءازجألا  تاذ  ةلداعملا 
هذھ سرامت  امدنعو  .ثالثلا  قرطلا  هذھ  تعبتا  تمد  ام  رمتسم  لكشب  ملعتی  اًصخش  ریصت  نأ  كنكمی 

نكمی ثیح  لیختت ؛ امم  عرسأ  رییغتلا  اذھ  ثدحیس  ام  ًانایحأو  كتایح ، ریغتت  فوس  ثالثلا ، راكفألا 
ردُقت ةدمب  ةینھملا  كتریسم  يف  مدقتت  كلعجت  نأ  كلمع ، ىلع  قبطنت  ةدحاو  ةدیدج  ةیؤر  وأ  ةركفل ،

.ماوعأ ةسمخ  وأ  نیماع ، وأ  ماعب ،

موی لك  أرقا 
يحنت نأ  كیلع  نذإ ، .موی  لك  لقألا  ىلع  ةدحاو  ةعاس  ةدمل  كلمع  لاجم  يف  أرقت  نأ  ررق  ًالوأ ،
دیفمو میق  ءيش  ةءارق  ىلع  زكرتو  رتویبمكلا ، ئفطتو  زافلتلا ، قلغت  نأو  ًابناج ، تالجملاو  فحصلا 

.كلمع لاجم  يف 

ًاباتك أرقتس  كنإف  موی ، لك  ةدحاو  ةعاس  ةدمل  كلمع  لاجمب  ةصاخلا  ةینھملا  بتكلا  لضفأ  تأرق  اذإف 
هاروتكدلا ةجرد  ىلع  لوصحلا  نألو  .ةنسلا  يف  ًاباتك  نیسمخ  يأ  طسوتملا ، يف  عوبسألا ، يف  ًالماك 

ام ىلع  لوصحلا  كنكمی  ًاباتك ، نیسمخ  ىلإ  نیثالث  نم  لیصحتو  ةءارق  بلطتی  ةدئار  ةعماج  نم 
لك ةدحاو  ةعاس  ةدمل  ةءارقلا  قیرط  نع  كلذو  ةطاسب ، لكب  ماع  لك  كلاجم  يف  هاروتكدلا  هذھ  لداعی 

.لضفأ جئاتن  ىلع  لوصحلل  اھتنوك  يتلا  ةدیدجلا  راكفألا  قیبطت  ةیفیك  يف  ریكفتلا  مث  موی ،

ملعتو عمتسا 
ىلإ عمتساو  كلذ ، لعفل  ةصرفلا  كل  تحیتأ  ىتم  ةیتوصلا  ةیمیلعتلا  جماربلا  ىلإ  عمتسا  ًایناث ،
ىلع ةیتوصلا  بتكلا  لضفأ  ىلإ  عمتساو  كترایس ، يف  جماربلا  هذھب  ةصاخلا  ةجمدملا  صارقألا 
ةلاص يف  راظتنالا  ءانثأ  يف  وأ  ةرئاطلاب ، رفسلا  دنع  وأ  ریسلا ، وأ  ةدایقلا ، ءانثأ  يف  يكذلا  كفتاھ 

.راطملا

نم لداعی  ام  وھو  ةنس ، لك  مھتارایس  يف  ةعاس  ىلإ ١٠٠٠  نم ٥٠٠  سانلا  يضقی  طسوتملا ، يف 
وأ ًالصف  اًضیأ  لداعی  ام  وھو  دحاولا ،) عوبسألل  ةعاس  نیعبرأ  لدعمب   ) لمع عوبسأ  ىلإ ٢٤   ١٢

.ةعماجلا يف  نییسارد  نیلصف 

ةساردلا فوفص  ىلإ  دُع 
لاملا قفنأو  رخآ ، ناكم  يأ  وأ  كتكرش ، اھمیقت  يتلا  تاودنلا  رضحاو  عاطتسملا ، ردق  بردت  ًاثلاث ،

.رمألا مزل  اذإ  ةیفاضإ  تابیردت  ىلع  لوصحلل 

نكو دیرت ، يتلا  ةناكملا  ىلإ  لوصولل  ھملعت  ىلإ  جاتحت  ام  ددحف  كلمع ، راسم  تددح  ام  اذإو 



، تالكشملا لحو  فادھألا ، دیدحت  يف  اًریبخ  نكو  ةیصخشلا ، تاقالعلاو  تقولا  ةرادإ  يف  اًریبخ 
مدقتلل اھملعت  ىلإ  جاتحت  يتلا  تاراھملا  ملعتو  .اًضیأ  يجیتارتسإلا  طیطختلاو  تارارقلا ، ذاختاو 

.عرسأ ةریتوب 

ةیلمع تابیردت 
اھنم دیفتستسف  زیمتلا  ةیاغ  اھیف  اًزیمتم  تنك  اذإ  يتلا  ةراھملا  ام  لاؤسلا : اذھ  كسفن  ىلع  حرطا  . ١

؟ عرسأ لكشب  ينھملا  مدقتلاب  قلعتی  امیف 

يكل ھنأ  ركذتو  موی ، لك  اھلقص  ىلع  لمعاو  ةراھملا ، هذھ  ملعتل  ةطخ  عض  كتباجإ ، تناك  ام  ایأ 
.لبق نم  كیدل  نكت  مل  يتلا  ةراھملا  سرامتو  ملعتت  نأ  كیلع  لبق ، نم  ھققحت  مل  ًالخد )  ) ًافدھ ققحت 

قیرط يف  ةیتوصلا  جماربلا  ىلإ  عمتساو  موی ، لك  ریصق  تقول  أرقاو  تییح ، ام  ملعتلاب  مزتلا  . ٢
، ةدیدجلا فراعملل  ءاعو  نكو  .تاودنلاو  ةیمیلعتلا  تارودلا  رضحاو  لمعلا ، نم  كتدوعو  كباھذ 

كتایح يف  مدقتلل  ىوصقلا  ةدافتسالا  كحنمتس  يتلا  ةمیقلا  راكفألا  كلت  باستكا  ىلإ  رارمتساب  ًایعاس 
.ةینھملا



رشع يداحلا  لصفلا 

ًاقبل ًاثدحتم  نك 
، اًرشع وأ  تاونس  سمخ  ينھملا  كمدقتب  لجعی  نأ  ةعاربو  ةقابلب  ثدحتلا  ىلع  كتردق  ریوطتل  نكمی 
، ماع لكشب  كرارصإ  زیزعت  يف  ةریبك  ةجردب  روھمجلا  مامأ  ثدحتلا  ىلع  كتردق  مھستس  امك 

.كتایح لاوط  ةحبرم  ةراجت  ثدحتلا  ملعت  لعجی  ام  وھو  كسفنب ؛ كتقثو  كتعاجشو ، كشأج ، ةطابرو 
.اھملعتت نأ  تدرأ  اذإ  اھملعت  كنكمی  ةراھم  يھو 

رثكأو ًانكمتو ، ًءاكذو ، اًعالطا ، رثكأ  روھمجلا  مامأ  ثدحتلا  نوعیطتسی  نیذلا  صاخشألا  ربتعیو 
كنأو ةحاصفو ، اًملع  رثكأ  كنأ  نورخآلا  ىری  عنقم ، لكشب  ثدحتتو  فقت  امدنعف  مھریغ ، نم  اًریثأت 

.روھمجلا مامأ  ثدحتلا  نع  نوزجعی  نمم  كریغب  ًةنراقم  عانقإلا  ىلع  ربكأ  ةردق  وذ 

فوخلا ىلع  بلغت 
نم فوخلا  روھمجلا  مامأ  ثدحتلا  نم  فوخلا  قوفی  ةیسایقلا ، ماقرألل  سینیج  ةعوسومل  ًاقبط 

درجم ببستی  دقو  .قالطإلا  ىلع  ةلمتحملا  براجتلا  أوسأ  ھنوری  ( ٪٥٤  ) نیغلابلا مظعمف  توملا ؛
ةفجرلاب مھتباصإو  بلقلا ، تاضبن  عراستو  ةدعملا ، جیھت  يف  سانلا  مظعم  دنع  ھیف  ریكفتلا 

.ةریرعشقلاو

بحأ عقاولا ، يفو  .نیرخآلا  مامأ  ةقثو  نكمتب  ثدحتلا  ىلع  ةردقلاب  عیمجلا  عتمتی  ظحلا ، نسحلو 
، مكنم لك  ةدالو  روفف  عئار ، ماع  ثدحتمك  ھتایح  ةفرغلا  هذھ  يف  نم  لك  أدب  : " لوقأ نأ  يتاودن  يف 

". ءابرغلاب جعت  ةفرغ  يف  ةارع  متنأو  مكل ، ماع  باطخ  لوأ  متیقلأ 

اذھ ومنی  لب  ھب ، دلوی  نم  كانھ  سیلف  بستكم ؛ ٌفوخ  وھ  روھمجلا  مامأ  ثدحتلا  نم  فوخلا  نإ 
مھدقتعم نونِّوكی  مث  اھب ، اورم  يتلا  ةیبلسلا  براجتلا  ةجیتن  تقولا  رورمب  سانلا  ىدل  فوخلا 

.يقیقح ریغ  داقتعا  ھنكلو  يتعیبط ؛" يھ  هذھ  : " لوقی يذلا  تاذلل  لقرعملا 

اھملعت نكمی  ةراھم  ثدحتلا 
نم ةعومجم  امھ  ةیراجتلا ، ةیمیدقتلا  ضورعلا  میدقتو  ةعاربو ، نكمتب  روھمجلا  مامأ  ثدحتلا  نإ 

.راركتلاو ةسرامملاب  اھملعت  كنكمی  تاداع  يأ  تاراھملا ،

خیراتلا يف  جاتنإلا  يف  ةرازغ  باَّتكلا  رثكأ  نم  دحاو  وھو  درباھ ،" تربلأ   " ةرم تاذ  لئُس  دقو 
ةقیرطلا نإ  : " ًالئاق ةدلاخلا  تاملكلا  هذھب  باجأف  اًعدبم ، ًابتاك  حبصی  نأ  ءرملل  فیك  يكیرمألا ،

". بتكتو بتكتو  بتكتو  بتكتو  بتكتو  بتكت  نأ  يھ  ةباتكلا  ملعتل  ةدیحولا 

ثدحتتو ثدحتت  نأ  يھ  ثدحتلا  ملعتل  ةدیحولا  ةقیرطلا  نإف  ةسبتقملا ، درباھ "  " ةلوقم جھن  ىلعو 
.ثدحتتو ثدحتتو  ثدحتتو  ثدحتتو 

، ةیاھنلا يف  كفوخ  ىشالتیس  ةریبك ، ىرخأو  ةریغص  تاعومجم  مامأ  ثدحتلا  ةسراممبو 
.ةراثإلاو ةعاجشلاو  ةقثلا  نم  رعاشم  ھب  لدبتستسو 

أدبا
ةباجإلاب مھبیجأ  تنكو  نكمتب ، ثدحتلا  ملعت  ةیفیك  نع  لامعألا  لاجر  نم  ىصحی  ددع ال  ينلأس  دقل 



تاعامتجالا اورضحاو  لانویشانرتنإ ، زرتسام  تسوت  ةسسؤم  عورف  نم  عرفب  اوقحتلا  اھسفن :
اولجسو بیردتلل ، يجینراك  لید  ةسسؤمل  يلحملا  بتكملاب  اولصتا  وأ  كانھ ، دقعت  يتلا  ةیعوبسألا 

.ضرغلاب يفیس  نیلحلا  نیذھ  نم  يأف  ریھامجلا ، مامأ  ثدحتلا  ملعتل  ةیبیردت  ةرود  يف 

دقعت ثیح  ةیجھنملا ؛" سسحتلا  ةلازإ   " سفنلا ءاملع  ھیلع  قلطی  ام  نیتسسؤملا  اتلك  مدختست 
ةیاھنلا يف  حبصت  نأ  ىلإ  اًراركتو ، اًرارم  ةرم ، لك  يف  ثدحتلا  ةصرف  كحنمل  تاعامتجالا  امھاتلك 

.ھسفن ثدحتلا  نم  رثكأ  ریضحتلاب  ًالاغشنا  رثكأ 

رثكأو رثكأ  روطتت  كنإ 
يفارتحالا ثدحتلا  لاجم  يف  لمعأ  ينوكلو  ثدحتلا ، ملعتل  ةدیحولا  ةقیرطلا  يھ  ثدحتلا  ةسرامم  نإ 

اھیف فقی  يتلا  تارملا  ددع  نیب  ةرشابم  ةقالع  كانھ  نأ  تفشتكا  دقف  اًماع ، نیثالث  نم  رثكأل 
.مھتبطاخم نم  ھنكمت  ىدمو  روھمجلا  مامأ  ثدحتیل  صخشلا 

ىلع اًرداق  حبصتس  كنأ  ةقیقح  نع  كیھان  روھمجلا ، مامأ  ثدحتلا  ةیفیك  ملعتل  ىرخأ  ةدئاف  كانھو 
سیسأتو لاومألا ، نم  دیزملا  ينجو  تاجتنملا ، نم  دیزملا  جیورتو  لضفأ ، ةیمیدقت  ضورع  میدقت 

.ةلئاھ ةجردب  كسفنب  كتقث  ززعی  رمأ  وھف  كترسألو ؛ كسفنل  لضفأ  ةایح 

كفوخ رھقا 
( نیرخآلا لاعفأ  دودرو  ءارآل  ةیساسحلا  طرف   ) ضفرلا نم  فوخلا  نیب  ةرشابم  ةقالع  كانھ  نأ  ودبی 

.نطابلا لقعلا  يف  اھسفن  ةرئادلاب  لصتم  امھنم  لكف  روھمجلا ؛ مامأ  ثدحتلا  نم  فوخلاو 

يف بلغتتس  رمتسملا ، راركتلا  قیرط  نع  روھمجلا ، مامأ  ثدحتلا  نم  فوخلا  ىلع  بلغتت  امدنعو 
يف كسفنب  كتقث  دادزت  ضفرلا ، نم  فوخلا  ىشالتی  امنیبو  .ضفرلا  نم  فوخلا  ىلع  ھسفن  تقولا 

نیذلا تاعیبملا  وفظوم  دجی  ام  ناعرس  ھسفن ، قایسلا  يفو  .مھعم  لماعتلاو  نیرخآلا  ىلإ  برقتلا 
نأ مھعقوتل   ) ةیفتاھلا تاملاكملا  ربع  تاقفصلا  ءارجإ  يف  مھددرتو  ضفرلا ، نم  مھفوخ  ىلع  اوبلغت 

مھسفنأ اھنومدقی - ) يتلا  ةمدخلا  وأ  جتنملل  ھثارتكا  مدع  وأ  لمتحملا ، لیمعلا  لبق  نم  ةیبلسب  اولباقی 
.ءالمعلا نم  دیزملا  ىلإ  ثدحتلاو  ةیفتاھلا  تاملاكملا  نم  دیزملا  ءارجإ  نم  ًاقلطم  نیفئاخ  ریغ 

ىرخأ ةزیم 
حبصتو ال رارقلا ، اذھب  مزتلت  مث  روھمجلا ، مامأ  ثدحتلا  نم  كفوخ  ىلع  بلغتلاب  اًرارق  ذختت  امدنع 

نأ ةیصخشلا  كتبرجت  نم  ملعتتسو  .تییح  ام  ًافئاخ  نوكت  نل  كنإف  روھمجلا ، مامأ  ثدحتلا  ىشخت 
ةدحاو ةبرجتلا  هذھو  دبألا ، ىلإ  ھنم  صلختلاو  مدقتلا ، نع  كقوعی  فوخ  يأ  رھقو  ةھجاوم  كناكمإب 

.ةیرحلاب ًاعئار  اًروعش  كیطعتس  يتلا  براجتلا  رثكأ  نم 

ةیلمع تابیردت 

ينثالا وأ  ةتسلا ، رھشألا  ىدم  ىلع  روھمجلا  مامأ  ثدحتلا  يف  اًعراب  حبصت  نأ  مویلا  ررق   .1
.روفلا ىلع  هذیفنت  أدباو  ةیلاتلا ، اًرھش  رشع 

دجتسو مایأ ، ةعبس  لالخ  زرتسام  تسوت  ةسسؤم  عم  لوألا  كعامتجا  رضحت  نأ  ررق   .2
ةحاتم يھو  ملاعلا ، لوحو  اكیرمأ  يف  تاعمتجملا  لك  يف  زرتسام  تسوت  ةسسؤم  يداون 

.عیمجلل



رشع يناثلا  لصفلا 

صاخشألا طلاخ 
نیبسانملا

ةعماج ذاتسأ  ىضق  دقف  لبقتسملا ، يف  ةینھملا  كتایح  نم  قافرلا ٩٥٪  ةعومجمل  كرایتخا  ددحیس 
لشفو ضعبلا  حاجن  يف  ببسلا  ةفرعمل  ثوحبلا  ءارجإ  يف  ةدیدع  تاونس  دنالیلكام " دیفید   " درافراھ

ىلإ دوعی  كلذ  نأ  فشتكاو  .اھسفن  صرفلاو  بیردتلاو  ةیفلخلا  نوكراشتی  اوناك  مھنإ  ىتح  نیرخآلا ،
، كلشف نم  كحاجن  نوددحی  مھف  ةیعجرملا - " ةعومجملا   - " يموی لكشب  مھطلاخت  نیذلا  صاخشألا 

.رخآ ءيش  يأ  نأش  كلذ  يف  مھنأش 

أدبت امدنع  وھ  كتایح ، يف  يباجیإلا  ریغتلا  ددحی  يذلا  يسیئرلا  لماعلا  نأ  دنالیلكام "  " فشتكاو
وأ ةودن ، ناكم - " يأ   " يف صاخشألا  يقتلی  امدنعف  صاخشألا ؛ نم  ةفلتخم  ةعومجم  ىلع  فرعتلا 
عم اولمعیو  ًاعم ، اوثدحتی  نأو  ھیف ، اوقالتی  نأ  مھنكمی  رخآ  ناكم  يأ  وأ  عجتنم ، وأ  لمع ، ةشرو 

ریكفتلا نوأدبی  امك  ةیعجرم ، ةعومجم  لیكشت  كلذب  نوأدبی  مھنإف  صاخشألا -  نم  ةفلتخم  ةعومجم 
نوشیعی نم  اھب  ركفی  يتلا  ةقیرطلا  نم  رثكأ  صاخشألا ، ءالؤھ  اھب  ركفی  يتلا  ةقیرطلاب  مھسفنأ  يف 

.مھعم

روسنلا عم  ّلح  قِ
امك ضرألا  شبن  تلصاو  اذإ  روسنلا ، عم  قیلحتلا  كنكمی  ال  ": " رالجیز جیز   " مھلُملا بیطخلا  لوقی 

". ةیمورلا كویدلا  لعفت 

، كریكفت ةقیرط  رییغت  أدبت  نییباجیإلا ، صاخشألا  ةطلاخمو  نییبلسلا ، صاخشألا  نع  داعتبالابو 
نم فرصتیس  فیك  : " كسفن لاؤس  يف  أدبتسف  ةیروعشاللا ، ةیحانلا  نم  امأ  .كفرصتو  كروعشو ،

."؟ فقوملا اذھ  لثم  يف  ةدیدجلا ، ةیعجرملا  ةعومجملا  يف  يننوھبشی ،

ھجوملا لقعلا  موھفم 
.ربكألا ةجردلاب  مھعم  لصاوتت  نیذلا  ةسمخلا  دارفألا  لخد  طسوتمب  يونسلا  كلخد  طسوتم  رَّدقی 

رثكأ اھب  مستی  ةمس  ةرشع  عبس  ، 2 ءارث ددزاو  ركف  ھتعئار  يف  لیھ " نویلبان   " بتاكلا ددح  دقو 
لقعلا موھفم   " يھ كلذ ، دعب  لاق  امك  تامسلا ، هذھ  مھأو  اكیرمأ ، يف  ًءارث  نییماصعلا  تارینویلملا 

ةعرسب يقرتلا  اوأدبی  مل  ایلعلا  بصانملا  باحصأ  نییذیفنتلا  نیلوئسملا  كئلوأ  نأ  ظحال  دقف  ھجوملا ،"
.ةمظتنم ةروصب  ایلعلا  بصانملا  باحصأ  ةطلاخم  اوأدب  امدنع  الإ 

كعمتجم يف  صاخشأ  ةعبرأ  وأ  ةثالث  دیدحتب  كتایح  يف  ةھجوملا  لوقعلا  لكشت  نأ  كنكمیو 
ىلإ مھعداو  كسفنب ، مھرز  وأ  مھب ، لصتا  مث  مھلثم ، نوكت  نأ  يف  بغرتو  كباجعإ ، طحم  نونوكی 

لوقعلا باحصأ  عم  ةیعوبسأ  ةیھیجوت  ةسلج  يف  يلحم ، معطم  يف  كعم  ءادغلا  وأ  راطفإلا  لوانت 
.ةھجوملا

هذھ يفو  .مھتوعد  اذإ  تاسلجلا ، هذھ  لثم  روضح  ىلع  سانلا  ةقفاوم  ةعرس  نم  شھدنتسو 
روطتی راوحلا  عدت  نأ  ةطاسبب  كناكمإبف  ةمظنم ؛ ریغ  وأ  ةمظنم  ةیجھنم  مادختسا  كنكمی  تاءاقللا ،

، ةعاس ةدمل  كلذو  رخآ ، ىلإ  عوضوم  نمو  صخش ، ىلإ  صخش  نم  ثیدحلا  لقتنیف  يعیبط ، لكشب 



.ءاقل لك  يف  ةنیعم  ةطقن  ىلع  زكرت  نأ  كناكمإب  وأ 

ھحاجنب ومسی  نأ  درف  لكل  نكمی 
ةیدلج ضارمأ  بیبط  دی  ىلع  تلكشت  يتلا  كلت  اھتیأر  يتلا  ةھجوملا  لوقعلا  تاعومجم  حجنأ  نم 

ةرم مھتلباقمل  ينھملاو  يصخشلا  روطتلاب  نیینعملا  صاخشألا  نم  ةریغص  ةعومجم  اعد  دقف  حجان ؛
امدنع اًحابص  ىتح ٨:٠٠  تاءاقللا  رمتست  نأ  ىلع  ھبتكم ، يف  اًحابص  ةعاسلا ٦:٣٠  عوبسألا  يف 

.مھلامعأ ىلإ  ًاعیمج  نوبھذی 

ناك يلاتلا ، ءاقللا  يفو  .لبقملا  عوبسألا  يف  عیمجلا  هأرقیل  باتك  ىلع  نوقفتی  اوناك  ءاقل ، لك  لبقو 
اھملعت يتلا  طاقنلا  مھأ  يف  ھیأرب  ءاضعألا  يقاب  رابخإو  باتكلا ، ةعجارم  ةمھم  ىلوتی  دحاو  صخش 

، هراكفأب صخش  لك  مھسیو  ةفرغلاب ، نم  يقاب  ىلإ  لقتنی  ثیدحلا  ناك  اھدعبو  باتكلل ، ھتءارق  نم 
.هاوتحمو باتكلاب  قلعتی  امیف  ھبراجتو  ھتاقیلعتو ،

عستت ھجوملا  لقعلا  ةعومجم  ةرئاد 
مھنم لك  لغشی  لامعألا ، لاجر  نم  رشع  ةتس  نم  نوكتت  تراصو  ةعومجملا ، تعستا  ةیاھنلا ، يف 

الك نأ  نیماع ، نم  رثكأل  ةعومجملا  هذھ  ةعباتمب  تظحال ، دقو  .رخآلا  نع  ًافلتخم  ًابصنم  ًابیرقت 
مھبتاور تفعاضتو  ةعومجملا ، هذھ  ىلإ  مامضنالا  دعب  ةینھملا  ھتایح  يف  ةقالطنا  دھش  دق  مھنم 
اوعجرأ دقو  .ةدئار  بصانم  اولغشیل  اوقرت  امك  ترھدزاو ، مھتاكرش  تربكو  تارم ، ثالثو  نیترم 

.هذھ ھجوملا  لقعلا  ةعومجم  ىلإ  مھمامضنا  ىلإ  مھحاجن  يف  ببسلا  ًاعیمج 

ایئاقتنا نك 
، نیحومطلاو ةددحملا ، فادھألا  باحصأ  نییباجیإلا ، صاخشألا  نم  ةعومجمب  كسفن  طحأ 

اًضیأ نكل  ءيشلا ، ضعب  ًایساق  ھلوقأس  ام  نوكی  دقو  .مھتایح  يف  ةعئار  تازاجنإ  قیقحتب  نیفوغشلاو 
يد  " نورابلا لاق  قایسلا ، اذھ  يفو  .ءيش  يف  كودیفی  نل  نیذلا  عم  كتقو  يضقت  الأ  كیلع  بجی 

صاخشألا بنجت  كیلع  مث ، نمو  ةدئافلا ." ةمیدع  ةیصخش  تاقالع  عنصت  ال  : " ةرم تاذ  دلیشتور "
نییحطسلا صاخشألا  عم  ةدئافلا  ةمیدع  تاقالعلا  يف  كتقو  عییضت  مدعو  كتلقرع ، مھنأش  نم  نیذلا 

، ةایحلا يف  ضعبلا  لشف  ءارو  يسیئرلا  ببسلا  وھ  اذھف  كتایح ، يف  ھب  اومھسیل  ًائیش  نوكلمی  نیذلا ال 
.كلذ نولھجی  مھنإ  ىتح 

تررق دق  كلذب  نوكت  ام ، ةقیرطب  كتدافإ  وأ  كتدعاسم  مھعسی  نم ال  تطلاخ  اذإف  ةیمھأ ! ءيش  لكل 
.نینثالا نیب  عمجلا  نكمی  ذإ ال  كتدعاسم ؛ مھعسی  نم  ةفرعم  يف  كتقو  يضقت  الأ 

ةیلمع تابیردت 

يف مھلثم  نوكت  نأ  دوت  لھ  ركفو ، تقولا ، مظعم  مھطلاختو  مھعم  لصاوتت  نمب  ةمئاق  عض   .1
لھو نوربكی ؟ امدنع  صاخشألا  ءالؤھ  كلافطأ  ھبشی  نأ  دوت  لھ  لبقتسملا ؟ نم  ام  ةلحرم 

مأ ال؟ كتایح  يرثی  مھعم  تقولا  كؤاضق 

طحم نونوكی  نمم  ةثالث  وأ  نیصخش  ُعداو  روفلا ، ىلع  ھجوملا  لقعلل  ةعومجم  نِّوك   .2
لوانتل عوبسألا  يف  ةرم  ةعومجملا  هذھ  ىلإ  مامضنالا  ىلإ  كبناج  نم  ریدقتو  باجعإ 

هذھ جئاتنل  شھدنت  فوسو  .لبقتسملاو  لمعلاو  ةایحلا  رومأ  يف  ثدحتلاو  ءادغلا ، وأ  راطفإلا 



.اھنم ھملعتتس  امو  تاءاقللا ،

ریرج ةبتكم  ىدل  رفاوتم   2



رشع ثلاثلا  لصفلا 

نم  ةكبش  عنصا 
رارمتساب تاقالعلا 

تاقالعلا نم  ةكبش  لمع  يھ  ةینھملاو  ةیصخشلا  كتایح  يف  مدقتلل  ةیمھأ  رثكألا  لئاسولا  ىدحإ  نإ 
فلأ نم  رثكأ  يف  تاونس ، رادم  ىلع  تكراش ، دقف  .ھسفن  كلمع  لاجمب  نیینعملا  عم  ماودلا  ىلع 
يوذ نیفظوملا  روضح  وھ  اًمود  يمامتھا  ریثی  ناك  امو  .ةفلتخم  تاسسؤمو  تامظنم  ھتدقع  عامتجا 

مھبابسأ مھیدل  تناك  ام  اًمئادف  ةطسوتملا  بصانملا  باحصأ  امأ  تاعامتجالا ، هذھ  ایلعلا  بصانملا 
.روضحلا مدع  نع  راذتعالل 

صاخشألا ددعو  كحاجن  نیب  ةرشابم  ةقالع  كانھ  نأ  يھو  الأ  حاجنلا ؛ نأشب  ةمھم  ةدعاق  كانھو 
لب فرعت ، ام  وھ  كلبقتسم  ددحی  ام  سیل  : " ىرخأ ةرابعب  .يباجیإ  وحن  ىلع  كنوفرعیو  مھفرعت  نمم 

". فرعت نم 

ةركتبم ةقیرطب  ةفیظو  نع  ثحبلا 
ةفیظولا ىلع  لوصحلا  ةیفیك  ةركتبم : ةقیرطب  ةفیظو  نع  ثحبلا   " ناونعب اًجمانرب  تعضو  امدنع 

نیفظوملا نم  نأ ٨٥٪  يفاشتكال  تشھدنا  يداصتقا ،" عضو  يأ  لظ  يف  اھیلع  ظافحلاو  دیرت  يتلا 
كلذ حشری  يذلا  رخآ ، اًصخش  فرعی  ام  صخش  قیرط  نع  مھفئاظو  ىلع  اولصح  دق  ددجلا 

.طق اھنع  َنلُعی  مل  يتلا  ةفیظولا  كلتل  صخشلا 

ىلإ ةینھملا  كتریسم  لالخ  نیبسانملا  ناكملاو  تقولا  يف  دحاو  صخش  ةفرعم  يدؤت  دق  ًانایحأو ،
اذھ نوكیس  نم  ًادبأ  فرعت  كنكل ال  .كبصنمو  كلخدب  قلعتی  امیف  مامألا  ىلإ  ماوعأ  ةسمخ  كعفدت  نأ 

قیرط نع  اذھ ؟ لعف  كنكمی  فیكو  .صاخشألا  نم  ریثكلاو  ریثكلا  ىلإ  فرعتلا  كیلع  اذل  صخشلا ؛
! تاقالعلا نم  ةكبش  ةماقإ 

كامسألا حبست  ثیح  دطصا 
كیلع نأ  ينعی  ام  كامسألا ؛ حبست  ثیح  داطصت  نأ  كیلع  ةطاسبب ، تاقالعلا ؟ ةكبش  میقت  نیأو  فیك 
نیذلا صاخشألا  ءالؤھ  ًانأش ؛ مھالعأو  صاخشألا  زربأ  اھیف  دجوی  يتلا  نكامألا  كلت  ىلإ  باھذلا 

.مھل ةدعاسم  لضفأ  میدقت  كنكمیو  كل ، ةدعاسم  لضفأ  میدقت  مھنكمی 

، ماع ھجوب  كتلود  وأ  كعمتجم ، يف  نیتینھم ، نیتیعمج  وأ  ةیعمج ، ىلإ  مضنا  ءيش ، لك  لبقو  ًالوأ 
تامظنملا نع  ثحباو  .كلاجمب  وأ  كتنھمب  ةصتخملا  ةیلحملا  ةیعمجلا  رایتخا  كیلع  دیكأت ، لكبو 

ةفرغلاك ةماعلا  ةینھملا  تایعمجلاب  قحتلاف  دجوت ، مل  اذإو  .تدجُو  نإ  تایعمجلا ، هذھل  ةعباتلا  ةیلحملا 
تنك اذإو  ةیلحملا ؛ يداونلا  دحأب  قاحتلالا  كنكمیف  ًائدتبم ، لامعأ  لجر  تنك  اذإو  .ًالثم  ةیراجتلا 

هذھ لك  يف  دجتسو  .ةیلودلا  لامعألا  ةكبش  ىلإ  مامضنالا  كنكمی  ًاعبطف  تاعیبملا ، لاجم  يف  لمعت 
.كتدعاسم مھنكمی  ةیعبتلابو  مھتدعاسم ، كنكمیو  مھیلإ ، فرعتلا  ىلإ  جاتحت  تنأ  اًسانأ  تاعومجملا 

ًءاطعم نك 
، تاعامتجالا روضح  قیرط  نع  متی  رمأ  وھ  تاقالعلا  نم  ةكبش  ةماقإ  نأ  سانلا  نم  ریثكلا  نظی 

نوكی ام  دعبأ  اذھو  .كب  صاخلا  لمعلل  ةدیدج  قافآ  قلخ  ةلواحمو  كب ، ةصاخلا  لمعلا  ةقاطب  عیزوتو 



.ةرم لك  يف  مھعم  حجنت  ةطیسب  ةیجیتارتسإ  تاقالعلا  تاكبش  عانص  لضفأ  عبتی  ثیح  ةقیقحلا ؛ نع 

مھتدعاسمل مھل  ھمیدقت  كنكمی  ام  ددح  دیحو : ءيش  ىلع  زكر  ددج ، صاخشأ  ىلإ  فرعتت  امدنعف 
". ایلوصو  " اًصخش نوكت  نأ  نم  ًالدب  ًءاطعم "  " اًصخش نك  لب  كسفن ، يف  ركفت  الو  مھلمع ، يف 

نعو ھسفن  نع  ثدحتلا  بحی  عیمجلا  نأ  َسنت  الو  تاباجإلل ، ًادیج  عمتساو  ةحوتفم  ةلئسأ  حرطاو 
.ةطقنلا هذھ  الغتسم  ةلئسألا  نم  ریثكلا  حرط  كنكمی  اذل  ھلمع ؛

ام ىلع  ادر  تمستباو  تأموأو ، ھتاباجإ ، ىلإ  ًادیج  تصنأو  صخشلا ، ىلع  ةلئسأ  تحرط  املكو 
.ةریصب وذو  يكذ  صخش  كنأب  رعشو  هریدقتو ، ھمارتحا  تلن  عمست ،

فرعأ نأ  يننكمی  اذام  : " لاؤسلا اذھ  لامعأ ، لجر  ىلع  اھحرط  كنكمی  يتلا  ةلئسألا  لضفأ  نمو 
يذلا جتنملا  نئابز  لضفأ  مھ  نمو  ًادیدج ؟ ًالیمع  كل  حشرأ  يك  اھمدقت  يتلا  ةمدخلا  جتنملا / نع 

."؟ ھعیبت

، لاسرإ ةلواحم  وأ  لاسرإ ، نم  عرسأو  ىوقأ  نیرخآلا  نیبو  كنیب  اًطبار  عنصی  نأ  ءيشل  نكمی  ال 
.اًمئاد كنوركذتیو  مھتبحم ، لانت  اذھب  كنإف  مھیلإ ، دیدج  لیمع 

ةفلتخملا تایعمجلا  ىلإ  مضنا 
، مھب ةصاخلا  لمعلا  تاقاطب  نوعزویو  تاعامتجالا ، يف  تایعمجلا  ىلإ  نومضنی  نم  مظعم  رھظی 

.كعفنی نل  اذھ  نكل  عامتجالا ، ءاھتنا  درجمب  وأ  لبق  امإ  نورداغی  مث 

عوطتو .ةیمھأ  رثكألا  ناجللا  ددحو  ةیعمجلا ، لیلد  وأ  تاعوبطم  أرقا  كلذ ، لعفت  نأ  نم  ًالدبو 
، ةمھم ءادأ  اھیلع  ضرعاو  ةنجللا ، تاعامتجا  رضحاو  ناجللا ، هذھ  نم  ةدحاو  يف  تامدخلا  میدقتل 

.هزاجنإ ىلإ  ةنجللا  جاتحت  ام  زجنأو 

مدقت امدنع  كنإف  كلذلو  اھب ؛ ةقحلملا  ناجللا  مھأ  ىلإ  نومضنی  تایعمجلا  ءاضعأ  مھأ  نأ  نیبت  دقل 
، ةیلاع ةدوجو  ةعرسب  تایلوئسملا  هذھ  زجنتو  تایلوئسملا ، يلوتل  عوطتتو  ناجللا ، ىدحإل  كتامدخ 

نومدقی دق  صاخشأ  مامأ  طوغضلا  نم  ةیلاخ  ةئیب  يف  كئادأ " رابتخال   " ةصرف ىلع  لصحت  كنإف 
، كتیصخش ةعیبط  ةفرعمل  مھمامأ  ةحاتم  ةصرفلا  نوكت  اذھبو  .كلمع  لاجم  يف  نوعلا  لك  كیلإ 

يف نوركفیو  مھتركاذ ، يف  ىقبت  مث  نمو  كنأشب ، مھتاظحالم  نونِّوكیو  ھیدؤت ، يذلا  لمعلا  ةعیبطو 
نیذلا ءاقدصألا  وأ  اھلغشل ، كنومدقتسی  دق  يتلا  فئاظولاو  كیلع ، اھنوحرطی  دق  يتلا  صرفلا 

.كتاردقو كبھاوم  لثمب  صخش  ىلإ  نوجاتحی  نمم  كل  مھنوحشریس 

ةنجل يف  اومدخ  نم  لبق  نم  مھحیشرت  مت  دارفأ  ةمھملا  فئاظولا  نم  ًافالآ  لغشی  موی ، لك 
هذھ نم  ةریبك  ةجردب  ایصخش  ُتدفتسا  دقو  ةیحبرلا ؛ ریغ  تاسسؤملا  وأ  ةیعوطتلا ، تاسسؤملا 

.ةیلمعلا يتایح  يف  ةیجیتارتسإلا 

اًدیج كتقو  رمثتسا 
مھتویب ىلإ  ةدعاو ، ةیلبقتسم  قافآ  مھمامأ  نوكت  نأ  عقوتملا  نم  سیل  نمم  نویداعلا ، نوفظوملا  دوعی 

عم نولصاوتیف  دعاولا ، لبقتسملا  باحصأ  نوزرابلا ، نوفظوملا  امأ  .ةلیل  لك  نویزفیلتلا  اودھاشیل 
داجلا لمعلا  نم  تاونس  ناتلیللا  ناتاھ  مھیلع  رفوت  ام  اًریثكو  .عوبسأ  لك  نم  نیتلیل  وحنل  مھریغ 

.مھلمع تالاجم  يف  ةدوشنملا  بصانملا  ىلع  لوصحلل 



ةیلمع تابیردت 

ریباوطو معاطملا  يف  ىتح  ھیلإ ، بھذت  ناكم  لك  يف  رارمتساب ، تاقالعلا  نم  ةكبش  مقأ   .1
.مھتاباجإل ًادیج  تصنأو  مھفئاظو ، نع  مھلأساو  نیرخآلا ، ىلإ  كسفن  ّدقو  مِ .راظتنالا 

ىلإ ةدعاسم  میدقت  كنكمی  يتلا  تایعمجلا  نم  لقألا  ىلع  ةدحاو  ةیعمج  ىلإ  مضنت  نأ  ررق   .2
هذھ باوبأ  دجتس  ام  اًمئادو  .كلمع  يف  كیلإ  ةدعاسم  میدقت  اھئاضعأل  نكمیو  اھئاضعأ ،

.ددجلا ءاضعألاب  بیحرتلل  ةفوغشو  عیمجلل ، ةحوتفم  تاسسؤملا 



رشع عبارلا  لصفلا 

ةوق ةفرعملا 
قلعتی امیف  اھب ، لمعت  يتلا  ةكرشلا  يف  اًعالطا  صاخشألا  عسوأ  نكو  كلمع ، لاجم  يف  اًریبخ  نُك 

.كلمع لاجم  يف  لضفألا  كنوكب  رھتشاو  كصصخت ، لاجمب 

ةفرعملا ةیعون  نإ  ثیح  ةفرعملا ؛ فظوم  نوكت  نأ  كیلع  نذإ ، تامولعملا ، رصع  يف  شیعن 
اھیف بغریو  كتكرش ، اھیف  بغرت  يتلا  جئاتنلا  ىلع  لوصحلل  اھقیبطت  كعسی  يتلا  اھتیمكو ،

.اھریغ نم  رثكأ  ةیلبقتسملا ، كقافآو  كلخدو ، كتمیق ، ددحت  يتلا  يھ  نورخآلا - 

يكلف .ةفرعملا  قح  مھصصخت  لاجم  نوفرعی  نم  اھبستكیو  تاسسؤملا ، لك  يف  ةربخلا  ةوق  دجوتو 
تقولا ضعب  ذخ  ًالثمف  كتفیظو ؛ صخی  امیف  ھملعت  كنكمی  ام  لك  ملعت  كیلع  ةوقلا ، هذھ  ىلع  لصحت 

.اھملعتو كتفیظوب  ةقلعتملا  بناوجلا  لكب  ماملإلاو  ةیبیردتلا ، تارودلا  روضحو  بتكلا ، ةءارقل 

ومنلا ةعراستم  تاكرش  نم  ةدافتسم  سورد 
ماع ٢٠١٤ يفو   ) .اكیرمأ يف  اومن  ةكرش  عرسأب ٥٠٠  ةمئاق  ماع ، لك  ةیكیرمألا ، كنإ  ةلجم  رشنت 

قوفت  ةبسنب  اومن  عرسألا  ةكرشلا  تعسوت 
: تاكرشلا تلأسو  يأر ، عالطتسا  ةلجملا  ترجأ  دقو  ةقباسلا .) ثالثلا  تاونسلا  نع   ٪٤٢٠٠٠ لا ـ

اذإ اھاوتسمب ، ضوھنلا  لجأ  نم  اھیف  لاومألا  فیظوت  تاكرشلا  ىلع  يتلا  بناوجلا  لضفأ  ام  "
."؟ عرسأ وحن  ىلع  حابرألاو  تاعیبملا  ةدایز  ةكرشلا  تدارأ 

، ةئبعتلا ةدوج  نیسحت  وأ  ةیاعدلا ، ةدایزل  ًالاومأ  فظوت  اھنإ ال  تناك  دقف  ةباجإلا ، نم  شھدنت  دقو 
وھ كلذ  يأرلا  عالطتسال  ًاقفو  لثمألا  رامثتسالا  ناك  لب  ةدیدج ، ةیسفانت  ةیجیتارتسإ  عضو  وأ 

اھنأش نم  ةوطخلا  هذھ  نأ  ىلع  ومنلا  ةعراستم  تاكرشلا  تقفتا  دقف  ةمدخلا ، وأ  جتنملا  ةدوج  نیسحت 
.لاملا نم  ھسفن  غلبملل  رخآ  فیظوت  يأ  نم  رثكأ  حابرألاو  تاعیبملا  يف  ریثأتلا 

حاجن ةدوجلا =  نیسحت 
رھتشت يتلا  كلت  يھ  حابرألل  ًاقیقحت  تاكرشلا  رثكأ  نإف  رمألا ؛ اذھ  يف  ةشھدلا  ىلإ  وعدی  ام  اذھ  سیل 

ةبسن اھؤالمع  لثمی  يتلا  ةئزجتلاب ، عیبلل  ترام  لوو  ةكرش  ىتح  .اھئالمع  ىلإ  ةدوج  ىلعأ  اھمیدقتب 
ىلعألا ةدوجلا  تاذ  تاجتنملل  ةدروملا  ةكرشلا  يھ  ربتعت  فافكلا ، ىلع  نوشیعی  نیذلا  ناكسلا  نم   ٪٧٠

.ةیسفانت راعسأبو  ةعونتم  تامدخو  تاجتنم  ةعومجم  ریفوت  ثیح  نم  ءالمعلا  ءالؤھل 

وھ كلاومأو  كتقول  لثمألا  رامثتسالا  نإف  اًضیأ ؛ كیلع  ةدوجلا ) نیسحت  أدبم   ) أدبملا اذھ  قبطنیو 
وأ عفنأ  ءيش  الف  كلمع ؛ ةدوج  دیزتو  كتاراھمو ، كتفرعم  ىوتسم  نسحت  يكل  كلجأ ؛ نم  هرامثتسا 

.ينھملا كصصخت  يف  زربألا  كنوكب  كراھتشا  نم  رثكأ  حاجنلا  قیقحتل  ًانامض  رثكأ 

لجألا ةلیوط  ةیجیتارتسإ  عض 
Competing for the Future امھباتك يف  دالاھارب " ھیك  .يس  و" لماھ " يراج   " نافلؤملا راشأ 

تاءافكلا ددحتو  ةلبقملا ، سمخلا  تاونسلل  اًروصت  عضت  ةحجانلا  تاكرشلا  تایجیتارتسإ  نأ  ىلإ 
لمعلا أدبت  مث  نمو  لبقتسملا ، يف  اھلاجم  يف  ةدئار  حبصت  يك  اھیلإ  اھمض  ةكرشلا  ىلع  يتلا  مھألا 

.مویلا نم  تاءافكلا  هذھ  ىلع 



كیلع نیعتیس  يتلا  ةیساسألا  تاراھملاو  ةفرعملا  ھجوأ  دیدحت  كیلع  كلاجم ، يف  ًادئار  نوكت  يكلو 
؟ كیأر يف  يھ  امف  .لاجملا  اذھ  يف  لضفألا  كنوكب  رھتشت  يك  لبقتسملا  يف  اھب  عتمتلا 

املكو .ملعتلا  ىلع  كتردق  تدادزا  تملعت ، املك  كنأ  وھ  ةلأسملا  هذھ  يف  عئارلا  فاشتكالا  نإ 
ةرم لك  يفو  .عرسأ  ةریتوب  كتركاذ  تنسحت  لضفأ ، كتركاذ  تراص  املكو  اًعراب ، ترص  تقوفت ،

ءایشألا نم  دیزملا  ملعت  كیلع  لھسی  ام  وھو  كلقع ؛ ایالخ  نم  دیزملا  طشنت  كنإف  ًادیدج ، ًائیش  ملعتت 
.لبقتسملا يف 

بتاورلا ىلعأ  باحصأ  نیفظوملا  سردا 
امو مھ ؟ نم  كسفن : لأسا  مث  ىلعألا ، بتاورلا  باحصأ  نیفظوملا  ددحو  كلمع ، لاجم  وأ  كتنھم  دَّقفت 

؟ مھریغ نع  نوزیمتی  مھاتلعج  ناتللاو  امھب ، نوعتمتی  ناتللا  تاراھملاو  ةفرعملا 

ةلجم ةمئاق  ىلع  ةجردم  ةكرشب  نولماعلا  نویذیفنتلا  نوریدملا  لصحی  كیو ، سنزیب  ةلجمل  ًاقبط 
طسوتم فعض  لداعی ٢٥٨  طسوتم  وھو  ةنسلا ؛ يف  رالود  نویلم  ىلع ١٠.٣  نشتروف ٥٠٠ 

؟ ثدحی نأ  اذھل  فیكف  .مھتاكرش  يف  نولماعلا  اھیلع  لصحی  يتلا  بتاورلا 

تاراھملا مھیدل  تمكارت  دق  نیزرابلا  نییذیفنتلا  نیریدملا  ءالؤھ  نأ  يھ  كلذ  نع  ةباجإلا 
هذھ نم  ةدحاو  لك  مھتنكم  دقو  .ةینھملا  مھتریسم  رادم  ىلع  ىرخألا ، ولت  ةدحاو  ةیساسألا ،

ةریتوب لضفأو ، لضفأ  جئاتن  ىلع  لوصحلا  نم  تاراھملا ، نم  اھریغ  عم  ةعمتجم  تاراھملا ،
، ةیلاعلا ةءافكلا  يوذ  نییذیفنتلا  نیریدملا  نم  اھباحصأ ، تاراھملا  هذھ  لعجت  امك  .عرسأو  عرسأ 

نأ دجتس  لاعفلا ، رودلا  اذھب  ةنراقملابو  .تارالودلا  تارایلمب  ةدیازتملا  ةیونسلا  حابرألا  يف  نومھسی 
كلت يف  يذیفنتلا  ریدملا  ھیلع  لصحی  يذلا  رالود  نویلم   ١٠.٣ ب ـ ردقی  يذلا  لخدلا  طسوتم 

.ةرادج نع  ھقحتسیو  اًمامت  لوقعم  تاكرشلا ،

اھیلإ جاتحت  يتلا  ةیسیئرلا  تاراھملا  ددح 
؟ كلاجم يف  ةمیق  نیفظوملا  رثكأ  نم  ًادحاو  حبصتو  روطتت  يك  اھتیمنت  ىلإ  جاتحت  يتلا  تاراھملا  ام 

كلذ كتنھمل ، ةلئاط  ةورث  كتساردو  كتءارق  لالخ  نم  اھیلإ  تصلخ  ةدحاو  ةدیدج  ةركف  يواست  دقف 
.ًابسانم تیقوتلا  ناكو  ةحیحص ، ةركفلا  تناك  اذإ 

يف نیلماعلا  نم  زربأ ٥٪  نم  ًادحاو  حبصت  نأب  رارقلا  ذخأب  أدبا  ًادیور ؛ ًادیور  نكلو  اًریبخ ، نكف 
.كلمع لاجمب  نیفظوملا  ملعأ  اھیف  نوكت  ةلحرم  ىلإ  لصت  نأ  ىلإ  ملعتو  كلاجم ،

ام لك  فشكت  نكلو ال  تامولعملا ، يفخت  نأ  اذھ  ينعی  الو  ًادبأ ، فرعت  ام  لكب  صخش  يأ  ربخت  ال 
زكر لب  رومألا , نطاوب  لكب  ملعألا  فظوملا  كنأكو  كتربخ ، نع  ثدحتت  وأ  ةفرعم ، نم  كیدل 

روطتلاو مدقتلا  يف  رمتست  نأ  ىلع  زكرو  كتسسؤمل ، ةمیق  رثكأ  اًردصم  حبصت  نأ  ىلع  ةطاسبب 
يف حابرألاو  دئاوعلا  ةدایز  يف  ریبك  لكشب  مھست  دق  يتلا  بناوجلا  يف  عوبسأ ، دعب  اًعوبسأ  اًضیأ ،

.كتسسؤم

نم دبالف  اھدحو ؛ ةیلمعلا  ةفرعملا  يف  ةوقلا  نمكت  ةقیقحلا  يف  نكلو  ةوق ، ةفرعملا  نأ  انركذ  دقلو 
ةفرعملا فیظوت  يغبنیف  لضفأ ، جئاتن  ىلع  لوصحلل  ةفرعملا  قیبطت  ىلع  بولطملا  ردقلاب  ةینلا  دقع 

.تایرظن درجم  وھف  كلذ  ادع  امو  لضفأ ، جئاتن  قیقحت  لجأ  نم  ٍماس  فدھ  حلاصل 



ةیلمع تابیردت 

ةیأ نم  رثكأ  كلمع  يف  كتمیق  نم  يلُعت  نأ  اھنكمی  يتلا  تاردقلا  وأ  تاراھملا  ىدحإ  رتخا   .1
.ةراھملا هذھ  لقصب  لغشنت  نأو  ىرخأ ، ةراھم 

ررقو كفادھأ ، قیقحتو  كتیاغ  ىلإ  لوصولا  نع  اھیلإ  راقتفالا  كقوعیس  يتلا  ةراھملا ، ددح   .2
(. ةقباسلا ةطقنلا  يف  تركذ  يتلا  اھسفن  ةراھملا  نوكت  ًانایحأو   ) اًضیأ ةراھملا  هذھ  يمنت  نأ 



رشع سماخلا  لصفلا 

كحاجن رس  كمادنھ  نسُح 
هذخأی يذلا  لوألا  عابطنالا  نم  دمتُسی ٩٥٪  ثیح  يجراخلا ؛ كرھظمل  ًاقفو  نورخآلا  كِمّیقی 

امم اًریبك  اًءزج  نالكشی  كرعشو  كسبالم  نأل  كلذو  كمادنھ ؛ نسحو  كرھظم  نم  كنع  نورخآلا 
.نورخآلا هاری 

ال مھف  كماھلإ ؛ ردصم  اونوكی  كتسسؤم  يف  ایلعلا  بصانملا  باحصأ  عدو  مادنھلا ، نسح  نكف 
نیفظوملا رھظمب  ِدتقاف  .ھتیقرت  تمت  وأ  مھنع ، فلتخم  فظوم  عم  لمعلا  هاجت  حایترالاب  نورعشی 

جھتناف سبالملا ، نم  ًانیعم  اًطمن  نودتری  اوناك  اذإف  كلمع ، لاجمو  كتسسؤم  يف  زربألاو  لضفألا 
.اھقرخت الو  كتكرش  يف  يزلا  دعاوقب  ةدیج  ةفرعم  ىلع  نكو  .طمنلا  اذھ 

ةقیقحلا نكلو  يجراخلا ." يرھظمل  ًاقفو  َّيلع  اومكحی  الأ  نیرخآلا  ىلع  بجی  : " ضعبلا لوقیو 
قطنملاب كیلع  اومكحی  الأ  مھیلع  بجی  اذامل  كلذل  يجراخلا ؛ مھرھظمل  ًاقفو  عیمجلا  ىلع  مكحت  كنأ 

.لاح ةیأ  ىلع  ھنولعفیس  ام  وھو  ھسفن ؟

؟ يتایح تریغت  فیك 
نیح ًاقینأو  قلخلا ، ثمدو  ایباجیإ ، تنك  امك  لمعلل ، ًابھأتمو  ًافقثم  تنك  دقو  ًاعیرس ، حاجنلا  ينتأی  مل 

، ًانسح : " يل لوقی  ناك  ام  اًمئاد  درلا ، يف  لیمعلا  رود  يتأی  امدنع  ام ، لكشب  نكلو  .ءالمعلاب  يقتلأ 
". رمألا يف  ركفأ  ينعد 

، انس ينم  ربكأ  تاعیبم  فظوم  دارفنا  ىلع  َّيلإ  ثدحت  دقف  يتایح ، رَّیغ  ءيش  ثدح  موی  تاذو 
، يرھظمب قلعتت  ةریغص  ةظوحلم  لبقتأس  تنك  اذإ  فطلب  ينلأسو  ریثكب ، اًحاجنو  ةمكح  ينم  رثكأو 

.يل اھمدقی  ةحیصن  ةیأ  ھنم  ىقلتأس  يننإ  ھل  تلقف  ملعتلل ؛ اًشطعتم  تنك  دقو 

ریغص ةطایخ  لحم  نم  اھتیرتشا  دق  مئالم  ریغ  اھسایق  ةصیخر ، ةلُح  يدترأ  تنك  تقولا ، كلذ  يف 
جاتحی يعانصلا ال  ریرحلا  نم  اًصیمق  يدترأ  تنك  امك  اًضیأ ، اھرعسك  ودبت  تناك  دقو  دیھز ، رعسب 

يأ ىلإ  ةقثلاب  يحوأ  نكأ  ملف  ًالیوط ؛ يرعش  ناكو  ًائرتھم ، ءاذحو  ةعیفر ، قنع  ةطبارو  يكلا ، ىلإ 
.ءالمعلا ةصاخو  قالطإلا ، ىلع  صخش 

ينثدح دقف  ةبسانملا ؛ لمعلا  سبالمب  قلعتت  تاداشرإ  يناطعأ  يذلا  فظوملا  كلذ  ركذتأ  تلز  امو 
تاسایقل سبلملا  تاسایق  قفاوتو  صیمقلا ، ةقایو  ةرتسلا ، ردص  ةینثو  صیمقلا ، مامكأ  راوس  نع 

ءاذح ءارش  ىلإ  ةجاحلاو  ضعب ، عم  اھضعب  ةفلتخملا  ناولألا  قیفوت  ةیمھأ  يل  حرش  امك  .مسجلا 
.ھیدترأ يذلا  نم  ةقانأ  رثكأو  ىلغأ 

ةدیدج سبالم 
نم ةلماك  ةنازخ  ءلم  ءاقتنا  ىلع  يندعاسو  اذھ ، يلیمز  ينبحطصا  ةیلاتلا ، ةلیلقلا  مایألا  ىدم  ىلع 

.اھنمث عفد  ةبوعصب  تعطتسا  يتلا  ةدیدجلا ، سبالملا 

ءالمعلا لعف  در  ناك  ةدیدجلا ، يسبالم  ًایدترم  نیلمتحملا  ءالمعلا  ةرایز  ھیف  تأدب  موی  لوأ  يفو 
دعب لمعلل  هروف  نم  ىتأ  ىوتسملا  يندتم  تاعیبم  فظوم  يننأك  ينولماعی  نأ  نم  ًالدبف  يداع ؛ ریغ 



ةیانعب لوقأ  ام  ىلإ  نوعمتسیو  غلاب ، مارتحاب  َّيلإ  نوثدحتی  نولمتحملا  ءالمعلا  راص  ًادرشم ، ناك  نأ 
تینج ام  ناعرسف  دیزملاو ؛ دیزملا  ينم  نورتشی  اوأدب  دق  مھنإ  اذھ ، لك  نم  لضفأ  وھ  امو  .ةدیدش 

.لبق يذ  نم  رثكأ  ًالام 

ةقلغملا باوبألا  حتفت  ةبسانملا  لمعلا  سبالم 
كسبالمف ةقدب ؛ تاداشرإلا  عبتاو  ةبسانملا ، لمعلا  سبالم  نع  ًادحاو  ًاباتك  لقألا  ىلع  أرقاو  ِرتشا 

اھیف تلصح  دق  ةینھملا  يتایح  يف  فقاومب  تررم  دقو  .ھیف  نواھتت  نأ  نم  اًریثك  مھأ  رمأ  كرھظمو 
نییذیفنتلا نیریدملا  لك  نیب  نم  لضفألا  يھ  يسبالم  نوكل  كلذو  ةدیجلا ، صرفلا  نم  ریثكلا  ىلع 

.ءيش لك  يھ  ةیقادصملا  نأ  وھو  طیسب ؛ اذھ  يف  ببسلاو  بتكملا ، يف  نیدوجوملا 

ءالمعلا لیمیو  لمعلا ، ةئیب  يف  ةیقادصم  رثكأو  ًءاكذو ، ةءافك ، رثكأ  سبلملا  قینأ  صخشلا  ودبیو 
.يحاونلا لك  نم  ًاقینأ  ودبت  تنك  اذإ  ربكأ  لكشب  كیأرب  قوثولا  ىلإ 

، قنعلا ةطبارو  مازحلا ، اھنیب  نم  اًضیأ ، ةمھم  لیصافتلا  نم  اھریغو  ةیلیمكتلا  عطقلا  ربتعتو 
، كب ةصاخلا  دیلا  ةبیقح  وأ  قاروألا ، ةبیقح  ةفاظن  ىلع  ظفاح  كلذك  .ةیذحألاو  براوجلاو ، يلحلاو ،

.ماع ھجوب  ةدیج  ةلاح  يفو  ةباذج ، اھقبأو 

، كسأرو كرعش ، نوری  كھجو ، ىلإ  نورخآلا  رظنی  امدنعف  ادج ؛ امھم  اًضیأ  مادنھلا  ربتعیو 
.ال مأ  ةقثلاب  اًریدج  تنك  نإ  ام  اوأر  امل  ًاقفو  اًروف  نوررقی  اھنیحو  .كقنعو 

لالخ كنع  لوألا  مھعابطنا  نونِّوكی  مھف  يدیكأتلا ؛" زایحنالا  "ـ ب فرعی  امل  رشبلا  ضرعتیو 
مھعابطنا نوغوصی  ةیلاتلا ، نیثالثلا  يناوثلا  رادم  ىلعو  .ىلوألا  ةرملل  كب  مھئاقل  نم  ٍناوث  عبرأ 

.لعفلاب كنع  هونوك  يذلا  مھعابطنا  دكؤی  لیلد  نع  نوثحبی  كلذ ، دعب  .يئاھنلا  ھلكش  يف  كنع  يئدبملا 
.ناوألا تاف  دق  نوكی  اھنیحف  لوألا ؛ عابطنالا  بیوصت  ادج  بعصلا  نم  ھنإ  لاُقی  اذھلو 

ةیسایس ةحیصن 
.لماكلاب اًرھاظ  ھجولا  نوكی  نأ  ةیمھأ  تفشتكا  نییسایسلا ، نیحشرملا  ىلإ  حئاصن  مدقأ  تنك  امنیح 

لماك رھظی  ال  يذلا  صخشلا  نع  يعاواللا  كلقع  هذخأی  عابطنا  لوأ  نإف  يعواللا ، قاطن  يفف 
كنكمی لجر ال  ھنأ  ينھم -  قایس  يف  عانقب -  ھھجو  يطغی  نمك  وأ  ةعبق , سبل  قیرط  نع  ھھجو ،

.ھب قوثولا 

.ھقلحو براشلا  كرت  نیب  رئاح  وھف  ددرتم ؛ صخش  ھنأ  ينعی  اذھف  براش ، اذ  صخشلا  ناك  اذإو 

نأ لمأی  رخآ  فظوم  يأ  وأ  يماحملا ، وأ  تاعیبملا ، فظومو  يسایسلا ، دئاقلا  ھب  حصنأ  ام  لوأو 
.ھمامأ نمل  لماكلاب  اًرھاظ  ھھجو  نوكی  نأ  وھ  نیرخآلا  يف  رثؤی 

لاطبألاك نك 
ىلع يلمع  لاجم  يف  فظوم  لضفأك  ودبأ  لھ  : " اھلأساو حابص ، لك  ةآرملا  يف  كسفن  ىلإ  رظنا 

."؟ قالطإلا

نع ٍضار  ریغ  تنك  اذإ  ىلوألا ؟ ةرملل  كنوری  نمم  نورخآلا  كنع  هذخأی  يذلا  عابطنالا  ام 
كلذ نأ  ركذتف  ھكرتت ، يذلا  لوألا  عابطنالا  نع  ٍضار  ریغ  تنك  وأ  نیلاؤسلا ، نیذھ  نع  ةباجإلا 



يتلا كتنیز  لكو  سبالم ، ةعطق  لك  قسنیو  راتخی  نم  تنأف  .ةلماكلا  كترطیس  تحت  عابطنالا 
.حابص لك  يف  اھیدترت 

ةیلمع تابیردت 

.كسبالمو مھسبالم  نیب  نراقو  اًمارتحاو ، اًحاجن  رثكألا  نیفظوملا  نم  كلوح  نم  لمأت   .1

، سبالملا نم  يرتشت  تنك  ام  فصن  اھب  ِرتشاو  لاومألا  نم  قفنت  تنك  ام  فعض  قفنأ   .2
.ثدحیس ام  بقارو  لمعلا ، يف  هِدتراو  اًضیأ ، ءایرثألا  ھبشت  كلعجی  ًاعئار  ًابوث  ِرتشاو 



رشع سداسلا  لصفلا 

زیمتلا قیقحتب  مزتلا 
مزتلاو .ةفیظو  ةیأ  يف  عیرسلا  يقرتلا  ساسأ  وھ  عیفرلا  ىوتسملا  وذ  ءادألاف  كلاجم ؛ يف  لضفألا  نُك 

.ناك ببس  يأل  اھنع  لودعلا  ضفراو  كئادأل ، ةیلاع  رییاعم  عضو  ھب ، موقت  ام  لك  يف  زیمتلاب 

كیلع نیعتیو  تاسایسلا ، ةكرعمو  ءادألا ، ةكرعم  امھو  ایلاح ؛ لامعألا  ملاع  يف  ناتكرعم  رودتو 
.اھیف حبرت  نأ  ررقتو  ىلوألا ، راتخت  نأ 

يسایسلا لیاحتلاب  زوفلا  بنجت 
.نیقلمتملاب مھیلإ  راشیو  ةریصق ، ةرتفل  لقألا  ىلع  لمعلا ، تاسایس  قیبطت  يف  نیفظوملا  ضعب  عربی 

فیعضلا مھءادأ  نوفُخی  ام  ًةداع  لمعلا  تاسایس  ىلع  نوزكری  نیذلا  نیفظوملا  ءالؤھ  نأ  حضتا  دقو 
، دیج لمع  میدقت  ىلعو  ءادألا ، ىلع  نوزكری  نم  امأ  .ةیاھنلا  يف  مھرمأ  فشكنی  نكلو  لمعلا ، يف 

.ةیاھنلا يف  نوحبری  نم  مھف  مھلمع ، يف  روطتلاو  مدقتلاو 

تاسسؤملا نأل  كلذو  دیعبلا ؛ ىدملا  ىلع  يمتح  لكشب  نییسایسلاو  نیقلمتملا  ىلع  نودؤملا  قوفتی 
مھسی ال  لیوطلا ، ىدملا  ىلعو  .نیسنجلا  الك  نم  ةءافكلا  باحصأ  نیفظوملا  ئفاكتو  بذجت 

.دیج ءادأ  میدقت  يف  اھلمكأب  كتقاط  مدختساف  رایخلا ، كیدل  ناك  اذإف  ةسسؤملا ؛ حاجن  يف  نویسایسلا 

قوفتی عئارلا  لمعلاو  يلاعلا  ءادألا  بحاص  ھلاجم  يف  عرابلا  فظوملا  نإ  ": " ركارد رتیب   " لوقیو
". لمعلا تاسایس  ىلع 

حاتفملا وھ  زیمتملا  ءادألا  نأ  وھ  ھینعی  ام  لك  لب  لمعلا ، تاسایس  لھاجتت  نأ  اذھ  ينعی  الو 
.يقرتلل يقیقحلا 

، تاسایسلاو تاقالعلا ، ةكبش  نأ  اًراركتو  اًرارم  نوثحابلا  فشتكا  عیرسلا ، يقرتلا  صوصخبو 
ًافظوم حبصت  امدنعف  كلذلو  .ءادألا  مییقت  دنع  مات  لكشب  ًابناج  حرُطت  ةربخلاو  میلعتلاو ، لاومألاو ،

.صخش يأ  وأ  ءيش ، يأ  نأشب  قلقت  نل  ءادألا ، يلاع 

نابسُحلا يف  اھعضت  نأ  كیلع  لماوع  ةثالث 
، ھب لمعت  يذلا  لاجملا  ةمق  يلتعت  يك  ھمادختسا  كنكمی  جذومن  يأ  يصخش ، ينھم  جذومن  ءاشنإل 

.فیكو نمو ، ام ، كنابسُح : يف  لماوع  ةثالث  عضت  نأ  كیلع  بجی 

ةمیق نم  ھمدقت  ام  فرعا 
؟ كتسسؤم يف  ھنع  ىنغ  الو  ةریبك ، ةمیق  اذ  ًافظوم  كلعجی  يذلا  امف  ةمدقملا ؛ ةمیقلا  ىلإ  ام "  " ریشت

كیلع بجی  يتلا  تاراھملا  امو  ةدیدج ؟ تاردقو  تاراھم  ةیمنت  تدرأ  اذإ  لعفت  نأ  كنكمی  اذامو 
؟ لبقتسملا لجأ  نم  اھتیمنت 

عفدو كنییعت ، ىلع  لمعلا  بحاص  عجشت  دق  ةمیق  نم  ھب  مھست  ام  صخلم  يھ  ةمدقملا  ةمیقلا  نإ 
؟ كتنھمل اھمدقت  يتلا  ةمیقلا  امف  .لبقتسملا  يف  ربكأ  ًابتار  عفدی  امبر  وأ  دیرت ، يذلا  بتارلا 

كلیمع ىلع  زكر 



عفتنی نأ  بجی  يذلا  لیمعلا  يأ  تامدخلا ، ھیلإ  مدقت  يذلا  صخشلا  يأ  لیمعلا ، ىلإ  نم "  " ریشت
ام اًریثك  نكلو  كریدم ، وھ  لیمعلا  اذھ  نوكی  ام  ةداعو  .ةصاخلا  كتاراھمو  كبھاوم  نم  دیفتسیو 

ةكرشلا جراخ  نم  ءالمعلاو  ةكرشلا ، يف  كیدل  نیلماعلاو  لمعلا ، يف  كئالمز  نم  لیمعلا  نوكیس 
.كتكرش تامدخ  وأ  تاجتنم  نم  نیدیفتسملا 

نم ربكألا  عفتنملل  ةددحملا  تاجایتحالاو  ةصاخلا  كتاراھم  نیب  ءاقتلالا  ةطقن  وھ  ھنع  ثحبت  امو 
.تاراھملا كلت  قیرط  نع  اھیلإ  لوصولا  كنكمی  يتلا  جئاتنلا 

جئاتنلا ققح 
، نورخآلا اھدیری  يتلا  جئاتنلا  كقیقحت  ةقیرط  ىلإ  يصخشلا  ينھملا  كجذومن  يف  فیك "  " ریشت

نم كنكمیس  امف  .اھیلع  لوصحلل  لاومألا  نوعفدیس  كلذلو  اھنم ؛ عافتنالا  مھنكمیو  اھیلإ ، نوجاتحیو 
نأو ةرم ، لك  يف  ةدحاو  ةجیتن  ىلع  زیكرتلا  ىلع  كتردق  وھ  ھب  لمعت  يذلا  لاجملا  يف  ةمقلا  ءالتعا 
نأو ةیمھأ ، رثكألا  يھ  ةجیتنلا  هذھ  نوكت  نأ  ىلع  ةجیتنلا ، هذھ  قیقحت  لجأ  نم  كاوق  لك  عمجت 

.ةدوجو ةعرسب  اھققحت 

هابتنالا بذجا 
.مھألا وھ  ءادألاف  رخآ ؛ ءيش  يأ  نم  عرسأ  كیلإ ، كئاسؤر  هابتنا  عئارلا  كؤادأ  بذجیس  ام  اًمئاد 

وأ  ) ھیلع تلصح  يذلا  يعماجلا  لھؤملا  ناك  ام  ایأ  ھنأ  تاسارد ، ةدع  يف  نوثحابلا  فشتكا  دقلو 
لكب دحأ  متھی  نلف  اھیلع ، تلصح  يتلا  تاریدقتلا  وأ  مأ ال ،) يعماج  لھؤم  ىلع  تلصح  دق  تنك  اذإ 

.ھب موقت  ام  كتداجإ  ىدم  وھ  مھیس  ام  لك  نوكیس  اھنیحف  كتنھم ، يف  نیماع  كئاضق  دعب  اذھ 

، رشع عبارلا  لصفلا  يف  كتامدخو  كتاجتنم  ةدوج  قیقحت  لجأ  نم  رامثتسالا  ةیمھأ  نع  انثدحت  دقو 
لضفأ حبصت  يك  كدھجو  كتقو  ترمثتسا  املكف  .اھسفن  ةجردلاب  ایصخش  كیلع  قبطنی  ام  وھو 

.عرسأ ةریتوبو  رثكأ  ٌقافآو  ٌباوبأ  كمامأ  حتُفتسف  ھب ، موقت  امیف  لضفأو 

ةیلمع تابیردت 

ةمیق رثكألا  ماھسإلا  میدقت  ىلع  كدعاسی  نأ  ھیف  عئارلا  ءادألل  نكمی  ًادحاو  ًالاجم  ددح   .1
.لاجملا اذھ  يف  اًزیمتو  ةعارب  رثكألا  نوكتل  كسفن  سِّركو  كتكرشل ،

لكشب كمامتھا  ىلع  زوحت  يتلا ال  بولطملا ، ىوتسملاب  اھیف  عتمتت  يتلا ال  تالاجملا  ددح   .2
كمامأ حاتی  ىتح  اھنأشب ، مامتھالاب  نیرخآلا  فیلكتل  ةنكمملا  قرطلا  نع  ثحباو  ریبك ،

.ةینھملا كتایح  يف  اًمیظع  ًاقراف  عنصتس  يتلا  رومألا  ىلع  لمعلل  تقولا  نم  دیزملا 



رشع عباسلا  لصفلا 

يجیتارتسإ طمنب  طِّطخ 
.ةینھملاو ةیصخشلا  ةایحلا  يف  حاجنلا  قیقحتل  ةیساسأ  ةراھم  يجیتارتسإلا  طیطختلا  ىلع  ةردقلا  نإ 

يف ایساسأ  اًرمأ  ةایحلا  يف  كراسم  طیطختو  يجیتارتسإلا  ریكفتلا  ىلع  ةردقلا  ربتعت  ةقیقحلا ، يفو 
.حاجنلا قیقحت 

تقولا ضعب  ذخو  .ةیلاتلا  تاونسلا  وأ  رھشألل ، ططخو  ةدیج ، ةیجیتارتسإ  ططخ  بحاص  نك 
مویلا ھلعفت  ام  لك  نأ  نم  دكأتو  دیعبلا ، ىدملا  ىلع  اھیلع  نوكت  نأ  دیرت  يتلا  ةناكملا  يف  ریكفتلل 

.دیرت ام  قیقحتل  حیحصلا  هاجتالا  يف  كھجوی 



يجیتارتسإلا طیطختلا  ةیلمع 
ةیصخشلا كتایح  يف  اھقیبطت  كنكمی  ءازجأ  ةعبس  نم  ةنوكم  ةطیسب  يجیتارتسإ  طیطخت  ةیلمع  كانھ 

.ةیلمعلاو

تاونسلا يف  لعفت  وأ  كلتمت ، وأ  نوكت ، نأ  كنكمی  امب  قلعتی  امیف  دودح  ھنأ ال  لیخت  .كتیؤر   .1
فیكف مویلا ، نم  تاونس  سمخ  دعب  ھجو  نسحأ  ىلع  ةینھملا  كتایح  تراص  اذإو  .ةیلاتلا 

؟ مویلا ةینھملا  كتایح  نع  فلتختس  فیكو  ودبتس ،

كمیق تناك  املكف  كیلإ ؟ ةبسنلاب  ةیمھألا  ثیح  نم  اھبیترت  امو  كیدل ؟ میقلا  مھأ  ام  .كمیق   .2
.ةمھملا تارارقلا  ذاختا  كیلع  لھسلا  نم  حبصأ  كیلإ ، ةبسنلاب  ةحضاو  ةیتایحلا 

ةیلمعلاو ةیصخشلا  نیرخآلا  ةایح  يف  ًاقراف  عنصتل  ھب  موقت  نأ  دیرت  ام  ينعت  يھو  .كتمھم   .3
؟ كتمھم امف  .ام  ةقیرطب  نیرخآلا  ةمدخ  نم  قزترن  ًاعیمج  اننأ  ركذتو ، .يباجیإ  وحن  ىلع 

دیحولا ببسلا  يھو  حابص ؛ لك  يف  كشارف  نم  ھلجأل  ضھنت  يذلا  ببسلا  يھ  .كتیاغ   .4
؟ كتایح يف  ةیاغ "  " مھأ امف  .يلاحلا  كلمعب  كمایقل 

يف بغرت  يتلا  تقوب ، ةددحملا  سایقلل ، ةلباقلاو  ةبوتكملاو ، ةددحملا ، فادھألا  يھ  .كفادھأ   .5
.كتیاغو كتمھمو ، كتیؤرو ، كمیق ، ىلع  ًءانب  كلذو  لبقتسملا ، نم  ام  ةلحرم  يف  اھقیقحت 

؟ فادھألا كلت  امف 

، تایولوألا دیدحت  ىلع  كتردق  لعلو  موی ، لك  اھیدؤت  يتلا  لامعألا  مھأ  يھ  .كتایولوأ   .6
.ءادألا ةءافك  حاتفم  وھ  كفادھأ  قیقحتل  كتقول  لثمألا  رامثتسالا  دیدحتو 

دیدحت كیلع  كلذل  كتایولوأ ؛ مھأ  قیقحتل  اھذختت  يتلا  ةیمھأ  رثكألا  تاءارجإلا  .كتاءارجإ   .7
قیقحتو ىوصقلا  كتایولوأ  ذیفنتل  اًروف  اھب  موقت  نأ  ىلإ  جاتحت  يتلا  تاءارجإلا  ةیھام 

.كفادھأ

قرولا ىلع  رِّكف 
، لیصفتلابو رارمتساب ، راكفألا  نونودی  مھف  نوططخم ؛ نیسنجلا  نم  نیحجانلا  عیمج  نإ 

.حاجنلا قیقحتل  ةمھملا  ئدابملا  نم  قرولا  ىلع  ریكفتلا  نإف  مث  نمو 

ةفلتخملا لمعلا  ططخ  بقاوع  عضو  مسقلا ، وأ  بتكملا  يف  كئالمز  يفو  كفادھأ  يف  ركف 
ةیلاحلا كتارارقل  ىدملا ، ةدیعب  وأ  ةیوناثلا ، بقاوعلا  عقوت  ىلع  ةردقلا  ربتعتو  .كرابتعا  يف 

؟ ةلمتحملا رومألا  امف  .دیدشلا  ءاكذلا  ىلع  ًالیلد 

: رارمتساب ةلئسألا  هذھ  حرطا 

."؟ لعفأ نأ  لواحأ  اذام  "

."؟ ھب موقأ  فیك  "

."؟ رمألاب مایقلل  لضفأ  ةقیرط  كانھ  لھ  "



ریغ ىلع  نوكت  نأ  ةیلامتحا  اًمئاد  لبقتت  نأ  كیلع  يجیتارتسإ ، طمنب  ططخت  امدنعو 
.كفادھأ زاجنإ  وأ  ةنیعم ، ةجیتن  قیقحتل  لضفأ  ةقیرط  كانھ  نأو  حیحصلا ، قیرطلا 

يھتنت نأ  درجمب  ةیلاعلا ، ةمیقلا  تاذ  ماھملا  ىلع  زیكرتلاو  كتایولوأ ، دیدحت  كیلع  بجی 
تالاجملا كلت  ىلإ  ةدیرفلا  كتاراھمو  كبھاوم  ھیجوت  مث  ةیجیتارتسإلا ، كتطخ  عضو  نم 

.كتایح يف  ًالئاھ  ًاقراف  عنصت  نأ  اھنكمی  يتلا 

ةیلمع تابیردت 

فیكف لبقتسملا ، يف  ام  ةلحرم  يف  ھجو  نسحأ  ىلع  ةینھملا ، كتایح  وأ  كلمع ، حبصأ  اذإ   .1
؟ يلاحلا ھعضو  نع  فلتخیس  فیكو  اھنیح ؟ كلمع  ودبیس 

عنصت يك  اًروف  اھذاختا  كنكمی  يتلاو  سایقلل ، ةلباقلاو  تقوب  ةددحملا  تاءارجإلا  ددح   .2
.ایلاثم ًالبقتسم  كسفنل 



رشع نماثلا  لصفلا 

جئاتنلا  ةیلوئسم  لَّمحت 
اھتققح يتلا 

يذلا لمعلا  ةیلوئسم  نولمحتی  مھنأ  يھ  زیمتملا  ءادألا  باحصأ  صاخشألا  تامس  نم  ةدحاو  نإ 
". مول الو  راذعأ  ال   " ھنأ ينعی  اذھف  ادج ؛ مھم  رمأ  وھو  ةبسنب ١٠٠٪ ، ھب  اوماق 

يذلا فقوملا  ةیلوئسم  لمحتف  ماری ، ام  ىلع  رومألا  رست  مل  اذإو  اًریسفت ، مدقت  الو  ًادبأ ، كتشت  الف 
نم ةیصخشلا  ةیلوئسملا  لبقت  ربتعیو  ھنیسحت ، وأ  فقوملا  رییغت  ھنأش  نم  اًرارق  ذخو  ھیلع ، تنأ 

ةلحرم نیب  قرفلا  لثمی  امك  ةینھملاو ، ةیصخشلا  ناسنإلا  ةایح  يف  لوحت  ةطقن  وھو  دئاقلا ، تامس 
.جضنلا ةلحرمو  ةلوفطلا 

لمعلا بحاص  ھجوت 
ةفلتخملا تالاجملا  يفظوم  نم  نم ٣٪  رثكأ  نأ  كرویوین  ةنیدم  يف  يرجأ  يأرلل  عالطتسا  فشك 

مھف نوفظوملا ، ءالؤھ  اھب  لمعی  يتلا  ةكرشلا  وأ  لاجملا  ناك  ام  ایأف  كرتشم ، دحاو  ھجوت  مھیدل 
اوناكو لمعلا ، ناكم  وكلام  مھنأك  نوفرصتی  مھلعج  ام  مھسفنأ ؛ ىدل  نولمعی  مھنأب  نورعشی  ًاعیمج 

، مھبتاور تاكیش  عقوی  ناك  نَّمع  رظنلا  فرصبو  مھتاكرشل ، نییصخشلا  كالُملا  مھسفنأ  نوربتعی 
.مھلمع نع  ةلماكلا  ةیلوئسملا  نولمحتی  اوناك  دقف 

بئاغلا ریمض  نم  ًالدب  نحن ،"  " ملكتملا ریمض  مھثیداحأ  يف  اًمئاد  نوفظوملا  ءالؤھ  مدختسیو 
نم ربكأ  اًردق  نولمحتیو  لوطأ ، تاعاسل  نولمعی  اوناكو  .نیفظوملا  بلغأ  لعفی  امك  مھ ،" "

.ةكرشلا ھب  رمت  قافخإ  وأ  حاجن  يأو  ةكرشلا ، جئاتن  نع  ةیلوئسملا 

نأشب قحب  نومتھی  نیفظوملا  نأب  هروعش  نم  رثكأ  لمعلا ، بحاص  وأ  ریدملا ، دعسی  ءيش  الو 
ریدملا وأ  ریدملا ، ىلع  ناك  اذإو  .نولعفی  ام  لك  يف  لمعلا  بحاص  ھجوتل  ًاقفو  نوفرصتیو  ھتكرش ،

، ةفیظو درجم  اھرابتعاب  ةفیظولا  ىلإ  رظنی  ةیقرتلل  لوألا  حشرملا  ناكو  ام ، فظوم  ةیقرت  يذیفنتلا ،
ةیقرت يذیفنتلا  ریدملا  راتخیس  ام  اًمئادف  ھل ، كلم  اھنأك  ةكرشلا  ىلإ  رخآلا  حشرملا  رظنی  امنیب 

.ةسسؤملا جئاتن  نع  ةلماكلا  ةیلوئسملا  لمحتی  يذلا  فظوملا 

ُلقو .تلعف  امب  رقت  نأ  ةطاسبب  كیلعف  ام ، ًأطخ  تبكترا  وأ  ماری ، ام  ىلع  رومألا  رست  مل  اذإو 
.ةبرجتلا هذھ  نم  ھملعتت  نأ  كنكمی  ام  ىلع  زكر  مث  رمألا ،" تدسفأ  دقل  ًائطخم ، تنك  "

نأو ھتبكترا ، يذلا  أطخلا  ةیلوئسم  لمحتت  نأ  اًمود  كیلع  نكل  ءاطخألا ؛ يف  نوعقی  ًاعیمج  سانلاف 
."؟ يلاتلا ءارجإلا  ام  : " اًمود كسفنل  لوقت  نأو  الح ، ھل  دجت 

أطخلا نم  موصعم  دحأ  ال 
ةعاجشلا كیدل  تناك  اذإف  تأطخأ ، دق  كنأب  لعفلاب ، ملع ، ىلع  كلوح  نم  نوكیس  تالاحلا ، مظعم  يف 

.كل اًمارتحاو  كب ، ًاباجعإ  رثكأ  نوحبصیسف  تفرتقا ، امب  فارتعالا  نم  كنكمت  يتلا  ةیصخشلا  ةوقو 
.كل نیرخآلا  مارتحا  ردقو  كتیقادصم ، دیزی  كئاطخأ  ةیلوئسم  كلمحتف 

مامأ ةیسیئرلا  ةبقعلا  نكل  ةایحلا ، يف  حاجنلا  قیقحت  حاتفم  يھ  ةیباجیإلا  تالاعفنالا  نأ  نیبت  دقو 



، ةیبلسلا تالاعفنالا  نم  صلختلا  تعطتسا  نإ  مث ، نمو  ةیبلسلا ؛ تالاعفنالا  يھ  ةیباجیإلا  تالاعفنالا 
.كتایح نم  نسحتس  يتلا  ةیباجیإلا  تالاعفنالا  وھ  كیدل  ىقبتیس  ام  لك  نإف 

.معألا بلاغلا  يف  ةیبلسلا  تالاعفنالا  زفحی  موللا  نأ  وھ  تالاعفنالا  نأشب  میظعلا  فاشتكالاو 
يأ ىلع  ام  اًصخش  مولت  امدنعو  فقوملا ، ةیلوئسم  كلمحت  يف  لشفلا  ةجیتن  يھ  ةیبلسلا  تالاعفنالاو 

.ةلآضلاو ةینودلاو  اضرلا  مدعو  يبلس  روعشب  رعشت  كنإف  ءيش ،

مزعلا تابثو  ةوقلاب  روعشلا 
.سفنلاب ةقثلاو  مزعلا ، تابثو  ةوقلاب ، رعشت  كنإف  ةیلوئسملا ، لمحتت  امدنع  رخآلا ، بناجلا  ىلع 

انأ : " بیجعلا ریثأتلا  تاذ  ةرابعلا  لوقت  نأ  ىوس  كیلع  امف  ادج ، طیسب  ةیلوئسملا  لمحت  يف  رسلاو 
ىلع ھطبث  يبلس ، لاعفنا  وأ  ةیبلس ، ةركف  ةیأ  كدوارت  امدنعو  أطخ ، يأ  كباكترا  لاح  يف  لوئسملا "!

!". لوئسملا انأ  : " لوقت نأب  روفلا 

نع جتانلا  لاعفنالاف  ھسفن ؛ تقولا  يف  ةیبلس  تالاعفنا  ةیأب  رعشتو  ةیلوئسملا ، لمحتت  نأ  لیحتسیو 
ایباجیإ اًصخش  كلعجی  ام  وھو  موللا ، نع  جتانلا  رخآلا ، لاعفنالا  وحمی  فوس  ةیلوئسملا  كلمحت 

.اًمامت

ةیلمع تابیردت 

وأ بضغلاب ، كروعش  يف  ببست  ةینھملا  وأ  ةیصخشلا  كتایح  يف  كیلع  رم  فقوم  يف  ركف   .1
انأ : " كلوقب فقوملا  اذھ  هاجت  كتدوار  يتلا  تالاعفنالا  روفلا  ىلع  طبثو  .طخسلا 

.كیف هرثأ  يبلسلا  فقوملا  كلذ  دقفی  نأ  ىلإ  اًراركتو  اًرارم  ةرابعلا  هذھ  دعأ  مث  لوئسملا ،"!

أطخ وأ  يضاملا ، يف  ثدحل  هرعاشم  يذؤت  نأ  لواحت  وأ  ءيش ، يأ  ىلع  صخش  يأ  ملت  ال   .2
.رمألا زواجتو  ةقیرطلا ،" هذھب  فرصتن  انعد  ةلبقملا ، ةرملا  يف  : " ھل لق  لب  ھفرتقا ، دق 



رشع عساتلا  لصفلا 

قیرفلا نم  اًءزج  نك 
يھو قیرفلا ، نم  ءزجك  لمعلا  ىلع  ةردقلا  يھ  ةسسؤم  ةیأ  يف  مدقتلل  ةمزاللا  تامسلا  مھأ  ىدحإ  نإ 

، میظنتلا ىلع  ةردقلا  بلطتی  يذلا  يذیفنتلا ، ریدملا  بصنم  ىلإ  ىقرتت  نأ  تدرأ  اذإ  ةیساسألا  ةمسلا 
.ةفلتخملا تاردقلاو  تاراھملا  باحصأ  نیفظوملا  نم  قیرف  لیكشتو  نیرخآلا ، عم  لمعلاو 

راودألا مھیلوت  عم  ًاعم ، رثكأ  وأ  نَْیفظوم  لمع  ةجیتن  لمعلا  ملاع  يف  ءيش  لك  ققحتی  عقاولا ، يفو 
عم نواعتلا ، وأ  لمعلا ، ىلع  ةردقلا  مدع  نوكت  نأ  يقطنملا  نم  ھنإف  كلذل  ةلخادتملا ؛ تایلوئسملاو 

.مدقتلا مامأ  ةیسیئرلا  تابقعلا  ىدحإ  يھ  لمعلا  قَِرف 

ةسمخلا حیتافملا 
.يئانثتسالا ءادألا  قَِرف  لیكشت  يف  ةیساسأ  رصانع  ةسمخ  دیدحت  مت 

تایاغو فادھأ  ىلع  قافتالا  دنع  ةزیمتملا  لمعلا  قرف  ىورتت  .ةكرتشملا  تایاغلاو  فادھألا   .1
.قیرفلا يف  درف  لكل  رییاعمو  فدھلل ، ةحضاو  رییاعم  عضت  امك  .قیرفلا 

عم لعافتلا  يف  اھنومدختسیس  يتلا  ئدابملاو  میقلا  قیرفلا  ءاضعأ  شقانی  .ةكرتشملا  میقلا   .2
زاجنإ ىلإ  ةجاحلاو  ةیلوئسملاو ، مازتلالا ، میقلا : هذھ  نمضتتو  اھنأشب ، نوقفتیو  نیرخآلا ،

.كلذ ریغو  اھتقو ، يف  ماھملا 

ھجو ىلع  مھنم  لك  رود  ىلع  اوقفتیل  لمعلا  قیرف  ءاضعأ  شقانتی  .ةكرتشملا  لمعلا  ططخ   .3
سایق ةیفیكو  لمعلاب ، مھمایق  دعومو  قیرفلل ، ماعلا  فدھلا  زاجنإ  ىلع  ةدعاسملا  يف  دیدحتلا 

.زاجنإلا ىوتسم 

، ةیاھنلا يف  قیرفلا  نع  لوئسملا  صخشلا  وھو  قیرفلل ، دئاق  كانھ  نوكی  ام  اًمئاد  .دحاو  دئاق   .4
ءاضعأ يقاب  لوصح  نم  دكأتلا  يھ  دئاقلا  ةفیظو  ربتعتو  قیرفلا ، لخاد  لمعلا  دوقی  يذلا 

تقولا يفو  حیحصلا  لكشلاب  مھماھم  ءادأل  اھیلإ  نوجاتحی  يتلا  دراوملا  ىلع  قیرفلا 
.بسانملا

قیقحت يف  مھحاجن  ىدم  ةشقانمل  رارمتساب  قیرفلا  ءاضعأ  يقتلی  .رمتسملا  مییقتلاو  دقنلا   .5
حاجن ىدمو  اھنومدقی ، يتلا  ةمدخلا  وأ  جتنملا  نع  ءالمعلا  اضر  ىدمو  دوشنملا ، فدھلا 

.ةعومجمك ًاعم  لمعلا  يف  قیرفلا  ءاضعأ 
يوذ نم  لمع  قیرف  لیكشت  نم  ةعرسب  نكمتتس  هذھ ، ةسمخلا  ئدابملاب  مزتلت  امدنعو 

.لمعلا ملاع  يف  تازاجنإلا  مظعأ  ءارو  رسلا  يھ  ئدابملا  هذھف  يلاعلا ؛ ءادألا 

كتاماھسإ میدقتل  صرفلا  زھتنا 
كنكمی ام  رادقم  نع  اًمود  ثحبا  ھیلع ، لوصحلا  كنكمی  ام  رادقم  نع  ثحبلا  نم  ًالدب 
سركو .مھیلإ  نوعلا  دی  دمو  قیرفلا ، ءاضعأ  عم  نواعتلاو  ماھسإلا  ىلع  زكر  اذل  ھمیدقت ؛

.ھئاضعأل اًمعاد  نكو  قیرفلل ، ِمّیق  ماھسإ  میدقتل  كسفن 



يذلا ءانثلا  داز  نیرخآلا ، ىلع  تینثأ  املكف  تاحاجنلا ؛ مھقیقحت  دنع  نیرخآلا  ىلع  ِنثأ 
ءاضعأ ىلع  اًضیأ  ينثی  ھنكل  اًمود ، تالكشملا  ةیلوئسم  لمحتی  دئاقلاف  ھیلع ، لصحتس 

.تازاجنإلاو تاحاجنلا  قیقحت  دنع  قیرفلا 

ةجردلا يھ  لمعلا  قیرف  يف  ِمّیق  وضعك  لمعلا  ىلع  كتردق  نوكت  كلمع ، أدبت  امدنعو 
ةریتوب قیرفلل  ًادئاق  ترص  دیازتم ، ٍلكشب  لمعلا  يف  تمھسأ  املكو  حاجنلا ، ملس  يف  ىلوألا 

ربكأ فادھأ  قیقحت  ىلع  كنودعاسی  نیذلا  نیفظوملا  نم  دیزملا  كیدل  حبصأو  عرسأ ،
تیقرتو جئاتنلا ، نع  كتایلوئسم  تداز  لمعلا ، قیرفل  دئاقك  لضفأ  كؤادأ  ناك  املكو  .ربكأو 

.عرسأ لكشب 

ةیلمع تابیردت 

قلعتی امیف  عیمجلل  ةحضاو  رییاعم  عضو  ةقدلا ، ھجو  ىلع  ھتایاغو  كقیرف  فادھأ  ددح   .1
.تایاغلاو فادھألا  كلت  قیقحتب 

مكلعافتو مكلمع  ةقیرط  ددحو  قیرفلا ، میق  ىلع  قیرفلا  ءاضعأ  عم  قفتاو  ررقو ، شقان ،  .2
.تالكشملا لح  ةیفیكو  ًاعم ،



نورشعلا لصفلا 

راكتبالا ىلع  كتردق  رِّوط 
ضعب مھلعف  هاجت  ةحارلاب  ضعبلا  روعش  شھدملا  نمف  ةحارلا ؛ ةقطنم  وھ  حاجنلا  ءادعأ  دلأ  دحأ  نإ 

.ھتعفنم وأ  ھتدئاف  ىدم  نع  رظنلا  فرصب  رییغت ، يأ  ةمواقمو  ةنیعم ، ةقیرطب  ءایشألا 

وأ ھجاھتنا ، يف  ةروطخ  رثكأ  وأ  هرمأ ، يلوت  يف  بعصأ  ءيش  ال  : " ةرم تاذ  يللیفاكیم  بتك  دقو 
ماظنلا اذھ  ركتبم  ىقلتی  نلف  .دیدج  ماظن  لاخدإل  ةردابملا  مامز  ذخأت  نأ  نم  ھحاجن ، يف  كوكشم 
ماظنلا اذھ  ددھی  نم  لك  لبق  نم  ةسرشلا  ةضراعملا  بناج  ىلإ  ھنم ، نیدیفتسملا  معد  نم  لیلقلا  ىوس 

". ھبصنم دیدجلا 

اھنم دبال  ةمس  راكتبالا 
قاطن كترداغمب  الإ  يتأی  نل  حاجنلاف  اھسفن ؛ ةجیتنلا  ىلع  الإ  لصحت  نلف  ھسفن ، ءيشلا  لعفت  تمد  ام 
مظعم نأ  ةقیقح  لبقتو  ةرطاخملاو ، فلتخم ، وأ  دیدج  ءيش  ةبرجتو  كب ، ةصاخلا  ةحارلا  ةقطنم 

.ىلوألا ةبرجتلا  يف  لقألا  ىلع  اھنم ، لئاط  ءایشألا ال 

حجنی مویلاف  كحاجن ؛ ةیعونو  كراكفأ  ةیمك  نیب  ةرشابم  ةقالع  دوجو  وھ  رورسلا  ىلع  ثعبی  امو 
تایلمعلاو ةدیدجلا ، تامدخلاو  ةدیدجلا ، تاجتنملاو  ةدیدجلا ، راكفألا  ضیف  بسح  لشفی ، وأ  لمعلا ،

.ءایشألا لعفل  ةدیدجلا  تایجھنملاو  ةدیدجلا ،

ةفلك لقأو  عرسأو  لضفأ  ةقیرط 
قیقحت ىلإ  فدھی  لمع  لكف  .صخرأو  عرسأو  لضفأ  ةقیرطب  كفادھأ  قیقحتل  ةلیسو  نع  اًمود  ثحبا 

امأ .تاقفنلاو  فیلاكتلا  لیلقت  وأ  تادئاعلاو ، تاعیبملا  ةدایز  يھ  كلذل  ةدیحولا  ةقیرطلاو  حابرألا ؛
.دحاو نآ  يف  نیرمألاب  موقت  نأ  يھف  ةقیرط  لضفأ 

نیرخآلا هابتنا  بذجت  فوس  تاقفنلا  لیلقتو  تادئاعلا  ةدایزب  قلعتی  امیف  كنھذ  ىلإ  درت  ةركف  لكو 
.عرسأ ةریتوب  ةینھملا  كتریسم  يف  مدقتلا  قیقحت  ىلع  كتدعاسم  مھنكمی  نمم  كیلإ 

مث ةركفلا ، سردت  نأ  كیلع  ًالوأ  رومأ : ةدعب  مایقلا  ىلإ  جاتحتس  ةدیج ، ةركف  كیتاوت  نأ  درجمبو 
اھنأب تعنتقا  اذإو  .اھب  مازتلالا  لبق  اھنم  دكأتلاو  قئاقحلا ، ىلإ  لصوتلاو  اھلوح ، ثحبلا  ضعبب  مایقلا 
هدیب نم  ىلإ  وأ  كریدم ، ىلإ  ھب  مدقتو  اًحرتقم ، اھب  عنصاو  قرولا ، ىلع  اھنِّودف  ةدیدس ، ةركف 

.اھذیفنت يف  عورشلل  اھدامتعا 

ایبلس لعف  در  عقوت 
يتلا ةقیرطلا  يھ  هذھف  .ایبلس  الو  ایباجیإ  ربتعی  ٌرمأ ال  وھو  ةدیدج ، ةركف  ةیأ  سانلا  مظعم  ضفری 

راكفألا نم  لضفأ  ةدیدج  راكفأ  ىلإ  مھجایتحا  نوكردی  اوناك  اذإ  ىتح  بسحف ، سانلا  اھب  ركفی 
.ةیلاحلا

: ًالثم مھل  لقو  .اھیف  مھئارآ  نع  نیرخآلا  لاؤس  مث  يئدبم ، لكشب  كتركف  ضرعت  نأ  وھ  انھ  مھملاف 
يدجت دق  اھنأ  ىرأو  ةركفلا ، هذھ  نم  تققحت  دقف  انتاعیبم ،) ةدایز  وأ   ) انتاقفن نم  دحلا  انیلع  نأ  ىرأ  "

."؟ مكیأر امف  ًاعفن ،



وأ ءانث  ىلع  لوصحلا  نأشب  قلقت  وأ  كتركفب  رمألا ، ةیادب  يف  لقألا  ىلع  مھعانقإ ، لواحت  الو 
يذ لاؤسلا  حرطب  كلذو  .رخآ  يأر  ىلع  لوصحلا  ىلإ  َعسا  لب  ةركفلا ، هذھ  ىلإ  كلصوتب  ةداشإ 

."؟ ةركفلا هذھ  يف  مكیأر  ام  : " بیجعلا ریثأتلا 

اًروبص نك 
ركفتلاو رظنلا  ىلع  كریدم  عجش  لب  اھنأشب ، ایروف  اًرارق  ًادبأ  بلطت  ال  ةدیدج ، ةركفب  مدقتت  امدنع 

.ةھربل اھیف 

نم رثكأ  اھب  لمعی  ىربك  ةسسؤم  سیئر  وھو  ةیدھ ، يراشتسم  يناطعأ  ةدیدع ، تاونس  ذنم 
Take Time Out for Mental ناونعب میدق  رفصأ  بیتك  نع  ةرابع  تناكو  فظوم ،  ١٠٠٠٠

.Digestion

ةبسنب ًالوئسم  ناك  امك  اھلمكأب ، ةینھملا  ھتایح  ھَّجوو  لَّكش  دق  ریغصلا  بیتكلا  اذھ  نأب  ينربخأو 
نم ھنإ  لوقت  ةطیسب  ةمدقم  بیتكلل  تناكو  ىربك ، تاسسؤم  ةرادإ  يلوت  يف  ھحاجن  نع  ةریبك 

ءيشب مدقتت  امدنعف  مث ، نمو  .ةدیدجلا  راكفألا  ضفری  نأ  يرشبلا  لقعلا  ىلإ  ةبسنلاب  يداعلاو  يعیبطلا 
، ءيشلا اذھ  يف  ركفیل  لقألا  ىلع  ةعاس  نیعبسو  نیتنثا  رخآلا  صخشلا  حنماف  فلتخم ، وأ  دیدج 

.مھلوقعب اھنومیقیو  اھیف ، نوركفتی  مھلعجت  نأو  كتركف ، باعیتساب  نیرخآلل  حمست  نأ  بجیف 

يبیرجت عورشمب  مدقت 
ردق كانھ  ناك  اذإ  ًةصاخ  يبیرجت ، عورشم  حارتقا  يھو  ةدیدج ، ةركف  میدقتل  ىرخأ  ةقیرط  كانھ 

، تقولا ةیمك  للقو  دودحم ، قاطن  يف  ةیادبلا  يف  ھتبرجت  حرتقاو  .ةمواقملا  وأ  كیكشتلا  نم  ریبك 
ام ةفرعمل  يصخشلا  كتقو  رمثتست  نأ  ضرعت  نأب  كلذو  اھیلع ، يوطنی  دق  يتلا  ةرطاخملاو  لاملاو ،

.ىودج تاذ  كتركف  تناك  اذإ 

ةرادج تابثإ  كنكمی  ھجئاتن ، ىلع  ًءانبو  ریغص ، رابتخا  ءارجإل  ةقفاوم  ىلع  لصحتس  ام  اًمئادو 
.عساو قاطن  ىلع  قیبطتلاب  ةركفلا  هذھ 

حجنت ةدیدجلا ال  راكفألا  مظعم 
.رابتخالا مث  رابتخالا ، مث  رابتخالا ، حاجنلل : حیتافم  ةثالث  كانھ  نإ  ةیاعدلا  لاجم  يف  نولوقی 

قفُخت ام  اًریثكو  ىلوألا ، ةرملا  يف  حجنی  اھمظعمف ال  ةدیدجلا ؛ راكفألا  ىلع  ھسفن  رمألا  قبطنیو 
ملعتو نیرخآلا ، ةباجتسا  ىلإو  لاعفألا ، دودر  ىلإ  ھبتنا  كتبرجت ، ءانثأ  يف  نكلو  .ةرم  نم  رثكأ  يف 
اھنأش نم  ةركتبم  ةركفب  يتأتس  ام  اًریثكو  ىرخأ ، ةرم  برجو  ةبرجتلا ، نم  ةدافتسملا  سوردلا 

.ينھملا ىوتسملا  ىلع  مامألا  وحن  كب  عفدلاو  كتكرش  ةدعاسم 

كمدقت لصاو 
، كراكفأ تضفُر  اذإو  .ةدیدجلا  راكفألا  راكتبا  يف  رمتسا  ھتباجتسا ، وأ  كریدم  لعف  در  ناك  ام  ایأ 

ةایحلا يف  كمدقت  ىدمو  اھب ، يتأت  يتلا  ةدیجلا  راكفألا  ددع  نیب  ةرشابم  ةقالع  كانھ  نأ  ركذتف 
تمدقت ةدیدج ، راكفأب  تیتأ  املكو  .حاجنلا  دوقو  يھ  راكفألا  هذھ  نوكت  تاقوألا  بلغأ  يفف  ةینھملا ؛

.ةیادبلا يف  ةحجان  كراكفأ  نكت  مل  ول  ىتح  ربكأ ، ةعرسب 

ةیلمع تابیردت 



نم مضت  ةمئاق  عض  مث  كتكرش ، يف  حابرألاو  تاعیبملا  ةدایزل  ةبقع  وأ  ةلكشم  ربكأ  ددح   .1
.حابرألاو تاعیبملا  ةدایزو  ةلكشملا  هذھ  لح  اھنأش  نم  ةقیرط  نیرشع  ىلإ  رشع 

ریضحتلا أدبا  اھب ، نیرخآلا  ربخت  نأ  نم  ًالدبو  .كسفنل  اھب  ظفتحا  ةدیج ، ةركفب  يتأت  امدنع   .2
رحلا ثحبلا  قیرط  نع  اھتحص  تبثأ  مث  اھنأشب ، تامولعملا  عمجب  كلذو  اھحرطل ؛

.يصخشلا رابتخالاو 



نورشعلاو يداحلا  لصفلا 

كفیلح ظحلا  لعجا 
َّيلع بجی  ناك  تاونس ، ةدع  ذنم  يذیفنتلا  لامعألا  ةرادإ  ریتسجام  جمانرب  ىلع  تلصح  امدنع 

لصحأ ملو  ةیوناثلا ، ةلحرملا  يف  تبسر  دقو  .تالامتحالا  ةیرظن  يف  ةیبیردت  ةرود  ىلع  لوصحلا 
رابتخا  ) تاس رابتخا  يف  ةیلاع  ةجرد  ىلع  تلصح  يننكل  لامعألا ، ةرادإ  ریتسجام  جمانرب  ىلع 

يفو تایضایرلا ، ةدام  يھ  ةسردملا  يف  َّيلإ  ةبسنلاب  ةیساردلا  داوملا  أوسأ  تناكو  يساردلا .) مییقتلا 
، تانایبلا مییقتل  ةدقعم  قرطو  لضافتلا ، باسح  ىلع  موقت  تالامتحالا  ةیرظن  تناك  ھسفن  تقولا 

.تایلامتحالا دیدحتو 

ةیبیردتلا ةرودلا  ةداعإ  ىلإ  تررطضا  يننأ  ةجردل  تالامتحالا  ةیرظن  يف  ةیاغلل  ًائیس  ُتنكو 
جمانربلا اذھ  نأ  كلذ  عم  يل  حضتا  نكل  .ةیاھنلا  يف  اھل  يزایتجا  لبق  يلاوتلا  ىلع  نییسارد  نیلصفل 

.دبألا ىلإ  يتایح  رَّیغ  دقف  قالطإلا ؛ ىلع  اھترضح  يتلا  جماربلا  عفنأ  نم  ًادحاو  ناك 

نمثب ردقی  يذلا ال  سردلا 
نكمی ھنأو  ءيش ، لكو  ءيش  يأ  ثودحل  ةیلامتحا  كانھ  نأ  تالامتحالا  ةیرظن  جمانرب  يف  تملعت 

ىدم ىلع  تروطت  يتلا  ةریثكلا  تالداعملا  نم  ةدحاو  مادختساب  ةغلاب  ةقدب  تایلامتحالا  هذھ  باسح 
لك بناج  ىلإ  لامتحالا ، ةیرظن  ىلع  موقی  ھلمكأب  انملاع  نأ  تملعت  امك  ةیضاملا ، ةنس   ٣٠٠ لا ـ

مولعلاب قلعتی  ام  لكو  ةیراوتكالاو ، ةینیمأتلا  لوادجلا  لكو  مھسألا ، قوس  ریراقتو  مھسألا 
يف ةدیدج  تافاشتكال  ةجیتنك  تِحنُم  يتلا  لبون  زئاوج  نم  دیدعلاو  ءایزیفلاو ، تایضایرلاو 

.داصتقالا

حاجنلا تایلامتحا 
كانھو .ةینھملا  كتایح  يف  حاجنلا  نم  اًریبك  اًردق  كقیقحتل  ةیلامتحا  اًمود  كانھف  سرفلا ؛ طبرم  انھو 

لمع مھأو  .ةینھملا  كتریسم  رادم  ىلع  كلذ ، نم  لضفأ  وھ  ام  وأ  اًرینویلم ، حبصت  نأل  ةیلامتحا 
يذلا حیحصلا ، تقولا  يف  حیحصلا ، صخشلا  كنوك  تایلامتحا  ةدایز  وھ  كتایح  ةلیط  ھب  موقت 

.ریبك دح  ىلإ  كترطیس  تحت  عقت  ةلأسم  يھو  ةلمتحملا ، ىربكلا  تاحاجنلاب  عتمتسی 

كحاجن تایلامتحا  دِز 
وبصت تنك  ام  لك  قیقحتو  كتیاغ  ىلإ  كلوصو  تایلامتحا  ةدایز  اھلالخ  نم  كنكمی  قرط  عبس  كانھ 

.ھیلإ

مھف نیفظوملا ؛ مظعم  ھلعفی  ام ال  وھو  ھب ؛ لمعت  يذلا  لاجملا  ةمق  يلتعت  نأب  اًرارق  ذختا   .1
ىلإ نوشطعتی  امك  مھنم ، اًحاجن  رثكأ  مھ  نمب  نوبجعیو  حاجنلا ، قیقحت  ىلإ  نوقوتی 
نأشب ًادبأ  اًمراص  اًرارق  نوذختی  مھنكل ال  .ربكأ  بصانم  لغشو  ىلعأ ، لخد  ىلع  لوصحلا 
اًمراص اًرارق  تذختا  اذإ  كنأ  ركذتو  زیمتلا ، نم  لقأب  لبقت  ال  اذل  ةمقلا ؛ ىلإ  مھلوصو 

.ھلعف كنكمی  ام  ىلع  دویقلا  نم  ریثكلا  كانھ  نوكی  نلف  بوءدلا ، دھجلاب  ھتمعدو 

ةطخو ةیعجرم  ةمئاق  عنصاو  .كلمع  يف  اھقیقحتل  ةنودمو  ةددحمو ، ةحضاو ، ًافادھأ  عض   .2
.موی لك  كفادھأ  قیقحت  ىلع  لمعاو  .لمع 



َسناو لمعلل ، تادئاعلا  رُدی  ام  ىلعو  ةمیق ، ھل  ام  میدقت  ىلع  زكرو  .ماھسإلا  ىلع  زكر   .3
.كنع ثدحتی  كءادأ  عدو  لمعلا ، تاسایس 

، دوھجلا نم  ًادیزم  لذباو  لعفت ، ام  لكو  ھیلع ، تنأ  ام  لك  ةیلوئسم  نم  لمحت ١٠٠٪   .4
.ةرادجو ةعرسب  كیلإ  دنُسأ  ام  لك  ّدأ  ِ مث  تایلوئسملا ، نم  دیزملا  بلطاو  عوطتو ،

نم دیزملا  يف  ماھسإلل  ةصرف  ىلع  لصحت  امدنعف  .اھلالخ  نم  قلأتت  صرف  نع  ثحبا   .5
نأب كترادج  نیرخآلل  تبثتلو  كتردق ، رھظتل  ةصرف  اھرابتعاب  اھعم  لماعت  ھتیدأتو ، لمعلا 

.عرسأ ةریتوب  ىقرتت  نأو  ربكأ ، بتار  ىلع  لصحت 

نم اھیف  فعضأ  نوكت  يتلا  ةمھملا  تاراھملا  نأ  نیبت  دقف  .حاجنلل  ةدیقملا " تاراھملا   " ددح  .6
حبصت كتلعج  يتلا  يھ  اھیف  عربت  يتلا  تالاجملا  نأو  كحاجن ، ىدم  ددحت  يتلا  يھ  اھریغ 

حبكی ام  يھ  اھیف ، ًافعض  دشأ  نوكت  يتلا  ةیساسألا  تاراھملاف  مویلا ، ھیلع  تنأ  ام  ىلع 
كلت ناقتإب  نآلا ، اًرارق ، ذختا  كلذل  رخآ ؛ ءيش  يأ  نم  رثكأ  مدقتلا  نع  كلقرعیو  كءادأ ،

.تاراھملا كلت  تناك  ام  ایأ  ةلبقملا  رھشألا  يف  ةدیقملا  تاراھملا 

حاجنلا ققحت  نأ  ىلإ  اًراھنو ، ًالیل  رباثتس ، كنأو  .ًادبأ  ملستست  نل  كنأ  ىلع  ًالوأ  مزعلا  دقعا   .7
.ًالعف ھقیقحت  كنكمی  يذلا  رھابلا 

كحلاصل نوناقلا  مدختسا 
يفو عیمجلل ، حلصی  نوناق  وھ  لب  ةركف ؛ الو  أدبم  الو  ةیرظن  تالامتحالا  نوناق  ربتعی  ال 

دیزملا تیدأ  املكو  تاحاجنلا ، نم  دیزملا  تققح  تلواح ، املك  كنإ  ةدعاقلا  لوقتو  .تقو  لك 
يف ةحیحصلا  رومألاب  كمایق  ةیلامتحا  تداز  ربكأ ، دجبو  لوطأ  تقول  تلمعو  ماھملا  نم 
ىلإ ينھملا  كمدقت  ةلجعب  عفدتس  يتلا  ةحیحصلا ، باوبألا  كل  حتفتس  يتلا  ةبسانملا  تاقوألا 

.نوناق وھ  لب  ةفداصم ، وأ  ظح  ةلأسم  نكی  مل  ام  وھو  مامألا ،

ةیلمع تابیردت 

يف اھقیقحت  دوت  يتلا  ةددحملاو  ةحضاولا ، كفادھأ  اھیلع  نِّود  مث  ةقرو ، رضحأو  سلجا   .1
، ةدحاو ةنسو  رھشأ ، ةتسو  رھش ، لالخ  ھیلع  نوكت  نأ  دوت  ام  طبضلاب  ررقو  .لمعلا 

.ةفداصملل ةینھملا  كتایح  كرتت  الو  .تاونس  سمخو  نیتنسو ،

كریدم لأست  نأب  كلذو  حاجنلا ، نم  دیزملا  كقیقحت  نع  كقوعت  دق  يتلا  ةراھملا  ددح   .2
ناقتإب اًرارق  ذختا  مث  ةراھملا ، هذھ  ةیھام  دیدحت  يف  اًحضاو  نك  نكلو  .لمعلا  يف  كءالمزو 

ىلإ جاتحت  ةراھم  ةیأ  ملعت  كنكمی  مث  نمو  ملعتلل ؛ ةلباق  تاراھملا  لك  نأ  ركذتو  .ةراھملا  هذھ 
.كسفنل ھتعضو  فدھ  يأ  قیقحتل  اھملعت 



ةصالخلا

حاجنلل ةثالثلا  حیتافملا 
، نیحجانلا نم  كقبس  نم  ھلعف  ام  تلعف  اذإف  .اًمامت  ھعقوت  نكمی  رمأ  وھ  لب  ةفداصم ، حاجنلا  يتأی  ال 

نلف لعفت ، مل  اذإو  .ةجیتنلاو  ببسلا  نوناقل  ًاقفو  اھوققح ، يتلا  اھسفن  جئاتنلا  ققحتس  ام  ناعرسف 
.جئاتنلا كلت  ىلع  لصحت 

ىلع دیدج  نم  اھفاشتكا  دیعأ  مث  اھفاشتكا ، ىرجو  تیُسن ، مث  تظفُح  دق  حاجنلل  حیتافم  ةثالث  كانھو 
.راركتلاو ةسرامملا  قیرط  نع  ملعتلل  ةلباق  اھعیمجو  روصعلا ؛ رم 

سفنلا طبض  ةوق 
نمث عفدل  ادعتسم  نوكت  نأ  كیلع  نیعتی  ثیح  هانشقان ؛ ام  لك  دكؤی  ام  لوأ  وھ  سفنلا  طبض  نإ 

.اًمدقم حاجنلا 

فعضلا طاقن  نم  رثكأ  وأ  ةطقن  ىلع  تفرعت  دق  نوكت  امبر  هذھ ، حاجنلا  ئدابم  تأرق  نأ  دعبو 
ةطقنب دحأ  كربخی  نل  ھنأ  يھ  ةایحلا  يف  ىربكلا  ةاسأملاو  .مدقتلا  نع  كقوعت  دق  يتلا  ةیصخشلا 

.اھفشتكت يك  تاونسل  يناعت  كنوعدیس  لب  اھیلإ ، ریشی  وأ  هذھ ، فعضلا 

فشتكت دقف  ةقدلاو ، صرحلا  دیدش  كنوكل  ًانسح ، ًءالب  يلبت  كنأ  تننظو  ٍّنأتب ، تلمع  اذإ  ًانایحأو ،
ةریتو عیرستب  ھنأ  فشتكت  دقو  .لجعتلل  يعاد  ھنأ ال  كنظ  ةجیتن  تآفاكملاو  ةیقرتلا  نم  كءانثتسا 

يف يساسأ  رمأ  طابضنالا  نإف  اذھلو  كتآفاكم ؛ دیزت  فوس  كلمع ، ةدوج  يف  ریثأتلا  نود  ًالیلق ، لمعلا 
.لمعلا

اھتیلعاف تتبث  يتلا  حاجنلا  قیقحت  لئاسو 
راكفألا مدختسا  ًالثمف ، اھتیلعاف ؛ تتبث  يتلا  حاجنلا  قیقحت  لئاسو  مادختسا  وھ  حاجنلا  حیتافم  يناث  نإ 
ریكفتلا وأ  كتقو ، ةرادإ  وأ  كفادھأ ، دیدحت  يف  ًافعض  يناعت  كنأب  ترعش  اذإو  باتكلا ، اذھ  يف  ةدراولا 

يف ءاربخلاب  ةناعتسالا  كیلعف  روھمجلا ، مامأ  ثدحتلا  وأ  لصاوتلا ، وأ  تارارقلا ، ذاختا  وأ  يعادبإلا ،
ذخأ وأ  تاراھملا ، هذھ  ملعتل  ةسردم  ىلإ  باھذلا  كنكمی  امك  اھینقتم ، نم  ملعتلاو  تاراھملا ، هذھ 

اًصخش نوكت  يك  ھتفرعم  ىلإ  جاتحت  ام  لك  ملعت  ىلع  رداق  كنإف  بتكلا ؛ ةءارق  وأ  ةیبیردت ، تارود 
.اًحجان

قیرطلا نع  لأسا 
ًاددع تلأس  اذإو  .حاجنلا  قیقحت  ىلإ  قیرطلا  نع  لاؤسلا "  " وھ حاجنلا  حیتافم  نم  ثلاثلا  حاتفملا  نإ 

، ھیلع لوصحلا  ةیفیكو  ھملعت ، ىلإ  جاتحت  امب  كنوربخیسف  ةحیحصلا ، ةقیرطلاب  صاخشألا  نم  ًایفاك 
.اًحجان نوكت  يك  ھمادختسا  ةیفیكو 

ةفلتخملا ةیبیردتلا  تارودلا  نع  ثحباو  .ھمِّوقتف  فعض  يأ  كیف  ىری  ناك  اذإ  ھلأساو  كریدمب ، أدبا 
لِّمح وأ  ِرتشاو  كب ، ةصاخلا  ةیصخشلا  حاجنلا  ةبتكم  عیمجتب  أدباو  .كدعاست  دق  يتلا  بتكلاو 
نأو أدب ، دق  قابسلا  نأو  يضمی ، تقولا  نأ  ركذتو  .موی  لك  اھیلإ  عمتساو  ةیتوصلا ، ةیمیلعتلا  جماربلا 

.ةدحاو ةرم  ىوس  شیعی  ءرملا ال 



نأ ىلإ  ةرباثملل ، دادعتسا  ىلع  نكو  عزعزتت ، يتلا ال  ةمیزعلاو  دیدشلا  رارصإلاب  َّلحت  اًریخأو ،
.ءيش كفقوی  نلف  تلعف ، اذإو  حاجنلا ، ققحت 

كریصم ریرقت  نع  لوئسملا  تنأ 
موی لك  يف  ماظتناب  لمعللو  كئادأ ، نیسحتو  كتاذ ، ءانب  ىلع  لمعلل  ادعتسم  تنك  اذإ  ةیاھنلا ، يف 

كدوھج نأ  ىلإ  مكارتلا  نوناق  ریشی  انھف  هانمتت ، يذلا  يصخشلا  حاجنلا  قیقحتو  كفادھأ ، قیقحتل 
.ةیئانثتسا ةایح  كحنمتل  ًایجیردت  روطتتو  مكارتتو ، اًمتح ، لكشتتس 

دوھجلا فالآو  تائم  ةجیتن  وھ  حاجنلاف  اھاحضو ؛ ةیشع  نیب  حاجنلا  ققحی  نأ  دحأ  عیطتسی  ال 
ذختت نأ  وھ  كیلع  ام  لكو  .قالطإلا  ىلع  دحأ  اھردقی ، وأ  اھظحالی ، مل  يتلا  ةریغصلا  تازاجنإلاو 

يف ایئاقلتو  ًالھس  اًطمنو  ًةداع ، حبصت  نأ  ىلإ  اًراركتو  اًرارم  راكفألا  هذھ  ذیفنتل  مویلا  نم  رارقلا 
.تابقع ةیأ  كقیرط  يف  فقت  نل  اھنیحو  كتایح ،



يفلخلا فالغلا 
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