


 

 

 

 













ًاّیلام ًاّيرقبع  كلفط  لعجا 
( كلذك نكت  مل  ول  ىتح  )

رنیلبوك ثیب 
 

 

 

. ءاعدب انوسنت  الف   ،" دمحأ  " و داھج "  " نم ءادھإ 
 



باتكلا اذھب  تاداشإ 
 

؟ ةر ــ سألا دار  ــ فأ عي  ــ مجل ًاب  ــ سانم لا  ــ ملا ن  ــ با ع ــ تك نو  ــ كي نأ  ن  ــ كمي ل  ــ "ه
هنأ امك   ، تامولعملاب ءيلم  هنأ   ، كلذ نم  لضفألاو  بـل   . كلذ كـ با  ـ تكلا اذ  ــ ه

، سیيا ــ قملا ل  ــ كب ةر  ــ فط رني  ــ لبوك ثیب  هب  تققح  دقلف  ةیقیقح : ةماع  ةمدخ 
دیفتستس كلذ  ـ كو ير -  ـ قبعلاو عئار  ـ لا اھ  ـ باتك كلا مـن  ـ فطأ دیفتسي  ثي سـ حـ

". تنأ

تاساي ــ سلاو يكول  ــ سلا دا  ــ صتقالا جما  ــ نرب ريد  ــ م  ، نياتسنا ــــ س سا  ــــ ك – 
ةمئاقل اًقبط  اًعیبم  رثكألا  باتكلل  كراشملا  فلؤملاو  درافرا  ــ ه ة  ــ عماجب ة  ــ ماعلا

.Nudge زميات كرويوین  ةديرج 

هفیلأت متو   ، ةرشابم ةقيرطب  تامولعملا  ضرعي  هنأ  امك   ، اًریثك هیلإ  جاتحن  باتك  هنإ  "
يلافطأ ناك  امدنع  باتكلا  اذھ  كلتمأ  تنك  ول  ينتیل  اي   . ةرخاسو ةعراب  ةقيرطب 

". اًقلطم يتأت  الأ  نم  ریخ  اًرخأتم  يتأت  نأ  نكلو  اًراغص - 

Battle Hymn زميات كرويوین  ةديرجل  اًقبط  اًعیبم  رثكألا  باتكلا  ةفلؤم   ، اوشت يمآ  – 
of the Tiger Mother

بتُك باتكلا  اذھ  نإف   ، كلفط عم  ةایحلل  ةیلاملا  قئاقحلا  نع  ثدحتلا  هركت  تنك  نإ  "
عم بأ  لك  اھيرجي  نأ  بجي  تاراوح  ربع  رنیلبوك  ثیب  كبحصت  ثیح  ؛  تنأ كلجأ  نم 
اذھ يفي   . ةیلاملا رومألاب  قلعتت  يتلاو  مھرامعأ  نم  ةركبم  ةلحرم  يف  هلافطأ 
ًاّيرقبع حبصي  نأ  ةلوھس  لكب  كلفط  میلعت  كنكمي  ثیح  هناونع -  هب  دعو  امب  باتكلا 

". ةمیكحلا رنیلبوك  حئاصن  عابتا  ربع  ًاّیلام 

، نیيداصتقالا ضیبألا  تیبلا  يراشتسم  سلجمل  قباسلا  سیئرلا   ، رجيروك نالأ  – 
ةعماجب ةماعلا  تاقالعلاو  داصتقالا  يف  مياھدنب  روسیفوربلا  ةدام  ذاتسأو 

تاقا ــ طبلا رطا  ــ خم كاردإ  ى  ــ لإ يلا  ــ حلا ر  ــ صعلا لا  ــ فطأ جا  ــ تحي  " نوتسنيرب
ـي تلا ـة  قيرطلا س  ــ فنب ة  ــ ينامتئالا

انملاع يفف   ، نانسألا ةیفیس  رومنلا  ةروطخ  ىدم  لبق  نم  رشبلا  اھب  بعوتسا 
عیمجلا يرتشي  نأ  بجي   ، ةقوبسملا ریغ  ةیلاملا  تادیقعتلا  هتامس  نم  حبصأ  يذلا 

". رصعلا اذھ  يف  ةاجنلل  لیلدلا  اذھ 

The زميات كرويوین  ةديرجل  اًقبط  اًعیبم  رثكألا  باتكلا  ةفلؤم   ، يلبير ادنامأ  _ 
Smartest Kids in the World

اًسورد رنیلبوك  مدقت   ، يلاملا میلعتلل  ةجاحلا  ةظحالم  يف  سرادملا  رمتست  امنیب  "
نأ بجي  باتكلا  اذھ  نأ  كش  ال   . نيدلاولا قالطإلا -  ىلع  نیملعملا  مھأل  ةعئار 



". ةیفاقثلا اھتایفلخ  فلتخمب  رسألا  عیمج  هأرقت 

قباسلا يكيرمألا  میلعتلا  ريزو   ، ناكند ينرآ  – 

بب ـ سلا اذھ  ــ لو  ، لاو ــ مألا ةرادإ  ن  ــ ع ءي  ــ ش يأ  ا  ــ نم نوري  ــ ثكلا م  ــ لعي "ال 
قوط رنیلبوك  ثیب  يقلت   . اًضيأ اھنع  ءيش  يأ  انلافطأ  ـم  لعي الأ  تالا  ـ متحا ـد  يازتت
بجي اذل  ؛  حرملاو يعقاولاو  رشابملا  اھلیلد  ةروص  يف  ةقیمعلا  هایملا  هذھ  يف  ةاجن 

". ةیئادتبالا ةسردملا  وأ  ةضورلا  ةلحرم  يف  كلفط  ناك  ًءاوس  باتكلا  اذھ  كلتمت  نأ 

How زميات كرويوین  ةديرجل  اًقبط  اًعیبم  رثكألا  باتكلا  ةفلؤم   ، زمياھ توكثیل  يلوج  – 
لھ ؟  مھلافطأ تافورصم  عم  اولماعتي  نأ  ءابآلا  ىلع  بجي  فیك  " to Raise an Adult
يف ببحم  رمأ  ةینامتئا  ةقاطب  كالتما  لھ  ؟  ةساردلا ءانثأ  يف  كلفط  لمعي  نأ  بجي 
نع تاباجإ  يف  لصفملا  ریكفتلا  ىلع  رنیلبوك  اندعاست  ؟  ةیعماجلا ةساردلا  ءانثأ 
ةایح ىلإ  يدؤت  يتلاو   ، ةیمھألا نم  اًریبك  اًردق  لمحت  يتلا  ةطیسبلا  ةلئسألا  كلت 

". ءانبألاو ءابآلا  نم  لكل  ةیلاملا  ةفاقثلاب  ةئیلم 

ایبمولوك ةعماجب  نیملعملا  ةیلك  ةسیئر   ، نامرھوف نازوس  – 

ةلحرم يف  ةیلاملا  تاراھملا  ملعتب  لافطألا  أدبي  نأ  بجي  هنأ  رنیلبوك  ثیب  كردت  "
ءا ـ نثأ فـي  تاراھ  ـ ملا مـن  ـد  يزملا با  ـ ستكا مـع   ، مھرا ـ معأ نم  ةركبم 
امیف مھئانبأ  مادقأ  تیبثت  ىلع  ءابآلا  دعا  ـ سیل لیلد  ـ لا اذ  ـم هـ مُص ـد  قلو  ، مھ ـ غولب
نوج ةياغلل – ." مھملا  بعصلا  عوضوملا  كلذ  ریسفت  ربع  ةیلاملا  ةفاقثلاب  قلعتي 
سیئرو  ، ةيرامثتسالا لیيرأ  ةكرشل  يذیفنتلا  ريدملاو  سیئرلا   ، نبالا  ، رجور ویلبد 

يراشتسم سلجم 

تایضايرلا باعلأب  اًرورم  بیجلا  فورصم  نم   ، نس لك  بساني  امب  عئار  سح  عم  "
رومألا يف  ثدحتلا  ةیفیك  ءابآلا  رنیلبوك  فِّرعت   ، ةیلالقتسالا لافطألا  حنم  ىلإ  الوصو 

". لزنملا يف  ةیمویلا  تالماعتلا  نم  ءزجك  ةیلاملا 

How باتك فلؤمو  درانراب  ةیلك  يف  لافطألا  ريوطت  زكرم  ريدم   ، نيالك يب  افوت  – 
 Toddlers Thrive



رنیلبوك ثیب  ىرخأ لـ  بتك 
 

Get a Financial Life: Pers onal Finance in Your Twenties and Thirties
 

 



ءادھإ
 

يتوخإ يفو  َّيف  ةیلاملا  میقلا  اسرغ  نيذللا   ، رنیلبوك دلوراھو  يلریش   ، َّيدلاو ىلإ 
. مايألا نم  موي  يف   ، زنيوكب دياس  ياب  يف  الافطأ  انك  امدنع 

 



ةمدقم
 

نآلا ـا  هرمع تا مـن  ـ نیعبرألا ي  ــ تحب ف ــ صأ ي  ــ تلا نيرا -  ــ يتقيد ك ــ ب ص ــ حت
هنم يتأي  يذلا  ناكملا  نع  اھتدلاو  تلأس  امدنع  اھتلوفط  ـة عـن  صق يور  نأ تـ - 

ا ــ م ءي  ــ شب ت  ــ مغمغو  ، اھد ــ عقم ن  ــ م ةراثرثلا  اھتدلاو  تضھن  ثیح  ؛  لافطألا
يف  . ةفرغلا مـن  ةعر  ـ سم تجر  ـ خو  ، قرتحي سـ را  ـ نلا ى  ــ لع ما  ــ عطلا نأ  ن  ــ ع
ركذت ملو   ، اھتداسو ىلع  جوازتلا  نع  ثدحتي  باتك  ىلع  نيراك  ترثع  يلاتلا  مویلا 

. ىرخأ ةرم  رمألا  اھتدلاو 

ـة ثالثل اًّمأ  تحب  ـ صأ ـي  تلا  ، نيرا ــ ك نأ  ة  ــ صقلا هذ  ــ ه ي  ــ ف ينكح  ــ ضي ا  ــ م
. ةقيرطلا هذھب  يھتنت  ثيداحألا  كر  ـ تت ـد  عت ، لـم  نآلا لا  ـ فطأ

ىلإ يھ  امك  ةصقلا  ةياور  ىلإ  حاترت  مھفرعأ -  نيذلا  ءابآلا  بلغأ  لثم  تحبصأ -  دقل 
جوازتلا لوح  رودي  ثيدحلا  ناك  ًءاوسو   . اذھ لعفت  نأ  اھتمھم  نأب  رعشتو   ، اھلافطأ

، ةرایسلا يف  نامألا  مازح  ةیمھأ  وأ   ، تایلوحكلاو تاردخملا  رطاخم  نع  وأ  باجنإلاو 
ـة قيرطب انقئا  ـ قح ـر  كذ مـن  ـد  كأتن ـن  حنف  ، لما ـ كلا بوبحلا  جيزم  دئاوف  وأ 
، انئا ــ بآ ن  ــ م ضي  ــ قنلا ـى  لعف  ، ديد شـ صر  ـ حب انتا  ـ ملك ري  ـ ختنو  ، ةر ـ شابم
ا ــ ننأل ان  ــ سفنأب ر  ــ خفنو  ، ةأر ــ جب ةكئا  ــ شلا ةلئ  ــ سألا ك  ــ لت ه  ــ جاون نأ  لوا  ــ حن

. نيرشابمو نیقداص  ـا  نك

. لاملاب رمألا  قلعتي  امدنع  الإ 

يننكمي ، ال  يبیبح اي  اًرذع   ) . بذكنو انبلغأ : عزجي   ، عوضوملا اذھ  انلافطأ  ریثي  امدنعف 
يلفط ددسیس  فیك   ) قلقنو  ،( يتظفحم رضحأ  مل  ينأل  كل  ءيشلا  اذھ  ءارش 
لماكلاب فورصملا  ماظن  رییغت  لواحن  اننإ   ) فوسنو ؟)،  يساردلا هضرق  طاسقأ 



ةا ــ يحلا قئا  ــ قح انئا  ــ نبأ مي  ــ لعت بنجتن  اننأ   ، راصتخاب رمألا  مداقلا .) رھشلا 
عم لماعتلا  ـة  يفیك وأ   ، تا ـ ينازیملا تا  ـ جرخمو تالخد  تنا مـ ًءاو كـ سـ ـة -  يلاملا
رمألا دادزي   ، ءابآلل ةبسنلابو   . رامثتسالاو راخدالا  تایساسأ  وأ   ، ضورقلاو تاباسحلا 

داب يآ  زاھج  عم  لماعتي  وھو  اًریغص  ًالفط  دھاشي  صخش  يأ  كردیس  ثیح  ؛  ةبوعص
لھ  . هعم انلماعت  ةقيرط  نع  اًمامت  فلتخت  ةقيرطب  ملاعلا  عم  نولماعتي  انلافطأ  نأ 

. هینعأ ام  طبضلاب  اذھ  ؟  فرصملا ىلإ  كنبا  اھیف  بھذ  يتلا  ةریخألا  ةرملا  ركذتت 

ـة يلاملا رو  ـ مألا عـن  ـة  باتكلا فـي  ـي  غولب ةر  ـ تف ـب  لغأ تي  ـ ضق ي  ــ ننألو
؛ لاملا لایح  انتمص  ببس  نع  تايرظنلا  نم  ديدعلا  ـك  لتمأ تحب  ـ صأ  ، ةیصخ ـ شلا
اذھ ركذ  مھل  ببسيو   ، ریثكلا مھسفنأ  نع  نوملعي  مھنأب ال  ءابآلا  بلغأ  رعشي  ثیح 
ةئطاخ تاباجإ  اوباجأ  ول  اذام  نوركفي : مھنأل   ، رعذلا نكي  مل  نإ   ، قلقلا عوضوملا 

ءا ــ بآلا ضعب  رعشي  ؟  نويدلاب ةئیلم  ةایح  نوشیعي  مھدالوأ  لعج  يف  ببستت 
نأ نو  ــ شخيو ة،  ــ يلاملا مھرو  ــ مأ ع  ــ ئي م ــ سلا مھ  ــ لماعت بب  ــ سب نزحلا  ــ ب

. لاملاب رمألا  قلعتي  امدنع  اھیف  نوشیعي  يتلا  ىضوفلا  ك  ــ لت م  ــ هدالوأ ىر  ــ ي
يف ةبوعص  نودجي  ةدیج  ةروصب  ةیلاملا  مھرومأ  عم  اولماعت  نيذلا  ءابآلا  ىتحو 

ـد قلف  ، ةلك ـ شملا ي  ــ ك ه ــ لتو  . ساسألا نم  هنع  اوثدحت  نإ  لاملا -  نع  ثدحتلا 
، ةیلاملا ـم  هدالوأ تایكول  سـ فـي  لوألا  ـر  ثؤملا هـم  ءا  ـ بآلا نأ  ثا  ـ حبألا ترھ  ـ ظأ
نم ریبك  ردق  ىلع  رمأ  هتسارد  لفطلا  ءدب  لبق  رومألا  كلت  لثم  يف  ثدحتلا  نإف  اذل 

ـى لع ـة  يناطيربلا جد  ـ يربماك ـة  عماج تير فـي  ـ جُأ ـة  سارد ـت  صنو ة.  ــ يمھألا
ـي تلا تادا  ـ علا مـن  ري  ــ ثكلا نو  ــ كت  ، ةعبا ــ سلا سـن  ـل  فطلا غو  ـ لبب ـه  نأ

. هیف تخسرت  لبقت قـد  ـ سملا ـه فـي  لاومأ لما مـع  ـ عتلا هدعاست فـي  سـ

ن ــ م ري  ــ ثكلا ي  ــ ف ت  ــ لخد  ، ةري ــ خألا ة  ــ ثالثلا دو  ــ قعلا راد  ــ م ى  ــ لع
ى ــ تح  ، اھ ــ نم د  ــ يزملل تعمت  ــ ساو لا -  ـ ملاو لا  ـ فطألا لو  حـ تا  ـ شاقنلا
ـة يفیك ـو " ملإ  " ـم لعأل مسم " سـ ملا  عـ  " جما ــ نرب ي  ــ ف ترھ  ــ ظ ي  ــ ننإ

راكفأ ىلع  فرعتلل   ، تيرتس لوو  عراش  يف  تقولا  ضعب  تیضق  ينأ  امك   ، راخدالا
ةراشت ــ سم ت  ــ لمع ا  ــ مك  ، لا ــ جملا ي  ــ ف ءار  ــ بخلا ل  ــ ضفأ نم  ضعب 

ةردا ــ بم ترد  ــ صأو  ، راغ ــ صلا نییكير  ـ مألا نوئ  ــ شل اما  ــ بوأ كارا  ــ ب سیئر  ــ لل
ـى لإ نوجا  ـ تحي مھ  ـ لافطأ نأ  ءا  ـ بآلا مي  ـ لعتل ـة،  يبرتلا ءا  ـ نثأ ي  ــ ف لا  ــ ملا
لاو ــ ط  ، تأر ــ ق ا  ــ مك  . مھرا ــ معأ تنا  ــ ك ًاّيأ  ة  ــ يلاملا رو  ــ مألا ى  ـــ لع فر  ــــ عتلا
دا ـ صتقالا تالا  ـ جم فـي  ريرا  ـ قتلاو تا  ــ ساردلا ن  ــ م ديد  ــ علا  ، ةر ــ تفلا ك  ــ لت
ماملإ ىلع  لظأ  ىتح   ، لا ـ ملا عبطلا  ـ بو يعا  ـ متجالا ـس  فنلا ـم  لعو يكول  ـ سلا

. موي دعب  اًموي  اًدیقعت  دادزي  يذلا  عوضوملاب  مئاد 

ءابآلا ًءاوس  مھیلإ -  تعمتسا  وأ  رسألا  نم  تارشعلا  عم  تثدحت   ، هتاذ تقولا  يفو 
تنا . كـ با ـ تكلا اذ  اھ فـي هـ ـ تياورب اوما  ـي قـ تلا ـص  صقلا تر  ــ كذو ءانبألا -  وأ 
لال ــ خ ر  ــ خآلا ض  ــ عبلا ى  ــ لع تفر  ــ عتو يئاقد  ـ صأ مـن  ـر  سألا هذ  هـ ـض  عب



، تالاحلا ـب  لغأ فـي   ) با ـ تكلا اذ  هـ ل  ــ جأ ن  ــ م اھ  ــ تيرجأ ي  ــ تلا يثا  ــ حبأ
ضعب يف  نیبنذملاو  ءايربألا -  ةيامح  لجأ  نم  ةیصخشلا  لیصافتلاو  ءامسألا  تریغ 
رومألا عم  لماعتلا  ةیفیك  نع  رسألا  هذھ  نم  اھتیقلت  يتلا  راكفألا  تناكو  نایحألا .)

اذھ ناكو   . ةیميداكألا يتاسارد  ةیمھأل  ًايواسم  ةیمھألا  نم  اًردق  لمحت  ةیلاملا 
اوناك ًءاوس   ، كئانبأ میلعتل  اھیلإ  جاتحت  يتلا  سوردلا  تعضو  هیفو   ، جتانلا وھ  باتكلا 
تس ىلإ  لوصفلا  تمسق  دقو   . مھرامعأ نم  نيرشعلاو  ةثلاثلا  وأ  ةثلاثلا  يف 

، ةيداد ـ عإلا ـة  سردملا  ، ةیئاد ـ تبالا ة  ــ سردملا ة،  ــ ضورلا ةيرمع : تاعومجم 
تایسا ــ سألا بنا  ــــ ج ـى  لإو  . باب ـ شلا ـة،  عماجلا ـة،  يوناثلا ـة  سردملا

ة ــ قلعتملا تاعو  ــ ضوملا ن  ــ م ديد  ــ علل اًق  ــ معتم الوا  ــ نت دجت  ــ س ة،  ــ يلاملا
ملعت امدنع  ىمسألا  فدھلا  وھ  سیل  بیجلا  فورصم  نأ  ملعتتسو   ، لاملا ــ ب
يھ نوكت  يساردلا ال  مویلا  دعب  فئاظولا  نأ  فیكو   ، لاملا عم  لماعتلا  ةیفیك  كلفط 
يف ةضورلا  ةلحرم  يف  وھو  كلفط  هديري  امل  كمالستسا  نأ  ملعتتسو   . اًمئاد لحلا 

ه ــ تقاطب مادخت  ــ سا ءي  ــ سي نأ  ةیحجرأ  نم  ديزتس  رجتملا  يف  امكدوجو  ءانثأ 
فـي ةبرا  ـ ضم با  ـ سح ـح  تف نأ  فشتكت  سـ ـا  مك ـغ،  لبي امد  ـ نع ـة  ينامتئالا
امك  ، ءوسلا ةديدش  ةركف  ةیلاملا  قاروألا  قوس  لمع  ةیفیك  كلفط  میلعتل  ةصروبلا 
دیصرب اھديوزت  نأو   ، ةینامتئا ةقاطب  كنبا  ءاطعإل  ةبسانملا  نسلا  ىلع  فرعتتس 
ةديدسلا تاوطخلا  ضعب  ىلع  كفرعأس  امك   ، ةدیج ةيوبأ  ةوطخ  دعُي  لاملا  نم  ٍفاك 

راخداو ةيوق  لمع  تایقالخأ  ريوطت  ىلع  كنبا  ةدعاسم  لجأ  نم  اھذختت  يتلا 
تاحلط ــ صملا ن  ــ م ًایلا  ــ خ الیلد  كلتمتس  امك   ، اھینجي يتلا  لاومألا  نم  ديزملا 

ـى لع فر  ـ عتلاو ـة،  عماجلا تافور  ـ صم ـع  فد ـة  يفیك ن  ــ ع ثد  ــ حتي ة  ــ بيرغلا
. ةيدادعإلا ةلحرملا  لبق  ثيداحألا  هذھب  ءدبلل  كرارطضا  ءارو  ببسلا 

دمتعتلف  " ةقيرطب لماعتت  لودلا  تحبصأو   ، ةمج تحبصأ  رطاخملا  نأل  اذھ  لكو 
، ءيش لك  يف  ةیصخشلا -  ةیلاملا  رومألا  ةرادإب  قلعتي  امیف  لماكلاب " كسفن  ىلع 

میلعت نم  لعج  يذلا  رمألا  دعاقتلل -  طیطختلا  ىتحو  ةیحصلا  ةياعرلا  نم  ةيادب 
ري ـ ثملا ـر  مألاو ى،  ــ ضم ت  ــ قو يأ  نم  ةیمھأ  رثكأ  نآلا  ةیلاملا  تاراھملا  كنبا 

لیجلا صر  ـ فب نیلئا  ـ فتم اودو  ـ عي لـم  ءا  ـ بآلا نأ  هـو  فوا  ـ خملا مـن  ـد  يزملل
ساسأ يھ  انتایح  نم  لضفأ  ةایح  نوشیعیس  انلافطأ  نأ  ةركف  دعت  ملو   . يلاتلا
نوربخي ءابآلا  نم  ىمظعلا  ةیبلاغلا  تحبصأ  ثیح   ، يكيرمألا ملحلا  ةركف 

ةایح نوشیعیس  مھلافطأ  نأ  نودقتعي  ال  مھنأ  اًمامت : سكعلاب  يأرلا  تاعالطتسا 
ةایح نیب  قراف  ثادحإ  نآلا  ذنم  انلافطأ  يف  ةیلاملا  تاراھملا  سرغ  ينعيو   ، لضفأ

. ةیلاملا فواخملاب  جعت  ةایحو   ، يلاملا رارقتسالا  اھؤلِم 

نكلو ؛  تمھف دقل   . ثیب اي  ةيرقبع  ةحیصن  ينيدست  نأ  كنكمي   ، ركفت دق   ، اًنسح
؟. ًاّیلام ًاّيرقبع  يلفط  لعج  نكمي  فیك 

. رمألا كل  حرشأ  ينعد   . لعفلاب ًاّيرقبع  نوكیس  هنأ  ينعأ   ، ئراقلا اھيأ  معن 



نم لیلقلا  كانھ  نأ  ةیصخشلا  ةیلاملا  رومألا  ملاع  يف  ةمئادلا  رارسألا  نیب  نم 
ًاّیلا ــ م اًحا  ــ جن ر  ــ ثكألاو ًءا  ــ كذ ر  ــ ثكألا صاخ  ــ شألا كردُيو   ، ةمھملا میھافملا 

اھدوھج تسرك  ةلماك  تاعانص  كا  ـ نھ نأ  فـي  ةلك  ــ شملا ن  ــ مكت ر : ــ مألا اذ  ــ ه
ءاو ــ س ة -  ــ قیقحلا هذھ  نولھاجتي  مھدالوأو )  ) نیيداعلا صاخشألا  لعج  لجأ  نم 
ـى لإ ـة " جاحب  " مھ ـ نأب ءا  ـ نبألا عا  ـ نقإ نولوا  ـ حي قيو  ــ ست ي  ــ فظوم اونا  ــ ك

ضور عـ مد  ـ قت تاكر  شـ وأ   ، ويد ـ يفلا با  ـ علأ وأ  ة  ــ فیفخلا ةيذ  ــ حألا ثد  ـ حأ
لا ــ ملا نو  ــ كلمي ال  نيذ  ــ لا تاعما  ــ جلا ـة  بلط ما  ـ مأ ـة  ينامتئالا تاقا  ـ طبلا

اندعاست ي  ــ تلا میل  ــ سلا ق  ــ طنملا د  ــ عاوق ن  ــ ع اننوھ  ــ لي نيذ  ــ لاو  ، يفا ــ كلا
سيدكت ةیفیك  لوح  هلمكأب  مھریكفت  رودي  ركذت :  . انلاومأ ىلع  ظافحلا  ىلع 

. تنأ كتظفحم  سیلو   ، لاملاب مھتاظفحم 

. ةدیج اًرابخأ  كانھ  نكلو 

؛ ًاّیلام ًاّيرقبع  كنبا  نم  لعجت  يكل  ًاّیلام  ًاّيرقبع  نوكت  نأل  ةجاحب  تسل  تيأرأ !
 - كترسأ لخد  وأ  ةیلاملا -  رومألا  عم  لماعتلل  كحایترا  ىوتسم  نع  رظنلا  ضغبف 
ءيلم باتك  هنإ   . كئانبأ ىلإ  ةخسارلا  ةیلاملا  ئدابملا  ريرمتل  كلیلد  باتكلا  اذھ  نإف 
لاوط اھمدختسي  كنبا  لظیس  يتلا  لیحلا  ضعبو   ، معن  ، حئاصنلاو تایجیتارتسالاب 

. لاملاب قلعتي  امیف  هنارقأ -  نسو  هنس -  ىطختت  ةمكح  كلتمي  هلعجتسو   ، هتایح

ىلع كئانبأ  شارف  راوجب  هكرتت  ًاباتك  سیل  هنإ  باتكلا : اذھ  هلثمي  دحاو ال  رمأ  كانھ 
باتك وھ  لب   . مھسفنأب هیف  ةروكذملا  سوردلا  باعیتساو  هتءارق  يف  اوركفي  نأ  لمأ 

ام  . تاراوحلا هذھب  ءدبلاب  كل  رمألا  دوعي  نكلو   ، كئانبأ عم  راوحلا  ةراثإ  ىلع  دعاسي 
؟ هرظتنت يذلا 

 



لاملا نع  كئانبأ  عم  ثدحتلل  ةدعاق   ١٤ لوألا : لصفلا 
 

 

ًءاوسو  . كئانبأ عم  لاملا  نع  ثدحتت  نأ  كیلع  بجي  هنأ  ينعي  باتكلا  اذھ  أرقت  كنوك 
نإف  ، عوضوملا حتفل  قرط  نع  ثحبت  تنك  وأ   ، كلوضف ریثي  وأ  كفیخي  عوضوملا  ناك 

. أدبنل  ، ایھ  . وتلل تأدب  دق  كنأ  يھ  ةدیجلا  رابخألا 

كنھذ يف  ریثي  دق  لصفلا  ناونع  نأ  نم  مغرلا  ىلع  لصفلا : اذھ  نع  تاملك  عضب 
ينطعأو ٢٠ ضرألا  ىلع  طبھا   ، ایھ شیجلا (  ءابقرك  ًاّیلام  ًابردم  حبصتس  كنأ  ةروص 
، لصفلا اذھ   . كلذك سیل  رمألا  نإف   ،  ( ةیمكارتلا دئاوفلا  تاباسح  نيرمت  نم  ةدع 
 - تاقایسلاو میھافملا -  ضعب  باعیتسا  كیلع  لھسیس  هنأ  ىنعمب   ، طیسب لصف 
، طاقنلا ضعب  دیفت  دق   . لاملا نع  كلفط  عم  ثدحتلا  ىلع  كدعاستس  يتلا  ةماعلا 
اذل ؛  هسنج ىتحو   ، همامتھا ىوتسمو   ، كلفط رمعل  اًقبط   ، ىرخأ طاقن  دیفت  دقو ال 
نم ریثكلا  نيودتل  وأ  كتركاذ  يف  میھافملا  كلت  عیمج  ظفحل  ةجاحب  كنأ  يف  ركفت  ال 

ةيروفسوفلا ديدحتلا  مالقأ  كرت  لوح  لصفلا  اذھ  يف  ةركفلا  رودت  ثیح  ؛  تاظحالملا
. ةءارقلا يف  طارخنالاو 

يف راثُت  اھنإ  لب   ، مدعلا نم  لاملا  نع  ثيداحألا  أشنت  ال  أدبن : نأ  لبق  ةریخأ  ةركف 
عقت  ، ةتباث ةیمیلعت  طامنأ  دوجو  مدع  مغرو   ، ةيوضوفلا انتایح  نم  ةفلتخم  تاقوأ 



تاوطخلاب دصُق  دقلو   ، ةیمویلا ةیمیلعتلا " تاظحللا   " لالخ ملعتلا  تالاح  بلغأ 
. صرفلا كلت  مانتغا  ىلع  كدعاست  نأ  باتكلا  اذھ  لكبو  ةیلاتلا 

. نذإ أدبنلف 

ىلإ لافطألا  لوصو  عم   . هدنع ءدبلا  كیلع  بجي  هنأ  دقتعت  يذلا  تقولا  لبق  أدبا   ١
، نوسيدام نسنوكسيو  ةعماج  نم  نوثحاب  لوقي  امك   ، مھرامعأ نم  ةثلاثلا 

لدابتلاو ةمیقلا  رارغ  ىلع  ةيداصتقالا  راكفألا  اوبعوتسي  نأ  مھنم  ریثكلا  عیطتسي 
ىلع اومِدقيو  عاتمتسالا  اولجؤي  نأ  مھنكمي  امك   ، ةياغلل ةیئادب  ةقيرطب  نكلو 
نم اًریبك  اًردق  لمحت  میھافملا  كلت  نإف   ، ةیئادب اھنوك  مغر  يتلاو   ، تارایخلا
هنأ نم  مغرلا  ىلعو   ، ةیمویلا انتایح  يف  لاملا  رود  باعیتساب  قلعتي  امیف  ةیمھألا 

" تیفاب نراو   " هبشت ىمد  دجوت  الو   ، ترازوم يبیب  ويدیف  عطاقم  ئفاكي  ام  دجوي  ال 
طغضت امدنع  ةیلاغ " اھوعیبيو  ةصیخرلا  مھسألا  اورتشي   " نأب كلافطأل  لوقتل 
نوكي امدنع  رومألا  كلت  لثمل  مامتھالا  يلوت  يكل ال  كل  اًرربم  دعُي  اذھ ال  نإف   ، اھیلع

. اًریغص كلفط 

كلفط ىرت  امدنعو   . رومألا نم  ریثكلا  مھف  ىلع  رداقو  سمحتم  صخش  كلفط  نإ 
فارصلا ةنیكام  رارزأ  ىلع  طغضي  نأ  بلطي  وأ   ، ةیلیخت ةینامتئا  ةقاطب  مدختسي " "
لافطألا : " لوقت كنأكو  اًرخاس  كحضت  نأ  نم  الدبف   ، كتظفحم يف  شتفي  وأ   ، يلآلا

اذھ يف  ةروكذملا  ةیساسألا  سوردلا  ضعب  همیلعتب  أدبا   ،" ةبيرغ اًرومأ  نولوقي 
ءارش لباقم  لاملا  عفد  ةیفیكو  لاومألا  اھنم  يتأت  يتلا  نكامألا  نع  باتكلا 
كلت عیمج  بعوتسي  دق ال  ةضورلا  ةلحرم  يف  كلفط  نأ  نم  مغرلا  ىلعو   . ءایشألا
رومأ ةیمھألا -  نم  ریبك  بناج  ىلع  رومأ  نع  هعم  ثدحتت  كنأ  كردیس  هنإف   ، رومألا
امم رثكأ  رومألا  نم  ریثكلا  باعیتسا  هنكمي  هنأ  حجرملا  نمو   . نوغلابلا اھب  متھي 

. دقتعت

امدنع ةقیقحلا  لوقب  مزتلت  نأ  دیجلا  نم   . كنبا رمعل  ةبسانم  كتاثداحم  لعجا   ٢
، كلمع تدقف  نإف   . لفطلا رمع  بسانت  ثیحب  اھليدعت  عم  نكلو   ، لاملاب رمألا  قلعتي 

لزنملا يف  ماعطلا  وھطب  أدبنس  : " ةیئادتبالا ةلحرملا  يف  كلفط  رابخإب  سأب  ال 
ثيدحلا َّطَخت  جراخلا ." يف  ماعطلا  انلوانت  ول  امم  لقأ  انفلكیس  اذھ  نأل   ، رثكأ تارمل 
تاجاح ةیبلت  لجأ  نم  كدعاقت  ةطخ  ىلع  روجت  كنأل  ديدشلا  نزحلاب  رعشت  كنأ  نع 

نإف  ، ةيوناثلا ةلحرملا  يف  كلفط  نوك  عم  نكلو  هسفن  ويرانیسلا  انذخأ  نإو   . ةرسألا
نوكي نل  ةعماجلا  تافورصم  ىلع  رثؤت  دق  لخدلا  نادقف  ةیناكمإ  نأ  نع  ثدحتلا 

ه ــ عم شا  ــ قنلا ك  ــ نكمي ا  ــ مك  ، اًض ــ يأ اًمي  ــ كح ر  ــ مأ نوكیس  لب   ، بسحف الوبقم 
مـن لا  ـ ملا مـن  ري  ـ ثكلا ـع  فد مـن  ـن  كمتت ال  قـد  كتر  ـ سأ نأ  ـة  قیقح لو  ــ ح
الھؤ مـ نو  ـ كي قـد  ـه  نأ ـه  تاذ تقو  ـ لا فـي  لـه  حر  ـ شا ـن  كلو ـة،  عماجلا ـل  جأ
حبصي امدنع   ، ماع هجوب   . ةموكحلا نم  يلاملا  معدلا  ـض  عب ـى  لع لو  ـ صحلل

، يھ امك  ةقیقحلا  لوقت  نأ  لضفألا  نم   ، ًابعص ةیلاملا  رومألا  لوح  كنبا  عم  ثيدحلا 



. ریخب نوكیس  كايإو -  هنأ -  ىلع  هتنأمط  عم 

امب مامتھالا  انؤانبأ  دقفي   ، تارضاحملا ءاقلإب  أدبن  امدنع  ةداع   . رداونلا مدختسا   ٣
ضیقنلا لعف  ىلع  انلافطأ  لمحي  ام  ؛  انیلع ةنسحلا  اناياون  دترت  نأ  أوسألا  وأ   ، لوقن
مدختسا  ، تارضاحملا نم  الدبو   ، اذل ؛  هلعف ىلع  مھلمحن  نأ  لواحن  امم  اًمامت 

نم يتاقيدص  نم  ةدحاو  نكمتت  مل  امدنع   . كرظن ةھجو  حیضوت  لجأ  نم  صصقلا 
كلذب اھنأل   ، ةرایس ءارش  لجأ  نم  ضرق  ىلع  ةدیج  دئاوف  ةبسن  ىلع  لوصحلا 
يف هتضق  يذلا  رھشلا  ببسب  ةینامتئالا  اھتقاطب  ىلع  نويدلا  نم  ریثكلا  دبكتتس 

)؛ اھمسا ركذ  نود  نم   ) ةلماكلا لیصافتلاب  يلافطأ  تربخأ   ، قباسلا ماعلا  ابوروأ 
يلاملا لامھإلا  نأ  ىلع  ءوضلا  يقلت  يتلاو   ، كلت رارغ  ىلع  رداونلا  نإ  ثیح 

ىلع هتاذ  رمألا  قبطنيو   . لافطألا ةركاذ  يف  قصتلت   ، ةمیخو بقاوع  يف  ببستي 
رادم ىلع  ةلصاوتم  ةروصب  لاملا  رخدي  لظ  يذلا  انراج  لثم   ، ةیباجيإلا سوردلا 
يف نكمت  ىتح   ، رھش لك  هرجأ  نم  ةبسن ١٪  رخدي  ناك  ثیح   ، تاونس رشع 

؟ دصقأ ام  تمھف  لھ   . هكالتماب ملحي  ناك  يذلا  دیصلا  براق  ءارش  نم  ةياھنلا 

اوبعوتسي نأ  سانلل  نكمي   . باسحلا هركت  تنك  ول  ىتح  ماقرألا  مدختسا   ٤
ماقرألا ضعبب  ةموعدم  ةركفلا  ضرع  متي  امدنع  لضفأ  ةروصب  ةیلاملا  میھافملا 

با ــ سح ي  ــ لا ف ــ ملا رخد  ــ نأ ت ةياغلل  مھملا  نم   " هنأ كلفطل  كلوقف  ؛  ةددحملا
هذ هـ قا  ـ حلإ مـن  اًریثأ  تـ ـل  قأ نوكي  سـ كباب " ــ ش ة  ــ لحرم ذ  ــ نم كد  ــ عاقت
با ـ سح فـي  رھ  شـ كـل  اًرالود  تع ٣١٥  ـ ضو نإ  : " ـي عقاو لا  ـ ثمب ـة  لمجلا

ةسماخلا ىلإ  لصت  امدنعف   ، كرمع نير مـن  ـ شعلاو ـة  يناثلا ةياد مـن  كد بـ ـ عاقت
نویلم ةرابع  نأ  يف  كش  ال  " ) رالود نویلم  نم  رثكأ  كلتمتس   ، كرمع نم  نیتسلاو 
ماقرالا ىلع  لصحتس  نيأ  نم  ملعت  نكت  مل  نإو  لافطألا .) هابتنا  يعرتست  رالود 

ة ـــ لثمألا ض  ــــ عب مدخت  ــــــ ساف  ، كلا ــــــ فطأ ى  ــــــ لع اھضرعت  ــــــ س يتلا 
حف ـــ صت  ، اًحو ـــ مط ت  ـــ نك نإ  وأ   ، با ـــ تكلا اذ  ـــ ه ي  ـــ ف ةروكذ  ـــ ملا
رار ـــ ى غ ـــ لع ة  ـــ ينورتكلإ عقاو  ـــ ى م ـــ لع ةطي  ـــ سبلا ة  ـــ يلاملا تابا  ـــ سحلا

باسح لجأ  نم  ةیمكارتلا  دئاوفلا  باسح  تمدختسا  د  ـــ قل ) Moneychimp. com
(. اًّقح ةياغلل  طیسب  رمألا  نأب  مكدعأو   ، قباسلا لاثملا  يف  ماقرألا 

انبلغأ رم   . اًضيأ ةقیقحلا  لوق  يف  َدامتت  نكلو ال  يلاملا -  كیضام  نأشب  بذكت  ٥ ال 
نم ریثكلا  انمدختسا  ًءاوس   ، ةیلاملا نوئشلا  ةرادإ  ءوس  نم  ةرتفب  ام  ةلحرم  يف 

)؛ ةر ــ شع وأ   ) ني ــ نثا وأ  كي  ــ ش ة  ــ باتك يف  انطروت  وأ  ةینامتئالا  انتاقاطب  ةدصرأ 
ة ــ يلاملا كئاطخأ  ــ ب ةحرا  ــ صملا ي  ــ ف ة  ــ بغرلا موا  ــ قت نأ  ك  ــ يلع ن  ــ كلو
نإ ةیلوئ : ـ سملا مد  عـ وأ  بنذ  ـ لا رعا  ـ شم مـن  ـك  سفن رھ  ـ طت ـي  كل ةقبا  ــ سلا
ثد ــــ حأ ن  ــــ م ةحف  ــــ ص خـذ  اذ  لـ ؛  يلا ـ ملا كراشت  ـ سم سي  لـ ـك  لفط
رطا ــ خم ن  ــ ع لا  ــ فطألا ع  ــ م ثد  ــ حتلا ة  ــــ يفیكب ة  ــــ قلعتملا ثا  ــــ حبألا
نيذ ــ لا ءا  ــ بآلا ى  ــ لع ب  ــ جي ه  ــ نإ لو  ــ قت اھ  ــ نإ ثي  ــ ح  ، ًالا ــ ثم تارد  ــ خملا



ك ــ لت ى  ــ لإ اوقر  ــ طتي الأ  ي  ــ ضاملا ي  ــ ف تارد  ــ خملا مادخت  ــ سا اوءا  ــ سأ
كئاطخأ نم  ریختف   ، رشابم لاؤس  نع  ةباجإلا  كیلع  ناك  نإو   ، مھئانبأ عم  لیصافتلا 
كباسح غارفإ  نع  ثيدحلا  نإ  ثیح   ، هنع حصفت  نأ  كیلع  بجي  ام  ةقباسلا  ةیلاملا 
تارخدم ىلع  يدعتلا  وأ  كئاقدصأ  دحأ  عم  ةلحر  يف  باھذلا  لجأ  نم  يفرصملا 
تارارقلا كلت  كنبا  ينیع  يف  لمجت  دق  لشاف  عورشم  ليومت  لجأ  نم  كدعاقت 

. اھیلع بلغتتل  ةدع  تاونس  تیضقو  يضاملا  يف  اھیلع  تمدن  يتلا 

نیلجعتملا ءابآلا  عیمج  هلعفي  رمأ  اذھ   . اًدبأ هكلتمت  يذلا  لاملا  نأشب  بذكت  ال   ٦
ةيوبألا تاظحللا  مضخ  يفو   ، ةغراف مأ  ةئیلم  انتاظفحم  تناك  ًءاوسف   ، ًابيرقت

انئا ــ نبأ رمذ  ــ ت ب  ــ نجتنل الي  ــ لق بذكلا  يف  بغرن  نأ  يعیبطلا  نم   ، ةمومحملا
ري ــ باوط ي  ــ فوقو ف ــ لا لال  ــ وأ خ ةل  ــ ضفملا مھرجا  ــ تمب ا  ــ نرورم ءا  ــ نثأ ي  ــ ف
ه ــ نأ ن  ــ مغر م ــ لا ى  ــ لعف ل،  ــ عفت الأ  لوا  ــ . ح رجا ــ تملا ي  ــ ة ف ــ ليوطلا عفد  ــ لا
، لاومأ يعم  سیل  : " ریغصلا ـا  نلفطل لو  ـ قن نأ  ري مـن  ـه ال ضـ نأ ـا  نل ود  ـ بي د  ــ ق
: رارغ ىلع  اًرمأ  لوقت  نأ  لضفألا  نم  هنإف   ،" ىولحلا كل  يرتشأ  نأ  يننكمي  نل   ، اذل

نانسألا بیبط  نأ  امك   ، نآلا ىولحلا  ىلع  لاملا  قافنإ  انب  ردجي  هنأ  دقتعأ  ال  "ال، 
نإو  ، هعابتال دیج  لاثم  رشابملا  حيرصلا  ثيدحلا  نإ  ىولحلا ." بنجتن  نأب  انربخأ 
عم اھكراشتت  نأ  دیفملا  نم  نوكیسف   ، كرارق ءارو  ةیقیقح  بابسأ  كانھ  تناك 
تنك نإ  وأ   ، كلذب هربخأف   ، كتینازیم دودح  نم  ربكأ  كلفط  هبلطي  ام  ناك  نإو   . كلفط
كلفط بعلي  نأ  يف  بغرت  ال  كنأ  لثم   ) ىرخأ بابسأل  ام  ءيش  ءارش  ضراعت 
نلو يكذ  كلفط  نأ  ركذت   . اًضيأ كلذ  هل  حرشاف   ،( يحلا ءاحنأ  يف  ءاملا  سدسمب 
يأرلا تاعالطتسا  رھظُت  امك  يتلاو -  اذھ " ةفلكت  لمحت  يننكمي  ال  : " ةرابعب يضتري 

ال كنإ  ةلوقم  نإف   ، كبابسأ نع  رظنلا  ضغب   . لاح ةيأ  ىلع  لافطألا  اھقدصي  ال  - 
ةدع اًقرط  كانھ  نأ  نوملعي  لافطألا  نإ  ثیح   ، مھیلع يلطنت  نل  لاملا " كلتمت  "

ال كلوق  دعب  ءایشألا -  ضعب  ءارشل  ةینامتئالا  كتقاطب  تمدختسا  نإف   . لاملا عفدل 
كلفط كشیس   ، بذكت كنأ  فشتكي  نأ  درجمبو   ، كبذك كلفط  كردیس  لاملا -  كلمت 
قدصلا مزتلا  كلذل  ؛  اذھ قحتسي  ال  رمألا  نإ   . كب قثي  نأ  هیلع  بجي  ناك  اذإ  امیف 

. لبقتسملا يف  مدنت  نلو   ، نآلا ذنم  ءایشألا  ءارشب  قلعتي  امیف 

يف تحبصأ  يتلا  انین -  تداتعا   . كرھظ فلخ  اھقلأ  مث  ةیلاملا -  كتاردق  ددح   ٧
مدع  " نأ  ، اھدالوأ مھیف  نمب   ، عیمجلا ربخت  نأ  نآلا -  اھرمع  نم  تانیثالثلا  فصتنم 
اھيوبأ فعض  ىلإ  عجري   ، ةیفرحلا اھتاملكل  اًقبط   ،" لاملا عم  لماعتلا  ىلع  اھتردق 
ارخدي ملو   ، تاینازیملا نع  ءيش  يأ  املعي  مل  : " لوقت تناك   . لاملا عم  لماعتلا  يف 
اولاق صاخشأب  تیقتلا  يننأ  امك  ةلوئسم ." ریغ  ةقيرطب  امھتایح  اشاعو   ، لاومأ ةيأ 

نیمكحتم اوناك  مھءابآ  نأل  لاملا  عم  لماعتلا  يف  نوئیس  مھنإ  اًمامت : سكعلا 
امدنع اھسفن  ةقيرطلاب  اوشیعي  نل  مھنأب  مھسفنأ  اودعوو   ، ةياغلل نيرتقمو 
كاوبأ لماعتي  ناك  فیك  ملعت  نأ  دیجلا  نم  ةمھملا : ةطقنلا  يتأت  انھو   . ءابآ نوحبصي 
رذعك رمألا  اذھ  مدختست  ال  نكلو   ، امھتایكولس يف  ترثأ  يتلا  قرطلاو  لاملا  عم 



لماعت لب   ، رمألا هلوح  رودي  ام  كلافطأ  میلعت  بنجتل   ، أوسألا  ، وأ  ، ةیلاملا كتاقافخإل 
نم الدب  لقألا -  ىلع  ةيادبلا  يف   ، رھاظتلا ىلإ  جاتحت  دق  ةیباجيإ -  ةقيرطب  لاملا  عم 

. مھیلإ ةیبلسلا  ريرمت 

يف نوقلعي  كلافطأ  لعجت  الو  كلافطأ -  نع  اًدیعب  لاملا  نأشب  تاراجشلا  عد   ٨
يمئاد مھؤابآ  ناك  نيذلا  تاعماجلا  ةبلط  نأ  ىلإ  ثاحبألا  تلصوت   . فصتنملا

ىلإ ٥٠٠ ةینامتئالا  مھتاقاطب  نويد  لصت  نأ  ةیحجرأ  دادزت  لاملا  ببسب  راجشلا 
تنأ لظت  نل   . يلاملا مالسلا  ىلع  مھؤابآ  ظفاح  نيذلا  ةبلطلا  نم  رثكأ  وأ  رالود 
يمحت نأ  مھملا  نم  نكلو   ، ةيرسألا ةیلاملا  رومألا  نأشب  مئاد  قافو  ىلع  كجوزو 

رد ــــ ق ةري  ــــ بكلا ة  ــــ يلاملا تا  ــــ فالخلا ك  ــــ لت ن  ــــ م اًمود  كلافطأ 
ةد ــ حاو ةھ  ــ بج اَوُد  ــ بت ي  ــ كل امكدھ  ــ ىرا ج ــ صق الذ  ـــ با كلذ  ــــ ؛ ل نا ــــ كمإلا

" ةحارت ــ سالا  " م ــ سا لا  ــ ملا ى  ــ لع ا  ــ قلطت نأ  ــ ب سأ  ــ ب ال   . لا ــ فطألا ما  ــ مأ
لاملا عفد  نأشب  هلوق  انیلع  ام  ملعن  ال  : " امكلافطأل الو  ــ قت نأو  ب،  ــ سحف ا  ــ مكنیب
رمألا شقاننس   ، اذل  ، كئاقدصأ عم  يقیسوملا  ناجرھملا  كلذ  روضح  لجأ  نم  كل 

". دعب امیف  كیلإ  دوعنو 

نوكي ــ سف ة،  ــ يلاملا رو  ــ مألا نأ  ــ شب اًمود  ني  ــ فلتخم ك  ــ جوزو ت  ــ نك نإ 
ـا، مكنیب ةيو  ــ ست ى  ــ لإ ل  ــ صوتلا ة  ــ يفیك  ، دار ــ فنا ى  ــ لع ا،  ــ نیبتت نأ  ا  ــ مكیلع

مھؤا ـ بآ ـل  صفنا نيذ  ـ لا لا  ـ فطألا نأ  ـى  لإ تا  ـ ساردلا ىد  ـ حإ تل  ـ صوت ـد  قلف
، لاثملا لیبس  ىلع   ، ءابآلا بتاور  لیصافتو  لفطلا  معد  نع  ریثكلا  اوعمس  نيذلاو 

اًصخش نيوبألا  دحأ  نوربتعيو   ، بحلاو يلاملا  معدلا  نیب  طبرلا  ىلإ  اًمود  نولیمي 
يلحملا مدقلا  ةرك  يرود  يف  بعللا  هنكمي  ال  هنأب  كلفط  رابخإ  نأش  نم   . اًريرش
قيرفلا يز  ءارش  كنكمي  الو   ، هلفط تافورصم  عفد  يف  رخأت  دق  قباسلا  كجوز  نأل 
جاوزألا نأ  نم  مغرلا  ىلعو   ، لاملا نأشب  ةئیس  ةروصب  ركفي  هلعجي  نأ  دحوملا 
قلعتي امیف  يأرلا " دیحوت   " نإف  ، رمألا اذھ  يف  ةبوعص  نودجي  دق  اولصفنا  نيذلا 
لواحي امدنعو   . مھلافطأ لجأ  نم  هنولعفي  ءيش  لضفأ  نوكي  ام  ةداع  ةیلاملا  رومألاب 

، اًمئاد نولعفي  امك  مأ ال -  نیلصفنم  امتنك  ءاوس  رخآلا -  ىلع  امكدحأ  بیلأت  لافطألا 
، قافتا ىلإ  لصوتلل  كعسو  يف  ام  ىصقأ  لذباو   ، لطبلا رود  بعل  يف  كتبغر  مواق 

. امكیلك نم  رداص  هنأ  ىلع  رارقلا  اضرعاو 

" لییناد  " ناك  . لاملا ىوس  هیطعت  امدنع ال  ةیلام  تاراھم  كلفط  كلتمي  نأ  عقوتت  ٩ ال 
لك ةیلزنملا  مھتابجاول  امھلافطأ  ءادأ  ىلع  نافرشي  اناكف   ، نیعئار نيوبأ  يدنیم " و"
ن ــــ م مھ  ــــ نایفعي انا  ــــ كو  ، ةیئاد ــــ تبالا ةلحرملا  يف  اوناك  امدنع  ةلیل 
ءادأ ن  ــ م او  ــ نكمتي ى  ــ تح ي  ــ ساردلا ما  ــــ علا لال  ــــ خ ة  ــــ يلزنملا لا  ــــ معألا

ًّال ــ امل ك ــ ة، س ــ عماجلل ا  ــ مھدالوأ بھذ  ــ نأ ي ل  ــ بقو ة،  ــ يلزنملا مھ  ــ تابجاو
امھنبا جرخت  امدنعو   . مھتافورصم عي  ــ مج ة  ــ يطغتل ة  ــ ينامتئا ة  ــ قاطب مھ  ــ نم
عیمج دھاشي  زافلتلا  مامأ  اًعباق  لظو  لزنملا  ىلإ  داع   ، ةعماجلا نم  ربكألا 



تاذ . The Sopranos لسلسم نم  ةيادب  وأ  يب  شتإ  ةطحم  ىلع  تالسلسملا 
دقل : " يدنیم هب  تحاص   ، ةلاسغلا يف  هصیمق  عضت  نأ  هتدلاو  نم  بلط  امدعب   ، موي
ىلعو مداقلا ." رھشلا  لزنملا  جراخ  لقتنت  نأ  كیلعو   ، الجر تحبصأ  دقل   ، تیفتكا
لییناد نإف   ، اھباصعأل اھنادقف  ىلع  بنذلاب  ترعش  دق  يدنیم "  " نأ نم  مغرلا 
. امھنبا هیلإ  جاتحي  يذلا  يساقلا " بحلا   " ةیعون وھ  هتلعف  ام  نأ  ىلع  اھنأمط 

ردقب نائطخم  امھنإ  ةقیقحلا : كیلإ  نكلو   ، لیینادو يدنیم  عم  فطاعتت  دق   ، بأك
نأ هل  دعاوقلا  ءاسرإ  نود  نم  لفطلا  نع  يلاملا  معدلا  عطق  نأش  نمف   . امھنبا
، اھنیناوق وأ  اھتاداع  وأ  اھتغل  فرعي  نأ  نود  نم  يبنجأ  دلب  يف  هنع  يلختلا  هبشي 

مھملا نم   ، ىرخألا ةوبألا  هجوأ  عیمج  عم  لاحلا  يھ  املثم   ، لاملاب قلعتي  امیف  امأ 
عضو نم  ئجافملا  لاقتنالا  نم  الدب  جيردتلاب  مھنم  انتاعقوت  انلافطأ  ىلع  ضرعن  نأ 

. رخآل

لافطألا حرطي   ، نایحألا بلغأ  يف  هنأ  ىلإ  تاساردلا  تلصوت   . ثيدحلا مھكراش   ١٠
نأ ةیصخش  ةروصب  انظحال  دقل  ةساردلا : تلاقو   ، ةیلاملا ةلئسألا  تاھمألا  ىلع 
ةيد ــ يلقتلا ةرا  ــ بعلا ن  ــ لقي لا  ــ معألا ملاع  يف  تاحجانلا  تایكذلا  ءاسنلا 

قـد َّن  ـ كي ـا  مبر  . لا ـ ملا عو  ـ ضوم را  ــ ثُي امد  ــ نع  ،" كد ــ لاو لأ  ــ سا  " ةميد ــ قلا
رو ـ مأ فـي  ریكفتلا  بـ تالغ  ـ شنم كـن  وأ  ـل  معلا فـي  بي  ـ صع موي  بـ نرر  مـ
يف ةلطعملا  تادعملا  ىدحإب  وأ  ضيرملا  في  ـ لألا ناویحلا  وأ بـ لمعلا  ـة بـ قلعتم
لفطلا ىلإ  لسري  اذھ  نإف   ، ةداع ىلإ  رمألا  اذھ  ليوحت  حبصي  امدنع  نكلو   ، لزنملا

. اذھ دقتعأ  ينكلو ال   ، لاجرلا صصخت  نم  لاملا  نإ  لوقت  ةلاسرب 

نالصفنم ناوبأ   ، بسحف نيدلاولا  دحأ   ، ةدلاوو دلاو  كترسأ -  ةلاح  نع  رظنلا  ضغب 
بنجت  . كلافطأ عم  لاملا  نع  ثيدحلا  يف  عیمجلا  كرشأ  نيرخآ -  نم  ناجوزتمو 

يف يلاملا  لقعلا  وھ  بألا   " وأ لضفأ " لاملا  عم  لماعتت  مألا  : " رارغ ىلع  تارابع 
امیف كیلإ  دوعأس   ، هلوق َّيلع  امم  اًقثاو  تسل   ، ملعتأ : " لوقب سأب  الو  ةرسألا ."

. اھب كلفط  رابخإل  ةدوعلا  نم  دكأت   ، نكلو  . ةباجإلا ىلع  روثعلل  بھذأ  مث  دعب ."

ةیبصلا نیب  ةیباسحلا " ةوجفلا   " نأ نم  مغرلا  ىلع   . ةیلام ةوجف  ثادحإ  بنجت   ١١
ءابآلا نأ  يف  كش  الو   ، ةددحم ةیلام " ةوجف  كانھ "  نإف   ، اًثحب اھلتق  مت  دق  تایتفلاو 

نإ لافطألا  لوقي   ، تاعالطتسالاو تاساردلا  نم  ديدعلا  يف   . ةلكشملا نم  ءزج 
يف ةصاخ  تایتفلا -  نم  رثكأ  ةیبصلا  عم  لاملا  نع  نوثدحتي  ءابآلاو  تاھمألا 
دقتعيو لاملا -  عم  ربكأ  ةقثب  ةیبصلا  لماعتي  ؟  ةجیتنلا امو   . رامثتسالا لثم  تاعوضوم 
نلذبیس تایتفلا  نإ  ثیحو  ؛  مھتانب نم  رثكأ  لاملا  ةمیق  نوكردي  مھدالوأ  نأ  ءابآلا 

لازت ال  لاح -  ةيأ  ىلع  ةیلاملا  ةیحانلا  نم  ةیبصلا  ةبكاوم  لجأ  نم  نھدھج  ىراصق 
نھنإف لاجرلا -  نم  لقأ  دعاقت  تاباسحو  لاجرلا  نم  لقأ  روجأ  ىلع  نلصحي  ءاسنلا 
فرعتي نأ  بجي  ةصالخلاو :  . نھرافظأ ةموعن  ذنم  قئاقحلا  ىلع  فرعتلا  ىلإ  نجتحي 

. ةیلاملا رومألا  ىلع  ءاوس  ٍدح  ىلع  تایتفلاو  ةیبصلا 



نراقت نأ  يعیبطلا  نم   . كلذ نولعفیس  كدالوأ  نأل   ، رسألا ةیقبب  كترسأ  نراقت  ١٢ ال 
يف انشیع  نإ  ثیح  ؛  رشبلا عیمج  هلعفي  رمأ  اذھف   ، نيرخآلا لاوحأو  كلاوحأ  نیب 
لئاسو ةرطیسو  ةيروفلا  ةعتملاو  نیكلھتسملا  ةيامح  ىلإ  فدھت  يتلا  ةفاقثلا  كلت 

نیب ةنراقملل  ةحلملا  ةبغرلا  مواقت  نأ  لواح  اذھ  مغرو   ، اًریثك اندعاسي  ال  مالعإلا 
ًاتاقوأ كانھ  نكلو   ، الھس رمألا  ودبي  دق   . ةرسأ ىرخأ  عاضوأب  ةیلاملا  كترسأ  عاضوأ 
انتارارق يف  ریكفتلا  دیعن  وأ  نيرخآلا  ىلع  مكحلا  يف  ةبغرلاب  اًعیمج  رعشن  امدنع 

لجأ نم  لاملا  راخدا  نأب  رعشت  دق   . ناریجلاو ءاقدصألاب  انسفنأ  ةنراقم  ءانثأ  يف 
 - ميدقلا كخبطم  ديدجت  نم  مھأ  لابین  ةلود  ىلإ  ةلحر  يف  كترسأ  باحطصا 
دقو  ، ةمطحم تایضرأو  زارطلا  ةقیتع  خبطم  ةلواطب  رخآ  اًماع  شیعت  نأ  كنكمي 

ةحابسلا مامح  ىلإ  بھذيو  هلزنم  وبق  يف  باعلأ  ةفرغ  ئشني  نأ  كراج  لضفي 
وأ تایضرفب  جورخلا  يف  ةبغرلا  مواق   . ةصاخلا هلویم  صخش  لكل  الھم !  . يلحملا

. كلافطأ دوجو  لظ  يف  ةصاخ  ىرخألا -  رسألا  قافنإ  تاداع  وأ  میق  نع  تاجاتنتسا 
ةنراقم نأ  تاساردلا  ترھظأ  لب   ، بسحف ةئیس  ةودق  مھل  لثمت  نل  كلذب  كنإف 

قر ــ ط نإ   . ةداع ــ س ل  ــ قأ ا  ــ نلعجت نير  ــ خآلا عا  ــ ضوأب ة  ــ يلاملا انعا  ــ ضوأ
فـي بغر  تـ ـت  نك نإو   . اًما ــ مت ةیصخ  ــ ش رو  ــ مأ مھ  ــ لاومأل سا  ــ نلا قا  ــ فنإ
 - نير ـ خآلا ـة  بكاوم ـة  لواحم فـخ  فـي  عوقو  ـ لا ـب  نجت ـة  يفیك ـك  لفط مي  ـ لعت

. الوأ تنأ  كولسلا  اذھ  نع  فقوتف  مھتبقارم -  وأ 

، نیقھارملا ةصاخ   ، لافطألا باذتجا  بعصلا  نم   . نیمئالملا ناكملاو  تقولا  رتخا   ١٣
لاملا سورد  جردت  نأ  مھملا  نم   ، ببسلا اذھل   . تارضاحملا ةصاخ  ءيش -  يأ  ىلإ 

نم كیش  ىلع  كلفط  لصح  لھ   . ةیمویلا ةطشنألا  يف  باتكلا  اذھ  يف  ةروكذملا 
يفرصملا هباسح  هل  حتفت  نأو   ، فرصملا ىلإ  هبحطصت  نأل  تقولا  ناح  دقل  ؟  هتدج

ثيدحلا ىلإ  اذھ  امكدوقیسو   . لاملا عاديإ  ىلع  هدعاستو   ، هنع هعم  تثدحت  يذلا 
لھ  . ةيداعلا راخدالا  تاباسحو  راخدالا  تاداھش  نیب  رایتخالاو  ةدئافلا  تالدعم  نع 

هراتخیل كلفط  بحطصا  ؟  ةرسألا لجأ  نم  ديدج  لومحم  بساح  ءارش  يف  ركفت 
تاینورتكلإلا رجتم  راعسأ  نیب  ةنراقملا  نم  ءزجب  موقي  هلعجا   ، تعطتسا نإو   ) كعم

ركفت امدنعو  كلجأ .) نم  تنرتنإلا  ىلع  اھنع  ثحبي  دق  ةدیج  ضورع  ةيأو  يلحملا 
كعم كلفط  بحطصا  لاثملا -  لیبس  ىلع  ةرایس  نمثلا -  ظھاب  ءيش  ءارش  يف 

. رعسلا ىلع  تاضوافملا  يف  كرتشي  هلعجاو 

خف يف  عقت  نأ  لھسلا  نم   . كلفط مامأ  ةئیسلا  ةیلاملا  تایكولسلاب  رخافتت  ١٤ ال 
طبضت نأ  لواح  نكلو  ؛  لاملاب رمألا  قلعتي  امدنع  هلعفأ " ام  سیلو  هلوقأ  ام  لعفا  "

ن ال ــ كلو  ، كلذ ــ ك ك ــ نبا نوكي  ــ ًاّیلا ل ــ ًاّيرقبع م نوكت  نأل  ةجاحب  تسلو   . كسفن
ت ــ نك نإ  ك.  ــ لفط ما  ــ مأ ةئي  ــ سلا ة  ــ يلاملا كتادا  ــ ع ضر  ــ عت نأل  ك  ــ ب ة  ــ جاح
ءا ـ نثأ فـي  ـة  ينامتئالا تاقا  ـ طبلا نو  ـ يد رطا  ـ خم عـن  ـك  لفط ع  ــ م ثد  ــ حتت
رمألا ىري  نلف   ، ةینامتئالا ةقاطبلا  باسح  ـى  لع ءاي  ـ شألا مـن  ري  ـ ثكلا كئار  شـ

نإ  . ىرخألا ولت  ةدحاولا  ةریغصلا  تاوطخلا  ىلع  مدقأ  اذل  ؛  اًقفانم كربتعیسو   ، ًابئاص



ربكألا رثألا  هل  نوكیس  ةیلاملا  كرومأ  میظنت  لجأ  نم  كعسو  يف  ام  ىصقأ  لذب 
. كلفط ىلع 

 

 



لاملا نم  ديزملا  رخدا  يناثلا : لصفلا 
 

امبر  . ریھشلا ولیمشراملا  رابتخا  نم  قلقلاب  اًءودھ -  مھرثكأ  ىتح  ءابآلا -  رعشي 
مھنإ مھل  لاقُيو   ، ولیمشراملا ىولح  نم  ةعطق  لفط  لك  ىطعُي  رابتخالا : اذھ  فرعت 

نوثحابلا ناك  امنیبو   . ىرخأ ةعطق  ىلع  نولصحیسف   ، روفلا ىلع  اھولكأي  مل  نإ 
ولیمشراملا ةعطق  لافطألا  ضعب  لكأ   ، نیبناج تاذ  ةآرم  فلخ  نم  ثدحي  ام  نوبقاري 

يف لھذملا   . اورظتناو ةلھذم  ةمواقم  رخآلا  مھضعب  رھظأ  نیح  يف   ، روفلا ىلع 
ن ــ م دو  ــ قع راد  ــ م ى  ــ لع لا  ــ فطألا ءالؤ  ــ ه ر  ــ ثأ او  ــ عبتت نیثحا  ــ بلا نأ  ر  ــ مألا
ـة يناثلا ولیم  ـ شراملا ـة  عطق اور  ــ ظتنا نيذ  ــ لا لا  ــ فطألا نأ  اوف  ــ شتكاف نا  ــ مزلا

اوماقأ ثي  حـ ـر،  ظتنت لـم  ـي  تلا ـة  عومجملا مـن  اًحا  ـ جن ـر  ثكأ نیغلا  بـ اوحب  ـ صأ
يف تاجرد  طسوتم  اولجس  مھنإ  ىتح   ، لضفأ اًمیلعت  اوقلتو  اًحاجن  رثكأ  تاقالع 
نم  . ىرخألا ةعومجملا  نع  تاجرد  رادقمب ٢١٠  ديزت  تاعماجلاب  قاحتلالا  رابتخا 

يلحملا رجتملا  ىلإ  بھذت  نأ  أ )  ) يف بغرت  كلعجت  نأ  روطسلا  كلت  ةءارق  نأش 
ىلع سلجت  ب )  ) وأ  ، كسفنب كلفط  ربتختل  ولیمشراملا  ىولح  نم  سیك  ءارشل 
ءانثأ يف  ولیمشراملا  لكأتو  ةیطغألاب  كھجو  يطغتو   ، سیكلاب اًكسمم  ةكيرألا 

. هتایح يف  لشفلا  هل  ردُق  دق  عفدنملا  كلفط  نأ  ىلع  كقلق 

ةمواقم نم  هرمع  نم  ةسماخلا  يف  لفط  نكمتي  مل  نإ  رمألا  يف  اذام   . الھم  ، نكلو
ىلع باتكلا  اذھ  ءارقل  ةبسنلاب   ) اذھ نم  مھألاو  ؟  ةذيذل ةيركس  ىولح  لوانت 

؟ راخدالاب اذھ  لك  ةلص  ام  لقألا :)



نأ ـى  لإ ثا  ـ حبألا تل  ــ صوت د  ــ قلف ر،  ــ مألا ع  ــ قاو ي  ــ ف ة  ــ قیثو ةل  ــ ص كا  ــ نھ
را ـ خدا مھ  ـ نكمي ـس  فنلا طب  ضـ مـن  ري  ـ ثكلا نو  ـ كلتمي نيذ  ـ لا صاخ  ـ شألا
نأ ـى  لإ اینافل  ـ سنب ـة  عماج تير فـي  ـ جُأ ـة  سارد تل  ـ صوتو  ، لا ـ ملا ـد مـن  يزملا
ةردق اورھظأو  مھسفنأ  يف  مكحتلا  نم  اونكمت  نيذلا  نیسمخلا  نس  قوف  جاوزألا 
رثكأ رالود  فلأ  ریفوت ٢٠٠  نم  اونكمت  ىدملا  ةليوط  فادھألاب  مازتلالا  ىلع  ةریبك 

. ىرخألا ةيداعلا  ةیكيرمألا  رسألا  نم 

مھنكمي راظتنالاو  ربصلا  مھنكمي  نيذلا  صاخشألا  نأ  نم  بجع  ال  هنأ  يف  كش  ال 
ةيرورضلا ریغ  ءایشألا  ءارش  بنجتو  لاملا  ریفوت  ىلع  ةردقلا  نإ   . اًضيأ راخدالا 

ىلع ةردقلا  نع  فلتخت  ال  ليوطلا  ىدملا  ىلع  تارخدملا  ةدايز  لجأ  نم  لمعلاو 
. ةيادبلا ذنم  ةذيذللا  ولیمشراملا  ىولح  لوانت  ةمواقم 

مدلا طغض  عافترا  نوناعي  نمل  ءازعلا  ضعب  كانھ   ، جئاتنلا لیمجت  نود  نمو   ، اذل
. راظتنالا كلفط  ملعت  نأ  كنكمي  مدلا :) يف  ركسلا  تالدعم  عافترا  نوناعي  نم  امبرو  )
عقوم ىلع  ةكحضملا  تاھويدیفلا  كلت  جاتنإ  ىلإ  يدؤت  ال  ةقیقحلا  هذھ  نأ  مغر 
اھنأ الإ   ، مھھاوفأ يف  ولیمشراملا  ىولح  نورشحي  لافطألا  رھظت  يتلا  بویتوي 

. ةطیسبلا تاینقتلا  ضعب  ىلع  فرعتلا  وھ  هیلإ  جاتحت  ام  لك   . ةیقیقح

ك ــ لفط عر  ــ بي نأ  را  ــ ظتنالا ى  ــ لع اًردا  ــ ق ك  ــ نوك ي  ــ نعي ال  ظ،  ــ حلا ن  ــ سحل
فـي نوبغر  يـ لا  ــ فطألا ب  ــ لغأ ة  ــ قیقحلا ي  ــ فف  ، تاذ ــ لا نار  ــ كن ي  ــ ف
ـة عطق تنا  كـ ًءاو  سـ اًما -  ـ مت يعي  ـ بط ـر  مأ اذ  ـ هو  ، ءاي ـ شألا مـن  ري  ـ ثكلا
يف مھتبغر  مواقت  نأ  بأك  كتمھمو   ، ةرایس وأ  نوف  يآ  زاھج  وأ  ةیناثلا  ولیم  ـ شراملا

 - نیقداص نكن  انوعد  ةقيرط -  نوكت  ام  ًانایحأ  هذھ  نإ  ثیح  ءایشألا -  كلت  ءارش 
ىتح راظتنالا  ىلع  مھدعاست   ، اذھ نم  الدبو  ىندألا -  دحلا  ىلإ  مھتمواقم  لیلقتل 

كدعاسیسو مھلمع -  نم  اھنونجي  يتلا  لاومألا  نم  ءایشألا  هذھ  نم  اًضعب  اورتشي 
. رمألا اذھ  لعف  ىلع  لصفلا  اذھ 

امك دھجلا  نم  ریثكلا  ىلإ  ىدملا  ةدیعب  ةدئافلا  ىلع  زیكرتلا  كلافطأ  میلعت  جاتحي  ال 
ىلع لافطألا  عیجشتل  رمع  لكل  ةبسانملا  قرطلا  ضعب  كیطعأسو   . ودبي دق 
ناكم نع  لیصافتلا  ضعب  كیطعأس  امك  ال،  مأ  هتعیبط  هذھ  تناك  ًءاوس   ، راخدالا

. ةیكذ ةقيرطب  راخدالا  ةیفیكو 

لافطألا نإ   . لقألا ىلع  كتاعقوتب  قلعتي  امیف  اًضيأ  راظتنالا  ىلإ  بأك  جاتحتس 
هتظحل شیعيو  ىلوألا  ةیساردلا  هتنس  يف  كلفط  نوك  ينعي  الو   . نوریغتيو نوربكي 

يف وأ   ، لافطألا يف  ةعئار  ةمس  اھنإ   ، ًةحارص دعب -  امیف  ثدحي  دق  امع  رظنلا  ضغب 
راظتنالا همیلعتو  نسحتلا  ىلع  هدعاست  نأ  كنكمي  ال  هنأ  ىتح -  ةعماجلا  ءاقدصأ 

يف دجوت  بسحف  راخدالا  ىلع  انتردق  ثلث  نأ  ءاملعلا  ردقي   . نسلا يف  همدقت  عم 
ءزجلا نإف  اذل  ؛  ةيرطف ةيراخدالا  كلفط  تایكولس  ثلث  نأ   ، انھ دیجلا  ربخلاو   ، انتانیج



. لمعلا أدبا   ، كلذل  . هايإ هملعت  امب  رثأتیس  تایكولسلا  هذھ  نم  ربكألا 

ةضورلا ةلحرم 
 

ريوطت مھنكمي  رھشأ  نس ٦  يف  لافطألا  ضعب  نأ  ىلإ  ثاحبألا  تلصوت 
لیبس ىلع  اھتئدھتو : مھسفنأ  ىلع  ةرطیسلا  ىلع  مھدعاست  تایجیتارتسإ 
يتلا تالاعفنالا  نع  عانتمالا  مھنكمي   ، ةثلاثلا نس  يفو   . ماھبإلا عبصأ  صم  لاثملا :

نع ثحابلا  كلفط  دعاست  يكل  ةیلاتلا  تاوطخلا  عبتا   . فرصتلا نوئیسي  مھلعجت  دق 
. راخدالا ةداع  ريوطت  ىلع  هتيوھ 

مئالم ریغو  ریبك  لكشب  دمتعي  رمأ  راظتنالا  نأ  اًعیمج  ملعن   . رظتنت نأ  دیجلا  نم  • 
يف تقولا  ءاضق  وأ   ، ماحزلا ءانثأ  يف  ةرایسلا  يف  راظتنالا  ناك  ًءاوس   ، تقولا ىلع 
ةياغلل جعزم  رمأ  وھو   ، رجتملا يف  روباط  يف  فوقولا  وأ   ، لافطألا بیبط  راظتنا  ةفرغ 



كلفط عدت  نأ  دیجلا  نم  اذھل  ؛  هب اوموقي  نأ  مھیلع  بجي  نكلو   . لافطألل ةبسنلاب 
هديرن رمأ  ثودح  رظتنن  ام  ةداع  اننإف   ، ةرایسلاب ةلحرلا  ةياھن  يف  ًالمأ  كانھ  نأ  ملعي 

اذل ؛  هیلع لوصحلا  لمأن  ءيش  ءارش  وأ   ، هب نوكن  نأ  ديرن  ناكم  ىلإ  لوصولا  ةدشب :
كلفط فقي  امدنع   ، باعلألا ةحاس  يفف   . راظتنالا دئاوف  لفطلل  حضو  كناكمإ -  ردق  - 

اذھ ةیطارقميد  ىدم  نع  هشقانت  نأ  كنكمي   ، ةحوجرألا بوكرل  راظتنا  روباط  يف 
كرظتني نأ  يبصلا  اذھ  ىلع  نوكیسو   ، كرود رظتنت  نأ  كیلع  نوكیس  : " ماظنلا

ربع ةعرسب  رمي  تقولا  العجت  نأ  امكنكمي  هنأ  كلفط  ملع  كرود ." نم  يھتنت  ىتح 
كلت نوكت  ام  ةداعف  نیب ١ و١٠،  ام  مقر  يف  ركفأ   ) هنالعفت رمأ  يف  امكیسفن  ءاھلإ 
ىلع لانملا  ةدیعب  فادھألا  راظتنا  نع  ثدحتت  نأ  اًعئار  نوكي  ام  ةداع  ةعئار .) ةبعل 
هباتني ــ س يذ  ــ لا عئار  ــ لا روع  ــ شلا ن  ــ عو  ، تال ــ طعلا وأ  دالي  ــ ملا ىركذ  رارغ 

، تقو ــ لا ةي  ــ ضمت ى  ــ لع ةدعا  ــ سمللو  . اًري ــ خأ موي  ــ لا اذ  ــ ه يتأ  ــ ي امد  ــ نع
ـا مو  ، هدالي مـ مو  يـ ـل  فح فـي  ثدحي  سـ ا  ــ مع ه  ــ عم ثد  ــ حتت نأ  ك  ــ نكمي
نم ةدئافلا  ركذت  نأ  نم  دكأت   ، هدالیم موي  نیحي  امدنعو   ، لفحلل ما  ـ علا قاي  ـ سلا

. راظتنالا

ةیندعملا تالمعلا  يوطنت   ، راغصلا لافطألل  ةبسنلاب   . نمآ ناكم  يف  كلاومأ  رخدا  • 
نوبعلي قاروأ  ىوس  مھرظن  يف  نوكت  نل  ةیقرولا  تالمعلاو   ، قانتخالا رطخ  ىلع 

ى حـد مـا ــ لإ اوبعوت  ــ سي نأ  لا  ــ فطألل ن  ــ كمي  ، ًابيرقت ةثلاثلا  نس  يف  نكلو  ؛  اھب
نإ ـج  ضنلا ةر  ـ كبم ـة  لفط اد  ـ لاو لا  قـ  . دو ـ قنلا ـة  میقل ةیسا  ـ سألا ةر  ـ كفلا
دو ـ قنلا  " الد بـ ءار " ـ ضخلا دو  ـ قنلا  " امھ ـ نم ـب  لطت تأد  بـ امھ  ـ تلفط
اھنأ ملعت  تناك  اھنأل   ، ليوط تقوب  ةیئادتبالا  اھت  ـ سارد أد  ـ بت نأ  ـل  بق ةیند " ـ عملا

. ىلعأ ةمیق  تاذ 

نیب نمف   ، لزنملا ءاحنأ  يف  ةیقرولاو -  ةیندعملا -  هتالمع  كلفط  كرتي  الأ  دیكأتب  أدبا 
ديدحتو ةیعوأ  ةثالث  راضحإ  رمألا  اذھ  قیقحت  ىلع  ةدعاسملل  ةبرجملا  بیلاسألا 

د ــ حاوو  ، لبقت ــ سملا ي  ــ بغر ف ــ ا ي ــ اھب م يرتشیل  كلفط  تارخدمل  اھنم  دحاو 
. نیجا ـ تحملل اھ  ــ ئاطعإ ل  ــ جأ ن  ــ م د  ــ حاوو  ، نآلا ءاي  ــ شألا ءار  ــ ش ل  ــ جأ ن  ــ م
ـل مـن لقت اھ  ـ نإ ثي  ـل، حـ ضفألا ةفاف هـي  ـ شلا ري  ـة غـ يعوألا نو  ـ كت ةدا مـا  ـ عو

ةلاصح راضحإ  يف  ركف   . اھنم لاملا  ذخأي  نأب  كلفط  اھ  ضر لـ ـ عتي ـي  تلا تاءار  ـ غإلا
نوبحي لافطألا   ) ةنازخ ىتح  وأ   ، جردلا يف  صاخ  فورظم  وأ  ةوھق  ةبلع  وأ  ةیندعم 
ةقيرط ةيأ  وأ  ءاعو  لك  يف  ثلثلا  ةقدب -  لاملا  كلفط  عزوي  فیك  مھي  ال  نئازخلا .)

. رخآ ءيش  يأ  سیلو  ًاّيزمر  اًرمأ  عيزوتلا  نوكیس   ، نسلا هذھ  يف  هنأل  ىرخأ -  عيزوت 
 - لاملا ضعبب  اًمود  ظفتحي  هنأو  رارمتساب  رخدي  كلفط  نأ  نم  دكأتلا  وھ  مھألا  رمألا 
، ةیضرألا ىلع  اھدجو  ةیندعم  تالمع  عضب  وأ   ، ةدجلا هايإ  اھتطعأ  ًالاومأ  تناك  ًءاوس 

. هدالیم موي  يف  هايإ  هتیطعأ  ًالام  وأ 

ةيرسألا تارخدملل  ءاعو  ديدحت  نأش  نم   . ةرسألا تارخدم  ءاعو  ىلإ  لاملا  فضأ  • 



ام كلفط  میلعت  نم  كِنّكمي  امك  كلفط -  عم  كرتشم  عورشم  ءدب  ىلع  كدعاسي  نأ 
لضفأ  . هعماسم ىلع  تارضاحملا  ءاقلإ  ربع  سیلو  هل  ةودق  نوكت  نأ  ربع  ديرت 

ةشیعملا ةفرغ  يف  ىولح  ءاعو  وأ  ةيذحأ  قودنص  عضو  ربع  يھ  اذھ  لعفل  ةقيرط 
ه. ــ يف لاملا  نوعضي  ةرسألا  دارفأ  عیمج  لعجو   ، رھاظ رخآ  ناكم  يأ  وأ  خبطملا  وأ 
را ـ خدالا ـل  ثم ـك،  لفط قور  ـ يو ـه  قیقحت لھ  ـ سلا مـن  فد  ــ ه ديد  ــ حتب أد  ــ با
هزن ـ تملا ـى  لإ ـة  لحر فـي  باھذ  ـ لا ـل  جأ مـن  وأ  ازتي  ـ بلا ءار  شـ ـل  جأ مـن 

ـم سقب الإ  ةكرا  ـ شملا ـه  نكمي لـن  ریغ  ـ صلا ـك  لفط نأ  فـي  شـك  ال   . يئا ـ ملا
رثعي يتلا  تارالودلا  عابرأب  وأ  يف ص ٢٨ ) فورصملا  لودج  رظنا   ) هفورصم نم  لیئض 

دعاسیس ام  امأ   ، اًریثك هب  مھاسي  يذلا  غلبملا  مھي  نل   . لزنملا ءاحنأ  يف  اھیلع 
راخدالا ءاعو  نوك  ىلع  ظافحلاو   ، لاملا ىلع  لوصحلل  ةديدج  قرط  راكتبا  وھف  اًّقح 

نم ةیندعملا  تالمعلا  كلت  لك  ىلع  تلصح  دقل   ، رظنا : " مئادلا ثيدحلا  روحم 
ىلع ةرسألا  لوصحل  تقولا  نیحي  امدنعو  راخدالا ." ءاعو  يف  اھعضأسو   ، رجتملا
لام كانھ  ناك  نإ  رظنلاو  ءاعولا  يف  دوجوملا  لاملا  دعل  كلفطب  نعتسا   ، ةزئاجلا

. يئاملا هزنتملا  يف  تاجلثملا  وأ  ازتیبلا  نم  نیعم  عون  ىلع  لوصحلل  ٍفاك 

فقأ تنك   ، ةرم تاذ   . ریباوطلا نع  جورخلا  ىلع  لافطألا  اودعاست  ال  ءابآلا : اھيأ  • 
ءزج اذھ  : " ریغصلا اھلفطل  لوقت  اًّمأ  تعمسو   ، تاراطملا دحأ  مامح  يف  روباط  يف 
اھتلا ــ سر تنا  ــ ك ر ." ــ ظتنت نأ  ك  ــ يلع نوكیس  نایحألا  ضعب  يف  ةایحلا -  نم 

م ــ لعتي نأ  ي  ــ ف بغر  ــ ت ت  ــ نك نإ  ــ ف ة.  ــ ياغلل ة  ــ قیمع اھ  ــ نكلو ةطي  ــ سب
لو حـ فا  ـ فتلالا نأ  شـ ن  ــ مف  ، اًروب ــ ص نو  ــ كت نأ  ك  ــ يلعف  ، را ــ ظتنالا ك  ــ لفط
ءاوس ءيش -  يف  هدیفي  الأ  نایحألا  ـض  عب ـك فـي  لفط ـي  ضرت ـى  تح ـد  عاوقلا
كعم هباحطصا  وأ  ىرخأ  ةبعلب  هبعل  نم  يھتني  ىتح  ةحوجرألا  ىلع  هناكم  ظفحب 
ىلع بأ  أوسأ  ةزئاجب  زوفیس  نم   . رجتملا يف  عفدلا  روباط  يف  نيرخآلا  قبستل 

اوبحطصیل ًاّيدسج  نیقاعم  نيدشرم "  " نومدختسي نيذلا  تاھمألاو  ءابآلا  ؟  قالطإلا
. يھالملل ينزيد  ةنيدم  باعلأ  يف  ریباوطلا  ةمدقم  ىلإ  ًاّيدسج  ءاحصألا  مھلافطأ 

ماظن نم  نوریغي  اوأدبو  رمألا  يھالملا  ةنيدم  ىلع  نومئاقلا  كردأ   ، ةياھنلا يفو 
، ءابآلا لضفأ  ىتح  نكلو  ؛  ٍزخم كولس  اذھ  نأ  يف  كش  . ال  باعلألل نیقاعملا  بوكر 

قرطب دعاوقلا  رسك  يف  نوطرفي  دق  مھنأ  ةجردل  مھلافطأل  مھبح  مھیمعي  دق 
شغلاب سأب  ال  هنأ  لافطألل  لعفلا  اذھ  رھظُي  نل   . مھرظن ةھجو  نم  ةطیسب 

ال الافطأ  مھنوكب  عیمجلاب  يھتنیس  رمألا  نأ  مھناھذأ  يف  خسریس  لب   ، بسحف
. مھسفنأ ىلع  ةرطیسلا  مھنكمي 

هتسارد يلفط  أدبي  نأ  لبق   . تالمعلاو دادعألا  مكلافطأ  اوملع  ءابآلا : اھيأ  • 
نم ةلوھذم  تنكو   ، نیمأوتلا انناریج  يلفط  عم  بعلیل  دعوم  ىلع  انك   ، ةیئادتبالا
لاملا نع  ةبتاكلا   ، انأ لجخلاب -  ترعشو   ، تالمعلا فلتخم  نیب  قرافلا  ناكردي  امھنأ 

رمع ٥ يف  راغصلا  لافطألا  ىلع  براجتلا  تتبثأ  دقلو   ، اذھ ينبا  ملعأ  مل  ينأل  - 
موھفم مھف  ىلع  مھدعاسیس  يذلاو   ، دادعألاب ًاّيرطف  اًّسح  نوكلتمي  مھنأ  رھشأ 



ىقبتت اھليزت ال  امدنع  نكلو   ، راتس فلخ  نیتیمد  يفخت  كنأ  مھل  ترھظأ  نإف   . لاملا
يف تركف  نإ   . نوغلابلا لعفي  دق  املثم   ، عیضرلا شھدنیس   ، ةدحاو ةیمد  ىوس 

، لیسغلا دعب  براوجلا  فینصت  كلوح : نم  ناكم  لك  يف  دادعألا  باعلأ  دجتس   ، رمألا
يف ةكربلا  يف  طبلا  دع  وأ   ، قوستلا ةبرع  يف  اھعضت  يتلا  زوملا  عباصأ  دع  وأ 

،" رجتملا  " ةبعل هعم  بعلت  نأ  كنكمي   ، اًّنس ربكألا  لافطألل  ةبسنلاب   . هزنتملا
دق  . كلفط نم  عئاضبلا  ءارش "  " لجأ نم  ةیقرولا  وأ  ةیندعملا  تالمعلا  اًمدختسم 

عرستت ال  نكلو   ، ةيادبلا يف  دوقنلا  دع  ىلع  لفطلا  ةدعاسم  رمألا  كنم  بلطتي 
موقیل يفاكلا  تقولا  هحنمت  نأ  لضفألا  نمو   . هنم الدب  تاباسحلاب  موقت  نأ  لواحتو 

دق اھنأ  نم  مغرلا  ىلع   ، دعلا ةطشنأ  راركت  نم  دكأتت  نأ  كیلع  امك   ، هسفنب اھب 
. ملعتلل يسیئرلا  نوكملا  وھ  راركتلا  نإ  ثیح   ، ةلمم حبصت 

دعاست دق  يتلا  ةركتبملا  قرطلا  نم  ریثكلا  كانھ   . مھألا يھ  ةعباتملا  ءابآلا : اھيأ  • 
تنأ  ، ظفاحت مل  نإ  اھنم  يأ  حجنت  نل  نكلو  ؛  اًزاتمم اًرخدم  نوكي  نأ  ىلع  كلفط 
ىلع عطقت  امدنع  نكلو  ؛  لماك ناسنإ  دجوي  هنأ ال  يف  كش  . ال  كدوعو ىلع   ، بأك
اًضيأ لب   ، بسحف حیحصلا  لعفلا  وھ  اذھ  نأل  سیل  هب -  يفت  نأ  كیلع   ، اًدعو كسفن 
ىلع لصحي  فوسف  مویلا  رخدا  نإ  هنأب  نمؤیل  ةيرورضلا  ةقثلا  كلفط  ئشني  يكل 

. دغلا يف  ديري  ام 

، رمألا اذھ  ةیمھأ  ىدم  ترھظ   ، رتسشور ةعماج  يف  تيرجُأ  ةمداص  ةسارد  يف 
تلصح دقلو   ، ًالفط نم ١٤  امھنم  لك  تنوكت  نیتعومجم  ىلإ  لافطألا  میسقت  متو 
رابخإب نیغلابلا  دحأ  ماقو   ، ةمطحمو ةلمعتسم  ةنولم  مالقأ  ىلع  ةعومجم  لك 

يف  . مالقألا نم  لضفأ  ةعومجم  راضحإ  لجأ  نم  الیلق  بیغیس  هنأب  لافطألا 
نم لضفأ  ةعومجم  الماح  روفلا  ىلع  غلابلا  صخشلا  داع   ، ىلوألا ةعومجملا 
اًئیش مھطعي  ملو   ، ءيش يأ  رضحي  نأ  نود  داعف   ، ةیناثلا ةعومجملا  يف  امأ   ، مالقألا

بھذیس هنإ  ةرملا  هذھ  لاقو   ، ةبرجتلا غلابلا  صخشلا  ررك  مث   ، راذعألا ىوس 
ىلوألا ةعومجملا  تلصحو   . اًمجح ربكألاو  لضفألا  تاقصلملا  نم  ةعومجم  راضحإل 

ىلع ىوس  لصحت  ملف  ةیناثلا  ةعومجملا  امأ   ، لعفلاب لضفألا  تاقصلملا  ىلع 
رابتخا ىلإ  لافطألا  عضخ   ، فاطملا ةياھن  يفو   . حیبقو ریغص  دحاو  قصلم 

ةعومجملا نم  لافطألا  ناك  ديدج : طمن  روھظ   ، رمألا يف  ریثملاو   . ولیمشراملا
يف  . لضفأ ةروصب  راظتنالا  ىلع  نيرداق  ةقثلل " لھألا   " غلابلا صخشلا  عم   ، ىلوألا

سمخل راظتنالا  نم  ىلوألا  ةعومجملا  نم  لصأ ١٤  نم  لافطأ  نكمت ٩   ، رمألا عقاو 
نكمتي مل  نیح  يف   ، ةیناثلا ولیمشراملا  ةعطق  ىلع  لوصحلل  ةلماك  ةقیقد  ةرشع 
راظتنالا نم  دحاو  لفط  ىوس   ، دوعولا اھیف  فَّوت  مل  يتلا   ، ةیناثلا ةعومجملا  نم 

. لافطألا عفاود  رمدت  نأ  ثكنُت  يتلا  دوعولا  نأش  نم  رمألا : تكردأ  دقل   . ةرتفلا هذھل 



ةیئادتبالا ةلحرملا 
 

ىلع زیكرتلا  مھنكمیس   ، ةعباسلا نس  لافطألا  غولبب  هنأ  ىلإ  تاساردلا  تلصوت 
نكي ملو   . فادھألا كلت  قیقحتل  هلعف  ىلإ  نوجاتحي  ام  لبقت  مھنكمیسو  فادھألا - 
هبسك ىلع  نيرداق  اوناك  لب   ، بسحف لاملا  موھفمل  نیكردم  لافطألا  ءالؤھ  بلغأ 
كیلإ  . ةبيرغ فئاظو  ىلع  لوصحلا  ربع  وأ  مھبیج  فورصم  ربع  ًءاوس   ،( هبسك معن  )



. حیحصلا راخدالا  راسم  ىلع  اولظیل  هب  مھربخت  نأ  بجي  ام  يلي  امیف 

يھ هینجت " رالود  لك  نم  رالود  عبر  رخدا   " ةدعاق  . اھب مزتلاو  ةیسیئر  ةدعاق  ریخت  • 
، باسحلا يف  اًعراب  كلفط  ناك  نإو   . قیقحتلا ةلھس  اھنأل  يل  ةبسنلاب  ةلضفملا 
لك ٤ نم  دحاو  رالود  راخدا   ) تالدعملا لوح  اًمھلم  اًشاقن  أدبت  نأ  كنكمیسف 
نأ نكمي  رالود .) لك  نم  اًتنس   ٢٥ ةبسن ٢٥٪  ينعت   ) بسنلا وأ  اھینجت ) تارالود 

. ةیباسحلا تالداعملا  وأ  ةدقعملا  تاریسفتلا  نم  ةدئاف  رثكأ  ةیسیئرلا  دعاوقلا  نوكت 
مازح طبر  وأ  هنانسأ  لسغ  رارغ  ىلع  ةيرورضلا  تاداعلا  كلفط  میلعتل  قوتت  املثمو 

. اًضيأ ةیلآ  هيدل  راخدالا  تاداع  لعجل  قوتت  نأ  كیلع   ، ةرایسلا يف  نامألا 

عفدت تناك  نھفرعأ  يتاللا  تاھمألا  نم  ةدحاو  كانھ  ةصرفلا ." ةفلكت   " يف ركف  • 
نم اًریغص  اًسیك  نوكت  ام  ةداع  اھلفطل -  ةفیفخ  ةبجو  ءارش  لجأ  نم  اًرالود 

د ــــ عب مو  ــــ ي ل  ــــ ك ي  ــــ لحملا ةمعطألا  رجتم  نم  سوتيرود -  تاشمرقم 
ف ١٥ ــ لكتت تارئا  ــ ط ة  ــ بعل ي  ــ ف بغر  ــ ي ل  ــــ فطلا نا  ــــ ك ة.  ــــ سردملا

ىلختي ــ س  ، نییلا ــ تلا نیعوب  ــ سألا راد  ــ م ى  ــ لع ه  ــ نأ ا  ــ قفتا كلذ  ــ ل ؛  اًرالود
ينادو ــ سلا لو  ــ فلا ةد  ــ بز ع  ــ زرألا م ك  ــ عك لوا  ــ نتیل ة  ــ فیفخلا ة  ــ بجولا ن  ــ ع
بعوت ـ ست لـم  اھ  ـ نأ مـن  مغر  ـ لا ـى  لعو  . لزن ـ ملا ي  ــ ف مألا  اھد  ــ عت ي  ــ تلا

اًّمھ اًسرد مـ اھ  ـ نبا ـم  لعت تنا  اھ كـ ـ نإف ـه،  نیح ـه فـي  تلعف ـة مـا  يمھأ ىد  مـ
ىلع لوصحلا  ـل  جأ ـر مـا مـن  مأ ـي عـن  لختلا يأ  ـة،  صرفلا ـة  فلكت موھ  ـ فم عـن 

تاشمرقم نع  يلاثم  مدختست  نأ  كنكميو   . حلطصملا اذھ  كنبا  ملع   . رخآ رمأ 
قافنإ يننكمي  نلف   ، سوتيرودلا ىلع  موي  لك  اًرالود  تقفنأ  نإ  : " لوقتو سوتيرودلا 

". ةصرفلا ةفلكت  يھ  هذھ  لضفأ -  ءيش  ىلع  لاملا  اذھ 

ناك امدنع   . لاملا راخدال  ناكم  لضفأ  وھ  دحوم  ينامتئا  باسح  وأ  فرصملا  • 
، الیلق ربك  هنألو  نآلا  نكلو   ، ءاعو يف  هلاومأ  رخدي  ناك   ، ةضورلا ةلحرم  يف  كلفط 
ال  . لافطألا تاباسح  عم  لماعتلا  هنكمي  فرصم  يف  لاملا  عضول  تقولا  ناح  دقف 
رثكأ يھ  ةیلاردیفلا  ةموكحلا  نم  ةنومضملا  فراصملا  يف  راخدالا  تاباسح  لازت 

تاداحتالاو فراصملا  بلغأ  مدقت   . هلاومأ راخداب  أدبیل  كلفط  لجأ  نم  نمآ  ناكم 
ةیلارد ــ يفلا ةس  ــ سؤملا ر  ــ بع ًءاو  ــ س ًاّیلارد -  ــ يف ًانام  ــ ض ة  ــ ينامتئالا
بجو ـ مب ـة.  ينامتئالا تادا  ـ حتالل ـة  يموقلا ة  ــ يعمجلا وأ  تاعاد  ــ يإلا نیمأ  ــ تل
كاب شـ كـل  ـد  نع اذ  هـ ركذ  تـ ـة  تفال ـع  ضت نأ  فرا  ـ صملا ـى  لع  ، نونا ـ قلا
ينعي اذھ  نأ  كلفطل  حرشاو  رمألا  ِِرثأ   ، فرصملا ىلإ  بھذت  امدنعو   . ءالمع ةمد  خـ

. ةجاحلا دنع  اھمدختسیل  انھ  لظتس  هلاومأ  نأ 

تئشنُأ اًعيرس : ًاّیخيرات  اًسرد  هیلع  ضرعتل  يلاثملا  تقولا  نوكیس  اذھ  نأ  امك 
تیمُس يتلا  ةرتفلا  لالخ  ماع ١٩٣٣،  يف  تاعاديإلا  نیمأتل  ةیلاردیفلا  ةسسؤملا 
تاكرشلا بلغأو  مھفئاظو  نورسخي  سانلا  بلغأ  ناك  امدنع   ، میظعلا داسكلاب 

يكلو  ، مھتدصرأ اھئالمع  نم  ریثكلا  رسخو   ، اھباوبأ قلغت  فراصملا  تناكو   ، سلفُت



ةسسؤملا ةیكيرمألا  ةموكحلا  تأشنأ   ، مھلاومأ سانلا  نم  ديزملا  رسخي  ال 
كلت نمضت   . اذھ انموي  ىتح  لمعت  لازت  ال  يتلاو   ، تاعاديإلا نیمأتل  ةیلاردیفلا 
ىلإ لصي  دق  غلبمب  ةیكيرمألا  ةموكحلا  كضوعتس   ، فرصملا سلفأ  نإ  هنأ  ةلاكولا 
الإ  ، بيرق تقو  يأ  يف  دحلا  اذھل  ریبك  غلبم  راخدا  نم  كلفط  برتقي  نل   ) رالود فلأ   ٢٥٠
(. نوكیلیسلا يداو  يف  لامعألا  ةداير  ةرقابع  نم  اًریغص  ًاّيرقبع  تبجنأ  دق  تنك  نإ 

يف عراب  ام  صخش  كانھ  ناك  نإ  ىرتل  هب  لصتا   ، فرصملا ىلإ  بھذت  نأ  لبق 
غلبي يذلا  يلفط  ناك   ، كلذ لعفأ  مل  يتلا  ةدیحولا  ةرملا  يف   . لافطألا عم  ثدحتلا 
فر ــ صملا فظو  ــ م لأ  ــ س امد  ــ نعو  ، ةمدخلا كابش  دنع  لاملا  عدوي  تاونس   ٨

ـل جرلا را  ـ شأ  ، اًرالود ـة ٤٣  غلابلا ـه  لاومأ ه  ــ يلإ بھذ  ــ ت يذ  ــ لا نا  ــ كملا ن  ــ ع
، لـم عبطلا . بـ عاد ـ يإلا ـل  صو ـى  لع بو  ـ تكملا با  ـ سحلا ـم  قر ـى  لإ تم  ـ صب

رعشي ملو   . يئادتبالا يناثلا  فصلا  فـي  ـل  فطل ةب  ـ سنلاب اًموھ  ـ فم ـر  مألا ـد  بي
ةنيزخ حتفو  فرصملا  فرشم  عم  تثدحت  نأ  دعب  الإ  هلاومأ  ىلع  نانئمطالاب  ينبا 

. ينبا اھاریل  فرصملا 

، فرصملا يف  لاملا  عاديإ  ىلع  كلفط  زیفحت  لجأ  نم  يناجم ."  " لام ةدئافلا  • 
؟)، ةنيزخلا ركذت  لھ   ) نامأ يف  كلاومأ  ظفحت  اھنأ  نیتزیم : فراصملل  نأ  هل  حرشا 

يكل يفاضإلا  لاملا  نم  لیلقلا  كل  عفدي  فرصملا  نأ  يأ   ، دئاوف كل  عفدت  اھنأ  امك 
، ةریخألا ماوعألا  يف  فراصملا  نأ   ، هیف كش  امم ال   . هیف كلاومأ  عاديإ  ىلع  كزفحي 

تناك  ، تاینینامثلا ةيادب  يف   ) زواجتت ١٪ ال  ةلیئض  ةبسنب  الإ  دئاوف  عفدت  دعت  مل 
نأ نم  مغرلا  ىلعو   ، نيددع نم  ةنوكم  بسنب  دئاوف  ىلع  لصحت  راخدالا  تاباسح 
مغرو نیعم .) دح  ىلإ  لصتل  ءطبب  دادزت  اھنأ  الإ   ، اھتقباسل دوعت  نل  ةدئافلا  بسن 
ةبسن  ، ءيش لك  مغرف   . نآلا ذنم  میھافملا  كلت  هملعت  نأ  كلفط  دیفیس   ، اذھ

رظن يف  ةعئار  لازت  ال  رالود  ةئام  لك  ىلع  ًاناجم  اًدحاو  اًرالود  ينعت  غلبت ١٪  ةدئاف 
. ةیئادتبالا ةلحرملا  يف  لفط  لك 

اھعفدت يتلا  ةدئافلا  بسن  ةلآض  ببسب   . ةمءاوم جمانرب  اوئشنأ  ءابآلا : اھيأ  • 
كیلع نوكي  امبر   ، تنكمت نإ   ، يلاحلا تقولا  يف  راخدالا  تاباسح  ىلع  فراصملا 
زفاوح يھ  ةمءاوملاو   ، راخدالا ىلع  هعیجشتل  ةمءاوم  باسح  كلفط  حنمت  نأ 

. اًضيأ لافطألا  دیفتو   ، دعاقتلا تاباسح  يف  مھلاومأ  عضو  ىلع  نیغلابلل  ةریبك 
مامأ رالود  ىتح  وأ  كلفط -  هرخدي  رالود  لك  لباقم  اًتنس  ىلع ٥٠  لوصحلا  لیخت 
مل نإ  ىوصق  ةینازیم  ديدحت  نم  دكأت  نكلو  ؛  ةفلكتلا لمحت  نم  تنكمت  نإ  رالود  لك 

ينربخأ  . رھش لك  ددحم  ردق  نع  ديزي  لاملا  نم  ردقب  ةمھاسملا  يف  بغرت  نكت 
نأ الإ   ، راخدا باسح  هنبال  دعأ   ، ةینلا نسح  دلاو   ، هفرعي لجر  نع  يئاقدصأ  دحأ 
ري مل  هنبا  نأ  ةجردل  ةياغلل  ةلیئض  تناك  ىلإ ٠.٣٪  لصت  يتلا  فرصملا  ةدئاف  ةبسن 
كل عفدأس   ، هرخدت رالود  لك  مامأ  : " ةقفص هدلاو  هعم  دقع  اذل  ؛  راخدالا نم  ةدئاف 

، رمألا نع  هلأسو  لجرلا  اذھ  يقيدص  لباق   ، رھشأ ةعضب  دعب  ىلإ ٥٪ ." لصت  ةبسن 



ةبظاوملا يننكمي  الو   ، هیلع لصحي  رالود  لك  رخدي  ينبا  نإ   ، عیظف : " لجرلا لاقف 
". ةدئافلا عفد  ىلع 

هنكلو  ، ًاّیھيدب رمألا  اذھ  ودبي  دق   . مكئانبأ تارخدم  ىلع  اوطست  ال  ءابآلا : اھيأ  • 
امدنع هتنبا  مون  ةفرغ  ىلإ  للستلا  يتاقيدص  ىدحإ  جوز  داتعا  دقف   . ركذلا قحتسي 

وأ موي  دعب  لاملا  دیعي  ناك  مث   ، اھتارخدم ىلع  وطسلاو  يفاكلا  لاملا  كلتمي  ال 
امدنعو  ، لاملا ةداعإ  يسن   ، ةرم تاذ   . ىفتخا هنأ  هتنبا  فشتكت  نأ  لبق  نینثا 
خرصت تأدب   ، تاجلثملا يرتشتل  اھتارخدم  نم  لاملا  ضعب  ذخأتل  هتنبا  تبھذ 

يف ةبغرلاب  انرعش  دق  اًعیمج  اننأ  يف  كش  ال   . تقرُس دق  اھنأب  ةلئاق  يكبتو 
مھتارخدم نم  تارالود  ىلع ١٠  لوصحلا  لجأ  نم  انئانبأ  مون  فرغ  ىلإ  للستلا 

دحأ يف   ، رمألا عقاو  يف   . يلآلا فارصلا  ةنیكام  نم  لاملا  بحس  ىسنن  امدنع 
. مھلافطأ تارخدم  ىلع  اوطس  مھنإ  ًابيرقت  ءابآلا  ثلث  لاق   ، يأرلا تاعالطتسا 
نم للقت  كنإف   ، دوھشملا مرجلاب  كیلع  ضبقلا  مت  نإ  هنأ  يف  ةلكشملا  نمكتو 
ناكم تالاصحلاو   ، رخدت نأ  دیفملا  نم  كلفطل : اھمیلعت  لواحت  يتلا  سوردلا  ةمیق 

تافورصمب ةقلعتملا  تارارقلا  عیمج  اوذختي  نأ  ءابآلا  ىلع   . هیف لاملا  عضول  نمآ 
اذھ هلعجیس  ثیح   ، هدحو هكلم  هتارخدم  نأب  لفطلا  رعشي  نأ  بجي   ، اذل  ، ةرسألا
ضعب يف  هنأ  يف  كش  ال   . هنم هتارخدم  ذخأت  ال  اذل   ، جضنلاو ةیلالقتسالاب  رعشي 
لام ىوس  لزنملا  يف  الام  دجت  الو  لزانملل  تابلطلا  لیصوت  لماع  رضحي  دق  نایحألا 
هیلإ هدرت  نأ  نم  دكأت  نكلو  ؛  لاملا كضرقي  نأ  هنم  بلطت  نأب  سأب  ال  نكلو   ، كنبا

". ةدئافك  " ًاّیفاضإ اًرالود  هحنماو  يلاتلا -  مویلا  يف 

 

 



ةيدادعإلا ةلحرملا 
 

يف ةكراشملا  ىلع  لافطألا  لمحل  اًعئار  اًتقو  ةيدادعإلا  ةساردلا  تاونس  ربتعت 
اوبعوتسي نأ  اھنیح  مھنكمیس  ثیح   ، راخدالا تاداع 

مھنأ امك   ، اًّنس رغصأ  الافطأ  اوناك  ول  امم  لضفأ  ةروصب  نسلا  كلت  يف  موھفملا  اذھ 
نلو  ، كتارضاحم نم  مھللم  ةیحجرأ  دادزت  ثیح   ، ةيوناثلا ةلحرملا  ىلإ  دعب  اولصي  مل 
يف نوبغریس  لب   ، ءيش لك  سیل  اذھو   . اوفرصنیل لاملا  مھیطعت  نأ  الإ  كنم  اوديري 

تاوطخلا نأش  نمو   ، اھئارشل راخدالا  نم  ریثكلا  بلطتتس  نمثلا  ةظھاب  رومأ 
. رمألا اذھ  قیقحت  ىلع  دعاست  نأ  ةیلاتلا 

ةبيرغ ةلمجلا  هذھ  ةغایص  ةقيرط  نأ  ملعأ   . لاملا ءرملا  كلتمي  الأ  دیجلا  نم  سیل  • 
نم لاملا  راخدا  عئارلا  نم  نوكیس  هنأ  نیح  يف  يدصقم : وھ  اذھ  نكلو   ، ام دح  ىلإ 
هنأ الإ  لصفلا -  اذھل  ةیسیئرلا  فادھألا  دحأ  اذھ  نإ  ثیح  ةدیفم -  ءایشأ  ءارش  لجأ 
هذھ دحأ  ءارش  ناك  نإو   . ءایشألا كلت  ىلع  هلاومأ  عیمج  قفني  الأ  كلفط  ىلع  بجي 

، لماكلاب يفرصملا  كلفط  باسح  ىلع  يتأیس  ءایشألا 

كانھ نأ  امك   ، ءارشلا لبق  لاملا  نم  ديزملا  رخدیل  الیلق  رظتني  نأ  هیلع  بجیسف 
دصقُي الو   ، هتاذ دح  يف  راخدالا  لجأ  نم  رخدي  نأ  دیجلا  نم  هنأ  يھو   ، ىرخأ ةقيرط 

 - لاملا ىلإ  جاتحتس  ىتم  اًدبأ  فرعت  نل   ، عقاولا يف   . عاتمتسالا نم  هعنمت  نأ  اذھب 
ءيش ءارش  لجأ  نم  ىرخأ  ًانایحأو  ةدشب  هیلإ  جاتحت  ءيش  ءارش  لجأ  نم  ًانایحأ 
نإ  . ةلضفملا ةیقیسوملا  كتقرفل  لفح  روضحل  ةركذت  رارغ  ىلع   ، ةدشب هديرت 

ظفتحت نأ  لضفألا  نم  هنأ  نع  كیھان   ، تارایخلا كنم  دفنتسف   ، هلمكأب كلام  تقفنأ 
. ةئراطلا تالاحلا  لجأ  نم  ًابناج  لاملا  ضعبب 

وأ فرصملا  ىلإ  بھذا   . ًانامأ تاباسحلا  رثكأ  نم  دئاوفلا  ىلعأ  ىلع  لصحا  • 
ىرت نأ  بلطاو   ، ةيدادعإلا ةلحرملا  يف  يذلا  كلفط  ًابحطصم  ينامتئالا  داحتالا 
رظنا  ) اھیف كارتشالاب  كلفط  ركفي  نأ  نكمي  يتلاو  اًمامت  ةنمآلا  تاباسحلا  ةعومجم 
يتلا ةدئافلا  تالدعم  نأ  مغرو   ،( رمألا اذھ  نع  ديزملل  ةیلاتلا  ةحفصلا  يف  لودجلا 

، ةیضاملا ةریخألا  ماوعألا  يف  ةياغلل  ةلیئض  تاباسحلا  هذھ  لباقم  فراصملا  اھعفدت 
كدعاستس ام  اذھو   ، كلفط لاومأ  ىلع  ظافحلا  وھ  انھ  فدھلا   . اھب سأب  ال  هنإف 

. هلعف ىلع  تاباسحلا  كلت 

وأ  Bankrate. com رارغ ىلع  ةینورتكلإ  عقاوم  كلفط  عم  حفصتت  نأ  كنكمي  امك 
ةیلحملا فراصملا  ضعب  ىلع  رورملا  وأ   ،DepositAccounts. com

نیب قرافلا  ناك  نإ  ىتحو   . ةدئاف راعسأ  ىلعأ  كلتمت  ضورعلا  يأ  ايرتل  هتبحصب 
ةدشب رذحا  نكلو  ؛  ضورعلا نیب  نراقي  فیك  كلفط  ملعتس   ، ةياغلل الیئض  نیفرصم 

تلق يتلا  هتاباسح  دحأب  كلفط  مدصتس  فراصملا  بلغأ  نإ  ثیح   ، موسرلا



دجیل تارالود  كلفط ١٠  رخدي  نأ  نم  أوسأ  ءيش  الف   . ىندألا دحلا  نع  هیف  لاومألا 
غلبت ٥ ةيرھش  موسر  ببسب  هتارخدم  فصن   ، لاملا ةدايز  نم  الدب   ، دقف دق  هنأ 

نكمي  ) ةینامتئالا تاداحتالا  كلذكو  ةیمیلقإلاو -  ةیلحملا  فراصملا  لیمت   . تارالود
وأ  ASmarterChoice. org عقوم ىلع  هب  كرتشتل  اھنم  دحاو  ىلع  روثعلا 
لجأ نم  ةدصرألا  تابلطتم  لقأب  مازتلالا  ىلإ   ،(  MyCr editUnion. gov

ةيرھشلا موسرلا  يغلي  وأ  لافطألاب  ةصاخ  تاباسح  مدقي  اھضعب  نأ  امك   ، لافطألا
راخدالا تاباسح  بلغأ  روطتت  مل   ، فسألل  . كباسحب كلفط  باسح  تطبر  نإ  اًمامت 

، يفرصملا هطاشن  ىلع  ًاّيدام  الیلد  كلفط  كلتمي  نل  اذل   ، دیعب نمز  ذنم  ةيراجلا 
تنرتنإلا ربع  هباسح  هيرت  نأ  كنكمیس   ، باسحلا يف  لاملا  عدوي  نأ  درجمب  نكلو 

. يكذلا فتاھلا  ىلع  وأ 

رمألاب نیمتھم  مكلافطأ  ناك  نإ  الإ  تنرتنإلا -  ربع  فراصملا  اولھاجت  ءابآلا : اھيأ  • 
نإ هظحالتس  يذلا  رمألا   ، ىلعأ ةدئاف  راعسأ  تنرتنإلا  ربع  فراصملا  عفدت   . ةياغلل
لظیس  ، ةيدادعإلا ةلحرملا  يف  كلفطل  ةبسنلاب  نكلو   ، ةنراقملا عقاوم  ترشتسا 

نأ مكل  يتحیصن   . ةیمھألا نم  ریبك  بناج  ىلع  اًرمأ  ةیقیقحلا  فراصملا  عم  لماعتلا 
ىتح  ، يلاحلا تقولا  يف  ةتباثلا  نكامألا  تاذ  فراصملا  عم  لماعتلاب  اومزتلت 
فارصلا ةقاطب  مادختسا  وأ  فرصملا  فظوم  ىلإ  لاملا  میلست  كلفطل  ىنستي 
ًاباسح حتفي  نأ  هنكمي  رثكأ  ربكي  امدنعو   ، لاملا ملاع  يف  مھسي  هنأب  رعشيو  يلآلا 
موقت نأ  بجي  رمأ  اذھ   . ىلعأ ةدئاف  تالدعم  ىلع  رثع  نإ  تنرتنإلا  ربع  فرصم  يف 

، نآلا يضارتفالا  راخدالا  باسحل  ةدرجملا  ةبرجتلل  اًزھاج  حبصأ  نإو   ، كلفط عم  هب 
ربع فراصملا  نع  ةءارقلاو  ةيوناثلا  ةلحرملا  مسق  ىلإ  ةرشابم  لقتنت  نأ  كنكمي 

. تنرتنإلا

لاملا راخدال  اًمامت  ةنمآ  تاباسح   ٣
 

ينجو فراصملا  يف  لاملا  ىلع  ظافحلل  ةقيرط  طسبأ  هذھ   . راخدالا تاباسح   ١
نم ىندأ  دح  ىلع  ةظفاحملا  ىلإ  اًمود  جاتحتس  ثیح  ؛  اھنم ةدئافلا  ضعب 

لافطألل مدقت  فراصملا  ضعب  نأ  الإ   ، ةيرھش موسر  عفدل  رطضت  ىتح ال  تارخدملا 
كرد يـ نأ  ـب  جي ـى.  ندأ حـد  نود  ـن  مو مو  ــ سرلا ن  ــ م ةا  ــ فعم ةصاخ  تاباسح 
ني ـ ناوقلل اًق  ـ بط ةد  ـ يقم هذ  هـ را  ـ خدالا تابا  ـ سح مـن  تابوح  ـ سلا نأ  ـك  لفط

. طقف رھش  لك  بحس  تارم  تسب  ةیلاردیفلا 

تالدعم عفدت  اھنأ  امك   ، اًریثك راخدالا  تاباسح  هبشت   . لاملا قاوسأ  تاباسح   ٢
نم الیلق  ىلعأ  تارخدملا  نم  ىندأ  دح  ىلإ  جاتحت  اھنكلو   ، الیلق اھنم  ىلعأ  ةدئاف 
تدجو نإ  الإ  تاباسحلا  هذھ  نم  يأ  مادختسا  ىلإ  كب  ةجاح  الو   . راخدالا تاباسح 

. ةيدیلقتلا راخدالا  تاباسح  نم  لضفأ  ةقفص 



ةرتفل فرصملا  يف  كلاومأ  عدوت  نأ  تاباسحلا  كلت  بلطتت   . راخدالا تاداھش   ٣
نم لاملا  بحست  نأ  كنكمي  هنألو ال   . اًتباث ةدئاف  رعس  كل  مدقتو   ، نمزلا نم  ةددحم 

لصحتسف  ، ًاّیئازج ًاطرش  عفدت  نأ  نود  نم  ةددحملا  ةرتفلا  ءاھتنا  لبق  باسحلا  اذھ 
لافطألا بلغأ  كلتمي  نل   . راخدالا تاباسح  نم  الیلق  ىلعأ  ةدئاف  تالدعم  ىلع 

تداز املك  هنأ  عامس  نأ  الإ   ، راخدا ةداھش  حتفل  ىندأ  دحك  اھوحن  وأ  رالود   ٥٠٠
. مھل اًریبك  اًزفحم  نوكیس  ةدئافلا  تالدعم  تداز   ، تارخدملا

ةيوناثلا ةلحرملا 
 

نع ةفرعملا  نم  ديزملا  ىلإ  جاتحیس   ، ةيوناثلا ةلحرملا  ىلإ  كلفط  لصي  امدنع 
عم لاملا  نورخدي  مھءانبأ  نأ  نم  دكأتلا  ىلإ  ءابآلا  جاتحي  نكلو  ؛  هلاومأ قافنإ  ةیفیك 

. مھرابتعا يف  ةساردلا  ءاھتنا  دعب  ام  فادھأ  عضو 

مھؤابآ لمحتي  نيذلا  لافطألا  نأ  تاساردلا  ترھظأ   . ةعماجلا لجأ  نم  راخدالا  • 
نيذلا لافطألا  نم  لقأ  تاجرد  طسوتم  نوققحي  ةعماجلا  فیلاكت  ءابعأ  لماك 

بب ــ س د  ــ عب ح  ــ ضتي م  ــ ل ه  ــ نأ ن  ــ م مغرلا  ىلعو   ، فیلاكتلا كلت  يف  نومھسي 
مھ ـ سي نأ  ب  ــ جي ه  ــ نأ ن  ــ بالا كرد  ــ امد ي ــ نع ه  ــ نأ و  ــ يني ه ــ مخت نإ  ــ ، ف اذ ــ ه
ـة برجتلا ـك  لت لالغت  ـ سال هزفا  حـ دادزي  ـا،  يلعلا هتا  ـ سارد فیلا  ـ كت فـي 

مسقب ولو  دعاسي  نأ  كنبال  لضفألا  ـه مـن  نأ باب  ـ سأ ني  اذ مـن بـ ـ هو  ، اھ ـ لمكأب
مھنإ نولوقي  دق  ءابآلا  نم  ریثكلا  نأ  مغرو   ، ةیعماجلا ةساردلا  فیلاكت  نم  لیئض 
طقف ةلق  نإف   ، ةیعماجلا مھتسارد  فیلاكت  يف  اومھسي  نأ  مھئانبأ  نم  نوعقوتي 
دحأ لصوت  دقلو   ، راخدالا ناوأ  توفي  نأ  دعب  اذھ  ىلإ  مھءانبأ  نوھجوي  نم  مھ  مھنم 
مھسي نأ  نوديري  ءابآلا  نم  ةبسن ٨٥٪  نأ  نم  مغرلا  ىلع  هنأ  ىلإ  تاعالطتسالا 
اوأدبي نأ  مھئانبأ  نم  اوبلط  طقف  مھنم  نإف ٣٤٪   ، ةعماجلا فیلاكت  يف  مھدالوأ 
ضعب رخدي  نأ  هنم  عقوتت  كنأ  كنبال  حضو   ، عساتلا فصلا  نم  اًءدب   . اھلجأ نم  راخدالا 
يتلا ايادھلا  نم  وأ  لمعلا  ربع  هیلع  لصح  ًءاوس  ةیعماجلا  هتسارد  لجأ  نم  لاملا 

. براقألا نم  اھیلع  لصحي 

ءبع نم  للقت  ةقيرطب  رخدي  نأ  نبالا  لواحیسو   . رمألا اذھ  لعفل  قرط  ةدع  كانھ 
ةیموكحلا ةیلاملا  ةدعاسملا  رادقم  ةعماجلا  ددحت  امدنعف   ، هل ةرسألا  ةدعاسم 

بلا ــ طلا تارخد  ــ م ى  ــ لإ نور  ــ ظني مھنإف   ، ةرسألا اھیلع  لصحت  دق  يتلا 
نأ نوعقو  ــ تيو  . فیلا ــ كتلا ن  ــ م ةب ٢٠٪  ــ سنب مھ  ــ سي نأ  ه  ــ نم نوعقو  ــ تيو
نأل امھتارخد  ــ م ن  ــ م ط -  ــ قف  ٪٥.٦ ل -  ــ قأ ةب  ــ سنب ناو  ــ بألا مھ  ــ سي

نھرلا اھنیب  نم   ، ىرخألا تامازتلالا  ن  ــ ري م ــ ثكلا امھيد  ــ نأ ل كرد  ــ تاعما ت ــ جلا
كنم بلطتت   ) نيرخآلا ءانبألا  فيراصم  نع  كیھان   ، ةرایسلا طاسقأو  يراقعلا 
دعب رمألا  اذھ  لوانتأس  ينكلو   ، يلاحلا كلخد  نم  ربكأ  ةصحب  مھست  نأ  تاعماجلا 

ل ــ ثم  ، ةد ــ عاقلا ك  ــ لت ة  ــ يبلتل قر  ــــ طلا ض  ــــ عب كا  ــــ نھ ن  ــــ كلو ل)؛  ــــ يلق



ىم ــ سُي ة  ــ عماجلاب صا  ــ خ با  ــ سح ي  ــ ف ه  ــ لاومأ رخد  ــ ي ك  ــ نبا ل  ــ عجت نأ 
ل ــ صفلا ر  ــ ظنا  ، تابا ــ سحلا ك  ــ لت ن  ــ تا ع ــ مولعملا ن  ــ د م ــ يزملل ة ٥٢٩ ( ــ طخلا

(. عساتلا

ال ـه  نأ دا  ـ قتعالا خ  ــ ف ي  ــ ف ع  ــ قت الأ  د  ــ كأت  ، ءي ــ ش يأ  ن  ــ ع ر  ــ ظنلا ض  ــ غب
تادعا ـ سملا ـب  تكم نأل  ـة،  عماجلا ـل  جأ مـن  ـك  لفط را  ـ خدا مـن  ىزغ  مـ ـد  جوي

، فر ـ صملا فـي  هرا  ـ خدا با  ـ سح فـي  الا  مـ ـك  لتمي ـه  نأل هبقاعي  سـ ـة  يلاملا
، الوأ  . ةئطاخ اھنأ  تبث  بابسأ  ةدع  كانھ  نإف   ، ةركفلا كلت  عم  فطاعتأ  ينأ  مغرو 
ىلع كنبا  لصح  نإ  ىتحف   ، لاملا كالتما  مدع  نم  ریثكب  لضفأ  لاملا  ضعب  كالتما 
اھنأش نم  ةرخدم  لاومأ  ةيأو   ، اًضورق لمشت  نأ  حجرملا  نمف   ، ةیلاملا ةدعاسملا 
ةیلاملا تادعاسملا  تالدعم  ریغت  ببسبو   ، اذھ ىلع  ةوالع   . نيَّدلا نم  لیلقتلا 
باسح يف  لاومأ  ةيأ  دوجو  مدع  عم  هنأ  ىلع  نھارت  الأ  لضفألا  نمف   ، تقولا لاوط 

لجأ نم  ةیلاملا  تادعاسملا  ىلع  لوصحلل  اًمامت  الھؤم  هلعجیس  يفرصملا  كنبا 
. ةعماجلا

ةلحرملا هذھ  يف  كنبا  فدھ  حبصأ  دقل   . تنرتنإ فرصم  يف  كلاومأ  عضو  يف  ركف  • 
نآلا لضفألا  نم  حبصأ  يأ   ، ةریبك تادئاع  ىلع  لوصحلا  سیلو   ، هلاومأ ىلع  ظافحلا 
امبر ةنمآلا -  راخدالا  تاباسح  ىلع  ةدئاف  راعسأ  لضفأ  نع  ثحبلا  ىلع  هتدعاسم 

فراصملا نم  ىلعأ  ةدئاف  راعسأ  اھبلغأ  مدقت  يتلاو   ، تنرتنإلا فراصم  يف  اذھ  دجت 
تنرتنإلا فراصم  موھفم  بعوتسیل  يفكي  امب  اًریبك  كنبا  حبصأ  دقل   . ةيدیلقتلا

عقوم حفصتي  نأ  هنم  بلطا  كلذل   . اًّنس رغصأ  ناك  امدنع  هكاردإ  ریثكب  قوفت  ةقيرطب 
يف  . ةدئافلا راعسأ  ىلعأ  ىلع  روثعلل   DepositAccoubts. com وأ  Bankrate. com

ة ــ ضفخنم را  ــ خدالا تابا  ــ سح ى  ــ لع ةد  ــ ئافلا راع  ــ سأ تنا  ــ ، ك ةریخألا ماوعألا 
مـا حوار  ـ تي ـه  يلع ـل  صحت قـد  ةد  ـ ئاف رع  سـ ل  ــ ضفأ نأ  ةجرد  ــ ل ة  ــ ياغلل
لا ـ ملا مـن  ري  ـ ثكلا ـى  لع لو  ـ صحلا ـي  نعي ال  اذ  هـ نأ  ـم  غرو و١٪.  ني ٠.٠٥  بـ

راعسأ لضفأ  نع  ثحبلا  ةقيرط  داتعي  هلعج  ربع  كنبا  دیفیس  ـه  نإف  ، يفا ـ ضإلا
ةنراقملا ثدحُتس   ، ةلاحلا كلت  يفو   ، لبقتسملا يف  عفترت  نأ  حجرملا  نمو   ، ةدئاف
ظوفحم هنأ  رخدملا  لاملاب  قلعتي  يذلا  مھألا  رمألا   . اًریبك اًقراف  ةدئافلا  راعسأ  نیب 
نَّمؤم تنرتنإلا  ربع  فرصم  يأ  نأ  نم  دكأتت  نأ  مھملا  نم   ، ببسلا اذھل   . نامأ يف 

ةسسؤملا راعش  نع  ثحبلا  ربع  تاعاديإلا  نیمأتل  ةیلاردیفلا  ةسسؤملا  ةطساوب 
ةطساوب نَّمؤم   " وأ تاعاديإلا " نیمأتل  ةیلاردیفلا  ةسسؤملا  يف  وضع   " ةرابع نع  وأ 

. فرصملا عقوم  ىلع  تاعاديإلا " نیمأتل  ةیلاردیفلا  ةسسؤملا 

تارامأ مھیلع  رھظت  ىتح  وأ  ءابآلا -  ضعب  قلقي  ةیفاضإلا ."  " ءایشألا لجأ  نم  رخدا  • 
اھديري يتلا  ءایشألا  عیمج  ءارش  لجأ  نم  لاملا  ریفوت  نوعیطتسي  مھنأل ال  لجخلا - 
دیجلا نم   ، عقاولا يفف   ، روعشلا اذھ  نم  صلختف   ، ءابآلا ءالؤھ  نم  تنك  نإ   . مھؤانبأ
مھسي نأ  هیلعف  ام  اًئیش  دارأ  نإ  هنأب  هربخت  نأو   ، رخآل تقو  نم  كلفطل  لوقت ال  نأ 



ءارشل لاملا  كلتمت  تنك  ام  اذإ  ىلع  اذھ  قبطنيو   . اھلمكأب اھلمحتي  وأ  هتفلكت  يف 
ءيش يأ  ىلع  نولصحي  نيذلا  لافطألاف   . هكلمت ال  وأ  هلجأ  نم  ءایشألا  هذھ 
ةعئار ةصرف  مھسفنأ  ىلع  نوتوفي  راظتنالا  وأ  راخدالا  ىلإ  ةجاحلا  نود  نم  هنوديري 

، يرورض ریغ  اًئیش  بلطي  امدنع  ةمداقلا  ةرملا  يف   . ةمھم ةیتایح  تاراھم  ملعتل 
دقو  . هتارخدم نم  هلمحت  ىلإ  جاتحي  يذلا  امو  هتیطغت  كنكمي  امع  هعم  ثدحت 
راتیجلا ءارش  لجأ  نم  لاملا  راخداب  أدبي  امدنع  هعادبإ  ىدم  ةيؤر  نم  شھدنت 

وھف  ، هديري ءيش  لك  عیطتست  كنأ ال  ىلع  كلفطل  رذتعت  . ال  هديري يذلا  يئابرھكلا 
يتلا ءایشألا  ءارش  لجأ  نم  راخدالا  ةیفیك  ملعتل  ةصرفلا  هحنمت  كنأل  ظوظحم 

. اھديري

لاملا نم  ریثكلا  ىلع  لصحي  كنبا  أدب  نإ 

ع ــ متجم ي  ــ ف لوألا  روھ  ــ ظلاف ة : ــ عئار ن  ــ س ةر  ــ شع ةسدا  ــ سلا ن  ــ س
ر، ــ شع سما  ــ خلا دالي  ــ ملا مو  ــ ي ة،  ــ يریخلا تاكرا  ــ شملا ةياد  ــ ب  ، نیغلا ــ بلا
عـن ـر  بعت ـة  يرمع سو  ـ قط اھ  ـ عیمج ـة،  يوناثلا ة  ــ سردملا ن  ــ م جر  ــ ختلاو

ةظھاب ايادھ  ىلع  لوصحلا  امبرو  ءاقدصألاو -  لھألا  كارتشا  لمشتو  غو  ـ لبلا
كنأ يف  كش  ال  اذھ -  ركذت  كیلعف   ، ةدیج ايادھ  كؤابرقأ  رضحي  مل  نإو   ) نمثلا

(. ركذتتس

كتاعقوت ددحت  نأ  كیلع  نوكیسف   ، اذھ لثم  ثدحب  لافتحالا  ددصب  كترسأ  تناك  نإ 
. تاكیشلا نم  ديدعلا  وأ  لاملا  نم  ریثكلا  ىلع  كلفط  لصحي  نأ  لبق  لاملا  قافنإب 
و ــــ هو ل  ــــ فحلا د  ــــ عب ه  ــــ مون ة  ــــ فرغ يف  كلفط  ریسي  امدنع   ، كلذ دعبف 

زئاوجلا ــ ب نوزو  ــ في نيذ  ــ لا ني  ــ بعاللا ك  ــ ئلوأ ل  ــ ثم  ، لاملا ــ ب ى  ــــ طغم
جور ــ خلا ت  ــ قو تا  ــ ف د  ــ ق نو  ــ كي  ، تاقبا ــ سملا جمار  ــ ب ي  ــ ف ىر  ــ بكلا
يف اھعضتس  ل  ــ ه ه : ــ لاومأ قا  ــ فنإ ة  ــ يفیكب ق  ــ لعتت ة  ــ ينالقع ة  ــ طخب

؟ ةيریخلا لامعألل  اھنم  مسقب  عربتتس  لھ  ؟  ةعماجلا لجأ  نم  هتارخدم  باسح 
ةیعیبر ةلحر  وأ  لوبط  ةعومجم   ) اھديري ءایشأ  ءارش  ىلع  كلفط  اھقفنیس  لھ 

؟ لفحلا تاقفن  ةیطغت  لجأ  نم  لاملا  اذھ  ىلإ  ةلئاعلا  جاتحتس  مأ  )؟  نمثلا ةظھاب 
لاملا میسقت  متیس  حجرألا ) وھو   ) مأ  ،( هلعف ىلإ  يادلاو  رطضا  ام  اذھ  ناك  )

؟ هاجتا نم  رثكأ  يف  همادختساو 

ىلعو كترسأل  ةيداملا  ةلاحلا  ىلع  دمتعیس  هلعف  راتختس  ام  نأ  يف  كش  ال 
لاملا اذھ  نأ  دقتعي  لفطلا  تكرت  نإ  كنإ  لوقأو   . لفطلا هیلع  لصح  يذلا  غلبملا 

نم هنم  اًریبك  اًمسق  رخدي  نأ  هیلع  بجي  هنأب  هربخت  نأ  كیلع  نوكیسف   ،" هكلم "
، عانقإلا ىلع  اًرداق  تنك  نإو   . اھنم ةیعماجلا  ةصاخ   ، ةیلبقتسملا تارخدملا  لجأ 

مغرو  . هرایتخا نم  ةيریخ  ةسسؤم  وأ  مھم  عورشم  ىلإ  هنم  مسقب  عربتي  هلعجاف 
جورخلا ىلع  هتدعاسم  كیلع  نوكیسو   ، كنبا لازي  ال  هنإف   ،" هلاومأ  " نوكتس اھنأ 
لصحيو ربكي  امدنع  اًریثك  رمألا  اذھ  هدیفیسو   ، لاملا اذھب  قلعتت  ةمیكح  ةطخب 



. بئارضلا نم  هلاومأ  دادرتسا  وأ  هلمع  يف  ةوالع  ىلع 
 

ةیعماجلا ةلحرملا 
 

ا ــ م ب  ــ لغأ نإ  ثي  ــ ح  ، راخدالا ــ ب ك  ــ نبا ءد  ــ ب تاون  ــ سلا ك  ــ لت ب  ــ سانت ال 
ةيرور ـ ضلا تافور  ـ صملا كلذ  ـ كو ـة،  ساردلا فیلا  ـ كت ـى  لإ بھذي  ــ س هر  ــ خدا
راظتنالل رطضي  ـا سـ مبر ؟  اذ ـد كـل هـ عب هرا  ـ خدا ـه  نكمي اذا  ـة. مـ يعماجلا ةا  ـ يحلل
مدختسا  • . ةیلاتلا حئاصنلا  عابتا  كیلع  نكلو  ؛  ةیعماجلا ةساردلا  ءاھتنا  دعب  امل 
تلصوت  ، اًقباس انركذ  امك   . ةیعماجلا ةساردلا  فیلاكت  يف  تارخدملا  ضعب 

، ةیعماجلا هتسارد  فیلاكت  يف  لاملا  نم  لیلقلاب  كنبا  مھسأ  نإ  هنأ  ىلإ  تاساردلا 
مھاسم هنأب  رعشیس  هنأل  ؛  هتسارد يف  لضفأ  ةروصب  يدؤي  نأ  حجرملا  نمف 

نم اًءزج  وأ  هتماقإ  ةفرغ  تاروكيد  وأ  بتكلا  فیلاكت  عفدیس  ناك  ًءاوسو   . رمثتسمو
ةمھاسملا ىلع  هتارخدم  نم  ءزج  قافنإ  ىلع  هثح  نوكیس   ، ةساردلا تافورصم 

كنبا تلعجو  ةيوناثلا  ةساردلا  مسق  يف  ةروكذملا  يحئاصن  تعبتا  نإ   . اًعئار اًرمأ 
. كعم هب  مھسیل  لاملا  نم  ًالیئض  اًردق  كلتمیسف   ، ةیعماجلا هتسارد  لجأ  نم  رخدي 

ينجل ةعئار  تاقوأ  فیصلا  لوصف   . تعطتسا نإ  فیصلا  ءانثأ  يف  رخدي  هلعجا  • 
يساردلا ماعلا  لالخ  قافنإلا  ةحاسم  كنبا  رخدملا  لاملا  حنمیس  ثیح   ، لاملا

لیلقت هنكمیس  وأ   ، لمعلا تاقوأ  لیلقتو  راكذتسالا  ىلإ  ةدشب  جاتحیس  امدنع 
لالخ ام  رمأ  لعفب  كنباب  فاطملا  ىھتنا  نإ   . اھیلإ جاتحي  دق  يتلا  ةبلطلا  ضورق 
دكأتف  ،( رجألا ةعوفدم  ریغ  بيردت  ةرتف  لثم   ) لاملا ينج  ىلع  هدعاسي  ال  فیصلا 
لمعلل اًّرطضم  نوكیس  هنأ  اذھ  ينعي  دقو   . رارقلا اذھ  ةصرف  ةفلكتب  هركذت  نأ  نم 

لالخ هلمع  نم  هبسك  يذلا  لاملا  ىلع  دامتعالا  نم  الدب   ، يساردلا ماعلا  لالخ 
(. ثلاثلا لصفلا  رظنا   ، فئاظولا نع  ديزملل   ) فیصلا

 

بابشلا ةلحرم 
 

، يلاملا هلالقتسا  قیقحت  لجأ  نم  راخدالا  ىلإ  غلابلا  كنبا  جاتحیس  رخآ : لاجم  ال 
ام كیلإو   ، ىضم تقو  يأ  نم  ةیمھأ  رثكأ  ةعتملا  لیجأت  ىلع  ةردقلا  حبصتسو 

. هل هلوق  ىلإ  جاتحتس 

عوضوم نع  ثدحتلا  لواحت  امدنع   . ةئراطلا تالاحلل  كتارخدم  نم  اًءزج  ددح  • 
عافترا نم  ىوكشلاب  كیلع  دري  دقف   ، غلابلا كنبا  عم  ةئراطلا  تالاحلا  تارخدم 

بور ــ ض ن  ــ م ًابر  ــ ض حب  ــ صأ را  ــ خدالا نأ  فیكو   ، روجألا ضافخناو  تاراجيإلا 



ءد ــ بل كترا  ــ شإ هذ  ــ ه نوكت  ــ سو ه.  ــ لیج ءا  ــ نبأل ةب  ــ سنلاب لیحت  ــ سملا
رد ــ قب و  ــ لو ى  ــ تح  ، نآلا ذ  ــ نم را  ــ خدالا ءد  ــ ب بو  ــ جو بب  ــ س ن  ــ ع ثيد  ــ حلا
ة ــ ئراطلا تالا  ــ حلا تارخد  ــ م ي  ــ نعت د  ــ قو  . ماظتنا ــ بو  ، لا ــ ملا ن  ــ م لیئ  ــ ض
ن ــ ل يلاتلا  ــ بو ة -  ــ يلاملا ة  ــ ثراكلاو ة  ــ يلاملا ةقئا  ــ ضلا ني  ــ ب قرا  ــ فلا
ـه نأل هنك  در مـن سـ ـ طُي وأ   ، هتراي حال سـ ـ صإ عیطت  ـ سي ـه ال  نأل ـه  تفیظو ـر  سخي

علطضي نأ  هیلع  نوكیس   ، اًغلاب حب  ـ صأ ـه  نألو  ، نآلاو  ، هرا ـ جيإ ـع  فد عیطت  ـ سي ال 
هادلاو ناك  املثم  هلجأ  نم  اھب  علطضي  نم  ىلإ  جاتحي  نلو  هسفنب  ةيداملا  هرومأب 
يزاوي ام  رخدي  نأ  بجي  هنأ  ةلاحلا  هذھ  يف  ةیسیئرلا  ةدعاقلا   . ىضم امیف  نالعفي 
ىتح دحأ  ىلإ  جاتحي  نأ  نود  شیعي  نأل  يفكي  لام  ةشیعملا -  فیلاكت  نم  رھشأ   ٦

ام راخدا  ىلإ  فدھي  نأب  الوأ  كنبا  ربخت  نأب  حصنأ  يأ  ؛  ةديدج ةفیظو  ىلع  رثعي 
دق لمع  ةقرو  ىلع  روثعلا  لجأ  نم   . لانملا دیعب  فدھلا  ودبي  ىتح ال  رھشأ  يزاوي ٣ 
، ةشیعملا تاقفن  لجأ  نم  هراخدا  هیلع  يذلا  لاملا  ردق  نیبت  ىلع  كنبا  دعاست 
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نوكت دق   . هلعف نكمي  ءيش  لضفأ  ةیلاعلا  ةدئافلا  تاذ  ضورقلا  دادس  نوكي  دق  • 
يف لاومأ  ةيأ  كلتمي  ال  يذلا  يعماجلا  بلاطلل  ةبسنلاب  ةكحضم  ةركفلا  هذھ 

ال موھفم  وھو  روفلا -  ىلع  هكردیل  اًّمھم  اًموھفم  دعت  اھنكلو  ؛  يفرصملا هباسح 
أدبیس  ، ليوط تقو  رمي  نأ  لبق  ةصالخلا : كیلإ   . نیغلابلا نم  نوریثكلا  هبعوتسي 

 - لزنملا يف  كعم  شیعي  لازي  ال  ناك  نإ  ةصاخ  تارخدملا -  ضعب  نيوكتب  كنبا 
. ةریبكلا ضورقلا  ددسیل  اھمدختسي  نأ  بجيو 

ةینامتئالا هتقاطب  باسحل  رالود  فلأب  نيدم  كنبا  نإ  لقنلف   ، يلاتلا لاثملاب  أدبا 
 - ةدئاف ١٪ ةبسن  هیطعت  يتلا  هتارخدم  يف  رالود  فلأ  كلتميو  ةدئاف ١٨٪،  ةبسنب 

ةینامتئالا ةقاطبلا  باسحل  اًرالود  غلبت ١٨٠  ةدئاف  عفد  دق  نوكیس   ، ماعلا ةياھن  يف 
كلتمي ناك  نإ  ىتحو   . هتارخدم ىلع  ةدئافك  تارالود  ىوس ١٠  نجي  مل  هنكلو 

غلب رئاسخ  يفاصب  ينُم  دق  نوكیس  هنأ  الإ   ، فرصملا يف  ةینقتلا  ةیحانلا  نم  لاملا 
، ةینامتئالا ةقاطبلل  هب  نيدي  ام  عفدیل  رالود  فلألا  كلت  مدختسا  نإ  نكلو  ؛  اًرالود  ١٧٠
 - اًئیش رسخي  نلو   ، اًضيأ دئاوف  ةيأ  عفدي  نل  هنكلو   ، دئاوف ةيأ  ىلع  لصحي  نل  هنإف 

. رالود ةراسخ ١٧٠  نم  ریثكب  لضفأ  اذھو 

؟ اًقباس انركذ  امك  ةئراطلا  تالاحلا  لجأ  نم  ينبا  رخدي  نأ  بجي  الأ  ركفت : دق  كنكلو 
، كعم شیعي  كنبا  ناك  نإف   . رومألا نم  ریثكلا  ىلع  اذھ  دمتعي  يھ : ةباجإلاو 
را ــ جيإ رخد  ــ ي م  ــ ث  ، الوأ ةري  ــ بكلا ضورقلا  نم  صلختي  نأ  هیلع  نوكیسف 
ـد ئاوفلا ني  بـ مـن  ـر  مألا اذ  ـ هو ـه.  نیمأت غ  ــ لبمو هنك  ــ سل لوألا  رھ  ــ شلا
هذ هـ ـه  نم ـب  لطتت ـن  كلو ؛  نيد ـ لاولا لزن  مـ فـي  شي  ـ علل ةدو  ـ علل ىر  ـ بكلا
هدادس هنكمي  ال  لاملا  نم  اًغلبم  ـة  ينامتئالا ـه  تقاطب مـن  ـق  فني الأ  ـة  قيرطلا
فصن مدختسي  نأ  هیلع  نإ  لوقأ   ، هدرفمب شیعي  ناك  نإ  ىتحو   . يلاتلا رھشلا  يف 



لجأ نم  رخآلا  فصنلا  كرتيو   ، ریبكلا ضرقلا  نم  يقبتملا  غلبملا  لیلقتل  هتارخدم 
، دحاو رھش  ةشیعم  تاقفن  يواست  تارخدم  كلتمي  نأ  درجمبو   . ةئراطلا تالاحلا 

ضرقلا ددسي  امدنعو   ، ضرقلا دادس  وحن  رثكأ  هھابتنا  لوحي  نأ  هیلع  نوكیسف 
ةثالث يواسي  امب  ةئراطلا  هتارخدم  ةدايز  ىلع  زیكرتلل  ىرخأ  ةرم  دوعي   ، لماكلاب

. ةشیعملا تاقفن  نم  لقألا  ىلع  رھشأ 

ام صخش  لعج  نأ  يكولسلا  داصتقالا  ءاملع  كردي   . ًاّیئاقلت ثدحي  راخدالا  لعجا  • 
كل لوقي  دق   . هسرض علخل  ةجھبب  عوطتي  ام  صخش  لعج  هبشي  ةیعاوط  رخدي 
هنوئش بتري  نأ  كنبا  ىلع   ، ببسلا اذھل  ةدیج ." رومألا  ودبت  ال  : " هب قوثوم  صخش 

: ةعراب ةینھذ  ةلیح  اھنإ   . لاملا ىلع  لصح  املك  راخدالا  يف  ركفي  ال  ىتح  ةیلاملا 
ملأب رعشن  مل  اننإف   ، ساسألا نم  ةیفرصملا  انتاباسح  يف  لاملا  رن  مل  اننأل 
عاديإلا نم  كنبا  اھیف  لمعي  يتلا  ةكرشلا  نكمتت  دق   . هانرخدا امدنع  هتراسخ " "

عم رمألا  كنبا  بتري  دق  وأ  لصفنم -  راخدا  باسح  يف  كنبا  بتار  نم  ءزجل  يئاقلتلا 
نمو  . رھش لك  راخدالا  باسح  ىلإ  بتارلا  نم  ءزج  ليوحتب  موقیل  فراصملا  دحأ 

. ةمداق ةليوط  ماوعأل  هدیفت  نأ  ةدحاو  ةرمل  اھب  موقیس  يتلا  ةوطخلا  كلت  نأش 

كنبا يھني  نأ  درجمب   . هئارشل ةیفاكلا  تارخدملا  كلتمت  ىتح  اًئیش  رتشت  ال  • 
هلام قافنإ  يف  بغري  هنأ  ىري  دق  يتلا  ءایشألا  نیيالم  همامأ  دجیس   ، هتسارد
كالتماب دھعلا  ثيدح  ناك  نإ  ةصاخ   ، كنبا ىلع  ةریطخ  اًماوعأ  كلت  نوكت  دق   . اھیلع

اذھ يف  ةروكذملا  لئاسرلا  مھأ  نم  ةدحاو  كیلإ  هبتنا ! نكلو  ؛  ةینامتئا ةقاطب 
دعب الإ  نمثلا  ةظھاب  ءایشألا  يرتشي  الأ  بجي  كنبال : اھلقنت  نأ  بجي  يتلاو  باتكلا 

تحبصأ  ، رصعلا اذھو  مايألا  هذھ  يف   . ىھتنا  . اھئارشل ةیفاكلا  تارخدملا  كلتمي  نأ 
دق  . زارطلا قیتع  اًرمأ  هكلمت  يذلا  لاملا  مادختساب  ءایشألا  ءارش  نع  ةباتكلا 
نكلو ؛  ةبتاك ةلآ  ىلع  تاملكلا  هذھ  بتكأو  زارطلا  ةقیتع  سبالم  يدترأ  ينلیختت 
لجأ نم   . كنبال اھيدست  نأ  كنكمي  ةحیصن  لضفأ  يھو   ، ةحیحص ةلاسرلا  كلت 

. عبارلا لصفلا  رظنا   ، نويدلا رطاخم  نع  ديزملا 

هتفرغ ىلإ  كنبا  ةدوع  نإ   . رخدي ناك  نإ  لزنملل -  دعي  مكلفط  اوعد  ءابآلا : اھيأ  • 
الو  ، هل ةیكذ  ةوطخ  نوكت  دق  ةیعماجلا  هتسارد  يھني  نأ  دعب  لزنملا  يف  ةميدقلا 
دا ــ نإ ع ن  ــ كلو ؛  نآلا ك  ــ لذ ل  ــ عفي حب  ــ صأ بابشلا  نم  اًریبك  اًددع  نأ  نم  بجع 
د، ــ عاوقلا ض  ــ عب ه  ــ ل ع  ــ ضت نأ  ك  ــ يلع نوكي  ــ س  ، لزن ــ ملا ى  ــ لإ ك  ــ نبا

راجئت ــ سا ل  ــ جأ ن  ــ م سي  ــ ل لا -  ــ ملا رخد  ــ ي نأ  ه  ــ يلع ب  ــ جي ه  ــ نأ اھد  ــ حأ
هدجت دق   ، الإو  . اًضيأ ةئراطلا  تالاحلا  ل  ــ جأ ن  ــ م ل  ــ ب ب،  ــ سحف صا  ــ خ نك  ــ س
قافتاب أدبا  كلذل   . ریصق تقوب  لزنملا  رداغي  نأ  دعب  كلزنم  يف  كیلع  ةلاع  شیعي 

اًغلبم هنم  ذخأتس  لھ  ةداج - ) انأ   ، معن  ) ةماعلا كتاعقوت  هیف  ركذت  بوتكم  يئدبم 
كتاعقوت ام  )؟  اھرخدیل هلاومأ  ةیقب  كرت  عم   ) راجيإلا لجأ  نم  هل  هظفح  لباقم  ًاّیلام 

كنبا ضرقت  تنك  نإ  )؟  اھریغو  ، ماعطلا لجأ  نم  لام   ، ةیلزنملا لامعألا   ) ىرخألا



لخدلا ةبيرض  بتكم  دعاوق  ىلع  فرعتلا  لجأ  نم   ) ؟ دئاوف هنم  ذخأتس  لھف   ، لاملا
رظنا ص ١٠١). دعاوق -  كانھ   ، معن براقألا -  ىلع  دئاوفلا  ضرف  ىلع  يكيرمألا 

ءاھنإ دعب  ىلوألا  تاونسلا  لالخ   . لزنم ءارش  نع  مكئانبأ  عم  اوثدحت  ءابآلا : اھيأ  • 
نكلو ؛  لانملا دیعب  اًرمأ  اًّصاخ  ًالزنم  هئارش  ةركف  نوكت  دق   ، ةیعماجلا ةساردلا 

، عمسا : " ةرابعب هعم  راوحلا  أدبت  ال  نكلو   ، فدھلا اذھ  قیقحت  نم  راخدالا  ِنّكمیس 
نإ ثیح  "؛  لافطأ يدلو ٣  صاخلا  يلزنم  كلتمأ  تنك   ، كرمع لثم  يف  تنك  امدنع 
عارم ریغ  ودبت  كلعجتس  لب   ، هیلع كتطلس  ىلإ  اًئیش  فیضت  نل  ةرابعلا  هذھ 
ىلإ جاتحي  لیجلا  اذھ   ، ةیئاصحإلا ةیحانلا  نم  ثدحتلاب   ، اذھ ىلع  ةوالع   . ًایساقو
كنبا نمؤي  نأ  درجمب  نكلو  ؛  هب صاخ  لزنم  ءارش  نم  نكمتي  ىتح  لوطأ  ةرتف 
حرتقا  ، لمعلا يف  هب  اًّصاخ  دعاقت  باسح  أدبو  ةئراطلا  تالاحلل  ًایفاك  ًاباسح  هسفنل 
هلزنم طاسقأ  عفد  لجأ  نم  باسح  يف  رھش  لك  طیسب  غلبم  راخداب  أدبي  نأ  هیلع 

رظنا ص ٩٨).  ، لوألا يراقعلا  كنبا  نھر  نع  تامولعملا  نم  ديزملل   ) صاخلا

ىلع رادقمب ١٠٪  يراقعلا  هنھر  ةمیق  لیلقت  ةلواحم  ىلإ  فدھي  نأ  كنبا  ىلع 
يف ديدجلا  لزنملا  رعس  غلبي   . لزنملا رعس  يلامجإ  نم  لضفُيو ٢٠٪ -  لقألا - 
غلبم ریفوت  ىلإ  ةجاحب  نوكیس  هنأ  ينعي  يذلا  رمألا   ، رالود فلأ  طسوتملا ١٧٠ 
لجأ نم  رالود  فالآ  غلبم ٣  ىلإ  ةفاضإلاب   ، رالود فلأ  و٣٤  اًفلأ  نیب ١٧  ام  حوارتي 

وأ تاباسح  رارغ  ىلع  نمآ  ناكم  يف  لاومألا  هذھ  عضو  بجي   . دقاعتلا فيراصم 
نم ديزملا  لجأ  نم   ) لاملا قاوسأ  قيدانص  وأ  تادنسلا  وأ  راخدالا  تاداھش 
رعشت نأ  بجي  ال  عباسلا .) لصفلا  رظنا   ، ةيرامثتسالا ةیعوألا  كلت  نع  تامولعملا 

، نولعفي ءابآلا ال  بلغأ  نإ  ثیح  ؛  لزنم ءارش  لجأ  نم  لاملا  كنبا  ءاطعإب  مزلم  كنأب 
نم ةيدھك  اھیلع  نولصحي  ةديدجلا  لزانملا  يرتشم  نم  ًابيرقت  ةبسن ٢٥٪  نأ  الإ 

(. مألاو بألا  ةداع -  كلذ  لعفي  نم  نمخ   ) طاسقألا لیلقت  ىلع  ةدعاسمك  لھألا 
م ــ كحتت نأ  ك  ــ نبا لزن  ــ م ءار  ــ ش ي  ــ ف كتمھا  ــ سم ينعي  ال  ةریخأ : ةحیصن 
ي ــ تلا ةق  ــ شلا وأ  لزن  ــ ملا عو  ــ ن وأ  ه  ــ يف نكسي  ــ س يذ  ــ لا نا  ــ كملا ي  ــ ف
، عي ـ بلا ةدا  ــ عإ ة  ــ میقو ن،  ــ مألا ةن -  ــ سح كا  ــ ياون نو  ــ كت د  ــ ق  . اھيرتشي ــ س

. اھیف شیعیس  ـك هـو مـن  نبا نإ  ثي  حـ ـا -  هریغو

 



دیفیس داھتجالا  ثلاثلا : لصفلا 

: اھسفن ةباجإلا  ةداع  نوبیجیسو   ، مھلافطأل مھینامأ  مظعأ  نع  ءابآلا  لأسا 
". ءادعس اونوكي  نأ  مھديرن  "

. كش نود  عئار  اذھ   ، انسح

ي ــ ف ة  ــ نیعم ة  ــ قيرط ع  ــ بتن ا  ــ م ةدا  ـــ ع ةلك : ــــ شملا ك  ــــ يلإ ن  ــــ كلو
برا ــ جتلاو ءاي  ــ شألا مھ  ــ ئاطعإ ر  ــ بع  ، انئا ــ نبأ داع  ــ سإل ا  ــ نم ة  ــ لواحم
ير ــ سلا نو  ــ كملا نأ  ــ ب ا  ــ نربخت ثا  ــ حبألا نأ  الإ   ، اھنود ــ يري ي  ــ تلا ة  ــ حرملا

عاتمتسالاو ةیصخشلا  فادھألا  قیقحتو  داھتجالا  و  ــ ه ةدیع  ــ سلا ةا  ــ يحلل
رربم ناك   ، يتأشن ءانثأ  يف  هینعأ : امل  الاثم  كیلإ   . دوھجلا كلت  نع  عبانلا  اضرلاب 
بغرن ام  لعفن  نأ  لبق  هلعف  انیلع  ام  لعفن   ، انترسأ يف  : " وھ يل  لضفملا  يدلاو 

". هلعف يف 

. رنیلبوك ةلئاع  لزنم  يف  ةجیھبلا  تالفحلا  نم  ریثكلا  كانھ  نكت  مل  هنأ  يلجلا  نمو 

امد ـ نع  ، يد ـ لاو راع  شـ مـن  رخ  ـ سن  ، يتد ـ لاوو ـي  توخإو ـا  نأ ـا،  نك ا  ــ ننكلو
كا ـ نھ نا  . كـ ةئ ـ شنتلل ـة  عئار ـة  قيرط ـه  نأ ـك  لذ ـد  عب ـا  نكردأ يذ  ـ لاو  ، هركذ ـ تن
لمعب ـر  خفلا رعا  ـ شم ـى  لع ري  ـ بك ـد  يكأت عاتمت مـع  ـ سالاو حر  ـ ملا ري مـن  ـ ثكلا
ةلاح يف  وأ -   ، قابطألا لسغ  وأ   ، ةیلزنملا تابجاولا  ءادأ  ناك  ءاوس  اًدیج -  هانيدأ 

. قالطإلا ىلع  ةسردم  ريدم  لضفأ  نوكي  نأ  يدلاو - 



وھ داجلا  لمعلا  نع  عبانلا  زاجنإلاب  قداصلا  سحلا  نأ  كردي   ، هترطفب  ، يدلاو ناك 
. ةحجانلا ةدیعسلا  ةایحلا  ساسأ 

ر ــ كفي يذ  ــ لا د  ــ يحولا ن  ــ كي م  ــ ل د  ــ لوراھ نأ  د  ــ عب ا  ــ میف ح  ــ ضتا د  ــــ قو
تنا ــ ك  ، اینافل ــ سنب ة  ــ عماج ي  ــ فو دو  ــ قع ةع  ــ ضب د  ــ عبف ة،  ــ قيرطلا هذھ  ــ ب

ه. ــ سفن ر  ــ مألا ي  ــ ف ث  ــ حبت ثروو  ــ كاد الي  ــ جنأ س  ــ فنلا م  ــ لع ةذات  ــ سأ
ةكردملا ةرقابعلل "  " رثرآ كام  ةسسؤم  ةزئاج  ىلع  ةلصاحلا   ، ثرووكاد تف  ــ شتكاو
مھتسارد يف  لضفأ  ةروصب  نودؤي  ال  ةميزعلا  نوكلتمي  نيذلا  سانلا  نأ   ، هلعفت امل 

لالخ لاملا  نم  ديزملا  نورخديو   ، اًضيأ ربكأ  لخد  ىلع  نولصحيو  لب   ، بسحف
. ماع هجوب  مھتایح  نع  ربكأ  اضرب  نورعشيو   ، مھتایح

قلعتي امیف  ءاكذلا  نم  رثكأ  مھت  ةميزعلا  نأ  ةلھذملا : اھتافاشتكا  رثكأ  نیب  نم 
. كلفط حاجنب 

. كلافطأ سوفن  يف  ةميزعلا  عرزت  نأ  كنكمي  اًعیجشت : اھرثكأو 

. هكلتمي يذلا  میمصتلا  ىوتسم  نع  رظنلا  ضغب  كلفط  يف  ةميزعلا  سرغ  كنكمي 
نم ديزملاب  نورخآ  دلوي  نیح  يف   ، قراخ يعوب  نودلوي  لافطألا  ضعب  نأ  ملعن  اننإ 

انلافطأ نأ  نم  دكأتن  نأ  ءابآك  انتمھم  نكلو  ؛  اذھب سأب  الو   . ةالابماللاو لسكلا 
وأ ةیلزنم  ًالامعأ  تناك  ءاوس  مھلامعأ -  ةيدأت  ءانثأ  يف  نورباثي  فیك  نوكردي 

. فئاظو وأ  ةیسارد  ریغ  ةطشنأ  وأ  ةیسردم 

لب  ، بسحف ةرباثملا  ةیفیك  كلافطأ  میلعت  ىلع  لصفلا  اذھ  كدعاسي  نل 
نوكیس ىتم  كردي  ىتح   ، مھتايولوأ ديدحتل  مھداشرإ  ىلع  اًضيأ  تنأ  كدعاسیس 
ينعیس  ، ةياھنلا يفو   . كلذ هیلع  بجي  ال  ىتمو   ، هدھج ىراصق  لذبي  نأ  هیلع 
ةئشنت ىلإ  يدؤتس  اھنإ  ثیح   ، كنع ءبعلا  فیفخت  ةیلاتلا  سوردلا  كلافطأ  میلعت 

. ةداعس رثكأو  ةیلالقتسا  رثكأو  ًاّيدام  نمآ  غلاب  صخش 
 

ةضورلا ةلحرم 
 

ریغصلا كلفط  اھكلتمي  دق  يتلا  ةدیحولا  ةميزعلا  نأ  ضرتفت  دق   ، ةلحرملا كلت  يف 
يف لفط  هزجني  دق  يذلا  لمعلا  رادقم  ام   ، فاطملا ةياھن  يف   . بعللا ةميزع  يھ 
تقو لھسأ  يھ  ةلحرملا  كلت   . ةءارقلا لصاو  ؟  لاح ةيأ  ىلع  هرمع  نم  ةثلاثلا 

. كلفط يف  لمعلا  تایقالخأ  سرغ  هلالخ  كنكمي 

بلغأ تناك  امدنعف   ، ءارولا ىلإ  نمزلاب  اندع  نإ   . ةایحلا نم  ءزج  ةیلزنملا  لامعألا  • 
لامعألاب مایقلا  لوح  ضوافتلل  لاجم  كانھ  نكي  مل   ، عرازم يف  شیعت  تالئاعلا 

ام لعفیل  رخآ  دحأ  كانھ  نكي  ملو   ، ةكراشملا عیمجلا  ىلع  بجي  ناك  ةیلزنملا - 



رصعلا يف  نییكيرمألا  لافطألا  بلغأ  نأ  ىلإ  ثاحبألا  تلصوت  نكلو  ؛  هلعف هیلع 
ىلع موللا  قلأ   . ةیلزنملا لامعألا  يف  ردق  يأب  نوكراشي  اوحبصي  مل  يلاحلا 
لیلدت وأ  ةليوطلا  ةیساردلا  تاعاسلا  وأ  ةعيرسلا  ةمعطألا  ةفاقث  وأ  ایجولونكتلا 
يذلا قبطلا  راضحإ  نأ  ررقت  نأ  لبقو   . ًابسانم هارت  ام  ریخت  طرفم -  لكشب  لافطألا 
تلصوت يلي : امیف  ركف   ، هتقو ةعاضإ  قحتسي  رمأ ال  قابطألا  ةلسغم  ىلإ  هیف  لكأ 
ىتحو ةضورلا  ةلحرم  ذنم  لافطألا  تعبتت  يتلاو  اتوسینیم -  ةعماج  اھترجأ  ةسارد 
اًرشؤم نوكي  نأ  هنكمي  اًدحاو  اًرمأ  كانھ  نأ  ىلإ  مھرامعأ -  نم  تانيرشعلا  فصتنم 

ایلع ةداھش  ىلع  لوصحلا  اھیف  امب   ، مھتایح يف  ةمھملا  تاطحملل  مھلوصو  ىلع 
امدنع ال  مأ  ةیلزنملا  لامعألا  يف  نوكراشي  اوناك  ام  اذإ  وھو   ، ةینھم ةریسم  ءدبو 

١٨ ، ةریغص نس  ذنم  انلافطأ  دِّوعن  نأ  لھسلا  نم  يھ : ةدیجلا  رابخألا   . اًراغص اوناك 
نإ  . ةطیسبلا ةیلزنملا  لامعألا  ضعب  اودؤي  نأ  ىلع   ، لاثملا لیبس  ىلع  اًرھش 

لواحیس هنأ  يف  كش  الف   ، ریغص لفط  مامأ  تایضرألا  تسنك  وأ  قابطألا  تلسغ 
 - رباعلا كولسلا  نزحم ) رمأ  اذھ (  لغتسا  كلذل  حرملا ."  " اذھ يف  كیلإ  مامضنالا 

ةنازخلا يف  هسبالم  قیلعت  وأ  هتيذحأ  میظنت  رارغ  ىلع  ةطیسب  ةمھمب  هفلك 
لعف ىلع  هتبظاوم  نم  دكأتو   ،( بسانم عافترا  ىلإ  سبالملا  تاعامش  ضفخا  )
امدنعو  . هیجوت نود  نم  لامعألا  كلت  يدؤي  امدنع  هیلع  نثأو   ، موي لك  اذھ 

قا ــ بطألا فیفجت  لثم  ةبعصلا  ماھملا  ءادأ  ىلع  كتدعاسمل  هعدا   ، عیطتست
لسرُت ــ س ي  ــ تلا ءاي  ــ شألا فین  ــ صت ى  ــ لع ةدعا  ــ سملا وأ  ةیكیت  ــ سالبلا

ـه جولا ـى  لع ماھ  ـ ملل ه  ــ ئادأ مد  ــ عب ض  ــ تراو  . ريود ــ تلا ةدا  ــ عإ زكار  ــ م ى  ــ لإ
هنیتور مـن  اًءزج  ـة  يلزنملا لا  ـ معألا ـل  عج هـو  ـا  نھ فدھ  ـ لا نإ  ثي  حـ ـل،  مكألا

. لمكألا هجولا  ىلع  لزنملا  فیظنت  سیلو   ، يمویلا

نظت تناك   ، ةریغص ادنیلم "  " يتقيدص تناك  امدنع   . لمعلا ربع  لاملا  ىلع  لصحا  • 
الماح حابص  لك  لزنملا  رداغي  ناك  هنإ  ثیح   ، فحصلا ةءارق  وھ  اھدلاو  لمع  نأ 
نكمي ال  ةيدادعإ .) ةسردم  يف  ًاّیسارد  اًراشتسم  لمعي  ناك   ) هطبإ تحت  ةفیحص 
لمعلل باھذلا  نیب  ةقالعلا  وأ   ، ةفیظولا ىنعم  اوبعوتسي  نأ  راغصلا  لافطألل 
لاملا ىلع  لصحت  كنأب  كلفط  ربخت  دق  كنأ  نم  مغرلا  ىلعو   ، لاملا ىلع  لوصحلاو 
هیلإ جاتحي  ام  لك  ءارشل  يفاكلا  لاملا  رفوت  يتلا  يھ  كتفیظو  نأو  لمعلا -  لباقم 

. هسفنب كلذ  ىري  هلعجت  نأ  لضفألا  نم  نوكیسف  لزنملا - 

كلمع ناكم  ىلع  رم  وأ   ، ام موي  يف  لمعلا  ىلإ  كلفط  بحطصا   ، تعطتسا نإو 
رودي نأو  قاروألا  ةسابدب  بعلي  هعد   . لمعت نيأ  هيرتل  عوبسألا  ةياھن  ةلطع  لالخ 
لصحت كنأب  هربخأو   ، كتفیظو نع  ًاطیسبو  اًحضاو  اًحرش  هطعأ   . راودلا يسركلاب 
كنكمت يتلا  يھ  ةفیظولا  كلت  نأ  ةلاسر  هیلع  رركو   ، اھب مایقلا  لباقم  لاملا  ىلع 

نأ مھنكمي  راغصلا  لافطألا  بلغأو   . باعلألاو ماعطلاو  لزنملا  فیلاكت  عفد  نم 
يننإ  . مھرامعأ بسانت  ةقيرطب  مھل  اھتحرش  نإ  ةدقعملا  فئاظولا  ىنعم  اومھفي 
يھو  ، ىربكلا تاكرشلا  ىدحإل  عبات  تنرتنإلا  ىلع  ىدتنمل  ةريدم  لمعت  اًّمأ  فرعأ 



ل ــ صاوتلا عقاو  ــ م ى  ــ لع نیكلھت  ــ سملا تاكراشم  نأ  نم  دكأتلا  ىلع  لمعت 
ل ــ حل ءال  ــ معلا ع  ــ م نول  ــ صاوتي ءال  ــ معلا ةمد  ــ خ ي  ــ لثمم نأو   ، ةر ــ ضحتم
تاون عـن ـر ٤ سـ معلا غ مـن  ــ لبي يذ  ــ لا اھ  ــ نبا ل  ــ ئُس امد  ــ نع  . مھتالك ــ شم

". تنرتنإلا ىلع  نم  ةئیسلا  تاملكلا  ـل  يزت ـي  مأ : " لا هتد قـ ـ لاو ـة  فیظو

نیب نم   . اھبحت ةفیظوب  ىظحت  نأ  لضفألا  نمو   ، ةفیظوب ىظحت  نأ  دیجلا  نم  • 
ةملعم نم  ينتءاج   ، اًریغص ينبا  ناك  امدنع  اھیلع  تلصح  يتلا  حئاصنلا  لضفأ 

. تارشحلاو ناديدلا  نوبحي  مھنأب  اورھاظتي  نأب  ءابآلا  ربخت  تناك  يتلا   ، ةضورلا
، ضرألا مولع  نع  ةرود  سيردت  ءدب  ددصب  ينبا  هب  سردي  يذلا  فصلا  ناك  ببسلاو :
. نیطلا يف  بعللاو  ضرألا  رفح  نوبحي  ًابيرقت  لافطألا  عیمج  نأ  ةملعملا  تفشتكاو 

روضحو ةسردملا  ذیمالتلا  ةرداغم  دعوم  نیحي  ىتح  لاونملا  اذھ  ىلع  رمألا  لظيو 
يذلا رمألا  زازئمشالل - " ةریثم  ناديدلا  نإ  : " ءابآلا لوقي  امنیح  مھباحطصال  ءابآلا 

. ءایحألا ةدامب  ذیمالتلا  مامتھا  رمدي 

اذ ـا؛ لـ نم ـى  لوألا مھ  ـ ماكحأو مھرا  ـ كفأ ري مـن  ـ ثكلا ى  ــ لع لا  ــ فطألا ل  ــ صحي
 - لا ـ فطألا ما  ـ مأ ـه  نع ثيد  ـ حلا ـة  يفیكو ـك -  لمع ها  ـ جت بـه  رع  ـ شت مـا  نإ  فـ
، كلمعب عتمت  ـ ست ـت  نك نإ  . فـ ما ـه عـ جوب ـل  معلل مھ  ـ تيؤر ـة  يفیك ـى  لع ـر  ثؤي
. لمعت كنأب  ٍضار  كنإ  لوقت  نأ  كنكمي   ، كلمع بحت  نكت  مل  نإ  ىتحف   ، اذھ نع  ربعف 

. هئادأب رخفلا  بجي  رمأ  لمعلا  نأ  ةركف  مھلوقع  يف  عرزت  نأ  مھملا  نمو 

نأش نم   . نویقیقح صاخشأ  اھيدؤي  ةیقیقح  فئاظو  نع  اوثدحت  ءابآلا : اھيأ  • 
وأ بیبطلا  وأ  رجتملا  بحاص  موي -  لك  كلفطو  اھارت  يتلا  فئاظولا  عاونأ  نع  ثيدحلا 
كلت طقف  سیلو   ، ةایحلا يف  ةدجاوتملا  ةعونتملا  تارایخلا  ىلع  هفرعي  نأ  ملعملا - 
لجأ نم  نولمعي  سانلا  عیمج  نأ  هفرعیس  امك   ، زافلتلا ةشاش  ىلع  اھاري  يتلا 

د ــ حأ تنك  نإ   . موي تاذ  لثملا  لعفیس  هنأ  ةركف  هنھذ  يف  سرغیسو   ، لاملا ينج 
ك ــ تجوز تنا  ــ وأ ك  ، لا ــ فطألا ىعري  ــ لزن ل ــ ملا ي  ــ ل ف ــ ظي يذ  ــ لاو  ، نيو ــ بألا
نم ـ ضتي ل  ــ معلا اذ  ــ ه نأ  لا  ــ فطألل ح  ــ ضوف  ، لا ــ فطألا ىعر  ــ ت ي  ــ تلا ي  ــ ه
لزن ـ ملا نوئ  شـ ةرادإو  يھ  ـ طلاو لي  ـ سغلا اھ  ـ يف ـا  مب ماھ  ـ ملا مـن  ري  ـ ثكلا
ذخأي لمعلا  نأ  وھ : انھ  هدصقأ  ام   . لاملا ردت  اھنكلو ال  لافطألا -  ةطشنأ  تاینازیمو 

. رمألا كلفط  بعوتسیسو   ، لاكشألا نم  ریثكلا 

لوراك سفنلا  ةملاع  ترجأ   . ءایكذألا سیلو  نيدھتجملا  ىلع  اونثأ  ءابآلا : اھيأ  • 
نيذلا ءابآلا  نأ  ترھظأ  يتلا  تاساردلا  نم  ديدعلا   ، دروفناتس ةعماج  نم   ، كيود
بيرخت يف  نوببستي  دق  نوبوھوم  وأ  ءایكذأ  مھنأب  رارمتساب  مھلافطأ  نوربخي 
اًصخش ئشنتسو   ، ةيرطفلا هبھاوم  ىلع  ءانثلاب  كلفط  رطمأ   . ةیلمعلا مھتایقالخأ 
درجمبف  . ىلوألا ةرملل  ولو   ، ةبوعص رثكأ  لمعلا  حبصي  امدنع  ةلوھسب  ملستسي  دق 

دق ةيرطفلا  هبھاوم  نأ  ًایعدم  هكرتیس   ، الھس دعي  مل  لمعلا  نأ  كنبا  رعشي  نأ 
يف ببست  يذلا  هداھتجا  ىلع  نثأ   ، كلذ نم  الدب   . اھدودح ىصقأ  ىلإ  تلصو 



ل: ــ قت ، ال  اھم ــ سر ةرو  ــ ك ص ــ يري امدنع   ، لاثملا لیبس  ىلع   . تازاجنإلا قیقحت 
ـم سرل كداھ  ـ تجا ىد  مـ ي  ــ نبجعي : " ل ــ ق ل  ــ ب ك"،  ــ تعیبطب نا  ــ نف ك  ــ نإ "
يذ ـ لا ـط  خلا اذ  هـ ـم  سرل قرزألا  نو  ـ لل كرا  ـ يتخا ـي  نبجعأو  ، ةرو ـ صلا هذ  هـ

دھجلاب متھت  كنأ  لفطلا  يرُي  نأ  ديدحتلا  اذ  نأ هـ مـن شـ نیترئاد ." ـ لا ني  طبر بـ يـ
نمف  ، هتعیبطب بوھوم  هنإ  لوقت  هل  ةلاسر  لیصوت  نمف  الدب  مسرلا  يف  هلذب  يذلا 
ىلع لوصحلا  نأ  كاردإ  ىلع  كلفط  دعاست  نأ  ام  رمأب  مازتلالا  ىلع  ةردقلا  نأش 
نوكي نل  لماك ) ماودب  ةساردلا  وأ   ، ةفیظو ةيأ  يف  يئزج  ماودب  لمعلا  ءاوس   ) ةفیظو

. ةیمویلا انتایح  نم  أزجتي  ءزج ال  تابقعلاو  تايدحتلا  ىلع  بلغتلا  نأ  الإ   ، اًمئاد الھس 

نأ ىلإ  لھذم  ثحب  لصوت   . نامتاب مھنأب  اورھاظتي  نأب  مكلافطأ  اوربخأ  ءابآلا : اھيأ  • 
مھنوك اولیخت  نإ  لوطأ  تارتفل  ماھملاب  مازتلالا  ملعت  مھنكمي  راغصلا  لافطألا 

ربع ةطسبم  ةقيرطب  اذھل  ةراشإلا  نیثحابلا  ضعب  لضفيو   . دجب لمعي  رخآ  اًصخش 
تاعومجم نم  بلُط   ، تاساردلا نم  ةدحاو  يف   . هیلع نامتاب " ریثأت   " مسا قالطإ 

نيد ــ يفم اونوكي  نأ  ةسداسلاو  ةعبارلا  نیب  ام  حوارتت  رامعأ  يف  لافطأ  نم  ةفلؤم 
يآ ةزھ  ــ جأ مھؤا  ــ طعإ م  ــ ا ت ــ مك  ، قئا ــ قد رع  ــ شل ة  ــ لمم ةمھ  ــ اودؤ م ــ نأو ي
تا ـ حار اوذ  ـ خأي نأ  مھ  ـ نكمي ـه  نإ مھ  لـ ـل  يقو ـة  عتمم با  ــ علأ اھ  ــ يلع دا  ــ ب

ضعبلا مھضعب  اودا  ـ ني نأ  نير  ـ خآ لا  ـ فطأ مـن  ـب  لُطو  . نود ـ يري ـت  قو يأ  فـي 
ةثلاث ةعومجم  نم  بلُطو  ؟)،  دجب اثناماس  لمعت  لھ  لاثملا : لیبس  ىلع   ) مسالاب
اوذخأي نأو   ، ةفشكتسملا ارود  وأ  نامتاب  رارغ  ىلع  ةیصخش  مھنم  لك  راتخي  نأ 

". ؟ دجب نامتاب  لمعي  لھ  : " مھسفنأ اولأسي  نأو   ، نوديري يركنت  يز  يأ  وأ  ةءابع 
نیح يف   ، ةمھملا ءادأ  يف  تقو  لقأ  ىلوألا  ةعومجملا  يف  لافطألا  ىضق  دقو 
ىلع سفنلا  ءاملع  قلطُي   ) لوطألا تقولا  ارودو  نامتاب  ةعومجم  يف  لافطألا  ىضق 
ةعیبط عم  بولسألا  اذھ  فیكت  نأ  لھسلا  نم  تاذلا .) داعبإ  مسا : بولسألا  اذھ 
امدنع اھصمقتي "  " نأو اھبحي  يتلا  تایصخشلا  رایتخا  ىلع  هعیجشت  ربع  كلفط 
ببسب اذھ  نإف   ، كل ةبسنلاب  اًفولأم  ودبي  رمألا  ناك  نإ   ) ام ءيش  ىلع  لمعلا  أدبي 
راخدا نم  اونكمتي  ىتح  ةعتملا  لیجأت  ىلع  لافطألا  دعاسي  هتاذ  بولسألا  نأ 

لودجلا ص ١٩). رظنا   ، لاملا

ةیئادتبالا ةلحرملا 
 

يتلا ةدانومیللا  عیب  ربع  ًءاوس  لاملا -  بسكب  نسلا  هذھ  يف  لافطألا  رھبني 
ام كیلإ   . مھئاقدصأل ةقصاللا  ةطرشألا  نم  ةعونصملا  ظفاحملا  ءارش  وأ  اھنورصعي 

: لمعلا يف  مھتبغر  لالغتسال  مھل  هلوق  كیلع 

، لبق نم  تركذ  امك   . ةرسألا يف  اًدارفأ  مھنوك  نم  ءزج  ةیلزنملا  لامعألا  ءادأ  • 
ةیلزنملا لامعألا  يف  مھترسأ  نودعاسي  نيذلا  لافطألا  نأ  ىلإ  ثاحبألا  تلصوت 

يذلا ةعاربلا  سح  ببسب  اذھ  ناك  امبر   ، دعب امیف  نیحجان  نیغلاب  نوحبصي 



يذلا مغانتلاب  روعشلا  وأ  لثمألا  هجولا  ىلع  ماھملل  مھئادأ  ببسب  هب  نورعشي 
. يعامجلا لمعلا  يف  ةكراشملا  نع  أشني 

نو ـ كت نأ  ـب  جيو  ، ةبع اھ صـ ــ مھ ب ــ فلكت ي  ــ تلا لا  ــ معألا نو  ــ كت نأ  ب  ــ جي ال 
عا ـ نقإ مـن  كنكمت  سـ ـي  تلا قر  ـ طلا ني  بـ مـن   . ةح ـ ضاو مھ  ـ نم كتا  ـ عقوت
نإ بقاوعلا  عـن  ـه  عم ثد  ـ حتو  ، ًاّي ـ نمز الود  جـ ـه  عم ـد  عت نأ  هـي  لمعلا  بـ ـك  لفط
كلفط اھركتبي  دق  يتلا  باقعلا  عاونأ  ةیشحو  ىدم  نم  قعصُت  دقو   . ةمھملا دؤي  مل 
نوكیس نكلو  )؛  بالكلا ماعط  لكآس   ، ةركذت نود  نم  ةھزن  يف  بلكلا  ذخآ  مل  نإ  )
ةدھاشم مدع  نإ  : " ةینالقع رثكألا  باقعلا  عاونأ  لوح  شاقن  ءدبل  اًمئالم  اًتقو  اذھ 

ول كيأر  ام   ، شارفلا میظنت  مدع  ىلع  ةياغلل  ریبك  باقع  لماك  رھشل  زافلتلا 
ةياھن ةلطع  لالخ  زافلتلا  ةدھاشم  تقو  نم  ةلماك  ةعاس  مصخ  اھانلعج 
ضعب مدختست   ) هیلع قفتملا  ةیلزنملا  لامعألا  ماظن  راركت  نأش  نمو  عوبسألا ."

" ةمھملا  " عضت امبر   . ةیعامجلا ةكراشملاب  اًّسح  عیمجلا  حنمي  نأ   ،( لوادجلا رسألا 
لجأ نم  هلعف  يننكمي  اًضيأ  اذام  : " لوقي ًالاؤس  كلفط  ماھم  ةمئاق  يف  ةریخألا 
نوكي نل  ماھملا  رغصأ  ءادأ  نأو   ، ربكأ ةدحو  نم  ءزج  هنأ  اذھ  هل  دكؤیسو  ؟ ." ةرسألا
لامعألاب همایق  لباقم  كلفطل  لاملا  عفدت  ال   ، ءيش يأ  نع  رظنلا  ضغبو   . ًایفاك

رظنا ص ٣١).  ، بولسألا اذھ  لشف  ببس  نع  لیصافتلا  نم  ديزملل   ) ةیلزنملا

دقل  ، اًنسح  . لمعلا نم  ديزملاب  مایقلا  لباقم  لاملا  ىلع  لوصحلا  كنكمي  • 
ءادأ لباقم  لافطألل  لاملا  عفد  مدع  بجي  هنإ  تلق  امدنع  حوضو  لكب  ينتعمس 
نم جرخت  ماھم  ءادأ  لباقم  لاملا  مھل  عفدت  نأ  كنكمي  نكلو  ؛  ةیلزنملا لامعألا 
مل نإ  اھئادأل  ام  اًصخش  رجأتست  دق  ًالامعأ  تناك  نإ  ةصاخ   ، ةیمویلا لامعألا  قایس 

. تنرتنإلا ىلع  روصلا  میظنت  وأ  بآرملا  فیظنت  رارغ  ىلع  رومأ  يھو  كلفط -  اھلعفي 
اھربخأ  ، اھرمع نم  ةعساتلا  يف   ، نآلا ةبتاك  تحبصأ  يتلا   ، لیشتار تناك  امدنع 
ماظنو ةفاظن  ىلع  تظفاح  نإ  عوبسأ  لك  تارالود  ةعضب  ينجت  دق  اھنأب  اھدلاو 

، ةنامأ لكب   . لمعلا اذھ  نم  رخفلاب  اًّسح  تروط  دقل  : " لوقت  . ةرسألا لزنم  ةقيدح 
اوناك امدنع  يتاقیقشو  يئاقشأ  فنعأ  تنكو   ، ام دح  ىلإ  ةیغاط  تحبصأ  دقل 
كنكمي اًعراب -  تنك  نإ   ، رمألا عقاو  يف  ةقيدحلا ." يف  ناكم  لك  يف  مھباعلأ  نوكرتي 

نع الوئسم  هلعجا  ةدیجلا -  لامعألا  وحن  اھھیجوتو  كلت  كلفط  ةبغر  لغتست  نأ 
ةبقارمو نحاوشلا  لصفو  راونألا  ءافطإ  لزنملا (  يف  ةقاطلا  كالھتسا  يف  مكحتلا 
ةنراقم ریتاوفلا  ضفخنت  امدنع  هثدحأ  يذلا  قرافلا  ىلع  هفرعو   ،( تاتسومرتلا
يتلا ءایشألا  نم  ریثكلاب  كلزنم  يف  ةیلعلا  ظتكت  لھ   . ةریبكلا ةقباسلا  ریتاوفلاب 
هدجي دق  ام  ذخأب  هل  حمساو   ، اھیلع لمعلاب  أدبي  كلفط  لعجا  ؟  میظنت ىلإ  جاتحت 

نیسمحتم يلافطأ  ناك  هعیبیس .) ام  ىرت  امدعب   ) ياب يإ  عقوم  ىلع  هعیبو 
صصقلا ضعب  لباقم  لاملا  ضعب  ىلع  لوصحلا  نوعیطتسیس  مھنأ  ةفرعمل 

، لاملا نم  ریثكلا  لباقم  عبُت  مل   ) اھب ظفتحت  ةدجلا  تناك  يتلا  ةميدقلا  ةروصملا 
(. اًرالود نيرشعب  سأب  نكلو ال 



دقل  ، نآلاو  . لمع ىلع  ءرملا  لصحي  نأ  عئارلا  نم  نكلو   ، اًمئاد اًحرم  سیل  لمعلا  • 
اھیف هركت  تاقوأب  رمت  كنأب  هربخت  نأ  لضفألا ) نمو  لب   ) سأب الو   ، الیلق كلفط  ربك 
املثم نایحألا -  ضعب  يف  كريدم  عم  قفتت  ال  دق  كنأب  فارتعالاب  سأب  الو   . كلمع
اھعم لماعتلا  عیمجلا  ىلع  بجي  ةقیقح  يھو  هعم -  كلفط  قفتي  ال  ملعم  دجوي 

ب ــ جي هنأ  نع  ثيدحلل  ًابس  انم  اًتقو  نوكیس  هنأ  امك   ، رمعلا نم  اھنیعب  ةلحرم  يف 
ًابلا طـ وأ  اًفظو  مـ نو  ــ كي ي  ــ كل ر  ــ مألا ل  ــ محتي نأو  عي  ــ مجلا ءر  ــ ملا مر  ــ تحي نأ 

ـك نأل نا  ـ نتمالا عـن  ري  ـ بعتلا ـل  صاوت نأ  ـك  نكمي ـه،  تاذ تقو  ـ لا فـي   . اًد ـ يج
ماعطلا نیمأت  ـل  جأ لا مـن  ـ ملا ٍفا مـن  رد كـ ـى قـ لع لو  ـ صحلل ـة  قيرط ـك  لتمت
اھلعف كنكمي  يتلا  رومألا  ركذتت  نأ  كنكمي  امك   ، ةشیعملا ناكمو  سبالملاو 

نع ثحبلا  وأ  ةیقرت  ىلع  لوصحلا  لجأ  نم  داجلا  لمعلا  لثم   ، كلمع نم  نسحتل 
ك ــ نكمي ا  ــ مك  ، اھ ــ يلإ لا  ــ قتنالا ي  ــ ف بغر  ــ ت دق  كتكرش  يف  ىرخأ  ماسقأ 
لو ــ صحلا وأ  ك  ــ میلعت ىوت  ــ سم ني  ــ سحتل ك  ــ ططخ ن  ــ ع ه  ــ عم ثد  ــ حتت نأ 
ر ــ بكأ تایلوئ  ــ سمب عالط  ــ ضالا ن  ــ ك م ــ نكمت د  ــ ة ق ــ نیعم تاداھ  ــ ى ش ــ لع

نوكت نأ  بجي   . لماكلاب ةینھملا  كتریسم  ریي  ــ غت وأ  يلا  ــ حلا ك  ــ لمع ي  ــ ف
كالتماب اًدیعس  نوكتس  كنكلو   ، اًمئاد ًاّیلاثم  لمعلا  نوكي  ال  ریغتت : ال  ةتباث  كتلاسر 

. لاملا ىلع  لوصحلل  ةقيرط 

تسیل اھنكلو   ، كل ةبسنلاب  ةرركم  ةركفلا  هذھ  نوكت  دق   . ءيش لك  سیل  لاملا  • 
ةيدام ةعس  يف  كلفط  بشي  نأ  يف  بغرت  دق  معن   . ریغصلا كلفطل  ةبسنلاب  كلذك 

هنأل اھنیعب  ةفیظو  وأ  هنیعب  لاجم  رایتخا  نأ  الإ   ،( باتكلا اذھ  أرقت  ببسلا  اذھل  )
انھو  . اًریبك ًأطخ  نوكي  دق  ىرخألا  تارابتعالا  ىلإ  رظنلا  نود  اًریبك  ًابتار  نمؤیس 
نإ ثیح   ، هب عتمتسي  يذلا  لمعلا  راتخي  نأ  مھملا  نم  هنأ  ةلاسر  ريرمت  تقو  نیحي 
، ةدیج ةركف  دئاوفلا  نع  ثيدحلا  نوكي  دق   . لمعلا ةمیقل  اًئفاكم  اًمود  دعُي  ال  لاملا 
، هیلع لصحت  يذلا  بتارلاو  هيدؤت  يذلا  لمعلا  ةیعون  نیب  ةنراقملا  كیلع  ناك  نإو 
مي ــ قلا مادخت  ــ سال ك  ــ ب ة  ــ جاح الو   ، تارار ــ قلا هذھ  نأشب  كلفط  عم  ثدحتف 
ه ــ بتاور م  ــ غر ه  ــ بحت ك  ــ نأل نو  ــ نفلا لا  ــ جم ي  ــ ف ل  ــ معت ل  ــ ه ة.  ــ يلاملا
ك ــ نأل ك  ــ سفن ن  ــ ع ا  ــ ضرلاب كرع  ــ شي ال  ــ مع يدؤ  ــ ت ك  ــ نأ مأ   ، ةع ــ ضاوتملا
ال ماحم  وأ  يموكح  فظوم  وأ  ملعمك  ـع -  متجملا ـى  لإ نيد  ـ لا در  عیطت  ـ ست
كبح ببس  نع  ثدحتف   ، ةصاخلا كتكرش  ريدت  تنك  نإ  وأ  ؟  اًریبك اًرجأ  ىضاقتي 
دكأت ؟  كریثت لامعأ  دئار  كنوك  ةركف  نأ  مأ   ، نیفظوملا ةرادإ  بحت  لھ   . رحلا لمعلل 

. بتارلا نع  اًدیعب  لمعلا  نأشب  هبحت  ام  ىلع  كلفط  فرعتي  نأ  نم 

ىدحإ يف  هدلاوو  الفط  تظحال   ، دیعبلاب سیل  نمز  ذنم   . نھملا عیمج  مرتحا  • 
هرمع نم  ةرشع  ةيداحلا  يف  ناك  يذلا   ، يبصلا نأ  تظحالو   ، لوبسیبلا تايرابم 

ـط، قف نیلما  ــ علل ص  ــ صخم نا  ــ كم نم  بعلملل  ةروص  طاقتلا  لواحي   ، ًابيرقت
ـل صاوي ـل  ظو ـل  جرلا لھا  ـ جت  ، فقو ـ تي نأ  نیلما  ـ علا ـد  حأ ـه  نم ـب  لط امد  ـ نعو
ثد حـ لو -  ـ محملا ـه  فتاھ مادخت  ـ ساب رو  ـ صلا ًاط  ـ قتلم ـة  حاقو ـل  كب ـل  عفي مـا 



ثدحلا اذھ  ناك  امبر   . اًئیش لوقي  نأ  نود  نم  هراوجب  ـف  قي هد  ـ لاوو اذ  هـ كـل 
نم أوسألاو  اًضیغب -  كنوكب  سأب  ال  هنأ  اھاوحف  ةلاسر  يبصلا  ىلإ  لقن  دق  ریصقلا 

. لوبقم رمأ  هلمعب  موقي  هنأل  ام  صخش  مارتحا  مدع  نأ   ، اذھ

مھملا نم  نكلو  "؛  كلضف نم  و" اًركش "  " ةملك مھؤانبأ  لوقي  نأ  ءابآلا  بلغأ  ديري 
يذلا مھلمعب  نوموقي  نم  عم  دوب  لماعتت  نأو  كلفطل  ةدیج  ةودق  نوكت  نأ  اًضيأ 
امدنع وأ  ًابیصع -  اًموي  هجاوت  تنك  نإ  ىتح  اذھ  لعفا   . كتایح شیع  كیلع  لھسي 

عم لماعتت  تنك  ءاوسو   . لاثملا لیبس  ىلع   ، ئطاخلا بلطلا  لدانلا  كل  رضحي 
فطلب لماعتت  نأ  لھسلا  نم   ، رجتملا فظوم  وأ  ةلفاحلا  قئاس  وأ  لافطألا  ةسیلج 

. نھملا عاونأ  عیمج  ردقت  نأو 

عیمج عیبي  معطم  ىلإ  نومیللا  ریصع  عیبل  مكلافطأ  لحم  اولوحت  ال  ءابآلا : اھيأ  • 
قینألا نومیللا  ریصع  لحم  نع  اًرخؤم  يتاقيدص  ىدحإ  ينتربخأ   . ماعطلا فانصأ 
ةياھن ةلطع  يف  ئطاشلا  ىلإ  اھتلحر  لالخ  قيرطلا  بناج  ىلع  هتأر  يذلا 
تاكعكلا تناكو   ، قینأ قرود  يف  اًعوضوم  جزاطلا  نومیللا  ریصع  ناك  دقلف   ، عوبسألا

كانھ نأك  ةتفاللا  تدبو   ، تاجلثملا نم  ةعئار  تاھكنب  ةاطغم  تارسكملاب  ةذيذللا 
نیسمحتم نيدلاو  تيأر  ينأ  بجع  الو   . مايأل اھیلع  لمعي  لظ  اًفرتحم  ًاطاطخ 

اذھ ناريدي  نم  امھنأ  ضرتفملا  نم  للملا  امھیلع  ودبي  نییبص  لوح  نافوطي 
ىلع امھترطیس  ةینلا  انسح  نادلاولا  ناذھ  ضرف  دقل  ؟  ةلكشملا ام   . كشكلا
نم للقو  هنم  امھادلو  اھب  رعشي  دق  ةعتم  ةيأ  فزنتسا  يذلا  رمألا   ، عورشملا

؛ همعدت نأ  دیجلا  نمف   ، لاملا ضعب  ينجي  نأ  كلفط  دارأ  نإ   . امھزفاحو امھتبغر 
مـن ـه  مرحت لـن  كلذ  بـ كنإ  فـ  ، لماكلا بـ رو  ـ مألا ما  ــ مز ى  ــ لوتت تأدب  نإ  نكلو 
ـه ئاطخأ مـن  ـم  لعتلا ـة  صرف مـن  بـل  ـب،  سحف بـه  رعشي  سـ يذ  ـ لا حر  ـ ملا
اذ نا هـ نإ كـ ـى  تح  ، رو ـ مألا ما  ـ مز ـى  لوتي ـك  لفط عد  نأ تـ ـل  ضفألا . مـن  اًض ـ يأ

. قودنص نم  كعكلاو  ولد  نم  نومیللا  ریصع  ميدقت  ـي  نعي

: لفطلل همیلعت  كنكمي  يذلا  مھملا  سردلا  نع  اًضيأ  ةرطیسلا  ضرف  كفرصي 
، نومیللا ریصع  كاشكأ  ةرادإ  يف  اًریبخ  نوكت  نأ  ةرورضلاب  بجي  ال  حبرلا : شماھ 

يتلا دوقنلا  دعي  امنیب  كلفط  عم  سلجت  نأ  عئارلا  نم  نوكیس  مویلا  ةياھن  يف  نكلو 
 - ةیقرولا باوكألاو  ركسلاو  نومیللا  هعم -  تانوكملا  فیلاكت  ةعجارمو  اھبسك 
ردق نع  لءاستأ  ينإ  : " دئاوفلا نع  ثدحتت  نأ  كنكمي   . هانج يذلا  لاملاب  اھتنراقمو 
ماخلا تانوكملا  نم  الدب  ةزھاجلا  كعكلا  سایكأ  تمدختسا  نإ  هرفوتس  يذلا  لاملا 
رصع يف  تقولا  ءاضق  رمألا  قحتسي  لھ  يوضعلا ." واكاكلا  قوحسم  رارغ  ىلع 
اًتقو ينعي  اذھ  ناك  نإ  زھاجلا  قوحسملا  مادختسا  لباقم  يف  يقیقحلا  نومیللا 
نأ كنكمي  لھ   ، رخآ بناج  نمو  ؟  كشكلا يف  نومیللا  ریصع  عیب  يف  هئاضقل  لقأ 

ديزملا ردي  وأ  ءانعلا -  قحتسي  هعیب  لعجتل  جزاطلا  نومیللا  ریصعل  اًدیج  اًرعس  ددحت 
ةیمھألا نم  اًردق  لمحت  نأ  سیلاوكلا  فلخ  سوردلا  كلت  نأش  نم  ؟ - " حبرلا نم 



. ناولألاو تاروكيدلا  نم  ریثكلاب  كشكلا  نیيزت  ةیمھأ  نم  ربكأ 

يف يذلا  هنبا  لصف  يدنآ  راز  امدنع   . ةینھملا فادھألا  نم  سیل  ءارثلا " قیقحت  • "
نأ يف  بغري  امع  ثدحتي  يذلا  هنبا  لاقم  ةءارق  دعب  رعذلاب  رعش   ، سماخلا فصلا 
ءارثلا قیقحت  يف  بغري  هنأ  ينبا  بتك  دقل  : " يدنآ يل  لاق   . غلبي امدنع  هنوكي 
ریصق لجر  هدلاو  نأ  ببسبو   ، فرتحم ةلس  ةرك  بعال  حبصي  نأ  ربع  ةرھشلاو 
ناك  ، ام تقو  يف  ثدحي ." نل  اذھ  نإف   ، ةركلا بيوصتل  زفقلا  هنكمي  الو  وبرلاب  باصم 
يكل مھمالحأ "  " عابتا وھ  هلعف  مھیلع  ام  نأب  مھءانبأ  اوربخي  نأ  ءابآلا  نیب  عئاشلا 
هنأل طقف  سیل   ، لیحتسم ملح  قیقحتل  وبصي  كلفط  ناك  نإ  نكلو  ؛  ةمظعلا اوققحي 

تاملكلا ضعب  نأش  نمف   ، ًاّيرث هلعجیس  كلذ  نأل  اًضيأ  لب   ، ءانغلا وأ  ةركلا  بعل  بحي 
سیقت نأو   ، بسانملا تقولا  راتخت  نأ  كیلعو   . هباوص ىلإ  هدیعت  نأ  كنم  ةقیقرلا 
لھسألا نم  هنأب  كلفط  ربخت  نأب  سأب  ال   . ثدحتت نأ  لبق  كلفط  جضن  رادقم 

يرود يف  بعللا  نم  الدب  لامعألا  ةرادإ  يف  ریتسجام  ىلع  لصحي  نأ  هل  ةبسنلاب 
نمو  . ةلسلا ةرك  بعل  ىلع  هعیجشت  نع  فقوتلا  مدع  عم  نیفرتحملل -  ةلسلا  ةرك 
حتف نأ  الإ   ، ةقحاسلا تایمرلا  ةراھم  بستكيو  اًریثك  كنبا  لوط  دادزي  امبرف  ؟  يردي
هارت امدنع  عزفت  ، ال  هتاذ تقولا  يفو   ، لبقتسملا يف  هدیفیس  لئادبلا  ىلع  هلقع 
هنأ ينعي  الو   ، يعیبط رمأ  اذھف   ، نایحألا ضعب  يف  ًاّيرث  حبصُي  نأ  يف  ةدشب  بغري 

. لاملا بسكیل  الاتحم  حبصيو  ربكیس 
 

ةيدادعإلا ةلحرملا 
 

دقو لب   ، تایلوئسملا نم  ديزملا  لمحتب  اوأدبي  نأ  لافطألل  نكمي   ، نسلا هذھ  يف 
نم ریثكلا  ىلع  دیكأتلا  لصاوت  نأ  كیلع   ، هتاذ تقولا  يفو   . اذھ ربع  لاملا  نونجي 

اھمھأو  ، اھیلع زیكرتلا  كلفط  ىلع  بجي  يتلا  رجألا  ةعوفدم  ریغ  تایلوئسملا 
: نزاوتلا اذھ  ققحت  يكل  هلوقت  نأ  بجي  ام  كیلإ   . ةساردلا

يف لافطألا  حبصأ   . ةبوعص رثكألا  ةیلزنملا  لامعألا  نم  ديزملل  تقولا  ناح  • 
ددزت ملو   ، اًّنس رغصأ  اوناك  امدنع  هیلع  اوناك  امم  ةردق  رثكأ  نآلا  ةيدادعإلا  ةلحرملا 

ةلحرملا يف  نونوكیس  املثم  ُدعب  ةیميداكألا  مھطوغضو  ةیلزنملا  مھتابجاو 
نم ریبك  ردقب  روعشلا  هنكمي  ةيدادعإلا  ةلحرملا  يف  لفطلا  نأ  بناج  ىلإ   ، ةيوناثلا

نیغلابلا لامعأ  نم  ودبت  دق  الامعأ  يدؤي  امدنع   ، لقألا ىلع  ةيادبلا  يف   ، اضرلا
كلفط يِرُت  نأ  درجمب   . هسبالم لسغ  وأ  راجشألا  عورف  صق  رارغ  ىلع  هل  ةبسنلاب 
ةئشنتب قلعتي  لب   ، ةیلزنملا لامعألا  يف  ةعاربلاب  رمألا  قلعتي  ال  دعتبا -   ، قيرطلا
ةیضرأ سنكت  نأ  كل  ةبسنلاب  لھسألا  نم  هنأ  كردأ   . هسفن ىلع  دمتعي  صخش 

كلت نأ  الإ   ، لعفیل كلفط  راظتنا  نم  الدب  كسفنب  مامحلا  ةیضرأ  لسغت  وأ  خبطملا 



. كنبا اھملعتي  نأ  بجي  يتلا  ةیتایحلا  تاراھملا  نم 

ة ــ سردملا ي  ــ ف ةیئاھ  ــ نلا ةن  ــ سلا ة  ــ بلط ن  ــ م اًض  ــ عب فر  ــ عأ ي  ــ ننإ
ـا مم ـر  ثكأ مھ  ـ سفنأب مھ  ـ سبالم ـل  سغ نأ  ـ شب نو  ــ قلقي نيذ  ــ لا ة  ــ يوناثلا
ـط شكو ضیحار  ـ ملا في  ـ ظنت نإ   . اھ ـ سفن ـة  يعماجلا مھت  ـ سارد نأ  ـ شب نو  ـ قلقي

ثادحإ نود  نم  ةحسمملا  مادختسا  ةیفیك  ةفرعمو   ،( لضفملا يلمع   ) يلا ـ قملا
لعجت دقف   ، اھل بسانملا  تیقوتلا  تددح  نإو   ، ةدیجلا رومألا  نم  اھعیمج   ، ىضوف

كل رمألا  دوعیسو   ، ةديدج ةراھم  ملعتب  متھي  سداسلا  فصلا  يف  يذلا  كلفط  نم 
دارفأ دحأك  ةیسیئرلا  ةكراشملا  نم  اًءزج  لامعألا  كلت  تناك  ام  اذإ  ديدحتب  بأك 

. رجألا ةعوفدم  الامعأ  نوكتس  مأ   ، ةرسألا

يتلا ةحیصنلا  ركذتت  يتقيدص  خأ  ةنبا  لازت  ال   . لمعلا ءدب  لبق  رجألا  نع  لأسا  • 
ةسیلجك لوألا  اھلمع  ىلع  تلصحو  عباسلا  فصلا  يف  تناك  امدنع  اھايإ  اھتيدسأ 

ام ًاّيأ  : " لوقت نأ  اھیلعف   ، اھرجأ نع  مألا  اھلأست  امدنع  اھیلع  تحرتقا  دقف   . لافطأ
دقو هتاذ ." دح  يف  رجأ  لیمجلا  كلفط  ةسلاجم  نإ   ، رمألا عقاو  يف   . الداع هنيرت 
نأ لاحملا  نم  هنأ  ىلع  ةاتفلا  تنأمطو   ، درلل ةبذھم  ةقيرط  نوكتس  اھنأ  ُتدقتعا 
تلاق  ، رجألا عفد  تقو  ناح  امدنعف   ، ةئطخم تنك  دقو   ، اھقح ىلع  ةأرملا  روجت 
اھطعت ملو   ،" عئار اذھ   ، كل اًركشف   ، اًرجأ نيديرت  ال  كنأ  نم  ةقثاو  تنك  نإ  : " ةأرملا

نأ كلفطل  ةبسنلاب  دیجلا  نم  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  دافتسملا : سردلا   . اًدحاو اًتنس 
. لفط هنأل  هلمع  ةمیق  نم  للقت  نأ  أطخلا  نمف   ، ًابذھم نوكي 

ةسلاجم لجأ  نم  ناك  ءاوس  هل -  ةبسنلاب  لداعلا  رجألا  ديدحت  ىلع  كلفط  دعاس 
مادختسا ةیفیك  نسم  راج  میلعت  يف  نیتعاس  ءاضق  وأ  ةنتسبلا  لامعأ  وأ  لافطألا 

. تنر ــ تنإلا ى  ــ لع ب  ــ سنلا ن  ــ ع ثا  ــ حبأ ءارجإ  وأ  يعامتجالا  لصاوتلا  عقاوم 
ـه طعأو اھنو  ـ ضاقتي ـي  تلا رو  ــ جألا ن  ــ ع هءاقد  ــ صأ لأ  ــ سي نأ  ه  ــ يلع حر  ــ تقا
ـة صرف هذ  هـ نو  ـ كت ـد  قو  . هر ـ جأ عـن  لأ  ـ سُي امد  ـ نع ةر  ـ شابمو ةبذھ  مـ ـة  باجإ
اًر ــ جأ تي  ــ ضاقت نإ  ة : ــ لامعلا قو  ــ س میھا  ــ فم ـض  عب عـن  ثيد  ـ حلل ةب  ـ سانم
اًرالود  ٢٠ لا -  ـ فطألا ـة  سلاجم لبا  ـ قم نير  ـ خآلا لا  ــ فطألا عي  ــ مج ن  ــ م ر  ــ بكأ
تارالود نور ١٠  ـ خآلا ـى  ضاقتي ني  لا فـي حـ ـ ثملا لیب  ـى سـ لع ةعا  ـ سلا فـي 

اًرجأ تیضاقت  نإ  نكلو   . كیسفانم حلاصل  كءالمع  رسخت  نأ  حجر  ـ ملا ـن  مف ـط -  قف
. كسفن ملظت  كلذب  كنإف   ،( لاثملا لیبس  ىلع  ةعاسلا  يف  تارالود   ٥  ) اًسخب

نأ نم  دكأتن  نأ  انل  ةبسنلاب  مھملا  نم   . هب مزتلاف   ، ام ءيش  يف  تكرتشا  نإ  • 
يف فوقولا  رارغ  ىلع   ، ةیلمع تامازتلا  تناك  ًءاوس   ، مھتامازتلاب انلافطأ  يفي 
سورد رارغ  ىلع  ىرخأ  ةطشنأ  وأ  ةسردملا  باتك  ضرعم  يف  بتكلا  عیبل  كشك 

يف ررقت  نأ  كیلع  بجي  ال   ، ءيشب كسفن  مزلت  امدنع   . مدقلا ةرك  قيرف  وأ  ونایبلا 
ِهنأو  ، ماعلا ةياھن  ىتح  ونایبلا  سورد  رضحا  مأ ال.  هلمكتس  تنك  ام  اذإ  ماعلا  فصتنم 
ةاعارم عم  نیبتل -  كلفط  ةكراشم  كنكمیس  مث  نمو   ، قيرفلا عم  مدقلا  ةرك  مسوم 



ىلإ اھرییغتل  تقولا  ناح  دق  هنأو   ) هبسانت ةطشنألا ال  تناك  ام  اذإ  ةصاخلا -  هتيرح 
ةطشنألا ددع  لیلقت  ىلإ  ةجاحب  هنأ  وأ  صقرلا ) وأ  لابجلا  قلست  رارغ  ىلع  ةطشنأ 

. هتقھرأ دق  اھنأل  اھب  كرتشي  يتلا 

نع تفقوت  دقلو   . ةصاخلا كماكحأ  مدختست  نأ  نآلا  كیلع  حبصأ  هنأ  يف  كش  ال 
يف يئالمز  ناك  وأ  يعم  ةياغلل  ًایساق  ملعملا  ناك  امدنع  سوردلا  دحأ  روضح 
مزتلي نأ  هنم  عقوتت  كنأ  كلفطل  دكؤت  نأ  دیجلا  نم  ماع  هجوب  نكلو  ؛  نیضیغب سردلا 

نیعوطتملا وأ  قيرفلا  ءاضعأ  ةیقب  نأ  هل  حضوت  نأ  كنكمي  امك   . هیف كرتشا  امب 
يف كش  الف   . الداع نوكي  نل  تقولا  اذھ  يف  مھدرفمب  مھكرت  نأو   ، هیلع نودمتعي 
صقو  . هنع ةباین  هيدؤي  نأ  يف  رخآ  صخش  بغري  دق  يتلا  رومألا  نم  رمألا  اذھ  نأ 

وأ ةفاشكلا  قيرف  نم  جورخلا  يف  بغرت  تنك  امدنع  ام  تقو  كتایح -  نم  ةصق  هیلع 
يف كنأل  ؛  لعفت مل  كنأل  ةداعسلاب  رعشت   ، رمألا ركذتت  امدنع  نكلو   ، وْدعلا قيرف 
تیقلأ دق  نكت  مل  نإ  سأب  ال   ، ةبسانملاب  ) رخفلا نم  ریثكلاب  ترعش  ماعلا  ةياھن 

نم نيدقع  ذنم  ودعلا  سرامت  مل  كنأ  وأ  اھیلع  تلصح  يتلا  نیشاینلا  ىلع  ةرظن 
كلذ يف  هتممتأ  كنأل  ةداعسلاب  ترعش  اًرمأ  تناك  اھنأ  يھ  انھ  ةركفلاف  ؛  نامزلا

(. دیعب دمأ  ذنم  تقولا 

يلاردیفلا ىندألا  دحلا  فرعت  لھ  عيرس : لاؤس   . ىندألا رجألا  موھفم  بعوتسا  • 
تايالولا ضعب   ) تاملكلا هذھ  ةباتك  تقو  يف  ةعاسلا  يف  رالود  هنإ ٧.٢٥  ؟  روجألل

ىلإ لصي   ، لاثملا لیبس  ىلع   ، ستیسوشتاسام ةيالو  يفف  ىلعأ -  اًروجأ  تددح 
كلفط كردي  نأ  دیجلا  نم   ، الوأ ؟  اذھب متھن  نأ  بجي  مل   ، نآلاو ةعاسلا .) يف  اًرالود   ١١

ناك ٢٥ امدنع  ) ماع ١٩٣٨  يف  روجألل  ىندألا  دحلا  موھفم  تمدق  دق  انتلود  نأ 
تالدعمل اًقبط  هليدعت  متو   ) رقفلا نم  سانلا  ةيامح  فدھب  ةعاسلا ) يف  اًتنس 

كانھ نأ  ركذ  اًضيأ  دیجلا  نمو  يلاحلا .) تقولا  يف  رالود  ىلإ ٤.٢٥  لصیل  مخضتلا 
ي ــ ف رالود  نو ٧.٢٥  ــ ضاقتي يلا  ــ حلا رصعلا  يف  يكيرمأ  نیيالم  يلاوح ٣ 
ا ٤٠ ــ م صخ  ــ ش ل  ــ مع نإ  تابا : ــ سحلا ر  ــ جن ا  ــ نعد  ، اذ ــ ل ل.  ــ قأ وأ  ةعا  ــ سلا
ىضاقتي ١٤٥٠٠ سـ ه  ــ نإف  ، رو ــ جألل ى  ــ ندألا د  ــ حلا لبا  ــ قم ًاّیعوب  ــ سأ ةعا  ــ س

ًالافطأ لوعي  صخشل  ةموكحلا  هتددح  يذ  ـ لا ـغ  لبملا مـن  ـل  قأ ًاّيون -  سـ رالود 
. رقفلا طخ  قوف  لظیل 

فير ـ عتل ةد  ــ يج ة  ــ قيرط نو  ــ كت نأ  اھد  ــ حو ة  ــ قیقحلا ك  ــ لت نأ  ــ ش ن  ــ م
عفر بـ ـق  لعتي ـا  میف ةرئاد  ـ لا تالاد  ـ جلا مـا   . رو ـ مألل ـة  يلاحلا قئاقحلا  بـ ـك  لفط
ام ؟  اھعفر لا  ـ معألا باح  ـ صأ ـض  عب ـض  فر باب  ـ سأ ـا  مو ؟  رو ـ جألل ـى  ندألا ـد  حلا
يف ذاتسأ  اھیقلي  ةرضاحم  نوكي  نأل  شاقنلا  اذھب  ةجاح  ؟ ال  كلذل ةبسانملا  لولحلا 
كلفط ىلع  رثؤیس  هنأل   ، هیلإ قرطتلا  قحتسي  عوضوملا  نأ  الإ   ، ةیندملا قوقحلا 

، فئاظولا عیمج  وأ  صاخشألا  عیمج  ىلع  روجألل  ىندألا  دحلا  قبطني  ال   . ةرشابم
ىلع اھنم  نولصحي  فئاظو  يف  نولمعي  نيذلا  نیغلابلاو  لافطألاو  ةبلطلا  نإ  ثیح 



يف  . ةعاسلا يف  رالود  ىلع ٧.٢٥  اًمود  نولصحي  ال   ، لدنلا لثم   ، ةمئاد تایماركإ 
بجي  ، ببسلا اذھل   ) ةعاسلا يف  رالود  وھ ٢.١٣  لدنلا  روجأل  ىندألا  دحلا   ، عقاولا
كلفط ىلعو  ةزاتمم .) ةمدخ  كل  نومدقي  امدنع  ةیخس  تایماركإ  مھحنمت  نأ  كیلع 
رالود لمعلا ٤.٢٥  يف  هسیئر  هل  عفدیسف   ، اًماع نم ٢٠  لقأ  ناك  نإ  هنأ  ملعي  نأ 

هل عفدي  نأ  هیلع  نوكیس  اذھ  دعبو   ، ىلوألا ةثالثلا  لمعلا  رھشأ  لاوط  ةعاسلا  يف 
ىندألا دحلا  نع  تامولعملا  نم  ديزملل   . لقألا ىلع  روجألل  ىندألا  دحلا  لماك 
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نإ  . دودحب نكلو  دجلا -  لمحم  ىلع  لامعألا  ةدايرل  مكلفط  عفاود  اوذخ  ءابآلا : اھيأ  • 
لیحلا ضعب  نوركتبیس  اذل  ؛  لاملا عمجب  نیسووھم  اوحبصأ  رصعلا  اذھ  لافطأ 

ر ــ جتم ما  ــ عط ي  ــ ف اًرأ  ــ ف اند  ــ جو اننأ  ــ ب يوجو  ترھاظت   ) لؤاستلل ةریثملا 
نوجر ـ خي قـد  وأ   ،( انتوك سـ لبا  ـ قم لا  ـ ملا ـا  نیطعي ـى  تح ةعير  ـ سلا ة  ــ معطألا

. ىرخأ بـ وأ  ـة  قيرطب  ، بویعلا بـ ـة  ئیلم اھ  ـ نكلو  ، ةلھذ مـ ـة  يلمع راكفأ  بـ
ىلع اھراعش  مسر  لباقم  لاملا  ينیطعتس  ـج  لزتلا حاو  ـ لأ ةكر  شـ نأ  ـن  هارأ )
لافطألا نإ  ثیح  ؛  للملا يدبت  نأ  نود  نم  مھل  عمتست  نأ  كیلع  نوكیس  يھجو .) 

دیجلا عجش  لب   ، اھردق نم  طحت  اذل ال   ، دجلا لمحم  ىلع  تاعورشملا  كلت  نوذخأي 
وأ نامألا  كھتنت  يتلا  راكفألا  عم  اًمزاح  نكو   ، ةئیسلا نع  فطلب  مھدعبأو   ، اھنم

. ةیعقاو وأ  ةیضارتفا  تناك  ًءاوس  تایقالخألا 
 

ةيوناثلا ةلحرملا 
 

ةدايزل قيرط  لضفأ  وھ  اھیف  داھتجالا  نإ  ثیح   ، ةساردلا يھ  ةیسیئرلا  كنبا  ةفیظو 
يف لاملا  ضعب  ىلع  لصحي  امبرو  لب   ، اھراتخي يتلا  ةعماجلاب  قاحتلالل  هصرف 
دحأل دلاوك  كتمھمو   ، تاءاھلإلا نم  ریثكلا  اًضيأ  كانھ  نكلو  ؛  ةیسارد ةحنم  ةروص 

تاھیجوتلا اًمدختسم  هتايولوأ  ديدحت  ىلع  هدعاست  نأ  ةيوناثلا  ةلحرملا  ةبلط 
. ةیلاتلا

، ءابآلا نم  ریثكلل  ةبسنلاب   . يساردلا ماعلا  نم  الدب  ةیفیصلا  ةلطعلا  لالخ  لمعلا  • 
ءابعألا ضعب  ةيوناثلا  هتسارد  لالخ  رجأ  لباقم  لمع  ىلع  نبالا  لوصح  ففخي  دق 

. يقیقحلا ملاعلا  نع  ةمیق  ةبرجت  بلاطلا  لمعلا  حنمي  دق  امك   ، ةرسألا ةینازیم  نع 
نم رثكأ  هكلم "  " هنأب رعشیس   ، صاخلا هلام  كنبا  ينجي  امدنع   ، كلذ ىلع  ةوالع 

د ــ ، ق ثا ــ حبألا ضعبل  اًقبطو   . لبق نم  اھیلع  لصح  ةیلام  ايادھ  وأ  بیج  فورصم  يأ 
تا ــ جرد ط  ــ سوتم ةدا  ــ يز ى  ــ لع ًاّیعوب  ــ سأ تاعا  ــ ع س ــ ضبل ل  ــ معلا دعا  ــ سي
اًق ــ بط ك  ــ نبا ل  ــ معل ة  ــ جاحلا ددحتت  ــ س  ، ةياھ ــ نلا ي  ــ فو  ، الي ــ لق بلا  ــ طلا



يتلا فئاظولا  ـة  لمأتم ركذ  ــ تأ تحب  ــ صأ ة.  ــ يداملا اھ  ــ تلاحو كتر  ــ سأ مي  ــ قل
، رنياد دلیف  جنيربس   ، دنالكوأ ةیلدیص  يف  ةيوناثلا : يتسارد  لالخ  اھب  تلمع 

ءاھتنا دعب  مھئانبأ  لمع  نأ  نوري  نيذلا  ءابآلا  ىلع  قفشأ  ينكلو  ؛  زرارتاك جیتسربو 
ه. ــ يلع اًري  ــ ثك نوكي  ــ س  ، ةي ــ ساردلا ه  ــ ئابعأ ىلإ  ةفاضإ  ؛  يساردلا مویلا 
نأ ي  ــ ف ق  ــ حلا نو  ــ كلتمي ءا  ــ بآلا نأ  ى  ــ لإ ثا  ــ حبألا ض  ــ عب تل  ــ صوت د  ــ قو
يكير ـ مألا ـب  تكملا ـا  هارجأ ـة  سارد فـي   . تارار ـ قلا هذ  هـ فـي  نيرذ  حـ اونو  ـ كي

راد ٤٩ ــ قمب ل -  ــ قأ ًات  ــ قو نو  ــ ضقي ة  ــ بلطلا نأ  ـد  جو ـة،  لامعلا تاءا  ـ صحإل
ماود ــ ب مھ  ــ لمع ما  ــ يأ لال  ــ خ ة  ــ يلزنملا مھ  ــ تابجاو ءادأل  ة -  ــ قیقد
نيذ ــ لا ة  ــ بلطلا نأ  ى  ــ لإ ىر  ــ خأ تا  ــ سارد تل  ــ صوت كلذ  ــ ك ي،  ــ ئزج

ال َِملو   ، ىلعأ تاجرد  نو  ــ ققحي راكذت  ــ سالا ي  ــ ف لو  ــ طأ ًات  ــ قو نو  ــ ضقي
هتفیظو نع  ىلختي  كلفط  لعجا   ، نكمأ نإ  يھ : يتحیصن  ؟  ةصرفلا نومنتغي 
ةلطعلا لالخ  لاملا  بسك  ىلع  اذھ  نم  الدب  زكري  نأو   ، يساردلا مویلل  ةیلاتلا 

وأ لافطألا  ةسلاجم  رارغ  ىلع  ةیماظن  ریغ  فئاظو  يف  لمعلا  دارأ  نإو   . ةیفیصلا
. ةیلزنملا تابجاولا  تقو  ىلع  رثؤت  تماد ال  ام   ، اذھب سأب  الف   ، مھمیلعت

دق  ، بتار لباقم  ىلوألا  هتفیظو  كنبا  أدبي  امدنع   . بئارض عفدت  نأ  كیلع  نوكیس  • 
لباقم عفدي  ناك  نإ  ةصاخ   ، بتارلا هینعي  ام  كردي  نل  هنأ  امك   ، ةيادبلا يف  الیئض  ودبي 
تقولا كلذ  ىتح  ةیماظنلا  ریغ  فئاظولا  نم  هینجي  يذلا  لاملا  مادختساب  بتكلا 
ةسماخلا يف  نییكيرمأ  لافطأ  لك ٤  نم  نأ ٣  ىلإ  ثيدح  يملاع  رابتخا  لصوت  )

سرد ــ ل تقولا  نیحیسو   ،( بتاورلا موھفم  باعیتسا  مھنكمي  ال  رمعلا  نم  ةرشع 
ى ــ لع بئار  ــ ض نولما  ــ علا عفد  ــ ي را : ــ صتخاب ر  ــ مألا  . بئار ــ ضلا ن  ــ ع عير  ــ س
قر ـ طلا مـن  ةياد  بـ  ، ءي شـ كـل  لو  ـ مت ـي  كل ة  ــ موكحلا ى  ــ لإ لخد  ــ لا
شي ـ جلا ـى  لإ ـة،  يوجلا تالا  ـ جملا ـى  لع ةرطي  ـ سلاو سراد  ـ ملاو ةعير  ـ سلا

ىوتسملا ىلع  نكلو  ؛  ةماعلا ةروصلا  يھ  هذھ   . ءارقفلل ةیحصلا  ةياعرلاو 
نیب قرافلا   ، اھدحأ كنبا : اھبعوتسي  نأ  بجي  ةمھم  رومأ  ةعضب  كانھ   ، يصخشلا
لاملا  ) بتارلا يفاصو  بئارضلا ) مصخ  لبق  هینجي  يذلا  غلبملا   ) بتارلا يلامجإ 

(. بئارضلا مصخ  متي  ثیح   ، بتارلا يلامجإ  نم  لقألا   ، هیلع لصحي  يذلا 

تارامت ــ سالا ن  ــ م ریثكلا  ــ ب قَر  ــ غُي ا  ــ مبرف ه،  ــ لمع ك  ــ نبا أد  ــ بي امد  ــ نع
ب، ــ تار ل  ــ ك ن  ــ م مصخُي  ــ س يذ  ــ لا لا  ــ ملا رد  ــ ق دد  ــ حت ي  ــ تلاو  ، اھ ــ ئلمل
ةياھ نـ ـي  فو  . لخد ـ لا ـى  لع بئار  ــ ضلا ب  ــ تكم ى  ــ لإ لسرُي  ــ س يذ  ــ لاو
ىلإ اھلاسرإو  بئارضلا  تادئاع  تارامتسا  ألمي  نأ  هیلع  نوكیس   ، يبير ـ ضلا ما  ـ علا
امبرو  ، بئارضلا نم  حیحصلا  ردقلا  عفد  هنأ  نم  دكأتلل  لخدلا  ىلع  بئارضلا  بتكم 
ىلإ ةجاحب  تنك  نإ  ىرت  يكل   ) بولطملا نم  رثكأ  عفد  نإ  هلام  ةداعتسا  نم  نكمتي 

بئارضلا بتكم  رابتخا  لمكأف   ، لخدلا ىلع  بئارضلا  بتكم  يف  كتانایب  لیجست 
ىلع بئارضلا  ةداعتسا  ةرامتسا  يف  يتانایب  لیجست  ىلإ  جاتحأ  لھ  لخدلا : ىلع 
ةيالولا بئارض  لمشتو  هبتار  نم  اھمصخ  متي  ىرخأ  تائف  كانھ  (.  IRS. gov عقوم



عفدُتو  . يلاردیفلا ةینیمأتلا  تامھاسملا  نوناق  يف  كارتشالاو   ، ةیلحملا بئارضلاو 
دادجأ ىلإ  ةرشابم  بھذت  يتلاو   ) ةیعامتجالا تانیمأتلا  لجأ  نم  لاومألا  هذھ 

(. ةیبطلا مھفیلاكت  ةیطغت  ىلع  كنبا  دادجأ  دعاست  يتلاو   ) ةیحصلا ةياعرلاو  كلفط )
رظنا ص ٦٠.  ، نیئدتبملا بتاور  نع  تامولعملا  نم  ديزملل 

بلغأ مدختسي   . حزمأ ال  ةیصخشلا -  دعاقتلا  تاباسح  يف  لاملا  نم  اًضعب  عض  • 
يذلا لاملا  ةیفیصلا  تالطعلا  لالخ  وأ  يئزج  ماودب  نولمعي  نيذلا  لافطألا 

 - ةي ــ شیعملا تا  ــ قفنلا ن  ــ م ا  ــ هریغو سبالملاو  دوقولا  ءارش  لجأ  نم  هنوبسكي 
تافور ــ صم ل  ــ جأ ن  ــ ري م ــ فوتلا ن  ــ ينا ع ــ ثلا ل  ــ صفلا تأر  ــ د ق ــ ت ق ــ نك نإ 

ـى لعف  ، اھ ـ تیطغت ـت  مت قـد  رو  ـ مألا ـك  لت عي  ــ مج تنا  ــ ك نإ  ن  ــ كلو ة.  ــ عماجلا
. ةیصخ ــــ شلا د  ــــ عاقتلا تابا  ــــ سح فـي  لا  ـ ملا ـض  عب رخد  يـ نأ  ـك  لفط
اھ ــ بتكي د  ــ ق ي  ــ تلا را  ــ كفألا ن  ــ م ةر  ــ كفلا ك  ــــ لت ود  ــــ بت د  ــــ ق
ةر ــ كف نو  ــ كت د  ــ ق اھ  ــ نكلو  ، فح ــ صلا ي  ــ ف نويدا  ــ صتقالا نویفح  ــ صلا
ك ــ لت ةیم  ــ ست د  ــ عت  . اھ ــ ب ما  ــ يقلا ن  ــ م ك  ــ لفط ن  ــ كمت نإ  ةد  ــ يج
تابا ــ سح  " اھتیم ــ ست ب  ــ جي ي،  ــ يأر ي  ــ فف ة؛  ــ ئطاخ ةیم  ــ ست تابا  ــ سحلا

ـي نجت كلذ  ـ بو ـو؛  منت كتارخد  مـ ىر  تـ نأ  ـك  نكمي ثي  ــ ح "؛  عئار ــ لا نا  ــ كملا
تابا ـ سح مـن  ضي  ـ قنلا ـى  لع  ) ـد بألا ـى  لإ بئار  ـ ضلا مـن  ةا  ـ فعم ـد  ئاوف
رمأ كانھ  ماع .) لك  اھیلع  بئارضلا  عفدت  نأ  كیلع  نوكیس  ثیح   ، ةیفرصملا راخدالا 
يف هلاومأ  بحس  هنكمي  كلفط  نأ  وھو   ، تاباسحلا نم  عونلا  كلذب  قلعتي  رخآ  عئار 
كلت يف  ةدیحولا  ةبوعصلاو   . ةیئازج طورش  وأ  بئارض  نود  نم   ، ديري تقو  يأ 

، اھیف لمعلا  نم  اھینجي  يتلا  لاومألا  ىوس  عضو  هنكمي  ال  هنأ  يھ  تاباسحلا 
سیلجك هلمع  نم  وأ  ايادھلا  نم  اھیلع  لصح  يتلا  لاومألا  عضو  هنكمي  يلاتلابو ال 

. هب ةیلخادلا  تاداريإلا  ةرئاد  ربخي  نأ  لبق  لافطأ 

غلبي امدنعو   . تاباسحلا اًمدختسم  رمألا  اذھب  كلفط  عنقت  نأ  كیلع   ، نآلاو
يتلا لاومألا  نم  رالود  ـ ٥٠٠  لا غلبم  عضي  نأب  هربخأ   ، هرمع نم  ةرشع  ةسداسلا 

ي ــــ تلاو  ، ةیصخ ــــ شلا د  ــــ عاقتلا تاباسح  يف  ةیفیصلا  ةلطعلا  لالخ  اھبسك 
ك ــ لذ كر  ــ تي م  ــ ث ن  ــــ مو ى ٧٪،  ــــ لإ ل  ــــ صي ةد  ــــ ئاف لد  ــــ عم ينجت  ــــ س
ة ــ يوناثلا هت  ــ سارد لال  ــ ءي خ ــ يأ ش ه  ــ نم ذ  ــ خأي الأو   ، سا ــ سم نود  غ  ــ لبملا
نم نیتسلاو  ةسماخلا  ى  ــ لإ ل  ــ صي امد  ــ نعو  . اھد ــ عب ا  ــ م وأ  ة  ــ يعماجلا وأ 
لصتل رالود  ةئامسمخلا  ومنتس   ،( موي تاذ  نسلا  هذھ  ىلإ  لصي  دق   ، معن  ) هرمع
ةیفاضإ رالود  عضو ٥٠٠  ىلع  اًرداق  ناك  نإ   ، قبس ام  ىلع  ةوالع   . رالود فلأ  ىلإ ١٤ 

نأ يف  كش  . ال  رالود فلأ  ىلإ ٢٠٠  هتارخدم  لصتسف   ، تاباسحلا كلت  ىلإ  ماع  لك 
ةیعقاو دعُت  ال  طقف -  ةدحاو  ةرمل  وأ  ماع -  لك  تاباسحلا  كلت  يف  رالود  عضو ٥٠٠ 

طقف رالود  ةئامب  تاباسحلا  هذھ  لثم  حتفل  اًقرط  كانھ  نكلو  ؛  رسألا ضعبل  ةبسنلاب 
لصفلا رظنا   ، يصخش دعاقت  باسح  حتف  ةیفیك  نع  تامولعملا  نم  ديزملل  )

(. عباسلا



ة ــ يلاملا تادعا  ــ سملل ة  ــ لھؤم كتر  ــ سأ تنا  ــ ك نإ  يفا : ــ ضإ ر  ــ مأ
ب ــ لطتت ال  تارامت  ــ سالا نإ  ــ ف ة،  ــ عماجلاب قا  ــ حتلالا ل  ــ جأ ن  ــ م ةیلارد  ــ يفلا
مأ ال. ةیصخ  ـد شـ عاقت تابا  ـ سح ـك  لتمي ـت ) نأ وأ   ) ـك لفط نا  ا كـ ــ اذإ م ة  ــ فرعم
مھ ــ سي نأ  ة  ــ لاحلا هذ  ــ ه ي  ـــ ف بلا  ــــ طلا ن  ــــ م عقو  ــــ تي ه  ــــ نإ ثي  ــــ حو
ك ــ لتل ر  ــ ظنُي ن  ــ لف  ، هتارخد ــ م ن  ــ م تافور  ــ صملا ن  ــ م راد ٢٠٪  ــ قمب
ة ــ يلاملا تادعا  ــ سملا ن  ــ ل م ــ لقت ن  ــ لو تارخد  ــ اھ م ــ نأ ى  ــ لع تابا  ــ سحلا

دعاقتلا تاباسح  نع  لأست  سرادملا  ضعب  ةظوحلم :  ) كتر ــ سأل ةیلارد  ــ يفلا
(. عساتلا لصفلا  رظنا   ، ةیلاملا تادعاسملاو  ةیصخشلا 

 

كبتار مھفل  يلاملا  يرقبعلا  لیلد 
 

، الیئض هنوك  ببس  ىلع  طقف  زكري  دقف   ، لوألا هبتار  ىلع  كنبا  لصحي  امدنع 
مادختساب كتامولعم -  ديدجتلو  هل -  ةیسیئرلا  دعاوقلا  حرشل  ةصرف  كل  حنستسو 

عم نكلو   ، كنبا بتار  نایب  يف  ةیلاتلا  دونبلا  عیمج  رھظت  نل   . ةدیفملا ةیلاتلا  طاقنلا 
. هعقوت هیلع  ام  كردي  نأ  دیجلا  نم  نوكیس  رمعلا  يف  همدقت 



 

ةدشب تحصن  ينأ  ملعأ   . الیلق لزنملا  يف  مكلافطأ  لامعأ  نم  اوللق  ءابآلا : اھيأ  • 
ييأر نم  تریغ  نذإ  ملف   ، ةیلزنم لامعأب  ةيوناثلا  ةلحرملا  ةبلط  فیلكتب  لبق  نم 

، ىضم امم  ةبوعص  رثكأ  ةيوناثلا  ةساردلا  ةبرجت  تحبصأ  دقل  ببسلا : كیلإ  ؟  ةأجف
ىلع ةسفانملا  ةدايز   ، سامحلا يطرفم  ءابآلاك  بابسأ : ةدعل  ببسلا  دوعي  دقو 

ال  ، ببسلا ناك  ًاّيأ   . حومطلا يطرفم  لافطألاو   ، ىربكلا تاعماجلا  يف  ناكم  زجح 
رتوتلاب نورعشي  اوحبصأ  نیقھارملا  نأ  ىلإ  ثاحبألا  تلصوت  ًاّیقیقح : طغضلا  لازي 



تاس تارابتخاو  ةمدقتملا  فوفصلا  عم   . ىضم امم  رثكأ  ةيوناثلا  ةسردملا  يف 
تابجاولا نم  ریثكلا  نع  كیھان  ىرخألا -  تامازتلالا  نم  ریثكلاو  ةیضايرلا  ةطشنألاو 

نم كلفط  ءافعإ  نأ  الإ   ، لافطألا لھاك  ىلع  ءابعألا  نم  ریثكلا  مكارتت  ةیلزنملا - 
، ةیساسألا لامعألاب  همایق  ىلع  دكأ  لب   ، اًضيأ لحلا  سیل  ةیلزنملا  لامعألا  عیمج 

نكلو  ) هشارف میظنتو  لقألا ) ىلع  هقبط  لسغ  وأ   ) ماعطلا ةلواط  فیظنت  رارغ  ىلع 
ةیلزنملا لامعألا  يدؤيو  اًدیج  اًماظن  عبتي  كلفط  ناك  نإ  اھیف .) غلابم  ةقيرطب  سیل 

يف كلافطأ  مزلت  مل  نإ  نكلو  ؛  ماظنلا اذھب  هعم  مزتلاف   ، وكشي نأ  نود  نم  ةیسیئرلا 
بسانملا تقولا  وھ  اذھ  نوكي  نلف   ، ةیلزنملا لامعألا  يف  كتدعاسمب  يضاملا 

. ءدبلل

ةعماجلا
 

ى ــ لع ك  ــ نبا زیكر  ــ ت َّب  ــ صني نأ  ب  ــ جي ي،  ــ ساردلا ما  ــ علا لال  ــ خ ي  ــ ف
تقو ـ لا ـي  فو  ، لا ــ ملا ه  ــ نم ي  ــ نجي ل  ــ مع اھ  ــ بناج ى  ــ لإ ا  ــ مبرو هت  ــ سارد

هت ـ سارد ءاھ  ـ تنا ـد  عب ـل  معلا ـل  جأ مـن  ـه  سفن زھ  ـ جي نأ  ـه  يلع ـه،  تاذ
. ةیلاتلا حئاصنلا  مادختساب  ءدبلا  ىلع  هدعاس  اذ  ـة؛ لـ يعماجلا

نأ ىلإ  تاساردلا  تلصوت   . ةساردلا ءانثأ  يف  يئزج  ماودب  لمع  ىلع  لصحا  • 
ةعاس نيرشعل  يعماجلا  مرحلا  لخاد  فئاظو  يف  نولمعي  نيذلا  ةعماجلا  ةبلط 

. فئاظولا كلت  لثم  يف  نولمعي  نيذلا ال  كئلوأ  نم  ىلعأ  تاجرد  نوققحي  ًاّیعوبسأ 
دحأك ةیعماجلا  ةایحلا  يف  اًجامدنا  رثكأ  مھنأب  ةبلطلا  كئلوأ  رعشي  رمألا : ریسفت 



مھتاردق نیسحت  ىلع  دعاسي  يذلا  رمألا   ، عمتجملا يف  نیطشنلا  دارفألا 
جراخ نولمعي  نيذلا  ةبلطلا  لمشي  ال  رمألا  اذھ  نأ   ، رمألا يف  ریثملا   ) ةیميداكألا
اھترجأ اھلمكأب  ةلودلا  تلمش  ةسارد  هتحرتقا  رخآ  ببس  كانھ  يعماجلا .) مرحلا 
ةیطغت يف  نومھسي  نيذلا  لافطألا  رعشي  دیسریم : ةنيدمب  اینروفیلاك  ةعماج 

يف نورمثتسي  مھنأب  ال،  مأ  اھیلإ  نوجاتحي  اوناك  ًءاوس   ، ةیعماجلا مھتافورصم 
نم ضیقنلا  ىلع   ، قبس ام  ىلع  ةوالع   . ربكأ ةروصب  ًاّیلام  نوطغم  مھنأل  مھتسارد 

رعشيو  . موي لك  تاعاس  عضب  الإ  ةیعماجلا  ةساردلا  قرغتست  ال   ، ةيوناثلا ةساردلا 
ةروصب مھتاقوأ  میظنت  ىلع  مھدعاسي  ةفیظو  يف  مھلمع  نأب  ةبلطلا  نم  ریثكلا 
نمف  ، لضفملا هذاتسأ  لمعم  وأ  ةبلطلا  داحتا  وأ  معطم  يف  لمعي  ناك  ًءاوس   . لضفأ
بلاطلا تاجرد  نم  نسحي  نأ  يعماجلا  مرحلا  لخاد  ةفیظو  يف  لمعلا  نأش 

. طارفإب لمعلا  تاعاس  ددع  دزُي  مل  ماد  ام   ، هلاومأ نم  ديزي  كلذكو 

يذلا بلاطلا  ىلع   . رجألا ةعوفدم  ریغ  بيردتلا  تارتف  بویعو  ايازم  نیب  نراق  • 
يضتري نأ   ، ةيراجت وأ  تناك  ةینف   ، حبرلل ةفداھ  ریغ  ةسسؤم  يف  لمعلا  يف  بغري 

ىلع نوناقلا  ضرفي  ثیح  ؛  اھیف ًاناكم  هسفنل  زجحیل  رجألا  عوفدم  ریغ  لمعب 
تاذ تناك  نإ  طقف  رجألا  ةعوفدم  ریغ  بيردت  تارتف  اوضرعي  نأ  لامعألا  باحصأ 
لمعلا بحاص  هبلطي  ام  ةلأسم  نأ  الإ   ، يصخش رمأ  هنأ  يف  كش  . ال  ةیمیلعت ةدئاف 
يفو  ، ةریخألا تاونسلا  لالخ  اھیف  قیقدتلا  مت  دق  هيدل  رجأ  نود  نم  نیبردتملا  نم 
بابشلا ةعماجلا  يجيرخ  ةلاح   ، ریبك لكشب  اھلوادت  مت  يتلا  تالاحلا  نم  ةدحاو 
سكوف ةكرش  حلاصل  ماع ٢٠١٠   Black Swan ملیف لمع  مقاط  نمض  اولمع  نيذلا 
لمعلا مكب  نورعشي  اوناك  دقل   . اًروجأ مھیضاقت  مدع  ىلع  اوضرتعاو  تيال  شریس 

ىلع روثعلاو  ماعطلا  تابلط  ةعباتم  كلذ  يف  امب   ، هب نوموقي  يذلا  طرفملا 
ي ــ بلت ال  اھ  ــ نأو  ، ةیسا ـــ سحلاب ملي  ــــ فلا جر  ــــ خم بي  ــــ صت ال  ةدا  ــــ سو

ترمت ــ سا ةي  ــ ضق د  ــ عب  ) اھ ــ لجأ ن  ــ م او  ــ لمع ي  ــ تلا ة  ــ يمیلعتلا مھریيا  ــ عم
لو ــ صو ع  ــ مو ر .) ــ مألا ةيو  ــ ست ت  ــ مت  ، مكا ــ حملا ي  ــ ف تاون  ــ س س  ــ مخ
. ةباجإ نود  اًقلعم  رمألا  لظ   ، ءاضقلا تاصنم  ىلإ  ةھباشملا  تالاحلا  ن  ــ د م ــ يزملا

تناك ام  اذإ  فاشتكاب  قلعتي  امیف  كلفطل  رمألا  دوعي   ، ةینوناقلا بقاوعلا  تناك  ًاّيأ 
. تقولل ةعیضم  درجم  اھنأ  مأ  ةینھملا  هتریسم  ءدب  ىلع  هدعاستس  بيردتلا  ةرتف 

نيوكتو ملعتلاو  ةظحالملا  نم  نكمتیس  لھف   ، ةمامقلا عمج  يف  لمعي  ناك  نإو 
ةفداھ ریغ  ةسسؤم  وأ  ىفشتسم  وأ  ةماع  تاقالع  ةكرش  يف  فراعملا  ضعب 
عفدیس نم   . كلفط رمع  نم  ةركبم  ةلحرم  يف  ةیلمعلا  لیصافتلا  شقان  ؟  حبرلل
فیصلا ةرتف  لالخ  رجأ  لباقم  بيردتلا  نكي  مل  نإ  ماعطلاو  ةینكسلا  ةفرغلا  لباقم 
ضعب نأ  نم  مغرلا  ىلع  هنأ  كنبال  حرشت  نأب  سأب  ال   ) ؟ كعم شیعي  ال  كلفطو 

عم رجألا  ةعوفدم  ریغ  ةیبيردت  تارتف  يف  لمعلا  نم  نونكمتي  دق  هئالمزو  هئاقدصأ 
فیك هلعف .) رایتخا  وأ  هتفلكت  لمحت  كنكمي  اًرمأ  دعي  هنأو ال   ، ًاّيدام مھل  مھئابآ  معد 
رطضي دق  ؟  ةعماجلا تافورصم  يف  ةكراشملا  نم  نكمتیل  لاملا  ينج  هنكمیس 



ةفیظو يف  لمعلا  وأ  عوبسألا  ةياھن  تالطع  لالخ  وأ  لیللا  لالخ  لدانك  لمعلل 
لصاوتلا هب  ردجي  امك   ، رجأ نود  نیبردتملا  نم  ةبسن ٤٠٪  لعفت  امك   ، يئزج ماودب 
هدیفتس اھلالخ  لمعیس  يتلا  بيردتلا  ةرتف  تناك  ام  اذإ  فرعي  يكل  هتعماج  عم 
لمحت ىلع  هدعاسي  بتار  ىلع  لوصحلل  الھؤم  هلعجتس  اھنأ  وأ  ةساردلا -  يف 

؛ ةئیس ةياھن  ةبرجتلا  يھتنت  الأ  نمضي  ام  دجوي  هنأ ال  يف  كش  . ال  هتشیعم تاقفن 
ىلإ اًديدج  اًدنب  فیضتسو  فیصلا  ةياھنب  بيردتلا  ةرتف  يھتنتس   ، ركذت نكلو 

. هتایحلو ةیتاذلا -  هتریس 

. ال ةیساردلا ضورقلا  نويد  نم  ریثكلا  كیلع  ناك  نإ  ىتح  ماعلا -  لمعلا  يف  ركف  • 
، ةدئاف كیلع  ردت  ةفیظو  يف  لمعلا  عیطتست  كنأ ال  ةریبكلا  ةیساردلا  نويدلا  ينعت 

سیبو اكيرمأ  روف  شتیتو  سبروكيرمأ  رارغ  ىلع  ةیمدخلا  جماربلا  نأش  نمف 
يف مئاد  ماودب  نولماعلا  لَّھؤي  ثیح  ؛  ضورقلا نم  ءافعإلل  كلھؤت  نأ  سبروك 

اھردق ٦ ةیمیلعت  ةأفاكم  ىلع  لوصحلل   ، لاثملا لیبس  ىلع   ، سبروكيرمأ جمانرب 
داد ـ سل اھمادخت  ـ سا ـن  كمي ـي  تلاو  ، ةمد ــ خلا ن  ــ م ما  ــ ع د  ــ عب رالود  فالآ 
رو فـ شتي  تـ جما  ـ نرب مـع  ـل  معي مـن  لَّھؤ  ـ يو ـة.  قلعملا ةي  ـ ساردلا ضور  ـ قلا
رالود ـف  لأ ـى ١١  لع ـد  يزت ةافا  ـ كم ـى  لع لو  ـ صحلل نیما  عـ ةد  ـ مل ـا  كيرمأ
نوأدبي نيذلا  تاعماجلا  يجيرخ  نأ  بناج  ىلإ   ، اًضيأ ةیساردلا  ضورقلا  اھب  دَّدست 

نم يلاردیفلا  ءافعإلل  نولھؤي  دق  ةماعلا  تامدخلا  نم  هریغ  وأ  سيردتلا  يف  لمعلا 
لیصافتلا نم  ديزملل  ةحفص ٩٢  رظنا   . تقولا نم  ةددحم  ةرتفل  لمعلا  دعب  ضورقلا 

. كلت ضورقلا  دادس  جمارب  نع 



 

بابشلا ةلحرم 
 

ي ــ ف ى  ــ نعملاو فدھ  ــ لاب اًّس  ــ ح انحنمي  ــ س ل  ــ معلا نأ  ه  ــ يف ك  ــ ش ال  ا  ــ مم
: نیي ـ عقاو ـن  كن ـا  نوعد ـن  كلو ؛  بتارلا ــ ب ه  ــ تمرب ل  ــ معلا ق  ــ لعتي الو   . انتا ــ يح

هدعاسي ـك مـا قـد  يلإ ـة،  عماجلا ـك مـن  نبا جر  ـ خت امد  ـ عب  ، نآلاو  . مھ بتار مـ ـ لا
. هلمع ءارج  بتار  ىلع  لوصحلا  ىلع 

الإ لصحي  مل  هنكلو   ، لجوج ةكرش  يف  لمعلا  عقوتي  جيرخلا  كنبا  ناك  امبر   . لمعا • 
يرجت نأل  بسانملا  تقولا  وھ  اذھ  نوكیس  ةریغص -  ةیلحم  ةكرش  نم  ضرع  ىلع 

: يلا ــ تلا و  ــ حنلا ى  ــ لع رود  ــ د ت ــ ي ق ــ تلاو  ، كتایح يف  مھألا  ةيوبألا  ةثداحملا 
ل ــ ضفأ / سكاب رات  ــ ي س ــ لدا ف ــ لضفأ ن / نا ــ صمقلا يو  ــ طي ن  ــ ل م ــ ضفأ ن  ــ ك
ل ــ معلا ي  ــ ف كؤادأ  ر  ــ ثؤي ن  ــ لو ه.  ــ يلع نو  ــ كت نأ  ك  ــ نكمي يرادإ  دعا  ــ سم
ریثأت هل  نوكیس  لب   ، بسحف كب  كئالمع  وأ  ـك  ئالمز وأ  كئا  ــ سؤر يأر  ى  ــ لع

، ياج  ، يتاقيدص ىدحإ  خأ  نبا  ناك   . لبقتسملا يف  كل  ثدحیس  ام  ىلع  ریبك 



امأ  . ایلعلا تاساردلا  ةیلكب  قاحتلالل  ططخي  ناكو   ، ناویح ملاع  نوكي  نأ  يف  بغري 
تافور ـ صمل مزال  ـ لا لا  ـ ملا رفوي  لـ نیما  ــ عل ل  ــ معلل جا  ــ تحي نا  ــ كف  ، نآلا

هيد ـ لاو شیعي مـع  دا لـ ـة، عـ عماجلا جر مـن  ـ خت نأ  ـد  عب اذ  ـا؛ لـ يلعلا تا  ـ ساردلا
عم لمعیس  ـه  نأ ـي  نعي نا  يذ كـ ـ لا ـر  مألا  ، وكتي ـر بـ جتم لمعلا فـي  ـق بـ حتلاو

لماكب لمعي  أدبو   . ةفیلألا مھتاناویحب  ةيانعلا  ىلع  سانلا  دعاسيو  تاناویحلا 
ناویح ةقيدح  يف  ةیبيردت  ةرتف  ىلع  لوصحلا  نم  ةربخلا  كلت  هتنكمو   ، هتقاط
دعت مل  هنا  ام  ناكم  يف  لمعلا  تأدب  كنأ  ينعي  ، ال  اًریخأو  . وكسیسنارف ناس  ةنيدم 
نأ جيرخلا  ىلع  بجي  هنأ  يضاملا  يف  داقتعا  داس  ماد  امف   . ىرخأ تارایخ  كمامأ 
، رارمتساب فئاظولا  لدبي  نمك  ودبي  نأب  رطاخیس  الإو  نیماع  ةدمل  هلمع  يف  لظي 
نم رثكأل  ةدحاو  ةفیظو  يف  نورمتسي  ال  يلاحلا  تقولا  يف  نیجيرخلا  بلغأ  نإف 
. ةفیظو ةيأ  يف  ةریصق  تارتفل  بابشلا  لمعي  نأ  داتعملا  نم  حبصأ  دقلو   . دحاو ماع 

، ةعماجلا يف  كنبا  ةسارد  لالخ   . رخآ لمع  ىلع  رثعت  وأ  رجأ  ىلع  لصحت  نأ  امإ  • 
تالاجم نع  ةركف  ذخأل  ةعئار  ةقيرط  رجألا  ةعوفدم  ریغ  بيردتلا  ةرتف  نوكت  دق 

ن ــ م جر  ــ ختي نأ  در  ــ جمب ن  ــ كلو ة؛  ــ میق تاربخ  ىلع  لوصحلاو  ةقیشلا  لمعلا 
نو ـ كت د  ــ ق  . ةلك ــ شم بيرد  ــ تلا تار  ــ تف ه  ــ ل بب  ــ ست د  ــ قف ة،  ــ عماجلا
ةياد بـ نو  ـ كت قـد  اھ  ـ نكلو لا  ـ معألا باح  ـ صأل ةد  ـ يفم بيرد  ـ تلا تار  ـ تف
تركذ امك   ، رمألا عقاو  يف   ) ةیقیقح ـة  فیظو ـى  لإ جا  ـ تحي يذ  ـ لا ـك  نبال ةياھ  ـ نلا
مھنأل لامعألا  باحصأ  ىلع  ةیضق  نیبردتملا  نم  ددع  عفر  ةحفص ٦٢،  يف 
ىلإ جيرخلا  كنبا  معدل  دادعتسا  ىلع  تنك  نإو  نییناجم .) نیفظومك  مھولغتسا 
اًرداق تنك  نإ  اھلالخ -  همعد  ةفلكت  لمحت  كنكمي  يتلا  ةرتفلا  نیبت   ، ةياھن ال  ام 
نأ دقتعت  تنك  نإ  لخدتت  نأ  كیلع  بجي  امك   . ساسألا نم  ةفلكتلا  كلت  لمحت  ىلع 
ىلإ فیضت  وأ  ةیقیقح  ةفیظو  ىلع  لوصحلا  ىلإ  كنباب  يدؤت  نل  كلت  بيردتلا  ةرتف 
نوكي دق   ، بردتمك رھشأ  ةعست  وأ  ةتس  ءاضق  دعب  ؟  يتحیصن ام   . ةیتاذلا هتریس 
ثحبلا أدبي  وأ  ماعلا  ةياھن  يف  لماك  ماودب  ةفیظو  ىلع  لوصحلا  بلط  كنبا  ىلع 
ةیلاتتم ةیبيردت  تارتف  يف  لخدي  نأ  ىلع  كنبا  عجشت  الو   . رجأب ىرخأ  ةفیظو  نع 

. رجأ نود  نم 

تلبقو  ، فتاھلا ربع  لمعلل  يقیقحلا  لوألا  يضرع  تیقلت   . ةمكحب نكلو  ضواف -  • 
ةرم لمعلا  بحاص  يب  لصتا   ، قئاقد دعب   . روفلا ىلع  َّيلع  ضرُع  يذلا  بتارلا 

ال، : " ةقامحب هتبجأ  ينكلو  ؛  ضفخنملا بتارلا  ببسب  بنذلاب  رعش  هنإ  لاقو  ىرخأ 
عم ةرتفل  تقلع   ، يلاتلابو اًنسح ." : " ينباجأف لمعلل ." ةسمحتم  انأ   ، سأب ال  ال، 
ىدم رھظت  اھنكلو   ، ةصقلا كلتب  ةروخف  تسل   . يتفیظو ةيادب  يف  ضفخنم  بتار 
اًریثك نوددرتي  نيذلا  تاباشلاو  بابشلل  ةبسنلاب  ةصاخ   ، بتارلا نع  ثدحتلا  ةبوعص 

بسانملا لوألا  بتارلا  ىلع  لوصحلا  نإ   . تاساردلا ترھظأ  امك   ، ضوافتلا ءانثأ  يف 
ثدحت بتاورلا  ةدايز  بلغأ  نأ  ىلإ  تاساردلا  تلصوت  ثیح   ، ةیمھألا ديدش  رمأ 

. يلصألا بتارلا  ساسأ  ىلع  تادايزلا  بسحُتو   ، ءرملا لمع  نم  لوألا  دقعلا  لالخ 



ىلع سانلا  عجشت  اھنإ  ثیح   ، ةدیجلا حئاصنلا  نم  ریثكلا  دجوت  ال   ، فسألل
، ةیسكع جئاتن  يتؤي  دق  يذلا  بولسألا  وھو  لمعلا -  ضرع  ناك  ًاّيأ  ضوافتلا 

. ةیعوضومب ضرعلا  ىلإ  رظنلا  ربع  بولسألا  اذھ  ةمواقم  كیلع  نوكیسو 

وھ أدبي  الأب  كنبا  ربخأ  اذل   ، ىلوألا ةسلجلا  لالخ  ةداع  بتارلا  نع  ثدحتلا  متي  ال 
بتاورلا فرعي  امدعب  لمعلا  ةلباقم  ىلإ  بھذي  نأ  هب  ردجي  و   ، بتارلا نع  ثيدحلا 

و،  Salary. com عقاو ــ م حف  ــ صتي نأب  هربخأو   ، لاجملا كلذ  يف  ةداتعملا 
ك ــ لت ي  ــ ف ني  ــ فظوم فر  ــ عي نا  ــ ك نإو  . PayScale. com ،و  Glassdoor. co m
ه ــ يلع يذ  ــ لا بتار  ــ لا ط  ــ سوتم ن  ــ ع مھلأ  ــ سي نأ  ه  ــ نكمیف  ، ةكر ــ شلا
نع ثدحتلا  يف  ةبغر  نوكلتمي  عیمجلا  نأ  ىلإ  تاساردلا  تل  ــ صوت د  ــ قو ه،  ــ عقوت
ثیح  ، اذھ لعف  ىلإ  صوصخلا  هجو  ىلع  ءاسنلا  جاتحتو   . دقتعت امم  رثكأ  مھبتاور 
نع ةبسنب ٧٪  لقت  بتاور  ىلع  طسوتملا  يف  نلصحي  تاعماجلا  تاجيرخ  نإ 

دق ال  . اھسفن لمعلا  تاعاس  ددع  لباقمو  اھسفن  فئاظولا  يف  لاجرلا  نم  نھنارقأ 
كنبا لئُس  نإ   ، اذل تقولا -  لاوط  ةیلمع  بتارلا  نع  الوأ  ثدحتلا  مدع  ةحیصن  نوكت 
ىلع نوكي  نأ  بجیف   ، هیلع لوصحلا  عقوتي  يذلا  بتارلا  نع  ةرشابم  ةقيرطب 
لصحیس كنبا  ناك  نإ   ، يمسرلا ضرعلا  متي  نأ  درجمب   . هنیعب مقر  ديدحتل  دادعتسا 

ب ــ تار ى  ــ لع لو  ــ صحلا لجأ  نم  بدأب  ثدحتي  نأ  هیلعف   ، ضفخنم بتار  ىلع 
ةدا ـ تعملا بتاور  ـ لا عـن  اھ  ـ عمج ـي  تلا تانا  ـ يبلا ضر  عـ ـر  بع ا  ــ مبر ل -  ــ ضفأ

ـك لت مـن  اًق  ـ ثاو ـن  كي لـم  نإو   . لا ـ جملا فـي  ـه  تربخ لبا  ـ قم وأ  لا  ـ جملا فـي 
مث نمو   ، رمألا يف  ركفیل  ةعا  ةلھ ٢٤ سـ ـب مـ لطي نأ  سأ بـ ، فـال بـ تا ـ مولعملا
هلوبق هیلعف   ، ًابسانم ضرعلا  نأ  ملعي  ناك  نإ   ، نكلو  . ةعيرسلا ثاحبألا  ضعبب  موقي 

. لعف نإ  الطب  ودبیس  هنأ  دقتعي  هنأل  بتارلا  ىلع  ضوافتي  نأ  أطخلا  نمو   . روفلا ىلع 
لمعلا بحاص  ىدل  كتروص  ىلإ  ئیسي  نأ  دیج  ضرع  عم  فنعب  كلماعت  نأش  نمو 

ىلع لوصحلا  ىلع  كدعاسیس  اذھ  نإف  لمعلا  بحاص  كبحأ  نإو   . لبقتسملا يف 
لأسي نأ  بجي   ، تاضوافم ةيأ  لالخ   ، اًرخآ سیلو  اًریخأو   . لبقتسملا يف  هديرت  ام 

. يداع صخش  يأ  بتار  نم  لقألا  ىلع  ةبسن ٣٠٪  لداعت  يتلاو   ، دئاوفلا نع  كنبا 
دكأتي نأ  هیلعف   ، كنبا مھت  ىرخأ  دئاوف  ةيأ  وأ  ةیسارد  حنم  وأ  تالطع  كانھ  تناك  نإ 
دعاقتلا تاباسح  ةیمھأب  هربخأو   ، لقألا ىلع  هبلطي  وأ   ، ديري ام  ىلع  لوصحلا  نم 
تارخدم نع  تامولعملا  نم  ديزملل  ةحفص ١٦٦  رظنا   ) ةكرشلا همدقت  يذلا 

(. دعاقتلا

ىلإ جاتحيو  رطاخملاب  فوفحم  هنكلو   ، عئار رمأ  اذھف  صاخلا  كلمع  ئشنت  كنوك  • 
جمارب روھظ  عم  ةمألا  لامعألا  ةداير  ىمح  تحاتجا   . دھجلا نم  ریثكلا  لذب 

. لامعألا ةداير  ملعت  يتلا  دھاعملا  دادعأ  تديازتو   Shark Tank رارغ ىلع  ةینويزفیلت 
نم نأ ٧٠٪  تيوليد  تاراشتسالا  ةكرش  هترجأ  عالطتسا  فشتكي  نأ  نم  بجع  الو 
ام ةلحرم  يف  ةلقتسم  لامعأ  يف  نولمعي  مھسفنأ  نولیختي  ةیناثلا  ةیفلألا  لیج 
ىدم وھ  لامعألا  ةدايرب  نوملحي  نم  هلیختي  ام ال  ةداع  يذلا  رمألا  نكل   . مھتایح نم 



قلغت ةديدج  تاكرش  ثالث  لك  نم  ةكرش  نإ  ثیح   ، ملحلا اذھ  قیقحت  ةبوعص 
تاكرشلا كلت  ددع  يلامجإ  فصنو   ، اھحاتتفا نم  طقف  نیماع  لالخ  يف  اھباوبأ 

. تاونس لالخ ٥  يف  قلغُت 

لمعك لامعألا  ةداير  ىلإ  رظني  نأو   ، تالامتحالا عیمج  كنبا  بعوتسي  نأ  مھملا  نم 
رمألا نإ  لوقأ  ينكلو   ، حجني نأ  كنبال  نكمي  ال  هنإ  لوقأ  ال   . ةایح بولسأك  سیلو 
لمع ةطخو  تنيوب  رواب  جمانرب  ىلع  ةقلزنم  حئارش  عضب  درجم  نم  رثكأ  بلطتي 
نیمعفم نونوكي  دق  ددجلا  تاعماجلا  يجيرخ  نأ  مغرو   ، حاجنلا اذھ  قیقحتل  ةئيدر 

ةليوط تاعاسل  لمعلل  ةيراقع ) نوھر  وأ  ةيرسأ  تایلوئسم  نود  نمو   ) ةقاطلاب
ةيرود يف  ترشُن  ةساردل  اًقبط  هنإف -   ، مھفادھأ قیقحتل  ةضفخنم  روجأ  لباقم 
ةنيدم يف  نوحجانلا  نوینقتلا  لامعألا  داور  نكي  مل  لامعألا -  ةرادإل  درافراھ 
امدنع رمعلا  نم  نیثالثلاو  ةيداحلا  يف  اوناك  لب   ، ددجلا نیجيرخلا  نم  كرويوین 
مھتالاجم يف  لمعلا  اولصاوو  ایلعلا  مھتاداھش  ىلع  اولصح  مث   ، مھتاكرش اوسسأ 

. ةصاخلا مھتاكرشب  ءدبلا  لبق 

. كبسانت اھنأ  دقتعت  يتلا  ةفیظولا  يف  سیلو  كل  ةرفاوتملا  ةفیظولا  يف  لمعا  • 
يف نكلو   ، ةئشانلا ةینقتلا  هتكرش  نع  اینورتكلإ  اًعقوم  لعفلاب  كنبا  رشن  امبر 
هعجش  . ةعباطلا مادختسا  ةیفیك  ملعي  هنأ  نم  دكأتي  نأ  هب  ردجي   ، يلاحلا تقولا 

، ازیل ركذتت   . هلمع يف  هنع  ىنغ  ال  اًصخش  هسفن  نم  لعجي  نأ  لواحي  نأ  ىلع 
لالخ : " ىربكلا كرويوین  ةنيدم  تاعماج  نم  ةدحاو  ةسیئر  مویلا  تحبصأ  يتلا 
اندحأ ىلع  ناكو   ، ءالمزلا نم  ددع  عم  عامتجا  يف  تنك   ، ىلوألا يفئاظو  نم  ةدحاو 
ينكلو  ، مھل ةبسنلاب  نیھم  رمألا  نأ  عیمجلا  ىأرو   . عامتجالا يف  رودي  ام  لجسي  نأ 

نأ ينم  بلطو  ةدیج  تناك  اھنإ  لاق   ، يتاظحالم ريدملا  أرق  امدنعو   . رمألل تعوطت 
: ةصالخلا ناك ." لمع  يأب  مایقلا  نع  نوعفرتي  نمم  تسل   . ريراقتلا بتكي  نم  نوكأ 
،( لعفیس هنأ  حجرملا  نمو   ) دحأل اًقراف  لثمي  ال  لمعب  موقي  كلفط  ناك  نإ  ىتح 

. هل ةبسنلاب  اًئیش  ينعیس   ، فاطملا ةياھن  يفف 

 



نويدلا نم  صلختلا  عبارلا : لصفلا 

 

لك تزجنأ  دق  اھنأ  تدقتعا   ، ةعماجلا يف  انییس "  " جرخت نم  تاونس  عضب  دعب 
عضبل تلمع  نأ  دعبو   ، ىربكلا تاعماجلا  ىدحإ  نم  ةداھش  ىلع  تلصحو   . ءيش

ن ــ م ينويزفي  ــ لت جما  ــ نرب داد  ــ عإ ي  ــ ف اھلوبق  مت   ، ةریغص ةفیحص  يف  تاونس 
ضر ــ قب ةنيد  ــ م تنا  ــ ك اھ  ــ نأ ي  ــ ف ك  ــ ش ال   . ىر ــ بكلا تاعما  ــ جلا ىد  ــ حإ
يأ اھ  ـ جعزي م  ــ ل ن  ــ كلو ا؛  ــ يلعلا اھت  ــ سارد لال  ــ خ ديزي  ــ س نا  ــ ك يمي  ــ لعت

اھتاجاح ةیطغتل  ةینامتئا  تاقاطب  ـع  ضب ـى  لع ـد  متعت تنا  كـ ـد  قف ؛  اذ هـ مـن 
بتك ءارش  وأ   ، ةیفیصلا ةلطعلا  لالخ  ةلحر  لجأ  نم  ًءاوس  لاملا -  ىلإ  جاتحت  امدنع 
ربخأ تللظ  : " ةلئاق رمألا  انییس "  " ركذتت  . اھترایسل دوقو  وأ   ، ةساردلا لجأ  نم 
تاتش ةململ  نم  هیف  نكمتأ  تقو  يتأیس  يرمع : نم  تانيرشعلا  لالخ  يسفن 
ىلع نويدك  رالود  فالآ  اھیلعو ١٠  ةعماجلا  يف  تجرخت   ، كلذ دعب  يسفن ."
هجاوت تأدبو   ، ةیسارد ضورقك  رالود  فلأ  ىلإ ٢٥  ةفاضإلاب  ةینامتئالا -  تاقاطبلا 

نأ ــــ شب ة  ــــ قلق مو  ــــ ن نود  نم  ةليوط  يلایل  يضقت  تأدبو   ، بعصلا اھعقاو 



تاقا ــ طبلا نأ  ــ شب اھل  ــ صي نا  ــ يب ل  ــ ك ن  ــ م عزف  ــ ت تنا  ــــ كو  ، لا ــــ ملا
م ــ غرو ه.  ــ غلبم اھ  ــ نم ق  ــ لقلا غ  ــ لبو  ، ةي ــ ساردلا ضور  ــ قلاو ة  ــ ينامتئالا
عقاو ــ ملا د  ــ حأ ي  ــ ف ة  ــ فیظو ى  ــ لع لو  ــ صحلاب ة  ــ ظوظحم تنا  ــ ك اھ  ــ نأ
اھبتارو ةفیظولا  لوبق  نم  نكمتتل  ةدیحولا  ةقيرطلا  تناكو   ، ةیبدألا ةینورتكلإلا 
ءاسم يف  ةلدان  لمعت  نأو   ، نكس ةلیمز  دجت  نأو   ، اھترایس عیبت  نأ  يھ  عضاوتملا 
دحلا عفد  نم  الإ  نكمتت  مل   ، اذھ لك  دعبو  عوبسألا -  ةياھن  تالطع  يفو  موي  لك 

. ضورقلا دادس  طاسقأل  ىندألا 

تا ــ نیثالثلا ي  ــ الإ ف يرا  ــ سم حیح  ــ صت ن  ــ ن م ــ كمتأ م  ــ ل ": " انیي ــ س  " تلا ــ ق
وأ ءاذ  حـ كـل  ـى  لع اھ  ــ لالخ تمد  ــ ن تاون  ــ س َّي  ــ لع تر  ــ مو  ، ير ــ مع ن  ــ م
امني سـ ةركذ  تـ ـل  كو يما  ـ عط ـه  يف تلوا  ـ نت ـم  عطم ـل  كو هتيرت  ـ شا لاور  سـ

تارارقلا ببسب  ةدیقم  يننأب  ترعشو   ، ةینامتئالا يتقاطب  باسح  ىلع  اھتيرتشا 
". يضاملا يف  اھتذختا  يتلا 

. دیحولا تسل  تنأف   ، كل ةبسنلاب  ةفولأم  ةصقلا  كلت  تناك  نإ 

. اھلثم حبصتل  لوحتلا  ددصب  تنأ  امبر  وأ   ،" انییس  " ةلاح لثمب  تررم  امبر 

ةیلاملا تارارقلا  رثكأ  اوركذي  نأ  ءابآلا  نم  بلُط   ، ةثيدحلا تاعالطتسالا  دحأ  يف 
مھنأ يھ  قالطإلا  ىلع  اًراركت  رثكألا  ةباجإلا  تناكو   ، مھتایح يف  اھیلع  اومدن  يتلا 

ةشھدلل ریثملا  رمألاو   . مھلھاك ىلع  ةمكارتملا  نويدلا  نم  اوللق  مھنأ  ول  نونمتي 
ةيأ كلتمي  ال  انبلغأ  نأ  تافاشتكالا  كلتب  قلعتي  امیف  هتاذ ) تقولا  يف  طابحإلاو  )

. اھسفن ءاطخألا  باكترا  نم  اندالوأ  عنم  ةیفیك  نع  ةركف 

انلافطأ اندھاشيو   ، انتایح نم  أزجتي  ال  ءزج  اھعاونأ  فلتخمب  نويدلا  نأ  يف  كشال 
ىري دقو   . ةيرحس ةقيرطب  ديرن  ام  ىلع  لصحنل  ةینامتئالا  انتاقاطب  مدختسن  نحنو 

ى ــ لع نول  ــ صحي ة  ــ سردملا ي  ــ ف مھءالمز  ةيدادعإلا  ةلحرملا  يف  انلافطأ 
مغر مـن ـ لا ـى  لعو  . اھ ـ لثم ـا  نم نو  ـ بلطيو  ، مھ ـ ئابآ ن  ــ ة م ــ ينامتئا تاقا  ــ طب
ـة يوناثلا ـة  لحرملا ـة  بلط لو  ـ صح مـن  تبع  صـ قـد  ةديد  ـ جلا ني  ـ ناوقلا نأ 

ضورقلا نم  ديزملا  نع  نوبقني  اوحب  ـ صأ مھ  ـ نإف  ، نا ـ متئالا تاقا  ـ طب ـى  لع
. ةقباسلا لایجألا  تلعف  امم  رثكأ  ةیساردلا 

فزع دقلف  لقألا : ىلع  ةدحاو  ةزیم  يماع ٢٠٠٧ و٢٠١٠  نیب  ام  داسكلا  ةرتفل  ناك 
اھیف ضارتقالا  نوكي  تاقوأ  كانھ   ، نكلو  . لاملا ضارتقا  نع  بابشلا  نم  ریثكلا 

، لاثملا لیبس  ىلعف   . تالكشملا اًمامت  ضارتقالا  بنجت  مھل  ببسي  دقو   ، ًاّيرورض
اًرمأ ةعماجلا  تافورصم  عفدل  لوقعم  يموكح  يسارد  ضرق  ىلع  لوصحلا  دعُي 
نع ریثكب  ديزت  اًروجأ  نوضاقتي   ، طسوتملا يف   ، تاعماجلا يجيرخ  نإ  ثیح   ، ًاّیقطنم
ءار شـ ـل  جأ مـن  ضار  ـ تقالاو  . تاعما ـ جلا ن  ــ م اوجر  ــ ختي م  ــ ل نيذ  ــ لا ك  ــ ئلوأ
ىد ـ ملا ـى  لع اًد  ـ يج اًرامثت  ـ سا ـد  عُي ـة،  میكح ـة  قيرطب ـم  تي امد  ـ نع  ، لزن مـ



، كتایح مـن  ىر  ـ خألا ـة  يلاملا بناو  ـ جلا عي  ـ مجب ـق  لعتي ـا  میف ـن  كلو ـل؛  يوطلا
. ءيش لك  اذھ  ضرتقت -  الأ  لضفألا  نم 

ر ــ ثكأ ءاكذ  ــ ب ضور  ــ قلا ع  ــ م اولما  ــ عتي نأ  ى  ــ لع ا  ــ ندالوأ ةدعا  ــ سم ي  ــ نعت
تارار ــ قو ةد  ــ ئافلا راع  ــ سأ بقاو  ــ عو ئوا  ــ سم ن  ــ م مھريذ  ــ حت در  ــ جم ن  ــ م

ـي هو ـك : لذ مـن  بع  ـ صأ ءابآ  ــ ك انتمھ  ــ م نإ  ثي  ــ ح ؛  ةئي ــ سلا ضار  ــ تقالا
نأ ةقیقح  مغر  ينعي -  ةيداملا  مھتایناكمإ  ىطختي  امب  شیعلا  نأ  مھمیلعت 
اًرمأ ةیكيرمألا -  ةفاقثلا  يف  اًخسار  اًرمأ  حبصأ  اھعاونأ  عیمجب  ضورقلا  مادختسا 
يف تنأ  اًقراغ  تنك  نإ  ةلاسرلا  هذھ  مھل  لصوت  نأ  بعصألا  نم  عقاولا  يف   . اًئیس
عم لماعتلل  ةیحص  اًقرط  كدالوأ  میلعت  ىلع  لصفلا  اذھ  كدعاسیس  نكل   . نويدلا

. ةینامتئالا ةمظنألا 
 

ةضورلا ةلحرم 
 

نيد ــ لا میھا  ــ فم ك  ــ لفط مي  ــ لعتب ءد  ــ بلل ب  ــ سانملا تقو  ــ لا و  ــ ه اذ  ــ ه
، اھيرت ـ شن ـي  تلا ءاي  ـ شألا لبا  ــ قم عفد  ــ ن نأ  ا  ــ نیلع ب  ــ جي ةي : ــ سیئرلا
، ءي ءار كـل شـ ـا شـ ننكمي الو   ، اذ ـل هـ عفل قر  ـ طلا ىد  ـ حإ ـة  ينامتئالا تاقا  ـ طبلاو

اھريرمتل ةطیسبلا  سوردلا  ضعب  يلي  امیف   . هل انتجاح  ىدم  نع  رظنلا  ضغب 
تاقاطبلا مادختساب  وأ  اًدقن  ناك  ًءاوس  لاملا -  انفلكي  ءایشألا  ءارش  كلافطأل • :
ًاطیسبو اًضماغ  اًرمأ  لافطألا  رظن  يف  ءایشألا  ىلع  لوصحلا  ودبي  دق   . ةینامتئالا

رجتم ىلإ  تاونس  رمعلا ٤  نم  غلبي  يذلا  اھنبا  اكیسیج "  " تبحطصا امدنعف   . ةياغلل
اي لاملا  يعفدت  ال  : " لوقي هتعمس   ، ةنيزخلا فظومل  اًرالود  نيرشع  تعفدو  تجرات 
اھعفد ةیفیك  ظحال  هنأ  اذھ  لبق  كردت  نكت  مل  يھ  ةقاطبلا ." يمدختسا  لب   ، يمأ

عفد بنجتل  ةقيرط  دعي  ةقاطبلا  مادختسا  نأ  هداقتعا  نع  كیھان   ، ءایشألا لباقم 
نم بلطا   ، رجتملا يف  نوكت  امدنع  ةمداقلا  ةرملا  يف  يلي : ام  برج  اذل  ؛  لاملا
ةئف ةقروو   ، ةیندعم رالود  عابرأ  ةعبرأ  جرخأ  مث   ، دحاو رالود  هنمث  ءيش  ءاقتنا  كلفط 

ءایشألا هذھ  نم  يأ  مادختسا  كنكمي  هنأ  هل  حرشاو   ، ةینامتئا ةقاطبو  دحاو  رالود 
. اھمادختساب عفدت  تنأو  كريو  اھادحإ  رتخي  هعد   . عفدلل

ةبوعص ناھجاويو  دجب  نالمعي  ادنامأ  ادلاو  ناك   . ديرت ام  ىلع  اًمئاد  لصحت  نل  • 
تبحأ  ، اليإ اھتنباب  تقزُر  امدنع  اذل  ؛  ةرسألا تاجایتحا  نم  ریثكلا  ةیبلت  يف  ةمئاد 
نكمتت مل  اھنكلو  اھديرت  تناك  يتلا  ءایشألا  عیمج  ةلفطلا  حنم  ىلع  ةرداق  اھنوك 

، ةقینألا ةيذحألاو  نیتاسفلاو  ىمدلا  ةریغص : تناك  امدنع  اھیلع  لوصحلا  نم 
ریبك عستم  اھمامأ  لازي  هنأ ال  ادنامأ  تردق   ، اھرمع نم  ةعبارلا  يف  اليإ  تناك  امدنعف 
نمكت  . ديرت ام  ىلع  لوصحلل  راظتنالا  اھیلع  بجي  هنأ  اھتنبا  میلعتل  تقولا  نم 



تقو يف  اھدودح  ربتخت  اھلعج  مدع  ربع  اھتنبا  رضت  تناك  ادنامأ "  " نأ يف  ةلكشملا 
كويد ةعماج  نم  نوثحاب  لصوت   . ةيرشب ةینامتئا  ةقاطبك  لمعت  تحبصأ  لب   ، ركبم
مھدلوم ذنم  لفط  فلأ  تعبتت  ةسارد  يف  تیفوم  يریت  سفنلا  ةملاع  ةدایقب 

يف ةبوعص  اوھجاو  نيذلا  لافطألا  نأ  ىلإ   ، رمعلا نم  نیثالثلاو  ةیناثلا  ىتحو 
دعُي يذلا  رمألا   ، غولبلا دنع  رثكأ  ةبوعصلا  كلت  تمقافت  مھسفنأ  ىلع  ةرطیسلا 

؟ كلذك سیلأ   ، ًاّیقطنم

، ركبم تقو  ذنم  سفنلا  ىلع  ةرطیسلا  ةدايز  ىلع  لافطألا  ةدعاسم  لجأ  نم 
يكل ال رجتملا  ىلإ  باھذلا  دنع  وأ  ماھم  ةيأب  مایقلا  دنع  ةرمتسم  ةسرامم  اھلعجا 
نأ ر  ــ مألا اذ  ــ ه نأ  ــ ش ن  ــ مف  ، اھنوبلطي امدنع  ةمھملا  ریغ  ءایشألا  يرتشت 
عي ــ مج يبلت  ــ س ك  ــ نأ ي  ــ نعي ال  ر  ــ جتملا ي  ــ ف دوجو  ــ لا نأ  ةلا  ــ سر معد  ــ ي
لـن دود  ــ ح دوجو  ــ ب ة  ــ قلعتملا ةقبا  ــ سلا د  ــ عاوقلا ديد  ــ حت نإ   . مھ ــ تابغر

امدنع لافطألا  دعاسي  سـ بـل  ـب،  سحف ةرمت  ـ سملا ىوك  ـ شلا فقو  يـ
ديزملا لجأ  نم  لودجلا ص ١٩  رظنا   ) موي تاذ  ةصاخلا  ةینامتئالا  مھتاقاطب  نوكلتمي 

(. ةيرغملا فقاوملا  يف  كلفطل  اھملعت  نأ  بجي  يتلا  لیحلا  نم 
 

ةیئادتبالا ةلحرملا 
 

" اذھ ديرأ  : " دعاصتلا يف  ةیكالھتسالا  لافطألا  تابلط  أدبت   ، ةضورلا ةلحرم  نم  اءدب 
كلمي ال  يذلا  دیحولا  انأ   " ىلإ اھرودب  لوحتت  يتلاو   ،" اذھ ىلإ  جاتحأ   " ىلإ دوقت 
يأو اھتاراعشو  ةيراجتلا  تامالعلا  نع  رثرثي  كنبا  عمست  نأ  كنونج  ریثي  دقو  اذھ ."
كلفط میلعتل  ةیبھذلا  كتصرف  يھ  هذھ  نوكتسو   ، كلذك سیل  اھنم  يأو  دیج  اھنم 

! اًدیعس ًاّظح  ؟  لعفلاب ةدیجلا  رومألا  ام   . دودحلا نع  بحو  مزحب 

نم اًءدب   . لاملا نم  ديزملا  كفلكي  دق  ءایشألا  ءارشل  ةینامتئالا  تاقاطبلا  مادختسا  • 
مدختسأ امدنع  : " رومألا كلت  بلغأ  باعیتسا  نم  كلفط  نكمتیس   ، يناثلا فصلا 

ةكرش عفدت  ثیح  ؛  ضورق ةكرش  نم  لاملا  ضرتقأ  ينإف  ةینامتئالا  يتقاطب 
لاملا كلتمأ  مل  نإو   . ةروتافلا يل  لسرت  مث   ، ينع ةباین  رجتملل  لاملا  ضورقلا 
هیلع قلطُي  لاملا -  نم  ديزملا  ينلمحتس  اھنإف   ، روفلا ىلع  ةروتافلا  عفدل  يفاكلا 
حول تيرتشا  كنأ  ضرتفنل  ةلاحلا : هذھ  يف  ةدیفم  ةلثمألا  نوكت  دقو  ةدئافلا ." رعس 
عفد نم  نكمتت  مل  نإف  ةینامتئالا : ةقاطبلا  مادختساب  دحاو  رالودب  ةتالوكیش 
حول كفلكیس  اھنیحو   ، ةدئاف عفدب  فاطملا  كب  يھتنیسف   ، روفلا ىلع  هتروتاف 

ةینامتئالا تاقاطبلا  مادختسا  بجي  فدھلا :  . رثكأ وأ  رالود  اذھ ١.٢٥  ةتالوكیشلا 
نم ریثكلا  لمحل  ةجاحلا  نود  نم  ءایشألا  راعسأ  عفدل  ةقيرط  اھنإ  ثیح   ، لادتعاب
ةيأ عفدت  نل  كنإف   ، روفلا ىلع  كیلع  ام  تددس  مث  اھتمدختسا  نإو   . كعم لاملا 



ردھت كلذب  كنإف   ، اھدادس نم  نكمتت  ملو  اھتمدختسا  نإ  نكلو  ؛  ةیفاضإ لاومأ 
. كلاومأ

ىلع رمألا  اذھ  رركت  نأ  كیلع   . تنرتنإلا ىلع  ةیصخشلا  كتانایب  اًدحأ  طعت  ال  • 
لخدُي الأ  هیلع  بجي  هنأ  هل  حضو   . رارمتسابو هرافظأ  ةموعن  ذنم  كنبا  عماسم 
مسا  ، دالیملا خيرات   ، لزنملا ناونع   ، همسا وأ  كمسا  تنرتنإلا : ىلع  ةیلاتلا  تانایبلا 

نإ رسلا  تاملك   ، هترسأل وأ  هل  ةروص   ، ينورتكلإلا هديرب   ، هفتاھ مقر   ، هتسردم
بجي الو   . ةینامتئالا كتقاطب  مقر   ، عبطلابو  ، يعامتجالا هنیمأت  مقر   ، هنم دحأ  اھبلط 
نود نم  دحأ  يأ  ىلإ  ينورتكلإلا  ديربلا  ربع  تانایبلا  كلت  لسري  نأ  هیلع 
نيذلا نییناربیسلا  نیمرجملل  بھذ  مجنم  تانایبلا  كلت  لثمت  دقف   . كتراشتسا

. كنبا ةيوھ  وأ  ةیلاملا  كتانایب  ةقرس  نولواحي 

ى ــــ لع ةيوھ  ــــــ لا ة  ــــــ يامح د  ــــــ عاوق قي  ــــــ بطت لھ  ــــــ سلا ن  ــــــ م
تنر ـــ تنإلا ى  ـــ لإ مھلو  ـــ صو ة  ـــ يناكمإ تر  ـــ صق نإ  راغ  ـــ صلا لا  ـــ فطألا

ك ـــ لتمت  . كمعد ـــ نونا ي ـــ قلا نأ  دجت  ـــ ا س ـــ نھو اھ -  ـــ نیعب عقاو  ـــ ى م ـــ لع
نع مھرامعأ  لقت  صاخشأ  اھیمدختسم  ني  ـــ ب ن  ـــ م د  ـــ جوي ي  ـــ تلا عقاو  ـــ ملا

مھتانایبو لافطألا  ةيامح  لجأ  نم  اھقیبطت  متي  ةصاخ  تاسایس  اًماع  رشع  ةثالث 
لصاوتلا تاكبش  اھنیب  نمو  اھنم -  ریثكلا  حمست  ال   ، ببسلا اذھل   ، ةیصخشلا
نسلا هذھ  تحت  لافطألل  مارجتسنإو -  كوبسیف  رارغ  ىلع  ىربكلا  يعامتجالا 
تاسایس أرقا   ، يلاتلا ىوتسملا  ىلإ  لاقتنالا  تدرأ  نإ   . اھب تاباسح  كالتماب 

نأ دجت  دقو  اھیف -  كارتشالاب  هل  حمست  نأ  كلفط  كوجري  يتلا  عقاوملل  ةيامحلا 
تاسایسلا كلت  نأ  امك   ، اًقعاص عقاوملا  نم  ریثكلا  ىدل  تانایبلا  عمج  ىوتسم 

نكمي  . اًماع رشع  ةثالث  ىطختي  نأ  بجي  هنأب  اھب  كرتشملا  رمع  ددحتس  ام  ةداع 
". هیف ةروكذملا  دعاوقلا  عبتنو  ينورتكلإلا  ةكرشلا  عقوم  حفصتنل  : " اھنیح لوقت  نأ 

اھنبا نأب  يلاتان  ينتربخأ   . اًقلطم ةینامتئالا  مكتقاطب  مقر  اًدحأ  اوطعت  ال  ءابآلا : اھيأ  • 
. لمعتل هنم  برقلاب  ةسلاج  تناكو  ويدیف  ةبعل  بعلي  تاونس  رمعلا ٦  نم  غبي  يذلا 
ناونع ٢٢٠ يف  شیعن  َِمل  رارغ  ىلع  ةئيربلا  ةلئسألا  ضعب  يلع  حرطي  أدب  : " تلاق

اھنبا ءاج   ، ءيربلا لاؤسلا  كلذ  نع  اھتباجإ  نم  قئاقد  سمخ  دعبو  كرابرفير ." عراش 
هنأ دعب  امیف  نیبتو   ، هبتنت اھلعج  يذلا  رمألا   ، ةینامتئالا اھتقاطب  مقر  نع  اھلأسو 
كلت تناكو  : " تلاق  . تنرتنإلا ربع  ةبعللا  تایصخش  نم  ةیصخش  ءارش  لواحي  ناك 

". تنرتنإلا ىلع  هلعفي  وأ ال  هلعفي  نأ  بجي  امع  اھیف  ثدحتن  يتلا  ىلوألا  ةرملا 

، تنرتنإلا ىلع   ، لقألا ىلع   ، ثحبلا وأ  قوستلا  يلاحلا  رصعلا  لافطأ  بلغأ  بحي 
ىلإ جاتحیسف   ، ةینغأ وأ  اًقیبطت  وأ  بساح  ةبعل  يرتشیس  كلفط  ناك  ًءاوسو 
بتكت نأ  كل  ةبسنلاب  ةقيرط  لھسأ  نأ  نم  مغرلا  ىلعو   . ةینامتئالا كتقاطب  تانایب 
يتلا ةینورتكلإلا  عقاوملا  نم  ديدعلا  ىلع  ةینامتئالا  كتقاطب  تانایب  لجستو 

الأ كیلع  بجي  هنإف   ، تارم ةدع  تانایبلا  لاخدإ  راركت  بنجتل  ةرسألا  اھمدختست 



ءيش ءارش  لجأ  نم  ةینورتكلإلا  كتقاطب  تانایب  تلجس  نإ  هبتناو   ، كلذ لعفت 
نم ديزملا  ءارشل  ةیناكمإ  كانھ  لظت  عقاوملاو  تاقیبطتلا  ضعب  يف  هنإف   ، دحاو

ن ــ ع د  ــ يزملل ةحف ١١٢،  ــ ص رظنا   ) دیكأتلا ةداعإ  ىلإ  ةجاحلا  نود  نم  ءایشألا 
ك ــ لفط ي  ــ طعت الأ  ــ ب ة  ــ مزلم ةد  ــ عاق ك  ــ سفنل ع  ــ ضو ةلك .) ــ شملا هذ  ــ ه
ـه، سفنب تنر  ـ تنإلا عقاو  مـ ـى  لع اھلخد  ــ يل ة  ــ ينامتئالا كتقا  ــ طب تانا  ــ يب
لق  ) اھمامأ هتدارإ  فعضت  ءایشأ  ءار  ـ شل اھمادخت  ـ سا تاءار  ـ غإل ضر  ـ عتي ثي قـد  حـ
دحأ مدختسي  الأ  يھ  كتسایس  نكلو  ؛  هب قثت  ال  كنأ  ينعي  ال  رمألا  اذھ  نإ  هل 
يتلا ةدیجلا  ةلاسرلا  نأ  يف  كش  ال   . تاءانثتسا ةيأ  نود  نم   ، ةینامتئالا كتقاطب 
هتقاطب كلتمي  امدنع  اھسفن  ةدعاقلا  عبتي  نأ  بجي  هنأ  يھ  اھلیصوت  يف  بغرت 

هلجأ نم  هيرتشت  نل  تنرتنإلا  ربع  هلجأ  نم  ام  اًئیش  يرتشتس  تنك  نإو  ةصاخلا .)
ةبارغلاب رعشت  ال   . لاملا كل  دري  نأ  هیلع  نإ  هل  لقف   ، رجتملا يف  نانوكت  امدنع 

نإ ثیح   ، هديري ام  ءيش  ءارشو  رجتملا  يف  كدوجو  نیب  قرف  الف   ، رمألا اذھ  نأشب 
. ةقفصلا مامتإ  طورش  دحأ  دادسلا 

 

ةيدادعإلا ةلحرملا 
 

ةیفیك باعیتسا  مھنكميو   ، ةینامتئالا تاقاطبلا  ةركفب  نسلا  كلت  يف  لافطألا  رھبني 
 - ءایشألا ىلع  لوصحلا  يف  مھتبغرو  مھلوضف -  لغتسا  كلذل   . لیصفتلاب اھلمع 

. نويدلا نع  ةمیقلا  سوردلا  كلت  مھملعت  يكل 

رمعلا ١٣ نم  غلبت  يتلا  نیل  يتقيدص  ةنبا   ، ايام تبلط  امدنع   . لاملا مدختسا  • 
دق اھتالیمز  نم  ديدعلا  نإ  اھمأل  تلاق   ، اھتاقيدص عم  قوستلل  بھذت  نأ   ، اًماع
ءاحنأ يف  لقنتلل  تایتفلا  رطضت  ال  ىتح  نھئابآ  نم  ةینامتئا  تاقاطب  ىلع  نلصح 
فرعت تناكو   ، ءابآلا كئلوأ  فرعت  نیل  تناك   . لاملا نم  ریثكلا  نلمحي  نھو  رجتملا 
ديدحت مت   ، رمألا عقاو  يف   . لافطألا لیلدت  يف  نوطرفي  نيذلا  ءابآلا  نم  اوسیل  مھنأ 

لا ـ ملا اھ  ــ تنبا ني  ــ ت ل ــ طعأ ن  ــ كلو ؛  هاد ــ عتت الأ  اھ  ــ يلع ةا  ــ تف ل  ــ كل غ  ــ لبم
ني ـ مأ ـى  لإ ايا  تل مـ ـ صو نإ  ـه  نأ ـم  لعأ : " ـة لئاق ـة  ينامتئالا ـة  قاطبلا الد مـن  بـ
رالود راد  ـ قمب اھ  ـ عم يذ  ـ لا لا  ـ ملا ـى  لع ـد  يزت ةروتا  ـ فلا تنا  ـ كو قودن  ـ صلا

عم اًمامت  فلتخیس  رمألا  نكلو   ، تايرتشملا نم  ام  اًئیش  دیعتس  اھنإف   ، دحاو
. ةینامتئالا ةقاطبلا 

ستیسوشتا ــ سام دھ  ــ عم ا  ــ هارجأ ة  ــ سارد ي  ــ فف ة،  ــ قحم ني " ــ ل  " تنا ــ كو
عفد لـ دادعت  ـ سا ـى  لع سا  ـ نلا نأ  ـى  لإ نوثحا  ـ بلا ـل  صوت ا،  ــ يجولونكتلل

نومدخت ـ سي اونا  كـ نإ  ـه  تاذ ءي  ـ شلا ءار  شـ ـى  لع ـه  نوقفني قـد  مـا  فع  ضـ
ـة ينامتئالا تاقا  ـ طبلا ت  ــ سیل  . دو ــ قنلا ن  ــ م الد  ــ ب ة  ــ ينامتئالا ة  ــ قاطبلا



ـد؛ يزملا قا  ـ فنإل انعاد  خـ اھ  ـ نكمي ةیكیت  ـ سالبلا تاقا  ـ طبلا عي  ـ مج بـل   ، اھد ـ حو
ءي ــ ش ءار  ـ شب مھ  ـ تارارق ةرو  ـ طخ ىد  ـ مب نورع  ـ شي انلا  ـ فطأ ـل  عجت ال  يھ  فـ

دوقنلا ــ ب ءاي  ــ شألا لبا  ــ قم ع  ــ فد نأ  ى  ــ لإ تا  ــ ساردلا تل  ــ صوت د  ــ قلف ا،  ــ م
ي ــ فو ة،  ــ ينامتئالا تاقا  ــ طبلا مادخت  ــ سا ن  ــ م اًمال " ــ يإ  " ر ــ ثكأ نو  ــ كي د  ــ ق

اومدخت ــ سا نيذ  ــ لا لا  ــ فطألا ق  ــ فنأ  ، اھ ــ لمكأب ةلود  ــ لا تلم  ــ ش ة  ــ سارد
دوقنلا اومدختسا  يذلا  لافطألا  نم  رثكأ  ًالام  مھئادغ  ءارشل  ةینامتئالا  تاقاطبلا 

، روھتب نوقفني  ةینامتئالا  تاقاطبلا  يمدختسم  نأ  ادب  هنأ  رمألا  يف  ریثملا  )
نوحصني نيریثكلا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو   ،( مھتجاح قوف  ماعطلا  نم  ریثكلا  نورتشيو 

هنإ ال ثیح   ، لاومألل ليدبك  نیقھارملاو  لافطألا  لجأ  نم  قبسملا  عفدلا  تاقاطبب 
میلستل بحاصملا  يعولا  لضفأ  ينكلو   ، لاملا نم  ددحم  غلبم  اھدیصر  يف  دجوي 

، ةیكیت ــ سالبلا تاقا  ــ طبلاو ةو  ــ بألا ر : ــ ظنا  ) . مھيد ــ يأ ي  ــ ف اًدو  ــ قن لا  ــ فطألا
نإ ه  ــ نأ و  ــ دوقنلا ه ــ ق ب ــ لعتملا بي  ــ علا نأ  ه  ــ يف ك  ــ ا ال ش ــ مم ةحف ٨٢ .) ــ ص

همیلعت قحت  ـ سي سرد  ـ لا اذ  ـن هـ كلو ؛  اھ ـ ضيوعت ـن  كمي ، فـال  لا ـ فطألا اھد  ــ قف
. اًضيأ مھايإ 

، ًابيرقت سداسلا  فصلا  يف   ، ةساردلا لالخ  ةیفاصلا ." ةمیقلا   " ىنعم بعوتسا  • 
، نيَّدلا ىنعم  حرشل  ًابسانم  اًتقو  اذھ  نوكیسو   ، ةبلاسلا دادعألا  كلفط  ملعتیس 

غلبمب ام  صخشل  نيدت  كنأ  ضرتفنل  هینعأ : ام  مكیلإ  بلاسلا ." لاملا   " موھفم نم 
ةيأ عقاولا  يف  كلمت  كلذب ال  كنإف   ، كبیج يف  تارالود  كلتمت ٦  تنك  نإف   . تارالود  ١٠
رشعلا تارالودلا  صخشلا  كلذ  يطعت  نأ  كیلع  نوكیسف   ، قالطإلا ىلع  لاومأ 
ةمیقلا موھفم  وھ  اذھو   ، تارالود بلاس ٤  كیلع  حبصیس  نمو   ، هنم اھتضرتقا  يتلا 

اذھو  ، نيرخآل هب  نيدت  يذلا  لاملا  هنم  اًحورطم  هكلمت  يذلا  لاملا  اھنإ  ةیفاصلا :
. نیغلابلا نم  ریثكلا  هبعوتسي  موھفملا ال 

كش ال  نكلو   ، كلتقت ال  دق   ، اًنسح  . كلتقت نأ  ةینامتئالا  تاقاطبلا  ةدئافل  نكمي  • 
اھیف بعوتسي  نأ  بجي  يتلا  ةبسانملا  نسلا  يھ  هذھف   ، اًریثك كرضتس  اھنأ  يف 

. لا ــــ ملل ةعي  ــــ ضم ر  ــــ بتعي ةینامتئالا  تاقاطبلا  دئاوف  عفد  نأ  لفطلا 
ن ــ كمتت م  ــ لو ة  ــ ينامتئالا ة  ــ قاطبلل لاملا  ــ نيد ب ــ ت ت ــــ نك نإ  ة : ــــ عجارمللو
يل ــ صألا غ  ــ لبملا ى  ــ لع ةد  ــ ئاف لمحتت  ــ سف  ، رو ــ فلا ى  ــ لع هداد  ــ س ن  ــ م

، يسا ــ سألا غ  ــ لبملا م  ــ سا غ  ــ لبملا اذ  ــ ى ه ــ لع ق  ــ لطُيو  . هت ــ ضرتقا يذ  ــ لا
رع ـل سـ محتت كنإ لـن  ، فـ يلا ـ تلا رھ  ـ شلا ـه فـي  عفد ن  ــ ن م ــ كمتت م  ــ نإو ل
ـى لوألا كتد  ـ ئاف ـى  لع ةد  ـ ئاف فاضُت  سـ بـل  ـب،  سحف ـه  يلع ةد  ـ ئاف
هذھ بـ ةد  ـ ئافلا مكار  ـ تت امد  ـ نعو ـة .) مكارتملا ةد  ـ ئافلا ىم  ـ سُت ـي  تلاو )
عفدت مل  نإ  رمألل : ىرخأ  ةغایص  يف  وأ   ، ةریبك ةعرسب  كنويد  مكارتت   ، ةقيرطلا
ةياغلل ةریبك  ةدئاف  راعسأ  لمحتتس  كنإف   ، رھش لك  ةلماك  ةینامتئالا  كتقاطب  ةروتاف 

. تقولا رورمب   ، تارالودلا فالآ  نكت  مل  نإ   ، تارالودلا تائم  ىلإ  لصت 



ي ــ ف هتيرت  ــ شا ا  ــ م ءي  ــ ش رع  ــ س ك  ــ لفط رأ   . تابا ــ سحلا دیفت  ــ س ا  ــ نھو
ـف لتخت  ) رھ شـ كـل  ـة  ينامتئالا ـة  قاطبلا مـن  قا  ـ فنإلل ـى  ندألا د  ــ حلا دود  ــ ح
اذ لـ ؛  تاكر ـ شلا فالتخا  بـ قا  ـ فنإلل ـى  ندألا ـد  حلل تاكر  ـ شلا با  ـ سح قر  طـ
زاھج كلفط  بلطي  امدنع  اھعم .) لماعتت  يتلا  ةكرشلا  باسح  ةقيرط  ىلع  فرعت 

هتيرتشا نإ  نكلو   ، رالود فلكتیس ٥٠٠   ، اًدقن هانيرتشا  نإ  يلي : امب  هربخأ   ، داب يآ 
دح ىطختأ  نأ  نود  ىلإ ١٩٪  لصي  ةدئاف  رعس  عم  ةینامتئالا  ةقاطبلا  مادختساب 

فلكتیسو  ، نيدلا اذھ  دادسل  تاونس  رمألا ٤  بلطتیسف   ، ىندألا يرھشلا  قافنإلا 
نم كلفط  عم  ةحفص ٧٦  يف  لودجلا  ىلإ  رظنا   . اًرالود ةياھنلا ٧١٦  يف  زاھجلا  اذھ 

. هلوق ديرت  ام  كردیسو   ، ىرخأ ةلثمأ  لجأ 

يرتشت نأ  ًابيرقت  لیحتسملا  نم   . رجاتملاب ةصاخلا  ةینامتئالا  تاقاطبلا  ضفرا " • "
ينامتئا باسح  حتفب  كعانقإ  قودنصلا  نیمأ  لواحي  نأ  نود  رجتم  يأ  نم  ام  اًئیش 

يف  . كتايرتشم نم  نیب ١٠٪ و٢٠٪  ام  مصخ  ىلإ  لصي  ضرع  عم  رجتملاب -  صاخ 
تاعیبملا ضرع  مدختسا  كلفط  عم  ام  ءيش  ءارشل  بھذت  امدنع  ةمداقلا  ةرملا 

يف  . ةدئافلا رعس  نع   ، كلفط روضح  يف   ، فظوملا لأسا   . ةركف ضرع  لجأ  نم  اذھ 
نم اجرخت  نأ  درجمبو  ال،  لق  نكلو  ؛  اًئیش هنع  فظوملا  فرعي  نل   ، نایحألا بلغأ 

: ةياغلل ًایلاع  ةدئافلا  رعس  نوكیس   ، مومعلا ىلع   . ببسلاب كلفط  ربخأ   ، رجتملا
ةدئافلا راعسأ  لصت  دقف   ، رھش لك  ةلماك  كتروتاف  عفدت  مل  نإو   ، رثكأ وأ  ةداع ٢٠٪ 
راعسأ عافترا  ىدمب  كلفط  ربخأ   . اھیلع لصحت  دق  تاموصخب  ةيأ  ىطختي  ام  ىلإ 

، اًحیحص اذھ  نكي  مل  نإو   ) اھلمحت يتلا  ةینامتئالا  ةقاطبلا  ةدئاف  ىلع  ةدئافلا 
ةلماك كتروتاف  تعفد  نإ  دیحو : ءانثتسا  كانھ  ةديدج .) ةینامتئا  ةقاطب  ىلع  لصحاف 
اھریغو تانوبوكو  تاضیفخت  مدقت  اھنیعب  رجاتم  يف  اًمئاد  قوستت  تنكو   ، رھش لك 

كل رفوت  نأ  لمتحملا  نمف   ، اھئارش ىلإ  جاتحت  يتلا  ءایشألا  ىلع  زئاوجلا  نم 
. كلام رجتملا  ةقاطب 



كفلكت دقو  ةینامتئالا - كتیقادصم  رمدت  نأ  ةئیسلا  قافنإلا  تایكولس  نأش  نم 
مھتعمس ىلع  ظافحلا  سوھب  نوباصم  يلاحلا  رصعلا  لافطأ   . ةلئاط الاومأ 

اًضيأ نیغلابلا  نأب  كلفط  ربخت  نأ  كنكمي   . نيرخآلا لافطألا  رظن  يف  مھتروصو 
نكميو  . نوضرقملا مھیف  نمب  اًضيأ -  نيرخآلا  نیعأ  يف  مھتروص  نأشب  نوقلقي 
ًاّینامتئا اًخيرات  اوئشني  نأ  ةددحملا  اھتاقوأ  يف  مھریتاوف  نوعفدي  نيذلا  صاخشألل 

ىلع نولصحیسو   ، نیضرقملا ىدل  نیلضفملا  ءالمعلا  نم  نوحبصیسو   ، اًدیج
نیغلابلا فینصت  متي   ، رثكأ رمألا  اذھ  میظنت  لجأ  نمو   . ضورقلا ىلع  ةدیج  ضورع 
ةلمتحملا صخشلا  ةردق  لثمت  يتلاو   ، ةینامتئالا طاقنلا  مساب  فرعُت   ، ماقرأل اًقبط 

ىلحتت تنك  نإو   . كفینصت نع  كلفط  لاؤسل  اًّدعتسم  نك   ) هریتاوف عفد  ىلع 
لجأ نم   . ينامتئالا كفینصت  هرأو   CreditKarma. com عقوم لخداف   ، ةعاجشلاب
ةرملا يف  ةحفص ٢٢٩ .) رظنا   ، ينامتئالا كفینصت  نع  تامولعملا  نم  ديزملا 
لیبس ىلع  ًالزنم  وأ  ةرایس   ، نمثلا ظھاب  اًئیش  كترسأ  يرتشت  امدنع  ةمداقلا 
هیلع تلصح  يذلا  ةدئافلا  رعس  رثأت  كلفطل  حضوت  نأ  عئارلا  نم  نوكي  دقف   ، لاثملا

. ينامتئالا كفینصتب  يراقعلا  كنھر  وأ  كضرق  ىلع 

نمثلا ةظھاب  ءایشأ  ءارشل  نوبھذت  امدنع  مكعم  مكلافطأ  اوبحطصا  ءابآلا : اھيأ  • 
نويدلا ال نع  كلفط  میلعت  نأ  هیف  كش  امم ال   . اھلباقم نوعفدت  فیك  مھل  اوحرشاو 

طیطختلا ةیفیكب  هفيرعتب  قلعتي  لب   ، هیلع لوصحلا  هنكمي  امب ال  هرابخإب  طقف  قلعتي 
فادھألاب مازتلالل  رمألا  هبلطتي  امب  هفيرعت  اذھ  ينعيو   ، ديري ام  ىلع  لصحیل 

هعفدت يذلا  لاملا  مك  نع  لاؤسلاب  كلفط  أدبي  دق   ، نسلا هذھ  يفو   ، ةیلاملا
فرعي دقف   ، هنم ربكأ  ةوخإ  هيدل  ناك  نإو   . ةرایسلاو لزنملا  رارغ  ىلع  ءایشأ  ءارشل 



هنأ وھ  الامتحا  رثكألا  رمألاو   ، اھفیلاكت يف  ریكفتلاب  أدبيو  ةیعماجلا  ةساردلا  هینعت  ام 
ول ىنمتيو  ةیلاغ  نذأ  تاعامس  وأ  نمثلا  ظھاب  لاورس  ىلع  لوصحلا  يف  بغریس 
امدنع  . ءایشألا هذھ  لباقم  عفد  يف  اھمدختسیل  هب  ةصاخ  ةینامتئا  ةقاطب  كلتما 
لاملا نأ  هل  حضوو   ، كعم كلفط  بحطصا   ، لاثملا لیبس  ىلع  ةرایس  يرتشت 

. ىوصقلا ةرورضلا  دنع  الإ  هب  مزتلي  الأ  بجي  هنأو   ، داج مازتلا  ضرتقملا 

دقل  . ةینامتئالا مكنبا  ةقاطب  ريرقت  يف  ةینوناقلا  ریغ  رومألا  ىلع  اورثعا  ءابآلا : اھيأ  • 
ضورع كلفطل  تلصو  نإ   . ریبك لكشب  ةرشتنم  لافطألا  تايوھ  ةقرس  تحبصأ 
لخدلا ةبيرض  ةحلصم  نم  تاراعشإ  وأ  ينورتكلإلا  ديربلا  ربع  ةینامتئالا  تاقاطبلل 

رظنت الف   ، ریتاوفلا يعماج  نم  تالاصتا  وأ   ، هیلع ةضورفم  ةطرفم  بئارض  نأشب 
كانھ نأ  ىلإ  ةيريذحت  تاراشإ  نوكت  دق  اھنإ  ثیح  ؛  ةبيرغ ءاطخأ  اھنأ  ىلع  اھیلإ 
كلتمي ال  هنأ  يف  ةلكشملا  نمكت   . ةیلاملا كلفط  تالجسب  بعالتي  ام  اًصخش 
تانیمأتلا مقر  بحاص  نس  نم  دكأتلل  ةقيرط  ةيأ  لامعألا  باحصأ  وأ  نوضرقملا 

ةرشع ةیناثلا  يف  لفطل  ةیعامتجالا  تانیمأتلا  مقر  صل  مدختسا  نإو   . ةیعامتجالا
ةيوھ ةقرس  نم  عون  رھشأ   ) رمعلا نم  نيرشعلاو  ةعبارلا  يف  هنإ  لاقو  رمعلا  نم 
صاخلا ةیعامتجالا  تانیمأتلا  مقر  راوج  ىلإ  ةفلتخم  نس  عضو  وھ  لافطألا 

ىلإ ينامتئالا  كلفط  فلم  راوج  ىلإ  رھظیس  ام  يھ  نسلا  هذھ  نإف   ،( لفطلاب
ةداع ركذلا : قحتسي  رخآ  رمأ  كانھو   . هرییغتب يئاضق  رمأ  ىلع  لوصحلا  نم  نكمتت 
اًصخش لفطلل  ةیعامتجالا  تانیمأتلا  مقر  مدختسي  يذلا  صخشلا  اذھ  نوكي  ام 

. لفطلا هفرعي 

ك، ــــــ لفط ة  ــــــ يوھ قر  ــــــ ا س ــــــ اًصخ م ــــــ نأ ش ي  ــــــ تكك ف ــــــ نإ ش
نا ـــ ك نإو   ، ينا ـــ متئالا ك  ـــ لفط رير  ـــ قت ص  ـــــ حف ك  ــــــ يلع نوكي  ــــــ سف

كنكمي ـــ سف ل،  ـــ قألا ى  ـــ لع هر  ـــ مع ن  ـــ ةر م ـــ شع ة  ـــ عبارلا ي  ـــ ك ف ـــ لفط
ديد ــ علا كا  ــ نھ ) AnnualCreditReport. com عقو ـــ م ر  ـــ بع ًانا  ـــ جم اذ  ـــ ه ل  ـــ عف

ة ــ يناجم اھ  ــ نأ يعد  ــ تو ةھبا  ــ شم ءام  ــ سأ ل  ــ محت ي  ــ تلا عقاو  ــ ملا ن  ــ م
مـن ـل  قأ ـك  لفط نا  كـ نإو  اھ .) بـ عد  ـ خنت ال  اذ  لـ  ، كلذ ــ ك ت  ــ سیل اھ  ــ نكلو
تاھ ــ جلا ى  ــ لإ باھذ  ــ لا ك  ــ يلع نوكي  ــ سف  ، هال ـ عأ ةروكذ  ـ ملا ـن  سلا

ك ــ نألو  ، سكا ــ فيوكيأو نوي  ــ نوي سنار  ــ ت  ، نايریب ــ سكإ ك : ــ سفنب ة  ــ صتخملا
، لا ــ يتحا كا  ــ نھ نا  ــ ك ا  ــ م اذإ  ف  ــ شك ل  ــ جأ ن  ــ م ريرا  ــ قتلا ص  ــ حف لوا  ــ حت
ن ـــــ ع تا  ــــــــ مولعملا ن  ــــــــ م د  ــــــــ يزملل ـة.  يناجم ةمد  ـ خلا نوكت  ــ سف
تف ــــ شتكا نإ  ه  ــــ لعف ك  ــــ يلع يذ  ــــ لا ا  ــــ مو اذ  ــــ ه ل  ــــ عف ة  ــــ يفیك
ةیلارد ــــ يفلا ة  ــــ يراجتلا ة  ــــ فرغلا د  ــــ عاوق با  ــــ تك ر  ــــ ظنا  ، لا ــــ يتحالا

عقو ــــ ملا ى  ــــ لع لا  ــــ فطألا ة  ــــ يوھ ةقر  ــــ س ن  ــــ ع ة  ــــ يكيرمألا
نوكأسو  ،consumer.ftc.gov/articles/0040-chi ld-identity-theft يلا : ــــ تلا

. اًسوباك مكل  رمألا  ببسي  دق  مكعم : ةنیمأ 



 

ةيوناثلا ةلحرملا 
 

فر ــ عتلا ي  ــ ف ةین  ــ سلا ة  ــــ لحرملا ك  ــــ لت ي  ــــ ف لا  ــــ فطألا بغري  ــــ س
ن ــ ع د  ــ يزملاو  ، تاراي ــ سلا ضور  ــ ق ى  ــ لع لو  ــ صحلا ة  ــ يفیك ى  ــ لع
ا ــ م ل  ــ ك مھ  ــ فرعت نأ  ي  ــ ه كتمھ  ــ م نوكت  ــ سو ة.  ــ ينامتئالا تاقا  ــ طبلا
امو ةیساردلا  ضورقلا  قئاقح  نع  مھعم  ثدحتلاب  ءد  ــ بلاو ه،  ــ تفرعم نود  ــ يري

مكلافطأ فيرعت  لجأ  نم  هلوق  كیلع  ام  كیلإ   . لبقتسملا يف  مھل  ةبسنلاب  هینعتس 
. ضورقلا نع  ءيش  لكب 

نكمي ال   ، تايالولا بلغأ  يف   . رشع يناثلا  فصلا  ىتح  يدقنلا  لاملاب  مزتلا  • 
ةرشع ةنماثلا  نس  ىلإ  لصي  ىتح  هب  ةصاخ  ةینامتئا  ةقاطب  ىلع  لوصحلا  كلفطل 
ةيداحلا ىلإ  لصي  ىتح  دویقلا  نم  ریثكلا  كانھ  لظت  نسلا  كلت  يف  ىتحو  - 

هلعج وأ  ةینامتئالا  كتقاطب  مادختسا  كنم  بلطي  دق  هنكلو  ؛  رمعلا نم  نيرشعلاو 
الأ كیلع  بجي  امك   ، هتبغرل ملتست  ال   . يفرصملا كباسحل  هب  اًحرصم  اًمدختسم 
ىلإ باھذلا  نأ  يف  كش  ال   . يفرصملا كباسحب  ةطوبرم  نيدم  ةقاطب  هیطعت 
الو  ، معن  . جعزم رمأ  كلفط  لجأ  نم  لاملا  بحس  لجأ  نم  يلآلا  فارصلا  ةنیكام 

يناثلا وأ  رشع  يداحلا  فصلا  يف  دیحولا  لفطلا  هنوكل  ملألاب  رعشي  هنأ  يف  كش 
وأ ةنيدم  تاقاطب  نوكلتمي  هئاقدصأ  عیمج  ناك  نإ  يدقنلا  لاملاب  لماعتي  يذلا  رشع 
لوطأل هب  كسمتلا  كیلع  دیج  رمأ  اذھ  نكلو  ؛  ةینامتئالا مھيوذ  تاقاطب  نومدختسي 

ك ــــ لفط ضر  ــــ عتي نأ  ي  ــــ نعي اذ  ــــ هو د،  ــــ فني لاملا  ــــ ف ة.  ــــ نكمم ةرتف 
تل ــ صوت تا  ــ ساردلا نأ  ركذ  ــ تو ه.  ــ نم لا  ــ ملا د  ــ فني امد  ــ نع ة  ــ جرح فقاو  ـــ مل
فع ــ ة ض ــ ينامتئالا تاقا  ــ طبلا مادخت  ــ ساب لا  ــ ملا نو  ــ قفني سا  ــ نلا نأ  ى  ــ لإ

نيدملا تاقاطب  نم  لعجي  نل  يذلا  رمألا   ، يدقنلا لاملا  مادختساب  ه  ــ نوقفني ا  ــ م
. لام نم  هقفني  امل  كلفط  كاردإب  قلعتي  امیف  ةدیفم  اًقبسم  ةعوفدملا  تاقاطبلا  وأ 

ةیساردلا هتنس  لالخ  هنكمیف   ، صاخلا يفرصملا  هباسح  كلتمي  كلفط  ناك  نإ 
نأ نم  دكأتو   . هب ةطوبرم  ةنيدم  ةقاطب  ىلع  لوصحلل  مدقتي  نأ  ةیئاھنلا  ةيوناثلا 
هنأ امك  ةقاطبلاب  هطبر  نكمي  ال  لصفنم  باسح  يف  ةعوضوم  هتارخدم  نوكت 

هتاقفنل نأ  فشتكي  نأ  هنكمیس  ةقيرطلا  هذھبو   ، طرفملا بحسلا  نم  يمحم 
. طرفملا بحسلا  موسر  نم  ریثكلا  لمحتي  نأ  نم  الدب   ، هتقاطب ضفرُت  امدنع  اًدودح 

ملعت نأ  عئارلا  نم  نوكیس   . نآلا هئارش  لباقم  لاملا  عفد  كنكمي  ام  طقف  رتشا  • 
يتأت نأف   ، كسفن ملت  الف   ، لعفت مل  نإ  نكلو  ؛  هرافظأ ةموعن  ذنم  سردلا  اذھ  كلفط 
ددصب كنأ  باتكلا  اذھل  كتءارق  ينعتو   ، قالطإلا ىلع  يتأت  الأ  نم  لضفأ  اًرخأتم 

عفد نم  نكمتت  مل  نإ  يلاتلاك : رمألا  هل  حرشا  كلذل  ؛  نآلا ام  رمأ  لعف  ىلع  مادقإلا 
امدنعف  ، لاملا نم  الدب  ةینامتئالا  ةقاطبلا  تمدختساو  ام  ءيش  ءارش  لباقم  لاملا 



لمحُتس يلاتلابو   ، لماكلاب اھعفد  نم  نكمتت  نل   ، ةینامتئالا ةقاطبلا  ةروتاف  كلصت 
هعم ثدحت   . فالآلا نكت  مل  نإ   ، تارالودلا تائم  ىلإ  لصت  ةیلاع  ةدئاف  راعسأ  كیلع 

، نامتئالا ةقاطب  مادختساب  ًاّیموي  ازتیبلا  يرتشي  ناك  يذلا  ةعماجلا  مايأ  كلیمز  نع 
ام ىلع  ديزي  امب  تءاج  ةقاطبلا  ةروتاف  نألو   ، قئاقد يف  ازتیبلا  لكأي  ناك  هنأ  مغرو 
عونلا اذھ  دیفیسو   . هجرخت موي  ىتح  لاملاب  اًنيدم  لظ  هنإف   ، هلمحت يقيدصل  نكمي 
ءارش نأ  نودقتعي  مھنإ  ثیح   ، نسلا هذھ  يف  لافطألا  صاخ  لكشب  صصقلا  نم 
يف نوركفي  الو   ، ریبك لكشب  اًنيدم  كلعجي  دق  ام  وھ  طقف  نمثلا  ةظھاب  ءایشألا 

. اھمخضتو ةطیسبلا  نويدلا  مكارت  ةیفیك 

عیمج ةیلاردیفلا  ةيراجتلا  ةفرغلا  حصنت   . ماع لك  ةرم  ينامتئالا  كريرقت  صحفت  • 
ةرشع ةسداسلا  يف  اوحبصي  نأ  درجمب  ةینامتئالا  لافطألا  ريراقت  صحفب  رسألا 

عقو ــ م اًع  ــ م احف  ــ صتتو ك  ــ لفط عم  سلجت  نأ  كنكمي   . مھرامعأ نم 
ـة ثالثلا ة  ــ ينامتئالا بتا  ــ كملا ن  ــ م ًّال  ــ ك ا  ــ صحفتل  AnnualCreditReport. com
ـة، ينامتئا ريرا  ـ قت نو  ـ كلتمي ال  نیقھار  ـ ملا ـب  لغأ نأ  فـي  شـك  ال   . ًانا ـ جم
ن ــ اذ م ــ ة؛ ل ــــ ينامتئا تاقا  ــــ طب او  ــــ كلتمي ـم  لو لا  ـ ملا او  ـ ضرتقي مھ لـم  ـ نأل
، ءي ــ ش ى  ــ لع تر  ــ ثع نإو   . ءي ــ ش يأ  ى  ــ لع ر  ــ ثعت ن  ــ ل ك  ــ نأ حجر  ــ ملا

نوكي ــ سو  ، لا ــ يتحا ة  ــ يلمع دو  ــ جو ى  ــ لع ة  ــ لالد اذ  ــ ه نو  ــ كي د  ــ قف
consumer.ftc.gov عقو ــ م ى  ــ لع ةروكذ  ــ ملا تاو  ــ طخلا ع  ــ بتت نأ  ك  ــ يلع

/articles/0040-child-iden tity-theft

ـن عو ـة  ينامتئالا ريرا  ـ قتلا عـن  ـك  لفط مـع  ثد  ـ حتتل ـة  صرفلا ـك  لت لغت  ـ سا
ريرا ـ قتلا هذ  ـص هـ حفل ـة  جاحلا ـه عـن  عم ثد  ـ حتو ـة،  غراف اھ  ـ يلع ـه  ظافح بب  سـ
يوتحي دق  ريراقت  ـة  عبرأ كـل  مـن  اًد  ـ حاو اًرير  ـ قت نأ  بـ هر  ـ بخأو  ، ما عـ كـل  ةر  مـ

اھنم ةبسن ٥٪  نأ  الإ   ، ئطاخ ناونع  لثم   ، ةریغص ءاطخأ  نوكت  اھضعب   ، ءاطخأ ىلع 
مادختسا ءيسي  رخآ  صخش  نیبو  كنیب  طلخلا  لثم  ةبيرم -  رومأ  ىلع  يوطنت 

هتقاطب ىلع  كلفط  لوصح  ةیناكمإ  ىلع  رثؤي  دق  يذلا  رمألا  ةینامتئالا -  هتقاطب 
. ةصاخلا

،" ازیل  " يتقيدص نبا   ،" كياج  " ملعت  . مھضارقإ وأ  ءاقدصألا  نم  لاملا  ضارتقا  رذحا  • 
عفر ةضاير  ةسرامم  ساج "  " هقيدص عم  أدب  ثیح  ؛  ةبعصلا ةقيرطلاب  سردلا  اذھ 
عفر دعقم  ءارش  ديري  ساج "  " ناك  . اھب نیسووھم  احبصأو  ةسردملا  دعب  لاقثألا 
نمث اكراشتي  نأ  ىلع  اقفتاو   ، هئارشل يفاكلا  لاملا  كلمي  نكي  مل  هنكلو  لاقثأ 
ماعلا ىھتنا  امدنع   . لام نم  هعفد  ام  كياج "  " لـ ساج "  " ددسي نأ  ىلع  دعقملا 
ذخأ يف  بغري  كياج "  " نكي ملو   . لام نم  هیلع  ام  ساج "  " عفدي مل   ، يساردلا

. امھتقادص نع  كلذك  ىلختو   ، لاملاب ةبلاطملا  نع  كياج "  " ىلخت اذل  ؛  هنم دعقملا 
ف ــ سألل ن  ــ كلو  ، مھئاقد ــ صأ ع  ــ م مر  ــ كلا نم  ریثكلاب  لافطألا  عتمتي  نأ  نكمي 
ةد ــ عاق  . مھ ــ لامآ بیي  ــ ختو مھ  ــ تنایخب ءاقد  ــ صألاب فا  ــ طملا يھ  ــ تني د  ــ ق



نإ ك.  ــ نم بر  ــ قم صخ  ــ شل ضر  ــ ءاطعإ ق ــ ىم ب ــ سُي ا  ــ د م ــ جوي ال  ةي : ــ سیئر
ر ــــ كفف  ، ةقئا ــــ ضب ر  ــــ مي ءاقد  ــــ صألا ـد  حأ ةدعا  ــ سم ي  ــ ف بغر  ــ ت ت  ــ نك
ك ــــ ل د  ــــ يعي نأ  ى  ــــ لع د  ــــ متعت الو  ةيد  ــــ ه ه  ــــ نأ ى  ــــ لع ر  ــــ مألا ي  ــــ ف
ن ــ كت م  ــ ل نإ  و  ــ ه سرد  ــ لا بقاو .) ــ علا ي  ــ ف ر  ـــ كفف ت  ــــ لعف نإو   ) لا ــــ ملا
ال  ، تعطتسا نإو  د،  ــ حأل ه  ــ ضرقت ال  ــ ف  ، لا ــ ملا ةرا  ــ سخل دادعت  ــ سا ى  ــ لع
لالخ يف   ) روفلا ىلع  هدر  ىلع  اًرداق  نكت  مل  نإ  كئاقدصأ  دحأ  نم  لاملا  ضرتقت 

. امكتقادص نارسخت  دقو  امكنیب -  نئاغضلا  أشنتس   ، الإو الثم .) ةعاس   ٢٤

عم ةنيدملا  ةقاطبلا  مقر  وأ  رس  ةملك  كراشتت  الو  يعامتجالا  كنامض  مقر  ظفحا  • 
تدقفو سولجنأ  سول  يف  ارالك "  " يتقيدص ةنبا  تناك   . كئاقدصأ ىتح  صخش  يأ 
ةبیقح ىوس  ءيش  اھعم  قبتي  ملو   ، ناریطلا ةركذتو  اھتيوھ  ةقاطب  اھبو  اھتظفحم 
طابض ل  اھعم  ثدح  ام  حرشت  نأ  اھیلع  ناك   ، راطملا يف   . رحبلا سبالمب  ةئیلم 
نم  ، ةلئسألا نم  ریثكلا  اھیلع  اوحرط   ، ةرئاطلا دوعص  نم  نكمتت  يكلو   ، نمألا
اًرخؤم مقرلا  تظفح  دق  تناك   ، ظحلا نسحلو   . يعامتجالا اھنامض  مقر  اھنمض 

يف هنم  بلطُیس   ، كلفطل ةاسأم  ثدحت  مل  نإ  ىتحف   ، ةرئاطلا بوكر  نم  تنكمتو 
تارامتسا ءلم  دنع  ءاوس  يعامتجالا -  هنامض  مقر  ةيوناثلا  هتسارد  لالخ  ام  تقو 

هب ظفتحي  نأ  دیجلا  نمو  ةیلام -  تادعاسم  ىلع  لوصحلل  مدقتلا  وأ  ةديدج  ةفیظو 
. هتركاذ يف 

ر ــ صعلا ي  ــ ءي ف ــ يأ ش ظ  ــ فح ًابو  ــ لطم د  ــ عي م  ــ ه ل ــ نأ ن  ــ مغر م ــ لا ى  ــ لع
، لو ـ محملا كفتا  هـ ـى  لع ءي  شـ ـل  كب ظا  ـ فتحالا ـك  نكمي ثي  حـ يلا -  ــ حلا
ـت فـي عقو نإ  ةري  ـ طخ نو  ـ كت ةیصخ قـد  ـ شلا تانا  ـ يبلا نإ  فـ ؟ -  كلذ سي كـ ـ لأ

كنیمأت مقر  ام  صخش  مدختسي  دق   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . أطخلا يديألا 
رس ةملك  مدختسي  وأ   ، كمساب ينامتئا  باسح  ىلع  لوصحلل  مدقتیل  يعامتجالا 
هذھ كلفط  ظفحي  نأ  لضفألا  نم  اذل  ؛  كتارخدم ىلإ  لوصولل  يفرصملا  كباسح 
ةریبك ةروصب  اوقثي  نأل  لافطألا  لیمي   ، نسلا كلت  يف   . هنھذ يف  تانایبلا 
تانایبلا كلت  ىلع  مھظافح  ةرورض  دكؤت  نأ  مھملا  نم  ببسلا  اذھل  ؛  مھئاقدصأب
كلفطل حرشا   . نیبرقملا مھئاقدصأ  نم  ةصاخ )  ) رخآ دحأل  سیلو  مھسفنأل  ةیلاملا 

، هايإ ًابلاط  لصتي  دق  صخش  يأل  يعامتجالا  هنامض  مقر  يطعي  الأ  هیلع  بجي  هنأ 
يھني نأب  هربخأ   ، اذھ نم  الدب   . ةسردملا نم  وأ  فرصملا  نم  هنأ  ىعدا  نإ  ىتح 
ىلإ لعفلاب  ةجاحب  اوناك  نإ  ىریل  ةرشابم  ةسردملا  وأ  فرصملاب  لصتي  مث  ةملاكملا 

. تانایبلا كلت 

ىلع لوصحلل  مھضرق  ىلع  اوعقوت  الو  تارایس -  مكلافطأل  اورتشت  ال  ءابآلا : اھيأ  • 
كلفطل ةنمآ  ةرایس  ءارش  يف  كتبغر  ىدم  اًدیج  ملعأ  ينقدص !  . نماضك ةرایس 

ةدیج ةركف  نوكتس  اھنأ  دقتعأ  ال  ينكلو   ، اھئارش ىلع  اًرداق  تنك  نإ   ، اھب لقنتیل 
لقثتس ةریبكلا  ةیعماجلا  ةساردلا  فیلاكت  نإ   ، الوأ  . ةیلاملا ةیحانلا  نم  اھیلع  مدقتل 



ةدشب جاتحي  كلفط  ناك  نإو   . ىوصقلا ةيولوألا  يھ  نوكت  نأ  بجيو   ، اًریثك كلھاك 
رخدیل نیلاتتم  نیماعل  ةیفیصلا  ةلطعلا  لالخ  لمعلا  ىلع  هعجشف   ، ةرایسلا ىلإ 

نم ریثكب  لقأ  اًغلبم  هفلكتس  يتلاو   ، ةلمعتسم ةدحاو  ءارشل  يفاكلا  لاملا 
لاق نإو   . هرخدا امل  ًايواسم  اًغلبم  هیطعت  نأ  كنكمي   ، تدرأ نإو   . ةديدجلا ةرایسلا 
نماضك ضرقلا  ىلع  عیقوتلل  اًّرطضم  نوكتسف   ،" اھئارشل لاملا  ضرتقأس  : " كلفط

ا ــ مك  ، هدادس يف  رثعت  نإ  كنبا  نم  الدب  ضرقلا  دادسل  رطضتس  كنأل   ، ةئیس ةركف  - 
رثؤي ــ س ك  ــ ب صا  ــ خلا ةراي  ــ سلا نیمأ  ــ ت ى  ــ لإ ك  ــ لفط ةراي  ــ س ةفا  ــ ضإ نأ 

ض ــ عب ل  ــ جأ ن  ــ مو  ، اھداد ــ سب مو  ــ قت ي  ــ تلا تاعفد  ــ لا ى  ــ لع اًري  ــ ثك
ى ــ لع ك  ــ لفط ل  ــ محو فیلا  ــ كتلا ك  ــ لت ل  ــ يلقت ة  ــ يفیك ن  ــ ع حئا  ــ صنلا

ةحفص ١٣٤. رظنا   ، ءبعلا كتكرا  ـ شم

ىلإ رسألا  بلغأ  جاتحت   . ةیساردلا ضورقلا  عوضوم  نع  اوثدحت  ءابآلا : اھيأ  • 
ةيادب يف  كلفطل  رمألا  اذھ  حرشا  كلذل  ؛  ةعماجلا تافورصم  عفد  لجأ  نم  ضارتقالا 

. ةیفا ــ ضإ ضور  ــ ى ق ــ لع لو  ــ صحلل جا  ــ تحي دق  هنأ  فرعي  هعدو  ةيوناثلا  هتسارد 
ن ــ هذ م ــ نأ ه ــ هر ب ــ بخأو ة،  ــ يكذ ة  ــ قيرطب هدعاست  ــ ك س ــ نأ ى  ــ لإ ه  ــ نئمط
نا كـ نإو  ًاّيرور -  ضـ اھ  ـ يف ضار  ـ تقالا نوكي  سـ ـي  تلا ـة  لیلقلا تار  ـ ملا ني  ــ ب

لوصحلا لجأ  نم   . اًدیج اًرامثتسا  نوكیسف   ، لاو ـ نملا اذ  هـ ـى  لع ریسي  سـ ـر  مألا
ضورقلا ىلع  لوصحلاو  ةیلاملا  تادعاسملا  نع  هتفرعم  ىلإ  جاتحت  ام  لك  ىلع 

. عساتلا لصفلا  رظنا   ، ةیساردلا





 

ةیعماجلا ةلحرملا 
 

ن ــ م نكمتي  ــ ل لا  ــ ملا ضار  ــ تقا ى  ــ لإ ك  ــ نبا جا  ــ تحي نأ  ل  ــ متحملا ن  ــ م
ـة ينامتئا ـة  قاطب ـى  لإ جاتحي  بب سـ ـ سلا اذھ  ــ ة، ل ــ عماجلا تافور  ــ صم ع  ــ فد
يلا ـ ملا لما  ـ عتلا أد  ـ بيو ـة  لحرملا هذ  هـ ـى  لإ ـل  صي امد  ـ نع اذ  لـ ؛  هم ـ ساب

: ةیلاتلا حئاصنلا  هؤادسإ  كیلع  نوكیس   ، هدر ـ فمب

فرصم يف  ًاّیفرصم  ًاباسح  كنبا  كلتمي  امبر   . ةعماجلا نم  بيرق  فرصم  عم  لماعت  • 
كنبا ىلع  نوكیس   ، ًاّیموق وأ  ًاّیمیلقإ  فرصملا  اذھ  ناك  نإو   . لزنملا نم  بيرق 

. يعما ــ جلا مر  ــ حلا ن  ـــ م برقلا  ــــ ب فر  ــــ صملل عرفأ  كانھ  تناك  ام  اذإ  صحفت 
لما ــ عتلا ل  ــ صاوي نأ  هنكمي  ــ س  ، لعفلا ــ ب ة  ــ بيرق عر  ــ فأ كا  ــ نھ تنا  ــ ك نإو 
مادخت ــ سا ه  ــ نكميو ة،  ــ عماجلا ي  ــ هدو ف ــ جو ءا  ــ نثأ ي  ــ فر ف ــ صملا اذ  ــ ع ه ــ م
فارصلا تانیكام  نم  لاملا  بحسو  تاقفنلل  ه  ــ ب ة  ــ صاخلا نيد  ــ ملا ة  ــ قاطب

ةبيرق اًعرفأ  كلتمي  فرصملا  نكي  مل  نإو   . هسفن باسحلا  يف  روجألا  عاديإو  يلآلا 
مدقي يلحم  ينامتئا  داحتا  وأ  فرصم  ىلع  كنبا  رثعي  نأ  لضفألا  نمف   ، ةعماجلا نم 

نم ةبيرق  يلآ  فارص  تانیكامو  فتاھلا  ىلع  تاقیبطتو  ةیناجم  ةيراج  تاباسح 
لقأ ةدصرأ  ةینامتئالا  تاداحتالا  بلطتت  ام  ةداع  بحسلا .) موسر  بنجتل   ) ةعماجلا

. تارخدملا ىلع  ىلعأ  ةدئاف  راعسأ  مدقت  اھنأ  امك   ، ةيرھشلا موسرلا  بنجتل 
: نییلاتلا نیعقوملا  حفصت  كنبا  ىلع  بجي  تاداحتالا  هذھ  دحأ  ىلع  روثعللو 
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ىلإ جاتحت  الو  ةحضاو  رومألا  نأ  ضرتفت  ال   ، ةیفرصملا تالماعتلاب  قلعتي  امیف  امأ 
اھتنبا باسح  يف  رالود  فلأ  نیلإ  يتقيدص  تعدوأ   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . حرش
اھنكمي اھنأب  اھتربخأو   ، ىلوألا اھتنس  أدبتل  ةعماجلاب  قحتلت  نأ  لبق  يراجلا  دياج " "
تالاحلا لجأ  نم  وأ  تامزلتسملاو  بتكلا  ءارش  لجأ  نم  لاملا  اذھ  مادختسا 

اطس نم  كانھ  نإ  تلاقو   ، ةروعذم اھتدلاوب  دياج  تلصتا   ، نيرھش دعبو   . ةئراطلا
نم ناك  اذإ  امع  اھتنبا  نیلإ  تلأس  امدنعو   . لاملا نم  هغرفأو  اھباسح  ىلع 
داكلاب مدختست  نكت  مل  اھنإ  لوقب  دياج  تكسمت   ، لاملا تقفنأ  اھنأ  لمتحملا 

م ــ ث  . فتاھ ــ لا ر  ــ بع تافورصملا  ةعجارم  يف  اتأدب  مث  نمو   ، نيدملا ةقاطب 
تاراي ــ س راجئت  ــ ساو ايادھ  ــ لاو ءا  ــ شعلا تا  ــ بجو ةأ  ــ جف د  ــ ياج تركذ  ــ ت
يتقيد ــ ص تلا  ــ ق ة.  ــ قاطبلا مادخت  ــ ساب اھ  ــ لباقم ت  ــ عفد ي  ــ تلا ةر  ــ جألا

الأ تایضايرلا  فـي  ـة  عرابلا ي  ــ تنبال ن  ــ كمي في  ــ ك : " لا ــ ع تو  ــ صب ةلئا  ــ ستم
حبصیل ةقاطبلا  باسح  ىلع  مكارتیس  هلباقم  عفدت  ءيش  لك  نأ  ةقیقح  كردت 

". ؟ اًریبك اًغلبم 



 

تاعماجلا نم  ریثكلا  كراشت   . تاعماجلا ةياعر  تحت  ةنيدملا  تاقاطب  لا  رذحا 
اًضيأ تاقاطبلا  كلت  لمعتو   . ةعماجلا راعش  لمحت  ةنيدم  تاقاطب  ميدقتل  فراصملا 
نأ نكميو   . مونلا فرغل  حیتافمك  ىتحو  تابجو  تاقاطبو  ةبلطلل  ةيوھ  تاقاطبك 

فراصملا نم  ةمدقملا  تاقاطبلا  طورش  نم  أوسأ  تاقاطبلا  كلت  طورش  نوكت 
، تاقاطبلا كلت  مادختساب  كنبا  مزتلي  الأ  بجي  اذل  ؛  ةسفانتملا ةینامتئالا  تاداحتالاو 
نم ةمدقملا  ضورعلا  لضفأ  ىلع  فرعتي  نأو  يتحیصن  عبتي  نأ  هیلع  بجي  لب 
هتنس يف  ةعماجلا  هیلع  اھحرتقت  يتلا  ضورعلا  مادختسا  نم  الدب  فراصملا 

، تاقاطبلا كلت  ىلع  ةبلطلا  تادعاسم  لاومأ  عضت  تاعماجلا  ضعب  ريذحت :  . ىلوألا
لاومأ عاديإ  ةعماجلا  ةرادإ  نم  بلطي  كنبا  لعجاف   ، لاونملا اذھ  ىلع  رمألا  ناك  اذإف 
كلتل ةئیسلا  طورشلا  بنجتل  ةرشابم  يفرصملا  هباسح  ىلع  ةدعاسملا 



". دصق نود   " ةعماجلا لاومأ  قافنإ  هبینجتلو  تاقاطبلا - 

كنبا بش  امدعب   ، نآلاو  . ةیلاملا كتایح  يف  ةینامتئالا  كتاجرد  عومجم  مكحتیس  • 
ددحي يذلا  مقرلا  ةینامتئالا : هتاجرد  عومجمب  هفيرعتل  تقولا  ناح   ، قوطلا ىلع 

، نیضرقملا بلغأ  لبق  نم  عومجملا  اذھ  مدختسُي   . ةیلاملا هتایح  نم  اًریبك  اًمسق 
ام حوارتيو   ،( وكیف  ) ةیكيرمألا ةدحتملا  تايالولا  يف  ةینامتئالا  تاجردلا  مساب  فرعُيو 

طسوتملا نأ  الإ   ) ةجرد غلبت ٨٥٠  يتلا  ةلماكلا  ةجردلا  ىلإ  ةئیس )  ) ةجرد نیب ٣٠٠ 
لماوعلل اًقبط  ةینامتئالا  كتاجرد  عومجم  ددحتي  ًابيرقت .) ةجرد  غلبي ٧٠٠  يموقلا 

: ةیلاتلا ةسمخلا 

(. ٪٣٥  ) ریتاوفلا دادس  عبتت  لجس  – 

غلبملا لباقم  يف  اھضرتقت  يتلا  غلابملا  ينعي  يذلاو   ، مادختسالا لدعم  – 
(. ٪٣٠  ) همادختسا كنكمي  يذلا  يلامجإلا 

(. ٪١٥  ) ةقاطبلل كمادختسا  تاونس  ددع  – 

 - اھمدختست يتلا  ةینامتئالا  تاباسحلا  ةیعونب  قلعتي  يذلاو   ، ينامتئالا كجيزم  – 
(. ٪١٠  ) ةینامتئالا تاقاطبلا  ىلإ  الوصو  ةیساردلا  ضورقلاب  ةيادب 

(. ٪١٠  ) قباسلا ماعلا  رادم  ىلع  ةینامتئالا  كتاقیبطت  ددع  – 

اھعفدیس يتلا  ةدئافلا  راعسأ  تداز   ، كنبا تاجرد  عومجم  لق  املك   ، مومعلا ىلع 
تباث ةدئاف  رعس  دجوي  هنأل   ، ةیلاردیفلا ةیساردلا  ضورقلا  ءانثتساب   ) ضورقلا ىلع 
عیماجم ديزت  نأ  نكمي  امك   ،( يلصألا ضرقلا  ىلع  نولصحي  نم  عیمج  ىلع  قبطني 

نإ ثیح  ؛  ةقش راجئتسا  نم  هنكمت  ةبوعص  نم  ةضفخنملا  ةینامتئالا  تاجردلا 
مھتاجردو نیمدقتملا  ريراقت  ىلع  عالطالاب  ًانذإ  نوبلطي  ام  ةداع  تاراقعلا  باحصأ 

. ةینامتئالا

دادس ریخأتل  ةدیحولا  ةبقاعلا  نأ  كنبا  دقتعي  دق   . اھدعوم يف  كریتاوف  عیمج  ددس  • 
رخأتي ةدحاو  ةرم  نأش  نمف   . اًحیحص سیل  اذھ  نكلو   ، ةیفاضإ موسر  وھ  ریتاوفلا 

نأ هل  ةبسنلاب  يرورضلا  نم  اذل  ؛  ةینامتئالا هتاجرد  برخت  نأ  هتروتاف  دادس  نع  اھیف 
ریتاوفلا كلت  ىتح   ، قبس ام  ىلع  ةوالع   . اھدعوم يف  ریتاوفلا  عیمج  دادس  داتعي 
ةروتاف وأ  ةقشلا  راجيإ  رارغ  ىلع  ينامتئالا -  هريرقت  يف  ةمئاد  ةروصب  رھظت  يتلا ال 
اھدادس يف  رخأت  نإ  ةینامتئالا  هتاجرد  برخت  نأ  اھنأش  نم  لومحملا -  فتاھلا 
ةناعتسالا متي  تاكرش  يھو  ریتاوفلا -  عماج  ىلإ  اھليوحت  متي  ىتح  ةليوط  ةرتفل 

نأ بجي  هیلإ : ةلاسرلا  كلت  لقنا   . نويدلا هنم  عمجت  يكل  كنبا  نئاد  لبق  نم  اھب 
. اھدعوم يف  ریتاوفلا  ددسي 

ةأر ــ مال الا  ــ ثم ذ  ــ خ ك.  ــ تركف د  ــ يكأت ى  ــ لع ما  ــ قرألا كدعا  ــ ست نأ  ن  ــ كمي
اھ ــ نأ ضر  ــ تفنلو غ ٧٥٠ . ــ لبي ة  ــ ينامتئالا اھ  ــ تاجرد عو  ــ مجم نا  ــ ك ةبا  ــ ش



مـن نیما  ـ عو  ، رالود ـغ ٨٠٠٠  لبي ًاّي  ـ سارد اًضر  ـ قو  ، نیتینا ـ متئا نیتقا  ـ طب ـك  لتمت
ةرمل نیتینامتئالا  نیتقاطبلا  نم  ةدحاو  ریتاوف  دادس  اھتاف  نإف   . ينامتئالا خيراتلا 

لق املكو   . ديزي وأ  ةجرد  رادقمب ١٠٠  ةینامتئالا  اھتاجرد  عومجم  ضفخني  دقف   ، ةدحاو
دادس كتاف  نإ  اھرسخت  دق  يتلا  تاجردلا  ددع  داز   ، ينامتئالا كخيرات  تاونس  ددع 
نم بسحف  ناماع  الإ  اھيدل  نكي  مل   ، ةأرملا هذھ  ةلاح  يف  اذل  ؛  ةدحاو ةروتاف 
يبلس لماعت  يأ  نأ  ينعي  اذھ  ناكو  اًریغص ."  " ينامتئالا اھفلم  ناكو   ، ةربخلا
ىلإ ضفخنملا  يئاھنلا  تاجردلا  عومجم  يدؤي  دقو   . اھیلع اًریبك  اًریثأت  ينعیس 
ةقاطبلا ىلع  وأ  ةرایسلا  ضرق  ىلع  ةدئاف  راعسأك  لاملا  نم  ریثكلا  اھميرغت 
ةیئاھنلا كتنس  ىتح  كب  ةصاخ  ةینامتئا  ةقاطب  ىلع  لصحت  ال   • . ةديدجلا ةینامتئالا 

ىلع لوصحلا  ددجلا  تاعماجلا  ةبلط  ىلع  ةیلاحلا  دعاوقلا  بعصت  دق   . ةعماجلا يف 
ىتح نكلو   ،( تامولعملا نم  ديزملل  ةحفص ٨٣  رظنا   ) ةصاخلا ةینامتئالا  مھتاقاطب 
ةیئاھنلا هتنس  ىلإ  رظتني  نأب  حصنأ  ينإف   ، ةدحاو ىلع  لوصحلل  الھؤم  كنبا  ناك  نإ 

كنبا جاتحي  نل   ، ةینامتئالا تاقاطبلا  تاكرش  هلوقت  امم  مغرلا  ىلع   . ةعماجلا يف 
، يعما ــ جلا مر  ــ حلا ه  ــ لوخد ة  ــ ظحل ذ  ــ نم ينا  ــ متئالا هلج  ــ س ءا  ــ نبب ءدبلا  ىلإ 
أدبي ــ سف ي،  ــ سارد ضر  ــ ق ى  ــ لع ل  ــ صح د  ــ ق نا  ــ ك نإ  ه  ــ نأ بنا  ــ ج ى  ــ لإ

ك ــ نبا رمي  ــ س  . هداد ــ سب أد  ــ بي نأ  در  ــ جمب د  ــ يج ينا  ــ متئا خيرا  ــ ت نيو  ــ كتب
ام لقأو  ةیناثلا -  هتنس  يف  كلذكو  ىلوألا -  هتنس  يف  تارییغتلا  عاو  ـ نأ عي  ــ مجب

رتوتلا عم  لماعتلاو  ةینامتئالا  ةقاطبلا  نويد  ةدايز  وھ  ةلاحلا  كلت  يف  هدیفیس 
ةساردلا لالخ  ةینامتئا  ةقاطب  كالتماب  قلعتي  رخآ  رطخ  كانھو   . اھل بحاصملا 
يساردلا هضرق  مادختسا  يف  ركفي  دقف   ، يفرصملا كنبا  دیصر  دفن  نإ  ةیعماجلا :

نم عونلا  اذھو   . ضرقلا قافتال  اًكاھتنا  دعي  يذلا  رمألا  هقفنأ -  يذلا  لاملا  ضوعیل 
جالع يف  دیفي  الو  ةدحاو  ةرمل  عضولل  اًحیحصت  دعُي  ركتبملا  يلاملا  لایتحالا 
ةینامتئا ةقاطبل  مدقتلاب  ءانبألا  أدبي   ، تالاحلا نم  ریثكلا  يف   . فارسإلا ةلكشم 

يذلا رمألا   ، يساردلا ضرقلا  مادختساب  ةميدقلا  ریتاوف  نوددسي  امدعب  ةديدج 
. ةياغلل ةریبك  ةجردب  مھنويد  نم  ديزي 

 

 

بابشلا ةلحرم 
 

ي، ــ عقاولا ملا  ــ علا ى  ــــ لإ ه  ــــ جورخو ة  ــــ عماجلا ن  ــــ ك م ــــ نبا جر  ــــ خت در  ــــ جمب
ةا ــ يحلا شي  ــ عي فو  ــ سو ه،  ــ ل ةب  ــ سنلاب نويد  ــ لا بيرد  ــ ت يھتني  ــ س
نو ــ يد داد  ــ س ى  ــ لإ ةي  ــ ساردلا ضور  ــ قلا داد  ــ سب ةياد  ــ بو ة.  ــ يقیقحلا
ضعب ىلإ  كنبا  جاتحیس   ، ةرایسلا ضرق  دادس  ىلإ  الوصو  ةینامتئالا  تاقا  ــ طبلا



. كنم ةیلمعلا  تاداشرإلا 

ىلع بلاط  كانھ  ةیلاتلا : ةصقلا  عمسأ  ام  اًریثك   . ةیساردلا كضورق  يف  مكحت  • 
ضورقلا ددع  نع  ةركف  ةيأ  كلتمي  الو  لعفلاب -  جرخت  وأ  ةعماجلا -  نم  جرختلا  كشو 

وأ اھدادس  دیعاوم  وأ  اھعفد  هیلع  يتلا  ةيرھشلا  تاعفدلا  ددع  وأ   ، هیلع ةمكارتملا 
رظتنت ةثراك  نع  ةرابع  رمألا  اذھو   . اھل تاعفدلا  كلت  لاسرإ  هیلع  يتلا  ةھجلا  ىتح 

دعب رھشأ  لالخ ٦  يف  ةیلاردیفلا  ضورقلا  بلغأ  دادسب  ءدبلا  بجي  ثیح  ؛  ثودحلا
بلطتتس يتلاو   ، ةيرایعملا دادسلا  ةطخ  يف  ًاّیئاقلت  كنبا  مسا  جردنیسو   ، جرختلا

. لماكلاب ضرقلا  ددسي  ىتح  تاونس  رادم ١٠  ىلع  ةيرھش  طاسقأ  عفد  هنم 
هضورق نع  هتفرعم  ىلإ  جاتحي  ام  لكب  جيرخلا  كنبا  ص ٩٢  يف  لودجلا  ربخیس 

. اھنع لاؤسلا  ملعي ) وأ ال   ) ىشخي هنكلو  ةیلاردیفلا  ةیساردلا 

لصاوتي نأ  نم  دكأتف   ، ةیصخش ةیسارد  ضورق  ىلع  لصحي  نأ  كنبا  ىلع  ناك  نإ 
تقو برقأ  يف  دادسلا  لیصافت  ىلع  فرعتلل  لاملا  هضرقتس  يتلا  ةھجلا  عم 

، نیضرقملا نم  ریثكلا  كانھ  ناك  وأ  لاملا  هضرقي  دق  نم  ملعي  نكي  مل  نإو   ) نكمم
ةرمل ًاناجم  اھیلع  عالطالا  هنكمي  يتلا  ةینامتئالا  هريراقت  يف  هیلع  روثعلا  هنكمیسف 
فظوملا عم  لصاوتلا  ربع   AnnualCreditReport. com عقوم ىلع  ماع  لك  ةدحاو 
تاعفدلا دادس  مدع  ببستي  نلف  هتعماج .) يف  ةیلاملا  تادعاسملا  نع  لوئسملا 
ةكراشملا ىلإ  كرجي  دق  لب   ، بسحف ةینامتئالا  هتاجردب  رارضإلا  يف  اھدعوم  يف 

ضرقلا ةیقافتا  ىلع  تعقو  دق  كنأ  حجرملا  نم  ثیح  ؛  اًضيأ تنأ  تاعفدلا  دادس  يف 
، ال فسألل  . ضرقلا دادس  متي  مل  نإ  بلسلاب  ةینامتئالا  كتاجرد  رثأتتسو  نماضك - 

همدقي يتلا  هسفن  ةعونتملا  تارایخلا  ددع  نیلقتسملا  نیضرقملا  نم  ریثكلا  مدقي 
. نویموكحلا نوضرقملا 

دعب ىلوألا  ةعفدلا  دادس  نوتوفي  ددجلا  ةعماجلا  يجيرخ  نم  ریبك  ددع  كانھ 
دادس مھیلع  نأ  اوملعي  مل  مھنأل  وأ   ، دادسلل لاملا  نوكلمي  مھنأل ال  ًءاوس   ، جرختلا

 . مھدحأ كنبا  نوكي  الأ  نم  دكأت  اذل   . تاعفدلا كلت 

يف ةرایس  ىلإ  كنبا  جاتحي  دق   . ءاكذب هعم  لماعتف  ةرایس  ضرق  ىلع  تلصح  نإ 
مدقأ فوسو   . ةدحاو ءارشل  يفاكلا  لاملا  كلتمي  ال  دق  هنكلو  هتایح  نم  ام  تقو 

يتحیصن لظتسو   ، ةرایس ضرق  ىلع  لوصحلاب  ةقلعتملا  حئاصنلا  ضعب  يلي  امیف 
رتشا ضورقلا : نم  عونلا  اذھ  ىلع  قبطنت  ةيوناثلا  ةلحرملا  مسق  يف  اھتركذ  يتلا 

، ةبسانم ةرایس  نع  ثحبلا  ةیفیك  نع  تامولعملا  نم  ديزملل   ) . ةلمعتسم ةرایس 
رظنا ص ١١٩).

ضعب مدقي   . هدادس كنكمي  يذلا  رصقألا  ةرتفلا  يذ  ضرقلا  ىلع  لصحا  – 
ءارش ىلع  سانلا  ةدعاسمل  تاونس  وأ ٩  ىلإ ٨  لصت  دادس  تارتف  نیضرقملا 
اذل  . ةياغلل ةليوط  دعت  تارتفلا  كلت  نكلو  ؛  مھتاینازیم عم  بسانتي  امب  تارایسلا 



نم مغرلا  ىلعف   ، طقف تاونس  ثالثل  هدادس  ةرتف  دتمت  ضرق  ىلع  لوصحلا  لواح 
، ةليوط دادس  تارتف  ىلع  لصحت  امدنع  لقأ  نوكتس  ةيرھشلا  دادسلا  طاسقأ  نأ 

امدنع اھتاذ  ةرایسلا  رعس  ىلع  ديزي  ام  عفدت  دقو   ، ربكأ ةیلامجإ  ةدئاف  عفدتس  كنإف 
. اھلادبتسا وأ  اھعیب  يف  ركفت 

نم دكأت   . تارایسلا قوس  ىلإ  باھذلا  لبق  كبسانت  يتلا  ةرایسلا  نع  ثحبا  – 
عقاوملا نیب  نمف   ، اھسفن تارایسلا  راعسأو  تارایسلا  ضورق  ةدئاف  راعسأب  كماملإ 
ردصمو تارایسلا ) ضورق  ةدئاف  راعسأ  )  Bankrate.com رمألا اذھ  نع  ةدیفملا 
(. تارایسلا ضورق  طاسقأ  تابساح  ) Edmunds.com تارایسلا نع  تامولعملا 

تارایخ نع  ثحبلا  نود  نم  ةرایسلا  عئاب  كل  اھمدقي  يتلا  تايوستلاب  ضرت  ال  – 
ضورق ةدئاف  راعسأل  يموقلا  طسوتملاب   Bankrate.com عقوم كربخیس   . لضفأ
يتلا نكامألا  ىلع  روثعلا  ىلع  كدعاسیس   ، يديربلا كزمر  مادختسابو   ، تارایسلا

اذل ؛  ةقھرمو ةليوط  ةمئاق  كل  ردصُي  نل  هنكلو  كنم -  برقلاب  اھیف  ثحبلل  كبسانت 
نا ــ ضرعي د  ــ ق ثیح   ، يلحملا ينامتئالا  كداحتا  وأ  كفرصم  عم  لصاوتلا  نم  دكأت 

 - ة ــ ضفخنم ة  ــ ينامتئالا كتا  ــ جرد تنا  ــ نإ ك  . ةي ــ سفانت ر  ــ ثكأ ةد  ــ ئاف راع  ــ سأ
ـى لع ـد  عتبا ة.  ــ يوناث ضور  ــ ى ق ــ لع لو  ــ صحلا ن  ــ ن م ــ كمتت د  ــ قف ل -  ــ قأ وأ   ٦٤٠
د ــ ة ق ــ يلاع ةد  ــ ئاف راع  ــ سأ تاذ  ـة  يوناثلا ضور  ـ قلا نو  ـ كت ةدا مـا  ـ عف ؛  رو ـ فلا
ةد ــ ئافلا راع  ــ سأ فاع  ــ ضأ ة  ــ ثالث ى  ــ لإ نا  ــ يحألا ض  ــ عب ي  ــ ف ل  ــ صت

. ةد ــ يج ة  ــ ينامتئالا كتا  ــ جرد تنا  ــ ك و  ــ ل اھ  ــ يلع لصحت  ــ س ت  ــ نك ي  ــ تلا
كتاجرد ني  ـ سحت ـة  لواحمو ءار  ــ شلا ن  ــ ع عا  ــ نتمالا ن  ــ م ت  ــ نكمت نإو 

تنك نإ  نكلو  ؛  لضفأ ةدئاف  راعسأ  ىلع  لوصحلل  الھؤم  نوكتسف   ، ةینامتئالا
نوكت ىتح  نمثلا  ةصیخر  ةلمعتسم  ةرایس  نع  ثحباف   ، ةرایسلل ةسام  ةجاحب 

. لقأ ةيرھشلا  كطاسقأ 

الوأ رعسلا  ىلع  هعم  قفتا  لب   ، ةيرھش طاسقأ  نم  هعفد  كنكمي  امب  عئابلا  ربخت  ال  – 
رعسلا لدعي  نأ  هنكمي  نل  ةقيرطلا  هذھبو  ؛  رعسلا ليومت  ةیفیك  نع  هعم  ثدحت  مث 

. رھش لك  هعفد  كنكمي  امل  اًقبط 

كنبا تربخأ  دقل   . لیلقلا ينجت  تنك  نإ  ىتح  ةینامتئالا -  تاقاطبلا  ىلع  شعت  ال  • 
بجي هعماسم : ىلع  هرركت  نأ  قحتسي  رمألا  نكلو   ،( لمآ امك   ) لبق نم  رمألا  اذھب 

ةيرھشلا ةروتافلا  دادس  عیطتسي  ناك  نإ  طقف  ةینامتئالا  تاقاطبلا  مدختسي  نأ 
يف لاملا  نم  لیلقلا  كنبا  ينجي  امدنع  عبطلابف   . رھش لك  نم  اھدعوم  يف  ةلماك 
نم ةینامتئالا  ةقاطبلا  مادختساب  سأب  هنأ ال  يف  ركفي  دقف   ، ةینھملا هتریسم  ةيادب 
سیل ال،  ؟  كلذك سیلأ   ، يقطنم رمأ   . دوقولاو ماعطلاك  تایساسألا  ةیطغت  لجأ 
تاسایس ىلع  كنبا  ربجت  نأ  بجي  ببسلا  اذھلو   ، رطاخملاب فوفحم  رمأ  هنإ   . كلذك

بتار لق  املك   ، رمألا عقاو  يف   . ينامتئالا دیصرلا  ىلع  روجلا  مدعو  نواھتلا  مدع 
، اًءوس ةینامتئالا  ةقاطبلا  ىلع  ةیسیئرلا  ةشیعملا  تاقفن  لیمحت  ةركف  تداز   ، كنبا



بنجت ينعیس   . لبقتسملا يف  ةياغلل  ةدیعب  لظتس  دادسلا  ةیلامتحا  نإ  ثیح 
اذھ لعفل  تقو  لضفأ  نأ  الإ   ، ةيادبلا يف  فافكلا  ىلع  شیعلا  خفلا  اذھ  يف  عوقولا 
لیمز داجيإ  ينعي  اذھ  ناك  ًءاوسو   . ةرسأب مازتلالا  وأ  طابترالا  لبق  بابشلا  ةرتف  وھ 

، ثالث وأ  نیتفیظو  يف  لمعلا  وأ   ، لمعلل الوصو  ةماعلا  تالصاوملا  بوكر  وأ  نكس 
دق ليومتلا  ةداعإ   • . يسیئرلا هفدھ  وھ  نويدلا  نم  كنبا  لجس  ولخ  لظي  نأ  بجي 
امبرف  ، لعفلاب هضرق  ىلع  ةیلاع  ةدئاف  راعسأ  عفدي  كنبا  ناك  نإ   . لاملا كیلع  رفوت 
ديدج ضرق  ىلإ  يلاح  ضرق  نم  لوحتلا  يأ   ، ليومتلا ةداعإ  ةلواحم  هب  ردجي 
ليومتلا ةداعإ  ةركف  قبطنت  دق   ، كنبا ةایح  نم  ةلحرملا  كلت  يف   . لقأ ةدئاف  راعسأب 

ةداعإ دعاست  دق  فاطملا  ةياھن  يف  نكلو  ؛  طقف ةینامتئالا  ةقاطبلا  نويد  ىلع 
ضورق ىلع  لصحي  امدنع  تارالودلا  نم  فالآلا  تارشع  ریفوت  ىلع  كنبا  ليومتلا 
تاجرد نوكلتمي  نيذلا  صاخشألل  الإ  رایخلا  اذھ  رفاوتي  ال  نكل   . ةيراقعلا نوھرلا 

يف ةيرھشلا  هریتاوفل  كنبا  عفد  بوجول  رخآ  ًاببس  اذھ  دعيو   ، ةدیج ةینامتئا 
. اھدعوم

رعسب ةیعماجلا  هتسارد  لالخ  ةینامتئا  ةقاطب  ىلع  لصح  كنبا  نأ  ضرتفن  انعد 
دادس لجؤي  مل  هنأ  يأ  ؛  اھدیعاوم يف  ریتاوفلا  دادس  ب  اًمزتلم  ناكو  ةدئاف ١٨٪ 
ةكرش عم  لصاوتي  نأ  هیلع  نوكیسف  لعف  نإو   ، رخآل رھش  نم  دیصرلا  نم  صقانلا 
امع مھلأسيو  لقأ  ةدئاف  رعس  نع  ثحبي  هنأب  مھربخيو  ةینامتئالا  تاقاطبلا 
لازي ال  برجملا  بولسألا  كلذ  نأ  يأرلا  تاعالطتسا  ترھظأ   . هل هميدقت  مھنكمي 
نو ـــ كلتمي نيذ  ــــ لا ك  ــــ ئلوأ ع  ــــ م ة  ــــ صاخ  ، ةلھذ ــــ م ةرو  ــــ صب الا  ــــ عف
ي ــ تلا ة  ــ ينامتئالا تاقا  ــ طبلا ةكر  ــ تنا ش ــ نإو ك  . ةد ــ يج ة  ــ ينامتئا تا  ــ جرد
ي ــ ف بغر  ــ ي د  ــ قف ل،  ــ يحلاو بي  ــ عالألا سرا  ــ مت ك  ــ نبا اھ  ــ عم لما  ــ عتي

ةباذج ضورعب  وأ  لقأ  ةدئاف  رعسب  ىرخأ  ةقاطب  ىلع  لوصحلا  ي  ــ ف ري  ــ كفتلا
صحفي نأ  هیلع  لعفي  نأ  لبق  نكلو  ؛  ةقاطبلا كلت  ىلإ  يفرصملا  هدیصر  ليوحتو 

. ري ــ ثكلا عفد  ــ ي نل  هنأ  نم  دكأتلل  اھب ) سأب  ال  ىلإ ٤٪   ٪٣  ) ليوحتلا موسر 
، تابا ــ سحلا ل  ــ يوحت مو  ــ سرل ةب  ــ ساح  Bankrate. com عقو ــ م ك  ــ لتمي
ًاّي ـ قطنم اًر  ـ مأ ـل  يوحتلا نا  اذإ مـا كـ ـة  فرعم ـى  لع ك  ــ نبا دعاست  ــ ي س ــ تلاو

ةینامتئالا تاقاطبلا  نو  ـ يد مـع  لما  ـ عتلل ىر  ـ خألا قر  ـ طلا ني  بـ مـن   ) ال مأ 
رظنا  ، بولسألا كلذ  نع  ديزملل   . نويدلا كلت  دادسل  اھكلتمت  تارخدم  ةيأ  مادختسا 

ص ٣٩).

رسخي امدنع  تقو  لحي  دق   . اھدادس نم  نكمتت  مل  نإ  ىتح  كریتاوف  لھاجتت  ال  • 
عیطتسي ال  وھو  فاطملا  هب  يھتنيو  ةئطاخلا  تارارقلا  ضعب  ذختي  وأ  هتفیظو  كنبا 

صاخ ــ شألل ثد  ــ حت ةئي  ــ سلا نويد  ــ لا تالكشم  نأ  يف  كش  ال   . هریتاوف دادس 
هد ـ يرب ـص  حفتي امد  ـ نع ديد  ـ شلا قلقلا  ــ ب رع  ــ شي ا  ــ مبر  . نيد ــ يجلا
ـب جي ـن مـا  كلو ـه؛  ينئاد تاملا مـن  ـ كم مالت  ـ ساب أد  ـ بي امد  ـ نع وأ  ينور  ـ تكلإلا

ةیساردلا ضورقلاب  رمألا  قلعتي  امدنعف   . ةلك ـ شملا لھا  ـ جت هـو  اًد  ـ بأ ـه  لعفي الأ 



ال  ، نكلو ص ٩٢ .) لودجلا  رظنا   ) طاسقألا لیلقت  وأ  لیجأتل  قرط  دجوت   ، ةیلاردیفلا
قلعتي امیفو   . يضارتفالا ماظنلا  يف  اولخدي  مل  نمل  الإ  تارایخلا  كلت  رفاوتت 
ضوا ــ فتیل ت  ــ قو ل  ــ ضفأ نوكي  ــ س ة،  ـــ ينامتئالا تاقا  ــــ طبلا تاكر  ــــ شب

طا ــ سقألا ةلود  ــ ج ى  ــ لع قا  ــ فتالا وأ  ةد  ــ ئافلا راع  ــ سأ ل  ــ يلقت لو  ــ ح
نا ــ ك نإ  ــ ف  . اًد ــ يج ًاّینا  ــ متئا الج  ــ س ك  ــ لتمي امد  ــ نع ل  ــ ضفأ ة  ــ قيرطب
نم ةدعاسملا  ىلع  لوصحلل  يعسلا  هیلع  نوكیسف   ، نويدلا ي  ــ اًقرا ف ــ ك غ ــ نبا
يف مھدحأ  ىلع  روثعلا  كنكمي  يذلاو   ، حبرلا ىلإ  فدھي  ال  ينامتئا  راشتسم 

ةیموقلا ةسسؤملاو  (  FCAA. org ةیلاملا (  تاراشتسالل  ةیكيرمألا  ةیعمجلا 
. ةياغلل ئیس  رمأ  ریتاوفلا  لھاجت  ةصالخلا : (.  NFCC. org ةینامتئالا (  تاراشتسالل 

. لقألا ىلع  وأ ١٠٪  ةبسنب ٢٠٪ -  لقأ  يراقع  نھر  طاسقأ  ىلع  لوصحلل  عسا  • 
تس ةدمل  هنكسم  رجأتسي  يداعلا  يكيرمألا  نطاوملا  لظي   ، يلاحلا رصعلا  يف 

، تاینیعبسلا ةيادب  يف  هنأ  نیح  يف   ، لوألا هلزنم  ءارش  نم  نكمتي  نأ  لبق  تاونس 
نم ریثكلا  نكمتي  ال   ، اذھل ةجیتنو   . تاونس نع ٣  لقت  ةرتفل  هنكسم  رجأتسي  ناك 
اذل  ، مھرامعأ نم  تانیثالثلا  يف  اوحبصي  ىتح  مھب  صاخ  لزنم  ءارش  نم  بابشلا 
نع ديزملل  رظنا ص ٣٩   ) ركبم تقو  يف  يراقعلا  نھرلا  نع  ثيدحلا  ءدب  دیجلا  نم 

(. طاسقألا لیلقت  لجأ  نم  راخدالا 

أدبت امدنع  اًدیقعت  دادزيو   ، ًابعص اًرمأ  لزنم  ءارش  دعوم  نأشب  رارقلا  ذاختا  نوكي  دق 
مل نإ   . ةيرھشلا يراقعلا  نھرلا  طاسقأو  كنبا  هعفدي  يذلا  راجيإلا  نیب  ةنراقملاب 
جوزت هنأ  ضرفب  لقألا -  ىلع  تاونس  سمخل  لزنملا  يف  كعم  میقیس  كنبا  نكي 
نل لزنم  ءارش  نإف  ةديدج -  ةفیظو  يف  لمعلا  أدب  هنأ  وأ  ربكأ  نكسم  ىلإ  جاتحيو 
فالآ ىلإ  لصت  دق  ءارشلاو  عیبلل  ةبحاصملا  تاقفنلا  نأل   ، ةدیجلا ةركفلاب  نوكي 

 ) يلام ضئاف  راخدا  نم  نكمتي  نل  هنإف   ، ركبم تقو  يف  كنبا  لقتنا  نإو   ، تارالودلا
رثكأ اًرامثتسا  لزنملا  ءارش  لعجل  ٍفاك  هب ) نيدي  يذلا  لاملا  صقان  لزنملا  رعس 
زميات كرويوین  ةديرج  ةنودم  كلتمت   . اھتاذ ةرتفلا  نع  دحاو  راجئتسا  نم  ًءاكذ 
ىلع رسيأ  ةروصب  تارارقلا  ذاختا  ىلع  كدعاست  دق  ةبساح   The Upshot اھمساو
هھجو  ، اًّدعتسم كنبا  نوكي  نأ  درجمبو  . nytimes. com / buyrent يلاتلا : عقوملا 

Get a Financial Life: Personal Finance in Your Twe nties and باتك ةءارقل 
. عوضوملا اذھل  قمعألا  ةیطغتلا  نم  ديزملل   ، يفیلأت نم   ،Thirties

ركفف  ، يراقعلا نھرلا  مدقم  ةدايز  لجأ  نم  لاملا  كنبا  ضارقإ  يف  ركفت  تنك  نإ 
ًاّیباتك اًرارقإ  مدقت  نأ  كنم  يراقعلا  نھرلا  تاكرشو  فراصملا  بلغأ  بلطتتس  ًاّیلم :

ة ــ لاح ي  ــ ف ه  ــ نإ ثي  ــ ح ة،  ــ حنم ةرو  ــ ص يف  نوكتس  هل  اھمدقت  غلابم  ةيأ  نأب 
ة ــ میق ى  ــ لإ ةفا  ــ ضإ لا  ــ ملا ك  ــ ل در  ــ ي نأ  ك  ــ نبا ى  ــ لع نوكي  ــ س  ، ضر ــ قلا
ك: ــ نبا اھ  ــ صحفي نأ  قحت  ــ ست ةد  ــ حاو ة  ــ يلامتحا كا  ــ نھ  . يرا ــ قعلا نھر  ــ لا

ةلیئض ةبسن  بلطت  يتلاو  ةیلاردیفلا  ناك  ـ سإلا ةرادإ  ـر  بع ـة  يراقعلا نوھر  ــ لا



وھو هیلإ  ءوجللا  كیلع  رخآ  ناكم  كانھو   ، ىلوألا ةرملل  نيرتشملا  نم  اھردق ٣.٥٪ 
سلجملا عقوم  ىلع  اھیلع  روثعلا  كنكمي  يتلاو   ، كتيالو يف  يراقعلا  ليومتلا  ةلاكو 

.ncsha. org / housing - help يراقعلا : ليومتلل  تايالولا  تالاكول  يموقلا 

ةياھن يف   . ةيرھشلا طاسقألا  يف  ةدايز  ينعي  ضفخنملا  دقاعتلا  مدقم  نكلو 
، دئاوفلا نم  ديزملا  ينعي  ام  ديزملا -  ضرتقتسف   ، لقأ تامدقم  تعفد  نإ   ، فاطملا
دقو كنباب  فاطملا  يھتني  دقف   ، لزانملا راعسأ  تضفخنا  نإ  رخآ : ًابیع  كانھ  نأ  امك 
مساب اذھ  فرعُيو   . هسفن لزنملا  ةمیق  ىطختت  لاومأب  فرصملل  اًنيدم  حبصأ 
ریثكلا رسخیسف   ، ام ببسل  لزنملا  عیبل  ةجاحب  ناك  نإو  بالقنالا - "  " وأ رمغلا " "
يتلا يراقعلا  نھرلا  ةمزأ  ىلإ  تدأ  يتلا  لماوعلا  دحأ  اذھ  ناك  دقو   ، لاملا نم 

. هوحن وأ  نامزلا  نم  دقع  ذنم  تأدب 

ال اممو   . امبر ؟  كلذك سیلأ   ، ًابعص رمألا  ودبي   . مكئانبأ نويد  اوددست  ال  ءابآلا : اھيأ  • 
ىلإ كترظن  ىلع  دمتعي  هلعفت  ام  نإ   . ةبعصو ةعيرس  ةدعاق  دجوت  ال  هنأ  هیف  كش 
كلزنم يف  شیعلاب  كنبال  حامسلا  نكلو  ؛  يلاملا كعضوو   ، كنباب كتقالعو   ، نيدلا

. ال اًمامت رخآ  رمأ  ةئیسلا  ةیلاملا  تایكولسلا  ىلع  دایتعالاب  هل  حامسلاو   ، رمأ ةرتفل 
رثعتي امدنع  هنم  الدب  هریتاوف  عفد  نأ  الإ   ، اًدبأ لاملاب  كنبا  دعاست  الأ  اذھ  ينعي 

نأ تررق  نإ  نكل   . نويدلا ةماود  نم  ديزي  هنإ  ثیح   ، ةریبك ةیسفن  بقاوع  لمحي 
ىلع  . هرضت ال  هدعاست -  ةقيرطب  كلذ  لعفاف   ، هنويد نم  صلختلا  ىلع  كنبا  دعاست 
امع هلأساف   ، ةینامتئالا هتقاطب  ریتاوف  دادسل  دادعتسا  ىلع  تنك  نإ   ، لاثملا لیبس 
نمف ؛  هتطخ ةیعقاو  نم  دكأتو   ، ىرخأ ةرم  نويدلل  ةدوعلا  بنجت  لجأ  نم  همدقیس 
نم الدبو   . ةلب نیطلا  ديزي  نأ  ةیلمع  ةیجیتارتسإ  دوجو  نود  نم  لاملا  هئاطعإ  نأش 
روفلا ىلع  اھددستل  اھدادس  هنكمي  يتلا ال  ریتاوفلا  كل  لسري  نأ  هنم  بلطا   ، اذھ
. رجتملا نم  ايادھ  ةقاطب  هطعأف   ، ماعطلا هل  يرتشت  نأ  دوت  تنك  نإ  وأ   ، هنم الدب 

دعا ــ ستل كد  ــ عاقت قودن  ــ ن ص ــ لا م ــ ملا بح  ــ ست نأ  اًد  ــ بأ ك  ــ يلع ب  ــ جي ال 
ي ــ تلا ةري  ــ بكلا بئار  ــ ضلاو تا  ــ مارغلا ى  ــ لإ ةفا  ــ ضإلاب ك  ــ نأل ك؛  ــ نبا
ر، ــ طخلل اھ  ــ لمكأب كد  ــ عاقت ة  ــ طخ ضرعت  ــ س  ، اھ ــ عفد ك  ــ يلع نوكي  ــ س
الدب لاملا  كنبا  ضرقتس  تنك  نإو   . ةليوط ةرتفب  كنبا  لبق  اھیلإ  جاتحتس  ـي  تلاو
اًقباس هتلق  ام  ركذتو   . تارشؤملا ضعب  لجأ  نم  يلاتلا  عبرملا  رظنا   ، هايإ هئاطعإ  نم 
يأ نع  رظنلا  ضغبو   . لاملا اذھ  درتست  ال  دق  انم : نیبرقملل  لاملا  ضارقإ  نع 

رارضإلا هنأش  نم  اذھ  نإف   ، كنبا نويد  لمحتت  وأ  ضورق  ةيأ  نمضت  ال   ، ءيش
. ریبك لكشب  ةینامتئالا  كتاجردب 



 



ًءاكذ رثكألاو  لضفألا  قافنإلا  سماخلا : لصفلا 

يتالیمز ىدحإ  هيدترت  تناك  يذلا  دوز  يآ  صیمق  ءادترا  يف  يتبغر  ركذأ  تلز  ام 
سبالملا نوبحي  يلھأ ال  نأ  يملع  مغرو   ، ةیئادتبالا يتسارد  ةيادب  يف  فصلا  يف 

نم صیمق  يف  ةدشب  بغرأ  تنك  يننإف   ، ةنانر ةيراجت  تامالع  ءامسأ  لمحت  يتلا 
ملاع يف  ةحیص  تثدح   ، موي تاذ  مث   . هردص ىلع  حاسمتلا  راعش  عم  ولوب  ةكرام 

سبالمب ةئیلم  ةبیقح  انل   ، ديردلیم  ، ةيرثلا يتدلاو  ةمع  تلسرأ  ثیح  ؛  ةضوملا
. دوز يآ  ةكرام  نم  نوللا  رضخأ  بوث  اھب  ناكو   ، اھيدترت دعت  مل  يتلا  ةقھارملا  اھتنبا 
. ریھشلا فحازلا  ناویحلا  راعش  لمحي  ناك  هنكلو   ، تاجرد عبرأب  ينربكي  هساقم  ناك 

ءارضخلا يترتس  ىلع  هتعضوو  بوثلا  ىلع  نم  صرحب  راعشلا  صقب  تمقف 
ىلعو  . يئالمز مامأ  ةرتسلا  كلت  ءادتراب  ةروخف  تنك  يلاتلا  مویلا  يفو   ، ةلضفملا

: تالئاق يلوح  حاسمتلا  راعش  لمحت  ًابایث  نيدترت  يتاللا  تایتفلا  تعمجت   ، روفلا
ىلع راعشلا  تعضو  دقل  : " عیمجلا مامأ  نھادحإ  تلاقو   ،  " ةفئاز ةرتس  اھنإ  "
ترعشو  ، ةكایحلا يف  ةعضاوتملا  يتاراھم  ينتفشك  دقل  كسفنب ." ةرتسلا 

ملو ةسردملا  يف  يتنازخ  عاق  يف  ةرتسلا  تأبخ  ينأ  ةجردل  ديدشلا  لجخلاب 
تایتفلا نم  ةدحاو  ينتقداص   ، ةدیعبلاب تسیل  ةرتف  ذنم   ) اًدبأ ىرخأ  ةرم  اھدترأ 
تلبقو  ، كوبسیف ىلع  حاسمتلا  راعش  لمحت  يتلا  سبالملا  نيدتري  نك  يتاللا 
يننأ ينشھدي  ام  مویلا .) كلذ  يف  فصلا  يف  ثدح  ام  اًدبأ  سنأ  مل  ينكلو   ، اھبلط

تاینیعبسلا ةبقح  يف  انكو   ، اذھ لك  ثدح  امدنع  يرمع  نم  ةسداسلا  يف  تنك 
ةبيرغ ةلفط  تنكو   ، ةيراجتلا ادارب  ةمالع  نم  سیلو   ، مالسلا نم  اًدقع  تناك  يتلاو 



. يل ةبسنلاب  ءيش  لك  لثمي  اذھ  حاسمتلا  راعش  ناك  نكلو  ؛  ةقینأ ریغو  راوطألا 

نع انؤانبأ  انعم  ثدحتي  امدنع  رعاشملا  كلت  ةوسق  ىدم  ركذتن  نأ  انیلع  بعصلا  نم 
ءاذح ءيشلا  اذھ  ناك  ًءاوس   ، ءادعس اوحبصیل  هنیعب  ءيش  ءارشل  مھتجاح  ىدم 
امدنع رعذلاب  رعشن  اننأ  امك   . ةیجولونكت ةبعل  ثدحأ  وأ  ةریھش  ةيراجت  ةمالع  نم 
صیمق  " وأ  ، زجوأ ةكرام  نم  ءاذحو  يداع " ءاذح   " نیب تانراقملا  ءارجإب  اندالوأ  أدبي 
ةكرام نم  تاعامسو  ةيداع " تاعامس   " وأ  ، رومرأ ردنأ  ةكرام  نم  صیمقو  يداع "
خسملا اذھ  عم  فاطملا  انب  يھتنیل  انيديأ  هتفرتقا  امع  لؤاستلاب  أدبنو   ، ستیب

. يداملا

. انأطخ هتمرب  رمألا  نوكي  دق ال  نكلو 

يو ــ بألا ریثأ  ــ تلا نأ  الإ  ا،  ــ نم ري  ــ ثكلا نوقت  ــ سي لا  ــ فطألا نأ  ي  ــ ك ف ــ ال ش
تارا ـ يلم ـق  فنت ـي  تلا قيو  ـ ستلا ةعان  صـ ـد  يقعت ما  ـ مأ مزھُي  ا  ــ م ةدا  ــ ع

. مال ـ كلا وأ  ري  ـ سلا او مـن  ـ نكمتي نأ  ـل  بق انلا  ـ فطأل ـل  صتل ما  تارالود كـل عـ ـ لا
اھترجأ ةسارد  تلصوت  دقلف   ، راطفإلا ةبجو  ىلع  ةرظن  قلن  انعد   ، كلذل لاثمكو 
فصن ىلع  عضوت  لافطألل  اھقيوست  متي  يتلا  راطفإلا  بوبح  نأ  ىلإ  لینروك  ةعماج 
تایصخ ــ شلا رو  ــ ص ر  ــ ظن ها  ــ جتا نأ  ا  ــ مك  ، رابكلل ةھجوملا  راطفإلا  بوبح  عافترا 

 - في ــ خملا ر  ــ مألا ن  ــ مكي ا  ــ نھو ب -  ــ لعلا ى  ــ لع ةمو  ــ سرملا ة  ــ ينوتراكلا
ني ـ عأ ـي  قالت ـي  كل لف  ـ سألا ـو  حن تا  ـ جرد فارحنا ١٠  بـ ةھ  ـ جوم نو  ـ كت

راطفإلا بوبح  بلع  ىلع  تایصخشلا  رو  ـر صـ ظنت ني  ، فـي حـ راغ ـ صلا لا  ـ فطألا
شریشتو باك  يتیصخش  نأ  تننظ  دقل   ) ةرشابم مامألا  وحن  نیغلابلا  لجأ  نم 

(. نیتموسرم اتناك 

، ديدجلا رمألاب  سیل  يقيوستلا  بذجلاب  لافطألا  قارغإ  نأ  لوح  انھ  ةركفلا  رودت 
تانالعإلا نیب  ةقرفتلا  مھنكمي  ال  لافطألا  نأ  دیعب  نمز  ذنم  ءاربخلا  كردأ  دقف 

يتلا قرطلا  نم  ریبكلا  ددعلا  كلذ  وھ  رمألا  يف  ديدجلا  نأ  الإ   ، ةینويزفیلتلا جماربلاو 
ىلإ يعامتجالا  لصاوتلا  تاكبش  نم  انئانبأل -  لوصولا  نم  نیقوسملا  نكمت 
ربع انلصوتو   ، ةیساردلا لوصفلا  ىتحو   ، نوف يآلا  ةزھجأ  ىلإ  ةینورتكلإلا  عقاوملا 
رھ ـ ظأ ثي  ، حـ ءار ـ شلل عفاود  ــ لا ةو  ــ ىد ق ــ ى م ــ لإ نیغلا  ــ بلا لو  ــ قع ة  ــ سارد
امد ـ نع ءي " ـ ضت  " ـخ ملا مـن  ءازجأ  دو  ـ جو ـي  سیطانغملا نینرلا  بـ ـخ  ملا ريو  ـ صت

. قوستلاب عاتمت  ـ سالا تاھويراني  ـص سـ حفلل نیع  ـ ضاخلا ني  ـ عأ ما  ـ مأ ضر  ـ عُت

ةدعاسم اننكمي   ، يقيوستلا لباولا  اذھ  ةھجاوم  يف  ىتح  هنأ  انھ  دیجلا  ربخلا 
. ًءاكذ رثكأو  لضفأ  تارایخ  ىلع  مادقإلا  ىلع  انلافطأ 

نو ـ كت نأ  ـر  مألا ـه  ينعي ـا  مع انتاي  ـ ضرف ـة  عجارمل رارط  ـ ضالاب ةدا  ر عـ ــ مألا أد  ــ بي
نأ بـ ـد  قتعن قـد  ـا  ننأ ـم  غر  ، لا ـ ثملا لیب  سـ ـى  لعف  . اًمي ـ كح اًكلھت  ـ سم
اوحب ـ صأ ـس  فنلا ءا  ـ ملع نإ  فـ ـد،  يج ـر  مأ تارا  ـ يخلا مـن  ري  ـ ثكلل ـا  نكالتما



ن ــــ م د  ــــ يزي ال  تارا  ــــ يخلا ن  ــــ م ري  ــــ ثكلا دو  ــــ جو نأ  نآلا  نوكرد  ــــ ي
ر ــ ثؤي د  ــ ق ل  ــ ب ب،  ــ سحف ةمیل  ـــ سلا تارار  ــــ قلل انل  ــــ صوت ةبوع  ــــ ص

كروع ــ ش ىد  ــ م ي  ــ ف ر  ــ كف  ) ها ــ نرتخا ا  ــ مع انا  ــ ضر ى  ــ لع بل  ــ سلاب
ر، ــــ خآلا بنا  ــــ جلا ى  ــــ لع تاطل .) ــــ سلا عئا  ــ ب ى  ــ لإ ر  ــ ظنت ا  ــ منیب ةرارملا  ــ ب
ثي ــ ح  ، ًابع ــ ص نو  ــ كي د  ــ ق تارا  ــ يخلا ن  ــ م دود  ــ حم دد  ــ ع دو  ــ جو ى  ـــ تح

ه ــ يف ا  ــ مب  ، انتا ــ يح ي  ــ ءي ف ــ ل ش ــ نأ ك ى  ــ لإ اًض  ــ يأ تا  ــ ساردلا تل  ــ صوت
امیف انتارایخ  ىلع  رثؤي   ، سقطلا ة  ــ لاحو ءاقد  ــ صأو تا  ــ يركذو تابا  ــ عد ن  ــ م

. انلاومأ قافنإب  قلعتي 

تارارق نوكت  نأ  بجي  . ال  ءایكذأ نیكلھتسم  اونوكي  نأ  اندالوأ  میلعت  ىلإ  ءابآك  جاتحن 
نأ امك   . تقولا بلغأ  ةدیج  نوكت  نأ  بجي  لب   ، تقولا لاوط  ةیلاثم  ءایشألل  مھئارش 
تارارق يف  رثؤتس  مھتدعاسم  نإ  ثیح   ، اًضيأ نحن  اندعاستس  انلافطأ  ةدعاسم 
ةقھارملا نس  لبق  لافطألا  نأ  دجو   ، تاريدقتلا نم  ةدحاو  يف   . ءایشألل انئارش 
ةيراجتلا تامالعلا  ءارش  ىلع  ًاّيونس  اًرالود  نوقفني ١٥٠  مھءابآ  نولعجي  مھدحو 
ریسفت اھنكمي  امك   ، تايرتشملا ىلع  قفنُت  ةریبك  غلابم  كلت  دعتو   ، اھنوديري يتلا 
لومحملا بساحلا  نع  كیھان  زدلانودكام -  معاطم  ىلإ  ةلصاوتملا  تالحرلا  كلت 

ربخلا  . يبتكملا ليد  بساح  نم  الدب  ةرسألا  لجأ  نم  هتيرتشا  يذلا  كوب  كام 
ةیقیقدت ةعزن  نوروطي  ام  ناعرس  لافطألا  بلغأ  نأ  ةلاحلا  هذھ  يف  دیجلا 

نم مھعنم  نولواحي   ، ريدقت لقأ  ىلع  وأ  بارغألا -  هلوقي  امب  اھنوقصليو  ةیككشتو 
نأ بعالتلا  نم  رذحلل  ةيرطفلا  لافطألا  ةزيرغ  لالغتسا  نأش  نمو   . مھعادخ

. الالقتسا رثكأ  نیقفنمو  نییلام  نيرفمك  مھتئشنت  ىلع  دعاسي 
 

ةضورلا ةلحرم 
 

اًرابك نیكلھتسم  نوربتعي  مھنكلو   ، نیعئارو اًراغص  نسلا  كلت  يف  لافطألا  نوكي  دق 
كیلع يتلا  تارشؤملا  ضعب  يلي  امیف  كل  مدقأ   . ةفراج تابغرو  ةيوق  ًءارآ  نوكلتمي 

. ةكئاشلا ةيداملا  ةایحلا  ءاجرأ  فشكتسي  امنیب  اھب  كلفط  فيرعت 

يتلا ءایشألا  نیب  قرافلا  ودبي  دق  تاجاحلا ."  " لباقم يف  تابغرلا "  " ةبعل سرام  • 
بجي نكلو  ؛  هنع ىنغ  ال  ًاّیسیئر  اًرمأ  ةيرایتخالا  ءایشألاو  اھكالتما  انیلع  بجي 
كلت ىلإ  ةجاحلاب  نورعشي  نيذلا  راغصلا  لافطألل  ةبسنلاب  ًاّیھيدب  نوكي  الأ  ةرورضلاب 
لعفأ ينأ  ملعأ   ) رجتملا يف  تازوبخملا  مسق  يف  اھمامأ  نم  تررم  يتلا  ةكعكلا 
ةدعاقلا لكشي  نأ  موھفملا  اذھ  باعیتسا  نأش  نمف  نایحألا .) ضعب  يف  لثملا 

" حاتفنالا  " تاظحل مدختسا  كلذل   . ةمیكحلا قافنإلا  تارایخ  ىلع  مادقإلل  ةیسیئرلا 
كلتو اھديري  يتلا  ءایشألا  نیب  قرافلا  همیلعتل  رجتملا  يف  امكدوجو  ءانثأ  يف  كلت 



تيوكسبو ةتالوكیشلا  ديرن  و   ، حافتلاو بیلحلا  ىلإ  جاتحن  اننإ   . اھیلإ جاتحي  يتلا 
". ؟ هیلإ جاتحن  مأ  ؟  هديرن : " ضعبلا امكضعب  الأساو  رجتملا  ماسقأ  نیب  الوجت   . ويروأ
وأ اًدحاو  ادع  فرلا -  ىلع  هديري  ام  ىقبيو   ، قوستلا ةبرع  يف  هیلإ  جاتحي  ام  ناعضتو 
رییغت كنكمي   ، اًدیج ةركفلا  كلفط  بعوتسي  نأ  درجمبو   . لاثملا لیبس  ىلع  نینثا 
ةزب نأ  الإ   ، تاجاحلا نم  دعت  سبالملا  نأ  يف  كش  الو   . اھعيونتو ةبعللا  كلت  لكش 

. ديري ام  دنب  يف  فنصُت  نام  رديابس 

ءار ـ شلا ى  ــ مح ى  ــ لع ق  ــ لطت تأد  ــ ب اھ  ــ نأب تاھ  ــ مألا ىد  ــ حإ ينتر  ــ بخأ
تا ـ بون  " ـم سا ـا  هرمع مـن  ـة  سماخلا فـي  ـي  تلا اھ  ـ تنبا بي  ـ صت ـي  تلا
زا ـ فلتلا ةشا  شـ تنا  كـ اذإ  ـا  مع اھ  ـ تنبا اھتلأ  سـ امد  ـ نع ـن  كلو "؛  تا ـ بغرلا
، درلا نم  مألا  نكمتت  مل   ، ةبغر مأ  ةجاح  ةرسألا  اھترتشا  يتلا  ةديدجلا  ةمخ  ـ ضلا
وأ ةیبھذلا  طارقألا  نم  جوز  اًضيأ -  تابغرلا  تابون  اھباتنت  ةغلابك  اھنأ  اھتنبال  ترقأو 

تنكمت ةقراف : ةظحل  هذھ  تناكو   . رخآل تقو  نم  نمثلا -  ةظھاب  ةيدلج  ةظفحم 
تابون نع  عجارتلا  ىلع  لضفأ  ةروصب  ىرخألا  امھادحإ  ةدعاسم  نم  امھاتلك 

. رخآل نیح  نم  اھیلع  ناكحضت  اتحبصأو  لب   ، تابغرلا

 - ررضلا ةديدش  ةياعدلا  نوكت  نأ  نكمي  فیك  يلي  امیف  كیلإ   . ةياعدلاب قثت  ال  • 
يطعُأ ٦٣ ثیح   ، دروفناتس ةعماج  يف  تيرجأ  ةبرجت  يف   . انلافطأ ىلع  ریثأتلاو - 

ةمعطأ ةسمخ  نم  ةيواستم  تایمك  تاونس  و٥  نیب ٣  ام  مھرامعأ  حوارتت  ًالفط 
يف اًفلغم  ناك  اھدحأ  نأ  ةمعطألا  كلت  نیب  دیحولا  قرافلا  ناكو   ، مھنم لكل  ةفلتخم 
نع اولئُس  امدنعو   ، ةفلغألا كلت  يف  اًفلغم  نكي  مل  رخآلاو  زدلانودكام  معاطم  فالغ 

 - زدلانودكام ةفلغأ  يف  ةفلغملا  كلت  لافطألا  راتخا   ، مھل ةبسنلاب  لضفملا  امھيأ 
. جاجد عطق  وأ  رزج  نع  ةرابع  ةمعطألا  كلت  تناك  ًءاوس 

لو ــ قع ى  ــ لع زدلانود  ــ كام ة  ــ ياعد ریثأ  ــ ت ة  ــ مواقم قر  ــ ط ني  ــ ب ن  ــ م
ى ــ لع هار  ــ ت ا  ــ م ل  ــ ك قد  ــ صت ال  : " ةحار ــ ص مھ  ــ ل لو  ــ قن نأ  انلا  ــ فطأ
ةر ـ ملا فـي  تا ." ـ نالعإ تنا  نإ كـ ـة  صاخ  ، تنر ـ تنإلا ـى  لع وأ  زا  ـ فلتلا ةشا  ــ ش
نع نالعإ  هتشاش  ىلع  رھظيو  زافلتلا  ةدھاشمل  اًعم  ناسلجت  امد  ـ نع ـة  مداقلا
كلت : " رارغ ىلع  اًئیش  لوقت  نأ  كنكمي   ، لاثملا لیبس  ىلع   ، ادوصلا تابورشم  دحأ 
كلت نأب  رھاظتت  اھنإف  اذل  ؛  لافطألل ادوصلا  تابورشم  عیب  ربع  لاملا  عمجت  ةكرشلا 
لواحت فیك  كردت  نأ  حرملاو -  ریثملا -  نم   . ءادعس سانلا  لعجت  تابورشملا 
نیلثمم درجم  نالعإلا  يف  نيرھاظلا  صاخشألا  نأ  هل  حرشاو  كعادخ ." تانالعإلا 
بتكم يف  نیفظوملا  نم  ةعومجم  هبتك  يذلا  ويرانیسلا  يف  مھل  بتُك  ام  نولوقي 
ادوصلا نیب  طبرتل  ىقیسوملاو  ةیھازلا  ناولألا  تانالعإلا  مدختستو   ، ةكرشلا

ةيأ وأ  زدلانودكام  ةفلغأ  رابتخا  برج  ةیمھأ : رثكأ  رخآ  اًسرد  كانھ  نأ  امك   ، ةداعسلاو
. كلفط ىلع  ىرخأ  ةيراجت  ةمالع 

نم ءابآلا  ضعب  ضفري   . ضفرلا مكنم  بلطتت  يتلا  فقاوملا  اوبنجتت  ال  ءابآلا : اھيأ  • 



ىتح ءاكبلا  وأ  خارصلاب  اوأدبي  نأ  ةیشخ  رجتملا  ىلإ  مھلافطأ  اوبحطصي  نأ  يفراعم 
نأ بجي  هنأ  ىلع  رصأ  تلز  ام  ينكلو   ، هنوھجاوي ام  مھفأ   . نوديري ام  ىلع  اولصحي 
، فقاوملا كلت  لالخ   ، رمألا عقاو  يف   . نوخرصي مھوعدتو  مكنانسأ  ىلع  اوطغضت 

قدحي امنیب  مھدالوأ  تامدص  قوفت  ةمدصب  اوبیصأ  دقو  ءابآلاب  اًمود  رمألا  يھتني 
ءابآلا باتني  يذلا  مدنلا  وأ  بنذلاب  روعشلا  وھ   ، اذھ نم  أوسألا   . ثدحي امیف  سانلا 

. مھدالوأ تابلط  اوضفري  نأ  دعب  نایحألا  ضعب  يف 

، اھرمع نم  ةثلاثلا  يف  يلاس  اھتنبا  تناك  امدنع  ًالاثم : الواب  يتقيدص  ذخ 
تلاق  . ءابرقألا دحأ  فافز  لفح  لجأ  نم  بوث  ءارش  لجأ  نم  رجتملا  ىلإ  اھتبحطصا 

اذ نوللا  يدرو  ةریمأ  بوث  يتنبا  تأرو   ، رجتملا انلخد  امدنع  : " ثدح ام  ةركذتم  الواب 
امك  ، بوث لضفأل  اھديدحت  رابتخا  رودت -  امدنع  اًعئار  الكش  يطعت  ةقینأ  ةیناتك  ةرونت 
بوثلا رعس  ناكو   . تارم ةدع  اھعباصأب  اھسملتت  تلظ  ةؤلؤل  هب  قینأ  سوبد  هب  ناك 
تررطضا ينأ  ةجردل  ءاكبلاو  حایصلاب  تأدبف  ال،  اھل  تلقف   ، اًرالود يلاوح ١٢٠ 
ترتشا  ، عیباسأ ةعضب  دعب  ديدش ." جارحإب  ترعش  دقو  رجتملا -  جراخ  ىلإ  اھلمحل 

ديد ــ شلا بنذ  ــ لاب ترع  ــ ش د  ــ قو ا،  ــ هدالیم لفح  ةيدھك  اھتنبال  بوثلا  الواب " "
و ــ ا ل ــ مك يلا  ــ ي س ــ تر ل ــ ظن : " الوا ــ تلا ب ــ . ق رجتملا ــ ثد ب ــ ا ح ــ لا م ــ يح
ه ــ ب متھ  ــ ت م  ــ لو  ، سا ــ سألا ن  ــ م بو  ــ ثلا ركذ  ــ تت م  ــ لو ة -  ــ نونجم ت  ــ نك

ةیكیتسالبلا لویخلا  نم  ةعومجم  هـو  هد  ـ يرت ا  ــ م نا  ــ ك ل  ــ ب  ، قال ــ طإلا ى  ــ لع
". رمت تاظحللا  كلتف   ، كتارارقب مزتلا  اًسرد : تملعتو   ، طقف اًرالود  فلكت ٥٠ 

ىلع لوصحلا  لجأ  نم  رجتملا  يف  فرصتلا  كلفط  ءيسي  نأ  عقوتت  تنك  نإ 
ديزملا لجأ  نم   ) هباوبأ نم  فلدت  نأ  لبق  ةدیج  ةطخ  عضت  نأ  كیلع  بجي   ، ىولحلا

يف تاءارغإلا  ةمواقم  ىلع  كلفط  ةدعاسم  اھنأش  نم  يتلا  تایجیتارتسإلا  نم 
ةحفص ١٢٠). عبرملا  رظنا   ، رجاتملا

ةدھاشم تاقوأ  نم  اوللق   ، لصاوتملا رمذتلا  نم  اوللقت  يكل  ءابآلا : اھيأ  • 
نونلعملا اھمدختسي  يتلا  ةیسیئرلا  ةذفانلا  وھ  زافلتلا  نوكي  ام  ةداع   . تاشاشلا

نكلو ؛  رمألا اذھب  قلعتي  امیف  بنذلا  لك  لمحتي  لازي  الو  انلافطأل -  لوصولا  لجأ  نم 
يتلا ةیكذلا  فتاوھلاو  ةیحوللا  بساوحلا  ةميرجلا : يف  نورخآ  ءاكرش  زافلتلل  حبصأ 
مھجمارب ةدھاشم  ءانثأ  يف  امإ   ، راغصلا انلافطأ  هجوأ  مامأ  تانالعإلاب  ضیفت 

نوكت ام  ةداعو   . تنرتنإلا ربع  ويدیف  ةبعل  ةسرامم  ءانثأ  يف  وأ  ةلضفملا  ةینويزفیلتلا 
تامسلا ضعب  ىلع  يوتحت  وأ  ةبعل  ةروص  يف  يتأت  اھنأل   ، ةباذج تانالعإلا  كلت 

لعج وھ  مھتاجتنم  عیبل  دیحولا  مھلیبس  نأ  نوقوسملا  كردي   . ةحرملا ةیلعافتلا 
ةیقيوستلا تاساردلا  نم  ةدحاو  هیلع  تقلطأ  ام  اذھو  مھءابآ -  نوقياضي  لافطألا 

ءارآ اوعلطتسا  نيذلا  نیثحابلا  نأ  نم  بجع  ال  رمذتلا ." لماع   " مسا ةریھشلا 
نيذلا لافطألا  نأ  اوفشتكا  دق  قوستلا  ءانثأ  يف  مھلافطأ  تایكولس  نع  تاھمألا 
ستناب رياوكسو  بوب  جنوبس  رارغ  ىلع  اھنیعب  ةینوتراك  تایصخش  ديدحت  مھنكمي 



روص لمحت  ءایشأ  ءارشل  مھتاھمأ  نم  اورمذتي  نأ  ةیحجرأ  تداز  ةفشكتسملا  ارودو 
. اھتفلغأ ىلع  تایصخشلا  كلت 

دھاشي الأب  تصوأ  دق  لافطألا  بطل  ةیكيرمألا  ةیميداكألا  نأ  نم  بجع  ال  اذل 
ًاّيولخ اًفتاھ  مھئاطعإ  مدع  كلذكو   ) قالطإلا ىلع  زافلتلا  نیماع  نم  لقأ  لافطألا 
ةفرغ يف  اًزافلت  عضت  الأ  كیلع  بجي  هنأ  هیف  كش  ال  اممو  نوكبي .) امدنع  مھئاھلإل 
تاقلح ةداعإ  دھاشتل  زافلتلا  مامأ  مویلا  لاوط  كسفن  تنأ  سلجت  الو   . كلافطأ مون 
ءابآلا هیضقي  يذلا  تقولا  ردق  نأ  ىلإ  ةثيدح  ةسارد  تلصوت  دقف  . Friends لسلسم

نم رثكأ  زافلتلا  مامأ  ءانبألا  هیضقي  يذلا  تقولاب  ةرشابم  ةروصب  طبتري  زافلتلا  مامأ 
كانھ ناك  ام  اذإ  ىتح  وأ  ةدھاشملا  تقو  ددحت  يتلا  ةيرسألا  دعاوقلاب  هطابترا 

. مھفرغ يف  زافلت 
 

ةیئادتبالا ةلحرملا 
 

، كنبا لقع  ىلع  ةرطیسلل  اًعم  نارقألا  طغضو  قيوستلا  عمتجي   ، نسلا هذھ  يف 
ربع كلت  ةرطیسلا  تالواحم  نع  هسفنب  ىأني  نأ  ىلع  هتدعاسم  يھ  كتمھمو 

. ةیلاتلا ةمھملا  سوردلا  همیلعت 

سكوب سكإ  زاھج  / ىولح / ةبعل ءارشل  رمذتي  نأب  كنبال  تحمس  نإ  ينعت ال.  ال " • "
قلطُي ام  ثودح  يف  تببست  دقف   ، هل هرضحت  نل  كنأ  ىلع  قباس  تقو  يف  تررصأ 
ةبعل ىلإ  ةياھنلا  يف  كسفن  تلوح  دق  نوكتسو   ،" عطقتملا زيزعتلا   " مسا هیلع 

،( رمذتلا يأ  " ) بعللا  " لصاو املك  هنأ  كنبا  نظیسو   ، ةيدقنلا تالمعلاب  ةيرشب 
لظیس  ، يلاتلابو لقألا -  ىلع  نایحألا  ضعب  يف  ةياھنلا -  يف  هديري  ام  ققحیسف 
امدنع هل ال  لوقت  نأ  مھملا  نم   ، ببسلا اذھل   . ديري ام  ىلع  لصحي  ىتح  كلذ  لعفي 
كنإف  ، ةيادبلا يف  اًریثك  يكبیس  كلفط  نأ  مغرو   . كرارق نم  ریغت  الأو  لعفلاب -  اھینعت 
كرابجإ هتلواحم  يف  دھجلا  نم  ریثكلا  لذب  ءبع  هلھاك  نع  حيزتس  ةياھنلا  يف 
هتافرصت نم  للقیس  هنإف   ، هدیفت نل  لاعفألا  كلت  نأ  كردأ  نإو   . ديري ام  لعف  ىلع 
ةقلعتملا تارارقلا  ذختي  نأ  ملعتیس  امك   ، ىولحلا نم  ةعطق  يري  امدنع  ةيریتسھلا 

 • . ةیظحل ةبغر  وأ  ةوزن  نع  ةجتان  نوكت  نأ  نم  الدب   ، ليوط ریكفت  دعب  قافنإلاب 
هنبا نم  ماس  بلط  امدنع   . ةعلسلا مجح  نع  رظنلا  ضغب  ًا  مئاد  راعسألا  صحفت 
ضعب ءارشل  عراشلا  ةیصان  ىلإ  بھذي  نأ   ، نوسياج  ، اًماع رمعلا ١١  نم  غلبي  يذلا 

نم ةملاكم  هتلصو  ام  ناعرس  ًایفاك  نوكیس  هنأ  دقتعا  يذلا  لاملا  هاطعأو   ، ماعطلا
اذام ٍفاك -  لام  يعم  دجوي  ال  : " رجتملا قودنص  نیمأ  مامأ  اًروعذم  فقي  يذلا  هنبا 
نأ اكردأ   ، اھراعسأو اھارتشا  يتلا  ءایشألاب  هدلاو  نبالا  ربخأ  امدنعو  ؟ ." لعفأس
براقي ناك  يذلاو   ، نمثلا ظھاب  يبوروألا  نبجلا  وھ  رعسلا  عافترا  يف  ببسلا 



دلاولا هلسرأ  يذلا  يلحملا  نبجلا  رعس  نم  ریثكب  رثكأ   ، تارالود ةرشعلا  هرعس 
. ءارشلا لبق  رعسلا  صحفت  وھ : ةبعصلا  ةقيرطلاب  هملعت  يذلا  سردلا  ناكو   . هئارشل
لبق ءایشألا  راعسأ  صحفت  ةیمھأ  نوكردي  نیغلابلا  بلغأ  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

اًد ــ يج اًتقو  اذھ  دعيو   . ةقيرطلا هذھب  نيركفم  اودلوي  مل  لافطألا  نإف   ، اھئارش
ي" ــ عقاولا ص  ــ حفلا  " م ــ سا يد  ــ لاو ه  ــ يلع ق  ــ لطُي نا  ــ ا ك ــ ك م ــ نبا مي  ــ لعتل
، تيرت ـ شا مـا  لبا  ـ قم عفد  لـ تقو  ــ لا ني  ــ حي امد  ــ نع ه  ــ عقوت ك  ــ يلع ا  ــ مل

اھتيرت ـ شا ـي  تلا ءاي  ـ شألا نأ  ـك  نھذ فـي  تب  ـ سح نإ  ـة،  قيرطلا هذھ  ـ بف
نأ كیلع  هنأ  كردتسف   ، اًرالود تغلب ٢٩  ةیلعفلا  ةفلكتلا  نأ  الإ   ، اًرالود كفلكتس ٢٠ 

. رجتملا رداغت  نأ  لبق  ةروتافلا  عجارت 

اذھ ودبي  دق   ، ىرخأ ةرم  لوقأ   . دادرتسالا تاسایس  نع  لأساو  تالاصيإلاب  ظفتحا  • 
اوداتعا نيذلا  لافطألا  ىلع  اًديدج  نوكي  دق  هنكلو   ، كل ةبسنلاب  ًاّیساسأ  موھفملا 

ةد ــ يج ةدا  ــ ع ي  ــ لي ا  ــ میف مد  ــ قأ د.  ــ حأ مھھ  ــ جوي نأ  نود  نم  ءایشألا  میطحت 
تالا ـ صيإلا ـذ  خأ دو  ــ عت ةر : ــ كبم ن  ــ س ذ  ــ نم اھ  ــ ملعتي نأ  ك  ــ لفط ى  ــ لع

ـن مثلا يلا  غـ ني  ـ عم ءي  شـ ءار  شـ ـد  عب تقو  ـ لا مـن  ةر  ـ تفل اھ  بـ ظا  ـ فتحالاو
يف دادرتسالا  ةسایس  نع  عئابلا  لأساو   ،( لقألا ـى  لع نام  ـ ضلا ةر  ـ تف لاو  (طـ
اًموسر عفدت  نأ  كیلع  ناك  نإ  نیبتف   ، تنرتنإلا ربع  اًئیش  تيرتشا  نإو   ) رجتملا

اذإ امع  لأسا  ةریبك .) دادرتسا  موسر  عفدت  نأ  كیلع  نوكیس  مأ  هتداعإ  دنع  ةيديرب 
ةعبات ةینامتئا  ةقاطب  ردصت  نأ  كیلع  نوكیس  مأ   ، كلام كیلإ  دیعیس  رجتملا  ناك 

نأ كیلع  بجي  لھ   . ىرخأ ةعلسب  ةعلسلا  لادبتسا  كیلع  نوكیس  مأ   ، رجتملل
د ــ يعت نأ  اھ  ــ لالخ ك  ــ ل اًحوم  ــ سم نوكي  ــ س يتلا  ةرتفلا  ام  ؟  لاصيإلا  كلتمت 
اًمود ةري  ــ بكلا رجا  ــ تملا ه  ــ لعف ى  ــ لع مد  ــ قت ر  ــ مأ ي  ــ لي ا  ــ میف ؟  ةعل ــ سلا
امد ــ عب وأ   ، لا ــ صيإ نود  ن  ــ ر م ــ جتملا ى  ــ لإ تد  ــ نإ ع ه : ــ نع ح  ــ صفت اھ ال  ــ نكلو

ءالمعلا ةمدخ  فظوم  لبقیس   ، ةعلسلا ى  ــ لع ن  ــ م رع  ــ سلا ة  ــ قاطب ت  ــ لزأ
. هبرجت نأ  رمألا  قحتسي   . اھمدختست مل  كنأ  اًضرتفم  لاح  ةيأ  ىلع  ةعلسلا 

. ناكمإلا ردق  مھسفنأب  ةبعصلا  قافنإلا  تارارق  اوذختي  مكلافطأ  اوعد  ءابآلا : اھيأ  • 
هنودتريو مھؤالمز  هدقتعي  امل  حبصي   ، ةیئادتبالا ةلحرملا  ىلإ  لافطألا  لوصوب 

هم ـ سا بأ  ينر  ــ بخأ  ، لا ــ ثملا لیب  ــ س ىلعف   . ةياغلل ةریبك  ةیمھأ  هنورتشيو 
رجا ـ تم ـة مـن  صیخرلا ةيذ  ـ حألا ءاد  ـ ترا ـى  لع ـه  تلوفط لاو  ـأ طـ شن ـه  نأب كنا  هـ
ما ـ مأ لجخلا  بـ هروع  شـ فـي  اًمود  بب  ـ ستي نا  كـ يذ  ـ لا ـر  مألا ؛  تا ـ ضیفختلا

لوصحلا يف  بغرو  هرمع  نم  ةرشع  ةيداحلا  ـه  نبا ـغ  لب امد  ـ نع اذ  لـ ـه؛  نارقأ
مامأ يزخلاب  روعشلا  ىنعم  كردي  هنأل  ملألاب  كناھ  رعش   ، ةقینأ ةيذحأ  ىلع 
ةلاسرلا هنبا  ىلإ  لصت  نأ  يف  بغري  نكي  مل   ، هتاذ تقولا  يفو   . نيرخآلا لافطألا 

ه ــ لبقتي ي  ــ كل ًان  ــ مث ءاي  ــ شألا ى  ــ لغأ ك  ــ لتمي نأ  ب  ــ جي ه  ــ نأب ة  ــ ئطاخلا
مـن اياد  هـ ـة  قاطب ـه  نبا ـي  طعي نأ  ةياھ  ـ نلا ي  ــ ف رر  ــ قف  ، نور ــ خآلا لا  ــ فطألا

قفني سـ نا  كـ مـا  اذإ  ـه  سفنب رر  ـ قي هعد  يـ نأو  ةي  ـ ضايرلا ـس  بالملا ـر  جتم



ءاذ ــ ى ح ــ لع لصحي  ــ ه س ــ نأ مأ  د  ــ حاو ءاذ  ــ ءار ح ــ ى ش ــ لع لماكلا  ــ ـغ ب لبملا
ةياھ ــ نلا ي  ــ فو ي،  ــ قبتملا غلبملا  ــ ةل ب ــ ةر س ــ ءار ك ــ شو رع  ــ سلا ط  ــ سوتم
دادعت ـ سا ـى  لع نا  كـ : " كنا هـ لا  قـ  . اًرع سـ ـل  قألا ءاذ  ـ حلا ـه  نبا را  ـ تخا

مل هنأ  كردأ  امدنع  ءاذح  ىلغأ  ىلع  لوصحلاب  هيرغي  يذلا  نارقألا  طغ  ـة ضـ مواقمل
". رخآ ءيش  ءارشل  يفاكلا  لاملا  كلتمي 

راعسأ ءافخإ  نم  الدب   . اھنورتشت يتلا  ءایشألل  مكئارش  ببس  اوحرشا  ءابآلا : اھيأ  • 
نظي نأ  ةیشخ  تارایسلاو  زافلتلا  ةزھجأ  رارغ  ىلع   ، اھنورتشت يتلا  ةیلاغلا  علسلا 
ةیفیك ري  هعدو   ، ءارشلا ةیلمع  يف  هكرشأ   ، لاملا نم  ریثكلا  كلتمت  كنأ  كلفط 
انرتخا دقل   " رارغ ىلع  تاریسفتلا  نأش  نمف   . اھیف هكرشأو  لب   ، تارارقلل كذاختا 
لمح اھنكمي  اھنأل  ضارغألا  ةدددعتم  ةیضايرلا  ةرایسلا  نم  الدب  ةریغصلا  ةنحاشلا 
لضفأ نوكتس  يلاتلابو   ، دوقولا نم  لقأ  اًردق  كلھتستو  صاخشألا  نم  ربكأ  ددع 
هجو ىلع   . لافطألا ریكفت  ىلع  ریبك  ریثأت  تاذ  لئاسر  نوكت  نأ   ،" ةئیبلا ةيامحل 
میقو تايولوأ  كتارایخ  سكعت  فیك  كنبال  حرشتل  تاظحللا  كلت  لغتسا   ، مومعلا
نم ديدعلا  هیلع  ضرعا   ، اًعم قوستلل  نابھذت  امدنع  ةمداقلا  ةرملا  يف   . ةرسألا
مث  ، اھنیب تافالتخالا  هل  حضوو  هيرتشتس  يذلا  ءيشلا  نم  ةھباشتملا  خسنلا 
ببس هل  حرشا   ، لاثملا لیبس  ىلع   . اھنیعب ةعلسلا  هذھل  كرایتخا  ببسب  هربخأ 
نوباص عون  رییغت  يف  اًدبأ  ركفت  نل  كنكلو  ؛  يدابزلا نم  هنیعب  عون  ءارش  يف  كتبغر 

. ةرسألل ةبسنلاب  لضفملا  مامحتسالا 

نم ةأرما   ، سيوج ركذتت   . ةرسألا ةینازیم  عضو  يف  مكلافطأ  اوكرشأ  ءابآلا : اھيأ  • 
يف تناك  امدنعف   . تايولوألا ديدحت  ةلفط  تناك  امدنع  تملعت  فیك   ، يفراعم

م ــ سرو ة،  ــ جارد ى  ــ لع لو  ــ صحلا يف  ةدشب  بغرت  تناك   ، اھرمع نم  ةرشاعلا 
لا ــ ملا ن  ــ م م  ــ ك رھ  ــ ظُي ة  ــ قرو ى  ــ لع ًاّير  ــ ئاد ًاّینا  ــ يب اًم  ــ سر اھد  ــ لاو
لزن ــ ملا را  ــ جيإو ما  ــ عطلا رار  ــ غ ى  ــ لع  ) تايرور ــ ضلا ى  ــ لع ةر  ــ سألا ت  ــ قفنأ

، ةئراطلا تالاحلا  مھ فـي  ةنام لـ ـ ضك ى  ــ قبت لا  ــ ملا ن  ــ م م ــ كو س)،  ــ بالملاو
نل هنأ  اھل  نیبتو   ، تاقفنلا نم  اھریغو   ، ةرایسلا دوقو  لجأ  نم  لاملا  نم  مكو 
نأ اھدلاو  اھنم  بلط  مث   ، اًعم ةجاردلا  ءارشلو  ةرسألا  ةلطعل  يفكي  لام  ىقبتي 

ةلطعلا ءانثأ  يف  مییختلل  باھذلا  مھب  ردجي  ناك  ام  اذإ  ريرقت  ىلع  اھتدلاوو  هدعاست 
ناكمإلا ردق  اًحتفنم  نك   . ةرسألا دارفأ  لجأ  نم  تاجارد  ءارشل  لاملا  نومدختسي  مأ 

نم بلطاو   ، ةرسألا لجأ  نم  اھذختت  يتلا  قافنإلا  تارارق  لئادبب  قلعتي  امیف 
. ةكراشملا كلفط 

رعشت ينفاد  تناك   . نیكلھتسمك اضرلا  مدعب  اورعشي  مكلافطأ  اوعد  ءابآلا : اھيأ  • 
اھتقیقش لجأ  نم  لیمجت  قیحاسم  ةبعل  ترضحأ  امدنع  ةطرفم  ةسامحب 

اھ ــ سفن ة  ــ بعللا تأر  م  ــــ ث  ، زا ــــ فلتلا ىلع  اھنع  ًانالعإ  تأر  يتلاو   ، ةریغصلا
ى ــ لوألا ةر  ــ ملا ي  ــ ه ك  ــ لت تنا  ــ ك ر.  ــ جتملا ي  ــ ف با  ــ علألا م  ــ سق ي  ــ ف



ن ــ كلو ر؛  ــ خآ صخ  ــ شل ةيد  ــ ه ءار  ــ شل صا  ــ خلا اھ  ــ لام مدخت  ــ ست ي  ــ تلا
ت ــ قعُص ا،  ــ هدالیم ل  ــ فح مو  ــ ي ة  ــ بعللا فال  ــ غ اھتقیق  ــ ش ت  ــ حتف امد  ــ نع

بیبا ــ نأ ن  ــ ع ةرا  ــ بع اھ  ــ لمكأب ة  ــ بعللا نأ  تف  ــ شتكا امد  ــ نع ي  ــ نفاد
نا ــ بغري اھاد  ــ لاو نا  ــ ، ك اھتئدھ ــ ل ت ــ جأ ن  ــ مو ة.  ــ فئاز ل  ــ يمجت قیحا  ــ سم

امھنكلو ؛  اھتقیق ــ شل ىر  ــ خأ ةيد  ــ ه يرت  ــ شت ي  ــ كل لا  ــ ملا اھ  ــ ئاطعإ ي  ــ ف
رجتملا ريدمل  تحرش  امدنعو   . لاصيإلا مھعمو  رجتملا  ىلإ  كلذ  نم  الدب  اھابحطصا 

ًاّیلج ادب   ، لیمجتلا قیحاسم  ةدع  ةبلع  ىلع  اًموسرم  ناك  امو  نالعإلا  يف  هتأر  ام 
حرتقا امك   ، اھلام اھل  داعأف   ، ةیقیقح لیمجت  قیحاسم  يرتشت  اھنأ  دقتعت  تناك  اھنأ 

نم وكشتل  كلت  لیمجتلا  قیحاسم  تاودأ  عنصم  ىلإ  ىوكش  لسرت  نأ  اھادلاو 
ىلع تاضیفخت  نوبوك  ىلع  ديربلا  ربع  تلصحو  تلعفو   ، جتنملا نع  نالعإلا  ةقيرط 
تالاح نمض  نم  ةكرشلل  ةبسنلاب  رمألا  ناك   ) ىرخألا ةكرشلا  باعلأ  نم  ضعب 

نأ رمألا  يف  مھملا  ةياغلل .) ةدیعس  تناك  ينفاد  نأ  الإ   ، ةددعتملا ةماعلا  تاقالعلا 
. ةرسألا دیلاقت  نم  حبصأ  دق  اھتقو  يف  ةریبك  ةیفطاع  ةمزأ  هنأ  نظت  تناك  ام 

ةنيزحلا رعاشملاو  لمألا  تابیخ  نم  ًاّيزيرغ  انلافطأ  يمحن  نأ  ءابآك  لواحن  ةصالخلا :
. نیعراب نیقوستم  اوحبصي  يكل  مھدعي  نل  اذھ  نأ  الإ   ، ةئیسلا علسلاو 

. هنورتشي نيأ  نمو  تنرتنإلا -  ربع  مكلافطأ  هيرتشي  ام  ىلع  اوفرعت  ءابآلا : اھيأ  • 
نأ كیلع  نوكیس   ، ةیصخشلا هتانایب  ةيامح  ىلع  كلفط  ةدعاسم  ىلع  ةوالع 
تاكرش تعقو  دقو   . يردت نأ  نود  كلاومأ  نم  ریثكلا  قفنت  نأ  نم  كسفن  يمحت 
اھضرع ببسب  ءابآلا  عم  ةریبك  تالكشم  يف  لجوجو -  لبآ  رارغ  ىلع   ، ةریھش
لجأ نم  ةیقیقح  الاومأ  لفطلا  عفدي  نأ  دعب  امیف  بلطت  ةداع -  ةیناجم  تاقیبطت - 
تنكم دقو   . ةبعللا لخاد  اھمادختسال   ، تاودأو تالمع   ، ةیضارتفا ءایشأ  ءارش 
ةقاطب مادختساب  تاقیبطتلا  لخاد  ةدحاو  ءارش  ةیلمع  ديدحت  نم  ءابآلا  تاقیبطتلا 

ءار ــ تا ش ــ يلمع ءار  ــ جإل اھ  ــ ءا ب ــ بآلا فيرعت  متي  مل  ةیناكمإ  كرتت  مث   ، نامتئالا
ق ــ فنأ  ، اذھ ــ ل ة  ــ جیتنو  ، ةیفا ــ ضإ تاد  ــ يكأتل ة  ــ جاحلا نود  ن  ــ م ىر  ــ خأ
ةي ـ ضارتفالا ضار  ـ غألا ـك  لت ءار  ـى شـ لع تارالود  ـ لا فالآ  ، بـل  تا ـ ئم لا  ـ فطألا
رالود اھرادقم ٥٩٠٠  ةروتاف  ءابآلا  دحأل  تلصو   ، ةثيد تالا حـ . فـي حـ با ـ علألا فـي 

تالمعلا ءارشل  هب  ةصاخلا  رسلا  ةملك  هنبا  مدختسا  امدعب  لبآ  ةكرش  نم 
.Jurassic World ةبعلب ةصاخلا  ةیضارتفالا 

ةیكذ ـ لا فتاوھ  ــ لا تامد  ــ خ د  ــ يوزت تاكر  ــ ش ن  ــ م ري  ــ ثكلا ت  ــ نكم د  ــ قو
تايرت ـ شم ـى  لع تاحير  ـ صت ءا  ـ طعإل ـة  صاخلا مھتزھ  ـ جأ مادخت  ـ سا مـن  ءا  ـ بآلا

ـى لع ةیئار  ـ شلا لا  ـ فطألا ـة  يناكمإ ديد  ـ حتل وأ  تنر  ـ تنإلا ـى  لع مھ  ـ ئانبأ
ىلع نم  ةیلاملا  مھتانایب  وحم  ءابآلل  نكمي  امك   ، ةیحوللا بساوحلا  وأ  فتاوھلا 

. ءارشلا ةیلمع  لامكتسا  لبق  ةيودي  ةقيرطب  اھعضو  متي  ىتح   ، ةصاخلا مھتاباسح 
ك ــــ لاومأ ن  ــــ م ري  ــــ ثكلا ك  ــــ نبا مدختسیسف   ، بولسألا اذھ  لشف  نإو 
لا ــ ملا ى  ــ لع لو  ــ صحلا ى  ــ لع ر  ــ صي ي  ــ ضارتفا في  ــ لأ ناوي  ــــ ح ما  ــــ عطإل



ك، ــ نبا اھحف  ــ صتي ي  ــ تلا عقاو  ــ ملا فر  ــ عت نأ  و  ــ م ه ــ هألا ر  ــ مألا ى.  ــ ضري ي  ــ كل
ةرتس اھل  يرتشتس  اھ  ــ نأب اھ  ــ تنبا يتاقيد  ــ ص ن  ــ م ةد  ــ حاو تد  ــ عو د  ــ قلف

؛ يلحملا ةیضايرلا  سبالملا  رجتم  يف  تاضیفختلا  ةرتف  ءانثأ  يف  يكيان  ةكرام  نم 
لوصحلل ىرخأ  قرط  نع  اھسفنب  ثحبلا  تأدبو  كلذ  ىلع  ربصت  مل  ةاتفلا  نكلو 

. تلعف ام  لیختت  نأ  كلو   ، ةرتسلا ىلع 
 

ةيدادعإلا ةلحرملا 
 

كیلإ  . ًاّيونس مھرسأ  لاومأ  نم  رالود  رایلم  ةقھارملا ٤٣  ةلحرم  لبق  لافطألا  قفني 
: حیحصلا اھناكم  يف  لاومألا  كلت  اومدختسي  يكل  مھل  هلوق  كیلع  ام 

ىدم سایق  ىلع  كلفط  ةدعاسمل  ةقيرط  اھنإ   . ةعفدنملا كتايرتشم  لباقم  عفدا  • 
نم ةوبع  ىلع  لوصحلا  يف  كلفط  بغرو  رجتم  يف  امتنك  نإ   . هنیعب ءيشل  هتجاح 
كعم يذلا  لاملا  هرأ  لب   ، ةیلآ ةروصب  هل ال  لقت  الف   ، ةیعافدنا ةروصب  صیمق  وأ  ةكلعلا 
لفطلا ررقیس  ام  ةداعف  لزنملل ." دوعن  امدنع  لاملا  اذھ  يل  درت  نأ  كديرأ  : " هل لقو 

ىلع اًّمھم  دعي  مل  تاظحل  ذنم  ةدشب  هديري  ناك  يذلا  صیمقلا  وأ  ةكلعلا  نأ 
كلفط نكي  مل  نإ  حجنیس  رمألا  اذھ  نأ  يف  كش  ال   . هلباقم عفدیس  هنأل  قالطإلا 

مل نإو   ) لاملا كل  دري  نأ  هیلع  نوكیسف   ، رخدي ناك  نإ  نكلو  هرخدي -  ًالام  كلتمي 
هتدعاسم ةیفیك  نع  حئاصنلا  نم  ديزملا  لجأ  نم  يناثلا  لصفلا  أرقا   ، رخدي نكي 

درجمب هنم  هدرتست  نأ  سنت  الف   ، لاملا هل  تعفد  نإ  ةمھم : ةركذت  راخدالا .) ىلع 
. لزنملل ةدوعلا 

كیلع بجي   . اھجراخ وأ  تنرتنإلا  ىلع  ةیلاغلا -  ءایشألا  ءارش  لبق  اًدیج  ثحبا  • 
لومحم فتاھ  نحاش  بویعو  تازیمم  ةسارد  يف  ةليوط  تاعاس  عیضت  الأ  ةرورضلاب 

؛ كفتا ــــ ه ع  ــــ م ل  ــــ معلل حل  ــــ صي ه  ــــ نأ ملعت  تمد  ام  تارالود -  فلكتي ١٠ 
ثوتو ــ لب تاعام  ــ س ل  ــ ثم ن -  ــ مثلا ة  ــ يلاغ عل  ــ سلل ةب  ــ سنلاب ن  ــ كلو

م ــ لع  . ءا ــ نعلا قحت  ــ سي ر  ــ مألا نأ  ي  ــ ف ك  ــ ش ال  ــ ف بوك -  ــ سلت وأ  ةديد  ــ ج
تانالعإ رارغ  ىلع   ) قيوستلا دوھ  ــ ني ج ــ تا ب ــ فالتخالا ى  ــ لع زیكر  ــ تلا ك  ــ نبا
مییقتلاو فحصلاو ) تالجملاو  ةیفحصلا  تالاقملاو  مالفألاو  زافلتلا  يف  تاجتنملا 

نأب هربخأ  كل .) اھعیب  نولواحي  ال  تامدخ  وأ  تاجتنم  نع  صاخشأ  ءارآ   ) لقتسملا
Consumer عقوم رارغ  ىلع  تامولعملل  ةزاحنم  ریغو  ةفورعم  رداصم  نع  ثحبي 

ءاربخلا نم  مھریغو  نییفحصلا  تامییقتو  عقوملاب ) كارتشا  ىلإ  جاتحتس  ) Reports
تاكرشلا كلت  عقوم  نأ  امك   ، تاكرشلا كلت  نم  مھبتاور  ىلع  نولصحي  ال  نيذلا 

. رداصملا هذھ  نم  دعي  اھسفن ال 

مھ ــ تاقیلعت نور  ــ شني صاخ  ــ شألا ن  ــ م نيري  ــ ثكلا نأ  اًض  ــ يأ ه  ــ ل حر  ــ شا



حف ــ صت  . تنر ــ تنإلا ةكب  ــ ش ى  ــ لع تا  ــ جتنملا ك  ــ لت مادخت  ــ سال ة  ــ يلاتلا
نیكلھت ـ سملا تا  ـ قیلعت ـض  عب ةءار  ـ قل نوزا  ــ مأ رار  ــ ى غ ــ لع عقاو  ــ ك م ــ نبا ع  ــ م
سكعت لھ  ؟  ةدیج اھیلع  تاقیلعتلا  تناك  لھ   . كنبا اھديري  يتلا  باعلألا  ـى  لع
هسفن ءاقلت  نم  كلفط  كردیس  ؟  ةبعللا كلت  عم  كنبا  ةبرجت  تاقیلعتلاو  تامییقتلا 
تاقیلعت لبقتن  نأ  يرورضلا  نم  هنأل   ، ةقداصلا ریغ  تاقیلعتلا  ضعب  كانھ  نأ 

. ةیفارتحالا رداصملا  تاقیلعت  ىلع  ًءانب  نيرخآلا  نیكلھتسملا 

ىلع ًاّیضاير  وأ  ًاّینويزفیلت  اًمجن  عباتي  كنبا  ناك  نإ   . كخم اولسغي  نیقوسملا  عدت  ال  • 
، ىرخألا يعامتجالا  لصاوتلا  تاكبش  نم  يأ  وأ  رتيوت  وأ  تاش  بانس  وأ  مارجتسنإ 

ىدمب مھیبجعم  رابخإ  ربع  تارالودلا  نیيالم  نونجي  ضعبلا  نأ  كردي  هنأ  نم  دكأتف 
ریھاشملا مزلت  ةیلاردیفلا  ةيراجتلا  ةفرغلا  نأ  مغرو  ؛  هنیعب جتنمب  مھباجعإ 

نكمي رمألا ال  اذھ  نإف   ، علسلا كلتل  جيورتلا  لباقم  الاومأ  نوضاقتي  مھنأب  فارتعالاب 
مھتایصوت نأب  قلعتي  امیف  رمألا -  ةقیقح  يف  رخآ  دحأ  يأ  وأ  هباعیتسا -  لافطألل 

تحجن  ، كلذ ىلع  ةوالع   . اھیلع نولصحي  روجأ  قلطنم  نم  يتأت  هنیعب  جتنمب 
دحأل نكمي  ال  نیقوسم  ىلإ  مھسفنأ  لافطألا  ليوحت  يف  ىربكلا  تاكرشلا 
ىلع تائملا  اًماع  ةرشع  ةثالثلا  وذ  هنبا  عباتي  قيدص  َّيدل   . مھئارآ يف  ككشتلا 

ةریھشلا تاكراملا  ىدحإ  ةيذحأ  تامیمصت  ىلع  قیلعتلا  بحيو   ، مارجتسنإ عقوم 
لصاوتلا تاكبش  مدختسي  ال  كنبا  نأ  نم  دكأت   . ينورتكلإلا اھعقوم  ىلع 

نأ هل  حضوف   ، لعفي ناك  نإو   ، ةیقيوستلا تالمحلل  جوریل  دصق  نود  نم  يعامتجالا 
ر. ــ جألا عوفد  ــ ري م ــ تا غ ــ عیبم فظو  ــ ةباثمب م اھل  نوكیل  هتلغتسا  دق  ةكرش  كانھ 
 - ـر مألا اذ  هـ نوكرد  ــ ي يلا  ــ حلا ر  ــ صعلا ي  ــ ف لا  ــ فطألا ن  ــ م ري  ــ ثكلا حب  ــ صأ
تا ـ مالعلل نییم  ـ سر ري  غـ ءارف  ـ سك رود  ـ لا اذ  هـ ـب  عل نو  ـ لبقتي اوحب  ـ صأو بـل 

. رمألا اذھ  نأشب  مھعم  ثدحتت  نأ  ـل  ضفُي ـه  نأ الإ  ـة -  يراجتلا

يكويراكلا زاھج  يرتشي  يكل  لاملا  كلفط  رخدي  امدنع   . تاعیبملا ةبيرض  بسحأ  • 
ىلإ بھذي  امدنع  دیجلا -  عونلا  نم  سیل  الھذم -  اًرمأ  هجاوي  دقف   ، هديري يذلا 

نیغلابلا نحن  ركذتن  املثم   . ةبيرضلا عفدل  يفاكلا  لاملا  كلتمي  هنأ ال  كرديو  رجتملا 
ضرفت ام  ةداع  تايالولاو  ندملا  نأ  ءارشلا  تالاصيإ  ىلإ  رظنن  امدنع  ةرم  لك  يف 

يھ املثم  وأ -  ةبعل  رعس  نم  عفري  دق  يذلا  رمألا   ، علسلا ىلع  تاعیبم  ةبيرض 
كنكمي امك  نیب ٢٪ و ١٠٪،  ام  حوارتي  رادقمب  ىولحلا  تايالولا -  نم  ریثكلا  يف  لاحلا 
قرطلا فیلاكت  عفد  ىلع  ةموكحلا  دعاست  تاعیبملا  ةبيرض  نأ  كلفطل  حرشت  نأ 
ليدعت تالواحم  يف  نایحألا  ضعب  يف  مدختسُت  امك   ، سرادملاو تابتكملاو 
ىلع ةصاخ  بئارض   ، لاثملا لیبس  ىلع   ، تايالولا بلغأ  ضرفت  ثیح   ، تایكولسلا

 - ةلاقبلا اھیف  امب  ةنیعم -  علس  كانھو   . نیخدتلا نم  سانلا  ریفنت  لجأ  نم  رئاجسلا 
، تايرور ــــ ضلا ن  ــــ م د  ــــ عت اھ  ــــ نأل تا  ــــ عیبملا ةبير  ــــ ض ن  ــــ م ى  ــــ فعُت
اھ ــ يف نو  ــ كت قو  ــ ستلل اًما  ـــ يأ تدد  ــــ ح ىر  ــــ خأ تا  ــــ يالو كا  ــــ نھو
ءار ــ ش ى  ــ لع سا  ــ نلا عیج  ــ شتل تا  ــ عیبملا ةبير  ــ ض ن  ــ م ةا  ــ فعم عل  ــ سلا



. ةساردلا تامزلتسم  رار  ــ ى غ ــ لع تايرور  ــ ضلا

ةخسن بعلت  نأ  كترسأ  دارفأ  نیب  ةلاسرلا  هذھ  رشنل  ةحرملا  قرطلا  نیب  نمو 
طعأ  ، رجاتملا دحأ  لوخد  دنع   ، تالطعلا لالخ  . The Price Is Right جمانرب نم  ةیلزنم 
يف  ، هديري ءيش  يأ  ىلع  هقفنیل  لاملا ) نم  هراتخت  غلبم  يأ  وأ   ) اًرالود كلفط ٢٠ 
ام ىلع  تاعیبملا  ةبيرض  بسحي  نأ  هیلع  نوكیس  طرشلا :  . لوقعملا دودح 
بجي مل  نإ  رخآ  اًسنب  هیطعت  الأو  كفقومب  كسمتت  نأ  كیلع  نوكیسو   ، هارتشا
اًمئاد كیلع  بجي  هنأ  ةركف  خیسرت  ىلع  نيرمتلا  اذھ  لمعي  نل   . ةحیحصلا ةباجإلا 
امك حرمت  نأ  كنكمي  هنأ  اًضيأ  تبثیس  هنإ  لب   ، بسحف تاعیبملا  ةبيرض  باسح 
ًءاوس  . ةيراجتلا تامالعلا  يسووھم  نم  نكت  ال   • . كتینازیم دودح  نمض  كل  ولحي 
نوكي ام  ةداع   ، مویلا وج  ليوارس  وأ  تانینامثلا  يف  ةيراجتلا  شادروج  ةمالع  تناك 
لواحت نأ  بعصلا  نمو   . ةيراجتلا تامالعلاب  نیسووھم  ةيدادعإلا  ةلحرملا  ةبلط 
ينتربخأ نھفرعأ  يتاللا  تاركتبملا  تاھمألا  نم  ةدحاو  نأ  الإ   ، سكعلاب مھعانقإ 
تامالعلا كلت  ىودج  مدعب  موت  اھنبا  عانقإ  ىلع  اًریخأ  اھتدعاس  يتلا  ةقيرطلاب 
تاضیفخت مدقت  زرتیفتوأ  لجيإ  ناكيرمأ  رجاتم  نأ  مألا  كلت  تظحال  دقف   . ةيراجتلا

ةیناثلا يف  ناك  يذلا   ، موت لـ  ترتشاو   ، ةریصقلا ليوارسلا  ىلع  ةریبك  ةیفیص 
راعش ىأر  نأ  درجمب  نكلو  ؛  اھبحي يتلا  ناولألاب  نیلاورس   ، اھنیح هرمع  نم  ةرشع 
دحأ ال  نأل  ؛  لجيإ ناكيرمأ  رجتم  هركي  هنإ  همأل  لاق   ، قوستلا سایكأ  ىلع  رجتملا 
ةمالعلا كلت  سبالم  نأ  فاضأ  مث   ، ةيراجتلا ةمالعلا  كلت  يدتري  هئاقدصأ  نم 

رخآ ناكم  يف  ةریصق  ليوارس  نع  ثحبلا  دعب   . ةقینأ ودبت  الو  اًعم  قفاوتت  ةيراجتلا ال 
ترتشاو لجيإ  ناكيرمأ  رجتم  ىلإ  تداع   ، ةياغلل ةظھاب  اھراعسأ  نأ  فاشتكاو 

رجتم نم  اھنأ  ىلع  لدي  ام  تلازأو  ةفلتخم  ناولأب  اھسفن  ةریصقلا  ليوارسلا 
امدنع : " تلاق  . اًریثك اھنبا  اھبحأف   . رخآ رجتم  سایكأ  يف  اھتعضوو  لجيإ  ناكيرمأ 
فدھأ تنك  ام  كردأو  اًریثك  كحض   ، ىلوألا هتمدص  تحازنا  امدعبو   ، ةقیقحلاب هتربخأ 
ةمالع بحي  كلفط  ناك  نإ  فیصلا ." لاوط  ىوكش  نود  ليوارسلا  كلت  ىدتراو   ، هیلإ
عفدي وأ  ةصاخ  ةيدھ  اھلعجت  نأ  كنكمي   ، اھتفلكت لمحت  كنكمي  نل  اھنیعب  ةيراجت 

. صاخلا هلام  نم  اھلباقم 

مدق  ، ماوعأ ةعضب  ذنم   . كلذ ةعلسلا  قحتست  امدنع  طقف  لاملا  نم  ديزملا  عفدا  • 
نأب مھوربخأو   ، تابورشملا نم  ةعونتم  اًعاونأ  نیغلابلا  نم  ةعومجمل  نوثحابلا 
نإ لیق  يتلا  تابورشملا  نأ  رمألا  عقاو   . ةظھابلاو ةصیخرلا  نیب  ام  حوارتت  اھراعسأ 
نأ الإ   ، هتاذ ءيشلا  اتناك  اًرالود  اھرعس ٩٠  نإ  لیق  يتلا  كلتو   ، تارالود اھرعس ١٠ 

. اًریثك اًرعس  ىلغأ  هنإ  لیق  يذلا  بورشملا  مھبجعأ  ةساردلا  يف  نیكراشملا 
لبق لافطألا  ىلع  اھقیبطت  نكمملا  نم  نكي  مل  ةساردلا  كلت  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

مادختساب كلافطأ -  ىلع  ةھباشم  تارابتخا  يرجت  نأ  كنكمي  هنإف   ، ةقھارملا نس 
اًمدختسم  ) جتنم يأ  نم  نیتنیع  مھطعأ   . رخآ ءيش  يأ  وأ  تاجلثملا  وأ  وبماشلا 

، ىرخألا نع  فلتخي  اًرعس  ةنیع  لك  ىلع  عض  نكلو  نیتنیعلا ) اتلكل  هسفن  جتنملا 



رثؤي ام  ءيش  رعس  عدن  اننأ  هايإ  مھملعتس  امو   . اھنولضفي ةدحاو  ةيأ  نع  مھلأساو 
اًفطعم بلط   ، هرمع نم  ةرشع  ةيداحلا  يف  يتاك  نبا  ناك  امدنع   . انتالضفم ىلع 
ناعرس هنأل   ، تضفر  ، ومنلا عيرس  هنأ  ملعت  تناك  اھنألو   . رالود هنمث ٢٠٠  غلبي  ًاّيدلج 

مث  ، ماع نم  لقأ  لالخ  يف  فطعملا  ساقم  نم  ربكأ  هساقم  حبصیل  ومنیس  ام 
نم ةيدلجلا  فطاعملا  نم  ریثكلا  ىلع  ترثعو   ، تنرتنإلا ةكبش  ىلع  ثحبلا  تأدب 

، تارایخلا همامأ  تضرعو   ، ریثكب رعسلا  كلذ  نم  لقأ  اھراعسأو  يعیبطلا  ریغ  دلجلا 
. طقف رالود  لباقم ٣٩.٩٩  فطاعملا  كلت  دحأب  ةداعسب  ىضتراو 

قحتست ةعلسلا  تناك  ام  اذإ  ررقت  نأ  اھلالخ  كیلع  نوكي  يتلا  نایحألا  ضعب  كانھ 
بوبحلا زبخ  نم  فیغر  نع  ةرابع  ةعلسلا  تناك  امبر  ال.  مأ  هعفدتس  يذلا  غلبملا 

، رجاتملا يف  عابملا  زبخلا  نم  اًقاذم  ذلأو  ةیئاذغ  ةدئاف  رثكأ  ربتعي  يذلا  ةلماكلا 
لظتس يتلاو   ، ةدوجلا ةیلاع  خبطملا  نیكاكس  نم  ةعومجم  نع  ةرابع  تناك  امبرو 
ىتح  ، ليوطلا ىدملا  ىلع  لاملا  كل  رفوت  دقو   ) اًماع لاوط ٢٠  لامعتسالا  ةحلاص 
نأ حجرملا  نمو   ، ةمیقلاب قلعتت  تارارقلا  كلت  ةيادبلا .) يف  ديزملا  فلكتس  تناك  نإ 
اًفرصت نوكیس  هنأ  الإ   ، ةیلزنملا ةزھجألل  نیكلھتسملا  تامییقتب  متھي  ال  كلفط 

د ــ نع اًر  ــ ضاح ه  ــ لعجت نأ  وأ   ، رخآل تقو  نم  راوحلا  يف  هكرشت  نأ  كنم  اًدیج 
ن ــ ع راو  ــ حلا عام  ــ س ن  ــ م ن  ــ كمتي ى  ــ تح ر  ــ جتملا عئا  ــ ب ع  ــ م ثيد  ــ حلا
ـى لإ اھ -  ــ نم ًّال  ــ مي ك ــ قت في  ــ ىري ك ــ لو ة  ــ فلكتلاو ةدو  ــ جلا ني  ــ قراو ب ــ فلا

امدعب  ، لضفألا نوكتس  تا  ـ عیبملا تاقف  صـ يأ  رر  ـ قت نأ  ـك  نكمي في  كـ بنا  جـ
. كثاحبأ نم  يھتنت 

ةلضفملا ةطشنألا  نم  معاطملا  يف  ماعطلا  لوانت  ربتعي   . اًرھام معاطم  داترم  نك  • 
ام ةداع  طاشنلا  اذھ  نأ  ةقیقح  نم  مغرلا  ىلع   ، تقولا ءاضقل  نییكيرمألل  ةبسنلاب 
مي ــ لعتب أد  ــ با  . لزن ــ ملا ي  ــ ه ف ــ لوانتو ما  ــ عطلا يھط  نم  ریثكب  رثكأ  الاومأ  فلكي 
اًمود معا  ــ طملا ودا  ــ ترم ل  ــ يمي  . ما ــ عطلا مئاو  ــ ق ل  ــ يحب عد  ــ خني الأ  ك  ــ نبا

، لا ـ ثملا لیب  سـ ـى  لع  ) ـة مخفلا تاف  ـ صولا تاذ  تا  ـ بجولا را  ـ يتخا ى  ــ لإ
باسح ىلع  ةلئاسلا ) ةتالوكیشلا  عم  كرويوین  ةنيد  مـ بول  ـ سأب ـن  بجلا ـة  عكعك

نونوكیسو  ،( طقف نبجلا  ةكعك  رارغ  ىلع   ) طسبأ فصو  عم  نكلو  اھسفن  قابطألا 
ة ــ يلاغ ةبجو  عضوت  دقو   ، هلباقم ةبسنب ١٠٪  ديزت  راعسأ  عفدل  دادعتسا  ىلع 
تا ـ بجولا مـن  ـل  عجتل ما  ـ عطلا ـة  مئاق سأر  ـى  لع ري  ـ بك حـد  ى  ــ لإ ن  ــ مثلا

مـا قو  ـ فت اھراع  ـ سأ تنا  كـ نإ  ـى  تح ةد  ـ يج ةقف  صـ ًان  ـ مث ـل  قألا ىر  ـ خألا
ماعطلا نو  ـ بلطي نيذ  ـ لا صاخ  ـ شألا نأ  ـا  مك  ، هعفد لـ دادعت  ـ سا ـى  لع ـت  نأ
تابجولا معاطم  يف  ةديازتم  تحبصأ  ةعزن  يھو  ةیحوللا -  بساوحلا  مادختساب 
ىولحلاو رادقمب ٢٠٪  تالبقملا  فانصأ  نم  ربكأ  ةبسن  نوبلطي  اوحبصأ  ةعيرسلا - 

ا ــ ننأل ا  ــ مبر  ) يصخ ــ لك ش ــ شب ما  ــ عطلا نو  ــ بلطي نيذلا  كئلوأ  نم  رادقمب ٣٠٪ 
ب ــ لطن امد  ــ نع ل  ــ كألا ب  ــ حن ا  ــ ننوك ن  ــ ه م ــ سفن ل  ــ جخلا راد  ــ قمب رع  ــ شن ال 
ما ــ عطلا ب  ــ لط د  ــ نع ه  ــ ب رع  ــ شن د  ــ ق يذ  ــ لا ب  ــ ساوحلا ر  ــ بع ما  ــ عطلا



ءزج تایماركإلا  نأ  بعوتسي  كلفط  نأ  نم  دكأت   ، اًریخأو لدا .) ـ نلا ـه مـن  جول اًھ  ـ جو
اًروجأ نوضاقتي  لدنلا  بلغأ  نإ  ثیح   ، لزنملا جراخ  ماعطلا  لوانت  ةفلكت  نم 
رظنا  ، روجألل ىندألا  دحلا  نع  ديزملل   ) . ةعاسلا يف  رالود  يلاوح ٢.١٣   ، ةضفخنم
كلفط عدو  نع ٢٠٪،  لقت  ال  ةیماركإ  لدنلا  يطعت  نأ  نم  دكأت  اذل  ٥٤)؛  ص 

. ةبسانملا نسلا  غلبي  نأ  درجمب  ةبسانملا  ةیماركإلا  باسح  ىلع  كدعاسي 
 

ةيوناثلا ةلحرملا 
 

نولي ــ مي نیقھار  ــ ملا نأ  ى  ــ لإ ناجي  ــ شتیم ة  ــ عماج ه  ــ ترجأ ث  ــ حب ل  ــ صوت
ـي ئزجلا ماود  ـ لا اذ  مھ  ــ فئاظو ب  ــ تاور ن  ــ م ر  ــ بكألا م  ــ سقلا قا  ــ فنإ ى  ــ لإ
ـا هریغو مھتاراي  ـ سو معا  ـ طملا دا  ـ يتراو مال  ـ فألاو ىقي  ـ سوملاو ـس  بالملا ـى  لع

لیلقلا لقأ  ىوس  نورخدي  ال  مھنأ  ربكألا ) ةمدصلا  و(  ، ةیصخشلا تافورصملا  مـن 
ةداعإ ىلع  مھدعاستل  تاوطخلا  ضعب  كیلإ   . ةیلبقتسملا مھتسارد  لجأ  نم 

. مھتايولوأ ديدحت 

ام قفنیس  هنأ  ىلع  كنبا  رصأ   ، نإ  . اھنم ملعتت  تمد  ام  قافنإلا  ءاطخأب  سأب  ال  • 
رمألا ةشقانم  دعب   ، ةقینأ ةیسمش  ةراظن  ىلع  تارخدملا  نم  رھشأ  هرادقم ٦ 
سلفیس لھ   . اھبقاوع لمحتي  هعد  لب   ، هتلعف ىلع  بنذلاب  رعشي  هلعجت  الف   ، كعم

؟ ال يقیسوم لفح  يف  هقافرل  مامضنالا  نم  نكمتي  الو  رھشلا  نم  قحال  تقو  يف 
ءانبألا لعج  نأش  نمف   . قباس تقو  يف  هراتخا  امب  هركذ  لب   ، همالآ ةدايزل  كب  ةجاح 

هیف كش  ال  امم   . ةیمھألا نم  اًریبك  اًردق  لمحي  نأ  لئادبلاو  تارایخلا  يف  نوركفي 
يتلا ءایشألا  ءارش  ضفر  يف  قحلا  لك  كلف   ، ءایشألا كلت  لباقم  عفدت  تنك  نإ  كنأ 
هئارش ةروتاف  هل  عفدت  نأ  كنبا  كنم  بغر  نإف   . ةئطاخ وأ  ةمئالم  ریغ  اھنأ  ىرت 

، يقیسوم لفحل  هئاقدصأ  عم  هباھذ  فیلاكت  وأ  قاوسألا  يف  لومحم  فتاھ  ثدحأل 
. كضفرب مزتلاو  لجخ -  يأ  نود  نم  ضفراف 

دحاو لاؤس  كانھ  ؟ ." ءيشلا اذھ  تببحأ  لھ  : " لوقت يتلا  يلریش  ةدعاق  عبتا  • 
تببحأ لھ  : " ءيش يأ  ءارش  لبق   ، هوحرطي نأ  يلافطأ  تملعو   ، هحرطأ ام  اًمئاد 

. ةریغص ةلفط  تنك  امدنع  لاؤسلا  اذھ   ، يلریش  ، يمأ ينتملع  ؟ ." ءيشلا اذھ 
يتلاو  ، انتانازخ يف  ةسدكم  ةزھجألاو  سبالملا  نم  ریثكلا  انعیمج  كلتمن 

كش ال  امم   . مھملا لاؤسلا  اذھ  انسفنأ  ىلع  حرطن  مل  امدنع  عافدناب  اھانيرتشا 
. ةیقوستلا مھتالحر  لالخ  خفلا  كلذ  يف  نوعقي  رابكلاو )  ) لافطألا نم  ریثكلا  نأ  هیف 
ًاّیلم ركفتل  الماك  اًموي  ضقا  ةعاس : نيرشعلاو  عبرألا  ةدعاق  قبطي  نأ  كلفط  ملع 

، دفني دق  ءيشلا  كلذ  نأ  ىشخي  ناك  نإو   ، نمثلا ظھاب  ءيش  يأ  ءارش  لبق 
لجأ نم  علسلا  نم  لماك  نوزخمب  ظفتحت  رجاتملا  عیمج  نأب  هفرعت  نأ  كنكمیف 



لضفأ راعسأ  نع  ثحبلا  يف  كلت  ریكفتلا  ةرتف  لغتسي  نأ  هنكمي  امك   ، يلاتلا مویلا 
كلت هنكمت   ، بلاغلا يف   . ياب يإ  عقوم  ىلع  وأ  تاموصخلا  رجاتم  يف  لضفأ  علس  وأ 

هيرتشیس يذلا  صیمقلا  ناك  نإ  ىریل  هتنازخ  صحفو  لزنملل  ةدوعلا  نم  ةرتفلا 
. الثامم رخآ  اًصیمق  كلتمي  ناك  اذإ  ام  وأ  مأ ال -  سبالم  نم  كلتمي  ام  عم  قفاوتي 

ىلع راجتلا  نم  ریبك  ددع  كانھ   . لاملا نم  ریثكلا  كل  رفوت  نأ  ةمواسملل  نكمي  • 
الوقعم كبلط  ناك  نإ  ةصاخ   ، كلذ مھنم  بلطت  نأ  درجمل  ةمواسملل  مات  دادعتسا 

تل ــ صح اھ  ــ نأب يتاقيد  ــ ص ن  ــ م ةد  ــ حاو ينتربخأ   . بذھم بولسأب  هتبلطو 
اھ ــ نأ در  ــ جمل قدا  ــ نفلا د  ــ حأ ي  ــ ف مو  ــ ي ف  ــ صن ضي  ــ فخت ى  ــ لع اًر  ــ خؤم
فـي نیعئا  ـ بلا نأ  ـك  نبال ـح  ضوت نأ  ـد  يجلا مـن  ؟  يرد يـ ـن  مو  . اذ هـ ت  ــ بلط
ىلع مھمواست  نأ  نوعقوتي  ةیلزنملا  قاو  ـ سألا وأ  ةلمعت  ـ سملا عل  ـ سلا قو  سـ
نع ثيدحلاب   . اذھ ىلع  ًءانب  علسلا  راعسأ  نوددحي  يلاتلابو   ، راعسألا
دقو ةحناس  ةقفص  ىري  امدنع  كنبا  باعل  لیسي  نأ  لھسلا  نم   ، تایجیتارتسإلا
مدعب رھاظتي  نأب  هربخأ  ؟ ." اھنمث مك   ، ةعلسلا هذھ  ينتبجعأ  دقل  : " ًالئاق عفدني 
رھظُي نأ  نود  نم  ةفلتخم  علس  نع  نیلاؤس  وأ  اًدحاو  الاؤس  حرطي  دقو   ، مامتھالا

نأ نود  اھ  ــ يف بغر  ــ ةعل ت ــ ءارش س نم  نكمتت  نأ  عئارلا  نم   . اھنم يأب  همامتھا 
ة. ــ يلمعلا هذھ  ــ ل اًدود  ــ ح كا  ــ نھ نأ  ه  ــ يف ك  ــ ش ال  ا  ــ مم  . ري ــ ثكلا ك  ــ فلكت
ي ــ نیعئا ف ــ بلا نأو  اھرع  ــ ة س ــ سایكلل نأ  ــ ك ب ــ نبا ریكذ  ــ تب بغر  ــ د ت ــ قو
توق بسك  ىلإ  نوجاتحي  ضرا  ـ عملاو ةریغ  ـ صلا ةلمعت  ـ سملا عل  ـ سلا قاو  ــ سأ

. اًضيأ مھموي 

اورعشي نأل  نولیمي  سانلا  نأ  ىلإ  ثاحبألا  تلصوت   . نمثلا ةصیخر  ةداعسلا  • 
ةعلس ءارش  نم  الدب  نمثلا  ةصیخر  ةریثك  اًعلس  نورتشي  امدنع  ربكأ  ةداعسب 
شیتيرب ةعماجب  سفنلا  ملع  ةذاتسأ  تلاق  امك   ، ًاّيونس نیترم  وأ  ةرمل  نمثلا  ةظھاب 

يف نوترون  لكيام  لامعألا  ةرادإل  درافراھ  ةیلكب  ذاتسألاو  ناد " ثیبازیلإ   " ایبمولوك
ضغب . Happy Money: The Science of Happier Spending ناونع تحت  امھباتك 
يھتني ام  ةداع   ، مخضلا زافلتلا  كلذ  وأ  ةیلاغلا  ةرایسلا  كلت  ةعور  ىدم  نع  رظنلا 

كلتل يملعلا  ریبعتلا   ) ةریبك ةعرسب  اھئارش  دعب  انباتني  يذلا  ةوشنلاب  روعشلا 
لجأ نم  هتارخدم  لماك  كنبا  مدختسي  نأ  لبق  اذل  )؛  ةذللا ىلع  دایتعالا  وھ : ةلاحلا 
ىرخألا ءایشألا  عیمج  يف  ریكفتلا  ىلع  هعجش   ، نمثلا ةظھاب  ةعلسلا  كلت  ءارش 

كنبا ناك  نإ   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . لاومألا هذھب  اھؤارش  هنكمي  يتلا  اًنمث  صخرألا 
حرتقت نأ  كنكمیف   ، لوبطلا تاعومجم  نم  زارط  لضفأ  ءارش  لجأ  نم  لاملا  رخدي 
غلبملا ةیقب  قفني  نأو   ، ىلوألا نمث  ثلثب  ةلمعتسم  ةعومجم  يرتشي  نأ  هیلع 
ةینازیم عيزوت  ةیفیك  ىلع  هتاذ  رمألا  قبطني   . اھیلع فزعلا  يف  سورد  يقلت  ىلع 

عبرأ وأ  ثالث  ءاضق  نكمي   ، اديرولف يف  ةلطعك  دحاو  عوبسأ  ءاضق  نم  الدب   . ةرسألا
ىرخألا قرطلا  نیب  نمو   . ماعلا رادم  ىلع  مییختلا  زكرم  يف  عوبسأ  ةياھن  تالطع 
انلصاو نإف   ، هنیعب رمأ  راركت  يف  انسامغنا  لیلقت  ةذللا  ىلع  دایتعالا  ریثأت  ةمواقمل 



داتعنس  ، تقولا لاوط  ةرخاف  معاطم  يف  ماعطلا  انلوانت  وأ  ةديدج  سبالم  ءارش 
. رمألا اذھ  لعف  انررك  نإ  انتداعس  نم  للقیس  يذلا  رمألا   ، رمألا

ةفوشكملا هترایس  ةدایق  لیختي  كنبا  ناك  نإ   . ةلمعتسملا تارایسلا  اًمود  رتشا  • 
دوقي هسفن  لیختي  ال  هنأ  ينعیس  اذھ  نإف   ، هرعش بعادي  حيرلاو  قيرطلا  ىلع 
اھنأ  ، الوأ اذھ : ىلع  اًربجم  هنوك  يف  ببسلا  كیلإ  نكلو  ؛  ةلمعتسم ةميدق  ةرایس 
أرقاف  ، هلجأ نم  ةرایس  ءارش  يف  ركفت  تنك  نإو   ) ةديدجلا ةرایسلا  نم  اًرعس  لقأ 
اًضيأ أرقاو   ، اذھ ذبحأ  ال  ينأ  ءارو  ببسلا  ىلع  فرعتتل  ص ٩٦  يف  يتحیصن 
يف ةديدجلا  ةرایسلا  فلكتت  دیج .) ةرایس  ضرق  ىلع  لوصحلا  نع  يحئاصن 

، اھتمیق دقفب  أدبت  تارایسلا  ضرعم  نم  اھجورخ  درجمبو   ، رالود فلأ  طسوتملا ٣٤ 
فصن دقفتس   ، تاونس دعبو ٣   . رالود فالآ  رادقمب ٩  اھرعس  لقیس   ، دحاو ماع  دعبو 
ةداع تارایسلا  راجئتسا  نأب  كنبا  ربخأ  تارایسلا : نع  ثيدحلا  ةبسانمبو   . اھرعس
لاملا نم  ریثكلا  قفنأ  دق  نوكیس  ةرایسلل  هراجيإ  ءاھتنا  دعبف   ، اًئیس اًرمأ  نوكي  ام 

. اھكلتمي نأ  نود  اھیلع 

ن ــ م ة  ــ يدامتعا ر  ــ ثكأ ةثيد  ــ حلا تاراي  ــ سلا تحب  ــ صأ ه،  ــ تاذ تقو  ــ لا ي  ــ ف
ل ــ صت ةفا  ــ سمل تاراي  ــ سلا ن  ــ ري م ــ ثكلا ةدا  ــ يق ن  ــ كمي ى -  ــ ضم ت  ــ قو يأ 
ع ــ ضخت تنا  ــ ك نإ  تالك  ــ شم ة  ــ يأ نود  ن  ــ م رتمولي  ــ ك ف  ــ لأ ى ٣٥٠  ــ لإ
ضر ــ عم ن  ـــ م ةراي  ــــ س ك  ــــ نبا ىرت  ــــ شا نإ   . ةب ــــ سانملا ةناي  ــ صلل

، ةراي ــ سلا تا  ــ صوحف لج  ــ س عئا  ــ بلا ن  ــ م ب  ــ لطي نأ  ه  ــ نكمیف  ، تاراي ــ س
ةراي ــ سلا فير  ــ عت م  ــ قر ع  ــ ضو ه  ــ نكمیف  ، لقت ــ سم كلا  ــ ن م ــ اھارت م ــ شا نإو 
ىلع لصحیل   Carfax. com ةلمعتسملا تارایسلا  مئاو  ــ ق ةمد  ــ خ ى  ــ لع
هئارش ةقيرط  نع  رظنلا  ضغب   . ةطیسب موسر  لباقم  اھخيرات  نع  تامولعملا 
كش ال   . اھصحفیل لقتسم  يكیناكیمل  لاملا  عفدي  نأ  هیلع  نوكیس   ، ةرایسلل

، اذ ــ ل  ، اًد ــ بأ نا  ــ مألا ریيا  ــ عم ي  ــ ف نواھ  ــ تلا مد  ــ ع ب  ــ جي ه  ــ نأ ي  ــ ف
قر ــ طلل ة  ــ يموقلا ةرادإلا  عقو  ــ م ك  ــ نباو حف  ــ صتت نأ  ك  ــ يلع نوكي  ــ س
اھ ــ يبكارل ةراي  ــ سلا ة  ــ يامح ىد  ــ ى م ــ لع فر  ــ عتلل  Safercar. gov ةعير : ــ سلا

. اھئارش يف  ركفي  ةرایس  ةيأ  بالقنا  لدعمو  ثداوحلا  ءا  ــ نثأ ي  ــ ف

ةیعماجلا ةلحرملا 
 

لباقم عفد  مھیلعف  ؛  اًّقح نیسلفم  اونوكي  نأ  ةعماجلا  ةبلطب  ضرتفملا  نم 
لكو  ، ةیساسأ تاقفن  اھعیمجو   ، بتكلاو ماعطلاو  ةماقإلا  ةفرغو  ةساردلا  تافورصم 
اذھ ةھجاومل  كلفط  ةیلاتلا  تایجیتارتسإلا  دعتسو   . ةیفاضإ اًرومأ  دعیس  رخآ  ءيش 

. عقاولا

اھنأ  ، ودیم اھمسا   ، يفراعم نم  ةباش  ركذتت   . ةیلاملا ةفاقثلا  ةمدصل  دعتسا  • 



نیح  ، اھتالیمز نم  ةعومجم  عم  لزنم  يف  شیعت  تناك   ، ةعماجلا يف  تناك  امدنع 
لكأت مل  اھنإ  تلاقو   . يواستلاب نھعم  ةلاقبلا  ةروتاف  ماستقا  نھنم  ةدحاو  تضفر 
ىلع قفاوت  ملو   ، اھتالیمز اھتلكأ  يتلا  نوملسلا  حئارشو  ةراحلا  ةصلصلا  نم  اًئیش 
ةغلابك نآلاو   ، قیضلاب ودیم  ترعش   ، نیحلا كلذ  يف   . اھلباقم عفد  يف  ةكراشملا 

ة ــ ينازیم ق  ــ فو شي  ــ عت ةا  ــ تفلا تنا  ــ ك ا  ــ مبر اھ  ــ نأ كرد  ــ ت تحب  ــ صأ
ثد مـع ـ حتت نأ  مھ  ـ ملا ـه. مـن  قفنت ـس  نب ب كـل  ــ سحت تنا  ــ اذ ك ــ ؛ ل ةدود ــ حم
مـن نورد  ـ حني ـة  عماجلا فـي  ـة  بلطلا مـن  ري  ـ ثكلا دو  ـ جو ـة  قیقح عـن  ـك  نبا
. ریثكب هنم  اًرقف  رثكأ  نيرخآ  ةبلط  دوجو  كلذكو   ، اًریثك هتلئاع  نم  ًءارث  رثكأ  تالئاع 
ناك نإ  اھیلإ  مامضنالا  يف  بغري  ةيوخأ  تاكارتشا  عفد  نم  داكلاب  كنبا  نكمتي  دقو 
نوكي دق  ضیقنلا  ىلعو   ، اماھابلا رزج  يف  عیبرلا  ةلطع  نوضقي  ةيوخألا  كلت  ءاضعأ 
يلایل يف  معاطملا  دحأ  يف  ءاشعلا  لوانت  لجأ  نم  جورخلا  يف  بغري  نم  وھ  كنبا 
ازتیبلا لوانت  ةفلكت  اولمحتي  نأ  نكسلا  يف  هئاكرشل  نكمي  ال  نیح  يف   ، تبسلا

. مھماعط ةطخ  نع  ةجراخلا 

نأب سأب  ال  هنأب  هربخأف   ، اھتفلكت لمحت  هنكمي  ال  اًرومأ  نولعفي  كنبا  ءالمز  ناك  نإ 
لزنملا يف  ءاقبلا  نایحألا  ضعب  يف  اذھ  ينعي  دقف   . حاتفناب رمألا  اذھ  عم  لماعتي 

رارغ ىلع   ، اًنمث صخرأ  لئادب  ىلع  روثعلا  اًضيأ  ينعي  دق  هنكلو   ، مھ نوجرخي  امدنع 
نإ  ، رخآ بناج  نمو   . مونلا ةفرغ  يف  هبساح  ىلع  ملیف  ةدھاشمل  هئالمز  ةوعد 
، نيرخآلا ةبلطلا  تافورصم  لمحتي  نم  وھ  كنبا  نوكي  نأ  اًضيأ  ديرت  كنإف ال   ، ًاّيرث تنك 

 - ةياغلل اًئیس  اًرمأ  ربتعي  هنإ  لب   ، بسحف ریثكلا  كفلكي  نل  رمألا  اذھ  نإ  ثیح 
وأ  ) ءایتسالاب ریبك  روعش  هباتنا  دقو  كنباب  فاطملا  يھتني  دقف   . عیمجلل ةبسنلاب 
ىلع هل  هئالمز  ةرظن  لقت  دقو   ،( تافورصملا كلت  عیمج  كلمح  هنأل  ةداعسلا  امبر 

. يلآ فارص  ةنیكام  مھرظن  يف  حبصیس  لب   ، قيدص هنأ 

 - وبماش ةجاجز  ىتح  وأ  ةحورم -  ةفلكت  نوكتس   . لاملا ریفوت  لجأ  نم  اًمدقم  ركف  • 
نم برقلاب  رجتم  يأ  يف  اھنم  ىلعأ  هنم  برقلاب  وأ  يعماجلا  مرحلا  لخاد  رجتم  يف 

هبحصت نأ  دیفملا  نم  نوكیس   ، ةیعماجلا هتسارد  كنبا  أدبي  نأ  لبق   ، اذل  . كلزنم
قفو ءارشلا  نم  الدب  قبسملا  طیطختلا  نع  ًاّیتایح  اًسرد  همیلعت  لجأ  نم  قوستلل 

وأ دالبلا  ربع  رفاست  تنك  ًءاوس  لاملا -  نم  ديزملا  اًمئاد  فلكي  يذلا  رمألا   ، ءاوھألا
، يعماجلا مرحلا  يف  ةفرغ  يف  شیعیس  كنبا  ناك  نإو   . ةنيدملا ءاحنأ  يف  لوجتت 

يتلا ءایشألاب  ةمئاق  دعي  يكل  ةعماجلا  يف  ةماقإلاب  صاخلا  عقوملا  حفصتي  هعدف 
ةوھقلا عنص  تالآ  رارغ  ىلع   ، اھنیعب ةزھجأ  كانھ  تناك  ام  اذإ  فرعیلو  اھیلإ  جاتحیس 
ةجالثلا رضحیس  نم  لوح  نكسلا  يف  هئالمز  عم  قافتالا  أدبي  دقو   ) ةعونمم

نل هنكلو   ، لومحم بساح  ىلإ  جاتحیس  كنبا  نإ  لوقلل  انب  ةجاح  ال  ةریغصلا .)
، ةعماجلا ةینازیم  نع  لمع  ةقرو  لجأ  نم   ) نمثلا ظھابلا  توصلا  ماظن  ىلإ  جاتحي 

رظنا ص ٢١٦).



اًءزج نیقھارملا  بلغأ  نوك  قلطنم  نم   . ةیكذلا فتاوھلا  رایتخا  دنع  ءاكذب  فرصت  • 
ثحبلا لجأ  نم  بسانملا  تقولا  يھ  ةعماجلا  نوكتس   ، اھلمكأب ةرسألا  ةطخ  نم 

Wirefly. com رارغ ىلع  ةینورتكلإلا  عقاوملا  حفصت   . عیمجلل تاقفصلا  لضفأ  نع 
لئاسرلا تارایخو  قئاقدلاو  تانایبلا  نم  ةفلتخملا  تافیلوتلا  راعسأ  نیب  ةنراقملل 

ةبلطل تاموصخ  تاكرشلا  ضعب  مدقت   ) ةلومحملا فتاوھلا  نم  تارشعلل  ةیصنلا 
مسقب صاخلا  ةعماجلا  عقوم  حفصتي  نأ  كنبا  ىلع  ناك  امبر  اذل  ؛  تاعماجلا
ديزملا ىلع  لوصحلل  ةلومحملا  فتاوھلا  ةمدخ  دوزم  كلذكو  تامولعملا  ایجولونكت 

(. تامولعملا نم 

ناح  ، اًقباس اھتعضو  يتلا  كلتب  مازتلالا  وأ  كططخ  رییغتب  فاطملا  كب  ىھتنا  ءاوسو 
لظي نأ  هل  ةبسنلاب  صخرأ  نوكي  دق   . هفتاھ ةروتاف  رمأ  ىلوتي  كنبا  عدتل  نآلا  تقولا 
تنك نإ  اذل  ؛  هب ةصاخ  ةطخ  ىلع  لوصحلا  نم  الدب  ةلومحملا  فتاوھلل  كتطخ  نمض 

وھ امك  نھارلا  عضولا  ىلع  ظفاحت  نأ  كیلع  نوكي  امبرف   ، ةفلكتلا لمحت  ىلع  اًرداق 
نأ لضفألا  نم  ناك  امبرف   ، هتاملاكم عفد  ةیلوئسم  لمحتي  كنبا  أدب  نإ  ىتح  وأ  )
دعت يلاتلا : حارتقالا  كیلإ  نكلو   ،( همادختسا لباقم  كل  عفدي  نأو  كتطخ  نمض  لظي 

فتاوھلا ططخ  نم  ریثكلا  يف  ةریبكلا  لاملا  تاكلھتسم  نم  تانایبلا  مزح 
ربكأ هكالھتسا  ناك  نإف   . اھل همادختسا  ردق  كردي  كنبا  عدت  نأ  كنكميو   ، ةلومحملا

. قرافلا عفدي  نأ  وأ  هكالھتسا  نم  للقي  نأ  امإ  هیلع  بجیف   ، ةرسألا دارفأ  ةیقب  نم 
 

بابشلا ةلحرم 
 

تقولا يف  هتایح  بولسأ  ىلع  نآلا  اھیلع  مدقُي  يتلا  كنبا  قافنإ  تارایخ  رثؤتس 
ءيش لك  ىلع  اًمول  كنم  عمسي  نأ  يف  بغري  ال  دقو   . لبقتسملا يفو  يلاحلا - 
كتاراوح يف  اھجمدت  نأ  كنكمي  يتلا  ةیسیئرلا  ئدابملا  ضعب  كانھ  نأ  الإ   ، هيرتشي

. هعم

ترضح امدنع   . نوغلابلا هلعفي  ام  اذھ  نأ  ىرت  كنأ  درجمل  ءایشألا  رتشت  ال  • 
ةینامتئالا اھتقاطب  يتقيدص  ةنبا  تمدختسا   ، لمعلل ىلوألا  ةیصخشلا  اھتلباقم 

لباقم دوسأ  ءاذحو   ، رالود لباقم ٣٠٠  ةزبو   ، رالود لباقم ١٠٠  ةيدلج  ةبیقح  ءارشل 
اھنأ وھ  دیجلا  ربخلا   . حجنت يكل  قنأتت  نأ  بجي  هنأب  رعشت  تناك  اھنإ  ثیح   ، رالود  ٢٠٠

ال اھترتشا  يتلا  سبالملا  كلت  نأ  وھ  ئیسلا  ربخلاو   ، لعفلاب ةفیظولا  يف  تلبُق 
ت ــ لمع ي  ــ تلا ةكر  ــ شلا نأل  را  ــ بغلا ع  ــ مجت اھ  ــ تنازخ ي  ــ ف ة  ــ عباق لازت 
تنا كـ مـا  ـل  كو ةیم -  ـ سرلا ـس  بالملا ءاد  ــ تراب ني  ــ فظوملا مزلُت  ال  اھ  ــ ب

ـن با نا  كـ  . اھرھ ظـ ـة  بیقحو ـة  عماجلا ما  ـ يأ مـن  اھ  ـ سبالم هـو  ـه  يلإ جا  ـ تحت
دعب ًاّيونس  رالود  فلأ  ىلإ ٤٠  لصو  يذلا  هبتارب  ًایشتنم  يتاقيدص  نم  ىرخأ  ةد  ـ حاو



وجري حبصأ   ، رھشأ ةعضب  دعبو   . نیتفرغ نم  ةنوكم  ةقش  رجأتساف   ، ةرشابم هجرخت 
الدب ويدوتسا  راجئتسا  نم  نكمتي  ىتح  هعم  دقاعتلا  خسفي  نأ  لزنملا  بحاص 
رارغ ىلع  ىرخألا  هتاقفن  ببسب  ةقشلا  راجيإ  نمؤي  نأ  ىلع  اًرداق  نكي  ملف   ، اھنم
أدبا تالاحلا : كلت  نم  دافتسملا  سردلا   . ةلاقبلاو تامدخلا  ریتاوفو  ةرایسلا  دوقو 

، ءيش لك  نم  مھسفنأ  رمعلا  لبتقم  يف  بابشلا  مرحي  نأ  اذھ  ينعي  الو   . جيردتلاب
شیعلا نإ  لوقي  يذلا  راعشلا  قنتعي  نأ  كنبال  ةبسنلاب  دیجلا  نم  نوكیس  هنأ  الإ 
اًركذتم قوشب  كنبا  رظنیس   ، اًعیمج ملعن  امكو   ، بابشلا نم  ءزج  كلمت  امل  اًقفو 
بیلحلا قودنص  مدختسيو  ةجعبنم  ةالقم  يف  هماعط  وھطي  ناك  امدنع  مايألا  كلت 

، ماوعأ ذنم   . قالطإلا ىلع  رفاست  ال  وأ  رفسلا  ىلع  ریثكلا  قفنت  ال   • . ةلواطك
روضحلا يدلاو  ربخأ  امدنعو   . اًعم تاعماجلا  ةبلط  نم  روھمج  مامأ  يدلاوو  تثدحت 

ة ــ سماخلا امھ  ــ جاوز ىركذ  يف  الإ  يتدلاو  عم  ابوروأ  ىلإ  رفاسي  مل  هنأب 
ل ــ بق ة  ــ لحرلا ة  ــ فلكت ل  ــ محت ن  ــ م ا  ــ نكمتي م  ــ ل امھ  ــ نأل نير -  ــ شعلاو
ك ــ يلع ب  ــ جي ه  ــ نإ لو  ــ قأ ال   . نوقھ ــ شي عي  ــ مجلا انعم  ــ س تقو -  ــ لا ك  ــ لذ

تلصوت د  ــ قف ل؛  ــ فيإ جر  ــ ب ىر  ــ تل ي  ــ ضفلا ك  ــ لیبوي ى  ــ تح را  ــ ظتنالا
براجتلا ىلع  مھلاومأ  نوقفني  امدنع  ربكأ  اضرب  نورعشي  سانلا  نأ  ىلإ  ثاحبألا 
ةرماغم يف  جورخلاو  كبابش -  ءانثأ  يف  رفسلا  لمحي  دق   . ةيداملا ءایشألا  نم  الدب 

ىلإ وأ   ) نوكناك ىلإ  ةلحرب  مایقلا  نأ  الإ   ، ةریبك ةمیق  اليوط -  كعم  اھاركذ  ىقبت 
ةركذت نأش  نم  ةئیس : ةركف  نوكتس   ، اھتفلكت لمحت  كنكمي  يتلاو ال   ،( رخآ ناكم 
ددست لظت  نأ  يف  ببستت  نأ  تارم  عضبل  جورخلاو  قدنفلا  يف  ةماقإلاو  ناریطلا 

نإ  ، دئاوفلا مكارت  عم   ، تاونس امبر  وأ  لاوط  رھشأل  نامتئالا  ةقاطب  ىلإ  اھلباقم 
. ریثكلا تقفنأ 

قر ــ ط ي  ــ ف ر  ــ كفي نأ  ه  ــ نكمیف  ، رف ــ سلا ي  ــ ف بغر  ــ ي ك  ــ نبا نا  ــ ك نإ 
ـي تاللا تا  ـ يلمعلا ءا  ـ سنلا مـن  ةد  ـ حاو كا  ـ نھ ـك.  لذ ل  ــ عفیل ةر  ــ كتبم
لزن ـ ملا تاربد  ـ مل عقو  ـى مـ لع ةیتاذ  ـ لا اھتري  تر سـ ـ شن ـي،  مآ ـي  هو  ، نھ ـ فرعأ
ةسیلج ىلإ  ةجاحب  تناك  يتلاو  لاغتربلا  يف  ةغللا  ةجودزم  ةرسأب  ـت  قحتلاو

يفو  . نیعوبسأل ترمتسا  يتلا  ةیسردملا  لافطألا  ةلطع  لالخ  ةتقؤم  لافطأ 
تاقوأو لوقعم  بتارو  ماعطلاو  نكسلا  ىلع  يمآ  تلصح   ، لافطألا ةياعر  لباقم 
ةیعیبطلا رظانملا  ةدھاشمل  عوبسأ  ةياھن  تالطعو  ءاسملاو  حابصلا  لالخ  ةحار 

اھیلع ترثع  يتلاو   ، ناریطلا ةركذت  وھ  هتفلكت  لمحت  اھیلع  ناك  ام  لكو   ، دالبلا يف 
ام تداعتسا  دقو  اھتلحر  نم  تداعو   . تاضیفخت مدقت  يتلا  رفسلا  عقاوم  دحأ  ىلع 

. ةیلاغتربلا اھتغل  نسحت  عم  هتقفنأ 

يف دصتقا   ، ةعيرسلا ةمعطألا  وأ  ةيانعب  يھطملا  ماعطلا  بحت  تنك  ًءاوس  • 
اھتاقيدصو اھیخأ  ةنباب  يتاقيدص  ىدحإ  تقتلا  امدنع   . ماعطلا ىلع  كتافورصم 

تال ــ بقم ا  ــ تبلط امھ  ــ نأ تظحال   ، معاطملا دحأ  يف  اًعم  ءاشعلا  لوانتل 
م، ــ سالاب لدا  ــ نلا نا  ــ فرعت اتنا  ــ ك امھ  ــ نأ ا  ــ مك ن.  ــ مثلا ة  ــ ظھاب تابور  ــ شمو



. موي ــ لا ك  ــ لذ ي  ــ را ف ــ حملا قا  ــ بطأ دو  ــ جو مد  ــ بب ع ــ ن س ــ هاتلأ ع ــ ا س ــ مك
اھتنبا نأ  اھتقیقش  مـن  تعم  ــ س اھ  ــ نأل ة  ــ شھدلاب يتقيد  ــ ص ترع  ــ شف

نأ يلجلا  نمو   . ریتاوفلا عفد  ىلع  امھتردق  مدع  ناوكشت  اتناك  ام  اًمئاد  اھتقيدصو 
. امھیتظفحمو امھیتدعم  نیب  اًریبك  اًقراف  كانھ 

مھلصوت ةدیج  ططخ  عضو  يف  ةبوعص  رمعلا  لبتقم  يف  بابشلا  هجاوي  دق 
دادس دعوم  دنع  اًمود  رثعتي  هنكلو   ، اًدیج ًابتار  ينجي  كنبا  ناك  نإ  نكلو   . مھفادھأل

ـك نبا ر  ــ بخأ  ، تالا ــ حلا هذ  ــ ه ل  ــ ثم يف   . ببسلا وھ  ماعطلا  نوكي  دقف   ، راجيإلا
ـك سفن ـت  نأ ـن  كت لـم  نإ  ـى  تحو  . معا ـ طملاو ـة  لاقبلا ري  ـ تاوف ـص  حفي نأ  بـ
ـك نبا ـح  صنت ، فـال  بار ـ شلاو ما  ـ عطلا ـى  لع لا  ـ ملا ري مـن  ـ ثكلا نو  ـ قفني ـن  مم
نأ هیلع  حرتقا   . لئادبلا مییقت  ىلع  هدعاس  ، بـل  راع ـ سألاب ـق  لعتي ءي  يأ شـ بـ

ءایشألا ضعب  راتخي  مث   ، لزنملا راوجب  ةلاقبلا  رجتم  نم  ةیساسألا  تاجاحلا  يرتشي 
ظھاب نوتيزلا  تيز  رارغ  ىلع   ، ةصصختملا رجاتملا  دحأ  نم  اھیف " بغري  يتلا  "

. هبحي يذلا  نمثلا 



 



نیمأتلا ىلع  لصحا  سداسلا : لصفلا 

 

؟ اذام نمخ   . كدالوأ عم  هنع  ثدحتتل  بیئك  وأ  كبرم  وأ  لمم  رمأ  نیمأتلا  نأ  دقتعت  دق 
مدعب قلعتي  امیف  ئطخم  كنكلو   ، ًابیئكو اًكبرمو  المم  هنوكب  قلعتي  امیف  قحم  تنأ 
قحم تنأ  يتلا  بناوجلا  نع  ثدحتن  انعد   . ةیلئاعلا تاراوحلل  ًابسانم  اًعوضوم  هنوك 
كتقث ةدايزل  ىعسأ  ينأل  اھنأشب  تأطخأ  يتلا  بناوجلا  نع  ثدحتلا  لبق  اھنأشب 

. كسفنب

تاموصخلا نع  ثيدحلا  نم  ریثكلا  ىلع  يوطني  هنأل  ؛  المم عوضوملا  اذھ  ربتعي 
. تاعفدلا نع  ثيدحلا  نم  ریثكلاو 

فتاوھلا  ) تايرتشملا ءيش : لك  نم  ةيامح  هنأ  ىلع  عابُي  هنأل  اًكبرم  دعي  هنأ  امك 
مرحلا يف  كتفرغ  تايوتحمو   ، ةرایسلا  ) تاكلتمملا  ،( ابوروأ ىلإ  ةلحر   ، ةلومحملا

(. كتيوھ ىتحو  كتایحو  كتحص   ) كصخشو  ،( يعماجلا

تارایسلا ثداوح  يف  ریكفتلا  بحي  يذلا  نَمف   ، بیئك هنأ   ، قبس ام  لك  نم  مھألاو 
بحت تنك  نإ   ) ؟ توملا وأ  نانسألا  جالع  ؟  تاقرسلا وأ  قئارحلا  ؟  ناطرسلا ضرم  وأ 



Titanic ملیف دھاشت  وأ   The Bell Jar ةياور كلذ  نم  الدب  أرقت  َِملف ال   ، ةبآكلاب روعشلا 
(. ؟

لمتحملا نم  هنأل  ؟  اًقیش نیمأتلا  عوضوم  نوك  مدعل  رخآ  ببس  كانھ  لازي  نكلو ال 
رساخ مسا  هیلع  قلطُي  ام  ىلع  ممُص  نیمأتلا  بولسأ  نأل   ، هیف كلاومأ  رسخت  نأ 

مـن فدھ  ــ لا نأ  د  ــ قتعت د  ــ ق ك  ــ نأ مغر  هینعأ : ام  مكیلإ   . ةعقوتملا ةمیقلا 
، ما بي كـل عـ ـ بطلل ـة  لیلقلا كتارا  ـ يز فیلا  ـ كت ـة  يطغت يح هـو  ـ صلا نیمأ  ـ تلا
عي ـ مج ةب لـك، فـي  ـ سنلاب ـل  ضفألا ـه مـن  نإ ثي  ، حـ كلذ سي كـ ـر لـ مألا نإ  فـ
نإ  . اًدقن ةلیلقلا  تارايزلا  كلت  لباقم  عفدت  نأو  نیمأت  ـة  صیلوب يرت  ـ شت الأ   ، لاو ـ حألا
ةيرھش تاكارتشا  عفدو  يحصلا -  نیمأتلا  ىلع  انلوصح  ءارو  يقیقحلا  فدھلا 
ضارمألا اھببست  يتلا  ةردانلا  ةیبطلا  تالاحلا  كلت  يطغي  نأ  هیلع -  لوصحلل 
كالتما نإف  اذل  ؛  ًاّيدام كرمدت  دق  تالاحلا  كلت  نإ  ثیح   ، ةریبكلا ثداوحلا  وأ  ةریطخلا 
نیمأتلا يرتشن  اننأ  وھ  رمألا  يف  ةيرخسلل  ریثملا   . يرورض رمأ  ةینیمأت  ةیطغت 
يناعن نأ  ينعي  اذھ  نإ  ثیح   ، لاملا نم  ریثكلا  عفد  ىلإ  رطضن  الأ  لمأنو  يحصلا 

. ةریطخ ةیحص  ةلاح 

. لحلا سیل  هبنجت  نأ  الإ   ، ًابیئكو اًكبرمو  المم  اًعوضوم  هنوك  مغر  انئانبأ : ىلإ  دعنل 
اوذختا دق  اوناك  ام  اذإ  اوملعي  نل  مھنإف   ، نیمأتلا نع  اًئیش  كلافطأ  ملعت  مل  نإف 

. اھضفر وأ  ططخلا  كلت  ىدحإ  ءارش  نوررقي  امدنع  ئطاخلا  مأ  حیحصلا  رارقلا 

قرطلا لضفأو  نیمأتلا -  نع  هملعت  ىلإ  جاتحت  ام  لك  ملعتتس   ، لصفلا اذھ  يف 
قرطتأ الأب  كدعأ   . كلافطأ ىلإ  ةفرعملا  كلت  ريرمتل  اھمادختسا  كنكمي  يتلا 

امك  ، ةبیئكو ةكبرمو  ةلمم  نوكت  ام  ةداع  يتلا  ةمھملا  ریغ  ةیبناجلا  تاعوضوملل 
ىلإ كلفط  جاتحي  يتلا  ةیسیئرلا  میھافملا  كلصت  ىتح  رمألا  صخلأس  ينأ 

. اھتفرعم
 

ةضورلا ةلحرم 
 

، نیمأتلل ةیسیئرلا  میھافملا  بعوتسي  نأ  كلفطل  نكمي   ، نسلا كلت  يف  ىتح 
. میھافملا كلت  هملعت  نأ  كنكمي  فیك  كیلإو 

كلفط ءاذح  شرت  امدنع   . كئایشأو كسفن  ةيامحل  اھعابتا  كنكمي  قرط  كانھ  • 
عارذ يف  طیخب  هتازافق  طبر  ىلع  هدعاست  وأ   ، رطملا نم  هتيامحل  ءاملا  عنامب 
نأ هملعت  امدنعو   . هئایشأ ةيامحل  اھعابتا  هنكمي  اًقرط  كانھ  نأ  هل  حضو   ، هفطعم
هذھ نوكتسف   ، فیصلا يف  سمشلا  نم  يقاولا  ميركلا  عضي  وأ  هنانسأ  لسغي 

. انماسجأ ةيامح  لجأ  نم  اھمادختسال  قرط  دوجو  نع  هعم  ثدحتلل  ةزاتمم  ًاتاقوأ 
مادقإلا ربع  ةیلبقتسملا  رطاخملا  دض  انسفنأ  نیمأت "  " ةركف قیقحت  ةیناكمإ  نإ 



. اھباعیتسا راغصلا  لافطألل  نكمي  يتلا  راكفألا  نم  مویلا  ةنیعم  لاعفأ  ىلع 

ءاعوب ظافتحالا   . يلئاعلا نیمأتلا " قودنصل   " ةئجافملا تالاحلا  اوعقوت  ءابآلا : اھيأ  • 
لادبتسا لجأ  نم  اھمادختساو  دحاولا -  رالودلا  ةئف  نم  تالمعب  ءيلم  خبطملا  يف 

ىدم راھظإل  ةعئارلا  قرطلا  نم  دوقفم -  زافق  وأ  ةعئار  ةیسمش  لثم  كلفط  تاینتقم 
. هعقوتت نكت  مل  ئجافم  رمأ  ثودح  دنع  كمعدل  نیمأتلا  نم  عون  كالتما  ةیمھأ 

لاملا اذھ  َّدرف  تلعف  نإ  نكلو  ؛  لاملا اذھ  نم  كذخأ  لالخ  نم  شغت  الأ  اًدھاج  لواح 
اھلیصوت يف  بغرت  يتلا  ةلاسرلا  ةوق  فاعضإب  رطاختس  الإو   ، نكمم تقو  برقأ  يف 

. ةئجافملا تالاحلل  اًمود  دادعتسالا  نأشب  كنبال 

لوألا لكشلا  راكتبا  مت   . نیمأتلا عارتخا  مت  فیك  لافطألل  اوحرشا  ءابآلا : اھيأ  • 
تناك امدنعف  ؛  نینسلا تائم  ذنم  نفسلا  كالم  ةطساوب  نیمأتلا  ةصیلوبل  ثيدحلا 
كلذل ؛  عئاضب نم  هلمحت  تناك  ام  لكو  اھنورسخي  اوناك   ، قرغت مھنفس  نم  ةدحاو 
ةیطغت يف  اًعیمج  مھسنس   ، ةنیفس قرغت  امدنع  : " اولاقو مھضعب  عمتجا 
يتلا نفسلا  ددع  ىلع  ًءانب  اھعضو  مھیلع  ناك  يتلا  غلابملا  اوددحو   ،" اھرئاسخ

الو  ) ينیمأتلا ءاعولا  يف  ةعوضوملا  غلابملا  تداز   ، نفسلا ددع  داز  املكو   ، اھنوكلمي
 - نآلا اًمدقم  اًعیمج -  مھسن  اذھ : انموي  ىتح  نیمأتلا  لمع  ةقيرط  يھ  كلت  لازت 
(. تا ـ ضيوعتلا ـع  فد فـي  مدخت  ــ سُي لا  ــ ملا نم  كرتشم  دحاو  ءاعو  ءاشنإ  يف 
، ةياھ ـ نلا ـي  فو  ، قودن ني صـ ـ مأ اوني  ـ عي نأ  نف  ـ سلا كال  رر مـ ، قـ ةياھ ـ نلا ـي  فو
موي ـ لاو نیمأ ." ـ تلا ةكر  شـ  " ـم سا قودن  ـ صلا ني  ـ مأ ـى  لع ـق  لطُي حب  ـ صأ
نم ةيادب  ءيش  لك  نیمأت  لجأ  نم  نیمأتلا  صلاوب  ءار  سا شـ ـ نلا ناكمإ  حب بـ ـ صأ

. ریھاشملا ماسجأ  ءاضعأ  ىلإ  الوصو  ةیحصلا  ةياعرلا 
 

ةیئادتبالا ةلحرملا 
 

ه ــ بعلي يذ  ــ لا رود  ــ لا اوبعوت  ــ سي نأ  ن  ــ سلا هذ  ــ ه ي  ــ ف لا  ــ فطألل ن  ــ كمي
ك ــ يلإ ة.  ــ يمویلا انتا  ــ يح ي  ــ ف يح -  ــ صلا نیمأ  ــ تلا ة  ــ صاخ نیمأ -  ــ تلا
ى ــ لإ نوجا  ــ تحي ا  ــ م مھ  ــ میلعت ن  ــ م كنكمت  ــ س ي  ــ تلا قر  ــ طلا ي  ــ لي ا  ــ میف

: نیمأتلا ه عـن  ــ تفرعم

، اًدمعتم ام  اًئیش  لفطلا  مطح  نإ   . كئایشأب نتعت  مل  نإ  بقاوع  كانھ  نوكتس  • 
نأ نود  هماعط  قودنص  ىقلأ  ول  اذام  نكلو  ؛  هبینأت وأ  هباقع  بجي  هنأب  رعشت  دقف 
يف انأ  تلعف  املثم   ) ؟ ةسردملا يف  ءادغلا  ماعط  هلوانت  ءانثأ  يف  ةمامقلا  يف  دصقي 
عم ةعراصملا  بعلي  ناك  امنیب  رادجلا  بقث  وأ   ،( سماخلا يساردلا  يماع  ءانثأ 
نيذلا لافطألا  عم  ةصاخ  اًكئاش  رمألا  حبصي  دق  يخأ .) لعف  املثم   ) ؟ هئاقدصأ

نم اًئیش  كلفط  دقفي  امدنع  ىلوألا  ةرملا  يف   . مھتلعف ىلع  مدنلاب  نورعشي 



نحن  . لاملا فلكي  ءایشألا  نادقف  نأ  حیضوت  عم  هحماست  نأب  سأب  الف   ، هتاجاح
ةعضب لك  ةراظن  ءایشألا -  نم  ریثكلا  دقفي  حبصأ  هنأ  تدجو  نإ  نكلو   ، ئطخن اًعیمج 

نأو ةیلوئسم  رثكأ  نوكیل  زفاح  ىلإ  كلفط  جاتحي  امبرف  عیبر -  لك  اًفطعم  وأ  رھشأ 
عفد هنم  بلطا   . اھرسكي وأ  ءایشألا  دقفي  امدنع  ةفلكم  بقاوع  كانھ  نأ  ملعتي 
هدقف يذلا  فطعملا  لباقم  عفد  يواسي  دق   . ًاّیعقاو نكو   ، ءایشألا هذھ  لباقم 
عفدي هلعج  ىلإ  أجلت  نأ  كیلع  نوكیس  امبر  اذل  ؛  هبیج فورصم  نم  نیلماك  نيرھش 

. تاعفد ىلع  وأ  ةدحاو  ةرم  امإ   ، فطعملا رعس  نم  اًریسي  اًءزج  ىتح  وأ  فصنلا 
حالصإ وأ  ةدوقفملا  ءایشألا  لادبتسا  ةفلكت  لمحت  اھنكمي  يتلا  رسألا  عم  ىتحو 

يف نوبغري  يتلا  ةلاسرلا  يف  اوركفي  نأ  مھیلع   ، ةلوھسب ةروسكملا  ءایشألا 
ًاباتك عبارلا  فصلا  يف  يتاقيدص  نم  ةدحاو  نبا  دقف  امدنع   . لافطألا ىلإ  اھلیصوت 
دق باتكلا  ةداعإ  دعوم  نأ  اھدافم  ةلاسر  هل  ةبتكملا  ةنیمأ  تلسرأو   ، ةبتكملا نم 
نم ديزم  ال  ةجیتنلاو :  ، باتكلا نمث  فصن  عفدي  نأ  اھنبا  نم  يتقيدص  تبلط   ، ناح

. ةدوقفملا بتكلا 

. ةمداقلا بیبطلا  ةرايز  ءانثأ  يف  مكلافطأل  يحصلا  نیمأتلا  اوحرشا  ءابآلا : اھيأ  • 
ءاجرأ يف  هزنتي  هكرت  نم  الدب   ، كلفطل يونسلا  يبطلا  صحفلا  ءارجإ  لالخ 

نأ هل  حرشا   . هلعف ددصب  تنأ  ام  هل  حرشا   ، ةرايزلا تنأ  يھنت  امنیب  ىفشتسملا 
هتفیظوو  ، مھنع انثدحت  نيذلا  نيرخآلا  نیلماعلا  عیمج  لثم  لماع  صخش  بیبطلا 

اوناك نإ  ریقاقعلا  مھئاطعإ  وأ  تاصوحفلا  ءارجإ  ربع  لافطألا  ةحص  ىلع  ظافحلا  يھ 
ال قیشلا : ءزجلا  كیلإو   . لمعلا اذھ  لباقم  بیبطلل  لاملا  عفدن  نأ  انیلعو   ، ىضرم
اًءزج نیمأتلا  ةكرش  عفدت  ثیح   ، انسفنأب ةلماك  بیبطلا  باعتأ  عفدن  نأ  انیلع  نوكي 

ةرا ١٥٠ ــ يزلا ا  ــ نفلكت د  ــ ق  ، تا ــ صوحف ءارجإل  بھذن  امدنع  اذل  ؛  هباعتأ نم 
ك ــ لعجي ا  ــ م ة،  ــ فلكتلا ك  ــ لت ب  ــ لغأ ل  ــ محتت نیمأ  ــ تلا ةكر  ــ ش نأ  الإ   ، اًرالود
ـة يفیكل ـل  صفملا حر  ـ شلاب أد  ـ بت نأ  ـك  نكمي م  ــ ث ط،  ــ قف اًرالود  عفد ٢٠  ــ ت
وأ ةموكحلا  وأ   ، كجوز لمع  وأ   ، كلمع ـر  بع ـا  مإ  ، نیمأ ـ تلا ـى  لع كلو  ـ صح

. نیمأتلا اھنم  تيرتشا  يتلا  ةكرشلا 
 

ةيدادعإلا ةلحرملا 
 

يف كلفط  اھدجي  دق  يتلا  ةینیمأتلا  میھافملا  مھأ  نم  نینثا  مكل  مدقأ  ينوعد 
: ةقیش ةيدادعإلا  ةلحرملا 

انتایح يف  رطاخملا  ىلع  اًعیمج  مِدقُن  نحن   . ةریبكلا رئاسخلا  نم  نیمأتلا  انیمحي  • 
اھنم تطقس  نإو   ، انبویج يف  بقث  اھبو  انليوارس  يدترن  دق  ةتوافتم : تاجردب  - 

كراشتن نأل  رطضن  دق  وأ  مویلا  لاوط  نیعئاج  ءاقبلل  رطضن  دقف   ، انئادغ لاومأ 



ةعضب دعبو   ، درب ةلزنب  باصملا  انئابرقأ  دحأ  عم  بعلن  دقو   . انئاقدصأ دحأ  عم  ةریطش 
، ام ثدح  انل  عقو  نإ  ةداع  دادعتسا  ىلع  نوكن  اننكلو ال  ؛  اًضيأ نحن  دربلاب  باصن  مايأ 

ضعب كانھ  نكلو  ؛  بقاوعلا عم  لماعتلل  رطضنو  ةریغصلا  رطاخملا  كلت  لبقتنو 
: لمتحم ويرانیس  أوسأ  ثدح  نإ  ًاّیلام  انفزنتست  دق  يتلا  ةمخضلا  ىرخألا  بقاوعلا 

ةرسألا ضرعتت  وأ   ، ةديدج ةیمامأ  نانسأ  ىلإ  جاتحتو  فیصرلا  ىلع  طقست  دق 
يرتشن  ، رطاخملا كلت  لجأ  نم  لزنملا -  فقس  ةیتاع  ةفصاع  رمدت  وأ   ، ریس ثداحل 
يحصلا نیمأتلا  يھ  اھیلإ  جاتحن  يتلا  ةیسیئرلا  ةینیمأتلا  تائفلاو   . نیمأتلا

ىلإ جاتحي  دق   ، كلفط ربكي  امدنع   . لزنملا ىلع  نیمأتلاو  ةرایسلا  ىلع  نیمأتلاو 
 • . عوضوملا اذھب  ریغصلا  كلفط  عزفت  نأل  كب  ةجاح  نكلو ال   ، اًضيأ ةایحلا  ىلع  نیمأت 
اننأ مغر   . أطخلا قيرط  نع  رخآ  صخش  ةباصإ  نع  ةیلوئسملا  دض  نیمأتلا  انیمحي 
تدقُف نإ  وأ   ، ىذألا وأ  ضرملل  انضرعت  نإ  انیمحي  ءيش  هنأ  ىلع  نیمأتلا  ىلإ  رظنن 

دق ررضلا  نم  عون  يأ  دض  اًضيأ  اًنیمأت  يرتشت  نأ  كنكمي  نكل   ، تقرُس وأ  انؤایشأ 
ررضلا فیلاكت  تارایسلل  ةینوناقلا  ةیلوئسملا  نیمأت  لمحتي  دق  نيرخآلل : هببست 
اوناك نمل  ىتح  وأ   ، رخآ صخش  ةرایسل  أطخلا  قيرط  نع  هیف  تببست  يذلا 
نإ كقيدص  جالع  فیلاكت  ةیلزنملا  ةینوناقلا  ةیلوئسملا  نیمأت  لمحتیسو   ، اھنوبكري

. كتشیعم ةفرغ  يف  ةداجسلا  يف  رثعت 

، زور ةمعلا  تطقس  امدنع  ؟ ." ةینوناقلا ةیلوئسملا  ام   ، نكلو : " كلفط لأسي  دق 
بحاص لمحت   ، اھذخف ترسُكو  ةللبملا  رازجلا  ةیضرأ  ىلع   ، ايدیل يتقيدص  ةمع 
تني ــ د ع ــ زور ق ة  ــ معلا تنا  ــ كل ل،  ــ عفي مل  ول  هنأل   ، اھجالع فيراصم  لماك  رجتملا 
اًنیمأ ــ ت ىرت  ــ شا د  ــ ق نا  ــ ك و  ــ لو ر،  ــ جتملا ى  ــ لع ةي  ــ ضق عفري  ــ ل ًایما  ــ حم
لاو ـ مألا ك  ــ لت ع  ــ فد رازج  ــ لا اذ  ــ ب ه ــ نجتل  ، ةياد ــ بلا ذ  ــ نم ةیلوئ  ــ سملا د  ــ ض
لوح تاراوحلا  نم  ریثكلا  كانھ  نأ  كلفطل  حر  ـ شت نأ  ـك  نكمي  . صا ـ خلا ـه  بیج مـن 
ىلع لوصحلا  لمأ  ىلع  تاكرشلا  ىلع  صاخشألا  اھعفري  يتلا  ةھفاتلا  اياضقلا 
الول  ، رخآ بناج  نمو   . اًریبك مھل  ثدح  يذلا  ررضلا  نكي  مل  ول  ىتح  ةریبك  تاضيوعت 
نم ةيريذحت  تامالع  عضو  يسن  وأ  بشخلا  ةراشن  ضعب  رثن  يف  رازجلا  لشف 
نم ودبي  الأ   ، ءالمعلا دحأل  ةریطخ  ةباصإ  ثودح  يف  ببست  امل  ةقلزلا  ةیضرألا 

عوضوم ةیلوئسملا  نإ  ؟  هیف ببست  يذلا  ررضلا  حالصإ  ةفلكت  لمحتي  نأ  لدعلا 
. اًریثك هلوح  شاقنلا  قحتسي  هنكلو  كئاش 

 

ةيوناثلا ةلحرملا 
 

ةدایق نإف   ، نیقھارملل ةبسنلاب  ةقیشلا  تاعوضوملا  نم  سیل  نیمأتلا  نأ  مغر 



وأ ةدایقلا  میلعتل  اًسورد  ىقلتي  كنبا  ناك  ًءاوس   . ةقیشلا تاعوضوملا  نم  تارایسلا 
سیل بسانملا  تقولا  نوكیس  اذھ  نإف   ، !( عاجش نم  كل  اي   ) كسفنب هملعت  تنك 

. هعاونأ عیمج  نع  اًضيأ  لب   ، بسحف نیمأتلا  نع  ثدحتلل 

: ةحضاوو ةطیسب  ةلاسر   . ةرایسلا ىلع  نیمأتلا  يف  كارتشالا  ىلإ  جاتحتس  • 
حرشا  . هترایس وأ  كترایس  دوقي  ناك  ًءاوس  ةرایسلا  ىلع  نیمأت  ىلإ  كنبا  جاتحیس 

م ــ تي ي  ــ تلا غلا  ــ بملا ه  ــ حر ل ــ شاو  ، هیطغت امو ال  نیمأتلا -  ةصیلوب  هیطغت  ام  هل 
( ًايرا سـ نیمأ  ـ تلا حب  ـ صي نأ  ـل  بق اھ  ـ عفد ـك  يلع ي  ــ تلا غلا  ــ بملا  ) اھم ــ صخ
ما ـ سقأ ـة  ثالث كا  ـ نھ نیمأ .) ـ تلا لبا  ـ قم اھعفد  ـي تـ تلا غلا  ـ بملا  ) طا ـ سقألاو

/ مداصتلاو ةیبطلا  تاعفدلاو  ةیلوئ  ـ سملا ةراي : ـ سلا ـى  لع نیمأ  ـ تلل ةي  ـ سیئر
كیلع تعفُر  نإ  ةیئاضقلا  فیلاكتلا  ةیلوئسملا  دض  نیمأتلا  يطغیسو   . لماشلا

. هترایس حالصإ  فیلاكتو  ررضلا  هل  تببس  نم  جالع  فیلاكت  كلذكو   ، ثداح دعب  ةیضق 
عفديو  ، ةرایسلا يف  كعم  ناك  نملو  كل  جالعلا  فیلاكت  يحصلا  نیمأتلا  يطغي 

امأ  ، ثداحلا يف  كترایسب  تَّملأ  رارضأ  ةيأ  حالصإ  لباقم  مداصتلا  دض  نیمأتلا 
ـة قيرط ة  ــ يأب كتراي  ــ سب تَّملأ  يتلا  رارضألا  فیلاكت  يطغیف  لماشلا  نیمأتلا 
ـض عب ـب  لطتت ـا  مك  ، اھ ـ يلع ةرج  شـ تطق  سـ لـو  اھ  ـ يف ـا  مب  ، تنا كـ
ـك يمحي يذ  ـ لاو  ، مھ ـ يلع نمؤ  ـ ملا ري  غـ نیقئا  ـ سلا ضـد  نیمأ  ـ تلا تا  ـ يالولا

. كترایس تررضت  وأ  تب  ـ صأو ـه  يلع نمؤ  ري مـ قئا غـ مدط بـك سـ ـ صا نإ 

 - اھعفدت يتلا  غلابملا  نم  فعاضیس  كترایس  ىلع  نیمأتلل  هتفاضإ  نأب  كلفط  ربخأ 
كل اي  ؟  ةنبا كيدل  لھ   ) لیبقلا اذھ  نم  ءيش  وأ  بنذلاب  رعشي  هلعج  لجأ  نم  سیل 

راد ٧٠٪ ــ قمب اھعفد  ــ ت ي  ــ تلا غلا  ــ بملا نم  تایتفلا  ديزتس  ظوظحم : نم 
نأ ل  ــ بق ر  ــ مألا اذ  ــ ه نأ  ــ شب ك  ــ لفط ع  ــ م ثد  ــ حتت نأ  ن  ــ م د  ــ كأت ط .) ــ قف
ـه تاجرد رار  غـ ـى  لع ـل  ماوع كا  ــ نھو ة،  ــ صاخلا هتراي  ــ س ى  ــ لع ل  ــ صحي
ىلع لصحت  نأ  كنكمي   ) ةرایسلا ـى  لع ـه  نیمأت ـة  فلكت ـى  لع رثؤت  ةي سـ ـ ساردلا
فلكتیس نیمأتلا  نأ  امك  ىلعأ .) وأ  دیج  ةجرد  كنبا  ققح  نإ  نیمأتلا  ىلع  مصخ 

نأ نم  صخرأ  الوروك  اتويوت  ةرایس  ىلع  نمؤت  نأ   ) ةلمم ةرایس  كلتمت  تنك  نإ  لقأ 
ةیمھأ رومألا  رثكأ  نأ  يف  كش  الو  ةفوشكم .) ویلبد  مإ  يب  ةرایس  ىلع  نمؤت 

تافلاخملا بنجتي  نأ  وھ  اھعفدت  يتلا  غلابملا  نم  ديزي  ال  يكل  كنبا  هلعفیل 
نم ریثكلا  ىقلتت  نأ  نود   ) هیلإ ةلاسرلا  لیصوت  نم  نكمتت  يكلو   ، ثداوحلاو
يف ةدايز  ةيأ  لباقم  عفدي  نأ  هیلع  نوكیس  هنأ  كردُي  هعدت  نأ  كنكمي   ،( ةمواقملا
يتلا ثداوحلا  وأ  ةيرورملا  تافلاخملا  نع  ةجتانلاو  اھعفدت  يتلا  نیمأتلا  غلابم 
طیسب مسق  عفد  هنم  بلطا  ال،  مأ  هترایس  كلتمي  كنبا  ناك  ءاوسو   . اھیف ببستي 

 - نیمأتلا لمع  ةیفیك  كردي  هلعجیس  رمألا  اذھ  نإ  ثیح   ، نیمأتلا طاسقأ  نم 
. هسفنب ةفلكتلا  لمحت  ةبرجتل  ًاّیقیقح  اًعفاد  هحنماو 

 



ةعماجلا ةلحرم 
 

نورعشي اًءودھ  ءابآلا  رثكأ  لعج  يف  ةعماجلا  ىلإ  ءانبألا  لاسرإ  ببستي  دق 
. الیلق ولو  اوخرتست  نأ  كءانبأو  تنأ  كنكمي   ، تاوطخلا ضعب  عم  نكلو   ، ةیبصعلاب

يف ةركفلا  كلت  سرغل  يلاثملا  تقولا  وھ  نآلا  حبصأ   . بجاو رمأ  يحصلا  نیمأتلا  • 
رمأ يحص  نیمأت  ىلع  لوصحلا  مھتایح : يف  مھراعش  حبصي  ىتح  كئانبأ  نھذ 
نأ ل  ــ بق ًاّیح  ــ ص اًنیمأ  ــ ت ة  ــ بلطلا كالتما  تایلكلا  نم  ديدعلا  بلطت   . بجاو
، يح صـ نیمأ  تـ ـة  طخ لـه  ـك  نبا ـة  عماج مد  ـ قت قـد   . اھ ـ يف ـة  ساردلا اوأد  ـ بي
، روط ـ سلا هذ  ـة هـ باتك ـت  قو فـي   ) ةد ـ حاوب هد  ـ متل ةر  ـ سألل ـر  مألا كر  ـ تت وأ قـد 
وأ اًماع -  ىلإ ٢٦  لصي  ىتح  يحصلا  كنیمأت  نم  ـك ضـ نبا ـى  لع ءا  ـ قبإلا ـك  نكمي

اھكلتمیس يتلا  ةینیمأتلا  ةیطغتلا  عون  نع  رظنلا  ضغبو  تايالولا .) ضعب  يف  ربكأ 
عوضوم يحصلا  نیمأتلا  نأ   ، لبقتسملا يفو  نآلا   ، كردي نأ  هیلع   ، ةياھنلا يف  كنبا 
تثدحت دق  نكت  مل  نإ   ، يحصلا نیمأتلا  نع  ثيدحلا  ءانثأ  يفو   ، شاقنلل لباق  ریغ 

ةبلط نم  ریثكلا  اھب  موقي  يتلا  ةداعلا   ) نیخدتلل ةیحصلا  رطاخملا  لوح  كنبا  عم 
نم ریثكلا  فلكي  نیخدتلا  نأ  ركذا   ، كتركف دیكأت  لجأ  نمو   . نآلا أدباف   ،( تاعماجلا
نأ ينعي  ام   ، اًرالود تارالود و١٣  نیب ٥  ام  رئاجسلا  ةبلع  رعس  حوارتي  ثیح   ، لاملا
ينعي بابشلا -  نیب  نیخدتلا  لدعمل  يموقلا  طسوتملا  ًاّیموي -  رئاجس  ةبلع  فصن 
هنیمأت طاسقأ  ةدايز  ىلإ  يدؤي  دق  امك   ، ًاّيونس رالود  ىلإ ٢٥٠٠  فلأ  نیب  ام  قافنإ 

ةبسنب ٥٠٪. يحصلا 

هتسارد كنبا  أدبي  امدنع   . لزانملا يرجأتسم  وأ  كالم  نیمأت  ىلإ  جاتحتس  • 
ثدحتلل ًابسانم  اًتقو  دعي  هنأ  امك   ، ةنَّمؤم هتاكلتمم  عیمج  نأ  نم  دكأت   ، ةیعماجلا
لادبتسا ىلع  دعاسي  يذلاو   ، اھيرجأتسمو لزانملا  كالم  نیمأت  موھفم  نع 
ةیلوئسملا دض  اًنیمأت  مدقي  امك   ، ةقورسملا وأ  ةمطحملا  ةیصخشلا  تاكلتمملا 

ةماقإلا ةفلكت  يطغي  دق  هنأ  امك   ، ىذألل كنبا  نكس  ناكم  راوز  دحأ  ضرعت  ةلاح  يف 
نا ــ كم ل  ــ عج ي  ــ ر ف ــ خآ ثدا  ــ يأ ح وأ  قير  ــ بب ح ــ ست نإ  قدا  ــ نفلا د  ــ حأ ي  ــ ف
فر ــ غ ىد  ــ حإ ي  ــ ف شي  ــ عي ك  ــ نبا نا  ــ ك نإ   . نك ــ سلل لبا  ــ ق ري  ــ غ هنك  ــ س
اًنمؤ ــ م ه  ــ تاكلتمم نوكت  ــ سف ك،  ــ عم لزن  ــ ملا ي  ــ ف وأ  يعما  ــ جلا مر  ــ حلا
لصاوت نكلو  كب -  ةصاخلا  كالملا  وأ  نيرجأتسملا  نیمأت  ةسایس  بجومب  اھ  ــ يلع
رھظت دق  دویق  ةيأ  نع  لأساو   ، دكأتت يكل  اھعم  لماعتت  يتلا  نیمأتلا  ةكرش  عم 

هنأل  ، كلزنم يف  سیلو  يعماجلا  مرحلا  يف  ةفرغ  يف  شیعي  كنبا  ناك  نإ  ةصاخ  )
(. ناكملا اذھ  ىلإ  ةینیمأتلا  ةیطغتلا  دمل  اھعفد  بجي  ىرخأ  غلابم  كانھ  نوكت  دق 

ه ــ نإف  ، يعما ــ جلا مر  ــ حلا جرا  ــ خ ةق  ــ ش ي  ـــ ف شي  ــــ عي ك  ــــ نبا نا  ــــ ك نإ 
ة ــ بلط ك  ــ لتمي ثي  ــ ح ه؛  ــ ب صا  ــ خ نيرجأت  ــ سم نیمأ  ــ ت ى  ــ لإ جاتحي  ــ س

تارالود ــ لا فالآ  ف  ــ لكت د  ــ ق ي  ــ تلا تا  ــ كلتمملا ن  ــ م ري  ــ ثكلا تاعما  ــ جلا



ـة، ينورتكلإلا ةزھ  ـ جألا ن  ــ م ا  ــ هریغو ة  ــ لومحم ب  ــ ساوح اھلادبت : ــ سال
نإ  . ةي ـ ساردلا ـب  تكلا مـن  ري  ـ ثكلاو ـة،  جارد ـا  مبرو ـس،  بالملاو  ، ثا ـ ثألاو
ةساي سـ كا  ـ نھ نأ  ـا  مك ـن،  مثلا ـة  ظھاب ـت  سیل نيرجأت  ـ سملا تاساي  سـ

NSSI. com بالطلا (  نوئشل  ةیموقلا  ةسسؤملا  اھمدقت  تاعماجلا  ـة  بلطل ـة  صاخ
. مھنكس ناكم  نع  رظنلا  ضغب  مھتاكلتممل  لماك  ماعل  رمتست  ةیطغت  مدقت  يتلاو  ( 
يف عض  نكلو  ؛  اًرالود ىلإ ٢٤٠  اًرالود  نیب ٦٥  ام  تاسایسلا  كلت  طاسقأ  حوارتت 
ةطخلا كلت  يطغت   ، ةینیمأتلا نيرجأتسملا  ططخ  نم  ضیقنلا  ىلع  هنأ  كرابتعا 

ىلإ جاتحي  يذلاو  هكلتمي  امع  كنبا  عم  ثدحت  اذل  ؛  طقف ةیصخشلا  تاكلتمملا 
هتطخ نم  وأ  ةینیمأتلا  كتطخل  اًعبات  نیمأتلا  اذھ  ناك  ام  اذإ  كلذكو   ، ةینیمأت ةیطغت 
كردي نأ  هیلع   ، ةینیمأتلا كتیطغتل  ةعبات  ةینیمأتلا  هتیطغت  تناك  نإ  ىتحف   . ةصاخلا

. كلذ

بغري دق   ، ةینیمأت ةطخ  ءارش  دنع   . اھلمحت كنكمي  تاموصخ  ربكأ  ىلع  لصحا  • 
نم اھعفد  هیلع  يتلا  غلابملا  يأ   ، ةضفخنملا تاموصخلا  ىلع  لوصحلا  يف  كنبا 

، فاطملا ةياھن  يف  نكلو  ؛  ةيراس ةینیمأتلا  ةیطغتلا  حبصت  نأ  لبق  صاخلا  هبیج 
املك  ، ىلوألا نیتقيرطب : ديزملا  لقألا  تاموصخلا  تاذ  ةینیمأتلا  ططخلا  هفلكتس 

ويرانیسلا يف  ركف   ، ًایناثو  . ةيرھشلا كتاعفد  لباقملا  يف  تداز   ، تاموصخلا تلق 
، رالود هترایس ١٢٠٠  رارضأ  تفلكتو   ، فلخلا نم  ىرخأ  ةرایسب  كنبا  مدطصا  يلاتلا :
كیش ىلع  لصحو  بلطب  مدقت  اذل  ؛  رالود هترایس ٥٠٠  نیمأت  تاموصخ  تناكو 
ةئف يف  نیمأتلا  ةكرش  هتعضو  ىتح  ةرماغ  ةداعسب  رعشو   ، رالود غلبمب ٧٠٠ 
لمحت لالخ  نمو   . رالود رادقمب ٨٠٠  ةيونسلا  هتاعفد  نم  تدازو  نيرطخلا  ءالمعلا 
ظفاحیس تاموصخلا -  نع  لقت  يتلا  كلت  يأ  هسفنب -  ةطیسبلا  تاحالصإلا  ةفلكت 
ىدملا ىلع  لاملا  رفويو  ةكرشلا  ىلإ  اھددسي  يتلا  تاعفدلا  ضافخنا  ىلع 
ئراوط باسح  كلتمي  كنبا  ناك  نإ  طقف  قبطنت  ةیجیتارتسإلا  كلت  نأ  ظحال   . ليوطلا
كنكمي يتاذلا ." نیمأتلا   " يف ركف   • . تاحالصإلا كلت  ةفلكت  لمحت  ىلع  هدعاسي 

وأ  ، ناریط ةلحر   ، لومحم فتاھ  ًابيرقت -  ءيش  لك  ىلع  نمؤت  نأ  يلاحلا  رصعلا  يف 
ىلع نیمأتلا  ىلإ  كش  نود  جاتحت  كنأ  مغر  نكلو  ؛  ةینامتئالا كتقاطب  دیصر  ىتح 

، اًنسح ؟  اذامل  . ةینیمأتلا تائفلا  كلت  ةیقب  لھاجتت  نأ  كنكمي   ، ةرایسلاو لزنملا 
كفلكي نل  ءيش  ىلع  ةینیمأت  ةطخ  ءارشل  ةجاحب  تسل  تنأ   ، ماع لكشب  رمألا 

ىلع ةوالع   . كتارخدم نم  ةفلكتلا  كلت  لمحت  كنكميو   ، ریثكلا هلادبتسا  وأ  هحالصإ 
لزنملا ىلع  كنیمأت  ربع   ، لاثملا لیبس  ىلع  ةفلتخم : ةقيرطب  هتیطغت  نكمي   ، كلذ

، جتنملا رعس  نم  اًءزج  دعُي  يذلا  عنصملا  نامض  وأ  نيرجأتسملا  نیمأت  ةطخ  وأ 
ال دق   ، ةریبكلا تاموصخلا  امبرو   ، تالصنتلاو تاءانثتسالا  نم  ریثكلا  دوجو  عم  نكلو 
لیبس ىلعف   . عقوتت تنك  املثم  ریثكلا  نامضلا  تاداھش  وأ  ةینیمأتلا  ططخلا  يطغت 
اذل ؛  سوریفب بیصأ  نإ  كبساح  ةلومحملا  بساوحلا  نامض  يطغي  نل   ، لاثملا
وھ لیبقلا  اذھ  نم  ءيش  ىلع  نیمأتلا  نع  تلئُس  نإ  لوألا  كدر  نوكي  نأ  بجي 



ةروصب تارارقلا .) كلت  مییقت  ةیفیك  نع  ديزملل  ةحفص ١٤١  يف  عبرملا  رظنا   ) ضفرلا
يف ةیفاضإلا  ةیطغتلا  هذھ  ىلع  اھقفنتس  تنك  يتلا  غلابملا  بنجتتس   ، ةیئاقلت
نم لیلقلا  كیلع  ردي  دق  يذلاو   ) يتاذلا نیمأتلل  هصصختو  لقتسم  باسح 

كلتمتسف  ، هحالصإ وأ  ءيش  لادبتسا  ىلإ  ةسام  ةجاحب  تنك  نإ  اذل  )؛  دئاوفلا
. اذھل مزاللا  لاملا 

تمدق نإ  صاخلا : لاملا  نم  ةریغصلا  ریتاوفلا  عفد  ةلواحمل  دیج  رخآ  ببس  كانھ 
تائم عضب  فلكتي  ضرغ  ىلع  نيرجأتسملا  وأ  كالملا  ةطخل  اًقبط  ضيوعتلل  ًابلط 
ىلع لصحتس  ةلطعم -  فقس  ةحورم  وأ  ةقورسم  ةجارد  لثم  تارالودلا -  نم 
نم ءزج  ةیطغتل  يفكت  ةجردب  ةضفخنم  تاموصخلا  تناك  نإ  لاملا  نم  لیلقلا 

كتاعفد دادزت  نأ  حجرملا  نم   ، ةطخلا ديدجت  دعوم  نیحي  امدنع  نكلو  ؛  ةفلكتلا
رمألا ودبي  دق   . ساسألا نم  كل  ديدجتلا  نیمأتلا  ةكرش  ضفرت  دق  وأ   ، ریبك لكشب 
لامتحا كانھ   ، نیمأتلا ةكرش  رظن  يفف   ، هلمع ةقيرط  يھ  هذھ  نكلو   ، اًملاظ

رخدا كلذل   . لبقتسملا يف  ربكأ  تاضيوعتب  ًابلط  مدقت  دق  كنأب  قلعتي  ریبك  ةروطخ 
. ةریبكلا ءایشألا  لجأ  نم  ضيوعتلا  تابلط 

مأ يحصلا  مكنیمأت  ةطخ  نمض  ىقبي  نأ  مكنباب  ردجي  ناك  ام  اذإ  اونیبت  ءابآلا : اھيأ  • 
نمض لظي  نأ  كنبا  رودقمب   ، اًقباس تلق  امك   . ةیحصلا ةعماجلا  نیمأت  ةطخب  قحتلي 
نوكي دق   ، كتطخ لیصافتل  اًقبط  نكلو  ؛  اًماع نس ٢٦  ىتح  يحصلا  كنیمأت  ةطخ 
نیب نمو   . يحصلا نیمأتلل  ةعماجلا  نیمأت  ةطخ  مادختسال  لوحتي  نأ  دیجلا  نم 

س ــ فنب اًدیقم  لظیس  هنأ  ةیلاحلا  كتطخ  نمض  كنبا  ءاقبل  ىربكلا  بویعلا 
ن ــ برقلا م ــ نود ب ــ جاوتي نيذ  ــ لا ءا  ــ بطألا يأ  ت،  ــ نأ م  ــ هروزت نيذ  ــ لا ءا  ــ بطألا
د ــ ق ك  ــ نبا نا  ــ ك نإ  ة  ــ صاخ ةري  ــ بك ةلك  ــ شم نوكت  ــ س هذ  ــ هو كنك -  ــ سم

يحصلا نیمأتلا  جرا  ءا خـ ـ بطألا ةرا  ـ يز نألو   ، ىر ـ خأ ـة  يالو ـة فـي  عماجب ـق  حتلا
لقتنا دق   ، اًماع غلبي ٢٠  يذلا  يتقيدص  نبا   ، ينوت ناك   . ةياغلل ةفلكم  نوكت  ام  ةداع 

يف ديدش  ملأب  رعشي  أدب  امنیح   ، فیصلا لالخ  لمعیل  وینوطنأ  ناس  ةنيدم  ىلإ 
نینر ةعشأ  ءارجإ  لجأ  نم  يلحم  بیبط  ىلإ  باھذلا  ىلإ  هؤالمز  هدشرأو   ، هرھظ

، ةيالولا دودح  جراخ  ءابطألا  يحصلا  هيدلاو  نیمأت  طغي  مل   ، هتشھدلو  . يسیطانغم
شیعي كنبا  ناك  نإ   . كرويوین ىلإ  داع  ىتح  صحفلا  يرجُي  نأ  نود  ينوت  رظتناف 

نأ هل  ةبسنلاب  لضفألا  نم  نوكیسف   ، ةیلحم ةعماجب  قحتلا  وأ   ، لزنملا يف  كعم 
نیب ةنراقملا  يھ  رمألا  نیبتل  ةدیحولا  ةقيرطلاو   . ةینیمأتلا كتطخ  نمض  كعم  هیقبت 

. نیتطخلا اتلك  ةیطغتو  فیلاكت 
 

بابشلا ةلحرم 
 



تقولا ناح   ، نیغلاب اوحبصأ  نأ  دعبو  نآلا  نكلو  ؛  كئانبأ ةيامح  يف  اًمود  بغرتس 
: مھل هلوق  كیلع  ام  كیلإو   ، مھسفنأب رومألاب  نوموقي  فیك  مھمیلعتل 

ریتاوف نع  الوئسم  تسل  تنأ   ، دلاوك  . يحص نیمأت  ىلع  لوصحلا  ىلإ  جاتحتس  • 
الإ عقنتسم ) ىلإ  هايإ  الوحم  كلزنم  وبق  يف  شیعي  ناك  نإ  ىتح   ) ةیبطلا غلابلا  كنبا 

صحفت  ، كلذك ناك  نإ  فرعت  يكلو   . اھعفدت يتلا  بئارضلا  نم  اًءزج  لازي  ال  ناك  نإ 
ریثكلا رعشي  نكلو  عقوم IRS. gov؛  ىلع  ؟ " يبئارض نمض  لازي  ال  يذلا  نم   " ةرقف
اًریثك نومتھي  مھنإف  اذل  ؛  ةیحصلا مھئانبأ  ةياعر  نع  نولوئسم  مھنأب  ءابآلا  نم 
بلغأ نأ  كرابتعا  يف  عض   . مھلمشت يحص  نیمأت  ةیطغت  كانھ  تناك  ام  اذإ  ةفرعمب 

. ةددسملا ریغ  ةیبطلا  ریتاوفلا  اھببست  ماع  لك  ثدحت  يتلا  سالفإلا  تالاح 

بحاص هرفوي  يذلا  كلذ  وھ  لضفألا  ينیمأتلا  رایخلا   ، بابشلا نم  ریثكلل  ةبسنلاب 
هلمع رفوي  ال  ( ١ ةیلاتلا : تالاحلا  يف  كنبا  ىلع  رایخلا  اذھ  قبطني  ال  دق   . لمعلا

، يئزج ماودب  وأ  اًّرح  اًفظوم  لمعي  دق  ( ٣ ، ةفلكتلا يلاع  مدقملا  نیمأتلا  ( ٢ ، اًنیمأت
نع ٢٦ لقي  كلفط  رمع  ناك  نإ   . ىرخأ تارایخ  كانھ  عزفت -  نكل ال   . الطاع ناك  نإ  ( ٤

ةفاضإ ةفلكت  ىلإ  رظنلاب  أدباف   ، هل صاخشأ  مامضناب  حمسي  كنیمأت  ناكو   ، اًماع
نیمأتلا تاكرش  نم  بلطُي   ، تايالو عضب  يف  هنأ  ركذت   . ةینیمأتلا كتطخ  ىلإ  كنبا 
نیغلا ــ بلا مھءا  ــ نبأ ة  ــ ينیمأتلا مھ  ــ تیطغت لم  ــ شت نأ  ــ ب ءا  ــ بآلل حامسلا 

ى ــ لع ي،  ــ سریجوین ة  ــ يالو ي  ــ فف ؛  اًقبا ــ س ةروكذ  ــ ملا ن  ــ م لو  ــ طأ ةر  ــ تفل
او ٣١ ـ غلبي ى  ــ تح ءا  ــ نبألا نیمأ  ــ تلا لم  ــ شي نأ  ن  ــ كمي  ، لا ــ ثملا لیب  ــ س
ك، ــــ تيالو ي  ــــ ف اھ  ــــ ب لو  ــــ معملا د  ــــ عاوقلا ـى  لع فر  ـ عتلل  . اًما عـ
ى ــــ لع تا  ــــ يالولل يعير  ــــ شتلا ي  ــــ موقلا س  ــــ لجملا ع  ــــ م ل  ــــ صاوت
ncsl. org / research / health / dependent - health - cov erage - state طبار ــــ لا

كنیمأت ىلإ  كنبا  ةفاضإ  فلكتي  الأ  لمتحملا  نمو   ،- implemen tation. aspx
كنبا ناك  ول  امم  الومش -  رثكأ  ةیطغت  مدقي  دق  هنأ  امك  لاملا - نم  ریثكلا  يحصلا 
عقوم مدقي   ، روطسلا هذھ  ةباتك  تقو  يف   . هب صاخ  يحص  نیمأتل  ًالباقم  عفدیس 

نإ تاضیفخت  وأ  ةیبيرض  تاءافعإ  بناج  ىلإ  ةصیخر  ةینیمأت  ًاططخ   Healthcare. gov
دق  ، نیمأتلا ىلع  هلوصح  ةیفیك  نع  رظنلا  ضغبو   . نیعم دح  نع  مدقتملا  بتار  لق 
نم ديزملل   ) كلذ ىلع  اًرداق  تنك  نإ  نیمأتلا  نم  ءزج  عفد  ربع  كنبا  دعاست  نأ  ررقت 

Get a يباتك نم  لصفلا ٨  رظنا   ، يحص نیمأت  ةطخ  رایتخا  ةیفیك  نع  لیصافتلا 
.( Financial Life: Personal Finance i n Your Twenties and Thirties

دعب ىلوألا  ةرجأتسملا  يتقش  ىلإ  تدع  امدنع   . نيرجأتسملا نیمأت  بنجتت  ال  • 
نأ تفشتكا  اًنمآ -  ادب  ىنبم  يف  ریغص  ويدوتسا  يھو  اھراجئتسا -  نم  دحاو  موي 
ب ــ ساح كلذ  ــ كو  ، ةدو ــ قفم يتد  ــ يل ج اھتدھأ  يتلا  تارھوجملا  عطق  نم  اًددع 
ـن كأ لـم  ة.  ــ لواطلا ى  ــ لع اھ  ــ تكرت د  ــ ق ت  ــ نك دو  ــ قنلا ض  ــ عبو يصخ  ــ ش
بـه ـع  قت يذ  ـ لا ـى  نبملا قر  ـ تحا نإو   . اھ ـ نیح نيرجأت  ـ سم نیمأ  تـ ـك  لتمأ



دحأ حرج  وأ   ، ةنیمثلا هتاكلتمم  عي  ـ مج تقر  ـ تحاو  ، ةرجأت ـ سملا ـك  نبا ةق  شـ
 - جالعلا فیلاكت  لمحتیل  هیضاقي  نأ  ديري  ناكو  ةیجاجزلا  كنبا  ةلواطب  هسفن  هناریج 

مساب اًضيأ  فرعُيو   ، نيرجأتسملا نیمأت  ىلإ  كنبا  جاتحي  امدنع  تالاحلا  يھ  كلتف 
سیل لزنملا  بحاص  نإف   ، نوریثكلا همعزي  امم  ضیقنلا  ىلعو   . ناكسلا نیمأت 
تقرُس نإ  اذل  ؛  رجأتسملاب قحلت  يتلا  رارضألا  بلغأ  وأ  تاقرسلا  نع  الوئسم 

ثا ــ ثألا وأ  ب  ــ ساوحلا وأ  س  ــ بالملا رارغ  ىلع  ءایشأ  تمطحت -  وأ  كنبا  تاكلتمم 
نیمأ ــ تو  . اھلادبت ــ سال تارالود  ــ لا ن  ــ م فالآلا  تار  ــ شع ر  ــ مألا بلطتي  ــ سف - 
ىوت ــ سم ى  ــ لع تاعفد  ــ لا ط  ــ سوتم ري -  ــ ثكلا ف  ــ لكي ال  نيرجأت  ــ سملا
يف بغري  ام  ىلع  ًءانب   ، ًاّيرھش اًرالود  ـى ٣٠  لإ ني ١٥  بـ مـا  حوار  ـ تي ةلود  ـ لا

Knowyourstuff. org عقوم يف  كرتشي  كنبا  لعجا   . هتماقإ ناكمو  هیلع  نیمأتلا 
تاكلتمملا لادبتسا  فیلاكت  ىلع  فرعتیل  نیمأتلا  تامولعم  دھعم  نم  مدقملا 

. امھنیب نراقیل   NetQuote. com عقوم مث   ، ةدوقفملا

ةثیبخلا تانالعإلا  كلت  دوجو  مغر   . نآلا ةایحلا  ىلع  نیمأت  ىلإ  ةجاحب  تسل  • 
لصحیس ةایحلا  ىلع  اًنیمأت  يرتشي  يذلا  صخشلا  نأك  ودبي  رمألا  لعجت  يتلا 

نإو  . تومت امدنع   ، تنأ سیلو   ، كئابرقأل ىطعُي  لاملا  نإف   ، ءامسلا نم  ةبھ  ىلع 
لھ ؟  لاومألا هذھ  ىلع  لصحیس  نمف   ، ًاّیلام هیلع  دمتعي  دحأ  كنبا  ىدل  نكي  مل 
لك نم  عست  يف  انسفنأ : عم  نیقداص  نكن  انوعد  ؟  فیلألا هناویح  اھیلع  لصحیس 
مھيدل سیل  هنأ  مغر  ةایحلا  ىلع  اًنیمأت  نورتشي  نيذلا  بابشلا  نوكي   ، تالاح رشع 
قلطنم نم  هتيأر  ام  اذھ   ، لقألا ىلع   . نیمأتلا تاكرشل  ءالكو  ةباثمب  لافطأ 

، ةایحلا ىلع  نیمأت  ءارش  بنجتي  نأب  هربخأ   ، لفطب كنبا  قزرُي  ىتح  اذل  ؛  يتربخ
رجب نیمأتلا  يفظومل  حمست  الو   . فیلألا هناویحل  ماعطلا  ضعب  ءارشب  يفتكي  نأو 
ةعئار ریفوت  ططخ  اھنأب  هرابخإ  ربع  ةموعزملا  ةایحلا  ىلع  نیمأتلا  ططخ  ءارشل  كنبا 
كنبا نكي  مل  نإ  نكلو  ؛  ةدیج ةلواحم  اھنإ   ، اًنسح  . ةریبك بئارض  اھیلع  ضرفُت  الو 
ناك نإ  ىتحو   . ةایحلا ىلع  نیمأتلل  جاتحي  نل  هنإف   ، ةایحلا ىلع  نیمأتلل  ةجاحب 
ریغ ةطیسب  نیمأت  ةطخ  ىلع  لصحي  نأ  لضفألا  نمف   ، لفطب قزُر  هنأل   ، هیلإ ةجاحب 

تاباسح وأ  دعاقتلا  ططخ  يف  راخدالا  يف  هلاومأ  رمثتسي  نأو  فیلاكتلا  ةظھاب 
(. عباسلا لصفلا  رظنا   ، ططخلا هذھ  نع  تامولعملا  نم  ديزملل   ) ةيدرفلا دعاقتلا 

نم  . اھنیعب ثادحأ  ىلع  نمؤت  يتلا  كلت  سیلو  ةلماشلا  ةینیمأتلا  ططخلا  رتشا  • 
نیمأت ةددحم : فقاومب  ةصاخ  ةعيرس  نیمأت  ةطخ  ءرملا  يرتشي  نأ  يرغملا 
يرتشت امدنع   ) لومحملا بساحلا  ىلع  نیمأتلا   ،( اًّوج رفاست  امدنع   ) ناریطلا

نكلو )؛  كتفیظو تدقف  لاح  يف   ) ةینامتئالا ةقاطبلا  ىلع  نیمأتلا   ،( اًديدج اًدحاو 
ةلماش ةروصب  ركف   ، نیمأتلاب قلعتي  امیف   . كلاومأل اًدیج  الالغتسا  ربتعي  ال  اذھ 

ى ــ لع نیمأ  ــ تلا  ) كتا ــ يح رار  ــ غ ى  ــ لع م  ــ هألا رطا  ــ خملا ة  ــ يطغت لواحو 
كال ـ ملا نیمأ  تـ  ) كتا ـ كلتممو  ،( يح ـ صلا نیمأ  ـ تلا  ) كتح صـ  ،( ةا ـ يحلا
ـر ظنا  ) صا ـ خلا ـك  بیج مـن  ـه  نم ًاطي  ـ سب ًءزج  ـع  فدا ثـم  نيرجأت .) ـ سملاو



(. يلاتلا عبرملاو  ةحفص ١٣٤ يتاذلا  نیمأ  ـ تلا تاو  ـ طخ

 



رامثتسالا نع  ةصلاخلا  ةقیقحلا  عباسلا : لصفلا 

 

تركتبا اھنأب  ينتربخأو   ، ًابناج ةأرما  يب  تحتنا   ، بيرق تقو  ذنم  راطفإ  ةبجو  لالخ 
: ةیلاملا قاروألا  قوسب  متھي  اًماع  رمعلا ١٤  نم  غلبي  يذلا  اھنبا  لعجل  ةعئار  ةركف 
نأب هتربخأو   ، همساب ةصروبلا  يف  ةبراضم  باسح  هل  تحتفو   ، رالود هتطعأ ٥٠٠ 

. مھسألا ضعب  يرتشي 

؟ ةدیج ةركف  يھ  لھ 

رامثتسالا نأ  اھنبا  جتنتسي  دقف   ، مھسألا كلت  ةمیق  تضفخنا  نإ   . اًریثك سیل  ال، 
. ةلكشملا يھ  هذھو   ، اًمامت ةیلاملا  قاروألا  قوس  بنجت  ررقيو   ، ىقمحلل لاجم 

رامثتساب أدبي  دقو  اًعراب  اًرمثتسم  حبصأ  هنأ  نظي  دقف   ، مھسألا ةمیق  تعفترا  نإو 
، رسخ مأ  بسك  ًءاوسو   . ربكأ ةلكشمب  يھتني  دق  يذلا  رمألا   ، ربكأ ةأرجب  ربكأ  غلابم 

. ةحیحصلا سوردلا  ملعتي  نل 

؛ رامثتسالا ىنعم  اوملعتي  نأ  لافطألا  ىلعف   ، ةئطخم تناك  مألا  نإ  لوقأ  ال   ، نآلاو
، لصفلا اذھ  يف  هملعتتس  ام  اذھو   ، هنم ةمھملا  رومألا  ملعت  ىلإ  نوجاتحي  مھنكلو 
وأ  ، ةطیسب تارابعب  ةقئافلا  كتامولعم  نع  ریبعتلا  كنكمي  ًاّیلام ال  ًاّيرقبع  تنك  ءاوس 

. جاجدلا نوزخمو  مھسلا  ةمیق  نیب  قرافلا  ملعي  اًدلاو ال  تنك 

سدي كنبا  كرتو  هتمرب  رمألا  بنجت  ىلع  اًرداق  تنك  اذإ  امع  لءاستت  كسفن  دجت  دق 
نأ الإ   ، رطخلل هضرعي  ال  يكل  يفرصملا -  هباسح  يف  وأ  هتداسو -  تحت  هلام 
نع انھ  ثدحتأ  الو   ، رمألا عقاو  يف  نامأ  يف  نوكي  نل  لاملا  نأ  يف  نمكت  ةلكشملا 
رادم ىلع  راعسألا  عافتراو   ، مخضتلا تالدعم  نع  ثدحتأ  لب   ، هقرسي دق  صل 
غلبت يتلاو  لقألا -  ىلع  مخضتلا  تالدعم  يواست  دئاوف  كلاومأ  نجت  مل  نإ   . نامزلا
رسخت كنإف  ةیضاملا -  ةثالثلا  دوقعلا  رادم  ىلع  طسوتملا  يف  ًاّيونس  ةبسن ٣٪ 

(. اًقحال اھحرشأس  يتلاو   ) ءارشلا ىلع  كتردق 



ءارش وھو  الأ   ، نامزلا رورمب  مخضتلا  ةميزھ  ىلع  رداق  هنأ  تبثأ  دحاو  رامثتسا  كانھ 
اذھ نأ  ءاربخلا  هب  جرخ  نیمخت  لضفأ  نإف   ، دیكأت لكب  ملعي  دحأ  نأ ال  مغرو   ، مھسألا

ةحفص ١٤٩). عبرملا  رظنا   ) ليوطلا ىدملا  ىلع  اًّرمتسم  لظیس  هجوتلا 

يفاكلا لاملا  كنبا  كلتمي  نأ  لبق  ليوط  تقو  رمیس  نكلو  ؛  عئار اذھ   ، اًنسح
تقولا يف  رمألا  اذھ  يف  ثيدحلا  ءابآلا  بلغأ  بنجتي  نأ  نكمي   ، اذل  ، هرامثتسال

؟ كلذك سیلأ   ، يلاحلا

. ئراقلا يزيزع   ، اًحیحص سیل  اذھ   ، فسألل

اولجؤي نأ  مھنكمي  هنأ  داقتعالا  يف  ءابآلا  نم  ریثكلا  ةبغر  ببس  كردأ  نأ  يننكمي 
نكلو ال ؛  ٍفاك لامو  ةتباث  فئاظو  ىلع  مھؤانبأ  لصحي  ىتح  رامثتسالا  نع  ثيدحلا 

يتلا ىربكلا  ةزیملا  دقفي  كنبا  لعجي  نأ  سوردلا  كلت  لیجأت  نأش  نمف   ، كلذ اولعفت 
كنبا میلعت  نم  دكأتلا  نأش  نم   . تارامثتسالا ومن  تقو  لافطألا : عیمج  اھكلتمي 

نأ هرافظأ  ةموعن  ذنم  ةریغص  غلابم  رامثتساب  ءدبلاو  ةركبم  نس  يف  تایساسألا 
نكمت نإ  يلاحلا -  تقولا  يف  اًسلفم  كنبا  ناك  نإ  ىتحف   ، كنم ةعئار  ةحنم  نوكي 
ةئیس ةقيرطب  هعم  لماعتي  نل  هنإف  ةیحيرأب -  ةیلاملا  قاروألا  قوس  عم  لماعتلا  نم 

. لاملا كلتمي  امدنع 

رتشت ملو  ةلماك  ةروصب  ةیلاملا  قاروألا  قوس  مھف  ىلع  اًرداق  نكت  مل  نإ  عزجت  ال 
براضمب تنعتسا  نإ  هنأ   ، اًئطاخ اًّنظ   ، سانلا بلغأ  نظي   . كتایح لاوط  اًدحاو  اًمھس 

ل ــ كب نوملعي  ــ س مھ  ــ نإف  ، تامولعملا ــ ب وأ  فراعملاب  وأ  بسانملا "  " ةصروبلا
ـد عاوق ـض  عب ـل  صفلا اذ  هـ ك  ــ ل مدقي  ــ س  . حبرت ــ س مھ  ــ سألا يأ  د  ــ يكأت
، كلا ـ فطأل اھ  ـ تملع نإ  ـي  تلاو ـة،  يمھأ ـر  ثكألا ةطي  ـ سبلا رامثت  ـ سالا
، ًاّیلاح نورمثتسي  نيذلا  بلغأ  نم  ةيارد  ـر  ثكأ نوحبصي  مھ سـ ـ نأ دكأتت مـن  ـ سف

. ينم دعو  اذھو 
 

ةضورلا ةلحرم 
 

نع ةلصفم  ثيداحأ  أدبت  نأ  كب  ردجي  ال   ، كلفط رمع  نم  ةركبملا  لحارملا  يف 
اھملعت نأ  كیلع  يتلا  سوردلا  ضعب  كل  مدقأ  فوس  اذل  ؛  حابرألاو راعسألا  بسن 
رظنلل ةقيرط  نع  ةرابع  هرھوج  يف  رمألاف   ، رامثتسالا موھفم  نع  ریغصلا  كلفطل 

. هلوح نم  ملاعلا  ىلإ 

The Little باتك نم  ةخسن  رضحأ   . لبقتسملا يف  هرامث  يتؤي  لعف  رامثتسالا  • 
ةصقلا كلت  تارادصإ  نم  ریثكلا  كانھ  ؟  ةصقلا كلت  ركذت  لھ   . كلفطل هأرقاو   Red Hen
اھتقو ةجاجدلا  ترمثتسا  ریغتي : اھرھوج ال  نأ  الإ   ، ناكم لك  يف  ةفلتخملا  ةميدقلا 



الإ نیجعلا -  دادعإو   ، اھینجو  ، حمقلا روذب  رثن  زبخ -  ىلإ  حمقلا  ليوحت  يف  اھدھجو 
، ماعطلا دعوم  ناح  ىتح  اھتدعاسم  تضفر  ةلوسكلا  تاناویحلا  نم  اھءاقدصأ  نأ 

تكسمت ثیح   ، اًفیعض اًمصخ  نكت  مل  ةجاجدلا  كلت  نأ  الإ   . مھعیمج اورضحف 
تناك دقلف   ، اسرد مھعیمج  اوملعتو   ، اھماعط اھتكراشمب  مھل  حمست  ملو  اھفقومب 
لمعلاو تقولا  يف  اھرامثتسا  رامث  تنجو   ، ليوطلا ىدملا  ىلع  ركفت  ةجاجدلا 
باعلأ دحأ  لح  نم  نكمتي  امدنع  اًرمثتسم "  " نوكي نأ  موھفم  كلفطل  مدق   . داجلا

اذام رظنا  دھجلاو -  تقولا  ترمثتسا  دقل   ، عئار : " ينف عورشم  راكتبا  وأ  زاغلألا 
". تققح

ءاعو يف  روذبلا  ضعب  سرغ  وأ  ةقيدح  ةعارز  ىلع  مكلافطأ  اودعاس  ءابآلا : اھيأ  • 
باعیتساب قلعتي  امیف  راغصلا  لافطألا  اھھجاوي  يتلا  ةبوعصلا  ببسب   . روھزلا

نأ رامثتسالا  ئدابم  ضعبب  ةریغصلا  مھلوقع  فيرعت  نأش  نم   ، لبقتسملا موھفم 
نكمي ءيشب  قلعتت  اھلعجت  نأ  ةركفلاب  مھفيرعت  قرط  نیب  نم   . ًابعص اًرمأ  نوكي 
تقولا نع  ثدحت   . ةرھز وأ  ًاتابن  حبصتل  روذبلا  ومن  ةیلمع  رارغ  ىلع   ، هتيؤر كلفطل 

" هرامثتسا  " ىلإ جاتحت  يذلا  دامسلاو  ءاملا  كلذكو  ومنتل  روذبلا  هیلإ  جاتحت  يذلا 
يف مطامطلا  نم  ةجزاط  رامث  ىلع  لصحت  وأ  ةلیمج  ةرھز  حبصت  ىتح  اھیف 
كلفط عم  بھذت  امدنعف   . هلمكأب عمتجملا  ىلع  رمألا  ممعت  نأ  كنكمي  لب   ، ةياھنلا
مخضلا رجتملا  نم  الدب  كلزنم  نع  الیلق  دعبي  يذلا  ریغصلا  ةلاقبلا  رجتم  ىلإ 

نأب كلفط  ربخت  نأ  كنكمي   ، رجاتملا نم  ىربك  ةلسلسل  عباتلا  كلزنمل  رواجملا 
رامثتسالا راتخت  كنإف  هنم  قوستلا  ربعو   ، كعمتجم دارفأ  دحأ  هكلمي  ریغصلا  رجتملا 

. كتنيدم يف  يلاتلابو  كناریج  يف 
 

ةیئادتبالا ةلحرملا 
 

ـن ظت ـا  مم ـر  ثكأ ـر  مألا اوبعوت  ـ سي نأ  ـن  سلا هذ  ــ ه ي  ــ ف لا  ــ فطألل ن  ــ كمي
مھ ـ نم نوري  ـ ثكلاو  ، ةطي ـ سبلا رامثت  ـ سالا میھا  ـ فمب ـق  لعتي امد  ـ نع

تایساسألا كلت  حرش  ةیفیك  كیلإو   ، دقتعت امم  رثكأ  رمألاب  اًمامتھا  رثكأ  نوحبصیس 
: مھل

امدنع ةمداقلا  ةرملا  يف   . هكلتمت نأ  كنكمي  ةكرشلا  نم  ریغص  ءزج  مھسلا  • 
، هعم ةيزاغلا  هایملا  فشترت  وأ  ينزيد  ةكرش  جاتنإ  نم  اًملیف  كنبا  عم  دھاشت 

لواحت نأ  دیجلا  نم   . مھسألا هعم  ثدحتلا  لجأ  نم  تقولا  كلذ  لغتست  نأ  كنكمي 
حبصیس اھنیحف   ، عبارلا وأ  ثلاثلا  فصلا  يف  كنبا  حبصي  امدنع  ةثداحملا  كلت  ةراثإ 
ءایشألا نم  ریثكلا  نأ  حرشب  أدبا   . تایساسألا كلت  باعیتسال  ةبسانملا  نسلا  يف 

يذلا بورشملا  كلذ  الوكاكوك  ةكرش  عنصت  ثیح   ، تاكرش اھعنصت  اھبحي  يتلا 



لمعت يتلا  ةبعللا  ةرایسلا  كلتو  هبرش .) يف  طارفإلاب  هل  حمست  نل  كنكلو   ) هبحي
، اھعیبتو تاجتنملا  كلت  تاكرشلا  عنصت   . وربساھ ةكرش  اھعنصت  دعب  نع  مكحتلاب 
ام عیب  اھیلع  لاملا  ىلع  لصحت  يكلو   ، تاجتنملا عنصت  يكل  لاملل  ةجاحب  يھو 
كلذب مھنإف   ، تاكرشلا مھسأ  سانلا  يرتشي  امدنع   . مھسألا مسا  هیلع  قلطُت 
كلت نم  كلفط  دیفتسي  نل   . اھنم اًریغص  اًءزج  نوكلميو   ، اھیف مھلاومأ  نورمثتسي 
تارارق ذاختا  نأ  يف  ریكفتلاب  أدبیس  هنكلو   ، يلاحلا تقولا  يف  اًریثك  تامولعملا 

. لمشألا ةیلاملا  ةروصلا  يف  مھسي  نأ  هنأش  نم  ءارشلا 

عیبي معطم ال  حتف  لیختي  نأ  كلفط  نم  بلطا   . ةدحاو ةلس  يف  ضیبلا  لك  عضت  ال  • 
هلمع لظیس   ، رئاطش كلت  نوبحي  سانلا  ماد  امو   ، رجروبماھلا رئاطش  ىوس 

دق راقبألا  ضعب  نأ  سانلا  عمس  ول  اذام  نكلو  ؛  لاملا نم  ریثكلا  ينجیسو  اًرھدزم 
رئاطش دعت  ملو  ًاثولم  حبصأ  راقبألا  محل  نأ  نودقتعي  اوأدبو   ، ضرملاب تبیصأ 
ةیلقملا سطاطبلا  لوانت  ىلإ  ةجاحب  مھنأ  سانلا  ررق  وأ  ؟  نآلا دعب  ةنمآ  رجروبماھلا 

رئاطش نم  رثكأ  ماعطلا  نم  اًفانصأ  عیبي  رخآ  معطم  ىلإ  نوبھذي  اوأدبو  اًضيأ 
ةفلتخملا تاجتنملا  نم  ةعومجم  مدقت  نأ  دیجلا  نم  انھ : دوصقملا  ؟  رجروبماھلا

مھأ دحأ  لاثملا  اذھ  ضرعي   . سانلا هديري  ماعطلا  ةمئاق  ىلع  ءيش  كانھ  لظیل 
ىلع موھفملا  اذھ  قبطني  فیك  كیلإو   . عونتلا مساب  فورعملاو   ، رامثتسالا میھافم 

يبسيرك لثم  اھبحت -  ةدحاو  ةكرش  مھسأ  ءارش  يف  بغرت  دق  كنأ  مغر  مھسألا :
نم اًریبك  ءزج  تقلع  دق  نوكتس   ، تلعف نإ  كنإف  لاثملا -  لیبس  ىلع   ، ميرك

. ستانودلا كعكل  ةیلبقتسملا  ةیبعشلا  ىلعو  ةدحاو  ةكرش  ىلع  كتارامثتسا 
، لاملا ةراسخ  رطاخم  للقت  كنإف   ، ةفلتخم تاكرش  نم  اًمھسأ  تكلتما  نإ   ، نكلو

مھسأ ةمیق  عافترال  ةصرف  كانھف   ، تاكرشلا ضعب  مھسأ  ةمیق  تضفخنا  نإ  هنأل 
. ةدیج ةماعلا  كتارامثتسا  نوكتس  يلاتلابو   ، ىرخأ

لضفأ نع  لافطألا  لأسا   . طقف تارم  ثالث  مكنبا -  عم  بیصنایلا  اوبعلا  ءابآلا : اھيأ  • 
كلفط ىأر  امبر  بیصنایلا ." : " كنوبیجیسو  ، ةعرسب لاملا  نم  ریثكلا  ينجل  ةقيرط 
دھاش وأ   ،" ملحلاو لاملا  وھ  هیلإ  جاتحت  ام  لك   " لوح رودت  يتلا  تانالعإلا  ةیعون 
نإف لحلا ." وھ  اذھ   ، معن : " ررقو بیصنایلاب  نیجھتبملا  نيزئافلا  نع  ةيرابخإ  ريراقت 
مدخت ــ سي هعدف   . ةبعصلا ةقيرطلاب  ملعتي  هعد   ، بیصنایلاب اًسووھم  كلفط  ناك 

امد ـ نع ـة  مداقلا ةر  ـ ملا ي  ــ كرا ف ــ شیل  ، الا ــ ك م ــ لتمي نا  ــ نإ ك  ، صا ــ خلا ه  ــ لام
نأ بـ هر  ـ بخأ  ،( زو ـ في ـن  لو  ) زو ـ في ال  امد  ـ نعو  . ىر ـ بك ةزئا  جـ كا  ـ نھ نو  ـ كت
ال ةریبكلا  بي  ـ صنایلا تاقبا  ـ سم فـي  ىر  ـ بكلا ةزئاجلا  بـ زو  ـ فلا ـة  يلامتحا
نأ ةجردل  ةلیئض   ، ةياغلل ةلیئض  ةبسن  يھو   ، ًانویلم يف ٢٥٠  دحاولا  ىدعتت 
ةديرج ترشن   ، تاونس عضب  ذنم   . لاملل ىربك  ةعیضم  نوكتس  اھیف  ةكراشملا 
ىلع ًاّیعوبسأ  رالود  و٧٠٠  نیب ٥٠٠  ام  قفني  ناك  باوب  لوح  اًريرقت  زميات  كرويوین 
ةمواقم نم  نكمتي  ملو   . لعفي مل  هنكلو  ءارثلا  ققحي  نأ  لمأ  ىلع  بیصنایلا  تاقاطب 

يف رامثتساك  هعضو  دق  ناك  ول  هقفنأ  يذلا  لاملاب  ةقلعتملا  تاباسحلا  ءارجإ 



يأ  ، طسوتملا يف  ًاّیعوبسأ  رالود  قفني ٦٠٠  هنأ  ضرتفن  انوعد   . تاكرشلا مھسأ 
لالخ يف   . ًاّيونس ةبسن ٧٪  ينجتس  هتارامثتسا  نأ  ضرتفنل   ، نآلاو  . ًاّيونس رالود   ٣١.٢٠٠
اًما ــــ ع لال ١٨  ــــ خ ي  ــــ فو  ، رالود فلأ  نم ٤٠٠  رثكأ  كلتمیس   ، تاونس  ١٠
ةلیحت ــــ سم تالا  ــــ متحا وأ  عاد  ــــ خ يأ  نود  ن  ــــ م رالود  نوي  ــــ لم كلتمي  ــــ س

ك ــ يلع ي  ــ تلا طا  ــ قنلا ض  ــ عب ى  ــ لع فر  ــ عتلا ل  ــ جأ ن  ــ . م تاقا ــ طب شد  ــــ وأ خ
ىربكلا ةزئاجلاب  زوفلل  ةیقیقحلا  ه  ــ صرف ن  ــ ع ك  ــ لفط ع  ــ م اھ  ــ نع ثد  ــ حتلا

. يلاتلا لودجلا  رظنا   ، بیصنایلل

 

 

ةيدادعإلا ةلحرملا 
 

هنإف  ، ةيدادعإلا ةلحرملا  ةذمالت  هابتنا  تفلي  نأ  هنأش  نم  عوضوم  كانھ  ناك  نإ 
ةيراجت لامعأب  ءدبلا  لوح  رودت  دق  ةیسیئرلا  مھتركف  نأ  مغرو   ، لاملا ينج  نوكیس 
نكمي فیك  مھرابخإ  ربع  مھمامتھا  ةراثإ  ىلع  اًرداق  نوكت  دقف   ، ةرشتنم ریغ 

. الاومأ ردت  نأ  مھلاومأل 

ةمكارتملا دئاوفلا  نع  لاقُي   . موي تاذ  ًاّيرث  كلعجت  نأ  ةمكارتملا  دئاوفلا  نأش  نم  • 
دئاوف ينجت  كنإف   ، كلاومأ رمثتست  امدنع  ببسلا : كیلإو   . ةنماثلا ملاعلا  ةبیجع  اھنإ 
نكلو ؛  عئار اذھو   ، لاملا سأرب  فرعُت  يتلاو   ، اھترمثتسا يتلا  ةیلصألا  غلابملا  ىلع 
لظیس اذھو  ؛  اھرودب دئاوف  ينجت  اھینجت  يتلا  ةدئافلا  ةعور : رثكألا  رمألا  كیلإ 
دئاوفلا مسا  اھیلع  قلطُي   ، دئاوف دئاوفلا  ينجت  امدنعو   . تقولا لاوط  اًّرمتسم 

دق نیتشنيأ " تربلأ   " ىتح هنأ  عاشُيو   . ةریبك ةعرسب  كلاومأ  ومنتسو   ، ةمكارتملا



مكارت ةرتف  تلاط  املك  هنأ  رمألا  يف  ریثملا   . ديدش راھبناب  رمألا  اذھ  نع  ثدحت 
يف اھئدابم  كلفط  ملعت  نأ  مھملا  نم   ، ببسلا اذھل   . اھومن ةعرس  تداز   ، دئاوفلا
روثعلا كنكمي  يتلا  كلت  لثم   ، ةیمكارتلا دئاوفلا  ةبساح  مادختسا  ربعو   ، ةركبم نس 

، ةیكيرمألا تاصروبلاو  ةیلاملا  قاروألا  ةئیھل  عباتلا   Investor. gov عقوم يف  اھیلع 
يأ  ) ًاّيرھش رالود  رفو ٧.٥  هنأ  ضرتفن  انعد  يلي : ام  كلفط  ىلع  ضرعت  نأ  كنكمي 

اھردق ٧٪ ةدئاف  ةبسن  ينجي  ناكو   ، هرمع نم  ةرشاعلا  نم  اًءدب  موي ) لك  رالود  عبر 
. رالود كلتمیس ٥١٨٠٠   ، هرمع نم  نیتسلاو  ةسماخلا  ىلإ  لصي  امدنعف   . ًاّيونس

اًرالود الإ ٨٢٥٠  كلتمي  نلف   ، هرمع نم  نیثالثلاو  ةسماخلا  ىتح  راخدالا  أدبي  مل  نإو 
. طقف

د، ــ يفم ةر  ــ كبم ن  ــ س ي  ــ ف ءد  ــ بلا نأ  و  ــ ه اذ  ــ ه ن  ــ م دافت  ــ سملا سرد  ــ لا
وذ حال  ــ س ة  ــ يمكارتلا د  ــ ئاوفلا ه : ــ تظحالمل مھ  ــ م ر  ــ خآ ر  ــ مأ كا  ــ نھو
اھ ــ ب نيد  ــ ت ي  ــ تلا د  ــ ئاوفلا نإ  ــ ف  ، لاملا ــ ب نيد  ــ ت ت  ــ نك نإ  ــ ف  ، نيد ــ ح

تاقاطبلا مادختساب  علسلا  ءارش  دعي  اذل  ؛  ىرخألا هـي  ـد  ئاوف ينجت  سـ
رظنا  ) اھیلع مدقتل  ءوسلا  ةديدش  ةوطخ  ةليوط  ةرتفل  اھنيد  دادس  مدعو  ةینامتئالا 

(. نويدلا نع  تامولعملا  نم  ديزملل  عبارلا  لصفلا 

اذھ دعيو   ، ةمسقلا ملعتیس   ، عبارلا فصلل  كنبا  لوصوب  ةدعاق ٧٢ ."  " ىلع فرعت  • 
فعاضي يكل  اھیلإ  جاتحي  ةنس  مك  ةفرعمل  ةعرابلا  ةلیحلاب  هفرعتل  ًابسانم  اًتقو 

م ــ سقت ر : ــ مألا ري  ــ سي في  ــ ك ك  ــ يلإ  . دئاوف ينجي  ناك  نإ  هرخدي  يذلا  لاملا 
ي ــ ة ه ــ جیتنلا نوكت  ــ سو  ، كلا ــ اھ م ــ ينجي ي  ــ تلا ةد  ــ ئافلا ى  ــ لع دد ٧٢  ــ علا
ـا مك  ، يأ  ) فعا ــ ضتیل لا  ــ ملا سأر  اھقرغتسي  ــ س ي  ــ تلا تاون  ــ سلا دد  ــ ع
لیبس ىلع   ، اذل دئاوفلا .) ةفاضإ  ـل  بق هراخدا  بـ تأد  بـ يذ  ـ لا لا  ـ ملا  ، ركذ ـ تت
سأر فعاضتیسف  دئاوف ٨٪،  ةبسن  ينجي  باسح  يف  كلام  ترمثتسا  نإ   ، لاثملا
دقعم يضاير  ریسفت  كانھو  وھ ٩ .) ىلع ٨  ةمسق ٧٢  جتان   ) تاونس لالخ ٩  كلام 

نع ثحباو  لجوج  ثحب  كرحم  ىلإ  لخداف   ، تایضايرلا بحت  تنك  نإ   ) رمألا اذھل 
نأ وھ  هتفرعم  ىلإ  كلفط  جاتحي  ام  لك  نكلو  )؛  كلفطل اھحرش  لواحو  ةدعاق ٧٢ 

. ةحجان ةقيرطلا  هذھ 

لافطألا بلغأ  مامتھال  اًریثم  مخضتلا  عوضوم  نوكي  نل   . مخضتلا نم  كسفن  محا  • 
. هرھظ مالآ  نم  نسملا  كمع  ىوكشل  عمتست  امدنع  لاحلا  يھ  املثم  ءابآلاو -  - 
 - تاعو ــ ضوملا ن  ــ مخ م ــ ضتلا د  ــ عي ل،  ــ صفلا اذھ  ةيادب  يف  تحرش  امك   ، نكلو
فـي ةیئار  ـ شلا ـك  نبا ةرد  قـ ـى  لع رثؤت  سـ ـي  تلا اھ -  ـ تلھاجت نإ  ـي  تلا
ـن، مزلا رور  ـ مب يلا : ـ تلا وحنلا  ـك كـ لفطل هحر  ـ شت نأ  ـك  نكمي اذ  ؛ لـ لبقت ـ سملا

مویلا كفلكت  دق   ، لاثملا لیبس  ىلع   . اھيرتشن ـي  تلا ءاي  ـ شألا راع  ـ سأ دادزت 
تاتنس يواست ١٠  ماع ١٩٧٠  يف  تناك  اھنكلو   ، اًدحاو اًرالود  ىولحلا  نم  ةعطق 
رصعلا يف  علسلا  نم  لقأ  اًّمك  كل  يرتشي  حبصأ  رالودلا  نأ  يلجلا  نم   . طقف



(. عطق  ١٠  ) تضم اًماع  ذنم ٤٥  رمألا  هیلع  ناك  امم  ىولحلا ) نم  ةعطق   ) يلاحلا
ناكم يف  هرامثتسا  ربع  ؟  هتمیق نادقف  نم  هلام  يمحي  نأ  نذإ  كلفطل  نكمي  فیك 
يواسي  ، اًقباس تلق  امك   ، يذلاو  ، لقألا ىلع  هرادقم ٣٪  ًاّيونس  اًحبر  هیلع  ردي 

ةعطق نع  انلاثم  رھظي   ) ةیضاملا ةثالثلا  دوقعلا  لالخ  يونسلا  مخضتلا  طسوتم 
ةقيرطب اھراعسأ  دادزت  ةعلس  ال  مخضتلا : نع  ةمھم  ىرخأ  ةطقن  اًضيأ  ىولحلا 

لدعم نم  أطبأ  وأ  عرسأ  ةروصب  اھراعسأ  دادزت  علس  كانھ  لب   ، ىرخألا علسلا  لثامت 
ماع ١٩٧٠، نم  ةبسنب ٥٪  هذھ  ىولحلا  ةعطق  رعس  داز   ، ةلاحلا هذھ  يف   . مخضتلا

تقولا يف  فراصملا  عفدت  نكلو  )؛  ةرتفلا كلت  لالخ  مخضتلا  لدعم  ةعرس  ةیطختم 
دعيو  . ةياغلل اًّمھم  رامثتسالا  دعُي   ، ببسلا اذھل  نع ١٪،  لقت  دئاوف  ةبسن  يلاحلا 
ثیح  ، ةیمھألا نم  ریبك  ردق  ىلع  اًرمأ  نآلا  ذنم  میھافملا  كلت  بعوتسي  كنبا  لعج 
ىلإ هدعاقت  تارخدم  نم  ضعب  ليوحتل  ةجاحلا  ببس  مھف  ىلع  هدعاسیس  هنإ 
رمألا اذھ  هحنمیسف  نآلا  امأ  ةحفص ١٦٣ .) رظنا   ، رمألا اذھ  نع  ديزملل   ) مھسأ
لالخ امھتایح  نع  امھثيدح  ءانثأ  يف  هادج  هلوقي  دق  ام  كردیل  ةدیج  ةركذت 

، اًحیحص اذھ  ناك  امبر   ، يدج : " تارالود فلكي ١٠  ءاذحلا  ناك  امدنع  تاینیسمخلا 
اًري ــــ ثك تلق  دق  سانلا  بتاور  نأو  مخضتلا  نع  ءيش  لك  تیسن  كنكلو 
فال ــــ تخا ىد  ــــ م موھ  ــــ فمل بذ  ــــ جني ك  ــــ لفط نا  ــــ ك نإ  ". ) اًض ــــ يأ
ةب ــ ساح مدخت  ــ سي نأ  ه  ــ نكمي  ، ىر ــ خأ ى  ــ لإ ة  ــ بقح ن  ـــ ه م ــــ نیعب غ  ــــ لبم

bls. gov / data / inflation - ل : ــ معلا تاءا  ــ صحإ ب  ــ تكم عقو  ــ م مخ  ــ ضت
.( calculator. htm



ملعت اھنكلو ال   ، ةحرم رامثتسالا  تاركسعمو  ةیلاملا  قاروألا  قوس  باعلأ  نوكت  دق 
راشتنالا ةعساو  ةیلاملا  قاروألا  قوس  باعلأ  تحبصأ   . ةیقیقحلا رامثتسالا  تاراھم 



لوصفلا يفو  ةيدنألا  يف  لافطألل  نكمي  امك   ، دالبلا ءاحنأ  عیمج  يف  سرادملا  يف 
يذلا لاملا  نوكي  ام  ةداع  نكلو   ، ةیقیقح اًمھسأ  عبتت  ةيرامثتسا  ظفاحم  اوئشني  نأ 

رامثتسالا تاركسعم  تحبصأ   ، ةریخألا ماوعألا  يفو   . ًاّیضارتفا اھیف  هنورمثتسي 
تاركسعملا كلت  دحأ  ىلإ  كلفط  لسرت  نأ  كنكمي  ثیح   ، ىرخألا يھ  ةعئاش 

لوصفلا كلت  لمعت   . تيرتس لوو  ةرقابع  دحأ  وھو  كل  دوعیسو   ، نیعوبسأ ةدمل 
ثاحبألا ضعب  ءارجإ  عم  هنأ  اھسفن : ةركفلل  جيورتلا  ىلع  تاركسعملاو  ةيدنألاو 

كانھ نكلو  ؟  كلذك سیلأ   ، طیسب رمألا   . ةحجانلا مھسألا  ضعب  رایتخا  كنكمي 
مھسأ راعسأ  ةعباتم  ىلع  نولمعي  يذلا  نیللحملا  فالآ  كانھ  نیتلكشم :
جئاتنل نولصوتي  ام  ةداعو  ضفخنتس -  مأ  عفترتس  تناك  ام  اذإ  لیلحتو  تاكرشلا 
فرعي نأ  هیلع  نوكیس   ، ةحجانلا مھسألا  ءاقتنا  نم  كلفط  نكمتي  يكلو   . ةئطاخ
كنبا ةطحم  تناك  نإ  ىتح   ، اًنكمم سیل  اذھو   . نیعمتجم نیللحملا  كئلوأ  نم  رثكأ 
باعلألا كلتب  ةقلعتملا  ىرخألا  ةریبكلا  ةلكشملا  . CNBC يھ زافلتلا  ىلع  ةلضفملا 

نیب ام  حوارتت  تارتف  لافطألا  اھبلغأ  حنمت  ثیح   ، تقولا قیض  يھ  تاركسعملاو 
؛ مھیسفانم مھسأ  ىطختتس  يتلا  مھسألا  اوراتخي  يكل  رھشأ  وأ  عیباسأ  ةعضب 
ام وھو   ، ةعيرسلا ةریبكلا  حابرألا  تاذ  ةرطخلا  مھسألا  ىلإ  ءوجللا  ينعي  يذلا  رمألا 

هحاجن ةیلامتحا  دادزت  يذلاو  دمألا  ليوط  عونتملا  رامثتسالا  موھفم  عم  ضقانتي 
كلفطل ةبسنلاب  ةحرم  نوكت  دق  ةیلاملا  باعلألا  نأ  يف  كش  ال   . عقاولا ضرأ  ىلع 

هل ةيدلج  ةبیقح  ءارش  نم  الدب  نكلو  ؛  ماع هجوب  رامثتسالاب  همامتھا  نم  ديزت  دقو 
ةكرش يف  هل  ةفیظو  نیمأت  ةلواحمو  لانروج  تيرتس  لوو  ةديرج  يف  كارتشاو 

. اذھ لجأ  نم  ةءارقلا  لصاو  اذل  ؛  رمألا نع  ةیقیقح  ةركف  هحنما   ، يلناتس ناجروم 

تقولا يف   ، اًنسح  . رامثتسالل ةیكذلاو  ةلھسلا  ةقيرطلا  يھ  مھسألا  تارشؤم  • 
نم ةيدرفلا  مھسألا  يف  رامثتسالا  نأ  اًخسار  اًداقتعا  كلتمت  تحبصأ   ، يلاحلا
لوا ـ حت نأ  نو  ـ نجلا مـن  ه  ــ نأب ر  ــ قأ ؟  نآلا ثدحیس  اذام   ، نكلو ؛  ىقمحلا لامعأ 
نوھ ـ جاوي مـا  ةدا  عـ نيذ  ـ لا عبار  ـ لا ـف  صلا ةذ  ـ مالت مـع  عو  ـ ضوملا اذ  هـ ةرا  ـ ثإ

ـب لغأ نأ  تف  ـ شتكا ـي  نكلو  . ةير ـ سلا مھ  ـ تانازخ ما  ـ قرأ ركذ  ةبوع فـي تـ صـ
رامثتسالل ةیسیئرلا  میھافملا  باعیتسا  مھ  ـ نكمي ـن  سلا هذ  هـ فـي  لا  ـ فطألا

نم انشقان  امك   . رمألا عجارن  انوعد  اذل  ؛  اھملعت نوبحيو  مھسألا -  تارشؤم  يف 
عون نم  الدب  ةفلتخملا  مھسألا  نم  ریثكلا  يف  رامثتسالا  وأ  عيونتلا -  نأش  نم   ، لبق
عفترت دقف   ، مھسألا ضعب  ةمیق  تضفخنا  نإ  هنأل   ، رطخلا نم  للقي  نأ  اھنم -  دحاو 

. رخآلا اھضعب  ةمیق 

مھسألا نم  تائم  عضب  يف  كلاومأ  رمثتست  نأ  يھ  مھسألا  عيونتل  ةقيرط  لضفأو 
مادختسا يھ  اذھ  لعفل  ةقيرط  لضفأو   . ةدحاو ةرم  فالآ  ةعضب  ىتح  وأ 

ىعدُي ریھش  رشؤم  كانھ   . مھسألا نم  ةزھاج  ةعومجم  ربتعت  يتلاو   ، تارشؤملا
مھسأ نم  ىلع ٣٠  يوتحي  يذلاو   ، ةطسوتملا ةیعانصلا  مھسألل  زنوج  واد  رشؤم 

ىلع ٥٠٠ يوتحيو  زروب ٥٠٠،  دنآ  دردناتس  وھ  رخآ  رشؤم  كانھو   . ىربكلا تاكرشلا 



وأ  ، ةنمآلا راعسألا  ثاحبأ  زكرم  ىمسُي  اًرشؤم  كانھ  نأ  امك   . ىربكلا مھسألا  نم 
مھس ىلع ٤٠٠٠  يوتحي  يذلاو   ، ةیكيرمألا ةیلاملا  قاروألا  قوس  يلامجإ  رشؤم 

. ًابيرقت

هیلع قلطُي  ام  يرتشت  نأ  وھ  تارشؤملا  هذھ  دحأ  يف  رامثتسالل  ةقيرط  لھسأو 
لاومأ عمجت  تارامثتسا  نع  ةرابع  وھو   ، ينواعتلا مھسألا  رشؤم  قودنص  مسا 
يتلا مھسألا  نم  ديدعلا  يف  لاومألا  كلت  رامثتسا  متي  مث   ، نيرمثتسملا نم  ریثكلا 
اوسیل ةيدادعإلا  ةلحرملا  يف  لافطألا  بلغأ  نأ  يف  كش  . ال  هنیعب رشؤم  اھيوتحي 

ىلع مھدعاست  نأ  عئارلا  نم  نكلو  ؛  دعب ةیقیقح  لاومأ  رامثتسال  دادعتسا  ىلع 
ةلحرملا مسق  حفصتف   ، هنسل اًقباس  كلفط  ناك  نإو   ) ةحجانلا مھسألا  يف  ریكفتلا 

(. تامولعملا نم  ديزملل  ةيوناثلا 

كراكفأ ىدم  نع  رظنلا  ضغب   . رامثتسالا نع  مكتانب  عم  اوثدحت  ءابآلا : اھيأ  • 
، كتنبا عم  رامثتسالا  نع  ثدحتلا  كنم -  يعو  نود  بنجتت -  الأ  نم  دكأت   ، ةیمدقتلا

ةعومجم ىلع  ساسكتو  انیلوراك  ثرون  ةيالو  اتعماج  اھترجأ  ةسارد  تلصوت  دقلف 
ثدحتلا ىلإ  نولیمي  ءابآلا  نأ  ىلإ  اًماع  نیب ٨ و ١٧  ام  مھرامعأ  حوارتت  لافطألا  نم 

رمألا اذھل  نوكي  دقو   ، تایتفلا عم  هنع  ثدحتلا  نم  رثكأ  رامثتسالا  نع  ةیبصلا  عم 
و٣٥ نیب ٢٢  ام  مھرامعأ  حوارتت  اًصاخشأ  لمش  عالطتسا  يف  ةمیخو : بقاوع 
يف  ، دعاقتلا لجأ  نم  راخدالا  نأدب  دق  ءاسنلا  نم  طقف  ةبسن ٥٦٪  تناك   ، اًماع
لقأ اًروجأ  نیضاقتي  ءاسنلا  نأ  ةقیقح  نأ  يف  كش  . ال  لاجرلا نم  ةبسن ٦١٪  لباقم 

، رخآ ببس  كانھ  نوكي  دق  نكلو   ، ءاسنلا نم  تارخدملا  دادعأ  ةلق  بابسأ  نیب  نم 
. رامثتسالا نع  نھتامولعم  ةلق  وھو  الأ 

 

ةيوناثلا ةلحرملا 
 

فئاظو يف  مھلمع  نم  هونج  يذلا  لاملا  نم  اًضعب  نیقھارملا  نم  ریثكلا  كلتمي 
كنبا ةدعاسم  لجأ  نم  تقولا  اذھ  مدختسا   . رخآ ردصم  يأ  نم  وأ  يئزج  ماود  تاذ 
لاملا رخدي  رمثتسمك  اًضيأ  لب   ، بسحف رخدم  هنأ  ىلع  سیل   ، هسفنل رظنلا  ىلع 

. ليوطلا ىدملا  ىلع 

يقلأ تنك  امدنع   . كلمع نم  هینجت  يذلا  لاملاب  ًاّيدرف  دعاقت  باسح  حتفا  • 
هدي ةبلطلا  دحأ  عفر   ، دیعبلاب سیل  نمز  ذنم  تاعماجلا  نم  ةدحاو  يف  ةرضاحم 
ثدح ةيوناثلا -  هتسارد  لالخ  اھركذتي  يتلا  تاظحللا  مھأ  نم  ةدحاو  نع  ثدحتیل 
كلذ يف  ةیلھألا  برحلا  مھل  سردي  نل  هنأ  خيراتلا  ةدام  ملعم  نلعأ  امدنع  اذھ 

اھلمكأب ةصحلا  ملعملا  سرك   ، اذھ نم  الدبو   ، اًقباس هل  ًاططخم  ناك  امك   ، مویلا
ةقيرط لضفأ  نوكیس  اھدحأ  حتف  نأ  فیكو  ةيدرفلا  دعاقتلا  تاباسح  نع  ثيدحلل 



ةحیصن عبتا  هنأب  بلاطلا  ينربخأو   . تقولا رورمب  هتارخدم  ةدايز  ىلع  ءرملا  دعاست 
تینمتف  . يدرفلا هدعاقت  باسح  يف  تارالودلا  فالآ  لعفلاب  كلتمي  حبصأو  هملعم 

! يرقبع وھ  مك  هربخأو  روفلا  ىلع  هب  لصتأل  ملعملا  اذھ  مسا  نع  هتلأس  ينأ  ول 

يف تركذ  امكو   ، كلاومأ اھب  عضتل  ةعئار  تاباسح  ةيدرفلا  دعاقتلا  تاباسح  دعت 
تاباسح دعت  اھنإ  ثیح   ،" دعاقت  " تاباسح اھربتعت  نأ  أطخلا  نم   ، ثلاثلا لصفلا 

يف هرمثتست  يذلا  لاملا  نأ  ؟  اھتابقع ام   . رامعألا عیمج  بسانت  ةدیج  رامثتسا 
بیج فورصم  نوكي  نأ  نكمي  ال   ) لمعلا نم  يتأي  نأ  بجي  ةيدرفلا  دعاقتلا  تاباسح 

ةلحرملا يف  كنبال  نكمي  يذلا  عونلاو  كدالیم .) موي  يف  اھیلع  تلصح  ايادھ  وأ 
كنبال نكميو   ، ثور تاباسح  ىمسُي  ةيدرفلا  دعاقتلا  تاباسح  نم  هحتف  ةيوناثلا 
عفدي نأ  نود  نم  ديري -  تقو  يأ  يف  ثور  تاباسح  يف  هرخدا  يذلا  لاملا  بحس 
دئاوفلا ىلع  تامارغ  وأ  بئارض  عفد  هیلع  نوكیس  امبرو   ، تامارغ وأ  بئارض  ةيأ 
فصنو نیسمخلاو  ةعساتلا  يف  حبصي  نأ  لبق  لاملا  بحسو   ، هلاومأ اھینجت  يتلا 

. هرمع نم  ماعلا 

كلت يف  عضوي  يذلا  لاملا  نإ  ؟  نذإ ثور  تاباسحل  ةدشب  اًسمحتم  يننورت  َِمل 
، اًریثك فعاضتي  لاملا  اذھ  لعجیس  يذلا  رمألا   ، بئارضلا نم  ًءافعإ  دادزي  تاباسحلا 

يذلا لاملا  نم  رالود  عضو ١٠٠٠  هنأ  ضرتفن  انعد   . اًركبم راخدالا  كنبا  أدب  نإ  ةصاخ 
تاونس عبرأ  رادم  ىلع  ثور  باسح  يف  ةیفیصلا  ةلطعلا  لالخ  لمعلا  نم  هانج 
باسحلا ىلإ  فضي  ملو  لاملا  راخدا  نع  فقوت  نإو   . اًماع ىلإ ١٨  نس ١٥  نم  ةيادب 

يلاوح  ، اًماع غلبي ٦٥  امدنع   ، كلتمیس  ، ومني لاملا  كرت  هنكلو   ، رخآ اًدحاو  اًسنب  ولو 
ىتح كنبا  رظتنا  نإ  نكلو  ؛  ًاّيونس ةبسن ٧٪  ينجت  هتارخدم  تناك  نإ   ، رالود فالآ   ١٠٧
ىتح تاونس  ةدمل ٤  رالود  رخدي ١٠٠٠  أدب  مث  هرمع  نم  نيرشعلاو  ةسماخلا  غلبي 

ام ىلع  باسحلا  اذھ  يوتحیسف   ، فقوت مث  هرمع  نم  نيرشعلاو  ةنماثلا  يف  حبصي 
اذل  . هرمع نم  نیتسلاو  ةسماخلا  يف  حبصي  امدنع  رالود  فلأ  ىلع ٥٠  الیلق  ديزي 

بئارضلا نم  ًاّیفعم  لاملا  مكارت  عم  ماوعألا  نم  ديزملا  ةفاضإو  اًركبم  ءدبلا  نأش  نم 
. اًریبك اًقراف  ثدحُي  نأ 

هرخدي يذلا  هسفن  لاملا  رادقم  كنبال  عفدا   ، رمألا ةفلكت  لمحت  ىلع  اًرداق  تنك  نإ 
ئطاشلا ىلع  ذقنمك  لمع  كنبا  نأ  ضرتفن  انعد   . يدرفلا دعاقتلا  باسح  يف 

رالود اھنم ٥٠٠  عضي  نأ  ررقو   ، رالود فالآ  ينج ٣  نم  نكمتو  ةیفیصلا  ةلطعلا  لاوط 
عضو نم  هنكمي  يذلا  رمألا  ؛  ىرخأ رالود  هحنمت ٥٠٠  نأ  كنكمي   . ثور باسح  يف 
دعب اھیلع  لصحتیس  يتلا  غلابملا  نم  رمألا  اذھ  فعاضي  نل   . باسحلا يف  رالود   ١٠٠٠
نم ریثكلا  اھمدقت  يتلا  غلابملا  نم  اًضيأ  ديزیس  لب   ، بسحف تاونس  ةدع  رورم 
نأ ركذت   . لماك ماودب  لمع  ىلع  لصحي  نأ  درجمب  دعاقتلا  تاباسح  ىلإ  تاكرشلا 
نم نكمت  يتلا  لاومألا  يھ  تاباسحلا  كلت  يف  هراخدا  كنبال  نكمي  غلبم  ربكأ 

. ماعلا لالخ  اھینج 



تارشؤم قودنص  وأ  تارشؤم  ليومت  قودنص  يف  ثور  باسح  لاومأ  رمثتسا  • 
بجي كنبا  نأ  نآلا  ملعت  تحبصأ  دقل   ، اًنسح  . رخآ ءيش  لك  سناو   ، ةلوادتم مھسأ 

نأ درجمب  ؟  دعب اذام   . دعاقتلل ةيدرفلا  ثور  تاباسح  يف  هبتار  نم  اًءزج  رخدي  نأ 
رامثتسالا نم  اًعون  راتخي  نأ  هیلع  نوكیس   ، ثور تاباسح  يف  هلام  كنبا  رخدي 

ىلإ يتحیصن  میسقت  نكمي  يھ : ةدیجلا  رابخألاو   ، لاومألا كلت  ةیمنت  نم  هنكمي 
: نيرایخ

رظنا  ، اھنع تامولعملا  ةعجارم  لجأ  نم   ) تارشؤملا ليومت  قودنص  وھ  لوألا  رایخلا 
يأ يف  كلاومأ  رامثتساب  أدبت  امدنع  هنأ  كنبال  رسفت  نأ  مھملا  نم  ةحفص ١٥٦ .)
ةروص يف  تارامثتسالا  ةكرش  كنم  هذخأت  لاملا  اذھ  نم  ءزج  كانھ   ، ءيش

قلعتملا دیجلا  رمألا   . تارامثتسالا تافورصم  اذھ  ىمسُيو  ؛  باعتأو تافورصم 
نأ ىلإ  عجري  اذھو   ، ةریبك تافورصم  بسن  بلطتت  ال  اھنأ  تارشؤملا  قيدانصب 
نم مھسألا  راتخیل  مھسأ  ريدمل  لاملا  عفد  كنم  بلطتت  ال  تارشؤملا  قيدانص 
رارغ ىلع  مھسألا  نم  ةزھاج  تاعومجم  ءارش  يف  كلاومأ  مدختسُت  ثیح   ، كلجأ

ة. ــ يكيرمألا ة  ــ يلاملا قاروألا  قوس  يلامجإل   CRSP رشؤم وأ  يب ٥٠٠  دنآ  سإ 
قيدان ـ صلا ـك  لت نأ  ثا  ـ حبألا ترھ  ـ ظأ ةلھذ : ـ ملا ـة  قیقحلاب مكربخأ  ــ س  ، اذ ــ ل
تاحا ـ جن ـق  قحت ال  مھ  ـ سألا ءار  ـ بخلا اھ  ـ يف را  ـ تخي ـي  تلا ـط  سوتملا فـي 

تارشؤملا قيدانص  ـر  بتعت بب  ـ سلا اذھ  لـ  ، تار ـ شؤملا قيدان  صـ ـى  لع ـد  يزت
. لضفألا رایخلا 

نم مدقملا  ةیلاملا  قاروألا  قوس  يلامجإل  باوش  تارشؤم  قودنص  بحأ  يننإ 
كنم بلطتي  يذلاو  تافورصملا ٠.٠٩٪)،  ةبسن   ) ةصاقملل باوش  زلراشت  ةكرش 
دراجناف تارشؤم  قودنص  يتأي  هدعبو   . رالود اھرادقم ١٠٠٠  ةیلوأ  تارامثتسا 

كنم بلطتي  يذلاو   ،  ( تافورصم ٠.١٦٪ ةبسن   ) ةیلاملا قاروألا  قوس  يلامجإل 
نيذھ نع  تامولعملا  نم  ديزملل   . رالود اھرادقم ٣٠٠٠  ةیلوأ  تارامثتسا 
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. قلقت ، ال  اًنسح ؟  هتارامثتسا أدبیل  رالود  كنبا ١٠٠٠  كلتمي  الأ 

بولسأ هنإ  تارشؤملا : قيدانص  يف  رامثتسالا  قرطلا  ىتشب  هبشي  يناثلا  رایخلا 
نم عونلا  اذھ  يف  رامثتسالا  نكمي   . ةلوادتملا مھسألا  قيدانص  ىمسُي  رامثتسا 

يلامجإل  CRSP و يب ٥٠٠  دنآ  سإ  رارغ  ىلع  ةزھاجلا  تارشؤملا  ربع  قيدانصلا 
بلطتت ، ال  مھسألا تارشؤم  قيدانص  لثم  اھلثمو   . ةیكيرمألا ةیلاملا  قاروألا  قوس 
راعسأ نأ  وھ  نیعونلا  نیب  دیحولا  قرافلا   . ةریبك ةيرامثتسا  تافورصم  ةبسن 
ةدايزلاب بذبذتي  ةلوادتملا  مھسألا  قيدانص  ةلاح  يف  اھعفدت  يتلا  مھسألا 
ةدحاو ةرم  تارشؤملا  قيدانص  مھسأ  راعسأ  ریغتت  نیح  يف   ، مویلا لالخ  ناصقنلاو 
قيدانص ءارشو  عیب  لباقم  تالومع  ىلع  لصحت  تاكرشلا  ضعب  نأ  مغرو   . موي لك 

. لعفت يتلا ال  تاكرشلا  ضعب  ىلع  رثعت  دق  كنإف   ، ةلوادتملا مھسألا 



قودنص رشؤم  رارغ  ىلع  ةلوادتملا  مھسألا  قيدانص  يف  رمثتست  نأ  كنكمي 
رالود لباقم ١٠٠  ةیلاملا  قاروألا  قوس  يلامجإ  نع  ةلوادتملا  مھسألل  دراجناف 
ةیلاملا قاروألا  قوس  يلامجإل   CRSP تارشؤم قودنص  عبتي  يذلاو   ، طقف

نم ىفعم  دحاو  مھس  ولو  ءارش  كنكمي   ، روطسلا هذھ  ةباتك  تقو  يف   . ةیكيرمألا
ةكرش هددحت  يذلا  ىندألا  دحلا  نأشب  قلقت  الو  دراجناف  ةكرش  نم  تالومعلا 

ةلوادتملا باوش  مھسأ  قودنص  ءارش  كنكمي  امك   ، رالود فالآ  ةثالثب  دراجناف 
. لقأ ةيرامثتسا  تافورصم  بسن  بلطتي  يذلاو   ، ربكألا ةیكيرمألا  قوسلل 

ًاّیموي ةلوادتملا  مھسألا  تارشؤم  ءارشو  عیب  ىلع  رداق  كنأ  مغر  دیحو : ريذحت  كانھ 
نأ بجي  لب   ، اذھ لعف  مدع  كیلع  بجي  هنإف   ، ةيدرفلا مھسألا  عم  لاحلا  يھ  املثم 
كیلع بجي  تارشؤملا -  قيدانص  ةلماعم  سفنب  ةلوادتملا  مھسألا  قيدانص  لماعت 

ام لك   . ةیلاملا قاروألا  قوس  ىلع  بلغتلا  ةلواحمل  ةرساخلا  ةبعللا  سرامت  الأ 
نم ةليوط  تارتف  رادم  ىلع  ماع  هجوب  قوسلا  طاشن  يف  ةكراشملا  وھ  كیلع 

. نمزلا
 

ةثيدحلا تاساردلا  تلصوت   . تببحأ نإ  رشلا ) ال   ) ریخلا لجأ  نم  رمثتست  نأ  كنكمي  • 
اياضقلا معدت  يتلا  تاكرشلا  مھسأ  ءارش  ىلع  ةدشب  نوزكري  بابشلا  نأ  ىلإ 

نأ رامثتسالاب -  رمألا  قلعتي  امدنع  يقطنملا -  نم  اذل  ؛  اھنورصاني يتلا  ةیعمتجملا 
نإف  . ةیعامتجالا ةیلوئسملا  قيدانص  مسا  هیلع  قلطُي  امیف  هتارامثتسا  كنبا  عضي 

ة ــ يبھذ ةصرف  كل  رفاوتتسف   ، نیخدتلا يھراك  نمو  ةئیبلا  يرصانم  نم  كنبا  ناك 
ـة. يعامتجالا ةیلوئ  ــ سملا قيدان  ــ ص ل  ــ مع ة  ــ يفیك ن  ــ ع ه  ــ عم ثد  ــ حتلل
رار ـى غـ لع اھ  ـ نیعب تاعان  مھ فـي صـ ـ لاومأ نورمثت  ـ سي صاخ ال  ـ شألا ـض  عبو
تاكرش فـي  رامثت  ـ سالا عـن  نور  ـ خآ ـث  حبي ني  حـ فـي   ، حال ـ سلا وأ  ـغ  بتلا
ةدیج ةعمس  كلتمت   ، ةیملاع تاكرش  تناك  نإ   ، وأ  ، ةدیج ةروصب  اھیفظوم  لماعت 
يف رامثتسالا  ىلإ  نوعسي  نمم  اًضعب  كانھ  نأ  امك   ، ناسنإلا قوقح  ةرصانم  يف 
كتلصو لھ   . ةئیبلا ىلع  ظافحلا  وأ  ةقاطلا  ریفوت  تالاجم  يف  لمعت  يتلا  تاكرشلا 
ثیحب هلاومأ  رمثتسي  نأ  كنبال  ةيرامثتسالا  قيدانصلا  كلت  حمستس  ؟  ةروصلا
ةیحض عوقولا  بنجت  ىلع  هتدعاسم  كیلع  نوكتس  نكلو   ، هئدابم ىلع  ظفاحي 
قيدانص ةيأ  نع  دعتبا   ، اًمئاد لاحلا  يھ  امكو   . نیعرابلا ةماعلا  تاقالعلا  يفظومل 

لجأ نمو   . ةعفترم ةيرامثتسا  تافورصم  بسن  وأ  تالومع  كنم  بلطتت  ةيرامثتسا 
SocialFund. عقوم رز   ، ةفلكتلا ةضفخنم  تارایخلا  ىلع  روثعلا  ىلع  كنبا  ةدعاسم 

تافورصم ةبسن  )  FTSE يعامتجالا دراجناف  تارشؤم  قودنصب  مكحصنأو  . com
، ةلوادتم مھسأ  تارشؤم  قيدانص  نع  ثحبي  كنبا  ناك  نإ  وأ   ،  ( ةيرامثتسا ٠.٢٥٪

ةیعامتجالا مھسألل   ٤٠٠ MSCI KLD زرياش يآ  ةكرش  يف  ثحبلا  كنكمي 
(. ةيرامثتسا تافورصم   ٪٠.٥٠  ) ةلوادتملا



 

ةیعماجلا ةلحرملا 
 

اھلمحتتس يتلا  ربكألا  ةیلامجإلا  تاقفنلا  تاذ  ةرتفلا  يھ  ةعماجلا  نوكت  ام  ةداع 
وجيرخ ينجي  ام  ةداع   . اًعئار اًرامثتسا  نوكت  دق  اھنأ  امك   ، كدالوأ ةایح  لالخ 
نوكلمي تاعماجلا ال  ةبلط  نأ  الإ   ، مھتایح رادم  ىلع  مھریغ  نم  ربكأ  الام  تاعماجلا 

كردي كنبا  لعجت  نأ  كیلع  لاقُيو   . ةيرامثتسا تاباسح  يف  هوعضیل  لاملا  نم  ریثكلا 
. رامثتسالاب ةقلعتملا  ةیلاتلا  میھافملا 

ناك  ، تاینینامثلا لالخ   . اھحنمل تاعماجلا  رامثتسا  ةیفیك  نع  ثدحتلا  كنكمي  • 
ىلع جاجتحاك   ، ةریبك ةلكشم  لثمي  ایقيرفإ  بونج  ةلود  نم  تارامثتسالا  بورھ 

مدختست الأ  نوبلطي  تاعماجلا  ةبلط  حبصأ   ، مویلاو  . ةيرصنعلا ةلودلا  تاسایس 
، يرفحلا دوقولا  يف  رامثتسالا  يف  اھنوعفدي  يتلا  تافورصملا  تاعماجلا 
، رمألا اذھ  لثمب  مامتھالا  كنبا  رھظأ  نإ   . ةقيرعلا تاعماجلا  ضعب  مھل  تباجتساو 
تاذ تاكرشلا  كلذكو  ةئیبلل  ةقيدصلا  تاكرشلا  تاسراممب  هناميإ  نأ  هل  رھظأف 
حرتقا  . ةياھنلا يف  اًریبك  اًقراف  عنصیس  ناسنإلا  قوقحب  قلعتي  امیف  ةدیجلا  ةعمسلا 

،(  Endowmentethics. org ةلوئسملا (  حنملا  فلاحت  عم  لصاوتي  نأ  كنبا  ىلع 
ءاشنإ ةیفیك  نیبت  ىلع  نيرخآلا  ةبلطلا  دعاست  ةبلطلا  اھسسأ  ةسسؤم  يھو 

. مھب ةصاخلا  ةعطاقملا  تالمح 

ةضئاف ًالاومأ  تاعماجلا  ةبلط  بلغأ  كلتمي  ال   . لاملا قيدانص  يف  كتارخدم  عض  • 
، هنأ مغرو   ، لاومأ ةيأ  ةراسخ  لمحت  اًضيأ  مھنكمي  ال  لب   ، بسحف مھتجاح  نع 
قو ــــ فت اًحا  ــــ برأ مھ  ــــ سألا ي  ــــ تارامثتسالا ف تققح   ، ليوطلا ىدملا  ىلع 
نإ ــــ ةحف ١٤٩)، ف ــــ ص لود  ــــ جلا ر  ــــ ظنا  ) ةیفر ــــ صملا تابا  ــــ سحلا حا  ــــ برأ
بلا ــ طل ن  ــ كمي د ال  ــ ر. ق ــ خآل ما  ــ ن ع ــ اھ م ــ ثد ل ــ حي د  ــ ًابذبذ ق ــــ كا ت ــــ نھ
قودنص دعي   . هتارخدمب ةرطا  ــ خملا ن  ــ م ىوت  ــ سملا اذ  ــ ه ل  ــ محتي نأ  ة  ــ عماجلا
قيدانصلا نم  ددحم  عون  نع  ةرابع   ، لاملا قودنص  مساب  اًضيأ  فرعُيو   ، لاملا قوس 

قيدانص نوكت  ام  ةداع   . ةیفرصملا راخدالا  تاباسح  نع  اليدب  مدقت  يتلا  ةینواعتلا 
امدنع اھنم  لاملا  بحست  نأ  كنكمي  هنأ  ىنعمب   ، ةلئاسو ةرقتسمو  ةنمآ  لاملا 
تادئاع عفدت  لاملا  قيدانص  تناك  يضاملا  يف  كلذكو   ، تامارغ ةيأ  عفد  نود  ديرت 
مغرو  ) . ةیفرصملا راخدالا  تاباسح  نم  اھیلع  لصحت  يتلا  ةدئافلا  راعسأ  نم  ربكأ 
لثم عئادولا  ىلع  نیمأتلل  ةیلاردیفلا  ةسسؤملا  ربع  ةنومضم  تسیل  اھنأ 
اتناك امھاتلكو   ، لاملا ةراسخل  طقف  ناتلاح  كانھ  تناك   ، ةیفرصملا تاباسحلا 
تقو ــ لا ي  ــ ف رالود .) ل  ــ ك ن  ــ م تاتن  ــ س ةع  ــ ضب ىدعتت  ال  ةلیئض  ةراسخ 

ـد ئاوف برا  ـ قت ـة  ضفخنم د  ــ ئاوف عفد  ــ لا ت ــ ملا قيدان  ــ تحب ص ــ صأ  ، يلا ــ حلا
ـم لعي ـا  ملثمو  ، نا ـ يحألا ـض  عب ـل فـي  قأ ـا  مبرو  ، ةیفر ـ صملا را  ـ خدالا تابا  ـ سح



يف هتمیق  دقفي  دق  ءيش  يأ  نإف   ،( رمثتسا وأ   ) ةرطاخملا ـى  لع مد  ـ قأ كـل مـن 
لاملا قيدانص  عضو  لصاو   ، تانامض دجوت  هنأ ال  مغرو   . ديدج نم  عفتریل  دوعيو  ةرتف 
ىلإ دوعت  امبر   ، ةعماجلا ىلإ  كلفط  هیف  لصي  يذلا  تقولا  يفف   ، كرابتعا يف 
يعقوم ىلع  لاومألا  قيدانص  نیب  نراقي  نأ  كنبال  نكميو   . ىلوألا اھتلاح 

.CraneData. com و iMoneyNet. com

 

بابشلا ةلحرم 
 

نيذلا تاعماجلا  يجيرخ  نم  ریثكلل  ةبسنلاب  لانملا  دیعب  اًملح  رامثتسالا  ودبي  دق 
ضورقلا ىلإ  لاملا  نم  ریثكلاب  نونيدي  نولازي  الو   ، ةلیئض تابترم  نوضاقتي 

كنبا عجشتل  هلوق  كیلع  ام  كیلإ   . ةریبكلا ةديدجلا  تامازتلالا  نم  اھریغو   ، ةیساردلا
. ةلیئض غلابمب  أدبي  نأ  ينعي  اذھ  ناك  نإ  ىتح   ، رامثتسالا ىلع 

رھظُت نأ  بیجعلا  نم  سیل   . ةرطاخملا سایقم  نم  كعقوم  ىلع  فرعت  • 



نع ةدشب  نوفزعي  مھرامعأ  نم  تانيرشعلا  يف  بابشلا  نأ  يأرلا  تاعالطتسا 
تءاسو  ، ةقباسلا ةرتفلا  يف  ّزتھم  اً داصتقالا  ناك  دقف   . مھسألا يف  رامثتسالا 
بابشلا ءالؤھ  نم  ریثكلا  أشنو   ،( ةداع قح  نع   ) تيرتس لوو  تاسسؤم  ةعمس 

راغص دض  لمعت  تحبصأ  قوسلا  نأ  ىلع  ملأب  نورسحتي  مھيوذ  عامس  ىلع 
رامثتسالا نم  لیجلا  اذھ  فوخ  نع  هلضفأ  يذلا  صیخلتلا  ىتأ  دقو   . نيرمثتسملا

امدنع تنك  : " كيو يذ  ةديرج  يف  لمعي  باش  يراجت  لسارم  وھو   ، ربوك ناير  نم 
تنكو  ، ينقنخت ةقالمع  اًدي  كانھ  نأك  رعشأ  دعاقتلا  باسح  ىلع  ةرظن  يقلأ 
ينلعجتس يتلا  ةيرامثتسالا  تارایخلا  يأ  مھف  ةلواحم  ىلع  اًریقف  توملا  لضفأ 

ىد مـ حي  ــ ضوت ن  ــ م ت  ــ نكمت ك  ــ نأ و  ــ ل ى  ــ نمتأ  ، نآلاو ةياھنلا ." يف  ًاّيرث 
ـة، يلاملا قاروألا  قو  سـ فـي  ـه  لاومأ مـن  ـض  عب ـك  نبا رمثت  ـ سي نأ  ـة  يمھأ
ـى لع ماد  ـ قإلا لا  ـ يح ما  ـ علا هروع  ـ شو هفاد  ـ هأو هر  ـ مع ـى  لع اذ  ـد هـ متعي ـم  كو
ـم صخت نأ  ـك  يلع ب  ــ جي ه  ــ نأ ى  ــ لع ص  ــ نت ةميد  ــ ةد ق ــ عاق كا  ـ نھ  . رطا ـ خملا

هرمثت ـ ست نأ  ـب  جي يذ  ـ لا ـغ  لبملا هـو  اذ  هـ نوكي  ـ سو دد ١٠٠،  ـ علا مـن  كر  ـ مع
ـر ظنا  ) ـة يلاملا قيدان  ـ صلاو تادن  ـ سلا ـى  لع عزو  يـ يقا  ـ بلاو  ، مھ ـ سألا فـي 

تممُص  ، ةماع ةدعاق  ةيأ  لثمو  تادنسلا .) نع  تامولعملا  نم  ديزملل  ةحف ١٦٧  صـ
. ددجلا نيرمثتسملل  اًدیفم  الیلد  نوكت  دق  اھنكلو   ، كفقوم بسانتل  ةدعاقلا  كلت 
رور ــ مب اھ  ــ يلع مِد  ــ قُت ي  ــ تلا رطاخملا  نم  جيردتلاب  للقت  نأ  ىلع  ةركفلا  موقت 
مد ــ ك ع ــ يلع ب  ــ جي  ، بب ــ سلا اذھ  ــ د. ل ــ عاقتلا ن  ــ تبر م ــ تقا ا  ــ ملكو تقو  ــ لا
ـس مخ ن  ــ م ل  ــ قأ يأ   ، ري ــ صقلا ىد  ــ ملا ى  ــ لع مھ  ــ سألا ي  ــ ف رامثت  ــ سالا
كلذ نإ  ثیح  ؛  لزنملا طاسقأ  ـع  فد ـل  جأ مـن  را  ـ خدالا ـة  لواحم ـل  ثم تاون -  سـ

. دیعبلا ىدملا  ىلع  راخدالا  نولواحي  نيذلا  كئلوأ  دیفیس  رامثتسالا 

يف عفدت  املثم  اھیف  عفدت  دعاقت  ةطخ  اھيدل  اھیف  لمعت  يتلا  ةكرشلا  تناك  نإ  • 
صَّخلُي  . اھل ىصقألا  دحلا  عفد  لواحو  روفلا  ىلع  اھیف  كرتشاف   ، ىرخأ ةكرش  ةيأ 

ك، ــ نبا ب  ــ تار ةلآ  ــ ىد ض ــ ن م ــ ر ع ــ ظنلا ضغبو   . يناجم لام  نیتملك : يف  رمألا 
اھ ـ يف عفد  تـ ـد  عاقت ـة  طخ ـك  لتمت اھ  بـ ـل  معي ـي  تلا ةكر  ـ شلا تنا  ــ ك نإ 
ـى لختي كلذ  ـه بـ نإف  ، اھ ـ يف كرت  ـ شي ـم  لو  ، عفد ـا يـ مم اًءزج  وأ  عفد  ـا يـ ملثم

امھمد ــــ قتو امھ  ــــ نیب ن  ــــ م را  ــــ تختل نا  ـ عون كا  ـ نھ  . ينا ـ جم لا  مـ عـن 
. ثور د  ــ عاقت ط  ــ طخو  ، ةيد ــ يلقتلا د  ــ عاقتلا ط  ــ طخ تاكر : ـــ شلا ن  ــــ ري م ــــ ثكلا
اھ ــ نأ م  ــ غرو ل،  ــ ضفألا را  ــ يخلا ي  ــ ه ثور  د  ــ عاقت ط  ــ طخ نو  ــ كت ا  ــ م ةدا  ــ عو
ب ــ لطتت ال  اھ  ــ نإف  ، نآلا كتامھا  ــ سم ى  ــ لع بئار  ــ ض ع  ــ فد ك  ــ نم ب  ــ لطتت
ـة طخ ـع  مو  . كد ـ عاقت ـد  نع ـة  مكارتملا لاو  ـ مألا ـى  لع بئار  ضـ ـة  يأ عفد  تـ نأ 
لاو ـ مألا ـى  لع بئار  ـ ضلا ـع  فد ـب  نجت ـك  يلع نوكي  سـ  ، ةيد ـ يلقتلا ـد  عاقتلا
بح ــ ست امد  ــ نع اھ  ــ عفد ى  ــ لإ رطضت  ــ س ـك  نكلو  ، موي ـ لا اھرخد  تـ ـي  تلا

 - ك ــ نبا ل  ــ خد نأ  ضر  ــ تفت نأ  ك  ــ نكمي  ، ما ــ ع ه  ــ جوب ر  ــ مألا  . اھ ــ نم لا  ــ ملا
ـا مم نآلا  ـل  قأ نوكت  سـ هبئار  ضـ ةب  ـ سن كلذ  ـ كو ـى -  لوألا ـه  تفیظو لال  خـ



. ثور ططخ  لضفأ  ينإف   ، اذل دعاقتلا -  ـن  سل ـل  صي امد  ـ نع ـه  يلع نوكت  سـ

، هلاومأل هرامثتسا  لایح  ءاكذب  لماعتي  نأ  ىلإ  جاتحیس  كنبا  نأ  هیف  كش  ال  امم 
امیف يمسرلا  دعاقتلا  نس   ) ةليوط ماوعأل  ساسملل  ضرعتت  الأ  عقوتملا  نمف 

(. ما ــ علا ف  ــ صنو اًما  ــ و ٥٩ ع ــ ة ه ــ يدرفلا دعاقتلا  تاباسحو  دعاقتلا  ططخب  قلعتي 
ت ــ قو كانھ  ــ ف  ، هر ــ مع ن  ــ م تانير  ــ شعلا ي  ــ ف لازي  ال  ك  ــ نبا نإ  ثي  ــ حو
مـن اًءزج  رمثت  ـ سي نأ  ـي  قطنملا مـن  نوكي  سـ اذ  لـ ـد،  عاقتي نأ  ـل  بق ل  ــ يوط

ةفلكتلا ةضفخنم  مھسألا  يف  ةیلاملا  قاروألا  قو  سـ فـي  هد  ـ عاقت ـة  طخ لاو  ـ مأ
، يتایصوت كلذكو   ، تارایخلا هذھل  لماك  حرش  ىلع  لوصحلل   ) . ةلوادتملا مھسألاو 
ر ــ بع ةیناجم  ةيرامثتسا  حئاصن  لامعألا  باحصأ  ضعب  مدقي  ةحفص ١٥٨ .) رظنا 

كتدعا ــ سم اھ  ــ نكمي ي  ــ تلاو  ،FinancialEngine. com رار ــ غ ى  ــ لع تاكر  ــ ش
هذ ــ ه نوكت  ــ سو د.  ــ عاقتلا ط  ــ طخ تارا  ــ يخ ني  ــ ب ن  ــ م را  ــ يتخالا ى  ــ لع

بنجتي نأ  بـ ـك  نبا ـح  صنأ  ، ءي ــ ش يأ  ن  ــ ع ر  ــ ظنلا ض  ــ غبو  . ةد ــ يج ةياد  ــ ب
دحاو عون  يف  رامثتسالا  نإ   . هیلع تضرُع  نإ  اھب  لمعي  يتلا  ةكرشلا  مھسأ  ءارش 

، رطاخملاب ةفوفحم  اھب  لمعي  يتلا  ةكرشلا  مھسأ  تناك  نإ  ةصاخ   ، مھسألا نم 
. اًضيأ هتفیظو  لب   ، بسحف رطخ  يف  هدعاقت  ةطخ  نوكت  نلف  ةكرشلا  تسلفأ  نإو 

ي ــ تلاو  ، خيرا ــ تلا ةدد  ــ حم قيدان  ــ صلا ي  ــ ف اًض  ــ يأ ر  ــ كفي نأ  ك  ــ نبا ى  ــ لع
قيدان ـ صلا ـك  لت ري  ـ غت  . هد ـ عاقت ـط  طخ تارا  ـ يخ نم  ضـ ـد  جاوتت نأ  حجر  ـ ملا ن  ــ م

ـى لإ مھ  ـ سألا مـن  ـى  مظعلا ـة  يبلغألا مـن  ّیجيرد  َاً ـ تو ًاّیئا  ـ قلت اھ  ـ تفیلوت
رمثتسملا بارتقا  عم  ةیقوسلا  لاومألا  قيدانص  ىلإ  كلذكو  ًانامأ  رثكألا  تادنسلا 
تافورصملا بسن  دادزت   ، نایحألا ضعب  يف  دیحو : ريذحت  كانھ   . دعاقتلا نس  نم 

، تارشؤملا قيدانص  تافورصم  بسن  نع  خيراتلا  ةددحم  قيدانصلل  ةيرامثتسالا 
طسوتملا ٠.٥٥٪. يف  ةیلاحلا  ةبسنلا  غلبتو 



ىلوألا كنبا  ةيولوأ  نوكت  نأ  بجي  تلعف .) دق  نكت  مل  نإ   ) ًاّيدرف دعاقت  باسح  حتفا  • 
اھیف عفدت  يتلا  هتكرش  دعاقت  ططخ  يف  نكمم  غلبم  ربكأب  ةمھاسملا  لواحي  نأ 

. يدرف دعاقت  باسح  يف  ةكراشملا  هب  ردجي  كلذ  دعب  نكلو   ، لعفي ام  لثم  ةكرشلا 
ينكلو ؛  ةيوناثلا ةلحرملا  مسق  يف  ثور  دعاقت  تاباسح  ىلع  لعفلاب  تینثأ  دقل 

نل اھلمع : ةقيرط   . ةيدیلقتلا ةيدرفلا  دعاقتلا  تاباسح  نع  الیلق  ثدحتأ  نأ  نآلا  دوأ 
تاونس ةدع  دعب  بئارضلا  عفدتس  كنكلو   ، نآلا كتامھاسم  ىلع  بئارض  ضرفُت 

. دعاقتلا دنع  لاملا  بحست  امدنع  ةقحال 

، اًقباس تركذ  امك   ، الوأ بابشلا : لجأ  نم  ثور  تاباسحل  يلیضفت  ببس  مكیلإ 
امم نآلا  لقأ  ةیبيرضلا  ةبسنلاو  كنبا  بتار  نأ  يھ  ةدیجلا  تالامتحالا  نكلو 

لضفألا نم  اذل   ، لاملا بحس  ىلع  مدقي  امدنع  لبقتسملا  يف  هیلع  حبصتس 
ثور تاباسح  كنكمت  ًایناثو   . لقألا بئارضلا  عم  ًاّیلاح  بئارضلا  عفدي  نأ  هل  ةبسنلاب 

تاباسح نم  ضیقنلا  ىلع   ، تامارغلاو بئارضلا  نم  ةافعم  كلاومأ  بحس  نم 
تاباسح ىلإ  لھأتت  نأ  كل  ةبسنلاب  بعصألا  نم   ، اًثلاثو  . ةيدیلقتلا ةيدرفلا  دعاقتلا 

ةطخ كيدل  تناك  نإ  لماكلا  يبيرضلا  ءافعإلا  ىلع  لوصحلاو  ةيدیلقتلا  دعاقتلا 
رالود ف  ــ لأ ك ٦٢  ــ بتار نو  ــ كي نأ  بجيو   ، اھیف لمعت  يتلا  ةكرشلل  ةعبات  دعاقت 



ة، ــ لماك كتامھا  ــ سم عفد  ــ تو ثور  با  ــ سح ح  ــ تفت ي  ــ كل ل.  ــ قأ وأ  ًاّيون  ــ س
ي ــ عون ن  ــ م ل  ــ كلف  ، ًاّيون ــ س رالود  ف  ــ لأ ن ١١٨  ــ م ل  ــ قأ ي  ــ نجت نأ  ب  ــ جي
غ ــــ لبي ةيون  ــــ سلا تامھا  ــــ سملل ى  ــ صقأ د  ــ ة ح ــ يدرفلا د  ــ عاقتلا تابا  ــ سح
ءار ــــ جإ ى  ــــ لع كتدعا  ــــ سم ل  ــــ جأ ن  ــــ م ما ٢٠١٧ . ــــ ن ع ــــ ةياد م ــــ رالود ب  ٥٥٠٠
لبا ــ قم ي  ــ ف ثور  تابا  ـــ سح ةب  ــــ ساح مدخت  ــــ سا ل،  ــــ يلحتلا اذ  ــــ ه

.Bankrate. com عقو ــ ي م ــ ةيد ف ــ يلقتلا ة  ــ يدرفلا د  ــ عاقتلا تابا  ــ سح

نأل ةجاحب  نوكتس   ، هراتخت يذلا  ةيدرفلا  دعاقتلا  تاباسح  عون  نع  رظنلا  ضغب 
قيدانص نم  اًجيزم   ، لوألا يرایخ  ناك  رركأ :  . هب رمثتستس  فیكو  هحتفتس  نيأ  ررقت 

،( ةلوادتملا مھسألا  تارشؤم  قودنص  وأ   ) ةفلكتلا ةضفخنم  مھسألا  تارشؤم 
رارغ ىلع  تاكرش  نم  ةفلكتلا  ةضفخنم  تادنسلا  تارشؤم  قيدانص  ضعب  اًریخأو 
مھسأ نم  دحاو  مھس  رعسب  ًاّيدرف  دعاقت  باسح  حتفت  نأ  كنكمي  ثیح   ، دراجناف
ةناعتسالا نكمي  امك   . رالود يلاوحب ١٠٠  ةلوادتملا -  مھسألا  تارشؤم  قودنص 

و  ،Wealthfront. c om رارغ ىلع  عقاوم  نم  ينورتكلإ  يلام  راشتسمب 
ت ــ سل  . ينا ــ جملا دا  ــــ شرإلا ل  ــــ جأ ن  ــــ م  Sigfig. com و  ،Betterment. com
ك ــ ئلوأ تاي  ــ صوت ىر  ــ ي ت ــ كل الاو  ــ مأ عفد  ــ وأ ت اھ  ــ يف كرت  ــ شت نأل  ة  ــ جاحب
ءل ــ م ك  ــ نبا ى  ــ لع نوكي  ــ س ن  ــ كلو ؛  نیینور ــ تكلإلا نيراشت  ــ سملا
كلت حصنت  مث   . ةرطاخملل ه  ــ لمحتو هر  ــ معو ه  ــ لخد ن  ــ ع ري  ــ صق عالطت  ــ سا

هتظفحم بسانت  يتلا  موسرلا  ةضفخنم  تارامثتسالا  نم  ديدعلاب  تاكرشلا 
. ةيرامثتسالا

ضرقت كنإف   ، تادنس يرتشت  امدنع   . تادنسلا يف  اًریثك -  سیلو  الیلق -  رمثتسا  • 
نم ةددحم  ةرتفل  لاملا  ضعب  اھردصت  ىرخأ  ةسسؤم  ةيأ  وأ  ةموكحلا  وأ  ةكرشلا 
نم انشقان  امك   ، ماع هجوب  رمألا   . دئاوف ضرتقملا  كل  عفدي  لباقملا  يفو   ، نمزلا
يتأت  . مھسألا نم  لقأ  رطاخم  يلاتلابو  لقأ  تادئاع  مدقت  تادنسلا  نأ   ، لبق
قيدانص رایتخا  ةقيرطو   ، مھسألا لثم  تارشؤم  قيدانص  ةروص  يف  تادنسلا 
قيدانص كانھف   ، هيرتشتو لقألا  تافورصملا  تاذ  اھيأ  رظنت  نأ  يھ  تادنسلا 

دكأت  ، هراتخت يذلا  عونلا  نع  رظنلا  ضغبو   . دمألا ةریصقو  ةطسوتمو  ةليوط  تادنس 
. روطسلا هذھ  ةباتك  تقو  يف  يلاوح ٠.٥٪   ، طسوتملا هتافورصم  ىطختت  الأ  نم 

يھو  ، يآ تادنس  هیلع  قلطُيو   ، اًمامت ةنمآلا  تادنسلا  نم  فلتخم  رخآ  عون  كانھ 
ةلیئض غلابمب  اھؤارش  نكميو  مخضتلا  ةبكاوم  ىلع  كلاومأ  ةدعاسمل  ةممصم 

ظافتحالا كنبا  ىلع  نوكیسو   . ةیكيرمألا ةنازخلا  نم  ةرشابم  اًرالود  ىلإ ٢٥  لصت 
تامارغ كانھ  نأ  امك   ، ريدقت لقأ  ىلع  دحاو  ماعل  تادنسلا  نم  عونلا  اذھ  يف  هلامب 
تادنس ربتعت  اذھل  تاونس -  سمخ  لبق  تادنسلا  نم  لاملا  بحس  ىلع  ةلیئض 

عفد لثم  دمألا  ةدیعب  فادھأل  لاملا  راخدا  ىلع  كنبا  ةدعاسمل  ةعئار  ةقيرط  يآ 
دئاوف ىلع  اًریثك  ديزت  ال  تادنسلا  كلت  دئاوف  راعسأ  نأ  مغرو   ، لزنملا طسق 



دمأ ذنم  ةعئار  ةدئاف  راعسأ  مدقت  تناك  اھنإف   ، ةریخألا ماوعألا  يف  راخدالا  تاباسح 
، هیلع ظافحلا  يف  بغري  لاملا  ضعب  كلتمي  باشلا  كنبا  ناك  نإ  اذل  ؛  دیعبلاب سیل 
TreasuryDirect. gov عقوم حفصت   . رابتعالا يف  اھعضو  قحتست  يآ  تادنس  نإف 

. باسحلا حتف  نع  تاھیجوتو  لیصافت  لجأ  نم 

يف انتبغر  تداز   ، هكلتمن يذلا  لاملا  داز  املك   . كتآفاكمو كتاوالع  رمثتسا  • 
نم ديزملا  قافنإ  ىلإ  ةجاح  كانھ  نوكت  نل   ، رمألا يف  ركفت  امدنع   ، نكلو  . قافنإلا

دراشتير داصتقالا  املاع  لصوت   ، رمألا عقاو  يف   . ربكأ بتار  ىلع  لصحت  كنأل  لاملا 
اھنورخدي يتلا  لاومألا  ةدايز  مھنكمي  نیفظوملا  نأ  ىلإ  يزترانیب  ومولشو  رلاث 

رخدا  ) ترامس مسا  داصتقالا  املاع  اھیلع  قلطأ  يتلا  ةطخلا  اوعبتا  نإ  ریبك  لكشب 
مھتاوالع نم  ةبسن  عضوب  مازتلالا  ىلإ  نوفظوملا  لیمي  دغلا .) يف  ديزملا 

ىلإ نورطضي  ال   ، تاوالعلا لصت  امدنع  اذل  ؛  ًاّیلآ دعاقتلا  تاباسح  يف  ةیلبقتسملا 
ةصرف مھل  رفاوتت  وأ   ، دعاقتلا تاباسح  يف  مھتامھاسم  ةدايز  ةوطخب  مایقلا 
عجشت نأ  كنكمي   . رامثتسالا لجأ  نم  ًابناج  اھوعضي  نأ  لبق  لاومألا  كلت  داقتفا " "
مازتلالا ربع   ، دیحولا وضعلا  ناك  نإ  ىتح   ، هب صاخلا  ترامس  جمانرب  ءدب  ىلع  كنبا 

وأ ةكرشلل  ةعباتلا  دعاقتلا  تاباسح  يف  اھنم  ءزج  ىتح  وأ   ، هتاوالع رامثتساب 
. ةيدرفلا دعاقتلا  تاباسح 

 



لیمجلا در  نماثلا : لصفلا 

نم لك  عمجت  ماع ٢٠١٢،  يف  يقرشلا  لحاسلا  يدناس  راصعإ  برض  نأ  دعب 
رئاسخ نوریثكلا  ىناع  دقف  ؛  راصعإلا نم  ةررضتملا  رسألا  ةدعاسمل  ًابيرقت  مھفرعأ 

. لافطألا ةصاخو   ، هتایح يف  انم  يأ  ىأر  امم  ربكأ  بارخلا  ناكو   ، ةریبك

هرمع نم  ةنماثلا  يف  ناك  يذلا   ، ينبا عم  رضحت  تناك  ةاتف  ةدلاو  ريدریيد -  ينتربخأ 
نأب اَھترسأ  نم  اھُتنبا  تبلط  امدنع  هنأب  ةیلاتقلا -  نونفلا  سورد   ، تقولا كلذ  يف 
كانھ نإ  اھتنبا  تلاق   ، مھتویب ناضیفلا  رمد  نيذلا  صاخشألل  ىوأملاو  ماعطلاب  عربتت 
ةقیمعلا فواخملا  ضعب  عمستل  اھسفن  ريدریيد  تدعأف   . هلوق يف  بغرت  اًّمھم  اًرمأ 

!". ينادوسلا لوفلا  ةدبزب  مھل  يعربتت  ، ال  كوجرأ : " تلاق اھتنبا  نكلو   ، ةاسأملا نع 
، اھتنبا ءاقدصأ  نم  نوریثكلا  ناك  دقلف  ؛  ريدریيد قلح  يف  تاملكلا  تسبحناف 

ةلوازم يف  عوبسألا  ةياھن  تالطع  نوضقي   ، نسلا يف  اھنم  ربكأ  اونوكي  مل  نيذلاو 
ام لك  نأ  الإ   ، كرويوین ةنيدم  ءاحنأ  عیمج  يف  عقاوملا  نم  ریثكلا  يف  فیظنتلا  ماھم 

: طابترالاو زازئمشالاب  ةئیلم  يھو  ريدریيد  ينتلأس   . لضفملا اھماعط  وھ  اھتنبا  مھي 
". ؟ ةجردلا هذھل  ةینانأ  نوكت  نأ  نكمي  فیك  "

با ــــ صن ا  ــــ نكو  ، فقاو ــــ ملا هذھ  ــــ ب ءابآ  ــــ ك اًعي  ــــ مج ا  ــــ نررم د  ــــ قل
ى ــ لع انلا  ــ فطأ ةرد  ــ ق مد  ــ ع بب  ــ سب نا  ــ يحألا ض  ــ عب ي  ــ ف ةمد  ــــ صلاب
نيذ ــ لا لا  ــ فطألا ض  ــ عب كا  ــ نھ نأ  ي  ــ ف ك  ــ ش ال   . نير ــ خآلا ع  ــ م فطا  ــ عتلا
نيذلا نيرخآلا  لافطألل  مھبعل  نوطعي  نيذلاو   ، فطاعتلا ن  ــ م ري  ــ ثكلا نو  ــ كلتمي



مھنم بلطت  نأ  نأش  نمو   . مھتعیبطب كلمتلا  نوبحي  لافطألا  نكلو  ؛  مھعم نوبعلي 
لوفلا ةدبز   ، عبطلاب وأ   ، ميدق صیمق  لثم   ، ةھفاتلا ءایشألا  ضعب  نع  يلختلا 

. ةاجنلا لعف  ةدر  مھيدل  ریثي  نأ   ، ينادوسلا

يتلا ةبعللا  كلت  يطعت  نل  كنإ  اًّقح  يل  لوقت  لھ  : " مھیف حیصت  نأ  يف  بغرت  دق 
كنع دعبیس  اذھ  نإف  ؛  لعفت ال  ؟ ." درشملا لفطلا  كلذل  لبق  نم  اًدبأ  اھب  بعلت  مل 
أدبا  . ةرسألا میق  نم  مھم  ءزج  نیجاتحملا  نيرخآلا  ةدعاسم  نأ  هل  حضو  لب   ، كلفط

. رمألا يف  ام  لك  وھ  اذھو   ، كعبتیسو كسفنب 

ىلع دعاست  ةميدق  ةركف  كانھو   ، هب رعشت  ام  لثمب  رعشي " ال   " كنبا نأل  قلقت  الو 
حبصت ىتح  اھفيز   " يھو الأ   ، اھب نورعشي  ال  نم  بولق  يف  رعاشملا  كلت  كيرحت 

وأ  ، مازتلالا قلطنم  نم  هیلع  مدقت  تنك  ًءاوس   ، مھملا وھ  هسفن  لعفلا  ةقیقح ."
، جھتباو  . كلخاد نم  عبانلا  ریخلا  لعف  قلطنم  نم  وأ  ةیسارد  تاجرد  ىلع  لوصحلا 

. رمعلا مھب  مدقت  املك  اًراثيإ  نودادزي  لافطألا  نأ  ىلإ  داصتقالا  ءاملع  لصوت  دقف 

، يداصتقالا دوكرلا  ةمق  لالخو   ، تاونس عضب  ذنمف   ، لاثمك سبروك  سیب  ةلاح  ذخ 
اورسف دق  صاخشألا  ضعب  نأ  مغرو   . ةسسؤملاب قاحتلالا  تابلط  ةأجف  تعفترا 
رومألا ــ ب ديد  ــ جلا ل  ــ يجلا روع  ــ ش ىلع  لیلد  هنأب  ئجافملا  عافترالا  اذھ 

ـه نأ ـى  لع ـر  مألا اور  ـ سف ـر  خآلا ـض  عبلا نأ  الإ   ، ةا ـ يحلا فـي  ـة  يمھأ ر  ــ ثكألا
عي ـ مج باعیت  ـ سا ـى  لع اًردا  قـ ـن  كي لـم  ـل  معلا قو  سـ نأ  ـى  لإ ـع  جار
تابلط تلق   ، اھتعیبط ىلإ  ةيداصتقالا  ـة  لاحلا تدا  عـ امد  ـ نع  ) . دد ـ جلا نیجير  ـ خلا

ردق نم  صقتني  نل  هنإف   ، عفادلا نع  رظنلا  ضغب  ديدج .) نم  ةسسؤملاب  قاحتلالا 
. نوعوطتملا ءالؤھ  اھب  موقي  يتلا  ریخلا  لامعأ 

ىتشب هدیفي  نأ  كلفط  بجعي  يریخ  عورشم  وأ  لمع  ىلع  روثعلا  نأش  نم   ، نكلو
ًاّيرابجإ سیلو  ًاّیعوطت  نوكي  امدنع  يریخلا -  ءاطعلا  نأ  ىلإ  ثاحبألا  تلصوت   . قرطلا

. سانلا ةداعس  نم  ديزي  - 

دقلف ؛  نيوبألا بناج  نم  يحورلا  ثحبلا  نم  اًضعب  يخس  لفط  ةئشنت  بلطتت 
فالآ هیف ١٠  كراشو  ةیبرتلل  ایلعلا  درافراھ  تاسارد  ةیلك  هترجأ  عالطتسا  لصوت 

،" لعفلا / لوقلا نیب  ةوجف   " دوجو ىلإ  ةيوناثلاو  ةيدادعإلا  نیتلحرملا  ةبلط  نم 
نم مغرلا  ىلع  هنأ  ىلإ  ةساردلا  تلصوتو   ، عیمجلا قيرط  ضرتعت  اھنأ  ودبي  يتلاو 
يف نوزكري  مھنإف   ، فطاعتم لفط  ةئشنت  يف  نوبغري  مھنإ  نولوقي  ءابآلا  بلغأ  نأ 
نم بجع  . ال  رخآ ءيش  يأ  نم  رثكأ  ةیصخشلا  مھتازاجنإو  مھتاحاجن  ىلع  عقاولا 
ىلع اوقفاوي  نأل  اًدادعتسا  رثكأ  اوناك  عالطتسالا  يف  اوكراش  نيذلا  لافطألا  نأ 
اًرخف رثكأ  نانوكیس  يادلاو   " نأ نيدقتعم  ةقفاوملا  مدع  نم  فاعضأ  ةثالثب  ءاطعلا 

عمتجملا دارفأ  دحأ  ةياعر  ىلع  تلمع  ول  امم  ةدیج  ةیسارد  جئاتن  تققح  نإ  يب 
". ةسردملاو فصلا  يف 



ينعأو ةداعسب -  عمتجملل  نيدلا  دري  لفط  ةئشنت  ةیفیك  لصفلا  اذھ  كل  رھظیس 
. ءاطعلا ةجھبلا -  انھ 

ةضورلا ةلحرم 
 

امدنعو  ، مھرسأو مھئاقدصأل  فطعلا  اورھظي  نأ  راغصلا  لافطألا  بلغأل  نكمي 
راھظإ ىلع  نيرداق  اوحبصیل  رثكأ  نوروطتي   ، مھرامعأ نم  ةعبارلا  يف  نوحبصي 
ةركبم نس  يف  ةیلاتلا  لئاسرلا  هل  لصوت  نأ  لواح  اذل  ؛  مھنوفرعي نم ال  وحن  فطعلا 

. ًاّیخس الفط  حبصي  ىتح 

نكمتتل ةثالثلا  ةیعوألا  بولسأ  رسألا  نم  ریثكلا  مدختست   . مھم ةكراشملا  ءاعو  • 
متي ثیح   ، يناثلا لصفلا  يف  تشقان  امك   ، ةيرسألا ةیلاملا  رومألا  ةرادإ  نم 
ءابآلا ضعب  رعشي  دق  نكلو  ؛  ةكراشملاو قافنإلاو  راخدالا  ةیعوأ  نیب  لاملا  میسقت 
هكلتمي ام  لكو  ةثالثلا  ةیعوألا  هذھ  نم  لك  يف  اًدحاو  اًرالود  عضي  لفطلا  لعج  نأب 
غلبملا اذھ  نوددحي  دق ال  مھسفنأ  نیغلابلا  نأل   ، يعقاو ریغ  رمأ  تارالود  ةثالث  وھ 

نم اًءزج  ددح  لب   ، لیصافتلا ىلع  اًریثك  زكرت  الأ  مھملا  نم   . ریخلا لامعأل  هلمكأب 
نم وأ ١٠٪  وأ ٢٠٪  ةبسن ٣٠٪  نوكت  امبر  ریخلا -  لامعأ  يف  همدختسیل  كلفط  لام 
لصح املك  لاملا  نم  ةبسنلا  كلت  عضو  كلفط  لصاوي  نأ  نم  دكأت  مث   ، هبیج فورصم 

وأ لزنملا  ءاحنأ  يف  اھیلع  رثعي  يتلا  ةیندعملا  تالمعلا  وأ  ةدجلا  نم  ًءاوس  هیلع - 
. كنم هدالیم  موي  ةيدھ 

هذھ يف  لافطألا  كلتمي  دق ال   . نیجاتحملل لاملا  اذھ  حنم  حرملا : ءزجلا  يتأیس  مث 
كیلع اذل   ، لاومألا هذھب  عربتلل  مھعفدت  يتلا  بابسألا  نع  ةحضاو  ةركف  نسلا 

نأ  ،Raising Charitabl e Children باتك ةفلؤم   ، نامزياو لوراك  حصنت   . مھداشرإ
اذام  ، ملاعلا اذھ  يف  دحاو  ءيش  رییغت  ىلع  اًرداق  تنك  نإ  : " مھلافطأ ءابآلا  لأسي 

ة ــ ثراك يھ  لھ  هجعزت : يتلا  رومألا  طابنتسال  ةباجإلا  مدختسا  مث  ؟"،  نوكیس
ـل ثم  ، تي ـ بلا مـن  ـة  بيرق ةلك  ـ شم اھ  ــ نأ مأ  د  ــ يعب د  ــ لب ي  ــ ف تثد  ــ ح
لـن ؟  برا ـ قألا ـد  حأ با  ـ صأ ـي  ثارو ضر  مـ وأ  عرا  ـ شلا فـي  ما  ـ ني هآر  صخ  شـ
ـد يعب ـد  لب فـي  ـع  قو يذ  ـ لا لازلزلا  ني  بـ طبر  يـ نأ  ریغ  ـ صلا ـل  فطلل ـن  كمي
ك ــ يلإ ر  ــ مألا دو  ــ عي اذ  ــ ل ة،  ــ ثاغإلا تاس  ـــ سؤم ىد  ــــ حإ ى  ــــ لإ عر  ــــ بتلاو
ن، ــ سلا هذ  ــ ه ي  ــ ف ى  ــ تح ن،  ــ كلو ر.  ــ مألا نایبت  ــ سا ى  ــ لع هتدعا  ــ سمل

تاذو ةخ  ــ سار ود  ــ بت ي  ــ تلا باب  ــ سألا اوبعوت  ــ سي نأ  لا  ــ فطألل ن  ــ كمي
لافطألل ضرعت  نأ  يف  عربت  يتلا  تاسسؤملا  نع  تامولعم  ل  ــ جأ ن  ــ م  . ةل ــ ص

ةحفص ١٧٥. عبرملا  رظنا   ، مھلاومأ باھذ  نكامأ 

تنك امدنع  يفكي ." ام  رخآلا "  مھضعب  كلتمي  الو  ریثكلا "  " صاخشألا ضعب  كلتمي  • 
سیل  ، فسآ : " اھل لاقف   ، ةديدج ةجارد  اھدلاو  نم  سیند  يتقيدص  تبلط   ، ةریغص



". اھئارشل يفكي  لام  يعم 

". ؟ ءارقف نحن  مل  : " ةلئاق سیند  ترمذتف 

". ءارقفلا ِكيرأس  ؟  ءارقف : " اھدلاو اھیلع  درف 

ةرسألا لعج  هنأ  ةجردل  ًابضاغ  ناك  اھدلاو  نأ  الإ   ، ءاشعلا تقو  يف  اذھ  ناك 
قطانم نع  اًمامت  فلتخت  ةنيدملا  نم  ةقطنم  ىلإ  اھداقو   ، ةرایسلا بكرت  اھلمكأب 
لزانملا دحأ  مامأ  ةياھنلا  يف  اھدلاو  فقوت   . اھتيؤر تداتعا  يتلا  ةطسوتملا  ةقبطلا 
ناتاتف كانھ  تناكو   ، ةفرشلا يف  ةميدق  ةلاسغ  كانھو  تھبي  هؤالط  أدب  دقو 
سمھ  . نیطلا يف  نابعلت  لسالسلا  نم  روس  اھطیحي  يتلا  ةقيدحلا  يف  ناتریغص 
ةرایسلاب لخد  امدنعو   ، لزنملا ىلإ  اًدئاع  ةرایسلا  داقو  ءارقف ." ءالؤھ  : " الئاق دلاولا 

، كلذ دعب   . رصق هنأكو  ةأجف  عضاوتملا  مھلزنم  ادب   ، ةیمامألا مھتقيدح  لخدم  ىلإ 
اھل يرتشت  نأ  اھترسأ  نم  سیند  بغرت  تناك  امدنع  ىرخأ  تارم  كانھ  تناك 

. اًددجم ءارقف "  " مھنوك نم  كشت  مل  اھنكلو   ، اھؤارش مھنكمي  اھنیعب ال  ءایشأ 

اذ ــ نا ه ــ د ك ــ قف  ، كبول ــ سأ نو  ــ كي د ال  ــ ر ق ــ شابملا بول  ــ سألا ك  ــ لذ نأ  م  ــ غر
سر ـ غي نأو  يب -  ـ سن ءي  شـ ل  ــ ك نأ  هدالوأ  م  ــ لع امد  ــ نع ًاّير  ــ قبع د  ــ لاولا
قر طـ ني  بـ مـن   . اھناي ـ سن ـن  كمي ال  ـة  قيرطب ـع  ضاوتلا ـض  عب هتر  ـ سأ فـي 
دق ةملكلا  كلت  نإ  ثیح   ، اًمامت ءارقف  ةملك  مادختسا  بنجت   ، رمألا اذھ  قیقحت 

ثدحتت  ، ببسلا اذھل   . جاتحملا صخشلاو  لفطلا  نیب  ةفاسم  دوجو  يف  ببستت 
، كرويوین ةنيدم  يف  يساجیل  رییبس  ةسردمل  ةسِّسؤملا  ةكيرشلا   ، نوتریب ينوك 

فصول يفكي  ال  ام  و  ةرفو  رارغ  ىلع  تاحلطصم  مادختساب  راغصلا  لافطألا  عم 
لقأ نوكلمي  ًالافطأ  كانھ  نأ  ةقیقح  كلت -  سایقملا  ةركف  نإ   . نیجاتحملاو ءايرثألا 

. حاتفملا يھ  لیلقلا - 

نورعشي لافطألا  لعجي  ةئشنت  بولسأ  درجم  سیل  اذھ  نإ   . قحتسي ءاطعلا  • 
لافطألا نأ  ىلإ  ایبمولوك  شیتيرب  ةعماج  نم  نوثحابلا  لصوت  دقلف   ، لضفأ روعشب 

، درق ةیمد  لافطألل  نوثحابلا  ىطعأ  دقف   . ءاطعلا ةجھبب  روعشلا  مھنكمي  راغصلا 
ىولحلا نم  ضعب  نوثحابلا  عضو  مث   ، ةغراف ةیعوأ  ىمدلاو  لافطألا  مامأ  اوعضوو 
يدصار  " نم ةعومجم  مادختسابو   ، ةداعسلاب اورعشف   ، لافطألا ةیعوأ  يف 
ةیمدلا نأب  لافطألا  اوربخأ  امدنع   ، نكلو  . مھھوجو تاریبعت  اوللح  نيذلا  فطاوعلا "

رثكأ اوحبصأو  مھاولح  نم  اًضعب  ىمدلا  لافطألا  ىطعأ   ، ىولح ةيأ  ىلع  لصحت  مل 
. هیلع ترثأ  نإ  ىتح   ، ءاطعلا ىلع  كنبا  ةردقب  فختست  . ال  لبق نم  ةداعس 

وعماج هفرعي  ام  لك  تاساردلا  تدكأ   . ةيریخ ةلثامم  ةطخ  عضوب  اوأدبا  ءابآلا : اھيأ  • 
تمت نإ  ریخلا  لامعأل  لاملاب  سانلا  عربتي  ليوط : تقو  ذنم  ةيریخلا  لامعألل  لاومألا 
ىرخأ رالود  فالآ  عفدیس ١٠  هنأ  نیعربتملا  دحأ  نلعي  امدنع  مھتاكراشم -  ةلثامم 
ةھیبش ةركف  مدختست  نأ  كنكميو   . اھنیعب ةرتف  لالخ  يف  غلبملا  اذھ  عمج  مت  نإ 



د ــ حاو رالود  عفد  ضرعت  نأ  كنكمي   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . كلفط عم  ةركفلا  كلتب 
هعفد ــ ي رالود  ل  ــ ك لبا  ــ قم اھ  ــ بحي ي  ــ تلا ة  ــ يریخلا ةس  ــ سؤملا ى  ــ لإ

ـك لفط ـل  عجت ـي  كل ـة  ياغلل ةري  ــ بك تازف  ــ حم ضر  ــ عب م  ــ قت ال  ن  ــ كلو ؛  اھ ــ ل
رالود لك  لباقم  ـن  يرالود ضر  نأ عـ ـى  لإ تل  ـ صوت ثا قـد  ـ حبألا نإ  ثي  ، حـ ًاّیخ سـ
غلابملا سیلو   ، تاعربتلا ةدايز  ةركف  نإ   . فعضلا ىلإ  هعفاود  نم  ديزي  نل  هعفدي 
ةسراممب ءدبلا  نأش  نمو   . ءاطعلا ىلع  هزفحت  يتلا  يھ  اھلثامتس  يتلا  ةیلعفلا 

نأ رالود  فصن  وأ  عبرب  الإ  عربتي  نأ  هنكمي  ال  امدنعو  اًركبم  كلفط  عم  بولسألا  اذھ 
(. تاسنبلاو  ) تارالودلاب عربتلا  ةوق  ةيؤر  ىلع  هدعاسي 

 



ةیئادتبالا ةلحرملا 
 

يلي امیف  كیلإ   . لضفأ ةروصب  نيرخآلا  تاجاح  مھفب  لافطألا  أدبي   ، نسلا هذھ  يف 
نكت مل  نإو   ) مھلامو مھتقو  مادختسا  مھنكمي  فیك  اوكردیل  مھل  هلوق  كیلع  ام 

. نيرخآلا ةدعاسمل  ةریثك )

رامعأ ١٣ و١١ و٦ يف  لیف  يقيدص  لافطأ  ناك  امدنع   . اًضيأ میق  رمأ  تقولاب  عربتلا  • 
نولماعلا ناك   . نیجاتحملل ماعطلا  وھطیل  ةياعر  راد  ىلإ  هترسأ  بحطصا   ، تاونس

مغر هنأ  ظحال  هنكلو   ، ةدعاسملا ىلع  ةرداق  ةیفاضإ  ديأ  دوجوب  ءادعس  رادلا  يف 
ةیقبل اًریثك  لقي  لمعلا  مقاط  نإف   ، تالطعلا لالخ  ةدعاسملا  نم  ریثكلا  دوجو 

ن ــ تبسلا م مايأ  نوعلا  دي  مدقیل  هترسأ  عم  ةياعرلا  راد  ىلإ  بھذي  أدب   ، اذل ؛  ماعلا
ن ــ م د  ــ يزملا ةمد  ــ خ ل  ــ معلا مقا  ــ ط رود  ــ قمب حب  ــ صأو  . رھ ــ ش ل  ــ ك
. مھد ــ جاوت تا  ــ قوأ لال  ــ مھتدعا خ ــ سم اورد  ــ قو ة  ــ مئاد ةرو  ــ صب نیجا  ــ تحملا
ةكرا ـ شملا اھ  ـ لمكأب كتر  ـ سأل ـن  كمي عور  ـ شم ى  ــ لع رثعا  ــ ف ت  ــ نكمت نإ 
میلعتل ةعئار  ةقيرط  عوطتلا  دعيو   ، نيرخآلا ةایح  يف  اًریبك  اًریثأت  نوثدحيو  ـه  يف

. ءيش لك  سیل  لاملا  نأ  لافطألا 

لوصحلا بحي  يذلا ال  اذھ  لفط  يأ   . كدالیم لفح  لالخ  رخآ  صخشل  ةيدھ  طعأ  • 
اضرب نورعشي  نيذلا  لافطألا  ضعب  كانھ  نكلو  ؟  هدالیم لفح  لالخ  ايادھ  ىلع 

لا ــــ فطألل اياد  ــــ ه ءار  ــــ شل ر  ــــ جتملا ىلإ  مھيوذ  عم  اوبھذ  اذإ  لثامم 
ني ــــ ب  ، يفرا ــــ عم د  ــــ حأ ةد  ــــ لاو ا،  ــــ سیلیم تقدا  ــــ ص  . نیجا ــــ تحملا
شي ــ عت ةري  ــ قف ةر  ــ سأ ن  ــ م ل  ــ فطو س  ــ مخلا تاون  ــ سلا يذ  دو " ــ ج  " اھ ــ نبا

Birthdaybud. org زدا (  ــ ياد ب ــ ثریب ى  ــ عدُت ةس  ــ سؤم ر  ــ بع كرويوي  ــ ي ن ــ ف
هنكمي يتلا ال  تايرورضلا -  كلذكو  باعلألا  ايادھلاب -  رخآلا  نیلفطلا  دحأ  دمي  ثیح  )؛ 

. ةيداملا هترسأ  فورظ  ببسب  اھیلع  لوصحلا 

ةبعل بحي  هقيدص  نأ  دوجو  اسیلیم  تفرع   ، ةریخألا دالیملا  تالفح  ىدحإ  لالخو 
ةھبنم ةمئاقلا  كلت  تناك   . نانسأ ةاشرفو  رطم  ءاذح  ىلإ  اًضيأ  ةجاحب  هنأو  ةنیعم 

، ام رمأ  نم  وكشأ  امدنع  ةمداقلا  ةرملا  يف  : " تلاق يتلا  اسیلیمو  دوج  نم  لكل 
ةاشرف راضحإل  يفاكلا  لاملا  كلمأ  ينأل  ؛  ةظوظحم ينأب  كلضف  نم  ينيركذ 

تبحسو ٤٠  ، فرصملا ىلإ  اھنباو  ةأرملا  تبھذ  اھیلإ ." جاتحي  يتلا  ينبال  نانسألا 
. هقيدص اھیلإ  جاتحي  يتلا  ايادھلا  ءارش  نم  نكمتي  ىتح  نبالا  باسح  نم  اًرالود 

تابسانملا نم  اھریغو  دالیملا  تالفح  يف  ايادھلا  راضحإ  ىلع  دایتعالا  نأش  نمف 
نانتمالا كلذكو   ، انلافطأ سوفن  يف  مركلا  سرغل  ةعئار  ةقيرط  نوكت  نأ  ةدیعسلا 

. هكلمي ام  لكل 

ةدعاقلا كلت  تناك   ، هیلع لصحت  ديدج  ءيش  لك  لباقم   . ميدق ءيشب  عربت  • 



امدعب  ، نآلاو  ، ةریغص تناك  امدنع  يدياس  يتقيدص  ةلئاع  لزنم  يف  ةيراس 
انلصح نإ  : " ةلئاق ركذتت   . اًضيأ ةدعاقلا  كلت  اوعبتي  نأ  اھئانبأ  نم  تبلط   ، اًّمأ تحبصأ 
ةقيرط هذھ  تناك   . هيدترن دعن  مل  يذلا  ءاذحلاب  عربتلا  انیلع  ناك   ، ديدج ءاذح  ىلع 

امك  ، انم رثكأ  هیلإ  نوجاتحي  نيرخآلا  نأ  فیكو  هیلإ -  جاتحن  انك  امیف  ریكفتلل  ةدیج 
حنمت اھنأ  وھ  ةدعاقلا  كلت  يف  دیجلا  لزنملا ." يف  ىضوفلا  لیلقت  ىلع  دعاسي  هنأ 

. ام ءيشب  عربتي  نأ  هیلع  نكلو   ، هب عربتلا  هیلع  امب  هربخت  نل  ةنطفلا -  ضعب  كلفط 
ةروصب مھتامھاسم  هیف  اوعضیل  عیمجلا  هملعي  ًاناكم  ددح  وأ  ةبیقحب  ظفتحا 

نأ بجیف   ، همدختست دعت  مل  وأ  كبساني  دعي  مل  ءيش  كانھ  ناك  نإو   . ةمظتنم
ةسسؤم ىلإ  ءایشألا  هذھب  عربت   . هنم ةدافتسالا  هنكمي  صخشل  بھذي 

هربجت الف   ، اذھ كلفط  مواق  نإو   . لاصيإ ىلع  لصحاو   ، ليودوج وأ  يمرأ  نشيافلاس 
كلفط ربخأو   ، كلذ اولعفیل  دعب  دادعتسا  ىلع  اوسیل  لافطألا  ضعب  نإ  ثیح   ، هیلع
تنأ دیفتست  املثم  رمألا  اذھ  نم  دیفتسیس  هنإف   ، يفاكلا ردقلاب  ربكي  امدنع  هنأب 

. نآلا

ةنيدم يف  شیعي  صخش  يأ   . لاملا مكنم  نوبلطي  نم  اولھاجتت  ال  ءابآلا : اھيأ  • 
ضعب  . هلفط عم  عراشلا  يف  لاملا  هنم  بلط  اًصخش  ىقتلا  هنأ  دبال  ةریبك 
مامأ ضرألا  ىلع  ةدجاوتملا  تاعبقلا  يف  رالود  ءاقلإ  نوداتعم  صاخشألا 

نیلوستملا وأ  نيذاحشلل  لاملا  ءاطعإ  نأ  رخآلا  مھضعب  ىري  نیح  يف   ، نيذاحشلا
رھاظتت الأ  كیلع  بجي  ةیصخشلا  كتادقتعم  نع  رظنلا  ضغب   . ةدیجلا ةركفلاب  تسیل 

سیل  ، فسآ : " رارغ ىلع  ءيش  لوق  نإ   . جاتحملا صخشلا  عمست  وأ  ىرت  ال  كنأب 
صاخشأ نع  كلفط  كلأسي  دق   ، نایحألا ضعب  يف   . لضفأ ّدر  اً نوكیس   ،" مویلا

اوبلطي مل  نإ  ىتح   ، فیصرلا ىلع  نیمئان  وأ  ةتفال  نیلماح  عراشلا  يف  نوسلجي 
ةشقانم يف  لخدت  نأ  اذھ  ينعي  الو   ، ةلئسألا كلت  لھاجتت  ال   . ةرشابم لاملا 

اًقحال تقولا  ضعب  رفو  لب   ، لمعلا وأ  ةسردملا  وحن  عرست  امنیب  كلفط  عم  ةلصفم 
لا ــ ملا ي  ــ طعت الأ  ي  ــ ه كتساي  ــ س تنا  ــ ك نإ   . كتف ــ سلف هل  رسفتل 
مـن لا  ـ ملا ـع  فد بب  ـ سب ـة  صاخلا ـك  تقيرطب ك  ــ لفط ربخأ  ــ ف  ، نیلو ــ ستملل
نونا ـ عي مـن  دعا  ـ ست ـة  يلحم ةس  ـ سؤمل  ، لا ـ ثملا لیب  سـ ـى  لع  ) ري ـ خلا ـل  جأ

(. مھم هنأ  ىرت  اًمامت  فلتخم  ىعسم  ـى  لإ وأ   ، نا ـ مدإلا

عیمج يف  ةیناسنإلاو  ةیعیبطلا  ثراوكلا  ةدايز  عم   . يلحملا عمتجملا  ىلع  قفنأ  • 
كلفط بذجني  نأ  يقطنملا  نم   ، رابخألا نيوانع  اًمود  ردصتت  يتلاو   ، ملاعلا ءاحنأ 

نو ـــ كي د  ـــ ق  ، راغ ـــ صلا لا  ــــــ فطألل ةبسنلاب  نكلو  ؛  ةدعاسملا لواحيو  اھیلإ 
ر ـــ بع اھ  ـــ عمج م  ـــ تي ي  ـــ تلا تارالود  ـــ لا ني  ـــ ل ب ـــ صت نأ  بع  ـــ صلا ن  ـــ م
د. ـــ يعب د  ـــ لب ي  ـــ يمانو ف ـــ ست جاو  ـــ مأ اياح  ـــ ضو ة  ـــ يریخلا تاس  ـــ سؤملا
ة ـــ يؤر لا  ـــ فطألل ن  ـــ كمي ي  ـــ تلا ة  ـــ يلحملا ةط  ـــ شنألا ري  ـــ خت
تارو ــ شنم عيزو  ــ ت ةرو  ــ ص ي  ــ ف اذ  ــ ه نا  ــ ك ءاو  ــ سو  . اھل ــ صت مھتامھا  ــ سم
هزن ـ تم ـم  عد ـل  جأ تا مـن  ـ عیقوت ـع  مج وأ  ـة  يلحم ـة  يعمتجم تابا  ـ ختنا ـل  جأ مـن 



ة ــ سوملم ـد  ئاوف مد  ـ قت نأ  ةر  ـ شابملا ـة  يلحملا ةط  ـ شنألا نأ  ـي، مـن شـ حلا
ع ــ متجملا ل  ــ جأ ن  ــ م كتا  ــ عربت ى  ــ لع ظا  ــ فحلا نأ  ــ ش ن  ــ مو ل،  ــ فطلل
ر ــ ثؤت ي  ــ تلا تالك  ــ شملا ى  ــ لع نازكر  ــ ت ك  ــ لفطو ك  ــ لعجت نأ  ي  ــ لحملا
رار غـ ـى  لع ـك،  لذ الو  ــ ل اھكرد  ــ تل ن  ــ كت م  ــ ل ي  ــ تلاو ا،  ــ مكعمتجم ى  ــ لع

. درشتلاو عو  ـ جلا

ةجاحب ةیلحملا  تاناویحلا  ةياعر  راد  تناك  نإ  ؟  تاناویحلا قوقحب  كلفط  متھي  لھ 
راد ىلإ  اھلیصوت  مث  نمو  تادعم  ءارش  لجأ  نم  لاملا  عمج  وأ  ماعطلاب  تاعربت  ىلإ 

باحطصا نم  رذحا  نكلو  ؛  نیحرمو نیعئار  نيرمأ  امھالك  نوكیسف  تاناویحلا  ةياعر 
. كدرفمب ةنيدملا  ءاحنأ  يف  اھب  ریسلاو  ىرخأ  تاناویح  ةيأو  بلكو  نیتطق 

. مكلافطأ ىلع  هتاذ  رمألا  بوجو  ببسو  مكتاعربت -  ببس  نع  اوثدحت  ءابآلا : اھيأ  • 
رمألاب سیل  لاملا -  وأ  تقولاب  عربتت  تنأو  كاري  هلعج  ربع  كلفطل -  ةودق  كنوك 
اًضيأ ثدحتت  نأ  كیلع  بجي   ، ءاطعم صخش  ىلإ  كلفط  ليوحت  لجأ  نمف   . يفاكلا
ةساردل ةلھذملا  تافاشتكالا  يھ  هذھ  تناكو   . هتیمھأ ببس  نعو  هلعفت  امع 

ثیح  . انايدنإ ةعماج  يف  يریخلا  ءاسنلا  دھعمو  ةدحتملا  ممألا  اھترجأ  ةثيدح 
ما ــ راد ع ــ ى م ــ لع ل  ــ فط ــــ ٩٠٠  ة ل ــ يریخلا تایكول  ــ سلا نوثحا  ــ بلا ع  ــ بتت
ثد ـ حت نيذ  ـ لا لا  ـ فطألا نا  ـ كف  . تاون ــ د ٦ س ــ عب مھ  ــ عم اول  ــ صاوت م  ــ ، ث لما ــ ك
ايا ـ ضقلا فـي  ةمھا  ـ سملل اًدادعت  ـ سا ـر  ثكأ ءا  ـ طعلا عـن  ـم  هووذ مھ  ـ عم
نع مھعم  اوثدحتي  مل  مھنكلو  لاملاب  مھووذ  عربت  نيذلا  كئلوأ  نم  ةیعامتجالا 

كلامعأب مھمامأ  رخافتت  كنأك  كلافطأ  كاري  نأ  نأشب  قلقت  ال   . عربتلا ةیمھأ  ىدم 
لاملا دعاسیس  فیكو   ، اھلجأ نم  عربتت  اياضق  ةيأب  مھربخت  نأ  كنكمي  لب   ، ةيریخلا
ًاتاقوأ تالطعلا  نوكت  نأ  نكمي   . كتینازیمل اًمئالم  عربتلا  لعجت  فیكو   ، ةیضقلا كلت 
املثم  ، ماع لك  نيرخآلل  اھیطعتل  ةنیعم  غلابم  تصصخ  دق  كنأب  كلافطأ  ربختل  ةعئار 

. ايادھ ةروص  يف  ءاقدصألاو  لھألل  اھیطعتل  ةنیعم  غلابم  صصخت  امدنع  لعفت 
 

ةيدادعإلا ةلحرملا 
 

؛ هب اوعربتیل  تقولا  وأ  لاملا  نوكلمي  ال  مھنأب  نسلا  هذھ  يف  لافطألا  رعشي  دق 
مل نإ  ىتح   ، كلمت امم  يطعت  نأ  ریخلا  لامعأل  ًاّیقیقح  اًرصانم  نوكت  نأ  ينعي  نكلو 
ةيدھ وأ  بیجلا  فورصم  نم  ریغص  مسقب  عربتلا  نوكي  نل   . ریثكلا يطعتس  نكت 

، بسحف اًنكمم  ةیساردلا  ریغ  ةطشنألا  نیب  غارفلا  تقوب  عوطتلا  وأ  دالیملا  لفح 
تاعقوتلا كلت  لقن  ةیفیك  يلي  امیف  كیلإ   . كلمي ام  لكل  ًانانتما  رثكأ  كنبا  لعجیس  لب 

: لافطألا ىلإ 

رضحي الأ  كلفط  دارأ  نإ   . هتاذ مارتحالاب  ىقیسوملا  سوردو  ریخلا  لامعأ  لماع  • 



هل ةبسنلاب  مھملا  نم  هنأل  ضفرت  امبرف   ، ىقیسوملا سورد  وأ  سنتلا  ةرك  بيردت 
هلعجتس يتلا  تافصلا  نیب  نم  مازتلالا  ةداع  نإ  ثیح  ؛  تامازتلالا كلتب  مزتلي  نأ 

، لبقتسملا يف  لامعألا  باحصأ  نع  كیھان   ، نیملعملا رظن  يف  هنارقأ  نیب  اًزیمم 
نك يأ  ؛  نيرخآلا ةدعاسم  ىلع  موقت  يتلا  تاعورشملا  ىلع  هتاذ  رمألا  قبطنيو 
نوكت هتبغر  لعجت  ال   . كلامعأ لودجو  كلفط -  لامعأ  لودجب  قلعتي  امیف  ًاّیعقاو 
الدبو  . اھب ءافولا  هنكمي  نل  هسفن  ىلع  دوعو  عطق  ىلإ  هدوقت  ثیحب  ةیلوطبو  ةلیبن 
اًرداق كلفط  نكي  مل  نإ   . هقیقحت نكمي  اھيأ  ددحو  تارایخلا  نع  هعم  ثدحت   ، كلذ نم 
لمعلا نم  نكمتي  مل  نإو  ؟  نیعوبسأ لك  ةرم  نع  اذامف   ، عوبسأ لك  عوطتلا  ىلع 

ىلع لمعلا  نع  اذامف   ، يحلا ةقيدح  يف  تاعاس  ةدمل ٣  ةيدیلقتلا  تابوانملا  يف 
ةدمل ةسردملا  ةبتكم  يف  ةداعملا  بتكلا  ةبرع  ىلع  نم  اھفوفر  ىلإ  بتكلا  ةداعإ 

، لمعلا ىلع  هتردق  ىطختت  رومأ  يف  لمعلا  ىلع  كلفط  تربجأ  نإ  ؟  ةدحاو ةعاس 
اًضيأ كرتتس  لب   ، بسحف مازتلالا  نع  ةمیقلا  ميدع  اًسرد  هملعت  نل  كنإف 

. ىضوف يف  ةيریخلا  ةسسؤملا 

نأ مھملا  نم  نكلو  ؛  ًاّیھيدب رمألا  اذھ  ودبي  دق   . نورخآلا هیلإ  جاتحي  امیف  ركف  • 
ذخ  . لاملاو تقولاب  اھل  كلفطو  عربتت  نأ  لبق  تاسسؤملا  هیلإ  جاتحت  ام  فشتكت 

لافطألا اھبحي  يتلا  ةيریخلا  لامعألا  نم  ربتعت  يتلاو   ، لاثمك ماعطلا  تابرع 
نورعشي لافطألا  لعجي  ام  رمأ  كانھو   ، ةيریخلا تاسسؤملا  عیمج  يف  ةرشتنملاو 

اضعب نوعضيو   ، ةلضفملا مھتمعطأ  نوریختيو  رجتملا  ىلإ  نوبھذي  امدنع  حرملاب 
يف ماعطلا  فراصم  بلغأ  كلتمت  رمألا : يف  ام  كیلإ   ، نكلو  . ماعطلا ةبرع  يف  اھنم 
ماعطلا نم  ةعساو  ةكبش  ىلإ  لوصولا  ىلع  ةردقلا  ةیكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا 
ةدیجلا ةمعطألا  تاجتنم  ضعب  لمشت  يتلاو   ، ماعطلا ةعانص  هب  تعربت  يذلا 

. فیلغتلا بویع  تاذ  تاوبعلا   ، لاثملا لیبس  ىلع  رخآل -  وأ  ببسل  عبُت  مل  يتلاو 
يتلا ةمعطألا  ءارش  ىلع  اھدعاسي  نكمملا  نم  ماعطلا  فراصمل  لاملا  حنمو 
تاتنس ةعضب  ىطختت  ال  لقن  تافورصم  لباقم  يف  ةكبشلا  هذھ  نم  اھیلإ  جاتحت 

. مارجولیك لكل 

ن ــ م ةد  ــ حاو تعر  ــ بت ر،  ــ مألا ي  ــ ف ةكرا  ــ شملل امھ  ــ علطت ق  ــ لطنم ن  ــــ م
نيدر ــ شملل ي  ــ لحم ىوأ  ــ م ى  ــ لإ ة  ــ لومحم ب  ــ ساوحب اھ  ــ نباو يتاقيد  ــ ص

ت ــ لظ  ، رھ ــ شأ د  ــ عبو  . اھمادخت ــ سا ة  ــ يفیك مھا  ــ ملعي نأ  ا  ــ ضرعو
كلت يف  كرتشي  ملو  دحأ  اھمدختسي  نأ  نود  اھنكامأ  يف  ةلومحملا  بي  ــ ساوحلا
تناك  ، ىوأملا هیلإ  جاتحي  امع  الأس  امدنعو   ، صاخشألا نم  لیلق  ددع  الإ  سوردلا 
قیقحت يف  بغرت  تنك  نإ   . تایناطب بیساوحلا : نم  رثكأ  ًاّيرورض  اًئیش  ةباجإلا 

امع لأساو  كلفط  ةبحصب  اھرز  وأ  ةيریخلا  تاسسؤملاب  لصتاف   ، ىمسألا ریخلا 
، ةسسؤملا عم  رودي  يذلا  راوحلا  ىلإ  عمتسي  كلفط  عد   . هیلإ نوجاتحي 

. ًاّیكذ ًءاطعم  نوكت  نأ  بجي  اًدیج  ًءاطعم  نوكت  يكل  هنأب  ةلاسرلا  بعوتسیسو 



تبحطصا  . نيرخآلل يداصتقالا  عقاولا  باعیتسا  ىلع  مكءانبأ  اودعاس  ءابآلا : اھيأ  • 
اھلأس  ، لزنملل مھتدوع  قيرط  يفو   ، نيدرشملل ىوأم  ىلإ  نیمأوتلا  اھيدلو  نازوس 

ال َِمل   ، زدلانودكام نم  ماعطلا  ءارشل  يفاكلا  لاملا  نوكلتمي  اوناك  نإ  : " امھدحأ
قیضلاب ترعش   ، ةيادبلا يف  ؟ ." ریثكب صخرأ  اذھ  نإف   ، مھسفنأب مھماعط  نوھطي 

يأ نع  ةركف  ىندأ  ناكلمي  ال  امھنوك  نع  كیھان  مارتحالا -  يلیلق  اناك  اھيدلو  نأل 
امھتاربخ قیبطت  ةیفیك  امھفي  مل  اھیلفط  نأ  ةقیقح  يف  تركف  مث   . ءيش

وھط نأ  امھل  تحضو  : " رمألا نازوس  ركذتت   . صاخشألا ءالؤھ  ةایح  ىلع  ةدودحملا 
ءالؤھ نأب  امھتركذو   ، ةعيرسلا تابجولا  ءارش  نم  صخرأ  اًمئاد  سیل  ماعطلا 

، ةليوط ةشقانم  دعبو   . يناوأ وأ  اًرودق  وأ  تاجالث  وأ  دقاوم  نوكلتمي  ال  صاخشألا 
". رمألا باعیتسا  نم  انكمت 

مھشقانت نأ  ةيداصتقالا  ةاواسملا  مدعب  لافطألا  فيرعتل  ةمھملا  قرطلا  نیب  نم 
يلاوح ٦٠٠ ىلع  تيرجأ  ةسارد  تلصوت   ، رمألا عقاو  يف   . ةیلاحلا ثادحألا  نأشب 
ىلإ طسوألا  يكيرمألا  برغلا  ةقطنم  نم  ةيوناثلاو  ةيدادعإلا  نیتلحرملا  ةبلط  نم 
نع لضفأ  ةركف  نوكلمي  رابخألا  نيوانع  يف  رھظي  امع  مھؤابآ  مھعم  ثدحت  نم  نأ 
مھنأل ءارقف  سانلا  نأ  ةركفب  عانتقالا  نع  اًفوزع  لقأ  اوناكو   ، روجألا يف  توافتلا 

نییكيرمألا نم  ریثكلا  هب  نمؤي  يذلا  رمألاو   ، يفاكلا دجلاب  نولمعي  مھنأ ال  وأ  ءایبغأ 
نأ هكاردإ  داز   ، هلوح نم  ملاعلل  كلفط  باعیتسا  داز  املك  هنأ   . تاساردلل اًقبط 

. هفورظ نم  ةوسق  رثكأ  اًفورظ  نوھجاوي  سانلا 

نإ  . اًضيأ وھ  يطعي  نأ  ىلع  مكلفط  اوعجش  ًا،  ئیش  نوطعت  امدنع  ءابآلا : اھيأ  • 
تلعج وأ   ، ةيریخلا تاسسؤملا  نم  ةدحاو  ىلإ  ةمظتنم  ةروصب  نوعربتي  نمم  تنك 
كرشأ  ، هنیعب ىعسم  يف  نیجاتحملا  نم  ةعومجم  دعاست  نأ  كتلطع  ةطخ  نم 

يف تأشن  يتلاو  نھفرعأ  يتاللا  ءاسنلا  نم  ةدحاو  ركذتت   . رومألا هذھ  يف  كلفط 
ةلیلقلا لاومألا  نع  رظنلا  ضغب   ، ةنس سأر  موي  لك  يف  هنأ  لاحلا  ةطسوتم  ةرسأ 

يھو  ، رياك ةسسؤم  ىلإ  ًاّیفرصم  اًكیش  بتكي  اھدلاو  ناك   ، ةرسألا اھكلتمت  يتلا 
ام  . ةجاتحملا رسألل  ةیحصلا  ةياعرلاو  ماعطلا  مدقت  ةیلود  ةیناسنإ  ةسسؤم 
اًضيأ كانھ  نأ  لب   ، بسحف يطعت  نأ  مھملا  نم  سیل  ؟  اھتبعوتسا يتلا  لئاسرلا 
ةنتمم نوكت  نأ  بجيو   ، اھنم رثكأ  نیجاتحم  ملاعلا  اذھ  يف  صاخشألا  نم  ریثكلا 
نكلو  ، لاملا نم  ریثكلا  ةيدادعإلا  ةلحرملا  يف  كلفط  كلتمي  ال  دق   . هكلمت امل 
هنأ ىري  ام  ناكم  ىلإ  هب  عربتیل  لاملا  اذھ  نم  اًءزج  ًابناج  عضي  نأ  ىلع  هعجش 
نكلو  ، هلام نم  ءرملا  اھب  عربتي  نأ  بجي  ةتباث  ةبسن  دجوت  ، ال  اًقباس تلق  امك   . مھم
لصحي لام  يأ  نم  ةبسنب ١٠٪  كلفط  عربتي  نأ  ىلع  صنت  ةدعاق  عضو  نأش  نم 

يھ تارالود  نم ١٠  ةبسن ١٠٪   ، لاثملا لیبس  ىلع   . ةلوقعم ةبسن  دعت  هیلع 
لاملا ىلع  لصح  املك  عربتلا  ءاعو  يف  ةبسنلا  كلت  عضو  عم  نكلو   ، دحاو رالود 

. امیق اًغلبم  ةياھنلا  يف  نوكیس 



يف ةاتف  ينتربخأ   . ةيریخلا مكلافطأ  دوھج  ىلع  ءانثلا  يف  اوطرفت  ال  ءابالا : اھيأ  • 
ىدحإ يف  انآ "  " اھتقيدص عم  اھیف  تعوطت  يتلا  ةرملا  نع  اھرمع  نم  ةرشع  ةثلاثلا 

، نیتعاس دعب   . سانلا اھب  عربت  يتلا  سبالملا  فینصت  يف  لمعلل  ةدابعلا  رود 
ىدم نع  لاسرتساب  ثيدحلا  تأدب  مث   ، نیتاتفلا باحطصال  انآ "  " ةدلاو ترضح 
تناك : " میك تلاق   . اتعوطت امھنأل  نیتاتفلا  ةعور  ىدمو  هب  اتماق  يذلا  لمعلا  ةیمھأ 
رمألا قلعتي  ال   . يلخاد يف  اھلمكأب  ةبرجتلا  تدأو  اھنأ  ةجردل  اًریثك  غلابت  انأ  ةدلاو 
بأك كتمھم  ةیكذ ! ةاتف  نم  اھل  اي  لمعلاب ." مایقلاب  قلعتي  لب   ، هب رعشأ  نأ  بجي  امب 
ءامرك اننإ  : " اًرخافتم هل  لوقت  نأ  ، ال  ةداع ىلإ  ءاطعلا  ليوحت  ىلع  كلفط  دعاست  نأ 
بصن مھألا  رومألا  اًمود  عض   . عیمجلا هب  موقي  يداع  يناسنإ  لعف  ببسب  ةياغلل "!

. كینیع
 

ةيوناثلا ةلحرملا 
 

يف ًاطارخنا  رثكأ  ریخلا  لامعأل  نوعوطتي  نيذلا  نوقھارملا  حبصي   ، ثاحبألل اًقبط 
ام ررقي  ةيوناثلا  ةلحرملا  يف  كنبا  عدت  نأ  رمألا  يف  مھملا   . مھسرادمو مھتاعمتجم 

. اًقراف ثدحي  يكل  هیف  هتقوو  هلام  مادختسا  يف  بغري 

ولد يدحت   " ىمح ركذت  لھ   . اھب عربتت  يتلا  لاومألاب  قلعتي  امیف  عیطقلا  عبتت  ال  • 
بلصتلا ىضرم  ةیعمج  ىلع  نومئاقلا  ناك  ؟  تاونس عضب  ذنم  ترشتنا  يتلا  جلثلا "
تاكبش اومدختسا  امدنع  ةرقابع  يدحتلا  كلذ  اوركتبا  نيذلا  يرومضلا  يبناجلا 

نم نیعربتملا  نیب  ةصاخ   ، يدحتلا اورشنیل  ةقيرطلا  كلتب  يعامتجالا  لصاوتلا 
جلثملا ءاملا  نم  اًولدو  مھسفنأ  يدحتلا  اولبق  نيذلا  صاخشألا  روص  ثیح  ؛  بابشلا
نیلقان تنرتنإلا  ةكبش  ىلع  ويدیفلا  عطقم  اورشن  مث  نمو   ، مھسوءر قوف  ىقلُي 
نولبقي نم  عربتي  نأ  ىلع  ةركفلا  تماقو   . مسالاب هنوركذي  رخآ  قيدص  ىلإ  يدحتلا 

ة ــ يبطلا ثا  ــ حبألا ل  ــ يومتل لا  ــ ملا مدخت  ــ ست يتلاو   ، ةیعمجلل لاملاب  يدحتلا 
با ــ صعأ بي  ــ صي يذ  ــ لا ضر  ــ ملا اذ  ــ ه ةرو  ــ طخ ىد  ــ مب ي  ــ عولا ةدا  ــ يزلو
مھ ـ سفنأ نو  ـ ممحي صاخ  ـ شألا ـض  عبب ىھ  ـ تنا ـر  مألا نأ  م  ــ غرو  ، تال ــ ضعلا
لاملا نم  ریثكلاب  اوعربت  مھنم  ریثكلا  نإف   ، طقف حر  ـ ملا ـل  جأ مـن  ـج  لثملا ءاملا  بـ

ولد يدحت  رشتنا  نأ  دعب  رالود  نویلم  عمج ٢٢٠  نم  ةیعمجلا  تنكمتو   ، لعفلاب
تالمحلا نم  ةیعونلا  هذھ  يف  ةكراشملا  نأ  مغرو   ، ةیسوریف ةقيرطب  جلثلا 

اًحاجن تققح  تاذلاب  ةلمحلا  كلت  نأو   ، اًعئار اًرمأ  نوكي  دق  تیصلا  ةعئاذ  ةيریخلا 
دوھجلا نم  ریثكلا  كانھ  نإف   ، ةریبك ةیبط  ةرفط  ليومت  ىلع  دعاس  ریظنلا  عطقنم 
دادعألا نع  كنبا  عم  ثدحتت  نأ  دیجلا  نم   . اھیلإ هابتنالا  تفلت  مل  يتلا  ةریبكلا 

عقوم ىلع  رھظت  مل  نإ  ىتح  اھب  مامتھالا  قحتست  يتلا  تاسسؤملا  نم  ةریبكلا 
لبق ةحفص ١٨٦،  عبرملا  يف  ةجردملا  ةثالثلا  ةلئسألا  حرطي  نأب  هربخأ  . BuzzFeed



. تاسسؤملا هذھ  نم  يأل  عربتلا 

تالحر مظنت  يتلا  تاسسؤملا  نم  ديدعلا  كانھ   . عوطتمل لاملا  عفدت  ال  • 
ةدیعبلا نادلبلا  يف  ةيزیلجنإلا  ةغللا  میلعت  وأ  لزانملا  ءانب  يف  اوكراشیل  نیقھارملل 

هذھ نأ  يف  كش  ال  لیمجلل ." درك   " دالبلا كلت  نم  تارالودلا  فالآ  بلطت  مث  نمو  - 
ناكم يأ  يف  اھیلع  اولصحي  نل  ىؤرو  ةعئار  ةیلود  تاربخ  نیقھارملا  حنمت  جماربلا 

ىمظعلا ةیبلاغلا  بھذت  ثیح  ةیعمتجملا -  تامدخلا  نم  ضیقنلا  ىلع  اھنكلو  ؛  رخآ
ةيراجت تاكرش  نع  ةرابع  نوكت  اھیلع -  لمعت  يتلا  ةیضقلا  ىلإ  تاعربتلا  نم 

ىلع مھدعاست  نیقھارملل  تالحر  اھنأ  ىلع  اھسفنأ  ريوصت  ربع  لاملا  ينجت 
تاذ انؤانبأ  اھیف  كراشي  يتلا  لامعألا "  " نوكت امبرو   . يعامتجالا مھیعو  ةدايز 
ىلع ةفئازلا  جماربلا  كلت  ياك   . يس سيول  يدیموكلا  لثمملا  فصي   . ةيراجت فادھأ 
كنأب كوربخأو   ، الامیتاوج ىلإ  ةیسردم  ةلحر  يف  تبھذ  دقل   ، معن : " يلاتلا وحنلا 
نم رعشي  دق   . عقاولا يف  اًدحأ  دعاست  مل  كنكلو   ، نيریثكلل ةدعاسملا  دي  تددم 
نأ َّيلع  نآلاو   ، يلزنم يف  ةینیط  ةجالز  يدل  نإ  يلاتلاك : الامیتاوج  يف  هعم  میقت 

اًكسمم كسفنل  ةروص  طقتلا  ؟ ... اذھ لعف  َّيلع  مل   . هیف ًاّیعماج  ًابلاط  لبقتسأ 
نع ربعأل  نكأ  مل  كوبسیف -" عقوم  ىلع  رشنُت  ىتح  نطولا  ىلإ  اھلسرأو  شرفلاب 

. كلت نم  لضفأ  ةقيرطب  رمألا 

ام ةیضقل  كنبا  سامح  ئیھي  نأ  لھسلا  نم   . نيرخآلا نم  ذخألا  ينعي  ال  ءاطعلا  • 
ىلع هعجشتل  كیلإ  رمألا  دوعي   . ءاطعلا ىلع  اھسفن  هتردق  نوكلتمي  عیمجلا  نأ 
ىلع  . فورظلا كلتل  اًقبط  عضوت  مھططخو  ةفلتخم  سانلا  فورظ  نأ  يف  ریكفتلا 
ةینغلا ءایحألا  دحأ  سرادم  ىدحإ  ةبلط  نم  يكرح  ءادأ  ةقرف  تررق   ، لاثملا لیبس 
ةیلحملا سرادملا  ةیقب  نم  يكرحلا  ءادألا  قرف  اوعدي  نأو  ًاّيریخ  الفح  اومیقي  نأ 

، اًرالود ةدحاولا ١٥  ةركذتلا  رعس  ناك   ، لافتحالا ةعاق  لخدم  دنعو   . ةكراشملل
رقتفملا ءزجلا  يف  يعامتجا  زكرم   ) ةلیبن فادھأل  عمجُي  ناك  لاملا  نأ  مغرو 

ًءار ــــ ث ل  ــــ قألا سراد  ــــ ملا ةبلط  ضعب  ءابآ  ضفر   ،( ةنيدملا نم  تامدخلل 
غلبملا ــ ب ن  ــ كي م  ــ ل اًرالود  نأ ١٥  م  ــ غر ة.  ــ يلاعلا راع  ـــ سألا ك  ــــ لت ع  ــــ فد

ر ــ سأل ةب  ــ سنلاب اًري  ــ بك اًغ  ــ لبم نا  ــ ك ة،  ــ يرثلا ر  ــ سألل ةب  ــ سنلاب ري  ــ بكلا
دعاسیس اًرالود  غ ٢٠  ــ لبمب عر  ــ بتلا نا  ــ ك ا  ــ مبر  ، اذ ــ ه ن  ــ م الد  ــ بو  . ىر ــ خأ
عربتلاب لاملا  نم  ریثكلا  نوكلمي  ال  نمل  حامسلاو  لاملا  نم  ربكأ  غلابم  عمج  ىلع 

. لفحلا روضح  نم  دحأ  عنم  نود 

نم تاعاس  بلطب  ةیمیلعتلا  قطانملاو  سرادملا  نم  ددع  أدب   . تقولاب مھاس  • 
دناليرم ةيالو  تأدب  دقلو   ، جرختلا طورش  دحأك  ةبلطلا  نم  ةیعامتجالا  ةمدخلا 

ة ــ يعامتجا ةمد  ــ اودؤ خ ــ نأ ي ب  ــ جي هنأ  نماثلا  فصلا  نم  اًءدب  ةبلطلا  نم  بلطت 
ن ــ م ةیئاھ  ــ نلا ةن  ــ سلا ى  ــ لإ اول  ــ صي نأ  ل  ــ بق ةعا  ــ س ى ٧٥  ــ لإ ل  ــ صت
ةمد ـ خب ـه  مایق ب  ــ لطتت ك  ــ نبا ة  ــ سردم تنا  ــ ك نإ  ة.  ــ يوناثلا ة  ــ سردملا



ةمدخلا كلت  نأ  ضرتفت  ال  ـن  كلو ؛  اھ بـ مو  ـ قي نأ  مـن  ـد  كأتف ـة،  يعامتجا
ةمدخلا نأ  ىلإ  ثاحبألا  تلصوت  ةيریخلا : لامعألا  يدؤم  دحأ  كنبا  نم  لعجتس 

يف ةبغر  لقأ  مھلعجت   ، ةبلطلا ىلع  سرادملا  اھضرفت  يتلا  ةيرابجإلا  ةیعامتجالا 
تا ــ مازتلالا ك  ــ لت نأ  ى  ــ لإ اذ  ــ ه عجر  ــ ي ا  ــ مبرو ل،  ــ يوطلا ىدملا  ىلع  عوطتلا 

ح ــ ضو اذ  ــ ل  . نير ــ خآلا ةدعا  ــ سمل ةقدا  ــ صلا ة  ــ بلطلا ع  ــ فاود ن  ــ م فع  ــ ضت
ءاو سـ كتاد -  ـ قتعم مـن  أزج  ـ تي ال  ءزج  لا  ـ ملاو تقولا  ــ ب عر  ــ بتلا نأ  ك  ــ نبال

لكشب همھت  يتلا  اياضقلا  معد  ىلع  هعیجشت  نم  دكأتو  ًایعوطت  وأ  ًاّيرا  ـ بجإ نا  كـ
. يصخش

تعمس  . مكئانبأ ىلع  أرطت  يتلا  ةیكولسلا  تاریغتلا  ىلع  اومكحت  : ال  ءابآلا اھيأ  • 
عوطت ةبرجت  نم  مھدالوأ  داع  امدعب  اوبضغ  وأ  اوریحت  وأ  اوبجعت  نيذلا  ءابآلا  نم  ریثكلا 
دعب  ، هتنبا نأب  ءابآلا  دحأ  ينربخأ   . اھتاداعو مھرسأ  میق  يف  نوككشتي  اوأدبو 

ةیكیتسالبلا تاصاملا  دض  ةریبك  ةلمح  تأدب   ، تاھزنتملا فیظنت  يف  اھعوطت 
ةصام نویلم  نومدختسي ٥٠٠  نییكيرمألا  نأ  نع  اھتعمس  تایئاصحإب  ةدھشتسم 

نأ بحي  مل  هنكلو   ، يئیبلا هتنبا  يعوب  اًدیعس  دلاولا  اذھ  ناك   . ًاّیموي ةیكیتسالب 
تناك اذإ  امب  متھي  الو  ئیس  صخش  هنأب  هايإ  ةفصاو  اھیخأ  يف  حیصت  اھعمسي 
هایملا نم  ةوبع  بلط  هنأل  ةیكیتسالبلا  تاعونصملاب  قنتختس  اھلمكأب  ةمألا 

نم  ، ام ةیضق  حلاصل  ةسامحلا  يطرفم  اوحبصأ  انءانبأ  نأ  ىرن  امدنع     . ةيزاغلا
مھف ةیفیك  نیبت  نولواحي  مھنإ  ثیح  ؛  يصخش لمحم  ىلع  رمألا  ذخأن  الأ  مھملا 

، هیف اًّقحم  ودبي  دق ال  ًاّیصخش  اًموجھ  نشي  كنبا  ناك  نإ   . مھرظن ةھجو  نم  ملاعلا 
حمسي نأ  بجي  هنكلو   ، ةیصخشلا همیق  نِّوكي  هنأب  دیعس  كنإ  هل  لوقت  نأ  كنكمیف 
كیحي نأ  هنكمي   ، اًّرح حبصي  نأ  درجمبو   . اًضيأ ةصاخلا  مھمیق  اوكلتمي  نأب  نيرخآلل 
رضاحي وأ  ةدلصلا  الامیتاوج  راجشأ  باشخأ  نم  عونصم  لون  ىلع  ةصاخلا  هسبالم 

، يلاتلابو  ، اھرجاحم نم  مھنویع  زربت  ىتح  ةینوبركلا  مھتامصب  نع  هءاقدصأ 
نمض شیعلاب  يضتري  نأ  هیلع  نوكیس   ، نیحلا كلذ  ىتح   ، نكلو  . اًعیمج مھرسخي 

. ةیكیتسالبلا تاصاملا  مدختستو  ةرایس  مدختست  يتلا  ةرسألا 



 

 

ةیعماجلا ةلحرملا 
 

تافورصم عم  اھب  اوعربتیل  الاومأ  تاعماجلا  ةبلط  بلغأ  كلتمي  ال   ، رمألا عقاو  يف 
ينعي نكلو ال  ؛  اھعفد مھیلع  يتلا  تامازتلالا  نم  اھریغو  بتكلاو  ةماقإلاو  ةساردلا 
لالخ عوطتلا  نأش  نم  ةیبناجلا : دئاوفلا   . مھتقوب اوعربتي  نأ  مھیلع  بجي  هنأ ال  اذھ 

تاریسملا فاشكتسال  ةعئار  ةقيرطب  نییعماجلا  ةبلطلا  دمي  نأ  ةیعماجلا  ةساردلا 
فیك كردي  كنبا  عدت  نأ  نم  دكأت   . حبرلل ةفداھلا  ریغ  تاسسؤملا  لاجم  يف  ةینھملا 

. حیحصلا لكشلاب  لمعلا  اذھب  مایقلا  هنكمي 

تاعماجلا مرح  ئلتمي   . عوطتلل قالطإ  ةصنمك  ةیعماجلا  كدراوم  مدختسا  • 
اوقلطأ اًعورشم  لاي  ةعماج  ةبلط  أدب  دقلف   ، عوطتلا صرفو  ةیعوطتلا  تاسسؤملاب 
تاجرد ىلع  لوصحلا  ىلع  مھئالمز  ةدعاسمل  تكیجورب  نوسنيرب  مسا  هیلع 

مك دنالریم  ةعماجب  كراب  ةیلك  ةبلط  ظحالو   . ماعلا میلعتلا  ريوطت  تارابتخا  يف  ةیلاع 
عورشم اوأدبو  يعماجلا  مرحلا  ماعط  تاعاق  نم  ةمامقلا  يف  ىقلُي  يذلا  ماعطلا 

كلذ لیصوتل   ، ةیموق ةسسؤم  ىلإ  مویلا  لوحت  يذلاو   ، ماعطلا ىلع  ظافحلا  ةكبش 



رذحا  • . هتعماج يف  ثدحي  ام  ةظحالم  ىلع  كنبا  عجش   . نیجاتحملا ىلإ  ماعطلا 
ضعبب وأ  اھحابرأ  نم  ءزجب  عربتلاب  تاكرشلا  ضعب  دعت   . قافنإلاو ءاطعلا  نیب  طبرلا 

دحأ تيرتشا  املك  نیجاتحملا  ىلإ  ةأبعم ) هایم  وأ  تاراظن  وأ  ةيذحأ   ) اھتاجتنم نم 
ءزج ــ عربتلا ب ــ ة ب ــ ينامتئالا تاقا  ــ طبلا تاكر  ــ ض ش ــ عب دھعتتو   ، تاجتنملا هذھ 
كلأ ــ سي د  ــ قو ة.  ــ يریخلا لا  ــ معألل ة  ــ قاطبلا مادخت  ــ ساب كتايرت  ــ شم ن  ــ م

ـى لع ـت  نك اذإ  ـا  مع ًانا  ـ يحأ رجا  ـ تملا د  ــ حأ ي  ــ ف قودن  ــ صلا فظو  ــ م
ام دجوي  ال   . ةيریخ ةسسؤم  معد  لجأ  نم  تارالود  ةع  ـ ضبب عر  ـ بتلل دادعت  ـ سا
عمج ىلع  دعاست  دوھجلا  كلت  نإ  ثیح   ، ةقباسلا تاھويرانیسلا  نم  ًاّيأ  بیعي 
بھذت نأ  نم  الدب  سانلا  بویج  يف  لظتس  تناك  يتلا  لاومألا  لاملا -  نم  ریثكلا 

. نیجاتحملا ىلإ 

ـك لعجت نأ  لا  ـ ملل كقا  ـ فنإ ـة  قيرطل ةرذ  ــ حلا كتا  ــ عارم نأ  ــ ش ن  ــ م ن  ــ كلو
وأ ةرا  ـ ظن وأ  ًءاذ  حـ يرت  ـ شت نأ  ـي  قطنملا مـن  هـل  ـة.  يلعاف ـر  ثكأ اًعر  ـ بتم
ـة يأل ـه  ترفو يذ  ـ لا لاملا  عر بـ ـ بتت ـك ثـم  سفنل ًان  ـ مث ـص  خرأ ةأ  ـ بعم اًھا  ـ يم

راعسأ ةموعزملا  ةینامتئالا  ةقاطبلا  كلت  كفلكت  لھ  ؟  اھمعد يف  بغرت  ةسسؤم 
لاملا ریفوت  كنكمي  لھ   ، كلذك رمألا  ناك  نإو   ، ةیلاع ةيونس  اًموسرو  ةریبك  ةدئاف 

نم ؟  ریخلا لامعأ  يف  لاومألا  هذھب  عربتلا  مث  ىرخأ  ةینامتئا  ةقاطب  مادختسا  ربع 
ةقلزلا قرطلا  كلت  ىلإ  كب  يدؤي  نأ  علسلا  ءارشو  يریخلا  ءاطعلا  نیب  طبرلا  نأش 

يف كطارفإ  نع  اضرلاب  رعشت  كلعجت  دقو  لب   ، اھيرتشتل نكت  مل  ءایشأ  ءارشل 
. لاومألا قافنإ 

ينمھفت . ال  رجأ نودب  نوكي  يعوطتلا  لمعلا  نأب  مكئانبأ  ریكذتب  سأب  ال  ءابآلا : اھيأ  • 
احبصأ دق  يعماجلا  مرحلا  يف  يعامتجالا  يعولاو  راثيإلا  نإ  ثیح  ؛  ةئطاخ ةقيرطب 

ك ــ لت ي  ــ ف ة  ــ يعقاولا ة  ــ لاحلا نأ  الإ   ، يلا ــ حلا رصعلا  يف  راشتنالا  يعساو 
ي ــ ف ق  ــ حلا ءا  ــ بآلا ك  ــ لتميو  ، اًض ــ يأ ةمھ  ــ م نا  ــ كملا ك  ــ لذو ة  ــ ظحللا
، ًاي ـ ساق ر  ــ مألا ود  ــ بي د  ــ ق  . ةر ــ سألل ةيدا  ــ صتقالا ة  ــ لاحلا ن  ــ ع ثد  ــ حتلا

فحالس ةدعاسم  يف  كنبا  ةبغر  كضفر  بب  ـ سب بنذ  ـ لاب رع  ـ شت الأ  ـب  جي ـن  كلو
لمعي نأ  بلطتت  ةرسألا  ةینازیم  تناك  نإ  اكيراتسوك  يف  ضارقنالل  ةضرعملا  رحبلا 

 - كنبا رھظأ  نإو   . ةیعماجلا هتسارد  تافورصم  ةیطغتل  ةیفیصلا  ةلطعلا  ءانثأ  يف 
ىلع هعجشف   ، هنیعب ىعسم  وأ  اھنیعب  ةسسؤمب  اًفغش  يساردلا -  ماعلا  لالخ 
هیلخت وأ  يساردلا  ماعلا  لالخ  يئزج  ماودب  هلمع  نع  يلختلل  راشأ  نإ  نكلو  ؛  كلذ
كیلع نوكیسف   ، ةیفیصلا ةلطعلا  لالخ  رجألا  عوفدم  بردتلاب  ةقلعتملا  هططخ  نع 
ةیطغت نم  نكمتیل  ةنكمم  ةدعاسم  ةيأل  ةجاحب  لازي  ال  هنأب  قفرب  هركذت  نأ 
كیلع بجي  نكلو   ، ءاطعلل هتسامح  ىلع  يضقت  الأ  كیلع  بجي   . ةساردلا تافورصم 
كنبا نأ  ىلع  صني  طسو  لح  ىلإ  لصوتلا  نكمي  لب  ؛  ةخسار دعاوق  عضت  نأ  اًضيأ 

. ةیفیصلا ةلطعلا  لالخ  لمعلا  تاقوأ  دعب  ریخلا  لمعل  عوطتلا  هنكمي 



 

بابشلا ةلحرم 
 

اًعئار اًتقو  اذھ  نوكیسف   ، مھرامعأ نم  تانيرشعلا  لئاوأ  يف  ءانبألا  حبصي  امدنع 
نودب نولازي  مھنأل ال  ةمظتنم -  ةروصب  لاملا  نم  ةلیئض  غلابمب  عربتلاو  لب  عوطتلل - 

. ةایحلل ديدج  روظنم  ىلع  نولصحتیس   ، كلذ ىلع  ةوالع   . تامازتلا وأ  تایلوئسم 

هنإف  ، تاعماجلا يجيرخ  بلغأ  لثم  كنبا  ناك  نإ   . لمع نع  كثحب  ءانثأ  يف  عوطت  • 
، اًقفوم ناك  نإو   . ةعماجلا نم  جرختلا  درجمب  ةفیظو  ىلع  لوصحلا  يف  بغریس 
يف تقولا  كلذ  لالغتسا  هنكمیف   ، اًقفوم نكي  مل  نإ  نكلو   ، ةدحاو ىلع  رثعیسف 
ةصرف ریخلا  لامعأل  نوعوطتي  نيذلا  صاخشألا  كلتمي   . هسفنو نيرخآلا  ةدعاسم 

ال رمأ  اذھو   ، نوعوطتي ال  نيذلا  كئلوأ  نع  ةفیظو  ىلع  لوصحلل  ةبسنب ٢٧٪  ديزت 
نیمزاللا رارصإلاو  زیكرتلا  نوكلتمي  نم  مھ  نوعوطتي  نيذلا  كئلوأ  نأل   ، بجعتلا ریثي 
فراعملا ءالؤھ  دعاسيو  فراعملا  ةرئاد  نم  عوطتلا  عسوي   . فئاظولا ىلع  لوصحلل 
ةبسنلاب ریثكب  لضفأ  رمألا  نوكیس  امك   ، رجأب لمع  ىلع  كنبا  لوصح  ىلع  ًانایحأ 

ذنم : " لوقي نأ  نم  يعوطت  لمع  يف  لمع  هنإ  لوقي  نأ  لمعلا  تاءاقل  لالخ  كنبال 
." Law & Order لسلسم نم  ةقلح  تدھاش ١٥٠   ، يجرخت

ىلع نوكیس   ، ةرشابم جرختلا  دعب   . ةيریخلا تاسسؤملل  كبتار  نم  ءزجب  عربت  • 
اًملح نوكیس  ریخلا  لامعأل  عربتلا  نأ  ةجردل  تافورصملا  نم  ریثكلا  عفد  نیجيرخلا 
ينجي  . هبتار نم  طقف  ةبسنب ١٪  عربتلاب  أدبي  نأ  كنبا  ىلع  حرتقا  كلذل  ؛  لانملا دیعب 

اھنم ةبسنو ١٪  ًاّيونس -  رالود  فلأ  طسوتملا ٥٠  يف  ديدجلا  ةعماجلا  جيرخ 
نیجيرخلا نم  ریثكلل  ةبسنلاب   . ًاّيرھش رالود  يلاوح ٤٠  وأ   ، رالود نوكتس ٥٠٠ 
هتافورصم يف  مكحتلا  نم  كنبا  نكمتي  نأ  درجمبو   . قیقحتلا نكمم  رمأ  اذھ   ، ددجلا

لامعأل اھب  عربتي  يتلا  ةبسنلا  نم  ديزي  نأ  هنكمي   ،( تقولا رورمب  دادزتس  يتلاو  )
عفدي املثم  عفدت  هتكرش  تناك  ام  اذإ  ىري  نأ  هنكمي   ، لعفي امنیبو   . ریخلا
قرطلا نیب  نم   ) كلذ لعفت  تاكرشلا  نم  ریثكلا  كانھو   . ةيریخلا تاسسؤملل 

نأ  ، ریخلا لامعأ  يف  هلاومأ  عضول  اھمدختسي  نأ  باشلا  كنبال  نكمي  يتلا  ىرخألا 
رظنا ص ١٥٠).    ، لیصافتلا نم  ديزملل   . عمتجملل ةدیفملا  تارامثتسالا  يف  ركفي 

نم عربتلا  ىلإ  انم  نوریثكلا  لیمي   . عربتلا نأشب  ةلجعتم  تارارق  ىلع  مدقت  ال  • 
ىلع ًءاجر  رشني  وأ  ًاّیفتاھ  كب  لصتي  وأ  عراشلا  يف  ام  صخش  كفقوي  ریكفت : نود 

ام ةداع   ) مأ ال عربتتس  تنك  ام  اذإ  روفلا  ىلع  ررقت  نأ  كیلع  نوكي  اھنیحو   ، كوبسیف
وأ  ، قمحأ كنأب  رعشتو  ریبك  غلمب  عربتت  نأ  امإف   ، هذختتس رارق  يأ  ىلع  مدنتس 
، ًابعص ودبي  دق  رمألا  نأ  مغر  بنذلاب .) رعشتو  قالطإلا  ىلع  عربتت  وأ ال  لیلقلاب  عربتت 
نم ریثكلا  يف  ةحفص ١٨٦ .) رظنا   ) لبقت نأ  ضفرت  نأ  لبق  ثحبت  نأ  ءاكذلا  نم  هنإف 



ىلع اًئیس  سیل  رمأ  وھو   ، قحال تقو  ىلإ  تارارقلا  ءاجرإ  اذھ  ينعي  دق   ، نایحألا
نوكي امبر   ، فتاھلا ربع  كءادجتسا  دحأ  لواحي  امدنع   ، لاثملا لیبس  ىلع   . قالطإلا
ءزجب ظفتحیس  يذلاو   ، تاسسؤملا ىدحإ  هترجأتسا  فتاھلا  ربع  قيوست  فظوم 
نیبتل ًایفاك  اًتقو  قرغتسا  كلذل   . الایتحا رمألا  نوكي  دق  امك   ، كعربت لاومأ  نم  ریبك 

نم ةمزح  الماح  صخش  يتأي  امدنع  ةمداقلا  ةرملا  يف  هنأب  كنبا  ربخأو   ، رمألا
لاصتا هیلإ  لصو  نإ  وأ   ، عراشلا يف  لاملاب  عربتي  هلعجي  نأ  لواحيو  تاقاطبلا 

نأو ينورتكلإ  عقوم  ناونع  وأ  اًروشنم  بلطي  نأ  هنكمي   ، عربتلا هنم  بلطي  يفتاھ 
نإ هذھ  كتجح  دحأ  شقاني  نل  اھل -  عربتي  نأ  لبق  ةسسؤملا  نع  أرقیس  هنإ  لوقي 

   . ةمرتحم تاسسؤم  نوعبتي  اوناك 

وأ  ، ةميدقلا سبالملاب  وأ   ، لاملاب عربتي  كنبا  ناك  ءاوس   ، عربتلا تالاصيإب  ظفتحا  • 
بابشلا نم  ریثكلا  متھي  ال   . فرصملا ربع  عربتي  وأ   ، ميدقلا لومحملا  هبساحب 

بجي امبرف   ، ةيریخلا تاسسؤملل  ریثكلاب  كنبا  عربت  نإ  نكلو   ، مھتاعربت لیصافتب 
نأ هل  حومسملا  نمف   ، ةینیع تاعربت  عربتي  ناك  نإو   . لیصافتلاب متھي  نأ  هیلع 

. ةداع هعفدي  امم  لقأ  اھراعسأ  لعجتس  يتلاو   ، اھراعسأ نم  هتاعربت  ةمیق  مصخي 
دق  . ليودوجو يمرأ  نشيافلاس  يتسسؤم  عقاوم  ىلع  تامییقتلا  تاداشرإ  حفصت 
نأش نمف   . ةيریخلا هتامھاسم  ىلع  ًءانب  ةریبك  ةیبيرض  تاءافعإ  ىلع  كنبا  لصحتي 
نأ ضرفب   ) اًرالود رادقمب ٢٥  كنبا  بئارض  نم  للقي  نأ  رالود  اھنمث ١٠٠  ةكيرأب  عربتلا 
نأو اًمئاد  دعاوقلا  عبتي  نأ  هملع  يھ ٢٥٪ .) كنبا  ىلع  ةضورفملا  ةبيرضلا  ةبسن 
مساو عربتلا  خيرات  ديدحتل  اھل  عربت  يتلا  تاسسؤملا  نم  اًمود  تالاصيإلاب  ظفتحي 

، اًرالود ىلع ٢٥٠  ديزت  يتلا  تاعربتلل  ةبسنلاب   . هب عربت  يذلا  غلبملاو  ةسسؤملا 
امك  ، ةیبيرضلا تاموصخلاب  حمستل  تالاصيإ  لخدلا  ىلع  بئارضلا  ةئیھ  بلطت 
تامدخ وأ  علس  ةيأ  ىلع  لصحي  مل  عربتملا  نأ  ىلع  صني  اًرارقإ  كلتمي  نأ  بجي 

. هتاعربت لباقم 

 



 

: كنبال ةبسنلاب  مھألا  يلاملا  رارقلا  عساتلا : لصفلا 
ةعماجلا

ةماستبا اذ   ، ةيوناثلا ةلحرملا  نم  ةیئاھنلا  ةنسلا  يف   ، اًمیسو ًابلاط  سكیلأ  ناك 
ةعماج يف  لبُق  امدنعو   . اًّدج دیج  تاجرد  لدعمو   ، ةيرث ةیعامتجا  ةایحو   ، ةرحاس
ىلإ باھذلا  مدعب  هل  حامسلا  اًضرع : هيدلاول  مدق   ، فيراصملا ةظھاب  ةصاخ 
ةیسارد تافورصمك  اھناعفدیس  اناك  يتلا  رالود  فلأ  يتئاملا  ذخأي  نأو   ، ةعماجلا
تارونتلا لیصوتل  ةمدخ  نع  ةرابع  وھو   ، تلیك يإ  كيوك  همسا  اًقیبطت  ئشنُي  يكل 

ة ــ فلتخم ة  ــ فئاط ناو ٢٣٧  ــ لأ ل  ــ محت ي  ــ تلا ةرجأت  ــ سملا ةيدنلتك  ــ سإلا
ي ــ ، ف رجأت ــ سملا را  ــ يتخال اًق  ــ بط ي  ــ نطق وأ  يرير  ــ وأ ح يفو  ــ شا ص ــ مقبو
، ةیفا ــ ضإ مو  ــ سر لبا  ــ قمبو  ) دال ــ بلا ن  ــ م نا  ــ كم يأ  ي  ــ ف ةعا  ــ س لال  ــ خ
مھل حرشتل  ويدیفلا  ربع  ءالمعلا  عم  ةلیمج  ةيدنلتكسأ  ةاتف  ثدحتت  نأ  ن  ــ كمي
سكي ــ لأ اد  ــ لاو ق  ــ فاو يدلجلا .) مازحلا  عضو  ةیفیكو  تارونتلا  طبر  ةیفیك 

ي ــ فو  ، امھ ــ نبا ة  ــ طخ ى  ــ لع نا  ــ قینألا نامي  ــ سولا نامعاد  ــ لا نا  ــ يرثلا
ىد ــ حإ ن  ــ م ل  ــ يومت ى  ــ لع ةئ  ــ شانلا هتكر  ــ ش تل  ــ صح  ، اًرھ ــ ش لال ١٨  ــ خ

غلبمب ١٥ ةیقوسلا  اھ  ـ تمیق ديد  ـ حت ـم  تو  ، ةكرت ـ شملا لاو  ـ مألا سوءر  تاكر  شـ
ناير همدقي  ریھش  ينويزفیلت  جمانرب  جاتنإل  ماھلإلا  تناكو   ، رالود نویلم 

. تسيركیس

ةصق تعمس  دق  كنأ  حجرملا  نم  نكلو   ، وتلل ةصقلا  كلت  تقلتخا  دقل   ، اًنسح
ىلإ باھذلا  يف  بغري  مل  يذلا  راوطألا  بيرغ  يبصلا  كلذ  نع  لبق  نم  ةھباشم 

ينمضلا ىنعملا  نوكي  دق   . ةریبك ةورث  نوكو  ةبيرغ  ةینقت  ةكرش  أشنأ  مث   ، ةعماجلا
ةریبك ةعیضم  ةعماجلا  ىلإ  باھذلاو   ، اھیف مكحتلا  نكمي  ةعماجلا ال  فیلاكت  نأ  انھ 



. لاملل

هیلع يھ  امم  ربكأ  ةمیق  ةیعماجلا  تاداھشلل  نكت  مل  قئاقحلا : ضعبب  أدبن  انوعد 
لازت ، ال  كلخاد يف  اًقیمع  هب  رعشت  وأ  هؤرقت  وأ  هعمست  دق  امع  رظنلا  ضغبو   . نآلا

هدعاست نأ  يھ  ًاّیلام  ًاّيرقبع  كنبا  نم  لعجت  يكل  هلعفت  ءيش  لضفأ  نأ  ةقیقح 
يف مھتایح  لاوط  تاعماجلا  وجيرخ  ينجي  ثیح  ؛  ةعماجلا يف  ةساردلا  ىلع 

ةداھشلا ىلع  نولصحي  نيذلا  كئلوأ  نم  ىلعأ  رالود  نویلم  يلاوح  طسوتملا 
ةساردلا ءانثأ  يف  ةدوقفملا  بتاورلاو  ةعماجلا  تافورصم  باسح  دعبو   ، طقف ةيوناثلا 

فلأ يلاوح ٣٠٠   ، طسوتملا يف   ، يواست ةیعماجلا  ةداھشلا  لظتس   ، مخضتلاو
تاونس عبرأل  سردیل  ةعماجلا  لخدي  نأ  لفط  لك  ىلع  بجي  هنأ  اذھ  ينعي  . ال  رالود
ةنھم نم  ةدیج -  بتاورب  اًنھم  كانھ  نإ  ثیح   ، هتاردق لماك  ىلإ  لصي  ىتح 
نوملعتي نيذلا  صاخشألل  ةبسنلاب  ةیعانصلا -  تالآلا  يكیناكیم  ىلإ  ضيرمتلا 

ىلع لوصحلا  لالخ  وأ  ةیمسر  بيردت  جمارب  ربع  امإ   ، مھلمع يف  ةدیج  تاراھم 
، تاجردلا هذھ  نم  ةدحاو  ىلع  لوصحلا  يف  بغري  كنبا  ناك  نإو   . ةلامز ةجرد 
يھ ةیعماجلا  ةداھشلا  دعت  بابشلا  نم  ریثكلل  ةبسنلاب  نكلو   . كلذ ىلع  هعجشف 

. لصفلا اذھ  يف  هیلع  زكرأس  ام  اذھو   ، ةحجان ةینھم  ةریسم  قیقحتل  ةقيرط  لضفأ 

كنم بلطتتسو   ، تریغت دق  ةبعللا  دعاوق  نإف   ، ةيرورض لازت  ال  ةعماجلا  نأ  مغرو 
لیيذت نم  ليوط  تقو  لبق  اًرھام -  ًاّیمیلعت  اًكلھتسم  حبصت  نأ  ةديدجلا  ةیلمعلا 

كتر ــ سأ نأ  د  ــ قتعت ا  ــ مبر ة.  ــ يعماجلا ةساردلا  فیلاكتب  يفرصملا  كیشلا 
ة، ــ يلاملا تادعا  ــ سملل ك  ــ لھؤت نأ  اھ  ــ نكمي الو  لا  ــ ملا ن  ــ ري م ــ ثكلا ي  ــ نجت
ة ــ صاخلا تاعما  ــ جلا ة  ــ بلط ن  ــ م ل ٧٠٪  ــ صحي ر  ــ مألا ة  ــ قیقح ي  ــ ف ن  ــ كلو
، رالود فلأ  و٢٥٠  نیب ١٥٠  ام  مھتالئاع  ـي  نجت نيذ  ـ لاو  ، حبر ـ لل ةفداھ  ــ لا ري  ــ غ

ةفلكت لقأ  نوكتس  ةیموكحلا  تاعماجلا  نأ  دقتعت  امبر  وأ   . ةیلام تادعاسم  ىلع 
تاعماجلل ةیلاملا  تادعاسملا  ةمزح  جردُت  امدعب  نكلو   ، ةصاخلا تاعماجلا  نم 

بغرت ال  كنأب  اًخسار  اًداقتعا  دقتعت  تنك  امبر  وأ   ، داقتعالا اذھ  رخبتیس   ، ةصاخلا
ملستست دق   ، رخآ بناج  نم  وأ   ، نويد ةيأ  هیلعو  ةعماجلا  نم  كنبا  جرختي  نأ  يف 

. اھنم رفم  ال  عیمجلا  ةایح  ىلع  اًریثك  رثؤت  يتلا  ةیثبعلا  ةیساردلا  نويدلا  نأ  ةركفل 
. ليدعت ىلإ  ةجاحب  نیھجوتلا  نيذھ  الكو 

لماعتلاو ریفوتلا  تایجیتارتسإ  لوح   ، ءابآلا متنأ   ، مكفیقثت لوح  لصفلا  اذھ  رودي 
. مكئانبأ عم  ثدحتلل  ةرشابملا  قرطلاو   ، ةیلاملا تادعاسملا  عم  ةعاربب 

ىلع ناكو  ةعماجلا  نم  وتلل  اجرخت  نیباش  نیجوز  عم  تثدحت   ، تاونس عضب  ذنم 
غلبي يذلا  طسوتملا  نم  ریثكب  رثكأ  رالود -  فلأ  غلبي ١٠٠  يسارد  نيد  امھنم  لك 

نیماسرك لمعلا  يف  نابغري  نیبوھوم  نینانف  امھالك  ناك   . رالود فلأ  ةداع ٣٧ 
اناك  ، اًعئار ًاّینف  اًمیلعت  ایقلت  امھنأ  نانظي  اناك  امھیلك  نأ  مغرو   ، لافطألا بتكل 
ةایح ءاشنإ  فیلاكت  لمحت  ىلع  ةعضاوتملا  امھتردق  لایح  ديدشلا  قلقلاب  نارعشي 



اذام ؟  امھادلاو نيأ   ، لءاستأ نأ  الإ  ينعسي  مل   . ةریبكلا امھنويد  لظ  يف  اًعم  ةديدج 
ام امھل  حرشیل  ةقیقد  ةدمل ٢٠  امھنم  لك  عم   ، لاثملا لیبس  ىلع   ، دحأ ثدحت  ول 
نم ؟  نيریغص نیباش  نالازي  ال  اناك  امنیب  رالود  فلأ  غلبمب ١٠٠  نيد  هینعي  دق 
ةعماج وأ  ةیلحم  ةعماج  ىلع  نارثعيو  ثحبلا  ضعبب  ناموقیس  اناك  امھنأ  حجرملا 
لصحلا لجأ  نم  ربكأ  دجب  المع  امبر  وأ   . لضفأ ةیلام  تالیھست  مدقت  ىرخأ  ةصاخ 

الأ لصفلا  اذھ  يف  ةروكذملا  حئاصنلا  تعبتا  نإ  كنأ  لمآ   . ةیناجملا حنملا  ىلع 
. امھلثم كئانبأب  فاطملا  يھتني 

ةددحم اًسورد  مكتحنم   ، باتكلا اذھ  نم  ربكألا  مسقلا  يف  ةریخأ : ةظوحلم 
اھيأ  ، متنأ مكعم  ثدحتأ  ينإ  الیلق : فلتخیف   ، لصفلا اذھ  امأ   ، مكئانبأل اھولقنتل 

. عمسلا اوفِھرأف   ، ءابآلا

ةضورلا ةلحرم 
 

يلاعلا میلعتلا  وحن  حیحصلا  راسملا  ىلع  نوریسي  مكلافطأ  نأ  نم  دكأتلا  قلعتي  ال 
، اًعضر نولازي  ال  مھو  مھدھم  راوجب  ةلصاوتم  ةروصب  ترازوم  تاینوفمیس  لیغشتب 

. ةعماجلا تافورصم  لجأ  نم  ریفوت  باسح  حتفب  قلعتي  لب 

، اًریغص الفط  حبصي  امدنعو   ، هدلوم ذنم  كنبا  ةعماج  لجأ  نم  لاملا  راخداب  أدبا  • 
هنكمي نسلا  هذھ  يف  لفطلا  نإ  ثیح   ، اًفیخس رمألا  ودبي  دق   . لعفت امب  هربخأ 
تاباسح نوكلمي  نيذلا  لافطألا  رمألا : كیلإ  نكلو  ؛  رالودلا عبرو  سنبلا  نیب  ةقرفتلا 

ال نيذلا  لافطألا  نع  ةعماجلا  مھلوخد  ةیحجرأ  دادزت  ةعماجلل  ةصصخم  ریفوت 
نم لافطألا  عیمج  ىلع  هتاذ  رمألا  قبطنيو   . تاباسحلا هذھ  لثم  نوكلمي 

ر ــــ سألا ني  ــــ ر ب ــــ ثكأ ح  ــــ ضتي ه  ــــ نكلو  ، لخد ــــ لا تايوت  ــــ سم ف  ــــ لتخم
ة ــ صاخلا ر  ــ سألا ك  ــ لت صر  ــ دادزت ف ل.  ــ قأ وأ  رالود  ف  ــ لأ ي ٥٠  ــ نجت ي  ــــ تلا
را ــ خدا با  ــ سح او  ــ حتف نإ  فاع  ــ ضأ ة  ــ ثالثب ة  ــ عماجلا مھ  ــ لافطأ لاخدإ  ــ ب

. ساسناك ةعماج  هترجأ  ثحبل  اًقبط   ، مھلافطأ رافظأ  ةموعن  ذنم  ةعماجلل  ًاّيدا  ــ ع
رثؤي نأ  نكمي  ةعماجلا  لجأ  نم  راخدا  باسح  كالتما  نأ  لوح  انھ  ةركفلا  رودت 
ةيوق جئاتنلا  تناكو  ءابآلاو .)  ) لفطلا تاحومط  لیكشت  ةیفیك  ىلع  ریبك  لكشب 

ةیموكحلا اھسرادم  لجأ  نم  اًجمانرب  تأشنأ  وكسیسنارف  ناس  ةنيدم  نأ  ةجردل 
اًرالود ىلع ٥٠  يوتحي  ًاّیعماج  راخدا  باسح  ةضورلا  ةلحرم  يف  لفط  لك  حنمي 

. دالبلا نم  ىرخأ  نكامأ  يف  هجوتلا  اذھ  راشتنا  دادزيو   ، لقألا ىلع 

راخدا نم  كنكمت  يتلاو   ،( يلاتلا عبرملا  رظنا  ةطخ ٥٢٩ (  ، ةدیجلا تارایخلا  نیب  نم 
اھمدختست تمد  ام  اھدئاوف  ىلع  ةیلاردیف  بئارض  عفدل  رارطضالا  نود  نم  لاملا 

سیلو  ، كمساب باسحلا  اذھ  حتف  ىلإ  جاتحتس   . ةیساردلا فیلاكتلا  لجأ  نم 
ةقيرط نع  ثحبا   ، لعفت نأ  درجمبو   . لیلق دعب  ببسلاب  كربخأسو   ، كلفط مساب 



ربع وأ  كلمع  ناكم  بتاور  لودج  ربع  امإ   ، رھش لك  ةیلآ  ةقيرطب  هیلإ  لاملا  اھب  لوحت 
يھو كنبا  ةعماج  تارخدم  بقارو   ، يفرصملا كباسح  نم  ًاّیئاقلت  لاملا  بحس 

. دادزت

 

ةیئادتبالا ةلحرملا 
تنأ اھتلخد  يتلا  اھسفن  ةعماجلا  لوخد  نم  نكمتي  يكل  كلفط  ىلع  طغضلا  دعي 

. لاح ةيأ  ىلع  يلاعلا  میلعتلل  هدادعإب  أدبتس  ام  ناعرس  كنكلو  ؛  ًاّینونج اًرمأ 

تناك امدنع   . ةعماجلاب قاحتلالا  نأشب  هتسامح  ریثتل  كلفط  تامامتھا  لغتسا  • 
سمحتت تناك  دقف   ، مدلاب ةسووھم  اھتنبا  نأ  تظحال   ، يناثلا فصلا  يف  الیجنأ  ةنبا 

ىلع ةدشب  زكرت  تناكو  ةرسألا  دارفأ  نیب  حرج  وأ  ةبقر  ةيأ  ىلع  تادامض  عضول 
، لضفملا يبطلا  اھجمانرب  اھضرعي  يتلا  ةیحارجلا  تایلمعلل  ةبرقملا  دھاشملا 
اھنإف  ، ام دح  ىلإ  ةفیخمو   ، ةبيرغ كلت  اھتنبا  تامامتھا  تدجو  الیجنأ  نأ  مغرو 

ءا ــ بطألا د  ــ يفي م  ــ كو  ، ةنھ ــ مك ب  ــ طلا ن  ــ ع اھ  ــ عم ثد  ــ حتلا ترر  ــ ق
ق ــ حتلت نأ  ب  ــ جي ي  ــ تلا ب  ــ طلا تا  ــ يلكو تاعما  ــ جلاو  ، ملا ــ علا نوعرا  ــ بلا
ـى لوألا ةن  ـ سلا فـي  اھ  ـ تنبا تحب  ـ صأ  ، نآلاو ـة.  بیبط حب  ــ صت ي  ــ كل اھ  ــ ب

ةلتاق سیلو  ةبیبط  لبقتسملا  يف  لمعتس  اھتنبا  نأل  تحاتراو   ، بطلا ـة  يلك مـن 
. ةفرتحم

لو ــ قع ي  ــ ف ة  ــ عماجلاب ة  ــ قلعتم مال  ــ حأ سر  ــ غل ةري  ــ ثك صر  ــ ف كا  ــ نھ
ءر ـ ملا نأ  هربخأ بـ ، فـ تا ـ ناویحلا ـب  حي ـك  لفط نا  نإ كـ . فـ راغ م صـ ــ هو انئا  ــ نبأ
ـة يلك لخد  يـ نأو   ) ًاّيرطي بـ ًابي  ـ بط حب  ـ صیل ـة  يعماج ةداھ  شـ ـى  لإ جا  ـ تحي
لزن ـ مل ـت  لقتنا نإو  ـة.  فیلألا تا  ـ ناویحلا جال  ــ ع ه  ــ نكميو  ،( يرطي ــ بلا ب  ــ طلا
لزن ـ ملا اذ  هـ ـأ  شنأ يذ  ـ لا يرا  ـ معملا سدنھ  ـ ملا نأ  عـن  ـه  عم ثد  ـ حتف  ، ديد جـ

ي؟ ــ نعأ مـا  تمھ  فـ هـل  ـا .) يلعلا تا  ـ ساردلا ـة  يلك ـا  مبرو  ) ـة عماجلا ـل  خد
نأ ب  ــ جي ا  ــ مع لي  ــ صافتلا ن  ــ م ري  ــ ثكلا ى  ــ لإ قر  ــ طتلا مد  ــ ع ك  ــ يلع ب  ــ جي
ن، ــ سلا هذ  ــ ي ه ــ م، ف ــ لعي نأ  ي  ــ فكي ل  ــ ة، ب ــ عماجلا ي  ــ ك ف ــ نبا ه  ــ سردي
ن ــ م ري  ــ ثكلا ي  ــ ف ل  ــ معلل د  ــ كؤملا قير  ــ طلا و  ــ ه ة  ــ عماجلاب قا  ــ حتلالا نأ 

. ملاعلا اذھ  يف  ةعئارلا  فئاظولا 
 

ةيدادعإلا ةلحرملا 
 



نأ نم  دكأت  نكلو  ؛  نسلا هذھ  يف  ةعماجلا  نع  كلفط  عم  ثيدحلاب  ءدبلا  بجي 
اھفیلاكتو ةعماجلاب -  قاحتلالا  ةیسفانت  ىدم  نأشب  كباتنت  دق  فواخم  ةيأ  وحمت 

. اًقحال رومألا  هذھ  نأشب  قلقتل  كل  رفاوتیس  يذلا  تقولا  نم  ریثكلا  كانھ   . ةیلاعلا

بغرن  . اھیف تجرخت  يتلا  ةعماجلا  ىلإ  وأ  ةیلحم  ةعماج  ىلإ  كنبا  بحطصا  • 
كلت تماد  امو   ، اھیف حاجنلا  مھنكميو  اھنوبحي  اًرومأ  انلافطأ  لعفي  نأ  يف  اًعیمج 
ةماعلا نيدایملا  يف  تاتفاللا  عفر  لالخ  نم  ملاعلا  ةدعاسم  ةلمتحم -  رومألا 

. كلذ ىلع  يوق  دعاسم  ةیعماجلا  ةداھشلا  نأ  يف  كش  الف  تايرحلاب -  ةبلاطملل 
ةعماجلاب قاحتلالا  نأشب  لفطلا  ةسامح  ریثت  نأ  يعماجلا  مرحلا  ةرايز  نأش  نمو 

ىد ــ م ن  ــ ع ثد  ــ حتلل ة  ــ حرمو ة  ــ يبھذ ة  ــ صرف ر  ــ فوت اھ  ــ نأ ا  ــ مك  ، مو ــ ي تاذ 
حر لـه ـ شا ـا .) مكعم باھذ  ـ لل هئاقد  ـ صأ ـد  حأ ُعد  ـه يـ لعجاو  ) ة ــ عماجلا ة  ــ يمھأ

تاداھش ـب  لط ـى  ضم ـا  میف تدا  ـ تعا ـي  تلا فئا  ـ ظولا مـن  ري  ـ ثكلا كا  ـ نھ نأ 
: يتركف دیكأتل  لاثم   . ةیعماج تاداھش  بلطت  نآلا  تحبصأ  اھنكلو  ةيوناثلا  ةلحرملا 
ال نیيذیفنت  نيدعاسمك  ًاّیلاح  نولمعي  نم  بلغأ  نأ  ىلإ  ثيدح  عالطتسا  لصوت 
الإ  ،( ةیعماج تاداھش  نوكلمي  نم  مھ  طقف  مھنم   ٪١٩  ) ةیعماج تاداھش  نوكلتمي 

نوكلمي نیفظوم  ًاّیلاح  بلطت  تحبصأ  ةیلاحلا  فئاظولا  تانالعإ  نم  نأ ٦٥٪ 
. ةیعماج تاداھش 

سورد نم  ریثكلا  كملع  ذاتسأ   ) اھتازیمم نع  ثدحتف   ، ةعماجلا بحت  تنك  نإ 
قرفلا نم  اھتیقتسا  ةریبك  يعامج  لمع  ةربخ  وأ  ةایحلا  ىدم  قيدص  وأ  ةایحلا 

نم الدب  ررحتملا  نفلا  ةسارد  ترتخا   ) اًزیمم اًرمأ  تلعف  دق  تنك  نإو   ،( ةیضايرلا
كراش  ،( ةقالمع ةعماج  نم  الدب  ةریغص  ةعماج  ىلع  ترثع  وأ   ، ةيراجتلا جماربلا 
ىلع تمدنو   ، ةعماجلاب تقحتلا  دق  نكت  مل  نإو   . تايركذلا هذھ  عیمج  يف  كلفط 

صاخشألا نم  ةعومجم  عم  تثدحت  دقل   . ببسلاب كلفط  ربخت  نأ  كنكمیف   ، كلذ
، ةیعماج ةداھش  ىلع  اولصحي  مل  مھنكلو  مھلامعأ  يف  ةریبك  تاحاجن  اوققح  نيذلا 

شیع ىلإ  قيوستلا  وأ  وطسرأ  نع  ديزملا  ةفرعم  نم   ، مھتاف ام  ىلع  اومدن  مھنكلو 
ينجي نأ  عقوتملا  نم   ، لصفلا اذھ  ةيادب  يف  تركذ  امك   . يعماجلا مرحلا  ةایح 
تائمب ديزت  الاومأ   ، طسوتملا يف   ، ةیعماج ةداھش  ىلع  لصحي  يذلا  صخشلا 
ربتعت كلتو   ، ةعماجلاب اوقحتلي  مل  نمع  رالود -  نویلم  ىتح  وأ  تارالودلا -  نم  فالآلا 

. ثيدحلا لالخ  اھركذت  نأ  كیلع  ةدیج  ةركف 

 

ةيوناثلا ةلحرملا 
 



اھعم لماعتلا  نأ  الإ   ، كنبالو كل  ةفیخم  ةیساردلا  تاعماجلا  تافورصم  نوكت  دق 
. ناديرت ام  قیقحت  ىلع  امكنادعاسیس  ام  امھ  ءودھلا  ىلع  ظافحلاو  ًاّیجيردت 

نسلا هذھ  ودبت  دق   . عساتلا فصلا  نم  ةيادب  ةعماجلا  تارخدم  نع  ثيدحلاب  أدبا  • 
هبنتلل ةصرفلا  كنباو  تنأ  كحنمي  ركبم  تقو  يف  ثيدحلا  ءدب  نأ  الإ   ، ةياغلل ةركبم 

عبرأ دعب  ىلع  اھفیلاكت -  عفد  ةیفیك  فاشتكاو  ةعماجلاب -  قاحتلالا  حبصأ  دقل   . اًركبم
عبرملا حضويو   . طیطختلل ةصرفلا  كحنمي  نأ  نآلا  ءدبلا  نأش  نمو   ، بسحف تاونس 
فیلا ــــ كت ي  ــــ ف هب  ةمھاسملا  كترسأ  نم  عقوتُي  ام  ريدقت  ةیفیك  ص ١٩٤  يف 

ث ــ حبلا ن  ــ ع اًما  ــــ مت ف  ــــ لتخي ر  ــــ مألا نأ  ظ  ــــ حال ة.  ــــ يعماجلا ة  ــــ ساردلا
تحب ٤ ــ صأ  ، يلا ــ حلا ر  ــ صعلا ي  ــ فف  ، سراد ــ ملا تافور  ــ صم راع  ــ سأ ن  ــ ع

ضور ــ قلا اھ  ــ يف ا  ــ مب  ) ة ــ يلام تادعا  ــ سم ى  ــ قلتت ر  ــ سأ ل ٥  ــ ك ن  ــ م
ناك نإ  ىتح  ماقرألاب -  خسار  سح  كالتما  نأش  نمو  ةفلكتلا .) ةضفخنم  ةیلاردیفلا 
نأ ماقرألا -  كلت  ریغتت  دقو  ةيوناثلا  ةسردملا  نم  ىلوألا  هتنس  يف  ًابلاط  كنبا 

كربجیس ثيدحلا  اذھ  نأ  امك   . رمألا نع  هعم  ثيدحلا  ةلصاوم  ىلع  اًرداق  كلعجي 
ناكام اذإ  و   ، ةعماجلا فیلاكت  نم  اھعفد  كنكمي  يتلا  لاومألا  يف  ریكفتلا  ىلع 
بلغأ نأب  هربخأ   ) ضارتقالا كنبا  ىلع  بجي  ناك  ام  اذإو   ، لاملا ضارتقا  كنكمي 

ل ــ جأ ن  ــ ريد م ــ قت ل  ــ قأ ى  ــ لع لا  ــ ملا ض  ــ عب ضار  ــ تقا ى  ــ لإ نورطضي  هنارقأ 
(. ك ــ لذ ل  ــ عفي يذ  ــ لا د  ــ يحولا نو  ــ كي ن  ــ ل ه  ــ نأ كاردإ  ى  ــ لع هتدعا  ــ سم
نأ ب  ــ جي ل  ــ ه ةمھ : ــ ملا ةلئ  ــ سألا ض  ــ عب ري  ــ ثي د  ــ ة ق ــ عماجلا ن  ــ ثد ع ــ حتلاو
ریفوتل اھعابتا  كنباو  كنكمي  قرط  كانھ  لھ  ؟  اھتافورصم فـي  ةر  ـ سألا د  ــ صتقت
ةئطاخ وأ  ةحیحص  ةباجإ  دجوت  ؟ ال  لخدلا ةدايزل  قرط  كانھ  لھ  ؟  لاملا نم  ديزملا 
قاحتلالل نیلھؤم  مھؤانبأ  ناك  نإ  هنأب  ءابآلا  ضعب  رعشيو   . ةلئسألا هذھ  نع 
ةنادتسالا رمألا -  هبلطتي  ام  لك  نولعفیسف   ، بالبللا ةطبار  تاعماج  ىدحإب 

نورخآ لعفیس  نیح  يف   . تاعماجلا كلت  ىلإ  مھلاسرإ  نم  اونكمتیل  تاونسل - 
ةلواحم ةركف  تناك  نإ  ىتحو   . ةنادتسالا نع  مھدالوأ  داعبإ  لجأ  نم  لیحتسملا 

الدب كتیعقاو  ىلع  ظافحلا  نإف   ، رودي كسأر  لعجتس  اذھ  لك  لعف  ةیفیك  نایبتسا 
اذھ لمعیس  يفاضإ : رمأ   . ثيداحألا كلت  لالخ  هلعفت  نأ  بجي  ام  مھأ  وھ  جایھلا  نم 
يف ىلوألا  ةنسلا  نم  ةيادب  اھققحیس  يتلا  تاجردلا  نأب  كنبال  ةركذتك  ثيدحلا 

. تاعماجلاب قاحتلالا  طورش  نمض  بسحتس "  " ةيوناثلا ةلحرملا 

فئاظو يف  لمعلا  ىلإ  يدؤت  نأ  ةرورضلاب  بجي  ال  ىربكلا  تاعماجلا  نأ  ظحال  • 
دق  ، ةینونج ةروصب  ىربكلا  تاعماجلاب  قاحتلالا  فیلاكت  ةدايز  عم   . ةیلاع بتاورب 
م ــــ ل نإ  لقت  ــــ س ة  ــــ ميركلا ةا  ــــ يحلا يف  كلفط  صرف  تناك  اذإ  امع  لءاستت 
ا ــــ مھارجأ نا  ــــ تعئار نات  ــــ سارد تل  ــــ صوت د  ــــ قلو  ، اھاد ــــ حإب ق  ــــ حتلي
يذ ــ لا ة  ــ بلطلا نأ  ل  ــــ ياد يسات  ــــ سو رجور  ــــ ك نالآ  دا  ــــ صتقالا املا  ــــ ع
تاعما ــــــ جلا ن  ــ م ا  ــ هریغ وأ  بال  ــ بللا ة  ــ طبار تاعما  ــ ج ي  ــ ف نو  ــ لبقُي

نو ـــ ضاقتي ًاّي  ـــ قر ل  ـــ قأ تاعما  ـــ جب نو  ـــ قحتلي مھ  ـــــ نكلو ة  ــــــ يقارلا



نو ـــ قحتلي نيذ  ـــ لا ة  ـــ بلطلا رو  ـــ جأل ة  ـــ لثامم ط،  ـــ سوتملا ي  ـــ ف  ، اًرو ـــ جأ
نيذ ـــ لا ة  ـــ بلطلا ى  ـــ لع ه  ـــ تاذ ر  ـــ مألا ق  ـــ بطنيو ة.  ـــ يقارلا تاعماجلا  ـــ ب
نيذلا ةبلطلل  ةلثامم  تاس  تاجرد  نوققحي  مھنكلو  ةیقارلا  تاعماجلا  مھ  ـــ ضفرت
داصتقالا ءاملع  لصوت  دقلف   ، تاءانثتسالا ضعب  كانھ  نأ  الإ   . تاعماجلا كلت  مھلبقتت 

، لخدلا ةضفخنم  رسأ  نم  نيردحنملا  ةیجنز  وأ  ةینیتال  لوصأ  نم  ةبلطلا  نأ  ىلإ 
امدنع ربكأ  روجأ  ىلع  نولصحي   ، تاعماجلاب مھؤابآ  قحتلي  مل  نيذلا  ةبلطلا  كلذكو 

اذھ نأ  داصتقالا  ءاملع  عقوتي   . مھنارقأ نم  ةیقارلا  تاعماجلا  ىدحإ  نم  نوجرختي 
مل نيذلا  ةبلطلا  كئلوأل  لمعلا  صرف  نم  ریثكلا  رفوت  ةیقارلا  تاعماجلا  نأ  ىلإ  عجري 

. اھالول مھل  رفاوتتل  نكت 

 

كانھ نأ  الإ   ، حابرأ قیقحتل  تاعماجلا  بلغأ  فدھت  . ال  حبرلل ةفداھلا  تاعماجلا  رذحا 
، تاعماجلا كلت  ربكأ  نم  ضعب  نع  تانالعإ  تدھاش  امبر   . كلذل ىعسي  اھنم  اددع 

ةبلطلا نم  ریثكلا  اھنم  جرختي  ال  هنإ  لب  بسحف -  ةیلاع  تافورصم  ضرفت  ال  يتلاو 
نیب ٦ ام  فلكتت  دق  تاعماجلا  كلت  نأ  ىلإ  ةیموكح  ةسارد  تلصوت  دقلو   ، اًضيأ
. ةیموكحلا تاعماجلاب  ةنراقم  اھب  ةلامزلا  ةجرد  ىلع  لوصحلل  اًفعض  و١٣  فاعضأ 

لوصحلا وأ  جرختلا  يف  مھصرف  لقت  تاعماجلا  هذھب  نوقحتلي  نيذلا  ةبلطلا  نأ  امك 
ضورقلا دادس  ىلع  مھتردق  مدع  ةیحجرأ  دادزت  اذھل  ةجیتنو   ، ةدیج فئاظو  ىلع 

يف كنبا  بغري  يتلا  ةعماجلا  تناك  اذإ  امع  لءاستت  تنك  نإو   . اھب نونيدي  يتلا 
BigFuture. تایلكلا سلجم  ةسسؤم  عقوم  يف  ثحباف   ، حبرلل فدھت  اھب  قاحتلالا 
، كلذك تناك  نإو   . ةیلاردیفلا ةموكحلل  عباتلا   CollegeNavigator. gov عقوم وأ   org

. ةبسانم ریغ  اھنأب  كلفط  ربخأف 

ةینب ةفلكت  لقأ  ةعماج  ىلإ  مدقت  دق  ناك  نإ  ةدیج  ةطخ  كلتمي  كنبا  نأ  نم  دكأت  • 
ةفلكت نود  نم  ةیعماج  ةداھش  ىلع  لوصحلا  لجأ  نم   . ىرخأ ةعماج  ىلإ  لاقتنالا 
ةفلكتلا ةضفخنم  تاعماجب  قاحتلالا  ةیجیتارتسإ  ىلإ  ةبلطلا  نم  ریثكلا  أجلي   ، ةریبك

ىتح وأ  ًاّیقر  رثكأ  ةیلحم  ةعماج  ىلإ  لاقتنالا  مث  نینثا  وأ  ماعل  يلحم -  دھعم  - 
ه ــ نأ الإ   ، لاملا ریفوت  ىلع  دعاست  ةیجیتارتسإلا  كلت  نأ  يف  كش  . ال  ةصاخ ةعماج 
ن ــ م نكمتي  ــ ل نيري  ــ بك اًزیكر  ــ تو اًزفا  ــ ح ك  ــ لتمي نأ  ك  ــ نبا ى  ــ لع ب  ــ جي
ـة ساردلا قرغت  ـ ست تاعما  جـ كا  ـ نھ نأ  ن  ــ م د  ــ كأت  . فدھ ــ لا اذ  ــ ه قي  ــ قحت
ـي تلا ـد  هاعملا فـي  هت  ـ سارد يھ  ـ ني نأ  ـد  عب ـك  نبا ـل  بقت تاون  سـ اھ ٤  بـ

ةبلطلا نم  نأ ١٤٪  ىلإ  تاساردلا  ىدحإ  تلصوت   ) . نیماع اھب  ةساردلا  قرغتست 
امك  ،( اھنم ربكألا  مسقلا  وأ  مھتاجارد  لماك  نورسخي  دھاعملا  نم  نولقتني  نيذلا 
ةب ــ سنلاب ل  ــ قأ تاعما  ــ جلا ض  ــ عب يف  لوبقلا  لدعم  نأ  كردي  نأ  هیلع  بجي 



نيذ ــ لا ك  ــ ئلوأ ن  ــ م ىر  ــ خأ ة  ــ يمیلعت تاس  ــ سؤم ن  ــ م ني  ــ لقتنملل
يلا ـ مجإ ـى  لإ ةفا  ـ ضإلاب ـة،  يوناثلا ـة  سردملا ـد  عب ةر  ــ شابم اھ  ــ ب نو  ــ قحتلي
لا ــــ قتنالا ن  ــــ م نكمتي  ــــ ل ـك  نبا اھ  ـ يلإ جا  ـ تحي ـي  تلا تاجرد  ـ لا ـط  سوتم
عقاو ــــ م ن  ــــ م ري  ــــ ثكلا ى  ــــ لع ني  ــــ نثا وأ  ما  ــــ ع لال  ــــ خ ي  ــــ ف
نومد ــ قتملا ك  ــ لتمي نأ  ب  ــ جي  ، لا ــ ثملا لیب  ــ س ى  ــ لعف  . تاعما ــــ جلا

ى ــ لإو غ ٣.٨،  ــ لبي تا  ــ جرد ط  ــ سوتم نوار  ــ ب ة  ــ عماج ى  ــ لإ لا  ــ قتنالل
ربخأ  ، اذل وياھوأ ٣.٢ . ةيالو  ةعماج  ىلإو   ،٣.٥ ، وجیيد ناسو  اینروفیلاك  يتعما  ــ ج

. ةیلاعلا تاجردلا  قیقحت  ىلع  ظفاحي  نأب  كنبا 

 



ةعماجلا ةلحرم 
 

ئنھو  ، مامحتسالا ضوح  يف  خرتسا  كل ! اًئینھف   ، ةعماجلا ىلإ  كنبا  لصو  نإ 
تحبصأ دقل  بسحف -  ةریصق  ةرتفل  نكلو  ؛  ضرألا نع  كیمدق  عفراو   ، كسفن

ةرتفل ةیعماجلا  ةساردلا  فیلاكت  لمحتل  امكتیناكمإ  نم  هايإو  دكأتت  نأ  نآلا  كتمھم 
. ةداھشلا ىلع  لصحي  ىتح  ةليوط 

ةبلط فصن  نم  لقأ   . طقف تاونس  يف ٤  ةعماجلا  نم  جرختي  نأب  كنبا  ربخأ  • 
يف مھتاداھش  ىلع  نولصحي  تاونس  عبرأل  اھیف  ةساردلا  رمتست  يتلا  تاعماجلا 

تافورصم نم  ديزملا  ينعي  ةساردلا  يف  رخآ  اًماع  نكلو  ؛  عبرألا تاونسلا  كلت  لالخ 
هنكمي هنأل ال  ًاّيدام  كیلع  كنبا  اھیف  دمتعي  لظیس  لوطأ  ةرتف  نع  كیھان   ، ةساردلا
ةنسلا ةفلكت  طسوتم  نأ  ةثيدح  تاسارد  تددح  دقلو   ، لمع ىلع  لوصحلا 

ا ــ ي  . رالود ف  ــ لأ و٨٥  ني ٦٨  ــ ب ا  ــ م حوار  ــ تت ة  ــ عماجلا ي  ــ ف ةیفا  ــ ضإلا
نأ بجي  ــ ة، ف ــ يوق ة  ــ عيرذ وأ  ًابب  ــ ك س ــ لتمي ك ال  ــ نبا نا  ــ نإ ك  ، اذ ــ ل لوھ ! ــ لل
تا ــ بقعلاو تايد  ــ حتلا عي  ــ مجل ك  ــ نبا د  ــ عأ  . ماو ــ عأ لال ٤  ــ خ ي  ــ ف جر  ــ ختي

ة ــ قلعتملا مھ  ــ ططخ ل  ــ قرعتل ة  ــ بلطلا ن  ــ هءال م ــ مزو و  ــ هھجاوت ه ــ ي س ــ تلا
ما ــ حز تا  ــ بقعلا ك  ــ لت لم  ــ شتو  . تاون ــ س لال ٤  ــ خ ي  ــ ف جرختلا  ــ ب
،( ىر ــ بكلا ة  ــ يموكحلا تاعما  ــ جلا ي  ــ ف ة  ــ صاخ  ) ةمھ ــ ملا تار  ــ ضاحملا
ن ــ م د  ــ يزملا بلطتي  ــ س يذ  ــ لا ر  ــ مألا  ) تاص ــ صختلا ديد  ـ حت فـي  رخأ  ـ تلا
، ىر ـ خأل ـة  عماج لو مـن  ـ حتلا د  ــ نع تاجرد  ــ لا ةرا  ــ سخ د)،  ــ عب ا  ــ میف تاجرد  ــ لا
فـي ـة  يلاع تا  ـ جرد قي  ـ قحت مد  عـ وأ   ، لا ـ ملا ـي  نجل ـة  ليوط تاعا  ـ سل ـل  معلا

نیمأ حصان  عم  ةیساردلا  هتارایخ  كنبا  شقاني  نأ  ىلع  رصأ   . يسارد ـل  صف كـل 
. هصصخت تابلطتم  ىلع  حوضوب  فرعتي  نأ  هنكمي  ىتح 

نم نونكمتتس  ام  اوررقت  نأ   ، ةرسأك  ، مكیلع نوكیس   . ةیعماج ةینازیم  دعأ  • 
ماودب هلمع  نم  وأ  هتارخدم  نم  ءاوس  صاخلا -  هلام  نم  مكنبا  هیطغیس  امو  هتیطغت 
رظنا  ، ةیفیصلا ةلطعلا  لالخ  لمعلا  عوضوم  نع  ديزملل   ) . يفیصلا هلمع  وأ  يئزج 
ءابآلا اھیطعي  يتلا  ةيرھشلا  تافورصملا  نم  ریثكلا  نع  تعمس  دقل  ثلاثلا .) لصفلا 
ءایشألا نم  ریثكلا  ةفلكت  ةیطغتل  رالود -  نیب ١٠٠ و١٠٠٠  ام  حوارتت  يتلاو  مھئانبأل - 

يتلا رسألا  نم  ریثكلا  كانھ  نأ  امك   ) رعشلا تاصق  ىلإ  امنیس  ركاذت  ىلإ  مالقأ  نم 
(. مھسفنأب رومألا  كلت  ةفلكت  نولمحتي  اھءانبأ  لعجت 

نأب هفرعتو   ، ةدحاو ةعفد  غلبملا  هیطعت  نأب  حصنأف   ، اًفورصم كنبا  حنم  ددصب  تنك  نإ 
اھیف جرخ  ةدحاو  ةلیل  يف  لاومألا  هذھ  لك  قفنأ  نإو   ، هیلع لصحیس  ام  لك  وھ  اذھ 
ىلع قفنیل  لاملا  ىلع  لوصحلا  ةیفیك  نیبتي  نأ  هیلع  نوكیسف   ، هئالمز عم 
نأ ةدحاو  ةعفد  فورصملا  ىلع  لوصحلا  بولسأ  نأش  نمف   . ىرخألا هتامازتلا 

. لبق نم  اھب  ركفي  نأ  هیلع  نكي  مل  ةقيرطب  هتینازیم  میظنت  ةیلوئسم  كنبا  لمحي 



كتلا حـ ـه  يلع لصحي  سـ يذ  ـ لا ـغ  لبملا ديد  ـ حت ـد  نع يعار  ــ ت نأ  ب  ــ جي
ـي فكي مـا  لا  ـ ملا مـن  ـك  لتمت ـت  نك نإ  ـى  تحو ـك.  نبا تافور  ـ صمو ـة  يداملا
ديد ـ حتو ـد  يیقت نأ  نإ مـن شـ ـة، فـ يحيرأ ـل  كب ـك  نبا تا  ـ قفن عي  ـ مج ـة  يطغتل
رظنا  . ةمیق اًسورد  هملعتس  هتینازیمل -  اًقبط  شیعي  نأ  هنم  بلطلاو  هیلع -  كتياصو 

ةحفص ٢١٦. لمعلا  ةقرو 

 

ىلع ديزي  ام  ةعماجلا  ةبلط  قفني   . راعسألا لضفأب  ةیساردلا  بتكلا  نع  ثحبا 
نأ ىلإ  تاعالطتسالا  دحأ  لصوتو   ، ةیساردلا تاودألاو  بتكلا  ىلع  ًاّيونس  رالود   ١٢٠٠

. ةفلكتلا ببسب  لقألا  ىلع  اًدحاو  ًاّیسارد  ًاباتك  اورتشي  مل  ةبلطلا  نم  ةبسن ٦٥٪ 
اًدحاو ًاباتك  يرتشت  َِملف   ، بتكلا عیمج  ةفلكت  لمحت  ىلع  اًرداق  تنك  نإ  ىتحو 

، معن  ) ؟ رالود لباقم ٢٠٠  المعتسم  هراجئتسا  ىلع  اًرداق  تنك  نإ  رالود  لباقم ٤٠٠ 
ءارش ةیلمع  يف  كنبا  كارشإ  ربعو  ةیساردلا .) بتكلا  هفلكت  ام  اذھ   ، ءابآلا اھيأ 

. راعسألا لضفأ  ىلع  روثعلل  ةلواحم  يف  ثحبلا  ةداع  هلخاد  يف  سرغتس   ، بتكلا
ةعبتم ةلمعتسملاو  ةديدجلا  بتكلا  راجئتسا  ةمدخ  تاعماجلا  تابتكم  مدقت 

نم ةلمعتسم  بتك  ءارش  وأ  راجئتسا  كنكمي  امك   ،" ةیقبسألل ةيولوألا   " بولسأ
و،  Half. com ،و  Barnesandnoble. com  ،Amazo n. com رارغ ىلع  عقاوم 

ةیعماجلا ةیساردلا  بتكلا  ضعب  تحبصأ  امك  . Chegg. com ،و  IndieBound. org
ررق نإف   . ةعوبطملا اھتالیثم  نم  ریثكب  لقأ  راعسأب  ةینورتكلإ  بتك  ةروص  يف  يتأت 

، تابتكملا ىلإ  اھارتشا  يتلا  هبتك  عیب  دیعي  نأ  هنكمیف   ، بتكلا يرتشي  نأ  كنبا 
عقاوملا دحأ  ربع  اھعیب  لواح  نإ  اھلباقم  لضفأ  راعسأ  ىلع  لصحي  دق  هنكلو 

. اًقباس ةروكذملا 

توفت ال   . ةیعماجلا ةساردلل  ةيزاوملا  يبيرضلا  ءافعإلا  تارتف  اولغتسا  ءابآلا : اھيأ  • 
ميدقت ءانثأ  يف  ةیعماجلا  كنبا  ةسارد  فیلاكت  نم  لاملا  ریفوت  ةصرف  كسفن  ىلع 

تنك نإ  يكيرمألا -  صرفلا  بئارض  دامتعا  ماظن  كِنّكمي  ثیح  ؛  ةیبيرضلا كتارارقإ 
نم بزعأ -  تنك  نإ  رالود  فلأ  وأ ٨٠  كتجوزو  تنأ  رالود  فلأ  نم ١٦٠  لقأ  ينجت 

، عئار رمأ  اذھ   . ةعماجلا يف  نبا  كيدل  ناك  نإ  كبئارض  نم  رالود  غلبم ٢٥٠٠  مصخ 
لضفأ بولسأ  وھو   ، رالود مامأ  رالود  ةدئاف  نع  ةرابع  يبيرضلا  دامتعالا  نإ  ثیح 
اذھو  . بئارضلل عضاخلا  كلخد  نم  للقت  يتلا  ةیبيرضلا  تاموصخلا  نم  اًریثك 

تاونسلا لاوط  ةعماجلا  يف  كئانبأ  نم  لكل  رالود  غلبم ٢٥٠٠  نع  ةرابع  دامتعالا 
ماظنلا اذھل  ةعضاخلا  تافورصملا  لمشتو   . ةیعماجلا مھتسارد  نم  ىلوألا  عبرألا 

لك مصخت  نأ   ، دلاوك  ، كنكمي امك  ؛  تاودألاو بتكلاو  موسرلاو  ةعماجلا  تافورصم 
ةیلاردیفلا ةیساردلا  ضورقلا  ىلع  دئاوفك  رالود  ىلإ ٢٥٠٠  لصي  اًغلبم  ماع 



. كئانبأ میلعت  ىلع  اھقفنت  يكل  كمساب  اھیلع  تلصح  يتلا  ةصاخلاو 
 

بابشلا ةلحرم 
 

قیقحت وأ  ةینھم  ةریسم  ءدب  لوح  ةعماجلا  نم  كنبا  جرختل  ةیلاتلا  تاونسلا  رودت  دق 
تاساردلا ةیلكب  قاحتلالا  امبر  وأ  هراسم  رییغت  لجأ  نم  هقیقحت  يف  بغري  ام 

لجأ نم  هتاناعم  عم  هقفني  رالود  لك  باسحب  أدبیل  بسانملا  تقولا  اھنأ  امك   ، ایلعلا
. ةیساردلا هضورق  دادس 

سیل  . ةدیج دادس  ةطخل  جاتحیسف   ، ةیسارد ضورق  ىلع  لصح  دق  كنبا  ناك  نإ  • 
تارایخ مییقت  ىلع  هتدعاسم  كیلع  لب   ، ةیساردلا كنبا  ضورق  ددست  نأ  كیلع 

رثكأ ةرشابملا -  ةیلاردیفلا  ضورقلا  دادس  أدبي   ، راصتخاب رمألا   . ضورقلا كلت  دادس 
أدبي نأ  كنبا  ىلع  بجي  يأ  ؛  جرختلا نم  رھشأ  ةتس  دعب  اًعویش -  ضورقلا  عاونأ 
ضعب كانھ   ، ظحلا نسحلو   . ةرشابم هجرخت  دعب  ضورقلا  كلت  دادس  ةیفیك  نیبتب 
اًرمأ ةیلاردیفلا  ضورقلا  دادس  ةیلمع  لعجت  ةینورتكلإ  عقاوم  ىلع  ةعئارلا  تاودألا 
يف ةروكذملا  عبرألا  ضورقلا  دادس  تاوطخ  خسنا   . لبق نم  تناك  امم  رثكأ  اًنكمم 

. كنبال اھلسرأو  ص ٨٨، 

ةیسارد ضورق  ىلع  اولصح  نيذلا  ةبلطلا  نم  ةبسن ٣٠٪  نمض  نم  كنبا  ناك  نإ 
نم نكمتیل  ةیفاضإ  تاوطخب  مایقلا  هیلع  نوكیسف   ، ةصاخ تاسسؤم  نم 

ةسسؤملا عم  لصاوتلاب  أدبي  نأو   ، اًضيأ ضورقلا  كلت  دادس  وحن  هتامازتلا  باعیتسا 
نیحي ىتم  ( ٢ ، حامس ةرتف  كانھ  لھ  فرعیل ١ ) ضرقلا  ىلع  اھنم  لصح  يتلا 

. ةرفاوتملا دادسلا  تارایخ  ام  ( ٤ ، تاعفدلا غلبت  مك  ( ٣ ، ىلوألا ةعفدلا  دادس  دعوم 
 - ضرقلا تاعفد  دادس  نع  رخأتي  الأ  بجي  هنأ  كردي  هنأ  نم  دكأت   ، كنبا فقوم  ناك  ًاّيأ 
نوكت دقو   . ةینامتئالا هتاجرد  برخیسو  ریخأتلا  تامارغ  هیلع  مكارتتس  الإو   ، اًدبأ
رارغ ىلع  ةماعلا  ةمدخلا  لاجم  يف  لمعي  كنبا  ناك  نإ   . ةياغلل ةمیخو  بقاوعلا 
ةماعلا ةمدخلا  نع  تامولعملا  ةءارق  هیلع  نوكیسف   ، سيردتلا وأ  ةیموكحلا  فئاظولا 

. ضورقلا نم  ءافعإلاو 

ةیلكب قاحتلالا  يف  بغري  كنبا  ناك  نإ   . ایلعلا تاساردلا  ةیلك  فیلاكت  بسحا  • 
ىلع نولصحي  نم  نإ  اھیلع : مدقیل  ةدیج  ةوطخ  نوكت  دقف   ، ایلعلا تاساردلا 
مھ ــ نأ ا  ــ مك  ، فئا ــ ظو ى  ــ لع مھلوصح  ةیحجرأ  دادزت  ریتسجاملا  تاداھش 
تاداھ ــ شلا ة  ــ لمح ن  ــ م ر  ــ ثكأ ط،  ــ سوتملا ي  ــ ف  ، رالود نو ١١٧٠٠  ــ نجي

ة ــ يعماجلا ة  ــ ساردلا ن  ــ م ة  ــ بلطلا ب  ــ لغأ جر  ــ خي ن  ــ كلو ة،  ــ يعماجلا
ة ــ عماجلا ضور  ــ اھ ق ـ يف ـا  مب  ، ةدا رالود عـ ـف  لأ ـي ٦٠  لاوح نو -  ـ يد مھ  ـ يلعو
ل ١٠ ــ ك ن  ــ م اًد  ــ حاو نأ  ركذ  ــ لاب ريد  ــ جلاو ا.  ــ يلعلا تا  ــ ساردلا ة  ــ يلكو



ف ــ لأ ى ١٥٠  ــ لع مھ  ــ نويد تداز  د  ــ قو فا  ــ طملا مھ  ــ يھ ب ــ تني ني  ــ ضرتقم
دادعألا ةيرظن  فـي  هاروتكد  ـ لا ةجرد  لـ الما  حـ نو  ـ كت نأل  بـك  ـة  جاح الو   . رالود

. قھرم غلبملا  اذھ  دادس  نأ  مك  فرعتل 

ـة يعون ي  ــ ف ري  ــ كفتلا ى  ــ لإ اًض  ــ يأ جاتحت  ــ س ك  ــ نأ ه  ــ يف ك  ــ ش ال  ا  ــ مم
نو ـ لمحي ـن  مف  . اھ ـ يلع لو  ـ صحلا ـك  نبا ـد  يري ـي  تلا ـا  يلعلا ةداھ  ـ شلا
فـي ري  ـ ثكب ـر  ثكأ الاو  ـ مأ نو  ـ نجي ـب  ساحلا مو  ـ لع فـي  هاروتكد  ـ لا ةداھ  شـ

تالاجم يف  نكلو  ؛  هسفن صصختلا  يف  ةیعماج  ةداھش  نولمحي  ـن  مم ـط  سوتملا
دقو  . اھديرت يتلا  ةفیظولا  يف  لمعت  نأ  ایلعلا  ةداھشلا  ىتح  كل  نمضت  نل   ، اھنیعب
ةغللا يف  هاروتكدلا  ةجرد  ةلمح  فصن  نأ  ىلإ  تاساردلا  نم  ةدحاو  تلصوت 

دق دالبلا  يف  ایلع  تاسارد  تایلك  تس  لضفأ  نم  اھیلع  اولصح  يتلا  ةيزیلجنإلا 
، ةاماحملا لثم  ةنھم  نأ  امك   . لماك ماودب  ةيزیلجنإ  ةغلل  نیملعمك  لمعلا  نم  اونكمت 
اًریبك اًرادحنا  تدھش  دق   ، ةتباث ةینھم  ةریسم  اھیف  نمضي  ءرملا  نأ  ودبي  دق  يتلاو 

ةینوناقلا تاكرشلا  نم  لصفلا  تالاح  نم  ریثكلا  ةنمضتم   ، ةریخألا ةرتفلا  يف 
رظنا  ، تالاجملا فلتخم  يف  ایلعلا  تاساردلا  تاداھش  ةمیق  مھف  لجأ  نمو   . ىربكلا

: يلاتلا عقوملا  ىلع  نوات  جروج  ةعماجل  عباتلا  ةلماعلا  يديألاو  میلعتلا  زكرم  ريرقت 
.cew. georgrtown. edu / valueofcollege majors

يلاملا كنزاوت  ضرعتس  تناك  نإ  ایلعلا  كنبا  تاسارد  يف  مھاست  ال  هب : حصنأ  ام 
اذھ نوكي  دقو   . ةحارص كلذب  هربخأف   ، هدعاست نأ  عیطتست  ال  تنك  نإو   ، رطخلل
ليومت لجأ  نم  هنويد  ةدايز  قحتسي  رمألا  ناك  اذإ  امیف  ریكفتلا  دیعي  نأب  هل  ةركذت 
نیجيرخلا ضورق  الو  ةرشابملا  ةیلاردیفلا  ضورقلا  مدقت  ال  ثیح  ؛  ایلعلا ةداھشلا 

. نییعماجلا ةبلطلا  ضورق  لثم  ةضفخنم  ةدئاف  راعسأ  ةیفاضإلا 

ىعسي نأ  غلابلا  كنبا  ررق  نإ   . ةساردلا ىلإ  دوعیل  بتار  ىلع  لصحي  نأب  كنبا  ربخأ  • 
حضوف  ، لمعلا ءانثأ  يف  ةیسارد  تارود  ىلع  لوصحلا  وأ  ایلع  ةداھش  ىلع  لوصحلل 

. ةیلاملا تادعاسملا  ضعب  ىلع  لوصحلا  ىلع  هدعاست  دق  يتلا  ةیلاتلا  قرطلا  هل 
ةیلام تادعاسم  لامعألا  باحصأ  نم  ریثكلا  مدقي   . لمعلا بحاص  نم  بلطلا  – 
بحاص دعاسي  دق   . يمیلعتلا مھاوتسم  نیسحت  ىلع  مھیفظوم  ةدعاسمل 
غلبمب  ، تادعملا وأ  تاودألا  وأ  بتكلا  وأ  موسرلا  وأ  ةساردلا  تافورصم  ميدقتب  لمعلا 
امیف  ) بئارضلل اًعضاخ  الخد  غلبملا  اذھ  ربتعي  نأ  نود  نم   ، رالود ىلإ ٥٢٥٠  لصي  دق 
لیبس ىلعف   ، ءاخسلا اذھل  دودح  كانھ   ، بئارضلا نم  ةافعملا  غلابملا  كلتب  قلعتي 

تالاقتنالاو ماعطلا  فیلاكت  يطغت  نل  بئارضلا  نم  ةافعملا  غلابملا  كلت   ، لاثملا
يف  ، وأ ةیساردلا  كترود  ءاھتنا  دعب  اھب  ظفتحت  يتلا  ةیساردلا  بتكلا  ادع  تاودألاو 
نإ تاياوھلا .) وأ  باعلألا  وأ  ةضايرلاب  ةقلعتملا  ةیبيردتلا  تارودلا   ، نایحألا بلغأ 
ًاّیفاضإ الخد  دئازلا  غلبملا  دعیسف   ، اًرالود غلبم ٥٢٥٠  ىلع  ديزي  ام  ةكرشلا  تعفد 
رادصإلا أرقاو   IRS. gov عقوم رز   ، اذل  ، تاءانثتسا كانھ   ، نكلو  . بئارضلل اًعضاخ  كل 



. لیصافتلا ىلع  لوصحلل   ،" میلعتلا لجأ  نم  ةیبيرضلا  دئاوفلا  : " ناونع تحت   ٩٧٠

نم نكمتي  دقف   ، كنبا میلعت  لباقم  لمعلا  بحاص  عفدي  مل  نإ   . هبئارض نم  مصخلا  – 
. تارالودلا فالآ  نكي  مل  نإ   ، تائم هل  رفویس  ام   ، هبئارض نم  تارودلا  ةفلكت  مصخ 

الھؤم نوكي  نأ  هنكمي  ثیح  ؛  ةبوعصلا نم  ریبك  بناج  ىلع  دعاوقلا  كلت  نكلو 
نم نسحت  دق  وأ  يلاحلا -  هلمع  يف  ةبولطم  ةیبيردتلا  ةرودلا  تناك  نإ  تاموصخلل 
يف لمعي  تایضاير  ملعم  كانھ  ناك  نإ  كلذل : لاثم  كانھ   . لمعلا يف  هتءافك 

، اھلباقم ةسردملا  عفدت  الو  ًاّيونس  ةیبيردت  ةرود  ىقلتي  نأ  هنم  بلطت  ةسردم 
اھتياھن يف  لصحیس  ناك  نإ  ىتح  بئارضلا  نم  تارودلا  فیلاكت  مصخي  نأ  هنكمیف 

نا ــ ك نإ  ةیبير  ــ ضلا تامو  ــ صخلا ى  ــ لع ل  ــ صحي نل  هنكلو  ؛  ایلع ةداھش  ىلع 
ـي كل ـة  يربلا دو  ــ سألا ضيور  ــ ة ت ــ يفیك ن  ــ ةرود ع ى  ــ قلتي تاي  ــ ضاير م  ــ لعم
ىر ـ خأ ةر  مـ  . كري ـ سلا فـي  ـل  معیل ةياھ  ـ نلا فـي  يميدا  ـ كألا لا  ـ جملا كر  ـ تي

. لیصافتلا نم  ديزملل  راد ٩٧٠  ـ صإلا ـر  ظنا لو : ـ قأ

 

كبئارض نم  ةایحلا  ىدم  میلعتلا  دامتعا  للقي   . يبيرض دامتعا  ىلع  لوصحلا  – 
بئارضلا يعفادل  لماكلا  دامتعالا  رفاوتيو   . ًاّيونس رالود  يفلأ  ىلإ  لصي  رادقمب 
نیجوزتمك رالود  فلأ  وأ ١١٢  ًابازع  اوناك  نإ  رالود  فلأ  نع ٥٦  مھلوخد  لقت  نيذلا 
ةیبيردتلا كتارود  دؤت  مل  نإ  ىتح  دامتعالا  اذھب  ةبلاطملا  كنكمي  ماع ٢٠١٧ . يف 

؛ همادختسال تاونسلا  نم  ددحم  ددع  دجوي  الو   ، ایلع ةداھش  ىلع  لوصحلا  ىلإ 
ریثكلا نیب  نم  اًسرد  اذھ  دعيو   . ایلعلا تاساردلا  ةبلط  اًمود  هب  بلاطي  ببسلا  اذھل 

. فسألل ةسردملا  يف  اھملعت  كنكمي  يتلا ال  سوردلا  نم 

مھضورق ىلع  ةیبيرض  تاموصخ  ىلع  مكئانبأ  لوصح  نم  اودكأت  ءابآلا : اھيأ  • 
، ًاّيونس رالود  فلأ  نم ٨٠  لقأ  ثيدحلا  ةعماجلا  جيرخ  كنبا  لخد  ماد  ام   . ةیساردلا
نم رالود  ىلإ ٢٥٠٠  لصت  ةیبيرض  تاموصخ  ىلع  لوصحلا  ىلع  اًرداق  نوكیس 

ةدئافلا  ) ةصاخلاو ةیلاردیفلا  ةیساردلا  هضورق  ىلع  دئاوفك  ةبيرضلل  عضاخلا  هلخد 
. طاسقألا نم  اًءزج  تعفد  نإ  ىتح  ًايراس  اذھ  لظیسو  ةیسیئرلا .) سیلو  ةعوفدملا 

تاموصخلا نم  عونلا  كلذ  نوك  بابسأ  نیب  نمف  ؛  ةصرفلا هذھ  توفي  هعدت  ال 
ثحبي نأب  هربخأ   . اھیلع لصحیل  هبئارض  دینفت  ىلإ  جاتحي  ال  كنبا  نأ  اًعئار  ةیبيرضلا 

نإ  . ضورقلا ةمدخ  دوزم  نم  اھیلع  لوصحلا  هنكمي  يتلاو   E -ةرامتسالا ١٠٩٨ نع 
هبئارض ٢٥٠٠ نم  مصخُي  ناكو  ةیبيرضلا  ةبسن ٢٥٪  دودح  يف  كنبا  لخد  ناك 

. اًرالود رادقمب ٦٢٥  اھعفد  هیلع  يتلا  بئارضلا  لقتسف   ، رالود



 



ءابآلا اھيأ  مكلجأ  نم  ةیلام  حئاصن  رشاعلا : لصفلا 

 

ًاّیلام ًاّيرقبع  نوكت  نوكت  نأ  يرورضلا  نم  سیل  يلاملا : يراعش  نآلا  اًعم  ددرن  انوعد 
. ًایلام ًايرقبع  كنبا  لعجت  يكل 

ع ــ م ثد  ــ حتلا دد  ــ صب ت  ــ نك نإ  ي : ــ ه ة  ــ قیقحلا  ، ئرا ــ قلا يزيزع  ن،  ــ كلو
امد ـ نع ثد  حـ ـا  ملثمو بـه.  ـح  صنت مـا  ـل  عفت نأ  ك  ــ يلع بجي  ــ سف ك،  ــ نبا
ًءاو ــ س لافطألا -  بـ ـت  قزُر امد  ـ نع ةحیح  ـ صلا رو  ـ مألا اًمود  ـل  عفت نأ  تلوا  حـ
دو ـ لخلا وأ  ةعير  ـ سلا تا  ــ بجولا لوا  ــ نت ن  ــ م ل  ــ يلقتلا ي  ــ نعي اذ  ــ ه نا  ــ ك

ةفاضت ـ سا مد  عـ وأ  نیخد  ـ تلا عـن  عا  ـ نتمالا وأ  ـر  كبم ـت  قو فـي  مو  ـ نلل
مـن ـض  عب ریي  ـ غت فـي  ري  ـ كفتلا ـك  يلع ـب  جي لزن -  ـ ملا ـو  بق فـي  كئاقد  ـ صأ
لب  ، بسحف كتایح  نیسحت  ىلع  اذھ  لمعي  نلف  ؛  اًضيأ ةئیسلا  ةیلاملا  كتاداع 

. ةیلاملا ةایحلا  ةرود  هنأ  ىلع  رمألا  يف  ركف   . كلافطأل ةدیج  ةودق  اًضيأ  لثمیس 
مي ــ ظنت ةر  ــ كف نأ  ر -  ــ شبلا ب  ــ لغأ ل  ــ ثم ت  ــ نك نإ  ه -  ــ يف ك  ــ ش ال  ا  ــ مم
فـي لما  كـ ما  عـ قا  ـ بطأ ل  ــ سغ ةر  ــ كف ل  ــ ثم ةري  ــ ثم ة  ــ يلاملا كرو  ــ مأ
ةري ـ بكلا بعا  ـ صملا مـا  فر  ـ عت ـن  لو ـب،  عتمو قھر  مـ ـل  مع ـه  نإ  . ةد ـ حاو ـة  لیل

ةیلاملا رومألا  ىلع  ةرطیسلا  نأ  لصفلا  اذھ  كل  تبثیس   . اھھجاوت قـد  ـي  تلا
، طقف راكفألا  كلت  نم  نیتنثا  وأ  ةدحاوب  تقلعت  نإ  ىتحو   . ةبوعصلا هذھب  سیل 

عضولل ملستسا  ام  صخش  عضو  نم  يلاملا  كعضو  رییغت  نم  تنكمت  دق  نوكتسف 
نأ ةریغصلا  لیحلا  كلت  نأش  نمو   ، نسحتلا لواحي  لازي  ال  صخش  ىلإ  نھارلا 

. تقولا رورمب  اًریبك  اًقراف  عنصت 

لما ـ عتن ـا  نعد  ، نا ـ كمإلا رد  قـ ـة  يلمعلا ـك  لت ـم  لأ مـن  ـل  يلقتلا ل  ــ جأ ن  ــ م



ـت، نأو ـا  نأ ـط  قف ةوھ -  ـ قلا لوا  ـ نت ءا  ـ نثأ اًع  مـ رثر  ـ ثن ـا  نك لـو  ـا  مك اھ  ـ عم
ـك نكمیف ـة،  يلاملا رو  ـ مألا فـي  لعفلا  بـ اًعرا  بـ ـت  نك نإ   . ناثد ـ حتي نيد  ـ لاوك

كلتمت ال  كنأ  ملعأ   ، نیتلاحلا اتلك  يفو   . طقف ةوھقلا  لوانتتو   ، يتایصوت لھاجت 
. أدبن انعد   . اًریثك رمألا  رصتخأس   ، اذل  ، تقولا نم  ریثكلا 

يحص نیمأت  ىلع  لصحا  كترسأ : محاو   ، كسفن محا 
زجعلاو ةایحلا  ىلع  نیمأتو 

رومألا ءوست  امدنع  ثدحیس  امل  ططخت  نأ  كتمھم  نم  ءزج  نوكیسف   ، اًدلاو تنك  نإ 
اًرمأ سیل  اذھ   . تام وأ   ، ررضلا وأ  ضرملاب  كترسأ  دارفأ  دحأ  بیصأ  نإ  ةصاخ  - 
لمعلل دعتسا  كلذل  ؛  يرورض هنكلو   ، هیف ركفت  نأ  جعزملا  نم  نوكي  دقو   ، ًایلسم

. دارملا ققحو 

كنأ نم  دكأتت  نأ  كیلع  ریكفتلا : نم  ریثكلل  جاتحي  نیمأتلا ال  اذھ   . يحصلا نیمأتلا  • 
كیلعف  ، هتایحب لقتسا  دق  غلابلا  كنبا  ناك  نإ  ىتحو   . ًاّیحص مكیلع  نَّمؤم  كلافطأو 

حور ــ طملا عو  ــ ضوملا  ) ب ــ سحف ًاّیح  ــ ص سي  ــ ل هیلع  نَّمؤم  هنأ  نم  دكأتت  نأ 
نإ ة.  ــ يلاملا كرو  ــ مأ ة  ــ يامح ل  ــ جأ ن  ــ م اًض  ــ يأ ل  ــ ب ة)،  ــ يمھأ ر  ــ ثكألا
ك ــ لتمي ن  ــ كي م  ــ لو  ، لا ــ ضع ضر  ــ مب بي  ــ صأ وأ  ري  ــ بك ثدا  ــ حل ك  ــ نبا ضر  ــ عت
ر ــ مألا ه  ــ بلطتي ا  ـــ م ل  ــــ ك لعفت  ــــ س ك  ــ نأ د  ــ قتعت الأ   ، ًاّیح ــ ص اًنیمأ  ــ ت
ت ــ قو ي  ــ ف ظ،  ــ حلا ن  ــ سحل ؟  اھ ــ يلإ جا  ــ تحي ي  ــ تلا ة  ــ ياعرلا ه  ــ يلوُتل
نأ ك  ــ نكمي ه  ــ نإ ةیلارد  ــ يفلا ة  ــ موكحلا لو  ــ قت  ، روط ــ سلا هذ  ــ ه ة  ــ باتك
نم نيرشعلاو  ةعبا  ــ سلا ى  ــ تح كنیمأ  ــ ت ة  ــ طخ ى  ــ لع كءا  ــ نبأ ي  ــ قبت

(. كلت نم  لوطأ  ةرتفل  ءانبألا  ءاقب  نم  نكمت  يتلا  تايالولا  ضعب  كانھ   ) مھرامعأ

يتلا ةطخلا  نأ  نم  دكأتتل  كتكرش  ضورع  عجار   ، كلمع ربع  كیلع  ّنمؤم  اً ناك  نإ 
دق نوكتس  كتاجاح  نأل   ، كترسألو كل  ةبسانم  لازت  ال  تاونس  عضب  ذنم  اھترتخا 
، كجوز لمع  وأ  كلمع  ربع  كیلع  اًنَّمؤم  نكي  مل  نإ   . اھیف لوألا  ككارتشا  ذنم  تریغت 
تقو يف   . ةینیمأتلا ةیطغتلا  ىلع  لوصحلل  ةقيرط  يف  ریكفتلا  كیلع  نوكیسف 
ةیصاخ مدختست  وأ   ،Healthcare. gov عقوم حفصتت  نأ  كنكمي   ، روطسلا هذھ  ةباتك 

ربع وأ   ،eHealth. com رارغ ىلع  عقاوم  ىلع  ةینیمأتلا  ططخلا  نیب  ةنراقملا 
. ةرشابم نیمأتلا  ةكرش  نم  وأ  تانیمأت  لیكو  ةراشتسا 

نم اًعیمج  انكمت  نإ  انل  ةبسنلاب  اًریثك  لھسألا  نم  نوكیس   . ةایحلا ىلع  نیمأتلا  • 
. هتقیقح يھ  كلت  نإ  ثیح   ،" لخدلا ةيامح  ةیطغت   " اھتیمست ةداعإ  ىلع  ةقفاوملا 
مـن غلا  ـ بم ـى  لع ًاّيدا  مـ مھ  ــ لوعي نا  ــ ك نم  لصحي   ، ةرسألا لئاع  تام  نإف 
نا كـ نإو   . مھ ـ سفنأ ـة  لاعإ مـن  او  ـ نكمتي ـى  تح مھ  ـ يفكت نأ  ضر  ـ تفُي لا  ـ ملا
ـى لع نیمأ  ـ تلا ـب  نجتف  ، مھ ـ سفنأ ـة  لاعإ ـى  لع نيردا  ـ قو نیغلا  بـ كؤا  ـ نبأ

ضرعُت يتلا  سفنلل  ةبذعملا  زافلتلا  تانالعإ  ـه  لوقت ـا  مم مغر  ـ لا ـى  لعو  . ةا ـ يحلا



ةایح ىلع  نیمأت  ةطخ  يرتشت  الأ  كیلع  بجي   ، لیللا نم  ةرخأتم  تاقوأ  يف  اًمود 
كلوعي نم  وھ  حبصأو  اًریبك  اًحاجن  هئاقدصأ  عم  ةیقیسوملا  هتقرف  تققح  اذإ  الإ   ) كنبا

(. نآلا

هیلإ جاتحي  ام  نیبتت  نأ  كیلع  نوكیس   ، ةایحلا ىلع  نیمأت  ىلإ  ةجاحب  تنك  نإ 
ةلداعم دجوت  ال  فسألل   . ةینملا كتفاو  نإ  هیلع  اوشیعیل  كؤانبأو  كتایح  كيرش 

درف لخد  ىلع  شیعت  كترسأ  تناك  نإ   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . اذھ باسحل  ةطیسب 
بسحت نأ  كیلع  نوكیسف   ، ءانبألا ةياعرل  لزنملا  يف  ىقبي  نیجوزلا  دحأ  نأل  دحاو 

ىتح لافطألا  ىعريو  فظنيو  وھطیل  صخش  راجئتسال  عفدت  نأ  كیلع  لاملا  نم  مك 
ما ــــ يقلا ى  ــــ لع كتدعا  ــــ سم ل  ــــ جأ ن  ــــ م ة.  ــــ عماجلا ى  ــــ لإ اوبھذ  ــــ ي
ةا ــــ يحلا ى  ــــ لع نیمأ  ــــ تلا ةب  ــــ ساح مدخت  ــــ سا  ، تابا ــــ سحلا ك  ــــ لتب

financialliteracy. or g / 360 عقو ـــ مو  basic. esplanner. com عقو ــــ م ى  ــــ لع
دھعملا نم  ةمدقم  ةمدخ  يھو   ،calculators / life - i nsurance - calculator

. نيدمتعملا نیینوناقلا  نیبساحملل  يكيرمألا 

ة ــ يطغتلا ن  ــ م عو  ــ ن مادخت  ــ سا ي  ــ ه كما  ــ مأ ي  ــ تلا تارا  ــــ يخلا ل  ــــ ضفأ
ك ــ نكميو  ، ةد ــ ملا دد  ــ حم ةا  ــ يحلا ى  ــ لع نیمأ  ــ تلا ىم  ــ سُي ة  ــ ينیمأتلا
LifeInsurance. عقو ــ م ى  ــ لع ة  ــ ينیمأتلا ط  ــ طخلا راع  ــ سأ ني  ــ ب ة  ــ نراقملا

ىماد ــــــــــ قل ن  ــــــــــ كمي . Term4Sale. com  ،SelectQuot e. com  ،com
ى ــــــــــ لع نیمأ  ــــــــــ ت ط  ــــــــــ طخ اورت  ــــــــــ شي نأ  نیبرا  ــــــــــ حملا
نوئ ـــــ ش ةرازو  ر  ـــــ بع ة  ـــــ ضفخنم راع  ــــــــــ سأب ةا  ــــــــــ يحلا
نا ــ ك نإ   ، كلذ ــ ك (.  benefits. va. gov / insurance ىماد (  ـــــ قلا نیبرا  ـــــ حملا
ى ــ لع فر  ــ عتت نأ  ك  ــ نكمي  ، شیجلا ــ ب ق  ــ حتلا د  ــ ق كتر  ــ سأ دار  ــ فأ د  ــ حأ
حب ــ صأ  ، يلا ــ حلا ر  ــ صعلا ي  ــ ف . USAA. com ةكر ــ عقو ش ــ ى م ــ لع اھراع  ــ سأ
، تنرتنإلا ةكبش  ربع  ءيش  لك  اولعفي  نأ  نيري  ـ ثكلل ةب  ـ سنلاب ير  ــ غملا ن  ــ م
يف ددرتت  الف   ، اھیف ركفت  يتلا  ةینیمأتلا  ةسایسلا  نع  لاؤس  كيدل  ناك  نإ  نكلو 

. ةرشابم نیمأتلا  ةكرشب  وأ  نیمأتلا  لیكوب  لاصتالا 

نونِّمؤملا بحي  يتلا  ةایحلا  ىلع  ىرخألا  نیمأتلا  عاونأ  نم  ریثكلا  كانھ  رذحا :
لوسعملا مالكلا  نم  ریثكلا  عمستس   . حابرألا نم  ديزملا  مھیلع  ردتس  اھنأل  اھضرع 

ةلجؤم  " رامثتسالا تادئاع  يف  اًرعش  نولوقیس  نيذلا  نیموعزملا  ءاربخلا  كئلوأ  نم 
، لماكلاب ةایحلا  ىلع  نیمأتلا  ططخ  ربع  مكارتتس  يتلا  تارخدملاو  بئارضلا "

. اھعیمج اھلھاجت  ةریغتملا -  ةایحلاو  ةلماشلا  ةایحلاو 

نكلو  ، مامتھالا نم  ریثكلاب  نیمأتلا  نم  عونلا  اذھ  ىظحي  ال   . زجعلا دض  نیمأتلا  • 
وأ لاضع  ضرمب  باصت  نأ  تالامتحا  نع  اًریثك  نسلا  هذھ  يف  كتوم  تالامتحا  لقت 
ةد ــ عل ك  ــ لمع ة  ــ لوازم ى  ــ لع كترد  ــ مد ق ــ ىلإ ع يدؤت  ثداح  يف  ةغلاب  ةباصإ 
ن ــ م ضي  ــ قنلا ى  ــ لعو نآلا .) ي  ــ نم نورخ  ــ ست م  ــ كنأ م  ــ لعأ  ) رھ ــ شأ



ءا ـ نثأ ي  ــ تب ف ــ صأ نإ  ط  ــ قف اھ  ــ يلع ل  ــ صحت ي  ــ تلا  ، نیلما ــ علا تا  ــ ضيوعت
رظنلا ضغب  لمعلا  نم  نكمتت  مل  نإ  كتاقفن  زج  ـ علا نیمأ ضـد  ـ تلا ـي  طغي ـل،  معلا
اًزجاع تحبصأ  نإ  كلخد  نم  وأ ٧٠٪  يطغت ٦٠  نیمأت  ةطخ  نع  ثحبا   . ببسلا نع 

ا ــ م ةدا  ــ ع  ) زجعلا دض  اًنیمأت  مدقي  كلمع  بحاص  ناك  اذإ  امع  ثحباو   ، لمعلا نع 
ـة يطغتلا ـك  لت ءار  ـ شب ني  ــ فظوملل حم  ــ سي وأ  ىر ) ــ بكلا تاكر  ــ شلا ل  ــ عفت
ـا مم لـك  ةب  ـ سنلاب ـة  فلكت ـل  قأ نوكت  سـ ـي  تلاو  ) ةكر ـ شلا ـر  بع ـة  ينیمأتلا

كنیمأ ــــــــــــــــــ ـة ت صیلوب ءار  ـ شل ـة  جاحب ـت  نك نإو  كدر .) ـ فمب اھتيرت  ـ شا لـو 
ة ـــــــــ فلتخملا تاكر  ـــــــــ شلا ضور  ـــــــــ ع نرا  ـــــــــ قف ة،  ــــــــــــــــ صاخلا
زج ـــــــــ علا د  ـــــــــ ض نیمأ  ـــــــــ تلا ي  ـــــــــ ف ص  ـــــــــ صختت ي  ـــــــــ تلا
ةكر ـــــــــ ش رار  ـــــــــ غ ى  ـــــــــ لع  ،( اھ ـــــــــ نم ري  ـــــــــ ثكلا د  ـــــــــ جوي الو  )

ى ـــــــــ لع ينوا  ـــــــــ عتلا نیمأ  ـــــــــ تلل يبر  ـــــــــ غلا لام  ـــــــــ شلا
.( MetLife. com فيالتیم (  ةكرشو  (  NorthwesternMutual.com  ) ةا ـــــــــ يحلا
عقوم نم  اھیلع  لصحت  يتلا  ضورعلاو  تاكرشلا  كلت  ضورع  نیب  نراق 
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، ةيولوألا يھ  ةضفخنملا  بئارضلا  تاذ  دعاقتلا  تاباسح 
كفادھأ نع  رظنلا  ضغب 

يتلا رومألا  نع  كیلع  حئاصنلا  نم  الباو  ةیصخشلا  ةیلاملا  بتكلا  راطمإ  مغر 
نأ يھ  حئاصنلا  كلت  مھأ  نم  ةدحاو  نإف   ، ةیلاملا كرومأ  مظنت  يكل  اھلعف  كنكمي 
دق نكت  مل  نإ  روفلا  ىلع  أدبا   . دعاقتلا تاباسح  يف  لاملا  نم  نكمم  ردق  ربكأ  رخدت 
نم برتقت  يكل  ماع  لك  لاملا  نم  ىصقألا  دحلا  اھب  رخدت  نأ  لواحو   ، دعب تأدب 

: ةرفاوتملا كتارایخ  نم  اًضعب  كیلإ   . ناكمإلا ردق  ىصقأل  كفدھ 

تاكرشلا اھمدقت  يتلا   ، تاباسحلا نم  عونلا  اذھ  يف  (. k) دعاقت ٤٠١ باسح  • 
يتلا تارایخلل  اًقبط   ) بئارضلا ةلجؤم  وأ  بئارضلا  نم  ةافعم  كتارخدم  ومنت   ، ىربكلا

ى ــ لع ة : ــ لثامم تاقف  ــ ص تابا  ــ سحلا ك  ــ لت مدقت  ام  ةداعو  كتكرش .) اھمدقت 
كتكر ــ ش عضت  ــ س  ، اھ ــ يف هع  ــ ضت رالود  ل  ــ ك لبا  ــ قم  ، لا ــ ثملا لیب  ــ س

ني حوار بـ ـ تت ةدا مـا  عـ  ) ـك بتار ةدد مـن  ـ حم ةب  ـ سن ى  ــ لإ الو  ــ صو ر،  ــ خآ اًرالود 



الأ بجي  ةقفص  يھو  غلبت ١٠٠٪ -  كلاومأ  ىلع  تادئاع  ةب  ـ سن لدا  ـ عي اذ  ـ هو ٢ و ٦٪)؛ 
كلت يف  هعضو  كنكمي  غلبم  ربكأ   ، روطسلا هذھ  ةباتك  تقو  يف   . اھیف طرفت 

، رثكأ وأ  كرمع  نم  نیسمخلا  يف  تنك  نإو   ، رالود فلأ  وھ ١٨  ماع  لك  تاباسحلا 
. ىرخأ رالود  فالآ  رادقمب ٦  غلبملا  ةدايز  نم  ةیبيرضلا  ةقحالملا "  " طرش كنكمیس 
نم ىصقألا  دحلا  باسحلا  يف  عضف  نآلا  قیقحتلا  لیحتسم  رمألا  اذھ  ادب  نإو 

ي ــ نكلو  ، تابا ــ سحلا هذ  ــ ه ن  ــ ع عبا  ــ سلا ل  ــ صفلا ي  ــ ف انثد  ــ حت  . لاملا
هـي اًعوي  شـ ـا  مھرثكأ ؛  اھ ـ نم نا  ـ عون كا  ـ نھ ةریغ : صـ ةركذ  ــ ت ركذأ  ــ س

بئار ـ ضلا ـع  فد ریخأ  تـ مـن  ـك  نكمت ـي  تلاو  ، ةيد ـ يلقتلا (  k ) تابا ٤٠١ ـ سح
تادئاع دادزت  نأ  نكمي   ، كلذ ىلع  ةوالع   . كبتار نم  اھیف  ةرخدملا  غلا  ـ بملا ـى  لع

. لاملا بحست  ىتح  اھیلع ) بئارض  عفدل  ةجاحلا  نود  نم   ) اھیف ةرخدملا  لاومألا 
ىلعأ ىلإ  تلصو  وأ  تبرتقا  دق  تنك  نإ  لضفألا  رایخلا  يھ  تاباسحلا  كلت  ربتعتو 

امم نآلا  ةمیق  رثكأ  نوكیس  يبيرضلا  لیجأتلا  كلذ  نأل   ، كلمع لاجم  يف  بتار 
كلخد لقیس   ، ةلحرملا هذھ  دنع   . لاملا بحسب  أدبتو  دعاقتت  امدنع  هیلع  نوكیس 

. ةیبيرض ةبسن  لقأ  نمض  حبصتسو   ، اًریثك

وھ امم  رثكأ  ةمداقلا  دوقعلا  لالخ  هلخد  دادزي  نأ  عقوتي  ًاّباش  اًدلاو  تنك  نإ  نكلو 
باحصأ اھمدقي  يتلا  تاباسحلا  كلت  نم  ةیناثلا  ةیعونلا  يف  ركفف   ، نآلا هیلع 

ىلع بئارضلا  عفدت  نأ  كیلع  نوكیسو  (.  k ) ثور ٤٠١ دعاقت  تاباسح  لامعألا :
ةبسن لقأ  نمض  نوكتس  كنإ  ثیح  نكلو   ، نآلا اھیف  هرخدت  يذلا  كبتار  نم  ءزجلا 
ةبسنلاب لضفأ  ةقفص  نوكتسف   ، لبقتسملا يف  هیلع  حبصتس  امم  نآلا  ةیبيرض 
ضفخني وأ  دادزیس  كلخد  ناك  ام  اذإ  ملعت  نأ  عیطتست  ال  كنأ  هیف  كش  ال  امم   . كل

كل بسانملا  دعاقتلا  باسح  رتخا   . اًریثك كسفن  قھرت  اذل ال   ، تاونسلا رادم  ىلع 
. لاملا نم  نكمم  ردق  ربكأ  هیف  رخداو 

نم نكمتت  مل  نإ  ةعيرس : ةعجارم  ركذأس   ، ىرخأ ةرم   . ةيدرفلا دعاقتلا  تاباسح  • 
دعاقت باسح  حتف  ىلإ  ةجاحب  نوكتس   ،(  k ) د ٤٠١ عاقت  باسح  ىلع  لوصحلا 
تاباسح نم  ناعون  كانھ   ،( k ) دعاقت ٤٠١ تاباسح  عم  لاحلا  يھ  املثمو   ، يدرف

هذھ نم  يأ  وھ  كرایخو  ةيدیلقتلا -  تاباسحلاو  ثور  تاباسح  ةيدرفلا -  دعاقتلا 
امدنع عقوتملا  كلخدو  ةیلاحلا  ةظحللا  يف  كلخد  ىلع  ًءانب  مدختستس  تاباسحلا 

نم ةافعم  كتارخدم  دادزت  نكلو   ، نآلا بئارض  عفدت  ثور  تاباسح  كلعجت   . دعاقتت
نأ كیلع  نوكیس   ، ةيدیلقتلا ةيدرفلا  دعاقتلا  تاباسح  عمو   . كرمع لاوط  بئارضلا 
ن ــــ م ةا  ــــ فعم ك  ــــ لاومأ دادزتو   ، نآلا كبئار  ــــ ض نم  تامھاسملا  مصخت 
ال ــــ كل ةب  ــــ سنلاب د.  ــــ عاقتلا د  ــــ نع اھبح  ــــ ست ى  ــــ تح بئار  ــــ ضلا
ًاّيون ــ س رالود  ى ٥٥٠٠  ــ لإ ل  ــ صت غلا  ــ بمب مھا  ــ ست نأ  ك  ــــ نكمي  ، ني ــــ عونلا

د ــ حلا دادزي   ، اًما ــ ع ني  ــ سمخلا ى  ــ طختي كر  ــ مع نا  ــ ك نإ  ) ما ٢٠١٧  ــ ع ى  ــ تح
هذ ــ ن ه ــ ًاّيأ م ف  ــ شتكت ي  ــ كلو رالود .) حب ٦٥٠٠  ــ صیل ك  ــ ةب ل ــ سنلاب ى  ــ صقألا
ةيد ــ يلقتلا ة  ــ يدرفلا تابا  ــ سحلا ةب  ــ ساح مدخت  ــ سا  ، كب ــ ساني تابا  ــ سحلا



.Banlrate. com عقو ــ ن م ــ ثور م تابا  ــ سح لبا  ــ قم

يف رامثتسالا  هنكمي  نم  ىلع  دویقلا  نم  اھریغو  لخدلا  ىلع  دویق  كانھ 
.IRS. gov عقوم ىلع  دویقلا  كلت  ىلع  فرعتلا  كنكميو   ، ةيدرفلا دعاقتلا  تاباسح 

باسح وأ  يدیلقت  يدرف  باسح  كالتما  نم  كنكمت  ةجردب ال  اًریبك  كلخد  ناك  نإف 
موصخم ریغ  ًاّيدرف  دعاقت  باسح  حتفت  نأ  كنكمي   ، ثور تاباسح  نم  يدرف 

ومنت كلاومأ  لظتس   ، ةيادبلا نم  ةضفخم  بئارض  دجوت  ال  هنأ  مغرو   ، بئارضلا
ءد ــ بلا ة  ــ يفیك ن  ـــ ع حئا  ــــ صنلا ن  ــــ م ة  ــــ عومجملو  ، بئار ــــ ضلا ة  ــــ لجؤم
ت ــ نك نإو  ص ١٤٧ . ر  ــ ظنا ة،  ــ يدرفلا د  ــ عاقتلا تابا  ــ سح ي  ــ ف رامثت  ــ سالاب
ر ــ كفت نأ  ك  ــ يلع نوكي  ــ س  ،(  K ) تابا ٤٠١ ــ سح ي  ــ ف ك  ــ لاومأ رمثت  ــ ست

. ةيدرفلا دعاقتلا  تاباسح  يف  اھضعب  رامثتسا  ي  ــ اًض ف ــ يأ

ديزملا رخدت  نأ  كنكمي   ، ةكرش بحاص  تنك  نإ  . SOLO ،SEP ،SIMPLE تاباسح • 
تاباسح وأ   SEP و SIMPLE عاونأ نم  ةيدرفلا  دعاقتلا  تاباسح  مادختساب  لاملا  نم 

راخدا نم  تاباسحلا  كلت  كنكمتس  ماع ٢٠١٧،  نم  ةيادب  . SOLO ةیعون نم  (  k ) ٤٠١
وأ  SIMPLE ةیعون نم  ةيدرفلا  دعاقتلا  تاباسح  يف  رالود  ىلإ ١٢٥٠٠  لصت  غلابم 
نم (  k ) تاباسح ٤٠١ وأ   SEP ةیعون نم  ةيدرفلا  دعاقتلا  تاباسح  يف  رالود  فلأ   ٥٤

irs. gov / retirement عقوم رز   ، تارایخلا كلت  نع  لیصافتلا  نم  ديزملل  . Solo ةیعون
. ًابساحم رشتسا  وأ   - plans

 

ةینامتئالا كتاقاطب  تاینويدم  عفدا 
 

طسوتمب رالود  ةيداعلا ٢٣٠٠  ةیكيرمألا  ةرسألل  ةینامتئالا  تاقاطبلا  تاینويدم  غلبت 
، رفصلا ىلإ  لصت  تاینويدملا  هذھ  لعجت  نأ  وھ  كفدھو  غلبي ١٥٪.  ةدئاف  راعسأ 
مصخ دعب  كلاومأ  نم  ةبسن ١٥٪  ينجت  نأ  تاینويدملا  كلت  دادس  ئفاكي  ثیح 
عفد عم  (  k ) تاباسح ٤٠١ نع  ادع   ، تارامثتسا ةيأ  كمامأ  دجوت  الو   . بئارضلا

. عفترملا دئاعلا  اذھ  لثم  نمضت  نأ  اھنكمي   ، عفدت امل  ةلثامم  غلابم  لمعلا  بحاص 
دد ــــ ست ال  امد  ــــ نع ىر : ــــ خأ ة  ــــ قيرطب ةر  ــــ كفلا غو  ــــ صن ي  ــــ كلو
فزنت ــ ست كلذ  ــ ب كنإ  ــ ف ة،  ــ يلاعلا ةد  ــ ئافلا راع  ــــ سأ تاذ  كتاینويد  ــــ م

لا ــ ملا ع  ــ فد ر  ــ بع رو  ــ فلا ى  ــ لع فازنت  ــ سالا اذ  ــ ه ف  ــ قوأ  ، اذ ــ ل ك.  ــ لاومأ
جاتحي ةدعاقلا : هذھل  دحاو  ءانثتسا  كانھ   ) تاینويدملا ك  ــ لت داد  ــ س ل  ــ جأ ن  ــ م
يذلا رمألا  وھو  ؛  ةئراطلا تالاحلا  لجأ  نم  ةرَخدم  غلابم  دوجوب  كسمتلا  ىلإ  ءابآلا 
تاقاطبلا تاینويدم  دادسل  لاملا  مادختسا  ودبي  دق  ص ٢١٣ .) يف  هتشقان 

كیلإ نكلو  ؛  ریثكلا دیفتست  نلف   ، طاسقألا عفدت  نأ  دعبف   . ٍضرم ریغ  اًرمأ  ةینامتئالا 
ديزت ًالاومأ  رسخت  كنإف   ، راخدالا باسح  يف  هرخدت  رالود  لك  لباقم  هتمرب : رمألا 



راعسأ نأل  ؛  ةینامتئالا ةقاطبلا  ىلع  تاینويدم  كانھ  تناك  نإ  اھترخدا  يتلا  ىلع 
. اھینجت يتلا  تادئاعلا  نم  ىلعأ  نوكتس  هب  نيدت  ام  ىلع  ةدئافلا 

ةدئاف ١٥٪، راعسأب  ةینامتئالا  كتقاطب  ىلع  رالود  فالآ  غلبمب ١٠  نيدم  كنأ  ضرتفنل 
، دحاو ماع  لالخ  يفف  ةدئافب ١٪.  فرصملا  يف  هرخدت  رالود  فالآ  غلبم ١٠  كيدلو 
نيد دئاوف  كیلع  مكارتتس  نیح  يف   ، رالود غلبت ١٠٠  فرصملا  نم  دئاوف  ينجتس 
دق نوكتس  اذل   ، اھسفن ةرتفلا  نع  رالود  ىلإ ١٥٠٠  لصتل  ةینامتئالا  ةقاطبلا 
نلف  ، كتاینويدم عفدل  هذھ  كتارخدم  تمدختسا  نإ  نكلو  ؛  رالود ترسخ ١٤٠٠ 
نمو  . نويدلا ىلع  دئاوف  ةيأ  اًضيأ  عفدت  نل  كنكلو  تارخدملا -  ىلع  دئاوف  ةيأ  ينجت 

، ببسلا اذھل   . لاملا رسخت  نأ  نم  ًالدب  رئاسخ  وأ  حابرأ  ةيأ  ققحت  الأ  لضفألا 
أدبت نأ  لبق  ةیلاعلا  ةدئافلا  راعسأ  تاذ  كتاینويدم  ددست  نأ  يقطنملا  نم  نوكیس 
لاومألا نم  ديزملا  هتاذ  تقولا  يف  عفدتس  كنكلو  لاملا  رخدت  دق  الإو   ، راخدالاب

. ىلعأ روظنم  نم  رمألا  ىلإ  ترظن  نإ  هرسختو 

ىلع اھعفدت  يتلا  ةدئافلا  نم  للقت  نأ  لواح   ، ةاناعملا كلت  نم  فیفختلا  لجأ  نم 
نأ نكمملا  نم  ناك  اذإ  امع  لأساو  ةینامتئالا  تاقاطبلا  ةكرشب  لصتا   ، الوأ  . روفلا
ن ــ ع ث  ــ حبت ك  ــ نأ ركذ  ــ ت نأ  ن  ــ م د  ــ كأتو  ، بدأب اذھ  لعفا   ) ةدئافلا راعسأ  للقت 
ة، ــ لواحملا هذ  ــ ح ه ــ لفت م  ــ نإو ل ل .) ــ قأ ةد  ــ ئاف راع  ــ سأ تاذ  ىر  ــ خأ ضور  ــ ع
راع ــ سأ تاذ  ىر  ــ خأ ة  ــ قاطب ى  ــ لإ ينا  ــ متئالا كدي  ــ صر لو  ــ حت نأ  ك  ــ نكمیف
اًرھش ىتح ١٨  وأ  رھشأ  ىلإ ٦  اھدادس  تار  ــ تف د  ــ تمت د  ــ قو ل  ــ قأ ةد  ــ ئاف

، كتاینويدم دادس  يف  مدقتلا  ضعب  تزرحأ  دق  نوكت  نأ  بجي   ، ةرتفلا كلت  لالخ  يف  )
فرعت  ، ليوحتلا ةیلمعب  موقت  نأ  لبقو  لماكلاب .) نيدلا  تددس  دق  نكت  مل  نإ  ىتح 

يف فاطملا  كب  يھتني  نأ  نم  دكأتتل  اھب ) سأب  وأ ٤٪ ال   ٪٣  ) ليوحتلا موسر  ىلع 
ةضفخنم ةدئاف  راعسأ  تاذ  ةینامتئا  تاقاطب  نع  ثحبا   . هقباس نم  لضفأ  عضو 

ليوحت ةبساح  مدختساو   ،CardHub. com و  CreditCards. com يعقوم ىلع 
ليوحتلا ناك  ام  اذإ  فاشتكا  ىلع  كدعاستل   Bankrate. com عقوم ىلع  باسحلا 

نكت مل  نإو   . تالدعملا كلت  عفترت  ىتم  عباتت  نأ  كیلع  نوكیس  نكلو  مأ ال؛  كدیفیس 
مادختسال لوحتلا  يف  ركفف   ، تقولا كلذ  يف  كتاینويدم  دادس  نم  تنكمت  دق 

. ةديدج ةقاطب 
 

لجأ نم  اھیلإ  لوصولا  لھسلا  نم  تاباسح  يف  لاملا  رخدا 
ئراوطلا
 

ةروسام ترجفنا  وأ   ، لمعلا نم  تدرُط  وأ   ، هعارذ تَّرسُك  كنبا  ةئجافملا -  ثادحألا 
تنكمت امبر   ، لافطأب قزرُت  نأ  لبقف   . ءابآلا فیخت  يتلا  يھ  كلزنم -  وبق  يف  هایملا 



نم لاملا  ترعتسا  وأ  ةعرابلا  تاروانملا  ربع  ةینامتئالا  كتاقاطب  مادختسا  نم 
تحبصأ  ، اًدلاو تحبصأ  امدعب  نكلو  ؛  ةئجافملا تالكشملا  كلت  ةیطغتل  كئاقدصأ 

. اذھ لعف  كنكمي  الو  تامازتلالا  نم  ریثكلا  كيدل 

نوھجاوي دق  نییكيرمألا  فصن  يلاوح  نأ  دیعب  دمأ  ذنم  رجُي  مل  عالطتسا  رھظأ 
فقاوملا عم  لماعتلا  لجأ  نم  رالود  يفلأ  ىلإ  لصت  غلابمب  ةنادتسالا  يف  ةبوعص 

يف اوكرتشا  نيذلا  صاخشألا  نأ  وھ  جئاتنلا  كلت  يف  ریثملا  رمألا   . ةئجافملا
رقأ نكلو   ، يداع رمأ  اذھو   ، رالود يفلألا  غلبم  نورخدي  مھنإ  اولوقي  مل  عالطتسالا 
وأ  ، نامتئالا لئاسو  نم  اھریغ  وأ   ، ةینامتئا تاقاطب  نوكلتمي  مھنأ ال  مھنم  نوریثكلا 
ن ــ م اونكمتي  ــ ل يفا  ــ كلا لا  ــ ملا نو  ــ كلمي نيذ  ــ لا ءاقد  ــ صألاو ل  ــ هألا ىتح 
اولو ـ ستي نأ  ـى  لع نيري  ـ ثكلا ةرد  قـ مد  عـ نإ  فـ  ، اذھ ــ ل  . لا ــ ملا مھ  ــ ضارقإ

ـة صاخ ـج،  عزم ـر  مأ ـة  ئجافملا ـة  يلاملا تاجا  ـ حلا ـة  يطغتل هو  ـ ضرتقي وأ  لا  ـ ملا
تنك نإ  كیلع  ةأطولا  ةديدش  كلت  لاحلا  ةقر  نوكت  ام  ةداعو   . لافطأ مھيدل  نا  نإ كـ

. اًدلاو

نأ كیلع  نوكیس   ، ةئجافملا ثادحألا  كلت  ةھجاومل  دادعتسا  ىلع  نوكت  يكل 
تناك نإو   . ةشیعملا تاقفن  نم  لقألا  ىلع  رھشأ  ةثالث  يواست  تارخدم  كلتمت 

لھ ــ سأو  . ري ــــ ثكب ل  ــــ ضفأ رھشأ  ةعستو   ، لضفأ كلذ  نوكیس  رھشأ  ةتس 
 - كتا ــ قفن ديد  ــ حتل تقو  ــ لا ي  ــ ضقت نأ  ي  ــ ه ر  ــ مألا اذ  ــ ه قي  ــ قحتل ة  ــ قيرط
تنر ــ تنإلاو فتاھ  ــ لاو ة  ــ لاقبلاو  ، كرا ــ جيإ وأ  يرا  ــ قعلا ك  ــ نھر اھ  ــ يف ا  ــ مب
جاتحت يتلا  ةيرورضلا  تاقفنلا  عي  ــ مجو نیمأ  ــ تلا طا  ــ سقأو ءابرھ  ــ كلاو دوقو  ــ لاو

يف اھبرضا   ، تاقفنلا كلت  ددحت  نأ  درجمبو   . ةيرھشلا كتامازتلا  عیمج  ةیطغتل  اھیلإ 
. اھتیطغت يف  بغرت  يتلا  رھشألا  ددع 

د ــ قو  . اًري ــ بك ةياھ  ــ نلا ي  ــ جتا ف ــ نلا غ  ــ لبملا نا  ــ نإ ك طابحإلا  ــ رع ب ــ شت ال 
ل ــ صاو ن  ــ كلو  ، لماكلا ــ ب هرخد  ــ ت ي  ــ كل تقو  ــ لا ض  ــ عب ر  ــ مألا قرغت  ــ سي
ـر بع را  ـ خدالا تابا  ـ سح ـل  ثم ن  ــ مآ نا  ــ كم ي  ــ ف لا  ــ ملا ع  ــ ضوو را  ــ خدالا
نإ  . ةلیئض دئاوف  ىلع  لصحتس  تنك  نإ  ىتح   ، لاومألا قيدانص  وأ  تنر  ـ تنإلا
يف كیمحي  ىتح  هراخدا  وھ  كفدھ  لب  اًریثك  فعاضتي  لاملا  لعج  سیل  كفدھ 

. كقيرط يف  ةایحلا  اھیقلت  يتلا  ةئراطلا  تالاحلا  ةھجاوم 
 

تارشؤملا قيدانص  يف  رمثتسا 
 

نعت ـ سا  ، رامثت ـ سالاب ر  ــ مألا ق  ــ لعتي امد  ــ نع اذ  ــ ل  ، اًري ــ ثك ةد  ــ قعم ةا  ــ يحلا
هـي تایجیتارت  ـ سإلا ـط  سبأ نأ  ـر  مألا فـي  عئار  ـ لا  . تایجیتارت ـ سإلا ـط  سبأب
وأ (  k ) تابا ٤٠١ ـ سح مدخت  ـ ست ـت  نك ًءاو  ـ سف  . ًءا ـ كذ ـا  هرثكأ اھ  ـ سفن



يرامثت ـ سا را  ـ يخ ـل  ضفأ لظي  سـ  ، امھ ـ يلك وأ  ـة  يدرفلا ـد  عاقتلا تابا  ــ سح
ةحي ـ صنلا ـق  بطنت ـة.  فلكتلا ـة  ضفخنم تار  ـ شؤملا قيدان  ةب لـك هـو صـ ـ سنلاب

تاباسح اًد عـن  ـ يعب  ، كدر ـ فمب اھ  مو بـ ـ قت ـي  تلا تارامثت  ـ سالا ـى  لع اھ  ـ تاذ
. كتقيدص يھ  ةفلكتلا  ةضفخنم  تارشؤملا  قيدانصف  ؛  كلت دعاقتلا 

نكلو  ، تانامض ةيأ  مھسألا  يف  تارامثتسا  ةيأ  كحنمت  ال  ةعيرسلا : يتحیصن  كیلإ 
اھنأل مھسألا  ضعب  ةيرامثتسالا  كتظفحم  يف  كلتمت  نأ  مھملا  نم   ، مومعلا يف 
كش ال   . نامزلا رم  ىلع  مخضتلا  ةھباجمل  ةدیج  ةقيرطب  اًمئاد  نيرمثتسملا  تدمأ 

ةیلامجإلا ةجیتنلا  نأ  حجرملا  نم  نكلو   ، ىرخأ ماوعأ  نم  لقأ  اًماوعأ  كانھ  نأ  يف 
يرتشت نأو  اھیقتنت  نأ  يھ  مھسألا  يف  رامثتسالل  ةقيرط  لضفأو   . ةعئار نوكتس 

. مھسألا نم  ةفلتخم  ةعومجم 

تارشؤملا قيدانص  يف  لاملا  رمثتست  نأ  يھ  رمألا  اذھ  قیقحتل  ةقيرط  لھسأ 
نِّوكت مھسأ  يف  اھرمثتستو  نيرمثتسملا  نم  ریثكلا  لاومأ  عمجت  يتلاو   ، ةینواعتلا

اًع ــ م ة  ــ عمجملا مھ  ــ سألا ن  ــ م ةعومجم  وھ  رشؤملا   . اًنیعم تارشؤم  قودنص 
ى ــ لع  ، اذ ــ ل ة.  ــ يلاملا قاروألا  قو  ــ س ن  ــ م ة  ــ صح كال  ــ تما ل  ــ جأ ن  ــ م
ن ــ ن ٥٠٠ م ــ م نو  ــ كم ي ٥٠٠،  ــ ب د  ــ نآ سإ  ر  ــ شؤم نإ  ــ ف  ، لا ــ ثملا لیب  ــ س

تارشؤملا قيدانص  ـب  لطت ةدا مـا  ـ عو ـة.  يكيرمألا تاكر  ــ شلا تا  ــ يربك مھ  ــ سأ
تداز موسرلا  تلق  املكف   ، ىرخألا ةینواعتلا  قيدانصلا  عاونأ  نم  ریثكب  لقأ  اًموسر 
تارشؤم قيدانص  ربع   ، مھسألا يف  رامثتسالل  ىرخأ  ةقيرط  كانھ   . حابرألا

. ىرخألا قيدانصلا  نم  رثكأ  اھموسر  لقت  يتلاو   ، ةلوادتملا مھسألا 

نيأو  ، ةلوادتملا مھسألا  تارشؤم  قيدانصو   ، تارشؤملا قيدانص  نع  ديزملل 
باتك  ، ةلضفملا يبتك  دحأ  ریختو  عباسلا  لصفلا  رظنا   ، اھیف رامثتسالا  كنكمي 

A Random Walk Down Wall Street: The Time - ناونع تحت  لياكلام  نوتریب 
ام لك  يف  اًریبك  اًقمعت  قمعت  يذلاو   ،Tested Strategy for Succes sful Investing

. رامثتسالا نع  هتفرعم  ىلإ  جاتحت 

ىلإ ٧٠٠ لصت  اھلعجاو  ةینامتئالا  كتاجرد  ىلع  فرعت 
دعب تلعف  دق  نكت  مل  نإ  رثكأ  وأ  ةجرد 

 

، كلزنم ناونعو  كفتاھ  مقر  يھ  اھظفح  كیلع  ماقرأ  مھأ  تناك   ، الفط تنك  امدنع 
ةضاير يف  كتابرض  طسوتم  وأ  تاس  رابتخا  يف  كتاجرد   ، كتامامتھا ىلع  ًءانبو 

وھو هیلع  زیكرتلل  ةیمھأ  رثكألا  وھ  مقر  كانھ  حبصأ   ، دلاوك  ، نكلو  . لوبسیبلا
بلغأ همدختست  يذلاو  نامتئالا  تاجرد  نم  اًعویش  رثكألا  عونلا   . ةینامتئالا كتاجرد 
ةجردلا ىلإ  الوصو  ةجردب ٣٠٠  أدبيو   ، وكیف تاجرد  ىمسُي  فیلستلا  تاكرش 

، اھدیعاوم يف  ریتاوفلا  عفدل  يعبتتلا  كلجس  ربع  ددحتيو  يھو ٨٥٠،  ةیئاھنلا 



. ىرخأ لماوع  نیب  نم   ، ةینامتئالا ةقاطبلل  كمادختسا  ةرتفو   ، لاومأ نم  نيدت  مكبو 
لقأ ىلع  مقرلا  اذھ  ىلإ  كتاجرد  لصت  نأ  بجيو   ، ةجرد يھ ٧٠٠  ةدیجلا  ةجردلا 
نمو عبارلا .) لصفلا  رظنا   ، ةینامتئالا كتاجرد  ددحت  يتلا  لماوعلا  نع  ديزملل   ) ريدقت

رادقمب ١٠٠ ةینامتئالا  كتاجرد  نم  للقي  نأ  دحاو  طسق  عفد  نع  كرخأت  نأش 
اھعفدتس يتلا  ةدئافلا  راعسأ  تداز   ، كتاجرد تضفخنا  املك  ماع  هجوبو   ، ةجرد

نم فالآلا  تارشع  ةضفخنملا  ةینامتئالا  كتاجرد  فیضت  دق   . ضورقلا ىلع 
دنع اھھجاوتس  يتلا  ةبوعصلا  ةدايز  نع  كیھان   ، يراقعلا كنھر  ىلع  تارالودلا 

. ةقش راجئتسا 

ينامتئالا كريرقت  نم  ةخسن  ىلع  لوصحلاب  أدبا   ، ةینامتئالا كتاجرد  مھف  لجأ  نم 
سكافيوكأ ىربك -  ةینامتئا  بتاكم  ةثالث  كانھو   ، تاجردلا هیلع  موقت  يذلا 

ن ــ ع ة  ــ يعبتت تالج  ــ سب ظ  ــ فتحت اھعیمجو  نوینوي -  سنارتو  نايریبسكإو 
. اھ ــ نیب ا  ــ میف الي  ــ لق ف  ــ لتخت قر  ــ طب ري  ــ تاوفلا داد  ــ س ي  ــ ف كتادا  ــ ع
ـة ثالثلا بتا  ـ كملا هذ  هـ مـن  كـل  مـن  ينا  ـ متئالا كرير  ــ قت ب  ــ لطت نأ  ك  ــ نكميو
نإو . AnnualCreditReport. com عقو مـ ـى  لع مـن  ًانا  ـ جم ما  عـ كـل  ةد  ـ حاو ةر  مـ

ـة قاطبلا با  ـ سح ـل  ثم  ،( عقو ـ تت ا  ــ مم ر  ــ ثكأ رر  ــ كتت ي  ــ تلاو  ) ًءا ــ طخأ تد  ــ جو
ـك نأ ـم  غر كتاینويد  مـ داد  سـ فـي  رخأ  ـ تم ـك  نأ رھ  ـ ظأ يذ  ـ لا ـة  ينامتئالا
لك عقاوم  كیلإو   . صتخملا بتكملا  مالعإ  ىلإ  ةجاحب  نوكت  ، سـ لعفلا اھتدد بـ سـ

Exp erian. com / ،و  Equifax. com / dispute ةینورتكلإلا : بتاكملا  هذھ  نم 
عقو ــ م ي  ــ ف تكرت  ــ شا نإ  . Tr ansunion. com / dispute ،و  dispute
كتاجرد بـ ينا  ـ جم نا  ــ يب ى  ــ لع لو  ــ صحلا كنكمي  ــ س  ،CreditKarma. com
كحنمي ـه سـ نكلو ـة بـك،  صاخلا وكي " فـ  " تا ـ جرد نو  ـ كي ـو لـن  هو ـة،  ينامتئالا

يف كريراقتل  ةیناجم  لوصو  ةیناكمإ  عقوملا  مدقي  ـا  مك ـة.  يلاحلا كتلا  ةر عـن حـ ـ كف
ططخت تنك  نإ   . هیلع لوصحلاب  تبغر  املك   ، نوینوي سنارتو  سكافيوكإ  يبتكم 
لوصحلا لجأ  نم  اًرالود  عفداف ٦٠   ، بيرقلا لبقتسملا  يف  ضرق  ىلع  لوصحلل 

نم ةثالثلا ) بتاكملا  نم  ريرقت  لك  لباقم  اًرالود   ٢٠  ) ةیمسرلا وكیف "  " تاجرد ىلع 
.myFICO. com عقوم ىلع 

اھدیعاوم يف  كریتاوف  عیمج  عفد  نم  دكأتلا  ربع  ةینامتئالا  كتاجرد  عفر  كنكمي  امك 
ةدايز ربع  كطاسقأ  ةدايز  كنكمي  امك   . قالطإلا ىلع  مھألا  لماعلا  وھو  ةددحملا - 
عاونأ نم  اھریغو  ةینامتئالا  كتقاطب  نم  ىندألا  دحلا  ىلع  ديزي  امب  كتابوحس 
تاباسح كرتا  ىرخأ : ةحیصن  كدعاستس .) رھش  لك  اًرالود  ىتح ٢٠   ) ضورقلا

رمألا ودبي  دق   . اھل كتاینويدم  عیمج  ددست  نأ  دعب  ىتح  ةحوتفم  ةميدقلا  نامتئالا 
تاباسح نم  ریثكلا  كلتمت  كنأ  ةيؤر  بحت  نامتئالا  بتاكم  نكلو   ، قطنملل ًایفانم 

بجي امك   ، ليوط ينامتئا  خيرات  كلذكو  اھمدختست ) نكت  مل  نإ  ىتح   ) نامتئالا
نإ اذ  ــــ ل ؛  ينا ــــ متئالا كدي  ــــ صر نم  ةبسن ٢٠٪  نم  رثكأ  ضرتقت  الأ  كیلع 
كتقا ــــ طب ن  ــــ م رالود  فالآ  ضار ١٠  ــــ تقا ى  ــــ لع اًردا  ــــ ق ت  ــــ نك



، اًري ــ خأو ط.  ـــ قف رالود  ي  ــــ فلأ ن  ــــ م ر  ــــ ثكأ بح  ــــ ست ال  ــــ ف ة،  ــــ ينامتئالا
اًمدختسم ه  ــ لعجت وأ  ة  ــ ينامتئالا كئا  ــ نبأ تاقا  ــ طب ى  ــ لع نما  ــ ضك عقو  ــ ت ال 

اھب نوموقي  ةدئاز  تاقفن  ةيأ  ةیلوئسم  لمحتتس  كنأل   ، ينامتئالا كباسحل  اًدمتعم 
ىلع رمألا  اذھ  ركذ  بجي  هنأ  تيأر  ينكلو   ، نوعئارلا كلافطأ  هلعفي  نل  يذلا  رمألا  )

(. لاح ةيأ 
 

ءاكذب نكلو  كلافطأ -  ةعماج  لجأ  نم  لاملا  رخدا 
 

ةانا ــ عملا ن  ــ م ري  ــ ثكلا تبب  ــ س ي  ــ تلا تاعو  ــ ضوملا ن  ــ م ل  ــ يلقلا كا  ــ نھ
ة. ــ يعماجلا مھ  ــ ئانبأ ة  ــ سارد تافور  ــ صم نوعفد  ــ ي اوأد  ــ ب امد  ــ نع ءا  ــ بآلل
ـن كل ـه.  تفرعم ـى  لإ نوجا  ـ تحت مـا  ـل  كب مكتر  ـ بخأ ـع،  ساتلا ـل  صفلا ي  ــ ف

باسح يف  لاملا  نم  اًریبك  اًغلبم  عضت  نأ  درجمب  اًقباس : هانلق  امل  اًراصتخا  مكي  ـ لإ
عقوم رظنا  ) ةطخ ٥٢٩  يف  رامثتسالاب  ءدبلا  كیلع  بجي   ، كدعاقت
هترخدا يذلا  لاملا  نكمت  ططخلا  كلت  ءدبلا .) نم  نكمتتل   Savingforcollege. com

كنأب كنبا  ربخأ   . هیلع بئارضلا  نم  ریثكلا  ضرف  نود  نم  دادزي  نأ  ةعماجلا  لجأ  نم 
يف لافطألا  ةبغر  نأ  تتبثأ  تاساردلا  نأل   ، ةیعماجلا هتسارد  لجأ  نم  لاملا  رخدت 

، فدھلا اذھ  لجأ  نم  رخدُت  الاومأ  كانھ  نأ  نوكردي  امدنع  دادزت  ةعماجلاب  قاحتلالا 
تابلط مدقت  نأ  نم  دكأت   ، تاعماجلاب قاحتلالا  تابلط  ميدقت  تقو  نیحي  امدنعو 
اھیلع كلوصح  صرف  نأ  دقتعت  تنك  نإ  ىتح  ةیلاملا  تادعاسملا  ىلع  لوصحلل 

. لاملا ضعب  ىلع  لوصحلاب  أجافت  امبرف   ، ةلیئض

اًدیج اًرامثتسا  نوكي  نأ  انئانبأل  لضفأ  میلعت  ریفوت  نأش  نم   ، اًقباس تركذ  امك 
. اًرارقتسا رثكأ  يلام  لبقتسم  قیقحتل  لضفأ  صرف  ىلع  لوصحلا  نم  مھنكمي 

 



ناصاخ ريدقتو  ركش 
 

امك  ، ًاّیقالخأو ًاّینھم  ریثكلا  يناملع  نيذللا   ، َّيدلاو ىلإ  بھذیس  ريدقتو  ركش  لوأ 
. امھتيرقبع نمكت  انھو   ، ءيش لك  هنأ  ىلع  دیكأتلا  مدع  عم  لاملا  ةمیق  يناملع 

امكبحأ  . نآلا اھیلع  تحبصأ  يتلا  مألا  وأ  صخشلا  حبصأل  نكأ  مل   ، امھنود نمف 
املعت نيذللا   ، ثینیكو يریب   ، َّيوخأ ىلإ  ليزجلا  ركشلاب  هجوتأ  كلذكو  اًریثك !

. دیعب دمأ  ذنم  زنيوك  يف   ،" رنیلبوك ةقيرط   " يتبحصب

، زروفايدنإ سيروم  مایليو  ةكرش  نم   ، كولج نازوس   ، ةيرقبعلا يتلیكو  ركشأ  كلذك 
يقيدص ىلإ   . ةباعدلا حورو  ءاكذلاب  ىلحتت  املثم  ةوقلا  نم  ریثكلاب  ىلحتت  يتلاو 

يف لفط  ىكذأ  تلزام  براك : نوج   ، رتسوش دنآ  نومياس  ةكرش  سیئرو  زيزعلا 
بتاكلا هب  ملحي  ام  لك  لثمت  يتلاو   ، نوتنياب الیسيرب   ، يتررحمل ركشلاو   . فصلا

اھنوك بناج  ىلإ  باتكلا  اذھ  يف  ءاج  ام  لك  يف  ةنیمأ  ةحصان  اھنوك  بناج  ىلإ 
ةوطخ يف  يل  ریبكلا  اھعیجشت  ىلع  تینیب  تنیسیلم  ركشأ  كلذكو   ، ةعئار ةناسنإ 

، يادرأ زلراشت   ، شاملأ نیسنارف   ، رونش يلزیل  ىلإ  صاخ  ركشو   ، اھیلع تمدقأ 
، شودو ــ شت انا  ــ يرأ  ، يني ــ شت نيراك   ، شادراب اسيرام   ، كوربشآ اكیسیج 

رفیني جـ  ، لو ـ جنإ يروجرا  مـ  ، رند ـ لوج ني  لـ  ، نیت ـ سكيد سكا  مـ  ، ورال ــ ك ل  ــ يیناد
، جنلھ ـ يم ليا  كـ  ، ود ـ نال يثا  كـ  ، رني ـ لبوك ما  ـ يریم  ، روتنا كـ لكيا  مـ ـك،  يج
، ردلیف ــ ستيرب ك  ــ يريإ  ، ترو ــ ب ير  ــ كاز  ، بو بـ يریلا  فـ ـل،  ينوأ سكي  ـ لأ
، رتلاب لكيا سـ يرا شـو، مـ ، كـ كینلو هاو شـ ـر، نـ تور يرفي  ــ ، ج وي ــ كوب نیلتيا  ــ ك
ـي تلا ـة  بوھوملا ةرر  ـ حملا  ، وترو كـ ارا  سـ ـى  لإ كلذ  كـ  . ليريذ ـ يو ـا  يلوجو

توكس ىلإ  ركشلا  نم  ديزملاو   ، رونلا ىري  باتكلا  اذ  هـ قرا  ـ خلا اھ  ـ لمعب ـت  لعج
. الھس ودبي  ءيش  لك  لعجو  ءيش  لك  لعف  ىلع  هتردق  ىلع  نومیسيد 

ت ــــ نكمت في  ــــ ك  ، نام ــــ ساب انا  ــــ ش يتبير  ــــ ق تلأ  ــــ س  ، ماو ــــ عأ ذ  ــــ نم
ك ــ ئلوأ اوحب  ــ صیل ة  ـــ عبرألا ا  ــــ مھدالوأ ةئ  ــــ شنت ن  ــــ م  ، نود اھ  ــــ جوزو

مھتھ ــ جاو ا  ــ ملك يلاتلا : ــ اھ ك ــ تباجإ تنا  ــ كف  ، نیلوئ ــ سملا نیعئار  ــ لا لا  ــ جرلا
رایخلا نوذختتس  مكنأ  ملعأ  : " لوقتو مھنیعأ  يف  رظنت  تناك   ، لافطأك تايد  ــ حتلا
دقتعأ ينأل  يلافطأ  عم  اھمدختسأو  ةحیصنلا  كلت  ركذتأ  نأ  تلواح  دقو  بئاصلا ."

. ةيرقبع ةحیصن  اھنأ 

، رخآ صخش  يأ  نم  لضفأ  يلامعأ  ررحتو   ، عئار لكشب  بتكت  يتلا   ، اكیبير ىلإ 
لكو  ) ةیمكارتلا دئاوفلا  نع  ةلئسألا  حرطي  أدب  يذلا   ، مدآ ىلإو   . ةحرملا حورلا  تاذو 
يأ نع  بیجي  نأ  مویلا  هنكميو  هرمع  نم  ةثلاثلا  يف  ناك  امدنع  ًابيرقت ) رخآ  ءيش 
لك داجلا  هلمعو  ةیلوضفلا  هتیصخش  مھلت  يذلا   ، بوكياج ىلإو   . هیلع حرطُي  لاؤس 

. هعم لماعتي  نم 



ام لك  يف  عئار  كنإ   . دیفيد  ، يتایح كيرشو  يئاقدصأ  زعأ  ىلإ   ، اًرخآ سیلو  اًریخأو 
! كبحأ  . ةعور ملاعلا  لاجر  رثكأ  كنأ  امك   . هلعفت

 



ريدقتو ركش 
 

اوناك نيذلا  دالوألاو  ءابآلا  نم  تارشعلا  صصق  كانھ   ، ئراقلا اھيأ  لیختت  دق  امك 
ينأ مغر   ) باتكلا اذھ  تاحفص  ألمت  ةیلاملا  مھبراجت  نع  ثدحتلل  دادعتسا  ىلع 

، مھتقثو مھفطع  نع  صاخشألا  ءالؤھ  ركشأ  لیصافتلا .) ضعبو  ءامسألا  تریغ 
ءاربخلاو نیثحابلاو  نییميداكألا  نم  تائملا  لامعأب  تنعتسا   ، كلذ ىلع  ةوالعو 

نإو  ، مھتمكحو مھماھلإ  ىلع  اًعیمج  مھل  قیمعلا  نانتمالاب  رعشأ  يننإ   . نییلاملا
. كلذ ىلع  ينرذعیلف   ، ةیلاتلا ةمئاقلا  يف  دحأ  يأ  ركذ  تیسن  دق  تنك 

اذھ رادصإ  ىلع  اودعاسیل  مھتاربخو  مھئارآو  مھتاقوأب  صاخشألا  نم  ریثكلا  مھاس 
يمیلقإلا لیلحتلا  مسق  سیئرو  ثحابلا   ، لیبأ نوسياج  ركشلاب  صخأ  اذل   . باتكلا

نا ــــ متئالا دا  ــــ حتا س  ــــ لجم سي  ــــ ئر  ، اجیترأ دنالور   ، كرويوین فرصمب 
نیثحا ــ بلا ري  ــ بك  ، نامكا ــ ب ي  ــ ب د  ــ لاریج  ، يذ ــ يفنتلا هريد  ــ مو يعافد  ـــ لا

ينا ــ ج  ، ناجي ــ شتیم ة  ــ عماجب ة  ــ يعامتجالا ثا  ــ حبألا دھ  ــ عم ي  ــ ف نیي  ــ ملعلا
، مواب يدناس   ، ةيذیفنتلا اھتريدمو  د  ــ ناف تفي  ــ ل ةكر  ــ ش ة  ــ سِّسؤم  ، اريرا ــ ب

ةكرش سیئر   ، كیب دیت   ، نابروأ دھعم  يف  دئاوفلا  ةسایسو  لخدلا  زكرم  ةسیئر 
فلؤملا  ، يكسلیب يراج   ، يذیفنتلا اھريدمو  يلاملا  میلعتلل  تنیمودنإ  لانویشان 
يذیفنتلا ريدملا  بئان   ، نياتسنریب سيول   ، ينام ةلجم  يف  نیقباسلا  يئالمز  دحأو 

تیناج  ، بوشكروو يماسیس  ةكرش  يف  لصاوتلاو  ثاحبألاو  میلعتلل  قباسلا 
يماسیس ةكرش  يف  ةرسألا  طارخناو  تالاصتالل  ريدملا  باون  ةریبك   ، روكناتي
يموقلا سلجملا  يف  لئابقلا  ةموكح  ةسیئر   ، كالب ياولاس  يریش   ، بوشكروو

اراس  ، لاي ةعماجب  سفنلا  ملع  ذاتسأو  فلؤم   ، مولب لوب   ، نییلصألا اكيرمأ  ناكسل 
ةكرش سسؤم   ، تنايرب بوھ  نوج   ، دلیفیش ةعماجب  داصتقالا  ذاتسأ   ، نوارب

ةسسؤملا ةكيرشلا   ، نوتریب ينوك   ، يذیفنتلا اھريدمو  اھسیئرو  بوھ  نشياریبوأ 
لفطلا ريوطت  دھعم  ثاحبأ  ريدم   ، نوسلراك ينافیتس   ، يساجیل رییبس  ةسدمل 

ةكرش سیئرو  ةیساردلا  ضورقلا  راشتسم   ، يناشت ناملاك   ، اتوسینیم ةعماجب 
Child Identity باتك فلؤم   ، نبالا لباشت  يب  تربور   ، ستناتلاسنوك سوبماك 

ةيذیفنتلا ريدملا   ، زیفاشت ايرام  انأ   ،Theft: What Every Par ent Needs to Know
دحأ  ، سورینسیس هیسوخ   ، تایكيرمألا ةفاشكلا  تایتف  ةسسؤمل  ةقباسلا 

يتيرالك ةسسؤم  ةسیئر   ، زرتوویلك تینأ   ، وكسیسنارف ناس  ةنازخ  يفظوم 
زكرمب سيردتلا  ةئیھ  سیئر   ، زنیلوك لكيام  ياج   ، ةدودحملا جنینالبو   ، ستنمتسفنا
ريدملا  ، تابروك  . لإ لكيام   ، نوسيدام نسنوكسيو -  ةعماجب  يلاملا  نمألا 
قوسلا میلعت  مسق  سیئرو  فلؤم   ، رلياوتيد يریج   ، بورجیتیس ةكرشل  يذیفنتلا 

نإ يریك   ، زرنتراب لاتیباك  سواھ  تيال  ةكرشب  ةريدم   ، دنومايد نآ   ، فان ةكرش  يف 
الي ــ جنأ  ، تنميو ــ لبمإ نإ  مویتروسنوك  نایسآ  كیفیساب  ةكرش  ةسیئر   ، يود



توي ــ لإ ما  ــ يليو  ، اینافل ــ سنب ة  ــ عماجب س  ــ فنلا م  ــ لع ةذات  ــ سأ  ، ثروو ــ كاد
ة ــ عماجب لوم  ــ شلاو مي  ــ لعتلاو لو  ــ صألا زكر  ــ م ريد  ــ مو س  ــ سؤم  ، ثلا ــ ثلا
، درافراھ ةعماجب  داصتقالا  ذات  ــ سأ ن،  ــ بالا ريار  ــ ف ي  ــ ج د  ــ نالور  ، سا ــ سناك

بئان  ، يكسفولج ياج  تربور   ، لامعألا ةرادإل  درافراھ  ةيرودب  ةررحم   ، ولاج يمآ 
ةكرشل سسؤملا  كيرشلا   ، ردنوج دیت   ، بورج ينولوك  ةكرشب  ريدملاو  سیئرلا 

تا ــــ سارد ة  ــــ بلاط  ، نیفير ــــ نيرثا ج ــــ ، ك يذ ــــ يفنتلا اھريد  ــــ مو كنیث  ينوم 
عقو ــ م سي  ــ ئر بئا  ــ ن  ، رجنیبما ـــ ج ثي  ــــ ك  ، اینروفیلا ــــ ك ة  ــــ عماجب ا  ــــ يلع

، يتانیسني ــ س ة  ــ عماجب دا  ــ صتقالا زكر  ــ م ةريد  ــ م  ، ثي ــ ه ي  ــ لوج  ،HSH. com
روف تنیمودنإ  لانویشان  ةسسؤمب  میلعتلا  مسق  ريدم   ، يلسنھ يلي  ــ ب

نییسایسلا سیئرلا  يراشتسم  ةریبك   ، اریھ ياك  اریھات   ، نشیكويدإ لایشنانياف 
نياج  ، اويأ ةيالو  ةعماجب  نیكلھتسملا  داصتقاو  يصخشلا  ليومتلا  ةذاتسأو 

ةقباسلا داصتقالا  ةملاعو  ةیلاملا  تامدخلا  ثادحتسا  زكرم  سیئر  بئان   ، ثراجوھ
نوئشلل ةغرفتم  ةذاتسأ   ، ندلوھ نيراك   ، دقنلا يطایتحال  يلاردیفلا  سلجملاب 
ةعماجب ةیلحملا  نوئشلل  تیلوفال  مإ  تربور  ةیلكب  نیكلھتسملا  مولعو  ةیلحملا 
دعاقتلل يئاسنلا  دھعملا  ةسیئر   ، لیسنواھ يدنیس   . نوسيدام نسنوكسيو - 
لیمواس  ، نییكيرمألا نیكلھتسملا  داحتاب  نیمأتلا  ريدم   ، رتناھ تربور  ياج   ، نمآلا
اھسیئرو فیتایشنینإ  تنیمروابمإ  كیمونوكيإ  ةكرش  سسؤم   ، نوسكاج يت 
داصتقالل نوسيد  شتإ  زلراشت  ةیلكب  ذاتسأ   ، تساج دیفيد   ، يذیفنتلا اھريدمو 

تادعا ــ سملا ري  ــ بخ  ، زتیفورتنا ــ ك كرا  ــ م  ، لینروك ةعماجب  ةرادإلاو  يقیبطتلا 
قبا ــ سلا يذ  ــ يفنتلا ريد  ــ ملاو سیئر  ــ لا  ، ما ــ شتك درا  ــ شتير ة،  ــ يلاملا
ليورا ــ جربما م ــ ةكر ش ــ شب ة  ــ يماحم  ، ولد ــ يل  . سإ ار  ــ يوم  ، ارني ــ ةكر ف ــ شل
طیطختل يموقلا  داحتالا  سیئر   ، نامھیل مإ  سنرو  ، لـ ولد ـ يلو كايرد  ـ نأ سي  ــ لوھ
جماربلاو ةبلطلا  نوئشل  كراشملا  دیمعلا   ، روبیل لوب   ، تاكلتمملا سلاجمو 
ةسیئر  ، نیفیل اروال   ، انوزيرأ ةيالو  ةعماجب  ةيررحتلا  مولعلاو  نونفلا  ةیلكب  ةیميداكألا 
تامالعلا ریبخ   ، مروتسدنیل نترام   ، ةيذیفنتلا هتريدمو  تراتس  بماج  فلاحت 
سوبمولوك يدير  رشتویف  ةكرش  ةسیئر   ، يروال مإ  نایلیل   ، فلؤملاو ةيراجتلا 

دا ــ صتقالل تي  ــ نيد س  ــ لجم ةسیئر   ، يدراسول ايرامانأ   ، ةيذیفنتلا اھتريدمو 
، يتادا مإ مـ يا  ، كـ نطن ـ شاو جرو  ـة جـ عماجب لا  ـ معألا ةرادإ  ـة  يلكب ةب  ــ ساحملاو
تي بـ ةكر  شـ  ، يمقر ـ لا ـم  سقلا سي  ـ ئرو يذ  ـ يفنتلا ريد  ـ ملا ـة  بئان

لامعألا ةرادإ  ةیلكب  ليومتلا  مسقب  غر  ـ فتم ذات  ـ سأ  ، لد ـ نام سيو  ، لـ سكروو ـ تن
عقومب نییلاملا  نیللحملا  ریبكو  سیئرلا  باون  ریبك   ، دياربكام جيرج   ، ولافوب ةعماج 

سإ اتیمشار   ، ایبمولوك ةعماجب  سفنلا  ملع  ذاتسأ   ، لیشیم رتلاو   ،Bankrate. com
، لایروم كرام   ، اینروفیلاك ةعماج  ةیبرتلا  ةیلكب  ةدعاسملا  ةذاتسألا   ، يرتسیم
، نوسيروم ياج  نان   ، جیل نابروأ  لانویشان  ةكرشل  يذیفنتلا  ريدملاو  سیئرلا 
، نا ــ جیلوم مإ  ا  ــ نيد  ، يدا ــ صتقالا میلعتلا  سلجمل  يذیفنتلا  ريدملاو  سیئرلا 



فوأ ينابموكسنارو  ـ شنإ ـف  يال ةكر  ـ شل ةيذ  ــ يفنتلا ةريد  ــ ملاو ة  ــ سیئرلا
ـة يلاملا دراو  ـ ملا ةرادإ  فـي  ةص  ـ صختملاو ةذات  ـ سألا ـل،  ينوأ ارابرا  بـ ـا،  كيرمأ
يإ لوراك   ،Oblivious Investor ةنودم فلؤ  مـ  ، ربيا بـ كيا  مـ  ، زر ـ جتور ـة  عماجب

قباسلا يذیفنتلا  ريدملا   ، دنار يراب  نوسيدأ   ، نوسدیفاد ةیلك  ةريدم   ، نیليوك
مسق سیئرو  يذیفنتلا  ريدملاو  سیئرلا   ، زرجور ویلبد  نوج   ،AARP ةكرشل
تفيارب كیلباب  ةكرشب  ةكيرش   ، نزور يمآ   ، ستنمتسفنا لیيرأ  ةكرشب  رامثتسالا 
يلاملا میلعتلا  بتكمل  ةقباسلا  ةريدملا   ، سناركنزور يرام   ، بورج يجیتارتسإ 

زكر ــ مل ةس  ــ سؤملا ةيذ  ــ يفنتلا ةريدملا   ، اتیكسور نيرثاك   ، اینافلسنب ةيالوب 
زلرا ــ شت  ، اینافل ــ سنب ة  ــ عماجب ري  ــ بكلا ریثأ  ــ تلا تاذ  ةري  ــ خلا لا  ــ معألا
ذات ـ سأ  ، ریفا شـ راد  ـ لإ  ، ازي فـ ةكر  ـ شل قبا  ـ سلا يذ  ـ يفنتلا ريد  ــ ملا  ، فرا ــ ش

، نوتسنيرب ةعماجب  ةماعلا  تاساي  ـ سلاو يكول  ـ سلا ـم  لعلل ما ١٩٨٧  عـ ـة  عفد
يراك  ، نطنشاو يرام  ةعماجب  سفنلا  ملعل  دعاسملا  ذاتسألا   ، نيرفیش يلوھ 
يد دارب   ، باوش زلراشت  ةسسؤم  ةرادإ  سلجم  سیئرو  ريدم   ، زتناریموب باوش - 
ةكر ــــ شل يذ  ــــــ يفنتلا ريد  ــــــــ ملاو ةرادإ  س  ــــــــ لجم سیئر   ، ثیمس

س ــــ لجمل ةقبا  ــــ سلا ةريد  ــــ ملا  ، جنلریب ــــ س يني  ــــ ج  ، تيو ــــ تنإ
ي ــــ لمحت  " دھ ــــ عم ريد  ــــ م  ، نتات ــــ س يإ  لكيا  ــــ م ي،  ــــ موقلا دا  ــــ صتقالا

نیكلھتسملل يلا  ــــ ملا ث  ــــ حبلاو مي  ــــ لعتلل ا " ــــ كيرمأ ا  ــــ ي ةیلوئ  ــــ سملا
، جربنياتس سنرول   ، نیكلھتسملاو ةرسألا  مولعل  نوترون  ةیلك   ، انوزيرأ ةعماجب 

ةسیئر  ، دوارتس كابناتس  انیجير   ، لبمت ةعماجب  سفنلا  ملعل  ریھش  يعماج  ذاتسأ 
داحتا ــ ب ة  ــ ماعلا تا  ــ قالعلا ريد  ــ م  ، دن ـــ سنوات لكيام   ، نيال ياكس  ةیلك 

ريد ــ ملا باو  ــ ن ةري  ــ بك  ، ویلجور ــ ت يرا  ــ مزور  ، نییكير ــ مألا نییفر  ــ صملا
، رميا ــ هزلأ نو  ــ ، ج بو ــ شكروو يماسي  ــ ةس س ــ سؤمب ىو  ــ تحملاو جھا  ــ نملل
، تيارب ناف  سالجود   ، يماسیس تيديرك  ةس  ــ سؤمب ينا  ــ متئالا ري  ــ بخلا
، عمتجملا نوئش  يريدم  ریبك   ، دياو ثینیك   ، جنيدنارب سویشنوكنأ  ةكرش  سسؤم 

لوراك  ، ستیسوشتاسام ةيالو  نع  نراو  ثیبازیلإ  ةروتانیسلا   ، اكيرمأ فرصم 
داصتقالا نع  باتكلا  ریبك   ، نامسيو نادروج   ، نیئانبلا داحتا  ةسیئرو  ةفلؤم   ، نامزياو

ةیلك يف  ثرووجنیلوھ  زكرم  ةريدم   ، تيار ازیل   ، تيالس يف  لامعألا  ةرادإو 
ريدملاو سسؤملا  كيرشلا   ، جنوي ویلبد  نوسياجو   ، ایبمولوك ةعماجب  نیملعملا 

. نولبدنيام لماعمل  يذیفنتلا 

 



تاءارقلا نم  ديزم 
 

يف رثكأ  قمعتلا  يف  بغرت  تنك  نإ  نكلو   ، تقولا نم  لیلقلاو  هتءارقل  ریثكلا  كانھ 
ةحقنم ةمئاق  يلي  امیف  كیلإ   ، باتكلا اذھ  يف  ةروكذملا  ةیلاملا  تاعوضوملا  ضعب 

. ةلضفملا يبتك  نم  اًضعب  نمضتت 

All Your Worth: The Ultimate Lifet ime Money Plan by Elizabeth Warren and
.(2006 ،Amelia War ren Tyagi (New York: Free Press

عیمجلا وعديو  اھتنباو   ، يصخشلا ليومتلا  تاعوضوم  يف  اًریثك  باتكلا  اذھ  قمعتي 
". نيراو  " روتانیسلا فیلأت  نم  لمعلاب  ءدبلل 

The Blessing of a Skinned Knee: Using Jewish Teachings to Raise Self - R
.( 2008 ،eliant Chil dren by Wendy Mogel (New York: Scribner

نانتمالا رعاشم  اوسرغي  نأ  ىلع  تادقتعملا  عیمج  نم  ءابآلا  باتكلا  اذھ  دعاسي 
. نیماوحلا ءابآلا  رطاخم  بنجتو   ، مھلافطأ سوفن  يف  مارتحالاو 

Filing the FAFSA: The Edvisors Guide to Completing the Free Appl ication for
Fed - eral Student Aid by Mark Kantro witz and David Levy ( Las Vegas:

.(2015 ،Edvisors Network

ةبعصلا ةیلاملا  تادعاسملا  ةقیثو  نع  ماثللا  طیمي  ةوطخب  ةوطخ  يداشرإ  لیلد 
. كلت

( edvisors. com / fa fsa / book / user - info يناجملا لیمحتلل  )

Get a Financial Life: Pers onal Finance in Your Twenties and Thirties by Beth
.( 2017 ،Kobliner (New York: Touchstone

ذاختا ةیفیك  ةفرعم  ىلإ  نوجاتحي  نيذلا  بابشلل  ثَّدحملا  يداشرإلا  يلیلد 
. ةیلاملا مھتارارق 

Grit: The P ower of Passion and Persev erance by Angela Duckwort h ( New
.(2016 ،York: Scribne r

، حاجنلا ىلع  نیغلابلاو )  ) لافطألا دعاست  يتلا  ةیصخشلا  تامس  نع  عئار  باتك 
. لاجملا اذھ  يف  ثاحبألا  لكش  روط  يذلا  يميداكألا  فیلأت  نم 

Happy Money: The Science of Happier Spending by Elizabeth Dunn and
.( 2014 ،Michael Norton (New Yo rk: Simon & Schuster



" انئارش  " ةیفیك نع  درافراھ  ةعماجب  لامعأ  ةرادإ  ذاتسأو  سفن  ملاع  نیب  نواعت 
. ةایحلا يف  انل  ًءاضرإ  رثكألا  رومألل 

and the Hidden Power of Character ،Curiosity ،How Children Succeed: Grit
.( 2013 ،by Paul Tough ( New York: Mariner Books

دعاست يتلا  ةیصخشلا  تامسب  قلعتملا  ديدجلا  ملعلا  نع  باتكلا  اذھ  ثدحتي 
. ءابآلا لجأ  نم  عئار  باتك  وھو   ، راھدزالا ىلع  لافطألا 

The Marshmallow Test: Masterin g Self - Control by Walter Mischel (New
ركتبا يذلا  روسیفوربلا  ةمدق  عئار  باتك  . ( 2014 ،.Brown and Co ،York: Li ttle
لیجأت ةیمھأ  ىدمب  قلعتملا  لمعلا  دئار  ناكو   ، تضم دوقع  ذنم  ولیمشراملا  رابتخا 

. ةعتملا

Nickel and Dimed: On ( Not ) Getting By in America by Barbara E hrenreich
.( 2011 ،(New York: Picador

ىندألا دحلاب  ةایحلا  ةلواحمب  ةقلعتملا  ةیساقلا  قئاقحلا  نع  ثدحتي  ثيدح  باتك 
. ةیكيرمألا ةدحتملا  تايالولا  يف  روجألا  نم 

and Happiness by ،Wealth ،Nudge: Improving Decisions A bout Health
.( 2009 ،Richard Thaler and Cass R. Sunstein ( New York: Penguin

لاملا ریفوت  ىلع  كدعاست  نأ  ةطیسبلا  تالخدتلل  نكمي  فیك  نع  لھذم  لیلحت 
. نيریبك نيذاتسأ  فیلأت  نم   ، ریثكلا اھریغو  موسرلا  بنجتو 

The Onl y Investment Guide You ’ ll Ever Need by Andrew Tobias ( New York:
.( 2016 ،Mari- ner

بتكلا لضفأ  دحأ  لازي  الو   ، رامثتسالا نع  لھسلا  لیلدلا  اذھ  نم  ةثدحم  ةخسن 
. قالطإلا ىلع 

and ،Generous ،The Opposite of Spoiled: Raising Kids Who Are Grounded
.( 2016 ،Smart About Money by Ron Lieber ( New York: Harper Paperbacks

ةلھذم ةلاح  تاسارد  زميات  كرويوین  ةديرجب  نیيداصتقالا  نییفحصلا  دحأ  مدختسي 
. نیعدم لافطأ  ةئشنت  بنجت  ةیفیك  ىلع  ءوضلا  يقلیل 

Paying for College Without Going Broke by Kalman Chany ( New York: The
.( 2016 ،Prince- ton Review

تادعاسملا ةیلمع  نم  دیفتستو  مھفت  نأ  رسألل  نكمي  فیك  نع  عئار  باتك 
. ةیلاملا



A Random Walk Down W all Street: The Time - Tested Strategy for Su c
.( 2016 ،cessful Invest ing by Burton G. Malkiel (New York: W. W. Norton

نم عیمج  اھأرقي  نأ  بجي  يكیسالكلا  باتكلا  اذھ  نم  ةثدحملا  ةخسنلا  كلت 
. رامثتسالا نع  ديزملا  ملعت  يف  نوبغري 

ملع نع  ةلضفملا  يبتك  دحأ   Teach Your Children Well: Wh y Values and Co
. ةياغلل اًفقثمو  اًحرم  ًاباتك  ربتعيو   ، لاملل انقافنإ  ببسو  ةیفیك  نع  ثدحتيو   ، سفنلا
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