


رشنلاو عبطلا  قوقح 





ةلسلس نم  اًعیبم  رثكألا  ىرخألا  بتكلا  ةمئاق 
Rich Dad بتك

 * ریقفلا بألاو  ينغلا  بألا 
ةقبطلا دارفأو  ءارقفلا  هملعي  الو  ءايرثألا  هملعي  ام 

! لاملا نع  مھئانبأل  ىطسولا 
* ةيدقنلا تاقفدتلل  يعابرلا  جذومنلا 
ةیلاملا ةيرحلا  قیقحتل  ينغلا  بألا  لیلد 

* ينغلا بألل  رامثتسالا  لیلد 
ءانبأ الو  ءارقفلا  هیف  رمثتسي  الو  ءايرثألا  هیف  رمثتسي  ام 

! ىطسولا ةقبطلا 



ريرج ةبتكم  ىدل  رفاوتم  * 

ءادھإ
يف نوفقي  نيذلا  ءارقلا  نیيالم  ىلإ  باتكلا  اذھ  يدھأ 

ةمزألاب اورثأت  نيذلا  ؛  ةایحلا هذھ  يف  قرط  قرتفم 
ام ديدحت  نع  نيزجاع  نوفقيو   ، ةیلاحلا ةيداصتقالا 

مھنكمي
نأ اوملعت  نأ  مكديرأ   . يداصتقالا مھلبقتسم  نیمأتل  هلعف 

اھنإف  ، تابوعص نم  اھب  امم  مغرلا  ىلع   ، ةرتفلا هذھ 
دقل  . مكلبقتسم يف  اومكحتتل  مكل  ةبسانملا  ةرتفلا 
ةيرحلا غولب  ةیفیك  نيرخآلا  میلعت  يف  يتایح  تیضق 
ىرخألا بتكلا  يقابك  باتكلا -  اذھ  نأ  ملعأو   ، ةیلاملا

ةيؤرلاب كدوزیس   - Rich Dad يبتك ةلسلس  يف  ةدوجوملا 
اھیلع ظافحلاو  ةلبقم  تاونسل  ةورثلا  نيوكتل  ةمزاللا 

لیغشتل ةیقیقحلا  ةقيرطلا  ملعتت  نأ  درجمبو   . كلذك
يف لامعألا  ملاع  يف  كل  ةحاتملا  صرفلاو   ، لاومألا

نرقلا
يتلا ةایحلا  ءانب  ىلع  اًرداق  نوكتس   ، نيرشعلاو يداحلا 

. اھانمتت

ريدقتو ركش 
يل اھمعدو  اھبح  ىلع  يتجوز  ىلإ  ركشلاب  هجوتأ  نأ  دوأ 

ةلسلس ةرسأ  اًضيأ  ركشلاب  صخأ  امك   ، لصاوتم لكشب 
يتلاسر لیصوت  ىلع  ينتدعاس  يتلا   Rich Dad بتك

. ملاعلا لوح  صاخشألا  نیيالم  ىلإ  يلاملا  میلعتلا  يف 
ةقیمعلا هتيؤر  ىلع  جنیمیلف  نوج  اًضيأ  ركشأ  نأ  دوأ 

تراویتسو  ، يكبشلا قيوستلا  لاجم  يف  ةمیقلا 
ويدیف ةكرش  يف  لمعلا  قيرفو   ، يربلیب ديرو   ، نوسنوج



سلب
. باتكلا اذھ  دادعإ  يف  يل  مھتدعاسم  ىلع 

، نام دیفيد  نوج  ىلإ  ركشلا  ليزجب  مدقتأ  نأ  ديرأ   ، اًریخأو
يف فغشو  ةیفرح  نم  هاثب  ام  ىلع  تيریمإ   . مإ  . يجو

. عورشملا اذھ 

ةمدقم
يف كتفیظوو   ، اھل ىثري  ةلاح  يف  ًاّیلاح  داصتقالا  نإ 

لھ  . ساسألا نم  ةفیظو  كيدل  لازي  ناك ال  اذإ  اذھ   ، رطخ
ةدع ذنم  مالكلا  اذھ  راركت  نم  تللم  دقل  ؟  ءيشب كربخأ 

. تاونس
ىتح يملاع  يداصتقا  رایھنا  ثودح  رمألا  بلطت  دقو 

باتكلا ال اذھ  َّنكلو   ، مالكلا اذھ  ةحص  ةیبلاغلا  كردت 
يف ببسلا  الو   ، ةيداصتقالا عاضوألا  روھدت  ةیفیك  لوانتي 

لثم اھب  لوحتت  يتلا  ةیفیكلاب  متھي  امنإو   ، كلذ ثودح 
ثدحي نل  اذھ  نكل   ، اًّدج ةراس  اًرابخأ  ودبتل   ، رابخألا هذھ 

. اھعم لماعتت  فیك  فرعت  تنك  اذإ  الإ 
: نیصخش دي  ىلع  لامعألاو  ةراجتلا  نوئش  تملعت  دقل 
، میلعتلا نم  اًّدج  اًدیج  ىوتسم  ىقلت  يذلا  يدلاو  امھلوأ 

امھیناثو  ، ىوتسملا يلاع  ًاّیموكح  اًفظوم  ناكو 
امدنع  ، میلعتلا نع  عطقنا  يذلا   ، يدلاول قيدص  لضفأ 
يفو  ، ًاّیماصع اًرینویلم  حبصیل   ، نماثلا فصلا  يف  ناك 

، هتایح لاوط  ةیلاملا  تالكشملا  نم  يدلاو  ىناع  نیح 
كلت يف  هانج  امم  اًّدج  لیلقلا  الإ  هيدل  سیلو  تامو 

قيدص حبصأ   ، لمعلا يف  اھاضق  يتلا  ةليوطلا  تاونسلا 
. ياواھ يف  لاجرلا  ىنغأ  دحأ  لضفملا  يدلاو 

و ریقفلا "  يدلاو   " امھنأك نیصخشلا  نيذھ  دعأ  تنك 



تنكو اًریثك  يقیقحلا  يدلاو  بحأ  تنك  ينغلا ." يدلاو  "
نم نكمم  ددع  ربكأ  دعاسأ  نأ  تررقو   ، هب ًابجعم 
تاناھإلا نم  ةاناعملا  كلتب  رورملا  اوبنجتیل  صاخشألا 

. يدلاو قيرط  تقاع  يتلا  تاقافخإلاو 
، براجتلا عاونأ  عیمج  تضخ   ، لزنملا ترداغ  نأ  دعب 

ىدحإل اًدئاق  ةيرحبلا  ةاشم  حالس  يف  تمدخف 
ةكرش يف  لمعلل  تمدقتو   ، مانتیف يف  تایحورملا 

، سكوريز
، مھيدل تاعیبم  فظوم  أوسأ  اھنیح  تنكو  لمعلا  تأدبو 

. تاعیبم فظوم  لضفأ  انأو   ، تاونس عبرأ  دعب  مھتكرت  مث 
نم اًددع  تروط   ، سكوريز نم  ةلاقتسالا  دعبو 

، رالود نویلملا  اھتمیق  قوفت  يتلا  ةیملاعلا  تاكرشلا 
ةلصاومل لا ٤٧  رمع  يف  دعاقتلل  اًّدعتسم  تحبصأو 

شیعو  ، ةورثلا نيوكت  ةیفیك  نيرخآلا  میلعت  يف  يفغش 
ةایحلا

ةبیترلا ةلاقتسالل  مالستسالا  نم  ًالدب   ، اھب نوملحي  يتلا 
. ةبیئكلاو

باتك يف  يتاربخو  يبراجت  نع  ُتبتك  ماع ١٩٩٧،  يفو 
لیلقلا دنع  اًساسح  اًرتو  تسمل  يننأ  دبال  نكلو   ، ریغص

بألا وھو   ، باتكلا اذھ  رَّدصت  ثیح   ، لقألا ىلع  ءارقلا  نم 
اًقفو اًعیبم  رثكألا  بتكلا  ةمئاق  ریقفلا *  بألاو  ينغلا 

عبرأ نم  رثكأل  ةمقلا  ىلع  عبرتو  زميات ،  كرويوین  ةديرجل 
اًعیبم لضفألا  لامعألا  باتك   " هنأب فصُوو   ، تاونس

". قالطإلا ىلع 
Rich بتك نم  ةلماك  ةلسلس  ترشن   ، نیحلا كلذ  ذنمو 

ةلسلسلا هذھ  نم  باتك  لك  نأ  نم  مغرلا  ىلعو   ، Dad



اھعیمج نإف   ، اًمامت فلتخم  عوضوم  ىلع  زكري  ناك 
، لوألا باتكلا  يف  ةنمضتملا  اھسفن  ةلاسرلا  ضرعت 
َّلوت كيدي : نیب  يذلا  باتكلا  رھوج  يف  اھدجتس  يتلا 
يقلت ىلع  دتعتلف  الإو   ، ةیلاملا كدراوم  ریبدت  ةیلوئسم 

، لاملا يف  مكحتت  نأ  امإ  كنإف  ؛  كتایح ةياھن  ىتح  رماوألا 
 . كرایتخا ىلإ  عجري  رمألا  كیف .  مكحتي  هعد  وأ ت 
يلوصحل قدصي  لكشب ال  يتایح  يف  ًاظوظحم  تنك  دقل 

نيوكت ةیفیك  يل  اوحضوأ  نيذلا  نیملعملاو  تاربخلا  ىلع 
يلختلا ىلع  اًرداق  ترص   ، كلذل ةجیتنو   . ةیقیقح ةورث 

تنك  ، تقولا اذھ  ىتح   . لمعلا ىلإ  جایتحا  يأ  نع  اًمامت 
لمعأ نآلا  انأو   ، يترسأل لبقتسم  ءانبل  لمعأ 

 . كلبقتسم ءانب  ىلع  تنأ  كتدعاسمل 
داجيإل يتایح  تسرك   ، ةیضاملا رشعلا  تاونسلا  لاوط 
ىلع صاخشألا  ةدعاسمل  ةیلمعو  ةیلعاف  قرطلا  رثكأ 
نع نيرشعلاو  يداحلا  نرقلا  يف  مھتایح  راسم  ليوحت 

لالخ نمو   . ةیقیقح ةورث  ءانب  ةیفیك  مھمیلعت  قيرط 
نم ریثك  نع  يئاكرشو  انأ  تبتك   ، Rich Dad بتك ةلسلس 

تاعورشملل ةفلتخملا  طامنألاو  عاونألا 
ثحبلا نم  تاونسلا  كلت  لالخ  نكلو   ، تارامثتسالاو

دقتعأ  ، ديدحتلا هجو  ىلع  لمع  جذومن  تفداص   ، فثكملا
صاخشألا نم  ددع  ربكأل  لمأ  عورأ  لمحي  هنأ 

ةیلاملا مھتایح  ىلع  ةرطیسلا  ماكحإ  نم  اونكمتیل 
. مھمالحأو مھلبقتسمو 

انأف ال ةیقیقح ،  ةورث  لوقأ  امدنع   ، رخآ رمأب  كرابخإ  دوأ 
، ةورثلا نم  ءزج  لاملا  نأل  ؛  بسحف لاملا  نع  ثدحتأ 

ةورث ءانب  رودي  ثیح  ؛  اھلمكأب ةورثلا  وھ  سیل  هنكلو 



لوح رودي  امك  اًمامت   ، ينبي يذلا  صخشلا  لوح  ةیقیقح 
. هسفن ءانبلا 

سیسأت ىلإ  جاتحت  اذامل  كل  ضرعأس   ، باتكلا اذھ  يف 
عورشملا عون  اًضيأ  كل  حضوأسو   ، كب صاخ  عورشم 

، بسحف كلمع  عون  رییغتب  قلعتي  رمألا ال  اذھ  نإ   . طبضلاب
كربخأ نأ  عیطتسأ   . تنأ كرییغتب  اًضيأ  قلعتي  هنكلو 

. كب صاخ  زاتمم  عورشم  ءانبل  هیلإ  جاتحت  ام  داجيإ  ةیفیكب 
. كعورشم ةیمنتل  ؛  اًضيأ تنأ  ومنت  نأ  كیلع  نكلو 

. نيرشعلاو يداحلا  نرقلا  لامعأ  ملاع  يف  كب  ًالھأ 
ريرج ةبتكم  ىدل  رفاوتم  * 

ةمدقم

لوألا ءزجلا 
سیسأت ىلإ  جاتحت  اذامل  كلبقتسم  يف  مكحت 

؟ صاخلا كعورشم 
لوألا لصفلا 
دعاوقلا تریغت 

رادم ىلع  انعلاط  دقف   ، ةبیصع ًاتاقوأ  شیعن  نحن 
فوخلا نم  اًّرمتسم  اًضرع  ةیضاملا  ةلیلقلا  تاونسلا 

، تاعامتجالا تاعاقو   ، ةیسیئرلا نيوانعلا  يف  بعرلاو 
لزانملاو

، ةملوعلا لثم  تاحلطصم  انفلأو   . اكيرمأ ءاحنأ  عیمج  يف 
، ةلامعلا صیلقتو   ، جراخلا نم  ةلامعلاب  ةناعتسالاو 

رطاخم ةلدابمو   ، ةيراقعلا نوھرلاو   ، نھرلا سبحو 
لوو تاقافخإو   ، يرامثتسالا لایتحالا  تایلمعو   ، نامتئالا



درجم اھنإ  يداصتقالا ...  دوكرلاو   ، ةديدشلا تيرتس 
ولت دحاولا  تعباتت  يتلا  ةئیسلا  رابخألا  نم  تافطتقم 

. رخآلا
تالاح تغلب  ماع ٢٠٠٩  نم  ىلوألا  ةلیلقلا  رھشألا  لالخو 
عبر يلاوح  ةیكيرمألا  تاكرشلا  يف  نیلماعلا  حيرست 
فیلأتب هیف  موقأ  يذلا  تقولا  يفو   . ًاّيرھش لماع  نویلم 

تالدعم تلصو  ماع ٢٠٠٩،  رخاوأ  يف   ، باتكلا اذھ 
عضو حبصأ  امنیب   ، عافترا يف  لازت  الو  ىلإ ١٠.٢٪  ةلاطبلا 
عم نكلو  كتفیظوب  ظفتحت  لازت  ثیح ال   ) ةعنقملا ةلاطبلا 
، كلذ نم  أوسأ  رجألاو ) لمعلا  تاعاس  يف  لئاھ  ضفخ 
ًءابو ةحبرملا  فئاظولا  صرف  يف  رشتنملا  عجارتلا  راصو 

يف عیمجلا  حبصأ   . اًّدج لیلقلا  الإ  هنم  ُجني  مل  اًرمدم 
يف نيريدملاو  نیيذیفنتلا  نيريدملا  نم  اًءدب   ، رطخ
ةقبطو نیيرادإلا  نیفظوملا  ىلإ  ىطسولا  ةجردلا 

ىتحو  ، ةفارصلا يفظوم  ىلإ  نییفرصملا  نمو   ، لامعلا
ةياعرلا عاطق 

، ةبيرق ةرتف  ىتح  ةنمآ  ةقطنم  دعي  ناك  يذلا  ةیحصلا 
. هيدل ةلماعلا  ىوقلا  نم  ةریبك  اًدادعأ  حرسي 

نم ديدعلا  ةمیق  تضفخنا  ماع ٢٠٠٨،  فيرخ  يف 
نم رثكأ  وأ   ، فصنلا ىلإ  ةأجف  ةيدرفلا  دعاقتلا  تاباسح 
، لوصألا عیمج  ترخبتو   ، تاراقعلا عاطق  راھناو   ، كلذ

يتلا
ىفتخاو  ، ءاوھلا يف   ، ةقوثومو ةتباث  اھنأ  سانلا  دقتعا 



عالطتسا يفو   . اًرثدنم اًئیش  حبصأو   ، يفیظولا نمألا 
نم لاق ٦٠٪  يادوت ،  هيإ   . سإ  . وي ةديرج  هترجأ  يأر 
نأ نوري  مھنإ  عالطتسالا  مھلمش  نيذلا  نییكيرمألا 
اھل اوضرعت  ةمزأ  ربكأ  وھ  يلاحلا  يداصتقالا  عضولا 

. مھتایح لاوط 
تنك امبر  يذلا  َرمألا  كیلإ  نكلو   ، عبطلاب كلذ  لك  ملعت  كنإ 
عبطلاب نكلو  ةعقوتم ،  ریغ  نكت  مل  رابخألا  كلت  لك  هلھجت :

ةثراكل ضرعتلا  ىلإ  ضعبلا  جاتحا 
لبس نأ  ةقیقح  كاردإ  يف  اوأدبیل  ىربك  ةيداصتقا 

رطخلا اذھل  ضرعتي  مل  كلخد  َّنكلو   ، رطخ يف  مھتشیعم 
. رطخلل اًضرعم  ناك  ام  اًمئادف   ، اھاحضو ةیشع  نیب 
ىلع نوشیعي  ةدحتملا  تايالولا  ناكسو  تاونس  ذنم 

مھتامازتلاب ءافولا  نیب  نوعراصي  ثیح  ؛  ةثراك افش 
ةیطغتل رثكأ  وأ  بتار  ىلع  نيدمتعم   ، سالفإلل ضرعتلاو 
ىوس ریفوت  نم  نونكمتي  يلاتلابو ال   ، رھش لك  تاقفن 

نم نونكمتي  وأ ال   ، ةيدقنلا تارخدملا  نم  اًّدج  طیسب  ءزج 
فرعيو  . قالطإلا ىلع  راخدالل  ةيدقن  غلابم  ةيأ  ریفوت 

ةرتف لالخو   ،" لاملا لباقم  كتقو  ةضياقم  بتارلا ب"  اذھ 
لقألا حاتملا  لخدلا  ردصم  وھ  بتارلا  اذھ  حبصي  دوكرلا 
يف نیلماعلا  ددع  أدبي  امدنع  هنأل  ؟  اذامل  . ةیقوثوم

لباقم عفدلا  ةرود  يف  حاتملا  لخدلا  اًمتح  لقي  ضافخنالا 
. كتقو

لبق نم  اذھب  كتربخأ  دقل 
 . لبق نم  رمألا  اذھب  كتربخأ  يننكل ...   ، كبینأت يف  بغرأ  ال 

ءيش كانھ  دعي  مل  تاونس : ةدع  اًراركتو  اًرارم  اذھ  تلق 
تاكرشلا تحبصأ  دقف  ؛  ةنومضمو ةنمآ  ةفیظو  ىعدي 



ىلع حنرتت  يتلا  تاروصانيدلاب  هبشأ  ىربكلا  ةیكيرمألا 
كلبقتسم نیمأتل  ةدیحولا  ةقيرطلاو   ، ضارقنالا ةفاح 

. هیف مكحتلا  يھ  اًّقح 
The Business ناونعب باتك  يف  ماع ٢٠٠١  هتبتك  ام  اذھو 
نأ ييأر  يف   : School For People Who Like Helping People

ةیبرغلا لودلا  نم  اًریثكو  ةیكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا 
لشف نع  ةمجان  ةيداصتقا  ةثراكل  ضرعتلا  كشو  ىلع 

يلام میلعت  جمانرب  ریفوت  يف  يمیلعتلا  انماظن 
. بالطلل يعقاو 

ةكرش باسحل  ةلباقم  يف  تلق  هسفن  ماعلا  يفو 
: ةیصخشلا ةیمنتلل  تنانوك  لیجنتيان 

اذإو  ، كفصنتس رامثتسالا  قيدانص  نأ  دقتعت  تنك  اذإ 
قاروألا قوس  تابلقت  ىلع  دمتعتو  رطاخت  نأ  تدرأ 

اذإ ثدحي  اذام   . كدعاقت لاومأب  رطاخت  كنأ  ملعاف   ، ةیلاملا
ىرخأ ةرم  تراھنا  مث   ، ةیلاملا قاروألا  قوس  تعفترا 

ىلع ةرطیس  ةيأ  كيدل  نوكت  نل  لا ٨٥؟  نس  يف  تنأو 
يننكلو  ، ةئیس رامثتسالا  قيدانص  نإ  لوقأ  . ال  عضولا

لوقأ
يلبقتسمب اًدبأ  نھارأ  نلو   ، ةیكذ الو   ، ةنمآ تسیل  اھنإ 

. اھیلع يلاملا 
لاومأب سانلا  رمثتسي  نأ  خيراتلا  يف  اًدبأ  ثدحي  مل 

نم برض  اذھ   . ةیلاملا قاروألا  قوس  ىلع  مھدعاقت 
كل مدقیس  يعامتجالا  نامضلا  نأ  دقتعت  لھ   . نونجلا

معدلا
. تافارخب نمؤت  كنأ  دبال  نذإ  ؟  هیلإ جاتحت  يذلا 

ماع سرام  رھش  يف  اھتيرجأ  ةلباقم  يف  تلق  امكو 



:٢٠٠٥
، اھتلویس يھ  ةیقرولا  لوصألا  يف  ىلوألا  ةوقلا  ةطقن 
هنأ فرعي  انعیمج   . اًضيأ اھیف  ىلوألا  فعضلا  ةطقن  يھو 

. ىرخأ ةرم  انرمديو   ، رخآ يداصتقا  رایھنا  ثدحیس 
؟ كلذ لعفت  اذاملف 

ةرم يداصتقا  رایھنا  عقو  دقل  ؟  وتلل ثدح  يذلا  ام   ، نذإ
؟ كلذ ثدح  اذامل   . سانلا نم  ریثك  ریمدت  ىلإ  ىدأو   ، ىرخأ

. ررضلا انب  تقحلأ  انتایلقعو  انتاداع  نأل 
ةدعاق نع  يكيرمألا  داصتقالا  فرحنا  ماع ١٩٧١  يف 
ةقفاوم نود  رمألا  اذھ  ثدح  دقف  ةبسانملابو   ، بھذلا

دعي اذامل   . ثدح هنأ  وھ  مھملا  ءيشلا  َّنكلو   ، سرجنوكلا
اذھ

ديزم ةعابط  يف  ءدبلاب  انل  حمس  هنأل  ؟  ةیمھأ اذ  رمألا 
ةمیق يأب  دیقتلا  نود   ، ديرن ام  ردقب   ، لاملا نم  ديزمو 

. ةیقیقحو ةبلص  ةیلعف 
ةرفط ربكأ  مامأ  باوبألا  حتف  عقاولا  نع  دیعبلا  لوحتلا  اذھ 

ةثالثلا دوقعلا  ىدم  ىلعف  ؛  خيراتلا يف  ةيداصتقا 
. ةیكيرمألا ىطسولا  ةقبطلا  ترجفنا  ةیلاتلا  فصنلاو 

ةيراقعلا میقلا  مخضتو   ، رالودلا ةمیق  ضافخنابو 
نويداعلا سانلا  حبصأ   ، لوصألا نم  اھریغو  ةلجسملا 

صخش يأل  اًحاتم  ةأجف  نامتئالا  حبصأو   . نیيالم باحصأ 
يف

راشتنالا يف  نامتئالا  تاقاطب  تأدبو   ، ناكم يأو  تقو  يأ 
تاقاطبلا كلت  دادسلو   . میشھلا يف  رانلاك  اًعيرس 

ةزھجأك مھلزانم  مادختسا  يف  نویكيرمألا  أدب  ةینامتئالا 
ضارتقالا مث   ، ضارتقالاو ليومتلا  ةداعإو   ، يلآ فرص 



. ليومتلا ةداعإو 
؟ كلذك سیلأ   ، تاراقعلا ةمیق  اًمئاد  عفترت  ةياھنلا  يفف 
ریثك خض  نم  انیھتنا  دق  انك  ماع ٢٠٠٧،  لولحبف  ؛  أطخ اذھ 
رخآ ىلع  يلاملا  نولابلا  اذھ  لخاد  نخاسلا  ءاوھلا  نم 

ةرم ضرألاب  مدطصاو  مھولا  راھنا  ىتح   ، هتقاط
لب  ، زنریتس ریبو  زرذارب  نامیل  كنب  طقف  رھني  مل   . ىرخأ

مھتاشاعمو  ، مھدعاقت تاباسح  نیيالملا  رسخ 
. مھفئاظوو  ، ةيدعاقتلا

ةكرش تناك  امدنع   ، يضاملا نرقلا  تاینیسمخ  يف 
ةفاحصلا تذخأ   ، اكيرمأ يف  ىوقألا  يھ  زروتوم  لارنج 

هديدرت مت  راعش  ىلإ  اھتلوحو  ةكرشلا  سیئر  اھلاق  ةلمج 
ةدع

ةمألا داصتقا  بھذي   ، زروتوم لارنج  بھذت  امنيأ  : " تاونس
، ةراس اًرابخأ  هذھ  نوكت  دق ال   ، ءاقدصألا اھيأ  اًنسح  اھلك ."

ماع سالفإلل  تضرعت  زروتوم  لارنج  نأل 
اینروفیلاك تناك  هسفن  ماعلا  نم  فیصلا  لصف  لولحبو   ،٢٠٠٩
. لئاسلا لاملا  نم  ًالدب  نيدلا  تادنسب  اھریتاوف  عفدت 

نوكلتمي نيذلا  نییكيرمألا  ةبسن   ، يلاحلا تقولا  يفو 
تالاح تلصو  امك   ، ضافخنالا يف  ةذخآ  تحبصأ  مھلزانم 

تحارو  ، ةیسایق تالدعم  ىلإ  يراقعلا  نھرلا  سبح 
امیف ؛  ضافخنالا يف  ةطسوتملا  ةقبطلا  رسأ  دادعأ 
نم ةدوجوم  تناك  اذإ  اذھ   ، ریفوتلا تاباسح  تصلقت 
صاخشألا ددع  حبصأو   . ةرسألا نويد  تعفتراو   ، ساسألا

، عيرس ديازت  يف  ًاّیمسر  رقفلا  طخ  تحت  نوشیعي  نيذلا 



يف لا ٦٥  نس  دعب  نولمعي  نيذلا  صاخشألا  ددع  نأ  امك 
ةديدجلا سالفإلا  تالاح  ددع  زواجتو   . اًضيأ ديازت 

ام نوكلتمي  نییكيرمألا ال  نم  ديدع  راصو   ، دودحلا لك 
. يفاكلا دحلا  نم  ىتح  اوبرتقي  ملو   ، دعاقتلل يفكي 

عبطلاب ؟  كھابتنا ةئیسلا  رابخألا  كلت  ُّلك  ِعرتست  ملأ 
فقوت دقف  ؛  لاحلا هذھ  يف  كدحو  تسل  تنأو   ، هتعرتسا
نم نوظقیتسي  اوأدبو   ، لساكتلا نع  اًریخأ  نویكيرمألا 

َّنكلو  ، ثدحي امل  هبتنم  نآلا  تنأ  عئار ! اذھ   . مھتلفغ
ىرنل  ، قمعأ ةرظن  ِقلن  انعد  كلذل   . ةراس تسیل  ةقیقحلا 
هب مایقلا  كنكمي  يذلا  امو   ، ًاّیلعف رمألا  اذھ  هینعي  ام 

. هلایح
ديدج نرق  هنإ 

يتلا حاجنلا  ةلداعم  يادلاو  ينملع  اًریغص  تنك  امدنع 
، ةسردملا ىلإ  بھذا  رخآلا : تنأ  اھتملعت  كنأ  حجرملا  نم 

ىتح ةدیج  تاجرد  ىلع  لصحاو   ، ةركاذملا يف  دھتجاو 
، عفترم بترمب  ةنمآ  ةفیظو  ىلع  لوصحلا  نم  نكمتت 

. كلذ دعب  كتفیظو  كمعدتسو 
دعن مل  نحنو   ، يعانصلا رصعلل  حلصت  ةلداعملا  هذھ  َّنكل 

كمعدت نل  ، و  كتفیظو كمعدت  نل   . يعانصلا رصعلا  يف 
أدب دقل  رخآ .  دحأ  يأ  كمعدي  نلو   ، ةموكحلا

. دعاوقلا كلت  تریغتو   ، ديدج نرق 
، يفیظولا نامألا  میھافمب  نیكسمتم  يادلاو  ناك 

، ةیحصلا ةياعرلاو   ، يعامتجالا نامضلاو   ، تاشاعملاو
اياقب نم  ةرثدنم  اًراكفأ  تحبصأ  ءایشألا  كلت  لك  َّنكلو 
ةحزم درجم  حبصأ  يفیظولا  نمألاو   . يضاملا رصعلا 

 - ةایحلا ىدم  ةدحاو  ةكرش  يف  لمعلا  ةركفو   ، ًاّیلاح



رخفب مإ   . يب  . يآ ةكرش  اھنع  تعفاد  ةیلاثم  ةركف  يھو 
يف

ةباتكلا ةلآك  اًمامت   ، رصعلل ةبسانم  ریغ  ةركف  يھ  اھجوأ - 
. ةيودیلا

اھنأ ةجردل   ، ةنمآ تناك  مھدعاقت  ططخ  نأ  نوریثك  دقتعاو 
قيدانصو ىربكلا  تاكرشلا  مھسأ  نم  ةموعدم  تناك 
امیف حضتا  امك  ؟  راھنت نأ  نكمي  فیكف   ، رامثتسالا

نأ يف  ببسلا   . راھني نأ  نكمملا  نم  ءيش  لك  نأ  دعب 
يأ بلجت  دعت  مل  لبق  نم  ةسدقم  تناك  يتلا  راكفألا  هذھ 

تاشاعم نمزلا : اھیلع  افع  اھعیمج  نأ  وھ  عفن 
دوعت راكفأ  اھعیمج  ؛  يدعاقتلاو يفیظولا  نمألاو  دعاقتلا 
، تامولعملا رصع  يف  نآلا  اننإ   . يعانصلا رصعلا  ىلإ 

. تامولعملا رصع  راكفأ  مادختسا  ىلإ  جاتحن  يلاتلابو 
نم نكلو   ، ملعتلاو تاصنإلا  يف  سانلا  أدب  ظحلا  نسحل 

ةاناعملا كلت  لك  اًدیج  سردلا  مھف  قرغتسي  نأ  فسؤملا 
يف سردلا  اومھف  لقألا  ىلع  مھنكلو   ، ةقشملاو
رایھنا لثم  ةریبك -  ةمزأ  رمت  ةرم  لك  يف   . ةياھنلا

ةيداصتقالا راثآلاو  تنرتنإلا  ىلع  ًاّیلك  ةدمتعملا  تاكرشلا 
رعذلاو  ، ربمتبس نم  رشع  يداحلا  ثادحأ  باقعأ  يف 

ماع يلاملا 
نأ سانلا  نم  ریثك  كردي  ماع ٢٠٠٩  - يداصتقالا  دوكرلاو   ،٢٠٠٨

. نآلا دعب  دمصت  نل  ةميدقلا  نامألا  تاكبش 
ةدع تیضمأ  دق  تنك  اذإو   ، تاكرشلا ةروطسأ  تھتنا 
نأ قبس  لھف  يفیظولا  ملسلا  قلست  يف  تاونس 

ام  ، لأست امبر  ؟  كمامأ يذلا  دھشملا  ظحالتل  تفقوت 
دھشملا



رھظ وھ  دھشملا  اذھ  نإ  كل  لوقأس  ؟  هدصقت يذلا 
ام اذھ   . يفیظولا ملسلا  ىلع  كقبسي  يذلا  فظوملا 

يذلا لاحلا  يھ  هذھ  تناك  اذإو   . طبضلاب هیلإ  علطتت 
اھديرت

ىلع كل  حلصي  باتكلا ال  اذھ  نإف   ، كتایح يقابل  كسفنل 
رھظ ىلإ  رظنلا  نم  تبعتو  تمئس  اذإ  كنكلو   . حجرألا

. ةءارقلا يف  رمتساف   ، رخآ صخش 
ىرخأ ةرم  عدخنت  ال 

يف ةلاطبلا  بسن  لازت  ، ال  روطسلا هذھ  يتباتك  لالخ 
امبر تاملكلا  هذھ  هیف  أرقت  يذلا  تقولا  يفو   . عافترا

بسن ریغتت  امدنعف  ؛  عدخنت . ال  ریغت دق  عضولا  نوكي 
نامتئالا ىخارتيو  نسحألا  ىلإ  تاراقعلا  میقو  فیظوتلا 

ىلإ نكرت  ، ال  اًمتح ثدحیس  اذھ  نأل  ؛  ىرخأ ةرم 
يف ببست  يذلا  فئازلا  نامألاب  هسفن  ميدقلا  ساسحإلا 

ذنم ىضوفلا  هذھ  يف  ملاعلا  يقابو  تنأ  كطيروت 
. ةيادبلا

يلاوح ىلإ  نيزنبلا  راعسأ  تعفترا  ماع ٢٠٠٨  فیص  يف 
عفدلا تارایس  تاعیبم  تضفخناو   ، نولاجلل تارالود   ٤
تارایسلا بوكر  يف  ةأجف  عیمجلا  أدبو   ، ةدشب يعابرلا 

، كلذ دعب  ثدح  اذام  رظنا  نكلو   . ةنیجھلا وأ  ةریغصلا 
ىرخأ ةرم  نيزنبلا  راعسأ  تضفخنا  ماع ٢٠٠٩  لولحبف 
تارایس ءارش  يف  سانلا  أدبو   ، نيرالود نم  لقأ  ىلإ 

! ىرخأ ةرم  يعابرلا  عفدلا 
لظتس دوقولا  راعسأ  نأ  ًاّیلعف  دقتعت  لھ  ؟  ركفت َمیف 

ىلإ ةضفخنم  نيزنبلا  راعسأ  نألو  ؟  ةبسانمو ةضفخنم 
باحصأ دجیس  يلاتلابف   ، نآلا ىمسم  ریغ  لجأ 



نم هنأ  عفترملا  نيزنبلا  كالھتسا  تاذ  تارایسلا 
؟ تارایسلا نم  عونلا  اذھ  ءارشب  مایقلا  اًّدج  يقطنملا 
انأ  ) ؟ ةجردلا هذھل  رظنلا  يرصاق  اًّقح  نوكن  نأ  نكمي  لھ 

لواحأ
 "(. ءایبغأ ةملك "  مدختسأس  تنك  دقف  ؛  ًابذھم نوكأ  نأ 
ةرم عدخنن  اننإ ال   . معن يھ : ةباجإلا  نإف  ظحلا  ءوسل 

انعیمج  . اًراركتو اًرارم  عدخنن  انسفنأ  كرتن  لب   ، طقف ةدحاو 
بدنجلاو ةدھتجملا  ةلمنلا  ةصق  ىلع  انیبرت 

ةھجوب نوشیعي  اَّنم  ىمظعلا  ةیبلاغلا  َّنكلو   ، لوسكلا
. بدنجلا رظن 

توص اًمئاد  كانھف  ؛  كھابتنا تتشت  ةزرابلا  نيوانعلا  عدت  ال 
لمعلا ةركف  نع  كھابتنا  تتشي  نأ  لواحي  قمحأ  نینط 

ءاوس  . جیجض درجم  هنإ   . كتایح ءانبل  داجلا 
دوكرلا وأ  باھرإلا  نع  ثدحتت  نيوانعلا  كلت  تناك 

اذھ لك   ، ةریخألا تاباختنالا  ةرود  حئاضف  وأ   ، يداصتقالا
ًاّیلاح اھذاختا  كیلع  يتلا  تاوطخلاب  ةقالع  ةيأ  هل  سیل 

. كلبقتسم ءانبل 
كانھ ناك   ، ریبكلا يداصتقالا  داسكلا  ةرتف  لالخ 

تارتف مظعأ  لالخو   . تاورث نيوكت  نم  اونكمت  صاخشأ 
نرقلا تاینینامث  يف  تاراقعلا  عافتراك   ، راھدزالا

ناك  ، يضاملا
رمأ اولمھأ  نيذلا  سانلا  نم  نیيالملاو  نیيالملا  كانھ 
لك اولھاجت  نيذلا  مھو  مھلبقتسم -  ةیلوئسم  يلوت 
مھب ىھتناو  باتكلا -  اذھ  يف  مكعم  هكراشأس  ءيش 

الو  ، رمألا
. نوسلفم وأ   ، بعاصملا نوھجاوي   ، نولازي



 . تنأ يھ  ةلكشملا  نكل   ، ةلكشملا وھ  سیل  داصتقالا 
نم وأ  ؟  تاكرشلا ملاع  يف  داسفلا  نم  بضاغ  تنأ  لھ 
وأ ؟  داسفلا عوقوب  حمست  يتلا  ةریبكلا  كونبلاو  ةصروبلا 

وأ ؟  ةیفاكلا تاءارجإلا  ذختت  يتلا ال  ةموكحلا  نم 
تاءارجإلا نم  ریثكب  موقت  وأ  ؟  تاءارجإلا نم  اًریثك  ذختت 

بضاغ تنأ  لھ  ةدیجلا ؟  تاءارجإلا  ذاختا  نم  ًالدب  ةئیسلا 
يف ةیلاملا  كنوئش  يف  كمكحت  مدعل  كسفن  نم 

؟ ركبم تقو 
لایح لعفتس  اذام  وھ : لاؤسلا  نكلو   ، ةیساق ةایحلا 

، يداصتقالا كلبقتسم  انمؤي  نل  نینألاو  ىوكشلاو  ؟  كلذ
موللا ءاقلإ  قيرط  نع  كلبقتسم  نمؤت  نل  كلذكو 

تاكرشلا ملاع  وأ   ، نییفرصملا رابك  وأ  تيرتس  لوو  ىلع 
. ةموكحلا وأ   ، ةیكيرمألا

. كسفنب هعنصت  نأ  كیلعف   ، اًعئار ًالبقتسم  تدرأ  اذإف 
امدنع طقف  كلبقتسم  ةیلوئسم  يلوت  نم  نكمتتس 

ىلإ ةجاحب  كنأ  يأ  كلخد ؛  ردصم  ىلع  كترطیس  مكحت 
. كب صاخ  يراجت  لمع 

يناثلا لصفلا 
قرشملا بناجلا 

ةحفصلا يف  ًالاقم  ميات  ةلجم  ترشن  ویلوي ٢٠٠٩  يف ١٣ 
ناكو يكاسویك ."" تربور  ةلئسأ ل"  ١٠  " ناونعب ةیناثلا 
صرف كانھ  لھ  : " وھ َّيلع  تحرُط  يتلا  ةلئسألا  دحأ 
داصتقالا اذھ  لظ  يف  ةديدج  تاكرش  سیسأتل  ةحناس 

". ؟ برطضملا
". ؟ ينحزامت لھ   " تناك يلاب  ىلع  ترطخ  ةرابع  لوأ 



: يلاتلاك لاؤسلا  نع  يتباجإ  تناكو 
داورف  ، ةكرش ةيأ  سیسأتل  لثمألا  تقولا  وھ  اذھ 

الو  ، لاوحألا ءوست  امدنع  نورھظي  نویقیقحلا  لامعألا 
لضفأ نوجتني  مھنأل  ؛  قوسلا تابلقتب  لامعألا  داور  متھي 
هذھ لظ  يف  ةيراجت  تایلمع  لضفأ  نورجيو  تاجتنم 
نإ يھلإ ! اي  : " ام صخش  لوقي  امدنع  كلذل   . ءاوجألا

. لشاف هنأل  اذھف  "؛  نآلا اًّدج  ةدودحم  صرفلا 
نع ةفسؤملا  رابخألا  نم  اًریثك  تعمس  كنأ  دكؤملا  نم 
يف ؟  ةراسلا رابخألا  عامسل  دعتسم  تنأ  لھف   ، داصتقالا

. اھسفن ةراسلا  رابخألا  يھ  ةفسؤملا  رابخألا  نإف  عقاولا 
ةرتف نإ  ميات :  ةلجمل  هتلق  يذلا  هسفن  ءيشلاب  كربخأس 

كعورشم ءدبل  تقو  لضفأ  يھ  يداصتقالا  دوكرلا 
دادزي يداصتقالا  ومنلا  أطابتي  امدنعف  صاخلا ،  يراجتلا 
لكشب ةديدجلا  ةيراجتلا  تاعورشملا  ءاشنإ  ىلع  لابقإلا 

. قوبسم ریغ 
يتيروطاربمإ نیب  ةكرتشملا  مساوقلا  ام  س :

ناتكرش امھنأ  ةقیقح  نع  ًالضف   ، ينزيدو تفوسوركيام 
تاحاجن اتققحو  تارالودلا  تارایلمب  نارمثتست  ناتيراجت 

ةرھاب
؟ ةیملاع ةرھش  امھلو 

. يداصتقا دوكر  ةرتف  لالخ  ناتكرشلا  تئشنأ  دقل  ج :
ةجردملا تاكرشلا  فصن  نم  رثكأ  تأدب  دقل   ، عقاولا يف 

. دوكر تارتف  لالخ  اھلامعأ  يعانصلا  زنوج  واد  رشؤم  يف 
اھیف نوكي  يتلا  تاقوألا  كلت  يف  هنأل  طیسب : رمألا  ؟  اذامل
يف صاخشألا  أدبي   ، ةرقتسم ریغ  ةلاح  يف  داصتقالا 

نوذختيو  ، ةحارلا ةقطنم  نم  نوجرخي  مھف  عادبإلا ، 



ةلأسم اھنإ   . مھتاقفن ةیطغت  يف  ةدعاسملل  تاردابم 
نسحأ يف  ميدقلا  يكيرمألا  لامعألا  ةداير  أدبمب  ةقلعتم 
دئادشلا ال يفو   ، لاجرلا كحم  دئادشلا  نأل  ؛  هتالاح

. ءادشألا الإ  دمصي 
ةديدجلا صرفلاب  ةمختم  نوكت  قوسلا  نأ  بابسألا  نمف 

، تاونس سمخ  لبق   . ةبعصلا ةيداصتقالا  تارتفلا  لالخ 
نامتئالا حبصأو   ، تاراقعلا ةمیق  تعفترا  امدنع 

تألتماو  ، عوجلا دحأ  يأ  ِناعي  مل   ، ناكم لك  يف  اًحاتم 
ثحب امنیب   ، نامألاب عیمجلا  رعشو   ، ماعطلاب عیمجلا  نوطب 

رعشي ملو   . لخدلل ةليدب  لئاسو  نع  لیلق  ددع 
هب عتمتي  يذلا  يلاملا  رارقتسالا  لایح  قلقلاب  نوفظوملا 

نم لصفلل  مھضرعت  نم  اوقلقي  ملو   ، لمعلا باحصأ 
. لبقتسملا يف  لمعلا 

، ةیشفتم ةرھاظ  لامعلا  حيرست  حبصأ  نأ  دعب  نآلا  نكلو 
، لبقتسملا هئبخي  امم  قلقلاب  روعشلا  يف  عیمجلا  أدب 

ةیلاملا مھعاضوأ  مییقت  ةداعإ  يف  سانلا  نیيالم  أدب  امك 
قیقحت اودارأ  اذإ  مھنأ  اوكردأو   ، يعولاو ةيدجلا  نم  ديزمب 
اولصوتي نأ  مھیلع   ، هیلع دامتعالا  مھنكمي  نمآ  لبقتسم 

بسك ىلإ  ًاّیلاح  نوریثك  قوتيو   . ةليدب ةطخ  ىلإ 
اوحبصأ اذھلو   ، ىضم تقو  يأ  نم  رثكأ  لاملا  نم  ديزم 
قافآلا ىلع  مھلوقع  حتف  ىلإ  ًالیم  رثكأو  ًالبقت  رثكأ 

. ةديدجلا
رایھنالا لبق  ىتح  اًحیحص  ریكفتلا  اذھ  ناك  عقاولا  يف 
نرقلا نم  تاینینامثلا  ةرتف  ذنمو   . ریخألا يداصتقالا 

ناك  ، نيرشعلا نرقلا  علطم  ذنم  اًصوصخ  نيرشعلا 
خسرتي يداصتقالا  انلبقتسم  ىلع  ةرطیسلا  وحن  عفادلا 



ريرقت يف  ةیكيرمألا  ةراجتلا  ةفرغ  هتركذ  ام  اذھو   . انلخادب
and Entrepreneurship ، Work ناونعب ماع ٢٠٠٧ 

اذھ يف  درو  دقلو   ، Opportunity in 21st Century America
نونبتي نییكيرمألا  نینطاوملا  نم  نیيالملا  : " نأ ريرقتلا 

ةرادإ قيرط  نع  لامعألا  ةداير  ةركف 
". مھب ةصاخلا  ةریغصلا  ةيراجتلا  مھتاعورشم 

يننكلو  ، ًاّيداصتقا اًریبخ  يتفصب  نآلا  ثدحتأ  يننإ ال 
ىعدي اًصخش  فرعأ 

". رزتلیب نيز  لوب  " 
فرصمب سیئر  بئان  رغصأ  ناكو   ، ةغبان باش  لوب " "
لاجملا يف  هلمع  كرتو   ، قالطإلا ىلع  كنب  يتیس 

قيرط نع  نیيالملاب  ةورث  نيوكت  يف  أدبیل   ، يفرصملا
هعورشم ءاشنإ 

اًعیبم رثكألا  تافلؤملا  نم  لیلق  ددع  هلو   ، صاخلا يراجتلا 
تارخدملا ةمزأب  أبنتو  زميات ،  كرويوین  ةديرجل  اًقفو 
راشتسم بصنم  لغشو   ، اھعوقو لبق  ضورقلاو 

نأ قحتسي  صخش  هنإ   . نیتیسائر نیترادإ  يف  يداصتقا 
. ثدحتي نیح  هیلإ  يغصن 

میقلا يف  ةجرد  رادقمب ١٨٠  لوحت  نع  لوب "  " ثدحتيو
ثیح ؛  ةیفیظولا تاراسملا  ةعیبطب  ةصاخلا  ةیفاقثلا 

يدیلقتلا ةكرشلا  فظومل  يفیظولا  لكیھلا  حسفأ 
لاجملا

. ةصاخ ةيراجت  تاعورشم  ءاشنإ  مامأ 



يف ةدئاسلا  ةيدیلقتلا  ةمكحلا  تناك  دقل  ": " لوب  " لوقيو
ىلإ باھذلا  يھ  نيرشعلا  نرقلا  نم  يناثلا  فصنلا 
ىلإ هجوتلا  مث   ، دیج میلعت  ىلع  لوصحلاو  ةسردملا 
عورشم ءاشنإ  ةركف  تناك  امنیب   . ةریبك ةكرش  يف  لمعلا 
ودبت امبر  ؛  رطاخملاب ةفوفحم  دعت  ام  ًابلاغ  صاخ  يراجت 

ةفوفحم لازت  اھنكلو ال   ، باجعإلل ةریثم  ةركفلا 
نكلو  . ًالیلق روھتلاب  مستت  اًضيأ  تناك  امبرو  رطاخملاب ... 

". اًمامت حیحصلا  وھ  سكعلا  حبصأ  ًاّیلاح 
ةراجتلا ةفرغ  ريرقت  اًضيأ  راشأ  دقف  ؛  قح ىلع  لوب "  " نإ
ةمظنم جئاتن  ىلإ   ، كلذ لبق  هتركذ  يذلا   ، ةیكيرمألا

نم نأب ٦١ ٪  تدافأ  يتلا   ، يأرلا تاعالطتسال  بولاج 
فشكو  . مھسفنأ باسحل  اولمعي  نأ  نولضفي  نییكيرمألا 

ةنيدم يف  ثاحبألل  رفياسيد  ةكرش  هترجأ   ، رخآ عالطتسا 
نیغلابلا نییكيرمألا  عیمج  نم  نأ ٧٢ ٪   ، ونسيرف

يف لمعلا  نم  ًالدب  مھسفنأ  باسحل  لمعلا  نولضفي 
ةلاقتسالا يف  نوركفي  نأو ٦٧ ٪   ، ةكرش ةيأ  يف  ةفیظو 

". رارمتساب  " وأ مظتنم " لكشب   " مھفئاظو نم 
ىلع لب   ، بسحف شیعلا  بسك  ىلع  يوطني  رمألا ال  نإ 

نوكردي سانلا  أدب  دقف  ؛  اھشیعت يتلا  ةایحلا  ةیعون 
، مھتایح ىلع  ةرطیسلا  نم  اًديزم  نوديري  مھنأ  ةقیقح 
اوحبصي نأو   ، مھتالئاع عم  ربكأ  لكشب  اودجوي  نأ  نوديريو 

لزنملا نم  اولمعيو   ، ةصاخلا مھتاقوأ  يف  نیمكحتم 
اھترجأ يتلا  ةساردلا  تدافأ   . مھرئاصم اوددحيو 

نورعشیس عالطتسالا  مھلمش  نمم  نأ ٨٤ ٪  رفياسيد 
نوكلتمي اوناك  اذإ  مھلامعأ  هاجت  رثكأ  سامحب 

هوركذ يذلا  لوألا  ببسلاو   ، ةصاخلا مھتاعورشم 



يف مھتبغرل 
هاجت رثكأ  سامحب  اورعشي  نأ   " وھ مھسفنأ  حلاصل  لمعلا 

". ةیلمعلا مھتایح 
نيرشعلا نرقلا  ةروطسأ  رایھنا  وھ  ًاّیلاح  ثدحي  يذلا  نإ 

ىلإ قيرطلا  نإ  لوقت  يتلا   ، اننیعأ مامأ  يفیظولا  نمألل 
ىلع روثعلا  قيرط  نع  ققحتي  ةدیعسو  ةليوط  ةایح 

. رخآ صخش  باسحل  اھیف  لمعن  ةفیظو 
فیظوتلا ةروطسأ 

ببسب انریكفت  ةقيرط  يف  ریبك  ریغتل  اًعیمج  انضرعت 
رمأ ام  ةفیظوب  لمعلا  نأ  يف  ركفن  انتلعج  يتلا  انفورظ 
ةیحانلا نم  ًاّیعیبط " اًرمأ   " هنوك نع  اًدیعب  ْنكلو   ، يعیبط
عقاولا يف  وھ  فیظوتلا  موھفم  لمجم  نإف   ، ةیخيراتلا

. ًاّیبسن ةثيدح  ةرھاظ 
نولمعي صاخشألا  مظعم  ناك   ، يعارزلا رصعلا  ءانثأ  يف 
يف نولمعي  نیعرازم  اوناك  اًّقح  ؛  صاخلا مھباسحل 

لب  . هنم اًروجأ  نوقلتي  اونوكي  مل  مھنكلو   ، كلملا يضارأ 
ةبيرض عفدي  عرازملا  ناك  ثیح  ؛  حیحصلا وھ  سكعلا  ناك 
دقلو  ، هضرأ مادختسا  قح  ىلع  لوصحلا  لباقم  كلملل 

مھنوك نم  مھتشیعم  نوعرازملا  ءالؤھ  بسك 
نورازج مھنم  ناك   . ةریغص ةيراجت  لامعأ  باحصأ 
مھلامعأ اوثرو  دقلو   ، تانادعمش وعناصو  نوزابخو 

مھفرح ءامسأ  قالطإ  متو   ، مھتالئاع دارفأ  ىلإ  ةيراجتلا 
ىلع

دادحلا لیبق  نم  تالئاع  باقلأ  دجتف  مھتالئاع : ءامسأ 
. رازجلاو  ، جاَّسنلاو  ، حالفلاو  ، زابخلاو

يذلا  ، يعانصلا رصعلا  ىلإ  انلوخد  ىتح  كلذك  رمألا  لظ 



. نیفظوملا ىلع  بلطلا  وھو :  ، ديدج بلطم  هیف  ديازت 
ةمھم اھقتاع  ىلع  ةموكحلا  تذخأ  كلذل  ةباجتساو 

يذلا ال وھو   ، يسوربلا ماظنلا  ةینبتم  لماشلا  میلعتلا 
ةیبرغلا سرادملا  ةمظنأ  ةیبلاغ  هرارغ  ىلع  ریست  لازت 

. ًاّیلاح ملاعلا  يف 
دنع دعاقتلا  ةركف  تءاج  نيأ  نم  تلءاست  نأ  قبس  لھ 
دقل ةركفلا : هذھ  تءاج  نيأ  نم  كربخأس  لا ٦٥؟  نس 
، ایسورب ةكلمم  سیئر   ،" كرامسب نوف  وتوأ   " اھب ىتأ 

، ًاّیلعف ذیفنتلا  زیح  كرامسب "  " ةطخ تلخدو  ماع ١٨٨٩ .
نیعبسلا ناك  ةيادبلا  يف  اھیلع  صوصنملا  نسلا  نكلو 
اًرمأ دعُي  اذھ ال  َّنكلو   ، نیتسلاو ةسماخلا  سیلو 

شاعم ىلع  لوصحلاب  نینطاوملل  اًدعو  عطق  دقل   . اًّمھم
اًرطخ لثمیل  رمألا  اذھ  نكي  ملو  لا ٦٥،  نس  دعب  نومضم 

كلذ يفف  كرامسب :"  " ةموكح ىلع  ًاّيداصتقا 
يلاوح نییسوربلل  عقوتملا  رمعلا  طسوتم  ناك  تقولا 

ةدیج ةحصب  نوشیعي  نمم  ديدعلا  كانھف  ًاّیلاح  امأ   . اًماع  ٤٥
دعولا اذھ  لثم  نأ  ةجردل   ، نیعستلاو نینامثلا  نس  ىتح 

ةموكحلا سالفإ  ىلإ  يدؤي  نأ  هنأش  نم 
. لبقملا لیجلا  لالخ  ةيداحتالا 

میلعتلا ءارو  ةنماكلا  ةفسلفلا  يف  ثحبت  امدنعو 
تاعفد جيرخت  ناك  هنم  ضرغلا  نأ  دجت  فوس   ، يسوربلا

ام نولعفيو  رماوألا  نوعبتي  نيذلا   ، نیفظوملاو دونجلا  نم 
جيرختل طقف  يسوربلا  ماظنلا  عضو  مت  دقلف   . هب نورمؤي 

. نیفظوملا نم  ریبك  ددع 
، مرصنملا نرقلا  نم  تاینیعبسلاو  تاینیتسلا  ةرتف  يفو 

فیظوتلا  " مإ  . يب  . يآ ةكرشك  ةیكيرمألا  تاكرشلا  تلعج 



. يفیظولا نمألل  يبھذلا  رایعملا  وھ  ةایحلا " ىدم 
هتورذ ىلإ  مإ   . يب  . يآ يف  فیظوتلا  لدعم  لصو  نكلو 

فئاظولا نع  لماشلا  موھفملا  حبصأو  ماع ١٩٨٥، 
ذنم رادحنا  يف  تاكرشلا  يف  ةقثلاب  ةريدجلاو  ةرقتسملا 

كلذ
. تقولا

 ...". اھلك ةمألا  داصتقا  بھذي   ، زروتوم لارنج  بھذت  امنيأ  "
ام ىلع  ریست  رومألا ال  نأ  دجن  نرق  فصن  رورم  دعبو  نآلا 

اكيرمأ نأ  ينعي  اذھ  لھ   . زروتوم لارنج  ةكرش  عم  ماري 
هیلع موكحملا  نكلو  ؟ ال،  لشفلاب اھیلع  موكحم 
يفیظولا نمألا  ةروطسأ  ةروطسألا : كلت  وھ  لشفلاب 

. اًماع نیعبرألا  ةطخو 
لامعألا ةداير  سوھ 

لوقأ طقف  يننكلو   ، ئیس ءيش  فیظوتلا  نإ  لوقأ  انأ ال 
يھو  ، لخدلا قیقحتل  قرطلا  ىدحإ  ىوس  سیل  هنإ 

هذھ ىلإ  نوھبتني  نوریثك  أدبو   . ةياغلل ةدودحم  ةقيرط 
نمب صاخشألا -  ءالؤھ  نإ   . يلاحلا تقولا  يف  ةقیقحلا 

ام ىلع  لوصحلل  ةدیحولا  لیبسلا  نأ  نوكردي  تنأ -  مھیف 
ىلع مھمادقأ  عضو  وھ  ةایحلا  نم  اًّقح  هنوديري 

. ةصاخ ةيراجت  تاعورشم  ءاشنإ  قيرط 
. كلذ دقتعي  يذلا  دیحولا  صخشلا  انأ  تسل   ، ةبسانملابو

فلؤم سنوي " دمحم   " نع عمست  مل  وأ  تعمس  نوكت  امبر 
ةنجل نكلو   ، Banker to the Poor باتك

ةزئاج هتحنمو  هنع ،  تعمس   ، جيورنلا  ، ولسوأ يف  لبون 
ضورقلا حنم  يھو   ، هتركف ىلع  ماع ٢٠٠٦  مالسلل  لبون 
لوقي  . ثلاثلا ملاعلا  لود  يف  لامعألا  داورل  ةریغصلا 



َّنكلو  ، تاعورشم باحصأ  اًعیمج  سانلا  نإ  ": " سنوي "
". كلذ فاشتكا  ةصرفب  ىظحي  مھنم ال  اًریثك 

يف داصتقالا  أدبي  نأ  لبق  مالكلا  اذھ  سنوي "  " لاق دقل 
رابخألا عیمج  باقعأ  يفو  يماع ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ . رایھنالا 
يعسلا يف  صاخشألا  نم  ریثكلا  أدب   ، ةفسؤملا ةیلاملا 

ًاّيدج
" سنوي  " هنع ثدحتي  امب  مایقلاو  ةصرفلا  مانتغا  ىلإ 

. طبضلاب
ةصاخلا ةيراجتلا  تاعورشملا  ءاشنإب  سوھلا  لصو  دقل 

سوھ دادزي   ، يداصتقالا ومنلا  أطابتي  امدنعف  ؛  هتورذ ىلإ 
رھدزي عقاولا  يفو   ، تاعورشملا ءاشنإب  صاخشألا 
أدبي ثیح  ؛  دوكرلا تاقوأ  يف  تاعورشملا  باحصأ 

لبس نع  ثحبلا  يف  ةبرطضملا  تاقوألا  يف  صاخشألا 
دامتعالا عیطتسن  اننأ ال  ملعن  امدنعو   . لخدلا قیقحت 

ىلع
يف أدبنو   ، انسفنأ لخاد  ثحبلا  يف  أدبن   ، لمعلا باحصأ 

ةقطنم نم  جرخنل  تقولا  ناح  امبر  هنأ  يف  ریكفتلا 
. انتاقفن ةیطغت  يف  ةدعاسملل  عادبإلاب  ىلحتنو  ةحارلا 

يكيرمألا يلاردیفلا  يطایتحالا  كنب  عالطتسا  فشكو 
لامعألا باحصأل  ةیفاصلا  ةیلزنملا  ةمیقلا  طسوتم  نأ 

ينعي اذھو   . نیيدیلقتلا نیفظوملا  فاعضأ  ةسمخ  غلبت 
نأ

تارم سمخب  ًالامتحا  رثكألا  مھ  ةيراجتلا  لامعألا  باحصأ 



نم ىوقأ  اوحبصي  نأو  نیملاس  ةمزألا  هذھ  نم  جورخلل 
اًّصاخ ًاّيوق  اًداصتقا  اوأشنأ  مھنأل  كلذ  ؛  لبق يذ 

. مھب
نییكيرمألا نیبخانلا  ةیبلاغ  نأ  ةثيدح  ةسارد  تحضوأو 
لیبسلا وھ  ةصاخ  ةيراجت  تاعورشم  ءاشنإ  نأ  نوري 

ريدملا لاق   . ةیلاحلا ةيداصتقالا  ةمزألا  لحل  يسیئرلا 
اًراركتو اًرارم  خيراتلا  تبثأ  : " عالطتسالا زكرمل  يذیفنتلا 

تاعورشملا ءاشنإو   ، ةديدجلا تاكرشلا  نيوكت  نأ 
". روھدتملا داصتقالا  معد  ىلإ  لیبسلا  امھ  ةيراجتلا 

. ةقیقح هذھو 
مھنإ نولوقي  نيذلا  نییكيرمألا " نیبخانلا  ةیبلاغ   " نأ امبر 

مھنكامأ نم  كرحتلا  يف  اوأدب  دق   ، رمألا اذھ  نوقدصي 
رمألا اذھ  نوكي  دق   . مھعاضوأ لایح  ام  ءيشب  مایقلاو 
يف كلذ  ثودح  عقوتأ  يننأ ال  نم  مغرلا  ىلع   ، اًنكمم

داصتقالا يلاحلا  تقولا  يف  نكلو   . لجاعلا بيرقلا 
داصتقالا وھ  راھدزا  يف  هتيؤر  يف  حمطأ  يذلا  روھدتملا 

صاخلا
 . تنأ كب 

اھب رمن  يتلا  ةيداصتقالا  تاقوألا  كلت  نأ  نوریثك  ىري  دق 
مھو لامعألا -  باحصأ  ضعب  َّنكلو   ، ةبیصع تاقوأ  يھ 

هحرشأس ام  مھفل  يفكي  امب  ةحتفتملا  لوقعلا  ووذ 
رخاز تقولا  اذھ  نأ  نوملعي  ةیلاتلا -  ةلیلقلا  لوصفلا  يف 
سیل يلاحلا  تقولا  نإ  طقف  سیل   . ةيداصتقالا تاناكمإلاب 

يراجتلا كعورشم  ءدبل  بسانملا  تقولا  وھ 
أدباف ًاّیلاح ! هنم  بسنأ  تقو  كانھ  سیل  لب   ، بسحف

. مویلا



يفو  ، لاجرلا كحم  دئادشلا  نإ  لبق  نم  تلق  امكو 
وھو اًحیحص -  اذھ  ناك  اذإو   . ءادشألا الإ  دمصي  دئادشلا ال 

تنأ لھ  لوألا : نیلاؤس : مامأ  نحنف  حیحص -  دیكأتلاب 
؟ ءادشألا نم  نوكتل  دعتسم 

اذام يناثلا : لاؤسلا  كیلإف   ،" معن  " باوجلا ناك  اذإ 
؟ دئادشلا ةھجاوم  لجأ  نم  لعفتس 

ينكلو  ، كنع ةباین  لوألا  لاؤسلا  ةباجإ  عیطتسأ  انأ ال 
ةباجإو  . يناثلا لاؤسلا  نع  ةباجإلا  ةیفیك  طبضلاب  فرعأ 

. هلمكأب باتكلا  اذھ  روحم  يھ  يناثلا  لاؤسلا 

ثلاثلا لصفلا 
؟ يمتنت تائفلا  يأ  ىلإ 

ملسلا يف  يقترتو  تاونس  ةدع  ذنم  دجب  لمعت  تنأ 
دق وأ  ملسلا  ةيادب  نم  برقلاب  لازت  امبر ال   . يفیظولا
يفیظولا ملسلا  يف  كناكم  نإ   . ةمقلا نم  تبرتقا  نوكت 

ال
فقوتت نأ  تیسن  امبر  يذلا  لاؤسلا  وھ  مھملا   ، ًاّیلعف مھي 
يف دھجلاو  تقولا  لذبت  نأ  لبق  كسفن  ىلع  هحرطتو 

؟ ملسلا اذھ  عضُو  نيأ  قلستلا :
يف كتعرس  ىدم  مھي  "، ال  يفوك  . رآ نفیتس   " ریشي امكو 

يتلا ةعفترملا  ةناكملا  كلت  وأ  يفیظولا  ملسلا  قلست 
ناك اذإ  ةیمھأ  ةيأ  لثمي  كلذ ال  لك  نإ   ، اھیلإ تلصو 

. أطخلا طئاحلا  ىلع  اًعوضوم  ملسلا 
ملسلا قلست  نع  فقوتلا  وھ  لصفلا  اذھ  نم  ضرغلاو 
يذلا ناكملا  نم  ًالوأ  ققحتلاو   ، ةریصق ةھرب  يفیظولا 

ةحاتملا تاناكمإلا  فاشتكاو   . ملسلا اذھ  هیف  عضُو 



. هناكم نع  كاضر  مدع  لاح   ، هنم لاقتنالل 
؟ لاومأ نم  هبستكت  ام  ينجت  فیك 

ىلع ددحتي  يلاملا  مھعضو  نأ  صاخشألا  مظعم  ضرتفي 
وأ مھتورث  لمجم  وأ  هنوبسكي  يذلا  لاملا  رادقم  ساسأ 

لمحي اذھ  نأ  يف  كش  كانھ  سیل   . نینثالا نیب  جيزم 
صخشلا  " سبروف ةلجم  فِّرعُت   . ةقیقحلا نم  اًئیش 

نویلم ىلع  ديزي  ام  بسكي  يذلا  صخشلا  هنأب  ينغلا "
لیلقب لقأ  وأ   ، ًاّيرھش اًرالود  يلاوح ٨٣.٣٣٣   ) ًاّيونس رالود 

" ریقفلا صخشلا   " فرعُتو  ،( ًاّیعوبسأ رالود  نم ٢٠.٠٠٠ 
. ًاّيونس رالود  نم ٢٥.٠٠٠  لقأ  بسكي  يذلا  صخشلا  هنأب 

ةیمھأ اھینجت  يتلا  لاملا  ةیمك  قوفي  يذلا  رمألا  َّنكلو 
ةیمك سیل   ، ىرخأ ةرابعب  وأ   . لاومألا كلت  ةیعون  وھ 

رمألا َّنكلو   ، بسحف مھُت  يتلا  يھ  اھینجت  يتلا  لاومألا 
نيأ نم  وأ   ، لاومألا هذھ  ينجت  فیك  وھ  ةیمھأ  رثكألا 
ةفلتخم رداصم  ةعبرأ  دجوت   ، ةقیقحلا يف   . اھیلع لصحت 
نع اًمامت  اھنم  ردصم  لك  فلتخي   ، يدقنلا قفدتلل 

نع اًّدج  اًفلتخم  ةایح  طمن  فِّرعيو  اھنم  لك  ددحيو   ، رخآلا
. اھینجت يتلا  لاملا  ةیمك  نع  رظنلا  فرصب   ، رخآلا
ًاباتك تبتك  ریقفلا *  بألاو  ينغلا  بألا  يباتك  رشن  دعب 
لاق  . لخدلل ةفلتخملا  ةعبرألا  رداصملا  هیف  تحرش 

وھ ةيدقنلا *  تاقفدتلل  يعابرلا  جذومنلا  باتك  نإ  نوریثك 



ىلع ةرشابم  زكري  هنأل  ؛  هتبتك يذلا  ةیمھأ  رثكألا  باتكلا 
صاخشألا اھب  ينعملا  ةيریصملا  اياضقلا  میمص 

. مھتایح يف  ةیقیقح  تارییغت  ءارجإل  نودعتسملا 
بیلاسألا ةيدقنلا  تاقفدتلل  يعابرلا  جذومنلا  لوانتي 

. اھلالخ نم  لخدلا  ىلع  لوصحلا  متي  يتلا  ةفلتخملا 
قيرط نع  لاملا  فظوملا  بسكي   ، لاثملا لیبس  ىلع 

يلوت
يف  . ةكرش وأ  صخش  حلاصل  لمعب  مایقلاو   ، ام ةفیظو 
لالخ نم  امإ   ، لاملا بسكي  ةرحلا  ةنھملا  بحاص  نأ  نیح 

هعورشم ةرادإ  لالخ  نم  وأ   ، رحلا لمعلا  ةسرامم 
كلتمي يذلا  وھف  عورشملا  بحاص  امأ   . هب صاخلا  ریغصلا 
وأ فظوم  هب ٥٠٠  لمعي  ام  ةداع   ) اًریبك ًاّيراجت  اًعورشم 

لاومألا نونجیف  نورمثتسملا  امأ   . لاملا هیلع  ردُي  رثكأ )
، ىرخأ ةرابعب   ، مھب ةصاخلا  تارامثتسالا  فلتخم  نم 

. لاملا نم  اًديزم  دلوي  لاملا 
فظوملا  = E

ریغصلا يراجتلا  عورشملا  وأ  ةرحلا  ةنھملا  بحاص   = S
ةریبكلا تاعورشملا  دحأ  بحاص   = B

رمثتسملا  = I
ةئفلا ام   ، ىرخأ ةرابعب  وأ  ؟  اھیلإ يمتنت  يتلا  ةئفلا  ام 

ربكألا ءزجلا  كیلع  ردُت  يتلا 
؟ كلخد نم 

" E ةئفلا " 
نوجوزتيو نوشیعيو  نوملعتي  انم  ىمظعلا  ةیبلاغلا  نإ 

نومتني اولاز  ام  مھو  اًمامت  ةایحلا  كلت  نورداغيو  نوبجنيو 



اننابردُت انتفاقثو  يمیلعتلا  انماظنف  E "؛  ةئفلل " 
كلت يف  شیعلا  ةیفیك  ىلع  دحللا -  ىلإ  دھملا  نم  - 

. ةئفلا
اھايإ ينملع  ام  يھ  ملاعلا  اذھ  يف  ةدئاسلا  ةفسلفلاف 
تنأ هتملعت  ام  امبرو   ،  - يقیقحلا يدلاو  ریقفلا -  يدلاو 
ركاذو  ، ةسردملا ىلإ  بھذا  يھو :  ، كتأشن لاوط  اًضيأ 
ةفیظو ىلع  لصحت  يك  ةدیج  تاجرد  ىلع  لصحاو   ، دجب

. ةریبك ةكرش  يف  تازایتما  تاذ  ةدیج 
" S ةئفلا " 

ةيرحلا نم  ديزم  ىلع  لوصحلا  يف  انتبغر  نم  اًقالطنا 
 " ةئفلا نم  لاقتنالا  ىلإ  انم  نوریثك  عزني   ، ریصملا ريرقتو 

اھیف أدبي  يتلا  ةلحرملا  يھ  كلت   ." S ةئفلا "  ىلإ   " E
صاخ عورشم  ءدبو   ، مھسفنأ ىلع  دامتعالا  يف   " نوریثك

. ةیلاثملا ةایحلا  ملح  قیقحت  ءارو  ًایعس  مھب "
، ةيداريإلا ةوقلا  نم  ةعونتم  ةعومجم   " S ةئفلا "  لمشتو 

ةقھارملا لافطألا  ةسیلج  نم  ةئفلا  هذھ  أدبت  دقف 
ةیلمعلا هتایح  أدب  يذلا  قئادحلا  قسنم  وأ  ةلقتسملا 

اًرجأ ىضاقتي  يذلا  صاخلا  يماحملا  ىلإ  ًالوصو   ، وتلل
. رضاحملا وأ  راشتسملا  وأ  اًعفترم 

وأ ةعاسلا  يف  تارالود  بسكت ٨  تنك  ءاوس  نكلو 
؛ خف درجم  الإ  يھ  ام   " S ةئفلا "  نإف   ، ةنسلا يف  رالود   ٨٠.٠٠٠

ام نكلو   ،" لمعلا يف  كسیئر  تدرط   " كنأ دقتعت  دقف 
لازت تنأف ال   . هرییغتب طقف  تمق  كنأ  وھ  ًاّیلعف  ثدح 
كسیئر مول  ديرت  امدنع  كنأ  وھ  دیحولا  قرافلاو   ، اًفظوم
كیلعو  ، سیئرلا اذھ  تنأ  نوكتسف   ، كتالكشم ىلع 

. كسفن مولت  نأ  اھنیح 



يتلا ةبعصلا  تائفلا  نم   " S ةئفلا "  نوكت  نأ  نكميو 
نم تاقياضمل  ضرعتت  ثیح  ؛  اھلظ يف  شياعتلا  بعصي 

؛ كقياضت ةموكحلا  نأ  دجت   . ةئفلا هذھ  يف  عیمجلا 
. كبئارض ةرادإ  يف  عوبسأ  لك  ًالماك  اًموي  يضقت  ثیح 
؛ اًضيأ كترسأو  كؤالمع  كلذكو  كوفظوم  كقياضي  امك 

كنإف ؟  تازاجإ ذخأتس  فیكو   . تازاجإ يأ  ذخأت  كنأل ال 
عتمتت تنأ ال   . قوسلا يف  كتوق  دقفتس  كلذ  تلعف  ول 

كعورشم ردي  نلف   ، ةزاجإ تذخأ  اذإو   ، غارف تقو  يأب 
. بولطملا حبرلا  يراجتلا 

يف دوجولا  نإ  ةياغلل  ةیعقاو  ةقيرطب  لوقن  نأ  اننكمي 
اًعورشم كلتمت  كنإ ال  ةيدوبعلا : ةباثمب  دعُي   " S ةئفلا " 

. ككلتمي يذلا  وھ  يراجتلا  كعورشم  لب   ، ًاّيراجت
" B ةئفلا " 

يف اھیلإ  نومتنملا  أدبي  يتلا  ةئفلا  يھ   " B ةئفلا "  نإ 
سیسأت نیب  قرفلاو   . ةریبك ةيراجت  تاعورشم  سیسأت 
يف يراجت  عورشمو   " S ةئفلا "  يف  يراجت  عورشم 

B ةئفلا " 
تنأ مدخت  فوسف   " S  " ةئفلا يف  تنك  اذإ  كنأ  وھ  " 
كعورشم نإف   ،" B  " ةئفلا يف  تنك  اذإ  نكل   ، كعورشم

. كمدخیس يذلا  وھ 
ةكرش لثم :  ،" B  " ةئفلا تاعورشم  نم  ریثك  َّيدل 

. اھریغو  ، نيدعتلا تاكرشو   ، تاراقعلا ةكرشو   ، عینصتلا
، اھب نولمعيو   " B ةئفلا "  ىلإ  نومتني  نيذلا  كئلوأو 

مھنأل ؛  يداصتقالا دوكرلا  نم  نمأم  يف  مھسفنأ  نولعجي 
. صاخلا مھلخد  ردصم  يف  نومكحتي 

" I ةئفلا " 



يدلاو ينملع  دقف   ، قالطإلا ىلع  ًابعص  رمألا  سیل 
نع اھعم  شياعتأو   ،" I  " ةئفلا ىلإ  يمتنأ  نأ  ينغلا 
فرعن اًعیمج  نحنو   ،( ظحلا كنب   ) يلوبونوملا بعل  قيرط 

دحاو رمحأ  قدنف   ، ءارضخ لزانم  ةعبرأ  كلذب : مایقلا  ةیفیك 
. دحاو رمحأ  قدنف   ، ءارضخ لزانم  ةعبرأ  ... 

ةئفلا رییغت  ينعي  ةفیظولا ال  رییغت 
تائفلا كلت  مھف  ةیمھأ  ببس  كل  حرشأ  نآلا  ينعد 

؟ هتفیظو نم  وكشي  مھدحأ  تعمس  ةرم  مك   . ةفلتخملا
تاونس عضب  دعب  لاحلا  هب  يھتنتل   ، رییغت ءارجإ  ررقي  مث 

ىلع اھنمو  ؟  اھسفن ةميدقلا  ىواكشلا  ددري  وھو   ، ىرخأ
: رصحلا لاثملا ال  لیبس 

. مدقت يأ  زرحأ  الو   ، لمعلا يف  دھتجأو  دھتجأ  لظأ 
بئارضلا اھمھتلت   ، ةوالع ىلع  لصحأ  ةرم  لك  يف 

. ةعفترملا تاقفنلاو 
يننكلو ال  ،( اھديرت يتلا  ةنھملا  رتخا   ) لمعأ نأ  لضفأ  انأ 

ةنھم ملعتو  ىرخأ  ةرم  ةساردلا  ءانع  لمحتأ  نأ  عیطتسأ 
. يتایح نم  ةلحرملا  هذھ  يف  ةديدج 

ةایحلا ضیغب ! لمعلا  يف  يسیئرو  ضیغب ! لمعلا  اذھ 
(. خلإ ! ) ةبعتم اھلمكأب 

اذھ نأ  نع  اھعیمج  فشكت  اھریغو  ىواكشلا  كلت 
ةفیظو يف  اًسیبح  سیل  سیبح -  هنأب  رعشي  صخشلا 

ةلكشملاو ةلماك -  ةئف  يف  سیبح  هنكلو   ، طقف ةنیعم 
يتلا

امدنع مھنأ  يھ  تقولا  مظعم  صاخشألا  اھیف  عقي 
، مھتایح يف  يقیقح  رییغت  ءارجإل  ةردابملا  مامز  نولوتي 
ام نكلو   . مھفئاظو رییغت  وھ  طقف  هب  نوموقي  ام  لك  نإف 



. اھیلإ نومتني  يتلا  ةئفلا  رییغت  وھ  هب  مایقلا  مھیلع 

اذھ  ." S ةئفلاو "   " E ةئفلا "  ىلإ  صاخشألا  مظعم  يمتني 
ىلع لصحا   " . هیف شیعلل  انبردتو  انیبرت  يذلا  ناكملا  وھ 

َّنكلو ةدیج ." ةفیظو  ىلع  لصحتل  ةدیج  تاجرد 
انك اذإ  ةیمھأ  تاذ  تسیل  اھیلع  انلصح  يتلا  تاجردلا 
يذلا فظوملا  كنم  بلطي  نل  ثیح  B "؛  ةئفلل "  يمتنن 
ىري نأ  طقف  ديري  لب   ، كتاجرد ةيؤر  كنبلا  يف  لمعي 

. ةیلاملا كتارارقإ 
ردصم قلخو  ةيدیلقتلا  فئاظولا  ةرئاد  نم  جورخلا  نإ 

ةھجاومل لضفأ  فقوم  يف  كعضي   ، كب صاخ  لخد 
دعت مل  ةطاسبب  كنأل  ؛  ةبیصعلا ةيداصتقالا  فورظلا 

عاضوألا ىلع  الو   ، لمعلا يف  كسیئر  ىلع  اًدمتعم 
لب  ، كب صاخلا  يونسلا  كلخد  ديدحت  يف  ةيداصتقالا 

. كلذ ددحي  نم  نآلا  تنأ 
بناجلا ىلإ  ناكسلا  نم  نع ٨٠٪  لقي  ام ال  يمتني 

ثیح ؛  لصفلا ةيادب  يف  حضوملا  لكشلا  نم  رسيألا 
" E ةئفلا "  ىلإ  ةصاخ  ةروصبو   ." S ةئفلاو "   " E ةئفلا " 

يتلا
ةیحان نمو   . رارقتسالاو نمألا  اھیف  دجنس  اننأ  انملعت 

ثیح ؛  لكشلا نم  نميألا  بناجلا  ىلع  ةيرحلا  عقت  ىرخأ 
ىلع شیعت  نأ  تدرأ  اذإو   ." I ةئفلاو "   " B ةئفلا " 

نامألا تدرأ  اذإ  امأ   . اذھ قیقحت  كرودقمبف   ، بناجلا اذھ 
هحرطأس ام  امبرف  رسيألا  بناجلا  هرفوي  يذلا  يبسنلا 



دیحولا رارقلا  وھ  اذھ   . كبساني باتكلا ال  اذھ  يف 
. هذاختا كیلع  يذلا 

؟ اھیلإ يمتنت  يتلا  ةئفلا  ام 
؟ اھیلإ يمتنت  نأ  ديرت  يتلا  ةئفلا  امو 

ريرج ةبتكم  ىدل  رفاوتم  * 
ثلاثلا لصفلا 

عبارلا لصفلا 
ةیساسألا ةیلاملا  كمیق 

لامعألل لكایھ  ةعبرأ  درجم  عبرألا  تائفلا  كلت  لثمت  ال 
 . ریكفتلل ةفلتخم  قرط  عبرأ  ىرحألا  ىلع  لب   ، ةيراجتلا

تسیل حبرلا  قیقحتل  اھیف  دوجولا  راتخت  يتلا  ةئفلاو 
بيردتلاو میلعتلا  لثم   ، ةیجراخلا كفورظب  ةيوق  ةقالع  اھل 

صرف هنأ  ودبي  ام  لكو   ، ةيداصتقالا كعاضوأو  هتیقلت  يذلا 
ةيوق ةقالع  اھطبرت  نكلو   ، كلوح نم  ةحاتم 

كتامامتھاو  ، كفعضو كتوق  طاقن  لثم   ، كتیصخش میمصب 
. ةيزكرملا

كلت ةیساسألا ،  ةیلاملا  كمیقب  قلعتي  رمألا  نإ 
مامضنالا ىلإ  انبذجت  يتلا  يھ  ةیساسألا  تافالتخالا 
. اھنم انرفنت  وأ  عبرألا  تائفلا  كلت  نم  ةئف  ىلإ 

نم لوحتلا  نأ  ينعي  هنأل  ؛  رمألا اذھ  كاردإ  مھملا  نمو 
ًاطیسب اًرمأ  سیل   ،" B  " ةئفلا ىلإ   " S  " ةئفلا وأ   " E  " ةئفلا

. ديربلا بتكم  يف  ناونعلا  رییغت  ةرامتسا  ءلمك 
اًضيأ ریغت  عقاولا  يف  كنكلو   ، طقف كلمع  ریغت  تنأف ال 

. لقألا ىلع  كریكفت  ةقيرط  وأ  كتیصخش 



هركي امنیب   ، نیفظومك لمعلا  صاخشألا  ضعب  لضفي  دق 
تاعورشملا كالتما  ضعبلا  لضفي  امبرو   ، نورخآ كلذ 
كلذكو  . اھترادإ نولضفي  مھنكلو ال   ، ةيراجتلا

نورخآلا ىري  امنیب ال   ، رامثتسالا صاخشألا  ضعب  لضفي 
. لاملا ةراسخ  اھنع  جتني  دق  ةرطاخم  الإ  رامثتسالا 
نمو  . تایصخشلا كلت  نم  جيزم  انم  ىمظعلا  ةیبلاغلاو 
وأ ًاّینغ  نوكت  نأ  نكمملا  نم  هنأ  ةظحالم  اًضيأ  مھملا 
يف دجن  ثیح  ؛  عبرألا تائفلا  هذھ  نم  ةئف  ةيأ  يف  اًریقف 

اًصاخشأ كانھ  نأ  عبرألا  تائفلا  هذھ  نم  ةئف  لك 
نوبسكي

ةيأ ىلإ  مامضنالا  رایتخا  نكلو   . نوسلفي نيرخآو  نیيالملا 
حاجنلا ةرورضلاب  نمضي  عبرألا ال  تائفلا  هذھ  نم  ةئف 

. يلاملا
نع صخش  يأ  اھیلإ  يمتني  يتلا  ةئفلا  زییمت  عیطتست 
يرمع ٩ ناك  امدنعف   . هتاملك ىلإ  عامتسالا  قيرط 

دقعي وھو   ، ينغلا يدلاو  عم  سلجأ  تأدب  تاونس 
تالباقم

كلت نم  تملعتو   . مھفیظوت لمتحملا  صاخشألا  عم 
ءالؤھ ىدل  ةیساسألا  میقلا  ىلإ  عامتسالا  تالباقملا 

اھنع ينغلا  يدلاو  لوقي  ناك  يتلا  میقلا  كلت   ، صاخشألا
اھنإ

. مھحاورأ نم  عبنت 
ةئف لك  نم  قثبنت  يتلا  ةیساسألا  تارابعلا  َضعب  كیلإو 

میقلا نم  ةحمل  نع  ًالضف   ، عبرألا تائفلا  هذھ  نم 
. اھنم لكل  ةیساسألا 



" E ةئفلا "  میق 
دیج بتارب  ةرقتسمو  ةنمآ  ةفیظو  نع  ثحبأ  انأ  "

". ةعئار تازایتماو 
ةئفل نومتني  نيذلا  صاخشألا  دنع  ةیساسألا  ةمیقلا  نإ 

. نامألا يھ  نیفظوملا 
، بتار ىلعأ  ىضاقتتو  ةكرشلا  سیئر  بئان  نوكت  امبر 
عم اھسفن  ةیساسألا  میقلا  يف  كراشتت  لازت  كنكلو ال 
نإ  . كبتار رشُع  ىضاقتي  يذلا  ةكرشلا  ىنبم  سراح 
ناكأ ءاوس  نیفظوملا -  ةئف  ىلإ  يمتني  يذلا  صخشلا 
ثحبأ انأ  : " لثم  ، تارابع ددري  ام  ةداع  اًسراح -  وأ  اًسیئر 
ام  " وأ  ،" تازایتما تاذ  ةرقتسمو  ةنمآ  ةفیظو  نع 

تاقوأل لمعلا  لباقم  هیلع  لصحن  يذلا  يلاملا  لباقملا 
". ؟ انيدل رجألا  ةعوفدم  تازاجإلا  ددع  مك   " وأ ؟ " ةیفاضإ
هل ربعأو   ، ةئفلا هذھل  يمتني  ام  صخش  عم  ثدحتأ  امدنع 
، يب صاخ  يراجت  عورشم  ءاشنإ  يف  يتبغر  ىدم  نع 

اًفوفحم رمألا  اذھ  سیلأ  نكلو   ، اًنسح : " لوقي دق 
، ةیساسألا انمیقل  اًقفو  ةایحلا  ىرن  انعیمج  ؟ ." رطاخملاب
ىلإ ةبسنلاب  اًفیخم  نوكي  دق  َّيلإ  ةبسنلاب  ریثملا  رمألاو 

ةبحص يف  نوكأ  امدنع  ببسلا  اذھلو   . رخآ صخش 
،" S  " ةئفلا ىلإ  وأ   ،" E  " ةئفلا ىلإ  نومتني  صاخشأ 
ءيش يأ  وأ  ةضايرلا  وأ  سقطلا  نع  ةداع  ثدحتأ  يننإف 

ضرعُي



. زافلتلا ىلع 
" S ةئفلا "  میق 

هلعفتلف  ، حیحص لكشب  ام  ءيشب  مایقلا  تدرأ  اذإ  "
". كسفنب

ىلإ ةبسنلاب  ةیساسألا  ةمیقلا  يھ  ةیلالقتسالا  نإ 
نأ نوديري  مھف   ." S ةئفلا "  ىلإ  نومتني  نيذلا  صاخشألا 

لمع يأب  مایقلا  نم  اونكمتي  نأ  يف  ةيرحلاب  اورعشي 
ولحي

، يتفیظو نم  لیقتسأس  : " ام صخش  لوقي  امدنعف   . مھل
نم جرخي  هنإف   ،" يب صاخ  عورشم  ءاشنإ  يف  عرشأو 

." S ةئفلا "  ىلإ   " E ةئفلا "  راسم 
باحصأ مھ   " S ةئفلل "  نومتني  نيذلا  صاخشألاو 

نوصتخملاو  ، ةریغصلا ةيراجتلا  تاعورشملا 
موقي قيدص  َّيدل   ، لاثملا لیبس  ىلع   . نويراشتسالاو

ةزھجأ بیكرتب 
فتاوھلا ةمظنأ  بیصنتو   ، ةریبكلا تاشاشلا  تاذ  زافلتلا 
لمع قيرف  هيدلو   . ءايرثألا لزانم  يف  نمألا  ةمظنأو 

اًسیئر هنوكل  ةداعسلاب  رعشيو   ، صاخشأ ةثالث  نم  نوكتي 
دھتجم ریغص  عورشم  بحاص  وھو   . طقف صاخشأ  ةثالثل 

نولمعي نيذلا  تاعیبملاب  نولماعلا  يمتني  امك   . داجو
تاراقعلا ةرسامس  لثم   ،" S  " ةئفلا ىلإ  ةلومعلاب 

اًضيأ  " S ةئفلا "  ىلإ  يمتني  امك   . نیمأتلا ءاطسوو 
نیبساحملاو نیماحملاو  ءابطألاك   ، نوینھملا صاخشألا 

وأ ةینوناق  وأ  ةیبط  تاكرش  ىلإ  نومتني  نيذلا ال 
ةیبساحم

. ةریبك



نورختفي  " S ةئفلا "  ىلإ  نومتني  نيذلا  صاخشألا  نإ 
ةینغأ مھيدل  تناك  اذإو   . يودیلا وأ  ينھذلا  مھلمعب 

. Way My وأ  Nobody Does It Better امإ نوكتسف  مھلثمت 
ةقثلا مادعنا  نأ  دجتس  لالقتسالا  وحن  مھیعس  ءارو  نكلو 
، لمعلا يف  صخشلا  اذھ  جھنم  تامس  نم  ةمس  وھ 

ىلع جھنملا  اذھ  قبطي  هنأ  اًضيأ  ينعي  اذھو 
نوكت  ، انلامعأ ىلإ  اھب  رظنن  يتلا  ةقيرطلا  نأل  ؛  هتایح

 . ءيش لك  ىلإ  اھب  رظنن  يتلا  اھسفن  ةقيرطلا  يھ  ًابلاغ 
، ةلومعلا قيرط  نع  هرجأ  ةرحلا  ةنھملا  بحاص  ىضاقتيو 

يف هیضقي  يذلا  تقولا  رادقم  باسح  قيرط  نع  وأ 
، لاثملا لیبس  ىلع   . كلذ ىلع  ءانب  هبتار  ديدحتو  لمعلا 

دق
ةبسن : " لثم  ، تاملك لوقي  ةرحلا  ةنھملا  بحاص  عمست 

". ءارشلا رعس  يلامجإ  نم  يتلومع ٦٪ 
نوكتت يباعتأ   " وأ ةعاسلا " يف  رالود  ىضاقتأ ١٠٠   " وأ

". ىلإ ١٠٪ ةفاضإلاب  ةفلكتلا  نم 
ىلإ وأ   " E  " ةئفلا ىلإ  يمتني  صخشب  تیقتلا  املكو 

 " ةئفلا ىلإ  لوحتلا  يف  ةبوعص  نودجي  نمم   ،" S  " ةئفلا
تاراھمب نولحتي  صاخشألا  ءالؤھ  نأ  فشتكأ   ،" B

نم لیلقلا  نوكلتمي  مھنكلو   ، ةمیظع ةيرادإ  وأ  ةینقت 
اذإ : " لوق ىلع  ينغلا  يدلاو  داتعا   . ةيدایقلا تاراھملا 

، قيرفلا يف  درف  ىكذأ  اًضيأ  تنأو  قيرفلا  دئاق  تنأ  تنك 
نإف

نومتني نيذلا  صاخشألا  دیجي  الف  ةطرو ." يف  كقيرف 
ًالیلق نوناعي  امبرو   ، قيرف يف  لمعلا   " S ةئفلا "  ىلإ 

. رورغلا ةلكشم 



تنأف  ،" B  " ةئفلا ىلإ   " S  " ةئفلا نم  لوحتلاب  موقت  يكلو 
سیلو  ، ةيدایقلا تاراھملا  يف  ریبك  لوحت  ىلإ  ةجاحب 

يف هنإ  لبق  نم  تارم  ةدع  تلق  امكو   . ةینقتلا تاراھملا 
مھئارظن ىدل  نوقوفتملا  بالطلا  لمعي   ، ةیعقاولا ةایحلا 
ىوتسملا يطسوتم  نم  بالطلا  لمعي  امنیب   ، نیلشافلا

. ةیموكحلا فئاظولا  يف 
مایقلا تدرأ  اذإ  : " لوقت لبق  نم  كسفن  تعمس  اذإ 

تنك اذإ  وأ   ،" كسفنب هلعفتلف   ، حیحص لكشب  ام  ءيشب 
تقولا وھ  اذھف   ، ةقيرطلا هذھب  ریكفتلا  ىلإ  لیمت 

. ةفسلفلا كلت  ىلع  ةصحفتم  ةرظن  ءاقلإل  بسانملا 
" B ةئفلا "  میق 

قيرف ىلإ  اومضنیل   ، نیفظوملا لضفأ  نع  ثحبأ  انأ  "
". يب صاخلا  لمعلا 

" B ةئفلا "  ىلإ  نومتني  نيذلا  ءالؤھل  ةیساسألا  ةمیقلا  نإ 
 . ةورثلا نيوكت  يھ 

رفصلا نم  صاخلا  مھلمع  نوأدبي  نيذلا  صاخشألا  نإ 
B  " ةئفلا ىلإ  نومتني  نمم  ةمیظع  تاعورشم  نوئشنيو 

ةیتایح فادھأ  يوذ  اًصاخشأ  نونوكي  ام  ًابلاغ   ،"
يعامجلا لمعلاو   ، میظعلا قيرفلا  نورِّدقيو   ، ةيوق

نكمم ددع  ربكأ  عم  اولمعيو  اومدخي  نأ  نوديريو   ، لاعفلا
. صاخشألا نم 

ديري  " S ةئفلا "  ىلإ  يمتني  يذلا  صخشلا  نأ  نیح  يف 
يمتني يذلا  صخشلا  ديري   ، هلاجم يف  لضفألا  نوكي  نأ 
لضفأ نم  ًانوكم  لمع  قيرف  ينبي  نأ   " B ةئفلا "  ىلإ 
هسفن دروف " يرنھ   " طاحأ مھتالاجم .  يف  صاخشألا 

ىلإ نومتني  نيذلا  صاخشألا  نإ   . ًءاكذ هنم  رثكأ  صاخشأب 



، ًءاكذ رثكألا  صاخشألا  مھ  ًابلاغ  نونوكي   " S ةئفلا " 
ةداع قبطني  رمألا ال  اذھ  َّنكل   ، لمعلا يف  ةبھوم  رثكألاو 

." B ةئفلا "  ىلإ  نومتني  نيذلا  لامعألا  لاجر  ىلع 
صاخشأ عم  ةداع  لماعتتس   " B ةئفلل "  يمتنت  امدنع 

مل  . كنم رثكأ  تاردق  مھيدلو   ، ةربخ رثكأو   ، ًءاكذ كنم  رثكأ 
هتيأر يننكلو   ، يماظن میلعت  يأ  ينغلا  يدلاو  قلتي 

نیبساحملاو نیماحملاو  نییفرصملا  عم  لماعتي  وھو 
مھيدل نمم  ریثكو  ءاربخلاو  رامثتسالا  يراشتسمو 
هتاعورشمل لاومألا  عمج  دنع   . ةمدقتم ةیملع  تاجرد 

ةيراجتلا
ًءارث رثكأ  صاخشأ  عم  نایحألا  نم  ریثك  يف  لماعتي  ناك 
مایقلا تدرأ  اذإ   " راعش نونبتي  نمم  ناك  اذإو   . ریثكب هنم 
تناك  ،" كسفنب هلعفتلف   ، حیحص لكشب  ام  ءيشب 

. عيرذ لشف  ىلإ  هب  يھتنتس  لاحلا 
يذلا صخشلا  عیطتسي   ، لاملا ينجب  رمألا  قلعتي  امدنع 

يراجتلا هعورشم  كرتي  نأ   " B ةئفلا "  ىلإ  يمتني 
مظعم يف  امأ   . عورشملا اذھ  حابرأ  ينج  يف  رمتسيو 

نع  " S ةئفلا "  ىلإ  يمتني  ام  صخش  فقوت  اذإ   ، تالاحلا
لاؤسلا نإف  كلذلو   . ةیعبتلاب هلخد  فقوتیسف   ، لمعلا
اذإ : " وھ ًاّیلاح  كسفن  ىلع  هحرط  ديرت  امبر  يذلا 

لظأس يذلا  لخدلا  رادقم  امف  نآلا  لمعلا  نع  تفقوت 
، لقأ وأ  رھشأ  نوضغ ٦  يف  لخدلا  فقوت  اذإف  ؟ " هینجأ
ةئفلا وأ   " E ةئفلا "  ىلإ  يمتنت  كنأ  يھ  تالامتحالا  نإف 

 " ةئفلا وأ   " B  " ةئفلا ىلإ  يمتني  يذلا  صخشلا  امأ   ،" S "
، تاونس ةدع  لمعلا  نع  فقوتي  نأ  عیطتسي  هنإف   " I

. حابرألا ينج  يف  رمتسيو 



" I ةئفلا "  میق 
". ؟ يرامثتسا نم  هینجأ  يذلا  دئاعلا  ام  "

ةيرحلا  " I ةئفلا "  ىلإ  نومتني  نيذلا  صاخشألا  رِّدقُي 
هلاومأ نأ  ةركف  رمثتسملا  لضفي  ثیح  ؛  اًریثك ةیلاملا 

. وھ هنم  ًالدب  لمعت 
دقف  ، تالاجملا نم  ریثك  يف  نورمثتسملا  رمثتسي 

ةیبھذلا تالمعلا  يف  نورمثتسي 
، ةیقرولا لوصألا  وأ  ةيراجتلا  لامعألا  وأ  تاراقعلا  وأ 

قيدانصو تادنسلاو  مھسألاك 
. كرتشملا رامثتسالا 

ةكرش نم  كشاعم  لالخ  نم  لخد  ىلع  لصحت  تنك  اذإو 
ةيرامثتسالا كتاردق  لالخ  نم  سیلو   ، ةموكحلا نم  وأ  ام 
ةئفلا ىلإ  يمتنت  كنأ  ينعي  اذھ  نإف   ، ةیصخشلا
كعورشم وأ  كسیئر  لاز  ام   ، ىرخأ ةرابعب  وأ   ." E "

يف اھتیضق  يتلا  ةرتفلا  فیلاكت  ددسي  نم  وھ  يراجتلا 
. لمعلا

: يلاتلاك يھ  رمثتسملا  نم  اھعمستس  يتلا  تاملكلاو 
ينرأ  " وأ  ،" يلوصأ ىلع  ةبسنب ٢٠٪  اًدئاع  ىقلتأ  انأ  "
ةلجؤملا ةنایصلا  لامعأ  رادقم  ام   " وأ  ،" ةكرشلا ةنزاوم 

". ؟ ينابملل
نوفلتخم نورمثتسم   ، ةفلتخم تائف 

انملاع يف  نيرمثتسم  نوكن  نأ  ىلإ  اًعیمج  جاتحن 
انملعت انسرادم ال  يف  ةساردلا  ةمظنأ  َّنكل   ، يلاحلا
سرادملا ضعب  نأ  ملعأ  انأ   ، اًنسح  . رامثتسالا نع  اًریثك 

سِّردت



اذھ َّيلإ  ةبسنلاب  نكل  ؛  مھسألا رایتخا  ةیفیك  ةبلطلل 
. ةبراضملا عاونأ  نم  عون  وھ  لب   ، اًرامثتسا سیل 
مظعم نأ  ىلإ  ينغلا  يدلاو  راشأ  تاونس  ةدع  ذنم 
ةكرتشملا رامثتسالا  قيدانص  يف  نورمثتسي  نیفظوملا 

" E ةئفلا "  يف  كحاجن  درجم  نإ  : " اًضيأ لاقو   . تارخدملاو
 " وأ
" S

I  " ةئفلا يف  اًحجان  ةیعبتلاب  نوكتس  كنأ  ينعي  "  B " ال  وأ
". ًابلاغ نيرمثتسملا  أوسأ  مھ  ءابطألاف   ،"

ةفلتخملا عبرألا  تائفلا  نأ  اًضيأ  ينغلا  يدلاو  يل  حضوأ 
عمسن دق   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . ةفلتخم قرطب  رمثتست 

نأ ديرأ  ال  : " لوقي  " S ةئفلا "  ىلإ  يمتني  يذلا  صخشلا 
تارود حیلصت  ديرأ  يننأل ال  ؛  تاراقعلا يف  رمثتسأ 

" B ةئفلا "  ىلإ  يمتني  رخآ  صخش  لوقيو  هایملا ."
ةدیج ةكرش  راجئتسا  ديرأ  : " هسفن رامثتسالا  عم  لماعتي 

يف
يف هایملا  تارود  حیلصتل  تاراقعلا  ةنایص  لاجم 

يمتني يذلا  رمثتسملا  دقتعیس   ، ىرخأ ةرابعب  ءاسملا ."
تاكلتمملا ةنایص  نع  لوئسم  هنأ   " S ةئفلا "  ىلإ 

امنیب  ، هسفنب
ةكرش  " B ةئفلا "  ىلإ  يمتني  يذلا  رمثتسملا  رجأتسیس 

صاخشأ مھنإ   . هنم ًالدب  تاكلتمملا  ةنایصب  مایقلل  ىرخأ 
تائف ىلإ  نومتنيو   ، ةفلتخم ریكفت  قرط  ووذ  نوفلتخم 



. ةفلتخم اًمیق  نوكلتميو   ، ةفلتخم
لك نم  هدصقأ  ام  نآلا  تفشتكا  دق  كنأ  لمتحملا  نم 

اذإ يلاتلاك : وھو   ، اًّدج طیسب  ءيشب  قلعتي  رمألاف   ، اذھ
اًدھج لذبت  نأ  كیلعف   ، ًاّینغ حبصت  نأ  يف  بغرت  تنك 

تنأ  ، ةديدج ةفیظو  ىلإ  ةجاحب  تسل  تنأ   . كلذ قیقحتل 
 . ةديدج ةئفل  لاقتنالا  ىلإ  ةجاحب 

روعشلا تدرأ  اذإو   ، كریصمو كتایح  يف  مكحتلا  تدرأ  اذإ 
لودج دادعإو  تارارقلا  ذاختا  ةيرح  ةیقیقح -  ةيرحب 

كترسأ عم  هیضقت  تقو  صیصختو   ، كدیعاوم
يتلا ةطشنألاب  مایقلاو  كسفنل  رخآ  تقو  صیصختو 

 - اھلجأل تقلخ  يتلا  ةایحلا  شیعت  نأ  تدرأ  اذإو   ،  - اھبحت
ةراثإلاو سامحلا  اھؤلمي  ةایح   ، دویق يأ  نود 

يف شیعتو  ًاّینغ  نوكت  نأ  تدرأ  اذإ  راصتخاب   ،  - عابشإلاو
وحن اًمدق  يضمتو  كتعتمأ  مزحل  تقولا  ناح  دقف  ءارث ، 

. نميألا بناجلا  تائف 
يعابرلا جذومنلا  نم  رسيألا  بناجلا  كرتل  تقولا  ناح 

." I ةئفلاو "   " B ةئفلا "  ىلإ  لاقتنالاو 

سماخلا لصفلا 
تاعورشملا بحاص  ةیلقع 

دإل ةيدیلقت  ةیلكب  تقحتلا  ةیعماجلا  يتسارد  ءاھنإ  دعب 
لامعألا ةرادإ  ریتسجام  ىلع  لصحأ  يكل  ؛  لامعألا ةرا 
موعدمو سرمتم  يراجت  عورشم  بحاص  حبصأ  ىتح 

ةعست ةدم  ةساردلا  يف  تررمتسا   . يفاكلا بيردتلاب 
يننإ لوق  ىلإ  ةجاحب  تسلو   ، ةیلكلا كرتأ  نأ  لبق  رھشأ 

. اھترداغم دنع  لامعألا  ةرادإ  ریتسجام  ىلع  لصحأ  مل 



لامعألا ةرادإ  تایلك  ينوعدت  نایحألا  نم  ریثك  يفو 
تاعورشملا ءاشنإ  نع  اھبالط  مامأ  تارضاحم  يقلأل 

نأب نایحألا  نم  ریثك  يف  رعشأ  تنك   . ةصاخلا ةيراجتلا 
اذھ
رمألا

. ةيرخسلل ریثم 
فیك : " بالطلا َّيلع  اھحرطي  يتلا  ةعئاشلا  ةلئسألا  نمو 

؟" لاملا سأر  عمجأ  فیك  و" ؟ " نيرمثتسملا دجأ  نأ  نكمي 
امدنع ينتمزال  اھنأل  ؛  اًدیج ةلئسألا  كلت  مھفتأ  يننإ 

. عورشم بحاص  حبصأل   ، ةنمآلا ةيدیلقتلا  يتفیظو  تكرت 
رمثتسي نأ  يف  دحأ  يأ  بغري  ملو  لام  يأ  َّيدل  نكي  مل 

موقتل رامثتسالا  تاكرش  ىربك  نكت  ملو   . يعم
. يتدعاسمب

ةرادإ نوسردي  نيذلا  بالطلا  ءالؤھل  لوقأ  تنك  اذام   ، نذإ
. رمألاب مایقلا  طقف  مكیلع  : " مھل لوقأ  تنك  ؟  لامعألا
مل نإو   ، كلذ ىلإ  نورطضم  مكنأل   ، هب مایقلا  مكیلع 

". لمع يأ  مكيدل  نوكي  نلف  اولعفت 

نم يفاكلا  ردقلا  كلتمأ  مویلا  يننأ  نم  مغرلا  ىلع  "
نم ديزملا  عمج  وھ  نآلا  هب  موقأ  ام  لك  نإف   ، لاملا

باحصأ ىدل  ىلوألا  ةمھملا  يھ  كلت   . لاومألا
اننإ  . تاعورشملا

، صاخشألا نم  تاعومجم  ثالث  نم  انلاومأ  سوءر  عمجن 
فدھ نإ   . نوفظوملاو نورمثتسملاو  ءالمعلا  مھو :
ءارشب ءالمعلا  عنقت  نأ  وھ  عورشم  بحاصك  كتفیظو 



نم لاملا  ىلع  لوصحلا  نم  تنكمت  اذإو   . كتاجتنم
نورمثتسملا كحنمیسف   ، كتاجتنم ءارش  لباقم  ءالمعلا 

يھ كتمھمف   ، نوفظوم كيدل  ناك  اذإو   . لاملا نم  اًریثك 
نأ

فاعضأ ةرشع  لقألا  ىلع  كل  نونجيو  نوجتني  مھلعجت 
لعجت نأ  نم  نكمتت  مل  اذإ   . مھل هعفدت  يذلا  لاملا 
ىھتنا اذإو   ، كلمع يھتنیسف  كلذ  نولعفي  كیفظوم 
". لاومألا عمج  ىلإ  ةجاح  يف  نوكت  نلف  كلمع 

بالط مظعم  اھیلإ  علطتي  يتلا  ةباجإلا  يھ  هذھ  تسیل 
نع مھمظعم  ثحبي  ثیح  ؛  لامعألا ةرادإ  ریتسجام 
لمعلا ةطخ  وأ  ةيرسلا  ةفصولا  وأ  ةيرحسلا  ةلداعملا 
يتلا ةباجإلا  يھ  كلت  نأ  ودبي  . ال  ءارثلا وحن  ةعيرسلا 
مھتظحال يننأل  ؛  اًضيأ اھايإ  مھءاطعإ  مھوملعم  لمأي 

مھیلع ادب  اذامل   . رومألا كلت  لوقأ  امدنع  نوكبتري  مھو 
سيردت لاجم  يف  نولمعي  مھنأل  كلذ  ؟  كابترالا كلذ 
مھبلغأ َّنكل   ، يراجت عورشم  بحاص  نوكت  نأ  ةیفیك 
نولمعي مھنإ  ثیح  ؛  ةيراجت تاعورشم  باحصأ  اوسیل 
ىلإ نوحمطيو   ، ةتباث تابترم  نوضاقتيو  نيرضاحم 

. لمعلا يف  تیبثتلا 
جذومن نإ  لب   ، لاملا عمج  ىلإ  رطضم  كنإ  لوقأ  انأ ال 

ریشي باتكلا  اذھ  يف  هحرطأس  يذلا  يراجتلا  لمعلا 
كعورشم سیسأتل  لاملا  عمجت  نأ  كیلع  سیل  هنأ  ىلإ 

هلعف كیلع  ام  لك  نكلو   . كلومي نم  دجتس  كنأل  ؛  صاخلا
! صاخلا كعورشم  سسؤت  نأ  وھ 

: وھ يراجتلا  عورشملا  بحاص  فيرعت  نأ  وھ  هدصقأ  ام 
دعقم كرت  كیلع  اذل  ؛  ثادحألا كرحي  يذلا  صخشلا 



. كتایح ةدایق  يلوتو  ةلفاحلا  ةمدقم  ىلإ  ریسلاو  بكارلا 
؟ يراجت عورشم  بحاص  نوكتل  هیلإ  جاتحت  يذلا  ام 
اذھ يف  ًءارث  رثكألا  مھ  ةيراجتلا  تاعورشملا  باحصأ 

، ریھاشم لامعأ  تادیسو  لاجر  ءامسأ  فرعن  اننإ   . ملاعلا
اربوأ "، و" بمارت دلانود  "، و" نوسنارب دراشتير  : " لثم
دیت "، و" خودرم تربور  "، و" زبوج فیتس  "، و" يرفنيو
مظعم نع  اًضيأ  انأ  عمسأ  نلو  عمست  نل  كنكلو  رنریت ."

بذج ىلإ  نوعسي  مھنأل ال  ؛  ءايرثألا لامعألا  داور 
ةيرثلا مھتایح  نوشیعي  مھنكلو   ، مالعإلا لئاسو  ءاوضأ 

. ءودھب
: لاؤسلا اذھ  لوح  نولداجتي  صاخشألا  عمسأ  ام  ًابلاغ 

نوروطي مھنأ  مأ   ، اذكھ تاعورشملا  باحصأ  دلوي  لھ  "
دقتعي ؟ ." لامعأ لاجر  اوحبصي  ىتح  مھتاراھم 

نوكي نأ  دبال  عورشم  بحاص  نوكي  نأ  ديري  نم  نأ  ضعبلا 
ءاشنإ  ، ييأر يفو   . ةقراخ ةوق  كلتمي  وأ  اًزیمم  اًصخش 
ثیح ؛  للجلا رمألاب  سیل  ةصاخلا  ةيراجتلا  لامعألا 
اذھ ىلع  كمدق  عضت  نأ  وھ  هلعف  كیلع  ام  لك  نإ 

. قيرطلا
نكست ةقھارم  ةاتف  كانھ   ، كلذ ىلع  ًالاثم  كِطعأ  ينعد 

ریفوتل اًحجان  اًعورشم  ريدت   ، هنطقأ يذلا  يحلا  يف 
لوألا فصلا  يف  اھءالمز  فظوتو   ، لافطألل تاسیلج 

كانھو  . لامعأ ةدیس  اھلعجي  اذھو   ، اھيدل لمعلل  يوناثلا 
امم  ، ةسردملا دعب  ةيودي  لامعأ  عورشم  ريدي  رخآ  باش 

لافطألا ال مظعم   . رخآلا وھ  لامعأ  لجر  هلعجي 
نیغلابلا ال مظعم  نأ  نیح  يف   ، ًالیبس فوخلل  نوفرعي 

. فوخلا ىوس  ءيشب  نورعشي 



نم ةلاقتسالاب  نوملحي  نيذلا  نم  نیيالملا  مویلا  كانھو 
اوريديو لامعأ  باحصأ  اوحبصي  نأو   ، مھفئاظو

نأ يھ  ةلكشملاو   . مھب ةصاخلا  ةيراجتلا  مھتاعورشم 
اذھ

، نذإ  . مھمظعم ىلإ  ةبسنلاب  ملح  درجم  وھ  ملحلا 
يف نوریثك  لشفي  اذامل  وھ : هسفن  حرطي  يذلا  لاؤسلا 

؟ لامعأ باحصأ  اوحبصي  نأ  يف  مھمالحأ  قیقحت 
ناك  . اًّدج عراب  وھو   ، رعش ففصم  لمعي  قيدص  َّيدل 

تناكو  ، هب صاخ  لیمجت  نولاص  حتف  نع  تاونسل  ثدحتي 
يف لمعي  لاز  ام  فسألل  هنكلو   ، ةریبك ططخ  هيدل 

. كلاملا عم  مئاد  فالخ  ىلعو   ، ریبك لیمجت  نولاص 
ةفیضم لمعلا  نم  هتجوز  تمئس  رخآ  قيدص  كانھو 
تقحتلاو  ، نیتنس ذنم  اھلمع  نم  تلاقتساف   ، ناریط
تماقأ رھش  ذنمو   . رعشلا فیفصت  ملعتتل  ةسردمب 

تنكمت دقلو   ، اھب صاخلا  لیمجتلا  نولاصل  اًریبك  اًحاتتفا 
. اھيدل لمعلل  رعشلا  يففصم  لضفأ  ضعب  بذج  نم 

هتحتتفا يذلا  نولاصلا  نع  لوألا  قيدصلا  عمس  امدنع 
؟ لیمجت نولاص  حتفت  نأ  عیطتست  فیك  : " لاق ةدیسلا  كلت 

يف بردتت  ملو  ةبوھوم  الو  ةرھام  تسیل  اھنإ 
يننإ  . ةربخلا كلتمت  اھنأ ال  ىلإ  ةفاضإلاب   ، يلثم كرويوین 

". طقف ةدحاو  ةنس  دعب  لشفت  نأ  اھل  عقوتأ 
نم نإ ٩٠ ٪  تاءاصحإلا  لوقت  ثیح  ًالعف : لشفتس  امبر 
. تاونس سمخ  لوأ  يف  لشفت  ةيراجتلا  تاعورشملا 
اھنأ وھ  مھملا   . لشفت الأ  لمتحملا  نم  ىرخأ  ةیحان  نمو 

يف ةعاجشلا  ریثأت  تكردأ  دقل   ، عورشملا تأشنأ 



فاشتكال ةعاجشلا  ىلإ  جاتحت  تنأف   . انتایح لیكشت 
. ملاعلل اھراھظإو  اھريوطتو  كتيرقبع 

نوزوفي نيذلا  ةیكيرمألا  بیصنایلا  ةقباسم  يف  نوزئافلا 
يلاوح ٨٠ ٪ سلفي   ، مھنم لكل  رالود  نیيالم  نم ٣  رثكأب 

هدحو لاملا  نأل  ؟  اذامل  . تاونس ثالث  نوضغ  يف  مھنم 
ىلإ ماقرألا  صاخشألا  ءالؤھ  فیضي  دق   . ًاّيرث كلعجي  ال 

يف ةدوجوملا  غلابملا  درجم  نكلو   ، ةیفرصملا مھتاباسح 
مھنإ ال ثیح  ؛  ءايرثأ مھلعجت  نل  تاباسحلا  هذھ 

. مھریكفت ةقيرط  نم  نوریغي 
كوكش نم  هب  رعشت  ام  نكل  هل ،  دودح  كریكفت ال  نإ 

ةفلؤم  ،" دنار نيآ   " تلاق  . اًدودح هل  عضي  ام  وھ  فواخمو 
ةردق جاتن  يھ  ةورثلا  " : Atlas Shrugged باتك

، كتایح رییغتل  اًّدعتسم  تنك  اذإف  ریكفتلا ." ىلع  ناسنإلا 
، ریكفتلاب كلقعل  حمستس  يتلا  ةئیبلا  ىلع  كفرعأسف 

. ًءارث رثكأ  حبصت  نأب  كل  حمستو 
؟ ربكت امدنع  حبصت  نأ  ديرت  اذام 

اًریثك ينربخي  يقیقحلا  يدلاو  ناك  ًالفط  تنك  امدنع 
تاجرد ىلع  لصحأو  ةسردملا  ىلإ  بھذأ  نأ  دبال  يننأب 

ةنمآ ةفیظو  ىلع  لوصحلا  نم  نكمتأ  ىتح  ةدیج 
." E ةئفلا "  نم  نوكأ  نأ  ىلع  ينجمربي  ناك   . ةرقتسمو

وأ ًابیبط  حبصأ  نأ  ىلع  ينثحت  يتدلاو  تناك  امنیب 
كيدل نوكتس  ةقيرطلا  هذھب  : " يل لوقت  تناكو   ، ًایماحم

نوكأ نأ  ىلع  ينجمربت  تناك  دقل  اھیلإ ." أجلتل  ةنھم  اًمئاد 
اذإ يننأب  ينربخأ  دقف  ينغلا  يدلاو  امأ   ،" S  " ةئفلا نم 

اًعورشم كلتمأ  نأ  يغبنیف  ًاّینغ  حبصأ  نأ  تدرأ 
نم نوكأل  ينجمربي  ناك  دقل   . اًّرمثتسم نوكأو  ًاّيراجت 



." I وأ "   " B ةئفلا " 
ةحیصن يأ  يف  ركفأ  تذخأ  مانتیف  برح  نم  تدع  امدنع 
اًضيأ تنأ   . اھیلإ عمتسأ  نأ  َّيلع  بجي  حئاصنلا  كلت  نم 

. اھسفن تارایخلا  هذھ  هجاوت 
اھببسب يراجتلا  كعورشم  ءاشنإ  ديرت  يتلا  بابسألا  دحأ 

. كتمارك دیعتست  نأ  وھ 
ءيلم ملاعلا  نإف   ، ببسلا اذھ  ةیمھأب  فختست  ال 

كسیئر ناك  ءاوسو   . ةقیضلا راكفألا  باحصأو  نيرمنتملاب 
ءالؤھ نم  كئاقدصأ  دحأ  ىتح  وأ  كراج  وأ  كريدم  وأ 

دعب كنأش  نم  اورقحي  نأ  مھديرت  تنأف ال   ، صاخشألا
نأ ديرتو   ، كتایح ىلع  ةرطیسلا  مكحت  نأ  ديرت  لب   . نآلا
نم نيرمنتملا  كئلوأب  ثارتكالا  مدعل  ةعاجشلاب  ىلحتت 

. كسفنب فرصتلاو  ریكفتلا  ةيرحب  عتمتت  نأ  ديرتو   ، كلوح
قابسلا تارایس  يقئاس  ةیلقع 

يأ ىلإ  ىرخأ : ةرم  لاؤسلا  كیلع  حرطأ  نآلا  ينعد 
نم لاقتنالا  ىنعم  مھفت  نأ  نآلا  عیطتست  ؟  يمتنت تائفلا 
، طقف اًفلتخم  ًالكیھ  لثمت  ةئف ال  ةيأ  نإ   . ىرخأ ىلإ  ةئف 

. اًضيأ اًفلتخم  ةایح  جھن  لثمت  لب 
هسفن تقولا  يف  هنكلو   ، لمعلاب قلعتم  رمألا  نإ   ، معن

وھ لمعلا  نإ   ، ةیلعفلا ةیحانلا  نم  لمعلاب  قلعتم  ریغ 
ةصرف لویخ  يبرم  ءاطعإ  نإ   . يجراخ لكش  درجم 
قئاس هنأ  ينعي  قابسلل ال  يتاريزام  ةرایس  ةدایق 

رثكألاو  ، بيردتلاو تاراھملا  ىلإ  جاتحي  هنإ   ، قابس ةرایس 
تارایس قئاس  ةیلقع  ىلإ  جاتحي  هنإ   ، كلذ نم  ةیمھأ 

. قابسلا
نأ كیلع   ، ةیلاملا كتایح  ىلع  قبطني  هسفن  ءيشلا  نإ 



ةقيرط صخلتتو   . يراجتلا عورشملا  بحاص  ةیلقع  ىنبتت 
. هریصم ريرقت  قحب  لامعألا  دئار  عتمتي  يلي : امیف  هریكفت 

سیل هنأ  ينعي  ام   ، ءایشألل يسیئرلا  كرحملا  تنأ  كنإ 
يأ ىلع  وأ  فورظلا  نم  فرظ  يأ  ىلع  موللا  ءاقلإ  كیلع 

. كسفن ىوس  دحأ 

ىلإ فلألا  نم  كسفنب  ءيش  لكب  مایقلا  ىلإ  رطضت  نل 
نإف . ال،  ةيراجتلا يتاعورشم  يف  انأ  تلعف  املثم  ءایلا 
نيرشعلاو يداحلا  نرقلا  يف  يراجتلا  لمعلا  ايازم  ىدحإ 

مت يراجتلا  عورشملل  ةیساسألا  لامعألا  عیمج  نأ  يھ 
لصحت نأ  وھ  هلعف  كیلع  ام  لك  نإ   ، كنع ةباین  اھب  مایقلا 

كحاجنل نیعوطملا  ةربخلا  يوذ  ةداقلا  ىلع 
. كداشرإو

، كعم حجنیس  رمألا  ناك  اذإف  ءاطخأ : يأ  فرتقت  نكلو ال 
نمو  . هحاجنإ عیطتسي  يذلا  صخشلا  تنأ  نوكت  نأ  كیلع 

ةیلقع كيدل  نوكت  نأ  دبال  كلذ ،  قیقحت  لجأ 
، ةیلقعلا هذھ  كيدل  نكت  مل  ولو   . عورشملا بحاص 
جئاتنلا قیقحت  يف  ةبوعص  يراجتلا  كعورشم  هجاویسف 

. كیملعم ةعارب  ىدم  وأ  هتدوج  ىدم  نع  رظنلا  فرصب 
نم يناثلا  ءزجلا  يف  اًعم  هفشتكنس  يذلا  لمعلا  جذومن 
تنأ نوكتس  نكلو   ، يتاريزام لمع  جذومن  وھ  باتكلا  اذھ 

لك لبقو  ًالوأف   . ةدایقلا ةلجع  ىلوتي  يذلا  صخشلا 
يلوتل زھاج  تنأ  لھ   ، تنأ كب  قلعتي  هلك  رمألا   ، ءيش

؟ رمألا هبلطتي  ام  كلتمت  لھ  ؟  ةدایقلا



سداسلا لصفلا 
! رومألا مامز  يلوتل  تقولا  ناح 

ناك  . نيدرشم میك "  " يتجوزو انأ  تنك  ماع ١٩٨٥،  يف 
لیلقلا الإ  انيدل  ًایقبتم  نكي  ملو   ، لمعلا نع  ًالطاع  انالك 

ناتصاخلا نامتئالا  اتقاطب  تناكو   ، انتارخدم نم  اًّدج 
نوللا ةینُب  اتويوت  ةرایس  يف  شیعن  انكو   ، نیتدفنتسم انب 

فلخلا ىلإ  اھعاجرإ  نكمي  يسارك  اھب  ةميدق 
هانیضق يذلا  عوبسألا  ةياھن  يفو   . ةَّرسأك اھانمدختسا 

نحنو
ةیساقلا ةقیقحلا  كاردإ  يف  انأدب   ، انترایس يف  مانن 

. هجتن انك  نيأو  هلعفن  انك  امو   ، انلاح هیلإ  لآ  ام  نأشب 
انیلع تضرع  سئابلا  انعضو  انتقيدص  تفرع  نأ  دعب 
ملع امدنعو   . يضرألا اھقباط  يف  ةفرغ  يف  ةماقإلا 

لاؤس لوأ  ناك   ، اھب رمن  يتلا  ةنحملاب  انترسأو  انؤاقدصأ 
حرطُي

انلواح ؟ ." ةفیظو ىلع  نولصحت  اذامل ال  : " وھ اًمئاد  انیلع 
يف ةبوعص  انھجاو  اننكلو  مھل  رمألا  ریسفت  ةيادبلا  يف 

ةلئسألا نوحرطي  نيذلا  صاخشألا  ىلإ  انبابسأ  حیضوت 
ةمیق رِّدقُي  ام  صخش  عم  ثدحتت  امدنعف   . ةنسح ةینب 

كنأ ال يف  ببسلا  هل  حرشت  نأ  بعصلا  نمف   ، ةفیظولا
. ةفیظو ىلع  لوصحلا  ديرت 

مایقلا لباقم  تارالودلا  نم  ًالیلق  ينجن  انك  رخآل  نیح  نم 
اننكلو  . كانھو انھ  ةرباعلاو  ةطیسبلا  لامعألا  ضعبب 

دوقولاو  ، انسفنأل ماعطلا  رفونل  طقف  كلذ  انلعف 
، انلزنمل



. انترایس دصقأ 
يتلا قیمعلا  كشلا  تاظحل  لالخ  هنأ  فرتعأ  نأ  دبال 

ودبت تباثلا  بتارلاو  ةنمآلا  ةفیظولا  ةركف  تناك   ، ينتباتنا
نامألا نأل   ، ریسلا انلصاو  اننكلو   . َّيلإ ةبسنلاب  ةيرغم 
ثحبن يتلا  ةمیقلا  نكي  مل   ، ةفیظولا انل  هلفكت  يذلا 

. ةیلاملا ةيواھلا  ةفاح  ىلع  موي  دعب  اًموي  انشعو   ، اھنع
ةنمآ ةفیظو  ىلع  لوصحلا  اًمئاد  انناكمإب  هنأ  فرعن  انكو 

ةداھش لمحي  انالكف   ، عفترم بترم  تاذ  ةرقتسمو 
لمع تایقالخأو  ةدیج  لمع  تاراھم  انيدلو   ، ةیعماج

هلفكت يذلا  نامألا  كلذ  ءارو  ىعسن  نكن  مل  اننكلو   . ةعئار
. ةیلاملا ةيرحلا  ىلإ  ىعسن  لب   ، ةفیظولا انل 

. نیيالملا باحصأ  نم  انك  ماع ١٩٨٩،  لولحبو 
كنإ : " نولوقي صاخشألا  نم  اًریثك  عمسأ  تنك  ام  اًریثك 

نإ ثیح  ءارھ ! اذھ  لاملا ." ينجت  ىتح  لاملا  ىلإ  ةجاحب 
نم انحبصأ  نأ  ىلإ  نادرشم  نحنو  اھانأدب  يتلا  انتلحر 
ىلإ ةلصاوملا  مث   ، تاونس عبرأ  يف  نیيالملا  باحصأ 
سمخ نوضغ  يف  ةیقیقحلا  ةیلاملا  ةيرحلا  قیقحت 

دقل  ، لام انيدل  نكي  مل   . لاملا انم  بلطتت  مل  ىرخأ  تاونس 
انك

لاوط لاومأ  ةيأ  دحأ  انطعي  ملو   ، عقاولا يف  نینيدم 
. انتلحر

يماظن میلعت  ىلع  لوصحلا  كلذك  بلطتي  رمألا ال  نأ  امك 
نھملا ىلإ  ةبسنلاب  مھم  يعماجلا  میلعتلا  نإ   . دیج
صاخشألا ىلإ  ةبسنلاب  اًّمھم  سیل  هنكلو   ، ةيدیلقتلا

. ةورثلا نيوكت  ىلإ  نوعسي  نيذلا 
ىلإ جاتحت  الو   ، لاملا ينجتل  لاملا  ىلإ  جاتحت  كنإ ال 



، ةیلاملا ةيرحلا  ىلع  لصحت  فیك  ملعتتل  يماظن  میلعت 
ىلإ ىعست  ملح  ىلإ  ةجاحب  تنأ  ؟  بولطملا ام  نذإ 

، هقیقحت
دادعتسالاو ةدارإلاو  مزعلا  نم  ریثك  ىلإ  ةجاحب  كنأ  امك 

تائف نم  ةئف  ةيأ  ىلإ  رظنتو   ، كردت نأو   ، عيرسلا ملعتلل 
. يمتنت ةيدقنلا  تاقفدتلا  جذومن 
ًءارث رثكأ  كلعجي  نل  قاشلا  لمعلا 

اًّدج دھتجت  تنك  اذإ  : " لوقت انتفاقث  يف  ةبيرغ  ةركف  انيدل 
مالك درجم  اذھ  ماري ." ام  ریخ  ىلع  نوكتسف   ، لمعلا يف 

نم اًریثك  كانھ  نأ  رمألا  اذھ  يف  فسؤملاو  غراف !
لعفلاب ، هنوقدصي  مھنإ   ، مالكلا اذھ  نوقدصي  صاخشألا 
ریشت يتلا  لئالدلا  نم  ديدعب  نیطاحم  اًعیمج  انك  ول  ىتح 

. مالكلا اذھ  سكع  ىلإ 
لھ  . طقف كلوح  رظنت  نأ  الإ  كیلع  ام  ؟  كلذ ىلع  لیلدلا  ام 
هب تھتناو   ، هلمع يف  اًریثك  دھتجي  ناك  صخش  يأ  فرعت 

لقأ وأ  لیلقب -  ىلعأ  ةایح  شیعي  نأ  ىلإ  لاحلا 
نم ریثك  ىلع  يوطني  يذلا  فافكلا " دح   " نم لیلقب - 

؟ ىسألاو ةناھإلا 
 - ةلكاشلا هذھ  ىلع  اًصاخشأ  فرعت  كنأ  دكؤملا  نم 

ءيلم ملاعلاف   . ءالؤھ لثم  اًصاخشأ  فرعن  انعیمج 
تسیل عطقلاب  مھلاوحأ  َّنكل   ، دجب نولمعي  صاخشأب 

ام ىلع 
نم اًديدع  نأ  رمألا  اذھ  يف  أوسألا  ءزجلا  امبرو   . ماري
لشفلا اذھ  نأ  ةياھنلا  يف  نوجتنتسي  ءاسعتلا  ءالؤھ 
تاوطخلا لكب  اوماق  دقل   . مھئطخ نع  جتان  يصخشلا 

مغر حاجنلا  اوققحي  مل  مھنكل  ؟  كلذك سیلأ   ، ةحیحصلا



تالواحم اولذبي  مل  مھنأب  مھسفنأ  نوعنقي  مھو   . كلذ
. ةیفاك صرفب  اوظحي  مل  مھنأ  وأ  يفاكلا  ردقلاب  ةداج 

. مھل اًردقم  اًموي  نكي  مل  حاجنلا  نأ  نودقتعيو 
ةروطسأ نأ  يھ  ةلكشملاف   ، يقطنم ریغ  مالك  اذھ  لك 

الإ يھ  ام  داجلا  لمعلا 
. ةروطسأ درجم 

ةيرحلاو ةورثلا  نيوكت  نإ  لوقأ  انأف ال   ، يمھف ئست  ال 
كلذ نابلطتي  امھنإ   ، داجلا لمعلا  نابلطتي  ةیلاملا ال 
نوكت الأ  ىنمتأ   . دھجلا نم  ریثك  لذب  نع  ًالضف   ، لعفلاب

نأب كنوربخیس  نيذلا  ىقمحلا  ءالؤھ  قيدصت  دحل  اًجذاس 
نيوكتل ةقاش  ریغ  وأ  ةعيرس  وأ  ةلھس  ةقيرط  مھيدل 

كلدأ نأ  نكمیف  ةجاذسلا  هذھب  تنك  اذإ  كنأل   . ةورثلا
، لجألا ةریصق  ضورق  ىلع  اھب  لصحت  ةلیسو  ىلع 

رطاخم ةلدابمو  ةيراقعلا  نوھرلا  نم  لماك  ماظنو 
. كل اًّدج  ًابسانم  نوكیس  يذلا   ، نامتئالا

لاؤسلا َّنكلو   ، لعفلاب دھجلا  لذب  بلطتي  رمألا   ، اًنسح
دھتجتس يذلا  ام  وھ : مھملا 

؟ هلمع يف 
؟! دھتجأس َمِیف  : " لوقتس تنأف   ، كراكفأ أرقأ  نأ  عیطتسأ 

رمألا كلذ  ققحتي  نل  نكلو  عبطلاب ."! لاملا  ينج  يف 
نمكت ةیساقو  ةرم  ةقیقح  كانھ  نأل   ، ةعرسلا هذھب 

: وھو يفاقثلا  انریكفتب  طبترملا  فسؤملا  أطخلا  اذھ  ءارو 
ةورثلا نيوكت  ىلإ  يدؤي  نل  لاملا  ينج  يف  داھتجالا  نإ 

. اًدبأ
، ال لاملا ينجل  داھتجاو  دجب  نولمعي  نيذلا  صاخشألا  نإ 



يف عضت  . ال  بئارضلا نم  ديزمو  ديزم  عفد  الإ  نونجي 
لك نأل  ؛  لاملا ينج  لجأ  نم  داجلا  لمعلا  كنابسح 
ةرم دجب  لمعلا  ىلإ  رطضت  مث  ؛  هقافنإ وھ  هلعفتس  ام 

. ىرخأ
كنأ وھ  هلعفت  ام  ؟ " لعفأس اذام   ، اًنسح : " لءاستتس امبر 

. رومألا مامز  ىلوتتس 
ىدم نع  رظنلا  فرصب  ؟  اھمامز ىلوتتس  يتلا  رومألا  ام 

لك ىلع  ةرطیسلا  ماكحإ  عیطتست  نل   ، ةداجلا كتالواحم 
مكحتلا عیطتست  تنأف ال   . كلذ مغر  كتایح  يف  ءيش 

يف مكحتلا  الو  نیفظوملا  يف  مكحتلا  الو  قوسلا  يف 
؟ اھیف مكحتلا  عیطتست  يتلا  ءایشألا  ام  نذإ   . داصتقالا

. كلخد ردصم  يف  مكحتلا  عیطتست 
ةلكشملا

ءاشنإ لالخ  نم  مھتاورث  ءايرثألا  مظعم  عمج  دقل 
ةكرش ستیج " لیب   " سسأ دقف   . ةيراجتلا تاعورشملا 
ةزھجأل ليد  ةكرش  ليد " لكيام   " أشنأو  ، تفوسوركيام

ةیخيراتلا ال ةیحانلا  نمو   . يعماجلا هنكس  يف  رتویبمكلا 
يف نوشیعي  صاخشألا  نم  اًّدج  لیلق  ددع  كانھ  لازي 

يھ  " B ةئفلا "  دعُتو   . اھیلإ نومتنيو   " B ةئفلا " 
تقولا يف  نكلو   ، ةیقیقحلا ةورثلا  عمجل  ناكم  لضفأ 
نم نيریثك  تعنم  يتلا  قئاوعلا  ضعب  كانھ  هسفن 

. ةئفلا هذھ  ىلإ  لوخدلا 
صاخشألا ال مظعم  نأ  وھ  قئاوعلا  هذھ  دحأ  نأ  دجن 
ءدب نإ   . ةيراجتلا مھتاعورشم  ءدبل  مزاللا  لاملا  نوكلتمي 

. رالود نیيالم  يلاوح ٥  ًاّیلاح  فلكتي  يراجت  عورشم 
عورشم ءانب  نأ  اًقئاع  لثمت  يتلا  ىرخألا  بابسألا  نمو 



ةفوفحم قرطلا  رثكأ  دعي   ، رفصلا نم  كب  صاخ  يراجت 
لشف لدعم  نإ  ثیح  ؛  ءارثلا قیقحتل  رطاخملاب 

سمخ لوأ  يف  يلاوح ٩٠ ٪  لثمي  ةديدجلا  تاعورشملا 
رسخیس نم  ىرُت  ديدجلا  كعورشم  لشف  اذإو   ، تاونس
يئاشنإ ةيادب  نم  ىلوألا  تاونسلا  يفو  ؟  رالود نیيالم   ٥

مل اھنأ  نیح  يفو   . نیترم تلشف  ةيراجتلا  يتاعورشمل 
ةناعإ ةيأ  كلذك  قلتأ  ملو   ) سالفإلا ىلإ  اًدبأ  يب  دؤت 

رئاسخ تدبكت  يننإف  فقوملا ) اذھ  نم  يذاقنإل  ةیموكح 
ردقت

. تارالودلا نیيالمب 
يراجتلا عورشملا  ءانب  يف  عرشت  امدنع  كیلع  بجي 
لباقمو كراجيإ  عفد  ىلع  صرحت  نأ  كب  صاخلا 

نأ كلذك  كیلعو   ، ىرخأ تاقفن  ةيأو  قفارملل  كمادختسا 
صرحت

رسخیس الإو   ، نيدروملاو نیفظوملا  بتاور  عفد  ىلع 
؟ رجأ يأ  ىقلتي  نل  يذلا  نم   ، نمخ يلاتلابو   . كعورشم
نع ثدحتأ  انأو  اًديدج -  ًاّيراجت  اًعورشم  أدبت  امدنعف   . تنأ

يضقت نأ  ةلوھسب  نكمملا  نمف  حجان -  لمع  عورشم 
. رجأ يأ  ذخأ  نود  تاونس  رشع  ىلإ  سمخ  نم 
انترایس يف  مانن  انك  امدنع  میك " انأ و" ينركذتت  لھ 

نأ انناكمإب  ناك   . ًایلسم رمألا  نكي  مل  ؟  ةكلاھتملا اتويوتلا 
. روفلا ىلع  انل  لزنم  نیمأت  اھنأش  نم  ةفیظو  يف  لمعن 

اًّقح ناك   ) فقوملا ةساعت  ىدم  نم  مغرلا  ىلع  نكلو 
كلذو ؛  فیظوتلا نم  ًالدب  درشتلا  انرتخا  ةياغلل ) اًسیعت 

تاعورشم باحصأ  حبصن  نأ  يف  انملحب  نمؤن  انك  اننأل 
." B ةئفلا "  يف  شیعن  نأو   ، ةيراجت



وأ ةیلقعلا  لمحتلا  ةردق  مھيدل  تسیل  سانلا  مظعم 
هذھ لثم  عم  لماعتلل  ةیلاملا  وأ  ةینامسجلا  وأ  ةیفطاعلا 
ام ةداع  وھو   ، ًایساق فقوملا  نوكي  نأ  نكميو   . فورظلا

. كلذك نوكي 
؟ زایتمالا قح  نع  اذام 

رطاخملا نم  اًریبك  اًءزج  زایتمالا  قح  ىلع  لوصحلا  للقي 
حاجن صرف  عفترتو   . عورشملا يف  كھجاوت  دق  يتلا 

قوقح ىلع  لوصحلا  ةلاح  يف  ریبك  لكشب  كعورشم 
زایتمالا

اذھبو  ، ياو بصو   ، زدلانودكام لثم :  ، ةمئاقلا تاكرشلل 
صاخلا يریضحتلا  لمعلا  نم  ریثك  زاجنإ  مت  دق  نوكي 
ةلكشملا عم  اًقلاع  لازت  كنكل ال   . اًقبسم كعورشمب 

ةفلكت حوارتتو   . لاملا ىلع  لصحت  نأ  كیلع  يھو : مقر ١، 
ةفورعم تاسسؤم  وأ  تاكرشل  زایتمالا  قوقح  دحأ  ءارش 
نم رثكأ  وأ  رالود  نویلم  ىلإ ١.٥  رالود  نیب ١٠٠.٠٠٠  ام 

مث  . طقف زایتمالا  قوقح  مادختسا  ةفلكت  يھ  كلتو   ، كلذ
لوصحلا لباقم  يسیئرلا  رقملل  عفدت  نأ  كیلع  لازي  ال 

. معدلاو تانالعإلاو  بيردتلا  ىلع 
يأ كانھ  سیلف   ، معدلا اذھ  لك  يقلت  نم  مغرلا  ىلعو 
بجي تالاحلا  نم  ریثك  يفو   . ةورثلا قیقحت  ىلع  نامض 
وأ  ، زایتمالا حنامل  لاملا  عفد  يف  صخشلا  رمتسي  نأ 

ضرعتي زایتمالا  قح  ناك  ول  ىتح  ةیسیئرلا  تارقملل 
يف نیحجانلا  دحأ  تنك  ول  ىتحو   . ةیلام رئاسخل 

ينجت الأ  ریبك  لامتحا  كانھف   ، زایتمالا قوقح  تاعورشم 
ةيأ

نیب نم  دحاوو   . عورشملا نم  ىلوألا  تاونسلا  يف  حابرأ 



قح ىلع  لصحت  يتلا  كلت  نم  تاعورشم  ةثالث  لك 
. لشفلا اھریصم  نوكي  زایتمالا 

ضاخ هرمع  نم  نیسمخلا  يف  ریقفلا  يدلاو  ناك  امدنع 
ناكو  ، ياواھ ةيالو  ةدمع  تاباختنال  حشرتلا  ةفزاجم 

. لمعلا يف  هريدم  وھ  همامأ  حشرت  يذلا  بصنملا  بحاص 
اًضيأ هسیئر  هدرط  لب   ، طقف تاباختنالا  يدلاو  رسخي  ملو 

عمجف  . ىرخأ ةرم  ياواھ  يف  اًدبأ  لمعي  الأب  هربخأو 
زایتما قح  ءارش  يف  اھمدختساو  هتارخدم  لك  يدلاو 

تازایتمالا قوقح  دحأ  اذھ  ناك   ، ةروھشم ةسسؤمل 
". اًدبأ رسخت  ال   " اھنأ اھنع  فورعملا 

رئاسخب ينُم  اًدبأ  رسخي  نكي  مل  يذلا  زایتمالا  قح  نكل 
يف ءيش  لك  رسخ  دقل   . كلذك يدلاو  رسخو   ، ةحداف

. عقاولا
، ةيرظنلا ةیحانلا  نم  ةعئار  ةركف  زایتمالا  قح  ءارش  دعي 

اھیف عفدت  ةرماغملا  عاونأ  نم  عون  عقاولا  يف  هنكلو 
. ةيراجتلا تاعورشملا  ملاع  ىلإ  لخدتل  طقف  اھلك  كتورث 

يبلسلا لخدلا  ةوق 
لمعت يتلا  هایملا  ریبانص  لبق  نم  تمدختسا  لھ 

ریفوتل ةماعلا  تامامحلا  ضعب  اھمدختست  يتلا  طغضلاب 
يف رمتست  نأ  كیلع   ، روبنصلا لیغشت  ديرت  امدنعف  ؟  ءاملا
ىلإ ىرخأ  ةرم  دتریس  هكرتت  امدنع  كنأل  ؛  هیلع طغضلا 

. فاقيإلا عضو 
كلت ةقيرطب  لمعت  صاخشألا  مظعم  لخد  رداصم 
امدنعو لاملا  نم  لیلق  ىلع  لصحت  اھسفن : ریبانصلا 

نل  . لاملا كلذ  قفدت  فقوتي  يك  ىرخأ  ةرم  دتري   ، هكرتت
جاتحت امف   . ةقيرطلا هذھب  ةیلاملا  ةيرحلا  ىلع  اًدبأ  لصحت 



نأ درجمب  هكرت  عیطتست  لاومألل  قفدت  روبنص  وھ  هیلإ 
 . هسفن ءاقلت  نم  لمعي  لظیس  هنأل  ؛  هلیغشتب موقت 
مویلا لخدلا  ىلع  لوصحلاب  ةقلعتم  تسیل  ةلأسملا  كلت 

لوصحلاب ةقلعتم  اھنكلو   ، لبقملا عوبسألا  ىتح  وأ  اًدغ  وأ 
فرعُيو يبلسلا ،  لخدلا  وھ  اذھ   . يدبأ لخد  ىلع 

يف رمتست  يذلا  لخدلا  وھو  يقبتملا :  لخدلاب  اًضيأ 
نأ دعب  ىتح  ةليوط  ةدمل   ، اًراركتو اًرارم  هیلع  لوصحلا 

سیسأتل نیمزاللا  لاملا  سأرو  دوھجملا  لذب  نم  يھتنت 
ردصم

. لخدلا اذھ 
اذھ يف  ةيوق  ةوطخ  دعي   " B ةئفلا "  ىلإ  لاقتنالا  نإ 

ًالخد لمعلا  تاعورشم  عیمج  كیلع  ردت  نل  نكلو   ، هاجتالا
ىلع لصحتسف  اًمعطم  كلتمت  تنك  اذإ   . ًاّیبلس

اذإو  . اھعیبو تابجولا  دادعإب  موقت  امدنع  هلالخ  نم  لخدلا 
، فییكتلا ةزھجأ  حیلصت  نع  ةرابع  يراجتلا  كعورشم  ناك 

هذھ مدقت  امدنع  طقف  كلخد  بسكتسف 
اًروجأ نوضاقتي  نيذلا  نوماحملاو  ءابطألا  كلذك   . ةمدخلا

وأ ىضرملا  نوجلاعي  امدنع  طقف  مھروجأ  نوقلتي  ةعفترم 
وأ ىضرملا  دحأ  جتحي  مل  اذإو   . ءالمعلا نولباقي 

، عوبسأ ةدمل  ةینوناق  وأ  ةیبط  ةراشتسا  ىلإ  ءالمعلا 
. عوبسألا اذھ  لاوط  لاملا  خض  نع  روبنصلا  فقوتیسف 

لخدلا قیقحتل  ةلیسو  ىلإ  سانلا  مظعم  جاتحي 
دلانود انأ و " تمق  رمألا  كلذ  انفرع  امدنعو   . يبلسلا
لكایھل ةديدعلا  عاونألا  مییقتل  قيرف  نيوكتب  بمارت "

انرشنو  ، يبلسلا لخدلا  ردت  يتلا  ةيراجتلا  تاعورشملا 
We Want You To Be باتك يف  اھیلإ  انلصوت  يتلا  جئاتنلا 



. Rich
كديرن اننإ   ، باتكل ناونع  درجم  سیل  اذھ  لاح  ةيأ  ىلعو 

اھتلصحم ةارابم  تسیل  ةورثلا  نإف   . ًاّيرث نوكت  نأ  اًّقح 
وأ ًابلس  يتورث  يف  رثؤي  نل  كءارث  نأ  ينعي  ام   ، رفص
يف شیعن  اننإ   . رخآ صخش  يأ  وأ  دلانود "  " ةورث ىلع 
ةقاطلا نم  يفكي  ام  كانھو   ، دراوملاب لفاح  لھذم  ملاع 
عیمجل حمست  يتلا  حومطلاو  عادبإلاو  ةعاربلاو  داوملاو 

. ءايرثأ اونوكي  نأب  ضرألا  ىلع  رشبلا 
اًجذومن كانھ  نأ  انفشتكا  دقل  ؟  هانفشتكا يذلا  ام   ، نذإ
اذھ  . تاعورشملا يقاب  نع  زیمت  يراجت  عورشمل 
هنكلو  ، يبلسلا لخدلا  ىلإ  يدؤي  ديدحتلاب  عورشملا 

ىلإ جاتحي 
اذھ  . هسیسأت يف  أدبت  يك  ًاّیبسن  ةلیلق  غلابم  رامثتسا 

نكميو ةماعلا  تاقفنلا  نم  ًالیلق  بلطتي  عورشملا 
يف أدبي  ىتح  نرملا  يئزجلا  لمعلا  ماظنل  اًقفو  هلیغشت 

دیلوت
نم عورشملا  بحاص  نكمتیل  يفاكلا  يدقنلا  قفدتلا 

. اھب لمعي  يتلا  لماكلا  ماودلا  ةفیظو  نم  هیلإ  لاقتنالا 
قيوستلاب اذھ  يراجتلا  عورشملا  جذومن  ىعدُيو 

تاحفص يقاب  هلوح  رودت  يذلا  عوضوملا  وھو  يكبشلا ، 
. باتكلا اذھ 

يناثلا ءزجلا 
ةورثلا نيوكتل  لوصأ  ةینامثو  دحاو -  يراجت  عورشم 

يكبشلا قيوستلا  لعجت  بابسأ  ةینامث 
كلبقتسم نمؤي 



عباسلا لصفلا 
لامعألا ملاع  يف  يتایح  تاونس 

نكأ مل  ةديدش : ةحارصب  لصفلا  اذھ  أدبأ  نأ  ديرأ 
. ریبك لكشب  يكبشلا  قيوستلا  لاجم  يف  اًدبأ  اًقمعتم " "
، يكبش قيوست  ةكرش  يأل  اًكلام  الو  اًعزوم  تسل  انأف 

سیلو
، يكبش قيوست  ةكرش  ةيأ  يف  ةیلام  حلاصم  ةيأ  َّيدل 

يننكلو  . ةددحم ةكرش  ةيأ  ىلإ  مامضنالاب  اًدحأ  حصنأ  الو 
اًرصانم  ، تاونس ةلیطو  اًمود   ، تنك لمعلا  قوس  يف 

ديرأو  . ماع لكشب  يكبشلا  قيوستلا  تاعورشمل  اًديؤمو 
. لصفلا اذھ  يف  ببسلا  كل  حضوأ  نأ 

ناك يكبشلا  قيوستلا  ماظن  ىلع  اھیف  تفرعت  ةرم  لوأ 
ضرع روضحل  يل  قيدص  يناعد  امدنع  ماع ١٩٧٥،  يف 
، ديدج يراجت  عورشم  ىلع  فرعتلاب  صاخ  يميدقت 

صرفو ةيراجتلا  لامعألا  ةسارد  ىلع  تدتعا  يننألو 
تشھدنا يننأ  نم  مغرلا  ىلع   ، ةوعدلا تلبق  رامثتسالا 

، صاخ لزنم  يف  دقعُیس  عامتجالا  نأ  ةركف  نم  ةياغلل 
ًالدب

. بتكم يف  هدقع  نم 
ةمیق نع  تاعاس  ثالث  لاوط  هثيدح  ىلإ  تعمتساو 

يف لمعلا  نم  ًالدب  صاخلا  يراجتلا  كعورشم  ءاشنإ 
. اھضرع يتلا  طاقنلا  مظعم  يف  هعم  تقفتاو   ، ةفیظو

يفو
. هتعمس امیف  ييأر  نع  يقيدص  ينلأس  ةیسمألا  ةياھن 

". ينبساني هنكلو ال  مامتھالل  ریثم  هنإ  : " هل تلقف 



عورشم سیسأت  ةیلمع  يف  اًمامت  ًاطرخنم  تنك  دقل 
عم عورشم  سیسأت  ىلإ  يتجاح  امف   ، يب صاخ  يراجت 

قيوستلا نأشب  ءيش  يأ  مھفأ  تنك ال  يننأ  امك  ؟  نيرخآ
تنكو  ، هدصقم مھفأ  ينأ  تمھوت  يننكلو  يكبشلا ، 

. َّيلإ ةبسنلاب  ةمیق  ةيأ  لثمي  هنأ ال  اًدكأتم 
نع عامتجا  لوأ  يروضح  دعب  نم  ةرتف  رورم  دعبو 
ةیلاملا ةظفاحلا  عورشم  رھدزا   ، يكبشلا قيوستلا 

، يئاقدصأ نم  نینثا  عم  هتأدب  دق  تنك  يذلا  ةیضايرلا 
تأدبو

انأ تأدب  ثیح  ؛  داجلا لمعلا  نم  نیماع  رامث  ينجأ 
دق انكو   . ةورثلاو ةرھشلاو  حاجنلا  ينج  يف  َّيقيدصو 
نم نیثالثلا  يف  نیيالملا  باحصأ  نم  نوكن  نأب  اندھعت 

، رمعلا
اذھ ناك   ) ةیحضتلاو داجلا  لمعلا  لالخ  نم  انفدھ  انققحو 

نویلملا غلبم  ناك  امدنع  يضاملا  نرقلا  تاینیعبس  يف 
نع بتكت  تالجملا  تأدبو  ةیقیقح .) ةمیق  هل  رالود 

، دلرو زرنر  ةلجمو   ، رفریس ةلجمك  انتاجتنمو  انتكرش 
ملاع يف  ةعاسلا  ثيدح  انرصو  يلرتراوك .  ناملتنجو 
عیمج نم  لامعألا  انیلع  ترمھناو   ، ةیضايرلا تاجتنملا 

. اًرھاب اًحاجن  تققح  دقل   . ملاعلا ءاحنأ 
لالخ  ، يكبشلا قيوستلا  ةلأسم  رمأ  اًدبأ  يلاب  لغشي  مل 

. لقألا ىلع  يلاتلا  دقعلا 
لقعلا حتفت 

لشف دقف  ؛  ةیلاتلا تاونسلا  ىدم  ىلع  حتفتي  يلقع  أدب 
ةبرجت تناكو   ، تاونس عضبب  هتيادب  دعب  حجانلا  عورشملا 
ىلع ةصحاف  ةرظن  يقلأ  ينتلعج  اھنأل  ؛  ةريرم ةولح 



كردأ تأدبو   . ةلئسألا حرط  يف  أدبأو   ، يب طیحملا  ملاعلا 
، ينغلا يدلاو  اھايإ  ينملع  يتلا  ءایشألا  نم  اًديزم 

أدبأ نأ  لبق  ليوط  تقو  ِضمي  ملو   . يرظن ةھجو  تروطتو 
ولت دحاولا  ةحجانلا  ةيراجتلا  تاعورشملا  سیسأت  يف 

سكع ىلع  تاعورشملا  كلت  حاجن  رمتساو   ، رخآلا
. لوألا عورشملا 

مدع ةركف  ىلإ  ةوقب  اًذوخأم  تنك  تاونسلا  كلت  لالخو 
نيرخآلا دعاسأ  نأ  اًضيأ  َّيلع  نأو   ، يدحو ءارثلا  غولب 
حاجنلا ناك  اذإ  هنأ  تكردأو   . ءايرثأ اوحبصي  نأ  ىلع 

حاجنلا يف  نيرخآلا  ةدعاسم  نإف   ، ًایضرم اًرمأ  يصخشلا 
. ًءاضرإ رثكأ 

عمسأ تللظ  ةیلاتلا  رشع  ةسمخلا  ماوعألا  ىدم  ىلعو 
نم اھمظعمو   ، يكبشلا قيوستلا  نع  ةیبلس  ءایشأ 
ققحتأ نأ  تررق  فاطملا  ةياھن  يفو   . مھفرعأ صاخشأ 

نم
. يسفنب رمألا 

نيرشعلا نرقلا  تاینیعست  نم  ىلوألا  تاونسلا  يفو 
ترجو  . اًدعاقتم اًرینویلم  ناكو  لیب "  " ىعدي اًقيدص  تلباق 

كراشم هنأب  لیب "  " ينربخأ  ، يتشھدلو  ، ةثداحم اننیب 
! يكبش قيوست  عورشم  سیسأت  يف 

هنأ فرعأ  تنكو  ءاھدلا  ديدشو  اًّدج  يكذ  لجر  لیب " "
. رالود رایلم  زواجتت  ةمیقب  ةيراقع  تاعورشم  وتلل  ىھنأ 

لاجم يف  كرتشي  هلعجي  يذلا  ببسلا  نع  هتلأسو 
قيوستلا



. اذھ يكبشلا 
نأ تاونس  ةدعل  ينم  نوریثك  بلط  املاطل  : " يل لاق 
نأ نوديري  مھف   . يراقعلا رامثتسالل  حئاصن  مھل  مدقأ 
مھنكلو ال  ، يعم رامثتسالا  مھناكمإب  ناك  اذإ  اوفرعي 

نوكلتمي مھبلغأ ال  نأل   ، يعم رامثتسالا  ىلع  نوردقي 
غولبل ةمزاللا  غلابملا  يھو  رالود ،  وأ ١٠٠.٠٠٠  رالود   ٥٠.٠٠٠

". يب ةصاخلا  ةيراقعلا  تارامثتسالا  ىوتسم 
يأ مھنم  ریثك  كلتمي  عقاولا ال  يف  : " ًالئاق لسرتساو 

نم ىندأ  وأ  نیسوق  باق  مھضعبف   ، قالطإلا ىلع  لاومأ 
تاقفصلا كلت  نع  نوثحبي  مھنإف  كلذل  ؛  سالفإلا

يتلاو  ، ةمدقم ةيدقن  تاعفد  ىلإ  جاتحت  يتلا ال  ةصیخرلا 
قيوستلا قيرط  نع  امأ   . ةئیس تارامثتسا  نوكت  ام  ًابلاغ 

كلت ينج  يف  نيرخآلا  ةدعاسم  يل  ىنستیف  يكبشلا 
. ةیقیقحلا تارامثتسالاب  مایقلل  ةمزاللا  ةیلاملا  غلابملا 

ددع داز   ، مھدعاسأ نيذلا  صاخشألا  ددع  داز  املكو 
". مھیلع لصحأ  نيذلا  نيرمثتسملا 

صاخشألا عم  لمعلا  بحأ  انأف  كلذ  ىلع  ةوالع  : " فاضأو
عم لمعلا  لكشي  ثیح  ؛  روطتلاو ملعتلاب  نیفوغشلا 
ءيش لك  نوفرعي  مھنأ  نودقتعي  نيذلا  صاخشألا 

يف اًمئاد  ثدحي  يذلا  رمألا  وھو   ، َّيلإ ةبسنلاب  ًّالمم  اًرمأ 
نيذلا ءالؤھ  ىلحتي  امنیب   ، يراقعلا رامثتسالا  تاقفص 
راكفألل مھسمحتب  يكبشلا  قيوستلا  يف  مھعم  لمعأ 

". ةديدجلا
ىلإ تررطضا   ، هعم ثيدحلا  نم  ةلیلق  قئاقد  دعبو 

ىدم ىلع  انثيدح  انلمكأ  اننكلو   ، راطملا ىلإ  عارسإلا 
داز رمألا  يف  انثدحت  املكو   ، ةیلاتلا ةلیلقلا  رھشألا 



يريدقت
. يكبشلا قيوستلل 

لكشب لاجملا  اذھ  يف  ثحبلا  تأدب  ماع ١٩٩٤  يفو 
، هنع تعمس  يميدقت  ضرع  لك  ىلإ  تبھذف   ، داج

ةقباس ىلع  تعلطاو  تاكرشلا  لك  ةفاقث  تسردو 
، اھلامعأ

لذبأس تنك  يتلا  اھسفن  ةقيرطلاب  بثك  نع  اھتصحفو 
يراجت عورشم  يأ  يف  ریكفتلا  دنع  مزاللا  دھجلا  اھب 

نم لیلق  ددع  ىلإ  تممضنا  يننأ  ةجردل  ؛  هیف رمثتسا 
نم نكمتأل   ، اھنع هتفرع  ام  ينبجعأ  امدنع  تاكرشلا 

. لخادلا نم  ةبرجتلا  ودبت  فیك  ةيؤرو   ، اھنع ديزملا  ةفرعم 
كلت ةداق  ضعب  لباقأ  تأدب  فاطملا  ةياھن  يفو 
رثكأ نم  مھنأ  تفشتكا  امدنع  تلھذو   ، تاكرشلا

ًءاكذ يلمع  تاونس  لاوط  مھتلباق  نيذلا  صاخشألا 
ًابدأو اًفطلو 

يماكحأ تیحن  نأ  دعبف   . ةینھمو ةیناحورو  اًقالخأو 
اذھ رھوج  ىلإ  تلصوت  يننأب  ترعش   ، ًابناج ةقبسملا 

. هیف هتفشتكا  امم  تشھدناو   ، لاجملا
ةلباقم لوأ  يف  موھفملا  اذھ  ةرم  لوأل  تفشتكا  امدنعو 

. ةركفلا هذھ  لُّبقت  ةدشب  يلقع  ضفر  ماع ١٩٧٥  يل 
اذھل يترظن  تریغت  اًماع  نيرشع  دعبو  نآلا  نكلو 

عوضوملا
. اًمامت

يصوت اذامل  : " نایحألا ضعب  يف  نوریثك  ينلأسيو 
اھلالخ نم  مھنكمي  ةقيرطك  دارفألل  يكبشلا  قيوستلاب 

نع كتورث  عمجت  مل  كنأ  نیح  يف   ، مھتورث نيوكت 



". ؟ هقيرط
لالخ نم  يتورث  نجأ  مل  يننأ  ىلإ  اًرظن  عقاولا  يف 

رثكأ نوكأ  نأ  عیطتسأ  انأف   ، يكبشلا قيوستلا 
، اًریثك لمعلا  اذھ  تردق  دقل   . لاجملا اذھ  هاجت  ةیعوضوم 

مغرلا ىلع 
تعمج دق  تنك  نأ  دعب  طقف  اذھ   ، هیف يتكراشم  مدع  نم 

. يب ةصاخلا  ةیلاملا  ةيرحلا  تغلبو  يتورث 
ةرم ةركلا  ةداعإ  ىلإ  مویلا  تررطضا  اذإ   ، لاح ةيأ  ىلعو 

ةكرش سیسأت  يف  أدبأسف   ، رفصلا نم  ءدبلاو  ىرخأ 
ةميدق تاعورشملا  سیسأت  نم  ًالدب  يكبش  قيوست 

. زارطلا
؟ طبضلاب يكبشلا  قيوستلا  ام   .. نذإ

نم يكبشلا  قيوستلا  يف  اًدبأ  كراشأ  مل  يننإ  تلق  دقل 
هتوعد كلذلو  ؛  هیف كراش  اًصخش  فرعأ  يننكلو   ، لبق

هئارآ ضعب  ىلع  انعلطيو  تاحفصلا  كلت  يف  َّيلإ  مضنیل 
. ةرصبتملا

ًاّيرامعم اًسدنھم  هتایح  جنیمیلف " نوج   " يقيدص أدب 
اذھو  ،( هور ريد  ناف  سیم  ةروطسألا  عم  لبق  نم  لمع  )

: يكبشلا قيوستلا  يف  هجھنمب  يباجعإ  بابسأ  دحأ 
دقل

لاجم ىلإ  يلمعلا  ءاشنإلاو  میمصتلا  هاجت  هفغش  لقن 
ةمیق رِّدقي  صخش  هنإ   ، ىرخأ ةرابعب   . يكبشلا قيوستلا 

. ةيوقو ةدماص  لكایھ  ءانب 
يف هتربخ  تاونس  تاحفصلا  هذھ  ىلع  نوج "  " يفضيو

كلتما دقل   . اًماع نیعبرأ  رادم  ىلع  يكبشلا  قيوستلا 
نم ديدعلا  دلقت  امك   ، اھترادإ ىلوتو  ةصاخ  ةكرش 



بصانملا
رشع ةسمخ  كلذ  يف  امب   ، ىرخأ تاكرش  يف  ةيذیفنتلا 

يكبشلا قيوستلا  تاكرش  ىربك  يف  اھاضق  اًماع 
سیئر بئان  مث   ، يمیلقإ سیئر  بئانك  اًمارتحا  اھرثكأو 

نوئش
كراش امك   . ريوطتلاو  ، بيردتلاو  ، تاعیبملا تایجیتارتسإ 

ةعونتملا ةيراجتلا  تاعومجملا  يف  لاعف  لكشب  اًضيأ 
وأ  ، DSEF هتحنم ماع ١٩٩٧  يفو   . لاجملا اذھل  ةعباتلا 
، اھيدل ةزئاج  ىلعأ  ةیمیلعتلا  رشابملا  عیبلا  ةسسؤم 
نع ةرابع  يھ  يتلا  رنوأ " فوأ  لكریس   " ةزئاج يھو 
ريرحت سیئرو  اًرشان  ًاّیلاح  نوج "  " لمعيو  . فرش ةراش 

يف
مدخت ةيراجت  ةلجم  يھو  زوین ،  جنلیس  تكرياد  ةلجم 

قيوستلاو رشابملا  عیبلا  يف  نیيذیفنتلا  نیلوئسملا 
. يكبشلا

، طبضلاب يكبشلا  قيوستلا  ام  نوج  اي  انربخأ  تربور :
نم اًئیش  هنع  نوفرعي  نيذلا ال  ءارقلا  َنكمتي  يكل 

؟ همدقي يذلا  ام  انربخأو   ، هتفرعم
لاكشأ يف  ًالوادتم  يكبشلا  قيوستلا  ناك  نوج : 

ةیساسألا هتركفو   . يضاملا نرقلا  فصتنم  ذنم  ةعونتم 
نم ریثك  عفد  نم  ًالدب  ةعئار : يھ  ام  ردقب  اًّدج  ةطیسب 

لاملا
جيورتلل قيوستلا  تاونقو  ةفلتخملا  ةصتخملا  تالاكولل 

لاملا عفدت  اذاملف ال   ، اھمدقت يتلا  تامدخلا  وأ  كتاجتنمل 
تامدخلاو تاجتنملا  هذھ  يف  نوبغري  نيذلا  صاخشألل 

؟ كنع نيرخآلا  اوربخیل  ریبك  لكشب 



مھنإ يكبشلا : قيوستلا  تاكرش  هب  موقت  ام  طبضلاب  اذھ 
مھیلثمم ىلإ  تاعیبملا  حابرأ  نم  اًءزج  نوعفدي 

رثكألا نیكلھتسملا  نونوكي  ام  ةداع  نيذلا   ، نیلقتسملا
اًسامح

. تاجتنملل ًءالوو 
فیك  . ةظحل يلكشلا  لداجملا  رود  بعلأ  ينعد  تربور : 

عیطتسي لھ  دصقأ  ؟  ًاّیلعف رمألا  اذھ  حجني  نأ  نكمي 
نیقوسم اوسیل  نيذلا   ، نیيداعلا سانلا  نم  ةعومجم 

نم يقیقح  ىوتسم  يأ  قیقحتو  ةسفانملا   ، نیسرمتم
؟ تاعیبملا

يأ نإ  ثیح  ؛  رمألا يف  ام  لمجأ  اذھ  نإ  عقاولا  يف  نوج : 
يف جتنُم  يأ  وأ  قيوستلا  لاجم  يف  فرتحم  صخش 

نم عون  ىوقأ  نأ  نوفرعي   ، ةقالمع ةكرش  يأ  وأ   ، دوویلوھ
. يھفشلا قيوستلا  وھ  ملاعلا  يف  جتنم  يأل  قيوستلا 

ةینويزفیلتلا تانالعإلا  تالاكو  قفنت  ببسلا  اذھلو 
املثم اوثدحتي  نأ  درجمل  نیلثممب  ةناعتسالل  نیيالملا 

ثدحتت
مھنإ كلافطأ : وأ  لضفملا  كقيدص  وأ  كتجوز  وأ  كتدلاو 

. ةلوادتملا ةیصخشلا  ثيداحألا  نودلقي 
قيوستلا يف  ةیعیبطلا  هتروصب  رمألا  اذھ  مدختسن  اننإ 
يذلا جذومنلا  اذھل  ةیقیقحلا  ةوقلا  نمكت   . يكبشلا

، كنأ يف  ًّيوق ا ،  اًجذومن  هرابتعاب  تربور "  " اي هنع  ثدحتت 
لباقم طقف  ةلومع  ىلع  لصحت  ، ال  ةكبشلا يف  لثممكو 
تنأ مھبلجت  نيذلا  نورخآلا  اھمدختسي  يتلا  تاجتنملا 
يف ةلومع  ىلع  لصحت  كنكلو   ، ءالمعك ةكرشلا  ىلإ 

اھيرتشي يتلا  تاجتنملا  لباقم  نایحألا  نم  ریثك 



ریغ وأ  رشابم  لكشب  ءالمعلا  مھرضحأ  نيذلا  صاخشألا 
. ةوقلا ردصم  انھو   . رشابم

: لاؤسلا اذھ  ةباجإ  فرعت  تنأ  ؟  رمألا اذھ  حجني  لھ   ، نذإ
يكبشلا قيوستلا  رشابملا / عیبلا  تاعیبم  زواجتت 

ام  ، ملاعلا ىوتسم  ىلع  رالود  تارایلم  ةيونسلا ١١٠ 
هلعجي

لود تاداصتقا  مجح  ًابيرقت  يزاوت  ةيداصتقا  ةلتك 
جذومن فصأ  ام  اًریثك   ) . نیبلفلا وأ  ناتسكاب  وأ  ادنليزوین 
قيوستلا و" رشابملا " عیبلا   " نیحلطصملا الكب  لمعلا  اذھ 

دمتعت ًاّیلاح  رشابملا  عیبلا  تاكرش  مظعم  نأل  "؛  يكبشلا
اذھ يف  مدختسأس  كلذ  عمو   . يكبشلا قيوستلا  روحم 

(. هیلإ ةراشإلا  دنع  يكبشلا " قيوستلا   " باتكلا
قيوستلا تاعیبم  يلامجإ  لعجت  يتلا  بابسألا  دحأو 

الكل ةحبرم  ةقفص  هنأ  وھ  رمتسم  ديازت  يف  يكبشلا 
نم ًالئاھ  ىوتسم  ةكرشلا  ققحت  ثیح  ؛  نیفرطلا

قارتخالا
هذھ تاجتنمب  ءالمعلا  يعو  ديازتي  امك   ، يقوسلا

لالخ نم  كلذل  اھقیقحت  بعصیس  ناك  يتلا   ، ةكرشلا
ىظحي امك   ، ةفلكتلا ةیلاع  ةيدیلقتلا  قيوستلا  قرط 

لثمملا
. ریبك يدقن  قفدت  قیقحتل  ةصرفب  لقتسملا 
قيوستلا مادختسا  قيرط  نع  ؟  كلذ ثدحي  فیكو 

طخ لثمت  ةریبك  ةكبش  ءانبل  رخآل  صخش  نم  يھفشلا 
. اھتامدخو ةكرشلا  تاجتنم 

يتلا  " B ةئفلا "  تاعورشم  نع  تربور "  " اي تثدحت  دقل 
قيوستلا يف   . فظوم نم ٥٠٠  لقألا  ىلع  نوكتت 



ةعومجم ىعرت  كنكلو  نیفظوملا  ّیعت  نِ تنأ ال  يكبشلا 
نم

نكلو  . نیلقتسم نیلثممك  اًعیمج  نولمعي  نيذلا  دارفألا 
تقولا رورمب  اھسفن : ةیلاملا  ةیكیمانيدلا  مھیلع  قبطنت 

وأ ٤٠٠ ىلإ ٣٠٠  لصیل  نیلقتسملا  نیلثمملا  ددع  ديزیس 
وأ

كیلع ردت  ةیقیقح  ةسسؤم  كيدل  نوكیس  اھنیحو   ، لثمم  ٥٠٠
. اًریبك ًالخد 

؟ يكبشلا قيوستلا  نع  نورخآلا  لوقي  اذام 
هرامث ، يتؤي  هنأل  ؛  يوق جذومنلا  نإ  نوج :"  " لوقي امك 

نيذلا نيدیحولا  نحن  انسلو 
. كلذ لوقن 

فلؤمو  ، مرضخملا يرادإلا  ریبخلا  زرتیب - " موت   " فصي
- In Search of Excellence اًعیبم رثكألا  يكیسالكلا  باتكلا 

يقیقح لُّوحت  لوأ   " هفصوب يكبشلا  قيوستلا 
يف ثيدحلا )  ) قيوستلا روھظ  ذنم  قيوستلا  يف  يرذجو 

لامعألل درافراھ  ةیلك  يفو   ، لبماج دنآ  رتكورب  ةكرش 
". اًماع نیسمخ  ذنم 

دعاصلا حاجنلا  نع  تالجملاو  فحصلا  نم  ديدعلا  تبتك 
سبروف ، و لثم :  ، يكبشلا قيوستلا  هققح  يذلا 

دنآ زوین  سإ   . وي مياتلا ، و  ةلجم  كيوزوین و  نشتروف ، و 
زميات ، و كرويوین  يادوت ، و  هيإ   . سإ  . وي تروبير ، و  دلروو 

نكت مل  اًماع  رشع  ةسمخ  ذنمو  لانروج .  تيرتس  لوو 
يلوت فحصلا  كلت  نم  ةدحاو  ةفیحص  ةيأ 

ددعلا هركذ  ام  ىلإ  نآلا  رظنا  نكلو   . لاجملا اذھب  اًمامتھا 
نإ : " يكبشلا قيوستلا  نع  نشتروف  ةلجم  نم  ریخألا 



ملاع يف  ةنیفدلا  رارسألا  دحأو  رمثتسم ...  يأ  ملح 
تاقفدتو  ، اًتباث ًاّيونس  اَّومن  ومني  عورشم  وھ  لامعألا ... 

، رمثتسُملا لاملا  سأر  ىلع  عفترم  دئاعو   ، ةمیلس ةيدقن 
". يملاعلا عسوتلل  دمألا  ةليوط  تاعقوتو 

نافلتخم نالجر  نوسنارب " دراشتير  و" تیفاب " نراو  "
ةنيدم يف  شیعيو  ةریغص  ةنحاش  تیفاب "  " دوقي  . اًمامت
ةيوجلا طوطخلا  ىلع  نوسنارب "  " رفاسي امیف   ، اھاموأ

ءارذعلا رزج  يف  ةصاخلا  هتريزج  يف  شیعيو  هب  ةصاخلا 
: يھو ةكرتشم  مساوق  ةثالث  امھيدل  نكل   . ةیناطيربلا

امھالكو  ، ةياغلل يلمع  لجر  امھالكو   ، رینویلم امھالك 
تاكرش كلتمي  ناك 

. يكبش قيوست 
؟ كیلإ ةبسنلاب  ةلالد  ةيأ  لمحي  اذھ  لھ 

، بورج يتیس  ةكرش  نیب  كرتشملا  مساقلا  ام  ىرُت 
نإ ؟  رفیلینويو  ، نوتجنميرو سرامو   ، لایرولو يكوجو 

ةبرجت اوربتخا  مھعیمج  نأ  وھ  كرتشملا  مساقلا 
قيوستلا

. اًمامت اھیف  اوطرخنا  تالاحلا  ضعب  يفو   ، يكبشلا
لامعألا ملاع  صاخشأو  ءاربخلا  نم  ریثك  ًاّیلاح  فرتعي 

جذامن عرسأ  دحأ  هفصوب  يكبشلا  قيوستلاب  نیحجانلا 
. ملاعلا يف  اًّومن  لمعلا 

نماثلا لصفلا 



 ... لخدلاب قلعتي  رمألا ال 
لخدلا ردت  يتلا  لوصألاب  قلعتي  لب 

ةمیق نومھفي  صاخشألا ال  نم  اًریثك  نأ  يف  بجع  ال 
نيذلا كئلوأ  نم  ریثك  كانھ  ثیح  ؛  يكبشلا قيوستلا 
نیب يتلا  ةمیقلا  اًمامت  نوكردي  الو  ًاّیلعف  هب  نولمعي 

. مھيدي
ةیميدقتلا ضورعلا  ىلإ  عامتسالل  سانلا  بھذي  امدنع 

: وھ ةداع  يساسألا  مھلاؤس  نوكي   ، يكبشلا قيوستلل 
اذھ ىلإ  تممضنا  اذإ  هینجأس  يذلا  لخدلا  رادقم  ام  "

ىلإ عمتست  امدنع  كنأ  يف  بجع  الو  ؟ ." لمعلا
يكبشلا قيوستلا  ةكبشل  نوجوري  نيذلا  صاخشألا 
مھعمستس ام  طبضلاب  اذھ  نوكیس  ًابلاغف   ، مھب ةصاخلا 

؟ ًاّيرھش هینجأس  يذلا  غلبملا  ام  هلوح : نوشقانتي 
رادقم ةفرعم  نوديري  صاخشألا  لعجي  يذلا  ببسلا  نإ 
ریكفت ةقيرطل  اًقفو  نوركفي  مھنأ  وھ  ًاّيرھش  هنونجیس  ام 

ةفاضإ يف  نوركفي  مھف  S "؛  ةئفلاو "   " E ةئفلا " 
. يلاحلا مھلخد  لادبتسا  وأ  لخدلا  نم  ديزم 
قيوستلل ةیقیقحلا  ةمیقلا  نمكم  سیل  اذھ  نكلو 

. يكبشلا
ةیطخ ةیلمع  اھنأ  يف  نمكت  لخدلا  بسك  ةلكشم  نإ 
اًرالود بسكاو  ةدحاو  ةعاس  لمعا   . ةياغلل ةدودحمو 

هلك رمألا   . نيرالود بسكاو  نیتعاس  لمعا  وأ   ، اًدحاو
ىلع

امكو  . اًدبأ فقوتت  نأ  كناكمإب  سیل  هنأ  ينعي  ام  ؛  كقتاع
نم اًریثك  نإ   . خف الإ  وھ  ام  كلذ  نإ  لبق  نم  تلق 



مھنكلو  ، ةيزيرغ ةقيرطب  رمألا  اذھب  نورعشي  صاخشألا 
قيرط نع  وھ  خفلا  اذھ  نم  جورخلل  لیبسلا  نأ  نوضرتفي 

لخدلا ال نم  ديزملا  بسك  نكل   . لخدلا نم  ديزملا  بسك 
، كلخدب دیقم  كنأ  يھو   ، ةیساسألا ةقیقحلا  ریغي 
ىلإ يدؤي  لخدلا ال  نم  ديزملا  بسك  عقاولا  يف  لب 

. كیلع قانخلا  قییضت  نم  ديزملا  ىوس  ءيش 
نم ديزملا  بسك  ىلع   " I ةئفلاو "   " B ةئفلا "  يوطنت  ال 

. لخدلا دلوت  يتلا  لوصألا  كالتما  ىلع  لب   ، لخدلا
كلزنم ةقیقح 

تسیل اھنكلو   ، لوصأ اھنأ  نوریثك  دقتعي  ءایشأ  كانھ 
. عقاولا يف  تامازتلا  يھ  لب   ، قالطإلا ىلع  ًالوصأ 
نم ناك  ءاوس  ءيشلا  ددحي  يذلا  وھ  يدقنلا  قفدتلا 
ةرابعب  . ةمیقلا ةصالخ  سیلو   ، تامازتلالا نم  وأ  لوصألا 

هنأ مأ  لاملا  كیلع  ردي  ءيشلا  اذھ  لھ   ، ىرخأ
كفلكي وأ   ، لاملا كبسكي  دق  ءيش  يأ  نإ  ؟  هفزنتسي

اذإو  ، لوصألا نم  وھف  لاملا  كیلع  ردي  ناك  اذإف   . لاملا
. تامازتلالا نم  وھف   ، لاملا كفلك 

اھنأ ىلع  مھلزانم  نومدختسي  صاخشألا  نم  ریثك  ناك 
نوضرتقيو  ، نآلا ىتح  تاونس  ةدعل  يلآ  فرص  ةزھجأ 
هنومدختسي يذلا  لاملا  ىلع  اولصحیل  مھلزانم  نامضب 
ءارشو تازاجإلا  ءاضقو  نامتئالا  تاقاطب  دادس  يف 

تنأ نوكت  امبر   . رخآ ءيش  يأ  وأ  يعابرلا  عفدلا  تارایس 
نإف كلذ  تلعف  تنك  اذإف   . اًضيأ رمألا  اذھ  تلعف  دق 
كلزنم نأ  يھو  ةيدیلقتلا  ةركفلاب  كعانتقا  وھ  ببسلا 
هنإ ةیقیقحلا : هتیھام  كردت  كنكل ال   ، لوصألا نم  دعي 

. باوبأو فقسب  نامتئا  ةقاطب  نع  ةرابع 



. لوصألا ام  كل  حرشأ  ينعد 
هنومھفيو رمألا  اذھ  نأشب  نوشوشم  نيریثكلا  نإ 

نأ نودجيو  سوماقلا  ىلإ  نوأجلي  مھف   . ةیسكع ةقيرطب 
امبر اًنسح   ،" ةمیقلا تاذ   " ءایشألا يھ  لوصألا  ىنعم 

اذھ
ةمیق ةملك  يھ  انھ  ةلكشملا   . حیحصلا ىنعملا  وھ 

: ًالاؤس كیلع  حرطأس   . ةعداخلا
؟ كلزنم ةمیق  ام 

ًالوأ كیلع  حرطأ  ينعد  لاؤسلا  اذھ  نع  بیجت  نأ  لبق 
: ةفلتخم ةقيرطب  نكلو  هسفن  لاؤسلا 

؟ ًاّيرھش كلزنم  كیلع  هردي  يذلا  لخدلا  رادقم  ام 
ينجأ ، ال  اًنسح : " نوكتس كتباجإ  نأب  تالامتحا  كانھ 

نم اًریبك  اًغلبم  هیلع  قفنأ  عقاولا  يف   ، ءيش يأ  هنم 
". اذكھو هحالصإو  هتنایص  يف  ًاّيرھش  لاملا 

 . مازتلا وھ  لب  لصأ ً ا  سیل  كلزنم  نأل   ، دیكأتلاب اذھ 
فلأ يتئامب  يلزنم  ردقي   ، ةظحل رظتنا  نكل  : " لوقتس

!". رالود
يف هعیبت  امدنع  ؟  ةمیقلا هذھ  كلزنم  ققحي  ىتم  ؟  اًّقح
شیعتس نيأ  نكلو  ؟  لبقتسملا يف  كتایح  نم  ام  ةلحرم 
اھب يرتشتو  كلزنم  عیب  تادئاع  ذخأتس  لھ  ؟  اھنیح
نيأ ؟  نذإ ةمیقلا  نيأ   . عبطلاب ؟  هیف شیعتل  رخآ  ًالزنم 

هكسمت نأ  عیطتست  يذلا  يلعفلا  يريدقتلا  لخدلا 
يف رامثتسالا  وأ  ءيش  يأ  ءارش  يف  همدختستو  كيدیب 

يأ
. ةمیق ةيأ  كانھ  سیلف  ةمیق : دجوت  ؟ ال  هلضفت ءيش 

ضرألا يف  ةرفح  نع  ةرابع  هنكل  ًلصأ ا،  سیل  كلزنم 



. لاملا اھیف  بصت 
كب ةصاخلا  لوصألا  نیب  زییمتلا  عیطتست  فیك 

؟ تامازتلالاو
انعدو  ، ةظحل ًابناج  لوصألل  سوماقلا  فيرعت  ِّحننلف 

وھ لصألا   . يقیقحلا ملاعلا  يف  هانعم  نع  ثدحتن 
لمعلا ىلإ  اًّرطضم  نكت  الف   ، كحلاصل لمعي  يذلا  ءيشلا 
لمعا : " اًمئاد لوقي  ریقفلا  يدلاو  ناك   . كتایح ةياھن  ىتح 
ءانبب مق  : " لوقي ينغلا  يدلاو  ناك  امنیب   ،" ةفیظو يف 

". لوصألا
ءاشنإب كمایق  نأ  يف   " B ةئفلا "  يف  ةنماكلا  ةوقلا  لثمتت 

. لوصألا ءانب  ينعي  تاعورشملا 
ءاحنأ عیمج  يف  داد  شتير  عورشمل  ةعبات  بتاكم  انيدل 
تنكأ ءاوس   ، تقولا لاوط  لاملا  ينجأ  انأ  كلذل  ؛  ملاعلا

لخدلا وھ  اذھ   . فلوجلا بعلأ  وأ  اًمئان  تنك  وأ  لمعأ 
دجب لمعأ  نل  يننأ  نیح  يفف  ؛  يقبتملا لخدلا  يبلسلا :
ركفأ يننأل  ؛  لوصألا ءانب  يف  اًریثك  دھتجأس   ، ةفیظو يف 

ةقبطلا نم  صخشك  سیلو  ينغ  صخشك  ةطاسبب 
. ةلماعلا

، لوصألا كالتما  ينعي  ةيراجتلا  تاعورشملا  كالتما  نألو 
ملعت طقف  ينعي  يكبش ال  قيوست  عورشم  ءاشنإ  نإف 

لوصأ ءانب  اًضيأ  ينعي  لب   ، ةمھم ةیتایح  تاراھم 
يف لمعلا  دنع  لخدلا  ىلع  لصحتس   . كب ةصاخ  ةیقیقح 

درجم نم  ًالدبف  يكبشلا  قيوستلا  يف  امأ   ، ةفیظو
كعورشم يأ   ، لوصألا ينبتس  لخدلا  ىلع  لوصحلا 

 . لاملا ردت  لوصألا  نأ  يف  كش  الو   ، كب صاخلا  يراجتلا 
. لاملا اھنم  حبرأ  يتلا  تالاجملا  يف  طقف  رمثتسأ  انأ 



بلطتتسو  ، ًالوصأ اھنوك  ةلاح  يف  لاملا  َّيلع  ردتس 
ناترایس َّيدل  انأ   . تامازتلا اھنوك  ةلاح  يف  لاملا  ينم 

امھو  ، شروب
، ةمات ةیكلم  امھكلتمأ  ينأ  نم  مغرلا  ىلع  نامازتلا 
رمألا نإ   . ينم هنابلسي  لب   ، لاملا ينابسكي  امھنكلو ال 

. ةياغلل اًدقعم  سیل 
عاونأ لوأ  نإف   ، عوضوملا اذھ  نومھفي  نم  ىلإ  ةبسنلابو 
لاومألا ردُت  يتلا  ةيراجتلا  تاعورشملا  كلت  يھ  لوصألا 

نیب قرفلا  مھفت  نأ  دبالو   . تاراقعلا اھدعب  يتأيو 
نوریثك عیطتسي  . ال  لاملا سأر  حابرأو  يدقنلا  قفدتلا 
مھفدھ نوكي  نورمثتسي  امدنعف   . فالتخالا اذھ  مھف 

. لاملا سأر  نم  ديزم  ىلع  لوصحلا  وھ  يسیئرلا 
لوقیسو

ةمیق تعفترا  وأ   ، يلزنم ةمیق  تعفترا  : " مھدحأ
قفدتلا سیلو  لاملا  سأر  حبر  وھ  اذھو   ،" يترایس

. يدقنلا
، لصألا ىلع  ظافحلا  وھ  تاراقعلا  كالتما  نم  ضرغلا 
ام اًراقع  تيرتشا  اذإف   . حبرلا ىلع  لوصحلل  هعیب  سیلو 
لباقم ٢٠٠.٠٠٠ كلذ  دعب  هتعب  مث   ، رالود لباقم ١٠٠.٠٠٠ 

تلصح كنأ  لب   ، لوصألا نم  سیل  هنأ  ينعي  اذھ   ، رالود
ناك دقل   . رالود ةمیقب ١٠٠.٠٠٠  لاملا  سأر  حبر  ىلع 

ينعي ام   ، لاملا ىلع  لصحتل  لصألا  نم  صلختت  نأ  كیلع 
اذھ  . هنم دیفتست  دعت  ملو  لصألا  اذھ  ىلع  تیضق  كنأ 
نأ لضفأ  يننكلو   ، لاملا لجأ  نم  كترقب  عیب  هبشي 

. اھبیلح عیبأو  ةرقبلاب  ظفتحأ 
نإ ام : ةفیظو  يف  لمعلا  يف  ىربكلا  ةلكشملا  يھ  كلت 



ىلع اھعیب  عیطتست  ثیح ال  ؛  لوصألا نم  تسیل  ةفیظولا 
حابرأ يأ  ينج  كنكمي  الو  اھریجأت  الو  يابيإ  عقوم 

لمعلا يف   ، كرمع تاونس  لضفأ  يضقت  اذاملف   . اھنم
ءانب يف   ، ةقد رثكأ  ةرابعب  وأ  ؟  لوصألا ءانب  ریغ  ءيش  يف 

؟ تنأ كلوصأ  تسیلو  رخآ ،  صخش  لوصأ 
يف لمعلا  نأ  يف  كش  كانھ  سیلف   ، ينقدص معن 

كلوصأ تسیل  اھنكل   ، لوصأ ءانب  يف  لمعلا  ينعي  ةفیظو 
.

ةمیق كانھ  نأب  انلوقع  يف  ةخسارلا  ةركفلا  كلت  انيدل 
لوصحلا نكلو   ، ةدیج ةفیظو  ىلع  لوصحلا  يف  ةنماك 

. ءيش ال  قالطإلا ...  ىلع  ةمیق  ةيأ  لثمي  ةفیظو ال  ىلع 
امو

كتفیظو نم  هیلع  لصحت  يذلا  لخدلا  نأ  ةلب  نیطلا  ديزي 
. ىرخألا لخدلا  لاكشأ  نم  ىلعأ  لدعمب  ةبيرضل  عضخي 

ضعب َّنكلو  اًّدج ! ةلیئض  حاجنلا  صرف  لعجي  اذھ 
لباقم نمثلا  اذھ  عفدل  دادعتسا  ىلع  صاخشألا 

نم ىدل  نيرفاوتملا  رارقتسالاو " نامألا   " ىلع لوصحلا 
." E ةئفلا "  ىلإ  نومضني 

تاجتنملا عیبل  سیل  يكبشلا  قيوستلا 
! لخدلا ىلع  لوصحلا  الو 

عورشم هنأ  وھ  يكبشلا  قيوستلا  نع  أطخ  داقتعا  ربكأ 
نم ديزم  بسك  درجم  ينعي  عیبلا  نكلو   . تاجتنملا عیبل 

فقوت ينعي  طاشنلا  فقوت  نأ  يھ  ةلكشملاو   ، لاملا
. لخدلا

ددعتم رجتم  يف  اًعئاب  لمعت  تنك  اذإف   ، ةفیظو هيدل  عئابلا 
 " ةئفلا فئاظو  ىدحإ  يف  لمعت  كنأ  ينعي  اذھف   ، ماسقألا



وأ نیمأتلا  قئاثو  عیب  يف  لمعت  تنك  اذإو   ." E
تنأف  ، كب صاخ  عورشم  يف  تارھوجملا  وأ  لزانملا 

كيدل تنأ  نیتلاحلا  اتلك  يف  نكلو   ." S ةئفلا "  يف  لمعت 
. عیبلا يھ  كتفیظوو   ، ةفیظو

. ةيرحلا غولب  ىلإ  الو  ةورث  نيوكت  ىلإ  اذھ  يدؤي  نل 
مامضنالا ىلإ  جاتحت  لب   ، ةديدج ةفیظو  ىلإ  جاتحت  تنأ ال 

." B ةئفلا "  يھو  ةديدج  ةئفل 
نأ اًمئاد  سانلا  ضرتفي   . تربور اي  اًمامت  حیحص  اذھ  نوج :

يف كقوفت   " ىلع فقوتي  لمعلا  اذھ  يف  حاجنلا 
نأ سیل  يكبشلا  قيوستلا  نم  فدھلا  َّنكلو  تاعیبملا ."

نوكت
فرصبف ؛  ةددحم ةمدخ  وأ  ددحم  جتنم  عیب  يف  اًقوفتم 

، نیقداص نكنلو  عیبلا -  طاشن  يف  كقوفت  ىدم  نع  رظنلا 
كنأ نظت  كنإف ال  سانلا  مظعم  لثم  تنك  اذإ 

ردقلا اذھ  كانھ  سیلف  عیبلا -  ةیلمع  يف  اًّدج  قوفتم 
. عیبلا لالخ  نم  هققحت  نأ  نكمي  يذلا  لخدلا  نم  ریبكلا 

ءایشألا لكب  مایقلل  يفكي  نل  دحاولا  مویلا   ، ةياھنلا يفف 
؟ كلذك سیلأ   ، اھب مایقلا  يف  بغرن  يتلا 

ىلع هتمرب  رمألا  يوطني  يكبشلا ال  قيوستلا  لاجم  يف 
قيرف يف  لثمتت  يتلا  ةكبشلا  ءانب  ىلع  لب  جتنملا ،  عیب 
وأ هسفن  جتنملا  نوضرعي  نيذلا  نیلثمملا  نم  ریبك 

ةمدخلا
. نيرخآلا عم  اھتكراشمل 

نم ریثك  عیبب  رخآ  درف  يأ  وأ  تنأ  موقت  نأ  وھ  فدھلا  سیل 
اونوكیل  ، دارفألا نم  ریبك  ددع  باذتجا  وھ  لب   ، تاجتنملا

لمعلاو عیبلاو  تاجتنملا  هذھل  نیجورم  لضفأ 



دارفألا نم  ریثك  میلعتو  ءالمعلا  نم  ریبك  ددع  ةمدخ  ىلع 
. هسفن ءيشلاب  مایقلا  ةیفیك  نيرخآلا 

نم ریبك  قيرف  ءانب  يف  كتبغر  يف  ببسلا  نمكي  انھو 
درجمب هینجتس  يذلا  ام  ملعت  لھف  نیلقتسملا : نیلثمملا 
كیلع ردي  يذلا  لصألا  ءانبب  موقتس  ؟  رمألا اذھل  كقیقحت 

 . يبلسلا لخدلا  لخدلا ... 
حرشي نأ  رشع  ثلاثلا  لصفلا  يف  نوج "  " نم بلطأس 

قيوستلا روحم  نوكي  اذامل ال  ًالومش  رثكأ  لكشب 
يلوت نأ  ىنمتأو   ، اًعئاب لمعلا  وأ  عیبلا  وھ  يكبشلا 

اًمامتھا
وھو  ، ةیسیئر ةطقن  دعي  رمألا  اذھ  نأل  حرشلاب  اًقیثو 
يف امأ   . سانلا مظعم  اھكردي  يتلا ال  طاقنلا  ىدحإ 

نأ ديرأ  يتلا  ةیسیئرلا  ةطقنلا  يھ  كلت  يلاحلا  تقولا 
اھخسرأ

بسك لوح  يكبشلا  قيوستلا  روحمتي  ال  كلقع : يف 
. لوصألا ءانب  لوح  لب   ، لخدلا نم  ديزملا 

تقولا يف  لوصأ  ةینامث  ءانب  لوح  عقاولا  يف  روحمتي  هنإ 
ىلع ةرظن  يقلنس  ةمداقلا  لوصفلا  رادم  ىلعو   . هسفن

. ةدح ىلع  اھنم  دحاو  لك 

عساتلا لصفلا 
لامعألا ةرادإ  ملعت  : ١ مقر #  لصألا 

ةیعقاولا ةایحلا  يف 
. ةءارقلا ءطب  يناعأ  يننإ  هب : يلدأ  نأ  ديرأ  فارتعا  َّيدل 

يفو  ، ديدش ءطبب  أرقأ  يننكلو  اًریثك  أرقأ  يننأ  حیحص 
ًاثالث وأ  نیترم  باتكلا  ةءارق  ىلإ  رطضأ  نایحألا  نم  ریثك 



بتاك انأ  كلذ  ىلع  ةوالعو   . هأرقأ ام  اًدیج  مھفأ  نأ  لبق 
ةباتكلا ةدام  يف  نیترم  تبسر  ثیح  ؛  اًضيأ اًّدج  فیعض 

. ةيوناثلا ةلحرملا  يف 
اذھ ؟  ةيرخسلا ىلإ  وعدي  اًئیش  فرعت  نأ  ديرت  لھ   ، نذإ
داوم يف  لشف  يذلا   ، ةفیعضلا تاجردلا  بحاص  بلاطلا 

ًابتاك نآلا  ىلإ  لازي  يذلا ال   ، ةسردملا يف  ةباتكلا 
لضفألا بتكلا  ةمئاق  يف  بتك  ةعبس  هيدل  ناك   ، اًفیعض

 . زميات كرويوین  ةفیحصل  اًقفو  اًعیبم 
لك سیل  ةعفترم  تاجرد  ىلع  لوصحلا   ، يرظن ةھجو  نم 

. ءيش
نمؤأ انأ   . میلعتلا نأش  نم  للقأ  انأف ال   ، يمھف ئست  ال 

نأ طقف  رمألا   . فغشب هب  نمؤأ  انأ  عقاولا  يفو   ، میلعتلاب
ام اًّقح  كملعي  يذلا  وھ  هب  نمؤأ  يذلا  میلعتلا 

يف حاجنلا  قیقحت  نم  نكمتت  يكل  ؛  هملعت ىلإ  جاتحت 
. كتایح

يكبشلا قيوستلا  ةكرش  سیسأتب  سانلا  حصنأ  امدنع 
وھ سیل  مھل  هركذأ  يذلا  لوألا  ببسلا  نإف   ، مھب ةصاخلا 

ةایح ریغت  يتلا  ةزاتمملا  تاجتنملا  نم  ديدع  ميدقت 
نأ نكمملا  نم  يذلا  لاملا  وھ  اًضيأ  سیلو   ، ناسنإلا

يتلا ةیلاملا  ةيرحلا  الو   ، عورشملا اذھ  نم  هینجت 
. اھغولب عیطتست 

اًّقح اھلوعأ  انأو   ، لعفلاب ةزاتمم  تاجتنملا  نوكت  ام  ةداع 
كمامأ يقیقح  قيرط  حتف  ىلع  اھتردق  يف  ةریبك  ةمیق 
بساكملا يھ  تسیل  بابسألا  كلت  َّنكلو   . ةورثلا عمجل 
ةمیقلا لب   ، ةبرجتلا هذھ  نم  اھینجت  يتلا  ةیقیقحلا 

لامعألا ةرادإ  ملعت  يھ  ةبرجتلا  نم  اھققحت  يتلا  ىلوألا 



. ةیعقاولا ةایحلا  يف 
میلعتلا نم  عاونأ  ةثالث 

اذإ اھیلإ  جاتحت  میلعتلا  نم  ةفلتخم  طامنأ  ةثالث  كانھ 
، يسردملا میلعتلا  ًاّيداصتقا : اًحجان  نوكت  نأ  تدرأ 

. يلاملا میلعتلاو   ، ينھملا میلعتلاو 
لحو ةباتكلاو  ةءارقلا  ةیفیك  يسردملا  میلعتلا  كملعي 
يف ةصاخ   ، اًّدج مھم  میلعتلا  اذھو   . ةیضايرلا لئاسملا 

يف اًدیج  نكأ  مل  يصخشلا  دیعصلا  ىلع   . يلاحلا انملاع 
كلت

تنك لبق -  نم  تركذ  امكو  يننأل -  ؛  ةیمیلعتلا ةلحرملا 
نكأ مل  يننأ  ةطاسبب  ببسلاو   ، ىوتسملا فیعض  ًابلاط 

. اھسردأ تنك  يتلا  داوملاب  متھأ 
. لاملا لباقم  لمعلا  ةیفیك  ينھملا  میلعتلا  كملعيو 
ىلإ مامضنالل  میلعتلا  نم  عونلا  اذھ  كدعي   ، ىرخأ ةرابعب 

ناك يبابش  ةرتف  لالخو   ." S ةئفلاو "   " E ةئفلا " 
نأ ىلإ  مھمیلعت  ءارو  نم  نوعسي  ءایكذألا  لافطألا 
نورخآلا بھذ  امنیب   . نیبساحمو نیماحمو  ءابطأ  اوریصي 

اوحبصیل مھلھؤت  تناك  يتلا  ةینھملا  سرادملا  ىلإ 
حیلصت يینفو  نییئابرھكو  نیئانبو  نیكابسو  نیضرمم 

. تارایس
امبو  ، اًضيأ میلعتلا  نم  عونلا  اذھ  يف  قوفتأ  مل  يننكلو 

نكأ ملف   ، يسردملا میلعتلا  يف  اًدیج  نكأ  مل  يننأ 
نم ًالدبف   . ًابساحم وأ  ًایماحم  وأ  ًابیبط  ریصأ  نأل  اًسمحتم 

تاوق نمض  ةیحورم  رایط  مث   ، اًراحب ًاطباض  ترص  كلذ 
تغلب يذلا  تقولا  لولحبو   . مانتیف يف  ةيرحبلا  ةاشملا 

راحب طباض  ىلوألا  ناتنھم : َّيدل  ناك   ، اًماع هیف ٢٣ 



يف امھنم  يأ  ىلع  دمتعأ  مل  يننكلو   ، رایط ةیناثلاو 
. لاملا ينج 

لاملا لعجت  فیك  كملعي  يذلا  وھف  يلاملا  میلعتلا  امأ 
 . لاملا لجأ  نم  تنأ  لمعت  نأ  نم  ًالدب  كلجأ  نم  لمعي 
ةرادإ ةیلك  يف  يلاملا  میلعتلا  ىقلتتس  كنأ  دقتعت  امبر 

امف  . نایحألا بلغأ  يف  ثدحي  ام  اذھ  سیل  نكلو   . لامعألا
بيردت وھ  ماع  لكشب  لامعألا  ةرادإ  تایلك  هب  موقت 

دنع نیيذیفنت  نیلوئسم  اونوكي  نأ  ىلع  ءایكذألا  بالطلا 
يف شیعلا  ىلع  مھبالط  نوبردي   ، ىرخأ ةرابعب   . ءاینغألا
يف نیعباق  نولظي  مھنكل   ،" E  " ةئفلا نم  ایلعلا  ةقبطلا 

." E  " ةئفلا
ةیلكلا ىلإ  ةدوعلا  يف  تركف  مانتیف  نم  تدع  نأ  دعب 
يدلاو نكلو   ، لامعألا ةرادإ  ریتسجام  ىلع  لصحأل 

اذإ : " يل لاقو   ، ةركفلا هذھ  نع  لودعلاب  ينعنقأ  ينغلا 
، ةيدیلقت ةیلك  نم  لامعألا  ةرادإ  ریتسجام  ىلع  تلصح 

. ءايرثألا دنع  اًفظوم  لمعلا  ىلع  اھیف  كبيردت  متیسف 
ةجاحب تسل  تنأف   ، ًاّيرث تنأ  حبصت  نأ  تدرأ  اذإ  نكلو 

میلعتلا ىلإ  جاتحت  لب   ، يسردملا میلعتلا  نم  ديزم  ىلإ 
". عقاولا ملاع  يف  يلاملا 

ةمھملا تاراھملا 
تاعورشملا سیسأت  وأ  لامعألا  ةداير  يف  لمعلا  نإ 

يف  . ةلھسلا ةمھملاب  سیل   " B ةئفلا "  يف  ةيراجتلا 
دحأ وھ  يراجت  عورشم  سیسأت  نأ  دقتعأ  انأ  عقاولا 

تايدحتلا
. هقتاع ىلع  درفلا  اھذخأي  نأ  نكمي  يتلا  ةبوعص  رثكألا 

ىلإ نومضني  نيذلا  صاخشألا  ددع  ةرثك  يف  ببسلاو 



نايوطنت نیتئفلا ال  نيذھ  نأ  وھ   " S ةئفلاو "   " E ةئفلا " 
ولف  ." B ةئفلا "  اھبلطتت  يتلا  تابلطتملا  نم  ریثك  ىلع 
ناك  ، ًالھس اًرمأ  ةيراجتلا  تاعورشملا  سیسأت  ناك 

. هیلع نوریثكلا  لبقیس 
كیلعف  ، ةيراجتلا لامعألا  يف  حاجنلا  قیقحت  تدرأ  اذإ 
ةسردملا يف  اھملعتت  مل  يتلا  ةینقتلا  تاراھملا  ملعت 

كيدل نوكيو   ، اًمیظنت رثكأ  نوكت  نأ  لثم  حجرألا : ىلع 
. كسفنب كلامعأ  لودج  دادعإل  ةراھملا 

صاخشألا ضرعتي  ثیح  ؛  كل ودبي  امم  ربكأ  رمألا  اذھ 
ىلإ يكبشلا  قيوستلا  يف  لمعلا  نادیم  نولخدي  نيذلا 
ىلع نوداتعم  مھنأل  ؛  نایحألا ضعب  يف  ةیفاقث  ةمدص 
اًّدج ةديدش  ةيدجب  لمعت  نأ  نكمملا  نم   . رماوألا يقلت 
قالطإلا ىلع  ةربخ  يأ  كيدل  سیل  نكلو   ،" E  " ةئفلا يف 

دادعإو  ، لمعلا ةطخ  میظنتو   ، فادھألا ديدحت  يف 
ةبقاعتم ةلسلس  ذیفنتو   ، كتقو ةرادإو   ، كلامعأ لودج 

. ةیجاتنإلا تاءارجإلا  نم  ةحضاو 
كلت مھيدل  سیل  نيذلا  صاخشألا  نم  ریبك  ددع  كانھو 

سیل هنكلو   ، مداص رمأ  وھو   ، ةیساسألا تاراھملا 
تاراھملا كلت  ىلإ  ةجاحب  تسل  تنأ  كلذ  مغرو   . اًشھدم

املاط
كشو ىلع  تنك  اذإ  نكلو   ." E  " ةئفلا ىلإ  يمتنت  كنأ 

دعي مل  تاراھملا  كلت  ملعت  نإف   ،" B  " ةئفلا ىلإ  مامضنالا 
ةنزاوم ةیمھأ  نع  لقت  اھتیمھأ ال  نإف   . نآلا دعب  اًرایخ 

. يونس ريرقت  ةءارقو  ةیلام  ةطخ  ةباتكو   ، تاكیشلا رتفد 
اھنم ةدافتسملا  سوردلاو  ةیبيرضلا  ايازملا 

قيوستلا ملاع  نولخدي  نيذلا  صاخشألا  ءالؤھ  بجعتي 



ةیبيرضلا ايازملا  ىلع  نوفرعتي  امدنع   ، اًریثك يكبشلا 
يف صاخلا  مھعورشمب  مایقلا  نم  اھیلع  نولصحي  يتلا 

. لزنملا
عاونأ عیمج  نع  ةحضاو  ةركف  سانلا  مظعم  كلتمي  ال 

مھسفنأ ال مھو   ، ءايرثألا اھب  عتمتي  يتلا  ةیبيرضلا  ايازملا 
مھتایح اوضق  مھنأ  ىلإ  اًرظن  نكلو   ، اھیلع نولصحي 

نع ًابيرقت  ةركف  ةيأ  مھيدل  سیلف   " E ةئفلا "  لخاد  اھلمكأب 
. عقاولا ضرأ  ىلع  اھیلع  لوصحلا  ةیفیك  وأ  ايازملا  هذھ 

نأ نوكردي  امدنع  نومدصي  ام  ًابلاغ  كلذلو 
اھسفن ةیبيرضلا  ايازملا  كلتب  عتمتلا  اًضيأ  مھناكمإب 
مھتاعورشم يف  لوألا  مویلا  ذنم  حابرألا  نم  ریثك  ينجو 

. ةيراجتلا
تاسایسلا يف  اھؤارجإ  مت  يتلا  ةریخألا  تارییغتلا  عمو 
اًصوصخ ةممصملا  نیمأتلا  جمارب  ریفوتو   ، ةیبيرضلا

نم حبصأ   ، رحلا لمعلا  باحصأو  ةریغصلا  تاكرشلل 
ةصاخ ايازم  ةمزح  ءاشنإ  ىضم -  تقو  يأ  نم  لھسلا - 
اھمدقت نأ  نكمي  ضورع  ةيأ  ىلع  قوفتتو  سفانت  كب 

ايازملا ينج  يف  روفلا  ىلع  أدبتسو   . ةریبكلا تاكرشلا 
عورشم أدبت  نأ  درجمب  ءايرثألا  اھب  عتمتي  يتلا  ةیبيرضلا 

يذلا تقولا  يف   ، كغارف تقو  يف  يكبشلا  قيوستلا 
يذلا صخشلاو   . ةيداعلا كتفیظوب  ظافتحالا  هیف  كنكمي 
ىلع لوصحلا  هنكمي  هتفیظو  بناجب  يراجت  لمع  هيدل 

. نوفظوملا اھیلع  لصحي  يتلا  نم  ربكأ  ةیبيرض  تاضیفخت 



ىلع ةلثمألا  ضعب  درجم  يھ  امنإ  ةروكذملا  ءایشألا  هذھ 
نم لصحتس  نكلو   ، لعفلاب لاملا  اھیلع  قفنت  ءایشأ 
عورشم أدبت  نأ  درجمب   ، ةیبيرض تاضیفخت  ىلع  اھلالخ 
ةروكذملا ةمئاقلا  هیبنت :  . لزنملا نم  يكبشلا  قيوستلا 

ةراشتسا تدرأ  اذإ  امأ   ، طقف ةیحیضوت  ضارغأل  انھ 
ریشتست نأ  يغبنیف  صاخلا  كعضو  صوصخب  ةیبيرض 

. كب صاخلا  بئارضلا  صصختم 
تاقفن ضیفخت  ىلع  اًرداق  نوكت  امبر   ، لاثملا لیبس  ىلع 
نمو  . هیفرتلا لئاسوو  تابجولا  ضعبو  نيزنبلاو  ةرایسلا 

بساحم عم  رمألا  ةعجارم  ىلإ  ةجاحب  كنأ  حضاولا 
ةصاخلا ةحیحصلا  نیناوقلا  ىلع  لوصحلل  دمتعم  ينوناق 

ةراشتسا ةفلكت  نأ  دجتس  كلذ  لعفت  امدنعو   . كفقومب
! اًضيأ ًاّیبيرض  ةضفخم  دمتعم  ينوناق  بساحم 
اًضیفخت كحنمتس  عقاولا  يف  ةموكحلا   ، ىرخأ ةرابعب 

نع ةینھم  ةروشم  ىلع  لوصحلا  ةفلكت  ةیطغتل  ًاّیبيرض 
. ةموكحلل لقأ  بئارض  عفد  ةیفیك 

تسیل  ، عوضوملا اذھ  يف  ضوخلا  يف  يرظن  ةھجو  نإ 
لصحت يتلا  ةریبكلا  ةيداصتقالا  ةوقلاب  كفيرعتل  طقف 
يراجتلا كعورشم  ةيادب  نم  لوألا  مویلا  دنع  اھیلع 
تاءافعإلا ةجیتن  اھتینج  يتلا  تارخدملا  نم  ديدجلا 



انأف  ، كلذ نم  رثكأ  وھ  ام  لب   . اھیلع تلصح  يتلا  ةیبيرضلا 
صاخشألا نم  ریثك  يھو :  ، ةطقن ىلع  دیكأتلا  ديرأ 

!" B ةئفلا "  يف  لاحلا  يھ  امع  ةركف  ةيأ  مھيدل  تسیل 
امدنع نومدصي  صاخشألا  ةیبلاغ  نأ  يف  ببسلاو 

ةئفلا نأ  وھ  انھ  ةحاتملا  ةیبيرضلا  ايازملا  ىلع  نوفرعتي 
نم ىمظعلا  ةیبلاغلا  ىلإ  ةبسنلاب  اًریبك  اًزغل  لكشُت   " B "

هنأ يھ  يكبشلا  قيوستلا  ايازم  ىدحإ  نإ   . سانلا
ىلع كفيرعت  يف  أدبيو   ، رومألا نم  ریثك  ضومغ  فشكي 

." B ةئفلا "  يف  ةایحلا 
ةایحلا يف  لامعألا  ةرادإ  ملعت  ةلحر  يف  كب  ًابحرم 

. ةیعقاولا
ةیتایحلا تاراھملا 

تاعورشملا يف  حاجن  قیقحتب  رمألا  قلعتي  امدنع 
. ةینقتلا تاراھملا  ىلع  ةطاسبب  رصتقي  هنإف ال   ، ةيراجتلا

ةبولطملا ةیتایحلا  تاراھملا  وھ  كلذ  نم  ةیمھأ  رثكألا  لب 
." B ةئفلا "  يف  ةدوجوملا  تابوعصلا  ىلع  حاجنب  بلغتلل 

يف ىدملا  ليوط  حاجن  قیقحتل  يساسألا  لماعلا  نإ 
، ةیتایحلا تاربخلاو  تاراھملا  باستكاو  میلعتلا  وھ  ةایحلا 

، كلذ نم  مھألاو 
. ةیصخشلا تامسلا 

ىلع بلغتلا  ىلإ  تررطضا  دقل   ، لاثملا لیبس  ىلع 
نمو  . ضفرلا نم  فوخلاو   ، لجخلاو  ، تاذلاب كشلا 

ةیفیك اھتملعت  يتلا  ىرخألا  يصخشلا  ريوطتلا  تاراھم 
كلت  . اًمدق يضملا  يف  رارمتسالاو  لشفلا  دنع  دومصلا 
اذإ درفلا  اھروطي  نأ  بجي  يتلا  ةیصخشلا  تافصلا  يھ 

B ةئفلا "  نم  لامعألا  ةرادإ  لاجم  يف  حاجنلا  يوني  ناك 



عورشمب قلعتي  رمألا  ناك  اذإ  امع  رظنلا  فرصب   ،"
تاعورشم ءاشنإب  وأ   ، زایتما قحب  وأ   ، يكبش قيوست 

. ةيراجت
يف اھملعتت  ملو   ، ةسردملا يف  ءایشألا  كلت  ملعتت  مل  اذإ 
ملعت كناكمإب  نيأف   ، كتأشن لاوط  لزنملا  الو  لمعلا  ةئیب 

رمثتست يتلا  ةكرشلا  دجتس  نيأو  ؟  ءایشألا كلت 
كتدعاسم كلذكو  كتیصخش  ريوطتو  كمیلعت  يف  تقولا 

؟ يراجتلا كعورشم  سیسأت  ىلع 
ءایشألا كلت  ملعت  هیف  عیطتسن  يذلا  بسانملا  ناكملا  نإ 

. يكبشلا قيوستلا  ملاع  وھ 
كنأ وھ  تربور "  " اي كمالك  يف  مامتھالل  ریثملا  نوج :
ىلوألا ةعفنملا  وھ  لامعألا  ةرادإ  ملعت  نأ  ركذت  ام  اًمئاد 
هذھ نأ  دقتعأو   ، تاعورشملا لاجم  يف  اھارت  يتلا 

ةرابعلا
ملعتي نایحألا  نم  ریثك  يفو   . ةحصلا نم  اًریثك  لمحت 

نم مھتایصخش  ريوطت  ىلع  نولمعيو  تاراھملا  سانلا 
اھوملعتي نل  يتلا  يكبشلا  قيوستلا  يف  مھتبرجت  لالخ 

. ىرخأ ةقيرط  ةيأب 
ةیفیك دارفألا  میلعت  يف  يكبشلا  قيوستلا  مھاسي 

مھفو لصاوتلا  ةیفیكو   ، مھفواخم ىلع  بلغتلا 
مھنولباقي نيذلا  نيرخآلا  صاخشألا  ةیجولوكیس 

،" ضفرلاب "
تايدحت نم  اھریغو  ضفرلا  مامأ  دومصلاو  تابثلا  ةیفیكو 

. يقیقحلا ملاعلا 
مھاسي يتلا  ةمھملا  تاراھملا  نم  ةعومجم  يلي  امیفو 

: - كل اھباسكإ  يف  يكبشلا  قيوستلل  يلمعلا  میلعتلا 



حاجنلا ىلإ  فداھلا  هجوتلا 
حاجنلل ؤیھتلا  - 

صقنو كوكشلاو  ةیصخشلا  فواخملا  ىلع  بلغتلا  - 
ةقثلا

ضفرلا نم  فوخلا  ىلع  بلغتلا  - 
لصاوتلا تاراھم  - 

نيرخآلا عم  لماعتلا  تاراھم  - 
تقولا ةرادإ  تاراھم  - 

ةلءاسملا تاراھم  - 
ةیلمعلا فادھألا  ديدحت  - 
لاملا ةرادإ  تاراھم  - 

رامثتسالا تاراھم  - 
بيردت جمانرب  ةدیجلا  يكبشلا  قيوستلا  تاكرش  مدقت 

نم عونلا  اذھ  نأب  رقأ  انأو   . تاراھملا كلت  عیمج  ىلع  ًاّيوق 
. نمثب ردقي  میلعتلا ال 

يأ ىلع  روثعلا  يف  ةریبك  ةبوعص  دجتس  عقاولا  يف 
اذھ لك  ىلع  لصحتل  لاملا  نم  اًریثك  هیف  عفدت  رخآ  ناكم 
ًاّيدام ًالباقم  كل  عفدي  نم  ىلع  روثعلا  نع  كیھان   ، بيردتلا

. تاراھملا كلت  ملعتتل 
هنأ وھو   ، يكبشلا قيوستلا  نأشب  عئاش  ریبعت  انيدل 

". ملعتلاو بسكلا   " هیف ققحت  يذلا  يراجتلا  عورشملا 
ةرادإ يف  ةیسیئرلا  ةطقنلا  دكؤي  هنأل  ؛  عئار لوقلا  اذھ 
قيرط نع  رمألاب  مایقلا  ملعتت  تنأ  يھو :  ، لامعألا

لصف يف  سولجلا  قيرط  نع  سیلو   ، لعفلاب هتسرامم 
ام صخش  ىلإ  عمتست  تنأو   ، تاونس ةدع  يسارد 



ثدحتي
. لمعلاب مایقلا  ةیفیك  نع 

بيردت درجم  سیل  يكبشلا  قيوستلا  يف  بيردتلا 
دحب بيردتلا  فیضیسو   . اًضيأ يلمع  بيردت  هنكلو   ، يرظن
امع رظنلا  فرصب   ، كتایح لاوط  كیلإ  ةلئاھ  ةمیق  هتاذ 

، هیف لمعت  يذلا  ددحملا  جمانربلا  ةمق  تغلب  دق  تنك  اذإ 
نيریثكلاب فاطملا  يھتنيو   . ةریبك ةیلام  غلابم  تینج  وأ 

حاجن قیقحتب  ةيراجتلا  تاعورشملا  يف  نولمعي  نمم 
اھیلع اولصح  نيذللا  ةربخلاو  بيردتلا  كلذ  لضفب  رھاب 

. يكبشلا قيوستلا  ةبرجت  يف 
يف يساسألا  ببسلاو  يقیقحلا  فدھلا  وھ  اذھو 

اذھب مایقلاب  دوقع  ذنم  مھل  يحصنو  نيریثكلل  يھیجوت 
قيوست ةكرش  ىلإ  مضنت  امدنعف   . يراجتلا عورشملا 

يكبش
، طقف هیف  قلطنتل  ًالاجم  كل  نوحتفي  مھف ال   ، ةدیج

تامسلاو تاراھملا  ريوطت  يف  اًضيأ  كنومعدي  مھنكلو 
. حاجنلل اھیلإ  جاتحت  يتلا 

ةایحلا يف  لامعألا  ةرادإ  ةسردم  وھ  يكبشلا  قيوستلا 
ملعت نوديري  نيذلا  صاخشألل  ةصصخملا  ةیعقاولا 

، عقاولا ملاع  يف  ةيراجتلا  تاعورشملا  ءاشنإ  تاراھم 
نم ًالدب 

. نیفظوملا تاراھم  ملعت 



رشاعلا لصفلا 
ريوطتلا راسم  : ٢ مقر #  لصألا 



حبرملا يصخشلا 
اي ملاح  لكشب  ثدحتت  كب  ام  : " كنھذب رودیس  ام  فرعأ  انأ 

نع هب  هوفتت  يذلا  قیقرلا  مالكلا  اذھ  ام  ؟ ! يكاسویك
ةعومجم ىلإ  جاتحأ  انأ ال  يصخشلا ." ريوطتلا  راسم  "
ةرشابم لمعلا  يف  لوخدلا  ىلإ  جاتحأ  لب   ، ةيداشرإ

مساقتأ نأ  ةورث ال  نيوكت  ديرأ  انأ   . ةیشیعملا رومألا  ربدتل 
! يموصخ عم  يحابرأ 

ثدحتأ طقف  انأ  ملاح : لكشب  ثدحتأ  مل  انأف   ، ًالیلق ثيرت 
كنأ امك   ، ظحلاب ةقالع  هل  سیل  ءارثلا  قیقحتف   . ةیعقاوب

بسكل ةديدج  ةقيرط  نع  ثحاب  درجم  تسل 
يقیقح رییغت  لمعب  لعفلاب  موقت  كنإ  لب   ، يفاضإ لخد 
ریغت ىلع  يوطني  رمألا ال  نإ   . ةیساسألا كمیق  يف 

. اًضيأ كتیصخش  ریغت  ىلع  لب   ، طقف كتفیظو 
، مویلا تارایلملا  نم  اًریثك  بمارت " دلانود   " يقيدص كلتمي 
قوس رایھنا  ءانثأ  يف  هلاومأ  لك  رسخ  ام  تقو  يف  هنكلو 

ناك امدنع  هتبرجت  نع  دلانود "  " ثدحتيو  . تاراقعلا
اًنيدم

ذاحش بناجب  اًرمأ  تنك  امدنع  : " لوقيو  ، رالود رایلم  ب ٩.٢ 
رایلم ينم ب ٩.٢  ىلعأ  هتمیق  نأ  كردأ  تنك  عراشلا  يف 

عبرتي نأ  لبق  ليوط  تقو  رمي  مل  نكلو  رالود ."!
هتیصخش ببسب  ؟  اذامل  . ىرخأ ةرم  ةمقلا  ىلع  دلانود " "

. هتیصخش هیلع  تحبصأ  ام  قدأ -  ىنعمب  وأ  - 
يف انأو  اًرینویلم  تنك  ثیح  ؛  ةلثامم ةبرجتل  تضرعت 
يتكرش تنلعأ  نیماعب  اھدعب  مث   ، يرمع نم  نیثالثلا 

، ةراس ةبرجت  يراجتلا  يعورشم  لشف  نكي  مل   . اھسالفإ
لالخ ریثكلا  تملعت   . يتایح يف  اًّمھم  اًسرد  ناك  نكلو 



كلذ نم  رثكألاو   ، لمعلا نع  ریثكلا   ، ةلیلقلا تاونسلا  كلت 
. يسفن نع  ریثكلا  تملعت  ... 

حاجنلاو لاملا  : " سالفإلا دعب  ينغلا  يدلاو  يل  لاق 
روعشلا كلعجیس  نآلاو   . قمحأو اًفرجعتم  كنالعجي 

". ىرخأ ةرم  بالطلا  فوفص  ىلإ  دوعت  عضاوتلاو  رقفلاب 
ناك

نأ تقولا  رورمب  تكردأ  ثیح  ؛  اًّقحم ينغلا  يدلاو 
ردقت تناك ال  ةبرجتلا  هذھ  نم  اھتملعت  يتلا  سوردلا 
دعب قاطنلا  يملاع  يراجت  لمع  ةراسخف  ؛  نمثب

هسیسأت
يف ًاّيرث  ينتلعج  يتلا  ةیمیلعتلا  ةربخلاب  دعب  امیف  يندوز 
نم هتملعت  ام  نأ  كلذ  نم  ةیمھأ  رثكألاو   . فاطملا ةياھن 

رثكألا ءایشألا  نإ   . ينررح يذلا  وھ  ةبرجتلا  هذھ 
نكت مل  ةبرجتلا  هذھ  لالخ  نم  اھتملعت  يتلا  ةیمھأ 

. انأ يب  ةقلعتم  تناك  لب   ، لاملاب وأ  لمعلاب  ةقلعتم 
مھفتسو  ، نأشلا اذھ  يف  ًالاؤس  نوج "  " ىلع حرطأس 

ةباجإلا باجأ  اذإ  يدصق 
. اھعقوتأ يتلا 

يف نیلماعلا  عیمج  نأ  نوج  اي  حضاولا  نم  تربور :
نم هسفن  ىوتسملا  نوققحي  يكبشلا ال  قيوستلا 
لعجي يذلا  لوألا  ببسلا  ام   ، كتربخ عقاو  نم   . حاجنلا

ضعب
اوناك يذلا  حاجنلا  ىوتسم  غولب  يف  نولشفي  صاخشألا 

؟ يكبشلا قيوستلا  يف  هیلإ  نوحمطي 
رمألاف ؛  صاخشألا فالتخاب  حاجنلا  فيرعت  فلتخي  نوج :
رخآ صخش  هاري  دق ال  ةیمھأ  اذ  ام  صخش  هدعي  يذلا 



ضعب يفتكي  امك   . ةیمھألا نم  هسفن  ردقلا  ىلع 
ثحبي امنیب   ، يلاحلا مھلخد  ىوتسم  ةدايزب  صاخشألا 
مھلقن عیطتسي  يراجت  عورشم  ةصرف  نع  اًّقح  نورخآلا 
دق يذلا  لخدلاب  قلعتي  امیف   ، لضفأ ىوتسم  ىلإ 

امأ  . اھقیقحتل نوعسي  يتلا  فادھألاو   ، هیلع نولصحي 
ىري دق   . اًّدج عساو  قایس  يف  هفيرعت  نم  دبالف  لشفلا 
نأ ریبك  يراجت  عورشم  ءاشنإ  لواحي  ناك  يذلا  درفلا 
هارت امنیب   ، ًالشف دعي  ًاّيرھش  رالود  ىلع ١٠٠٠  لوصحلا 
لكشب يلزنملا  لخدلا  ةدايز  ىلإ  فدھت  تناك  يتلا  مألا 

. اًحجان اًعورشم  ریبك 
نم هقیقحت  ىلإ  صاخشألا  ىعسي  امع  رظنلا  فرصبو 
لاجم يف  لمعلا  يف  نيرباثملا  نأ  فرعن  نحنف   ، فادھأ
اًمدق اوضمي  نأ  ىلإ  رمألا  مھب  يھتني  يكبشلا  قيوستلا 

نم
ةدیحولا ةلاحلا  نأب  نمؤأ  انأ  عقاولا  يفو   . حاجن ىلإ  حاجن 

نع يلختلاو  سأیلا  دنع  وھ  صخشلا  اھیف  لشفي  يتلا 
. ةلاقتسالا ميدقتو  فدھلا  قیقحت 

ىتح لیصافتلا  نم  ديزملا  ىلإ  رمألا  اذھ  جاتحي  نكلو 
طقف قلعتي  عوضوملاف ال  ؛  ةقد رثكأ  هنع  ثيدحلا  نوكي 

هتلاقتسا مدع  وأ  ةكرشلا  نم  درفلا  ةلاقتسا  درجمب 
، اھنم

ةحارصب اھنلعيو  جتنملا  قيوست  نع  درفلا  لیقتسي  يأ 
نم كتلاقتسا  يف  انھ  ةلكشملا  تسیل  لیقتسم ." انأ  "

 . كفدھ نع  يلختلا  يف  لب   ، لمعلا
انذخأي اذھو   . طبضلاب اھتعقوت  يتلا  ةباجإلا  يھ  كلت  تناك 
رمألا ال باتكلا : اذھ  ةيادب  يف  هتلق  ام  ىلإ  ىرخأ  ةرم 



، هیف لمعت  يذلا  لمعلا  طمن  رییغت  ىلع  طقف  يوطني 
ىلع كعلطأ  نأ  نكمملا  نم   . اًضيأ تنأ  كرییغت  ىلع  لب 
يراجتلا كعورشم  روطتي  يكل  نكلو   ، يلاثملا عورشملا 

. رخآلا تنأ  روطتت  نأ  دبال 
اًحبار وأ  اًرساخ  نوكت  نأ  كرودقمب 

هفصو يذلا  صخشلا  ىلع  ناقبطنت  ناتملك  كانھ 
هنأ يھ  ةیناثلاو  ملستسم ،  هنأ  يھ  ىلوألا   . وتلل نوج " "

 . رساخ
اًضيأ انأو   ، رساخ رخآو  حبار  صخش  اًعیمج  انلخادب  نمكي 

امھالكو  ، رساخ رخآو  حبار  صخش  يلخادب  كلذك :
ةیبلاغ نأ  يف  ببسلاو   . روھظلا ىلع  ناسفانتي 

نم ًالدب  حاجنلا " نم  ىندألا  دحلا  نوققحي   " صاخشألا
نوكرتي مھنأ  وھ   ، مھتایح يف  يقیقح  حاجن  قیقحت 

لعفأ انأ ال   . مھیلع رطیسي  مھلخادب  رساخلا  صخشلا 
. ةسفانملا يف  حبارلا  صخشلا  زوف  ىلع  رصأ  لب   ، كلذ
هدجت ؟  ثدحتي امدنع  رساخلا  صخشلا  ىلع  فرعتت  فیك 
اذھ  ، لوھلل اي   " وأ  ،" كلذ لمحتأ  انأ ال  يھلإ ! اي  : " لوقي
؟"، تلشف ول  ثدحیس  اذام   " وأ  ،" اًّدج ریطخ  رمألا 
نكل رطاخملا  ةھجاومل  دعتسم  حبارلا  نأ  نیح  يف 
ىلع لوصحلا  ىوس  ءيش  يف  ركفي  رساخلا ال 

. رارقتسالاو نامألا 
اًخارص ضرألا  رساخلا  ألمي  ثیح  ؛  ةيرخسلل ریثم  رمألا 
، رارقتسالاو نامألا  ىلع  لوصحلا  لجأ  نم  ًاليوعو 

سیل ةایح  شیعو   ، ةفیظوب لمعلا  يف  لاحلا  هب  يھتنتو 
نامأ يأ  امھب 



نیعبرأ لمعلا  يف  نامألاب  رعشت  فیك   . رارقتسا الو 
حجرألا ىلع  موقتس  ةكرش  يف  ًاّیعوبسأ  ةعاس 

وأ ؟  ةمداقلا ةلیلقلا  تاونسلا  لالخ  لمعلا  نم  كحيرستب 
عضو

يلوتست مث  نمو   ، دعاقتلا ةطخ  يف  ةلیئضلا  كحابرأ 
، لشفلل ةضرعملا  ةكرتشملا  رامثتسالا  قيدانص  اھیلع 
يلام راشتسم  اھترادإ  ىلوتي  يتلا  قيدانصلاب  اھقحلت  وأ 

نیبتي
ربكأ بحاص  يفرصملا   ) رخآ فودام " درانرب   " هنأ دعب  امیف 

(. ةدحتملا تايالولا  خيرات  يف  لایتحا  ةیلمع 
لجر  ، رساخ رخآو  حبار  صخش  انم  دحاو  لك  لخادبو 

يھ هذھ   . لوسك رخآو  طیشن  لجر   ، ریقف لجرو  ينغ 
ةكرش ىلإ  مامضنالا  ىلإ  كعفدي  يذلا  ببسلا   . ةكرعملا

ينغلا صخشلا  نومعدیس  مھنأ  وھ  يكبش  قيوست 
كؤاقدصأ كديري   . نأش اذ  حبصيو  ضھنیل  كلخادب 

نأ كنوديري  مھف   ، كناكم يف  اًسلاج  لظت  نأ  نورساخلا 
؛ ةعاس نیعبرألا  لمعتو  ةرطاخملا  بنجتتو  رذحب  فرصتت 

يأب مایقلل  مھتاكلم  زفتست  نلف  كلذ  لعفت  مل  ول  كنأل 
ةصاخلا قيوستلا  ةكبش  يعار  نكلو   . فلتخم ءيش 
يكبشلا قيوستلا  قيرفو   ، كحاجن ىري  نأ  ديري  كب 

ام قوفت  تاوطخ  ذختتو  قوفتت  تنأو  كتيؤر  نوديري 
ةلیط هتلعف  ام  زواجتتو   ، قباسلا يف  هلعف  ىلع  تدتعا 
ًالدب اًعرابو  ًاّیئانثتسا  اًصخش  حبصت  ىتح  ينھملا  كخيرات 

. يداع صخش  درجم  ىقبت  نأ  نم 
وأ رمألا " اذھ  لمحت  عیطتسأ  ال  : " لوقت نأ  كیلع  لھسي 

" ةياغلل فلكم  رمألا  اذھ  نإ  "



اًدھج لذبأ  نأ  ديرأ  الو   ، دئاوفلا ىلع  لوصحلا  طقف  ديرأ   " وأ
صخشلا وھ  نآلا  ثدحتي  نم  نإ  رطاخأ ." نأ  وأ  اًديدش 

. رساخلا
انيدل انعیمجف   ، رمألا اذھ  لایح  ءوسلاب  رعشت  نأ  يغبني  ال 
ریثك يفو   ، اًضيأ دحاو  َّيدل  انأو   . انلخادب رساخ  صخش 

تقول لقألا  ىلع   ، ایلعلا دیلا  هل  نوكي  نایحألا  نم 
نم رارقلا : ذختأل  حابص  لك  يسفن  لأسأ  يننإ   . ریصق

صخشلا مأ  ينغلا  صخشلا  ؟  مونلا نم  مویلا  ضھنیس 
. انتكرعم يھ  كلت  ؟  رساخلا مأ  حبارلا  ؟  ریقفلا

نم ةلماك  ةعومجم  ةقیقحلا -  يف  اًعیمج -  كلتمن 
تایصخشلا نم  ةلماك  ةلسلس  اھنإ   ، انلخادب تایصخشلا 
يعدتسأ نأ  تدرأ  دقل   . اھیلع حبصن  نأ  لمتحي  يتلا 

يذلا  ، ةیجوزلا هتایح  يف  دیعسلا  صخشلا  كلذ  يلخادب 
قات املاط  يذلا   ، بكوكلا اذھ  يف  ةمصب  كرتب  ماق 

. ةيرحلا ىلع  لوصحلل 
فعضو انكوكشو  انفواخمل  اھیف  حمسن  ةرم  لك  يفو 

رساخلا صخشلا  ةیصخش  وفطت   ، زوفلاب انسفنأل  انريدقت 
ملعتت نأ  كنكمي   . هتوطس سراميو   ، حطسلا ىلع 

مُّلعت قيرط  نع  كلخادب  رساخلا  صخشلا  لھاجت  ةیفیك 
لالخ نم  كتيؤر  حضوت  نأو   ، نيرخآلا عم  كتيؤر  ةكراشم 

ةقيرطلا هذھبو   ، ةعنقمو ةرثؤم  صصق  درس 
نإف  . حطسلا ىلع  رھظي  نأب  حبارلا  صخشلل  حمستس 
نوكت نأ  مُّلعت  ينعي  ةرثؤملا  صصقلا  درس  ةیفیك  مُّلعت 

. عیمجلا مامأ  ةحبار  ةیصخش 
رارمتسالا ىلع  ةردقلا  نوكلتمي  صاخشألا ال  ةیبلاغ  نإ 

دق يتلا  ةطبحملا  رومألا  عم  لماعتلاو  اًمدق  يضملا  يف 



نوعسي يذلا  فدھلا  ىلع  ظافحلاو   ، مھقيرط ضرتعت 
؛ هقیقحتل

ةراھم اھنكلو   ، ةراھملا هذھ  ىلع  اوبردتي  مل  ةطاسبب  مھف 
ةیقیقحلا ةراھملا  يھ  اھنإ   . ةریبك ةیمھأ  لكشت 

ركفي اذكھ   ." B ةئفلا "  يف  لمعلا  نقتأ  يذلا  صخشلل 
باحصأ

اھملعتتس يتلا  ةیمھأ  رثكألا  ةمسلا  يھ  كلتو   ، لامعألا
. كب صاخلا  يكبشلا  قيوستلا  عورشم  سیسأت  نم 
يف لمعلا  تأدب  امدنع   ، نیلماك نیماع  تقرغتسا  دقل 
حمسأو ياوق  عامجتسا  يف  أدبا  يكل   ، سكوريز ةكرش 

نأ كشو  ىلع  تنكو   . رھظي نأب  يلخادب  حبارلا  صخشلل 
نم نكلو   ، نیماعلا نيذھ  ةياھن  يف  لمعلا  نم  درطأ 

اذھ يف  اًریخأ  ديزت  تأدب  يسفنب  يتقث  نأ  يظح  نسح 
نیماع لالخ  يف  تحبصأو  يتاعیبم  تنسحتو   . تقولا

. مئاد لكشب  يبتكم  يف  وأ ٢  مقر ١  فظوملا 

نم يدنع  مھأ  اھل  يريدقتو  يسفنل  يمارتحا  دايدزا  ناك 
يتاذل يريدقتو  يسفنب  يتقث  ءانب  ةداعإ  نإ  ثیح  ؛  يبتار

ينج ىلع  كلذ  يندعاس  دقلو   ، نمثب ردقي  ناك ال 
اًمئاد اًّنتمم  نوكأس  ببسلا  اذھلو   . تارالودلا نیيالم 

فیك ينملع  يذلا  اھب  لمعلا  قيرفو  سكوريز  ةكرشل 
يصوأ انأو   . يفواخمو يكوكشو  يسجاوھ  ىلع  بلغتأ 

مویلا
ةصرف رفوي  يذلا  لاجملا  هنأل  ؛  يكبشلا قيوستلاب  ةوقب 



يل ترفوت  يتلا  كلت   ، اھزيزعتو كسفنب  كتقث  ءانب  ةداعإ 
. سكوريز ةكرش  يف 

كفواخم ةھجاوم  ةصرف  يكبشلا  قيوستلا  كحنمي  امك 
يذلا زئافلا  صخشلا  زاربإو  اھیلع  بلغتلاو  اھعم  لماعتلاو 

. كلخادب شیعي 
قيوست ةكرش  ىلإ  مامضنالا  درجم  نإ  دیكأت  لكبو 

صاخلا يراجتلا  عورشملا  سیسأت  يف  ءدبلاو  يكبش 
دوجوملا رساخلا  صخشلا  ىلع  تبلغت  كنأ  ينعي  كب ال 

. كلخادب
ةدع ةیقیقحلا  ةيرحلا  ىلإ  لوصولا  قرغتسي  فوس 

. ةلودلا هذھ  يف  ةيرحلا  نع  اًریثك  ثدحتن  اننإ   ، تاونس
ةیلاملا ، ةيرحلا  ققحت  مل  ام  ةيرحلاب  اًّقح  عتمتت  نل  كنكل 

. هقیقحتل ليوط  تقو  ىلإ  جاتحي  اذھو 
ةورث تنَّوك  مث   ، تدلُو امدنع  ءيش  يأ  كلتمأ  نكأ  مل 

لك رسخت  نأ  روعش  فرعأ  انأ  كلذل  ؛  تارم ةدع  اھترسخو 
كیلع رطیسي  نأ  رساخلا  صخشلا  عیطتسي  ءيش :
تاقوأب رمتسو   . ةبعصلا تاقوألا  كلت  يف  ةمات  ةلوھسب 

كل لوقي  امدنع   ، رابتخال عضخت  كنأب  اھیف  رعشت 
دارفأل عمتستو   ،" لبق نم  كلذب  كتربخأ  : " كؤاقدصأ

نأ دقتعت  الأ  : " اًراركتو اًرارم  كل  نولوقي  مھو  كترسأ 
، كتفیظو يف  دھجلا  نم  اًديزم  تلذب  اذإ  نسحتیس  عضولا 

". ؟ اذھ يكبشلا  قيوستلا  رمأ  تكرتو 
يف دجت  تاقوأ  كانھ  نوكیس   ، لوقلا كقدصأ  يكلو 

رساخلا صخشلل  حامسلا  يف  ةديدش  ةبغر  كسفن 
. كلذ لعفت  الف   . فقوملا ةرادإب  كلخادب  نماكلا 

! هیلع رصتنا 



ناریطلا ةسردم 
لوحتت نأ  لبق  ةقنرشلا  عنصت  تاشارفلا  تاقري  عیمج 
ةقنرشلا يھ  ناریطلا  ةسردم  تناكو   ، تاشارف ىلإ 

، ةعماجلا يف  تجرخت  نأ  دعب  اھب  تقحتلا   ، يب ةصاخلا 
ىلإ باھذلل  دادعتسالا  متأ  ىلع  رایط  انأو  اھیف  تجرختو 

. مانتیف
برحلا يف  ةكراشملا  ىلع  ردقأس  تنك  يننأ  دقتعأ  ال 

يننأ نم  مغرلا  ىلع   ، يندم ناریط  ةسردمب  تقحتلا  اذإ 
امع اًمامت  فلتخي  نییبرح  نيرایطك  هملعتن  امف   . رایط
لك تاراھم  فلتخت  ثیح  ؛  نویندملا نورایطلا  هملعتي 

، هیلع نولصحي  يذلا  بيردتلا  ةفاثك  كلذك  فلتختو   ، مھنم
برحلا ىلإ  بھذنس  اننأ  ةقیقحل  انكاردإ  نأ  امك 

فلتخم روظنم  يف  ءيش  لك  عضي  بيردتلا  ءاھتنا  دعب 
. انیلإ ةبسنلاب 

يف ةساردلا  زایتجال  نیماع  نم  برقي  ام  رمألا  قرغتساو 
، يتداھش ىلع  تلصحو   . اديرولف يف  ناریطلا  ةسردم 

بماك ةدعاق  يف  مدقتم  ناریط  بيردت  ىلإ  تلقتنا  مث 
انك بيردتلا : ةدح  تدعاصت  كانھو   . اینروفیلاكب  ، نوتلدنب

بردتن امم  رثكأ  لاتقلا  ىلع  بردتن 
. ناریطلا ىلع 

انحبصأو ناریطلا  ةیلك  يف  ةساردلا  نم  انیھتنا  نأ  دعبو 
ىلإ باھذلل  دعتسنل  دحاو  ماع  انمامأ  ناكو   ، نيرایط

رارمتساب ةیبيردت  ةيوج  تاعلط  يف  جرخن  انك   ، مانتیف
يفطاعو يلقع  رابتخا  يف  انعضت  فورظ  تحت 

. نایحألا نم  ریثك  يف  يحورو  ينامسجو 
ةینامث يلاوح  تیضق  نأ  دعب  يلخادب  ام  ءيش  ریغت 



تاعلطلا ىدحإ  لالخو   . نوتلدنب بماك  ةدعاق  يف  رھشأ 
ىلإ باھذلل  دادعتسا  ىلع  اًرایط  اًریخأ  تحبصأ  ةیبيردتلا 

يبلقو يلقعب  ِقّلحأ  تنك  نیحلا  كلذ  ىتحف   ، برحلا
نود قیلحتلا   " كلذ ىلع  نوقلطي  سانلا  ضعب   . يدسجو

نم تریغت  ةیبيردتلا  ةمھملا  كلت  ءانثأ  يفو  ریكفت ."
ءطولا ةديدش  ةمھملا  تناك  ثیح  ؛  ةیحورلا ةیحانلا 

ةأجف تربجُأ  يفواخمو  يكوكش  لك  نأ  ةجردل  ةفیخمو 
حبصأو  . ةرطیسلا يحور  تلوتو   ، ًابناج يحنتلا  ىلع 

لخاد ةنینأمطو  مالسب  رعشأ  تنك  ؛  ينم اًءزج  قیلحتلا 
تحبصأو ينم  اًءزج  ةرئاطلا  تراصو   ، ةرئاطلا ةنیباك 

. مانتیف ىلإ  باھذلل  اًّدعتسم 
تنكف  . قالطإلا ىلع  فوخلاب  يروعش  مدع  ينعي  اذھو ال 

ىلإ باھذلا  نأشب  اھسفن  فواخملاب  رعشأ  لازأ  ال 
تنك  ، كلذ نم  أوسأ  وھ  ام  وأ  توملا  نم  فوخلا   ، برحلا

وھ دیحولا  قرفلا   . ةيدسجلا ةقاعإلل  ضرعتأ  نأ  نم  فاخأ 
يتقث تبلغتو   ، برحلا ىلإ  باھذلل  اًّدعتسم  تنك  يننأ 

. يفواخم ىلع  يسفنب 
رمثتسمو لامعأ  لجر  ىلإ  يلوحت  ةیلمع  يف  تعبتا  دقل 
يلوحت ةیلمع  يف  اھتعبتا  يتلا  اھسفن  تاوطخلا  ًابيرقت 

اذھ ينفلك   . ةكرعملا يف  كارتشالل  دعتسم  رایط  ىلإ 
فشتكأ نأ  لبق  لامعألا  لاجم  يف  نیترم  لشفلا  لوحتلا 

ةداير حورب  ىمست  ام  ًابلاغ  يتلا  ةمسلا  كلت  ةأجف 
" B ةئفلا "  نمض  ينیقبت  يتلا  حورلا  يھ  كلت  لامعألا . 

ةيدقنلا تاقفدتلل  يعابرلا  جذومنلا  ىلع   " I ةئفلاو " 
يئاقب ىلع  ظفاحأ  يننأ  امك   . رومألا ةبوعص  تغلب  امھم 
ىلإ فارجنالا  نم  ًالدب   " I ةئفلاو "   " B ةئفلا "  نمض 



. ةحارلاو نامألا  ثیح   " S ةئفلا "  وأ   " E ةئفلا " 
يف ةحارلاب  روعشلاو  ةقثلا  باستكا  نإ  لوقلا  يننكميو 
، اًماع رشع  ةسمخ  يلاوح  ينم  قرغتسا   " B ةئفلا " 
ءاضق ىلإ  ةجاحب  تسل  كنإ  ثیح  ؛  ينم ًاّظح  رفوأ  كنكلو 

ةاناعملاو تاقافخإلا  كلت  لكب  رمت  نأ  وأ   ، تقولا اذھ  لك 
اھسفن ةربخلا  ىلع  لوصحلا  كنكمي   . انأ اھب  ُتررم  يتلا 

میلعت ةسردم  يف  انھ  كتایح  ىرجم  ریغت  يتلا 
. يكبشلا قيوستلا  يھو : الأ   ، كب ةصاخلا  ناریطلا 

؟ يتایح ىرجم  ةيراجتلا  يتاراھم  ترَّیغ  فیك 
مُّلعتو يركسعلا  بيردتلا  نع  تثدحت  نأ  دعبو   ، نآلا

ديرأ  ، مانتیف لاغدأ  يف  ةكرعملا  فورظ  لظ  يف  ناریطلا 
، ةیصخشلا تاراھملا  لقص  نع  ىرخأ  ةصقب  كربخأ  نأ 
ةحاس يف  لب   ، ةكرعملا ةحاس  يف  تسیل  ةصقلا  كلتو 

. بحلا
لجأ نم  يساقلاو  بعصلا  میلعتلا  طمن  ضخأ  مل  ول 
دقتعأ الف   ، عقاولا ملاع  يف  لامعألا  تاراھم  باستكا 

. يمالحأ ةاتف  جوزتأل  يفاكلا  ظحلاب  ىظحأس  تنك  يننأ 
. اھنم تجوزتو   ، تاراھملا كلت  تملعت  ينكلو 

ةأرما لمجأ  اھنأ  تيأر  ةرم  لوأل  میك " تیقتلا ب" امدنع 
ةركف نم  اًفئاخو  مالكلا  نع  اًزجاع  تنك   . ملاعلا يف 
ةیفیك يلمعلا  بيردتلا  ينملع  ْنكلو   . اھعم ثدحتلا 

كلذ ناكو   ، ضفرلاو لشفلا  نم  يفوخ  ىلع  بلغتلا 
نم ًالدبف   . ریبك لكشب  هرامث  يتؤي  نأ  كشو  ىلع  بيردتلا 

اذھو  ، دیعب نم  اھیلإ  قيدحتلاو  ةفرغلا  رخآ  يف  ءابتخالا 
اھیلإ تبھذ   ، تاونس ةدع  لبق  طبضلاب  هلعفأس  تنك  ام 

". ًابحرم  " اھل تلقو  ةأرجب 



ىلع ةلیمجلا  اھتماستبا  تمستراو  میك "  " ترادتسا
ملحأ يتلا  ةأرملا  يھ  تناك   . اھبح يف  تعقوف   ، اھھجو

. تضفر اھیلع  فرعتلا  تبلط  امدنع  نكلو   ، اھنم جاوزلاب 
لبقيو عجارتیس  قباسلا  يكاسویك " تربور   " ناك

نوكأ نأ  ينملع  يراجتلا  يلمعلا  بيردتلا  نكلو   . ةميزھلا
ةرم اھیلع  فرعتلا  تبلطو  ياوق  تعمجتساف  ةبالص : رثكأ 

يتقث اھنیح  تزتھاف   . ةیناثلا ةرملل  تضفرف   ، ىرخأ
ةرم اھعم  جورخلا  تبلط  مث   ، لجرك يئايربكو  يسفنب 

. ضفرلاب اًضيأ  ةرملا  هذھ  يف  اھتباجإ  تناك  نكلو   ، ىرخأ
ةرم لك  يف   ، رھشأ ةتس  ةدمل  لاحلا  هذھ  ترمتسا 

ةرتفل ءافتخالا  ىلإ  اھنیح  تررطضا   ، يعم جورخلا  ضفرت 
ًاّیسفن ملأتأ  تنكو   ، حورجملا يئايربك  ىفاعتي  ىتح 

. ةدشب
مل  ، ةیتاذلا يكوكش  ىلع  بلغتلا  ةیفیك  ملعتأ  مل  ولو 
اھیلإ فرعتلل  اھعم  جورخلا  بلط  يف  اًدبأ  رمتسأل  نكأ 
اًریخأو  . لعفلاب تررمتسا  يننكلو   ، رھشأ ةتس  ةدمل 

نع قرتفن  ملو   ، مايألا دحأ  يف  رمألا  اذھ  ىلع  تقفاو 
. نیحلا كلذ  ذنم  انضعب 

نع ةلیمجو  ةیفطاع  ةصق  اھنأل  ةصقلا  هذھ  يكحأ  ال 
اھیكحأ لب   ، نیجوز احبصأو  الباقت  نيذللا  میك " و" تربور " "

قلعتي رمألا ال  ؛  ةیمھألا ةديدش  ةطقن  حضوت  اھنأل 
كتایح نع  انھ  ملكتن  اننكلو   ، لاملاو يراجتلا  لمعلاب  طقف 

كتایح اھب  ينبتو  لاملا  اھب  حبرت  يتلا  ةقيرطلاف  . 
اھب ينبتو  كریصم  اھب  ددحت  يتلا  ةقيرطلا  يھ   ، ةینھملا

. كثارت

رشع ىداحلا  لصفلا 



نيذلا ءاقدصألا  ةرئاد  : ٣ مقر #  لصألا 
كمیقو كمالحأ  كنوكراشي 

اذإ نكلو   ، ًایساق هارت  دق  ءيشب  كربخأ  نأ  كشو  ىلع  انأ 
تنأف  ، كتایح يف  فلتخم  يداصتقا  راسم  ءاشنإ  تدرأ 
ىلإ كتجاح  نم  رثكأ   ، ددج ءاقدصأ  داجيإ  ىلإ  ةجاحب 

كءاقدصأ نأل  ؟  اذامل ؛  ةديدج ةفیظو  ىلع  لوصحلا 
نم مغرلا  ىلع   ، ةایحلا يف  كمدقت  نوقوعي  دق  نییلاحلا 

. كءاذيإ نودصقي  الو  كنوبحي  مھنأ 
كلخد نأ  لبق  نم  كملع  ىلإ  امن  دق  نوكي  نأ  نكمملا  نم 

كئاقدصأ نم  ةسمخ  لخد  طسوتم  ًابيرقت  لداعي  ام  ةداع 
 " لئاقلا لثملا  تعمس  كنأ  يف  كش  الو   . نیبرقملا
اًضيأ لثملا  اذھ  قبطنيو  عقت ." اھلاكشأ  ىلع  رویطلا 
ةرابعبو  . ىطسولا ةقبطلا  دارفأو  ءارقفلاو  ءايرثألا  ىلع 

عم ءارقفلا  لماعتيو   ، ءايرثألا عم  ءايرثألا  لماعتي   ، ىرخأ
نم مھریغ  ةطسوتملا  ةقبطلا  دارفأ  قداصيو   ، ءارقفلا

. اًضيأ ةطسوتملا  ةقبطلا  دارفأ 
، ًاّيرث حبصت  نأ  تدرأ  اذإ  : " اًریثك لوقي  ينغلا  يدلاو  ناك 

نم وأ  ءايرثألا  نم  تاقالع  ةكبش  نِّوكُت  نأ  كیلعف 
نوكت نأ  يف  كتدعاسم  نوعیطتسي  نيذلا  صاخشألا 

". ًاّيرث
نوقداصي مھو  مھتایح  صاخشألا  نم  ریثك  يضقي 

. يداصتقالا ومنلا  نع  مھنوقوعي  صاخشأ  عم  نولصاوتيو 
قداصتس يكبشلا  قيوستلا  لاجم  يف  ْنكلو 

صاخشألا
ىلع حرطا   . ًءارث رثكأ  حبصت  نأ  ىلع  كنودعاسي  نيذلا 



مھعم يضقأ  نيذلا  صاخشألا  لھ  : " لاؤسلا اذھ  كسفن 
مأ ؟  ًءارث رثكأ  حبصأ  نأ  ىلع  يتدعاسمل  نوسركم  يتقو 

". ؟ اًدھتجم اًفظوم  يتایح  يضقأ  نأ  يف  نوبغري  مھنأ 
نأ ديرأ  يننأ  ملعأ  تنك  ةرشع  ةسماخلا  رمع  يف  انأو 

وھ كلذ  لعفل  دیحولا  قيرطلا  نأو   ، ةیلاملا ةيرحلاب  عتمتأ 
نيذلا صاخشألا  عم  لصاوتلا  ةیفیك  ملعت 

. ةياغلا كلتل  لوصولا  ىلع  يتدعاسم  نوعیطتسي 
نيذلا ءاقدصألا  ىلع  فرعتلا  ىلإ  ىعسأ  نأ  تررقو 

اًصلخم اًفظوم  نوكأ  نأ  نم  ًالدب   ، ًاّيرث نوكأ  نأ  يننوديري 
لمعي

. ءايرثألا حلاصل 
اذھ ذاختا  نكي  ملو   . يتایح يف  ةقراف  ةظحل  كلت  تناكو 
نس يف  يسفن  تدجو  يننأل  ؛  لھسلا رمألاب  رارقلا 
يف اًّدج  اًرذح  نوكأ  نأ  ىلإ  اًّرطضم  ةرشع  ةسماخلا 

ءاقتنا
نیملعملاو  ، مھعم يتقو  يضقأس  نيذلا  صاخشألا 

ءانب يف  ركفت  تنك  اذإو   . مھحئاصن ىلإ  عمتسأس  نيذلا 
ىلإ اًمامت  هبتنت  نأ  كیلعف   ، كب صاخ  يراجت  عورشم 

ةیعون
. كوملعم مھ  نمو  كتقو  مھعم  يضقت  نيذلا  صاخشألا 

. كرابتعا يف  هعضو  كیلع  ةیمھألا  غلاب  رمأل  هنإ 
وھ سكوريز  ةكرش  نم  ةلاقتسالا  يف  ءيش  بعصأ  ناك 

يمتني  . تاقادصلا ضعب  نع  يلختلا  ىلإ  تررطضا  ينأ 
مھيدلو  ،" E  " ةئفلا ىلإ  يترسأ  دارفأو  يئاقدصأ  مظعم 

بتارلاو نامألا  نورِّدقُي  مھف   . يمیق نع  ةفلتخم  میق 
اذھل  . يلاملا لالقتسالاو  ةيرحلا  رِّدقأ  تنك  امیف   ، تباثلا



ناك هنكلو   ، ةملؤم ةبرجت  تارارقلا  كلت  ذاختا  ناك  ببسلا 
. راھدزالاو روطتلا  قیقحتل  ًاّيرورض 

، يكبشلا قيوستلا  لاجم  يف  ةلثامم  ةبرجتب  رمت  امبر 
الو نومھفي  كترسأ ال  دارفأ  وأ  كءاقدصأ  نأ  دجت  امبرو 

قيوستلا لاجم  ةسارد  يف  كرارق  عم  نوفطاعتي 
نولواحي نيذلا  صاخشألا  ضعب  دجت  دق  وأ   ، يكبشلا
نيذلا ءاقدصألا  ضعب  دجتس   . كتميزع نم  طیبثتلا 

. اًریبك أطخ  بكترت  وأ  هلبأ  كنأ  وأ  نونجم  كنأب  كنوربخي 
كلت ةباتك  يف  تددرت  دقل   . ءاقدصألا ضعب  رسخت  دقو 

وھ اھتوسق  يف  ببسلا  َّنكلو   ، ةیساق ودبت  اھنأل  ةلمجلا 
. ةیقیقح اھنأ 

ةقالع هل  سیل  اذھ  نأ  كرابتعا  يف  عضت  نأ  كیلع 
امیف ببسلا  عجريو   . هتاذ دح  يف  يكبشلا  قيوستلاب 
يف هيرجت  يذلا  لئاھلا  لوحتلا  ىلإ  ًاّیلعف  انھ  ثدحي 

، كتایح
ىلإ  " S ةئفلا "  وأ   " E ةئفلا "  يف  شیعلا  نم  لوحتلا 
كتفیظو رییغتب  قلعتي  رمألا ال  نإ   ." B ةئفلا "  يف  شیعلا 
رییغت وأ   ، رخآ دلب  ىلإ  لاقتنالاب  هبشأ  وھ  لب   ، بسحف

. ةیسایسلا بازحألل  كتاءامتنا  رییغت  وأ   ، كتادقتعم

: هدئاصق ىدحإ  يف  نود " نوج  يزیلجنإلا "  رعاشلا  بتك 
لب  ، نيرخآلا نع  ىأنمب  اھتاذب  ةلقتسم  ةريزج  انم  دحأ  ال  " 

دقل لكلا ." نم  ءزجو   ، ةراقلا نم  ءزج  ناسنإ  لك 



قبطنت اھنكلو  ماع ١٦٢٣،  يف  اًميدق  ةدیصقلا  هذھ  لاق 
. ةياغلل كباشتملا  يلاحلا  انملاع  ىلع  اًریثك 

نأل ؛  كلوح نمع  لزعمب  تنأو  ًاّيرث  حبصت  نأ  عیطتست  ال 
نم نوكملا  كب  طیحملا  عمتجملا  ةءافك  لداعت  كتءافك 

وھلتو لمعتو  ثدحتتو  لماعتت  نيذلا  صاخشألا 
. مھعم

هنكلو  ، كتایح تالاجم  عیمج  ىلع  قبطني  رمألا  اذھ  نوج :
قیثوو يكبشلا  قيوستلا  ىلع  صاخ  لكشب  قبطني 

، يكبش قيوست  ةكرش  ءانبب  موقت  امدنع  كنأل   . هب ةلصلا 
ءاقدصألا نم  اًديدجو  ًاّيوق  اًعمتجم  كلوح  ًاّیلعف  ينبت  تنأف 
يتلا اھسفن  ةيراجتلا  تاراھملاو  میقلا  نوملعتي  نيذلا 

. اًضيأ تنأ  اھملعتت 
قيوستلا يف  لمعلل  ةریبكلا  ايازملا  ىدحإ  اًضيأ  هذھو 

نم ةعومجمب  ًاطاحم  نوكت  نأ  نم  ًالدبف  يكبشلا :
، ةیلاتلا ةیقرتلا  ىلع  كعم  نوسفانتي  نيذلا  صاخشألا 

دجتس
ردقب كحاجنب  نومتھي  صاخشأب  كلمع  يف  طاحم  كنأ 

. مھحاجن نمضي  يذلا  وھ  كحاجن  نأل  ؛  هب تنأ  كمامتھا 
كءاقدصأ مھضعب  حبصي  نأب  ةيوق  تالامتحا  كانھ 

. ددجلا نیلضفملا 
كانھ نإف   ،( DSA  ) رشابملا عیبلا  ةطبارل  اًقفو   ، عقاولا يف 

قيوستلا تاكرشل  نیمضنملا  صاخشألا  نم  اًریثك 
ةكبشلا نأ  نوري   ، اھل ريدقتو  ءالوب  نورعشيو  يكبشلا ، 

لخدلا نم  ةیمھأ  رثكأ  يھ  اھیلإ  نومتني  يتلا  ةیعامتجالا 
. هنونجي يذلا 

نم اًریبك  اًردق  يكبشلا  قيوستلا  رفوي  ال  لوقلا : ةصالخ 



نم اًديدج  اًملاع  اًضيأ  رفوي  لب   ، طقف يراجتلا  میلعتلا 
يذلا هسفن  هاجتالا  يف  نوریسي  ءاقدصأ  ءاقدصألا - 

. اھسفن ةیساسألا  میقلا  كعم  نوكراشتيو  هدشنت 
ردقي ال  نوج "  " هنع ثدحتي  يذلا  ةقادصلا  نم  عونلا  اذھ 
اھتیقلت يتلا  تابيردتلا  لضفأ  لثم   ، َّيلإ ةبسنلاب  نمثب 

. يراجتلا لمعلا  ىلع 
، عبرألا تائفلا  عیمج  ىلإ  نومتني  ءاقدصأ  ًاّیلاح  َّيدل  انأ 
مھعم تقولا  يضقأ  نيذلا  نییساسألا  يئاقدصأ  َّنكلو 
يلثم نومتني  نم  مھ   ، ریثكلا يل  ينعي  مھتقوو   ، ًاّیلعف

." I  " ةئفلاو  ،" B  " ةئفلا ىلإ 
يف مھتكرت  نيذلا  ءاقدصألا  ءالؤھف   ، ءاقدصألا ركذ  ىلعو 
َّيلإ ةبسنلاب  نیعئار  ءاقدصأ  نولازي  سكوريز ال  ةكرش 

مھنأل ؛  نیعئار ءاقدصأ  اًمئاد  نولظیسو   . مویلا ىتح 
نكلو  . يتایح يف  ةیلاقتنا  ةلحرم  يف  يبناجب  اوفقو 

. اًمدق يضملل  بسانملا  تقولا  اذھ  ناك  َّيلإ  ةبسنلاب 
، اًمدق يضملل  كیلإ  ةبسنلاب  بسانملا  تقولا  ناح  اذإو 

ترعشو
جاتحت امبرف   ، مھیلإ مضنتل  كنوعدي   " B ةئفلا "  يف  نم  نأب 
أدبتو يكبش  قيوست  ةكرش  ىلإ  مامضنالا  ىلإ  اھنیح 

. ددج ءاقدصأب  ءاقتلالا  يف 

رشع يناثلا  لصفلا 
كتكبش يف  ةنماكلا  ةوقلا  : ٤ مقر #  لصألا 

يف ىلوألا  ةلھولل  يمامتھا  تبذج  يتلا  ءایشألا  دحأ 
ةيدجب هیف  ثحبلا  تأدب  امدنع  يكبشلا  قيوستلا  جذومن 

ةملك مادختسا  وھ  نيرشعلا  نرقلا  تاینیعست  يف 



اذھ لجُي  ناك  ينغلا  يدلاو  نأ  ركذتأ  انأ  ةكبش . 
. اًّدج حلطصملا 

يدلاو ىلإ  ةبسنلاب  لاطبألا  دحأ  نوسيدإ " ساموت   " ناك
عرتخم وھ  نوسيدإ "  " نأ ًاّیلاح  نوریثكلا  نظي   . ينغلا
عرتخي مل   . ًاّیقیقح سیل  اذھ  نكل   ، يئابرھكلا حابصملا 

هريوطت ىلع  لمع  هنكلو   ، يئابرھكلا حابصملا  نوسيدإ " "
ةیفیك فشتكا  هنأ  كلذ  نم  ةیمھأ  رثكألاو   . هنیسحتو

. يراجت لمع  ىلإ  هليوحت 
اوناك هیملعم  نأل   ) میلعتلا نم  نوسيدإ "  " برست نأ  دعب 

يف حاجنلل  يفاكلا  ءاكذلا  كلتمي  هنأ ال  نودقتعي 
فحصلاو ىولحلا  عیب  يف  نوسيدإ "  " لمع ةسردملا )

يف
ةعابط يف  أدب  ةزیجو  ةرتف  دعبو   . ةيديدحلا ككسلا 

نم قيرف  نییعتب  ماق  ماع  لالخ  يفو   . ةصاخلا هتديرج 
نم لوحتو   ، هتديرج عم  ىولحلا  عیبل  راغصلا  ةیبصلا 

. يراجت لمع  بحاص  ىلإ  فظوم  درجم 

يف لمعلا  نم  ریغصلا  باشلا  كلذ  نوسيدإ "  " ردص قاض 
سروم ةرفش  لاسرإ  ةیفیك  مَّلعتو   ، فحصلا عیب 

لماع ةفیظو  ىلع  لوصحلا  عیطتسي  ىتح  ؛  اھلابقتساو
لامع لضفأ  نم  اًدحاو  حبصأ   ، بيرق تقو  دعبو   . فارغلت
رسلا هیف  ملعت  يذلا  ناكملا  وھ  اذھو   ، فارغلتلا لیغشت 

لماع لمعي  ناك  امدنعف   . اًرینویلم هلعج  يذلا 
فارغلتلا عارتخا  نم  لعج  يذلا  رسلا  ىلع  فَّرعت  فارغلت 



ماظن مادختسا  ىلإ  عجري  هحاجن  ناك  دقف  ؛  اًحجان اًعارتخا 
يوذ صاخشألا  دوجوو   ، ةدمعألاو  ، طوطخلا
ةنماكلا ةوقلا  اھنإ   . لاسرإلا تاطحمو  تاراھملا 

. ةكبشلا يف 
ضعب لاخدإب  رھتشا  دق  نوسيدإ "  " نأ نیح  يف 

كلسلا ريوطتب  ماقو   ، يئابرھكلا حابصملا  ىلع  تاليدعتلا 
يف همادختسا  نكمي  حابصملا  لعج  يذلا  يئابرھكلا 

ةایحلا
سیسأت يف  تلثمت  ةیقیقحلا  هتيرقبع  نكل   ، ةیلمعلا

ىلإ ىدأ  امم  ؛  ةیئابرھكلا طوطخلا  طبرب  موقت  ةكرش 
ةكرش تناكو   . عمتجملا يف  يئابرھكلا  حابصملا  راشتنا 

لارنج
هلعج يف  ببسلا  يھ  نوسيدإ "  " اھسسأ يتلا  كيرتكلإ 

. رابكلا ءايرثألا  نم  اًدحاو 
وھ سیل  هتاذ  دح  يف  يئابرھكلا  حابصملا  ريوطت  نإ 
ةباثمب يراجتلا  نوسيدإ "  " عورشم نم  لعج  يذلا  هدحو 

تاطحمو ةیئابرھكلا  طوطخلا  ماظن  لب   ، ةریبك ةرفط 
يئابرھكلا حابصملا  ةقاطب  لمعت  تناك  يتلا  لاسرإلا 

يتلا يھ  ةكبشلا  تناك   . ریثأتلا اذھ  هتبسكأ  يتلا  يھ 
. اًرثؤم هتلعج 

يف ًءارث  رثكألا  صاخشألا  نإ  : " ينغلا يدلاو  يل  لاق 
". لمعلا نع  نورخآلا  ثحبي  امنیب   ، تاكبشلا نونبي  ملاعلا 

ككسلا ةرطابأو   ، نحشلا تاكرش  باطقأ  نم  اًءدب 
فیج و" ستیج " لیب  و" نوتلاو " ماس  ىلإ "   ، ةيديدحلا

ءالؤھ لِبق  نم  ملاعلا  يف  تاورث  مظعأ  تنوكت   ،" سوزیب
ماس  " عنصي مل  تاكبشلا .  ءانب  ةیفیك  اوفشتكا  يذلا 



لیصوتل عيزوت  ةكبش  نَّوك  لب   ، سانلل عئاضبلا  نوتلاو "
ةزھجأ ستیج " لیب   " عنصي مل   . مھل عئاضبلا  كلت 

كلت ريدي  يذلا  لیغشتلا  ماظن  سسأ  هنكلو   ، رتویبمكلا
، بتكلا رشن  يف  سوزیب " فیج   " لمعي ملو   . ةزھجألا
كلت رفوت  يتلا  تنرتنإلا  ىلع  نوزامأ  ةكبش  أشنأ  هنكلو 

. روھمجلل بتكلا 
نأ تدرأ  اذإو   . ةكبشلا يف  لب   ، جتنملا يف  ةوقلا  نمكت  ال 

يھ اھعابتا  نكمي  ةیجیتارتسإ  لضفأ  نإف   ، ًاّيرث حبصت 
. روطتلاو ومنلل  ةلباق  ةيوق  ةكبش  ءانبل  ةلیسو  داجيإ 

" نوسيدإ ساموت   " لثم ةقیقحلا -  يف  انمظعم -  سیل 
. مھلثم اًدبأ  اونوكي  نلو   ،" ستیج لیب  و" نوتلاو " ماس  و"

نیعدبملا داورلا  نم  ةعومجم  كانھ  نوكیس   ، معن
سیسأت نوعیطتسي  نيذلا   ، لیج لك  يف  نيزرابلا 

تارایلم اھتمیق  غلبت  ىتح  رفصلا  نم  ةديدج  تاكبش 
اًحومط سیل  اذھ  نكلو   . لاجرلا ءالؤھ  لعف  امك  تارالودلا 
نع كیھان   ، صاخشألا نم  فالآلا  تارشع  ىدل  ًابسانم 

. مھنم نیيالملا 
. يكبشلا قيوستلا  ةعور  يف  ببسلا  وھ  اذھو 
يكبشلا قيوستلا  لاجم  يف  لمعت  يتلا  تاكرشلاو 

ةكبش ءانب  ةصرف  كلثم  صاخشألا  نیيالمل  ًاّیلاح  مدقت 
ًالدب مھب  ةصاخ 

. رخآ صخش  ةكبش  حلاصل  لمعلا  يف  مھتایح  ءاضق  نم 
فلاكتیم نوناق 

ةكرش سسؤم   ،" فلاكتیم تربور   " ىلإ لضفلا  بسنُي 
عضو يف   ، تنرثيإلا تاكبش  يركتبم  دحأو  موك  يرث 

. تاكبشلا ةمیق  ددحت  يتلا  ةلداعملا 



ش ٢ ق = 
ددع عبرم  ةكبشلل  ةيداصتقالا  ةمیقلا  لداعت  ىرخأ  هرابعب 

. ةكبشلا يمدختسم 
اننكمي  ، ةطیسب تاحلطصمب  فلاكتیم  نوناق  حیضوتلو 
ديزت  ، ةكبشلا ىلإ  نومدختسم  فیضُأ  املك  هنإ  لوقلا 

. ةیسدنھ ةیلاوتمب  اھتمیق 
، دحاو فتاھ  كيدل  ناك  اذإ   . لاثمك فتاوھلا  ةكبش  ذخأنلف 

ةيداصتقا ةمیق  ةيأ  هيدل  سیل  دیحولا  فتاھلا  اذھ  نإف 
، فتاھ هيدل  يذلا  دیحولا  تنأ  تنك  اذإف   ) . ةیقیقح

دادزت رخآ  اًفتاھ  فیضت  امدنعو  ؟ ) هب لصتتس  يذلا  نمف 
اًقفو ةیعیبرت  ةدايز  فتاھلا  ةكبشل  ةيداصتقالا  ةمیقلا 

ةيداصتقالا ةمیقلا  قلطنت  دقو   . فلاكتیم نوناقل 
ةفاضإ دنعو   . ةعبرأ وأ  عیبرت  نینثا  ىلإ  رفص  نم  ةكبشلل 

. ةعست ةكبشلل  ةيداصتقالا  ةمیقلا  حبصتس  ثلاث  فتاھ 
ةكبشلل ةيداصتقالا  ةمیقلا  عفترت  ىرخأ  ةرابعب 

. ةيددع تسیلو  ةيدعاصت  ةقيرطب 
لامعألا ملاع  يف  تاكبشلا  لوخد 

رصعلا يف  يدیلقتلا  يراجتلا  لمعلا  جذومن  ناك 
ثیح ؛  اًریثك ةيروطاربمإلا  هبشت  ةقيرطب  لمعي  يعانصلا 
تظفاح يتلا   ،" ةموكحلا  " ةيزكرملا ةوقلا  هیلع  ترطیس 

ىلع
نع رظنلا  فرصب   ، يراجتلا جذومنلل  ةدودحملا  ةيوھلا 

. اھققحي يتلا  ةریبكلا  ومنلا  تالدعم 
نم ديدج  عون  رھظ  نيرشعلا  نرقلا  تاینیسمخ  يفو 
ىلع ظفاح  يذلا  عونلا  كلذ   ، ةيراجتلا تاعورشملا 

نم هبناوج  لك  ىلع  ةرطیسلا  قيرط  نع  سیل  هكسامت 



لالخ
جذومن مادختسا  قيرط  نع  لب   ، دحاو يزكرم  بتكم 

اًّدج ةثدحتسم  ةركفلا  كلت  تناكو   . كلذ نم  ًالدب  ةكبشلا 
رشع دحأ  تَّوص  امك   ، اھودقتنا نيریثكلا  نأ  ةجردل 

ةینوناق مدع  نالعإ  ىلع  يكيرمألا  سرجنوكلا  يف  اًوضع 
مویلاو  ، ىلوألا هتاونس  يف  اًدماص  لظ  هنكلو   . لمعلا اذھ 

ةئزجتلا تاعیبم  نم  نم ٣٪  رثكأ  نع  لوئسم  وھ 
ءاحنأ عیمج  يف  حاجنو  راھدزا  يف  لاز  امو   ، ةیكيرمألا
ىلع ةرھش  رثكألا  ةيراجتلا  هتامالع  لمتشتو   . ملاعلا
ةيراجتلا ةمالعلا  نع  ًالضف   ، ياو بصو   ، ريودراھ سيإ 

. عبطلاب زدلانودكام  يھو   ، اًعیمج اھنم  ةرھش  رثكألا 
. زایتمالا قحب  يساسألا  لمعلا  جذومن  ىعدي 

يذلا ةيراجتلا  لامعألا  ةكبش  عاونأ  دحأ  وھ  زایتمالا  قح 
اًقفو ةيراجتلا  تاعورشملا  باحصأ  نم  ديدع  هیف  لمعي 

نكمي اًّدج  ةیلمع  ةقيرطبو   . هسفن لمعلا  جمانربل 
. اھسفن میقلا  نوكراشتي  مھعیمج  نإ  لوقلا 

ةیلمع يف  ىلوأ  ةوطخ  درجم  ناك  زایتمالا  قح  َّنكلو 
عدأسو  . ةيراجتلا لامعألا  ملاع  يف  تاكبشلا  ريوطت 

. كلذ دعب  ثدح  امب  مكربخي  نوج " "
ةلأسم درجم  تسیل  هذھ  تربور ."  " اي قحم  تنأ  نوج :

لقن نع  ةرابع  رمألا  الو   ، فلتخم وحن  ىلع  ةلومع  عفد 
ریكفت ةقيرط  اھنكلو   . رخآ فرط  ىلإ  قيوستلا  ةیلوئسم 
يتلا ةقيرطلا  كلت   ، لامعألا ةرادإ  يف  اًمامت  ةفلتخم 

لمعلا لالخ  نم  تامولعملا  رصع  داصتقا  سكعت 
يعانصلا رصعلا  داصتقا  نم  سكعلا  ىلع   ، يكبشلا

ناك يذلا 



. ةفثكملا تانالعإلا  لوح  زكرمتي 
لامعألا ريوطت  يف  ةیلاتلا  ةوطخلا  تأدب  زایتمالا  قح  دعب 
يف تأدبو   ، نيرشعلا نرقلا  تاینیتس  يف  ةیكبشلا 
ًالدبف  . تاینینامثلاو تاینیعبسلا  يف  يلعف  مدقت  زارحإ 

نم
نم جذومنلا  اذھ  نوكت  زایتمالا  تاكرش  نم  ةعومجم 

؛ زایتمالا دارفأ  نم  ةكبش  نيوكت  لالخ  نم  هسفن  ءاقلت 
زایتمالا  " مسا اھیلع  قلطت  نأ  كناكمإب  نأ  ينعي  امم 

". يصخشلا
نم ریثكلا  ىلإ  اًضيأ  لامعألا  نم  عونلا  اذھ  ضرعتو 

، ًالوأ رھظ  يذلا  يلصألا  زایتمالا  جذومن  لثم   ، داقتنالا
رھدزي نأ  عاطتساو   ، رمألا اذھ  زواجت  نم  نكمت  هنكلو 

. كلذ مغر 
. يكبشلا قيوستلا  جذومنلا  اذھ  ىلع  قلطيو 

كنأ يف  زایتمالا  قح  ةقیقح  نمكت  لاح  ةيأ  ىلعو  تربور :
، زایتمالا قحل  اًكلام  كفصوب  ةكبشلا  نم  اًءزج  ریصت 

يراجتلا كعورشم  طقف  كلتمت  لب   ، اھكلتمت كنكلو ال 
 ... ىرخأ ةیحان  نم  ًاّیكبش  اًقِّوسم  كفصوب   . ددحملا

ةكبشلا ينبت  تنأف ال   ، ًاّیكبش اًقِّوسم  كفصوب  نوج :
ترشأ امكو   . ةصاخلا كتكبش  عقاولا  يف  كلتمت  لب   ، طقف
. ةلئاھ ةیلام  ةوق  كحنمت  ةكبشلا  كلتف   ،" تربور  " اي
كل حمسي   ، ًاّیكبش اًقِّوسم  كلمع  نإ  ىرخأ  ةرابعب 

. فلاكتیم نوناق  ةوق  لالغتساب 
مامضنالا قيرط  نع  ةطاسبب  كلذ  ثدحي  ؟ ال  كلذ فیك 

نأب اھنیح  هبشي  رمألاف  ؛  يكبش قيوست  ةكرش  ىلإ 
تقولا يف   ، فتاھلا كلتمي  يذلا  دیحولا  صخشلا  نوكت 



ریخست لجأ  نم  امأ   . اًفتاھ رخآ  صخش  يأ  كلتمي  يذلا ال 
نع ةكبشلا  ةیمنتب  مایقلا  كیلعف   ، فلاكتیم نوناق  ةوق 
، اًمامت كھبشي  رخآ  صخش  ىلإ  مامضنالا  قيرط 
درجمبو  . كل اًكيرش  صخشلا  كلذ  نوكي  نأ  نكمملا  نمو 

ةمیقلا دادزت   ، ةكبشلا ىلإ  رخآ  صخش  ةفاضإ 
كانھ نوكي  امدنعو   . ةیعیبرت ةدايز  كتكبشل  ةيداصتقالا 

ةثالث
ةيداصتقالا ةمیقلا  قلطنت   ، كتكبش يف  صاخشأ 

نم لك  موقي  امدنعو   . ةعست ىلإ  ةعبرأ  نم  ةكبشلل 
ةكبشلا ىلإ  امھترضحأ  نيذللا  نيرخآلا  نیصخشلا 

ةفاضإب
قلطنت ةكبشلل  ةيداصتقالا  ةمیقلا  أدبت   ، نيرخآ نیصخش 
امنیب  ، ةیباسح ةقيرطب  لمعت  تنأ   . ةیخوراص ةعرسب 

. ةيدعاصت ةقيرطب  ةكبشلل  ةيداصتقالا  ةمیقلا  ومنت 
نأ فلاكتیم  نوناق  ينعي   ، ربكأ لكشب  رومألا  حیضوتلو 
ةمیق عفرب  كل  حمست  ثیح  ؛  ةعفارلاك لمعت  ةكبشلا 

. كدوھجمو كتقو 
عجري ميدق  ينانوي  سدنھم  وھو  سدیمشرأ - " لاق " 

: " ةرم تاذ  ةعفارلا -  أدبم  فاشتكا  يف  هیلإ  لضفلا 
". ملاعلا كيرحت  نم  نكمتأسو   ، هیلع فقأ  ًاناكم  ينطعأ 
دعأ يلمع  لكشب  ةقلطملا  ةعفارلا  ةوق  تابثإ  لجأ  نمو 
طبر مث   ، تاركبلاو لابحلا  نم  اًقیقد  اًماظن  سدیمشرأ " "

لماك لوطسأب  لابحلا  نم  ةمیظعلا  ةفوفصملا  كلت 
ءيش لك  حبصأ  نأ  دعبو   . ةینانویلا ةیبرحلا  نفسلا  نم 

كسمأ  ، تمص يف  هبقاري  دشحلا  ناكو  اًزھاج 
، هتوق لكب  هبحسو  يبشخلا  لماحلا  اذھ  سدیمشرأ " "

أدبو



! رحبلا يف  كرحتي  هلمكأب  نفسلا  لوطسأ 
. ةكبشلا ةوق  يھ  هذھ 

نم سدیمشرأ "  " نكمت كلت  لابحلا  ةفوفصم  لالخ  نمو 
ةوق هؤادأ  بلطتیس  ناك  يذلا   ، يرقبعلا لمعلا  اذھ  ءادأ 

ةفوفصم تناك  اذامو   . نیحالملا فالآ  نم  ةكرتشم 
 . ةكبشلا اھنإ  ؟  طبضلاب كلت  لابحلا 

؛ رشتنت تاعئاشلا  لعجت  يتلا  ةلئاھلا  ةوقلا  يھ  كلتو 
ةثالث مھنم  لك  ربخیف   ، نيرخآ ةثالث  ام  صخش  ربخي  ثیح 

صاخشأ ةثالث  مھنم  دحاو  لك  ربخيو   ، صاخشأ
. رمألا اذھب  ملع  ىلع  عیمجلا  حبصي  اًّدج  ًابيرقو   ، نيرخآ
، ةضوملا تاحیص  اھب  رشتنت  يتلا  ةقيرطلا  يھ  كلتو 
وھو يكبشلا : قيوستلا  ةیجیتارتسإ  بلص  وھ  اذھو 
كدوھجم ةفعاضم  ضرغب  فلاكتیم  نوناق  ةوق  ریخست 

. دارفألا نم  ةكبش  مادختسا  لالخ  نم 

اًّومن عرسألا  لامعألا  جذامن  دحأ  يكبشلا  قيوستلا  دعيو 
صاخشألا ال مظعم  لازي  نكلو ال   ، ًاّیلاح ملاعلا  يف 

 - جتنملا نوكلھتسملا  ىري  دق  ؟  اذامل ؛  هتيؤر نوعیطتسي 
تامدخ وأ   ، ةیحصلا ةيانعلا  وأ  ةیلزنملا  ةيانعلا  تاجتنم 

مھنكلو ال ةینوناقلا -  وأ  ةیلاملا  تامدخلا  وأ   ، تالاصتالا
نإ  . يقیقحلا يراجتلا  لمعلا  سیل  اذھ  نأ  نوكردي 

يقیقحلا يراجتلا  لمعلا 



متي يتلا  تاكبشلا  يف  لثمتي  لب   ، جتنملا يف  لثمتي  ال 
سیل  . ملاعلا ءاحنأ  عیمج  يف  اھلالخ  نم  جتنملا  قيوست 

لب  ، قرافلا ثدحأ  يذلا  وھ  يئابرھكلا  نوسيدإ "  " حابصم
. ةیئابرھكلا هتكبش 

؛ يكبشلا قيوستلا  ةمیق  نوكردي  نوریثكلا ال  لازي  الو 
. ةيدام تسیلو  ةیضارتفا ،  ةمیق  لثمي  هنإ   ، يئرم ریغ  هنأل 

هنإ  . اًمامت حضاو  ریغ  هنأل  نیعلاب  هتيؤر  كنكمي  الف 
نمف تامولعملا : رصع  يف  يقیقح  يراجت  لمع  جذومن 
لب  ، طقف كینیع  حتفت  نأ  يفكي  ، ال  هتمیق كاردإ  لجأ 
، كسفنب ثحبت  نأ  كیلع   . اًضيأ كنھذ  حتفت  نأ  كیلع 
ذخأي نم  دجت  نلو  قيرطلا  ىلع  كلدت  تاتفال  دجت  نلف 
رشتنا دقل   . يكبشلا قيوستلا  ىلع  فرعتت  يكل  كدیب 

كلذ ال عمو   ، ملاعلا ءاحنأ  عیمج  يف  يكبشلا  قيوستلا 
هتيؤر نع  ةزجاع  صاخشألا  نم  ةریبك  دادعأ  لازت 

. هتفرعمو
يمتنت كيرتكلإ  لارنجو  زروتوم  لارنج  لثم  تاكرشلاو 

: لثم  ، تازایتمالا امأ   . ةعانصلا رصع  تاكرش  ىلإ 
سإ . يب . ويو  ، ريودراھ سيإو   ، ياو بصو   ، زدلانودكام

، روتس
ةلحرملا تاكرش  نم  دعتف  تازایتمالا  نم  اھریغو 

ىلإ يعانصلا  رصعلا  نم  روبعلل  ترھظ  يتلا  ةیلاقتنالا 
يكبشلا قيوستلا  تاكرش  دعتو   . تامولعملا رصع 

رصع تاكرش 
يضارألا عم  طقف  لماعتت  اھنأل ال  ؛  ةیقیقحلا تامولعملا 
عم نكلو   ، نیفظوملاو عناصملاو  ماخلا  داوملاو 

. ةصلاخلا تامولعملا 



كتفیظو نأ   ، ًاّیكبش اًقِّوسم  كرابتعاب   ، دقتعت امبرو 
، كلذك تسیل  اھنكلو   ، هعیبو جتنملا  ضرع  ىلع  يوطنت 

اھضرع ىلع  ةردقلاو  تامولعملا  لیصوت  ىلع  يوطنت  لب 
. ةكبش ءانبو  عئار  لكشب 

رشع ثلاثلا  لصفلا 
لباقلا يراجتلا  عورشملا  : ٥ مقر #  لصألا 

ريوطتلاو ةفعاضملل 
دق يتلا   ، يكبشلا قيوستلا  نأشب  ًةيرھوج  ًةقیقح  كیلإ 
لاجم يف  نیبوھوملل  اًّصصخم  سیل  لمعلا  اذھ  كئجافت :

دحأ يف   ، ئراقلا يزيزع   ، كتدعو دقل   . تاعیبملا
اذھ نع  ديزملاب  كربخیس  نوج "  " نأب ةقباسلا  لوصفلا 

. تقولا ناح  دق  اھو   ، رمألا
صاخشألا نأ  يف  نوج "  " اي يأرلا  ينقفاوت  لھ  تربور :
ةرورضلاب اوسیل  يكبشلا  قيوستلا  يف  اًحاجن  رثكألا 

؟ ةبھومو ةعارب  تاعیبملا  يفظوم  رثكأ 
عقاولا يف  لوقأس  نكلو   ، طقف يأرلا  كقفاوأ  نل  نوج : 
ىلع بجي  ثیح  ؛  ام ةقيرطب  حیحصلا  وھ  سكعلا  نإ 
يف ىسني  نأ  ةرطفلاب " بوھوملا  تاعیبملا  فظوم  "

ةيادبلا
نم نكمتي  ىتح  لبق  نم  عیبلا  نع  هفرع  ءيش  لك 

. يكبشلا قيوستلا  يف  حاجنلا 
نيذلا نییكبشلا  نیقوسملا  حجنأ  نم  ریثكلا  ناك 

، نیملعم وأ   ، نيد لاجر  وأ   ، تاھمأ وأ   ، نیبردم امإ   ، مھتلباق
درسب ًاّیلعف  نوعتمتسي  نيذلا  صاخشألا  مھو 
قيوستلاو  . نيرخآلا ةدعاسمو  ةیصخشلا  صصقلا 



صصقلاو تامولعملا  ةكراشم  لوح  رودي  يكبشلا 
امك  . هتاذ دح  يف  رشابملا  عیبلا  ينعي  الو   ، ةیصخشلا

اًضيأ رودي 
مھمضت نيذلا  نيرخآلا  صاخشألا  حاجنب  مامتھالا  لوح 

. لمعلا ىلإ 
تاعیبم فظوم  دجوي  ثیح  ؛  لاح ةيأ  ىلع  دیج  ءيش  وھو 

. اًصخش نيرشع  لك  نیب  نم  بوھوم  دحاو 
. هؤادأ كنكمي  ام  وھ  عیبلا  لاجم  يف  حاجنلا  حاتفم  نإ 
يذلا ددعلا  وھف  يكبشلا  قيوستلا  يف  حاجنلا  حاتفم  امأ 

 . هتفعاضم كنكمي 
لمعلا ال اذھ  نإ  لوقأ  امدنع  نایحألا  ضعب  يف  تربور :
؛ ةككشم لاعفأ  دودر  ىلع  لصحأ   ، عیبلا لوح  روحمتي 

دقتعت الأ  نكلو   ، اًنسح : " لوقي ضعبلا  عمسأ  ثیح 
وعدت تنكأ  ءاوس  دصقأ  ؟  ءامسألا يف  فالتخا  درجم  هنأ 

تامولعم ، لدابت  وأ  اًعیب  جذومنلا  اذھ 
". ؟ ریبك دح  ىلإ  ظافلألاب  بعالت  درجم  اذھ  نأ  ىرت  الأ 
فالتخا درجم  الو   ، ظافلألاب ًابعالت  سیل  اذھ  نإ  ال،  نوج :
رھظي يذلا  وھ  اذھ  ةفعاضملا  لماعف   . ءامسألا يف 

عیبلا نیب  ریبكلا  قرافلا   ، يلعفو يعقاو  لكشب 
. يكبشلا قيوستلاو 

: صخشلا اذھل  هلوقأس  يذلا  درلا  وھ  اذھو 
ةديرف تاراھم  اذو  اًحجانو  اًعراب  تاعیبم  فظوم  تنك  اذإ  "
َّنكلو  ، تاعیبملا يف  اًنسح  ًءالب  يلبتسف   ، اھعون نم 

ىوتسملا ىلع  نوكي  نل  كءادأ  نأ  ىوقألا  تالامتحالا 
". يكبشلا قيوستلا  يف  هسفن 



نكمتي نل  تاجتنملا  نم  ریثكلا  عیبت  امدنع  كنأل  ؟  اذامل
. هتلعف ام  ةفعاضم  نم  كتكبش  يف  صاخشألا  مظعم 

تقو يف  لشفتس  لب   ، كتكبش ومنت  نل  كلذل  ةجیتنو 
. ركبم

. اھتيادب يف  يھو  اھیلع  تیضق  كنأل  تربور :
. تارم ةدع  ثدحي  رمألا  اذھ  تيأر  دقو   ، حیحص اذھ  نوج : 

نوأدبي نیعدبمو  نیبوھوم  اًصاخشأ  تدھاش  املاطلف 
مامأ مھسفنأ  نودجيو  يكبشلا  قيوستلا  يف  مھلمع 
حاجنلا ىلإ  قيرطلا  نأ  نودقتعي  مھنأل  ؛  دودسم قيرط 
ةديرفلا مھتاراھمو  مھتبھومو  مھتعارب  مادختسا  وھ 
ةلأسملا رودت  نكلو ال   . مھلمع يف  نیعدبم  اوحبصیل 

لوح
هب مایقلا  كنكمي  ام  لوح  لب   ، كدحو هب  مایقلا  كنكمي  ام 

. اًضيأ كریغو  تنأ 
ةديدش ةوقب  زیكرتلا  أطخ  فرتقت  تاكرش  اًضيأ  تيأر  امك 

، ةیصخشلا تاعیبملا  نم  ةعفترم  تايوتسم  ريدقت  ىلع 
عیمجلا عالطإ  ىلإ  مامتھالا  نم  ديزملا  ءاطعإ  نم  ًالدب 
ءادأ قيرط  نع  مھتادوھجم  ةفعاضم  ةیفیك  ىلع 

لاعفلا رصنعلا  يھ  ةفعاضملا  ىلع  ةردقلا  نإ   . نيرخآلا
. تاعیبملا ىلعأ  بحاص  نوكت  نأ  ىلع  ةردقلا  سیلو   ، انھ

امدنع
اذھ حیضوت  يف  يكبشلا  قيوستلا  تاكرش  لشفت 
رمتسملا روطتلا  ىلع  مھتردقب  ررضلا  قحلت  اھنإف   ، رمألا

نوفعاضي نيذلا  صاخشألا  ومنلا : كرحم  طیشنتو 
. مھسفنأ

نع ثدحتت  امدنع  كنأل  ؛  ةياغلل عئار  رمألا  اذھ  نإ  تربور :



، لمعلا يف  نیعراب  اونوكي  نأ  نولواحي  نيذلا  صاخشألا 
نوركفي انھ  مھنإ  ؟  ءالؤھ هلعفي  ام  كردت  لھ 

ىلإ سیلو   ،" S  " ةئفلل نومتني  نيذلا  صاخشألا  ریكفت 
بجي دیكأت  لكبف   " S  " ةئفلا يف  شیعت  امدنع   ." B  " ةئفلا

اذإ اذام  نكلو  اًديرفو ! اًعدبمو  اًعئار  نوكت  نأ 
ىلإ يھتنتس  B "؟  ةئفلا "  يف  هسفن  ركفلا  اذھ  تینبت 

. موتحم لشف 
رییغت ثادحإ  الو  ةيروطاربمإ  ءاشنإب  دروف " يرنھ   " مقي مل 
لمع جذومن  سیسأت  قيرط  نع  ملاعلا  اذھ  يف  ریبك 

ةديرفلا بھاوملاو  تاراھملا  ىلع  ينبم  يراجت 
. هيدل نیلماعلل 

تارایسلا نوعنصي  يذلا  نییفرحلا  نییعت  هناكمإب  ناك 
عیبیس ناك  امبرو   ، ةعئار تارایس  جتنیس  ناكو   ، ًاّيودي
؛ اًماظن عضو  كلذ  نم  ًالدب  هنكلو   . اھنم تائم  عضب 
مھتقوب هیف  طارخنالا  نويداعلا  صاخشألا  عیطتسي  ثیح 

نم ةریبك  تایمك  جاتنإل  مھدوھجمو 
. تارایسلا نیيالم 

ةئفلا ىلإ  ًاّیلعف  يمتني  يذلا  صخشلاك  ركفي  دروف "  " ناك
." B "

اذھ نكلو   ، ةقيرطلا كلتب  رمألا  يف  ركفأ  نكأ  مل  نوج :
جاتحت يذلا  ریكفتلا  جھنم  وھ  اذھ   . ةقیقحلا وھ  طبضلاب 

قيوستلا لاجم  يف  حجنت  نأ  تدرأ  اذإ  هعابتا  ىلإ 
. يكبشلا

يكبشلا قيوستلا  ةكرش  حنمي  يذلا   ، ىرخأ ةرم  رركأو 
لب هلعف  كنكمي  ام  سیل  ةیقیقحلا  اھتوق  كب  ةصاخلا 
ينبت نأ  كیلع   ، ىرخأ ةرابعب  ةفعاضملا .  ىلع  كتردق 



اھخسن ًابيرقت  صخش  يأ  عیطتسي  يتلا  ةقيرطلاب  كلمع 
طبضلاب وھ  هلعفت  امل  نيرخآلا  خسن  نأل  ؟  اذامل  . ةلوھسب
اذھ  . هثودح ىلإ  جاتحت  ام  وھو   ، هقیقحت يف  بغرت  ام 

يدؤي ام 
. كحاجن ىلإ 

، لیلق دعب  ةفعاضملا  ةشقانم  ىلإ  ىرخأ  ةرم  دوعنس 
ةیلباق حلطصم  نع  ًالیلق  ثدحتأ  نأ  ًالوأ  ديرأ  يننكلو 

. ريوطتلا
ةیئاھناللا ريوطتلا  ةیلباق  قیقحتل  تامولعملا  تاودأ 

" نوج  " هنع ثدحتي  ام  حیضوتل  ىرخأ  ةقيرط  كانھو 
ةوق نأ  ينعي : اذھف   ، ةفعاضملا يف  رسلا  نإ  لوقي  امدنع 

نإف عسوتلاو .  ريوطتلل  هتیلباق  يف  نمكت  كعورشم 
اھنأ ةطاسبب  ينعت  ريوطتلل  ةلباقلا  تاعورشملا 
. ىوتسم يأ  ىلع  اھؤارجإ  نكمي  تاعورشم 

ام اًریثك  يتلا  لشفلا  وأ  حاجنلا  امإ  ةلأسم  يھ  كلت 
باحصأب ملاعلا  ئلتمي   . تاعورشملا باحصأ  اھھجاوي 
تاكرشلا نوسسؤي  نيذلا  نیلمتحملا  تاعورشملا 

، ةحجانلا
ىنستي ثیحب   ، دودحم قاطن  ىلع  نولمعي  مھنأ  املاط 
نم بناج  لك  ىلع  مھسفنأب  ةرطیسلا  ماكحإ  مھل 

باحصأ نم  ًالیلق  اًددع  كانھ  نكلو   . لمعلا بناوج 
لامعأ جذومن  میمصت  ةیفیك  نوكردي  نيذلا  تاعورشملا 

نود تارم  ةدع  هراركتو  هتفعاضم  نكمي  مھب  صاخ  ریغص 
. مھنم رشابم  لخدت 

ةلسلس سیسأت  دنع  كورك " يار   " قلأت رس  وھ  اذھو 
ةعومجم فیظوت  ىلإ  َعسي  مل  هنإف   . زدلانودكام معاطم 



لكشب معاطملا  يف  لمعلا  يف  نیبوھوملا  نم  ةحجان 
صاخ

تاربخلا میمصتب  ماق  لب   ، ةددعتملا هتاعورشم  اوريدیل 
. تاعورشملا كلت  لخاد 

. ةیكذلا يكبشلا  قيوستلا  تاكرش  هتلعف  ام  طبضلاب  اذھ 
نیمدقملاو نیثدحتملا  فیظوت  ةلواحم  نم  ًالدبف 

اوماق  ، ةیلاعلا تاراھملا  يوذ  نم  تاعیبملا  يبودنمو 
میمصتب

تاودأ لكش  ىلع  هسفن  ماظنلا  لخاد  ضرعلا  جذومن 
نیب ثدحي  مل  رمألا  اذھ  نإ  نوج "  " لوقي امكو   ، ةیتامولعم

. اھاحضو ةیشع 
يف يكبشلا  قيوستلا  يف  اولمع  نم  هجاو  نوج :
ملعت عیمجلا  رودقمب  ناك  اذإف  اًكئاش : ًايدحت  تايادبلا 

لمع نوعیطتسي  مھنإف ال   ، يميدقت ضرع  لمع  ةیفیك 
ضرع

" صخش يأ   " ناكمإب نأ  ينعي  اذھو  لاعف .  يميدقت 
يف اًحیحص  اًمئاد  سیل  اذھ  نكل   ، لمعلا اذھ  يف  حاجنلا 

. عقاولا
صاخشألا ىلع  ًاّیلعف  لمعلا  دمتعا  ىلوألا  مايألا  يف 

ءزج دمتعاو   ، ةمیظع ةیميدقت  تاراھم  نوكلتمي  نيذلا 
لمع ةیفیك  ىلع  يراجتلا  لمعلا  اذھ  ملعت  نم  ریبك 

ضرع
نيذلا مھ  اًّدج  ًالیلق  اًددع  َّنكلو   . حجان يميدقت 

ضورعلا يف  ةیقیقح  تاراھم  باستكا  نم  نونكمتیس 
. عیبلا عم  لاحلا  يھ  امك   ، ةفرتحملاو ةعماللا  ةیميدقتلا 

اذھو



لكشب ومنلا  ىلع  يراجتلا  لمعلا  ةردق  دییقت  ىلإ  ىدأ 
. غلاب

يف رھظت  ضرعلا  تاودأ  تأدب  نیحلا  كلذ  يف  تربور :
. ةروصلا

مایقلا تاونس  ذنم  نوریثكلا  لواح  دقف   ، حیحص اذھ  نوج :
تابیتكو ةینالعإلا  تابیتكلا  نیمدختسم  هسفن  رمألاب 
نع حاجنلا  نم  ءيش  قیقحت  نم  اونكمتو   ، عیبلا

نأ عیطتسي  دق ال  يداعلا  صخشلا  نأ  نیح  يف   . اھقيرط
ًالمتحم ًالیمع  هجوي  نأ  عیطتسي  هنكل   ، اًعئار اًمدقم  نوكي 

تارشنلا نكلو   . جولاتك وأ  ةرشن  لالخ  نم 
صخش مامتھا  ةراثإل  يفكي  امب  ةباذج  تسیل  تابیتكلاو 

اھسفن ةیحلاو  ةرھبملا  ةیميدقتلا  ضورعلا  ةءافكب  ام 
. يویحلا مدقملا  اھلمع  عیطتسي  يتلا 

ضورعلا ةینقت  يف  لئاھ  لوحت  ثدح  كلذ  مغرو 
راشتناو  . ةیضاملا ةلیلقلا  دوقعلا  ىدم  ىلع  ةیميدقتلا 
صرف اھیف  ىواستت  ةئیب  ىلإ  ىدأ  ةیمقرلا  ةینقتلا 

؛ عیمجلا
ةجمدملا صارقألا  لثم   ، ةیمقرلا تاودألا  نإ  ثیح 
ضورعلا تلعج   ، مالعإلا لئاسوو  ويدیفلا  صارقأو 

. اًنكمم اًرمأ  ةيویحلاو  ةباذجلا  ةیميدقتلا 
ریثم رمأ  باتكلا  اذھ  مسال  تربور  اي  كرایتخا  نأ  دجأ  يننإ 

اذھ لمعلا  جذومن  نأ  نم  مغرلا  ىلع  هنأل  ؛  مامتھالل
وحن ىلعو   ، طقف ًاّیلاح  أدب  هنإف   ، دوقع ذنم  دوجوم 

انك ام  نإ   . ةیقیقحلا هتاناكمإ  راھظإ  يف   ، ةياغلل يقیقح 
ىلإ تدأ  يتلا  بابسألا  هذھ  دحأ  وھ  وتلل  هنع  ثدحتن 

. كلذ



يكبشلا قيوستلا  ةكرش  ءاشنإب  نآلا  موقت  امدنع 
. اًعراب ًاثدحتم  حبصت  نأ  ىلإ  اًّرطضم  نوكت  نل  كب  ةصاخلا 

كیف رثؤت  نأ  نكمي  عقاولا  يف  كلذ  لعف  ةلواحم  نأل 
؛ ًابلس

ةصصختملا تاراھملا  كلت  نإ  ىرخأ  ةرم  لوقن  ثیح 
. ةفعاضملل ةلباق  نوكت  ةياغلل ال 

وأ ًاثدحتم  حبصت  نأ  ىلع  كسفن  بيردت  ةلواحم  نم  ًالدبف 
ةمدقملا لمعلا  تاودأ  مادختسا  طقف  كیلع  اًرھام  اًمدقم 

ةمزاللا ةیميدقتلا  ضورعلاب  مایقلل  كتكرش  نم 
. كنع ةباین 

لوانتم يف  هذھ  لمعلا  تاودأ  تحبصأ  كلذ  ىلع  ةوالع 
لیھستب موقت  نأ  ةكرشلا  ةحلصم  نم  نأل  ؛  عیمجلا

دق ایجولونكتلا  نألو   ، ةحاتم اھلعجو  اھیلع  لوصحلا 
. يلاحلا تقولا  يف  ةحاتم  تاودألا  هذھ  تلعج 
ةیمقرلا ويدیفلا  صارقأو  ةیمقرلا  ةجمدملا  صارقألاو 

ربع ةیميدقتلا  ضورعلاو  ةدوجلا  ةیلاعو  ةفلكتلا  ةضفخنم 
يلاع يئرملا  وأ  يتوصلا  ثبلا  كلذ  يف  امب  تنرتنإلا - 

ةیلمع ملح  قیقحت  نكمملا  نم  تلعج  ةدوجلا - 
لكشب روطتلل  ةلباقلاو  ةيریھامجلا  يكبشلا  قيوستلا 

لمع جذومن  قلخ  ىلإ  ىدأ  ام  ؛  عقاولا ضرأ  ىلع  لماك 
َحَمَس

قوفتلاو هیلإ  لوصولا  ةصرف  ىلع  لوصحلاب  نیيالملل 
. هیف

كلمع ءانب  دنع  هنأ  ينعي  اذھ  ؟  اذھ هینعي  ام  كردت  لھ 
. اًمامت روطتلل  ةلباق  ًالوصأ  ينبتس   ، صاخلا يكبشلا 

مجح ةیمنت  عیطتست  كنأ  ينعي  اذھ  ديدش  حوضوبو 



. هديرت يذلا  ردقلاب  يراجتلا  كعورشم 
لداجملا رود  بعلأ  نأ  دبال  انثيدح  لمكن  نأ  لبقو 

. ىرخأ ةرم  يلكشلا 
دقل  ، نوج اي  كیلع  هحرطأ  نأ  ديرأ  لاؤس  َّيدل  تربور :

امدنع لاؤسلا  اذھ  نوحرطي  نیككشملا  تعمس 
ةجاحب نكت  مل  اذإ   ، نذإ : " ةفعاضملا ةیلباق  رمأب  نوعمسي 

اًّرطضم تسلو   ، اًقوفتم تاعیبم  فظوم  نوكت  نأ  ىلإ 
اذامف  ، اًریبخ اًمدقم  وأ  ًاثدحتم  نوكت  نأ  ىلإ  اًضيأ 

ىلإ ةكرشلا  جاتحتس  اذامل  ؟  لعفتس
". ؟ اھیف كدوجو 

ببسلا وھ  اذھ   . نيرخآلا عم  لصاوتلا  يھ  كتمھم  نوج :
جاتحت ببسلا  اذھلو   ، يكبشلا قيوستلاب  هتیمست  يف 
هذھ لباقم  اًرجأ  كل  نوعفدي  مھنأ  امك   ، كیلإ ةكرشلا 

. ةمھملا
قِّوسمك كتنھمل   ، ریبعتلا زاج  نإ   ، يفیظولا فصولا  نإ 

ىلإ مھوعدتو   ، صاخشألا عم  لصاوتت  نأ  وھ  يكبش 
مھوعدت وأ   ، اھھاجت سامحب  رعشت  يتلا  تاجتنملا  ةبرجت 
مھعم عباتت  مث   ، اھكلتمت يتلا  تامولعملا  ىلع  عالطالل 
لمعلا ىلإ  مامضنالا  رارق  مھذاختا  روف  مث   . كلذ دعب  رمألا 

كتاربخو كتسامح  مھیلإ  لقنت  نأ  كیلع  كعم 
كانھ  ، ىرخأ ةرمو   . تنأ هتملعت  ام  مُّلعت  يف  مھتدعاسمو 
بيردت ءبع  نم  ریبك  ءزج  فیفخت  اھنأش  نم  ةیمقر  تاودأ 

. كلھاك نع  نيرخآلا 
، تاثداحملا ءارجإو   ، تاقالعلا ءانب  ىلع  كتفیظو  يوطنتو 

مھتدعاسمو  ، نيرخآلا ىلع  فرعتلاو  تالامتحالا  ةساردو 
. يراجتلا لمعلا  اذھ  هیلع  يوطني  ام  مھف  ىلع 



يراجتلا لمعلا  اذھ  يف  ءازجأ  كانھ  نإف  مث  نمو 
لثم  ، كنم لضفأ  اھب  مایقلا  ةحاتملا  تاودألا  عیطتست 

ءازجأ ال كانھو   . كلذك بيردتلاو   ، يميدقت ضرع  لمع 
وھو  ، كاوس زیمتم  لكشب  اھب  مایقلا  دحأ  عیطتسي 

. يرشبلا لصاوتلا 
تنأ  ، يكبشلا قيوستلا  يف  ةيرھوجلا : ةركفلا  يھ  كلت 

. ةلاسرلا رود  سیلو  لوسرلا  رود  بعلت 
ةعومجمب لقنتت  اھیف  تنك  يتلا  مايألا  كلت  تضقنا  دقل 

ةفرغ يف  ًالماك  اًرجتم  دعُت  وأ   ، تاجتنملا تانیع  نم  ةریبك 
ايازم نم  ةليوط  ةمئاق  ظفح  ىلإ  رطضت  وأ  كتشیعم 

يداحلا نرقلا  يف  اننإ   . ةیلاملا تاءاصحإلا  نمو  تاجتنملا 
يف كنم  ًالدب  لمعلا  اذھ  لك  تاودألا  يدؤتو  نيرشعلاو . 
يھ طقف  كتفیظو  نوكتو   . ةیلاحلا قيوستلا  تاكبش 

. ةوعدلاو لصاوتلا 
ىلإ كجایتحا  مدع  ينعي  اذھف ال   ، لاح ةيأ  ىلعو 

ريوطت ىلإ  ةجاحب  تنأف   . اًعطق اھیلإ  جاتحت  لب   ، تاراھملا
مقر لصألا  نم  اًءزج  اھفصوب  اھیلإ  انقرطت  يتلا  تاراھملا 

، لصاوتلاو  ، ضفرلا لمحت  ىلع  ةردقلاو   ، سفنلاب ةقثلا  : ١
، صاخشألاب مامتھالاو   ، عتمملا درسلا  ىلع  ةردقلاو 

. تاراھملا يقابو   ، مھبيردتو
نم تدعاس  تنك  اذإ   . تاراھملا كلتب  عتمتي  عیمجلا  َّنكلو 



ءابآلا ةطبار  وأ   ، مدقلا ةرك  يرود  میظنت  ىلع  لبق 
يف لبق  نم  تكراش  وأ   ، جنرطشلا يدان  وأ  نیملعملاو 
يف بيردتلاب  تمق  وأ   ، ةینيد ةنجل  وأ  ةیسایس  ةلمح 
نمف  ، كب ةصاخ  ةینف  ةقرف  تنَّوك  وأ   ، نیئشانلا يرود 

. ةكبش ءانب  ةیفیك  فرعت  كنأ  دكؤملا 
يوذ نم  تاعیبم  يفظوم  ىلإ  ةجاحب  تسل  تنأ 
ىلإ جاتحت  لب   ، هب موقت  ام  راركتل  ةیلاعلا  تاراھملا 
لصاوتلاو لمعلا  تاراھم  ملعتل  دادعتسا  ىلع  صاخشأ 

، يصخشلا دیعصلا  ىلع  مھسفنأ  ةیمنتو   ، ةیساسألا
، مھریصم نيوكت  يف  قحلا  مھل  لامعأ  لاجر  اوحبصیل 

. قيرف ءانب  ىلع  ةردقلا  مھيدلو 
ةراھمب نوعتمتي  نيذلا  صاخشألا  نم  اًّدج  لیلقلا  كانھ 

يأ عیطتسي  ةیلمعلا  ةیحانلا  نم  نكلو   . عیبلا يف  ةیقیقح 
بيردتلاو يكبشلا  لمعلا  ةراھم  بستكي  نأ  درف 

تائمل حاتم  لمعلا  اذھ  نأ  ينعي  ام  ؛  قيرفلا ءانبو 
ًالباق ًالمع  كيدل  نأ  اًضيأ  ينعيو   ، كناریج نم  نیيالملا 

ةیمنتب موقت  نأ  درجمبف   . روطتللو ةفعاضملل  اًمامت 
ةكبشلا

تنقتأ اھنیح  نوكت  نیسمخ  ىلإ  مث   ، دارفأ ةسمخ  ىلإ 
ىلإ لصت  ىتح  اھتیمنتل  ةمزاللا  ةیساسألا  تاراھملا 

. كلذ نم  رثكأو   ، فالآ ةسمخوأ   ، درف ةئامسمخ 
 . ةدایقلا ىلإ  انذخأي  هرودب  اذھو 

رشع عبارلا  لصفلا 
ریظنلا ةعطقنم  ةدایقلا  تاراھم  : ٦ مقر #  لصألا 

، يكبشلا قيوستلا  ملاع  فاشكتسا  يف  تأدب  امدنع 



ثیح ؛  تایلاعفلاو تاعامتجالا  نم  ديدعلا  روضحل  تبھذ 
نوفقي مھو   ، صاخشألا تارشع  ىلإ  تعمتسا 

ماھلإل مھدھج  لك  نولذبيو   ، ةفرغلا ةمدقم  نم  نوثدحتيو 
. يصخشلا حاجنلا  ىلإ  لوصولل  نيرخآلا 

نووري مھو   ، دارفألا ءالؤھ  ىلإ  عمتسأ  تنك  امیفو 
قیقحت نم  اونكمت  ىتح   ، رفصلا نم  ءدبلا  نع  مھصصق 

لمعلا اذھ  نأ  تكردأ   ، مھمالحأ يف  هونمت  ام  زواجتي  ءارث 
يدلاو ينثح  ام  قیقحت  ىلع  صاخشألا  ءالؤھ  دعاس  دق 
درجم مھملعي  نكي  مل  وھو :  ، طبضلاب هلعف  ىلع  ينغلا 

مھتایصخش غوصي  ناك  لب   ، يراجتلا لمعلا  ئدابم 
. ةداقك

ءالؤھ نأ  الإ  لاملا  نع  اًریثك  نوثدحتي  مھنأ  ادب  امنیبو 
ةعقوقلا نم  اوجرخیل  اًّقح  نيرخآلا  اومھلأ  صاخشألا 

اوعسيو  ، مھفواخم ىلع  اوبلغتيو   ، اھلخادب نوعبقي  يتلا 
عتمت رمألا  اذھب  مایقلا  بلطتو   . مھمالحأ قیقحت  ىلإ 
يلحتلا ةرورض  يف  ببسلاو   . ةدایقلا تاراھمب  ثدحتملا 
تاملكلا صاخشأ  ةدع  ددري  امدنع  هنأ  وھ  ةدایقلا  ةراھمب 
، مالحألا نع  طارفإب  اھسفن  ةمدختسملا  تارابعلاو 

نكمتي  ، ةيرحلاو  ، ةرسألا عم  تقولا  نم  ديزم  ءاضقو 
ماھلإلا ثبو   ، ةقثلاب يلحتلا  ىلع  ثحلا  نم  مھنم  لیلقلا 

تاملكلا كلتل  نوبیجتسي  نيرخآلا  اولعجیل  ؛  يفاكلا
. تارابعلاو

ةبسانملا تاملكلا  ظفح  درجمب  قلعتي  رمألا ال  نإ 
ىلإ ةرشابم  ثدحتلا  ىلع  ةردقلا  ريوطتب  لب   ، اھديدرتو
زجعي يتلا  ةمسلا  يھ  كلت   . مھرعاشم سملو  نيرخآلا 

ناسللا



. ةیقیقحلا ةدایقلا  يھ  كلتو   . اھفصو نع 

مقر ١: لصألا  نمض  ةجردم  ةدایقلا  تاراھم  نأ  دقتعت  امبر 
لصألا يف  وأ  ةیعقاولا " ةایحلا  يف  لامعألا  ةرادإ  ملعت  "
اذھ ودبيو  حبرملا ." يصخشلا  ريوطتلا  راسم  :" مقر ٢

. نیتلاحلا نیتاھب  كتجح  حیضوت  عیطتستو   ، ًاّیقطنم رمألا 
دعي ةدایقلا  ىلع  ةردقلاب  يلحتلا  نأ  يھ  ةقیقحلا  َّنكلو 

يف لصأ  اھنأ  ةجردل  ةردانو  ةيوقو  اًّدج  ةمیق  ةراھم 
. اھب صاخ  لصف  يف  اھلوانت  قحتستو   ، اھتاذ دح 

، ةمھم تانوكم  ىرخألا  ةيراجتلا  تاراھملا  عیمج  دعت 
، اًعم تاراھملا  عیمج  دشحت  يتلا  يھ  ةدایقلا  َّنكلو 

. ةحجانلا ةيراجتلا  لامعألا  ينبت  يتلا  يھو 
ةرشابم حورلا  ىلإ  ذفنت  تاملك 

، نيرشعلا نرقلا  تاینیتسو  تاینیسمخ  يف  تأشن  دقل 
مظعأ دحأ  يدینیك "  . فإ نوج   " سیئرلا ناك  امنیح 

ربخأ امدنعو   . قالطإلا ىلع  مھتفرع  نيذلا  ءابطخلا 
ىلإ ًالجر  لسرنس  اننأب  ماع ١٩٦١  ويام  يف  بعشلا 

ىندأ انئاملع  ىدل  نكي  مل   ، دقعلا اذھ  نوضغ  يف  رمقلا 
هذھ تزواجت  دقل   . رمألا اذھ  قیقحت  ةیناكمإ  نع  ةركف 

ةركفلا
مغرلا ىلعو   . اھانققح اننكلو   ، دودحلاو تاحومطلا  لك 

ثالث نم  لقأ  دعب  يدینیك "  . فإ نوج   " سیئرلا لایتغا  نم 
هعبر الإ  دقعلا  نم  َّرم  دق  نكي  ملو   ، تاونس

ترمتسا اھنأ  ةجردل  ةيوقو  ةذفان  تناك  هتدایق  نإف   ، طقف
، سیئرلا لایتغا  نم  مغرلا  ىلعو   . هتافو دعب  ىتح 



ببسب ةلودلا  عزعزتو   ، مانتیف برحل  ةیثراكلا  جئاتنلاو 
بئان نم  ةسائرلا  لاقتناو   ، ماسقنالاو بغشلا  لاعفأ 

قباسلا هسفانم  ىلإ  يدینیك "  . فإ نوج   " سیئرلا
؟ كلذ مغر  انلعف  اذامف  ماع ١٩٦٨،  نوسكین " دراشتير  "
كلذ نوضغ  يف  ماع ١٩٦٩، و  رمقلا  ىلإ  ًالجر  انلسرأ  دقل 

. لعفلاب دقعلا 
لالخ نم  فادھألا  قیقحت  ىلع  ةردقلا  ةدایقلا : يھ  كلت 
؛ نيرخآلا عم  اھكراشت  يتلا  ةيؤرلا  يف  ةنماكلا  ةوقلا 

. لابجلا كيرحت  نییقیقحلا  ةداقلا  ناكمإبف 
اًصاخشأ اوسیل  ءامظعلا  ةداقلا  نأ  مانتیف  يف  تفشتكا 
ةءاسإلاو حایصلاو  خارصلا  وھ  هنولعفي  ام  لك   ، نیساق
ةداقلا نأ  تفشتكا  ةكرعملا  مضخ  يفف  ؛  ةیندبلا

امدنع نكلو   ، نیئداھ نونوكي  ام  ًابلاغ  ناعجشلاو  ءامظعلا 
. مھثيدحب انسوفنو  انحاورأ  نوسمي  نوثدحتي 

، صصقلا درس  يف  نیعراب  ءامظعلا  ةداقلا  عیمج  ناك 
مھتيؤر لیصوت  ىلع  نيرداقو   ، نيرخآلا هابتنا  بذجو 
امتاھملا " ىلإ رظنا   . نورخآلا اھاري  ىتح  ةيویح  ةقيرطب 

اًعراب ناك  هنأ  ينعي  ام  ؛  اًمیظع اًدئاق  ناك  دقل   ،" يدناغ
. كلذك صصقلا  درس  يف 

وأ تاجتنملا  لضفأ  مدقت  يتلا  تاكرشلا  ققحت  ال 
اھب يتلا  تاكرشلا  كلت  اھققحت  لب   ، حابرألا ربكأ  تامدخلا 

اھخيرات ركذ  لھاجتت  يتلا  تاكرشلا  نإ   . ةداقلا لضفأ 
ناك ول  ىتح   ، بيرق تقو  يف  اھلمع  دقفتس   ، هدرسو

يناعت ةكرش  دجأ  امدنعو   . نوزخملا نم  نانطأ  اھيدل 



ىلع دئاقلا  ةردق  مدع  ىلإ  عجري  ًابلاغ  ببسلا  نإف   ، ًاّیلام
ةعتمم ةقيرطب  ثدحتلا  دیجي  هنإ ال   ، ةكرشلا ةركف  لیصوت 
. ئیس رواحم  هنكل   ، ًاّیكذ نوكي  امبرو   . نيرخآلا بذجت 

B ةئفلا "  يف  اھريوطت  مزاللا  ةدایقلا  تاراھم  اًَریثك  فلتخت 
ةئفلا يف  نایحألا  بلغأ  يف  ةمزاللا  ةرادإلا  تاراھم  نع   "

نإف لوقأ : ام  مھف  ئست  S ". ال  ةئفلاو "   " E "
نیب اًعساش  اًقرف  كانھ  نكلو   ، ةمھم ةرادإلا  تاراھم 

نيريدملا نإ  ثیح  ؛  ةدایقلا تاراھمو   ، ةرادإلا تاراھم 
ةرورضلاب نيريدم  ةداقلا  سیلو   ، ةرورضلاب ةداق  اوسیل 

. اًضيأ
،" S  " ةئفلل نیمتنملا  صاخشألا  نم  ریثكب  تیقتلا  ام  اًریثك 

نيذلا  ، ةریغصلا تاعورشملا  باحصأ  وأ  نیصتخملا  نم 
نيرداق ریغ  مھنكلو   ، مھتاكرش عیسوت  يف  نوبغري 

ىلإ نورقتفي  مھنأ  وھو   ، طقف دحاو  ببسل  كلذ  ىلع 
الو  ، مھراكفأ عابتا  يف  دحأ  بغري  الف   ، ةدایقلا تاراھم 
دقو  . مھنم ماھلإلا  نودمتسي  الو   ، مھب مھوفظوم  قثي 
نيذلا ىطسولا  ةرادإلا  نم  نيريدملا  نم  ریثكب  تیقتلا 
مدعل ؛  ةكرشلاب يفیظولا  ملسلا  قلست  يف  اولشف 
ءيلم ملاعلا  نإ   . نيرخآلا عم  لصاوتلا  ىلع  مھتردق 

صاخشأب
كيرش ىلع  روثعلا  ىلع  نيرداق  ریغ  مھدرفمب  نوشیعي 

راھظإ يف  نولشفي  مھنأ  درجمل   ، مھمالحأ ةكيرش  وأ 
. ةلضافلا مھتایصخش 

يھ كلتو   ، ةایحلا بناوج  عیمج  يف  لصاوتلا  رثؤي 
. يكبشلا قيوستلا  نم  اھملعتن  يتلا  ىلوألا  ةراھملا 

ضعب يف  مھسفنأ  يكبشلا  قيوستلا  ةداق  فصي 



اًروجأ نوضاقتي  نیقبل  نیثدحتم   " درجم مھنأب  نایحألا 
نیثدحتملا ءالؤھ  نمض  نم  مھ  عقاولا  يفو  ةعفترم ."

نیقبللا
مھنأ وھو  اًّدج  طیسب  ببس  ىلإ  كلذ  عجريو   ، اًرجأ ىلعألا 

. اًّقح نیثدحتملا  لضفأ  نمض  نم 
تیقتلا  ، يكبشلا قيوستلا  تابيردت  روضح  تأدب  امدنع 

، عقاولا ضرأ  ىلع  اًرھاب  اًحاجن  اوققح  تاكرش  باحصأب 
ریثك ناك  دقلو   . رفصلا نم  مھتاكرش  اوأدب  دق  اوناكو 

مئاق سيردتلا  يف  مھجھنم  نأل  ؛  ءامظع نیملعم  مھنم 
يروضح ءانثأ  يفو   . يرظن ملع  ىلع  سیلو   ، ةبرجت ىلع 
يف قفتأ  يسفن  تدجو   ، لامعألا تاودن  نم  ديدعلا 
رمألا هبلطتي  امع  رشابملا  مھثيدح  عم  نایحألا  نم  ریثك 

. عقاولا ضرأ  ىلع  لامعألا  ملاع  يف  حاجنلل 
عم ثدحتأل  اًمئاد  بھذأ  تنك  تاودنلا  هذھ  دعبو 

يتلا ةلئاطلا  لاومألا  مجح  نم  شھدنأ  تنكف  ؛  نیبردملا
اًضيأ نكلو   ، مھتاكرش قيرط  نع  طقف  سیل   ، اھوعمج
ًالاومأ مھنم  ديدعلا  ىنج  دقل   . مھتارامثتسا لالخ  نم 

ربكأ نم  ریثكلا  اھینجي  يتلا  لاومألا  ریثكب  قوفت  ةلئاط 
. ىربكلا ةیكيرمألا  تاكرشلا  يف  نیيذیفنتلا  ءاسؤرلا 
، نیبردملا ءالؤھ  يف  رخآ  ءيش  كانھ  ناك  كلذ  عمو 

ىلعف ؛  ریثكب ىوقأ  اًعابطنا  يسفن  يف  فَّلخ  ءيش 
اونوكي ملو   ، اًریبك ًءارث  اوققح  دق  اوناك  مھنأ  نم  مغرلا 

نيرطضم
نیفوغش اوناك  مھنإف   ، تایلاعفلا كلت  ةدایق  ىلإ  دیكأتلاب 

. مھتدعاسمو نيرخآلا  میلعتب 
موقي يكبشلا  قيوستلا  نأ  ةقیقح  كاردإ  يف  تأدبو 



مھئادأ عفرو  نیفظوملل  ةداقلا  ةدعاسم  ساسأ  ىلع 
ةيدیلقتلا تاكرشلا  موقت  امنیب   ، ایلعلا بصانملا  ؤوبتل 

ةماع ءاقبإو   ، نیفظوملا نم  لیلقلا  ةیقرتب  ةیموكحلا 
بتاورلاب نیعناق  اضرلا  نم  ةلاح  يف  مھ  امك  نیفظوملا 

يكبشلا ال قوستلا  يبردم  نإ   . اھنوضاقتي يتلا  ةتباثلا 
نورسختسف  ، مكلمع يف  اًدیج  اودؤت  مل  نإ  : " نولوقي

ينوعد : " كلذ نم  ًالدب  مھدحأ  لوقي  لب  مكفئاظو ."
نوكأس  . لضفأو لضفأ  لكشب  ءادألا  ىلع  مكدعاسأ 

اًحاتم
". دحاو قيرف  يف  نحن   . ملعتلا نوديرت  متمد  ام  مكمیلعتل 

ةداقلا نم  اًّدج  صاخ  عون 
ةدایقلا تامس  نم  اًریثك  صاخشألا  نم  ریثك  كلتمي 

مل مھنأل   ، اًدبأ تامسلا  كلت  نورھظي  مھنكلو ال   ، مھلخادب
مھفتي ينغلا  يدلاو  ناكو   . اًدبأ ةصرفلا  كلتب  اوظحي 

ىلع اھلجأ  نم  ينعجش  يتلا  بابسألا  دحأو   ، رمألا اذھ 
ىلإ باھذلا  مث   ، ةيرحبلا ةاشم  تاوق  ىلإ  مامضنالا 

. ةيدایقلا يتاراھم  ريوطت  ناك   ، مانتیف
ةيرحبلا ةاشم  ىلإ  مامضنالا  ىلإ  ةجاحب  تسل  كنكلو 

، كلخادب ةيدایقلا  تاراھملا  ريوطتل  ةصرف  ىلع  لصحتل 
لالخ نم  ةصرفلا  هذھ  ىلع  لوصحلا  عیطتست  لب 

ةدایقلا جمانرب  يف  ةیقیقحلا  ةزیملاو   . يكبشلا قيوستلا 
نم روطي  هنأ  يف  نمكت  يكبشلا ال  قيوستلا  يف 
صاخلا ةدایقلا  عون  يف  لب   ، دارفألا ىدل  ةدایقلا  تاراھم 

يذلا
. هزربي



نع عافدلاب  نيرخآلا  ماھلإ  نوعیطتسي  ةداق  شیجلا  عنصي 
ءانب نوعیطتسي  ةداق  لامعألا  ملاع  عنصي  امیف   ، مھدالب

ضوخ نم  اھلالخ  نم  نونكمتي  لمع  قرف 
ىلإ يكبشلا  قيوستلا  فدھي   . اھب زوفلاو  ةسفانملا 

لالخ نم  نيرخآلا  يف  ریثأتلا  عیطتسي  يذلا  دئاقلا  قلخ 
ةیفیك نيرخآلا  میلعتب  موقي  ثیح  ؛  اًمیظع اًملعم  هلمع 

ءارو يعسلا  ةیفیك  مھمیلعت  قيرط  نع   ، مھمالحأ قیقحت 
 . مھمالحأ

مھلي  ، ودعلا ةميزھ  وأ   ، ةسفانملا يف  زوفلا  نم  ًالدب 
مھنوملعيو  ، نيرخآلا يكبشلا  قيوستلا  ةداق  ةیبلاغ 

ملاعلا اذھ  همدقي  يذلا  يداصتقالا  زفاحلا  داجيإ  ةیفیك 
نود

. نيرخآلا ءاذيإ 
ةمیقلا ةباثمب  ةدایقلا  ىلع  ةردقلا  ريوطت  ةصرف  دعُت 

عبطلاب كنكمي   . يكبشلا قيوستلا  يف  ةديرفلا  ةيرھوجلا 
ىلإ شیجلا  نم  اًءدب   ، رخآ لاجم  يأ  يف  ةدایقلا  مُّلعت 

جتنت ةایحلا  تالاجم  عیمج  نإف   ، تاكرشلا ىلإ  ةموكحلا 
ةدایقلا داجيإ  نإ   . مھنم اًریثك  جتنت  اھنكلو ال   ، ةداقلا

لاجم ىلع  قبطني  اذھ ال  َّنكل   ، ةياغلل ةردان  ةیقیقحلا 
. يكبشلا قيوستلا 

. رمألا اذھ  يف  ببسلا  نع  ةریثم  رظن  ةھجو  نوج "  " ىدلو
رفوي هنأ  يكبشلا  قيوستلا  يف  ديرفلا  ءيشلا  نإ  نوج :

، هب لمعي  يذلا  لمعلا  قيرفل  تآفاكملا  نم  ًالماش  اًماظن 



. نیعوطتملا نم  هلك  نوكتي  يذلا 
لمعي يكبشلا  قيوستلا  يف  لمعي  عزوم  يأ  دجت  نلو 

، ةددحم لمع  تاعاس  قفو 
نیلثمملاك مھنإ   . لمعلا ىلإ  باھذلا  ىلإ  رطضي  وأ 

نإ ثیح  ؛  مھنم دحأ  يأ  درط  وأ  فیظوت  متي  نیلقتسملا ال 
نأ بجي  امب  دحأ  مھربخي  الف  ؛  اًعوط لمعي  عیمجلا 

يلمي وأ  هولعفي 
. رماوألا مھیلع 

يذلا كرحملا  ام  ؟  ماظنلا اذھ  حاجن  يف  ببسلا  ام  نذإ 
، ةدحاو ةملك  يف  باوجلا  يتأي  ؟  حاجنلا قیقحتل  هعفدي 

. ةدایقلا يھو :
لالخ نم  اھروطت  يتلا  ةدایقلا  تاراھم  رھظتس  امك 

تالاجملا عیمج  يف  يكبشلا  قيوستلا  يف  كلمع 
. كتایح يف  ىرخألا 

ةعبرألا ةدایقلا  رصانع 
مھنإ  . اًدیج اًفظوم  نوكتل  كتئیھتب  ةيدیلقتلا  تایلكلا  موقت 

اذإف  . ةیلقعلا كتردق  وھو :  ، طقف دحاو  ءيش  ىلع  نوزكري 
زایتجاو  ، تالداعملا لح  ىلع  اًرداق  تنك 

ةرادإل يفاكلا  ءاكذلا  كيدل  نأ  نوربتعي  مھنإف   ، تارابتخالا
. ةكرش ةيأ 

. يلزھ رمأ  اذھ 
كلذ وھ  مویلا  اًحجان  لامعأ  لجر  ينوك  ءارو  ببسلا  نإ 
ثیح ؛  ةيرحبلا ةاشملا  تاوق  يف  هتیقلت  يذلا  بيردتلا 

، اًمیظع اًدئاق  نوكتل  كتئیھتب  ةيركسعلا  تایلكلا  موقت 
لب  ، ةیلقعلا كتاردق  ىلع  زیكرتلا  قيرط  نع  طقف  سیل 



ةيدسجلاو ةیلاعفنالا  تاردقلا  ىلع  زیكرتلا  لالخ  نم 
تحت لمعلا  ةیفیك  كنوملعي  مھف  ؛  اًضيأ ةیحورلاو 

. ةديدشلا طوغضلا 
نم يننكم   ، ءاكذلا نم  يفاكلا  ردقلاب  ىلحتأ  تنك 

نكأ مل  يننكلو   ، مانتیف ءامس  يف  ةیحورملاب  قیلحتلا 
يتاردق ريوطت  نود  اًملاس  ةدوعلا  ىلع  اًرداق  اًدبأ 

مل ولف   . ةیحورلا
بناجلا  ) يلخادب فوخلا  ثبُیس  ناك  ًاّيوق  ًابيردت  َّقلتأ 

ةزھجأ مامأ  دمجتأ  نأ  اًّدج  لمتحملا  نم  ناكو   ،( يلاعفنالا
(. يدسجلا بناجلا   ) ةلتاقملا ةرئاطلاب  ةدوجوملا  مكحتلا 

، يلقعلا رصنعلا  ةعبرألا -  رصانعلا  كلت  ينتدعاسو 
 - مغانتب لمعت  يتلا   ، يحورلاو  ، يدسجلاو  ، يلاعفنالاو

. يماھم حاجنإ  ىلع 
اًضيأ ينحَّلس  رصانعلا  كلت  ىلع  لوصحلا  نأ  امك 

ملاع يف  اًمیظع  اًدئاق  نوكأل  نیمزاللا  مھفلاو  ةفرعملاب 
اھسفن ةعبرألا  ةدایقلا  رصانع  يھ  طبضلاب  اھنأل  ؛  لامعألا
حورلاو لقعلا   . لامعألا ملاع  يف  حاجنلا  قیقحتل  ةمزاللا 

: تالاعفنالاو دسجلاو 

ةعبرألا رصانعلا  كلت  يف  مكحتلا  نم  نكمتت  مل  اذإو 
كیفظوم ةدعاسم  نم  نكمتت  مل  اذإو   . لشفتسف كلخادب 



مھتدعاسم كلذكو   ، ةعبرألا رصانعلا  كلت  ريوطت  يف 
هذھب رمألا  نإ   . اًضيأ لشفتسف   ، نيرثؤم ةداق  اوحبصیل 

. ةطاسبلا
: وھو ةيركسعلا  تایلكلا  كل  هملعُت  رخآ  ءيش  كانھو 
اًریثك مامتھالا  مدع  ينعي  ةیمامألا  طوطخلا  يف  دوجولا 
ديرن انعیمج  عبطلاب   . كل مھھرك  وأ  سانلا  بح  ىدمب 
عضي نأ  هیلع  میظعلا  دئاقلا  َّنكلو   ، نیبوبحم نوكن  نأ 
تاءارجإ ذختيو   ، لمعلا قيرف  كولس  بقاريو   ، دودحلا
رطضنس نایحألا  ضعب  يفو   . رمألا مزل  اذإ  ةیبيوصت 

، اًمتح ثدحیس  اذھ   ، معن  . صاخشألا ضعب  خیبوت  ىلإ 
موقتس اًضيأ : هلعفتس  ام  كیلإ  نكلو   . رفم كانھ  سیل 
، كتاعقوت مھفي  يذلا  قيرفلا   ، قيرف لضفأ  ءانبب 

يتلا ءایشألاو   ، اھلمحت عیطتست  يتلا  ءایشألا  ام  مھفيو 
. اھیف لھاستلا  كنكمي  ال 

رشع عبارلا  لصفلا 

رشع سماخلا  لصفلا 
ةیقیقحلا ةورثلا  عمج  تایلآ  : ٧ مقر #  لصألا 

نیب نم  نینثا  زمادآ " نوج  و" نوسرفج " ساموت   " ناك
امھتعمج  . يكيرمألا لالقتسالا  نالعإ  اوعضو  لاجر  ةثالث 
كلذ نم  مغرلا  ىلعو   ، امھتایح ةلیط  ةمیظع  ةقادص 
تافالخ تناكو   ، تافالخلا ضعب  نم  امھتقادص  ُلخت  مل 
دنعو  ، عابطلا يفلتخم  اناك   . ةریثك نایحأ  يف  ةریبك 
ىلع  ، نيدودل نییسایس  نیميرغ  احبصأ   ، ام ةلحرم 
ةدعلو  . اياضقلا نم  ریثك  نأشب  اًمامت  ضیقنلا  يفرط 

ىلإ ثدحتلا  نع  ثلاثلاو  يناثلا  ناسیئرلا  عنتما  تاونس 



، ةریخألا امھتاونس  يف  فالخلا  ایھنأ  امھنكلو   . امھضعب
بدألا زونك  مظعأ  دحأ  ةلوطملا  امھتالسارم  دعتو 

. يكيرمألا
دعب ماع ١٨٢٦،  ویلوي  موي ٤   ، هسفن مویلا  يف  ایفوت  دقلو 

نيذللا لالقتسالا  نالعإ  عیقوت  نم  اًماع  نیسمخ  رورم 
". نیلكنارف نیماجنب   " عم هتباتك  يف  اكراش 

، نیلجرلا نيذھ  نع  رظنلل  ةتفال  ىرخأ  ةقیقح  كانھو 
. ةورثلاب امھتقالع  يھو :

ىلإ يمتنيو   ، يضارألا باحصأ  نم  نوسرفج "  " ناك
ناكو  ، اینیجریف ةيالو  يف  شیعيو   ، ةیطارقتسرألا ةقبطلا 

ناك امیف   . ةندفألا فالآ  اھتحاسم  غلبت  اًضرأ  كلتمي 
ىلإ ةریقف  ةرسأ  ىلإ  يمتني   ، ًاّيروتسد ًایماحم  زمادآ " "

ةيالو يف  شیعيو   ، ةعارزلا يف  لمعت  ام  دح 
ةورث نيوكت  نود  ةليوط  ةایح  شاع  دقو   ، ستسوشتاسام

. ةریبك
ردقت ةورث  هيدل  زمادآ "  " ناك امھتافو  موي  يف  نكلو 

اًنيدم نوسرفج "  " ناك امنیب   ، رالود يلاوحب ١٠٠.٠٠٠ 
. رالود يلاوحب ١٠٠.٠٠٠ 

ابرست امھنكلو   ، كالمألاو لاملا  كلتمي  نوسرفج "  " ناك
، اًدبأ ریفولا  لاملا  زمادآ "  " كلتمي مل  امنیب   ، هيدي نیب  نم 

اًدیج كردي  ناك  ةطیسبلا  هتایح  نم  مغرلا  ىلعو 
ةیفیك

. ةورثلا عمج 
وھ باتكلا  اذھ  فیلأت  ىلإ  ينتعفد  يتلا  بابسألا  دحأ 



. ةورثلاو لاملا  نیب  يرھوجلا  قرفلا  ككاردإ  ىلع  دیكأتلا 
ةقباسم يف  رالود  نویلمب  زئافلا  لاح  لوئت  اذامل 

بیصنایلا
هنأل ؟  تاونس ثالث  نوضغ  يف  سالفإلا  ىلإ  ةيدیلقتلا 
ریغ ةقيرطبو  ةأجف  لاملا  هیف  بسكي  يذلا  تقولا  يف 

 . ةورثلا موھفمل  كاردإ  هيدل  نوكي  ، ال  ةعقوتم
رادقمب ةورثلا  ساقُت  ثیح ال  ؛  لاملاك ةورثلا  تسیل 

َّيدل ام  لك  عومجم  ناك  اذإف   . تقولاب ساقُت  لب   ، لخدلا
، رالود وھ ١٠٠٠  يراجلا  باسحلاو  راخدالا  باسح  نم 

يلاتلابف  ، مویلا يف  رالود  يتشیعم ١٠٠  تاقفن  غلبتو 
ىلع ةردقلا  يھ  ةورثلاف  ؛  مايأ ةرشع  لداعت  يتورث 
يف مايألا  نم  ریبك  ددعل  ةشیعملا  ةفلكت  لمحت 

حرطا  . لبقتسملا
، نآلا لمعلا  نع  تفقوت  اذإ  : " لاؤسلا اذھ  كسفن  ىلع 

لداعي كباوج  ؟ ." ًاّیلام وجنأ  نأ  عیطتسأ  تقولا  نم  مك 
. ةظحللا هذھ  يف  كتورث 

ءارثب ةورثلا  ساقُت   . فيرعتلا اذھ  يف  قمعتأ  ينوعد 
مايألا ددع  ىلإ  ةفاضإلاب   ، نآلا ةیتایحلا  كتاربخ 

يف رارمتسالا  اھئانثأ  يف  عیطتست  يتلا  ةیلبقتسملا 
ىوتسم يف  شیعلا 

. اھسفن ةربخلا 
، ًءارث رثكأ  نوریصي  ءايرثألا  لعجت  يتلا  بابسألا  دحأ  نإ 
مھف ال ؛  لاملا نم  فلتخم  عون  ينجل  نولمعي  مھنأ  وھ 

عمجل نولمعي  لب   ، لخدلا ىلع  لوصحلل  نولمعي 
. نینثالا نیب  عساش  قرف  كانھو   . ةورثلا

يھو يكبشلا -  قيوستلا  لمعل  ةقیمعلا  میقلا  ىدحإو 



نم ىمظعلا  ةیبلاغلا  اًدیج  اھكردي  يتلا ال  طاقنلا  ىدحإ 
لمعت اھنأ  يھ  لمعلا -  اذھ  يف  نوركفي  نيذلا  سانلا 

. ةیصخشلا ةورثلا  نيوكتل  اًكرحم 
ةیلاملا ةيرحلا  قیقحتل  ةطیسبلا  عبرألا  يتاوطخ 

ركبم تقو  يف  لمعلا  نم  دعاقتلا  نم  میك " انأ و" تنكمت 
نمو  ، يموكح معد  الو   ، ةفیظو انيدل  نوكت  نأ  نود  نم 
نود نمو   ، ةصروبلا يف  ةبراضملا  ىلإ  رطضن  نأ  نود 
اذامل  . كرتشملا رامثتسالا  قيدانص  يف  انلاومأ  عضن  نأ 

يف انلاومأ  عضن  وأ   ، ةصروبلا يف  میك "  " انأ و رمثتسن  مل 
تارامثتسا اھنأ  انيأر  اننأل  ؟  كرتشملا رامثتسالا  قيدانص 

رامثتسالا قيدانص  نإ  ييأر  يفو   . رطاخملا ةیلاع 
. ةرطاخم رثكألا  تارامثتسالا  نمض  نم  كرتشملا 
تاوطخ عبرأ  نم  ةطیسب  ةطخ  میك " انأ و" تمدختسا 

اذھ قرغتسا  دقل   . ءاینغأ نحنو  ةریغص  نس  يف  دعاقتنل 
انأدب ىلإ ١٩٩٤،  ماع ١٩٨٥  ذنم   ، تاونس عست  انم  رمألا 
نم  ، ةیلاملا ةيرحلاب  عتمتن  نحنو  اندعاقتو   ، رفصلا نم 

نأ نود  نمو   ، ةصروبلا يف  دحاو  مھس  انيدل  نوكي  نأ  نود 
كیلع  . كرتشملا رامثتسالا  قيدانص  يف  انلاومأ  عضن 

: يلاتلاك يھو   ، ةطخلا هذھ  تاوطخ  عابتا 
ًاّيراجت اًعورشم  سسأ  ( ١

كعورشم يف  رامثتسالا  دعأ  ( ٢
تاراقعلا لاجم  يف  رمثتسا  ( ٣

تایھافرلا نم  هیلإ  جاتحت  ام  كل  رفوت  كلوصأ  عد  ( ٤
: ةلسلسلا هذھ  لمعت  فیك  نآلا  َرنل 

ًاّيراجت اًعورشم  سسأ  ( ١



. ریفولا لاملا  نيوكتب  يراجت  عورشم  سیسأت  كل  حمسي 
ةبسانم ةیكيرمألا  بئارضلا  نیناوق  دعت  كلذ  ىلع  ةوالع 
يف لمعلا  نم  مھلخد  نوبسكي  نيذلا  صاخشألل  اًّدج 

صاخشألا ىلع  نیناوقلا  كلت  وسقت  امیف   ،" B  " ةئفلا
لمعلا نم  مھلاومأ  نوبسكي  نيذلا 

." E ةئفلا "  يف 
ىتح تقولا  ىلإ  جاتحي  لفطلاك : يراجتلا  عورشملا  نإ 

، ةداع  ، هراھدزاو يراجتلا  لمعلا  ءدب  جاتحي  ثیح   ، ربكي
قرغتسي دق  هنأ  نیح  يف   ، ًابيرقت تاونس  سمخ  ىلإ 

لقأ اًتقو 
. لاحلا ةعیبطب  رثكأ  وأ 
كعورشم يف  رامثتسالا  دعأ  ( ٢

دامتعالا مدع  وھ  ةیلمعلا  هذھ  يف  يسیئرلا  رصنعلا  نإ 
فرتقي  . هیلع شیعت  لخد  ردصم  هفصوب  كعورشم  ىلع 

ةرم لوأل  نولمعي  نيذلا  نییكبشلا  نیقوسملا  نم  ریثك 
ةيؤر يف  اوأدبي  نأ  درجمبف   . أطخلا اذھ  لاجملا  اذھ  يف 

، ةديدجلا ةيراجتلا  مھتاعورشم  نم  جتانلا  لخدلا  دايدزا 
مھتاقفن ةدايز  يف  ديدجلا  لخدلا  اذھ  نومدختسي 

ءاضقو ریبك  لزنم  ءارشو  ةیناث  ةرایس  ءارش  ةیشیعملا :
. كلذ ىلإ  امو  نمثلا  ةظھاب  تازاجإ 

مھنأ كلذ  يف  ببسلا  سیل  ؟  اذھ ضعبلا  لعفي  اذامل 
نم ةیلاع  ةجرد  ىلع  اًصاخشأ  تلباق  دقلف   ، ىقمح

اذھ نولعفي  مھنإ   . هسفن طمنلا  نوعبتي  ةفاقثلاو  ءاكذلا 
اولاز ام  مھنأ  وھو :  ، ریغ طقف ال  دحاو  ببسل  ءيشلا 

ةئفلا ىلإ  نیمتنملا  ءالؤھك  نوركفيو  نوسفنتيو  نوشیعي 
نم جرخت  نأ  كیلعف  ةورث  نيوكت  تدرأ  اذإف   . " E "



ریكفتلا يف  أدبتو   ، يعابرلا جذومنلا  يف  رسيألا  بناجلا 
I ةئفلاو "   " B ةئفلا "  ىلإ  نومتني  نيذلا  صاخشألا  ءالؤھك 

. "
بجوتي ثیح ال  ؛  ةیمویلا كتفیظوب  ظفتحت  نأ  كیلع  ًالوأ 

كنأ كلذ  ينعي  ثیح  ؛  ةفیظولاب عورشملا  لادبتسا  كیلع 
كتورث عمجت  نلف   . ةديدجلا كتفیظو  عورشملا  دعت 

ةرشابم أدبت  نأ  كیلع  كلذ  نم  ًالدبو   . ةقيرطلا هذھب  اًدبأ 
كعورشم ينجي  امدنع  ةیناثلا  ةوطخلا  قیبطت  يف 

رامثتسا ةداعإ  يھ : ةوطخلا  هذھو   ، حابرألا ضعب  ديدجلا 
كعورشم رھدزي  ىتح   ، عورشملا اذھ  يف  ديدجلا  كلخد 

. ریبك لكشب 
اذھ هركأ  انأ   ، ةیمویلا يتفیظوب  ظفتحأ  نأ  ديرأ  يننكل ال  "

يراجت عورشم  ءاشنإ  نم  ضرغلا  وھ  اذھ  سیلأ  لمعلا !
!". فظومك لمعلا  نع  فقوتت  نأ  ؟  لوألا ماقملا  يف 

ديرتو  ،" E  " ةئفلا نم  جورخلا  ديرت  تنأف  ؛  لوقعم رمأ  اذھو 
نم وأ   ، كتفیظو هركت  امبر   . كتفیظو نم  ةلاقتسالا 
نيذلا نیفرتحملا  نم  نيریثكلا  لثم  نوكت  نأ  لمتحملا 

ةقیقح نوتقمي  مھنكلو   ، ًاّیلعف مھفئاظو  نوبحيو  مھتیقتلا 
وأ نیسمخ  وأ  نیعبرأ  ةدمل  لمعلا  ىلإ  نورطضم  مھنأ 

كیلإ  ، كبابسأ تناك  امھمو   . ًاّیعوبسأ ةعاس  نیتس 
هیلع لصحت  يذلا  لخدلا  لك  تددب  اذإ  ةملؤملا : ةقیقحلا 
، ةيرھشلا ةشیعملا  تاقفن  ىلع  ديدجلا  كعورشم  نم 

اذھف
ةفیظو ءانبب  تمق  لب   ، عورشم ءانبب  تمق  كنأ  ينعي  ال 



. كل ةديدج 
وأ رامثتسالا  نع  يقیقحلا  عورشملا  كلام  فقوتي  ال 
ببسلا  . يراجتلا عورشملا  سیسأت  يف  رامثتسالا  ةداعإ 
يأ نم  ةریبك  ةورث  نيوكت  يف  نيریثكلا  لشف  ءارو 

عورشم
رامثتسالا ةداعإ  يف  نولشفي  ةطاسبب  مھنأ  وھ  يراجت 

. تاعورشملا هذھ  يف  لصاوتملا 
؟ يكبشلا قيوستلا  ملاع  يف  رمألا  ودبي  فیك   ، نذإ

تاعورشملا يف  رامثتسالا  دیعن  نأ  اننكمي  نوج :
لاملا قافنإ  وأ  ديدج  نزخم  ءانب  قيرط  نع   ، ةيدیلقتلا

ءارش وأ   ، ديدج جاتنإ  طخ  ريوطت  وأ  ةیلحملا  ةياعدلا  ىلع 
تاونق

كلت فلكتت  نل  ًاّیكبش  اًقوسم  كفصوب  نكلو   . ةديدج عيزوت 
اھسفن يكبشلا  قيوستلا  ةكرش  موقت  ثیح  ؛  تاقفنلا

. كنع ةباین  تارامثتسالا  كلت  لمعب 
دیكأتلاب ؟  كعورشم يف  رامثتسالا  دیعتس  فیك   ، نذإ
اھیف لاملا  ضعب  رامثتسا  عیطتست  تالاجم  كانھ 

فدھب رفسلا  يف  وأ   ، كسفن میلعتو  بيردت  يف  ةمكحب :
معد

تاودألا يف  وأ   ، ىرخأ ندم  يف  اھتیمنتو  كتكبش 
ريوطت ىلع  كتدعاسمل  ةیمیلعتلاو  ةیجيورتلا  دراوملاو 

. كعورشم
دمتعي عورشم ال  وھ  هلمجم  يف  يكبشلا  قيوستلا  َّنكل 
كتقو ىلع  دمتعي  لب   ، كلاومأ ىلع  يساسألا  هلام  سأر 

. كدھجو
دوعي يذلا  لخدلا  نم  ءزج  لضفأ  نأ  ينعي  يذلا  رمألا 



يف همدختستل  كل  رفاوتي  يكبشلا  قيوستلا  نم  كیلع 
كرابتعا يف  عض  نكلو   . ةداجلا ةورثلا  نيوكت  ةیلمع  معد 

"! ةورثلا ديدبت   " سیلو ةورثلا " نيوكت   " لوقأ تنك  يننأ 
قافنإ يف  أدبتو   ، نورخآلا هفرتقا  يذلا  أطخلا  فرتقت  ال 

، ربكأ ةرایس  ءارش  ىلع  ةديدج  تالومع  نم  هتیقلت  ام  لك 
فرست . ال  ةیھافر رثكأ  ةایح  طمن  وأ  ربكأ  لزنم  ءانب  وأ 
كعورشم نم  هتبستكا  يذلا  لخدلا  مادختسا  يف 

. ةریبك تامازتلا  يف  هقافنإ  قيرط  نع   ، ديدجلا
. هرمثتستو  ، همادختسا نسحت  نأ  كیلع 

تاراقعلا لاجم  يف  رمثتسا  ( ٣
قافنإ يف  أدبا   ، ومنلا يف  كعورشم  لخد  رمتسي  امیف 

. تاراقعلا ءارش  ىلع  يفاضإلا  لخدلا  اذھ 
قيدانص يف  كلاومأ  عضوب  انھ  كحصنأ  يننأ ال  ظحالتس 
ةظفحم يف  لاومألا  عضوب  الو   ، ةكرتشملا رامثتسالا 

هذھ يف  ىرخأ  ةیقرو  لوصأ  ةيأ  ءارشب  الو   ، ةيرامثتسا
نم مغرلا  ىلع  هنأ  ىلإ  كلذ  يف  ببسلا  عجريو   . ةطخلا
وھ هلعف  كیلع  ام  لك   ) لوصألا كلت  سیسأت  ةلوھس 

قيدانصو ةصروبلا  يف  لوادتلا  نإف   ،( مھؤارش
رامثتسالا

ىلع بئارض  ضرف  متيو   ، رطاخملاب فوفحم  كرتشملا 
جاتحيو  ، لاملا سأر  لدعم  ىلع  تققحت  يتلا  حابرألا 

يوطنت  . رطاخملا لیلقتل  يلاملا  میلعتلا  ىلإ  رامثتسالا 
ةركفلا

لوصأ ءانب  ىلع  ةديدجلا  ةیفاضإلا  كلاومأ  قافنإ  ىلع  انھ 
دلوت يتلا  لوصألا  نم  ةددعتم  عاونأ  كانھو   . لخدلل ةردم 

وھ اًمئاد  هب  يصوأ  يذلا  عونلا  نكلو   ، لخدلا



. نییسیئر نیببسل  كلذو   ، تاراقعلا
تاعورشملا باحصأ  حلاصل  بئارضلا  نیناوق  تعضو   ، ًالوأ

نورمثتسي نيذلا 
. تاراقعلا يف 

ءارش فدھب  لاملا  كضارقإ  نویفرصملا  ذبحي   ، ًایناث
ةدمل اًنيد  كضرقي  نأ  كنبلا  نم  بلطت  نأ  لواح   . تاراقعلا

رامثتسا قيدانص  ءارشل  ةبسنب ٦.٥ ٪  اًماع  نیثالث 
ةكرتشم

نوضفریسو كنم  نورخسیس  مھنأ  دجتس   ، مھسأ وأ 
. كبلط عبطلاب 

: صاخشألا نم  ریثك  ينلأسي  نایحألا  نم  ریثك  يفو 
بسكأ يذلا  تقولا  يف  تاراقعلا  ءارش  يننكمي  فیك  "

الف  ، هیجو لاؤس  اذھ  ؟ ." راجيإلا عفدل  ةبوعصب  لاملا  هیف 
. يفاضإلا لاملا  ينج  نم  تنكمت  اذإ  الإ  كلذ  لعف  كنكمي 
، عورشملا سیسأت  دعب  ةوطخلا  كلت  يتأت  ببسلا  اذھلو 

لصحت ىتح  ةیمانتملا : هحابرأ  يف  رامثتسالا  ةداعإو 
ىلع

. يفاضإلا لاملا 
يف رامثتسالا   " لوقب هینعأ  ام  حرشأ  ينعد  نكلو 

يف لمعلا  ةیفیك  مھف  نوریثك  ءيسي  ثیح  "؛  تاراقعلا
رامثتسالا نأ  سانلا  مظعم  نظي   . لوصأك تاراقعلا  لاجم 

يف
امإ  ) اھعیب مث  ام  رعسب  يضارألا  ءارش  ينعي   ، تاراقعلا

اھیلع تانیسحتلا  ضعب  لاخدإ  دعب  ةعرسب 
ينعي اذھ   . أطخ اذھو   ، ىلعأ رعسب  قحال ) تقو  يف  وأ 

حئارش ضعب  ىلع  لوصحلل  اھعیب  مث  ةرقب  ءارش  طبضلاب 



اھب ظافتحالاو  ةرقبلا  ءارش  وھ  هیلإ  جاتحت  ام   . محللا
. اھنبل عیب  نم  نكمتتل  دبألا  ىلإ 

ضرغلا لب   ، اھعیب وھ  تاراقعلا  ءارش  نم  ضرغلا  سیل 
. مئاد لكشب  لخدلا  ردي  لصأ  ءانب  وھ  هنم 

ضعب قرغتسي  لمعلا  اذھ  لثمب  مایقلا  ةیفیك  ملعت  نإ 
يف لاحلا  يھ  امكو   . لاملاو ةربخلاو  میلعتلاو  تقولا 
َّنكل  ، ءاطخألا فارتقا  نم  دبال   ، ديدج ءيش  يأ  مُّلعت 

ةرادإ يف  اًصوصخ   ) تاراقعلا لاجم  يف  أطخ  يأ  باكترا 
رامثتسالا نوكیس   . ةياغلل اًفلكم  نوكي  دق  تاكلتمملا )

وأ  ، كیلإ ةبسنلاب  رطاخملاب  اًفوفحم  تاراقعلا  لاجم  يف 
نكت مل  وأ  تباثلا  لخدلا  كيدل  نكي  مل  اذإ   ، ءطبب رھدزیس 

B ةئفلا "  يف  لمعلا  اھرفوي  يتلا  ةیبيرضلا  ايازملاب  عتمتت 
."

قیقحت يف  نيریثكلا  لشف  ىلإ  يدؤي  يذلا  ببسلاو 
ةلویسلا مھيدل  تسیل  مھنأ  وھ  تاراقعلا  لاجم  يف  ءارثلا 

تاقفصلا لضفأ  نإ  ةقیقحلا  يف   . ةیفاكلا ةيدقنلا 
نكي مل  اذإو   . لاومألا نم  ریثك  ىلإ  جاتحت  ام  ةداع  ةيراقعلا 

تاقفصلا ىلع  لصحتس  ام  ًابلاغف   ، يفاكلا لاملا  كيدل 
. ةلئاطلا لاومألا  باحصأ  اھضفر  يتلا  ةيراقعلا 

نع ثحبلا  نولواحي  نيریثكلا  نأ  يف  ببسلا  عجريو 
ةيأ مھيدل  سیل  مھنأ   ،" ةمدقم تاعفد  نود   " تارامثتسا

ةربخ كيدل  نكت  مل  اذإف  اًمدقم ! اھوعفدیل  لاومأ 
دنع اھمادختسال  كل  ةحاتم  ةریفو  ةیلام  ةلویسو   ، ةیقیقح

نأ نكمي  ةمدقم  تاعفد  يأ  ميدقت  مدع  نإف   ، ةجاحلا
. كتایح لاوط  ةفلكت  ىلعألا  رامثتسالا  نوكي 
تایھافرلا نم  هیلإ  جاتحت  ام  كل  رفوت  كلوصأ  عد  ( ٤



رفاوت نم  ةليوط  ةرتف  دعب  ىتحو   ، ةديدع تاونسل 
هیلإ جاتحن  ام  ءارشب  انل  حمست  يتلا  انيدل  ةیلاملا  تاردقلا 
يذ ریغص  لزنم  يف  شیعلا  میك " انأ و" تلصاو   ، رثكأو
انك امك   ، رالود يلاوح ٤٠٠  ةمیقب  يرھش  يراقع  نھر 

ةيأ مدختسن  انك  هسفن  تقولا  يفو   . ةيداع تارایس  دوقن 
رامثتسالاو انعورشم  ءانب  يف  اھیلع  لصحن  ةيدقن  ةلویس 

. تاراقعلا يف 
، ةھراف تارایس  تس  انيدلو  ریبك  لزنم  يف  مویلا  شیعنو 

انلوصأ لب   . تارایسلا كلت  وأ  لزنملا  اذھ  ِرتشن  مل  اننكلو 
. اھب عتمتسن  طقف  نحنو   ، انل اھترتشا  يتلا  يھ 

، ًاظھاب اًئیش  ةرورضلاب  دصقأ  ال  تایھافرلا "  " لوقأ امدنع 
يتأيو  . هب عتمتستو  هديرت  اًئیش  دصقأ  لب   ، هیف اًغلابم  وأ 

". كتاجایتحا  " ریفوت دعب  ءيشلا  اذھ 
صخش يأ  يف  ركفتلف   ، كلذ ىلع  ًالاثم  كیطعأس 

بسكل لمعي  هنكلو   ، هتفیظو بحي  هنأ ال  فرعتو   ، هفرعت
نم لیقتست  نأ  كل  يغبني  : " هل تلق  اذإ   . طقف شیعلا 
؟ هتباجإ نوكتس  اذامف   ، !" اھبحت تنك ال  اذإ   ، كتفیظو
. ةیھافرلا كلتب  عتمتأ  يننكلو ال   ، كلذ يف  بغرأ  انأ 

تایھافرلا ىلوأ   ، نيریثكلا ىلإ  ةبسنلاب  هنأل  ؛  باوص اذھ 
فیكو  . مھفئاظو نع  يلختلا  ةطاسبب  يھ  اھنوديري  يتلا 

ىلع لوصحلا  ةقيرطب  ؟  ةیھافرلا كلت  ىلع  لصحت 
وأ كعورشم  عدت  نأ  يھو   ، اھسفن ىرخألا  تایھافرلا 
لجأ نمو   . تایھافرلا كلت  كل  بلجت  ةيراقعلا  كتاكلتمم 
لصت ىتح   ، لوصألا كلت  ينبت  نأ  كیلع   ، اذھ قیقحت 

ءارش نم  لوصألا  هذھ  اھیف  نكمتت  يتلا  ةلحرملا  ىلإ 
. كل تایھافرلا 



؟ رمألا ریسي  فیك  ىرتأ 
مدختست لب   ، تایھافرلا كل  عاتبیل  كلخد  مدختست  تنأ ال 
ةيراقعلا كتارامثتساو  كعورشم  لوصألا -  ءانب  يف  كلخد 

، يفكي امب  امھؤانب  لمتكي  امدنع   ، دعب امیفو  - 
. اھديرت يتلا  تایھافرلا  ءارش  ةفلكت  لمحتت  لوصألا  عدت 

. لبقملا لصفلا  يف  مالحألا  لصأ  ىلإ  اندوقي  ام  اذھو 

رشع سداسلا  لصفلا 
ىلع ةردقلاو  ةریبكلا  مالحألا  : ٨ مقر #  لصألا 

اھقیقحت
يكبشلا قيوستلا  تاكرش  زیمت  يتلا  ءایشألا  دحأ  نإ 

يننأ ظحال   . كملح قیقحت  ءارو  يعسلا  ةیمھأ  دكؤت  اھنأ 
مھف ال "؛  ملح كيدل  نوكي  نأ  ةیمھأ  : " لقأ مل 

كلت ققحت  نأ  كنوديري  لب   ، طقف ملحت  نأ  كنوديري 
. مالحألا

ةریبك مالحأ  كالتما  ىلع  كنوثحي  مھنإف   ، كلذ ىلع  ةوالع 
تأدب امدنع  يل  تثدح  يتلا  ةعتمملا  ءایشألا  دحأ  نإ  . 
يسفن تدجو  يننأ  يكبشلا  قيوستلا  ملاع  فشكتسأ 

. لعفلاب َّيدل  تناك  يتلا  كلت  نم  ریثكب  ربكأ  اًمالحأ  ملحأ 
ككالتما ةيدیلقتلا  لمعلا  تالاجم  ذبحت  بلاغلا ال  يف 

اذھو  ، ةعضاوتم اًمالحأ  ككالتما  ذبحت  اھنكل   ، ةریبك اًمالحأ 
ءاضقب ملحت  نأك   ، عبطلاب اھیلإ  ةبسنلاب  لضفأ 

ماظنب ةریغص  ةیكلم  ءارش  امبر  وأ   ، ةزیجو فیص  ةلطع 
عتمتست ةياوھ  ةسراممب  ملحت  نأ  وأ   ، تقولاب ةكراشملا 

 - دحألا موي  رھظ  دعب  ةدیج  فلوج  ةارابم  وأ   ، اھب
. لیبقلا اذھ  نم  مالحأ 



كلت كيدل  نوكت  نأ  يف  ةلكشم  ةيأ  كانھ  نإ  لوقأ  يننإ ال 
يتلا ةایحلا  كلت  نأ  وھ  هلوقأ  ام  لك  لب   ، ةریغصلا مالحألا 

. ةریغص ةایح  يھ   ، ةریغصلا كمالحأ  اھب  دعت 
هذھ نالوقي  َّيدلاو  عمسأ  تنك  ام  اًریثك   ، يتأشن ءانثأ  يف 
نم مغرلا  ىلع  كلذ ." ةفلكت  لمحت  عیطتسن  ال  : " ةلمجلا

كلت لوق  نع  هنباو  انأ  ينغلا  يدلاو  يناھن   ، اذھ
فیك انسفنأ " : لأسن  نأ  ىلع  كلذ  نم  ًالدب  رصأو   ، ةلمجلا

". ؟ كلذ ةفلكت  لمحت  نكمي 
، نیتلمجلا نیب  دوجوملا  طیسبلا  قرافلا  نم  مغرلا  ىلع 

اذھ  . صخش يأ  ةایح  يف  فالتخالا  لك  ثدحي  هنإف 
درفلا ةایح  ةربخ  ىلإ  اًفاضم  ریكفتلا  يف  ریغصلا  لوحتلا 
نم ریثكب  دعبأ  ناكم  ىلإ  كذخأیس   ، هتارارقو هتاروصتو 

. لوحتلا اذھب  مقت  مل  ام  هیلإ  لصتس  تنك  يذلا  ناكملا 
فیك كسفن " : ىلع  لاؤسلا  اذھ  حرط  ىلع  داتعت  امدنع 
ىلع كسفن  نرمت  تنأف  ؟"،  كلذ ةفلكت  لمحتأ  نأ  نكمي 

لب  ، ملحلا درجم  سیلو   ، ربكأو ربكأ  مالحأ  كالتما 
لوق  ، ىرخأ ةیحان  نم   . هقیقحت ىلع  كتردق  يف  نیقیلا 

كمالحأ ىلع  يضقي  كلذ " ةفلكت  لمحت  عیطتسأ  انأ ال  "
يف نيرخآلا  صاخشألا  نم  ریثكلا  لعفلاب  كانھو   . اًمامت

نأ نود  كمالحأ  ىلع  ءاضقلا  نولواحي  نيذلا  ملاعلا 
ءاوس نكلو -  كلذ  نونعي  امبر ال  كنم ! ةنوعملا  اورظتني 

اولوقي نأك   ، ةلتاق مھتاملك  مأ ال -  ةنسح  مھتین  تناك 
: كل

". كلذ لعف  كنكمي  "ال 
نيذلا صاخشألا  ددع  فرعت  لھ   ، ةریبك ةرطاخم  هذھ  "

". ؟ كلبق نم  ةلواحملا  كلت  يف  اولشف 



". ؟ راكفألا هذھب  تیتأ  نيأ  نم   ، اًفیخس نكت  "ال 
صخش يأ  اھذفني  مل  َِملف   ، ةدیج ةركف  هذھ  تناك  اذإ  "

". ؟ لعفلاب رخآ 
كربخأ ينعد   ، تاونس ذنم  كلذب  مایقلا  تلواح  دقل   ، هآ "

لشفیس اذامل 
". رمألا كلذ 

اًئیش تظحال  دقو   ، مالحألا ىلع  تاملكلا  كلت  يضقت 
كلت نوددري  نيذلا  صاخشألا  ءالؤھ  يف  مامتھالل  اًریثم 

لعفلاب اولخت  دق  ًابيرقت  مھعیمج  مھنأ  وھو   ، تاملكلا
. مھمالحأ نع 

اننأب انضعب  انربخأ   ، نیسلفم میك " انأ و" تنك  امدنع 
دقلو  ، رالود نویلملا  زواجتن  امدنع  اًریبك  ًالزنم  يرتشنس 
يف لزنملا  نكلو   . هیف شیعلا  انببحأو  لعفلاب  هانيرتشا 
ىلع ةردقلا  ىتح  الو   ، انیلإ ةبسنلاب  اًّمھم  نكي  مل  هتاذ  دح 

هیلع تحبصأ  ام  وھ  مھملا  َّنكل   ، هئارش ةفلكت  لمحت 
. ةلحرلا هذھ  لالخ  انتایصخش 

ام لك  لذبو  ملعتلاو  يعسلا  وھ  رمألا  اذھ  يف  مھملا 
نم نكمتت  ىتح  ؛  ةیصخشلا كتاردق  ريوطتل  كعسو  يف 

يتلا ةیصخشلاو   ، ریبكلا لزنملا  ءارش  ةفلكت  لمحت 
. ةلحرلا كلت  لالخ  اھیلع  حبصتس 

اًمالحأ نوملحي  نيذلا  كئلوأ  نإ  : " ينغلا يدلاو  يل  لاق 
نم لقأ  صاخشأك  مھتایح  شیع  يف  نورمتسي   ، ةریغص

". نیيداعلا



ةقيرطلاب عیمجلا  ملحي  نكلو ال   ، اًمالحأ عیمجلا  كلتمي 
نم عاونأ  ةسمخ  كانھ  نأ  ينغلا  يدلاو  ينملع   . اھسفن

. يضاملا ةداعتساب  نوملحي  نيذلا  نیملاحلا - :
. طقف ةریغص  اًمالحأ  نوملحي  نيذلا  - 

. ةبیتر هایح  نوشیعي  مث   ، مھمالحأ نوققحي  نيذلا  - 
ةطخ ةيأ  مھيدل  سیلو   ، ةریبك اًمالحأ  نوملحي  نيذلا  - 

ىلإ لاحلا  مھب  يھتنتو   ، مالحألا كلت  قیقحت  ةیفیك  نأشب 
. ءيش يأ  قیقحت  مدع 

مث  ، مالحألا كلت  نوققحيو   ، ةریبك اًمالحأ  نوملحي  نيذلا  - 
! ریثكب ربكأ  مالحأ  قیقحتب  ملحلا  يف  نورمتسي 

يضاملا ةداعتساب  نوملحي  نيذلا 
يف تناك  مھتازاجنإ  مظعأ  نأ  نودقتعي  نيذلا  ءالؤھ  نإ 
يف مھمايأ  نع  تاياكح  درسب  نوذذلتیس   ، يضاملا

يف وأ   ، مدقلا ةرك  قيرف  يف  وأ   ، شیجلا يف  وأ   ، ةیلكلا
ةسردملا

نكلو  . اھیف اوأشن  يتلا  ةعرزملا  يف  مھتایح  وأ   ، ةيوناثلا
ىلعف  ، لبقتسملا نع  ةثداحم  ىلإ  مھبذج  تلواح  اذإ 
ملاعلا نإ  : " نولوقيو  ، مھسوءر نوزھیس  مھنأ  حجرألا 

افش ىلع 
". ةریبك ةثراك 

هتايركذو يضاملا  مالحأ  ىلع  شیعي  يذلا  صخشلا  نإ 
، ءایحأ نولازي  امبر ال   . هتایح تھتنا  يذلا  صخشلا  وھ 

ةدیحولا ةقيرطلاو   ، ًاّیلعف ءایحأ  اوسیل  مھنكلو 
. مھملح ءایحإ  ةداعإ  يھ  ةایحلا  ىلإ  ىرخأ  ةرم  مھتداعإل 

طقف ةریغص  اًمالحأ  نوملحي  نيذلا 



نأل ؛  طقف ةریغصلا  ءایشألا  ىلع  ضعبلا  مالحأ  رصتقت 
ةقثلاب اھیف  نورعشي  يتلا  ةدیحولا  ةقيرطلا  يھ  كلت 
ةشھدلا ىلإ  وعدي  امو   . مھمالحأ قیقحت  ىلع  مھتردقب 

يف
قیقحت ةیفیك  نوفرعي  مھنأ  نم  مغرلا  ىلع  هنأ  وھ  رمألا 
نَم ؟  اذامل  . اًدبأ اھنوققحي  مھنإف ال   ، ةریغصلا مھمالحأ 

كلت قیقحت  دعب  هنأ  نوفرعي  مھنأل  امبر  ؟  يردي
مل ام   ، هلجأ نم  نوشیعي  ءيش  يأ  ىقبي  نل  مالحألا 

. ربكأ اًمالحأ  اوملحیل  اًعم  اودحتي 
نم ولخت  ةطیسب  ةایح  شیع  نولضفي  مھنإ   ، ىرخأ ةرابعب 

ةرطاخملا ةھجاومو  ةریبك  ةایح  شیع  ىلع   ، رطاخملا
دجتس  ، مھتایح نم  قحال  تقو  يفو   . اھیف ةراثإلاو 

، تاونس ذنم  اذھ  لعفأ  نأ  يغبني  ناك  : " لوقي مھدحأ 
". هلعف اًدبأ  ينعسي  مل  نكلو 

لك كلتمت  تنك  اذإ  : " هب تیقتلا  ًالجر  ةرم  تاذ  تلأس 
نأ بحت  ناكم  يأ  ىلإف   ، ملاعلا يف  ةدوجوملا  لاومألا 

". ؟ رفاست
مل ثیح  ؛  يتخأ ةرايزل  اینروفیلاك  ىلإ  رفاسأس  : " باجأف

اھتيؤر يف  اًریثك  بغرأو   ، اًماع رشع  ةعبرأ  ذنم  اھرأ 
يھ كلت   . كلذ نم  رثكأ  اھلافطأ  ربكي  نأ  لبق  اًصوصخ 

". اھب ملحأ  يتلا  ةلطعلا 
يلاوح ٥٠٠ ةلحرلا  كلت  ةفلكت  تناك   ، نیحلا كلذ  يف 
مقي مل  اذامل  هتلأس  مث   ، هل رمألا  اذھ  ىلإ  ترشأو   ، رالود

، اھترايزب موقأس   ، اًنسح : " يل لاقف   . لبق نم  ةلحرلا  هذھب 
، ىرخأ ةرابعب  يلاحلا ." تقولا  يف  اًّدج  لوغشم  يننكلو 

ًالدب  ، اھب ملحي  نأ  لضفي  يتلا  همالحأ " ةلحر   " كلت تناك 



. ًاّیلعف اھب  موقيو  موي  تاذ  ظقیتسي  نأ  نم 
نوملحي نيذلا  صاخشألا  نأب  ينغلا  يدلاو  ينربخأ 

. ةروطخ رثكألا  عونلا  نونوكي  ام  ًابلاغ   ، رومألا هذھ  لثمب 
لخاد نیعقوقتم   ، فحالسلاك نوشیعي  مھنإ  : " يل لاق 

هذھ ماحتقا  تلواح  اذإو   . حيرملا ئداھلا  مھملاع 
". مھلعف ةدر  نم  ملست  دق ال   ، ةعقوقلا

، ملحت ةملاحلا  فحالسلا  عدت  نأ  وھ : دافتسملا  سردلا 
مھنأ ودبي  ام  ىلعو  مالحألا  كلت  ققحي  نل  مھمظعمف 

. اذكھ نوحاترم 
ةبیتر ةایح  نوشیعي  مث  مھمالحأ  نوققحي  نيذلا 

ملحأ تنك   ، اًماع نيرشع  ذنم  : " ةرم تاذ  قيدص  يل  لاق 
عتمتسأو  ، لعفلاب ًابیبط  تحبصأ  دق  اھو   . ًابیبط حبصأ  نأ 
كانھ  . ةایحلا يف  للملاب  رعشأ  يننكلو   ، رمألا اذھب 

". دوقفم ام  ءيش 
ملحل ناح  دق  تقولا  نأ  ىلإ  ةراشإ  للملا  نوكي  ام  ًةداع 

نيذلا نوریثكلا  كانھ  : " ينغلا يدلاو  يل  لاق   . ديدج
ةسردملا يف  اھب  اوملح  املاطل  فئاظو  يف  نولمعي 

. ةيوناثلا
، تاونس ذنم  ةيوناثلا  ةساردلا  اوھنأ  مھنأ  يھ  ةلكشملا 

". ةديدج ةرماغمل  دادعإلل  تقولا  ناح  دق  اھو 
نع ةطخ  ةيأ  مھيدل  سیلو  ةریبك  اًمالحأ  نوملحي  نيذلا 
يأ قیقحت  مدع  ىلإ  لاحلا  مھب  يھتنت  اھقیقحت  ةیفیك 

ءيش
هذھ ىلإ  يمتني  ام  اًصخش  فرعن  انعیمج  اننأ  دقتعأ 
اًریبك اًزاجنإ  تققح  دقل  : " صاخشألا ءالؤھ  لوقي   . ةئفلا

لك فلتخیس   " وأ  ،" ةديدجلا يتطخب  كربخأ  ينعد   ، وتلل



وأ  ،" ةديدج ةحفص  حتفأ  انأ   " وأ  ،" ةرملا هذھ  ءيش 
،" رمثتسأ مث   ، يریتاوف ددسأو  لمعلا  يف  اًریثك  دھتجأس  "

نع ثحبتو  ةديدج  ةكرش  حاتتفا  نع  وتلل  تعمس   " وأ
يتصرف يھ  كلت   . اھسفن يتالھؤم  هيدل  صخش 

". ةریبكلا
صاخشألا ءالؤھ  لواحي  ام  اًریثك  : " ينغلا يدلاو  يل  لاق 
اھقیقحت نولواحي  مھنكلو   ، مالحألا نم  ریثك  قیقحت 

مھمالحأ قیقحت  يف  نوحجني  اًّدج  نولیلقلاو   . مھدرفمب
ذاختا يف  اورمتسي  نأ  دارفألا  ءالؤھل  يغبنیف   . مھدحو
قيرفلا ىلع  روثعلا  مث  ؛  ططخلا عضوو  ةریبكلا  مالحألا 

". مالحألا كلت  قیقحت  ىلع  مھدعاسیس  يذلا 
مالحألا كلت  نوققحيو  ةریبك  اًمالحأ  نوملحي  نيذلا 

! ریثكب ربكأ  مالحأ  ينبت  يف  نورمتسي 
. صاخشألا نم  عونلا  اذھ  نوكن  نأ  دون  انعیمج  اننأ  دقتعأ 

كلذ ديرت  الأ   ، كلذ دوأ  انأ 
؟ رخآلا تنأ 

مھيدل ءامظعلا  نإ  : " وحنلا اذھ  ىلع  ينغلا  يدلاو  اھلاق 
اذإو  . ةطیسب مالحأ  مھيدلف  ءاطسبلا  امأ   ، ةمیظع مالحأ 

رییغتب أدبت  نأ  كیلعف   ، كتیصخش ریغت  نأ  تدرأ 
". كمالحأ مجح 

لكشب اًسلفم   ، اًمامت اًسلفم  تنك  يننأ  نوملعت  امكو 
ىدم كردأ  يننإ   . يتجوز عم  يترایس  يف  شیعأو   ، لماك
، ةتقؤم ةلاح  درجم  سالفإلا  َّنكلو   . لاحلا هذھ  ءوس 

نأ نكمملا  نمف   . ةیلقع ةلاح  هنإ   ، فلتخم رمأ  رقفلا  امنیب 
حومطو ةینغ  حورب  عتمتت  لازت  كنكلو ال   ، اًسلفم نوكت 

مالحألا نإ   . ديدش مزعو   ، ةریبك ةعاجشو   ، ریفو



ةمخضلا مالحألا  كفلكت  نلو   ، ءيش يأ  كفلكت  نل  ةریبكلا 
، كسالفإ ىدم  نع  رظنلا  فرصب   . اًضيأ ءيش  يأ 
كلعجت يتلا  ةدیحولا  ةقيرطلا  وھ  كمالحأ  نع  يلختلاف 

. اًریقف
وھ  ، يكبشلا قيوستلا  يف  لمعلا  طمن  زیمي  ام  مھأو 

دعب هققحتس  ام  ءيشك  كمالحأل  اًراطإ  عضت  كنأ ال 
مايأ رھظ  دعب  وأ   ، نیعوبسأ دعب  ىتح  وأ   ، طقف اًماع  نیعبرأ 
أدبتس  ، يكبشلا قيوستلا  عورشم  ءانب  أدبت  امدنع   . دحألا

ىلع كلذ  ناك  نإو   ، موي لوأ  ذنم  كمالحأ  قیقحت  يف 
. ةيادبلا يف  دودحم  قاطن 

انأ  " ىلإ عیطتسأ " انأ ال   " ةیلقعلا ةلاحلا  نم  لوحتلا  هنإ 
ةدایق ىلإ   ، فورظلل اًنھر  كتایح  نوك  نم   ،" عیطتسأ
ىلإ ةیعبتلا  نم  لُّوحت   ، فرظ يأب  دیقتلا  نود  كتایح 

. ةيرحلا
شیع يف  هتالمأت   Walden هباتك ةمتاخ  يف  وروث "  " بتك

ينتملع ًالئاق : رومألا  مامز  كسفنب  اھیف  كلتمت  ةایح 
، همالحأ هاجت  ةقثب  ءرملا  مدقت  اذإ  هنأ : لقألا  ىلع  يتبرجت 

اًحاجن ققحیسف   ، اھلیختي يتلا  ةایحلا  شیع  ىلإ  ىعسو 
". اھیف ملحي  يتلا ال  تاقوألا  يف  عقوتم  ریغ 

. لضفأ وحن  ىلع  كلذ  لوقأل  نكأ  مل 

رشع عباسلا  لصفلا 



ةأرملا هیف  قوفتت  يذلا  لمعلا 
يكاسویك میك  هتبتك :

تارم ةدع  میك "  " يتجوز ىلإ  ریشأ  ينتعمس  املاطل 
فیكو اھب  انیقتلا  يتلا  ةقيرطلا  نع  تأرق  دقلو   ، نآلا ىتح 
انتایح لبتقم  يف  انتاناعم  نعو   ، اھب جاوزلا  ىلإ  تیعس 

لبقو  . اًعم انتایح  تلوحت  فیكو   ، انتایجیتارتسإو انفادھأو 
ناح دق  تقولا  نأ  تدقتعا   ، باتكلا نم  ءزجلا  اذھ  ماتخ 

 - ةرشابم میك "  " ىلإ عامتسالا  ةصرفب  ىظحتل 
. يكاسویك تربور 

قرطلاو  ، يكبشلا قيوستلا  نع  اًریثك  تربور "  " ثدحت
ةمیظعلا میقلا  عرز  ىلإ  اھلالخ  نم  يدؤي  يتلا  ةریثكلا 

رثؤم لمع  هنإ  وھو :  ، رخآ اًئیش  فیضأ  نأ  ديرأ   . مكلخادب
ةبسنلاب

. تادیسلا ىلإ 
ةیساسألا ةیئاصحإلا  تاساردلا  ىلع  علطت  امدنعو 

هظحالتس ءيش  لوأ  نإف   ، يكبشلا قيوستلا  عمتجمل 
ءاسنلا ددع  غلبي  وھو :  ، ركذلاب ريدج  ءيش  رثكأ  اًضيأ  وھ 

 . لاجرلا فاعضأ  ةعبرأ  لاجملا  اذھ  يف  نلمعي  يئاللا 
ةبسن غلبت  رشابملا  عیبلا  ةطبارل  اًقفو   ، حیحص هتعمس  ام 
نيذلا ًانویلم  رشع  ةسمخلا  نم  يلاوح ٨٨ ٪  تادیسلا 

. ةدحتملا تايالولا  يف  يكبشلا  قيوستلا  يف  نولمعي 
عونلا بسح  اًفینصت  يرجُت  ةطبارلا ال  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

اذھ يف  نولمعي  درف  نویلم  نیتسو  نینثا  نم  رثكأل 
ىلع برتقت  ةیملاعلا  بسنلا  نإف   ، ملاعلا لوح  لاجملا 

. اھسفن ةدحتملا  تايالولا  بسن  نم  حجرألا 



ةیحانلا نم  كلذ  يف  بابسألا  دحأ  نأ  دجن  ثیح  ؟  اذامل
تاعورشم تأدب  رسألا  نم  اًریثك  نأ  ىلإ  عجري  ةیخيراتلا 

ىلإ اًرظنو   . يئزج ماودب  تاعورشمك  يكبشلا  قيوستلا 
ناك  ، رسألا نم  ریثك  يف  يسیئرلا  لئاعلا  وھ  لجرلا  نأ 
لامعأ يف  طرخنت  يتلا  يھ  ةأرملا  نأ  ينعي  ام  ًابلاغ  اذھ 

. لزنملا نم  لمع  يأ  يف  وأ  يئزج  ماودب 
امم ؛  لزنملا نم  ًالمع  هنوك  ةقیقح  وھو   ، ٍزاوم لماع  ةمثو 

لكشب قفاوتي  يكبشلا  قيوستلا  عورشم  ءانب  نأ  ينعي 
. ةرسألا نيوكت  بلاطم  عم  ديرف 

ةیلمعلا فورظلا  كلت  زواجتي  رمألا  نأ  دقتعأ  يننكلو 
. ةیخيراتلاو

امك  . لمع ةقالع   ، هرھوج يف   ، يكبشلا قيوستلا  دعي 
قیقحت لوح  رودي  يذلا  لمعلا  سیل  هنأ  تربور "  " حضوأ

ءاشنإ لوح  رودي  يذلا  لمعلا  لب  تاعیبملا ، 
بيردتلاو هیجوتلاو  تاقالعلا  نيوكتب  قلعتي  هنإ  تاقالعلا . 
مظتنملاو يمویلاو  يلعفلا  لمعلا  نإ   . داشرإلاو میلعتلاو 
هنم رثكأ  عمتجم  ءانبب  هبشأ  وھ  ةكبشلا  ءانب  ىلع 

. تاعیبملل لاجم  ءانب 
ةیعار اھمدقت  يتلا  ةیمنتلاو  بيردتلاو  معدلا  ةقالع  نإ 

نیقوسملا نم  ةئشانلا  اھتكبشل  يكبشلا  قيوستلا 
زیمتت يتلا  تالعافتلاو  تاقالعلا  عاونأ  دحأ  وھ  نیئدتبملا 

اھیف
. ءاسنلا



نوعیطتسي لاجرلا ال  نأ  مالكلا  اذھ  ينعي  عبطلابو ال 
نم نیيالملا  كانھف   . اًضيأ يكبشلا  قيوستلا  يف  حاجنلا 

دوصقملا َّنكلو   . موي لك  مھحاجن  نوتبثي  نيذلا  لاجرلا 
لمع جذومن  وھ  اذھ  نأ  وھ : ةطاسبب  لمعلا  اذھ  نم 

. ءاسنلا هیف  قوفتت 
ءاسنلا هیلإ  جاتحت  ام 

ةیفیك ملعت  ىلإ  ةجاحب  مویلا  ءاسن  نأل  ؛  اًضيأ دیج  رمأ  اذھ 
. مھب ةصاخ  ةورث  ءانب 

يل تلاقو   ، ةلیلق تاونس  ةدع  ذنم  ةباش  ةیفحص  ينتتأ 
ىتح  ، تادیسلا يعو  يمنن  نأ  دبال  : " حضاو سامحب 
الف  ، نھل لقتسم  لخد  ردصم  سیسأت  نم  َّنكمتي 

ةباین رمألا  اذھب  مایقلل  رخآ  صخش  ىلع  َندمتعي  نأ  نكمي 
!". نھنع

اذھ ءارو  ببسلا  تفرع  ام  ناعرس   ، اًعم انثدحت  امدنعو 
اًماع رمعلا ٥٤  نم  ةغلابلا  اھتدلاو  نأ  حضتا  دقف  ؛  سامحلا

اھرورم دعب  اھعم  شیعتل  اًرخؤم  تلقتنا 
. ءيش يأ  كلمت  يھو ال   ، اھنم تجرخ  قالط  ةبرجتب 
ىلإ ةفاضإلاب   ، اھتدلاو لوعت  يلاحلا  تقولا  يف  تناكو 

. اھسفن ةلاعإ 
يف راذنإلا  سارجأ  قدل  ًایفاك  هتاذ  دح  يف  كلذ  ناك 

تقلأ امدنع  اھنأ  وھ  اًّقح  اھل  اًمداص  ناك  ام  نكلو   ، اھتایح
ةحاتملا دراوملا  ىرتل  ةیلاملا  اھنوئش  ىلع  ةصحاف  ةرظن 
يأل ةأجف  تباثلا  اھبتار  فقوت  اذإ  هنأ  تكردأ   ، امھتلاعإل

تارخدم ىوس  اھيدل  نوكي  نلف   ، بابسألا نم  ببس 
. اھیلع دمتعتل  رالود  ةمیقب ٧٠٠٠ 

غلبم امھمعدي  نل   ، نيدرف نم  ةنوكم  ةرسأ  ىلإ  ةبسنلاب 



رقفلا باتعأ  ىلع  اھتدلاوو  يھ  تناك   . ًاليوط اًتقو  رالود   ٧٠٠٠
اھسمحت يف  بجع  . ال  رھشأ ةدع  دعب  درشتلاو 

! نھب لقتسم  لخد  ردصمل  تادیسلا  سیسأت  هاجت 
ةأرملا هذھ  فقوم  يف  تسل  يننأ   ، يظح نسح  نم 
رقتسم تربور " انأ و" يلاملا  يعضو  نإ  ثیح  ؛  ةباشلا

. داصتقالا ةلاح  نع  رظنلا  فرصب   ، انتایح ةیقبل 
، ةلكشملا كلت  يناعأ  نكأ  مل  يننأ  نم  مغرلا  ىلع  نكل 

وحن ةباشلا  ةاتفلا  كلتك  اًمامت  ةسمحتم  تنك  يننإف 
نھب لقتسم  لخد  ردصمل  تادیسلا  سیسأت  عوضوم 

قیقحتو
. ةیلاملا ةیلالقتسالا 

ءاسنلل يكبشلا  قيوستلا  يف  لمعلا " ةیفیك   " فلتخت ال 
تادیسلا عفدت  يتلا  بابسألا  نإف  كلذ  عمو   . لاجرلا نع 
فلتخت ام  ةداع  يكبشلا  قيوستلا  تاعورشم  ءانب  ىلإ 
. لاجرلا نم  نھئارظن  ىدل  بابسألا  كلت  نع  اًریثك 

، انتاھمأ ةایح  نع  اًّدج  ةفلتخم  ةایح  شیعن  اننأ  ملعن  نحن 
ةتس يلي  امیفو   . اھفالتخا ىدم  نم  شھدنت  دق  كنكلو 

ةبعللا كلت  يف  لوخدلا  ىلإ  ةأرملا  عفدت  بابسأ 
ةامسملا

. ةورثلا ءانبب 
تاءاصحإلا ( ١

لاملاو ءاسنلا  نع  اھب  مایقلا  مت  يتلا  تاءاصحإلا  نإ 
ةصاخ يلي  امیف  ةروكذملا  تاءاصحإلاو   . ةشھدم

ىرخألا نادلبلا  عم  اًّدج  هباشتت  اھنكلو   ، ةدحتملا تايالولاب 
يف



. هسفن هاجتالا  يف  ریست  وأ  ملاعلا  ءاحنأ  عیمج 
: ةدحتملا تايالولا  يف 

نیسمخلا نس  نزواجت  يتاللا  تادیسلا  نم   ٪ ٤٧ -
. ًاّیلام نھسفنأ  نع  تالوئسم   ، ىرخأ ةرابعب   ، تاوابزع

اًرظن كلذو   ، لاجرلا شاعم  نم  لقأ  ةأرملا  شاعم  نإ  - 
دعتبتف  ، لزنملا نوئش  میظنت  ىلوتت  يتلا  يھ  اھنأ  ىلإ 

عم ةنراقملاب   ، ماع طسوتمب ١٤.٧  لمعلا  لاجم  نع  ةأرملا 
ةضفخنملا بتاورلا  ىلإ  ةقیقحلا  هذھ  فضأ   . لاجرلل ماع   ١.٦

تاقاقحتسا نأ  دجتف  ءاسنلا  اھیلع  لصحت  لازت  يتلا ال 
. لاجرلا تاقاقحتسا  عبر  الإ  زواجتت  دعاقتلا ال 

( دعاقتلا ثاحبأو  ةأرملل  ينطولا  زكرملا  ) 
طسوتمب لوطأ  ةرتف  ءاسنلا  شیعت  نأ  عقوتملا  نمو  - 

نآ لاجرلا (  نم  رثكأ  تاونس  رشع  ىلإ  عبس  نم  حوارتي 
ریفوت ىلإ  نھتجاح  ينعي  ام  هینوي ٢٠١٢)،   ١٢ ، يسيریتیل
نأ عقوتملا  نم  كلذ  عم   . تاونسلا كلتل  لاملا  نم  ديزملا 

، نھجاوزأ نم  رثكأ  دیلاوملا  ةرفط  لیج  نم  تادیسلا  رمعت 
. طسوتملا يف  اًماع  نيرشع  ىلإ  رشع  ةسمخ  نم 
يتاللا نسلا  رابك  نم  ةعبرأ  لصأ  نم  ءاسن  ثالث  كانھ  - 
يلاوح روتسفنإ - )  دناف  راتس  جنینروم   ) . رقفلا نیناعي 

تقو يف  رقفلا  نیناعي  ءاسن  رشع  لصأ  نم  ءاسن  عبس 
. ام

ديزملاو ديزملا  نأب  انربخت  ؟  تاءاصحإلا كلت  انربخت  اذام 
ءانتعالل تادعتسم  ریغو  تاملعتم  ریغ  ءاسنلا  نم 

دقل  . رمعلا يف  نمدقتي  امدنع  امیسال   ، ًاّیلام نھسفنأب 
انيدل سیل  نكلو   ، انرسأ ةياعر  يف  اھلك  انتایح  انیضق 

هذھب انسفنأب  ءانتعالا  ىلع  ةردقلا 



. ةيویحلا ةقيرطلا 
ةیعبتلا بنجت  ( ٢

، قالطلا ثودح  عقوتت  يھو  جاوزلا  ىلع  ةأرملا  لبقت  ال 
نكلو  . اھنم لصفُت  نأ  عقوتت  يھو  ةديدج  ةفیظو  أدبت  الو 

. ًاّیلاح ریثكب  رثكأ  ةریتوب  ثدحي  رمألا  اذھ 
يأ وأ  سیئر  وأ  جوز  ىلع  ندمتعت  نتنك  اذإ  ءاسنلا  اھتيأ  اي 
نأ دبالف   ، يلاملا نكلبقتسم  نيوكت  يف  رخآ  صخش 
اولختي نأ  نكمملا  نم  هنأل  ؛  ًاّیلم رمألا  يف  ریكفتلا  ندعت 

ىدم كردن  دق ال   ، نایحألا نم  ریثك  يفو   . ةطاسبب نكنع 
. ةقیقحلا ةظحل  انھجاوت  امدنع  الإ   ، مھیلع اندامتعا 

يجاجزلا زجاحلا  میطحت  ( ٣
يفظوم عیمج  اھھجاوي  يتلا  تايدحتلا  عیمج  بناج  ىلإ 
ءاسنلا لازت  ماع ٢٠٠٩، ال  لبق  ام  ملاعلا  يف  تاكرشلا 

زجاحلا : " ةمخض ةبقع  وھو   ، ًاّیفاضإ ًايدحت  نھجاوي 
تایلقألاو ءاسنلا  ةردق  مدع  وھو   ) بیعملا يجاجزلا "

، حیحص رمألا  اذھ  نإ   ، معن ایلع .) بتارم  ىلإ  دوعصلا  ىلع 
، ةأرملا عیطتست  ثیح ال  ؛  مویلا ىتح  اًدوجوم  لازي  الو 
طقف  ، يفیظولا ملسلا  نم  ایلع  تايوتسم  ىلإ  دعصت  نأ 

نیسمخ نغلبي  يتاللا  تادیسلا  نع  اذامو   . ةأرما اھنوكل 
ملاع ىلإ  ىرخأ  ةرم  لوخدلا  ندريو   ، رثكأ وأ  اًماع 

ةباجإلا فرعت  الأ  كل  لضفألا  نم  ؟  تاكرشلاب فیظوتلا 
. ساسألا نم 

زجاحلا ةركف  درجم  دعت   ، يكبشلا قيوستلا  ملاع  يف 
قيوستلا تاكرشف   . ةيرخسلل ةریثم  ءاسنلل  يجاجزلا 

، ضیبأ مأ  رمسأ   ، ةأرما مأ  ًالجر  كنوكب  متھت  ، ال  يكبشلا
متھت لب   . يوناثلا میلعتلا  نم  ًابرستم  مأ  ًاّیعماج  اًجرختم 



امكو  ، كتكبش ءانب  يف  كتیلعافو  كترباثم  ىدمب  طقف 
يف نلمعي  يتاللا  ءاسنلا  ددع   ، لبق نم  ترشأ 

ةعبرأ غلبي  يكبشلا  قيوستلا 
. لاجرلا فاعضأ 

يف نلمعي  يتاللا  ءاسنلا  ةیقرتل  يساسألا  لماعلا  نإ 
. ةربخلاو  ، میلعتلاو  ، تاراھملا وھ  يكبشلا  قيوستلا 

. اھریغ وأ  ةیجاجز  زجاوح  الو  دودح  كانھ  تسیل 
لخدلل دودح  ال  ( ٤

، روجألا يف  ةاواسملا  مدعو  يجاجزلا  زجاحلا  ىلإ  اًرظن 
قوس يف  ةأرملاو  لجرلا  نیب  اًدوجوم  لازي  يذلا ال 

. اًدودحم ةأرملا  لخد  نوكي  ام  ًابلاغ   ، نآلا ىتح  لمعلا 
ترھظأو

ىوتسم ىلع  نلصح  يتاللا  ءاسنلا  نأ  تاساردلا 
لاجرلا نم  نھئارظنك  اھسفن  ةربخلاو  هسفن  میلعتلا 
هینجي رالود  لك  لباقم  اًتنس  نیعبسو  ةعبرأ  نینجي 

نم نھنارقأ 
. لاجرلا

روطتلاو ومنلل  لباق  يكبشلا  قيوستلا  يف  لمعلا  نكلو 
لخدلا قفدت  نإف  عونلا  نع  رظنلا  فرصب  ریبك .  دح  ىلإ 

يكبشلا ال قيوستلا  يف  كتكبش  ءانب  نم  هینجت  يذلا 
. هل دودح 

سفنلاب زازتعالا  ةدايز  ( ٥
دئاوفلا مظعأ  ىدحإ  يھ  هذھ  نأ  دقتعأ  ييأر  يف 

وھ كلذكو   ، يكبشلا قيوستلا  لاجم  يف  لمعلل  ايازملاو 
نمف  . لمعلا اذھ  ىلإ  ءاسنلا  بذجت  يتلا  بابسألا  ىوقأ 

داتعملا



ةلاعإ ىلع  اھتردقب  اھسفنب  ةأرملا  زازتعا  طبتري  نأ 
قلعتي امیف  رخآ  صخش  ىلع  دامتعالا  نإ  ثیح  ؛  اھسفن
ةمیقب ضفخنم  روعش  ىلإ  يدؤي  دق   ، ةیلاملا رومألاب 

. تاذلا
كيدل نكت  مل  اذإ  ةفلتخم  ءایشأب  موقت  نأ  نكمملا  نمف 

. لاملاب ةقلعتم  ةلكشم 
نأ درجمب   ، نھسفنأب نھزازتعا  دادزي  تادیس  تيأر  دقلو 
دادزي امدنعو   . نھسفنأب ةیلاملا  نھرومأ  ربدت  نم  نكمتي 
نم تاقالعلا  عیمج  نسحتت   ، اھسفنب ةأرملا  زازتعا 
حاجن ىلإ  سفنلاب  زازتعالا  روعش  دايدزا  يدؤيو   . اھلوح
ةبھ مظعأ  ىلإ  فاطملا  ةياھن  يف  يدؤي  امم  ؛  میظع

. ةيرحلا يھو   ، قالطإلا ىلع 
تقولا يف  مكحتلا  ( ٦

نيوكت لجأ  نم  دوھجلا  سيركتب  رمألا  قلعتي  امدنع 
هھجاوي امم  رثكأ  اًریبك  اًقئاع  ًابلاغ  ءاسنلا  هجاوت   ، ةورثلا

اذھ قبطنيو  تقولا .  وھ  قئاعلا  اذھو   ، كلذ يف  لاجرلا 
تاعاس نیضقي  يتاللا  تاھمألا  ىلع  صاخ  لكشب  رمألا 

ءاسنلا نم  ديدعلا  عمسأ   . نھلافطأ ةياعر  يف  ةليوط 
ىلإ رطضأ   ، لمعلا نم  لزنملا  ىلإ  دوعأ  امدنع  : " نلقي

مھتابجاو يف  يلافطأ  ةدعاسمو   ، ءاشعلا دادعإ 
بھذي يذلا  تقولا  لولحبو   . قابطألا لسغو   ، ةیلزنملا
تقولا نم  لیلقلاب  هیف  ىظحأو   ، مونلا ىلإ  عیمجلا  هیف 

، يسفنل
!". ةكھنم نوكأ 

، يكبشلا قيوستلا  لاجم  يف  كلمع  ةلاح  يف  امأ 
ثیح  . ِكتقو ىلع  ةلماك  ةرطیس  ِكيدل  نوكیسف 



، يلك وأ  يئزج  ماودب  لمعلا  اذھب  مایقلا  نیعیطتست 
مایقلا ِكنكميو 

، رتویبمكلا زاھج  وأ   ، فتاھلا قيرط  نع  وأ   ، لزنملا نم  هب 
يأ يف  وأ  عوبسألا  ةياھن  تالطع  يف  وأ  ءاسملا  يف 

وھف  ، ِكعم رفاسي  نأ  عیطتسي  لمع  هنإ   . ناكم يأو  تقو 
ةریصق ًاتاقوأ  لمعلا  ِكنكميو   ، ناكم يأ  يف  ِكل  مزالم 

كفورظ هب  حمست  ام  طقف  اذھ  ناك  اذإ  ةعاسلا  فصن  غلبت 
. ينمزلا كلودجو 
ةورثلا نيوكت  ةرورض 

ةدشب ةأرملا  جایتحا  ببس  حضوت  ةتسلا  بابسألا  هذھ  نإ 
تلدبت فیك  تاءاصحإلا  دكؤتو   . اھب ةصاخ  ةورث  ءانب  ىلإ 
ىلإ انتجاح  نأ  ىلإ  ریشتو   ، ءاسنلا صخي  امیف  رومألا 
درجم دعي  مل   ، ةیعقاولا ةایحلا  يف  يلام  میلعت  يقلت 

رخآ صخش  ىلع  دامتعالا  نإ   . ةرورض حبصأ  لب   ، ةیھافر
. ةبوسحم ریغ  ةرماغم  وھ  يلاملا  انلبقتسم  ديدحت  يف 

دق
. ةدشبو اًمئاق  لظي  رطخلا  َّنكلو   ، ةياھنلا يف  بیصن 

زجاوحلا نبراح  يتاللا  ءاسنلا  نم  ریثك  كانھ  ناك 
نلباقي نل  نھنكل   . روصع ةدعل  دودحملا  لخدلاو  ةیجاجزلا 
لب  ، يكبشلا قيوستلا  ملاع  يف  نيرمألا  نيذھ  لثم 

ىلع
، نیتمیظع نیتأفاكم  ىلع  نلصحي  كلذ  نم  سكعلا 
تقولا ءاضقو   ، سفنلاب زازتعالاب  روعشلا  دايدزا  امھو :

. طبضلاب اھیف  نبغري  يتلا  ةقيرطلاب 
كعفدي يذلا  ام  ةفرعمل  ةلیسو  ةيأ  َّيدل  سیل  كلذ  عمو 
بابسألا كلت  لك  نمض  نم   ، لاجملا اذھ  يف  لوخدلا  ىلإ 



امك ِتنأ   ،" ةيداع ةأرما   " ِتسل ِتنأف   . اھتركذ يتلا 
ةیمھأ رثكألا  ببسلا  ديدحت  نیعیطتست  ِكدحو  ِتنأو   . ِتنأ

عورشم سیسأت  ىلإ  ِكعفدي  يذلا   ، كیلإ ةبسنلاب 
. ِكب صاخلا  يكبشلا  قيوستلا 
اھنيوكتب عاتمتسالاو  ةورثلا ...  نيوكت 

يركذتت نأ  ِكیلع   ، حلملا ببسلا  اذھ  نع  رظنلا  فرصبو 
لاجم يف  لمعلا  يف  نیئدبت  امدنع  رخآ  اًدحاو  اًئیش 

 . هیف لمعت  تنأو  عاتمتسالا  وھو   ، يكبشلا قيوستلا 
لوصحلا نیعیطتست  كنأ  يف  يركفت  نأ  عئار  ءيشل  هنإ 

ىتح ١٠.٠٠٠ وأ  وأ ١٠٠٠  هردق ١٠٠  يفاضإ  غلبم  ىلع 
، ةیعبتلا نم  نیصلختتس  ِكنأو   ، رھشلا يف  رالود 

نم نینكمتتو 
ةعتملا ضعبب  نیظحت  ِتنك ال  اذإ  نكلو   . كتقو يف  مكحتلا 
عوقولا ىلإ  اًعيرس  لاحلا  ِكب  يھتنتسف   ، لمعلا اذھ  يف 
يف نیلماعلا  نم  ریثك  هیف  عقي  يذلا   ، نیتورلل ةسيرف 

هاجت سامح  ِكيدل  نوكي  نأ  دبال  ةطاسبب   . تاكرشلا ملاع 
كباسح ىلع  سكعنیس  سامحلا  صقن  نأل  ؛  كلمع

. يفرصملا
 - تاجتنملل قيوستلا  تالفح  ةماقإ  نأ  دقتعأ  ببسلا  اذھل 

نوكت ام  ةداعو   ، يكبشلا قيوستلا  قرط  ىدحإ  يھو 
نم ديدعلل  اًّدج  يلاثم  رمأ  وھ  ةیلزنم -  تالفح 

نھتاعورشم ءدبل  ةصرف  نع  نثحبي  يتاللا  ءاسنلا 
دعت تاجتنملل  قيوستلا  تالفح  ةماقإ  نإف   . ةصاخلا

ءاقدصألاو ةرسألا  عم  تقولا  ءاضقل  ةیلاثم  ةصرف 
عاتمتسالاو

ءاشنإب كمایق  ءانثأ  يف  ىتح   ، لزنملا يف  ةحارلاب 



، ةورثلا نيوكتب  ِكل  حمستس  يتلا  ةیعامتجالا  ةكبشلا 
. اھئانب تقو  ةعتملا  ىلع  لوصحلاو 

، تالفحلا كلتب  قلعتي  امیف  مامتھالل  ةریثملا  ةقیقحلاو 
ةيداصتقالا تاقوألا  لالخ   ، ةعئار جئاتن  ققحت  اھنأ  يھ 

لعجت يتلا  بابسألا  دحأ  وھ  اذھ  عقاولا  يف   . ةبیصعلا
دعت  . اھب ناھتسُي  ةوق ال  يكبشلا  قيوستلا  لاجم 

ةكرش  ، لثم تاكرشلا 
ةكرشو  ، كریفروف ةسسؤمل  ةعباتلا  سكتمزوك ) ارفي  ) 

، تيال يتراب  ةكرشو   ، يستنیسو  ، ريورباتو  ، ياك يرام 
ةكرشو  ، نیل كراب  تارھوجمو   ، بأ نبماتس  ةكرشو 

عبرأ نمض  نم   ، موھ تأ  جنیفیل  نرذاسو   ، رجریباجنول
ةيونس ةیملاع  تادئاع  ققحت   ، رشابم عیب  ةكرش  نیتسو 

. رثكأ وأ  رالود  نویلم  غلبت ١٠٠  ةلمجلاب  عیبلل 
ربمتبس يف  زوین  جنیلیس  تكرياد  ةلجم  ريرقتل  اًقفو 

ةكرش يھو   ، لبمیس يلوفیتسات  ةكرش  تدھش   ،٢٠٠٩
ةیئاذغلا داوملل  قيوستلل  تالفحلا  ةماقإ  يف  ةصصختم 

ماع ٢٠٠٨، ةمیقب ٥ ٪  تاعیبملا  يف  اًعافترا   ، ةزیمتملا
. ةرتفلا كلت  يف  يداصتقالا  دوكرلا  نم  مغرلا  ىلع 
اھارتشا يتلا   ) فیش دربماب  يھو  ىرخأ  ةكرش  تدھشو 

ريدرایلملا
ةبسن يف  ةبسنب ٥ ٪  اًعافترا  ماع ٢٠٠٢ ) تفاب  نراو 

. اھسفن ةینمزلا  ةرتفلا  لالخ   ، فیظوتلا
قيوستلا تالفح  تاكرش  حیتت  ؟  كلذ نم  ىزغملا  ام 

ركفت ةأرما  ةيأل  دئاعلا  ةعفترمو   ، رطاخملا ةضفخنم  اًصرف 
اذھب يصوأ  انأ   . يلاملا اھلبقتسم  ةیلوئسم  يلوت  يف 

عونلا



ىلإ مامضنالا  يف  نركفي  يتاللا  لزانملا  تابر  تاھمألل 
يتاللا تالماعلا  ءاسنلاو   ، ددجلا لامعألا  داور  فوفص 

كلذكو  ، نھبتاورل يفاضإ  لخد  ىلع  لوصحلا  يف  نركفي 
ةعضب بسك  ىلإ  نحمطي  يتاللا  ةعماجلا  تابلاط 
يف بغرت  ةأرما  ةيأ  هب  يصوأو   ، ةیفاضإ تارالود 

. اھعمجب عاتمتسالاو  ةورثلا ...  عمج  ةصرف  ىلع  لوصحلا 
؟ كیلإ ةبسنلاب  مھملا  رمألا  ام 

نأ ديرأ  اذام  تربور "  " ينلأس  ، ىلوألا انتاءاقل  دحأ  يف 
صاخ عورشم  ةرادإ  ديرأ  يننأب  هتربخأ   . يتایح يف  لعفأ 

كتدعاسم عیطتسأ  : " يل لاق   . مايألا نم  موي  يف  يب 
ىلع

هريدن عورشم  انيدل  ناك  رھش  نوضغ  يفو   ،" رمألا اذھ 
. اًعم

قلعتت  ، كلذ نم  قمعأ  رومأ  نع  يعم  ثدحتي  أدب  هنكلو 
اذھ ناكو   . يتایح فدھ  نع  ينلأسيو   ، ةیحورلا میقلاب 

نونطاوملا ناك  امدنع  يضاملا  نرقلا  تاینینامث  يف 
، ةحارلا مدع  ةجردل  مھلمع  يف  اًّدج  ریبك  لكشب  نيدجُم 
، يضاملا نرقلا  تاینیعست  لولحبو   . رمألا اذھب  نيروخفو 

، مھتایح ىلع  ةصحاف  ةرظن  ءاقلإ  يف  نوریثكلا  أدب 
يداحلا ثادحأ  دعب  نكلو   . ةكئاشلا ةلئسألا  ضعب  حرطو 

، تارابعلا ضعب  ديدرت  يف  نوریثك  أدب   ، ربمتبس نم  رشع 
لذبن اذامل   . ةظحل رظتننلو  ًالیلق  فقوتنلف  : " لثم

يف لعفن  اذام  ؟  ةحار ةيأ  نود  لمعلا  يف  دھجلا  اذھ  لك 
". ؟ كلذ لك  دعب  لصأس  نيأ  ؟  هذھ انتایح 

اًّدج تالغشنم  نھنإ  تقولا  لاوط  نلقي  تادیسلا  عمسأ 
نم لمع  يأ  يف  ةكراشملا  نعطتسي  نھنأ ال  ةجردل 



لماعلا اذ  وھ  اھ  : " نھل لوقأو   . يئزج ماودب  لزنملا 
نركفت نأ  نكیلع  نكتاعورشم : حاجنإ  يف  يساسألا 

ىلع نحرطت  مث   ، يدج لكشب  اھیف  نركفت   ، نكتایح يف 
ةبسنلاب لثمي  يذلا  ءيشلا  ام  : " لاؤسلا اذھ  نكسفنأ 

َّيلإ
". ؟ يتایح يف  هب  ىظحأ  نأ  بجيو   ، ةریبك ةیمھأ 
كدھجو ِكتقو  لذب  ىلإ  كعفدیس  يذلا  مھملا  ءيشلا  ام 

اذھ نیمدختست  مث   ، صاخلا هلخد  ِكیلع  ردي  عورشم  ءانبل 
ةیقبل كب  ينتعتس  يتلا  ةورثلا  نيوكت  يف  لخدلا 

مل نإ  كنإ  ثیح  ؛  ءيشلا اذھ  ةفرعم  نم  دبال  ؟  ِكتایح
. اًدبأ ثدحي  نل   ، هيددحتو هیفرعت 

موھفم فلتخي  امك   ، عیمجلا ىدل  ةيرحلا  موھفم  فلتخيو 
نأ يغبنيو   ، يصخش رمأ  هنإ   . كلذك عیمجلا  ىدل  حاجنلا 

، ماقرأ درجم  يھ  ماقرألا  نإ   . ًاّیصخش نوكي 
مقرلا اذھف   ، رالود نویلم  وأ  رالود  فالآ  ةسمخ  ناك  ءاوس 

يف هانعم  هیلع  يفضت  نأ  ىلإ  ءيش  يأ  ينعي  ال 
. ةصاخلا ِكتایح 

لمعن تربور " انأ و" تنك   ، انجاوز نم  ركبم  تقو  يف 
نيرخآلا عدن  ىتحو ال   ، انب صاخ  عورشم  ةماقإل  سامحب 

انلبقتسم يف  مكحتنو   ، انلاعفأ انیلع  اولمي  يك 
اننأ ةجردل  انیلإ  ةبسنلاب  اًّدج  اًّمھم  اذھ  ناك   . يداصتقالا
قیقحت لیبس  يف  باعص  ةيأ  لمحتل  دادعتسا  ىلع  انك 

. هاندرأ ام 
. تاونس رشع  يلاوح   ، تاونس انم  رمألا  قرغتساو 

ًاللج اًرمأ  نایحألا  ضعب  يف  لخد  ىلع  لوصحلا  مدع  ناك 
دق اننأب  اننوربخي  انئاقدصأ  عیمج  ناكو   . انیلإ ةبسنلاب 



ةيداع فئاظو  دجن  نأ  انیلع  نأو   ، نونجلا انباصأ 
مایقلا يف  بغرن  مل  ام  طبضلاب  اذھ  نكلو   ، ةتباث بتاورب 

. هب
يف تربور "  " أدبف ؛  ام ءيشب  مایقلا  رارق  انذختا  اًریخأو 
ىلإ انأ  تبھذو   . ةیبيردتلا تارودلا  ضعب  يف  سيردتلا 

نأ اھنم  تبلطو  سبالملا  جاتنإل  عنصم  اھيدل  ناك  ةقيدص 
هذھل قوسأ  تنكو   ، سبالملا كلتل  قيوستلاب  ينفلكت 

ةریغص رجاتم  تسسأو   ، لیمجتلا تانولاص  يف  سبالملا 
ةيأ كانھ  نكي  ملو  بتار  يأ  ىلع  لصحأ  مل   . اھب

هققحأ ام  تالومع  وھ  هیلع  لصحأ  تنك  ام  لك   ، تانامض
تالومع ىلع  لصحأ  تنك  عقاولا  يفو   ، تاعیبم نم 
ملاعلا ىلإ  جرخأ  ينلعج  رمألا  اذھ  َّنكل   . اًّدج ةلیلق 

. ام اًئیش  ققحأو   ، ةبرجتلا ضوخأو 
، لامعألا ةدايرل  يساسألا  أدبملا  وھ  اذھ  نأ  تملعتو 

، ةبرجتلا ضوخو  لامعألا  ملاع  ىلإ  جورخلا  ةیمتح  وھو :
ةقيرطلاو  . ام ءيش  قیقحتو   ، رومألا كيرحتب  مایقلاو 

مھملا رمألا  ةفرعم  يھ  كلذ  اھب  نیلعفتس  يتلا  ةدیحولا 
هقیقحتل ةدیحولا  ةقيرطلا  نأ  كاردإو   ، ِكیلإ ةبسنلاب  اًّقح 

. ِكسفنب هسیسأت  يھ 

ثلاثلا ءزجلا 
نآلا أدبي  كلبقتسم 

عورشم ءدبل  ةمزاللا  تاوطخلا 
كب صاخلا  حجانلا  يكبشلا  قيوستلا 

رشع نماثلا  لصفلا 



میلسلا رایتخالا 
قيوستلا عورشم  يف  ءدبلا  رارق  تذختا  دقل   ، نذإ

ةكرش راتخت  نأ  نآلا  كیلع  انیناھت !  . كب صاخلا  يكبشلا 
تاكرش نم  فالآ  ةدع  كانھو   . تاكرشلا هذھ  نیب  نم 

. نآلا لامعألا  قوس  يف  ةدوجوملا  يكبشلا  قيوستلا 
ساسأ يأ  ىلعو  ؟  مضنتس اھنم  ةدحاو  يأ  ىلإ 

؟ راتختس
قيوستلا تاعورشم  ىلإ  اًثيدح  نومضنملا  ذختي  ام  ًابلاغ 
قيرط نع   ، يئاوشع لكشب  رارقلا  اذھ  يكبشلا 

دق  ، نآلا  . مھل يتأت  ةصرف  لوأ  ىلع  ةطاسبب  ةقفاوملا 
لوأ نوكت 

اھل كرایتخا  نوكيو   ، ةمیظع ةكرش  اھنع  عمست  ةكرش 
ًایعاو كرایتخا  نوكي  نأ  يغبني  نكلو   ، اًمیكح اًرایتخا 
كلبقتسم وھ  اذھف  ؛  ةيانعب هذخأت  نأ  بجيو   ، اًسوردمو

. انھ كحملا  ىلع  يذلا 
ًءانب كرارق  ذختت  يذلا  رایعملا  ام  ؟  راتختس فیك  نذإ 

؟ هیلع
عیطتست  ، تآفاكملاو ةلومعلل  ماظن  لضفأ  اھيدل  انتكرش  "

يف لاملا  نم  ریثك  ينج 
!". ةكرشلا هذھ 

يكبشلا قيوستلا  تاكرش  رمأ  يف  ثحبأ  تنك  امدنع 
ناك  . قیلعتلا اذھ  عمسأ  تنك  ام  اًریثك   ، ةفلتخملا

، مھعورشم ايازم  راھظإ  ىلع  نیصيرح  نوفظوملا 
يننوربخيو

تارالودلا نم  فالآلا  تائم  نونجي  نيذلا  دارفألا  صصقب 
؛ رمألا اذھ  يف  كشأ  مل  يننكلو   ، مھلمع نم  رھشلا  يف 



تائم ًاّیلعف  نونجي  رثك  صاخشأب  تیقتلا  يننإ  ثیح 
لاجم يف  مھلمع  نم  رھشلا  يف  تارالودلا  نم  فالآلا 

. يكبشلا قيوستلا 
لوخدلا فادھتساب  يصوأ  ، ال  كلذ نم  مغرلا  ىلع  يننإ 
لئاسو نم  ةلیسوك  طقف  يكبشلا  قيوستلا  لاجم  ىلإ 

. لاومألا ينج 
تریغ يتلا  تاجتنملا  كلت   ، تاجتنملا دوجأو  لضفأ  انيدل  "

!". نيریثكلا ةایح 
ايازملا نوكت  دق   . اًضيأ اًریثك  ةلمجلا  كلت  تعمس  دقل 
دوقي يذلا  يناثلا  ببسلا  يھ  تاجتنملل  ةریبكلا 
قيوستلا تاكرش  ىدحإ  ىلإ  مامضنالا  ىلإ  صاخشألا 

، يكبشلا
. لوألا ببسلا  وھ  نوكي  ام  اًمئاد  لاومألا  ينج  نأل  اذھو 

ناك هتعمس  ام  نأ  مغر   . اًضيأ رمألا  اذھ  يف  كشأ  ملو 
تفشتكا يننكل   ، ليوھتلاو ةغلابملا  ضعب  لمحي  ام  اًریثك 

ىتح اھمدختسأ  تلز  امو  ًالعف  ةعئارلا  تاجتنملا  ضعب 
ىدحإ يھ  ةدوجلا  ةیلاع  تاجتنملا  نإف  عقاولا  يفو   . نآلا

. قيوستلا تاكبشل  ةزیمملا  تامسلا 
اذھ يف  ةمھملا  ةزیملا  يھ  تسیل  اًضيأ  تاجتنملا  نكلو 

. رمألا
: رمألا اذھ  رركأ  ينعد 

جتنملا نوكي  اھعم ال  لمعتس  يتلا  ةكرشلا  رایتخا  دنع 
ديدحت يف  سیئرلا  رصنعلا  وھ  ةكرشلا  هذھ  همدقت  يذلا 

. كرایتخا
وھ جتنملا  نأ  نودقتعي  نيریثكلا  نأل  ؛  رمألا اذھ  دكؤأ  يننإ 

كرابتعا يف  عض   . كلذك سیل  هنكلو   ، ةیمھأ رثكألا  رایعملا 



قيرطلا يف  كنإ  لب   ، تاعیبم فظوم  لمعت  كنأ ال 
يوطني لمعلا  اذھو   ، كب صاخ  عورشم  سیسأت  ىلإ 
تاكرشلا يف  ثحبلا  يف  أدبت  امدنعو  ةكبش .  ءانب  ىلع 

: وھ كنھذ  يف  رضاحلا  لاؤسلا  نوكي  نأ  بجي   ، ةفلتخملا
ناقتإ ةیفیك  ملعت  ىلع  يندعاستس  ةكرشلا  هذھ  لھ  "

". مأ ال؟ ةكبشلا  ءانب 
قيوستلا لاجم  يف  لمعلاب  يصوأ  يذلا  لوألا  ببسلا 

لامعألا ةرادإ  میلعت  نم  هرفوي  ام  وھ   ، هلجأ نم  يكبشلا 
. يصخشلا روطتلا  ىلإ  يدؤي  ام  وھو   ، عقاولا ملاع  يف 

حمست ةقيرطب  يكبشلا  قيوستلا  ماظن  دادعإ  مت 
عفادلا هيدل  دحأ  يأل  حاتم  هنإ   . ةورثلا مساقتب  عیمجلل 

يتلا ةیلكلاب  الو   ، كتيوھب أبعي  هنإ ال   . ةرباثملاو میمصتلاو 
نم يعماج  میلعت  ىلع  تلصح  تنك  اذإ  وأ   ) اھیف تسرد 
وأ  ، ًاّیلاح هینجت  يذلا  لاملا  رادقمب  وأ  مأ ال ) ساسألا 
وأ كتیبعش  ىدم  وأ  دیجلا  كرھظم  وأ  كعون  وأ   ، كقرع

. كئاكذ ىتح 
ماقملا يف  متھت  يكبشلا  قيوستلا  تاكرش  مظعم 
ریغتلا ىلع  كتردقو   ، ملعتلل كدادعتسا  ىدمب  لوألا 

كلحأ يف  ىتح  ةرباثملا  ىلع  كتردق  ىدمبو   ، روطتلاو
، فورظلا

. يراجت عورشم  بحاص  حبصت  نأ  وحن  كقيرط  يف 
قيوستلا تاكرش  عیمج  ىلع  قبطني  رمألا  اذھ  لھ 

كانھ  ، ءيش يأ  يف  لاحلا  يھ  امكف  ؟ ال،  يكبشلا
. ةعئار اًّقح  تاكرش  كانھو   ، ةئیس ىرخأو  ةدیج  تاكرش 

، میلعتلا يكبشلا  قيوستلا  تاكرش  عیمج  معدت  ال 
ىوس ءيش  ىلإ  فدھت  يتلا ال  تاكرشلا  ضعب  كانھف 



الو  ، مھتاجتنم عیبت  نأ  طقف  كنوديري  مھف  كلالغتسا :
نأ كنوديريو   . قالطإلا ىلع  ءيش  يأ  كمیلعتب  نومتھي 
ةيأ تفداص  اذإ   . ةكبشلا ىلإ  كءاقدصأو  كتلئاع  مضت 
اًرذح نوكت  نأ  كیلع  بجي  هنإف   ، عونلا اذھ  نم  ةكرش 
يف اومھاسي  نل  مھنإ  ثیح  ؛  اھعم لماعتلا  نم  اًّدج 
لامعألا قوس  يف  دوجو  مھل  نوكي  نل  امبرو   ، كريوطت

. ًاليوط اًتقو 
اًمامت ةسركملا  ةدئارلا  تاكرشلا  نم  ریثك  كانھو 

مھنإ  . ةيراجتلا تاعورشملاب  قلعتي  ام  لك  كمیلعتل 
لمعلا نأ  امك   ، ليوطلا ىدملا  ىلع  كمیلعتب  نومزتلم 

ريوطت ىلع 
دجت امدنعف  ؛  مھتايولوأ ىلوأ  نم  وھ  كتاردقو  كتاراھم 

كبيردتل دادعتسا  ىلع  ةداق  اھب   ، عونلا اذھ  نم  ةكرش 
اذھ يف  لمعلا  ىلع  اًرداق  حبصت  يكل  ؛  كتدعاسمو
يذلا تاكرشلا  عون  وھ  اذھف   ، هجو لمكأ  ىلع  لاجملا 

. هیف لمعت  نأ  بجي 
لھ  . دیكأتلاب ؟  مھم رمأ  تآفاكملاو  ةلومعلا  ماظن  لھ 
رثكأ وھ  ام  نكلو   . عبطلاب ؟  رثؤم رمأ  جاتنإلا  طخ  ةدوج 

يتلا ةقيرطلا  وھ  ةقیقح  هیلإ  علطتأ  امو  كلذ  نم  ةیمھأ 
حبصت ىتح  كريوطتل  اھدوھج  ةكرشلا  كلت  اھب  سركت 

ًاّیقیقح لامعأ  لجر  نوكت  نأ   ،" B  " ةئفلل يمتني  ًاّيوق  اًدرف 
رثكألا رمألا  وھ  اذھو  ؛  ةورث نيوكت  ىلع  اًرداق 

بستنتس يتلا  يكبشلا  قيوستلا  ةكرش  يف  ةیمھأ 
. لامعألا میلعتل  ةسردم  اًّقح  اھنإ  اھیلإ :



ماظن نم  دعبأ  وھ  ام  ىلإ  رظنتو   ، كتقو رمثتست  نأ  كیلع 
ةصحاف ةرظن  يقلتو   ، تاجتنملاو تآفاكملاو  ةلومعلا 

كبيردتب لعفلاب  متھت  يھ  لھ  ةكرشلا : هذھ  رھوج  ىلع 
درجم نم  رثكأ  اًتقو  كنم  بلطتي  رمألا  اذھ  نإ  ؟  كمیلعتو
وأ  ، ةقیقد نیثالث  ةدمل  يجيورت  نالعإ  ىلإ  عامتسالا 
وأ  ، تنرتنإلا ةكبش  ىلع  ةباذجلا  عقوملا  دحأ  حفصت 

فاشتكاف  . ةكرشلا يف  نیلماعلا  تابترم  ىلع  فرعتلا 
ذحشت نأ  كنم  بلطتي   ، يلعف لكشب  ةكرشلا  ةءافك  ىدم 

ةصاخلا ةكرشلا  تایلاعفو  تاودن  رضحتو   ، ةمھلا
. میلعتلاو بيردتلاب 

، يلوألا يميدقتلا  ضرعلا  يف  هتعمس  ام  كل  قار  اذإ 
نیمئاقلا صاخشألا  ةلباقم  يف  تقولا  ضعب  ِضقاف 

. بيردتلاو میلعتلا  ىلع 
نم اًریثك  كانھ  نأل  ؛  ةيانعب رمألا  ثحبت  نأ  كلذك  كیلع 
ططخ كالتما  يعدت  يتلا  يكبشلا  قيوستلا  تاكرش 
ىلإ ةبسنلاب  اًحیحص  سیل  اذھ  َّنكلو   ، ةمیظع ةیبيردت 

اًثحب تيرجأ  يتلا  تاكرشلا  ضعب  يفف  ؛  تاكرشلا عیمج 
ةیصوتلا وھ  هنومدقي  يذلا  دیحولا  بيردتلا  ناك  اھیلع 

ىلع كبيردت  ىلع  نوزكري  مث   ، اھتءارقل بتك  ةمئاقب 
. ةكرشلل مامضنالا  ىلإ  كتلئاعو  كئاقدصأ  بذج 
ةفرعمل تقولا  نم  كمزلي  ام  ذخأت  نأ  كیلع  بجي  كلذلو 
سیل ددع  لعفلاب  دجوي  ثیح  ؛  ةكرش ةيأ  لخاد  ماظنلا 
كلتمت يتلا  يكبشلا  قيوستلا  تاكرش  نم  لیلقلاب 



هذھ ضعب  عقاولا  يفو   ، ةزاتمم ةیبيردتو  ةیمیلعت  ًاططخ 
اھتيأر يتلا  لامعألا  تابيردت  لضفأ  نم  يھ  تابيردتلا 

. قالطإلا ىلع 
ىلع اھحرطت  نأ  بجي  يتلا  ةلئسألا  ضعب  يلي  امیفو 

تاكرش نم  ةكرش  ةيأ  ىلإ  مامضنالا  لبق   ، كسفن
. يكبشلا قيوستلا 
؟ ةكرشلا ريدي  نم  - 

؟ ةددحم لمع  ةطخ  ةكرشلا  مدقت  لھ  - 
ةیمنتلاو  ، لمعلا تاراھم  ريوطت  ةكرشلا  ىنبتت  لھ  - 

ةیمیلعتلا اھجمارب  نم  ًاّیعیبط  اًءزج  امھفصوب  ةیصخشلا 
؟ ةیبيردتلاو

، ةدوجلا يلاعو   ، يوق جاتنإ  طخ  اھيدل  ةكرشلا  لھ  - 
؟ هل اًسمحتم  نوكت  نأ  كنكميو   ، هقيوست نكمي 

؟ ةكرشلا ريدي  نم 
ًاّيراجت ًالمع  نوأدبي  نيذلا  ةربخلا  يميدع  صاخشألا  نإ 

" E ةئفلا "  روظنمب  اًديدج 
وأ  ، ةكرشلا تاجتنم  ىلإ  نورظني  ام  ًابلاغ   " S ةئفلا "  وأ 

. ةكرشلا ةوق  ىلع  مكحلا  لجأ  نم   ، تایقرتلا وأ  بتاورلا 
ءاسؤرلا ، ىلإ  ةرشابم  رظنأو  اذھ  لك  زواجتأف  انأ  امأ 

. ةدایقلا ةفد  نولوتي  نيذلا  صاخشألا  ءالؤھ 
سیل رخآ  ءيش  يأو  بتاورلاو   ، جتنملا نأ  ينعي  اذھو ال 
ام اًمئادو   ، ةیلاثم ةكرش  كانھ  تسیل  نكلو   ، ةیمھأ هل 

نوبسانم صاخشأ  كيدل  ناك  اذإف   . تالكشم عقت 
، ةكرشلا ةدایق  ةفد  نولوتي 

. أرطت دق  ةلكشم  ةيأ  لح  نوعیطتسي  مھنأ  ينعي  اذھف 



نودوقي نوزاتمم  صاخشأ  كيدل  ناك  اذإ  عقاولا  يفو 
ةلكشم ةيأ  كانھ  سیل  هنأ  ينعي  اذھف   ، ةكرشلا

نولوتي نيذلا  صاخشألا  ناك  اذإ  نكلو   . مھیلع يصعتست 
، ةلكشم ةيأ  تثدح  اذإ  هنأ  ينعي  اذھف   ، نیئیس ةدایقلا 

ىلع اھلایح  ءيش  يأب  مایقلا  نم  اونكمتي  نلف 
. قالطإلا

ام لك  سیلف   ، كعدخي ةكرش  ةيأل  يجراخلا  ماظنلا  عدت  ال 
عطاقم نم  دعبأ  وھ  ام  ىلإ  رظنت  نأ  كیلع   ، ًابھذ عملي 

يغبني لب   ، تنرتنإلا عقاومو  ةیجيورتلا  ويدیفلا 
مھتایفلخ ىلع  فرعتتو   ، ءاسؤرلا ىلإ  رظنت  نأ  كیلع 
ءاوسو  . مھتایصخشو مھلامعأ  تالجسو  مھتاربخو 

، ةرشابم مھعم  تلمع  وأ   ، ًاّیصخش مھتفرعم  نم  تنكمت 
. لمعلا يف  كؤاكرش  مھ  مھنإف 

ةفارخلا كلت  صوصخب  هحیضوت  ديرأ  ام  ءيش  كانھ  نوج :
اذإ لوقت : يتلا   ، نوسمحتملا نوجورملا  اھرشني  يتلا 
يف كراشت   " نأ كیلعف   ،" لاملا نم  ریثك   " ينج تدرأ 

. ًاّیقیقح سیل  اذھو   ،" هتيادب ذنم  عورشملا 
لب  ، بسحف ةیقیقح  ریغ  تسیل  ةلوقملا  هذھ  نإ  تربور :
لالخ ةئشانلا  تاكرشلا  ةیبلاغ  لشفت  ةياغلل ! أطخ  اھنإ 

قيوستلا تاكرش  اھیف  امب   ، اھل ةنس  يناث  وأ  لوأ 
كلمعب ةرطاخملا  يف  بغرت  دق  اذاملف   . ةئشانلا يكبشلا 

يف اًعیمج  امھرامثتسا  لالخ  نم  كتقاطو  كتقوو   ، داجلا
؟ لفاح ءادأ  لجس  اھل  سیل  ةكرش 

ةزاتممو ةيوق  يكبش  قيوست  تاكرش  كانھ  نوج :
اًضيأ كانھو   ، تاونس ثالث  ذنم  تأشن  ومنلل  ةلباقو 

نأ حیحص   . اًماع نیثالث  ذنم  اھلمع  تأدب  ىرخأ  تاكرش 



كانھ
ام ال عورشم  يف  ةكراشملا  يف  اًزفحمو  اًریثم  ام  اًئیش 
ةوقلا نم  ریثك  اًضيأ  كانھ  ْنكلو   ، ةركبملا هتايادب  يف  لازي 
ةطرخنم ةكرش  ىلإ  باستنالا  نع  نیتجتانلا  ةیقوثوملاو 

يف
. دوقع ذنم  لمعلا  اذھ 

دق ةكرش  عم  لمعلا  دنع  مزاللا  صرحلا  ىرحتت  نأ  دب  ال 
كانھ نكل   ، ریصق تقو  ذنم  لاجملا  اذھ  يف  اھلمع  تأدب 

ةديدج ةكرش  دجت  دقف  ؛  فقوملا اذھ  يف  تاءانثتسا 
دامتعا قاروأ  كلتمت  اھنكل   ، ریصق تقو  ذنم  اھلامعأ  تأدب 

. رابتعالا يف  اھعضوب  ةريدج   ، ةيوق
موقت نأب  ةبجاولا : تاطایتحالا  ذخأ  وھ  انھ  فدھلاو 
دارفألاو  ، اھعم لماعتتس  يتلا  ةكرشلا  ىلع  فرعتلاب 

. مھعم لمعتس  نيذلا 
يتلا ةلیحلا  نأب  كنوربخي  نيذلا  ءالؤھ  مالكب  عدخنت  ال 
ةكرش وأ  ةديدج  ةكرش  عم  لمعت  نأ  يھ  ًاّینغ  كلعجت 

. ةنس نیثالثو  اًسمخ  وأ  تاونس  سمخ  اھرمع  غلبي 
وھ هديرت  ام  لك   . ةنیعم ةقيرط  الو  ةلیح "  " كانھ سیل 

، اھلمعب ةفرعملاو  كاردإلاو  يعولا  نم  ةجرد  ىلع  ةكرش 
ىلع كتدعاسم  اھنأش  نم  ةحضاو  تاراشإ  كیطعتو 

. ليوطلا ىدملا 
؟ ةددحم لمع  ةطخ  ةكرشلا  مدقت  لھ 

اًصرف رفوت  يتلا  يكبشلا  قيوستلا  تاكرش  نإ  نوج :
ةرم رفصلا  نم  ءدبلا  كنم  عقوتت  ريوطتلل ال  ةلباقو  ةحبرم 

ىلع كدعاست  لمع  ططخ  كل  رفوت  اھنكلو   ، ىرخأ
، لاثملا لیبس  ىلع   . هیلإ ىعست  يذلا  حاجنلا  قیقحت 



تاحارتقالا ضعب  كل  مدقي  يبيردت  لیلد  مھيدل  نوكیس 
. اھب موقتل  ةیعوبسألاو  ةیمویلا  ةطشنألا  ضعبل 
ةینورتكلإ عقاوم  لمعلا  باحصأل  تاكرشلا  ضعب  رفوتو 

وأ ةكرشلاب  ءالمعلا  فيرعت  ىلع  مھتدعاسمل  ةیصخش 
تاودأ تحبصأ  دقل   . صرفلاو تاجتنملا  ةكراشم 

، ةجمدملا صارقألاك  ىلوألا  ةجردلا  نم  ةینھملا  ضرعلا 
داوملاو  ، ةیتوصلا تانيودتلاو   ، يد يف  يدلا  صارقأو 

قوسملا اھكلتمي  يتلا  ةداتعملا  تاودألا  يھ   ، ةعوبطملا
. يجذومنلا يكبشلا 

ةیمنتلاو  ، لمعلا تاراھم  ريوطت  ةكرشلا  ىنبتت  لھ 
ةیمیلعتلا اھجمارب  نم  ًاّیعیبط  اًءزج  امھفصوب  ةیصخشلا 

؟ ةیبيردتلاو
لصحت نيذللا  میلعتلاو  بيردتلا  نأ  اًمامت  تحضوأ  دقل 
يف لمعلا  ةبرجت  يف  مقر ١  ةمیقلا  نالثمي  امھیلع 
لخدلا نم  ىتح  ةیمھأ  رثكأ  امھنإ   ، يكبشلا قيوستلا 

يذلا
. ةكرشلا يف  امھدوجو  ىلع  صرحا  كلذل  ؛  هینجت

بيردتلل ةریبك  ةیمھأ  يلوُت  كتكرش  نأ  نم  دكأتو 
بيردتلا وأ  لمعلا  تاراھم  ىلع  بيردتلا  ءاوس   ، مظتنملا

ناك دوقع  ةدعلو   . اًضيأ ةیصخشلا  ةیمنتلاو  ريوطتلا  ىلع 
تباث ماظن  ریفوت  دیفملا  نم  هنأ  نوكردي  لاجملا  اذھ  ةداق 

نولمعي نيذلا  دارفألل  ةیمیلعتلاو  ةمھلملا  داوملا  نم 
بتك نع  ةرابع  داوملا  هذھ  تناك  يضاملا  يفو   . مھيدل

نيرشعلاو يداحلا  نرقلا  يفو   . ةیعمس ةطرشأو 
صارقأو ةجمدم  صارقأ  نع  ةرابع  داوملا  كلت  تحبصأ 

، دعب نع  تاعامتجاو   ، ةیتوص تانيودتو   ، يد يف  يد 



ىنغ الف   ، معن  ، بتكلا ضعبو   ، تنرتنإلا ىلع  تارمتؤمو 
! اًدبأ بتكلا  نع 

تلاز ام  اًضيأ  ةیعقاولا  تایلاعفلا  ةماقإ  نأ  امك  نوج :
ام اًئیش  كانھ  نإ  ثیح  ؛  تنرتنإلا رصع  يف  ىتح   ، ةمھم
ام ال ءيش   ، يعقاو ثدح  يف  ًاّیلعف  روضحلا  يف  ًاّيوق 

. لماكلاب هلحم  لحت  نأ  ىرخأ  ةلیسو  ةيأ  عیطتست 
متي ام  ةداع   ، يلاحلا تقولا  يف  هنأ  نم  مغرلا  ىلعو 

ربع ةكبشلا  ءانب  لاجم  يف  ًاّیموي  ةعباتتملا  لامعألا  ءارجإ 
دجت كنإف   ، هجول اًھجو  ىرجُت  ام  ردقب  تنرتنإلا  وأ  فتاھلا 
تایلاعف ةماقإ  ىلع  ةوقب  زكرت  لازت  تاكرشلا ال  لضفأ  نأ 
اًرظن ؟  اذامل  . ةيرھشو  ، ةیلصفو  ، ةيونس فصنو   ، ةيونس

يف اھماھسإو  ةیبيردتلاو  ةیمیلعتلا  اھتمیق  ىلإ 
. يصخشلا ريوطتلا 

طقف يكبشلا  قيوستلا  ةكرش  تسیل  لاح  ةيأ  ىلعو 
كيدل لب   . كمیلعتو كبيردت  يف  كراشتس  يتلا  يھ 
صخشلا نم  اًءدب   ، صاخشألا نم  لماك  يمرھ  لسلست 

يذلا
هیلع قلطُي  ام  ًابلاغ   ) ةكرشلا ىلإ  ةرشابم  كلخدُي 
صخشلا اذھ  اومض  نيذلا  ةاعرلا  ءالؤھب  اًرورم  يعارلا )" "

يھو ةياعرلا  ةلسلس  ىلعأ  ىلإ  ًالوصوو   ، ةكبشلا ىلإ 
ةكرشلا يريدم  ىلإ  ًالوصوو   ، "( كئاسؤر  " ةلسلس )

كتيؤر يف  ةيوق  ةبغر  مھعیمج  كلتمي  ثیح  ؛  مھسفنأ
. حجنتو ملعتتو  روطتت 

هدادعإ مت  هنأ  يكبشلا  قيوستلا  ماظن  ايازم  ىدحإو 
لكأي يتلا  تاكرشلا  ةئیب  نم  اًمامت  ضیقنلا  ىلع  نوكیل 
اھیف موقي  دق  يتلا  تاكرشلا  كلت   ، فیعضلا يوقلا  اھیف 



ةجرد ىلإ  لصیل  كفاتكأ  قوف  دوعصلاب  كئاقدصأ  زعأ 
. يفیظولا ملسلا  يف  ىلعأ 

يف ةسرشلا  ةسفانملا  نم  عونلا  اذھ  دجوي  الو 
حاجن نأ  ىلإ  ةطاسبب  عجري  كلذو   ، يكبشلا قيوستلا 
ىلع دمتعي  ةكبشلا  يف  كئاسؤر  ةلسلسو  كیعار 

؛ كحاجن
! ومنت نأ  كنوديري  كومن  نم  نودیفتسملاف 

نكمي  ، ةدوجلا يلاعو  يوق  جاتنإ  طخ  اھيدل  ةكرشلا  لھ 
؟ هل اًسمحتم  نوكت  نأ  كنكميو   ، هقيوست

يذلا جتنملا  نإف   ، لوألا رابتعالا  وھ  اذھ  نكي  مل  ول  ىتح 
ببسب ؟  اذامل ؛  ةمساح ةقيرطب  مھم  ةكرشلا  هضرعت 

. ةياعدلا يھ : ةدحاو  ةملك 
نم ریثكلاب  ةداع  يكبشلا  قيوستلا  تاكرش  موقت  ال 
تاحول ىرت  ام  اًردان  تنأف  ؛  مالعإلا لئاسو  يف  ةياعدلا 
عجريو  . تاجتنملا هذھل  ةینويزفیلت  تانالعإ  وأ  ةینالعإ 

نومدختسي مھنأ  ىلإ  كلذب  مھمایق  مدع  يف  ببسلا 
مھتاینازیم قافنإ  نم  ًالدبف   . اًمامت اًفلتخم  ًاّیئاعد  اًجذومن 

ةینازیم نوقفني   ، ةفلكملا مالعإلا  لئاسو  ىلع  ةیئاعدلا 
. تنأ كلثم  صاخشأ  ىلع  ةياعدلا 

لقانت وھ  ةكبشلا  عسوت  ىلإ  يدؤي  ءيش  مھأ  نإ  نوج :
نيرخآ اًسانأ  دارفألا  ضعب  ربخي  ثیح  ؛  سانلا نیب  مالكلا 
اھب اوظح  يتلا  ةصرفلاو  مھتامدخ  وأ  مھتاجتنم  نع 

. ةكبشلا نم  اًءزج  اونوكیل 
يلبت ام  ةداع  يتلا  تامدخلاو  تاجتنملاف   ، ببسلا اذھلو 

تاجتنملا كلت  يھ  يكبشلا  قيوستلا  جذومن  يف  اًدیج 
، سانلا بذجي  ام  اھيدل  وأ   ، اھل صاخشألا  سمحتي  يتلا 



كلت وأ   ، ديرف ءادأ  لجس  وأ  لوضفلل  ریثم  نِّوكم  اھيدل  وأ 
كلت وأ   ، صاخ لكشب  ةيوق  عفانم  مدختسملل  مدقت  يتلا 

ةديرفلا تاجتنملا  وأ   ، اھعون نم  ىلوألا  تاجتنملا 
. ةزیمتملا

. يسیئرلا لماعلا  يھ  ةراثإلا  لوقلا : ةصالخ 
، يئاعدلا ليوھتلا  نع  ثدحتأ  انأف ال  نآلا : يمھف  ئست  ال 

ةیقیقحلا تامسلاو  تافصلل  جيورتلا  وھ  هدصقأ  ام  لب 
وھ ةقیقحلا  يف  كجتنم  نوكي  نأ  دبال  ثیح  ؛  جتنملل

. هنع جورت  ام  طبضلاب 
كانھ سیل  هنأ  انرابتعا  يف  عضن  نأ  مھملا  نم  نكلو 
تاجتنملا فالآل  لاجم  كانھف  "؛  لضفألا  " وھ دحاو  جتنم 

اًرمأ ام  دح  ىلإ  دعي  زاتمم  جتنم  رایتخا  نإ   . تامدخلاو
ديدش باذجنا  مھيدل  صاخشألا  ضعبف   . ةياغلل ًاّیصخش 

وأ  ، لاثملا لیبس  ىلع  ةرشبلاب  ةيانعلا  تاجتنمل 
. ةیجولونكتلا وأ   ، ةیئاذغلا تاجتنملا 

قوریس جتنملا  اذھ  لھ  ؟  جتنملل ةيوق  قوس  كانھ  لھ 
؟ يسفانت رعسلا  اذھ  لھ  ؟  صاخشألا نم  ةریبك  دادعأل 
لھ ؟  ًاّیصخش همدختستس  لھو  جتنملا  ةمیقب  نمؤت  لھ 

نوكت امدنع  ؟  اھتياور عیطتست  ةعئار  ةصق  هب  قلعتت 
نمف  ، هضرعت يذلا  جتنملا  كلذل  قدصب  اًسمحتم 

. اًضيأ جتنملا  كلذل  اوسمحتي  نأ  لمتحملا 

رشع عساتلا  لصفلا 
رمألا هبلطتي  ام 

قيوستلا عورشم  سیسأت  هبلطتي  يذلا  ام   ، نذإ
ةيادبلا يف  َرن  انوعد  ؟  كب صاخلا  حجانلا  يكبشلا 



. عورشملا اذھ  لثم  سیسأت  اھبلطتي  يتلا ال  ءایشألا 
ةیفلخ الو   ، لامعألا ةرادإ  ریتسجام  ىلإ  ةجاحب  تسل 

ىوتسملا ةعیفر  ةيراجت 
تایجیتارتسإلا لضفأ  نإ  ةفعاضملل .  لباق  ةملك  رَّكذت 

دعاست يتلا  كلت  يھ  يكبشلا  قيوستلا  لاجم  يف 
لعفي  . لضفأ لكشب  ةفعاضملا  أدبم  لیعفت  ىلع 

قيوستلا
" دروف يرنھ   " هلعف ام   " B ةئفلا "  لمع  جذومنب  يكبشلا 

ىلإ ةیلمعلا  طسبي  هنإ  تارایسلا : ةعانص  لاجم  يف 
قاطن ىلع  اھجاتنإ  نكمملا  نم  يتلا  ةنوكملا  ءازجألا 

. عساو
هبشي حجان ال  يكبش  قيوست  عورشم  ةماقإ  نإ  نوج :
فزع هبشي  لب   ، ةيودي ةفحتل  ةرھملا  نینانفلا  دحأ  عنص 

. ةطیسب ةینوفمیسل  صاخشألا  فالآ  وأ  تائم 
" تاعیبملا يف  اًعراب   " نوكت نأ  بجي  ال 

نوریثكلا هدقتعي  يذلا  ةئطاخلا  میھافملا  ربكأ  دحأ  نإ 
وھ  ، يكبشلا قيوستلا  لاجم  يف  ًاّیلعف  نولمعي  نمم ال 

تاعیبم يفظوم   " اونوكي نأ  بجي  مھنأ  مھداقتعا 
. لاجملا اذھ  يف  اوحجنیل  ةرطفلاب "

نإ  . ةحصلا نم  ساسأ  يأ  اھل  سیل  تاداقتعالا  هذھ  نإ 
قيوستلا لمع  يف  كب  رضي  فوس  ةركفلا  هذھب  كسمتلا 

ال ةرھملا " تاعیبملا  يفظوم   " نأل ؟  اذامل ؛  يكبشلا
. مھسفنأ ةفعاضم  نوعیطتسي 

ىلع يوطني  لمعلا ال  اذھ  نأ  كرابتعا  يف  عض  نوج :
ءانبو بيردتلا  ىلع  يوطني  لب   ، يساسأ لكشب  عیبلا 

عیب لوح  كتفیظو  روحمتت  . ال  كلذك ةدایقلا  ىلعو   ، قيرفلا



نم ریثكلا  میلعت  لوح  ىتح  الو   ، تاجتنملا نم  ریثك 
لوح روحمتت  لب  ؛  تاجتنملا نم  ریثك  عیب  ةیفیك  صاخشألا 

لوألا فدھلاف  ؛  دارفألا ءانبو  بيردتلاو  ةدایقلا 
. ةكبشلا ءانب  وھ  يساسألاو 

لب تاعیبملا ،  نم  ریثكلا  قیقحت  وھ  فدھلا  سیل  تربور :
 . ةكبشلا ءانب  وھ  فدھلا 

. طبضلاب كلذك  رمألا  نإ  نوج : 
! كتفیظو نم  ةلاقتسالا  ىلإ  ةجاحب  تسل 

كتفیظو كرتت  الأ  ریبك  دح  ىلإ  لضفألا  نم   ، عقاولا يف 
ىلإ كلذ  عجري   . يكبشلا قيوستلا  يف  لمعلا  أدبت  امدنع 

يف لمعلا  ءدب  هبشي  صاخلا ال  كعورشم  ءاشنإ  نأ 
، اھب لمعلل  كئدب  درجمب  كبتار  ىقلتت  يتلا  ةديدج  ةفیظو 

ثیح ؛  يكبشلا قيوستلا  يف  فلتخي  رمألا  َّنكل 
تقولا هحنمتلف   . ةكبشلا ءانبل  تقولا  ضعب  قرغتستس 

. كلذل مزاللا 
اذإف  . طقف ةیلاملا  بابسألا  ىلع  رمألا  رصتقي  ال  نوج :
نم ةلاقتسالا  تاعبت  ًاّیلام  لمحتت  نأ  عیطتست  تنك 

هنأ نودجي  نییكبشلا  نیقوسملا  نم  ریثكلا  نإف   ، كتفیظو
نم

تقولا يف  ظافحلاو   ، مھتاعورشم يف  ءدبلا  لضفألا 
ثیح ؛  لمعلا يف  مھئالمز  عم  مھتاقالع  ىلع  هسفن 

يف نیلمتحم  ءاكرش  ىلع  لوصحلا  ىلع  كلذ  مھدعاسي 
. اھیلإ مھمضو   ، ةكبشلا

نییكبشلا نیقوسملا  نم  ىمظعلا  ةیبلاغلا  ينبيو 
رھظأو  . يئزج ماودب  لمعلا  قيرط  نع  مھلامعأ 

يذلا ماع ٢٠٠٨  تاعیبملاب  نیلماعلل  ينطولا  ءاصقتسالا 



ةطبار هترجأ 
نیقوسم ةینامث  لصأ  نم  دحاو  يلاوح  نأ  رشابملا  عیبلا 
يف رثكأ  وأ   ، ةعاس نيرشع  ةدمل  اولمع  نییكبش 

. مھتاكبش ءانبل  عوبسألا 
نھر ىلع  لصحت  نأ  وأ   ، ًاّینغ نوكت  نأ  ىلإ  ةجاحب  تسل 

كلزنم ىلع  رخآ  يراقع 
نم ٥٠٠ لقأ  يكبشلا  قيوستلا  تاكرش  مظعم  بلطتت 

. لمعلا ءدبل  ةیلعف  فیلاكتك  رالود 
لاملا سأر  نم  هرفوت  ام  نإ  رمألا : اذھ  مھف  ئست  ال 

دھجلا لذبب  هضيوعتب  موقتس   ، كعورشم ةيادبل  يدقنلا 
يف يساسألا  رامثتسالا  نإ   . لمعلا يف  فغشلاو 

مظعم
هسفن ، درفلا  يف  اًرامثتسا  دعي  ًاّیتاذ  ةكولمملا  تاكرشلا 

كنكل  . ةرباثملاو زیكرتلاو  تقولا  رامثتسا  لكش  ىلع 
. لمعلا اذھ  أدبتل  ریفولا  لاملا  ىلإ  ةجاحب  تسل 

يف لاومألا  سوءر  رامثتسا  ضافخنا  نإف  كلذ  مغر  نوج :
اذھ ىلإ  اھجایتحا  مدع  ينعي  ، ال  تاعورشملا هذھ  لثم 

لمع نع  ةرابع  تاعورشملا  هذھ  نإ  ثیح  ؛  رمألا
كنأ ينعي  اذھو   ، ًاّيراجت ًالمع  هفصوب  هترادإ  كیلعو  يراجت 

. ةيرھش لیغشت  فیلاكت  ىلإ  جاتحت 
ثیح ؛  ةياغلل ةطیسب  ةداع  ةيرھشلا  كتینازیم  نوكتس 

تانیع ریفوتل  ةيرھش  تاقفن  نع  ةرابع  نوكتس  اھنإ 
تاودأ فیلاكت  ةیطغتلو   ، كلھتسملل جتنملا  نم  ةیناجم 
صارقألا  ) اًقباس اھانركذ  يتلا  يھو   ، ضرعلاو لاصتالا 

ًالضف  ،( خلإ  ، تنرتنإلا عقاومو   ، يد يف  يدلاو  ةجمدملا 
لمعلا ريوطت  يف  ةمدقتم  داوم  ریفوت  فیلاكت  نع 



. يصخشلا ريوطتلاو 
كنكلو  ، لمعلا أدبتل  ةریبك  ةيدقن  ةصح  ىلإ  جاتحت  نل  اذل 

. ةيرھشلا تاقفنلا  ضعب  ةینازیم  عضو  ىلإ  جاتحت 
اًعراب وأ  ضوافتلا  يف  اًغبان  نوكت  نأ  ىلإ  ةجاحب  تسل 

تاباسحلا يف 
نع ةجتان  ةميزعو   ، ةحماج ةبغر  ىلإ  ةجاحب  تنأ 

. عورشملا اذھل  ديدشلا  كسمحت 
؛ لمعت ام  بحت  نأ  كیلع  ": " بمارت دلانود   " يقيدص لوقي 

. فغشلا نود  نم  رھابلا  حاجنلا  قیقحت  بعصي  ثیح 
نكت مل  نإ  ةبیصع  ًاتاقوأ  هجاوتس   ، لامعأ لجرك 

". لمعت امب  اًفوغش 
سیسأت اھبلطتي  يتلا ال  ةلیلقلا  ءایشألا  ضعب  يھ  كلت 
ةرظن ِقلن  انعد  نآلاو   . حجان يكبش  قيوست  عورشم 

. عورشملا اذھ  لثم  سیسأت  اھبلطتي  يتلا  ءایشألا  ىلع 
كسفن عم  اًقداص  نوكت  نأ  بلطتي 

ةمھملاب سیل   " B ةئفلل "  يمتني  يراجت  عورشم  ءانب  نإ 
: ةیلاتلا ةلئسألا  كسفن  ىلع  حرطت  نأ  كیلع   . ةلھسلا

دعتسم انأ  لھ  ؟  رمألا ذھل  ةمزاللا  تاموقملا  كلتمأ  لھ  "
دعتسم انأ  لھ  ؟  يب ةصاخلا  حایترالا  ةقطنم  نم  جورخلل 
كانھ لھ  ؟  دوقأ فیك  اًضيأ  ملعتأو  ةدایقلل  عضخأ  نأل 
ناك اذإ  ؟ ." روھظلل دعتسم  يلخادب  يرث  صخش 
ةكرش نع  ثحبلا  يف  أدبت  نأ  كیلعف  معن "  " باوجلا

. میظع يبيردت  جمانرب  اھيدل  يكبش  قيوست 
نم دكأتت  نأ  كیلع  وھو :  ، اًئیش فیضأ  نأ  اًضيأ  دوأ  نوج :
يف بغرت  ام  كلذك  كردت  نأو   ، اھیلإ يمتنت  يتلا  ةئفلا 
امل كيدل  ةحضاو  ةيؤر  دوجو  نإف   . ةایحلا يف  هقیقحت 



. يرورض رمأ  وھل  هزاجنإ  يف  بغرت 
هبلطتي ام  ةفرعمو   ، حوضوب كتاعقوت  ةفرعم  ىلع  صرحا 
، عوبسأ لك  هسركتس  يذلا  تقولا  ثیح  نم   ، رمألا
ىلع حوضوب  فرعتو   . دراوملاو تاراھملاو  لاملا  كلذكو 

عضو  . عورشملا اذھ  حاجنإل  اھیلإ  جاتحتس  يتلا  تاءارجإلا 
. ًاّیعقاوو اًحضاو  ًاّینمز  اًراطإ 

Why ناونعب بمارت " دلانود   " عم هتبتك  يذلا  باتكلا  يف 
بلطتي " ": دلانود  " بتك  ، We Want You to Be Rich

زیكرتلا ينعي  اذھو   ، ةيراجت اًحور  يكبشلا  قيوستلا 
صاخشألل يكبشلا  قيوستلاب  يصوأ  انأو ال   . ةرباثملاو

". ةیلاع ةیتاذ  عفاود  مھيدل  تسیل  نيذلا 
. كلذ يف  اًمامت  قحم  دلانود "  " نإ

میلسلا هجوتلا  بلطتي 
يھ تاعورشم  بحاص  حبصأ  نأ  ةیلمع  نأ  ىرأ  يننإ 
انأ  . اھیف ًاطرخنم  لازأ  ةیلمع ال  يھو   ، ةرمتسم ةیلمع 

ملعتيو بردتي  تاعورشم  بحاص  نوكأس  يننأب  نمؤأ 
لح بحأو   ، ةيراجتلا تاعورشملا  بحأ  انأ   . ةياھنلا ىتح 

ةیلمعلا كلت   . لامعألا ملاع  يف  أرطت  يتلا  تالكشملا 
نم مغرلا  ىلع   ، كلذل  . اھبحأ يتلا  ةایحلا  شیعأ  ينلعجت 

اھنإف  ، نایحألا ضعب  يف  ةیساق  نوكت  ةلحرلا  نأ 
. ءانعلا اذھ  لك  قحتست 

، يتریسم يف  اًّرمتسم  ينتلعج  يتلا  راكفألا  ىدحإ  نإ 
يف يقيرط  ریني  يذلا  رونلا  عاعش  ةباثمب  تناك  يتلا 

ةقرو ىلع  يروثع  يھ   ، تاقوألا كلحأ  يف  ىتح   ، مالظلا
ةكرش يف  بتكملا  فتاھ  ةدعاق  ىلع  ةقصلم  ةریغص 

: لوقت اھانسسأ  يتلا  ةیضايرلا  ةیلاجرلا  ظفاحملا  عینصت 



؟ نآلا أدبت  اذامل   . تقو يأ  يف  ملستست  نأ  كنكمي 
تررطضا يتلا  ةیفتاھلا  تاملاكملا  نم  ریثك  كانھ  ناك 
بابسألا نم  اًریثك  ينیطعت  تناك  يتلا   ، اھیقلت ىلإ 

قالغإ دعب  نكلو   . مالستسالا ىلإ  ينعفدت  يتلا  ةیفاكلا 
، فتاھلا

: يسفنل لوقأو   ، ةینیصلا ةمكحلا  كلت  ىلع  يرظن  عقي 
لب  ، مویلا ملستسأ  نل   ، مالستسالا ديرأ  ام  ردقب  "

". اًدغ ملتسأس 
. طق ِتأي  مل  دغلا  اذھ  نأ  وھ  دیجلا  ءيشلا 

ءارثلا قیقحت  ناك  اذإ  هنإ  يل  لوقي  نأ  ينغلا  يدلاو  داتعا 
ببسلا اذھل   . ءايرثأ نوریصیس  عیمجلا  ناك   ، ًالھس اًرمأ 

يذلا ءيشلا  كلذ  نع  نوریثكلا  ينلأسي  امدنع 
نكأ مل  يننأ  وھ  لوألا  ببسلا  نأب  مھبیجأ   ، ًاّيرث ينلعج 
ديرأ تنك  لب   ، صخش يأ  ةرطیسل  اًعضاخ  نوكأ  نأ  ديرأ 

لب  ، يفیظولا نامألا  يف  بغرأ  مل   . اًّرح نوكأ  نأ 
. يكبشلا قيوستلا  هايإ  كحنمي  ام  اذھو   . ةیلاملا ةيرحلا 

نأشب ام  صخش  نم  رماوألا  ىقلتت  نأ  بحت  تنك  اذإ 
ىلإ كباھذ  دیعاومبو   ، اھب مایقلا  كیلع  بجي  يتلا  ماھملا 
يكبشلا ال قيوستلا  لمع  نإف   ، هنم جورخلاو  لمعلا 

. كبساني
يقیقح ومن  قیقحت  بلطتي 

اًعورشم نوكي  نأ  يكبشلا  قيوستلا  عورشمل  نكمي  دق 
هنأ ةرورضلاب  ينعي  اذھ ال  َّنكلو   ،" B  " ةئفلا ىلإ  يمتني 

. تنأ كیلع  فقوتي  رمألا  اذھ   . كلذك حبصیس 
نوديري نمل  ةیلاثملا  ةقيرطلا  وھ  يكبشلا  قيوستلا  نإ 

دق يذلا  كلخد  نأ  نیح  يف   ." B ةئفلا "  ىلإ  مامضنالا 



رصتقي  " S ةئفلا "  وأ   " E ةئفلا "  ىلإ  يمتنت  تنك  اذإ  هینجت 
َّنكل درفك ،  هجاتنإ  تنأ  عیطتست  ام  رادقم  ىلع  ةداع 
كنإ ثیح  ؛  يكبشلا قيوستلا  لمع  يف  فلتخي  رمألا 

ةكبشلا هجتنت  ام  ردقب   ، حابرألا ينجت  نأ  عیطتست 
. اھلمكأب

نكمتتس  ، اًّدج ةریبك  ةكبش  ءانب  درجمب  هنأ  ينعي  اذھو 
. لاملا نم  لئاھ  غلبم  ينج  نم 

ةكرش ىلإ  كمامضنا  درجم  نإف  كلذ  نم  مغرلا  ىلعو 
لامعأ نمض  ديدجلا  كعورشم  لعجي  يكبش ال  قيوست 

. اًّقح ةریبك  كتكبش  تحبصأ  اذإ  الإ   ،" B  " ةئفلا
ةینفلا ةیحانلا  نم  ةریبكلا " تاكرشلا   " فيرعت نكمي  نوج :

. رثكأ وأ  صخش  مضت ٥٠٠  يتلا  تاكرشلا  يھ  اھنأ  ىلع 
درف ىلإ ٥٠٠  مھددع  لصي  نيذلا  دارفألا  ءالؤھ  نإ 

قلعتي رمألا  اذھ  َّنكلو   ،" نوفظوم  " مھنأب مھفصو  نكمي 
نم ٥٠٠ ةنوكم  ةكبش  ينبت  امدنع   . نیكراشملا دادعأب 

تققح دق  نوكت  كلذب  كنإف   ، رثكأ وأ  لقتسم  بودنم 
وأ ریبكلا ،  يراجتلا  عورشملا  يف  اھرفاوت  مزاللا  طورشلا 

لمع ماظن  میمصت  مت   ." B ةئفلا "  تاعورشم  يف 
نمو  . صخش نم ٥٠٠  رثكأل  عستیل  يكبشلا  قيوستلا 

عئاشلا
ىتح وأ  فالآ  ةدع  ىلإ  لصیل  درفلا  ةكبش  میظنت  ومني  نأ 

ددع لصي  نأ  داتعملا  ریغ  نم  هنكلو   ، فالآلا تارشع 
تائم ىلإ  يكبشلا  قيوستلا  تاسسؤم  يف  دارفألا 

. فالآلا
ام اًریثك  ةیكبشلا  لامعألا  ىلع  ددجلا  نودفاولاو 
نم هیلع  نولصحي  لخد  لوأ  فصو  أطخ  نوفرتقي 



لباق هنأ  ىنعمب   ،" لھسلا لاملا  يكبشلا ب" قيوستلا 
اًروف فرصلل 

وأ وأ ١٠  درجم ٥  كيدل  نوكي  امدنع  نكلو   . لوألا مویلا  ذنم 
نأ ينعي  اذھف   ، كتكبش يف  درف  وأ ٢٠٠  ىتح ١٠٠  وأ   ٥٠

. ریبك دح  ىلإ  ةینيوكتلا  ةلحرملا  يف  لازي  ديدجلا ال  كلمع 
. دعب اًریبك  ًاّيراجت  ًالمع  حبصي  ملو 

أدبتو درف  نم ٥٠٠  رثكأ  لمشتل  كتكرش  ومنت  نأ  درجمبو 
يقیقح لمع  كيدل  اھنیح  حبصي   ، فالآلا ىلإ  لوصولا  يف 

اھنإ  . يبلسلا لخدلا  دلوي  يذلا   ،" B  " ةئفلا نم 
لصأ اھنإ  لب   ، بسحف ومنلل  ةلباق  ةكبش  درجم  تسیل 

. كلذك لخدلل  ردم 
نم أدبت  يتلا  ةلصافلا  ةلحرملا  نأ  ينعي  اذھ  َّنكلو 

لصي يتلا  ةلحرملا  ىلإ  ًالوصو   ، ةكبشلا ىلإ  كمامضنا 
ةلحرملا يھ   ، ربكأ وأ  درف  ىلإ ٥٠٠  لمعلا  مجح  اھیف 

، ةینيوكتلا
، كرابتعا يف  اذھ  عض   . ساسألا رجح  عضو  ةلحرم 

: وھو  ، فدھلا ىلع  نیتتبثم  كینیع  لعجاو 
. ةورثلا نيوكت 

تقولا بلطتي 
قيوست عورشم  ءدب  كنكمي  هنأب  داقتعا  كيدل  ناك  اذإ 

لازت تنأف ال   ، روفلا ىلع  هنم  لاملا  ينج  عقوتتو  يكبش 
صاخشألا ءالؤھ  اھیف  ركفي  يتلا  اھسفن  ةقيرطلاب  ركفت 

، عقاولا يفو   ." S ةئفلا "  وأ   " E ةئفلا "  ىلإ  نومتني  نيذلا 
ًابلاغ  " S ةئفلاو "   " E ةئفلا "  ىلإ  نومتني  نيذلا  صاخشألا 

عيرسلا ءارثلا  ططخل  ةسيرف  نوعقي  ام 
. ةایحلا يف  لایتحالا  تایلمعو 



يف عيرسلا  ءارثلا  قیقحتل  ةقيرط  كانھ  تسیل  نوج :
اذھ ةطشنأ  نأ  نیح  يف   . يكبشلا قيوستلا  لاجم 
، دھجلاو تقولا  ىلإ  جاتحت  اھنكل   ، ةطیسب لمعلا 

سیسأتل
ردصم

. يبلسلا لخدلل 
 - طسوتملا يف  قفاویس -  هنإ  رشابملا  عیبلا  ةطبار  لوقت 
دق  ، كلذ عمو   . ةصرفلا ىلع  دارفأ  ةرشع  لصأ  نم  دحاو 

. لمعلا كلام  ةربخ  ىوتسم  دايدزاب  مقرلا  اذھ  دادزي 
ثیح نم  اًحیحص  ىقبیس  مقرلا  اذھ  نأ  كرابتعا  يف  عض 

اذھ دجت  دق ال  كنأ  نم  مغرلا  ىلعو   . تاعیبملا مجح 
، طقف صاخشأ  ةرشع  ىلإ  ةبسنلاب  اًحیحص  طسوتملا 

. صخش ةئام  ىلإ  ةبسنلاب  حیحص  هنأ  فشتكتس  كنكل 
نيذلا صاخشألا  ضعب  كانھ  ناك  نینسلا  رم  ىلعو 

راسملا  " نم عونك  يكبشلا  قيوستلا  تاعورشمل  اوجور 
. ءارھ ضحم  عبطلاب  اذھو   . ةورثلا قیقحت  وحن  عيرسلا "

تاراھم اوروط  نيذلا  يكبشلا  قيوستلا  يف  نولماعلا 
اوضق ةیقیقح  ةورث  اوعمجو  مھتاعورشم  اونبو  ةدایقلا 

. رمألا اذھب  مایقلا  يف  ةقاشو  ةليوط  تاونس 
ىلع لصحتس  كنإ  ام  صخش  كل  لاق  اذإ  عدخنت  كلذل ال 
اذھ نإ  ثیح  ؛  عورشملا اذھ  لثمب  تمق  اذإ  ةعيرس  جئاتن 

ثدحتن اننإ   . تافداصملل لاجم  هب  سیل  عورشملا 
. كتایح نع  انھ 

نم نكمتت  مل  نإ   ، عقاولا ضرأ  ىلع  لامعألا  ملاع  يف 
، رھشأ ةتس  ىلإ  ةثالث  نوضغ  يف  ةیباجيإ  جئاتن  قیقحت 

رثكأ سكوريز  ةكرش  تناك  دقل   . لمعلا نم  درطُتسف 



ينولھمأو  ، ماع ةدمل  ملعتلاب  يل  اوحمس  ثیح  ؛  اًمرك
نيذھ ةصرفب  َظحأ  مل  نإو   . بيردتلا تحت  لمعلل  رخآ  اًماع 

. لمعلا نم  درطُأس  تنك   ، نیماعلا
قيوستلا ةكرش  كدرطت  نل  فلتخم : كفقوم  َّنكلو 

. كسفن تنأ  درطت  اذل ال  ؛  يكبشلا
: لوقت مث   ، دھجلا لذب  يف  ةنس  وأ  رھشأ  ةدع  ِضقت  ال 
حنما حاجنلا ." هل  بتك  لمعلا  اذھ  نأ  دقتعأ  ال  اًنسح ! "
. حاجنلا ققحیل  هیلإ  جاتحي  يذلا  تقولا  كعورشم 
تقولا مكعورشم  اوحنما   " نيریثكلل لوقأ  امدنع  تربور :

مك  ، اًنسح : " لاؤسلا اذھ  اًمتح  َّيلع  نوحرطي   ،" مزاللا
اذھ نع  بیجت  فیكف  ؟ ." هحنمن نأ  بجي  تقولا  نم 

؟ نوج اي  لاؤسلا 
. تاونس سمخ  هوحنمي  نأ  بجي  مھنأ  دقتعأ  نوج :

يف اھب ! مھتبجأ  يتلا  اھسفن  ةباجإلا  يھ  هذھ  نإ  تربور :
نم عون  يأ  ءانب  هقرغتسي  يذلا  تقولا  وھ  اذھ   ، عقاولا

مسا اھیلع  قلطأ  يننإ   ، ةيراجتلا تاعورشملا 
". ةیسمخلا ةطخلا  "

ةیسمخلا ةطخلا 
، ديدج عورشم  سیسأتل  كتلحر  ءدب  يف  اًّداج  تنك  اذإ 
ملعتلاب  ، لقألا ىلع  تاونس  سمخ  ةدمل  مازتلالاب  كیصوأ 

ءاقدصأ ةلباقمو  ةیساسألا  كمیق  رییغتو   ، روطتلابو
 . عقاولا وھ  اذھ  نأل  ؟  اذامل ؛  ددج

دراوھ  " نم لك  نكمتیل  تاونس  رمألا  قرغتسا  دقل 
نم كورك " يار  ، و" سكابراتس سیسأت  نم  زتلوش "
ةكرش سیسأت  نم  ليد " لكيام  ، و" زدلانودكام سیسأت 

ليد



تاونسلا نم  اًریثك  ُتقرغتسا  دقل   . رتویبمكلا ةزھجأل 
." B ةئفلا "  لامعأ  نمض  عقي  يذلا  حجانلا  يلمع  ينبأل 

قيوستلا ةكرش  ينبتل  تاونس  ىلإ  تنأ  جاتحتسو 
نع اًفلتخم  كعضو  نوكیس  اذامل   . كب ةصاخلا  يكبشلا 

؟ نيرخآلا
مھنإ لب   ، تاونسلا ثیح  نم  نوركفي  سانلا ال  ةیبلاغ 

ثیح نم  نوركفي  مھنإ   ،" E  " ةئفلا میقو  ةياعدلاب  نورثأتم 
نم اًریثك  نأ  يف  بجع  يأ  دجت  الأ   . يروفلا ءاضرإلا 

ةئفلا ىلإ  ءامتنالا  يف  ریكفتلا  نوأدبي  امدنع   ، صاخشألا
"؟ عيرسلا ءارثلا   " ةركفب رثأتلا  يعيرس  نونوكي   ،" B "
ذنم ةكبشلل  تممضنا  دقل  : " نیلئاق نولءاستي  ام  ةداع 

يف أدبأس  ىتم   . عوبسأ
". ؟ لاملا ينج 

ثیح ال ؛  ضقانت اھب  عيرسلا  ءارثلا  ةرابع  نإ  قافرلا : اھيأ 
يتلا ةيرثلا  ةياورلاو   ، اًعيرس ةيرثلا  تاقالعلا  أشنت 

. اھاحضو ةیشع  نیب  اًدبأ  بتكُت  ةءارقلا ال  قحتست 
اذھو  ، تقولا بلطتي   ، فيرعتلا ثیح  نم   ، ءارثلا قیقحتو 

عاونأ يف  لاحلا  يھ  امك  يلاملا  ءارثلا  ىلع  قبطني 
ىلإ اًّدج  نولیلقلا  يمتني  ببسلا  اذھلو   . ىرخألا ءارثلا 

ةئفلا
، لاملا ىلع  لوصحلا  نوديري  صاخشألا  ةیبلاغ  نإ   ." B "

. مھتقو رامثتسال  نيدعتسم  ریغ  مھنكلو 

Outliers: The Story هباتك يف  ليودالج " ملوكلام   " حرشي



لمعلا بلطتي  زراب  وحن  ىلع  ءيش  يأ  زاجنإ  نأ   of Success
لیب  " لمع دقف  ؛  ةعاس ةدمل ١٠.٠٠٠  داجلا 

يف  ، ةيوناثلا ةلحرملا  يف  ًابلاط  ناك  امدنع   ،" ستیج
زلتیبلا ال قيرف  ناك  امدنعو   . ةعاس ةدمل ١٠.٠٠٠  ةجمربلا 

نم ةعومجم  مضت  ةرومغم  ةیناطيرب  ةقرف  درجم  لازي 
جروبماھ يف  يھاقملا  دحأ  يف  نونغي  اوناك   ، نیحماطلا

، عوبسألا يف  مايأ  ةعبسو  ًاّیموي  تاعاس  عبس  ةدمل 
. ةعاس يلاوح ١٠.٠٠٠  اولمعو 

يف اًّقح  مامتھالل  ریثملا  ءيشلا  نإ  ": " ليودالج  " لوقي
لك ىلع  ًابيرقت  قبطنت  اھنأ  ةعاس  لا ١٠.٠٠٠  ةدعاق 
ةبعل يف  اًریبك  اًذاتسأ  حبصت  نأ  عیطتست  . ال  ءيش

مل ام  جنرطشلا 
سنتلا بعال   . ةبعللا ةسرامم  يف  ةعاس  ِضقت ١٠.٠٠٠ 
بعلیس ةسداسلا  نس  يف  بعللا  أدب  يذلا  ةزجعملا 

وأ ةرشع  ةسداسلا  رمع  يف  نودلبميو  ةلوطب  يف 
ةرشع ةعباسلا 

أدب يذلا  يكیسالكلا  راقیسوملا  ركیب ." سروب   " بعاللاك
نأ عیطتسي   ، ةعبارلا رمع  يف  نامكلا  ةلآ  ىلع  فزعلا 

رمع يف  لوھ  يجینراك  حرسم  ىلع  ىلوألا  ةرملل  فزعي 
". كلذ وحن  وأ  ةرشع  ةسماخلا 

لمعت تنك  اذإ   . كسفنب اھبسحا  ةعاس : فالآ  ةرشع 
، عوبسألا يف  مايأ  ةسمخو  مویلا  يف  تاعاس  ينامث 
ةدمل لمعلا  دعب  ةعاس  ىلإ ١٠.٠٠٠  لصتس  كلذب  كنإف 

سمخ
. لماك ماودب  ةفیظو  يف  تاونس 

يكبشلا قيوستلا  يف  لمعلا  ناقتإ  نأ  ظحلا  نسح  نم 



يف ریبك  ذاتسأ  ىوتسم  ىلإ  لوصولا  هبشي  ال 
سروب  " حبصت نأ  ىلإ  ةجاحب  تسل  كنأ  امك   . جنرطشلا

وأ ركیب "
حبصت نأ  ىلإ  ةجاحب  تسل  ستیج ." لیب   " وأ زلتیبلا 

تاراھم ناقتإ  وھ  كیلع  ام  لك  نكلو   ، ملاعلا يف  لضفألا 
لماك ماودب  لمعلا  ىلإ  جاتحت  نل   . بسحف لمعلا  اذھ 
يف ةعاس  نیعبرأ  ةدمل  وأ   ، تاونس سمخ  ةدمل 

اھحنمتو كسفنل  اًفورعم  يدست  نأ  كیلع  نكلو   . عوبسألا
ةكبش ءانب  هبلطتي  ام  نقتتو  ملعتت  ىتح  يفاكلا  تقولا 

قيوست
. ًاّیبلس ًالخد  كیلع  ردت   ، ةقالمع

يتلا ةیسمخلا  ةطخلا  مدختسأ  لازأ  انأ ال   ، لاح ةيأ  ىلع 
. لبق نم  اھتركذ 

لاجم يف  رامثتسالاك  ديدج -  ءيش  ملعت  ررقأ  امدنع 
ىتح تاونس  سمخ  ةصرف  يسفن  يطعأ  تاراقعلا - 

رامثتسالا ةیفیك  ملعت  تدرأ  امدنعو   . لاجملا اذھ  ملعتأ 
يف

ىتح تاونس  سمخ  ةلھم  يسفن  تیطعأ   ، ةصروبلا
امدنعو  ، ةدحاو ةرمل  نوریثكلا  رمثتسي   . لاجملا اذھ  ملعتأ 

مھنإ  . رمألا نع  نوعلقي   ، لاومألا ضعب  نورسخي 
يف ببسلا  وھ  اذھو   ، قافخإ لوأ  دعب  نوملستسي 

ةیلمع نم  اًءزج  دعت  ةراسخلا  نكلو   . ملعتلا يف  مھلشف 
نأ نودقتعي  نم  مھدحو  نيرساخلا  نإ  ثیح  ؛  زوفلا
نم دبال  هنأ  نودقتعي  مھنإ   . اًدبأ نورسخي  نيزئافلا ال 
ضرعتلا َّنكلو   . رمألا فلك  امھم  ءاطخألا  فارتقا  بنجت 
ملعت لیبس  يف  نمثب  ردقت  ةصرف ال  دعي  ةراسخلل 



. ةيرورضلا سوردلا 
مویلا ىتح  تاونس  سمخلا  ةلھم  يسفن  حنمأ  لازأ  انأ ال 
ينأل كلذ  لعفأ   . ءاطخألا نم  نكمم  ددع  ربكأ  فارتقال 

اھتفرتقا يتلا  ءاطخألا  ددع  داز  املك  هنأ  فرعأ 
ةيأ فرتقأ  مل  اذإف   . ًءاكذ رثكأ  تحبصأ   ، اھنم تملعتو 

يئاكذ لدعم  نأ  ينعي  اذھف   ، تاونس سمخ  ةدمل  ءاطخأ 
يرمع داز  لب   ، سمخلا تاونسلا  كلت  لاوط  عفتري  مل 

. طقف تاونس  سمخ 
هتملعت ام  ضعب  نایسنل  اًتقو  كسفن  طعأ 

نم ةدیج  صرف  كل  حاتتس  هنأ  لاجملا  اذھ  يف  ملعتتس 
 . هتملعت ام  ضعب  نایسن  لالخ 

نیثكام صاخشألا  نم  اًریثك  لعجت  يتلا  بابسألا  دحأ  نإ 
روعشلاب نوأدبي  مھنأ  وھ   ،" S  " ةئفلاو  " E  " ةئفلا يف 
نیتاھ نأل  سیلو   ، مھعاضوأ عم  ملقأتلاو  حایترالاب 
ضرفُت ثیح  ؛  ساسألا يف  ةحار  رثكألا  امھ  نیتئفلا 

كتقو يف  مكحتلا  عیطتست  الو   ، ةفاثكب بئارض  كیلع 
، اًضيأ

عیطتست صاخشأ ال  عم  لمعلا  ىلع  ربجُت  ام  اًریثكو 
ىلع ةحار  امھب  سیل  نیتئفلا  نیتاھ  نإ  مھلمحت ... 

اوضق مھنأل  ؛  امھیف ةحارلاب  سانلا  رعشي  نكلو   . قالطإلا
، امھیف عاضوألا  عم  نوملقأتي  فیك  ملعت  يف  تاونس 

. كلذ نودیجي  اوحبصأو 
نإ  . يكبشلا قيوستلا  ملاع  لخدت  امدنع  اذھ  لك  ریغتي 

يذلا تقولا  ةجیتن  درفلا  اھیلع  لصحي  يتلا  ةربخلا 
نوكت ، ال  رحلا لمعلا  وأ   ، ةيدیلقت ةفیظو  يف  هیضقي 

لمعلا تاعاس  نإ   . يكبشلا قيوستلا  لاجم  يف  ةدیفم 



يذلا تقولا  ىلع  ًءانب  ةددحملا  بتاورلاو  روجألاو  ةتباثلا 
، ةیمرھلا ةرادإلا  لكایھو  ءاسؤرلا  لكیھو   ، هب لمعت 
نيددحم ءالمع  ةدعاقو   ، ةقدب ددحملا  يفیظولا  فصولاو 

لخاد لمعلا  بتاكمو  حوضوب  اًددحم  ةربخ  لاجمو  حوضوب 
نم ةریثك  لاكشأ  يھ   ، تاكرشلا وأ  تاسسؤملا 
دجوت يتلا ال  ةيدیلقتلا  لمعلا  ةئیبل  ةزیمملا  تامسلا 

. يكبشلا قيوستلا  لاجم  يف  ةطاسبب 
انركذ امك   ، ةيدیلقتلا تاعیبملا  لاجم  يف  َتلمع  تنك  اذإ 

تاراھملا كلت  نع  يلختلا  ىلإ  ًاّیلعف  جاتحتسف   ، لبق نم 
يكبشلا قيوستلا  لاجم  يف  مھي  ثیح ال   ، ریبك دح  ىلإ 
مایقلا عیطتست  ام  وھ  مھي  ام  لب   ، هب مایقلا  عیطتست  ام 

. اًضيأ هتفعاضمو  هب 
جاتحتسف  ، نیفظوملا ةرادإ  يف  ةربخ  كيدل  تناك  اذإو 
يف كنأل  ؛  اًضيأ تاراھملا  ضعب  نع  يلختلا  ىلإ 

مھلصف وأ  نیفظوملا  نییعتب  موقت  يكبشلا ال  قيوستلا 
ىلع يلمت  الو 

قوفتت يكلو   ، اًمامت ةفلتخم  ةیكیمانيد  اھنإ   . هلاعفأ دحأ 
، نيرشعلاو يداحلا  نرقلا  يف  لامعألا  ملاع  يف 
تاداعلا ضعب  نع  يلختلا  ىلإ  حجرألا  ىلع  جاتحتس 

. ةميدقلا
تاداع نم  هتملعت  ام  نایسن  يف  يفاكلا  تقولا  ِضقتلف 

نم ریثك  ىريو   . ملعتلا يف  اًتقو  يضقت  ام  رادقمب   ، ةميدق
نم لاقتنالا  لحارم  نم  ةلحرم  بعصأ  نأ  صاخشألا 

E  " ةئفلا يف  لثمتملا  يعابرلا  جذومنلا  نم  رسيألا  ءزجلا 
ةئفلا يف  لثمتملاو  هنم  نميألا  ءزجلا  ىلإ   ،" S  " ةئفلاو  "

اھوملعت يتلا  ئدابملا  نایسن  يھ   ،" I  " ةئفلاو  " B "



." S E " و " نیتئفلا "  يف 
لمعلا قيرط  نع  ققحتي  ءيش  لك 

نأ كناكمإبو   ، هزاجنإ ديرت  ام  لكل  ططخلا  عضت  نأ  كنكمي 
صاخشألا َّنكلو   ، ءاشت ام  سردتو   ، ءاشت ام  ملعتت 

يكبشلا قيوستلا  لاجم  يف  نوزوفي  نيذلا  نيدیحولا 
. موي لكو  اًدغو  مویلا  نولمعي  نيذلا  مھ 

نورشعلا لصفلا 
ةایحلاب عتمتسا 

لاملا : " نیلئاق نوریثكلا  بیجیس  ؟  ًاّيرث كلعجي  يذلا  ام 
كلعجي لاملا ال  كالتما  نإ  ثیح  ؛  نوئطخم مھنإ  عبطلاب ."!
نأ امك   . لاملا اذھ  ةراسخل  ةضرع  اًمئاد  كنأل  ؛  ًاّيرث
نأ ىلإ  اًرظن   ، اًّقح ًاّيرث  كلعجي  تاراقعلا ال  كالتما 

يف ثدح  امك   ) اًمئاد اھتمیق  نادقفل  ةضرع  تاراقعلا 
(. ةیضاملا ةلیلقلا  تاونسلا 

. ةفرعملا اھنإ  ؟  ًاّيرث كلعجي  يذلا  ام   ، نذإ
يبھذلا سردلا 

يف رامثتسالا  يف  أدبأ  نأ  لبقو   ، اًریغص ًاّباش  تنك  امدنع 
. بھذلا لاجم  يف  يل  رامثتسا  لوأ  ناك   ، تاراقعلا لاجم 

،" يقیقحلا لاملا  وھ  بھذلا   " نأ دقتعأ  تنك  ثیح 
ءارش يف  تأدب  ًالعفو  ؟"،  رمألا اذھ  يف  لشفأس  فیكف  "

ةیقوأ رعس  ناك  امدنع  ماع ١٩٧٢،  ةیبھذلا  تالمعلا 
. اًماع اھنیح ٢٥  يرمع  ناكو   ، اًرالود يلاوح ٨٥  بھذلا 

ةیقوأ رعس  حبصأ   ، نیثالثلاو ةیناثلا  نس  تغلب  امدنعو 
يلاوحب يلاومأ  تفعاضتو   ، رالود يلاوح ٨٠٠  بھذلا 

. فاعضأ ةرشع 



! يھلإ اي 
. رذحلا لحم  عمطلا  لحو   ، هذھ ءارشلا  ةبون  ترمتسا 
لصیس بھذلا  ةیقوأ  رعس  نإ  لوقت  تاعئاش  ترشتناو 
يف نوعشجلا  نورمثتسملا  أدبو   . رالود ىلإ ٢٥٠٠ 

بلاكتلا
بھذلا اورتشي  مل  نيذلا  كئلوأ  ىتح   ، بھذلا ءارش  ىلع 

ةیبھذلا يتالمع  عیبأ  نأ  نكمملا  نم  ناكو   . لبق نم 
عافترا يف  ًالمأ  ترظتنا  يننكلو   ، لئاھ بسكم  لباقم 

رعس
رخآ اًریخأ  تعب   ، ماع يلاوح  دعبو   . كلذ نم  رثكأ  بھذلا 

نم لقأ  ىلإ  بھذلا  ةیقوأ  رعس  طبھ  نأ  دعب  يعم  ةلمع 
رثكأ طبھي  وھو  بھذلا  رعس  تبقارو   . رالود  ٥٠٠

ماع اًرالود  رعس ٢٧٥  ىلع  اًریخأ  رقتسا  ىتح  رثكأو 
.١٩٩٦

يف رامثتسالا  قيرط  نع  لاملا  نم  اًریثك  ِنجأ  مل 
بسك نع  نمثب  ردقي  اًسرد ال  تملعت  يننكل   ، بھذلا
رسخأس يننأب  ترعش  نأ  درجمب  يننإ  ثیح  ؛  لاملا

نع لاملا 
لصألا نأ  اھنیح  تكردأ   ،" بھذلا  " يف رامثتسالا  قيرط 

نأ تكردأ  يننكلو   ، ةمیق اذ  هتاذ  دح  يف  سیل 
نأ اھنكمي  يتلا  يھ  لوصألاب  قلعتت  يتلا  تامولعملا 

كنم عنصت 
. اًریقف وأ  ًاّینغ  اًصخش 



لمعلا الو  مھسألا  الو  بھذلا  الو  تاراقعلا  تسیل 
نع هفرعت  ام  لب   ، ًاّيرث كلعجت  يتلا  يھ  لاملا  الو   ، قاشلا
وھ لاملاو  قاشلا  لمعلاو  مھسألاو  بھذلاو  تاراقعلا 
ًاّيرث كلعجي  يذلا  وھ  يلاملا  كءاكذ  نإ   . ًاّيرث كلعجي  يذلا 

. يساسأ لكشب 
ءاكذلاب يلاملا  ءاكذلا  طبرت  ةفیعض  ةقالع  كانھ 

. قالطإلا ىلع  هب  ةقالع  هل  نوكت  امبر ال  وأ   ، يميداكألا
ءاكذلاب قلعتي  امیف  ًاّيرقبع  نوكت  نأ  نكمملا  نم 

، يميداكألا
. يلاملا ءاكذلاب  قلعتي  امیف  قمحأ  نوكت  دق  كنكلو 

؟ لاملا نم  اًديزم  ينجت  فیك  ( ١
نإ  . يلاملا كؤاكذ  دادزا   ، هینجت يذلا  لاملا  داز  املك 

ءاكذ لدعم  هيدل  ًاّيونس  رالود  نویلم  ينجي  يذلا  صخشلا 
رالود ينجي ٣٠.٠٠٠  يذلا  صخشلا  نم  ىلعأ  يلام 

. ًاّيونس
؟ كلاومأ يمحت  فیك  ( ٢

سیلو  ، كلاومأ ىلع  ءالیتسالا  ىلإ  هلك  ملاعلا  ىعسي 
نإ فودام ." درانرب   " لاثمأ نم  نیلاتحملا  صاخشألا  طقف 

يتلا كتموكح  يھ  نییلاملا  نییلالغتسالا  رثكأ  دحأ 
 . ةینوناق ةقيرطب  كنم  لاملا  بلست 

نویلم امھیف  دحاو  لك  ينجي  ناذللا  ناصخشلا  ًالثمف 
نیح يف   ، بئارض عفدي ٢٠ ٪  لوألا  ناك  اذإ   ، ًاّيونس رالود 

لدعم هيدل  لوألا  نأ  ينعي  اذھف  يناثلا ٣٥ ٪،  عفدي 
يلام ءاكذ 

. يناثلا نم  ىلعأ 



؟ كلاومأ يف  مكحتت  فیك  ( ٣
امم ریثك  ىلع  ظافحلا  يف  صاخشألا  نم  ریثك  لشفي 

مھتاینازیم نوعضي  ةطاسبب  مھنأل  ؛  لاومأ نم  هنونجي 
ًءاكذ كلاومأ  يف  مكحتلا  بلطتي   . ءاینغأك سیلو  ءارقفك 

. اًضيأ ًاّیلام 
رالود  ١٢٠.٠٠٠ أ "  " صخشلا ينجي  ناصخش : كانھ  ًالثمف 

، ًاّيونس طقف  رالود   ٦٠.٠٠٠ ب "  " صخشلا ينجيو   ، ًاّيونس
. ةباجإلا يف  عرستت  ؟ ال  ىلعأ يلام  ءاكذ  هيدل  مھنم  نم 
؛ ًاّيونس رالود  اًضيأ ١٢٠.٠٠٠  قفني  أ "  " صخشلا نإ  لقنلف 

امنیب  . ماعلا ةياھن  يف  اًرفص  هتارخدم  ةلصحم  لعجي  امم 
يف مكحتي   ، رالود ينجي ٦٠.٠٠٠  يذلا  ب"،   " صخشلا

غلبمب ٥٠.٠٠٠ اًدیج  شیعلا  نم  نكمتيو  ةيانعب  هتاقفن 
. يقبتملا رالود  لا ١٠.٠٠٠  غلبم  رمثتسي  امك   ، طقف رالود 

؟ ةياھنلا يف  لاومألا  نم  اًریثك  ينجي  يذلا  نم 
نل اھنیحف   ، ةفیعض لاملا  ةرادإ  يف  كتاراھم  تناك  اذإ 
ةمكحب كلاومأ  يف  تمكحت  اذإ   . اھلك ملاعلا  لاومأ  كذقنت 
،" I "و " B  " نیتئفلا صوصخب  دیج  میلعتب  تیظحو 

، ةمیظع ةیصخش  ةورث  قیقحتل  كقيرط  يف  نذإ  كنإف 
. ةيرحلا قیقحت   ، كلذ نم  ةیمھأ  رثكألاو 

، رامثتسالا ةلصاوم  عم  ةدیج  ةایح  شیع  ىلع  ةردقلا  نإ 
نم لیلقلا  وأ  ریثكلا  ينجت  تنك  اذإ  امع  رظنلا  فرصب 
كیلع  . يلاملا ءاكذلا  نم  اًعفترم  ىوتسم  بلطتت  لاملا ، 

قیقحت لجأ  نم  كتاقفن  ریبدت  ىلع  طاشنب  لمعت  نأ 
. كلخد يف  ضئاف 

؟ كلاومأ ةمیق  نم  ديزت  فیك  ( ٤
يلاملا يدحتلا  حبصي   ، ضئاف ریبدت  نم  تنكمت  نأ  دعب 



دحأ رامثتسالا  دئاع  دعي   . ضئافلا اذھ  لالغتسا  وھ  يلاتلا 
نإ  . يلاملا ءاكذلا  ىلع  نآلا  ىتح  ةلالد  تاسایقلا  رثكأ 
رثكأ يلام  ءاكذ  لدعم  هيدل  ينجي ٥٠ ٪  يذلا  صخشلا 
ينجي يذلا  صخشلاو  ينجي ٥ ٪،  يذلا  صخشلا  نم 
هيدل  ، هلاومأ ىلإ  ةفاضإلاب   ، بئارضلا نم  ةافعم   ٪ ٥٠

مث ينجي ٥ ٪،  يذلا  صخشلا  نم  رثكأ  يلام  ءاكذ  لدعم 
لا ٥٪! دئاع  ىلع  ةبسنب ٣٥ ٪  بئارض  عفدي 
مھيدل ناك  اذإ   ، يلاملا مھضئاف  سانلا  مظعم  رخدي 

ةظفحم يف  وأ  كنبلا  يف  هب  ظافتحالا  قيرط  نع   ، ضئاف
مھلاومأ ةمیق  ةدايز  يف  ًالمأ   ، كرتشم رامثتسا  قودنص 

ةمیق ةدايزل  ریثكب  لضفأ  اًقرط  كانھ  نكلو   . ةقيرطلا هذھب 
كلتو  . كرتشملا رامثتسالا  قيدانصو  راخدالا  نم  لاملا 

بيردت كناكمإبف  ؛  اًعفترم ًاّیلام  ًءاكذ  بلطتت  قرطلا ال 
قيدانص يف  هرامثتساو  لاملا  راخدا  ىلع  درق  ىتح  ولو 

دئاع لعجي  يذلا  ببسلا  وھ  اذھو   ، كرتشملا رامثتسالا 
. مومعلا يف  هل  ىثري  هذھ  رامثتسالا  تایلآ 

ةعئار ةایح 
ينج وھ  يكبشلا  قيوستلا  يف  كلمع  نم  ضرغلا  سیل 

مدختست ىتح  ؛  يلاملا ءاكذلاو  تاراھملا  ریفوت  لب   ، لاملا
. ةیقیقح ةورث  نيوكت  يف  يفاضإلا  لاملا  اذھ 

هذھ نيوكت  نم  ةياغلا  لب   ، ةياغلا وھ  سیل  كلذ  َّنكلو 
. ةعئار ةایح  شیع  يھ  ةورثلا 

، ةفلتخم فقاوم  ةدع  يف  صاخشألل  يتاظحالم  نم 
كلتو  . شیعلل ةفلتخم  قرط  ثالث  دجوت  هنإ  لوق  عیطتسأ 

فطاوع ثالث  لِبق  نم  ةعوفدم  ثالثلا  قرطلا 
تالاح ثالث  عم  رشابم  لكشب  اًضيأ  قباطتتو   ، ةفلتخم



: ةفلتخم ةیفطاعو  ةیلام 
فوخ يف  شیعلا 

تفصو دقل   . اًسلفم نوكت  امدنع  لاحلا  ودبت  فیك  فرعأ  انأ 
ةدعل يتایح  يف  أوسألا  ماعلا  وھ  ماع ١٩٨٥  ناك  فیك 
اھل ىثري  ةلاح  يف  میك " انأ و" تنك  ثیح  ؛  بابسأ

انترایس يف  شیعنو  ًاّیلعف  نيدرشم  انك  اننأ  ةجردل  ًاّیلام 
هذھ يف  فوخلاب  روعشلا  ناك   . ةلطعملا ةميدقلا  اتويوتلا 

هنأ ةجردل  ةياغلل  اًديدش  ناك   ، زجعلاب انرعشي  مايألا 
. اًمامت انماسجأ  رَّدخ 

يذلا هسفن  ساسحإلا  ناك   ، روعشلا اذھ  فرعأ  انأ 
يناعت ةرسأ  يف  أشن  اًریغص  ًالفط  تنك  امدنع  هب  ترعش 

ةملظملا ةباحسلا  كلت  تناك   . تقولا لاوط  ةیلام  تامزأ 
ل

يف انترسأ  قوف  قلحت  يفاكلا " لاملا  انكالتما  مدع  "
يفاكلا لاملا  كالتما  مدع  نإ   . يتلوفط تارتف  بلغأ 

بناوج يف  ىذألاب  روعشلا  ببسي  امك   ، عورم رمأ  شیعلل 
ىرخأ

كتقث ضيوقت  هنكمي  ثیح  ؛  طقف يلاملا  بناجلا  سیلو 
بناوج عیمج  ریمدتو  تاذلا  ريدقتب  كروعشو  كسفنب 

. كتایح
طابحإو بضغ  يف  شیعلا 

طابحإلاو فوخلا  روعشب  ةایحلا  يھ  شیعلل  ةقيرط  يناث 
اًصوصخ  ، لمعلا ىلإ  باھذلاو  ضوھنلا  ىلإ  رارطضالا  نم 

صخشلاو  . رخآ ءيش  يأ  لمعت  نأ  لضفت  امدنع 
ةدیج ةفیظو  هيدل  نوكت  دق  ساسحإلا  اذھب  شیعي  يذلا 
ةفلكت لمحت  عیطتسي  هنكلو ال   ، اًعفترم ًابتار  ىضاقتيو 



هروعش ببس  وھ  اذھو   . لمعلا نع  فقوتلا 
، لمعلا نع  فقوتلا  ةلاح  يف  هنأ  نوفرعي  مھف   . طابحإلاب

. هیف نوشیعي  يذلا  ملاعلا  راھنیس 
لمحت عیطتسأ  انأ ال  : " صاخشألا ءالؤھ  دحأ  لوقي  امبر 
كونبلا يلوتستس   ، لمعلا تكرت  اذإ   . ةلاقتسالا ةفلكت 
ال : " مھدحأ لوقي  ام  ةداعو  َّيدل ." ءيش  لك  ىلع 

ىقبي  " وأ  ،" ةلبقملا يتلطع  دعوم  ىتح  راظتنالا  عیطتسأ 
". دعاقتلا ىلع  تاونس  رشع  طقف  يمامأ 

اضرو مالسو  ةداعس  يف  شیعلا 
لاب ةحار  يف  شیعت  نأ  يھ  شیعلل  ةثلاثلا  ةقيرطلا 
تنكأ ءاوس   ، لاملا نم  اًریثك  ينجتس  كنأ  فرعت  تنأو 

" میك انأ و" هشیعأ  يذلا  ساسحإلا  وھ  اذھو  وأ ال.  لمعت 
تناكو  . اندعاقتو انتكرش  انعب  امدنع  ماع ١٩٩٤،  ذنم 

نآلاو  . اًماع غلبأ ٤٧  تنك  امیف   ، اًماع اھنیح ٣٧  غلبت  میك " "
لمعنو  ، لمعن لازن  ، ال  تاونس ةدع  رورم  دعبو 

. هلعفن ام  بحن  اننأل  ؟  اذامل دجب . 
هنأ فرعن  نحنو  لمعلا  ىلإ  ةجاحلا  مدعب  روعشلا  اذھ 
لاملا نم  ریثك  ىلع  لصحنس  هلعفن  امع  رظنلا  فرصب 

، ةيرحلاب عتممو  عئار  روعش  هنإ   ، انتایح لاوط  يفكي  امب 
. اًّقح اھبحن  يتلا  ءایشألا  لعفب  انل  حمسيو 

رفاسن وأ  فلوجلا  بعلن  انكأ  ءاوسو   ، اًعم انتقو  يضقن  اننإ 
تاعاق يف  ةليوط  تاعاس  لمعن  وأ  ملاعلا  لوح 

اھلكو ةیلست  درجم  هلك  اذھ   ، ةرادإلا سلجم  تاعامتجا 
، طبضلاب اھاندرأ  امك   ، انتایح يھ  كلت   . اھب انملح  ءایشأ 

. اھیف ةظحل  لكب  زتعنو  رِّدقن  نحنو 



رشبلاو بدانجلاو  لمنلا 
انأشن انعیمج   . بدنجلاو ةلمنلا  ةياكح  ىضم  امیف  تركذ 

شیعت امإ  شیعلل : نیتقيرط  كانھ  نأ   ، ةركفلا هذھب 
ةدصتقملاو ةحداكلاو  ةعضاوتملاو  ةحلاصلا  ةلمنلاك 

يذلا بدنجلاك  وأ   ، لبقتسملا لجأ  نم  تاتفلا  رخِّدت  يتلا 
لاوط ثبعيو  وھلي  يذلا  رذبملاو  ةیلوئسملاب  رعشي  ال 

. لبقتسملا يف  ریكفتلا  نود  تقولا 
دیجلا نم   . اندافأ امم  رثكأ  ام  ةقيرطب  موھفملا  اذھ  انرضأ 

نكلو  . لبقتسملل كسفن  دعتو  اًدصتقمو  ًالوئسم  نوكت  نأ 
ًاّیلعف بغرت  لھ  ةلمنلا ! ةایح  طمن  ىلع  ةرظن  ِقلأ 

ةقالمع ةرمعتسم  يف  يوناث  صخش  درجم  نوكت  نأ  يف 
؟ كتایح ةياھن  ىتح  موي  دعب  اًموي  تاتفلا  عمجت 

 . رشب نحن   ، بدانج الو  ًالمن  انسل  اننإ   ، رمألا هجاون  انوعد 
شیع ىلع  نورداق  اننأ  عقوتن  نأ  لوقعملا  ریغ  نم  لھ 
رشبلا نحن  ردقن  يتلا  ةفلتخملا  ةایحلا  بناوج  عیمج 

؟ اھشیع ىلع 
كلاومأ تردأ  اذإو   ، ةورثلا نيوكت  تایساسأ  تمھف  اذإ 
ةریبك مالحأ  كيدل  تناك  اذإو   ، ءاكذب كزیكرتو  كتقوو 

، مالحألا كلت  قیقحت  ءارو  يعسلل  ةأرجلا  كدنع  تناكو 
ىظحت يتلا  ةایحلا  كلت  شیعت  نأ  عیطتستس  اھنیحف 

. هل لیثم  حاجنب ال  اھیف 

نورشعلاو يداحلا  لصفلا 
لثمألا يراجتلا  عورشملا 
نيرشعلاو يداحلا  نرقلاب 



اًديدش اًمارتحا  ُّنكأ  ينلعجت  يتلا  بابسألا  دحأ 
عیمجلا هیف  عتمتي  لمع  هنأ  وھ  يكبشلا  قيوستلل 

ةكبش نم  يكبشلا  قيوستلا  نوكتي   . ةئفاكتم صرفب 
. اًّدج ةعساو 

صخش نویلم  نیتس  نم  رثكأ  يف  رظنلا  ققدت  امدنع 
دجتس  ، يكبشلا قيوستلا  يف  نولمعي  ملاعلا  لوح 

، ةيرمعلا تائفلاو  دئاقعلاو  ناولألا  عیمج  نم  اًصاخشأ 
ةربخلا نم  ةفلتخم  تايوتسم  يوذ  اًصاخشأ  دجتسو 

. تاراھملاو ةبرجتلاو 
يف يلاثملا  يراجتلا  عورشملا  هلعجي  اًضيأ  اذھ 

رثكأ  ، نيرشعلاو يداحلا  نرقلا  يف  كردن  اننإ   . لبقتسملا
عومجملا ةبعل  يھ  تسیل  ةورثلا  نأ   ، ىضم تقو  يأ  نم 

، يرفصلا
ام صخش  حاجن  نع  ةرابع  رمألا  سیل   . لبق نم  تلق  امك 

نيوكت لبقتسم  نمكي  امنإو   ، نيرخآلا لاشفإ  قيرط  نع 
مایقلل ةيدايرلا  قرطلا  عابتا  يف  ةیقیقحلا  ةورثلا 

. ةيرشبلل ةیلاملا  ةعفنملاب  ومست  يتلا  لامعألاب 
قيوستلاو  ، يب ةصاخلا  ةینھملا  میقلا  يھ  كلتو 

ودبي میقلا ال  كلت  دیيأت  نإ   . اھسفن میقلا  هذھ  هب  يكبشلا 
. اًضيأ دیج  لمع  هنإ  لب   ، طقف اًدیج 

ةورثلا نيوكتل  ةلداعلا  ةقيرطلا 
اذھب سمحتأ  ينتلعج  يتلا  ةیسیئرلا  بابسألا  دحأ 

: وھ هزيزعتو  يكبشلا  قيوستلا  لاجم  معد  يف  لكشلا 
. ةورثلا بسكل  ةقباسلا  ةمظنألا  نم  ًالدع  رثكأ  هتمظنأ  نأ 

حمست ةقيرطب  يكبشلا  قيوستلا  ماظن  دادعإ  مت 
ةياغلل ةلداع  ةقيرط  كلت  دعتو   . ةورثلا مساقتب  عیمجلل 



میمصتلاو عفادلا  هيدل  دحأ  يأل  حاتم  هنإ   . ةورثلا نيوكتل 
اذإ وأ  اھیف  تسرد  يتلا  ةیلكلاب  أبعي  هنأ ال  امك   ، ةرباثملاو

، ساسألا نم  يعماج  میلعت  ىلع  تلصح  تنك 
وأ كقرع  وأ  ًاّیلاح  هینجت  يذلا  لاملا  رادقمب  ثرتكي  الو 

ىدم وأ  كادلاو  مھ  نم  وأ  دیجلا  كرھظم  وأ  كسنج 
يف يكبشلا  قيوستلا  تاكرش  مظعم  متھتو   . كتیبعش

ماقملا
ام اذإو   ، روطتلاو ریغتلاو  ملعتلل  كدادعتسا  ىدمب  لوألا 
ءارسلا يف  ةياھنلا  ىتح  اھب  مزتلتل  ةعاجشلا  كيدل  تناك 

حبصت فیك  ملعت  وحن  كقيرط  يف   ، ءارضلاو
. يراجت لمع  بحاص 

، ةدیج ةركف  هنوك  درجم  نم  رثكأ  يكبشلا  قيوستلا  دعيو 
؛ يلبقتسملا يراجتلا  لمعلا  جذومن  هنإ  ةديدع  بابسألو 

ظاقیتسالا يف  اًریخأ  أدب  ملاعلا  نأ  ىلإ  اًرظن  ؟  اذامل
. يعانصلا رصعلا  ءاھتنا  ةقیقح  ىلع 

نمألا ردصم  هیف  ضفخني  يذلا  ملاعلا  ىلإ  ةبسنلاب 
هفصوب يكبشلا  قيوستلا  زربي   ، رثكأو رثكأ  قباسلا 

قيوستلا حنمي  امك   . يدرفلا نامألاو  زاجنإلل  اًديدج  اًكرحم 
ىلع ةرطیسلا  ةصرف  ملاعلا  لوح  نیيالملا  يكبشلا 

نأ نم  مغرلا  ىلعو  اذھل   . يلاملا مھلبقتسمو  مھتایح 
ةيؤر مدع  يف  مھيأرب  نوكسمتم  ميدقلا  ملاعلا  يركفم 

، كلذ
. ومنلا يف  رمتسیس  يكبشلا  قيوستلا  لاجم  نإف 
يف ةرفط  دھشن  نأ  عقوتأ   ، ةلبقملا تاونسلا  لالخو 
يكبشلا قيوستلا  لاجم  يف  ةدئارلا  تاكرشلا  راشتنا 

. اھروطتو اھزوربو  اھزیمتو 



" نوسيدأ ساموت   " قیقحت ةیفیك  نع  اًقبسم  تبتك 
لب  ، يئابرھكلا حابصملا  ريوطت  قيرط  نع  سیل   ، ءارثلل
ناكو  . يئابرھكلا حابصملا  معدت  ةكبش  قلخ  قيرط  نع 

ىدل
اًئیش لعف  يذلا  يرنھ "  " ىعدُي ریغص  فظوم  نوسيدأ " "
اذھ نأ  ودبي  ناك  يذلا   ، رخآ ديدج  عارتخا  عم  كلذل  ًالثامم 

. تقولا اذھ  يف  ةیلمع  ةدئاف  ةيأ  هل  سیل  عارتخالا 

، يئابرھكلا حابصملا  صوصخب  نوسيدأ "  " عم ثدح  امكو 
اًئیش لعف  لب   ، ةرایسلا دروف " يرنھ   " باشلا عرتخي  مل 

نیيالم ریصمو  عارتخالا  ریصم  ریغ  ًاّيرھوج 
رظنُي ناك   ، يلاحلا نرقلا  علطم  يفف  ؛  دبألل صاخشألا 
ءايرثألاب ةصاخ  راظنألل  ةتفال  ةفحت  اھنأ  ىلع  ةرایسلا  ىلإ 

ءايرثألا نأ  ةجردل  اًّدج  ةیلاغ  لعفلاب  تناكو   . طقف
ةركف تناكو   . اھتفلكت لمحت  نم  اونكمت  نم  مھ  طقف 

. عیمجلل ةحاتم  ةرایسلا  لعجي  نأ  يھ  ةیساسألا  دروف " "
عیمجتلا طخ  عيوطتو  جاتنإلا  فیلاكت  ضفخ  لالخ  نم 

، ةفلكملا ریغ  ةدحوملا  تارایسلا  نم  ةریبك  تایمك  جاتنإل 
يوطني . ال  ملاعلا يف  تارایس  جتنم  ربكأ  دروف "  " حبصأ

، لوانتملا يف  هتارایس  راعسأ  لعج  هنأ  ىلع  طقف  رمألا 
امك  ، لاجملا اذھ  يف  روجأ  ىلعأ  عفدي  ناك  اًضيأ  هنكلو 
عيزوت ٣٠ ةداعإ  قيرط  نع  حبرلا  ةكراشم  ططخ  مدق 

نویلم
اذ رالود  نویلم  غلبم ٣٠  ناكو   ، هیفظوم ىلع  ًاّيونس  رالود 

. نيرشعلا نرقلا  تايادب  يف  ةياغلل  ةریبك  ةمیق 



وھ  ،" دروف  " اھأشنأ يتلا  ةسسؤملا  كلت  فدھ  ناكو 
اذھ ذیفنت  وحن  هقيرط  يفو  نطاوم ." لكل  ةرایس  :"

. اًّدج ًاّيرث  ًالجر  هسفن  نم  لعج   ، فدھلا
لوألف ؛  يوق ریثأت  اذ  لمع  طمن  يكبشلا  قيوستلا  دعيو 
يف قحلا  نآلا  درف  يأ  ناكمإب  حبصأ   ، خيراتلا يف  ةرم 

بيرق تقو  ىتح  رمألا  اذھ  ناك  ثیح   ، ةورث نيوكت 
. ةظوظحملا وأ  ةراتخملا  ةلقلا  ىلع  طقف  اًروصقم 

نیككشملاو نيدقتنملا  نم  لمعلا  اذھ  ملسي  مل 
ىلإ نوعسي  نيذلا  قالخألا  يميدعو  بيذاكألا  يجورمو 

وھ يكبشلا  قيوستلا  ماظن  نكلو   . عيرسلا حبرلا  قیقحت 
ماظن

كلذو ؛  ةورثلا قیقحتل  ًاّیعامتجا  میلسو  ئفاكتمو  لداع 
. هنيوكتو هتعیبط  ىلإ  اًرظن 

، هردق نم  نوصقتنملاو  نودقتنملا  هب  كربخیس  ام  مغربو 
صاخشألل اًدیج  ًالمع  سیل  يكبشلا  قيوستلا  نإف 

ءارثلا قیقحتل  ةدیحولا  ةقيرطلا   ، عقاولا يفف   ، نیعشجلا
ةدعاسم قيرط  نع  نوكت  يكبشلا  قيوستلا  يف 

اذھ رَّیغ  دقل   . اًضيأ مھ  ءاینغأ  اوحبصي  نأ  ىلع  نيرخآلا 
" نوسيدأ ساموت   " لعف املثم   ، ًاّيرذج اًرییغت  يتيؤر  رمألا 

لمعلا اذھو   . ام اًموي  ریبك  رییغت  ثادحإ  نم  دروف " يرنھ  و"
نوبحي نيذلا  صاخشألل   ، هتعیبط ةیحان  نم   ، يلاثم

. نيرخآلا ةدعاسم 
نم لیلقلاب  سأب  هنإ ال  ثیح  ؛  ةرورضلاب عمطلا  نيدأ  انأ ال 
نوكي امدنع  نكلو   . ةیصخشلا ةیتاذلا  ةحلصملاو  عمطلا 

باسح ىلع  ةیصخشلا  بساكملا  قیقحت  فدھ 
مظعم نأ  دقتعأ  انأ   . زازئمشالل اًریثم  رمألا  حبصي   ، نيرخآلا



زاجنإلاو اضرلاب  رعشن  اننأو   ، مھتعیبطب ءامرك  سانلا 
اًضيأ يدؤت  يتلا  انتازاجنإ  ققحن  امدنع  نيديدشلا 
قیقحت نیبو  مھنیب  لوحلا  مدعو  نيرخآلاب  ءاقترالا  ىلإ 

. حاجنلا
انل رفويو   . اذھ مركلا  عفاد  يكبشلا  قيوستلا  يضري 

ةمیظع ةورث  نيوكتو  يصخشلا  حاجنلا  وحن  راسملا 
يتلا ال ةیلمعلا  كلت  لالخ  نم  ةیلاملا  ةيرحلا  قیقحتو 

اھلكأ يتؤت 
. رشبلا نم  انناوخإ  ةدعاسم  لالخ  نم  الإ 

، عمطلاو ةءاندلا  لالخ  نم  ًاّینغ  حبصت  نأ  عیطتست 
. مركلاو ءاخسلا  لالخ  نم  اًضيأ  ًاّینغ  حبصت  نأ  عیطتستو 

رثكألا ةقيرطلا  يھ  نوكتس  اھراتخت  يتلا  ةقيرطلاو 
. كلخادب ةدوجوملا  ةیساسألا  میقلا  عم  اًقباطت 

مالسلل ةيداصتقالا  ةسسؤملا 
يتلا ماھملا  ضعب  يف  تایحورملا  ىدحإب  تقلح  دقل 
ةبرجتلا نم  فرعأو   ، مانتیف لاغدأ  قوف  اھب  موقأ  تنك 

مدع نأ  اًضيأ  فرعأ  امك   . برحلا ينعت  اذام  ةرشابملا 
ةاواسملا

تعستا املكو   . برحلل ةیساسألا  بابسألا  دحأ  وھ 
فورظلا ةئیھت  بعصي   ، ءارقفلاو ءاینغألا  نیب  ةوجفلا 

يقلن نأو  مالسلا  لجأ  نم  رھاظتن  نأ  اننكمي   . مالسلل
مالسلا ةساردل  ًاناجل  لكشنو  مالسلل  ةديؤم  تاباطخ 
قیقحت ًاّیلعف  لیحتسملا  نم  نوكیس  نكلو   ، همعدو

نم ديزملا  ریفوت  يف  أدبن  مل  ام  هنع  ثدحتن  يذلا  مالسلا 
نیيالملل ةریبكلا  ةيداصتقالا  صرفلا 

. صاخشألا نم 



قيوستلا هب  موقي  ام  اذھ  نإف   ، ًالئاھ فدھلا  ودبي  ام  ردقبو 
. طبضلاب يكبشلا 

تقولا يف  يكبشلا  قيوستلا  تاكبش  نم  ریثك  رشنت 
لوح ةيداصتقالا  صرفلا  قلخ  لالخ  نم  مالسلا  يلاحلا 

ةرھدزم يكبشلا  قيوستلا  تاكرش  تسیل   . ملاعلا
ةحجانو

كانھ لب   ، بسحف ةیسیئرلا  ملاعلا  مصاوع  عیمج  يف 
نیيالملل لمألا  ثبب  نوموقي   ، ةیمانلا لودلا  يف  اھنم  ریثك 

مظعم عیطتست   . ةریقف نادلب  يف  نوشیعي  نيذلا 
كلت يف  لمعت  امدنع  طقف  رھدزت  نأ  ةيدیلقتلا  تاكرشلا 
لاملا نوكلتمي  نمم  ءاینغألا  اھیف  شیعي  يتلا  قطانملا 

. هقافنإب نوموقيو 
ملاعلا لوح  عیمجلا  هیف  ىظحي  يذلا  تقولا  ناح  دقل 

، ةریفولا ةيرثلا  ةایحلاب  عاتمتسالل  ةيواستملا  صرفلاب 
ءايرثألا دادزیل  داجلا  لمعلا  يف  مھتایح  ءاضق  نم  ًالدب 

. ًءارث
. ةصرفلا هذھب  تنأ  هیف  ىظحت  يذلا  تقولا  ناح 

. نيرشعلاو يداحلا  نرقلا  يف  مكب  ًابحرم 

يكاسویك  . يت تربور 

فلؤمو  ، يلاملا میلعتلل  رصانمو   ، لامعأ لجرو   ، رمثتسم



. اًعیبم رثكألا  بتكلا 
بألاو ينغلا  بألا  باتك  فلؤم  وھ  يكاسویك " تربور  "
يف دحاو  مقر  يصخشلا  ليومتلا  باتك   ، ریقفلا * 
تارشع ریكفت  ةقيرط  رَّیغو  ىدحت  يذلا  باتكلا   ، خيراتلا

بألا باتك  عبرتو   . لاملا صوصخب  صاخشألا  نم  نیيالملا 
ةرتفل اًعیبم  رثكألا  بتكلا  ةمئاق  ىلع  ریقفلا  بألاو  ينغلا 

اھمدقُت يتلا  عبرألا  مئاوقلل  اًقفو  تقولا  نم  ةليوط 
ةفیحص لثم   ، يلكيو زرشلباب  ةلجم  ىلإ  ةفلتخم  فحص 
تيرتس لوو  ةفیحصو  كيو  سنزیب  ةلجمو  زميات  كرويوین 

هیلع قلطأ  امك   ، يادوت  . هيإ  . سإ  . ويو لانروج 
نیماعل يادوت "   . هيإ  . سإ  . وي يف  دحاو  مقر  لاملا  باتك  "
اًعیبم رثكألا  بتكلا  ةمئاق  باتكلا  ردصتو   . يلاوتلا ىلع 

". ةيداشرإلا بتكلا   " نیب نم  ةرتف  لوطأ  ثلاثل 
لاملا نع  رظن  تاھجول  تربور  ينبت  قيرط  نع 

، ةدئاسلا تاداقتعالا  عم  اًمئاد  ضراعتت  يتلا  رامثتسالاو 
ةدئاسلا تاداقتعالل  هقيدصت  مدعبو  حيرصلا  هثيدحب  فرُع 
نم ةميدقلا "  " حئاصنلا كلت  نأ  ىري  ناكو   . هتعاجشبو

ددستو  ، لاملا رخدتو   ، ةفیظو دجت  نأ  كیلع  : " لیبق
تاظفاح يف  ليوطلا  ىدملا  ىلع  رمثتستو   ، كنويد

مھسألا
" ةعونتملا ةكرتشملا  رامثتسالا  قيدانصو  تادنسلاو 

ىدحتتو ةبیعمو ) نمزلا  اھیلع  افع  " ) ةئیس  " حئاصن يھ 
نم سیل  كتیب   " نأ ىلع  هدیكأت  نأ  امك   . مئاقلا عضولا 
نم ریثك  هتقد  كردأ  نكلو   ، اًعساو ًالدج  راثأ  لوصألا "

. لزانملا باحصأ 
بتارم عبرأ  ىرخألا   Rich Dad ةلسلس بتك  تلتحا  امك 



نوسلین تاعیبم  ةمئاق  يف  لئاوألا  ةرشعلا  نمض  نم 
ىلإ ٢٠٠٨. ماع ٢٠٠١  ذنم  يلاحلا  تقولا  ىتح  ناكسكوب 

يف ةحاتمو  ةغل  نیسمخو  ىدحإ  ىلإ  اھتمجرت  تمتو 
نم ٢٨ رثكأ  ةلسلسلا  هذھ  بتك  نم  عیب  ثیح   ، لود  ١٠٩

بتكلا مئاوق  ىلع  تعبرتو  ملاعلا  لوح  ةخسن  نویلم 
اكيرمأو ایلارتسأو  ایسآ  ءاحنأ  عیمج  يف  اًعیبم  رثكألا 

ةحول يف  همسا  جاردإ  مت   . ابوروأو كیسكملاو  ةیبونجلا 
اًفلؤم نيرشعو  ةسمخ  نمض  نوزامأ  عقوم  ىلع  فرشلا 
ةلسلس يوتحتو   . اًعیبم رثكألا  بتكلا  ةمئاق  مھبتك  ردصتت 
نیب نم   ، ًاباتك نيرشعو  ةعبس  ىلع  ًاّیلاح   Rich Dad بتك

Rich: Two Men - Why We Want You to Be ةزرابلا بتكلا 
دلانود  " باتكلا اذھ  فیلأت  يف  كراش   ، One Message

متو ماع ٢٠٠٦،   ،" تربور  " ءاقدصأ دحأ  وھو   ،" بمارت
مقر باتكلا  هنأ  ىلع  هفینصت 

ةفیحصل اًقفو  اًعیبم  رثكألا  بتكلا  ةمئاق  يف  دحاو 
ملاع اقالمعو  ناقيدصلا  ناذھ  ًاّیلاح  لمعي  زميات .  كرويوین 

. ًابيرق رشنیس  يذلا  يناثلا  امھباتك  ةباتك  ىلع  لامعألا 
The Real باتك تربور "  " اھردصأ يتلا  بتكلا  ثدحأ  نمو 

سورد نم  ةعومجم  نمضتي  يذلا   Book Of Real Estate
يتلا ةیعقاولا  ةایحلا  نم  ةاقتسم  حئاصنو 
نويراقعلا نوراشتسملاو  نورمثتسملا  اھمدق 

Conspiracy of the Rich : باتكو  ،" تربور نومرضخملا ل" 
ركتبم باتك  وھو   ، The 8 New Rules of Money

دھش دقو   ، تنرتنإلا ىلع  ًاناجم  دجوي  يلعافتو  دئارو 
ةسماخلا ةبترملا  ىلإ  عفتراو  تارايزلا  نم  ًالئاھ  اًددع 
ةيداشرإلا ةيراجتلا  ثاحبألل  زميات  كرويوین  ةمئاق  يف 

رثكألا



. اًعیبم
يرال جمانرب  لثم   ، ةینويزفیلت جمارب  يف  تربور "  " رھظو
اًرخؤم هعم  راوح  ءارجإ  مت  امك   ، اربوأ جمانربو   ، فيال جنیك 

، مياتلا ةلجم  يف   Questions 10 دومع " "  يف 
ةدع هیف  رھظ  يذلا  ریھشلا  ةبوجألاو  ةلئسألا  دومع  وھو 

. يج لكيام   " لثمملاو يل " كيابس   " جرخملاك ءامسأ 
. نيرخآو سكوف "

وھاي عقومل  ًالاقم  تربور "  " بتكي  ، هبتك ىلإ  ةفاضإلاب 
،" Why the Rich Are Getting Richer  " ناونع تحت  سنانياف 

" Rich Returns  " ناونعب ًاّيرھش  ًالاقمو 
. رینوبورتنأ ةلجمل 

ريرج ةبتكم  ىدل  رفاوتم  * 

جنیمیلف نوج 

ةيالوب دنومشتير  ةنيدم  يف  جنیمیلف " نوج  " أشن
يف هتبغرو  ةسدنھلاب  همامتھا  هیلإ  لقتناو   . اینیجریف

ًابلاط ناكو   . ىمادقلا هفالسأ  ىتح  عجرت  لایجأ  ربع  ءانبلا 
میمصتلا يف  ةیعیبطلا  هتبھوم  لقص  مت   ، ًابوھوم

هكسمتب فرعُي   ، ایجولونكتلل يونیلإ  دھعم  يف  يرامعملا 
نیيرامعملا نیسدنھملا  دحأ   ، هور ريد  ناف  سیم  ئدابمب 

نوج لمع  هجرخت  دعبو   . ثيدحلا رصعلا  يف  ةرھش  رثكألا 



نم ديدعلا  لمعل  هرایتخا  متو  میظعلا  سدنھملا  كلذ  ىدل 
تحت هل  ردص  باتك  رخآ  يف  ةیحیضوتلا  موسرلا 

.Mies van der Rohe: The Art of Structure ناونع
ىلإ ةياھنلا  يف  اھب  همامتھاو  ةرامعلاب  نوج  ةفرعم  تدأو 

ءاشنإلاو میمصتلا  ئدابم  قیبطت  ةیناكمإ  هكاردإ 
يف راكفألا  كلت  تمھاسو   . كلذك ةایحلا  ىلع  يرامعملا 

نورداق نیيداعلا  صاخشألا  نأب  يوقلا  هداقتعا  لیكشت 
میھافم عابتا  قيرط  نع  ةيداع  ریغ  ءایشأ  زاجنإ  ىلع 

نم لوحتلا  ىلإ  داقتعالا  اذھ  هداقو   . ةلثامملا ءانبلا 
ةسارد

. رشابملا عیبلا  لاجم  يف  لمعلا  ىلإ  ةيرامعملا  ةسدنھلا 
اًعبان رشابملا  عیبلا  لاجم  ىلإ  لوخدلاب  نوج  رارق  ناكو 
عیمج نم  صاخشأ  هب  لِمَع  لاجملا  اذھ  نأب  هتفرعم  نم 

فرصب  ، ماع نم ١٠٠  رثكأ  رادم  ىلع  ةایحلا  يحانم 
ىلع ةربخ  دوجو  مدع  وأ  ةقباسلا  مھتربخ  نع  رظنلا 

ملعت يف  نیبغارلا  كئلوأ  تنكم  اھنأ  دقتعي  ناكو   . قالطإلا
ةحاتإو رشابملا  عیبلا  نع  ةیساسألا  تاراھملا  نم  لیلقلا 

تاعورشملا ماظن  يف  طارخنالل  نيرخآلل  ةصرفلا 
ةنس نیعبرألا  رادم  ىلع   ، ربتخا امك   . ةرحلا ةیكيرمألا 
فالآ ىلع  لب   ، هسفن ىلع  طقف  سیل  هتايرظن   ، ةیلاتلا

صاخشألا
ةباثمب مھ  اونوكي  نأ  مھرودقمب  نأ  دقتعي  ناك  نيذلا  اًضيأ 

. مھتایح ةریسم  نومسري  نيذلا  نیسدنھملا 
راشتسمو لامعأ  لجرك  ةحجان  ةینھم  ةایح  نوج  أشنأو 

ةصاخلا رشابملا  عیبلا  ةكرش  كلتما  امك   . رضاحمو بتاكو 
ةدع دلقتو   ، لقتسم درومك  لمعو   ، اھرادأو هب 



اًماع اھنیب ١٥  نم   ، ةدئار تاكرش  يف  ةيذیفنت  بصانم 
؛ ةمھاسملا ستكادورب  نوفآ  ةكرش  يف  اھاضق  دق  ناك 

يف مھاسو  ةكرشلل  ةیبرغلا  لامعألا  ةدحو  رادأ  ثیح 
ومن

ةیسایق ماوعأ  ةتسل  تاعیبملا  يلامجإو  حابرألا  يفاص 
ماع ٢٠٠٥. نوفآ  ةكرش  نم  دعاقتو   ، يلاوتلا ىلع 

رشابملا عیبلا  ةطبارل  ةليوط  ةرتف  نوج  مضناو 
وضع ًاّیلاح  لمعيو   ، ةیمیلعتلا رشابملا  عیبلا  ةسسؤمو 
هتحنم ماع ١٩٩٧،  يفو   . نیتسسؤملا اتلكل  ةرادإ  سلجم 

ةسسؤم
اًريدقت رنوأ  فوأ  لكریس  ةزئاج  ةیمیلعتلا  رشابملا  عیبلا 

. هتاماھسإل
نوج لصاو   ، ةیضاملا ةلیلقلا  تاونسلا  ىدم  ىلعو 

نم ترمتسا  يتلا  ةیمیظنتلا  لكایھلا  نم  ديدعلا  سیسأت 
لولحلا ىلع  زیكرتلا  يف  هتدایقو  هتاراشتسا  اھلالخ 

ىلوت ماع ٢٠٠٦،  يفو   . ةیتایحلاو ةیمیلعتلاو  ةيراجتلا 
تكرياد ةلجم  يف  ريرحت  سیئرو  رشان  ماھمو  بصنم 
تامدخلا ضعب  مدقت  ةيراجت  ةلجم  يھو   ، زوین جنلیس 

هتفرعم ًاّیلاح  لقني  ثیح  ؛  رشابملا عیبلا  لاجمب  ةقلعتملا 
 ) لاجملا اذھ  ةداق  ىلإ  هتيؤرو 

لغش ماع ٢٠٠٨  ذنمو   .( www.directsellingnews.com
ريدملا بصنم 

ریغ ةمظنم  يھو   ،" سیسكاس  " ةسسؤم يف  يذیفنتلا 
تاراھم ملعت  ىلع  نیقھارملا  ةدعاسمل  ةسركم  ةیحبر 
ریجفت نم  اونكمتي  ىتح  ةمھملا  يصخشلا  ريوطتلا 

مھتاقاط



اًضيأ نوج  فلأو   . ( www.SUCCESSFoundation.org  ) ةنماكلا
ةیفیك لوح  تامیلعت  مدقي  يذلا   ، The One Course باتك

مادختساب ةحجان  ةایح  ءانب 
.(www.theonecourse.com  ) ةيرامعملا ةسدنھلا  ئدابم 

يكاسویك میك 

لاملا ملاعب  قلعتي  امیف  ةأرملا  فیقثت  يف  اھنم  ةبغر 
يتلا اھتربخ  ىلإ  يكاسویك  میك  تدنتسا   ، رامثتسالاو

تاراقعلاو لامعألا  لاجم  يف  اھتایح  رادم  ىلع  تنوكت 
تلحو  . يلاملا میلعتلا  معد  يف  اھتمھم  يف  رامثتسالاو 

ينويزفیلتلا وش  جنیك  يرال  جمانرب  ىلع  ةفیض  میك 
زفلتم جمانرب  وھو  ویف  تراھ  فيارب  جمانربو  زوین  سكوفو 

متي
جمانرب ةمدقم  اًضيأ  يھو   ، كلذك تنرتنإلا  ربع  هتعاذإ 
سإ  . يب  . يب ةانق  ىلع  عاذي  يذلا  ناموو  شتير 

ةلجم يف  لاقم  اًرخؤم  میك  نع  بتُك  امك   . ةینويزفیلتلا
سنسيإ

ةبتاك اًضيأ  يھو   ، يلاملا میلعتلل  ةرصانم  اھرابتعاب 
. WomanEntrepreneur.com عقوم يف  لاقم 

ةدیعس ةیجوز  ةایح  شیعتو   ، ةیماصع ةرینویلم  میك 
Rich ، اھل باتك  لوأ  رَّدصتو  ةياغلل .) ةلقتسم  ةأرما  يھو  )

بتكلا ةمئاق   Women Woman: A Book on Investing for



ردص يذلا  رھشلا  يف  كيو  سنزیب  ةلجمل  اًعیبم  رثكألا 
يف اًعیبم  رثكألا  بتكلا  نم   Rich Woman باتك ناكو   . هیف

ملاعلا لوح  لود  ةدع 
ادناليزوینو ایلارتسأو  دنھلاو  ایقيرفأ  بونجو  كیسكملاك 

Rich باتك نع  بمارت  دلانود  لاق   . ابوروأ ءاحنأ  عیمجو 
اذھ ةءارق  ءاسنلا  عیمج  ىلع  بجي  " : Woman

تقو يأ  نم  رثكأو   ، ًاّیلاح تادیسلا  جاتحت  ثیح   ، باتكلا
Rich باتك جاردإ  مت  امك  يلاملا ." ءاھدلا  ىلإ   ، ىضم

ةیفیصلا بمارت  دلانود  ةءارق  ةمئاق  ىلع   Woman
ماعل ٢٠٠٩.

يف ناموو  شتير  يلودلا  ىدتنملا  میك  تلغتساو 
ةقلعتملا ةلھذملا  تاءاصحإلا  ىلع  ءوضلا  طیلست 

عقوم لالخ  نم  تأشنأو   ، لاملاو ءاسنلاب 
ىلع ًاّیلعافت  اًعمتجم  ينورتكلإلا   www.richwoman.com

. هلالخ نم  ومنتو  ملعتت  نأ  ةأرملل  نكمي  ثیح  تنرتنإلا 
فیك يكاسویك  تربور  اھجوزو  يكاسویك  میك  فرعتو 
يتلا لثمك  ةيداصتقا  ةمزأل  ضرعتلا  دنع  لاحلا  ودبت 
اناك ثیح  ؛  نییكيرمألا نم  ديدعلا  ًاّیلاح  اھل  ضرعتي 

نع نیلطاعو  نيرشعلا  نرقلا  تاینینامث  يف  نيدرشم 
اذھ يفو   . رالود نم ٤٠٠.٠٠٠  رثكأب  نینيدمو  لمعلا 

نم ١٠ نوكم  جذومن  عضو  نم  انكمت  بیصعلا  تقولا 
تاوطخ

دقل  . ةمودعملا نويدلا  نم  صلختلل  هعابتاو  ةطیسب 
ةروھشملا ةیتوصلا  ةناوطسألا  يف  جذومنلا  اذھ  اكراش 
نم نآلا  امھو   . How We Got of Bad Dept ناونعب

بتكلل نافلؤم  امھنأ  امك   ، نیحجانلا تاعورشملا  باحصأ 



. اًعیبم رثكألا  بتكلا  مئاوق  ردصتت  يتلا 
ةبعل يكاسویك  میكو  تربور "  " ركتبا  ، كلذ ىلإ  ةفاضإلاب 

میلعتل ماع ١٩٩٦،  ولف ) شاك   ) يدقنلا قفدتلا 
يتلا رامثتسالا  تایجیتارتسإو  لاملا  تایجیتارتسإ 

هدلاو ىضق 
يھ كلت   . اھايإ همیلعت  يف  تاونس  ينغلا 

. ركبملا دعاقتلا  نم  امھتنكم  يتلا  اھسفن  تایجیتارتسإلا 
ةبعل اھیف  بعلي  يتلا  يداونلا  نم  فالآلا  ًاّیلاح  دجويو 

ولف شاك 
. ملاعلا لوح 

. داد شتير  ةكرش  میكو  تربور  سسأ  ماع ١٩٩٧،  يفو 
ةیلاملا ةیمألا  وحمل  داد ®  شتير  ةلاسر  ةكرشلا  تقلطأو 

ةیمیلعتلا تاودألا  نم  اھریغو  باعلألاو  بتكلا  لالخ  نم 
. ًاّیملاع يلاملا  میلعتلاب  ةداشإلاو  فارتعالل 

امدنع اًصوصخ   ، نھسفنأ تادیسلا  نم  ریثكلا  دجت  "
ببسب  ، ةریبك ةیلام  ةقئاض  يف   ، رمعلا يف  نمدقتي 

. لبقتسملل طیطختلا  مدع  درجم  وأ  جوزلا  ةافو  وأ  قالطلا 
اًئیش نملعتي  مل  انم  تاریثكلا  نأ  يف  ةلكشملا  نمكتو 
طقف يوطني  يلاملا ال  میلعتلاو   . رامثتسالاو لاملا  نع 
ةطیسبلا غلابملا  ضعب  ریفوت  وأ  ةرایس  نیمأت  ةیفیك  ىلع 

يف
. اذھ نم  ًءاكذ  رثكأ  ءاسنلا  نحن  اننأ  دقتعأ   . ةلاقبلا لحم 
نم ًالدب  ةیلاملا  انتایح  يف  مكحتن  نأ  ءاسنلا  نحن  انیلعو 

رخآ ام  صخش  ينتعي  نأ  يف  تالمآ  راظتنالا 
". يلاملا انلبقتسمب 



يفلخلا فالغلا 

 

Contents



رشنلاو عبطلا  قوقح 
Rich بتك ةلسلس  نم  اًعیبم  رثكألا  ىرخألا  بتكلا  ةمئاق 

Dad
ءادھإ

ريدقتو ركش 
ةمدقم

لوألا ءزجلا 
كعورشم سیسأت  ىلإ  جاتحت  اذامل  كلبقتسم  يف  مكحت 

؟ صاخلا
لوألا لصفلا 
دعاوقلا تریغت 
يناثلا لصفلا 
قرشملا بناجلا 
ثلاثلا لصفلا 

؟ يمتنت تائفلا  يأ  ىلإ 
عبارلا لصفلا 

ةیساسألا ةیلاملا  كمیق 
سماخلا لصفلا 

تاعورشملا بحاص  ةیلقع 
سداسلا لصفلا 

! رومألا مامز  يلوتل  تقولا  ناح 
يناثلا ءزجلا 
عباسلا لصفلا 

لامعألا ملاع  يف  يتایح  تاونس 
نماثلا لصفلا 



 ... لخدلاب قلعتي  رمألا ال 
لخدلا ردت  يتلا  لوصألاب  قلعتي  لب 

عساتلا لصفلا 
لامعألا ةرادإ  ملعت  : ١ مقر #  لصألا 

ةیعقاولا ةایحلا  يف 
رشاعلا لصفلا 

ريوطتلا راسم  : ٢ مقر #  لصألا 
حبرملا يصخشلا 

رشع ىداحلا  لصفلا 
نيذلا ءاقدصألا  ةرئاد  : ٣ مقر #  لصألا 

كمیقو كمالحأ  كنوكراشي 
رشع يناثلا  لصفلا 

كتكبش يف  ةنماكلا  ةوقلا  : ٤ مقر #  لصألا 
رشع ثلاثلا  لصفلا 

ةفعاضملل لباقلا  يراجتلا  عورشملا  : ٥ مقر #  لصألا 
ريوطتلاو

رشع عبارلا  لصفلا 
ریظنلا ةعطقنم  ةدایقلا  تاراھم  : ٦ مقر #  لصألا 

رشع سماخلا  لصفلا 
ةیقیقحلا ةورثلا  عمج  تایلآ  : ٧ مقر #  لصألا 

رشع سداسلا  لصفلا 
اھقیقحت ىلع  ةردقلاو  ةریبكلا  مالحألا  : ٨ مقر #  لصألا 

رشع عباسلا  لصفلا 
ةأرملا هیف  قوفتت  يذلا  لمعلا 

ثلاثلا ءزجلا 



رشع نماثلا  لصفلا 
میلسلا رایتخالا 

رشع عساتلا  لصفلا 
رمألا هبلطتي  ام 
نورشعلا لصفلا 
ةایحلاب عتمتسا 

نورشعلاو يداحلا  لصفلا 
لثمألا يراجتلا  عورشملا 
نيرشعلاو يداحلا  نرقلاب 
يكاسویك  . يت تربور 

جنیمیلف نوج 
يكاسویك میك 

يفلخلا فالغلا 

 


	حقوق الطبع والنشر
	قائمة الكتب الأخرى الأكثر مبيعًا من سلسلة كتب Rich Dad
	إهداء
	شكر وتقدير
	مقدمة
	الجزء الأول
	تحكم في مستقبلك لماذا تحتاج إلى تأسيس مشروعك الخاص؟
	الفصل الأول
	تغيرت القواعد
	الفصل الثاني
	الجانب المشرق
	الفصل الثالث
	إلى أي الفئات تنتمي؟
	الفصل الرابع
	قيمك المالية الأساسية
	الفصل الخامس
	عقلية صاحب المشروعات
	الفصل السادس
	حان الوقت لتولي زمام الأمور!
	الجزء الثاني
	الفصل السابع
	سنوات حياتي في عالم الأعمال
	الفصل الثامن
	الأمر لا يتعلق بالدخل ...
	بل يتعلق بالأصول التي تدر الدخل
	الفصل التاسع
	الأصل رقم # ١: تعلم إدارة الأعمال
	في الحياة الواقعية
	الفصل العاشر
	الأصل رقم # ٢: مسار التطوير
	الشخصي المربح
	الفصل الحادى عشر
	الأصل رقم # ٣: دائرة الأصدقاء الذين
	يشاركونك أحلامك وقيمك
	الفصل الثاني عشر
	الأصل رقم # ٤: القوة الكامنة في شبكتك
	الفصل الثالث عشر
	الأصل رقم # ٥: المشروع التجاري القابل للمضاعفة والتطوير
	الفصل الرابع عشر
	الأصل رقم # ٦: مهارات القيادة منقطعة النظير
	الفصل الخامس عشر
	الأصل رقم # ٧: آليات جمع الثروة الحقيقية
	الفصل السادس عشر
	الأصل رقم # ٨: الأحلام الكبيرة والقدرة على تحقيقها
	الفصل السابع عشر
	العمل الذي تتفوق فيه المرأة
	الجزء الثالث
	الفصل الثامن عشر
	الاختيار السليم
	الفصل التاسع عشر
	ما يتطلبه الأمر
	الفصل العشرون
	استمتع بالحياة
	الفصل الحادي والعشرون
	المشروع التجاري الأمثل
	بالقرن الحادي والعشرين
	روبرت تي. كيوساكي
	جون فليمينج
	كيم كيوساكي
	الغلاف الخلفي

