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باتكلا اذھب  ةداشإ 
مدقيو ءة،  ارقلا لھسو  قیمعو  فشاكو  عئار  بتاك  اذھ   "
حجنت فقاومو  تالاجم  كانھ  نأ  ىلع  ةعقوتم  ریغ  ةلدأ 

نحنف  ، عقوتم ریغ  لكشب  ةيداملا  زفاوحلا  اھیف 
بساكملا اھرمدت  نأ  نكمي  تافص  انيدلو  رشب  رشبلا 

. " ! هت ء ارق بجت  باتك  هنإف  اذل   ، ةيداصتقالا
لضفألا باتكلا  فلؤم   ، بلاط سالوكین  میسن   _

زميات كرويوین  ةفیحصل  اًقفو  اًعیبم 
The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable

داصتقالا لعجي   ... شھدم لكشب  يلسملا  يليرأ  باتك   "



وي ةفیحص  ةعتمم " . _  يرشبلا  لقعلل  ةبيرغلا  ثداوحلاو 
يادوت هيإ  سإ 

نع باقنلا  فشكي  رارقلا  ذاختا  ملعل  عئار  ماحتقا   "
تاعقوتلاو ةیعامتجالا  دعاوقلاو  فطاوعلا  لیلضت 

مياتلا ةفیحص  انل " . _  قایسلاو 
بیلاسأب ةیقطنماللا  يليرأ  ناد  فلؤملا  ربتخي   "

امك  ، ةلئافتم راكفأو  ةديدج  براجت  هنم  قثبنتو   ... ةیعادبإ
ةروفانلا " . نم  ء  املا قثبني 

بولج نطسوب  ةفیحص   _
اھب فرصتي  يتلا  ةديدعلا  قرطلا  يف  ةیلسم  ةلوج   "

نم راكفألا  اًمھلتسم   ، مھحلاصم عم  قفاوتي  امب ال  سانلا 
يلمعو " يصخش  وھو  ... ةعاربب ةممصملا  يليرأ  براجت 

.
كيو سنزیب  ةلجم   _

ریغ لباوب   ... ةمھملا اياضقلا  ضعب  يليرأ  باتك  لوانتي   "
يلكيو تیمنیترتنإ  ةلجم  ةباعدلا " . _  نم  عقوتم 

ملع لوح  رودي  هنأ ال  حضاولاو   ، رظنلا دیعب  باتكلا  اذھ   "
نم هتحار  ىلع  يليرأ  كرحتي  امنإ   ... بیئكلا كدج 

وھف  ... ةصاخلا هتایح  نع  ةماع  ةیعامتجا  ةلئسأل  لمعملا 
نكل  ، هفصي ام  لك  يف  اًّدج  حضاوو   ... جازملا ئداھ  قیفر 

هحضوي امم  ریثكب  اًراكتبا  رثكأ  يروث  باتك  باتكلا  اذھ 
نوك ببسل  زجوم  صخلم  وھف   ، سلسلا هبولسأ 

جذومن عم  ديازتم  لكشب  لماعتي  مویلا  يعامتجالا  ملعلا 
ةیلایخ " . _ ةصق  اھنأ  ىلع  قوسلل  ىلثملا  ةفرعملا 

زميات كرويوین  ةفیحصب  بتكلا  ضارعتسا  مسق 



نم ریثكلا  نمضتي  باتكلاف   ، لانملا لھسو   ... ركتبم هنأل   "
نم رثكأ  يليرأ  ، ف  اھب يصوت  نأ  نكمي  يتلا  ء  ایشألا

كلذل هثاحبأب  ةدشب  مزتلي  وھو   ، نكمتم صاَّصَق  درجم 
عتمتي هنأ  امك   ، لیصافتلاو ةيویحلاب  ةئیلم  هتاباتك  دجت 

يف ديدج  قیمع  كاردإ  كانھف   ... براجتلا ةقد  لقن  ةراھمب 
ةمدقم لیختأ  نأ  داكلاب  يننكمي  ناك   ، لصف لك 

نم عرف  وھو   ، يكولسلا  " داصتقالا  ملعل  هنم "  لضفأ 
ملعو داصتقالا  ملع  نیب  دحلا  زواجتيو  هریثأت  دادزي  مولعلا 

نع انتاروصت  نأ  يليرأ  ثاحبأ  رھظتو   ... سفنلا
بیعالأب لئاھ  لكشب  رثأتت  نأ  نكمي  ةدیجلا  ةقفصلا 
نیكسمتملل ىنستي  يكل  اھنم  ریثك  كانھو   ... قيوستلا

اھیف ریكفتلا  مھنم -  دحاو  انأو  ةيداصتقالا -  دیلاقتلاب 
هبراجت رحاس  بولسأب  يليرأ "  فصيو "   ... نعمتب

قيوستلاب متھم  دحأ  يأل  ةبسنلابو   ، ةداوھ الب  ةیعادبإلا 
نكمي ًاباتك ال  اذھ  ربتعي  ةیحض -  وأ  سراممك  ء  اوس  -

نوعلطتيو نیلوغشم  نونوكیس  نورخآو   ، هت ء ارق مدع 
ةباتكلا نیثحابلا  نم  ديزملا  طقف  عاطتسا  ول   ، طقف هتمتتل 

لضفأ " . ًاناكم  ملاعلا  ناكل   ، لكشلا اذھب 
زميات لاشنانياف  ةفیحص   _

فیكو ملاعلا  اھب  ریسي  يتلا  ةقيرطلل  ةقیشر  ةجلاعم   "
يليرأ كلتمي   ... نيرخآلا نیناوق  ىلع  ء  انب انلاومأ  قفنن 

عالطالا ىلع  صرحاف  ... ةياغلل ةیقیقح  ةلكشمل  ًاّیكذ  ًّالح 
بغرتسو هديرت  كنأ  فرعتس  اذكھو   ، باتكلا اذھ  ىلع 

هیف " .
زویفير سوكریك  ةلجم   _



( ةلجملا ةمجن  زاح  باتكلا  )
هججحو ةيویحلاب  معفملاو  يكذلا  يليرأ  بولسأ  نإ   "

اًفشاكو " . _ اًعئار  باتكلا  اذھ  لعجت  ركفلل  ةزفحملا 
يلكيو زرشیلبب  ةلجم 

ركروي وین  اذ  ةلجم  ةیلاملا " . _  ةقامحلل  فینصت   "
ء، اوسلا ىلع  ةياغلل  ٍلسمو  ركفلل  زفحم  شھدم  باتك   "

، يسبیبلا ةعتمو  يمھولا  ء  اودلا ریثأت  نیب  حوارتيو 
يف ةيوقلاو  ةقیقدلا  عدخلا  نع  باقنلا  يليرأ  فشكيو 
فیك انل  نیبيو   ، انعم انلوقع  اھسرامت  يتلا  هتاذ  تقولا 

انب " . بعالتلا  عنمن  نأ  اننكمي 
اًقفو اًعیبم  لضفألا  باتكلا  فلؤم   ، نامبورج يموریج   _

How Doctors Think زميات كرويوین  ةفیحصل 
الو  ، يناسنإلا كولسلا  مھف  يف  يرقبع  يليرأ  ناد  نإ   "

ریسفتو فشك  يف  اًنسح  ء  الب يلبي  يداصتقا  ریبخ  دجوي 
قوسلا يف  ةبيرغلا  انتافرصتل  ةیفخلا  بابسألا 

ملاعلل كترظن  لیكشت  دیعیسف  باتكلا  اذھ  امأ   ، اھجراخو
دبألا " . ىلإ  كسفنلو 

The Wisdom of Crowds باتك فلؤم   ، يكيوریس سمیج   _
راكفألاو ةعرابلا  براجتلاب  ء  يلم  ... رحاس باتكلا  اذھ   "
اًدشرم يليرأ  ناد  ربتعيو   ، ةجھبملا فئارطلاو  ةباذجلا 
يتلا تالذلاو  ء  اطخألاو فعضلا  طاقنل  ًایلسمو  اًمیكح 

رارق " . ةعانص  ةیلمع  لك  اھیلع  يوطنت 
، درافراھ ةعماج   ، سفنلا ملع  ذاتسأ   ، تربلیج لییناد   _

Stumbling on Happiness باتك فلؤمو 



ذإ ؛  تاونسل ةرھشو  اًریثأت  رثكألا  باتكلا  اذھ  حبصیس   "
ةجردل  , ةياغلل باذج  هنأ  امك   , ةرھبملا رئاصبلاب  جعي  هنإ 

لییناد هكرت " . _  عطتسأ  مل  ءة  ارقلا تأدب  نإ  ام  يننأ 
لبون زئاج  ىلع  زئاح   ، ندافكام

. يإ ةحنمل  يرخفلا  داصتقالا  ذاتسأو   ، داصتقالا يف 
يلكریب  ، اینروفیلاك ةعماج   ، سكوك سيروم 

ناد ، و  كفطاوع ةرادإ  وھ  رامثتسالا  يف  ء  زج بعصأ   "
رمألا اذھ  اھلثمي  يتلا  ةغلابلا  ةبوعصلا  ببس  رسفي 

نأ نكمي  ةیلخادلا  انتازایحنا  كاردإ  نأ  فیكو   ، انعیمجل
ةعئاشلا " . ء  اطخألا بنجت  ىلع  اندعاسي 

يذیفنتلا ريدملاو  سیئرلا   ، باوش زلراشت   _
نشيروبروك باوش  زلراشت  اذ  ةكرشل 

متھن امم  رثكأ  نیبي -  وھف   ، ةياغلل ركتبم  باتكلا  اذھ   "
ةداع

ةیثراكو ء  اقمح ء  اطخأل رشبلا  باكترا  ببس  فارتعالاب - 
امنإو ؛  بسحف اًعئار  ًاباتك  انل  مدقي  يليرأو ال   ، ًانایحأ

اًضيأ " . ةمكح  رثكأ  انلعجي 
، داصتقالا يف  لبون  ةزئاج  ىلع  زئاح   ، فولریكأ جروج   _

ةعماج  ، دنالشوك ةحنم  ىلع  لصاحلا  داصتقالا  ذاتسأو 
يلكریب  ، اینروفیلاك

رثأت ىدم  قمعب  ةركتبملا  يليرأ  ناد  براجت  فشكتست   "
دعاوقلاو ةیقطنملا  ریغ  ةوقلاب  يداصتقالا  انكولس 

لھس هلعجي  امم  رحاس  يدو  بولسأبو   ، ةیعامتجالا
لانملا

ةوقلل اًتباث  اًدقن  باتكلا  اذھ  مدقي   ، روھمجلا نم  ریثكل 



يقطنملا " . ينانألا  رایتخالل  ةيریسفتلا 
، داصتقالا يف  لبون  ةزئاج  ىلع  زئاح   ، ورأ ثینیك   _
، ينیك نوج  ةحنم  ىلع  لصاحلا  داصتقالا  ذاتسأو 

دروفناتس ةعماج 
بلغتن فیكو  انيدل -  يتلا  ةیقطنمالل  جھبم  يكذ  لیلد   "

، روم يرفویج  ناكم " . _  لك  يفو  قوسلا  يف  اھیلع - 
فلؤم

Crossing the Chasm and Dealing with Darwin باتك
نيذلا نییعامتجالا  ء  املعلا رثكأ  نم  دحاو  وھ  يليرأ  ناد   "

لوانتتو  ، ماودلا ىلع  مامتھالل  ةراثإو  اًعادبإ  مھفرعأ 
دقو  ، تاعوضوملا نم  يداع  ریغ  اًعساو  اًقاطن  هثاحبأ 

، ةزیمتملا راكفألاو  جئاتنلا  ضعب  اھنم  دحاو  لك  يف  ققح 
ةظحالملاب " . ةريدج  يجھنملا  عادبإلا  ىلع  هتردقو 

ىلع زئاحلا   ، نامیناك لیناد  روسیفوربلا   _
نوتسنيرب ةعماج   ، داصتقالا يف  لبون  ةزئاج 

زفاوحلا - أدبم  ىلع  ء  انب داصتقالا -  ملع  ةسارد  صنت   "
ریغ قرطب  امبر  زفاوحلل  نوبیجتسي  سانلا  نأ  ىلع 
يليرأ ناد  ، و  اًمئاد يقطنم  ریغ  وحن  ىلع  نكل   ، ةببحم

نیبي
نكمي وحن  ىلعو  ةدشب  نییقطنم  ریغ  سانلا  نأ  فیك  كل 

هب " . ؤبنتلا 
، Made to Stick باتكل كراشملا  فلؤملا   ، ثیھ بیشت   _

تاساردلا ةیلك   ، يسسؤملا كولسلا  ذاتسأو 
دروفناتس ةعماجب  لامعألا  ةرادإل  ایلعلا 



ةلثمأب ء  اعدا لك  يليرأ "  معدي "   ... ةيویحلاب معفم  باتك   "
ًابالط ثاحبألل  نوعضاخلا  لمشي  ةركتبملا -  هثاحبأ  نم 

ةيارد مھيدل  سیل  ستسوشاسام  دھعم  يف 
ةجح ثاحبألا  هذھ  لكشت  نیحرم -  اًراغص  ًالافطأو 

عانقإلاب مستت  املثم  ةیصصقلا  ةیبذاجلاب  مستت  هت  ء اعدال
دیس ةلجم   _ . "

يلودلا ىوتسملا  ىلع  ةقومرم  ةعمسب  ناد  ىظحي   "
ثدحت هلامعأ  نإ  ذإ  ؛  عیفرلا زارطلا  نم  ثحابو  ملاعك 

، داصتقالا ء  املعو سفنلا  ء  املع نیب  اًفیطل  ًانواعت 
تايرظنلا يعضاوو   ، داصتقالا ء  املعو ةفسالفلاو 

، يدیلقتلاو يكولسلا  داصتقالا  ء  املعو  ، نیقبطملاو
ةرشابم تاعومجملا  هذھ  لك  عم  ثدحت  ناد  نأل  اًرظنو 

يف
لثم ةدایقل  لھؤملا  صخشلا  وھ  هنإف   ، تاونسل هثاحبأ 

اذھ " . لثم  باتك  فیلأتل  دھجلا  اذھ 
ةعماج  ، داصتقالا مسق   ، تسیل نوج  روسیفوربلا   _

وغاكیش
نم اًریثك  عضت -  ةقیقحلا  يفو  ناد -  ثاحبأ  لوانتت   "

ةعانصب ةقلعتملا  ةیكولسلا  ثاحبألل  ةیسیئرلا  دودحلا 
ء ارجإ نم  اھیلع  لصحي  يتلا  ةعتملا  قيرب  عمليو   ، رارقلا

ةیكذ اھنأل  اھت  ء ارق بجي  يتلاو   ، هتاباتك ربع  ثاحبألا 
كاردإلا ةعساوو  ةيویحلاب  ةمعفمو  ةیھاكفو  ةحرمو 

، كیفولس لوب  درطم " . _  لكشب  ةریثمو  ةعتممو 
سسؤم

شریسير نجیسيد  ةسسؤم  سیئرو 



قرطلل مجاھمو  ركتبم  براجت  يرجم  وھ  يليرأ  ناد   "
يأ نم  رثكأ  هینیعب  ةديدج  ء  ایشأ ةيؤر  عیطتسي  ةيدیلقتلا 

لصافلا دحلا  ىلع  يليرأ  لمعي  ، و  ًابيرقت رخآ  صخش 
ملاعلا وھو   ، قيوستلاو داصتقالا  ملعو  سفنلا  ملع  نیب 

يذلاو هیف  ریكفتلا  يننكمي  يذلا  دیحولا  يبيرجتلا 
، ةثالثلا ملعلا  عورف  يف  ء  املع عم  عانقإب  هلامعأ  ثدحتت 

مدختسي هنأ  يھ  يليرأ  ةبرجتل  ةزیمملا  ةمسلاو 
لوانتتو  ، ةيداع ریغ  ةلأسم  تابثإل  اًركتبم  ًاّیبيرجت  اًمیمصت 

عنص ىلع  رثؤت  يتلا  لماوعلا  نم  اًعساو  اًقاطن  هلامعأ 
رارقلا

شوشتلاو ةالابماللاو  ةيداعلا  كوكشلا  نم   ، يرشبلا
ىوھلاو ملألا  لثم  ةسارد  لقأ  لئاسم  ىلإ   ، رظنلا رصقو 

. "
ةعماج  ، لامعألا ةرادإو  داصتقالا  ذاتسأ   ، ثور نیفلأ   _

درافراھ
حضاو اذھو   ، ماع لكشب  ةایحلل  فغشب  ناد  ئلتمي   "

لوانتت ةماع  ناد  ثاحبأف   ، هثاحبأو هتاباتك  يف  اًضيأ 
داصتقالا ملع  لاجم  تاریثأتو  بناوج  نم  ديدعلا 

يكولسلا
نیفظوملاو نیكلھتسملا  ةیلقع  لمشي  اذھو   ، ديدجلا

ىلإ ةبوطخلا  نم  ةعونتم  تاعوضومو   ، نيرمثتسملاو
ةعتملا اًضيأ  بحي  هنأ  مغرو   ، لیحلا فلتخم  ةسرامم 

ةيركفلا
ةيرھوجلا هتبغر  ىلإ  فغشلا  اذھ  دتمي   ، راكفألل ةضحملا 

دقو  ، هلامعأ ىلع  يلمع  ىنعم  ء  افضإو ةدعاسملا  يف 
بلطلا حضتي  امك   ، يلامعأ يف  اًمیق  هتربخ  قاطن  ناك 



ىلع
تاميركتلاو فئاظولا  نم  ديدعلا  يف  هثاحبأ  زیمتو  هتربخ 

ةلیلقلا " . تاونسلا  هذھ  لالخ  اھیلع  لصح  يتلا 
نالرام نوج  ةیكيرمألا  ةيرحبلا  يف  لاریمدأ  روتكدلا   _

رتسكيدنيوب
ریصق تقو  دعب  هت  ء ارق لھسي  هنكل  يملع  باتكلا  اذھ   "
ببس يف  مساح  لكشب  ةقیمع  ةصحاف  ةرظن  لثميو 

، انریغت لامتحا  مدع  ببسو   ... موي لك  هلعفن  اَِمل  انلعف 
رییغتلا " . ةیفیك  ملعن  اننأ  مغر 

، تایلمعلا سیئرو  سیئر   ، درالیم سيراھ  ادنيو   _
ةدودحملا ةیلوئسملا  تاذ  كنیل  ايدیم  ةكرش 

فلؤملا نع  ةذبن 
داصتقالا ملعو  سفنلا  ملع  ذاتسأ  وھ  يليرأ "  ناد   "

يف كويد  يب  سمیج  ذاتسأ  بقل  لماحو  يكولسلا 
، ةراجتلل اوكوف  ةیلك  يف  تارضاحم  يقليو   ، كويد ةعماج 

ةیلكو  ، داصتقالا مسق   ، يفرعملا باصعألا  ملع  زكرم 
دسنافدأ روف  رتنیس  زكرم  سسؤم  هنأ  امك   ، بطلا

سفنلا ملع  يف  هاروتكد  ىلع  لصاحو   ، تياسدنیھ
يفرعملا

رم ىلع  لصح  دقو   ، لامعألا ةرادإ  يف  ىرخأ  هاروتكدو 
اذھ فلأو   ، ةیملعلا زئاوجلا  نم  ديدعلا  ىلع  نینسلا 

يف ایلعلا  تاساردلا  دھعمل  ًالیمز  ناك  امنیب  باتكلا 
ةزراب ةیملع  تالجم  يف  هلامعأ  ترشُن  دقو   ، نوتسنيرب

بطلاو باصعألا  ملعو  داصتقالاو  سفنلا  ملع  يف 
تاسسؤملا نم  ةعونتم  ةعومجم  يفو   ، لامعألاو



ةیمالعإلا
، لانروج تيرتس  لوو  اذ   ، زميات كرويوین  اھنم   ، ةریھشلا

، بولج نطسوب  اذ   ، ركرويوین اذ   ، تسوب نطنشاو 
تاشاش ىلع  رھظو   ، سنياسو  ، ناكيرمأ كیفتنياس 

يس
لانوشان يف  مئاد  قلعم  وھو   ، يس يب  نإ  يسو  نإ  نإ 

عم  ، انیلوراك ثرون   ، ماھرود يف  شیعيو   ، ويدار كیلبب 
. هینباو هتجوز 

ءادھإ
نيذلا يبالطو -  يئالمزو  يملعم  ىلإ 

ثاحبألا . ىلع  ةراثإ  اوفاضأ 

ةمدقم
ثاحبألاو ةیقطنماللا  ىلإ  ةباصإلا  ينتعفد  فیك 

. انھ ةفوصوملا 
يف ةيداع  ریغ  ةقيرط  َّيدل  نأب  نوریثكلا  ينربخأ  املاطل 
وحن وأ  ةیضاملا  اًماع  نيرشعلا  لالخو   ، ملاعلا ىلإ  رظنلا 
اًریثك عاتمتسالا  نم  ينتنكم   ، ةیثحبلا يتریسم  نم  كلذ 
ىلع ةیمویلا ( ةایحلا  يف  انتارارق  ىلع  اًّقح  رثؤي  ام  مھفب 

.( اھیلع رثؤي  هنأ   , ةریبك ةقثبو  اًریثك   ، دقتعن ام  سكع 
طقف  ، ةیئاذغلا ةیمحلاب  اًریثك  انسفنأ  دعن  اذامل  ملعت  لھ 

؟ ىولحلا ةبرع  انب  رمت  امدنع  ةركفلا  يفتختل 
بغرن ء ال  ایشأ يرتشن  ًانایحأ  انسفنأ  دجن  اذامل  ملعت  لھ 

؟ ةراثإلاب نومعفم  نحنو  اًّقح  اھیف 
دعب سأرلا  ملأب  روعشلا  يف  رمتسن  اذامل  ملعت  لھ 



هسفن سأرلا  ملأ  نكل   ، اًدحاو اًتنس  هرعس  نيربسأ  لوانت 
؟ اًتنس نيربسألا 50  رعس  نوكي  امدنع  يفتخي 

ركذت مھنم  بلُط  نيذلا  صاخشألا  لیمي  اذامل  ملعت  لھ 
دعب لقألا  ىلع  ةنامأ ( رثكأ  اونوكي  نأ  ىلإ  مارحلاو  لالحلا 

للقت اذامل  وأ  ؟  مھنم بلطي  مل  نمم   ( روفلا ىلع  كلذ 
؟ لمعلا ناكم  يف  لایتحالا  اًّقح  فرشلا  نیناوق 
ةلئسألا هذھ  نع  تاباجإلا  فرعتس   ، باتكلا اذھ  ةياھنب 

، ةیصخشلا كتایح  ىلع  تاریثأت  اھل  يتلا  اھریغ  ریثكو 
اھب رظنت  يتلا  ةقيرطلا  ىلعو   ، ةیلمعلا كتایح  ىلعو 

ىلإ
نيربسألاب - صاخلا  لاؤسلا  نع  ةباجإلا  مھفف   ، ملاعلا

كرایتخا ىلع  طقف  سیل  تاریثأت  هل  لاثملا -  لیبس  ىلع 
هجاوت يتلا  اياضقلا  مھأ  نم  ةدحاو  ىلع  نكل   ، ةيودألل

دقو  ، يحصلا نیمأتلا  ةیلاعفو  ةفلكت  يھو   : انعمتجم
ىلع ء  اضقلا ىلع  كولسلا  ئدابم  ریثأت  مھف  دعاسي 

شغ ةلكاش  ىلع  يذلا  مداقلا  شغلا  عنم  ىلع  لایتحالا 
هل عفدنملا  لكألل  ةكرحملا  ىوقلا  مھفو   ، نورنإ ةكرش 

يف امب   ، انتایح يف  رخآ  عفدنم  رارق  لك  ىلع  تاریثأت 
تقول لاملا  راخدال  ةديدشلا  ةبوعصلا  ببس  كلذ 

. ةجاحلا
ةداعإ ىلع  كتدعاسم  وھ  باتكلا  اذھ  ةياھنب  يفدھ 

، كلوح نمو  تنأ  كزفحي  امیف  يساسأ  لكشب  رظنلا 
نم ةعساو  ةلسلس  ميدقتب  كانھ  ىلإ  كدوقأ  نأ  ىنمتأو 

ةیلسم ربتعت  يتلا  فئارطلاو  جئاتنلاو  ةیملعلا  براجتلا 
ضعب نأ  مك  كردت  املاحو   ، تالاحلا نم  ریثكلا  يف 



أدبتس كنأ  دقتعأ  اًرارم -  اھرركن  فیكو  ةیجھنم -  ء  اطخألا
. اھنم اًضعب  بنجتت  فیك  ملعتت 

لوضفلل ةریثملا  يثاحبأ  نع  كربخأ  نأ  لبق  نكل 
نع  ( نایحألا ضعب  يف  ةیھشلاو  ةیلسملاو ( ةیلمعلاو 

ةنامألاو ةلطامملاو  لاملاو  بحلاو  قوستلاو  لكألا 
ىرخأ تالاجمو 

لوصأ نع  كربخأ  نأ  مھملا  نم  هنأ  رعشأ   ، ةایحلا يف 
يلاتلابو  ، ام دح  ىلإ  ةيدیلقتلا  ریغ  ةماعلا  رظن  ةھجو 

يلوخد نأ  وھ  يواسأملا  رمألاو   ، باتكلا اذھ  رظن  ةھجو 
اذھ

. ةیلسم الإ  نكت  مل  ةدع  تاونس  لبق  ةثداحب  أدب  لاجملا 
ةریھظ نوكتل  كلذ  فالخ  تناك  ةعمج  موي  ةریھظ  يف 
رشع ةینامث  هرمع  باش  ةایح  يف  ةيداع  ةعمج  موي 

نوضغ يف  هیف  عوجر  وحن ال  ىلع  ء  يش لك  ریغت   ، اًماع
عضب

نم ةریبك  مویسینغام  ةلعش  راجفنا  ببست  ذإ  ؛  ناوث
كرت يف   ، ًالیل كراعملا  تاحاس  ةرانإل  مدختسملا  عونلا 

. ةثلاثلا ةجردلا  نم  قورح  ىطغم ب %70  يدسج 
يف اًفوفلم  ةیلاتلا  ثالثلا  تاونسلا  لاوط  تللظ  دقو 

كلذ دعب  ةینالع  رھظأ  تنكو  ىفشتسملا  يف  تادامض 
ةقیض ةیعانطصا  ةلذب  يدترأ  تنكو   ، ةلیلق نایحأ  يف 

اًعانقو
نمو  ، توبكنعلا لجرلا  نم  ةجوعم  ةخسنك  ودبأ  ينلعج 
لثم ةیمویلا  ةطشنألا  يف  ةكراشملا  ىلع  ةردقلا  نود 

عمتجملا نع  ًاّیئزج  ةلزعلاب  ترعش   ، يتلئاعو يئاقدصأ 



تاذ تناك  يتلا  ةطشنألا  ةظحالم  يف  يلاتلاب  تأدبو 
، ًابيرغ تنك  ول  امك  يل  ةبسنلاب  ةیموي  ةینیتور  اًرومأ  موي 

ردصت يتلا  ةفلتخملا  تایكولسلا  فادھأ  لمأتأ  تأدبو 
ىرخأ ةفاقث  نم  تئج  يننأ  ول  امك   ، نيرخآلا نمو  ينم 

نع ءل  استأ تأدب   ، لاثملا لیبس  ىلعف   .( رخآ بكوك  وأ  )
ببس نعو   ، اھریغ نود  نم  ةنیعم  ةاتفل  يبح  ببس 

سیلو ء  ابطألل اًحيرم  نوكیل  اًممصم  يمویلا  ينیتور  نوك 
ةسارد سیلو  روخصلا  قلستل  يبح  ببس  نعو   ، يل

، َّيف نيرخآلا  يأرب  ديدشلا  يمامتھا  ببسو   ، خيراتلا
سانلا زفحت  يتلا  ةایحلاب  يسیئر  لكشب  يمامتھاو 

انعفدتو
. لكشلا اذھب  فرصتلا  ىلإ 

بقع ىفشتسملا  يف  اھتیضق  يتلا  تاونسلا  لالخو 
ةفلتخملا ملألا  عاونأب  ةعساو  ةربخ  َّيدل  تناك   ، ثداحلا

لمأتلل تایلمعلاو  تاجالعلا  نیب  ليوط  تقو  يل  رفوتو 
يف

لكشب يھتنت  ةیمویلا  يتاناعم  تناك  ةيادبلا  يف   ، كلذ
متي ناك  ذإ  ؛  ةجلاعم ةقيرط  يھو   ، مامحلا يف  ریبك 

متيو  ، تادامضلا ةلازإ  متيو   ، رھطم لولحم  يف  يعقن 
طشك

اًمیلس دلجلا  نوكي  امدنعو   ، دلجلا نم  ةتیملا  تایئزجلا 
لازتف  ، ىوتسملا ضفخنم  اًزخو  تارھطملا  ثدحت 

. ماع لكشب  ةلوھسب  تادامضلا 
كانھ نوكي  وأ ال  دلجلا  نم  لیلق  كانھ  نوكي  امدنع  نكل 

يتلا ةديدشلا  قورحلا  ببسب  يتلاح  يف  امك  دلج - 



، لمتحي اًزخو ال  ببسي  رھطملا  نإف  اھل -  تضرعت 
اھقيزمت اھتلازإ ( ببستو   ، محللاب تادامضلا  قصتلتو 

. هفصو نع  زجعأ  اًملأ   ( ًابلاغ
ثدحتأ قورحلا  مسق  يف  ةركبم  ةلحرم  يف  تأدب  دقو 

يمامح ىلع  نفرشي  نك  يتاللا  تاضرمملا  عم 
تناكو  ، ةجلاعملا يف  نھتقيرط  مھفأ  يكل   ، يمویلا

تاضرمملا
امم  ، نكمي ام  عرسأب  اھنقزميو  ةدامضلا  ةداع  نكسمي 
هذھ نرركي  نكو   ، ملألا نم  ًاّیبسن  ةریصق  ةعفد  ببسي 

لك نلزي  ىتح  كلذ  وحن  وأ  ةعاس  ةدمل  ةیلمعلا 
يتیطغت متي  ةیلمعلا  هذھ  يھتنت  نإ  امو   ، تادامضلا

ىرخأ ةرم  ةیلمعلا  راركتل   ، ةديدج تادامضو  مھرملاب 
. يلاتلا مویلا  يف 

ةيرظن نھيدل  تناك  تاضرمملا  نأ  ةعرسب  تملعت  دقو 
ثدحي ناك  يذلا   ، تادامضلل يوقلا  بذجلا  نأ  يھو 

نم  ( ضيرملل لضفأ (  ، ملألا نم  ةداح  ةیبرھك  ةجوم 
هذھ ىلإ  يدؤي  دق ال  يذلا   ، تادامضلل ء  يطبلا بحسلا 

، جالعلا لیطیس  نكل  ملألا  نم  ةداحلا  ةیبرھكلا  ةجوملا 
تجتنتسا امك   ، ماع لكشب  اًملأ  رثكأ  نوكیس  يلاتلابو 

يف ء  دبلا  : نیتلمتحم نیتقيرط  نیب  قرف  هنأ ال  تاضرمملا 
لوصولا ىتح  رارمتسالاو  مسجلا  يف  ملؤم  ء  زج رثكأ 
مدقتلاو اًملأ  ء  ازجألا لقأ  نم  ء  دبلا وأ  اًملأ  ء  ازجألا لقأل 

ىلإ
. اًملأ ء  ازجألا رثكأ 

، تادامضلا ةلازإ  ةیلمع  ملأ  ًاّیلعف  برج  اًصخش  يتفصبو 



اھرابتخا متي  مل  يتلا  نھتاداقتعا ( انھ  كراشأ  مل  يننإف 
رادقم نھتايرظن  عارت  مل  كلذ  نع  ًالضف   .( ًاّیملع

؛ ةجلاعملا عقوتي  وھو  ضيرملا  هب  رعشي  يذلا  فوخلا 
مدعو ؛  تقولا رورمب  ملألا  تابلقت  عم  لماعتلا  تابوعصو 

ىتمو ملألا  أدبیس  ىتم  ةفرعم  مدعب  ؤبنتلا  ةیناكمإ 
عم لقیس  ملألا  نأ  ةیلامتحال  نانئمطالا  دئاوف  وأ  فخیس 

لیلق ریثأت  َّيدل  ناك   ، زجاعلا يعضول  اًرظن  نكل   ، تقولا
. اھب يجالع  متي  يتلا  ةقيرطلا  ىلع 

ةليوط ةرتفل  ىفشتسملا  ةرداغم  نم  تنكمت  نأ  درجمبو 
سمخل ةضراع  تاجالعو  تایلمع  ء  ارجإل اھیلإ  دوعأ  تنك  )

ىدحإ يف  ةساردلا  تأدب   ،( ىرخأ تاونس 
اًّفص ترضح  يل  يسارد  لصف  لوأ  لالخو   ، تاعماجلا
، ریبك دح  ىلإ  يلبقتسم  ددحو  ثاحبألل  يترظن  رَّیَغ 

هسردي ناكو   ، خملا ةیجولویسف  نع  فصلا  اذھ  ناكو 
ةداملا ىلإ  ةفاضإلابف   ، كنيرف  " نانیھ  روسیفوربلا " 

نع اھمدقي  نانیھ "  روسیفوربلا "  ناك  يتلا  ةعئارلا 
اذھ يف  ةياغلل  يتشھد  راثأ  ام   ، خملا لمع  ةقيرط 

هفقوم فصلا 
امدنع ةریثك  تارم  يفف   ، ةليدبلا تايرظنلاو  ةلئسألا  نم 

حارتقال هبتكم  ىلع  رمأ  وأ  فصلا  يف  يدي  عفرأ  تنك 
نأب دري  ناك   ، اھمدق يتلا  جئاتنلا  ضعبل  رخآ  ریسفت 

اھنكل  ، ام دح  ىلإ  ةلمتحم  ریغ  لعفلاب ( ةنكمم  يتيرظن 
نأ اھدعب  ينادحتي  ناكو   ،( كلذ نم  مغرلا  ىلع  ةنكمم 
. ةيدیلقتلا ةيرظنلا  نع  اھقيرفتل  ًاّیبيرجت  اًرابتخا  حرتقأ 

ةركفلا نكل   ، ًالھس اًرمأ  تارابتخالا  هذھ  راكتبا  نكي  مل 



اھیف نكمي  ةیبيرجت  ةلواحم  وھ  ملعلا  نإ  لوقت  يتلا 
نأ  ، يلثم ديدجلا  بلاطلا  مھیف  نمب   ، نیكراشملا عیمجل 

ةیبيرجت اًقرط  اودجو  مھنأ  املاط  ةليدب -  تايرظن  اوركتبي 
يفو  ، يل اًديدج  اًملاع  تحتف  تايرظنلا -  هذھ  رابتخال 

تحرتقا  ، كنيرف  " روسیفوربلا "  بتكمل  يتارايز  ىدحإ 
، عرصلا نم  ةنیعم  ةلحرم  روطت  ةیفیك  رسفت  ةيرظن 

. نارئفلا يف  اذھ  رابتخا  ةیفیك  نع  ةركف  تنمضو 
لاوط تمقو   ، كنيرف  " روسیفوربلل "  ةركفلا  تقار 

تعرزو  ، اًرأف يلاوح 50  حيرشتب  ةیلاتلا  ةثالثلا  رھشألا 
اًداوم مھتیطعأو  ةیكوشلا  مھلابحأ  يف  تارطسق 

ةفلتخم
ىدحإ تناكو   ، مھيدل عرصلا  تابون  لیلقتو  ثادحإل 

تاكرح نأ  يھ  ةقيرطلا  هذھ  يف  ةیلمعلا  تالكشملا 
يلاتلابو  ، يتباصإ ببسب  ةياغلل  ةدودحم  تناك  نيدیلا 
نسحلو  ، نارئفلا حيرشت  يف  ةديدش  ةبوعص  تھجاو 

وھو جریبسيو " ( نور  میمحلا "  يقيدص  قفاو  ظحلا 
يعم ء  يجملا ىلع   ( تاناویحلل قشاعو  هرش  يتابن 

لمعملل
يف يندعاسو  ةديدع  تارمل  عوبسألا  ةياھن  تالطع  يف 

كانھ ناك  نإ  ةقادصلل  يقیقح  رابتخا  وھو   ، تایلمعلا
. اھل رابتخا  ًالعف 

مل اذھ  نكل   ، أطخ تناك  يتيرظن  نأ  نیبت  ةياھنلا  يفو 
نع ء  يش ملعت  نم  تنكمت  دقف   ، يسامح للقي 

، أطخ تناك  تايرظنلا  نأ  مغرو  كلذ  لك  مغر   ، يتيرظن
نم ناك 



نم ديدعلا  اًمئاد  َّيدل  ناك   ، ریبك نیقیب  اذھ  ةفرعم  دیجلا 
فرصتي يتلا  ةقيرطلاو  رومألا  ریس  ةقيرط  لوح  ةلئسألا 

نأ وھو  ديدجلا -  يمھف  ينارغأ  دقو   ، سانلا اھب 
هتدجو ء  يش يأ  صحفل  صرفلاو  تاودألا  رفوت  مولعلا 

. سانلا اھب  فرصتي  يتلا  ةقيرطلا  ةساردب  ًایلسم - 
ةیئدبملا يدوھج  نم  اًریثك  تزكر   ، ةديدجلا تاودألا  هذھبو 
بابسأل تنكو   ، ملألا اھب  ربتخن  يتلا  ةیفیكلا  مھف  ىلع 

جالعلا مامح  لثم  فقاومب  ةياغلل  اًّمتھم  ةحضاو 
، ةليوط ةرتفل  هیف  ملألل  ضيرملا  ضيرعت  نم  دبال  يذلا 
اذھ لثمل  ةیلامجإلا  ةاناعملا  لیلقت  نكمملا  نم  ناك  لھ 

ةلسلس ء  ارجإ نم  ةیلاتلا  تاونسلا  لالخ  تنكمت  ؟  ملألا
يئاقدصأو يسفن  ىلع  ةیلمعملا  براجتلا  نم 

هثدحت يذلا  يندبلا  ملألا  مادختساب   ، نيرخآ نیعوطتمو 
ىتحو ةیلاعلا  تاوصألاو  طغضلاو  درابلا  ء  املاو ةرارحلا 

ملألا
نع ثحبلل   ، مھسألا قوس  يف  لاملا  ةراسخل  يسفنلا 

. تاباجإلا
قورحلا ةدحو  يف  تاضرمملا  نأ  تكردأ  تیھتنا  امدنعو 

( دحاو ء  انثتسا كانھ  ناك   ، اًنسح تاميركو ( تافیطل  نك 
، تادامضلا ةلازإو  عقنلا  يف  ةریبك  ةربخب  نعتمتيو 

ام لوح  ةحیحصلا  ةيرظنلا  نھيدل  نكي  مل  كلذ  عم  نكل 
نكت نأ  نكمي  فیك   : تل ء استو  ، ىضرملا ملأ  للقي 

نھتربخ نم  مغرلا  ىلع  ةجردلا  هذھل  تائطخم 
؟ ةعساولا

، تاضرمملا ء  الؤھب ةیصخش  ةفرعم  ىلع  تنك  يننأل 



ء ابغلا وأ  ثبخلا  هببس  نكي  مل  نھكولس  نأ  فرعأ  تنكف 
تازایحنال اياحض  نك  حجرألا  ىلع  امنإو   ، لامھإلا وأ 

مل تازایحنا   ، نھاضرم ملأل  نھتاروصت  يف  ةيرطف 
بابسألا هذھل   ، ةلئاھلا نھتربخ  ىتح  حضاولا  نم  اھریغت 
قورحلا مسقل  تدع  امدنع  صاخ  لكشب  اًسمحتم  تنك 

ریثأتلا يف  ًالمأ  يجئاتن  تمدقو  مايألا  دحأ  حابص  يف 
تلقو  ، نيرخآ ىضرمل  تادامضلا  ةلازإ  تایلمع  ىلع 

هب رعشي  يذلا  ملألا  نأ  نیبت   : " ء ابطألاو تاضرمملل 
نإ ىضرملا 

( مامحلا يف  تادامضلا  ةلازإ  لثم  تاجالعلا ( ء  ارجإ مت 
فدھلا قیقحت  مت  ول  امم  لقأ  لوطأ  ةرتفو  لقأ  ةدشب 

ىنعمب رصقألا "  ةدملاو  ىلعألا  ةدشلا  لالخ  نم  هسفن 
نوكتل يتاناعم  تناك  ء  طبب تادامضلا  ةلازإ  تمت  ول   : رخآ

. عيرسلا بحسلا  ةقيرط  نم  لقأ 
تنك يننكل   ، يتاجاتنتسا نم  اًّقح  تاضرمملا  تشھدنا 

ةلضفملا " يتضرمم  هتلاق  امم  هسفن  ردقلاب  اًشھدنم 
نیعتي هنأو  اًصقان  ناك  نھمھف  نأب  تفرتعا  ذإ  ؛  يتيإ  "

ةشقانم نأ  ىلإ  اًضيأ  تراشأ  اھنكل   ، نھقرط رییغت  نھیلع 
يف عضت  نأ  يغبني  جالعلا  مامح  يف  ثدحي  يذلا  ملألا 
امدنع تاضرمملا  هب  رعشت  يذلا  يسفنلا  ملألا  رابتعالا 

نوكي دق   : ةلئاق تحرشو   ، ملألا نم  نھاضرم  خرصي 
ًالعف ناك  ول  رثكأ  اًموھفم  ةعرسب  تادامضلا  بحس 

نھھوجو تناكو  نھباذع ( ةرتف  لیلقتل  تاضرمملا  ةقيرط 
يف اًعیمج  انقفتا  اننكل   .( نیناعي نك  نھنأ  فشكت  ام  اًریثك 

ضعب تعبتاو   ، قرطلا رییغت  نیعتي  هنأ  ىلع  ةياھنلا 



. لعفلاب يتایصوت  تاضرمملا 
ریبك لكشب  تادامضلا  ةلازإ  ةیلمع  يتایصوت  ریغت  مل 

اًصاخ اًعابطنا  تكرت  ةعقاولا  نكل   ،( يملع دح  ىلع  )
دق  ، ةربخ نم  نھيدل  ام  لكب  تاضرمملا  تناك  ولف   ، َّيدل

اذھف ىضرملل  ةبسنلاب  ةقیقحلا  لثمي  ام  مھف  نأسأ 
نورخآلا ء  يسي امبرو   ، اًریثك تامتھم  نك  نھنأ  ينعي 

ببسلا اذھلو   ، مھتایكولس بقاوع  مھف  لثامم  لكشب 
عسوأ نأ  تررق   . رركتم لكشب  أطخلا  تارارقلا  نوذختي 

اھیف بكتري  تالاح  صحف  ىلإ  ملألا  نم   ، يثاحبأ لاجم 
ملعت ىلع  ةردقلا  نود  نم   ، ةرركتم ء  اطخأ صاخشألا 

. مھبراجت نم  ریثكلا 
اھیف نوكن  يتلا  ةديدعلا  قرطلا  ىلإ  ةلحرلا  هذھ   ، نذإ

، باتكلا اذھ  هلوح  رودي  ام  يھ  نییقطنم  ریغ  اًعیمج 
اذھ عم  لماعتلا  يل  حیتي  يذلا  يفرعملا  عرفلا  ىمسيو 

ةعانصو مكحلا  وأ  يكولسلا  داصتقالا  ملع  عوضوملا 
. رارقلا

، ًاّیبسن اًديدج  ًالاجم  يكولسلا  داصتقالا  ملع  ربتعيو 
ملعو سفنلا  ملع  نم  لك  يف  بناوج  نم  هراكفأ  دمتسي 
نم ًءا  دب ء  يش لك  ةسارد  ىلإ  ينعفد  دقو   ، داصتقالا

ریكفتلا نع  انزجع  ىلإ  اندعاقتل  راخدالا  نع  انعانتما 
ام وھ  طقف  كولسلا  سیل  نكل   ، ةراثإلا لالخ  حوضوب 

اذھ ء  ارو يتلا  رارقلا  ةعانص  تایلمع  امنإو   ، همھف تلواح 
لبقو  ، رخآ دحأ  يأ  كولسو  يكولسو  ككولس   ، كولسلا
رودي ام  زاجيإب  حرشأ  نأ  لواحأ  ينعد  ثيدحلا  لصاوأ  نأ 

نع هفالتخا  ىدمو  يكولسلا  داصتقالا  ملع  هلوح 



نم ریصق  فطتقمب  أدبأ  ينعدو   ، يدیلقتلا داصتقالا  ملع 
: ریبسكش

ايو  ! هلقع ومسل  اي   ! بيرغ قولخم  ناسنإلا  نأ  مك  "
باجعإلل ریثمو  عيرس  هنأ  مكو   ! بضنت يتلا ال  هتكلمل 

! هكولس يف  كالملا  لثم   ! ةكرحلاو لكشلا  يف 
يف يرقبعلاكو 

." تاناویحلل يجذومن  لاثمو   ، ملاعلا لامج  كلتمي   ! همھف
ةیحرسم نم   ، يناثلا دھشملا   ، يناثلا لصفلا  نمل 

. تلماھ
يتلا ةيرشبلا  ةعیبطلا  نع  ةدئاسلا  رظنلا  ةھجو  دعت 
ةسایسلا عانصو  داصتقالا  ء  املع ریبك  دح  ىلإ  اھكراشتي 

يف سكعنت  يتلا  يھ   ، سانلا ةماعو  نیفرتحملا  ریغو 
اذھ

دح ىلإ  ةحیحص  هذھ  رظنلا  ةھجو  عبطلاب   ، سابتقالا
، ةشھدم لاعفأ  ىلع  ةرداق  انماسجأو  انلوقعف   ، ریبك

ىلع بسحنو   ، دیعب نم  ةفوذقم  ةرك  ىرن  نأ  اننكمیف 
انيديو انمسج  كرحن  مث   ، اھریثأتو اھراسم  روفلا 

، ال ةلوھسب ةديدج  تاغل  ملعتن  نأ  اننكميو   ، اھب كاسمإلل 
ةبعل نقتن  نأ  اننكميو   . اًراغص ًالافطأ  نوكن  امدنع  امیس 

نود نم  هوجولا  فالآ  ىلع  فرعتن  نأ  اننكميو   ، جنرطشلا
ایجولونكتو ًابدأو  ىقیسوم  جتنن  نأ  اننكميو   ، اھنیب طلخلا 

. لوطتو لوطت  ةمئاقلاو   ، اًّنفو
، يرشبلا لقعلا  ردقي  نم  هدحو  سیل  ریبسكش "  و " 
فصو ةلكاش  ىلع  انسفنأل  رظنن  انعیمج  ةقیقحلا  يفف 

انجاوزأو انناریج  نأ  كردن  اننأ  مغر  ریبسكش " (  "



، ملعلا قاطن  يفو   .( رایعملا اذھ  نوفوتسي  انيريدمو ال 
لالدتسالا ىلع  انتردق  لوح  تاضارتفالا  هذھ  تلصو 

ملع يفو   ، داصتقالا ملع  ىلإ  يلاثملا  يقطنملا 
لثمت داصتقالا 

، ةیقطنملا اھیلع  قلطي  يتلا  ةیساسألا  ةركفلا  هذھ 
. ةيداصتقالا تایصوتلاو  تاؤبنتلاو  تايرظنلل  اًساسأ 

ةیقطنملاب اًعیمج  نمؤن  اننأ  دح  ىلإو  روظنملا  اذھ  نمو 
لك نأ  دصقأ  . ال  داصتقالا يف  ء  املع انعیمجف   ، ةيرشبلا

ةيرظنل ةدقعم  جذامن  روطي  نأ  ًاّيزيرغ  هنكمي  انم  دحاو 
لیضفتلل ةماعلا  ةیھيدبلا  مھفي  وأ  ىلثملا  ةیجیتارتسإلا 

لوح ةیساسأ  تادقتعمب  نمؤن  اننأ  ينعأ  امنإو  ؛  حضوملا
، داصتقالا ملع  اھیلع  سسُأ  يتلا  ةيرشبلا  ةعیبطلا 

يداصتقالا جذومنلا  ركذأ  امدنع  باتكلا  اذھ  يفو 
يذلا يساسألا  ضارتفالا  ىلإ  ریشأ  يننإف   ، يقطنملا

ةعیبطلا نع  انم  ریثكو  داصتقالا  ء  اربخ مظعم  هانبتي 
، ةيرشبلا

ىلع نورداق  اننإ  لوقت  يتلا  ةعنقملاو  ةطیسبلا  ةركفلا 
. انسفنأب ةحیحصلا  تارارقلا  رادصإ 

لكشب رربم  رشبلا  ةردق  نم  ةبھرلاب  روعشلا  نأ  مغرو 
قیمعلا ساسحإلا  نیب  اًریبك  اًفالتخا  كانھ  نأ  الإ   ، حضاو

لالدتسالا ىلع  انتاردق  نأب  ضارتفالاو  باجعإلاب 
لوح باتكلا  اذھ  رودي  ةقیقحلا  يف   ، ةیلاثم يقطنملا 

نأ دقتعأو   ، لامكلا نع  اندعب  لوح   ، ةيرشبلا ةیقطنماللا 
ء زج ىلعألا  لثملا  نع  هیف  فرحنن  يذلا  ناكملا  كاردإ 
نم ریثكلاب  رشبي  ء  زج  ، اًّقح انسفنأ  مھفل  انیعس  نم  مھم 



انلاعفأل اًّمھم  ةیقطنماللا  مھف  ربتعيو   ، ةیلمعلا دئاوفلا 
انتئیب ممصن  فیك  مھفلو   ، ةیمویلا انتارارقو 

. انل اھمدقت  يتلا  تارایتخالاو 
نییقطنم ریغ  انسل  اننأ  يھ  ةیفاضإلا  يتظحالم 

، هب ؤبنتلا  نكمي  وحن  ىلع  نییقطنم  ریغ  اننكلو   ، بسحف
اًرارم اھسفن  ةقيرطلاب  ثدحت  انيدل  يتلا  ةیقطنماللا  نأو 

نیكلھتسملا رود  يدؤن  انك  ء  اوسف  ، اًراركتو
ةیفیك مھف  لثمي   ، ةسایسلا عانص  وأ  لامعألا  لاجر  وأ 

ةيادب ةطقن  هب  ؤبنتلا  نكمي  وحن  ىلع  نییقطنم  ریغ  اننوك 
انشیع ةقيرط  رییغتو  انيدل  رارقلا  ةعانص  نیسحتل 

. لضفألل
قلطأ نوكي  دق  امك  كاكتحالا " ( ىلإ "  يندوقي  اذھو 
ملعو يدیلقتلا  داصتقالا  ملع  نیب   ( ریبسكش هیلع 

ریشي يدیلقتلا  داصتقالا  ملع  يفف   ، يكولسلا داصتقالا 
ةایحلا يف  اننأ  ىلإ   ، نییقطنم اًعیمج  اننأب  ضارتفالا 

مث اھھجاون  يتلا  تارایخلا  عیمج  ةیمھأ  ردقن  ةیمویلا 
انلعفو أطخ  انبكترا  ول  اذام   . نكمم ء  ارجإ لضفأ  ذختن 

اًئیش
: در هيدل  يدیلقتلا  داصتقالا  ملع  اًضيأ  انھو  ؟  يقطنم ریغ 

ىلإ ةعرسب  اندیعتو  انیلع  بلغتتس  قوسلا "  ىوق   "
ساسأ ىلع  ةقیقحلا  يف   . ةیقطنملاو ةماقتسالا  راسم 

هذھ
مدآ ذنم "  داصتقالا  ء  املع نم  لایجأ  تنكمت  تاضارتفالا 
لك نع  رثألا  ةدیعب  تاجاتنتسال  لصوتلا  نم  ثیمس " 

ةیحصلا ةياعرلاو  بئارضلا  ضرف  تاسایس  نم  ء  يش



. تامدخلاو علسلا  راعسأ  ديدحت  ىلإ 
ةیقطنم لقأ  اًّقح  نحن   ، باتكلا اذھ  يف  ىرتس  امك  نكل 

ًالضف  ، ةیجذومنلا ةيداصتقالا  ةيرظنلا  ضرتفت  امم  ریثكب 
تسیل هذھ  ةیقطنملا  ریغ  انتایكولس  كلذ  نع 

اننأ امبو  ةمظنم  يھ  امنإ   ، ىنعم تاذ  ریغ  الو  ةیئاوشع 
نم سیلأ  نذإ   ، ؤبنتلل ةلباق  يھف   ، اًرارم اھرركن 

نع هداعبإل  يجذومنلا  داصتقالا  ملع  لدعن  نأ  يقطنملا 
ملع

تارابتخا يف  اًریثك  لشفي  يذلا  جذاسلا ( سفنلا 
اذھ )؟  يبيرجتلا صحفلا  مھألاو -  ناطبتسالاو -  قطنملا 

يكولسلا داصتقالا  ملع  لاجم  لواحي  ام  اًمامت  وھ 
، ئشانلا

. هقیقحت  ، عورشملا اذھ  نم  ریغص  ء  زجك باتكلا  اذھو 
لصف لك  دنتسي   ، ةمداقلا تاحفصلا  يف  ىرتس  امكو 

ىلع اھتيرجأ  يتلا  براجتلا  ضعب  ىلإ  باتكلا  اذھ  نم 
ةياھن يف  نیعئارلا ( ء  المزلا ضعب  عم  نینسلا  رادم 

، باتكلا
نيذلا نیشھدملا  يئالمزل  ةریصق  ةیتاذ  اًریس  تجردأ 

ةوق اھبو   ، ةدقعم ةایحلا  ؟  براجتلا اذامل   .( يعم اونواعت 
اذھو  ، هسفن تقولا  يف  انیلع  اھتاریثأت  سرامت  ةددعتم 

لك لكشت  فیك  اًمامت  مھفن  نأ  انیلع  بعصي  دیقعتلا 
ء املعلل ةبسنلاب   ، انكولس ةوقلا  هذھ  نم  ةدحاو 

وأ بوكسلتلا  ةزھجأ  لثم  براجتلا  نإف  نییعامتجالا 
حیباصملا

يرشبلا كولسلا  لیلحت  ىلع  اندعاست  يھف   ، ةئیضملا



، ةيدرفلا ةوقلا  لزعو   ، ثادحألل بكارتم  درس  ىلإ 
حیتت يھو   ، لیصفتلا نم  ديزمبو  ةقدب  ةوقلا  كلت  صحفو 

انل
. ضومغ نود  نمو  رشابم  لكشب  انزفحي  ام  رابتخا 

قلعتي امیف  اھیلع  دیكأتلا  ديرأ  ىرخأ  ةطقن  كانھ 
ةبرجت ةيأ  نم  ةدافتسملا  سوردلا  تناك  نإف   ، براجتلاب
اھتمیق نوكتسف   ، ةبرجتلل قیقدلا  طیحملا  ىلع  رصتقت 

براجتلا ربتعت  نأ  كنم  دوأ  كلذ  نم  ًالدبو   ، ةدودحم
ةقيرطلا يف  قمعتلا  انل  حیتت  اھنأو   ، ماع أدبمل  اًحیضوت 

يف طقف  سیل   ، تارارقلل انذاختا  ةیفیكو  اھب  ركفن  يتلا 
، ةایحلا تاقایس  نم  ریثك  يف  نكلو  ةنیعم  ةبرجت  قایس 

. يئارقتسالا ريدقتلا  لالخ  نم 
جئاتنلا صالختسال  لصف  لك  يف  ةوطخ  تذختا  دقل   ، نذإ

ضعب فصو  ًالواحم   ، ىرخأ تاقایس  ىلإ  براجتلا  نم 
ةسایسلاو لمعلاو  ةایحلا  ىلع  ةلمتحملا  اھتاریثأت 

درجم يھ  عبطلاب  اھتصلختسا  يتلا  تاریثأتلاو   ، ةماعلا
. ةیئزج ةمئاق 

ملعلا نمو  باتكلا  اذھ  نم  ةیقیقح  ةمیق  صالختسالو 
اھيأ تنأ  يضقت  نأ  مھملا  نم   ، ماع لكشب  يعامتجالا 

قابطنا ىدم  يف  ریكفتلا  يف  تقولا  ضعب  ئراقلا 
ئدابم

، كتایح ىلع  براجتلا  يف  ةددحملا  يناسنإلا  كولسلا 
لصف لك  ةياھن  يف  ًالیلق  فقوتت  نأ  وھ  كل  يحارتقاو 
براجتلا اھنع  تفشك  يتلا  ئدابملا  تناك  اذإ  امیف  ركفتو 

دق



هلعفت نأ  كنكمي  ام  مھألاو   ، أوسأ وأ  لضفأ  كتایح  لعجت 
، ةيرشبلا ةعیبطلل  ديدجلا  كمھفل  اًرظن  ةفلتخم  ةقيرطب 

. ةیقیقحلا ةرماغملا  نمكت  انھو 
. نآلا ةلحرلا  أدبنلف 



ةیبسنلا ةقیقح  لصفلا 1 
نأ يغبني  امدنع ال  ىتح  يبسن  ءيش  لك  اذامل 

؟ كلذك نوكي 
ةیلودلا ةیتوبكنعلا  ةكبشلا  حفصتأ  تنك  امنیب  موي  تاذ 
ةعاضإل طقف  سیلو  لمعلا -  ضرغب  حضاولا  نم  اًعبط  )
ىلع  ، يلاتلا نالعإلا  ىلع  ةفداصم  ترثع   ،( تقولا

يھو  ، تالجملا ىدحإل  ينورتكلإلا  عقوملا 
. تسیمونوكيإلا

ضرعلا نأ  تدجوو   ، ةدح ىلع  ًالك  ضورعلا  هذھ  تأرق 
ودبي اًرالود -  ةمیقب 59  ينورتكلإلا  عقوملا  كارتشا  لوألا - 

ةخسنلا يف  كارتشالا  يناثلا -  رایخلا  ادبو   ، ًالوقعم



لوقعم هنكل   ، ًالیلق اًفلكم  اًرالود -  لباقم 125  ةعوبطملا 
. كلذ عم 

ةخسنلا يف  كارتشا   : ثلاثلا رایخلا  تأرق  كلذ  دعب  نكل 
هتأرق  ، اًرالود لباقم 125  ةینورتكلإلا  ةخسنلاو  ةعوبطملا 

، ةقباسلا تارایخلل  يرظنب  دوعأ  نأ  لبق  نیترم 
عوبطملا رایخلا  ء  ارش يف  بغري  دق  نم   : تل ء استو

ةعوبطملا ةخسنلا  يف  يكارتشا  نأ  نیح  يف   ، هدحول
امبر ؟  نآلا هسفن  رعسلاب  نارفوتم  ةینورتكلإلا  ةخسنلاو 

رایخ ناك 
نأ نظأ  يننكل   ، ًاّیعبطم أطخ  طقف  ةعوبطملا  ةخسنلا 

مھو ندنل ( يف  تسیمونوكيإلا  بتاكم  يف  ء  ایكذألا
اوناك  ( ةیناطيربلا ةقيرطلا  ىلع  ام  دح  ىلإ  ء  اثبخو   - ء ایكذأ

يف
اودارأ مھنأب  مات  نیقي  ىلع  انأو   ، َّيلع نولاتحي  ةقیقحلا 

هنأ اوضرتفا  يذلا  طقف ( تنرتنإلا  رایخ  ىطختأ  نأ 
ةكبش ىلع  نالعإلا  أرقأ  تنك  يننأ  امب   ، يرایتخا نوكیس 
رایخ وھو   ، ةفلكت رثكألا  رایخلل  ةعرسب  لقتنأو   ( تنرتنإلا

. ةعوبطملا ةخسنلاو  تنرتنإلا 
نأل كلذ  نأ  دقتعأ  ؟  َّيلع لایتحالا  اوعاطتسا  فیك  نكل 

نأ يننكميو  تسیمونوكيإلا ( يف  قيوستلا  ةرقابع 
تارتسلاو ةیسردملا  قنعلا  تاطبارب  مھلیختأ 

( ةضافضفلا
رشبلا نأ  وھو   : يناسنإلا كولسلا  نع  اًّمھم  اًئیش  اوفرع 

انيدل سیل  ذإ  ؛  قلطم وحن  ىلع  ء  ایشألا نوراتخي  ام  اًردان 
امنإو ء،  ایشألا ةمیق  انل  نیبي  ةمیقلل  يلخاد  سایقم 



، رخآلا ىلع  ء  ایشألا دحأل  ةیبسنلا  ةیلضفألا  ىلع  زكرن 
نحن ال  ، لاثملا لیبس  ىلع  ) . كلذل اًقبط  ةمیقلا  ردقنو 
نكل  ، تاناوطسأ تس  اھب  يتلا  ةرایسلا  رعس  مك  فرعن 
هیف رفاوتي  يذلا  زارطلا  نم  ىلغأ  اھنأ  ضرتفن  نأ  نكمي 

.( تاناوطسأ عبرأ 
ناك اذإ  ام  فرعأ  مل  امبر   ، تسیمونوكيإلا ةلاح  يفو 

نم لضفأ  ةقفص  اًرالود  ةمیقب 59  طقف  تنرتنإلا  كارتشا 
يننكل  ، اًرالود ةمیقب 125  طقف  ةعوبطملا  ةخسنلا  رایخ 

ةعوبطملا ةخسنلا  رایخ  نأ  دیكأتلاب  فرعأ  تنك 
ةخسنلا رایخ  نم  لضفأ  اًرالود  ةمیقب 125  تنرتنإلاو 

نأ كنكمي  ةقیقحلا  يف   ، رالود ةمیقب 125  طقف  ةعوبطملا 
جتنتست

يف يناجم  تنرتنإلا  كارتشا  نأ  يقطنم  بولسأب 
مھو داكلاب  مھعامس  يتعاطتساب  ناك   ! ةدحوملا ةمزحلا 

اھنإ  " : نیلئاق زمياتلا  رھن  فافض  ىلع  نم  نوحیصي 
ةقفص

نأ َّيلعو  مكاحلا ",  اھيأ  اھیلع  لوصحلا  لواحتلف   ، ةحبار
َّيدل ناك  ول  ةقفصلاب  لبقأس  حجرألا  ىلع  تنك  يننأ  رقأ 

ضرعلا تربتخا  امدنع  كلذ  دعب  ) . كارتشالل لیم 
ةیبلاغلا تلضف   ، نیكرتشملا نم  ریبك  ددع  ىلع 

.( ةعوبطملا ةخسنلاو  تنرتنإلا  ةقفص  مھنم  ىمظعلا 
ةظحالملاب أدبأ  ينعد  ؟  انھ يرجي  ناك  اذام  نذإ 

هوري مل  ام  نوديري  ام  سانلا  مظعم  فرعي  : ال  ةیساسألا
يتلا قابسلا  ةجارد  عون  فرعن  نحنف ال   ، قایس يف 

اھديرن



للقيو ديزي  وھو  سنارف "  ود  روت  قابس "  لطب  ىرن  ىتح 
، تاجاردلا نم  نیعم  زارط  يف  ةكرحلا  تالاقن  ةعرس  نم 

ىتح اھديرن  يتلا  توصلا  تاربكم  عون  فرعن  الو 
لب  ، ةقباسلا نم  لضفأ  ودبت  توص  تاربكم  ةزھجأ  عمسن 

دجن ىتح   ، انتایح يف  لعفن  نأ  ديرن  اذام  فرعن  اننإ ال 
انب ردجي  هنأ  دقتعن  ام  لمعي  انل  اًقيدص  وأ  ًابيرق 

لثمف  ، دیصقلا تیب  وھ  كلذو   ، يبسن ء  يش لك   ، هلعف
ىلع اًراونأ  ديرن  نحن   ، مالظلا يف  طبھي  يذلا  رایطلا 
يذلا ناكملا  ىلإ  اندشرت  نیبناجلا  الك  ىلع  جردملا 

نأ اننكمي 
. انترئاطب هیف  طبھن 

نأشب رارق  ذاختا  بلطتیس  تسیمونوكيإلا ،  ةلاح  يفو 
ضعب طقف  ةعوبطملا  ةخسنلاو  طقف  تنرتنإلا  يرایخ 
انل مَّدَق  اذل   ، جعزم ًانایحأو  بعص  ریكفتلاو   ، ریكفتلا

نم لیلق  ىلإ  الإ  جاتحي  اًئیش ال  تسیمونوكيإلا  وقوسم 
ودبي  ، طقف ةعوبطملا  ةخسنلا  رایخب  قلعتي  امیف  ریكفتلا 

لكشب لضفأ  تنرتنإلاو  ةعوبطملا  ةخسنلا  رایخ 
. حضاو

نيذلا نيدیحولا  مھ  اوسیل  تسیمونوكيإلا  يف  ةرقابعلاو 
بودنم ماس "  نع "  ثدحتنلف   ، ةیبسنلا ةیمھأ  اومھف 
عونلا اذھ  انعم  سرامي  هنإ  ذإ  ؛  تانويزفیلتلا تاعیبم 

تانويزفیلتلا نم  عون  يأ  ررقي  امدنع  لیحلا  نم  هسفن 
: اًعم اھضرعي 

. اًرالود رعسب 690  ةصوب  كینوساناب 36 
. اًرالود رعسب 850  ةصوب  ابیشوت 42 



. اًرالود رعسب 1480  ةصوب  سبیلیف 50 
نأ ماس "  فرعي "  ةلاحلا  هذھ  يف  ؟  راتختس اھنم  يأ 

تارایخلا ةمیق  باسح  يف  ةبوعص  نودجي  نیكلھتسملا 
يذلا كینوسانابلا  ناك  نإ  اًّقح  يردي  نمف  ) . ةفلتخملا

هرعس
هرعس 1480 يذلا  سبیلیفلا  نم  لضفأ  ةقفص  اًرالود   690

ىلإ رظنلاب  هنأ  اًضيأ  فرعي  ماس "  نكل "   (. ؟ اًرالود
رایتخالا سانلا  مظعم  راتخیس  ةثالثلا  تارایتخالا 

نمخ نذإ   .( جردملا راونأ  نیب  كترئاطب  طوبھلاك  طسوألا (
رایخلا هنأ  ىلع  ماس "  هرعس "  ددحي  نويزفیلت  يأ 

. هعیب ديري  يذلا  نويزفیلتلا  حیحص  اذھ  ؟  طسوألا
ترشن دقف  ؛  ماس  " ىلع "  ةعاربلا  هذھ  رصتقت  عبطلاب ال 

بار " جيرج  نع "  ةصق  اًرخؤم  زميات  كرويوین  ةفیحص 
راعسأ عضو  وھ  هلمع   ، معطم يف  راشتسم  وھو 

محل رعس   ، لاثملا لیبس  ىلع  فرعي  وھف   ، ماعطلا مئاوقل 
ناك اذإ  امو   ، يضاملا ماعلاب  ةنراقم  ماعلا  اذھ  نأضلا 

عم وأ  عرقلا  ةدیصع  عم  نأضلا  محل  ميدقت  لضفألا 
امدنع تضفخنا  دق  تابلطلا  تناك  اذإ  امو   ، وتوزيرلا زرألا 

اًرالود نم 39  اًديدش  اًعافترا  يسیئرلا  قبطلا  رعس  عفترا 
. اًرالود ىلإ 41 

تالبقملا نأ  وھ  بار "  اھملعت "  يتلا  ء  ایشألا دحأ 
نإ ىتح   ، معطملا حابرأ  ديزت  ةمئاقلا  ىلع  رعسلا  ةعفترم 

نوبغري سانلا ال  نأ  مغر  هنأل  ؟  اذامل  ، دحأ اھرتشي  مل 
لكشب

مھنإف  ، ةمئاقلا يف  قبط  ىلغأ  ء  ارش يف  ماع 



لالخ نم  َّمث  ْنِمو   ، اھیف قبط  ىلغأ  يناث  نوبلطیس 
بلطب نئابزلا  ء  ارغإ معطملا  عیطتسي  فلكم  قبط  عضو 

ىلغأ يناث 
شماھ قیقحتل  ةعاربب  همیمصت  نكمي  يذلا  رایتخا (

1 .( حبرلا نم  ىلعأ 
ةكرحلاب تسیمونوكيإلا  ةلیح  ضرعتسن  انعد  نذإ 

. ةئیطبلا
: تناك تارایتخالا   ، ركذتت امك 

. اًرالود رعسب 59  طقف  تنرتنإلا  كارتشا   .1 - 1
. اًرالود رعسب 125  طقف  ةعوبطملا  ةخسنلا  كارتشا   .2 - 2

رعسب 125 ةعوبطملا  ةخسنلاو  تنرتنإلا  كارتشا   .3 - 3
. اًرالود

ةیلك " يف  بلاط  ىلع 100  تارایخلا  هذھ  تضرع  امدنع 
ستسوشتاسام " دھعمل "  ةعباتلا  ةرادإلل  نولس " 

: يلي امك  مھتارایتخا  تناك   ، ایجولونكتلل
. ًابلاط اًرالود - 16  رعسب 59  طقف  تنرتنإلا  كارتشا   .1 - 1

اًرالود - رعسب 125  طقف  ةعوبطملا  ةخسنلا  كارتشا   .2 - 2
. دجوي ال 

رعسب 125 ةعوبطملا  ةخسنلاو  تنرتنإلا  كارتشا   .3 - 3
اًرالود

. ًابلاط  84 -
نآلا ىتح  نولس "  ةیلك "  يف  ریتسجاملا  بالط  ربتعي 

ةخسنلا ضرع  ةیلضفأ  اًعیمج  اوكردأ  دقف  ء،  ایكذأ ًابابش 
ةعوبطملا ةخسنلا  ضرع  ىلع  تنرتنإلاو  ةعوبطملا 



، طقف
طقف ةعوبطملا  ةخسنلا  رایخ  رفوت  درجمب  اورثأت  لھ  نكل 

هیجو " ببسلو  اًدعاصف  نآلا  نم  هیلع  قلطأس  يذلا   " )
؛ خفلا تلزأ  يننأ  ضرتفا  رخآ  ىنعمب  خفلا " ). 

يف اھارت  يتلا  تارایتخالا  يھ  تارایتخالا  نوكت  ثیحب 
: هاندأ لكشلا 

لبق (16 نم  تناك  امك  بالطلا  ةباجتسا  نوكتس  لھ 
نوراتخي ًابلاط  طقف و84  تنرتنإلا  ضرع  نوراتخي  ًابلاط 

)؟ دحوملا ضرعلا 
لك مغرف  ؟  كلذك سیلأ   ، ریغتي نل  مھلعف  در  دیكأتلاب 

هرتخي مل  يذلا  رایتخالا  وھ  هب  تلبق  يذلا  رایتخالا  ء،  يش
؟ كلذك سیلأ   ، قرف يأ  ثدحي  نل  اذل   ، دحأ

تنرتنإلا رایخ  ًابلاط  راتخا 68   ، ةرملا هذھ  سكعلا  ىلع 
راتخاو 32 ددعلا 16،  ناك  نأ  دعب   ، اًرالود رعسب 59  طقف 

دعب  ، اًرالود لباقم 125  دحوملا  كارتشالا  طقف  ًابلاط 
. لبق نم  اوناك 84  نأ 





ریغ ء  يش هنأ  كل  دكؤأ  ؟  مھيأر رَّیغ  نوكي  دق  يذلا  ام 
مھنم لعج 84  يذلا  وھ  خفلا  دوجو  درجم  امنإو   ، يقطنم

راتخاو 16 تنرتنإلاو ( ةعوبطملا  ةخسنلا  رایخ  نوراتخي 
خفلا دوجو  مدع  مھلعج  دقو   .( طقف تنرتنإلا  رایخ  مھنم 

ةخسنلا مھنم  راتخا 32  نأب  ؛  فلتخم لكشب  نوراتخي 
. طقف تنرتنإلا  راتخاو 68  تنرتنإلاو  ةعوبطملا 

6%
ةیفخلا ىوقلا  ينالقعال -  عقوت  نم « ةیقبتم  ةقیقد   454

انتارارق » لكشت  يتلا 
ىلع يقطنم  ریغ  امنإو  طقف  يقطنم  ریغ  سیل  اذھو 

. تلأس كنأ  ينرسي  ؟  اذامل  ، اًضيأ هب  ؤبنتلا  نكمي  وحن 
. ةیبسنلل يرصبلا  حیضوتلا  اذھ  كل  مدقأ  ينعد 



ىقبت فصتنملا  يف  يتلا  ةرئادلا  نأ  ودبي  ، ال  ىرت امبسح 
ىربكلا رئاودلا  نیب  اھعضو  متي  امدنعف   ، هسفن مجحلاب 

ىرغصلا رئاودلا  نیب  عضوت  امدنعو   ، رغصأ حبصت 
اھمجح فصتنملا  يف  يتلا  ةرئادلا  عبطلاب   ، ربكأ حبصت 

اًدامتعا ریغتت  اھنأ  ودبي  نكل   ، نیعضوملا الك  يف  تباث 
. اھبناجب هعضن  ام  ىلع 

نأ ةقیقح  ببسب  نكل   ، بسحف ًابيرغ  اًئیش  اذھ  نوكي  دق 
يتلا ء  ایشألل اًمئاد  رظنن  نحنف   ، لقعلا ةبارغ  سكعي  كلذ 

الو  ، ىرخألا ء  ایشألاب اھتقالع  ثیح  نم  انلوح 
ء ایشألا ىلع  قدصي  اذھو ال   ، كلذ بنجتن  نأ  اننكمي 

ء، ارجلا  ، تاجاردلا  ، تاصمحملا بسحف -  ةيداملا 
قدصي نكلو  جاوزألاو -   ، معاطملا يف  ةمدقملا  تالبقملا 

ىلع
قدصيو  ، ةیمیلعتلا تارایخلاو  تالطعلا   : لثم براجتلا 

، فقاوملا  ، فطاوعلا  : اًضيأ لاوزلا  ةعيرس  ء  ایشألا ىلع 
. رظنلا تاھجوو 

تالطعلاو  ، فئاظولاب فئاظولا  اًمئاد  نراقن  نحنو 
ينركذت ةیبسنلا  هذھ  لك   ، بابحألاب بابحألاو   ، تالطعلاب

عفري امدنع   ، Crocodile Dundee ملیف نم  ةلمجب 



لوب انلطب "  هجو  يف  يكربنز  نیكس  قرطلا  عاَّطُق  دحأ 
بحسي وھو  اًككشتم  ناجوھ "  لوقیف "   ، ناجوھ  "

" : ليوطلا هئاذح  ةرخؤم  نم  اًّداح  اًریبك  دیص  نیكس 
يمستأ

وھ اذھ   " : ةثیبخ ةماستباب  لوقي  مث   ، ؟ "  اًنیكس اذھ 
نیكسلا " .

ةیبسنلا يف  ًابناج  كانھ  نكل  ةیبسنلا ،  مھف  لھسي 
ء ایشألا ةنراقم  ىلإ  طقف  لیمن  نحن ال   : وھو اًمئاد  انقیعي 

ىلع زیكرتلا  ىلإ  اًضيأ  لیمن  نكلو  ضعبلا  اھضعبب 
ةنراقم

ةنراقم بنجتنو   ، ةلوھسب اھتنراقم  نكمي  يتلا  ء  ایشألا
. ةلوھسب اھتنراقم  نكمي  يتلا ال  ء  ایشألا

، ًالاثم كل  مدقأ  ينعد  اذل   ، ةریحم ةركف  كلت  نوكت  دق 
كلديو  ، ةديدج ةنيدم  يف  لزنم  ء  ارش ديرت  كنأ  ضرتفا 

: كمامتھا ریثت  اھلكو  لزانم  ةثالث  ىلع  يراقعلا  كلیكو 
، ةيرامعتسالا ةبقحلل  نادوعي  نانثاو   ، يرصع اھدحأ 

ردقلاب اھعیمج  اھیف  ةبغر  كيدلو  ؛  ةدحاو ةثالثلا  ةفلكتو 
نم نیلزنملا  دحأ  نأ  وھ  دیحولا  فالتخالاو  ؛  هسفن

ديدج فقس  ىلإ  ةجاحب  خفلا " )  ةيرامعتسالا ( "  ةبقحلا 
رعسلا نم  تارالودلا  نم  فالآ  ةعضب  كلاملا  مصخ  دقو 

. ةیفاضإلا ةقفنلا  ةیطغتل 
؟ راتختس لزنم  يأ  نذإ 

نلو يرصعلا  لزنملا  راتخت  نل  كنأب  دیج  لامتحا  كانھ 
جاتحي يذلا  ةيرامعتسالا  ةبقحلل  دوعي  يذلا  لزنملا  راتخت 

يذلا رخآلا  لزنملا  راتختس  امنإو   ، ديدجلا فقسلا  ىلإ 



ريربتلا وھ  اھ  ؟  اذامل  ، ةيرامعتسالا ةبقحلل  دوعي 
نحن  ،( اًمامت يقطنم  ریغ  ةیقیقحلا  يف  وھو  يقطنملا (

ةلاح يفف   ، تانراقملا ىلع  ء  انب تارارق  ذاختا  بحن 
ةثالثلا لزانملا 

رخآ لزنم  انيدل  سیل  يرصعلا ( لزنملا  نع  اًریثك  فرعن  ال 
دحأ نأ  فرعن  اننكل   ، لزنملا اذھ  شِّمھن  اذل   ،( هب هنراقن 
نم لضفأ  ةيرامعتسالا  ةبقحلل  نییمتنملا  نیلزنملا 

ةيرامعتسالا ةبقحلل  يمتنملا  لزنملا  نأ  ىنعمب   ، رخآلا
يذلا لزنملا  نم  لضفأ  دیج  فقس  ىلع  يوتحي  يذلا 

لضفأ هنأ  ًاّیقطنم  جتنتسنس  يلاتلابو   ، ئیس هفقس 
لكشب

ةيرامعتسالا ةبقحلل  يمتنملا  لزنملا  راتخنسو  ماع 
يرصعلا لزنملا  ء  اردزاب نیضفار   ، دیج هفقس  يذلا 

ىلإ جاتحي  يذلا  ةيرامعتسالا  ةبقحلل  يمتنملا  لزنملاو 
. ديدج فقس 

سردا  ، ةیبسنلا لمع  ةقيرطل  لضفأ  مھف  لجأ  نم 
: يلاتلا يحیضوتلا  لاثملا 

، نيرایخ ىرن  يحیضوتلا  لاثملا  اذھل  رسيألا  بناجلا  يف 
لضفأ رایخلاف (أ)   ، ةفلتخم ةیصاخ  يف  لضفأ  امھنم  لكو 

رایخلاو (ب)  ، ةدوجلا ضرتفنل  ةیصاخلا 1 -  يف 



نأ حضاولا  نم   ، لامجلا ضرتفنل  ةیصاخلا 2 -  يف  لضفأ 
سیل امھنیب  رایتخالاو  اًّدج  نیفلتخم  نيرایتخا  كانھ 

رخآ اًرایخ  انفضأ  ول  ثدحي  امیف  ركف  نآلا   ، ًاطیسب
لاثملا نم  نميألا  بناجلا  ىلإ  رظنا  ىمسي (أ - ) (

رایخلا نم  أوسأ  رایخلا  اذھ  نأ  حضاولا  نم   .( يحیضوتلا
امھنیب ةنراقملا  لعجي  امم   ، هل اًّدج  هباشم  اًضيأ  هنكل  (أ)، 

طقف نم (أ - )  لضفأ  سیل  نأ (أ)  ىلإ  كلذ  ریشيو   ، ةلھس
. اًضيأ نم (ب)  لضفأ  امنإو 

ةنراقم خفلا -  وھو  رایخلا (أ - ) -  لاخدإ  ثدحي  ًاّيرھوج 
سیل لضفأ  ودبي  لعجي (أ)  َّمث  نمو  عم (أ)،  ةطیسب  ةیبسن 

ماع لكشب  امنإو   ، بسحف ىلإ (أ - )  ةبسنلاب 
ول ىتح  ةعومجملا  يف  لاخدإ (أ - )  عفدي  يلاتلابو   ، اًضيأ

ىلإ لیمتس  حجرألا  ىلع  سانلا   ، دحأ يأ  هرتخي  مل 
. ةياھنلا يف  رایتخا (أ) 

لاثم ركذتت  لھ  ؟  ةفولأم هذھ  رایتخالا  ةیلمع  ودبت  لھ 
ام فرعن  اننأ ال  كانھ  نوقوسملا  فرع  ؟  تسیمونوكيإلا

ةخسنلا كارتشا  وأ  تنرتنإلا  كارتشا  ديرن  انك  اذإ 
ةثالثلا تارایخلا  نیب  نم  نأ  اوضرتفا  مھنكل   ، ةعوبطملا

دحوملا تنرتنإلاو  ةعوبطملا  ةخسنلا  ضرع  نوكیس 
. هلبقنس يذلا  وھ 

ء اضقل ططخت  كنأ  ضرتفا   ، خفلا ریثأتل  رخآ  لاثم  وھ  اھو 
لعفلاب باھذلا  تررق  دقو   ، ابوروأ يف  لسعلا  رھش 
كتارایتخا ترصحو  ةریبكلا  ةیسنامورلا  ندملا  ىدحإل 

يف
كل مدق  دقو   ، كيدل نیتلضفملا  نیتنيدملا  سيرابو -  امور 



ةلماش  ، ةنيدم لكب  ةصاخلا  تالطعلا  جمارب  رفسلا  لیكو 
ملاعملا ةرايزو  قدانفلا  يف  ةماقإلاو  ناریطلا  ةركذت 

؟ راتختس امھيأف   ، حابص لك  يناجم  راطفإو  ةیحایسلا 
يف ٍعوبسأ  ء  اضق نیب  رارق  ذاختا  سانلا  مظعمل  ةبسنلاب 

دجوي ثیح  ؛  ًالھس سیل  سيراب  يف  عوبسأو  امور 
امھاتلكو سيراب  يف  رفوللاو   ، امور يف  مویسولوكلا 

مستت
عئارلا ماعطلاو  ةیسنامورلا  ء  اوجألاب

نكل  ، ًالھس ًابلط  سیل  اذھو   ، ةضوملا تاحیص  ثدحأو 
نود نم  امور  وھو   : ثلاث رایخ  كیلع  ضرع  هنأ  ضرتفا 

. خفلا وأ  امور  يناجملا -  راطفإلا 
، امور  ، سيراب ةثالثلا ( تارایخلا  هذھ  يف  ركفتس  تنك  ول 

راطفإلا ةلماش  امور  امنیب  هنأ  روفلا  ىلع  كردتس   ،( امور  -
ةلماش سيراب  لثم  هلثم  ًابيرقت  باذج  رایخ  يناجملا 
نودب امور  وھ  ئیسلا  رایخلا  نإف   ، يناجملا راطفإلا 

رایخلا عم  ةنراقملاف   . ًالزانت ربتعي   ، يناجملا راطفإلا 
راطفإلا ةلماش  امور  لعجت   ( امور حضاو ( -  لكشب  ئیسلا 

يناجملا
( امور لعجي (  ( امور ةقیقحلا ( -  يف   ، لضفأ اًرایخ  ودبي 

كنأ ةجردل  ةياغلل  اًدیج  ودبي  يناجملا  راطفإلا  ةلماش 
ةنراقملا بعصي  يذلا  رایخلا  نم  لضفأ  هنأ  هیلع  مكحت 

. يناجملا راطفإلا  ةلماش  سيراب   ، هب

 
لماعلا هنأ  كردت   ، خفلل يلعفلا  ریثأتلا  ظحالت  املاح 

اندعاسي هنأ  امك   ، لیختن امم  رثكأ  تارارقلا  يف  يفخلا 



فصأ ينعد   . ةياھنلا يف  هجوزتن  نم  ىتح  ديدحت  ىلع 
ةبرجت

عوضوملا اذھ  تسرد 
. طقف

دھعم ء  اجرأ يف  ةعرسب  نوریسي  بالطلا  ناك  امنیب 
عوبسألا مايأ  دحأ  يف  ایجولونكتلل  ستسوشتاسام 

يل نوحمسیس  اوناك  اذإ  امع  مھضعب  تلأس   ، ةدرابلا
طاقتلاب

نایحألا ضعب  يف   ، ةسارد يف  اھمادختسال  مھل  روص 
ناكو  ، ةقفاوملا مدع  نع  منت  تارظنب  يننوقمري  اوناك 

ء ادعس اوناك  مھمظعم  نكل   ، ينع نودعتبي  بالطلا  ضعب 
يف ةقاطبلا  تألتما  ليوط  تقو  رورم  لبقو   ، ةكراشملاب

، نیمستبم بالط  روصب  يب  ةصاخلا  ةیمقرلا  ريوصتلا  ةلآ 
ةأرما ةروص  اھنم - 30  تعبطو 60  يبتكم  ىلإ  تدعو 

. لجر ةروص  و30 
نم نم 25  ًابيرغ  ًابلط  تبلط  يلاتلا  عوبسألا  يفو 

روص نیب  اوجوازي  نأ  مھنم  تبلط  ذإ  ؛  نییعماجلا يبالط 
ةيدسجلا ةیبذاجلل  اًقفو   30 لا ء  اسنلا روصو   30 لا لاجرلا 

ء اسنلا ةاھاضمو   ، نيرخآلا لاجرلاب  لاجرلا  ةاھاضم  )
لاثمأ اوجوازي  نأ  مھنم  تبلط  ىنعمب   .( تايرخألا ء  اسنلاب

دھعم يف  ينولك "  جروج  تیب " و "  دارب   "
نالأ يدوو  لاثمأ "  كلذكو   ، ایجولونكتلل ستسوشتاسام 
نمو  ، " ( يناد  يدوو " و "  فسآ "  سوتیف " ( يناد  " و " 

ةثالث جاوزأ -  ةتس  ترتخا   ،30 لا جاوزألا  ء  الؤھ نیب 
يبالط نأ  ودبي  يتلا  روكذ -  جاوزأ  ةثالثو  ثانإ  جاوزأ 



. ىدم دعبأ  ىلإ  نوھباشتم  مھنأ  ىلع  اوقفتا 
مایقلا يف  تأدب  هسفن  نياتشكنارف "  لعف د. "  امك  نآلا 

مادختسابو  ، هوجولا هذھ  ىلع  ةصاخلا  يتاجلاعمب 
تأشنأو  ، طقف ًالیلق  روصلا  رییغتب  تمق  بوشوتوفلا 

لك نم  ظوحلم  لكشب  نكلو  ًالیلق  ةیبذاج  لقأ  ةخسن 
، قسانتلا تدسفأ  فنألل  ةكرح  لقأ  نأ  تدجوو   ، اھنم

ضعب ةلازإو  نیعلا  ریبكتب  تمق  ىرخأ  ةادأ  مادختسابو 
. بابشلا بح  راثآ  ةفاضإو  رعشلا 

حابن كانھ  نكي  ملو  ؛  يلمعم قربلا  تاضمو  ء  يضت مل 
اًموي ناك  مویلا  كلذ  نكل   ، عقنتسملا يف  دیصلا  بالكل 

ریظن " ةعانص  تعطتسا  تیھتنا  امدنعو   ، ملعلل اًدیج 
دھعم يف  هقلأتو  هبابش  ناعير  يف  ينولك "  جروج 

يف تیب "  دارب  ریظنو "  ایجولونكتلل (أ)  ستسوشتاسام 
ستسوشتاسام دھعم  يف  هقلأتو  هبابش  ناعير 

ایجولونكتلل
فنأو ًالیلق  ةیلدتم  نیع  يذ  ينولك "  جروج  اًضيأو "  (ب)، 
دارب نم "  اًقسانت  لقأ  ةخسنو   ( خفلا ةكامس ( - أ،  رثكأ 

عم هسفن  ء  ارجإلا تعبتاو   ،( رخآ خف  تیب " ( - ب، 
نالأ " يدوو  ریظن "  َّيدل  ناكف   ، ةیبذاج لقألا  جاوزألا 

ستسوشتاسام دھعم  يف  ةلئاملا  ةضيرعلا  هتماستباب 
نع ةحزحزتملا  هنیعب  نالأ "  يدوو  ایجولونكتلل (أ) " 

اھناكم
وتیفيد " (ب) يناد  كلذكو "  فیخم ( - أ)،  وحن  ىلع 
وتیفيد " ( - ب). يناد  نم "  ًالیلق  ةھوشم  ةخسنو 

ةدحاو لكل  ةيداع  ةخسن  ذئدنع  َّيدل  حبصأ  ةقیقحلا  يف 



، خفلا يھو  ةئيدر ( - )  ةخسن  كلذكو  لا 12  روصلا  نم 
يف نیتمدختسملا  نیتلاحلل  لاثمك  لكشلا  رظنا  )

.( ةساردلا
ذإ ؛  ةبرجتلا نم  يسیئرلا  ء  زجلل نآلا  تقولا  ناح  دقو 

ًابرتقمو  ، بالطلل تھجوتو  روصلا  تاعومجم  لك  تذخأ 
مھنم دحاو  لك  نم  تبلط   ، رخآلا دعب  بلاط  نم 

مھنم دحاو  لك  تملس  بالطلا  قفاو  امدنعو   ، ةكراشملا
.( انھ لكشلا  يف  امك  روص ( ثالث  ىلع  يوتحت  ةقرو 

ةروصلا كلت  خف  ةيداعلا (أ)،  ةروصلا  ىلع  مھضعب  لصح 
ىلع نورخآ  لصحو  ىرخألا (ب)،  ةيداعلا  ةروصلاو  ( - أ)، 

ةروصلاو ةروصلا ( - ب)،  كلت  خفو  ةيداعلا (ب)،  ةروصلا 
ىرخألا (أ). ةيداعلا 

ةيداع " ةروص  ةعومجملا  مضت  دق  لاثملا  لیبس  ىلع 
ةروصو ينولوك " ( - أ)،  خفلا ل "  ةروصو  ينولوك " (أ)، 

تیب " ( - دارب  خفلا ل "  ةروصو  تیب " (ب)،  دارب  ةيداع ل " 
ةقرو رایتخا  دعبو  ينولوك " (أ)،  ةيداع ل "  ةروصو  ب)، 

تبلط  ، مھتالیضفتل اًقفو  ثانإ  وأ  روكذ  ةروص  ىلع  يوتحت 
نيذلا صاخشألا  لوح  ةرئاد  عضو  بالطلا  نم 

دقو  ، رایتخالا قح  مھل  ناك  نإ  مھیلع  فرعتلا  نوراتخیس 
تعزو دق  تنك  تیھتنا  امدنعو   ، ةرتف كلذ  لك  قرغتسا 

. ةقرو  600
ناك اذإ  ام  ديدحت  ةطاسبب  ؟  اذھ لك  يف  يعفاد  ناك  اذام 

نیكراشملا عفدیس  وأ - ب)  ةھوشملا ( - أ  ةروصلا  دوجو 
ىنعمب  ، ةھوشم ریغ  اھنكل  ةلثامملا  ةروصلا  رایتخا  ىلإ 
لكشب ةیبذاج  لقألا  ينولك "  جروج  عفدیس "  لھ  رخآ 



جروج لیضفت "  رایتخا  ىلإ  نیكراشملا  فیفط ( - أ) 
؟ يلاثملا تیب "  دارب  ىلع "  يلاثملا  ينولك " 
جروج وأ "  تیب "  دارب  روص ل "  َّيدل  نكت  مل  عبطلاب 

روص (أ) و (ب) ترھظأ  دقف   ، يتبرجت يف  ينولك " 
لزنملا دوجو  نأ  فیك  ركذتت  لھ  نكل   . نیيداع اًصاخشأ 

يذ
دق ديدج  فقس  ىلإ  جاتحي  يذلا  يرامعتسالا  زارطلا 

يرامعتسالا زارطلا  نم  رخآ  لزنم  لیضفتل  كعفد  نوكي 
زارطلا اذ  لزنملا  نأل  ةطاسبب   ، يرصع لزنم  ىلع 

يف هعضت  كلعجیس  خفلا  لثمي  يذلا  يرامعتسالا 
يفو  ! رخآلا يرامعتسالا  زارطلا  يذ  لزنملا  عم  ةنراقم 

ةخسنلا رایخ  عفدي  ملأ   ، تسیمونوكيإلا ةلجم  نالعإ 
ةعوبطملا

رایخ لوبق  ىلإ  سانلا  اًرالود  اھرعس 125  يتلا  طقف 
لثملابو ؟  اًرالود لباقم 125  تنرتنإلاو  ةعوبطملا  ةخسنلا 
سانلا وأ - ب)  ةیلاثم ( - أ  لقألا  صخشلا  دوجو  عفدي  نلأ 
رایخ نأل  ةطاسبب  وأ ب)،  يلاثملا (أ  صخشلا  رایتخال 

؟ ةنراقملل هجو  ةباثمب  ناك  خفلا 



اًھوجو لكشلا  اذھ  يف  تمدختسا  دقل   : ةظحالم
دھعم بالطل  اًھوجو  سیلو   ، بوساحلاب ةجلاعم 

رھظت فورحلا ال  عبطلابو   ، ایجولونكتلل ستسوشتاسام 
ىلع

. ةیلصألا قاروألا 
ةروص ىلع  يوتحت  ةقرو  مھتیطعأ  املكف   ، اذھ ثدح  دقو 

ناك  ، ىرخأ ةيداع  ةروصو   ، ةئيدرلا اھتخسنو  ةيداع 
ىلع فرعتلا  نولضفیس  مھنإ  نولوقي  نوكراشملا 

لضفأ هنكل   ، هباشملا صخشلا  يداعلا -  صخشلا 
رخآلا صخشلا  ىلع  ةھوشملا -  ةخسنلل  حضاو  لكشب 

ثدح اًزاجنإ  اذھ  نكي  مل   ، ةقرولا يف  هوشملا  ریغ 



، ةبوجعأب
. تقولا نم  يف %75  كلذ  ثدح  دقف 

نع اًئیش  كربخأ  ينعد   ، خفلا ریثأتل  حرشلا  نم  ديزملو 
ةلآ امونوس "  زمایليو  تمدق "  امدنع   . زبخلا عنص  تالآ 
نكي مل   ،( اًرالود رعسب 275  ةرم ( لوأل  ةیلزنم  زبخ  عنص 
زبخلا عنص  ةلآ  يھ  امف   ، نیمتھم نیكلھتسملا  مظعم 

لھ ؟  ةئیس مأ  ةدیج  يھ  لھ  ؟  لاح ةيأ  ىلع   ، ةیلزنملا
يرتشأ َِمل ال  ؟  ًاّیلزنم عونصم  زبخ  ىلإ  ًا  ّقح ء  رملا جاتحي 

ةلآ
؟ اھنم ًالدب  اھنم  برقلاب  ةدوجوملا  ةوھقلا  عنصل  ةرخاف 

تدقاعت  ، اًكابترا ةفیعضلا  تاعیبملا  اھل  تببس  نأ  دعبو 
يف ةصصختم  ةكرش  عم  زبخلا  ةلآل  ةعنصملا  ةكرشلا 

رخآ زارط  ميدقت   : ًالح تحرتقا  يتلاو  قيوستلا  ثاحبأ 
ىلعأ هرعس  امنإ  طقف  اًریبك  سیل   ، زبخلا عنص  ةلآل 

. ةیلوألا ةلآلا  نم  ةبسنب %50 
ةفغرأ ةرثك  عم  ذئدنع ( عافترالا  يف  تاعیبملا  تأدبو 

؟ اذامل  ، عابت مل  ةریبكلا  زبخلا  عنص  ةلآ  نأ  مغر   ،( زبخلا
تالآ نم  نازارط  نآلا  مھمامأ  نیكلھتسملا  نأل  ةطاسبب 

عنص
ریثكب ىلغأو  ربكأ  امھادحإ  نأ  امبو   ، امھنم اوراتخیل  زبخلا 

نأ نیكلھتسملا  ىلع  سیلف   ، حضاو وھ  امك  ىرخألا  نم 
ناكف  ، ىرخأ ء  ایشأب هطبر  نود  نم  مھرارق  اوذختي 

عنص تالآ  نع  اًریثك  فرعأ  ، ال  اًنسح  " : اولوقي نأ  مھناكمإب 
ء ارش يف  ةبغر  َّيدل  تناك  اذإ  ام  ملعأ  يننكل   ، زبخلا

اًرعس لقأ  اھنأل  ىرغصلا  ةلآلا  لضفأ  يننإو   ، ةدحاو



عافترالا 2 . يف  زبخلا  عنص  تالآ  تاعیبم  تأدب  اذكھو   ، " 
ةرظن قلنل  نكل   ، زبخلا عنص  تالآل  ةبسنلاب  لوبقم  اذھ 

ول اذام   ، اًمامت فلتخم  فقوم  يف  خفلا  ریثأت  ىلع  ةصحاف 
نم ددع  ربكأ  هابتنا  بذجت  نأ  يف  لمأت  تنك 

نأ يھ  كل  يتحیصن  ؟  بقترم ثدح  يف  صاخشألا 
ةیساسألا ةینامسجلا  كصئاصخ  هیف  رفوتت  اًقيدص  رضحت 

،( هجولا تامس   ، مسجلا عون   ، هسفن نوللا  اھسفن (
.( تنأ كنم ( -  ةیبذاج  لقأ  هنكل 

كیلإ مھھابتنا  بذج  ديرت  نيذلا  صاخشألا  نأل  ؟  اذامل
دوجو مدع  لظ  يف  كمییقت  يف  ةبوعص  نوھجاویس 

( تنأ كتنراقم ب ( -  تمت  ول  نكل   ، كل نیھباشم  صاخشأ 
نإف

ودبت كلعج  يف  ریبك  لكشب  مھسیس  خفلا  قيدصلا 
، ماع لكشب  امنإو  بسحف  خفلا  عم  ةنراقم  سیل   ، لضفأ

ریغ كلذ  ودبي  دق  كلوح  نم  عیمج  عم  ةنراقمو 
ًالامتحا كانھ  نكل   ،( اذھ نمضأ  نأ  يننكمي  الو   ) ، يقطنم
فقوتت عبطلاب ال   ، يفاضإ مامتھاب  ىظحتس  كنأب  اًدیج 
يھ ةدیجلا  ةثداحملا  تناك  نإف   ، طقف لكشلا  دنع 

نأ هنكمي  ثدحلل ال  قيدص  رایتخا  ىلع  صرحاف   ، ةحبارلا
اًعئار ودبتسو   ، داحلا ءك  اكذو سلسلا  ءك  اقلإ يھاضي 

. هب ةنراقم 
كنم بلطي  امدنع   : رذحا  ، رسلا اذھ  تفرع  دقو  نآلا 
ةماسو رثكأ  هنكل  كل  هباشم  هسفن  كعون  نم  قيدص 

اذإ ام  ءل  استت دقف   ، يلایللا ىدحإ  يف  جورخلل  كتقفارم 
. خف درجم  وأ  اًقیفر  نوكتل  تیعد  تنك 



اھنكل ةایحلا ،  يف  تارارق  ذاختا  ىلع  ةیبسنلا  اندعاست 
نم ةملكلا  يف  ام  لكب  ء  اسعت اًضيأ  انلعجت  نأ  نكمي 

ةنراقم نم  ناعبني  دقحلاو  ةریغلا  نأل  ؟  اذامل  ، ىنعم
انبیصن

. نيرخآلا بیصنب  ةایحلا  يف 
بغرت ةلوقملا " ال  هذھ  نإف  ء،  يش لك  نم  مغرلا  ىلعو 

انلبُج اننأل  اًرظن  ةياغلل  ةبعص  نوكت  دق   ، كریغ  " ىدل  امیف 
. ةيرشبلا انتعیبط  ببسب  ةنراقملا  ىلع 

، هذھ فعضلا  ةطقن  حوضو  نم  ةيرصعلا  ةایحلا  ديزتو 
رابك دحأ  تیقتلا   ، لاثملا لیبس  ىلع  تاونس  عضب  لبقف 

رامثتسالا تاكرش  نم  ةدحاول  نیيذیفنتلا  نيريدملا 
هیلإ ء  اج هیفظوم  دحأ  نأ  ركذ  انتثداحم  لالخو   ، ىربكلا

. هبتار نم  يكتشي  اًرخؤم 
لمعت تنأو  ىتم  ذنم   " : باشلا يذیفنتلا  ريدملا  لأسف 

 " . ؟ ةكرشلا يف 
يف تجرخت  نأ  دعب  تاونس  ثالث   " : هتباجإ تناكو 

ةرشابم " . ةعماجلا 
دعب ينجت  نأ  عقوتت  تنك  مك   ، انیلإ تممضنا  امدنعو   "

 " . ؟ تاونس ثالث 
فلأ " . ةئام  يلاوح  ينجأ  نأ  لمآ  تنك   "

: هلأسو  ، بارغتسالا نع  منت  ةرظنب  ريدملا  هقمرف 
نأ كل  ىنأ  نذإ   ، فلأ ةئامثالث  يلاوح  ينجت  نآلا  تنأو   "

 " . ؟ يكتشت
نیباش نأ  هیف  امو  رمألا   ، اًنسح  " : ًالئاق باشلا  مثعلتف 

فلأ ةئامثالث  ناینجي  يل  نيرواجملا  نیبتكملا  يف  نالمعي 



اسیل امھو  ةرشعو 
ينم " . لضفأ 

. هسأر ريدملا  زھف 
ماع يف  هنأ  ةصقلا  هذھ  يف  ةقرافملل  ریثملا  بناجلا 

،1993
تاكرشلا ةیلاردیفلا  ةیلاملا  قاروألا  حئاول  وعضاو  ربجأ 

رابك تاوالعو  بتاور  لیصافت  نع  فشكلا  ىلع  ةرم  لوأل 
، نیيذیفنتلا نيريدملا 

ًاّینلع بتارلا  نوكي  امدنع  هنأ  يھ  ةركفلا  تناكو 
نیيذیفنتلا نيريدملا  حنم  نع  ةرادإلا  سلاجم  عنتمتسف 

اذھ فقوي  نأ  لومأملا  نم  ناكو   ، ةظھاب ايازمو  بتاور 
ةدايز

، نويذیفنتلا نوريدملا  هاضاقتي  يذلا  يلاملا  لباقملا 
الو تاعيرشتلا  الو  حئاوللا  طغض  عطتسي  مل  يذلا 

يفف  ، ًابولطم هفاقيإ  ناك  اًّقحو   ، هفاقيإ مھسألا  باحصأ 
ماع

بتار ىلع  ديزي  يداعلا  يذیفنتلا  ريدملا  بتار  ناك   1976
بتار ناك  ماع 1993،  لولحبو   ، اًفعض يداعلا ب 36  لماعلا 

. اًفعض ربكأ ب 131  يداعلا  يذیفنتلا  ريدملا 
نم بتاورلا  تحبصأ  امدنع  ثدح  اذام  نَّمَخ  نكل 

ماظتناب مالعإلا  لئاسو  ترشن   . ةماعلا تامولعملا 
اًقفو نیيذیفنتلا  نیيرادإلا  رابك  فنصت  ةصاخ  تالاقم 

، مھبتاورل
، نیيذیفنتلا نيريدملل  ةیفاضإلا  ايازملا  فاقيإ  نم  ًالدبو 

اكيرمأ يف  نیيذیفنتلا  نیيرادإلا  رابك  ةياعدلا  تلعج 



كلذ ىلع  لعف  دركو   ، نيرخآلا بتاورب  مھبتاور  نونراقي 
دقو  ، ًالئاھ اًعافترا  نیيذیفنتلا  نيريدملا  بتاور  تعفترا 

ةيراشتسالا تاضيوعتلا  تاكرش  هاجتالا  اذھ  تمعد 
عفرت اھنأب  ةوسقب  تیفاب "  نيراو  رمثتسملا "  اھبقل  يتلا 

رابك نم  اھ  ء المع تحصن  يتلا   ، زوفت مث  ًاّیجيردت  راعسألا 
اذامو  ، ةظھاب تادايزب  ةبلاطملاب  نیيذیفنتلا  نیيرادإلا 
ًاّیلاح يداعلا  يذیفنتلا  ريدملا  لصحي  ؟  ةجیتنلا تناك 

يلاوح  ، يداعلا لماعلا  هیلع  لصحي  ام  فعض  ىلع 369 
نوريدملا هاضاقتي  امع  نالعإلا  لبق  بتارلا  فاعضأ  ةثالث 

. نويذیفنتلا
ىلع ةلئسأ  ةعضب  تحرط   ، رابتعالا يف  اذھ  اًعضاو 

. هتلباق يذلا  يذیفنتلا  ريدملا 
نع نالعإلا  مت  ول  ثدحیل  ناك  اذام   " : ًالئاق تأرجت 

كبتارب ةصاخلا  تانایبلا  ةدعاق  يف  ةدوجوملا  تامولعملا 
 " . ؟ ةكرشلا ء  احنأ يف 

بلغتن نأ  اننكمي   " : قلق وھو  يذیفنتلا  ريدملا  َّيلإ  رظنف 
، ةیلخاد تامولعم  ىلع  ء  انب لوادتلا   ، انھ ریثكلا  ىلع 

عیمجلا فرع  نإ  نكل  كلذ -  هبشأ  امو   ، ةیلاملا حئاضفلا 
رعشي نل   . ةیقیقح ةثراك  كلت  نوكتسف   ، نيرخآلا بتاور 

لقأ بتاور  نوضاقتي  مھنأ  ًابتار  ىلعألا  صاخشألا  ىوس 
اوثحبو اولاقتسا  نإ  شھدنأ  نلو  نوقحتسي -  امم 

ىرخأ " . ةفیظو  نع 
نأ رركتم  لكشب  حیضوتلا  مت  دقف  ؟  ًابيرغ اذھ  سیلأ 

يتلا ةوقلاب  تسیل  ةداعسلاو  بتارلا  رادقم  نیب  ةقالعلا 
ذإ )؛  ًاّیبسن ةفیعض  اھنإ   ، ةقیقحلا يف   ) ء رملا اھعقوتي 



دعسأ اھيدل  يتلا  لودلا  نأ  ًابلاغ  تاساردلا  فشتكت 
، صخش لخد  ىلعأ  اھب  يتلا  لودلا  نیب  تسیل  نینطاوم 

نأ نكميو   ، ىلعأ بتار  ىلع  لوصحلل  طغضن  كلذ  عمو 
، كلذ نم  ریثك  نع  لوئسملا  وھ  ضحملا  دقحلا  نوكي 

رخاسلا بتاكلاو  يفحصلا  نكنیم "   . لإ  . شتإ لاق "  امكو 
يف رحلا  ركفملاو  يلزھلا  بتاكلاو  يعامتجالا  دقانلاو 
ىلع هبتار  نع  صخشلا  اضر  فقوتي   : نيرشعلا نرقلا 

جوز نم  رثكأ  ينجي  ناك  اذإ  ام  ؟)  اذھل دعتسم  تنأ  لھ  )
َّيدلو نأل ( ؟  هتجوز تخأ  جوز  اذامل   ، هتجوز تخأ 

ىلع اًمامت  هعلطت  تناك  نكنیم "  ةجوز "  نأب  ساسحإ 
. ةلوھسب ةحاتمو  ةحضاو  ةنراقم  هذھ   ( اھتخأ جوز  بتار 

ناك نیيذیفنتلا  نیيرادإلا  رابك  بتاور  يف  خذبلا  اذھ  لك 
ىلإ مھعفدي  نأ  نم  ًالدبو   ، عمتجملا ىلع  رمدم  ریثأت  هل 

رابك يداملا  لباقملا  يف  ةديدج  ةدايز  لك  عجشت   ، لجخلا
اًقفوف  ، ديزملا بلط  ىلع  نيرخآلا  نیيذیفنتلا  نیيرادإلا 

، تنرتنإلا ملاع  يف  زميات "  كروین  ةفیحص  يف  ناونعل 
 " . ء ارثلا يشحاف  ىلع  نآلا  نودقحي  ء  اینغألا

يف جرخت  هنأ  ء  ابطألا دحأ  حرش   ، رخآ يرابخإ  لاقم  يفو 
ةزئاج ىلع  ام  اًموي  لوصحلاب  ملحي  ناكو  درافراھ  ةعماج 

اذھ ناكو  هفدھ  اذھ  ناك   ، ناطرسلا ثاحبأ  يف  لبون 
هئالمز نم  ديدعلا  نأ  كردأ  تاونس  عضب  دعب  نكل   ، هملح
يبطلا رامثتسالا  يف  نيراشتسمك  مھلمع  نم  نونجي 

يف هینجي  امم  رثكأ  تيرتس "  لوو  تاكرش "  يف 
دنع نكل   ، هلخدب اًدیعس  قباسلا  يف  ناك   ، بطلا

اھكلتمي يتلا  تازاجإلا  لزانمو  توخیلا  نع  هعامس 



رییغتب ماق  اذل   ، اًّدج ریقف  هنأب  ةأجف  سحأ   ، هؤاقدصأ
هراسم

ء اقل رضح  امدنعو   3 ، تيرتس  " لوو  وحن "  ينھملا 
هؤالمز هینجي  امم  رثكأ  ينجي  ناك  نيرشعلا  نیجيرخلا 

اًفقاو ًابيرقت  هارت  نأ  كنكميو   ، فاعضأ ةرشعب  بطلا  نم 
يف بورشملاو   ، نیجيرخلا ء  اقل يف  ةفرغلا  طسو  يف 
مل ىرغص -  رئاود  هلوح  عمتجت  ةریبك  ذوفن  ةرئاد  هيدي - 

يف بتار  لباقم  همالحأ  نع  ىلخت  هنكل   ، لبون ةزئاجب  زفي 
"

ساسحإلا نع  فقوتلل  ةصرف  لباقم  تيرتس "  لوو 
يف صقن  دوجو  نم  نذإ  بجعتن  نأ  نكمي  لھف   ، رقفلاب

؟ ًاّيونس رالود  يلاوح 160000  نونجي  نيذلا  ةرسألا  ء  ابطأ
ةیبسنلا ةلكشم  لایح  ء  يش يأ  لعفن  نأ  انعسوب  لھ 

؟ هذھ
رئاودلا يف  مكحتن  نأ  ًانایحأ  عیطتسن  اننأ  وھ  دیجلا  ربخلا 

انتداعس ديزت  رغصأ  رئاود  هاجت  كرحتن  نأو   ، انلوح يتلا 
اندجوو نیجيرخلا  ء  اقل انرضح  نإف   ، ةیبسنلا

لمحي صخش  لوح  ةفرغلا  طسو  يف  ةریبك  ةرئاد 
انم يعو  نع  تاوطخ  ةدع  دعتبن  اننإف   ، هيدي يف  ابورشم 

لزنم ء  ارش يف  ركفن  انك  نإو   ، رخآ صخش  عم  ثدحتنو 
ةحاتملا لزانملا  نأشب  نییئاقتنا  نوكن  نأ  اننكمیف   ، ديدج
انتاردق قوفت  يتلا  لزانملا  لھاجتنو   ، اھیلإ بھذن  يتلا 
اننكمیف  ، ةديدج ةرایس  ء  ارش يف  ركفن  انك  نإو   ، ةیلاملا

نأ
. اذكھو اھتفلكت  لمحت  اننكمي  يتلا  تازارطلا  ىلع  زكرن 



ىلإ قیضلا  نم  انمامتھا  طحم  ریغن  نأ  اًضيأ  اننكميو 
ةسارد نم  لاثمب  كلذ  حرشأ  ينعد   ، اًقاطن عسوألا 

يكسيریفیت " سوميإ  نیثحابلا "  عملأ  نم  نانثا  اھارجأ 
و "

امھيدؤت نیتمھم  كمامأ  نأ  ضرتفا  نامیناك " .  لییناد 
يرتشت نأ  ةیناثلاو   ، اًديدج اًملق  يرتشت  نأ  ىلوألا   ، مویلا

اًملق دجت  ةیبتكملا  تاودألا  رجتم  يفو   ، لمع ةلذب 
امنیح  ، هئارش ىلع  مزعلا  دقعتو   ، اًرالود هرعس 25  اًفیطل 
يف اًرالود  رعسبو 18  مصخ  هیلع  هسفن  ملقلا  نأ  ركذتت 

لھ ؟  لعفتس اذامف   ، ةقیقد دعبي 15  رخآ  رجتم 
رفوتل 7 ةقیقد  قرغتست 15  يتلا  ةلحرلاب  مایقلا  ررقت 
هذھ مھھجاوت  نيذلا  صاخشألا  مظعم  لوقي  ؟  تارالود

تارالودلا ریفوتل  ةلحرلاب  نوموقیس  مھنإ  ةلضعملا 
؟ ةعبسلا

دجتف كتلذب  ء  ارشل قوستت   : ةیناثلا كتمھمب  موقت  نآلاو 
ررقتو اًرالود  اھرعس 455  ةرخاف  ةططخم  ةيدامر  ةلذب 

كنذأ يف  رخآ  نوبز  سمھي  كلذ  دعب  نكل   ، اھ ء ارش
رعسب 448 مصخب  ةرفوتم  اھسفن  ةلذبلا  نإ  كل  لوقيو 

موقتس لھف   ، ةقیقد دعب 15  ىلع   ، رخآ رجتم  يف  اًرالود 
هذھ يف  ؟  ةقیقد قرغتست 15  يتلا  ةیناثلا  ةلحرلا  هذھب 

. كلذ اولعفي  نل  مھنإ  سانلا  مظعم  لوقي  ةلاحلا 
ةسمخلا قئاقدلا  قحتست  لھ  ؟  انھ ثدحي  اذام  نكل 

عبطلاب 7 ةقیقحلا  يف  مأ ال؟   ، تارالود كتقو 7  نم  رشع 
يتلا ةقيرطلا  تناك  امھم  تارالود  درجم 7  يھ  تارالود 

ىلع هحرطت  نأ  يغبني  يذلا  دیحولا  لاؤسلا   . اھب اھدعت 



عراوش زایتجا  لھ  وھ  نیتلاحلا  نیتاھ  يف  كسفن 
اھقرغتسیس يتلا  رشع  ةسمخلا  قئاقدلاو   ، ةنيدملا

، كلذ
، اھرفوتس يتلا  ةیفاضإلا  ةعبسلا  تارالودلا  قحتست 

تارالودلا هذھ  هنم  رفوتس  يذلا  غلبملا  ناك  ء  اوسو
هل ةلص  اذھف ال  رالود  وأ 10000  تارالود  وھ 10  ةعبسلا 

. عوضوملاب
لكشب انترارق  ىلإ  رظنن  ةیبسنلا -  ةلكشم  يھ  هذھ 

نراقن نحنف   ، حاتملا ليدبلاب  ًاّیلحم  اھنراقنو  يبسن 
هذھو  ، فلكملا ملقلاب  صیخرلا  ملقلل  ةیبسنلا  ةیلضفألا 

ةنراقملا
ریفوتل يفاضإلا  تقولا  يضقن  نأ  يغبني  اننأ  انل  حضوت 

ةیلضفألا نإف  هسفن  تقولا  يفو   ، ةعبسلا تارالودلا 
تارالودلا قفنن  اذل   ، اًّدج ةلیلق  ةصیخرلا  ةلذبلل  ةیبسنلا 

. ةیفاضإلا ةعبسلا 
ةفاضإ صخشلا  ىلع  ةياغلل  لھسي  اًضيأ  ببسلا  اذھلو 

لباقم رالود  اھتفلكت 5000  ماعط  ميدقت  ةروتافل  رالود   200
لصحیس نیح  يف   ، لوأ قبطك  ء  اسحلا لوانت 

ةبلع يف  اًتنس  ریفوتل 25  مئاسق  ىلع  هسفن  صخشلا 
لثملابو  ، دحاو رالود  اھرعس  ظوفحملا  ء  اسحلا نم 

ةرایسلا دعاقم  دیلجتل  رالود  قافنإ 3000  انیلع  لھسي 
امدنع

هجاون اننكل   ، رالود اھرعس 25000  ةديدج  ةرایس  يرتشن 
ةيدلج ةكيرأ  ىلع  هسفن  غلبملا  قافنإ  يف  ةبوعص 

لزنملا يف  هیضقن  يذلا  تقولا  نأ  ملعن  اننأ  مغر  ةديدج (



رثكأ
يف انركف  ول  اننكل   ،( ةرایسلا يف  هیضقن  يذلا  تقولا  نم 

لكشب میقن  نأ  اننكمیف  اًقاطن  عسوأ  روظنم  نم  اذھ 
يف ركفن  يتلا  رالود   3000 لاب هلعفن  نأ  نكمي  ام  لضفأ 

لضفألا نم  سیلأ   ، ةرایسلا دعاقم  نیسحت  ىلع  اھقافنإ 
ریكفتلاو ؟  ةلطعلا وأ  سبالملا  وأ  بتكلا  ىلع  اھقفنن  نأ 

ماكحأ رادصإ  نأل   ، ًالھس سیل  لكشلا  اذھب  قفأ  ةعسب 
اننكمي لھف   ، اھب ركفن  يتلا  ةیعیبطلا  ةقيرطلا  وھ  ةیبسن 

. كلذ هنكمي  اًصخش  فرعأ  ؟  اھمھف لواحن  نأ 
عقومل كراشملا  سسؤملا  جنوھ "  سمیج  وھو " 

انأ و " تلمع  تاقالعلاو ( فینصتلا  عقوم   Hotornot.com
يل درانویل  جنوي " و "  میج  يراجتلا "  هكيرشو  سمیج " 

"
سردي يثحب  عورشم  ىلع  اًرخؤم  نياتشنيول "  جروج  و " 

ةیبذاج يف  هيأر  ىلع  رثؤت  ء  رملا ةیبذاج "  نأ "  فیك 
.( نيرخآلا

اًديزم ىري  هنإ  لب   ، اًریثك ًالام  سمیج "  ينجي "  دیكأتلاب 
هئاقدصأ دحأ  ةقیقحلا  يفف   ، هلوح نم  لاملا  نم 

كلتميو لاب "  ياب  عقوم "  سسؤم  وھ  نیمیمحلا 
تارشع

ةنراقملا ةرئاد  رغصي  فیك  فرعي  جنوھ "  نكل "   ، نیيالملا
شروب ةرایس  عیبب  أدب  هتلاح  يفو   ، اھربكي الو  هتایح  يف 
اھنم ًالدب  سويرب  اتويوت  ء  ارشو هب  ةصاخلا  رتسیسكوب 

. 4
شیعأ نأ  ديرأ  : " ال  ًالئاق زميات  كرويوین  ةفیحصل  حرص  دقو 



رتسیسكوب ىلع  لصحت  امدنع  كنأل   ، رتسیسكوبلا ةایح 
فرعت تنأو  زارطلا 911،  كيدل  نوكي  نأ  ىنمتت 

لوصحلا زارطلا 911  مھيدل  نيذلا  صاخشألا  ىنمتي  ام 
يراریف " . مھيدل  ناك  ول  نونمتي  ؟  هیلع

، انيدل ام  رثك  املك   : هنم ملعتن  نأ  اًعیمج  اننكمي  سرد  اذھ 
ةرئاد مطحن  نأ  وھ  دیحولا  جالعلاو   ، هانمتن ام  رثك 

. ةیبسنلا

 
ةیبسنلاو تاقالعلا  يف  تالمأت 

تمدقو  ، ةیبذاجلا نع  تثدحت  يذلا  لوألا  لصفلا  يف 
ديرت تنك  نإ  كنأ  تحرتقاو   ، تاقالعلا نع  حئاصنلا  ضعب 

باحطصا يف  ركفت  نأ  دبالف   ، تابسانملا ىلع  ددرتلا 
. لیلقب كنم  ةیبذاج  لقأ  نكل  كل  اًھباشم  ودبي  صخش 

كیلإ رظني  نل  تامییقتلل  ةیبسنلا  ةعیبطلا  ببسبف 
كعم هتذخأ  يذلا  خفلا  نم  مسوأ  كنأ  ىلع  نورخآلا 
نيرخآ صاخشأ  نم  ةماسو  رثكأ  اًضيأ  نكلو   ، بسحف
هجولا نأ  ىلإ  ترشأ  هسفن  قطنملابو   ، روضحلا نم 

نوكتل كتوعدب  مھدحأ  ماق  ول  هنأ  وھ  ةلمعلا  هذھل  رخآلا 
مھفت نأ  عیطتستف   ،( ةفیصولا وأ  هب ( صاخلا  فیصولا 
يننأ حضتا  دقو   ، كیف يقیقحلا  كقيدص  يأر  ةلوھسب 

دحأ ةنبا  هب  تلضفت  اًّمھم  اًريذحت  نمضأ  نأ  تیسن 
. ایجولونكتلل ستسوشتاسام  دھعم  يف  يئالمز 

يل تبتك   , لینروك ةعماج  يف  ةبلاط  نازوس "  تناك " 
عئار لكشب  تحجن  اھنأو  يتلیحب  تعتمتسا  اھنإ  لوقت 

اھتایح تنسحت   ، يلاثملا خفلا  تدجو  اًملاحف   . اھعم



ىرخأ ةرم  يل  تبتك  عیباسأ  ةعضب  دعب  نكل   ، ةیعامتجالا
، تابورشملا ضعب  تلوانتو  ةلفح  يف  تناك  اھنأ  ينربخت 

ببس نع  اھتقيدص  ربخت  نأ  تررق  بيرغ  ببسلو 
ةقيدصلا ءت  اتساف  ، ناكم لك  يف  اھقفارتل  اھل  اھتوعد 

. دیج وحن  ىلع  ةصقلا  هتنت  ملو   ، كلذ يف  قحلا  اھل  ناكو 
نع اًدبأ  كقيدص  ربخت  ؟ ال  ةصقلا هذھ  نم  ىزغملا  ام 

كقيدص ىدل  نوكي  دق   ، كعم ء  يجملل هل  كتوعد  ببس 
. كوكشلا لك  ددبت  اب ال  كفلحتسأ  نكل   ، كوكش

ةیبسنلاو رفسلا  يف  تالمأت 
ترمتسا هقيوستل  ةلوجب  تمق   ، باتكلا اذھ  ردص  امدنع 

نمو  ، رخآ ىلإ  راطم  نم  ترفاس   ، ةیلاتتم عیباسأ  ةتس 
، ىرخأ ىلإ  ةیعاذإ  ةطحم  نمو   ، ىرخأ ىلإ  ةنيدم 
نل مايأ  اھنأ  ادب  امیف  ء  ارقلاو نییفحصلا  ىلإ  تثدحتو 

تاشقانملا نم  عون  يأ  يف  طارخنالا  نود  نم   ، فقوتت
، طقف  " ةیلمع  ةریصق "  تاثداحملا  لك  تناك   . ةیصخشلا

تقولا نم  عستم  كانھ  نكي  ملو   ، يثاحبأ ىلع  ةزكرمو 
يأ عم  رخآ  بورشم  يأ  وأ  ةوھقلا  نم  بوكب  عاتمتسالل 

. مھتیقتلا نيذلا  نیعئارلا  صاخشألا  نم 
يف يسفن  تدجو  ةياھنلا  ىلع  ةلوجلا  تبراق  امدنعو 

مل يكيرمأ  حئاس  وھو  نوج "  تیقتلا "  ثیح  ؛  ةنولشرب
انسسحأ  ، اًمامت يلثم  ةینابسإلاب  ةملك  ةيأ  فرعي  نكي 

اذھ ثودح  لیختأو   ، نومیمح ء  اقدصأ اننأ  روفلا  ىلع 
يذلا نيرفاسملا  عم  اًریثك  طبارتلا  لماعم  نم  عونلا 

نع ةليوط  تافاسم  مھدعبت  نيذلا  هسفن  دلبلل  نومتني 
فیك لوح  تاظحالم  نوكراشتي  مھسفنأ  نودجيو  مھنطو 



، مھلوح نيذلا  نییلحملا  ناكسلا  نع  نوفلتخي  مھنأ 
ء اشع لوانتن  نحنو  نوج "  انأ و "  لاحلا  انب  تھتناو 

ادب ء  ایشأب ينربخأ  دقو   ، ةقیمع ةیصخش  ةشقانمو  اًعئار 
ناك  . هسفن ء  يشلا تلعفو   ، لبق نم  دحأل  اھكحي  مل  هنأ 

نيوخأ انك  ول  امك   ، اننیب بيرغ  براقت  كانھ 
تقول انرھس  نأ  دعبو   ، ليوط نمز  ذنم  انضعب  نع  نیبئاغ 

نكن مل   ، مونلا ىلإ  ةجاحب  انك  ثدحتن  نحنو  رخأتم 
قرافن نأ  لبق  اًددجم  ء  اقتلالل ىرخأ  ةصرفب  ىظحنل 

انديرب نيوانع  انلدابت  اذل   ، يلاتلا مویلا  حابص  يف  انضعب 
. أطخ اذھ  ناكو  ينورتكلإلا 

ىرخأ ةرم  نوج "  انأ و "  تیقتلا  رھشأ  ةتس  يلاوح  دعب 
يف ةبوعص  تدجو  ةرملا  هذھو   ، كرويوین يف  ء  ادغلا ىلع 

البو  ، هنیبو ينیب  طبارتلا  لماعمل  يروعش  ببس  مھف 
اًقیشو ًاّيدو  ء  ادغ انلوانت   ، هسفن روعشلا  هيدل  ناك  كش 

رعاشملا قمع  ىلإ  رقتفي  ناك  هنكل   ، يلاثم وحن  ىلع 
. ببسلا نع  ءل  استأ تیقبو   ، لوألا انئاقل  يف  تناك  يتلا 

يننأل ناك  كلذ  نأ  دقتعأ   ، ثدح امیف  رظنلا  ةداعإ  دنعو 
انأ و " تیقتلا  امدنعف   ، ةیبسنلا تاریثأتل  ةیحض  تعقو 

، ًاّینابسإ انلوح  نم  لك  ناك   ، ةرم لوأل  نوج " 
ليدب لضفأ  انك  ةیفاقثلا  ةیحانلا  نم  ء  ابرغ انرابتعابو 

نطولا ىلإ  اندع  امدنع  نكل   ، ةقفرلا يف  ضعبلا  انضعبل 
داع  ، انبولق ىلع  ء  ازعألا نییكيرمألا  انئاقدصأو  انتالئاعل 
اذھ ىلإ  رظنلاب   . يعیبطلا عضولا  ىلإ  ةنراقملا  ساسأ 

نوج " انأ و "  انتبغر  ببس  مھف  بعصلا  نم  ناك   ، فقوملا
نم ًالدب  ضعبلا  انضعب  ةقفرب  ىرخأ  ةیسمأ  ء  اضق يف 



. مھبحن نيذلا 
يف ةدوجوم  ةیبسنلا  نأ  مھفت  نأ  كیلع  ؟  يتحیصن ام 

نوكت نأ  امإ   ، اھتاسدع ربع  ء  يش لك  ىرن  اننأو  ناكم  لك 
يف مھدحأ  يقتلت  امدنع   . كلذ فالخ  وأ  لؤافتلل  ةیعاد 

، امكنیب طبارت  لماعم  كانھ  نأ  ودبيو  ةفلتخم  ةنيدم  وأ  دلب 
فورظلا ىلع  رصتقي  دق  رمألا  نأ  كردت  نأ  كیلع 

قزآملا يف  عوقولا  كبنجي  دق  كاردإلا  اذھو   ، ةطیحملا
امیف

. دعب

بلطلاو ضرعلا  ةطلاغم  لصفلا 2 



ریغ رخآ -  ءيش  لكو  ؤلؤللا -  رعس  اذامل 
.رقتسم

ساملأ رجات  برھ  ةیناثلا ،  ةیملاعلا  برحلا  ةيادب  يف 
ابوك ، ىلإ  ابوروأ  نم  لیياسأ "  سمیج  ىعدي "  يلاطيإ 

يكيرمألا شیجلا  ناك  ةديدج ،  ةشیعم  كانھ  دجوو 
ةجاحب

لالخ نم  لیياسأ "  عاطتساو "  ء  املل ةداضم  تاعاس  ىلإ 
تابلطلا . هذھ  يبلي  نأ  ارسيوس  يف  هفراعم 

عم لیياسأ "  ةیقافتا "  تھتنا  برحلا ،  تھتنا  امدنعو 
تاعاسلا نم  فالآلا  هعم  يقبو  ةیكيرمألا  ةموكحلا 

عبطلاب تاعاس  ىلإ  ةجاحب  نوینابایلا  ناك  ةيرسيوسلا ، 
،

ةدع ؤلؤل -  مھيدل  ناك  كلذ  عمو  لام ،  مھيدل  نكي  مل  نكل 
هنبا لیياسأ "  مَّلع "  ةليوط  ةرتف  رورم  لبقو  هنم -  فالآ 

ؤلؤللاب ةيرسيوسلا  تاعاسلا  ضياقي  فیك 
لیلقب كلذ  دعبو  يراجتلا ،  لمعلا  رھدزاف  ينابایلا ، 

كلم بقلب "  فرعي  لیياسأ "  رودافلس  نبالا "  حبصأ 
ؤلؤللا " .

تناس يف  هب  صاخلا  تخیلا  ىسرأ  دق  ؤلؤللا  كلم  ناك 
باش دعص  امدنعو  ماع 1973،  مايأ  دحأ  يف  زیبورت 

نتم ىلع  هیلورب "  دولك  نیج  ىعدي "  ء  يرج يسنرف 
تخیلا

ةكرش هوتل  عاب  دق  هیلورب "  ناك "   ، رواجم تخي  نم 
ةريزج تادئاعلاب  ىرتشاو  هب  ةصاخلا  يوجلا  نحشلا 

ةنج يھو   ، ةیسنرفلا ايزینیلوب  يف  ةیئاوتسا  ةیناجرم 



حرشو  ، ةباشلا ةیتیھاتلا  هتجوزو  هسفنل   , رحبلاب ةلصتم 
تاذ تاراحملاب  ضیفت  ةيزوریفلا  اھھایم  نأ  هیلورب "   "

نمو اریفیتيراجرام .  اداتكنیب  ء،  ادوسلا فارطألا 
وذ ء  يش قثبني  ناك  تاراحملا  كلتل  ء  ادوسلا فارطألا 

. دوسألا ؤلؤللا  وھو   : ةیمھأ
يتیھاتلا ؤلؤلل  قوس  كانھ  نكي  مل  تقولا  كلذ  يفو 

عنقأ " هیلورب "  نكل "   ، ًالیلق هیلع  بلطلا  ناكو   ، دوسألا
ينجب اًعم  اموقي  نأو  هعم  يراجتلا  لماعتلاب  لیياسأ " 

دوھج " تلشف  ةيادبلا  يف   ، ملاعلل هعیبو  دوسألا  ؤلؤللا 
، اًقماغ ًاّيدامر  ناك  ؤلؤللا  نول  نإ  ذإ  ؛  ةیقيوستلا لیياسأ " 

ىلإ " داعو   ، ةميدقلا قدانبلا  تارك  مجح  يف  ناكو 
ناكمإب " ناك   ، ةدحاو ةقفص  دقع  نود  نم  ايزینیلوب " 

اًمامت دوسألا  ؤلؤللا  نع  يلختلا  لیياسأ " 
ناكو  ، تاموصخ مدقي  رجتمل  ضفخنم  رعسب  هعیب  وأ 

ؤلؤللا ضعبب  هطلخب  نیكلھتسمل  هعیب  لواحي  نأ  هناكمإب 
اًماع لیياسأ "  رظتنا "  كلذ  نم  ًالدب  نكل   ، ضیبألا
اھنیحو  ، لضفألا تانیعلا  ضعب  ةیلمعلا  تجتنأ  ىتح 

رجات نوتسنيو "  يراھ  وھو "  ميدق  قيدص  ىلإ  اھرضحأ 
ىلع نوتسنيو "  قفاو "   ، يروطسألا ةميركلا  راجحألا 

ةداجلا يف  هرجتم  يف  ضرعلا  ةذفان  يف  هعضو 
ء انثألا هذھ  يف   ، ًاظھاب اًرعس  هیلع  اًقفرم   ، ةسماخلا

عملأ يف  رشنت  ةلماك  ةینالعإ  ةحفص  ىلع  دقاعت 
كانھو  ، تالجملا

ء، ادوسلا ةیتیھاتلا  ئلآللا  نم  ةعومجم  عملت  تناك 
. درمزلاو توقایلاو  ساملألا  نم  فص  طسو 



ةریصق ةرتف  لبق  ناك  يذلا  ؤلؤللا  حبصأ  ام  ناعرسو 
ء ادوسلا فارطألا  تاذ  تاراحملا  نم  دوقنعب  اًصاخ  ًالمع 

ضرعي  ، يزینیلوبلا  " رحبلا "  يف  لبح  ىلع  ةیلدتملا 
ٍهابتب

رثكألا تایسیئرلا  اربوألا  تاینغم  باقر  نيزيو  نتاھنم  يف 
يذ ء  يشب ِلبَق  دق  لیياسأ "  ناك "   ، ةنيدملا يف  ء  ارث

؛ عئار لكشب  اًرخاف  اًئیش  هنم  لعجو  اھیف  كوكشم  ةمیق 
؛ رياوس  " موت  نع "  ةرم  تاذ  نياوت "  كرام  قلع "  امك  وأ 

كولسلل اًمیظع  ًاّنوناق  موت  فشتكا  دقل   " : لاق ذإ 
يكل هنأ  ىلع  صني  يذلاو   ، يناسنإلا

اذھ لعجت  نأ  الإ  كیلع  امف   ، اًئیش يھتشي  اًصخش  لعجت 
لانملا " . بعص  ء  يشلا

ةوفص عنقأ  فیك  ؟  كلذ يف  ؤلؤللا  كلم  حجن  فیك 
، دوسألا يتیھاتلا  ؤلؤلل  اًقوش  اوفھلتي  نأب  عمتجملا 

نیعتي  ، لاؤسلا اذھ  نع  ةباجإلل  ؟  هل ةریبك  غلابم  عفدو 
نأ َّيلع 

. زوإلا راغص  نع  اًئیش  حرشأ 
دارنوك يعیبطلا "  خيراتلا  ملاع  فشتكا  دوقع  ةعضب  لبق 

لوأب طبترت  ضیبلا  نم  اھجورخ  دنع  زوإلا  خارف  نأ  زنيرول " 
،( اھمأ ماع  لكشب  وھو  هفداصت ( كرحتم  ء  يش

وھ ناك  براجتلا  ىدحإ  يف  هنأل  اذھ  زنيرول "  فرعو " 
تقولا اذھ  نم  صالخإب  هوعبتاو   ، هنوري ء  يش لوأ 

نیبي مل  كلذ  لالخ  نمو   ، ةقھارملا ةلحرم  ىتح  اًدعاصف 
"

ىلع ء  انب ةیلوأ  تارارق  ذختت  زوإلا  خارف  نأ  ًاّیلمع  زنيرول " 



نإ ام  رارقلاب  مزتلت  امنإو   ، بسحف اھتئیب  يف  حاتم  وھ  ام 
ةرھاظلا هذھ  ىلع  زنيرول "  قلطأ "  دقو   ، هذختت

. نھذلا يف  عبطلا  مسا  ةیعیبطلا 
لھ ؟  زوإلا خارف  خم  لثم  ممصم  نذإ  يرشبلا  خملا  لھف 
ناك نإو  ؟  انناھذأ يف  ةیلوألا  انتارارقو  انتاعابطنا  عبطنت 
انتایح يف  ينھذلا  عابطنالا  اذھ  ریسي  فیك   ، كلذك رمألا 

لیبس ىلع  اًديدج  اًجتنم  فداصن  امدنع  ؟  ةياھنلا ىتح 
نم مھألاو  ؟  اننیعأ هیلع  عقت  رعس  لوأ  لبقن  لھ   ، لاثملا

ةغللا يف  هیمسن  يذلا  رعسلا ( كلذل  لھ   ، كلذ
اندادعتسا ىلع  ىدملا  ليوط  ریثأت  زاكترالا )  ةیميداكألا 
؟ اًدعاصف تقولا  كلذ  نم  جتنملا  نمث  ديدستل 

، اًضيأ رشبلا  حلاص  يف  وھ  زوإلا  حلاص  يف  ام  نأ  ودبي 
، لاثملا لیبس  ىلع  ةيادبلا  نمف   ، زاكترالا لمشي  اذھو 
، ملاعلا يف  رھاوجلا  رخفأ  ىلع  هؤلؤل  لیياسأ "  تبث " 

عبتو
يرتشن اًملاح  هباشم  وحن  ىلعو   ، دبألا ىلإ  راعسألا  كلذ 

، رعسلا كلذ  ىلع  زكترن  اننإف   ، نیعم رعسب  اًديدج  اًجتنم 
لبقن اذامل  ؟  ةقدلا هجو  ىلع  كلذ  متي  فیك  نكل 

؟ تازكترملا
مقر يف  نیمقر  رخآ  نع  كتلأس  ول   : يلي امیف  ركف 

اذإ ام  كتلأس  مث  امھ 79)،  يتصاخ  يعامتجالا ( كنامض 
يل ةبسنلا  تارالودلاب ( نیمقرلا  نيذھ  عفدتس  تنك 

نوكیس
، نیعم بورشم  ىلع  لوصحلا  لباقم   ( اًرالود غلبملا 79 

ام رادقم  ىلع  مقرلا  اذھل  درجملا  حارتقالا  رثؤیس  لھ 



، ًالاحم كلذ  ودبي  ؟  بورشملا ىلع  هقافنإل  دعتسم  تنأ 
ةعومجمل ثدح  ام  ىرت  ىتح  رظتنا   ، اًنسح ؟  كلذك سیلأ 

ستسوشتاسام دھعم  يف  ریتسجاملا  بالط  نم 
. تاونس عضب  لبق  ایجولونكتلل 

ةرادإلل ناولس  ةیلك  يف  سردم  كیليرب "  نيزارد  لاق " 
عفري ناك  امنیب   ، ایجولونكتلل ستسوشتاسام  دھعمب 

، تابورشملا دحأل  ةجاجز  انيدل  نآلا   " : باجعإب ةجاجز 
ماعل 1998 " . دوعت  يھو 

فص نم  ًابلاط  همامأ 55  سلجي  ناك  تقولا  اذھ  يف 
انأ تبلط  مویلا  اذھ  يفو   ، هسردُي يذلا  قيوستلا  ثاحبأ 

يف ذاتسأ  وھو  نياتشنيول " ( جروج  نيزارد " و "  و " 
هذھ نم  يداع  ریغ  ًابلط   ( نولیم يجینراك  ةعماج 

انبلط  ، نییلبقتسملا قيوستلا  يفرتحم  نم  ةعومجملا 
مھنامض ماقرأ  يف  نیمقر  رخآ  اونودي  نأ  مھنم 

يعامتجالا
ددع لباقم  غلبملا  اذھ  نوعفدیس  اوناك  اذإ  ام  انوربخيو 
مھنم انبلط  مث   ، بورشملا ةجاجز  اھیف  امب  تاجتنملا  نم 

. دازملا يف  علسلا  هذھ  ىلع  يلعف  ء  اطع ميدقت 
طبارتلا هیلع  قلطن  ام  دوجو  ؟  هتابثإ لواحن  انك  يذلا  ام 

طبارتلل ةیساسألا  ةركفلاو   ، يئاوشعلا يقطنملا 
نأ نم  مغرلا  ىلع   : يلي امك  يھ  يئاوشعلا  يقطنملا 

راعسألا
اًملاح هنإف   ، ةیئاوشع  ( لیياسأ ؤلؤل  رعس  لثم  ةیئدبملا (

سیل لكشتس  اھنإف  انلوقع  يف  راعسألا  هذھ  خسرتت 
اًضيأ ةیلبقتسملا  راعسألا  امنإو  بسحف  ةیلاحلا  انراعسأ 



نوكیس لھ  نذإ   ،( ًاّیقطنم ةطبارتم  اھلعجي  ام  اذھو   )
مھدحأب صاخلا  يصخشلا  نامضلا  مقر  يف  ریكفتلا 

يئدبملا زكترملا  اذھل  نوكیس  لھو  ؟  زكترم ء  اشنإل ًایفاك 
ریثأت

. هفشتكن نأ  اندرأ  ام  كلذ  ؟  ىدملا ليوط 
ریثكلا فرعي  نمل ال  ةبسنلاب   " : ًالئاق نيزارد "  درطتساو " 
ىلع ةجاجزلا  هذھ  تلصح  دقف   ، مكنم تابورشملا  نع 

رمحألا توتلا  ةھكنب  يھو   ، تاريدقتلا ىلعأ 
ةفاثكلاو مجحلا  ةطسوتم  يھو  ء؛  ادوسلا ةتالوكیشلاو 

قاذملا " . ةذيذلو  فیطل  لكشب  نزاوتم  رمحأ  اھنولو 
، رخآ بورشمل  تناكو   ، ىرخأ ةجاجز  نيزارد "  لمح "  مث 

ناك امنیب  نيزارد "  منرتو "   ، اًضيأ ًایلاع  اًفینصت  لمحتو 
رخفأ هذھ   " : لوضفب ةجاجزلا  ىلإ  نورظني  بالطلا 

ىوس 8100 اھنم  عنصُي  مل  ذإ  ماع 1990؛  ذنم  تابورشملا  عاونأ 
" ... طقف ةجاجز 

ةرك  : بقاعتلاب ىرخأ  علس  ةعبرأ  نيزارد "  لمح "  مث 
نم سكأ  فإ  لبرام  نام  كارت  كلس ( نود  نم  راسم 

نود نم  سوامو  حیتافم  ةحول  )؛  كیتیجول ةكرش  عینصت 
میمصت باتك  )؛  كیتیجول عینصت  نم  شتات  يآ  كلس (

The Perfect Package: How to Add Value through ناونعب )
نم قودنصو  Graphic Design )؛ 

ةكرش عینصت  نم  دحاو  لطر  هنزو  ةیكیجلبلا  ةتالوكیشلا 
. سواھوین

، علسلا عیمج  نمضتت  جذامن  عيزوتب  نيزارد "  ماقو " 
ردصأو



نیمقر رخآ  اوبتكت  نأ  مكنم  ديرأ  نآلا   " : ًالئاق تامیلعت  مھل 
يف

مث  ، ةحفصلا ىلعأ  مكب  صاخلا  يعامتجالا  نامضلا  مقر 
امھوبتكا

لكش ىلع  علسلا  هذھ  نم  ةدحاو  لك  بناجب  ىرخأ  ةرم 
ىنعمب  ، رعس

ةثالث اوبتكاف   ، نيرشعو ةثالث  امھ  نیمقر  رخآ  ناك  ول  رخآ 
اًرالود " . نيرشعو 

اوحضوت نأ  مكنم  ديرأ   ، كلذ نم  نوھتنت  امدنعو   " : فاضأو
متنك اذإ  ام  وأ ال -  معن  ةطیسب  ةباجإب  مكقرو -  يف 

هذھ نم  دحاو  لك  لباقم  غلبملا  كلذ  نوعفدتس 
تاجتنملا " .

لك ىلع  وأ ال  معنب  ةباجإلا  نم  بالطلا  ىھتنا  امدنعو 
، ةعلس

مھيدل نوكیس  غلبم  ىصقأ  نيودت  نيزارد "  مھنم "  بلط 
دادعتسا

،( مھتا ء اطع تاجتنملا ( هذھ  نم  دحاو  لك  لباقم  هعفدل 
املاحو

يل قاروألا  بالطلا  مَّلَس   ، مھتا ء اطع نيودت  نم  اوھتنا 
تمقو

يب صاخلا  لومحملا  بوساحلا  يف  تاباجإلا  لاخدإب 
ىلعأ اومدق  نيذلا  بالطلا  مدقتو   ، نيزئافلا تنلعأو 

نم دحاو  لك  ىلع  ء  اطع
رعس اوعفدو   ، رخآلا ولت  اًدحاو  فصلا  مامأ  تاجتنملا 

. مھعم هوذخأو   ، جتنملا



امدنع نكل   ، يساردلا نيرمتلا  اذھب  بالطلا  عتمتسا 
نم نیمقر  رخآ  نيودت  نأ  اوسحأ  دق  اوناك  نإ  مھتلأس 

، ةیئاھنلا مھتا  ء اطع ىلع  رَّثأ  يعامتجالا  مھنامض  ماقرأ 
. لیحتسم اذھ  نإ  نیلئاق   ، ةعرسب يحارتقا  اوضفر 
لھ  . تانایبلا لیلحتب  تمق  يبتكم  ىلإ  تدع  امدنعو 

تناك ؟  تازكترمك حلصت  يعامتجالا  نامضلا  ماقرأ  تناك 
ماقرأ يھتنت  نيذلا  بالطلا  مَّدق  دقف   ، عئار لكشب  حلصت 

، ىلعأ تا  ء اطع ىلإ 99)  نم 80  يعامتجالا ( مھنامض 
نم 1 لقأ ( ةیئاھن  ماقرأ  مھيدل  نيذلا  بالطلا  مَّدق  امنیب 

لیبس ىلع  ىلعأ %20  مَّدق  دقف   ، لقأ تا  ء اطع ىلإ 20) 
ةحول لباقم  اًرالود  هطسوتم 56  غلبي  ء  اطع  ، لاثملا

غلبي ء  اطع لقأ %20  مَّدقو   ، كلس نود  نم  يتلا  حیتافملا 
نأ ظحالن  نأ  اننكمي  ةياھنلا  يفو   ، اًرالود هطسوتم 16 

ماقرأ يھتنت  نيذلا  بالطلا 
اومدق ىلعألا  لا %20  ةبسن  يف  يعامتجالا  مھنامض 

ىلعأ تا  ء اطع
ةبسنب

ماقرأ يھتنت  يذلا  بالطلا  نم  ىلإ 346  نم 216  حوارتت 
رظنا لقألا ( لا %20  ةبسن  يف  يعامتجالا  مھنامض 

.( ةیلاتلا ةحفصلا  يف  لودجلا 
يعامتجالا كنامض  مقر  يف  نیمقر  رخآ  ناك  نإ  نآلاو 

ریثكلا عفدأ  تنك  دقل   " : هیف ركفت  ام  ملعأ  ينإف  نییلاع 
تسیل هذھ  نكل   " ! اھلمكأب يتایح  يف  ء  يش لك  لباقم 

يھ
يھ يعامتجالا  نامضلا  ماقرأ  تناك  دقف   ، ةقیقحلا



ناكو  ، اھانبلط اننأل  طقف  ةبرجتلا  هذھ  يف  زكترملا 
رعس وأ  ةیلاحلا  ةرارحلا  ةجرد  نع  لأسن  نأ  انناكمإب 

ةئزجتلا
لاؤس يأ  ةقیقحلا  يف   ، عنصملا لِبق  نم  حرتقملا 

نكل عبطلاب ال،  ؟  ًایقطنم كلذ  ودبي  لھ   ، زكترملا ئشنیس 
لك مغر  زوإلا  خارف  اھب  هبشن  يتلا  ةقيرطلا  يھ  هذھ 

ء. يش

نم مغرلا  ىلعف   ، مامتھالل اًریثم  ًابناج  تانایبلا  نمضتتو 
ناك  ، ًاّیئاوشع ناك  علسلا  هذھ  لباقم  عفدل  دادعتسالا  نأ 

امدنعو  ، هیف طبارتم  يقطنم  بناج  اًضيأ  كانھ 
ةطبارتملا علسلا  نم  نیجوزب  ةصاخلا  تا  ء اطعلا انسرد 

،( ةیبوساحلا تانوكملا  نم  نینثاو  تابورشملا  يتجاجز  )
، لوقعم ریغ  لكشب  ةیقطنم  ةیبسنلا  اھراعسأ  تدب 



ةحولل ىلعأ  رعس  عفدل  نيدعتسم  عیمجلا  ناكو 
ىلعأ رعس  عفد  اًضيأو   ، راسملا ةرك  نم  حیتافملا 

وھ اذھ  نم  ىزغملاو   ، لوألا نم  رثكأ  يناثلا  بورشملل 
ناك املاح  هنأ 

جتنم لباقم  نیعم  رعس  عفدل  نيدعتسم  نوكراشملا 
علسلل لباقم  عفدب  مھدادعتسا  ىلع  مكحلا  ناك   ، دحاو

رعسلا كلذب  ةقالع  هل  اھسفن  تاجتنملا  ةئف  يف  ىرخألا 
.( زكترملا لوألا (

، يئاوشعلا يقطنملا  طبارتلا  هیمسن  ام  اذھ  نذإ 
نأ نكميو  ریبك  دح  ىلإ  ةیئاوشع "  ةیئدبملا "  راعسألاف 

نإ ام  نكل   ، اھیلع ةیئاوشعلا  ةلئسألا  ىلع  تاباجإلا  رثؤت 
خسرتت

نحن ام  لكشت  اھنإف ال   ، انناھذأ يف  راعسألا  كلت 
رادقم اًضيأ  امنإو   ، طقف ةعلسل  ًالباقم  هعفدل  نودعتسم 

ةلصلا تاذ  تاجتنملل  ًالباقم  هعفدل  نودعتسم  نحن  ام 
.( ًاّیقطنم ةطبارتم  اھلعجي  اذھو  )

اھتيور يتلا  ةصقلل  اًّمھم  اًحیضوت  فیضأ  نأ  ديرأ  نآلاو 
ةئزجتلا رعس  ىرن   ، ةایحلا يف  انرمغت  راعسألا   ، وتلل

بشعلا زج  تالآو  تارایسلل  عنصملا  لِبق  نم  حرتقملا 
تاراقعلا لیكو  مالك  عمسنو   ، ةوھقلا عنص  تالآو 

تاقاطب نكل   ، ةیلحملا نكاسملا  راعسأ  نع  لوسعملا 
امنإو  ، ةرورضلاب اًزكترم  اھتاذ  دح  يف  تسیل  راعسألا 

حبصت
كلذب ةمدخ  وأ  جتنم  ء  ارش يف  ًاّیلم  ركفن  امدنع  تازكترم 

نمو  ، ةینھذلا ةروصلا  سرغنت  اھنیحو   ، ددحملا رعسلا 



قاطن لبقتل  دادعتسا  ىلع  نوكن  اًدعاصف  تقولا  اذھ 
، طاطملا لبحلا  عم  لاحلا  يھ  امك  نكل   ، راعسألا نم 

سیل زكترم  لوأ  رثؤيو   ، يلصألا زكترملا  ىلإ  اًمئاد  دوعن 
نم ديدعلا  ىلع  امنإو   ، بسحف يروفلا  ء  ارشلا رارق  ىلع 

. هبقعت يتلا  تارارقلا 
حوضولا ةیلاع  يد  يس  لإ  ةشاشب  نويزفیلت  دھاشن  دق 

اھتعس
لیبس ىلع   ، رالود رعسب 3000  عیبلل  اًضورعم  ةصوب   57

انررق ول  نكل   ، زكترملا يھ  تسیل  رعسلا  ةقاطب   . لاثملا
، رعسلا كلذب   ( هئارش يف  ةيدجب  ریكفتلا  وأ  ءه ( ارش

امیف اًدعاصف  نآلا  نم  انزكترم  وھ  رارقلا  حبصي  اھنیح 
لإ تاشاش  ىلع  يوتحت  يتلا  نويزفیلتلا  ةزھجأب  قلعتي 

اًدعاصف - تقولا  كلذ  نمو   ، انزكترم وھ  كلذ  يد  يس 
انك ء  اوس

يف طقف  ةثداحم  يرجن  وأ  رخآ  زاھج  ء  ارشل قوستن 
لك ىلع  مكحلا  متي  لزنملا -  ء  انف يف  ء  اوش ةلفح 

. رعسلا كلذل  اًقفو  ىرخألا  حوضولا  ةیلاع  تانويزفیلتلا 
فشتكا دقف  ء،  ارشلا تاقفص  عاونأ  لك  ىلع  زاكترالا  رثؤي 

) و " اینافلسنب ةعماج  يف  ذاتسأ  نوسنومیس " ( يروي   "
صاخشألا نأ   ، لاثملا لیبس  ىلع  نياتشنویل "  جروج 

لكشب نیتباث  نولظي  ةديدج  ةنيدم  ىلإ  نولقتني  نيذلا 
مھتنيدم يف  لزنملل  اھوعفد  يتلا  راعسألا  ىلع  ماع 

نيذلا صاخشألا  نأ  امھتسارد  يف  افشتكاو   ، ةقباسلا
كوبول ضرتفنل  ةفلكم ( ریغ  قاوسأ  نم  نولقتني 

ضرتفنل ةلدتعم ( اھراعسأ  ندم  ىلإ   ( ساسكت



، ةديدجلا قوسلا  مئالیل  مھقافنإ  نوديزي  ) ال  جریبستیب
قفني امنإو 

يف هنوقفني  اوناك  امل  ًالثامم  اًغلبم  صاخشألا  ء  الؤھ
اوطغضي نأ  ينعي  اذھ  ناك  نإ  ىتح   ، ةقباسلا مھقوس 

، ةحار لقأ  وأ  رغصأ  لزانم  يف  مھتالئاعو  مھسفنأ 
لثملابو

اھسفن لاومألا  ةفلكت  رثكأ  ندم  نم  نولقتنملا  رمثتسي 
يف اولعف  امك  ديدجلا  مھلزنمب  صاخلا  عضولا  يف 
نولقتني نيذلا  صاخشألا  للقي  رخآ ال  ىنعمب   ، قباسلا

نم
لكشب اًریثك  مھقافنإ  مجح  جریبستیب  ىلإ  سولجنأ  سول 

اًغلبم نوقفني  مھف   ، اینافلسنب ىلإ  مھمودق  دنع  ماع 
. سولجنأ سول  يف  هنوقفني  اوناك  اَِمل  ًالثامم 

يتلا ناكسإلا  قاوسأ  صئاصخ  ىلع  داتعن  اننأ  ودبيو 
ةقيرطلا نإف  ةقیقحلا  يفو   ، ًاّيرذج ریغتن  الو  اھیلإ  يمتنن 

يف ًالزنم  رجؤن  نأ  يھ  ةطرولا  هذھ  نم  جورخلل  ةدیحولا 
ةقيرطلا كلتبو   ، كلذ وحن  وأ  ماع  ةدمل  ديدجلا  ناكملا 

نيرداق نوكن  ةرتف  دعبو   ، ةديدجلا ةئیبلا  ىلع  ملقأتن 
. ةیلحملا قوسلا  عم  ىشامتت  ء  ارش ةقفص  دقع  ىلع 
لھ نكل   ، ةیئدبملا راعسألا  ىلع  انسفنأ  تبثن  نحن  نذإ 

،( ریبعتلا حص  نإ  بلقتن  يأ  رخآ ( ىلإ  تبثم  رعس  نم  زفقن 
حبصي لھ  مأ  ؟  رارمتساب عفدلل  اندادعتسا  ریغنو 

ديدعلا يفو  ةليوط  ةرتفل  انزكترم  وھ  هفداصن  زكترم  لوأ 
ةبرجت ء  ارجإ انررق  لاؤسلا  اذھ  نع  ةباجإلل  ؟  تارارقلا نم 

نم لاقتنالاب  نیكراشملا  ء  ارغإ اھیف  انلواح  ىرخأ 



. ةديدج تازكترم  ىلإ  ةميدقلا  تازكترملا 
بالطلا ضعب  لیجستب  انمق  ةبرجتلا  هذھ  لجأ  نمو 
ضعبو  ، ایلعلا تاساردلا  بالط  ضعبو   ، نییعماجلا
مرحلا ىلإ  او  ء اج نيذلا  نيرمثتسملا  نییفرصملا 

يعماجلا
ةبرجتلا تأدب  امدنعو   ، مھتاكرشل ددج  نیفظوم  فیظوتل 

لك دعبو   ، ةفلتخم تاوصأ  ةثالث  نیكراشملا  ىلع  انضرع 
لوصحلل دادعتسا  ىلع  اوناك  نإ  مھانلأس  توص 

( رعسلا زكترم  لثمي  ناك  يذلاو  نیعم ( يلام  غلبم  ىلع 
دحأ ناكو   ، ىرخأ ةرم  تاوصألا  هذھ  عامس  لباقم 

ء يش  ، ةیناث ةدمل 30  زترھ  هتوق 3000  توص  تاوصألا 
هبشأ

رخآلا ناكو   ، هتوص ىلعأب  خرصي  صخشب  ام  دح  ىلإ 
ةجضلا اًضيأ  ىمست  قاطنلا ( ةعساو  ةجض  نع  ةرابع 

يتلا ةجضلل  ةلثامم  يھو   ، ةیناث نوثالث  اھتدم  ء)  اضیبلا
، لابقتسا كانھ  نوكي  امدنع ال  نويزفیلتلا  نع  ردصت 

تاوصألاو ةداحلا  تاوصألا  نیب  ةبذبذ  ثلاثلا  ناكو 
ناك اذإ  ام  نیقي  ىلع  تسل  ) . ةیناث ةدمل 30  ةضفخنملا 

، هتبرجت كشو  ىلع  اوناك  ام  اًمامت  اومھف  دق  نویفرصملا 
نم اًجاعزإ  لقأ  ةجعزملا  انتاوصأ  ىتح  تناك  امبر  نكل 

.( ةيرامثتسالا ةیفرصملا  لامعألا  نع  ثدحتلا 
تاوصألل ةیلاح  قوس  دجوت  هنأل ال  ًاتاوصأ  انمدختسا 

رعس مادختسا  نوكراشملا  عطتسي  مل  اذل  ةجعزملا (
امك  ،( تاوصألا هذھ  ةمیق  يف  ریكفتلل  ةقيرطك  قوسلا 
دجوي هنأل ال  ديدحتلا  هجو  ىلع  ةجعزم  ًاتاوصأ  انمدختسا 



ىقیسوم انمدختسا  انك  ول  تاوصألا ( هذھ  لثم  بحي  نم 
،( نيرخآلا نم  لضفأ  مھدحأ  اھبحأل   ، ةیكیسالك

تناك اھنأل  اھترتخا  دقف   ، اھسفن تاوصألل  ةبسنلاب  امأ 
. يداقتعا بسح  هسفن  ردقلاب  ةجعزم 

، لمعملا يف  بساحلا  تاشاش  مامأ  نیكراشملا  انعضو 
. مھناذآ ىلع  سأرلا  تاعامس  نوعضي  مھانلعجو 
ىلوألا ةعومجملا  تأر   ، ةفرغلا دوسي  ء  ودھلا أدب  امدنعو 
فزعنس قئاقد  عضب  يف   " : مھمامأ رھظت  ةلاسرلا  هذھ 

سأرلا ةعامس  ربع  اھعمستل  ةجعزم  ةديدج  ةمغن 
درجمبو  ، كل ةجعزم  اھنوك  ىدمب  متھن  نحن   ، كب صاخلا 

اًّدعتسم ًاّيرظن  تنك  اذإ  ام  كلأسنس  ةمغنلل  كعامس 
، تاتنس  " غلبم 10  لباقم  اھسفن  ةبرجتلا  راركتل 
فالتخا عم   ، اھسفن ةلاسرلا  ةیناثلا  ةعومجملا  تقلتو 

نم ًالدب  اًتنس  حبصیل 90  ضرعلا 
. تاتنس  10

انمق كلذ  فاشتكال  ؟  اًقراف ةتبثملا  راعسألا  ثدحتس  لھ 
ةریثملا ةخرصلا  ةلاحلا  هذھ  يف  توصلا  لیغشتب 

، ةیناث اھتدمو 30  زترھ  اھتوق 3000  غلبت  يتلا  لاعفنالل 
. اولفج نيرخآو  نیكراشملا  ضعب  مھجتف 

كراشم لك  ىلع  حرط   ، خارصلا توص  ىھتنا  امدنعو 
لھ  : يرظن رایتخا  هنأ  ىلع  هتغایص  تمتو   ، زاكترا لاؤس 

لباقم ةبرجتلا  راركتل  ًاّيرظن  اًّدعتسم  كراشملا  نوكیس 
90 ، ىلوألا ةعومجملل  تاتنس  ناك 10  يذلاو  يدقن ( غلبم 

زاكترالا لاؤس  نع  ةباجإلا  دعب  )؟  ةیناثلا ةعومجملل  اًتنس 
ةشاش ىلع  اوحضوي  نأ  نیكراشملا  نم  بلُط   ، اذھ



توصلا ىلإ  عامتسالل  هنوبلطیس  رعس  لقأ  بوساحلا 
ناك هنأل  ةبسانملاب  ًاّیقیقح  رارقلا  اذھ  ناك   ، ىرخأ ةرم 
، ىرخأ ةرم  توصلا  نوعمسیس  اوناك  اذإ  ام  ددحیس 

مأ ال. كلذ  لباقم  يلام  غلبم  ىلع  نولصحيو 
اوملع  ، ةریصق ةرتفب  راعسألل  نیكراشملا  لاخدإ  دعبو 

ةضفخنم مھراعسأ  تناك  يذلا  نوكراشملاف   ، ةجیتنلاب
ةجعزملا ةصرفلا  مھل  تحنسو   ، توصلاب اوزاف  يفكي  امب 

امأ  ، كلذ لباقم  رجأ  ىلع  اولصحو   ، اًددجم هیلإ  عامتسالل 
ملف ةياغلل  ةیلاع  مھراعسأ  تناك  نيذلا  نوكراشملا 

اذھ يف  رجأ  ىلع  اولصحي  ملو  توصلا  ىلإ  اوعمتسي 
. ةبرجتلا نم  ء  زجلا

تناك اذإ  ام  فاشتكا  اندرأ  ؟  اذھ لك  نم  ىزغملا  ناك  اذام 
( اًتنس تاتنس و90  اھانحرتقا (10  يتلا  ىلوألا  راعسألا 

اوھجاو نيذلاف   ، كلذك لعفلاب  تناكو  اًزكترم  لثمت 
ىلإ عامتسالاب  قلعتملاو  ةيادبلا  يف  يرظنلا  رارقلا 

لقأ لام  ىلإ  ةجاحب  اوناك  تاتنس  رشع  لباقم  توصلا 
ةرم توصلا  اذھ  ىلإ  عامتسالل  دادعتسا  مھيدل  نوكیل 

ىرخأ
رارقلا اوھجاو  نيذلاب  ةنراقم   ( طسوتملا يف  اًتنس   33)

توصلا ىلإ  عامتسالاب  قلعتملا  ةيادبلا  يف  يرظنلا 
رثكأ ةیناثلا  ةعومجملا  هذھ  تبلط  دقو   ، اًتنس لباقم 90 

نم
لباقم  ( طسوتملا يف  اتنس  يداملا (73  لباقملا  فعض 

هثدحأ يذلا  قرافلا  ظحالت  لھ   ، اھسفن ةجعزملا  ةبرجتلا 
؟ حرتقملا رعسلا 



اًضيأ اندرأ  دقف   ، طقف فاشكتسالا  ةيادب  تناك  هذھ  نكل 
، ةیلبقتسملا تارارقلا  ىلع  زكترملا  ریثأت  ىدم  فرعن  نأ 

زكترملا اذھ  كرتل  ةصرف  نیكراشملا  انحنم  اننأ  ضرتفنل 
رمألا نع  ریبعتللو  ؟  كلذ نولعفیل  اوناك  لھ   ! رخآ ةبرجتو 

دعب ةكربلا  ربع  حبستل  تناك  لھ   ، زوإلا خارف  ةلاحل  اًقفو 
قيرطلا فصتنم  يف  مث   ، يلصألا ينھذلا  اھعابطنا 

خارفب قلعتي  امیف  ؟  اھل مأك  ةديدج  ةزوإل  اھ  ء الو نلعت 
، زوإلا

اذام نكل   ، ةیلصألا مألا  عم  ىقبتس  اھنأ  فرعت  كنأ  دقتعأ 
نع

نم ةبرجتلا  نم  ناتیلاتلا  ناتلحرملا  اننكمتس  ؟  رشبلا
. ةلئسألا هذھ  نع  ةباجإلا 

نم نیكراشم  انذخأ   ، ةبرجتلا نم  ةیناثلا  ةلحرملا  يف 
اًتنس نیعستلاو  ةرشعلا  تاتنسلا  يتعومجم 

ریفصلا توص  اھل  ةفیفخ  ةجضل  امھانضرعو  نیتقباسلا 
اھتدم 30

نم  " : ةياھنلا يف  مھانلأسو   ، ةیناث
ةرم توصلا  اذھل  نوعمتستس  لھ   ، ةيرظنلا ةیحانلا 

لباقم ىرخأ 
مھبوساح ىلع  رز  ىلع  نوكراشملا  طغضف   ، ؟ "  اًتنس  50

وأ ال. معنب  ةباجإلا  حضوي 
 ", ؟ اذھل ًالباقم  لاملا  نم  جاتحتس  مك   ، اًنسح  " : انلأسو

بوساحلا ماقو   ، مھيدل رعس  لقأ  نوكراشملا  بتكف 
ضعب عمتسا  مھتا  ء اطع ىلع  اًدامتعاو   ، هرودب

نیكراشملا



مل مھضعبو  رجأ  ىلع  اولصحو  ىرخأ  ةرم  توصلا  ىلإ 
ةعومجم نأ  اندجو  راعسألا  نیب  انراق  امدنعو   ، كلذ لعفي 

نم ریثكب  لقأ  تا  ء اطع تمدق  ةرشعلا  تاتنسلا 
نم مغرلا  ىلع  هنأ  ينعي  اذھو   ، اًتنس نیعستلا  ةعومجم 

غلبمل واسم  لكشب  تضرعت  نیتعومجملا  اتلك  نأ 
ةيزاكترالا امھتباجإ  هرابتعاب   ، حرتقملا اًتنس  نیسمخلا 

ةيروحملا
اذھل نوعمتستس  لھ   ، ةيرظنلا ةیحانلا  نم  لاؤس ( ىلع 

ةئف يف  لوألا  زكترملا  نأ  الإ   ،  " ( ؟ ىرخأ ةرم  توصلا 
ضعبلل تاتنس  ناك 10  يذلا  هذھ (  ةجعزملا  تاوصألا 

. اًقبسم اًدئاس  ناك  يذلا  وھ   ( نيرخآلل اًتنس  و90 
تاتنسلا ةعومجم  يف  نوكراشملا  لاق  امبر  ؟  اذامل

دقل  ، اًنسح  " : مھسفنأل يلاتلا  هبشي  اًئیش  ةرشعلا 
غلبم لباقم  جعزملا  توصلا  كلذ  ىلإ  اًقبسم  تعمتسا 

اذھو  ، لیلق
ًالیلق اًغلبم  تلق  ول  نذإ   ، هنع اًریثك  فلتخي  توصلا ال 
لمحتأ نأ  يناكمإب  نأ  دقتعأف   ، قباسلا توصلا  لباقم 
نيذلا مدختساو   ، ًابيرقت  " هسفن  رعسلاب  توصلا  اذھ 

نأل نكل   ، هسفن قطنملا  اًتنس  نیعستلا  ةعومجم  يف 
تناك كلذك   ، ةفلتخم تناك  مھب  ةصاخلا  ةيادبلا  ةطقن 

صاخشألا ء  الؤھ لاق  دقو   ، مھب ةصاخلا  ةياھنلا  ةطقن 
كلذ ىلإ  اًقبسم  تعمتسا  دقل   ، اًنسح  " : مھسفنأل

فلتخي توصلا ال  اذھو   ، ریبك غلبم  لباقم  جعزملا  توصلا 
توصلا لباقم  اًریبك  اًغلبم  تلق  ول  نذإ   ، هنع اًریثك 

توصلا اذھ  لمحتأ  نأ  يناكمإب  نأ  دقتعأف   ، قباسلا



لوألا زكترملا  ریثأت  رمتسا  اًّقح   ، ًابيرقت  " هسفن  رعسلاب 
راعسألا ىلع  مئاد  ریثأت  اھل  تازكترملا  نأ  ىلع  لدي  امم 

. ةیلبقتسملا راعسألا  كلذكو  ةیلاحلا 
انبلط دقو   ، ةبرجتلا هذھ  يف  ىرخأ  ةوطخ  كانھ  تناكو 

توصلا ىلإ  عامتسالا  نیكراشملا  نم  ةرملا  هذھ  يف 
ةدمل 30 هتقبط  يف  ضفخنيو  عفتري  ناك  يذلا  بذبذتملا 

، ةیناث
ةیحانلا نم   " : ةرشعلا تاتنسلا  ةعومجم  انلأسو 

ىرخأ ةرم  توصلا  اذھ  ىلإ  نوعمتستس  لھ   ، ةيرظنلا
ىرنس  ، انتازكترم انریغ  نأ  دعبو    " ؟ تاتنس لباقم 10 

امھيأ
. لوألا زكترملا  مأ  يلحملا  زكترملا   ، ربكألا ریثأتلا  سَراَم 

مھنم انبلط  مث  وأ ال،  معن  نوكراشملا  بتك   ، ىرخأ ةرمو 
اذھ ىلإ  عامتسالا  كنم  بلطتیس  مك   " : ةیقیقح تا  ء اطع

ةثالثب اورم  دق  اوناك  ةلحرملا  هذھ  يفو    " ؟ ىرخأ ةرم 
امإ ةبرجتلا ( يف  هوفداص  يذلا  لوألا  زكترملا   : تازكترم

رخآو  ( اًتنس يناثلا (50  زكترملاو   ( اًتنس وأ 90  تاتنس   10
هذھ نم  دحاو  يأ   ،( تاتنس وأ 10  اًتنس  امإ 90  زكترم (

لباقم هوبلط  يذلا  رعسلا  ىلع  ربكألا  ریثأتلا  هل  نوكیس 
؟ توصلا ىلإ  عامتسالا 

نإ  " : مھل لوقي  انیكراشم  لاح  ناسل  ناك  ىرخأ  ةرم 
، تاتنسلا نم  لباقم س  لوأل  توصلا  ىلإ  تعمتسا 

تاتنسلا نم  لباقم س  يناثلا  توصلا  ىلإ  تعمتساو 
لباقم اذھ  ىلإ  عمتسأ  نأ  دیكأتلاب  يننكمي  نذإ   ، اًضيأ
نيذلا كئلوأف   ، هولعف ام  كلذو   " ! اًضيأ تاتنسلا  نم  س 



اولبق ةرشعلا  تاتنسلا  زكترم  ةيادبلا  يف  اوفداص 
اًتنس نیعستلا  حارتقا  دعب  ىتح   ، ةضفخنملا راعسألا 

يف اوفداص  نيذلا  كئلوأ  ىرخألا  ةیحانلا  نمو   . زكترمك
راعسأب ةبلاطملا  اولصاو  اًتنس  نیعستلا  زكترم  ةيادبلا 

ىلعأ
. كلذ دعب  ءت  اج يتلا  تازكترملا  نع  رظنلا  ضغب   ، ریثكب

ربع اھادص  ددرتي  ىلوألا  انترارق  نأ  ؟  هانیب يذلا  ام 
ةمھم ىلوألا  انتاعابطناو   ، تارارقلا نم  ةليوط  ةلسلس 

صارقأ لغشم  لوأ  ةفلكت  نأ  ركذت  نمضتت  تناك  ء  اوس
ةیمقر

ةیلاحلا لیغشتلا  ةزھجأ  ةفلكت  نم  ىلعأ  هانيرتشا 
ركذت وأ   ( ةنراقملا دنع  ةقرس  ةیلاحلا  راعسألا  نأ  كاردإو  )

امم  ، هنم ةدحولل  ارالود  ةرم  تاذ  ناك  زاغلا  رعس  نأ 
هذھ لك  يف   ، ةملؤم ةبرجت  زاغلا  ةطحمل  ةلحر  لك  لعجي 
لوط ىلع  اھانفداص  يتلا  تازكترملا  انعم  ىقبت  تالاحلا 

يئدبملا رارقلا  دعب  ةليوط  ةرتفل  اھب  انرثأتو  انقيرط 
. هسفن

نأ مھملا  نم   ، زوإلا خارفك  فرصتن  اننأ  فرعن  نحنو  نآلا 
ىلإ اھلالخ  نم  ىلوألا  انتارارق  مجرتت  يتلا  ةیلمعلا  مھفن 

رظنا  ، ةیلمعلا هذھ  حیضوتلو   ، دمألا ةليوط  تاداع 
نیصخش ىرتو   ، معطم مامأ  نم  رمت   . لاثملا اذھ  ىلإ 

نیبو كنیب  ركفتف   ، الخدي نأ  نيرظتنم  فص  يف  نیفقاو 
نم سانلا  فطصي  ذإ  ؛  دیج معطم  اذھ  نأ  دبال   " : كسفن

رمیف  ، نیصخشلا نيذھ  عم  فقت  اذلو   ، هلوخد  " لجأ 
فص يف  نیفقاو  صاخشأ  ةثالث  ىريو  رخآ  صخش 



مضنيو  ، عئار  " معطم  اذھ  نأ  دبال   " : هسفن يف  ركفيو 
ىلإ

كولسلا اذھ  ىلع  قلطن  نحنو   ، نورخآ مضني  مث  فصلا 
ام اًئیش  نأ  ضرتفن  امدنع  ثدحي  وھو   ، عیطقلا ةیلقع 

دیج
وذحتو  ، قباسلا نيرخآلا  كولس  ساسأ  ىلع   ( ئیس وأ  )

. هوذح انلاعفأ 
هیلع قلطن   ، عیطقلا ةیلقع  نم  رخآ  اًعون  اًضيأ  كانھ  نكل 

دیج ام  اًئیش  نأ  دقتعن  امدنع  ثدحي  اذھو   ، يتاذلا عمجتلا 
نم  ، قباسلا انكولس  ىلع  ء  انب  ( ئیس وأ  )

يف فقي  صخش  لوأ  حبصن  املاح  ةيرھوجلا  ةیحانلا 
يف انسفنأ  فلخ  فطصن  أدبن  اننإف   ، معطملا يف  فصلا 
. كلذ حرشأ  ينعد  ؟  يقطنم اذھ  لھ   ، ةعباتتم براجت 

كلذ ناك  امبر   ، سكبراتس  " ىھقمل "  كلوخد  لوأ  ركذت 
ةبرجتلا هذھب  اورم  عیمجلا  نأ  دقتعأ  ) . ةدع تاونس  لبق 

نكر لك  يف  ةدوجوم  سكبراتس  يھاقم  نأل   ، ًابيرقت
بورشم ىلإ  ةسام  ةجاحبو  ساعنلاب  رعشت   .( اكيرمأ يف 

ىدحإ ء  ادأل جورخلا  يف  فرشت  امنیب  طشنم  ةقاط 
ربع سكبراتس  ىلإ  رظنتف   ، مايألا دحأ  ةریھظ  يف  ماھملا 

لوانتت تنك  دقو   ، ةمداص ةوھقلا  راعسأ   . لخدتو ةذفانلا 
، اًدیعس تنكو  تاونسل  ستنود  نیكناد  يف  تابورشملا 

نأشب نآلا  لوضفلا  كودحيو  تلخد  كنأ  امب  نكل 
ئجافت كنإف   ، رعسلا اذھب  مدقُت  يتلا  ةوھقلا  قاذم 

اھقاذمب عتمتستو   ، اًریغص ةوھق  بوك  يرتشت   ، كسفن
. رداغتو كیلع  اھریثأتو 



ةرم سكبراتس "  مامأ "  نم  رمت   ، يلاتلا عوبسألا  يفو 
ذاختا ةیلمع  عضت  نأ  دبال  ؟  لوخدلا كب  ردجي  لھف   ، ىرخأ

سكبراتس ةوھقلا ( ةدوج  رابتعالا  يف  ةیلاثملا  رارقلا 



عبطلابو  ، نیناكملا يف  راعسألا  )؛  ستنود نیكناد  لباقم 
ىرخأ ةینكس  تاعبرم  ةعضبل  ریسلا  ةمیق  وأ  ةفلكت 

ةیباسح ةیلمع  هذھ   ، ستنود  " نیكناد  ىلإ "  لوصولل 
تبھذ  " : ةطیسبلا ةقيرطلل  كلذ  نم  ًالدب  أجلت  اذل   ، ةدقعم

دبال نذإ   ، ةوھقلاب تعمتساو   ، لبق نم  سكبراتس "  ىلإ " 
لخدت اذكھو   ، يل  " ةبسنلاب  دیج  رارق  اذھ  نأ 

. ةوھقلا نم  رخآ  بوك  ىلع  لصحتو 
فصلا يف  يناثلا  صخشلا  كوتل  تحبصأ  كلذب  كمایقبو 
مامأ نم  اًددجم  رمت  مايأ  ةعضب  دعبو   ، كسفن فلخ  فقت 

ةقباسلا كتارارق  ةوقب  ركذتت  ةرملا  هذھو  سكبراتس 
صخشلا تحبصأ  اذكھو   ، اًددجم اھیلع  ء  انب فرصتتو 

عیباسألا رورمبو   ، كسفن فلخ  فقت   ، فصلا يف  ثلاثلا 
ساسحإب رعشت   ، ةرم لك  يفو  اًراركتو  اًرارم  لخدت 

ء ارش حبصأ  دقو   ، كتالیضفت ىلع  ء  انب فرصتت  كنأب  يوق 
. كل ةبسنلاب  ةداع  سكبراتس  نم  ةوھقلا 

عفد ىلع  تدوعت  دقو  نآلا   ، كانھ يھتنت  ةصقلا ال  نكل 
عفترم ديدج  ىنحنم  ىلإ  تلوحتو   ، ةوھقلا لباقم  ديزملا 

طسبأ ىرخألا  تارییغتلا  حبصت   ، كالھتسالا نم 
هرعس يذلا  ریغصلا  بوكلا  نم  نآلا  لقتنت  امبرو   ، اًضيأ

ىلإ وأ  رالود  لباقم 3.50  طسوتملا  بوكلا  ىلإ  رالود   2.20
نم مغرلا  ىلعو   ، رالود هرعسو 4.15  يتنیف  بورشم 

يف هذھ  راعسألا  ةئف  ىلإ  تلخد  فیك  فرعت  كنأ ال 
رعسب ربكأ  ةوھق  بوك  ىلإ  لاقتنالا  نإف   ، لوألا ماقملا 

ةوطخ اھنإ  نذإ   ، ام دح  ىلإ  ًاّیقطنم  ودبي  ًاّیبسن  ربكأ 
ةیبناج



هیفاك سكبراتس " :  يف "  ىرخأ  تابورشمل  ضورع  وحن 
ىلع  ، ونیشتبارفو  ، وتایشتام  ، وتسیم هیفاك   ، وناكيرمأ

. لاثملا لیبس 
ناك اذإ  ام  كل  حضتي  نلف   ، اذھ يف  ریكفتلل  تفقوت  ولو 

يف ةوھقلا  ىلع  لاملا  اذھ  لك  قافنإ  كب  ردجي 
يف صخرأ  ةوھق  ىلع  لوصحلا  نم  ًالدب  سكبراتس 

ستنود نیكناد 
يف ركفت  كنكل ال   ، بتكملا يف  ةیناجم  ةوھق  ىتح  وأ 

عیطقلا - يف  تمظتنا  دقف   ، نآلا دعب  تاضياقملا  هذھ 
تنأو سكبراتس -  يف  ةیئدبملا  كتبرجت  فلخ  فافطصالا 

نآلا
. عیطقلا نم  ء  زج

زاكترالا ناك  نإ   . ةصقلا هذھ  يف  ًابيرغ  اًئیش  كانھ  نكل 
سكبراتس تنكمت  فیكف   ، ةیئدبملا انتارارق  ىلع  موقي 

، رخآ ىنعمب  ؟  لوألا ماقملا  يف  ًاّیئدبم  اًرارق  حبصت  نأ  نم 
نإ

نیكناد يف  يتلا  راعسألا  ىلع  اًقبسم  نیتباث  انك 
وھ اذھ  ؟  سكبراتس ىلإ  انزكترم  انلوح  فیكف   ، ستنود

. رمألا يف  مامتھالل  ریثملا  ء  يشلا
لجر ناك   ، سكبراتس زتلوش "  دراوھ  أشنأ "  امدنع 

، لیياسأ  " رودافلس  لثم "  هلثم  هسدح  عبتي  لامعأ 
نع سكبراتس  لصفل  دجب  لمعو 

لالخ نم  امنإو  رعسلا  لالخ  نم  سیل   ، ىرخألا يھاقملا 
ء اوجألا

ذنم سكبراتس  میمصتب  ماق  كلذل  اًقفوو   ، ةطیحملا



. ًاّيراق ىھقم  ودبیل  ةيادبلا 
صمحملا نبلا  ةحئار  اھنم  حوفت  ىلوألا  لاحملا  تناك 

نیكناد يف  دوجوملا  نم  لضفأ  ةدوج  وذ  صمحم  نبو  )
ةیسنرف ةوھق  تاراصع  عیبب  موقت  تناكو   .( ستنود

، ةرخاف
ةیلالھ تاكعك   ، ةباذج ةفیفخ  تابجو  ضرعت  تناكو 

درتساكلاب تانجعم   ، ةحطسم ةقیقر  تاكعك   ، زوللاب
ستنود نیكناد  تناك  امنیبو   . اھریغو  ، قیلعلا توتو 

سكبراتس تناك   ، ةریبكو ةطسوتمو  ةریغص  ةوھق  عیبت 
تابورشم كلذكو   ، يتنیفو يدنارجو  لوتو  تروش  ضرعت 

هیفاك  ، وناكيرمأ هیفاك  لثم  ةلیصأ  ء  امسأ لمحت 
تناك رخآ  ىنعمب   . ونیشتبارفو  ، وتیشتام  ، وتسیم

ودبت ةبرجتلا  لعجل  اھعسو  يف  ام  لك  لعفت  سكبراتس 
راعسألا مدختسن  اننأ ال  ةجردل  ةياغلل  ةفلتخم   ، ةفلتخم

لبقتنس امنإو   ، زكترم اھنأ  ىلع  ستنود  نیكناد  يف 
كلتو  ، انل هدعت  سكبراتس  تناك  يذلا  ديدجلا  زكترملا 

. دیعب دح  ىلإ  سكبراتس  اھب  تحجن  يتلا  ةقيرطلا  يھ 
ىلع براجتلل  ةياغلل  نیسمحتم  نيزاردو  جروجو  تنك 

مدقتلا انررق  اننأ  ةجردل  ًاّیقطنم  ةطبارتملا  ةیئاوشعلا 
فطعنم انمامأ  ةرملا  هذھ  ناكو   ، ىرخأ ةوطخ  ةركفلاب 

. هفشكتسن ديدج 
The Adventures of Tom نم ةریھشلا  ةرماغملا  ركذتت  لھ 
ةمعلا " جایس  ء  الط موت "  اھیف "  لوح  يتلا  كلت   ، Sawyer

؟ هئاقدصأ ىلع  لياحتلل  نيرمت  ىلإ  يلوب " 
ناھدلا مدختسا  موت "  نأ "  ركذتت  كنأ  دكأتم  يننأ  امك 



موت " لاق "   ، لمعلاب عتمتسي  هنأب  رھاظتو   ، عاتمتساب
لصحي لھ    " ؟ ًالمع اذھ  نومست  لھ   " : هئاقدصأل

نیحلستمو   " ؟ موي لك  جایس  ء  الطل ةصرف  ىلع  يبصلا 
ء الط ةعتم  هؤاقدصأ  فشتكا   ، ةديدجلا تامولعملا  هذھب 

هؤاقدصأ نكي  مل   ، ليوط تقو  رورم  لبقو   ، جایسلا
اوناك مھنكل   ، بسحف زایتمالا  لباقم  هل  نوعفدي 

يوطنت ةجیتن  ةمھملا -  نم  ةیقیقح  ةعتم  نودمتسي 
كانھ ناك  نإ  نیفرطلا  الكل  حبر  ىلع 

. حبر يأ 
ةبرجت ىلإ  ةیبلس  ةبرجت  موت "  لوح "  انرظن  ةھجو  نم 
ًابولطم يداملا  لباقملا  ناك  اًفقوم  لَّوَح  دقف   ، ةیباجيإ

ًالام  ( موت ء  اقدصأ سانلا ( هیف  عفدیس  فقوم  ىلإ  هیف 
اندقتعا ؟  لثملا لعف  اننكمي  لھ   ، ةعتملا ىلع  لوصحلل 

. لواحنس اننأ 
مویلا ةرضاحم  تحتتفا   ، يبالط ةشھد  راثأ  امو  موي  تاذ 
تایبأ ةعضب   ، يرعش فطتقمب  يرادإلا  سفنلا  ملع  نع 

ناك ًاّيأ  ةدیصق "  نم 
باتك Leaves of Grass ل " نم  هيدیب "  نآلا  ينكسمي  نم 

نامتيو " : تلاو 
، هيدیب نآلا  ينكسمي  نم  ناك  ًاّيأ 

، دحاو ء  يش نود  نم  ةدئاف  الب  نوكیس  ء  يش لك 
، رثكأ ينم  بارتقالا  لواحت  نأ  لبق  كرذحأ  يننإ 

. اًمامت فلتخم  يننكل   ، يننظت ام  تسل  انأف 
؟ يعبات حبصیس  نم 



؟ يدو بلطیس  نم 
، ةرمدم امبرو  ةدكؤم  ریغ  ةجیتنلاو  بيرم  قيرطلا 

يدحو انأف   ، رخآ ء  يش لك  نع  ىلختت  نأ  كیلع 
، ديرفلاو دیحولا  كرایعم  نوكیس  نَم 

، ةبعتمو ةليوط  كتلزع  نوكتس  اھنیحو 
لكو اھلمكأب  ةقباسلا  كتایح  ةيرظن  نع  ىلختت  نأ  دبال 

، كلوح نم  ةایحب  ةقالع  هل  ام 
كسفن عقوت  نأ  لبق  نآلا  ينررح  يلاتلابو 

، يقتاع نع  كيدي  دعبأ   ، بعاتملا نم  ديزم  يف 
. كقيرط يف  لحراو  ينعد 

ثالث دقعأس  يننإ  بالطلل  تلق   ، باتكلا تقلغأ  نأ  دعب 
نامتيو " تلاو  باتكل Leaves of Grass ل "  ءة  ارق تاسلج 

ىرخأو ةریصق  امھادحإ   : ةعمجلا موي  ء  اسم
مھل تلُق  ناكملا  قیض  ببسبو   ، ةليوط ةثلاثو  ةطسوتم 
، روضحلا هنكمي  ْنَم  ديدحتل  اًدازم  دقعأ  نأ  تررق  يننإ 

ء اطع ميدقت  مھنكمي  يكل  اًقاروأ  مھیلع  تعزوو 
، كلذ اولعفي  نأ  لبق  نكل   ، مھل ناكم  ىلع  لوصحلل 

. ًالاؤس مھیلع  تحرط 
نم مھيدل  ناك  اذإ  ام  اوبتكي  نأ  بالطلا  فصن  نم  تبلط 

لباقم يل  تارالود  عفدل 10  دادعتسا  ةيرظنلا  ةیحانلا 
فصنلا نم  تبلطو   ، رعشلا ةوالت  نم  قئاقد  رشع 

ةیحانلا نم  دادعتسا ( مھيدل  ناك  اذإ  ام  اونودي  نأ  رخآلا 
رشع ةدمل  رعشلا  ولتأ  انأو  َّيلإ  عامتسالل   ( ةيرظنلا

. تارالود مھل 10  تعفد  اذإ  قئاقد 



نم تبلط  ذئدنعو   . زكترملا ةباثمب  عبطلاب  اذھ  ناك 
ةسلج يف  ناكم  ىلع  لوصحلل  ء  اطع ميدقت  بالطلا 

يئدبملا زكترملا  نأ  دقتعت  لھ   ، يب ةصاخلا  رعشلا  ءة  ارق
ىلع رَّثأ 

؟ ةقحاللا تا  ء اطعلا
ءة ارق ةراھم   ، امھلوأ  : نيرمأ يف  ركف  كربخأ  نأ  لبق 
نم بلطأ  اذل   ، ىلوألا ةبترملا  نم  تسیل  َّيدل  رعشلا 

رعشلا ةوالت  نم  قئاقد  لباقم 10  يل  عفدي  نأ  مھدحأ 
نكمي

يننأ نم  مغرلا  ىلع   ، ًایناث  ، ةغلابملا نم  اًعون  ربتعي  نأ 
لباقم يل  نوعفدیس  اوناك  نإ  بالطلا  فصن  تلأس 

ميدقتل نيرطضم  اونوكي  مل  مھنإف   ، ةوالتلا روضح  زایتما 
اًسأر رومألا  اوبلقي  نأ  مھناكمإب  ناكو   ، لكشلا اذھب  ء  اطع

. مھل عفدأ  نأ  ينوبلاطيو  اًمامت  بقع  ىلع 
نيذلا  (. ء اجر  ، لوبطلا قدتل  جئاتنلا ( ىلإ  لقتننل  نآلاو 

مھيدل ناك  يل  عفدلا  لوح  يرظنلا  لاؤسلا  نع  اوباجأ 
، زایتمالا ىلع  لوصحلا  لباقم  يل  اوعفدیل  دادعتسا  اًّقح 

اًدحاو اًرالود  يل  اوعفدي  نأ  طسوتملا  يف  اوضرع  دقو 
يف نيرالود  يلاوحو   ، رعشلل ةریصقلا  ءة  ارقلا يف 

تارالود ةثالث  نم  رثكأو   ، رعشلل ةطسوتملا  ءة  ارقلا
لباقم لیلقب 

بسكأ نأ  يناكمإب  ناك  امبر  ) . رعشلل ةليوطلا  ءة  ارقلا
.( ةياھنلا يف  يميداكألا  لاجملا  جراخ  يقزر 

ىلع لوصحلا  ةركف  ىلع  اوتبث  نيذلا  كئلوأ  نع  اذام  نكل 
لوصحلا اوبلط   ، عقوتت دق  امك  )؟  يل عفدلا  نم  ًالدب  رجأ (



رالود طسوتملا 1.30  يف  نوديري  اوناكو   ، رجأ ىلع 
، و2.70 رعشلل ةریصقلا  ءة  ارقلا ىلإ  عامتسالا  لباقم 

، و4.80 رعشلل ةطسوتملا  ءة  ارقلا ىلإ  عامتسالل  رالود 
. رعشلل ةليوطلا  ءة  ارقلا لمحتل  رالود 

كنكمأ نإو  ةضماغ ( ةبرجت  ليوحت  تعطتسا  كلذبو 
ضومغ ىدم  مھفتس  تنك   ، رعشلا ولتأ  انأو  يعامس 

امك ةملؤم  وأ  ةعتمم  ةبرجت  ىلإ  ًاّیئاوشع   ( ةبرجتلا هذھ 
ةعومجم ةيأ  فرعت  ملو   ، ریبك دح  ىلإ  رياوس "  موت  لعف " 

ةدوج تاذ  رعشلل  يت  ء ارق تناك  اذإ  ام  بالطلا  نم 
قحتست ةدوج  تاذ  وأ  اھل  ًالباقم  لام  عفد  قحتست 

ةبرجتلا نع  ًاّیلام  صخشلا  ضيوعت  مت  نإ  اھیلإ  عامتسالا 
املاح نكل   .( ةملؤم وأ  ةعتمم  ةبرجتلا  تناك  نإ  اوفرعي  مل  )

عفدأ وأ  يل  نوعفدیس  مھنأ  لوألا ( عابطنالا  لكشت 
، كلذ ىلع  ةوالع   . زكترملا ديدحت  متو  رمألا  مسح   ،( مھل

بولسأب ىرخأ  تارارق  هتعبت   ، لوألا رارقلا  ذاختا  مت  نإ  ام 
ناك اذإ  ام  بالطلا  فرعي  مل   ، ًاطبارتمو ًاّیقطنم  ادب 

نكل  ، ةئیس وأ  ةدیج  ةبرجت  رعشلل  يتوالت  ىلإ  عامتسالا 
ةدوزم ةقاطك  هومدختسا  مھنإف   ، لوألا مھرارق  ناك  اَّيأ 

يف تاباجتسالل  ًاطبارتم  ًاطمن  اومدقو  ةقحال  تارارقل 
. ثالثلا ةيرعشلا  تا  ء ارقلا

ول  " : اھسفن تاجاتنتسالل  نيوت "  كرام  لصوت "  عبطلاب 
اذھ بتاك  لثم  اًمیكحو  اًمیظع  اًفوسلیف  موت "  ناك " 
ربجم صن  يأ  نم  نوكتي  لمعلا  نأ  نآلا  مھفل   ، باتكلا

صن يأ  نم  نوكتت  ةیحرسملا  نأو   ، هعم لماعتلا  ىلع 
نيوت " كرام  قلعو "  هعم " .  لماعتلا  ىلع  اًربجم  سیل 



تابرع نودوقي  ارتلجنإ  يف  ء  ايرثأ كانھ   " : ًالئاق اًضيأ 
يف ًاّیموي  ًالیم  نیثالث  وأ  نيرشعل  ةنصحأ  ةعبرأ  اھرجت 

ًالام مھفلكت  ةزیملا  هذھ  نأل  فیصلا  يف  يموي  ریس  طخ 
كلذف  ، ةمدخلا لباقم  روجأ  مھیلع  ضرع  ول  نكل   ، اًریثك

نولیقتسیس " . مث  لمع  ىلإ  اھلوحیس 
تارایتخالا حضوت  اھنإ   ، ًالوأ ؟  راكفألا هذھ  اندوقت  نيأ  ىلإ 

رثألا ةقیمع  ىلإ  ةھفاتلا  نم  اھب  موقن  يتلا  ةديدعلا 
انك اذإ  ام  ررقن  نحنف   ، اًرود زاكترالا  اھیف  يدؤي  يتلاو 

ةمخضلا رتویبمكلا  ةزھجأ  يرتشنس 
يف تالطعلا  يضقن  وأ  ء  ارمحلا ةراشإلا  ىطختن  وأ 

يف دھتجن  وأ  يكسفوكياشت "  ىلإ "  عمتسن  وأ  اینوجاتاب 
وأ ًالافطأ  بجنن  وأ  جوزتن  وأ  هاروتكدلا  لئاسر  دادعإ 

شیعن
تاباختنالا يف  هنیعب  بزحل  توصن  وأ  يحاوضلا  يف 

هذھ ينبن  نحن   ، ةيداصتقالا ةيرظنلل  اًقفوو   ، اذكھو
. هھركن امو  هبحن  ام  ؛  ةیساسأ مِیق  ىلع  تارارقلا 

براجتلا هذھ  نم  ةدافتسملا  ةیسیئرلا  سوردلا  ام  نكل 
يتلا ةایحلا  نأ  يھ  لھ  ؟  ماع لكشب  انتایحب  ةقلعتملا 

طبارت نع  ریبك  دح  ىلإ  ةجتان  يھ  ةغلاب  ةيانعب  اھانلكش 
تارارق انذختا  اننأ  يھ  لھ  ؟  يئاوشع يقطنم 

زوإلا خارف  لثم  يضاملا ( يف  ام  ةلحرم  يف  ةیئاوشع 
كلذ ذنم  اھیلع  انتایح  انینبو   ( اھل ًابأ  زنيرول  تذختا  يتلا 

، نیحلا
يھ لھ  ؟  ةمیكح تناك  ةیلصألا  تارارقلا  نأ  نیضرتفم 

يتلا سبالملاو  انجاوزأو  اننھمل  انرایتخا  ةیفیكب  قلعتت 



تارارق تناك  لھ  ؟  انرعشل انفیفصت  ةقيرطو  اھيدترن 
ةیكذ

تاعابطنا يئزج  لكشب  تناك  مأ  ؟  لوألا ماقملا  يف 
؟ شحوتب تمن  ةیئاوشع  ةیلوأ  ةینھذ 

نكل  ، دوجوم  " انأ  نذإ   ، ركفأ انأ  تراكيد " : "  لوقي " 
ةجذاسلا ىلوألا  انتایكولسل  ةصالخ  درجم  اننأ  ضرتفنل 

؟ نذإ رمألا  امف   ، ةیئاوشعلا
قلعتي امیف  نكل   ، ةبعص ةلأسم  ةلئسألا  هذھ  نوكت  دق 

تانیسحت ةیلاعفب  لخدن  نأ  اننكمي   ، ةیصخشلا انتایحب 
نأب أدبن  نأ  اننكميو   ، ةیقطنملا ریغ  انتایكولس  ىلع 

فتاھ ء  ارشل ططخت  كنأ  ضرتفا   . انفعض طاقن  يعن 
ةثالث ةقدب  ةیمقر  اریماك  هب  رفاوتت  فتاھ  يرصع ( يولخ 

اھساقم دیعبتو  بيرقت  ةسدع  ىلع  يوتحت  لسكب  اجیم 
ةزاتمملا ةوھقلا  نم  يموي  بوك  ىتح  وأ   ( تاجرد  8

. ةداعلا كلت  نع  راسفتسالاب  أدبت  دق   ، تارالود هرعس 4 
يذلا ةداعسلا  رادقم  نع  كسفن  لأسا   ، ًایناث ؟  تأدب فیك 

تدقتعا يذلا  ردقلاب  ةداعسلا  لھ   ، اھنم هیلع  لصحتس 
تاقفنلا دشرت  نأ  كنكمي  لھ  ؟  هیلع لصحتس  كنأ 

؟ رخآ ء  يش ىلع  لضفأ  لكشب  يقبتملا  لاملا  قفنتو 
يف

ىلع هلعفت  ام  لك  يف  كسفن  بردت  نأ  دبال  ةقیقحلا 
فتاھلا ةلاح  يفو   ، ةرركتملا كتایكولس  نع  راسفتسالا 

فتاھلا نع  ةوطخ  عجارتت  نأ  كنكمي  لھ   ، يولخلا
يف لاملا  ضعب  لغتستو   ، كتاقفن للقتو   ، يرصعلا

نع راسفتسالا  نم  ًالدب  ةوھقلل  ةبسنلابو  ؟  رخآ ء  يش



اذإ ام  كسفن  لأسا   ، مویلا هلوانتتس  يذلا  ةوھقلا  جيزم 
ناك

نم داتعملا  بوكلا  كلذ  لوانتت  نأ  ىتح  كیلع  نیعتي 
. قالطإلا ىلع  ةفلكملا  ةوھقلا 

هذختن رارق  لوأل  اًّصاخ  اًھابتنا  ریعن  نأ  اًضيأ  انیلع  نیعتي 
لوح تارارقلا ( نم  اًقفدتم  ًاليوط  اًرایت  حبصیس  امیف 

، رارقلا اذھ  لثم  هجاون  امدنعو   .( خلإ  ، لكأملاو سبلملا 
بقاوع نود  نم   ، طقف دحاو  رارق  اذھ  نأ  انل  ودبي  دق 

اھل نوكي  دق  لوألا  رارقلا  ةوق  ةقیقحلا  يف  نكل   ، ةریبك
، ةمداق تاونسل  ةیلبقتسملا  انتارارق  قرتخي  مئاد  ریثأت 
، اًمساح رارق  لوأ  ربتعي  رابتعالا  يف  ریثأتلا  اذھ  عضوبو 

. هقحتسي يذلا  هابتنالا  هرعن  نأ  انیلع  نیعتيو 
قحتست ةسوردملا ال  ریغ  ةایحلا  نإ  طارقس "  لاق " 

ةینھذلا تاعابطنالا  درجل  تقولا  ناح  دق  امبر   ، شیعلا
ةرم تاذ  تناك  ول  ىتحو   ، انتایح يف  يتلا  تازكترملاو 

ةداعإ متي  املاح  ؟  ةیقطنم تلاز  ام  لھف   ، اًمامت ةیقطنم 
تارارق لبقتن  نأ  اننكمي   ، ةميدقلا تارایتخالا  يف  رظنلا 

ودبي اذھو  ديدج  مویل  ةديدجلا  صرفلاو   ، ةديدج
. ًاّیقطنم

هل زوإلا  خارفو  تازكترملا  نع  ثيدحلا  اذھ  لك  نكل 
ملع ضرتفي   . كلھتسملا تالیضفت  ىلع  ربكأ  تاریثأت 

قوسلا يف  تاجتنملا  راعسأ  نأ  يدیلقتلا  داصتقالا 
اھددحي

تابغرو  ( ضرعلا رعس ( لكب  جاتنإلا   : نیلماع نیب  نزاوتلا 
ددحيو  .( بلطلا رعس ( لكل  اًقفو  ةیئارش  ةردق  مھيدل  نم 



راعسأ نالماعلا  ناذھ  هیف  يقتلي  يذلا  رعسلا 
. قوسلا

ىلع يساسأ  لكشب  دمتعت  اھنكل   ، ةعئار ةركف  هذھ 
ناددحي اًعم  امھنأو  نالقتسم  نیلماعلا  نأب  ضارتفالا 

اذھ يف  ةمدقملا  براجتلا  عیمج  جئاتنو   ، قوسلا رعس 
لصفلا

يئاوشعلا يقطنملا  طبارتلل  ةیساسألا  ةركفلاو  )
راطإلل اًقفو   ، ًالوأ  . تاضارتفالا هذھ  يف  نعطت   ( اھسفن

عفدلل نیكلھتسملا  دادعتسا  ربتعي   ، يرایعملا يداصتقالا 
دحأ

وھ اذھ  قوسلا ( راعسأ  ناددحي  نيذللا  نیلماعلا 
ىدل امب  بعالتلا  نكمي   ، انبراجت نیبت  امك  نكل   ،( بلطلا

نأ ينعي  اذھو   ، ةلوھسب هعفدل  اًدادعتسا  نیكلھتسملا 
يف دیج  لكشب  ةقیقحلا  يف  نومكحتي  نیكلھتسملا ال 

لباقم اھعفدل  اًدادعتسا  مھيدل  يتلا  راعسألاو  مھقاوذأ 
. ةفلتخم براجتو  علس 

نأ يرایعملا  يداصتقالا  راطإلا  ضرتفي  امنیب   ، ًایناث
تاروانملا عون  ریشي   ، ةلقتسم بلطلاو  ضرعلا  لماوع 

يف اھنأ  انھ  اھانیب  يتلا  زاكترالاب  ةصاخلا  ةیعادخلا 
ةقیقحلا

نم زاكترالا  عبني  ةیعقاولا  ةایحلا  يفف   ، ةلقتسم ریغ 
راعسألاو عنصملا  لبق  نم ِ ةحرتقملا  ةئزجتلا  راعسأ 

جتنملاب فيرعتلا  تالمحو  جيورتلا  تالمحو  اھنع  نلعملا 
، خلإ

نم ًالدب  هنأ  نذإ  ودبيو   ، ضرعلا بناج  يف  تاریغتم  اھلكو 



، قوسلا راعسأ  ىلع  عفدلل  نیكلھتسملا  دادعتسا  ریثأت 
نوكتو ام  دح  ىلإ  ةیببسلا  سكعنت 

دادعتسا ىلع  رثؤت  يتلا  يھ  اھسفن  قوسلا  راعسأ 
سیل بلطلا  نأ  وھ  اذھ  هینعي  ام   . عفدلل نیكلھتسملا 

. ضرعلا نع  اًمامت  ًالصفنم  ًالماع  ةقیقحلا  يف 
يقطنملا طبارتلا  راطإ  يفف   ، ةصقلا ةياھن  تسیل  هذھو 

نیب قوسلا  يف  اھارن  يتلا  تاقالعلا  موقت  يئاوشعلا 
نم ديزم  ء  ارش  ، لاثملا لیبس  ىلع  بلطلاو ( ضرعلا 

بلع
تالیضفتلا ىلع  سیل   ( مصخ اھیلع  نوكي  امدنع  يدابزلا 

يف ركف   ، ةركفلا هذھل  حیضوت  كیلإو   ، ةركاذلا ىلع  امنإو 
لیخت نآلاو   ، رئاصعلاو نبللا  نم  يلاحلا  ككالھتسا 

امھادحإ  . اًدغ نیتديدج  نیتبيرض  ضرف  متیس  هنأ 
ديزتس ىرخألاو  رادقمب %50،  رئاصعلا  رعس  ضفختس 

؟ كداقتعا يف  ثدحیس  اذامف  ةبسنب %100،  نبللا  رعس 
ىلع دیكأتلاب  راعسألا  يف  تارییغتلا  هذھ  رثؤتس 

دنع مویسلاكلا  ةبسن  ىلع  رثؤیس  اذھو   ، كالھتسالا
ام نآلا  لیخت  نكل   ، مھتداعس نم  للقي  يلاتلابو  سانلا 

اذام  : يلي
ةركاذلل ضحم  نادقف  ةديدجلا  بئارضلا  بحاص  ول 

ریغتت ول  اذام  ؟  نبللاو رئاصعلل  ةقباسلا  راعسألل  ةبسنلاب 
تنك ام  ركذتت  كنكل ال   ، اھسفن ةقيرطلاب  راعسألا 

؟ يضاملا يف  تاجتنملا  هذھ  ء  ارشل هعفدت 
ىلع لئاھ  ریثأت  اھل  نوكیس  راعسألا  تارییغت  نأ  دقتعأ 
تادايز اوظحالو  ةقباسلا  راعسألا  سانلا  ركذت  ول  بلطلا 



راعسألا ركذت  نود  نم  هنأ  دقتعأ  يننكل   ، راعسألا
نإ  ، فیفط ریثأت  هذھ  راعسألا  تارییغتل  نوكیس   ، ةیضاملا

سانلا ركذتي  مل  اذإ   ، بلطلا ىلع  ریثأت  يأ  اھل  ناك 
رئاصعلاو نبللا  كالھتسا  لظي  فوسف   ، ةقباسلا راعسألا 

، ریغتت مل  راعسألا  نأ  ول  امك   ، يساسأ لكشب  وھ  امك 
تارییغت هاجت  اھرھظن  يتلا  ةیساسحلا  رخآ  ىنعمب 

ةجیتن ریبك  دح  ىلإ  ةقیقحلا  يف  نوكت  دق  راعسألا 
انركذتل

يف انتبغرو   ، يضاملا يف  اھانعفد  يتلا  راعسألل 
ىلع تسیلو   ، ةقباسلا انتارارق  عم  يقطنملا  طبارتلا 

بلطلا ىوتسم  وأ  ةیقیقحلا  انتالیضفتل  اًساكعنا  قالطإلا 
. انب صاخلا 

تررق اذإ  اًضيأ  هسفن  يساسألا  أدبملا  قبطنیسو 
رعس فعاضت  ةبيرض  ضرف  مايألا  دحأ  يف  ةموكحلا 
نأ دبال  ةيدیلقتلا  ةيداصتقالا  ةيرظنلل  اًقفو   . نيزنبلا

اذھ ضفخي 
سانلا دقعیس  دیكأتلاب  ؟  حیحص اذھ  لھ  نكل   ، بلطلا

، مھزكترمب ةديدجلا  راعسألا  نیب  ةنراقم  ةيادبلا  يف 
نوعجارتي امبر  يلاتلابو   ، ةديدجلا راعسألا  مھشھدتسو 

، ةنجھم ةرایس  نورتشي  امبر  لب  نيزنبلا  كالھتسا  يف 
نوكلھتسملا ملقأتي  املاحو  ليوطلا  ىدملا  ىلع  نكل 

امك اًمامت  ةديدجلا ( تازكترملاو  ديدجلا  رعسلا  ىلع 
ىلع ملقأتن 

،( رخآ ء  يش لكو  ةیندعملا  هایملاو  كيان  ةيذحأ  رعس 
يف ديدجلا  رعسلاب  نيزنبلل  انكالھتسا  برتقي  امبرف 

كلذ نع  ًالضف   ، ةبيرضلا لبق  ام  ىوتسم  نم  ةقیقحلا 



يھ امك 
نأ نكمي   . ریبك دح  ىلإ  سكبراتس  لاثم  يف  لاحلا 

نإ هذھ  ملقأتلا  ةیلمع  عراستت 
لثم  ، ىرخأ تارییغت  اًضيأ  هبحاصي  راعسألا  رییغت  ناك 

ةديدج ةجرد 
لوناثيإلا دوقو  لثم  دوقولا ( نم  رخآ  عون  وأ  زاغلا  نم 

.( ةطنحلا نم  عنصملا 
اھل نوكي  نل  نيزنبلا  رعس  ةفعاضم  نأ  ىلإ  ریشأ  يننإ ال 

ىلع هنأ  دقتعأ  يننكل   ، نیكلھتسملا بلط  ىلع  ریثأت 
ریثكب لقأ  بلطلا  ىلع  اھریثأت  نوكیس  ليوطلا  ىدملا 

امم
ةیقوسلا لعفلا  دودر  ةظحالم  نم  طقف  ضرتفي  ناك 

. راعسألا تادايز  ىلع  ىدملا  ةریصق 
ةقالع هل  يئاوشعلا  يقطنملا  طبارتلل  رخآ  ریثأت  كانھو 

، ةرحلا ةراجتلاو  ةرحلا  قوسلل  ةموعزملا  دئاوفلاب 
ول يننأ  يف  ةرحلا  قوسلل  ةیساسألا  ةركفلا  لثمتتو 

كلتمأ تنك 
نإف ةكيرألا -  ضرتفنل  ينم -  رثكأ  كيدل  ةمیق  هل  اًئیش 
ةدئافلا نأ  ينعي  اذھو   ، انیلك دیفیس  ةعلسلا  هذھ  لوادت 

نأب ضارتفالا  ىلإ  ديدج  نم  اندیعت  ةضياقملل  ةلدابتملا 
ةمیقو مھيدل  ام  ةمیق  نوفرعي  قوسلا  يف  نیبعاللا  لك 

قيرط نع  اھیلع  لوصحلا  يف  نوركفي  يتلا  ء  ایشألا
. ةراجتلا

ةیلوألا تازكترملاب  ًابلاغ  رثأتت  انتارایتخا  تناك  ول  نكل 
تارایتخالا نإف   ، انبراجت يف  انظحال  امك  ةیئاوشعلا 



اًساكعنا ةرورضلاب  نوكت  نل  اھب  موقن  يتلا  تاضياقملاو 
ةعتملل

كلت نم  اھدمتسن  يتلا  ةیقیقحلا  ةدافتسالا  وأ 
ذختن تالاحلا  نم  ديدعلا  يف   ، رخآ ىنعمب   . تاجتنملا
يتلا ةعتملا  رادقم  سكعت  دق ال  قوسلا  يف  تارارق 

نأ نكمي 
انك ال نإ  نآلاو   ، ةفلتخملا علسلا  نم  اھیلع  لصحن 

تازكترم عبتن  اننكل   ، ةقدب ةعتملا  میق  باسح  عیطتسن 
نم سیل  نذإ   ، كلذ نم  ًالدب  رركتم  لكشب  ةیئاوشع 

ةرورضلاب انلعجتس  ةضياقملا  ةصرف  تناك  نإ  حضاولا 
تازكترملا ضعب  ببسب   ، لاثملا لیبس  ىلع   ، ًالاح لضفأ 

نم ریثكلا  انحنمي  اًئیش  أطخلاب  لدابن  دق  ةسیعتلا  ةیلوألا 
( اًضفخنم ًاّیلوأ  اًزكترم  نمضتي  ناك  فسألل  هنكل  ةعتملا (

ضعب ببسب  نكل  لقأ ( ةعتم  انحنمي  ء  يش لباقم 
تناك ول   .( لاع لوأ  زكترم  هيدل  ناك  ةیئاوشعلا  فورظلا 

سیل نكل  اھب -  ةقلعتملا  تايركذلاو  تازكترملا 
ةداشإلا متت  اذاَمِلف   ، انكولس ددحت  تالیضفتلا - 

( ةعفنملا ةداعسلا ( ةدايز  حاتفم  اھنأ  ىلع  ةضياقملاب 
؟ ةیصخشلا

انرودقم يف  نكي  مل  اذإ  ؟  اذھ انلصوي  نيأ  ىلإ   ، نذإ
ضرعلا يف  ةلثمتملا  قوسلا  ىوق  ىلع  دامتعالا 

انرودقم يف  سیلو   ، ىلثُم ةیقوس  راعسأ  عضول  بلطلاو 
ىلع دامتعالا 

، انتعفنم ةدايز  ىلع  انتدعاسمل  ةرحلا  قوسلا  تایلآ 
قدصيو  ، رخآ ناكم  يف  ثحبلا  انیلع  نیعتي  دق  اھنیحف 

، عمتجملا تايرورض  ىلع  صاخ  لكشب  رمألا  اذھ 



ةياعرلاك
نم كلذ  ریغو   ، میلعتلاو ء  ابرھكلاو ء  املاو ء  اودلاو ةیحصلا 

نإف  ، ةيویحلا دراوملا 
مظنت نل  ةرحلا  قاوسألاو  قوسلا  ىوق  نأ  ةیضرف  تلبق 

قوسلا
نم كسفن  دجت  دق  اھنیحف   ، بسحف اًمئاد  لضفأ  لكشب 

نوكت نأ  ىنمتن  ةموكحلا ( نأ  نودقتعي  نيذلا  كئلوأ 
ربكأ اًرود  يدؤت  نأ  بجي   ( ركفلا ةبقاثو  ةلقاع  ةموكح 

دیقي اذھ  ناك  نإ  ىتح   ، قوسلا ةطشنأ  میظنت  يف 
ةمئاقلا ةرحلا  قوسلا  نوكتس  لجأ   . ةرحلا تاعورشملا 
انك نإ  ةیلاثم  كاكتحالا  مدعو  بلطلاو  ضرعلا  ىلع 

نییقطنم
عضت نأ  نیعتیف  نییقطنم  نوكن  امدنع ال  نكل   ، اًّقح

. نابسحلا يف  مھملا  لماعلا  اذھ  تاسایسلا 

ةددحم تالیضفت  دوجو  يف  تالمأت 
اننأ يناثلا  لصفلا  نم  ةدافتسملا  سوردلا  دحأ  ناك 

دقتعن
يف نكل   ، ةددحمو ةقیقد  تالیضفت  انيدل  نأ  ماع  لكشب 

ةقیقحلا
ةبرجت نم  ًالاثم  كیلإو   . ديرن ام  فرعن  اننأ  طقف  نظن 

ام لوح  راكفألا  نم  ةعومجم  عم  فقومل  اھیف  تضرعت 
. اًمامت فلتخم  مھفب  تجرخو  هديرأ 

ةلدابمل تقولا  ناح  دق  هنأ  تررق   ، نیثالثلا تغلب  امدنع 



مل يننكل   ، ةرایس نمث  نم  ء  زجك ةيراخبلا  يتجارد 
تناك  ، يل بسانم  تارایسلا  نم  عون  يأ  ررقأ  نأ  عطتسأ 
وھ يندعسأ  امو   ، اھقالطنا ةيادب  يف  تنرتنإلا  ةكبش 

، تارایسلا ء  ارش نع  حئاصن  مدقي  اًعقوم  تدجو  يننأ 
حرطي نآلا -  فقوت  يذلا  ينورتكلإلا -  عقوملا  ناك 

تاعومجم
لضفملا ةمالسلا  فینصت  نم  حوارتت  ةلئسألا  نم 

فصن  ، اھب بغرأ  يتلا  ةلمرفلا  ةفاسم  ىلإ  يل  ةبسنلاب 
عبطلابو مھلقأ  نأ  دوأ  نيذلا  باكرلا  ددع   ، نارودلا رطق 

قاطن
. رعسلا

هذھ نع  ةباجإلا  يف  ةقیقد  ةرشع  سمخ  تیضق 
مدقتلا ةضراع  تبقار  ةحفص  لك  ىلعأ  يفو   ، ةلئسألا

ذإ ؛  اًریثم رمألا  ناك   ، يتجیتن نم  ةدشب  برتقت  تناك  يتلا 
تنك

اھیلإ لصوتیس  يتلا  تایصوتلا  عون  ةيؤرب  اًّقح  اًّمتھم 
يتلا تاباجإلا  عیمج  ةیئاھنلا  ةشاشلا  تضرع   ، عقوملا

ام لكو  ؛  ةیضاملا ةرشع  سمخلا  قئاقدلا  يف  اھتمدق 
ناك

ةیصوتلا ىلع  لصحأل  ميدقت  ىلع  طغضلا  وھ  هلعف  َّيلع 
يترایس نأ  تملع  كلذ  تلعف  امدنعو   ، يب ةصاخلا 

سوروات " . دروف  يھ "  ء)  اجر  ، لوبطلا قدتل  ةیلاثملا (
؟ اذام

ةقیقحلا يف  تارایسلا ( نع  ریثكلا  فرعأ  دق ال   ، نآلا
ديرأ " نكأ  مل  يننأ  فرعأ  يننكل   ،( اھنع اًّدج  لیلقلا  فرعأ 



دكأتم انأف  ؛  اھل ء  اردزا يأ  دصقأ  الو  سوروات " ( دروف 
يھ ةلكشملا  تناك   .( ةھراف ةرایس  ماع  لكشب  اھنأ 

ةرایسلا هذھ  لثم  دوقأ  يسفن  روصتأ  نكأ  مل  يننأ 
، ةيراخبلا يتجارد  نع  يوتل  تیلخت  نأ  دعب   ، ةنیصرلا

هجاوأ تنك 
ةقیمعو ةسوردم  ةیلمع  تبرج  دقل   ، ةلضعم ذئدنع 

يتلا ةباجإلا  ينبجعت  ملو   ، يترایس رایتخا  يف  ریكفتلا 
يناكم يف  دحأ  يأ  نأ  دقتعأ  ام  تلعف  اذل   ، اھیلع تلصح 

ىلإ تدعو   ، تارم عضب  ةدوعلا  رز  ىلع  تطغض   ، هلعفیس
نم ديدعلا  تریغو   ، ةلباقملا ةیلمعل  ىلوألا  لحارملا 

رثكأ تاباجإ  اھنأب  يسفن  تعنقأ  ام  ىلإ  ةیلصألا  تاباجإلا 
باكرلا ددعو  ةمالسلاب  يمامتھا  تضفخ   ، ةم ء المو ةقد 
يتاباجإ نم  ریثكلا  ترَّیغو   ، يعم مھباحطصا  تدرأ  نيذلا 

ةجاردلل بسنأ  ليدب  هنأ  تدقتعا  ام  بسانتل 
متت فیك  ىرأل  ققحتأ  رخآلاو  نیحلا  نیب  تنكو   ، ةيراخبلا

. ةفلتخم تایصوت  ىلإ  ةفلتخملا  تاباجإلا  ةمجرت 
عقوملا َّيلع  حرتقا  ىتح  رمألا  اذھ  يف  تررمتساو 

، اتایم  " ادزام  تارایسلا "  حئاصنب  صاخلا  ينورتكلإلا 
ةرایسب حصنیل  يفكي  امب  جمانربلا  َّيلع  فطعت  امدنعو 

ةریغص
تایجمربلل نانتمالاب  ترعش   ، يطلل لباق  ء  اطغ تاذ 

عیباسأ ةعضب  دعبو   ، هتحیصن عابتا  تررقو  ةعئارلا 
كلذب - اًروخف  تنكو  اتایم " -  ةرایسل "  اًكلام  تحبصأ 

. ةديدع تاونسل  صالخإب  ينتمدخ  يتلاو 
ةرایس ء  ارش نأ  فرعأ  تنك   ، ةیحان نم  ؟  انھ ثدح  اذام 



مھملا رارقلا  اذھ  لوانت  ديرأ  تنكو   ، اًھفات اًرمأ  نكي  مل 
ةئداھ ةقيرطب  دئاوفلاو  ةفلكتلا  نیب  ةقیقدلا  ةنراقملاب 
يننأ تفرع  هسفن  تقولا  يفو   . ةلوقعمو ةبوسحمو 

نأ تمھفو   ، دشرلا نس  وحن  ةيزمرو  ةمھم  ةوطخ  وطخأ 
هذھ اھدوقأ  يتلا  ةیمتحلا ( ةریغصلا  ةنحاشلاو  لافطألا 

يلقع ناك  كلذ  نم  مغرلاىلعو   ، يراظتناب تناك   ( مايألا
قامعأ يفو   ، فینع يلمع  عارص  يف  ناضوخي  يبلقو 
ىلإ برقأ  ودبت  ةرایس  وھ  اًّقح  هديرأ  تنك  ام  يسفن 

يتجارد
. هتدایقب عتمتسأ  اًئیش  ةيراخبلا - 

هذھ لحل  سوردملاو  يجھنملا  بولسألا  ينبت  رمثي  مل 
تبعالتو تدع  اذل   ، ةحیحصلا ةباجإلا  نع  ةلكشملا 
يرایتخا رربت  ةیبوساحلا  ةقيرطلا  تكرتو   ، يتاباجإب

لكشب
، يندعسأ رارقب  لاحلا  يب  تھتنا  لكشلا  اذھبو   ، يقطنم

، يسفنل هحرش  لھسي  اًرارق  ناك  هسفن  تقولا  يفو 
حضتا  ، ةجمربمو ةمظنم  ةیبوساح  ةیلمع  لالخ  نمو 
لباقلا ء  اطغلا تاذ  ةریغصلا  ةرایسلا  نوك  ببس  نآلا 

. ةقیقحلا يف  يل  ًابسانم  اًرایتخا  يطلل 
هذھ ةلصفملا  يبوساحلا  ريربتلا  ةیلمع  ودبت  دق 

رصانعلا نأ  دقتعأ  يننكل   ، اھیف اًغلابمو  ةیحطس 
انتارارق نم  ديدعلا  ةياھنلا  يف  لكشت  اھسفن  ةیساسألا 

دقلو  ، ةمھملا
ىفختت نأ  ديرن  ًانایحأ  اننأ  ةبرجتلا  هذھ  نم  تملعت 

يف اھنأ  نیح  يف   ، يقطنم عادخ  رھظم  تحت  انتارارق 



قامعأ يف  هیھتشن  يلخاد  ساسحإ  نم  عبنت  ةقیقحلا 
، انسفنأ

هذھ ىلإ  يھتنن  نأ  نم  دكأتلل  انتالواحم  يف  اننأ  دقتعأو 
رمن اننإف   ، ةسوردمو ةبوسحم  ودبت  يتلا  تارارقلا 
ةیقطنملا تاريربتلاو  ةیلقعلا  نيرامتلا  نم  ریثكلاب  اًمومع 

تاذو ةمھم  تارایتخالا  نوكت  امدنع  امیس  ، ال  ةيرورضلا
ةدقعم ةیقطنملا  تاريربتلا  هذھ  نوكت  ًانایحأو   ، نأش

جماربلا دحأ  نم  دیفتسن  ًانایحأو   ، تقولل ةكلھتسمو 
هذھ تناك  امبر  ءة،  افك رثكأ  يقطنم  ريربت  يف  اندعاسیل 

يذلا ينورتكلإلا  عقوملل  ةیقیقحلا  ةفیظولا  يھ 
يتدعاسمل ةرورضلاب  اًّممصم  نكي  مل  هنإ   . هتمدختسا

ىلع
يرایتخا ريربت  ىلع  يتدعاسمل  امنإو   ، لضفأ رارق  ذاختا 

. هلایح ةقثلاب  روعشلاو 
اھريربتو ةیلخادلا  يسیساحأ  عابتا  نإف  ةياھنلا  يفو 

ًانایحأ اندوقي  دقف   ، اًئیس اًمئاد  سیل  لعفلا  عوقو  دعب 
يھتنت نأ  نم  انعنمي  لقألا  ىلع  وأ  ةیضرم  ةجیتن  رایتخال 

انب
. اًّقح اھديرن  ةرایس ال  عم  لاحلا 



ةيرفصلا ةفلكتلا  ةفلكت  لصفلا 3 
! اًئیش عفدن  امدنع ال  اًریثك  عفدن  اذامل 

ةمزح ضرعت  ةمیسق  ىلع  لوصحلا  اًموي  تلواح  لھ 
ةوھقلا برشت  كنأ ال  مغر  ؛  ةوھقلا بوبح  نم  ةیناجم 

تابجو لك  نع  اذام  ؟  اھب اھدعت  ةلآ  ىتح  كيدل  تسیلو 
يف كقبط  اھب  تألم  يتلا  ةیناجملا  ةیفاضإلا  ماعطلا 

نم لعفلاب  كملؤت  تأدب  كتدعم  نأ  مغر  ؛  حوتفملا هیفوبلا 
ةیناجملا ء  ایشألا نع  اذامو  ؟  هتكلھتسا يذلا  ماعطلا  لك 

يجيورتلا صیمقلا  ؛  اھتسدك يتلا  ةمیقلا  ةميدع 
قودنص عم  ءت  اج يتلا  بدلا  ةیمد   ، ةیعاذإلا ةطحملل 

اھلسري يتلا  ةطنغمملا  ةمانزرلا   ، بحلا دیع  ةتالوكیش 
؟ ماع لك  كل  ينیمأتلا  كلیكو 

اًدیج ودبي  يناجم  ء  يش ىلع  لوصحلا  نأ  اًّرس  سیل 
ریثم وھ  امنإ  رخآ  اًرعس  سیل  رفصلا  نأ  حضتيو   . ةياغلل

تنك لھ   . ةیقطنملا ریغ  ةراثإلل  ردصمو  يفطاع 
يرتشتس

ناك 50 نأ  دعب  اًتنس  مصخلا 20  دعب  هرعس  حبصأ  اًئیش 
دعب هرعس  حبصأ  ول  هيرتشتس  تنك  لھ   . امبر ؟  اًتنس
تنك لھ  مبر ا.  ؟  اًتنس ناك 50  نأ  دعب  نیتنس  مصخلا 

نأ دعب  اًرفص  مصخلا  دعب  هرعس  حبصأ  ول  هیلع  لصحتس 
! عبطلاب ؟  اًتنس ناك 50 

اذامل ؟  ةيرفصلا ةفلكتلا  يف  مواقي  هدجن ال  يذلا  ام 
نكمي ء  يش لك  مغرف  ؟  ةياغلل يناجملا  ء  يشلا اندعسي 

ء ایشألا حبصت  ذإ  ؛  تالكشملا يف  يناجملا  انعقوي  نأ 
مل يتلا 



درجمب لوقعم  ریغ  لكشب  ةباذج  اھئارش  يف  اًدبأ  ركفن 
موي يف  تعمج  لھ   ، لاثملا لیبس  ىلع   ! ةیناجم اھنوك 

رتافد  ، حیتافم لسالس   ، ةیناجم صاصر  مالقأ  ام 
اھذخأل رطضم  كنأ  مغر   ، تارمتؤملا دحأ  يف  تاظحالم 

لھ ؟  ةمامقلا يف  اھمظعم  حرطتسو  لزنملا  ىلإ  كعم 
نم رثكأ  لكشب  ليوط  اًّدج ( ليوط  تقول  اًموي  تففطصا 

نم ةجلثم  ىولح  ساطرق  ىلع  لوصحلل  طقف   ( مزاللا
نم نیتخسن  تيرتشا  لھ  وأ  ؟  يریج  " دنآ  نیب  رجتم " 

ةثلاثلا ىلع  لصحتل  طقف   ، هراتختل نكت  مل  جتنم 
؟ ًاناجم

نویلبابلا عرتخا  دقف   ، ليوط خيرات  ىلإ  رفصلا  دوعي 
ةعیفر تاحلطصمب  نوینانویلا  هشقانو  ؛  رفصلا موھفم 
ملاعلا نرقو  ء؟)؛  يش ء ال  يشلا نوكي  نأ  نكمي  فیك  )

ىلع لوصحلل  مقرلاب 1  رفصلا  الاجنیب "  ميدقلا "  يدنھلا 
رفصلا نوینامورلاو  اياملا  بعش  لعجو   ، نیجودزم نیمقر 

دجو رفصلا  نكل   ، ةیمقرلا مھتمظنأ  نم  ًءا  زج
ملاع لاطأ  امدنع   ، ًابيرقت دالیملا  دعب  ماع 498  اًّقح  هناكم 
دحأ يف  حابصلا  ىتح  رھسلا  اتایبايرأ "  يدنھلا "  كلفلا 

Sthanam sthanam " : ًالئاق بجعتو  مايألا 
يھ " ةرابعلا  هذھل  ةیبيرقتلا  ةمجرتلاو   ، " dasa gunam

اذكھو  ، ةمیقلا  " فاعضأ  ةرشعب  ناكم  ىلإ  ناكم  نم 
روسكلا ىلع  ء  انب ةیلزنملا  ةمیقلا  دییقت  ةركف  تدلو 

ةلسلس ققحي  رفصلا  ناك  تقولا  كلذ  يف   ، ةيرشعلا
رھدزاو  ، يبرعلا ملاعلا  ىلإ  رشتنا  ذإ  ؛  تاحاجنلا نم 

ةرباربلا لضفب  ابوروأ ( ىلإ  ةيریبيألا  ةريزجلا  ربعو   ، كانھ



يف يطنلطألا  ربعو   ، ًالیلق نویلاطيإلا  هلدعو   ،( نابسإلا
يف رفصلا  دجو  ثیح  ؛  ديدجلا ملاعلا  ىلإ  ًالوصو  ةياھنلا 

ىمسي ناكم  يف  مقرلا 1  عم  اًریبك  اًمادختسا  ةياھنلا 
. نوكیلیسلا يداو 

، رفصلا خيرات  نع  زجوم  درس  يف  لاقي  نأ  نكمي  كلذ  لك 
اًحوضو لقأ  لاملا  ىلع  قبطني  يذلا  رفصلا  موھفم  نكل 

ىلعو  ، اًخيرات هل  نأ  دقتعأ  ةقیقحلا ال  يفو   ، اًمھفو
الو  ، ةلئاھ اًراثآ  يناجملا  ء  يشلل نإف  كلذ  نم  مغرلا 

ةیجيورتلا ضورعلاو  تاموصخلا  راعسأ  ىلإ  دتمي 
رفصلا مادختسا  ةیفیك  ىلإ  اًضيأ  نكلو   ، بسحف

ىلع انتدعاسمل 
. عمتجملا دیفتو  اندیفت  تارارق  ذاختا 

، يرذلا نود  اًمسج  وأ  اًسوریف  يناجملا  ء  يشلا ناك  ول 
تحت مسجلا  صحفل  ًاّینورتكلإ  اًرھجم  مدختسأ  امبرف 
هتعیبط فشكأل  ةفلتخم  تابكرمب  هغبصأ  وأ  تاسدعلا 

. يلخادلا هبیكرت  فشكأل  ام  ةقيرطب  ءه  ازجأ لصفأ  وأ 
ةادأ يكولسلا  داصتقالا  ملع  يف  مدختسن  اننكل 

هصحفو يرشبلا  كولسلا  ء  اطبإب انل  حمست  ةادأ   ، ةفلتخم
ىمسي ء  ارجإلا اذھو   ، ًاّیجيردت نیبتي  امبسح  ًاّیجيردت 

. نآلا كش  الب  تنمخ  دق  نوكت  نأ  نكمي  امك   ، ةبرجت
رنيابماش " انیتسيرك  انأ و "  تلخد  براجتلا  ىدحإ  يف 

( ایجولونكتلل ستسوشتاسام  دھعم  يف  هاروتكد  ةبلاط  )
لاجم  ( وتنروت ةعماج  يف  ةذاتسأ  رازام " ( انین  و " 

يف ةلواط  بصنب  انمق  ام  اًعون   ، ةتالوكیشلا
تارك ةتالوكیشلا -  نم  نیعون  انضرعو  ریبك  ماع  ىنبم 



ةتالوكیش
كانھ تناك  زیسیك -  زیشریھ  ةكرامو  تدنیل  ةكرام  نم 

ةتالوكیش  " : اھیلع بوتكم  انتلواط  ىلع  ةریبك  ةتفال 
نإ امو   ، نوبز  " لكل  ةدحاو 

يعون ةيؤر  مھناكمإب  ناك   ، نولمتحملا نئابزلا  برتقا 
. امھراعسأو ةتالوكیشلا 

جتنت  ، ةتالوكیشلاب ةربخ  هيدل  سیل  نم  مكنم  نمل 
طلخت تناك  ةيرسيوس  ةعرزم  نم  تدنیل  ةتالوكیش 

تدنیل ةتالوكیش  تاركو   ، اًماع ةدمل 160  رخافلا  واكاكلا 
اھل

نكمي الو  عئار  لكشب  ةميركلاب  ةاطغم  يھف   ، ةصاخ ةمیق 
ةدحاولا ةعطقلل  اًتنس  يلاوح 30  اھرعسو   ، اھتمواقم
زیشریھ رخآلا  بناجلا  ىلع   ، ةلمجلاب اھيرتشن  امدنع 

عقاولا هجاونل  نكل   ، ةدیج ةریغص  ةتالوكیش  يھ  زیسیك 
زیسیك نویلم  يشریھ " 80  عنصت "   ، ام اًعون  ةيداع  يھ 

عراوشلا حیباصم  ىتح  اینافلسنب  يشریھ  يفو   ، ًاّیموي
لك يف  ةدوجوم   ( تالبق زیسیك ( لكش  ىلع  ةعنصم 

. ناكم
؟ انتلواط ىلع  نئابزلا "  قفدت "  امدنع  ثدح  اذام  نذإ 

تدنیل ةتالوكیش  ةرك  لباقم  اًتنس  رعس 15  انددح  امدنع 
نأ انئجافي  مل   ، زیسیك ةتالوكیش  لباقم  دحاو  اًتنسو 

ةنراقمب اوماق   ، ةیقطنملا نم  ریبك  ردقب  اوفرصت  اننئابز 
ةرك ةدوجو  رعسب  زیسیك  ةتالوكیش  ةدوجو  رعس 

ةرك مھنم  راتخاف %73   ، رایتخالاب اوماق  مث   ، ةتالوكیشلا
. زیسیك ةتالوكیش  راتخاو %27  ةتالوكیشلا 



، عضولا يناجملا  ء  يشلا ریغي  نأ  نكمي  فیك  انررق  ذئدنع 
اًتنس رعسب 14  تدنیل  ةتالوكیش  ةرك  انضرع  اذل 

لھ ؟  اًقراف كلذ  لَّثَم  لھ   ، ًاناجم زیسیك  ةتالوكیشو 
نأ يغبني 

ضیفخت ىوس  اًئیش  لعفن  مل  ةياھنلا  يفف  ؟  اًقراف لثمي 
. دحاو تنس  رادقمب  ةتالوكیشلا  نم  نیعونلا  الك  رعس 

، يناجملا ء  يشلا هثدحي  يذلا  كلذ  قراف  نم  هل  اي  نكل 
ذإ ؛  ةلضفم ةعضاوتملا  زیسیك  زیشریھ  تحبصأ  دقف 

لا 27 ةبسن  نع  ةعفترم  ةبسن  اننئابز ( نم  راتخا %69 
يتلا

نع اولختو   ، ةیناجملا زیسیك  ةتالوكیش   ( لبق نم  تناك 
رعس لباقم  تدنیل  ةتالوكیش  ةرك  ىلع  لوصحلا  ةصرف 

تدنیل ةتالوكیش  ةرك  تضفخنا  ء  انثألا هذھ  يف   ، دیج
نم %73 اھوراتخا  نيذلا  نئابزلا  ةبسن  تضفخنا  ذإ  ؛  ةأجف

ىلإ %31.
يتأت هنإ  لوقأ  ينعد   ، ًالوأ ؟  انھ ثدحي  ناك  يذلا  ام 

تاقوأ
ًاّیقطنم اًرمأ  ةیناجملا  علسلا  ىلع  لوصحلا  اھیف  نوكي 

ةیضايرلا براوجلا  نم  اًقودنص  تدجو  نإف   ، ةياغلل
ریض الف   ، لاثملا لیبس  ىلع   ، مخض رجتم  يف  ةیناجملا 

نأ نم 
ردقب براوجلا  عیمج  عزتنت 

عارص كانھ  نوكي  امدنع  ةلكشملا  ثدحتو   ، عیطتست ام 
دوجو انعفدي  عارص  ىرخأ -  ةعلسو  ةیناجم  ةعلس  نیب 

ةیناجملا ةعلسلا 



كنأ لیخت   ، لاثملا لیبس  ىلع   ، ئیس رارق  ذاختا  ىلإ  هیف 
بھذت

ء، اضیبلا براوجلا  نم  نیجوز  ء  ارشل يضاير  رجتم  ىلإ 
نم

، يبھذ عبصإ  هبو  فیطل  لكشب  بعكلا  نطبملا  عونلا 
براوجلاب سیل   ، رجتملا رداغت  ةقیقد  ةرشع  سمخ  دعبو 

، اھلجأ نم  تئج  يتلا 
امھبعك قالطإلا ( ىلع  كنابجعي  صخرأ ال  نیجوزب  نكلو 

تناك اھنكل   ( يبھذ عبصإ  امھب  سیلو  اًنطبم  سیل 
نمضتت ةمزح  يف  ةضورعم 

نع اھیف  ىلختت  يتلا  ةلاحلا  يھ  هذھو   ، نییناجم نیجوز 
كنأل طقف   ، هديرت نكت  مل  ء  يشب ىضرتو  لضفأ  ةقفص 

يناجملا . ء  يشلا ء  ارغإل تضرعت 
، انب ةصاخلا  ةتالوكیشلا  ةبرجت  يف  ةبرجتلا  هذھ  راركتلو 

، طقف ةدحاو  ىولح  رایتخا  مھناكمإب  نأب  نئابزلا  انربخأ 
اًرارق ناك   . ةتالوكیشلا ةرك  وأ  زیسیك  ةتالوكیش 

نم عون  لیضفت  لثم   ، نیئیش نیب  رایتخا  ىلع  يوطني 
لعف در  لعج  ام  كلذو   ، رخآلا ىلع  ةیضايرلا  براوجلا 

: ةياغلل اًرثؤم  ةیناجملا  زیسیك  ةتالوكیش  هاجت  نئابزلا 
ناك

، ةتالوكیشلا نم  نیعونلا  الك  ىلع  لثامم  مصخ  كانھ 
ةعتملا كلذكو   ، نینثالا نیب  يبسنلا  قرافلا  ریغتي  ملو 

. امھنم ةعقوتملا 
طیسب لیلحت  ةيرایعملا ( ةيداصتقالا  ةيرظنلل  اًقفو   ، نذإ

ضافخنا يدؤي  نأ  يغبني  نكي  مل   ،( دئاوفلاو ةفلكتلل 



راتخا  ، كلذ لبق   . اننئابز كولس  يف  رییغت  يأ  ىلإ  رعسلا 
امبو  ، ةتالوكیشلا ةرك  راتخاو %73  زیسیك  ةتالوكیش   27%

نأ يغبني  ناكف   ، ةیبسنلا ةیحانلا  نم  ء  يش ریغتي  مل  هنأ 
يف  ، ًالثامتم رعسلا  ضافخنا  ىلع  لعفلا  در  نوكي 

ديؤيو هاصع  فلي  وھو  داصتقا  ملاع  رم  ول  ةقیقحلا 
ء يش لك  نأ  امب  هنإ  لاقل   ، ةيدیلقتلا ةيداصتقالا  ةيرظنلا 

اوراتخي نأ  اننئابز  ىلع  يغبني  ناكف   ، وھ امك  عضولا  يف 
. هسفن قرفلا  شماھب  ةتالوكیشلا  تارك 

ىلع لوصحلل  ةلواطلا  ىلع  سانلا  عفادت   ، كلذ عمو 
ء ارجإب اوماق  مھنأل  سیل  ؛  زیسیك زیشریھ  ةتالوكیش 

لوصحلل مھعفادت  لبق  دئاوفلاو  ةفلكتلل  سوردم  لیلحت 
تناك زیسیك  ةتالوكیش  نأل  ةطاسبب  نكلو   ، اھیلع

نحن  ( انب ؤبنتلا  نكمي  نكل  نوبيرغ ( اننأ  مك   ، ةیناجم
! رشبلا رشعم 

براجت يف  وھ  امك  جاتنتسالا  اذھ  لظ  ةفداصملابو 
ةتالوكیش رعس  انددح  تالاحلا  ىدحإ  يفف   ، اًضيأ ىرخأ 

انددح نیح  يف   ، ًاناجمو دحاو  تنسو  نیتنسب  زیسیك 
رعس

اًتنس و25 اًتنس و26  زاوم ب 27  لكشب  ةتالوكیشلا  ةرك 
رعس نم  تنس  مصخ  ناك  نإ  رظننل  اذھ  انلعف  دقو   . اًتنس

نینثا نم  ًالدب  اًتنس  اھرعس  حبصیل  زیسیك  ةتالوكیش 
ثدحیس اًتنس  ىلإ 26  نم 27  ةتالوكیشلا  ةرك  ضیفختو 
ثدحي مل  هنكل   ، امھنم يأل  نيرتشملا  ةبسن  يف  اًقراف 
ةتالوكیش رعس  انضفخ  امدنع  ىرخأ  ةرم  نكل   ، قراف يأ 

بلط داز  ذإ  ؛  اًرثؤم لعفلا  در  ناك   ، ًاناجم حبصتل  زیسیك 



. ٍغاط لكشب  زیسیك  ةتالوكیش  ىلع  نيرتشملا 
نل امبر  نيرتشملا  نأل   ، ةبرجتلا تدسف  امبر  هنأ  انررقف 

وأ ةریغصلا  مھتبیقح  يف  ةریغص  ةيدقن  عطق  نع  اوثحبي 
اذھ لثمو   ، اھیف لام  مھيدل  سیل  امبر  وأ  رھظلا  ةبیقح 

لكشب لعجیس  ریثأتلا 
عم لماعتللو   ، ةیبذاج رثكأ  ودبي  يناجملا  ضرعلا  عنطصم 

ىدحإ يف  ىرخأ  براجت  ء  ارجإب انمق  ةیلامتحالا  هذھ 
يفو  ، ایجولونكتلل ستسوشتاسام  دھعم  تايرتیفاك 

مت ةریسیلا  ةمھملا  هذھ 
ضورعلا نم  ةدحاوك  فارصلا  راوجب  ةتالوكیشلا  ضرع 

نیمتھملا بالطلا  ماقو   ، ايرتیفاكلل ةداتعملا  ةیجيورتلا 
اوددسو ء،  ادغلا ةبجول  ةطاسبب  اھتفاضإب  ةتالوكیشلاب 

نوفطصي اوناك  امنیب  اھنمث 
ىلع اًضيأ  بالطلا  محازت  ؟  ثدح اذام   ، فارصلا مامأ 

يناجملا . رایخلا 
رعشن اذامل  ؟  ةیناجملا ةعلسلا  يف  يرغملا  ء  يشلا ام 

ىتح  ، ةیناجملا ةعلسلا  ىلع  عفادتلل  ةیقطنم  ریغ  ةبغرب 
؟ هديرن ام  اًّقح  يھ  نوكت  امنیح ال 

ىلع تاقفصلا  مظعم  يوطنت   : يلي امك  ةباجإلا  نأ  دقتعأ 
ء يشلا نوكي  امدنع  نكل   ، يبلس بناجو  يباجيإ  بناج 

يناجملاف  ، يبلسلا بناجلا  ىسنن  اننإف  يناجم ًّا، 
وھ ضرعي  ام  نأ  روصتن  انلعجت  ةیفطاع  ةنحش  انحنمي 
؟ اذامل  . ةقیقحلا يف  هیلع  وھ  امم  ریثكب  ةمیق  ىلعأ 

نم مھلخاد  يف  نوفاخي  رشبلا  نأل  كلذ  نأ  دقتعأ 
، ةراسخلا



؛ فوخلا اذھب  طبتري  يناجملا  ء  يشلل يقیقحلا  ء  ارغإلاو
راتخن امدنع  ةراسخلل  ةرھاظ  ةیلامتحا  ةيأ  دجوت  هنإ ال  ذإ 

،( ةیناجم يھف  ةیناجملا ( ةعلسلا 
هوأ  ، ةیناجم تسیل  يتلا  ةعلسلا  راتخن  اننأ  ضرتفنل  نكل 

ةیلامتحا ئیس -  رارق  ذاختاب  ةروطخ  كانھ  نآلا  ال، 
ء يشلا راتخن   ، رایتخالا ىلإ  رظنلاب  اذكھو   . ةراسخلا

. يناجملا
رفصلا ربتعي  راعسألا ال  عضو  لاجم  يف   ، ببسلا اذھلو 

اًقراف ثدحت  نأ  نكمي  تاتنس  دیكأتلاب 10   ، رخآ رعس  درجم 
نیيالم عیبت  تنك  كنأ  ضرتفا  بلطلا ( يف  ًالئاھ 

ةبغرلا ىلع  قوفتي  ء  يش نكل ال   ،( طفنلا لیمارب  نم 
ریثأتلا اذھ  ربتعيو   ، يناجملا ء  يشلا يف  ةیفطاعلا 

. هدحول ةئف  يرفصلا  رعسلل 
لباقم ال ء  يش ء  ارش ریبعت "  ربتعي  نیقي  ىلع  نوكألو 
كل مدقأ  ينعد  نكل   ، يفلخلا فادرإلا  نم  اًعون    " ء يش

ء يش ء  ارش خف  يف  اًریثك  اھب  عقن  يتلا  ةیفیكلا  نع  ًالاثم 
: ةدقعم ةدام  ببسب  طقف   ، هیف ةبغر  انيدل  تسیل  امبر 

. يناجم
تماق فحصلا  ىدحإ  يف  ًانالعإ  تدھاش  ماع 2007،  يف 
، ىربكلا تاینورتكلإلا  عینصت  تاكرش  ىدحإ  هرشنب 
ةیناجم ةیمقر  ويدیف  صارقأ  نيوانع  ةعبس  َّيلع  ضرعت 
يلاع اًديدج  ةیمقر  ويدیف  صارقأ  لغشم  تيرتشا  اذإ 

يلاع لغشم  ىلإ  ةجاحب  تنك  لھ   : ًالوأ  . حوضولا
ول ىتح  نكل  حجرألا ال،  ىلع  ؟  تقولا كلذ  يف  حوضولا 

تنك



ضافخنا رظتنأ  نأ  ةمكحلا  نم  نكي  ملأ   ، هیلإ ةجاحب 
لغشم حبصي  ام  ناعرسف   ، ضفخنت ام  اًمئادو  ؟  راعسألا
هرعس 600 يذلا  حوضولا  يلاع  ةیمقرلا  صارقألا 

لیغشت ماظن  ناكو   ، اًدغ رالود  رعسب 200  مویلا  رالود 
ةسفانم يف  ةكرشلا  هذھ  يف  ةیمقرلا  صارقألا 

ديدعلا همعدت  ماظن  وھو  يار "  ولب  ماظن  عم "  ةسرش 
نم

يار " ولب  ماظن  ناك "  تقولا  كلذ  يف   ، عینصتلا تاكرش 
نكل  ، قوسلا ىلع  نمیھ  نیحلا  كلذ  ذنمو   ، ةمدقملا يف 

ميدق ضورعملا  زاھجلا  حبصي  امدنع  يناجملا  ةمیق  ام 
ةزھجأ لثم  زارطلا (

دق ناتیقطنم  ناتركف  امكلت  )؟  رآ يس  يف  سكاماتیب 
كلت ودبت  ةعورلل  اي  نكل   ! يناجملا ء  ارغإ نم  انایمحت 

. دیكأتلاب ةدیج  ةیناجملا  ةیمقرلا  صارقألا 
امدنع باذج  ء  يش دیكأتلاب  ًاناجم  ء  يش ىلع  لوصحلا 

نكي مل  نإ  ثدحیس  اذام  نكل   ، راعسألا نع  ثدحتن 
رثأتن لھ  ؟  يناجم لدابت  امنإو   ، ًاّیناجم اًرعس  ضرعلا 

ةعرسب رثأتن  املثم  ةیناجملا  تاجتنملاب  ةعرسب 
عمو تاونس  عضب  لبق  ؟  ًاناجم تاجتنملا  ىلع  لوصحلاب 

ةبرجت نع  ةركف  َّيدل  تناك   ، دایعألا دحأ  بارتقا 
كلذ ء  اصقتسال

ىلإ اًرطضم  ىتح  نكأ  مل  تقولا  اذھ  يفو   ، لاؤسلا
. اھديرأ يتلا  تاباجإلا  ىلع  لوصحلل  يلزنم  ةرداغم 

رمعلا نم  ةعساتلا  يف  لفط  قلست  ء  اسملا ةيادب  يف 
انقاور ملالس  توبكنعلا  لجرلاب  بقليو  يوج "  ىعدي " 



، همأ هعم  تناك   ، ةریبك ء  ارفص ةبیقح  ًالماح  يمامألا 
ةرفش اھلخادب  ةحافت  اھنبال  دحأ  يطعي  نل  هنأ  نم  دكأتلل 

تارفش عضول  ةلاح  ةيأ  ثدحت  مل  ةبسانملاب   ) ، ةقالح
الإ يھ  امو  ؛  دیعلا اذھ  يف  حافتلا  لخاد  ةقالح 

يطعتل " فیصرلا  دنع  تیقب  اھنكل   .( ةيرضح ةروطسأ 
بلطل لزانملا  باوبأ  ىلع  قرطي  هنأب  اًروعش  يوج " 

. هسفنب ةعدخ  وأ  ىولح 
نم " تبلط    " ؟ ىولح وأ  ةعدخ   " : يدیلقتلا لاؤسلا  دعبو 

تاتالوكیش ثالث  تعضوو  ىنمیلا  هدي  حتفي  نأ  يوج " 
نأ هنم  تبلطو  هدي  ةحار  يف  زیسیك  ةتالوكیش  نم 
ةتالوكیش يتعطق  هيرأ  انأو  هل  تلقو   ، ةظحلل اھب  ظفتحي 

لصحت نأ  اًضيأ  كنكمي   " : ةریبك ىرخألاو  ةریغص  امھادحإ 
، نيذھ زركینس  ةتالوكیش  يحول  نم  دحاو  ىلع 

زیشریھ ةتالوكیش  نم  ةدحاو  ينتیطعأ  ول  ةقیقحلا  يف 
، اذھ رغصألا  زركینس  حول  كیطعأ  فوسف  كلت  زیسیك 
، زیسیك زیشریھ  ةتالوكیش  نم  نیتنثا  ينتیطعأ  نإو 

اذھ " . ربكألا  زركینس  حول  كیطعأ  فوسلف 
كلذ ال نكل   ، قالمع توبكنع  يز  لفط  يأ  يدتري  دق  نآلا 

يلاوح نزي  ریغصلا  زركینس  حول  ناك   . يبغ هنأ  ينعي 
غلبي ریبكلا  زركینس  حول  نزو  ناكو   ، اًمارج نیثالث 

وھ هلعف  يوج "  ىلع "  ناك  ام  لك   ، اًمارج نیتس  يلاوح 
ةیفاضإ زیسیك  زیشریھ  ةتالوكیش  ةعطق  ينیطعي  نأ 

ةیفاضإ ةعطق  ىلع  لصحیسو   ( تامارج ةرشع  يلاوح  )
كبرتس ةقفصلا  هذھ  تناك  امبر   ، زركینس ةتالوكیش  نم 
يف لفطل  ةبسنلاب  باسحلا  نكل   ، يرقبعلا صخشلا 



ىلع دئاع  ىلع  لصحیس   ، ًالھس ناك  رمعلا  نم  ةعساتلا 
يفاصلا نزولاب  فاعضأ ( ةتس  نم  رثكأ  رامثتسالا 

حمل يفو   ، ربكألا زركینس  حول  راتخا  نإ   ( ةتالوكیشلل
، زیسیك ةتالوكیش  نم  نیتعطق  يوج "  يناطعأ "  رصبلا 

حول ذخأو 
. هتبیقح يف  هعضوو   ، مجحلا فعض  غلبي  يذلا  زركینس 
، عيرسلا رارقلا  اذھ  ذاختا  يف  هدرفمب  يوج "  نكي "  مل 

ضرعلا اذھ  مھل  تمدق  نيذلا  لافطألا  عیمج  لداب  دقف 
الإ ریبكلا  ىولحلا  حولب  زیسیك  ةتالوكیش  نم  نیتنثا 

. اًدحاو
، عراشلا يف  ریست  يتلا  ةیلاتلا  ةلفطلا  يوز "  تناك " 

لمحتو  ، ليوط ضیبأ  ناتسفب  ةریمأ  يز  يدترت  تناك 
هیف لمحت  رفصأ  ولدو  اھيدي  ىدحإ  يف  ةيرحس  اصع 

ضعب
اھتخأ لمحي  اھوبأ  ناكو   ، ىرخألا دیلا  يف  نیطقیلا 

ىلع ء  رملا لمحتو  ةلیمج  ودبت  تناك  يتلا  ىرغصلا 
اوبرتقا امدنعو   ، يباجنسلا اھيز  يف  يھو  اھتقناعم 

يوز تدان " 
يننأب فرتعأ  ىولح "  وأ  ةعدخ   " : عفترم داح  توصب   "

ةعدخ "  " : لوقأو ثبخب  ًانایحأ  درأ  يضاملا  يف  تنك 
مل مھنأل  نیلوھذم  كانھ  نوفقي  لافطألا  مظعم  ناكو 

. ةليدب ةباجإب  هیلع  دریس  مھلاؤس  نأ  اودقتعي 
اھب - ةصاخلا  ىولحلا  يوز "  تیطعأ "  ةلاحلا  هذھ  يفو 

َّيدل تناك  يننكل   ، زیسیك زیشریھ  ةتالوكیش  عطق  ثالث 
رایتخا ةقفص  ةریغصلا  يوز "  ىلع "  تضرع   ، ةعدخ



ةدحاو ةعطق  لباقم  ریبك  زركینس  حول  ىلع  لوصحلا  نیب 
حول ىلع  لصحت  وأ  زیسیك  زیشریھ  ةتالوكیش  نم 

عطق نم  يأ  نع  لزانتلا  نود  نم  ًاناجم ،  ریغصلا  زركینس 
. اھب ةصاخلا  زیسیك  زیشریھ  ةتالوكیش 

حضتا يذلا  يقطنملا ( باسحلا  نم  لیلق  رھظیس  نآلا 
ةقفص لضفأ  نأ  وھو  يوز " )  ةلاح "  يف  ریبك  لكشب 

عفدو يناجملا ،  ریغصلا  زركینس  حول  نع  ماجحإلا  يھ 
حول رایتخاو   ، ةیفاضإ زیسیك  زیشریھ  ةتالوكیش  ةفلكت 

مجحلا نم  نیتعطق  نیب  ةنراقم  يفو   ، ریبكلا زركینس 
زیشریھ ةتالوكیش  نع  لزانتلا  ریثكب  لضفألا  ناك   ، هسفن

غلبي ریبكلا ( زركینس  حول  ىلع  لوصحلاو  ةیفاضإ  زیسیك 
فصن غلبي  ریغصلا ( زركینس  حول  نم  ًالدب   ( مجحلا فعض 
يوز " اًمامت ل "  قطنملا  اذھ  حضتا  دقو   ،( مجحلا

احول اھیف  ناك  يتلا  ةلاحلا  اوفداص  نيذلا  لافطألاو 
؟ يوز  " لعفتس "  اذام  نكل   ، ةفلكتب نیضورعم  زركینس 

رایتخالا كلذل  يكذلا  يلوفطلا  اھلقع  لصوتیس  لھ 
زركینس حول  نأ  ةقیقح  اھیمعتس  لھ  مأ   ، يقطنملا

؟ ةحیحصلا ةیقطنملا  ةباجإلا  نع  يناجم  ریغصلا 
يوز ةیناجملا "  ةعلسلا  تللض   ، نآلا تنمخ  نوكت  دق  امك 

ةقفصلا مھیلع  تضرع  نيذلا  نيرخآلا  لافطألاو   "
، لضفألا ةقفصلا  نع  مھنم  ىلخت %70  ذإ  ؛  اھسفن

. ةیناجم اھنأل  طقف  أوسألا  ةقفصلاب  اولبقو 
انین " انیتسيرك " و "  انأ و "  يننأ  دقتعت  نأل  طقف  ًابسحتو 

عم ةبرجتلا  انررك  اننأ  ركذأس   ، لافطألا رایتخا  ىلع  داتعن 
زكرملا يف  ًابالط  اوناك  ةقیقحلا  يف  ًا،  ّنس ربكأ  لافطأ 



دقو  ، ایجولونكتلل ستسوشتاسام  دھعمل  عباتلا  يبالطلا 
عقاولا يف   ، دیعلا يف  هانظحال  يذلا  طمنلا  جئاتنلا  تررك 

تالماعتلا ىلع  ةيرفصلا  ةفلكتلا  ةیبذاج  رصتقت  ال 
اننكمي ، ال  ًالام وأ  تاجتنم  ضورعملا  ناك  ء  اوسف  ، ةیلاملا

. يناجملا ء  يشلا ةیبذاج  ةمواقم 
يناجملا ؟ يف  مكحتت  كنأ  دقتعت  لھ  نذإ 

كیلع تضرع  يننأ  ضرتفنل   . ریصق رابتخا  وھ  اھ   ، اًنسح
ةمیقب 10 نوزامأ  نم  ةیناجم  ايادھ  نوبوك  نیب  اًرایتخا 

عفد لباقم  رالود  ةمیقب 20  ايادھ  نوبوكو  تارالود 
؟ راتختس امھيأ   ، ةعرسب ركف   ، تارالود ةعبس 

لثم نوكتسف   ، يناجملا نوبوكلا  رایتخا  يف  تعرست  ول 
زكارملا دحأ  يف  مھانربتخا  نيذلا  صاخشألا  مظعم 

نوبوك  : ىرخأ ةرم  رظنا  نكل   ، نطسوب يف  ةيراجتلا 
ايادھ

اًحبر كل  مدقت  تارالود  ةعبس  لباقم  اًرالود  ةمیقب 20 
لوصحلا نم  لضفأ  كلذ  نأ  حضاولا  نم   ، اًرالود هتمیق 13 

كنكمي لھ   ،( تارالود حبرو 10  يناجم ( نوبوك  ىلع 
؟ ًاّیلعف يقطنملا  كولسلا  ةظحالم 

ء يشلل يقیقحلا  ریثأتلا  فصت  ةصق  كل  يكحأ  ينعد 
عقوم أدب  تاونس  عضب  لبق   . انكولس ىلع  يناجملا 
تابلطلل يناجملا  نحشلا  ةمدخ  ضرعي   Amazon.com

يتلا
رالود هرعس 16.95  ًاباتك  ىرتشا  نمف   ، اًنیعم اًغلبم  زواجتت 
لیبس ىلع   ، نحشلا لباقم  ةیفاضإ  رالود  عفدي 3.95  دق 

لباقم رخآ  ًاباتك  نوبزلا  ىرتشا  ول  نكل   ، لاثملا



. ًاناجم نحشلا  نوكیسف   ، رالود هردق 31.90  يلامجإ  غلبم 
ىلع يناثلا  باتكلا  نوديري  نيرتشملا  ضعب  نكي  مل 

نكل  ( ةیصخش ةبرجت  عقاو  نم  انھ  ثدحتأ  انأو  حجرألا (
يكل مھنأ  ةجردل  ةياغلل  ًايرغم  ناك  يناجملا  نحشلا 
باتكلا ةفلكت  عفدل  دادعتسا  مھيدل  ناك   ، هیلع اولصحي 

، ضرعلا اذھب  اًّدج  ء  ادعس نوزامأ  ولوئسم  ناك   . يفاضإلا
مل اسنرف -  نكامألا -  دحأ  يف  هنأ  اوظحال  مھنكل 

كلھتسملا لھ   ، تاعیبملا يف  ةدايز  كانھ  نكت 
امنإو  ، لمتحم ریغ  اذھ  ؟  انتیقب نم  ًالقعت  رثكأ  يسنرفلا 

ةقفص عم  اولعافت  نییسنرفلا  نیكلھتسملا  نأ  نیبت 
. ةفلتخم

تابلطلل يناجم  نحش  ضرع  نم  ًالدب   : ثدح ام  كیلإو 
رعس يسنرفلا  عرفلا  ددح   ، نیعم غلبم  ىلع  ديزت  يتلا 

دحاو كنرف   ، دحاو كنرف  هرادقم  تابلطلا  كلتل  نحش 
يناجملا نع  اًمامت  فلتخي  اذھ ال   ، اًتنس يلاوح 20  طقف 

نوزامأ تریغ  امدنع  ةقیقحلا  يفو   ، كلذك ناك  هنكل 
، يناجملا نحشلا  لمشیل  اسنرف  يف  يجيورتلا  ضرعلا 

ةلئاھلا ةدايزلا  يف  ىرخألا  دالبلا  عیمجل  اسنرف  تمضنا 
ًاّیلعف نویسنرفلا  لھاجت  امنیب   : رخآ ىنعمب   . تاعیبملل

ثدحأ ةیقیقح -  ةقفص  دحاو -  كنرف  لباقم  نحشلا 
. ًاّیسامح لعف  در  يناجملا  نحشلا 

لبق ةلثامم  ةبرجتب  نيالنوأ  اكيرمأ  ةكرش  ترم  دقو 
ةعاسلاب عفدلا  ةمدخ  نم  تلقتنا  امدنع  ةدع  تاونس 

كنكمي هلالخ  نم  يذلا  يرھشلا ( ديدستلا  لودج  ىلإ 
ديرت امبسح  تنرتنإلا  ىلع  لوخدلا 



غلبي 19.95 تباث  يرھش  كارتشا  لباقم  يف  تاعاسلا  نم 
اكيرمأ تدعأ   ، ديدجلا راعسألا  ماظنل  اًدادعتساو   .( رالود

يف ةریغص  ةدايز  نوكت  اھنأ  تردق  امل  اھسفن  نيالنوأ 
مالعو  ، بلطلا

ىلإ نم 140000  اھاحضو  ةیشع  نیب  ةدايز  ؟  تلصح
236000

تقو طسوتم  يف  ةفعاضمو   ، ماظنلا ىلإ  نولخدي  لیمع 
نكي مل  هنكل   ، اًدیج كلذ  ودبي  دق   ، تنرتنإلاب لاصتالا 

هجاو ذإ  ؛  كلذك
، فتاھلا طوطخ  يف  ًالاغشنا  نيالنوأ  اكيرمأ  ء  المع

تامدخلا ریجأت  ىلع  نيالنوأ  اكيرمأ  تربجأ  ام  ناعرسو 
مدقت ىرخأ  تاكرش  نم 

ضرع عیبل  ةياغلل  ء  ادعس اوناك  نيذلا  تنرتنإلا ( تامدخ 
مل ام   ،( ریبك رعس  قرافب  نيالنوأ  اكيرمأل  يددرتلا  قاطنلا 

نامتیب " بوب  هكردي " 
نأ وھ   ، تقولا كلذ  يف  نيالنوأ  اكيرمأ  ةكرش  سیئر 

ء المعلا
يف نیعئاجلا  صاخشألاك  يناجملا  ء  ارغإل نوبیجتسیس 

. حوتفملا هیفوبلا 
ًابلاغ انلعف  ةدر  يف  غلابن  اننإف   ، نیجتنم نیب  رایتخالا  دنع 

ًاّیناجم ًايراج  ًاباسح  راتخن  امبرف   ، يناجملا جتنملا  هاجت 
ةسمخ فلكي  باسح  نم  ًالدب   ، دئاوف نود  نم 

يذلا يراجلا  باسحلا  ناك  ول  نكل   ، ًاّيرھش تارالود 
ةیناجم ةیحایس  تاكیش  لمشي  تارالود  ةسمخ  نمضتي 

باسحلاو  ، خلإ تنرتنإلا  ىلع  ریتاوفلا  لیصحتو   ،



نأب فاطملا  انب  يھتني  دقف   ، كلذ لمشي  يناجملا ال 
يف ةرفوتملا  تامدخلا  نم  ةمزحلا  هذھ  ىلع  قفنن 

يذلا باسحلا  ىلع  هقفنن  امم  رثكأ  يناجملا  باسحلا 
ةسمخ نمضتي 

ًاّيراقع ال اًنھر  راتخن  دق  هباشم  وحن  ىلعو   ، تارالود
ةدئاف راعسأ  نمضتي  نكل   ، ةیماتخ فیلاكت  نمضتي 

اًّقح هديرن  جتنم ال  ىلع  لصحن  دقو   ، ةيداع ریغ  اًموسرو 
. ةیناجم ةيدھ  هعم  نأ  درجمل 

قلعتت رمألا  اذھ  عم  ةیصخشلا  يبراجت  ثدحأ  تناكو 
عضب لبق  ةديدج  ةرایس  نع  ثحبأ  تنك  امدنعف   ، ةرایسب

يرتشأ نأ  اًّقح  يب  ردجي  يننأ  فرعأ  تنك   ، تاونس
تانحاشلا نع  اًریثك  تأرق  ةقیقحلا  يف   ، ةریغص ةنحاش 

، اھنع ء  يش لك  فرعأ  تنكو  ادنوھ  ةكرام  نم  ةریغصلا 
، يدوأ ةكرام  ةرایس  يھابتنا  تدش  كلذ  دعب  نكل 

ًاناجم دوقولا  رییغتو   ، باذجلا اھضرع  لالخ  نم  ةيادب 
مواقأ نأ  يننكمي  فیك   . ةمداقلا ثالثلا  تاونسلا  لاوط 

؟ كلذ
ةیضاير يدوأ  ةكرام  ةرایسلا  تناك   ، اًمامت اًقداص  نوكألو 

اًجضان ًابأ  نوكأ  نأ  ةركف  مواقأ  لازأ  تنكو ال  ء،  ارمحو
ول امك  رمألا  نكي  مل   ، نيریغص نیلفطل  ًالوئسمو 

هریثأت نكل   ، يناجملا دوقولا  رییغتب  اًمامت  ترثأت  يننأ 
روظنملا نم  هريربت  رذعتي  لكشب  اًریبك  ناك  َّيلع 

ّيفاضإ ء  ارغإ ةباثمب  ناك  ًاّیناجم  هنوكف   ، يقطنملا
. هب ثبشتلا  يننكمي 

، يناجملا دوقولاو   ، يدوأ ةكرام  ةرایسلا  تيرتشا  اذل 



ىلع يترایس  دوقأ  تنك  امنیب   ، رھشأ ةعضب  دعبو  )
كلت نكل   ، ةكرحلا لقن  ةزھجأ  تلطعت   ، عيرسلا قيرطلا 

ةصق
رثكأ ًاّیقطنم  اًرارق  ذختأس  تنك  امبر   ، عبطلاب  .( ةفلتخم

يلاوح 7000 دوقأ  انأف   ، اھیف تنك  يتلا  ء  ودھلا ةلاح  يف 
لك 10000 دوقولا  رییغت  نم  دبالو   ، ًاّيونس ًالیم 

نذإ  ، اًرالود يلاوح 75  يھ  دوقولا  رییغت  ةفلكتو   ، لیم
وأ اًرالود  يلاوح 150  رفوأس  تنك  تاونس  ثالث  لالخ 

ًاببس سیل  اذھو   ، ةرایسلا ء  ارش رعس  نم  يلاوح %0.5 
ذإ ًءا؛  وس دادزي  عضولا  نكل   ، يرارق يف  هیلإ  دنتسأ  اًدیج 

ىمدلاب اھرخآ  نع  ةئلتمم  يدوأ  ةرایس  كلتمأ  نآلا  يننإ 
لافطألا تاكلتمم  نم  اھریغو  ةجاردو  لافطأ  ةبرعو 
. ةریغصلا ةنحاشلا  ىلع  هاترسح  اي   ، ةصاخلا

يفف  ، اًضيأ تقولا  ىلع  رفصلا  موھفم  قبطني  امك 
وھ ةطشنألا  دحأ  يف  هؤاضق  متي  يذلا  تقولا  ةياھنلا 
يف ةقیقد  انیضق 45  ول  نذإ   ، رخآ طاشن  نم  عزتنم  تقو 

فص
ول وأ  ةیناجم  ةجلثم  ىولح  ىلع  لوصحلل  انرود  نيرظتنم 

لوصحلل ةليوط  ةرامتسا  ء  لم يف  ةعاس  فصن  انیضق 
. انتقوب هلعفن  رخآ ال  ء  يش كانھف   ، لیلق مصخ  ىلع 

يناجملا لوخدلا  موي  وھ  لضفملا  يصخشلا  يلاثمو 
تسیل فحاتملا  مظعم  نأ  ةقیقح  مغرف   ، فحتملا يف 

عابشإ يف  ةریبك  ةیبذاج  دجأ  يننإف   ، ةياغلل ةفلكم 
يف يتبغر 

يدحو تسل  عبطلابو   ، ًاّیناجم رعسلا  نوكي  امدنع  نفلا 



نأ ةداع  دجأ  مايألا  هذھ  يف  نذإ   ، ةبغرلا هذھ  هيدل  نم 
بعصيو ليوط  فصلاو  ةياغلل  محدزم  فحتملا 

فحتملا لوح  دوشحلا  عم  عارصلاو  ء،  يش يأ  ةدھاشم 
ىلإ يباھذ  نأ  كردأ  لھف   ، جعزم ء  يش ايرتیفاكلا  يفو 

، كردأ عبطلاب  ؟  أطخ ناك  ًاّیناجم  ناك  امدنع  فحتملا 
. كلذ نم  مغرلا  ىلع  بھذأ  يننكل 

تاكرشف  ، ةیئاذغلا تايرتشملا  ىلع  اًضيأ  رفصلا  رثؤي  دق 
بناج ىلع  تامولعملا  عیمج  لقنل  رطضت  ةيذغألا  عینصت 

تارعسلا نع  انرابخإل  نورطضيو   ، قودنصلا
نم لھف   ، خلإ  ... فایلألاو ينھدلا  ىوتحملاو  ةيرارحلا 
هاجت هب  رعشن  يذلا  هسفن  باذجنالا  قبطني  نأ  نكمملا 

، ةيرفصلا ةيرارحلا  تارعسلا  ىلع  اًضيأ  يرفصلا  رعسلا 
... ةيرفصلا تاردیھوبركلاو   ، ةيرفصلا ةیليوحتلا  نوھدلاو 

عابت فوسف   ، قبطنت اھسفن  نیناوقلا  تناك  نإ  ؟  خلإ
نم ةیلاخ  لوقي "  قصلم  اھیلع  يتلا  يسبیبلا  تاوبع 

ًابوتكم ناك  ول  امم  رثكأ  دادعأب  ةيرارحلا "  تارعسلا 
دحاو " . يرارح  رعس   " : اھیلع

ضعب عم  ةثداحمب  عتمتستو   ، ىھقم يف  كنأ  ضرتفا 
تامالعلا ىدحإ  نم  بورشم  كل  مدقيو  ء،  اقدصألا

نم بورشمو   ، ةيرارحلا تارعسلا  نم  ةیلاخلا  ةيراجتلا 
، ةيرارح تارعس  ةثالث  ىلع  يوتحت  ىرخأ  ةيراجت  ةمالع 

ًابورشم برشت  كنأب  كرعشتس  ةيراجت  ةمالع  ةيأف 
نیب فالتخالا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو   ، اًّقح اًفیفخ 

نیبورشملا
تارعسلا نم  يلاخلا  بورشملا  نإف   ، هلھاجت نكمي 



نم باوصلا  لعفت  كنأب  كروعش  نم  ديزیس  ةيرارحلا 
ةياغلل ةدیج  ةلاحب  رعشت  دق  كنإ  لب   ، ةیحصلا ةیحانلا 

سطاطبلا نم  اًقبط  بلطتو  ىدامتت  دق  كنأ  ةجردل 
. ةیلقملا

هردق مسرب  يلاحلا  عضولا  ىلع  ظفاحت  نأ  كنكمي  نذإ 
نوزامأ ةكرش  نم  نحشلا  موسر  لاثم  يف  امك  اًتنس (  20
ء يش ضرعب  اًروعذم  رفت  نأ  كنكمي  وأ   ( اسنرف يف 

سیل رفصلا   ، ةركفلا هذھ  ةوق  ةدم  يف  ركف   ، يناجم
نیب قرفلا   ، فلتخم ء  يش وھ  امنإو   ، رخآ مصخ  درجم 
رفصو تنس  نیب  قرفلا  نكل   ، لیئض تنسلاو  نیتنسلا 

! ریبك
نأ كنكمیف   ، كلذ مھفتو  يراجتلا  لمعلا  لوازت  تنك  نإ 

ضرعا ؟  روھمجلا بذجت  نأ  ديرت  لھ   ، تازجعملا لعفت 
لعجا ؟  رثكأ تاجتنم  عیب  ديرت  لھ  ًاّیناجم ،  اًئیش 

ًاّیناجم . ء  ارشلا ةقفص  نم  ًءا  زج
ریثأتلل يناجملا  مدختسن  نأ  اننكمي   ، لثامم وحن  ىلعو 
اودوقي نأ  سانلا  ديرت  لھ   ، ةیعامتجالا ةسایسلا  ىلع 

لیجستلا موسر  طقف  ضفخت  ؟ ال  ةیئابرھك ةرایس 
اًئیش ترفو  دق  نوكت  كلذبو   ، اھئاغلإب مق  امنإو   ، صحفلاو

مامتھا ردصم  ةحصلا  تناك  نإ  اھسفن  ةقيرطلابو   ، ًاّیناجم
ةقيرطك ركبملا  فاشتكالا  ىلع  زكر   ، كل

نم ديرت  لھ   ، ةریطخلا ضارمألا  مدقت  ىلع  ء  اضقلل
ریظنت ء  ارجإب قلعتي  امیف  باوصلا  اولعفي  نأ  سانلا 

تاصوحفو  ، يدثلل ةیعاعشإ  روصو   ، نولوقلل مظتنم 
هبشأ امو   ، ركسلا تاصوحفو   ، لورتسیلوكلا ىوتسمل 



، ةتباثلا موسرلا  ضیفختب  طقف  ةفلكتلا  ضفخت  ؟ ال  كلذ
. ةیناجم ةيویحلا  تا  ء ارجإلا هذھ  لعجا 

نأ كردت  ةیسایسلا  تایجیتارتسإلا  مظعم  نأ  دقتعأ  ال 
ةیفیك ةفرعم  نع  كیھان   ، اھدي يف  ةحبار  ةقرو  يناجملا 
تاقوأ يف  ةصاخو  يقطنملا  ریغ  نم  دیكأتلاب   . اھب بعللا 

نكل يناجم ،  ء  يش كانھ  نوكي  نأ  ةینازیملا  دیشرت 
نوكي نأ  نكمیف   ، كلذ يف  ریكفتلا  نع  فقوتن  امدنع 

. ةياغلل ًاّیقطنم  نوكيو   ، ةریبك ةوق  يناجملل 
! يناجملا رعس  يف  تالمأت 

نوكي امدنع  ةدشب  انعیمج  سمحتن  نأ  انبراجت  نم  انملعت 
يف تسیل  تارارق  يلاتلاب  ذختن  اننأو  ًاّیناجم ،  ء  يشلا

. انحلاص
يتقاطب نیب  راتخت  تنك  كنأ  لیخت   ، لاثملا لیبس  ىلع 

سیل نكل  ةيونس  ةبسن  كیلع %12  ضرعت  ةدحاو   ، نامتئا
ضرعت ىرخأو  ةیناجم )،  ةيونس (  موسر  اھیلع 

اھنكل ةيونس  ةبسن  غلبي %9  لقأ  ةدئاف  لدعم  كیلع 
امھيأف  . رالود اھردق 100  ةيونس  اًموسر  كیلع  ضرفت 

موسرلا دیكأت  يف  سانلا  مظعم  طرفیس  ؟  راتختس
مھب يھتنتس  يناجملا  ضرعلل  مھتقحالمبو   ، ةيونسلا
ىلع رثكأ  مھفلكت  يتلا  ةقاطبلا  ىلع  لوصحلاب  لاحلا 

اذھو تاعفدلا  ىدحإ  نوددسي  امدنع ال   ، ليوطلا ىدملا 
دیصرلا . نولحري  وأ  يمتح  ء  يش

مھم هتمواقمو  يناجملا  ء  ارغإ ديدحت  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 
ضعب اًضيأ  كانھ   ، تارارق ذختن  امنیب  قئاوعلا  بنجتل 

، انحلاصل يناجملا  اھیف  لغتسن  نأ  اننكمي  يتلا  تالاحلا 



يھو ةعئاشلا  ةبرجتلا   ، لاثملا لیبس  ىلع  لوانتنلف 
مدقي امدنعو  ء،  اقدصألا عم  معاطملا  دحأ  ىلإ  باھذلا 

سانلا عفادتي   ، ةبجولا ةياھن  يف  ةروتافلا  لدانلا 
فاشتكال

لھ ؟  هبلط ام  نمث  انم  لك  عفدي  لھ   ، عفدلا دعاوق 
دق نوج "  ناك "  ول  ىتح   ، يواستلاب ةروتافلا  مستقن 

؟ هیلورب ميركلا  نم  اًقبطو  رئاصعلا  نم  ًاّیفاضإ  ًابوك  برش 
، ةلكشملا هذھ  لح  ىلع  اندعاسي  نأ  نكمي  يناجملا 

ء اشعلا لوانتب  عاتمتسالا  ىلع  كلذ  ء  انثأ يف  اندعاسيو 
. انئاقدصأ عم  جراخلا  يف 

ةروتافلا صاخشألا  دحأ  ددسي  نأ  يھ  ةباجإلا  نأ  حضتيو 
ریتاوفلا عفد  نوینعملا  صاخشألا  بوانتي  نأو   ، ةلماك
ضغب عفدن -  امدنع   : قطنملا وھ  اھو   ، تقولا رورمب 
ملألا ضعبب  رعشن  اننإف  يلاملا -  غلبملا  نع  رظنلا 

عفدلا ملأ   " : عامتجالا ء  املع هیلع  قلطي  يذلا   ، يسفنلا
يتلا اندوقن  نع  يلختلاب  طبترملا  ضغبلا  وھ  اذھ   . "

اھانبسك
مستي عفدلا  ملأ  نأ  حضتيو   ، فورظلا تناك  امھم  ةبوعصب 

اًحوضو رثكألاو   : امھالوأ  ، مامتھالل نیتریثم  نیتیصاخب 
، لاثملا لیبس  ىلع  اًئیش ( عفدن  امدنع ال   ، امھیف

ملأ يأب  رعشن  اننإف ال   ( ةروتافلا رخآ  صخش  ددسي  امدنع 
عفدلا ملأ  رثأتي  ، ال  امھیف اًحوضو  لقألاو   : امھتیناث  . عفدلل

اننأ ينعي  اذھو   ، هعفدن يذلا  غلبملاب  ًاّیبسن 
لك نكل   ، ةروتافلا ةدايز  دنع  عفدلا  ملأ  نم  ديزمب  رعشن 

قلطن ) . لقأ لكشب  انملؤي  ةروتافلا  يف  يفاضإ  رالود 
كلذ ىلع  اًسایقو   ، ةلئاضتملا  " ةیساسحلا  اذھ "  ىلع 



نإ
ودبي هنإف   ، ةغراف رھظ  ةبیقح  ىلإ  دحاو  ًالطر  تفضأ 

رھظ ةبیقح  ىلإ  لطر  ةفاضإ  نكل   ، نزولا يف  ةریبك  ةدايز 
ودبت بتكلا ال  ضعبو  لومحم  بساحب  لعفلاب  ةئلتمم 

ةیساسحلا هذھ  ينعتو   .( اًریبك اًقراف  لثمت  اھنأ 
هعفدن يذلا  لوألا  رالودلا  نأ  عفدلا  ملأل  ةلئاضتملا 

اًملأ يناثلا  رالودلا  انل  ببسیسو   ، اًریبك اًملأ  انل  ببسیس 
اذكھو  ، لقأ

نیعبرأ لقِنل   ، عفدن امدنع  ةفیفخ  ملأ  ةزخوب  رعشن  ىتح 
. اًرالود

رثكأ نوكن  اننإف   ، نيرخآ عم  ء  اشعلا لوانتن  انك  نإ  اذل 
لقأ نوكنو  ؛  يناجم )! اًئیش ( عفدن  امدنع ال  ةداعس 

تارالودلاو ء؛  يش عفد  ىلإ  رطضن  امدنع  ةداعس 
ةیفاضإلا

عم ملألا  نم  ًالئاضتم  ًاّیفاضإ  اًردَق  انل  ببست  اھعفدن  يتلا 
ردجي هنأ  وھ  يقطنملا  جاتنتسالا   . ةروتافلا مجح  ةدايز 

. ةلماك ةروتافلا  ددسي  نأ  صاخشألا  دحأب 
: يلاتلا لاثملا  ىلإ  رظناف   ، عنتقم ریغ  لازتال  تنك  نإ 

ةروتافلا لصتو  ةبجو  نوكراشتي  صاخشأ  ةعبرأ  نأ  لیخت 
ةلواطلا 25 ىلع  نم  لك  عفد  نإ  نآلا   ، رالود ىلإ 100 

. عفدلا ملأ  نم  ضعبب  مھنم  صخش  لك  رعشیسف   ، اًرالود
ددحن انعد   ، اذھ نع  ةيديرجتلا  ةفصلا  للقن  يكلو 

عفد 25 نأ  ضرتفنسو   ، ملألا اذھل  سایقمك  تادحولا 
ىلإ مجرتي  اًرالود 

ةلواطلل ملألا  نم  ةدحو  يلامجإب 40  ملألا  نم  تادحو   10



ول اذام  نكل   ، ةروتافلا ماستقا  تقو  نیحي  امدنع  اھلمكأب 
ملأ نأ  امب  ؟  ةلماك ةروتافلا  صاخشألا  دحأ  عفد 

نإف  ، هعفد متي  يذلا  غلبملا  عم  ةیطخ  ةدايز  ديزي  عفدلا ال 
ملألا نم  تادحو  رعشیس ب 10  عفدي  يذلا  صخشلا 
امبرو 7  ، اھعفدي يتلا  ىلوألا  اًرالود  لا 25  لباقم 

لا 25 يف  تادحو  ، و5  ةیلاتلا اًرالود  لا 25  يف  تادحو 
اذھبو  ، ةریخألا اًرالود  لا 25  يف  تادحو  ، و4  ةیلاتلا اًرالود 

يذلا ملألا  رادقم  ملألا  نم  ةدحو  لا 26  يلامجإ  للقي 
. ةدحو رادقمب 14  اھلمكأب  ةلواطلا  هب  رعشتس  تناك 

انتابجو لوانت  انعیمج  بحن   : يلي امك  وھ  ماعلا  ىزغملا 
لدابتن نأ  نكمي  اننأ  املاطو   ، اًئیش عفدن  نأ  نود  نم 

ء اشعلا تابجو  نم  ديدعلاب  عتمتسن  نأ  اننكمیف   ، عفدلا
انتقادص نم  ربكأ  ةیلامجإ  ةدافتسا  دیفتسنو  ةیناجملا 

. كلذ ء  انثأ يف 
تاقوألا نع  اذام  نكل   ، اھأ  " : تادیسلا ىدحإ  لوقت  امبر 

بلطت امنیب  طقف  ء  ارضخ ةطالس  اھیف  لكآ  يتلا 
ددع ریغي  امدنع  وأ  ؟  نمثلا ةظھاب  ةديدع  اًعاونأ  يتقيدص 

ضعب رداغي  امدنع  وأ  ؟  لبقملا انئاقل  دعوم  صاخشألا  نم 
اذھ لك  ؟  اًمامت ةنيدملا  انتعومجم  يف  صاخشألا 

ضافولا " . ةیلاخ  ينكرتي 
لعجت تارابتعالا  هذھ  لك  نأ  يف  لادج  دیكأتلاب ال 

ةمداقلا " ةرملا  عفدت  تنأو   ، ةرملا هذھ  عفدأس  بولسأ " 
كلذ نم  مغرلا  ىلعو   ، ةيداصتقالا ةیحانلا  نم  ءة  افك لقأ 

يتلا عفدلا  ملأ  ثیح  نم  ةلئاھلا  دئاوفلا  ىلإ  رظنلابف 
ىلع نوكأس  ًاّیصخش  يننإف   ، بولسألا اذھ  اھمدقي 



ملأ لیلقتل  كانھو  انھ  تارالود  ةعضبب  ةیحضتلل  دادعتسا 
. يئاقدصألو يل  عفدلا 



لصفلا 3 قحلم :
ةيداصتقالا ةيرظنلا  قطنم  قبطني  فیك  حرشأ  ينعد 

صاخشألا دحأ  عیطتسي  امدنع   . انعضو ىلع  ةيرایعملا 
، ةتالوكیشلا نم  نیتنثا  نیب  نم  اھریغ  ةدحاو ال  رایتخا 

لكل ةقلطملا  ةمیقلا  يف  طقف  سیل  ركفي  نأ  هیلعف 
هیلع لصحي  ام  ةیبسنلا -  اھتمیق  نكلو  ةتالوكیش  ةعطق 

كلھتسملا ىلع  نیعتي   ، ىلوأ ةوطخكو   . هنع لزانتي  امو 
ةیبسنلا ةیفاصلا  دئاوفلا  بسحي  نأ  يقطنملا 

ذختيو  ،( ةفلكتلا صقان  عقوتملا  معطلا  ةمیق  نیتعطقلل (
، ربكأ ةیفاص  ةدئاف  ققحت  امھنم  ةعطق  ةيأ  ىلع  ء  انب اًرارق 

فیك
تدنیل ةتالوكیش  ةرك  ةفلكت  تناك  امدنع  اذھ  ودبیس  ناك 

اًتنس زیسیك  زیشریھ  ةتالوكیش  ةفلكتو   ، اًتنس  15
ةداعسلا رادقم  ردقیس  يقطنملا  كلھتسملا  ناك  ؟  اًدحاو

اھنأ ضرتفنل  نیعونلا ( الك  نم  هیلع  لوصحلا  عقوتي  يذلا 
( يلاوتلا ىلع   ، ةداعس تادحو  سمخو  ةداعس  ةدحو   50

ء ارج نم  هب  رعشیل  ناك  يذلا  ء  ایتسالا حرطأو 
ء ایتسا ةدحو  اھنأ 15  ضرتفنل  اًدحاو ( اًتنسو  اًتنس  عفد 15 

هحنمیس اذھ  ناك   .( يلاوتلا ىلع   ، ةدحاو ء  ایتسا ةدحوو 
ةداعس ةدحو  اھردق 35  ةیلامجإ  ةعقوتم  ةداعس 

ةیلامجإ ةعقوتم  ةداعسو   ، ةتالوكیشلا ةرك  نم   (15 - 50)
قوفتتو  ، زیسیك ةتالوكیش  نم  تادحو (5 - 1)  عبرأب  ردقت 

رایتخا اذھ  اذل   ، ةطقن رادقمب 31  ةتالوكیشلا  ةرك 
. ةلوھسب ةتالوكیشلا  ةرك  زوفت   ، لھس

هسفن ردقلاب  ةفلكتلا  اھیف  تَّلَق  يتلا  ةلاحلا  نع  اذام 



ةتالوكیشو اًتنس  ةتالوكیشلا 14  تارك  ةفلكت   ) ؟ نیجتنملل
معط نإ  ذإ  ؛  هسفن قطنملا  قیبطت  متي   (. ةیناجم زیسیك 

يقطنملا كلھتسملا  ردقیس  اذل   ، ریغتي مل  ةتالوكیشلا 
ریغت ام   ، بقاعتلا ىلع  تادحو  ةدحو و 5  ةداعسلا ب 50 

كلھتسملا رعشیس  فقوملا  اذھ  يفف  ء،  ایتسالا وھ 
نیعونلا الك  يف  ء  ایتسالا نم  لقأ  ىوتسمب  يقطنملا 

ء ایتسا ةدحوو  اًدحاو ( اًتنس  تضفخنا  راعسألا  نأل 
اضفخنا نیجتنملا  الك  نأل   : دیصقلا تیب  وھ  اھ   .( ةدحاو

ردقلاب
نوكتسو  ، امھنیب يبسنلا  قرفلا  ریغتي  نلف   ، هسفن

نآلا 36 ةتالوكیشلا  ةركل  ةعقوتملا  ةیلامجإلا  ةداعسلا 
ةیلامجإلا ةداعسلا  نوكتسو  ةداعس (50 - 14)،  ةدحو 

ةداعس تادحو  سمخ  نآلا  زیسیك  ةتالوكیشل  ةعقوتملا 
وھو 31 هسفن  طاقنلا  ددعب  ةتالوكیشلا  ةرك  مدقتت   ،(0 - 5)

لھسلا رایتخالا  نوكي  نأ  بجي  يلاتلابو   ، ةطقن
. ةلوھسب ةتالوكیشلا  ةرك  زوفتو   ، هسفن

طمن اھیلع  ودبي  نأ  بجي  يتلا  ةقيرطلا  يھ  هذھ 
كلت يھ  ةدیحولا  ةلاعفلا  ىوقلا  تناك  نإ   ، رایتخالا

نأ ةقیقح  انل  نیبتو   ، دئاوفلاو ةفلكتلا  لیلحتب  ةقلعتملا 
جئاتن

، يرجي رخآ  اًئیش  كانھ  نأ  حوضوب  ةياغلل  ةفلتخم  انبراجت 
. انتارارق يف  اًديرف  اًرود  يدؤي  رفصلا  رعس  نأو 



ةیعامتجالا دعاوقلا  ةفلكت  لصفلا 4 
ةداعسلا هذھ  دقفن  اننكل  ء،  ایشأ لعفب  دعسن  اذامل 

؟ كلذ ىلع  اًرجأ  ىضاقتن  امدنع 
دحأ يف  ء  اشعلا لوانتل  كتامح  لزنم  يف  دوجوم  تنأ 

ىلع اھتعضو  يتلا  كلت  ةفرتم  ةبجو  نم  اھل  ايو   ، دایعألا
حبصأ ىتح  هؤاوش  مت  يمورلا  كيدلا   ، كمامأ ةلواطلا 
يتلا ةقيرطلابو  ًاّیلزنم  عونصم  وشحلاو  ؛  ًاّیبھذ هنول 

ةاطغم ةولحلا  اطاطبلا   : نوجھتبم كؤانبأو   . اًمامت كبجعت 
دقف ء،  ارطإلاب رعشت  كتجوزو   ، وللیمشراملا ىولحب 

. ةیلحتلل اھل  ةلضفملا  نیطقیلا  ةریطف  ةفصو  رایتخا  مت 
يخرت  ، ةریھظلا نم  رخأتم  تقو  ىلإ  تالافتحالا  رمتستو 
ربع نانحب  اًقدحمو   ، رئاصعلا نم  ًابوك  فشترتو  كمازح 

كتظفحم جرختو  ضھنت   ، كتجوز مأ  يف  ةلواطلا 
يذلا بحلا  لك  لباقم  كل  نيدأ  مك   ، يمأ  " : قدصب لوقتو 

، نيرضاحلا ىلع  تمصلا  میخي  امنیبو    " ؟ اذھ هب  تعنص 
لوقتو : " ةيدقنلا  تالمعلا  نم  ةنفحب  حولت 

؟ ال، ةیفاك نوكتس  رالود  ةئامثالث  نأ  نيدقتعت  لھ 
ةئامعبرأ " . كیطعأ  نأ  ، ال ب د  يرظتنا

، اھمسریل ليوكور "  نامرون  ناك "  ةروص  تسیل  هذھ 
اھيرتعي كتامح  فقتو  تابورشملا  نم  بوك  طقسي 

ةنبا رجفنتو  ؛  ةبضاغ ةرظنب  كتجوز  تخأ  كقمرتو  ؛  لجخلا
ماعلا يف  دیعلاب  لافتحالا  نأ  ودبيو  ء،  اكبلا يف  كتخأ 

. زافلتلا مامأ  اًدمجم  ء  اشع نوكي  امبر  مداقلا 
ةذل رشابملا  عفدلا  ضرع  دسفأ  فیك  ؟  انھ ثدحي  اذام 



كرالك " و " تيرجرام  تراشأ "  امك  ؟  لكشلا اذھب  لفحلا 
ليوط تقو  لبق  كسیف "  نالأ  زلیم " و "  نوسدوج 
تقولا يف  نیملاع  يف  شیعن  اننأ  يھ  ةباجإلا   ، اًّدج
رخآلاو  ، ةیعامتجالا دعاوقلا  هیف  دوست  ملاع  هسفن - 
دعاوقلا لمشتو   ، نیناوقلا قوسلا  دعاوق  نست  ثیح 

نم سانلا  اھبلطي  يتلا  ةيدولا  تابلطلا  ةیعامتجالا 
لھ ؟  ةكيرألا هذھ  لقن  يف  ينتدعاس  الھ   ، مھضعب

دعاوقلا ؟  راطإلا اذھ  رییغت  يف  يندعاست  نأ  كنكمي 
ةیعامتجالا

ىلإ انتجاحو  ةیعامتجالا  انتعیبط  يف  ةخسرتم 
تاضيوعتلا  ، ةفیطلو ةيدو  نوكت  ام  ةداع  يھو   ، عمتجملا

لقن يف  كراج  دعاست  امبرف   ، ةبولطم تسیل  ةيروفلا 
، هتكيرأ

كلزنمل روفلا  ىلع  يتأي  نأل  رطضم  هنأ  ينعي  اذھ ال  نكل 
كلذف  ، مھدحأل بابلا  حتفب  هبشأ  رمألا   ، كتكيرأ لقنيو 

تسیل ةلدابملاو   ، ةداعسلاب اًروعش  امكیلك  حنمي 
. روفلا ىلع  ةبولطم 

، قوسلا دعاوق  همكحت  يذلا  ملاعلا   ، يناثلا ملاعلا  امأ 
تالدابتلا  ، فطللاو دولاب  مستي  وھف ال   ، اًمامت فلتخم  وھف 

، ةدئاف  ، تاراجيإ  ، راعسأ  ، روجأ  : ةعطاق
ةريرش تسیل  ةیقوسلا  تاقالعلا  هذھو   ، دئاوفو فیلاكتو 

اًدامتعا اًضيأ  نمضتت  ةقیقحلا  يفف   ، ةرورضلاب ةثیبخ  وأ 
اھنكل درفتلاو  عادبإلا  ىلع  ةردقو  تاذلا  ىلع 

امدنعو  ، ةيروف تاعفدو  ةھباشم  دئاوف  اًضيأ  يضتقت 
ام ىلع  لصحت  كنإف   ، قوسلا دعاوق  لاجم  يف  نوكت 



. اًمامت رمألا  ةعیبط  يھ  كلت  هل -  ًالباقم  عفدت 
ةیعامتجالا دعاوقلا  نیب  لصفلا  ىلع  ظفاحن  امدنع 

لوانتنف  ، ماري ام  ىلع  ةایحلا  ریست  قوسلا  دعاوقو 
يف ًاناجم  اھیلع  لصحن  دق   ، لاثملا لیبس  ىلع  ةفطاعلا 

قایسلا
نكل  ، ًاّیفطاع ًء  اذغو ًاّيدو  لمأن  امك  نوكي  ذإ  ؛  يعامتجالا
يتلاو ةبولطملا  ةفطاعلا   ، ةیقوسلا ةفطاعلا  اًضيأ  كانھ 

. ام دح  ىلإ  اًحيرص  اذھ  ودبي   ، ًالام فلكت 
ةیقوسلا دعاوقلاو  ةیعامتجالا  دعاوقلا  مداصتت  امدنعو 

لاثملا لیبس  ىلع  ةفطاعلا  لوانتنف   ، تالكشم ثدحت 
ء اشعلا لوانتل  هبحاص  لجر  وعدي   ، ىرخأ ةرم 

مث  ، ریتاوفلا ديدستب  موقيو   ، يئامنیس ملیف  ةدھاشمو 
ناجرخي مث   ، ىرخأ ةرم  ریتاوفلا  ددسيو   ، اًددجم ناجرخي 

ةبجولا ریتاوف  ديدستب  لفكتي  لازيالو  ةثلاث  ةرم 
ىلع لوصحلا  يف  لمأي  ةلحرملا  هذھ  يف   ، هیفرتلاو

نكل  ، ریطخ لكشب  هنم  لقي  لاملا  أدب   ، ةیقیقح ةقادص 
يف تالكشم  هجاوي  وھف   ، هسأر يف  رودي  ام  أوسألا 

نیب قیفوتلا 
عفد قوسلا ( ةدعاقو   ( ةفطالملا ةیعامتجالا ( ةدعاقلا 

ركذي عبارلا  دعوملا  يفو   ،( ةقادصلا ىلع  لوصحلل  لاملا 
نوكي اذھبو   ، هل ةبسنلاب  ةقادصلا  هذھ  ةفلكت  رباع  لكشب 

ناویحلاب يناثلا  فرطلا  هتعنیف   ! كاھتنا  ، دودحلا ىدعت  دق 
ء رملا نأ  فرعي  نأ  هب  ردجي  ناك   ، هكرتيو فنعب  عفدنيو 

ةیعامتجالا دعاوقلا  نیب  طلخلا  عیطتسيال 
ناكو ةلاحلا -  هذھ  يف  امیس  ةیقوسلا - ال  دعاوقلاو 



" : ةعئارلا نالأ "  يدوو  تاملك "  اًضيأ  ركذتي  نأ  هب  ردجي 
ةفلكت " . رثكألا  وھ  يناجملا 

ذاتسأ نامیھ " ( سمیج  انأ و "  تررق   ، تاونس عضب  لبق 
دعاوقلا تاریثأت  فاشكتسا   ( ساموت ناس  ةعماج  يف 
ةعقاو ةاكاحم  تناك   ، ةیقوسلا دعاوقلاو  ةیعامتجالا 

هانببس امبر  يذلا  ررضلل  اًرظن  نكل   ، ةعئار نوكتل  دیعلا 
، رثكأ ًاّيداع  اًئیش  انرتخا   ، ةیلئاعلا نیكراشملا  تاقالعل 

يتلا ًاللم  ماھملا  رثكأ  نم  ةدحاو  تناك  ةقیقحلا  يف 
انكمت

ملعلا يف  عبتم  دیلقت  كانھ  اھیلإ ( لصوتلا  نم 
.( ةلمم ماھم  مادختسا  ىلع  صني  يعامتجالا 

نم رسيألا  فصنلا  يف  ةرئاد  ضرع  مت   ، ةبرجتلا هذھ  يف 
، نميألا بناجلا  يف  قودنص  ضرع  متو  بساحلا  ةشاش 

مادختساب  ، ةرئادلا بحس  يف  لثمتت  ةمھملا  تناكو 
ةرئادلا بحس  مت  نإ  امو   ، عبرملا قوف  بساحلا  ةرأف 

ترھظو ةشاشلا  ىلع  نم  تفتخا   ، عبرملا هاجت  حاجنب 
نیكراشملا نم  انبلطف   ، ةيادبلا ةطقن  يف  ةديدج  ةرئاد 

بحس
رئاودلا ددع  سایقب  انمقو   ، رئاودلا نم  نكمم  ددع  ربكأ 
انسایقم اذھ  ناكو   ، قئاقد سمخ  لالخ  اھوبحس  يتلا 

. ةمھملا يف  هولذب  يذلا  دھجلا  مھلمع -  جتانل 
ىلع ء  وضلا تقلأ  دق  ةمھملا  هذھ  نوكت  نأ  نكمي  فیك 

ضعب لصح  ؟  ةیقوسلاو ةیعامتجالا  تالدابتلا 
يف ةكراشملا  لباقم  تارالود  ةسمخ  ىلع  نیكراشملا 

ةبرجتلا



، لمعملا نولخدي  مھو  لاملا  مھؤاطعإ  متو   ، ةریصقلا
ىلإ بساحلا  مھھبنیس  قئاقد  سمخ  دعب  هنإ  مھل  لِیقو 

نورداغي ةلحرملا  هذھ  يفو   ، تھتنا دق  ةمھملا  نأ 
، لمعملا

مھنم انعقوت  دقف   ، مھدوھجل ًالباقم  مھل  انعفد  اننألو 
اوفرصتي نأو  فقوملا  اذھ  ىلع  ةیقوسلا  دعاوقلا  قیبطت 

. كلذل اًقبط 
نیكراشملل ةلثامم  ةمھمو  ةیساسأ  تامیلعت  ميدقت  متو 

ریثكب (50 لقأ  ناك  مھرجأ  نكل   ، ةیناثلا ةعومجملا  يف 
ةرمو  ،( ىرخألا يف  تاتنس  براجتلا و10  ىدحإ  يف  اًتنس 

قوسلا دعاوق  اوقبطي  نأ  نیكراشملا  نم  انعقوت  ىرخأ 
. كلذل اًقبط  اوفرصتي  نأو  فقوملا  اذھ  ىلع 

ةمھملا مھل  انمدق   ، ةثلاث ةعومجم  انيدل  تناك   ، اًریخأو
هذھ يف  نیكراشملا  ىلع  ضرعن  ملو   ، يعامتجا بلطك 

ركذن ملو   ، مھدھج لباقم  يدام  ء  يش يأ  ةعومجملا 
لاملا

انعقوتو  ، مھنم هانبلط  فورعم  درجم  ناك  امنإو   ، اًقلطم
ىلع ةیعامتجالا  دعاوقلا  قیبطت  نیكراشملا  ء  الؤھ نم 

. كلذل اًقبط  اوفرصتي  نأو  فقوملا  اذھ 
؟ ةفلتخملا تاعومجملا  هب  تلمع  يذلا  دھجلا  ىدم  ام 

اولصح نيذلا  بحس   ، ةیقوسلا دعاوقلا  حور  عم  ًایشامت 
بحسو  ، طسوتملا يف  ةرئاد  تارالود 159  ةسمخ  ىلع 

، طسوتملا يف  ةرئاد  اًتنس 101  ىلع 50  اولصح  نيذلا 
ىلإ نیكراشملا  لاملا  نم  ديزملا  عفد  اًعقوتم  ناك  امكو 
غلبت ةبسنب  ربكأ ( دھجب  اولمعي  نأو  اًزفحت  رثكأ  اونوكي  نأ 



يلاوح %50).
ء الؤھ لمع  لھ  ؟  ًالام نمضتت  يتلا ال  ةلاحلا  نع  اذام 

، لیلق يلام  رجأ  ىلع  اولصح  نيذلا  نم  لقأ  نوكراشملا 
ىلع ةیعامتجالا  دعاوقلا  اوقبط  لاملا  بایغ  يف  مأ 

فقوملا
ةرئاد اوبحس 168  مھنأ  جئاتنلا  ترھظأ  ؟  ربكأ دھجب  اولمعو 

ىلع اولصح  نيذلا  نم  ریثكب  رثكأ  اذھو   ، طسوتملا يف 
ةسمخ ىلع  اولصح  نيذلا  نم  لیلقب  رثكأو  ًا،  تنس  50

دعاوقلا لظ  يف  نوكراشملا  لمع  رخآ  ىنعمب   ، تارالود
ةیلاملا دعاوقلا  نم  ربكأ  دھجب  ةیلاملا  ریغ  ةیعامتجالا 

.( اًتنس  50 ، اًنسح )
نم ديدعلا  كانھف   ، اذھ عقوتن  نأ  انب  ردجي  ناك  امبر 
ةیضق لجأ  نم  نولمعي  سانلا  نأ  رھظت  يتلا  ةلثمألا 

عضب لبقف   . لاملا لجأ  نم  نولمعي  امم  رثكأ  اھنورصاني 
نيدعاقتملا ةیعمج  تلأس   ، لاثملا لیبس  ىلع  تاونس 

تامدخ نوضرعیس  اوناك  نإ  نیماحملا  ضعب  ةیكيرمألا 
اًرالود لثم 30  رجأب   ، نیجاتحملا نيدعاقتملل  ةفلكت  لقأ 

يف
يف جماربلا  ريدم  تتاو  مث   ، نوماحملا ضفرف   ، ةعاسلا

لأس  : ةیكذ ةركف  نییكيرمألا  نيدعاقتملا  ةیعمج 
ةیناجم تامدخ  نوضرعیس  اوناك  نإ  نیماحملا 

نيدعاقتملل
. ةقحاس ةیبلغأب  نوماحملا  قفاوف   ، نیجاتحملا

ةمدخلا نوكت  نأ  نكمي  فیك  ؟  انھ ثدحي  ناك  اذام 
؟ اًرالود فلكت 30  يتلا  ةمدخلا  نم  ةیبذاج  رثكأ  ةیناجملا 



قوسلا دعاوق  نوماحملا  مدختسا  لاملا  ركذ  امدنع 
اودجوو

ركذي مل  امدنعو   ، يقوسلا مھبتار  عم  بسانتي  ضرعلا ال 
مھيدل ناكو  ةیعامتجالا  دعاوقلا  اومدختسا  لام  يأ 

اًرالود لا 30  اولبقي  َْمل  اذاَِمل   ، مھتقوب عوطتلل  دادعتسا 
ىلع 30 اولصح  نیعوطتم  مھسفنأ  اوربتعيو   ، بسحف
، انتارابتعا ةیقوسلا  دعاوقلا  لخدت  املاح  هنأل  ؟  اًرالود

. ةیعامتجالا دعاوقلا  رداغت 
، نامریشتیس  " موشتان  همدق "  لثامم  سرد  كانھ 

نونف سورد  ىقلتي  ناكو   ، ایبمولوك يف  داصتقالا  ذاتسأ 
مل  . نابایلا يف  ةیلاتق 

لباقم ةعومجملا  نم  اًرجأ  ىضاقتي  بردملا  نكي 
، بيردتلا

نم اوبرتقا   ، فحجم اذھ  نأب  نورعشي  اوناك  بالطلا  نألو 
لباقم هل  اوعفدي  نأ  هیلع  اوحرتقاو  مايألا  دحأ  يف  ملعملا 

ودنكلا اصع  عضو  نأ  دعبو   ، هدھجو هتقو 
در  ، ضرألا ىلع  هب  ةصاخلا  نارزیخلا  نم  ةعونصملا 

اوعیطتسي نلف   ، اًرجأ مھنم  ىضاقت  ول  هنأ  ء  ودھب ملعملا 
نأ

. هل اوعفدي 
ىلع 50 اولصح  نيذلا  لقي  مل   ، ةقباسلا ةبرجتلا  يف  نذإ 

فورعملا اذھ  يدسأ  نأ  َّيلع  ؛  عئار  " : مھسفنأل اًتنس 
، هنم  " لاملا  ضعب  ىلع  لصحأو   ، نیثحابلا ء  الؤھل

اولصحي مل  نيذلا  نم  ربكأ  دھجب  لمعلا  يف  نورمتسيو 
، قوسلا دعاوق  ىلإ  اولوحت  كلذ  نم  ًالدبو  ء،  يش ىلع 



، روتفب اولمعو  اًریبك  اًغلبم  تسیل  اًتنس  نأ 50  اوررقو 
تجرخ  ، لمعملا قوسلا  دعاوق  تلخد  امدنع  رخآ  ىنعمب 

. ةیعامتجالا دعاوقلا 
ةیلاملا غلابملا  انلدبتسا  ول  ثدحیس  ناك  اذام  نكل 

رطعلا نم  ةجاجزب  لبقتل  كتامح  تناك  دیكأتلاب  ؟  ةيدھب
ديدج تیبل  لاقتنالاب  لافتحالل  ةيدھ  نع  اذام  وأ   ، دیجلا

ايادھلا لھ  ؟  قيدصل اھمدقت   ( ةئیبلل قيدص  تابن  لثم  )
؟ يعامتجالا لدابتلا  دعاوق  راطإ  يف  انیقبت  لدابت  قرط 

ايادھلا هذھ  ىلع  نولصاحلا  نوكراشملا  لقتنیس  لھ 
نم

مھاسیس مأ   ، قوسلا دعاوق  ىلإ  ةیعامتجالا  دعاوقلا 
ملاعلا يف  نیكراشملا  ء  اقبإ يف  تآفاكمك  ايادھلا  ضرع 

؟ يعامتجالا
دعاوقلا نیب  لصافلا  دحلا  ىلع  ايادھلا  عقوم  فاشتكال 

سمیج " انأ و "  تررق   ، ةیقوسلا دعاوقلاو  ةیعامتجالا 
ىلع ضرعن  مل  ةرملا  هذھو   ، ةديدج ةبرجت  ء  ارجإ
ةشاش ىلع  رئاود  بحس  لباقم  ًالام  نیكراشملا 

انلدبتسا ذإ  ؛  ايادھ مھیلع  انضرع  امنإو   ، بوساحلا
زركینس ةتالوكیش  حولب  اًتنس  اھردق 50  يتلا  ةأفاكملا 

يلاوح هرعس  )
ةتالوكیش نم  ةبلعب  ةسمخلا  تارالودلا  زفاحو   ،( اًتنس  50

.( تارالود ةسمخ  يلاوح  اھرعس  افيدوج (
، مھتآفاكم ىلع  اولصحو   ، لمعملا ىلإ  نوكراشملا  ء  اج

، جئاتنلا صحفب  انمق  مث   ، اورداغو نوديري  ام  ردقب  اولمعو 
يف تكرتشا  يتلا  ثالثلا  تاعومجملا  عیمج  نأ  نیبتو 



ء انثأ يف  ًابيرقت  هسفن  ردقلاب  دھجب  تلمع  ةبرجتلا 
حول ىلع  اولصح  دق  اوناك  اذإ  امع  رظنلا  ضغب   ، ةمھملا

يف ةرئاد  نوكراشملا 162  ء  الؤھ بحس  ریغص ( زركینس 
ء الؤھ بحس  افيدوج ( ةتالوكیش  وأ   ( طسوتملا

ىلع اولصحي  مل  وأ   ( طسوتملا يف  ةرئاد  نوكراشملا 169 
نوكراشملا 168 ء  الؤھ بحس  قالطإلا ( ىلع  ء  يش

يف ةرئاد 
ءة اسإ ببست  ةریغصلا ال  ةيدھلا   : جاتنتسالا  .( طسوتملا

ملاع يف  انیقبت  ةریغصلا  ايادھلا  ىتح  هنأل   ، دحأ يأل 
. ةیقوسلا دعاوقلا  نع  اًدیعبو  يعامتجالا  لدابتلا 

؟ دعاوقلا يعونل  ةحضوملا  ملاعملا  انسمط  ول  اذام  نكل 
ةدعاقلاب قوسلا  ةدعاق  انجزم  ول  ثدحیل  ناك  اذام 

حول مھیطعنس "  اننإ  انلق  ول   : رخآ ىنعمب  ؟  ةیعامتجالا
افيدوج ةتالوكیش  ةبلع  وأ "  اًتنس "  هرعس 50  زركینس 

لعفیس ناك  اذام   ، تارالود  " ةسمخ  اھرعس 
هرعس 50 يذلا  زركینس  حول  ناك "  لھ  ؟  نوكراشملا

اًتنس "
حول مھعفدي "  امك  دھجب  لمعلل  نیكراشملا  عفدیس 

لثم  ، روتفب نولمعي  مھلعجیس  مأ   ، لمعلا ىلإ  زركینس " 
تربتخا ؟  كاذو اذھ  نیب  اًئیش  نوكیس  وأ  ؟  اًتنس لا 50 

. راكفألا هذھ  ةیلاتلا  ةبرجتلا 
امدنع اًقلطم  لمعلل  نوكراشملا  زفحتي  مل  حضتا  امكو 
يفو  ، اًتنس هرعس 50  يذلا  زركینس  حول  ىلع  اولصح 
هولذب يذلا  دھجلا  لثم  هولذب  يذلا  دھجلا  ناك  ةقیقحلا 

ةيدھلا عم  اولعافتو   ، اًتنس غلبم 50  ىلع  اولصح  امدنع 



عم اھب  اولعافت  يتلا  اھسفن  ةقيرطلاب  حوضوب  ةرعسملا 
ةیعامتجالا - دعاوقلا  ریثت  ةيدھلا  دعت  ملو   ، دوقنلا

دعاوقلا ملاع  ىلإ  ةيدھلا  تلقتنا  اھتفلكت  ركذبف 
. ةیقوسلا

امدنع اًقحال  ةمھملا  هذھ  راركتب  انمق  دقل   ، ةبسانملاب
نم ةكيرأ  ليزنت  يف  اندعاسي  نأ  ةراملا  دحأ  نم  انبلط 

مھيدل سانلاف   ، اھسفن جئاتنلا  اندجوو   ، ةنحاشلا
دادعتسا

رجأ لباقم  لمعلل  دادعتسا  مھيدلو   ، ًاناجم لمعلل 
فوسو طقف  اًریغص  اًغلبم  مھیلع  ضرعا  نكل   ، لوقعم
ضرعو  ، كئارألل ةبسنلاب  ةلاعف  اًضيأ  ايادھلاو   ، نوبرھي

مھضحل ٍفاك   ، ةریغص تناك  نإو  ىتح  سانلا  ىلع  ةيدھ 
كل نوريدیسو   ، ةيدھلا ةفلكت  ركذا  نكل   ، ةدعاسملا ىلع 

دعاوق لوق  نم  نكمتت  نأ  نم  عرسأب  مھروھظ 
. ةیقوس

دعاوق روھظل  ٍفاك  هلك  لاملا  ركذ  نأ  جئاتنلا  هذھ  رھظتو 
نكل  .( دي ىلإ  دي  نم  لاملا  لقتني  امدنع ال  ىتح  قوسلا (

يھف  ، طقف دھجلاب  ةیقوسلا  دعاوقلا  قلعتت  عبطلاب ال 
ىلع دامتعالا  اھنم   ، تایكولسلا نم  عساو  قاطنب  طبترت 

سانلا ضح  درجم  لھف   ، ةيدرفلاو نوعلا  ميدقت   ، تاذلا
ةقيرطب اوفرصتیل  مھیلع  رثؤي  لاملا  يف  ریكفتلا  ىلع 

هذھ فاشكتسا  مت  دقل  ؟  يحاونلا هذھ  يف  ةفلتخم 
اھترجأ يتلا  ةعئارلا  براجتلا  نم  ةعومجم  يف  ةیضرفلا 

)، و " اتوسینیم ةعماج  يف  ذاتسأ  سوف " ( نیلثاك   "
لوكین



)، و " اديرولف ةيالو  ةعماج  يف  ایلع  تاسارد  ةبلاط  دیم " (
شتيرب ةعماج  يف  ایلع  تاسارد  ةبلاط  دوج " ( ادنریم 

.( ایبمولوك
ةمھم زاجنإ  نھبراجت  يف  نیكراشملا  نم  نبلط  دقف 

نم تاعومجم  بیترت  ةداعإ  ىنعمب   ، ةطلتخملا لمجلا 
ىدحإ يف  نیكراشملل  ةبسنلابو   ، لمج نيوكتل  تاملكلا 

ىلع ةدياحم ( لمج  ىلع  موقت  ةمھملا  تناك  تاعومجملا 
ةبسنلابو  ، " ( جراخلا  يف  دراب  وجلا   " : لاثملا لیبس 

وأ لمج  ىلع  موقت  ةمھملا  تناك   ، ةیناثلا ةعومجملل 
تارابع

، " ( لاع  بتار   " : لاثملا لیبس  ىلع  لاملاب ( ةقالع  اھل 
رییغتل ًایفاك  نوكیس  لكشلا  اذھب  لاملا  نع  ثدحتلا  لھ 

؟ نوكراشملا اھب  فرصتي  يتلا  ةقيرطلا 
زومرلا لح  ةمھم  نوكراشملا  ىھنأ   ، براجتلا ىدحإ  يف 

ًابتكم بیترت 12  مھیلع  ناك   ، ةبعص ةیجحأ  مھل  تمدق  مث 
رداغي ةبرجتلا  ىلع  مئاقلا  ناك  امنیبو   ، عبرم يف 

لاح يف  هیلإ  ء  يجملا مھناكمإب  نأب  مھربخأ   ، ةفرغلا
بلط كداقتعا  يف  نَم   ، ةدعاسم ىلإ  اوجاتحا 

لمج " ىلع  اولمع  نيذلا   : بيرق تقو  يف  ةدعاسملا 
يتلا بتارلا " 

ىلع اولمع  نيذلا  مأ   ، لاملل ينمض  حیملت  ىلع  يوطنت 
تاعوضومو سقطلاب  قلعتت  يتلا   ، ةدياحملا  " لمجلا " 
نيذلا بالطلا  عراصت   ، حضتا امك  ؟  ةھباشم ىرخأ 

ةیجحألا عم  بتارلا "  ةمھم "  ىلع  ةيادبلا  يف  اولمع 
يف  ، ةدعاسملا بلط  لبق  فصنو  قئاقد  سمخ  يلاوحل 

ةمھملا ىلع  ةيادبلا  يف  اولمع  نيذلا  بلط  نیح 



ةدياحملا
لاملا لعج  دقل  نذإ   ، قئاقد ثالث  يلاوح  دعب  ةدعاسملا 
ىلع اًدامتعا  رثكأ  بتارلا "  ةعومجم "  يف  نیكراشملا 

. ةدعاسملا بلطل  اًدادعتسا  لقأو  سفنلا 
اًدادعتسا لقأ  اًضيأ  اوناك  نیكراشملا  ء  الؤھ نكل 

لاملا يف  ریكفتلا  دعب  ةقیقحلا  يف   ، نيرخآلا ةدعاسمل 
مئاقلا ةدعاسمل  اًدادعتسا  لقأ  نوكراشملا  ء  الؤھ ناك 

ةبرجتلا ىلع 
رخآ كراشم  ةدعاسمل  ةیلباق  لقأو   ، تانایبلا لاخدإ  يف 

بيرغ " صخش "  ةدعاسمل  ةیلباق  لقأو   ، اًشوشم ودبي 
قودنص ًاّیضرع "  هنم "  طقس   ( يفختم براجت  يرجم  )

. صاصرلا مالقأ  نم 
بتارلا " ةعومجم "  يف  نوكراشملا  رھظأ   ، ماع لكشب 

اًدامتعاو ةینانأ  رثكأ  اوناك   ، قوسلا صئاصخ  نم  ریثكلا 
، مھدرفمب تقولا  نم  ديزم  ء  اضق اودارأ   ، سفنلا ىلع 

ةيدرف ةمھاسم  بلطتت  ماھم  رایتخال  ةیلباق  رثكأ  اوناكو 
يذلا ناكملا  اوددح  امدنعو   ، يعامجلا لمعلا  نم  ًالدب 

نيذلا نع  اًّدج  ةدیعب  دعاقم  اوراتخا   ، هیف نوسلجي 
يف ریكفتلا  درجم  عقاولا  يف   ، مھعم لمعلا  مھنم  بلط 

ء املع مظعم  دقتعي  يتلا  ةقيرطلاب  فرصتن  انلعجي  لاملا 
لقأ ةجردب  فرصتنو   ، اھب فرصتن  اننأ  داصتقالا 

. ةیمویلا انتایح  يف  ةیعامتجا  تاناویحك 
معطم يف  نوكت  امدنع   : ةیماتخ ةركف  ىلإ  يندوقي  اذھ 

، ةراتخملا ةمعطألا  رعس  ركذت  الأ  كیصوأ   ، كتجوز كعمو 
دق عبطلابو   ، ةمئاقلا ىلع  حوضوب  ةعوبطم  اھنإ  لجأ 



نكل  ، معطملا ىوتسمب  كتجوز  باجعإ  ریثتل  ةصرف  نوكت 
نم كتقالع  لوحتس  كنأ  لمتحملا  نمف  اھتظفح  ول 

دق  ، لجأ  ، ةیقوسلا ةدعاقلا  ىلإ  ةیعامتجالا  ةدعاقلا 
دقو  . ةبجولا هذھ  كفلكت  مك  كاردإ  يف  كتجوز  لشفت 
جيزم يھ  اھتمدق  يتلا  رطعلا  ةجاجز  نأ  كتامح  دقتعت 

عون نم  ةجاجز  اھنأ  نیح  يف   ، تارالود هرعس 10  بكرم 
نأ دبال  يذلا  نمثلا  وھ  كلذ  نكل   ، اًرالود اھرعس 60  صاخ 

يعامتجالا لاجملا  يف  كتاقالع  ىلع  يقبتل  هعفدت 
. ةیقوسلا دعاوقلا  نع  اًدیعبو 

تارییغتلاب مستي  ملاع   : نیملاع يف  شیعن  نحن  نذإ 
نحنو  ، قوسلا يف  تارییغتب  مستي  رخآو  ةیعامتجالا 

، تاقالعلا نم  نیعونلا  نيذھ  ىلع  ةفلتخم  دعاوق  قبطن 
يف ةیقوسلا  دعاوقلا  لاخدإ  كھتني  كلذ  نع  ًالضف 

رضيو ةیعامتجالا  دعاوقلا  كھتني  ةیعامتجالا -  دعاوقلا 
نإف ء،  اطخألا نم  عونلا  اذھ  باكترا  متي  امدنعو   ، تاقالعلا

امدنعو  ، ًابعص اًرمأ  حبصت  ةیعامتجالا  ةقالعلا  ةداعتسا 
كتامح نإف   ، جیھبلا دیعلا  ء  اشع لباقم  عفد  ضرعت 

تمدق اذإو   ، ةمداق تاونسل  ةعقاولا  ركذتتس 
، رمألا ىزغم  ىلإ  لوصولل  ةصرفلا  لمتحملا  ككيرشل 

، ةطاسبب مونلل  تدلخو   ، ةقادصلا ةیلمع  ةفلكت  تمسقو 
ىلإ ةقادصلا  ةقالع  ترمد  دق  نوكتس  كنأ  لمتحیف 

. دبألا
يف ذاتسأ  يزینج " ( يروي  نازيزعلا "  ياقيدص  ىرجأ 

ينیشتسور ودلأ  ) و "  وجیيد ناس  يف  اینروفیلاك  ةعماج 
ةياغلل ًاّیكذ  اًرابتخا   ( اتوسینیم ةعماج  يف  ذاتسأ  ) "



ةیعامتجالا دعاوقلا  نم  لاقتنالل  ىدملا  ةليوط  تاریثأتلل 
. ةیقوسلا دعاوقلا  ىلإ 

ةيراھن ةياعر  زكرم  ةساردب  اماق   ، تاونس عضب  لبق 
نوتأي نيذلا  ء  ابآلا ىلع  ةمارغ  ضرف  ناك  اذإ  ام  ديدحتل 

، ةدیفم ةعدار  ةبوقع  مھلافطأ  باحطصال  نيرخأتم 
ناكو  ، حجنت مل  ةمارغلا  نأ  ودلأ "  يروي " و "  جتنتساو " 

، ليوطلا ىدملا  ىلع  ةیبلس  تاریثأت  ةقیقحلا  يف  اھل 
يعامتجا لصاوت  كانھ  ناك  ةمارغلا  ضرف  لبق  ؟  اذامل

نیب
رخأتلاب قلعتت  ةیعامتجا  دعاوق  نمضتي  ء،  ابآلاو نیملعملا 

نولعفي اوناك  امك    - ء ابآلا رخأت  اذإ  َّمث  نمو  ء  يجملا يف 
ناكو  ، كلذ لایح  بنذلاب  نورعشي  مھنإف  ًانایحأ - 

يف مھئانبأ  باحطصاب  لیجعتلا  ىلع  مھربجي  بنذلا 
.( لاثتمالاب عانقإلل  ةلاعف  ةقيرط  بنذلا  ودبي  ) . لبقتسملا

ةياعرلا زكرم  لدبتسا   ، ةمارغلا قیبطت  مت  املاح  نكل 
دعاوقب ةیعامتجالا  دعاوقلا  دصق  نود  نم  ةيراھنلا 

مھنإف  ، مھرخأتل ًالباقم  نوعفدي  ء  ابآلاو نآلاو   ، ةیقوس
: رخآ ىنعمب   . ةیقوسلا دعاوقلا  ثیح  نم  فقوملا  اورسف 

اورخأتي نأ  اوررقي  نأ  مھنكمي  مھنإف  مھميرغت  مت  مھنأ  امب 
نع ينغو   ، رركتم لكشب  ریخأتلا  نوراتخي  اوناكو  وأ ال، 

ةياعرلا زكرم  ةین  يف  نكي  مل  اذھ  نإ  لوقلا 
. ةيراھنلا

ء زجلا ثدح  دقو   ، طقف انھ  تأدب  ةیقیقحلا  ةصقلا  نكل 
زكرم ىغلأ  امدنع   ، عیباسأ ةعضب  دعب  اًقيوشت  رثكألا 

زكرملا داع  دق  نوكي  اذھبو   ، ةمارغلا ةيراھنلا  ةياعرلا 



ةدعاقلل اًضيأ  ء  ابآلا دوعیس  لھف   ، ةیعامتجالا ةدعاقلل 
هب نورعشي  اوناك  يذلا  بنذلا  دوعیس  لھو  ؟  ةیعامتجالا

مل ةمارغلا  ء  اغلإ مت  امدنعف   ، قالطإلا ىلع  ؟ ال  اًضيأ
مھلافطأ باحطصا  يف  اورمتساو  ء،  ابآلا كولس  ریغتي 

، ةمارغلا ء  اغلإ مت  امدنع  ةقیقحلا  يف   ، رخأتم تقو  يف 
يف رخأتلا  تالاح  ددع  يف  ةفیفط  ةدايز  كانھ  تناك 

دعاوقلا ء  اغلإ مت  ء،  يش لك  مغرف  لافطألا ( باحطصا 
(. ء اوسلا ىلع  ةمارغلاو  ةیعامتجالا 

مداصتت امدنع   : ةفسؤم ةقیقح  ةبرجتلا  هذھ  حضوت 
ةدعاقلا يفتخت   ، ةیقوس ةدعاق  عم  ةیعامتجا  ةدعاق 

نيوكت لھسي  رخآ ال  ىنعمب   ، ليوط تقول  ةیعامتجالا 
ىلع نم  ةرھزلا  طقست  امدنعف   ، ةیعامتجالا تاقالعلا 

ةدعاقلا ىلع  ةیقوسلا  ةدعاقلا  قوفتت  امدنع   ، ةدرولا
. دوعت ام  اًردان  اھنإف   ، ةیعامتجالا

ملاعو يعامتجالا  ملاعلا  نم  لك  يف  شیعن  اننأ  ةقیقح 
نیبف  ، ةیصخشلا انتایح  ىلع  ةديدع  راثآ  اھل  قوسلا 

يف اندعاسي  صخش  ىلإ  اًعیمج  جاتحن  رخآلاو  نیحلا 
لقن

انلئاسر ملستي  وأ  تاعاس  عضبل  انلافطأ  ةبقارم  وأ  ء  يش
ةقيرط لضفأ  ام   ، ةنيدملا جراخ  نوكن  امدنع  ةيديربلا 

دوقنلا يفتس  لھ  ؟  انتدعاسمل انناریجو  انئاقدصأ  زیفحتل 
امبر وأ   -

سیل ؟  قالطإلا ىلع  ء  يش مأ ال  ؟  مك ؟  ضرغلاب ةيدھ - 
نم

نم قثاو  انأو   ، ةیعامتجالا ةصقرلا  هذھ  فاشتكا  لھسلا 



عفدب ةروطخ  كانھ  نوكت  امدنع  ةصاخ   ، كلذ فرعت  كنأ 
. يقوسلا لدابتلا  ملاع  وحن  ةقالعلا 

نأ قيدص  نم  بلطت  نأ  يف  سأب  : ال  تاباجإلا ضعب  كیلإ 
ةعضب وأ  ثاثألا  نم  ةریبك  ةعطق  لقن  يف  كدعاسي 

لقن يف  كتدعاسم  كقيدص  نم  بلطت  نأ  نكل   ، قيدانص
ول ةصاخ   ، اًّدیج سیل  اذھف  ثاثألا  وأ  قيدانصلا  نم  ریثكلا 

نوموقي لاجر  عم  بنج  ىلإ  ًابنج  لمعي  قيدصلا  ناك 
يف  ، اھسفن ةمھملا  لباقم  رجأ  ىلع  نولصحيو  لقنلاب 

ضرعت هنأب  رعشي  كقيدص  أدبي  دق  ةلاحلا  هذھ 
نم بلطت  نأ  يف  سأب  لثامم ال  وحن  ىلعو   ، لالغتسالل

صاخلا ديربلا  ملستي  نأ   ( ماحم هنأ  فداصي  يذلا  كراج (
كب

نأ هنم  بلطت  نأ  نكل   ، ةزاجإلا كئاضق  ء  انثأ
، ًاناجم كل  راجيإ  دقع  دادعإ  يف  هسفن  تقولا  يضقي 

. دیجلا رمألاب  سیل  اذھف 
دعاوقلاو ةیعامتجالا  دعاوقلا  نیب  قیقدلا  نزاوتلا  حضتيو 
ةلیلقلا دوقعلا  يفف   ، لامعألا ملاع  يف  اًضيأ  ةیقوسلا 

تاكرشك اھسفن  قيوست  تاكرشلا  تلواح  ةیضاملا 
مھو اننأ  دقتعن  نأ  انم  نوديري  مھنأ  ىنعمب   ، ةیعامتجا

، هسفن قاقزلا  يف  شیعن  ء  اقدصأ لقألا  ىلع  وأ  ةلئاع 
لثم كعم  مراف  تیتس   " : ةفولأملا تاراعشلا  دحأ  لوقیف 
نم رخآ  فیطل  يعیجشت  راعش  كانھو   ، حلاصلا  " راجلا 

كدعاسن " . نأ  انناكمإبو   ، حجنت نأ  كنكمي   " : توبيد موھ 
تناك دقف  ًاّیعامتجا  نئابزلا  ةلماعم  ةكرح  أدب  نَم  ناك  ًاّيأو 

اھنیحف  ، ةلئاع ةكرشلاو  نئابزلا  ناك  ولف   ، ةدیج ةركف 



ء الولاو  ، دئاوفلا نم  ديدعلا  ىلع  ةكرشلا  لصحت 
ریمدت  ، ةریغصلا تافلاخملا  ء  اوتحا متيو   ، اًّدج مھم 

بسن يف  ةعضاوتم  ةئجافم  ةدايز  ضرف  ىتحو  كتروتاف 
تاظحلب تاقالعلا  رمت  عبطلاب   ، كب ةصاخلا  نیمأتلا 

دیج ء  يش ماع  لكشب  اھنكل   ، ةنيزح ىرخأو  ةدیعس 
. ةياغلل

تاكرشلا نأ  نم  مغرلا  ىلع   ، ًابيرغ هدجأ  ام  كیلإ  نكل 
نيوكتل نالعإلاو  قيوستلا  يف  تارالودلا  تارایلم  تخض 

تاقالعلاب اًعابطنا  لقألا  ىلع  وأ  ةیعامتجا -  تاقالع 
ةقالعلا ةعیبط  مھفت  اھنأ ال  ودبي  هنإف  ةیعامتجالا - 

. صوصخلا هجو  ىلع  اھرطاخمو   ، ةیعامتجالا
كیش در  متي  امدنع  ثدحي  اذام   ، لاثملا لیبس  ىلع 

، ةیقوسلا دعاوقلا  ىلع  ةمئاق  ةقالعلا  تناك  نإ  ؟  لیمعلا
، كیشلا نم  لیمعلا  صلختيو   ، اًموسر ضرفي  كنبلا  نإف 

ةلوبقم اھنإف  ةجعزم  موسرلا  نأ  مغرو   ، لمع لمعلاف 
موسر نإف  ةیعامتجالا  ةقالعلا  يف  نكل   ، كلذ مغر 

وأ ريدملا  نم  يدو  لاصتا  نم  ًالدب  دادسلا  يف  ریخأتلا 
امنإو  ، طقف ةقالعلا  رمدت  موسرلل ال  يئاقلتلا  طاقسإلا 

ةناھإ هذھ  نأ  ء  المعلا ربتعیسو   ، ردغو ةنایخ  يھ 
تاعاس نوضقيو  نیبضاغ  كنبلا  نورداغیسو   ، ةیصخش
لك مغرف   ، عشبلا كنبلا  اذھ  نم  مھئاقدصأل  نوكشي 
اھنأ ساسأ  ىلع  اھنيوكت  مت  ةقالع  هذھ  تناك  ء  يش

فيرعتلا تافلم  ددع  ناك  امھمو   ، يعامتجا لدابت 
نإف  ، كنبلا اھمدقي  يتلا  ةقادصلا  زومرو  تاراعشلاو 

لیمعلا دوعي  نأ  ينعت  يعامتجالا  لدابتلل  ةدحاو  ةفلاخم 



. ةعرسب كلذ  ثدحي  نأ  نكميو   ، يقوسلا لدابتلل 
نأ كل  يتحیصنف   ، ةكرش بحاص  تنك  نإ  ؟  ةجیتنلا امو 

كنكمي الف   ، نیتھجلا نم  بسكت  نأ  عیطتست  كنأ ال  ركذتت 
مث ام  تقو  يف  ةلئاع  مھنأ  ىلع  ءك  المع لماعت  نأ 

نم أوسألا  وأ  ةدوم  وأ  ةفطاع  نود  نم  ةلماعم  مھلماعت 
ةظحل دعب  نیسفانم  وأ  جاعزإ  ردصمك  مھلماعت  نأ  كلذ 

تاقالعلاو  ، اًحبر وأ  ةم  ء الم رثكأ  اذھ  حبصي  امدنع 
ديرت تنك  نإف   ، وحنلا اذھ  ىلع  ریست  ةیعامتجالا ال 

نیعتي هنأ  ركذت  نكل   ، كلذ لعفت  نأ  لواح  ةیعامتجا  ةقالع 
. فورظلا تناك  امھم  اھیلع  ظفاحت  نأ  كیلع 

نأ كیلع  نیعتي  هنأ  دقتعت  تنك  نإ   ، ىرخأ ةیحان  نمو 
ةیفاضإ غلابم  ىضاقتت  رخآلاو -  نیحلا  نیب  ًاّيدج  نوكت 

ةعرسب فینعتلاو  خیبوتلا  وأ  ةیفاضإ  تامدخ  لباقم 
نأ ديرت  امبرف ال  نیناوقلاب -  مازتلالا  ىلع  ء  المعلا رابجإل 

ةروص مسرت  نأ  يف  لوألا  ماقملا  يف  كتقو  عیضت 
كلت يفو   ، دیج رایتخاو  ةفیطل  اھنأ  ىلع  منت  كتكرشل 

ةلاحلا
همدقت امع  ربعو   ، ةطیسبلا ةمیقلا  يذ  حارتقالاب  مزتلا 

عضت كنأ ال  امبو   ، لباقملا يف  هیلع  لوصحلا  عقوتت  امو 
نأ اًضيأ  كنكمي  الف   ، ةیعامتجا تاعقوت  وأ  دعاوق  ةيأ 

. بسحف لمع  كلذ  ء  يش لك  مغرف   ، اھفلاخت
عم ةیعامتجا  دعاوق  ء  اشنإ تاكرشلا  تلواح  امك 
لبقف  ، ةقيرطلا هذھب  اًمئاد  رمألا  نكي  ملو   ، اھیفظوم

ةرابع ریبك  لكشب  اكيرمأ  يف  ةلماعلا  ةوقلا  تناك  تاونس 
نع



كلذ يف  دجاوتت  تناكو   ، قوسلاب اًعوفدم  يعانص  لدابت 
لمعلا تاعاسب  دیقتت  يتلا  تایلقعلا  نم  ةیعون  تقولا 

ةعاس لمعت 40   ، ةسماخلا ىلإ  ةعساتلا  نم  ةیمسرلا 
نأ امبو   ، ةعمجلا موي  بتارلا  كیش  ىلع  لصحتو 

اوناك مھنإف   ، ةعاسلاب مھروجأ  نوضاقتي  اوناك  نیفظوملا 
ىتمو ال لجرلا  حلاصل  نولمعي  ىتم  اًمامت  نوفرعي 

يف اھلباقي  ام  وأ  عنصملا ( ةرافص  قلطنت   ، نولمعي
ًاّیقوس ًالدابت  اذھ  ناك   ، ةقفصلا يھتنتف   ،( ةكرشلا

. نیبناجلا الكل  ٍفاك  لكشب  اًحجان  ناكو   ، اًحضاو
لدابت قلخ  يف  ةیلضفأ  تاكرشلا  ىرت  مویلاو 

نحن مویلا  قوس  يف  ء  يش لك  نأ  مغرف   ، يعامتجا
تالآلا نم  مھأ  عادبإلاو   ، ةيداملا ریغ  ء  ایشألا وعناص 

دقو  ، ةیعانصلا
، غارفلا تقوو  لمعلا  نیب  لصافلا  دحلا  سمطنا 

نأ انم  نوديري  لمعلا  ناكم  نوريدي  نيذلا  صاخشألاف 
ىلإ نيدئاع  نحنو  ةرایسلل  انتدایق  ء  انثأ لمعلا  يف  ركفن 

لزنملا
ةلومحم بساح  ةزھجأ  انوطعأ  دقو   ، مامحتسالا ء  انثأو

نیب ةوجفلا  دسل  يریب  كالب  فتاوھو  ةيولخ  فتاوھو 
. لزنملاو لمعلا  ناكم 

ملاعم سمطل  ةديدع  تاكرش  ىدل  ديازتم  هاجتا  كانھو 
نع داعتبالل  ةسماخلا  ىلإ  ةعساتلا  نم  يذلا  لمعلا  موي 

عتمتتو  ، يرھشلا بتارلل  لاقتنالاو  ةعاسلاب  روجألا 
يتلا لمعلا  ةئیب  يف  ةریبك  ةیلضفأب  ةیعامتجالا  دعاوقلا 

لعجت نأل  لیمت   ، ةعاسلا رادم  ىلع  اھیف  لمعلا  رمتسي 
نینرمو لمعلا  يف  نیيدجو  نییسامح  نیفظوملا 



نیفظوملا ء  الو هیف  نوكي  يذلا  قوسلا  يفو   ، نیمتھمو
ةدحاو ةیعامتجالا  دعاوقلا  ربتعت   ، اًفیعض مھلمع  بابرأل 

لامعلا سوفن  يف  ء  الولا سرغل  قرطلا  لضفأ  نم 



. مھزیفحتو
تایناكمإ ةحوتفملا  رداصملا  تاذ  تایجمربلا  نیبت 

لیغشتلا " ماظن  ةلاح  يفف   ، ةیعامتجالا دعاوقلا 
نأ كنكمي   ، ةینواعتلا تاعورشملا  نم  هریغو  سكونیل " 

رشنت
ىرتو  ، تانالعإلا تاحول  ىدحإ  يف  أطخ  نع  ةلكشم 

نم ریثكلا  ًابلاغ  وأ  صاخشألا  دحأ  ةعرس  ىدم 
يف  ، جماربلا حالصإو  كبلطل  ةباجتسالا  يف  صاخشألا 

تقو
ةمدخلا ىوتسمل  ًالباقم  عفدت  نأ  كنكمي  لھ   ، مھغارف

فیظوتل اًرطضم  تنك  نإ  نكل  ؛  حجرألا ىلع  ؟  اذھ
غلابم كنوفلكیس  مھنإف  هسفن  ىوتسملا  ىلع  صاخشأ 

، ةریبك
نودعسي تاعمتجملا  هذھ  يف  صاخشألا  ء  الؤھ نكل 

كلذ لباقم  نولصحيو  ماع ( لكشب  عمتجملل  مھتقو  حنمب 
اھیلع لصحن  يتلا  اھسفن  ةیعامتجالا  دئاوفلا  ىلع 

يذلا ام   ،( ةفرغ ء  الط يف  قيدص  ةدعاسم  نم  اًعیمج 
؟ لامعألا ملاع  ىلع  قبطنيو  اذھ  نم  هملعتن  نأ  نكمي 

ىدحإو  ، ةوقب كولسلا  زفحت  ةیعامتجا  تآفاكم  كانھ 
وھ تاكرشلا  ملاع  يف  اًمادختسا  تآفاكملا  لقأ 

. ةیعامتجالا ةعمسلاو  تآفاكملا  ىلع  عیجشتلا 
اھئالمع عم  اھلماعت  لثم  اًمامت  اھیفظوم -  عم  اھلماعت  يف 

، ىدملا ليوط  ينمضلا  اھمازتلا  تاكرشلا  مھفت  نأ  دبال   -
قیقحتل دجب  نولمعیس  مھنأب  نوفظوملا  دعو  نإف 

نم ةیعامتجالا  تامازتلالا  ء  اغلإو لب  مھم ( يئاھن  دعوم 



ىلع ةرئاطلا  نتم  ىلع  دوعصلا  مھنم  بلط  نإو   ،( هلجأ
ىلع اولصحي  نأ  دبال  نذإ   ، عامتجا روضح  روفلا ل 

يف مھتدناسم  لثم  ء  يش  ، لباقملا يف  لثامم  ء  يش
مھددھي امدنع  مھفئاظوب  ظافتحالل  ةصرف  وأ  مھضرم 

. اھنم مھلصفب  قوسلا 
يف اًحاجن  تققح  تاكرشلا  ضعب  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

سوھلا نإف   ، اھیفظوم عم  ةیعامتجا  دعاوق  ء  اشنإ
نع ثحبلاو   ، ىدملا ةریصق  حابرأ  ىلع  لوصحلاب  يلاحلا 

ددھي تاقفنلل  يساقلا  دیشرتلاو  ةیجراخ  رداصم 
لدابتلا يف  ء  يش لك  نأ  مغرف   ، كلذ لك  ضيوقتب 

نإف ام  ء  يش لشف  ول  هنأ  سانلا  دقتعي  يعامتجالا 
رخآلا فرطلا 

هذھو  ، مھل نوعلا  دي  دميو  مھیمحيو  مھدناسیس 
ةماع تامازتلا  اھنكل   ، دقعلا اھیلع  صني  تاداقتعالا ال 

. ةجاحلا تاقوأ  يف  ةدعاسملاو  ةياعرلا  ميدقتب 
الك نم  تاكرشلا  بسكت  نأ  نكمي  : ال  ىرخأ ةرمو 
تاضیفختلا نأ  نم  قلق  ينباتني  صاخ  لكشبو   ، نیبناجلا

، لافطألا ةياعر  نیفظوملا -  ايازم  يف  اھارن  يتلا  ةریخألا 
تانيرمتلا فرغ   ، نرملا لمعلا  تقو   ، تاشاعملا

دق خلإ -  تالئاعلل  ةيولخلا  تالحرلا   ، ايرتیفاكلا  ، ةیضايرلا
ىلع رثؤت  َّمث  نمو  يعامتجالا  لدابتلا  باسح  ىلع  نوكت 

نأ نم  صاخ  لكشب  قلق  يننإو   ، نیفظوملا ةیجاتنإ 
اًریثك لوحت  دق  ةیبطلا  ايازملا  يف  تارییغتلاو  تاضیفختلا 

. ةیقوس ةقالع  ىلإ  نیفظوملل  ةیعامتجالا  ةقالعلا  نم 
دعاوقلا ايازم  نم  ةدافتسالا  ديرت  تاكرشلا  تناك  نإ 



كلت سرغ  يف  اًنسح  ء  الب يلبت  نأ  اھیلعف   ، ةیعامتجالا
ةیطغتلا صاخ  لكشبو  ةیبطلا  ايازملا  ربتعتو   . دعاوقلا
نكمي يتلا  قرطلا  لضفأ  نیب  نم   ، ةلماشلا ةیبطلا 

يف هيدؤت  يذلا  رودلا  نع  ربعت  نأ  اھلالخ  نم  ةكرشلل 
تاكرشلا هلعفت  يذلا  ام  نكل   ، يعامتجالا لدابتلا 

؟ ةديدعلا
ةصاخلا نیمأتلا  ططخ  يف  ةریبك  تاموصخب  بلاطت  اھنإ 

طیسب ریبعتب   ، ايازملا قاطن  هسفن  تقولا  يف  للقتو   ، اھب
ةكرشلا نیب  يعامتجالا  لصاوتلا  ضوقت  اھنإ 

لواحت امدنعو   ، ةیقوس دعاوقب  هلدبتستو  نیفظوملاو 
دعاوقلا نم  نوفظوملا  قلزنيو   ، نزاوت قلخ  تاكرشلا 

نأ نكمي  لھف   ، ةیقوسلا دعاوقلا  ملاع  ىلإ  ةیعامتجالا 
؟ لضفأ اًضرع  مھیقلت  دنع  مھلمع  كرت  ىلع  مھمولن 

ء الو نأ  بجع  الف   ، ةكرشلل ء  الولاب قلعتي  امیفو 
. اًضقانتم اًئیش  حبصأ  مھتاكرشل  نیفظوملا 

يف يعو  نع  تاسسؤملا  ركفت  نأ  اًضيأ  نكمملا  نمو 
ةیعامتجالا دعاوقلا  هاجت  صاخشألا  لعف  در  ةیفیك 

اھتمیق ةيدھ  اًفظوم  يطعت  نأ  كب  ردجي  لھف   ، ةیقوسلاو
1000

؟ لضفأ امھيأ  ؟  اًدقن ةیفاضإ  رالود  هل 1000  عفدت  مأ  رالود 
مھتیبلاغ لضفیس  حجرألا  ىلعف   ، نیفظوملا تلأس  اذإ 

نأ مغر   ، اھتمیق اھل  ةيدھلا  نكل   ، ةيدھلا ىلع  دوقنلا 
بر نیب  ةقالعلا  معدت  نأ  اھنكمیف   ، ًانایحأ همھف  ء  اسُي كلذ 

ىدملا ةليوط  دئاوف  مدقت  كلذ  لعفبو   ، فظوملاو لمعلا 
يف نَم   ، ةیحانلا هذھ  نم  رمألا  يف  ركف   ، عیمجلل



، ربكأ ء  الو رھظيو   ، رثكأ دھجب  لمعي  نأ  لمتحي  كداقتعا 
ىلع 1000 لصحي  صخش   ، رثكأ ًاّیقیقح  ًاّبح  هلمع  بحيو 

ةيدھ ىلع  لصحي  صخش  مأ  اًدقن  رالود 
؟ ةیصخش

لمعي نل  نیقیلا  هجو  ىلعو   ، ةيزمر ةتفل  ةيدھلا  عبطلاب 
هذھ رظنلا  ةھجو  نمو   ، بتارلا نم  ًالدب  ايادھ  لباقم  دحأ 

ىلع لوصحلا  نود  نم  لمعلا  ىلإ  دحأ  بھذي  نل 
يتلا لجوج  لثم  تاكرش  ىلإ  ترظن  ول  نكل  ء،  يش يأ 

اھیفظومل ايازملا  نم  ةعساو  ةعونتم  ةعومجم  ضرعت 
ىرت نأ  كنكمیف   ،( ةیناجم ةرخاف  ء  ادغ تابجو  اھیف  امب  )

بناجلا دیكأتل  هسرغ  متي  يذلا  ةینلا  نسح  رادقم 
رمأل هنإو   ، فظوملاو ةكرشلا  نیب  ةقالعلل  يعامتجالا 

امیس تاكرشلا (ال  عیطتست  فیك  ةظحالملاب  ريدج 
تاكرشلا

نم ریثكلا  ء  ادأ ىلع  نیفظوملا  ضح   ( ةئشانلا ةديدجلا 
ةراثإلا لثم  ةیعامتجالا ( دعاوقلا  نوكت  امدنع  لمعلا 

ةیقوسلا دعاوقلا  نم  ىوقأ   ( اًعم ء  يش ء  انب نع  ةجتانلا 
تاكرشلا تأدب  ول   .( ةیقرت لك  عم  بتاورلا  عافترا  لثم  )

نأ تكردأل   ، ةیعامتجالا دعاوقلا  ثیح  نم  ریكفتلا  يف 
نیفظوملا لعجت  مھألاو  ء،  الولا سرغت  دعاوقلا  هذھ 

اونوكي نأ   : مویلا تاكرشلا  هیلإ  جاتحت  يذلا  دھجلا  نولذبي 
ام كلذو   ، ةمھاسملل نيدعتسمو   ، نیمتھمو  ، نینرم

. ةیعامتجالا ةقالعلا  هققحت 
لمعلا ناكم  يف  ةیعامتجالا  دعاوقلا  ةلأسم  ربتعتو 

دمتعت ذإ  ؛  رركتم لكشب  اھیف  ركفن  نأ  قحتست  ةلأسم 



دوھجو ةبھوم  ىلع  ديازتم  لكشب  اكيرمأ  ةیجاتنإ 
، اھیفظوم

ىلإ ةیعامتجالا  دعاوقلا  ملاع  نم  لمعلا  عفدن  نحن  لھ 
نم ًالدب   ، لاملا يف  لامعلا  ركفي  لھ  ؟  ةیقوسلا دعاوقلا 

ىلع كلذ  ریثأت  ام  ؟  ةقثلاو ء  الولا لثم  ةیعامتجا  میق 
قلعتي امیف   ، ليوطلا ىدملا  ىلع  ةیكيرمألا  ةیجاتنإلا 

نیب يعامتجالا "  لصاوتلا  نع "  اذامو  ؟  مازتلالاو عادبإلاب 
؟ اًضيأ رطخ  يف  اذھ  لھ  ؟  نطاوملاو ةموكحلا 

مھفن نحنف   ، نیعم ىوتسم  يف  تاباجإلا  فرعن  انعیمج 
زفحي نل  طقف  هدحو  بتارلا  نأ   ، لاثملا لیبس  ىلع 

ةطرشلا طابضف   ، مھتایحب ةرطاخملا  ىلع  سانلا 
وحفاكمو

مھبتار لیبس  يف  نوتومي  دونجلاو ال  قئارحلا 
مھراختفا ةیعامتجالا -  دعاوقلا  امنإو   ، يعوبسألا
مھزفحت ام  يھ  بجاولاب -  ساسحإلاو  مھتنھمب 

مھحاورأب ةیحضتلل 
بودنم ةرم  تاذ  يمایم  نم  يل  قيدص  قفار   . مھتحصو
ناك  ، ةیجراخلا هایملا  يف  ةيرود  يف  يكيرمأ  كرامج 

ةدع بقث  هناكمإب  ناكو  ةیموجھ  ةیقدنب  لمحي  بودنملا 
لعف لھ  نكل   ، براھلا تاردخملا  بكرم  يف  تاحتف 

يف توملل  اًّدعتسم  نكي  مل   ، ًالیحتسم هدر  ناك  ؟  كلذ
رسأ دقو   ، هیلع لصحي  يذلا  ةموكحلا  بتار  لیبس 

يقيدصل
يلقان عم  ةنلعم  ریغ  ةیقافتا  تدقع  هتعومجم  نإ  ًالئاق 

مل اذإ  رانلا  ةیلاردیفلا  ةطرشلا  قلطت  نل   ، تاردخملا
نإ اًردان ( ببسلا  كلذل  امبرو   ، رانلا تاردخملا  راجت  قلطي 



ىلع ةيرانلا  ةحلسألاب  تاكابتشا  نأ  عمسن  ام   ( ثدح
تاردخملا " . ىلع  اكيرمأ  برح  شماھ " 

صصخن نأ  اننكمي   ، ًالوأ ؟  عضولا اذھ  رییغت  اننكمي  فیك 
دادعتسا بودنملا  ىدل  نوكي  ثیحب  ًابسانم  ًاّیلاردیف  ًابتار 

اذھ رادقم  مك  نكل   ، هلجأ نم  هتایحب  ةرطاخملل 
برھم هیلع  لصحي  ام  لثامي  يلام  لباقم  ؟  لاملا

ىلإ اماھبلا  رزج  نم  بكرمب  بورھلل  يداعلا  تاردخملا 
ةدعاقلا يقرن  نأ  اننكمي  كلذ  نم  ًالدب   ، يمایم

نأو  ، ةیعامتجالا
هبتار نم  رثكأ  قحتست  هتمھم  نأب  رعشي  طباضلا  لعجن 

يحفاكمو انتطرش  مركن  امك  همركن ( اننأو   ، عضاوتملا
جیسن ىلع  ظفاحت  ةفیظو ال  يدؤي  هنأل   ( قئارحلا

عمتجملا
، رطاخملا عاونأ  لك  نم  ان  ء انبأ اًضيأ  ذقنت  امنإو   ، بسحف

نكمي نكل  ةمھلملا  ةدایقلا  ضعب  كلذ  بلطتیس  عبطلابو 
. هب مایقلا 

ملاع ىلع  اھسفن  ةركفلا  هذھ  قبطنت  فیك  فصأ  ينعد 
ةصاخ ةیلاردیف  ةنجل  ىلإ  اًرخؤم  تممضنا   . میلعتلا

بناج اذھو   ، يموكحلا میلعتلا  يف  ةبساحملاو  زفاوحلاب 
يف هفاشكتسا  دوأ  ةیقوسلاو  ةیعامتجالا  دعاوقلا  نم 
يف رظنلا  ةداعإ  يف  انتمھم  لثمتتو   ، ةمداقلا تاونسلا 
، میلعتلا  " نم  نیبرستم  لافطأل  دوجو  ةسایس " ال 

نیملعملاو بالطلا  زیفحتل  قرط  داجيإ  يف  ةدعاسمللو 
ء. ابآلاو نیيرادإلاو 

تارابتخالا عفدت  نأ  لمتحي  هنأب  روعش  ينباتني 



نم يمیلعتلا  ء  ادألا ىلع  ةمئاقلا  بتاورلاو  ةیجذومنلا 
قفنتو  ، ةیقوسلا دعاوقلا  ىلإ  ةیعامتجالا  دعاوقلا 

تايالولا
عمتجم يأ  نم  رثكأ  بلاط  لك  ىلع  ًالام  لعفلاب  ةدحتملا 

؟ لاملا نم  اًديزم  فیضن  نأ  ةمكحلا  نم  لھف   ، يبرغ
يرجن نحن   ، تارابتخالا ىلع  هسفن  رابتعالا  قبطني 

تارابتخالا نم  ديزملاو   ، رركتم لكشب  تارابتخا  لعفلاب 
. میلعتلا ةدوج  تبثت  نأ  لمتحملا  ریغ  نم 

دعاوقلا ملاع  يف  نمكت  ةدحاو  ةباجإ  كانھ  نأ  دقتعأ 
دمتعت نأ  كنكمي  انبراجت ال  نم  انملعت  امكو   ، ةیعامتجالا

يتلا ىوقلا  يھ  ةیعامتجالا  دعاوقلاو  طقف -  لاملا  ىلع 
نم ًالدبو   . ليوطلا ىدملا  ىلع  اًقراف  ثدحت  نأ  نكمي 

جئاتن ىلع  لافطألاو  ء  ابآلاو نیملعملا  هابتنا  زیكرت 
لضفألا نم  نوكي  دق   ، ةسفانملاو بتاورلاو  تارابتخالا 

سرغن نأ 
يف میلعتلاب  راختفالاو  ةمھملاو  فدھلاب  ساسحإلا 
كلسن نأ  اننكمي  كلذ ال  لعف  لجأ  نمو   ، اًعیمج انسوفن 

لبق زلتیبلا "  قيرف "  نلعأ  دقو   . ةیقوسلا دعاوقلا  قيرط 
ًاّبح " يل  يرتشت  نأ  عیطتست  : " ال  كنأ نمزلا  نم  تقو 

نأ كنكمي  الف   ، ملعتلا بح  ىلع  اًضيأ  قبطني  اذھو 
. هدعبت امبرف  تلواح  نإو   ، هيرتشت

انیلع نیعتي  ؟  يمیلعتلا ماظنلا  نیسحت  اننكمي  لھ  نذإ 
، ةیسردملا جھانملا  يف  رظنلا  دیعن  نأ  ًالوأ  حجرألا  ىلع 

ء اضقلا ةیعامتجالا ( فادھألاب  حضوأ  لكشب  اھطبرنو 
ىلع



،( خلإ  ... ناسنإلا قوقح  مارتحاو  ةميرجلاو  رقفلا 
، ةقاطلا ىلع  ةظفاحملا  معد  ةینقتلا ( فادھألاو 

،( خلإ  ... رغصلا ةیھانتم  ایجولونكتلا  ء،  اضفلا فاشكتسا 
فادھألاو

يتلا  ( خلإ  ... ةنمسلا  ، ركسلا  ، ناطرسلل تاجالع  ةیبطلا (
بالطلا ىري  امبر  ةقيرطلا  هذھبو   ، عمتجمك اھب  متھن 

ديزيو میلعتلا  نم  ربكألا  ىزغملا  ء  ابآلاو نوملعملاو 
لمعن نأ  انیلع  نیعتي  امك   ، هھاجت مھزفاحو  مھسامح 

فقوتلاو  ، هتاذ دح  يف  اًفدھ  میلعتلا  لعج  ىلع  دھجب 
يف بالطلا  اھیضقي  يتلا  تاعاسلا  ددع  نیب  طلخلا  نع 

نأ نكميو   ، هیلع نولصحي  يذلا  میلعتلا  ةدوجب  ةسردملا 
ىلع  ، لوبسیبلا  ) ء ایشألا نم  ریثكلل  لافطألا  سمحتي 

نأ وھ  عمتجمك  انھجاوي  يذلا  يدحتلاو   ،( لاثملا لیبس 
امك لبون  ةزئاجب  نيزئافلا  نع  ریثكلا  ةفرعم  يف  مھبغرن 
يننإ ال  ، لوبسیبلا يبعال  نع  تامولعم  نآلا  نوفرعي 

رمأ میلعتلل  يعامتجالا  فغشلا  جیجأت  نأ  ىلإ  ریشأ 
ةمیقلا نوكتسف   ، كلذ لعف  يف  انحجن  ول  نكل   ، طیسب

. ةريزغ
قرطلا رثكأ  نایحألا  نم  ریثك  يف  لاملا  نإف  حضتي  امكو 

يھف ةیعامتجالا  دعاوقلا  امأ   ، صاخشألا زیفحتل  ةفلكت 
رثكأ نوكت  ام  ًابلاغ  اھنكل   ، بسحف صخرأ  تسیل 

. اًضيأ ةیلاعف 
لاملا ناك  ةميدقلا  روصعلا  يف  ؟  لاملا ةدئاف  ام  نذإ 

ىلع ةزوإ  لمحت  نأل  اًرطضم  نكت  ملف   ، ةراجتلا لھسي 
ء زجلا وھ  ام  ررقت  وأ  قوسلا  ىلإ  بھذت  امدنع  كرھظ 



يذلا
ةثيدحلا روصعلا  يفو   ، كتزوإ يف  سخلا  سأر  يواسي 

صصخن نأب  انل  حمسي  هنإ  ذإ  ؛  رثكأ دئاوف  لاملا  مدقي 
. رخدنو ضرتقنو 

نأ هنكمي  انيأر  امكف   ، اًضيأ هب  ةصاخ  ةایح  ذختا  لاملا  نكل 
نذإ  ، ةیناسنإلا تالماعتلا  يف  ء  يش لضفأ  ىلع  يضقي 

نكل  ، هیلإ جاتحن  عبطلاب  ؟  لاملا ىلإ  ةجاحب  نحن  لھ 
يف نوكتس  انتایح  يف  بناوج  كانھ  نوكت  نأ  نكمي  لھ 

؟ هنودب لضفأ  يحاونلا  ضعب 
لبق نكل   ، اھلیخت لھسلا  نم  سیلو   ، ةيرذج ةركف  كلت 

تقولا كلذ  يفف   ، اھنع ةحمل  َّيدل  تناك  تاونس  عضب 
وھو ولراب "  يریب  نوج  نم "  ةیفتاھ  ةملاكم  تیقلت 

ىلإ اھیف  ينوعدي   ، ديد  " لوفتيرج  ةقرفل "  يئانغ  رعاش 
قیش نيرمتو   ، ةمھم ةیصخش  ةبرجت  هنأ  تبثأ  ثداح 

ولراب " يل "  لاق  ء،  اوسلا ىلع  لام  الب  عمتجم  ء  اشنإل
يننإو  ، نام جنینریب  ناجرھم  ىلإ  هعم  بھذأ  نأ  َّيلع  نإ 

. يتیبل تدع  يننأ  ول  امك  رعشأس  يننإف   ، كلذ تلعف  نإ 
اًعوبسأ رمتسي  يونس  ثداح  وھ  نام "  جنینریب   "

يف ماقي  سفنلا  ىلع  اًدامتعاو  تاذلا  نع  اًریبعت  نمضتي 
رثكأ ماظتناب  هرضحيو   ، ادافین  "   " ، ترزيد  " كور  كالب   "

ماع نام  جنینریب  أدب  دقو   ، صخش نم 40000 
امدنع  ، وكسیسنارف ناس  يف  شتیب  ركیب  يف   1986

ةياھنلا يفو  ء،  انبو میمصتب  ةریغص  ةعومجم  تماق 
لجرل مادقأ  ينامث  هلوط  يبشخ  لاثمت  يف  رانلا  لاعشإ 

بلكو



لجرلا مجح  داز  نیحلا  كلذ  نمو   ، اًمجح رغصأ  يبشخ 
نورضحي نيذلا  صاخشألا  ددعو  هقرح  متي  يذلا 

نم اًدحاو  ًایلاح  ثداحلا  ربتعيو   ، ریبك لكشب  تالافتحالا 
. تقؤم عمتجم  يف  ةرمتسم  ةبرجتو   ، تاناجرھملا ربكأ 

، ةیئانثتسالا بناوجلا  نم  ديدعلاب  ناجرھملا  مستيو 
هیف ةظوحلملا  تامسلا  رثكأ  نم  ةدحاو  نأ  ىرأ  يننكل 
يف ًالوبقم  سیل  لاملاف   ، ةیقوسلا دویقلل  هضفر  يھ 

جنینریب
لدابتل داصتقا  هنأ  ىلع  هلك  ناكملا  لمعي  امنإو   ، نام

لصحتس كنأ  كنم  مھفب  ء،  ایشأ نيرخآلا  يطعت   ، ايادھلا
( رخآ صخش  هیلع  لصحیس  وأ  لباقملاب ( ء  يش ىلع 

يف
نيذلا صاخشألا  َّمث  نمو   . لبقتسملا يف  ام  ةلحرم 

ء املعو  ، ةبجو دادعإب  نوموقي  امبر  يھطلا  مھنكمي 
تاكلدملاو  ، ةیناجم ةراشتسا  تاسلج  نوضرعي  سفنلا 

نكلدي
، مھمامأ يتلا  تالواطلا  ىلع  نيددمملا  صاخشألا 

مدقي  ، مامحتسالا نوضرعي  ء  ام مھعم  نيذلا  كئلوأو 
. اًقانعو  ، ًاّیلزنم ةعونصم  رھاوج   ، تابورشم صاخشألا 

دھعم يف  تاياوھلا  رجتم  يف  تایجحأ  تركتبا  )
، سانلل اھتیطعأو   ، ایجولونكتلل ستسوشتاسام 

.( اھلح ةلواحمب  سانلا  بلغأ  عتمتساو 
تقو رورم  لبق  نكل   ، اًّدج ًابيرغ  اذھ  لك  ناك  ةيادبلا  يف 

يف  ، نام  " جنینریب  دعاوق "  ىنبتأ  يسفن  تدجو  ليوط 
نام " جنینریب  نأ "  تفشتكا  يننأ  ينشھدأ  ةقیقحلا 



يعامتجالا طالتخالاو  باحرتلاب  مستي  ناكم  رثكأ  وھ 
ناك اذإ  ام  اًدكأتم  تسل   . قالطإلا ىلع  هیف  تدجاوت  دولاو 

لا 52 لاوط  نام "  جنینریب  يف "  ةلوھسب  ایحأ  انأ  يننكمي 
ةایحلا نأ  ينتعنقأ  ةبرجتلا  هذھ  نكل   ، ماعلا يف  اًعوبسأ 

ةیعامتجالا دعاوقلا  نم  ديزمو  لقأ  ةیقوس  دعاوقب 
. ةعتمو اًرورسو  اًعادبإو  ء  اضرإ رثكأ  نوكتس 

لثم " عمتجم  ء  ایحإ يف  لثمتت  ةباجإلا ال  نأ  دقتعأ 
اھنكمي ةیعامتجالا  دعاوقلا  نأ  ركذت  نكلو   ، نام  " جنینریب 

انینثأ يذلا  رودلا  نم  ربكأ  عمتجملا  يف  اًرود  يدؤت  نأ 
ةیقوسلا دعاوقلا  تأدب  فیك  انلمأت  ول   ، هلجأ نم  اھیلع 

، ةیضاملا ةلیلقلا  دوقعلا  يف  انتایح  ىلع  ًاّیجيردت  رطیست 
قافنإلاو ربكألا  لخدلاو  ىلعألا  بتاورلا  اھدیكأتب 

ضعب ىلإ  ةدوعلا  يف  سأب  هنأ ال  كردن  دقف   ، ربكألا
يفو ء،  يش لك  مغر  ةميدقلا  ةیعامتجالا  دعاوقلا 

. انتایح ىلإ  فطللا  نم  اًریبك  اًردق  كلذ  دیعي  دق  ةقیقحلا 

ايادھلا نع  سورد   : ةیعامتجالا دعاوقلا  يف  تالمأت 
نأ نكمي   ، ةيدقنلاو ةیعامتجالا  دعاوقلا  طلخن  امدنع 

لیبس ىلع   . اھیف بوغرم  ریغو  ةبيرغ  ء  ایشأ ثدحت 
ةیسمأ ء  اضق دعب  تیبلا  ىلإ  كتجوز  تبحطصا  نإ   : لاثملا

تسیل هذھف   ، ةیسمألا كتفلك  مك  ركذت  الف   ، اًعم ةعئار 
، ةعئار ةیسمأ  ىلع  لوصحلل  ةدیج  ةیجیتارتسإ 

نأ اھیف  اننكمي  يتلا  تالاجملا  دحأ  عبطلاب  ةقادصلاو 
دسفن



رطخلا اذھو   ، ةیلاملا دعاوقلا  لاخدإب  ةیعامتجالا  ةقالعلا 
. ناكرألا نم  ديدعلا  فلخ  ئبتخي 

ذختن يلاتلابو   ، ام ىوتسم  ىلع  اذھ  فرعن  انعیمجو 
ةيرظنلا عم  قفاوتت  ةسوردم ال  ریغ  تارارق  ًانایحأ 

لیبس ىلع  ايادھلا  ىلإ  رظنا   ، ةیقطنملا ةيداصتقالا 
نم  ، لاثملا

لیخت  ، لاملل رادھإ  يھ  يرایعملا  يداصتقالا  روظنملا 
ىدحإ يف  ء  اشعلا لوانتل  كلزنم  ىلإ  ينتوعد  كنأ 
ضعب ىلع  اًرالود  قفنأ 50  نأ  تررقو   ، تایسمألا

تابورشملا
اذھ يف  تالكشملا  ضعب  كانھ   ، نانتمالا نع  اًریبعت 

امبرو  ، تابورشملا نم  عونلا  اذھ  بحت  تنأ ال  امبر   ، رارقلا
وأ باتكلا  اذھ  نم  ةخسن   ، رخآ اًئیش  لضفت  تنك 

ينعي اذھو   ، طالخ وأ   Citizen Kane ملیفل ةیمقر  ةناوطسا 
اھتمیق نوكت  دق  اًرالود  ينفلكت 50  يتلا  تابورشملا  نأ 

ىنعمب  ، اھتدئاف ثیح  نم  اًرالود  رثكألا 25  ىلع 
كلعجیس اًرالود  هتمیق 25  رخآ  ء  يش ء  ارش كناكمإب  ناك 

اھرعس 50 يتلا  تابورشملا  هذھب  يتداعس  ردقب  اًدیعس 
. اًرالود

ىلإ يتآس  تنك   ، ًاّیقطنم ًاطاشن  ايادھلا  حنم  ناك  نإ  نآلا 
ء، اشعلا ىلع  يتوعد  ىلع  كل  اًركش   " : لوقأو ء  اشعلا

يننكل  ، تابورشملا ضعب  ىلع  اًرالود  قفنأس 50  تنك 
لا 50 غلبم  نم  لقأ  ةداعسب  كرعشي  دق  اذھ  نأ  تكردأ 

، هل اھیطعأو  تارالود  اھنم 10  جرخأو   ، اًدقن  " رالود 
ةقيرط لضفأ  ددحت  نأ  كنكمي   ، لضفت  " : فیضأو



انالك نوكيو  اًدقن  اًرالود  كیطعأ 40  امبر  وأ   ، اھقافنإل  "
بعاتم كسفن  ىلع  رفوت  نأ  نع  كیھان   ، ًالاح لضفأ 

. تابورشملا ء  ارشل قوستلا 
ًالدب دوقنلا  ضرع  نأ  كردن  اعیمج  اننأ  نم  مغرلا  ىلعو 

يننإف ال  ، ةيداصتقالا ةیحانلا  نم  ءة  افك رثكأ  ايادھلا  نم 
ةحیصنلا هذھ  نوعبتیس  سانلا  نم  ریثكلا  نأ  دقتعأ 

ببحي نل  كلذ  لعف  نأ  اًعیمج  ملعن  اننأل   ، ةیقطنملا
راھظإ ديرت  تنك  نإ   ، لاوحألا نم  لاح  ةيأب  انیف  ان  ء اسؤر

عم ىتح  ةيدھلا  حنم  نإف  نذإ   ، كتقالع ةيوقت  وأ  ةبحملا 
وھ  ، لمأت تنك  امك  ريدقتلاب  ىظحت  دق ال  اھنأب  ةفزاجملا 

. هكلست يذلا  دیحولا  قيرطلا 
، تازاجإلا تقو  يف  اننأ  ضرتفنل   ، نیھويرانیس لیخت  نذإ 

، هسفن عوبسألا  يف  امھیتلفحل  نافلتخم  ناراج  كاعدو 
لعفت تالاحلا  ىدحإ  يف   ، نیتوعدلا اتلك  تلبقو 

نم ةجاجز  راجلا " س "  يطعتو  يقطنملا  ریغ  ء  يشلا
بولسألا ىنبتتف  ةیناثلا  ةلفحلا  يف  امأ  ؛  نیعم بورشم 
يفو  ، اًدقن اًرالود  راجلا " ص " 50  يطعتو  يقطنملا 

، ةكيرأ لقنل  ةدعاسملا  ضعب  ىلإ  جاتحت  يلاتلا  عوبسألا 
دحاو لك  حتافت  تنأو  هب  رعشتس  يذلا  ةحارلا  رادقم  مكف 

عقوتت يذلا  لعفلا  در  امو   ، رمألا اذھ  يف  كيراج  نم 
ىلع ؟  ةمدخلا هذھل  كبلط  هاجت  امھنم  هیلع  لوصحلا 

نع اذامو   ، ةدعاسملل راجلا " س "  لخدتیس  حجرألا 
كل دعیل  ةرم ( لعفلاب  هل  تعفد  كنأ  امب  ؟  راجلا " ص  "

ىلع يقطنملا  هلعف  در  نإف   ،( هايإ ككراشيو  ء  اشع
هذھ يل  عفدتس  مك   ، اًنسح  " : نوكي دق  ةدعاسملا  كبلط 



يقطنم لكشب  فرصتلا  لامتحا  ودبي  ىرخأ  ةرم  ؟  ةرملا
امیف اًمامت  يقطنم  ریغ  ةیلاملا  ةیحانلا  نم  ثدحتلاو 

. ةیعامتجالا دعاوقلاب  قلعتي 
ةادأ اھنإف   ، ًاّیلام ةلاعف  ریغ  ايادھلا  امنیب  هنأ  وھ  ىزغملا 
ىلع اندعاست  يھف   ، يعامتجالا رتوتلا  فیفختل  ةمھم 
نأ نكمي  ىدملا  ةليوط  تاقالع  ء  اشنإو ء  اقدصأ نيوكت 
نأ ًانایحأ  حضتيو   ، اھفورظو ةایحلا  تابلقت  ربع  انمعدت 

. ةریبك ةمیق  هل  لاملا  رادھإ 
لمعلا ناكم  يف  دئاوف   : ةیعامتجالا دعاوقلا  يف  تالمأت 

دعاوقلاب ةقلعتملا  اھسفن  ةماعلا  ئدابملا  قبطنت 
لمعي ماع  لكشبف   ، لمعلا ناكم  ىلع  اًضيأ  ةیعامتجالا 
ةسوملم ریغ  ىرخأ  دئاوف  كانھ  نكل   ، بتار لباقم  سانلا 

ةمھم ةقیقح  اًضيأ  هذھو   ، انفئاظو نم  اھیلع  لصحن 
. يفاكلا ردقلاب  ةموھفم  تسیل  اھنكل   ، ةياغلل

نيذلا صاخشألاو  ةرئاط  نتم  ىلع  نوكأ  امدنع  اًریثكف 
ىلع سأرلا  تاعامس  نودتري  فصلا ال  يننوكراشي 

، مھدحأ عم  ةقیش  ةشقانم  يف  لخدأ  يننإف   ، روفلا
لكشبو

صاخلا لمعلا  خيراتو  يراج  لمع  نع  ریثكلا  فرعأ  تباث 
فشتكأ ىرخأ  ةیحان  نمو   ، ةیلبقتسملا هتاعورشمو  هب 

همالفأو هاقیسومو  صخشلا  ةلئاع  نع  اًّدج  لیلقلا 
، لمع ةقاطب  يراج  ينطعي  مل  امو   ، ةلضفملا هتاياوھو 

ةرداغم دنع  الإ  اھمسا  وأ  همسا  فرعأ  ًابيرقت ال  يننإف 
بابسألا نم  ديدعلا  حجرألا  ىلع  كانھو   ، ةرئاطلل انیلك 

صاخشألا مظعم  نأ  اھدحأ  نأ  دقتعأ  يننكل   ، اذھل



ىلع اذھ  قدصي  دق ال  عبطلاب   ، مھلمعب اًریثك  نورختفي 
ناكم يف  سانلا  نم  اًریثك  نأ  دقتعأ  يننكل   ، عیمجلا

امنإو بسحف  لاملل  اًردصم  مھلمع  نوربتعي  لمعلا ال 
. تاذلا ريدقتو  زیفحتلل  اًردصم  اًضيأ 

، فظوملاو لمعلا  ناكم  نم  الك  دیفت  رعاشملا  هذھو 
رعاشملا هذھ  ةياعر  مھنكمي  نيذلا  لمعلا  بابرأو 

لح يف  نوركفي  نيزفحمو  نیصلخم  نیفظوم  نوبسكي 
تالكشملا

، لمعلا موي  ء  اھتنا دعب  ىتح  لمعلاب  ةقالع  اھل  يتلا 
ساسحإب مھلمعب  نورختفي  نيذلا  نوفظوملا  رعشي 

دق ةیقوسلا  دعاوقلا  نأ  امك  نكل   ، فدھلاو ةداعسلاب 
دعاوقلا ببستت  دق   ، ةیعامتجالا دعاوقلا  ضوقت 

لصحي نيذللا  ىزغملاو  رخفلا  لكآت  يف  اًضيأ  ةیقوسلا 
لیبس ىلع  لمعلا ( ناكم  نم  نوفظوملا  امھیلع 

يف مھبالط  ء  ادأل اًقفو  نیملعملل  عفدن  امدنع   ، لاثملا
.( ةدحوملا تارابتخالا 

ةياھن ةوالع  كیطعأ  نأ  ديرأ  يننأو   ، َّيدل لمعت  كنأ  لیخت 
ةلطع مأ  اًدقن  رالود  رایتخا 1000  كیلع  ضرعأو   ، ماعلا

رزج يف  فیلاكتلا  عیمج  ةلماش  عوبسأ  ةياھن 
؟ راتختس نيرایخلا  يأ   ، رالود ينفلكتس 1000   ، اماھابلا

اذھ نع  اوباجأ  نيذلا  صاخشألا  مظعم  لثم  تنك  نإ 
لك نم  مغرلا  ىلعف   ، دوقنلا ذخأت  فوسف   ، لاؤسلا

مل امبرو  لعفلاب  اماھابلا  رزج  ترز  دق  نوكت  امبر  ء  يش
ء اضق لضفتس  امبر  وأ  اًریثك  كانھ  دجاوتلاب  عتمتست 

لزنملا ىلإ  برقأ  عجتنم  يف  عوبسألا  ةياھن  ةلطع 



لغتستو
نم يأ  يف   ، ديدج داب  يآ  ء  ارش يف  ةوالعلا  غلبم  يقاب 

نأشب لضفأ  ٍرارق  ذاختا  عیطتست  كنأ  دقتعت  نیتلاحلا 
. لاملا قافنإ  ةیفیك 

لھ نكل   ، ةیلاملا ةیحانلا  نم  ًالاعف  بیترتلا  اذھ  ودبي 
لھ ؟  كتكرشل كصالخإ  وأ  كلمع  يف  كتداعس  ديزیس 

بر نیب  ةقالعلا  نسحیس  لھ  ؟  لضفأ اًسیئر  ينلعجیس 
نم الك  نأ  دقتعأ  ؟  لاوحألا نم  لاح  ةيأب  فظوملاو  لمعلا 

مل ول  لضفأ  لكشب  ققحتتس  كحلاصمو  يحلاصم 
اماھابلا رزج  ةلطع  ىلإ  كتلسرأو  اًرایتخا  كیلع  ضرعأ 
يذلا شاعتنالاو  ء  اخرتسالا رادقم  يف  ركف   ، بسحف

دعب همدقتس  يذلا  ء  ادألا ةدوج  ىدمو   ، هب رعشتس  تنك 
تحت ء  اخرتسالا ىلع  ةثعاب  عوبسأ  ةياھن  ةلطع 

دعب كفرصتو  كروعشب  ةنراقم   ، لامرلا ىلعو  سمشلا 
امھيأ  ، رالود اھردق 1000  يتلا  ةوالعلا  ىلع  كلوصح 

، كلمع هاجت  ربكأ  مازتلاب  روعشلا  ىلع  كدعاسیس 
نم يأ  ؟  كريدمل ربكأ  اًصالخإو   ، هب ربكأ  عاتمتسا 

ء اقبلا ىلع  حجرألا  ىلع  كزفحتس  تناك  نیتيدھلا 
يئاھن دعوم  قیقحتل  يلایللا  ىدحإ  يف  ةليوط  تاعاسل 

لك يف  ؟  مھم
. مسحو ةلوھسب  دوقنلا  ىلع  ةلطعلا  بلغتت  رومألا  هذھ 

فیضي ذإ  ؛  بسحف ايادھلا  ىلع  أدبملا  اذھ  قبطني  الو 
نسح راھظإل  مھنم  ةلواحم  يف  لمعلا  بابرأ  نم  ديدعلا 

تاكیش تامورأل  ةفلتخم  اًدونب   ، مھیفظومل مھتلماعم 
يذلا لاملا  رادقم  اًمامت  نوفصيو   ، مھب ةصاخلا  بتاورلا 



، دعاقتلا ططخ   ، ةیحصلا ةياعرلا  ىلع  لمعلا  بر  هقفني 
لكو  ، ايریتفاكلاو لمعلا  يف  ةیضايرلا  باعلألا  ةلاص 

برل ةیقیقحلا  فیلاكتلا  سكعتو   ، ةیعرش دونبلا  هذھ 
دونبلا هذھ  راعسأ  نأ  نع  ةحارص  ربعت  اھنكل   ، لمعلا

، لمعلا بر  ىدل  ةیعامتجا  ةئیب  نم  لمعلا  ناكم  لوحت 
ضعبلا امھضعب  هاجت  قیمع  مازتلا  ىلإ  اھیف  فظوملاو 
ةمیقلا نع  ةینالع  ریبعتلا  نأ  امك   ، ةیلمع ةقالع  ىلإو 
زیفحتلاو عاتمتسالا  للقي  نأ  نكمي  ايازملا  هذھل  ةیلاملا 

نم لك  ىلع  ًابلس  رثؤي  امم  لمعلا  ناكمل  صالخإلاو 
يف كتداعسو  كرخفو  فظوملاو  لمعلا  بر  نیب  ةقالعلا 

. لمعلا
ةقيرط  ، ىلوألا ةلھولل  نیفظوملا  ايازمو  ايادھلا  ودبت 

اھنأ مھف  دنع  نكل   ، دراوملا عيزوتل  ةلاعف  ریغو  ةبيرغ 
لدابتو ىدملا  ةليوط  تاقالع  نيوكت  يف  اًّمھم  اًرود  يدؤت 

يقبت نأ  تاكرشلا  ىلع  نیعتیف   ، ةیباجيإ رعاشمو 
. يعامتجالا ملاعلا  يف  ايادھلاو  ايازملا 

ةیسنامورلاو ةیقوسلا  دعاوقلا  يف  تالمأت 
يریج وھو "  انرصع  يف  ةفسالفلا  مظعأ  دحأ  نََّیب 

ةیعامتجالا دعاوقلا  نأ  دصق  ریغ  نع   ، دلیفنیس  "
يدعاقلاو يضمحلاب  اًریثك -  هبشأ  ةیقوسلا  دعاوقلاو 

ء ایمیكلا يف 
تاقلح " ىدحإ  يفو   ، اھنیب طلخلا  انلواح  نإ  مداصتت   -

سیل اذھو   ، ةمداخ فیظوتب  يریج "  موقي "  دلیفنیس " 
هذھ يف  ء  انثتساب  ، هتاذ دح  يف  داتعم  ریغ  اًرمأ 

ةنيدم نم  ةباذج ( ةمداخلا  نوكت  نأ  فداصي  نأ   ، ةلاحلا



أبنتت "  ، اھفاشتكا متي  نأ  يعیبط  لكشب  رظتنتو   ( كرويوین
أدبیس يریج "  نأ "  وھو  يمتحلا  ء  يشلاب نایليإ " 
قدصب لافتحالا  دعبو  اًقحالو   . ةمداخلاب باجعإلا  يف 

ةمداخلاب باجعإلا  نأ  ةیفیك  ىلع  ةيرخسب  قلعت   ، اھؤبنت
ىلإ ةمكحب  نایليإ "  ریشت "  انھ   ، ةفاصحلاب مستي  رمأ 

ةیقوسلا ةدعاقلا  دیحوت  يف  ةنماكلا  تابوعصلا 
يریج مدقيو "   ( ةبیبحلا ةیعامتجالا ( ةدعاقلاو   ( ةمداخلا )

ًاّیطابتعا اًعافد  عقوتلا  نم  هسفن  ردقلا  هيدل  ناك  يذلا   "
فقوملا اذھ  يف  ةلوھسب  لزیل  نكي  مل  هنأب  ًالداجمو 
ةیلمعلاو ةیصخشلا  امھتاقالع  نأب  معزو   ، نوحشملا

ةیلاتلا ةیمتحلا  ةروثلا  ثدحت  امدنعو   ، اًمامت ةلصفنم 
فیظوتلا نع  ةبیبحلا  / ةمداخلا فقوتت  ىنعمب   ، امھتقالعل

رميرك " باصت "   ( لاح ةيأ  ىلع  لاملا  ذخأت  اھنكل  اًمامت ( 
ةقیقح ةكردم   ، نونجب يریج "  يدانتو "  علھلاب 

هئابحأل ء  رملا عفدي  نأ  اًمامت  يعیبطلا  نم  سیل  هنأ 
نیتقالعلا اتلك  يھتنتو   ، ةمدقملا تامدخلا  لباقم 

دق امھنیب  ام  نأ  يریج "  معزي "  امدنع   ( ةمداخلاو ةبیبحلا  )
ىھتنا

يریج " نأ "  ثدح  ام   ، هسفن تقولا  يف  ةدورطم  اھنأو 
ةیقوسلاو ةیعامتجالا   : نیتسفانتم نیتدعاق  نیب  طلخ 

. حيرم لكشب  اشياعتي  نأ  نكمي  امھنأ ال  كردي  نأ  لبق 
ةیعقاولا ةایحلاو  لایخلا  يف  تاقالعلا  اندیفت  نأ  نكمي 
تالاجملا نم  اًریثك  قمعب  كردن  نأ  يف  ء،  اوسلا ىلع 

يھ لعفلاب  انيأر  امك  نكل   ، يكولسلا داصتقالا  ملع  يف 
ریكفتلا ىلع  انتدعاسم  يف  صوصخلا  هجو  ىلع  ةدیفم 



دعاوقلاو ةیعامتجالا  دعاوقلا  نیب  بيرغلا  جزملا  يف 
صخشل عئار  وحن  ىلع  ةنيزحلا  ةلثمألا  دحأو   ، ةیقوسلا

مل
يف تماق  كرويوین  يف  ةأرماب  قلعتي  دیقعتلا  اذھ  مھفي 

زجيرك ةكبش "  ىلع  يصخش  نالعإ  رشنب  ماع 2007، 
بسكي جوز  نع  ثحبت  اھنإ  اھنالعإ  يف  تلاقو   ، تسیل  "

" : اھنأب اھسفن  تفصوو   ، ًاّيونس رالود  نم 500000  رثكأ 
امك  ، ةیحطس  "   " ، ةحضاو  "   " ، لھذم  " لكشب  ةلیمج 

نم جاوزلا  يف  عنامت  مل  اھنأ  نیح  يف  اھنإ  تلاق 
رسك عیطتست  اھنإف ال   ، اًرالود ينجي 250000  لامعأ  لجر 

، لخدلا اذھ  زواجتي  صخش  داجيإو  رالود  لا 250000  زجاح 
اھحنمي صخشل  بطخت  نأ  يف  لمأت  تناكو 

. تسيو كراب  لارتنس  يف  ةلیمج  ةقش   ، اًّقح ديرت  ام 
لكشب ةلیمج  تناك  ةأرملا  هذھ  نأ  ًالدج  ضرتفن  انعد 

ناك اذام   ، بناوجلا لك  يف  ةعئارو  ةحضاوو  اًّقح  لھذم 
، ةصروبلا ةرسامسب  اًئیلم  ىھقم  تلخد  ول  ثدحیس 

نع هل  تربعو   ، هنع ثحبت  يذلا  لجرلا  ىلع  ترثعو 
نوكتس ؟  اھضرع لبقو   ، اھنالعإ يف  ثدح  امك  اھفدھ 

مزاح لكشب  امھعضي  امم   ، دیكأتلاب ةررقم  ةقالعلا  طورش 
ةدعاقلا لاجم  نم  ًالدب   ، ةیقوسلا ةدعاقلا  يف 

. ةیعامتجالا
يف اجوزت  نيدیعسلا "  نیجوزلا "  نيذھ  نأ  ضرتفنل  نآلا 

نع اھیف  عنتمت  ةرم  لوأ  يف  ثدحیس  اذام   ، ةياھنلا
ضفرت وأ  راسمسلا  جوزلا  عم  ةمیمحلا  ةقالعلا  ةسرامم 

عئاشلا لدابتلا  نأ  دقتعأ  ؟  هتدلاو عم  تازاجإلا  ء  اضق



لدابت لك  يفو  ةيداعلا ( تاقالعلا  يف  ةياغلل  لوبقملاو 
لدابتلا نأو  ... ةقالعلا هذھ  نم  ًءا  زج نوكي  نل   ( يعامتجا

. ةقالعلا رایھنا  نمضیس  لاملا  لباقم  لامجلل  حضاولا 
لعفلا دودر  نكل   ، ةأرملا هذھل  ثدح  اذام  ةقیقح  ملعأ  ال 

يف بولسألا  اذھ  نأ  يف  كشأ  ينلعجت  اھنالعإ  هاجت 
تلخدأ اھنأل   ، ةدیعس ةياھن  ىلإ  يدؤي  جوز ال  ىلع  روثعلا 

تناك يتلا  ةقالعلا  يف  ةجف  ةحارصب  ةیقوسلا  دعاوقلا 
اھضرعل نیبیجتسملا  نم  ریثكلا  نراق   ، اھنع ثحبت 
نیبیجتسملا دحأ  لقن  ةقیقحلا  يف   ، ةيراجتلا ةقفصلاب 

ىلإ اھب  صاخلا  قوسلا  دعاوق  راطإ  نیلوھجملا 
اھریياعم يفوتسي  هنأ  ةأرملل  دكأ  ذإ  ؛  يلاتلا ىوتسملا 

هلوصأ نأل  ةرذق "  ةيراجت  ةقفص  ضرعلا "  نأ  حرش  هنكل 
( هلاومأ )

اھلوصأ نكل   ، نمزلا رورمب  اھتمیقب  ظفتحت  نأ  لمتحي 
امك  ، نسلا يف  اھمدقت  عم  اھتمیق  ضفخنتس   ( لامجلا )

ء يشلا  ، فقوملا اذھ  يف  هنأ  حیحص  وحن  ىلع  فاضأ 
نم ًالدب  ریجأتلا  وھ  ةيداصتقالا  ةیحانلا  نم  يقطنملا 

ء. ارشلا



ةیناجملا ةكعكلا  ةوق  لصفلا 5 
؟ ةینانأ لقأ  انلعجي  نأ  يناجملل  نكمي  فیك 

نم ةدحاو  ةرشابم  دھاشأل  بھذأ  نأ  ةرتف  ذنم  تررق 
ء ایحلا ةلیلق  ةجفلا  ةیلامسأرلل  ةيزخملا  تاسرامملا  رثكأ 

ثدحتأ انأ   ، يلعف لكشب  بلطلاو  ضرعلا  ىلع  ةمئاقلا 
زنیلیف يف  سئارعلا "  ضكر  ناجرھم "  نع  عبطلاب 

وھو ماع 1947  ذنم  ًاّيونس  ماقي  ثداح  وھو   ، تنمسیب
ضكر ناجرھمل "  مخضلا  رجتملا  هدمتعي  يذلا  لباقملا 

ناریثلا "
ناریث ةدھاشم  نم  ًالدبو   ، اینابسإب انولبماب  يف  ریھشلا 

تدھاش  ، نيروھتم رشب  حطنتو  قحست  لطر  فلأ  اھنزو 
نم تادروتملا  تایلبقتسملا  سئارعلا  نم  فلأ  يلاوح 
يف ىرخألا  امھادحإ  قحست   ( نھیبحمو لجخلا ( ةرمح 

فافز نیتاسف  ىلع  لوصحلل  يعامج  سفانت 
عقوملل اًقفوو   ، رعسلا ةضفخنم  ةیملاع  تامیمصتب 

ينورتكلإلا
فالآ يلصألا  اھرعس  غلبي  يتلا  سبالملا  ضرعت   ، رجتملل
ىلإ نم 249  حوارتي   ، دیھز رعسب  مویلا  اذھ  يف  تارالودلا 

! ًرالود  699
سئارعلا تفطصا   ، مصخلا مویل  ركبملا  حابصلا  يفو 

تاھمألا نم  دشح  نھنم  ةدحاو  لك  بحاصي  يتلا 
اًمیخم ماقأ  نھضعب  نإ  لب  رجتملا ( جراخ  ء،  اقدصألاو

ًاّیجراخ
اھیف تحتف  يتلا  ةظحللا  يفو   ،( ةقباسلا ةلیللا  يف 

نیبرطضملا ء  اغوغلا نم  ةعومجم  ىلإ  نلوحت   ، باوبألا



نرداغیل ففرألا  هاجتاب  نضكرو   ، نیعفادتملاو نیحئاصلاو 
. نیتاسفلا نم  هلمح  نم  نكمتُي  ددع  ربكأب  لجع  ىلع 

نبلطا  : سئارعلل صوصخلا  هجو  ىلع  ةدیفم  ةحیصن  )
ةیھازو ةنولم  ةدحوم  سبالم  نيدتري  نأ  نكتاقيدص  نم 

نھزییمت نم  نكمتت  يكل  سأرلا  ىلع  اًفیخس  ء  ادر وأ 
الإ يھ  امو   .( نیتاسفلاب نكسمي  امنیب  كرتعملا  يف 
درجمبو  ، اھشورع ىلع  ةيواخ  ففرألا  نوكت  ىتح  قئاقد 

عزنت  ، نھب ةصاخلا  نیتاسفلا  ماوكأ  ىلع  نھلوصح 
يمر متيو   ، اھتبرجت يف  نأدبتو  نھسبالم  ةوسنلا 

لامع لواحيو   ، ًابناج نھساقم  بسانت  يتلا ال  نیتاسفلا 
رجتملا

ضرألا ىلع  نم  اھطاقتلا  ىوقلا  يكھنم  نیكاسملا 
. ىرخأ ةرم  فرلا  ىلع  اھعضوو 

تاباصإ نع  ةبعرم  اًصصق  تعمس  يننأ  مغرو 
، فنعلا نم  اًریثك  ًاّیصخش  دھاشأ  مل  يننإف   ، تارجاشمو

، حوبكم ریغ  وحن  ىلع  ةرشتنم  ةینانأ  تدھاش  يننكل 
كیھان

رضح ول  هنأ  دقتعأ   ) ، ةیبانلا ظافلألاو  بابسلا  نع 
ىلإ اذھ  يدؤي  نأ  نكمملا  نم  ناك   ، ثداحلا اذھ  نھباطخ 

.( جاوزلا ضورع  يف  ةيدج  رظن  ةداعإ 
ةطیسب رظن  ةھجو  يدیلقتلا  داصتقالا  ملع  ىنبتي  نآلا 

تنمسیب " زنیلیف  يف "  دھشملا  نأشب  ةياغلل  ةحيرصو 
، لئاھ لكشب  فافزلا  نیتاسف  راعسأ  ضافخنا  دنع 
رالود نم 10000  جناو  اریف  ناتسف  ضیفخت  متي  امدنعف 

، بلطلا لئاھ ( لكشب  سامحلا  ديزي   ، اًرالود ىلإ 249 



رثكأ لكشبو   ، ناتسفلا نأشب   ( ةيداصتقالا ةغللاب 
، بلطلل نوناق  لوأل  اًقفو   ، نیببسل بلطلا  ديزي  اًديدحت 

قوسلا يف  نآلا  ء  اسنلا نم  ربكأ  ددع  دوجو  ببسب  ديزي 
نآلا نھنكمي  ةریھش ( تامیمصت  تاذ  نیتاسف  نبلطي 

نأل ديزي   ، بلطلل يناثلا  نوناقلل  اًقفوو   ،( اھفیلاكت عفد 
اذھ  ، راعسألا هذھب  ةددعتم  اًعطق  نيرتشي  دق  ء  اسنلا

نم ذإ  ؛  فافزلا نیتاسفب  ةلص  لقأ  يناثلا  نوناقلا 
دحاو ناتسف  ىلإ  ةجاحب  ء  اسنلا نوكت  نأ  ضرتفملا 

عطق ىلإ  اھیف  جاتحن  تالاح  يف  يساسأ  هنكل   ، طقف
كلذ عمو   .( خلإ  ... فوصلا نم  تارتس   ، تيوكسب ةددعتم (

ىتح
نم ديدعلا  ةدھاشم  تمت   ، فافزلا نیتاسف  ةلاح  يف 

نم رثكأب  تنمسیب "  زنیلیف  نرداغي "  نھو  ء  اسنلا
ةدعاقلا ساسأ  نانوناقلا  ناذھ  دعيو   ، ناتسف

ةيداصتقالا
همظني يذلا  ثداحلا   ، عیمجلا فارتعاب   ) ، بلطلل ةيرایعملا 
امنإو  ، بلطلا ةدايزل  ةعقاو  درجم  سیل  زنیلیف "  رجتم " 

.( سئارعلل ةلماش  ةكرعم  ةحاس  وھ 
، اًمامت نییقطنم  بلطلل  نايداصتقالا  نانوناقلا  ناذھ  ودبي 

دعاوقلا ةفلكت  كانھ "   ، عبارلا لصفلا  يف  انملعت  امك  نكل 
ضعب طقف  يھ  قوسلا  نیناوق   ، ةیعامتجالا  "

، ةیعامتجا تاقولخم  انرابتعابف   ، انریست يتلا  ىوقلا  نم 
طلتخت امدنعو   ، اھعم سفانتت  ةیعامتجا  ةوق  اًضيأ  انيدل 

ةجیتنلا نوكت   ، ةیعامتجالاو ةيداصتقالا  ىوقلا 
تالعافتلا انفشكتسا  امدنع   ، انعقوت امع  ةفلتخم  ًانایحأ 



اندجو  ، ةیقوسلا دعاوقلاو  ةیعامتجالا  دعاوقلا  نیب 
رادي فقومل  لاملا  فیضن  امدنع  اننأ  يساسأ  لكشب 

اًقفو
نم ًالدب  زفاحلا  ضفخني  نأ  نكمیف   ، ةیعامتجالا دعاوقلل 

نأ كنم  تبلط  نإ   ، لاثملا لیبس  ىلع   ، ديزي نأ 
كنیب ركفت  فوسف   ، ةرایسلا راطإ  رییغت  يف  يندعاست 

نیبو
امب فیطل  صخش  ناد   ، اًنسح  " : حجرألا ىلع  كسفن 
دي هل  مدقأ  نأ  يندعسیس  اذل   ، تقولا مظعم  يفكي 

راطإ رییغت  يف  ينتدعاس  الھ   " : كتلأس ول  نكل   ، نوعلا  "
تارالود  3 ( يتظفحم دقفتب  موقأ  كیطعأسو (  ، يترایس

" : كسفن يف  ركفتس  نآلا    " ؟ كتدعاسم لباقم 
يتقو نأ  اًّقح  دقتعي  لھ   ! لجر اي  ةفاخس  هذھ   ، لیحتسم

يننأ وھ  اذھ  هینعي  ام    " ؟ هفاتلا غلبملا  اذھ  قحتسي 
ىلإ تارالود  فیضأو 3  اًفورعم  كنم  بلطأ  امدنع 

دعاسأ  ! ةعورللاي  " : كسفن يف  ركفت  كنإف ال   ، ةفیلوتلا
ناد

كرظن ةھجو  ریغت  امنإو   ، تارالود  " ىلع 3  لصحأو 
قحتسي هنأ ال  جتنتستو   ، ًالمع هربتعتو  فقوملاب  ةصاخلا 

فوسف  ، اًرالود كیلع 175  تضرع  ول   ، عبطلاب كتقو (
.( حجرألا ىلع  ةمھملا  هذھب  موقت 

سانلا ىلع  ضرعن  امدنع  اننأ  وھ  يساسألا  سردلا  نذإ 
نإف  ، ةیعامتجالا دعاوقلا  همكحت  فقوم  يف  ًاّیلام  اًغلبم 

نم اًّقح  للقي  نأ  نكمي  هتفاضإ  تمت  يذلا  غلبملا 
. انل نوعلا  دي  ميدقتو  مامضنالل  مھزفاح 



نأ سانلا  نم  انبلطو  اًسوكعم  فقوملا  ناك  ول  اذام  نكل 
دعاوقلا ریثأت  نوكیس  لھ  ؟  ام ء  يش لباقم  انل  اوعفدي 

يذلا لاؤسلا  وھ  اذھ  ناك  ؟  اھسفن ةقيرطلاب  ةیعامتجالا 
اینروفیلاك ةعماج  يف  ذاتسأ  يزینج " ( يروي  انأ و "  تدرأ 
يف ذاتسأ  يفوراھ " ( نانريإ  ) و "  وجیيد ناس  يف 

طلخ ریثأت   : هفاشكتسا  ( سالاد يف  ساسكت  ةعماج 
دعاوقلا

بلطلا . دنع  ةیقوسلا  دعاوقلاو  ةیعامتجالا 
نأ لیخت   ، ریثأتلا اذھ  يف  رثكأ  سوملم  لكشب  ریكفتلل 

نازوس " - اھیلع "  قلطنل  لمعلا -  يف  كتالیمز  ىدحإ 
ىدحإ يفو   ، ام اًعون  ةرھام  ةزابخ  اھنأ  اًضيأ  فداصي 

نازوس " موقت "  للم  ةبون  يفو  عوبسألا  ةياھن  تالطع 
تاقاقرب ةاطغم  نافوشلا  قیقد  نم  ةكعك  ةئام  زبخب 

يتلا ةریھشلا  ةفصولاب  ةنیعتسم  ةتالوكیشلا 
اھمدختست

يف صخش  ةئام  يلاوح  كانھ  نأ  اًضيأ  فداصيو   ، اھتدج
نازوس " نإف "   ، اھبتكمل رواجم  كبتكم  نأ  امبو   ، بتكملا

يوتحت يتلا  ةبلعلا  كمامأ  عضتو  ًالوأ  كبتكم  ىلإ  يتأت 
فیكو ذخأتس  مك   ، ةحئارلا ةیھش  ىولحلا  كلت  لك  ىلع 

ء ایشأ نیب  نم   ، اًعيرس ركفتس  كنأ  لمتحي  ؟  اذھ ررقتس 
كبحو  ، كرصخ سایقو   ، كعوج ىوتسم  يف   ، ىرخأ

تاقاقرب ىطغملاو  نافوشلا  قیقد  نم  عونصملا  كعكلل 
دفن ول  كئالمز  روعش  يف  اًضيأ  ركفت  دقو   ، ةتالوكیشلا

اذھ لك  عضوب   ، هنم اًریثك  تذخأ  كنأ  اوملع  ولو   ، كعكلا
، ةیعامتجالا دعاوقلا  ةیمھأ  كلذ  يف  امب  رابتعالا  يف 



. نیتنثا وأ  ةدحاو  ذخأت  نأ  ررقت 
ةرملا هذھو   ، فقوملا اذھل  فلتخم  لكش  يف  ركف   ، نآلا

ء ارش ديرت  تنك  نإ  كلأست  كبتكم  ىلع  نازوس "  رمت " 
يذلا امو   ، ذخأتس مك  نآلا   ، ةعطقلل اًتنس  لباقم  ةكعك 

كرابتعا يف  عضتس  كنأ  حجرألا  ؟  كرارق ىلع  رثؤیس 
كبحو  ، كرصخ سایقو   ، كيدل عوجلا  ىوتسم  ىرخأ  ةرم 

تاقاقرب ىطغملاو  نافوشلا  قیقد  نم  عونصملا  كعكلل 
رعشت نل   ، ةقباسلا ةلاحلا  سكع  ىلع  نكل   ، ةتالوكیشلا

كعكلا عطق  نم  ةعومجم  لوانتت  نأب  ریمضلا  بینأتب 
بح رادقمب  كتفرعمل  لزنملا ( ىلإ  كعم  اھذخأتو 
كنأ ةقیقح  يف  ىتح  ركفت  نلو   ،( كعكلل كلافطأ 

مرحت نازوس "  كعك "  نم  ریبك  رادقم  ىلع  كلوصحب 
. اھسفن ةعتملا  كلت  نم  ءك  المز

اًتنس نازوس "  تبلط "  امدنع  اًریثك  كرارق  ریغت  اذامل 
لاملل اھبلطب  اھنأل   ، ةديدش ةطاسبب  ؟  ةعطقلا لباقم 

دقو  ، ةلداعملا يف  ةیقوسلا  دعاوقلا  نازوس "  تلخدأ " 
يف مكحتت  تناك  يتلا  ةیعامتجالا  دعاوقلا  كلذب  تجرخأ 

نم هنأ  وھ  اًقيوشت  رثكألاو   ، يناجملا كعكلا  ةلاح 
، كعكلا نم  ریثكلا  تذخأ  ول  كنأ  نیتلاحلا  اتلك  يف  حضاولا 

نكل  ، كبتكم يف  نيرخآلا  صاخشألل  لقأ  ددع  ىقبتیسف 
دادعتسا ىلع  انأف  ًاناجم  كعكلا  نازوس "  تضرع "  ول 

، ةیعامتجالا ةلادعلا  يف  ركفتس  كنأب  نھارأ  نأب 
يف كئالمز  ةیھافرو   ، عشجلا رھظمب  روھظلا  بقاوعو 

نع فقوتت  لدابتلا  يف  لاملا  لاخدإ  متي  نإ  امو   ، لمعلا
ىوس بغرت  الو   ، ًاّیعامتجا أطخلاو  باوصلا  يف  ریكفتلا 



يف
. كعكلا نم  كتصح  ةدايز 

تنمسیب " زنیلیف  ىلإ "  تبھذ  نإ   ، لثامم وحن  ىلعو 
كنإف ال  ، فافزلا نیتاسف  ىلع  ةعئار  ةقفص  تفشتكاو 

نبغریس يتاللا  تايرخألا  ء  اسنلا لك  يف  ةداع  نيركفت 
اًضيأ

اریف نیتاسف  نم  ةھباشم  ةقفص  ىلع  لوصحلا  يف 
ردق نیتاسفلا  نم  ددع  ربكأ  نیعزتنت  يلاتلابو   ، زجناو

نوینانأ نحن  ةيداصتقالا  تالدابتلا  يف   ، ناكمإلا
نوفحجمو

. باوصلا وھ  ةیلاملا  انتابغر  عابتا  نأ  نظنو   ، اًمامت
ثدحیس ام  فاشتكا  نانرإ "  يروي " و "  انأ و "  تررق 

، نازوس  " كعكب "  نیصاخلا  نیھويرانیسلا  يف  لعفلاب 
كاشكأ نم  اًدحاو  انأشنأ   ، فدھلا كلذ  قیقحتلو 

دھعمب يبالطلا  زكرملا  يف  ةتقؤملا  ىولحلا 
ةجیتن انبقارو  ایجولونكتلل  ستسوشتاسام 

: نییبيرجتلا نیھويرانیسلا 
عفدنت يعماج  بلاط  كنأب  رھاظت   : لوألا ويرانیسلا 

، رھظلا دعب  ةرضاحمب  قحلتل  يبالطلا  زكرملا  نم  اًعرسم 
" : اھیلع بوتكم  ةتفال  هیلع  ةرشابم  كمامأ  اًكشك  ىرتف 
، دحاو  " تنس  رعسب  ةھكافلا  معطب  تسریبراتس  ةكلع 

لوانتت مل  كنأ  ركذتت  اًعيرس  تركف  نأ  دعب  كنأ  ضرتفنل 
ةكلع اھیف  تيرتشا  ةرم  رخآ  نأو  ء،  ادغلا

تنس اھرعس  نأ  امك   ، امنیسلا يف  تناك  تسریبراتس 
رشع يرتشتو  كشكلا  ىلإ  بھذت  اذل   ، ةعطقلل دحاو 



ء. ادغلا تلوانت  دق  نوكت  اذھبو   ، تسریبراتس تاكلع 
بوتكم ةتفاللا  نكل   ، هسفن ناكملا  يناثلا :  ويرانیسلا 
ةھكافلا معطب  تسریبراتس  تاكلع   " : ةرملا هذھ  اھیلع 

كمف يف  ىولحلا  هذھ  غضمت  تنك  كنأ  ركذتت   ، ًاناجم  "
ركذتتو  ، لفط تنأو  امنیسلا  ىلإ  بھذت  تنك  امدنع 

حمس يتلا  ةلیلقلا  تارملا  نم  ةدحاو  تناك  اھنأ  ةداعسب 
اذام نآلا   ، ركسلا نم  ریثكلا  لوانتب  كادلاو  اھیف  كل 

اًقفو ؟  تسریبراتس تاكلع  نم  ذخأتس  مك  ؟  لعفتس
ضفخنملا رعسلا  اذھ  لظ  يف  بلطلاو  ضرعلا  نوناقل 

ديزم تفاھتیس   ، يناجملا رعسلا  وھو  مواقي  لكشب ال 
نم

صاخشألا كئلوأ  ذخأیسو   ، تسریبراتس ىلع  سانلا 
. ةیھازلا ناولألا  تاذ  ةعبرملا  ىولحلا  نم  ديزملا 

ناك ذإ  ؛  ةریھظلا تاعاس  يف  ىولحلا  كشك  ء  اشنإب انمق 
ریغن رخآلاو  نیحلا  نیب  انكو   ، ًابيرقت اًتباث  بالطلا  دفاوت 

رعس ناك  تنسلاو (  يناجملا  يتتفال  ليدبتب  تالاحلا 
انمق  ، " ( ةيدقنلا  ةلاحلا   " : هیلع انقلطأ  ام  لثمي  تنسلا 

ددعو انكشك  ىلع  اورم  نيذلا  بالطلا  ددع  ء  اصحإب
اندجوو  ، اھذخأ وأ  اھؤارش  مت  يتلا  تسریبراتس  تاكلع 

يلاوح 58 رم   ، ةيدقنلا ةلاحلا  يف  ةعاس  لدعم  لالخ  هنأ 
ةلاحلا يف  ةعاس  لدعم  يف  امنیب   ، ىولح اورتشاو  ًابلاط 

رم عومجملا  يفو   ، ىولح ذخأل  بالط  رم 207  ةیناجملا 
امدنع كشكلا  ىلع  ًابيرقت  بالطلا  ددع  فاعضأ  ةثالث 
أبنتت امك  اًمامتو   ، ةیناجم تسریبراتس  تاكلع  تناك 

ةدايز ىلإ  رعسلا  ضافخنا  ىدأ   ، بلطلاو ضرعلا  ةيرظن 



ىتح دیج  اذھو   ، جتنملل نیكلھتسملا  صاخشألا  ددع 
. لوألا بلطلاو  ضرعلا  نوناقل  ةبسنلاب  نآلا 

، يناثلا بلطلاو  ضرعلا  نوناق  ىلإ  رظنلاب  نآلاو 
ىلإ دحاو  تنس  نم  رعسلا  ضفخني  املاح  هنأ  ضرتفتس 

ىولحلا اوذخأ  نيذلا  بالطلا  نم  دحاو  لك  نإف   ، رفص
نيذلا بالطلا  ددع  نأ  امبو   ، عطقلا نم  اًديزم  نوذخأیس 

امبرف  ، ًابيرقت فاعضأ  ةثالثب  ربكأ  ناك  كشكلا  ىلع  اورم 
نالعجتس نیتاھ  بلطلاو  ضرعلا  يتوق  نأ  عقوتت 

نم ریثكب  ربكأ  ةیناجملا  ةلاحلا  يف  يلامجإلا  بلطلا  اًعم 
تسریبراتس تاكلع  ددع  مك   ، ةيدقنلا ةلاحلا  يف  بلطلا 

؟ ةیناجم تناك  امدنع  اھنم  اًديزم  بالطلا  ذخأ  يتلا 
. لقأ تسریبراتس  تاكلع  اوذخأ   ، عداخم لاؤس 
اًدحاو اًتنس  تسریبراتس  تاكلع  ةفلكت  تناك  امدنع 

نوبزلا اھارتشا  يتلا  ىولحلا  ددع  طسوتم  ناك   ، ةعطقلل
ددعلا َّلق   ، رفص ىلإ  رعسلا  ضفخنا  امدنع  نكل   ،3.5

نم بالطلا  دح  دقل   . نوبزلل ىلإ 1.1  لصیل  طسوتملا 
يف  ، ةیناجم ىولحلا  تناك  امدنع  ریبك  لكشب  مھتابغر 

ًاطیسب ًانوناق  ًابيرقت  بالطلا  مظعم  قبط  ةقیقحلا 
دعاوقلل

ةكلع اوذخأ  ذإ  ؛  فقوملا اذھ  يف  ةیعامتجالا 
عبطلاب اذھو   ، بيذھت لكب  طقف  ةدحاو  تسریبراتس 

بلطلا اتوق  لمعت  فیكو   ، يناثلا بلطلا  نوناق  سكع 
يف ؟  اًعم نیتاھ 

يذلا ریبكلا  بالطلا  ددع  نع  ةجتانلا  ةدايزلا  تدأ  لمجملا 
ددع ضافخنا  نع  جتانلا  ضافخنالاو   ، كشكلا ىلع  رم 



بالطلا ذخأي  نأ  ىلإ  بلاط  لك  اھذخأ  يتلا  ىولحلا 
ضافخنا عم  لقأ  تسریبراتس  تاكلع  ددع  لمجملا  يف 

. ًاناجم ىلإ  دحاو  تنس  نم  رعسلا 
نم ًءا  زج رعسلا  نوكي  امدنع  هنأ  وھ  جئاتنلا  هذھ  هینعت  ام 

ةریبك تایمك  ذخأن  الو  ةینانأ  لقأ  حبصن  اننإف   ، لدابتلا
حضتا دقو   ، نيرخآلا ةیھافرب  رثكأ  مامتھالا  يف  أدبنو 

دح  ، رفص ىلإ  رعسلا  ضفخنا  امدنع  هنأ  ةقیقحب  اذھ  انل 
امنیب نذإ   ، ریثكب لقأ  تادحو  اوذخأو  مھتابغر  نم  نئابزلا 

ددعل ةیبذاج  رثكأ   ( انلاثم يف   ، ىولحلا جتنملا ( ناك 
يف رثكأ  نوركفي  اًضيأ  سانلا  لعج  دقف   ، سانلا نم  ربكأ 

حلاصل مھتابغرب  ةیحضتلاو   ، رثكأ مھب  مامتھالاو   ، نيرخآلا
تاقولخم نحنف  حضتي  امكو   ، نيرخآلا

، ًالام ةبعللا  دعاوق  نمضتت  امدنع  نكل   ، ةنونح ةیعامتجا 
. ةعزنلا هذھ  ةدح  لقت 

زاغلألا نم  دحاو  حرش  يف  انتبرجت  جئاتن  دعاست  امك 
اذ اًرمأ  ةنوتيز  رخآ  ذخأ  ودبي  اذامل   : ةایحلا يف  ةریبكلا 

ء. اشعلا لوانتل  جرخن  امدنع  ةریبك  ةیمھأ 
ء، اقدصألا دحأ  دالیم  دیع  ةلفح  ىلإ  بھذت  كنأ  لیخت 

؛ ةھكافو ةنبج  مضت  ةفیطل  ةدئام  كانھ   ، ةیھش تالبقملا 
قابطأو  ، اتامالاك نوتيزو   ، للخملا رایخلا  قابطأ 

يف لوجتت   ، ریغصلا ينیتسوركلا  نم  ریثكلاو  ؛  دانیباتلا
ام ةظحل  يفو   ، ىمادق ء  اقدصأ عم  ثدحتتو  ةفرغلا 

ةنوكم ء  ارمح ةیلمخم  ةكعك  ظحالتو  خبطملا  يف  لوجتت 
امنیبو  ،( كيدل ةلضفملا  ةذيذل ( ودبت  قباوط  ةعبرأ  نم 

ریكفتلا نع  عروتت  ، ال  نيرخآلا فویضلا  عم  ثيدحلا  لدابتت 



وھ اًّقح  هلعف  ديرت  ام  لك   ، ةیھشلا ةكعكلا  كلت  يف 
نم لیسغلا  ةفرغ  يف  نكمم  ردق  ربكأ  لكأتو  برھت  نأ 
لأس نإ  بلكلا  ىلع  موللاب  يقلتو   ، دحأ فرعي  نأ  نود 

تابغرو كتبغر  نیب  نزاوت  ؟  لعفت اذام  نكل   . دحأ يأ 
ةعطق ىلع  لصحت  نأب  لاحلا  كب  يھتنتو   ، كئاقدصأ

. طقف مجحلا  ةطسوتم 
يئاقدصأ نم  نینثا  عم  هباشم  فقومب  اًرخؤم  تررم 

نم تبھذ  ول   ، رازام  " انین  نیش " و "  جنوویج  يئالمزو " 
فرعت كنإف  ء،  اقدصألا عم  يشوس "  معطم "  ىلإ  لبق 

ىلع يمیشاس  عطقو  اینروفیلاك  تافافل  أدبت  امدنع  هنأ 
صاخشألا نإف   ، لقت ةلواطلا  فصتنم  يف  يذلا  قبطلا 

نأشب ًالجخ  رثكأ  ًاّیجيردت  نوحبصي  اھلوح  نیسلاجلا 
ىوس قبتي  مل  ةبجولا  ةياھن  يفو   . مھمف يف  اھغضم 
انم يأ  ىدل  نكي  ملو   ، طقف ةدحاو  ةلبتم  انوت  ةعطق 
ةروتافلا انیطعتل  ةلدانلا  تتأ  امدنعو   ، اھلوانت يف  ةبغرلا 

ةعطق الإ  هب  قبتي  مل  يذلا  يشوسلا  قبط  ذخأتو 
سانلا اھیف  كرتي  يتلا  تارملا  ددع  مك  اھتلأس   ، ةدحاو

دجأ يننإ   ، هآ  " : تلاق  ، ةبجولا ةياھن  يف  ةدحاو  ةعطق 
ةعطق

رثكأ ىتح  اھنأ  دقتعأو   ، ًابيرقت ةرم  لك  ةیقبتم  ةیفاضإ 
يشوسلا " . عطق  عیمج  نم  سانلا  ء  اھتنا نم  اًعویش 

يننإف  ، يتایح يف  يشوسلا  نم  اًریثك  تلوانت  دقو  نآلا 
تنك ء  اوس قبطلا  ىلع  ء  يش يأ  تكرت  يننأ  ركذتأ  ال 

ةیصخشلا يتصح  ذخآ  امدنع  وأ  يدرفمب  ء  اشعلا لوانتأ 
ماعطلا لوانتأ  امدنع  ام  ةقيرطب   ، يشوسلا نم 



ماعطلا نم  ء  اھتنالا نم  اًمئاد  نكمتأ  يننإف   ، يدرفمب
يف ریبك  قبط  يف  يشوسلا  مدقي  امدنع  نكل   ، هلمكأب

فصتنم
ًالیلقت نوكیس  ةریخألا  ةعطقلا  ذخأ  نأ  ودبیف   ، ةلواطلا

: " ال يئاقدصأل لوقأ  دقو   ، ام دح  ىلإ  ةیعامتجالا  ةلزنملل 
اھولوانتتلف " . اولضفت   ، ديزملا لكآ  نأ  اًّقح  يننكمي 
لوحي  ، طیسب ریبعتب  ؟  يشوسلاب صاخلا  رحسلا  اذھ  ام 

امدنعو  ، كرتشم دروم  ىلإ  ماعطلا  يعامجلا  قبطلا 
كلذف  ، يعامتجالا حلاصلا  نم  ًءا  زج ام  ء  يش نوكي 
دعاوق كلذكو   ، ةیعامتجالا دعاوقلا  ملاع  يف  انلخدي 

. نيرخآلا عم  ةكراشملا 
اھتسارد اندرأ  يتلا  ةیلاتلا  ةلأسملا   ، انبراجت ىلإ  دعنل 

براجتلا يف  هانظحال  يذلا  بلطلا  طمن  ناك  اذإ  ام  يھ 
مدع ىلإ  نیعم  غلبم  عفد  نم  ليوحتلا  نع  اًجتان  ناك 

راعسأ ضفخن  امدنع  اًضيأ  ثدحیس  هنأ  مأ   ، عفدلا
ةيرظنل اًقفو  ؟  رفصلا قوف  ء  يش يأ  ىلإ  ىولحلا 

بلطلل بيرغلا  كولسلا  اذھ  رھظي   ، ةیعامتجالا دعاوقلا 
طقف

نوكي امدنع ال  طقف  هنأل   ، رفص ىلإ  رعسلا  ضفخني  امدنع 
بقاوعلا يف  ركفن  أدبن  اننإف  لدابتلا  نم  ًءا  زج رعسلا 

نانرإ " يروي " و "  انأ و "  تررق   ، انلاعفأل ةیعامتجالا 
انتبرجت يف  ةیضرفلا  هذھ  ىلع  ةصحاف  ةرظن  ء  اقلإ

. ةیلاتلا
ء انثتساب  ، ةقباسلا ةبرجتلا  لثم  ةبرجتلا  هذھ  تراس  دقو 

ةذيذللاو ةریھشلا  تدنیل  ةتالوكیش  تارك  ىلإ  اندع  اننأ 



،( انل ةبسنلاب  يسیئرلا  عوضوملا  تحبصأ  يتلا  ةياغلل (
قاطنب انیلع  نيرام  بالط  ىلع  ةتالوكیشلا  انضرعو 

ء اربخ هیلع  قلطي  ام  لعفلاب  انيأر  دقل   ، راعسألا نم  عساو 
امدنع فلخلا "  ىلإ  لئاملا  بلطلا  ىنحنم  داصتقالا " 

نأ ىنعمب  ًاناجم ( ىلإ  دحاو  تنس  نم  رعسلا  ضفخنا 
.( رعسلا ضافخنا  دنع  عفتري  نأ  نم  ًالدب  ضفخنا  بلطلا 

رعسلا ضفخب  انمق  امدنع  بلطلل  ثدحیس  ناك  اذام 
تنس ىلإ  تاتنس  نم 5  وأ  ؟  تاتنس ىلإ 5  تاتنس  نم 10 

رعسلا انضفخ  امدنع   ، ىلوألا ةبرجتلا  يف  امك  وأ  ؟  دحاو
؟ ًاناجم ىلإ  دحاو  تنس  نم 

تاتنس نم 10  ةتالوكیشلا  راعسأ  ضفخب  انمق  امدنع 
انيأرو  ، ةتبثم بلطلا  ينوناق  تاؤبنت  تناك   ، تاتنس ىلإ 5 
وحن ىلعو  ةبسنب %240،  بلطلا  يف  ةدايز  لمجملا  يف 

، تنس ىلإ 1  تاتنس  نم 5  رعسلا  ضفخنا  امدنع  هباشم 
لمجملا يف  انيأرو   ، ةتبثم بلطلا  ينوناق  تاؤبنت  تناك 

انظحال امك  نكل   ، ًابيرقت ةبسنب %400  بلطلا  يف  ةدايز 
تنس نم 1  رعسلا  انضفخ  امدنع  ىلوألا  انتبرجت  يف 
ديزملا فقوت  اًتبثم ( لوألا  بلطلا  نوناق  ناك   ، ًاناجم ىلإ 
نوناق ضحد  مت  نكل   ( ةتالوكیشلا ذخأل  صاخشألا  نم 

وذخأ ةتالوكیشلا  اوذخأ  نيذلا  صاخشألا  يناثلا ( بلطلا 
ددع ةدايز  عمو  لمجملا  يفو   ،( رثكأ سیلو  لقأ  اًددع 

يف اًضافخنا  انظحال   ، لقأ اوذخأ  نيذلا  صاخشألا 
. ًابيرقت ةبسنب %50  بلطلا 

ةتباث - ةيرظن  بطلا  ةيرظن  نأ  وھ  جئاتنلا  هذھ  هینعت  ام 
ناك املكف   ، رفصلا رعس  عم  لماعتن  امدنع  ء  انثتساب



دعاوقلا حبصت   ، لدابتلا نم  ًءا  زج سیل  رعسلا 
ةیعامتجالا دعاوقلا  هذھ  عفدتو   ، ةكباشتم ةیعامتجالا 

للقت يلاتلابو   ، نيرخآلا ةیھافر  يف  ریكفتلا  ىلإ  سانلا 
دروملا ىلع  اًریبك  اًئبع  لثمي  ىوتسم ال  ىلإ  كالھتسالا 

اًرفص راعسألا  نوكت  امدنع  يرھوج  لكشبو   ، رفاوتملا
سانلا رظني   ، ةلداعملا نم  ًءا  زج ةیعامتجالا  دعاوقلاو 

لك نم  مھملا  سردلا  ام   . ماع حلاص  هنأ  ىلع  ملاعلا  ىلإ 
دعاوقلا يف  راعسألا  تارشؤم  ركذ  مدع  ؟  اذھ

رثكأ متھن  أدبن  ةیعامتجالا  دعاوقلا  كلتبو   ، ةیعامتجالا
. نيرخآلاب

ناك عبارلا  لصفلا  نم  دافتسم  رخآ  مھم  سرد  كانھو 
ریغ تاحلطصملاب  تالدابتلا  ماھبإ  ىلع  ةردقلاب  قلعتي 
، ةوقلاب  " جارخإلا  قحس ( "  بنجت  يلاتلابو  ةیلاملا 
ميدقت ) . ةیعامتجالا دعاوقلا  دئاوف   ( يداصتقالا ىنعملاب 

ء اشعل ًالباقم  اھل  عفدت  نأ  نكل   ، ةدیج ةركف  كتامحل  ةيدھ 
تناك نإو  ىتح   ، اًذبحم اًرمأ  سیل  عئارلا  دیعلا 

.( هسفن يلاملا  غلبملا  كفلكتس  نیتتفللا  اتلك 
راسم يف  نیطیشن  انیقبي  اًخسار  اًدتو  ماھبإلا  ناك  نإ 

اذامف  ، ماھبإلل ةیلآ  ايادھلا  تناك  نإو   ، ةیعامتجالا دعاوقلا 
رم ىلع  تلمع  ؟  دھجلا نع  اذام  ؟  ىرخآلا تایلآلا  نع 

تاجتنم نم  ديدعلل  ةیبيرجت  تارابتخا  ء  ارجإ يف  نینسلا 
نم  ، يضاملا ىلإ  ةركاذلاب  ةدوعلا  دنعو   ، تایجمربلا

ددعو هتلذب  يذلا  دھجلاو  تقولا  رادقم  كردأ  نأ  شھدملا 
، طاشنلا اذھ  يف  اھمطحت  تلمحت  يتلا  بساحلا  ةزھجأ 

لذبأ نأ  ينم  تبلط  تایجمربلا  تاكرش  نأل  كلذ  لھ 



ضرعت نأ  نود  نم  دھجلاو  تقولا 
ىتح  ، اھتدعاسمل اًدیعسو  اًسمحتم  تنكف   ، ًالام َّيلع 

باسح ىلع 
؟ يسفن

لھ نكل   ، ةيدھلا لثم  سیل  دھجلا  نأ  حضاولا  نم  نآلا 
قاطن كانھ  امبر  ؟  لاملا نع  اًفلتخم  اًضيأ  نوكي  نأ  نكمي 

، ام بناج  يف  ةمراصلا  يلاملا  لدابتلا  دعاوق  نم 
دوجوم دھجلاو   ، رخآلا بناجلا  يف  ةیقن  ةیعامتجا  دعاوقو 

دق يذلا  ام  ءل:  استنو  , فیطلا اذھ  ةاذاحمب  ام  ناكم  يف 
دھجلا نمضتي  يذلا  يدقنلا  لدابتلا  يف  ثدحي 

امك ةیعامتجالا  دعاوقلا  دھجلا  ضوقیس  لھ  ؟  طقف
دھجلا لدابت  ظفاحي  لھ  ؟  اًمامت ةیلاملا  تالماعتلا  تلعف 
مدع ریثأتل  اًھباشم   ، ةیعامتجالا دعاوقلا  ةمالس  ىلع 
يف ام  ناكم  يف  نوكیس  لھ  مأ  ؟  اًقالطإ لاملا  ركذ 

؟ فیطلا اذھ  فصتنم 
، ةديدج ةبرجت  ء  ارجإب انمق   ، ةركفلا هذھ  فاشكتسال 

يف لوجتت  نأ  ةیثحب  ةدعاسم  نم  انبلط  ةرملا  هذھو 
ستسوشتاسام دھعمب  ةددعتملا  طئاسولا  لمعم  ء  احنأ

نم نیسمخب  اًمئاد  ةئلتمم  ةینیص  ةلماح  ایجولونكتلل 
تناك  ، ةیناجملا ةلاحلا  يف   ، تدنیل ةتالوكیش  تارك 

؟ ةتالوكیشلا ضعب  نوديرت  لھ   " : ةطاسبب سانلا  لأست 
نأ لوبقملا  نم  نوكیس  هنأ  ىلع  لدي  عمجلا  نأ  ظحال  ) "
" : تلأس  ، ةيدقنلا ةلاحلا  يفو   (. ةدحاو نم  رثكأ  اوذخأي 

اًتنس ناك  رعسلا  ؟  ةتالوكیشلا ضعب  نوديرت  لھ 
تطعأ دھجلا  ةلاح  يف  اًریخأو   ، ةدحاولا  " ةعطقلل  اًدحاو 



تابیترت ىلع  يوتحت  تاحفصلا  نم  ةموك  سانلا 
مھناكمإب مھنإ  مھل  تلاقو   ، ةعوبطم فرحأل  ةیئاوشع 

ىلع اورثع  نإ  تدنیل  ةتالوكیش  ةرك  ىلع  لوصحلا 
ذخأل نيرطضم  انوكي  مل  نكل  نیسلا ( فرح  نم  نیجوز 
، نو ء اشي ام  ردق  ء  طبب لمعلا  مھناكمإب  ناك   ،( ةدحاو

ام كانھ  ناك   ) ، مھتبغر بسح  لیلق  وأ  ریبك  دھج  لذبو 
لك نیب  نیسلا  فرح  نم  اًجوز  نیسمخ  ىلع  ديزي 
لھسلا نم  ناكو   ، فورح ىلع  يوتحت  يتلا  تاحفصلا 

.( اھناكم ديدحت 
ةلاحلا يف  هرشلا  مھیلع  ودبي  ناك  نيذلا  صاخشألا  ذخأ 

ذخأو  ، مھنم دحاو  لكل  ةتالوكیش  ةرك  طسوتم 30  ةيدقنلا 
نع اذامو  طسوتم 1.5،  ةیناجملا  ةلاحلا  يف  نيذلا 

هذھ تناك  ؟  ةتالوكیشلا تاركل  ًالباقم  هرابتعاب  دھجلا 
ةلاحلل برقأ  نكل   ، فصتنملا يف  ام  ناكم  يف  ةعومجملا 

ةتالوكیش ةرك  طسوتم 8.6  نوكراشملا  ذخأ  ذإ  ؛  ةیناجملا
لقأ وأ  نیسلا ( فرح  جاوزأ  ىلع  روثعلا  لباقم  مھنم  لكل 

.( ًابيرقت طسوتمب 21  ةيدقنلا  ةلاحلا  يف  نيذلا  نم 
يف ام  ناكم  يف  عقي  دھجلا  نأ  ىلإ  جئاتنلا  هذھ  ریشت 
هسفن يتاذلا  يعولا  ىوتسم  ثدحي  ، ال  قاطنلا فصتنم 

نوركفي نیكراشملا  نأ  ادب  نكل   ، يناجملا هثدحي  يذلا 
راثآ يف 

تارك ددع  اوددح  امدنع  نيرخآلا  ىلع  مھلاعفأ 
نوكي امدنع  هنأ  اندجوو   ، اھنوذخأي يتلا  ةتالوكیشلا 

ىلع ةظفاحملا  نكمي  هنإف   ، ةلداعملا نم  ًءا  زج دھجلا 
ریبك ء  زج



نم لاح  ةيأب  اھعیمج  سیل  نكل   ، ةیعامتجالا دعاوقلا  نم 
تقولا  " : لوقي يذلا  ميدقلا  لثملا  حضتي  امكو   ، لاوحألا

لاملا " ينعي  دھجلا   " : انتلاح يف  وأ  لاملا "  ينعي 
لكشب انجئاتن  ةغایص  دیعن  امبرو   ، اًمامت اًحیحص  سیل 

نیب فیطلا  يف  ام  ناكم  يف  دھجلا  نوكي  ثیحب  قیقد 
. ةیعامتجالا دعاوقلاو  ةیقوسلا  دعاوقلا 

نمضتت يتلا  تالدابتلا  نأل  هنأ  وھ  انھ  يسیئرلا  سردلا 
ةجردب ةیعامتجالا  دعاوقلا  ىلع  ةظفاحملا  اھنكمي  اًدھج 
يف ریكفتلا  ديرن  امبرف   ، ةیلاملا تالدابتلاب  ةنراقم  ربكأ 

تامدخلا لباقم  عفدلا  نم  نولوحتي  سانلا  لعجل  ةیفیك 
انتایح سرامن  امنیبو   ، مھدوھج نم  ديزم  رامثتسا  ىلإ 

يف دھجلا  رمثتسن  نأ  اًریثك  انم  بلطُي   ، ةیمویلا
، يحلا ةبقارم  يف  تقولا  ء  اضقو  ، ريودتلا ةداعإ 

معطم يف  عوطتلاو   ، انلافطأ سرادم  يف  ةدعاسملاو 
تالاحلا هذھ  نم  ةدحاو  لك  يف   ، ریثك كلذ  ریغو  ء،  ارقفلا

دق
ریغ ةطشنألا  هذھ  يف  كارتشالا  نأب  مھدحأ  لداجي 

َِملف ال  ، ةيداصتقالا ةیحانلا  نم  ةریبك  ةجردب  يقطنم 
بقاري وأ  انم  ًالدب  ريودتلا  ةداعإب  موقیل  صخشل  عفدن 

انیح
ماعطلا مدقي  وأ  انلافطأ  سرادم  يف  دعاسي  وأ  ينكسلا 

نم لاعف  ریغ  كلذ  نوكي  دق  دیكأتلاب  ء؟  ارقفلا معطم  يف 
نم ًالدب  دھجلا  رامثتسا  نكل   ، ةيداصتقالا ةیحانلا 

دعاوقلا ملاع  يف  انئاقبإ  يف  دعاسي  دق  لاملا 
. رابتعالا يف  نيرخآلا  ةیھافر  عضن  يلاتلابو   ، ةیعامتجالا



اھیف ریغتت  ةلثمأ  تشقان   ، لصفلا اذھ  ةیبلاغ  يف 
لقن نكمي  عبطلاب  ء،  يش ىلإ ال  ء  يش نم  راعسألا 
يتلا وأ  ماع  لكشب  ةیناجم  ربتعت  يتلا  ء  ایشألا ضعب 

اًدروم ربتعت 
ةراجت  ، لاثملا لیبس  ىلع   ، قوسلا ىوق  ملاع  ىلإ  اًّماع 

ةسارد هیف  انیلع  نیعتي  لاجم  يھ  نوبركلا  تاثاعبنا 
دعاوقلاو ةیعامتجالا  دعاوقلا  نیب  عطاقتلا  ةطقن 

، ةیقوسلا
ةيداصتقا زفاوح  نمضتي  جمانرب  وھ  ديرت "  دنآ  باك   "

لیلقت ىلع  تاكرشلاو  تاعانصلا  عیجشت  ىلإ  فدھت 
صیخارت تَّلَق   ، هببست يذلا  ثولتلا  َّلَق  املكو   ، ثولتلا

مل اذإ  كلذ  نع  ًالضف   ، اھؤارش مھیلع  يتلا  ثولتلا 
ةدافتسالا اھنكمیف   ، اھصیخارت لك  تاكرشلا  مدختست 

ببست تاكرشل  ةیفاضإلا  اھصیخارت  عیبب  اھتفاضإ  نم 
. ةلیضفلا دئاوف  نم  كلذ  لك   ، ربكأ ًاثولت 

لصفلا اذھ  يف  ةفوصوملا  براجتلا  ء  وض يف  نكل 
ديرن امبر   ،( عبارلا لصفلا  يف  يتلا  براجتلا  كلذكو  )

ناك اذإف   ، ثولتلل رعس  عضول  ملظملا  بناجلا  ةسارد 
ناكمإلاب

دعب ررقت  امبرف   ، ةئیبلا يف  مومسلا  رشنت  ةكرش  ميرغت 
اًمدق يضملا  اھناكمإب  اھنأ   ، دئاوفلاو ةفلكتلا  باسح 

اًقوس ثولتلا  نوكي  امدنعو   ، ثولتلا نم  ربكأ  ردق  ثادحإو 
حبصت  ، ثولت ثادحإ  يف  اھقح  لباقم  عفدت  تاكرشلاو 
ىلعو  ، اھل ةیمھأ  اياضق ال  ةئیبلاب  مامتھالاو  قالخألا 

ء ارشلل لباق  ریغ  اًئیش  ثولتلا  ناك  نإ  رخآلا  بناجلا 



قاطن يف  اًّدج  يعیبط  لكشب  عقي  فوسف   ، ةراجتلا وأ 
دعاوقلا

. ةیعامتجالا
ةرطیسل ثولتلا  عاضخإ  اندرأ  نإ  نیقیلا  هجو  ىلعو 

نأ لمأنو  ًابناج  ىحنتن  نأ  اننكمي  الف   ، ةیعامتجالا دعاوقلا 
ةیمك يف  ثولتلا  عضن  نأ  انیلع   ، نومتھي سانلا  أدبي 

ىلع سانلا  ضحنو  ةلوھسب  ةظحالملاو  سایقلل  ةلباق 
لیبس ىلع  انتعاطتسابف   ، هتیمھأ مھفو  هل  هابتنالا  ةراعإ 

تايالولاو لودلل  ثولتلا  تایمك  ةینالع  رشنن  نأ   ، لاثملا
اننكميو  ، يئیبلا اھریثأت  ىلإ  ةفاضإ  ةفلتخملا  تاكرشلاو 

تاكرشلل ةیلاملا  تانایبلا  يف  تامولعملا  هذھ  جردن  نأ 
تاكرشلا ربجن  امبر  وأ  مھسألا  باحصأل  اھمدقت  يتلا 

ىلع
تامولعملل ةبسنلاب  لعفن  امك   ، اھتاجتنم ىلع  اھرشن 
. بلعملا ماعطلا  ىلع  اھعبطن  يتلا  ةیئاذغلا 

ةئیس ةركف  ديرت "  دنآ  باك  جمانرب "  نإ  لوقأ  يننإ ال 
ةسایسلا نوكت  امدنع  هنأ  دقتعأ  يننكل   ، ةرورضلاب

يھ انتمھم  نإف   ، كحملا ىلع  ةیئیبلا  اياضقلا  وأ  ةماعلا 
دعاوقلا وأ  ةیعامتجالا  دعاوقلا  نیتنثالا -  نم  يأ  فاشتكا 
هجو ىلعو   ، ةبوغرم ةجیتن  رثكأ  ققحتس  ةیقوسلا - 

نم اورذحي  نأ  ةسایسلا  عانص  ىلع  نیعتي  صوصخلا 
دعاوقلا ضوقت  نأ  نكمي  ةیقوس  دعاوق  ةفاضإ 

. ةیعامتجالا
سانلا لعجت  ةیعامتجالا  دعاوقلا  نأ  فیك  انملع  دقو  نآلا 

رثكأ اًھابتنا  نوریعيو  ةینانألا  مھفادھأب  اًمامتھا  لقأ 



ةیكذ ةركف  حرتقأ  نأ  ينم  عقوتت  دق   ، نيرخآلا ةیھافرل 
يف فطللاو  ةیعامتجالا  دعاوقلا  نم  ديزم  لاخدإل 

زنیلیف رجتم  اھمظني  يتلا  سئارعلا "  ضكر  ةقباسم " 
ةوسنلا ء  الؤھ ضحل  لح  َّيدل  ناك  ول  ىنمتأ   ، تنمسیب

ىلع
، لقألا ىلع  اًفنع  لقأ  لكشب  وأ  رثكأ  ةاعارمب  فرصتلا 

ثداحلا ةدھاشم  نع  يندوارت  يتلا  تايركذلا  نكل 
ىلع ةیلبقتسم  سورع  ضح  نأب  َّيلإ  يحوت  رشابملا 

ىلع زیكرتلا 
ةسوململا ةقیقحلاب  ةنراقم   ، نيرخآلا لثم  ةدرجم  ةركف 

نوكي دق  مصخ  هیلع  يذلا  فافزلا  ناتسف  يف  ةلثمتملا 
ثداحلا كلذ  دعب  عیباسأل  تللظ   ) ، ًابيرقت ًالیحتسم  اًرمأ 

اًضيأ نھ  نك  اذإ  امع  ءل  استأو يتاقيدص  هوجو  صحفتأ 
ء يند فرصت  يف  ضعبلا  نھضعب  قحس  ىلع  تارداق 

.( ةئزجتلاب عابت  يتلا  سبالملل  قبش  نع  مني 
يدحتلا اذھ  يف  ةلوھسب  ملستسأ  اذامل   ، لأست دق 

لمع نأ  دقتعأ  يننأل  ؟  يعامتجالا ملعلاب  قلعتملا 
رثكأ يف  سانلا  نوكي  الأ  بلطتي  ةیعامتجالا  دعاوقلا 

مھتلاح
ىلع كمسجو  كبلقب  اًزكرم  نوكت  امدنعف   ، ةراثإ ةیفطاعلا 

نمف كاذ -  فافزلا  ناتسف  عازتنا  ةياغلل -  يفطاع  فدھ 
امكو  ، نيرخآلا حلاصم  يعارتو  مھفت  نأ  بعصلا 

، ةوق فطاوعلا  دادزت  امدنع   ، يلاتلا لصفلا  يف  ظحالنس 
يھ امك  ةیعامتجالا  دعاوقلا  قحس  متي  ًاّیمتح  هنإف 

. جناو اریف  تاحاشو  نم  ریثكلا  عم  لاحلا 



ةراثإلا ریثأت  لصفلا 6 
؟ كردن امم  ةراثإ  رثكأ  ریثملا  نوكي  اذامل 

نس يف  مھ  نمم  روكذلا  ةعماجلا  بالط  مظعم  لس 
ةروظحم تاقالع  يف  نولخدیس  اوناك  اذإ  ام  نيرشعلا 

ةروطخ لوح  ةرضاحم  كیلع  نوقلیسو   ، ةياقو نود  نم 
ةئداھ فورظ  يأ  يف  مھلس   ، لمحلاو ةبعرملا  ضارمألا 

ىلإ عامتسالا  وأ  يسردملا  مھبجاول  مھئادأ  ء  انثأ  -
، ةروظحم ةقالعب  نوعتمتسیس  اوناك  اذإ  ام  ةرضاحم - 

كلذ نع  ًالضف   ، كوربخي نأ  لیحتسم   ، نولفجیسو
يأ  : مھسفنأ يف  نوركفيو  ةبير  ةرظن  كیلإ  نورظنیس 

ةيأ ىلع  صخشلا  اذھ  نوكي  نییلقعلا  ىضرملا  نم  عون 
، لاح

؟ لوألا ماقملا  يف  ةلئسألا  هذھ  هحرطب 
تمق  ، يلكریب  " ةيونسلا ل "  يترايز  ء  انثأ ماع 2001  يف 

جروج ميدقلا "  يدعاسمو  لطبلا  يميداكألا  يقيدصو 
ء ایكذألا بالطلا  نم  ضعب  ةوعدب  نياتشنيول " 

صاخشألا عیطتسي  ةجرد  ةيأ  ىلإ  مھف  ىلع  انتدعاسمل 
امدنع مھفقاوم  ریغت  ىدمب  ؤبنتلا  ء  ایكذألا نویقطنملا 

، ةیعقاو ةساردلا  هذھ  لعجلو   ، ةئداھ ةلاح  يف  نونوكي 
نومدطصي امنیب  نیكراشملا  لعف  دودر  سایق  انیلع  ناك 

نیكراشملا راعشإ  انناكمإب  ناك   ، ةیفطاعلا ةلاحلا  هذھب 
انلضف اننكل   ، جاعزإلا وأ  طابحإلا   ، عوجلا وأ  بضغلاب 

. ةراس ةفطاع  نوربتخي  مھلعجن  نأ 
، ةیفطاعلا ةراثإلا  ریثأت  تحت  رارقلا  عنص  ةسارد  انرتخا 



ریثأت مھف  نأل  نكل   ، ةفرحنم لویم  انيدل  تناك  اننأل  سیل 
ةدعاسم ىلع  اندعاسي  دق  كولسلا  ىلع  ةراثإلا 

لثم  ، هتالكشم بعصأ  نم  ضعب  ةعراصم  ىلع  عمتجملا 
ةیفطاع تازفحم  كانھف   ، زديإلا راشتناو  تاقھارملا  لمح 

اھریثأت ىدم  نع  لیلقلا  مھفن  اننكل   ، انرظن امنيأ 
. انيدل رارقلا  عنص  ىلع 

ناك اذإ  ام  مھفن  نأ  اندرأ  اننأ  امب  كلذ  نع  ًالضف 
يف مھفرصتب  ؤبنتلا  ىلع  نيرداق  نونوكیس  نوكراشملا 

ةفولأم ةفطاعلا  نوكت  نأ  دبال  ناك   ، ةنیعم ةیفطاع  ةلاح 
اًمامت

كانھ ناك  نإ   ، ًالھس انرارق  لعج  اذھو   ، مھل ةبسنلاب 
ةعماجلا بالطل  ةبسنلاب  فولأمو  هب  ؤبنتلا  نكمي  ء  يش
يذلا ماظتنالا  وھف   ، نيرشعلا نس  يف  نيذلا  روكذلا 

. ةیفطاعلا ةراثإلا  هب  نوربتخي 
ء ایحألا ملع  يف  صصختم  دھتجم  فیطل  بلاط   ، يور  "  "

تاناحتمالا نم  سیل  نكل  قلقلاب  رعشي   ، يلكریب  " يف " 
هتفرغ يف  يدرف  ريرس  ىلع  ئكتم  وھو   ، ةیئاھنلا

ةبيرغ تاكرحب  موقي   ، ةیعماجلا ةنيدملا  يف  ةملظملا 
حیتافم ةحول  مدختسي  يرسیلا  هدیبو   ، ىنمیلا هدیب 

امنیبو  ، لومحم بوساح  كيرحتل  ةدحاو  دیب  مدختسُت 
عیضي

. لاع توصب  هبلق  قفخي   ، ةیحابإ ةروص  كرحيو  هتقو 
يور " موقي "   ، ديازتم لكشب  اًراثتسم  حبصي  امدنعو 

ىلإ بوساحلا  ةشاش  ىلع  ةراثإلا  سایقم  ليدعتب 
، ةعفترملا ء  ارمحلا ةقطنملا  ىلإ  لصي  امدنعو   ، ىلعألا



رھظي
عاتمتسالا كنكمي  لھ   : ةشاشلا ىلع  لاؤس  ةأجف 

؟ هھركت صخش  ةقفرب 
نم " ال " حوارتي  سایقم  ىلإ  ىرسیلا  هدي  يور "  كرحي " 

لاؤسلا رھظیف   ، ةباجإلا ىلع  طغضيو  معن "  ىلإ " 
. يناثلا

. ديدج لاؤس  رھظيو   ، هتباجإ يور "  راتخي "  ىرخأ  ةرم 
اًعقوم تناك  دقف   ، ًاّیئانث ًاناكم  اھسفن  يلكریب "  ربتعت " 

تانیتسلا يف  تاسسؤملل  ةضھانملا  بغشلا  لامعأل 
ةقطنم يف  نيذلا  صاخشألا  ریشيو   ، يضاملا نرقلا  نم 

"
ركفلاب رھتشت  يتلا  ةنيدملا  ىلإ  ةسلخ  ايريإ "  ياب 

نكل  ، ةیبعشلا  " يلكریب  ةيروھمج  اھنأ "  ىلع  يراسیلا 
نم ةمزتلم  ةئف  بذجي  هسفن  ریبكلا  يعماجلا  مرحلا 

بالطلا
عالطتسا يفف   ، ةشھدلا ریثي  لكشب  ىوتسملا  يعیفر 

ربتعا %51.2 ماع 2004،  نیمداقلا  ددجلا  بالطلل  يأرلل 
نم رثكأ  ربتعاو   ، نییلاربیل مھسفنأ  نیكراشملا  نم  طقف 

مھنأ ىعداو %12   ، ةیطسو مھ  ء ارآ نأ  ثلثلا (%36) 
تلصو امدنع  يننأ  وھ  يتشھد  راثأ  اممو   ، نوظفاحم
اوسیل ماع  لكشب  بالطلا  نأ  تدجو  يلكریب "  ىلإ " 

. ةرطاخملل ةضرع  وأ  ةياغلل  نيدرمتم  وأ  نیحماج 
ازالب " لوربس  لوح "  اھقیلعتب  انمق  يتلا  تانالعإلا  تناك 

يف روكذ  نوكراشم  بولطم   " : يلي ام  اھیف  بوتكم 
عنص لوح  ةساردل   ، قوف امف  اًماع  مھرمع 18   ، ثاحبألا



تاسلجلا نأ  نالعإلا  يف  ء  اج دقو   ، ةراثإلاو  " رارقلا 
، نیكراشملا تقو  نم  ةعاس  يلاوح  بلطتتس  ةیبيرجتلا 

لك يف  تارالود  ىلع 10  نولصحیس  نیكراشملا  نأو 
، ةسلج

يف نیبغارلا  ىلعو   ، ةریثم ةدام  نمضتت  دق  براجتلا  نأو 
نع  ، يثحبلا دعاسملا  كيام "  ىلإ "  بلط  لاسرإ  مدقتلا 

. ينورتكلإلا ديربلا  قيرط 
امیفف  ، طقف لاجر  نع  ثحبن  نأ  ةساردلا  هذھ  يف  انررق 

ةیجولویسیفلا مھتعیبط  ربتعت  ةفطاعلاب  قلعتي 
امك  ) ء. اسنلا دنع  يتلا  كلت  نم  طسبأ  ةیبصعلاو 

انجتنتسا
روكذلا نم   ، انيدعاسم نیبو  اننیب  ةليوط  ةشقانم  دعب 

ةفرغو تالجملا  ىدحإ  نم  ةخسن   (. ء اوسلا ىلع  ثانإلاو 
ةیلاع ةجرد  قیقحتل  هیلإ  جاتحن  ام  لك  اتناك  ةملظم 

. حاجنلا نم 
ةقفاوم ىلع  لوصحلا  وھو  رخآ  قلق  ردصم  كانھ  ناك 

دھعمب ةرادإلل  نولس "  ةیلك "  نم  عورشملا  ىلع 
لوأ ىلع  تلصح  ثیح  ایجولونكتلل ( ستسوشتاسام 

نییعت
لبقو  ، اھتاذ دح  يف  ةبعص  ةمھم  هذھ  تناكو   ،( يل

يسنلامش دراشتير  دیمعلا "  ماق   ، ثاحبألا ء  دبب حامسلا 
ةساردل ء  اسنلا نم  اھمظعم  نوكتت  ةنجل  نییعتب   "

، فواخملا نم  ديدعلا  ةنجللا  هذھ  ىدل  ناكو   ، عورشملا
ةتوبكم تايركذ  نع  نیكراشملا  دحأ  فشك  ول  اذام 

دحأ نأ  ضرتفنل  ؟  ثاحبألل ةجیتن  يدسجلا  لالغتسالل 



تاقالعلا ىلع  نمدم  هنأ  فشتكا  نیكراشملا 
نأل  ، يل ةبسنلاب  ةرربم  ریغ  مھتلئسأ  تدب  ؟  ةروظحملا

هنكمي تنرتنإلاب  لاصتاو  بساح  هيدل  يعماج  بلاط  يأ 
لوصحلا

. اًحیضوت اھلیخت  نكمي  يتلا  ةیحابإلا  داوملا  رثكأ  ىلع 
دق يننإف   ، ةراجتلا ةیلك  قاعأ  عورشملا  اذھ  نأ  مغرو 

لمعم يف  ةفیظو  ىلع  لوصحلاب  ظحلا  ينفلاح 
ستسوشتاسام دھعم  يف  ةددعتملا  طئاسولا 

، اًضيأ ایجولونكتلل 
لكب عورشملا  ىلع  لمعملا  ريدم  ردنیب "  رتلاو  قفاوو " 

ةیلك عم  يتبرجت  نكل   ، يقيرط يف  اًّرمتسم  تنك   ، رورس
تحضوأ ایجولونكتلل  ستسوشتاسام  دھعمب  نولس "   "

مغرو  ، يزنیك  " دعب "  نرق  فصن  دعب  ىتح  هنأ  يل 
اًعوضوم ةفطاعلا  عوضوم  لازي  ، ال  ةيرھوجلا هتیمھأ 

تاسسؤملا ضعب  يف  ریبك  لكشب  ةساردلل  اًروظحم 
ىلع

. لقألا
تحبصأ ام  ناعرسو   ، تانالعإلا ترشن  لاح  ةيأ  ىلع 

نورظتني نيذلا  نیسمحتملا  ء  اقفرلا نم  ةمئاق  انيدل 
ىلع نییعماج  ًابالط  مھنوك   ، ةكراشملل ةصرفلا 

مھتعیبط
يور " . مھیف "  نمب 

نیكراشملا مظعمل  اًجذومن  ةقیقحلا  يف  يور "  ناك " 
ناس يف  أشنو  دلو  دقف   ، انتسارد يف  مھددع 25  غلابلا 
نم عونلا  كلذ   ، اًفیطلو ًاّیكذو  اًعراب  ناكو   ، وكسیسنارف



ناك "  ، ةیلبقتسملا ةجوزلا  مأ  مھب  ملحت  نيذلا  نایتفلا 
بحيو ونایبلا  ىلع  ةیقیسوم  تاعوطقم  فزعي  يور " 

ريدقت ىلع  لصحي  ناك   ، ونكتلا ىقیسوم  ىلع  صقرلا 
اًدئاق ناك  ذإ  ؛  ةيوناثلا ةلحرملا  لالخ  رارمتساب  زایتما 

نییلاربیللا عم  فطاعتي  ناكو   ، ةسردملاب ةرئاطلا  قيرفل 
دولاب مستي  هنألو   ، نیيروھمجلل تيوصتلا  ىلإ  لیميو 
قاحتلالا يوني  ناكو   ، ةبیط ةقفر  هيدل  ناك  دقف   ، فطللاو

يشوس ةفافل  هاجت  فعض  ةطقن  هيدل  ناكو  بطلا  ةیلكب 
. وزیمرتنإ هیفاك  يف  تاطلسلاو  ةلبتملا  اینروفیلاك 

كيام بالطلاب "  صاخلا  يثحبلا  دعاسملا  يور "  ىقتلا " 
يف ةحاب  لكش  ىلع  ىھقم  وھو  ادارتس -  ىھقم  يف   "
امب  ، ةینھذلا راكفألا  نم  ديدعلل  اًماھلإ  لثمي  يلكریب "   "

كيام " ناك "  ةریخألا  تامریف  ةيرظنل  داجيإ  ةركف  اھیف 
رھظم اذو   ، ریصق رعش  اذو  ًاليوطو  ماوقلا  قوشمم 

. ةباذج ةماستباو  يعادبإ 
جرخي وھو  كيام "  لاق "   ، اسلجو يور "  كيام " "  حفاص " 

درلل كل  اًركش   " : ةلواطلا ىلع  اھعضيو  قاروألا  ضعب 
تارامتسا عجارنل  ةيادب  يور "    " ، اننالعإ ىلع 

ةقفاوملا " .
تناك  : سوقطلاب صاخلا  موسرملا  كيام "  التو " 

ةكراشملاو  ، ةراثإلاو رارقلا  عنص  لوح  رودت  ةساردلا 
قحلا نیكراشمللو   ، ةيرس تانایبلا  نوكتسو   ، ةيرایتخا

يف
قوقح ةيامح  نع  ةلوئسملا  ةنجللاب  لاصتالا 
. كلذ ىلإ  امو   ، براجتلا يف  نیكراشملا 



ناكمإلاب نكي  مل   ، ةقفاوملاب هسأر  زھي  يور "  ناكو " 
. هنم اًفطل  رثكأ  كراشم  ىلع  روثعلا 

ةبرجتلا فقوت  نأ  كنكمي   " : ًالئاق هثيدح  كيام "  متتخاو " 
 " . ؟ موھفم ء  يش لك  لھ   ، تقو يأ  يف 

هحفاصو " عقوو  ملقلاب  كسمأو   ، لجأ  " يور " : "  لاق " 
كيام " .

ةبیقح نم  شامقلا  نم  اًسیك  كيام "  جرخأو "   ، عئار " !  "
جارخإب ماق   ، ثدحیس  " ام  كیلإ  هب "  ةصاخلا  رھظلا 

ةفاضإلاب  ، هحتفو سیكلا  نم  كوب  يآ  لبآ  بساح 
حیتافم ةحول  يور "  ىأر "   ، ةيداعلا حیتافملا  ةحول  ىلإ 

. اًحاتفم ىلع 12  يوتحت  ناولألا  ةددعتم 
، صاخ لكشب  زھجم  بساح  اذھ   " : ًالئاق كيام "  حرش " 

ماقو  ، ةباجإلل  " طقف  هذھ  حیتافملا  ةحول  مدختسا  ء  اجرو
، ةنولملا حیتافملا  ةحول  ىلع  حیتافملا  سملب 

ء دب نم  كنكمیس  دوكلا  اذھو   ، لوخدلل اًزمر  كیطعنس 
كیلع ةلئسأ  حرط  متیس  تاسلجلا  لالخو   ، ةبرجتلا

نیب " ال " و " حوارتي  سایقم  ىلع  اھنع  ةباجإلا  كنكمي 
فوصوملا طاشنلا  بحتس  كنأ  دقتعت  تنك  نإف   ، معن  "

نل كنأ  دقتعت  تنك  نإو   ، معنب  " بجأف "   ، لاؤسلا يف 
كیلع حرطت  ةلئسألا  نأ  ركذتو   ، الب  " بجأف "   ، هبحت
امدنع اھبحتس  يتلا  ةطشنألا  عونو  ككولسب  ؤبنتلل 

ةراثإلل " . ضرعتت 
. ةقفاوملاب هسأر  يور "  زھف " 

يف سلجت  نأ  كنم  بلطنس   " : ًالئاق كيام "  درطتساو " 
بناجلا ىلع  يسرك  ىلع  بساحلا  عضتو   ، كريرس



لوانتم يفو  حضاو  ىأرم  ىلع   ، كريرس نم  رسيألا 
، كريرس

اھمادختسا كل  ىنستي  يكل  كراوجب  حیتافملا  ةحول  عض 
كدرفمب " . نوكت  نأ  ىلع  صرحاو   ، ةبوعص ةيأ  نود  نم 

. ًالیلق يور "  انیع "  تقرب 
ةینورتكلإ ةلاسر  لسرأ   ، ةسلجلا نم  يھتنت  امدنع   "

تارالود ةرشع  ىلع  لصحتسو   ، اًددجم يقتلنسو  َّيلإ 
. "

تأدب  ، اھسفن ةلئسألا  نع  يور "  كيام " "  ربخي "  مل 
، راثتسم هنأ  لیختي  نأب  يور "  بلط ل "  ميدقتب  ةسلجلا 

تحرطو  ، راثتسم هنأ  ول  امك  ةلئسألا  ىلع  دري  نأو 
. ةیفطاعلا تالیضفتلا  نع  ةلئسألا  نم  ةعومجم  هیلع 

ةیلامتحا نع  ةلئسألا  نم  ةیناث  ةعومجم  حرط  متو 
. ةیقالخأ تایكولس ال  يف  طارخنالا 

ةیلامتحا نع  ةلئسألا  نم  ةثلاث  ةعومجم  تحرُط  مث 
. ةنمآ ریغ  تایكولس  يف  يور "  طارخنا " 

هتلاح يف  ةلئسألا  نع  ةباجإلا  نم  مايأ  ةعضب  دعب 
. اًددجم كيام "  يور " "  ىقتلا "   ، ةئداھلا ةیقطنملا 

مامتھالل " . ةریثم  ةلئسألا  كلت  تناك  يور " : "  لاق " 
نكي مل  يزنیك  نإ   . كلذ ملعأ   ، لجأ  : " ء ودھب كيام "  لاقو " 

ىرخأ ةعومجم  انيدل  ةبسانملاب   ، اندض لیلد  يأ  كلمي 
ةكراشملاب متھتس  لھف   ، ةیبيرجتلا تاسلجلا  نم 

 " . ؟ ىرخأ ةرم 
. هسأرو هیفتك  زھو  ًالیلق  يور "  مستباف " 



كنم بلطن   " : ًالئاق هیلإ  تاحفصلا  ضعبب  كيام "  عفدف " 
نكل  ، اھسفن ةقفاوملا  ةرامتسا  ىلع  عیقوتلا  ةرملا  هذھ 

ةسلجلا نوكتس   ، ًالیلق ةفلتخم  نوكتس  ةیلاتلا  ةمھملا 
ةرملا هذھ  نكل   ، اًمامت ةقباسلا  ةسلجلا  لثم  ةیلاتلا 

ةدھاشمب ةراثإ  ةلاح  يف  كسفن  عضت  نأ  كنم  ديرنس 
وھ هلعفت  نأ  كنم  ديرن  ام   ، ةریثملا روصلا  نم  ةعومجم 

نأ
لاع " . ىوتسم  ىلإ  كسفن  ریثت 

ةرملا هذھ  يفو   ، كوب يآ  لبأ  بساح  كيام "  جرخأ " 
ةقیقر ةقبطب  نیتیطغم  ةشاشلاو  حیتافملا  ةحول  تناك 

. ناراس ةفافل  نم 
نأ فرعأ  نكأ  مل   " : ًالئاق هھجو  تامسق  يور "  ىولف " 

لمحت " . تابوساحلا 
اذھ تاونق  انطبر  دقف   ، لیحتسم اذھ  كيام " : "  كحضف " 

هتفاظن " . ىلع  ةظفاحملا  ديرن  اننكل   ، بوساحلا
نم ةعومجم  حفصتیس  يور "  نأ "  كيام "  حرشو " 
لوصولا ىلع  هتدعاسمل  بساحلا  ىلع  ةریثملا  روصلا 
ةلئسألا نع  بیجي  مث  ؛  ةراثإلا نم  بسانملا  ىوتسملل 

اھسفن
. لبق نم  اھحرط  مت  يتلا 

نییعماجلا بالطلا  ضعب  عضخ   ، رھشأ ةثالث  دعب 
نم ةعونتم  ةعومجمل  يلكریب "  يف "  نيزاتمملا 

تاسلجلا ةعومجم  يفف   ، فلتخم بیترتب  تاسلجلا 
تيرجأ يتلا 

مھتارارقب اوؤبنت   ، روتفو ء  ودھ ةلاح  يف  اوناك  امدنع 



ةعومجم يفو   ، ةراثإلا ةلاح  يف  ةیقالخألاو  ةیفطاعلا 
ةراثإ ةلاح  يف  اوناك  امدنع  تيرجأ  يتلا  تاسلجلا 

، جایتھاو
اوناك مھنأ  امب  ةرملا  هذھ  نكل   ، مھتارارقب اًضيأ  اوؤبنت 

نأ مھب  ضرتفي  ناكف   ، فغشلا ةرطیس  تحت  لعفلاب 
امدنعو  ، ةلاحلا كلت  يف  مھتالیضفتل  اًكاردإ  رثكأ  اونوكي 

؛ ةحضاوو ةقسانتم  تاجاتنتسالا  تناك  ةساردلا  تھتنا 
. فیخمو غاط  لكشب  ةحضاو 

امدنع ء  ایكذألا بابشلا  نوكراشملا  باجأ   ، ةلاح لك  يفو 
يف مھتباجإ  نع  اًمامت  ةفلتخم  ةقيرطب  ةراثإلل  اوضرعت 

تالیضفتلاب ةقلعتملا  ًالاؤس  لا 19  يفف  ء،  ودھلا ةلاح 
نیكراشملا عیمجو  يور "  ضرعت "  امدنع   ، ةیفطاعلا

يف طارخنالا  يف  مھتبغر  نأب  اوؤبنت  ةراثإلل  نيرخآلا 
ام اًعون  ةفرحنملا  ةطشنألا  نم  ةعونتم  ةعومجم 

ىلعأ نوكتس 
ىلعأ ًابيرقت ( نیفعضب  ء  ودھلا ةلاح  يف  هب  اوؤبنت  امم 

ةبسنب %72).
نوكراشملاو يور "  ناك "  امدنع  هنأ  جئاتنلا  ترھظأو 

ایلعلا انألا  اھعفدت  ةیقطنم  ةئداھ  ةلاح  يف  نورخآلا 
نیبذجنم صاخ  لكشب  اونوكي  ملو  ء؛  اسنلا اومرتحا 

اًمئاد اومزتلاو  ؛  اھنع مھانلأس  يتلا  ةفرحنملا  ةطشنألل 
نومھفي مھنأ  نودقتعي  اوناك  ؛  ایلعلا ةیقالخألا  لثملاب 

نيرداق اوناك  يتلا  لاعفألاو  مھتالیضفتو  مھسفنأ 
. مھلعف دودر  ریثأت  نم  اوللق  مھنإف  نیبت  امك  نكل   ، اھیلع
نأ حضتا  دقف   ، دادعألا اھب  انصحف  يتلا  ةقيرطلا  تناك  اَّيأ 



، ًالئاھ ناك  نیكراشملا  لِبق  نم  نقتملا  ریغ  ؤبنتلا  مجح 
نوفرعي مھنأ ال  ةراثإلا  ةلاح  يف  اًعیمج  اورھظأ  دقف 

ةيامحلاو ةياقولا  تفتخاو   ، مھتراثإ متت  امدنع  مھتعیبط 
اوناك  ، رادارلا ةشاش  نم  اًمامت  قالخألاو  ةظفاحملاو 

ىلع فغشلا  ةردق  ىدمب  ؤبنتلا  نع  نيزجاع  ةطاسبب 
. مھرییغت

، ةآرملا يف  رظنتو   ، حابصلا يف  ظقیتست  كنأ  لیخت 
يرشب - هنكل  ًابيرغ  اًئیش  رخآ -  اًصخش  نأ  فشتكتو 

رثكأو رصقأو  حبقأ  تحبصأ   ، كمسج ىلع  ىلوتسا 
ء استكا

لوطأ ةعطاقلا  كنانسأو  عفرأ  كاتفش  تحبصأو   ، رعشلاب
ناتفحاز نانیع   ، اًحطست رثكأ  كھجوو  ةخستم  كرفاظأو 
مل ء،  يش میطحت  يف  بغرت   ، كب ناقدحت  ناترتاف 

. اًشحو تحبصأ  امنأو  تنأ  دعت 
يف همون  يف  نوسنیفیتس "  سيول  تربور  خرص " 

ماع 1885، فيرخ  يف  مايألا  دحأ  حابصل  ةركبملا  تاعاسلا 
هتظقيأ نأ  دعبو   ، ةیسوباكلا ايؤرلا  هذھ  هتجعزأ  نأ  دعب 

ةصق هیلع "  قلطأ  ام  ىلع  لمعلا  أدب   ، ةرشابم هتجوز 
" : اھیف لاق  يتلا   - Dr. Jekyll and Mr. Hyde - " ةعئار حابشأ 

، نانثا  " امنإو   ، اًّقح اًدحاو  سیل  ناسنإلا 
بجع الو   ، اھاحضو ةیشع  نیب  اًحاجن  باتكلا  ققح  دقو 

نيذلا نیيروتكیفلا  لایخ  ةصقلا  ترسأ  دقف  كلذ  يف 
اھلثمي يتلا  ةتوبكملا -  ةقایللا  نیب  ماسقنالا  مھرحس 

ةيوقلا ةبغرلاو  لكیج -  روتكدلا  قالخألا  ثمد  ملاعلا 
، دياھ  " دیسلا "  لتاقلا  اھدسجي  يتلا  اھطبض  رذعتملا 



يف مكحتي  فیك  مھفي  هنأ  دقتعي  لكیج "  روتكدلا "  ناك 
دياھ " دیسلا "  ىلوت  امدنع  سرتحا  نكل   ، هسفن

. ةرطیسلا
لبقف  ، ةديدج نكت  مل  اھنكل   ، ةیلایخو ةبعرم  ةصقلا  تناك 

سیلكوفس " اًكلم ل "  بيدوأ  ةیحرسم  نم  ةليوط  ةرتف 
ریخلا نیب  برحلا  تناك   ، ریبسكش  " ثیبكامو ل " 

لوقي " امكو   ، بدألاو ریطاسألل  ةدام  يلخادلا  رشلاو 
نكمي اًشحو   ، ةيوھ  ، ةضماغ ًاتاذ  رمضي  انم  لكف   ، ديورف  "

نم هب  ؤبنتلا  نكمي  وحن ال  ىلع  ةرطیسلا  عزتني  نأ 
رطیسي يذلا  دودولا  فیطللا  راجلا  َّمث  نمو   ، ایلعلا انألا 

ةروطقم يف  هترایسب  مدطصي   ، قيرطلا بضغ  هیلع 
بوصيو يرانلا  حالسلا  قھارملا  كسميو   ، اھمطحيو

ىلع
مھنأ نیحلاصلا  صاخشألا  ء  الؤھ لك  دقتعي   ، هئاقدصأ

، ةيوقلا ةبغرلا  ةأطو  يف  ةأجف  نكل   ، مھسفنأ نومھفي 
ء. يش لك  ریغتي   ، يلخادلا لوحتلا  ضعب  عمو 

يتلا ةميدقلا  ةصقلا  يلكریب "  يف "  انتبرجت  فشكت  مل 
امنإو  ، بسحف دياھ "  لكیج " و "  لثم "  انعیمج  اننإ  لوقت 

ناك امھم   ، انم دحاو  لك  نأ  اًديدج  اًئیش  تفشك 
، انكولس ىلع  ةيوقلا  ةبغرلا  ریثأتب  أبنتي   ، هحالص ىدم 
، نیئطخم انتبرجت  يف  نوكراشملا  ناك  ةلاح  لك  يفف 

ةبغرلا ةأمح  يف   ، ةیقطنمو ء  اكذ رثكألا  صخشلا  ىتحو 
نظي يذلا  صخشلا  نع  ًاّیلكو  اًمامت  ًالصفنم  ودبي   ، ةيوقلا

صاخشألا نأب  رمألا  قلعتي  كلذ ال  نع  ًالضف   ، وھ هنأ 
أطخ مھتاؤبنتف   ، مھسفنأ نع  أطخ  تاؤبنتب  نوموقي 



. ریبك قرافب 
تقولا مظعم  يف  يور "  مستي "   ، ةساردلا جئاتنل  اًقفوو 

لمعت  ، ةقثلا ةرادجو  فطللاو  ةینالقعلاو  ةقایللاو  ء  اكذلاب
يف مكحتيو   ، لماك لكشب  ةیھبجلا  هصوصف 

هیلع رطیسيو  ةراثإلا  ةلاح  يف  نوكي  امدنع  نكل   ، هكولس
. هسفن نع  ًابيرغ  حبصي   ، فحازلا خملا 

ةلاح يف  فرصتیس  فیك  فرعي  هنأ  يور "  دقتعي " 
نأ اًّقح  مھفي  وھف ال   ، دودحم مھفلا  اذھ  نكل   ، ةراثإلا
رذحلا مزتلي  امبرو ال   ، ةدح رثكأ  حبصي  يفطاعلا  هزفاح 

تاقالعلا ربع  ضارمأ  لاقتناب  رطاخي  امبرو   ، اًقلطم
هفطاوع نإف   ، ةيوقلا ةبغرلا  هكلمتت  امدنعو   ، ةروظحملا
يف  ، أطخلاو باوصلا  نیب  لصافلا  دحلا  سمطت  دق 
لكشب اًحماج  حبصأ  ىدم  يأ  ىلإ  كردي  وھ ال  ةقیقحلا 

ؤبنتلا لواحيو  ةنیعم  ةلاح  يف  نوكي  امدنع  هنأل   ، رمتسم
. ئطخي هنإف  ىرخأ  ةلاح  يف  هكولسب 

مھف نع  انزجع  نأ  ىلإ  ةساردلا  تراشأ  كلذ  نع  ًالضف 
عم نسحتي  هنأ  ودبي  ةفلتخم ال  ةیفطاع  ةلاح  يف  انسفنأ 

ةلاحلا هذھ  يف  انیضق  ول  ىتح  ئطخن  اننإف  ؛  ةبرجتلا
يف يلكریب "  بالط "  هاضق  يذلا  تقولا  لثامي  اًتقو 
ةيرشبو ةیصخشو  ةفولأم  ةراثإلا  هذھ   ، ةیفطاعلا ةراثإلا 

أبنتن كلذ ال  نم  مغرلا  ىلعو   ، اًمامت ةعئاشو  ةياغلل 
ةیلاعلا انألل  ةراثإلا  ء  اغلإ ىدمب  يجھنم  لكشب  انعیمج 

. انكولس يف  فطاوعلا  اھب  مكحتت  يتلا  ةقيرطلاو   ، اًمامت
يف ةیقطنملا  ریغ  انتاذ  طشنت  امدنع  ثدحي  اذام   ، نذإ
ریغ ةقیقحلا  يف  هنكل  فولأم  هنأ  نظن  يفطاع  ناكم 



نم لھف   ، اًّقح انسفنأ  مھف  يف  انلشف  ول  ؟  فولأم
نأ نكمملا 

امدنع انریغ  وأ  نحن  اھب  فرصتنس  يتلا  ةقيرطلاب  أبنتن 
وأ ىعوج  وأ  نیبضاغ  نوكن  امدنع   ، انلقعل نيدقاف  نوكن 

نأ نكمملا  نم  لھ  ؟  ةياغلل نيراثتسم  وأ  نیفئاخ 
؟ رمألا اذھ  لایح  اًئیش  لعفن 

اننأ ىلإ  ریشت  اھنأل   ، ةقیمع ةلئسألا  هذھ  نع  تاباجإلا 
دیسلا " اھیف  رطیسي  دق  يتلا  فقاوملا  نم  رذحن  نأ  بجي 

لیمن دق  اننإف   ، ألملا ىلع  ريدملا  اندقتني  امدنع   ، دياھ  "
نم سیلأ  نكل   ، ةفینع ةینورتكلإ  ةلاسرب  درلا  ىلإ 

؟ مايأ ةعضبل  ةدوسم "  دلجم "  يف  اندر  عضن  نأ  لضفألا 
اھیف راط  ةیبيرجت  ةدایق  دعب  ةیضاير  ةرایس  انبذتجت  امدنع 

شقاننو لھمتن -  نأ  انب  ردجي  الأ   ، حايرلا ةوق  نم  انرعش 
ىلع عیقوتلا  لبق  ةریغص -  ةنحاش  ء  ارشل انتجوز  ةطخ 

؟ ةرایسلا ء  ارش دقع 
انسفنأ اھب  يمحن  قرط  نع  ىرخألا  ةلثمألا  ضعب  كیلإو 

: انسفنأ نم 
ةنمآلا تاقالعلا 

ةلاح يف  مھ  امنیب  نیقھارملاو -  ء  ابآلا نم  ديدعلا  لیمي 
نأب داقتعالا  ىلإ  ةیقطنملا -  ةئداھلا  لكیج "  روتكد " 

لق ال ماع ب "  لكشب  فرعي  يذلا  عانتمالاب  دعولا  درجم 
لقتنت يتلا  ضارمألا  نم  ةیفاك  ةياقو  وھ   ، بسحف  "

لق ةركفل "  نوديؤملا  ىري  الو   . ةنمآلا ریغ  تاقالعلا  ةجیتن 
، ماودلا ىلع  مھعم  بیقر  دوجول  عاد  يأ  بسحف "  ال 
امدنع ىتح  دوستس  ةفیصحلا  ةركفلا  هذھ  نأ  نيدقتعم 



انتسارد رھظت  امك  نكل   ، جایتھالا ةجردل  فطاوعلا  لصت 
لوحتلا رطخل  ةضرع  نحن   ، ةيوقلا ةبغرلا  ةأمح  يف 

يفو ؛  رصبلا حمل  يف   " ! معن ىلإ "  بسحف "  لق ال  نم " 
ضغب  ، معن لوقن  نأل  لیمن  اننإف   ، عدار يأ  رفوت  مدع  لاح 

. رطاخملا نع  رظنلا 
لماوعل رشتنملا  رفاوتلا   ، ًالوأ ؟  رمألا اذھ  ریشي  اذام  ىلإ 

ء ودھلا ةلاح  يف  ررقن  نأ  انب  ردجي  ، ال  يرورض رمأ  ةياقولا 
نوكت نأ  الف ب د  ؛  اھمدع نم  لماوعلا  هذھ  دوجو 

دق فیك  مھفن  مل  ام   ، ًایناث ء،  يش يأل  ًابسحت  ةدوجوم 
نم نكمتن  نلف   ، ةیفطاعلا ةلاحلا  يف  انلعف  در  نوكي 
هذھ مقافتت  نیقھارملل  ةبسنلابو   ، لوحتلا اذھب  ؤبنتلا 

ةفاقثلا زكرت  نأ  دبال  َّمث  نمو   ، حجرألا ىلع  ةلكشملا 
زاھجلا ةیجولویبو  ةیجولویسف  ىلع  لقأ  لكشب 

عم لماعتلا  تایجیتارتسإ  ىلع  ربكأ  لكشبو   ، يلسانتلا
فطاوعلا

مھفلا درجم  نأب  فرتعن  نأ  دبال   : اًثلاث  . ةراثإلل ةبحاصملا 
نوكي دق ال  ةراثإلل  ةیفطاعلا  ةيرانلا  ةفصاعلل  مھبملا 

. ًایفاك
عیطتسي نل  يتلا  فقاوملا  نم  ریثك  حجرألا  ىلع  كانھ 

ةیجیتارتسإ لضفأو   ، مھفطاوع ةاراجم  نوقھارملا  اھیف 
نیقھارملا بنجت  اونمضي  نأ  نوديري  نيذلل  ةبسنلاب 

بجي هنأ  نیقھارملا  میلعت  يھ  ةنمآلا  ریغ  تاقالعلل 
اوبرتقي نأ  لبق  ةيوقلا  ةبغرلا  ةأمح  نع  داعتبالا  مھیلع 

هذھ لبقت  نوكي  دق ال   ، اھیف سامغنالا  نم  فاك  لكشب 
ةمواقم نأ  ىلإ  ریشت  انجئاتن  نكل   ، ًالھس اًرمأ  ةحیصنلا 



يف أدبي  نأ  نم  مھل  ةبسنلاب  لھسأ  هثودح  لبق  ء  ارغإلا
نم لھسأ  اًمامت  ء  ارغإلا بنجت  رخآ  ىنعمب   ، مھباذتجا

. هیلع بلغتلا 
ةلمحب " هبشأ  ریبك  لكشب  اذھ  ودبي   ، نیقیلا هجو  ىلعو 

داعتبالا ىلع  نیقھارملا  ثحت  يتلا   ، بسحف  " لق ال 
نكل ء،  ارغإلل مھضرعت  دنع  ةنمآلا  ریغ  تاقالعلا  نع 

عیطتسن اننأ  ضرتفت  بسحف "  لق ال  نأ "  وھ  قرفلا 
نأ نیح  يف   ، ةظحل ةيأ  يف  اًعوط  ةيوقلا  ةبغرلا  تبك 
ًابناج انیحن  ولف   ، فئاز ضارتفالا  اذھ  نأ  رھظت  انتسارد 

ریغ تاقالعلا  ئواسمو  نساحمب  ةقلعتملا  ةشقانملا 
ىلع نیقھارملا  ةدعاسم  ديرن  انك  ول  اننأ  حضتي   ، ةنمآلا

، اھقيرط نع  لقتنت  يتلا  ضارمألاو  تاقالعلا  هذھ  بنجت 
نإف

لبق نولوقي ال  فیك  مھملعن  نأ  امإ   ، نیتیجیتارتسإ انمامأ 
نم حبصي  نأ  لبقو  ء،  ارغإ يأ  مھیلع  رطیسي  نأ 

نأ اننكمي  كلذ  نم  ًالدب  وأ  فقوملا  ةمواقم  لیحتسملا 
ةبغرلا ةأمح  يف  معن  لوق  بقاوع  عم  لماعتلل  مھدعن 

راغصلا اننایتف  ملعن  مل  اذإ   : دكؤم دحاو  رمأ  كانھ   . ةيوقلا
امدنع ةنمآلا  ریغ  تاقالعلا  عم  لماعتلا  ةیفیك 

؛ بسحف مھعدخن  نحنف ال   ، لقعلل نيدقاف  هبش  نونوكي 
اھملعن يتلا  سوردلا  تناك  اَّيأو   ، اًضيأ انسفنأ  عدخن  امنإو 

در نأ  مھف  ىلع  مھدعاسن  نأ  انیلعف   ، مھل
نع نيرتافو  نیئداھ  اونوكي  امدنع  اًفلتخم  نوكیس  مھلعف 

هسفن ء  يشلا عبطلابو  مھتانومرھ ( جیھت  امدنع  مھتلاح 
.( انكولس ىلع  قبطني 



ةنمآلا ةدایقلا 
الأ  ( عیمجلاو نیقھارملا ( ملعن  نأ  انیلع   ، هباشم وحن  ىلع 

سیلف  ، ةجاتھم مھفطاوع  نوكت  امدنع  ةرایسلا  اودوقي 
لعجت يتلا  يھ  تانومرھلاو  ةربخلا  ةلق  طقف 

ةرایس وأ  مھتارایس  نومطحي  نیقھارملا  نم  ديدعلا 
، نیكحاضلا ء  اقدصألاب اًضيأ  ئلتمت  ةرایسلاف   ، مھئابآ
يذلا لبیسيدلا  ىوتسمب  يودي  ةجمدم  صارقأ  لغشمو 

نع ثحبت  ىنمیلا  قئاسلا  ديو   ، قفدتي نیلانيردألا  لعجي 
اذھ يف  ةروطخلا  يف  ركفي  نم   ، ةیلقملا سطاطبلا 
ةثيدح ةسارد  تفشتكا   ، حجرألا ىلع  دحأ  ؟ ال  فقوملا

نأ
ضرعتي نأ  لمتحي  هدحول  ةرایسلا  دوقي  يذلا  قھارملا 

امدنع نكل   ، غلابلا صخشلا  نم  رثكأ  ةبسنب %40  ةثداحل 
ةبسنلا تناك   ، ةرایسلا يف  رخآ  قھارم  هعم  نوكي 

تفعاضت ةرایسلا  يف  ثلاث  قھارم  دوجو  عمو   ، ةفعاضم
. ىرخأ ةرم  ةبسنلا 

دمتعي ًالخدت ال  ديرن   ، اذھ ىلع  لعف  درب  مایقلا  لجأ  نمو 
اودارأ فیك  نوركذتیس  نیقھارملا  نأ  ةیضرف  ىلع 

مھدارأ فیك  وأ   ) ء ودھلا ةلاح  يف  اوناك  امدنع  فرصتلا 
ىتح تاھیجوتلا  هذھ  نوعبتيو   ( اوفرصتي نأ  مھؤابآ 

لخاد ممصن  َِمل ال   ، ةراثإلا ةلاح  يف  نونوكي  امدنع 
دق ؟  نیقھارملا كولس  قوعت  ةيزارتحا  ةزھجأ  ةرایسلا 

هذھ نوكت 
نوقھارملا موقي  راتس  نوأ  ماظنب  ةدوزم  تارایسلا 

ةرایسلا 65 تزواجت  نإف  ء،  ودھلا ةلاح  يف  هطبضب  ء  ابآلاو



نم 40 رثكأ  وأ  عيرسلا  قيرطلا  ىلع  ةعاسلا  يف  ًالیم 
ًالیم

، لاثملا لیبس  ىلع   ، ةینكسلا ةقطنملا  يف  ةعاسلا  يف 
دح ةرایسلا  تزواجت  نإو   ، بقاوع كانھ  نوكتسف 

، ةمظتنم ریغ  تافاطعناب  مایقلا  يف  تأدب  وأ  ةعرسلا 
لقتني امبرف 

ناموش ةینوفمیس  ىلإ  كابوت  ىقیسوم  نم  عايذملا 
لغشت امبر  وأ   ( نیقھارملا مظعم  ئطبي  اذھ  ةیناثلا (

فیصلا يف  ةأفدملا  وأ  ء  اتشلا يف  ء  اوھلا فیكم  ةرایسلا 
لصتت وأ 

ء اقدصأ ناك  نإ  ةیقیقح  ةئیس  ةبرجت  هذھو  مألاب ( ًاّیئاقلت 
ةمیسجلا بقاوعلا  هذھ  عضوب  نذإ   .( نيدوجوم قئاسلا 

هؤاقدصأو قئاسلا  كردیس   ، رابتعالا يف  ةيروفلاو 
عديو ًابناج  دياھ "  دیسلا "  ىحنتي  نأل  تقولا  ناح  دق  هنأ 

. ةدایقلا ىلوتي  لكیج "  روتكدلا " 
تارایسلاف  ، قالطإلا ىلع  لامتحالا  دیعب  سیل  اذھ 

يف مكحتت  يتلا  بساوحلاب  لعفلاب  ئلتمت  ةثيدحلا 
تارایسلاو  ، توصلا ماظنو   ، خانملا ماظنو   ، دوقولاب دوزتلا 

، ةیكلسال ةكبشب  لعفلاب  لصتت  راتس  نوأ  ماظنب  ةدوزملا 
مألاب ةرایسلا  لاصتا  نوكیسف  ةیلاحلا  ایجولونكتلا  عمو 

. ًاطیسب اًرمأ 
لضفأ ةیتایح  تارارق 

ةرم لوأل  لماوحلا  ء  اسنلا ربخت  نأ  عئاشلا  ریغ  نم  سیل 
نم عون  يأ  نضفریس  نھنأ   ، ةدالولا ةيادب  لبق  نھ  ء ابطأ

ریثي ء  ودھلا ةلاح  يف  هنذختي  يذلا  رارقلا   ، تانكسملا



ملألا نلیختي  نھو ال  رارقلا  اذھ  نذختا  نھنكل   ، باجعإلا
.( لفطلا ةیبرت  تايدحت  نع  كیھان  ةدالولا ( بحاصي  يذلا 

نھنقح مت  ول  نینمتي  دق  ء،  يش لك  ء  اھتنا دعبو 
. لارودیبيإ راقعب 

يتجوز يموس " ( انأ و "  تررق   ، اننیعأ بصن  اذھ  عضوب 
نأ تیمأ "  لوألا "  انلفط  ةدالول  دعتسن  نحنو   ،( ةلیمجلا

قلعتت تارارق  يأ  ذختن  نأ  لبق  انعافدنا  ربتخن 
تسمغ " اذھب  مایقللو   ، لارودیبيإ راقع  مادختساب 

اذھ انلعف  نیتقیقدل ( جلثلا  نم  ٍولد  يف  اھيدي  يموس " 
ملألا نإ  انل  مسقأ  يذلا   ، ةدالولا بردم  ةحیصن  ىلع  ء  انب

امنیب  ،( ةدالولا ملأل  اًھباشم  نوكیس  كلذ  نع  جتانلا 
نكمتت " مل  اذإ  هنأ  اندقتعاو   ، سفنتلا ىلع  اھتبرد 

ىلع جاتحتسف   ، ةبرجتلا هذھ  ملأ  لمحت  نم  يموس " 
حجرألا

، ةیقیقحلا ةدالولا  ةیلمعل  عضخت  امدنع  تانكسم  ىلإ 
تمھف "  ، جلثلا ولد  يف  اھيدي  عضو  نم  نیتقیقد  دعبو 

ةیلمع ء  انثأو  ، لارودیبيإ راقع  ةیبذاج  حوضوب  يموس " 
يموس " اھنكت "  بح  ةرذ  ةيأ  تلوحت   ، اھسفن ةدالولا 

لارودیبيإب اھنقح  يذلا   ، ريدختلا بیبط  ىلإ  اًمامت  اھجوزل 
ىلإ انلصو   ، يناثلا انلفط  يف  ) . ةمساحلا ةظحللا  يف 

ىھتنا اذل   ، نیتقیقدب اتین "  ةدالو "  لبق  ىفشتسملا 
يف تانكسم  نود  نم  ةدالو  ةبرجتب  يموس "  لاحلا ب " 

.( ةياھنلا
سیل اذھف   ، بعص رمأ  ىرخأ  ىلإ  ةیفطاع  ةلاح  نم  رظنلا 

نأ نكمي  هنإف  يموس "  انأ و "  تملعت  امكو  ؛  اًمئاد اًنكمم 



نأ انیلع  ةیعاو  تارارق  ذاختال  نكل   ، اًملؤم نوكي 
نوكنس يتلا  ةیفطاعلا  ةلاحلا  ام  ةقيرطب  مھفنو  ربتخن 

دس ةیفیك  ملعت  ربتعيو   ، ةبرجتلل رخآلا  بناجلا  يف  اھیف 
يف ةمھملا  تارارقلا  ضعب  رادصإل  ًاّيرورض  اًرمأ  ةوجفلا 

. انتایح
نود نم  ةفلتخم  ةنيدم  ىلإ  لقتنن  نأ  لمتحملا  ریغ  نمف 
مھيأر نع  كانھ  نوشیعي  نيذلا  ء  اقدصألا نم  راسفتسالا 

ءة ارق نود  نم  ملیف  ةدھاشم  راتخن  ىتح  وأ  اھیف 
رمثتسن اننأ  بيرغلا  نم  سیلأ   ، ةيدقنلا تالاقملا  ضعب 

راخدا انب  ردجي  اذامل  ؟  انتاذ يبناج  الك  ةفرعم  يف  لیلقلا 
لشفلا نأ  نیح  يف  سفنلا  ملع  فوفصل  عوضوملا  اذھ 

بناوج يف  ةرركتم  تاقافخإ  ثدحي  نأ  نكمي  همھف  يف 
؛ انسفنأ يبناج  فشكتسن  نأ  انیلع  ؟  انتایح نم  ةديدع 

ىرن نأ  انیلع  ؛  ةراثإلا ةلاحو  ء  ودھلا ةلاح  مھفن  نأ  انیلع 
نيأو انتایح  يف  ةراثإلاو  ء  ودھلا تالاح  دئاوف  نیب  ةوجفلا 

. انللضت
كولسلا جذامن  نأ  امبر  ؟  انبراجت ریشت  اذام  ىلإ 

ام دجوي  امبر ال   ، رظن ةداعإ  ىلإ  ةجاحب  انيدل  يناسنإلا 
ةرابع ةقیقحلا  يف  نوكن  امبر   ، لماكلا ناسنإلاب  ىمسي 

نع
يف سیل  اننأ  نم  مغرلا  ىلعو   ، ةددعتم تاوذل  مكارت 

ةوق ريدقتب  لكیج "  روتكدلا "  عانقإل  ریثكلا  لعف  انعسو 
ةضرع اننأب  انكاردإ  درجم  امبرف   ، اًمامت ديا "  دیسلا " ه 

ةفطاعلا انیلع  ذوحتست  امدنع  أطخلا  تارارقلا  ذاختال 
تاوذب " انتفرعم  قیبطت  ىلع  ام  دح  ىلإ  اندعاسي  ةيوقلا 



. ةیمویلا انتطشنأ  ىلع  انب  ةصاخلا  دياھ " 
فرصتلا ىلع  دياھ "  تاذ "  رابجإ  لواحن  نأ  اننكمي  فیك 

. عباسلا لصفلا  هلوح  رودي  ام  اذھ  ؟  لضفأ لكشب 



سفنلا طبضو  ةلطامملا  ةلكشم  لصفلا 7 
! هلعف ديرن  ام  لعف  ىلع  انسفنأ  ربجن  مل ال 

ةریبكلا لزانملاب  جعت  يتلا  ةیكيرمألا  ةحاسلا  ىلع 
ىلع يوتحت  يتلا  تانويزفیلتلاو   ، ةمخضلا تارایسلاو 

يھو  : ىربك ةرھاظ  كانھ   ، ةریبك امزالب  تاشاش 
ضافخنالا

. ریبكلا دوكرلا  ذنم  يصخشلا  راخدالا  لدعم  يف  ربكألا 
غلبت يتلا  تارخدملا  تناك  ء،  ارولا ىلإ  اًماع  ةدوعلاب 25 

لدعم ناك  ماع 1994  يفف   ، ةدئاسلا ةدعاقلا  يھ  نیمقر 
ماع 2006 لولحبو   ، ًابيرقت  % ةسمخ راخدالا 

بلاس ىلإ   ، رفصلا نود  ام  ىلإ  راخدالا  لدعم  ضفخنا 
امنإو ؛  بسحف نورخدي  نویكيرمألا ال  نكي  ملف   ،% دحاو

اوناكف نویبروألا  امأ   ، نونجي امم  رثكأ  نوقفني  اوناك 
يف ةبسن %20  نورخدي  مھنإ  ذإ  ؛  لضفأ ء  الب نولبي 

نذإ نیصلا %50،  لدعمو  نابایلا %25،  لدعمو   ، طسوتملا
؟ اكيرمأ يف  بطخلا  ام 

اوعضخ نییكيرمألا  نأ  يھو  ةدحاو  ةباجإ  كانھ  نأ  دقتعأ 
مت لزنم  ىلإ  دع   ، ةرشتنملا ةیكالھتسالا  ةكرحلا  ىلإ 

ىلع ء  يش يأ  ىلع  لوصحلل  رطضن  نأ  لبق  هؤانب 
لیبس

. تانازخلا مجح  دقفتو   ، لاثملا
، جديربماك يف  انلزنم  ء  انب مت  لاثملا  لیبس  ىلعف 

ىلع تانازخ  ةيأ  هب  نكي  مل  ماع 1890،  ستسوشتاسام 
يضاملا نرقلا  نم  تانیعبرألا  يف  لزانملاو   ، قالطإلا

مضت تناك 



تناكو  ، اھیف فوقولل  يفكي  امب  ةریبك  داكلاب  تانازخ 
، لیلقب ربكأ  يضاملا  نرقلا  نم  تانیعبسلا  يف  ةنازخلا 

قودنص  ، نبجلا قوفخم  نم  ردقل  يفكي  امب  ةقیمع  امبرو 
نیتاسفلا ، ضعبو   ، لیجست ةطرشأ  ةینامث  ىلع  يوتحي 

تانازخلاف   " ، اًمامت فلتخم  عون  نم  مویلا  ةنازخ  نكل 
كنكمي كنأ  ينعت  اھیف "  ریسلا  نكمي  يتلا  ةمخضلا 

، ام دح  ىلإ  ةریبك  ةفاسمل  يفرحلا  ىنعملاب  اھیف  ریسلا 
نویكيرمألا دجو  دقف  تانازخلا  هذھ  قمع  ناك  امھمو 

. بابلا ىتح  اھئلمل  ةقيرط 
يھو ةلكشملا -  نم  رخآلا  فصنلا  ىرخأ -  ةباجإ  كانھو 

ةلئاعلاف  ، يكالھتسالا نامتئالا  يف  ریخألا  راجفنالا 
يفف نامتئا ( تاقاطب  تس  ًایلاح  اھيدل  ةيداعلا  ةیكيرمألا 

ماع
ىلع بلط  تارایلم  نویكيرمألا 6  ىقلت   ، طقف  2005

نأ رعذلا  ریثي  اممو   .( رشابملا ديربلا  ربع  نامتئا  تاقاطب 
غلبي هذھ  نامتئالا  تاقاطب  يف  ةيداعلا  ةلئاعلا  نيد 

نوضرتقي رسأ  لك 10  نم  عبسو  ؛  رالود يلاوح 9000 
ةشیعملا تاقفن  ةیطغتل  نامتئالا  تاقاطب  بجومب 

. سبالملاو قفارملاو  ماعطلا  لثم  ةیساسألا 
، راخدالا نویكيرمألا  ملعتي  نأ  ةمكحلا  يضتقت  الأ  نذإ 

زاجتحاب  ، ملاعلا ةیقب  لعفي  امكو   ، يلاوخلا مايألا  يف  امك 
تايرتشملا ضعب  لیجأتو   ، ةلاصحلا يف  دوقنلا  ضعب 

راخدا اننكمي  َِمل ال  ؟  اًّقح اھتفلكت  لمحت  نم  نكمتن  ىتح 
؟ انب ردجي  هنأ  فرعن  امك   ، انب صاخلا  بتارلا  كیش  نم  ء  زج

؟ ةديدجلا تايرتشملا  كلت  ةمواقم  اننكمي  َِمل ال 



زارطلا ميدقلا  يتاذلا  طبضلا  ضعب  ةسرامم  اننكمي  َِمل ال 
؟ دیجلا

، ةنسحلا اياونلاب  فوفحم  منھج  ىلإ  قيرطلا  نإ  نولوقي 
راخدالاب دھعتن   ، كلذ لك  هلوح  رودي  ام  فرعن  انمظعمو 

ىلع مسقن   ، ةلطعلا ىلع  لاملا  قفنن  اننكل   ، دعاقتلل
ةبرع ء  ارغإل ملستسن  اننكل   ، ةیئاذغ ةیمح  عبتن  نأ 

مث  ، ماظتناب انيدل  لورتسیلوكلا  صحفب  دھعتن   ، ىولحلا
. اندعوم يغلن 

نع فرحنن  ةرباعلا  انعفاود  انلعجت  امدنع  رسخن  مك 
دیعاوملا كلتب  انتحص  رثأتت  مك  ؟  ىدملا ةليوط  انفادھأ 

لقت مك  ؟  ةیضايرلا نيرامتلل  انتيدأت  مدعو  اھتوفن  يتلا 
لیلقتو راخدالا  ةدايزب  دھعتن  نأ  ىسنن  امدنع  انتورث 

اًرارم ةلطامملا  دض  ةكرعملا  رسخن  اذامل  ؟  كالھتسالا
؟ اًراركتو

انیلع رطیست  فیك  سداسلا  لصفلا  يف  انشقان 
ةملك  ، فلتخم روظنم  نم  ملاعلا  ىرن  انلعجتو  فطاوعلا 

ةملكلا نم  ةذوخأم  ةلطامملا - (  - Procrastination
اھانعمو  ، cras ةملكو ؛  لجأ نم  اھانعمو   ، pro ةینیتاللا

دھعتن امدنعف   ، هسفن ةلكشملا  عون  يف  خسرتت   ( دغلا
دھعتن امدنعو   ، ةئداھ ةلاح  يف  نوكن  انلام  راخداب 

نوكن  ، ةیئاذغلا انتیمح  ةبقارمو  نيرامتلا  ةسراممب 
ممح انسوفن  يف  شیجت  كلذ  دعب  نكل   ، اًددجم نیئداھ 

ةرایس ىرن  اننإف  راخدالاب  دھعتن  امدنع  ؛  فطاوعلا
لوصحلا بجي  ةيذحألا  نم  اًجوز  وأ  ةیلبج  ةجارد   ، ةديدج

اننإف  ، ماظتناب نيرامتلا  ةسراممل  ططخن  امدنعو   ، اھیلع



، زافلتلا مامأ  مویلا  لاوط  سولجلل  ًاببس  دجن 
نم ةحيرشلا  كلت  لوانتأس  ؟  ةیئاذغلا ةیمحلا  نع  اذامو 

اي  ، اًدغ ًاّيدج  ةیئاذغلا  ةیمحلا  أدبأو  ةتالوكیشلا  ةكعك 
لجأ نم  ىدملا  ةليوط  انفادھأ  نع  يلختلا   ، يئاقدصأ

. ةلطامم وھ  يروف  عابشإ 
، يعماج ذاتسأ  يننأل  ةلطامملاب  ةریبك  ةيارد  ىلع  يننإ 

اًدوعو يبالط  عطقي  يسارد  لصف  لك  ةيادب  يفف 
مھضورف ءة  ارقب نودھعتي   ، مھسفنأ ىلع  ةیلوطب 

يف ةیساردلا 
ماع لكشبو   ، اھدعوم يف  مھثاحبأ  ميدقتو   ، اھدعوم

مسوم لك  مھتبقار  دقلو   ، رومألا لكل  نيدعتسم  نوقبي 
باھذلا وأ  دعوم  يف  جورخلاب  ء  ارغإلل نوضرعتي  امدنع 

جلزت ةلحرب  نوموقي  وأ  عامتجا  روضحل  بالطلا  داحتال 
امنیب  ، لابجلا يف 

يھتنت ةياھنلا  يفو   ، مھلامعأ زاجنإ  نع  لحارمب  نورخأتي 
مھب

نكلو دیعاوملا  يف  مھتقدب  سیل   ، يباجعإ ةراثإب  لاحلا 
ةیلئاع يسآمو  اًراذعأو  اًصصق  نوقلتخیف   ، مھعادبإب
لكشب ةیلئاعلا  يسآملا  ثدحت  اذامل  ) . مھرخأت ريربتل 

ماع
(. ؟ يساردلا لصفلا  يف  نیعوبسأ  رخآ  لالخ 

دھعم يف  سردأ  انأو  َّيلع  تاونس  رورم  دعب 
يلیمزو " انأ  تررق   ، ایجولونكتلل ستسوشتاسام 

ةیلك يھو   ، دیسنإ ةیلك  يف  ذاتسأ  كوربنیتير " ( سوالك 
عورف اھل  ةراجت 



لصوتت دق  تاسارد  عضب  ء  ارجإ  ( ةروفاغنسو اسنرف  يف 
ةيرشبلا فعضلا  ةطقنل  ًالح  مدقت  دقو   ، ةلكشملا ببسل 

ةرملا هذھ  انبراجت  لوقح  نوكتسو   ، هذھ ةعئاشلا 
صاخلا هسردأ  يذلا  فصلا  يف  نیجھتبملا  بالطلا 

. كلھتسملا كولسب 
مویلا كلذ  حابص  يف  مھدعاقم  ىلع  اوحارتسا  امدنع 

اونوكي نأ  ىلع  میمصت  كش  البو  بقرتلا ( مھؤلمي   ، لوألا
َّيلإ بالطلا  عمتسا   ،( ةیساردلا مھضورفل  نيدعتسم 

: ًالئاق تحرشو   ، ةیساردلا ةرودلا  ررقم  ضرعتسأ  انأو 
لصفلا لالخ  ةیسیئر  ثاحبأ  ةثالث  كانھ  نوكتس 

هذھ لكشتسو   ، اًعوبسأ رمتسي 12  يذلا  يساردلا 
ثاحبألا

. ةیئاھنلا ةجردلا  نم  ریبك  ًءا  زج اًعم 
امو  " : فلخلا نم  هيدیب  حولي  وھو  مھنم  دحاو  لأس 

مدقت نأ  كنكمي   " : تلقو تمستباف    " ؟ ةیئاھنلا دیعاوملا 
رمألا  ، يساردلا لصفلا  ةياھن  لبق  تقو  يأ  يف  ثاحبألا 

. نیھودشم فلخلا  ىلإ  بالطلا  رظنف   ، كیلإ  " عجري  هلك 
عوبسألا ةياھن  لولحب   ، قافتالا مكیلإ   " : ًالئاق تحرشو 

اوددحت نإ  امو   ، ثحب لكل  يئاھن  دعومب  اومزتلت  نأ  دبال 
تفضأو  ، اھرییغت  " نكمي  الف   ، ةیئاھنلا مكدیعاوم 

اھنم مصخیس  دعوملا  دعب  اھميدقت  متي  يتلا  قاروألا  نأب 
عیطتسيو  ، ریخأت موي  لك  نع  ةجردلا  نم  ةبسن %1 

ةیئاھنلا مھدیعاوم  لبق  مھثاحبأ  میلست  اًمئاد  بالطلا 
اھنم ًاّيأ  أرقأ  نل  يننأ  امب  نكل  عبطلاب   ، ةبوقع نود  نم 

ةيأ كانھ  نوكت  نلف   ، يساردلا لصفلا  ةياھن  ىتح 



. تاجردلا ثیح  نم  كلذ  لعفل  ةیلضفأ 
نولحتیس لھف   ، مھبعلم يف  ةركلا  تناك   : رخآ ىنعمب 

؟ ةارابملا اوضوخیل  سفنلا  طبضب 
ثحتي يكذ  ریتسجام  بلاط  وھو   ، فارواج  " لأس " 

اًرظن يليرأ "  ریسفورب "  نكل   " : ةرحاس ةيدنھ  ةجھلب 
نأ يقطنملا  نم  نوكي  نلأ   ، زفاوحلاو تامیلعتلا  هذھل 

راتخن
 " . ؟ نكمم خيرات  رخآ 

يقطنم كلذ  نأ  تدجو  نإ   ، كلذ مكنكمي   " : تبجأف
فورظلا " . تناك  امھم  هلعفاف 

؟ لعفتل تنك  اذام   ، فورظلا هذھ  لظ  يف 
عوبسألا يف  لوألا  ثحبلا  ميدقتب  دھعتأ 

عوبسألا يف  يناثلا  ثحبلا  ميدقتب  دھعتأ 
عوبسألا يف  ثلاثلا  ثحبلا  ميدقتب  دھعتأ 

؟ مھسفنأل بالطلا  اھراتخا  يتلا  ةیئاھنلا  دیعاوملا  ام 
ددحو فارواج "  ةحیصن "  اًمامت  يقطنملا  بلاطلا  عبتا 

مغرف  ، فصلا يف  موي  رخآ  يف  ةیئاھنلا  دیعاوملا  عیمج 
لك

نم اًركبم  ثاحبألا  ميدقت  اًمئاد  نكمملا  نم  ناك  ء  يش
نم ركبأ  دعوم  رایتخاو  ةفزاجملا  َِمل  نذإ   ، ةبوقع نود 

ىلإ ةیئاھنلا  دیعاوملا  لیجأت  نأ  حضاولا  نم  ؟  بولطملا
، اًمامت نییقطنم  بالطلا  ناك  ول  رارق  لضفأ  ناك  ةياھنلا 

اوعضخ ول  اذام  ؟  نییقطنم ریغ  بالطلا  ناك  ول  اذام  نكل 
اوكردأ ول  اذام  ؟  ةلطامملل ةضرع  اوناكو  ء  ارغإلل



اوملعو  ، نییقطنم ریغ  بالطلا  ناك  اذإ  ؟  مھفعض ةطقن 
رابجإل ةیئاھنلا  دیعاوملا  لالغتسا  مھنكمیف   ، كلذ

نأ مھنكمیف   ، لضفأ لكشب  فرصتلا  ىلع  مھسفنأ 
اوددحي

ىلع مھسفنأ  نوربجي  كلذ  لعفبو  ةركبم  ةیئاھن  دیعاوم 
لصفلا يف  ركبم  تقو  يف  تاعورشملا  ىلع  لمعلا  ء  دب

. يساردلا
يتلا دیعاوملا  ديدحت  ةادأ  اولغتسا  ؟  يبالط لعف  اذام 

لصفلا لاوط  مھثاحبأ  تیقوت  اودعابو  اھايإ  مھتحنم 
نأ ىلإ  ریشي  هنإ  ذإ  ؛  دیجو عئار  اذھ   ، لماكلاب يساردلا 

نإ مھنأو  ةلطامملا  عم  مھتالكشم  نوكردي  بالطلا 
يف مكحتلا  نولواحي  مھنإف  ةبسانملا  صرفلا  مھل  تمدق 

ةادألا تناك  لھ   : وھ يسیئرلا  لاؤسلا  نكل   ، مھسفنأ
ةدیفم

انیلع ناك  اذھ  فاشتكال   ، مھتاجرد نیسحت  يف  لعفلاب 
فوفص يف  اھسفن  براجتلا  نم  ىرخأ  لاكشأ  ء  ارجإ

فورظلا لظ  يف  ثاحبألا  ةدوج  ةنراقمو  ىرخأ 
( فوفصلا )
. ةفلتخملا

ةیئاھنلا مھدیعاوم  هؤالمزو  فارواج "  راتخا "  نأ  دعب  نآلا 
تاقافتاب نيرخآلا  نیفصلا  ىلإ  تبھذ   ، مھب ةصاخلا 

تربخأ  ، يناثلا لصفلا  يفف   ، ظوحلم لكشب  ةفلتخم 
قالطإلا ىلع  ةیئاھن  دیعاوم  مھيدل  نوكي  نل  هنأ  بالطلا 
مھثاحبأ اومدقي  نأ  مھیلع  امنإو   ، يساردلا لصفلا  ء  انثأ

میلست مھناكمإبو   ، ةرضاحم رخآ  ةياھن  لولحب 



نم ةدافتسا  كانھ  نوكت  نل  عبطلاب  نكل   ، اًركبم ثاحبألا 
مھب ردجي  ناك  هنأ  ضرتفأ   ، تاجردلا ةیحان  نم  كلذ  لعف 

ةمات ةنورم  مھتیطعأ  دقف  ء،  ادعس نوكي  نأ 
اوناك مھنكل   ، بسحف كلذ  سیل   ، رایتخالا يف  ةيرحو 
دعوم تيوفتل  مھتبقاعم  متت  نأب  ةروطخ  لقأل  ةضرع 

. طسوتم يئاھن 
ةلماعم هیلع  قلطي  دق  ام  ىلع  ثلاثلا  فصلا  لصحو 

ثاحبألل ةیئاھن  دیعاوم  ةثالث  تضرف  دقف   ، ةيروتاتكيد
يناثلاو نماثلاو  عبارلا  عیباسألا  يف  اھتددح  ذإ  ؛  ةثالثلا

، لمعلل دادعتسالاب  ةيركسعلا  يرماوأ  هذھ  تناك   ، رشع
. ةنورملا وأ  رایتخالل  ًالاجم  كرتت  مل  يتلاو 

لضفأ ققح  لصف  يأ   ، ةثالثلا لوصفلا  هذھ  نیب  نم 
فارواج " ناك "  لھ  ؟  مكداقتعا يف  ةیئاھن  تاجرد 

، يناثلا فصلا  مأ  ةنورملا  ضعبب  اوعتمت  نيذلا  هؤالمزو 
يذلا

َّمث نمو   ، ةياھنلا يف  هل  دیحو  يئاھن  دعوم  ديدحت  مت 
ایلع رماوأ  هل  تردص  يذلا   ، ثلاثلا فصلا  مأ  ةلماك  ةنورم 

يأ ؟  ةنورم ةيأب  عتمتي  مل  يلاتلابو   ، ةیئاھنلا دیعاوملاب 
ء؟ ادأ أوسأ  مدق  هنأب  أبنتت  فص 

، افلیس  " هيزوج  داعأ "  يساردلا  لصفلا  ىھتنا  امدنع 
يف ریبخ  وھو  فوفصلا ( يف  دعاسملا  سردملا 

يف اینروفیلاك  ةعماج  يف  اًسردم  نآلا  لمعيو  ةلطامملا 
( يلكریب

تاجردلا ةنراقم  اًریخأ  انناكمإب  ناك   ، بالطلا ىلإ  ثاحبألا 
اندجوو  ، ةفلتخملا ةثالثلا  ةیئاھنلا  دیعاوملا  فورظ  يف 



دیعاوم ةثالث  هل  تددح  يذلا  فصلا  يف  بالطلا  نأ 
يذلا فصلاو   ، تاجردلا لضفأ  ىلع  لصح  ةمراص  ةیئاھن 

ء انثتساب قالطإلا ( ىلع  ةیئاھن  دیعاوم  يأ  هل  ددحأ  مل 
، تاجردلا أوسأ  ىلع  لصح   ( ریخألا يئاھنلا  دعوملا 

رایتخاب هئالمزو  فارواج "  هیف ل "  حمس  يذلا  فصلاو 
ىلع تابوقع  ضرف  عم  نكل  مھل ( ةیئاھن  دیعاوم  ةثالث 
ثیح نم  فصتنملا  يف  اوناك   ( اھب ء  افولا يف  لشفلا 

. يئاھنلا مھريدقتو  ةثالثلا  ثاحبألاب  ةصاخلا  تاجردلا 
نولطامي بالطلا  نأ   : ًالوأ ؟  تاجردلا هذھ  ریشت  اذام  ىلإ 

دیعاوم ةدشب ( مھتيرح  دییقت  نأ   : ًایناث )؛  ةمھم رابخأ  )
ةطلسلا نم  ةضورفم   ، يواستلاب ةدعابتم  ةیئاھن 

ربكألا فاششتكالا  نكل   ، ةلطاملل جالع  لضفأ  وھ   ( ایلعلا
اھلالخ نم  نوعیطتسي  بالطلل  ةادأ  ميدقت  درجم  نأ  وھ 

ىلع مھدعاس  ةیئاھن  دیعاومب  اًقبسم  مازتلالا 
. لضفأ تاجرد  قیقحت 

لكشب اومھف  بالطلا  نأ  وھ  ةجیتنلا  هذھ  هب  يحوت  ام 
اھتبراحمل ء  ارجإ اوذختاو  ةلطامملا  عم  مھتلكشم  ماع 

ًاّیبسن اًحاجن  اوققحو   ، كلذ لعفل  ةصرفلا  اوحنم  امدنع 
يف تاجردلا  نكت  مل  اذامل  نكل   ، مھتاجرد نیسحت  يف 

مھسفنأ ىلع  اھوضرف  يتلا  ةیئاھنلا  دیعاوملا  ةلاح 
ةیئاھنلا دیعاوملا  ةلاح  يف  تاجردلا  ةدوج  لثمب 

ةيروتاتكيدلا
: يلي امك  وھ  يساسحإ  )؟  جراخلا نم  مھیلع  ةضورفملا  )

نيذلا كئلوأ  ىتحو   ، ةلطاملل مھلیم  عیمجلا  مھفي  ال 
مھتلكشم نومھفي  دق ال  ةلطامملل  مھلیم  نوفرعي 



نكل  ، مھسفنأل ةیئاھن  دیعاوم  سانلا  ددحي  دق  لجأ   ، اًمامت
لضفأ ميدقتل  لضفألا  ةیئاھنلا  دیعاوملا  ةرورضلاب  سیل 

ء. ادأ
بالطلا اھددح  يتلا  ةیئاھنلا  دیعاوملا  تصحفت  امدنع 

، لعفلاب ةقیقحلا  يھ  هذھ  تناك   ، فارواج  " فص "  يف 
يف بالطلا  نم  ىمظعلا  ةیبلاغلا  نأ  نم  مغرلا  ىلعف 
ریبك لكشب  ةیئاھنلا  مھدیعاوم  نیب  اودعاب  فصلا  اذھ 
لصح يتلا  تاجردلا  ةدوج  لثمب  تاجرد  ىلع  اولصحو  )

دعابي مل   ،( ةيروتاتكيدلا ةلاحلا  يف  بالطلا  اھیلع 
مل ةلقو   ، دحلا اذھ  ىلإ  ةیئاھنلا  مھدیعاوم  نیب  ضعبلا 

ء الؤھو  ، قالطإلا ىلع  ةیئاھنلا  مھدیعاوم  نیب  اودعابي 
ةیئاھنلا مھدیعاوم  نیب  اودعابي  مل  نيذلا  بالطلا 

نودبف  ، يفكي امب  فصلا  اذھ  تاجرد  طسوتم  اوضفخ 
ةیئاھن دیعاوم  بسانم -  لكشب  ةدعابتم  ةیئاھن  دیعاوم 

مھثاحبأ ىلع  لمعلا  ء  دب ىلع  بالطلا  ربجتس  تناك 
ًالجعتم يئاھنلا  لمعلا  ناك  يساردلا -  لصفلا  يف  اًركبم 

ةبوقعلا نود  نم  ىتح  ةماع ( ئیس  لكشب  ًابوتكمو 
موي لك  نع  ريدقتلا  نم  ةبسن %1  مصخب  ةیفاضإلا 

.( ریخأت
ىلع هنأ  ىلإ  ریشت  جئاتنلا  هذھ  نأ  مامتھالا  ریثي  اممو 

عم تالكشم  نوھجاوي  ًابيرقت  عیمجلا  نأ  نم  مغرلا 
مھفعض ةطقنب  نوفرعي  نيذلا  كئلوأ  نإف   ، ةلطامملا

تاودألا لالغتسال  لضفأ  عقوم  يف  اھب  نوفرتعيو 
نودعاسي كلذ  لعفبو  قبسملا  مازتلالل  ةحاتملا 

. اھیلع بلغتلا  ىلع  مھسفنأ 



ةایحلاب اھتقالع  ام   . يبالط عم  يتبرجت  هذھ  تناك  نذإ 
ةمواقم ربتعت  ذإ   , ةریبك ةقالع  اھل  نأ  دقتعأ  ؟  ةیمویلا

، ةماع ةیناسنإ  اًفادھأ  سفنلا  طبض  سرغو  ء  ارغإلا
سؤبلا نم  ریثكلل  ردصم  اھقیقحت  يف  رركتملا  لشفلاو 

اًصاخشأ ىرأ  يلوح  تفتلأ  امدنع   ، هنم يناعن  يذلا 
اوناك ء  اوس  ، باوصلا لعفل  مھعسوب  ام  لك  نولذبي 

ء ارغإ بنجتب  نودھعتي  ةیئاذغ  ةیمح  نوعبتي  اًصاخشأ 
راخداو لیلقلا  قافنإب  دھعتت  تالئاع  وأ  ىولحلا  ةینیص 

عیمج يف  دوجوم  مكحتلا  لجأ  نم  حافكلا   ، ديزملا
تاجوم جعتو   ، تالجملاو بتكلا  يف  هارنف  ء،  احنألا

دامتعالاو يتاذلا  نیسحتلا  نع  لئاسرب  زافلتلاو  ةعاذإلا 
. سفنلا ىلع 

زیكرتلاو ةینورتكلإلا  ةرثرثلا  هذھ  لك  نأ  مغرو  كلذ  عمو 
يف اًراركتو  اًرارم  انسفنأ  دجن   ، عوبطملا مالعإلا  يف 
اًرارم لشفلا   ، يبالط هنم  ىناع  يذلا  هسفن  قزأملا 

يف اًراركتو 
نود نم  هنأل  ؟  اذامل  ، ىدملا ةدیعب  انفادھأ  قیقحت 

ء. ارغإلل ةسيرف  عوقولا  يف  رمتسن   ، ةقبسملا تامازتلالا 
جاتنتسالا  ، افنآ اھتفصو  يتلا  براجتلا  نم  ؟  ليدبلا امو 

توص نم  رماوألا  ردصت  امدنع  هنأ  وھ  اًحوضو  رثكألا 
ىلعو  ، روفلا ىلع  هبتنن  انمظعم  نإف   ، يوطلس يجراخ 

مھل تددح  نيذلا  بالطلا  مدق  ء  يش لك  نم  مغرلا 
يوبألا توصلا "  مھیلع  تضرف  نيذلاو  ةیئاھنلا -  دیعاوملا 

ىلع ةیساقلا  رماوألا  عبطلاب   ، مھيدل ام  لضفأ   - "
ىودج تاذ  اًمئاد  نوكت  دق ال   ، ةریبكلا اھتیلاعف  نم  مغرلا 



لضفأ نأ  ودبي  ؟  دیجلا طسولا  لحلا  امف   ، ةبوغرم وأ 
مازتلالل ةصرف  سانلا  يطعن  نأ  وھ  نكمم  راسم 

بولسألا اذھ  نوكي  دق ال   ، لضفملا مھئارجإب  اًقبسم 
دعاسي نأ  نكمي  هنكل   ، ةيروتاتكيدلا ةلماعملا  ردقب  ًالاعف 

ول ربكأ  لكشب  امبر  حیحصلا ( هاجتالا  يف  انعفد  ىلع 
انبرد

ديدحت نوبرجي  مھانلعجو   ، كلذ لعف  ىلع  سانلا 
.( مھب ةصاخلا  ةیئاھنلا  مھدیعاوم 

اھل  ، سفنلا طبض  عم  تالكشم  هجاون  اننإ  ؟  ةصالخلا ام 
. كلذ يف  كش  الو  رخأتملاو -  يروفلا  عابشإلاب  ةقالع 

تایلآ اھل  اھھجاون  يتلا  تالكشملا  نم  ةدحاو  لك  نكل 
راخدالا عیطتسن  انك ال  نإف   ، اًضيأ سفنلا  طبضل  ةلمتحم 

رایخ لغتسن  نأ  اننكمیف   ، انب صاخلا  بتارلا  كیش  نم 
مل اذإو   ، لمعلا بر  هعبتي  يذلا  يئاقلتلا  مصخلا 

، اندحول ماظتناب  نيرامتلا  ةسراممل  ةدارإلا  انيدل  نكت 
ةقفرب نيرامتلا  ةسراممل  اًدعوم  ددحن  نأ  اننكمیف 

اھب مزتلن  نأ  نكمي  يتلا  تاودألا  يھ  هذھ   ، انئاقدصأ
، اًقبسم

صاخشألا نم  عونلا  كلذ  نوكن  نأ  ىلع  اندعاست  دقو 
. هیف بغرن  يذلا 

تایلآ اھلحت  دق  يتلا  ىرخألا  ةلطامملا  تالكشم  ام 
نيدو ةیحصلا  ةياعرلا  يف  ركف  ؟  قبسملا مازتلالا 

. كالھتسالا
ةیحصلا ةياعرلا 

لكشب ةفلكتلا  يف  رفوأ  يئاقولا  بطلا  نأ  عیمجلا  فرعي 



بولسألا نم    - ء اوسلا ىلع  عمتجملاو  دارفألل  ماع - 
تاصوحفل عوضخلا  اھانعم  ةياقولاو   ، يلاحلا يجالعلا 

، تالكشملا مقافتت  نأ  لبق   ، يرود ساسأ  ىلع  ةیحص 
ةنحم ةیعاعشلا  يدثلا  ةروص  وأ  نولوقلا  راظنم  نكل 

بلطتي يذلا  لورتسیلوكلا  صحف  ىتحو   ، ةیقیقح
بحس

لوطو ليوطلا  ىدملا  ىلع  انتحص  دمتعت  نذإ   . جعزم مد 
ىلع نحنو   ، تاصوحفلا هذھ  لثمل  عوضخلا  ىلع  انرمع 

. لطامنو لطامنو  لطامن  ریصقلا  ىدملا 
ء ارجإب اًعیمج  انمق  نإ  لیختت  نأ  كنكمي  لھ  نكل 

نم ديدعلا  يف  ركف  ؟  اھدعوم يف  ةیحصلا  تاصوحفلا 
اھفشك ناكمإلاب  ناك  يتلا  ةریطخلا  ةیحصلا  تالكشملا 

مت ول 
ناكمإلاب ناك  يتلا  ةفلكتلا  يف  ركف   ، اًركبم اھصیخشت 

سؤبلا مكو   ، ةیحصلا ةياعرلا  ىلع  قافنإلا  نم  اھمصخ 
. كلذ ء  انثأ هبنجت  متیس  ناك  يذلا 

ًالح عبتن  نأ  اننكمي   ، اًنسح ؟  ةلكشملا هذھ  لحن  فیك  نذإ 
ةبسن يليوروألا "  ىنعملاب  ةلودلا ( هیف  موقت  ًاّيروتاتكيد 

ةيرودلا تاصوحفلا  ضرفب  ليوروأ " )  جروج  ىلإ 
مت نيذلا   ، يبالط عم  اًمامت  ةقيرطلا  هذھ  تحجن   ، انیلع

عمتجملا يفو   ، اًدیج ء  ادأ اومدقو  مھل  يئاھن  دعوم  ديدحت 
ةطرش تلصو  ول  ةحص  رثكأ  نوكنل  كش  الب  انك 

ةنحاش يف  ةحصلا 
لجأ نم  لورتسیلوكلا  طبض  ةرازول  نیلطامملا  تذخأو 

. مدلل تاصوحف  ء  ارجإ



يتلا ىرخألا  رماوألا  يف  ركف  نكل   ، اًفرطت اذھ  ودبي  دق 
تافلاخم ريرحت  متي  دقف   ، انحلاصل انیلع  عمتجملا  اھیلمي 
، ریسلا ةمظنأل  اًفالخ  عراشلل  انعطقل  انل  ةيرورم 

اًماع لبق 20  دقتعي  دحأ  نكي  مل   . نامألا ةمزحأ  طبر  مدعلو 
ةیموكحلا ينابملا  مظعم  يف  نیخدتلا  عنم  متیس  هنأ 

هنكل  ، يھاقملاو معاطملا  يف  كلذكو   ، اكيرمأ ء  احنأ يف 
نآلاو  ، نیخدتلا ىلع  ةریبك  ةمارغ  ضرف  عم  مویلا  كلذك 

بجي لھف   ، ةیليوحتلا نوھدلل  ةضراعم  ةكرح  انيدل 
ببست يتلا  ةیلقملا  سطاطبلا  نم  سانلا  نامرح 

دادسنا
؟ بلقلا

انتایكولس دیقت  يتلا  نیناوقلا  ةوقب  ًانایحأ  معدن  اننإ 
ةجردب رعاشم  اندوارت  ىرخأ  نایحأ  يفو   ، تاذلل ةرمدملا 

نم يأ  يف   ، ةیصخشلا انتيرح  لایح  اھسفن  ةوقلا 
. ماودلا ىلع  ةضياقم  اھنإ  نیتلاحلا 

ةیبطلا تاصوحفلا  لبقي  نل  روھمجلا  ناك  اذإ  نكل 
، ةيرابجإلا

ةضورفملا ةیئاھنلا  دیعاوملا  لثم   ، طسو لح  نع  اذامف 
دیعاوملا هئالمزو ( فارواج "  اھتیطعأ ل "  يتلاك  ًاّیتاذ 

تنمضت اھنكل   ، ًاّیصخش اًرایتخا  تضرع  يتلا  ةیئاھنلا 
اًضيأ

)؟ نیلطامملا ىلع  ضرفت  تابوقع 
، ةيوطلسلا نیب  يلاثملا  طسولا  لح  وھ  كلذ  نوكي  دق 

ةحصلا يف  لشفلل  ةلماك  ةيرح  نم  انيدل  امو   ، ةیحان نم 
. ىرخأ ةیحان  نم  مویلا  ةیئاقولا 



صحف ء  ارجإ ىلإ  ةجاحب  كنأ  كربخي  كبیبط  نأ  ضرتفا 
ةقباسلا ةلیللا  موصت  نأ  ينعي  كلذ   ، لورتسیلوكلل

حابص يف  لمعملا  ىلإ  ةرایسلا  ةدایقو   ، مدلا صحفل 
مویلا

لابقتسا ةفرغ  يف  سولجلاو   ، راطفإ نود  نم  يلاتلا 
ةضرمملا كیتأت  اًریخأو   ، ودبي ام  ىلع  تاعاسل  ةمحدزم 
هذھ ةھجاوم  دنع   ، كعارذ يف  ةربإ  عضتو  كذخأتل 

ضرتفا نكل   ، ةلطامملا يف  روفلا  ىلع  أدبت   ، تالامتحالا
لجأ نم  اًقبسم  رالود  عاديإ 100  كیلع  ضرف  بیبطلا  نأ 

يف روفلا  ىلع  ترضح  نإ  طقف  درلل  ةلباق   ، صحفلا
ىلع صحفلا  ء  ارجإل رضحتس  تنك  لھ   ، ددحملا دعوملا 

؟ حجرألا
يذلا عاديإلا  اذھ  عفد  دوت  تنك  نإ  بیبطلا  كلأس  ول  اذام 
اذھ لبقتس  تنك  لھ  ؟  صحفلا لباقم  رالود  هردق 100 

ناك لھ  كلذ  تلعف  نإو   ، ًاّیتاذ ضورفملا  يدحتلا 
نأ ضرتفا  ء؟  ارجإلا روضحل  ةیلباق  رثكأ  كلعجیس  كلذ 

لیبس ىلع  نولوقلا  راظنم   : اًدیقعت رثكأ  ناك  ء  ارجإلا
غلبم عاديإب  مازتلالل  دادعتسا  كيدل  نوكیس  لھ   ، لاثملا

دعوملا ىلإ  تلصو  نإ  طقف  درلل  لباق   ، رالود هردق 200 
كلذب تنأف  كلذك  رمألا  ناك  نإ  ؟  بسانملا تقولا  يف 

فارواج فص "  ىلع  اھتضرع  يتلا  ةلاحلا  تررك  دق  نوكت 
"

نع نیلوئسم  اونوكي  نأ  ىلع  دیكأتب  بالطلا  تزفح  ةلاح 
. مھتارارق

ةلطامملا ىلع  بلغتلا  نم  انكمت  ىرخأ  ةقيرط  كانھ  لھ 



بیترت ةداعإ  انناكمإب  نأ  ضرتفنل  ؟  ةیحصلا ةياعرلا  يف 
رثكأ نوكت  يكل  نانسألاب  ةصاخلاو  ةیبطلا  انتا  ء ارجإ

كل يكحأ  ينعد   ، اھب مایقلا  لھسلا  نمو  ؤبنتلل  ةیلباق 
. ةركفلا هذھ  حضوت  ةصق 

داجيإل روتوم "  دروف  ةكرش "  تحفاك  ةدع  تاونس  لبق 
ىلإ ةدوعلاب  تارایسلا  يكلام  عانقإل  ةقيرط  لضفأ 

، تارایسلل ةینیتور  ةنایص  ء  ارجإل تارایسلا  عیب  تالاكو 
يوتحت ةیجذومنلا  دروف  ةرایس  نأ  يھ  ةلكشملا  تناكو 

ء وسلو  ، ةنایصلا ىلإ  جاتحي  دق  ء  زج وحن 18000  ىلع 
يف ةنایصلا  ىلإ  ةجاحب  اھعیمج  نكت  مل  اھنأ  ظحلا 

رامسم نأ  دروف  يف  نیسدنھملا  دحأ  ددح  هسفن ( تقولا 
اذھ ناكو   .( ًالیم لك 3602  صحفلا  ىلإ  جاتحي  نیعم  روحم 

رثكأ كلتمت  دروف  نأ  امبف   ، طقف ةلكشملا  نم  ًءا  زج
تاونس ىلإ  ةفاضإ   ، تارایسلا عاونأ  نم  اًعون  نم 20 

يف ریكفتلا  ًابيرقت  لیحتسملا  نم  هنإف   ، زارطلل ةفلتخم 
نیكلھتسملا ةعاطتسا  يف  ناك  ام  لكو   ، اھلك اھتنایص 

كلذكو
نم تادلجم  حفصت  وھ  هلعف  ةنایصلا  يراشتسم 

. ةبولطملا ةنایصلا  ديدحتل  ةكیمسلا  تابیتكلا 
تارایس عیب  تالاكو  يف  اًئیش  ظحالت  تأدب  دروف  نكل 

تارایس يف  كلذ  وحن  وأ  ء  زج لا 18000  نأ  مغرف   ، ادنوھ
تارایسك اھسفن  ةیلاثملا  ةنایصلا  لوادج  اھل  ناك  ادنوھ 

تارتف ثالث  يف  اھلك  اھتعمج  ادنوھ  نأ  الإ   ، دروف
وأ رھشأ  ةتس  لك   ، لاثملا لیبس  ىلع  ةلصاف ( ةیسدنھ 
وأ 25000 نیماع  لكو   ، لیم وأ 10000  ماع  لك   ، لیم  5000



يف طئاحلا  ىلع  ةضورعم  ةمئاقلا  هذھ  تناكو   .( لیم
تائم صیخلت  مت   ، ةنایصلا ةرادإ  يف  لابقتسالا  ةفرغ 

ةطیسب ةنایص  ثادحأ  يف  اھلك  ةنایصلا  ةطشنأ  نم 
ةمئاق

تاونسو تارایسلا  لك  ىلع  معت  لایمألا  ددع  ىلع 
ددحتو بترتو  عمجت  عیمجتلا  ةحول  تناكو   ، تازارطلا

ةفرعم عیمجلا  ناكمإب  ناكو   ، ةنایصلل طاشن  لك  راعسأ 
. اھتفلكتو قحتسملا  ةنایصلا  دعوم 

دقف  ، ةبسانم تامولعم  نم  رثكأ  تناك  عیمجتلا  ةحول  نكل 
ردصت تناك  اھنأل   ، ةلطامملل ةقیقح  ةطبحم  تناك 
ةددحم تاقوأ  يف  ةنایصلا  ء  ارجإب ء  المعلل تامیلعت 

تناكو مھدشرت  تناك   ، ددحم لایمأ  ددعل  لوصولا  دنعو 
الف  ، اھمھف لیمع  يأ  عیطتسي  ثیحب  ةياغلل  ةطیسب 

اودوعي ملو   ، نآلا دعب  ء  المعلا هجاوي  شوشت 
يف ادنوھلا  مھتارایس  ةنایص  تحبصأ  دقف   ، نیلطامم

. ًالھس اًرمأ  بسانملا  دعوملا 
ةركف هذھ  نأ  دروف  ةكرش  يف  نیلماعلا  ضعب  دقتعا 

، ةيادبلا يف  اھوضراع  ةكرشلا  يسدنھم  نكل   ، ةعئار
عطق ًالعف  مھناكمإب  نیقئاسلا  نأب  مھعانقإ  نم  دبال  ناكو 

لیم لا 5000  نكل   ، دوقولا رییغت  نود  نم  لیم   9000
بولطم رخآ  ء  يش لك  نیبو  دوقولا  رییغت  نیب  قفوتس 

جناتساملا ةنحاشلا  نأب  مھعانقإ  نم  دبال  ناكو   ، هلعف
ةینقتلا امھتافالتخا  مغر   ، F - 250 يتويد ربوس  ةنحاشو 

نم دبال  ناكو   ، هسفن ةنایصلا  لودج  يف  امھجاردإ  نكمي 
ةنایص رایخ  لا 18000  عیمجت  ةداعإ  نأب  مھعانقإ 



دعوملا ةددحم  ةنایص  تارم  ثالث  يف  مھب  ةصاخلا 
بلط يف  اھسفن  ةلوھسلاب  ةنایصلا  لعجي  امم   ، ةلوھسب

ةسدنھ تسیل   ، زدلانودكام معطم  نم  لیم  ویلاف  ةبجو 
لمع اھنأ  نع  كیھان  ةدیج ( ء  المع ةمدخ  امنإو  ةئیس 

عانقإ نأ  ةحبارلا  ةجحلا  تناك  ةقیقحلا  يف   .( دیج
ةلصفنم تارتف  يف  مھتابكرم  ةنایصب  نیكلھتسملا 

ىلإ ةصوقنم 
! قالطإلا ىلع  اھتنایص  مدع  نم  لضفأ  ام  دح 

يف ادنوھ  ىلإ  دروف  تمضنا   : كلذ مت  ةياھنلا  يفو 
شرو تألتماو   ، ةلطامملا تفقوتو  اھتامدخ  عیمجت 

ةبسنب %40، ةغراف  تناك  يتلا  دروفب  ةصاخلا  ةنایصلا 
ىنجو

حاجن دروف  تھاض  طقف  تاونس  لالخ  يفو  اًحابرأ  راجتلا 
. ةنایصلا شرو  يف  ادنوھ 

تارابتخاو ةیندب  تاصوحف  ء  ارجإ انناكمإب  سیلأ  نذإ 
ةیلاملا تابوقعلا  ىلإ  ةفاضإلاب   ، اھسفن ةطاسبلاب 

يوبألا " ) توصلا "   ، كلذ نم  لضفألا  وأ  ًاّیتاذ ( ةضورفملا 
فیلاكتلا للقن  هسفن  تقولا  يفو  انتحص  ةدوج  نم  ديزنو 
نم هملعتن  يذلا  سردلا  ؟  ظوحلم لكشب  ةیلامجإلا 

ةیبطلا انتاصوحف  عیمجت  نأ  وھ  دروف  ةبرجت 
ىكذأ اھ  ء ارجإ سانلا  ركذتي  يكل   ( ةیبطلا انتایلمعو  )

ةیحصلا رماوألا  نم  ةبيرغ  ةلسلسب  كسمتلا  نم  ریثكب 
اذكھو  ، اھذیفنتل دادعتسا  سانلا  ىدل  نوكي  نل  يتلا 

قزأملا لكشن  نأ  اننكمي  لھ   : مھملا لاؤسلل  لصوتن 
ةبجو بلط  ةلوھس  ردقب  نوكي  ثیحب   ، اكيرمأب يبطلا 



مث  ! طیسبتلاب كیلع  وروث " : "  بتك "  ؟  لیم يباھ 
! طیسبتلا

. ةیقیقحلا ةيرقبعلا  تامس  ىدحإ  طیسبتلا  نإف  اًّقحو   "
تارخدملا

رمأك  ، قافنإلا نع  فقوتلاب  سانلا  رمأن  نأ  اننكمي 
ةثلاثلا ةعومجملا  ةلاحل  اًھباشم  اذھ  نوكیسو   ، يليوروأ
نكل  ، يئاھنلا دعوملا  مھیلع  تضرف  نيذلا  بالطلا  نم 

لھ
؟ مھقافنإ ةبقارمب  سانلا  عانقإل  ةعارب  رثكأ  قرط  كانھ 

نع تعمس  لاثملا -  لیبس  ىلع  تاونس -  عضب  لبق 
، قافنإلاو نامتئالا  لیلقتل  يجاجزلا "  بوكلا  ةقيرط " 

يھو
ةقاطب عضوب  موقت   ، شئاطلا قافنإلل  يلزنم  جالع 

يف بوكلا  عضتو  ء  املا نم  بوك  يف  كب  ةصاخلا  نامتئالا 
ء يش يأ  ء  ارش عافدناب  ررقت  امدنع  كلذ  دعبو   ، دمجملا

دبال
لولحبو  ، ةقاطبلا جارخإ  لبق  جلثلا  نابوذ  ًالوأ  رظتنت  نأ 

، كيدل ء  ارشلل يرھقلا  عفادلا  َّلَق  دق  نوكیس  تقولا  كلذ 
عبطلاب  ، فيوركیملا يف  ةقاطبلا  عضت  نأ  كنكمي  (ال 

.( ذئنیح طنغمملا  طيرشلا  رمدتس  كنأل 
لدجلل لباق  وحن  ىلع  لضفأ  ىرخأ  ةقيرط  كانھ  نكل 

اًقیش ًالاقم  دنالیل "  نوج  بتك "   ، دیكأتلاب رثكأ  ةثيدحو 
اًديازتم اًھاجتا  هیف  فصو  زميات  كرويوین  ةفیحص  يف 

ىعدت " ةأرما  تفشتكا  امدنع   " : سفنلا نم  لجخلل 
رالود غلبمب 22.302  نيدت  اھنأ  يضاملا  عوبسألا  اشيرت " 



راظتنالا عطتست  مل   ، اھب ةصاخلا  نامتئالا  تاقاطب  يف 
، ال اًماع رمعلا 29  نم  ةغلابلا   ، اشيرت  "  " . ربخلا رشنل 
، ةیلاملا اھنوئش  نع  اھئاقدصأ  وأ  اھتلئاع  عم  ثدحتت 

ةفرغ نم  نكل   ، يصخشلا اھنيَد  نم  ةلجخ  اھنإ  لوقتو 



اشيرت لعفت "   ، ناجیشتیم لامش  يف  اھتیب  يف  لیسغلا 
لیج ذنم  ًالیحتسمو -  هیف  ریكفتلا  نكمي  ناك ال  اًئیش   "

لیصافت رشنتو  تنرتنإلا  ىلع  لخدت  اھنأ  وھو   : لماك
ةیفاصلا ةمیقلا  كلذ  يف  امب   ، ةیلاملا اھتایح  نع  ةقیقد 
موسرو دیصرلا   ،( اًرالود بلاس 38691  نآلا  يھو  اھيدل (

نيدلا رادقمو   ، نامتئالا تاقاطبب  ةصاخلا  ليومتلا 
ةصاخلا ةنودملا  تأدب  نأ  ذنم   ( اًرالود هتددس (15312  يذلا 

يضاملا " . ماعلا  اھنيدب 
، ربكأ هاجتا  نم  ء  زج اشيرت "  ةنودم "  نأ  اًضيأ  حضاولا  نم 

ةینورتكلإلا عقاوملا  تارشع  كانھ  نأ  حضاولا  نمو 
اذھل ةصصخم   ( تقولا اذھ  يف  فالآلا  كانھ  امبرو  )

عقوم " نم  نويدلا ( نع  تانودم  ةباتك  نم  هسفن  عونلا 
Poorer than You " poorerthanyou.com

We’re in Debt " wereindebt . com " Make Love Not " ىلإو
اشيرت " ةحفصو "   " Debt makelovenotdebt .com

: ةینورتكلإلا
نأ ىلإ  دنالیل "  راشأو "   .( bloggingawaydebt.com

مھسفنأ اودعاسي  نأ  نيرخآلا  نم  نوبلطي  نیكلھتسملا 
تاكرشلا نم  ديدعلا  نأل   ، سفنلا طبض  ةیمنت  ىلع 

ظفحت " 7 . يأ  اھيدل  سیل 
مھم رمأ  قافنإلا  يف  طارفإلا  نع  تانودم  ةباتك  نإ 

صاخلا قباسلا  لصفلا  يف  انيأر  امك  نكل   ، دیفمو
انكالھتسا حبكل  ةقيرط  وھ  اًّقح  هیلإ  جاتحن  ام   ، فطاوعلاب

دنع
. هثودح دعب  هنم  ىوكشلل  ةقيرط  سیلو  ء،  ارغإلا ةظحل 



يكاحي اًئیش  ركتبن  نأ  نكمي  لھ  ؟  لعفن نأ  انناكمإب  اذام 
رایتخالا ةيرح  نم  ضعب  عم   ، فارواج  " فص "  فورظ 

لیختأ تأدب  ؟  اًضيأ ةیلخاد  دودح  دوجو  عم  نكلو 
ىلع ةمئاق  نامتئا  ةقاطب   ، رخآ عون  نم  نامتئا  ةقاطب 

قافنإلا كولس  نودیقي  سانلا  لعجت  سفنلا  طبض 
اًقبسم اوددحي  نأ  نیمدختسملا  ناكمإبو   . مھب صاخلا 

رادقم
لكو رجتم  لكو  فنص  لك  يف  هقافنإ  نوديري  يذلا  لاملا 

نیمدختسملا ناكمإب   ، لاثملا لیبس  ىلع   . ينمز راطإ 
، عوبسأ لك  اًرالود  ةوھقلا ب 20  ىلع  مھقافنإ  دییقت 

، رھشأ ةتس  لك  رالود  سبالملا ب 600  ىلع  مھقافنإو 
ةلاقبلا كالھتسا  دح  تیبثت  تاقاطبلا  يلماح  ناكمإبو 

دنع 60 هیفرتلا  ىلع  مھقافنإو  ًاّیعوبسأ  رالود  دنع 200 
نیب ىولحلا  ىلع  قافنإ  يأب  اوحمسي  الأو   ، ًاّيرھش اًرالود 

نإ ثدحیس  اذام  ء،  اسم ةسماخلاو  ةیناثلا  ةعاسلا 
، مھتابوقع تاقاطبلا  ولماح  راتخیس  ؟  دحلا اوزواجت 

مھتاقاطب ضفر  اوبلطي  نأ  مھناكمإب   ، لاثملا لیبس  ىلعف 
ليوحتو مھسفنأ  ىلع  بئارض  ضرف  مھناكمإب  وأ 

يف اھعضو  وأ  قيدص  وأ  ةيریخ  ةسسؤمل  ةبيرضلا 
تارخدم

ةقيرط " ماظنلا  اذھ  قبطي  نأ  نكميو   ، ىدملا ةليوط 
؛ ةریبكلا علسلل  ةبسنلاب  ةئدھت  ةرتفك  يجلثلا "  بوكلا 

يئاقلت لكشب  ةینورتكلإ  ةلاسر  لسري  نأ  نكمي  لب 
كتجوزل

: كقيدص وأ  كمأ  وأ 



، يموس  " يتزيزع " 
ىلإ كھابتنا  تفل  ىلإ  فدھت  ةینورتكلإلا  ةلاسرلا  هذھ 

ماع لكشب  ربتعي  يذلا   ، يليرأ  " ناد  كجوز "  نأ  ةقیقح 
ةتالوكیشلا ىلع  قافنإلا  دح  زواجت   ، اًحلاص اًنطاوم 

. رالود ىلإ 73.25  لصیل  ًاّيرھش  اًرالود  غلبي 50  يذلا 
، تاینمتلا بیطأ  عم 

سفنلا طبض  ىلع  ةمئاقلا  نامتئالا  تاقاطب  قيرف 
يف ركف   ، كلذك تسیل  اھنكل   ، ماھوأ هذھ  ودبت  دق  نآلا 

مجحب ةقیقر  تاقاطب  يھو  ةیكذلا ( تاقاطبلا  تایناكمإ 
يتلا  ،( باجعإلل ةریثم  ةیباسح  ىوق  لمحت  دیلا  ةحار 

ةیناكمإ تاقاطبلا  هذھ  ضرعتو   ، قاوسألا ألمت  أدبت 
درف لكل  ةینامتئالا  تاجایتحالا  بسانتل  اھصیصخت 

، ةمكحب مھنامتئا  ةرادإ  ىلع  صاخشألا  ةدعاسمو 
اذاملف ال

قافنإلل اًمظنم   ، لاثملا لیبس  ىلع   ، ةقاطبلا نمضتت 
( تاكرحملل ىوصقلا  ةعرسلا  للقت  يتلا  تامظنملا  لثم  )

اذامل ال ؟  ةنیعم فورظ  يف  ةيدقنلا  تالماعملا  لیلقتل 
نیكلھتسملل ىنستي  يكل   ، ةعونتم تارایخ  نمضتت 

ىلع مھتدعاسمل  مھنامتئا  عيزوتل  مھتاقاطب  ةجمرب 
؟ نولمأي امك  فرصتلا 

نامتئالا ةقاطب  نأب  ةياغلل  اًعنتقم  تنك   ، تاونس عضب  لبق 
يننأ ةجردل  ةدیج  ةركف  سفنلا "  طبض  ىلع  ةمئاقلا   "

امو  ، ىربكلا كونبلا  دحأ  عم  ء  اقل دقع  تبلط 
يبلطل باجتسا  قومرملا  كنبلا  اذھ  نأ  يندعسأ 

. كرويوین يف  يسیئرلا  هرقم  ىلإ  رضحأ  نأ  حرتقاو 



ریصق رخأت  دعبو   ، عیباسأ ةعضب  دعب  كرويوین  ىلإ  تلصو 
تاعامتجا ةفرغ  ىلإ  يدایتقا  مت   ، لابقتسالا بتكم  يف 

نم كیمسلا  جاجزلا  ربع  رظنلا  لالخ  نمو   ، ةيرصع
نتاھنام يف  يلاملا  يحلا  ةيؤر  يناكمإب  ناك   ، ىلعأ
تحت عفادتت  يھو  ء  ارفصلا ةرجألا  تارایس  قفدتو 

ةنيزرد فصنب  ةفرغلا  تألتما   ، قئاقد عضب  لالخو   ، رطملا
نم

مھیف نمب   ، ذوفنلا يوذ  نییفرصملا  نیيذیفنتلا  نيريدملا 
. كنبلا يف  نامتئالا  تاقاطب  مسق  سیئر 

، تالكشملا لك  ببست  ةلطامملا  نأ  فیك  فصوب  تأدب 
انعفدت  ، يصخشلا ليومتلا  ملاع  يف  هنإ  تلقو 

نامتئالا ء  ارغإ ألمي  امنیب   ، انتارخدم لھاجت  ىلإ  ةلطامملا 
لھسلا

بيرق امع  تكردأو   ، اًّقح اھیلإ  جاتحن  علسب ال  انتانازخ 
. يصخش رمأب  مھركذأ  يننأ 

نودمتعي اوحبصأ  نییكيرمألا  نأ  فیك  فصأ  تأدب  مث 
نامتئالا نأ  فیكو   ، نامتئالا تاقاطب  ىلع  عورم  لكشب 

نم نوحفاكي  مھنأ  فیكو  ء،  ایحأ مھو  مھیلع  يضقي 
يف نسلا  رابك  ربتعيو   ، قزأملا اذھ  نم  جورخلا  لجأ 

ماع نم  ةقیقحلا  يفف   ، اًررضت تائفلا  رثكأ  مھ  اكيرمأ 
نییكيرمألل ةبسنلاب  نيَّدلا  لدعم  عفترا  ىلإ 2004   1992

نم عرسأ  لكشب  قوف  امف  اًماع  مھرامعأ 55  غلبت  نيذلا 
تاقاطب نومدختسي  اوناك  مھضعب  نإ  لب   ، ىرخأ ةئف  ةيأ 

ةیحصلا ةياعرلا  جمانرب  يف  تاوجفلا  دسل  نامتئالا 
. مھلزانم نادقف  رطخ  نوھجاوي  نورخآ  ناكو   ، مھب صاخلا 



نم لسوتي  وھو  يلياب "  جروج  لثم "  يننأكو  ودبأ  تنك 
، It’s a Wonderful Life ملیف يف  نيدلا  نم  هئافعإ  لجأ 

، لاع توصب  نوثدحتي  نويذیفنتلا  نوريدملا  أدبو 
ء اقدصأو تاجوزو  براقأ  نع  اًصصق  مھمظعم  ىكحو 

نيدلا عم  تالكشم  اوھجاو   ( عبطلاب مھسفنأ  نع  سیلو  )
. ةضافتساب كلذ  نع  انثدحتو   ، ينامتئالا

ةقاطب ةركف  فصأ  تأدبو  ةدھمم  رومألا  تناك  ذئدنع 
ةقيرط اھرابتعاب  سفنلا  طبض  ىلع  ةمئاقلا  نامتئالا 

راخداو لیلقلا  قافنإ  ىلع  نیكلھتسملا  ةدعاسمل 
ةيادب  ، ديزملا

نأ حرتقأ  تنك  دقف   ، نیلوھذم اوناك  نییفرصملا  نأ  دقتعأ 
ملأ  ، مھقافنإ يف  مكحتلا  ىلع  نیكلھتسملا  اودعاسي 

نونجي نامتئالا  تاقاطب  تاكرشو  نییفرصملا  نأ  كردأ 
؟ ًابحرم ؟  تاقاطبلا هذھ  نم  رالود  رایلم  ردقت ب 17  ةدئاف 

؟ كلذ نع  لزانتلا  مھب  ردجي  لھ 
نییفرصملل تحرش  دقف   ، ةجاذسلا كلتب  نكأ  مل   ، اًنسح

ةمئاقلا ةقاطبلا  ةركف  ء  ارو اًریبك  ًاّيراجت  اًضرع  كانھ  نأب 
لاجم  ، اوعمسا  " : تلق  ، كلت سفنلا  طبض  ىلع 

تارایلم نولسرت 6  مكنإ   ، يشحو نامتئالا  تاقاطب 
تاقاطبلا ضورع  لكو   ، ًاّيونس رشابملا  ديربلاب  ةقاطب 

" : ًالئاق تدرطتساو   ، ضضم ىلع  اوقفاو   ، ةھباشتم  "
نكل

نم تجرخ  نامتئالا  تاقاطب  تاكرش  ىدحإ  نأ  ضرتفنل 
، ةحلاص ةكرش  اھنأ  ىلع  اھسفن  تفرعو  ةعومجملا  هذھ 

؟ نامتئالا هقحسي  يذلا  كلھتسملا  رصانت  اھنأو 



ةعاجشلا اھيدل  تناك  تاكرشلا  ىدحإ  نأ  ضرتفنل 
مكحتلا ىلع  اًّقح  نیكلھتسملا  دعاست  ةقاطب  ميدقتل 
مھلاومأ ضعب  ليوحت  كلذ  نم  لضفألاو   ، مھنامتئا يف 

ىلإ
" : تلقو  ، ةفرغلا لوح  ترظن    " ؟ ىدملا ةليوط  تارخدم 

تاقاطب نع  نولختیس  نیكلھتسملا  فالآ  نأ  نھارأ 
. " ! مكعم نوكرتشيو   ، مھب ةصاخلا  ىرخألا  نامتئالا 

نویفرصملا أموأو   ، ةراثإلا نم  ةجوم  ةفرغلا  تحاتجا 
! ًاّيروث اًئیش  ناك   ، ضعبلا مھضعب  عم  اوثدحتو  مھسوؤرب 

ةرارحب ينوحفاص   ، لیلقب كلذ  دعب  اًعیمج  انرداغو 
. ًابيرق اًددجم  يعم  نوثدحتیس  مھنأ  يل  اودكأو 

نیقلق اوناك  امبر  ) . اًقلطم يب  لاصتالا  اودواعي  مل   ، اًنسح
وأ  ، رالود رایلم  غلبت 17  يتلا  دئاوفلا  فيراصم  ةراسخ  نم 

نكل  .( بسحف ةدیج  ةميدق  ةلطامم  تناك  امبر 
طبض ىلع  ةمئاق  نامتئا  ةقاطب  ةدوجوم -  تلاز  ام  ةركفلا 
. ةیلاتلا ةوطخلا  مھدحأ  ذختیس  ام  اًموي  امبرو  سفنلا - 

سفنلا طبضو  يروفلا  اضرلا  يف  تالمأت 
ام دغلل  لجؤأ  يننإ ال   " : ةرم تاذ  دلياو "  راكسوأ  لاق " 

رود ىنبتيو  لب  لبقتي  هنأ  ادب   ، دغ  " دعب  هلعف  يننكمي 
اضرلا ء  ارغإ دجي  انمظعم  نكل   ، هتایح يف  ةلطامملا 
انططخ لضفأ  مطحي  هنأ  ةجردل  ةياغلل  ًاّيوق  يروفلا 

، لزنملا فیظنتو  لاملا  راخداو  ةیئاذغلا  ةیمحلاب  ةصاخلا 
. لوطت ةمئاقلاو 



لجؤن اننإف   ، سفنلا طبض  عم  تالكشم  هجاون  امدنع 
اًضيأ رھظن  اننكل   ، روفلا ىلع  اھتيدأت  انب  ردجي  ماھم  ًانایحأ 

رركتم لكشب  زجنن  امدنع  سفنلا  طبض  عم  تالكشم 
انديرب دقفتب  انسوھ  لثم   ، اھلیجأت انب  ردجي  ناك  ماھم 

. ينورتكلإلا
يف اًمساح  ينورتكلإلا  ديربلل  رمتسملا  دقفتلا  رطخ  ناك 

ليو ةیصخش "  دقفتت  ذإ  ملیف Seven Pounds ؛  ةكبح 
ةدایق ء  انثأ ينورتكلإلا  ديربلا  دقفتل  هفتاھ  ثیمس " 

، ةلباقم ةنحاشب  ةرشابم  مدطصیل  فرحنيو  ةرایسلا 
عبطلاب  ، نيرخآ صاخشأ  ةتسو  هتجوز  لتق  يف  ًاببستم 

ينورتكلإلا ديربلل  يرابجإلا  دقفتلا  نكل   ، ملیف درجم  اذھ 
عفرا  ، لضفت هب ( رقن  امم  اًعویش  رثكأ  رمأ  ةدایقلا  ء  انثأ

.( كدي
نكل  ، ينورتكلإلا ديربلا  ىلع  ةياغلل  اًنمدم  تسل  كنأ  لمآ 

فشتكا دقف   ، هب يحص  ریغ  طابترا  نم  نوناعي  انم  ریثكلا 
طسوتم نوضقي  لامعلا  نأ  اًریخأ  يلارتسأ  ريرقت 

دقفت يف   ، ًاّیعوبسأ لمع  يموي  نم  رثكأ  وأ  ةعاس   14.5
ينورتكلإلا 8 ، ديربلا  ىلع  درلاو  فذحو  بیترتو  ءة  ارقو

تاعومجملاو ةیعامتجالا  تاكبشلا  روھظ  اذھ  ىلإ  فضأ 
يف هیضقن  يذلا  تقولا  فعاضن  نأ  اننكميو  ةيرابخإلا 

. حجرألا ىلع  لئاسرلا  ةرادإو  يضارتفالا  لعافتلا 
ديربلا نأشب  ةطلتخم  رعاشم  يندوارت  بابسألا  دحأل 

ء المزلا عم  لصاوتلا  نم  يننكمي  ةیحان  نمف   ، ينورتكلإلا
تاریخأت نود  نم  ملاعلا  ء  احنأ عیمج  نم  ء  اقدصألاو

لھ ) . فتاھلا ىلع  ثدحتلا  تادیقعت  وأ  يداعلا  ديربلا 



يف نآلا  ةعاسلا  مك  ؟  لاصتالا ىلع  رخأتم  تقولا 
تائم ىقلتأ  ىرخأ  ةیحان  نمو  ؟)  لاح ةيأ  ىلع  دنالكوأ 

لئاسرلا
امب  ، ًاّیموي

اھب متھأ  ء ال  ایشأب قلعتت  يتلا  لئاسرلا  نم  ریثكلا  اھیف 
رظنلا ضغبو   .( كلذ ىلإ  امو   ، تاعامتجا رضاحم   ، تانالعإ )

رمتسملا قفدتلا  ربتعي   ، همدع نم  يمامتھا  نع 
. اًّرمتسم ء  اھلإ ردصم  ةینورتكلإلا  لئاسرلل 

ىلع میمصتلاب  ء  اھلإلا اذھ  ىلع  بلغتلا  ةرم  تاذ  تلواح 
ناعرس يننكل   ، ًالیل ةدحاو  ةرم  ينورتكلإلا  ديربلا  دقفت 

نوعقوتي نورخآلا  ناك   ، حلفي نل  اذھ  نأ  تفشتكا  ام 
لكشب ينورتكلإلا  ديربلا  دقفتأ  نأ   ، مھلثم لعفأ  نأ  ينم 
ةجیتنو  ، لصاوتلل ةدیحو  ةلیسوك  هیلع  دمتعأو  رمتسم 

يب تھتنا   ، ماظتناب ينورتكلإلا  يديرب  دقفت  مدعل 
يف لوصولا  وأ  اھؤاغلإ  مت  تاعامتجا  ىلإ  باھذلاب  لاحلا 

ًایلاح موقأو  تملستسا  اذل   ، أطخلا ناكملا  وأ  تقولا 
امنیبو  ، نایحألا نم  ریثك  يف  ينورتكلإلا  ديربلا  دقفتب 

: تائف ىلإ  لئاسرلا  فینصتب  رارمتساب  موقأ  كلذ  لعفأ 
يف هحسمب  موقأ  مھم  ریغ  وأ  يلایتحا  ينورتكلإ  ديرب 

يف اھیلع  درلا  َّيلع  نیعتي  وأ  اھب  متھأ  دق  لئاسر  ؛  لاحلا
اھیلع درلا  َّيلع  نیعتي  لئاسر  ؛  لبقتسملا يف  ام  ةلحرم 

. اذكھو ؛  روفلا ىلع 
ء اجرأ يف  ریست  ديربلا  ةبرع  تناك  ةیضاملا  مايألا  يف 

لئاسرلا ضعب  اھبو  ًاّیموي  نیترم  وأ  ةرم  بتكملا 
ينورتكلإلا ديربلا  ىلع  قبطني  اذھ ال  نكل   ، تاركذملاو



، فقوتي يذلا ال 
لمعلا أدبأ   : يلاتلا وحنلا  ىلع  مویلا  ریسي  يل  ةبسنلابو 

يف قلعأ  ةياھنلا  يفو   ، اًمامت هیف  سمغنأو  ء  يش ىلع 
نم ةعيرس -  ةحارتسا  ذخآ  نأ  ررقأو   ، ةبعص ةلأسم 

. ينورتكلإلا ديربلا  دقفتل  ةحارتسالا  هذھ  نوكت  حضاولا 
نيأ ًالیلق  اًركذتم  ةمھملا  ىلإ  دوعأ  ةقیقد  نيرشع  دعبو 

يراسم ىلإ  دوعأ  امدنعو   ، ركفأ تنك  میفو  تنك 
ىلع يزیكرت  نم  اضعبو  اًتقو  ترسخ  دق  نوكأ   ، حیحصلا
لح ىلع  دیكأتلاب  يندعاست  ةجیتنلا ال  هذھو  ء،  اوسلا

. لوألا ماقملا  يف  ةحارتسالل  ينتعفد  ةلكشم  ةيأ 
لمعتسا  ، دحلا اذھ  دنع  يھتنت  ةصقلا ال  نأ  فسؤملاو 

ةرتف ذنم   ، ربكأ تقو  كنم  عیضیسو  ةیكذلا  فتاوھلا 
ىلع ةیھلملا  ةلیمجلا  ةزھجألا  هذھ  دحأ  ىلع  تلصح 

لكش
ينورتكلإلا ديربلا  دقفت  يناكمإب  نأ  ينعي  امم   ، نوفيآ

، بتكملا لوخد   ، عفدلا راظتنا  روباط  يف  رظتنأ  امنیب 
نيرخآلا تارضاحم  ىلإ  عامتسالا  ء  انثأ  ، دعصملا بوكر 

مل )
،( يتارضاحم ء  انثأ اذھ  لعفأ  فیك  نآلا  ىتح  فشتكأ 

ةقیقحلا يف   ، رورملا تاراشإ  يف  راظتنالا  ء  انثأ ىتحو 
انأف  ، ریبك لكشب  َّيدل  نامدإلا  ىوتسم  نوفيآلا  حضوأ 

هدقفتأ
صئاصخلا لامعألا  لاجر  كردي  ) . ًابيرقت رارمتساب 

ىلع اًریثك  نوقلطي  ببسلا  اذھل   ، ةزھجألا هذھل  ةینامدإلا 
يریب " ). كارك  مھب "  ةصاخلا  يریب  كالبلا  ةزھجأ 



امب ةقالع  هل  ينورتكلإلا  ديربلا  ىلع  نامدإلا  نأ  دقتعأ 
رنیكس "  . فإ  . يب يكولسلا "  سفنلا  ملاع  هیلع  قلطأ 

رنیكس " مدختسا "  دقو   ، زيزعتلا  " لوادج  حلطصم " 
رأف  ، هتلاح يف  لاعفألا ( نیب  ةقالعلا  فصول  ةرابعلا  هذھ 

( رنیكس قودنص  ىمسي  امیف  عفار  ىلع  طغضي  عئاج 
لكشبو  .( ماعطلا نم  تارك  اھب ( ةطبترملا  تآفاكملاو 
ةبسنلا تاذ  زيزعتلا  لوادج  نیب  رنیكس "  زیم "  صاخ 

لظ يفف   ، ةریغتملا ةبسنلا  تاذ  زییمتلا  لوادجو  ةتباثلا 
نأ دعب  ماعطلا  ةأفاكم  ىلع  رأفلا  لصح  تباثلا  لودجلا 

ضرتفنل  ، تارملا نم  تباث  ددع  يف  ةعفارلا  ىلع  طغض 
تارایسلا رجات  لصحي  دق   ، ةيرشبلا ةنراقمللو  ) . ةرم  100

عیب 10 ىلع  ةوالع  رالود  ىلع 1000  ةلمعتسملا 
ىلع رأفلا  لصح  ریغتملا  لودجلا  لظ  يفو   .( تارایس

ددع يف  ةعفارلا  ىلع  طغض  نأ  دعب  ماعطلا  ةرك 
ماعطلا ىلع  لصحي  ناك  ًانایحأو   ، تارملا نم  يئاوشع 

طغض دعب 
لیبس ىلعو  ) . ةرم طغضلا 200  دعب  ًانایحأو   ، تارم  10

ةوالع ىلع  ةلمعتسملا  تارایسلا  رجات  لصحي   ، ةنراقملا
نم لوھجم  ددع  عیب  دعب  رالود  اھردق 1000 

.( تارایسلا
ةأفاكملا لوصو   ، ریغتملا زيزعتلا  لودج  لظ  يف  َّمث  نمو 

زيزعتلا لوادج  نأ  ء  رملا عقوتي  دق  رھاظلا  يف   ، عقوتم ریغ 
رجات وأ  رأفلا ( نأل  ء  اضرإو اًزیفحت  رثكأ  نوكتس  ةتباثلا 
ةلصحمب أبنتي  نأ  ملعتي  نأ  هنكمي   ( ةلمعتسملا تارایسلا 

لوادجلا نأ  رنیكس "  دجو "  كلذ  نم  ًالدبو   ، هلمع



اًریثأت جئاتنلا  رثكأو   ، عقاولا يف  اًزیفحت  رثكأ  ةریغتملا 
تناك

تناك يتلا  نارئفلا  تفقوتف   ، تآفاكملا تفقوت  امدنع 
نكل  ، ًابيرقت روفلا  ىلع  لمعلا  نع  ةتباثلا  لوادجلل  عضخت 

لمعلا تلصاو  ةریغتملا  لوادجلل  عضخت  تناك  يتلا 
. اًّدج ليوط  تقول 

زیفحتل اًضيأ  تازجعملا  اذھ  ریغتملا  زيزعتلا  لودج  لعفيو 
بعلو ةرماقملا  فنتكي  يذلا  بيرغلا  ریثأتلاك  وھف   ، سانلا

نإ هب  ىظحتس  يذلا  ةعتملا  رادقم  مك   ، بیصنایلا
نأ لبق  تارم  عست  رسختس  كنأ  اًقبسم  تفرعو  تبعل 

لاوط رمتسیس  لسلستلا  اذھ  نأو   ، ةدحاو ةرم  حبرت 
! قالطإلا ىلع  ةعتم  كانھ  نوكت  نل  حجرألا  ىلع  ؟  بعللا

ؤبنتلا ىلع  ةردقلا  مدع  نم  ةعتملا  عبنت  ةقیقحلا  يف 
. بعللا رمتسي  كلذل   ، تآفاكملا ىلع  لوصحلا  تقوب 

ديربلاب باعلألا  تانیكامو  ماعطلا  تارك  ةقالع  ام  نذإ 
ديربلا نأ  دجتس   ، رمألا يف  تركف  ول  ؟  ينورتكلإلا

لثاممو هفات  همظعمف   ، اًریثك ةرماقملا  هبشي  ينورتكلإلا 
بذجل

ىقلتن رخآلاو  نیحلا  نیب  نكل   ، ةراسخلاو ةنیكاملا  ةعفار 
، ةفیظو نع  ةدیج  اًرابخأ  نمضتي  امبر   ، اًّقح اھديرن  ةلاسر 

مل صخش  نم  ةریصق  ةلاسر   ، ةرثرثلا ضعب 
، ةمھم ةمولعم  وأ  ليوط  تقو  ذنم  هرابخأ  نع  عمسن 
( ماعطلا ةرك  عقوتملا ( ریغ  ديربلا  يقلتب  اًریثك  دعسن 
لثم نم  ديزم  يف  لمأ  انيدلو   ، هدقفت ىلع  نمدن  يذلا 

هذھ



اًرارم ةعفارلا  ىلع  طغضلا  طقف  لصاونف   ، تآجافملا
. انتأفاكم ىلع  لصحن  نأ  ىلإ  اًراركتو 

ديربلا ىلع  ينامدإل  لضفأ  اًمھف  ریسفتلا  اذھ  ينحنمي 
برھلل لئاسولا  ضعب  حرتقي  دق  هنأ  مھألاو   ، ينورتكلإلا

ریغتملا زيزعتلا  لودجو  اذھ  رنیكس "  قودنص "  نم 
اھتفشتكا يتلا  ةدیفملا  قرطلا  ىدحإ   ، هنمضتي يذلا 

، ينورتكلإلا ديربلل  يئاقلتلا  دقفتلا  ةیصاخ  قالغإ  يھ 
يتلا تارملا  ددع  للقي  هنكل   ، يدقفت يغلي  ء ال  ارجإلا اذھ 

اًديدج ًاّینورتكلإ  اًديرب  كانھ  نأب  يبوساح  اھیف  ينملعي 
دق كلذ  نم  اًضعب  نأ  يسفن  نیبو  ينیب  تركف  ينرظتني (

كلذ ىلإ  ةفاضإ   .( عوضوملاب ةلصلا  قیثو  وأ  اًقیش  نوكي 
ناولألا طبر  نیمدختسملل  تاقیبطتلا  نم  ديدعلا  حیتت 

، ةفلتخم ةمداق  ةینورتكلإ  لئاسرب  ةفلتخملا  تاوصألاو 
ديرب لكل  يدامرلا  نوللا  صصخأ   ، لاثملا لیبس  ىلع 

ةرشابم هلسرأو   ، هنم يل  ةخسن  لاسرإ  مت  ينورتكلإ 
طبضأ  ، هباشم وحن  ىلعو  اًقحال " .  مساب "  دلجم  ىلإ 
يقلت دنع  صاخ  لكشب  جھبم  توص  فزعل  يقیبطت 

ةلاسر
هذھ لمشتو  مھم ( وأ  لجاع  هنأب  هتددح  ردصم  نم 

ء اضعأ وأ  يبالط  وأ  يتجوز  نم  ينیتأت  يتلا  لئاسرلا 
ضعب تارتلفلا  هذھ  طبض  قرغتسي  دیكأتلاب   .( يمسق

تللق  ، ةرم كلذب  مایقلا  ةقشمل  يزایتجا  دعب  نكل   ، تقولا
، ًاتوبث رثكأ  زيزعتلا  لودج  تلعجو   ، ةأفاكملا ةیئاوشع 

بلغتلاب قلعتي  امیف  امأ   ، ةياھنلا يف  يتایح  تنسحو 
لمعأ تلز  امف   ، رركتم لكشب  نوفيآلا  دقفت  تا  ء ارغإ ىلع 



. رمألا اذھ  ىلع 
نوریفرتنإلا سرد   : سفنلا طبض  يف  لمأتلا  نم  ديزم 

رآ يب  نإ  ةعاذإ  ىلع  ةلباقم  تعمس   ، ةدع تاونس  ذنم 
ناك  ، ةنس اتشاع 102 و104  نیتللا  يناليد "  نیتخألا "  عم 

دقف  ، يتركاذ يف  قلع  ةلباقملا  يف  ددحم  ء  زج كانھ 
مدع وھ  ليوطلا  امھرمع  رارسأ  دحأ  نإ  ناتخألا  تلاق 
ىتح مھیلع  نقلقي  جاوزأ  نھيدل  نكي  مل  نھنأل   ، جاوزلا

اًئیش سیل  هنكل   ، فاك لكشب  ًاّیقطنم  اذھ  ودبي   ، توملا
لاجرلا نأ  نیبتو  ًاّیصخش ( هیلع  دھشأ  نأ  نكمي 

ىدحإ تلاق   . 9 ( لاح ةيأ  ىلع  جاوزلا  نم  رثكأ  نودیفتسي 
، تایفشتسملا بنجت  وھو  رخآ  اًّرس  كانھ  نإ  نیتخألا 

اذھو
ماقملا يف  ةدیج  ةحصب  تنك  نإ   ، نیببسل ًالوقعم  ادب 

ةیلامتحا اًضيأ  لقتو   ، اھیلإ بھذت  نأ  كیلع  سیلف   ، لوألا
. ىفشتسملا يف  دجاوتلا  ةجیتن  ضرمب  كتباصإ 

يلاخدإ مت  امدنعف   ، هنع ثدحتت  ام  مھفأ  تنك  دیكأتلاب 
تبصأ يتلا  قورحلا  نم  جلاعأل  ةرم  لوأل  ىفشتسملا 

، مدلا لقن  ةجیتن  يدبكلا  باھتلالا  ضرمب  تبصأ   ، اھب
باھتلالاب ةباصإلا  يف  ةعتم  دجوت  هنأ ال  حضاولا  نم 

دقف  ، يل ةبسنلاب  ةياغلل  اًئیس  ناك  تیقوتلا  نكل   ، يدبكلا
يجالع رخأو  ةیحارجلا  يتایلمع  رطاخم  نم  ضرملا  داز 

دعبو  ، ةيدلجلا موعطلا  نم  ديدعلا  ضفري  يمسج  لعجو 
كلذ مغر  يجالع  أطبأ  هنكل   ، يدبكلا باھتلالا  فخ  ةرتف 

يف بارطضا  ثادحإو  رخآلاو  نیحلا  نیب  باھتلاب 
. يمسج



يدبكلا باھتلالا  عون  لزع  متي  نأ  لبق  ماع 1985،  اذھ  ناك 
باھتلالا سیل  هنأ  نوفرعي  ء  ابطألا ناك   ، هب تبصأ  يذلا 

اوقلطأ اذل   ، اًزغل لظ  هنكل   ، يب وأ  هيإ  يدبكلا 
يف  ، يب وأ  هيإ  عون  نم  سیل  يدبك  باھتلا  بسحف  هیلع 

تبصأ ایلعلا  تاساردلا  ةیلك  يف  تنك  امدنع  ماع 1993، 
يحصلا زكرملا  يف  تاصوحف  تيرجأف  باھتلاب 

يدبكلا باھتلالاب  باصم  يننأب  بیبطلا  ينربخأو  بالطلل 
اًرابخأ هذھ  تناك   ، اًرخؤم هديدحتو  هلزع  مت  يذلا  يس 

يذلا ضرملا  نآلا  فرعأ  يننأ   : ًالوأ  : نیببسل ةدیج 
وھو اًديدج  ًاّیبيرجت  اًجالع  كانھ  نأ   : ًایناثو ؛  َّيدل

دبكلا فیلت  ديدھتل  اًرظنو   ، ریخلاب اًرشبم  ادب   ، نوریفرتنإلا
باھتلالا ببسب  ركبملا  توملا  ةیلامتحاو  دبكلا  عمشتو 

ةیبيرجت ةسارد  نم  ًءا  زج ينوك  نأ  يل  ادب   ، يس يدبكلا 
. نيرشلا نوھأ  حضاولا  نم  وھ 

لِبق نم  ةيادبلا  يف  نوریفرتنإلا  ىلع  ةقفاوملا  تمت 
يذلا مدلا  ناطرس  جالعل  ةیكيرمألا  ء  اودلاو ء  اذغلا ةئیھ 

جالع يأ  هل  نكي  مل  يذلا  ةيرعشلا ( ايالخلا  بیصي 
يقیقح

ناك  ، ناطرسلا جالع  عم  ًابلاغ  لاحلا  يھ  امكو   .( رخآ
لوكوتوربلا ناكو   ، صاخ لكشب  اًضیغب  جالعلا  ماظن 

تارم ثالث  ةیتاذ  نوریفرتنإ  نقح  مزلتسي  يلوألا 
، ًاّیعوبسأ

ديدش عافتراب  رعشأس  ةنقح  لك  دعب  هنأ  يريذحت  متو 
ريذحتلا اذھ  ناكو  ء  يقو عادصو  نایثغو  ةرارحلا  يف 

ء اعبرألاو نینثإلا  مايأ  لالخ  رھشأ  ةتس  ةدمل  اذل   ، اًقیقد



نم ةنقحلا  ذخآو   ، ةیلكلا نم  تیبلل  دوعأ  تنك  ةعمجلاو 
ةعرجلاب ةنقحملا  ألمأو  دربملا  حتفأو  ء  اودلا ةنازخ 

مث  ، ةنقحلاب يذخف  نقحأو  نوریفرتنإلا  نم  ةبسانملا 
ددمتأ

ةریثملا ثاثألا  ةعطق  ةریبكلا -  ةیكبشلا  ةحوجرألا  ىلع 
لثم ودبت  يتلا  ةیبالطلا  يتقش  يف  ةدیحولا  مامتھالل 

، دیج لكشب  اھنم  نويزفیلتلا  دھاشأ  تنك  يتلا  ةفرشلا - 
هیف صلختأل  ماودلا  ىلع  يدي  لوانتم  يف  اًولد  عضأ  تنك 

ناك يذلاو   ، يمتح لكشب  ينیتأي  ناك  يذلا  ء  يقلا نم 
ًانایحأ  ، عادصو ةشعرو  ةرارحلا  يف  ديدش  عافترا  هولتي 

ضارعأك ودبت  ضارعأ  نم  اًملأتم  ظقیتسأو  مانأ  تنك 
دوعأو ًابيرقت  ةدیج  ةلاح  يف  نوكأ  رھظلا  دنعو   ، ازنولفنإلا

. لمعلا ىلإ 
عم ىضرملا  ةیقبو  اھجاوأ  تنك  يتلا  ةبوعصلا 

رخأتملا اضرلل  ةیساسألا  ةلكشملا  يھ  نوریفرتنإلا 
هجاوأ تنك  ةنقحلا  هیف  ذخآ  موي  لك  يفف   ، سفنلا طبضو 

ًاّیلدابت اًرایخ 
لاوط ضرملاب  روعشلاو  ةنقحلا  يسفن  يطعأ  نأ  نیب 

نیبو  ،( يبلس يروف  ریثأت  ةمداقلا ( ةعاس  ةرشع  تسلا 
ليوطلا ىدملا  ىلع  ينیفشیس  جالعلا  نأ  يف  لمألا 

ریثأت )
يتلا ةبرجتلا  ةياھن  يفو   ،( ىدملا ليوط  يباجيإ 

ضيرملا يننأب  ء  ابطألا ينربخأ  رھشأ  ةتس  ترمتسا 
يجالعلا ماظنلاب  مزتلا  يذلا  لوكوتوربلا  يف  دیحولا 

يتلا ةقيرطلاب 
دقف ةساردلا  يف  نیكراشملا  يقاب  امأ   ، اھب هوممص 



اًئجافم داكلاب  اذھ  ناكو   ، تارم ةدع  ء  اودلا مھعیمج  لفغأ 
لاثتمالا مدع  ربتعيو  ) . اھلثمي يتلا  تايدحتلل  اًرظن 

ةرشتنم ةلكشم   ، ةقیقحلا يف   ، ةیبطلا تاھیجوتلل 
.( ةياغلل

؟ بسحف ةيوق  يباصعأ  تناك  لھ  ؟  كلذ تلعف  فیك  نذإ 
تالكشملا نم  ریثكلا  يناعأ  تنك   ، نيرخآلا لثم  انأف  ال، 

دقف  ، ةلیح َّيدل  تناك  نكل   ، سفنلا طبض  عم 
يف ىرخألا  يتابغر  يف  مكحتلا  ساسألا  يف  تلواح 

رثكأ اھتعاظفو  ةنقحلا  ةبوعص  لامتحا  لعجل  ةلواحم 
يف نمكي  لحلا  حاتفم  ناك  يل  ةبسنلابو   ، لمحتلل ةیلباق 

. مالفألا
دھاشأ يننإف  تقو  َّيدل  ناك  نإو   ، مالفألا بحأ  انأف 

تررق  ، هعقوتأ امب  ء  ابطألا ينربخأ  امدنعو   ، موي لك  اًملیف 
مث  ، يسفن نقحأ  نأ  دعب  مالفأ  يأ  دھاشأ  نل  يننأ 

. مانأ ىتح  مالفألا  نم  يننكمي  ام  دھاشأ  نأ  يناكمإب 
رجتم دنع  فقوتأ  تنك   ، يسفن هیف  نقحأ  موي  لك  يفو 

مالفألا ضعب  يرتشأو  ةیلكلا  ىلإ  يقيرط  يف  ويدیفلا 
بقرتأو يتبیقح  يف  اھعضأ  تنكو   ، اھتدھاشم ديرأ  يتلا 
دعب  ، مویلا كلذ  نم  قحال  تقو  يف  فھلتب  اھتدھاشم 

أدبت نأ  لبق  نكل   ، ةرشابم ةنقحلا  ذخآ  نأ  دعبو  كلذ 
ةیكبشلا يتحوجرأ  لخاد  زفقأ  عادصلاو  ةشعرلا 

أدبأو هناكم  يف  ولدلا  دوجو  ىلع  صرحأو  حيرتسأو 
ةقيرطلا هذھبو   ، يب صاخلا  ریصقلا  ملیفلا  ناجرھم 

يتلا ةیضرملا  ةبرجتلاب  ةیئدبملا  ةنقحلا  طبرأ  نأ  تملعت 
لثمتت



نم لقأ  ساسحإب  رعشأ  الو   ، عئار ملیف  ةدھاشم  يف 
ةیبناجلا راثآلا  أدبت  نأ  دعب   ، ةعاس دعب  الإ  كلذ  لایح  عئار 

. ةیبلسلا
ىلع يخم  وحنلا  اذھ  ىلع  يتایسمأ  طیطخت  دعاس  دقو 

ةرارحلل ديدشلا  عافترالا  نم  رثكأ  ملیفلاب  ةنقحلا  طبر 
ةلصاوم نم  تنكمت  َّمث  نمو   ، ؤیقتلاو تاشعرلاو 

. جالعلا
نأ ول  امك  ادب   ، رھشأ ةتس  رمتسا  يذلا  جالعلا  لالخو 

لكشب َّيدل  دبكلا  فئاظو  تنسحتو   ، لاعف نوریفرتنإلا 
عیباسأ ةعضبب  ةبرجتلا  ء  اھتنا دعب  فسألل  نكل   ، ریبك

دقو  ، ةمارص رثكأ  ًجالع ا  تأدب  كلذل   ، يدبكلا باھتلالا  داع 
طقف نوریفرتنإلا  نمضتي  ملو  اًماع  جالعلا  اذھ  رمتسا 

ىلع يسفن  ربجألو   ، نيریفابير همسا  ء  اود امنإو 
ةنقحلا ةقيرط  ىرخأ  ةرم  تبرج   ، جالعلا اذھب  مازتلالا 

لضفبو ) . لبق نم  ناك  امك  ةیكبشلا  ةحوجرألاو  ملیفلاو 
ىلع ىتح  اًرداق  تنك   ، ام دح  ىلإ  ةبیعملا  يتركاذ 

لالخ اھتدھاش  يتلا  اھسفن  مالفألا  ضعبب  عاتمتسالا 
.( نوریفرتنإلاب لوألا  جالعلا 

تاعماج يف  تالباقم  يرجأ  تنك  ةرملا  هذھ  نكل 
، دعاسم سردم  ةفیظو  ىلع  لوصحلل  ةفلتخم 

يلایل ثكمأ  نأو   ، ةنيدم ىلإ 14  رفسلا  ىلإ  تررطضاو 
قدانفلا يف 

مدقتأ مث   ، نییميداكألا نم  تاعومجم  ىلع  اًثيدح  يقلأو 
رابخإ بنجتألو  ء،  ادمعلاو ةذتاسألا  عم  ةیصخش  تالباقمل 

نوریفرتنإلا عم  يتارماغم  نع  نیلمتحملا  يئالمز 



ام دح  ىلإ  بيرغ  لودج  ىلع  رصأ  تنك   ، نيریفابيرلاو
يلوصول اًرذع  قلتخأ  داتعم  لكشب  تنكو   ، تالباقملل
لوانت ىلع  يتردق  مدعو  مویب  ةلباقملا  لبق  اًركبم 

ء اشعلا
تنك كلذ  نم  ًالدبو   ، يل نیفیضملا  عم  ء  اسملا كلذ  يف 
نم ةنقحلا  جرخأو   ، قدنفلا يف  لوخدلا  لیجستب  موقأ 

ةعضب دھاشأو   ، يسفن نقحأو  يعم  هلمحأ  ریغص  دارب 
لواحأ تنك  يلاتلا  مویلا  يفو   ، قدنفلا زافلت  ىلع  مالفأ 
رعشأ املاح  نكل   ، تاعاس عضبل  تالباقملا  لیجأت  اًضيأ 

ًانایحأ ) . تالباقملا يف  يدھج  لك  لذبأ  تنك  نسحتب 
تناك

صاخشألا ةلباقمل  رطضأ  تنك  ًانایحأو  ؛  حجنت يتقيرط 
يتالباقم ء  اھنإ دعب  ظحلا  نسحلو   .( اًسعت تلز  ام  انأو 

ىلع لوصحلا  طقف  سیل   ، ةدیج اًرابخأ  ىقلتأ  تنك 
باھتلالا ىلع  ىضق  دق  جالعلا  جيزم  امنإو  ةفیظو  ضرع 

. نیحلا كلذ  ذنم  يدبكلا  باھتلالا  نم  تیفشو   ، يدبكلا
سرد وھ  نوریفرتنإلاب  جالعلا  نم  هتدفتسا  يذلا  سردلا 

ةجیتن ىلإ  يدؤي  نیعم  بوغرم  كولس  ناك  نإ   : ماع
عیجشتلا بعصلا  نم  نوكیسف   ،( باقع ةيروف ( ةیبلس 

يف ةیئاھنلا ( ةجیتنلا  تناك  ول  ىتح   ، كولسلا اذھ  ىلع 
ء يش لك  مغرف   ، ةياغلل ةبوغرم   ( ةحصلا نسحت   ، يتلاح

، اھتمرب رخأتملا  اضرلا  ةلكشم  هلوح  رودت  ام  كلذ 
لوانتو ماظتناب  نيرامتلا  ةسرامم  نأ  فرعن  نحن  دیكأتلاب 
رثكأ نوكن  نأ  ىلع  اندعاسیس  تاوارضخلا  نم  ديزملا 

يناليد " نیتخألا "  رمع  شعن  مل  نإ  ىتح   ، ةحص



ةیح ةروصب  ظافتحالا  بعصلا  نم  هنأل  نكل  ؛  هسفن
لوانت بنجت  اننكمي  الف   ، انتلیخم يف  ةیلبقتسملا  انتحصل 

. ةالحملا تاكعكلا 
عوقو ةیناكمإل  ةديدعلا  عاونألا  ىلع  بلغتلا  لجأ  نمو 

نع ثحبلا  دیفملا  نم  هنأ  دقتعأ   ، أطخلا يف  ناسنإلا 
ةیباجيإلاو ةيوقلاو  ةيروفلا  تازيزعتلا  يھاضت  لیح 

وحن اھذاختا  انیلع  يتلا  ةياغلل  ةراسلا  ریغ  تاوطخلاب 
لیغشت يندعاس  يل  ةبسنلابو   ، ىدملا ةليوط  انفادھأ 

جاعزإ لمحت  ىلع  ةیبناج  راثآ  يأب  روعشلا  لبق  ملیف 
لكشب ء  يش لك  تقؤأ  تنك  رمألا  ةقیقح  يف   ، جالعلا
تنك ةنقحلا  اھیف  يھنأ  يتلا  ةظحللا  يفف   ، يلاثم

رز ىلع  طغض  ول  يننأ  دقتعأو   ، لیغشتلا رز  ىلع  طغضأ 
اذھب حجنأل  نكأ  مل   ، ةیبناجلا راثآلا  ةيادب  دعب  لیغشتلا 

ول امبر  ؟  يردي نمو   ، فینعلا عارصلاب  زوفلا  يف  لكشلا 
لغشأ نأ  لبق  ةیبناجلا  راثآلا  ةيادب  ترظتنا  تنك 

عتمتسأس تنكو  ًاّیبلس  ًاطابترا  ئشنأس  تنك   ، مالفألا
. كلذل ةجیتن  لقأ  لكشب  مالفألاب  نآلا 

ينیك " فلار  وھو "   ، كويد ةعماج  يف  يئالمز  دحأ  ركذ 
وأ ناطرسلا  سیل  اكيرمأ  يف  حافس  ربكأ  نأ  اًرخؤم 
امنإو  ، ةنمسلا وأ  نیخدتلا  سیل  هنأ  امك   ، بلقلا ضرم 

وھ
انتایكولس ىلع  بلغتلاو  ةیكذ  تارایتخا  ذاختا  نع  انزجع 

ذختن انفصن  يلاوح  نأ  فلار "  ردقيو "  تاذلل 10 ،  ةرمدملا 
ةياھنلا يف  اندوقتس  ةایحلا  بولسأب  قلعتت  تاررق 

امب اًئیس  سیل  اذھ  نأ  ول  امكو   ، ركبملا توملا  ىلإ 



تار ارقلا  هذھ  هب  ذختن  يذلا  لدعملا  نأ  ودبي   ، يفكي
. ةقلقم ةعرسب  ديازتي  ةرمدملا 

نوكتس ةلبقملا  ةلیلقلا  دوقعلا  لالخ  هنأ  دقتعأ  انأو 
ةجتانلا ةایحلا  ةیعونو   ، عقوتملا رمعلا  يف  تانسحتلا 

عنص نسحت  نع  ةجتانلا  نم  لقأ  ةیبطلا  ایجولونكتلا  نع 
سیل ىدملا  ةليوط  دئاوفلا  ىلع  زیكرتلا  نأ  امبو   ، رارقلا

ةقدب صحفن  نأ  انیلع  نیعتي  هنإف   ، يعیبطلا انلیم  وھ 
عارتخا لواحنو   ، رركتم لكشب  اھیف  لشفن  يتلا  تالاحلا 
مالفألا بحمل  ةبسنلاب  ) . فقاوملا هذھل  تاجالعلا  ضعب 

عاتمتسالا وھ  لحلا  حاتفم  نوكي  دق   ، دئاز هنزو  يذلا 
ةلیحلا  .( يشملا زاھج  ىلع  ریسلا  ء  انثأ ملیف  ةدھاشمب 

يھ
نمف  ، ةلكشم لكل  بسانملا  يكولسلا  لصملا  دجت  نأ 

دق  ، انل دیفم  هنكل   ، هھركن ء  يشب هبحن  ء  يش طبر  لالخ 
َّمث نمو   ، ةجیتنلاب ةبغرلا  يف  مكحتلا  ىلع  نيرداق  نوكن 

موي لك  اھھجاون  يتلا  تالكشملا  ضعب  ىلع  بلغتن 
. سفنلا طبضب 



كالتمالل يلاغلا  نمثلا  لصفلا 8 
؟ هكلمن ام  ةمیق  يف  غلابن  اذامل 

نیب حوارتي  اًئیش  ةلسلا  ةرك  ربتعت   ، كويد ةعماج  يف 
ميدقو ریغص  ةلسلا  ةرك  داتسإو   ، ةیحور ةبرجتو  ةياوھ 

لوحي يذلا  عونلا  نم  ةئیس -  هیف  ةیتوصلا  ةزھجألاو 
ىوتسم ديزيو  ديدش  يود  ىلإ  ریھامجلا  عیجشت 

مجحلا قلخيو   ، عیمجلا ىدل  دح  ىصقأ  ىلإ  نیلانيردألا 
دوجو مدع  اًضيأ  ينعي  هنكل  ةیمیمح  داتسإلل  ریغصلا 
روضح نوديري  نيذلا  نیعجشملل  عستت  ةیفاك  دعاقم 

. كويد ةعماج  بجعي  ةبسانملاب  لكشلا  اذھو   ، تايرابملا
لادبتساب مامتھالا  نم  لیلق  نع  ةعماجلا  تربع  دقو 

ةیلمع مدختست  تناكو   ، رغصألا داتسإلاب  ربكأ  داتسإ 
لصفل  ، ركاذتلا عيزوتل  تاونسلا  ربع  ةقیقد  رایتخا 

. ةیقبلا نع  ةياغلل  نیصلخملا  نیعجشملا 
بالطلا موقي   ، يعیبرلا يساردلا  لصفلا  ةيادب  لبقو 

ةقطنملا يف  مایخ  بصنب  تايرابملا  نورضحي  نيذلا 
ةمیخ لك  عستتو   ، داتسإلا جراخ  ةحوتفملا  ةیبشعلا 

ةرشعل
نكامألا نوذخأي  ًالوأ  نولصي  نيذلا  نومیخملاو   ، بالط

نيرخأتم نوتأي  نيذلاو   ، داتسإلا لخدم  ىلإ  برقألا 
ئشانلا " عمتجملا  اذھ  ىلع  قلطي   . فلخلاب نوفطصي 

مارتحا سكعي  مسالا  اذھو   ، يلیفیكسيوزيزيرك  "
كلذكو يكسيوزيزيرك " -  كيام  هیك -  بردملل "  بالطلا 

. لبقملا مسوملا  يف  رصنلل  مھتاعلطت 
نيذلا نع  نيداجلا  ةلسلا  ةرك  يعجشم  لصف  متي  يكلو 



قوب يف  خفنلا  متي   ، كويد  " ء  امد مھقورع "  يف  يرجت  ال 
توصلا قالطنا  دنعو   ، ةمظتنم ریغ  تاقوأ  يف  يئاوھ 

ةیلاتلا ال سمخلا  قئاقدلا  لالخ  يفو   ، يلزانتلا دعلا  أدبي 
ةمیخ لك  نم  لقألا  ىلع  دحاو  صخش  موقي  نأ  دب 

ةمیخلا تلشف  اذإو   ، ةلسلا ةرك  تاطلس  ىدل  لیجستلاب 
متي هنإف   ، سمخلا قئاقدلا  هذھ  لالخ  لیجستلا  يف 

اذھ رمتسيو   ، فصلا ةياھن  ىلإ  اھلمكأب  ةمیخلا  ریخأت 
ةدح دادزيو   ، يعیبرلا يساردلا  لصفلا  مظعم  ء  ارجإلا

لا يف 
. ةارابملا قبست  يتلا  ةعاس   48

حبصت  ، ةعاس ةارابملا ب 48  لبق  يتلا  ةلحرملا  كلت  يفو 
ةظحللا كلت  نمو   ، ةیصخش  " تالیجست  تالیجستلا " 

امدنعو  ، يعامتجا لكیھ  درجم  ةمیخلا  حبصت  اًدعاصف 
لجسي نأ  بلاط  لك  ىلع  نیعتي   ، يئاوھلا قوبلا  يودي 

مدع ينعي  نأ  نكميو   ، ةلسلا ةرك  تاطلس  ىدل  همسا 
نیمویلا نيذھ  يف  نكامألا "  زجح  لیجستب  قاحللا " 
قوبلا نأ  مغرو   ، فصلا ةياھن  ىلإ  ریخأتلا  نيریخألا 

تايرابملا لبق  ةلصفنم  تاقوأ  يف  يودي  يئاوھلا 
لیللا تاعاس  لاوط  هعامس  نكمي  هنإف   ، ةینیتورلا

لبق راھنلاو 
ماقت يتلا  تايرابملا  لثم  ةیقیقحلا ( ىربكلا  تاقباسملا 

لالخو لیھ  لباشت  يف  انیلوراك  ثرون  ةعماج  دض 
.( ةینطولا تالوطبلا 

ء يشلا امنإو   ، سوقطلا يف  ء  يش برغأ  سیل  كلذ  نكل 
لثم  ، اًّقح ةمھملا  تايرابملا  يف  هنأ  وھ  برغألا 



ةمدقم يف  نيذلا  بالطلا  لصحي  ، ال  ةینطولا تالوطبلا 
ىلع فصلا 

مقر ىلع  مھنم  لك  لصحي  امنإو   ، كلذ مغر  ةركذت 
لوح نوعمجتي  امنیب  طقف  ةقحال  ةلحرم  يفو   ، بیصناي

، يبالطلا زكرملا  ىلع  ةقلعملا  نيزئافلا  ةمئاق 
نإ نوفشتكي 

ةدشب اھیف  بوغرملا  ةارابملل  ةركذتب  اًّقح  اوزاف  دق  اوناك 
مأ ال.

ةعماج يف  ذاتسأ  نوریماك " ( فيز  انأ و "  تعمس  امدنع 
ةعماج يف  مییختلا  ء  انثأ يف  يئاوھلا  قوبلا  دایسنإ ) 
ةیعقاو ةبرجت  انلوضف  تراثأ  ماع 1994،  عیبر  يف  كويد 
اوناك نيذلا  بالطلا  لك  نإ  ثیح  ؛  اننیعأ مامأ  ثدحت 

ةرك ةارابم  روضحل  ةججأتم  ةبغر  مھيدل  تناك  نومیخي 
ةليوط ةرتفل  مایخلا  اوبصن  دق  مھعیمج  ناكو   ، ةلسلا
ةقباسم تھتنا  امدنع  نكل   ، زایتمالا اذھ  ىلع  لوصحلل 

. نورخآلا زفي  مل  نیح  يف   ، ركاذتب مھضعب  زاف  بیصنایلا 
نيذلا ركاذتلاب -  اوزاف  نيذلا  بالطلا  لھ   : لاؤسلا ناكو 
ركاذتلا هذھ  ةمیق  نوردقي  ركاذتلا -  ةیكلم  ىلع  اولصح 

مھنأ مغر  اھب  اوزوفي  مل  نيذلا  بالطلا  نم  رثكأ 
اًدانتسا ؟  اھیلع لوصحلل  واستم  دھجب  اولمع "  اًعیمج " 

لیناد ریلاث " و "  كيد  شتین " و "  كاج  ثاحبأ "  ىلإ 
امدنع هنأ  انأبنت   ، حنملا  " ریثأتب  ةصاخلا "  نامیناك " 

مأ ةطق  مأ  ًانامك  مأ  ةرایس  تناك  ء  اوس اًئیش -  كلتمن 
. نيرخآلا نم  رثكأ  اھتمیق  ردقن  اننإف  ةلس -  ةرك  ةركذت 

ةداع لزنملا  عئاب  ردقي  اذامل   ، ةقیقدل اذھ  يف  ركف 



لیختي اذامل  ؟  لمتحملا يرتشملا  نم  رثكأ  كلت  كالتمالا 
نم ديدعلا  يف  ؟  يرتشملا نم  ىلعأ  اًرعس  ةرایسلا  عئاب 

تالماعتلا
ىدل امم  ربكأ  هكلتمي  ام  ةمیق  نأ  كلاملا  دقتعي  اذامل 

" : لوقي لثم  كانھ  ؟  هعفدل دادعتسا  لمتحملا  كلاملا 
نوكت امدنع   ، اًنسح رخآ " .  ةیضرأ  وھ  مھدحأ  فقس 

، كلاملا
كنإف  ، يرتشملا نوكت  امدنعو  ؛  فقسلا يف  نوكت  كنإف 

. ةیضرألا ىلع  نوكت 
يننإف  ، اًمئاد ةقیقحلا  تسیل  كلتف  ؛  نیقي ىلع  نوكألو 

تاموبلألا نم  لماك  قودنصب  مھسأ  قيدص  َّيدل 
لیبس ىلع   ، ةلمعتسملا ء  ایشألا عیب  يف  ةلجسملا 

، لاثملا
. ناكم لك  يف  اھلمح  هتعاطتساب  دعي  مل  هنأل  ةطاسبب 

قودنصلا لباقم  اًرالود  هیلع 25  ىتأ  صخش  لوأ  ضرع 
يقيدص ِلبَقو   ،( نيوانعلا ىلع  رظنلا  نودب  هلمكأب (

ةرشعب اھعاب  يرتشملا  كلذ  نأ  حجرألا  ىلعو   ، كلذب
ول عقاولا  يف   . يلاتلا مویلا  يف  رعسلا  كلذ  فاعضأ 

ء يش كانھ  نوكي  نلف   ، هكلمن ام  ةمیق  يف  اًمئاد  انغلاب 
ىمسي

ةروراق تيرتشا  مكب  علسلل . ( "  ةیجيورتلا  ةلمحلاب 
كربخأ ينعد   ، اًنسح ؟  تارالود ةسمخ  ؟  هذھ دورابلا 

ًاّینطو " ). اًزنك  كلتمت  كنأب 
لكشب نحنف   ، دارفنا ىلع  لاقي  مالك  هیبنتلا  اذھ  نكل 

هتمیق ديزي  ء  يشلا كالتما  نأ  كلذ  مغر  دقتعن  انك  ماع 
ةعماج بالط  لھ  ؟  باوص ىلع  انك  لھ   ، كلاملا رظن  يف 



ؤبنتلا نآلا  مھنكمي  نيذلا  ركاذتلاب -  اوزاف  نيذلا  كويد 
نیبعاللا عافدناو  ةمحدزملا  تاجردملا  ء  اوجأ رابتخاب 

نيذلا بالطلا  نم  رثكأ  اھومیق  بعلملا -  يف  مھقباستو 
مل

فاشتكال ةدیج  ةدحاو  ةقيرط  كانھ  تناك  ؟  اھب اوزوفي 
. ركاذتلل مھريدقت  ىدمب  انوربخي  نأب  مھعنقن  نأ   : كلذ

نم ركاذت  ء  ارش فيز "  انأ و "  لواحنس   ، ةلاحلا هذھ  يفو 
. اھب اوزوفي  مل  نمل  اھعیبو   ، اھب اوزاف  نيذلا  بالطلا  ضعب 

حبصن نأ  كشو  ىلع  انك  دقف   , حیحص اذھو 
. ركاذتلل نيركتحم 

اوزاف نيذلا  بالطلاب  ةمئاق  ىلع  انلصح  ةلیللا  كلت  يف 
، ًاّیفتاھ مھب  لاصتالا  انأدبو   ، اوزوفي مل  نيذلاو  بیصنایلاب 

وھو مایليو "  عم "  ىلوألا  ةیفتاھلا  انتملاكم  تناكو 
ناك " ء.  ایمیكلا يف  صصختم  ةیئاھنلا  ةنسلا  يف  بلاط 

لاوط مییختلا  دعبف   ، ام دح  ىلإ  ًالوغشم  مایليو " 
ضورفلا نم  ریثكلا  زاجنإ  هیلع  ناك   ، يضاملا عوبسألا 

ةیلزنملا
ةياغلل اًدیعس  نكي  مل  هنإ   . ةینورتكلإلا لئاسرلا  دقفتو 

كلذ عم  نكي  مل   ، فصلا ةمدقمل  هلوصو  دعب  هنأل   , اًضيأ
يف ركاذتلاب  اوزاف  نيذلا  نیظوظحملا  نم  اًدحاو 

. بیصنایلا
ىدحإ ىلع  لصحت  مل  كنأ  مھفأ   ، مایليو ًابحرم   " : تلق

ةیئاھنلا " . ةیعابرلا  ةرودلل  ركاذتلا 
حیحص " . اذھ   "

ةركذت " . كل  عیبن  نأ  انناكمإب   "



. " ! عئار  "
 " . ؟ هعفدت نأل  دادعتسا  كيدل  يذلا  غلبملا  مك   "

 " . ؟ رالود ةئام  يف  كيأر  ام   " : ًالئاق درف 
هديزت " . نأ  كیلع   ، سخب نمث  اذھ   " : تلقو تكحضف 

 " . ؟ نوسمخو ةئام   " : ًالئاق َّيلع  ضرعف 
ىلعأ ام   ، لضفأ اًضرع  مدقت  نأ  كیلع   " : ًالئاق تررصأف 

 " . ؟ هعفدتس رعس 
نوعبسو " ةسمخو  ةئام   " : لاقو ةظحلل  مایليو "  ركفف " 

.
 " . ؟ طقف اذھ   "

ةدايز " . سنب  الو   ، طقف اذھ   "
كعلطأ فوسو   ، ةمئاقلا نمض  نم  تنأ   ، اًنسح  " : تلقف

كلذ ىلع  لصحتتس  فیك  ةبسانملاب   ، تادجتسملا ىلع 
 " . ؟ غلبملا

نأ اًضيأ  غلبملا  اذھب  عیطتسي  هنأ  دقتعي  هنإ  مایليو "  لاق " 
لاملا ضعب  قفنيو   ، ًاناجم ىھقم  يف  ةارابملا  دھاشي 
ریثكلا هعم  ىقبتي  لازي  الو   ، ماعطلاو تابورشملا  ىلع 

لاقو  ، اًضيأ ةيذحألا  ضعب  وأ  تاناوطسألا  ضعب  ء  ارشل
اًرالود لا 175  نكل   ، كش الب  ةریثم  نوكتس  ةرابملا  نإ 

. هسفن تقولا  يف  ریبك  غلبم 
مییختلا دعبف   ، فيزوج  " ةیلاتلا ل "  انتملاكم  تناكو 

هتابجاو يف  اًضيأ  اًفلختم  فيزوج "  ناك "  عوبسألا  لاوط 
يف ةركذتب  زاف  دقف   ، كلذب متھي  نكي  مل  هنكل   ، ةیساردلا

ةعماج يبعال  دھاشیس  مايأ  ةعضب  دعبو   , بیصنایلا



. ينطولا بقللا  ىلع  لوصحلل  نولتاقي  كويد 
عیبل كل  ةصرف  انيدل  نوكت  دق   ، فيزوج ًابحرم   " : تلق

 " . ؟ كل ةبسنلاب  رعس  لقأ  وھ  ام   ، كتركذت
رعس " . َّيدل  سیل   "

دلقأ ةربن  لضفأ  قیلعتلا  ىلع  اًفیضم  هیلع  درلاب  تمقف 
رعس " . صخش  لكل   " : ًالئاق ونیشتاب  لآ  اھب 

. رالود هل 3000  ةباجإ  لوأ  تناك 
ضرعت نأ  كیلع  ؛  ًاّیقطنم نك   ، ریبك غلبم  اذھ   ، هوأ  " : تلقف

لقأ " . اًرعس 
نافلأ " .  ، اًنسح  " : لاق

 " . ؟ دكأتم تنأ  لھ   " : تلأسف
َّيدل " . رعس  لقأ  اذھ   "

، رعسلا كلذب  رتشم  ىلع  روثعلا  تعطتسا  نإ   ، اًنسح  "
تلصوت فیك   ، ةبسانملاب  " : تفضأو  ، كب  " لصتأ  فوسف 

 " . ؟ رعسلا كلذ  ىلإ 
نم ریبك  ء  زج كويد  ةعماج  يف  ةلسلا  ةرك   " : فغشب لاق 

نوكتس ةارابملا  نأ  حرشیل  درطتسا  مث   ، انھ  " يتایح 
، كويد ةبرجت  يف  اھاضق  يتلا  ةرتفلا  يف  ةمھم  ىركذ 

عضت فیك  نذإ   " : لأسو  ، هدافحأو هئانبأل  اھیكحیس  ةبرجت 
 " . ؟ تايركذلل اًرعس  عضت  لھ  ؟  اذھل اًرعس 

نم رثكأ  نیب  نم  طقف  نینثا  فيزوج "  مایليو " و "  ناك " 
نكي مل  نيذلا  بالطلا  ماع  لكشب   . مھب انلصتا  بلاط   100

عفدل 170 دادعتسا  مھيدل  ناك  ركاذت  مھيدل 
تامادختسالا تمھسأ  دقو   ، ةدحاولا ةركذتلل  اًرالود 



ىلع ىھقملا  يف  قافنإلا  لثم  لاملل ( ةليدبلا 
يذلا رعسلا  اذھ  ةأطو  فیفخت  نم   ( ماعطلاو تابورشملا 

اوناك
ناك نيذلا  بلط  رخآلا  بناجلا  ىلع   ، هعفدل نيدعتسم 

لثم " مھو   ، اھل ًالباقم  رالود  طسوتم 2400  ركاذت  مھيدل 
ةبرجتلا ةیمھأب  قلعتي  امب  مھرعس  اوررب  فيزوج " 

. ةایحلا ىدم  رمتستس  يتلا  تايركذلاو 
انتاملاكم عیمج  يف  هنأ  وھ  اًّقح  اًئجافم  ناك  ام  نكل 

عیبل دادعتسا  هيدل  دحاو  صخش  كانھ  نكي  مل   ، ةیفتاھلا
اذام  ، هعفدل اًّدعتسم  رخآ  صخش  ناك  رعسب  ةركذت 

نیشطعتملا بالطلا  نم  ةعومجم  انيدل  تناك  ؟  انيدل ناك 
مث ؛  بیصنایلا بحس  لبق  ةلس  ةرك  ةركذتل  مھعیمج 

ىلإ اومسقنا   ، بحسلا دعب  ةظحل  يفو  ةأجف - 
انيابت ناك   ، ركاذت يكلام  ریغو  ركاذت  يكلام  نیتعومجم - 
دجم اولیخت  نيذلا  كئلوأ  نیب  ثدح  فطاوعلا  يف  اًریبك 

يتلا ىرخألا  ء  ایشألا اولیخت  نيذلا  كئلوأو   ، ةارابملا
، اًضيأ ًاّیبيرجت  اًنيابت  ناكو   ، ةركذتلا رعسب  اھؤارش  مھنكمي 
( رالود يلاوح 2400  عیبلا ( رعس  طسوتم  ةمسق  تمت  دقف 

طسوتم نم  اًفعض  يلاوح 14  غلبي  ام  ىلع 
.( اًرالود يلاوح 175  يرتشملا ( ضرع 

ریغو ركاذتلا  يلماح  نم  ًّالك  نأ  دب  ، ال  يقطنم روظنم  نم 
اھسفن ةقيرطلاب  ةارابملا  يف  اوركف  ركاذتلا  يلماح 

ء اوجألا دمتعت  نأ  يغبني  ء ال  يش لك  مغرف   ، اًمامت
ةعقوتملا

نم ء  رملا هعقوتي  نأ  نكمي  يذلا  عاتمتسالاو  ةارابملا  يف 



بحسل نكمي  فیك  نذإ   . بیصنایلاب زوفلا  ىلع  ةبرجتلا 
ةارابملا - يف  بالطلا  يأر  ریغي  نأ  يئاوشع  بیصناي 

ةمیقو
؟ ةياغلل ریبك  لكشب  ركاذتلا - 

يتلا ء  ایشألا نم  ديدعلا  لكشيو  انتایح  كالتمالا  دوسي 
" : لوقي ثیمس "  مدآ  بتك "   . ةبيرغ ةقيرطب  اھلعفن 

ىلإ حبصي  وأ  لدابتلا  ىلع  ةأرماو - ...  لجر -  لك  شیعي 
اًعمتجم حبصیل  هسفن  عمتجملا  ومنيو   ، اًرجات ام  دح 

ةصق نم  ریبك  ء  زجف ؛  ةعئار ةركف  هذھو  اًقئال " .  ًاّيراجت 
ةصاخلا - انتاكلتمم  تابلقت  فصوب  هتياور  نكمي  انتایح 

سبالم يرتشن  نحنف   ، هنع ىلختن  امو  هیلع  لصحن 
عیبنو  ، لاثملا لیبس  ىلع   ، لزانمو تارایسو  اًماعطو 

انتاریسم لالخ  انتقوو  تارایسو  لزانم   ، اًضيأ ء  ایشأ
. ةینھملا

نلأ  ، كالتمالل صصخم  انتایح  نم  اًریبك  ًءا  زج نأ  امبو 
نلأ ؟  اذھ نأشب  تارارق  لضفأ  ذختن  نأ  فیطللا  نم  نوكي 

فرعن نأ   ، لاثملا لیبس  ىلع   ، فیطللا نم  نوكي 
ةديدجلا ةرایسلاو  ديدجلا  لزنملاب  انعاتمتسا  ىدم  اًمامت 

عیطتسن يكل   ، ينامرأ ةكرام  ةلذبو  ةفلتخملا  ةكيرألاو 
اًردان  ، فسألل نكل  ؟  اھكالتما نأشب  ةقیقد  تارارق  ذاختا 

رثعتن بلغألا  ىلع  نحنف   ، ةقیقحلا يھ  هذھ  نوكت  ام 
ریغو ةبيرغلا  ثالثلا  تافصلا  ببسب  ؟  اذامل  ، مالظلا يف 

. ةيرشبلا انتعیبط  يف  ةیقطنملا 
ةرك ركاذت  ةلاح  يف  انيأر  امك   ، ىلوألا ةبيرغلا  ةفصلا 
ضرتفا  . لعفلاب هكلتمن  ام  بح  يف  عقن  اننأ  يھ   ، ةلسلا



امف  ، نجاف سكلوف  ةكرام  ةميدقلا  كتلفاح  عیب  ررقت  كنأ 
عیبلل " ةتفال "  قلعت  نأ  لبق  ىتح  ؟  هلعف يف  أدبت  يذلا 

، اھب تمق  يتلا  تالحرلا  ركذت  يف  أدبت   ، ةذفانلا ىلع 
دق لافطألا  نكي  ملو  ؛  عبطلاب اًّنس  رغصأ  تنك  نأ  تقو 
نم ئفاد  قيرب  كحاتجيو   ، نیقھارم اوحبصأو  اوعرعرت 

ىلع طقف  قبطني  اذھو ال   ، كترایس نأشب  تايركذلا 
ء يش يأ  ىلع  امنإو   ، عبطلاب نجاف  سكلوف  تالفاح 

. رخآ
. ةعرسب رمألا  اذھ  ثدحي  نأ  نكميو 

نم ًالفط  يئاقدصأ  نم  نانثا  لفك   ، لاثملا لیبس  ىلع 
ابھذ  ، ةظحالملاب ةريدجلا  ةصقلا  هذھ  يل  ادرسو  نیصلا 
راد ىلإ  اولصو  امدنعو   ، نيرخآ اًجوز  عم 12  نیصلا  ىلإ 

ةفرغ لخاد  ةدح  ىلع  جوز  لك  ةريدملا  تذخأ   ، ماتيألا
حابص جاوزألا  عمجت  امدنعو   ، اھنیعب ةاتف  مھل  تمدقو 

ًانایحأ  : ةريدملا ةمكح  ىلع  مھعیمج  اوقلع  يلاتلا  مویلا 
تناك  ، جوز لكل  اھیطعت  ةاتف  ةيأ  اًمامت  فرعت  تناك 

، هسفن ساسحإلا  يقيدص  دوارو   ، ةیلاثم تاقباطتلا 
امف  ، ةیئاوشع تناك  تاقباطملا  نأ  اًضيأ  اكردأ  امھنكل 

لعج
امنإو  ، ةینیصلا ةأرملا  ةبھوم  سیل  ًاّیلاثم  قباطت  لك 

. هكلتمن امب  روفلا  ىلع  انطبر  ىلع  ةعیبطلا  ةردق 
هرسخن دق  ام  ىلع  زكرن  اننأ  يھ   ، ةیناثلا ةبيرغلا  ةفصلا 

عضن امدنع  يلاتلابو   ، هبسكن دق  ام  ىلع  زكرن  نأ  نم  ًالدب 
ركفن اننإف   ، ةبیبحلا نجاف  سكلوف  ةرایسلل  اًرعس 

هبسكنس امم  رثكأ   ( ةلفاحلا مادختسا  هرسخنس ( امیف 



لماح زكري  لثملابو   .( رخآ اًئیش  هب  يرتشن  يذلا  لاملا  )
لیخت نم  ًالدب   ، ةلسلا ةرك  ةبرجت  ةراسخ  ىلع  ةركذتلا 
متي نأ  نكمي  ام  وأ  لاملا  ىلع  لوصحلاب  عاتمتسالا 

امكو  ، ةيوق ةفطاع  ةراسخلا  نم  انروفن  نإ   . هب هؤارش 
ذاختا ىلإ  ًانایحأ  انعفدت  اھنإف   ، باتكلا يف  اًقحال  حرشأس 
ضعب عیب  اًریثك  ضفرن  اذامل  ءل  استت لھ   ، ةئیس تارارق 

انیلع ضرع  نإو   ، هب زتعن  يذلا  انيدل  يذلا  ماكرلا  نم 
نع يلختلا  يف  ریكفتلا  أدبن  نأ  درجمبو  ءه؟  ارش مھدحأ 
. ةراسخلا ىلع  لعفلاب  بحتنن  اننإف   ، ّیَقلا ةمِ انتاكلتمم 

نيرخآلا نأ  ضرتفن  اننأ  يھ   ، ةثلاثلا ةبيرغلا  ةفصلا 
رظنن يذلا  هسفن  روظنملا  نم  ةلماعملا  ىلإ  نورظنیس 

سكلوف ةلفاح  يرتشم  نم  ام  ةقيرطب  عقوتنو   ، اھیلإ هب 
انفطاوعو انرعاشم  انكراشي  نأ  انب  ةصاخلا  نجاف 

نأ فیك  ردقي  نأ  انلزنم  يرتشم  نم  عقوتن  وأ   , انتايركذو
نكل  ، خبطملا ذفاون  ىلع  هتعشأ  رشني  سمشلا  ء  وض

سكلوف ةلفاح  يرتشم  ظحالیس  حجرألا  ىلع  فسألل 
لوألا رایغلا  نم  لقتنت  امدنع  ثعبني  يذلا  ناخدلا  نجاف 
طيرش كلزنم  يرتشم  ظحالیس  حجرألا  ىلعو  ؛  يناثلل

بعصي هنأ  هیف  امو  رمألا   . ةيوازلا يف  دوسألا  بلاقلا 
، ةلماعملا يف  يناثلا  فرطلا  نأ  لیختن  نأ  انیلع 

. هارن امك  ملاعلا  ىري  ، ال  عئابلا وأ  يرتشملا 
ةصاخلا " . ةزیملا  هیلع "  قلطأس  ام  كالتمالا  نمضتيو 

يف هب  مھست  يذلا  لمعلا  داز  املك   ، وھ لوألا  ببسلا 
يف ركف   . هھاجت هب  رعشت  أدبت  يذلا  كالتمالا  داز  ء،  يش

ناكم فاشتكاف   ، ثاثألا ضعب  اھیف  تعمج  ةرم  رخآ 



ساسحإ ززعي  تاحتفلل  بسانملا  يغربلاو  ةعطقلا 
. كالتمالا

راختفالا نإ  فاك  نیقي  نع  لوقأ  نأ  يننكمي  ةقیقحلا  يف 
اھب عمجن  يتلا  ةلوھسلا  عم  ًاّیسكع  بسانتي  كالتمالاب 

وأ طیحملا  توصلا  ماظنب  زافلتلا  لیصوت  وأ  ثاثألا 
هكیلدتو هفیفجتو  لفطلا  میمحت  وأ  جماربلا  تیبثت 

كانھو  ، هدھم يف  هعضوو  تاضافحلا  هسیبلتو  ةردوبلاب 
وھو نوترون " ( كيام  يلیمزو "  يقيدص  هقلطأ  حلطصم 
ریثأت  " : ةرھاظلا هذھ  ىلع   ( درافراھ ةعماج  يف  ذاتسأ 

ایكيإ " ).
أدبن نأ  نكمي  اننأ  يھو  ىرخأ  ةصاخ "  ةزیم  كانھو " 

يف ركف   . ام اًئیش  كلتمن  نأ  لبق  ىتح  كالتمالاب  رعشن 
كنأ ضرتفا   . تنرتنإلا ىلع  دازم  يف  اھیف  تلخد  ةرم  رخآ 

تنكو  ، دي ةعاس  ىلع  نینثإلا  موي  كل  ء  اطع لوأ  تمدق 
ىلع لخدت  ء،  اطع مدقم  ىلعأ  ةظحللا  هذھ  يف 

ةطلسلاب عتمتملا  تلز  ام  تنأو  ةلیللا  كلت  يف  تنرتنإلا 
، ایلعلا

كلت يف  ركفت  أدبت   ، ةیلاتلا ةلیلل  ةبسنلاب  هسفن  عضولاو 
لیختتو ؛  كمصعم ىلع  اھلیختتو   ، ةقینألا ةعاسلا 

تنرتنإلا ىلع  لخدت  مث   ، اھیلع لصحتس  يتلا  تا  ء ارطإلا
دحأ نأ  دجتف   ، دازملا ةياھن  نم  ةعاس  لبق  ىرخأ  ةرم 

ذخأیس رخآ  صخش   ! كئاطع ىلع  داز  دق  صاخشألا 
هل ًاططخم  ناك  ام  زواجتیل  ءك  اطع ديزت  كلذل   ! كتعاس

يف
. لصألا



راعسألا عافترا  يف  ببسلا  وھ  كالتمالاب  ساسحإلا  لھ 
لھ ؟  ةینورتكلإلا تادازملا  يف  ًابلاغ  هارن  يذلا  ديدشلا 

كالتمالا ةرطیس  تداز   ، دازملا ةدم  تلاط  املك  هنأ  اًّقح 
لاملاو نیفلتخملا  تا  ء اطعلا يمدقم  ىلع  يضارتفالا 

انأ و " تيرجأ  تاونس  عضب  لبق  ؟  هنوقفنیس يذلا 
ةعماج يف  ذاتسأ  نوثروأ " ( میسي  نامياھ " و "  سمیج 

دازملا ةدم  ریثأت  ىدم  فاشكتسال  ةبرجت   ( وغاكیش
اھعیجشت ىدمو  دازملا  يف  نیكراشملا  ىلع  ًاّیجيردت 

تھتنا انعقوت  امكو   ، ةريرملا ةياھنلل  لوصولا  ىلع  مھل 
لاحلا

روعشلاب ةینمز  تارتف  لوطأل  تا  ء اطعلا ىلعأ  باحصأب 
يف اوناك  عبطلاب   ، يضارتفالا كالتمالا  سیساحأ  ىوقأب 

، نیكلام مھسفنأ  اوربتعا  املاحف   ، ساسح فقوم 
تا ء اطع ميدقتب  مھعقوم  ةراسخ  بانتجا  ىلع  اوربجأ 

. ىلعأو ىلعأ 
تاماعدلا دحأ  يضارتفالا "  كالتمالا  ربتعي "  عبطلاب 

نيدیعس نیجوز  ىرن  نحنف   ، نالعإلا لاجمل  ةیساسألا 
طخلا ىلع  يطلل  ةلباق  ویلبد  مإ  يب  ةرایس  نادوقي 

يلحاسلا
نایب ىلع  لصحن  كانھ  انسفنأ  لیختنو   ، اینروفیلاك يف 

نم ةیفوص  ةزنك  ىرنو   ، اینوجاتاب نم  سبالمل  سرھفم 
بصن دقل   ، انل اًكلم  اھرابتعا  يف  أدبن  ةأجفو   ، رتسیلوبلا

نحنو خفلا 
نأ لبق  ىتح  نیضرتفم  نیكلام  حبصنو   ، انتدارإب هیف  عقن 

يأ كلتمن 



ء. يش
بلاغلا يف   ، كالتمالا ىلإ  اھب  عَفْدُن  ىرخأ  ةقيرط  كانھو 

تناك ولف   ، ةیبيرجت  " ةیجيورت "  تالمح  تاكرشلا  مظنت 
لیبس ىلع   ، ةیساسألا لباكلا  نويزفیلت  ةمزح  انيدل 

رعسب ةیبھذ "  ةیمقر  ةمزحب  انؤارغإ "  متي  هنإف   ، لاثملا
نم ًالدب  ًاّيرھش  اًرالود  طقف 59  صاخ ( يبيرجت 

لوقن ء،  يش لك  مغرف   .( اًرالود داتعملا 89  رعسلا 
اننإ انسفنأل 

ضیفختلا وأ  يساسألا  لباكلا  ىلإ  ةدوعلا  اًمئاد  اننكمي 
ةیضفلا " . ةمزحلا  ىلإ " 

يعدن اًعبط  ةیبھذلا -  ةمزحلا  برجن  نأ  درجمب  نكل 
ىلإ ةدوعلل  ةوقلا  اًّقح  انيدل  نوكتس  لھ  اھكالتما - 

ةمزحلا ىلإ "  ىتح  ضیفختلا  وأ  ةیساسألا  ةمزحلا 
ةیمقرلا

نأ نكمي  ةيادبلا  يف   ، هیف كوكشم  اذھ  ؟  ةیضفلا  "
ةمدخلا ىلإ  ةلوھسب  ةدوعلا  انناكمإب  نأ  دقتعن 

، ةیمقرلا ةروصلل  نیحاترم  نوكن  املاح  نكل   ، ةیساسألا
جمد يف  أدبن 

ةعرسب رربنو   ، انسفنألو ملاعلل  انتيؤر  يف  اھل  انكالتما 
لمحت اًریثك  انیلع  بعصي  كلذ  نع  ًالضف   ، يفاضإلا رعسلا 

ةیبھذلا ةمزحلا  ةروص "  ةراسخ   ، ةراسخلا نم  انروفن 
لبق رخآ  ىنعمب   ، ةیفاضإلا تاونقلاو  ةحضاولا  ةلیمجلا   "

ةفلكت نأ  نم  نيدكأتم  نوكن  دق ال  رییغتلاب  موقن  نأ 
نكل ؛  لماكلا رعسلا  قحتست  ةیبھذلا  ةیمقرلا  ةمزحلا 
لوقتل كالتمالا  فطاوع  قفدتت   ، اھیلع لصحن  نأ  درجمب 



نم اًماليإ  رثكأ  ةیبھذلا "  ةیمقرلا  ةمزحلا  ةراسخ "  نإ  انل 
هنأ نظن  دق   . ًاّيرھش ةدايز  تارالود  ةعضب  قافنإ 

امم ریثكب  بعصأ  عقاولا  يف  كلذ  نكل   ، ةدوعلا انناكمإب 
. عقوتن

لاملا " . عاجرتسا  نامض  وھو "  هسفن  ء  ارغإلل رخآ  لاثم 
ةكيرأ ء  ارش انب  ردجي  ناك  اذإ  امم  نيدكأتم  نكن  مل  اذإف 

انيأر رییغت  ىلع  انتردق  نامض  انعفدي  دقف   ، ةديدج
رمألا انب  يھتني  ثیحب  ؛  ةلحرم بعصأ  زواجتل  اًقحال 

ةھجو نأ  فیك  ريدقت  يف  لشفن  نحن   . اھیلع لوصحلاب 
فیكو  ، لزنملا يف  اھكلتمن  نأ  درجمب  ریغتتس  انرظن 

أدبنس
رظنن يلاتلابو  انكلم -  اھنأ  ىلع  ةكيرألا -  ىلإ  رظنلا  يف 

اھذخأن اننأ  دقتعن  دق   ، ةراسخ اھنأ  ىلع  اھتداعإ  ىلإ 
ةقیقحلا يف  اننكلو   ، مايأ ةعضبل  اھتبرجتل  طقف  لزنملل 

اھریثت دق  يتلا  فطاوعلل  نیكردم  ریغو  اھل  نیكلام  حبصن 
. انلخادب ةكيرألا 

نأ نكمیف   ، طقف ةيداملا  ء  ایشألا ىلع  كالتمالا  رصتقي  ال 
ةركف كلتمن  نأ  درجمبف   ، رظنلا تاھجو  ىلع  اًضيأ  قبطني 

اذام ةضايرلا -  وأ  ةسایسلاب  ةقلعتم  تناك  ء  اوس  -
نم رثكأب  اھردقنو   ، انب ردجي  امم  رثكأ  امبر  اھبحن  ؟  لعفن

اننأل ؛  اھنع يلختلا  يف  تالكشم  هجاون  ام  اًریثكو   ، اھتمیق
يذلا امف   ، اھتراسخ ةركف  لمحتن  نأ  اننكمي  ال 

. تنعتمو تمزتم  يركف  بھذم  ؟  نذإ انل  ىقبتي 
مدآ لاق "  امكو   ، كالتمالا ضارمأل  فورعم  جالع  دجوي  ال 

دق هب  يعولا  نكل   ، انتایح لخاد  لغلغتم  هنإف   ، ثیمس  "



ء ارغإلا ىرن  انلوح  ناكم  لك  يفف   ، اًدیفم نوكي 
، ديدج لزنم  ء  ارش قيرط  نع  انتایح  ةیعون  نیسحتب 

، شئاشحلا زج  ةلآ   ، ةديدج قابطأ  ةلاسغ   ، ةیناث ةرایس 
ةبوعص هجاون  انتاكلتمم  ریغن  نأ  درجمب  نكل   ، اذكھو

نإف  ، قبس امیف  تركذ  امكو   ، عجارتن نأ  يف  ةديدش 
ةدوعلا ربتعت  ةأجفو   ، ةطاسبب انرظن  ةھجو  ریغي  كالتمالا 
لثتمن نأ  اننكمي  الو   ، ةراسخ كالتمالا  لبق  ام  ةلاح  ىلإ 

حمجن  ، ةایحلا يف  يقترن  امنیب  عضولا  رمتسي  اذكھو   ، اھل
نإ ةدوعلا  اًمئاد  عیطتسن  اننأ  انل  روصي  يذلا  انلایخب 

ضفخف  ، عیطتسن ةقیقحلا ال  يف  نكل  ؛  رمألا بلطت 
ىلع  ، رغصأ لزنم  يف  نكسلاو  ةشیعملا  ىوتسم 

ملؤم رمأ  وھو   ، ةراسخ هرابتعا  متي   ، لاثملا لیبس 
عاونأ عیمج  ميدقتل  دادعتسا  ىلع  نحنو   ، ًاّیسفن

تایحضتلا
نھرلا طسق  ناك  ول  ىتح   ، رئاسخلا هذھ  بنجتنل 

. ةلاحلا هذھ  يف  ةریثك  ًالاومأ  انفلكیس  يرھشلا  يراقعلا 
لك ىلإ  رظنلا  لواحأ  نأ  يھ  اھب  حصنأ  يتلا  ةقيرطلاو 

تسل يننأ  ول  امك   ( اھنم ةریبكلا  امیس  تالماعتلا (ال 
ریثي يذلا  ء  يشلا نع  ًالیلق  يسفن  دعبأو   ، اًكلام

، يمامتھا
مامتھالا تدقف  يننأب  اًقثاو  تسل  ةلواحملا  هذھ  يفو 

نوكأ نأ  لقألا  ىلع  لواحأ  يننكل   ، ةيداملا ء  ایشألاب
. ناكمإلا ردق  كلذ  لایح  ًاظفحتم 



كالتمالا تايدحت  يف  تالمأت 
يف لزانملا  راعسأ  تضفخنا  يماع 2007 و 2008،  يف 

. ویلبد جروج  ةیبعش "  ضافخنا  نم  عرسأ  اكيرمأ  ء  احنأ
رابخألا نم  اًديزم  هعم  لمحي  ناك  رھش  لكو   ، شوب  "

لزانملا نم  اًديزمو   ، نوھرلا تاقالغإ  نم  اًديزمو   ، ةئیسلا
، ةدكارلا تاراقعلا  قوس  يف  عیبلل  ةضورعملا  ةديدجلا 

اوعیطتسي مل  صاخشأ  نع  صصقلا  نم  اًديزمو 
اھارجأ ةسارد  تحضوأو   . ةيراقع نوھر  ىلع  لوصحلا 

ثحبلا ةیلمع  لِّھسي  ينورتكلإ  عقوم  وھو  وليز " ( عقوم " 
يوقلا ریثأتلا  ىدم   ( راعسألا تامییقتو  لزانملا  نع 

نم يناثلا  عبرلا  يف   : لزانملا يكلام  ىلع  رابخألا  هذھل 
لزانملا يكلام  نم  ةرشع  لك  نم  ةعست  لاق  ماع 2008، 
قوس يف  نوھرلل  قالغإ  تالاح  كانھ  تناك  هنإ   (%9)

تالاح ضیفخت  نم  نیقلق  اوناكو   ، ةیلحملا تاراقعلا 
ء ایحألا يف  لزانملا  راعسأل  هذھ  نوھرلا  قالغإ 
ةسمخ لك  نم  ةعبرأ  ري  مل  كلذ  نع  ًالضف   ، ةرواجملا

نیكلام
قوس يف  نسحت  ثودح  يف  اًریبك  ًالمأ  لزانملل (%82) 

. بيرقلا لبقتسملا  يف  تاراقعلا 
نأ ىلإ  وليز "  عقوم "  هارجأ  يذلا  ثحبلا  راشأ  دقو 
تناكو  ، مالعإلل مھھابتنا  نوریعي  اوناك  لزانملا  يكلام 

ةمزأ نأ  اومھفو   ، داصتقالا يف  ثدحي  امع  ةركف  مھيدل 
نأ اًضيأ  تدجو  ةساردلا  هذھ  نكل   ، ةیقیقح ناكسإلا 
نأ اودقتعا  نیسرمتم  نودبي  نيذلا  صاخشألا  ء  الؤھ

دقتعا دقف   ، ةریبك ةجردب  ضفخنت  مل  مھلزانم  راعسأ 



ةمیق نأ  لزانملا (%62)  يكلام  نم  ةثالث  نیب  نم  نانثا 
مھفصن يلاوح  ططخو   ، يھ امك  تیقب  وأ  تداز  مھلزنم 

ناك امنیب  ىتح   ، لزانملا تانیسحت  يف  رامثتسالل   (%56)
ریسفت ام   ، مھلوح نم  ناكسإلا  قوس  رایھنا  نوبقاري 

راعسأل هیف  غلابملا  مھروصت  نیب  ةعساولا  ةوجفلا 
؟ بیئكلا قوسلا  عقاو  نیبو  مھلزانم 

ةھجو ریغي  كالتمالا  نإف   ، نماثلا لصفلا  يف  انشقان  امك 
عورأ انلافطأ  نأ  دقتعن  امكف   ، يساسأ لكشب  انرظن 

رظنلا ضغب  انناریجو ( انئاقدصأ  لافطأ  نم  اًزیمت  رثكأو 
اننإف  ،( ريدقتلا اذھ  لثم  نوقحتسي  انلافطأ  ناك  اذإ  امع 

نم اًجوز  ناك  ء  اوس  ، هكلتمن ء  يش لك  ريدقت  يف  غلابن 
. انلزانم وأ  ةلسلا  ةرك  ركاذت 

بوك كالتما  نم  اًدیقعتو  اًقيوشت  رثكأ  لزانملا  كالتما  نكل 
غلابم رمثتسن  اننأل  ةلسلا -  ةرك  ركاذت  نم  جوز  وأ  ةوھق 
لك يف   ، لاثملا لیبس  ىلع  ركف   . انلزانم يف  ةریبك 

درجمب انلزانم  يف  اھب  موقن  يتلا  تاحالصإلاو  تارییغتلا 
تینارجلا نم  ةدضنم  لدبتسن  ثیح  ؛  اھیلإ لقتنن  نأ 

ةذفان بكرنو  رادجلا  ليزنو   ، ةحفصملا خبطملا  ةدضنمب 
ةفرغ ناردج  يلطنو   ، ماعطلا ةلواط  ىلع  ًءا  وض عشت 

طالب ریغنو   ، قماغ يبارت  يلاصلص  نولب  ةشیعملا 
ةیعانص ةكرب  بكرنو   , اًفوقسم ًالخدم  فیضنو   ، مامحلا

يف
انھ تارییغت  ثادحإب  ًاّیجيردت  موقنو   ، يفلخلا ء  انفلا

ةديرفلا ةیصخشلا  انقاوذأ  لزنملا  مئالي  ىتح  كانھو 
مامأ يئاقتنالاو  قینألا  انبولسأ  نع  ربعي  ىتحو   ، اًمامت



روكيدلاب نوبجعي  مھنإف   ، ناریجلا انروزي  امدنعف   ، نيرخآلا
سانلا ردقي  لھ  ةياھنلا  يف  نكل  ءة،  اضإلا تازیھجتو 

امك بحلا  اذھ  لكب  اھانيرجأ  يتلا  تارییغتلا 
؟ ساسألا يف  تارییغتلا  هذھ  نوردقي  لھ  ؟  اھردقن
اًمامت هلیكشت  داعملا  اھلزنم  نراقت  لزنم  ةكلام  يف  ركف 
يذلا عراشلا  نم  ةلباقملا  ةھجلا  يف  هل  هباشم  لزنمب 

هعیب مت  رخآ  وأ   , رھشأل قوسلا  يف  لھاجتلا  يناعي  ناك 
يھف كلذ  اھلعفبو   ، بولطملا رعسلا  نم  لقأب  اًرخؤم 

يف ةبوعص  لزانملا  هذھ  يكلام  ةھجاوم  ببس  مھفت 
دئاوملا سیلو  ةحفصملا  دئاوملا  مھيدل  تناك  دقف   ، اھعیب

ء وض وأ  يبارت  يلاصلص  ء  الط مھيدل  نكي  ملو   ، ةیتینارجلا
اھنیب ركفتو   ، ماعطلا ةفرغ  ةلواط  ىلع  ةرشابم  عشي 

مل لزانملا  هذھ  نأ  يف  بجع  : " ال  ةلئاق اھسفن  نیبو 
يلزنم " لثم  ةلیمج  تسیل  ةطاسبب  يھف   ، لوبقلاب ظحت 

.
، زایحنالا اذھل  ةیحض  اًضيأ  يموس "  يتجوزو "  تعقو 

ستسوشتاسام دھعم  يف  لمعن  انك  امدنعف 
، جديربماك يف  اًديدج  ًالزنم  انيرتشا   ، ایجولونكتلل

ستسوشتاسام
انل ودبي  ناك  هنكل  ماع 1890،  لصألا  يف  لزنملا  ء  انب مت  )

دقف  ، هب تاحالصإ  ء  ارجإ يف  روفلا  ىلع  انأدبو   .( اًديدج
اًروعش لزنملا  ىلع  يفضتل  ناردجلا  ضعب  ةلازإب  انمق 
, تامامحلا ديدجتب  انمقو   ، كلذ بحن  انكو   , عاستالاب

بآرملا ليوحتب  انمق  امك   ، وبقلا يف  راخب  مامح  انأشنأو 
انكو  ، ماھملا ددعتم  ریغص  يرادإ  ىنبم  ىلإ  ةقيدحلا  يف 



ماعطلاو رئاصعلا  ضعبب  لیسغلا  ةلس  ألمن  ًانایحأ 
ةياھن ةلطع    " ء اضقل بآرملا  ىلإ  برھنو  سبالملاو 

ةلزعنم " . عوبسأ 
, كويد ةعماج  يف  لمع  ىلع  انلصح  ماع 2007  يف  مث 

نأ دقتعن  انكو   ، انیلوراك ثرون  ةيالوب  ماھرود  ىلإ  انلقتناو 
يف كلذ  نوكیسو   ، رایھنالا لصاوتس  ناكسإلا  قوس 

انك امك   ، نكمي ام  عرسأب  جديربماك  لزنم  عیبنل  انحلاص 
بئارضلاو ةئفدتلا  فیلاكت  عفدل  رارطضالا  بنجت  ديرن 

. نیلزنمل يراقعلا  نھرلاو 
داعملا انلزنم  ةدھاشمل  صاخشألا  نم  نوریثك  ء  اجو

مھعیمج نأ  ادبو   ، جديربماك يف  لیمج  لكشب  هلیكشت 
مھنم يأ  مدقي  مل  نكل   ، ناكملا ساسحإو  لكیھ  نوردقي 

ام ةقيرطب  مھنكل   ، لیمج لزنملا  نإ  انل  اولاق  دقف   ، اًضرع
اوناكو  ، ةحوتفملا ةیضرألا  ةدئاف  ريدقت  نوعیطتسي  ال 

ام انعمس   . ةیصوصخ رثكأ  اًئیش  كلذ  نم  ًالدب  نوديري 
مودق دعب  انضعبل  انلقو   ، اًریثك هل  هبتنن  مل  اننكل   ، اولاق

نم  " : نیلمتحملا نيرتشملا  نم  ةعومجم  لك  لیحرو 
، لایخلا ومدعنمو  ء  ایبغأ صاخشألا  كئلوأ  نأ  حضاولا 

لیمجلا انلزنم  نوكیس  دیكأتلابو   ، قوذ مھيدل  سیلو 
صخشلل اًمامت  ًابسانم  ء  اوھلاب ئلتمملا  حوتفملا 

يلاثملا " .
ریتاوفو  ، ةفعاضم ةيراقع  ًانوھر  عفدن  انكو   ، تقولا رمو 

قوس تلصاو  امنیب  ةفعاضم  بئارضو   ، ةفعاضم ةئفدت 
لزنملا ةدھاشمل  نوریثك  ء  اج  . ؤطابتلا ناكسإلا 

انتربخأ ةياھنلا  يفو   ، بسانم ضرع  ميدقت  نودب  اورداغو 



يتلا ةقيرطلاب  ةئیسلا  ء  ابنألاب ةيراقعلا  انتلیكو  نیج "   "
رھظي ًابيرغ  اًئیش  كانھ  نأب  ضيرملا  بیبطلا  اھب  ربخي 

: " ء طبب تلاق   . هب ةصاخلا  ةینیسلا  ةعشألا  ةروص  يف 
ء انب ادیعت  نأ  امكیلعف   ، لزنملا عیب  امتدرأ  نإ  امكنأ  دقتعأ 

امتمق يتلا  تارییغتلا  ضعب  اسكعتو  ناردجلا  ضعب 
لبقتن مل  تاملكلا  هذھ  لوق  نم  تھتنا  امدنعو   ، اھب  "

عانتقالا يف  انرارمتساو  انراكنإ  مغرو   ، ةقیقحلا هذھ 
دحأل انعفدو  ةئيرج  ةوطخ  انذختا   ، عیفرلا انقوذب  لماكلا 

ةعضب دعبو   ، ناردجلا ضعب  ء  اشنإ ةداعإل  نیلواقملا 
. لزنملا عیب  مت  عیباسأ 

امنإو  ، انلزنم نوديري  نورتشملا  نكي  مل  ةياھنلا  يف 
ول ىنمتأو   ، ةياغلل اًفلكم  اًسرد  اذھ  ناكو   ، مھلزنم اودارأ 

ىلع انتاليدعت  ریثأتب  لضفأ  ساسحإ  انيدل  ناك 
نيرتشملا

. نیلمتحملا
ًاّيرشب اًزیحت  هكلمن  ام  ريدقت  يف  ةغلابملا  ىلإ  انلیم  ربتعي 
يأ بح  يف  عوقولل  رثكأ  اًّماع  ًالیم  سكعيو   ، ًاّیساسأ

لمأت  . هنأشب لؤافتلا  يف  طرفنو  انب  ةقالع  هل  ء  يش
: رمألا

ةیلباق رثكأو   ، يداعلا نم  لضفأ  قئاس  كنأب  رعشت  الأ 
عافترا نم  ةاناعملل  ةیلباق  لقأو   ، دعاقتلا فیلاكت  لمحتل 

ىلع لوصحلا  وأ  قالطلل  ضرعتلا  وأ  لورتسیلوكلا 
ةلاح يف  كدادع  تیقبأ  ول  تارایسلا  فاقيإ  ةفلاخم 

امك ةیباجيإلل  زیحتلا  اذھ  ؟  ةدايز قئاقد  عضبل  لیغشت 
ةریحب ریثأت   " : رخآ مسا  هل  سفنلا  ء  املع هیلع  قلطي 



ةیلایخلا ةنيدملاب  اًنمیت  هیلع  قلطأ  يذلا   ، نوجیبوو  "
A Prairie ةریھشلا ةیعاذإلا  رولیك  نوسيراج  ةلسلس  يف 

ةریحب يف  رولیك "  اًقفوو ل "   . Home Companion
ء امسو لاجرلا  لكو  تايوق  ء  اسنلا لك  نإف "   ، نوجیبوو

يعیبطلا " . لدعملا  قوف  لافطألا  لكو 
يف ةیعوضومو  ةقد  رثكأ  حبصن  نأ  عیطتسن  اننأ  دقتعأ  ال 
امبر نكل   ، لزانملاو لافطألا  يف  اھب  ركفن  يتلا  ةقيرطلا 

تصننو تازیحتلا  هذھ  ىنبتن  اننأ  كردن  نأ  اننكمي 
نم اھیلع  لصحن  يتلا  ةعجارلا  ةيذغتلاو  حئاصنلل  هابتناب 

. نيرخآلا



اًحوتفم بابلا  ءاقبإ  لصفلا 9 
؟ يساسألا انفدھ  نع  انھابتنا  تارایخلا  تتشت  اذامل 

جنايز ىعدي "  ينیص  دئاق  داق   ، دالیملا لبق  ماع 210  يف 
ةلالس شیج  ةمجاھمل  يزتجناي  رھن  ربع  هدونج  وي " 

ء انثأ يف  رھنلا  فافض  ىلع  ًالیلق  مھفقوت  دعبو   ، نیشت
مت مھنفس  نأ  اودجیل  حابصلا  يف  هدونج  ظقیتسا   ، لیللا

دصل اوعرھف   ، مھنیب عزفلا  راثأ  ء  يشلا اذھو   ، اھقرح
وي " جنايز  نأ "  اوفشتكا  ام  ناعرس  مھنكل  مھیمجاھم 

لك میطحتب  اًضيأ  رمأ  هنأو   ، مھنفس قرحأ  نم  هسفن  وھ 
. يھطلا يناوأ 

، نفسلاو يناوألا  نودب  هنأ  هدونجل  وي "  جنايز  حرش " 
وأ رصنلا  وحن  مھقيرط  قش  ىوس  رایتخا  مھمامأ  سیل 

ةمئاق يف  ًاناكم  وي "  جنايز  رمألا "  كلذ  بسكي  مل  ء،  انفلا
ریثأت هل  ناك  نكل   ، ينیصلا شیجلل  نیلضفملا  ةداقلا 

مھحامرب كاسمإلاب  اوماقو   ، هدونج ىلع  لئاھ  زكرم 
اوزافو ودعلا  ىلع  اًسرش  اًموجھ  اونشو  مھساوقأو 

عستب
ىوقلا لثمت  يتلا  تادحولا  اوحمو   ، ةیلاتتم كراعم 

. نیشت ةلالسل  ةیسیئرلا 
ةضقانم اھنأل  ةظحالملاب  ةريدج  وي "  جنايز  ةصق "  ربتعت 

اننأ ال يعیبطلا  نمف   ، يعیبطلا يرشبلا  كولسلل  اًمامت 
، لئادبلا مامأ  باوبألا  قلغ  ةركف  لمحت  اننكمي 

وي " جنايز  ناكم "  يف  انمظعم  ناك  ول   ، رخآ ىنعمب 
لاح يف  طقف   ، نفسلا ةسارحل  انشیج  نم  ًءا  زج انلسرأل 

يھط نيرخآ  نم  انبلطلو  ؛  باحسنالل اھیلإ  انجتحا 



، عیباسأ ةعضب  ء  اقبلل شیجلا  رطضا  لاح  يف   ، تابجولا
ىلإ هولوحيو  زرألا  اونحطي  نأب  نيرخآ  رمأنس  انك  اًضيأو 

ةیقرو ةطوطخم  ىلإ  انجتحا  لاح  يف   ، ةیقرو تافافل 
ناك يذلا  ةيوقلا ( نیشت  ةلالس  مالستسا  طورش  عیقوتل 

.( لوألا ماقملا  يف  ةياغلل  حجرم  ریغ 
عیمج ء  اقبإل بیھر  لكشب  لمعن  مویلا  ملاع  قایس  يف 
لباقلا يبوساحلا  ماظنلا  ء  ارشب موقن   ، ةحوتفم انتارایخ 

ریغ ةدعاسملا  ايازملا  عیمجل  انجتحا  لاح  يف   ، عسوتلل
اھضرع متي  يتلا  نیمأتلا  قئاثو  ء  ارشب موقنو   ، ةیساسألا

عاطقنال ًابسحت   ، حوضولا يلاع  امزالبلا  نويزفیلت  عم 
لكب انلافطأ  لاب  لغشنو   ، ةریبكلا ةشاشلا  نع  ةروصلا 

مھمامتھا ةراثإب  مھدحأ  مایقل  ًابسحت   ، هلیختن طاشن 
ةنتسبلا وأ  ةیسنرفلا  ةغللا  وأ  ونایبلا  وأ  زابمجلاب 

يعابر عفد  ةرایس  ء  ارشب موقنو   ، ودنوكياتلا وأ  ةيوضعلا 
قيرطلا نع  فرحنن  نأ  اًّقح  عقوتن  اننأل  سیل  ةھراف 

نأ ديرن  اننإف   ، انل كلذ  ثودح  لاح  يف  اننأل  نكلو   ، عيرسلا
. انرواحم تحت  ةحاتم  ةحسف  كانھ  نوكت 

ةلاح لك  يف  اننكل   ، كلذل نیكردم  اًمئاد  نوكن  دق ال 
انب يھتنتو   ، تارایخلا كلت  لجأ  نم  ء  يش نع  ىلختن 
وأ انتجاح  ىلع  ديزت  فئاظو  نمضتي  بوساحب  لاحلا 

اًماظن
ةلاح يفو   ، هل يعاد  فلكم ال  نامضب  اًمسجم  ًاّیتوص 

دق مھنأ  لامتحاو  انتقوو -  مھتقو  نع  ىلختن  اننإف  انلافطأ 
انم ةلواحم  ةطشنألا -  دحأ  يف  اًّقح  نیعراب  نوحبصي 

، ةطشنألا نم  ربكأ  قاطن  يف  ةربخلا  ضعب  مھباسكإل 



نوكت دق  يتلا  ء  ایشألا نیب  ًاباھذو  ةئیج  انعافدنا  يفو 
اھنإ  ، اًّقح مھم  وھ  ام  يف  فاك  تقو  ء  اضق ىسنن   ، ةمھم

اھتسرامم ىلع  نوملقأتم  نحن  ةدحاوو  ةباذك  ةبعل 
. ةظحالملاب ريدج  لكشب 

يبالط دحأ  ىدل  ةقیقدلا  ةلكشملا  هذھ  تيأر  دقو 
يوج " . ىعدي "  ةياغلل  بوھوم  باش  وھو   ، نییعماجلا
دق يوج "  ناك "   ، ىلوألا ةنسلا  يف  اًمداق  ًابلاط  هتفصبف 

رایتخا نآلا  هیلع  ناكو   ، ةبولطملا تارودلا  هوتل  ىھنأ 
فغش هيدل  ناك  ؟  صصخت يأ  نكل   ، نیعم صصخت 

يف عوبسألا  ةياھن  تالطع  يضقي  ناك  دقف   ، ةرامعلاب
ةسارد

ناكو  ، نطسوب لوح  يئاقتنا  لكشب  ةممصملا  ينابملا 
يتلا ينابملا  هذھ  لثمل  اًممصم  هسفن  ةيؤر  هناكمإب 

بحي ناك  هسفن  تقولا  يفو   ، ام اًموي  رخفلل  وعدت 
، ال بساحلا

ناكو  ، لاجملا اذھ  اھمدقي  يتلا  ةنورملاو  ةيرحلا  امیس 
ةكرش يف  ةيزجم  ةفیظو  يف  لمعي  هسفن  ةيؤر  هناكمإب 

ملاع حبصي  نأ  نابغري  هادلاو  ناك   . لجوج لثم  ةقومرم 
دھعم ىلإ  بھذي  يذلا  نم  كلذ  نع  ًالضفو   ، بوساح
ًاّيرامعم اًسدنھم  حبصیل  ایجولونكتلل  ستسوشتاسام 
. ًاّيوق ةرامعلل  هبح  ناك  كلذ  عمو  ؟  لاح ةيأ  ىلع 
نم هيدي  رصتعي  ناك   ، ثدحتي يوج "  ناك "  امدنع 
تاصصختل اھیلإ  جاتحي  يتلا  فوفصلا  تناك  دقف   ، طابحإلا

ملعل ةبسنلابف   ، ةقباطتم ریغ  ةرامعلاو  بساحلا 
ء اكذلاو تامتيراغوللا  ىلإ  جاتحي  ناك  بساحلا 



رئاودلاو بساحلا  ةمظنأ  ةسدنھو  يعانطصالا 
ةیبوساحلا تابیكرتلاو  ةمظنألاو  تاراشإلاو  ةینورتكلإلا 

لمعمو
جاتحي ناكف   ، ةرامعلل ةبسنلاب  امأ   ، تایجمربلا ةسدنھل 

يف سسأ   ، ةرامعلا ويدتسإ  رابتخا   : ةفلتخم تارود  ىلإ 
لخدم ء،  انبلا ایجولونكتل  لخدم   ، ةيرصبلا نونفلا 

، ةرامعلا ةيرظنو  خيراتل  لخدم   ، میمصتلا ةبسوحل 
. ةرامعلا تاھويدتسإ  نم  ةیفاضإ  ةعومجمو 

يف أدب  ول  ؟  رخآ وأ  صصخت  مامأ  بابلا  قلغ  هنكمأ  فیك 
يف ةبوعص  هجاول   ، بساحلا ملع  يف  تارضاحم  يقلت 

ةبوعص هجاول   ، ةرامعلا يف  أدب  ولو  ؛  ةرامعلل لاقتنالا 
ةیحان نمو   ، بساحلا ملعل  لاقتنالا  يف  هسفن  ردقلاب 

، ملعلا يعرف  الك  فوفص  يف  لیجستلاب  ماق  ول  ىرخأ 
نم يأ  يف  ةداھش  نودب  حجرألا  ىلع  لاحلا  هب  تھتنال 

دھعم يف  عبرألا  هتاونس  ةياھن  يف  نیلاجملا 
ىرخأ ةنس  ىلإ  جاتحالو   ، ایجولونكتلل ستسوشتاسام 

جرخت ) . هتداھش لامكإل   ( هادلاو اھفیلاكت  ددسي  )
دجو هنكل   ، بساحلا ملع  يف  ةداھشب  ةياھنلا  يف 

يلاثملا جيزملا 
حالسل ةيوون  تاصاوغ  میمصت  يھو   ، هل ةفیظو  لوأ  يف 

ةيرحبلا
.( يكيرمألا

ةلكشم اھيدل   ، يبالط نم  ىرخأ  ةبلاط   ، اناد  " تناك " 
ناديري نیباشب  قلعتت  تناك  اھتلكشم  نكل   ، ةھباشم

اھتفطاعو اھتقاط  سيركت  اھناكمإب  ناك   . اھنم جاوزلا 



لمأت تناكو   ، اًرخؤم هب  تقتلا  صخشل 
يف رارمتسالا  اھناكمإب  وأ  هعم  ةمئاد  ةقالع  نيوكت  يف 

تقولا لذب 
اھنأ حضاولا  نم   ، راھنت تناك  ةقباس  ةقالع  يف  دھجلاو 

تناك
عطتست مل  اھنكل   ، قباسلا نم  رثكأ  ديدجلا  بیطخلا  بحت 

أدب ء  انثألا هذھ  يف   ، ةقباسلا ةقالعلا  نع  يلختلا 
نيديرت لھ   " : اھتلأسف  . جاعزنالاب رعشي  ديدجلا  اھبیطخ 

ببسب هنیبحت  يذلا  باشلا  ةراسخب  ةرطاخملا  اًّقح 
كنأ قحال -  تقو  يف  نیفشتكت -  دق  كنأ  دیعب  لامتحا 

: " ال تلاقو اھسأر  تزھف    " ؟ رثكأ قباسلا  كبیطخ  نیبحت 
، " 

ء. اكبلا يف  ترجفناو 
اذامل ؟  تارایخلاب قلعتت  يتلا  ةديدشلا  ةبوعصلا  ام 

نم نكمم  ددع  ربكأ  ء  اقبإ ىلع  نوربجم  اننأب  رعشن 
انسفنأ مزلن  َِمل ال  ؟  ةظھاب ةفلكتب  ولو   ، اًحوتفم باوبألا 

؟ ةطاسبب
جنوویج انأ و "  تركتبا   ، لاؤسلا اذھ  نع  ةباجإلا  ةلواحمل 

انك براجتلا  نم  ةلسلس   ( لاي ةعماج  يف  ذاتسأ  نیش " (
يوج " و اھلثم "  يتلا  ةلضعملا  نع  فشكت  نأ  لمأن 

ةیبوساح ةبعل  ىلع  ةبرجتلا  موقت   ، انتلاح يفو   ، اناد  "  "
انیطعتو ةایحلا  تادیقعت  ضعب  ليزت  نأ  يف  لمأن  انك 

ء اقبإل لیم  سانلا  ىدل  ناك  اذإ  ام  لوح  ةحيرص  ةباجإ 
ةبعل اھیلع "  انقلطأو   ، ليوط تقول  ةحوتفم  باوبألا 

، ةبرجتلا هذھل  اًشحوم  اًملظم  ًاناكم  انرتخاو   ، باوبألا  "



يف عنامیس  هسفن  وي "  جنايز  شیج "  ناك  فھك  وھو 
. هلوخد

يقرشلا يعماجلا  مرحلا  يف  ةیعماجلا  ةنيدملا  ربتعت 
يھف ؛  اًفیخم ًاناكم  ایجولونكتلل  ستسوشتاسام  دھعمل 

يبيرغو ةبيرغلا  ء  ایشألا قاشعو  ةنصارقلل  نطوم 
راوطألا

اًفرحنم نوكت  يكل  ينقدصو -  ماع ( لكشب  نیفرحنملاو 
نأ بلطتي  كلذف  ایجولونكتلل  ستسوشتاسام  دھعم  يف 

ىقیسوملاب حمست  ةعاق  كانھ   .( اًریطخ اًفرحنم  نوكت 
بذجت ىرخأ  ةعاق  كانھو   ، ةبخاصلا تالفحلاو  ةیلاعلا 

نم ء  يش لكل  جذامن  مھل  دجوت  نيذلا  ةسدنھلا  بالط 
ترز ول  ) . ناكم لك  يف  يھالملا  تاراطق  ىلإ  روسجلا 

ازتیب رز "  ىلع  طغضاف   ، تقو يأ  يف  ةعاقلا  هذھ 
كانھو  .( ازتیبلا كل  مدقتس  ریصق  تقو  دعبو   ، ئراوطلا  "

ةعاق كانھو   ، دوسألا نوللاب  اًمامت  ةیلطم  ةثلاث  ةعاق 
ةيرادج ةیتيز  تاحولب  ةنيزم  تامامح  ىلع  يوتحت  ةعبار 

وأ لیخنلا  ةرجش  ةحول  ىلع  طغضا   : عاونألا فلتخم  نم 
متي يتلا  ىقیسوملا  توص  عمستسو  ابماسلا  صقار 
مت اھلكو  ةعاقلا ( يف  ىقیسوملا  لغشم  نم  اھفزع 

.( عبطلاب ةینوناق  ةقيرطب  اھلیمحت 
میك " تلوجت "   ، تاونس عضب  لبق  مايألا  دحأ  ةریھظ  يف 

مرحلا ةقورأ  يف   ، ثاحبألا يف  يتادعاسم  ىدحإ 
، اھیعارذ تحت  ًاّيوطم  ًالومحم  ًابساح  ةلماح  يقرشلا 

دنعو
ينج نودوي  اوناك  اذإ  امع  بالطلا  لأست  تناك  باب  لك 



امدنعو  ، ةعيرس ةبرجت  يف  كارتشالا  نم  لاملا  ضعب 
دجتو ةفرغلا  لخدت  میك "  تناك "   ، ًاّیباجيإ درلا  نوكي 

بساحلا عضتل  اًغراف  ًاناكم   ( ةمات ةبوعصب  ًانایحأ  )
. هیف لومحملا 

ىلع باوبأ  ةثالث  ترھظ   ، جمانربلا لیغشت  أدب  امدنع 
ثلاثلاو  ، قرزأ يناثلاو   ، رمحأ اھدحأ   : بساحلا ةشاش 

مھناكمإب هنأ  نیكراشملل  میك "  تحرشو "   ، رضخأ
وأ ء  اقرزلا وأ  ء  ارمحلا ثالثلا ( فرغلا  نم  يأ  لوخد 

نأ درجمبو   ، قباطملا بابلا  ىلع  رقنلا  درجمب  ء)  ارضخلا
اًغلبم مھحبرتس  ةقحال  ةرقن  لك  نإف   ، ةفرغلا اولخدي 

حوارتي اًغلبم  ةنیعم  ةفرغ  تضرع  نإف   ، لاملا نم  اًنیعم 
مھنإف  ، لاثملا لیبس  ىلع   ، تاتنس دحاو و10  تنس  نیب 

ىلع رقنلاب  اوماق  املك  قاطنلا  كلذ  يف  اًئیش  نوحبریس 
يصحت ةشاشلا  تناكو   ، ةفرغلا كلت  يف  بساحلا  ةرأف 

. رقنلا نولصاوي  امنیب  مھحابرأ 
هذھ نم  لاملا  نم  ردق  ربكأ  ىلع  لوصحلا  نمضتو 

حبر ربكأ  ىلع  يوتحت  يتلا  ةفرغلا  ىلع  روثعلا  ةبرجتلا 
مل اذھ  نكل   ، تارملا نم  نكمم  ددع  ربكأ  اھیلع  رقنلاو 

نكي
تنك  ، ىرخأ ىلإ  ةفرغ  نم  تكرحت  املكف   ، اًنیھ اًرمأ 

نمف  ،( ةرقن يلامجإ 100  كيدلو  ةدحاو ( ةرقن  كلھتست 
نوكي دق  ىرخأ  ىلإ  ةفرغ  نم  لاقتنالا  ؛  ةیحان

ةیجیتارتسإ
نإف ىرخأ  ةیحان  نمو   ، دئاع ربكأ  ىلع  روثعلل  ةدیج 

( ىرخأ ىلإ  ةفرغ  نمو  رخآ ( ىلإ  باب  نم  روھتب  عافدنالا 



نأ اھناكمإب  ناك  يتلا  تارقنلا  كلھتست  كنأ  ينعي  ناك 
. كلذ فالخ  ًالام  كحبرت 

يف نیمیقملا  دحأو  نامك ( فزاع  وھو  تربلأ "  ناك " 
لوأ نم  اًدحاو   ،( ضماغلا ستورك  دروللا  ةعاق 

ناكو ةسفانملا  بحي  يذلا  عونلا  نم  ناكو   ، نیكراشملا
ىلع اًممصم 

راتخاو  ، ةبعللا سرامي  رخآ  صخش  يأ  نم  رثكأ  لام  ينج 
ىلع يتلا  ةفرغلا  لخدو  رمحألا  بابلا  هل  ةوطخ  لوأ  يف 

. بعكم لكش 
، بساحلا ةرأف  ىلع  رقنلاب  ماق  ىتح  لخد  نإ  امو 

حبرو 4.1 ىرخأ  ةرم  رقنلاب  ماق  مث   ، تنس لجسو 3.5 
نأ دعبو   ، اًدحاو اًتنس  لجس  ةثلاثلا  ةرقنلا  يفو  ؛  تنس

برج
ىلإ همامتھا  لوحت   ، ةفرغلا هذھ  يف  تآفاكملا  نم  اًديزم 
. لخدو فھلتب  بساحلا  ةرأف  ىلع  رقنف   ، رضخألا بابلا 

ةرم رقن  مث  ؛  ةرقن لوأ  يف  تنس  ىلع 3.7  لصح  انھو 
تنس ىلع 6.5  لصحو  ؛  تنس ىلع 5.8  لصحو  ىرخأ 

هحابرأ تأدب  ةشاشلا  لفسأ  يفو   ، ةثلاثلا ةرملا  يف 
. ديزت

ء، ارمحلا ةفرغلا  نم  لضفأ  ودبت  ء  ارضخلا ةفرغلا  تناك 
كلت ىلإ  لوخدلل  رقنلاب  ماق  ء؟  اقرزلا ةفرغلا  نع  اذام  نكل 

ثالث يف  لصحو   ، ةفشكتسملا ریغ  ةریخألا  ةفرغلا 
ىلإ اًدئاع  عرھو  اھاطختف   ، تاتنس ةعبرأ  ىلع  تارقن 

يف تاتنس  ةسمخ  حبرت  يتلا  ةفرغلا   ) ء ارضخلا ةفرغلا 
داز امم   ، اھل ةرقن  ةئاملا  نم  ىقبت  ام  لك  صصخو   ( ةرقنلا



، هتجیتن نع  تربلأ "  ملعتسا "  ةياھنلا  يفو   ، هحبر
لضفأ نم  دحاو  هنأب  هربخت  يھو  میك "  تمستباف " 

. تقولا كلذ  ىتح  نیبعاللا 
كولسلا نأشب  هیف  كشن  انك  اًئیش  تربلأ "  دكأ " 

حضاولا فدھلاو  ةطیسبلا  ةرطفلا  ىلإ  رظنلاب   : يرشبلا
ةعاربلاب اًعیمج  عتمتن   ،( لاملا ينج   ، ةلاحلا هذھ  يف  )

دح ىلإ 
نع ربعتس  تنك  نإف   ، عابشإلا ردصم  نع  ثحبلا  يف  ام 

تربلأ " ربتخا "  دقف   ، ةبوطخلاب قلعتي  امیف  ةبرجتلا  هذھ 
هل تناك  لب   ، ىرخأ ربتخاو   ، ةاتف يساسأ  لكشب 

داع تایقابلا  ربتخا  نأ  دعب  نكل   ، ةثلاث عم  ةرباع  ةقالع 
. ةبعللا ةياھن  ىتح  يقب  انھو   ، لضفألا ىلإ 

عم " ام  دح  ىلإ  ةلھس  ةمھملا  تناك   ، اًحيرص نوكأل  نكل 
هترظتنا  ، تایتفلا بطخي  ناك  امنیب  ىتحف   ، تربلأ  "
ضرتفنل نكل   ، نھیلإ دوعیل  ةفھلب  تاقباسلا  تایتفلا 

نردي نأدب   ، لھاجتلا نم  ةرتف  دعب  تايرخألا  تایتفلا  نأ 
؟ ةیفصتلا يف  تأدب  هتارایخ  نأ  ضرتفنل  ؟  هل نھروھظ 

ثبشتلا لواحیس  مأ   , اھنع تربلأ "  ىلختیس "  لھ 
لھ ةقیقحلا  يف  ؟  نكمم تقو  لوطأل  هتارایخ  عیمجب 

لجأ نم  ةنومضملا  حابرألا  نم  ضعبب  يحضیس 
تارایخلا هذھ  دوجو  ىلع  ء  اقبإلا زایتما  ىلع  لوصحلا 

؟ ىرخألا
يأ ةرملا  هذھ  يفو   ، ةبعللا رییغتب  انمق  كلذ  فاشتكالو 

. ًاّیئاھن يفتخیس  ةرقن  لالخ 12  هترايز  متت  نل  باب 
نم اًدحاو   ، ةنصارقلا ةعاق  يف  میقم  وھو  ماس "  ناك " 



بابلاب أدبي  نأ  راتخا  ء،  افتخالا ةلاح  يف  نیكراشملا  لوأ 
تأدب  ، تارم ثالث  رقن  هیلإ  لوخدلا  دعبو  ؛  قرزألا

نكي مل  اذھ  نكل   ، ةشاشلا لفسأ  يف  مكارتت  هحابرأ 
ةیفاضإ ةرقن  لك  عمف   ، هھابتنا تفل  يذلا  دیحولا  طاشنلا 

لدي امم  ةبسنب %12،  ءل  اضتت ىرخألا  باوبألا  تناك 
تارقن ينامث   ، يفتختس اھنإف  اھل  هبتني  مل  نإ  هنأ  ىلع 

. دبألا ىلإ  يفتختسو  ىرخأ 
ةحجرأ دعبو   ، رمألا اذھ  ثودحب  حمسیل  ماس "  نكي "  مل 

همجح ىلإ  هداعأو  رمحألا  بابلا  ىلع  رقنلاب  ماق  هرشؤم 
هنكل  ، ةفرغلا لخاد  تارم  ثالث  رقنو   ، لماكلا

نع تارقن  عبرأ  دعتبي  ناك   ، رضخألا بابلا  ظحال  ذئدنع 
دیعتسیل ةرملا  هذھو  هرشؤم  كرح  ىرخأ  ةرمو  ء.  افتخالا

. رضخألا بابلل  لماكلا  مجحلا 
هب ردجي  لھ  نذإ   ، حبر لضفأ  مدقي  رضخألا  بابلا  نأ  ادب 

نمضتت تناك  ةفرغ  لك  نأ  ركذت   ) ؟ ةفرغلا كلت  يف  ء  اقبلا
نأب اًمامت  ماس "  عنتقي "  مل  اذل  ؛  حابرألا نم  اًقاطن 

امبر وأ  لضفأ  قرزألا  ناك  امبر   ، لضفألا وھ  رضخألا  بابلا 
ماس ماق "  ةینونج  ةرظنبو   .( اھنم دحاو  الو  امبر  وأ  رمحألا 

بابلا ىلع  رقنو   ، ةشاشلا ربع  هرشؤم  ةحجرأب   "
دعبو  ، شامكنالا لصاوي  وھو  قرزألا  بابلا  بقارو  رمحألا 

ىلإ ةعرسب  لقتنا  ء،  ارمحلا ةفرغلا  لخاد  تارقن  عضب 
رضخألا أدب  ةظحللا  كلت  يف  نكل   ، قرزألا بابلا 

. ةیلاتلا ةرملا  يف  هیلإ  داع  اذكھو   ، ریطخ لكشب  ءل  اضتي
رایخ نم  قباستي  ماس "  ناك "   ، ليوط تقو  رورم  لبقو 

ًابأ لیخت   . ةبعللا ىلإ  ةوقب  لیمي  همسج  ناكو   ، رخآ ىلإ 



ىلإ طاشن  نم  لجع  ىلع  لافطألا  لقني  داتعملاك  اًقلق 
. رخآ

اھب شیعن  مث  نمو  ءة  افكلاب مستت  ةقيرط  هذھ  لھ 
لك نینثا  وأ  رخآ  باب  ةفاضإ  متت  امدنع  ةصاخ   ، انتایح

ينیقي لكشب  ةباجإلاب  كربخأ  نأ  يننكمي  ؟ ال  عوبسأ
امیف

حوضوب انبراجت  يف  انيأر  اننكل   ، ةیصخشلا كتایحب  قلعتي 
نكامألا نم  ةلسلس  ىلإ  ناكم  نم  لجعتملا  لاقتنالا  نأ 
يف  ، دجم ریغ  ناك  امنإو  طقف  اًدھجم  نكي  مل  ىرخألا 

باوبألا عنمل  مھتابتنا  يتلا  نونجلا  ةبون  يفو  ةقیقحلا 
لقأ لام  ينجب  نیكراشملاب  لاحلا  تھتنا   ، قالغنالا نم 
نيذلا نیكراشملا  نم  يلاوحب %15)  لقأ  يرھوج ( لكشب 

ةقیقحلا  ، باوبألا قالغإ  عم  لماعتلا  ىلإ  اورطضي  مل 
ةفرغ رایتخاب  رثكأ  لام  ينج  مھناكمإب  ناك  هنأ  يھ 
ةبرجتلا لاوط  بسحف  اھیف  ء  اقبلاو ةفرغ -  يأ  ةنیعم - 
كتریسم وأ  كتایحب  قلعتي  امیف  كلذ  يف  ركف  ) ! اھلمكأب

.( ةینھملا
ء اقبإ وحن  براجتلا  هیجوتب  جنوویج "  انأ و "  تمق  امدنع 

ىلعف  ، اًضيأ ةھباشتم  جئاتنلا  تناك   ، ةحوتفم تارایخلا 
بابلا حتفت  ةرقن  لك  ةفلكت  انلعج   ، لاثملا لیبس 

بسحف ةرقن  ةراسخ  ةفلكتلا  نكت  مل  نذإ   ، تاتنس ةثالث 
ةیلام ةراسخ  اًضيأ  امنإو   ( ةعئاضلا صرفلا  ةفلكت  )
لاعفأ دودر  يف  تافالتخا  كانھ  نكت  مل   ، ةرشابم

ةیقطنملا ریغ  ةراثإلا  كلت  لازت  ثیح ال  ؛  نیكراشملا
. مھابتنت ةحوتفم  تارایخلا  ء  اقبإ نأشب 



يتلا ةقیقدلا  ةیلاملا  حابرألاب  نیكراشملا  انربخأ  كلذ  دعب 
جئاتنلا ال تناكو   ، ةفرغ لك  نم  اھوعقوتي  نأ  مھناكمإب 

لمحت ىلع  نيرداق  ریغ  نولازي  ثیح ال  ؛  ةھباشتم لازت 
ضعبل انحمس  كلذ  ىلإ  ةفاضإ   ، قلغي بابلا  ةيؤر 

لبق ةیبيردتلا  براجتلا  نم  تائم  رابتخاب  نیكراشملا 
نوكردیس مھنأ  دقتعن  انك  دیكأتلاب   . ةیقیقحلا ةبرجتلا 

ةمكحلا
انك اننكل   ، ةقلغملا باوبألا  ةقحالم  مدع  ء  ارو يتلا 

عطتسي مل  ءل،  اضتت مھتارایخ  اوأر  نأ  درجمبف   ، نیئطخم
نيذلا ایجولونكتلل -  ستسوشتاسام  دھعم  بالط 

بابشلا - ىكذأو  لضفأ  نمض  نم  اونوكي  نأ  ضرتفي 
لثم باب  لك  ىلع  نورقني  اوناكو   ، مھزیكرت ىلع  ظافحلا 

ينجل نوعسي  اوناكو   ، بوبحلا نزخم  يف  يذلا  جاجدلا 
. ریثكب لقأ  لام  ينجب  لاحلا  مھب  تھتناو   ، لاملا نم  ديزم 

ةھیبش ةبرجت   ، براجتلا نم  رخآ  اًعون  انبرج  ةياھنلا  يفو 
ول اًضيأ  يفتخیس  بابلا  ناك  ةلاحلا  هذھ  يفو   ، خسانتلاب

ىلإ يفتخي  هنكل ال   ، ةرقن لالخ 12  هترايز  متت  مل 
. ةدحاو ةرقنب  ىرخأ  ةرم  هتداعإ  ناكمإلاب  امنإو   ، دبألا

، ةراسخ ةيأ  نودب  بابلا  لھاجتت  نأ  كنكمي  رخآ  ىنعمب 
ةيأب هیلع  رقنلا  نم  نیكراشملا  عنمیس  اذھ  ناك  لھ 

لاح
يف اورمتسا  مھنأ  وھ  انشھدأ  امو  ؟ ال.  لاوحألا نم 

مل هنأ  مغر   ، خسنتسملا  " بابلا "  ىلع  مھتارقن  رادھإ 
اًمئاد هسكع  نكميو  ةیقیقح  بقاوع  هروھظل  نكت 

. ةلوھسب



ام لك  اولعف  اذلو  ؛  ةراسخلا ةركف  اولمحتي  مل  طقف  مھ 
. قالغإلا نم  مھباوبأ  عنمل  مزلي 

ریغ عفادلا  اذھ  نم  انسفنأ  ررحن  نأ  اننكمي  فیك 
ماع 1941 يف  ؟  اھل ةمیق  تارایخ ال  ةدراطمل  يقطنملا 
Escape from ناونعب ًاباتك  مورف "  كيرإ  فوسلیفلا "  فَّلأ 

، ال ةثيدحلا ةیطارقميدلا  يف  هنإ  هیف  لاق   , Freedom
اھترفوب امنإو   ، صرفلا مادعنا  نم  طقف  سانلا  جعزني 
انعمتجم ىلع  ةياغلل  قدصي  اذھ  دیكأتلابو   . ةریحملا

لعف عیطتسن  اننأب  رارمتساب  انریكذت  متي  ثیح  ؛  رصاعملا
، هیلع نوكن  نأ  ديرن  ء  يش يأ  حبصن  نأو  ء  يش يأ 

نأ دب  هنأ ال  يف  ملحلا  اذھ  قیقحت  يف  ةلكشملا  لثمتتو 
روطن

بناوج لك  قوذتن  نأ  دب  الو  ؛  ةنكمم ةقيرط  لكب  انسفنأ 
يتلا ء  يش لا 1000  نیب  نم  نأ  دكأتن  نأ  دبالو  ؛  ةایحلا

نكل مقرلا 999،  دنع  فقوتن  مل   ، تامملا لبق  اھارن 
ةفلتخم ء  ایشأب مایقلا  لواحن  لھ   ، ذئنیح ةلكشم  ثدحت 

هفصي " ناك  يذلا  ء  ارغإلا نأ  دقتعأ  ؟  هسفن تقولا  يف 
مھو نیكراشملا  بقارن  انك  امنیب  هانيأر  ام  وھ  مورف " 

. رخآ ىلإ  باب  نم  نوقباستي 
طاشن وھ  لجعتم  لكشب  رخآ  ىلإ  باب  نم  لاقتنالاف 

باوبأ ةدراطمل  انرارطضا  نكل   ، يفكي امب  بيرغ  يرشب 
لمحت وأ  ةتیم  اًصرف  دعي   ، ةبارغ رثكأ  ةلیئض  ةمیق  تاذ 

، لاثملا لیبس  ىلع  اناد "  يتبلاطف "   ، انل ةلیلق  ةدئاف 
ةرساخ ةیضق  ناك  اھباطخ  دحأ  نأ  لعفلاب  تجتنتسا 

رخآلا لجرلا  عم  اھتقالعب  ترطاخ  اذامل  نذإ   ، حجرألا ىلع 



عم ةروھدتملا  ةقالعلا  ىلع  ء  اقبإلا يف  رارمتسالا 
ةرم مك  هباشم  وحن  ىلعو  ؟  ةیبذاج لقألا  كيرشلا 
ةجاحب اننأل  سیل  مصخب  عیبلل  اًضورعم  اًئیش  انيرتشا 

، هل ةیقیقح 
، علسلا هذھ  لك  يفتختس  مصخلا  ةياھن  يف  هنأل  نكلو 

؟ ىرخأ ةرم  رعسلا  كلذب  اھیلع  لصحن  نلو 
يف لشفن  امدنع  ةاسأملا  هذھ  نم  رخآلا  ء  زجلا مقافتيو 

، ةیفتخم باوبأ  لعفلاب  يھ  ء  ایشألا ضعب  نأ  كاردإ 
يف رثكأ  تاعاس  لمعن  دق   ، يروفلا انھابتنا  ىلإ  جاتحتو 
ء افتخالا كردن  نأ  نودب   ، لاثملا لیبس  ىلع   ، انفئاظو

. انتانبو انؤانبأ  اھشیعي  يتلا  ةلوفطلا  ةلحرمل  يجيردتلا 
يھو اھارن  يكل  ديدش  ء  طبب باوبألا  هذھ  قلغت  ًانایحأ 

، لاثملا لیبس  ىلع   ، يل قيدص  ينربخأ  دقف   ، يفتخت
ناك امدنع  تناك  هجاوز  يف  اھاضق  ةنس  لضفأ  نأب 

، نطسوب يف  شیعت  هتجوز  تناكو   ، كرويوین يف  شیعي 
اناكو

اعبتي نأ  لبقو   ، طقف عوبسألا  ةياھن  تالطع  يف  نایقتلي 
اناك نطسوب -  يف  اًعم  ناشیعي  اناك  امدنع  ماظنلا -  اذھ 

رخأتملا لمعلا  ء  اھنإ يف  عوبسألا  ةياھن  تالطع  نایضقي 
ریغت املاح  نكل   ، ضعبلا امھضعبب  عاتمتسالا  نم  ًالدب 

ةياھن تالطع  ىوس  امھيدل  سیل  هنأ  افرعو   ، ماظنلا
اًدودحم كرتشملا  امھتقو  حبصأ   ، اًعم اھایضقیل  عوبسألا 

ناك هنأ  امبو   .( دئاعلا راطقلا  دعوم  ةحضاو ( هتياھن  تناكو 
اناك دقف   ، ليوط تقو  امھمامأ  سیل  هنأ  حضاولا  نم 

عاتمتسالل عوبسألا  ةياھن  تالطع  ناصصخي 



. امھلمع ةيدأت  نم  ًالدب  ضعبلا  امھضعبب 
لزنملا يف  ء  اقبلاو لمعلا  نع  يلختلا  ديؤأ  يننإ ال 

ىرخأ ةنيدم  ىلإ  لاقتنالا  وأ  كلافطأ  عم  هلك  كتقو  ء  اضقل
ىلع كتجوز ( عم  عوبسألا  ةياھن  تالطع  نیسحتل  طقف 

نوكي نلأ  نكل   ،( دئاوفلا ضعب  مدقي  دق  كلذ  نأ  نم  مغرلا 
كرذحي  ، يلخاد راذنإ  زاھج  كيدل  نوكي  نأ  فیطللا  نم 

تارایخلا مھأ  ىلع  قالغنالا  يف  باوبألا  أدبت  امدنع 
؟ انيدل

عافدنالا نأ  انتبثأ  انبراجت  يف  ؟  لعفن نأ  انعسوب  اذام  نذإ 
نل كلذو   ، ةباذك ةبعل  قالغإلا  نم  باوبألا  عنمل  لجعتملا 

. اًضيأ ًاّیلام  انقھریس  امنإو  بسحف  انفطاوع  كھني 
ضعب قلغب  يعو  نع  أدبن  نأ  وھ  هل  ةجاحب  نحن  ام 

ىلإ قلغلا  يف  عبطلاب  ةلھس  ةریغصلا  باوبألاو   ، باوبألا
مئاوق نم  ء  امسأ فذحن  نأ  ةلوھسب  اننكمیف   ، ام دح 

ةئنھتلا تاقاطب 
ةلسلس نم  ودنوكياتلا  فذحن  وأ  تازاجإلا  مسومب 

. انتنباب ةصاخلا  ةطشنألا 
بعصي  ( ربكأ ودبت  يتلا  كلت  وأ  ةریبكلا ( باوبألا  نكل 

ةديدج ةنھم  ىلإ  ةرشابم  يدؤت  يتلا  باوبألاف   ، اھقالغإ
باوبألاو  ، اھقالغإ بعصي  دق  لضفأ  ةفیظو  ىلإ  وأ 

تاقالعلا كلذكو   ، اھقالغإ اًضيأ  بعصي  انمالحأب  ةطبترملا 
يأ ىلإ  يدؤت  اھنأ ال  تدب  نإ  ىتح  نینیعم  صاخشأ  عم 

ء. يش
يف اذھو  ةحوتفم  باوبألا  ء  اقبإل يقطنم  ریغ  عفاد  انيدل 

ركف  . اھقالغإ انب  ردجي  هنأ ال  ينعي  اذھ ال  نكل   ، انتعیبط



اراھوأ تیلراكس  كرتي "  رلتاب "  تير  ةیلایخ "  ةقلح  يف 
ثبشتت يذلا  دھشملا  يف   ، حيرلا عم  بھذ  ملیف  يف   "

اذام ؟  بھذأس نيأ   " : هیلإ لسوتتو  اراھوأ "  هب " 
ملو تیلراكس "  نم "  اًریثك  ىناع  نأ  دعب    " . ؟ لعفأس

نكي
يتزيزع  ، ةحارص تير " : "  لوقي "   . لمحتي نأ  هتعاطتساب 

اذھ رابتعا  مت  نأ  ةفداصملا  باب  نم  سیل   ، ينمھي  " ال 
دكؤملا قالغإلا  نإ   ، امنیسلا خيرات  يف  زربألا  رطسلا 

نأ بجيو   ، ةعساو ةیبذاج  هیلع  يفضي  يذلا  وھ  بابل 
ةریبكو - ةریغص  باوبأ -  انيدل  اننأ  اًعیمج  انل  ةركذت  نوكي 

. اھقلغن نأ  انیلع 
لاسرإ نع  فقوتلاو  انتقو  عیضت  يتلا  ناجللا  كرت  انیلع 

ةایح ىلإ  اولقتنا  صاخشأل  تازاجإلاب  ةئنھتلا  تاقاطب 
انيدل ناك  اذإ  ام  ددحن  نأ  انیلع   ، نيرخآ ء  اقدصأو ىرخأ 

فلوجلا بعلو  ةلسلا  ةرك  ةدھاشمل  تقو  اًّقح 
بجي امبر  ؛  انتلئاع كسامت  ىلع  ةظفاحملاو  شاوكسإلاو 

اھقلغن نأ  انیلع   ، باعلألا هذھ  نم  ضعب  نع  ىلختن  نأ 
اھنأل

نأ يغبني  يتلا  باوبألا  نم  مازتلالاو   ، ةقاطلا دفنتست 
. نونجلل انعفدت  اھنألو  ةحوتفم  لظت 

مل كنأ  ةجردل  باوبألا  نم  ديدعلا  تقلغأ  كنأ  ضرتفا 
كتارایتخا نإ  كل  لوقأ  نأ  ىنمتأ   ، نینثا ىوس  كل  قبتي 

، كلذك تسیل  بلاغلا  يف  اھنكل   ، نآلا لھسأ  تحبصأ 
لكشب نیباذج  نیئیش  نیب  رایتخالا  ةقیقحلا  يفف 

اننكمي يتلا  تارارقلا  بعصأ  نم  اًدحاو  دعي  هباشم 



تارایخلا ء  اقبإب طقف  قلعتي  فقوم ال  اذھو   ، اھذاختا
ةحوتفم

لصن ىتح  نيددرتم  نوكن  نأ  امنإو   ، طقف ليوط  تقول 
نأب يل  حمسا   ، ةياھنلا يف  انددرت  نمث  عفد  ةلحرمل 

. رمألا اذھ  حرشل  ةیلاتلا  ةصقلا  لغتسأ 
بشعلا نع  اًثحب  موي  تاذ  ةریظحلا  نم  عئاج  رامح  برتقي 
يف مجحلا  يف  نیتلثامتم  بشع  يتموك  فشتكيو 
يف رامحلا  فقي   ، ةریظحلا يف  نیلباقتملا  نیبناجلا 

فصتنم
، راتخي امھنم  ًاّيأ  فرعي  الو   ، بشعلا يتموك  نیب  ةریظحلا 

نم توميو   ، رارق ذاختا  عیطتسي  هنكل ال  تاعاسلا  رمت 
. رارق ذاختا  ىلع  هتردق  مدعل  عوجلا 

ء اكذ نع  بيذاكأ  يقلتو   ، ةیضارتفا ةصقلا  هذھ  عبطلاب 
. لضفأ ًالاثم  يكيرمألا  سرجنوكلا  نوكي  امبرو   ، ریمحلا

سیل  ، رركتم لكشب  ةمزأ  يف  هسفن  سرجنوكلا  عضي 
ددحملا - عيرشتلل  ةماعلا  ةروصلاب  قلعتي  امیف  ةورضلاب 
، دالبلا يف  مداقتلا  يف  ةذخآلا  ةعيرسلا  قرطلا  حالصإ 

ةضرعملا عاونألل  ةیلاردیفلا  ةيامحلا  نیسحت   ، ةرجھلا
بلاغلا يف  لیصافتلاب  قلعتي  امیف  نكل  خلإ -   ، ضارقنالل

ةكرتشملا طوطخلا  لثامت   ، لقعتملا صخشلل  ةبسنلاب 
هببسب وأ  اذھ  مغرو   ، بشعلا يتموك  اياضقلا  هذھل 

نوكي الأ   ، فصتنملا يف  ریبك  لكشب  سرجنوكلا  قلعي 
؟ عیمجلل لضفأ  عيرسلا  رارقلا 

يف رھشأ  ةثالث  يئاقدصأ  دحأ  ىضق   ، رخآ ًالاثم  كیلإو 
نیقباطتم نیجذومن  نیب  نم  ةیمقر  ريوصت  ةلآ  رایتخا 



صرف ددع  نع  هتلأس   ، اًریخأ رایتخالاب  ماق  امدنعو   ، ًابيرقت
نیمثلا هتقو  نم  ىضق  مكو   ، هتتاف يتلا  روصلا  طاقتلا 

ةیمقر روص  طاقتلا  لباقم  عفدیس  ناك  مكو   ، رایتخالا يف 
لاق  ، ةیضاملا ةثالثلا  رھشألا  قیثوتل  هئاقدصأو  هتلئاعل 

يأ كل  ثدح  لھ   . ريوصتلا ةلآ  رعس  نم  رثكأ  هتاف  هنإ 
؟ لبق نم  اذھك  ء  يش

هلعف يف   ( سرجنوكلاو رامحلا  اًضيأو  يقيدص ( لشف  ام 
ةریغصلا تافالتخالاو  هباشتلا  هجوأ  ىلع  زیكرتلا  دنع 

يف رارق  ذاختا  مدع  بقاوع  ذخأي  نأ  وھ  نیئیشلا  نیب 
لشفو  ، عوجلا يف  ریكفتلا  يف  رامحلا  لشف  رابتعالا - 

ء انثأ يف  تدقف  يتلا  حاورألا  يف  ریكفتلا  يف  سرجنوكلا 
لشفو  ، ةعيرسلا قرطلاب  صاخلا  عيرشتلل  هتشقانم 
يتلا ةعئارلا  روصلا  عیمج  يف  ریكفتلا  يف  يقيدص 

عیبلا عقاوم  يف  هیضقي  يذلا  تقولا  نع  كیھان   ، هتتاف
نأ يف  اًعیمج  اولشف  مھنأ  كلذ  نم  مھألاو   ، ةینورتكلإلا

اوذخأي
تناك يتلا  ًاّیبسن  ةریغصلا  تافالتخالا  رابتعالا  يف 

. نيرارقلا نم  ًاّيأ  بحاصتس 
يتلآ نم  يأ  عم  هسفن  ردقلاب  اًدیعس  يقيدص  نوكیس 

يتموك نم  ًاّيأ  لكأي  نأ  رامحلا  ناكمإب  ناكو  ؛  ريوصتلا
ىلإ ةدوعلا  سرجنوكلا  ء  اضعأ ناكمإب  ناكو  ؛  بشعلا

قرافلا نع  رظنلا  ضغب   ، مھتازاجنإب نیجھتبم  مھتویب 
يغبني ناك  رخآ  ىنعمب   ، ةیلاملا غلابملا  يف  لیئضلا 
ناك لب   ، لھس رارقلا  نأ  اوربتعي  نأ  اًعیمج  مھیلع 

مھناكمإب



، مھتایح ةعباتمو   ( رامحلا ةلاح  يف   ، ًاّيزاجم ةلمعلا ( بلق 
قالغإ عیطتسن  اننأل ال  ؛  وحنلا اذھ  ىلع  فرصتن  اننكل ال 

. باوبألا كلت 
نیھباشتم نيرایخ  نیب  رایتخالا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

سیل ةقیقحلا  يف  هنإف   ، ًالھس نوكي  نأ  يغبني  ةياغلل 
عضب لبق  ةلكشملا  هذھل  ةیحض  تعقو  دقو   ، كلذك

، تاونس
دھعم يف  ىقبأس  تنك  اذإ  امیف  ركفأ  تنك  امدنع 

ةعماج ىلإ  لاقتنالا  وأ  ایجولونكتلل  ستسوشتاسام 
ایجولونكتلل ستسوشتاسام  دھعم  ترتخا  دروفناتس (

يف
ةدع تیضق   ، نيرایخلا نيذھ  يتھجاومبو   .( ةياھنلا
تدجوو برق  نع  نیتعماجلا  نیب  ةنراقملا  يف  عیباسأ 

نذإ  . يل ةماعلا  امھتیبذاج  يف  ًابيرقت  ناتھباشتم  امھنأ 
اذام

يننأ تررق   ، يتلكشم نم  ةلحرملا  هذھ  يف  ؟  تلعف
اذل ؛  ةیعقاولا ثاحبألاو  تامولعملا  نم  ديزم  ىلإ  ةجاحب 
يف صاخشأب  تیقتلاو   ، ةقدب نیتعماجلا  ةساردب  تمق 

الك
تدقفتو  ، امھنم لك  يف  مھيأر  نع  مھتلأسو  نیناكملا 

تركفو  ، اھب انلافطأ  قاحلإل  ةلمتحملا  سرادملاو  ء  ایحألا
نيرایخلا ةم  ء الم ىدم  يف  نعمتب  يموس "  يتجوزو " 

ام ناعرسو   ، انسفنأل اھديرن  انك  يتلا  ةایحلا  عونل 
يثاحبأ نأ  ةجردل  ةياغلل  رارقلا  اذھ  يف  تسمغنا 

ریثي امو   ، كلذل ةجیتن  يناعي  أدب  يميداكألا  يجاتنإو 
يننأ ةقرافملا 



، يلمعب مایقلل  ناكم  لضفأ  نع  ًاثاحبأ  يرجأ  تنك  امنیب 
. يثاحبأ تلھاجت 

ةمكحلا ء  ارشل لاملا  ضعب  حجرألا  ىلع  رمثتست  كنأ  امب 
، تقولا نع  كیھان  باتكلا ( اذھ  يف  اھمدقأ  يتلا 

،( كلذ ء  انثأ يف  اھنع  تیلخت  يتلا  ىرخألا  ةطشنألاو 
يغبنیف

لثم لاحلا  يب  تھتنا  يننأ  ةلوھسب  رقأ  الأ  حجرألا  ىلع 
نم نیتلثامتم  نیتموك  نیب  قيرفتلا  لواحأ   ، رامحلا

. كلذ تلعف  يننكل   ، بشعلا
ةبوعصلاب ةقباسلا  يتفرعم  ىلع  ء  انبو ةياھنلا  يفو 

ریغ تنك   ، هذھ رارقلا  ذاختا  ةیلمع  اھیلع  يوطنت  يتلا 
. عیمجلا لثم  يلثم  هب  ؤبنتلا  نكمي  وحن  ىلع  يقطنم 



تاعقوتلا ریثأت  لصفلا 10 
؟ هعقوتي ام  ىلع  لقعلا  لصحي  اذامل 

ةارابم دھاشتو  زلجيإ  ایفلدالیف  قيرفل  عجشم  كنأ  بھ 
وھو كرويوین  ةنيدم  يف  فسألل  أشن  قيدص  عم  مدق  ةرك 

اذاَِمل اًّقح  مھفت  ستنایج - ال  قيرفل  بصعتم  عجشم 
يف يسارد  لصف  ء  اضق دعب  نكل   ، نیقيدص امتحبصأ 

كنأ مغر   ، هبحت أدبت  ةیعماجلا  ةنيدملا  يف  اھسفن  ةفرغلا 
. مدقلا ةرك  يف  كل  سفانم  هنأ  دقتعت 

هل قبتي  ملو  طاقن  سمخب  رخأتمو  ذوحتسم  زلجيإ  قيرف 
ناوث تس  ىقبتو  عبارلا  عبرلا  هنإ   ، عطقتسم تقو  يأ 

فطصيو  ، ةدراي لا 12  طخ  ىلع  ةركلا   ، تقولا نم 
طسولا بعال  موقي   ، ةریخألا ةیمرلل  نیمجاھم  ةعبرأ 

نم طئاحب  هقيوطت  متي  يذلا  يعبرلا  ریھظلل  ةركلا  يمرب 
موجھلا بعال  ضكري  امنیبو   ، هتيامحل موجھلا  يبعال 

ةريرمت لاسرإب  يعبرلا  ریھظلا  موقي   ، ةياھنلا ةقطنم  وحن 
نم مجاھم  طبھیف   ، دافنلا ىلع  تقولا  كشوي  امنیب  ةیلاع 

. اًعئار اًفدھ  لجسيو  ةركلا  طاقتلال  زلجيإ  قيرف 
يبعال عیمج  ضكريو  فدھلا  باستحا  نع  مكحلا  نلعيو 
اتلك تناك  لھ  ًالھم  نكل   ، اولفتحیل بعلملا  يف  زلجيإ 

ةحول " ىلع  ًابيرق  ودبي  ؟  طخلا لخاد  مجاھملا  يمدق 
لوقتف  ، ةداعإب ةروصقملا  بلاطت  اذل  ؛  نورتبماج  "

ناك دقل   ! عئار فدھ  نم  هل  اي   ! اذھ ىلإ  رظنا   " : كقيدصل
كقيدص هجو  مھجتیف    " ؟ اھنودیعي اذامل   ، اًمامت لخادلاب 

قدصأ ! ال  اًمامت جراخلاب  ةكسملا  كلت  تناك  دقل   " : لوقيو
تناك اھنأ  دقتعتل  نونجم  كنأ  دب  ! ال  اھري مل  مكحلا  نأ 



. " ! لخادلاب
قيرف عجشم  كقيدص  ناك  لھ  ؟  طبضلاب ثدح  اذام 

مأ ؟  هسفن عدخي  ناك  مأ  ؟  زوفلاب هسفن  ينمي  ستنایج 
هعقوتو هقيرفل -  ءه  الو نأ  مأ  ؟  بذكي ناك   ، كلذ نم  أوسأ 

؟ ةدشبو يقیقح  لكشبو  اًمامت  هريدقت  ىلع  رَّثأ  زوفلل - 
تنك امنیب   ، تایسمألا ىدحإ  يف  كلذ  يف  ركفأ  تنك 
لایرومیم ركوو  ىنبم  ىلإ  اًھجتم  جديربماك  يف  ىشمتأ 
نكمي فیك   ، ایجولونكتلل ستسوشتاسام  دھعم  يف 

ةدحاو ةیلاع  ةريرمت  ايري  نأ  نیقداص -  نیلجر  نیقيدصل - 
رظني نأ  نكمي  فیك  ةقیقحلا  يف  ؟  نیتفلتخم نیتقيرطب 

امب هنارسفيو  اًمامت  هسفن  ثدحلا  ىلإ  نیفرط  يأ 
نأ نكمي  فیك  ؟  نیتضراعتملا امھرظن  يتھجو  معدي 

عیطتسي بلاط ال  ىلإ  نويروھمجلاو  نویطارقميدلا  رظني 
يف ةدشب  ةفلتخملا  فقاوملا  هذھ  لثم  نونبتيو  ءة،  ارقلا

يف نیطروتم  نیجوزل  نكمي  فیك  ؟  اھسفن ةیضقلا 
؟ ةياغلل فلتخم  لكشب  امھلادج  بابسأ  ايري  نأ  راجش 

يف تقولا  ضعب  ىضق  دق  ناك  يل  قيدص  فصو 
ناك اًعامتجا   ، ًاّیبنجأ ًالسارم  ناك  ثیح  ؛  ادنلريأب تسافلب 

، يدنلريألا يروھمجلا  شیجلا  دارفأ  عم  همیظنتب  ماق  دق 
، زیم  " نجس "  ريدم  نأب  ء  ابنأ تدرو  ةلباقملا  ء  انثأ يفو 
اھب زجتحي  يتلا  نيزانزلا  نم  يجاجز  فص  نع  ةرابع  وھو 

يروھمجلا شیجلا  يف  نیلماعلا  دارفألا  نم  ديدعلا 
يروھمجلا شیجلا  دارفأ  ىقلت   ، هلایتغا مت  يدنلريألا 

ء ابنألا مات  مھفتب  يقيدص  لوح  نوفقاولا  يدنلريألا 
نییناطيربلا نكل   ، مھتیضقل اًرصن  كلذ  رابتعاب   ، حایتراب



ىلع ةيوازلا  كلت  نم  رمألا  ىلإ  اورظني  مل  عبطلاب 
مویلا يف  ةیندنللا  فحصلا  نيوانع  تناك  دقف  ؛  قالطإلا

ةقیقحلا يف   . ماقتنالا تاوعدو  بضغلاب  جومت  يلاتلا 
ىأر

تاشقانملا نأ  ىلع  لیلد  اھنأ  ىلع  ةثداحلا  نویناطيربلا 
ء يش يأ  ىلإ  يدؤت  نل  يدنلريألا  يروھمجلا  شیجلا  عم 

، ثادحألاب ةبھتلم  ةلود  نم  انأ   ، هقحس نم  دب  هنأو ال 
سیل فنعلاو   ، َّيلع ةبيرغ  تسیل  هذھ  فنعلا  تارودو 

ام اًردان  اننأ  ةجردل  ةياغلل  رركتم  لكشب  ثدحي  وھف   ، اًردان
ببس ام   ، هببس نع  انسفنأ  لأسن  نأ  نع  فقوتن 

مأ  ، ةسایسلا وأ  قرِعلا  وأ  خيراتلل  ةجیتن  وھ  لھ  ؟  هثودح
عجشي انلخاد  يساسأ  لكشب  يقطنم  ریغ  ء  يش كانھ 
هارنو هسفن  ثدحلل  رظنن  نأ  ىلإ  انعفدي   ، عارصلا ىلع 

. انرظن ةھجو  ىلع  اًدامتعا   ، اًمامت ةفلتخم  قرطب 
ةعماج يف  ذاتسأ  يل " ( درانویل  َّيدل و "  نكت  مل 
دھعم يف  ذاتسأ  كيردرف " ( نیش  ) و "  ایبمولوك

هذھ نع  تاباجإ  ةيأ   ( ایجولونكتلل ستسوشتاسام 
، ةقیمعلا ةلئسألا 

انررق  ، ةیناسنإلا ةلاحلا  هذھ  ببس  نع  ثحب  يف  نكل 
فیك فاشكتسال  ةطیسبلا  براجتلا  نم  ةلسلس  ء  ارجإ

ىلع اًقبسم  اھینبت  مت  يتلا  تاعابطنالا  رثؤت  نأ  نكمي 
مل رابتخا   ، طیسب رابتخا  راكتباب  انمقو   ، انرظن ةھجو 

ةضايرلا ىتح  وأ  ةسایسلا  وأ  قرعلا  هیف  مدختسن 
. تابورشملا ضعب  انمدختسا  امنإو   ، رشؤمك

ملالسلا نم  ةعومجم  قلستب  ركوو "  لخدمل "  لصت  كنإ 



نوكت املاحو   ، ةقھاشلا ةینانویلا  ةدمعألا  نیب  ةضيرعلا 
لخدت  ،( نیمیلا ةیحان  فاطعنالا  دعبو  لخادلاب (

لبق ام  ىلإ  عجرت  دیجاجسب  نیتشورفم  نیتفرغ 
ةحئارو ال اھقباطي  ثاثأو  يبرھكلا  حابصملا  فاشتكا 
لوفلا نم  سایكأو  تابورشملا  ضعبل  الإ  نوكت  نأ  نكمي 

ينادوسلا
نم دحاو  زلراشت -  يدام  يف  مكب  ًابحرم   ، ةدیج ةقفرو 

، ایجولونكتلل ستسوشتاسام  دھعمل  نیعبات  نییھقم 
درانویل موقأس و "  يتلا  تاساردلا  نم  ةعومجمل  عقومو 

"
فدھ نوكیس   ، ةیلاتلا عیباسألا  لالخ  اھئارجإب  نیش "  و " 

ىلع رثؤت  سانلا  تاعقوت  تناك  اذإ  ام  ديدحت  وھ  انبراجت 
، اًديدحت رثكأ  لكشبو   ، ةقحاللا ثادحألا  يف  مھئارآ 
نیعم عونل  ةبسنلاب  ىھقملا  نئابز  تاعقوت  تناك  اذإ  ام 

. اھقاذمل مھروصت  لكشت  تابورشملا  نم 
دحأ نوكیس   ، رمألا اذھل  اًضیفتسم  اًحرش  مدقأ  ينعد 

زلراشت يدام  ىھقم  نئابزل  ةمدقملا  تابورشملا  عاونأ 
بارش هیمسن  نأ  بحن  ام  يناثلا  نوكیسو   ، رزيوداب

دھعم
دھعم بارش  وھ  ام   ، ایجولونكتلل ستسوشتاسام 

يساسأ لكشب  وھ  ؟  ایجولونكتلل ستسوشتاسام 
. لخلا نم  نیترطق   ، يرس  " نوكم  هیلإ "  اًفاضم   ، رزيوداب

ناك " ء  اسملا كلذ  يف  ةعباسلا  ةعاسلا  يلاوح  يف 
بساحلا مولع  يف  هاروتكد  سردي  بلاط  وھو   ، يرفیج  "

يدام ىھقم  ىلع  هرورمل  ًاظوظحم   ، ةیناثلا ةنسلا  يف 
، زلراشت



كل مدقأ  نأ  يل  لھ   " : هنم برتقي  وھو  درانویل "  هلأسف " 
قفاو "   " . ؟ تابورشملا نم  نیتیناجم  نیتریغص  نیتنیع 

ىلإ درانویل "  هدشرأو "   ، ددرت يأ  نودب  يرفیج " 
بوتكم امھدحأ   ، ةوغر ةدام  نم  ناحدق  اھیلع  ناك  ةلواط 

نم ةفشر  يرفیج "  فشتراف "  يناثلاو ب،  هیلع أ 
هلأسو  ، رخآلا برج  مث   ، نعمتب همف  يف  اھكرحو  امھدحأ 

ركف "   " ؟ هنم اًریبك  ًابوك  ديرت  امھنم  دحاو  يأ  درانویل " : "   "
يف حولي  يناجم  بوك  دوجو  عمف  ؛  نعمتب يرفیج " 

يضقیس هنأ  نم  اًدكأتم  نوكي  نأ  دارأ   ، قفألا
. بسانملا بورشملا  عم  بيرقلا  هلبقتسم 

نيذلا هئاقدصأل ( مضناو  بورشملا ب،  يرفیج "  راتخا " 
يذلا عفدملا  نع  ةقیمع  ةثداحم  يف  نیطرخنم  اوناك 

ستسوشتاسام دھعم  بالط  نم  ةعومجم  هتراعتسا 
اینروفیلاك دھعم  مرح  نم  ارًخؤم  ایجولونكتلل 

، يرفیج  " نیفورعم ل "  ریغ  اناك  امھنألو   .( ایجولونكتلل
نم اناك  اًقبسم  يرفیج "  امھآر "  نيذللا  نیبورشملا  نإف 

ةكرام
، ایجولونكتلل ستسوشتاسام  دھعم  بارشو  ةنیعم 

دھعم بورشم  ناك  هراتخا  يذلا  بورشملاو 
. لخلا هیلإ  فاضملا  ایجولونكتلل  ستسوشتاسام 

نم ةرئاز  ةبلاط  يھو   ، انیم  " ءت "  اج قئاقد  عضب  دعبو 
ًابارش نيدوت  لھ  درانویل " : "  اھلأسف "   ، اینوتسإ

ءة اميإو ةماستبا  نع  ةرابع  اھدر  ناك    " ًا؟ ّيناجم
، سأرلاب

ثیح ؛  ةیفاضإ تامولعم  ةرملا  هذھ  درانویل "  مدقو " 



يف  ، ةیجذومن ةيراجت  ةكرام  وھ  بورشملا أ  نأ  حرش 
نم تارطق  عضب  ةفاضإب  هفیيزت  مت  بورشملا ب  نأ  نیح 

تانیعلا ةبرجت  دعبو   ، نیبورشملا انیم "  تبرج "   ، لخلا
هل فاضملا  بورشملل ب  اھقوذت  دنع  اھنیبج  تبطقو  )

بصف " بورشملا أ،  ىلع  ةقفاوملاب  تأموأ   ( لخلا
درانویل

انیم " تمضناو "   , يراجتلا بورشملا  نم  اًریبك  ًابوك  اھل   "
. ىھقملا يف  اھئاقدصأل  ةداعسب 

نم تائم  نم  طقف  نینثا  يرفیج "  انیم " و "  نم "  لك  ناك 
امھلعف در  نكل   ، ةبرجتلا هذھ  يف  اوكراش  نيذلا  بالطلا 

، لخلا ةفاضإب  ةقباس  ةفرعم  نودبف   ، ًاّیطمن ناك 
ستسوشتاسام دھعم  بارش  مھمظعم  راتخا 

اوفرع امدنع  نكل   ، لخلا ىلع  يوتحي  يذلا  ایجولونكتلل 
دھعم بارشل  لخلا  ةفاضإ  تمت  هنأ  اًقبسم 

ستسوشتاسام
مھقوذت دنعو   ، اًمامت اًفلتخم  مھلعف  در  ناك   ، ایجلونكتلل

اوبلطو مھنیبج  اوبطقو   ، ةيادبلا يف  شوشغملا  بارشلل 
عقوتت دق  امك   ، كلذ نم  ًالدب  يجذومنلا  بارشلا 

نأب اًقبسم  سانلا  تربخأ  ول  كنأ  وھ  كلذ  نم  ىزغملا 
كعم نوقفتیس  مھنأ  لمتحیف   ، اًھيرك نوكي  دق  ام  اًئیش 

عقاو نم  كلذ  نوفرعي  مھنأل  سیل   ، ةياھنلا يف 
. مھتاعقوت ببسب  امنإو  مھتبرجت 

ء اشنإ يف  ركفت  تنك  ول   ، باتكلا نم  ةلحرملا  هذھ  ىتح 
يف ةصصختم  ةكرش  امیس  ، ال  ةديدج تابورشم  ةكرش 

طاقنلا يف  ركفف   ، تابورشملا ىلإ  لخلا  ضعب  ةفاضإ 



نوكملاب اوملع  وأ  قصلملا  سانلا  أرق  اذإ   (1) : ةیلاتلا
لخ  (2  ) ، حجرألا ىلع  كبورشم  نوھركي  فوسف 

ول ىتح  نذإ   ، عقاولا يف  ام  دح  ىلإ  فلكم  كیمسلبلا 
لعجي ناك 

، رامثتسالا قحتسي  امبرف ال   ، لضفأ تابورشملا  قاذم 
. لضفأ تابورشم  عنصتل  هنع  ينغتست  نأ  لضفألاو 

لوانتي  ، انبراجت ةيادب  درجم  تابورشملا  ةبرجت  تناك 
دھعمب نولس  ةیلك  يف  ریتسجاملا  بالط 

يف نذإ   ، ةوھقلا نم  اًریثك  ایجلونكتلل  ستسوشتاسام 
تمق عیباسألا  دحأ 

لامعألا ةرادإ  ةیلك  يف  ذاتسأ  كیفوأ " ( يليإ  انأ و " 
ةیلك يف  ذاتسأ  ينیتریب " ( وكرام  ) و "  درافراھ ةعماجب 

هیف انمدق   ، ئجافم ىھقم  حاتتفاب   ( ندنلب لامعألا  ةرادإ 
ضعب نع  اوباجأ  نإ  ةوھقلا  نم  ًاّیناجم  ًابوك  بالطلل 

ةعرسب فص  لكشتو   ، ىرخألا تابورشملا  لوح  ةلئسألا 
ىلإ مھل  انرشأ  مث  ةوھقلا  باوكأ  نیكراشملا  انیطعأو 
نم جيزم   ، ةدشق  ، نبل ةوھقلل -  تافاضإ  اھیلع  ةلواط 

انضرع امك   ، ينب ركسو   ، ضیبأ ركس   ، ةدشقلاو نبللا 
، لاقترب رشق   ، بیطلا ةزوج   ، لفنرق تاراھبلا -  ضعب 

ةوھقلا وبراش  اھفیضیل  ناھبحو -   ، ولح لفلف   ، نوسني
. اودارأ نإ  مھباوكأ  ىلإ 

نم يأ  مادختسا  متي  ملو  اودارأ ( ام  اوفاضأ  نأ  دعبو 
ء لمب نوكراشملا  ماق   ، ةوھقلا اوقوذتو   ( ةبيرغلا لباوتلا 

ةوھقلا نأ  فیك  اوحضوأو   ، يأر عالطتسا  ةرامتسا 
ايرتیفاكلا يف  اھميدقت  نوديري  اوناك  اذإ  امو   ، مھتبجعأ



نوكیس يذلا  رعسلل  ىصقألا  دحلاو   ، لبقتسملا يف 
. بارشلا اذھ  لباقم  هعفدل  دادعتسا  مھيدل 

، ةلبقملا ةیلاتلا  مايألا  لاوط  ةوھقلا  عيزوت  يف  انررمتسا 
ضرع متي  يتلا  ةیعوألا  ریغن  انك  رخآلاو  نیحلا  نیب  نكل 

ةیعوأ يف  اھعضن  انك  ًانایحأ   ، اھیف ةبيرغلا  لباوتلا 
ةیندعم ةینیص  ىلع  ةعوضوم   ، ةیندعمو ةیجاجز 

ةعوبطم تاقصلمو  ةریغص  ةیضف  قلاعم  عم  ةلوقصم 
لباوتلا عضن  انك  ىرخأ  نایحأ  يفو   ، لیمج لكشب 

ةبيرغلا
تاقصلملا تناكو  ء،  اضیب موفوریتس  باوكأ  يف  اھسفن 

ملو انيدامتو   ، دابللا نم  هنس  رمحأ  ملقب  دیلا  طخب  ةبوتكم 
انفضأ امنإو   ، طقف موفوریتسلا  باوكأ  ىلع  رصتقن 

. ًاّيودي ةعوطقم  ةننسم  فاوح  اھل 
نم ًاّيأ  ةرخافلا  ةیعوألا  عنقت  مل  ؟ ال،  جئاتنلا تناك  اذامو 

نل اننأ  دقتعأ  ةبيرغلا ( لباوتلا  ةفاضإب  ةوھقلا  يبراش 
نكل  .( لجاعلا بيرقلا  يف  ةوھقلا  يف  ولحلا  لفلفلا  ىرن 

لباوتلا ميدقت  مت  امدنع  هنأ  وھ  مامتھالل  ریثملا  ء  يشلا
رثكأ ةوھقلا  وبراش  ناك   ، ةرخافلا ةیعوألا  يف  ةبيرغلا 

مھنأو  ، اًریثك ةوھقلا  اوبحأ  مھنأب  انرابخإل  ریثكب  ةیلباق 
ميدقتب نوصویس  مھنأو   ، اھل دیج  لباقم  عفدل  نودعتسم 

ادب امدنع  رخآ  ىنعمب   ، ايرتیفاكلا يف  ديدجلا  جيزملا  اذھ 
، ةیھافرلاو فرتلا  نع  اًربعم  ةوھقلاب  طیحملا  وجلا 

. اًضيأ اًرخاف  ةوھقلا  قاذم  ناك 
هنإف  ، اًدیج نوكیس  ام  اًئیش  نأ  اًقبسم  دقتعن  امدنع 

، اًئیس نوكیس  هنأ  دقتعن  امدنعو   ، اًدیج يلاتلاب  نوكیس 



لھ ؟  تاریثأتلا هذھ  قمع  ىدم  ام  نكل   ، اًئیس نوكیسف 
ةیجولویسف اًضيأ  ریغت  اھنأ  امأ   ، بسحف انتاداقتعا  ریغت 

ةفرعملا لدعت  نأ  نكمي  لھ  رخآ  ىنعمب  ؟  اھسفن ةبرجتلا 
اًساسأ ربتعي  يذلا  يبصعلا  طاشنلا  ةقباسلا 

نوكیس ام  اًئیش  نأ  عقوتن  امدنع  ثیحب  ؛  هسفن قاذملل 
؟ لعفلاب كلذك  هقاذم  نوكیسف   ،( اًئیس وأ  اًدیج ( هقاذم 
نیش " درانویل " و "  انأ و "  تمق   ، لامتحالا اذھ  رابتخال 
، مھم رییغتب  نكل   ، ىرخأ ةرم  تابورشملا  براجت  ء  ارجإب

ستسوشتاسام دھعم  بارش  انربتخا  دق  لعفلاب  انك 
لخلا دوجوب  نیكراشملا  رابخإب  نیتقيرطب -  ایجولونكتلل 

هنع ء  يش يأب  مھرابخإ  مدعبو   ، بارشلل مھقوذت  لبق 
، لخلا نع  مھربخن  مل  اننأ  ضرتفنل  نكل   ، قالطإلا ىلع 

دوجو نع  انفشك  مث   ، بورشملا قوذت  مھنم  انبلط  مث 
ةفرعملا عضو  لھ   ، مھلاعفأ دودر  نع  مھانلأس  مث   ، لخلا

اًفلتخم لعف  در  راثأ  ةرشابم -  ةبرجتلا  دعب  يتأت  يتلا 
لبق ةفرعملا  نیكراشملل  ترفاوت  امدنع  ثدح  امع 

؟ ةبرجتلا
، ةظحلل رخآ  لاثم  ىلإ  تابورشملا  نم  لقتنن  انعد 

رمأ ةنیعم  ةیضاير  ةرایس  ةدایق  نأ  تعمس  كنأ  ضرتفا 
، ةیبيرجت ةدایقب  مایقلل  ةدحاو  تذخأو   ، عئار لكشب  ریثم 

فلتختس لھ   ، ةرایسلا نع  كتاعابطنا  تیطعأ  مث 
مل نيذلا  صاخشألا  كئلوأ  تاعابطنا  نع  كتاعابطنا 

اوموقي ملو  ةیضايرلا  ةرایسلا  نع  ء  يش يأ  اوفرعي 
ةدایقلاب

اونود مث  ةریثم  ةرایسلا  نأ  اوعمس  مث  ةیبيرجتلا 



لبق ةفرعملا  تتأ  نإ  مھي  لھ   ، رخآ ىنعمب  ؟  مھتاعابطنا
دوزتلا نم  عون  يأف   ، كلذك رمألا  ناك  نإو  ؟  ةبرجتلا دعب  وأ 

دوزتلا مأ   ، ةبرجتلا لبق  ةفرعملاب  دوزتلا   ، ةیمھأ رثكأ 
؟ ةبرجتلا ثودح  دعب  تامولعملاب 

ةفرعملا تناك  ول  هنأ  يف  لاؤسلا  اذھ  ةیمھأ  ىلجتت 
ىقلت نإ  مھي  اھنیحف ال   ، فورظلا نع  طقف  انربخت 

، تابورشملا ةبرجت  دعب  وأ  لبق  تامولعملا  نوكراشملا 
، رخآ ىنعمب 

، بورشملا يف  لخلا  دوجو  نع  اًقبسم  مھانربخأ  ول 
ولو  ، بورشملا يف  رظنلا  ةداعإ  ىلع  اذھ  رثؤي  نأ  دبالف 

هباشم لكشب  اذھ  رثؤي  نأ  دبالف   ، كلذ دعب  مھانربخأ 
ىلع

امھالك ىقلت  ء  يش لك  مغرف   ، مھلبق نم  رظنلا  ةداعإ 
هیلإ فاضملا  بورشملا  نع  اھسفن  ةئیسلا  رابخألا 

درجم ةفرعملا  تناك  نإ  هعقوتن  نأ  بجي  ام  اذھو   ، لخلا
ةلیسو

. انل مالعإ 
لخلا نع  نیكراشملا  رابخإ  ناك  نإ  ىرخألا  ةیحانلا  نم 

لكشب ةیسحلا  مھتاكاردإ  لیكشت  دیعي  ةيادبلا  يف 
نأ دب  نذإ ال   ، ةفرعملا هذھ  عم  قستتل  يلعف 

نيذلا نیكراشملا 
لكشب فلتخم  يأر  مھيدل  اًقبسم  لخلا  رمأب  اوفرع 

متو هنم  ًابوك  اوعرجت  نيذلا  نع  بورشملا  يف  ظوحلم 
نإ ؛  ةیحانلا هذھ  نم  رمألا  يف  ركف   ، كلذ دعب  مھرابخإ 

تناك



نيذلا نیكراشملا  نإف  نذإ   ، اًّقح قاذملا  ریغت  ةفرعملا 
لخلاب ةقلعتملا  رابخألا  مھیقلت  لبق  بورشملا  اولوانت 

لیلضتلا " ةلاح "  يف  اوناك  نيذلا  هقوذت  امك  هوقوذت 
مل نيذلا  )

دعب الإ  لخلا  رمأب  اوفرعي  مل  مھف   .( لخلا نع  اًئیش  اوفرعي 
تاعقوتلا تناك  نإ  ةلحرملا  كلت  يفو   ، قاذملاب اورقأ  نأ 

رثؤت يكل  ةفرعملا  ىلع  ناوألا  تاف  دقف   ، انتبرجت ریغت 
. ةیسحلا تاكاردإلا  ىلع 

قوذت دعب  لخلا  رمأب  مھرابخإ  مت  نيذلا  بالطلا  لھ  نذإ 
لبق هرمأب  اوملع  نيذلا  بالطلاك  ًالیلق  مھبجعأ  بورشملا 

مل نيذلا  بالطلا  لثم  اًریثك  هوبحأ  لھ  مأ  ؟  هقوذت
؟ دقتعت اذام  ؟  لخلا رمأب  اوفرعي 

لوانت دعب  لخلا  رمأ  اوفشتكا  نيذلا  بالطلا   ، حضتا امك 
لخلا نع  مھرابخإ  مت  نيذلا  نم  رثكأ  هوبحأ  بارشلا 

اًقحال مھرابخإ  مت  نيذلا  كئلوأ  ةقیقحلا  يف   ، اًقبسم
ریغ اوناك  نيذلا  هبحأ  امك  بارشلا  اوبحأ  لخلا  نع 

ىلع بورشملا  يف  لخ  يأ  دوجو  مدعل  نیكردم 
. قالطإلا

ضرتفا  ، رخآ ًالاثم  كل  مدقأ  ينعد  ؟  اذھ ریشي  اذام  ىلإ 
ء ایشألل ةلمجلا  عیبب  دازم  اھيدل  يسراد "  ةمعلا "  نأ 
ء ایشألا نم  ریثكلا  نم  صلختلا  لواحتو   ، ةلمعتسملا

يتلا
تارایسلا ىدحإ  فقوتتف   ، ليوطلا اھرمع  لالخ  اھتعمج 
نوعمجتي ام  ناعرسو   ، صاخشألا ضعب  جرخيو   ، ًابناج

، طئاحلا ىلع  ةزكترملا  ةیتيزلا  تاحوللا  ىدحإ  لوح 



ةیكيرمألا ةیئادبلل  اًعئار  ًالاثم  ودبت   ، مھعم قفتت  لجأ 
اھتخسن يسراد "  ةمعلا "  نأ  مھربخت  لھ  نكل   ، ةركبملا

؟ تاونس عضب  ذنم  ةروص  نم 
ىلإ لیمأس  يننإف   ، حيرصو قداص  صخش  يننأ  امب 

نم مھئاھتنا  دعب  وأ  لبق  مھربختس  لھ  نكل   ، مھرابخإ
نم بورشملا  لوح  انتساردل  اًقفو  ؟  ةحوللاب باجعإلا 
هذھ ایفخت  نأ  يسراد "  ةمعلاو "  كل  ةبسنلاب  لضفألا 
اذھ نإ  لوقأ  يننإ ال   ، صحفلا دعب  ام  ىلإ  تامولعملا 

ةحوللا لباقم  تارالودلا  فالآ  عفدب  نيرئازلا  يرغیس 
فاضملا بورشملا  اولضف  تابورشملا  يلوانتم  نأ  مغر  )

هولضف املثم  هبرش  دعب  مھرابخإ  مت  امدنع  لخلا  هیلإ 
دق كلذ  نكل   ،( قالطإلا ىلع  مھرابخإ  متي  مل  امدنع 

ققحي
يسراد " . ةمعلا "  لامعأل  ىلعأ  اًرعس 

هذھ نم  اًفرطت  رثكأ  ةخسن  اًضيأ  انبرج   ، ةبسانملاب
نع اًقبسم  نیتعومجم  نم  ةدحاو  انربخأ  ثیح  ؛  ةبرجتلا

ةعومجملا انربخأو  قبسملا " )  رابخإلا  ةلاح "  لخلا (
ةیناثلا

ةلاح " بورشملا ( ةبرجت  نم  اوھتنا  امدعب  لخلا  نع 
نأ نم  ًالدب   ، قوذتلا ىھتنا  املاحو  قحاللا " ).  رابخإلا 

اًریبك ًابوك  مھل  انمدق   ، مھرایتخا نم  اًریبك  ًابوك  مھل  مدقن 
ةفصوو ةراطقو  لخلا  ضعبو  شوشغم  ریغ  بورشم  نم 

نم نیترطق  ایجولونكتلل ( ستسوشتاسام  دھعم  بارش 
سانلا ناك  نإ  ىرن  نأ  اندرأ   .( كیمسلبلا لخ 

ناك نإو  ؛  مھبورشمل كیمسلبلا  لخ  اًعوط  نوفیضیس 



ىدم امو  ؟  هنومدختسیس يذلا  رادقملا  امف   ، كلذك رمألا 
دق نوكراشملا  ناك  اذإ  ام  ىلع  جئاتنلا  هذھ  دامتعا 

؟ لخلاب مھتفرعم  دعب  وأ  لبق  بورشملا  اوقوذت 
دعب لخلا  نع  نیكراشملا  رابخإ  فعاض  ؟  ثدح اذام 

نیكراشملا ددع  هقوذت  لبق  سیلو  بورشملا  مھقوذت 
ةبسنلاب  ، مھبورشمل لخلا  ةفاضإ  اوررق  نيذلا 

يف نیكراشملل 
لخلاب بورشملا  قاذم  نكي  مل   ، قحاللا  " رابخإلا  ةلاح " 
اوررب مھنأ  ودبي  ام  ىلعو  ىلوألا ( ةرملا  يف  ةياغلل  اًئیس 

. ىرخأ ةرم  اوبرجي  نأ  اوعنامي  مل  اذلو  )؛  اذھ
انتایح بناوج  لك  ىلع  تاعقوتلا  رثؤت  نأ  نكمي   ، ىرت امك 

ةمعطألا ديروتل  دھعتم  ریجأتل  رطضم  كنأ  لیخت   ، ًابيرقت
نیفزوج معطم "  رخافتيو   ، كتنبا سرعل 

ىلع لیبجنزلا  هیلإ  فاضملا  يھشلا  جاجدلاب  جنيرتاك " 
يتلا ةیھشلا  ةینانویلا  هتطلس  ةيویسآلا " و "  ةقيرطلا 
دھعتم مدقيو  اتیف " .  نبجو  اتامالاك  نوتيز  ىلع  يوتحت 

، زنشیسنس  " يرانیلوك  وھو "   ، ةمعطألا ديروتل  رخآ 
اھیلع شوشرملاو  اًمامت  ةيوشملا  ةيرطلا  جاجدلا  رودص 

نم اًجيزم  باشعألا " و "  ةھكنب  سالج  يميد  ء  اسح
، ةضغلا تاوارضخلاو  ةجزاطلا  ةيرجغلا  زركلا  مطامط 

تيز اھیلع  شوشرملا  يرفیش  نبج  نم  عطق  هیلإ  اًفاضم 
ةھكنلا " . يوقلا  قیلعلا  توت  لخ 

ناك اذإ  ام  ةفرعمل  ةقيرط  دجوت  هنأ ال  نم  مغرلا  ىلعو 
، نیفزوج ماعط  نم  لضفأ  زنشیسنیس  يرانیلوك  ماعط 

عقوتن نأ  ىلإ  انعفدي  دق  فصولل  قلطملا  قمعلا  نإف 



، زعاملا نبج  ةطلسو  ةطیسبلا  مطامطلا  نم  ربكأ  ء  ایشأ
انمدق نإ   ، انفویضو اننأ ( لامتحا  نم  اذھ  ديزي  كلذل  اًقبطو 

. طارفإب هیلع  يرطنسف   ( قبطلل فصولا  اذھ  مھل 
ديروت يدھعتمل  ةياغلل  اًدیفم  ربتعي  يذلا  أدبملا  اذھو 

ودبت ء  ایشأ فیضن  نأ  اننكمیف   ، عیمجلل حاتم  ةمعطألا 
ودبي انب ( ةصاخلا  يھطلا  ةقيرطل  ةيرصعو  ةشھدم 

وأ ًاّیلاح  اًعئاش  نخدملا  راحلا  لفلفلاب  وجناملا  ء  اسح
هذھ  .( يرقبلا محللا  نم  ًالدب  يسوماجلا  محللا  برج 

قاذملا رابتخا  يف  لضفأ  قبطلا  لعجت  دق ال  تانوكملا 
؛ للضملا

ىلع ةیلعافب  رثؤت  نأ  اھنكمي   ، انتاعقوت رییغتب  نكل 
. ةقبسملا ةفرعملا  هذھ  انيدل  نوكت  امدنع  قاذملا 

وعدن امدنع  صاخ  لكشب  ةلاعف  بیلاسألا  هذھو 
قابطأ ةبرجتب  لافطألا  عنقن  وأ  ء  اشعلا ىلع  اًصاخشأ 

ول ةبجولا  قاذم  كلذ  دیفي  دق  كلذ  رارغ  ىلعو   ، ةديدج
يراجت جيزم  نم  ةعونصم  ةنیعم  ةكعك  نأ  ةقیقح  تفذح 

يذ ریصع  نم  ًالدب  ًاّيداع  لاقترب  ریصع  تمدختسا  كنأ  وأ 
ةصاخ وأ  لیتكوكلا  يف  ةنیعم  ةيراجت  ةمالع 

رفاوح اھردصم  وأ  لیج  ىولح  نأ  لافطألل  ةبسنلاب 
هذھل يقالخألا  طمنلا  ىلع  قفاوأ  يننإ ال   ، راقبألا

. ةعقوتملا جئاتنلا  ىلإ  ریشأ  امنإو   ، لاعفألا
كانھف  ، ميدقتلا ةقيرط  ریثأت  ردق  نم  للقت  ، ال  اًریخأو
قبطلا ىلع  ةراھمب  ماعطلا  ميدقت  ملعت  نوكل  ببس 

، يلقلاو يشلا  ملعت  لثم  يھطلا  نونف  ةیلك  يف  اًّمھم 
فالغ ليزت  نأ  لواح  اًزھاج  اًماعط  يرتشت  امدنع  ىتحو 



ةلیمجلا قابطألا  ضعب  يف  ماعطلا  عضو  موفوریتسلا 
نكمي اذھف  )؛  ةقفر كعم  تناك  نإ  ةصاخ  هنیيزتب ( مقو 

. اًریبك اًقراف  ثدحي  نأ 
، كفویض ةبرجت  ةيوقت  ديرت  تنك  نإ   : ىرخأ ةحیصن 

. يناوألا نم  ةلیمج  ةعومجم  يف  رمثتساف 
وعدت امدنعف   ، ماعطلا ىلع  عبطلاب  تاعقوتلا  رصتقت  الو 

نم ديزت  نأ  كنكمي   ، ملیف ةدھاشمل  اًصاخشأ 
، هنع تبتك  ةعئار  ةيدقن  تالاقم  نأ  ركذت  نأب  مھعاتمتسا 
، جتنم وأ  ةيراجت  ةمالعل  ةعمس  ء  انبل اًضيأ  يرورض  اذھو 

تامولعم ميدقت  قيوستلا -  هلوح  رودي  ام  لك  وھ  كلذو 
نكل  ، ام صخشل  ةیقیقحلاو  ةعقوتملا  ةعتملا  ديزت 

انعاتمتسا ریغت  قيوستلا  اھقلخي  يتلا  تاعقوتلا  لھ 
؟ اًّقح

يسبیب " يدحت  تانالعإ "  ركذتت  كنأب  نیقي  ىلع  يننإ 
تناك  .( اھنع تعمس  امبر  لقألا  ىلع  وأ  زافلتلا ( ىلع 

، ًاّیئاوشع مھرایتخا  متي  اًصاخشأ  نمضتت  تانالعإلا 
تاظحالم نودبيو  يسبیبلاو  الوكاكوكلا  قوذتب  نوموقيو 

تانالعإلا هذھ  تنلعأو   ، رثكأ هوبحأ  دق  امھنم  يأ  ىلع 
اولضف صاخشألا  نأ   ، يسبیب ةكرش  اھتقلطأ  يتلا 

تنلعأ هسفن  تقولا  يفو   ، الوكاكوكلا ىلع  يسبیبلا 
اولضف صاخشألا  نأ  الوكاكوكب  ةصاخلا  تانالعإلا 

تناك لھ  ؟  اذھ لقعي  فیك   ، يسبیبلا ىلع  الوكاكوكلا 
ناتكرشلا

؟ امھتایئاصحإب نابعالتت 
اھب تمیق  يتلا  ةفلتخملا  قرطلا  يف  يھ  ةباجإلا 



قوسلا ثاحبأ  نإ  لیق  دقف   ، امھتاجتنم ناتكرشلا 
نیكلھتسملا تالیضفت  ىلع  موقت  الوكاكوكب  ةصاخلا 

ناك امدنع 
ةمالعلا كلذ  يف  امب   ، هنوبرشي ام  ةيؤر  امھناكمإب 

يسبیب تضاخ  امنیب   ، ةروھشملا ء  ارمحلا ةيراجتلا 
باوكأو للضم  قوذت  مادختساب  اھب  صاخلا  يدحتلا 

ةیكیتسالب
معط نوكي  نأ  نكمي  لھ   ، Q و M اتمالع اھیلع  ةيداع 

معط نكل  للضملا  قوذتلا  رابتخا  يف  لضفأ  ناك  يسبیب 
)؟ يئرملا للضملا ( ریغ  رابتخالا  يف  لضفأ  ناك  الوكاكوك 

تماق  ، يسبیب لباقم  الوكاكوك  زغلل  لضفأ  مھف  لجأ  نم 
، يل نایج   ، رولكام ماس  باصعألا -  ء  املع نم  ةعومجم 

، ویجاتنوم ایناتال   ، تریبیك میك   ، نیلموت نوماد 
للضم ریغو  للضم  قوذت  رابتخا  ء  ارجإب ویجاتنوم -  دير 

نم ةيرصعلا  ةخسنلا  ديوزت  مت  دقو   ، يسبیبو الوكاكوكل 
يسیطنغملا نینرلاب  ريوصت  ةلآب  رابتخالا  اذھ 

ةلآلا هذھ  مادختساب  نوثحابلا  عاطتساو   ، يفیظولا
مھلوانت ء  انثأ يف  نیكراشملا  خم  طاشن  ةبقارم 

. تابورشملا
دجاوت ء  انثأ يف  تابورشملا  قوذت  ربتعي  ةبسانملاب ال 

يسیطانغملا نینرلاب  ريوصتلا  ةلآ  يف  صخشلا 
ء ارجإ متي  يذلا  صخشلا  نأل  ؛  ًاطیسب اًرمأ  يفیظولا 

دب هخمل ال  ةعشأ 
ةلكشملا هذھ  ىلع  بلغتللو   ، اًمامت كارح  الب  دقري  نأ 

مف لخاد  ًاليوط  ًاّیكیتسالب  ًابوبنأ  هؤالمزو  ماس "  عضو " 
بسانملا بورشملاب  هنونقحي  اوناكو   ، كراشم لك 



يسبیب )
. مھھاوفأ ىلإ  بوبنألا  لالخ  نم  دعب  نع   ( الوكاكوك وأ 

متي ناك   ، بورشملا ىلع  نوكراشملا  لصحي  امنیبو 
يسبیبلل مھلوانت  ىلإ  ریشت  مھل  ةيرصب  تامولعم  ميدقت 

وأ
عاطتسا ةقيرطلا  هذھبو   ، لوھجم بورشم  وأ  الوكاكوكلا 

ء انثأ يف  نیكراشملا  خم  طیشنت  ةبقارم  نوثحابلا 
بورشم يأ  اوفرع  امدنع   ، يسبیبلاو الوكاكوكلا  مھلوانت 

ء. اوسلا ىلع  اوفرعي  مل  امدنعو  هنولوانتي  اوناك 
الوكاكوك تايدحت "  عم "  ىشامتي  امب  ؟  جئاتنلا تناك  اذام 

ء انب فلتخا  نیكراشملا  خم  طیشنت  نأ  نیبت   ، يسبیبو
كیلإو مأ ال،  بورشملا  مسا  نع  فشكلا  مت  اذإ  ام  ىلع 

الوكاكوكلا نم  ةنقح  ىلع  صخش  لصح  املك   : ثدح ام 
طبترملا خملا  زكرم  زیفحت  متي  ناك   ، يسبیبلا وأ 

هیلع قلطي   ، يفطاعلا طابترالل  ةيوقلا  رعاشملاب 
ةرشقلا

فرع امدنع  نكل   ، ةیسنإلا ةینطبلا  ةیمامألا  ةیھبجلا 
ثدح  ، الوكاكوك ةنقح  ىلع  نولصحیس  مھنأ  نوكراشملا 

ةیھبجلا ةقطنملا  طیشنت  مت  ةرملا  هذھو   ، يفاضإ ء  يش
يف

ةیھبجلا ةرشقلل  يبناجلاو  يفلخلا  بناجلا  خملا - 
ةیغامد فئاظو  نع  ةلوئسم  ةقطنم  يھو   ، ةیمامألا

، تاطابترالاو  ، ةلماعلا ةركاذلا  لثم  ىلعأ  ةيرشب 
فراعملاو

، يسبیبلا عم  كلذ  ثدح  دقو   . اًضيأ ةروطتملا  راكفألاو 



تناك يعیبط  لكشبو  الوكاكوكلا ( عم  رثكأ  ثدح  هنكل 
نولضفي اوناك  نيذلا  صاخشألا  ىدل  ىوقأ  ةباجتسالا 

.( ةدشب الوكاكوكلا 
ةیساسألا ةيذذلتلا  ةمیقلا  ىلع  خملا  لعف  در  نأ  نیبت 

هباشم  ( يساسأ لكشب  ركسلا  يھو  تابورشملل (
ىلع الوكاكوك  ةیلضفأ  نكل   ، نیبورشملل ةبسنلاب 

عجرت يسبیب 
تایلآ تطشن  يتلاو   ، الوكاكوكل ةيراجتلا  ةمالعلا  ىلإ 

ةیلضفأ تاطابترالا  هذھ  تحنم   ، نذإ  . ةروطتملا خملا 
ةیئایمیكلا صاوخلا  سیلو   ، قوسلا يف  الوكاكوكل 

. بورشملل
ء زجلا طابترا  ىدم  ةسارد  اًضيأ  مامتھالل  ریثملا  نم 
موقي نیمابود  طبار  كانھ   . ةعتملا زكرمب  خملل  يھبجلا 

ةعتملا زكارم  زاربإب  خملا  يف  يھبجلا  ء  زجلا هلالخ  نم 
لیضفت مت  حجرألا  ىلع  ببسلا  اذھلو   ، اھطیشنتو

تناك ةيراجتلا -  ةمالعلا  تفرع  امدنع  رثكأ  الوكاكوك 
خملا يف  ء  زجلا كلذل  حمس  امم   ، ةوق رثكأ  تاطابترالا 

يذلا
ةعتملا زكرم  يف  طاشنلا  ةيوقتب  تاطابترالا  هذھ  لثمي 

، نالعإ ةلاكو  ةيأل  ةدیج  رابخأ  هذھ  نأ  دب  ، ال  خملا يف 
ةباتكلاو ةعماللا  ء  ارمحلا ةبلعلا  نأ  ينعت  اھنأل  عبطلاب 

عماسم ىلع  اھثب  ماد  يتلا  ةریثكلا  لئاسرلاو  ةجرعتملا 
" ... عم ىلحأ  ایندلا  لثم "  تاونسلا (  رورمب  نیكلھتسملا 

ةراوفلا ةینبلا  ةداملا  ردقب  الوكاكوكلل  انبح  نع  ةلوئسم   (
. اھسفن



ء يش لك  مغرف   ، ةعئاشلا طامنألا  تاعقوتلا  لكشت  امك 
يف ًالمأ  تامولعملا  فینصتل  ةقيرط  وھ  عئاشلا  طمنلا 
يف رفصلا  نم  خملا  أدبي  نأ  نكمي  الف   ، براجتلاب ؤبنتلا 

ناك ام  ىلع  ينبي  نأ  دب  امنإو ال   ، ديدج فقوم  لك 
ةعئاشلا طامنألا  نإف  ببسلا  كلذلو   ، لبق نم  اًدوجوم 

يف تاراصتخا  مدقت  يھف   ، اھرھوج يف  ةثیبخ  تسیل 
ىلع يقطنم  لكش  ء  افضإل يھتنت  يتلا ال  انتلواحم 

نأ عقوتن  ببسلا  اذھلو   ، انب ةطیحملا  ةدقعملا  ء  ایشألا
ىلع ةدعاسملل  ةجاحب  نوكیس  نسملا  صخشلا 

مادختسا
نوكیس درافراھ  ةعماج  يف  بلاطلا  نأ  وأ  بساحلا 

نع ةددحم  تاعقوتب  اندوزي  عئاشلا  طمنلا  نأل  نكل   ، ًاّیكذ
يباجيإ لكشب  رثؤي  نأ  نكمي  هنإف   ، انتعومجم دارفأ 

. انكولسو انتاروصت  نم  لك  ىلع 
لعف در  ردصن  اننأ  طقف  ةعئاشلا  طامنألا  ثاحبأ  رھظت  ال 
ةنیعم ةعومجم  نع  عئاش  طمن  انيدل  نوكي  امدنع  اًفلتخم 

نيذلا صاخشألا  نأ  اًضيأ  امنإو   ، صاخشألا نم 
لعف در  نوردصي  ةیطمنلا  بلاوقلا  هذھ  يف  مھعضو  مت 
ىلع مھرابجإ  متي  يذلا  فصولا  نوكردي  امدنع  اًفلتخم 

اذھ ىلع  نوجمربم "  مھنإ "   ، يسفنلا ریبعتلاب  هلمح (
نع عئاش  طمن  كانھ   ، لاثملا لیبس  ىلع   .( فصولا

صاخ لكشب  نوعراب  مھنأ  وھو  نیيویسآلا  نییكيرمألا 
وھ ثانإلا  نع  عئاش  طمن  كانھو   ، مولعلاو تایضايرلا  يف 

ةوسنلا نأ  ينعي  اذھو   ، تایضايرلا يف  تافیعض  نھنأ 
. نیتركفلا اتلكب  نرثأتي  تايویسآلا  تایكيرمألا 



، ةظحالملاب ةريدج  ةبرجت  يفف   ، ةقیقحلا يف  كلذك  نھو 
ينیلان يكسینیتب " و "  دوت  هیش " و "  تيرجرام  تبلط " 

نأ يویسآ  لصأ  نم  تایكيرمأ  ء  اسن نم  يدابمأ " 
يف اوماق  مھنكل   ، يعوضوم تایضاير  ناحتمال  نعضخي 

ء اسنلا تلئسو   ، نیتعومجم ىلإ  ء  اسنلا میسقتب  ةيادبلا 
ىلع  . نھسنجب قلعتت  ةلئسأ  تاعومجملا  ىدحإ  يف 

امیف نھتالیضفتو  نھئارآ  نع  نلئس   ، لاثملا لیبس 
ةجمرب َّمث  نمو   ، ةطلتخملا ةیعماجلا  ندملاب  قلعتي 
تلئسو  ، سنجلاب ةقلعتملا  اياضقلا  ىلع  نھراكفأ 

يف ء  اسنلا
هذھ تراشأو   ، نھقرعب قلعتت  ةلئسأ  ةیناثلا  ةعومجملا 

نثدحتي يتلا  تاغللاو   ، اھنفرعي يتلا  تاغللا  ىلإ  ةلئسألا 
، ةدحتملا تايالولا  يف  نھتالئاع  خيراتو   ، لزنملا يف  اھب 
. قرِعلاب قلعتت  اياضق  ىلع  ء  اسنلا راكفأ  ةجمرب  َّمث  نمو 

طامنألا يھاضت  ةقيرطب  نیتعومجملا  لیضفت  فلتخا 
دقف  ، نیيویسآلا نییكيرمألاو  ء  اسنلا نم  لكل  ةعئاشلا 

نم أوسأ  ء  ادأ ةوسن  نھنأب  نھریكذت  مت  يتاللا  مدق 
يتاللا

هذھ رھظتو   ، تايویسآ تایكيرمأ  نھنأب  نھریكذت  مت 
انطامنأب رثأتي  نأ  نكمي  انكولس  ىتح  هنأ  جئاتنلا 

نأ نكمي  ةعئاشلا  طامنألل  طیشنتلا  كلذو   ، ةعئاشلا
دمتعي

كلت يف  انسفنأل  رظنن  فیكو  ةیلاحلا  ةیلقعلا  انتلاح  ىلع 
. ةظحللا

ةعئاشلا طامنألا  نأ  وھ  اذھ  نم  اًشاھدإ  رثكألا  امبرو 



اوسیل نيذلا  صاخشألا  كولس  ىلع  اًضيأ  رثؤت  نأ  نكمي 
، ةیطمنلا بلاوقلا  يف  ةعوضوم  ةعومجم  نم  ًءا  زج ىتح 

جراب " و " نوج  بلط "  ةزرابلا  تاساردلا  ىدحإ  يفف 
ةمھم زاجنإ  نیكراشملا  نم  زوریب "  ارال  نیشت " و "  كرام 
لمج نيوكتل  تاملكلا  بیترت  ةداعإو   ، ةطلتخملا لمجلا 

.( عبارلا لصفلا  يف  ماھملا  نم  عونلا  اذھ  انشقان  )
ىلع موقت  ةمھملا  تناك  نیكراشملا  ضعبل  ةبسنلاب 

ةبسنلابو  ، لفطتم  ، جعزم  ، حقو  ، يناودع لثم  تاملك 
نيرخآلل

عارم  ، قداص لثم  تاملك  ىلع  موقت  ةمھملا  تناك 
نم فدھلا  ناك   ، ساسحو  ، بذھم نيرخآلا ،  روعشل 

ریكفتلا ىلع  نیكراشملا  ةجمرب  وھ  نیتمئاقلا  نیتاھ 
بيذھتلا يف 

اذھ تاملكلا ( هذھ  نم  لمج  نيوكتل  ةجیتنك  ةحاقولا  وأ 
ةیلعاف هلو   ، يعامتجالا سفنلا  ملع  يف  عئاش  بولسأ 

.( ةشھدم
، ةطلتخملا لمجلا  ةمھم  نوكراشملا  لمكأ  نأ  دعبو 
اھنأ معزي  ناك  ام  يف  ةكراشملل  رخآ  لمعم  ىلإ  اوبھذ 

اودجو يناثلا  لمعملا  ىلإ  اولصو  امدنعو   ، ةیناث ةمھم 
مئاقلا

ةمھملا حرش  ةلواحم  مضخ  يف  ودبي  ام  ىلع  ةبرجتلاب 
ضرتفملا كراشملا  اذھ  نكي  مل  اھمھفي ( مل  كراشمل 

يف نیلماعلا  دحأ  امنإو  ًاّیقیقح  اًكراشم  ةقیقحلا  يف 
.( ةبرجتلا

ةعطاقمل كيأر  يف  نویقیقحلا  نوكراشملا  قرغتسا  مك 
؟ اًقحال هنولعفیس  امع  راسفتسالاو  ةثداحملا 



اھتنمضت يتلا  تاملكلا  عون  ىلع  راظتنالا  رادقم  دمتعا 
عم اولماعت  نيذلا  رظتنا  دقف   ، ةطلتخملا لمجلا  ةمھم 

لبق ةقیقد  ةدمل 9.3  ربصب  ةبذھملا  تاملكلا  نم  ةعومجم 
ةعومجم عم  اولماعت  نيذلا  رظتنا  نیح  يف   ، ةعطاقملا

. ةعطاقملا لبق  طقف  ةقیقد  ةحقولا 5.5  تاملكلا  نم 
ةجمربلاب اھسفن  ةماعلا  ةركفلا  ةیناث  ةبرجت  تربتخاو 

، اديرولف لثم  تاملك  مادختساب   ، نسلا رابك  موھفم  ىلع 
يف نوكراشملا  لمكأ  نأ  دعبو   ، ميدقو  ، وجنب ةبعل 

ةفرغلا اورداغ  ةطلتخملا  لمجلا  ةمھم  ةبرجتلا  هذھ 
يسیئرلا ء  زجلا نكل   ، ةبرجتلا اوھنأ  مھنأ  نيدقتعم 

اًّقح نیثحابلا  مامتھا  راثأ  ام   ، وتلل أدب  دق  ناك  ةساردلل 
مك وھ 

قاورلا يف  ریسلل  نوكراشملا  اھقرغتسیس  يتلا  ةدملا 
رثأت عقوتم  وھ  امكو   ، ىنبملا ةرداغمب  نومھي  امنیب 

ةربعملا تاملكلاب  ةیبيرجتلا  ةعومجملا  يف  نوكراشملا 
رابك نع " 

أطبأ مھب  ةصاخلا  يشملا  ةعرس  ناك  ثیح  ؛  نسلا  "
، اھتجمرب متت  مل  يتلا  مكحتلا  ةعومجم  ةعرس  نم  ریثكب 

اونوكي مل  مھتجمرب  تمت  نيذلا  نیكراشملا  نأ  ركذتو 
بالط مھ  امنإو   ، مھفعضب مھریكذت  مت  نینسم  اًصاخشأ 

. كرويوین ةعماج  يف  نویعماج 
نم رثكأ  تاعقوتلا  نأ  براجتلا  هذھ  لك  نم  دیفتسنو 
، ةراوفلا الوكاكوكلا  نع  جتان  شاعتناب  ؤبنتلا  درجم 

ةئیلم ةفرغ  يف  ةثداحم  مھف  نم  اننكمت  تاعقوتلاف 
اًضيأ اننكمتو   ، اھنم انتوفت  يتلا  تاملكلا  مغر   ، جیجضلاب



مغر  ، ةيولخلا انفتاوھ  يف  ةیصنلا  لئاسرلا  ءة  ارق نم 
نم مغرلا  ىلعو   ، ةطلتخم تاملكلا  ضعب  نأ  ةقیقح 

نیحلا نیب  ىقمح  ودبن  انلعجت  نأ  نكمي  تاعقوتلا  نأ 
. اًضيأ ةدیفمو  ةرثؤم  اھنإف   ، رخآلاو

زوفلا ةريرمتو  مدقلا  ةرك  يعجشم  نع  اذام  نذإ 
ةارابملا دھاشي  ناك  نیقيدصلا  الك  نأ  مغر  ؟  ةارابملاب

تاسدع لالخ  نم  اھنادھاشي  ناك  امھنإف   ، اھسفن
لكشب ةفلتخم 

رخآلا اھآرو   ، لخادلاب ةريرمتلا  امھدحأ  ىأر  دقف   ، ظوحلم
صاخ لكشب  ةراض  تالادجلا  هذھ  لثم  ربتعت  ، ال  جراخلاب

يف ةعتمم  نوكت  نأ  نكمي  امنإو   ، ةضايرلا يف 
ةزیحتملا تایلمعلا  هذھ  نأ  يھ  ةلكشملا   . ةقیقحلا

اھب ربتخن  يتلا  ةقيرطلا  ىلع  رثؤت  نأ  نكمي  اھسفن 
يف يھ  ةزیحتملا  تایلمعلا  هذھو   ، انملاعل ىرخأ  بناوج 

ةقیقحلا
. ًابيرقت عارص  لك  يف  دیعصتلل  يسیئر  ردصم 

الك نم  دارفألا  أرقي  نأ  نكمي  تاعارصلا  هذھ  لك  يفف 
قئاقحلا اوملعتيو  لب  ةھباشتم  ةیخيرات  ًابتك  نیفرطلا 

اًصاخشأ دجت  نأ  اًمامت  داتعملا  ریغ  نم  نكل   ، اھسفن
، موللا هیلع  ىقلي  نمو   ، عارصلا أدب  نم  ىلع  نوقفتي 

يفو  ، خلإ  ، يلاتلا لزانتلا  ميدقت  هیلع  متحتي  يذلا  نمو 
نم ىوقأ  انتادقتعم  يف  انتارامثتسا  نوكت  رومألا  هذھ 

يأ
هذھب ثبشتن  كلذلو  ؛  ةیضايرلا قرفلا  وحن  لیم 

قافتالا ةیلامتحا  لقت  َّمث  نمو   ، دانعو ةوقب  تادقتعملا 



رامثتسالا ةدايز  عم  يجيردت  لكشب  قئاقحلا  ىلع 
يف يصخشلا 

نأ دقتعن  نأ  بحن  نحنف   ، حوضوب جعزم  اذھو   ، ةلكشملا
بیترت ىلع  اندعاسیس  اھسفن  ةلواطلا  ىلع  سولجلا 

نكل  ، تالزانت كلذ  بقعیس  ام  ناعرسو  انتافالخ 
نآلا نحنو  ؛  ةلمتحم ریغ  ةجیتن  هذھ  نأ  انل  تبثأ  خيراتلا 

. يثراكلا لشفلا  اذھ  ببس  فرعن 
قوذت حمس  انبراجت  يفف   ، لمألل وعدي  ًاببس  كانھ  نكل 

رمأب ةفرعملا  وأ  لخلا  رمأب  ةفرعملا  نودب  بورشملا 
الو  ، ةیقیقحلا ةھكنلا  روھظب  بورشملا  قوذت  دعب  لخلا 

دب
ضرع متي   ، تالادجلا لحل  اھسفن  ةقيرطلا  مادختسا  نم 

، قئاقحلا فشك  متيو  ء،  امتنا نودب  بناج  لك  رظن  ةھجو 
نم عون  يأ  ذختا  فرط  يأ  ىلع  صنلا  متي  نكل ال 
لیلضتلا تالاح  نم  عونلا  اذھ  اندعاسي  دقو   ، تا ء ارجإلا

. لضفأ لكشب  ةقیقحلا  كاردإ  ىلع 
انتفرعمو ةقبسملا  انتاروصت  نم  درجتلا  رذعتي  امدنع 

اًعیمج اننأب  فرتعن  نأ  لقألا  ىلع  اننكمي  امبر   ، ةقباسلا
ةھجو لخاد  نورصحنم  اننأب  انفرتعا  نإف   ، نوزیحتم
امبرف  ، ةقیقحلا نع  يئزج  لكشب  انیمعي  امم  انرظن 

ماع لكشب  بلطتت  تاعارصلا  نأ  ةركف  لبقت  نم  نكمتن 
نیناوقلا عضول  انتاعقوت -  هخطلت  مل  اًدياحم -  اًثلاث  اًفرط 

ًالھس اًرمأ  سیل  ثلاث  فرط  ةملك  لبقت  عبطلاب   ، حئاوللاو
دئاوف رمثي  نأ  نكمي  هنإف   ، اًنكمم نوكي  امدنع  نكل  ؛  اًمئاد

يف رمتسن  نأ  بجي  هدحو  ببسلا  كلذلو   ، ةلئاھ



. ةلواحملا

ماعطلاو ىقیسوملا   : تاعقوتلا يف  تالمأت 
ةدعبم ىلع  اًعرفتم  تانحاشلل  اًفقوم  لخدت  كنأ  لیخت 

ةعساتلا يف  تیتسرتنإ 95  قيرطل  روجھم  دادتما  نم 
لازي الو  كاھنإلاب  رعشتو  نیتعاسل  دوقت  تنكو  ء،  اسم

ةرایسلا نم  جرختو  لكأت  نأ  ديرت   ، ليوط قيرط  كمامأ 
معطملا اذھو   ، ام اًعون  اًمعطم  ودبي  ام  لخدت  اذل  ؛  ًالیلق

تابملو لینیفلاب  ةاطغم  ةعدصتم  كاشكأ  ىلع  يوتحي 
تالواطلا حطسأ  نم  قلقلا  كباتني   ، تنسرولفلا

كسفن نیبو  كنیب  ركفت  كلذ  عم  كنكل   ، ةوھقلاب ةخطلملا 
اذھب رجربماھ  عنصي  نأ  دحأل  نكمي  ، ال  اًنسح  " : ًالئاق

فلخ ةراھمب  ةأبخملا  ةمئاقلاب  كسمتل  كدي  دمت    " . ء وسلا
سیل اذھ  نأ  طقف  فشتكتل   ، غراف ةدئام  ليدانم  ء  اعو

رجربماھلا رئاطش  نم  ًالدبو   ، ًاّيداع اًئيدر  ىھقم 
دبك مدقت  ةمئاقلا  نأ  ظحالت  امدنع  شَھْدُت   ، جاجدلاو
ىبرمو ةيربلا  ء  ابدنھلاو ةأمكلاب  زوإلا  دبك  نوجعم   ، زوإلا
ىلإ امو   ، يوشم نامس   ، طبلا محلب  رئاطف   ، رمشلا

. كلذ
معطم يف  ىتح  ةئجافم  فانصألا  هذھ  لثم  نوكت  نل 

خابطلا نأ  لمتحملا  نمو   ، عبطلاب نتاھنام  يف  ریغص 
نآلا وھو  لوھجم  ناكم  ىلإ  لقتناو  نتاھنام  نم  بعت 

خبطي
نیب يسیئر  فالتخا  يأ  كانھ  لھ  نذإ   ، رمي نم  لكل 



يف هبلط  نیبو  نتاھنام  يف  طبلا  محلب  رئاطف  بلط 
ول تیتسرتنإ 95؟  قيرط  ىلع  لزعنم  تانحاش  فقوم 

تفداص
فقوم يف  ةیھشلا  ةیسنرفلا  ةمعطألا  هذھ  لثم 

، اھتبرجتل ةیفاكلا  ةعاجشلا  كیتاوتس  لھف   ، تانحاشلا
امف  ، ةمئاقلا ىلع  ةجردم  نكت  مل  راعسألا  نأ  ضرتفا 

رعسلا
وأ ةیھش  حتاف  لباقم  هعفدل  دادعتسا  كيدل  نوكیس  يذلا 
ول امك  هب  عمتستس  لھف   ، هتلكأ ولو  ؟  تالبقملا نم  قبط 

؟ نتاھنام يف  هسفن  ماعطلا  لوانتت  تنك 
، ةطیسب ةباجإلا  رشاعلا  لصفلا  نم  هانملعت  ام  ىلع  ء  انب

، كتعتم ىلإ  تاعقوتلاو  ةطیحملا  ء  اوجألا فیضت 
كلذل ةجیتنو   ، ةئیبلا هذھ  يف  لقأ  نوكتس  كتاعقوتو 

ىتح  ، تانحاشلا فقوم  يف  لقأ  ةبرجتلا  ةعتم  نوكتس 
لثملابو  ، نیناكملا الك  يف  اًقباطتم  زوإلا  دبك  قبط  ناك  ول 

نم ریبك  لكشب  ةعونصم  زوإلا  دبك  ةنیجع  نأ  تفرع  ول 
زوإلا دبك 

ناك لھف   ، ةزیمم تانوكم  نم  ًالدب   ، يداعلا دبزلاو 
هب كعاتمتسا 

. لقیس
نطنشاو ةفیحص  يف  نیلماعلا  باتنا  تاونس  عضب  لبق 

هسفن يساسألا  عوضوملا  نأشب  لوضفلا  تسوب 
اومدختسا ماعطلا  نم  ًالدبو   ،11 ةبرجت ء  ارجإ اوررقو 

نكمي لھ   : يلي امك  يبيرجتلا  لاؤسلا  ناكو   ، ىقیسوم
؟ رذقلاو يداعلا  عقوتلا  رتلف  عیفرلا  نفلا  قرتخي  نأ 



، لیب  " اوشوج  نم "  نتراجنيو "  نیج  ةیفحصلا "  تبلط 
يف نامكلا  يفزاع  لضفأ  دحأ  ماع  لكشب  ربتعي  وھو 

لمجأ نم  اًضعب  عراشلا  يف  فزعي  نأ   ، ملاعلا
ةطحم يف  اھفیلأت  مت  يتلا  ةیقیسوملا  تاعوطقملا 

ةورذلا ةعاس  لالخ  ةمصاعلا  نطنشاو  يف  ورتم 
لضفأ صخشلا  اذھ  نأ  سانلا  ظحالیس  لھ   ، ةیحابصلا

مظعم نم 
لھ ؟  عامتسالل نوفقوتیس  لھ  ؟  نیلوجتملا نیفزاعلا 

؟ تنأ كلذ  لعفتس  لھ  ؟  نینثا وأ  اًرالود  هنوطعیس 
ةطحم ربع  اورم  نيذلا  صاخشألا  نم  لثم %98  تنك  ول 

عرستس تنكل   ، مویلا كلذ  حابص  يف  ازالب  تنافنإول 
طقف اًصخش  عضو 27  دقو   ، يقیسوملا فزعلا  لھاجتتو 

نامكلا ةبیقح  يف  ًالام  اًصخش (%2,5)  نیب 1097  نم 
طقف صاخشأ  فقوتو 7  لیب "  ةصاخلا ب "  ةحوتفملا 

فزع "  ، ةقیقدلا ىلع  ديزت  ةدمل  عامتسالل  طقف   (%0,5)
لیب "

سیل اذھو   ، اًرالود يلاوح 32  ىنجو  ةعاس  نم  لقأل 
صاخلا يساسألا  لوجتملا  فزاعلل  حجرألا  ىلع  اًئیس 
ناك لجرل  ةبسنلاب  عضاوتم  غلبم  كش  الب  هنكل   ، كب

بسكي
. ةدحاو فزع  ةقیقد  لباقم  ریثكب  رثكأ 

ربع اورم  نيذلا  صاخشألا  نم  ددعب  نتراجنيو "  تقتلا " 
نيذلا صاخشألا  نیب  نمو   ، مویلا كلذ  حابص  يف  ةطحملا 

لفح يف  هآر  هنأل  لیب "  ىلع "  مھدحأ  فرعت  اوفقوت 
، اًّداج نامك  فزاع  رخآ  ناكو   ، ةقباسلا ةلیللا  يقیسوم 



نم تاونس  دعب  كردأ  يذلاو   ، ورتملا يف  لماع  رخآ  ناكو 
اوناك نإو   ، نیيداع نیلوجتم  نیفزاع  ىلإ  عامتسالا 

اًدیعبو  ، يداعلا نم  لضفأ  لیب "  نأ "   ، ًانایحأ نیبوھوم 
رمأ اذھو   ، عامتسالل دحأ  فقوتي  مل   ، ةلقلا ء  الؤھ نع 

لیب " قاشعو "   ، ةیكیسالكلا ىقیسوملا  قاشعل  جعزم 
لیب ىلإ "  اورظني  مل  نيریثك  نإ  لب   ، صوصخلا هجو  ىلع 
مل امإ  مھنإ  ةراملا  لاق  مھعم -  تا  ء اقل ء  ارجإ مت  امدنع   "

لضفأ تدب  اھنأ  وأ  قالطإلا  ىلع  ىقیسوملا  اوظحالي 
فزاعلا اھفزعي  يتلا  ةیكیسالكلا  ىقیسوملا  نم  لیلقب 

يقیسوم فزعي  نأ  دحأ  عقوتي  ملف   ، موي لك  لوجتملا 
يف ينفلا  ىنعملاب  ةشھدم  تاعوطقم  ىوتسملا  عیفر 

ةطحم
. بلغألا ىلع  ةعطق  ةيأ  اوعمسي  مل  كلذل  اًقبطو   ، ورتم

نع هتلأسو  لیب "  اوشوج  قحال ب "  تقو  يف  تیقتلا 
روعش صاخ  لكشب  فرعأ  نأ  تدرأ   ، ةبرجتلا هذھ 

، صاخشألا نم  ریثك  لِبق  نم  هب  سحأ  يذلا  لھاجتلا 
باجأف

ء زج عقوتلا  نأب  فرتعاو   ، ةياغلل اًشھدنم  نكي  مل  هنأب 
ينربخأو  ، ىقیسوملاب اھب  رعشن  يتلا  ةقيرطلا  نم  مھم 

مھدعاسي مئالم  ناكم  ىلإ  نوجاتحي  سانلا  نأب  لیب "   "
سلجي نأ  نیعتي   ، رشابم يقیسوم  فزع  ريدقت  ىلع 

طیحتو حيرم  يعانطصا  يلمخم  دعقم  ىلع  عمتسملا 
سانلا نيزي  امدنعو   ، لفحلا ةعاق  يف  ةیتوص  ةزھجأ  هب 
نوردقي مھنأ  ودبیف   ، ریمشكلاو رطعلاو  ريرحلاب  مھسفنأ 

. رثكأ فلكملا  فزعلا 



ول اذام  ؟  ةسكاعملا ةبرجتلا  ء  ارجإب انمق  ول  اذام   " : هتلأس
نیلرب ةیعمج  عم  يجینراك  ةعاق  يف  ًاّيداع  اًفزاع  انعضو 

نل نكل  اًّدج  ةیلاع  تاعقوتلا  نوكتس  ؟  ةیقیسوملا
لھو قرفلا  سانلا  زیمیس  لھ   ، كلذك ةدوجلا  نوكت 

هذھ يف   " : لاقو ةظحلل  لیب "  ركف "    " . ؟ مھتعتم تبكتس 
لاقو ةبرجتلا " .  ىلع  تاعقوتلا  قوفتتس   ، ةلاحلا
صاخشأ ىوس  ركذت  عیطتسي  هنإ ال  كلذ  ىلع  ةوالع 

اوقلت مھنكل  نیعئار  نامك  يفزاع  اونوكي  مل  نیلیلق 
. ةبسانملا ةئیبلا  يف  اوناك  مھنأل  ةغلاب  ةداشإ 

فزعلل لیب "  ثارتكا "  مدعب  اًعنتقم  نكأ  مل  ةياھنلا  يف 
، حارجلا لك  يوادي  نمزلا  ء  يش لك  مغرف   ، ورتملا يف 

يھ انحلاص  يف  نمزلا  اھیف  نوكي  يتلا  قرطلا  ىدحإو 
نأ

يضاملا ركذت  يف  أطخلا  وأ  نایسنلا  ىلع  اندعاسي 
نأ دب  كلذ ال  ىلع  ةوالع   ، لضفأ لاحب  انرعشت  ةقيرطب 
نع ديدشلا  سانلا  لاغشنا  نم  لیب "  شاھدنا "  مدع 

ةظحالم
نم نامكلا  فزاع  ةخسن  بنجت  ىلع  هدعاس  هفزع 

ملو  ، ةباغلا يف  ةرجش  تطقس  اذإ   " : يدیلقتلا لاؤسلا 
 " . ؟ ًاتوص ردصتس  لھف   ، اھعمسیل اًدوجوم  دحأ  نكي 

ةعاق يف  اًسلاج  تنك  امنیبو   ، يلاتلا مویلا  يف 
لیب اوشوج  عامتسالل ل "  ةصرفلا  يل  تحنس   ، يریتنوم

ناونعب " يتلا  ةریھشلا  خاب  ةعوطقم  فزعي  وھو   "
Chaconne

اھفزع دق  ناك  يتلا  اھسفن  ةعئارلا  ةعوطقملا  يھو   ، " 
ينیع تقلغأ   ، لمعلا ىلإ  ًاّیموي  نيرفاسملا  هیعمتسمل 



ةسماخلا يف  يداع  ىتف  ىلإ  عمتسأ  يننأ  تلیختو 
نم ةرشع 

عامتسالا نم  ًالدب   ، يرافيدارتس نامك  ىلع  فزعي  هرمع 
ناك يننإ  مسقأ  يننكل  اًریبخ  تسل   ، ریبك نامك  فزاعل 

راتوألا ريرصو  زاشنلا  تاوصألا  ضعب  عامس  يناكمإب 
ًءا زج ريرصلا  اذھ  ناك  امبر   ، اًعومسم ةأجف  حبصأ  يذلا 

فزعلا نم  هنع  ىنغ  ء ال  زج درجم   ، خاب ةعوطقم  نم 
ةعاق يف  فزعلل  ةجیتن  ناك  امبر  وأ  ةيرتو  ةلآ  ىلع 

نأ يناكمإب  ناك   ، ةبسانم تالفح  ةعاق  سیلو  عامتسا 
يلثم بردم  ریغ  عمتسم  بسني  دق  فیك  ةلوھسب  لیختأ 

ناك ول  ةصاخ   ، يداعلا فزاعلا  ء  اطخأل تاوصألا  هذھ 
لالخ جیجضلاب  ةئلتمم  راطق  ةطحم  يف  فقي  فزاعلا 

. ةورذلا ةعاس 
فاتھب لیب "  يظح "   ، يقیسوملا لفحلا  ةياھن  يفو 

تل ء است يننإف   ، فزعلاب تعتمتسا  يننأ  مغرو   ، ليوط
هنوك ىدمو   ، هفزع ىلع  هل  ةأفاكم  فاتھلا  نوك  ىدم  نع 

يف ككشتأ  يننإ ال   . نیعمتسملا تاعقوت  ببسب 
وھ دوصقملا   ،( دحأ يأ  ةبھوم  وأ  لیب " ( ةبھوم "  ىوتسم 

ةقيرطلا يف  تاعقوتلا  هبعلت  يذلا  رودلا  اًّقح  مھفن  اننأ ال 
ةرامعلاو اماردلاو  بدألاو  نفلا  اھب  میقنو  رعشن  يتلا 

. ةقیقحلا يف  ء  يش يأو  ماعطلاو 
هفشتكا امبر  تاعقوتلا  هبعلت  يذلا  رودلا  نأ  دقتعأ 

ةياور " يفف   ، نیلضفملا يباتك  نم  دحاو  لضفأ  لكشب 
ماع ةرداصلا  ةریصقلا  ةيدیموكلا  موریج "   . هیك موریج 

هاقیفرو يوارلا  رضحي   ، Three Men in a Boat ناونعب  1889



لوحتت نأ  فداصيو   ، لزن يف  ةلفح  رفسلا  يف 
ناباش مھل  دكؤيو   ، ةيدیموكلا تاینغألا  ىلإ  ةشقانملا 

ةیطارقتسرألا كولسلا  بادآ  نادقتفي  نابيرغ  امھو 
فزاعلا اھيدؤي  يتلا  ةینغألا  نأ   ، تالفحلا يداترمل 

نیشوب نیسولس  دیسلا "  روھشملا  يناملألا  يدیموكلا 
رثكألا يھ   "

نیشوب " دیسلا "  نأ  فداصتي  هنأو   ، قالطإلا ىلع  ةھاكف 
ىدحإ فزعب  هعانقإ  متي  امبرو   ، هسفن لزنلا  يف  میقم 

؟ مھل هتاینغأ 
؛ امھل فزعي  نأ  نیشوب "  دیسلا "  رورس  يعاود  نم  ناكو 

نأ مغر   ، ةیناملألا نامھفي  نم  امھ  طقف  نیباشلا  نأل 
نیعمتسملا ةیقب  ناكو   ، اھل همھفب  رھاظتي  عیمجلا 

، كحضلاب ناباشلا  حیصي  امدنعف   ، امھتاكرح نودلقي 
اوناكو نیعمتسملا  ضعب  ىدامت  دقو   ، امھلثم نولعفي 

، مھسفنأ ء  اقلت نم  رخآلاو  نیحلا  نیب  نوكحضي 
يتلا ةقیقدلا  ةھاكفلا  نم  ًالیلق  اومھف  مھنأب  نيرھاظتم 

. نورخآلا اھنع  لفغ 
يدیجارت فزاع  نیشوب "  دیسلا "  نأ  نیبت  عقاولا  يف 
ةنوحشم ةرثؤم  ةینغأ  فزعل  هعسوب  ام  لذبي  روھشم 

نم لیلق  دعب  ناكحضي  ناباشلا  ناك  نیح  يف   ، ةفطاعلاب
مھولعجيو ء  الزنلا ةیقب  اعدخیل  ةیقیسوملا  تامالعلا 

لصاويو  ، ةیناملألا ايدیموكلا  بولسأ  وھ  اذھ  نأ  نودقتعي 
هنكل  ، ركفلا شوشم  وھو  ء  انغلا نیشوب "  دیسلا " 

ىلع يقليو  ونایبلا  ىلع  نم  زفقي  يھتني  امدنع 
ةشداخلا ةیناملألا  ظافلألا  نم  ةلسلس  هیعمتسم 



ء. ایحلل
لعفي  ، ةیناملألا ةیقیسوملا  دیلاقتلاو  ناملألاب  مھلھجلو 

ةربخلا نوعبتيو  ء  يش لضفأ  يناث  نوعمتسملا 
، مھنم ةراشإ  ىلع  ء  انب نوكحضيو   ، نیبيرغلل ةموعزملا 

نودقتعيو
كحضم نیشوب "  لاعفنا "  هیف  امب  هلمكأب  ء  ادألا نأ 

ماع لكشب  ء  ادألاب نوعمتسملا  عتمتسيو   ، بخاص لكشب 
. ةریبك ةجردب 

ةقیقحلا يف  نكل   ، موریج  " ةصق "  يف  ةغلابم  كانھ 
ربعف  ، ملاعلا انم  لك  اھب  ىري  يتلا  ةقيرطلا  يھ  هذھ 
اًرود تاعقوتلا  بعلت  ةایحلا  يف  تالاجملا  نم  ديدعلا 

اًریبك
ركف  ، ةياھنلا يف  ء  ایشألا اھب  ربتخن  يتلا  ةقيرطلا  يف 

اذاملو  ، اًّدج ةلیمج  ةحوللا  هذھ  اذامل  ؛  ازیلانوملا يف 
بولسألا زیمت  نأ  كنكمي  لھ  ؟  ةضماغ ةأرملا  ةماستبا 

ةبھوملاو
؟ اھمسریل يشنیفاد "  ودرانویل  امھیلإ "  جاتحا  نيذللا 

ةضماغ ةماستبالا  نأو  ةلیمج  ةحوللا  نأ  ىرن  انمظعم 
تامولعملا وأ  ةربخلا  بایغ  يفف   ، اذھ انل  لِیق  اننأل 

ىلع اندعاست  ةیعامتجا  تاراشإ  نع  ثحبن   ، ةلماكلا
امنیب  ، نيرھبنم نوكن  نأ  انب  ردجي  مكو   ، اننأ مك  فاشتكا 

. يقابلاب انتاعقوت  متھت 
ةرم تاذ  بوب "  ردنسكلأ  عماللا "  رخاسلا  بتاكلا  بتك 

بیخي نل  هلمأ  نأل  ؛  اًئیش عقوتي  نم ال  وھ  ظوظحم   " : ًالئاق
لضفأ يھ  بوب "  ةحیصن "  نأ  يل  ودبي  ادبأ " . 



ةدیفم اھنأ  حضاولا  نمو   ، ةیعوضوم ةایح  شیعل  ةقيرط 
اذام نكل   ، ةیبلسلا تاعقوتلا  تاریثأت  نم  صلختلل  اًّدج 

ىلإ " تعمتسا  نإ   ، ةیباجيإلا تاعقوتلا  نع 
ةیضرم ةبرجتلا  نوكت  نلف   ، تاعقوت نودب  لیب "  اوشوج 

! يھلإ اي   " : يسفنل تلقو  هیلإ  تعمتسا  ول  امك  ةعتمم  وأ 
لیب " اوشوج  ىلإ "  عامتسالل  ظوظحم  يننأ  مك 

نأب " مھست  يتفرعم  نإف  يمامأ " .  ةرشابم  فزعي  وھو 
ریبك لكشب  ملاعلا  يف  نیفزاعلا  لضفأ  نم  دحاو  لیب " 

. يتعتم يف 
نم ةیباجيإلا  تاعقوتلا  اننكمت  دقف   ، حضتي امكو 

نم ملاعلل  انكاردإ  نیسحتو  رثكأ  ء  ایشأب عاتمتسالا 
ء يش يأ  عقوت  مدع  رطخ  نوكي  دق  ةياھنلا  يفو   ، انلوح

لك وھ 
. هیلع لصحن  ام 



رعسلا ةوق  لصفلا 11 
اًریثأت اًتنس  هنمث 50  يذلا  نيربسألا  صرق  ققحي  اذامل 

؟ دحاو سنب  هرعس  يذلا  نيربسألا  نم  ربكأ 
، ردصلا يف  ملأب  ترعشو  ماع 1950  يف  شیعت  تنك  نإ 

جالعل ةیلمع  كیلع  حرتقیس  بلقلا  بیبط  ناك  امبرف 
ييدثلا نايرشلا  طبر  اھیلع  قلطي  ةيردصلا  ةحبذلا 

متيو ضيرملا  ريدخت  متي  ةیلمعلا  هذھ  يفو   ، يلخادلا
ييدثلا نايرشلا  طبر  متيو  ردصلا  مظع  دنع  ردصلا  حتف 

نیيارشلا ىلع  طغضلا  دادزي   ! وھ كاذ   ، يلخادلا
ةيرومأتلا

، بلقلا ةلضع  ىلإ  مدلا  قفدت  نسحتيو   ، ةیباجحلا
. ةداعسلاب عیمجلا  رعشيو 

ةروھشم تناكو   ، ودبي ام  ىلع  ةحجان  ةیلمع  هذھ  تناك 
ماع 1955، نم  موي  تاذ  نكل   ، اًماع نيرشع  ىدم  ىلع 
بوك " درانویل  لتایس "  يف  بلقلا  بیبط  كشلا  رواس 

لھ ؟  اًّقح ةلاعف  ةیلمع  تناك  لھ   ، هئالمز نم  اًضعبو 
ةیلمعلا ءة  افك نیسحت  ةلواحم  بوك "  ررق "  ؟  اًّقح تحجن 

ىلع ةیلمعلا  ء  ارجإب ماقف   ، ةياغلل ء  يرج لكشب 
، رخآلا فصنلا  ىلع  ةیلمعلا  ء  ارجإ ىعداو   ، هاضرم فصن 

تنسحتو  ، لضفأ لاحب  ترعش  ةعومجم  ةيأ  ظحال  مث 
عیطقت نم  اًماع  دعب 25  رخآ  ىنعمب   ، اًّقح اھتحص 

يف بلقلا  ء  ابطأ لصوت   ، كمسلاك حئارش  ىلإ  ىضرملا 
فوقولل ًاّیملع  اھب  مكحتم  ةیحارج  ةبرجت  ىلإ  ةياھنلا 

. اًّقح ةیلمعلا  ةیلعاف  ىدم  ىلع 
ةیلمعلا ء  ارجإب بوك "  روتكدلا "  ماق   ، رابتخالا اذھ  ء  ارجإلو



ةیمھو ةحارج  ىرجأو   ، ىضرملا ضعب  ىلع  ةيدیلقتلا 
حتف ينعت  ةیقیقحلا  ةحارجلا  تناكو   ، نيرخآلا ىلع 

يف امأ   ، يلخادلا ييدثلا  نايرشلا  طبرو  ضيرملا  ردص 
ضيرملا محل  يف  عطقي  حارجلا  ناكف  ةیمھولا  ةحارجلا 

. رخآ ء  يش يأ  لعف  متي  الو   ، نیقش كرتيو   ، عضبملاب
طبر مت  نيذلا  ىضرملا  دافأ  ثیح  ؛  ةشھدم جئاتنلا  تناك 

كلذ مھعم  متي  مل  نيذلا  ىضرملاو  ييدثلا  مھنايرش 
نورعشي يذلا  ردصلا  ملأل  يروف  نوكسب  ء  اوسلا ىلع 

، هب
يلاوح نیتعومجملا  اتلك  يف  اذھ  ملألا  نوكس  رمتساو 

هذھ يف   ، ردصلا ملأ  نم  ىواكشلا  تداع  مث   ، رھشأ ةثالث 
يأ بلقلل  ةیئابرھكلا  ةینایبلا  ةروصلا  رھظت  مل  ء  انثألا

نيذلاو ةیقیقحلا  ةیلمعلل  اوعضخ  نيذلا  نیب  فالتخا 
ةیلمعلا نأ  ادب  رخآ  ىنعمب   ، ةیمھولا ةیلمعلل  اوعضخ 

كلذكو  ، ملألل ىدملا  ریصق  ًانوكس  حنمت  ةيدیلقتلا 
نم يأ  حنمت  مل  ةياھنلا  يفو   ، ةیمھولا ةیلمعلا 

. ملألل ىدملا  ليوط  اًریبك  ًانوكس  نیتحارجلا 
، هباشم رابتخال  فلتخم  يبط  ء  ارجإ عاضخإ  مت  اًرخؤمو 

ماع 1993 يفو   ، شھدم لكشب  ةھباشتم  جئاتنلا  تناكو 
ميوقت حارج  وھو   ، يلیسوم  "  . يب  . هیج تباتنا " 

لصفملا راظنمب  ةحارج  مادختسا  هاجت  كوكش   ، ماظع
تحجن لھ   ، ةبكرلا لصفم  يف  نیعم  باھتلا  جالعل 

نیباصم اًضيرم  كارشإب 180  ماق  نأ  دعب  ؟  ةیلمعلا
نیبراحملا ىمادق  ىفشتسم  نم  يمظعلا  لاصفلاب 

يلیسوم " بیبطلا "  ماق   ، ساسكت ةيالوب  نتسویھ  يف 



. تاعومجم ثالث  ىلإ  مھمیسقتب  هؤالمزو 
ةثالث  ، اًردخم  : يجذومنلا جالعلا  تاعومجملا  ىدحإ  تقلت 

حیحصت  ، فورضغلا ةلازإ   ، ریظانملا لاخدإ   ، قوقش
تارتل ةبكرلا ب 10  ریھطتو   ، ةنیللا ةجسنألا  تالكشم 

، ردخملل ةیناثلا  ةعومجملا  تعضخو   ، حلملا لولحم  نم 
لولحم نم  تارتل  ، و 10  ریظانملا لاخدإو   ، قوقش ةثالثو 

ةعومجملا امأ   ، فورضغلا ةلازإ  متت  مل  نكل   ، حلملا
يف ودبت  تناكف  ةیمھولا -  ةیلمعلا  ةعومجم  ةثلاثلا - 

، ردخم جالعلا ( يف  نیيرخألا  نیتعومجملا  لثم  رھاظلا 
نكل ؛  هسفن تقولا  ةیلمعلا  تقرغتساو  ؛  .( خلإ  ، قوقش
تناك  : رخآ ىنعمب   ، ةبكرلا يف  تاودأ  ةيأ  لاخدإ  متي  مل 

ةیكاحم 13 . ةحارج  هذھ 
تاصوحف ء  ارجإ متي  ناك   ، ةحارجلا بقع  نیتنس  لاوطو 

، نیعوطتم نم  نوكتت  تناك  يتلا  ثالثلا ( تاعومجملل 
ضافخنا سایقل   ( ىرخأ ةیمھو  ةبرجت  يأ  يف  امك 

دوعص وأ  يشملل  هنوقرغتسي  يذلا  تقولا  رادقمو  ملألا 
ناتللا ناتعومجملا  تناك  ؟  مھلاح تناك  فیك   ، ملسلا
راظنم قيرط  نع  لسغلاو  ةلماكلا  ةحارجلل  اتعضخ 

مھتالئاع نوحصنیس  مھنإ  اول  اقو  ء،  ادعس لصفملا 
هذھ تناكو  بيرغلا -  نكل   ، ةحارجلا ء  ارجإب مھ  ء اقدصأو

ةیمھولا ةیلمعلا  ةعومجم  نأ  ةلھذملا -  ةأجافملا  يھ 
يف يشملا  يف  نسحتو  ملألا  نوكسب  اًضيأ  ترعش 

اوعضخ نيذلا  هب  رعش  يذلا  نسحتلا  ردقب  ةقیقحلا 
جاتنتسالا اذھ  ىلع  هل  لعف  در  يفو   . ةیقیقحلا تایلمعلل 

، لھذملا



ةسارد يفلؤم  ىدحإ  يار "  ادلن  ةبیبطلا "  تلاق 
راظنملاب لسغلا  ةیلعاف  نأ  ةقیقح  نإ   " : يلیسوم

ىضرملا ىدل  ةتیملاو  ةبيرغلا  ةجسنألا  ةلازإو  يلصفملا 
لاصفلاب نیباصملا 

ةحارجلا ةیلعاف  نم  ربكأ  نكت  مل  ةبكرلا  يف  يمظعلا 
ةیناكمإ كانھ  تناك  اذإ  ام  ءل  استن انلعجت   ، ةیمھولا

هذھ ىلع  هقافنإ  متي  يذلا  رالود  رایلملاب  ةدافتسالل 
لضفأ " . ء  يش يف  تایلمعلا 

تنأف  ، اًفینع لعف  در  ثدحأ  ريرقتلا  اذھ  نأ  دقتعت  تنك  اذإ 
رشع يداحلا  يف  ةساردلا  ترھظ  امدنعف   ، باوص ىلع 

اذ ةلجم  يف  يسیئر  لاقمك  ماع 2002،  ویلوي  نم 
ء ابطألا ضعب  نعط  نسيدیم ،  فوأ  لانروج  دنالجنإ  وین 

كلذ ىلع  اًّدرو   ، اھجئاتنو ةساردلا  بولسأ  يف  اوككشو 
مت ةساردلا  هذھ  نأب  يلسوم "  بیبطلا "  لداج 
نيذلا ... نوحارجلا  " : لاقو  ، ةقدب اھؤارجإو  اھمیمصت 
ينیتور لكشب  لصفملا  ریظنت  ةیلمع  ء  ارجإب نوموقي 

ریثأت نوكي  نأ  لامتحا  نم  كش  الب  جارحإلاب  نورعشي 
نع ًالوئسم  ةیحارجلا -  ةراھملا  تسیلو  يمھولا -  ء  اودلا
، اھئارجإب نوموقي  يتلا  تاحارجلا  دعب  ىضرملا  نسحت 

ًاّینضم اًدھج  نوحارجلا  ء  الؤھ لذبي   ، لیختت دق  امكو 
انتسارد " . يف  نعطلا  ةلواحمل 

نم ةساردلا  هذھ  جئاتنل  كقيدصت  ىدم  نع  رظنلا  ضغبو 
ًابایترا رثكأ  نوكن  نأ  انیلع  نیعتي  هنأ  حضاولا  نم   ، همدع

ةلاحلا هذھ  ببسب  لصفملا  ریظنت  ةحارج  نأشب 
تایلمعلا تابثإ  ء  بع ديزن  هسفن  تقولا  يفو   ، ةددحملا



. ماع لكشب  ةیبطلا 
ةقيرطلا ریغت  تاعقوتلا  نأ  قباسلا  لصفلا  يف  انظحال 

فاشكتسا لالخ  نمو   ، براجتلا اھب  ردقنو  كردن  يتلا 
نأ طقف  ظحالن  نل   ، لصفلا اذھ  يف  يمھولا  ء  اودلا ریثأت 

انریسفتو انكاردإ  ىدم  ىلع  رثؤت  تاعقوتلاو  تاداقتعالا 
، ةیسحلا رھاوظلا  نم  اھریغو  قوذتلاو  رظنلا  رھاوظل 

انبراجت رییغتب  انیلع  رثؤت  نأ  انتاعقوتل  نكمي  اًضيأ  نكلو 
. ًانایحأ غلاب  لكشب  ةیعوضوملاو -  لب  ةیتاذلا 

ةيودألا نم  بناج  فاشكتسا  ديرأ  يننأ  كلذ  نم  مھألاو 
وھو  ، نآلا ىتح  لماك  لكشب  اًموھفم  سیل  ةیمھولا 

ء اودلا لھ   ، ةرھاظلا هذھ  يف  رعسلا  هبعلي  يذلا  رودلا 
لھ ؟  صیخرلا ء  اودلا نم  لضفأ  لاحب  انرعشي  فلكملا 

ةیجولویسفلا ةیحانلا  نم  لضفأ  انلعجي  نأ  اًّقح  نكمي 
، ةفلكملا تایلمعلا  نع  اذامو  ؟  صخرألا ء  اودلا نم 

تاماعدلاو ةیمقرلا  تائدھملا  لثم   ، ديدجلا لیجلا  ةزھجأو 
ناك نإو  ؟  اھت ء افك ىلع  اھرعس  رثؤي  لھ  ؟  ةینقتلا ةیلاع 

ةياعرلا ةروتاف  نأ  ينعي  لھف   ، اًحیحص اذھ 
نم أدبنل   ، اًنسح ؟  عافترالا لصاوتس  اكيرمأ  يف  ةیحصلا 

. ةيادبلا
ةینیتاللا نم  ةقتشم   ( يمھو ء  اود ) Placebo ةملك

يف مدختسي  حلطصملا  ناكو   ، يضرأس  " اھانعمو " 
نيذلا نیفيزملا  نیحئانلا  ىلإ  ةراشإلل  رشع  عبارلا  نرقلا 

متي ناك 
، زئانجلا يف  ىفوتملا  ىلع  ء  اكبلاو حاونلل  مھراجئتسا 
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. بطلل ةیشماھلا  تاسرامملاب  ًاطبترم   ، Dictionary
يمھولا ء  اودلا ریثأتل  ةلجسملا  ةلثمألا  مدقأ  دحأ  دوعيو 

ء ابطألا دحأ  ماق  ثیح  ماعل 1794؛  ةیبطلا  تاعوبطملا  يف 
امدنع  ، بيرغ فاشتكاب  يبریج "  ىعدي "  نییلاطيإلا 

نس ىلع  دودلا  عاونأ  نم  نیعم  عون  تازارفإ  كعدب  ماق 
كلذ يف  يبریج "  رمتساو "   ، ماع ةدمل  ملألا  لاز  ملأ  اھب 

ظفتحيو  ، دودلا تازارفإب  ىضرملا  تائم  جالعب  ماقو 
نم دافأ %68  دقف   ، مھلاعفأ دودر  نع  ةققدم  تالجسب 

ملع انيدل  سیل   ، ماع ةدمل  مھملأ  لاوز  نع  هاضرم 
، هب ةصاخلا  دودلا  تازارفإو  يبریج "  ةلماكلا ل "  ةصقلاب 

نكت مل  تازارفإلا  نأ  نع  ام  دح  ىلإ  ةدیج  ةركف  انيدل  نكل 
دصقملا  ، نانسألا مالآ  جالعب  ةقالع  ةيأ  ةقیقحلا  يف  اھل 

ةیبلاغ كلذكو   ، ةدیفم اھنأ  دقتعا  يبریج "  نأ "  وھ 
. هاضرم

وھ يبریج "  هعرتخا "  يذلا  دودلا  زارفإ  نكي  مل  عبطلاب 
رصعلا لبقف   ، قوسلا يف  دیحولا  يمھولا  ء  اودلا

، موجلعلا نیع   ، ًابيرقت ةیمھو  ةيودألا  لك  تناك  ثيدحلا 
هایملا  ، قبئزلا  ، ناتفاجلا بلعثلا  اتئر   ، شافخلا حانج 

متي ناك  ء  ایشألا كلت  لك   ، يبرھكلا رایتلا   ، ةیندعملا
دقر " امدنع   ، ةفلتخم ضارمأل  ةبسانم  تاجالعك  اھفصو 

، دروف حرسمل  لباقملا  بناجلا  ىلع  رضتحي  نلوكنیل " 
ىلع تاوایموملا "  ء  الط نم "  ًالیلق  عضو  هبیبط  نإ  لاقي 
متي يتلا  ةيرصملا  ء  ایموملا نأ  دقتعي  ناك  دقف   ، حارجلا

حفطلاو لمامدلاو  عرصلا  جلاعت  قوحسم  ىلإ  اھنحط 
تاحرقتلاو يفصنلا  عادصلاو  للشلاو  روسكلاو  يدلجلا 



ناك ماع 1908  يفو   ، ىرخألا ضارمألا  نم  ديدعلاو 
ةمئاق لالخ  نم  ةیقیقح "  ةيرصم  ء  ایموم بلط "  ناكمإلاب 

تلاز ام  اھنأ  حجرألا  ىلعو  ةسرھفملا -  كریم   . يإ
نآلا 14 . ىتح  ام  ناكم  يف  مدختست 

ةيودألا رثكأ  تاوایموملا  قوحسم  نكي  مل  كلذ  عمو 
رشع عباسلا  نرقلا  يف  ةفصو  كانھ  تناك  دقف   ، اًفيوخت

رمحأ لجر  ةثج  ذخ  ضارمألا " : "  عیمج  جلاعي    " ء اودل
هرمع  ، اًثيدح تیم  بویع  يأ  هب  سیلو  باصم  ریغ  رعشلا 

تام نوكي  نأ  لضفيو   ، رثكألا ىلع  موي  لبق  لتقو  اًماع   24
ىتح قحسلا  ةلجع  ىلع  هبيذعت  مت  وأ  اًقنش 

ء وض يف  ةلیلو  اًموي  اھكرتاو   ... ًانوعطم تام  وأ  توملا 
ةطرشألا نم  ء  ازجأ ىلإ  اھعطق  مث   ، رمقلاو سمشلا 

، رابصلاو رملا  قوحسم  نم  ًالیلق  اھیلع  رثناو   ، ةنشخلا
الئل

ةياغلل " . ةرم  نوكت 
لازت الف   ، كلذك انسل  اننكل   ، نآلا نوفلتخم  اننأ  دقتعن  دق 

ىلعف  ، اھرحسب انبذجتو  مدختست  ةیمھولا  ةيودألا 
ةلازإب نوموقي  تاونسل  نوحارجلا  لظ   ، لاثملا لیبس 
هذھ نأ  نیلیختم   ، نطبلا نم  يبدنلا  جیسنلا  اياقب 

نوثحابلا تبثأ  نأ  ىلإ   ، نمزملا نطبلا  ملأ  جلاعت  ةیلمعلا 
دافأو ةھجوم  تاسارد  يف  ةیلمعلا  هذھ  فيز  نالطب 

ىضرملا
دینیكنإ فصو  متي  ناكو  ملألل 15 ،  واسم  نوكس  نع 

ریغ ةيودأك  عساو  قاطن  ىلع  نیتلیسكیمو  دینیكیلفو 
فشتكاو  ، بلقلا تابرض  ماظتنا  مدع  جالعل  اھب  حرصم 



نوثحابلا ربتخا  امدنعو   ، بلقلا فقوت  ببست  اھنأ  اًقحال 
اوظحال  ، ةیسیئرلا ةتسلا  بائتكالل  ةداضملا  ةيودألا  ریثأت 

ةيودألا يف  ةفعاضم  تناك  ریثأتلا  نم  نأ %75 
خملا ةحارج  ىلع  قدصي  هسفن  ء  يشلا ناكو   ، ةیمھولا

نوثدحي ء  ابطألا ناك  امدنعف   ، نوسنیكراب ضرم  جالعل 
ء ارجإ نودب  ىضرملا  نم  ديدعلا  مجامج  يف  ًابوقث 
ىدل ةجیتنلا  تناك  اھتیلعاف  رابتخال   ، ةلماكلا ةحارجلا 

اھسفن يھ  ةیمھولا  ةحارجلل  اوعضخ  نيذلا  ىضرملا 
ةمئاقلا عبطلابو   ، ةلماكلا ةحارجلل  اوعضخ  نيذلا  ىدل 

. لوطت
ةثيدحلا تابكرملاو  تایلمعلا  هذھ  نع  مھدحأ  عفادي  دق 

كلذ نكل   ، ةقیقح هذھو  ةنسح  ةینب  اھراكتبا  مت  اھنأب 
ىلإ ةيرصملا  ء  ایموملا تامادختسا  ىلع  اًضيأ  قبطني 

دح
وأ اًمامت  اًدیج  ء  ایموملا قوحسم  ریثأت  ناك  ًانایحأو   . ریبك

. مدختسي ناك  رخآ  ء  يش يأ  نم  أوسأ  سیل  لقألا  ىلع 
ةوق ىلع  دمتعت  ةیمھولا  ةيودألا  نأ  يھ  ةقیقحلا 

روزت تنأف   ، اھب سانلا  ناميإل  اھتیلعاف  عجرتو  ء،  احيإلا
، نسحتب رعشتو  اًصرق  علتبتو   ، نسحتب رعشتو  كبیبط 

تناك وأ  ةياغلل  تیصلا  عئاذ  ًاّیصاصتخا  كبیبط  ناك  ولو 
كنإف  ، ام عون  نم  ديدج  ةزجعم  راقعل  ةیبطلا  ةفصولا 

؟ انیلع ء  احيإلا رثؤي  فیك  نكل   ، ریبك نسحتب  رعشت 
لعجت يتلا  تاعقوتلا  نالكشت  ناتیلآ  كانھ  ماع  لكشب 
انتقث ناميإلا -  يھ  امھادحإ   ، ةحجان ةیمھولا  ةيودألا 

انایحأو  ، ةياعرلا مدقم  وأ  ةیلمعلا  وأ  راقعلاب  انناميإو 



انتاعارمب موقت  ةضرمملا  وأ  بیبطلا  نأ  ةقیقح  درجم 
ریثت امنإو  بسحف  نسحتب  رعشن  انلعجت  انتنأمطو ال 

بیبطلا سامح  نإ  لب   ، انيدل ةیلخادلا  ء  افشلا تایلمع 
ةجیتن ثودحل  نیبھأتم  انلعجي  دق  ةنیعم  ةیلمع  وأ  جالعل 

. ةیباجيإ
ةریھشلا فولفاب  بالك  لثمف   ، فیكتلا يھ  ةیناثلا  ةیلآلاو 

مكاري  ،( سرجلا نینر  دنع  باعللا  زارفإ  تملعت  يتلا  )
داوم زرفيو  ةرركتملا  براجتلا  دعب  اًعقوت  مسجلا 

تبلط كنأ  ضرتفا   . لبقتسملل اندادعإل  ةفلتخم  ةیئایمیك 
ىلع لیصوتلا  لماع  طغضي  امدنعو  ؛  ىرخأ دعب  ةلیل  ازتیب 

يف كيدل  ةیمضھلا  تاراصعلا  أدبت   ، بابلا سرج 
عقوت زرفي   ، ةریطفلا ةحئار  مشت  نأ  لبق  ىتح  قفدتلا 

، مداق وھ  ام  ىلإ  كدعيو   ، تانیفرودنإلا يھشلا  ماعطلا 
ء. امسلا نانع  ىلإ  ةداعسلاب  كساسحإ  عفريو 

تالقانو تانومرھ  عقوتلا  زرفي  نأ  نكمي  ملألا  ةلاح  يف 
فقوت يتلا ال   ، تاینویفألاو تانیفرودنإلا  لثم   ، ةیبصع

نم ةرفاو  تايوتسم  ثدحت  امنإو  بسحف  نزحلا 
لثم اھسفن  تالبقتسملا  تانیفرودنإلا  ریثت  ةوشنلا (

، عیظف ملأب  رعشأ  تنك  يننأ  ةوقب  ركذتأ   .( نیفروملا
رطقت داكت  ةنقح  اھعمو  برتقت  ةضرمملا  تيأر  نأ  درجمبو 

تاینویفأ زرفي  يخم  أدب   ! ةحار نم  اھل  اي   ، نكسملاب
ةنقحلا قارتخا  لبق  ىتح   ، ملألل ةطبثملا  لوعفملا 

. يدلجل
اھنكل  ، اھریثت وأ ال  ء  ایتسالا ةفرعملا  ببست  دق  َّمث  نمو 

ةوبعلا لكشو  ةيراجتلا  ةمالعلا   ، تاعقوتلا ببست  دیكأتلاب 



، لضفأ لاحب  انرعشت  دق  ةياعرلا  مدقم  ةنأمطو 
راقعلا رعس  رثؤي  نأ  نكمي  لھ  ؟  رعسلا نع  اذام  نكل 

؟ هل انتباجتسا  ىلع  اًضيأ 
ةكيرألا نأ  لیختن  نأ  لھسلا  نم   ، هدحو رعسلا  ىلع  ء  انب
ةكيرألا نم  رثكأ  ةحيرم  نوكتس  رالود  اھرعس 4000  يتلا 

يذلا زنیجلا  لاطنب  نأو  ؛  رالود اھرعس 400  يتلا 
نم لضفأ  لكشب  ًاطیخم  نوكیس  ةیملاع  ةكرام  لمحي 

رثكأ اًحيرمو  ترام  لوو  رجاتم  يف  عابي  يذلا  لاطنبلا 
ةیلاع ةیئابرھكلا  لمرلاب  ةرفنسلا  ةنیكام  نأو  ؛  هنم

ةدوجلا
ةضفخنم ةرفنسلا  ةنیكام  نم  لضفأ  لكشب  لمعتس 

يتسنياد لايربمإ  يف  ةيوشملا  ةطبلا  نأو  ؛  ةدوجلا
ةطبلا نم  ریبك  لكشب  لضفأ   ( رالود اھرعس 19,95  يتلا  )
اھرعس 10 يتلا  لدون ( زجنوو  رجتم  يف  ةيوشملا 

ينمضلا قرافلا  اذھ  رثؤي  نأ  نكمي  لھ  نكل   ،( تارالود
نأ نكمي  لھو   ، ةیقیقحلا ةبرجتلا  ىلع  ةدوجلا  يف 

اذھ قبطني 
هاجت انلاعفأ  دودر  لثم  ةیعوضوملا  براجتلا  ىلع  ریثأتلا 

؟ ةيودألا
لقأ صخرألا  نكسملا  نوكیس  لھ   ، لاثملا لیبس  ىلع 

أوسأ ء  اتشلا درب  نوكیس  لھ  ؟  اًنمث ىلغألا  نم  ةیلعاف 
تیطاعت ول  امم  ضفخنم  رعسب  دربلل  ء  اود تیطاعت  ول 

لقأ ماعلا  راقعلل  وبرلا  ةباجتسا  نوكتس  لھ  ؟  اًفلكم ء  اود
لھ  ، رخآ ىنعمب  ؟  قوسلا يف  ةيراجت  ةمالع  ثدحأ  نم 

لیطانبو كئارألاو  ينیصلا  ماعطلا  لثم  ریقاقعلا 



رعسلا نأ  ضرتفن  نأ  نكمي  لھ  ؟  تاودألاو ء  اقرزلا زنیجلا 
ىلإ انتاعقوت  مجرتت  لھو   ، ىلعأ ةدوج  ينعي  يلاعلا 

؟ جتنملل ةیعوضوملا  ءة  افكلا
هنأ يھ  ةقیقحلا   ، صوصخلا هجو  ىلع  مھم  لاؤس  اذھ 

لقألا زنیجلاو  صخرألا  ينیصلا  ماعطلاب  مزتلت  الأ  كنكمي 
هجون نأ  اننكمي  سفنلا  طبض  نم  ضعبب   . ةفلكت

لھ نكل   ، ىلغألا ةيراجتلا  تامالعلا  نع  اًدیعب  انسفنأ 
؟ ةحصلاب رمألا  قلعتي  امدنع  تاقفص  نع  اًّقح  ثحبتس 

لخبیس لھ   ، ةظحلل ًابناج  عئاشلا  دربلا  ةیحنتب 
يف انتایح  نوكت  امدنع  مھسفنأ  ىلع  انم  نوریثكلا 

. انئابحأو انئانبأو  انسفنأل  لضفألا  ديرن  نحنف  ؟ ال،  رطخ
انرعشي فلكملا  راقعلا  لھف   ، انسفنأل لضفألا  ديرن  انك  اذإ 

ةفلكتلا ثدحت  لھ  ؟  صخرألا راقعلا  نم  لضفأ  نسحتب 
براجتلا نم  ةلسلس  يف  ؟  روعشلا يف  اًقراف  اًّقح 

ةبلاط ربوو " ( اكیبير  انأ و "  تررق  تاونس  عضب  لبق 
) و ایجولونكتلل ستسوشتاسام  دھعم  يف  ایلع  تاسارد 

فيز ) و "  دروفناتس ةعماج  يف  ذاتسأ  فیش " ( اباب   "
. كلذ فاشتكا  نومراك " 

نكسم ةیلعاف  رابتخال  ةبرجت  يف  كرتشت  كنأ  لیخت 
ةبرجتلا تلمش  سكير " . ( نودالیف -  هیلع "  قلطي  ديدج 
اننكل  ، نطسوب نم  غلاب  صخش  يلاوح 100  ةیقیقحلا 

.( مھلحم لحت  كعدنس  نآلا 
دھعم يف  ةددعتملا  طئاسولا  لمعم  ىلإ  لصت  كنإ 

ايات دجتف "   ، حابصلا يف  ایجولونكتلل  ستسوشتاسام 
اذھ ةجومتم - ( لمع  ةلذب  يدترت  ةباش  ةدیس  يریل " - 



سيردتلا ةئیھو  بالطلل  داتعملا  يزلا  عم  اًمامت  ضقانتي 
كلابقتسا يف   ،( ایجولونكتلل ستسوشتاسام  دھعم  يف 

ايات " لمحت "   ، ةیسور ةحسم  اھب  ةجھلب   ، كب بحرتو 
ةكرشل ةبودنم  اھنأ  ىلع  لدت  ةیفارغوتوف  ةيوھ  ةقاطب 

صیصخت ىلإ  كوعدتو   ، ةيودألل زلاكیتوساماراف  لیف 
نودالیف - راقع  نع  ةرشن  ءة  ارقل كتقو  نم  ةقیقد 

ودبت ةفرغلا  نأ  ظحالت  كلوح  نم  رظنت  امنیب   ، سكير
كيوزوینو ميات  يتلجم  نم  ةميدق  خسن   ، ةیبط ةدایعك 

سكير " نودالیف -  تارشن "  ؛  ةدایعلا ء  احنأ يف  ةرثانتم 
مالقأ هب  بوك  كانھ  برقلابو  ؛  ةلواطلا ىلع  ةرشتنم 

" : يلي ام  دجتل  ةرشنلا  أرقتو   ، لیمجلا راقعلا  راعش  لمحت 
تاینویفألا ةلیصف  نم  ریثم  ديدج  ء  اود نودالیف 

ىلع ديزي  ام  نأ  ةيريرسلا  تاساردلا  رھظتو   ، لوعفملا
ةجودزم ةھجوم  تاسارد  يف  نودالیف  اوطاعت  نيذلا   %92

لالخ 10 يف  ملألا  يف  ریبك  نوكسب  اودافأ  ةیمعتلا 
لصي ام  ىلإ  رمتسا  ملألا  نوكس  نأو   ، طقف قئاقد 

ةفلكت  ، ةرشنلل اًقفو  ؟  هتفلكت مكو  تاعاس " .  ينامثل 
. رالود ةدحاولا 2.50  ةعرجلا 

ىلع " ايات "  يدانت "   ، ةرشنلا ءة  ارق نم  يھتنت  نأ  درجمب 
يتلا اكیبير "  كیلع "  حرطتو   ، ةفرغلا رداغتو  ربوو "  اكیبير 

ةعامسلاو  ، ضیبألا لمعملا  ينف  فطعم  يدترت 
كضرم لوح  ةلئسألا  نم  ةعومجم   ، اھتبقر نم  ىلدتت 
كبلق تاضبن  ىلإ  عمتستو   ، كتلئاعل يبطلا  خيراتلاو 

، ةدقعم ودبت  ةلآب  كطبرب  موقت  مث   ، كمد طغض  سیقتو 
، ةلآلا نم  ةثعبنملا  ةیئابرھكلا  باطقألا  كمصعم  قوطتو 



" : ةلئاق حرشتو   ، رضخأ يئابرھك  بطق  مالھب  ةمحشملا 
كروعش ربتخنس  هبو  ةیئابرھكلا  تامدصلل  دلوم  اذھ 

هل " . كلمحتو  ملألاب 
حاتفملا ىلع  ةطغاض  اھديو  اكیبير "  لسرتو " 

ربع ةیئابرھكلا  تامدصلا  نم  ةلسلس  يئابرھكلا 
ةیئدبملا تامدصلا   ، ةیئابرھكلا باطقألا  لخادو   ، كالسألا

ةجعزم
ةياھنلا يفو   ، اًماليإ رثكأف  ةملؤم  حبصت  مث  بسحف 

يف كبلق  أدبيو  ناظحجت  كینیع  نأ  ةجردل  ةياغلل  ةملؤم 
دودر لیجستب  موقت  يھو   ، ةریبك ةعرسب  ناقفخلا 

، كلاعفأ
تامدصلا نم  ةديدج  ةعومجم  لاسرإ  يف  أدبت  نآلاو 

تانحشلا نم  ةعومجم  ريدت  ةرملا  هذھ  يفو   ، ةیئابرھكلا
ملؤم اھضعب   ، اھتوق يف  يئاوشع  لكشب  فلتخت  يتلا 

اًّدج
ةنحش لك  دعبو   ، بسحف لاعفنالل  ببسم  اھضعبو 

هب رعشت  يذلا  ملألا  رادقم  لجست  نأ  كنم  بلطي 
ةرأف مدختست   ، كمامأ يذلا  بساحلا  مادختساب 

بساحلا
قالطإلا " ىلع  ملأل  دوجو  نم " ال  حوارتي  طخ  ىلع  رقنتل 
مسا " اذھ  ىلع  قلطيو  هلیخت " ( نكمي  ملأ  أوسأ  ىلإ " 

يمقرلا " ). ملألا  ریظن 
ىرتل " كرصب  عفرت   ، ملألا نم  ء  زجلا اذھ  يھتني  امدنعو 

ىدحإ يف  نودالیف  ةلوسبك  اھعمو  كمامأ  ةفقاو  اكیبير " 
قرغتسیس  " : لوقتو  ، ىرخألا يف  ء  ام بوكو  نيدیلا 



، هل  " ریثأت  ىصقأ  ىلإ  لوصولل  ةقیقد  يلاوح 15  راقعلا 
ثیح ؛  ةيوازلا يف  يسرك  ىلإ  لقتنت  مث  ء  اودلا علتبت 

ىتح كيوزوینو  ميات  يتلجمل  ةميدقلا  خسنلا  ىلإ  رظنت 
ء. اودلا لوعفم  يرَسي 

جاھتباب اكیبير "  كلأست "  ةقیقد  ةرشع  سمخ  دعبو 
بطقلا مالھ  سفنب  ةیئابرھكلا  باطقألا  خطلت  يھو 

 " ؟ ةیلاتلا ةوطخلل  دعتسم  تنأ  لھ   " : رضخألا يئابرھكلا 
كطبر متیف   ، عیطتسأ  " ام  ردقب  دعتسم   " : رتوتب لوقتف 

ةدح لیجستب  موقتو   ، تامدصلا أدبتو  ىرخأ  ةرم  ةلآلاب 
رمألا نكل   ، لبق نم  ناك  امك  ةمدص  لك  دعب  ملألا 

ةرملا هذھ  فلتخم 
ملألا ودبي  ! " . ال  سكير نودالیف -  ببسب "  كلذ  نأ  دب  الو 

نع دیج  عابطنا  كيدلو  رداغتف   ، ًابيرقت هسفن  ردقلاب  اًئیس 
يف هدھاشت  نأ  يف  لمأت  ةقیقحلا  يف   ، نودالیف

. بيرق امع  يحلا  ةیلدیص 
دافأ دقف   ، نیكراشملا مظعم  هدجو  ام  كلذ  عقاولا  يف 

تامدصلل مھضرعت  دنع  ملألا  ضافخناب  ًابيرقت  مھعیمج 
مامتھالل ریثم  اذھو   ، نودالیف ریثأت  تحت  ةیئابرھكلا 

درجم ناك  نودالیف  نأ  رابتعالا  يف  عضولاب  ةياغلل - 
. يس نیماتیف  نم  ةلوسبك 

اًریثأت تثدحأ  انتلوسبك  نأ  ةبرجتلا  هذھ  نم  انصلختسا 
لكشب نودالیف  رعس  انددح  اننأ  ضرتفنل  نكل   ، ًاّیمھو

ةلوسبك رعس  نم  انمصخ  اننأ  ضرتفنل   ، فلتخم
تناك نأ  دعب  طقف  تاتنس  حبصتل 10  سكير  نودالیف - 
لعف در  نوردصیس  نوكراشملا  ناك  لھ   ، رالود  2.50



؟ اًفلتخم
رعسلا انفذحو   ، ةرشنلا رییغتب  انمق   ، يلاتلا انرابتخا  يف 

هیلع اًديدج  اًرعس  انلخدأو   ( صرقلل رالود  يلصألا (2.50 
لعف در  اذھ  رَّیَغ  لھ   ، تاتنس غلبي 10  مصخ 

رالود رعسلا 2.50  ناك  امدنع   ، هرَّیَغ لعفلاب  ؟  نیكراشملا
ةجیتن ملألا  نوكسب  ًابيرقت  نیكراشملا  عیمج  رعش 

ىلإ 10 رعسلا  ضفخنا  امدنع  نكل   ، صرقلا يطاعتل 
. مھفصن ىوس  كلذب  رعشي  مل   ، تاتنس

ریثأتو رعسلا  نیب  ةقالعلا  هذھ  نأ  نیبتي  كلذ  نع  ًالضف 
، نیكراشملا لك  ىدل  ةلثامتم  نكت  مل  يمھولا  ء  اودلا

نيذلا صاخشألا  عم  صاخ  لكشب  اًحضاو  ریثأتلا  ناكو 
ةقالعلا تناك  رخآ  ىنعمب   ، ربكأ لكشب  ثيدح  ملأب  اورعش 

نم اًديزم  اوربتخا  نيذلا  صاخشألل  ةبسنلاب  اًحوضو  رثكأ 
ةيودألا ىلع  رثكأ  اودمتعا  َّمث  نمو   ، ملألا

امدنع لقأ  ةدئاف  ىلع  اولصح  مھنإ  لب   ، ملألل ةففخملا 
دقف  ، ةيودألاب رمألا  قلعتي  امدنع  نذإ   ، رعسلا ضفخنا 

رعسلاو  ، هل ًالباقم  تعفد  ام  ىلع  لصحت  كنأ  انملعت 
. روعشلا ریغي  نأ  نكمي 

، رخآ رابتخا  يف  ةقباطتم  جئاتن  ةفداصملاب  انل  تققحتو 
يف سئاب  لكشب  دراب  ء  اتش يف  اھئارجإب  انمق  ةسارد 
نم ةعومجم  نم  انبلط  ةلاحلا  هذھ  يفو   ، اويأ ةعماج 

اھرعسب ةيودأ  نولمعتسي  اوناك  اذإ  ام  اوركذتي  نأ  بالطلا 
نإو  ، ةیمسوملا دربلا  تالزن  جالعل  مصخ  اھیلع  وأ  لماكلا 

؟ ةيودألا كلت  ةیلعاف  ىدم  امف   ، كلذك رمألا  ناك 
اوناك مھنإ  اًكراشم  لاق 13   ، يساردلا لصفلا  ةياھن  يف 



اوناك مھنأب  اًكراشم  دافأ 16  امیف  ررقملا  رعسلا  نوعفدي 
ةعومجم يأ   ، مصخ اھیلع  يتلا  ریقاقعلا  نورتشي 

دافأ  : نآلا نمخت  نأ  عیطتست  كنأ  دقتعأ  ؟  نسحتب ترعش 
ةیبط جئاتن  نع  ررقملا  رعسلا  اوعفد  نيذلا  ًابلاط  لا 13 

اورتشا نيذلا  ًابلاط  لا 16  نم  ریبك  لكشب  لضفأ 
يتلا دربلا  ةيودأ  يف  اذكھو   ، مصخ هیلع  يذلا  ء  اودلا
. ًابلاغ هیلع  لصحت  ام  وھ  هعفدت  ام   ، ةفصو نودب 

راعسألا نأ  فیك  انتيودأ "  عم "  انبراجت  نم  انصلختسا 
ىلع راعسألا  رثؤت  لھ  نكل   ، يمھولا ء  اودلا ریثأت  هجوت 

عوضوملا اندجو  ؟  اًضيأ ةیمویلا  كلھتسملا  تاجتنم 
يلاثملا

دعي " بورشم  وھو   ، شار نیلانيردأ  يب  وس  يف 
ء ادأ حنميو  باعلألا "  ةسرامم  ىلع  كتردق  نیسحتب 

. اًزاتمم ًاّیلمع 
باعلألا ةلاص  لخدم  دنع  اندجاوت   ، ىلوألا ةبرجتلا  يف 

، يب  " وس  بورشم "  انضرعو   ، ةعماجلا يف  ةیضايرلا 
داتعملا رعسلا  بالطلا  نم  ىلوألا  ةعومجملا  تعفد 

، اًضيأ بورشملا  ةیناثلا  ةعومجملا  ترتشاو   ، بورشملل
رعسلا ثلث  يلاوح  ىلإ  مھل  رعسلا  ضیفخت  مت  نكل 

نإ مھانلأس   ، مھتانيرمت بالطلا  ىدأ  نأ  دعبو   ، داتعملا
مھروعشب ةنراقم  رثكأ  وأ  لقأ  قاھرإب  اورعش  اوناك 

اتلك دارفأ  حضوأ   ، ةداتعملا مھتانيرمت  دعب  يعیبطلا 
لقأ اوناك  مھنأ  يب "  وس  اتبرش "  نیتللا  نیتعومجملا 

ىلإ اًقاھرإ 
يف انعضو  اذإ  ةصاخ  ًالوقعم  كلذ  ادب   ، داتعملا نم  ام  دح 



يب وس  ةجاجز "  لك  يف  ةریبكلا  نیفاكلا  ةعرج  رابتعالا 
. "

، نیفاكلا ریثأت  سیلو  رعسلا  ریثأت  نع  ثحبن  انك  اننكل 
قاھرإلا ىلعألا  رعسلا  وذ  يب "  وس  بورشم "  للق  لھف 

امك ؟  مصخ هیلعو  يذلا  يب "  وس  بورشم "  نم  لضفأ 
هنإف نودالیف  راقعب  ةصاخلا  ةبرجتلا  نم  لیختت  نأ  كنكمي 

بورشملا اولوانت  نيذلا  بالطلا  دافأ  ثیح  ؛  كلذ ثدح  دق 
كئلوأ نم  لقأ  قاھرإب  مھروعشب  اًرعس  ىلعألا 



. مصخ هیلع  ناك  يذلا  بورشملا  اولوانت  نيذلا 
ىلإ دنتست  تناك  اھنكل   ، مامتھالل ةریثم  جئاتنلا  تناك 

، ةیتاذلا مھريراقتو  مھتلاح  نع  نیكراشملا  تاعابطنا 
رشابم لكشب  يب "  وس  رابتخا "  انعطتسا  فیك 

يعوضومو
ةقاط حنمي "  يب "  وس  نأ "  معزي   ، ةقيرط اندجو  ؟  رثكأ

ةلسلس مادختساب  ء  اعدالا اذھ  رابتخا  انررق  اذل  ؛  لقعلل  "
. ةیفیحصتلا تاسانجلا  نم 

بالطلا فصن  يرتشي  ؛  يلاتلا وحنلا  ىلع  رمألا  ناكو 
فصنلا يرتشيو   ، لماكلا رعسلاب  يب "  وس  بورشم " 
انفضأ دقل  ) . مصخ هیلع  يذلا  رعسلاب  بورشملا  رخآلا 

نإف اذل   ، ةیبالطلا مھتاباسح  ىلع  عقاولا  يف  باسحلا 
لوانت دعبو   ( باسحلا اوعفد  نيذلا  مھ  مھ  ء ابآ

ةدمل ملیف  ةدھاشم  بالطلا  نم  بلطي  ناك  تابورشملا 
قئاقد  10

لخاد بورشملا  راثآ  راشتناب  حامسلل  كلذ  نأ  انحرشو  )
نم نوكتت  ةیجحأ  مھنم  لكل  مدقن  انك  ذئدنعو   .( مسجلا

نم ددع  ربكأ  لحل  ةقیقد  مھانلھمأو 30   ، ةملك  15
انمدق امدنع   ، لاثملا لیبس  ىلع  ) . ناكمإلا ردق  لئاسملا 

ةداعإ نیكراشملا  ىلع  ناك   ، TUPPIL ةعومجملا مھل 
ةداعإ مھیلع  بجوتتس  وأ   - PULPIT حبصتل اھبیترت 

.(... حبصتل  ، SVALIE ، RENCOR ،FRIVEY تاملكلا بیترت 
ةیجحأ رابتخا  انمدق  نأب   ، ةیساسأ ةدعاق  لعفلاب  انعضوو 
بورشم اولوانتي  مل  نيذلا  بالطلا  نم  ةعومجمل  تاملكلا 

لحب ةعومجملا  هذھ  تماق  دقو   ، يب  " وس   "



ثدح اذام   ، حیحص لكشب  ةلأسم  نم 15  لئاسم  طسوتم 
وس اوبرشي "  مل  نيذلا  بالطلل  تایجحألا  انمدق  امدنع 

بورشملا اورتشا  نيذلا  بالطلا  ققح  ؟  يب  "
، ةحیحص تاباجإ  عست  يلاوح  طسوتم  لماكلا  رعسلاب 
مل نيذلا  اھققح  يتلا  نع  فلتخت  ةجیتنلا  هذھ  نكت  ملو 

رثكأ ناك  ام  نكل   ، قالطإلا ىلع  بورشملا  اوبرشي 
يتلا ةعومجملا  اھتمدق  يتلا  تاباجإلا  يھ  اًقيوشت 

اوباجأ ثیح  ؛  ضفخم رعسب  يب "  وس  بورشم "  ترتشا 
نكمي يذلا  ام   ، حیحص لكشب  لاؤس  طسوتم 6.5  ىلع 

نأ
يفو  ، دیكأتلاب اًقراف  ثدحي  رعسلا  ؟  اذھ نم  هجتنتسن 

ء ادألا يف  يلاوح %28  غلبت  ةوجف  قرافلا  ناك  ةلاحلا  هذھ 
. تاملكلا تایجحأ  يف 

ء، اكذ رثكأ  دحأ  يأ  يب "  وس  بورشم "  لعجي  مل  نذإ 
امیف لقألا  ىلع  لشاف ( هسفن  جتنملا  نأ  ينعي  اذھ  لھف 

اذھ نع  ةباجإلل  )؟  تاملكلا تایجحأ  لحب  قلعتي 
ةیلاتلا ةلاسرلا  عبط  مت   ، رخآ رابتخا  راكتباب  انمق   ، لاؤسلا

تابورشم نأ  تبث   " : انبتك تارابتخالا  بیتك  فالغ  ىلع 
نع جتنيو   ، يلقعلا ء  ادألا نسحت  يب "  وس  لثم " 

امك  ، تایجحألا  " لح  لثم  ماھم  ء  ادأ يف  نسحت  كلذ 
وس عقوم "  نإ  نیلئاق   ، ةیلایخلا تامولعملا  ضعب  انفضأ 

ةیملع ةسارد  نم 50  رثكأ  ىلإ  راشأ  ينورتكلإلا  يب " 
. هتا ء اعدا ديؤت 

تابورشملا ترتشا  يتلا  ةعومجملا  تمدق  ؟  ثدح اذام 
اورتشا نيذلا  نم  لضفأ  ء  ادأ اًضيأ  لماكلا  رعسلاب 



ةلاسرلا نكل   ، مصخ هیلع  ناك  يذلا  رعسلاب  تابورشملا 
ضعب اًضيأ  تثدحأ  تارابتخالا  بیتك  ىلع  ةعوبطملا 

ترتشا يتلا  ةعومجملا  نم  لك  تمدق  دقف   ، ریثأتلا
رعسلاب هترتشا  يتلاو  ضفخملا  رعسلاب  بورشملا 

دعب  ، لماكلا
، حاجنلا عقوتل  امھدادعإ  متو  تامولعملا  اتبعوتسا  نأ 

ةلاسرلا نكت  مل  يتلا  تاعومجملا  نم  لضفأ  ء  ادأ
يفو  ، اھب صاخلا  تارابتخالا  بیتك  فالغ  ىلع  ةعوبطم 

هذھ
ء، اكذ رثكأ  صاخشألا  يب "  وس  بورشم "  لعج  ةرملا 
نأ انركذ  نأب  بورشملل  اھیف  غلابم  ةياعدب  انمق  امدنعو 

نسحي يب "  وس  نأ "  تدجو  ةیملع  ةسارد  كانھ 50 
بورشملا اورتشا  نيذلا  ةجیتن  تنسحت   ، يلقعلا ء  ادألا

( ةیفاضإلا ةلئسألا  نع  ةباجإلا  يف  ضفخملا ( رعسلاب 
ةیجيورتلا ةلاسرلا  ىلع  اولصح  نيذلا  نكل  رادقمب 0.6، 

ىلع لماكلا  رعسلاب  بورشملا  اورتشاو  اھیف  غلابملا 
، يفاضإ لاؤس  رادقمب 3.3  مھجئاتن  تنسحت  ء  اوسلا

فالغو ةجاجزلا ( ىلع  يتلا  ةلاسرلا  تناك  رخآ  ىنعمب 
بیتك

يذلا بورشملا  نم  ىوقأ  رعسلا  ىلإ  ةفاضإ   ( تارابتخالا
. لدجلل لباق  وحن  ىلع  لخادلاب 

انلصح املك  لقأ  دئاوف  ىلع  لصحن  نأ  انل  يغبني  لھ  نذإ 
ةیقطنملا ریغ  انزئارغ  ىلع  اندمتعا  نإ  ؟  مصخ ىلع 

فوسف  ، مصخ اھیلع  ةعلس  انيأر  نإف   ، كلذ ثدحیسف 
رعسلا تاذ  ةعلسلا  نم  لقأ  اھتدوج  نأ  ًاّيزيرغ  ضرتفت 



انفقوت اذإ  ؟  جالعلا ام   ، ةقیقح هذھ  لعجنس  مث   ، لماكلا
لھف  ، رعسلا لباقم  جتنملا  يف  يقطنم  لكشب  انركفو 

ةيروعشاللا ةبغرلا  نم  ررحتلا  ىلع  نيرداق  نوكنس 
؟ رعسلا ضافخناب  ةدوجلا  ضافخنا  طبرب 

نم ةلسلس  يف  ضارتفالا  اذھ  ةبرجتب  انمق  دقل 
لمأتلل نوفقوتي  نيذلا  نیكلھتسملا  نأ  اندجوو   ، براجتلا

ریثكب ةیلباق  لقأ  ةدوجلاو  رعسلا  نیب  ةقالعلا  يف 
ضارتفالل

يلاتلابو ال ةیلعاف ( لقأ  مصخ  هیلع  يذلا  بورشملا  نأب 
اوناك امك  تاملكلا  تایجحأ  يف  اًئیس  ء  ادأ نومدقي 

ىلإ ریشت  جئاتنلا ال  هذھو   .( كلذ اوضرتفا  ول  نولعفیس 
ریثأتلاو رعسلا  نیب  ةقالعلا  هذھ  ىلع  بلغتلل  ةقيرط 

ریثأت نأ  ىلإ  اًضيأ  ریشت  امنإو   ، بسحف يمھولا 
ضافخنا ىلع  لعف  در  ریبك  لكشب  وھ  تاموصخلا 

. راعسألا
يمھولا ء  اودلا ةیلعاف  راعسألا  هجوت  فیك  انيأر  نذإ 

ةركف يھ  اھ  نكل   ، ةقاطلا تابورشمو  تانكسملاو 
لھف  ، نسحتب انرعشت  ةیمھولا  ةيودألا  تناك  نإ   . ىرخأ

ردجي
ةيودألا نأ  مأ  ؟  اھب عتمتسنو  ةطاسبب  يخرتسن  نأ  انب 
اھحرط نم  دب  ةبذاك ال  ةيودأ   ، حوضوب ةئیس  ةیمھولا 

نع ةباجإلا  لبق  مأ ال؟  نسحتب  انرعشت  تناك  ء  اوس
ضرتفا  ، ةشقانملل عضاخ  وھ  امم  دزأ  ينعد   ، لاؤسلا

كرعشت مل  ةیمھو  ةیلمع  وأ  ةیمھو  ةدام  نأ  تدجو  كنأ 
، ًاّیندب ًاّیلعف  لضفأ  كتلعج  امنإو  بسحف  نسحتب 



لھ ؟  ًابیبط تنك  ول  اذام  ؟  اھمادختسا يف  رمتستس  لھ 
ينعد ؟  ةیمھو ةيودأ  ىوس  تسیل  ةيودأك  اھفصت  تنك 

. هیلإ ریشأ  ام  حرش  ىلع  دعاست  ةصق  كل  كحأ 
اًروطاربمإ ثلاثلا "  ویل  جوت "   ، دالیملا دعب  ماع 800  يف 
ةطلسلا نیب  ةرشابم  ةقالع  ماقأ  َّمث  نمو   ، نامورلل

ةرطابألا غبص  مت   ، اًدعاصف تقولا  اذھ  نمو   ، ةلودلاو
نم ةلاھب  ابوروأ  كولم  مھعبتي  ناك  نيذلا  نامورلا 

ةیكلملا " ةسمللاب  ىمسي "  ام  قثبنا  اذھ  نمو   ، مارتحالا
تالجس يف  درو  ام  بسحو   ، سانلا ةاوادم  ةسرامم 
نوزاتجي ماظعلا  كولملا  ناك  رخآلا  دعب  اًدحاو  نیخرؤملا 

لاوط ةیكلملا  ةسمللا  نوعزويو  ماظتناب  دوشحلا 
زلراشت نإ "  لیق  لاثملا  لیبس  ىلعف   ، ىطسولا روصعلا 

يناثلا "
سمل 100000 ىلإ 1685،  ماع 1660  نم  ارتلجنإ  مكح  يذلا 

نمضتت تالجسلا  نإ  لب  ؛  همكح ةرتف  لالخ  صخش 
نيذلا نییكيرمألا  نيرمعتسملا  نم  ديدعلا  ء  امسأ

طقف اوقتلیل  ميدقلا  ملاعلا  ىلإ  ديدجلا  ملاعلا  نم  اوداع 
. مھيوادي يكل  زلراشت "  كلملاب " 

نسحتي مل  اذإ  ؟  اًّقح ةلاعف  ةیكلملا  ةسمللا  تناك  لھ 
نمف  ، ةیكلملا ةسمللا  ىلع  لوصحلا  دعب  دحأ  يأ 

لاوط نكل   ، لحمضتس تناك  ةسرامملا  هذھ  نأ  حضاولا 
خيراتلا

ناكو  ، صاخشألا فالآ  تجلاع  ةیكلملا  ةسمللا  نإ  لیق 
ددغلا لس  ىلع  يضقت  ةیكلملا  ةسمللا  نأ  دقتعي 
ةیعامتجالا ةلزعلا  ببسيو  هوشم  ضرم  وھو   ، ةيوافمللا



بتك " دقو   ، صربلا نیبو  هنیب  طلخلا  متي  ام  ًابلاغو 
نولتبملا صاخشألا  ثبكام : "  ةياور  يف  ریبسكش " 

ةاعدم  ، نوحرقتملاو نونوعلملا   ، ةبيرغ ضارمأب 
نولتي  ... ةقفشلا

ىتح ةیكلملا  ةسمللا  ترمتساو   ، رارمتساب  " تاوعدلا 
تقولا كلذ  يفو   ، رشع عساتلا  نرقلا  نم  تاینيرشعلا 

دق  ( لیختن دق  جالعلا - و ( يف  ًاببس  كولملا  ربتعي  دعي  مل 
مھارم يف   " ! ةنسحملا ةديدجلا  تاروطتلا "  تلعج 

. زارطلا ةميدق  ةیكلملا  ةسمللا  ةيرصملا  تاوایموملا 
ةسمللا لثم  يمھو  ء  اود يف  سانلا  ركفي  امدنع 

ةلاح درجم  هنوربتعيو "  ةداع  هنوضفري  مھنإف   ، ةیكلملا
قلعتي امیف  يقیقح  ء  يش كانھ  سیل  نكل  ةیسفن " 

ةوقب
ةقيرطلا لثمي  ةقیقحلا  يف  وھو   ، يمھولا ء  اودلا

ةیفیكو  ، اندسج ىلع  انلقع  اھب  رطیسي  يتلا  ةلھذملا 
اًحضاو اًئیش  سیل  ةلھذملا  جئاتنلا  هذھ  لقعلا  قیقحت 

ةياغلل
ةقالع هل  ریثأتلا  ضعب  نإف  نیقي  ىلع  نوكألو   ، اًمئاد

، ةینومرھلا تازارفإلا  رییغتو   ، داھجإلا ىوتسم  لیلقتب 
نیب طابترالل  انمھف  داز  املكو   . خلإ  ، ةعانملا زاھج  رییغتو 

ودبت تناك  يتلا  ء  ایشألا ضومغ  داز   ، مسجلاو خملا 
املثم ء  يش يأ  يف  حضتي  اذھو ال   ، موي تاذ  ةحضاو 

. يمھولا ء  اودلا يف  حضتي 
، تقولا لاوط  ةیمھو  ةيودأ  ء  ابطألا مدقي  عقاولا  يف 

ماع اھؤارجإ  مت  ةسارد  تدجو   ، لاثملا لیبس  ىلعف 
تاداضم اوقلت  نيذلا  ىضرملا  ثلث  نم  رثكأ  نأ   2003



ةيویح
ىودعب نوباصم  مھنأ  اًقحال  فشتكا  قلحلا  باھتلا  جالعل 

اھنأشب ةدئاف  ةيأ  يویحلا  داضملا  ققحي  مل   ، ةیسوریف
ةيریتكبلا ىودعلا  ددع  ديازت  يف  مھسي  امبرو  )

دقتعت لھ  نكل   ،( اًعیمج انددھت  يتلا  ریقاقعلل  ةمواقملا 
انل ةيویحلا  تاداضملا  ميدقت  نع  نوفقوتیس  ء  ابطألا نأ 

ملعي امدنع  ىتح  ؟  ةیسوریف درب  تالزنب  باصن  امدنع 
ديدعلاو ةيریتكب ( تسیلو  ةیسوریف  دربلا  ةلزن  نأ  ء  ابطألا

اًمامت نوملعي  نولازي  مھنإف ال   ،( ةیسوریف دربلا  تالزن  نم 
اًعویش رثكألاو   ، حایترالا نم  اًعون  ديري  ضيرملا  نأ 

ردجي لھو   ، ةفصو هعمو  رداغي  نأ  عقوتي  ضيرملا  نأ 
؟ يسفنلا جایتحالا  اذھ  عبشي  نأ  بیبطلاب 

لاوط ةیمھو  ةيودأ  نوفصي  ء  ابطألا نأ  ةقیقح  ينعت  الو 
ةسرامملا هذھ  نأ  دقتعأو   ، اذھ لعف  نوديري  مھنأ  تقولا 
ىلع اوبردت  دقف   ، ام دح  ىلإ  نیحاترم  ریغ  مھلعجت 

نأ بجي  صاخشأ    - ء املع مھنأ  ىلع  مھسفنأل  اورظني  نأ 
، تاباجإ داجيإل  ثيدحلا  بطلا  تاینقت  ىلعأ  نع  اوثحبي 

مھنأ ىلع  مھسفنأل  اورظني  نأ  نوديري  مھو 
نذإ  ، ةذوعشلل نیسرامم  اوسیلو   ، نویقیقح نوجلاعم 

اًضيأ اوفرتعي  نأ  مھل  ةبسنلاب  ةياغلل  بعصلا  نم  نوكي  دق 
زيزعت نمضتت  دق  مھتفیظو  نأ   ، مھسفنأل

نأ ضرتفا  نآلا   ، يمھولا ء  اودلا ریثأت  قيرط  نع  ةحصلا 
دعاسي نأب   ، ضضم ىلع  نكي  نإو  حمسي  ء  ابطألا دحأ 

لھ  ، ىضرملا ضعب  يمھو  ء  اود هنأ  فرعي  يذلا  جالعلا 
بعلي نأ  نكمي  ء  يش لك  مغرف  ؟  سامحب هفصو  هب  ردجي 



. هتیلعاف يف  ًاّیقیقح  اًرود  جالعلل  بیبطلا  سامح 
، ةیحصلا ةياعرلاب  ينطولا  انمازتلا  نع  رخآ  ًالاؤس  كیلإو 

يموقلا جتانلا  نم  اًریبك  ًءا  زج لعفلاب  اكيرمأ  قفنت 
ةیبرغ ةلود  ةيأ  نم  رثكأ  ةیحصلا  ةياعرلا  ىلع  يلحملا 

فلكملا ء  اودلا نأ  ةقیقح  عم  لماعتن  فیك   ، ىرخأ
ىضرملا لعجي  دق   ( اًتنس هرعس 50  يذلا  نيربسألا  )

نيربسألا صخرألا ( ء  اودلا نم  لضفأ  نسحتب  نورعشي 
يذلا

ةیقطنماللا عم  لھاستن  نحن  لھ   .( دحاو سنب  هرعس 
؟ ةیحصلا ةياعرلا  فیلاكت  ديزن  َّمث  نمو   ، سانلا ىدل  يتلا 

ریقاقع صخرأ  ىلع  سانلا  لصحي  نأ  ىلع  رصن  مأ 
نع رظنلا  ضغب   ، قوسلا يف   ( ةیبط تایلمعو  ةماع (

عضن فیك  ؟  ةفلكت رثكألا  ریقاقعلل  ةديازتملا  ةیلعافلا 
اھفیلاكت ديدست  يف  ةكراشملاو  تاجالعلا  ةفلكتل  اًماظن 

مدقن نأ  اننكمي  فیكو   ، ةيودألا نم  ىوصقلا  ةدافتسالل 
لقأ تاجالع  ميدقت  نودب  نیجاتحملل  مصخ  اھیلع  ةيودأ 

ةبسنلاب ةدقعمو  ةمھم  اياضق  هذھ  ؟  مھل ةیلعاف 
تاباجإ َّيدل  تسیل   ، انيدل ةیحصلا  ةياعرلل  ماظن  عضول 

. اھمھفن نأ  اًعیمج  انل  مھملا  نم  نكل   ، ةلئسألا هذھ  نع 
؛ اًضيأ نیقوسملل  تالضعم  ةیمھولا  ةيودألا  لكشتو 

ربتعيو  ، ةروصتم ةمیق  ء  اشنإ مھنم  مھتنھم  بلطتت  ثیح 
هتابثإ ىلع  ةردقلا  قوفي  امب  جتنملل  جيورتلا 

غلابملا ةیئاعدلا  ةلمحلا  ةجرد  ىلع  اًدامتعا  ًاّیعوضوم - 
روصت نأ  انيأر  اننكل   ، اًِنَّیب ًابذك  وأ  ةقیقحلل  اًفيرحت  اھیف - 

وأ ةفیفخلا  تابورشملا  وأ  ء  اودلا يف  ةمیقلا 



نكمي تارایسلا  وأ  تایلدیصلا  يف  لیمجتلا  تارضحتسم 
نع ًاّیلعف  نیضار  سانلا  ناك  نإف   ، ةیقیقح ةمیق  حبصي  نأ 

لھف  ، هیف غلابم  لكشب  هل  جيورتلا  مت  يذلا  جتنملا 
ةحيرش عم  نھدلا  عیب  نم  أوسأ  اًئیش  قوسملا  لعف 

دحلاو ةیمھولا  ةيودألا  يف  رثكأ  ركفن  أدبن  امدنع  ؟  محللا
حبصت  ، ةقیقحلاو تاداقتعالا  نیب  سومطملا  لصافلا 

. ةبعص ةلئسألا  هذھ  نع  ةباجإلا 
انتاداقتعا ربتخت  يتلا  براجتلا  ردقأ  يننإف  اًملاع  يتفصب 

نم هسفن  تقولا  يفو   ، ةفلتخملا تاجالعلا  ةیلعافو 
نمضتت يتلا  كلت  امیس  براجتلا ال  نأ  اًضيأ  يل  حضاولا 

ةیقالخألا لئاسملا  نم  ديدعلا  ریثت   ، ةیبط ةیمھو  ةيودأ 
طبرلا نمضتت  يتلا  ةبرجتلا  تراثأ  عقاولا  يف   ، ةمھملا

ةلأسم لصفلا  اذھ  ةيادب  يف  اھتركذ  يتلا  ييدثلا 
، ةیقالخأ

ىلع ةبذاك  تایلمع  ء  ارجإ دض  فینع  جاجتحا  كانھ  ناك 
. ىضرملا

ةایحب امبرو  ةحصب  ةیحضتلا  ةركف  لبقت  اًّقح  بعصيو 
ةیلمع قیبطت  يغبني  ناك  اذإ  ام  ملعتنل   ، صاخشألا ضعب 

يف ةنیعم  ةلحرم  يف  نيرخآ  صاخشأ  ىلع  ةنیعم 
لوصح لیخت  ودبي   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . لبقتسملا

طقف ناطرسلا  جالعل  يمھو  ء  اود ىلع  ام  صخش 
امبر ةمداقلا  تاونسلا  يف  لوصحلا  نيرخآلل  ىنستیل 

جالع ىلع 
. اھب مایقلا  بعصيو  ةبيرغ  ةضياقم  لضفأ - 

يتلا تاضياقملا  لبقت  اًضيأ  بعصي   ، هسفن تقولا  يفو 



، ةیمھولا ةيودألا  ىلع  ةیفاك  براجت  ء  ارجإ مدعب  اھب  موقن 
وأ تائم  عوضخ  ىلإ  يدؤت  نأ  نكمي  انظحال  امكو 

،( ةریطخ اھنكل  اھنم ( ةدئاف  تایلمعل ال  صاخشألا  فالآ 
ةیحارجلا تایلمعلا  يھ  ةلیلق  ةدحتملا  تايالولا  يفو 

ام اًّقح  ملعن  ببسلا ال  كلذلو   ، ًاّیلمع اھرابتخا  متي  يتلا 
اھنأ مأ   ، اًجالع اًّقح  مدقت  تایلمعلا  نم  ديدعلا  تناك  اذإ 
ء اودلا ریثأت  ببسب  طقف  ةلاعف   ، اھتقباس نم  ریثكك 
رركتم لكشب  عضخن  انسفنأ  دجن  دق  َّمث  نمو   ، يمھولا

متتسف ةقدب  اھتسارد  تمت  ول  تایلمعو  تاحارجل 
نع ةیصخشلا  يتصق  كل  كحأ  ينعد   . ًابناج اھتیحنت 

نكت مل  اھنكل   ، يتلاح يف  ةدشب  اھب  ىصوم  ناك  ةحارج 
ىوس

. ةملؤم ةليوط  ةبرجت 
امدنع نیليوط  نيرھش  ىفشتسملا  يف  تیضق  دق  تنك 

ء ادر كانھ  ناك   ، ةریثم رابخأب  ةینھملا  يتجلاعم  ينتتأ 
تناك  ، تسبوج ةلذب  ىمسي  يلثم  صاخشأل  ينقت 

ةھیبش
، يل ىقبت  يذلا  لیلقلا  دلجلل  ًاطغض  فیضتسو   ، دلجلاب

تعنص اھنإ  يل  تلاقو   ، لضفأ لكشب  يدلج  ىفشي  يكل 
ادنلريأ يف  عنصمو   ، اكيرمأ يف  عناصملا  دحأ  يف 

تلاقو  ، اًمامت يمجح  بسانت  ةلذب  ىلع  هنم  لصحأس 
اًصیمقو ًالاطنب  يدترأ  نأ  َّيلع  نیعتیس  يننإ  يل 

بسانت ةلذبلا  نأ  امبو   ، يھجو ىلع  اًعانقو  نيزافقو 
يساقم

، تقولا لاوط  يدلج  ىلع  طغضت  تناك  اھنإف   ، اًمامت



، قفرب يدلج  كلدت  تسبوج  ةلذب  تناك  كرحتأ  امدنعو 
. اھل دئازلا  ومنلاو  بودنلا  ةرمح  نم  للقي  امم 

، ةیئايزیفلا ةجلاعملا  الوش "  تناك "   ! اًسمحتم تنك  مك 
اھنأب ينتربخأو   ، تسبوج ةلذب  ةعور  ىدمب  ينربخت 

روفلا ىلع  يسفن  تلیختو   ، ةفلتخم ناولأب  تعنص 
ىطغم

لثم قیض  قرزأ  دلجب  يمدق  صمخأ  ىتح  يسأر  نم 
ةلذبلا نأ  نم  ينترذح  الوش "  نكل "   ، توبكنعلا لجرلا 

دوسألا نوللابو  ضیبلا  صاخشألل  ينبلا  نوللاب  ةرفاوتم 
نوعدتسي سانلا  نأب  ينتربخأو   ، دوسلا صاخشألل 

دحأ تسبوج  عانق  يدتري  صخش  لخدي  امدنع  ةطرشلا 
امدنع نآلاو   ، كونب صل  هنأ  نودقتعي  مھنأل  ؛  كونبلا

نأ كیلع  ةمالع  كانھف   ، عنصملا نم  عانقلا  ىلع  لصحت 
. عضولا حرشت  كردص  ىلع  اھعضت 

ةديدجلا تامولعملا  هذھف   ، يتميزع طیبثت  نم  ًالدبو 
هنأ تدقتعاو   ، مستبأ ينتلعج   ، لضفأ ةلذبلا  تلعج 

ًاّیفخ نوكأو  عراوشلا  يف  ریسأ  نأ  اًفیطل  اًرمأ  نوكیس 
ء انثتساب ينم  ء  زج يأ  ةيؤر  نم  دحأ  نكمتي  نل   ، لعفلاب

. يبودن ةيؤر  نم  دحأ  نكمتي  نلو   ، ينیعو يمف 
يناكمإب هنأب  ترعش   ، يريرحلا ء  اطغلا اذھ  تلیخت  امكو 

. يب ةصاخلا  تسبوج  ةلذب  لصت  ىتح  ملأ  يأ  لمحت 
الوش " ءت "  اجو  ، ةلذبلا تلصوو  عیباسأ  ترمو 

، لاطنبلاب انأدبو   ، ةرم لوأل  اھئادترا  ىلع  يتدعاسمل 
هايإ ينسبلت  تأدبو   ، ينبلا هقيرب  لكب  هحتف  يف  تأدب 

كلدیس ء  يشك ًاّيريرح  سململا  نكي  مل   ، يلجر يف 



يبودن
قزمیس يذلا  شیخلاك  ةداملا  سملم  ناكو   ، فطلب

تدرأو  ، قالطإلا ىلع  لمألا  بئاخ  لازأ  تنك ال   ، يبودن
. ةلذبلا يف  ًاّیلك  سامغنالا  روعش  ربتخأ  نأ 

نأ ذنم  نزولا  ضعب  تبسك  يننأ  حضتا  قئاقد  عضب  دعب 
رعس يننومعطي 7000  اوناك  ثیح  تاسایقلا ( ذخأ  مت 

ىلع يمسج  ةدعاسمل  ًاّیموي  ةضیب  يرارح و30 
، يساقمل اًمامت  ةبسانم  تسبوج  ةلذب  نكت  مل   (. ء افشلا

يفو  ، اھیلع لوصحلل  ًاليوط  اًتقو  ترظتنا  كلذ  عمو 
بناج نم  ربصلا  نم  ریثكو  دشلا  ضعب  عم  ةياھنلا 
ناك  ، ةياھنلا يف  لماكلاب  ةلذبلا  تيدترا   ، عیمجلا

يردص ىلع  ةوقب  طغضي  ةليوطلا  مامكألا  وذ  صیمقلا 
لاوط ةدشب  طغضي  عانقلا  ناكو   ، َّيعارذو َّيفتكو 

، تقولا
، ةرسلا ىلإ  لصي  ىتح  يمدق  عباصأ  دنع  لاطنبلا  ناكو 

ةدیحولا ء  ازجألا تناكو   ، نازافقلا كانھ  ناك  كلذ  دعبو 
َّينذأو َّينیعو  يمدق  عباصأ  فارطأ  يھ  ينم  ةرھاظلا 

ةینب تسبوج  ةلذبب  ىطغم  رخآ  ء  يش لك  ناكو   ، يمفو
. نوللا

ةديدش ةرارحلا  تناكو   ، ةقیقد لك  دادزي  طغضلا  نأ  ادب 
دقو  ، يبودن ىلإ  قفدتي  ناك  مدلا  نم  لیلق   ، لخادلاب

لوحتت اھلعج  امم   ، اھیلإ قفدتي  مدلا  ةرارحلا  تلعج 
ةمالعلا ىتحو   ، كحلل ةراثإ  رثكأ  تحبصأو  رمحألا  نولل 

مل كونب  صل  تسل  يننأ  نم  سانلا  رذحت  تناك  يتلا 
تناك اذلو  ؛  ةبيرغ ةغلب  تناك  اھنإ  ثیح  ؛  ةدیفم نكت 



نم تصلخت   ، لیمجلا يملح  ينلذخ  دقل   ، اًمامت ةمیق  الب 
ادنلريأ ىلإ  اھلاسرإ  متو  ةديدج  تاسایق  ذخأ  متو   ، ةلذبلا

تسبوج ةلذب  ىلع  لوصحلا  نم  نكمتأ  يكل 
. رثكأ ةبسانم 

فالخ نكل   ، رثكأ ةحيرمو  ةبسانم  ةیلاتلا  ةلذبلا  تناك 
، رھشأل جالعلا  اذھ  نم  تیناع   ، ریثكب لضفأ  نكت  مل  كلذ 

يدلج قيزمتو   ، اھئادترال ةاناعمو   ، ملأو كح 
امدنعو اھ ( ء ادترا يتلواحم  ء  انثأ يف  ساسحلا  ديدجلا 

ةرتف قرغتسي  هنإف   ، ديدجلا قیقرلا  دلجلا  اذھ  قزمتي 
ةلذبلا هذھ  نأ  تملع  ةياھنلا  يفو   ،( ىفشیل ةليوط 

تسیل
نكت مل   ، لقألا ىلع  يل  سیل  ةیقیقح -  دئاوف  ةيأ  اھل 
ودبت يدسج  يف  ًا  دیج ةاطغم  تناك  يتلا  قطانملا 

، دیج لكشب  ةاطغم  نكت  مل  يتلا  قطانملا  نع  ةفلتخم 
نأ نیبتو 

. ةاناعملا الإ  يل  بلجت  مل  ةلذبلا 
عانقإ نأشب  يقالخأ  لدج  كانھ  ناك  امنیب   ، ىرت امكو 

ةبرجت يف  كارتشالاب  قورحلا  مسق  يف  نيذلا  ىضرملا 
مادختساب تالذبلا ( هذھ  لثم  ةیلعاف  رابتخال  ةممصم 

عاونأ
،( خلا  ، ةفلتخم طغض  تايوتسمو   ، ةشمقألا نم  ةفلتخم 

ةبرجت يف  كارتشالا  صخش  نم  بلطت  نأ  بعصألاو  لب 
عاضخإ يف  اًضيأ  ةیقالخأ  ةبوعص  كانھ   ، ةیمھو

نودب تاونس  ةدعلو  ةملؤم  تاجالعل  ىضرملا  نم  ديدعلا 
. كلذ لعفل  اًّقح  هیجو  ببس  دوجو 



قرطلاب ةنراقم  ةیعانطصالا  ةلذبلا  هذھ  رابتخا  مت  ول 
كلت تناك  امبرلف   ، ةیمھولا ةلذبلاب  ةنراقمو  ىرخألا 

يذلا يمویلا  سؤبلا  نم  ء  زج نم  ينصلختس  ةقيرطلا 
ثاحبأ ء  ارجإ ىلع  عجشتس  تناك  امبر  اھنأ  امك   ، هشیعأ

، ةیقیقح ةیلعاف  اھل  نوكتس  قرط   ، ةديدج قرط  نع 
نيرخآلا ىضرملا  ةاناعمو  ةعئاضلا  يتاناعم  ربتعتو 

. براجتلا هذھ  لثم  ء  ارجإ مدعل  ةیقیقحلا  ةفلكتلا   ، يلثم
براجت ء  ارجإو ء  ارجإ لك  رابتخا  اًمئاد  انیلع  نیعتي  لھ 
براجتلا اھنمضتت  يتلا  ةیقالخألا  تالضعملا   ، ةیمھو
دئاوفلا ةنراقم  نم  دبالف   ، ةیقیقح ةیمھولاو  ةیبطلا 

كلذل ال ةجیتنو   ، اھفیلاكتب براجتلا  هذھ  لثمل  ةلمتحملا 
. ةیمھو تارابتخا  اًمئاد  يرجن  نأ  انیلع  يغبني  الو  اننكمي 

يذلا ددعلا  يرجن  اننإ ال  يل  لوقي  يساسحإ  نكل 
. اھنم هؤارجإ  انیلع  نیعتي 

! يئاود ينم  بلست  : ال  ةیمھولا ةيودألا  يف  تالمأت 
يف سلجت  تناك  ةدیس  تجرخأ  تاونس  عضب  لبق 

ىلإ ةھجتملا  ةرئاطلا  ىلع  يل  رواجملا  دعقملا 
اھتحتفو  ، اھتبیقح نم  ةليوط  ء  اضیب ةناوطسأ  اینروفیلاك 

اًصرق تعضوو 
تراف امدنع  تشِھُدو  دھاشأ  تنك  ء،  املا بوك  يف  اًعبرم 
أدھ نأ  دعبو   ، بوكلا يف  ةریبك  ةوغر  تثدحأو  تاعاقفلا 

نیتفشر ىلع  اھلك  ةیئاودلا  ةبیكرتلا  تبرش  ناروفلا 
. نیتریبك



ةرورسم ودبت  تناك  امنیبو   , اذھ هاجت  لوضفلاب  ترعش 
بوبنألا ينتطعأف   ، هبرشت امع  اھتلأس   ، اھلمكأب ةیلمعلاب 

! نروبريإ راقع  ناك   ، ليوطلا ضیبألا 
تلاقو  . اًّقح يباجعإ  بوبنألا  ىلع  عوبطملا  فصولا  راثأ 

يعانملا يزاھج  معدل  ةوقلا  اھيدل  صارقألا  هذھ  نإ 
باكرلاب طیحت  يتلا  میثارجلا  ةحفاكم  ىلع  يتدعاسمو 

يف
ةرداب لوأ  روھظ  دنع  اھتلوانت  ولو   ، ةيوجلا تالحرلا  ء  انثأ

ء يلم محدزم  ناكم  لوخد  لبق  وأ  دربلا  ضارعأل 
نم ةياقولا  يناكمإب  ناكل   ، لمتحم لكشب  میثارجلاب 

تالزن
اًئیش لیختأ  مل   ، رارمتساب اھحفاكأ  يتلا  ةعيرملا  دربلا 

صن  ، هتيأر رخآ  ء  اود يأ  سكع  ىلعو   ، كلذ نم  لضفأ 
فصلل ملعم  عارتخا  نم  هنأ  ىلع  حوضوب  ء  اودلا اذھ 

طاحم صخش  نم  لضفأ  دربلل  ةيودأ  ممصي  نَم   ! يناثلا
نیملعملا نأ  امبو  ؟  میثارجلا نولمحي  لافطأب  رارمتساب 

اذھ ادب  دقف   ، مھبالط نم  رارمتساب  دربلا  مھیلإ  لقتني 
ء. اغرإلاو ةقبقبلا  تببحأ  يننأ  ىلإ  ةفاضإ   ، ًاّیعیبط ًاطابترا 

اذل ؛  يسامح لھاجت  دعقملا  يف  يتلیمز  عطتست  مل 
دحاو لوانت  تلبقف   ، اًصرق برجأ  نأ  ديرأ  تنك  نإ  ينتلأس 

ء، املا نم  بوك  فصن  يف  هتباذإب  تمقو   ، رورسب
ء ارفصلا ةداملا  تبرش  مث  ء،  اغرإلاو ناروفلا  تدھاشو 

ةروص يمامأ  ىرأ  نأ  يناكمإب  ناك   ، ةدحاو ةفشرب 
فاضأ اھب  يعلوو  لیشار -  ةبیبحلا -  يناثلا  فصلا  ةملعم 

ىلإ



تبنجتو  ، ًابيرقت روفلا  ىلع  نسحتب  ترعش   ، ةبرجتلا
! ناھرب نم  هل  اي   ، ةلحرلا كلت  دعب  ضرملاب  روعشلا  اًمامت 

. يرفس يف  اًتباث  اًئیش  نروبريإ  راقع  حبصأ  َّمث  نمو 
نروبريإ راقع  مدختسأ  تنك  ةیلاتلا  ةلیلقلا  رھشألا  لالخو 

، ةلحرلا ء  انثأ يف  هبرشأ  تنك  ًانایحأ   ، بوبنألا ریشي  امك 
، ةلحرلا دعب  هلوانتأ  تنك  نایحألا  بلغأ  يف  نكل 

لاحب روفلا  ىلع  رعشأ  تنك  سوقطلا  هذھ  تررك  املكو 
ضارمألا ةحفاكم  يف  لضفأ  تالامتحا  دوجوبو  لضفأ 

نأب ةبسنب %99  اًدكأتم  تنك   ، اًّوج ةلوقنملا  ةركاملا 
تناك سوقطلاو  تاعاقفلا  نكل   ، يمھو ء  اود نروبريإ 

لاحب ينرعشیس  هنأ  تفرع  يننأ  ةجردل  ةياغلل  ةعئار 
ينلعج هیطاعت  نإف  كلذ  ىلإ  ةفاضإ   ، ثدح دقو  لضفأ 
ةباصإلاب قلعتي  امیف  اًداھجإ  لقأو  يتحص  يف  ةقث  رثكأ 

نافورعم قلقلاو  داھجإلا  ء  يش لك  مغرو   ، ضرملاب
. ةعانملا ناللقي  امھنأب 

جيورتلل يتلوج  أدبأ  تنك  امنیب   ، تاونس عضب  دعبو 
اًرابخأ تعمس   ، رارمتساب اًّوج  رفسلا  َّيلع  ناكو  يباتكل 

ليودكام " تيان -  ايروتكیف  ةقفاوم "  نع  ةيواسأم 
تعرتخا يتلا  اینروفیلاك  نم  يناثلا  فصلا  ةملعم 

تانالعإل ةيوستك  رالود  نویلم  عفد 23.3  ىلع   ، نروبريإ
نيذلا نیكلھتسملل  لاملا  در  ىلإ  ةفاضإلاب   ، ةبذاك

اورتشا
تا ء اعدالاو تانایبلا  رییغت  ىلإ  عنصملا  رطضاو   ، جتنملا

دربلا حفاكم  ةجرد "  ليزنت  متو   ، هسفن جتنملاب  ةصاخلا 
اًعنصم ًاطیسب  ًاّیئاذغ  ًالمكم  حبصیل  قباسلا  ةزجعملا " 



نأب ميدقلا  ء  اعدالا يقبو   ، ًابشعو ًاندعمو  اًنیماتیف  نم 17 
ىلع وھ  امك  يعانملا "  كزاھج  معدي  نروبريإ "  راقع 

ةیعابطلا تاراشإلا  كلت  هبحاصت  تناك  نكل   ، ةوبعلا
نأ كیلع   ، ریغصلا طخلا  ىلع  لدت  يتلا  ةجعزملا (+) 
ةيوازلا يف  ةأبخم  ةياھنلا  يف  هدجتس  كنكل   ، اھنع ثحبت 
ةئیھ لبق  نم  اھمییقت  متي  مل  تانایبلا  هذھ   " : ةیفلخلا

وأ صیخشت  ىلإ  فدھي  جتنملا ال  اذھو  ء،  اودلاو ء  اذغلا
طبثم رمأ  نم  هل  اي   ، ضارمأ  " ةيأ  نم  ةياقولا  وأ  جالع 

! ةميزعلل
لاوط ًاّیعوبسأ  لقألا  ىلع  تالحر  ثالث  هجاوأس  اذكھو 
عزتنا نأ  دعب  نروبريإ  رحس  نودب  ةلبقملا  ةلیلقلا  رھشألا 
تنك اًصخش  نأ  تملع  ينأ  ول  امك  يننأب  ترعش   ، ينم
ناكو طق  ينبحي  مل  تاونس  ةدعل  اًمیمح  اًقيدص  هربتعأ 

تبھذ ول  امبر  يننأ  تدقتعا   ، يبایغ يف  ينع  مني 
ةميدقلا بیبانألا  ضعب  تيرتشاو  ةیلدیصلا  ىلإ  ةرشابم 

يتلا
ىلع يندعاست  امبرف   ، اھیف غلابملا  تا  ء اعدالا نمضتت 
ادب اذھ  نكل   ، نروبريإ راقعل  يرحسلا  ریثأتلا  ةداعتسا 

يتزجعم نأ  ةفرعم  بنجت  عطتسأ  ملف   ، لمتحم ریغ  اًرمأ 
عتمتي قمحأ  نیماتیف  الإ  وھ  امف   ، ةیقیقح نكت  مل  ةراوفلا 

ةداضملا رزتلیس  اكلأ  صارقأل  ةصاخلا  تاریثأتلاب 
مل  ، هذھ لمألا  ةبیخ  ةھجاوم  يفو   ، ةنقتملا ةضومحلل 

دعي
يوقملا عئارلا  يمھولا  ریثأتلاب  عاتمتسالا  يناكمإب 

. يضاملا ماعلا  يف  ناك  يذلا  ةعانملل 



يمھولا يئاود  ينم  اوعزتنا  اذامل  ؟  يب اذھ  اولعف  اذامل 
؟ عئارلا



ةقثلا مدع  ةرود  لصفلا 12 
؟ نوقوسملا هب  انربخي  ام  قدصن  اذامل ال 

ریغ ةینورتكلإلا  لئاسرلا  نم  ریثكلا  ىقلتأ  يننإ 
ناك نإ  اًدكأتم  تسل  يننكل   ، ةیلایتحالا وأ  اھیف  بوغرملا 

ریثكلا ينجل  ةصرف  سانلا  َّيلع  ضرعي   ، كعم ثدحي  اذھ 
نم

يننأب يننوربخيو   ، ةصیخر جمارب  ء  ارش وأ  لاملا 
ریبكت نوضرعيو   ، هتلباقم اودارأ  املاطل  يذلا  صخشلا 

َّيلع تضرع  لب   ، يمسج نم  ةفلتخم  ء  ازجأ نیسحتو 
ةصرف

تاونس سمخ  بلطتت  نل   ، ىرخأ هاروتكد  ىلع  لوصحلل 
يننوكزیس كلذ  نم  ًالدبو   ، قاشلا لمعلا  نم  ىرخأ 

ةدیحولا ةلاسرلا  يھ  هذھ  نآلا  ىتحو   . ةیتایحلا يتربخل 
تضرع يتلا  ةسسؤملاب  لاصتالا  دعب  نكل   ، اھتبرج يتلا 

بالطلا ةمئاق  نم  يفذح  اوررق   ، ةداھشلا هذھ  َّيلع 
ةیكزت ىلع  لصحأ  مل  فسأللو   ، نیمتھملا نیلمتحملا 

يتربخل
. ةیتایحلا

، ةیلایتحالاو اھیف  بوغرملا  ریغ  لئاسرلا  نع  اًدیعبو 
لوضف َّيدل  ناكو   ، تابلطلاو ضورعلا  نم  ریثكلا  تیقلت 

لباكلا ةكرش  نم  ضرع  لایح  صوصخلا  هجو  ىلع 
رھش ميدقتب  دعت  تناك  ثیح  ؛  اھعم لماعتأ  يتلا  ةیلحملا 

يأب متھم  يننأ  امبو   ، يناجملا يمقرلا  كارتشالا  نم 
ثلاثلا " لصفلا  رظنا  يناجم ( ةملك  نمضتي  ضرع 

اذھ لبقأ  نأ  تررق  دقف   ، " ( ةيرفصلا  ةفلكتلا  ةفلكت 



دحأ ء  اج مايأ  لالخ  يفو  ةكرشلاب  تلصتاف   ، ضرعلا
يمقرلا لباكلا  بیكرتب  ماقو  يلزنم  ىلإ  نیینفلا 

، يناجملا
يناجملا يمقرلا  لباكلا  نع  ةروتاف  تیقلت  رھش  دعبو 
امدنعو  ، اًرالود يھ 60  ةیقیقحلا  هتفلكت  نأ  تدجوو 
فیطللا فظوملا  حرش  ء،  المعلا ةمدخ  مسقب  تلصتا 

يذلا
ةلكشم َّيدل  فسألل  يننإ  لاقو  ربصب  يتملاكم  ىلع  در 
تناك قافتالا  طورش  نأ  ىلإ  راشأو  ءة،  ارقلا مھف  يف 
نالعإ لفسأ  يف  ةعبس  ساقم  طخب  حوضوب  ةحورشم 

ةيرظانتلا ةمدخلا  ةروتاف  تعفد  نأ  دعبو   ، ةكرشلا
لاق  ، دعب نع  مكحتلا  زاھجو  لاصتالا  موسرو  نويزفیلتلاو 
غلبملا (60 كلذ  نیب  قرافلا  ىلع  ًاناجم  لصحأس  يننإ 

لباكلا لباقم   ( اًرالود داتعملا (79  غلبملا  نیبو   ( اًرالود
. يمقرلا

سانلا مھب  قثي  نيذلا  نم  ماع  لكشب  يسفن  ربتعأ  يننإ 
كوكشملا رابخألاو  ضورعلا  لظ  يف  نكل   ، ام دح  ىلإ 

تأدب يننأب  رعشأ   ، تاكرشلل ئیسلا  كولسلا  نع  اھیف 
نع اًمئاد  ثحبأ  يننأ  ودبي   . اًككشت رثكأو  ةقث  لقأ  حبصأ 

هذھ هيدل  يذلا  يدحو  تسل  يننأ  حضتيو   ، ةعدخلا
نم نانثا  راشأ  تاونس  عضب  لبقف   ، ةباترملا ةیلقعلا 

تيار " رتیب  دیتسيرف " و "  نايرام  ركفلا "  يبقاث  نیثحابلا 
ضورعلا نأ  نومھفي  نوأدبي  ماع  لكشب  سانلا  نأ  ىلإ   ،

يف سیلو  اھحلاص  يف  يھ  تاكرشلا  انل  اھمدقت  يتلا 
يف سیل  اًككشت -  رثكأ  انحبصأ  كلذل  ةجیتنو   ، انحلاص



. عیمجلا يف  نكلو  انیلع  لایتحالا  نولواحي  نيذلا 
يناجم لام 

تررق و "  ، ةديازتملا لمألا  ةبیخل  انتبرجت  نع  ثدحتلا  دعب 
ناسب اینروفیلاك  ةعماج  يف  ذاتسأ  يزینج " ( تیليأ 

ةعماج يف  هاروتكد  بلاط  رلیبس " ( نفیتس  ) و "  وجیيد
يف روھمجلا  بایترا  ىدم  سایق  ةلواحم   ( كويد

ىدم سیقت  فیك   : وھ انل  لاؤس  لوأ  ناكو   ، تاكرشلا
صخش لك  لأسن  نأ  انناكمإب  ناك  عبطلاب  ؟  ةقثلا مدع 

يف
ىلع هب  رعشت  يذلا  بایترالا  ىدم  ام   " : ةعومجملا

مدع مقر 1  لثمي  نأ  ىلع  ىلإ 10،  نم 1  جردم  سایقم 
بایترالا لثمت  قالطإلا و 10  ىلع  بایترا  يأ  دوجو 

 " ؟ ديدشلا
فرعت نأ  بعصلا  نم  هنأ  سایقلا  نم  عونلا  اذھ  ةلكشم 

ریشت لھ  ؟  سایقملا اذھ  ىلع  اًّقح 5.7  هینعت  ام  اًمامت 
همدقت يذلا  لھذملا  ضرعلا  نأ  نودقتعي  سانلا  نأ  ىلإ 

اوناك مھنأ  ينعت  مأ  ؟  يقیقح مھب  ةصاخلا  لباكلا  ةكرش 
؟ ةيادبلا يف  ریغصلا  طخلا  ءة  ارقل يفكي  امب  نیككشتم 

يتلا ثاحبألا  نم  ریثكلا  رھظأ  كلذ  ىلإ  ةفاضإلاب 
نأشب ةئطاخ  ثداوح  مھيدل  نوكت  سانلا  نأ  اھانيرجأ 

. رخآ اولعفيو  اًئیش  اولوقي  نأ  نكمي   ، مھكولس
مدع ةجرد  انل  نیبیس  يذلا  كولسلا  سایق  انررق  اذل 

لاملا ةبرجت  انيدل  رایتخالا  ةادأ  تناكو   ، سانلا ىدل  ةقثلا 
زكرم يف  اًكشك  انمقأ  لیمج  يعیبر  موي  يف   ، يناجملا

هب لمعي   ، ستسوشتاسامب جديربماك  يف  مخض  يراجت 



كشكلا قوف  ةتفال  انقلعو   ، نییعماجلا بالطلا  ضعب 
يناجم " . لام  اھیلع "  ًابوتكم 

حضوت كشكلا  ةھجاو  ىلع  رغصأ  ةتفال  كانھ  تناكو 
تناك ًانایحأ   ، ًاناجم سانلل  هیطعنس  يذلا  لاملا  رادقم 

ًانایحأو  ، تارالود ةسمخ  ًانایحأو   ، اًرالود ةتفاللا  لوقت 
ناك  ، اًرالود ىتح 50  وأ  اًرالود  وأ 20  تارالود  ىرخأ 10 

زكرملا اذھ  يف  نولمعي  نيذلا  نولغشنملا  صاخشألا 
20 ، يناجم لام   " : لوقت ةتفال  ىلع  نورمي  يراجتلا 

اًرالود
مھو  ( تقولا كلذ  يف  تفداص  ةیمسا  ةمیق  ةيأ  وأ   ) "
موي ء  اھتنا دعب  نورداغي  وأ  ء  ادغلا لوانتل  مھقيرط  يف 

قاروألا نم  ةموك  نودھاشي  اوناك  مھنأ  امك   ، لمعلا
، ةلواطلا ىلع  ةمدقملا  ةیمسالا  ةمیقلا  لمحت  ةيدقنلا 

اولبقو اوفقوت  نيذلا  صاخشألا  ددع  مك  كداقتعا  يف 
؟ انضرع

نم ةدحاو  طقف  اوطقتليو  اوئطبي  نأ  سانلا  نم  عقوتن  مل 
اوقدصي وأ  انوقدصيو (  ، ةلواطلا قوف  نم  ةيدقنلا  قاروألا 

نإ ام  ًالوأ  نولأسیس  مھنأ  اندقتعا   ، اًمامت  ( انتتفال
، نوداج نحن  لجأ   " : لوقن انعامس  دنعو   ، نيداج انك 

نوذخأیس مھنأ  انضرتفا   ، ةیلام  " ةقرو  ذخأ  مكناكمإبو 
نیحلا نیب  ًابجعو   ، مھقيرط يف  نوبھذيو  ةیلام  ةقرو 

ةتفاللا أرقيو  ء،  طبب كشكلا  ىلع  مھدحأ  رمي  ناك  رخآلاو 
. نیلاتحم ةقیقحلا  يف  نودبي  نيذلا ال  بالطلا  ىلإ  رظنيو 

: يلاتلاك ويرانیسلا  ناك 
تاقرولا ىلإ  رظنيو  كشكلا  نم  رذحب  برتقي  ) : لجرلا



؟ ةعدخ هذھ  لھ   ( اًرالود ةئف 50  ةيدقنلا 
. قالطإلا ىلع  ) ال  اًمستبم ) : بلاطلا

؟ هیلع عیقوتلا  َّيلع  بجوتي  ء  يش كانھ  لھ   : لجرلا
. هیلع عقوت  ء  يش دجوي  : ال  بلاطلا

. ةعدخ رمألا  يف  نأ  دب  : ال  لجرلا
: ال. بلاطلا

؟ يقیقح اذھ  لھ   : لجرلا
. نوبز لكل  ةقرو   ! لضفت  . معن  : بلاطلا

ذخأيو هلوح  لجرلا  رظني   ، رمألل نأمطا  دق  نوكي  نأ  دعب 
ثودح رظتني  هنأ  ول  امك  ةیناثل  اھلمحيو   ، ةيدقن ةقرو 

ديزتو ء،  طبب لحري  أدبيو  ءه  ارو تفتلي  مث  ء،  يش
. ةيوازلا لوح  يفتخيو   ، ةياھنلا يف  هاطخ  ةعرس 

ىلع اورم  نيذلا  نم  فقوت %1  اًرالود  انضرع  امدنع 
فقوت تارالود  انضرع 5  امدنعو   ، رمألا دقفتل  ًاّیلعف  انكشك 

نكل  ، اًرالود ىلإ 50  انلصو  نأ  ىلإ  اذكھو   ، ضعبلا
نم ىوس %19  فقوتي  مل  اًرالود  انضرع 50  امدنع  ىتح 

نم ًالیلق  انلمأ  باخو  انشھُد   ، ةيدقن ةقرو  اوذخأو  ةراملا 
ىوتسم سیل  ؛ %19  ةقثلا نم  يندتملا  ىوتسملا  اذھ 

يناجم لام  كانھ  نوكي  امدنع  ةصاخ   ، ًایلاع حاجن 
. ةلواطلا ىلع   ( يفرحلا ىنعملاب  )

سانلا رطضي  مل   ، ناكملا اذھ  يف  هنأ  كردن  نأ  مھملا  نم 
يناجم ضورعملا  لاملا  نأب  داقتعالا  ىلإ  ةرورضلاب 

ةباجإلا  ، لباقملا يف  اًئیش  اولعفي  نأ  اوعقوت  امبرف   ، اًمامت
ىلع



ول ىتح  نكل   ، لاثملا لیبس  ىلع   ، ریصق يأر  عالطتسا 
لازت تناك ال  امبرف   ، ردقلا اذھب  كوكش  مھباتنت  تناك 
قحتسي رامثتسالا  ىلع  دئاعلا  غلبملا  نأ  ةقیقح  كانھ 

. ةلئسألا ضعب  نع  ةباجإلا 
نم عون  اذھ  نأ  اودقتعا  ىمظعلا  ةیبلاغلا  نأ  حضاولا  نم 

ناك ًانایحأو  هنع  لاؤسلا  قحتسي  هنأ ال  ةجردل   ، عدخلا
ضرعلا ىأر  مھدحأ  نم  بالطلا  دحأ  برتقي 

اولئس امدنعو   ، هلھاجت راتخا  هنكل  كشكلا  ىلع  حوضوب 
باجأ  ، كشكلا نم  بارتقالا  مدع  مھرایتخا  ببس  نع 
كانھ ) . عدخلا نم  عون  هنأ  اودقتعا  مھنأب  نوكراشملا 

ةقرو دجوت  هنأ ال  وھو  داصتقالا  ء  اربخ ىدل  لضفم  ء  اعدا
لوقتو ؛  فیصرلا ىلع  ةیمرم  رالود  ةئف 100  نم  ةيدقن 

اھذخأ دق  نوكیسف   ، تدجو نإ  ىتح  اھنإ  ةجحلا 
مدع ىلع  ًالیلد  انل  ةبسنلاب  اذھ  ادب   (. لعفلاب مھدحأ 

. ديدشلا ةقثلا 
عاشملا ضرألا  ةاسأم 

، لاملا لثم  اھلثم   ، داصتقالل ةيویح  لیھست  ةادأ  ةقثلا 
، ةكرش وأ  رجات  وأ  نيرخآ  صاخشأب  سانلا  قثي  امدنعف 

دمو ضارتقالاو  ء  ارشلل ةیلباق  رثكأ  نونوكي  مھنإف 
اًقفو ریست  ةراجتلا  تناك  ةميدقلا  روصعلا  يف   ، ضورقلا

ىلإ ةحفاصملا  يدؤت  امدنع  نكل   ، فرش ةحفاصمل 
ةقحاللا - تالماعملا  لك  حبصتو  ةقثلا  يفتخت   ، لایتحا

ء اوس
ةقداصلا - ةبیطلا  بولقلا  باحصأ  وأ  نیعداخم  نیب  تناك 

. ةبوعص رثكأ 



يعامتجالا ةقثلا  مدعل  دیج  هیبشت  ىلع  روثعلا  نكميو 
ةرابعلا هذھ  دوعتو   ، عاشملا  " ضرألا  ةاسأم  ةرابع "  يف 

ةعماجب ذاتسألا   ، ديول  " رتسروف  مایليو  ىلإ " 
ناكسلا نع  هباتك  يف  ةرھاظلا  فصو  يذلا  دروفسكأ 

يف ىطسولا  نورقلا  يف  هنأ  ىلإ  راشأو  ماع 1833، 
اًعاشم اًضرأ  كلتمت  ةینيدلا  تاسسؤملا  تناك   ، ارتلجنإ

عیطتسي
اًدودحم اًددع  اھیف  ىعري  نأ  عمتجملا  دارفأ  نم  درف  لك 
ىلع ةظفاحملا  تحاتأ  ثیح  ؛  مانغألاو ةیشاملا  نم 
ةعرسب اًددجم  شئاشحلا  ومن  تاناویحلا  ددع  ضافخنا 

اًحجان بولسألا  اذھ  ناك   ، ًابيرقت وھ  امك  اھاوتسم  تقبأ 
نومزتلي نیعرازملا  عیمج  ناك  امدنع  ام  دح  ىلإ 

ددع نیعرازملا  ضعب  داز  فسألل  نكل   ، نوناقلاب
ىلإ تاناویحلا 

مھنم ةینانأ  ةبغرب   ، هلمحتت نأ  ضرألل  نكمي  ىوتسم ال 
ةیجیتارتسإلا هذھ  تناك   ، ةیلاملا مھعاضوأ  نیسحتل 

ةبسنلاب  ( ریصقلا ىدملا  ىلع  لقألا  ىلع  ةياغلل ( ةدیج 
وأ ةرقب  لك  نكل   ، رثكأ تاناویح  مھيدل  نيذلا  نیعرازملل 

عیمجل ةبسنلاب  شئاشحلا  ةلق  ىلإ  تدأ  ةیفاضإ  ةجعن 
عیمج تحبصأ  شئاشحلا  لؤاضت  عمو   ، تاناویحلا

، ةجتنم ریغو  ةيذغتلا  ةئیس  عاشملا  ضرألا  يف  ةیشاملا 
نوعرازملا مھیف  نمب   ، عیمجلاب ترضأ  ةجیتن  يھو 

. نوعشجلا
ء املعو داصتقالا  ء  املعو سفنلا  ء  املع مدختسي  مویلاو 

أدبملا فصول  عاشملا "  ضرألا  ةاسأم  ةرابع "  ةئیبلا 
لدعمب اًّماع  اًدروم  مدختسن  امدنع   ، هسفن يساسألا 



أطبأ
ام ىلع  ء  يش لك  نوكي   ، ىرخأ ةرم  هددجت  لدعم  نم 

اومدختساو صاخشألا  ضعب  عشجلا  باصأ  ول  نكل   ، ماري
ریغ حبصي  كالھتسالا  ماظن  نإف   ، مھبیصن نم  رثكأ 

ًاّيرھوج  ، ليوطلا ىدملا  ىلع  عیمجلا  رسخيو   ، ميدتسم
نیتیناسنإ نیتحلصمب  عاشملا  ضرألا  ةاسأم  قلعتت 
مامتھالا درفلا  ىلع  نیعتي  ةیحان  نم   ، نیتسفانتم

نأل ليوطلا  ىدملا  ىلع  ةكرتشملا  دراوملا  ةمادتساب 
هسفن تقولا  يفو   ، درفلا مھیف  نمب  نودیفتسي  عیمجلا 

ديزي ام  ذخأب  ةرشابم  ریصقلا  ىدملا  ىلع  درفلا  دیفتسي 
ىلع

ىلإ عامتجالا  ء  املع ریشي  ) . لداعلا اھبیصن  وأ  هبیصن 
نیقراملاب " ). ةیعامتجالا "  دوقعلل  نیكھتنملا  ء  الؤھ

يف انركف  وأ  ةماعلا  ةحلصملاب  اًعیمج  انممتھا  ول  عبطلاب 
هجاون نل  امبرف   ، انلاعفأل ىدملا  ةليوط  بقاوعلا 

رشبلا نأل  نكل   ، دراوملا ماستقاب  قلعتت  تالكشم 
ىلإ نولیمي 

، ةيروفلا مھتاجایتحاو  ىدملا  ةریصق  دئاوفلا  ىلع  زیكرتلا 
، رركتم لكشب  هذھ  عاشملا  ضرألا  يسآم  ثدحت 

ء يشلا  . لاثملا لیبس  ىلع   ، نوملسلا ةلیصف  لوانتنلف 
يلاثملا

دیصلا رادقم  لیلقت  وھ  ماع  لكشب  نيدایصلل  ةبسنلاب 
ةبسنلاب اًحبر  رثكألاو   ، نوملسلا ةلیصف  ىلع  ظافحلل 

ول نكل   ، ةنیعم ةنس  يف  دیصلا  يف  طرفي  نأ  دایصلل 
زواجت



فوسف  ، ًالیلق ميدتسملا  دحلا  نيدایصلا  نم  ریبك  ددع 
ببسلا اذھلو  ) . كمسلل ماعلا  يلامجإلا  ددعلا  دفنتسي 

لك دودحم  ددعب  ًاّیلاح  نوملسلا  يدئاص  نوناقلا  مزلي 
.( ماع

ضرألا ةاسأم  ىلع  رخآ  ًالاثم  ةیلاحلا  ةقاطلا  ةمزأ  دعتو 
نم اًدودحم  اًرادقم  كانھ  نأ  نم  مغرلا  ىلعف   ، عاشملا

لودلا ضعب  مدختست   ، ملاعلا يف  يرفحلا  دوقولا 
نيرخآلا نم  ریثكب  رثكأ  دارفألاو  تاكرشلاو  تاعانصلاو 
ةحلصملا ىلع  مھریثأت  لیلقتل  ًالیلق  اًدھج  نولذبي  امنیب 

فیظنلا ء  اوھلا لثم  ةماعلا  دراوملا  نإ  لب   ، ةماعلا
، ةلكشملا هذھل  ةیحض  عقت  ء  املاو راجشألاو  ضرألاو 

لثم ةيامحل  نیلثمملا  عیمج  نیب  نواعتلا  بایغ  يفف 
تانایكلا نم  ریغص  ددع  ثدحي  نأ  نكمي   ، دراوملا هذھ 

ةئیس
. عیمجلا ىلع  اًرمدم  اًریثأت  فرصتلا 



ء املاو ء  اوھلا لثم  ةماع ( ةعفنمك  ةقثلا  يف  ركفن  انأدب  ول 
نم اًعیمج  دیفتسن  نأ  اننكمي  اننأ  ىرن  اننإف   ،( يقنلا
عم لصاوتلاب  قلعتي  امیف  ةقثلل  ىلعألا  تايوتسملا 

دوقعلا طیسبتو  ةیلاملا  تالماعملا  لیھستو   ، نيرخآلا
، ىرخألا ةیعامتجالاو  ةيراجتلا  ةطشنألا  نم  ديدعلاو 



نم رثكأ  دیفتسن  نأ  اننكمي  رمتسملا  بایترالا  نودبف 
نم دكأتلا  يف  لقأ  اًتقو  يضقن  امنیب  نيرخآلا  عم  انتالدابت 

ةاسأم حضوت  امك  نكل   ، انعم مھدوعوب  نيرخآلا  ء  افو
ریصقلا ىدملا  ىلع  درف  لكل  دیفملا  نم   ، عاشملا ضرألا 

. اھلغتسيو ةخسارلا  ةقثلا  كھتني  نأ 
وأ نولفغي  تاكرشلا  وأ  صاخشألا  مظعم  نأ  دقتعأو 

هتراسخ نأو   ، مھم ماع  دروم  ةقثلا  نأ  ةقیقح  نولھاجتي 
لكل ىدملا  ةليوط  ةیبلس  بقاوع  اھل  نوكت  نأ  نكمي 

درجمف  ، ریثكلا بلطتي  ةقثلا ال  كاھتنا   ، رمألا همھي  نم 
نأ نكمي  قوسلا  يف  نیئیسلا  نیبعاللا  ضعب  دوجو 

. عیمجلا ىلع  هدسفي 
نمزلا رورمب  ةقثلا  لكآت 

كیلاعصلاو نيدرشتملا  ةایح  روصي  يذلا  ملیفلا  يف 
يذلا بارك "  كاج  وھو "  لطبلا  قداصتي   ، Little Big Man

اًرخاس ًاّباش  ناك  هنكل  ام  اًموي  سانلاب  قثي  ناك 
، " ( نامفوھ  نتساد  هرود "  بعلي  يذلا  ديازتم ( لكشب 

هدعي يذلا  رزيويریم "  ىعدي "  روعأ  نابعث  تيز  عئاب  عم 
، ريرحلا  " يدترتسف   ، رزيويریم عم  تیقب  نإ  هنأب " 

يف ىرخأ  ىلإ  ةدلب  نم  رزيويریم "  بارك " و "  رفاسي " 
دعي " يذلاو  ةزجعم  اًراقع  نوعیبي   ، ميدقلا برغلا 

زجاعلاو رصبي  ىمعألا  لعجي  نأ  نكمي  هنأب  رزيويریم " 
نم عونصم  بارش  درجم  ةقیقحلا  يف  هنكل   ، يشمي

سانلا ناك  عبطلاب   ، سارجألا تاذ  يعافألا  سو  رء
نم نومقتني  ةدلبلا  ناكس  ناكو   ، هلوانت دعب  نوضرمي 

نیلاتحملا



ملاعلا يف  ) . شيرلاب امھتیطغتو  امھیلع  نارطقلا  بصب 
ىمسي هباشم  ء  اود كانھ  ناك  ماع 1903،  يقیقحلا 

جالعل اًصیصخ  هب  حصني  ریسكیلإ "  ستیناكيرمأ  لاسكير 
ةجتانلا تالكشملا  لكو  قاھرإلاو  ةیبصعلا  تابارطضالا 
ةقثلا نوكھتني  نيذلا  عبطلاب   (. " 20 يبصعلا نھولا  نع 

سیتیناكيرمأ لاكير  يعناصو  رزيويریم "  لثم " 
رصعلا يمرجمب  ةنراقم  ء  افطل نومرجم  طقف  مھ  ریلسكإ 

. ثيدحلا
بوبح عیب "  يف  أدبي  نأ  مھدحأ  ىلع  لھسلا  نم  مویلاف 

ظافحلا وأ  نزولا  نادقف  ىلع  كتدعاسمب  دعت  ةزجعم " 
كتایح نیسحتو   ، هجومت ةداعإ  وأ  كرعش  ىلع 

ریغ صاخشألا  لصحيو   . كلمع موي  طیشنتو   ، ةیسنجلا
ىلع ةیئاودلا  تابیكرتلا  هذھ  نورتشي  نيذلا  نیباترملا 

يف ةریثك  ًالاومأ  نورسخيو  ةیمھولا  ةيودألا  دئاوف  عیمج 
بوبحلا ودروم  بسكي  ء،  انثألا هذھ  يفو   ، كلذ ء  انثأ

ىوتسملا لكآت  نم  نوديزي  امنیب  ةلئاط  غلابم  نولاتحملا 
نودیفتسي نيذلل ال  ةبسنلاب  لقألا  ىلع  ةقثلل ( يلامجإلا 

ىلع بعصي  لكآتلا ال  اذھو   .( يمھولا ء  اودلا ریثأت  نم 
ربتعت يتلا  هتعلس ( عیبي  نأ  يلاتلا  ةزجعملا  بوبحلا  عئاب 

قيدصت اًضيأ  انیلع  بعصي  هنكل   ،( اھتاذ دح  يف  ةدیج 
. ةقثلا نوقحتسي  نيذلا  كئلوأ 

فيرش لجر  كنأ  لیخت   ، ةلكشملا هذھل  رخآ  بناج  كانھ 
يف فرصتت  نأ  كب  ردجي  فیكف   ، كلذك لظت  نأ  ديرتو 

ثیحو ال ؛  ةقثلاب نيريدج  ریغ  هیف  سانلا  مظعم  ملاع 
؟ لاح ةيأ  ىلع  نيرخآلاب  صاخشألا  مظعم  قثي 



ىلإ وتلل  تممضنا  كنأ  ضرتفا   ، سوملم لاثم  ميدقتلو 
مظعم نأ  تككش  نإ   ، فراعتلل ينورتكلإ  عقوم 

يف ًالیلق  نوغلابي  عقوملا  نوداتري  نيذلا  صاخشألا 
ىلع تنأف   ، ةیتاذلا مھتریسو  ةيویحلا  مھتایئاصحإ 
يلع كستیھ " و "  رتنوج  تمق و "  امدنع   ! باوص

( وغاكیش ةعماج  يف  ذاتسأ  امھالكو  وسكتاروھ " (
ملاع ةساردب 

ىلع نومتھي  لاجرلا  نأ  انفشتكا   ، تنرتنإلا ىلع  فراعتلا 
لوطب رثكأ  نممتھي  ء  اسنلا نأو  ء  اسنلا نزوب  بلغألا 

نأ ئجافم  ریغ  امبر  اذھو  انفشتكا  امك   ، لاجرلا لخدو 
طسوتملا نم  لقأ  نھنزو  نأب  ندفي  تنرتنإلا  ىلع  ء  اسنلا

نم ىنغأو  لوطأ  مھنأ  لاجرلا  ىعدا  نیح  يف   ، ریثكب
ء اسنلاو لاجرلا  نم  ًّالك  نأ  ىلإ  ریشي  اذھو   ، طسوتملا

مھنإف اذلو  ؛  هنع نوثحبي  يذلا  رخآلا  فصنلا  نوفرعي 
لجرلاف  ، ةیصخشلا مھتامس  فصو  دنع  ًالیلق  نوشغي 

ًاّيونس رالود  ينجيو 60000  مدق  هلوط 5.9 "  يذلا 
بتارلا يف  ةدايزو  ةیفاضإ  ةصوب  ةداع  هسفن  حنمي 

مدق هلوط 5.10  نأب  هسفن  اًفصاو   ، رالود اھردق 30000 
هتكيرش ركذتت  ء  انثألا هذھ  يفو   ، رالود ينجي 90000  هنأو 
اھنزو حبصي  مصخبو %5،  ةعماجلا  يف  اھنزو  ةلمتحملا 

. ًالطر  133
اًقداص نوكت  نأ  ررقتو  مدق  تنك 5.9  نإ  ثدحي  اذام  نكل 

؟ ةدیجلا ةقالعلا  يف  مھم  رصنع  قدصلا  نأب  نمؤت  كنأل 
غلابلا كلوط  نأرقي  يتاللا  ء  اسنلا نأل  بقاعت  فوس 

وأ 5.7 مدق  وھ 5.8  يقیقحلا  كلوط  نأ  نضرتفي  مدق   5.9



ةیقوسلا كتمیق  نم  تضفخ  شغلل  كضفربو   ، مدق
يف كيدي  عضتو  دھنتت  ؟  لعفت اذام  نذإ   ، ریبك لكشب 

ةضراعملا لماوعلا  نم  ریثكلا  كانھ  نأ  كردتو   ، كبویج
تملستسا نأ  دعبو  كيرش  داجيإ  ةیمھأل  اًرظنو   ، قدصلل
كنإف  ، ًالیلق نوشغي  عیمجلا  نأ  ةفسؤملا  ةقیقحلل 

. ًالیلق قئاقحلا  فیيزت  ررقتو  ملستستس  نظأ  امك  اًضيأ 
نكمي كلذ  نإف   ، ًالیلق ولو  ىتح  شغت  أدبت  نإ  ام  عبطلاب 

، لاثملا لیبس  ىلع  رظنا   ، نمزلا رورمب  ةداع  حبصي  نأ 
ریسلا نم  اًریثك  ىرأ   ، ةیتاذلا ةریسلا  ةباتك  ةیلمع  ىلإ 

تاسارد ةیلك  وأ  فئاظول  نومدقتي  امدنع  يبالطل  ةیتاذلا 
يف مھنم  ةبغرف   ، ةیصوت تاباطخ  ينم  نوبلطيو  ایلع 

مھنألو  ، لمتحملا مھلمع  بر  هابتنا  تفلو  زوربلا 
، اًضيأ كلذ  نولعفي  مھنإف   ، نوغلابي عیمجلا  نأ  نودقتعي 

ء اصحإلا يف  ةمدقم  سرد  صخش  يأ  نإف  كلذل  اًقبطو 
لوحتتو  ، يئاصحإلا لیلحتلا  يف  اًقلط  ةأجف  حبصي 

ةصاخ تانایب  لاخدإ  يف  لثمتت  يئزج  ماودب  ةفیظو 
ةرتف حبصتو   ، تانایبلا لیلحت  ىلع  ةدعاسم  ىلإ  ةبرجتب 

ةغللا يف  ةقالط  سيراب  يف  نارھش  اھتدم  بيردت 
، ةیسنرفلا

ينيري امدنع  هنأ  ةجردل  ةياغلل  داح  فقوملا  ةقیقحلا  يف 
امك ًانایحأ  رعشأ   ، ةیتاذلا مھریس  نویثحبلا  نودعاسملا 

ةصاخ يھ  اًعم  اھیلع  انلمع  يتلا  تاعورشملا  نأ  ول 
. مھدعاسأ تنك  يننأو  ةقیقحلا  يف  مھب 

؟ كيدل ةقثلا  مدع  قمع  ىدم  ام 
انأ و تمق   ، اھانيرجأ يتلا  يناجملا "  لاملا  ةبرجت "  بقع 



ىدم فاشتكال  ةبرجت  ء  ارجإب نفیتس "  تیليأ " و "   "
لكشبو  ، اًّقح تاكرشلا  يف  ةقثلا  مدع  ىوتسم  قمع 
يف حوضوب  سانلا  كش  ىدم  فاشتكا  اندرأ  ددحم 
ةمالعب تالوقملا  هذھ  طبترت  امدنع  ةقداصلا  تالوقملا 

. ةيراجت
تالوقملا نأ  نودقتعي  اوناك  اذإ  امع  سانلا  لاؤسب  انأدبو 

لمجلا "  و "  ء ارفص سمشلا  لثم "  اًمامت  ةضماغلا  ریغ 
قفتاو 100  ، ةبذاك مأ  ةحیحص  بلكلا "  نم  ربكأ 
نم انبلط  مث   ، ةحیحص اھنأ  ىلع  نیكراشملا  نم 

تالوقملا اومیقي  نأ  صاخشألا  نم  ىرخأ  ةعومجم 
ةكرش امإ  اھلاق  نم  نأب  ةیفاضإلا  تامولعملا  عم   ، اھسفن

روتكورب
، يروھمجلا بزحلا  وأ  يطارقميدلا  بزحلا  وأ  لبماج  دنآ 

يسایس وأ  يراجت  لصأ  ىلإ  تالوقملا  هذھ  بسن  لھ 
ةیلباق رثكأ  مھلعجو  نیكراشملا  تاعابطنا  ىلع  رثأ 

كشلل
؟ تالوقملا هذھ  قدص  يف 

نأ ىلإ  انرشأ  امدنعف   ، معن يھ  ةنيزحلا  ةباجإلا  تناك 
ء ارفص سمشلا  ةلوقم "  بحاص  وھ  يطارقميدلا  بزحلا 

 " ، اھیف كیكشتلل  ةیلباق  رثكأ  نوكراشملا  ناك   ، " 
ء ارمح عقب  اًضيأ  اھب  دجوت  نكل  ء،  ارفص سمشلا  عبطلاب 

يف يھ  لھ  نذإ  ء،  اضیب ودبت  ًانایحأو  حطسلا  ىلع 
يروھمجلا بزحلا  ناك  اذإو    " ؟ بسحف ء  ارفص ةقیقحلا 

نم ربكأ  لمَجلا  ةلوقم "  بحاص  وھ  لبماج  دنآ  روتكرب  وأ 
اوبنجتو اًدكأت  لقأ  ىرخأ  ةرم  نوكراشملا  ناك   ، بلكلا  "



ةلیصف نم  بلكلا  ناكول  اذام   " ) . مھئارآب ء  الدإلا
ء دبلا لالخ  نم    " ( ؟ ... ديدج دولوم  لمَجلاو  ساوردلا 

ناك  ، ةلوقملا لصأ  ببسب  ةياغلل  ةباترم  رظن  ةھجوب 
ىلع اًضيأ  رثأ  هنأ  ةجردل  ةياغلل  ًایلاع  ةقثلا  مدع  ىوتسم 

ةحیحصلا تالوقملا  ديدحت  ىلع  نیكراشملا  ةردق 
. حوضوب

مدع نم  عونلا  اذھ  ناك  اذإ  ام  ةیلاتلا  انتبرجت  يف  انل  ء است
اھب رم  يتلا  ةیقیقحلا  ةبرجتلا  ریغي  نأ  نكمي  ةقثلا 

انمق  ، ةلأسملا هذھ  ةساردلو   ، نیعم جتنم  عم  مھدحأ 
مییقتل انلمعم  ىلإ  وغاكیش  ةعماج  نم  بالط  ةوعدب 

ىلإ عامتسالا  مھنم  انبلطو   ، ةمسجم توص  ةزھجأ  ةدوج 
عنص نم  روزأ "  زارط "  نم  مسجم  توص  زاھج 

. ويدوأ جديربماك 
ةیلاع ةزھجألاو  توصلا  تامخضم  اولغشي  نأ  لبقو 

ضرعتسيو فصي  ًابیتك  نیكراشملا  عیمج  أرق   ، ددرتلا
أرق  ، مسجملا توصلا  ةزھجأل  ةفلتخملا  صئاصخلا  عیمج 

، ويدوأ جديربماك  نم  هنإ  مھل  لِیق  ًابیتك  نیكراشملا  ضعب 
هنأ حضوأ  بیتكلا  اذھ  نكل   ، هسفن بیتكلا  نورخآ  أرقو 

عمتسا كلذ  دعب   ، ستروبير رمویسنوك  نع  رداص 
ةعوطقم ل " ىلإ  ةعاس  فصن  ةدمل  نیكراشملا  عیمج 

ىدم ام   ، مسجملا توصلا  ماظن  مییقتل  خاب "   . سإ  . هیج
نم ناك  لھ  ؟  يثالثلا حوضو  ىدم  ام  ؟  ریھجلا ةوق 

لھسلا
تاھوشت ةيأ  كانھ  تناك  لھ  ؟  مكحتلا تاودأ  مادختسا 

؟ ماظنلا لباقم  نوعفدیس  اوناك  مك  اًریخأو  ؟  توصلا يف 



اًریثك مسجملا  توصلا  زاھج  نوكراشملا  بحأ   ، نیبت امك 
نع ةرداص  اھوأرق  يتلا  تامولعملا  نإ  مھل  لیق  امدنع 

اولاق امك   ، ستروبير رمویسنوك  لثم  زیحتم  ریغ  ردصم 
تارالود يلاوح 407  طسوتملا  يف  نوعفدیس  مھنإ 

لا 282 غلبم  نم  ریثكب  ربكأ  غلبم  وھو   ، ماظنلا لباقم 
جديربماك بیتك  اوأرق  نيذلا  كئلوأ  هضرع  يذلا  اًرالود 

. ويدوأ
قيوستلا تامولعم  يف  ةقثلا  مدع  نأ  حضتا  فسأللو 

ىتح لماكلاب -  انكاردإ  ىلع  رثؤي  هنأ  ةجردل  ةياغلل  قیمع 
عاتمتسالل انعفدي  امم  ةرشابم -  ةبرجت  ةھجاوم  يف 

اذھ ) . كلذ فالخ  لعفنل  انك  امم  لقأ  لكشب  ةبرجتلاب 
ام لیختف   ، ًاّیبسن ةقوثوملا  ةيراجتلا  تامالعلا  عم  ثدحي 

.( ةقثلاب ةريدجلا  ریغ  ةيراجتلا  تامالعلا  عم  ثدحیس 
ةدیكملا عم  ةئیسلا  يتبرجتل  ةظحلل  دعنل  نآلاو 

تیليأ " تررق و "   ، لباكلا ةكرش  اھتربد  يتلا  ةیقيوستلا 
يذلا نالعإلا  ىلع  ةریغص  ةسارد  ء  ارجإ نفیتس "  و " 

يندعو
نالعإلا ضرعب  انمق   ، يناجملا يمقرلا  لباكلا  نم  رھشب 

ةفلكتلا نع  مھانلأسو  صاخشألا  نم  تائم  عضب  ىلع 
صخش يننألو   ، مھداقتعا يف  ضرعلا  اذھل  ةیقیقحلا 

نأ لصألا  يف  عقوتأ  تنك  دقف   ، عادخنالا لھسو  جذاس 
،( ةقیقحلا يف  كلذك  نكي  ملو  اًّقح ( ًاّیناجم  رعسلا  نوكي 

ردقلاب اوناك  انتنیع  يف  سانلا  نم  ًالیلق  نأ  نیبت  نكل 
تعقوت دقف  ؛  َّيدل تناك  يتلا  ةجاذسلا  نم  هسفن 

تارالود نیب 10  ام  ضرعلا  مھفلكي  نأ  ىمظعلا  ةیبلاغلا 
هنأ ال تقولا  رورمب  اوملعت  سانلا  نأ  ادب   ، اًرالود و70 



لباك ةمدخ  وأ   ) ، يناجملا ء  ادغلاب ىمسي  ام  اًّقح  دجوي 
مھنأ مغر   ) ، كلذل اًقفو  مھتاعقوت  اولدعو   ،( ةیناجم

.( يقیقحلا رعسلل  مھفاشتكا  دنع  اًضيأ  نوجعزني 
اًضيأ انمق  ثیح  ؛  ةئیسلا رابخألا  ةياھن  تسیل  هذھ  نكل 
اھيدل تناك  ةعومجم  نیتعومجم -  ىلإ  انتنیع  میسقتب 
مل ىرخأو  كلذ  لباكلا  ةمدخ  دوزم  عم  ةقباس  ةبرجت 

ةصاخلا فیلاكتلا  تاريدقت  نیب  انراقو  ةبرجتلا -  كلتب  رمت 
، نیتعومجملل ةبسنلاب  اھنع  نلعملا  ةیناجملا  ةمدخلاب 

، نیتعومجملا نیب  ةریبك  ةوجف  كانھ  تناك  هنأ  نیبتو 
ةكرش " عم  يراجت  لماعت  مھيدل  نكي  مل  نيذلا  كئلوأف 

امك اًمامت  مھعادخ  لھسلا  نم  ناك  ةیناجملا "  تالباكلا 
ًاّيراجت لماعتلا  مھل  قبس  نيذلا  نأ  نیح  يف   ، تعدخ

ةیقیقحلا ةفلكتلا  نوكت  نأب  اوردق  تالباكلا  ةكرش  عم 
كنیمخت ؟  فالتخالا اذھ  ببس  ناك  اذام   ، ریثكب ىلعأ 

، لبق نم  ةقباس  ةبرجتب  اورم  نيذلا  ررضت   ، حیحص
ةكرش هردصم  ء  يش يأ  يف  مھتقث  اوعجار  كلذل  ةجیتنو 

. هذھ تالباكلا 
؟ لمأ كانھ  لھ 

نكل  ، ةياغلل ةمئاشتم  تاوصألا  هذھ  لك  نأ  كردأ  يننإ 
تاقولخم مھ  رشبلا  ء  يش لك  مغرف   ، ًاّیباجيإ ًابناج  كانھ 

نحنف  ، مھتعیبط يف  اذھو  نيرخآلاب  قثت  ةیعامتجا 
ةھجاوم يف  ىتح  ضعبلا  انضعبب  ناميإلا  ىلإ  لیمن 
مغرو  ، كلذب مایقلا  مدعل  ةحضاو  ةیقطنم  بابسأ 

نم هنأ  دقتعأ   ، ةقثلا مطحت  ىلع  بلغتلا  تابوعص 
نكمملا



نم بسانملا  ردقلا  رابتعالا  يف  عضولاب   ، اھحالصإ
. هیجوتلاو رامثتسالا 

دنآ نوسنوج  ةكرش  لماعتل  يلصألا  جذومنلا  ىلإ  رظنا 
يفف ماع 1982،  لونیلياتلاب  بعالتلا  ةعقاو  عم  نوسنوج 

ةقطنم يف  صاخشأ  ةعبس  يفوت  ماع 1982،  ربمتبس 
ثنيرتس ارتسكإ  نم  تالوسبك  مھیطاعت  دعب  وغاكیش 

زاغب اھفیيزتب  ةیباھرإ  ةيودأ  ةكرش  تماق  لونیليات 
دنآ نوسنوج  وريدم  ىلوأ  ةمزألا  ةيادب  ذنمو   ، دینایسلا

اولعفو كلھتسملا  ةمالسل  ىوصقلا  ةيولوألا  نوسنوج 
ببس نع  رظنلا  ضغب   ، ةاسأملا ء  اوتحال مھعسوب  ام  لك 

ةعرسب نوسنوج  دنآ  نوسنوج  تماقو   ، أطخلا
عیمج تبحسو   ، لونیليات جاتنإ  فاقيإب  ةیعاوطو 

لك ةداعإ  ىلع  تثحو   ، قوسلا نم  لونیليات  تالوسبك 
اًصارقأ تمدقو   ، اًقبسم اھؤارش  مت  يتلا  تالوسبكلا 

ةليدب
. ةلوھس لكب 

تاجاجز نم  نیيالم  ریمدتب  ةياھنلا  يف  ةكرشلا  تماقو 
تضفخناو  ، رالود نویلم  زواجتت 100  ةفلكتب  لونیليات 

نم رثكأب  رثأتست  تناك  يتلا   ، ةیقوسلا لونیليات  ةصح 
لكشب ةدحتملا  تايالولا  يف  تانكسملا  تاعیبم  ثلث 
ةيراجتلا ةمالعلا  ةياھن  ء  اربخلا نم  ریثكلا  عقوتو   ، لئاھ

دنآ نوسنوج  تداعأ  ةزیجو  ةرتف  دعب  نكل   ، ةروھشملا
فیيزتلل مواقم  ديدج  ء  اعو يف  لونیليات  ميدقت  نوسنوج 

ةینالعإ ةلمح  هتقفار   ، ةمالسلل ًاّیثالث  اًمتخ  نمضتي 
ةصح تفاعتو   ، يباجيإ يمالعإ  مامتھاو  ةزكرم  ةعيرس 



نیح يف   ، ماع دعب  ىلإ %30  لصتل  ةیقوسلا  لونیليات 
لالخ نوسنوج  دنآ  نوسنوج  مھسأ  رعس  ىفاعت 

. نيرھش
متي ًالثم  لظي  لونیليات  نم  فوخلا  نأ  ةقیقح  دعتو 

يف تامزألل  ةلاعفلا  ةرادإلا  ىلع  طارفإب  هب  داھشتسالا 
ء يش لك  مغرف   ، ًابيرقت بائتكالل  ةببسم  لامعألا  ملاع 

هذھ لثمب  تفرصت  تاكرشلا  نم  لیلقو   ، ميدق لاثملا 
تمدق دق  كلذ  مغرو   ، نیحلا كلذ  ذنم  ةیجذومنلا  ةقيرطلا 

ةیفافشلل اھب  نكمي  يتلا  ةیفیكلا  ىلع  ًاّيوق  ًالاثم 
ةماعلا ةقثلا  ةداعتسا  ىلع  دعاست  نأ  ةیحضتلاو 
راسملا ىلع  اھسفن  عضو  ىلع  ةكرشلا  دعاستو 

. حیحصلا
، ةقثلا تاكرشلا  اھب  سرغت  ىرخأ  ةدعاو  ةقيرط  كانھو 

ىواكش عم  يقابتسا  لكشب  لماعتلا  قيرط  نع  يھو 
تالباكلا ةكرش  اھسرامت  ةقيرطلا  هذھو   ، نیكلھتسملا

يتلا تساكموك   ( تالباكلا يف  ةقالمع   ، لجأ ةقالمعلا (
ىلإ لصت  نأ  لبق  ىتح  ء  المعلا ىواكشل  بیجتست  تأدب 

ةیمقرلا ةياعرلا  ريدم  فشتكا  ء،  المعلا ةمدخ  مسق 
تنرتنإلا ىلع  ثحبلا  لالخ  نم  هنأ  نوسایلإ "  كنارف   "

عاطتسا باركموك )،  ًانایحأ  وأ  تساكموك ( ةملك  نع 
امع نوسفني  اوناك  ء  ادعس ریغ  ء  المع ىلع  روثعلا 

ةیلاتلا ةوطخلا  ذختا  مث   ، مھئاقدصألو مھسفنأل  مھلخادب 
لبق مھتالكشم  نأشب  ىواكشلا  باحصأ  ةلسارم  أدبو 

تاكرش اًضيأ  موقت  ) . ةیمسر ىواكش  حبصت  نأ 
، ليد  ، كادوك  ، زروتوم لارنج   ، ولب تیج  اھنم  ىرخأ - 



يأو رتيوت  ىلع  اھئالمع  تاقیلعت  ةعباتمب  ازتیب -  زونیمودو 
.( رخآ ناكم 

لعجت نأ  يھو  ةركفلا  هذھ  نم  اًفرطت  رثكأ  ةخسن  كانھو 
ء اشنإ لالخ  نمف   ، ةفیعضو ةفافش  اھسفن  تاكرشلا 

نوكلھتسملا هلالخ  نم  عیطتسي  ينورتكلإ  عقوم 
نع ضعبلا  مھضعب  عمو  ةكرشلا  عم  ةيرحب  ثدحتلا 

نكمي ء،  يش لكو  ةضیغبلا  ء  ایشألا  ، تامدخلاو تاجتنملا 
نإ ةریبك  ةیبلس  بقاوعل  اھسفن  تاكرشلا  ضرعت  نأ 

نم عونلا  اذھ  دعيو   ، تقو يأ  يف  فرصتلا  ءت  اسأ
همدختست نأ  نكمي  ام  اًعون  مازتلا  زاھج  ةیفافشلا 

ريدج وحن  ىلع  فرصتلا  ىلع  اھسفن  رابجإل  تاكرشلا 
، ةقثلاب

هنأ امبو   ، كلذ فالخ  لعفب  ء  ارغإلل ضرعتت  امدنع  ىتح 
ء وسب تالفإلا  فوشكملا  ملاعلا  اذھ  يف  بعصلا  نم 
رثكأ اًعاونأ  ىنبتت  اذاملف ال   ، لاح ةيأ  ىلع  خراص  فرصت 

؟ ةيراجتلا تایلمعلا  نم  ةقثلاب  ةرادجو  ةیباجيإ 
ء اوھلاك ةماع ( ةعفنم  ةقثلا  ةصاخلا  تاكرشلا  ضعب  ربتعت 

هذھ ىدحإو   ، ةقثلا ء  المعلا مھلدابيو  ء)،  املاو يقنلا 
يتلا  ، دنالربمیت يھ  اًریثك  اھیف  قثأ  يتلا  تاكرشلا 

فیج اًثيدح ل "  ةرم  تاذ  ترضح   ، جورخلا سبالم  عنصت 
هیف ىلدأ   ، ةكرشلاب نیيذیفنتلا  نیيرادإلا  ریبك  زتراوس " 

دنالربمیت اھب  لواحت  يتلا  قرطلل  يلیصفت  فصوب 
ريودت ةداعإو  نوبركلا  دیسكأ  يناث  تاثاعبنا  لیلقت 

اھیفظوم ةلماعمو  ةلمعتسملا  داوملا  مادختساو 
يذیفنت ريدم  هلأس  فیج "  ثيدح "  ةياھن  يفو   ، فاصنإب



ام  " : رخآ
هنأب فیج "  باجأف "    " ؟ تارامثتسالا هذھ  ىلع  دئاوعلا 
مل هنكل  تایكولسلا  هذھل  يداصتقا  دئاع  داجيإ  لواحي 
نم هنأ  فاضأ  امك   ، تانایبلا يف  هیلع  نآلا  ىتح  رثعي 
ةيزجم ةیعامتجالاو  ةیئیبلا  ةیلوئسملا  نوكت  نأ  فیطللا 

ناك دقف   ، يرورض كلذ  نأب  اًّقح  رعشي  هنكل ال   ، اًضيأ ًاّیلام 
ئدابملل هتكرش  عابتا  نم  دكأتي  نأ  ةطاسبب  ديري 

اذھ عامس  دعب   ، هؤانبأ اھعبتي  نأ  دارأ  يتلا  ةیقالخألا 
. يل دنالربمیت  ء  اذح لوأ  يرتشأل  تبھذ 

يقالخأ ىزغم  تاذ  ةصق 
The Boy Who Cried ناونعب يتلا  بوسيإ "  ةصق "  دعت 

، ةقثلا نادقف  نع  يقالخأ  ىزغم  تاذ  ةرثؤم  ةصق   Wolf
ةياعر ىلوتي  يبص  عار  ررقي   : ةصقلا ركذتتأ 

" : ًالئاق حیصي   ، مايألا دحأ  يف  عاتمتسالا  ةدلبلا  ةیشام 
نيدلقتم روفلا  ىلع  ةدلبلا  لاجر  يتأيو   ، بئذ " !  ! بئذ

، ةنیمثلا مھتاناویح  نع  عافدلل  نيدعتسمو  ةحلسألا 
دعبو  ، ةدلبلا ىلإ  نودوعيو  مھعادخ  مت  هنأ  نودجيو 

" ! بئذ  ! بئذ  " : ىرخأ ةرم  يبصلا  حیصي  مايأ  ةعضب 
حالسلا نيدلقتم  ىرخأ  ةرم  ةدلبلا  لاجر  يتأيو 

هنأ اًددجم  نوفشتكيو   ، مھتیشام نع  عافدلل  نيدعتسمو 
دجي ، ال  ًاّیلعف بئذلا  يتأي  امدنع  اًریخأو   ، بئذ دجوي  ال 

دعي ملف   ، ةسئایلا هتاحیص  عمسي  نم  يبصلا 
، هدحو بئذلا  موجھ  دصي  هنوكرتيو  هب  نوقثي  ةدلبلا  لاجر 

خسن ضعب  يف  بئذلل ( ةیحض  ةیشاملا  عقت   ، يلاتلابو
.( اضيأ يبصلا  بئذلا  لكأي   ، ةصقلا



كانھ  ، قاوسألاب قلعتي  امیف  ةصقلا  هذھ  يف  ركفنل 
ةرفغمل نودعتسم  سانلا  نأ  امھلوأ  ؛  ةصقلا يف  نايزغم 

تاكرشلا نم  ریثكلا  نأ  حضاولا  نمو   ، بذكلا ضعب 
ىلع اًتقؤم  ضورعلاو  تانالعإلا  يف  مھبيذاكأب  نوتلفي 

مایقلا يف  نوقوسملا  رمتسي  امدنع  نكل   ، لقألا
سیل مقتني  ةقثلا  مدع  نإف   ، ةعداخلا تانالعإلا  تاكیتكتب 

نم
نيرخآلا نم  ماع  لكشب  اًضيأ  امنإو  بسحف  مرجملا 

تا ء اعدا قوسلا  يف  نوقراملا  رشني  امدنع   ، كلذك
ةقثلا مدع  ىوتسم  نوديزي  انم  نيریثكلا  نإف   ، ةبذاك

مث  ، مھيدل
ثیح ؛  هعمسن ء  يش لك  لمشي  اذھ  ةقثلا  مدع  رشتني 

ء، يش يأ  يف  باترنو   ، ةحضاولا قئاقحلا  يف  ككشتن 
ًاظھاب اًنمث  يتقث  تناخ  يتلا  تالباكلا  ةكرش  تضاقت  دقل 

نیكلھتسم تعفد  نأب  اھتعانصب  ترضأ  اھنكل   ، دیكأتلاب
، ماع لكشب  تالاصتالا  تاكرشب  ةقثلا  مدع  ىلإ  يلثم 

، تالاصتالا عاطق  ء  احنأ يف  لقتني  اذھ  ةقثلا  مدعو 
تاجوم ًاثدحم  ةنكاس  ةكرب  يف  اھطاقسإ  مت  ةاصحك 
عمتجملاو ةراجتلا  ىلع  ةياھنلا  يف  رثؤت  ةياغلل  ةریغص 

. لكك
يف انوتل  أدبن  يذلا  ىزغملا  مھألاو -  يناثلا  ىزغملا  نكل 

امدنع ةدشب  اھعاجرتسا  بعصي  ةقثلا  نأ  وھ  همھف - 
ةیفرصملا ةمزألا  يف  ریكفتلا  الإ  ء  رملا ىلع  امف   ، لكآتت

ماع
دفت ملو   ، يكيرمألا داصتقالل  اًعاجوأ  تببس  يتلا   2008

تبقعأ يتلا  ةديدجلا  حئاوللاو  يلاملا  ذاقنإلا  تایلمع 



كولس لعفي  ملو   ، ةقثلا مطحت  جالع  يف  اًریثك  ةمزألا 
نأ ىوس  اًئیش  تيرتس "  لوو  يف "  نیيذیفنتلا  نيريدملا 

ةقثلا لھاجت  ببسب  نیقي  ىلع  تسل   ، ةلب نیطلا  داز 
اھنادقف نأ  يل  حضتي  نكل   ، اًّمھم اًّماع  اًدروم  اھرابتعاب 

عیمج ىلع  ىدملا  ةليوط  ةیبلس  بقاوع  هل  نوكتس 
اًتقو قرغتسیس  ةماعلا  ةقثلا  حالصإ  نأو   ، نیینعملا

تناع  ، يدرفلا عمطلاو  رظنلا  رصق  لضفبو   ، ةياغلل ًاليوط 
ةمظنألا لكش  يف   ، ةلاحلا هذھ  يف  عاشملا (  ضرألا 

. ىربك ةاسأم  نم   ( لكك داصتقالاو  ةموكحلاو  ةیلاملا 
مھم ماع  دروم  ةقثلا  نأ  مھف  لالخ  نم  كلذ  مغرو 

لعفت نأ  نكمي   ، هب مامتھالاو  هتيامح  نم  دب  سوملمو ال 
تاسسؤملا ضعب  أدبتو   ، اھتداعتسال ریثكلا  تاسسؤملا 

لعفو اھیلع  ةظفاحملاو  ةقثلا  قلخب  اًریثك  مامتھالا  يف 
ةياھنلا يفو   ، اھل لمتحملا  روھدتلا  عنمل  اھعسوب  ام 

لاثمب متھتس  حجنت  نأ  ديرت  يتلا  تاكرشلا  نأ  دقتعأ 
ةماقتسالاو ةیفافشلاو  قدصلا  نأ  كردتو  دنالربمیت 

ىدل ةیساسأ  ئدابم  نوكت  نأ  بجي  لداعلا  لماعتلاو 
ء ارشلاب اھدوھج  انأفاك  نیكلھتسمك  اننأ  ولو   ، تاكرشلا

ةداعإ تقولا  رورمب  عیطتسن  امبرف   ، رركتم لكشب  اھنم 
قحتست يتلا  ةبخنلا  تاكرش  يف  لقألا  ىلع  ةقثلا  ء  انب

. ًالعف ةقثلا 



ءزجلا 1  ، انتیصخش قایس  لصفلا 13 
؟ كلذ لایح  لعفن  نأ  انناكمإب  اذامو   ، نوعداخم نحن  اذامل 

تاقرسلا عیمجل  ةیلامجإلا  ةفلكتلا  تناك  ماع 2004  يف 
ةراسخلا تناكو   ، رالود نویلم  ةدحتملا 525  تايالولا  يف 

هذھ  ، رالود يلاوح 1300  ةدحاولا  ةقرسلا  نم  ةيدرفلا 
ةوقلا رادقم  ىلإ  رظنن  امدنع   ، ةياغلل ةریبك  تسیل  غلابملا 

ةمھاسملا متت  يتلا  تاحالصإلاو  ةیئاضقلاو  ةیطرشلا 
رادقم نع  كیھان  نیقراسلا -  زاجتحاو  لاقتعال  اھب 

عاونأ اھب  ىظحت  يتلا  ةینويزفیلتلاو  ةیفحصلا  ةیطغتلا 
نیمرجملا عم  لھاستن  نأ  حرتقأ  يننإ ال   . كلت مئارجلا 

انسفنأ يمحن  نأ  دب  الو  صوصل  مھف   ، عبطلاب نیینھملا 
. مھلاعفأ نم 

يف نیفظوملا  لایتحاو  ةقرس  ردقت   : يلي امیف  ركف  نكل 
اذھو  ، رالود رایلم  يلاوحب 600  ماع  لك  لمعلا  ناكم 
ةعمجملا ةیلاملا  ةفلكتلا  نم  لئاھ  لكشب  ىلعأ  مقرلا 

ةقرسلل
اھیلامجإ غلب  يتلا  تارایسلا ( ةقرسو  بھنلاو  وطسلاو 

امم ریثكب  رثكأ  يھو  ماع 2004)؛  رالود  رایلم  يلاوح 16 
تايالولا يف  نیینھملا  نیمرجملا  عیمج  عیطتسي 

ةدحتملا
لاملا سأر  فعض  ًابيرقت  هنأ  امك  ؛  مھتایح يف  هتقرس 

نم رثكأ  كانھ  نكل   ، كيرتكلإ لارنج  ةكرشل  يقوسلا 
فیضي  ، نیمأتلا عاطق  نم  ةمدقم  ريراقتل  اًقفوف  كلذ ، 

نادقفب مھتا  ء اعدال ةبذاك  رالود  رایلم  ماع 24  لك  دارفألا 
بئارضلا ةئیھ  ردقت  ء  انثألا هذھ  يفو   ، تاكلتمملا



لثمي امم   ، ًاّيونس رالود  رایلم  ةراسخلا ب 350  ةیلخادلا 
يتلا بئارضلل  نییلاردیفلا  نیلوئسملا  ريدقت  نیب  ةوجف 
عاطق يناعيو   ، هنوعفدي امو  نونطاوملا  اھعفدي  نأ  بجي 

رالود رایلم  رسخي 16  ثیح  ؛  اًضيأ ةلكشم  ةئزجتلا 
، سبالم نورتشي  نيذلا  نئابزلا  ببسب  يونس ًّا 

هذھ نودیعيو   ، لخادلل تاورعلا  يطب  نوموقيو  اھنودتريو 
. لماكلاب مھلاومأ  نودیعتسيو  ةلمعتسملا  سبالملا 

سرجنوكلا وضع  لایتحالل -  ةیموي  ةلثمأ  اذھ  ىلإ  فضأ 
ةعامج وضع  نم  فلوجلا  بعلل  تالحر  لبقي  يذلا 

نم ىواشر  ذخأي  يذلا  بیبطلاو  ؛  هيدل لضفملا  طغضلا 
ةكرشلل يذیفنتلا  ريدملاو  ؛  اھمدختسي يتلا  لماعملا 

قباس خيراتب  هب  ةصاخلا  مھسألا  تارایخ  خرؤي  يذلا 
طاشنلا نم  لئاھ  رادقم  كيدلو  يئاھنلا -  هبتار  ديزیل 

طاشن نم  لئاھ  لكشب  ربكأ  وھو   ، ضیغبلا يداصتقالا 
. نيداتعملا لزانملا  صوصل 

نورنإ نأ  حضتاو  ماع 2001 ( نورنإ  ةحیضف  تعلدنا  امدنع 
ةلجمل اًقفو  اكيرمأ "  يف  اًراكتبا  رثكألا  ةكرشلا  اھتفصب " 

ردقب نيدت  تناك   ، ةیلاتتم تاونس  تسل  نشتروف 
تدجو  ،( ةبساحملا يف  اھتاراكتبا  ىلإ  اھحاجن  نم  ریبك 

ةعماج يف  ذاتسأ  ریمأ " ( نوأ  رازام " و "  انین  انأ و " 
لایتحالا عوضوم  شقانن  انسفنأ   ( وجیيد ناسب  اینروفیلاك 
امیس مئارجلا ال  ضعب  اذامل   : انل ء استو ء،  ادغلا ىلع 

، ةوسق لقأ  ماكحأ  اھیلع  ردصت   ، ةيرادإلا لامعألا  مئارج 
نیب ًاّیلام  اًررض  اوثدحي  نأ  نكمي  اھیبكترم  نأ  امیس  ال 

ةرشاعلا ةعاسلا  يف  اھنولوانتي  يتلا  بیلحلاب  ةوھقلا 



صللا هببسي  نأ  نكمي  يذلا  ررضلا  نم  رثكأ  ء  ادغلا نیبو 
؟ هتایح يف  يداعلا 

نم ناعون  كانھ  نوكي  دق  هنأ  انررق  ةشقانملا  دعبو 
يذلا لایتحالا  نم  عونلا  كلذ  امھدحأ   ، لایتحالا

ةطحم ناقوطي  نیلاتحملا  نم  نینثا  ةروص  يعدتسي 
امنیبو  ، دوقو

جرد يف  دوجوملا  لاملا  رادقم  يف  ناركفي  نارمي 
ةبوقعلاو  ، امھفقويو اًدوجوم  نوكي  دق  ْنَمو   ، ةنيزخلا

امب امھیلع ( ضبقلا  لاح  يف  اھاھجاوي  نأ  نكمي  يتلا 
كلذ يف 

ء انبو  .( كولسلاو ریسلا  نسحل  امھحارس  قالطإ  ةیناكمإ 
ةقرس ناررقي   ، اذھ دئاوفلاو  ةفلكتلا  باسح  ىلع 

. اھمدع نم  ناكملا 
هبكتري عونلا  اذھو   ، لایتحالا نم  يناثلا  عونلا  كانھ  مث 
لاجرلا   - ء افرش ماع  لكشب  مھسفنأ  نوربتعي  صاخشأ 

عقوم نم  اًملق  اوراعتسا  نيذلا  ء)  اجر فق   ) ء اسنلاو
تابورشملا عزوم  نم  ادوصلا  نم  اًديزم  اوذخأ   ، رمتؤملا

كالمألا ريرقت  يف  مھزافلت  ةفلكت  يف  اوغلاب   ، ةفیفخلا
ةمعلا " عم  ةبجو  اولوانت  مھنأب  ًابذك  اودافأ  وأ  ةدوقفملا 
تل ء است دقل   ، اًنسح لمعلا ( فيراصم  ىلع  اوفاضأو  دینإ " 

.( لمعلا لاوحأ  نع 
نكل  ، دوجوم لایتحالا  نم  يناثلا  عونلا  اذھ  نأ  ملعن  نحن 

نم ةعومجم  انعضخأ  ول  كلذ  نع  ًالضف  ؟  هراشتنا ىدم  ام 
ًاّیملع ةھجوم  ةبرجتل  ء  افرشلا صاخشألا 

لھ ؟  كلذ ىلع  نومدقیس  لھ   ، شغلاب مھانيرغأو 



؟ هنوقرسیس ام  رادقم  امو  ؟  مھتھازن نع  نولختیس 
. كلذ فشتكن  نأ  انررق 

زیمم ناكمب  درافراھ  ةعماجب  لامعألا  ةرادإ  ةیلك  ىظحت 
ىلع عقت  يتلا  ةیلكلا  رھتشت  ثیح  ؛  ةیكيرمألا ةایحلا  يف 

؛ ستسوشتاسام نطسوب  يف  زلراشت  رھن  فافض 
؛ مخفلا يرامعتسالا  يرامعملا  زارطلا  ىلع  ةینبمو 

ةداقلا رابك  عنصت  اھنأب   ، تاعربتلا لاومأب  ضیفتو 
ةلجم ةمئاق  يف  ةقیقحلا  يف   ، اكيرمأ يف  نیيراجتلا 

نشتروف
وجيرخ ىلوتي   ، ةكرش اھددع 500  غلابلا  تاكرشلا  لضفأل 

نم يلاوح %20  درافراھ  ةعماجب  لامعألا  ةرادإ  ةیلك 
اذھ نم  لضفأ  ناكم  يأ  نذإ   ، ىلوألا ةثالثلا  بصانملا 

؟ ةنامألا ةلأسم  نع  ةبرجت  هیف  يرجن  نأ  نكمي 
ةعومجم نم  انبلط  ثیح  ؛  ام اًعون  ةطیسب  ةساردلا  تناك 
ةعماج يف  ریتسجاملا  بالطو  نییعماجلا  بالطلا  نم 

ةددعتم ًالاؤس  نم 50  نوكتي  رابتخال  عوضخلا  درافراھ 
ةلئسألل ةھباشم  ةلئسألا  نوكتسو   ، تارایتخالا

يف رھن  لوطأ  ام  ةدحوملا ( تارابتخالا  يف  ةدوجوملا 
يتلا ةملكلا  ام  ةياور Moby - Dick ؟  فَّلأ  نم  ؟)  ملاعلا

فصت
يف بحلا  زمر  تناك  نم  ؟  ةلسلس يف  طسوتملا 

ةقیقد بالطلا 15  مامأ  ناكو   (. ؟ ةینانویلا ریطاسألا 
بلطیس تقولا  كلذ  ةياھن  يفو   ، ةلئسألا نع  ةباجإلل 

ليوحت مھنم 
تاجردلا لیجست  ةحفص  ىلإ  لمعلا  ةحفص  نم  مھتاباجإ 



ةحفص نم  لك  میلستو   ،( تاعاقفلا ةحفص  اھیلع  قلطي  )
ةمدقم يف  بقارم  ىلإ  تاعاقفلا  ةحفصو  لمعلا 

لك لباقم  تاتنس  مھیطعي 10  بقارملا  ناكو   ، ةفرغلا
. يفكي امب  طیسب  اذھو   ، ةحیحص ةباجإ 

بالطلا نم  ةديدج  ةعومجم  نم  انبلط  ىرخأ  ةبرجت  يفو 
، مھم رییغت  عم  نكل   ، هسفن ماعلا  رابتخالل  عوضخلا 

نولوحيو رابتخالل  ةعومجملا  هذھ  يف  بالطلا  عضخیس 
لالخ نم  تاجردلا  لیجست  ةحفص  ىلإ  مھلمع 

هذھ يف  نكل   ، ةقباسلا ةعومجملا  تلعف  امك   ، تاعاقفلا
تاعاقفلا ةحفص  يف  ةحیحصلا  تاباجإلا  نوكتس  ةرملا 

ةملعم
ةباجإلا ىلع  لدت  يتلا  ةعاقفلا  نيولت  متي  ناكو   ، اًقبسم

راشأ ولف   ، يدامرلا نوللاب  لاؤس  لك  نع  ةحیحصلا 
رھن لوطأ  نأ  ىلإ  مھب  ةصاخلا  لمعلا  ةحفص  يف  بالطلا 

، لاثملا لیبس  ىلع   ، يبیسیسملا وھ  ملاعلا  يف 
نوفرعیس تاعاقفلا  ةحفص  مھمیلست  متي  نأ  درجمبف 

يھ ةحیحصلا  ةباجإلا  نأ  تامالعلا  لالخ  نم  حوضوب 
يفو  ، لینلا

يف ةئطاخلا  ةباجإلا  نوكراشملا  راتخا  نإ  ةلحرملا  كلت 
ىلع ةمالع  اوعضيو  اوبذكي  نأ  مھناكمإبف   ، لمعلا ةحفص 

. تاعاقفلا ةحفص  يف  ةحیحصلا  ةباجإلا 
ةلئسألا ددع  ء  اصحإب اوماق   ، مھتاباجإ اولوح  نأ  دعبو 

يف ددعلا  كلذ  اوبتكو   ، حیحص لكشب  اھنع  اوباجأ  يتلا 
ةحفص نم  ًّالك  اوملسو   ، تاعاقفلا ةحفص  ىلعأ 

ةمدقم يف  بقارملا  ىلإ  تاعاقفلا  ةحفصو  لمعلا 



يتلا ةلئسألا  ددع  ىلإ  رظني  بقارملا  ناكو   ، ةفرغلا
ددعلا صخلم  ةحیحص ( ةقيرطب  اھنع  اوباجأ  مھنأ  اوعدا 

يذلا
يف هوبتك 

لك لباقم  تاتنس  مھل 10  عفديو   ( تاعاقفلا ةحفص  ىلعأ 
. ةحیحص ةباجإ 

تاباجإلا ىلإ  مھتاباجإ  نوریغيو   ، بالطلا شغیس  لھ 
، نيدكأتم نكن  مل  ؟  تاعاقفلا ةحفص  يف  اًقبسم  ةملعملا 

نم ةیناثلا  ةعومجملا  يرغن  نأ  انررق  لاح  ةيأ  ىلع  نكل 
ىرخأ ةرم  بالطلا  عضخ  ةلاحلا  هذھ  يفو   ، رثكأ بالطلا 

ةملعملا تاعاقفلا  ةحفص  ىلإ  تاباجإلا  اولوحو  رابتخالل 
ةحفص اوقزمي  نأ  مھنم  انبلط  ةرملا  هذھ  نكل   ، اًقبسم

تاعاقفلا ةحفص  اوملسيو   ، مھب ةصاخلا  ةیلصألا  لمعلا 
ىلع ةلدألا  عیمج  نورمدیس  رخآ  ىنعمب   ، بقارملل طقف 

؟ معطلا نوطقتلیس  لھ   ، عورشم ریغ  لمع  يأ 
. فرعن مل  ىرخأ  ةرم 

ةھازن ىلع  ةوقب  انطغض  ةریخألا  ةلاحلا  يفو 
ةحفص اورمدي  الأ  ةرملا  هذھ  مھنم  انبلط   ، ةعومجملا

ةملعملا تاعاقفلا  ةحفص  امنإو   ، طقف ةیلصألا  لمعلا 
، اًضيأ اًقبسم 

ىلع مئاقلا  اوغلبي  نأ  مھیلع  نكي  مل  كلذ  نع  ًالضف 
تاحفص قيزمت  نم  اوھتنا  امدنع   ، مھحابرأب ةبرجتلا 

ةمدقم ىلإ  اوریسي  نأ  مھیلع  ناك   ، تاباجإلاو لمعلا 
ةیندعملا - تالمعلاب  اًئلتمم  ء  اعو انعضو  ثیح  ةفرغلا - 

ناك نإو   ، بابلا نم  اوجرخيو  مھحابرأ  بحسب  اوموقيو 



يھ هذھ  تناك  دقف   ، شغلا ىلإ  لام  دق  مھدحأ 
. ةلماك ةميرج  باكترا  يف  حاجنلل  ةصرفلا 

ةوفص طقتلیس  لھف   ، شغلا انلھسو  مھيرغن  انك  لجأ 
. كلذ فشتكن  نأ  انیلع  نیعتیس  ؟  معطلا اكيرمأ  بابش 

انحرش  ، اھدعاقم ىلع  ىلوألا  ةعومجملا  ترقتسا  امنیب 
مث  ، ةقیقد ةدمل 15  اولمع   ، تارابتخالا انعزوو  دعاوقلا 

اوملسو تاعاقفلا  ةحفص  يف  مھتباجإ  خسنب  اوماق 
ناك  ، مھب ةصاخلا  تاعاقفلا  تاحفصو  لمعلا  تاحفص 
امبف  ، انب ةصاخلا  مكحتلا  ةعومجم  مھ  بالطلا  ء  الؤھ

نكت مل   ، تاباجإلا نم  يأ  ىلع  اولصحي  مل  مھنأ 
نع 32.6 اوباجأو   ، قالطإلا ىلع  شغلل  ةصرف  ةيأ  مھيدل 

. حیحص لكشب  ًالاؤس  لا 50  نم  طسوتملا  يف  لاؤس 
ةیبيرجتلا انتالاح  يف  نیكراشملا  نأ  أبنتت  يذلا  ام 

مكحتلا ةلاح  يف  نیكراشملا  نأل  اًرظن  ؟  هب اوماق  ىرخألا 
مكف  ، ةحیحص ةقيرطب  طسوتملا  يف  لاؤس  اولح 23.6 

ةلئسألا
ىرخألا ثالثلا  تالاحلا  يف  نیكراشملا  نأ  دقتعت  يتلا 

؟ ةحیحص ةقيرطب  اھولح  مھنأ  اوعدا 

، ةلئسألا نع  اًضيأ  مھ  اوباجأ   ، ةیناثلا ةعومجملا  نع  اذام 
ىلإ مھتاباجإ  ليوحتب  اوماق  امدنع  ةرملا  هذھ  مھنكل 

تاباجإلا ةيؤر  مھناكمإب  ناك   ، تاعاقفلا ةحفص 



تاتنس لباقم 10  مھتھازن  نع  نولختیس  لھ   ، ةحیحصلا
ةعومجملا هذھ  تعدا   ، نیبت امك  ؟  لاؤس لكل  ةیفاضإ 

نم ىكذأ  اوناك  لھ   ، طسوتملا يف  لاؤس  تلح 36.2  اھنأ 
كلذ نم  ًالدبو   ، هیف كوكشم  اذھ  ؟  مكحتلا ةعومجم 

.( لاؤس يلاوح 3.6  يف  ًالیلق ( نوشغي  مھانكسمأ 
، نمثلا عفرب  ةرملا  هذھ  انمق  ؟  ةثلاثلا ةعومجملا  نع  اذام 

امنإو  ، بسحف ةحیحصلا  تاباجإلا  ةيؤر  مھیلع  نكي  مل 
ةصاخلا لمعلا  تاحفص  قيزمت  اًضيأ  مھنم  بلط 

اولح مھنأ  اوعداو  اوشغ  لجأ  ؟  معُّطلا اوطقتلا  لھ   ، مھب
نم رثكأ   ، ةحیحص ةقيرطب  طسوتملا  يف  لاؤس   35.9

يف نیكراشملا  لثم  نكل   ، مكحتلا ةلاح  يف  نیكراشملا 
قزمت مل  يتلا  ةعومجملا  ًابيرقت ( ةیناثلا  ةعومجملا 

.( اھب ةصاخلا  لمعلا  تاحفص 
سیل قيزمت  مھنم  بلط  نيذلا  بالطلل  انلصو  اًریخأو 

، اًضيأ تاعاقفلا  تاحفص  نكلو  بسحف  لمعلا  تاحفص 
ام اوبحسو  لاملا  ء  اعو يف  مھيديأ  اوعضو  مث 

مھيديأ اوعضوو  لمعلا  تاحفص  قيزمتب  اوماق   ، نوقحتسي
نوئيرب مھو  ةیندعملا  تالمعلا  اوبحسو  لاملا  ء  اعو يف 

هوجو مھيدل  تناك  ء  الؤھ نأ  يھ  ةلكشملا   ، اًمامت
ةحیحص - ةباجإ  طسوتم 36.1  مھتا  ء اعدا تغلب   ، ةرذق

يتلا مكحتلا  ةعومجم  تاباجإ  نم  ًالیلق  ىلعأ  اذھو 
نیتعومجملا لثم  يساسأ  لكشب  نكل  تغلب 32.6 - 

. شغلل ةصرفلا  امھل  تحیتأ  نیتللا  نیيرخألا 
هنأ وھ  لوألا  جاتنتسالا  ؟  ةبرجتلا هذھ  نم  انملعت  اذام 

ء افرشلا لاجرلا  نم  ریثكلا  مدقي   ، ةصرفلا مھل  حاتت  امدنع 



نأ فاشتكا  نم  ًالدب   ، ةقیقحلا يف   . لایتحالا ىلع 
نیب اونزاویل  شغلا  ىلع  اومدقأ  نم  مھ  نیلیلق 

مھنأو  ، اوشغ سانلا  ةیبلغأ  نأ  انفشتكا   ، تالدعملا
ةیلك يف  يقنلا  ء  اوھلا مولت  نأ  لبقو   ، طقف ًالیلق  اوشغ 

ةرادإ
نم ىوتسملا  اذھ  ىلع  درافراھ  ةعماج  يف  لامعألا 

ةلثامم براجت  انيرجأ  اننأ  فیضأ  نأ  يب  ردجي   ، لایتحالا
ةعماج  ، ایجولونكتلل ستسوشتاسام  دھعم  يف 

ةعماجو  ، سولجنأ سولب  اینروفیلاك  ةعماج   ، لوتیسنيرب
. ةھباشم جئاتنل  انلصوتو  لاي 

رثكأ  ، ةياغلل ةلوقعملا  ریغو   ، ةیناثلا ةجیتنلا  تناك  دقو 
نأ دبي  مل   ، مھؤارغإ مت  نأ  درجمب   : باجعإلل ةراثإ 

عقوتي دق  امك  مھیلع  ضبقلا  ةروطخب  اورثأت  نیكراشملا 
ةردقلا نودب  شغلل  ةصرفلا  بالطلل  تحیتأ  امدنعف  ء،  رملا

نم 32.6 ةحیحصلا  مھتاباجإ  اوداز   ، مھقاروأ قيزمت  ىلع 
مھل تحیتأ  امدنع  نكل   ، لاؤس ىلإ 36.2  لاؤس 

ةریغصلا مھتميرج  قافخإو  مھقاروأ -  قيزمتل  ةصرفلا 
ىوتسم ىلع  اوقبو   ، مھلایتحا يف  اودامتي  مل  اًمامت - 

يأ كانھ  نوكي  امدنع ال  هنأ  ينعي  اذھو   ، هسفن شغلا 
يف كلذ  عم  ىدامتن  نحنف ال   ، انیلع ضبقلل  لامتحا 

. لایتحالا
مھدي عضوو   ، مھقاروأ قيزمت  نم  بالطلا  نكمت  امدنع 
مھنم دحاو  لك  ناكمإب  ناك   ، بورھلاو لاملا  ء  اعو يف 

ناك وأ  رابتخالا  يف  ةزاتمم  ةجرد  قیقحتب  ء  اعدالا
ىلع يوتحي  ء  اعولا ناك  لاملا ( نم  ديزملا  ذخأ  مھناكمإب 



؟ اذامل  ، كلذ مھنم  يأ  لعفي  مل  نكل   .( هلخادب رالود   100
اذام نكل   ، مھلخادب ء  يش  ، كلذ نم  مھعنم  ام  ء  يش

؟ لاح ةيأ  ىلع  ةنامألا  امو  ء؟  يشلا اذھ  ناك 
ةباجإ  ، ریبكلا يداصتقالا  ركفملا  ثیمس "  مدآ  مدق " 

ةعیبطلا تلكش  امدنع   " : هلوقب لاؤسلا  اذھ  نع  ةفیطل 
ةیلصأ ةبغرب  هتبح   ، عمتجملا يف  اًدرف  نوكیل  ناسنإلا 
هتملعو  ، هتوخإ ىلإ  ءة  اسإلا نم  يلصأ  روفنو  ء،  اضرإلل
نإ ملألابو  ء  ارس يف  اوناك  نإ  ةداعسلاب  رعشي  نأ 

 " . ء ارض مھتباصأ 
اًمئاد  ... سانلا مظعم  حاجن  فقوتي  ثیمس " : "  فاضأو " 

مھئارآو مھئارظنو  مھناریج  ناسحتسا  ىلع  ًابيرقت 
هذھ ىلع  لوصحلا  نكمي  ام  اًردانو  ؛  مھیف ةدیجلا 

ةحص تبثت  يلاتلابو   ، لوبقم مظتنم  كولس  نودب  ء  ایشألا
لضفأ اًمئاد  يھ  ةنامألا  نإ   " : لوقي يذلا  ميدقلا  لثملا 
فقاوملا "" . هذھ  لثم  يف  اًمئادو  اًمامت  ةسایس 
وھف ؛  يعانصلا رصعلا  نم  ًالوقعم  اًریسفت  اذھ  ودبي 

نزاوتلا لاقثأ  نم  ةعومجم  لثم  مغانتمو  نزاوتم 
رظنلا ةھجو  ودبت  دق  امھمو   ، اًمامت ةقشعملا  سورتلاو 

هذھ
ةمزالتم ىلع  ثیمس "  ةيرظن "  يوطنت   ، ةلئافتم

دئاوفلاو ةفلكتلل  لیلحتب  نوموقي  سانلا  نأ  امب   : ةضماغ
لیلحتب اوموقي  نأ  اًضيأ  مھنكمیف   ، ةنامألاب قلعتي  امیف 

رظنلا ةھجول  اًقفوو   ، نیلاتحم اونوكیل  دئاوفلاو  ةفلكتلل 
مھبساني يذلا  دحلا  ىلإ  طقف  ء  افرش صاخشألاف   ، هذھ

.( نيرخآلا ء  اضرإ يف  مھتبغر  كلذ  يف  امب  )



ىلإ لایتحالاو  ةنامألاب  ةقلعتملا  تارارقلا  دنتست  لھ 
رایتخالل همدختسن  يذلا  هسفن  دئاوفلاو  فیلاكتلا  لیلحت 

، كلذ دقتعأ  ؟ ال  ةیلآلا بساوحلاو  نبجلاو  تارایسلا  نیب 
لیلحت كل  حرشي  اًقيدص  لیختت  نأ  كنكمي  لھ   : ًالوأ
هبساحل هئارش  دنع  اھب  ماق  يتلا  دئاوفلاو  فیلاكتلا 

نأ لیختت  نأ  كنكمي  لھ  نكل   ، عبطلاب ؟  ديدجلا لومحملا 
رارقب صاخلا  دئاوفلاو  فیلاكتلا  لیلحت  كقيدص  ككراشي 

مل ام  عبطلاب ال -  ؟  هتذختا يذلا  لومحم  بساح  ةقرس 
نيرخآلا عم  قفتأ  امنإو   ، اًفرتحم اًّصل  كقيدص  نكي 

ء يش ةنامألا  نإ  نولوقي  نيذلا   ( هنود امف  نوطالفأ  نم  )
. ًابيرقت عمتجم  لك  يف  ةیقالخأ  ةلیضف  ربتعي  ء  يش ربكأ - 

؛ وحنلا اذھ  ىلع  رمألا  ديورف "  دنومجیس  حرش "  دقو 
نطبتسن اننإف   ، عمتجم يف  عرعرتن  امدنع  اننإ  لاق  ثیح 

ريوطت ىلإ  اندوقي  ناطبتسالا  اذھو   ، ةیعمتجملا لئاضفلا 
ةداعسلاب ةیلاعلا  انألا  رعشت  ماع  لكشبو   . ایلعلا انألا 

امدنع نزحلاب  رعشتو   ، عمتجملا تایقالخأل  لثتمن  امدنع 
ةعبارلا يف  انترایس  فقون  ببسلا  اذھل   ، كلذ لعفن  ال 

، رورملا ةراشإ  يف  رضخألا  ء  وضلا دھاشن  امدنع  اًحابص 
رعشن ببسلا  اذھلو  ؛  دحأ دجوي  هنأ ال  ملعن  انك  نإ  ىتح 

، اھبحاص ىلإ  ةدوقفم  ةظفاح  دیعن  امدنع  حایترالاب 
ریثت لاعفألا  هذھ   ، ادبأ انتيوھ  نع  فشكلا  متي  مل  ول  ىتح 

ةبنذملا - ةاونلاو  ةئكتملا  ةاونلا  خملا -  يف  باوثلا  زكارم 
. اضرلاب انرعشتو 

ریخأ يأر  عالطتسا  يف  انل ( ةمھم  ةنامألا  تناك  اذإ  نكل 
تايالولا يف  ةماعلا  ةيوناثلا  بالط  نم  يلاوحل 36000 



تناك اذإو   ،( ةمھم ةنامألا  نإ  مھنم  لاق %98   ، ةدحتملا
لایتحالا ىلع  مدقن  اذاملف   ، حایترالاب انرعشت  ةنمألا 

؟ رركتم لكشب 
نوكن نأ  ديرنو  ةنامألاب  متھن  نحن   . يرظن ةھجو  هذھ 

انيدل يلخادلا  ةنامألا  بقارم  نأ  يھ  ةلكشملا  ء،  انمأ
، ةریبكلا تازواجتلا  يف  نعمتب  ركفن  امدنع  طقف  طشني 

لثم
امأ  ، تارمتؤملا ةعاق  نم  مالقألا  نم  ةلماك  ةبلع  ةقرس 

، نیملق وأ  ملق  ةقرس  لثم   ، ةریغصلا تازواجتلل  ةبسنلاب 
تایكولسلا هذھ  ساكعنا  ىدم  يف  ركفن  اًضيأ ال  اننإف 

تابث ةلاح  يف  انيدل  ایلعلا  انألا  لظت  اذكھو  انتنامأ  ىلع 
. قیمع

ةنامألا يف  مكحتلاو  ةبقارمو  ایلعلا  انألا  ةدعاسم  نودبو 
اذھ ةھجاوم  يف  انيدل  يذلا  دیحولا  عافدلا  نإف   ، انيدل

، دئاوفلاو ةفلكتلل  يقطنم  لیلحت  وھ  زواجتلا  نم  عونلا 
ةطوف ةقرس  دئاوف  نیب  يعو  نع  نراقیس  يذلا  نم  نكل 
يذلا نم  ؟  هیلع ضبقلا  متي  نأ  ةفلكتب  ةیقدنف  ةفرغ  نم 

تالاصيإلا ضعب  ةفاضإ  دئاوفو  فیلاكت  يف  ركفیس 
اھانيرجأ يتلا  ةبرجتلا  يف  انيأر  امك  ؟  يبيرضلا رارقإلل 

دئاوفلاو فیلاكتلا  لیلحت  نأ  ودبي  ، ال  درافراھ ةعماج  يف 
هجو ىلع  صخشلا  ىلع  ضبقلا  متي  نأ  لامتحاو 

. لایتحالا ىلع  اًریثك  رثؤي  نأ   ، صوصخلا
حتفت نأ  ًابيرقت  لیحتسملا  نمف   ، ةایحلا ةنس  يھ  هذھ 

، عادخ وأ  لایتحا  ثداح  نع  اًريرقت  ىرت  نأ  نودب  ةفیحص 
نامتئالا تاقاطب  تاكرش  فزنتست  فیك  ىرن  نحنف 



امدنعو ؛  ةدئافلا تالدعم  يف  ةریبك  تادايزب  اھ  ء المع
ةموكحلا بلاطت  مث  ناریطلا  تاكرش  سالفإلا  رمغي 

ةصقان دعاقتلا  قيدانص  لاشتناو  اھلاشتناب -  ةیلاردیفلا 
عفادت امدنعو  ؛  قزأملا نم  اھب -  ةصاخلا  ليومتلا 

يسردملا مرحلا  يف  ادوصلا  تالآ  دوجو  نع  سرادملا 
( ةفیفخلا تابورشملا  تاكرش  نم  نیيالم  بسكتو  )

يف ملعت  يھو 
لافطألا لعجت  ةيركسلا  تابورشملا  نأ  هسفن  تقولا 

ناجرھم يھ  بئارضلا   ، ةنمسلاو طاشنلا  طرف  نوناعي 
فیصحلا يفحصلا  اھفصي  امك   ، قالخألا يدرتل 

بوھوملاو
ةفیحص يف  لمعي  يذلا  نوتسنوج "  ياك  دیفيد   "

Perfectly Legal: The ناونعب يذلا  هباتك  يف  زميات  كرويوین 
Covert Campaign to Rig Our Tax

System to Benefit the Super Rich – and Cheat Everybody
. Else

دح ىلإ  اذھ  لك  ةموكحلا  يف  ًالثمتم  عمتجملا  حفاك  دقو 
يلسكوأ " زنیبراس  نوناق "  رارقإ  متو   ، لقألا ىلع  ام 

يف نیيذیفنتلا  نیيرادإلا  رابك  دھشي  نأ  ىلع  صني  يذلا  )
( تاكرشلا تاباسحو  تاعجارم  ىلع  ةماعلا  تاكرشلا 

نم اًئیش  نورنإ  ةكرشل  ثدح  يذلا  لثم  تارایھنالا  لعجل 
صیصختلا ىلع "  اًدویق  سرجنوكلا  رقأ  امك   ، يضاملا

ةیسایس بابسأل  حنمي  يذلا  يموكحلا  لاملا  امیس  " (ال 
امك  .( ربكأ ةیلاردیف  ریتاوف  يف  نویسایسلا  هجردي  يذلا 

فشكلاب بلاطم  ةصروبلاو  ةیلاملا  تادنسلا  ةنجل  ترقأ 



امدنع اذل  ؛  نیيذیفنتلا نيريدملا  ايازمو  بتاور  نع  رثكأ 
يف يذیفنت  ريدم  اھلقتسي  ةریبك  نيزومیل  ةرایس  دھاشن 

ةلجم لِبق  نم  ةفنصملا  لا 500  تاكرشلا  ىدحإ 
هاضاقتي يذلا  بتارلا  دكؤم  لكشب  فرعن  اننإف   ، نشتروف

. اھلخاد يذلا  ةكرشلاب  ریبكلا  لوئسملا 
لك هذھ  لثم  ةیجراخلا  تا  ء ارجإلا دست  نأ  نكمي  لھ  نكل 
ریغ اذھ  نإ  داقنلا  ضعب  لوقي  ؟  لایتحالا عنمتو  تاوجفلا 

يف ةیقالخألا  تاحالصإلا  لوانتنلف   ، نكمم
ىلع نیناوقلا  رظحت   . لاثملا لیبس  ىلع   ، سرجنوكلا

ء اضعأل ةیناجم  تابجو  ميدقت  طغضلا  تاعامج  ء  اضعأ
اھرضحي يتلا  تالفحلا  يف  مھيدعاسمو  سرجنوكلا 

عمج
اوماق ؟  طغضلا تاعامج  ء  اضعأ لعف  اذام  نذإ   ، ریبك

مئاوق نمضتت  ء  ادغ تالفح  ىلإ  سرجنوكلا  ء  اضعأ ةوعدب 
وحن ىلعو   ، نوناقلا ىلع  لياحتت  ةدودحم  فویض 

ء اضعأ ىلع  ةديدجلا  قالخألا  نیناوق  رظحت  هباشم 
ةرئاط يف  سرجنوكلا  ء  اضعأ باحطصا  طغضلا  تاعامج 

ةرئاطلاب ةلیصوت  نع  اذام  نذإ   ، ةتباث ةحنجأ  تاذ 
؟ ةیحورملا

دوع نوناق  هیلع "  قلطي  هب  تعمس  عتمم  نوناق  رثكأو 
مل هنأ  نم  مغرلا  ىلع  هنأ  ىلع  صني  وھو   ، نانسألا  "

تابجو ميدقت  طغضلا  تاعامج  ء  اضعأ ناكمإب  دعي 
، نوسلاج مھو  اھنولوانتي  سرجنوكلا  ء  اضعأل

ء يش يأ  ميدقت  طغضلا  تاعامج  ء  اضعأ ناكمإب  لازي  ال 
مھو هلوانت  نوعرشملا  عیطتسي   ( تالبقم ودبي  ام  ىلع  )



دوع وأ  مھرفاظأ  مادختساب  هنومھتليو   ، نوفقاو
. نانسألا

مظن يذلا   ، ةيرحبلا تالوكأملا  عاطق  ططخ  اذھ  رَّیغ  لھ 
سولجلا لاح  راحملاو  ةنوركملا  لوانتل  ء  اشع

كنیمخت معن  هیلع -  اوقلطأو  نطنشاو ( يف  نیعرشملل 
حیحص - "

ىلخت ریبك  دح  ىلإ  سیل  ؟  " ( كتراحم  نكي  ملاعلا  عد 
نع ةيرحبلا  تالوكأملا  عاطق  يف  طغضلا  تاعامج  ء  اضعأ

دوعب هلوانت  متیل  اًمامت  بترم  ریغ  وھو  ةنوركملا ( قبط 
كلذ عم  اًدیج  سرجنوكلا  ء  اضعأ اومعطأ  نكل   ،( نانسألا

ء اضعأ اھمھتلا  يتلا  اًثيدح ( ةحوتفم  ةئین  تاراحمب 
.( نوفقاو مھو  سرجنوكلا 

. لاعف ریغ  هنأب  يلسكوأ "  زنیبراس  نوناق "  فصو  امك 
فنعأ نكل   ، نرم ریغو  دماج  هنإ  داقنلا  ضعب  لوقي 

ریغو ضماغ  هنأب  هوفصو  نيذلا  كئلوأ  نم  ناك  جاجتحا 
ةبسنلاب امیس  ةياغلل (ال  فلكمو  ء  فك ریغو  قسانتم 

، نیناكسین  "  . هيإ مایليو  لداجو "   .( ةریغصلا تاكرشلل 
، داسفلا ىلع  ضقي  مل   " : هلوقب وتاك  دھعم  سیئر 

ةدقعم " . تا  ء ارجإ ذاختا  ىلع  طقف  تاكرشلا  ربجأ  امنإو 
مكحت لماوع  لالخ  نم  ةنامألا  ضرف  ةياھن  يھ  هذھو 

يف حجنت  نل  نكل   ، تالاحلا ضعب  يف  حجنت  دق   ، ةیجراخ
لضفأ جالع  كانھ  نوكي  نأ  نكمي  لھف   ، ىرخأ

؟ لایتحالل
ينعد  ، لاؤسلا اذھ  نع  ةباجإلا  ىتح  لواحأ  نأ  لبق 

نع ریبك  لكشب  ربعت  اھئارجإب  انمق  ةبرجت  فصأ 



نوأ " انین " و "  تمق و "  تاونس  عضب  لبق   ، عوضوملا
عیمجتب

ةعماج يف  لمعم  يف  نیكراشملا  نم  ةعومجم 
رابتخال عوضخلا  مھنم  انبلطو  سولجنأ  سولب  اینروفیلاك 

ةلأسم نم 20  نوكتي  رابتخالا  ناك   ، طیسب تایضاير 
، ةطیسب

نيددع داجيإ  نیكراشملا  نم  اھنم  ةدحاو  لك  بلطتت 
هذھ نم  ةنیع  ىلع  روثعلل  امھعومجم 10 ( نوكي 

سمخ مھمامأ  ناكو   .( هاندأ لودجلا  رظنا   ، لئاسملا
لحل قئاقد 

مھكارشإ مت  كلذ  دعبو   ، لئاسملا نم  نكمم  ددع  ربكأ 
نولصحیسف بیصنایلاب  اوزاف  اذإو   ، بیصناي ةقباسم  يف 

لكشب اھولح  ةلأسم  لك  لباقم  تارالود  ةرشع  ىلع 
. حیحص

، درافراھ ةعماجب  لامعألا  ةرادإ  ةیلك  يف  انتبرجت  لثمو 
ىلع مئاقلل  ةرشابم  مھقاروأ  نیكراشملا  ضعب  ملس 

نَّوَدو  ، مكحتلا ةعومجم  يھ  هذھ  تناكو   ، ةبرجتلا
ةقيرطب اھولح  يتلا  ةلئسألا  ددع  نورخآلا  نوكراشملا 

قاروألا نم  اوصلخت  مث   ، ىرخأ ةقرو  ىلع  ةحیحص 
نيذلا مھ  نیكراشملا  ء  الؤھ نأ  حضاولا  نم   ، ةیلصألا

تناك
لھ  ، ةصرفلا هذھ  دوجول  اًرظن  نذإ   . شغلل ةصرف  مھيدل 
دق نوكت  امبسح   ، كلذ اولعف  ؟  نوكراشملا ء  الؤھ شغ 

.( طقف ًالیلق  عبطلاب  نكلو  تنمخ (



هذھ حاتفم  نكل   ، ديدج ء  يش يأب  كربخأ  مل  نآلا  ىتح 
ىلإ نوكراشملا  ىتأ  امدنعف   ، اھقبسي ام  ناك  ةبرجتلا 

ء 10 امسأ نيودت  مھضعب  نم  انبلط   ، ةيادبلا يف  لمعملا 
نيرخآلا نم  بلطو   ، ةيوناثلا ةسردملا  يف  اھوأرق  بتك 

دعبو  ، ئدابملا ضعب  نم  هركذت  مھنكمي  ددع  ربكأ  نيودت 
انبلط  ، ةبرجتلا هذھ  يف  ركذتلاب  صاخلا  ء  زجلا اوھنأ  نأ 

. ةفوفصملا ةمھم  ىلع  لمعلا  اوأدبي  نأ  مھنم 
نیكراشملا ضعب  نأ  ينعت  ةیبيرجتلا  ةمھملا  هذھ  تناك 

اھوأرق يتلا  بتك  لا 10  ركذت  دعب  اوشغي  نأب  مھؤارغإ  مت 
ركذت دعب  مھضعب  ء  ارغإ متو   ، ةيوناثلا ةسردملا  يف 

؟ كداقتعا يف  رثكأ  شغ  يذلا  نمف   ، ئدابملا ضعب 
ةلأسم نوكراشملا 3.1  لح   ، اًنكمم شغلا  نكي  مل  امدنع 

. ةحیحص ةقيرطب  طسوتملا  يف 
يتلا ةعومجملا  تققح   ، اًنكمم شغلا  ناك  امدنعو 

غلب ةجیتن  ةیناثلا  يف  اھتأرق  يتلا  بتك  لا 10  تركذت 
اھلح مت  ةلئسأ  اھطسوتم 4.1 

ةبسنب %33). شغلا  نم  اونكمتي  مل  نيذلا  نم  ربكأ  وأ  )



ىرخألا - ةعومجملل  ثدح  ام  يھ  ةمھملا  ةلأسملا  نكل 
مث ئدابملا  ضعب  ةيادبلا  يف  اونود  نيذلا  بالطلا 

، مھب ةصاخلا  لمعلا  تاحفص  اوقزم  مث   ، رابتخالل اوعضخ 
يھ هذھ  تناك   ، ةیضايرلا جماربلا  وعيذم  لوقي  امكو 

مأ نوشغیس -  لھف   ، ةبقارملا قحتست  يتلا  ةعومجملا 
ةجیتنلا تناك  ؟  مھتھازن ىلع  ریثأت  ئدابملل  نوكیس 

ةئجافم
مھنم بلط  نيذلا  بالطلا  شغي  مل   ، انل ةبسنلاب  ىتح 

مھتاباجإ لدعم  غلبو   ، قالطإلا ىلع  ئدابملا  ضعب  ركذت 
اھسفن ةیساسألا  ةجردلا  تاباجإ -  ثالث  ةحیحصلا 

لقأو  ، شغلا عطتست  مل  يتلا  ةعومجملا  اھتققح  يتلا 
ء امسأ اوركذت  مھنكل  شغلا  نم  اونكمت  نيذلا  كئلوأ  نم 

. بتكلا
ركفأ تأدب  ةلیللا  كلت  يف  لزنملا  ىلإ  اًدئاع  تنك  امنیب 

بتكلا تدرس  يتلا  ةعومجملا  تمدقأ   ، ثدح امیف 
ىلإ طقف   ، دیكأتلاب اًریثك  سیل   ، شغلا ىلع  ةرشعلا 

ةجردلا
ةاونلا مھيدل ( ةیلخادلا  باوثلا  ةیلآ  اھیف  تلخدت  يتلا 

. فقوتلا ىلع  مھتباثأو   ( ایلعلا انألاو  ةئكتملا 
مل اننإف   ! ئدابملا اھترتجا  يتلا  كلت  ةزجعم  نم  اھل  اي  نكل 
لك نم  طقف  انبلط  امنإو   ، ئدابملاب اًضيأ  نیكراشملا  ركذن 

نم دحاو  يأ  عطتسي  ملو  اھركذتي ( نأ  كراشم 
نأ يف  لمأن  انك   .( اھلك ئدابملا  ركذت  ًابيرقت  نیكراشملا 

ثدح ام  اذھ  ناكو   ، مھنیب ةنامألا  ةركف  نيرمتلا  ریثي 
اھملعتن نأ  نكمي  يتلا  سوردلا  نع  انل  ء است اذل  ؛  حوضوب



قرغتسا ؟  ةنامألا لیلقتب  قلعتي  امیف  ةبرجتلا  هذھ  نم 
. عیباسأ ةعضب  انم  تاجاتنتسالا  ضعبل  لصوتلا 

يف ئدابملا  ضعب  ء  ایحإ تالامتحالا  دحأك  انعطتسا  امبر 
مل امبرف   ، ةنامألا لیلقت  طقف  ديرن  انك  ول   ، سانلا ةایح 

ضرتعي دق  ىرخأ  ةرم  مث   ، ةئیس ةركف  هذھ  نكت 
ركفل اًرارقإ  نمضتت  ئدابملا  نأ  ساسأ  ىلع  ضعبلا 

، يملعلاو يراجتلا  نیلماعلاب  داقتعالا  طلخت  اھنأ  وأ  نیعم 
ام  ، اًعفن ةفلتخم  ةعیبط  وذ  مسق  يدجیس  امبر  نكل 

ةقلعتملا ةبرجتلا  يف  صاخ  لكشب  يباجعإ  راثأ 
وأ أدبم  ركذت  اوعاطتسا  نيذلا  بالطلا  نأ  وھ  ئدابملاب 

نيذلا بالطلا  رثأت  ردق  سفنب  امھب  اورثأت  طقف  نینثا 
ریثكلا اوركذت 

مل اھتاذ  دح  يف  ئدابملا  نأ  حضوأ  اذھو   ، ئدابملا نم 
رایعم يف  درجملا  لمأتلا  امنإو   ، ةنامألا ىلع  عجشت 

. ام عون  نم  يقالخأ 
اًضيأ انناكمإب  ناك  دقف  نذإ   ، ةقیقحلا يھ  كلت  تناك  نإ 

ماعلا ىوتسملا  عفرل  ةینيدلا  ریغ  ریياعملا  مادختسا 
ينھملا مسقلا  نع  اذام   ، لاثملا لیبس  ىلع   . ةنامألل

يذلا
ققحي نأ  نكمي  لھ  ؟  مھریغو نوماحملاو  ء  ابطألا هيدؤي 

؟ ةبوغرملا جئاتنلا  مسقلا  اذھ 
ةینیتاللا ةملكلا  نم  ةقتشم   ( ةنھم ) profession ةملك

يف نھملا  تأدبو   ، ةینالع  " دكؤم  اھانعمو "   ، professus
مث ينيدلا  لاجملا  يف  قیحسلا  يضاملا  يف  ام  ناكم 

نيذلا صاخشألا  نإ  لیقو   ، نوناقلاو بطلا  ىلإ  تدتما 



ملعلا كلذ  ةسرامم  اوركتحي  مل  يفخلا  ملعلا  اونقتأ 
مھتطلس مادختساب  مازتلا  مھيدل  ناك  امنإو   ، بسحف
ًابلاغو قوطنم  وھو  مسقلا -  ناكو   ، ةنامأو ةمكحب 

هنأ امك   ، مھكولس میظنتب  نیسرامملل  ةركذت  بوتكم - 
ء ادأل اھعابتا  بجي  يتلا  نیناوقلا  نم  ةلسلس  مدق 

تابجاو
. مھتنھم

يف كلذ  دعب  نكل   ، ةليوط ةرتفل  مسقلا  كلذ  رمتسا  دقو 
ةيوق ةكرح  ترھظ   ، يضاملا نرقلا  نم  تاینیتسلا 

نھملا نأب  لدج  كانھ  ناكو   ، نھملا میظنت  نم  صلختلل 
ةرابع

هابتنالا تفل  نم  دبال  ناكو  تاسسؤملا  نم  ةبخن  نع 
اًديزم ةاماحملا  ةنھمل  ةبسنلاب  اذھ  ينعي  ناكو   ، اھل ماعلا 

يزیلجنإلا رثنلاب  ةبوتكملا  ةزجوملا  تاعفارملا  نم 
، طیسبلا

قیبطت متو   ، تانالعإو مكاحملا  تاعاق  يف  ريوصت  تالآ 
ةفارصلاو بطلا  ىلع  ةبخنلا  مكح  دض  ةھباشم  تا  ء ارجإ

ریبك ء  زج نوكي  نأ  نكمملا  نم  ناك   ، اًضيأ ىرخأ  نھمو 
، نھملا كیكفت  مت  امدنع  ء  يش عاض  نكل   ، اًدیفم اذھ  نم 

مكحلاو ةنورملاب  ةمراصلا  ةیفارتحالا  لادبتسا  مت  دقف 
ىفتخاو ء،  ارثلا يف  ةبغرلاو  ةراجتلا  نیناوقو  يدرفلا 

. نھملا هیلع  تینب  يذلا  میقلاو  قالخألا  ساسأ  اھعم 
ةباقن اھترجأ  ةسارد  تدجو   ، لاثملا لیبس  ىلع 

نم تاینیعستلا  يف  اینروفیلاك  ةيالو  يف  نیماحملا 
اینروفیلاك يف  نیماحملا  ةیبلاغ  نأ   ، يضاملا نرقلا 



طاطحنا نم  اومئس 
ةلاح نم  ةدشب  نومئاشتم  مھنأو  مھلمع  يف  فرشلا 

مویلا نیماحملا  نإ   " : مھاثلث لاقو   ، ةاماحملا ةنھم 
لاقو  ، يداصتقالا  " طغضلل  ةجیتن  مھتنھم  نع  نولزانتي 

ةبقاعم يف  لشفت  نیماحملا  ةباقن  نإ  ًابيرقت   80%
لاقو  ، فاك لكشب  ًاّیقالخأ  نیطبضنملا  ریغ  نیماحملا 

مھل تحیتأ  نإ  نیماحم  اونوكي  نأ  اوراتخي  نل  مھنإ  مھفصن 
. ىرخأ ةرم  ةصرفلا 

ةسسؤم " اھترجأ  ةھباشم  ىرخأ  ةسارد  تدجوو 
نیب اًھباشم  ء  ایتسا سروف "  كسات  لاشيدوج  دناليرام 

دناليرام " يماحمل "  اًقفوو   ، ةيالولا كلت  يف  نیماحملا 
دقف

ام ًابلاغ  مھنأ  ةجردل  ةياغلل  ئیس  لكشب  مھتنھم  تطحنا 
نیلایمو  ، لاعفنالا يعيرس   ، بضغلا يعيرس  نونوكي 
، نیلزعنم وأ "  ناسللا "  يطیلس  ، و "  لادجلل

لئس امدنعو  نیشوشم " .  وأ  نیلغشنم   ، نیبحسنم
ةدجاوتملا لكاشملا  تناك  اذإ  ام  اینیجریف  يف  نوماحم 

نیماحملا ضعب  ىلإ  اھوزع  نكمي  ةیفارتحالا  يف 
وأ نيدسافلا 

. ةرشتنم ةلأسم  هذھ  نإ  مھتیبلغأ  لاق   ، عئاش هاجتا  ىلإ 
ماع يفف  أوسألا 26 ،  مھ  اديرولف  يف  نوماحملا  ربتعاو 

ةیلقأ نأب "  اديرولف  يف  نیماحملا  ةباقن  تدافأ   2003
، نوركام  ، لاملل نوھرش  نیماحملا "  نم  ةيرھوج " 

نوعاري ؛ ال  ةقثلاب نيريدج  اوسیلو  ء  اثبخ  ، نوعداخم
فيرحتلل دادعتسا  مھيدلو   ، الیلق الإ  لدعلا  وأ  ةقیقحلا 



مھنأ امك  ؛  زوفلا لجأ  نم  قئاقحلا  ء  افخإو بعالتلاو 
نوحجبتم مھنأ  امك   . نوئيذبو  ، نوربكتمو  ، نورورغم

؟ اھفیضأ نأ  نكمي  ىرخأ  ةفص  كانھ  لھ  نوضیغبو " . 
ء ابطألا داقنلا  ركذیف   ، اًضيأ اھودقتنم  اھل  بطلا  ةنھمو 
نم ةيرورض  ریغ  ىرخأ  تایلمعو  تاحارج  نورجي  نيذلا 

ء ارجإ نوبلطي  نيذلاو   ، حبرلا يفاص  ةدايز  لجأ 
نولیمي نيذلاو   ، ىواشر مھل  مدقت  لماعم  يف  لیلاحت 

مھنأ فداصي  ةزھجأ  مادختساب  ةیبط  تاصوحف  ء  ارجإ ىلإ 
لاق ؟  ةيودألا عاطق  ریثأت  نع  اذامو   ، اھنوكلتمي

، اًرخؤم ةعاس  ةدمل  هبیبط  اًرظتنم  سلج  هنإ  يل  قيدص 
نیباذج نیبودنم ( ةعبرأ  جرخو  لخد   ، تقولا كلذ  لالخو 

اورضحأو  ، ةدایعلا نم  ةيودأ  تاكرشل   ( ةياغلل
. ىرخأ ايادھو  ةیناجم  تانیعو  ء  ادغ مھعم 

رداوب ىرتو  ةینھم  ةعومجم  ىلإ  ًابيرقت  رظنت  نأ  كنكميو 
ایجولویج ء  املع ةیعمج  نع  اذام   ، ةلثامم تالكشمل 

يف اھارأ  يتلا  ةروصلا  ؟  لاثملا لیبس  ىلع   ، لورتبلا
عاونأ

يتيزلا رخصلا  ةشقانمب  نومتھي  نيذلا   ، زنوج انايدنإ 
، حابرألا ينج  نم  رثكأ  ةيواتلدلا  بساورلاو  يساروجلا 

تبتك  . ةمج تالكشم  ظحالتسو  بثك  نع  رظنا  نكل 
كانھ  " : لوقت اھتالیمز  ىلإ  ةیعمجلا  تاوضع  ىدحإ 

نكمي امم  ربكأ  قاطن  ىلع  ثدحي  يقالخأ  ریغ  كولس 
لیختي " . نأ  دحأ  يأل 

نأ نكمي  يذلا  قحب هللا،   ، لایتحالا عون  ام   : لأست دق 
؟ لورتبلا ایجولویج  ء  املع فوفص  يف  اًرشتنم  نوكي 



ةیلازلز تانایب  مادختسا  لثم  ء  ایشأ اھنأ  ودبي  ام  ىلع 
ةغلابملاو ؛  داومو طئارخ  ةقرس  ؛  اھب حرصم  ریغ  ةیمقرو 

متي تالاح  يف   ، ةنیعم ةیطفن  تابیسرتب  ریشبتلا  يف 
دحأ قلع  دقو   ، يضارألا يف  رامثتسالا  وأ  عیبلا  اھیف 
نوناقلل يفانملا  لمعلا   " : ًالئاق نییلورتبلا  نییجولویجلا 

اًمامت " . اًحضاو  سیلو   ، اًمھبم نایحألا  نم  ریثك  يف  نوكي 
، مھدحو اوسیل  نییلورتبلا  نییجولویجلا  نأ  ركذتنل  نكل 

نإو  ، ناكم لك  يف  دوجوم  ةیفارتحالا  يف  رادحنالا  اذھف 
ةرظانملا ىلإ  رظناف   ، نیھاربلا نم  ديزم  ىلإ  ةجاحب  تنك 
مھتوعد متت  نيذلا   ، نیینھملا قالخألا  ء  املع لاجم  يف 

عامتسالا تاسلج  يف  ةداھشلل  لبق  يذ  نم  رثكأ 
نأ رخآ  وأ  فرطل  نكمي  ثیح  ؛  ةینلعلا تامكاحملاو 

مھرجأتسي
وأ ىضرملا  دحأ  هاقلتي  يذلا  جالعلا  لثم  اياضق  ةساردل 

ةرياسمب مھؤارغإ  متي  لھ   ، ةضھجملا ةنجألا  قوقح 
ناونعلا  . حیحص اذھ  ودبي  ام  ىلع  ؟  ةنھارلا عاضوألا 

يلاتلا -
ء املعل ةینھملا  قالخألا  يف  ةلكشم   : ةیقالخألا ةربخلا   "

ىدحإ يف  لاقم  ناونع  وھ  نیینھملا " -  قالخألا 
دجاوتت تلق  امكو  قالخألاب 28 ،  ةصاخلا  تالاجملا 

لكآت تامالع 
. ناكم لك  يف  ةقثلا 

عیقوتلا ةداع  انینبت  اننأ  ضرتفنل  ؟  هلعف انیلع  يذلا  ام 
ينھملا - مسقلل  ةھباشم  ةنیعم -  ةیملع  ةدافإ  ىلع 

ئدابملاب ریكذتلا  نم  ًالدب   ، ةنامألا وحن  انمازتلاب  انركذت 



اًقراف لكشیس  طیسبلا  مسقلا  ناك  لھ   ، ةیقالخألا
ناك ؟  هثدحت ةیقالخألا  ئدابملا  نأ  انيأر  يذلا  قرافلاك 

. ةیلاتلا انتبرجت  انيرجأ  َّمث  نمو   ، كلذ فشتكن  نأ  انیلع 
ةساردلا هذھ  يفو   ، نیكراشملا عیمجتب  اًددجم  انمق 

رابتخال نیكراشملا  نم  ةعومجم  لوأ  تعضخ 
ىلع مئاقلل  مھتاباجإ  اوملسو  ةیضايرلا  تافوفصملا 

يف ةبرجتلا 
يتلا ةلئسألا  ددع  ء  اصحإب ماق  يذلا  ةفرغلا ( ةمدقم 

ةقحتسملا غلابملا  مھل  عفدو  حیحص  لكشب  اھنع  اوباجأ 
، اًضيأ رابتخالل  ةیناثلا  ةعومجملا  تعضخو   .( كلذل اًقفو 

ةحفص اووطي  نأ  ةعومجملا  هذھ  ء  اضعأ نم  بلط  نكل 
ىلع مئاقلا  اوربخيو   ، اھب اوظفتحيو  مھب  ةصاخلا  تاباجإلا 

يتلا لئاسملا  ددع  نع  ةفرغلا  ةمدقم  يف  ةبرجتلا 
ةبرجتلا ىلع  مئاقلا  مھل  عفدو   ، حیحص لكشب  اھولح 

. اورداغو كلذل  اًقفو  ةقحتسملا  غلابملا 
ةقالع هل  تناك  ةبرجتلا  هذھ  يف  ديدجلا  بناجلا 

، نوكراشملا ء  الؤھ أدبي  نأ  لبقف   ، ةثلاثلا ةعومجملاب 
ةیلاتلا ةدافإلا  ىلع  عیقوتلا  مھنم  دحاو  لك  نم  بلط 

ةحفص ىلع 
قاثیمل اًقفو  متت  ةساردلا  هذھ  نأ  مھفأ   " : ةباجإلا

دعبو ایجولونكتلل " .  ستسوشتاسام  دھعمل  فرشلا 
امدنعو  ، ةمھملا يف  اورمتسا   ، ةدافإلا هذھ  ىلع  عیقوتلا 

ىضقنا
، مھبویج يف  ةباجإلا  تاحفص  عضوب  اوماق  تقولا 

ةبرجتلا ىلع  مئاقلا  اوربخأو   ، ةفرغلا ةمدقم  ىلإ  اوراسو 
عفدلا متو   ، ةحیحص ةقيرطب  اھولح  يتلا  لئاسملا  ددعب 



. كلذل اًقفو  مھل 
شغلا نكي  مل  يتلا  مكحتلا  ةلاح  يف  ؟  جئاتنلا تناك  اذام 

طسوتملا يف  لئاسم  ثالث  نوكراشملا  لح   ، اًنكمم اھیف 
عاطتسا يتلا   ، ةیناثلا ةلاحلا  يفو   .( ةلأسم نیب 20  نم  )

اولح 5.5 مھنأ  اوعدا   ، مھتاباجإ ء  افخإ نوكراشملا  اھیف 
ناك ةظحالملاب  ريدجلا  ء  يشلا  ، طسوتملا يف  تاباجإ 

نوكراشملا هیف  ىفخأ  يذلا  ثلاثلا -  فقوملا  يف 
تاحفص

ةدافإ ىلع  اًضيأ  اوعقو  مھنكل   ، مھبویج يف  ةباجإلا 
ثالث اولح  مھنأب  اوعدا  ةلاحلا  هذھ  يفو   ، فرشلا قاثیم 

يذلا اًمامت  هسفن  ددعلا  وھو  طسوتملا -  يف  لئاسم 
هتلح

جئاتنلل ةھباشم  ةجیتنلا  هذھ  تناكو   ، مكحتلا ةعومجم 
تضق امدنع   ، ةیقالخألا ئدابملا  عم  اھانققح  يتلا 

عیقوت ریثأت  ربتعيو   ، اًمامت شغلا  ىلع  ةیقالخألا  ةركذتلا 
صوصخلا هجو  ىلع  ًالھذم  فرشلا  قاثیم  نع  ةدافإ 

ستسوشتاسام دھعم  نأ  نابسحلا  يف  ذخأن  امدنع 
. فرش قاثیم  يأ  هب  سیل  ایجولونكتلل 

ةصرف مھیتاوت  امدنع  نوشغي  سانلا  نأ  انملعت  دقل  نذإ 
ًالضف  ، نوعیطتسي ام  ردقب  نوشغي  مھنكل ال   ، كلذ لعفل 

ء اوس ةنامألا -  يف  نوركفي  نوأدبي  املاح  كلذ  نع 
ةطیسب - ةدافإ  عیقوتب  وأ  ةیقالخألا  ئدابملا  ضعب  ركذتب 

امدنع ال رخآ  ىنعمب   ، اًمامت شغلا  نع  نوفقوتي  مھنإف 
لیمن اننإف   ، يقالخألا ركفلل  ریياعم  يأ  انیلع  ضرفت 

قالخألاب انریكذت  مت  ول  نكل   . لایتحالل لصنو  لضن  نأ  ىلإ 



نوكنس اھنیح  ء،  ارغإلل اھیف  ضرعتن  يتلا  ةظحللا  يف 
. ةنامألاب مازتلالل  ةیلباق  رثكأ 

نیماحملا تاباقن  نم  ديدعلا  محازتت  يلاحلا  تقولا  يف 
اھتایقالخأ معد  ىلع  ةینھملا  تاسسؤملاو  تايالولا  يف 
يف ةیبيردتلا  تارودلا  ةدايزب  موقي  اھضعب   ، ةینھملا

ىلإ جاتحت  ىرخأو   ، ایلعلا تاساردلا  تایلكو  تاعماجلا 
يضاقلا رشن  ةاماحملا  ةنھم  يف   ، قالخألا لقصل  لوصف 

دراواھ ةعطاقم  ةرئاد  نم  ينيوس "   . مإ سینيد   "
Guidelines for Lawyer ، ناونعب يذلا  هباتك   ( دناليرام ةيالو  )

نیناوقلا مظعم   " : ًالئاق هیف  ركذو   ، Courtroom Conduct
لوقت ام  ةطاسبب  يھ  هذھ  لثم 

نأ امبو   ، اھعابتا ةبذھملا  ةأرملا  وأ  لجرلا  ىلع  نإ  انتاھمأ 
ةعاق لك  يف  ندجاوتي  نأ  نكمي  ) ال  مكتاھمأو انتاھمأ (

يننإف  ، ةمھملا نھتایلوئسمل  اًرظن   ، ةيالولا يف  ةمكحم 
مدقأ

نیناوقلا " . هذھ 
نیماحملا نأ  ركذتنل  ؟  ةماعلا تا  ء ارجإلا هذھ  حجنتس  لھ 

ء ابطألا مسقي  امك   ، ةباقنلل نومضني  امدنع  نومسقي 
مسقلل ةرباعلا  ةيدأتلا  نكل   ، مھتنھمل نومضني  امدنع 

ثیح ؛  ةیفاك تسیل  نیناوقلاب  مازتلالاب  ةرباعلا  تادافإلاو 
يف نیناوقلاو  مسقلا  ركذت  بجي  هنأ  انبراجت  نم  انل  حضتي 

نإف كلذ  ىلإ  ةفاضإلاب   . اھلبق وأ  ء  ارغإلا ةظحل 
هذھ حبك  لواحن  نحنف   , انحلاص يف  سیل  تقولا 

مداصتت امدنع  هنإ  عبارلا  لصفلا  يف  تلق  دقو   ، ةلكشملا
يفتخت  ، ةیقوسلا دعاوقلا  عم  ةیعامتجالا  دعاوقلا 



دعاوقلا
نكي مل  ول  ىتحو   ، ةیقوسلا دعاوقلا  ىقبتو  ةیعامتجالا 

امدنع  ، ةلص اذ  اًسرد  مدقت  ةنامألا  نإف   ، اًقیقد هیبشتلا 
نلف  ،( ةیعامتجالا دعاوقلا  ةینھملا ( تایقالخألا  ردحنت 

. ًالھس اھعاجرتسا  نوكي 
ةیمھألا ببس  ام   . لواحن نأ  انب  ردجي  هنأ ال  ينعي  اذھ ال 

نأ سنن  انوعد ال   ، وھ بابسألا  دحأ  ؟  ةنامألل ةديدشلا 
يف ةيداصتقا  ةوقك  اًعقوم  ذختت  ةدحتملا  تايالولا 

لقألا ىلع  وأ  اھنأ ( ىلإ  ًاّیئزج  عجري  كلذو   ، مویلا ملاعلا 
امیف  ، ملاعلا يف  ةنامأ  لودلا  رثكأ  نم  ةدحاو   ( كلذ روصتي 

. تاكرشلا لمع  میظنت  ریياعمب  قلعتي 
بیترتلا ةدحتملا  تايالولا  تلتحا  ماع 2002،  يف 

دحأل اًقفو  ةھازنلا  ثیح  نم  ملاعلا  يف  نيرشعلا 
ادنليزوینو ادنلنفو  كرامندلا  تَّلح  يأرلا ( تاعالطتسا 

زكرملا يف 
زكرملا 163)،  ، ریخألا زكرملا  يف  يتیياھ  ءت  اجو ؛  لوألا

عم ًاّيراجت  نولماعتي  نيذلا  سانلا  نأ  نظأ  اذھل  اًقفوو 
دقع مھناكمإب  نأ  ماع  لكشب  نورعشي  ةدحتملا  تايالولا 

ةدحتملا تايالولا  نأ  يھ  رمألا  ةقیقح  نكل   ، ةلداع ةقفص 
حئاضف ةجوم  لبق  ماع 2000  رشع  عبارلا  بیترتلا  تلتحا 

يف لامعألا  تاحفص  تلعج  يتلا  تاكرشلا 
صاخلا عئاقولا  لیجست  رتفدك  ودبت  ةیكيرمألا  فحصلا 

، ریطخ قلزنم  ىلإ  ردحنن  نحن  رخآ  ىنعمب  ةطرشلاب 29 ، 
فیلاكت هل  نوكت  نأ  نكمي  اذھو  هنم  جرخن  الو 

. دیعبلا ىدملا  ىلع  ةلئاھ 



ةسایس لضفأ  يھ  ةنامألا  نأب  ثیمس "  مدآ  انركذ "  دقل 
رخآلا بناجلا  نع  ةحمل  ذخألو   ، ةراجتلا يف  امیس  ، ال  اًّقح

مدعنت عمتجم  يف   ، يبلسلا بناجلا  كاردإلا -  كلذل 
يفف  ، لودلا نم  ديدعلا  ىلإ  رظنت  نأ  كنكمي  ةقثلا -  هیف 

لصت ام  اًردان  میلاقألا  دحأ  يف  صخشلا  ةملك  نیصلا 
تاداحتالاب ئلتمت  ةینیتاللا  اكيرمأو   ، رخآ میلقإ  ىلإ 

اًضورق حنمت  يتلا  تالئاعلا  اھريدت  يتلا  ةيراكتحالا 
أدبي امدنع  نامتئالا  ضیفخت  يف  لشفت  مث  براقألل (

ًالاثم نانویلا  دعتو   .( دادسلا نع  فلختلا  يف  نونيدملا 
رخآ

ينانوي بلاط  ينربخأ  دقف   ، ةقثلا مادعناب  ةالتبم  ةلودل 
لمعلا نأب  ایجولونكتلل  ستسوشتاسام  دھعم  يف 

اذھ ال ببسبو   ، ةقث جمانرب  ىلإ  رقتفي  كانھ  يراجتلا 
عفدي

دحأ دجوي  الو   ، انامتئا دحأ  يأ  مدقي  الو  اًمدقم  دحأ  يأ 
يف سانلا  لمعي  نأ  دب  الو   ، ةفزاجملل دادعتسا  هيدل 
نم ام  ىوتسم  دجوي  لازي  ثیح ال  ؛  مھتالئاع قاطن 

نودب اننأل   ، هبتنا ؟  اذھك ملاع  يف  شیعلا  دوت  لھ   ، ةقثلا
. لیختت امم  عرسأ  ملاعلا  كلذ  ىلإ  لصن  دق  ةقثلا 

؟ اندالب يف  ةنامألا  ىلع  ء  اقبإلل لعفن  نأ  انعسوب  اذام 
، انمیق سكعي  ء  يش يأ  وأ  ةینيدلا  بتكلا  أرقن  نأ  اننكمي 

عقون نأ  اننكميو   ، ةینھملا ریياعملا  ء  ایحإ دیعن  نأ  اننكمي 
رخآ راسم  كانھو   ، ةھازنب فرصتنس  اننأب  دوعو  ىلع 

اھیف ضراعتت  فقاومب  رمن  امدنع  اننأ  ًالوأ  كردن  نأ  وھو 
اننإف  ، ةیقالخألا انریياعم  عم  ةیصخشلا  ةیلاملا  انتحلصم 



قفاوتي روظنمب  ملاعلا  ىرنو   ، ةقیقحلا فيرحت  نم  نكمتن 
نإ ؟  نذإ لحلا  امف   ، نیلاتحم حبصنو   ، ةینانألا انتحلصم  عم 

نأ اننكمیف   ، هذھ فعضلا  ةطقن  انكردأ 
نأ اننكمیف   ، ةيادبلا نم  فقاوملا  هذھ  لثم  بنجت  لواحن 

مھیلع دوعتس  لیلاحت  ء  ارجإ بلط  ء  ابطألا ىلع  رظحن 
نیبساحملا ىلع  رظحن  نأ  اننكميو  ؛  يلاملا عفنلاب 

تاكرشلا يف  نيراشتسمك  لمعلا  نییلاملا  نیققدملاو 
عضو سرجنوكلا  ء  اضعأ ىلع  رظحن  نأ  اننكميو  ؛  اھسفن

. اذكھو  ، مھسفنأب مھبتاور 
لصفلا يفف   , ةنامألا ةلأسم  ةياھن  تسیل  هذھ  نكل 

ةصاخلا ىرخألا  تاحارتقالا  ضعب  مدقأس   ، يلاتلا
ةیفیكل ىرخألا  ةقیمعلا  تاكاردإلا  ضعبو   ، ةنامألاب

عارصلا
. اھعم

مامحلا قروو  ةنامألا  يف  تالمأت 
تیقلت  ، ةرم لوأل  باتكلا  اذھ  رشن  نم  ًابيرقت  ماع  دعب 

تمدختسا ةأرما  نم  مامتھالل  ةریثم  ةینورتكلإ  ةلاسر 
میمصتل انب  ةصاخلا  فرشلا  قاثیم  ةبرجت  نم  رصانع 

قلعتت ةمھم  ةلكشم  ء  فك لكشب  لح   ، اھب صاخ  رابتخا 
. قورسم مامح  قروب 

: يليرأ ریسفوربلا  يزيزع 
لكشب مامتھالل  ةریثم  شغلا  نع  كبراجت  نأ  تدجو  دقل 
دھعم يف  فرشلا  قاثیم    " ، لاثملا لیبس  ىلع  صاخ (



ئدابملا دوجوملا و "  ریغ  ایجولونكتلل "  ستسوشتاسام 
يب ةصاخ  ةبرجت  ةغایصب  عقاولا  يف  تمقو  ةیقالخألا " ) 

. كبراجتب ةنیعتسم 
يعماجلا مرحلا  نم  برقلاب  لزنم  يف  شیعأ  يننإ 

عم لزنملا  كراشتأو   ، يلكریب يف  اینروفیلاك  ةعماجل 
نم ديدعلا 

لبق رخآلا  فرعي  انم  يأ  نكي  ملو  ؛  نكسلا يف  ء  اقفرلا
نم ةعومجم  تلقتنا  كلذ  نع  ًالضف   ، اًعم ةماقإلل  لاقتنالا 

بالطلا
، يضاملا ماعلا  فیصلا  رھشأ  ء  اضقل لزنملا  ىلإ  ددجلا 
، تالكشملا نم  ددع  ىلإ  اذھ  ةشیعملا  ماظن  ىدأ  دقو 

. مامحلا قرو  ةقرس  ينعأ 
عبرأب مامح  لك  ديوزتب  تبس  لك  لزنملا  ةربدم  موقت 
فیصلا تظحال  يننكل   ، مامحلا قرو  نم  ةديدج  فئافل 

، نینثإلا موي  ء  اسم لولحب  دفني  مامحلا  قرو  نأ  يضاملا 
دقو  ، عاشملا  " ضرألا  ةاسأم  فقوم "  نع  فلتخي  اذھ ال 

مامحلا قرو  نورخدي  نكسلا  ء  اقفر ضعب  نأ  حضتا 
قرط يف  ركفأ  نأ  تلواح   ، يصخشلا مھمادختسال 

فقول
ناك يفدھ  نأل  ؛  دحأ يأ  هجاوأ  نأ  ديرأ  نكأ  ملو   ، راخدالا

. صاخشألا ریفنت  سیلو   ، مامحلا قرو  ء  افتخا عنم 
ةظوحلم قیلعتب   ، ينیع بصن  كتبرجت  ةعضاو  تمقف 
نكسلا ء  اقفر نم  بلطت  يولعلا  رودلا  هایم  ةرود  يف 

مادختسالل هایملا  ةرود  نم  مامحلا  قرو  جارخإ  مدع 
. يصخشلا



مامحلا قرو  نم  ةديدج  ةفافل  ترھظ   ، نیتعاس دعبو 
تمق ثیح  ؛  هایملا ةرود  يف  يرحس  لكشب  اًددجم 

دقل  ، طق لبق  نم  ثدحي  مل  اذھو   ، ةظوحلملا قیلعتب 
تحجن

، يلفسلا رودلا  يف  هایملا  ةرود  دقفتب  تمقو   ! ةبرجتلا
، تافافل ةيأ  دجوت  ملو   ، ةظوحلم اھیلع  قلعأ  مل  يتلا 

ةرم مامحلا  قرو  نم  ةديدج  ةفافل  ترھظ  نیموي  دعبو 
. يولعلا رودلا  هایم  ةرود  يف  ىرخأ 

تھنأ اھتعضو  يتلا  ةظوحلملا  نأل  اًمامت  ةدیعس  تنك 
. ةقرسلا / راخدالا

داصتقالا ملع  قبطني  دیكأتلاب   ! ماھلإلا ىلع  كل  اًركش 
ةیمویلا . ةایحلا  ىلع  يكولسلا 

، يتایحت
ادنور

براجتلا راثآ  يف  تركف  امدنع  يننأب  فرتعأ  نأ  دب  ال 
يف رطخت  مل   ، ةیمویلا ةایحلا  ىلع  فرشلاب  ةركذملا 

ادنور " نأل "  دیعس  يننكل   ، مامحلا قرو  لثم  رومأ  يلاب 
تقفو

اھنأ اًّدج  دیعس  يننأ  امك   ، اھفقوم نیبو  براجتلا  نیب 
سیلو هایملا  تارود  نم  ةدحاو  يف  ةظوحلملا  تعضو 

! لیمج يبيرجت  مكحت  اذھو   ، ىرخألا



ءزجلا 2  ، انتیصخش قایس  لصفلا 14 
؟ ةنامأ رثكأ  دوقنلا  عم  لماعتلا  انلعجي  ذامل 

دھعمب ةیعماجلا  ندملا  نم  ریثكلا  يوتحت 
ثیح ؛  ةماع قطانم  ىلع  ایجولونكتلل  ستسوشتاسام 

نأ نكمي  يتلا  تادربملا  نم  ةعونتم  ةعومجم  دجوت 
اھمدختسي

يف مايألا  دحأ  حابص  يفو   ، ةبيرقلا فرغلا  يف  بالطلا 
مظعم دج  اوت  ء  انثأ يف   ، ةرشع ةيداحلا  ةعاسلا  يلاوح 

ةیعماجلا ندملا  ىلإ  تللست   ، مھفوفص يف  بالطلا 
تثحبو

اھیلع روثعلا  اننكمأ  يتلا  ةكرتشملا  تادربملا  لك  نع 
. يلاوتلا ىلع  راودألا  عیمج  يف 

ء، طبب هوحن  تكرحت   ، اًكرتشم اًدربم  تفشتكا  امدنعو 
تعضوو بابلا  حتفب  تمق  رذحب  يلوح  ترظن  نأ  دعبو 
ىلعو  ، ةيویحو ةفخب  تلحرو  الوكاكوك  تاوبع  تس 
ةجالثلا ناكمو  نمزلا  تنودو  تفقو  ةنمآ  ةفاسم  دعب 

. الوكاكوكلا تاوبع  اھیف  تعضو  يتلا 
بلع دقفتل  دوعأ  تنك  ةیضاملا  ةلیلقلا  مايألا  لالخو 

ددع لیصفتلاب  اھیف  تنود  تایمویب  تظفتحاو   ، الوكاكوكلا
نإف عقوتت  دق  امكو   ، دربملا يف  تیقب  يتلا  تاوبعلا 

سیل ةیعماجلا  ةنيدملا  يف  الوكاكوكلل  فصنلا  رمع  ةرتف 
، ةعاس لالخ 72  يف  اھعیمج  تفتخا  ثیح  ؛  اًّدج ًاليوط 

تادربملا ضعب  يفف   ، الوكاكوك اًمئاد  كرتأ  يننكل ال 
، رالودلا ةئف  نم  تاقرو  تس  ىلع  يوتحي  اًقبط  تكرت 

؟ الوكاكوكلا نم  عرسأ  لاملا  يفتخیس  لھف 



: ًالاؤس كیلع  حرطأ  ينعد   ، لاؤسلا كلذ  نع  ةباجإلا  لبق 
نأب كربختو  لمعلا  يف  كب  لصتت  كتجوز  نأ  ضرتفا 

مویلا يف  ةسردملل  رمحأ  صاصر  ملق  ىلإ  ةجاحب  كتنبا 
ام   " ؟ لزنملا ىلإ  اًملق  رضحت  نأ  كناكمإب  لھ   " : يلاتلا

نم اًملق  ذخأت  تنأو  اھب  رعشتس  يتلا  ةحارلا  ىدم 
دح ىلإ  حاترم  ریغ  ؟  ةياغلل حاترم  تنأ  لھ  ؟  كتنبال لمعلا 

؟ اًمامت حاترم  ؟  ام
مالقأ دجوت  هنأ ال  ضرتفا   : رخآ ًالاؤس  كیلع  حرطأ  ينعد 

يرتشت نأ  كناكمإب  نكل   ، لمعلا يف  ء  ارمح صاصر 
قودنصو  ، تاتنس هرعس 10  يلفسلا  رودلا  يف  اًدحاو 

لھ  ، دحأ دجوي  الو  حوتفم  كبتكم  يف  ةيرثنلا  تافورصملا 
ةيرثنلا تافورصملا  قودنص  نم  تاتنس  ذخأتس 10  تنك 
نكت مل  هنأ  ضرتفا  ؟  رمحألا صاصرلا  ملقلا  يرتشتل 
ىلإ 10 ةجاحب  تنكو  ةریغص  ةيدقن  عطق  ةيأ  كيدل 

لھ ؟  اھذخأت تنأو  ةحارلاب  رعشتس  تنك  لھف   ، تاتنس
؟ هیف ریض  اًرمأ ال  اذھ  ناك 

نم صاصر  ملق  ذخأ  دجأ  يننأ  مغر  يننكل   ، كيأر فرعأ  ال 
يف ةديدش  ةبوعص  دجأ  يننإف   ، ًاّیبسن ًالھس  اًرمأ  لمعلا 

ىلإ رطضأ  مل  يننأ  يظح  نسح  نمو   ) ، دوقنلا ذخأ 
ةسردملاب قحتلت  مل  يتنبا  نأ  امب   ، رمألا اذھ  ةھجاوم 

.( دعب
ستسوشتاسام دھعم  بالط  رعش  دقف   ، حضتي امكو 

، دوقنلا ذخأب  قلعتي  امیف  فلتخم  ساسحإب  ایجولونكتلل 
؛ ةعرسب الوكاكوكلا  بلع  تفتخا  تركذ  امكو 

ناك عوضوملا  نكل   ، ةعاس لالخ 72  يف  اھلك  تفتخاو 



نم بارتقالا  متي  مل  ثیح  ؛  لاملا عم  اًمامت  اًفلتخم 
لاوط 72 رالودلا  تاقرو  ىلع  يوتحت  يتلا  قابطألا 

، ةعاس
. تادربملا نم  اھتجرخأ  ىتح 

؟ انھ ثدحي  اذام  نذإ 
لایتحالا نم  اًریثك  نأ  دجن   ، انلوح ملاعلا  ىلإ  رظنن  امدنع 
ةوطخب دوقنلا  نع  لصفني  اشغ  نمضتي  هظحالن  يذلا 

ةبساحملا تاسرامم  يف  شغت  تاكرشلاف   ، ةدحاو
مادختساب نويذیفنتلا  نوريدملا  شغيو   ، اھب ةصاخلا 

تاعامج ء  اضعأ شغيو  ؛  ميدق خيراتب  مھسأ  تارایخ 
تاكرش شغتو  ؛  نییسایسلا بازحأ  ليومتب  طغضلا 

نوكألو  ، مھتاجوزو ء  ابطألل ةفرتم  تالطع  حنمب  ةيودألا 
الإ لئاسلا ( دقنلا  يف  سانلا  ء  الؤھ شغي  نیقي ال  ىلع 

امدنع ریثكب  لھسأ  شغلا   : يدصقم وھ  كلذو   ،( ًانایحأ
. ةوطخب لاملا  نع  ًالصفنم  نوكي 

، يال ثینیك  نورنإ -  ةكرش  رایھنا  يممصم  نأ  دقتعت  لھ 
نوقرسیس اوناك  وتساف -  وردنأو   ، جنیلیكس يرفیج 

نیيالم اوذخأ  دیكأتلاب  ؟  زئاجعلا تاظفاح  نم  لاملا 
، زئاجعلا نم  نيریثك  نم  تاشاعملا  لاومأ  نم  تارالودلا 

ةوارھب ةأرما  نوبرضیس  اوناك  مھنأ  دقتعت  لھ  نكل 
عم فلتخت  دق  ؟  اھعباصأ نیب  نم  دوقنلا  نوبحسيو 

لوقأ ال. نأ  ىلإ  لیمأ  يننكل   ، كلذ
شغلا نمضتي  امدنع  شغلاب  انل  حمسي  يذلا  ام  نذإ 

عم لماعتن  امدنع  اندیقي  يذلا  امو   ، ةيدقن ریغ  ء  ایشأ
؟ يقطنملا ریغ  عفادلا  اذھ  ثدحي  فیك  ؟  لاملا



نمف  ، هفاتلا انلایتحا  ريربت  يف  ةياغلل  نوعراب  اننأل 
ىلع ةيدقنلا  ریغ  ء  ایشألا ریثأت  نم  نقیتلا  ًابلاغ  بعصلا 
ذخأن امدنع   ، لاثملا لیبس  ىلعف   ، هسرامن يذلا  شغلا 

ملق
نم ء  زج ةیبتكملا  تاودألا  نأ  رربن  دق  اننإف  صاصر 

نأ وأ  هیلع  لصحن  يذلا  يلامجإلا  يداملا  لباقملا 
دق  . عیمجلا هلعفي  رمأ  وھ  نینثا  وأ  صاصر  ملق  ةقرس 

ذخأ نإ  لوقن 
رمأ ال رخآلاو  نیحلا  نیب  يمومع  دربم  نم  الوكاك  ةبلع 

بلع اًعیمج  انم  ذخؤت  ةياھنلا  يف  اننأل   , هیف ریض 
وتساف " جنیلیكس " و "  يال " و "  دقتعا "  امبر   ، الوكاكوك

نأ
، هیف أطخ  اًرمأ ال  ناك  نورنإ  يف  تاباسحلا  رتافد  فیيزت 

نسحتت امدنع  هحیحصت  نكمي  اًتقؤم  ء  ارجإ ناك  هنأ  امب 
؟ يردي نَمو   ، ةيراجتلا لامعألا 

انیلع ناك   ، لایتحالل ةیقیقحلا  ةعیبطلا  ىلإ  لوصولل   ، نذإ
عضوم ء  يشلا اھیف  حمسي  نل  ةبرجت   ، ةیكذ ةبرجت  راكتبا 

انین " و " انأ و "  تركف   ، ةلیلق راذعأب  الإ  لدجلا 
لثم  ، ةيزمر ةلمع  انمدختسا  اننأ  ضرتفنل   . كلذ يف  نوأ " 

اًضيأ نكت  ملو   ، اًدوقن نكت  مل  ةيزمرلا  ةیندعملا  عطقلا 
، صاصرلا ملقلا  وأ  الوكاكوكلا  لثم   ، خيرات اھل  ء  ایشأ
مل ؟  شغلا ةیلمعل  اًقیمع  اًكاردإ  انحنمیل  كلذ  ناك  لھ 

عضب لبق  اذكھو  ؛  ًاّیقطنم اًرمأ  ادب  هنكل   ، نیقثاو نكن 
. كلذ ةبرجتب  انمق  تاونس 

ىدحإ يف  بالطلا  ىھتنا  امدنع   ، ثدح ام  اذھو 
نم ایجولونكتلل  ستسوشتاسام  دھعم  تايرتیفاك 



نودوي اوناك  نإ  مھلأسنل  مھانعطاق  ء،  ادغلا تابجو 
يف ةكراشملا 

ام لك  نأ  مھل  انحرشو   ، قئاقد سمخ  اھتدم  ةبرجت 
داجيإ ةطیسب ( ةیضاير  ةلأسم  لح 20  وھ  هلعف  مھیلع 
اًتنس ىلع 50  نولصحیسو  امھعومجم 10)،  نيددع 

. ةحیحص ةباجإ  لك  لباقم 
تھتنا اھنكل   ، ةلاح لك  يف  هباشم  لكشب  ةبرجتلا  تأدب 

نوكراشملا ىھنأ  امدنع   ، ةفلتخم قرط  ثالث  نم  ةدحاوب 
تاحفص اوملس  مھتارابتخا  ىلوألا  ةعومجملا  يف 

يتلا  ، ةبرجتلا ىلع  ةمئاقلا  ىلإ  مھب  ةصاخلا  لمعلا 
اًتنس مھل 50  تعفدو  ةحیحصلا  مھتاباجإ  لیجستب  تماق 

يف نیكراشملا  نم  تبلطو   ، ةحیحص ةباجإ  لك  لباقم 
، مھب ةصاخلا  لمعلا  تاحفص  قيزمت  ةیناثلا  ةعومجملا 

اوربخي نأو   ، مھبئاقح وأ  مھبویج  يف  تاصاصقلا  عضوو 
لباقم مھتجیتن  نع  ةطاسبب  ةبرجتلا  ىلع  ةمئاقلا 

نآلا ىتح  ةبرجتلا  هذھ  تناك   ، نیعم غلبم  ىلع  لوصحلا 
لصفلا يف  ةفوصوملا  ةنامألا  تارابتخال  ةھباشم 

. قباسلا
تامیلعت اوقلت  ةریخألا  ةعومجملا  يف  نیكراشملا  نكل 

نم انبلط  امك  مھنم  انبلط  ثیح  ؛  ظوحلم لكشب  ةفلتخم 
رابخإو لمعلا  تاحفص  قيزمت   ، ةقباسلا ةعومجملا 

يتلا ةلئسألا  ددع  نع  ةطاسبب  ةبرجتلا  ىلع  ةمئاقلا 
موقتس كلذ  نم  ًالدبو   ، ةحیحص ةقيرطب  اھنع  اوباجأ 

نوعََّدي لاؤس  لك  لباقم  ةيزمر  ةيدقن  اًعطق  مھئاطعإب 
ء اجرأ يف  اًمدق  ریسلاب 12  بالطلا  موقیس  مث   ، هلح



لك ليدبتب  موقیس   ، رخآ براجت  يرجم  ىلإ  ًالوصو  ةفرغلا 
. اًتنس ةيزمر ب 50  ةيدقن  ةلمع 

ةيدقنلا ةلمعلا  لاخدإ  لھ  ؟  هلعفن انك  ام  مھفت  لھ 
ناك اھل -  ةمیق  ةيدقن ال  ریغ  ةلمع  ةقفصلا -  يف  ةيزمرلا 

ةيدقنلا ةلمعلا  تناك  لھ  ؟  بالطلا ةنامأ  ىلع  رثؤیس 
مھتاباجإ لیجست  يف  ةنامأ  لقأ  بالطلا  لعجتل  ةيزمرلا 

نإ ؟  روفلا ىلع  دوقنلا  ىلع  اولصح  نيذلا  بالطلا  نم 
؟ ىدم يأ  ىلإف   ، كلذك رمألا  ناك 

لح دقف   ، انل ةبسنلاب  ىتح  ةئجافم  جئاتنلا  تناك 
مھل حاتت  مل  نيذلا  ىلوألا ( ةعومجملا  يف  نوكراشملا 

اوناك ةحیحص ( ةقيرطب  لاؤس  طسوتم 3.5   ( شغلل ةصرف 
.( انب ةصاخلا  مكحتلا  ةعومجم  نولثمي 

اوقزم نيذلا   ، ةیناثلا ةعومجملا  يف  نوكراشملا  ىعداو 
طسوتم 6.2 اولح  مھنأ   ، مھب ةصاخلا  لمعلا  تاحفص 
نأب ضارتفالا  انناكمإب  اننأ  امبو   ، حیحص لكشب  لاؤس 

قيزمت درجمب  ء  اكذ رثكأ  اوحبصي  مل  بالطلا  ء  الؤھ
لا 2.7 بسنن  نأ  نكمیف   ، مھب ةصاخلا  لمعلا  تاحفص 

. شغلا ىلإ  اھولح  مھنأ  اوعدا  يتلا  ةیفاضإلا  لاؤس 
يف نیكراشملا  نإف   ، حقولا لایتحالاب  قلعتي  امیف  نكل 

نم ىكذأ  اونوكي  مل   ، أوسألا اوناك  ةثلاثلا  ةعومجملا 
طسوتم اولح  مھنأ  اوعدا  مھنكل   ، نیتقباسلا نیتعومجملا 

9.4
رثكأو ةلأسم  مكحتلا ب 5.9  ةعومجم  نم  رثكأ   ، ةلأسم
لمعلا تاحفص  قيزمتب  طقف  تماق  يتلا  ةعومجملا  نم 

. ةلأسم ب 3.2 



يف شغلا  ةصرف  مھل  تحیتأ  امدنع  مھنأ  ينعي  اذھ 
رادقمب 2,7 شغلا  ىلع  بالطلا  مدقأ   ، ةيداعلا فورظلا 

ةصرفلا مھل  تحیتأ  امدنع  نكل   ، طسوتملا يف  ةلئسأ 
ىلإ مھشغ  داز   ، ةيدقنلا ریغ  ةلمعلا  يف  شغلل  اھسفن 
يف شغلا  نیب  فالتخا  نم  هل  اي   ، فعضلا نم  رثكأ   5.9

! ةوطخب دقنلا  نع  دیعب  ء  يش يف  شغلاو  لاملا 
نیب نم   ، يلي ام  ىلإ  رظناف   ، كل اًئجافم  كلذ  ناك  نإ 

يف ةفوصوملا  ةنامألاب ( ةقلعتملا  انتاسارد  يف   2000 لا
عیمج اولح  مھنأ  طقف  ةعبرأ  ىعدا   ،( قباسلا لصفلا 

، لئاسملا
نیب نم  ةعبرأ  لماكلا "  شغلا  ةبسن "  تناك  رخآ  ىنعمب 

.2000
ةيدقنلا ریغ  ةلمعلا  اھیف  انلخدأ  يتلا  ةبرجتلا  يف  نكل 

يف نیكراشملا  نم  شغ 24   ،( ةيزمرلا ةيدقنلا  ةلمعلا  )
مك  ، ةياھنلا ىتح  اًكراشم  مھددع 450  غلابلا  ةساردلا 

نم
اوناك نيرشعلاو  ةعبرألا  نیفرطتملا  نیشاشغلا  ء  الؤھ

؟ ةيزمرلا ةيدقنلا  تالمعلا  ةلاح  لباقم  لاملا  ةلاح  يف 
شغ 24 ةيزمرلا ( ةيدقنلا  ةلمعلا  ةلاح  يف  اًعیمج  اوناك 

اذھو ؛  ةلاحلا هذھ  يف  ةياھنلا  ىتح  ًابلاط  نم 150  ًابلاط 
اذھو  .( كراشم لك 2000  يف  اًكراشم  يلاوح 320  لداعي 

سانلا ررحت  مل  ةيزمرلا  ةيدقنلا  تالمعلا  نأ  ينعي 
ضعبلل ةبسنلاب  نكل   ، طقف ةیقالخألا  مھدویق  ضعب  نم 
اوشغ مھنأ  ةجردل  ةياغلل  ًالماك  ررحتلا  ىدم  ناك  مھنم 

. نكمم ردق  ربكأب 



ناك نكل   ، حضاو لكشب  ئیس  شغلا  نم  ىوتسملا  اذھ 
تالمعلا نأ  ىسنن  انعد ال   ، أوسأ نوكي  نأ  نكمملا  نم 

يف دقن  ىلإ  اھليوحت  مت  انبراجت  يف  ةيزمرلا  ةيدقنلا 
لالخ

ليوحت قرغتسا  ول  نوكیل  لایتحالا  لدعم  ناك  ام   . ناوث
وأ مايأ  ةعضب  يف  دوقن  ىلإ  ةيدقنلا  ریغ  ةيزمرلا  ةلمعلا 

لیبس ىلع   ، مھسألا رایخ  يف  امك  رھشأ ( وأ  عیباسأ 
دح ىلإو   ، صاخشألا نم  ديزم  شغیس  ناك  لھ  )؟  لاثملا

؟ ربكأ
، ةصرفلا مھل  تحیتأ  نإ  نوشغي  صاخشألا  نأ  انملعت  دقل 

امدنعف  ، كلذ ثودح  عقوتي  انمظعم ال  نأ  اًّقح  بيرغلا  نكل 
اوأبنتي نأ  ىرخأ  ةبرجت  يف  بالطلا  نم  انبلط 

رثكأ ةيزمرلا  تالمعلا  يف  نوشغیس  سانلا  ناك  اذإ  امب 
، وھ امك  شغلا  رادقم  نأو  بالطلا ال،  لاقف   ، دوقنلا نم 

تالمعلا نإف  ء،  يش لك  مغر  هنإ  نیلئاق  اوحرشو 
ةيزمرلا تالمعلا  ليدبت  متو   ، ةیقیقح اًدوقن  لثمت  ةيزمرلا 

نأ اوأبنت  اذكھو   ، ٍناوث لالخ  يف  ةیقیقح  دوقنب 
اھنأ ىلع  ةيزمرلا  تالمعلا  عم  نولماعتیس  نیكراشملا 

دوقن
. ةیقیقح

انتعرس ىدم  اوظحالي  مل  ثیح   ! نیئطخم اوناك  مك  مھنكل 
دعب ىلع  نوكن  امدنع  هسرامن  يذلا  لایتحالا  ريربت  يف 

نوباصم نحن  عبطلابو   ، دوقنلا نم  ةدحاو  ةوطخ 
ریثك رارمتسا  ببس  وھ  كلذ  امبرو   ، اًضيأ هسفن  ىمعلاب 

جنیلیكس " و " فیج  كرت "  ببسلا  اذھل  امبرو   ، شغلا نم 



نیيذیفنتلا نيريدملا  ةمئاق  يقابو  زریبإ "  ينریب 
مھسفنأ ةریخألا  تاونسلا  يف  مھتاضاقم  تمت  نيذلا 

. ریطخ ردحنم  ىلإ  قلزنت  مھتاكرشو 
يف ركف   ، عبطلاب هذھ  فعضلا  ةطقنل  نوضرعم  انعیمج 

امدنع هنأ  ردقي  ثیح  ؛  ثدحي يذلا  ينیمأتلا  شغلا  لك 
مھلزانمب قلعتت  رئاسخب  نوكلھتسملا  غلبي 

رادقمب مھتا  ء اعدا يف  ةعاربب  نوغلابي  مھنإف   ، مھتارایسو
غلابم ةراسخ  نع  غلبت  نأ  درجمب   ، عبطلاب ) . ًابيرقت  %10

اذكھو  ، اھبسن عفرب  نیمأتلا  ةكرش  موقت   ، اھیف
تسیل ىرخأ  ةرمو   .( ةدحاوب ةدحاو  فقوملا  حبصي 

ةخراصلا تا  ء اعدالا نم  ديدعلا  كانھ  نأ  يھ  ةقیقحلا 
اورسخ نيذلا  صاخشألا  نم  ديدعلا  نأ  امنإو   ، اًمامت

زاھج اورسخ  مھنأب  نوغلبي  ةصوب  زافلت 27  زاھج  ضرتفنل 
نم مھسفنأ  صاخشألا  ء  الؤھو  . اذكھو  ، ةصوب زافلت 36 

تاكرش نم  ةرشابم  ًالام  اوقرسي  نأ  لمتحملا  ریغ 
غالبإلا نكل   ،( ًانایحأ ًايرغم  كلذ  نوكي  دق  ام  ردقب  نیمأتلا (

هتمیقو همجح  ةدايزو  هنوكلتمي -  اودوعي  مل  ء  يش نع 
. لھسأ يقالخألا  ء  بعلا لمح  لعجي  طقف -  الیلق 
تعمس لھ   ، مامتھالل ةریثم  ىرخأ  تاسرامم  كانھو 

نيزخت ؟  سبالملا  " نيزخت  حلطصم "  نع  لبق  نم 
مث  ، ةرتفل اھؤادتراو  سبالم  ةعطق  ء  ارش وھ  سبالملا 

اھتداعإ
عیطتسي هنكل ال  اھلبقي  هلعجت  ةلاح  يف  رجتملا  ىلإ 

، سبالملا نيزخت  يف  كارتشالا  لالخ  نمو   . اھعیب ةداعإ 
امنإو ؛  ةكرشلا نم  ةرشابم  لاملا  نوكلھتسملا  قرسي  ال 



اذھ
نم ديدعلا  عم   ، ةعلسلا ةداعإو  ء  ارشلا نیب  حجرأت 

ةحضاو ةجیتن  كانھ  نكل   ، ةنمضتملا ةضماغلا  تاقفصلا 
ةيونسلا هرئاسخ  نأ  سبالملا  عاطق  ردقي   . لقألا ىلع 
رالود رایلم  يلاوح 16  غلبت  سبالملا  نيزخت  ببسب 

نم ةردقملا  ةيونسلا  ةراسخلا  رادقم  سفن  يلاوح  )
تارایسلا ةقرسو  لزانملا  ىلع  وطسلا  تایلمع 

.( ةعمتجم
تالحرب سانلا  موقي  امدنع  ؟  تافورصملا ريراقت  نع  اذامو 
ريراقت نكل   ، نیناوقلا اوفرعي  نأ  مھنم  عقوتملا  نم   ، لمع

عضب ًانایحأو   ، ةدحاو ةوطخ  دعتبت  تافورصملا 
انأ و " تدجو  تاساردلا  ىدحإ  يفف   ، دوقنلا نع  تاوطخ 

قلعتي امیف  ةھباشتم  تسیل  تافورصملا  عیمج  نأ  انین " 
تافورصم اھنأ  ىلع  اھريربت  ىلع  سانلا  ةردقب 

بوك ء  ارش نأ  حضاولا  نم  ناك   ، لاثملا لیبس  ىلع   ، لمع
، اًروظحم باذج  بيرغ  صخشل  تارالود  ةسمخ  رعسب 

صخشلل تارالود  ةینامث  هنمث  بورشم  ء  ارش نكل 
لھسي اًئیش  ناك  يھاقملا  دحأ  يف  هسفن  بيرغلا 

فوخلا وأ  ةعلسلا  ةفلكت  يف  فالتخالا  نكي  مل   ، هريربت
سانلا ةردق  وھ  فالتخالا  نكل   ، كاسمإلل ضرعتلا  نم 

ىلع
نم ةیعرش  ةدافتسا  اھنأب  مھسفنأل  ةعلسلا  ريربت 

. مھب صاخلا  تافورصملا  باسح 
تاباسح يف  ىرخأ  ثاحبأ  ةعضب  تفشك  دقو 

ىدحإ يفف   ، ةھباشم تاريربت  نع  تافورصملا 



مھيدعاسم صاخشألا  فلكي  امدنع  هنأ  اندجو  تاساردلا 
نیيرادإلا

ةوطخ دعب  ىلع  نونوكي  اھنیحف   ، تالاصيإ میلستب 
ةیلباق رثكأ  نونوكي  َّمث  نمو   ، يلایتحالا لعفلا  نم  ةیفاضإ 

ىرخأ ةسارد  يفو   ، اھیف كوكشم  تالاصيإ  ةفاضإل 
رثكأ كرويوین  يف  نوشیعي  نيذلا  لامعألا  لاجر  نأ  اندجو 
اھنأ ىلع  مھلافطأل  اھنومدقي  يتلا  ايادھلا  رابتعال  ةیلباق 

راطم يف  اھورتشا  نإ  لمعلا  تافورصم  نمض  نم 
( لزنملا نع  اًدیعب  رخآ  ناكم  يف  وأ  وكسیسنارف ( ناس 

نم مھقيرط  يف  وأ  كرويوین  راطم  يف  اھورتشا  ول  امم 
امدنع نكل   ، يقطنم ریغ  هلك  اذھ   ، تیبلا ىلإ  راطملا 

نوكت
ريربتلا ىلع  انتردق  ديزت   ، ةيدقن ریغ  لدابتلا  ةلیسو 

. لئاھ لكشب 
، تاونس عضب  لبق  لایتحالا  عم  ةیصخش  ةبرجت  يل  تناك 

وھو يب ( ياكس  ىلع  يباسح  مھدحأ  قرتخا  دقف 
ضرفو  ( تنرتنإلا ىلع  يفتاھلا  لاصتالل  اًّدج  عئار  جمانرب 

( تنرتنإلا ربع  عفدلل  ماظن  لاب ( ياب  باسح  ىلع  اًموسر 
. ةمدخلا لباقم  تارالودلا  نم  تائم  عضب  غلبت 
يساق مرجم  اذھ  لعف  يذلا  صخشلا  نأ  دقتعأ  ال 

وھ يباسح  قارتخا   ، مرجملا رظن  ةھجو  نمف   ، داؤفلا
اذھ ناك  اذإ  هنأل  ةبھومو  تقولل  ةعاضإ  حجرألا  ىلع 

صخشلا
ىلعف  ، يب ياكس  باسح  قارتخال  يفكي  امب  ًاّیكذ 

امبر وأ  ليد  وأ  نوزامأ  قارتخا  عاطتسا  هنأ  حجرألا 



نم ةریبك  ةمیق  ىلع  لصحو   ، نامتئا ةقاطب  باسح 
امنإو  ، هتقو

قارتخا نم  نكمت  ًاّیكذ  ىتف  ناك  صخشلا  اذھ  نأ  لیختأ 
يأب لصتیل  يناجملا  لاصتالا  اذھ  لغتساو  يباسح 

ةرطیسلا ةداعتسا  تعطتسا  ىتح  هعم  ثدحتي  صخش 
صخشك هل  ًايدحت  اذھ  ربتعا  امبر  هنإ  لب   ، يباسح ىلع 

ةئیس ةجرد  ام  موي  يف  هتیطعأ  بلاط  وھ  امبر  وأ  ينف 
. يل كلذ  دري  نأ  ررقو 

نإ ىتح   ، يتظفاح نم  اًدوقن  ذخأیل  ىتفلا  اذھ  ناك  لھ 
نأ لیختأ  يننكل   ، امبر ؟  دحأ هب  كسمي  نل  هنأ  ملع 

يف بناوجلا  ضعب  كانھ  تناك  هنأ  نظأ  امنإو  ةباجإلا ال، 
اھب يباسح  نيوكت  مت  يتلا  ةقيرطلا  يفو  يب  ياكس 

طاشنلا اذھ  يف  طروتلا  ىلع  صخشلا  اذھ  تدعاس 
تقو قرس   ، ًالوأ  : ةیقالخألا ةیلوئسملاب  روعشلا  مدعو 

، لاصتالا
نم سوملم  ء  يش يأ  بسكي  مل   ، ًایناث  . ًالام سیلو 

ينم سیلو  يب  ياكس  نم  قرس   ، اًثلاث  . ةقفصلا
يطغیس مویلا  ةياھنب  هنأ  لیخت  امبر   ، اًعبار  . ةرشابم

يب ياكس 
ةفلكت موسر  ضرف  مت   ، اًسماخ  . انأ سیلو  ةفلكتلا 

تناك اذإ   ، لاب ياب  باسح  ربع  َّيلع  ًاّیئاقلت  تاملاكملا 
نم رخآ  ىوتسمو  ةیلمعلا  يف  ىرخأ  ةوطخ  انھ  انيدل 

ضومغلا
. ةياھنلا يف  تاملاكملا  نمث  عفدیس  نمب  قلعتي  امیف 
ذنم لاب  ياب  باسحب  رشابملا  لاصتالا  اذھ  تیغلأ  دقل  )

.( كلذ نع  ءل  استت تنك  نإ  اذھ   ، نیحلا كلذ 



تناك نكل   ، دیكأتلاب ؟  ينم قرسي  صخشلا  اذھ  ناك  لھ 
يننأ ةجردل  ةضماغ  ةقرسلا  تلعج  ةديدع  ء  ایشأ كانھ 

مل  ، ًالاتحم اًصخش  هسفن  ربتعا  هنأ  اًّقح  دقتعأ  ال 
يف دحأ  ررضت  لھو  ؟  اًحیحص اذھ  سیلأ   ، دوقن ةقرس  متت 

تناك اذإف   ، قلقم ریكفتلا  نم  عونلا  اذھ  ؟  ةقیقحلا
ریغ ةعیبطلا  ببسب  اًّقح  يب  ياكس  عم  يتلكشم 

ةيدقنلا
نم اًریثك  نأ  ينعي  اذھف   ، يب ياكس  ىلع  تالماعتلل 
نم عساو  قاطن  اھیف  امب   ، انھ رطخلل  ةضرع  ء  ایشألا

دقو  ، نويدلاو نامتئالا  تاقاطب  امبر  لب   ، تنرتنإلا تامدخ 
نمضتت يتلا ال  ةینورتكلإلا  تالماعتلا  هذھ  لك  لعجت 

نأ سانلا  ىلع  لھست  دي  ىلإ  دي  نم  لاملل  ًاّيدام  ًالدابت 
ةیقالخأ مدع  يف  كیكشتلا  ىتح  نودب   ، نیلاتحم اونوكي 

. لماك لكشب  اھب  فارتعالا  وأ  مھلاعفأ 
يتلا تاساردلا  نم  هتذخأ  رخآ  ريرش  عابطنا  كانھو 

ء ایكذأ اًصاخشأ  نوكراشملا  ناك   ، انبراجت يفف   . اھانيرجأ
اًّدح بلغألا  ىلع  نوعضي  اوناكو  ء،  افرشو نیمتھمو 
يف ىتح   ، هب نوموقیس  يذلا  شغلا  رادقمل  اًحضاو 
كانھ تناكو   ، ةيزمرلا تالمعلا  لثم  ةيدقن  ریغ  ةلمع 

مھریمض اھیف  مھبلاطي  ًابيرقت  اًعیمج  مھل  ةبسنلاب  ةلحرم 
يذلا لایتحالا  ناك  كلذل  اًقبطو   ، هنوعیطي اوناكو  فقوتلاب 

نم ىندألا  دحلا  حجرألا  ىلع  وھ  انبراجت  يف  هانيأر 
هسرامي يذلا  لایتحالا  ىوتسم   ، يرشبلا لایتحالا 

نأ نوديريو  نییقالخأ  اونوكي  نأ  نوديري  نيذلا  صاخشألا 
. قالخألاب نیعتمتم  مھسفنأ  اوري 



ىلع براجتلا  انيرجأ  نإ  اننأ  يف  ةعزفملا  ةركفلا  لثمتتو 
ىلإ ةرشابم  ليوحتلل  ةلباق  تسیل  ةيدقن  ریغ  تالمع 

نومتھي صاخشأ  ىلع  وأ  ةيزمرلا  تالمعلا  لثم  لام 
ًاّینلع ًاظوحلم  سیل  كولس  ىلع  وأ  لقأ  لكشب  ةنامألاب 

نم ىلعأ  تايوتسم  حجرألا  ىلع  دجنس  انك   ، ریبك لكشب 
هانظحال يذلا  عادخلا  ىوتسم   ، رخآ ىنعمب   . لایتحالا
يذلا عادخلا  ىوتسم  نم  لقأ  حجرألا  ىلع  وھ  انھ 

. صاخشألاو فورظلا  نم  ةعونتم  ةعومجم  يف  هدجنس 
هريدت ةكرش  لخاد  اًمسق  وأ  ةكرش  كيدل  نأ  ضرتفا  نآلا 

عشجلا نأ  نلعي  يذلا  وكیج "  نودروج  لثم "  ةیصخش 
ةيدقن ریغ  لئاسو  مدختسا  هنأ  ضرتفاو   ، نسح

فیك ظحالت  نأ  كنكمي  لھ   ، لایتحالا ىلع  عیجشتلل 
نيذلا صاخشألا  ریكفت  حجبتملا  اذھ  ریغي  نأ  نكمي 

اوري نأ  نوديريو  ء,  انمأ اونوكي  نأ  أدبملا  ثیح  نم  نوديري 
مھفئاظوب ثبشتلا  اًضيأ  نوديري  مھنكل   ، كلذك مھسفنأ 

نأ نكمي  فورظلا  هذھ  لظ  يف  ؟  ملاعلا يف  مدقتلاو 
انریمض بنجتن  انعدتو   ، ةيدقنلا ریغ  تالمعلا  انللضت 

. ةيرحب لایتحالا  دئاوف  فشكتسنو 
، ةقلقم ةيرشبلا  ةعیبطلا  نع  هذھ  رظنلا  ةھجو  ربتعت 

نیحلاص صاخشأب  انسفنأ  طیحن  نأ  يف  لمأن  نأ  اننكمیف 
ىتحف  ، نییعقاو نوكن  نأ  انیلع  نكل   ، قلخ ىلعو 

مھلوقع مھللضت  نأ  نم  نینصحم  اوسیل  نوحلاصلا 
نع دعتبت  تا  ء ارجإ ذاختاب  مھل  حمسي  لالضلا  اذھو   ، ًاّیئزج

، ةیلاملا تآفاكملا  قيرط  وحنو  ةیقالخألا  مھریياعم 
انك ء  اوس زیفحتلا  انعدخي  نأ  نكمي  يرھوج  لكشب 



مأ ال. قلخ  ىلعو  نیحلاص  اًصاخشأ 
تاذ ریلكنیس "  نوتبوأ  يفحصلاو "  فلؤملا  لاق  امكو 

يف ام  اًئیش  مھفي  نأب  اًصخش  عنقت  نأ  بعصلا  نم   " : ةرم
نأ اننكمي  هل " .  همھف  مدع  ىلع  فقوتي  هبتار  نأ  نیح 

عنقت نأ  ةبوعص  رثكألا  لب   : ةیلاتلا ةركفلا  نآلا  فیضن 
تالمعلا عم  لماعتي  هنأ  نیح  يف  ام  ء  يش مھفب  اًصخش 

. ةيدقنلا ریغ 
ىلع طقف  لایتحالا  تالكشم  قبطنت  ةبسانملاب ال 

تاكرشلا انيأر  ةریخألا  تاونسلا  يفف   ، صاخشألا
يننإ ال  . ةنامألا نم  ضفخنم  رایعمل  عضخت  ماع  لكشب 

نع ثدحتأ 
ةكرش اھتبكترا  يتلا  كلت  لثم   ، ةریبك ةیلایتحا  تاسرامم 

ةیلایتحالا تاسرامملا  ينعأ  امنإو   ، موك دلروو  نورنإ 
نم الوكاكوكلا  تاوبع  ةقرس  هبشت  يتلا  ةریغصلا 

، دربملا
، انقابطأ نم  دوقنلا  قرست  تاكرش ال  دجوت  رخآ  ىنعمب 

نع ةوطخ  دعتبت  ء  ایشأ قرست  امنإو  ریبعتلا  حص  نإ 
. دوقنلا

، يئاقدصأ دحأ  بھذ  اًرخؤم   . ةلثمألا نم  رفاو  ددع  كانھو 
، ةرئاطلاب ماظتناب  اھعطقي  يتلا  لایمألا  ةيانعب  رفو  يذلا 

، لایمألا هذھ  لك  ردصت  يتلا  ناریطلا  ةكرش  ىلإ 
رخآ ىنعمب   ، اھؤاغلإ مت  اھديري  يتلا  خيراوتلا  نإ  هل  لِیق 
، ماظتناب اھعطقي  يتلا  لایمألا  نم  رفو 25000  هنأ  مغر 

نم ریثكلا  برجو  اھمادختسا ( عطتسي  مل  هنإف 
ديري ناك  نإ  هنإ  هل  تلاق  ةبودنملا  نكل   .( خيراوتلا



، دعاقملا ضعب  كانھ  نوكت  امبرف   ، لیم مادختسا 50000 
كانھ تناك  دیكأتلابو   ، دعاقم دوجو  نم  ققحتلاب  تماقو 

. ناكم لك  يف  دعاقم 
تاملك حجرألا  ىلع  كانھ  تناك   ، نیقي ىلع  نوكألو 

نورفاسي نيذلا  صاخشألا  بیتك  يف  ریغص  طخب  ةبوتكم 
يف سأب  هنإ ال  لوقت  ةنیعم  ناریط  طوطخ  ىلع  ماظتناب 

يتلا لیم   25000 لا تناك  يقيدصل  ةبسنلاب  نكل   ، كلذ
. اًرالود لثمت 450  اھنأ  ضرتفنل   ، اًریثك ًالام  لثمت  اھبسك 

غلبملا اذھ  هنم  بلستس  ناریطلا  ةكرش  ناك  لھ 
يلاملا

؟ ال. يفرصملا هباسح  نم  هسلتختس  تناك  لھ  ؟  ةوقلاب
تماق  ، كلذ نع  ةدحاو  ةوطخ  دعتبت  تناك  اھنأل  نكل 

بلط لكش  يف  هنم  غلبملا  ةقرسب  ناریطلا  ةكرش 
25000

. ةیفاضإلا لایمألا  نم 
كونبلا هلعفت  ام  ىلإ  رظنا   ، رخآ لاثم  ىلع  روثعللو 

ىمسي ام  ىلإ  رظنا   ، نامتئالا تاقاطب  تالدعمب 
هذھل ةفلتخم  لاكشأ  كانھو   ، ةرودلا ةیئانث  ةبلاطملاب 

، ةعدخلا
كتروتاف عفدت  امدنع ال  كنأ  يھ  ةیساسألا  ةركفلا  نكل 

لدعم كیلع  ضرفي  نل  نامتئالا  ىلع  نمؤملا  نإف   ، ةلماك
امنإو  ، بسحف ةديدجلا  تايرتشملا  ىلع  اًعفترم  ةدئاف 

ةقباسلا تايرتشملا  ىلع  ةدئاف  عقاولا  يف  ضرفیس 
خویشلا سلجم  يف  ةفارصلا  ةنجل  تماق  امدنع   ، اًضيأ

نعطت ةریثك  تاداھش  تعمس   ، اًرخؤم رمألا  اذھ  ةساردب 



دجو  ، لاثملا لیبس  ىلعف   ، كونبلا ةنامأ  يف  دیكأتلاب 
رالود اھردق 3200  موسر  هیلع  تضرف  وياھوأ  نم  لجر 

ةروص يف  رالود  هنيد 10700  نأ  بيرق  امع  هتقاطب  ىلع 
. ةدئافو تامارغو  تابوقع 

طغضلا بیلاسأ  نومدختسي  ةرسامس  ء  الؤھ نكي  مل 
اًموسرو ةدئاف  تالدعم  نوضرفيو  فتاھلا  ربع  ديدشلا 

يتلاو اكيرمأ  يف  كونبلا  نم  ربكأ  نم  ضعب  امنإو   ، ةیلاع
كعنقت يتلا  كلت   ، ةدیج ةعمسب  عتمتت  اھنأ  ضرتفملا  نم 

لھ  ، ةدحاو ةلئاع  كنبلاو  كنأب  ةینالعإلا  اھتالمح 
هذھ نكل  ؟ ال.  كتظفاح ةلئاعلا  دارفأ  نم  درف  قرسیس 

دوقنلا - نع  ام  دح  ىلإ  ةلصفنم  ةلماعمب  كونبلا - 
. ودبي ام  ىلع  كقرست 

كنأ كل  حضتي   ، روظنملا اذھ  نم  لایتحالا  ىلإ  رظنت  املاح 
ةلثمأ ىرت  نأ  نودب  حبصلا  يف  ةفیحص  حتفت  نأ  نكمي  ال 

. اھفیضت ةديدج 
دوقنلا تسیلأ   : ةیلصألا انتظحالم  ىلإ  دوعن  اذكھو 

ىلع نیجمربم  نوكن   ، لاملا عم  لماعتن  امدنع  ؟  ةبيرغ
قاثیم ىلع  وتلل  انعقو  دق  اننأ  ول  امك  انلاعفأ  يف  ریكفتلا 

، دحاو رالود  ةئف  ةقرو  ىلإ  ترظن  اذإ  ةقیقحلا  يف   ، فرش
، دقعلا ةروص  كنھذ  يف  ریثتل  اھمیمصت  مت  اھنأ  كل  ودبي 

عم  ، زراب طخب  ةبوتكم   ، ةیكيرمألا ةدحتملا  تايالولا 
جروج كانھو "   ، داعبألا ةیثالث  ودبت  اھلعجي  اھتحت  لظ 

بذكي نكي  مل  هنأ  اًعیمج  ملعن  نحنو  هسفن ( نطنشاو " 
؛ ةيدج رثكأ  رمألا  ودبي  ةقرولا  رھظ  ىلع  مث   .( طق

مرھلا كلذ  دجن  مث   ، اب  " نمؤن  نحن  ةرابع "  دجوت  ثیح 



يتلا ال نیعلا  كلت  دجن  ةقرولا  ىلعأ  يفو   ، بيرغلا
كلت لك  ىلإ  ةفاضإلابو   ! ةرشابم انیلإ  رظنتو   ! لفجت

ةلدابم ةدحو  لاملا  نأ  ةقیقح  دعاست  نأ  نكمي  ةيزمرلا 
نمف  ، اًضيأ لاملا  ىلع  ةیسدق  ء  افضإ يف  ةحضاو 
ةرشع تسیل  تاتنس  ةرشعلا  نإ  لوقت  نأ  بعصلا 

نأو تاتنس 
. اًرالود سیل  رالودلا 

يف اھب  عتمتن  يتلا  فرصتلا  ةيرح  ىلإ  رظنا  نكل 
يقطنم ریسفت  اًمئاد  كانھف   ، ةيدقنلا ریغ  تالدابملا 

ةوبع  ، لمعلا نم  صاصر  ملق  ذخأن  نأ  اننكمیف   ، بسانم
الوكاكوك

تارایخل اًميدق  اًخيرات  ررحن  نأ  اننكمي  لب  دربملا -  نم 
اننكمي  . هلك كلذ  ریسفتل  ةصق  دجنو  انب -  ةصاخلا  مھسألا 

، نیلاتحم انسفنأ  ربتعن  نأ  نودب  نیلاتحم  نوكن  نأ 
ةلاح يف  ودبي  ام  ىلع  انریمض  امنیب  قرسن  نأ  اننكميو 

. قیمع تابس 
رعس ةقاطب  عضن  نأ  اننكمي  ؟  اذھ حلصن  نأ  اننكمي  فیك 

لیبس ىلع   ، ةینيومتلا داوملا  ةنازخ  يف  ةعلس  لك  ىلع 
تارایخو مھسألا  رسفت  تاملك  مادختسا  وأ  لاثملا 

يف نكل   ، ةيدقنلا اھتمیقب  قلعتي  امیف  حوضوب  مھسألا 
ةلمعلا نیب  يذلا  طابترالل  هبتنن  نأ  انیلع  ربكألا  قایسلا 

هنأ كردن  نأ  انیلع   ، شغلل انلیم  نیبو  ةيدقنلا  ریغ 
شغنس اننإف   ، ةوطخ دعُب  ىلع  دوقنلا  نوكت  نأ  درجمب 

ىلع اذھل  هبتنن  نأ  انیلع   ، هلیخت اننكمي  ام  ربكأ  لماعب 
كلذ لعفنو   ، ةمألا ىوتسم  ىلعو  دارفألا  ىوتسم 



. ًابيرق
ىلع كشوأ  دوقنلا  رصع  نأ  وھ  لوألا  ببسلا  ؟  اذامل
كونبلا حابرأل  ةبسنلاب  اًقئاع  دوقنلا  ربتعت  ثیح  ؛  ةياھنلا

تاودألا ربتعت  ىرخأ  ةیحان  نمو   ، اھنم صلختلا  ديرتو 
تاقاطب حابرأ  تعفترا  دقف   ، ةياغلل ةحبرم  ةینورتكلإلا 

ماع رالود  تارایلم  نم 9  ةدحتملا  تايالولا  يف  نامتئالا 
ماع 2004، رالود  رایلم  غلبي 27  يسایق  مقر  ىلإ   1996

تالماعملا تققح  ماع 2010  لولحب  هنإ  نوللحملا  لوقيو 
فعض ًابيرقت  وھو   ، رالود رایلم  ةديدجلا 50  ةینورتكلإلا 

رتسامو ازیف  ةقاطب  هب  لماعتت  تناك  يذلا  مقرلا 
مكحتن فیك   : وھ لاؤسلا  نإف  يلاتلابو  ماع 2004،  دراك 

طقف اندشر  ىلإ  دوعن  اننأ  نیح  يف  شغلا  ىلإ  انلیم  يف 
دوقنلاو لعفن  نأ  انعسوب  اذامو   ، دوقنلل انتيؤر  دنع 

ء؟ افتخالا ىلع  تبراق 
كونبلا قرسي  ناك  هنإ  لاق  نوتاس "  يليو  نإ "  لاقي 

امبر قطنملا  كلذبو   ، دوقنلا هب  دجوت  يذلا  ناكملا  اھنأل 
طخب تاملك  ةباتكب  مویلا  نامتئالا  تاقاطب  ةكرش  مھلأ 

، ةاغلملا خيراوتلا  ةركفب  ناریطلا  ةكرشل  ىحوأ  وأ  ریغص 
هنكل  ، دوقنلا هب  دجوت  يذلا  ناكملا  وھ  كلذ  نوكي  دق ال 

. لاملا ىلع  هیف  رثعتس  يذلا  ناكملا  دیكأتلاب 



لصفلا 15
ةیناجم ء  ادغ تابجوو  بورشم 

، يكولسلا داصتقالا  ملع  ام 
؟ ةیناجملا ء  ادغلا تابجو  دجوت  نيأو 

عراش يف  يرصع  ىھقم  وھ  يرويرب  انیلوراك  اذ 
ثرون ةعماج  جراخ  يسیئرلا  عراشلا  وھو   ، نیلكنارف

هب دجوت  لیمج  عراش  وھو   ، لیھ لباشت  يف  انیلوراك 
بوطلاب ٍنابم 

معاطملا نم  ریثكلا  ىلع  يوتحيو   ، ةميدق راجشأو 
ةدلب يف  هداجيإ  ء  رملا عقوتي  امم  رثكأ   ، يھاقملاو

. ةریغص
اذ اًميدق  ىنبم  ىرت   ، يرويرب انیلوراك  باوبأ  حتفت  امدنع 

ةیعوأ ةعضبو   ، سمشلا ةعشأ  هللختت  لاع  فقس 
أدصي يذلا ال  بلصلا  نم  ةعونصم  ةریبك  تابورشم 

ةیصوصخ هبش  تالواط  كانھ   ، عاتمتسالاب كرشبت 
بالطلل لضفم  ناكم  اذھو   ، ىھقملا ء  اجرأ يف  ةرثانتم 

تابورشملاب عاتمتسالل  اًّنس  ربكألا  صاخشألا  كلذكو 
. دیجلا ماعطلاو 

ایجولونكتلل ستسوشتاسام  دھعمل  يمامضنا  دعب 
يف ذاتسأ  فافیل " ( ناثانوج  انأ و "  تنك   ، ریصق تقوب 
يتلا ةلئسألا  عاونأ  يف  نعمتب  ركفن   ( ایبمولوك ةعماج 

نكمي
، فیطللا ىھقملا  اذھ  لثم  يف  ء  رملا نھذ  يف  رضحت  نأ 

بلطلا لسلستلاب ( بالطلا  يقلت  ةیلمع  رثؤت  لھ   : ًالوأ
( اھبلط وأ  هبلط  لوقي  نأ  بقاعتلا  ىلع  صخش  لك  نم 



ىلع
لوح نوسلاجلا  صاخشألا  اھب  موقي  يتلا  تارایتخالا 

نئابزلا رثأتي  لھ   ، رخآ ىنعمب  ؟  ةياھنلا يف  ةلواطلا 
، ةقیقحلا يھ  هذھ  تناك  نإ   : ًایناث ؟  مھلوح نم  تارایتخاب 

ىنعمب ؟  قباطتلا مدع  مأ  قباطتلا  ىلع  كلذ  عجشي  لھف 
ةلواطلا لوح  نوسلاجلا  نئابزلا  ناك  لھ   ، رخآ

هبشت وأ  فلتخت  تابورشم  دصق  نع  نوراتخیس 
تارایتخا

نأ اندرأ   ، اًریخأو ؟  مھلبق اھبلط  مت  يتلا  تابورشملا 
سانلا رعشیس  نيرخآلا  تارایتخاب  رثأتلا  ناك  اذإ  ام  فرعن 

ىدمب قلعتي  امیف   ، أوسأ مأ  لضفأ  ساسحإب 
. اھلوانت يتلا  تابورشملاب  مھعاتمتسا 

نوكت نأ  لمآ  تنك  براجت  باتكلا  اذھ  لاوط  تفصو  دقل 
لكشب عجري  اذھف  كلذك  تناك  نإو   ، ةیفیقثتو ةئجافم 
اًعیمج اننأب  عئاشلا  ضارتفالا  تضحد  اھنأ  ىلإ  ریبك 

ةلثمأ اًراركتو  اًرارم  تمدقو   ، ساسألا يف  نویقطنم 
نأ مك   " : ةلوقم يف  انل  ریبسكش "  ريوصت "  فلاخت 

ةلثمألا هذھ  رھظت  ةقیقحلا  يف   ، عئار " ! قولخم  ناسنإلا 
نأ

اننأو  ، ةدودحم ریغ  تسیل  انتردق  نأو  ًایماس  سیل  انلقع 
نأ " دقتعأ   ، ةحارصب ) . ام دح  ىلإ  مھفلا  يف  ء  افعض

ىلع مالكلا  اذھو   ، اًدیج كلذ  فرعي  ناك  ریبسكش " 
.( ةيرخسلا نم  ولخي  تلماھ " ال  ناسل " 

نم اًديزم  مدقت  ةبرجت  ضرعأس   ، ریخألا لصفلا  اذھ  يف 
فصأس مث   ، اھب ؤبنتلا  نكمي  يتلا  انتیقطنم  ىلع  ةلثمألا 



لوح ةماعلا  ةيداصتقالا  رظنلا  ةھجو  ةضافتساب 
، يكولسلا داصتقالا  ملعب  اھنراقأو   ، يناسنإلا كولسلا 

. ةبرجتلاب أدبأ  ينعدو   ، تاجاتنتسالا ضعب  ىلإ  لصوتأو 
انركفو انلقع  اھراثأ  يتلا  ةلئسألا  رھوج  ىلإ  لوصولل 

نأ ناثانوج "  تررق و "   ، يرويرب انیلوراك  ىھقم  يف  اھیف 
بلطب انأدبو   ، عبطلاب ًاّيزاجم -  عوضوملا -  اذھ  يف  قمعتن 
ةیناجم تانیع  مدقن  نأب  انل  حمسي  نأب  ىھقملا  ريدم  نم 
لیخت ) . اھلباقم عفدن  اننأ  املاط   ، نئابزلل تابورشملا  نم 

دھعم يف  نیبساحملا  عانقإ  ةبوعص  تناك  مك 
ةروتاف نأب  اًقحال  ایجولونكتلل  ستسوشتاسام 

ةیثحب تاقفن  يھ  رالود  تغلب 1400  يتلا  تابورشملا 
ء يش لك  مغرف   ، ىھقملا ريدم  قفاو  دقلو   .( ةعورشم

انل عیبیس 
ضرتفي امم   ، ةیناجم ةنیع  هنئابزل  مدقیسو  تابورشملا 

. ىھقملا ىلإ  ةدوعلا  يف  مھتبغر  ديزي  نأ 
نم برتقن  نأ   : رزآملا انل  ملسي  وھو  دیحولا  هطرش  ركذو 

دعب مھب  ةصاخلا  تانیعلا  تابلط  ذخأنو  صاخشألا 
يف كلذب  مایقلا  عطتسن  مل  نإو   ، ةقیقدب مھسولج 

دعوملا
نيداتعملا نیفیضملل  اذھ  حضون  فوسف   ، بسانملا

اذھ ناك   ، تابلطلا نوذخأيو  ةلواطلا  نم  نوبرتقیسو 
ءة افك لثمب  نوكن  نأ  نكمي  اننأ  فرعي  مل  ريدملاف   ، ًالوقعم

. لمعلا انأدبو   ، اًریثك ةمدخلا  ریخأت  دري  ملو   ، نیفیضملا
مھنأ ودبي  ناكو   ، مھسولج درجمب  ةعومجم  نم  تبرتقا 
دقف  ، جودزم دعوم  يف  نییعماجلا  بالطلا  نم  ناجوز 



، امھيدل نیلاطنب  لضفأ  نايدتري  نیباشلا  نأ  ودبي  ناك 
ةنراقم يف  امھعضت  لیمجت  داوم  ناعضت  ناتاتفلا  تناكو 
نإ تلقو  مھتیحتب  تمق   . تایملاعلا تالثمملا  رھشأب 

تدرطتسا مث   ، ةیناجم تابورشم  تانیع  ضرعي  ىھقملا 
. ةعبرألا تابورشملا  فصول 

؟ نوراتختس مھيأ 
نیباشلا دحأ  ىلإ  تأموأ   ، تابورشملا عاونأ  فصو  دعب 

نع تلأسو  رقشألا -  رعشلا  يذ  باشلا  يسأرب - 
تاذ ةاتفلا  تناكو  ؛  لوألا بورشملا  راتخاف  ؛  هرایتخا

ةحيرستلا
مث  ، يناثلا بورشملا  تراتخا  ثیح  ؛  ةیلاتلا يھ  ةنقتملا 

، لوألا بورشملا  تراتخا  يتلا  ىرخألا  ةاتفلل  تھجتا 
دعب  ، عبارلا بورشملا  راتخا  ثیح  ؛  مھرخآ اھبیطخ  ناكو 

نأ
تابورشملا ریضحت  ةصنم  ىلإ  تعرھو  مھتابلط  تذخأ 

وھو  ، میسولا ليوطلا  يقاسلا  بوب " -  فقي "  ثیح 
، اًمستبم بساحلا -  مولع  يف  ةیئاھنلا  ةنسلا  يف  بلاط 

ماق دقف   ، انرمأ نم  ةلجع  يف  اننأ  اًكردم  ناك  هنألو 
تذخأ مث   ، نيرخآلا نم  دحاو  يأ  لبق  يبلط  ریضحتب 
دعوملا باحصأ  ةلواطل  تانیع  عبرألا  اھیلعو  ةینیصلا 

جودزملا
. مھمامأ تابورشملا  تعضوو 

مھنم دحاو  لك  تملس  تابورشملا  ىلإ  ةفاضإو 
يفو  ، ىھقملا قرو  ىلع  اًعوبطم   ، اًریصق يأر  عالطتسا 

نع ةساردلا  يف  نیكراشملا  انلأس  عالطتسالا  اذھ 



مھباجعإ رادقم 
كلذ رایتخا  ىلع  اومدن  دق  اوناك  اذإ  امو  تابورشملاب 

، يأرلا عالطتسا  قاروأ  تعمج  نأ  دعبو   ، هنیعب بورشملا 
ىرأل دیعب  نم  ةعبرألا  صاخشألا  ةبقارم  يف  تررمتسا 

صخش يأ  بورشم  نم  ةفشر  ذخأ  مھنم  يأ  ناك  نإ 
. تانیعلا مھنم  يأ  كراشتي  مل  حضتا  امكو   ، رخآ

، ىرخأ ةلواط  عم 49  ء  ارجإلا اذھ  ناثانوج "  انأ و "  تررك 
، ةیلاتلا ةلواط  لا 50  عم  ء  ارجإلا انرَّیَغ  اننكل  انلصاو  مث 

انمدق  ، تابورشملا فاصوأ  انأرق  نأ  دعب  ةرملا  هذھو 
ةعبرألا تابورشملا  ء  امسأب ةریغص  ةمئاق  نیكراشملل 

ًالدب  ، لضفملا هبورشم  نيودت  مھنم  دحاو  لك  نم  انبلطو 
كلذ انلعفبو   ، بسحف لاع  توصب  كلذ  لوقن  نأ  نم 

ينعي اذھو   ، صاخ ثدح  ىلإ  ماع  ثدح  نم  بلطلا  انلوح 
يف نمب  نورخآلا -  هبلط  ام  عمسي  نل  كراشم  لك  نأ 

ةدشب - هباجعإ  ةراثإ  نوديري  اوناك  صخش  امبر  كلذ 
. هب اورثأتي  نل  َّمث  نمو 

توصب نوبلطي  امدنع  صاخشألا  نأ  اندجو  ؟  ثدح اذام 
اوناك امع  ةفلتخم  تابلط  نوراتخي  مھنإف   ، لسلستب لاع 

لسلستب نوبلطي  امدنعف   ، اًّرس اھنوبلطیس 
لكل تابورشملا  نم  رثكأ  اًعاونأ  نوبلطي  مھنإف   ،( انلع )
ةقيرط كانھو   ، عونتلا نوراتخي  يرھوج  لكشب   ، ةلواط

، يناثلا بورشملا  يف  ریكفتلا  يھو  اذھ  مھفل  ةیساسأ 
مظعمل ةبسنلاب  ةياغلل  ًاباذج  نكي  مل  بورشملا  اذھف 

، ىرخألا تابورشملا  عاونأ  تذخأ  امدنع  نكل   . سانلا
فلتخم ء  يش رایتخال  نورطضم  مھنأب  نوكراشملا  رعش 



امبر  -
دیلقت نولواحي  مھنأو ال  لقتسم ًّ ا  ًايأر  مھيدل  نأ  راھظإل 

مل امبر  يتلاو   ، ةفلتخم تابورشم  اوراتخا  اذلو  نيرخآلا - 
نع ربعت  اھنكل   ، ةيادبلا يف  اھنوديري  اونوكي 

. ةديرفلا مھتیصخش 
نإ هنأ  يقطنملا  نم  ؟  تابورشملاب مھعاتمتسا  نع  اذام 

ریبعتلل دحأ  يأ  اھرتخي  مل  تابورشم  صاخشألا  راتخا 
ةياھنلا يف  نولوانتي  فوسف   ، مھدرفت نع  طقف 

تابورشم
ةقیقحلا يھ  هذھ  تناكو   ، اًّقح اھنوبحي  وأ ال  اھنوديري  ال 

مھتارایتخا اولاق  نيذلا  نكي  مل  ماع  لكشبف   ، لعفلاب
بلطي يتلا  ةیجذومنلا  ةقيرطلل  اًقفو   ، لاع توصب 

نيذلاك مھتارایتخاب  ء  ادعس  ، معاطملا يف  ماعطلا  اھب 
يف نيرخآلا  ء  ارآ ذخأ  نودب   ، اًّرس مھتارایتخاب  اوماق 

لوأ ناك  ًا،  ّدج مھم  ء  انثتسا كانھ  ناك  نكل   ، نابسحلا
تذختا يتلا  ةعومجملا  يف  تابورشم  بلطي  صخش 

عضو سفن  يف  ةقیقحلا  يف  لاع  توصب  اھتارارق 
وأ هرایتخا  نأ  امب   ، اًّرس مھيأر  نع  اوربع  نيذلا  صاخشألا 

اھرایتخا
لوأ نأ  اندجو  كلذل  اًقبطو   ، نيرخآلا تارایتخا  هقعت  مل 

ةیلسلستلا ةعومجملا  يف  تابورشملا  بلط  صخش 
اًدیعس ناكو  اھتعومجم  وأ  هتعومجم  يف  دعسألا  ناك 

ردقب
. اًّرس مھتابورشم  اوراتخا  نيذلا  صاخشألا 

يف ةبرجتلا  انيرجأ  امدنع  بيرغ  ء  يش ثدح  ةبسانملاب 



، تالواطلا ىدحإ  نم  تبرتقا   ، يرويرب انیلوراك  ىھقم 
نیجوزلل ةمئاقلا  أرقأ  تأدبو   ، لدانلا يز  ًايدترم 

شتير " وھ "  لجرلا  نأ  تكردأ  ةأجفو   ، اھیلع نيدوجوملا 
، بساحلا مولع  يف  صصختم  ایلع  تاسارد  بلاط   ،

ةيؤرلاب ةقالع  هل  عورشم  ىلع  هعم  تلمع  صخش  وھو 
نم دب  ناك ال  هنألو   ، تاونس عبرأ  وأ  ثالث  لبق  ةیباسحلا 

اًتقو اذھ  نكي  مل   ، ةرم لك  اھسفن  ةقيرطلاب  ةبرجتلا  ء  ارجإ
ریغ اًھجو  تعنصت  اذل  ؛  هعم ثدحتلل  اًدیج 

تیھتنا نأ  دعبو   ، تابورشملل ًاّیعقاو  اًفصو  تأدبو  ربعم 
 " ؟ بلطت اذام   " : تلأسو شتير "  ىلإ "  يسأرب  تأموأ 

. يلاح نع  ينلأس   ، هبلط لوقي  نأ  نم  ًالدبو 
تابورشملا نم  عون  يأ  نكل   ، اًركش  ، لاح ریخب   " : تلقف

 " . ؟ ديرت
شتير " أدب "  مث   ، اًنیعم ًابورشم  هتجوزو  وھ  راتخاف 
لھ  ، ناد  " : ًالئاق ةثداحم  يف  لوخدلل  ىرخأ  ةلواحم 

 " . ؟ هاروتكدلا ةلاسر  تیھنأ 
دوعأس ؛  ةرذعم  ، ًابيرقت ماع  لبق  اھتیھنأ   ، لجأ  " : تلقف

ةصنم هاجتاب  ریسأ  تنك  امنیبو   ، بورشملاب  " روفلا  ىلع 
هنأ ال تكردأ   ، امھبلط راضحإل  تابورشملا  ریضحت 

نأو ةنھملا  هذھ  يف  لمعأ  يننأ  دقتعا  شتير "  نأ "  دب 
ةفیظو ىوس  رفوت  نل  يعامتجالا  ملعلا  يف  ةداھش 

قوذت " تانیعلا  ًالماح  ةلواطلا  ىلإ  تدع  امدنعو   ، لدان
شتير

مث  ، ریصقلا نایبتسالا  نع  اباجأو  بورشملا  هتجوزو   "
اًرخؤم أرق  هنأب  ينربخأو   ، ىرخأ ةرم  شتير "  لواح " 



اًدیج اًثحب  ناك  دقف   ، اًریثك هتبجعأو  ةیثحبلا  يقاروأ  ىدحإ 
نأ طقف  لواحي  ناك  هنأ  دقتعأ  يننكل   ، اًضيأ انأ  ينبجعأو 

. لدانك يلمع  هاجت  لضفأ  ساسحإب  ينرعشي 
ةعماج يف  اھؤارجإ  مت   ، ىرخأ ةسارد  انل  تحاتأ  دقو 

بالطو تابورشملا  عاونأ  ضعب  تانیع  ىلع  كويد 
، نیكراشملا تایصخش  تامس  ضعب  سایق   ، ریتسجاملا

وھو
، هل اًسمحتم  يرويرب  انیلوراك  ىھقم  ريدم  نكي  مل  ء  يش

هذھ يف  مھسي  نأ  نكمي  ام  فاشتكا  نم  اذھ  اننكم  دقو 
لیملا نیب  ًاطابترا  اندجوو   ، مامتھالل ةریثملا  ةرھاظلا 

صاخشألا هراتخا  امع  فلتخت  ةنیعم  تابورشم  بلطل 
تامس ىدحإ  نیبو  ةلواطلا  ىلع  نودوجوملا  نورخآلا 

درفتلا " . ىلإ  ةجاحلا  اھیلع "  قلطي  يتلا  ةیصخشلا 
مھدرفت ريوصتب  اًمامتھا  رثكألا  صاخشألا  ناك  ًاّيرھوج 

مھتلواط ىلع  هبلط  متي  مل  بورشم  رایتخال  ةیلباق  رثكأ 
يف مھعون  نم  نوديرف  مھنأ  راھظإل  ةلواحم  يف  دعب 

. ةقیقحلا
مھيدل نوكي  سانلا  نأ  وھ  جئاتنلا  هذھ  هرھظت  ام 

اھیلع نولصحي  يتلا  ةعتملاب  ةیحضتلل  ًانایحأ  دادعتسا 
مامأ ةنیعم  ةروص  زاربإل  ةنیعم  ةیكالھتسا  ةبرجت  نم 
امدنع نافدھ  مھيدل  نوكي  سانلا  نأ  ودبيو   ، نيرخآلا

هب نوعتمتسیس  ام  بلط   : تابورشملاو ماعطلا  نوبلطي 
مامأ يباجيإ  لكشب  مھسفنأ  ريوصتو  دح  ىصقأل 

ضرتفنل نوبلطي -  امدنع  مھنأ  يھ  ةلكشملا   ، مھئاقدصأ
اذھو  ، هنوبحي قبط ال  عم  نوطروتي  دق  مھنإف  ماعطلا - 



يحضي دق  ًاّيرھوج   . هیلع نومدني  ام  ًابلاغ  فقوم 
مھتعفنمب  ، درفتلل ریبك  جایتحا  مھيدل  نيذلا  ةصاخ  سانلا 

. مھتعمسل ةدئاف  باستكا  لیبس  يف  ةیصخشلا 
اننظ اننإف   ، ةحضاو تناك  جئاتنلا  هذھ  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

درفتلا ىلإ  ةجاحلا  ربتعت  ثیح  ىرخألا -  تافاقثلا  يف  هنأ 
اوبلط نيذلا  صاخشألا  لواحي  ةیباجيإ -  ةمس 

ىلإ ء  امتنالاب ساسحإ  ريوصت  ةینالع  لاع  توصب 
، مھتارایتخا يف  ربكأ  قسانت  نع  ریبعتلاو  ةعومجملا 
هذھ نأ  اندجو   ، جنوك جنوھ  يف  اھانيرجأ  ةسارد  يفف 

يھ
اًضيأ صاخشألا  راتخا  جنوك  جنوھ  يفف   ، اًّقح ةقیقحلا 

، اًّرس سیلو  ةینالع  هوراتخا  امدنع  اًریثك  هنوبحي  اًماعط ال 
رایتخال ةیلباق  رثكأ  اوناك  نیكراشملا  ء  الؤھ نكل 

اوبلط نيذلا  صاخشألا  هراتخا  يذلا  هسفن  ء  يشلا
هیلع نومدنیس  أطخ  نوبكتري  ىرخأ  ةرم  مھو   ، مھلبق

ء. اطخألا نم  فلتخم  عون  هنأ  مغر   ، ماعطلل مھبلط  دنع 
هذھ نع  نآلا  ىتح  هب  كتربخأ  امم  ظحالت  نأ  كنكمي 
ةدمتسم يناجم -  ء  ادغ ةطیسب -  ةیتایح  ةحیصن  ةبرجتلا 

ذبحي معطم  ىلإ  بھذت  امدنع   ، ًالوأ  ، ثحبلا اذھ  نم 
، هب كسمتو  كنم  لدانلا  برتقي  نأ  لبق  كبلطل  ططخت  نأ 

أوسأ رایتخال  كب  يدؤي  دق  نورخآلا  هراتخي  امب  كرثأتف 
، لاح ةيأ  ىلع  رثأتت  نأ  نم  ىشخت  تنك  نإو   ، ليدب

ىلع كبلط  نلعت  نأ  يھو  ةدیفم  ةیجیتارتسإ  كانھف 
كقح تبثت  ةقيرطلا  هذھبو   ، لدانلا يتأي  نأ  لبق  ةلواطلا 

كربتعي نأ  يھو  لقأ  ةیلامتحا  كانھو   ، بلطلا يف 



ول ىتح   ، زیمم ریغ  اًصخش  ةلواطلا  لوح  نودوجوملا 
، ةصرفلا كل  حاتت  نأ  لبق  هسفن  قبطلا  رخآ  صخش  بلط 

. ًالوأ بلطت  نأ  وھ  رایخ  لضفأ  عبطلاب  نكل 
ةباتك مھنئابز  نم  اوبلطي  نأ  معاطملا  باحصأب  ردجي  امبر 

ء)، ودھ يف  نیفیضملا  نم  اوبلطي  نأ  وأ  اًّرس ( مھتابلط 
ًالاومأ عفدن  اننإ   . هئاقفر تابلطب  نوبز  يأ  رثأتي  الیكل 

تابلط ذخأو   ، جراخلا يف  ء  اشعلا لوانتب  عاتمتسالل  ةریثك 
ةدايزل ةقيرط  طسبأو  صخرأ  وھ  ء  امسأ ركذ  نودب  سانلا 

. براجتلا هذھ  نم  ةدمتسملا  ةعتملا 
ةبرجتلا - هذھ  نم  هصالختسا  دوأ  مھأ  اًسرد  كانھ  نكل 

، ةقباسلا لوصفلا  يف  هتلق  ام  لك  نم  ةقیقحلا  يفو 
فرعن اننأ  نویقطنم -  اننأ  يرایعملا  داصتقالا  ملع  ضرتفي 
نأ اننكمي  اننأو   ، انتارارقب ةلص  اھل  يتلا  تامولعملا  لك 

هنأو ال  ، اھھجاون يتلا  ةفلتخملا  تارایخلا  ةمیق  بسحن 
رایتخا لك  راثآ  مییقت  دنع  ةیفرعم  قئاوع  انھجاوت 

. لمتحم
ةیقطنم تارارق  ذختن  نأ  انب  ضرتفي  هنأ  يھ  ةجیتنلا 
نیحلا نیب  اًئطاخ  اًرارق  انذختا  نإ  ىتحو   ، ةلوقعمو

ىلإ ریشي  يرایعملا  داصتقالا  ملع  روظنم  نإف   ، رخآلاو
اننأ

ةدعاسمب " وأ  اندحو  ء  اوس انئاطخأ  نم  ةعرسب  ملعتنس 
تاضارتفالا هذھ  ىلع  ء  انبو  ، ةیقوسلا  " ىوقلا 

نأشب رثألا  ةدیعب  تاجاتنتسا  داصتقالا  ء  املع صلختسي 
لك

ةسایسلا ىلإ  نوناقلا  ىلإ  قوستلا  تاھاجتا  نم  ء  يش



. ةماعلا
باتكلا اذھ  يف  اھضرع  مت  يتلا  جئاتنلا  رھظت  امك  نكل 

امم رارقلا  ةعانص  يف  ةیقطنم  لقأ  نحن   ،( ىرخأ بتكو  )
ریغ انتایكولس   ، ةيرایعملا ةيداصتقالا  ةيرظنلا  ضرتفت 

امنإو  ، ىنعم تاذ  ریغ  الو  ةیئاوشع  تسیل  ةیقطنملا 
عاونأ اًعیمج  بكترن   ، اھب ؤبنتلل  ةلباقو  ةجھنمم  يھ 
ةیساسألا ةجمربلا  ببسب   ، اًراركتو اًرارم  اھسفن  ء  اطخألا

ىلع تاليدعت  ء  ارجإ يقطنملا  نم  نكي  ملأ  نذإ   ، انخمل
سفنلا ملع  نع  داعتبالاو  يرایعملا  داصتقالا  ملع 
قطنملا تارابتخا  يف  ًابلاغ  لشفي  يذلا   ، طیسبلا

، ناطبتسالاو
؟ يبيرجتلا صحفلا  كلذ  لك  نم  مھألاو 

ىلإ اًدنتسم  ناك  نإ  ةیقطنم  رثكأ  داصتقالا  ملع  نكي  ملأ 
يتلا ةقيرطلا  نم  ًالدب   ، سانلا اھب  فرصتي  يتلا  ةقيرطلا 

كلت  ، ةمدقملا يف  تلق  امكو  ؟  اھب فرصتلا  مھب  ردجي 
، يكولسلا داصتقالا  ملع  ساسأ  يھ  ةطیسبلا  ةركفلا 

( اًمامت ةیسدحلا  ةركفلا ( ىلع  زكري  ئشان  لاجم  وھو 
ةقيرطب اًمئاد  نوفرصتي  سانلا ال  نأ  ىلع  صنت  يتلاو 

. مھتارارق يف  ء  اطخأ ًابلاغ  نوبكتري  مھنأو  ةیقطنم 
رثكأ ةيریبسكشلاو  ةيرایعملا  ةيداصتقالا  ء  ارآلا ربتعتو 

، يحاونلا نم  ریثكلا  يف  ةيرشبلا  ةعیبطلا  نأشب  ًالؤافت 
ریغ يقطنملا  لالدتسالا  ىلع  انتردق  نأ  ضرتفت  اھنأ  امب 

ةيداصتقالا ةيؤرلا  ربتعت  هسفن  لاونملا  ىلعو   ، ةدودحم
، ةبآك رثكأ  ةيرشبلا  صقنلا  هجوأب  فرتعت  يتلا  ةیكولسلا 

نع اھیف  رصقن  يتلا  ةديدعلا  يحاونلا  رھظت  اھنأل 



ذختن اننأ  كاردإ  نوكي  دق  عقاولا  يف   ، ایلعلا انلثم  غولب 
ةیصخشلا انتایح  يف  رارمتساب  ةیقطنم  ریغ  تارارق 

كانھ نكل   ، ام دح  ىلإ  ًابیئك  اًرمأ  ةیعامتجالاو  ةینھملاو 
ًابناج

نأ اًضيأ  ينعت  ء  اطخألل انباكترا  ةقیقح  نأ  وھو  ًاّیباجيإ 
صرف ل " كانھ  يلاتلابو   ، انتارارق نیسحتل  اًقرط  كانھ 

ةیناجم " . ء  ادغ تابجو 
يرایعملا داصتقالا  ملع  نیب  ةیسیئرلا  تافالتخالا  دحأ 

ةیناجملا " ء  ادغلا تابجو  موھفم "  نمضتي  يكولسلاو 
عیمج  ، يرایعملا داصتقالا  ملع  تاضارتفال  اًقفوو  اذھ 

، عالطا نسح  ىلع  ةمئاقو  ةیقطنم  ةيرشبلا  تارارقلا 
تامدخلاو علسلا  عیمج  ةمیقل  قیقد  موھفم  اھعفديو 

هرفوت نأ  لمتحملا  نم  يذلا   ( ةعفنملا ةداعسلا ( رادقمو 
هذھ تاضارتفالا  ةعومجم  ىلع  ء  انبو  ، تارارقلا عیمج 

نوحفاكيو حبرلا  ةدايز  قوسلا  يف  عیمجلا  لواحي 
ةيرظنلا دكؤت  كلذل  ةجیتنو   ، مھبراجت نیسحتل 

ةيداصتقالا
اھنم يأ  كانھ  ناك  نإو   ، ةیناجم ء  ادغ تابجو  دجوت  هنأ ال 
لك صلختساو  اھیلع  لعفلاب  مھدحأ  رثع  دق  نوكیسف 

. اھتمیق
نأ يكولسلا  داصتقالا  ء  املع دقتعي  رخآلا  بناجلا  ىلع 

مھتئیب نم  ةلص  تاذ  ریغ  تاریثأتل  ةضرع  سانلا 
فطاوع  ،( قایسلا تاریثأت  اھیلع  قلطن  يتلا  ةرشابملا (

تسیل
ةیقطنمالل ىرخأ  لاكشأو   ، رظن رصق   ، عوضوملاب ةلص  اھل 

ةيأ وأ  باتكلا  اذھ  يف  لصف  يأ  رظنا  ةلثمألا  نم  ديزمل  )



رابخألا ام   .( يكولسلا داصتقالا  ملع  نع  ةیثحب  ةقرو 
رابخألا ؟  كاردإلا اذھ  بحاصت  نأ  نكمي  يتلا  ةدیجلا 

، نسحتلل اًصرف  اًضيأ  حنمت  ء  اطخألا هذھ  نأ  يھ  ةدیجلا 
نذإ  ، انتارارق يف  ةجھنمم  ء  اطخأ بكترن  اًعیمج  انك  اذإ 

ةديدج بیلاسأو  تاودأو  تایجیتارتسإ  روطن  َِمل ال 
انتیھافر نیسحتو  لضفأ  تارارق  ذاختا  ىلع  اندعاست 

ء ادغلا تابجوب  اًمامت  دوصقملا  وھ  كلذو  ؟  ةماعلا
نم ةیناجملا 

كانھ نوكت  نأ  ةركف   ، يكولسلا داصتقالا  ملع  روظنم 
اًعیمج اندعاست  نأ  نكمي  تاسایسو  بیلاسأو  تاودأ 

. هیف بغرن  ام  قیقحت  َّمث  نمو   ، لضفأ تارارق  ذاختا  ىلع 
نییكيرمألا راخدا  مدع  ةلأسم  ربتعت   ، لاثملا لیبس  ىلع 

داصتقالا ملع  روظنم  نم  اھل  ىنعم  دعاقتلل ال  يفكي  امب 
ةمئاق ةدیج  تارارق  ذختن  اًعیمج  انك  اذإف   ، يرایعملا

كلذب اننإف   ، انتایح يف  بناج  لك  يف  عالطا  نسح  ىلع 
رخدن امبر ال   ، اًمامت اھراخدا  ديرن  يتلا  ةیمكلا  رخدن  اًضيأ 

علطتن اننأل  وأ  لبقتسملاب  متھن  اننأل ال  يفكي  امب 
انب ينتعي  نأ  عقوتن  اننأل  وأ  دعاقتلا  دنع  رقفلا  رابتخال 
نم ریثك  كانھ   ، بیصنایلا حبرن  نأ  لمأن  اننأل  وأ  انؤانبأ 

نم هنأ  وھ  يسیئرلا  ىزغملا   ، ةلمتحملا بابسألا 
روظنملا

اًمامت ةبسانملا  ةیمكلا  رخدن  نحن   ، يرایعملا يداصتقالا 
. انتالیضفت عم  قفاوتي  امب 

ضرتفي يذلا ال   ، يكولسلا داصتقالا  ملع  روظنم  نم  نكل 
يفكي امب  رخدن  اننأ ال  ةركف  نإف   ، نویقطنم سانلا  نأ 



ملع ثاحبأ  ریشت  ةقیقحلا  يف   ، اًمامت ةیقطنم 
ةلمتحملا بابسألا  نم  ديدعلا  ىلإ  يكولسلا  داصتقالا 

نإف  ، دعاقتلل يفكي  امب  نورخدي  سانلا ال  لعجت  يتلا 
ةفلكتلا مھف  يف  ةبوعص  نوھجاويو  نولطامي  سانلا 

ام ) . راخدالا دئاوف  ىلإ  ةفاضإ  راخدالا  مدعل  ةیقیقحلا 
عدوت 1000 تنك  نإ  لبقتسملا  يف  كتایح  نسحت  ىدم 

رھش لك  كب  صاخلا  دعاقتلا  باسح  يف  ةیفاضإ  رالود 
يلزنملا " ء  ارثلا  ( " ؟ ةمداقلا نيرشعلا  ماوعألا  لاوط 

نمف  ، لعفلاب ء  ايرثأ مھنأب  داقتعالا  ىلع  سانلا  دعاسي 
يلختلا بعصلا  نمو  كالھتسا  تاداع  عابتا  لھسلا 

، اھنع
. ىرخألا بابسألا  نم  ديدعلاو  ديدعلا  كانھو 

ملع روظنم  نم  ةیناجملا  ء  ادغلا تابجو  ةیناكمإ  نمكتو 
تالخدتو ةديدج  تایلآو  بیلاسأ  يف  يكولسلا  داصتقالا 

هنوديري امم  ديزملا  قیقحت  ىلع  سانلا  دعاست  ىرخأ 
تاقاطب دعاست  نأ  نكمي   ، لاثملا لیبس  ىلع   ، اًّقح

لصفلا يف  اھتفصو  يتلا  ةركتبملاو  ةديدجلا  نامتئالا 
ةسرامم ىلع  سانلا   ، سفنلا طبضب  صاخلا   ، عباسلا

نم ديزم 
هذھل رخآ  لاثم  كانھو   ، قافنإلا لاجم  يف  سفنلا  طبض 

يتلا  ، اًدغ  " رثكأ  رخدا  ىمست "  ةیلآ  وھو  ةقيرطلا 
اماقو يزترانیب "  ومولوش  رلیث " و "  كيد  اھحرتقا " 

. تاونس عضب  لبق  اھتبرجتب 
امدنع ؛  اًدغ  " رثكأ  رخدا  ةیلآ "  لمع  ةقيرط  يھ  اھو 

ىلإ ةفاضإ  مھنم  بلطي   ، ام ةكرشل  ددج  نوفظوم  مضني 



يتلا ةبسنلا  نأشب  رارق  ذاختا  ةيداعلا  تارارقلا 
ةطخ يف  مھب  صاخلا  بتارلا  كیش  نم  اھنورمثتسیس 

ةبسنلا نع  نولأسیس  امك   ، ةكرشلاب ةصاخلا  دعاقتلا 
بتارلا تادايز  نم  اھرامثتسال  دادعتسا  مھيدل  يتلا 

ةیحضتلا بعصت   ، دعاقتلا ةطخ  يف  ةیلبقتسملا 
نم نكل   ، دیعبلا لبقتسملل  راخدالل  مویلا  كالھتسالاب 

يف كالھتسالاب  ةیحضتلا  ةیسفنلا  ةیحانلا  نم  لھسألا 
بتارلا ةدايز  نع  لزانتلا  لھسألا  نم  لب   ، لبقتسملا

. دعب ء  رملا اھیلع  لصحي  مل  يتلا 
يزترانیب " رلیث " و "  رابتخا "  يف  ةطخلا  قیبطت  مت  امدنع 

مھتمھاسم ةدايز  ىلع  اوقفاوو  نوفظوملا  مضنا   ،
تناك اذام   ، مھبتاورل ةیلبقتسملا  تادايزلا  عم  ةبسنك 
لصح امدنع   ، ةیلاتلا ةلیلقلا  تاونسلا  لالخ  ؟  ةجیتنلا
نم راخدالا  تالدعم  تداز   ، تادايز ىلع  نوفظوملا 

حلاصل ىرخأ  ةرم  يلاوح %13.5،  ىلإ  يلاوح %3.5 
نیفظوملا

رثكأ نوفظوم  نآلا  اھيدل  حبصأ  يتلا  ةكرشلاو  مھتالئاعو 
. اًقلق لقأو  اًضر 

، ةیناجملا ء  ادغلا تابجول  ةیساسألا  ةركفلا  يھ  هذھ 
تابجو نأ  ظحال   ، ةینعملا فارطألا  لكل  دئاوف  ميدقت 

نمضتي ةفلكت ( نودب  نوكت  الأ  بجي  هذھ  ةیناجملا  ء  ادغلا
ةیلآ وأ  سفنلا  طبض  ىلع  ةمئاقلا  نامتئالا  ةقاطب  قیبطت 
هذھ نأ  املاطو   .( يمتح لكشب  ةفلكت  اًدغ "  رثكأ  رخدا   "

نأ دب  الف   ، فیلاكتلا ىلع  ديزت  دئاوف  مدقت  تایلآلا 
ةیفاص دئاوف  مدقت  تایلآ   ، ةیناجم ء  ادغ تابجو  اھربتعن 



. فارطألا لكل 
نم يساسأ  سرد  صالختسا  ديرأ  تنك  دقل  نذإ 

يف قدایب  اننأ  وھف   ، باتكلا اذھ  يف  ةفوصوملا  ثاحبألا 
ربتعن ام  ةداع   ، اھاوق مھف  يف  ریبك  دح  ىلإ  لشفن  ةبعل 

انسفنأ
يف قلطم  لكشب  مكحتنو   ، ةدایقلا دعقم  يف  سلجن  اننأ 
نكل ؛  انتایح هكلست  يذلا  هاجتالاو  اھذختن  يتلا  تارارقلا 

ةقيرطلاب انتابغرب -  ةقالع  هل  كاردإلا  اذھ  فسألل 
. عقاولا نم  رثكأ  اھب -  انسفنأل  رظنلا  يف  بغرن  يتلا 

، ةیبسن  ، فطاوع ةوق ( باتكلا  اذھ  يف  لصف  لك  فصي 
سرامت امنیبو   ، انكولس ىلع  رثؤت   ( خلا  ، ةیعامتجا دعاوق 

لیمن اننإف   ، انكولس ىلع  اًریبك  اًریثأت  تارثؤملا  هذھ 
وأ ریبك  لكشب  ریثأتلا  اذھ  ردق  نم  لیلقتلا  ىلإ  ًاّيرطف 

رقتفن اننأل  سیل  انیلع  رثؤت  تارثؤملا  هذھو   ، اًمامت هلھاجت 
ىلع امنإو   ، لقعلا فاعض  اننأ  وأ  ةسرامملا  وأ  ةفرعملل 

كلذكو ء  اربخلا ىلع  رركتم  لكشب  رثؤت  يھف  سكعلا 
ء اطخألاو  ، اھب ؤبنتلا  نكميو  ةجھنمم  قرطب  نیئدتبملا 

اھب لماعتن  يتلا  ةقيرطلا  ةطاسبب  يھ  كلذ  نع  ةجتانلا 
عم

. انم ء  زج يھف   ، ةيراجت  " تالماعت  دقعن "  فیكو   ، انتایح
اننأ ال امكف   ، اًضيأ انھ  ةحضوم  ةيرصبلا  ماھوألاو 

عقن اننإف   ، ةيرصبلا ماھوألاب  عادخنالا  بنجت  عیطتسن 
ىزغملا  ، انلوقع انل  اھيرت  يتلا  تارارقلا "  ماھوأل  ةیحض " 

وھ
لضفب انل  اھتیقنت  متت  تارارقلا  تائیبو  ةيرصبلا  انتائیب  نأ 



مكحتملا  ، خملاو سمللاو  مشلا  ساوحو  انناذآو  اننیعأ 
نإف  ، تامولعملا بعوتسنو  مھفن  امدنع   ، كلذ لك  يف 

وھ امنإو   ، ةقیقحلل ًاّیقیقح  اًساكعنا  ةرورضلاب  سیل  كلذ 
يتلا تانایبلا  يھ  هذھو   ، ةقیقحلل اھمسرن  يتلا  ةروصلا 

نم  . اھیلإ انتارارق  يف  دنتسن 
اھتبھو يتلا  تاودألا  ىلع  رصتقن  نحن  ةيرھوجلا  ةیحانلا 

تارارقلا اھب  ذختن  يتلا  ةيرطفلا  ةقيرطلاو   ، انل ةعیبطلا 
. تاودألا هذھ  ةقدو  ةدوجب  دیقتت 

نأ نم  مغرلا  ىلع  هنأ  وھو  ناث  يساسأ  سرد  كانھ 
اننأ ةرورضلاب  ينعي  كلذ ال  نإف   ، يداع رمأ  ةیقطنماللا 

تارارق ذختن  دق  نيأو  ىتم  مھفن  املاحف   ، نوزجاع
، ةئطاخ

انسفنأ ربجن  وأ  ةظقي  رثكأ  نوكن  نأ  لواحن  نأ  اننكمي 
وأ تارارقلا  هذھ  يف  فلتخم  لكشب  ریكفتلا  ىلع 

روصقلا هجوأ  ىلع  بلغتلل  ایجولونكتلا  مادختسا 
، انیف ةخسرتملا 

ةسایسلا عانصو  تاكرشلا  عجارت  نأ  نكمي  اًضيأ  انھو 
مھتاسایس میمصت  ةیفیك  يف  اوركفيو  مھریكفت 
. ةیناجم ء  ادغ تابجو  ميدقتل  مھتاجتنمو 

دق نوكت  نأ  ىنمتأ   ، باتكلا اذھ  ءة  ارق ىلع  كل  اًركش 
نأشب ةقیشلا  ةقیمعلا  تاكاردإلا  ضعب  تبستكا 

انعفدي امل  اًقیمع  اًكاردإ  تبستكاو   ، يرشبلا كولسلا 
، فرصتلل



لمآ امك   ، كيدل رارقلا  ةعانص  نیسحتل  اًقرط  تفشتكاو 
ةساردل يسامح  كتكراشم  نم  تنكمت  دق  نوكأ  نأ 
كولسلا ةسارد  نأ  ىرأ  انأف   ، ةیقطنماللاو ةیقطنملا 

انسفنأ مھف  ىلع  اندعاست  اھنأل  ةعئار  ةبھ  يناسنإلا 
مغرو  ، لضفأ لكشب  اھفداصن  يتلا  ةیمویلا  زاغلألا  مھفو 

الو  ، ةلھس تسیل  هتسارد  نإف   ، هتعورو عوضوملا  ةیمھأ 
لیج ياروم  لاق "  امكو   ، لمعلا نم  ریثكلا  انمامأ  لازي 
ةبوعص ىدم  يف  ركف   " : لبون ةزئاج  ىلع  زئاحلا  نام " 

ریكفتلا " . ىلع  ةرداق  تامیسجلا  تناك  ول  ء  ايزیفلا
، يقطنم ریغ  لكشب  صلخملا 

يليرأ ناد 
، ةلحرلا هذھ  يف  ةكراشملا  ديرت  تنك  نإ   : ةظوحلم

ينورتكلإلا عقوملا  ةرايزب  لضفتف 
نم ضعب  يف  كرتشاو   www.predictablyirrational.com

انل كرتاو   ، انتاسارد
. كتاحارتقاو كراكفأ 

 
ركش

تاعورشم يف  لمعلاب  نینسلا  رم  ىلع  ظحلا  يندعسأ 
ء. ایخسأو نیعدبمو  ء  ایكذأ صاخشأ  عم  ةكرتشم  ةیثحب 

ریبك لكشب  يھ  باتكلا  اذھ  يف  ةفوصوملا  ثاحبألاو 
اوسیل صاخشألا  ء  الؤھو  ، مھتریصبو مھعادبإل  ةجیتن 

، نومیمح ء  اقدصأ اًضيأ  امنإو   ، بسحف نیعئار  نیثحاب 
ء اطخأ يأو   ، رونلا ىلإ  ثاحبألا  هذھ  اوجرخأ  نَم  مھو 

ةیتاذلا ریسلا  ) . ينم وھف  باتكلا  اذھ  يف  فذح  وأ 



،( اًقحال ةروكذم  نیعئارلا  نیثحابلا  ء  الؤھل ةرصتخملا 
ركشلا هجوأ  نأ  ديرأ   ، مھعم تنواعت  نيذلا  ىلإ  ةفاضإلابو 
ةركف لكف   ، اًمومع داصتقالاو  سفنلا  ملع  يف  يئالمزل 

ًا نمض وأ  ةحارص  ةرثأتم  تناك   ، اھتبتك ةقرو  لكو   ، ينتتاو
لكشب ملعلا  مدقتي   ، مھعادبإو مھراكفأو  مھتاباتكب 
ةریغصلا تاوطخلا  نم  ةلسلس  لالخ  نم  يساسأ 

يننأل ظوظحم  يننإو   ، ةقباس ثاحبأ  ىلع  ةمئاقلا 
يذلا ساسألا  نم  ةریغصلا  يتاوطخ  روطأ  نأ  تعطتسا 

هعضو
اذھ ةياھن  يف  تجردأ  دقو   ، نوعئارلا نوثحابلا  ء  الؤھ

ةلص اھل  ىرخأ  ةیميداكأ  ثاحبأل  عجارملا  ضعب  باتكلا 
ةھجو مھنلا  ئراقلل  مدقیس  اذھ  نأ  دب  الو   ، لصف لكب 

عبطلاب نكل  ) . عوضوم لكل   ، ًالاجمو ةیفلخو   ، ةموعدم رظن 
.( ةلماك ةمئاق  تسیل  هذھ 

باتكلا اذھ  يف  ةفوصوملا  ثاحبألا  نم  ریثك  ء  ارجإ مت  دقل 
ستسوشتاسام دھعم  يف  لمعأ  تنك  امنیب 

نيدعاسملاو نیكراشملا  نم  ديدعلا  ناكو   ، ایجولونكتلل
نییثحبلا

يتلا ةیقطنماللا  براجتلا  جئاتن  زربتو   ، دھعملا بالط  نم 
دب نكل ال   ، مھنم أزھت  ًانایحأو   ،( اًضيأ انيدل  يتلاو  مھيدل (

وأ مامتھالا  نادقف  نیبو  اذھ  نیب  طلخلا  مدع  نم 
مھزفاح يف  نوعئار  بالطلا  ء  الؤھف ؛  باجعإلا نادقف 

تناك دقل   . ةميركلا مھحورو  مھلوضفو  ملعتلل  مھبحو 
مساوم متلعج  مكنإ  لب   ، يل اًفرش  اًعیمج  مكتفرعم 

! ةدیفم نطسوب  يف  ء  اتشلا



اًرمأ ةیميداكأ "  ریغ  ةغلب  ةباتكلا "  فاشتكا  نكي  مل 
ةدعاسملا نم  ریبك  ردق  ىلع  تلصح  يننكل   ، ًالھس

نيافیل میج  ركشلا ل  ليزجب  هجوتأو   ، ثادحألا ریس  لالخ 
عئارلا قيرفلاو  رشیف  ثیبازیلإو  يبموكجديإ  ياسدنیلو 

ربعأ امك   ، يسنیجإ يرارتیل  جریبنيرج  نيافیل  ةلاكو  يف 
اھحئاصن ىلع  يلسكیلب  يدناس  ينانتما ل  نع 

؛ ةديدسلا
نيريإ  ، كبوكاج اینأ   ، ربوو اكیبير   ، نامتیب میج  ركشأو 

، نوسلین ارفيد   ، ريارف نيونورب   ، كریب يلراك   ، ماھجنیلأ
، نامفوھ نیليإ   ، زتفلیھارتس لاشیم   ، يلناتس لیناج 

ىلع يتدعاسم  يف  مھرود  ىلع  يتریجوھ  ناجیمو 
صاخ ركشو   ، تاملك ىلإ  راكفألا  هذھ  ضعب  ةمجرت 

مھسأ يذلا   ، سینولاك كيريإ  ةباتكلا  يف  يكيرشل 
يف ریبك  لكشب 

بولسألاو ةیعقاولا  ةلثمألا  نم  ديدعلاب   ، تاحفصلا هذھ 
ةياور ىلع  يندعاس  يذلا  يئاورلا 

اًضيأ صاخ  ركشو   . ىورت نأ  بجي  امك  ةصقلا  هذھ 
يتررحمل

زنیلوك ربراھ  ةسسؤم  يف  لیتشتاو  ریلك  ةقثلاب  ةريدجلا 
. اھتدعاسمو اھمعد  ىلع 

دھعمل يترايز  ء  انثأ يف  باتكلا  فیلأتب  تمق  دقل 
لیختأ نأ  يننكمي  الو   ، نوتسنيرب يف  ایلعلا  تاساردلا 

تیضق يننإ  لب   ، هنم لضفأ  ةباتكلاو  ریكفتلل  ةیلاثم  ةئیب 
ضعب

زبخلاو عیطقتلا  تملعتو   ، دھعملا خبطم  يف  تقولا 



دنومير لیشیم  نییھاطلا  فارشإ  تحت  يھطلاو  يلقلاو 
اذھ نم  لضفأ  ًاناكم  بلطأل  نكأ  مل   ، تیشنالب نايو 

. يقفأ عیسوتل 
تعمتسا يتلا  يموس "  يتجوزل "  ركشلا  هجوأ   ، اًریخأو

، اًراركتو اًرارم  اھل  اھتدرس  يتلا  ثاحبألا  صصق  ىلإ 
دنع ام  دح  ىلإ  ةیلسم  اھنأ  ىلع  قفتت  نأ  لمآ  امنیبو 

اھربص نإف   ، ىلوألا ةلیلقلا  تارملا  يف  اھت  ء ارق
اھنم نالعجي  رركتم  لكشب  َّيلإ  ء  اغصإلل اھدادعتساو 

ةعباسلا يف  لزنملا  ىلإ  ةلیللا  رضحأس   ، ةیلاثم ةجوز 
ىلع عبرلاو 

؛ فصنلاو ةنماثلا  امبر  وأ  ةنماثلا  يف  وأ  ؛  ريدقت ىصقأ 
. كلذب كدعأ 

نینواعتملا ء  امسأب ةمئاق 
ریمأ نوأ 

ایجولونكتلل ستسوشتاسام  دھعمب  نوأ "  قحتلا " 
،َ ّيدل بلاط  لوأ  حبصأو  دحاو  ماعب  يدعب  هاروتكد  بلاطك 

نوأ " مھسأ "  دقف   ، َّيدل لوألا  بلاطلا  هرابتعابو 
يتيؤرو بالطلا  نم  هعقوتأ  ام  لیكشت  يف  ریبك  رودب 

هئاكذل ةفاضإلابو   ، سردملاو بلاطلا  نیب  ةقالعلل 
نم ةلھذم  ةعومجمب  نوأ "  عتمتي "   ، يئانثتسالا

، تاراھملا
نمو  ، نینثا وأ  موي  يف  هفرعي  ام ال  ملعتي  نأ  هناكمإبو 

ًاّیلاح وھو   ، هعم تقولا  ء  اضقو هعم  لمعلا  اًمئاد  ریثملا 
. وجیيد ناسب  اینروفیلاك  ةعماج  يف  ذاتسأ 

ينیتریب وكرام 



هاروتكد بلاط  ناك   ، ةرم لوأل  وكرام "  تیقتلا "  امدنع 
سكع ىلعو   ، درافراھ ةعماجب  لامعألا  ةرادإ  ةیلك  يف 
يغبني ةبقع ال  زلراشت  رھن  ربتعي  نكي  مل  بالطلا  هئالمز 

نیبو هعابط  نیب  قفوي  يلاطيإ  وكرام "   " . اھزواجت هیلع 
يف طقف  بغرت  ماع  لكشب  عئار  صخش   ، عیفرلا هقوذ 

ةیلك يف  ذاتسأ  ًاّیلاح  وھو   ، هعم بارشلا  لوانتل  جورخلا 
. ندنل ةعماجب  لامعألا  ةرادإ 

نومراك فيز 
جمانربب يقاحتلال  ةیسیئرلا  بابسألا  دحأ  فيز "  ناك " 
اھانیضق يتلا  تاونسلاو   ، كويد ةعماج  يف  هاروتكدلا 

هنم ملعتأ  مل  يننإف   ، رارقلا اذھ  تررب  كويد  يف  اًعم 
ثاحبألا ء  ارجإ ةفیظوو  رارقلا  ةعانص  نع  ةریثك  ء  ایشأ

ء، ازعألا يئاقدصأ  نم  اًدحاو  اًضيأ  حبصأ  امنإو  ؛  بسحف
نینسلا رم  ىلع  هنم  اھتیقلت  يتلا  حئاصنلا  تتبثأو 

يف ذاتسأ  ًاّیلاح  وھو   ، نمثب ردقت  اھنأ ال  رركتم  لكشب 
. ةروفاغنس يف  دیسنإ  ةیلك  عرف 

كيرديرف نیش 
ناكو  , كويد ةعماج  يف  ًابلاط  تنك  امنیب  نیش "  تیقتلا " 

ةشقانم يف  انلخدو   ، نولیم يجینراك  ةعماج  يف  ًابلاط 
ًاّبح ينھذ  يف  كلذ  عبط  دقو   ، يشوسلا نع  ةلوطم 

ىلإ نیش "  انأ و "  تلقتنا  تاونس  عضب  دعبو   ، امھل امئاد 
اًصرف انل  تحیتأو  ایجولونكتلل  ستسوشتاستام  دھعم 

تاشقانم يف  لوخدلاو  يشوسلا  لوانتل  رثكأ 
تناك نإ   " : مھملا يتایحلا  لاؤسلا  كلذ  يف  امب   ، ةبھسم

برضملا ةفلكتو   ، لكك رالود  ةركلاو 1.10  برضملا  ةفلكت 



ًاّیلاح وھو    " ؟ ةركلا ةفلكت  مكف   ، رالودب ةركلا  نم  ىلعأ 
. ایجولونكتلل ستسوشتاسام  دھعم  يف  ذاتسأ 

يزینج تیليأ 
ةيولخ ةلحر  يف  ةديدع  تاونس  لبق  تیليأ "  تیقتلا " 

ًاّیباجيإ ًاّیلوأ  اًعابطنا  تذخأ   ، نوكرتشم ء  اقدصأ اھمظن 
تیليأ "   " ، تقولا رورمب  اھل  يريدقت  داز  دقو   ، اھنع اًّدج 
نأ ًالیلق  بيرغلا  نم  اذل  ؛  ةزيزع ةقيدصو  ةعئار  ةیصخش 

مدع تناك  اًعم  اھیلع  لمعلا  انررق  يتلا  تاعوضوملا 
انب ىدأ  يذلا  عفادلا  ناك  ًاّيأ   ، ماقتنالاو ةقثلا 

كلذ ناك  دقف   ، ةيادبلا يف  تاعوضوملا  هذھ  فاشكتسال 
يميداكألا نیيوتسملا  ىلع  ةياھنلا  يف  اًّدج  اًدیفم 

اینروفیلاك ةعماج  يف  ذاتسأ  ًاّیلاح  يھو   ، يصخشلاو
ناسب

ةمئاق يف  رخآ  يزینج "  تيأر "  نأ  فداصت  نإو  وجیيد (
.( روھشم مسا  هنأل  سیل  كلذف   ، نینواعملا

يزینج يروي 
مھتلباق نيذلا  صاخشألا  رثكأ  نم  اًدحاو  يروي "  دعي " 

اًرداق هلعجت  تاراھملا  هذھ  نم  لكو   ، اًعادبإو ةيرخس 
، ةعرسبو دھج  نودب  ةدیفمو  ةمھم  ثاحبأ  راكتبا  ىلع 

ناجرھم ىلإ  يروي "  تبحطصا "  تاونس  عضب  لبق 
يف اًمامت  جمدنا   ، كانھ اندجاوت  ء  انثأ يفو   ، نام جنینریب 

ةجیتنو  ، يعم ًاناھر  رسخ  ةدوعلا  قيرط  يفو  ء،  اوجألا
يئاوشع صخشل  ةيدھ  مدقي  نأ  هب  ضرتفي  ناك  كلذل 

مل  ، ةراضحلل اندع  نإ  ام  فسألل  نكل   ، رھش ةدمل  موي  لك 
ةعماج يف  ذاتسأ  ًاّیلاح  وھو   ، اذھ لعف  عطتسي 



. وجیيد ناسب  اینروفیلاك 
يفوراھ نانريإ 

امدنع اًعم  تقولا  ضعب  ء  اضق نم  نانريإ "  انأ و "  تنكمت 
ىلع تنكو  درافراھ  ةعماجب  لامعألا  ةرادإ  ةیلك  يف  ناك 

دحأ نانريإ "  ناك "   ، رھنلا نم  رخآلا  بناجلا 
يف نعمتب  اوركف  نيذلا  لئاوألا  صاخشألا 

، ةیناسنإلا تالماعتلا  ةیلقع  رییغت  ىلع  تنرتنإلا  ةردق 
وھو  ، انضعب عم  اھب  لماعتن  يتلا  ةقيرطلا  كلذل  ةجیتنو 

هيدلو دھتجمو  يكذ 
يف ذاتسأ  ًاّیلاح  وھو   ، نوعلا ميدقتل  لھذم  دادعتسا 

. سالاد يف  ساسكت  ةعماج 
نامیھ سمیج 

ناك  ، يلكریب يف  اًعم  ةنس  سمیج "  انأ و "  تیضق 
ضعب هعم  رضحي  ناكو   ، ةركف ةيأ  ةشقانمل  اًریثك  ينروزي 

ةدیج ةيادب  اًمئاد  هذھ  تناكو   ، ةثيدحلا هتازوبخم  نم 
ةایحلا يف  هتمكحل  هعابتا  لالخ  نمو   ، ةقیش ةشقانمل 

ىلع هثاحبأ  تزكرت  ء،  يش لك  سیل  لاملا  نإ  لوقت  يتلا 
ء ایشألا دحأو   ، قوسلا تالماعتل  ةیلاملا  ریغ  بناوجلا 

يتلا
ملع هبعلي  يذلا  رودلا  يھ  سمیج "  اًفغش ل "  لثمت 

ةصاخلا تارارقلا  يف  ةياھنلا  ىتح  يكولسلا  داصتقالا 
اذھ ةمكح  كاردإ  ىلإ  تلصوت  دقو   ، تاسایسلاب

بولسألا
ناس ةعماج  يف  ذاتسأ  ًاّیلاح  وھو   ، نینسلا رورمب 
.( زدناليآ نیجریف  سیلو   ، اتوسینیم يف  ساموت (



شتیھ رتنوج 
ء املعب نراقي  الو   ، باذجو يكذو  كحضم  رتنوج "   "

ديرت يذلا  لاجرلا  نم  عونلا  كلذ  وھ   ، نيرخآلا داصتقالا 
نوكي ام  اًمئاد  هعم  ثدحتلاو   ، هعم تابورشملا  لوانت 

رتنوج دعيو "   ، ام دح  ىلإ  ةعقوتم  ریغ  ةبرجت  هنكل  اًعتمم 
مھفرعأ نيذلا  يسایقلا  داصتقالا  ء  املع رثكأ  دحأ  اًضيأ   "
( حزمأ يننإ ال  تاونس ( يضقي  نأ  هناكمإبو   ، ةقد

ضعب مییقتل  ةياغلل  ةدقعم  ةیبوساح  جذامن  لیغشت  يف 
ذاتسأ ًاّیلاح  وھو   ، ةحیحص ةقيرطب  ةضماغلا  طئاسولا 

. وغاكیش ةعماج  يف 
وساتروھ يلع 

مھتلباق نيذلا  صاخشألا  رثكأ  نم  اًدحاو  يلع "  دعي " 
ةبیطلاب حضني  ام  اًمئادو  ء،  يش هقلقي  هنأ ال  ودبيو   ، ًانازتا

حبصي هنأ  ودبي   ، اًمامت اًحیحص  سیل  اذھ   ، اًنسح )
ةرك يكرتلا  بختنملا  بعلي  امدنع  اًمامت  اًفلتخم  اًصخش 

نيذلا لئاوألا  داصتقالا  ء  املع دحأ  يلع "  ناكو "   .( مدقلا
اندعاس امم   ، برق نع  تنرتنإلا  ربع  تادازملا  اوسرد 

هذھ لثم  يف  ًاّیلعف  سانلا  فرصت  ةیفیك  مھف  ىلع 
ربع فراعتلا  ةسارد  يف  هعم  لمعلا  ناك  دقو   ، تادازملا

ًاّیلاح وھو   ، يل ةبسنلاب  ةياغلل  ةیفیقثت  ةبرجت  تنرتنإلا 
ذاتسأ

. وغاكیش ةعماج  يف 
يل درانویل 

دھعم يف  هاروتكدلا  جمانربب  درانویل "  قحتلا " 
اھل تاعوضوم  ىلع  لمعلل  ایجولونكتلل  ستسوشتاسام 



ىتح لمعي  ناك  انیلك  نأ  امبو   ، ةینورتكلإلا ةراجتلاب  ةقالع 
يف ةحارتسا  تارتف  ذخأن  انأدب   ، لیللا نم  ةرخأتم  ةعاس 

لمعلا ء  دبل ةصرف  اذھ  انحنم  دقو   ، لیللا نم  رخأتم  تقو 
، ةیثحبلا تاعورشملا  ضعب  ىلع  كرتشم  لكشب 
ةقاطب عتمتي  وھف   ، اًعئار درانویل "  عم "  نواعتلا  ناك  دقو 

يتلا براجتلا  ددع  لصيو   ، نيدودحم ریغ  سامحو 
ام ىلإ  طسوتملا  يف  عوبسأ  يف  اھؤارجإ  هناكمإب 

هيرجي
دعي كلذ  ىلإ  ةفاضإو   ، ًابيرقت يسارد  لصف  يف  نورخآلا 

ثدحتلاو مھتلباق  نيذلا  صاخشألا  فطلأ  نم  اًدحاو 
يف ذاتسأ  ًاّیلاح  وھو   ، ةمئاد ةجھب  ردصم  هعم  لمعلاو 

. ایبمولوك ةعماج 
فافیل ناثانوج 

، هتلباق رخآ  صخش  يأ  نم  رثكأ  همأ  ناثانوج "  بحي " 
اھلمأ بیخ  هنأ  وھ  هتایح  يف  هیلع  مدني  ء  يش رثكأو 

ء اكذلاب ناثانوج "  مستي "   ، بطلا ةیلكب  قحتلي  مل  امدنع 
ىلع هتردقو  قدصي  لكشب ال  طالتخالل  هبحو  ةھاكفلاو 
مخض وھو   ، ةیناثلا نم  ء  ازجأ يف  ددج  ء  اقدصأ باستكا 
، ًابیط ًابلق  كلتميو  ةریبك  هنانسأو  سأرلا  ریبك  ةثجلا 

. ایبمولوك ةعماج  يف  ذاتسأ  ًاّیلاح  وھو 
نياتشنيول جروج 

َّيدل نیلضفملاو  لئاوألا  نینواعملا  دحأ  وھ  جروج "   "
رثكألا ثحابلا  هربتعأ  انأو   ، يل ةودق  هنأ  امك   ، مدقألاو

، يكولسلا داصتقالا  ملع  يف  اًقاطن  عسوألاو  اًعادبإ 
هيدلو



فئاطل داجيإو  هلوح  نم  ملاعلا  ةبقارم  ىلع  ةردق 
ةيرشبلا ةعیبطلل  انمھفل  ةمھم  ربتعت  يتلا  كولسلا 

ملعو داصتقا  ذاتسأ  ًاّیلاح  وھو   ، ةسایسلا يف  كلذكو 
سفن

ةعماج يف  نومیس   . هيإ تربریھ  ةحنم  ىلع  لصاح 
. هب قیلت  ةناكم  يھو   ، نولیم يجینراك 

رازام انین 
ةرم لوأ  ایجولونكتلل  ستسوشتاسام  دھعمل  انین "  تتأ " 

تھتناو اھثاحبأل  ةعجار  ةيذغت  ىلع  لوصحلل  مايأ  ةعضبل 
لالخو  ، تاونس سمخ  ةدمل  ء  اقبلاب لاحلا  اھب 

دمتعأ تنكو  اًعم  لمعلاب  اًریثك  انعتمتسا  ةرتفلا  هذھ 
دقو  ، قئاوعلا ىلإ  انین "  تفتلت "  ، ال  ریبك لكشب  اھیلع 

ء ارجإ ىلإ  ةریبكلا  تايدحتلا  لبقتل  اھدادعتسا  انعفد 
قطانملا يف  صاخ  لكشب  ةبعصلا  براجتلا  ضعب 

ررقت الأ  لمآ  تاونسل  تللظو   ، دنھلا يف  ةیفيرلا 
يھو  ، ام ةظحل  يف  تقولا  ناح  فسألل  نكل  ؛  ةرداغملا

يف ذاتسأ  ًاّیلاح 
ةممصم انین "  لمعت "   ، ةليدب ةقیقح  يفو   ، وتنروت ةعماج 

. ایلاطيإب نالیم  يف  ةضوملا  تاحیص  رخآل 
كیفوأ يليإ 

ء وضلا كلذ  دعب  ىأر  بيردتلاب  يئابرھك  سدنھم  يليإ "   "
نم سیلو   ، قيوستلا ىلإ  لقتناو   ( دقتعي اذكھ  وأ  )

تاراكتبالا وھ  هسيردتو  هثاحبأ  لاجم  نأ  ئجافملا 
ء رملا بغري  عئار  لجر  وھو   ، ةینقتلا ةیلاع  تاعانصلاو 

تاعقوتو رئاصب  كلتمي  هنأل  هعم  ةوھقلا  ء  استحا يف 



ذاتسأ ًاّیلاح  وھو   ، تاعوضوملا لك  لوح  مامتھالل  ةریثم 
يف

اھیلع قلطي  امك  وأ  درافراھ ( ةعماجب  لامعألا  ةرادإ  ةیلك 
درافرااااھ " ). ةعماجب  لامعألا  ةرادإ  ةیلك   " : اھؤاضعأ

نوروأ میسي 
ةیلسم يھف  ؛  بناج لك  يف  ةجھب  ردصم  میسي "   "

دحاو ماعب  الإ  ظحن  مل  فسألل  نكل   ، ةرخاسو ةیكذو 
صلختستو  ، يلكریب يف  اندجاوت  ء  انثأ يف  اًعم  عكستلل 

ثاحبأ
مادختسابو  ، يكولسلا داصتقالا  ملع  نم  جئاتن  میسي "   "

عانصو تاكرشلل  تافصو  مدقت  هذھ  ةيادبلا  ةطقن 
ةلأسم ةيأ  وھ  اھزفحي  ام  بيرغ  ببسلو   ، تاسایسلا

ًاّیلاح يھو  ةیلخاد ،  ةأشنو  نمازت  يتملك  نمضتت  ةیثحب 
. وغاكیش ةعماج  يف  ذاتسأ 

كیليرب نيزارد 
مھب تیقتلا  نيذلا  صاخشألا  ىكذأ  دحأ  وھ  نيزارد "   "

دھعمل يمامضنال  ةیسیئرلا  بابسألا  دحأو 
نيزارد " ربتعأ "  يننإ   ، ایجولونكتلل ستسوشتاسام 

ةیكلم ةیصخش 
لوحيو  ، هسفن نم  قثاوو   ، هلعفي ام  فرعي  وھف   ، ةیميداكأ

بستكأ نأ  لمآ  تنكو   ، بھذ ىلإ  هسملي  ء  يش يأ 
نكل  ، حضانتلا لالخ  نم  هقمعو  هبولسأ  نم  اًضعب 

ًاّیلاح وھو   ، اذھل ةیفاك  نكت  مل  هبتكمل  يبتكم  ةرواجم 
. ایجولونكتلل ستسوشتاسام  دھعم  يف  ذاتسأ 

ریینابماش انیتسيرك 



ستسوشتاسام دھعم  ىلإ  انیتسيرك "  تتأ " 
بيرغ ببسلو   ، ةيداصتقا ةریبخك  بردتلل  ایجولونكتلل 

انیتسيرك مستتو "   ، يعم لمعلل  اھحیشرت  مت  عئار  هنكل 
"

رورمب ریثكلا  اھنم  تملعت  دقو   ، يئانثتسالا ء  اكذلاب
دھعم يف  تجرخت  امدنع   ، اھتمكحل اًريدقتو   ، نینسلا
ریغ ةفیظو  تراتخا   ، ایجولونكتلل ستسوشتاسام 

يف ریبك  ذوفن  تاذ  ةراشتسم  ًاّیلاح  يھو   ، ةیميداكأ
. نطسوب

نیش جنوویج 
نمف  ، ةضراعتملا بناوجلا  يف  اًثحاب  جنوویج "  دعي " 

يرایعملا داصتقالا  ملع  يف  ثاحبأ  ء  ارجإب موقي  ةیحان 
ةیحان نمو  ؛  اًمامت نویقطنم  صاخشألا  نأ  ضرتفي  يذلا 

يذلا يكولسلا  داصتقالا  ملع  يف  ًاثاحبأ  يرجي  ىرخأ 
ذفانو ریكفتلا  بقاث  وھو   ، نییقطنم ریغ  سانلا  نأ  رھظي 
ةیجاودزالا ال هذھو  يفسلفلا -  عونلا  نم  ةریصبلا - 

بلغألا ىلع  اًعم  لمعلا  جنوویج "  تأدب و "  دقو   ، هقلقت
نم ديدعلا  لعفلاب  انیضق  دقو   ، اًعم عاتمتسالا  اندرأ  اننأل 

يف ذاتسأ  ًاّیلاح  وھو   ، اًعم ةعتمملا  لمعلا  تاعاس 
. لاي ةعماج 

فیش اباب 
هاروتكد بلاط  انالك  ناك  امدنع  ةرم  لوأل  اباب "  تیقتلا و " 

ًاثاحبأ تاونسلا  ربع  اباب "  ىرجأ "  دقو   ، كويد ةعماج  يف 
، ال رارقلا ةعانص  تالاجم  نم  ديدعلا  يف  ةعئار 

وھو  ، رارقلا ةعانص  ىلع  فطاوعلا  ریثأت  ىدم  يف  امیس 



نم عونلا  كلذ  وھو  بناج  لك  يف  عئار  صخش 
لضفأ ودبي  هلوح  نم  ء  يش لك  لعجي  يذلا  صاخشألا 

لكشب
. دروفناتس ةعماج  يف  ذاتسأ  ًاّیلاح  وھو   ، يرحس

رلیبس نافیتس 
نوج ىدل "  ًابلاط  ةیميداكألا  هتریسم  نافیتس "  أدب " 

ةلاسر ىلع  فرشملا  نوج "  ناك "  دقو   ، شتنیل  "
نافیتس " انأ و "  ًاّيرھوج  اذل  ؛  اًضيأ يب  ةصاخلا  هاروتكدلا 

هنكل ریغصلا ( يخأ  هنأ  ول  امك  رعشأو   ، نایميداكأ ناوخأ 
ناكو  ، عادبإلاو ء  اكذلاب نافیتس "  مستيو "   .( ریثكب لوطأ 

، ةیميداكألا هتارماغم  يف  همدقت  بقارأ  نأ  يل  اًفرش 
ناك ولو   ، كويد ةعماج  يف  هاروتكد  بلاط  ًاّیلاح  وھو 
. جرختلا نم  هانعنمل   ، رمألا يف  يأر  يأ  هیفرشمل 

ربوو اكیبير 
ًاطاشن مھتیقتلا  نيذلا  صاخشألا  رثكأ  نم  اكیبير "  دعت " 

رجفني هدھاشأ  يذلا  دیحولا  صخشلا  اھنأ  امك   ، ةداعسو
ةصاخلا جاوزلا  روذن  ةوالت  ء  انثأ يف  كحضلا  نم 

ةقلعتملا ثاحبألاب  صاخ  لكشب  ةمتھم  اكیبير "  ، و "  هب
، ةیبطلا تارارقلا  ىلع  قبطنت  يتلا  رارقلا  ةعانصب 

يعم لمعلا  تراتخا  اھنأل  ةياغلل  ًاظوظحم  يسفن  ربتعأو 
يف

يف ایلع  تاسارد  ةبلاط  ًاّیلاح  يھو   ، تاعوضوملا هذھ 
ستسوشتاسام دھعمب  ةددعتملا  طئاسولا  لمعم 

. ایجولونكتلل
شورب نیتریف  سوالك 



كويد ةعماج  يف  اًذاتسأ  ناك  امدنع  سوالك "  تیقتلا " 
سوالك " مامتھا "  دنتسيو   ، هاروتكدلا يف  ًابلاط  تنكو 

ريربتل هتالواحم  ىلإ  يسیئر  لكشب  رارقلا  ةعانصب 
ةداعب قلعتي  كلذ  ناك  ء  اوس  ، ةیقطنملا نع  هفارحنا 

عاتمتسالل لمعلا  ریخأت  يف  هتلطامم  وأ  هيدل  نیخدتلا 
طقف مئالملا  نم  ناكو   ، زافلتلا ىلع  مدقلا  ةرك  ةدھاشمب 

اننأ
يف ذاتسأ  ًاّیلاح  وھو   ، ةلطامملا عوضوم  يف  اًعم  انلمع 
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