




باتكلا نع 
يیئاصخأ تاراشتسا  نع  ًاليدب  دعُت  باتكلا ال  اذھ  يف  ةدراولا  تامولعملا 
لبق نم  درف  لكل  ةیحصلا  تالكشملا  مییقت  بجیف   . ةیحصلا ةياعرلا 

. لھؤم يئاصخأ 



باتكلا اذھب  ةداشإ 
ىلإ يمتني  باتكلا  اذھو  قحب , كتایح  رییغت  هنكمي  باتك  رھظي  ام  اًردان  " 

نیتسيركو رجربنيرج  سینيد  صلختسي  ثیح  ؛  بتكلا نم  ةیعونلا  هذھ 
ةمكحلا يكسداب   . هيإ

". رییغتلل مھفلا  لھس  ًالیلد  نابتكيو  يسفنلا , جالعلا  ملعو 
يكاردإلا جالعلا  ةيرظن  عضاو   ، كیب  . يت نورآ  بیبطلا  ميدقت  نم  – 

باتكلا اذھ  رفوي   ، ةینادیملا ثاحبألا  نم  اًماع  نیعبرأ  ىلإ  اًدانتسا  "
كلقع ةرادإ  ىلع  كتدعاسمل  ًاّيريرس  ةتبثُم  تایجیتارتسإ  ریھشلا 

ةلوھسب اھنكمي  يتلاو  كتالاعفناو ,
فیك يكسداب  ةروتكدلاو   ، رجربنيرج روتكدلا  رھظيو   . كتایح ةیعون  ریمدت 
؛ ةنیعم تاراھم  ةوطخب  ةوطخ  كناملعيو  كرعاشم , ىلع  كراكفأ  رثؤت 

ريرحت كنكمي  ثیحب 
اذھ نم  ىلوألا  ةخسنلا  تناك  دقل   . ةملؤملا ةیجازملا  تالاحلا  نم  كسفن 
، لضفأو لضفأ  ةیناثلا  ةخسنلاو  ةعئارلا -  ةیكیسالكلا  بتكلا  نم  باتكلا 

اًقوثوم ًالیلد  نوكتسو 
". ملاعلا ربع  سانلا  نم  ربكأ  ددعل 

The Mindful Way باتك فیلأت  يف  كيرش   ، زمایليو كرام  روتكد  – 
Workbook

، صلختلاو فیفختلل -  باتكلا  اذھ  صخش  نویلم  نم  رثكأ  مدختسا  دقل  "
تالكشملاو بائتكالا  اھببسي  يتلا  ةاناعملا  نم  تالاحلا -  نم  ریثك  يف 

نإ  . ىرخألا ةیسفنلا 
ناجلا ــــ عم  ، يك ــــ سداب ةروتكد  ــــ لاو  ، رجربنير ــــ رو ج ــــ تكد

ةلما ــ ةرو ش ــ صب ةثد  ــ حُملا ة , ــ يناثلا امھتخ  ــ سن د  ــ متعتو  ، نا ـــ عئار
تارا ــ كتبالاو ثا  ــ حبألا ثد  ــ حأ ى  ــ لع با , ــ تكلا اذ  ــ ن ه ــ م

لوح انریكفت  ةقيرط  رییغت  نأ  لدجلا  لبقي  امب ال  ملعلا  رھظأ  دقل   . ةیجالعلا
فطاوعلا رییغتل  ةیلعاف  رثكألا  قرطلا  نیب  نم  دعُي  ةیفطاعلا  انتالاح 

يأف كلذل  ؛  اھسفن
". باتكلا اذھ  أرقي  نأ  بجي  ةقِھرم  فطاوع  وأ  ةجزمأ  هجاوي  صخش 

سفنلا ملعل  يكيرمألا  سلجملا  وضع   ، ولراب  . شتإ دیفيد  روتكد  – 
Steps to Mastering Stress 10 باتك فیلأت  يف  كيرشو  ينھملا ، 

ىلع قحب  كدعاسي  نأ  عیطتسي   ، هناونع عم  قداصلا   ، باتكلا اذھ  نإ  "
". ةمئاد تارییغت  ثادحإ  عیطتست  ثیحب  كریكفت , ليوحت 

يكاردإلا يكولسلا  جالعلل  كیب  دھعم  ةسیئر   ، كیب  . سإ ثيدوج  ةروتكد  – 



اًضيأ حاتُم 
ءارقلا ةماعل 

El control de tu estado de animo, Segunda edicion
( باتكلا اذھل  ةیناثلا  ةخسنلل  ةینابسإلا  ةمجرتلا  )

زیشناس سینیج  ةمجرت   ، يكسداب  . هيإ نیتسيركو  رجربنيرج  سینيد 
ناریبراب
نیصصختملل

:Collaborative Case Conceptualizati on
Working Effective ly with Clients in C ognitive-Behavioral Therapy

يلدود تربورو   ، يكسداب  . هيإ نیتسيركو   ، نكياك ماليو 



ميدقت
ىلإ يمتني  باتكلا  اذھو  قحب , كتایح  رییغت  هنكمي  باتك  رھظي  ام  اًردان 

نیتسيركو رجربنيرج  سینيد  صلختسي  ثیح  ؛  بتكلا نم  ةیعونلا  هذھ 
ةمكحلا يكسداب   . هيإ

مھ ــ فلا لھ  ــ ًال س ــ يلد اًع  ــ نا م ــ بتكيو ي  ــ سفنلا جال  ــ علا م  ـــ لعو
دا ــ عأو با -  ــ تكلا اذ  ــ ن ه ــ ى م ــ لوألا ةخ  ــ سنلا أر  ــ د ق ــ قل  . ریي ــ غتلل

، نوجلا ــ عم اھ -  ــ تءارقب نير  ــ خآلا ى  ــ صوأو  ، اھ ــ تءارق
. مھتایح نیسحت  نع  نوثحبي  صاخشأو   ، ىضرمو

تاینیسمخ ةياھن  يف   ( CT يكاردإلا (  جالعلا  ريوطت  ةرم  لوأل  تأدب  امدنع 
تاجالعلا نم  اًدحاو  حبصیس  هنأ  ةركف  ةيأ  َّيدل  نكت  مل   ، نيرشعلا نرقلا 

رثكألا ةیسفنلا 
ماقملا يف  جالعلا  اذھ  ممُص  دقلف  ملاعلا , يف  اًمادختسا  رثكألاو  ةیلعاف 
ةیباجيإلا انجئاتن  نإ   . بائتكالا ىلع  بلغتلا  ىلع  سانلا  ةدعاسمل  لوألا 

اھعبت بائتكالا  جالع  يف 
يكاردإلا جالعلا  دعُي  مویلاو  يكاردإلا , جالعلاب  قاطنلا  عساو  مامتھا 

ریبك دح  ىلإ  ببسلاو   ، ملاعلا يف  يسفنلا  جالعلل  اًراشتنا  رثكألا  لكشلا 
هنأ نیبت  دق  جالعلا  نأ  وھ 

. ةمئاد راثآ  عم  نایحألا  نم  ریثك  يف  ةعيرسو   ، ةیباجيإ جئاتن  ققحي 
ى ــ لع ى  ــ ضرملا ةدعا  ــ سمل حا  ــ جنب ي  ــ كاردإلا جال  ــ علا مدخت  ــ سُيو

با ــ هرلا تالا  ــ حو رعذ  ــ لا بارط  ــ ضاو با  ــ ئتكالا ع  ــ لما م ــ عتلا
، رتوتلا ـة بـ طبترملا تابارط  ـ ضالاو ب  ــ ضغلاو ق  ــ لقلاو

لكألا تابارطضاو  تایلوحكلاو  تاردخملا  نامدإو  تاقالعلا  تالكشمو 
. جالعلا ىلإ  صاخشألا  بلجت  يتلا  ىرخألا  تابوعصلا  مظعمو   ، ناھذلاو

باتكلا اذھ  ِمّلعيو 
عیمجل ةبسنلاب  جالعلا  اذھ  حاجنإ  ىلإ  تدأ  يتلا  ةیسیئرلا  ئدابملا  هءارُق 

. تالكشملا هذھ 
جالعلا روطت  يف  ةمھملا  ملاعملا  دحأ  لثمي  باتكلا  اذھ  نأ  تبث  دقل 
يكاردإلا جالعلل  ةقیقدلا  لیصافتلا  حرش  لبق  نم  متي  ملف   . يكاردإلا

نم ردقلا  اذھب  سانلا  ةماعل 
رجربنيرج روتكد  نم  لك  مدقي  ثیح  ؛  يجيردت بولسأبو  ةحارصلا 

لئاسرو  ، تاحیملتلاو  ، ةیھیجوتلا ةلئسألا  مركب -  يكسداب -  ةروتكدو 
لمعلا قاروأو   ، ریكذتلا

داوملا هذھ  نوكت  نأ  نكميو  ؛  ةیكینیلكإلا امھتاسرامم  يف  اھاروط  يتلا 
نیعاسلا صاخشألل  ةبسنلاب  ءاوسلا  ىلع  قيرط  ةطيرخو  لیلد  ةباثمب 



ةيرھوج تارییغت  ثادحإل 
ةلوھسب همادختسا  نكميو  زیممو  ردان  باتك  اذھف   . مھتایح يف 

ةیتاذلا ةدعاسملل  ًاباتك  سیل  وھف   . جالعلل قحلمك  وأ  ةیتاذلا  ةدعاسملل 
اًضيأ مدختسُي  لب   ، بسحف

ءابطألاو ةیلقعلا  ةحصلا  تالاجم  يف  ایلعلا  تاساردلا  بالط  میلعتل 
ریغ نمف  ةیلعافب , يكاردإلا  جالعلا  ةسرامم  ةیفیك  نیبردتملا  نییسفنلا 

ردقب باتك  غاصُي  نأ  داتعُملا 
ئدابم مدقي  كلذ  عمو   ، ةیتاذلا ةدعاسملل  همادختسا  حیتُت  ةطاسبلا  نم 
اًعیبم بتكلا  رثكأ  دحأ  وھف  میلعتلا , تايوتسم  ىلعأ  هیجوت  اھنكمي  ةمھم 

جالعلا لاجم  يف 
. ةغل نم ٢٢  رثكأ  ىلإ  مجرُتو   ، يكاردإلا

ةیفیك لوح  ةعسوم  اًماسقأ  مدقت  ةیناثلا  ةخسنلا  هذھ  نأل  دیعس  يننإ 
اذھ يف  تاروطتلا  سكعي  ام  وھو   ، قلقلل يكاردإلا  جالعلا  مادختسا 

ةخسنلا رشن  ذنم  لاجملا 
لو ما حـ ــ سقأ ى  ــ لع ة  ــ يناثلا ةخ  ــ سنلا هذ  ــ يو ه ــ تحتو ى.  ــ لوألا

. يبا ـ جيإلا ـس  فنلا ـم  لعو  ، نا ـ نتمالاو  ، حام ـ سلاو  ، لو ـ بقلاو ـي،  عولا
هذ جاردإ هـ ـة  يفیك ـم  لعت ءار  ـ قلا عیطت  ـ سيو

ملألا فیفخت  ىلع  ةدعاسملل  يكاردإلا  جالعلا  جذومن  لخاد  ئدابملا 
. ةداعسلا زيزعتو 

ن ــ يك م ــ سداب ةرو  ــ تكدو  ، رجربنير ــ رو ج ــ تكد نا  ــ د ك ــ قل
, تاون ــ ةد س ــ ىد ع ــ ى م ــ لع يئاقد  ــ صأو ي،  ــ ئالمزو ي،  ــ بالط
، ةر ـ بخلاو ـة،  بھوملا اًدر مـن  ـ فتم ًاطي  ـ لخ اًع  نا مـ ـ كلتمي ـا  مھو
. حجانلا باتكلا  اذھ  جاتنإ  ىلع  امھدعاس  يذلا  رمألا  وھو   ، میلعتلاو
لخاد يكاردإلا  جالعلا  قیبطت  داور  دحأ  وھ  رجربنيرج  سینيد  روتكدف 

, اھجراخو تایفشتسملا 
ىلإ اًدانتسا  ةیلعافلا  ةیلاع  ةیجالع  جمارب  ريوطت  ىلع  هلمع  زكريو 

قلقلا زكرم  رجربنيرج  روتكد  سسأ  دقو   . يسفنلا جالعلا  ثاحبأ 
وھو اًضيأ -  هريديو  بائتكالاو - 

، شتیب تروبوین  ةنيدم  يف  عقت  يكاردإلا  جالعلا  يف  ةصصختم  ةدایع 
جالع ریفوتل  جذومنك  بائتكالاو  قلقلا  زكرم  لمعيو   . اینروفیلاك ةيالوب 

، میحرو  ، دودو يكاردإ 
ةرادإ ىلإ  ةفاضإلابو   . رابكلاو نیقھارملاو  لافطألل  ةبرجتلا  ىلع  مئاقو 

نییسفنلا ءابطألا  ىلع -  فرشيو  رجربنيرج -  روتكد  ملعي   ، زكرملا اذھ 
تاساردلا بالطو   ، نیبردتملا

ريوطت ىلإ  نیحماطلا  نیيريرسلا  ءابطألاو   ، سفنلا ملع  يف  ایلعلا 
رجربنيرج روتكد  لغشي  امك  يكاردإلا , جالعلا  يف  مھتاراھم  نیسحتو 



يكاردإلا جالعلا  ةیميداكأ  ةسائر 
جالعلا يیئاصخإ  ةءافك  دمتعت  يتلاو   ، اھسیسأتب تمق  ةسسؤم  يھو 

. يكاردإلا
يف ماع ١٩٨٢،  ذنم  يكسداب   . هيإ نیتسيرك  ةروتكد  عم  تلمع  دقو 
دعبو  . ملاعلا ءاحنأ  عیمج  يف  نیجلاعملا  فالآل  يكاردإلا  جالعلا  میلعت 

تاشقانملا تاعاس  نم  تائم 
انأو  . ًابيرقت رخآ  جلاعم  يأ  نم  لضفأ  يكاردإلا  جالعلا  مھفت  تحبصأ   ، اًعم
عم اھتاقالع  ىلع  زیكرتو   ، حوضوو  ، ءفد نم  هیفضت  ام  ردقأو -  ظحالأ - 

دقو  . ءالمعلا
يذلاو ماع ١٩٨٣،  يف  يكاردإلا  جالعلا  زكرم  نیتسيرك  ةروتكد  تسسأ 
تمَّلع دقو   . اینروفیلاك ةيالوب   ، شتیب نوتجتنیتنوھ  ةنيدم  يف  نآلا  عقي 

يكاردإلا جالعلا  اھدرفمب 
نیب ریبك  مارتحاب  ىظحت  يھو  ةلود , يف ٢٢  جلاعم  فلأ  نم ٤٥  رثكأل 

ىوتسملا ىلعو   ، ةيالولا ىوتسم  ىلع  زئاوج  ىلع  تزاحو  اھئالمز 
اھتاماھسإ ببسب  يلودلاو  ينطولا 

ريوطت ةركبملا  اھتاماھسإ  نیب  نمو   . لاجملا يف  ةديدعلا  ةعدبملا 
يعابس راكفألا  لجسو  ةیجازملا  ةلاحلا  مھفل  ءازجألا  يسامخ  جذومنلا 

اذھ ءارق  دافتسا  دقو   . ةدمعألا
هذ ــ قي ه ــ بطت م  ــ لعت ن  ــ ، م نودیفت ــ سي فو  ــ سو  ، با ــ تكلا

ةس ـ سؤم ـة  لیمز ـي  هو ـة , صاخلا مھتالك  ـ شم ـى  لع تایجھ  ـ نملا
ـة يملاع ةراشت  ـ سمو ـي  كاردإلا جال  ـ علا ـة  يميداكأب ةزي  ـ مم

يعرشلا بطلا  تایفشتسمو   ، نیيريرسلا ءابطألاو   ، نیجلاعملل
. ةیمیلعتلا جماربلاو 

يتلا ةعساولا  تاربخلاو  ةعئارلا  تاردقلا  باتكلا  اذھ  يف  جزُم  دقل 
امھفصوب  ، يكسداب ةروتكدلاو   ، رجربنيرج روتكد  نم  لك  اھكلتمي 

. نیملعمو نيركتبمو  نیجلاعم 
يف تكراش  يذلا   ، Cognitive Therapy of Depression باتك ىدأ  امكو 

دروفلیج كرويوین : يرمإ (  يراجو   ، وش نياربو   ، شار نوج  عم  هفیلأت 
(١٩٧٩ ، سيرب

ةیفیكل ئدابملا  باتكلا  اذھ  عضي   ، ًاّيرذج جالعلا  ءارجإ  ةقيرط  رییغت  ىلإ 
نیجلاعملا دعاست  ةحيرصلا  هتامیلعتف   . يكاردإلا جالعلا  مادختسا 

ةروصب مازتلالا  ىلع  ءارقلاو 
ةدوج نیسحت  يلاتلابو  ةخسارلا , يكاردإلا  جالعلا  ئدابمب  قثوأ 
يكاردإلا جالعلا  عضت  ةلاعف  ةادأ  لثمي  باتكلا  اذھف  مھتایحو , مھجالع 

. ءارقلا يديأ  يف 
كیب  . يت نورآ  بیبطلا 



يسفنلا بطلل  يرخف  ذاتسأ 
اینافلسنب ةعماجب 
يرخف سیئرو 

يكاردإلا يكولسلا  جالعلل  كیب  دھعمل 



ريدقتو ركش 
لثميو يكاردإلا , جالعلل  دئارلا  هريوطتل  كیب   . يت نورآ  بیبطلل  نانيدم  اننإ 
دعاس  ، اًقيدصو ًالیمزو  اًملعم  هرابتعابف   . باتكلا اذھل  ماھلإلا  ساسأ  هلمع 

ىلع انم  ًّالك 
عورشملا اذھ  طاشنب  معدو  نییسفن , نیبیبطك  ةینھملا  انتریسم  ديدحت 

نأ لمأن  نحنو   . باتكلا ةمیق  نیسحتل  ةمھملا  تامولعملاب  مركب -  اندمأو - 
ةخسنلا هذھ  نوكت 

رفوي نأو   ( CBT يكاردإلا (  يكولسلا  جالعلل  هتيؤر  عم  ةقستم  ةیناثلا 
لثمي ام  وھو  مھسفنأ -  ةدعاسم  سانلا  عیطتسي  ثیحب  اًحضاو , اًداشرإ 

، هلمعل ًاّیسیئر  اًمازتلا 
. انیلإ اھلقن  يتلا  تامازتلالا  دحأ  وھو 

ةيذغت ترفوو  باتكلا  اذھل  ةركبملا  خسنلا  ينوم   . هيإ نیلثاك  تعجار  دقل 
اھسامحو  ، ةفیطللا اھتحارص  نإ  ثیح  ؛  لصف لك  لوح  ةیلیصفت  ةعجار 

اھعادبإو  ، مئادلا
ريرحتلا يف  اھتربخ  بناج  ىلإ   ، ةرھام يكاردإ  جالع  ةیئاصخإك 

باتكلا اذھ  ىوتحم  نم  اًریثك  تنسح  اھعیمج   ، يرظنلا میمصتلاو 
لیبس ىلع   ، انتصوأ دقف   . هتغایصو

زومرلا كلذ  دعب  تممصو  ریكذت , لئاسرو  ةدیفم  تاحیملت  جاردإب   ، لاثملا
اھتاماھسإ نإ   . لئاسرلاو تاحیملتلا  هذھ  ىلع  روثعلا  نم  لھست  يتلا 

يف راكفألاب  ةميركلا 
. لضفأ ًاباتك  لمعلا  اذھ  تلعج  ةلحرم  لك 

اًمئاد  ، سيرب دروفلیج  اذ  ةسسؤم  يف  ةررحملا   ، روم يتیك  تناكو 
نم عیمج   ، عقاولا يفف  انل , عیجشت  ردصمو  باتكلا  اذھل  ةيوق  ةرصانم 

دروفلیج يف  مھعم  انلمع 
ل ــ عجت ي  ــ تلا ة  ــ هازنلاو  ، ءاكذ ــ لاو  ، ةینھ ــ ملا رارمت  ــ ساب نو  ــ سكعي

ـة. يلقعلا ةح  ـ صلا ـب  تك ـر  شن ةد فـي  ـ ئار ةس  ـ سؤم دروفلي  جـ
رير ـ حتلا سیئر  صا لـ ريد خـ ـ قت بر عـن  ـ عن ـن  حنو

. انتيؤر هتكراشمل  نتراجنياو  رومیس 
ةخسنلل ةركبم  ةدوسم  لوح  ينوم  زور  اھتمدق  يتلا  ةعجارلا  ةيذغتلا  نإ 

دقل  . ةءارقلا ةیناكمإ  نیسحتل  لوصف  ةدع  ةلكیھ  ةداعإ  ىلإ  تداق  ىلوألا 
انتروص ةباثمب  تناك 

. باتكلا اذھ  فیلأت  ءانثأ  يف  يلاثملا  لمأتملا  ئراقلل 
قرطب ال باتكلا  اذھ  يف  يكاردإلا  يكولسلا  جالعلا  عمتجم  مھسأ  دقو 

دجب نولمعي  نيذلا  ملاعلا  لوح  نیثحابلا  عیمجل  نانتمم  نحنو   . ىصحت



عیطتسي ام  ةفرعمل 
ةیجازملا تالاحلا  ةضبق  فیفخت  ىلع  مھسفنأ  ةدعاسمل  هلعف  سانلا 

نيذلا نیجلاعملا  نم  فالآلا  تارشع  ىلإ  نانتمالاب  نيدن  امك  ةجعزملا ,
انباتك نم  ىلوألا  ةخسنلا  اونبت 

ن ــ ديد م ــ علاو مھ , ــ ئالمع ع  ــ قر م ــ ةد ط ــ عب هومدخت  ــ ساو سا  ـــ محب
ني ــ سحت لو  ــ مھرا ح ــ كفأ ءاخ  ــ سب اور  ــ فو نیجلا  ــ عملا ك  ــ ئلوأ

نا ــ ظوظحم اننأ  ــ رع ب ــ شن ن  ــ حنو با , ــ تكلا اذ  ــ ه
برق نع  لمعلا  بناج  ىلإ   ، انلاجم يف  نیصصختملا  نم  ديدعلا  ةقادصب 

ةلدألا ىلع  مئاقلا  جالعلا  نف  راھظإل  ةممصُم  ةیناثلا  انتخسنو   . مھعم
يف مھسي  يذلا  هملعو ,

. ءاملعلاو نیجلاعملا  نم  عمتجملا  اذھ  هلیكشت 
ئرا ــ نوي ق ــــ لم ن  ــــ ر م ــــ ثكأ ى  ــــ لإ رك  ــــ شلاب ه  ــــ جوتن ا  ــــ مك

لو ــ مك ح ــ ضعب ب  ــ تك د  ــ قل  . با ــ تكلا اذ  ــ ن ه ــ ى م ــ لوألا انتخ  ــ سنل
مكراكفأ ــ أل ب ــ تما ى  ــ تح با  ــ تكلا تاحف  ــ ن ص ــ ةحف م ــ ل ص ــ ك

ىتح اًراركتو  اًرارم  لمعلا  قاروأ  اوخسن  نورخآلاو  ةصلخملا , مكفطاوعو 
ةلمأتملا ةعجارلا  مكتيذغتو  مكمازتلاو  مكدوھج  نإ   . تاراھملا اونقتأ 

ىلع انلمع  ءانثأ  يف  انتمھلأ 
ةفا ــ ضإلاب ة.  ــ يناثلا ةخ  ــ سنلا هذ  ــ ى ه ــ لع تاون  ــ ثال س ــ راد ث ــ م
كرا ــ شو ةلئ  ــ سأ ا  ــ نئالمع ن  ــ د م ــ حاو ل  ــ حر ك ــ ك، ط ــ لذ ى  ــ لإ
ري ـ غت ـة  قيرط مھ  اھ فـي فـ ـ عیمج تمھ  ـ سأ ـي  تلا ه  ــ براجت

مكرك ــ شن نأ  عیطت  ــ سن ا ال  ــ ننأ ن  ــ مغر م ــ لا ى  ــ لعو  . صاخ ــ شألا
ـم كلمعو مكتحار  جا صـ ــ تن و  ــ با ه ــ تكلا اذ  ــ نإ ه ــ م، ف ــ سالاب

جال ـ علا انتاراھ فـي  ني مـ ـ سحت ـا  نومتملع ـد  قل  . دا ـ جلا
. انل اھومتمدق  يتلا  مكسورد  باتكلا  اذھ  سكعيو  ةباتكلاو ,

باتكلا اذھ  فیلأت  صخي  امیف  ةینواعتلا  انتیلمع  نأل  اًضيأ  نانتمم  نحنو 
انبتك اننإ   . فاشتكالاو حرملاب  انلمع  زجنُأ  دقف  ؛  انل ةداعس  ردصم  تناك 

ةحفص لك  ًاّیفرح 
نم اًریثك  لضفأ  باتك  ىلإ  تدأ  اھنكلو   ، ةقاش تناك  ةیلمع  يھو  اًعم - 

. هدرفمب انم  يأ  هجتنیس  ناك  باتك  يأ 
يكسداب  . هيإ نیتسيركو  رجربنيرج , سینيد 

 : ةيدرف ةروصب 
يذلا اھناميإ  نإ   . اھبحو اھدو  ىلع  رجربنيرج  يرديد  ىلإ  ركشلاب  هجوتأ 

، اھؤاكذ فاضأ  دقو   . مئاد ماھلإ  ةوق  ردصم  وھ  يعورشمبو  يب  عزعزتي  ال 
، يھاكفلا اھسحو 

هجوتأ امك  يتایح , ىلإو  باتكلا  اذھ  ىلإ  اھتمكحو   ، اھلوضفو  ، اھتيوفعو
. يتایح يف  نیتمعن  لمجأ   ، رجربنيرج انالأو  اسیلإ  ىلإ  ركشلاب 



ي ــ ةیم ف ــ سرلا ري  ــ تاراشت غ ــ سالاو ةیعوب  ــ سألا تاعا  ــ متجالا نإ 
انا ــ شو  ، ورا ــ ساب يري  ــ ن ب ــ ل م ــ ع ك ــ با م ــ ئتكالاو ق  ــ لقلا زكر  ــ م

، ثور ينا شـ ــ جو ت،  ــ سيوكدنیل د  ــ يفيدو  ، رمرا ــ ف
اذھ يف  تمھسأ  دق  رسیل  كالف  يماجو   ، يرثوج نايربو   ، جندلي تربورو 
عسوتو ئدابملا  ىنبتت  ریكفتلل  ةریثملا  انتاشقانمو  ةمھم , ءایشأب  باتكلا 

يكولسلا جالعلا  دودح 
اًم مـا ـ ئاد انأ  ـة. فـ يناثلا ةخ  ـ سنلا تر فـي  ـ ثأ قر  ــ طب ي  ــ كاردإلا
ـب جعم ـا  نأو ني  ـ سرمتملاو ني  ـ بوھوملا نیجلا  ـ عملا ـم مـن  لعتأ
اذ ةدراو فـي هـ ـ لا تایجیتارت  ـ سإلاو ئدا  ـ بملا مھمادخت  ـ ساب

يقيدص ىلإ  صاخ  ركشب  هجوتأو  ءالمعلل , ةیباجيإ  جئاتن  قیقحتل  باتكلا 
يریكفت ذحش  ىلع  يندعاس  دقل   . وراساب يریب  قوثوملا  يلیمزو  زيزعلا 

ىنعمو اًدعب  فاضأو 
. يكاردإلا جالعلا  اھیلع  نوكي  نأ  نكمي  يتلا  ةروصلل  اًديدج 

رجربنيرج سینيد 
. كیب  . يت نورآ  ىلإ  دوعي  اھتمرب  ةینھملا  يتریسم  يف  لضفلا  نإ 
نأ امك   ، ةینھملا يتریسمل  راسملا  تددح  ىلوألا  هبتك  ةعومجمف 

نم ٤٠ برقي  ام  ىلإ  تدتما  يتلا  انتقادص 
نإ  . ةدودحم ریغ  ةروصب  يتایح  تاونس  نم  ةنس  لك  تززع  دق  اًماع 

. موي لك  ينمھلت  لظت  همركو  ةینواعتلا  هحورو  هحرمو  هعادبإو   ، هلوضف
يف  ، ةیضاملا ـ٣٥  لا تاونسلا  رادم  ىلع  يتكيرش   ، روم نیلثاك  مھستو 

كلتمت يھف  يكاردإلا , يكولسلا  جالعلاب  ةصاخلا  يتاعورشم  عیمج 
راكفألا ىلع  فرعتلا  ىلع  ةردقلا 

، اھ ـ يلع ةیعاد  ـ بإلا اھ  ـ تيؤر ءاف  ـ ضإ لال  اھني مـن خـ ــ سحتو ةد  ــ يجلا
ينمھ ـ لتو ينعج  ـ شت نیلثا  نإ كـ  . اھتاماھ ـ سإ با  ـ تكلا اذ  ـس هـ كعيو

اھدا ـ قتناو ـة،  يویحلاب ـة  معفملا اھ  ـ حورب
تنك ءاوسو   . يھاكفلا اھسحو   ، عزعزتي يذلا ال  اھمعدو   ، راكفألل حيرصلا 

دمتعأ يننإف   ، لزنملا ىلإ  يقيرط  دجأ  وأ  ةديدج  يضارأ  فشكتسأ 
؛ اھداشرإو اھتمكح  ىلع 

. هلبق يذلا  نم  لضفأ  موي  لك  نوكي  اھلضفبف 
يكسداب  . هيإ نیتسيرك 



نیمتھملا ءارقلاو  نیيريرسلا  ءابطألل  ةزجوم  ةلاسر 
جال ــ علا ة  ــ يلعاف رھ  ــ ظت ةیئاھ  ــ نلا جئا  ــ تنلا تا  ــ سارد نإ 

تالك ــ شملا ن  ــ ةع م ــ ساو ة  ــ عومجمل  ( CBT ي (  ــ كاردإلا يكول  ــ سلا
ـب ضغلاو ق  ــ لقلاو با  ــ ئتكالا نم  ــ ضتت ي  ــ تلاو  ، ةي ــ سفنلا

تا ــ قالعلا تالك  ــ شمو تارد  ــ خملا نا  ــ مدإو ل  ــــ كألا تابارط  ــــ ضاو
تاراھ ــ ك م ــ ملعي ًاّي  ــ لمع ًال  ــ يلد د  ــ عُي با  ــ تكلا اذ  ــ هو ة , ــ يعامتجالا

ةح ــ ضاو ةغي  ــ صب ي  ــ كاردإلا يكول  ــ سلا جال  ــ علا
ةروصب مھتالكشم  مھف  ىلع  ءارقلا  ةدعاسمل  ممصُم  وھو   . ةیجيردتو

وأ جلاعم  ةدعاسمب  ءاوس   ، مھتایح يف  ةيرذج  تارییغت  ثادحإو  لضفأ 
. مھدرفمب

مي ــ ظنتل با  ــ تكلا اذ  ــ مادخت ه ــ سا نويرير  ــ سلا ءا  ــ بطألا عیطت  ــ سيو
ءال ــ معلل اھ  ــ میلعت م  ــ تي ي  ــ تلا تاراھ  ــ ملا زيزع  ــ تو  ، جال ــ علا

ـم لعتلا ـة  يلمع ةل  ـ صاوم ـى  لع ءال  ـ معلا ةدعا  ــ سمو
ةلماش لمع  قاروأ  ةطساوبو  يمسرلا , جالعلا  ءاھتنا  دعب  يجالعلا 
ةكراشم طاشنب  باتكلا  اذھ  زفحي   ، ةیجازملا ةلاحلا  لوح  تانایبتساو 

سوردلا قیبطت  يف  ءالمعلا 
ة ــ يتایحلا برا  ــ جتلا ى  ــ لع جال  ــ علا ءا  ــ نثأ ي  ــ ةب ف ــ ستكملا

ـي كاردإلا يكول  ـ سلا جال  ـ علا تاراھ  ــ با م ــ ستكا م  ــ تيو ة.  ــ يمویلا
ـى نبُت  ، با ـ تكلا لو  ـ صف ـر  بع ءار  ـ قلا مد  ـ قت ـع  مو  ، بقاعتلا بـ
ىلإ  ، باتكلا لكیھ  نإ   . اًقباس ةبستكُملا  تاراھملا  قوف  ةديدج  تاراھم 
طاقن زایتجا "  ةیفیك  لوح  تالكشملا  لح  ةلدأو  ةدیفملا  تاحیملتلا  بناج 

دعاسي  ، ةعئاش رثعت "
ثیحب ؛  حاجنب يكاردإلا  يكولسلا  جالعلا  ئدابم  قیبطت  ىلع  ءارقلا 

. اضر رثكأ  ةایحو  ربكأ  ةداعسب  عتمتلاو  مھتالكشم  لح  نوعیطتسي 
يتلا راشتنالا  ةعساو  ةرھشلاب  اًّدج  ناروخفو  ةداعسلا  ىھتنم  يف  اننإ 

كلت هیف  انبتك  يذلا  تقولا  يفف  باتكلا , اذھ  نم  ىلوألا  ةخسنلا  اھتققح 
ىلإ فدھن  انك   ، ةخسنلا

فیلأ ـ تل ًالا  ـ عف جال  ــ علا ل  ــ عج ا  ــ لو م ــ ة ح ــ يبيرجت جئا  ــ تن مادخت  ــ سا
مھ ـ جئاتن ني  ـ سحتل همادخت  ـ سا نوجلا  ـ عملا عیطت  ـ سي با  ـ تك

جال ـ علل ةري  ـ ثملا تام  ـ سلا ىد  ـ حإ نإ  ـة.  يجالعلا
مھتدعاسمل ءالمعلل  تاراھملا  ملعي  هنأ  يف  لثمتت  يكاردإلا  يكولسلا 

هذھ ملعُي  حضاو  لیلد  دوجو  نأ  لمأن  انكو  مھسفنأ , ةجلاعم  ىلع 
ةبسنلاب نوكي  فوس  تاراھملا 

، ءاوس دح  ىلع   ، نیجلاعملاو مھسفنأ  ةدعاسم  نوديري  نيذلا  ءارقلل 



. جالعلل ًالیلد 
بتكل قاقحتسالا  ماسو  ىلع  لصحي  باتك  لوأ  هنأب  باتكلا  اذھ  رھتشُيو 

ةدعاسملا ماسوو  ةیكاردإلا , ةیكولسلا  تاجالعلل  ةیتاذلا  ةدعاسملا 
طقف حنمُي  اذھ  ةیتاذلا 

: يتلا بتكلل 
. ةیكولس وأ  ةیكاردإ و/ ئدابم  فظوت  • 

. ةضورعملا تایجھنملا  كلتل  ًاّیبيرجت  اًمعد  تقَّثو  • 
. ةیملعلا ةلدألا  عم  ضقانتت  تایجھنم  وأ  تاحارتقا  ةيأ  نمضتت  ال  • 

. اھتیلعاف ىلع  ةتباث  ةلدأ  تاذ  ةیجالع  تایجھنم  ضرعت  • 
. ىلثُملا يسفنلا  جالعلا  تاسرامم  عم  قستت  • 

اھبستكا يتلا  تاراھملا  نأب  ةقثلاب  اورعشي  نأ  نوجلاعملا  عیطتسي 
نم دوقع  تتبثأ  يتلا  تاراھملا  يھ  باتكلا  اذھ  لالخ  نم  مھؤالمع 

جئاتنلا لضفأ  ققحت  اھنأ  ثاحبألا 
تالك ــــ شملاو ق،  ــــ لقلاو  ، با ــــ ئتكالا ص  ــــ خي ا  ــــ میف ة  ــــ يجالعلا
نون ــ سحتي ءال ال  ــ معلا نأ  ثا  ــ حبألا رھ  ـــ ظتو  . ىر ــــ خألا ة  ــــ يجازملا

ىد ــ لو م ــ طأ ن  ــ سحتب نورع  ــ شي ا  ــ منإو ب،  ــ سحف
يف ةدراولا  تاراھملا  نوملعتي  امدنع  لقأ ) ساكترا  تالدعم  نوناعيو  )

، مھسفنأ ىلع  تاراھملا  هذھ  قیبطت  ىلع  نيرداق  نونوكيو  باتكلا , اذھ 
. جلاعملا بیبطلا  نع  اًدیعب 

اًري عـن ـ ثك با  ـ تكلا اذ  ـة مـن هـ يناثلا ةخ  ـ سنلا تن  ـ سحت د  ــ قل
نيد مـن ـ قع ـر مـن  ثكأ ـس  كعي ـو مـا  هو ـى،  لوألا ةخ  ـ سنلا

ةخ ـ سنلا هذ  ـم هـ ضتو جال , ـ علاو ثا  ـ حبألا تارا فـي  ـ كتبالا
و يعولاو ,  ، لوقلاو  ، هیبشتلا لثم : براجتلا  اھمعدت   ، ةیفاضإ تایجھنم 
ملعو ضومغلاو , ملألا  نع  يضاغتلاو  قلقلل , ضرعتلاو  فوخلا , ملالس 

. يباجيإلا سفنلا 
، يكولسلا طیشنتلل  اًمامت  ثدحُم  يميدقت  ضرع  كلذك  كانھو 

. ةیجازملا تالاحلا  ةرادإل  ةیكاردإلا  ةلكیھلا  ةداعإ  بیلاسأو   ، ءاخرتسالاو
ظفاحت  ، هسفن تقولا  يفو 

اھتلعج يتلاو  ىلوألا  ةخسنلل  ةیسیئرلا  تامسلا  ىلع  ةخسنلا  هذھ 
. نیجلاعملاو ءارقلل  ةدیفمو  اًّدج  ةروھشم 

اھعبتا يتلا  ةركتبملا  قرطلا  انتبجعأو  انتشھدأ   ، تاونس رادم  ىلع 
سرادم نإ   . باتكلا اذھ  مادختسا  يف  ءارقلاو  نويريرسلا  ءابطألا 

سفنلا ملع  يف  ایلعلا  تاساردلا 
صنك باتكلا  اذھ  مدختست  ملاعلا  لوح  نییسفنلا  ءابطألا  بيردت  جماربو 
ىلإ باتكلا  اذھ  مجرُت  دقو   . يكاردإلا يكولسلا  جالعلا  میلعتل  يرورض 

، ةغل نم ٢٢  رثكأ 



تافاقثلا فلتخم  نم  صاخشأل  هیف  ةدراولا  تاراھملا  ةیمھأ  تتبثو 
. ةفلتخملا ةيداصتقالا  تايوتسملا  دادتما  ىلعو 

، شيدالجنب يف  ةدایع  اھلوخد  ءانثأ  يف  هنأب  تالیمزلا  ىدحإ  انتربخأ  دقل 
نأ تكردأ  اھنم  تبرتقا  امدنعو  اصعب , نیطلا  ىلع  مسرت  ةأرما  تأر 

لجس بتكت  تناك  ةأرملا 
ءامعز نأب  رخآ  لیمز  انربخأو   . باتكلا اذھ  نم  ىلوألا  ةخسنلا  نم  راكفألا 
دراولا ءازجألا  يسامخ  جذومنلا  اودجو  ایلارتسأ  يف  نییلصألا  ناكسلا 

اذھ نم  يناثلا  لصفلا  يف 
راكفأ طبرل  ةیفاقثلا  ةیحانلا  نم  ةیمھأ  رثكألا  جذامنلا  نم  اًدحاو  باتكلا 
مدختسُيو  . دمألا ةليوط  ةیفاقثلا  مھتمكح  عم  يكاردإلا  يكولسلا  جالعلا 

زكارم يف  باتكلا 
، تایفشتسمو  ، يسفنلا بطلل  تادایعو   ، نامدإلا جالعل  ةروھشم 

نینطاوملا عم  همادختسا  بناج  ىلإ   ، يعرشلا بطلا  تادحوو 
ةیبلاغلا ىرتشُت   ، عبطلابو  . نيدرشملا

ةدعاسملا لجأ  نم  هنوفشكتسي  دارفأ  لبق  نم  خسنلا  نم  ىمظعلا 
هذھ نإ   . باتكلا ةءارقب  ةیسفنلا  ةحصلا  ویئاصخإ  مھاصوأ  وأ  ةیتاذلا 

اذھل ةديدعلا  تامادختسالا 
ءاوس دح  ىلع  روھمجلا  ةماعو  نیيريرسلا  ءابطألا  تابغر  بطاخت  باتكلا 

. ةیجازملا ةلاحلا  ةرادإل  ةتبثم  تایجیتارتسإ  مادختساو -  ملعت -  يف 
ناونعب باتكب  ةبوحصم  باتكلا  اذھ  نم  ىلوألا  ةخسنلا  تردص  دقل 
ةقمعتم تایصوت  مدق  يذلاو   ، Clinician’s Guide t o Mind Over Mood

اذھ جاردإل 
يفو ءالمعلا  تالكشم  نم  ةعونتم  ةعومجم  جالع  يف  ةیلعافب  باتكلا 

باتكل ةحقنُم  ةخسن  دادعإ  ًاّیلاح  ىرجُيو   . ةفلتخم ةيريرس  تائیب 
. Clinician’s Guide

نيذلا صاخشألل  اًدیج  ًالیلد  ةیناثلا  ةخسنلا  هذھ  نوكت  نأ  لمأن  اننإ 
ءاوسو  . ةیباجيإ ةروصب  مھتایحو  ةیجازملا  مھتالاح  ليوحت  نوديري 

باتكلا اذھ  تاراھم  تبستكا 
نأ وھو  دحاو -  فدھلا  نإف   ، يمقر زاھج  وأ  نیطلا  يف  اصع  مادختساب 

. اضر رثكأ  ةایحو  ربكأ  ةداعس  ىلإ  يدؤت  تاراھم  سانلا  بستكي 
اًروظنم اونبتيو  نییلوضف  اونوكي  نأ  ىلع  نیيريرسلا  ءابطألا  ثحن  اننإ 

نع صخش  لك  ةبرجت  نإ   . ءالمعلا عم  باتكلا  اذھ  مادختسا  دنع  ًاّیمیلعت 
عمو  ، ةفلتخم ملاعلا 

براجتلا هذھ  لیكشت  ةیفیك  مھفل  ةعئاش  ئدابم  مادختسا  نكمي  كلذ 
دق يسفنلا  جالعلا  ئدابمو  ةیسفنلا  ةفرعملا  نإ   . اھليوحت نكمي  فیكو 

ةخسنلا ذنم  تمدقت 



قئاقحلاو راكفألا  هذھ  جمدل  اندھج  ىراصق  انلذب  دقو   . باتكلا اذھل  ىلوألا 
تاسرامملا سكعت  لظت  ىتح   ، ةیناثلا ةخسنلا  هذھ  يف  ةديدجلا 

ىلع ةمئاقلا  ىلثملا  ةیجالعلا 
. ةلدألا

رجربنيرج سینيد 

يكسداب  . هيإ نیتسيرك 



لمعلا قاروأ  ةمئاق 
يتالكشم مھف  لمع ٢-١ . ةقرو 

ریكفتلا تاطابترا  لمع ٣-١ . ةقرو 
ةیجازملا تالاحلا  ديدحت  لمع ٤-١ . ةقرو 
ةیجازملا تالاحلا  ديدحت  لمع ٤-٢ . ةقرو 

فادھألا عضو  لمع ٥-١ . ةقرو 
اھقیقحت مدع  وأ  كفادھأ  قیقحت  بویعو  ايازم  لمع ٥-٢ . ةقرو 

؟ يفادھأ قیقحت  ىلع  يندعاسیس  يذلا  ام  لمع ٥-٣ . ةقرو 
نسحتلا تامالع  لمع ٥-٤ . ةقرو 

راكفألاو  ، ةیجازملا تالاحلاو   ، فقاوملا نیب  زییمتلا  لمع ٦-١ . ةقرو 
ةیجازملا تالاحلاو  راكفألا  طبر  لمع ٧-١ . ةقرو 

راكفألاو  ، ةیجازملا تالاحلاو   ، فقاوملا نیب  لصفلا  لمع ٧-٢ . ةقرو 
ةیئاقلتلا راكفألا  ديدحت  لمع ٧-٣ . ةقرو 
ةنخاسلا راكفألا  ديدحت  لمع ٧-٤ . ةقرو 

تاریسفتلا لباقم  قئاقحلا  لمع ٨-١ . ةقرو 
؟ لیلدلا نيأ  لمع ٨-٢ . ةقرو 

ادنیل راكفأ  لجس  لامكإ  لمع ٩-١ . ةقرو 
راكفأ لجس  لمع ٩-٢ . ةقرو 

ةديدج راكفأ  زيزعت  لمع ١٠-١ . ةقرو 
لمع ةطخ  لمع ١٠-٢ . ةقرو 
راكفأ لجس  لمع ٣-١٠  ةقرو 

ةنیفدلا تاضارتفالا  ديدحت  لمع ١-١١  ةقرو 
ادنیل راكفأ  لجس  لامكإ  لمع ١١-٢ . ةقرو 
ةيرھوجلا تاعانقلا  ديدحت  لمع ١٢-١ . ةقرو 

لوح ةيرھوجلا  تاعانقلا  ديدحت  ةطباھلا : مھسألا  ةینقت  لمع ١٢-٢ . ةقرو 
كسفن

ةيرھوجلا تاعانقلا  ديدحت  ةطباھلا : مھسألا  ةینقت  لمع ١٢ -٣ . ةقرو 
نيرخآلا لوح 

لوح ةيرھوجلا  تاعانقلا  ديدحت  ةطباھلا : مھسألا  ةینقت  لمع ١٢-٤ . ةقرو 
نيرخآلا

ةديدج ةيرھوج  ةعانق  ديدحت  لمع ١٢-٥ . ةقرو 
معدت يتلا  ةلدألا  لیجست  ةيرھوجلا : تاعانقلا  لجس  لمع ١٢-٦ . ةقرو 

ةديدج ةيرھوج  ةعانق 
ةديدجلا ةيرھوجلا  يتعانقب  ةقثلا  مییقت  لمع ١٢- ٧ . ةقرو 



سایقم ىلع  تایكولسلا  مییقت  لمع ١٢-٨ . ةقرو 
ةديدجلا ةيرھوجلا  تاعانقلا  زيزعتل  ةیكولس  براجت  لمع ١٢-٩ . ةقرو 

يتایحو ملاعلا  لوح  نانتمالا  لمع ١٢-١٠ . ةقرو 
نيرخآلا لوح  نانتمالا  لمع ١٢ -١١ . ةقرو 
يسفن لوح  نانتمالا  لمع ١٢ -١٢ . ةقرو 

ينانتما ةركفم  نم  ملعتلا  لمع ١٢ -١٣ . ةقرو 
نانتمالا نع  ریبعتلا  لمع ١٢-١٤ . ةقرو 

مركلا لامعأ  لمع ١٢-١٥ . ةقرو 
بائتكالا درج  لمع ١٣-١ . ةقرو 

بائتكالا درج  جئاتن  لمع ١٣-٢ . ةقرو 
بائتكالل ةیكاردإلا  بناوجلا  ديدحت  لمع ١٣-٣ . ةقرو 

ةطشنألا لجس  . ١٣-٤ لمع ةقرو 
ةطشنألا لجس  نم  ملعتلا  لمع ١٣-٥ . ةقرو 
ةطشنألا دیعاوم  لودج  لمع ١٣-٦ . ةقرو 

قلقلا درج  لمع ١٤-١ . ةقرو 
قلقلا درج  جئاتن  لمع ١٤-٢ . ةقرو 

قلقلاب ةطبترملا  راكفألا  ديدحت  لمع ١٤-٣ . ةقرو 
فوخ ملس  دادعإ  لمع ١٤-٤ . ةقرو 

يفوخ ملس  لمع ١٤-٥ . ةقرو 
انئاخرتسا تایجھنم  تامییقت  لمع ١٤-٦ . ةقرو 

اھعبتتو ةیجازملا  يتالاح  سایق  لمع ١٥-١ . ةقرو 
ةیجازملا ةلاحلا  جئاتن  ططخم  لمع ١٥ -٢ . ةقرو 

لجخلاو  ، بنذلاو  ، بضغلا مھف  لمع ١٥-٣ . ةقرو 
ةحماسم باطخ  ةباتك  لمع ١٥-٤ . ةقرو 

بضغلا ةرادإ  تایجیتارتسإ  مییقت  لمع ١٥-٥ . ةقرو 
يلاعفأ ةماسج  مییقت  لمع ١٥-٦ . ةقرو 

لجخلاو بنذلا  رعاشمل  ةیلوئسملا  ةریطف  مادختسا  لمع ١٥- ٧ . ةقرو 
ررضتم صخشل  تاضيوعت  ميدقت  لمع ١٥- ٨ . ةقرو 

يسفن ةحماسم  لمع ١٥-٩ . ةقرو 
باتكلا اذھ  تاراھمل  ةیعجرملا  ةمئاقلا  لمع ١٦-١ . ةقرو 

ساكترالا ةروطخ  لیلقتل  يتطخ  لمع ١٦- ٢ . ةقرو 
راكفأ لجس  لمع ٩-٢ . ةقرو 
لمعلا ةطخ  لمع ١٠-٢ . ةقرو 

نیفد ضارتفا  رابتخال  براجت  لمع ١١-٢ . ةقرو 
معدت يتلا  ةلدألا  لیجست  ةيرھوجلا : تاعانقلا  لجس  لمع ١٢-٦ . ةقرو 

ةديدج ةيرھوج  ةعانق 



ةديدجلا ةيرھوجلا  يتعانقب  ةقثلا  مییقت  لمع ١٢-٧ . ةقرو 
سایقم ىلع  تایكولسلا  مییقت  لمع ١٢- ٨ . ةقرو 

ةديدجلا ةيرھوجلا  تاعانقلا  زيزعتل  ةیكولس  براجت  لمع ١٢- ٩ . ةقرو 
بائتكالا درج  لمع ١٣-١ . ةقرو 

بائتكالا درج  جئاتن  لمع ١٣-٢ . ةقرو 
بائتكالل ةیكاردإلا  بناوجلا  ديدحت  لمع ١٣-٣ . ةقرو 

ةطشنألا لجس  . ١٣-٤ لمع ةقرو 
ةطشنألا لجس  نم  ملعتلا  لمع ١٣-٥ . ةقرو 
ةطشنألا دیعاوم  لودج  لمع ١٣-٦ . ةقرو 

قلقلا درج  لمع ١٤-١ . ةقرو 
قلقلا درج  جئاتن  لمع ١٤-٢ . ةقرو 

فوخ ملس  دادعإ  لمع ١٤-٤ . ةقرو 
يفوخ ملس  لمع ١٤-٥ . ةقرو 

اھعبتتو ةیجازملا  يتالاح  سایق  لمع ١٥-١ . ةقرو 
ةیجازملا ةلاحلا  جئاتن  ططخم  لمع ١٥-٢ . ةقرو 

ةحماسم باطخ  ةباتك  لمع ١٥-٤ . ةقرو 
يسفن ةحماسم  لمع ١٥-٩ . ةقرو 

ساكترالا ةروطخ  لیلقتل  يتطخ  لمع ١٦-٢ . ةقرو 



لوألا لصفلا 

باتكلا اذھ  كدعاسي  نأ  نكمي  فیك 
. راحملا جعزت  لامرلا  ةبحف  ؛  لامر ةبح  نم  ؤلؤللا  عنصي  راحملا  ناویح  نإ 

, ةحارلا رفوتو  لامرلا  يطغت  ءاسلم  ةیقاو  ةقبط  راحملا  عنصي   ، لعف دركو 
نوكت ةقبطلا  هذھو 

ءيشل ةرذبلا  جاعزإلا  ببسم  حبصي   ، راحملل ةبسنلابف  ؛  ةلیمج ةؤلؤل 
ءيش ريوطت  ىلع  باتكلا  اذھ  كدعاسي  فوس   ، لثملابو  . لیمجو ديدج 

ةدیفم تاراھم  ديدج :
تاراھملا هذھ  كدعاست  فوسو  ةیلاحلا , ةحارلا  مدع  ةلاح  نم  كجرخت 

, نسحتب روعشلا  ىلع  باتكلا  اذھ  مادختسا  لالخ  نم  اھملعتتس  يتلا 
كيدل رمتست  فوسو 

. ةیلصألا كتالكشم  لح  دعب  كتایح  يف  ةیقیقح  ةمیق 
تایجھنملا اوملعت  نيذلا  نيديدعلا  صاخشألا  لثم  نوكت  نأ  لمأن  اننإ 

ىلإ كداق  يذلا  يئدبملا  كجاعزإ  ركذتت  نأو  باتكلا , اذھ  يف  ةدراولا 
هرابتعاب باتكلا  اذھ  ةءارق 

تاروظنمو ةمكح  ئلآل  ريوطتل  زفاحلاو  ةصرفلا  كل  رفو  هنأل  "؛  ةمعن "
ىلع كتایح  ةیقبب  عاتمتسالا  ىلع  كدعاست  فوس  نمثب  ردقت  ةديدج ال 

. لمكأ وحن 
؟ باتكلا اذھ  كدعاسیس  فیك 

اھتدئاف تحضتا  تاراھمو   ، تایجھنمو  ، تایجیتارتسإ باتكلا  اذھ  كملعي 
علھلاو بضغلاو  قلقلاو  بائتكالا  لثم : ةیجازملا  تالاحلا  تالكشم  عم 

بنذلاو ةریغلاو 
نأ ـن  كمي با  ـ تكلا اذ  ةدراو فـي هـ ـ لا تاراھ  ـ ملا نإ  ثي  ــ ؛ ح را ــ علاو

لما مـع ـ عتلاو ـة،  يعامتجالا كتالك  ـ شم ـى حـل  لع اًض  ـ يأ كدعا  ـ ست
ـك مارتحا ني  ـ سحتو ـل،  ضفأ ةرو  ـ صب ـر  توتلا

نأ نكمي  امك   . ةقثلا نم  ديزم  باستكاو   ، فوخلاب روعشلا  لیلقتو   ، يتاذلا
وأ تایلوحكلا  نامدإ  يناعت  تنك  اذإ  تایجیتارتسإلا  هذھ  كدعاست 

باتكلا اذھ  نإ   . تاردخملا
ثادحإ كنكمي  ثیحب   ، ةیجيردت ةروصب  تاراھملا  كمیلعتل  ممصُم 

. ةعرسب كل  ةبسنلاب  ةمھملا  تارییغتلا 
 ) يكاردإلا يكولسلا  جالعلا  نم  يتأت  باتكلا  اذھ  يف  ةدراولا  راكفألا  نإ 

ةملكو  . مویلا ةیلعاف  رثكألا  يسفنلا  جالعلا  لاكشأ  دحأ  وھو   ،( CBT
رومألا ىلإ  ریشت  يكاردإ " "



يكولسلا جالعلا  ویئاصخإ  ددشيو  انریكفت , ةقيرطو  اھیف  ركفن  يتلا 
انتالاحب ةطبترملا  تایكولسلاو   ، تاعانقلاو  ، راكفألا مھف  ىلع  يكاردإلا 

، ةیندبلا انبراجتو   ، ةیجازملا
صخي امیف  ةیسیئرلا  راكفألا  ىدحإ  لثمتتو  انم , ٍّلك  ةایح  يف  ثادحأو 
رثؤي ةبرجت -  وأ  ثدح -  لوح  انراكفأ  يف  يكاردإلا  يكولسلا  جالعلا 

انتباجتسا يف  ةیلعافب 
. هھاجت ةیندبلاو   ، ةیكولسلاو  ، ةیفطاعلا

: انسفنأل لوقنو   ، رجتم يف  فص  يف  فقن  انك  اذإ   ، لاثملا لیبس  ىلعف 
نم اننإف   ،" أدھأ نأ  يغبني   . تقولا ضعب  رمألا  اذھ  قرغتسي  فوس  "

نإ  . ءودھب رعشن  نأ  لمتحملا 
وأ انراوجب  فقي  ام  صخش  عم  اًشاقن  أدبن  دقو   ، ةیخرتسم ىقبت  انماسجأ 

ةليوط فوفصلا  نوكت  الأ  بجي  : " انسفنأل انلق  اذإ  نكلو  ؛  ةلجم طقتلن 
نأ بجي   ، اذكھ

انماسجأف  . جاعزنالاو نزحلاب  رعشت  دقف  نیفظوملا ," نم  اًديزم  اونیعي 
نيرخآلا ءالمعلا  ىلإ  وكشن  انتقو  يضقن  دقو   ، ةلعفنمو ةرتوتم  حبصت 

. فظوملا ىلإو 
كتالاحو  ، كراكفأ نیب  امیف  طباورلا  مھفو  ديدحت  باتكلا  اذھ  كملعي 

لثم  ، ةیموي فقاوم  يف  ةیندبلا  كتاباجتساو   ، كتایكولسو  ، ةیجازملا
لالخو  ، قباسلا فقوملا 

يفو كسفن  يف  ریكفتلا  ملعتت  فوسف   . كتایح يف  ةمھملا  ثادحألا 
، كریكفت طامنأ  رییغت  اًضيأ  ملعتت  فوسو   ، ةدئاف رثكأ  قرطب  فقاوملا 

يف اًقلاع  كیقبت  يتلا  كتایكولسو 
تارییغت ثادحإ  ةیفیك  فشتكتسو   . ةملؤملا تاقالعلاو  ةیجازملا  تالاحلا 

, اھلح كیلع  نیعتي  تالكشم  دوجو  ىلإ  كراكفأ  كھبنت  امدنع  كتایح  يف 
نأ بجي  ةياھنلا  يفو 

، ءودھلاو  ، ةداعسلا نم  ربكأ  ردقب  روعشلا  ىلع  تارییغتلا  هذھ  كدعاست 
نم اھبستكتس  يتلا  تاراھملا  كدعاست   ، كلذ ىلإ  ةفاضإلابو   . ةقثلاو

اذھ مادختسا  لالخ 
. اھب عاتمتسالاو  ةیباجيإ  رثكأ  تاقالع  ءاشنإ  ىلع  باتكلا 

؟ دیفم باتكلا  اذھ  نأ  فرعت  فیك 
ةبرجت يف  رارمتسالا  اًریثك  لھسألا  نم  نوكي   ، انم صخش  يأل  ةبسنلاب 
ملعتن امدنع   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . اًمدقت زرحن  اننأ  فرعن  امدنع  ام  ءيش 

، ةرم لوأل  ةءارقلا 
فور ـى حـ لع فر  ـ عتلاو ةيد  ـ جبألا فور  ـ حلا ـم  لعتب أد  ـ بن ا  ــ ةدا م ــ ع

دھ ـ جلا ري مـن  ـ ثكلا لذ  ـا بـ نیلع ني  ـ عتي  ، ةياد ـ بلا ـي  فف ـة.  يدرف
امد ـ نعو  . فور ـ حلا ـى  لع فر  ـ عتلا ـى  لع نر  ـ متلاو



ر ــ ثكأو لھ  ــ سأ فور  ــ حلا فر  ــ عت حب  ــ صي  ، انتراھ ــ رو م ــ طتت
ما ــ متھالا ءال  ــ يإ ن  ــ فقو ع ــ تن  ، تقو ــ لا رور  ــ مبو ة.  ــ يئاقلت

, اًع فور مـ ـ حلا هذ  ـع هـ ضو ـا  نملعت ـا  ننأل ـة؛  يدرفلا فور  ــ حلل
اًثحب تاحفصلا  ىدحإ  حسمن  امبر   ، ددج ءارقكو   . ةطیسب تاملك  ملعتنو 

، ةطیسب لمج  ةءارق  ةراھم  بستكن  تقولا  رورمبو   . اھفرعن تاملك  نع 
زرحن اننأ  فرعنو 

. ةطیسب بتكو   ، تارقفو  ، اًدیقعت رثكأ  لمج  ةءارق  عیطتسن  امدنع  اًمدقت 
يفف  . أرقن ام  ىنعمب  متھن  امنإو   ، ةيدرف تاملكب  متھن  ام ال  ناعرسو 

نسحتي  ، ةسردملا
مھتءارق ىوتسم  مدقت  سایق  نكميو   ، ماع دعب  اًماع  ةءارقلا  يف  لافطألا 

. تارابتخالا لالخ  نم 
هزرحت يذلا  مدقتلا  سایقو -  ةظحالم -  ىلع  اًرداق  نوكت  فوس   ، لثملابو
ملعتت فوس   ، ىلوألا عیباسألا  يفف   . باتكلا اذھ  مادختسا  صخي  امیف 

رورمبو  . ةيدرف تاراھم 
كتالاح نم  نسحت  قرطب  تاراھملا  هذھ  نیب  عمجلا  ملعتت  فوس   ، تقولا

سایق يف  لثمتت  كمدقت  سایقل  قرطلا  ىدحإو   . كتایحو ةیجازملا 
تارتف ىلع  ةیجازملا  كتالاح 

باتكلا اذھ  يف  ةدراولا  تاراھملا  ةسراممو  باستكا  لالخ  ةمظتنم 
ةیفیك كل  رھظيو  اذھب  مایقلا  ىلع  عبارلا  لصفلا  كدعاسيو   . اھتسراممو

؛ كتاجردل ططخم  دادعإ 
. تقولا رورمب  كمدقت  ةيؤر  كنكمي  ثیحب 

باتكلا اذھ  مادختسا  ةیفیك 
ممصُم وھف  اھؤرقت , امبر  يتلا  ىرخألا  بتكلا  نع  باتكلا  اذھ  فلتخي 
يتلاو فرصتلاو  ریكفتلل  ةديدج  قرط  باستكا  ىلع  كتدعاسمل 

. نسحتلا ىلع  كدعاستس 
نمف كلذلو   . ةرباثملاو  ، ربصلاو  ، ةسرامملا باتكلا  اذھ  تاراھم  بلطتتو 
ىتحف  . لصف لك  يف  ةدوجوملا  نيرامتلا  لمكت  نأ  كل  ةبسنلاب  مھملا 

ودبت دق  يتلا  تاراھملا  ضعب 
اھمادختسا برجت  امدنع  هیلع  ودبت  امم  اًدیقعت  رثكأ  نوكت  نأ  نكمي  ةلھس 

يف هنوضقي  يذلا  تقولا  داز  املك  هنأ  نودجي  سانلا  مظعمف  ًاّیلعف ,
، ةراھم لك  ةسرامم 

. اھیلع نولصحي  يتلا  ةدئافلا  تداز 
تاراھملا كلت  ىلع  فرعتلل  تقولا  ضعب  ءاضق  دیفملا  نم   ، ةيادبلا يف 

ةءارقلل موي  لك  مظتنم  تقو  صیصخت  دیفملا  نم  هنأ  دجت  دقف  موي , لك 
باتكلا اذھ  تاراھم  نع 

ةعر ــ سب با  ــ تكلا ر  ــ بع ل  ــ قنتت ت  ــ نك اذإ  ــ ف اھت , ــ سرامم وأ 



ب ــ سانملا تقو  ــ لا ك  ــ سفن ح  ــ نم نود  مزال  ــ لا ن  ــ ر م ــ ثكأ
ى ــ لع تاراھ  ــ ملا قي  ــ بطت ة  ــ يفیك م  ــ لعتت ن  ــ لف  ، نير ــ متلل

كتالك ـ شم
نمف  . مھملا رمألا  يھ  تسیل  ملعتلا  ةعرس  نإف  يلاتلابو   . ةصاخلا

راكفألا مھفت  ىتح  لصف  لك  عم  يفاكلا  تقولا  صیصخت  مھألا 
ةقيرطب كتایح  يف  اھقیبطت  عیطتستو 

ةب ــ سنلابو ن , ــ سحتلاب روع  ــ شلا ى  ــ لع كدعا  ــ ست ة  ــ فداھ
اًروھ ـى شـ تح وأ  عیبا  ـ سأ ر  ــ مألا ب  ــ لطتي فو  ــ ، س ىر ــ خأ لو  ــ صفل

اھ ـ ملعتت ـي  تلا تاراھ  ـ ملا حب  ـ صت نأ  ـل  بق ـة  سرامملا مـن 
. ةلماكلا اھتدئافب  روعشلاب  أدبت  نأ  لبقو  ةیئاقلت 

بیترتلاب لوصفلا  ةءارق  عیطتست  ثیحب  باتكلا  اذھ  صیصخت  نكميو 
اذإ  ، لاثملا لیبس  ىلعف   . كل ةدئاف  رثكأ  نوكي  نأ  لمتحملا  نم  يذلا 

لمعلل باتكلا  اذھ  ترتخا 
ةیصوت كانھ  عبارلا  لصفلا  ةياھن  يفف   ، ةنیعم ةیجازم  تالاح  ىلع 

. كمئالت يتلا  لوصفلا ١٣، و١٤، و١٥ )  ) ةیجازملا تالاحلا  لوصف  ةءارقب 
لوصف ةيأ  يطخت  كنكميو 

ـي فو ة.  ــ يجازملا تالا  ــ حلا لو  ــ صف ن  ــ ك م ــ يلع ق  ــ بطنت ال 
ـص حفب كریكذ  ـم تـ تي فو  ـة سـ يجازملا ـة  لاحلا ـل  صف ةياھ  نـ
ةياھ ـة فـي نـ نیعم ـة  يجازم تالا  ـص حـ خي ـا  میف ةءار  ـ قلا ـة  لدأ

لوصفلا ةءارقل  حرتقملا  انلسلست  زجوي  يذلا  رمألا  وھو   ، قحلملا
ةیھام رھظت  ثاحبأ  ىلإ  دنتست  تایصوتلا  هذھ  نإ   . باتكلا نم  ةیقبتملا 

تالاحل ةدئاف  رثكألا  تاراھملا 
. ةنیعم ةیجازم 

ًابیترت كجلاعم  حرتقي  دقف   ، جالع نم  ءزجك  باتكلا  اذھ  مدختست  تنك  اذإ 
اذھ تاراھم  ةیمنت  صیصختل  ةديدع  قرط  كانھف   . لوصفلا ةءارقل  اًفلتخم 

دقو  ، باتكلا
اذإو كل , ةدئاف  رثكألا  لسلستلا , لوح  ةصاخلا  هتركف  كجلاعمل  نوكي 
 " ةءارق هیلع  حرتقت  دقف   ، باتكلا اذھ  ىلإ  كجلاعم  هابتنا  تفلت  تنك 

ءابطألل ةزجوم  ةلاسر 
نم ىلوألا  تاحفصلا  يف  ةدوجوملا  نیمتھملا " ءارقلاو  نیيريرسلا 

. باتكلا
ةفلتخم ىرخأ  تالكشم  نم  صلختلل  باتكلا  اذھ  مادختسا  كنكمي  لھ 

؟ ةیجازملا تالاحلا  نع 
اًض ـ يأ اھ  ـ سفن با  ـ تكلا اذ  ــ تاراھ ه ــ مادخت م ــ سا ن  ــ كمي م.  ــ عن

تا ـ يلوحكلا نا  ـ مدإو ـر؛  توتلا لما مـع  ـ عتلا ـى  لع كتدعا  ـ سمل
نیي ـ لت وأ  مھ  ـ نلا ـل  ثم ـل  كألا تالك  ـ شمو ؛  تارد ـ خملاو



يتاذلا مارتحالاو  ؛  تاعارصلاو ؛  ماعطلا يف  طارفإلا  وأ  ةدعملا 
تالاح ريوطتل  كلذك  اھمادختسا  نكميو   . ىرخأ تالكشمو  ؛  ضفخنملا

ةداعسلا لثم   ، ةیباجيإ ةیجازم 
. كتایح يف  فدھلاو  ىنعملاب  ساسحإلاو 

؟ ةدحاو ةرم  نم  رثكأ  لمعلا  قاروأ  مادختسا  ديرت  تنك  اذإ  اذام 
 - ملعت ىلع  كتدعاسمل  ةممصُم  نيرامت  كانھ   ، باتكلا اذھ  لوصف  ربع 

لمعلا قاروأ  نإ   . لصفلا كلذ  يف  ةجردُم  ةمھم  تاراھم  قیبطتو -
نم تانيرمتلا  هذھل  ةبحاصملا 

. تقو ــ لا رور  ــ مب ةرر  ــ كتم ةرو  ــ صب مدخت  ــ سُت نأ  ضر  ــ تفملا
نيرا ــ متلا ل  ــ مع قاروأل  ةیفا  ــ ضإ خ  ــ سن ى  ــ لع رو  ــ ثعلا ن  ــ كميو

ـة حاتُم اھ  ـ عیمجو  ) با ـ تكلا ةياھ  ي نـ ــ دوجو ف ــ ملا ق  ــ حلملا ي  ــ ف
طبارلا ىلع  يصخشلا  كمادختسا  لجأ  نم  لیمحتلل 

اھمادختساو اھخسن  كنكمي  ىتح   ،( www.guilford.com/MO M2-materials
دق اھنأ  ىرت  تقو  يأ  يف 

. دیفت
نم دوقع  ىلإ  باتكلا  اذھ  يف  ةدراولا  تایجیتارتسإلاو  تاراھملا  دنتستو 

روف يدؤت -  يتلاو   ، ةلاعفو  ، ةیلمعو  ، ةتبثُم تایجھنم  يھو   . ثاحبألا
ربكأ ةداعس  ىلإ  اھملعت - 

باتكلا اذھ  ةءارق  يف  تقولا  رامثتسا  لالخ  نمو   . اضر رثكأ  ةایحو 
ةقيرطب كتایح  ليوحت  وحن  تاوطخ  ذختت  فوس   ، هملعتت ام  ةسراممو 

. ةیباجيإ



يناثلا لصفلا 

كتالكشم مھف 
رمعلا يف  مدقتلا  هركأ  نب :

، يفلیس نم  ةیفتاھ  ةملاكم  نیجلاعملا  دحأ  ىقلت  مايألا  دحأ  ةریھظ  دعب 
اھجوز لایح  قلقلاب  رعشت  اھرمع  نم  نیعبسلاو  ةثلاثلا  يف  ةأرما  يھو 

تأرق دق  تناكو  نب ,
ةتسلا رھشألا  رادم  ىلعف   . اھجوز فصي  لاقملا  ادبو   ، بائتكالا لوح  ًالاقم 
هتعمس كلذ  عمو  ؛  بعتلاب هروعش  لایح  ىوكشلا  مئاد  نب  ناك   ، ةیضاملا

لوجتي هتجوز 
ىلع رداق  ریغ   ، اًحابص ةثلاثلا  يف  ةشیعملا  ةفرغ  ءاحنأ  يف  ةعرسب 
ةداعو  ، هتداعك اھوحن  اًدودو  نكي  مل  هنإ  تلاق   ، كلذ ىلإ  ةفاضإلاب   . مونلا

. ًاّیبلسو ًالعفنم  ناك  ام 
، اًّمتھ ــ ن م ــ كي م  ــ لو هئاقد  ــ صأ ةرا  ــ يز ن  ــ فقو ع ــ د ت ــ نا ق ــ كو
ه ــ بیبط ه  ــ صحف نأ  در  ــ جمبو  . ءي ــ يأ ش ل  ــ عفب  ، ود ــ بي ا  ــ میف
هذ ــ ر ه ــ سفت د  ــ ة ق ــ يبط ةلك  ــ شم ة  ــ يأ ينا  ــ عي ه ال  ــ نإ لا  ــ قو
يننإ  . رمعلا يف  مدقتلا  هركأ  : " ًالئاق هتجوز  ىلإ  نب  ىكتشا   ، ضارعألا

". ةئیس ةلاح  يف  ودبأ 
ىلع نب  هیلإ  ثدحتو   ، فتاھلا ربع  جوزلا  ىلإ  ثدحتلا  جلاعملا  بلط 

هنكلو ال  ، يصخش لمحم  ىلع  رمألا  ذخأي  الأب  جلاعملا  ربخأو  ضضم ,
الو سوءرلا " ءابطأ  فرتعي بـ"

نل كنإ   " . نسم لجر  درجم  هنإ   ، ًانونجم سیل  هنأل  اًجلاعم  ىري  نأ  ديري 
يناعتو كرمع  نم  نیعبسلاو  ةنماثلا  يف  تنك  اذإ  اًضيأ  اًدیعس  نوكت 

!". ناكم لك  يف  ملألا 
ناك هنكلو   ، هتجوز ءاضرإل  طقف  ةدحاو  ةلباقم  ىلإ  بھذي  فوس  هنإ  لاقو 

. دیفي نل  اذھ  نأ  نم  اًدكأتم 
دقتعي نب  ناك  دقل   . انفیكت ةقيرط  ىلع  رثؤت  انتالكشمل  انمھف  ةقيرط  نإ 
رومألا لعفب  مامتھالا  ةلقو   ، لاعفنالاو  ، قاھرإلاو  ، مونلا تالكشم  نأ 

ءازجأ لثمت  اھعیمج 
عیطتسي اًئیش ال  ناك  نسلا  يف  مدقتلاو  نسلا , يف  مدقتلا  نم  ةیعیبط 
روعشلا ىلع  هدعاسي  دق  اًئیش  كانھ  نأ  عقوتي  مل  كلذلو  ؛  هرییغت نب 

. نسحتلاب
يف فالتخالا  نم  روفلا  ىلع  جلاعملا  شھدنا   ، لوألا عامتجالا  يف 
تناك ثیح   ، عامتجالل ةيانعب  يفلیس  تقنأت  دقل   . نبو يفلیس  رھظم 



عم نوللا  ةيدرو  ةرونت  يدترت 
يف ةلدتعم  تسلجو   . ةقسانتم اھعیمج  ءاذحو   ، نیطرقو  ، ةيرھز ةزولب 

نینیعو  ، ةعقوتم ةماستباب  جلاعملا  ىلإ  ةیحتلا  تھجوو   ، اھیسرك
يفو  . نیتقارب  ، نیتسمحتم

ى ــ لعو  ، هي ــ سرك ي  ـــ ًایخرت ف ــــ سم ن  ــــ س ب ــــ لج  ، لبا ــــ قملا
ة ــ يحل هيد  ــ تنا ل ــ س، ك ــ بلملا قي  ــ نأ نا  ــ ه ك ــ نأ ن  ــ مغر م ــ لا

ها ــ نیع تنا  ــ كو ه , ــ نقذ ن  ــ ن م ــ ميألا بنا  ــ جلا ى  ــ لع ة  ــ فیفخ
نیتلي ــ قث

ءطببو ةبوعصب  فقو  دقل   . قاھرإلا نم  نيوادوس  نیترئادب  نیتطاحُمو 
". ةعاس ةدمل  كعم  سلجأس   ، اًنسح : " ةمارصب ًالئاق   ، جلاعملا ةیحتل 
نیثالثلا قئاقدلا  رادم  ىلع  نب  ىلإ  ةلئسألا  هیجوت  جلاعملا  أدب  امدنعو 

دريو قمعب  دھنتي  ناك   ، لاؤس لك  عمف   . ءطبب هتصق  فشكنت  تأدب   ، ةیلاتلا
لمع دقلف  ةظلغب ,

ىلع ةیلحم  تانحش  لصوي  ناكو   ، اًماع رادم ٣٥  ىلع  ةنحاش  قئاس  نب 
لباقتي ناك   ، هدعاقت دعبو   . تاونسلا كلت  نم  ةریخألا  اًماع  ـ١٤  لا رادم 

ءاقدصأ ةثالث  عم  ماظتناب 
, ةیضايرلا تايرابملا  ضعب  ةدھاشم  وأ  ةبجو  لوانت  وأ  ثدحتلل  نيدعاقتم 

حالصإو  ، ةیلزنم تاعورشم  ىلع  لمعلاو   ، ءایشألا حالصإ  بحي  ناك  امك 
هدافحأ تاجارد 

ةروصب هدافحأو  ةثالثلا  هدالوأ  ىري  ناكو   . مھئاقدصأو راغصلا  ةینامثلا 
. مھنم دحاو  لك  عم  ةدیج  ةقالع  دوجوب  رخفلاب  رعشي  ناكو   ، ةمظتنم

ناطرسب يفلیس  ةباصإ  تاصوحفلا  ترھظأ   ، اًرھش رشع  ةینامث  لبق 
ءارجإ دعب  ةدیج  ةروصب  تفاعتو   ، اًركبم ضرملا  فشتكُا  دقو  يدثلا ,

جالعلل عوضخلاو  ةحارجلا 
نب انیع  تضاف  دقل   . ناطرسلل ىرخأ  تامالع  ةيأ  رھظت  ملو   ، يعاعشإلا

نكأ ملو   ، اھدقتفأس يننأ  تدقتعا  : " اھضرم نع  ثدحت  امدنع  عمدلاب 
نأ بجي  ام  فرعأ 

تتبرو  ، ةعرسب اھیسرك  نم  يفلیس  تضھن   ، اذھ لاق  امدنعو  هلعفأ ."
لك حبصأ  دقل   . يزيزع اي  ماري  ام  ىلع  يننكلو  : " تلاقو  ، اھجوز عارذ 

علب ماري ." ام  ىلع  ءيش 
. هسأرب أموأو   ، ةبوعصب هقير  نب 

زعأ دحأ  يول  بیصُأ   ، ناطرسلا نم  جالعلل  يفلیس  عوضخ  ءانثأ  يفو 
، اًماع رادم ١٨  ىلع  هل  اًقيدص  ناك  دقل  تامو , ةأجف  ضرملاب  نب  ءاقدصأ 

. ةدشب هداقتفاب  رعشو 
؛ ركبم تقو  يف  ىفشتسملا  ىلإ  يول  باھذ  مدع  نم  بضغلاب  رعشو 
نب نإ  يفلیس  تلاقو   . هتایح ذقني  نأ  نكمملا  نم  ناك  ركبملا  جالعلا  نأل 



عبتت ىلع  همامتھا  لج  زكر 
نأ نظأ  : " يفلیس تلاقو   . يول ةافو  دعب  ناطرسلا  نم  اھجالع  دیعاوم 

دیعاوم دحأ  هتاف  اذإ  يتافو  نع  ًالوئسم  نوكیس  هنأ  دقتعي  ناك  نب 
ةيؤر نع  نب  فقوت  جالعلا ."

. يفلیسب ةيانعلل  هسفن  سركو  هئاقدصأ 
ت ــ ملع  ، يفلي ــ جال س ــ ءاھ ع ــ تنا د  ــ عب : " لا ــ قو اھ  ــ جوز دھ  ــ نت م  ــ ث
ـا هؤلمي فو  يتا سـ ـ يح ـة  يقبف ـط.  قف ـة  تقؤم نوكت  ـة سـ حارلا نأ 

تي ـف مـ صن يننأ  رع بـ ـ شأ ـي  ننإ  . تو ـ ملاو ضر  ـ ملا
دافحألا نإ  ؟  لاح ةيأ  ىلع  يتدئاف  امف   . لاحلا يھ  هذھ  ؛  لعفلاب

يفلیسو  ، مھؤاقدصأ مھيدل  يئانبأو   . نآلا مھسفنأب  مھتاجارد  نوحلصي 
ىلع ًالاح  لضفأ  نوكتس 

شیعأ مأ  تومأ  نأ  أوسألا -  ام  فرعأ  يننإ ال   . اًدوجوم نكأ  مل  اذإ  حجرألا 
". اوتام دق  يئاقدصأ  عیمج  نأل  ؛  يدحو كرتُأو 

دجوي هنأ ال  رھظي  يذلا  هبیبط  ريرقت  ضارعتساو  نب  ةصق  عامس  دعب 
يناعي ناك  دقف   . بئتكم نب  نأ  جلاعملل  اًحضاو  ناك   ، هروعشل يندب  ببس 

، قرألا  ) ةیندب اًضارعأ 
هتطشنأ نع  فقوتلا   ) ةیكولس تاریغتو   ،( قاھرإلاو  ، ةیھشلا نادقفو 

، لاعفنالاو  ، نزحلا  ) ةیجازم تاریغتو   ،( ءاقدصألا بنجتو   ، ةداتعملا
طامنأو  ،( بنذلاب روعشلاو 

ضارعأ اھعیمج  مؤاشتلاو )  ، يتاذلا دقنلاو   ، ةیبلسلا  ) هذھ ریكفتلا 
نم ددعب  نب  رم   ، بائتكالا عم  اًمئاد  لاحلا  يھ  امكو   . بائتكالا بحاصت 

يف رتوتلاو  نادقفلا  تالاح 
، يول ةافوو   ، ناطرسلاب يفلیس  ةباصإ  نیتقباسلا (  نیتنسلا 

(. هیلإ ةجاحب  اودوعي  مل  هدافحأو   ، هءانبأ نأب  هساسحإو 
د، ــ يفي نأ  ن  ــ كمي جال  ــ علا نأ  ي  ــ اًكك ف ــ شتم نا  ــ ن ك ــ نأ ب م  ــ غرو
ثال ـى ثـ لإ باھذ  ـ لا ـى  لع ـق  فاو  ، يفلي عیج سـ ــ شت ع  ــ ه م ــ نإف

لصاوي نا سـ اذإ مـا كـ رر  ـ قي نأ  ـل  بق ىر  ـ خأ تا  ـ سلج
مأ ال. باھذلا 

نب تالكشم  مھف 
رم يتلا  تاریغتلا  مھف  ىلع  نب  جلاعملا  دعاس   ، يناثلا امھعامتجا  لالخ 

يسامخ جذومنلا  مادختسا  لالخ  نمو  نیتیضاملا , نیتنسلا  لالخ  اھب 
لكشلا يف  دوجوملا  ءازجألا 

ثادحألا وأ  ةیئیبلا  تاریغتلا  نم  اًددع  نأ  نب  ظحال   ، ةیلاتلا ةحفصلاب   ١-٢
ىلإ تدأ  دق  يول ) ةافوو   ، ناطرسلاب يفلیس  ةباصإ   ) ةیسیئرلا ةیتایحلا 

ةیكولس تاریغت 
ةیفاضإلا تارايزلاو   ، ءاقدصألا عم  مظتنملا  يعامتجالا  تقولا  ءاھتنا  )



(. ناطرسلا نم  يفلیس  جالعل  ىفشتسملل 

 
. ةایحلا براجت  مھفل  ءازجألا  يسامخ  جذومن  لكشلا ٢-١ .

يكسداب ١٩٨٦  . هيإ نیتسيركل  ةظوفحم  رشنلاو  عبطلا  قوقح 
هتایحو هسفن  لوح  ةفلتخم  ةروصب  ریكفتلا  يف  أدب  كلذ  ىلإ  ةفاضإلاب 
ةجاحب اودوعي  مل  يدافحأو  يدالوأ  "، و" نوتومي مھب  متھأ  نم  عیمج  )"

هنأب رعشي  أدبو  َّيلإ ,)"
ةیندبلا و  نزحلاو )  ، لاعفنالا  ) ةیفطاعلا نیتیحانلا  نم  أوسأ  لاح  يف 

(. مونلا تالكشم  نم  ديزمو   ، قاھرإ )
رھظتو ةطبارتم , لكشلا ٢-١  يف  ةدوجوملا  سمخلا  قطانملا  نأ  ظحال 

ءازجألا عیمج  ىلع  رثؤي  انتایح  نم  فلتخم  ءزج  لك  نأ  طبرلا  طوطخ 
، لاثملا لیبس  ىلعف   . ىرخألا

ا ــ نریكفت ة  ــ قيرط ى  ــ لع انكول  ــ ي س ــ تاري ف ـــ غتلا ر  ــــ ثؤت
نأ ن  ــ كمملا ن  ــ مو ءاو .) ــ د س ــ ى ح ــ لع ًاّیفطا  ــ عو ًاّیند  ــ ب  ) انروع ــ شو
ر ــ ثؤت  ، لثملا ــ بو  . انتا ــ يح ثاد  ــ حأو ا  ــ نتئیب اًض  ــ يأ انكول  ــ ري س ــ غي

انتاباجتساو  ، ةیجازملا انتالاحو   ، انكولس ىلع  انریكفت  يف  تاریغتلا 
هذھ لعافت  ةیفیك  مھفو   . انتئیب يف  تاریغت  ىلإ  يدؤت  نأ  نكميو   ، ةیندبلا

انتایحل ةسمخلا  ءازجألا 
. انتالكشم مھف  ىلع  اندعاسي  نأ  نكمملا  نم 

ةسمخلا ءازجألا  هذھ  نم  ءزج  لك  نأ  فیك  ىري  نأ  نب  عاطتسا  دقل 
لخاد قمعتي  هايإ  ًالعاج   ، ىرخألا ةعبرألا  ءازجألا  ىلع  رثؤي  ناك  هتبرجتل 



. ةنيزحلا ةیجازملا  هتلاح 
عي ــ مج نإ  : " ه ــ سفنل لو  ــ قي نا  ــ ه ك ــ نأل  ، لا ــ ثملا لیب  ــ ى س ــ لعف

ـر" معلا مد فـي  ـ قتن ـا  ننأل ًابير  نوتو قـ ـ مي فو  يئاقد سـ ــ صأ
(. كول سـ  ) ًاّیفتا مھ هـ لا بـ ـ صتالا فقو بـن عـن  )، تـ ةر ـ كف )

ةلاح نزحلاو (  ةدحولاب  رعشي  أدب   ، هئاقدصأ نع  ةلزع  رثكأ  حبصأ  امدنعو 
، مھعم ةطشنأ  ةيأ  لعفي  وأ  هئاقدصأب  لصتي  دعي  مل  هنأ  امبو  ةیجازم .)

ديدعلا فقوت 
تبذج ةلعافتملا  ىوقلا  هذھ   ، تقولا رورمبو  ةئیب .)  ) هب لاصتالا  نع  مھنم 

. بائتكالا ةماود  وحن  نب 
نب رعش   ، طمنلا اذھ  ىلع  هجلاعمو  نب  نم  لك  فرعت  امدنع   ، ةيادبلا يف 

دادزي فوس  رومألا  هذھ  نم  لكف  هنم -  سوئیم  رمألا  اذھ  : " طابحإلاب
ىتح رثكأف  رثكأ  اًءوس 

هذھ نم  لاجم  لك  نأ  امب  هنأ  لامتحا  ىلإ  هجلاعم  راشأو  تومأ ,"!
تانیسحت نإف   ، ىرخألا ةعبرألا  تالاجملاب  طبترم  ةسمخلا  تالاجملا 

تالاجملا هذھ  نم  يأ  يف  ةطیسب 
نأ ىلع  نب  قفاوو   . ىرخألا تالاجملا  يف  يباجيإ  رییغت  يف  مھسي  دق 

رعشي هلعجتس  يتلا  ةطیسبلا  تارییغتلا  ةیھام  فاشتكال  برجي 
. نسحتب

ل ــ صفلا اذ  ــ ي ه ــ ن ف ــ يدراو صاخ  ــ شأ ة  ــ عبرأ ن  ــ د م ــ حاو و  ــ ن ه ــ ب
صاخ ـ شألا ـك  ئلوأ نا  ـ كو با , ـ تكلا اذ  ر هـ ــ بع مھعبتتن  ــ نيذ س ــ لاو

اھ ـ جلاعت ةدا مـا  تابوع عـ نونا صـ ـ عي ـة  عبرألا
ةيامحلو  . باتكلا اذھ  يف  ةدراولا  تایجھنملاو  تایجیتارتسإلا 

ةیفصولا تامولعملا  نأ  امك   ، ةیفيرعتلا تامولعملا  رییغت  مت   ، ةیصوصخلا
نكلو ؛  ءالمع ةدع  نم  ةبكرم 

صاخشألا دعاسن  نیجلاعمك  انبراجت  عم  قستم  مھمدقتو  مھفقاوم 
. تالكشملا نم  عاونألا  هذھ  عم  لماعتلا  ىلع 

! علھلا تابون  ينبتنت  مل  ول  ةعئار  حبصتس  تناك  يتایح  ادنیل :
تابون فقوي  دق  يكاردإلا  يكولسلا  جالعلا  نأب  يئاقدصأ  دحأ  ينربخأ  "
يف اًّدج  ةرشابم  ةلصتملا  تناك  ؟ " يندعاسیس هنأ  دقتعت  لھ   . علھلا

اًمراص اھتوص  ناكو  اھلاؤس ,
تناكو  . يكاردإلا يكولسلا  جالعلا  نع  جلاعملا  تلأس  امدنع  اًقثاوو 

. لاصتالل اھتعفد  يتلا  ةثيدحلا  اھبراجت  تفصو  امدنع  كلذك  ةرشابم 
رمعلا نم  غلبأ   . ادنیل يمسا  "

اًقلطم ضرعتأ  مل   ، تارئاطلا يف  قیلحتلا  نم  يفوخ  ءانثتسابو   ، اًماع  ٢٩
قيوست ةفرشم  يننإ   . يسفنب اھعم  لماعتلا  عطتسأ  مل  تالكشم  ةيأل 

ام اًمئاد  ةكرش  ىدل 



بصنمل تیقرت  نيرھش  ذنمف  نيرھش , ذنم  ریغت  اذھ  نكلو  اھلمع -  تببحأ 
قرعتأ يسفن  دجأو   ، اًریثك رفسلا  َّيلع  نیعتي  نآلاو  يمیلقإ , فرشم 

نأشب تركف  املك  ةدشب 
امدنع ةقباسلا  يتفیظو  ىلإ  ةدوعلا  يف  ركفأ  تنك   . ةرئاطلا لالقتسا 

". ؟ يتدعاسم عیطتست  لھف   . ًالوأ كب  لاصتالاب  يقيدص  ينربخأ 
ـة بیقح ـى مـع  لوألا اھت  ـ سلج ى  ــ لإ اًر  ــ كبم اد  ــ نیل تل  ــ صو

ـه. لعفت نأ  ـب  جي ـم مـا  لعت ءد  ـ بل ةدعت  ـ سم  ، ةركذ ـ مو اھتادنت  ـ سم
ـو هو اھ -  ـ تایح لاو  رف طـ ـ سلا ـة مـن  فئاخ تنا  ـد كـ قل

بنجتت تناك  ام  اًمئاد  يتلا   ، اھتدلاو نم  هتبستكا  اھنأ  دقتعت  يذلا  فوخلا 
. اھتیقرت لبق   ، رھشأ ةینامث  ذنم  ادنیل  علھ  تابون  تأدب  دقل   . تارئاطلا
امدنع  ، رجاتملا دحأ  يف  تثدح  دق  ىلوألا  اھعلھ  ةبون  نأ  ادنیل  تركذتو 
عیطتست يھف ال  تبسلا , موي  اھقوست  ءانثأ  يف  ةوقب  قدي  اھبلق  تظحال 

اذھ ثودح  ببس  مھف 
نم اھیف  قرعتت  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يھ  هذھ  تناك   . رعذلا اھكلمتو 
تبھذ كلذلو  ؛  ةیبلق ةمزأ  يناعت  اھنأ  تدقتعا  تقولا  كلذ  يف   . فوخلا

, ىفشتسملاب ئراوطلا  ةفرغ  ىلإ 
ةمزأ يناعت  نكت  مل  اھنأب  بیبطلا  اھربخأ   ، تاصوحفلا نم  ةلسلس  دعبو 

. ةدیج ةحصب  اھنأو  ةیبلق 
اھتیقرت ىتح  ًاّيرھش  نیترم  وأ  ةرم  علھلا  تابونل  ضرعتت  ادنیل  تلظ 

تناك  . عوبسألا يف  تارم  ةدع  فوخلا  اھباتني  ناك   ، اھتیقرت ذنمف   . اًرخؤم
، عراستت اھبلق  تاقد 

ةفا ــ ضإلابو س.  ــ فنتلا ي  ــ ةبوع ف ــ ينا ص ــ عتو  ، قر ــ عتت تنا  ــ كو
تنا ، كـ ةرئا ـ طلا اھ  ـ يف لقت  ـ ست تنا  ــ ي ك ــ تلا تار  ــ تفلا ى  ــ لإ
". لزن ـ ملا ـى فـي  تح ةأ -  ـ جف  " ًانا ـ يحأ ثد  ـ حت علھ  ـ لا رعا  ـ شم

امك اًمامت  ةعرسب  يفتخت  مث  قئاقد  عضبل  رمتست  اھعلھ  ةبون  تناكو 
. كلذ دعب  تاعاس  عضبل  رتوتلاب "  " رعشت تناكو   . ةعرسب تثدح 

ـة, معاد ةر  ـ سأو نود  ـ يج ءاقد  ـ صأ َّيد  ــ لو ي , ــ سفن م  ــ عدأ ي  ــ ننإ "
شي ـ عأ اًم مـا  ـ ئادو  . تارد ـ خملا لوا  ـ نتأ وأ  تا  ـ يلوحكلا بر  ـ شأ الو 

تنا كـ اذ لـي؟ ." ثد هـ ـ حي اذا  ـ ملف  . ةد ـ يج ةا  ـ يح
يھ ةیسیئرلا  اھتمدص  تناكو   . ةنزاوتمو  ، ةدھتجم  ، ةدیعس ةایحب  عتمتت 

تدجو كلذ  عمو   ، ةدشب هدقتفت  تناك  دقل   . ماعب كلذ  لبق  اھدلاو  ةافو 
اھتاقالع يف  ءازعلا 

نم مغرلا  ىلعو   . اھنم برقلاب  نوشیعي  اوناك  نيذلا   ، اھيوخأو  ، اھتدلاو عم 
، طغضلاب ةعتمتسم  ادنیل  تدب   ، قاشلا لمعلا  بلطتت  تناك  اھتفیظو  نأ 

تناك اھنأ  مغر 
. اھیف نيرخآلا  ءارآو  اھئادأ  لایح  اًریثك  قلقت 



اذ ــ ةياھ ه ــ ى ن ــ تح ؟  علھ ــ لا تا  ــ بون اد  ــ نیل ينا  ــ عت تنا  ــ اذا ك ــ مل
تا ـ بون مھ  ـم فـ لعت اد فـي  ـ نیل مد  ـ قت عبا  ـ تن فو  ، سـ با ــ تكلا

ني ـا بـ میف طباور  ـ لا ـد عـن  يزملا ـم  لعت لال  ـن خـ مو اھ , ـ علھ
ىلع بلغتلا  ادنیل  ملعتت  مل   ، اھتایكولسو  ، اھراكفأو  ، ةیندبلا اھتالعافت 
ةمئاد ةئداھ  ةرفاسم  كلذك  تحبصأ  امنإو   ، بسحف اھقلق  ةرادإو  اھعلھ 

. تارئاطلاب لقنتلا 
ادنیل تالكشم  مھف 

فو ــ خلا بنا  ــ ى ج ــ لإ  ، ًانازحأو ع،  ــ لھ تا  ــ بون ينا  ــ عت اد  ــ نیل تنا  ــ ك
. قلقلا ـة بـ طبترم تالك  ـ شم اھ  ـ عیمجو تارئاطلا -  رف بـ ـ سلا مـن 

دوجو فـي ـ ملا جذو  ـ منلا مادخت  ـ سا ـن  كمي لھ  فـ
براجت ةسمخلا  تالاجملا  صخلت  فیك  ظحال  ؟  قلقلا مھفل  لكشلا ٢-١ 

. ادنیل
. ةیفیظولا ةیقرتلاو   ، يدلاو توم  فقاوم :  / ةیتایح تاریغت  ةئیبلا /

؛ ةعراستم بلق  تاقد  ؛  فوخلا نع  جتانلا  قرعتلا  ةیندب : تاباجتسا 
. لاعفنا ؛  سفنتلا يف  ةبوعص 

. رعذو  ، لاعفناو  ، فوخ ةیجازم : تالاح 
. ةیقرتلا نع  يلختلا  يف  ریكفتلا  ؛  تارئاطلاب رفسلا  بنجت  تایكولس :

رومألا تذخأ  اذإ  اذام  "، و" رضتحأ انأ  "، و" ةیبلق ةمزأ  يناعأ  انأ  : " راكفأ
اذإ ثدحي  فوس  ئیس  رمأ  ؟"، و" فیكتلا عطتسأ  ملو   ، اًئیس ىحنم 

". ةرئاطلاب ترفاس 
. بائتكالا فصي  امك  قلقلا  ءازجألا  يسامخ  جذومنلا  فصي   ، ىرت امك 
ام ةداع   ، بائتكالا عمف  بائتكالاو , قلقلا  نیب  تافالتخالا  ضعب  ظحال 

ىلع تاریغتلا  يوطنت 
، با ــ ئتكالا ع  ــ . م قاھرإلا ــ روع ب ــ شو برط , ــ ضم مو  ــ ن ؤطا -  ــ بت
ـه نأ نود  ـ جي سا  ـ نلا نأ  ـي فـي  سیئرلا يكول  ـ سلا ري  ـ غتلا ل  ــ ثمتي

نو مـن ـ للقي كلذ  ـ لو ؛  رومألا ما بـ ـ يقلا بع  ـ صلا مـن 
عاتمت ـ سالا اد  ـ نیل تف  ـ صو  . سا ـ نلا نود عـن  ـ عتبي ةدا مـا  ـ عو ـل  معلا
تنا ـة كـ نیعم اًرو  ـ مأ ـب  نجتت تنا  اھ كـ ـ نكلو  ، اھ ـ لمعبو سانلا  بـ

، قلقلا رع بـ ـ شن امد  ـ نع  . قلقلا اھرع بـ ـ شُت
. انكولس يف  اًعویش  رثكألا  ریغتلا  وھ  بنجتلا  نوكي 

نإ  . قلقلاو بائتكالا  يف  ءيشلا  ضعب  اًفلتخم  ریكفتلا  نوكي   ، اًریخأو
دقنلاو  ، سأیلاو  ، ةیبلسلا ىلإ  لام  ثیح   ، ًابیئك اًریكفت  ترھظأ  نب  راكفأ 

ریكفت ناك  امنیب   . يتاذلا
يننإ  )" يثراكلا ریكفتلا  ىلإ  برقأ  ناك  دقف   . قلقلل ةبسنلاب  اًدوھعم  ادنیل 
ةلحر  ) ةنیعم ةیلبقتسم  ثادحأ  نأشب  اًفوخت  نمضتو  ةیبلق )" ةمزأ  يناعأ 

بناج ىلإ  ةرئاطلاب )



"(. ؟ فیكتلا عطتسأ  ملو   ، اًئیس ىحنم  رومألا  تذخأ  اذإ  اذام   )" ماع فوخت 
راكفأ زكرت  امنیب   ، رضاحلاو يضاملا  ىلع  زكرت  ام  ةداع  ةبیئكلا  راكفألا  نإ 

رضاحلا ىلع  قلقلا 
. لبقتسملاو

ةزیمملا تافصلا  رثكأ  ـ١٥  لاو ـ١٤،  لاو ـ١٣،  لا لوصفلا  صخلت  فوسو 
ضارعأل اًسایق  ـ ١٣  لا لصفلا  رفويو  نیتفلتخملا , نیتیجازملا  نیتلاحلل 

لصفلا رفويو   ، ةعئاشلا بائتكالا 
. ةعئاشلا قلقلا  ضارعأل  اًسایق  ـ ١٤  لا

! شیعلا قحتست  يتایح ال  اسيرام :
، اھ ـ جلاعم لوألا مـع  اھ  ـ عامتجا لال  ـ خف اًّد , ـة جـ بئتكم ـا  سيرام تنا  ــ ك

تأد اھ بـ ـ نأو ـد  يازتم ـو  حن ـى  لع ةبرط  ـ ضم تنا  اھ كـ ـ نأ تف  ـ شك
, ةرطي ـ سلا جر عـن  ـ خت رو  ـ مألا نأ  رع بـ ـ شت

ناك  . ةیضاملا ةتسلا  رھشألا  رادم  ىلع  اًءوس  دادزا  اھبائتكا  نإ  تلاقو 
امدنع ةرم  لبق -  نم  نیترم  ریطخ  بائتكال  تضرعت  اھنأل  ؛  اھفیخي بائتكالا 

ةنماثلا يف  تناك 
نيرشعلاو ةسماخلا  يف  تناك  امدنع  ىرخأ  ةرمو   ، اھرمع نم  ةرشع 

تحازأ نیتعماد  نینیعبو   . نیترملا يف  راحتنالا  تلواح  دقو  اھرمع -  نم 
بودنلا نع  تفشكو  اھمك 

. ىلوألا اھراحتنا  ةلواحم  نع  ةجتانلاو  اھمصعم  ىلع  ةدوجوملا 
اھرمع ناك  امدنع  اھدلاو  نم  برضلاب  يدسجلا  ءادتعالل  اسيرام  تضرعت 
نم ةرشع  ةعبارلا  تغلب  امدنعو   . ةرشع ةعبارلاو  ةسداسلا  نیب  حوارتي 

لصفنا  ، اھرمع
ةروصب لعفلاب  اھسفن  يف  اسيرام  تركف   ، تقولا كلذ  لولحبو   . اھادلاو

. اذكھ يدلاو  ينيذؤي  ىتح  ةئیس  ةاتف  يننأ  دب  هنأ ال  تررق  دقل  : " ةیبلس
بارتقالا ىشخأ  تنك 

يننأ نودقتعي  دقف   ، يل ثدح  ام  اوملع  اذإ  مھنأل  ؛  نيرخآلا لافطألا  ىلإ 
يننوذؤیس مھنأ  دقتعأ  تنك  يننأل  ؛  رابكلا نم  كلذك  ةفئاخ  تنكو   . شحو

". يدلاو لثم 
نم جاوزلا  ىلع  تقفاوف  لزنملا , نم  بورھلل  ةصرف  لوأ  اسيرام  تمنتغا 
، اھرمع نم  ةرشع  ةعباسلا  يف  يھو  هب  تجوزت  دقل   . لراك اھلیمز 

اھنبا تبجنأ  ام  ناعرسو 
اھلفط دلوم  نم  ةریصق  ةرتف  دعب  الصفنا   ، تاونس ثالثب  كلذ  دعبو   ، لوألا

، ىرخأ ةرم  تجوزت   ، رمعلا نم  نيرشعلاو  ةثلاثلا  تغلب  امدنعو   . يناثلا
اھجاوز رمتساو 

اھنايذؤي اناكو  تایلوحكلل  اًنمدم  نیجوزلا  الك  ناك   . طقف نیتنس  يناثلا 
. ًاّیندب



ـد عب اًرھ  ةد ١٨ شـ ـ مل با  ـ ئتكالل اھ  ــ ضرعت ن  ــ مغر م ــ لا ى  ــ لعو
با ـ ئتكالا ةر  ـ تف ىو مـن  ـ قأ ـا  سيرام تجر  ، خـ ينا ـ ثلا اھلا  ـ صفنا

ءا ـ نتعالا عیطت  ـ ست اھ  ـ نأ ترر  ـد قـ قف  . اھ ـ تایح ـك مـن  لت
تأدبف نیقباسلا  اھیجوز  نم  يأ  نود   ، اھدرفمب لضفأ  وحن  ىلع  اھیلفطب 

ةروخف تناكو  ةدودو  اًّمأ  تناك  دقل   . اھسفنب اھیلفط  معدتو  لمعت 
ناكو يئزج  ماودب   ، نآلا اًماع  غلابلا ١٩   ، ربكألا اھلفط  لمع  دقل   . اھیلفطب
يف ةدیج  ةروصب  يدؤي  رغصألا  اھلفط  ناكو  ؛  ةیلحم ةیلك  يف  ًابلاط 

. ةسردملا
ةكرش ىدل  ةيرادإ  ةدعاسم   ، اًماع نآلا ٣٦  غلبت  يتلا   ، اسيرام تلمعو 

اھعامتجا لالخف   . اھتاذل ةدقان  تناك   ، ةلماع مأك  اھحاجن  مغرو  ةیعانص ,
، اھجلاعم عم  لوألا 

اھيدي ىلإ  ةقدحم   ، يرصبلا لصاوتلا  نم  نكمم  ردق  لقأب  تماق 
تألتماو مستبت , ملو  ةبیتر  ةربنب  تثدحتو   . اھرجح يف  نیتعوضوملا 

تابسانم ةدع  يف  عمدلاب  اھانیع 
لبقتسملا اھل  ادب  فیكو  ةمیقلا " ةميدع  تناك "  فیك  نع  تثدحت  امدنع 

امب ناریبك  نالفطلاف  ؛  يسفن لتق  يف  رثكأو  رثكأ  ركفأ  يننإ   " . ًابیئك
, امھیسفنب ءانتعالل  يفكي 

". دیحولا بورھلا  قيرط  وھ  توملاف  اذل ,  . اًدبأ يملأ  يھتني  نلو 
ةبسنلاب اًّدج  ةملؤم  اھتلعج  يتلا  رومألاو  اھتایح  لوح  لاؤس  ىلع  اًّدرو 

دادزا امدنعف   . مویلا لاوط  ديدشلا  نزحلاب  روعشلا  اسيرام  تفصو   ، اھل
ىلع اًءوس  اھبائتكا 

بع ــ صلا ن  ــ ه م ــ نأ تد  ــ جو  ، ةي ــ ضاملا ةت  ــ سلا رھ  ــ شألا راد  ــ م
د ــ قل  . اھ ــ تفیظو ى  ــ لع زیكر  ــ تلاو ل  ــ معلا د  ــ يازتم و  ــ حن ى  ــ لع

اھفر ــ شم ن  ــ ًاّیبا م ــ تك اًرا  ــ طخإو نییھف  ــ نيريذ ش ــ حت ت  ــ قلت
رثكأ اھسفن  تدجوو   . همكو اھلمع  ةدوجو   ، دیعاوملا يف  ةقدلا  صوصخب 

. اًزیفحت لقأو  اًقاھرإ 
ىلع بیجت  نكت  ملف  اھدحو , كرتُت  نأ  ىوس  ديرت  نكت  مل   ، لزنملا يفو 
نم ردق  ىندأ  دعت  تناكو  ءاقدصألا , وأ  ةلئاعلا  ىلإ  ثدحتت  وأ  فتاھلا 

مث  ، اھیلفطل تابجولا 
. مانت ىتح  زافلتلا  ةدھاشم   ، اھتفرغ يف  اھسفن  سبحت 
يكولسلا جالعلا  نأب  ةعنتقم  اسيرام  نكت  مل  لوألا  عامتجالا  يف 

اھنأب اھتلئاع  بیبط  تدعو  دق  تناك  اھنكلو   ، اھدعاسي فوس  يكاردإلا 
نأ تدقتعا  دقل   . هبرجت فوس 

، جالعلا اذھ  حجني  مل  اذإ  هنأو   ، ریخألا اھلمأ  وھ  يكاردإلا  يكولسلا  جالعلا 
نأ لوقلا  نع  ينغو   . يقبتملا دیحولا  رایخلا  وھ  راحتنالا  نوكي  فوسف 

اًقلق ناك  اھجلاعم 



يف نسحتلاب  روعشلا  يف  ءدبلا  ىلع  اھتدعاسم  دارأو  اسيرام  لوح  اًّدج 
هتراشتسال يسفن  بیبط  ىلإ  جلاعملا  اھلاحأو   . نكمم تقو  برقأ 

دق ةيودألا  تناك  ام  اذإ  ةفرعمل 
تاداضم نم  يضاملا  يف  دفتست  مل  اھنأ  نم  مغرلا  ىلع   ، اھدعاست

اھتالاح عبتت  ىلع  كلذك  اھجلاعمو  اسيرام  تقفتاو   . لیلق ردقب  الإ  بائتكالا 
ىلع اھتطشنأو  ةیجازملا 

طابترا كانھ  ناك  ام  اذإ  ةفرعم  ناعیطتسي  ثیحب   ، يلاتلا عوبسألا  رادم 
. موي لك  لالخ  اھلعفت  يتلا  رومألاو  ةیجازملا  اھتلاح  نیب 

اسيرام تالكشم  مھف 
مھفل لكشلا ٢-١  يف  دوجوملا  ءازجألا  يسامخ  جذومنلا  انمدختسا  اذإ 

يف نبو  اسيرام  نیب  هباشتلا  هجوأ  ضعب  ىرن  نأ  اننكمي   ، اسيرام بائتكا 
ةلاحلاو  ، ریكفتلا طامنأ 

ةمھملا ةیتایحلا  فقاوملا  نكلو  ةیندبلا , رعاشملاو   ، كولسلاو  ، ةیجازملا
. اھتلوفط نم  ركبم  تقو  يف  تأدب  دق  اسيرام  بائتكا  يف  مھست  يتلا 

يسامخ جذومنلا  اھجلاعمو  اسيرام  تمدختسا  فیك  ىرتس  يلي  امیفو 
. اھبائتكا مھفل  ءازجألا 

ياجوز ؛  برضلاب َّيلع  ىدتعا  يدلاو  فقاوم : / ةیتایح تاریغت  ةئیبلا /
نیلفطل ةدلاو  يننإ  ؛  يتلماعم اءاسأو  تایلوحكلل  نینمدم  اناك  ناقباسلا 

ریثكلا ؛  ةقھارملا نس  يف 
. لمعلا يف  يفرشم  نم  ةرداصلا  ةیبلسلا  ةعجارلا  ةيذغتلا  نم 

بائتكا ةیجازم : تالاح 
. تقولا بلغأ  ةقھرم  ةیندب : تاباجتسا 

يكبأ ؛  يئاقدصأو يتلئاع  بنجتأ  يننإ  ؛  ةبوعصب لمعلا  تایكولس :
. نیترم يسفن  لتق  تلواح  ؛  يسفن حرجأ  ؛  ةلوھسب

يتایح  " ،" اًدبأ نسحتأ  نل   " ،" ةلشاف يننإ   " ،" ةدیج تسل  يننإ  : " راكفأ
". يسفن لتقأ  امبر   " ،" اھنم سوئیم 

ببسب ةبئتكم  ءاقبلا  اھل  ردقم  اسيرام  نأ  نودقتعي  دق  سانلا  ضعب 
. اًحیحص اذھ  نكي  مل   ، ىرتس امكو   . ةبعصلا ةیتایحلا  اھبراجت 

. ةیلاثم رثكأ  نوكأ  نأ  ىلع  يندعاس  كیف :
ثالث دعب  جالعلا  اًماع -  رمعلا ٤٩  نم  غلبي  ةكرش  ريدم  وھو  كیف -  أدب 

( AA نیلوھجملا (  لوحكلا  ينمدم  ةسسؤم  ىلإ  همامضنا  نم  تاونس 
فقوتلا ىلع  هتدعاسمل 

عتمتيو مس  هلوط ١٨٠  زواجتي  يذلا  كیف -  لصو   . تایلوحكلا لوانت  نع 
ةلذب يدتري  ناك  ثیح   ، سبلملا قینأ  لوألا  هعامتجا  ىلإ  ةیضاير -  ةینبب 

قنع طابرو  ةيدامر 
بذشُملا هرعش  نم   ، ًاّیلاثم هرھظم  نم  ءزج  لك  ناك   . نوللا يئانتسك 



. ةيانعب عململا  هئاذح  ىلإ 
نع اًدعتبم  كیف  لظ   ، تایلوحكلا لوانت  يف  ةرركتملا  هتابغر  مغرو 
دادزت تناكو   . ةیضاملا ثالثلا  تاونسلا  يف  تقولا  ةیبلاغ  تایلوحكلا 

ىلإ تایلوحكلا  لوانت  يف  هتبغر 
لا ــ عفنالا وأ  نزحلا  ــ رع ب ـــ شي نا  ــــ امد ك ــــ نع ى  ــــ صقألا د  ــــ حلا
ال : " ه ــ سفنل لو  ــ قي نا  ــ ، ك تا ــ قوألا ك  ــ لت ي  ــ فو ب.  ــ ضغلا وأ 
لوا ــ نت ى  ــ لإ جا  ــ تحأ ي  ــ ننإ  . رعا ــ شملا هذ  ــ ل ه ــ محت عیطت  ــ سأ

ةسسؤم تاعامتجال  هروضح  نإ  نسحتلاب ." رعشأ  يكل  تایلوحكلا 
تایلوحكلا لوانت  ةمواقمو   ، اًمظتنم نكي  مل  نیلوھجملا  لوحكلا  ينمدم 

ةبوعص لثمي  لازي  ناك ال 
. هل ةبسنلاب 

ة ــ يجازملا تالا  ــ حلا ن  ــ تار م ــ تفل ضر  ــ عتي ك  ــ يف نا  ــ ك
اًصخ ــ ش  " اھ ــ لالخ ه  ــ سفن ىر  ــ نا ي ــ ي ك ــ تلاو ة،  ــ ضفخنملا

ـم ظعم ـًال فـي  عفنم نا  ـ كو ـًال ." شاف ـة"، و" میقلا ميد  ــ "، و"ع اًئي ــ س
اًرار مـن ـ كتو اًرار  فو مـ ـ ختي نا  تا كـ ـ قوألا هذ  لال هـ ــ خو  . نا ــ يحألا

مغر مـن ـ لا ـى  لع  ، ءادألا ءو  بب سـ ـ سب ـه  لمع ـل مـن  صفُي ـه قـد  نأ
تا ـ مییقت رارمت  ـ ساب ـى  قلتي نا  ـه كـ نأ ـة  قیقح

وھ لصتملا  نوكي  نأ  عقوتي  ناك   ، هفتاھ سرج  نري  ناك  املكو  ةدیج ,
رعشيو شھدني  ناكو  لمعلا , نع  هلصفب  هربخي  لمعلا  يف  هسیئر 

ثدحي مل  ةرم  لك  يف  ةحارلاب 
. اذھ اھیف 

اھنأ مغرو  ةيرودلا , بضغلا  تابون  عم  لماعتلا  يف  ةبوعص  دجي  ناك  امك 
عم هتقالع  صخي  امیف  ةصاخو   ، اًّدج ةرمدُم  تناك  دقف   ، اًریثك ثدحت  مل 

. يدوج هتجوز 
نير ال ــ خآلا نأ  ــ رع ب ــ شي امد  ــ نع اًعير  ــ ب س ــ ضغي نا  ــ د ك ــ قف
وأ ـه  تلماعم نوئي  ـ سي وأ  ـة  ملاظ ـة  قيرطب نوفر  ـ صتي وأ  ه  ــ نومرتحي

نومتھ ـه ال يـ نم نیبير  ـ قلا ـك  ئلوأ نأ  ود  ـ بي امد  ـ نع
هذھ تناك  امدنع  نكلو  لزنملا  يف  هبضغ  مظكي  ناك  دقل   . هرعاشمب

ةریبك ةعرسب  هباصعأ  دقفي  ناك   ، لزنملا يف  ثدحت  فقاوملا  نم  عاونألا 
ناكو  . بضغ ةبون  يف  رجفنيو 

ناك يذلا  رمألا  وھو   ، ديدشلا مدنلاو  لجخلا  رعاشم  تابونلا  هذھ  عبتي 
. ةمیقلا مادعنا  راكفأ  نم  اًديزم  ریثي 

هنأب اًماع  ةدمل ٢٥  رمتسا  يذلا  تایلوحكلا  عم  هعارص  كیف  فصو  دقل 
يتاذلا مارتحالاو   ، ةءافكلا مادعنا  نم  ةرمتسم  رعاشم  نع  جتان 

اًئیش نأب  ساسحإلاو   ، ضفخنملا
هنأب رعشي  ناك   ، تایلوحكلا لوانتي  ناك  امدنعو   . هل ثدحیس  اًعزفم " "



لوانت نع  هفقوت  نكلو  ةرطیسلا ." تحت  ، و" ىوقأو  ، ًالاح نسحأ 
ىلع ءوضلا  عضو  تایلوحكلا 

، ضفخنملا يتاذلا  مارتحالاو   ، قلقلاو  ، ةمیقلا مادعناب  ةقیمعلا  هرعاشم 
. تایلوحكلا نامدإ  اھیفخي  ناك  يتلا 

دشني صخش  كیف  نأ  حضاولا  نم  حبصأ   ، جالعلا نم  ركبم  تقو  يفو 
اذإ "، و" ئیس تنأف   ، أطخ تبكترا  اذإ  : " هل نالوقي  هادلاو  ناك  دقف  لامكلا ,

اًئیش لعفتس  تنك 
اذإ : " هسفنل ًالئاق  كیف  جتنتساف  ةبئاص ." ةروصب  هلعفاف   ، قالطإلا ىلع 

". لشاف انأف   ، ًاّیلاثم نكأ  مل 
اًم ــ جن نا  ــ يذ ك ــ لاو  ، جود ه،  ــ نم ر  ــ بكأ خأ  ع  ــ ك م ــ يف أ  ــ شن

رع ـ شي ـك  يف نا  ـًال، كـ فط نا  امد كـ ـ نعو  . اًقو ـ فتم ًابلا  ـ طو ًاّي  ــ ضاير
اھ ـ عیمج امھ  ـ تفطاعو  ، امھ ـ بحو  ، هيد ـ لاو ـل  بقت نأ  بـ

، ةددعتم قرطب  امھبح  هل  نارھظي  اناك  هيدلاو  نأ  مغرو   . هئادأ ىلع  دمتعت 
رعش دقل   . جودب امھرخفك  هب  نارخفي  امھنأب  اًقلطم  رعشي  نكي  مل 

نوكي يكل  طغضلاب 
ىدحإ يف  لجس  تاونسلا  ىدحإ  يفو   . ةضايرلاو ةسردملا  يف  لضفألا 

دحأ نأل  ؛  طابحإلاب رعش  كلذ  عمو   ، مدقلا ةرك  يف  ةریبكلا  تايرابملا 
نیترم لجس  قيرفلا  يف  هئالمز 

. هل ةبسنلاب  ًایفاك  نكي  مل  دیجلا  ءادألاف   . اھسفن ةارابملا  يف 
دقل  . لضفألا نوكي  نأ  رثكأف  رثكأ  بعصألا  نم  كیف  دجو   ، غلاب صخشكو 
نم هتمیق  ىلع  اًمكاح   ، قيوستلا ريدمو   ، بألاو  ، جوزلا راودأب  علطضا 

لك يف  هئادأ  لالخ 
تالاجم نم  يأ  يف  يلاثم  هنأب  رعش  ام  اًردانو   . راودألا هذھ  نم  رود 

اذإف  . هل نيرخآلا  صاخشألا  مییقت  لوح  قلقلا  مئاد  ناكو  كلت  ةایحلا 
ءاضرإل لوطأ  تاعاسل  لمع 

ةبیخ يف  ببستلا  نم  لزنملا  ىلإ  هتدوع  ءانثأ  يف  قلقي  ناك   ، هسیئر
. هلافطأو هتجوز  لمأ 

روع ــ شلل قر  ــ ن ط ــ اًثحا ع ــ جال ب ــ علا ى  ــ لإ ك  ـــ يف ى  ــــ تأو
ن ــ د م ــ يزمب روع  ــ شلا ى  ــ لإ اًع  ــ لطتمو ه  ــ سفن لا  ــ يح ن  ــ سحتلاب
اًد ــ عتبم ءا  ــ قبلا ي  ــ ةدعا ف ــ سملا د  ــ يري نا  ــ ه ك ــ نأ ا  ــ مك ة , ــ قثلا

ن ــ ع
لك  ، رظنا : " ةكحضب جلاعملا  ربخأ   ، ىلوألا هتسلج  ةياھن  يفو   . تایلوحكلا

حرتقاو اًدیعس ." نوكأس  يلاتلابو   ، ًاّیلاثم ينلعجت  نأ  وھ  كنم  هديرأ  ام 
هنأ كیف  ىلع  جلاعملا 

اضرلاب روعشلا  ىلع  هتدعاسم  وھ  جالعلا  فادھأ  دحأ  نوكي  نأ  بجي  امبر 
، ةظحل دعبو  هقير , كیف  علتباف   . بویع نم  هیف  ام  لكب   ، وھ امك  هسفن  نع 



. هسأرب أموأ 
كیف تالكشم  مھف 

. ةد ــ حاو ة  ــ يوق ة  ــ يجازم ة  ــ لاح ن  ــ ر م ــ ثكأ انيد  ــ نو ل ــ كي  ، ًانا ــ يحأ
تا ــ بون ينا  ــ عي نا  ــ ا ك ــ مك  ، اًق ــ لقو ًابئ  ــ تكم ك  ــ يف نا  ــ د ك ــ قف

جذو ـ منلا ـه  جلاعمو ـك  يف امد مـأل  ـ نعو ـة.  يرود ب  ــ ضغ
نب بائتكا )  ) عم هباشتلا  هجوأ  ضعب  كانھ  ناك   ، ءازجألا يسامخ 

. اًضيأ ادنیل  قلق )  ) عمو اسيرامو 
ذنم تایلوحكلا  نامدإ  نع  فقوتم  هبش  فقاوم : / ةیتایح تاریغت  ةئیبلا / 
يكل يسفن ) لبق  نمو  نيدلاولا  لبق  نم   ) رمتسم طغض  ؛  تاونس ثالث 

. لضفألا نوكأ 
. داھجإ ؛  بضغ ؛  ةبوعصب مونلا  ةیندب : تاباجتسا 

. داھجإو ؛  بضغو ؛  بائتكاو ؛  لاعفنا ةیجازم : تالاح 
تاعامتجا بنجتأ  ًانایحأ  ؛  تایلوحكلا لوانت  تابغرل  يدصتلا  تایكولس :

ءيش لك  لعفأ  نأ  لواحأ  ؛  نیلوھجملا تایلوحكلا  ينمدم  ةسسؤم 
. ةیلاثم ةروصب 

لصفُأ فوس   " ،" لشاف انأ   " ،" ةمیقلا ميدع  انأ   " ،" اًدیج تسل  انأ  : " راكفأ
اذإ  " ،" ثدحي فوس  عزفم  ءيش   " ،" ًالھؤم تسل  انأ   " ،" يلمع نم 

انأف  ، أطخ تبكترا 
". يردق نم  صقتني  هنإف   ، ام صخش  يندقتنا  اذإ   " ،" ئیس

ةزي ــ مم ةم  ــ س تاذ (  ــ لل اًد  ــ قانو ًاّیبل  ــ ك س ــ يف ري  ــ كفت نا  ــ د ك ــ قل
ة ــ قثلا ص  ــ قنو  ، اًفو ــ خت كلذ  ــ نم ك ــ ضت ا  ــ مك با ,) ــ ئتكالل

(. ـق لقلل ةزي  ـ مم ةم  سـ ـة (  يثراكلا تا  ـ عقوتلاو  ، سفنلا بـ
، ةلاد ــ علا ايا  ــ ضق هرا  ــ كفأ تنم  ــ ضت  ، اذ ــ ى ه ــ لإ ةفا  ــ ضإلابو

ةزي ـ مم ةم  سـ نير (  ـ خآلا ـة مـن  لماعملا ءو  ـ سل ضر  ــ عتلاو  ، ءاردزالاو
تالك ـ شمو ةبوع  ـ صب مو  ـ نلا نأ  ـا  مك ـب .) ضغلل

بضغلل تاباجتسا  ىتح  وأ  قلقلا  وأ  بائتكالل  تامالع  نوكت  دق  ةدعملا 
اًجاعزإ رثكألا  وھ  قلقلا  ناك   ، ثالثلا ةیجازملا  تالاحلا  نیب  نمو   . داھجإلاو

مظعم يف  كیفل 
يتلاو هتایح  يف  طقف  ةنیعم  فقاوم  كیف  بنجت   ، ادنیل لثمف   . تقولا

نم ديدعلا  اسيرامو  نب  نم  لك  بنجت   ، ركذتت امكو   . هقلقب ةطبترم  تناك 
اناك امھنأل  فقاوملا 

. نیبئتكم
ةروصب كتایح  يف  ةسمخلا  تالاجملا  هذھ  لعافتت  فیك  مھف  لجأ  نمو 

. ةیلاتلا ةحفصلا  يف  ةدوجوملا  لمعلا ٢-١  ةقرو  ألما   ، لضفأ



: فقاوم / ةیتایح تالكشم  / ةئیبلا

: ةیندب تاباجتسا 

: ةیجازم تالاح 

: تایكولس

: راكفأ

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
ةسمخلا ءازجألا  نیب  امیف  تاطابترالا  ضعب  ىرت  نأ  كنكمي  لھ 

كراكفأ ودبت  لھ   ، لاثملا لیبس  ىلعف  لمع ٢-١؟  ةقرو  يف  ةدوجوملا 
تدأ لھ  ؟  ةطبترم ةیجازملا  كتالاحو 

؟ كراكفأ وأ  ةیجازملا  كتالاح  ىلإ  كتایح  فقاوم  وأ  كتئیب  يف  تاریغت 
رمألاو  . ةطبترم ةسمخلا  ءازجألا  هذھ  نوكت   ، سانلا نم  ديدعلل  ةبسنلاب 

اذھ لضفب  هنأ  وھ  راسلا 
نأ نكمي  تالاجملا  دحأ  يف  ةریغصلا  ةیباجيإلا  تاریغتلا  نإف   ، طابترالا
ءانثأ يفو   . اًضيأ ىرخألا  تالاجملا  عیمج  يف  ةیباجيإ  تاریغت  ىلإ  يدؤت 



رغصأ نع  ثحبن   ، جالعلا
دنعو  . لماش يباجيإ  نسحت  ربكأ  ىلإ  يدؤت  نأ  نكمي  يتلا  تاریغتلا 
ىلع كدعاست  يتلا  ةریغصلا  تاریغتلا  ظحال   ، باتكلا اذھ  مادختسا 

مغرلا ىلعف   . نسحتب روعشلا 
رعشت يكل  ةيرورض  نوكت  دق  تالاجم  ةدع  يف  ةریغصلا  تاریغتلا  نأ  نم 
اذإ ةمھم  نوكت  ام  ةداع  ككولس  وأ  كریكفت  يف  تاریغتلا  نإف   ، نسحتب

ثادحإ ديرت  تنك 
فوس ةمداقلا  ةلیلقلا  لوصفلاو   . كتایح يف  مئاد  يباجيإ  نسحت 

. اذھ ثودح  ببس  حیضوت  ىلع  كدعاست 



ثلاثلا لصفلا 



ریكفتلا وھ  مھملا 
، ةیجازملا ةلاحلاو   ، ریكفتلا نأ  فیك  تملعت   ، يناثلا لصفلا  يف 

رثؤت اھعیمج  ةیتایحلا  فقاوملا  / ةئیبلاو  ، ةیندبلا تاباجتسالاو   ، كولسلاو
اذھ يفو  ضعبلا , اھضعب  يف 

ةداع كراكفأ  نإف   ، نسحتب رعشت  نأ  ديرت  امدنع  هنأ  ملعتت  فوس  لصفلا 
ملعت نأ  فیك  لصفلا  اذھ  فصيو   . هنم أدبت  نأ  بجي  يذلا  ناكملا  لثمت  ام 

كراكفأ نع  ديزملا 
. كتایح تالاجم  نم  ديدعلا  نیسحت  ىلع  كدعاسي  نأ  نكمي 

؟ ةیجازملا ةلاحلاو  ریكفتلا  نیب  طابترالا  ام 

ىلع كدعاست  اھب  ةطبترم  ةركف  كانھ  تناك   ، ةیجازم ةلاحل  تضرعت  املك 
يف دوجوم  كنأ  بھ   ، لاثملا لیبس  ىلعف  ةیجازملا , ةلاحلا  ىلع  فرعتلا 

قيدص ماقو   ، لفح
يف ؛  اًدبأ كیلإ  رظني  سكیلأ ال  نإف  ثدحتت , امدنعو   . سكیلأ ىلإ  كميدقتب 
. ةعاقلا ءاحنأ  يف  كفتك  قوف  رظني   ، ةزجوملا كتشقانم  لاوط   ، عقاولا

كدوارت دق  كلذ  دعب 
تالاح عبرأ  ةركف  لك  تحت  جردنتو   . فقوملا اذھ  يف  ةفلتخم  راكفأ  ثالث 

عم كباتنتس  اھنأ  دقتعت  يتلا  ةیجازملا  ةلاحلا  ىلع  ةمالع  عض   . ةیجازم
: ةركف لك 

. يلھاجت لالخ  نم  يننیھي  وھو  حقو , سكیلأ  ةركف :
مامتھا لاعفنا  نزح  بضغ  ةدحاو :) رتخا   ) ةلمتحملا ةیجازملا  تالاحلا 

. عیمجلل للملا  ببسأ  يننإ   . مامتھالل اًریثم  يندجي  سكیلأ ال  ةركف :
مامتھا لاعفنا  نزح  بضغ  ةدحاو :) رتخا   ) ةلمتحملا ةیجازملا  تالاحلا 

نم هعنمت  ةجردل  جعزنم  هنأ  لمتحملا  نم   . ًالوجخ ودبي  سكیلأ  ةركف :
. َّيلإ رظنلا 

مامتھا لاعفنا  نزح  بضغ  ةدحاو :) رتخا   ) ةلمتحملا ةیجازملا  تالاحلا 
ىلع دمتعت  ام  ةداع  اھاقلن  يتلا  ةیجازملا  تالاحلا  نأ  حضوي  لاثملا  اذھ 

تالاح ىلإ  يدؤت  نأ  نكمي  ام  ثدحل  ةفلتخملا  تاریسفتلاو  انراكفأ ,
نأ امبو   . ةفلتخم ةیجازم 

يذ كولس  ىلإ  يدؤت  دق  وأ  ةنزحم  نوكت  ام  ةداع  ةیجازملا  تالاحلا 
هیف ركفت  ام  ديدحت  مھملا  نمف   ،( حقو هنأب  سكیلأل  يلوق  لثم   ) بقاوع

كراكفأ ةقد  نم  ققحتلاو 
نم نوكیسف   ، ًالوجخ سكیلأ  ناك  اذإ   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . فرصتلا لبق 

وأ بضغب  تبجتسا  اذإ  كلذ  دعب  مدنت  دقو   ، حقو هنأ  دقتعت  نأ  أطخلا 
. طخس



اھسفن ةیجازملا  ةلاحلا  ىلإ  يدؤتس  اھنأ  دقتعت  دق  يتلا  فقاوملا  ىتح 
ةیجازم تالاح  ىلإ   ، عقاولا يف   ، يدؤت دق  ةفیظو -  نادقف  لثم  عیمجلل - 

تاعانقلا ببسب  ةفلتخم 
د ــ ، ق لا ــ ثملا لیب  ــ ى س ــ لعف ة.  ــ فلتخملا ةیصخ  ــ شلا تالالد  ــ لاو

ـة فیظولا ةرا  ـ سخ نوھ  ـ جاوي نيذ  ــ لا صاخ  ــ شألا د  ــ حأ لو  ــ قي
لو ـ قي ـد  قو بائتكالا , رع بـ ـ شيو ـل " شاف ـا  نأ : " ـه سفنل

رعشيو  ،" زییمت اذھ  ؛  يلصف يف  قحلا  مھيدل  سیل  : " هسفنل رخآ  صخش 
هذھ نكلو   ، اذھ بحأ  يننإ ال  : " هسفنل ثلاث  صخش  لوقي  دقو   . بضغلاب

ةبرجتل يتصرف 
. زفحتلاو لاعفنالا  نم  جيزمب  رعشيو   ،" ةديدج ةفیظو 

فقوم يف  انباتنت  يتلا  ةیجازملا  ةلاحلا  ديدحت  ىلع  دعاست  راكفألا  نإ 
راكفأ يف  ریكفتلا  يف  أدبن  ام  ةداع  ةیجازم  ةلاح  دوجو  درجمبو  هنیعب ,

ةیجازملا ةلاحلا  معدت  ةیفاضإ 
صاخ ــــ شألا ر  ــــ كفي  ، لا ــــ ثملا لیب  ــــ ى س ــــ لعف ا.  ــــ هززعتو
اھ ــ لالخ ن  ــ او م ــ ضرعت ي  ــ تلا قر  ــ طلا ي  ـــ نوب ف ــــ ضاغلا

بناو ــ جلا عي  ــ مج ي  ــ نوبئ ف ــ تكملا صاخ  ــ شألا ر  ــ كفيو  ، ءاذ ــ يإلل
ةیبل ــ سلا

نأ ينعي  اذھو ال   . رطخلا يف  نوركفي  نوقلقلا  صاخشألاو   ، مھتایحل
امدنع نكلو  ؛  ةداح ةیجازم  تالاحل  ضرعتن  امدنع  أطخ  نوكي  انریكفت 

ةیجازم تالاحب  رعشن 
يتلا تامولعملا  لھاجتن -  وأ  طقسن  وأ  هوشن -  نأ  ةیلامتحا  ديزت   ، ةداح
ةوق تدادزا  املك   ، عقاولا يف   . انتاعانقو ةیجازملا  انتالاح  قدص  ضقانت 

تداز  ، ةیجازملا انتالاح 
. انریكفت فرطت  ةیلامتحا 

: ةركف اندوارت  دقف  ام  لفح  لبق  ًالیلق  نیقلق  انك  اذإ   ، لاثملا لیبس  ىلعف 
قرخأ ودبأ  فوسو   ، اًددج اًصاخشأ  لباقأ  امدنع  لوقأ  اذام  فرعأ  نل  "

انك اذإ  نكلو  قحب ."
, لوقأ اذام  فرعأ  نل  : " انریكفت نوكي  فوسف   ، ةعفترم ةروصب  نیقلق 
لعجأ فوسو   ، رجنبلا نول  ىلإ  هنول  لوحتيو  ًالجخ  يھجو  لمحي  فوسو 

". ةكوحضأ يسفن  نم 
ةدع ىلإ  انبھذ  دق  اننأ  ةظحللا  هذھ  يف  ركذتن  نل   ، كلذ ىلإ  ةفاضإلاب 
ددجلا صاخشألل  هلوقن  ءيش  يف  ركفن  ام  اًمئاد  اننإو   ، لبق نم  تالفح 

هجوب اًدیج  اًتقو  يضقنو 
انراكفأب نیعاو  نوكن  نأ  دیفملا  نم  اذھلو  ًانایحأ , اذكھ  ركفي  انعیمج   . ماع

، انراكفأب نیعاو  نوكن  امدنعو   . دح ىصقأ  ىلإ  نیجعزنم  نوكن  امدنع 
نأ لھسألا  نم  نوكي 



نأ فیك  يلاتلا  لاثملا  رھظيو   . ةیجازملا انتلاح  ىلع  رثؤت  اھنأ  فیك  ىرن 
. اًءوس دادزي  اھبائتكا  لعجي  اسيرام  ریكفت 

. ةیجازملا ةلاحلاو  ریكفتلا  نیب  طابترالا  اسيرام :
اًمامت ةقداص  ةعانقلا  هذھ  تدبو  ةبوبحم , نكت  مل  اھنأ  اسيرام  تدقتعا 
لیختت نأ  عطتست  مل   ، لاجرلا عم  ةئیسلا  اھبراجتل  اًرظنو  اھل , ةبسنلاب 

نأ نكمي  هنأ  ىتح 
طابترالا يف  اھتبغر  بناج  ىلإ   ، ةعانقلا هذھو   . قدصب ام  صخش  اھبحي 
ویلوج  ، اھلیمز أدب  امدنعو   . بائتكالاب اھروعش  ىلإ  تدأ  ام -  صخشب 

تضرعت  ، اھیلإ بذجني 
: ةیلاتلا براجتلل 

يتلا ةرركتملا  ةیفتاھلا  تاملاكملا  صوصخب  تاقيدصلا  ىدحإ  اھتجعزأ  • 
!", اسيرام اي  ًابجعم  كيدل  نأ  دقتعأ  : " ةلئاق ویلوج  نم  اھاقلتت  تناك 

اذام : " اسيرام تباجأف 
( ةیباجيإلا تامولعملا  ةظحالم  مدع  ". ) اًریثك لصتي  هنإ ال  ؟  نيدصقت
طقف اذھ  لوقي  هنإ  : " اھسفنل تلاقو   ، اسيرام ةلماجمب  ویلوج  ماق  • 

( ةیباجيإ تامولعم  طاقسإ  ةدیج ( ." لمع  ةقالع  ىلع  ظافحلل 
نم : " اھسفنل اسيرام  تلاق   ، ءادغلا لوانتل  اھتلباقم  ویلوج  بلط  امدنع  • 
نم ءاتسي  هنأ  ةجردل  ةئیس  ةروصب  لمعلا  عورشم  حرشأ  يننأ  لمتحملا 

يفاضإلا تقولا 
(. يبلس جاتنتسا  ىلإ  زفقلا  ". ) عورشملا هقرغتسي  يذلا 

اًّدج اًعدبم  ناك  امھنم  ًّالك  نأ  دقتعي  هنإ  اھل  ویلوج  لاق   ، ءادغلا ءانثأ  يف  • 
يفاضإلا تقولا  ءاضقب  اًّقح  عتمتسا  هنإ  لاقو   ، عورشملا صخي  امیف 

هنأب اھربخأ  مث  اھعم ,
اذھ لوقي  نأ  لمتحملا  نم   ، هوأ : " اھسفنل اسيرام  تلاقف   . ةباذج اھدجو 

( ةیباجيإ تامولعم  طاقسإ  اًّقح ( ." هدصقي  الو  صخش  لكل 
 - تھوش وأ  تلھاجت -   ، ةبوبحم ریغ  اھنأب  ةعنتقم  تناك  اسيرام  نأ  امبو 
، اًّدج ةبئتكم  تناك  دقل   . اھتعانق عم  ةقستم  نكت  مل  يتلا  تامولعملا 

يف ةبوعص  دجت  تناكو 
نأ عیطتست  تناك  يتلاو  سانلا  اھلوقي  يتلا  ةیباجيإلا  رومألا  قيدصت 
قفاوتت يتلا ال  تامولعملا  لھاجت  نإ   . نسحتب روعشلا  ىلع  اھدعاست 

اننكمي ءيش  وھ  انتاعانق  عم 
تامولعم باعیتسا  ملعت  نإف   ، اسيرام ىلإ  ةبسنلابو   . هرییغت ملعت 

ئار ءيشل  ةيادب  نوكي  نأ  نكمي  بحلاب  اھترادجو  اھتیبذاج  لوح  ةیباجيإ 
ع.

؟ كولسلاو ریكفتلا  نیب  طابترالا  ام 



لیبس ىلعف   . قیثو وحن  ىلع  ةطبارتم  انتایكولسو  انراكفأ  نوكت  ام  اًمئاد 
هنأ دقتعن  انك  ام  اذإ  ءيش  لعف  ةبرجت  ىلع  انمادقإ  ةیلامتحا  ديزت   ، لاثملا

ىدم ىلعف   . نكمم
عبرأ يف  دحاو  لیم  ضكر  لیحتسملا  نم  هنأ  نویضايرلا  دقتعا   ، تاونس
نیئادعلا لضفأ  يھني  ناك   ، ملاعلا لوح  تاقابسلا  تایلاعف  يفف  قئاقد ,

تقو يف  اًدحاو  ًالیم 
رتسیناب رجور  يناطيربلا  ءادعلا  ددح  مث   . لیلقب قئاقد  عبرأ  نم  ربكأ 

زجاح رسكل  هتیجیتارتسإو  هضكر  بولسأ  يف  اھؤارجإ  هنكمي  تارییغت 
دقتعا دقل   . عبرألا قئاقدلا 

رییغتل دھجلا  نم  روھش  ةدع  لذبو   ، عرسأ ةروصب  ضكرلا  نكمملا  نم  هنأ 
رجور حبصأ  ماع ١٩٥٤،  يفو   . فدھلا اذھ  قیقحتل  هضكر  بولسأ 

ضكري لجر  لوأ  رتسیناب 
حاجنلا عیطتسي  هنأب  هتعانق  نإ   . قئاقد عبرأ  نم  لقأ  يف  لیم  ةفاسم 

. كولسلا رییغت  يف  تمھاس 
لضفأ أدب   ، يسایقلا مقرلا  مطح  نأ  درجمب  هنأ  رظنلل  تفاللا  نمو 

لقأ يف  لیم  ةفاسم  ضكر  يف  اًضيأ  ملاعلا  ءاحنأ  عیمج  يف  نیئادعلا 
سكعلا ىلعو   . قئاقد عبرأ  نم 

، ضكرلا يف  مھبیلاسأ  نم  اًریثك  نوءادعلا  كئلوأ  ریغي  مل   ، رتسیناب نم 
ضكرلا نكمملا  نم  هنأ  نودقتعي  اوحبصأ  دقف  ؛  مھتاعانق وھ  ریغت  يذلاف 

در ــ جم نإ   ، عبطلا ــ . ب ري ــ كفتلا اذ  ــ مھكول ه ــ عبتاو س  ، ةعرسلا هذھب 
نأ ي  ــ نعي ةعر ال  ــ سب ضكر  ــ لا ن  ــ كمملا ن  ــ ه م ــ نأ ة  ــ فرعم

ـل, عفلا ـل  ثم سي  ریكفتلا لـ . فـ كلذ ــ ما ب ــ يقلا ه  ــ نكمي عي  ــ مجلا
ـا ملك ـن  كلو

حاجنلا امبرو  هل  انتبرجت  لامتحا  داز   ، نكمم اًئیش  نأ  انداقتعا  ةوق  تدتشا 
. هیف

يھ كلت   . انكولس ىلع  رثؤت  ةیئاقلت " راكفأ  انيدل "  نوكت   ، ةیموي ةفصبو 
لیبس ىلعف   . مویلا لاوط  انسوءر  يف  أرطت  يتلا  روصلاو  تاملكلا 

عمجت يف  كنأ  لیخت   ، لاثملا
ةلئاعلا دارفأ  ضعبو   ، وتلل ميدقتلا  ةلواط  ىلع  ماعطلا  عضو  متو   . يلئاع

. نوثدحتي نیسلاج  نورخآلا  لظ  امنیب   ، مھقابطأ ءلمل  ةلواطلا  ىلإ  اوبھذ 
ثدحتت تنك  دقل 

ام بتكاو  ةیلاتلا  راكفألا  نم  ًّالك  لمأت   . قئاقد ةدمل ١٠  كمع  نبا  ىلإ 
. ةركفلا هذھ  كتدوار  اذإ  هلعفت  نأ  لمتحملا  نم  يذلا  كولسلا 

؟ كتدوار يتلا  ةركفلا  ىلع  اًدامتعا  ككولس  ریغت  لھ 
؛ انكول ـى سـ لع ر  ــ ثؤت ي  ــ تلا راكفألا  ــ ني ب ــ عاو نو  ــ كن ًانا ال  ــ يحأ



قا ـ طن جرا  ـة، خـ يئاقلت ةرو  ـ صب  ، ةعر ـ سب رھ  ـ ظت ةدا مـا  راكفألا عـ فـ
، ةدا ـ علا ـم  كحب فر  ـ صتن ىر  ـ خأ ًانا  ـ يحأو ـا.  نیعو

لیبس ىلعف   . تاداعلا هذھ  ىلإ  تدأ  يتلا  ةیلصألا  راكفألا  نیلھاجتم 
تأدب امبر   . انعم ام  صخش  فلتخي  امدنع  اًمئاد  ملستسن  امبر   ، لاثملا

: لثم ةعانقب  ةداعلا  هذھ 
لعفن مل  نإ  اننأل  ؛  عوضوملا لھاجتن  نأ  نذإ  لضفألا  نمف   ، انفلتخا اذإ  "

هجوت يتلا  راكفألاب  نیعاو  نوكن  ام ال  ةداع  اننإ  انتقالع ." مودت  نلف 
لوحتت امدنع  انكولس 

ریكفتلا نیب  طابترالا  حضوي  نب  ةایح  نم  لاثم  كانھو   . نیتور ىلإ  انلاعفأ 
. كولسلاو

. كولسلاو ریكفتلا  نیب  طابترالا  نب :
, ءادغلا لوانتل  هئاقدصأ  ةلباقم  نع  نب  عطقنا   ، يول هقيدص  ةافو  دعب 
يف  . اھب عتمتسي  نأ  داتعا  يتلا  ىرخألا  ةطشنألا  نع  اًضيأ  عطقناو 

نب ةلئاع  تدقتعا   ، ةيادبلا
رورم عم  نكلو   . يول ةافو  ىلع  هنزح  نم  اًءزج  ناك  هئاقدصأ  بنجت  نأ 
 - هتجوز تأدب   ، هئاقدصأ عم  عامتجالا  اًضفار  نب  رارمتساو  روھشلا 

امبر هنأ  يف  كشتت  يفلیس - 
. لزنملا يف  هئاقب  ءارو  ىرخأ  بابسأ  كانھ  نوكت 

ىلع هدر  مدع  ببس  نع  هتلأسو  نب  عم  يفلیس  تسلج   ، حابص تاذو 
رظتنن رمع  يف  اننإ  ؟  ىودجلا ام  : " لاقو هیفتك  زھف  هئاقدصأ , تاملاكم 

ةيأب توملا  اًعیمج  هیف 
نآلا يح  كنكلو  : " تلاقو  ، ديدش ءایتساب  يفلیس  ترعش  تناك ." ةقيرط 
نإ : " هسفنل لاقو  هیفتك  نب  زھف  اھب "! عتمتست  يتلا  ءایشألا  لعفا  - 

". بعوتست يفلیس ال 
يتلا راكفألاب  ًایعاو  نكي  مل  نب  نأل  ؛  قحب ةبعوتسم  يفلیس  نكت  مل 
هتلعج يتلا  بابسألا  اًمامت  اھل  حرشي  نأ  عطتسي  ملو   ، هكولس هجوت 

ةطشنألاب مایقلا  نع  فقوتي 
تناك هنأ  كردأ   ، هراكفأ ديدحت  نب  ملعت  امدنعو   . اھب عتمتسي  نأ  داتعا  يتلا 
يف رومألاب  مایقلا  ةدئاف  ام   . نوتومي عیمجلا  : " راكفألا نم  ةلسلس  هدوارت 

فوس يننأ  نیح 
نلف  ، ام ءيشب  مایقلا  يف  ًابغار  نكأ  مل  اذإ  ؟  لاح ةيأ  ىلع  عیمجلا  دقفأ 
رظتني رمع  ىلإ  لصو  دق  هنأ  نب  ررق   ، يول تام  امدنعو  يتقوب ." عتمتسأ 

اذھ رثأ  دقل   . توملا هیف 
داتعا يتلا  رومألاب  مایقلا  يف  هتبغر  ىلعو  هراكفأ  ىلع  يعولا 

. اھب عاتمتسالا 
نم ًالیلق  رغصأ  تناك  يتلا   ، يفلیس تدقتعا   ، كلذ نم  سكعلا  ىلعو 



نأو ةعتمملا  ةطشنألا  نم  نكمم  ردق  ربكأب  موقت  نأ  بجي  اھنأ   ، نب
هجولا ىلع  ةایحلاب  عتمتست 

ةرمت ــ سم ةرو  ـــ صب اھتاقيد  ــــ ىر ص ــــ تنا ت ــــ د ك ــــ قف ل.  ــــ مكألا
را ــ كفأل نا  ــ ، ك ىر ــ ا ت ــ مكو ا.  ــ د م ــ ى ح ــ لإ ةط  ــ شن ت  ــ لظو

ري ــ بك ر  ــ ثأ ر  ــ معلا ي  ــ مد ف ــ قتلا ن  ــ ة ع ــ فلتخملا ن  ــ بو يفلي  ــ س
ى ــ لع

. امھیكولس
؟ ةیندبلا تاباجتسالاو  ریكفتلا  نیب  طابترالا  ام 

دیج ملیف  ةدھاشم  يف  ركف  ؛  ةیندبلا تاباجتسالا  ىلع  كلذك  راكفألا  رثؤت 
اذإف كلذ , دعب  يتأیس  ام  عقوتت  ام  ةداع   ، ملیفلا دھاشت  امدنعو   . قحب

اًئیش نأ  دقتعت  تنك 
دقف  . كلذل اًقفو  كمسج  بیجتسي   ، ثودحلا كشو  ىلع  اًفینع  وأ  اًعزفم 

حبصت امدنع  ًاّیلعف  كسفنت  ریغتي  دقو   ، عرسأ ةروصب  قدي  كبلق  أدبي 
. ةدودشم كتالضع 

راكفألا نیب  يوقلا  طبارلا  مادختسا  ىلع  نویضايرلا  بردتيو 
ًابطخ مھقرف  ىلإ  نوھجوي  نودیجلا  نوبردملاف   . ةیندبلا تاباجتسالاو 

بھلت  " نأ نولمأي  يتلاو   ، ةيزیفحت
لضفأ ىلإ  يدؤتو   ، قفدتي نیلانيردألا  لعجتو   ، قيرفلا ءاضعأ  سامح "
لیصفتلاب مھءادأ  اولیختي  نأ  نویبملوألا  نویضايرلا  ملعُي  ام  ةداعو   . ءادأ

رھظتو  . ام ثدح  يف 
ن ــ عو م ــ نلا اذ  ــ نو ه ــــ لعفي نيذ  ــــ لا نیي  ــــ ضايرلا نأ  ثا  ــــ حبألا

س ــ كعت ةیل  ــ ضع تا  ــ صلقتب لعفلا  ــ نورع ب ــ شي ي  ــ حلا ل  ــ يختلا
ي ــ اھ ف ــ نومو ب ــ قي ي  ــ تلا ر  ــ بكألا ةیل  ــ ضعلا تا  ــ كرحتلا

ءادأ نم  نسحي  ةیندبلا  ةباجتسالاو  ریكفتلا  نیب  طابترالا  اذھ  نإ   . مھقابس
. نییضايرلا

ىلع ریثأت  اھيدل  انتاھجوتو   ، انتاعانقو  ، انراكفأ نأ  ثاحبألا  تفشتكا  امك 
ةيودألا نم  ديدعلا  نأ  تعمس  امبر   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . انتحص

دیفتست ةیحصلا  تاجالعلاو 



تاجالعلا وأ  ةيودألا  دحأ  نأب  انعقوت  نأ  اذھ  ىنعمو  لفُغلا ." ریثأت  نم " 
ءاودلا ةبح  نأب  انتعانقف  قحب : هتدئاف  ةیلامتحا  نم  ديزي   ، دیفي فوس 

نكمي اندعاست  فوس 
ءاود ةبح  درجم  ءاودلا  ةبح  تناك  اذإ  ىتح   ، نسحت ىلإ  اھسفن  يدؤت  نأ 

؛ ًاّیئزج ثدحي  لفُغلا  ریثأت  نأ  ةثيدحلا  خملا  ثاحبأ  تفشتكا  دقو  يمھو ,
لثمت انتعانق  نأل 

يف ةیقیقح  تاریغت  ىلإ  يدؤت  نأ  نكميو  خملا  طاشن  نم  اًعون 
. ةیندبلا تاباجتسالا 

. ةیندبلا تاباجتسالاو  ریكفتلا  نیب  طابترالا  ادنیل :
ةیندبلا انتاباجتسا  نإف   ، ةیندبلا انتاباجتسا  ىلع  انراكفأ  رثؤت  امك  اًمامت 

، ملالسلا نم  ةعومجم  دوعص  دعب   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . اًراكفأ ریثت  دق 
اھبلق نأ  ادنیل  تظحال 

دعاصت امدنعف   ، اھبلق نأشب  ةفوختم  تناك  اھنألو  عرسأ , ةروصب  قدي  ناك 
لكشلا " ) ةیبلق ةمزأ  يناعأ  يننإ  : " ةركف اھتدوار   ، اھبلق تابرض  لدعم 

ةركفلا هذھ  نإ  (. ٣-١
نم ةلسلسل  تضرعتو   ، بھأت ةلاح  يف  هلك  اھدسج  تعضو  ةعزفملا 

. اًريزغ اًقرعتو  اًعيرس  ًالحض  اًسفنت  تنمضت  يتلاو   ، ةیندبلا تاریغتلا 
ادنیل سفنت  حبصأ  امدنعو 

يف ببست  ام  وھو   ، نیجسكألا نم  لقأ  اًردق  تقشنتسا   ، ةلاحض رثكأ 
اًردق ةتقؤم  ةروصب  اًضيأ  اھخم  ىقلت  دقو   . عرسأو عرسأ  قدي  اھبلق  لعج 

، نیجسكألا نم  لقأ 
. ةخودلاو راودلاب  اًساسحإ  ببس  ام  وھو 

ىدأو ةیندبلا  اھتاباجتسا  نم  داز  ةیبلق  ةمزأ  يناعت  اھنأ  ادنیل  داقتعا  نإ 
. اھمھادي توملا  رطخ  نأ  اھداقتعا  ىلإ 



. ادنیل رعذ  لكشلا ٣-١ .
رعذ ةبون  اھباتنا  نأ  ىلإ  تدتشا  تومت  اھنأ  ةركفل  ةیندبلا  اھتاباجتسا  نإ 

امدنعو  . ةیبلق ةمزأ  يناعت  نكت  مل  اھنأ  ادنیل  تكردأ   ، ةرتف دعبو  ةلماك ,
هذھب ركفت  تأدب 

. ًاّیجيردت ةیندبلا  اھضارعأ  تفتخا   ، ةقيرطلا
؟ ةئیبلاو ریكفتلا  نیب  طابترالا  ام 

ى ــ لع را  ــ كفألا ر  ــ ثؤت في  ــ ا ك ــ نملعت ل،  ــ صفلا اذ  ــ ةياد ه ــ ي ب ــ ف
ن ــ لءا ع ــ ستت ا  ــ مبر  . اھ ــ ضر ل ــ عتن ي  ــ تلا ة  ــ يجازملا انتالا  ــ ح
را ـ كفأ ـو  حن ـًال  يم ـر  ثكأ سا  ـ نلا ـض  عب ـل  عجت ـي  تلا باب  ـ سألا
هذھ نم  ام  اًمسق  كانھ  نإ   . اھریغب ةنراقم  ةنیعم  ةیجازم  تالاحو 

نأ اًضيأ  فرعن  اننكلو  ؛  ًاّیثارو ًالصأتم  وأ  ًاّیجولویب  نوكي  امبر  تافالتخالا 
نأ نكمي  انتایحو  انتئیب 

نو ــ لت ي  ــ تلا ة  ــ يجازملا انتالا  ــ حو انتاعا  ــ نق ة  ــ يلعافب لك  ــــ شت
ة" ــ يتایحلا برا  ــ جتلاو ة " ــ ئیبلا  " تا ــ ملك مدخت  ــ سن ا  ــ ننإ ا.  ــ نتاویح

، انتالئا ــ ك ع ــ لذ ي  ــ ا ف ــ مب  ، انجرا ــ ءي خ ــ يأ ش ف  ــ صول
ىتحو  ، نيرخآلا عم  انتالعافتو   ، اھیف شیعن  يتلا  نكامألاو   ، انتاعمتجمو
يتلاو ءاوس  دح  ىلع  ةیضامو  ةیلاح  براجتب  رثأتن  نأ  نكميو   . انتفاقث

انتلوفط ةرتف  نم  دتمت 
. ةظحللا هذھ  ىتح 



تاونسو اھتلوفط  ءانثأ  يف  يندبلاو  ءاذيإلل  تضرعت  دق  اسيرام  نأ  ركذت 
، ةمیقلا ةميدع  اھنأب  اھتاعانق  براجتلا  هذھ  تلكش  دقل   . ىلوألا غولبلا 

ریغو  ، ةلوبقم ریغو 
نأ موھفملا  نم   . نومتھي الو   ، نويذؤمو  ، نوئیس لاجرلا  نأو   ، ةبوبحم

ةناھتسالا ىلإ  اھب  تدأ  اھبراجت  مھفل  اھب  تماق  يتلا  ىلوألا  تالواحملا 
ثحبت اھتلعجو  اھسفنب 

. نيرخآلل ةیبلسلا  تاباجتسالا  نع 
ةقيرطف  . انتاعانق ىلع  ریثأتلل  ةمداص  ةیئیب  ًاثادحأ  بلطتي  رمألا ال  نإ 

، عونلاو  ، ناریجلاو  ، ةلئاعلاو  ، ةفاقثلاب رثأتت  انتاویحو  انسفنأب  انریكفت 
. مالعإلا لئاسوو   ، نيدلاو

يتلا لئاسرلا  لمأت   ، تاعانقلا ىلع  ةفاقثلا  ریثأت  ةیفیك  ىلع  لاثمكو 
تانبلا ةلماجم  متت   ، تافاقثلا نم  ديدعلا  يف   . لافطأك انیلإ  هجوُت  تناك 

ةأفاكم متتو   ، نھلامجل
وھ اھلامج  نأ  ةاتف  جتنتست  امبرف   . نییضايرو ءايوقأ  مھنوكل  دالوألا 

ىلإ اًدانتسا  اھسفن  میقت  امبرو   ، اھب نوبجعي  نيرخآلا  لعج  ىلإ  حاتفملا 
دقتعي دقو  طقف , اھرھظم 

اًقفو هسفن  ىلع  مكحي  لثملابو   ، ًاّیضايرو ًاّيوق  نوكي  نأ  بجي  هنأ  ىتف 
. يضايرلا هلشف  وأ  هحاجنل 

، ةوقلا وأ  لامجلا  صخي  امیف  لصأتم  وحن  ىلع  ةیبذاج  رثكأ  ءيش  دجوي  ال 
ديدعلا نإف  كلذلو   . تاطابترالا هذھ  ةعانص  انملعت  تافاقثلا  ضعب  نكلو 

تایتفلا نم 
بھاوملا يوذ  نایتفلاو   ، نھتاراھم ريدقت  بعصلا  نم  ندجي  تایضايرلا 

دقو  ، ةيوق ةیضاير  تاراھم  نوكلتمي  مھنكلو ال   ، ةیلامجلا وأ  ةیقیسوملا 
يف مھنأب  نورعشي 

. ةمعن سیلو  ةمقن 
نيذلا نیفقثملا  نیفرتحملا  نم  يرضح  عمتجم  يف  كیف  أشن  دقل 
هتلئاع تسكع  دقل   . مھلافطأو مھسفنأل  ةبسنلاب  زاجنإلا  نوردقي 

عم  ، ةیعمتجملا میقلا  كلت  هتسردمو 
ن ــــ كي م  ــــ امد ل ــــ نعو  . قو ــــ فتلاو زا  ــــ جنإلا ى  ــــ لع ديد  ــــ شتلا
نا ــ ، ك اًزا ــ تمم ي  ــ ضايرلا لا  ــ جملا وأ  ة  ــ سردملا ي  ــ ك ف ـــ يف ءادأ 
ل ــ مألا ة  ــ بیخب نوبا  ــ صُي هؤاقد  ــ صأو  ، هو ــ ملعمو هتر  ــ سأ دار  ــ فأ

. لشف دق  هنأ  ول  امك  نوفرصتيو 
نم مغرلا  ىلع   ، ًالھؤم نكي  مل  هنأ  كیف  جتنتسا   ، تاباجتسالا هذھ  نم 

سیل هنأ  دقتعي  ناك  كیف  نأ  امبو   . ماع هجوب  اًّدج  اًدیج  ناك  هءادأ  نأ 
نم نكي  مل   ، ًالھؤم

ي ــ تلا فقاو  ــ ملا ي  ــــ قلقلا ف ــــ رع ب ــــ شي نأ  شھد  ــــ ملا



ه ــ نأل ةي  ــ ضايرلا تایلا  ــ عفلا هر  ــ د ك ــ قف  . يدؤ ــ نأ ي ه  ــ نم ت  ــ بلطت
. ةد ــ يج ةرو  ــ صب ءادألا  مد  ــ وأ ع زو  ــ فلا مد  ــ ر ع ــ طخل اًضر  ــ عم نا  ــ ك

. ًالھؤم سیل  هنأ  ينعت  تناك  جئاتنلا  هذھ   ، هل ةبسنلابف 
نكلو ؛  اسيرام ةلوفطك  ةمداص  كیف  ةلوفط  نكت  مل   ، ىرت نأ  نكمي  امكو 

رمتسا يذلاو  هراكفأ  ىلع  يوق  ریثأت  اھيدل  ناك  اھیف  أشن  يتلا  ةئیبلا 
. هغولب ةلحرم  ىتح 

يف سلجت   ، اھرمع نم  نیثالثلاو  ةعبارلا  يف  ةأرما  يھو   ، ةراس تناك 
. رومألا ءایلوأل  ةسردملا  عامتجا  لالخ  تارضاحملا  ةعاقل  يفلخلا  فصلا 

تافوخت اھيدل  تناك  دقل 
رمعلا ٨ نم  غلابلا  اھنبا  اھب  ملعتي  ناك  يتلا  ةقيرطلا  لوح  ةلئسأو 
كشو ىلع  تناك  امدنعو  لوصفلا , نمأ  لوح  ةلئسأ  بناج  ىلإ   ، تاونس

نع ریبعتلل  اھدي  عفر 
نأ نور  ــ خآلا ن  ــ اذإ ظ اذا  ــ م : " اھ ــ سفنل تلا  ــ ، ق اھتلئ ــ سأو اھ  ــ فواخم
ما ـ مأ ةلئ  ـ سألا هذ  حر هـ ـ طأ نأ  َّي  ـ لع ـب  جي ا ال  ــ مبر ة؟  ــ يبغ يتلئ  ــ سأ

ـي عم ـف  لتخي ـا  مبرف  . اھ ـ تمرب ـة  عومجملا
ضرعتأ نأ  نكمملا  نم  اذل   . ماع لادج  ىلإ  يدؤي  دق  اذھو  ام  صخش 

". لالذإلل
ةیجازملا ةلاحلاو  ریكفتلا  نیب  طابترالا 

لمتحملا نم  ةیلاتلا  ةیجازملا  تالاحلا  نم  يأ   ، ةراس راكفأ  ىلإ  اًدانتسا 
(. اھیلع قبطنت  يتلا  تالاحلا  عیمج  ىلع  ةمالع  عض   ) ؟ اھاقلت نأ 

لاعفنالا / قلقلا . ١ �
نزحلا . ٢ �
ةداعسلا . ٣ �
بضغلا . ٤ �
سامحلا . ٥ �

كولسلاو ریكفتلا  نیب  طابترالا 
؟ فرصتتس اھنأ  عقوتت  فیك   ، ةراس راكفأ  ىلإ  اًدانتسا 



. اھتافوخت نع  ربعتو  عفترم  توصب  ثدحتت  فوس  . ١ �
. ةتماص ىقبت  فوس  . ٢ �

. نورخآلا هلوقي  ام  عم  ةحارصب  فلتخت  فوس  . ٣ �
ةیندبلا تاباجتسالاو  ریكفتلا  نیب  طابترالا 

؟ اھظحالت دق  يتلا  ةیندبلا  تاریغتلا  نم  يأ   ، ةراس راكفأ  ىلإ  اًدانتسا 
(. اھیلع قبطنت  يتلا  تالاحلا  عیمج  ىلع  ةمالع  عض  )

بلقلا تابرض  لدعم  عافترا  . ١ �
نيدیلا يتحار  قرعت  . ٢ �
سفنتلا يف  تاریغت  . ٣ �

. راود . ٤ �
خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
تلظو  ، لاعفنالاو قلقلاب  ترعش   ، راكفألا هذھ  ةراس  تدوار  امدنع 

، نيدیلا يتحار  قرعتو   ، بلقلا تابرض  لدعم  عافتراب  ترعشو   ، ةتماص
لھ  . سفنتلا يف  تاریغتو 

ضرعتي ؟ ال  ةراس دوارت  نأ  تعقوت  يتلا  تاباجتسالا  يھ  هذھ  تناك 
ىلع فرعتلا  مھملا  نمو  ةنیعم , راكفأ  هاجت  اھسفن  تاباجتسالل  عیمجلا 

ىلع رثؤت  يتلا  راكفألا 
. ةیندبلا انتاباجتساو   ، انكولسو  ، ةیجازملا انتلاح 

؟ لحلا وھ  يباجيإلا  ریكفتلا  لھ 
انتاباجتساو  ، انكولسو  ، ةیجازملا انتالاح  ىلع  رثؤت  انراكفأ  نأ  مغر 

مظعمف  . ةایحلا تالكشمل  لحلا  وھ  سیل  يباجيإلا  ریكفتلا  نإف   ، ةیندبلا
قلقلا نوناعي  نيذلا  سانلا 

راكفأ يف  ریكفتلا  درجم   " نأب كرابخإ  مھنكمي  بضغلا  وأ  بائتكالا  وأ 
ةیباجيإ راكفأ  يف  ریكفتلا  نإ   ، عقاولا يف   . لھسلا رمألاب  سیل  ةیباجيإ "

نم رثكأ  طسبم  رمأ  وھ  طقف 
لھاجت ىلإ  اندوقي  نأ  نكميو   ، مئاد رییغت  ىلإ  ةداع  يدؤي  الو   ، مزاللا

. ةمھم نوكت  دق  تامولعم 
ديدعلاو تامولعملا  عیمج  يف  ریكفتلا  كلذ  نم  ًالدب  كملعي  باتكلا  اذھ  نإ 
، بناوجلا عیمج  نم  فقوملا  ىلإ  رظنلاف  ةلكشملا , لوح  اياوزلا  نم 

ةعومجم يف  ریكفتلاو 
نأ نكمملا  نم  ةدياحملاو -   ، ةیبلسلاو  ، ةیباجيإلا تامولعملا -  نم  ةعساو 

يتلا تابوعصلل  ةديدج  لولحلو  رومألا  مھفل  ةدئاف  رثكأ  قرط  ىلإ  يدؤي 
. اھھجاوت



لالقت ـ سا اھ  ــ نم ب  ــ لطتت ل  ــ مع ة  ــ لحرل ط  ــ طخت اد  ــ نیل تنا  ــ اذإ ك
لـن : " ـل ثم ـة  يباجيإ را  ـ كفأ ري فـي  ـ كفتلا در  ـ جم نإ  ، فـ ةرئا ـ طلا

ـى مـا لع نوكي  ءي سـ ـل شـ كف ـر؛  عذ ـة  بونل ضر  ـ عتأ
، عقاولا يف   . هب رعشت  دق  يذلا  قلقلل  اھدادعإ  ىلإ  يدؤي  نل   ،" ماري
ترعش اذإ  ىتح  ةلشاف  اھنأب  ادنیل  رعشت  دق   ، يباجيإلا ریكفتلا  ةطساوب 

. قلقلا نم  لیلق  ردقب 
رع ـ شت اھ قـد  ـ نأ عقو  ـ تت نأ  ـو  هو اھ  ــ ل ل ــ ضفأ ل  ــ كانھ ح ــ ف

اھ مـع ـ فیكت ـة  يفیك ـص  خي ـا  میف ـة  طخ اھيد  نو لـ ـ كت نأو  قلقلا  بـ
رو ـ مألا ـط فـي  قف ـا  نركف اذإ  ـة. فـ لحرلا ءا  ـ نثأ ـق فـي  لقلا

أوسألا ثادحألا  عم -  فیكتلاو  عقوت -  ىلع  نيرداق  نوكن  دق ال   ، ةیباجيإلا
. انتاعقوت نم 

؟ نسحتب روعشلل  ةدیحولا  ةقيرطلا  يھ  كریكفت  ةقيرط  رییغت  لھ 
اھ ـ يف ري  ـ كفتلاو ةليد  را بـ ـ كفأ  ، را ــ بتخاو ديد  ــ حت ة  ــ يلمع نأ  م  ــ غر

اذ اًءزجو مـن هـ ـي  كاردإلا يكول  ـ سلا جال  ـ علا اًءزج مـن  ـل  ثمي
ءار ـ جإ اًض  ـ يأ مھ  ـ ملا نو مـن  ـ كي ةدا مـا  ـ عف  ، با ـ تكلا

اذإ  ، لاثملا لیبس  ىلعف   . ككولس وأ  ةیندبلا و/ كتاباجتسا  يف  تارییغت 
كلعجت يتلا  رومألا  بنجتت  نأ  لمتحملا  نمف   ، ليوط تقول  اًقلق  تنك 

لماعتلا نم  اًءزج  نإ   . اًقلق
 ) ءاخرتسالا ملعتو   ،( يكاردإ لوحت  كقلق (  لبقت  يف  لثمتي  دق  قلقلا  عم 

رییغت هعم (  فیكتلا  ملعتت  ىتح  كعزفي  امم  بارتقالاو   ،( يندب رییغت 
سانلا نإ  يكولس .)

ىلع اوبلغتيو  مھراكفأ  اوریغي  ىتح  قلقلا  ىلع  نوبلغتي  ام ال  اًمئاد 
. برھتلا

كدعاسي نأ  نكمملا  نم  ةیتایحلا  كفقاوم  / كتئیب يف  تارییغت  ءارجإ  نإ 
ریغ تابلطلل  لوق ال  ملعتو   ، طغضلا لیلقتف   . نسحتلاب روعشلا  ىلع  اًضيأ 

اھبلطي يتلا  ةیقطنملا 
، ني ــ معاد صاخ  ــ شأ ع  ــ تقو م ــ لا ن  ــ د م ــ يزم ءا  ــ ضقو  ، نور ــ خآلا

ـل يلقتل ءار  ـ جإ ذا  ـ ختاو ي،  ــ حلا نا  ــ مأ ةدا  ــ يزل ناري  ــ جلا ع  ــ ل م ــ معلاو
اھ ـ عیمج ـل  معلا شر فـي  ـ حتلا وأ  زیي  ـ متلا

. نسحتب روعشلا  ىلع  كدعاست  نأ  نكمي  ةیتایح  / ةیئیب تارییغت 
ةروصب ریكفتلا  درجم  نأ  ةجردل  اًّدج  ةبعص  نوكت  ةیتایحلا  فقاوملا  ضعب 
نإ  ، لاثملا لیبس  ىلعف   . ةمیكح ةركف  لثمي  رومألا ال  لوح  ةفلتخم 

ضرعتي يذلا  صخشلا 
رییغت درجمف   . فقوملا كرت  وأ  رییغتلل  امإ  ةدعاسملا  ىلإ  جاتحي  ءاذيإلل 

ثیح ؛  ءاذيإلا فاقيإ  وھ  فدھلاف  ءاذيإلل : بسانملا  لحلا  وھ  سیل  راكفألا 
ةيركفلا تاریغتلا  نإ 



لوصحلل زیفحتلاب  روعشلا  ىلع  فقوملا  اذھ  يف  اًصخش  دعاست  دق 
سیل ءاذيإلا  لبقتب  حامسلل  راكفألا  رییغت  درجم  نكلو   ، ةدعاسملا ىلع 

. اًدیفم ًّالح 
فو ــ ، س با ــ تكلا اذ  ــ ي ه ــ ةدراو ف ــ لا ل  ــ معلا قاروأ  لا  ــ مكإ د  ــ نع
ـة، يجازملا كتالا  ـ حو  ، كرا ـ كفأ ریي -  ـ غتو ديد -  ـ حت ـة  يفیك م  ــ لعتت

. ةیتایحلا كفقاوم  ـك/ تئیبو  ، ةیند ـ بلا كتاباجت  ـ ساو  ، كتایكول ـ سو



عبارلا لصفلا 

اھمییقتو ةیجازملا  تالاحلا  ديدحت 
ديدحت دیفملا  نم   ، اھنیسحتو ةیجازملا  كتالاح  مھف  ملعت  لجأ  نم 
ةیمست نوكت  نأ  نكمملا  نم   . اھل ضرعتت  يتلا  ةیجازملا  تالاحلا 

دقف ًابعص , اًرمأ  ةیجازملا  تالاحلا 
رعشت امبر  وأ  بئتكم , كنأ  كردت  الو  تقولا  لاوط  قھرم  كنأب  رعشت 
ىلإو  . قلق كنأ  كردت  الو  ةرطیسلا  نع  ةجراخ  كتلاح  نأو  لاعفنالاب 

، قلقلاو  ، بائتكالا بناج 
اًّدج ةعئاشلا  ةیجازملا  تالاحلا  نم  بنذلاو   ، لجخلاو  ، بضغلا تالاح  دعُت 

ىلإ ١٥). نم ١٣  لوصفلا  رظنا   ) ةجعزم نوكت  نأ  نكمي  يتلاو 
ةیجازملا تالاحلا  ديدحت 

ـة عونتم ـة  عومجم يلا  ـ تلا عبر  ـ ملا ةدوجو فـي  ـ ملا ة  ــ مئاقلا رھ  ــ ظت
ـة مئاق ـت  سیل هذ  . هـ اھ ضر لـ ـ عتن ـي قـد  تلا ـة  يجازملا تالا  ـ حلا مـن 

ـى لع ـة  يجازم تالا  ـة حـ باتك ـك  نكميو ةلما , شـ
ةیجازملا كتالاح  ةیمست  ىلع  ةمئاقلا  هذھ  كدعاستو   . ةغرافلا طوطخلا 

نأ ظحالو  ةدیج ."  " وأ ةئیس " اھفصو بـ" درجم  نم  اًديدحت  رثكأ  ةروصب 
اًمئاد ةیجازملا  تالاحلا 

عضو كنكمي   ، ةنیعم ةیجازم  تالاح  ددحت  امدنعو  ةدحاو , ةملكب  فصوُت  ام 
نیب زییمتلا  ملعتو   . كمدقت عبتتو  ةیجازملا  كتالاح  نیسحتل  فادھأ 

ةیجازملا تالاحلا 
ةمم ــ صُملا تاءار  ــ جإلا را  ــ يتخا ى  ــ لع كدعا  ــ سي نأ  ن  ــ كمي

، لا ـ ثملا لیب  ى سـ ــ لعف ة.  ــ نیعم ة  ــ يجازم تالا  ــ ني ح ــ سحتل
لا ـ عفنالا لما مـع  ـ عتلا ـى  لع ـة  نیعم ـس  فنت بیلا  ـ سأ دعا  ـ ست

. بائتكالا عم  لماعتلا  ىلع  دعاست  اھنكلو ال 



ىلإ هبتناف   ، ةیجازملا كتالاح  ىلع  فرعتلا  يف  ةبوعص  دجت  تنك  اذإ 
وأ فئاخ  كنأ  ىلع  ةمالع  نانوكت  دق  نیتدودشملا  نیفتكلا  نإ   . كمسج

عیمج يف  لقثلاو  ؛  جعزنم
ديدحت نأ  امك  طابحإلا , وأ  بائتكالاب  رعشت  كنأ  ينعي  دق  كمسج  ءاحنأ 
ضرعتت يتلا  ةیجازملا  تالاحلا  ةفرعمل  ةلدأ  رفوي  دق  ةیندبلا  كتاباجتسا 

. اھل
لثمتت يھو   ، ةیجازملا كتالاح  ديدحت  يف  نسحتلل  ةیناث  ةقيرط  كانھو 
تالاح ثالث  ةظحالم  كنكمي  ناك  ام  اذإ  رظنا   . هابتنالا نم  ديزم  ءاليإ  يف 

لالخ ةفلتخم  ةیجازم 
ـة مـن يجازملا تالا  ـ حلا ـض  عب را  ـ يتخا ك  ــ نكمي وأ  ما , ــ يألا د  ــ حأ
فقاو مـن ـة مـ باتكو قبا  ـ سلا عبر  ـ ملا ةدوجو فـي  ـ ملا ـة  مئاقلا

كا ـ نھو ـة.  يجازملا ـة  لاحلا ـك  لتب اھ  ـ يف ترع  كي شـ ـ ضام
ةباجتسا هیف  كتباتنا  ثيدح  فقوم  ديدحت  يف  لثمتت  ىرخأ  ةیجیتارتسإ 

عبرملا يف  ةدوجوملا  ةیجازملا  تالاحلا  ىلع  ةمالع  عضوو  ةيوق  ةیفطاع 
. اھب ترعش  يتلا  قباسلا 

قلقلاب رعشي  ناك  هنأ  فرع   ، ىلوألا ةرملل  جالعلا  كیف  أدب  امدنع 
رعشي ناك  هنأ  فشتكا   ، ةیجازملا تالاحلا  ديدحت  ملعت  امدنعو   . بائتكالاو

بضغلاب ةرركتم  ةروصب 
يتلا رومألا  ةفرعم  عاطتسا  هنأل  ؛  هل ةدیفم  ةمولعم  كلت  تناك   . اًضيأ

مغرو  . تالكشملا كلت  عم  لماعتلل  ةیجالع  اًفادھأ  عضوو  ًابضاغ  هلعجت 
نع دعتبم  هبش  ناك  هنأ 

يف ةبغرب  رعشي  ناك  هنأ  ركذ  دقف  ؛  تاونس ثالث  رادم  ىلع  تایلوحكلا 
". ةرطیسلا نع  جورخلا   " كشو ىلع  هنأ  نم  ىشخي  ناك  املك  اھلوانت 

وھ بثك  نع  رظن  امدنعو 
اًحضاو ادب   ،" ةرطیسلا نع  جرخي   " اھیف ناك  يتلا  فقاوملا  ىلإ  هجلاعمو 
دنعف  . ديدشلا بضغلا  وأ  لاعفنالاب  رعشي  نایحألا  هذھ  يف  ناك  هنأ 

وأ لاعفنالاب  روعشلا 
قر ـ عتو ـب،  لقلا تا  ـ ضبن عرا  ـ ستل ضر  ـ عتي ـك  يف نا  ب، كـ ــ ضغلا

ـق لطأ ـد  قو  . ثدحي اًعي سـ ـ ظف اًئي  نأ شـ سا بـ ـ سحإلاو  ، نيد ـ يلا
جور عـن ـ خلا ـف"  صو سي  ـ ساحألا هذ  ـى هـ لع

ناك هنأل  تایلوحكلا  لوانت  يف  ةبغرب  رعشي  كلذ  دعب  ناكو   ،" ةرطیسلا
. ةرطیسلا ةداعتسا  ىلع  هدعاستس  اھنأ  دقتعي 

نم ریثك  يف  ًالئاق   ، ةیجازملا هتلاح  لایح  اًددحم  كیف  نكي  مل  ةداعلا  يف 
هتابوعص نأ  كیف  ملعت  امدنعو  سحلا ." دقاف   " وأ حاترم " ریغ   " هنإ نایحألا 

ةیسیئرلا ةیفطاعلا 



ناك يتلا  فقاوملا  ىلع  همامتھا  زكري  أدب   ، قلقلاو بضغلا  عم  تناك 
نیبو لعفنملا  هبضغ  نیب  زییمتلا  ملعت  دقل   . قلقلا وأ  بضغلاب  اھیف  رعشي 

صاخلا فیخملا  مھلا 
ن ــ ًالد م ــ ة، ب ــ يجازملا تالا  ــ حلا هذ  ــ دد ه ــ حي أد  ــ د ب ــ قل  . قلقلا ــ ب
حب ـ صأ امد  ــ نعو س ." ــ حلا ناد  ــ قف ف "  ــ صو ت  ــ حت اًع  ــ اھ م ــ عمج

حب مـن ـ صأ رع بـه،  ـ شي لا مـا  ـ يح ـة  قد ـر  ثكأ ـك  يف
ًالئاق ركفي  ناك   ، ةقلق ةیجازملا  هتلاح  نوكت  امدنع  هنأ  هل  ةبسنلاب  حضاولا 
، ةبضاغ ةیجازملا  هتلاح  تناك  امدنعو  ةرطیسلا ." دقفأ  يننإ  : " هسفنل

: هسفنل ًالئاق  ركفي  ناك 
تالاحلا ملعت  نإ  مارتحالا ." نم  اًديزم  قحتسأ  يننإ  ًالدع -  سیل  اذھ  "
لضفأ مھف  وحن  ةمھم  ةوطخ  ناك  اھل  ضرعتي  ناك  يتلا  ةیجازملا 

. هتاباجتسال
، جالعلا ةيادب  يفف   . راكفألاو ةیجازملا  تالاحلا  نیب  طلخلا  لھسلا  نم 

: بیجي ناك  ةیجازم ) ةلاح  هب (  رعشي  ناك  امع  لأسي  نب  جلاعم  ناك  امدنع 
نأ ديرأ  يننأب  رعشأ  "

اھیف ديري  ناك  يتلا  فقاوملا  بثك  نع  للحي  نب  أدب  امدنعو  يدحو ." ىقبأ 
دارفأ نيرخآلا (  نأ  يف  ركفي  ناك  ام  ةداع  هنأ  فشتكا   ، اًدیحو نوكي  نأ 

ال ءاقدصألاو ) ةلئاعلا 
عقوتي ناك  هنأ  كلذك  كردأ  دقو   . هعم اونوكي  نأ  نوديري  الو  هیلإ  نوجاتحي 
امدنعو  . دیج تقوب  معني  نل   ، نيرخآ صاخشأ  عم  عمتجا  اذإ  هنأ  ریكفت ) )

ًالئاق ركفي  ناك 
عتمتسأ نل   ، كانھ ىلإ  تبھذ  اذإ  "، و" مھعم يننوديري  مھنإ ال  : " هسفنل

نأ ديرأ  يننأب  رعشأ   " ریكفت ناك   . ةنيزح ةیجازملا  هتلاح  نأ  كردأ   ،" يتقوب
دنع يدحو " ىقبأ 

ديدحتل كتردق  ريوطت  نم  ءزجف   . ةنيزحلا ةیجازملا  ةلاحلاب  ًاطبترم  نب 
. كراكفأو ةیجازملا  كتالاح  نیب  ةقرفتلا  ملعت  يف  لثمتي  ةیجازملا  كتالاح 

نعو تایكولسلا  نع  راكفألاو  ةیجازملا  تالاحلا  زییمت  مھملا  نم  هنأ  امك 
تایكولسلا ديدحت  نكمي  ام  ةداعف  ةئیبلا ,) بناوج  ةیفرظلا (  لماوعلا 

نم ةیفرظلا  لماوعلاو 
: ةیلاتلا ةلئسألا  نع  ةباجإلا  لالخ 

( فقوم  ) ؟ هعم تنك  نم  . ١
( كولس  ) ؟ لعفأ تنك  اذام  . ٢
( فقوم  ) ؟ اذھ ثدح  ىتم  . ٣

( فقوم  ) ؟ تنك نيأ  . ٤
تنك اذإف   . ةدحاو ةملكب  ةیجازملا  تالاحلا  ديدحت  نكمي   ، ةماع ةدعاقك 
ةملك مدختست  فوسف   ، فقاوملا دحأ  يف  ةیجازم  تالاح  ةدعب  رعشت 



ةلاح لك  فصول  ةدحاو 
يف اًكبترمو )  ، اًروعذمو  ، اًنيزح  " نوكت امبر   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . ةیجازم
ةملكب فصوُت  ثالثلا  ةیجازملا  تالاحلا  هذھ  نم  ةلاح  لكف   . دحاو فقوم 

بلطت اذإف   . ةدحاو
فصت امبرف   ، ةدحاو ةیجازم  ةلاح  فصول  ةدحاو  ةملك  نم  رثكأ  كنم  رمألا 
أرطت يتلا   ، تايركذلا لمشت  يتلاو   ، روصلاو تاملكلا  يھ  راكفألاو   . ةركف

. كنھذ يف 
، ةیجازملا تالاحلاو   ، راكفألا نیب  تافالتخالا  ةفرعم  ملعت  دیفملا  نمو 

لالخ نمف   . ةیفرظلا لماوعلاو   ، ةیندبلا تاباجتسالاو   ، تایكولسلاو
عیطتست  ، كلذب مایقلا 

كتبرجت نم  اھرییغت  نكمي  يتلا  ءازجألا  ةیھام  فاشتكا  يف  ءدبلا 
. لضفأ كتایح  لعج  ىلع  ةدعاسملل 

لمع ةقرو  ألما   ، فقاوملاو ةیجازملا  تالاحلا  نیب  طبرلا  ىلع  نيرمتلل 
. ةیلاتلا ةحفصلاب  ةدوجوملا   ٤-١

ددح  ، كلذ دعبو   . ةيوق ةیجازم  ةلاحل  هیف  تضرعت  اًثيدح  اًفقوم  فص 
ىلع هدعب  وأ  فقوملل  كضرعت  لالخ  اھل  تضرعت  يتلا  ةیجازملا  تالاحلا 

رمألا اذھ  لعفا   . روفلا
. ةفلتخم فقاوم  ةسمخ  لجأ  نم 



: فقوم . ١

: ةیجازم تالاح 

: فقوم . ٢

: ةیجازم تالاح 

: فقوم . ٣

: ةیجازم تالاح 

: فقوم . ٤

: ةیجازم تالاح 

: فقوم . ٥

: ةیجازم تالاح 

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
: اذكھ تدب  لمع ٤-١  ةقرو  ىلع  كیف  دودر  دحأ 

يف لمعلا  وحن  قيرطلا  ىلع   ، يترایس دوقأ   ، دیحو يننإ  فقوم :
 . اًحابص ةعاسلا ٧:٤٥ 

. زتھمو  ، قلقو  ، فئاخ ةیجازم : تالاح 
: اذكھ تدب  لمع ٤-١  ةقرو  ىلع  نب  دودر  دحأ 

. ءادغلا لوانتل  ينوعدي  سكام  نم  ةیفتاھ  ةملاكم  تیقلت  فقوم :
. ةرسحلاو  ، نزحلا ةیجازم : تالاح 

مھف ىلع  اًمئاد  اندعاسي  فقوملا ال  ةفرعم  نإف   ، ةلثمألا حضوت  امك 
ببستس اذاملف   . ةنیعم ةفطاعب  رعشي  ام  اًصخش  تلعج  يتلا  بابسألا 

نزحلا ءادغلا  ىلع  ةوعد 
نأ ىلإ  ریشي  يذلا  لوألا  انلیلد  وھ  ةيوق  ةیجازم  تالاح  دوجو  نإ  ؟  نبل
نم لك  ضرعت  اذامل  ةقحاللا  لوصفلا  كملعت  فوسو   . ثدحي اًّمھم  اًئیش 

ىلإ تنأو -  كیفو -  نب 



ةقرو ٤-١. يف  ةدراولا  ةنیعملا  ةیجازملا  تالاحلا 
ةیجازملا تالاحلا  مییقت 

ةدح مییقت  ملعت  مھملا  نم   ، ةیجازملا تالاحلا  ديدحت  ىلإ  ةفاضإلاب 
حیتي ةیجازم  ةلاح  لك  ةدح  مییقت  نإ   . اھل ضرعتت  يتلا  ةیجازملا  كتالاح 

بلقت ةیفیك  ةظحالم  كل 
كھیبنت ىلع  دعاسي  ةیجازملا  كتالاح  مییقت  نأ  امك  ةیجازملا , كتالاح 

, ةیجازملا تالاحلا  يف  تارییغتلاب  ةطبترملا  راكفألا  وأ  فقاوملا  ةیھامل 
مادختسا كنكمي  ةياھنلا  يفو 

يتلا تایجیتارتسإلا  ةیلعاف  مییقتل  ةیفطاعلا  ةدحلا  يف  تارییغتلا 
. اھملعتت

حيرملا نم  دجت  فوس   ، ةیجازملا كتالاح  توافتت  فیك  ةيؤر  لجأ  نم 
يلاتلا مییقتلا  سایقم  هجلاعمو  نب  روط  دقل   . مییقت سایقم  مادختسا 

: ةیجازملا هتالاح  لجأ  نم 

تالاحلا مییقتل  سایقملا  اذھ  مادختسا  نب  نم  جلاعملا  بلط  مث 
، ءادغلا ةوعد  صخي  امیفف  لمعلا ٤-١ , ةقرو  يف  اھركذ  يتلا  ةیجازملا 

وحنلا ىلع  نب  تامییقت  تناك 
: يلاتلا

. ءادغلا لوانتل  اھیف  ينوعدي  سكام  نم  ةیفتاھ  ةملاكم  تیقلت  فقوم :
 . ةرسحلاو  ، نزحلا ةیجازم : تالاح 

ةرسحلا نم  عفترم  ىوتسمل  ضرعت  نب  نأ  ىلإ  تامییقتلا  هذھ  ریشت 
عم ةیفتاھلا  هتملاكم  ءانثأ  يف  ( ٥٠  ) نزحلا نم  طسوتم  ىوتسمو   ،(٩٠)

. سكام

: فقوم . ١



: ةیجازم تالاح 

: فقوم . ٢

: ةیجازم تالاح 

: فقوم . ٣

: ةیجازم تالاح 

: فقوم . ٤

: ةیجازم تالاح 

: فقوم . ٥

: ةیجازم تالاح 

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
وأ ًاّیعوبسأ  ةیجازملا  مھتلاح  سایق  دیفملا  نم  هنأ  سانلا  نم  ديدعلا  دجي 

قلقلا وأ  و/ نزحلا )  ) بائتكالا يناعت  تنك  اذإف  لقألا , ىلع  ًاّيرھش  نیترم 
كنكمیف  ،( لاعفنالا )

لمع ١٤-١) ةقرو   ) قلقلا درجو  لمع ١٣-١ ) ةقرو   ) بائتكالا درج  مادختسا 
ةیجازملا تالاحلل  ةبسنلابو   . نیتیجازملا نیتلاحلا  نیتاھ  سایقل 

سایق مادختسا  نكمي   ، ىرخألا
كتالاح سایق  درجمبو  لمع ١٥-١ .) ةقرو   ) اھعبتتو ةیجازملا  يتالاح 

ةقرو ىلع  ةدوجوملا  تاجردلا  وأ  ةجردلا  ىلع  ةمالع  عض   ، ةیجازملا
ةبسنلابو  . اھب ةصاخلا  لمعلا 

ةقرو مدختسا  قلقلل  ةبسنلابو  لمع ١٣-٢؛  ةقرو  مدختسا  بائتكالل 



لمع ةقرو  مدختسا   ، ىرخألا ةیجازملا  تالاحلل  ةبسنلابو  لمع ١٤-٢؛ 
.١٥-٢

يتلا ةیجازملا  تالاحلا  تاسایق  لامكإل  نآلا  تاظحل  عضب  صصخ 
قحب دیفملا  نمف  اھنیسحت , ديرت  يتلا  ةیجازملا  تالاحلا  ىلع  قبطنت 

ءدب لبق  لوألا  سایقلا  اذھ  ءارجإ 
ىوتسملل لیجست  كيدل  نوكي  ثیحب   ، باتكلا اذھل  ىرخألا  لوصفلا  ةءارق 

. هنم تأدب  يذلا 
تاریغتلا عبتت  اًضيأ  دیفملا  نم  دجتس  امبر   ، باتكلا اذھ  مادختسا  عمو 
مییقتل لمع ١٥-١  ةقرو  مدختسا   . ةیباجيإلا ةیجازملا  كتالاح  يف 

عوبسألا رادم  ىلع  كتداعس 
يف ةدوجوملا  لمع ١٥-٢  ةقرو  نم  ةخسن  مادختسا  كنكميو  يضاملا ,

لمعلا ةقرو  لعفلاب  مدختست  تنك  اذإ  كتداعس  تاجرد  عبتتل  قحلملا 
ةلاح يف  تاریغتلا  عبتتل   ١٥-٢

ةقرو ىلع  ةفلتخم  ناولأ  مادختسا  كنكمي   ، كلذ نم  ًالدبو   . ىرخأ ةیجازم 
. ةفلتخم ةیجازم  تالاح  عبتتل  اھسفن  لمعلا 

لمع ١٥-١ ةقرو  ىلع  كتداعس  ِمّیق   ، باتكلا اذھ  مادختسا  ءانثأ  يفو 
تاراھملا ةسراممو  مادختسا  عمو   . لقألا ىلع  ًاّيرھش  ةدحاو  ةرم 

ىوتسم ىلع  تاراھملا  هذھ  ریثأت  سایق  كنكمي   ، باتكلا اذھ  يف  ةدراولا 
. كتداعس

ىدحإ لثمي  ةیجازملا  كتالاح  تاجرد  يف  ةدوجوملا  تاریغتلا  عبتت  نإ 
، كدعاسي ناك  اذإف  مأ ال.  كدعاسي  باتكلا  اذھ  ناك  ام  اذإ  ةفرعمل  قرطلا 

تالاحلاب رعشت  فوسف 
ىوتسملا عفتري  فوسو   ، ةدح لقأو  اًراركت  لقأ  ةروصب  ةنزحملا  ةیجازملا 

. كتداعسل ماعلا 
؟ ةددعتم ةیجازم  تالاح  هجاوت  تنك  اذإ  اذام 

, ةفلتخملا ةیجازملا  تالاحلا  نم  ديدعلا  ةھجاوم  ام  دح  ىلإ  عئاشلا  نم 
نأ وھ  دیجلا  ربخلاو  ةدقعم , نوكت  نأ  نكمملا  نم  ةیفطاعلا  انتایحف 

اذھ يف  ةدراولا  تاراھملا 
تالاحلا تالكشم  عیمج  جالع  يف  ةدعاسملل  ةیساسأ  دعت  باتكلا 

ىلع دعاست  نأ  نكمي  اھملعتت  يتلا  تاراھملا  عیمج  نإ   . ةیجازملا
نم ةعونتم  ةعومجم  عم  لماعتلا 

تالاح ةھجاوم  دنع  جئاتنلا  عرسأ  ىلع  لوصحللو   . ةیجازملا تالاحلا 
كلذ ةءارقو  اًماليإ  رثكألا  ةیجازملا  ةلاحلا  رایتخاب  كیصون   ، ةددعتم ةیجازم 

رظنا  ) ًالوأ لصفلا 
يأ كیلع  حرتقن  فوس   ، لصفلا كلذ  ةياھن  يفو  ىلإ ١٥ .) نم ١٣  لوصفلا 

. ًالوأ هتءارق  بجي  لوصفلا 



يأ ررق   ، ءاوس دح  ىلع  اًقلقو  ًابئتكم  تنك  اذإ   ، لاثملا لیبس  ىلعف 
ىلع لمعلا  ديرت  تنك  اذإف   . ًالوأ اھنم  يفاعتلا  ديرت  نیتیجازملا  نیتلاحلا 

لصفلا أرقا   ، ًالوأ بائتكالا 
ىرخألا لوصفلا  أرقا  مث   ، هب ةدوجوملا  نيرامتلا  ءارجإب  مقو  رشع  ثلاثلا 
ةءارق أدبا   ، بائتكالا يفتخي  امدنعو   . كبائتكا ىوتسم  نسحتي  ىتح 

رشع عبارلا  لصفلا 
لو ــ صفلل حر  ــ تقملا لسل  ــ ستلا ع  ــ بتا م  ــ ق، ث ــ لقلا لو  ــ ح

ـم لعت در  ـ جمب ـه  نأ كرد  نأ تـ ـك  شھدُي ـد  قو ـق , لقلا ض  ــ فخل
نإ ، فـ با ـ ئتكالا لما مـع  ـ عتلا ـى  لع كدعا  ـ ست ـي  تلا تاراھ  ـ ملا

، بنذلاو  ، بضغلا ةرادإل  ةدیفم  نوكت  نأ  نكمملا  نم  اھسفن  تاراھملا 
نیتاھ ةرادإ  ىلع  كدعاست  يتلا  تاراھملاو   . كلذ ىلإ  امو   ، قلقلاو

نأ حجرملا  نم  نیتیجازملا  نیتلاحلا 
. هسفن تقولا  يف  كتداعس  زيزعت  ىلع  كلذك  دعاست 

كیلع حرتقي  دقف   ، باتكلا اذھ  ةءارقب  رخآ  فرتحم  وأ  جلاعم  كاصوأ  اذإو 
ةدع كانھف  باتكلا , يف  دراولا  بیترتلا  نع  فلتخم  بیترتب  لوصفلا  ةءارق 

ةفلتخم قرط 
ل ــ صف ل  ــ نأ ك ن  ــ مغر م ــ لا ى  ــ لعو  . با ــ تكلا اذ  ــ مادخت ه ــ سال
اونو ـ كي سا لـن  ـ نلا ـض  عب نإ  ، فـ انتارد ـ قو ـا  نتفرعم ـى  لإ في  ــ ضي

اورع ـ شي ـي  كل لو  ـ صفلا عي  ـ مج مادخت  ـ سال ـة  جاحب
. نسحتب

ةعبرألا لوصفلا  هذھ  يف  ةدراولا  نيرامتلا  تسرامو  تأرق  دقو  امأ  ة 
, باتكلا اذھل  كمادختسا  صیصختل  بسانملا  تقولا  وھ  اذھف   ، ىلوألا

ثاحبألا ترھظأ  دقلف 
صا ــ و خ ــ حن ى  ــ لع ةد  ــ يفم نو  ــ كت ة  ــ نیعم تاراھ  ــ نأ م ةر  ــ بخلاو

اذ ــ ي ه ــ ةدراو ف ــ لا تاراھ  ــ ملا نأ  م  ــ غرو  . ةدد ــ حم ة  ــ يجازم تالا  ــ حل
ـة يجازملا تالا  ـ حلا ـم  ظعمل ةد  ـ يفم نو  ــ كت با  ــ تكلا

يتلا تاراھملا  ملعت  لالخ  نم  عرسأ  نسحتب  رعشت  دقف   ، ةنزحملا
نم ًالدبف   ، كلذلو  . كل ةبسنلاب  اًجاعزإ  رثكألا  ةیجازملا  تالاحلا  فدھتست 

لصفلا ىلإ  ةرشابم  لاقتنالا 
ةیجازملا ةلاحلا  نع  ديزملا  كملعي  يذلا  يلاتلا  لصفلا  أرقا   ، سماخلا

ةلاح نم  رثكأ  لوح  ديزملا  ملعت  ديرت  تنك  اذإو   . كل ةبسنلاب  اًماليإ  رثكألا 
رتخاف  ، ةدحاو ةیجازم 

. ًالوأ اھیلع  لمعلا  ديرت  يتلا  ةیجازملا  ةلاحلاب  صاخلا  لصفلا 
لصفلا ١٣ بائتكالا : • 

لصفلا ١٤ رعذلاو : قلقلا  • 
لصفلا ١٥ لجخلا : وأ  بنذلا  وأ  بضغلا  • 



كانھ نوكت  فوس   ، هیف ةدراولا  نيرامتلاو  لصفلا  كلذ  ءاھنإ  درجمب 
كنكمي ثیحب   ، كلذ دعب  هتءارق  بجي  يذلا  لصفلا  صخي  امیف  تاھیجوت 

باتكلا اذھ  مادختسا 
عرسأ يف  نسحتب  روعشلا  ىلع  كتدعاسمل  ةیلعاف  رثكألا  وحنلا  ىلع 

. نكمم تقو 



سماخلا لصفلا 

نیسحتلا ةظحالمو  ةیصخش  فادھأ  عضو 
اھیف لباقت  ةظحل  فصت   ، بئاجعلا دالب  يف  سیلأ   ، لوراك سيول  ةصق  نإ 
نأ بجي  قرطلا  يأ  هلأستو   ، قرط قرتفم  دنع  سیلأ  عم  ریشیشت  طقلا 

اھلأسیف كلست ,
م ــ ي ل ــ تلا سي  ــ لأ لو  ــ قتف ة.  ــ بھاذ ي  ــ ن ه ــ يأ ى  ــ لإ ط  ــ قلا

اًري ـ ثك ـم  تھأ ال  : " ـل بق ن  ــ بئا م ــ جعلا دال  ــ ى ب ــ لإ بھذ  ــ ت
قر ـ طلا يأ  مھ  نذإ فـال يـ : " ةداع ـ سب ـط  قلا اھ  ـ عطاقیف ؛   -" ناكملا بـ
 ". ام ناكم  ىلإ  بھذأس  تمد  ام  اھتركف - " : سیلأ   " لمكت مث  نیكلست ."
ملعتت مل  امبر   ، لبق نم  بئاجعلا  دالب  ىلإ  سیلأ  بھذت  مل  املثم  اًمامتو 

وأ عقوتت  اذام  فرعت  كلذلو ال   ، لبق نم  ةیجازملا  كتالاح  ةرادإل  تاراھم 
ديرت يتلا  ةھجولا 

اذھ نم  ىوصقلا  ةدافتسالا  قیقحتلو   . باتكلا اذھ  ةياھنب  اھیلإ  لصت  نأ 
ةیھام فرعت  تنك  اذإف   . ةمھم اھیلإ  بھذت  يتلا  ةھجولا  نإف   ، باتكلا

نوكت فوسف   ، كفادھأ
عمف  . كمدقت عبتتو  باتكلا  اذھ  مادختسا  ةیفیك  لوح  حضوأ  راكفأ  كيدل 
ام ةسرامم  لھسألا  نم  كلذك  نوكي  امبر   ، كنھذ يف  فدھ  دوجو 

اًفدھ كانھ  نأل  ؛  هملعتت
. كمامأ

تلعج يتلا  بابسألا  وأ  باتكلا  اذھ  راتخت  كتلعج  يتلا  بابسألا  يف  ركف 
قیبطتل ةجیتن  اًفلتخم  نوكت  نأ  لمأت  فیك   . هتءارق كیلع  حرتقي  ام  اًصخش 

؟ باتكلا اذھ 
كفادھأ ةباتك  ةیلاتلا  ةحفصلاب  ةدوجوملا  لمع ٥-١  ةقرو  كنم  بلطت 
تاراھملا ملعت  ءانثأ  يف  كمدقت  عبتت  نم  نكمتت  ىتحو   ، اھاسنت ىتح ال 

لھ  . باتكلا اذھ  يف  ةدراولا 
تابون نم  لقأ  ردقل  ضرعتت  نأ  دوت  لھ  ؟  دعسأ ؟  ًابائتكا لقأ  نوكت  نأ  دوت 
نامدإ نع  فقوتت  نأو  ؟  كتاقالع نسحت  نأو  ؟  اًقلق لقأ  نوكت  نأو  ؟  رعذلا

وأ تایلوحكلا 
ي ــ تلا رو  ــ مألا ل  ــ عفت وأ  نكا  ــ مألا ى  ــ لإ بھذ  ــ نأو ت ؟  تارد ــ خملا
وأ فدھ  ـ لاب ر  ــ بكأ سا  ــ سحإ كيد  ــ نو ل ــ كي نأو  ؟  ًاّیلا ــ اھ ح ــ بنجتت

رد ـ قب ةدد  ـ حم كفاد  ـ هأ ـل  عجت نأ  لوا  ـى؟ حـ نعملا
، لاثملا لیبس  ىلعف   . كمدقت سایق  نم  كنكمت  ةقيرطب  اھغصو   ، ناكمإلا

ةیباجيإ تاشقانم  ءارجإ   " نكلو  ، اًدیج اًفدھ  دعُي  يتاقالع " نیسحت  "



يف يلافطأ  عم  ةعتممو 
تنك ام  اذإ  ةفرعم  لھسألا  نم  هنأل  ؛  لضفأو لضفأ  دعُي  نایحألا " نم  ریثك 

ةیجازملا تالاحلا  تاسایق  نإ   . ددحملا فدھلا  اذھ  وحن  اًمدقت  زرحت 
اذھ ءاحنأ  يف  ةدوجوملا 

يھ كلت  تناك  اذإ  ةیجازملا  تاریغتلا  سایق  ىلع  كدعاست  باتكلا 
. كفادھأ

.١

.٢

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
ءارجإ لوح  ةنيابتم  رعاشم  سانلا  ىدل  نوكت  نایحألا  نم  ریثك  يف 

ىلعف  . ةديدج تاراھم  ملعت  يف  تقولا  ءاضق  وأ  مھتاویح  يف  تارییغت 
انآ تناك  ام  ةداع   ، لاثملا لیبس 

تلظ اذإ  اھنأ  تملعت  دقل   . علھ تابونل  ضرعتت  تناك  ًانایحأو  قلقلاب  رعشت 
تدادزا دقل   . قلقلا نم  لقأ  ردقب  رعشت  فوسف   ، جرخت ملو  لزنملا  يف 

يف ءاقبلا  عم  ةحار 
ن ــ ل م ــ معت نأ  ل  ــ معلا بحا  ــ ع ص ــ ت م ــ بتر اھ  ــ نإ ل  ــ ؛ ب لزن ــ ملا
ـى لإ جا  ـ تحت تنا  اًردا مـا كـ كلذ نـ ــ بو  ، ما ــ يألا م  ــ ظعم لزن  ــ ملا

ـي تلا ـة  يعامتجالا ةط  ـ شنألا تد  ـ قتفا اھ  ـ نكلو  . جور ـ خلا
لمعلا ةقرو  يف  اھتددح  يتلا  فادھألا  تناكو   . اھب عاتمتسالا  تداتعا 



كلت ىدل  ناكو   . تدارأ املك  لزنملا  كرتت  نأو  اھقلق  ضفخ  يف  لثمتت   ١-٥
نوكتس  ) ايازم فادھألا 

قاطن نم  جرخت  دق   ) بویعو ةطشنألا ) نم  ديزمب  مایقلا  ىلع  ةرداق 
(. اھتحار ةقطنم 

كا ــ نھ نوكت  ــ ه س ــ نأ ا  ــ نآ ت  ــ كردأ ًال،  ــ يلق ر  ــ ثكأ ري  ــ كفت ع  ــ مو
تنم ـ ضتو  . لزن ـ ملا كر  لا تـ ـ يح اھ  ـ قلق ضي  ـ فختل ةیفا  ـ ضإ ا  ــ يازم

اھئاقد ـ صأ ـة  يؤر ـن مـن  كمتت نأ  ـة  يلامتحا ـا  يازملا هذ  هـ
تداتعا امك  ةعیبطلا  يف  هزنتلا  ىلع  ةرداق  نوكت  فوسو   ، رثكأ اھتلئاعو 
امدنعو  . ةیفیظولا صرفلا  نم  ديزملا  اھمامأ  نوكي  فوسو   ، لعفت نأ 

رییغتلا ايازم  نیب  انآ  تنزاو 
. رییغتلل اھزفاح  نم  داز  ام  وھو  بویعلا , قوفت  ايازملا  نأ  تررق   ، هبویعو

دايدزا دنع  ةصاخبو   ، ةمظتنم ةروصب  بویعلاو  ايازملا  هذھ  تعجار  دقل 
تاوطخلا ةبوعص 

ايازملا يف  ریكفتلا  لمعلا ٢-٥  ةقرو  كنم  بلطتو   . اھذاختا اھل  نیعت  يتلا 
. اًقباس هتعضو  يذلا  فدھلا  تققح  اذإ  اھھجاوت  يتلا  بویعلاو 

فدھلا ١:

فدھلا ٢:

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 



لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 
(. تايوتحملا

ايازم لھ  ؟  اھقیقحت مدع  وأ  كفادھأ  قیقحتل  ًابویعو  ايازم  تدجو  لھ 
رعشت كنأ  ةجردل  يفكي  امب  ةریبك  اھقیقحت  مدع  بویعو  كفادھأ  قیقحت 

تاراھملا ملعتل  عفادب 
؟ كفادھأ قیقحت  ىلع  كتدعاسمل  اھتسراممو 

تاراھمو  ، ةیباجيإ تافصو   ، ةفرعم مھيدل  سانلا  مظعم   ، ظحلا نسحل 
لیبس ىلعف   . مھفادھأ قیقحت  ىلع  مھتردق  صخي  امیف  لمألاب  مھدوزت 

تناك امدنع   ، لاثملا
تناكو  . حجنت ىتح  هیلع  لمعت  لظت  تناك  اھنإف   ، ام ءيش  ىلع  زكرت  انآ 

، اھتایح تارتف  مظعم  ىدم  ىلعو   . نیمعادو نيدودو  اھؤاقدصأو  اھترسأ 
ىلع ةرداق  تناك 

ـل مـن كو  . قلقلا ةرثأ بـ ـ تم ري  اھ غـ ـ تایح شي  ــ عو اھ  ــ لزنم كر  ــ ت
قي ـ قحت ـى  لع اھترد  ـة قـ يلامتحا تداز مـن  فور  ـ ظلاو تاف  ـ صلا هذ  هـ

بنا ـى جـ لإ  ، علھ ـ لاو ـر  توتلا ـل  يلقتو اھفاد  ـ هأ
. ربكأ ةكرحو  ةيرح  تاذ  ةایح  شیع 

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 



(. تايوتحملا
ءا ــ نثأ ي  ــ ف ن -  ــ كمتت ى  ــ تح تاحف  ــ صلا هذ  ــ زیي ه ــ مت د  ــ يرت ا  ــ مبر

ـا يازمو بوي  ـة عـ عجارم مـن  فاد -  ـ هألا قي  ـ قحت و  ــ حن ك  ــ لمع
ـي تلا دراو  ـ ملا بنا  ـى جـ لإ ـل ٥-٢ ) مع ـة  قرو  ) اھ ـ قیقحت

لمعلا ٥-٣. ةقرو  يف  اھددحت 

تامالع نوكتس  يتلا  ةیلاتلا  تامالعلا  نم  يأ  ىلع  حص  ةمالع  عض 
: نسحتلا ىلإ  ریشت  ةركبم 

 
. لضفأ ةروصب  مونلا   -

. سانلا عم  رثكأ  ثدحتلا   -

. ربكأ ءاخرتساب  روعشلا   -
. رثكأ ماستبالا   -

. يلمع زاجنإ   -
. مظتنم تقو  يف  ريرسلا  نم  ضوھنلاو  ظاقیتسالا   -

. ًاّیلاح اھبنجتأ  يتلا  ةطشنألاب  مایقلا   -
. لضفأ ةروصب  تافالخلا  عم  لماعتلا   -

. لقأ ةروصب  يباصعأ  نادقف   -
. لضفأ ودبأ  يننأب  يننوربخي  نورخآلا  صاخشألا   -

. ةقثلا نم  ديزمب  رعشأ   -
. يفقاوم نع  عفادأ   -

. لبقتسملا يف  لمألا  ىرأ   -
. موي لكب  يعاتمتسا  ةدايز   -
. نانتمالاو ريدقتلاب  روعشلا   -

. تاقالعلا يف  نسحتلا  ةيؤر   -
نیتمالع بتكا   ، ىلعألاب ةمالع  اھیلع  تعضو  يتلا  رومألا  ىلإ  ةفاضإلاب 
قیقحت نم  برتقتو  نسحتت  تأدب  كنأ  ةفرعمل  اھنع  ثحبت  دق  ًاثالث  وأ 

: كفادھأ



 
خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
دنع اھتظحالمو  نسحتلل  ةریغصلا  تامالعلا  ىلإ  هابتنالا  دیفملا  نم 

يتلا تالكشملا  دادزت  نأ  نكمي  املثم  اًمامتف   . باتكلا اذھ  كتءارق 
ةیجيردت ةروصب  اًءوس  اھھجاوت 

ىلإ ومنتو  ةریغص  ةیباجيإلا  تاریغتلا  أدبت  ام  ةداع   ، تقولا رورمب 
اذھ نإف   ، ةركبم ةیباجيإ  تاریغت  تظحال  اذإف   . ةمیق رثكأو   ، ربكأ تانیسحت 

كعجشي نأ  نكمملا  نم 
. اھتسراممو باتكلا  اذھ  يف  ةدراولا  تاراھملا  ملعت  ةلصاوم  ىلع 



سداسلا لصفلا 

راكفألاو  ، ةیجازملا تالاحلاو   ، فقاوملا
بردم كانھ  ناك   ، ىطسولا اینروفیلاك  يف  ةئفادلا  عیبرلا  مايأ  دحأ  يف 
ةركلا ىقلأ  بلاطلا  نأ  مغرو   . ةركلا برض  نف  لوح  ًابلاط  دشري  سنت 

نإف  ، اًراركتو اًرارم  اھبرضو 
مل  . هحجرأتو بلاطلا  ةكرح  ءازجأ  نم  ءزج  لك  ىلع  هھابتنا  زكر  بردملا 
دعب ةعجار  ةيذغت  مدق  كلذ  نم  ًالدب  هنكلو   ، اًقلطم بلاطلا  بردملا  دقتني 

لوح ةبرض  لك 
، ةركلا برض  دنع  برضملا  ةيواز   ، ةركلا فذق  عافتراو   ، برضملا عقوم 

. ةركلا برض  دعب  برضملا  حجرأت  ءانثأ  يف  بلاطلا  ةكرحو 
نوكت نأ  لجأ  نم  لاسرإلا  عبرم  يف  ةركلا  طقست  نأ  نیعتي   ، سنتلا يف 
ةرم رظني  مل  بردملا  نأ  ةظحالملاب  ريدجلا  نم  نكلو  ةحجان , ةبرضلا 

تعقو نيأ  ىریل  ةدحاو 
ةعجارلا هتيذغت  بردملا  زكر   ، كلذ نم  ًالدبو   . بلاطلا اھبرضي  نأ  دعب  ةركلا 

اھب موقي  يتلا  لاسرإلا  ةبرض  نم  ءزج  لك  نیسحتل  تاحارتقا  ىلع  طقف 
ناك دقل   . بلاطلا

، ةنوكملا تاراھملا  نم  ًّالك  بلاطلا  ملعتي  نأ  درجمب  هنأب  اًقثاو  بردملا 
يف رارمتساب  ةركلا  طقست  ثیحب  اھعمج  ىلع  اًرداق  نوكي  فوس 

. ةبسانملا ةقطنملا 
وسردم دعاسي   ، ةنیعم تاراھم  ريوطت  ىلع  بردملا  زكر  املثم  اًمامتو 

میلعت لالخ  نم  لضفأ  نییقیسوم  اوحبصي  نأ  ىلع  بالطلا  ىقیسوملا 
، تاعاقيإلاو  ، تاتونلا

حیضوت لالخ  نم  مھذیمالت  نورھاملا  لامعلا  دشريو   . ءادألا بیلاسأو 
ةلثمألا هذھ  نم  لاثم  لكو  لمع , عورشم  ىلع  ةيدرف  ماھم  ذیفنت  ةیفیك 

تاراھم میلعت  نمضتي 
تاراھملا هذھ  حبصت  ىتح  ةسرامملا  ىلع  ملعتملا  عیجشتو  ةنیعم 

نم تاراھملا  ةیمنت  يف  ةربخ  اًعیمج  انيدل  اننإ   . ءادألا ةلھسو  ةفولأم 
ةدایق  ، لثم  ) ةسرامملا لالخ 

(. ةبجو وھطو   ، ریغص لفط  سبالم  ليدبتو   ، ةرایس
نیسحت ملعت  نم  كنكمت  ةنیعم  تاراھم  ةعومجم  كانھ   ، ظحلا نسحلو 
هذھ ضعبو   . ةایحلا يف  ةیباجيإ  تارییغت  ءارجإو  ةیجازملا  كتلاح 

ةقرو يف  ةزجوُم  تاراھملا 
لثمو لكش ٦-١ .) " ) راكفألا لجس   " ىمسُت فوفص  ةعبس  تاذ  لمع 



نم ءازجأ  مدختست  فوس   ، سنتلا ةرك  برض  ىلع  نرمتي  يذلا  بلاطلا 
تارم ةدع  راكفألا  تالجس 

لمعلا ةقرو  لامكإل  ةيرورضلا  تاراھملا  ناقتإل  ةقباسلا  عیباسألا  يف 
. اھتمرب

ترعش  ، ىلوألا ةرملل  راكفألا  لجس  اھل  اسيرام  جلاعم  رھظأ  امدنع 
ىلع اھتدعاسمل  ةباجتسالا  هذھ  جلاعملا  مدختساف   . طابحإلاو كابترالاب 

لوألا اھراكفأ  لجس  لامكإ 
فقوملا نافصي  اھراكفأ  لجس  نم  نيدومع  لوأ  نأ  ظحالو  لكشلا ٦-٢ .) )
تالاحلاو فقاوملا  ديدحت  تملعت  دقل   . اھرعاشم ةیھامو  هب  تناك  يذلا 

لصفلا يف  ةیجازملا 
يذلا ثلاثلا  دومعلا  ءلم  ىلع  اسيرام  جلاعملا  دعاس  امدنعو  عبارلا ,

بحاصت ةنیعم  اًراكفأ  فشك   ، (" روص  ) ةیئاقلت راكفأ  ناونع "  لمحي 
. ةیجازملا اھتاباجتسا 

دقعم اذھ  ةركف "(  لوح  ةرئاد  مسرب  اھجلاعمو  اسيرام  تماق   ، كلذ دعبو 
اھروعشب ًاطابترا  ىوقأ  تناك  يتلا  هملعت )" نیبو  ينیب  لوحت  ةجردب 

يف ابتكو   . كابترالاب
يتلا ال كلتو  ةركفلا  هذھل  ةمعادلا  ةلدألا  سماخلاو  عبارلا  نيدومعلا 
ىلإ رظنلل  ةليدبلا  قرطلا  ضعب  ابتك   ، سداسلا دومعلا  يفو   . اھمعدت

ةلدألا ىلإ  اًدانتسا   ، فقوملا
كلتب اسيرام  عانتقا  امیقو   . سماخلاو عبارلا  نيدومعلا  يف  ةدوجوملا 

٩٠٪، و٦٠٪، و٧٠٪. ةبسنب ةليدبلا  ىؤرلا 
ضفخ ىلإ  اذھ  راكفألا  لجس  لامكإ  ىدأ   ، عباسلا دومعلا  يف  ىرت  امكو 
نم اھبائتكا  ضفخ  ىلإو  ىلإ ٤٠٪،  نم ٩٥٪  كابترالاب  اسيرام  روعش 

ىلإ ٨٠٪.  ٪٨٥
ةادأك راكفألا  لجس  مادختسا  ةیفیك  ةمداقلا  ةلیلقلا  لوصفلا  كملعتو 
راكفألا نع  فشكلا  ةیفیك  ملعتت  فوسو   . ةیجازملا كتالاح  نیسحتل 

يف روصلاو  ةیئاقلتلا 
امیف ةلدأ  نع  ثحبلا  ةیفیك  نماثلا  لصفلا  كل  نیبيو   . عباسلا لصفلا 

ةیفیك ملعتت  فوس   ، عساتلا لصفلا  يفو   . ةیئاقلتلا كراكفأ  صخي 
رثعت يتلا  ةلدألا  مادختسا 

زكريو  . كتایح ةيؤرو  ریكفتلل  ةیفیكتلا  قرطلا  نم  ديزملا  ءانبل  اھیلع 
نم ١ ةدمعألا  ءلمل  هتفرعم  ىلإ  جاتحت  ام  ىلع  لصفلا  اذھ  نم  يقبتملا 

راكفألا ، لجس  نم  ىلإ ٣ 
. لعفلاب اھتملعت  يتلا  تاراھملا  مادختساب 



ةكولمم رشنلاو  عبطلا  قوقح   . يجذومن راكفأ  لجس  لكشلا ٦-١ .
يكسداب ١٩٨٣.  . هيإ نیتسيركل 



. لوألا اسيرام  راكفأ  لجس  لكشلا ٦-٢ 
فقوم دومعلا ١ :

ةلئسأ نع  ةباجإلا  لالخ  نم  فقاوملا  فصو  تملعت   ، عبارلا لصفلا  يف 
اًددحم نك  راكفألا ،  لجس  نم  دومعلا ١  ءلم  دنعو  ؟  نيأ ؟  ىتم ؟  اذام ؟  نَم

. ناكمإلا ردقب 
ىتح ٣٠ ناوث  عضب  نم   ، ددحم ينمز  راطإ  ىلع  فقوملا "  " فصو رصقاو 
امب ةددحم  ةرتف  تسیل  ءاثالثلا " موي  لاوط   " ، لاثملا لیبس  ىلعف   . ةقیقد

تناك اذإ  ىتح   . يفكي
نم ديدعلا  كانھف   ،" ءاثالثلا موي  لاوط   " طقف ةدحاو  ةیجازم  ةلاح  كيدل 

اھفصول مویلا  لالخ  ثدحت  نأ  نكمي  يتلا  ةفلتخملا  راكفألاو  فقاوملا 



 . راكفألا لجس  يف 
مویلا يف  ةركف  فلأ  نیب ٥٠ و٧٠  ام  اندواري  دق  هنإ  نوثحابلا  لوقيو 

! راكفألا لجس  يف  راكفألا  نم  مكلا  اذھ  بتكي  نأ  دحأ  ديري  الو   . دحاولا
ىلإ فقوملا  قییضت  لالخ  نمف 

ـو حن ـى  لع ـة  يوق ـة  يجازملا انتلا  ه حـ ــ يف تنا  ــ ني ك ــ عم ثد  ــ ح
فو ـي سـ تلا ـم  هألا را  ـ كفألا ـى  لع زیكر  ـ تلا ـك  نكمي  ، صا خـ

ـا سيرام ـف  صو نإ  ـة.  يجازملا كتالا  مھ حـ ـى فـ لع كدعا  ـ ست
ىلإ رظنا   ، جلاعملا بتكم  يف  انأ   . اًحابص ءاثالثلا ٩:٣٠  هنأب "  اھفقومل 

. ددحم فقومل  اًدیج  ًالاثم  دعُي  راكفألا " لجس 
ةیجازم ةلاح  دومعلا ٢ :

ةیجازملا تالاحلا  ركذا  راكفألا ،  لجس  نم  ةیجازملا " ةلاحلا   " دومع يف 
تالاحلا ركذ  ىلإ  ةفاضإلابو  هتفصو , يذلا  فقوملا  يف  اھب  رعشت  يتلا 

اھتدح ِمّیق   ، ةیجازملا
ىلإ ١٠٠٪. رفص  نم  سایقمب 

تملعت امك   . ةدحاو ةملكب  ةیجازملا  تالاحلا  فصو  نكمي   ، ماع هجوبو 
يأ يف  ةدحاو  ةیجازم  ةلاح  نم  رثكأب  روعشلا  كنكمي   ، عبارلا لصفلا  يف 

ةلاح لكو   . فقوم
ر ــ كذُت نأ  ب  ــ جي هلج  ــ ست يذ  ــ لا فقو  ــ ملا ي  ــ كبا ف ــ تنت ة  ــ يجازم

كيد تنا لـ اذإو كـ ـى ١٠٠٪.  لإ رف  سا مـن صـ ـ يقم ـى  لع ِمّي  ــ قُتو
، اھ رع بـ ـ شت ـي  تلا ـة  يجازملا ـة  لاحلا ديد  ـ حت ةبوع فـي  صـ

ةحفص ٤١ يف  ةدوجوملا  ةیجازملا  تالاحلا  ةمئاق  ىلإ  عوجرلا  كنكمي 
ام نإف   ، ةلماك ةلمجب  ةیجازملا  كتلاح  تفصو  اذإو  ةدعاسملا , بلطل 

سیلو ةركف  نوكي  امبر  هتبتك 
 - ثلاثلا دومعلا  يف  ةلمجلا  بتكاف   ، كلذك رمألا  ناك  اذإف   . ةیجازم ةلاح 
فصت ةدحاو  ةملك  نع  ثحبلا  لصاوو  روصلا - )  ) ةیئاقلتلا راكفألا   " دومع

يف ةیجازملا  كتلاح 
. يناثلا دومعلا 

كلذك نوديري  دق  قلق  وأ  علھ  تابونل  نوضرعتي  نيذلا  صاخشألا  نإ 
لصفلا رظنا   ) اھب نورعشي  يتلا  ةیندبلا  تاباجتسالا  مییقتو -  لیجست - 

هنأ امبو  رشع .) عبارلا 
هذھ لیجست  نكمي   ، ةیندبلا تاباجتسالل  لصفنم  دومع  دجوي  ال 

لجسل ةیجازملا " تالاحلا   " دومع نم  يلفسلا  فصنلا  يف  تاباجتسالا 
لفسأ ًاّطخ  مسرا  راكفألا . 

" ةیند تاباجت بـ ـ سا ـب "  تكاو  ، اھ ـ تركذ ي  ــ تلا ة  ــ يجازملا تالا  ــ حلا
ـه جوبو لك ٦-٥ فـي.  ـ شلا رھا فـي  ـ ظلا ـو  حنلا ـى  لع ـط  خلا قو  فـ

ـة ملكب ةیند  ـ بلا تاباجت  ـ سالا ـف  صو ـن  كمي  ، ما عـ



"(. بلقلا ٨٥٪ تاقفخ   " ، لثم  ) نیتملك وأ  ةدحاو 
( روص  ) ةیئاقلت راكفأ  دومعلا ٣ :

ى ــ لع أر  ــ ءي ط ــ يأ ش دد  ــ ة"، ح ــ يئاقلتلا را  ــ كفألا  " دو ــ مع ي  ــ ف
را ـ كفألا لیج  ـ ست ـب  جيو  . هف ـ صت يذ  ـ لا فقو  ــ ملا ي  ــ ك ف ــ نھذ
نو ـ كت نأ  ـن  كميو ًاّي , ـ لعف فقو  ـ ملا ةر فـي  ـ ضاح تنا  ـي كـ تلا
تاملكب اھفص   ، تايركذ وأ  روص  كانھ  تناك  اذإف   . ةیئرم وأ  ةیظفل  راكفألا 
ىدحإ تفصو  اسيرام  نأ  ظحال   . كنھذ يف  أرط  ام  رھظت  ةروص  مسرا  وأ 

ةروصك اھراكفأ 
لصفلا رفويو  لكشلا ٦-٢ .)  ) ئیس يسردم  ريرقتب  لزنملا  ىلإ  ةدوعلا 
حبصت نأ  ىلع  كتدعاسمل  ةیلیصفتلا  تامولعملا  نم  ديزملا  عباسلا 

. كراكفأ ديدحت  يف  اًعراب 
ىلإ لكشلا ٦-٣  يف  دوجوملا  راكفألا  لجس  اسيرام  ترضحأ   ، لاثمكو

. ىلوألا ةثالثلا  ةدمعألا  لامكإ  عم   ، ةیلاتلا ةیجالعلا  اھتسلج 
لكشلا ٦-٤).  ) هتجوز عم  فالخ  ىلإ  كیف  باجتسا  فیك  رخآ  لاثم  رھظيو 

اھعلھ تابون  ىدحإ  فصي  يذلا  ادنیل  راكفأ  لجس  لكشلا ٦-٥  رھظُيو 
نم ددعل  تضرعت  اھنأ  ظحال   ، ىلوألا ةثالثلا  ةدمعألا  لامتكا  عم   ، ىلوألا

، ةیندبلا تاباجتسالا 
. يناثلا دومعلا  نم  يلفسلا  فصنلا  يف  اھتلجس  يتلاو 

لكشلا ٦-٦)  ) يف راكفألا  لجس  نم  ىلوألا  ةثالثلا  ةدمعألا  نب  رضحأو 
. ریصق تقوب  جالعلا  ءدب  دعب  هجلاعمل 



. لوألا اسيرام  راكفأ  لجسل  ىلوألا  ةثالثلا  ةدمعألا  لكشلا ٦-٣ .



. لوألا كیف  راكفأ  لجسل  ىلوألا  ةثالثلا  ةدمعألا  لكشلا ٦-٤ .

. لوألا ادنیل  راكفأ  لجسل  ىلوألا  ةثالثلا  ةدمعألا  لكشلا ٦-٥ .



. لوألا نب  راكفأ  لجسل  ىلوألا  ةثالثلا  ةدمعألا  لكشلا ٦-٦  .

( ةیلاتلا ةحفصلا  يف  عبتي  )
خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا



ةلصلا تاذ  ماسقألا  ضرعتسا  لمعلا ٦-١ . ةقرو  نع  تاباجإلا  يلي  امیف 
. ةیلاتلا تاباجإلاو  كتاباجإ  نیب  تافالتخا  ةيأ  حیضوتل  لصفلا  اذھ  نم 

ةیجازم ةلاح  لاعفنا  . ١
فقوم لزنملا  يف  . ٢

ةركف اذھب  مایقلا  عیطتسأ  نل  . ٣
ةیجازم ةلاح  نزح  . ٤

فقوم  . فتاھلا ىلع  قيدص  ىلإ  ثدحتأ  . ٥
ةیجازم ةلاح  جعزنم  . ٦
فقوم يترایس  دوقأ  . ٧

ةركف اذكھ  رعشأس  ام  اًمئاد  . ٨
فقوم لمعلا  يف  . ٩

ةركف نونجلا  ينبیصیس  . ١٠
ةیجازم ةلاح  بضغ  . ١١
ةركف اًدیج  تسل  . ١٢

فقوم اًرصع  ةعاسلا ٤:٠٠  . ١٣
ةركف ثدحیس  عیظف  ءيش  . ١٤

ةركف اًدبأ  حجني  ءيش  كانھ  سیل  . ١٥
ةیجازم ةلاح  طبثم  . ١٦

ةركف اًدبأ  اذھ  زواجتأ  نل  . ١٧
فقوم معطملا  يف  سلاج  . ١٨
ةركف ةرطیسلا  نع  جراخ  . ١٩



ةركف لشاف  انأ  . ٢٠
فقوم يتدلاو  ىلإ  ثدحتأ  . ٢١

ةركف يرعاشم  يعارت  اھنإ ال  . ٢٢
ةیجازم ةلاح  بئتكم  . ٢٣
ةركف رساخ  انأ  . ٢٤
ةیجازم ةلاح  بنذ  . ٢٥

فقوم ينبا  لزنم  يف  . ٢٦
ةركف ةیبلق  ةمزأ  يناعأ  . ٢٧
ةركف يلالغتسا  متي  . ٢٨

فقوم مونلا  ًالواحم  يريرس  يف  قلتسم  . ٢٩
ةركف اًدبأ  حجني  نل  اذھ  . ٣٠

ةیجازم ةلاح  لجخ  . ٣١
ةركف َّيدل  ام  لك  رسخأ  فوس  . ٣٢

ةیجازم ةلاح  علھ  . ٣٣
، ةیجازملا تالاحلاو   ، فقاوملا نیب  زییمتلا  يف  ةبوعص  كيدل  تناك  اذإ 
هذھ نیب  ةقرفتلا  لالخ  نمف  عبارلاو , ثلاثلا  نیلصفلا  عجار   ، راكفألاو

رثكأ نوكت  فوس   ، تانوكملا
، لاثملا لیبس  ىلعف   . كل ةبسنلاب  ةمھم  تارییغت  ثادحإ  ىلع  ةردق 

كتلاح رییغتب  ةنراقم  ةركف  وأ  فقوم  رییغت  لھسألا  نم  نوكي  ًانایحأ 
. ةرشابم ةروصب  ةیجازملا 



عباسلا لصفلا 

ةیئاقلتلا راكفألا 
يفو  . ًابحرم لاقو  اھفرشم  ىتأ  امدنع  اھبتكم  ىلع  لمعت  اسيرام  تناك 

يباجعإ نع  ربعأ  نأ  ديرأ   ، لاح ةيأ  ىلع  : " اھفرشم لاق   ، امھثيدح ءانثأ 
يذلا دیجلا  ريرقتلاب 

لاعفنالاب اسيرام  ترعش   ، اذھ فرشملا  لاق  نأ  درجمبو  سمألاب ." هتبتك 
. مویلا لاوط  ةیجازملا  ةلاحلا  هذھ  نم  صلختلا  عطتست  ملو  فوخلاو ,

: " هتجوز تلاق  امدنع  ءاشعلا  دعب  ةلواطلا  ىلع  نوحصلا  عضي  كیف  ناكو 
كتربخأ دقل  : " جاعزناب لاقف  مویلا ." تيزلا  رییغتل  ةرایسلا  تذخأ  دقل 

تيزلا ریغأس  يننأب 
ذنم اھب  ينتعتس  كنإ  لوقت  كنإ   ، اًنسح : " هتجوز تدرف  تبسلا ." موي 

ًایقلم اًنسح "! : " ًالئاق كیف  حاصف  يسفنب ." اھب  تینتعا  كلذلو  ؛  نیعوبسأ
ربع نوحصلا  ةفشنم 

هفطعم طقتلا  مث  رخآ ,"! اًجوز  كسفنل  نيدجت  اذامل ال  : " لاق مث  ةفرغلا ,
. لزنملل هترداغم  دنع  ةوقب  بابلا  قلغأو 

، اھیف ضرعتت  ًاتاقوأ  ظحالت  فوس   ، ةیجازملا كتالاح  عبتت  يف  أدبت  امدنع 
سانلا مظعم  نإ   . فقوملل ةبسانم  ریغ  ودبت  ةیجازم  ةلاحل   ، اسيرام لثم 

قلقلاب نورعشي  ال 
لعف دودر  كيدل  نوكي  فوس   ، ىرخأ تاقوأ  يفو   . ةلماجم يقلت  دعب 
اذھ ىلإ  رظني  يذلا  بيرغلا  صخشلا  نإ   . كیف لثم  ةيوقو   ، ةعيرس

كیف نأ  دقتعي  دق  دھشملا 
ةباجتسالا هذھ  نإف  كلذ  عمو   ، فقوملا كلذ  يف  هلعف  در  يف  غلابي  ناك 

. هل ةبسنلاب  اًمامت  ةبسانملا  ةباجتسالا  ودبت  دق 
يتلا راكفألا  ديدحت  عیطتسن  انك  اذإ  ؟  ةیجازملا انتالاح  مھف  اننكمي  فیك 
راكفألا لمأت   . اًمامت ةیقطنم  نوكت  ام  اًمئاد  ةیجازملا  انتالاح  نإف   ، اندوارت

مھفل ةلدأ  اھرابتعاب 



: ةیلاتلا ةیجحألا  انيدل   ، اسيرام ىلإ  ةبسنلاب   . ةیجازملا تالاحلا 

ببسلا نأشب  ةرئاح  اسيرام  تناك  ؟  ًاّیقطنم اذھ  نوكي  نأ  نكمي  فیك 
. اھجلاعم ىلإ  تثدحت  نأ  ىلإ  وحنلا  اذھ  ىلع  بیجتست  اھلعج  يذلا 

؟ فقوملا اذھ  لوح  اًفیخم  ناك  يذلا  ام  جلاعملا :
. يلمع ظحال  دق  فرشملا  نأ  ةفرعم  درجم  دقتعأ  فرعأ -  ال  اسيرام :

؟ اذھ لوح  فیخملا  امو  جلاعملا :
. دیج لمعب  اًمئاد  موقأ  يننإ ال   ، اًنسح اسيرام :

؟ نذإ ثدحي  دق  يذلا  امو  جلاعملا :
. ام أطخ  فرشملا  ظحالي  فوس  ام  اًموي  اسيرام :

؟ ثدحي دق  يذلا  ام  كلذ  دعبو  جلاعملا :
. ينم ًابضغ  فرشملا  طیشتسي  فوس  اسيرام :

؟ ثدحي دق  ام  أوسأ  امو  جلاعملا :
. لصفلل ضرعتأ  دق  يننأ  دقتعأ  يننكلو   ، اذھ يف  ركفأ  مل  يننإ  اسيرام :

؟ ثدحي دق  اذام  كلذ  دعبو   . ةفیخم ةركف  هذھ  جلاعملا :
روثعلا يف  ةبوعص  دجأ  فوس   ، ةئیس ةیصوت  تاباطخ  دوجو  عم  اسيرام :

. ىرخأ ةفیظو  ىلع 
ِكنكمي لھ   . فوخلاب كروعش  ببس  حرش  ىلع  دعاسي  اذھ  نذإ  جلاعملا :

؟ انھ ِتفشتكا  اذام  يل  يصخلت  نأ 
انأو  . يلمع ظحالي  فرشملا  نأ  كردأ  ةلماجملا  ينتلعج  امبر  اسيرام :
اذإ ثدحي  دق  ام  لوح  قلقلاب  ترعش  كلذلو  ؛  ًءاطخأ بكترأ  يننأ  ملعأ 

هذھ دحأ  يفرشم  ظحال 
يننأو لصفلل , ضرعتأس  يننأ  جاتنتسا  ىلإ  تزفق  يننأ  دقتعأ   . ءاطخألا

ضعب اًفیخس  ودبي  اذھ  نإ   . ىرخأ ةفیظو  ىلع  لوصحلا  عیطتسأ  نل 
. نآلا ءيشلا 

ةلدألا ترفو  دق  اھجلاعمو  اسيرام  اھتفشك  يتلا  راكفألا  نأ  فیك  ظحال 
. ةیفطاعلا اھتباجتسا  مھفل  ةيرورضلا 

لصفلل ضرعتن  فوس  اننأ  يف  انركف  اذإ  فوخلاو  قلقلاب  رعشن  انمظعم 



ةیجازملا تالاحلا  ودبت  نآلا   . ىرخأ ةفیظو  ىلع  لوصحلا  نم  نكمتن  نلو 
امكو  . ةیقطنم اسيرامل 

ملعت يف  ةیجازملا  انتالاح  مھفل  ةمھملا  تاوطخلا  ىدحإ  لثمتت   ، ىرت
. اھل ةبحاصملا  راكفألا  ديدحت 

تلاج امبر  يتلا  ةیئاقلتلا  كیف  راكفأ  نیمخت  عیطتست  تنك  ام  اذإ  رظنا 
. ةرایسلا تيز  تریغ  اھنأل  هتجوز  نم  اًّدج  ًابضاغ  حبصأ  امدنع  هنھذب 

ةباجتسا رسفتس  اھنأ  دقتعت  دق  راكفأ  ةيأ  بتكا   ،" راكفأ لیلد :  " دومع يف 
. ةبضاغلا  ، ةيوقلا كیف 

نأل ؛  ًان ــ يزح ن  ــ كي م  ــ ه ل ــ نأ كردأ   ، لزن ــ ملل ك  ــ يف ةردا  ــ غم د  ــ عب
هعوب ـ سأ نا  ، كـ عقاو ـ لا . فـي  ةراي ـ سلا ـت  يز تري  ه غـ ــ تجوز

ةري ـ بك ةمد  ـه خـ تجوز تد لـه  ـ سأ ـد  قو  ، اًّد ًالوغ جـ ـ شم
اھمایق نأشب  هتدوار  راكفأب  ًاطبترم  هبضغ  ناك   . لمعلا اذھب  ءانتعالاب 

. رمألا اذھب  يمایق  مدعل  ينم  ةبضاغ  اھنإ  : " هسفنل لاق  دقف  تيزلا , رییغتب 
فیك ردقت  اھنإ ال 

اًدیج تسل  يننأ  دقتعت  اھنإ  ؛  يل ةدقان  اھنإ   . ءيش لكب  مایقلا  دجب  لواحأ 
". اًدبأ يعم  ىضرت  اھنإف ال   ، دھج نم  هلذبأ  ام  ناك  امھم   . يفكي امب 

راكفألا هذھ  لثمو  كیف , تاباجتسا  مھف  ىلع  راكفألا  هذھ  اندعاست 
ةروصب انسوءر  يف  أرطت  ةطاسبب  اھنأل  "؛  ةیئاقلتلا راكفألا   " ىمسُت

نحنف ال ؛  مویلا لاوط  ةیئاقلت 
ىتح يعن  اننإ ال   ، عقاولا يفف   . ةنیعم ةقيرطب  ریكفتلا  يونن  وأ  ططخن 
بلج وھ  يكاردإلا  يكولسلا  جالعلا  ضارغأ  دحأو   . ةیئاقلتلا انراكفأب 

. انیعو ىلإ  ةیئاقلتلا  راكفألا 
. تالكشملا لح  نیسحتو  رییغتلا  هاجت  ىلوألا  ةوطخلا  وھ  يعولاو 

تالامتحا نم  ددع  همامأ  اًحاتم  حبصأ   ، راكفألا هذھب  كیف  يعو  درجمب 
هراكفأ نأ  ررق  اذإف   . رییغتلا

ل ــ معلا عاطت  ــ سا ه،  ــ ةب ل ــ سنلاب ة  ــ حجان ري  ــ وأ غ ةھو  ــ شم تنا  ــ ك
نأ ـك  يف جتنت  ـ سا اذإ   ، ىر ـ خأ ةھ  ـن جـ مو  . فقو ـ ملل همھ  ریي فـ ــ غتل
هتجوز عم  ةرشابم  ةروصب  ثد  ـ حتلا عیطت  ـ سي  ، ةبئا تنا صـ هرا كـ ـ كفأ

. ربكأ ةروصب  هدوھج  ريدقت  اھنم  بلطي  يكلو  هرعاشم  ةشقانمل 
؟ ةیئاقلتلا انراكفأب  نیعاو  حبصن  فیك 

. تقولا لاوط  ةیئاقلت  راكفأ  انيدل  نوكت   ، رارمتساب لیختنو  ركفن  اننأ  امب 



قلقن وأ  عوبسألا  ةياھن  ةلطع  وأ  انئاقدصأ  لوح  ةظقیلا  مالحأ  اندوارتف 
, ماھملا زاجنإ  لوح 

راكفألا نوكت   ، نسحتب روعشلا  ديرن  امدنعو   . ةیئاقلت راكفأ  اھعیمج  هذھو 
انتالاح مھف  ىلع  اندعاست  تیح  ةیمھأ  رثكألا  راكفألا  يھ  ةیئاقلتلا 

نكميو  . ةيوقلا ةیجازملا 
وأ اًروص  وأ  لصفلل )" ضرعتأ  فوس   )" تاملك راكفألا  هذھ  نوكت  نأ 
سلجي درشتم  صخشك  اھسفن  اسيرام  تأر "  " امبر  ) ةیلقع تاموسر 

تايركذ وأ  قيرطلا ) ةيواز  يف 
نم ةرطسملاب  اھدي  ىلع  اھبرض  ىركذ  اسيرام  نھذ  ىلع  تأرط  امبر  )

(. أطخ تبكترا  امدنع  ةسردملا  يف  اھملعم 

امدنع كنھذ  ىلع  أرطي  ام  بتكا   ، ةیئاقلتلا راكفألا  ديدحت  ةسراممل 
. ةیلاتلا فقاوملا  يف  كسفن  لیختت 

. كسفنل اًّدج  ةزیمم  ةيدھ  يرتشت  فوسو  قوست  زكرم  يف  كنإ  فقوم : . ١
ىلإ لصت  امدنع   . اھئارشل لاملا  رفوتو  عیباسأ  ةعضب  ذنم  اھتيأر  دقو 

عئابلا كربخي   ، رجتملا
. جتنملا اذھ  نوعیبي  اودوعي  مل  مھنأب 

: ةیئاقلت راكفأ 

ضعب ةرتوتم  ِتنأو  تالفح , لا  ىدحإ  لجأ  نم  قبط  خبطب  ِتمق  فقوم : . ٢
سانلا ضعب  ىتأ   ، قئاقد دعبو ١٠   . ةديدج ةفصو  ِتبرج  ِكنأل  ءيشلا 

نأ نوري  مھنإ  اولاقو 
. ذيذل هدادعإب  ِتمق  يذلا  ماعطلا 

: ةیئاقلت راكفأ 



هذ ــ ي ه ــ ني ف ــ فلتخم اًصاخ  ــ شأ ة  ــ فلتخم ة  ــ يئاقلت را  ــ كفأ با  ــ تنت
،٢ لا ـ ثملا دوجو فـي  ـ ملا ما  ـ عطلا فقو  ـ مل ةب  ــ سنلابف  . فقاو ــ ملا

نأ ـح  ضتا  ، ًان ـ سح : " مھ ـ سفنأل نولو  ـ قي سا  ـ نلا ـض  عب
نورخآ صاخشأ  لوقي  امنیب   . رخفلاو ةحارلاب  نورعشيو   ،" دیج ماعطلا 
نم ؛  كرعاشم اوذؤي  الأ  طقف  نولواحي  صاخشألا  ءالؤھ  : " مھسفنأل

ماعطلا قاذم  نأ  حجرملا 
كانھ نوكي   ، فقوم يأ  يفو   . جارحإلا وأ  لجخلاب  نورعشيو   ،" ئیس

ىلع ثدحلل  كریسفت  رثؤيو   . ثادحألا ىنعم  ریسفتل  قرطلا  نم  ديدعلا 
. ةیجازملا كتلاح 

اھب رمن  يتلا  فقاوملا  لالخ  ةیئاقلت  راكفأ  ةدع  انباتنت  ام  اًمئاد   ، عقاولا يف 
ةدیفملا تاحیملتلا  يف  ةدراولا  ةلئسألا  كدعاست  نأ  نكميو   . انتاویح يف 

ديدحت ىلع  ةیلاتلا 
ىلع كدعاسي  نل  ةلئسألا  هذھ  نم  لاؤس  لك  نإ   . ةیئاقلتلا كراكفأ 

ىلع ةلئسألا  هذھ  حرط  لالخ  نم  نكلو   ، فقاوملا عیمج  يف  فرصتلا 
دعب حیملت  كانھو   . ةیئاقلتلا كراكفأ  مظعم  ىلع  كدي  عضت  فوس   ، كسفن
ديدحت ىلع  ةدعاسملل  لضفأ  نوكت  دق  ةلئسألا  يأ  ىلإ  ریشي  لاؤس  لك 

. ةفلتخم ةیجازم  تالاحب  ةطبترم  ةیئاقلت  راكفأ 

قودنصلا اذھ  نم  ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
. نیيدرف ءالمع  عم  مادختسالل  وأ  يصخشلا  مادختسالل 

ددحت ىتح  ةلئسألا  هذھ  كسفن  ىلع  حرطا   ، ةیئاقلتلا راكفألا  ديدحتل 
كیلع نیعتي  دقو  ةیفطاعلا , كتاباجتسا  مھف  ىلع  كدعاست  يتلا  راكفألا 

اًضعب كسفن  لأست  نأ 
راكفألا عیمج  نع  فشكلل  تارم  ثالث  وأ  نیترم  ةلئسألا  هذھ  نم 



كانھ تناك  ام  اذإ  ري  كلقع  طقف  عد   ، تايركذو روص  نع  ثحبللو   . ةیئاقلتلا
ىلع أرطت  روص  ةيأ 

. ةيوق رعاشم  هیف  كتباتنا  يذلا  فقوملا  يف  ركفت  امدنع  كنھذ 
نوكت ام  ًانایحأف   . ةلئسألا كلت  عیمج  نع  ةباجإلل  ةجاحب  تسل  كنإ 

راكفألا ديدحتل  ةیفاك  ةلئسألا  هذھ  نم  نینثا  وأ  طقف  لاؤس  نع  ةباجإلا 
امدنع كلقع  بوجت  يتلا 

يرورض ددع -  ربكأ  وأ  ددع -  لقأ  نع  بجأ   . ةيوق ةیجازم  ةلاحل  ضرعتت 
. كنزحب ةطبترملا  راكفألا  ديدحتل  عبرملا  يف  ةدوجوملا  ةلئسألا  نم 

ةماع ةلئسأب  أدبا 
تاحیملتلا يف  ةدوجوملا  ةلئسألا  نم  نیلاؤس  لوأب  أدبن  ام  اًمئاد 

نالاؤسلا ناذھف  ماع .)"  " فصوب نافنصملا  نالاؤسلا   ) ةقباسلا ةدیفملا 
عم كسفن  ىلع  امھحرط  كنكمي 

كنھذ ىلع  أرط  ام  فرعت  امبر ال   ، ةيادبلا يف   . اھب رعشت  ةیجازم  ةلاح  ةيأ 
، ةسرامملاو ةظحالملا  ةطساوبو   . ةقيرطلا هذھب  رعشت  أدبت  نأ  لبق 

سانلا نم  ديدعلا  حبصي 
لوأ حرط  لالخ  نم  ةیسیئرلا  ةیئاقلتلا  مھراكفأ  ديدحت  يف  ءاربخ 

. قودنصلا يف  طقف  نیلاؤس 
دقل  . تايركذلاو روصلا  نع  يناثلا  لاؤسلا  لأسي  اذامل  لءاستت  امبر 

دقو  . ةيوق ةیجازم  تالاحل  ضرعتن  امدنع  اًروص  كلتمن  انعیمج  نأ  حضتا 
, ةیئرم روصلا  هذھ  نوكت 

نوكت ام  ًانایحأو   . ًاّیندب اًروعش  وأ  انناھذأ , ىلع  أرطت  تاملك  وأ  ةینغأ , وأ 
ضرألا ىلع  ًایقلتسم  كسفن  ىرت  نأ  لثم   ) اًمامت ةیلایخ  روصلا  هذھ 

رظنلا نوقدحي  سانلاو 
لثم  ) اھانشع يتلا  براجتلا  تايركذ  روصلا  هذھ  رركت  ام  ًانایحأو   ،( كیلإ
هذھ كدوارت  امدنعو  كیلع .) لصفلا  يف  كؤالمز  هیف  كحض  موي  ركذت 

، تايركذلا وأ  روصلا 
اھل ضرعتت  يتلا  كلت  نم  ىوقأ  اًّدج -  ةيوق  ةیجازم  تالاح  ریثت  ام  ةداع 
روصلا هذھ  ةظحالم  اًّدج  مھملا  نمف  كلذلو  ةیمالكلا , راكفألا  ةطساوب 

اھتباتكو  ، تايركذلاو
. ىرخألا راكفألا  بناج  ىلإ  راكفألا  لجس  ىلع  اھمسر ) وأ  )

ةددحملا ةیجازملا  ةلاحلا  ةلئسأ  حرطا  مث 
لأست نأ  دیفملا  نم  هنأ  دجت  دق   ، اھنع ةباجإلاو  ةماعلا  ةلئسألا  حرط  دعب 

يف ةدیفم  تاحیملت  يف  ةدراولا  ةددحملا  ةیجازملا  ةلاحلا  ةلئسأ  كسفن 
. ةقباسلا ةحفصلا 

وأ قلقلا "  " فینصت تحت  جردنت  ةددحملا  ةیجازملا  ةلاحلا  ةلئسأو 
ددحت نأ  لمتحملا  نمو  لجخلا ."  " وأ بنذلا " وأ  بضغلا "  " وأ بائتكالا " "



يأب ةطبترملا  ةیئاقلتلا  راكفألا 
ةلئسأ كانھ  نكلو   ، كل ةبسنلاب  ةدیفم  ودبت  يتلا  ةلئسألا  هذھ  نم 

يتلا راكفألا  عاونأ  ديدحت  ىلع  كتدعاسمل  ةبوتكم  ةددحم  ةیجازم  تالاح 
تالاح بحاصت  ام  ةداع 

. اھنیعب ةیجازم 
بائتكالا

ىلإ هجتن  ام  ةداع   ، بائتكالا وأ  نزحلاب  رعشن  امدنع   ، لاثملا لیبس  ىلع 
وھ امك   ، انلبقتسمو انتایح  لوح  راكفأ  اندوارت  ام  ةداعو  يتاذلا  دقنلا 

ثلاثلا لصفلا  يف  حضوم 
لثم  ، ةھباشم ةیجازم  تالاح  وأ  بائتكالاب  رعشت  تنك  اذإ  كلذلو   . رشع
ةبسنلاب اذھ  ينعي  اذام  : " كسفن لأسا   ، طابحإلا وأ  ةمھلا  روتف  وأ  نزحلا 

ينعي اذام  ؟"، و" يل
نإ ؟ ." يلبقتسمل ةبسنلاب  اذھ  ينعي  اذام  ؟"، و" يتایحل ةبسنلاب  اذھ 

ةطبترملا ةیبلسلا  ةیئاقلتلا  راكفألا  ديدحت  ىلع  كدعاست  ةلئسألا  هذھ 
. ةیجازملا تالاحلا  كلتب 

قلقلا
ىلإ  ، قلقلل ضرعتلا  دنع   ، لیمن اننأ  فیك   ، رشع عبارلا  لصفلا  فصي 

يف غلابن  نحنف  أوسألا :" ويرانیسلا   " جئاتنو ثادحأ  نم  لسالس  لیخت 
نیھتسنو رطخلا  ريدقت 

أدبت ام  ًانایحأو   . أطخ وحن  ىلع  ریست  يتلا  رومألا  عم  فیكتلا  ىلع  انتردقب 
امدنعو  . ثدحي عیظف  ءيش  عقوتب  يھتنتو  ؟ " ... اذإ اذام  قلقلا بـ" راكفأ 

ةفاضإلاب  ، اذھ ثدحي 
اذھ نع  كتباجإ  ةباتك  دیفملا  نم  نوكي  ،؟  ... اذإ اذام   " لاؤس ةباتك  ىلإ 

، لاثملا لیبس  ىلعف   . قلقلا نم  ردق  ربكأب  رعشت  كلعجت  يتلا  لاؤسلا 
: كسفنل لوقت  تنك  اذإ 

ةبونل تضرعت  اذإ  : " بتكت دقف  ؟ " رجتملا يف  علھ  ةبونل  تضرعت  اذإ  اذام  "
نوتأي نیفعسملا  ةروص  ىرأ  يننإ   . راھنأ فوسف   ، رجتملا يف  علھ 

نوقدحي عیمجلاو   . يننولمحيو
لاعفنالا وأ  فوخلا  وأ  قلقلاب  رعشت  امدنع  كلذلو  اًّدج ." جرحم  انأو   ، َّيلإ

دق هنأ  ىشخأ  يذلا  ام  : " لأست نأ  دیفملا  نم   ، ةھباشم ةیجازم  تالاح  وأ 
ام أوسأ  ام  ؟  ثدحي

اًضيأ دیفملا  نم  نوكي  دق   ، ةلئسألا هذھ  لأست  امدنعو  ؟ " ثدحي نأ  نكمي 
لثم  ) فقوملا هاجت  اھب  موقت  دق  اھلیختت  ةباجتسا  أوسأ  يف  ركفت  نأ 

وأ ةرطیسلا  نادقف  ةروص 
(. ةعاقلا نم  اًخراصو   ، ًالورھم جورخلا 

بضغلا



هجوب ةزكرم  انراكفأ  نوكت   ، جاعزنالا وأ  ءایتسالا  وأ  بضغلاب  رعشن  امدنع 
دقو  . انحرج وأ  انئاذيإ  يف  اوببست  فیكو  نيرخآلا  صاخشألا  ىلع  ماع 

( أطخ وأ  ًاباوص   ) دقتعت
انتلماعم نوئیسي  وأ  نوحقو , وأ  نوفحجم , وأ  نوملاظ , نيرخآلا  نأ 

نأب ةحفص ٧٠  يف  ةدراولا  ةدیفملا  تاحیملتلا  كیصوت  اذھلو   . ام ةقيرطب 
ىنعم ام  : " كسفن لأست 

اذھ ىنعم  ام  ؟"، و" يلایح رخآلا  صخشلا  راكفأ  رعاشمل / ةبسنلاب  اذھ 
لصفلا كملعيو  ؟ " ماع هجوب  سانلل  ةبسنلاب  وأ  رخآلا  صخشلل  ةبسنلاب 

ديزملا رشع  سماخلا 
. عئاش وحن  ىلع  بضغلا  بحاصت  يتلا  راكفألا  نع 

لجخلا وأ  بنذلا 
ة ــ صاخلا راكفألا  ــ ل ب ــ جخلا وأ  بنذ  ــ لا طبتر  ــ ا ي ــ اًم م ــ ئاد

نیتا ـر هـ شع سما  ـ خلا ـل  صفلا حر  ـ شيو ـأ.  طخ ءي  ــ باكترا ش ــ ب
ـة عومجم طبتر  ـد تـ قو لي , ـ صفتلاب نیتي  ـ جازملا نیتلا  ـ حلا

ىلعف  . لجخلا وأ  بنذلاب  روعشلاب  تایكولسلاو  راكفألا  نم  ةعونتم 
وأ كل  ةبسنلاب  اًّمھم  ًاّیقالخأ  اًمازتلا  وأ  ةدعاق  تكھتنا  امبر   ، لاثملا لیبس 

كھتنت راكفأ  كتدوار  امبر 
وأ بنذلا  يھ  ةیجازملا  كتلاح  تناك  اذإف  كلذلو   . اھردقت يتلا  رومألا 
كیصوي ةحفص ٧٠  يف  دوجوملا  ةدیفملا  تاحیملتلا  مسق  نإف   ، لجخلا

لھ كسفن : لأست  نأب 
؟ هلعف َّيلع  بجي  ناك  اًئیش  لعفأ  مل  وأ  نيرخآلا  تيذآ  وأ  دعاوق  تكھتنا 
عمو ؟ ," اذھ تلعف  يننأ  دقتعأ  وأ  اذھ  تلعف  يننأ  امب  يسفن  ىرأ  فیكو 

نوكي امبر  لجخلا 
/ رعاشمل ةبسنلاب  اذھ  ىنعم  ام  : " كسفن لأست  نأ  اًضيأ  دیفملا  نم 

". ؟ ينع اذھ  فرع  اذإ  دقتعي  دق  اذام   " وأ ؟ " يلایح رخآلا  صخشلا  راكفأ 
ةیئاقلتلا راكفألا  ديدحت  ةیفیكل  صخلم 

نأ نم  دكأت   ، ةنیعم ةیجازم  ةلاحب  ةطبترملا  راكفألا  نع  ثحبت  امدنع 
يف دوجوملا  ةدیفملا  تاحیملتلا  مسق  نم  نیماع  نیلاؤس  كسفن  لأست 

ةثالث وأ  نیلاؤسو  ةحفص ٧٠ ,
. اھمھفت نأ  لواحت  يتلا  ةیجازملا  ةلاحلاب  ةصاخلا  ةددحملا  ةلئسألا  نم 

ةیجازم تالاحب  ةطبترم  ةلئسأ  لأست  نأ  دیفملا  نم  نوكي  ام  ًانایحأ  نكلو 
قلقلا يناعت  تناك  يتلا  اینآ  تباجأ   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . ىرخأ

ام فرعأ  نل   " ةباجإلاب ؟ " ثدحي دق  ام  أوسأ  ام   " لاؤسلا نع  يعامتجالا 
لالخ نم  نكلو  ةیبغ ." ودبأ  فوسو  هلوق  بجي 

نع اینآ  تفشك  ؟ ," يل ةبسنلاب  اذھ  ينعي  اذام   " بائتكالا لاؤس  حرط 
تافینصتلا مادختسا  كنكمي  اینآ  لثمو  اًدبأ ." دحأ  ينبحي  نل   " ةركف



لاؤس لك  ةياھن  يف  ةدوجوملا 
ىرخأ ةیجازم  تالاحب  ةطبترملا  ةلئسألا  ضعب  نع  ةباجإلا  نكلو   ، ةلدأك

. ىرخأ ةمھم  ةیئاقلت  راكفأ  ديدحت  ىلع  كدعاسي  دق 

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
ةلصلا تاذ  تارقفلا  عجار  لمعلا ١-٧  . ةقروب  ةصاخلا  تاباجإلا  يلي  امیف 
هذھ طبترت  دق  اذامل  مھفل  لوصفلا ١٣، و١٤، و١٥  وأ  لصفلا  اذھ  يف 

تالاحلاب ةددحملا  راكفألا 
. ةروكذملا ةیجازملا 

بائتكا اًدبأ  اذھ  مھفأ  نلو  يبغ  انأ  . ١
قلق اًّدج  رخأتم  يننأل  يتفیظو  دقفأ  فوس  . ٢

بضغ اًّدج  ةملاظ  اھنإ  . ٣
بنذ اذكھ  اًحراج  نوكأ  نأ  بجي  ال  . ٤



لجخ ينوبحي  نل   ، ينع اذھب  سانلا  ملع  اذإ  . ٥
قلق َّيلع  سانلا  كحضي  فوس   ، باطخلا ءاقلإ  دنع  . ٦

بنذ رمألا  اذھ  يف  ركفأ  نأ  أطخلا  نم  . ٧
بضغ يننیھيو  ينشغي  هنإ  . ٨

بائتكا ةلواحملا  يف  رارمتسالا  نم  ىودج  ال  . ٩
قلق فیكتلا  عیطتسأ  نل   ، أطخ وحن  ىلع  رمأ  راس  اذإ  . ١٠

كحنمي فوسف   ، ةیجازملا تالاحلاو  راكفألا  طبترت  فیك  تمھف  دقو  امأ 
. كتایح يف  طبرلا  اذھ  حجني  فیك  ةيؤرل  ةصرف  يلاتلا  نيرمتلا 

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 



(. تايوتحملا
يذلا فقوملا  يف  ةدحاو  ةیجازم  ةلاح  نم  رثكأل  تضرعت  كنأ  تدجو  لھ 
امبو  . هسفن فقوملا  يف  ةیجازم  تالاح  ةدع  انباتنت  ام  ةداع  ؟  هنع تبتك 

نأ لمتحملا  نم  هنأ 
نأ دیفملا  نمف   ، ةیجازم ةلاح  لكب  ةطبترم  ةفلتخم  راكفأ  كانھ  نوكت 
اًجاعزإ رثكألا  ةیجازملا  ةلاحلا  ىلع -  ةمالع  عض  وأ  لوح -  ةرئاد  مسرت 

دومعلا يف  كل  ةبسنلاب 
ةطبترملا راكفألا  ديدحتل  ةلصلا  تاذ  ةلئسألا  كسفن  لأسا  مث   . يناثلا

اًرمأ نوكي  نأ  نكمي  ةیئاقلت  راكفأ  ديدحت  ملعت  نإ   . ةیجازملا ةلاحلا  كلتب 
اھديدحتو  ، اًّدج اًقئاش 

يف هب  رعشت  امب  رعشت  كلعجت  يتلا  بابسألا  مھف  ىلع  كدعاسیس 
ةدع ديدحت  لھسألا  نم  ناك   ، كراكفأ ىلإ  تھبتنا  املكو   . ةفلتخم فقاوم 

ىدحإب ةطبترم  راكفأ 
. ةیجازملا تالاحلا 

كتایح يف  ًاّیفطاع  اًفقوم  ذخأت  راكفألا  لجسل  ىلوألا  ةثالثلا  ةدمعألا  نإ 
نم ةحيرش  طاقتلا  ملعتت  تنأف   . يسفن بوكسوركیم  تحت  هعضتو 

نع اھصحفو  كتبرجت 
لخادو فقوملا  يف  ثدحت  يتلا  رومألا  ىلإ  ةبيرقلا  ةرظنلا  هذھو   . بثك

راكفألا ، لجس  نم  رخآلا  فصنلا  ىلإ  لاقتنالا  لبق  ةيرورض  دعُت  كسفن 
ىلع كدعاسیس  يذلاو 

. نسحتب روعشلا  ىلع  كدعاستس  يتلا  تاریغتلا  فاشتكا 
ديزملا كحنمل  ةممصُم  ةیلاتلا ) ةحفصلاب  ةدوجوملا  لمعلا ٣-٧ ( ةقروو 

راكفألا لثمتو   . ةیئاقلتلا كراكفأ  ديدحت  صخي  امیف  ةسرامملا  نم 
وحن قالطنالا  ةطقن  ةیئاقلتلا 

نمف كلذلو   . باتكلا اذھل  ةمداقلا  ةلیلقلا  لوصفلا  لوط  ىلع  رییغتلا 
، ةءارقلا ةلصاوم  لبقو   . اھديدحت يف  اًرھام  حبصت  نأ  كل  ةبسنلاب  مھملا 

لمعلا ٣-٧ ةقرو  لمكأ 
تالاحلا نم  رثكأ  وأ  ةدحاو  ىلإ  هیف  تضرعت  رخآ  اًفقوم  اًمدختسم 

. اھب متھت  يتلا  ةیجازملا 



خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
ةنخاس راكفأ 

ن ــ كلو ة،  ــ لواطلا حاب  ــ صم ءي  ــ ضتو ة،  ــ فرغ لخد  ــ ك ت ــ نأ ل  ــ يخت
ـل صوم ري  حاب غـ ـ صملا نأ  ـف  شتكت ـا  مبر  . ءو ــ يأ ض رھ  ــ ظي ال 

لي ـ صوت نإ  ـق.  لغُم راد  ـ جلا حا  ـ تفم نأ  وأ  ءابرھ  ـ كلاب
. حابصملا ةءاضإو  ءابرھكلا  قفدت  ىلإ  يدؤي  هلیغشتو  ءابرھكلاب  حابصملا 

لثملابو  ،" ةنخاس  " اًكالسأ ءابرھكلا  لمحت  يتلا  كالسألا  ىمسُتو 
". ةنخاس  " اًراكفأ ةداحلا  ةیجازملا  تالاحلاب  ًاطابترا  رثكألا  راكفألا  ىمسُت 

لصوت يتلا  راكفألا  يھ  كلتو 
مھألا نم  يتلا  راكفألا  يھ  اًضيأ  هذھف  كلذلو  ؛  ةیفطاعلا ةنحشلا 



رییغت ىلإ  جاتحن  انك  اذإ  امیف  ركفنو   ، اھصحفنو  ، اھددحن نأ  انل  ةبسنلاب 
. نسحتلاب روعشلل 

ا ــ نعد  ، ةنخا ــ سلا ة  ــ يئاقلتلا را  ــ كفألا لو  ــ د ح ــ يزملا ة  ــ فرعملو
لك ١-٧ ). ــ شلا ك(  ــ يف را  ــ كفأ تالج  ــ ن س ــ د م ــ حاو ى  ــ لإ ر  ــ ظنن
ي ــ تلا ة  ــ يئاقلتلا رو  ــ صلاو را  ــ كفألا ديد  ــ حت ك  ــ يف دارأ  د  ــ قل

ةلاحلا هذھ  لوح  ةرئاد  مسر  كلذلو  ؛  هلاعفنا مھف  ىلع  هدعاستس 
دومعلا ٢. يف  ةدوجوملا  ةیجازملا 

يئزجلا كیف  راكفأ  لجس  لكشلا ١-٧  .
نیلاؤسلا هسفن  كیف  لأس   ، ةیئاقلتلا هراكفأ  ديدحت  ىلع  ةدعاسمللو 

ديدحت ىلع  ةدعاسملل  ةلئسأ   " ةدیفملا تاحیملتلا  يف  نيدراولا  نیماعلا 
ةحفص " ) ةیئاقلتلا راكفألا 

ىلإ ةفاضإلابو  لكشلا ١-٧  . يف  نیلاؤسلا  نيذھ  لفسأ  ًاّطخ  عضُوو  (. ٧٠
ةیجازملا ةلاحلاب  برقأ  ةروصب  ًاطبترم  لاعفنالاب  هروعش  ناك  امل   ، كلذ

لأسف  ، قلقلاب ةصاخلا 
ًاّطخ عضوو  ةدیفملا ،  تاحیملتلا  يف  نيدراولا  قلقلا  يلاؤس  هسفن 



. اًضيأ نیلاؤسلا  نيذھ  لفسأ 
مسرو  . اھمَّیقو ةیجازملا  هتالاح  ددح  مث  فقوملا  فصو  كیف  نأ  ظحال 
ديزملا ةفرعم  ديري  ناك  يتلا  ةلاحلا  اھنأل  "؛  لاعفنالا  " ةلاح لوح  ةرئاد 

نم  ، ةفلتخم ةیجازم  تالاحب  ةطبترم  ةفلتخم  أًراكفأ  كانھ  نألو   . اھنع
يتلا ةیجازملا  ةلاحلا  ىلع -  ةمالع  عضو  وأ  لوح -  ةرئاد  مسر  دیفملا 

ةیئاقلتلا راكفألا  فاشتكالو   . اھنع ديزملا  ةفرعم  ديرت 
يف ةدراولا  ةلئسألا  ضعب  هسفن  ىلع  حرط   ، هلاعفناب ةطبترملا 
نیلاؤسلا هسفن  ىلع  حرطف  ةحفص ٧٠ . يف  ةدراولا  ةدیفملا  تاحیملتلا 

يف أرطي  ناك  يذلا  ام   )" نیماعلا
يتلا تايركذلا  وأ  روصلا  ام  و" ؟ " اذكھ روعشلاب  أدبأ  نأ  لبق  اًمامت  ينھذ 

ةطبترم ةصصختم  ةلئسأ  بناج  ىلإ   ، "( ؟ فقوملا اذھ  يف  ينتدوار 
ىشخأ يذلا  ام   )" قلقلاب

هباشم لاعفنالا  نأل  ؛  "( ؟ ثدحي نأ  نكمي  ام  أوسأ  ام  و" ؟ " هثودح ةیلامتحا 
. قلقلل

 - فطاوعلاب رثكأ  ةلمحملا  ةنوخس -  رثكأ  تناك  هراكفأ  نم  يأ  فاشتكالو 
هذھ هلعجتس  ىدم  يأ  ىلإ  ىري  يكل  اھدرفمب  ةركف  لك  يف  كیف  ركف 

رعشي اھدرفمب  ةركفلا 
 - ىلوألا ةركفلا  يف  طقف  ركفي  ناك  اذإ   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . لاعفنالاب

هلاعفنا بـ١٠٪. ِمّیقي  فوس  ناك  هنأ  كیف  ررق  ؟ - " انھ ريرقتلا  أرقت  اذامل  "
ةباجإلا بتك  امدنع  نكلو 

داز  ،" يندقتنتسو تالكشم  نع  ثحبت  اھنإ   " ، ًالاعفنا رثكأ  هتلعج  يتلا 
: يلاتلا لودجلا  يف  كیف  تامییقت  لك  ةدھاشم  نكميو   . هلاعفنا مییقت 

"( ؟ انھ ريرقتلا  أرقت  اذامل   )" ىلوألا كیف  ةركف  دؤت  مل   ، ىرت نأ  نكمي  امك 
. صاخ وحن  ىلع  ةنخاس  ةركف  نكت  مل  كلذلو  ؛  اًّدج ًالعفنم  هلعج  ىلإ 

ثالثلا هراكفأ  تدأو 
امأ ةنوخس , رثكأ  اًراكفأ  تناك  دقف  كلذلو  ؛  هلاعفنا ةدايز  ىلإ  ةیلاتلا 



لمعب اوماق  نيرخآلا  تاعیبملا  يفظوم  نأ  نظأ   )" ناتریخألا ناتركفلا 
فوس "، و" رھشلا اذھ  لضفأ 

ابب فـي ــ ست د  ــ قف بتر )" ــ ملا ن  ــ م م ــ صخلا وأ  ل  ــ صفلل ضر  ــ عتأ
اتنا نا كـ ـ تركفلا ناتاھ  كلذ فـ ـ لو ؛  لا ـ عفنالا ـة فـي  ياغ ـك  يف ـل  عج

ـى لع ةلئ  ـ سألا دد مـن  حر عـ نإ طـ  . ةنوخ ـر سـ ثكألا
ةنخاس راكفأ  ىلع  كروثع  ةیلامتحا  نم  ديزي   ، كیف لعف  املثم   ، كسفن

. ةیفطاعلا كتاباجتسا  مھف  ىلع  كتدعاسمل 
ةلوفطلا ىركذ  نأ  ظحال   . كیف راكفأ  لجس  لوح  مھم  ریخأ  رمأ  كانھ 

، كلذ دعبو   . هتفرشم هاجت  هتباجتساب  ةلصلا  ةقیثو  تدب  اھاعدتسا  يتلا 
ثحبي نأ  كیف  ملعت 

هدلاو داقتناو  هريرقتل  هتفرشم  ةءارق  نیب  تافالتخاو  هباشت  هجوأ  نع 
ملعت بناج  ىلإ  ةركاذلا -  هذھب  يعولا  نإ   . بشعلا بيذشت  يف  هتقيرطل 

نیب تافالتخالا  ةيؤر 
دعاس دق  دشرلا -  نس  هغولب  دعب  هبراجتو  ةلوفطلا  ةرتف  يف  هبراجت 

هتفرشم نم  لك  عم  ةدئاف  رثكأ  قرطب  ةباجتسالا  ملعت  ىلع  كیف 
. هتجوزو



خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا





خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا

 
 



خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
ةیجازملا تالاحلا  صحف 

دیج تقو  اذھف   ، ةیئاقلتلا راكفألا  ديدحت  ةیفیك  ملعت  يف  أدبت  كنأو  امأ 
سیياقملا مادختسا  كنكمي   ، ركذت  . ىرخأ ةرم  ةیجازملا  كتالاح  سایقل 

: ةیلاتلا جئاتنلا  قاروأو 
بائتكالا درج  نزحلا : / بائتكالا • 

لمع ١٣-٢. ةقروو  لمع ١٣-١،  ةقرو 
قلقلا درج  لاعفنالا : / قلقلا • 

لمع ١٤-٢. ةقروو  لمع ١٤-١،  ةقرو 
اھعبتتو ةیجازملا  يتالاح  سایق  ةداعسلا : / ىرخألا ةیجازملا  تالاحلا  • 

لمع ١٥-٢. ةقروو  لمع ١٥-١،  ةقرو 





نماثلا لصفلا 

؟ لیلدلا نيأ 
. ديدج نم  تصنأو   ، رظناو  ، فقوت كیف :

يف نافقي  يدوج  هتجوزو  كیف  ناك   ، سیمخلا مايأ  دحأ  ءاسم  يف 
كیف لاق   . ةیلاتلا عوبسألا  ةياھن  ةلطعل  امھططخ  ناشقانيو  خبطملا ,

حابصل ًاططخ  عضو  هنإ  هتجوزل 
لوحكلا ينمدم  عامتجا  يف  میج  هقيدص  ةلباقمل  تبسلا  موي 

ىلع ادبو   ، هثيدح ءانثأ  يف  يدوج  هجو  ریباعت  تریغت  دقل   . نیلوھجملا
كیف رعشف  ؛  ءایتسا ةرظن  اھھجو 

اھنع اًدیعب  تقولا  يضقأ  يننأل  ةنيزح  اھنإ  : " هسفنل لاق  ذإ  بضغ  ةجومب 
ردقلاب مھم  يجالع  جمانرب  نأ  ىرت  الأ  لدعلا  نم  سیل   . لافطألا نعو 

تناك اذإ   . هسفن
ىلإ يباھذل  ةدیعس  نوكتسف   ، لافطألاب اھمامتھا  ردقب  يب  متھت 

". يب متھت  اھنإ ال   . نیلوھجملا لوحكلا  ينمدم  ةیعمج 
، نامدإلا نم  يئافشب  ةمتھم  ينوكت  مل  اذإ  : " يدوج هجو  يف  كیف  رجفنا 

نم اًجراخ  عفدناو  ةلواطلا  ىلع  هتضبقب  برض  مث  اًضيأ ,"! متھأ  نلف 
، هترداغم دنعو   . لزنملا

؟ اذكھ فرصتت  تنأو  متھأ  نأ  ينم  عقوتت  فیك  : " ةلئاق هب  هتجوز  تحاص 
". ؟ كبطخ ام 

: هنھذ يف  عراستت  راكفألا  تناك   ، لزنملا نع  اًدعتبم  ةرایسلا  داق  امدنعو 
نیلوھجملا لوحكلا  ينمدم  ةیعمج  ةیمھأ  ىدم  اًدبأ  مھفت  اھنإ ال  "

فرعت اھنإ ال   . يل ةبسنلاب 
لذب ةدئاف  ام   . تایلوحكلا لوانت  نع  عانتمالل  اھیناعأ  يتلا  ةبوعصلا  ىدم 

لمحتأ يننإ ال  ؟  لوحكلا نامدإ  نم  يئافشب  ةمتھم  نكت  مل  اذإ  دھجلا 
ردقلا اذھب  روعشلا 

". نسحتب ينرعشیس  يلوحك  بورشم  لوانت  نإ   . بضغلا نم 
راظتنا ةحاس  هترایس  لخدأ   ، تایلوحكلا عیب  رجتم  نم  كیف  بارتقا  دنعو 

. هسفن ذخأي  يكل  ةدایقلا  ةلجع  ىلع  هسأر  عضوو  كرحملا , فقوأو 
، أدھي هبضغ  أدب  امدنعو 

ضر ـ عتي ـي  تلا ـة  يلاتلا ةر  ـ ملا ه فـي  ــ نإ ه  ــ ه ل ــ جلاعم لو  ــ ركذ ق ــ ت
ـب جي  ، تا ـ يلوحكلا لوا  ـ نتل ـة  يوق ـة  بغر وأ  ـة  يوق ـة  فطاعل اھ  ـ يف

ـى لع فر  ـ عتلل ـة  صرفك روع  ـ شلا اذ  مدخت هـ ـ سي نأ 
يف ةيوقلا  هتبغر  مغرو  راكفألا ,  لجس  ىلع  لیلد  نع  ثحبلاو  هراكفأ 



ديدحتب موقي  فوس  هنأب  هجلاعم  دعو  دق  ناك  هنإف   ، تایلوحكلا لوانت 
ىلع ةدحاو  ةرم  هراكفأ 

. هترایسب اھدجو  قرو  ةعطق  ىلع  كیف  هبتك  ام  لكشلا ١-٨  رھظيو  لقألا ,
لجسل ىلوألا  ةثالثلا  ةدمعألا  كیف  ألم   ، عباسلا لصفلا  يف  تملعت  امكو 
، اھمییقتو ةیجازملا  هتلاح  ديدحتو   ، فقوملا فصو  لالخ  نم  راكفألا 

ةعونتم ةعومجم  ةباتكو 
ىدمل هتامییقت  ةباتك  نم  ًالدبو   . ةیجازملا هتلاحب  ةطبترملا  راكفألا  نم 
ىدم يأ  ىلإ  ًاّیلقع  لمأت   ، ةیئاقلتلا راكفألا  نم  ةركف  لك  ةنوخس " "

راكفألا هذھ  نم  ةركف  لك  هتلعج 
متھت اھنإ ال  : " ةنوخس رثكألا  ةركفلا  لوح  ةرئاد  مسرو   ، بضغلاب رعشي 

". يب

 



 
كیف راكفأ  لجس  لكشلا ١-٨  .

اذھب روعشلا  لمحتأ  يننإ ال   - " ىرخأ ةنخاس  ةركف  لوح  ةرئاد  مسر  امك 
نأل نسحتب - " ينرعشیس  يلوحك  بورشم  لوانت  نإ   . بضغلا نم  ردقلا 

هذھ نأ  كردأ  كیف 
هنأ ملعي  ناك  يذلا  رمألا  وھو   ، تایلوحكلا لوانت  وحن  هبذجت  تناك  راكفألا 

. اًقحال هیلع  مدنیس 



نأ ركذ  ــ ، ت نیتنخا ــ سلا نیتر  ـــ كفلا نیتا  ــــ ديد ه ــــ حت در  ــــ جمبو
لج ــ ي س ــ نيدو ٤ و٥ ف ــ معلا نأ  ــ هر ب ــ بخأ د  ــ نا ق ــ ه ك ــ جلاعم

يكول ــ سلا جال  ــ علا ي  ــ م ف ــ هألا لاؤ  ــ سلا نا  ــ حرطي را  ــ كفألا
هراكفأ معدت  يتلا  ةلدألا  يف  ركفي  كیف  أدبو  ؟ ," لیلدلا ام  : " يكاردإلا
تایلوحكلا لوانت  ىلإ  جاتحي  هنأو  هب , متھت  نكت  مل  يدوج  نإ  لوقت : يتلا 

عم فیكتلا  لجأ  نم 
. بضغلا

اھنأب هتجوز  هجو  ىلع  ةدوجوملا  ةرظنلا  رسف  امدنع  كیف  بضغ  أدب  دقل 
موي نیلوھجملا  لوحكلا  ينمدم  ةیعمج  عامتجا  روضحب  هرارق  نم  ءایتسا 

. تبسلا
لالخ نمو   . هب وأ  يجالعلا  هجمانربب  متھت  نكت  مل  اھنأ  كلذ  نم  مھف  هنإ 
كیف عضو   ، اھديؤت وأ ال  هتاجاتنتسا  ديؤت  تناك  يتلا  ةلدألا  نع  ثحبلا 

فقوم يف  هسفن 
نیبو هنیب  ثدحي  ناك  ام  لوح  هراكفأ  عم -  لعافتلاو  مییقتل -  لضفأ 

كیف عمج  نيدومعلا ٤ و٥،  نم  يلفسلا  فصنلا  يف  رھظي  امكو   . يدوج
هراكفأ رابتخال  ةلدأ  اًضيأ 

لوانت ىلإ  ةجاحب  هنأو  بضغلاب  روعشلا  لمحت  عیطتسي  نكي  مل  هنأب 
. نسحتب روعشلا  ىلع  هتدعاسمل  تایلوحكلا 

لجسل نادومعلا ٤ و٥  شقاني   ، هجلاعم عم  هتشقانم  نم  كیف  ركذت  امك 
ناممصُم نادومعلا  ناذھ  لكشلا ١-٨  .) " ) ؟ لیلدلا نيأ   " لاؤسلا راكفألا 

ىلع كتدعاسمل 
يف اھتددح  يتلا  ةنخاسلا  كراكفأ  معدت  الو  معدت  يتلا  تامولعملا  عمج 

نيدومعلا ٤ يف  ةعمجُملا  ةلدألا  نإ  دومعلا ٣ .) " ) ةیئاقلتلا راكفألا   " دومع
ىلع كدعاست  و٥ 

. ةنخاسلا كراكفأ  مییقت 
كراكفأ يف  ریكفتلا  دیفملا  نم  نوكي   ، ةلدألا يدومع  ءلم  يف  أدبت  امدنع 
كراكفأ نأب  كتعانق  اًتقؤم  تقلع  اذإف  تانیمخت , وأ  تاضارتفاك  ةنخاسلا 

، ةیقیقح ةنخاسلا 
ةمعاد ریغو  ةمعاد  ةلدأ  نع  ثحبلا  لھسألا  نم  هنأ  دجت  فوس 

. ءاوس دح  ىلع  كجاتنتسال 
ر ــ جتم جرا  ــ هتراي خ ــ ي س ــ ك ف ـــ يف س  ــــ لج امد  ــــ نعو

ه ــ تاعانقل ة  ــ ضقانملاو ةمعاد  ــ لا ة  ــ لدألا ًالمأ  ــ تم تا  ــ يلوحكلا
ك ــ سمتلا لوا  ــ ، ح تا ــ يلوحكلا لوا  ــ نت ى  ــ لإ ة  ــ جاحلاو يدو  ــ لو ج ــ ح

هراكفأ معدت  تناك  يتلا  ةیلعفلا  براجتلا  وأ  قئاقحلا  وأ  تانایبلاب 
. اھمعدت وأ ال  ةنخاسلا 



خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
لمعلا ١-٨ . ةقرو  نع  تاباجإلا  يلي  امیف 

ریسفت ةلیللا  تلعف  املثم   ، ةیبلس تارظن  َّيلإ  هجوت  ام  اًمئاد  اھنإ  . ١
ةقیقح يدوج  هجو  ریباعت  تریغت  . ٢

ةقیقح كیف )  ) بضغلاب رعشأ  . ٣
ریسفت لوحكلا  نامدإ  نم  يجالعب  ةمتھم  تسیل  اھنإ  . ٤
ریسفت يب  اھمامتھا  نم  رثكأ  لافطألاب  متھت  يدوج  . ٥

ةقیقح لزنملل  يترداغم  دنع  يھجو  يف  تخرص  يدوج  . ٦
ةقیقح تایلوحكلا  نامدإ  تاونس  عیمج  لالخ  يعم  تلظ  يدوج  . ٧

ریسفت نیلوھجملا  لوحكلا  ينمدم  ةیعمج  يف  يدجاوت  معدت  اھنإ ال  . ٨



ریسفت بضغلا  نم  ردقلا  اذھب  روعشلا  لمحتأ  يننإ ال  . ٩

ریسفت يدوج )  ) اذكھ فرصتت  تنأو  متھأ  نأ  ينم  عقوتت  نأ  كنكمي  ال  . ١٠
نوكتت نأ  بجي  راكفألا  لجسل  لیلدلا  ةدمعأ  يف  ةدراولا  تامولعملا  نإ 

يف ًالوأ  أدبت  امدنع  نكلو  ؛  ةیعوضوم قئاقح  وأ  تانایب  نم  اھمظعم  يف 
نم  ، ةدمعألا هذھ  ءلم 

لجس يف  كیف  لعف  امك   ، تاریسفتلاو قئاقحلا  نیب  طلخت  نأ  لمتحملا 
، ةیبلس تارظن  َّيلإ  هجوت  ام  اًمئاد  اھنإ  : " بتك لاثملا  لیبس  لعف  هراكفأ . 

،" ةلیللا تلعف  املثم 
, هیلإ ةھجوم  ةیبلس  ةرظن  اھنأب  ةسئابلا  اھترظنل  هریسفت  سكعي  ام  وھو 
، هیلإ ترظن  امدنع  هب  رعشت  تناك  امع  قحب  ربعت  مل  يدوج  تناك  املو 

نكي مل  كیف  نإف 
امك هیلإ , ةھجوُم  ةیبلس " ةرظن   " تناك اھترظن  نأ  نیقیلا  هجو  ىلع  فرعي 
دق ةلیللا " تلعف  املثم   ، ةیبلس تارظن  َّيلإ  هجوت  ام  اًمئاد  اھنإ   " ةركف نأ 

ددعل ةغلابم  نوكت 
. ةیبلس تارظن  يدوج  هیلإ  ترظن  يتلا  تارملا 

يف ةدراولا  تاریسفتلاو  قئاقحلا  نیب  قرافلا  ةفرعم  تعطتسا  لھ 
ةيادب يف  ةفوصوملا  رومألا  عیمج  يھ  قئاقحلا  لمعلا ١-٨ ؟  ةقرو 

يدوج دھاش  صخش  يأف  لصفلا ,
د ــ رو ق ــ مألا هذ  ــ نأ ه ى  ــ لع ح  ــ جرألا ى  ــ لع ق  ــ فتي فو  ــ ك س ــ يفو

رع ـ شي ـك  يف نا  كـ ( ٣  ) ، يدو ـه جـ جو ریبا  ـ عت تري  ـ غت ( ٢ : ) تثد ــ ح
ـد نع يھ  ـ جو تخر فـي  يدو صـ جـ ( ٦  ) ـب، ضغلاب

نامدإ تاونس  عیمج  لالخ  يعم  تلظ  يدوج  ، و(٧ ) لزنملل يترداغم 
. تایلوحكلا

لوح انراكفأ  يھ  كلت   . فقاوملا يف  اھؤرقن  يتلا  رومألا  يھ  تاریسفتلا 
. كلذك نوكت  امبرو ال  ةیقیقح  نوكت  امبر  يتلاو  رخآلا  صخشلا  وأ  فقوملا 

نم  ، لاثملا لیبس  ىلعف 
اھنأ وأ  لوحكلا  نامدإ  نم  كیف  جالعب  ةمتھم  نكت  مل  يدوج  ( ٤  ) نأ نكمملا 
لقت مل  يدوج  نأ  امب  نكلو   . كیفب اھمامتھا  نم  رثكأ  لافطألاب  متھت  ( ٥)

، رومألا هذھ  اًّقح 
نكت مل   ، لثملابو  . اھلأسن نأ  ررقن  مل  ام  نیقیلا  هجو  ىلع  فرعن  نل  اننإف 
وھو متھت  نأ  اھنم  عقوتي  نأ  نكمي  ال  ( ١٠  ) نیقیلا هجو  ىلع  فرعت  يدوج 

دقل  . اذكھ فرصتي 
ًانایحأ  . كلذك نوكي  دق ال  وأ  ًابئاص  نوكي  دق  يذلاو  اھریسفت  اذھ  ناك 
ىدحإ تناك  ام  اذإ  فرعن  نأ  لبق  تامولعملا  نم  ديزم  عمج  ىلإ  جاتحن 

مأ ةقیقح  لثمت  تارابعلا 



ةرشابم يدوج  لأسي  نأ  كیف  ناكمإب  ناك   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . اًریسفت
,(٨  ) نیلوھجملا لوحكلا  ينمدم  ةیعمج  يف  هدجاوت  معدت  تناك  ام  اذإ 

ریخأت هناكمإب  ناك  امك 
تقول بضغلاب  روعشلا  لمحت  هناكمإب  هنأ  فاشتكاو  لوحكلل  هلوانت 

.(٩  ) لیختي ناك  امم  لوطأ 
 )" سماخلا دومعلاو  ةنخاسلا )"  ةركفلا  معدت  ةلدأ  عبارلا "(  دومعلا  نإ 

كتدعاسمل ناممصُم  راكفألا  لجس  نم  ةنخاسلا )"  ةركفلا  معدت  ةلدأ ال 
ةقد رابتخا  ىلع 

، ةیئاقلتلا كراكفأ  ةلدأ  يدومع  لامكإ  ةسرامم  دنعف  ةنخاسلا , كراكفأ 
ضعب تجردأ  اذإ  ىتح  نكلو  ؛  بتكت امیف  ةیعقاولا  ىرحتت  نأ  لواح 

لثمت يتلا ال  راكفألا 
ناك اذإ  اًِمّیق  راكفألا  لجس  نوكي  فوسف   ، عبارلا دومعلا  يف  قئاقح 

وھ دومعلا  اذھف   . سماخلا دومعلا  يف  اھتباتكل  ةلدأ  ىلع  روثعلا  كناكمإب 
لجس يف  مھألا  دومعلا 

دقف  . كتاجاتنتسا معدت  تامولعم ال  نع  ثحبلا  كیلإ  بلطي  هنأل  راكفألا ؛ 
امدنع انتاعانق  معدت  يتلا ال  ةلدألا  نع  فشكلا  بعصلا  نم  نوكي 

ةیجازم ةلاحل  ضرعتن 
ةمعادلا ریغو  ةمعادلا  ةلدألا  نم  لك  نع  ثحبلا  نإف  كلذ  عمو  ةيوق ,

. ةیجازملا انتالاح  ةدح  ضفخل  رارسألا  دحأ  لثمي  انتاجاتنتسال 
نأ ىلع  راكفألا  لجسل  ىلوألا  ةعبرألا  ةدمعألا  اندعاست   ، ظحالت امكو 
ةیجازم تالاحل  ضرعتن  امدنع  ثدحي  ام  لایح  نيددجمو  نینقیتم  نوكن 

بلطُي نكلو ال  ةيوق ,
ـى لإ ـل  صن ـى  تح ـة  فلتخم ةرو  ـ صب رو  ـ مألا ري فـي  ــ كفتلا ا  ــ نیلإ

دو ـ معلا نو  ـ كي ةدا مـا  ، عـ بب ـ سلا اذھ  ـا لـ مبر  . سما ـ خلا دو  ـ معلا
نإ ـى  تح  . اھ ـ ناقتإ ـب  جي ةو  ـ طخ بع  ـ صأ سما  ـ خلا

. سماخلا دومعلا  ىلإ  نولصي  امدنع  ةباجإلا  يف  نولشفي  سانلا  ضعب 
ةلئسألا ضعب  مدقن  ةحفص ٩١،  يف  ةدراولا  ةدیفملا  تاحیملتلا  يفو 

ىلع اھحرطت  نأ  بجي  يتلا 
رمألا قرغتسي  امبر   . سماخلا دومعلا  لامكإ  ىلع  كتدعاسمل  كسفن 
روثعلا كیلع  لھسألا  نم  حبصي  نأ  لبق  ةسرامملا  نم  عیباسأ  ةعضب 

كراكفأ معدت  ةلدأ ال  ىلع 
فوس راكفألا ،  تالجس  نم  ديزملا  لامكإ  دنعو  دومعلا ٥ .)  ) ةنخاسلا
كراكفأ معدت  يتلا ال  ةلدألا  ىلع  روثعلا  كل  ةبسنلاب  لھسألا  نم  نوكي 

. ةنخاسلا
ةیناث راكفأ  نب :

رابتخال ةیعقاو  ةلدأ  مادختسا  ةیمھأ  رثكأ  حضوي  نب  ةایح  نم  ةلثمألا  دحأ 



نب رعش   ، ًابيرقت رھشأ  ةثالثب  هجالع  ةيادب  دعبف  انتاجاتنتساو , انتاریسفت 
دنع ديدش  نزحب 

هلوصو دعبف   . اھترسأو هتنبا  ةرايز  يف  هاضق  موي  دعب  لزنملا  ىلإ  هتدوع 
ةلواحملو لضفأ  ةروصب  هنزح  مھفل  راكفأ  لجس  لامكإ  ررق   ، لزنملل

. ةیجازملا هتلاح  نیسحت 
تناك اھعیمج  نأ  نب  ررق   ، ةیئاقلتلا راكفألا  نم  ةلسلس  ديدحت  دعبو 

هءانبأ نأ  ةركف  تناك  هنزحب  ةلص  قثوأ  تدب  يتلا  ةركفلا  نكلو  "؛  ةنخاس "
اودوعي مل  هدافحأو 

رثكألا هتركف  اھرابتعاب  ةركفلا  هذھ  لوح  ةرئاد  نب  مسرف   . هیلإ نوجاتحي 
لكشلا ٢ -٨ . يف  حضوُملا  راكفألا  لجس  يف  ةنوخس 

دكؤت تانایب  يف  سمغنن  ام  ةداع   ، ةیبلس ةیئاقلت  راكفأ  انباتنت  امدنع 
ىلع ةزكرم  هراكفأ  تناك  هراكفأ ،  لجس  نب  ألمي  نأ  لبقو  انتاجاتنتسا ,

عبارلا دومعلا  تالاح 
ریكفتلا نإ  َّيلإ ." ةجاحب  اودوعي  مل  دافحألاو  ءانبألا   " نأب هعانتقال  ةمعادلا 
رعشي نب  لعج  دق  هیلإ  ةجاحب  هتلئاع  اھیف  دعت  مل  يتلا  تالاحلا  يف  طقف 

, ديدش نزحب 
. بائتكالل ضرعتن  امدنع  ًاّیعیبط  اًرمأ  ةیبلسلا  براجتلا  يف  ریكفتلا  دعيو 
يف طاشنب  ثحبلا  ىلإ  نب  راكفألا  لجس  نم  سماخلا  دومعلا  عفد  دقو 

تالاح نب  ركذت  امدنعو  هتاجاتنتسا , معدت  نكت  مل  براجت  نع  هتركاذ 
هتلئاع نأ  ىلإ  ریشت 

نأ نم  مغرلا  ىلعف   . ةیجازملا هتلاح  تنسحت   ، هبحتو هیلإ  جاتحت  تلازام 
ءایشألا نم  ديزملا  نولعفي  اوحبصأ  هدافحأ  نأ  مغرو  اوربك  دق  هءانبأ 

نب عاطتسا   ، مھدرفمب
. مھيدل اًّمھم  اًصخش  لازي  هنأ ال  ىلإ  ریشت  تالاح  ركذتي  نأ 

ن ــ كي م  ــ ه ل ــ تلئاعل ةب  ــ سنلاب اًّمھ  ــ اًصخ م ــ لازي ش ه ال  ــ نأ كاردإ  نإ 
ي ــ تلا ة  ــ لدألا ى  ــ لع ط  ــ قف هزیكر  ــ ةر ت ــ تف لاو  ــ ن ط ــ بل اًحا  ــ تُم

دو ـ معلا عج  ـد شـ قل  . ةیبل ــ سلا هرا  ــ كفأ معد  ــ تنا ت ــ ك
يتلا براجتلاو  تامولعملا  صحفتيو  طاشنب  ركذتي  نأ  ىلع  نب  سماخلا 

. ةیلصألا ةیبلسلا  ةیئاقلتلا  هراكفأ  معدت  ال 



قودنصلا اذھل  ةروصم  ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
. نیيدرف ءالمع  عم  مادختسالل  وأ  يصخشلا  مادختسالل 

روثعلا تعطتسا  اذإ  ةیجازملا  ةلاحلا  يف  لوحتل  ضرعتت  امبر   ، نب لثمو 
ةیجازم ةلاحل  ضرعتت  تنك  اذإ  نكلو  دومعلا ٥؛  يف  اھتباتكل  ةلدأ  ىلع 

ىنبتت وأ  اًّدج  ةيوق 
بعصلا نم  نوكي  نأ  نكمملا  نمف   ، كل ةبسنلاب  اًمامت  ةبئاص  ودبت  ةعانق 

. كتاعانق معدت  يتلا ال  ةلدألا  ةيؤر 



نب راكفأ  لجس  لكشلا ٢-٨  .
كركذت يتلا   ، قباسلا ةدیفملا  تاحیملتلا  مسق  يف  ةدراولا  ةلئسألا  نإ 
ىلع كدعاست  فوس   ، ةفلتخم تاروظنم  ةدع  نم  فقوملا  ىلإ  رظنلاب 



يتلا ال ةلدألا  ىلع  روثعلا 
. ةنخاسلا كراكفأ  معدت 

مسق يف  ةدراولا  ةلئسألا  عیمج  نع  ةباجإلا  يرورضلا  نم  سیل 
ةرملل دومعلا ٥  لامكإ  ملعتت  امدنعف  ةحفص ٩١ . يف  ةدیفملا  تاحیملتلا 

نأ دیفملا  نم  نوكي  دق   ، ىلوألا
نم ًاّيأ  ملعتت  فوس   ، ةربخ بستكت  امدنعو   . ةلئسألا نم  ددع  نع  بیجت 
يتلا ةنخاسلا  راكفألا  عاونأو  كل  ةبسنلاب  ةدئاف  رثكألا  يھ  ةلئسألا  هذھ 

. كباتنت
. رخآ صخش  فقوم  يف  كسفن  عض  اسيرام :

لاؤس نع  ةباجإلا  يف  ةبوعصلا  ضعب  اسيرام  تقال   ، اھجالع ةيادب  يف 
رھاظلا  ، ًاّیئزج لمتكملا  راكفألا  لجس  اسيرام  ترضحأو  ؟ ," لیلدلا نيأ  "

ىلإ لكشلا ٣-٨ ،  يف 
. ةركبملا ةیجالعلا  اھتاسلج  ىدحإ 

نأ ـد  كؤت ـة  لدأ ة  ــ يأ ف  ــ شتكت نأ  ا  ــ هدرفمب ا  ــ سيرام ن  ــ كمتت م  ــ ل
اھدعا ـد سـ قو ةب ١٠٠٪ , ـ سنب ةبئا  ـن صـ كت ةنخا لـم  ـ سلا اھ  ـ تركف

ـة لدألا ديد  ـ حت ـى  لع اھ  ـ جلاعم يلا مـع  ـ تلا راو  ـ حلا
اسيرام جلاعم  اھحرط  يتلا  ةلئسألا  نأ  ظحال  دومعلا ٥ . يف  اھتباتكل 

ةحفص يف  ةدیفملا  تاحیملتلا  مسق  يف  ةدراولا  كلتل  ةھباشم  تناك 
.٩١

كتركف نإف   ، ةحیحص ةروصب  كراكفأ  لجس  مھفأ  تنك  اذإ  جلاعملا :
؛ يسفن لتق  ىلإ  ينعفدت  ةجردل  ةملؤم  رعاشملا  هذھ   " يھ ةنخاسلا 

". اھلمحت عیطتسأ  دعأ  مل  يننأل 
. حیحص اذھ  اسيرام :

كعفدت ةجردل  ریبك  كملأ  نأ  يضاملا  يف  لبق  نم  ِترعش  لھ  جلاعملا :
؟ كسفن لتقل 

. تارملا تارشع  اسيرام :
 - اھتلعف يتلا  رومألا  ام   ، اذھب نيرعشت  ِتنك  امدنع  يضاملا  يف  جلاعملا :

؟ نسحتلاب روعشلا  ىلع  ِكتدعاس  اھیف -  ِتركف  وأ 
ىلع يملأ  نع  يثيدح  يندعاسي  ام  ًانایحأ  نكلو   ، بيرغ اذھ  اسيرام :

. نسحتلاب روعشلا 
ىلإ ثيدحلا  ىلإ  ةفاضإلاب  دیفي , ام  ًانایحأ  هنع  ثيدحلا   ، نذإ جلاعملا :

؟ نسحتب روعشلا  ىلع  ِكدعاست  راكفأ  ةيأ  ًانایحأ  كدوارت  لھ   ، ام صخش 
اذھب ترعش  يننأ  ركذت  لواحأ   ، يتالاح أوسأ  يف  نوكأ  امدنع  اسيرام :

. ةرم لك  يف  ةلاحلا  هذھ  زواجتأو  لبق  نم 



. ًاّیئزج لمتكملا  اسيرام  راكفأ  لجس  لكشلا ٣-٨  .
كفقوم يف  ءيش  يأ  كانھ  لھ   . ةمھم ةمولعم  هذھ   ، اًنسح جلاعملا :

؟ دیحولا رایخلا  سیل  راحتنالا  نأ  ىلإ  ریشي  نآلا 
؟ نینعت اذام  اسيرام :

فالخب ام  اًئیش  نأب  لمأ  يأ  ِكيدل  ناك  ام  اذإ  لءاستأ  يننإ  جلاعملا :
مأ ال. ِكملأ  ففخي  فوس  راحتنالا 

تسل يننكلو   ، ةفلتخم ةروصب  ریكفتلا  ملعتأ  يننأ  نظأ   ، اًنسح اسيرام :
. اذھ ىودجب  ةقثاو 

، يكاردإلا يكولسلا  جالعلا  ىودج  لوح  ككشتم  ِكنم  ءزج  جلاعملا :
. لئافتم ِكنم  ءزجو 

. لؤافتلا ىلإ  ينم  ككشتلا  ىلإ  برقأ  يننإ  اسيرام :
تاراھملا نأب  ِكلؤافت  ىدم  امو  كككشت  ىدم  ام   ، ةيوئم ةبسنك  جلاعملا :

؟ ِكملأ فیفخت  ىلع  ِكدعاستس  اھنیملعتت  يتلا 
ةبسنب ةلئافتمو  نیب ٩٠ و٩٥٪،  ام  حوارتت  ةبسنب  ةككشتم  انأ  اسيرام :

نیب ٥ و١٠٪. حوارتت 
ءانثأ يف  ِكلؤافتو  ِككشت  تايوتسم  بلقت  ىدم  عبتتن  فوس  جلاعملا :
ةجردل ریبك  ملألا   " نأب  ، تياك  ، كتاقيدص زعأ  ِتربخأ  اذإ   . جالعلا يف  مدقتلا 

نأ َّيلع  بجي  هنأ 
؟ كل لوقتس  اذامف   ،" يسفن لتقأ 

ينربخت نأ  لمتحملا  نمف   ، تلعف اذإ  نكلو   ، اًدبأ اھربخأ  نل  يننإ  اسيرام :
ریثكلاو  ، هیلإ علطتلل  ریثكلا  َّيدلو   ، هققحأ يكل  ریثكلا  يمامأ  نأب 

؛ ملاعلا يف  هب  ةمھاسملل 
. اھقدصأ نل  يننكلو 

؟ ًاّیئزج هنیقدصت  دق  رخآ  ءيش  يأ  ِكل  لوقتس  لھ  جلاعملا :
ةایحلا يف  رومألا  ضعب  كانھ  نإ  يل  لوقت  نأ  لمتحملا  نم  اسيرام :
مايألا مظعم  لالخ  تاظحللا  ضعب  َّيدل  نأو   ، ةعتملا ضعب  ينحنمت 

ضافخناو نسحتب  اھیف  رعشأ 
يننأو ةیلسم  يل  ودبت  رومألا  ضعب  نأ  ينركذتسو   . ملألا ةجرد  يف 

. ًانایحأ كحضأ 
نأ دقتعت  اھنأو  اًديدش  ًاّیفطاع  اًملأ  يناعت  اھنإ  تياك  ِكل  تلاق  اذإ  جلاعملا :

؟ اھل نیلوقتس  اذامف   ، دیحولا لحلا  وھ  راحتنالا 



. ةلماك ةلدأ  عم  اسيرام  راكفأ  لجس  لكشلا ٤-٨  .
نوكي نأ  بجیف  ىرخأ , لولح  ةبرجت  يف  رمتست  نأب  اھل  لوقأس  اسيرام :

ةبسنلاب لمألا  نم  ریثكلا  ىرأ  يننكلو ال   ، تياك ىلإ  ةبسنلاب  لمأ  كانھ 
. يل

عضب نوضغ  يف  يقطنملا  لمألا  رادقم  يف  ركفن  فوس  جلاعملا :



وتلل اھنع  انثدحت  يتلا  رومألا  راكفألا  لجس  يف  بتكن  انیعد   ، ًالوأ  . قئاقد
دومعلا ٥. يف  اھركذ  نكمي  يتلا 

. اھجلاعم ةدعاسمب  اسيرام  اھتعمج  يتلا  تامولعملا  لكشلا ٤-٨  سكعي 
نع ةباجإلا  ءانثأ  يف  اھنع  فشكت  يتلا  ةلدألا  نودت  نأ  مھملا  نم 

تلظ دقل  ةحفص ٩١ . يف  ةدیفملا  تاحیملتلا  مسق  يف  ةدراولا  ةلئسألا 
يف ءيشلا  ضعب  ةسئاي  اسيرام 

لجس يف  اھتنود  امدنع  نكلو  ؛  اھجلاعم عم  ةلدألا  هذھ  ةشقانم  ءانثأ 
اھتلعج اھسفن  ةظحللا  يف  ةلدألا  عیمج  ةيؤر  نأ  تفشتكا  اھراكفأ ، 

دح ىلإ  ربكأ  لؤافتب  رعشت 
نيودت نم  رثكأ  دیفتست  فوس   ، لثملابو  . بائتكالاب اھروعش  لقو  ام ,

. اھیف ریكفتلا  درجمب  ةنراقم  اھمعدت  يتلا  ةلدألا 

؟ قلق مأ  ةیبلق  ةمزأ  ادنیل :
ةلئسألا اھسفن  لاؤس  يف  ةراھم  رثكأ  ادنیل  تحبصأ   ، اھجالع مدقت  عم 

هذھ اھتدعاس  دقو  راكفألا .  لجس  نم  دومعلا ٥  لامكإ  اھل  تحاتأ  يتلا 
ضارعأ عنم  ىلع  ةراھملا 

ةرظتنم ةرئاط  يف  ادنیل  سولج  دنعو  رعذ , ةبون  ىلإ  مقافتلا  نم  قلقلا 
لجس يف  اھتبرجت  لیجست  تررقف   . قلقلاب رعشت  تأدب   ، عالقإلا ةیلمع 

ام اذإ  ةيؤرل  راكفألا ، 
. اھقلقب ةطبترملا  راكفألا  صحفو -  ديدحت -  اھناكمإب  ناك 



. ًاّیئزج لمتكملا  ادنیل  راكفأ  لجس  لكشلا ٥-٨  .
ـف صو لال  اد مـن خـ ـ نیل تأد  لك ٥-٨ ، بـ ـ شلا ي  ــ رھ ف ــ ظي ا  ــ مكو
ديد ـ حت در  ـ جمبو ـة.  يئاقلتلا را  ـ كفألاو ـة،  يجازملا اھ  ـ تلاحو  ، فقو ـ ملا

ـة مزأ ـى  لإ ضر  ـ عتأ ـي  ننإ  - " ةنخا ـ سلا اھ  ـ تركف
مث دومعلا ٤ , يف  ةركفلا  هذھ  تمعد  يتلا  ةلدألا  ادنیل  تنود  ةیبلق - "
اھسولج ءانثأ  يفو  ةنخاسلا , اھتركف  معدت  يتلا ال  ةلدألا  عمج  يف  تأدب 

امیف تركف   ، ةرئاطلا يف 
نأ تفرع  دقل   . اھراوجب ةسلاج  تناك  ول  اھتاقيدص  زعأ  اھل  هلوقت  دق 
نم حجرألا  ىلع  ةجتان  ةعيرسلا  اھبلق  تاقد  نإ  لوقتس  اھتقيدص 

ينعت الو   ، اھقلقو اھلاعفنا 
نأ ادنیل  تركذت   ، كلذ ىلإ  ةفاضإلاب   . ةیبلق ةمزأل  ضرعتت  اھنأ  ةرورضلاب 
قدي هلعجو   ، مسجلا تالضع  نم  ةلضع  وھ  اھبلق  نأب  اھربخأ  دق  اھبیبط 

وھ عرسأ  ةروصب 
تسیل ةعيرسلا  بلقلا  تاقد  نأب  اھربخأو   . ةیحصلا نيرامتلا  نم  ءزج 

. ةیبلق ةمزأ  دوجو  ىلع  ةعطاق  ةمالع  تسیل  اھنأ  امك   ، ةرورضلاب ةریطخ 
ةيأ ىلع  رثعي  مل  هنأو 

. قیقد صحفل  اھعضخأ  نأ  دعب  اھبلق  عم  ةلكشم 



ةحص مدع  دكؤت  براجت  ةيأ  اھيدل  تناك  ام  اذإ  اھسفن  ادنیل  تلأس  امك 
. ةنخاسلا اھتركف 

نم تارم  ةدع  بلقلا  تاقد  عراستل  تضرعت  اھنأ  تكردأ  دقل   ، عقاولا يف 
يف ركفت  تناك  امدنعو   ، تاراطملا يفو   ، تارئاطلا نتم  ىلع  لبق 

تناك اھنأ  مغرو  ناریطلا ,
اھنأ نآلا  تمھف  دقف   ، فقاوملا كلت  يف  ةیبلق  ةمزأل  ضرعتت  اھنأ  دقتعت 

. ةیبلق ةمزأ  سیلو   ، علھ ةبونل  ضرعتت  تناك 
يف اھیف  تركفو  اھتلعف  يتلا  رومألا  نع  اھسفن  ادنیل  تلأس   ، اًریخأو
رومألا نأ  تركذتو  نسحتب , روعشلا  ىلع  اھتدعاس  يتلاو   ، يضاملا

تنمضت يضاملا  يف  اھتدعاس  يتلا 
راكفأ ، لجس  ءلمو   ، قمعو ءطبب  سفنتلاو   ، ةلجم ةءارق  ىلع  زیكرتلا 

. ةیثراك لقأ  قرطب  اھبلق  يف  ریكفتلاو 



. ةلماك ةلدأ  عم  ادنیل  راكفأ  لجس  لكشلا ٦-٨  .
يف ةدیفملا  تاحیملتلا  يف  ةدراولا  ةلئسألا  اھسفن  ادنیل  تلأس  امدنعو 
لكشلا يف  رھاظلا  وحنلا  ىلع  دومعلا ٥،  يف  اھتاباجإ  تبتك  ةحفص ٩١، 

ةلئسألا نإ  .  ٦-٨
تا ــ مولعم ى  ــ لإ ل  ــ صوتلا ى  ــ لع اد  ــ نیل تدعا  ــ تابا س ــ جإلاو

ـي تلا ةنخا  ــ سلا اھ  ــ تركف ع  ــ قفاو م ــ تت م  ــ ي ل ــ تلاو ةمھ  ــ م
هذ اد هـ ـ نیل تلمأ  امد تـ ـ نعو ـة.  يبلق ـة  مزأل اھ  ـ ضرعت ـى  لإ ري  ـ شت

. اھقلق ضفخنا   ، تامولعملا



خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 



(. تايوتحملا

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 



لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 
(. تايوتحملا



خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
نيدومعلا لامكإل  هتفرعم  ىلإ  جاتحت  ام  عساتلا  لصفلا  كملعي  فوس 

سرام  ، يلاتلا لصفلا  ىلإ  لاقتنالا  لبقو  راكفألا ,  لجس  نم  نيریخألا 
امیف ةلدألا  ديدحت 

لامكإ لالخ  نم  ةنخاسلا  راكفألا  نم  رثكأ  وأ  تس  وأ  سمخ  صخي 
نكميو لمعلا ٢-٨ ( ةقرو  نم  ىرخأ  خسن  ةدعل  ىلوألا  ةسمخلا  ةدمعألا 

نم ةیفاضإ  خسن  ةعابط 
.( www .guilford.com/MOM2-m aterials طبارلا نم  لمعلا ٢-٨  ةقرو 
كنكمي وأ  لمعلا ٤-٧  ةقرو  يف  اھتددح  يتلا  راكفألا  مادختسا  كنكميو 

مادختسا
كراكفأل ةمعاد  ریغو  ةمعاد  ةلدأ  نع  ثحبلا  تسرام  املكو   . ةديدج راكفأ 

روعشلاب طبترملا  نرملا  ریكفتلا  عون  عرسأ  ةروصب  تبستكا   ، ةنخاسلا
. نسحتب

عیطتست كنأ  ركذت   . ىرخأ ةرم  ةیجازملا  كتالاح  سایقل  تقولا  ناح  نآلاو 
: كجئاتن لیجستل  ةیلاتلا  تاططخملاو  تاسایقلا  مادختسا 

بائتكالا درج  نزحلا : / بائتكالا • 
لمع ١٣-٢. ةقروو  لمع ١٣-١،  ةقرو 

قلقلا درج  لاعفنالا : / قلقلا • 
لمع ١٤-٢. ةقروو  لمع ١٤-١،  ةقرو 

اھعبتتو ةیجازملا  يتالاح  سایق  ةداعسلا : / ىرخألا ةیجازملا  تالاحلا  • 
لمع ١٥-٢. ةقروو  لمع ١٥-١،  ةقرو 



عساتلا لصفلا 



نزاوتم وأ  ليدب  ریكفت 
ماوعألا تاذ  اھتنبا  نم  تبلطو  ازنولفنألاب , ةباصُم  لزنملا  يف  وكیكأ  تناك 
ةعاس دعبو  ةحارلا , ضعب  ديرت  اھنأل  ءودھب  بعلت  نأ  يكوي -  ةعبسلا - 

خبطملا ىلإ  مألا  تلخد 
كانھو انھ  ةاقلم  نيولتلا  مالقأ  ةيؤرل  تجعزناو  ياشلا  نم  بوك  دادعإل 
نم ةحوتفم  ةجاجزو   ، نولملا قرولا  نم  ةقزمم  عطقو   ، ضرألا ىلع 

، ةلواطلا ىلع  ءارغلا 
ةدضنملا ىلع  هفصن  بورشم  بیلح  بوكو   ، تالمھملا ةلس  يف  صقمو 

. ةجالثلا راوجب 
اھتدجوو اھتنبا  نع  ثحبلل  ىضوفلا -  نم  ةبضاغلا  وكیكأ -  تبھذف 

ىلعو ةشیعملا , ةرجح  يف  نويزفیلتلا  مامأ  مونلا  يف  ةقرغتسُم 
يكوي سأر  نم  ةبيرقلا  ةداسولا 

بوتكمو بولقلاب  ةاطغمُو  ةیھاز  ناولأب  ةنولُم  ةریبك  ةقاطب  كانھ  تناك 
اھسأر وكیكأ  تزھف  ؛  !" اًعيرس ءافشلا  ِكل  ىنمتأ  يمأ ! اي  كبحأ  : " اھیلع

, تمستباو ءطبب 
. ياشلا دادعإل  خبطملا  ىلإ  تداعو  يكوي  يفتك  لوح  ةیناطب  تفلو 

انمھفو انریسفت  رییغت  ىلإ  ةیفاضإ  ةریغص  ةمولعم  يدؤت  ام  ًانایحأ 
مل  ، ىلوألا ةرملل  خبطملا  ىلإ  مألا  تلخد  امدنعف  ةجرد , فقوملل ١٨٠ 

، ىضوف دوجو  عقوتت  نكت 
ءانثأ يف   ، ىضوف تثدحأ  يكوي  نأل  روفلا  ىلع  بضغلاب  ترعشو 

يكوي : " تناك وكیكأ  بضغ  تبحاص  يتلا  ةنخاسلا  ةركفلا  نإ   . اھضرم
هذھ ثادحإل  اًّدج  ةرتھتسم 

". ةضيرم يننأ  ملعت  يھو  ىضوفلا 
اھتد ـ عأ ـي  تلا ـة  لیمجلا ة  ــ قاطبلا وكي  ــ كأ تف  ــ شتكا امد  ــ نعو

تلا ـد قـ قف رو , ـ فلا ـى  لع ـة  يفطاعلا اھتباجت  ـ سا تلو  ـ حت ـي،  كوي
ـى لع يتدعا  ـ سم ـد  يرتو ةمتھ بـي  ـي مـ كوي : " اھ ـ سفنل

هاجت نانحلاو  ريدقتلا  رعاشم  نإ  ةفیطل ."! يھ  مك   ... نسحتب روعشلا 
ىلإ تدأ  ىضوفلا  ءارو  ىنعملا  ةفرعمف  ةليدبلا , ةركفلا  هذھ  تعبت  يكوي 

وكیكأ هجوت  يف  لوحت 
. ةیجازملا اھتلاحو 
ةديدج ةلدأ  عمج  كیف :

ریباعت يف  ثدح  يذلا  ریغتلل  كیف  ةباجتسال  فصوب  نماثلا  لصفلا  أدب 
ينمدم ةیعمجل  عامتجا  روضحل  ططخي  هنأب  اھربخأ  امدنع  هتجوز  هجو 

موي نیلوھجملا  لوحكلا 



يضقأ يننأل  ةنيزح  اھنإ  : " يدوج هجو  ریباعتل  كیف  ریسفت  ناكو  تبسلا ,
راكفأ لالخ  نم  رثكأ  هبضغ  دادزاو  لافطألا ." نعو  اھنع  اًدیعب  تقولا 

نم سیل  : " ةیفاضإ
رد ــــ قلاب مھ  ــــ ي م ــــ جالع جما  ــــ نرب نأ  ىر  ــــ الأ ت لد  ــــ علا

، لافطألا ــ اھ ب ــ مامتھا رد  ــ قب ي  ــ متھ ب ــ تنا ت ـــ اذإ ك ه"، و" ــــ سفن
لو ــ حكلا ينمد  ــ ة م ــ يعمج ى  ــ لإ يباھذ  ــ ةدیع ل ــ نوكت س ــ سف

". يب متھت  اھنإ ال  "، و" نیلوھجملا
ـى لإ هتایكول  ـى سـ لع يدو  ریبا جـ ـ عتل ـك  يف ري  ـ سفت ـر  ثأ ـد  قل

ـى لع هت  ـ ضبقب بر  ـ ضو  ، اھھ ـ جو حا فـي  ـد صـ قف ـه , فطاوع بنا  جـ
ـى لإ هتراي  دا سـ ـ قو  ، لزن ـ ملا جرا  عفد خـ ـ ناو ـة،  لواطلا

لوخد لبق   ، ظحلا نسحلو   . ةیلوحكلا تابورشملا  عیبل  بيرق  رجتم 
ریغو ةمعاد  ةلدأ  نع  هلالخ  نم  ثحب  يذلاو  راكفأ  لجس  ألم   ، رجتملا

: ةنخاسلا هتركفل  ةمعاد 
لكشلا ١-٨ ) رظنا  " ) يب متھت  اھنإ ال  "

نأ كردأ  هراكفأ ،  لجسب  ةدراولا  تامولعملا  عیمج  كیف  لمأت  امدنعو 
لؤاستلا أدب  دقل   ، عقاولا يف   . ةمھم ةديدع  قرطب  هب  ةمتھم  تدب  يدوج 

اھجاعزنا ببس  نع 
لو ــ حكلا ينمد  ــ ة م ــ يعمج عا  ــ متجا رو  ــ ضحل ه  ــ طیطخت لو  ــ ح

ك ــ يف جا  ــ عزنا نأ  ى  ــ لإ ك  ــ يف جلا  ــ عم را  ــ شأ د  ــ قل  . نیلوھ ــ جملا
ـك يف اھ  ــ يف ع  ــ ضو تا  ــ ظحل ع  ــ بتي ا  ــ ةدا م ــ ل ع ــ معلا ي  ــ ف
تناك ام  ةداع  تاضارتفا  يھو  هريدم -  هیف  ركفي  ناك  ام  لوح  تاضارتفا 
ام لوح  هضارتفا  يف  اًئطخم  ناك  ام  اذإ  لؤاستلا  يف  كیف  أدبو   . أطخ

. يدوج هیف  تركف 

. كیف راكفأ  لجس  لكشلا ١-٩ .
يعارب لاصتالا  كیف  ررق   ، رجتملا نم  تایلوحكلا  ءارش  نم  ًالدبو 

ىلإ ثدحتلا  دعبو  نیلوھجملا , لوحكلا  ينمدم  ةیعمج  يف  هتعومجم 
يعارلا هحصن   ، قئاقد عضبل  كیف 

ءاھتنا دعبو   . لزنملا ىلإ  ةدوعلا  لبق  ةیعمجلاب  عامتجا  ىلإ  باھذلاب 



نم لك  أدب  امدنعو   . يدوجب ًاّیفتاھ  لاصتالا  كیف  ررق   ، يعارلا عم  شاقنلا 
ثدحتلا يدوجو  كیف 

در نع  يدوج  لاؤس  لالخ  نم  هتاضارتفا  رابتخا  كیف  ررق   ، امھراجش نع 
ةیعمج عامتجا  ىلإ  باھذلل  ًاططخ  عضو  دق  هنأب  اھربخأ  امدنع  اھلعف 

لوحكلا ينمدم 
هنإ تلاق  دقف   . يدوج در  نم  كیف  أجافت  دقل   . تبسلا موي  نیلوھجملا 

، اھتخأ دالیم  ىركذ  قفاوي  تبسلا  موي  نأ  تركذت   ، تبسلا موي  ركذ  امدنع 
لاسرإ تیسن  اھنأو 

اھروعش وأ  اھتخأ  جاعزنا  نم  ةفوختم  يدوج  تناك   . اھل ةدياعم  ةقاطب 
يدوج نكت  ملو   . بسانملا تقولا  يف  اھل  ةقاطبلا  لصت  مل  اذإ  ملألاب 

ریباعت يف  ریغتلاب  ةیعاو 
ةدكأتم تناك  دقف   ، اھھجو ریباعت  ىلع  رییغت  أرط  دق  ناك  اذإ  اھنكلو   ، اھھجو
كیف يف  ركفت  نكت  مل  يھف  راكفألا -  كلت  وھ  كلذ  يف  ببسلا  نأ  نم 

امكو قالطإلا ! ىلع 
دومعلا ٦ يف  ةليدبلا  تاریسفتلا  هذھ  كیف  بتك  لكشلا ١-٩ ،  يف  رھظي 

 . راكفألا لجسل 
اھنأ ينعت  تناك  اھترظن  نأ  دقتعا  هنإ  لجخب  يدوج  ىلإ  كیف  لاقف 

لوحكلا ينمدم  ةیعمج  عامتجا  روضحل  هطیطختل  هنم  ةجعزنم 
ناك هنأو   ، تبسلا موي  نیلوھجملا 

. نامدإلا نم  هیفاعتب  وأ  هب  متھت  اھنأ ال  ينعي  اذھ  نأ  دقتعا  هنأل  ًابضاغ 
امدنع هنأب  هتربخأو  يجالعلا  كیف  جمانربل  اھمعد  نع  يدوج  تبرعأ  دقل 

. هتدایق ءانثأ  يف  ثداح  يف  تومیف  تایلوحكلا  لوانتي  نأ  تفاخ   ، جرخ
هبحت اھنإ  تلاقو 

. عيرسلا هبضغ  لمحت  اھیلع  بعصلا  نم  حبصأ  هنأ  نم  مغرلا  ىلع   ، اًریثك
بلطو  ، هبضغ يف  مكحتلا  ىلع  لمعي  هنأب  اھرَّكذو   . قدصب كیف  رذتعاف 

. هعم ربصت  نأ  اھنم 
كاردإو اھتنبا  ةقاطب  تدھاش  امدنع  وكیكأ  ىدل  ةیجازملا  ةلاحلا  ریغت  نإ 

نأ فیك  ناحضوي  امھالك   ، هب قلعتي  هتجوز ال  هجو  ریبعت  نأ  كیف 
وأ ةديدجلا  تامولعملا 

فشتكا دقل   . جعزم فقومل  ام  صخش  روظنم  لوحت  نأ  نكمي  ةیفاضإلا 
امھریسفت نم  اًجاعزإ  لقأ  ثداحلل  ًاليدب  اًریسفت  وكیكأو  كیف  نم  لك 

لك رعش  دقل   . يلصألا
ةقيرطب امھفقوم  مھفو  ةلدألا  عمج  دعب  نسحتب  وكیكأو  كیف  نم 

. ةفلتخم
نع طاشنب  ثحبلل  ةلئسأ  كسفن  لأست  نأ  تملعت   ، نماثلا لصفلا  يف 
يف ةدیفملا  تاحیملتلا  رظنا   ) ةنخاسلا كراكفأل  ةمعاد  ریغو  ةمعاد  ةلدأ 



رھظي ًانایحأ  ةحفص ٩١ .)
. ةصقلا لیصافت  لك  يورت  ةنخاسلا ال  كراكفأ  نأ  هفشتكت  يذلا  لیلدلا 

تاونسلا تاذ  اھتنبا  اھتثدحأ  يتلا  ىضوفلا  نأ  وكیكأ  تفشتكا  دقف 
بح ةجیتن  تناك  عبسلا 

ةباجتسا نكت  مل  هتجوز  هجو  ریباعت  نأ  كیف  فشتكاو  اھمامتھاو , اھتنبا 
نم نيدومعلا ٤ و٥  يف  ةدراولا  ةلدألا  معدت  امدنعف ال   . هھاجت ةیبلس 

كتركف راكفألا  لجس 
وحنلا ىلع  دومعلا ٦،  يف  فقوملل  ًاليدب  اًریسفت  بتكا   ، ةیلصألا ةیئاقلتلا 

لكشلا ١-٩ . يف  نیبملا 
عنتقا دقف  اًّدج , ةعفترم  ِمّیقب  ةليدبلا  راكفألاب  هتعانق  میق  دق  كیف  نأ  ظحال 
ىركذ ركذت  ببسب  ناك  يدوج  هجو  ریباعت  ىلع  ادب  يذلا  ریغتلا  نأب  اًمامت 

؛ اھتخأ دلوم 
ةب ١٠٠٪. ــ سنب ةليد  ــ بلا ةر  ــ كفلا هذھ  ــ ه ب ــ عانتقا مي  ــ كلذ ق ــ لو
اھمعد ــ يدو ب ــ ع ج ــ ه م ــ شاقن د  ــ عب اًما  ــ مت اًق  ــ ثاو نا  ــ ه ك ــ نأ ا  ــ مك

لو ـ حكلا ينمد  ـة مـ يعمج تاعا  ــ متجا هرو  ــ ضحل ها  ــ يإ
میق دقو   . تایلوحكلا نع  اًدعتبم  لظي  نأ  هديرت  تناك  اھنأو  نیلوھجملا 
 - هب يدوج  مامتھاب  ةصاخلا  ةریخألا -  ةليدبلا  ةركفلاب  هعانتقا  كیف 

عنتقم هنإ  ةبسنب ٨٠٪. 
نإ  . ةقلاعلا كوكشلا  نم  لیلق  ردق  هيدل  لازي  نكلو ال   ، هب اھمامتھاب  ةوقب 
اھبتكت يتلا  ةلدألا  رابتعالا  نیعب  ذخأت  نأ  بجي  اھبتكت  يتلا  ةليدبلا  ىؤرلا 

نيدومعلا ٤ يف 
و٥.

عانتقالا نم  لوحت  دقف   . ةلماك هبش  ةروصب  كیف  رظن  ةھجو  تریغت  دقل 
عم لاحلا  يھ  امكو   . هب اھمامتھاب  عانتقالا  ىلإ  هب  يدوج  مامتھا  مدعب 

يدؤت ام  ًانایحأ   ، كیف
نوكتس ىرخأ  نایحأ  يفو  رظنلا , ةھجو  يف  لماك  لوحت  ىلإ  ةلدألا 

ىلإ ةدنتسملا  ةنزاوتملا  رظنلا  ةھجو  ىلإ  برقأ  فقوملل  ةديدجلا  ةيؤرلا 
ةركفلل ةمعاد  ریغو  ةمعاد  ةلدأ 

. ةنخاسلا
نیترابع وأ  ىرخأ  ةرابع  ةباتك  دیفملا  نم   ، ةنزاوتم ةركف  نيوكتلو 

طبرلا كنكمیف   ، ًابسانم كلذ  ناك  اذإف  دومعلا ٥ . يف  كتالخدم  صیخلتل 
تارابعلا يتعومجم  نیب 

صخشلا نإف   ، ةلدألا صحف  دعب   ، لاثملا لیبس  ىلعف  و ."  " فطعلا فرحب 
هذھ ىلإ  لصوتي  دق   ،" ئیس دلاو  انأ  : " ةيادبلا يف  هسفنل  لوقي  يذلا 

: ًانزاوت رثكألا  ةركفلا 
نوبكتري تاھمألاو  ءابآلا  عیمج  نكلو   ، دلاوك ءاطخألا  ضعب  بكترأ  يننإ  "



بحأ انأف   . اًئیس اًدلاو  ينلعجي  ءاطخألا ال  ضعب  باكترا  نإ   . ًءاطخأ
نأ دقتعأو   ، يلافطأ

", اھ ـ بكترأ ـي  تلا ءا  ـ طخألا زوا  ــ جتت اھ  ــ لعفأ ي  ــ تلا ةد  ــ يجلا رو  ــ مألا
ًانزاو ـر تـ ثكأ ـة  يؤر ـل  ثمت ةرا  ـ بعلا هذ  نأ هـ ـل  متحملا ـن  مو
لا ـ فطألا ـة  يبرت صخ فـي  ـ شلا برا  ـ جت عي  ـ مجل ةب  ـ سنلاب

ىلع طقف  زكرت  يتلا   ،" ئیس دلاو  انأ  : " ةیلصألا ةنخاسلا  ةركفلاب  ةنراقم 
. لافطألا ةیبرتل  ةئیسلا  براجتلا 

يتلا ةلدألا  ىلإ  رظنلا  نع  نزاوتملا  وأ  ليدبلا  ریكفتلا  جتني  ام  ةداع 
ةمعادلا ریغو  ةمعادلا  ةلدألا  ىلإ  رظنلاف  نيدومعلا ٤ و٥ . يف  اھتعمج 

اًروظنم رفوي  ةنخاسلا  كتركفل 
وأ ليدبلا  ریكفتلا  نوكي  ام  ةداعو  هل , ضرعتت  يذلا  فقوملا  هاجت  عسوأ 
درجم لثمي  هنكلو ال   ، ىلوألا ةیئاقلتلا  ةركفلا  نم  ةیباجيإ  رثكأ  نزاوتملا 

ریكفتلا نع  ةضاعتسالا 
ل ــــ يمي يبا  ــــ جيإلا ریكفتلا  ــــ . ف يبا ــــ جيإ رخآ  ــــ يبل ب ــــ سلا
نو ــ كي نأ  ن  ــ كمملا ن  ــ مو ةیبل  ــ سلا تا  ــ مولعملا لھا  ــ جت ى  ــ لإ

ن ــ ، ل لا ــ ثملا لیب  ــ ى س ــ لعف  . يبا ــ جيإلا ري  ــ كفتلا ل  ــ ثم اًرمد  ــ م
د ــ يرت

ةر ــ كفب ئي " ــ د س ــ لاو ا  ــ نأ  " ةنخا ــ سلا ةر  ــ كفلا ن  ــ ةضاعت ع ــ سالا
ـه يف ـت  بكترا فقو  ـر فـي مـ كفت ـت  نك اذإ  ـع " ئار د  ــ لاو ا  ــ نأ "

وأ ليد  ـ بلا ریكفتلا  فـ لا , ـ فطألا ـة  يبرت ءا فـي  ـ طخألا ـض  عب
, ءاوسلا ىلع  ةیباجيإلاو  ةیبلسلا  تامولعملا  رابتعالا  نیعب  ذخأي  نزاوتملا 
هذھ ةطساوبو   . ةحاتملا تامولعملا  عیمج  ىنعم  مھفل  ةلواحم  لثمي  وھف 

، ةیفاضإلا تامولعملا 
ةلئسألا ةیلاتلا  ةدیفملا  تاحیملتلا  رھظُت   . ام ثداحل  كریسفت  ریغتي  دق 

. ليدب وأ  نزاوتم  ریكفت  ىلإ  لصوتلل  كسفن  ىلع  اھحرطت  نأ  كنكمي  يتلا 



قودنصلا اذھل  ةروصم  ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
. نیيدرف ءالمع  عم  مادختسالل  وأ  يصخشلا  مادختسالل 

يف اھتددح  يتلا  ةیجازملا  تالاحلا  مییقت  ةداعإ  كیلإ  بلطي  دومعلا ٧ 
نمف  ، كل ةبسنلاب  ةقدصُم  ةليدب  / ةنزاوتم ةركف  تنَّوك  اذإف  دومعلا ٢ ,

ةدش ضفخنت  نأ  لمتحملا 
. ةیجازملا كتلاح  ریغتت  دق  لب   ، ةیبلسلا ةیجازملا  كتلاح 

اًراكفأ ادنیلو   ، نبو  ، اسيرام نم  لك  بستكا  فیك  ةیلاتلا  ةلثمألا  رھظتو 
هذھو مھراكفأ .  تالجسل  نيدومعلا ٦ و٧  اولمكأو  ةنزاوتم  وأ  ةليدب 

تالجس لمكُت  ةلثمألا 
لاكشألا ٢-٨ ، و ٤-٨ ، و٦-٨).  ) نماثلا لصفلا  يف  تأدب  يتلا  راكفألا 

. ليدب ریكفت  نب :
امیف هراكفأ  لجس  نب  لمكأ   ، نماثلا لصفلا  يف  نیبملا  وحنلا  ىلع 
نب ددحو  لكشلا ٢-٨  .)  ) هتنبا ةرسأ  عم  موي  ءاضق  دعب  هبراجت  صخي 

اھنأب ةنخاسلا  ةیئاقلتلا  هتركف 
ریغو ةمعادلا  ةلدألا  عمج  مث  َّيلإ ," ةجاحب  اودوعي  مل  دافحألاو  ءانبألا  "
نم نيدومعلا ٤ و٥  يف  ةلدألا  ةباتك  دعبو   . ةنخاسلا هتركفل  ةمعادلا 

نب عجار  راكفألا ،  لجس 
ىلع هتدعاسمل  ةقباسلا  ةدیفملا  تاحیملتلا  يف  ةدراولا  ةلئسألا 

دومعلا ٦. يف  اھتباتكل  ةنزاوتم  ةركف  نيوكت 
ةلدألل هتسارد  ءانثأ  يف  ةدیفملا  تاحیملتلا  يف  ةدراولا  ةلئسألا  لمأتو 
فقوملا ةيؤر  يف  ةبوعص  دجو  ةيادبلا  يف  نيدومعلا ٤ و٥ . يف  ةدراولا 

رظنلا دعبو  ةفلتخم , ةروصب 



نكت مل  ةلدألا  نأ  نب  جتنتسا  دومعلا ٥،  يف  ةدراولا  ةلدألا  ىلإ  تارم  ةدع 
", َّيلإ ةجاحب  اودوعي  مل  دافحألاو  ءانبألا   " ةنخاسلا هتركف  اًمامت  معدت 

ةقيرط ىلإ  لصوتو 
مل دافحألاو  ءانبألا  نأ  مغر  : " يف لثمتت  هفقوم  مھفل  ًانزاوتو  ةقد  رثكأ 
، نوعتمتسي نولازي  مھنإف ال   ، لبق نم  اوناك  امك  َّيلإ  نوجاتحي  اودوعي 

يدوجوب  ، ودبي امیف 
نم مغرلا  ىلع   ، يب نومتھي  مھنإ   . تارم عضب  يتحیصن  نوبلطيو   ، مھعم

يف هايإ  ينوحنمي  اوناك  يذلا  هسفن  مامتھالا  دعي  مل  مھمامتھا  نأ 
بتك نأ  دعبو  قباسلا ."

نم ضفخنا  دق  هنزح  ةدشل  همییقت  نأ  ظحال   ، ةنزاوتملا ةركفلا  هذھ  نب 
لكشلا ٢-٩ . يف  لمتكملا  هراكفأ  لجس  كلذ  رھظيو  ىلإ ٣٠٪.   ٪٨٠

ةنخا ــ سلا ه  ــ تركف ن  ــ ةطا ع ــ سبب ضاعت  ــ سا د  ــ نا ق ــ و ك ــ ل
يأ ر مـن  ــ ثكأ َّي  ــ لإ نوجا  ــ تحي مھ  ــ نإ : " ب ــ تكل ة،  ــ يباجيإ ةر  ــ كفب

لا ـ قل ـه،  نزح دي  ـ شرت ـط  قف لوا  ـه حـ نأ ـو  لو ـى ." ضم ـت  قو
نإ ؟ " اذھب متھأ  اذامل  نكلو   ، َّيلإ نوجاتحي  اودوعي  مل  مھنإ  : " هسفنل

ىلإ ةبسنلابف   . تالكشم ىلإ  ايدؤي  نأ  نكمي  طیسبتلاو  يباجيإلا  ریكفتلا 
يباجيإلا ریكفتلا  ناك   ، نب

نومدقتي دافحألاو  ءانبألا   ) هتلئاع يف  ثدحت  ةیقیقح  تارییغت  لھاجتیس 
نم ديزمب  هروعش  ىلإ  يدؤي  نأ  نكمملا  نم  طیسبتلا  ناكو  رمعلا .) يف 

يفو  . ةدحولاو ةلزعلا 
مھف هل  تحاتأ  يتلا  ةلدألا  نم  ةنزاوتملا  نب  ةركف  ترھظ   ، لباقملا

. هتلئاعب هطابترا  نم  تدازو  هنزح  نم  تضفخ  ةقيرطب  هتبرجت 
يتلباق اتناك  نیتنزاوتملا  نب  يتركف  نأ  ظحال   ، كلذ ىلإ  ةفاضإلاب 
نیتديدجلا نیتركفلا  نیتاھب  هعانتقا  میق  دقف   . هل ةبسنلاب  قيدصتلل 

تناك املكف  ةبسنب ٨٥٪ و٩٠٪. 
ىلإ تدأ   ، كل ةبسنلاب  قيدصتلل  ةلباق  ةنزاوتملا  وأ  ةليدبلا  ةركفلا 
اذإف  . اًمامت اھرییغت  ىلإ  وأ  ةیبلسلا  ةیجازملا  كتالاح  ةدح  ضیفخت 

وأ ةطسبُم  ةركف  ةباتكب  تیفتكا 
مئاد ریثأت  اھل  نوكي  الأ  لمتحملا  نمف  دومعلا ٦،  يف  اھقدصت  ةیباجيإ ال 

. ةیجازملا كتلاح  ىلع 





. نب راكفأ  لجس  لكشلا ٢-٩ .
ليدب ریكفت  اسيرام :

اھیف ترعش  ةبرجت  اسيرام  تفصو   ، نماثلا لصفلا  يف  رھظي  امك 
نالكشلا ٣-٨ ، و ٤-٨  ) لاعتفالاو  ، كابترالاو  ، ةدحولاو  ، طابحإلاو  ، بائتكالاب

ةدع تددح  دقو  (. 
ةملؤم رعاشملا  هذھ   " تناك ةنخاسلا  اھتركف  نأ  تررقو  ةیئاقلت  راكفأ 

". اھلمحت عیطتسأ  دعأ  مل  يننأل  ؛  يسفن لتق  ىلإ  ينعفدت  ةجردل 
نيدومعلا ٤ و٥ اسيرام  تلمكأو 

ةلئسألا تعجار  دومعلا ٦،  لامكإلو   . اھجلاعم ةدعاسمب  راكفألا  لجسل 
لاؤسلا نإ   . اھجلاعم عم  ةحفص ١١٦ )  ) ةدیفملا تاحیملتلا  يف  ةدوجوملا 

اسيرامب ًاطابترا  رثكألا 
اھيد تنا لـ ـ كو  ، فقو ـ ملا اذ  تيا فـي هـ يتقيد كـ ــ تنا ص ــ اذإ ك : " و ــ ه

ـي تلا فقو  ـ ملل ةليد  ـ بلا ىؤر  ـ لا ، مـا  تا ـ مولعملا هذ  ـ هو  ، را ـ كفألا هذ  هـ
اھ ـ نأ ـا  سيرام تجتنت  ـ ساو ؟ " اھحرتقأ سـ

ملألا نم  ریثكل  ِكضرعت  نم  مغرلا  ىلع  : " ةيؤرلا هذھ  تياك  ىلع  حرتقتس 
ىلع ِكدعاس  دق  ِكب  متھي  صخش  ىلإ  ثدحتلا  نإف   ، يلاحلا تقولا  يف 

يف نسحتب  روعشلا 
د، ــ بألل مود  ــ ن ي ــ روع ل ــ شلا اذ  ــ نأ ه نیفر  ــ عت ِك  ــ نإ ي.  ــ ضاملا
سي راحتنالا لـ فـ ـة مـا , لحرم ـن فـي  سحتلاب نيرع  ـ شت فو  ـ سو

ةديد قـد تاراھ جـ نیب مـ ـ ستكت ِتنأ  فـ ـد -  يحولا ـل  حلا
". لوطأ تقول  لضفأ  لاح  يف  ءاقبلاو  نسحتب  روعشلا  ىلع  ِكدعاست 

لكشلا ٣-٩ . يف  رھاظلا  وحنلا  ىلع  راكفألا  لجس  اسيرام  تلمكأو 
امدنع راحتنالل  لئادب  يف  ریكفتلا  اسيرامل  ةبسنلاب  لھسألا  نم  ناك 

. تياك ىلإ  اھيدستس  يتلا  ةحیصنلا  تلیخت 





. ًاّیئزج لمتكملا  اسيرام  راكفأ  لجس  لكشلا ٣-٩ .
اھراكفأ نع  اھسفن  داعبإ  اسيرام  تعاطتسا   ، كلذب مایقلا  لالخ  نمو 

ةليدب ةقيرط  كانھ  نأ  ىرت  نأ  تعاطتساو  فلتخم , روظنم  ىلع  روثعلاو 
اھملأ نأشب  ریكفتلل 

ىلإ ةبسنلاب  اًریثك  ةعنقم  نكت  مل  ةليدبلا  اھراكفأ  نأ  مغرو  يفطاعلا ,
اذھ ىتحو   . اھرعاشم يف  ًاطیسب  ًاّیباجيإ  اًفالتخا  تثدحأ  دقف  ؛  اسيرام

هيدل ناك  ریغصلا  رییغتلا 
نأب اھجلاعم  اھركذ  دقل   . اھسفن لتق  يف  اسيرام  ةبغر  ىلع  مھم  ریثأت 
ىتحف كلذلو  ؛  ليوط تقو  ذنم  ةیئاقلتلا  رعاشملاو  راكفألا  هذھ  اھيدل 

نكمي ةطیسبلا  تارییغتلا 
. ةرشبُمو ةعجشم  تارییغت  اھنأب  اھریسفت 

اھمییقت ةداعإ  دنع  هظحالت  يذلا  ةیجازملا  كتالاح  يف  رییغتلا  رادقم  نإ 
وأ ةليدبلا  كراكفأب  كعانتقا  ىدم  ىلع  دمتعي  فوس  دومعلا ٧  يف 

دق اسيرام  نأ  امبو  ةنزاوتملا ,
نیب ١٠ تحوارت  تامییقت   ) طقف لیئض  وحن  ىلع  ةليدبلا  اھراكفأب  تعنتقا 

تناك اذإ   ، تقولا رورمبو   . اًریثك ریغتت  مل  ةیجازملا  اھتلاح  نإف  و٢٠٪)، 
قفاوتت براجت  اھيدل 

ثیح  ، رثكأ ةیجازملا  اسيرام  تالاح  ریغتت  فوسف   ، ةليدبلا اھاؤر  عم 
نمو  . اھل ةبسنلاب  قيدصتلل  ةیلباق  رثكأ  نسحتلا  يف  اھلمأ  حبصیس 

ةنزاوتملا ىؤرلا  دنتست  نأ  مھملا 
ةليدبلا كاؤر  تناك  املكو  نيدومعلا ٤ و٥ . يف  ةدراولا  ةلدألا  ىلإ  ةليدبلاو 
كلتب ةوقب  كعانتقا  ةیلامتحا  تداز   ، اھتشع ةیقیقح  براجتب  ةطبترم 

. ةديدجلا راكفألا 
نم اًدئاع  هترایس  دوقي  ناك  امدنع  ةبسنب ٨٠٪  هنزح  میق  دق  نب  نأ  ركذت 

". َّيلإ ةجاحب  اودوعي  مل  دافحألاو  ءانبألا  : " هسفنل لوقي  وھو  هتنبا  لزنم 
م ــ دا ل ــ فحألاو ءا  ــ نبألا نأ  م  ــ غر : " ة ــ نزاوتملا ةر  ــ كفلا نيو  ــ كت د  ــ عبو

نو ـ لازي مھ ال  ـ نإف ـل،  بق اونا مـن  ـا كـ مك َّي  ـ لإ نوجا  ـ تحي اودو  ــ عي
، مھ ـ عم يدوجو  ، بـ ود ـ بي ـا  میف  ، نوعتمت ـ سي

ىلإ ٣٠٪. نب  نزح  مییقت  ضفخنا   ،" تارم عضب  يتحیصن  نوبلطيو 
هتركف نأ  مغر  راكفألا ،  لجس  لامكإ  دعب  اًمامت  فتخي  مل  نب  نزح  نإ 

نأل  ، نزحلا ضعب  لظ  دقل   . هل ةبسنلاب  ( ٪٨٥  ) اًّدج ةعنقُم  تناك  ةنزاوتملا 
ةلدألا نم  اًضعب 

سیل راكفألا  لجس  نم  فدھلاف  اھل , ضرعت  ةیقیقح  رئاسخب  نب  تركذ 
باستكا ىلع  كتدعاسمل  ممصُم  راكفألا  لجسف   . فطاوعلا ىلع  ءاضقلا 

هاجت عسوأ  روظنم 



هاجت ةنزاوتم  تاباجتسا  ةیفطاعلا  كتاباجتسا  نوكت  ثیحب   ، فقوملا
. ءاوس دح  ىلع  ةیبلسلاو  ةیباجيإلا  فقوملا  بناوج 

؟ ةیجازملا كتلاح  ریغتت  مل  اذإ  اذام 
، ةیجازملا كتلاح  ریغتت  ملو  ةحیحص  ةروصب  كراكفأ  لجس  تلمكأ  اذإ 

: نادراو نالامتحا  كانھف 
كتركف ماع  هجوب  معدت  اھنإف   ، ةلدألا عیمج  ىلإ  رظنلا  دعب   ، ًانایحأ .  ١

هنكلو  ، ةنخاسلا كتركف  ضحد  ىلإ  فدھي  راكفألا ال  لجسف   . ةنخاسلا
اھصحف ىلإ  فدھي 

انباتنت امدنع  ةداع  لعفن  امك  ةمھم -  ةلدأ  لھاجتت  تنك  ام  اذإ  فاشتكاو 
، ةریبك ةروصب  ةلدألاب  ةموعدم  ةنخاسلا  كتركف  تناك  اذإف   . ةيوق فطاوع 

جاتحت دق  كنإف 
كتلاح نسحتت  نأ  لبق  لوبقلا  ةسرامم  وأ  لمع  ةطخ  لامكإ  ىلإ  امإ 

ملعت وأ  لمع و/ ططخ  ريوطت  ىلع  رشاعلا  لصفلا  كدعاسيو   . ةیجازملا
. ربكأ لوبق  ريوطت  ةیفیك 

دحأ نیسحتل  اھذاختا  كنكمي  يتلا  تاوطخلا  لمعلا  ةطخ  ددحتو 
امدنع ال ةصاخو   ، ةدیفم ةیجیتارتسإ  نوكي  نأ  نكمي  لوبقلاو  فقاوملا ,

وأ رومألا  نیسحت  عیطتست 
. كتایح يف  ةبعص  ةرتف  مضخ  يف  نوكت  امدنع 

، ةنخاسلا كتركف  معدت  ةلدألا ال  عیمج  نأ  مغرو   ، ىرخأ نایحأ  يفو  . ٢
كتركف نأل  ؛  ةنزاوتملا وأ  ةليدبلا  ةركفلا  قيدصت  كیلع  بعصلا  نم  نوكي 

ةعانق  " لثمت ةنخاسلا 
ةخ ــ سارلا ةیبل  ــ سلا تاعا  ــ نقلا ن  ـــ عو م ــــ ي ن ــــ هو ةي - " ــــ سیئر

ل ــ صفلا أر  ــ قت امد  ــ نعو ة.  ــ لدألا م  ــ غر ةلوھ  ــ سب ري  ــ غتت ي ال  ــ تلا
ل ــ يوحتل ةیفا  ــ ضإ اًرا  ــ كفأ م  ــ لعتت فو  ــ ر، س ــ شع ينا  ــ ثلا

. ةیسیئرلا تاعانقلا 
رییغت كانھ  نكي  مل  اذإ  اھلعف  وأ  اھیف  ریكفتلا  كیلع  بجوتي  يتلا  رومألا  ام 

عجار  ، ًالوأ راكفألا ؟  لجس  لامكإ  دعب  ةیجازملا  كتالاح  تامییقت  يف 
دكأتلل كراكفأ  لجس 

ةلئسأ دجت  فوس  ةیلاتلا ،  ةحفصلا  يفو   . ةحیحص ةروصب  هلامكإ  نم 
كتالاح يف  رییغت  كانھ  نكي  مل  اذإ  كسفن  ىلع  اھحرطت  نأ  بجي 

لجس لامكإ  دعب  ةیجازملا 
 . راكفألا



قودنصلا اذھل  ةروصم  ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
. نیيدرف ءالمع  عم  مادختسالل  وأ  يصخشلا  مادختسالل 

. ليدب ریكفت  ادنیل :
لھسأ اًرمأ  فقاوملا  ةيؤرل  نيرخآلل  ةليدب  قرط  ديدحت  نوكي  ام  ًانایحأ 

لصفلا يف  حضوم  وھ  امكف  انسفنأل , ةليدب  قرط  ديدحت  نم  انیلع 
لجس ادنیل  تبتك   ، نماثلا

عالقإلا ةیلمع  ةرظتنم  ةرئاطلا  يف  اھسولج  ءانثأ  يف  اھفوخ  فصي  راكفأ 
يف رركُم  ًاّیئزج  لمتكُملا  اھراكفأ  لجس  نإ  ٨-٥، و ٦-٨  .) نیلكشلا رظنا  )

لمعلا ١-٩ . ةقرو 



بسانت ةدحاو  ةنزاوتم  وأ  ةليدب  ةركف  نم  رثكأ  كانھ  نوكي  نأ  نكمملا  نم 
يف ةدراولا  ةلدألا  تسرد  دومعلا ٦  ادنیل  تلمكأ  امدنعو  ةلدألا ,

يف تركفو  نيدومعلا ٤ و٥، 
ةمزأل ضرعتت  اھنأ ال  ىلإ  ةلدألا  تراشأ  دقل   . ةنخاسلا اھتركفل  لئادب 

اھقلق نع  ةجتان  تناك  قرعتلا  تالاحو  ةعيرسلا  اھبلق  تاقد  نأو   ، ةیبلق



وأ ةروطخ  لثمت  الو 
ادنیل تركف   ،" ةیبلق ةمزأل  ضرعتأ  انأ  : " اھسفنل لوقت  نأ  نم  ًالدبف   . اًررض

/ ةقلق يننأل  ؛  يبلق تاقد  عراستتو  قرعتأ  يننإ  : " ةليدبلا اھراكفأ  يف 
يدوجو لایح  ةلعفنم 

ةریطخ تسیل  ةعيرسلا  بلقلا  تاقد  نأب  يبیبط  ينربخأو   . ةرئاطلا يف 
عضب نوضغ  يف  هتعیبط  ىلإ  حجرألا  ىلع  دوعیس  يبلق  نأو   ، ةرورضلاب

". طقف قئاقد 



لمتكملا ادنیل  راكفأ  لجس  لكشلا ٩-٤ .
تلازام تناك  امنیب  هتھنأ  يذلا   ، ادنیل راكفأ  لجس  لكشلا ٤-٩  يف  رھظيو 

. عالقإلا رمم  ىلع  ةدوجوم 
، اھقرعتو ةعيرسلا  اھبلق  تاقد  لایح  ةفلتخم  ةروصب  ادنیل  تركف  امدنع 



يننإ  " اھتركفب ًاطبترم  اھفوخ  ناك  دقل   . ةریبك ةروصب  اھفوخ  ضفخنا 
،" ةیبلق ةمزأل  ضرعتأ 

اھ ـ بلق تاقد  ة بـ ــ صاخلا ةیند  ــ بلا اھ  ــ براجت در  ــ جمب سي  ــ لو
ري ـ غو ةمعاد  ـ لا ـة  لدألا ـت  صحفت امد  ـ نعو  . اھ ـ قرعتو ةعير  ـ سلا

ـة مزأل ضر  ـ عتت اھ ال  ـ نأ تجتنت  ـ ساو اھ  ـ تركفل ةمعاد  ـ لا
. اھفوخ لق   ، ةیبلق

ةعبسلا ةدمعألا  عیمج  لامكإل  هتفرعم  ىلإ  جاتحت  ام  نآلا  تملعت  كنإ 
راكفألا ديدحت  ىلع  راكفألا  تالجس  كدعاستو  راكفألا .  لجسل 

، كنزحب ةطبترملا  تاعانقلاو 
كدعاسي ةنزاوتملا  وأ  ةليدبلا  راكفألا  نيوكت  نإ   . اھرییغت امبرو  اھصحفو 
تابوعصلا يف  مھست  يتلا  ةیئاقلتلا  ریكفتلا  طامنأ  نم  كريرحت  ىلع 

اذإف  . اھل ضرعتت  يتلا 
نمف  ، فلتخم روظنم  نم  كفقاومو  كسفن  ةيؤر  ىلع  اًرداق  تنك 

. كتایحو كسفن  لوح  نسحتب  رعشت  نأ  لمتحملا 
ىلع ةدعاسملل  عوبسأ  لك  راكفأ  تالجس  ةثالث  وأ  راكفأ  يلجس  لمكأ 
ةقرو نم  ةیفاضإ  خسن  كانھ   ) . نزاوتمو ليدب  ریكفت  ريوطت  يف  كتاراھم 

اذھ قحلم  يف  لمعلا ٢-٩ 
كنكمي  ، ةركف مییقت  يف  ةبوعص  تدجو  املك   ، لبقتسملا يف  باتكلا .)

 . راكفأ لجس  ىلع  ةنزاوتم  وأ  ةليدب  ةركفو  ةلدألا  ةباتك 
بیجتسن ام  ةداع   ، ًالوأ  . ماظتناب راكفألا  تالجس  لامكإل  ايازم  ثالث  كانھو 

لیبس ىلعف   . ءيشلا ضعب  ةكبرم  نوكت  نأ  نكمي  يتلاو  ةیفطاع  قرطب 
، ةيادبلا يف   ، لاثملا

تالجسف  . ةرئاطلا ىلع  علھ  ةبونل  ضرعتت  تناك  اذامل  ادنیل  كردت  مل 
امك اًمامت   ، ةیفطاعلا كتاباجتسا  مھف  ىلع  كتدعاسم  اھنكمي  راكفألا 

، ًایناثو  . ادنیل تدعاس 
لوح كروظنم  قاطن  عیسوت  ىلع  كتدعاسم  راكفألا  لجس  عیطتسي 

ةروصلا  " عم ةقفاوتم  قرطب  بیجتست  ثیحب   ، ةجعزملا فقاوملا 
، ةقیض ةيؤر  نم  ًالدب  ةلماشلا "

تالجس ءلمل  ةرركتملا  ةسرامملا  نإ   ، اًثلاث  . حجرألا ىلع  ةھوشمو 
ام لامكإ  دعبو   . ربكأ ةنورمب  ریكفتلا  ملعت  ىلع  ًاّیلعف  كدعاست  راكفألا 

راكفأ ، لجس  نیب ٢٠ و٤٠  حوارتي 
وأ ةليدب  راكفأ  يف  ریكفتلا  يف  ًاّیئاقلت  نوأدبي  مھنأ  سانلا  نم  ديدعلا  ركذي 
ىلإ لصت  امدنعو  راكفأ .  لجس  ءلم  نود  ةجعزملا  فقاوملا  يف  ةنزاوتم 

فوس  ، ةلحرملا هذھ 
قافنإ كنكميو   ، قحب ةجعزملا  فقاوملا  نم  اًریثك  لقأ  ددعل  ضرعتت 

ديزم يف  كتقوب  عاتمتسالا  ىلعو  ةیقبتملا  تالكشملا  لح  ىلع  كتقاط 



. فقاوملا نم 
؟ ةلدألاب ةموعدم  ةنخاسلا  كتركف  تناك  اذإ  اذام 

، نآلا ىتحف   . قحب ةمھم  ةطقن  حیضوت  ديرن   ، لصفلا اذھ  يھنن  نأ  لبق 
نأ راھظإل  ةممصُم  راكفألا  تالجس  نأ  هدافم  عابطنا  ىلع  لصحت  امبر 

ام اًمئاد  ةیبلسلا  راكفألا 
. كلذك سیل  رمألا  نكلو   . ةنزاوتم ریغ  وأ  ةقیقد  ریغ  نوكت 

فرعن نحنو  ةيوق , ةفطاعب  رعشن  امدنع  راكفألا  لجس  ألمن  ام  اًمئاد  اننإ 
يف ماع  هجوب  ركفن   ، ةيوق فطاوعل  ضرعتن  امدنع  اننأ  ثاحبألا  نم 

لیبس ىلع   ، نزحلاب رعشن  امدنعف   . فطاوعلا هذھل  ةبسانملا  براجتلا 
عیمج يف  ركفن   ، لجخلاب رعشن  مدنعو  ؛  ةنيزح رومأ  يف  ركفن   ، لاثملا

مظعم يفف   ، كلذلو  . اھلعفن يتلا  ةئیسلا  رومألا 
نأ انل  دیفملا  نم  نوكي  فوس  راكفأ ،  لجس  ءلم  ررقن  امدنع  نایحألا 
ىلإ انعفدي  اذھ  نأل  ؛  رومألل ًانزاوت  رثكأ  وأ  ةفلتخم  ةرظن  ىلع  لصحن 

ةقستم ریغ  رومأ  يف  ریكفتلا 
. ةیجازملا انتلاح  عم 

ةدیج اًفاصوأ  لثمتو  ةقیقد  ةنخاسلا  انراكفأ  نوكت  ام  ًانایحأ  نكلو 
: نوكت دق  ةنخاسلا  انراكفأ  ىدحإ   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . ةبعص فقاومل 

،" يتلماعم ءيسي  يسیئر  "
نادقف تلصاو  اذإ  : " هسفنل كیف  لوقي  دقو   . اًقیقد اذھ  نوكي  دقو 

، تالاحلا هذھ  يفف  ينكرتتو ." اذھ  نم  يدوج  مأست  دقف   ، يباصعأ
هتفیظو راكفألا  لجس  يدؤي 

، ةبئاص ةنخاسلا  انراكفأ  تناك  ام  اذإ  رابتخا  ىلع  اندعاسي  ( ١ : ) نیتقيرطب
اذإ ؛ و(٢ ) فطاوعلاب عوفدم  جاتنتسا  ىلإ  زفقن  اننأ ال  نم  دكأتلل  طقف 

ةركفلا نأ  انفشتكا 
انیلع نیعتي  ءيش  دوجو  ىلإ  انھبني  هنإف   ، ةلدألاب ةموعدم  ةنخاسلا 
قرط ةدع  يلاتلا  لصفلا  كملعيو   . ىرخأب وأ  ةقيرطب  هرییغت  وأ  هترادإ 

ةنخاسلا راكفألا  عم  لماعتلل 
يناعملا صحف  ةداعإو   ، تالكشملا لح  نمضتت  يتلاو   ، ةلدأب ةموعدملا 

يف ةنورملاب  يلحتلا  ملعتو   ، لوبقلا ريوطت  وأ   ، فقاوملل اھفیضن  يتلا 
. انتابوعص هجو 
ةیجازملا تالاحلا  صحف 

نأ  ، طاشنب باتكلا  اذھ  كمادختسا  لاوط   ، يصون اننإ   ، ریكذت ةلاسرك 
هذھ يفو   . نینثا وأ  عوبسأ  لك  ةیجازملا  تالاحلا  سیياقم  لمكت 

نم ریثكلا  تملعت  دقل   ، ةلحرملا
تامییقت لامكإل  تقولا  ناح  دقو  باتكلا , اذھ  يف  ةدراولا  تاراھملا 

دكأتف  . ةیجازملا كتالاح  ىلع  تاراھملا  كلت  ریثأت  ةيؤرل  ةیجازملا  تالاحلا 



تاططخم مسرو  مییقت  نم 
، ركذتو  . كتداعس كلذ  يف  امب   ، اھعبتت يتلا  ةیجازملا  تالاحلا  عیمجل 
. كجئاتن لیجستل  ةیلاتلا  لمعلا  قاروأو  سیياقملا  مادختسا  كنكمي 

بائتكالا درج  نزحلا : / بائتكالا • 
لمع ١٣-٢. ةقروو  لمع ١٣-١،  ةقرو 

قلقلا درج  لاعفنالا : / قلقلا • 
لمع ١٤-٢. ةقروو  لمع ١٤-١،  ةقرو 

اھعبتتو ةیجازملا  يتالاح  سایق  ةداعسلا : / ىرخألا ةیجازملا  تالاحلا  • 
لمع ١٥-٢. ةقروو  لمع ١٥-١،  ةقرو 



خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا





رشاعلا لصفلا 

لوبقو  ، لمع ططخو   ، ةديدج راكفأ 
ىلإ ةلحرل  اھدادعإل  ةینابسإلا  ةغللا  میلعتل  ةرود  يف  ایج  تكرتشا  دقل 
ءارجإو  ، ماعطلا بلطو   ، تاھاجتالا نع  لأست  نأ  تملعت  دقو  كیسكملا ,

امدنعو طیسب , راوح 
ي ــ سكاتلا قئا  ــ ثد س ــ حت  ، كي ــ سكملا ى  ــ لإ تل  ــ صو

مزح ـد  عبو  . قد ــ نفلا ي  ــ نولما ف ــ علا ل  ــ عف كلذ  ــ كو ة،  ــ يزیلجنإلاب
ـض عب ءار  ـ شل روا  ـ جم ـر  جتم ـى  لإ باھذ  ـ لا ترر  ، قـ اھ ـ بئاقح

. ةيديربلا عباوطلاو  تاقاطبلا 
ایج تعجارف  ؛  ةعرسب ةینابسإلاب  نوثدحتي  عیمجلا  ناك   ، رجتملا يفو 

تارابعب تثدحتو  ةدضنملا  دنع  ةددرتم  تفقوو   ، يمقرلا اھسوماق 
اھنأ تدقتعا  يتلا  ةینابسإلاب 

ا ــ ن م ــ كلو  . ةيد ــ يربلا عباو  ــ طلاو تاقا  ــــ طبلا ب  ــــ لطل ةب  ــــ سانم
تم ــ ستبا ةد  ــ ضنملا ف  ــ لخ ة  ــ فقاولا ةدي  ــ سلا نأ  ا،  ــ يج أجا  ــ ف

تاقا ــ طبلا ن  ــ هءار م ــ تدارأ ش يذ  ــ لا دد  ــ علا اھتمل  ــ سو
. ةيديربلا عباوطلاو 
؟ ایج تأجافت  اذاملف 

نحنف انسوءر ." يف   " وأ ًاّیلقع  نوكي  ام  ةداع  ام  ءيشل  لوألا  انمُّلعت  نإ 
امدنع نكلو  ىرخأ -  ةلود  يف  لمعت  نأ  ضرتفملا  نم  ةنیعم  ةغل  نأ  ملعن 

ةغللا هذھ  ثدحتن 
تا ــ ملكلا نأل  ؛  اھمھ ــ متي ف ــ ه س ــ نأ ي  ــ كك ف ــ شتن  ، ًاّي ــ لعف

ة ــ فلأ ر  ــ ثكألا ة  ــ غللا ن  ــ اًّد ع ــ ة ج ــ فلتخم نو  ــ كت تارا  ــ بعلاو
ـة قيرطلا مألا هـي  ا  ــ نتغل ود  ــ بت  ، ةياد ــ بلا ي  ــ فف ا.  ــ نل ةب  ــ سنلاب
دعب الإ  ةیقیقح  لصاوت  ةلیسو  ةديدجلا  ةغللا  ودبت  الو  ثدحتلل , ةدیحولا 

. ةسرامملا نم  ریثكلا 
تنا ــ ةیناب ك ــ سإلا اھ  ــ تارابع نأ  تد  ـــ قتعا ا  ــــ يج نأ  م  ــــ غر
تأد ــ ى ب ــ تح اھ  ــ تغلب ة  ــ قثاو ن  ــ كت م  ــ اھ ل ــ نإف  ، ةحیح ــ ص

مھ ــ تلباق نيذ  ــ لا صاخ  ــ شألا ن  ــ ة م ــ يباجيإ تاباجت  ــ سا ى  ــ قلتت
ي ــ ف

. ربكأ ةقث  تبستكا   ، ربكأ ماظتناب  ةینابسإلاب  تثدحت  امدنعو   . كیسكملا
ةديدج ةغلب  ةباتكلا  لثم  ودبي  دق  ةنزاوتم  وأ  ةليدب  راكفأ  ريوطت  نإ 

ةديدجلا راكفألا  ودبت  نأ  لمتحملا  نم   ، ةديدج ةغل  ةيأ  لثمف  كل , ةبسنلاب 
قيدصتلل ةلباقو  ةبيرغ 



، ةلوھ ــ سب ة  ــ يئاقلتلا كرا  ــ كفأ قفد  ــ تت ا  ــ منیبف ط.  ــ قف ًاّي  ــ ئزج
رھ ـ ظت ةليد ال  ـ بلا كرا  ــ كفأ نإ  ــ ة، ف ــ فولأملا مألا  ك  ــ تغل ل  ــ ثم
فـي  " ةديد ـ جلا را  ـ كفألا قد  ـ صت ـا  مبرو  . ري ـ بك دھ  ـ جب ىو  سـ
ةیئاقلتلا كراكفأ  لثم  ةیتایحلا  كتبرجتل  ةمئالم  ودبت  اھنكلو ال   ،" كسأر

. ةميدقلا
نإ ــ ، ف ةیناب ــ سإلا اھ  ــ ملعت ءا  ــ نثأ ي  ــ ا ف ــ يج ت  ــ لعف ا  ــ مكو

ـة نزاوتملا وأ  ةليد  ـ بلا كرا  ـ كفأ ةیقاد  ـ صم ةدا  ـ يزل ـة  قيرط ل  ــ ضفأ
ـد مـن يزم ـع  مجل ـة  يمویلا كتا  ـ يح اھ فـي  ـ تبرجت ـن فـي  مكت
، ًانزاوت رثكألاو  ةليدبلا  كراكفأ  معدت  ةیتایحلا  كبراجت  تناك  اذإف   . ةلدألا
كتلاح حبصت  فوسو   ، رثكأ ةديدجلا  راكفألا  هذھ  قيدصت  يف  أدبت  فوسف 

ةنسحُملا ةیجازملا 
مادختسا كنكمیف   ، ةديدجلا كتاعانق  كبراجت  معدت  مل  اذإو   . اًرارقتسا رثكأ 

. لضفأ ةروصب  كبراجت  مئالت  ةفلتخم  ةليدب  راكفأ  جاتنإل  ةمولعملا  هذھ 
. ةديدج راكفأ  زيزعتو  ةلدألا  نم  ديزم  عمج  نب :

راز يذلا  مویلا  يف  هتباصأ  يتلا  ةنيزحلا -  ةیجازملا  نب  ةلاح  تنسحت 
مل دافحألاو  ءانبألا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  هنأ  كردأ  امدنع  هتنبا -  ةرسأ  هیف 

امك هیلإ  نوجاتحي  اودوعي 
هتحیصن نوبلطيو   ، هتبحصب نوعتمتسي  نولازيال  مھنإف   ، لبق نم  اوناك 

، عساتلا لصفلا  رظنا   ) ةليدبلا ةركفلا  هذھ  نأ  نم  مغرلا  ىلعو   . ًانایحأ
دق لكشلا ٢-٩ ) ةصاخ 

هري ــ كفت ة  ــ قيرط نإ  ــ ن، ف ــ سحتب روع  ــ شلا ى  ــ لع ن  ــ تدعا ب ــ س
نأ ـم  غر ةب لـه -  ـ سنلاب اًما  ـ مت قيد  ـ صتلل ـة  لباق ـن  كت م  ــ ةديد ل ــ جلا

ىد ـ حإو  . ةديد ـ جلا ةر  ـ كفلل ـة  معاد تد  ـة بـ لدألا
ـه عانتقا زيزع  اھ تـ ـ لالخ عیطت بـن مـن  ــ سي ي  ــ تلا قر  ــ طلا
لو ـة حـ لدألا ـد مـن  يزم ـع  مج ـت فـي  لثمت ديد  ـ جلا جاتنت  ـ سالاب

ةديد ـ جلا هتاجاتنت  ـ سا را  ـ بتخا رر بـن  ـ قف  . ةليد ـ بلا هرا  ـ كفأ
مل مھنأ  نم  مغرلا  ىلع   ، مھعم يدجاوتب  نوعتمتسي  نولازيال  مھنإ  )"
ضرعو اھجوزو  هتنباب  لصتاف  لبق .)" نم  اوناك  امك  َّيلإ  نوجاتحي  اودوعي 

امھتدعاسم امھیلع 
ةيأ امھيدل  تسیل  امھنأب  هتنبا  هتربخأف  ديدج , عورشمب  مایقلا  ىلع 
كانھ دعت  مل  هنأ  جاتنتسا  نم  ًالدبو   . ةدعاسم ىلإ  جاتحت  تاعورشم 

يف لعف  امك   ، هیلإ ةجاح 
ةقيرط ةيأب  امھتدعاسم  هناكمإب  ناك  اذإ  اھلأسي  نأ  نب  ررق   ، يضاملا

. ىرخأ
تلقتنا دق  يمآ  هتدیفحل  ةقيدص  زعأ  نأب  هتنبا  هتربخأ   ، ةظحلل ریكفت  دعبو 

نم اھتدوع  دعب  امیس  الو   ، ةدحولاب رعشت  يمآ  نأو   . ةدلبلا جراخ  شیعلل 



ثیح  ، ةسردملا
هيدل تناك  ام  اذإ  نب  تلأسو   . اھتقيدص عم  ةرتفلا  هذھ  ءاضق  تداتعا 
ءاضق ىلع  سامحب  قفاوف   . يمآ عم  ءيش  لعف  يف  ةبغرلاو  ةردقلا 

ثالث وأ  نیترم  يمآ  عم  تقولا 
. ةسردملا دعب  ًاّیعوبسأ  تارم 

دق يتلا  رومألا  نع  نب  اھلأس  امدنع  ةصاخو   ، ةركفلا هذھ  يمآ  تبحأ  دقل 
مدقلا ةرك  قيرف  ىلإ  اًرخؤم  تمضنا  اھنإ  تلاقف   . اھلعفب ةمتھم  نوكت 

ةرك ةسرامم  دوتو 
امھيدل نوكي  ثیح   ، مدقلا ةركل  بعلم  ىلإ  اھلیصوت  ىلع  قفاوف  مدقلا ,

، اًّدج اًدیعب  ناك  بعلملا  نأل  ةداعسلاب  يمآ  ترعشو   . اذھب مایقلل  ةحاسم 
عیطتست نكت  ملف 

ملو نالمعي  اھادلاو  ناكو   ، ةجاردلاب وأ  مادقألا  ىلع  ًایشم  هیلإ  باھذلا 
كارتشالا نم  هنكمتل  اًدیعس  نب  ناكو   . بعلملا ىلإ  اھلیصوت  اعیطتسي 

ةایح نم  ءزجلا  اذھ  يف 
. هتدیفح

مھنإ ال  )" ةليدبلا نب  ةركف  تززع  تامولعم  ىلإ  ةبرجتلا  هذھ  تدأ  دقل 
اودوعي مل  مھنأ  نم  مغرلا  ىلع   ، مھعم يدجاوتب  نوعتمتسي  نولازي 

اوناك امك  َّيلإ  نوجاتحي 
، ةليدبلا هتركفب  نب  عانتقا  نم  هتلئاع  ةباجتسا  تداز  دقف  لبق .)" نم 
ءاضق تحاتأو   ، ةعانقلا هذھ  ىلع  اًدامتعا  فرصتلاب  هتقث  نم  تنسحو 

عم يباجيإو  عتمم  تقو 
ناكو ضفرلاب  رعشیس  نب  ناك   ، ميدقلا هریكفت  بولسأ  ةطساوبف   . يمآ

تاعورشم امھيدل  سیل  امھنأب  اھجوزو  هتنبا  هتربخأ  امدنع  ملستسیس 
مل مھنإ  ؟  ةدئافلا ام  )"

ىلع روثعلل  ةقثلا  هتحنم  ةديدجلا  نب  ةركف  نإ  َّيلإ .)" نوجاتحي  اودوعي 
هضرع ضفر  دنع  مالستسالا  نم  ًالدب   ، هتیمھأب روعشلل  ةديدج  قرط 

. لوألا

ىتح اھتلمكأ  يتلا  ىرخألا  نيرامتلا  وأ  راكفألا  تالجس  ةعجارم  لالخ  نم 



بتكاو ةبسن ٥٠٪.  نع  اھب  كعانتقا  لقي  ةليدب  وأ  ةنزاوتم  ةركف  رتخا   ، نآلا
ةركفلا انھ 

: اھب كعانتقا  مییقتو 
عانتقالا ٪: مییقت  ةركفلا :

ةركفلا هذھ  معدت  موي  لك  ةلدأ  نع  ثحبا   ، مداقلا عوبسألا  رادم  ىلع 
رومأب مایقلا  نم  دكأت   ، نكمأ نإو   . اھیلع رثعت  ةلدأ  ةيأ  بتكاو   . ةديدجلا

وأ ةقيرطب  ًالیلد  رفوتس 
: ىرخأب

٪ ةديدجلا ____ : ةركفلاب  كتعانق  مییقت  دعأ   ، عوبسألا ةياھن  يف 
وأ ةليدبلا  كتركف  يف  كتقث  تززع  اھلیجستو  ةلدأ  نع  ثحبلا  لھ 

؟ ةديدجلا ةنزاوتملا 
اذامل ال؟ وأ  اذامل  ال  معن ____  ____ 

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
. ةفیظو ىلع  ظافحلل  لمع  ةطخ  دادعإ  اسيرام :

؛ كتركف معدت  ةلدألا  مظعم  نأ  دجت   ، ةركف رابتخال  ةلدأ  عمجت  امدنع  ًانایحأ 
، اذھ ثدحي  امدنعو   . اًّقح قيدصتلل  ةلباق  ةليدب  ةركف  كانھ  نوكت  كلذبو ال 

ةداع هنإف 
ریكفتلا يف  رییغتلا  نأ  مغرو  اھلح , بجي  ةلكشم  دوجو  ىلإ  ریشي  ام 
معدت امدنعف   . لماكلا لحلا  اًمئاد  لثمي  هنإف ال   ، اًدیفم نوكي  ام  ةداع 

دق  ، كتركف ةلدألا  مظعم 
 . لمع ةطخ  دادعإ  ديرت 

ركفت اھتلعج  يتلا  بابسألا  ديدحتل  تاسلج  ةدع  اھجلاعمو  اسيرام  تضق 
طابحإلاب اھروعش  ىلإ  تدأ  يتلا  ةیسیئرلا  بابسألا  دحأو  راحتنالا , يف 

يف لثمت  ديدشلا 
اھتاقفن لمحت  ىلع  ةرداق  نوكت  نلو  اھلمع  نم  لصفُتس  اھنأب  اھعانتقا 

اھنأ دقتعت  تناكو   ، ةایحلا ىلع  نیمأت  ةصیلوب  كلتمت  اھنإ   . اھلافطأ تاقفنو 
لاملا رفوت  فوس 

. مھسفنأ تاقفن  لمحت  نم  اونكمتي  ىتح  اھلافطأل 



لجس ىلع  يتفیظو " رسخأس   " ةیئاقلتلا ةركفلا  اسيرام  تربتخا  دقل 
ةركفلا ال هذھ  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  ىلإ ٩ .) نم ٦  لوصفلا  رظنا   ) راكفأ

ةحیحص اھرابتعا  نكمي 
ضعب ةعنقملا  ةلدألا  ضعب  اسيرام  ىدل  ناك   ، ثدحت نأ  ىلإ  اًمامت 

يفف  . ًاّیقیقح ًالامتحا  دعي  اھتفیظو  ةراسخ  نأ  ىلإ  ریشت  يتلاو  ءيشلا 
ةثالث تقلت   ، قباسلا رھشلا 

لمعلا ىلإ  روضحلا  دایتعا  لجأ  نم  اًدحاو  تقلت  اھفرشم -  نم  تاريذحت 
". جتنُملا لمعلا  ءوس  لجأ "  نم  نینثاو   ، ءادغلا دعبو  حابصلا  يف  ةرخأتم 

نم  ، اھتكرش يفف 
. لمعلا نم  لصف  تاريذحت  ةثالث  عبتي  نأ  نكمملا 

رعشت تناكو  اھتفیظو , صخي  امیف  ةرطیسلا  نادقفب  اسيرام  ترعش 
ضوھنلا اھیلع  بعصلا  نم  ناكو  حابصلا  تارتف  يف  ديدشلا  بائتكالاب 

مغرلا ىلع   ، ريرسلا نم 
ةرم تاذو   . ىرخأ ةرم  ترخأت  اذإ  اًئیس  ودبیس  رمألا  نأ  ملعت  تناك  اھنأ  نم 

 - ءاطخأ تبكتراف   ، زیكرتلا يف  ةبوعص  تدجوو   ، لمعلا يف  اسيرام  تناك 
يذلا رمألا  وھو 

. اھئادأ ءوس  ىلإ  رثكأ  اھفرشم  هابتنا  تفل 
ةراثإ رثكألا  اسيرام  ةركفل  ةمعادلا  ةلدألا  نم  ديدعلا  كانھ  ناك  هنأ  امبو 
لمع ةطخ  اھجلاعمو  يھ  تعضو   ، ةفیظولا نادقفب  ةصاخلا  بائتكالل 

لح ىلع  اھتدعاسمل 
نكمي يتلا  تاءارجإلا  نم  ةعونتم  ةعومجم  ابتكو  اشقان  دقل   . ةلكشملا
اھنكمي  ، ًالوأ  . اھتفیظو نیمأت  ةدايزو  اھئادأ  نیسحتل  اسيرام  اھذختت  نأ 

اھنأب اھفرشم  رابخإ 
لما ـد جـ قف  . ةدعا ــ سملا ب  ــ لطتو ل  ــ ضفأ ل  ــ معب ما  ــ يقلا لوا  ــ حت

ـط. قف رھ  ـ شأ ةع  ـ ضب ـذ  نم اھ  ـ لمع ـى  لع ـا  سيرام فر  ـ شملا
اًّدعت ـ سم نو  ـ كي اھفر قـد  ـ شم نأ  كرد  ـا تـ سيرام تنا  ـ كو

ل. ــ ضفأ ل  ــ معب ما  ــ يقلا لوا  ــ حت اھ  ــ نأ م  ــ لع اذإ  اھتدعا  ــ سمل
 - يجا ـى مـ لإ ـب  لطت نأ  عیطت  ـ ست اھ  ـ نأ ـا  سيرام ترر  ، قـ ًاینا ثـ
ـة عجارم ـل -  معلا اھ فـي  ـق بـ ثت ـي  تلاو اھتاقيد  ىد صـ ـ حإ
ةعومجم يف  اسيرام  تركف   ، اًریخأو  . فرشملا ىلإ  همیلست  لبق  اھلمع 
بسانملا تقولا  يف  لمعلا  ىلإ  لوصولل  تایجیتارتسإلا  نم  ةعونتم 

. بائتكالاب اھروعش  دنع  ىتح 
ظافتحالا نأشب  ًالؤافت  رثكأ  حبصت  نأ  ىلإ  اسيرام  لمعلا  ةطخ  تداق 
ضرتعت دق  تالكشم  ىرت  تأدب   ، قئاقد عضب  دعب  نكلو   . اھتفیظوب

ةلكشم ربكأ  تلثمتو   . اھقيرط
ةقثاو نكت  مل  اھنأل   ، ةبئتكم اھنأب  اھفرشم  رابخإ  نم  اھحایترا  مدع  يف 



رمألا وھو   ، نيرخآلا ربخي  دق  هنأ  نم  ةقلق  تناك  دقف   . ءارجإلا اذھ  نامأب 
راعلاب اھرعشیس  يذلا 

اھفرشمل هلوق  يف  بغرت  امیف  ركفت  نأ  اھیلع  اھجلاعم  حرتقاف   . كلذ دعب 
. هتدعاسم بلطل 

ري مـن ـ ثكلل ضر  ـ عتت اھ  ـ نأب اھفر  ــ شم را  ــ بخإ ا  ــ سيرام ترر  ــ قف
رثأ ـ تي ثي ال  ـ حب رو  ـ مألا ةيو  ـ ستل ـد  جب ـل  معت اھ  ـ نكلو  ، طوغ ـ ضلا

ریكذ عیطت تـ ـ ست اھ  ـ نأ تر  ـ كفو ـل.  معلا ـا فـي  هؤادأ
هعد نأو تـ  ، قبا ــ سلا ي  ــ ل ف ــ ضفأ نا  ــ اھ ك ــ لمع نأ  ــ اھفر ب ــ شم
ـا هءادأ نأ  ـد لـه  كؤت نأو  ـة،  تقؤم ـة  يلاحلا تالك  ـ شملا نأ  ـم  لعي

عد نأ تـ ـا  سيرام جلا  ـ عم حر  ـ تقاو  . ًابير نسحتي قـ سـ
ردقت اھنأو  ةفیظولا  ىلع  ظافحلا  ىلإ  جاتحت  اھنأ  اًضيأ  ملعي  اھفرشم 

ةدوج ریياعم  ىلع  ظافحلل  هلعف  اھیلع  نیعتي  ام  اھفيرعت  ىلع  هتدعاسم 
ةطخ رھظتو  ةكرشلا ,

ةحفص ١٣٨. يف  لكشلا ١٠-١  يف  ةلمتكملااسيرام  لمع 
ةطخ عضو  دعب  راحتنالا  يف  اھریكفت  عجارتو  اسيرام  سأي  ضفخنا  دقل 

ةفلتخم تاوطخ  ةدع  تذختا  اھنأ  ظحال   . اھعابتا يف  ءدبلاو  لمعلا 
امبو  . اھلمع ءادأ  نیسحتل 

ةرو ــ صب ل  ــ معلا اھ  ــ يلع بع  ــ صلا ن  ــ ل م ــ عجي نا  ــ با ك ــ ئتكالا نأ 
ـد قف  . ري ـ صق تقو  ــ نير ل ــ خآلا ةدعا  ــ سم ت  ــ جردأ د  ــ قف  ، ةد ــ يج

ـه تركذو ةب  ـ سانملا ةدعا  ـ سملا اھ  ـ سیئر ـت مـن  بلط
اھتقيد ةدعا صـ ـ سم ـت  بلط ـا  مك  . قبا ـ سلا ـد فـي  يجلا اھ  ـ لمعب
ـد قل  . لبا ـ قملا يجا فـي  ـ مل ءي  ـل شـ معب تد  ـ عوو  ، يجا مـ
روع ـ شلا ءد فـي  ـ بلا ـى  لع ـا  سيرام تاو  ـ طخلا هذ  تدعا هـ سـ
يف اًءوض  ىرت  نأ  تعاطتساف   ، ىرخأ ةرم  فقوملا  ىلع  ةرطیسلاب 

. قفنلا ةياھن 
يف ةلدألا  معدت  امدنع  لمع  ةطخ  مادختسا  ةیفیك  اسيرام  لاثم  رھظي 
لمعلا ططخ  مادختسا  اننكمي  امك   . ةنزحُم ةركف  ةیساسأ  ةروصب  انتایح 

ةلكشم انددح  املك 
. اھلح نیعتي 

. هجاوز نیسحتل  لمع  ةطخ  عضو  كیف :
نأ هديرتو  قحب  هب  متھت  يدوج  نأب  ةقث  رثكأ  كیف  حبصأ   ، تقولا رورمب 

رادم ىلع  يكتشت  هتجوز  تناك  نكلو  ؛  تایلوحكلا لوانت  نع  اًدعتبم  لظي 
اھنأب تاونس  ةدع 

رومألا دقتفت  اھنأب  هتربخأ  امك   . ةرركتملا هبضغ  تابون  نم  ةطبحُم  تحبصأ 
امك ؛  امھجاوز نم  ركبم  تقو  يف  اھلجأ  نم  اھلعفي  نأ  داتعا  يتلا  ةدیجلا 

ناك هنأ  فرتعا 



ررق كلذلو  ؛  هجاوز نیسحت  اًّقح  ديري  ناك  دقل   . اھعم هفرصت  يف  ةدوم  رثكأ 
لكشلا ١٠-٢. يف  رھاظلا  وحنلا  ىلع  لمع  ةطخ  عضو 

اًرومأ لعفي  فوس   ، ًالوأ  . هجاوز انسحي  نأ  امھنأش  نم  نیفدھ  كیف  بتك 
تابون فاقيإ  ديري  ناك   ، ًایناث  . اھل هريدقت  رھظي  يكل  يدوجل  ةیباجيإ  رثكأ 

ةطساوبو  . هبضغ
ةدعاسملل لكشلا ١٠-٢  يف  لمع  ةطخ  كیف  غاص   ، هجلاعم عم  لمعلا 

نم لمعلا ،  ةطخ  يف  اًددحُم  نوكت  نأ  دیفملا  نمو   . همدقت هیجوت  ىلع 
ىصقأ قیقحت  لجأ 

تالكشملا عقوتو   ، هتطخ ىلع  لمعلا  ءدبل  اًتقو  كیف  ددح   . اھنم ةدافتسا 
نم تالكشملا  لحل  تایجیتارتسإ  عضوو   ، هحاجن قيرط  ضرتعت  دق  يتلا 

مدقتلا زارحإ  لجأ 
لیجستل ًاناكم  كیفل  لمعلا  ةطخ  ترفو   ، اًریخأو هلمع .  ةطخل  اًقفو 

. همدقت
عم ةیباجيإلا  تالعافتلا  ةدايز  يف  ءدبلا  درجمب  كیف  جاوز  نسحت  دقل 

يف ةدراولا  تاحرتقملا  ًاّیلعف  مدختسا  دقل   . بضغلا تابون  لیلقتو  يدوج 
تایجیتارتسإ  " دومع

ىلع هتدعاسمل  هلمع  ةطخ  يف  دوجوملا  تالكشملا " ىلع  بلغتلل 
بضغ ىلإ  ةقباسلا  عیباسألا  يف  يدؤت  تناك  يتلا  فقاوملا  زایتجا 

ةددحملا فیكتلا  ططخ  نإ   . رمدم
، هجلاعم عم  اھغاص  يتلا   ، ةفلتخملا هبضغ  ةدح  تاجرد  عم  لماعتلل 

. هبضغ تابون  لیلقت  يف  ةحجان  تناك 
مظعم عم  لماعتلا  ملعت  ىتح  عیباسأ  ةدع  هلمع  ةطخ  كیف  عبتاو 

عیباسألا يف  بضغلاب  باصُي  ناك  امدنعو  هباصعأ , نادقف  نود  فقاوملا 
هذھ مدختسا   ، ةیلاتلا

ةیلعافلا ططخلا  نم  ديزم  ةغایصلو  هبضغل  همھف  نیسحتل  تاساكتنالا 
. هنع ریبعتلاو  هبضغ  يف  مكحتلل  ةیفاضإلا 

. يتفیظو ذاقنإ  فدھلا :



. اسيرام لمع  ةطخ  لكشلا ١٠-١ .
. يجاوز نیسحت  فدھلا :



( ةیلاتلا ةحفصلا  يف  عبتي  )
. كیف لمع  ةطخ  لكشلا ١٠-٢ .

 

( ةقباسلا ةحفصلا  عبات  . ) لكشلا ١٠-٢ 



:_________________________________ فدھلا

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
لوبق

نأ نكمي  لمعلا  ةطخ  نإف   ، ةلكشم لحل  ءيش  لعف  عیطتسن  امدنع 
تالكشملا لح  كنكمي  ًانایحأ ال   . هلعف بجي  ام  فاشتكا  ىلع  اندعاست 



نایحأ يفو  اھھجاون , يتلا 
تسیل اھنكلو   ، اھلمحت اًّدج  بعصلا  نم  ةیتایح  فورظب  رمن  امبر   ، ىرخأ
ةطخ وأ  راكفأ  لجس  ةطساوب  اھیلع  لمعلا  عیطتسن  يتلا  تالكشملا 

لیبس ىلعف  لمع . 
امبر وأ  تومي  انم  ًابيرق  اًصخش  نأ  وأ  ضرملا  يف  ةياغ  حبصن  امبر   ، لاثملا
نأ نكمي   ، تالاحلا هذھ  يفف   . اھزاجنإ بجي  اًّدج  ةجعزم  ةمھم  انيدل  نوكت 

باستكا اندعاسي 
. نسحتب روعشلاو  فیكتلا  ىلع  لوبقلا  هجوت 

ةتس ذنم  خملا  ناطرسب  اھتباصإ  تاصوحفلا  تفشك  يتلا   ، يبول لمأت 
لوصحلا ءارو  تعس  دقف  ؛  صیخشتلل ةضفار  تناك   ، ةيادبلا يف   . رھشأ

، ثلاثو  ، ناث يأر  ىلع 
ىلع نيرصم  مھتأر  نيذلا  ءابطألا  ناكو   . اھصیخشتو اھتلاحل  عبار  ىتحو 
روطت دقو  اًرشتنم  ناك  ناطرسلا  نأل  ؛  ءيش لعف  نوعیطتسي  مھنأ ال 

اھیف دیفي  ةلحرمل ال 
, ناطرسلاب اھتباصإل  بضغلا  اھباتنا  مث   ، ةمدصلل يبول  تضرعت   . جالعلا

نیسمخلاو ةعساتلا  يف  تناك  دقل   . فوخلا اھبضغ  بحاص  ام  ناعرسو 
ترعشو  ، اھرمع نم 

اھءابطأ نأ  نم  مغرلا  ىلع   ، نسلا هذھ  يف  تومت  يكل  اًّدج  ةریغص  اھنأ 
. تیمم اھضرم  نإ  اولاق 

، اھصیخشت يقلت  نم  رھش  دعبف   ، كلذ عمو   . اھتباجتسا مھف  لھسلا  نم 
أرط يذلا  ریغتلا  تفصو  دقل   . ضفخني رعذلاو  فوخلاب  يبول  روعش  أدب 

ةیجازملا اھتلاح  ىلع 
، ًابيرق تومأس  تنك  اذإ  نكلو   . تومأ نأ  ديرأ  يننإ ال  : " ةلئاق ةقيدص  ىلإ 

هذھ لعجأ  فوس   . ةماركب تومأ  نأ  ديرأ  يننإف   ، ًالمتحم ودبي  ام  وھو 
ةدیج ةیقبتملا  مايألا 

دعاس دقل  يئاقدصألو ."  ، يتلئاعلو  ، يل ةبسنلاب  ناكمإلا  ردقب  ةِمّیقو 
هجاوت لازت  تناك ال   . ةیجازملاو ةيونعملا  اھتلاح  عفر  ىلع  ديدجلا  اھھجوت 

اھلوبق نكلو   ، توملا
ةمھملا رومألا  ىلع  زكرت  نأ  اھل  ةبسنلاب  نكمملا  نم  لعج  اھضرمل 
ناطرسب اھتباصإب  اھلوبق  درجمبف   . ةریخألا اھروھش  يف  اھل  ةبسنلاب 

يف ریكفتلا  يبول  تعاطتسا   ، تیمم
ىوصقلا ةيولوألا  تناكو   . ةیقبتملا اھمايأ  قافنإ  اھب  تدارأ  يتلا  ةقيرطلا 

نم اھئاقدصأو  اھترسأ  عم  نكمم  تقو  لوطأ  ءاضق  يھ  اھیلإ  ةبسنلاب 
براجت ال كرت  لجأ 

لوبقلاف  . يبول ىلإ  ةبسنلاب  لوحت  ةطقن  لوبقلا  ناك  دقل   . مھعم ىسنُت 
ةقيرطلا ىلع  اھمامتھا  زكرو   ، سأیلا ةلاح  نم  اھجارخإ  ىلع  دعاس 



شیعت نأ  اھب  تدارأ  يتلا 
. اھتایح

هدلاو روزي  ناك  يذلاو   ، اًضيأ يندور  ىلإ  ةبسنلاب  اًّدج  اًّمھم  لوبقلا  ناكو 
ناك  ، اھیف هروزي  ناك  ةرم  لك  يفو   . عوبسأ لك  ةياھن  ةلطع  يف  نسُملا 

؟ تنأ نم  : " هلأسي هدلاو 
الأ  ... كنبا انأ  : " ًالئاق حرشي  يندور  ناك   ، ةيادبلا يف  ؟ " كفرعأ انأ  لھ 

, اذھ يندور  لوقي  امدنع  نزحلاو  لاعفنالاب  رعشي  هدلاو  ناكو  ؟ " ينفرعت
يكبي هدلاو  ناك  ًانایحأو 

نزحُملا نم  ناك  دقل  ينبا "! تسل  كنإ   " وأ كفرعأ " يننإ ال  : " ًالئاق حیصيو 
ناكو  . هفرعي دعي  مل  هدلاو  نأ  كردي  نأ  يندور  ىلإ  ةبسنلاب  اًّدج  ملؤملاو 

ألمي نأ  نكمملا  نم 
. هدلاو عم  هیضقي  يذلا  يقبتملا  تقولا  لك  هنزحو  هملأ 

. لوبقلا باستكا  ىلع  يندور  ةياعرلا  راد  تاضرمم  ىدحإ  تدعاس  دقل 
لجر كنأب  رعشي  هتكرتو  اذھ  تنقيأ  اذإ   . كفرعي كدلاو ال  نإ  : " هل تلاقف 
نیحلا نیب  هتبحاصمب  اًعتمتسم  لظت  نأ  نكمي  امبرف   ، هترايزل يتأت  فیطل 
يف ديدجلا  عقاولا  اذھ  لوبق  لواحو  رمألا  اذھ  يف  يندور  ركف  رخآلاو ."

: هدلاو هلأس  امدنعو   . هدلاو عم  هتقالع 
يننإ  ... يندور يمسا  : " ًالئاق يندور  بیجي  ناك  ؟ " كفرعأ لھ  ؟  تنأ نم  "
نأ بسانملا  نم  نوكیس  لھ   . سانلا ىلإ  ثدحتلاو  انھ  روضحلا  بحأ 

دقل ؟ " مویلا كیلإ  ثدحتأ 
ناشقاني اناك  ًانایحأو   ، ناثدحتي  ، اًعم ناسلجي  اناكو  هدلاو  رمألا  اذھ  ىضرأ 

تاشقانملا هذھ  تلظ   . هدلاو يضام  يف  ليوط  نمز  ذنم  تثدح  ًاثادحأ 
ىلإ ةبسنلاب  ةملؤم 

اًعم تقولا  ءاضق  نإ   . هدلاو عم  ةلماك  ةقالعب  عتمتلا  دقتفا  هنأل  ؛  يندور
، هدلاو عم  ةقباسلا  هتقالع  نم  اھدقتفا  يتلا  رومألا  نم  ديدعلاب  هرَّكذ 

ةباعدلا حور  لثم 
ىرخأ ةعتم  فشتكا  يندور  نكل   . ةضايرلا يف  ةیسامحلا  تاشقانملاو 
كلت لالخ  ةيونعملا  هحور  عفرو  هدلاول  مارتحالا  راھظإ  ىلع  ةردقلا  يف 

. ةیعوبسألا تارايزلا 
ىلإ ةجاحب  اننأ  ریكفتلا  ينعي  ، ال  يندورو يبول  اتبرجت  حضوت  امكو 
لوح ةداعسب  روعشلا  وأ  ةیبلس  ثادحأ  لوح  ةیباجيإ  ةروصب  ریكفتلا 

اذھف  . اھب رمن  يتلا  رومألا 
نأ دیجلا  نم  هنأ  ىلإ  ناریشي  يكاردإلا ال  يكولسلا  جالعلاو  باتكلا 
نأ يبول  دیفي  نلف   . ةیباجيإ ىرخأ  ةیبلسلا  ةركفلاب  ةطاسبب  لدبتسن 

ةباصُم تسل  يننإ  : " لوقت
فورظ لوبق  نإف   ، كلذ نم  ًالدبف  تومأ ." نأ  ينمھي  ال   " وأ ناطرسلاب "



هیلع دمتعن  اًساسأ  میقي  نأ  نكمملا  نم  ةملؤم  ةیجازم  تالاح  وأ  ةیبلس 
ةقيرطب مدقتلا  زارحإل 

ـي نعي لوبقلا  ـة. فـ نيزح فور  ى ظـ ــ لع ًاّیصخ  ــ ى ش ــ نعم يف  ــ ضت
ـل صوتنو  ، ةا ـ يحلا اھھ فـي  ـ جاون ـي  تلا تابوع  ـ صلا كرد  ـا نـ ننأ

ـة يفیك ـف  شتكنو  ، اھمھ ـ فل ـة  صاخلا ـا  نتقيرط ـى  لإ
. انل ةبسنلاب  ةمھملا  رومألا  عمو  انمیق  عم  قفاوتت  قرطب  اھعم  شياعتلا 

. ةيواسأم لقألا  ةیمویلا  براجتلا  ىلع  قبطنت  اھسفن  راكفألا  هذھو 
ركبم تقو  يف  ظقیتسن  دقف   . ةعتمملا ریغ  رومألا  نم  ديدعلا  لعفن  نحنف 

باھذلا لجأ  نم  ديرن  امع 
ططخ ءاغلإ  انیلع  نیعتي  امبرف   ، اًضيرم انلافطأ  دحأ  ناك  اذإو   . لمعلا ىلإ 

رثكأ امیق  انيدل  نأل  ؛  براجتلا هذھ  لبقن  اننإ   . لزنملا يف  ءاقبلاو  ةیعامتجا 
انل ةبسنلاب  ةیمھأ 

حلاصل ىدملا  ةریصق  انتاجایتحا  لجؤن  ام  ةداع  نحنف   . انجاعزنا نم 
. اھردقن يتلا  ىرخألا  رومألا  وأ  انلمع  وأ  انتلئاع 

ریثأت هيدل  ةعتمملا  ریغ  ةطشنألاب  مایقلا  ءانثأ  يف  هانبتن  يذلا  هجوتلا  نإ 
دنع موي  لك  انسمغنا  اذإ   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . انروعش ىلع  ریبك 

ىلإ باھذلل  اًركبم  انظاقیتسا 
يف ءاقبلا  ىنمتن  اننأ  فیكو  انقاھرإ  ىدم  يف  ریكفتلا  يف  لمعلا 
اذإ نكلو  ؛  ةئیس ةیجازم  ةلاح  يف  نوكن  نأ  حجرملا  نمف   ، ريرسلا

قھرم يننإ   ، هوأ : " انلقو اًركبم  انظقیتسا 
ىلع يلوصحب  دیعس  يننكلو   . لوطأ تقول  مونلا  تعطتسا  ول  ىنمتأو 
حجرملا نمف   ،" يترسأ تاقفن  ریفوت  ىلع  يندعاست  اھنأل  ةفیظولا  هذھ 

ةیجازملا انتلاح  حبصت  نأ 
، رابتعالا نیعب  انل  ةبسنلاب  ةمھملا  رومألاو  انمیق  ذخأ  نإ   . اًریثك لضفأ 

. ةبعص ماھم  هجاون  امدنع  ةیقیقح  ةدعاسم  لثمي  نأ  نكمي 
نو ــ كي ا  ــ ًانا م ــ يحأ ة  ــ يجازملا تالا  ــ حلاو را  ــ كفألا لو  ــ بق نإ 
لوبقلا ــ ا. ف ــ هرییغتو  ، اھ ــ مییقتو  ، را ــ كفألا ديد  ــ حتل ًايزجُم  ًاليد  ــ ب

ـة، يجازملا كتالا  ـ حو  ، كرا ـ كفأ ـة  ظحالم ـى  لع يو  ــ طني
دجي  ، لاثملا لیبس  ىلعف   . اھلایح ماكحأ  رادصإ  نود  ةیندبلا  تاباجتسالاو 

مھراكفأ ةظحالم  درجم  نم  اونكمتي  نأ  دیفملا  نم  هنأ  سانلا  نم  ديدعلا 
دنعو اھروھظ  دنع 

ةبئاص كراكفأ  نأ  داقتعالا  عم  طلتخي  الأ  بجي  كراكفأ  لوبق  نإ   . اھئافتخا
كنأو  ، راكفألا هذھ  دوجو  كردت  كنأ  ةطاسبب  ينعي  لوبقلاف   . ةیفیكت وأ 

اھتظحالم عیطتست 
. اھلایح مكح  وأ  ىنعم  يأ  ةفاضإ  نود 

قيرطلا يف  ةمھملا  تاوطخلا  ىدحإ  نأ  لاس  مھف   ، لاثملا لیبس  ىلعف 



هلعجت تناك  يتلا  فقاوملا  هلوخد  يف  لثمتت  قلقلا  ةرادإ  ملعت  ىلإ 
هتافوخت رابتخا  لجأ  نم   ، اًقلق

هذھ يف  قلقلاب  رعشي  ناك  امدنع   ، ةيادبلا يف   . فیكتلا ةسراممو 
يننإ ؟  يتلكشم ام  : " ةیبلس ةروصب  هسفن  ىلع  مكحي  ناك   ، فقاوملا

قلقلا اذھ  ديرأ  يننإ   . اًّدج فیعض 
يدؤ ــ را ت ــ كفألا هذ  ــ ل ه ــ ثم تنا  ــ ، ك عقاو ــ لا ي  ــ ف ي ." ــ فتخي نأ 

ىد ـ حإ نأ  ـف  شتكا ـه  نأ تاقرا  ـ فملا ـن  مو  . لا ـق سـ لق ةدا  ـ يز ـى  لإ
ـه تلاح لو  ـ بق ـت فـي  لثمت ـه  قلق ةرادإ  ـو  حن تاو  ـ طخلا

فوس  . عقوتم اذھ   ، اًنسح  . انھ يننأل  نآلا  قلقلاب  رعشأ  يننإ  : " ةیجازملا
. هتھجاوم ءانثأ  يف  يقلق  ىلإ  ثدحي  ام  ظحالأو  فقوملا  اذھ  يف  لظأ 

، يتاباجتسا مھف  لواحأس 
ى ــ لع يو  ــ طني يذ ال  ــ لا ي  ــ لبقتلا ه  ــ جوتلا نإ  اھدا ." ــ عبإ ن  ــ ًالد م ــ ب

ـه تالاحو هرا  ـ كفأ ـى  لع اًزكر  لا مـ ـى سـ قبأ ما  ـ كحأ راد  ـ صإ
قر ـ طب ـه  قلق ةرادإ  ـم  لعتل هفد  بنا هـ ـى جـ لإ ـة،  يجازملا

. لضفأ ةديدج 
: لوبقلل تاراسم  ةدع  كانھ   ، ةلثمألا هذھ  رھظت  امكو 

وأ اھیلع  ماكحأ  رادصإ  نود  انرعاشمو  انراكفأ  ةظحالم  ةطاسبب  اننكمي  . ١
عم لماعتلا  يف  لاس  هعبتا  يذلا  راسملا  وھ  اذھو  اھرییغت , ةلواحم 

ىدحإ تلاق  امكو   . هقلق
". يراكفأل ةروص  نوكأ  الو  يراكفأ  ىرأ  نأ  يننكمي  : " ءاسنلا

ریكفتلا لالخ  نم  حیحصلا  اھروظنم  يف  انرعاشمو  انراكفأ  عضو  اننكمي  . ٢
اًداتعُم اسيرام  فرشم  ناك   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . لمشألا ةروصلا  يف 

: تافظوملا ىلإ  لوقي  نأ 
عیمج رمألا  اذھ  جعزأ  دقل   . حابص لك   ،" ءاسن اي   ، نیحرم نكن  انوعد  "

امدنع صاخ  وحن  ىلع  اسيرام  جعزي  ناكو   ، اًعنطصم ادب  هنأل  تافظوملا 
. بائتكالاب رعشت  تناك 

يف تسمغنا  امدنعف   . لمشألا ةروصلا  ىلإ  رظنلا  دیفملا  نم  هنأ  تدجوف 
اسيرام تركفف   . قحب ةیجازملا  اھتلاح  تررضت   ، اھجاعزنا يف  ریكفتلا 

يف ثدحي  رمألا  اذھ  نأ  يف 
اًّدعتسم اھفرشم  ناك  فیك  تركفو   ، موي لك  طقف  ةدحاو  ةقیقد 
ریكفتلا اذھ  اھدعاس  دقل   . اھلمع ىلع  ظافحلا  ىلع  اھتدعاسمل 

لوبق ىلع  ةلماشلا  ةروصلا  ىلإ  دنتسملا 
ناك يذلا  فرشملل  هعفد  بجي  اًریغص  اًنمث  هرابتعاب  جعزملا  قیلعتلا 

. اھل ةبسنلاب  اًدیجو  اًمعاد  ماع  هجوب 
ةیجراخ فورظ  وأ  ةیلخاد  تاباجتسا  لوبق  لھسألا  نم  نوكي  ًانایحأ  . ٣

دقل  . انل ةبسنلاب  ةمھملا  میقلاب  رعاشملاو  راكفألل  انلوبق  طبرن  امدنع 



امدنع اذھ  يندور  لعف 
ىلع هدلاو  ةردق  مدع  نع  جتانلا  هملأ  قوف  هب  همامتھاو  هدلاول  هبح  عضو 

ءانثأ يف  ملألا  ضعبب  رعشي  لاز  ام  يندور  نأ  مغرو   . هیلإ فرعتلا 
مل هنإف   ، هدلاو عم  سولجلا 

ىلع هنزحو  هاسآ  يندور  كردأ  دقل   . هعم تقولا  ءاضق  نم  هعنمي  اذھ  عدي 
بحلاب اًمعفم  اًتقو  هعم  يضقي  لظو   ، هدلاول ةعجارتملا  ةیحصلا  ةلاحلا 

ناك دقل   . ةمحرلاو
رورمبو  . يندور ةبرجت  نم  اًءزج  ةمحرلاو   ، نزحلاو  ، ىسألا نم  لك 

امدنع  ، هدلاو عم  اھیضقي  ناك  يتلا  تاعاسلا  هذھ  ةمیق  تداز   ، تقولا
تقولا اذھ  لوبق  عاطتسا 

. هدلاو عم  هتقالع  يف  ةریخأ  ةلحرم  هرابتعاب 

صاخ وأ  يحص  وأ  يلمع  وأ  يلئاع  فقوم  لثم   ) ًاّیجراخ اًفقوم  ددح 
يف ركفو   . اًدیفم نوكي  دق  ربكأ  لوبق  ةیمنت  نأ  هیف  دقتعت  تاقالعلاب )

اھرییغت نكمي  يتلا ال  فقاوملا 
وأ راكفأ   ) ةیلخادلا براجتلا  ضعب  بتكا   ، كلذ نم  ًالدب  وأ   . ةلوھسب اھلح  وأ 

. ةیجازملا كتلاح  ىلع  ًاّیبلس  رثؤتو  ةداع  رركتت  يتلا  ةیجازم ) تالاح 
: فقوملا

: راكفألا
: ةیجازملا تالاحلا 

نأ يرورضلا  نم  سیلو  ةیلاتلا , لوبقلا  تاراسم  نم  رثكأ  وأ  اًدحاو  برج 
رورمبو  . ةیجازم ةلاح  وأ  ةركف  وأ  فقوم  لكل  تاراسملا  عیمج  برجت 

كتسرامم عم   ، تقولا
لقألا ىلع  ةدحاو  ةرم  جھانملا  هذھ  نم  جھنم  لك  ةبرجت  ديرت  دق   ، لوبقلل

مأ ال. اًدیفم  ناك  ام  اذإ  ةفرعمل 
نود اًقباس ) هتركذ  يذلا  فقوملا  لوح   ) ةیجازملا كتالاحو  كراكفأ  ظحال  . ١
يف اھدھاش  طقف   . اھرییغت ةلواحم  وأ  تاداقتنا  هیجوت  وأ  ماكحأ  رادصإ 

نكو اھثودح , ءانثأ 



ـع ضب تا  ــ ظحالملا هذ  ــ ءار ه ــ جإ لوا  ــ حو ًاّيدا , ــ قتنا سي  ــ لو ًاّیلو  ــ ضف
ـا مم اًري  ـ ثك بع  ـ صأ اذ  نإ هـ  . عوب ـ سأ راد  ـى مـ لع مو  قئا كـل يـ ـ قد

حب ـ صت ـك  نأ ـت  ظحال اذإ  سأ  الو بـ  . ود ـ بي قـد 
طقف  ، رومألا هذھب  رعشت  امدنعف   . ًاّيداقتنا وأ  اًرجضم  وأ  اًتتشم  وأ  ًاطبحم 
تنك يتلا  ةیلصألا  ةیجازملا  تالاحلاو  راكفألا  ىلإ  فطلب  كھابتنا  دعأ 

. اھظحالت
لھ ؟  نزحلاب روعشلا  نم  ًالدب  اذھ  لوبق  دئاوف  ام   . لمشأ ةروص  يف  ركف  . ٢
؟ ىرخأ اًداعبأ  كردت  الو  ةبرجتلا  هذھ  نم  طقف  ةئیسلا  ءازجألا  ىلع  زكرت 

بناوج كانھ  لھ 
يتلا ءازجألا  لوبق  كنكمي  ناك  اذإ  ؟  ةیبلسلا ءازجألا  نزاوت  فقوملل 

 - اھريدقت وأ  كتبرجت -  ةیقبب  عاتمتسالا  ىلع  اًرداق  نوكتس  لھ   ، كجعزت
؟ ربكأ ةلوھسب 

ىلإ لوصولا  نم  انعنم  ىلإ  اننزحب  مامتھالا  نم  ریثكلا  ءاليإ  يدؤي  ًانایحأ  . ٣
. انل ةبسنلاب  ةمھملا  میقلا  عم  قفاوتي  امب  شیعلا  وأ  انفادھأ 

كا ــــــــــــــ نھ  ، فقو ــــــــــــــــ ملا اذ  ــــــــــــــــ ي ه ــــــــــــــــ أ. ف
ىزغ ــــــــ مو ة  ــــــــ يمھأ ر  ــــــــ ثكأ فد  ــــــــ وأ ه ة  ــــــــ میق

نا ــــــــ اذإ ك ــــــــ ك؟ ف ــــــــ نزح ن  ــــــــ ك م ــــــــ ةب ل ــــــــ سنلاب
وأ مي  ــــــــ قلا ك  ــــــــ لت ب  ــــــــ تكا  ، كلذ ــــــــ ر ك ــــــــ مألا

فاد ــــــــ هألا
:______________________ انھ

. كل ةبسنلاب  فادھألا  وأ  میقلا  كلت  ةیمھأ  ىدم  يف  ركف  ب. 
ةرادإ ىلع  كتدعاسمل  باتكلا  اذھ  تاراھم  مادختسا  كنكمي  فیك  ج. 

وأ بارتقالا  كنكمي  ثیحب  ةنزحملا  ةیجازملا  كتالاح  وأ  كراكفأ  وأ  كفقاوم 
وأ كمیق  ىلإ  لوصولا 

 _____________ ؟ كفادھأ
نزحلا لوبق  ءانثأ  يف  كفادھأو  كمیق  هاجتا  يف  كرحتلا  كنكمي  لھ  د. 

؟ هب رعشت  يذلا 
هتملعت ام  بتكا   ، لوبقلل ثلاثلا  وأ  يناثلا  وأ  لوألا  راسملا  تعبتا  ءاوس 

: _________ نيرمتلا اذھ  نم 
_____________________________

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
ثال ــ ثلا تاو  ــ طخلا ت  ــ سرامو ت  ــ ملعت ل،  ــ صفلا اذ  ــ ي ه ــ ف

را ــ كفألا را  ــ بتخاو ديد  ــ حت د  ــ عب اھذا  ــ ختا ن  ــ كمي ي  ــ تلا ةعئا  ــ شلا
را ـ كفألا زيزع  تـ اھرا : ـ بتخاو ـة  يجازملا كتالا  ـ حب ة  ــ طبترملا



يأل كرایتخا  دمتعيو   . لوبقلا ةیمنتو  لمعلا ،  ططخ  مادختساو   ، ديدجلا
راكفأ زيزعتف   . اھیلع لمعت  يتلا  راكفألا  ىلع  ًالیلق  تاوطخلا  هذھ  نم 

لالخ نم  ةديدج 
يف ةبوعص  دجت  امدنع  صاخ  وحن  ىلع  اًدیفم  نوكي  ةلدألا  نم  ديزم  عمج 

ةبسانم راكفألا  هذھ  تناك  اذإ  ىتح   ، ةنزاوتم وأ  ةليدب  راكفأ  قيدصت 
. ةیتایحلا كتبرجتل 

نم ةرداصلا  ةلدألا  ریشت  امدنع  ةزاتمم  ةیلات  ةوطخ  لمعلا  ططخ  دعُتو 
ةداعو  . لح ىلإ  جاتحت  ةیقیقح  ةلكشم  يناعت  كنأ  ىلإ  ةیتایحلا  كتبرجت 

وھ لوبقلا  نوكي  ام 
وأ تالك  ــ شملا ل  ــ ن ح ــ كمملا ن  ــ ن م ــ كي م  ــ اذإ ل ل  ــ ثمألا را  ــ سملا
اذإ وأ  اھزوا  ــ جت ى  ــ لإ جا  ــ تحت تابوع  ــ م ص ــ ضخ ي  ــ ت ف ــ نك اذإ 

ثي ـ حب حیح  ـ صلا هرو  ـ ظنم ي  ــ ك ف ــ نزح ع  ــ ضو د  ــ يرت ت  ــ نك
نكمي ام  ةداعو   . رثكأ اھردقت  يتلا  رومألا  هاجتا  يف  مدقتلا  عیطتست 

ىلع كتدعاسمل  اًعم  تاوطخلا  هذھ  نم  ةعونتم  ةعومجم  مادختسا 
ثیحب  ، ديدج روظنم  باستكا 

ةیجازملا تالاحلاو  فقاوملا  ةرادإ  ىلع  رداق  كنأب  ربكأ  ةقثب  رعشت 
. ةجعزملا

ةیجازملا تالاحلا  صحف 
لصفلا ىلإ  لاقتنالا  لبقف   ، ةنیعم ةیجازم  ةلاحل  ةءارق  لیلد  عبتت  تنك  اذإ 

ىرخأ ةرم  ةیجازملا  كتلاح  ِمّیق   ، ةءارقلا لیلد  هحرتقي  يذلا  يلاتلا 
خيراتو كجئاتن  بتكاو 

. ةلصلا تاذ  جئاتنلا  قاروأ  ىلع  مویلا 
لمع ١٣-٢. ةقروو  لمع ١٣-١ ،  ةقرو  بائتكالا  درج  نزحلا : / بائتكالا • 

لمع ١٤-٢. ةقروو  لمع ١٤-١،  ةقرو  قلقلا  درج  لاعفنالا : / قلقلا • 
اھعبتتو ةیجازملا  يتالاح  سایق  ةداعسلا : / ىرخألا ةیجازملا  تالاحلا  • 

لمع ١٥-٢. ةقروو  لمع ١٥-١،  ةقرو 
فادھألا صحف 

ةقرو يف  اھعضت  يتلا  فادھألا  ةعجارم  لجأ  نم  اًضيأ  بسانم  تقو  اذھ 
ةلصاوم دنع  كرابتعا  يف  فادھألا  هذھ  ءاقبإ  لالخ  نمف  لمعلا ٥-١ ,

اذھ تاراھم  ةسرامم 
ةعجارم اًضيأ  ديرت  امبرو   . اھوحن اًمدقت  زرحت  نأ  لمتحملا  نم   ، باتكلا
كنكمي يتلا  تاریغتلا  ةيؤرل   ، نسحتلا تامالع  لمعلا ٥-٤،  ةقرو 

كنكميو  . لعفلاب اھتظحالم 
ىلإ لوصولل  اھذاختا  كنكمي  يتلا  تاوطخلا  ديدحتل  لمع  ةطخ  ةغایص 

. ربكأ ةعرسب  كفادھأ 





رشع يداحلا  لصفلا 



ةیكولس براجتو  ةنیفد  تاضارتفا 
ىلع نكلو  ؛  ةدشب امھضعب  نابحيو  ماع  ذنم  اجوزت  دق  يارتو  لتنوش  نإ 
ةداعو  ، رتوتلا نم  ریبك  ردق  كانھ  ناك  دقف   ، امھضعبب امھفغش  نم  مغرلا 

نارجاشتي اناك  ام 
دعوملا لبق  يارت  دعتسي  ناك  ام  اًمئادف   . تالفحلل امھدادعتسا  دنع 

عضب لك  ناكو   . ضرألا ىلع  همدقب  اًرقنم   ، بابلا دنع  فقيو  قئاقد  بـ١٠ 
، ةیصن ةلاسر  لسري  قئاقد 

تقولا نآ  دق  هنأ  اھركذيو  تقولا  فرعت  تناك  ام  اذإ  لتنوش  ًالئاس 
لئاسر ببسب  طابحإلاو  جاعزنالا  نم  واستم  ردقب  رعشت  تناكو  باھذلل ,

نكت ملو  يارت  ریكذت 
. هرمأ نم  ةلجع  يف  اًمئاد  وھ  اذامل  مھفت 

راكفألا ديدحتل  راكفألا  لجس  مادختسا  تملعت  نیلصفلا ٦ و٩،  يف 
فقاوم يف  ًاّیئاقلت  كنھذ  ىلع  أرطت  يتلا  راكفألا  كلت  يأ  ةیئاقلتلا - 

راكفألا ىلإ  ةفاضإلابو   . ةنیعم
ءودھ ــ قفد ب ــ تاعا ت ــ نق ا  ــ نم د  ــ حاو ل  ــ ك ك ــ لتمي ة،  ــ يئاقلتلا

اھ ـ نكلو  ، را ـ كفألا هذھ  ني بـ ـ عاو نو  ـ كن ةدا مـا ال  ــ عو  . حط ــ سلا ت  ــ حت
ـة، يجازملا انتالا  ـى حـ لع يو  ریثأ قـ كلذ تـ اھيد كـ لـ

ىلع لمعت  ام  اًمئاد  راكفألا  هذھ  نألو   . ةیندبلا انتاباجتساو   ، انكولسو
تاضارتفالاو ةنیفد ." تاضارتفا   " اھیمسن اننإف   ، انیعو نم  ىندأ  ىوتسم 

دعاوقلا يھ  ةنیفدلا 
لكو  ، ةنیفدلا تاضارتفالا  نم  فالآلا  انم  دحاو  لك  كلتميو   . اھب مزتلن  يتلا 

...". فـ اذإ ...   " ةرابعك اھركذ  نكمي  اھنم  ةدحاو 
لفحلل دادعتسالل  لتنوشو  يارت  تاباجتسا  ودبت   ، لاثملا لیبس  ىلعف 

دنع فوقولا  يف  يارت  رمتسا  اذامل   . ةيادبلا يف  ءيشلا  ضعب  ةضماغ 
ریكذت لئاسر  لاسرإو  بابلا 

نإ ؟  اھجعزي رمألا  اذھ  نأ  ةيؤر  حوضوب  عیطتسي  ناك  امدنع   ، لتنوش ىلإ 
نأ نكمي  لتنوشو  يارت  نم  لك  اھلمحي  ناك  يتلا  ةنیفدلا  تاضارتفالا 

مھف ىلع  اندعاست 
. يلاثم وحن  ىلع  امھتاباجتسا 

نأ ةدعاق  بجومب  لمعت  تناكو  طابضنالا  تردق  ةرسأ  يف  يارت  أشن  دقل 
نم فویضلا  نأ  ينعي  ةعاسلا ٧:٠٠  عمجتلا  وأ  لفح  روضحل  ىوعدلا 

ةعاسلا اولصي  نأ  رظتنملا 
ن ــ رخأ ع ــ تم ت  ــ قو ي  ــ رو ف ــ ضحلا نا  ــ يار ك ــ ة ت ــ لئاع ي  ــ فف . ٧:٠٠

نا كلذ كـ ـ لو  . مار ـ تحالا مد  ــ ى ع ــ لع ةرا  ــ شإ ل  ــ ثمي ةعا ٧:٠٠  ــ سلا



تقو ـ لا ـل فـي  صن اذإ لـم   " نیفد ـ لا ضار  ـ تفالا ـل  محي
". انلایح قیضلاب  نورخآلا  رعشي  فوسو   ، ةحاقو هذھ  نوكتسف   ، ددحملا
اًئیش هرابتعاب  لفحلا  ءدب  تقو  ىلإ  رظنُي  ناك   ، لتنوش ةلئاع  يف  نكلو 

الف  . حارتقالا لیبق  نم 
يف روضحلا  ناك   ، عقاولا يف   . ءدبلل تقو  كانھ  نوكي  نأ  دحأ  نم  رظتنُي 
ىلع ًاطغض  لثمي  دقو   ، اھتلئاع يف  عقوتم  ریغ  اًرمأ  روكذملا  ءدبلا  تقو 

نم نيذلا   ، نیفیضملا
نیفدلا لتنوش  ضارتفا  نإ   . لفحلل نودعتسي  نولازي  مھنأ ال  حجرملا 
ىلع ًاطغض  اذھ  لثمي  فوسف   ، ددحملا تقولا  يف  انلصو  اذإ  : " ناك

ةيؤر لھسلا  نم  نیفیضملا ."
ن، ـــ كلو  . امھكول ــــ ةنیفد س ــــ لا تا  ــــ ضارتفالا تھ  ــــ جو في  ــــ ك

ك ــ لتب د  ــ عب ني  ــ عاو ا  ــ نوكي م  ــ لتنو ل ــ شو يار  ــ نأ ت ا  ــ مب
ر ــ توتلا ةبرا  ــ ضتملا امھتا  ــ ضارتفا تنم  ــ د ض ــ قف  ، تا ــ ضارتفالا

ي ــ ف
. امھتقالع

انتایكولس روذجل  قمعأ  اًمھف  رفوي  ةنیفدلا  انتاضارتفا  ىلع  فرعتلا  نإ 
ام اذإ  مییقتل  ةصرفلا  انل  حیتي  انتاضارتفا  ىلع  فرعتلاف  ةیئاقلتلا , انركفأو 

مأ ال، ةدیفم  تناك 
حجنت دق  ةديدج  تاضارتفا  ةماقإ  ةیلامتحا  ىلإ  رظنلل  ةصرف  انحنميو 

. انتاویح يف  لضفأ  ةروصب 
ةدع ربع  ةنیفدلا  انتاضارتفا  لمعت   ، ةیئاقلتلا راكفألا  نم  سكعلا  ىلعو 
يلئاع عمجت  يف  كنأ  لیخت   . ةیجازملا انتالاحو  انلاعفأ  ةھجوم   ، فقاوم

كبراقأ دحأ  ناكو  ریبك ,
بير ــ كا ق ــ نھو  ، عي ــ مجلا ع  ــ رثر م ــ ثي ة  ــ عاقلا ءا  ــ حنأ ي  ــ ري ف ــ سي
ن ــ ى م ــ لإ ىو  ــ ثد س ــ حتي الو  ة  ــ يوازلا ي  ــ س ف ــ لجي ر  ــ خآ

هذ ـل هـ ثم ى  ــ لإ يدؤ  ــ يذ ي ــ لا ا  ــ ه. م ــ عم اًشا  ــ قن أد  ــ بيو بر  ــ تقي
سانلا نم  دشح  طسو  لوجتلا  لھسألا  نم  ؟  ةفلتخملا تایكولسلا 

ىلإ تثدحت  اذإ  :: " لثم ةنیفد  تاضارتفا  كيدل  تناك  اذإ  ةيرحب  ثدحتلاو 
رثكأ عتمتسأسف   ، سانلا

وأ ما " ـه عـ جوب ـي  ننوبحي سا  ـ نلا لبا  ــ قأ امد  ــ نع ي  ــ ننأل ي؛  ــ تقوب
انيد نوكي لـ نذإ سـ ـة،  لئاعلا ـا مـن  نھ نيدوجو  ـ ملا عي  ـ مج نا  اذإ كـ "

عتمت ـ سن فو  ـ سو ـه  نع ثد  ـ حتن ـي  كل ري  ـ ثكلا
اًءودھ رثكألا  بيرقلا  لمحي  دق   ، ىرخأ ةھج  نمو  ضعبلا ." انضعب  ةبحصب 

؛ أطخ ءيش  لوقب  رطاخأ  يننإف   ، اًشاقن تأدب  اذإ  : " لثم ةنیفد  تاضارتفا 
نمف كلذلو 

ناك اذإ   " وأ ةشقانم " ءارجإل  ينم  صخش  برتقي  ىتح  راظتنالا  لضفألا 



ةلئاعلا دارفأ  يتأي  نأ  بجیف   ، يلثم نسلا  يف  ریبك  صخش  كانھ 
شاقنلا ءدبل  اًّنس  رغصألا 

ةنیفدلا تاضارتفالا  نم  ديدعلا  كانھ  نأ  ظحال  مھمارتحا ." راھظإل  يعم 
ةیھام ةفرعم  مھملا  نمف   . هسفن كولسلا  رسفت  نأ  نكمي  ةفلتخملا 

ةنیفدلا سانلا  تاضارتفا 
. ةیجازملا مھتالاح  ةفرعم  وأ  مھتایكولس  ىلإ  رظنلا  درجم  لالخ  نم 
ما ــ ه ع ــ جوب ل  ــ معت اھ  ــ نأ ن  ــ مغر م ــ لا ى  ــ لع ظ،  ــ حلا ن  ــ سحلو

. ةنیفد ـ لا تا  ـ ضارتفالا ـى  لع فر  ـ عتلا لھ  ـ سلا ، مـن  حط ـ سلا ت  ــ حت
تا هـي ـ ضارتفالا دو  ـ جو ـى  لإ ري  ـ شت ـي  تلا ـة  لدألاو

اھسفن ةیجازملا  ةلاحلاب  اًمئاد  بیجتست  اھیف  كسفن  دجت  يتلا  فقاوملا 
، كلزنم فظنت  ام  اًمئاد  تنك  اذإ   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . هسفن كولسلاب  وأ 

كيدل نأ  حجرملا  نمف 
ع ــ ضو لال  ــ ن خ ــ هفا م ــ شتكا ك  ــ نكمي يذ  ــ لاو اًني  ــ فد اًضار  ــ تفا

ـة فاظن ـى  لع تظفا  اذإ حـ : " ة ــ لمجلا ن  ــ م " ... اذإ  " ءزج ي  ــ ككول ف ــ س
ـي نراز اذإ  اًع  ـ ئار ـي  لزنم ودبي  ـ سف ـي،  لزنم فر  غـ

تظفاح اذإ  : " لوقي دق  رخآ  صخشو   ،" ثيدحلا فارطأ  لدابتل  ءاقدصألا 
ىلع اًرداق  نوكأسو  ربكأ  ءاخرتساب  رعشأسف   ، يلزنم فرغ  ةفاظن  ىلع 

ءایشألا ىلع  روثعلا 
". اھیلإ جاتحأ  امدنع 

ةلیل يف  لزنملا  يف  اًدیحو  ءاقبلاب  بیجتست  ام  اًمئاد  تنك  اذإ   ، لثملابو
ضارتفا دوجو  ىلع  لیلد  اذھف   ، نزحلاب روعشلا  عم  عوبسألا  ةياھن  ةلطع 

. ةیفلخلا يف  لمعي  نیفد 
لعفأ نأ  بجیف   ، عوبسألا ةياھن  ةلطع  ةلیل  هذھ  تناك  اذإ  : " ضرتفت دقف 
ينعي اذھف   ، اًعتمم اًئیش  لعفأ  الو  لزنملا  يف  تنك  اذإو   . اًعتمم اًئیش 

رعشي دقو  لشاف ." يننأ 
اذإ : " نزحلا نم  ًالدب  نانئمطالاب  اًفلتخم  اًنیفد  اًضارتفا  لمحي  رخآ  صخش 
نإ  . ديرأ ام  لعفأ  نأ  يننكمیف   ، عوبسألا ةياھن  ةلطع  ةلیل  يھ  هذھ  تناك 

لزنملا يف  يدوجو 
". ةئداھ ةعئار  ةلیلب  عتمتلاو  ءاخرتسالل  ةصرف  لثمي  اًدیحو 

بجي يذلا  مھألا  ریكفتلا  ىوتسم  ةنیفدلا  تاضارتفالا  لثمت  ام  ًانایحأو 
. هرابتخاو هديدحت 

تاضارتفا ةنوخس  رثكألا  انراكفأ  نم  ديدعلا  نوكت   ، قلقلاب رعشن  امدنع  • 
لحم يسفن  نم  لعجأسف   ، تثدحت اذإ  : " ةلثمألا هذھ  لثم   ، ..." فـ اذإ ...  "

اذإ  " وأ ةيرخس "
وأ ةیبلق " ةمزأل  ضرعتأ  يننأ  ينعي  اذھف  نذإ   ، ةعرسب قدي  يبلق  ناك 

". فیكتأ نلف   ، ئیس ءيش  ثدح  اذإ  "



نأل ؛  مھ ــ فلا ءو  ــ تالا س ــ ن ح ــ ري م ــ ثكلا ثد  ــ حت  ، انتا ــ قالع ي  ــ ف • 
لیب ـى سـ لعف ـة.  فلتخم ـة  نیفد تا  ـ ضارتفا ل  ــ محي صخ  ــ ل ش ــ ك

ـت نك اذإ  : " ةا ـ يحلا كير  ضر شـ ـ تفي ، قـد  لا ـ ثملا
كيرش ضرتفي  دق  نكلو   ،" بلطأ نأ  نود  ديرأ  ام  فرعت  فوسف   ، اًّمتھم

". ينربختسف  ، اًئیش ديرت  تنك  اذإ  : " رخآلا ةایحلا 
تایلوحكلا نامدإ  لثم   ، فرطتلا ةجرد  ىلإ  اھب  موقن  يتلا  تایكولسلا  • 

ام ةداع   ، لامكلا يخوت  ىتحو   ، ماعطلا لوانت  يف  طارفإلاو   ، تاردخملا وأ 
تاضارتفا اھعفدت 

وأ عمتجملا " ىلع  اًحاتفنا  رثكأ  نوكأسف   ، تایلوحكلا تلوانت  اذإ  : " ةنیفد
وأ ىولحلا " نم  ریبك  ردق  لوانت  قحتسأ  يننإف   ، بعص مویل  تضرعت  اذإ  "

رمألا نكي  مل  اذإ  "
". دھجلا قحتسي  هنإف ال   ، ًاّیلاثم

؛ ةیئاقلتلا راكفألا  لثم  اًمامت  اھرابتخاو  ةنیفدلا  تاضارتفالا  ديدحت  نكميو 
؛ ضرغلا اذھل  ىلإ ٩ ) نم ٦  لوصفلا   ) راكفأ لجس  اًمئاد  مدختسن  اننكلو ال 

تالجس نأل 
تاضارتفالا قبطُتو   ، دحاو فقوم  يف  راكفألا  رابتخال  ةممصُم  راكفألا 

يھ نیفد  ضارتفا  رابتخال  ةیلاثملا  ةقيرطلاو   . فقاوم ةدع  ربع  ةنیفدلا 
براجتلا نم  ةلسلس  ءارجإ 

تناك ام  اذإ  ةيؤرل  ةطشن  تارابتخا  يھ  ةیكولسلا  براجتلاو  ةیكولسلا ,
عاونأ نم  ديدعلا  كانھو   . ثدحي امب  ةقدب  أبنتت  ... فـ "...  اذإ  " ةدعاق

لثم  ، ةیكولسلا براجتلا 
ءزج نا  ــ ا ك ــ اذإ م ة  ــ يؤرو انتعا  ــ نقب صا  ــ خلا " ... اذإ  " ءزج ءار  ــ جإ

فا مـا ـ شتكال اًديد  ــ اًكول ج ــ نیبر س ــ جم مأ ال،  ثدحي  ــ س " ... نذإ "
نير ـ خآ صاخ  ـ شأ ـى  لإ نیثد  ـ حتم وأ  ثد  ـ حي

انملعيو اھلمحن , يتلا  اھسفن  تاضارتفالا  نولمحي  اوناك  ام  اذإ  فاشتكال 
ةطساوب اھرابتخاو  ةنیفدلا  تاضارتفالا  ىلع  فرعتلا  ةیفیك  لصفلا  اذھ 

. ةیكولسلا براجتلا 
. هسفن فوخلا  الإ  هنم  فاخن  ام  كانھ  سیل  ادنیل :

اھنأل ؛  علھلا اھباصأ   ، ةعرسب قفخي  ادنیل  بلق  أدب  امدنع   ، ركذتتس امك 
رظنا  ) راكفأ لجس  تلمكأ  امدنعو   . ةیبلق ةمزأل  ضرعتت  تناك  اھنأ  تنظ 

يف لكشلا ٤-٩ 
يتلا ةلدألا  ىلع  ةمئاقلا   ، ةليدبلا ادنیل  ةركف  تناك   ،( عساتلا لصفلا 
قلقلا وھ  اھقرعتو  اھبلق  ناقفخ  ةعرس  يف  ببسلا  نأ  يھ   ، اھتعمج

ىلعو  . ةیبلق ةمزأ  تسیلو 
، ةديد ــ جلا ةر  ــ كفلا هذ  ــ تد ه ــ يأ د  ــ قف اھ , ــ براجت نأ  ن  ــ مغر م ــ لا
ي ــ فف  . اھ ــ ضارعأل ديد  ــ جلا ري  ــ سفتلاب اًما  ــ مت اد  ــ نیل ع  ــ نتقت م  ــ ل



اد ـ نیل تنا  ، كـ اھ ـ جلاعم ـب  تكم سو فـي  ـ لجلا ءا  ــ نثأ
ضار ــ عأ در  ــ جم تنا  ــ ةيد ك ــ سجلا اھ  ــ تاریغت نأ  ــ ة ب ــ عنتقم

، اھ ـ جلاعم ـب  تكم جرا  علھ خـ ـ لا ـة  بون ـط  سو ن فـي  ــ كلو ق.  ــ لقلل
نا ـ قفخ عرا  ـ ستل ـت  ضرعت ـا  ملك ـع،  نتقت اد  ـ نیل ـت  لظ

ـة. يبلق ة  ــ مزأب اھتبا  ــ صإ ة  ــ جیتن ر  ــ ضتحت اھ  ــ نأب  ، قر ــ عتلاو ب  ــ لقلا
اد ـ نیل نأل   ، ًایفا ـن كـ كي را لـم  ـ كفألا تالج  مادخت سـ ـ سا در  ـ جم نإ 

الإ ةليد  ـ بلا اھراكفأ  اًما بـ ـ مت ـع  نتقت ـن  كت لـم 
. قلقلاب رعشت  نكت  مل  امدنع 

نمف  ، اھمعدت ةلدألا  نأ  مغرب  ةليدب  ةركف  قيدصت  يف  ةبوعص  دجن  امدنع 
ةلاح يفف   . نیفد ضارتفاب  ةموعدم  ةنخاسلا  انتركف  نوكت  نأ  حجرملا 

لمحت تناك   ، ادنیل
, تقرعتو كبلق  تاقد  تعراست  اذإ  : " نیفدلا ضارتفالا  اذھ  جالعلا  ءدب  لبق 

اًنیفد اًضارتفا  اھجلاعمو  يھ  تغاص  دقو  ةیبلق ." ةمزأل  ضرعتت  كنإف  نذإ 
اذإ : " ًاليدب

تاقد عراست  نإف  نذإ   ، اًمیلس كبلق  ناكو   ، تقرعتو كبلق  تاقد  تعراست 
". ریطخلا رمألاب  سیل  بلقلا 

ديدجلا نیفدلا  ضارتفالا  اذھ  معدت  يتلا  ةلدألا  نم  ديدعلا  كانھ  ناك 
تبھذ امدنعف   . نيریطخ اسیل  اھقرعتو  اھبلق  تاقد  عراست  نأب  دیفي  يذلا 

ئراوطلا ةفرغ  ىلإ 
اھنأو ال میلس  هنإ  اولاقو  اھبلق  ءابطألا  صحف   ، علھ ةبونل  اھضرعت  لالخ 
، ةلضع دعُي  بلقلا  نأ  فیك  اھجلاعمو  يھ  تشقانو   . ةیبلق ةمزأ  يناعت 

دادزت تالضعلا  نأو 
ر ــ طخ ي  ــ اھ ف ــ نأ ن  ــ ظت اد  ــ نیل ن  ــ كت م  ــ لو  . نر ــ متت امد  ــ نع ةو  ــ ق

تا ـ قد عرا  ـ ستب رع  ـ شتو قر  ــ عتت أد  ــ بتو نر  ــ متت تنا  ــ امد ك ــ نع
قرعتلاو اھ  ـ بلق تا  ـ قد عرا  ـ ست نأ  ـد  قتعت ـت  لظ اھ  ـ نكلو ؛  اھ ـ بلق

. هیف نرمتت  تقو ال  يف  اتثدح  اذإ  ةیبلقلا  ةمزألا  تامالع  نم  ناتمالع  امھ 
قدي يبلق  ناك  اذإ  ىتح   " ، ديدجلا نیفدلا  اھضارتفا  رابتخا  لجأ  نمو 

نم ةلسلس  اھجلاعمو  ادنیل  تركتباو  رطخ " يف  تسل  يننإف   ، ةعرسب
يفف  . ةیكولسلا براجتلا 

بتكملا يف  براجتلا  نم  ةعونتم  ةعومجم  اھجلاعمو  يھ  ترجأ   ، ةيادبلا
ةعرسب سفنتلا  لالخ  نمف   . اھقرعتو اھبلق  ناقفخ  لدعم  اھیف  داز  يتلاو 

علھ ةبون  ركذت  وأ 
عیمج ةعانص  قئاقد  عضب  نوضغ  يف  ادنیل  تعاطتسا   ، اًرخؤم تثدح 
تارم ةدع  رمألا  اذھ  اھجلاعمو  يھ  تلعف  دقو   . اھتبھرأ يتلا  ضارعألا 

امدنعو  . اھبراجت اشقانو 
ةیكول ـ سلا برا  ـ جتلا هذھ  بو لـ ــ تكملا ص  ــ خلملا ى  ــ لإ تر  ــ ظن



نا امد كـ ـ نع ـى  تح ـه  نأ تأر   ، اھ ـ جلاعم ـب  تكم تير فـي  ـ جُأ ـي  تلا
ـع ضبل ءي  ـ شلا ـض  عب اًعفتر  اھ مـ ـ بلق تابر  لد ضـ ـ عم

اذھ داز  دقو   . ءودھلاب رعشت  تناكو   ، قرعتلا نع  تفقوت  اھنإف   ، قئاقد
رمألاب سیل  اھبلق  تابرض  عراست  نأب  ديدجلا  اھضارتفاب  اھتقث  نم  رمألا 

مل اھنكلو   ، ریطخلا
. اھجلاعم بتكم  جراخ  اذھ  دقتعتس  اھنأ  نم  ةدكأتم  نكت 

اھ ــ جلاعمو اد  ــ نیل ترر  ــ ، ق برا ــ جتلا ن  ــ ة م ــ يناث ةلسل  ــ ي س ــ فو
ةف ـ صبف ـب.  تكملا جرا  ضار خـ ـ عألا هذ  را هـ ــ ضحإل ضرعتت  ــ اھ س ــ نأ

اھ ـ بلق تابر  لد ضـ ـ عم ـد مـن  يزت تنا  ـة، كـ يموي
ـن ثـم مو  ، قئا ـ قد ـع  ضبل ةعر  ـ سب ـس  فنتلا لال  ن خـ ــ اھ م ــ قرعتو

اذإ ـة. فـ يبلق ـة  مزأل ضر  ـ عتت ـن  كت اھ لـم  ـ نأب اھ  ـ تقث مي  ـ قت
ـت سفنت اذإ  ـن  كلو  ، ري ـ خب ـي  ننإ : " ـل ثم را  ـ كفأ اھ  ـ تدوار

اھیلع ناك  ةیبلق ." ةمزأل  ضرعتأ  دقف   ، كلذ نم  لوطأ  ةرتفل  ةعرسب 
: ةظوحلم  ) . لوطأ ةرتفل  ةعرسب  سفنتلا  لالخ  نم  ةركفلا  هذھ  رابتخا 

يندب رابتخال  ادنیل  تعضخ 
اھبیبط دكأو   ، ةیكولسلا عيرسلا  سفنتلا  براجت  يف  ءدبلا  لبق  رخآ 
ًاّیبط نمآلا  نم  هنأو  بلقلا  يف  تالكشم  ةيأ  يناعت  اھنأ ال  اًددجم 

ةعرسب سفنتت  نأ  اھل  ةبسنلاب 
اذھ نأ  اًمئاد  دقتعت  نكت  مل  اھنأ  نم  مغرلا  ىلع   ، عراستي اھبلق  لعجل 

(. نمآ رمألا 
ةيادبلا نم  ناریطلا  تالحر  لیخت  ىلع  ادنیل  جلاعملا  عجش   ، كلذ دعبو 

دقل  . قلقلا ببسب  اھقرعتو  اھبلق  تابرض  لدعم  عفترا  ىتح  ةياھنلا  ىلإ 
براجتلا هذھ  تدعاس 

ديازت ىلإ  ايدؤي  نأ  نكمي  اھقلقو  اھلایخ  نأب  اھعانقإ  ىلع  ةیكولسلا 
ةيوجلا تالحرلا  هذھ  لالخو   . اھقرعتو ديازتملا  اھبلق  تابرض  لدعم 

رثكأ ادنیل  تحبصأ   ، ةیلایخلا
ةمزأ نع  سیلو  قلقلا  نع  ةجتان  تناك  ةیندبلا  اھضارعأ  نأ  نم  اًنقیت 
تناك يتلا  ناریطلا  تالحر  دیعاوم  ديدحت  يف  تأدب   ، اًریخأو  . ةیبلق

. اھبنجتت
يدؤت نأ  ىنمتت  تناك   ، ةرئاطلا لالقتسال  راطملا  ىلإ  اھقيرط  يفو 
تشھدنا دقو   . قلقلاب روعشلا  اھبنجت  ىلإ  ةقباسلا  ةیكولسلا  اھبراجت 

أدب دق  اھبلق  نأ  تأر  امدنع 
. رفسلا موي  ةحیبص  لزنملا  ةرداغم  ةظحل  ذنم  حماج  وحن  ىلع  قفخي 
دق اھنأب  تقولا  لاوط  اھسفن  تَّركذو  قرعتت , تأدبو  ادنیل  بلق  عراستو 

هسفن روعشلاب  ترعش 
طق ضرعتت  مل  اھنأ  فیكو  قلقلاب  رعشت  وأ  ةعرسب  سفنتت  تناك  امدنع 



رابتخالو اذھب , اھداقتعا  نم  مغرلا  ىلع  ةیبلق  ةمزأ  ىلإ  كلذ  لبق 
يتلا ضارعألا  نوك  ةیلامتحا 

ةمزأ ضارعأ  تسیلو  قلق  ضارعأ  يھ  راطملا  ىلإ  اھقيرط  يف  اھتھجاو 
زیكرتلا لالخ  نم  اھمسج  ىلع  زیكرتلا  نع  اھسفن  ادنیل  تفرص   ، ةیبلق

يتلا ريراقتلا  دحأ  ىلع 
ىلع زیكرتلا  نم  قئاقد  دعبو ١٠   . ةلحرلا لالخ  هتعجارم  ىلإ  جاتحت  تناك 

دق تتشتلا  نأ  امبو   . أطابت دق  ناك  اھبلق  تابرض  لدعم  نأ  تظحال   ، ريرقتلا
نم ضفخي 

سفنتت ادنیل  تأدب   ، ةیبلق ةمزأ  ىلع  ریثأتلا  عیطتسي  هنكلو ال  رتوتلا ,
. بسحف ةقلق  تناك  اھنكلو   ، تومت نكت  مل  يھف  لھسأ , ةروصب 

ادنیل تدجو   ، ناریطلا تالحر  نم  ددع  دعبو   ، ةیلاتلا روھشلا  رادم  ىلعو 
رعشت تناك  ام  ًانایحأو   . تارئاطلاب رفسلا  اھیلع  لھسألا  نم  حبصأ  هنأ 

ةصاخو  ، قلقلاب
. ةیئاوھ تابطم  فداصت  ةرئاطلا  تناك  امدنع 

. ةنیفدلا تاضارتفالا  رابتخال  ادنیل  براجت  لمع  ةقرو  لكشلا ١١-١  .
ديدجلا اھضارتفا  يف  ةقثلا  تبستكا  امدنع  تفقوت  اھعلھ  تابون  نكلو 
نیبيو  . ةیبلق ةمزأ  ىلإ  سیلو   ، قلقلا ىلإ  ریشت  تناك  اھضارعأ  نأب 

تططخ فیك  لكشلا ١١-١ 
رابتخال براجت  لمع  ةقرو  مادختساب   ، اھتاضارتفا نم  نینثا  ادنیل  تضرعو 
لمع ةقرو   ) لصفلا اذھ  يف  اًقحال  اھميدقت  متیس  يتلا  نیفد  ضارتفا 

.(١١-٢
ةیكولس براجت  ءارجإ  ادنیل  تلصاو   ، اًراركت لقأ  اھقلق  حبصأ  نأ  دعب  ىتحو 
ریغ ضارعأ  درجم  اھنكلو   ، ةریطخ نكت  مل  اھضارعأ  نأل  ؛  اھتعانق زيزعتل 

دقل  . ةحيرم
نأب اھسفن  ركذتل   ، رثكأ وأ  قئاقد  ةدمل ١٠  ًانایحأ  عراستي  اھبلق  تكرت 
ىلع تبلغت  اھنأ  ادنیل  تفرع  دقل   . اًریطخ نكي  مل  بلقلا  تاقد  عراست 

ةرملل تحبر  امدنع   ، اھقلق
ةدیعس تناكو  رركتملا " يوجلا  رفسلل   " ةیناجم ناریط  ةركذت  ىلوألا 

ةلطع ءاضقل  ةديدج -  ناریط  ةلحرل  دعوم  ديدحت  تعاطتسا  اھنأل  قحب 
! ةرملا هذھ 

ةیكولسلا براجتلا  طیطختل  تاداشرإ 
هربتخت يذلا  ضارتفالا  بتكا  . ١



رایتخال حئاصنلا  ضعب  مدقن  فوس   ، لصفلا اذھ  نم  يلاتلا  ءزجلا  يف 
ضارتفالا ادنیل  تبتك  لكشلا ١١-١،  يف  رھظي  امكو  هرابتخال , ضارتفا 

تناك يذلا  ديدجلا  نیفدلا 
، اًرطخ لثمي  رمألا ال  نإف   ، تقرعتو يبلق  تاقد  تعراست  اذإ  : " هربتخت
قلقلا وأ  ةعرسب  سفنتلا  نع  اًجتان  نوكي  رمألا  اذھ  نأ  حجرملا  نم  نكلو 

". ىرخأ لماوع  وأ 
ةددحم تاعقوت  مدق  . ٢

ةديدج تامولعم  ىلإ  يدؤت  فوس  اھل  ططخت  يتلا  براجتلا  نأ  نم  دكأت 
يف لثمتت  اذھب  مایقلل  قرطلا  ىدحإو   . كضارتفا مییقت  ىلع  كدعاستس 

تاعقوت ميدقت 
دقف  . ثدحتس اھنأب  ديدجلا  وأ  ميدقلا  كضارتفا  كربخي  يتلا  رومألل  ةددحم 

. قرعتت اھلعجو  اھبلق  تاقد  لدعم  ةدايزل  ةعرسب  سفنتت  نأ  ادنیل  تررق 
ةبسنلابو

يدؤي فوس  هنأ  تدقتعا  يتلاو   ، لیخت نيرمتل  تططخ   ، ةیناثلا ةبرجتلل 
، نیتبرجتلا اتلكل  ةبسنلابو   . قرعتلاو بلقلا  تاقد  عراست  ىلإ  اًضيأ 

دوعي نأ  ادنیل  تعقوت 
. ةبرجتلا ءاھتنا  روف  يعیبطلا  لدعملا  ىلإ  اھقرعتو  اھبلق  تاقد  لدعم 

ةریغص تاوطخ  ىلإ  براجتلا  مسق  . ٣
ةوطخ لك  نم  اھملعتت  يتلا  رومألاو   ، ةریغص تاوطخ  ذیفنت  لھسألا  نم 

. قحال تقو  يف  ربكأ  تاوطخ  ذاختا  ىلع  كدعاست  نأ  نكمي  ةریغص 
اھبراجت ادنیل  تأدبو 

اھضارعأ ثادحإ  يف  ببستلا  لالخ  نم  اھجلاعم  بتكم  يف  ةیكولسلا 
يف عيرسلا  سفنتلا  تسرام   ، كلذ دعبو   . ةعرسب سفنتلا  لالخ  نم 

نود ةبرجتلا  ءارجإل  لزنملا 
اھضارعأ اھیف  تثدح  يتلا  براجتلا  ءارجإ  يف  تأدب  اًریخأو   . جلاعملا دوجو 
اھبراجت نإ   . ةیعقاولا ناریطلا  تالحر  يف  مث   ، ًالوأ لیختلاب  قلقلا -  ببسب 

عراست عم  ةریثكلا 
( ىلوألا ةریغصلا  ةوطخلا   ) ةعرسب سفنتلا  نع  جتانلا  بلقلا  تاقد 
ةوطخلا  ) قلقلا نع  جتانلا  بلقلا  تاقد  عراست  عم  فیكتلا  ىلع  اھتدعاس 

(. ربكألا
براجتلا نم  ًددع ا  لعفا  . ٤

ةقيرطب قحب  نمؤن  نأ  لبق  براجتلا  نم  ددع  ءارجإ  ىلإ  جاتحن  ام  اًمئاد 
ةریطخ نكت  مل  اھضارعأ  نأ  ادنیل  تعنتقا  دقل   . رومألا وحن  ةديدجلا  ریكفتلا 

نكت مل  امدنع 
نأ لبق  ناریطلا  تالحرو  براجتلا  نم  اًددع  رمألا  قرغتسا  نكلو  ؛  ةقلق
قلقلا نع  جتني  نأ  نكمي  بلقلا  تاقد  عراست   )" ديدجلا اھضارتفاب  عنتقت 



رمألاب سیل  وھو 
. اًضيأ ةقلق  نوكت  امدنع  امنإو   ، ةئداھ نوكت  امدنع  طقف  سیل  ریطخلا )"
عم لماعتلا  يف  ةرھام  حبصت  نأ  ىلع  ادنیل  براجت  ةدع  تدعاس  امك 

دعت مل  ثیحب   ، اھقلق
. قلقلاب روعشلا  اھیف  عقوتت  تناك  يتلا  فقاوملا  بنجت  ىلإ  ةجاحب 

ملستست الو   ، ةلكشملا لح  . ٥
بسانملا تقولا  نوكي  اذھف   ، هلمأن يذلا  ىحنملا  براجتلا  ذختت  امدنع ال 
عقوتت نأ  اًضيأ  نسحتسملا  نمو   . مالستسالا سیلو   ، ةلكشملا لحل 

ثدحت دق  يتلا  تالكشملا 
عم لماعتلا  ةیفیك  طیطخت  كنكمي  ثیحب   ، براجتلا ءارجإ  يف  ءدبلا  لبق 
يف تالكشملا  كلت  ادنیل  تبتك  لكشلا ١١-١،  يفو   . تالكشملا كلت 

" ةلمتحملا تالكشملا   " دومع
تضرعت ادنیل  نكلو  "؛  تالكشملا كلت  ىلع  بلغتلل  تایجیتارتسإ  و"

دقو  ، ةرئاطلاب ىلوألا  اھتلحر  يف  قلقلا  نم  ریبك  ردق  ىلإ  ةئجافم  ةروصب 
يف تارییغتلا  ضعب  تيرجأ 

نم ًابوك  تلوانت  دقل   ، ًالوأ  . ةیناثلا اھتلحرل  اھطیطخت  دنع  اھفیكت  ةطخ 
لبق ترداغ   ، ًایناث  . راطملا ىلإ  ةرداغملا  لبق  ةوھقلا  نم  ًالدب  بیلحلا 

ىتح  ، ةعاس فصنب  دعوملا 
ري مـن ـ ثكلا اھيد  نو لـ ــ كي ى  ــ تحو ل  ــ جعتلا اھ  ــ يلع ني  ــ عتي ال 

ىدأ ـد  قل  . قلقلا اھروع بـ ـة شـ لاح اھ فـي  ـ سفن ةئدھ  ـ تل تقو  ـ لا
لد ـ عمل نییعي  ـ بط نیبب  ـل سـ يلقت ـى  لإ ناریي  ـ غتلا ناذ  هـ

قئاقد عضب  تذخأ  امك  لجعتلاو .) نییفاكلا   ) عراستملا بلقلا  تاقد 
لدعم ضفخ  ىلإ  ىدأ  يذلا  رمألا  وھو  ؛  لزنملا ةرداغم  لبق  ءاخرتسالل 

باھذلا لبق  اھبلق  تاقد 
م ــ غرو  . اھ ــ قلق ع  ــ اھ م ــ فیكت ن  ــ لھ م ــ ا س ــ و م ــ هو  ، را ــ طملا ى  ــ لإ
ـل جأ ـب مـن  لقلا تا  ـ قد عرا  ـ ستب رع  ــ شت نأ  مھ  ــ ملا ن  ــ نا م ــ ه ك ــ نأ

لھ ـ سألا ـه مـن  نأ اد  ـ نیل تد  ـ جو  ، اھ ـ ضارتفا را  ـ بتخا
ةلجعتم نكت  مل  امدنع  اھقلق  طشنت  تناك  يتلا  فقاوملا  عم  لماعتلا 

. اھبراجت ىلع  زیكرتلل  تقولل  عستم  دوجو  دنعو 
اھجئاتنو براجتلا  بتكا  . ٦

ةیلامتحا نم  ديزت  براجتلا  ةباتكف  اھجئاتنو , كبراجت  بتكت  نأ  دیفملا  نم 
اھبراجت لبق  ةيوج  تالحرب  موقت  ادنیل  تناك  امدنعف   . اھنم كملعت 

ةيوجلا ةلحرلا  تراس  اذإ  ةظوظحم "  " اھسفن ربتعت  تناك   ، ةیمسرلا
ىلإ تضرعت  اذإ  ةیسفن " ةضيرم  اھسفن "  ربتعت  تناكو   ، ةدیج ةروصب 

تعاطتسا  ، اھبراجت ةباتك  لالخ  نمو   . علھ ةبون 
. ءاوسلا ىلع  ةئیسلاو  ةدیجلا  اھبراجت  نم  ملعتلا  ادنیل 



قودنصلا اذھل  ةروصم  ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
. نیيدرف ءالمع  عم  مادختسالل  وأ  يصخشلا  مادختسالل 

ىلوألا اھناریط  ةلحر  عم  فیكتلل  اھدادعإ  ىلع  ادنیل  دوھج  تدعاس  دقو 
امنإو ؛  قلقلل ضرعتلا  مدع  ينعي  حاجنلا  نكي  مل  اھل  ةبسنلابو  حاجنب ,

ام ةفرعم  ينعي  ناك 
تززع اھنأل  اًضيأ  ةحجان  تناك  دقو   . قلقلاب رعشت  امدنع  هلعفت  نأ  بجي 
نع ةجتان  يھف  ؛  ةریطخ نكت  مل  ةعيرسلا  اھبلق  تاقد  نأب  اھضارتفا 

ةمزأ نع  سیلو  قلقلا 
. ةیبلق

ةنیفدلا تاضارتفالا  ديدحت 
اھديدحت لھسلا  نمف  حطسلا " لفسأ   " عبقت ةنیفدلا  تاضارتفالا  نأ  مغر 

تاضارتفالا تناك  املو  هیف , ثحبلا  بجي  يذلا  ناكملا  فرعت  تنك  اذإ 
انتایكولس هجوت  ةنیفدلا 

رییغت ديرن  امدنع  ةطشن  نوكت  اھنأ  فرعن  اننإف   ، ةیفطاعلا انتاباجتساو 
وأ ام  اًئیش  بنجتن  امدنع  وأ  كلذب  مایقلا  بعصلا  نم  دجن  اننكلو  ام , كولس 

نوكت امدنع 
. ةيوق ةیفطاع  تاباجتسا  انيدل 

ع ــ ، ض فور ــ ظلا هذ  ــ ي ه ــ ةنیفد ف ــ لا كتا  ــ ضارتفا ديد  ــ حتلو
وأ ـب  نجتلا  ) ةباجت ـ سالا هذ  ري هـ ـ ثي يذ  ـ لا فقو  ـ ملا وأ  كول  ــ سلا
ـك لذ ـع  بتاو " ... اذإ " ــ أد ب ـ بت ـة  لمج فـي  ـة ) يوقلا ـة  فطاعلا

نأ نكمملا  نمو   . ةرابعلا كلت  لمكي  كلقع  كرتاو  فـ - "...  " طرشلا باوجب 
 ..." يننإف مل ...  اذإ  : " سكعلا لوقت  ةرابع  ةباتك  كلذك  دیفملا  نم  نوكي 

ةعضب يلي  امیفو 
: ةلثمأ

. تانيرمتلا ةطخ  يف  ءدبلا  عیطتسأ  ال  اتير :
اھنكلو ال  ، نزولا صاقنإ  عیطتست  ىتح  ةیضايرلا  تانيرمتلا  ءارجإ  ديرت  اتير 

اھتاین نم  مغرلا  ىلع   ، اًدبأ أدبت  اھلعجي ال  يذلا  ببسلا  فاشتكا  عیطتست 
يھو  . ةنسحلا

: ةباتك لالخ  نم  نیفدلا  اھضارتفا  ددحت 
 ... يننإف  ، نزولا صاقنإل  تنرمت  اذإ 

: يلي امك  ةعرسب  اھلمكي  اھلقع  نإف   ، ةلمجلا هذھ  ىلإ  اتير  رظنت  امدنع 
؟ نذإ ةدئافلا  امف   ، اًددجم ينزو  ديزیس  يننإف   ، نزولا صاقنإل  تنرمت  اذإ 

": ... يننإف مل ...  اذإ   " ىلع مئاقلا  ضارتفالا  نوكي  دق  اذام  ربتعت  امك 
اًركبم ظاقیتسالل  ةرطضم  نوكأ  نل  يننإف   ، نزولا صاقنإل  نرمتأ  مل  اذإ 

. حابصلا يف 
أدبت اھلعجت ال  يتلا  بابسألا  مھف  ىلع  اتير  نادعاسي  ناضارتفالا  ناذھ 



. اھنيرمت ةطخ 
. ًاّیلاثم رمألا  نوكي  نأ  ديرأ  كيريد :

تاعا ــ سو تاعا  ــ ق س ــ فني وھ  ــ ة؛ ف ــ يلاثملا د  ــ شني ك  ــ يريد
ال  " ه ــ نأل اًد  ــ بأ همل  ــ سي ه ال  ــ نكلو ل،  ــ معلا ي  ــ عور ف ــ شم ى  ــ لع

ـه نإ ؟  نیفد ـ لا ه  ــ ضارتفا ا  ــ مف ل ." ــ ضفأ نو  ــ كي نأ  ن  ــ كمي لازي 
: ةباتك لالخ  نم  هفشتكي 

 ... يننإف يلاثم ًّا،  نوكي  نأ  لبق  يعورشم  تملس  اذإ 
: اذكھ هضارتفا  كيريد  لمكي   ، ریكفتلا نم  ناوث  عضب  دعبو 

، داقتنالل ضرعتأس  يننإف   ، ًاّیلاثم نوكي  نأ  لبق  يعورشم  تملس  اذإ 
 . ةیقرت يحنم  يف  اًدبأ  يريدم  ركفي  نلو 

. اًّدج ةلوجخ  انأ  يلیك :
اھنأل ؛  ةیصخشلا اھتایح  يف  ثدحي  امب  سانلا  فرعي  نأ  ديرت  يلیك ال 

نم نیثالثلاو  ةسماخلا  يف  يھو  ءابزع  لازت  الو  ةلطاع  اھنأ  نم  لجخت 
هلبقتت رمأ  اذھو   . اھرمع

ـص خي ـا  میف ةریحلا  ــ رع ب ــ شت يھ  ــ كلذ ف ــ لو ؛  اھ ــ سفن ن  ــ ع
ـر, مألا اذھ  نير بـ ـ خآلا را  ـ بخإ ـل مـن  جخت اھ  ـ لعجي يذ  ـ لا بب  ـ سلا

اذ فا هـ ـ شتكا ـى  لع ةنیفد  ـ لا اھتا  ـ ضارتفا اھدعا  ـ ستو
: ببسلا

، ةلشاف يننأ  نودقتعي  فوسف   ، ءابزعو ةلطاع  يننأ  نورخآلا  فرع  اذإ 
. تنرتنإلا ىلع  ةحقو  تاقیلعت  نورشنيو   ، ينع نوثدحتيو 

، قلقلاب رعشأ  نل  يننإف   ، ءابزعو ةلطاع  يننأ  نوفرعي  مھعدأ  مل  اذإ 
. لضفأ اًتقو  يضقأ  فوسو 

نم صاخشألل  ةنیفدلا  تاضارتفالا  ةیھام  اًّقح  فرعت  نأ  عیطتست  كنإ ال 
لیبس ىلعف   . ةیفطاعلا مھتاباجتسا  وأ  مھكولس  ىلإ  رظنلا  درجم  لالخ 

دشني كيريد   ، لاثملا
؛ ةیلاثملا نورخآ  صاخشأ  دشني  دقو   . داقتنالا ىشخي  هنأل  ؛  ةیلاثملا

نونمتيو رخآ  صخش  يأ  نم  لضفأ  ءيش  لعفب  نوعتمتسي  مھنأل 
تنأف تالماجملا , ىلع  لوصحلا 

. ةنیفدلا كتاضارتفا  ةیھام  فرعت  يذلا  كدحو 



ىتح اھلعف  لصاوت  يتلا  تایكولسلا  ددح  نيدنبلا ١ و٢،  ىلإ  ةبسنلاب 
رخأتم تقول  ًاظقیتسم  ءاقبلا   ، لثم  ) اھلعف مدع  لضفألا  نم  نوكي  امدنع 

، نويزفیلتلا ةدھاشمل 
ةقداصمو  ، ام صخش  داقتناو   ، لكألا يف  طارفإلاو   ، تایلوحكلا لوانتو 

لك بتكا  تقولا ,) لاوط  لزنملا  فیظنتو   ، صاخشألا نم  أطخلا  عاونألا 
" ... اذإ  " ءزج يف  كولس 



ءزج عم  هسفن  رمألا  لعفاو   . ةرابعلا نم  " ... نإف  " ءزج لمكأ  مث   ، ةرابعلا نم 
". ... مل اذإ  "

اذإ . ١
يننإف

مل اذإ 
يننإف

( ةیلاتلا ةحفصلا  يف  عبتي  )
خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا

اذإ . ٢
يننإف

مل اذإ 
يننإف

ام رظناو   ، اھبنجتت ام  ةداع  يتلا  رومألا  ددح  نيدنبلا ٣ و٤،  ىلإ  ةبسنلاب 
. كبنجت حرش  ىلع  كدعاست  نأ  نكمي  يتلا  ةنیفدلا  تاضارتفالا 



تبنجت اذإ  . ٣
يننإف

بنجتأ مل  اذإ 
يننإف

تبنجت اذإ  . ٤
يننإف

بنجتأ مل  اذإ 
يننإف

ة ــــ نیعم ًاتا  ــــ قوأ دد  ــــ نيد ٥ و٦، ح ــــ نبلا ى  ــــ لإ ةب  ــــ سنلاب
ل ــ ثم  ) ة ــ يوق فطاو  ــ صا ع ــ و خ ــ حن ى  ــ لع اھ  ــ يف كبا  ـــ تنت

, نورخأ ــ تي صاخ  ــ شأ وأ  أ , ــ طخ بكتر  ــ وأ ت كد , ــ قتني ا  ــ صخ م ــ ش
وأ

يبودنم دحأ  وأ  كلالغتسا , لواحي  صخش  وأ  ثيدحلا , ءانثأ  يف  كتعطاقم 
حرشت دق  يتلا  ةنیفدلا  تاضارتفالا  ام  كب .) لصتي  فتاھلا  ربع  قيوستلا 

بتكا ؟  كتباجتسا
. ىرخألا ماسقألا  لمكأ  مث   ،" اذإ  " مسق يف  كتفطاع  ریثي  يذلا  فقوملا 

اذإ . ٥
ينعي اذھف 

اذھ ثدحي  مل  اذإ 
ينعي اذھف 
اذإ . ٦

ينعي اذھف 
اذھ ثدحي  مل  اذإ 

ينعي اذھف 
خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
اذإ ؟  نيرمتلا اذھ  يف  لقألا  ىلع  تاضارتفا  ةدع  ديدحت  تعطتسا  لھ 

ككولس مھف  ىلع  كتاضارتفا  كتدعاس  لھف   ، كلذك رمألا  ناك 
ةروصب ةیفطاعلا  كتاباجتساو 

را ـ كفألا نأ  ــ اھنأ ش ــ ، ش ةنیفد ــ لا تا  ــ ضارتفالا نإ  ل؟  ــ ضفأ
تا ـ ضارتفالا نألو  ـا.  هرییغت ـى  تحو اھرا  ـ بتخا ـن  كمي ـة،  يئاقلتلا

نو ـ كت  ،" ... نإ ... فـ اذإ  " تا ـ عقوت نو مـن  ـ كتت ةنیفد  ـ لا
دحأو  . ةیكولس براجت  ءارجإ  لالخ  نم  يھ  اھرابتخال  ىلثملا  ةقيرطلا 

" ... نإف  " ناك ام  اذإ  ةيؤرو  " ... اذإ  " ءزج ةباتك  يف  لثمتي  براجتلا  عاونأ 
كانھو مأ ال.  اًمئاد  هعبتي 



تناك ام  اذإ  ةيؤرو  نيرخآلا  صاخشألا  ةظحالم  يف  لثمتي  يذلاو  رخآ  عون 
ضقاني ام  لعفن  ام  ًانایحأ  اننأ  امك  مھیلع , قبطنت  " ... نإف  ... اذإ  " ةدعاق

نیفدلا انضارتفا 
عاونأ ةیلاتلا  ةثالثلا  ةلثمألا  حضوتو  انكولس , رییغت  دنع  ثدحي  ام  ةفرعمل 

. ثالثلا براجتلا 
"؟ ... اذإ  " ءزج عبتي  ام  اًمئاد  " ... نإف  " ءزج لھ  ةبرجتلا ١ :

فقاو ــ ملا ي  ــ ق ف ــ لقلا ن  ــ ریثكلا م ــ رع ب ــ شي كيا  ـــ نا م ــــ ك
ل، ــ معلا تاعا  ــ متجا ي  ــ د ف ــ جاوتي نا  ــ امد ك ــ نعو ة , ــ يعامتجالا
هفر ــ شم هوعد  ــ الأ ي ًاي  ــ نمتم  ، نیعلا ــ ل ب ــ صاوتلا ب  ــ نجتي نا  ــ ك
ناك هنكلو   ، نيرخآ صاخشأ  ةلباقم  ديري  ناك   ، تالفحلا يفو   . ثدحتلل
ودبي نأ  ىشخي  ناك  هنأل  ؛  دوشحلا يف  سمغني  الو  ديدش  لجخب  رعشي 

وأ همالك  يف  قمحأ 
: يلي امك  نینیفدلا  هیضارتفا  ددحو  هرھظم ,

. ينم سانلا  رخسي  فوسو   ، ًاّیبغ ودبأس  يننإف   ، اًئیش تلق  اذإ 
. لمم يننأ  دقتعي  فوسف   ، ديدج صخش  ىلإ  تثدحت  اذإ 

رھظمب روھظلا  لوح  هضارتفا  رابتخال  براجتلا  ضعب  ءارجإ  كيام  ررقو 
ءارجإ ررق  لكشلا ١١-٢،  يف  رھظي  امكو   . هنم سانلا  ةيرخسو  يبغلا 

. تارم ثالث  ةدحاو  ةبرجت 
ططخ نع  ثيدحلل  ططخ  كلذل   ، ًاّیبسن ةلھس  ةبرجتب  ءدبلا  ديري  ناك  دقف 
ًالدبو  . قوستلاب همایق  ءانثأ  يف  رجاتملا  دحأ  يعئاب  عم  عوبسألا  ةياھن 

لصاوتلا بنجت  نم 
ناك ام  اذإ  لوح  ةلدألا  عمجل  عئاب  لك  ىلإ  ةرشابم  رظنلا  ررق   ، نیعلاب
. ىرخأب وأ  ةقيرطب  ةیبلس  ةروصب  هیلع  مكحي  وأ  هنم  رخسي  عئابلا 
رخسي مل   ، ًالعفنم ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  لكشلا ١١-٢،  يف  رھظي  امكو 

نیعتمتسم ناعئاب  ادب   ، عقاولا يف   . ًاّیبلس اًئیش  لقي  وأ  كيام  نم  عئاب  يأ 
نع ثيدحلاب  قدصب 

ةراس ةئجافم  ةباثمب  جئاتنلا  كلت  تناك  دقو  هعم , عوبسألا  ةياھن  ةلطع 
وأ ينم  سانلا  رخسي  فوسو   ، ًاّیبغ ودبأس  يننإف  هعقوتف ..."   . كيامل

مل ًاّیبلس " اًئیش  نولوقي 
ىلإ تثدحت  اذإ  : " ًاليدب اًضارتفا  هبراجت  تمعد   ، كلذ نم  ًالدبف   . ًابئاص نكي 

اورھظي نلو   ، قدصب نیمتھم  نودبي  فوس  تقولا  ضعب  يفف   ، سانلا
". يننودقتني مھنأكو 

لمعلا يف  ةیفاضإ  براجت  ءارجإ  ىلإ  ططخ   ، جئاتنلا كلت  ىلإ  اًدانتساو 
دق ديدجلا  ضارتفالا  اذھ  ناك  ام  اذإ  ةيؤرل  ةیعامتجالا  فقاوملا  يفو 

مظعم ثدحیس  ام  عقوت 
مأ ال. تقولا 



. ةنیفدلا تاضارتفالا  رابتخال  كيام  براجت  لمع  ةقرو  لكشلا ١١-٢ .
قبطنت " ... نإف  ... اذإ  " ةدعاق تناك  ام  اذإ  رظناو  نيرخآلا  ظحال  ةبرجتلا ٢ :

مھیلع
ءا ــ فولل ة  ــ لدانك ل  ــ معت تنا  ــ كو ة  ــ لمرأ ا  ــــ يدولك تنا  ــــ ك

ریيا ــ عمب اھ  ــ تنباو اھ  ــ سفن مزل  ــ تنا ت ــ كو اھ , ــ تنبا تاجایتحا  ــ ب
ل ــ ضفأ ى  ــ لع لو  ــ صحلاب اھ  ــ تنبا بلا  ــ طت تنا  ــ د ك ــ قف ة.  ــ يلاثم

هئاقبإل موي  لك  لزنملا  فظنت  ايدولك  تناكو  ؛  ةسردملا يف  تاجردلا 
نأ نم  دكأتلل  اھلمع  موي  لالخ  كانھو  انھ  لورھت  تناكو  ؛  اًمامت اًفیظن 

ةعرسب ذفنُت  اھرماوأ  عیمج 
ةربجُم اھنأب  اًمئاد  رعشت  تناك  اھنأ  نم  مغرلا  ىلعو   . ءاطخأ ةيأ  نودبو 

قاھرإلاب رعشت  ام  ةداع  اھنإف   ، اھدھج ىراصق  لذب  ةلواحم  ىلع 
اھتقالع تحبصأو   ، ديدشلا

نیضارتفالا ايدولك  تددح   ، اھجلاعم عیجشت  ةطساوبو   . ةرتوتم اھتنبا  عم 
: نییلاتلا نینیفدلا 

. ةلشاف نوكأس  يننإف   ، اَّّیلاثم هلعفأ  ام  نكي  مل  اذإ 
. ةمیقلا ميدع  هنإف   ، ًاّیلاثم رمألا  نكي  مل  اذإ 

كلت رابتخال  ةبرجت  يف  ریكفتلا  ىلع  ايدولك  جلاعملا  عجش  دقل 
وأ لشفلا  ىلإ  يدؤي  ام  اًمئاد  ةیلاثملا  بایغ  ناك  ام  اذإ  ةيؤرل  تاضارتفالا 

مل  . ةمیقلا مادعناب  ساسحإ 
ىلإ ىقرت  ةروصب ال  ءایشأ  لعفت  اھسفن  لیختت  نأ  ايدولك  عطتست 

نولعفي نيرخآلا  ايدولك  ظحالت  نأ  ىلوأ  ةوطخك  اھجلاعم  حرتقاف   . ةیلاثملا
ىلإ ىقرت  ةروصب ال  ءایشأ 

مل  . سانلا ءالؤھ  ىلع  قبطنت  اھدعاوق  تناك  ام  اذإ  ىرت  نأو  ةیلاثملا ,
؛ نورخآلا اھبكتري  يتلا  ءاطخألا  ديدحت  يف  ةلكشم  ايدولك  ىدل  نكي 

ةبرجتلا هذھ  نأ  تأر  كلذلو 
. لھسأ نوكتس 

, تايرخألا تالدانلا  ءاطخأل  ةيداقتنا  اھسفن  ايدولك  تدجو   ، ةيادبلا يف 
رابتخال براجت  لمع  ةقرو  ىلع  نھئاطخأ  جئاتن  تبتك  امدنع  نكلو 

ةنیفدلا ، تاضارتفالا 
مل تايرخألا  تالدانلاف   . ةبئاص نكت  مل  اھتاعقوت  نأ  ايدولك  تظحال 

ءالمعلا لظ  عقاولا  يف  ؛  ةمیقلا تاميدع  نھنأب   ، ادب امیف   ، نرعشي
ةدیج تایماركإ  نھنوحنمي 

نودقتعي اوناك  ءالمعلا  نأ  اًّدج  حضاولا  نمو   . ءاطخألا نھباكترا  دعب  ىتح 
ىلع  ، رعشت ملو   . ةیلاثم نكت  مل  اذإ  ىتح   ، ةمیق اھل  تالدانلا  تامدخ  نأ 

نم يأ   ، ودبي ام 



دقل  ، عقاولا يف  ؛  ءاطخألا باكترا  دعب  ةلشاف  اھنأب  تايرخألا  تالدانلا 
لكشلا يف  رھظي  امك   ، اھتبكترا يتلا  ءاطخألا  ىلع  نھادحإ  تكحض 

سیل هنأ  ىلإ  اذھ  راشأو  . ١١-٣
مدع مغرو   . ةیلاثملاب يلحتلا  صخي  امیف  هسفن  ضارتفالا  نونبتي  عیمجلا 

صاخشألل نكمملا  نم  هنأب  فارتعالل  ايدولك  ترطضا   ، لماكلا اھعانتقا 
اوعتمتي نأ  ةطشنألاو 

هذھ تلعج  دقو   . ةیلاثملا ىلإ  مھاوتسم  ىقري  امدنع ال  ىتح  ام  ةمیقب 
اھیف تلعف  يتلا  براجتلا  ضعب  ءارجإل  اًدادعتسا  رثكأ  ايدولك  ةبرجتلا 

ىلإ ىقرت  ةروصب ال  ءایشأ 
. ةیلاثملا

ثدحي ام  رظناو  ضیقنلا  لعفا  ةبرجتلا ٣ :
ىربكلا اھتنبا  تجرخ  املكو  اھلافطأ , ىلع  قلقلا  ةمئاد  اليرباج  تناك 

ىتح لابلا  ةبرطضم  لزنملا  يف  سلجت  مألا  تناك   ، اھتاقيدص عم  انیلجنأ 
تناك دقف  اھتنبا , دوعت 

ذاختا وأ  فاطتخالل  اھضرعت  وأ  ةرایس  ثداح  ىلإ  اھتنبا  ضرعت  لیختت 
نإ  . فنع ةميرجل  ةیحض  عوقولا  وأ  ءابرغلا  ىلإ  ثدحتلا  وأ  ةئیس  تارایخ 

ناك مئادلا  قلقلا 
. راھنلا لاوط  ةجعزنمو  لیللا  يف  ةظقیتسم  اليرباج  يقبي 

ةدع اليرباج  تددح   ،" ... نإف  ... اذإ  " ةرابع يف  اھقلق  تعضو  امدنعو 
: اھانبتت تناك  تاضارتفا 

. يلافطأ ةيامحو  ةئیس  رومأ  عقوت  عیطتسأ  يننإف   ، قلقلاب ترعش  اذإ 
. رطخلل ةضرع  رثكأ  نونوكیس  يلافطأ  نإف   ، قلقلاب رعشأ  مل  اذإ 

. ةدیج اًمأ  نوكأ  نل  يننإف   ، قلقلاب رعشأ  مل  اذإ 
، دیج رمأ  هنأك  ودبي  اليرباج  قلق  تلعج  دق  تاضارتفالا  هذھ  نأ  مغرو 

عیطتست تناك  ام  اذإ  لءاستت  تناكو   . تقولا لاوط  ةقلق  تناك  اھنإف 
نوكت نأو  اھلافطأ  ةيامح 

ي ــ ل ف ــ ثمتملا ظھا  ــ بلا ن  ــ مثلا اذ  ــ ع ه ــ فد نود  ةد  ــ يج اًّمأ 
تد اھ بـ ـ تخأ نأ  ـت  ظحال  ، لا ـ ثملا لیب  ـى سـ لعف ـر.  توتلاو جا  ـ عزنالا

ـق لقلا رد مـن  ـ قلا ـك  لذ ينا  ـ عت نأ  نود  اًّد  ةد جـ ـ يج اًّمأ 
. رتوتلاو



. ةنیفدلا تاضارتفالا  رابتخال  ايدولك  براجت  لمع  ةقرو  لكشلا ١١-٣ .
نم رثكأ  قلقأ  الأ  لواحأ  يننإ  : " اھتخأ تلاق   ، اھتخأ ىلإ  تثدحت  امدنعو 

رومألاو  ، ثدحت مل  يضاملا  يف  اھنأشب  تقلق  يتلا  رومألاف  ؛  مزاللا
ركفأ مل   ، تثدح يتلا  ةئیسلا 

امدنع اھعم  لماعتلا  ىلع  ةرداق  تنك  يننكلو  اھنأشب ! قلقلا  يف  طق 
". اھثودح دنع  رومألا  عم  يلماعتت  نأ  طقف  يلواح  كلذل  ؛  تثدح

ـة برجت ءار  ـ جإ اليربا  ترر جـ ، قـ اھ ــ تخأ ع  ــ شا م ــ قنلا اذ  ــ د ه ــ عبو
ـق لقلا نا  اذإ مـا كـ ـة  يؤرل ـق،  لقلا ضقا  ـ ني اھ مـا  ـ يف ـل  عفت

. ةد ـ يج اًّمأ  نو  ـ كت ـي  كل وأ  اھ  ـ لافطأ ـة  يامحل ًاّيرور  ضـ
. ءاخرتسالا ىلع  اھلقع  دعاسي  اًئیش  نوكیس  قلقلا  ضیقن  نأ  تررقو 

ءيشب مایقلا  دیفملا  نم  نوكیس  هنأ  تدقتعا  اھنأ  كلذ  نم  لضفألاو 
. اھل ةبسنلاب  فداھو  عتمم 

ـة، يلاتلا عوب  ــ سألا ةياھ  ــ ة ن ــ لطع ي  ــ اھ ف ــ تنبا تجر  ــ امد خ ــ نعف
ـي تلاو لزن  ـ ملا ـة فـي  عتمم ةط  ـ شنأل ططخت  اھ سـ ـ نأ ترر  قـ

اھروع ـة شـ يلامتحا ـل  قت ـى  تح ًالوغ  ـ شم اھ  ـ لقع يقبت  سـ
تعدو بعل " ةلیل   " میظنت ىلع  رغصألا  اھلافطأ  ىلإ  تثدحتف   . قلقلاب

ىقیسوملا لیغشتب  اليرباج  تماقو  مھیلإ , مامضنالل  ناریجلا  ضعب 



ةفیفخلا تابجولا  دادعإو 
. تالفحلا وج  قلخ  ىلع  ةدعاسملل 

براجت لمع  ةقرو  اليرباج  تألم   ، اھتبرجت نم  ةدافتسا  ىصقأ  قیقحتلو 
اھتاعقوت تناك  لكشلا ١١-٤،  يف  ىرت  امكو  ةنیفدلا .  تاضارتفالا  رابتخال 

رعشأ مل  اذإ  "
ئیس ءيش  ثدح  ءاوسو   . انیلجنأل ثدحي  فوس  اًئیس  اًئیش  نإف   ، قلقلاب
دقل يتنبا ." ىلع  قلقلا  مدعل  ةئیس  مأ  يننأب  رعشأ  فوس   ، ثدحي مل  مأ 

هنأ اليرباج  تكردأ 
ىلع اذھ  تبتك  دقو   . قلقلا نم  اھسفن  عنم  اھیلع  بعصلا  نم  نوكي  دق 
لالخ نم  ةقلقم  راكفأ  ةيأ  عم  فیكتلل  اھططخ  بناج  ىلإ   ، اھلمع ةقرو 

ىلإ اھھابتنا  ةداعإ 
. اھب نورعشي  يتلا  ةعتملاو  اًّنس  رغصألا  لافطألا  ىلع  زیكرتلاو  باعلألا 

مغرلا ىلعو   . باعلألا ةلیلب  عاتمتسالاو  اھقلق  ضفخ  يف  اليرباج  تحجن 
. اليرباج قلق  ضافخنا  درجمل  اھتنبال  ئیس  ءيش  ثدحي  مل   ، اھتاعقوت نم 

روعشلا نم  ًالدبف 
ىلع اھتردقل  اھسفنب  رخفلاب  ًاّیلعف  اليرباج  ترعش   ، ةئیس مأ  اھنأب 

نأ تجتنتساو   . لیللا لاوط  جاعزنالاب  روعشلا  نم  ًالدب  اھتقوب  عاتمتسالا 
بایغ تقو  لاوط  قلقلا 

تأدب  ، عقاولا يف   . اًدیج اًدلاو  نوكت  يكل  ًاّيرورض  ًاطرش  لثمي  كلافطأ ال 
جایتحا ةلاح  يف  ةدوجوم  تناك  اھنأل  ةدیج  اًّمأ  تناك  اھنأ  دقتعت  اليرباج 

، اھیلإ اھلافطأ  نم  يأ 
رغ ــ صألا اھ  ــ لافطأ ع  ــ ع م ــ تمملا تقو  ــ لا ض  ــ عب ت  ــ قفنأ د  ــ قو
ـت ملع اھ قـد  ـ نأ اًض  ـ يأ ـت  كردأ ـا  مك ـة.  لیللا ك  ــ لت ي  ــ ًاّن ف ــ س
امد ـ نع ةیلوئ  ـ سملا ـي  لوت ـة  يفیك تاون  ىد سـ ـى مـ لع اھ  ـ لافطأ
ني ــ فد ضار  ــ تفا لیك  ــ شت ي  ــ تأد ف ــ بو  . مھدر ــ فمب نونو  ــ كي

. ةد ـ يج اًّمأ  نو  ـ كأ ـي  كل اًم  ـ ئاد ـق  لقلل ـة  جاحب ـت  سل ـي  ننإ : " ديد جـ
نأو ةد  ـ يج تارا  ـ يخ اوذ  ـ ختي نأ  يلا  ـ فطأ ـت  ملع اذإ 

". ةدیجلا مألا  ماھم  نم  ءزج  اذھف   ، نامأب اونوكي 



. ةنیفدلا تاضارتفالا  رابتخال  اليرباج  براجت  لمع  ةقرو  لكشلا ١١-٤ .





خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
ةنخاسلا كتركفل  ةليدب  ةركف  باستكا  تملعت   ، عساتلا لصفلا  يف 

ءارجإ دعب   ، ةلثامم ةقيرطبو   . اھضارعتساو ةلدألا  عمج  دعب  ةیلصألا 
نم نكمتت  فوس   ، كبراجت

نم لضفأ  ةروصب  كبراجت  بساني  ليدبلا  كضارتفا  ناك  ام  اذإ  ةيؤر 
هبراجت كيام  ىرجأ  نأ  دعب   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . يلصألا كضارتفا 

رظنا  ) رجتملا يعئاب  ىلإ  ًاثدحتم 
ى ــ لإ تثد  ــ حت اذإ  ليد " : ــ بلا ه  ــ ضارتفا ب  ــ تك لك ١١-٢)،  ــ شلا

، قد ـ صب نیمتھ  نود مـ ـ بي فو  تقو سـ ـ لا ـض  عب ي  ــ فف  ، سا ــ نلا
تالدانلا ايدولك  ـت  ظحال امد  ـ نعو يننود ." ـ قتني مھ  ـ نأكو ود  ـ بي ـن  لو
نم : " هنأ تجتنتسا  لكشلا ١١-٣)،  رظنا   ) اھتبرجت لجأ  نم  تايرخألا 
تبكترا اذإو   . ةمیق اذ  لظيو  ةیلاثملا  ىلإ  ام  ءيش  ىقري  الأ  لمتحملا 

اذھ نإف   ، أطخ
يلاتلا ليدبلا  ضارتفالا  ىلإ  اليرباج  تلصوت  امك  ةلشاف ." يننأ  ينعي  ال 
قلقلل ةجاحب  تسل  يننإ  لكشلا ١١-٤ " :) رظنا   ) اھتبرجت ىلإ  اًدانتسا 

. ةدیج اًّمأ  نوكأ  يكل  اًمئاد 
ءزج اذھف   ، نامأب اونوكي  نأو  ةدیج  تارایخ  اوذختي  نأ  يلافطأ  تملع  اذإ 

". ةدیجلا مألا  ماھم  نم 
مأ ال. نیفدلا  كضارتفا  معدت  تناك  ام  اذإ  يف  ركف   ، كبراجت ءارجإ  درجمبو 

كتاعقوت عیمج  سیل  هنأ  حضتا  اذإ  لمعلا ١١-٢ . ةقرو  نم  كخسن  عجار 
برج  ، ةحیحص

كنكميو  . كبراجت جئاتن  عم  برقأ  ةروصب  ىشامتي  ليدب  ضارتفا  ةباتك 
لمعلا ١١-٢. ةقرو  نم  يلفسلا  ءزجلا  يف  ليدبلا  ضارتفالا  اذھ  ةباتك 

ن ــ ةیل م ــ صألا ةنیفد  ــ لا انتا  ــ ضارتفا م  ــ لعتن ا  ــ ةدا م ــ ا ع ــ ننإ
. اھ ــ يف أ  ــ شنن ي  ــ تلا تافا  ــ قثلاو تا  ــ عمتجملا ن  ــ وأ م انتالئا  ــ ع
ةدا مـا ــ عو  ، انتا ــ ضارتفاب اًما  ــ مت ني  ــ عاو نو  ــ كن ا ال  ــ اًم م ــ ئادو

ةعومجم بجومب  فرصتي  صخش  لك  سیل  هنأ  فرعن  امدنع  شھدنن 
. اھسفن دعاوقلا 

حجنت موي -  تاذ  اًدیج  اًضرغ  مدخت  تناك  يتلا  تاضارتفالا -  دعت  ًانایحأ ال 
ديرن يتلا  ةیباجيإلا  تاریغتلا  ءارجإل  اًقئاع  لكشت  دق  اھنإ  لب   ، ةدیج ةروصب 

نألو  . اھءارجإ
عیطت ــــ ست ك  ــــ نأ و  ــــ را ه ــــ سلا ربخلا  ــــ م، ف ــــ لعُت تا  ــــ ضارتفالا



ءار ــ جإو ةنیفد  ــ لا كتا  ــ ضارتفا ديد  ــ حتو  . ةديد ــ تا ج ـــ ضارتفا م  ــــ لعت
امھ ــ نكمي ني  ــ توطخ نال  ــ ثمي اھرا  ــ بتخال برا  ــ جتلا

يدؤت نأ  نكمي  تاضارتفا  ةديدج -  تاضارتفا  فاشتكا  ىلع  كتدعاسم 
ديزي وأ  اًرھش  سانلا  ضعب  قفنيو   . ربكأ ةداعسو  ىزغم  يذ  رییغت  ىلإ 

تاضارتفا ةدع  رابتخال 
رابتخال ديرت  املك  لصفلا  اذھ  ىلإ  ةدوعلا  كنكمي   ، كلذ نم  ًالدبو   . اھنونبتي

. كتایح يف  ةیفاضإ  ةنیفد  تاضارتفا 
ةیجازملا تالاحلا  صحف 

لصفلا ىلإ  لاقتنالا  لبقف   ، ةنیعم ةیجازم  ةلاحل  ةءارق  لیلد  عبتت  تنك  اذإ 
ىرخأ ةرم  ةیجازملا  كتلاح  میق   ، ةءارقلا لیلد  هحرتقي  يذلا  يلاتلا 

خيراتو كجئاتن  بتكاو 
. ةلصلا تاذ  جئاتنلا  قاروأ  ىلع  مویلا 

لمع ١٣-٢. ةقروو  لمع ١٣-١،  ةقرو  بائتكالا  درج  نزحلا : / بائتكالا • 
لمع ١٤-٢. ةقروو  لمع ١٤-١،  ةقرو  قلقلا  درج  لاعفنالا : / قلقلا • 
اھعبتتو ةیجازملا  يتالاح  سایق  ةداعسلا : / ىرخألا ةیجازملا  تالاحلا  • 

لمع ١٥-٢. ةقروو  لمع ١٥-١،  ةقرو 



رشع يناثلا  لصفلا 

ةيرھوج تاعانق 
يف ةراضلا  باشعألاو  روھزلاب  ةیئاقلتلا  راكفألا  هباشتت   ، قرط ةدعب 
ططخ بناج  ىلإ  ىلإ ٩)،  نم ٦  لوصفلا   ) راكفألا تالجسف   . ةقيدحلا

لصفلا  ) لوبقلاو لمعلا 
ةیئاقلتلا راكفألا   ) ةراضلا باشعألا  عطق  نم  كنكمت  تاودأ  يھ   ،( رشاعلا

. روھزلل لاجملا  اًحیتم   ، كتقيدح نم  يضرألا  ىوتسملا  ىلع  ةیبلسلا )
حجنت فوس   ، ةسرامملابو

ةراضلا باشعألا  ترھدزا  املكو   . كتایح ةیقبل  كل  ةبسنلاب  تاودألا  هذھ 
ديدعلل ةبسنلابو   . ىرخأ ةرم  اھعطق  ةیفیك  فرعت  فوس   ، كتقيدح يف 

نوكت  ، سانلا نم 
عم فیكتلل  ةیفاك  ىلإ ١٠  نم ١  لوصفلا  يف  ةدراولا  تاراھملا 

. ةیلعافب تالكشملا 
، ال تاودألا هذ  مادخت هـ ـ سا ـد  عب ى  ــ تح ه  ــ نأ نور  ــ خآ صاخ  ــ شأ د  ــ جيو
او مـن ـ صلخت ـا  ملك ـه  نأ وأ  رو  ـ هزلا ـر مـن  ثكأ ةرا  با ضـ ـ شعألا لازت 

ناتب ـ شع اھ  ـ لحم ، حـل  ةرا ةب ضـ ـ شع
ةنیفدلا تاضارتفالا  ديدحت  تملعت   ، رشع يداحلا  لصفلا  يفو   . نايرخأ
ةقیقد تسیل  كتاضارتفا  نأ  فشتكت  امدنعو   . براجتلاب اھرابتخاو 

اذھ نإف   ، اھنم صلختتو 
تاضارتفا ةعارز  نكميو  اھروذج , نم  ةراضلا  باشعألا  عالتقا  هبشي 

رمألا بلطتي  ةداعو   . كتقيدح يف  روھزلا  نم  ديزم  معدل  اھتيذغتو  ةديدج 
اًروھش وأ  عیباسأ  ةدع 

نأ مھملا  نمف  كلذلو  ؛  ةديدجلا تاضارتفالا  اًّقح  قدصت  نأ  عیطتست  يكل 
كتعانق زيزعتل  لصفلا ١١  ىلع   ، لاط امھم   ، يرورضلا تقولا  قفنت 

. ةديدجلا كتاضارتفاب 
براجتلا ءارجإ  ىلع  رھشأ  ةدع  قافنإ  ىلإ  سانلا  جاتحیس  ام  ةداعو 
ةقثلا نم  ةیلاع  ةجرد  اوبستكي  نأ  لبق  لصفلا ١١  يف  ةدراولا 

. ةديدجلا مھتاضارتفاب 
درجمب ةیجازملا  ةلاحلا  يف  اًریبك  اًنسحت  سانلا  نم  ديدعلا  ظحالي 
ةیجازملا تالاحلا  لوصف  يف  ةدراولا  تاراھملا  قیبطتو  باستكا 

ىلوألا لوصفلاو  ىلإ ١٥ ) نم ١٣  لوصفلا  )
ةسرامملاو تقولا  رمألا  بلطتيو  ىلإ ١١ .) نم ١  لوصفلا   ) باتكلا اذھل 

. ةفداھ ةقيرطب  كتایح  يف  تاراھملا  هذھ  رثؤت  نأ  لجأ  نم  ةرركتملا 



، تقولا اذھ  قفنت  نأ  درجمبو 
ىلإ ةليدبلا  تاضارتفالاو  راكفألا  لوحت  يف  دئاعلا  لثمتي  فوس 

كتایح يحانم  نم  ديدعلا  نسحتت  فوسو   ، ةديدجلا ةیئاقلتلا  كتاباجتسا 
ظحالت امبرو   . كلذل ةجیتن 

. ةیھافرلاب ماعلا  كساسحإو   ، كتاقالعو  ، ةیجازملا كتالاح  يف  تانیسحت 
اذإ ىتحو   . كل ةبسنلاب  يرایتخا  لصفلا  اذھف   ، كلاح يھ  هذھ  تناك  اذإف 

تسل كنأ  تررق 
ـد مـن جت ـل  ظت ـا  مبرف ه،  ــ لمكأب ل  ــ صفلا اذ  ــ لا ه ــ مكإ ى  ــ لإ ة  ــ جاحب

لو ـل، حـ صفلا نيري فـي  ـ خألا نیم  ـ سقلا لا  ـ مكإو ةءار  ري قـ ـ ثملا
ما ـ سقألا ـك  لت نأل  ـف؛  طعلا لا  ـ عفأو ريد  ـ قتلا
. ةیباجيإلا ةیجازملا  كتالاح  معدل  اًقرط  انملعت 

تالجس ةطساوب  ةراھم  باستكال  بولطملا  تقولا  تقفنأ  اذإ  نكلو 
،( رشاعلا لصفلا   ) لوبقلاو لمعلا  ططخ  ىلإ ٩)، و  نم ٦  لوصفلا   ) راكفألا

لصفلا  ) براجتلاو
، ةیجازملا كتالاح  عم  لماعتلا  يف  ةبوعص  دجت  تللظو   ،( رشع يداحلا 

. اھعم لمعلاو  ةيرھوجلا " كتاعانق   " ديدحت ملعت  يف  نمكي  دق  لحلا  نإف 
نم ةفلتخم  تايوتسم  ةثالث  نیب  امیف  طباورلا  يلاتلا  ططخملا  حضويو 

. ةيرھوجلا تاعانقلاو   ، ةنیفدلا تاضارتفالاو   ، ةیئاقلتلا راكفألا  ریكفتلا :
يتلا ةیئاقلتلا  راكفألاو 

. اًديدحت لھسألا  ىوتسملا  لثمت  ىلإ ٩  نم ٦  لوصفلا  يف  اھعم  تلمع 
قوف نوكت  روھزلا  وأ  ةراضلا  باشعألا  نم  ءازجأ  يھ  ةیئاقلتلا  راكفألاو 

رذجتتو ضرألا , حطس 
تاعانقلاو ةنیفدلا  تاضارتفالا  يف  حطسلا  تحت  ةیئاقلتلا  راكفألا 

اذھو  . نیھاجتا يف  ریست  ططخملا  اذھ  يف  مھسألا  نأ  ظحال   . ةيرھوجلا
تايوتسملا نم  ىوتسم  لك  نأل 

ىوتسم يأ  ىلع  لمعت  امدنع  اذھلو   . نيرخآلا نیيوتسملاب  طبترم  ةثالثلا 
نأ يقطنملا  نمف  اذھلو   . نيرخآلا نیيوتسملا  يف  اًضيأ  رثؤت  كنإف   ، ریكفت

تايوتسملا ىلع  لمعت 
ديدعلل ةبسنلابو   . ًالوأ ةنیفدلا ) تاضارتفالاو  ةیئاقلتلا  راكفألا   ) طسبألا

تاعانقلا نإف  نیيولعلا  نیيوتسملا  اوریغي  نأ  درجمب   ، سانلا نم 
ءاقلت نم  ریغتت  ةيرھوجلا 

ةیباجيإ تارییغت  ثادحإل  هلعف  ىلإ  نوجاتحي  ام  لك  وھ  اذھو   ، اھسفن
. ةیجازملا تالاحلا  يف  ةمئاد 

ةیئاقلتلا راكفألا 

تاضارتفالا



ةيرھوجلا تاعانقلا 
, ًاّیئاقلت انناھذأ  ىلع  أرطت  روص  وأ  تاملكك  ةیئاقلتلا  راكفألا  فصو  نكميو 

ةنیفدلا تاضارتفالا  عتمتت  ، ال  رشع يداحلا  لصفلا  يف  تملعت  امكو 
، حوضولا اذھ  لثمب 

ةيوق ةفطاع  ریثي  اًفقوم  وأ  اًكولس  عضت  امدنع  اھديدحت  عیطتست  كنكلو 
. ةرابعلا هذھ  لمكي  كلقع  عدتو   ،" ... نإف  " اھعبتي  ،" ... اذإ أدبت بـ" ةرابع  يف 
. ملاعلا وأ  نيرخآلا  وأ  كسفن  نع  ةعطاق  تارابع  يھ  ةيرھوجلا  تاعانقلا 

ریغ انأ  "، و" ةمیقلا ةميدع  انأ   " ةيرھوجلا اسيرام  تاعانق  تنمضتو 
ریغ انأ  "، و" ةبوبحم

،" نورطخ نورخآلا  : " نيرخآلا نع  ةيرھوجلا  اھتاعانق  تنمضتو  ةقئال ."
اًضيأ دقتعت  تناك  امك  نوئیس ." سانلاو   ،" ررضلا كل  نوببسیس  سانلاو  "

ءيلم ملاعلا   " نأ
" ةعطاق  " تاعانق يھ  تاعانقلا  كلت  عیمجو  لحلل ." ةلباق  ریغ  تالكشمب 
تاذ نوكأ  يننإ  : " اھسفنل لوقت  اسيرام  نكت  ملف  تاظفحت , ةيأ  دجوت  الف  - 

"؛ ًانایحأ ةمیق 
(. قلطم وحن  ىلع  " ) ةمیقلا ةميدع  يننإ   " ةركفب نمؤت  تناك  دقف 

. يعیبط رمأ  اذھو  ةیباجيإو , ةیبلس  ةيرھوج  تاعانق  صخش  لك  كلتميو 
نوكت وأ  ةيوق  ةیجازم  تالاحب  رعشن  امدنع  طشنت  ةيرھوجلا  انتاعانقف 

ةیتایح براجت  انيدل 
نوكت  ، اضرلاب رعشن  امدنعف   . ءاوسلا ىلع  اًّدج  ةیبلس  وأ  اًّدج  ةیباجيإ 

ةلاحل ضرعتن  امدنعو  يكذ .)" انأ   )" ةطشن ةیباجيإلا  ةيرھوجلا  انتاعانق 
طشنت  ، ةیبلس ةیجازم 

انتعانق طیشنت  درجمبو  يبغ .)" انأ   )" ةیبلسلا ةيرھوجلا  انتاعانق 
ةراثإ ىلإ  يدؤي  ام   ، رومألل انترظن  ةقيرط  ىلع  رثؤت  اھنإف   ، ةيرھوجلا

تاضارتفالاو ةیئاقلتلا  راكفألا 
امدنع  ، لاثملا لیبس  ىلعف  ةیبلسلا .) وأ  ةیباجيإلا  ءاوس   ) ةلصلا تاذ 

اذإ : " انسفنأل لوقن  امبرف   ، أطخ بكترنو  ةیباجيإ  ةیجازم  تالاح  انباتنت 
يننكمیف  ، أطخ تبكترا 

هیف ضرعتن  موي  يف  هسفن  أطخلا  بكترن  امدنعو  يكذ ," يننأل  هحالصإ 
فوسف  ، أطخ تبكترا  اذإ  : " انسفنأل لوقن  دقف   ، ةیبلس ةیجازم  ةلاحل 

". يبغ انأ  مك  رھظُي 
نأل ؛  ًالوأ ةنیفدلا  تاضارتفالاو  ةیئاقلتلا  راكفألا  عم  لمعن  اننإ   ، ماع هجوبو 
ةداع يدؤت  فوسو  ةعرسب  ثدحت  كلت  ریكفتلا  تايوتسم  يف  تاریغتلا 

انتالاح عفر  ىلإ 
، لوبقلاو لمعلا ،  ططخ  راكفألا ، و  تالجس  نإف  اذھلو   . ةیجازملا



ةلاحلا نیسحتل  ىلوألا  تاوطخلا  لضفأ  اھعیمج  لثمت   ، براجتلاو
يدؤت امدنعو ال   . ةیجازملا

ىلإ ةنیفدلا  تاضارتفالاو  ةیئاقلتلا  راكفألا  تايوتسم  ىلع  تارییغتلا 
نأ ىلع  ةمالع  اذھ  نوكي  دقف   ، اھلمأن يتلا  ةیجازملا  تاریغتلا  ثادحإ 

ةیباجيإلا ةيرھوجلا  كتاعانق 
. زيزعت ىلإ  ةجاحب  اھنأو  ةیبلسلا  ةيرھوجلا  كتاعانق  نم  اًریثك  فعضأ 
ىلإ نم ٦  لوصفلا   ) اھمییقتو ةیئاقلتلا  كراكفأ  ديدحت  تملعت  امك  اًمامتو 

ديدحت ملعت  كنكمي   ،( رشع يداحلا  لصفلا   ) ةنیفدلا تاضارتفالاو  ( ٩
ةيرھوجلا كتاعانق 

، تقولا مظعم  ةطشن  ةیبلس  ةيرھوج  تاعانق  كيدل  تناك  اذإف   . اھمییقتو
نأ درجمبو   . اھزيزعتو ةيرھوجلا  كتاعانق  ديدحت  ديرتس  ام  ةداع  كنإف 

تاعانقلا حبصت 
نسحتب رعشت  نأ  حجرملا  نم   ، ًاطاشن رثكأ  ةیباجيإلا  ةيرھوجلا 

اسيرام تناك  امدنع   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . اًعابشإ رثكأ  ةایحب  عتمتستو 
ةعانق ةبوبحم (  ریغ  اھسفن  ىرت 

، اھ ــ يلع نوفر  ــ عتي سا  ــ نلا عد  ــ ن ت ــ كت م  ــ )، ل ةیبل ــ ة س ـــ يرھوج
امد ــ نعو ة , ــ يظفحتو ة  ــ يلازعنا قر  ــ طب فر  ــ صتت تنا  ــ د ك ــ قف

، "( ة ــ بوبحم ا  ــ نأ  )" ة، ــ يباجيإ ة  ــ يرھوج ة  ــ عانق ترو  ــ ط
ةعانقلا هذھ  ةطساوبو  سانلا , نم  بارتقالل  اًدادعتسا  رثكأ  تحبصأ 

تعتمتساو تقولا  رورمب  ًءاخرتسا  رثكأ  اسيرام  تحبصأ   ، ةديدجلا
عم ةیباجيإ  رثكأ  تالعافتب 

. نيرخآلا
هذھ كلتمن  نایحألا  نم  ریثك  يف  ؟  ةيرھوجلا تاعانقلا  يتأت  نيأ  نم 

لالخ نم  ةيادبلا  يف  ملاعلاو  انسفنأ  فرعن  اننإف   . ةلوفطلا ذنم  تاعانقلا 
صاخشألاو انتلئاع  دارفأ 

اذھ  . ءاقرز ءامسلا  : " لثم اًرومأ  اننوملعي  مھف  انب , نیطیحملا  نيرخآلا 
اھیلع لصحن  يتلا  لئاسرلا  نم  اًّدج  ریثكلاو  ةمیقلا ." ميدع  تنأ   . بلك

ءامسلا  )" ةحیحص نوكت 
ىتح  ، انل لاقُت  يتلا  رومألا  عیمج  قدصن  اننأ  ةجردل  "( ... بلك اذھ   ... ءاقرز

"(. ةمیقلا ميدع  تنأ   )" أطخ نوكت  دق  يتلا  رومألا 
هب نورمي  ام  ىلإ  اًدانتسا  ةصاخلا  مھتاجاتنتسا  ىلإ  لافطألا  لصي  امك 
،" ةمیقلا ميدع  كنإ  : " مھل لاقُي  امبر ال  لافطألا  ضعبف  ةایحلا , يف 

نأ نوظحالي  دق  مھنكلو 
دالوألا وأ  ة  ــ صاخ تازا  ــ يتما ح  ــ نمُي ةر  ــ سألا ي  ــ ر ف ــ بكأ ًال  ــ فط

ر ــ ثكأ نیي  ــ ضايرلا لا  ــ فطألا نأ  وأ  تا  ــ يتفلا ن  ــ ر م ــ ثكأ نورد  ــ قُي
هذ نوجر مـن هـ ــ خي د  ــ قف  . نیمھ ــ نلا ءار  ــ قلا ن  ــ ةرھ م ــ ش



لفط وأ  دلو  وأ  ربكأ  لفط   ) لثم اًدیج  تسل  يننإ  : " هدافم رارقب  براجتلا 
انأ  " ةغیصب مھلوقع  يف  نزخُت  دق  ةركفلا  هذھ  تقولا  رورمبو  يضاير .")

انأ  " وأ اًدیج " تسل 
". لشاف انأ   " وأ بیعم "

. ان ــ سفنأ ن  ــ نو ع ــ كت ة  ــ يرھوجلا تاعا  ــ نقلا عي  ــ مج سي  ــ لو
ن ــ ديد م ــ علا لا  ــ فطألا ب  ــ ستكي ة،  ــ برجتلا ى  ــ لإ اًدانت  ــ ساف

،" ةدودو بال  ــ كلا  " وأ ض " ــ عت بال  ــ كلا ل"  ــ ثم ة  ــ يرھوجلا تاعا  ــ نقلا
وأ فولأم  ریغ  بلك  نع  داعتبالا  نوملعتي  مھف   ) مھكولس هجوت  يتلاو 
مھلوح نيرخآلا  صاخشألا  نم  دعاوق  لافطألا  ملعتي  امك  هنم .) بارتقالا 

دالوألا )"
"(. ةنخاس نارفألا   " ،" نوكبي رابكلا ال 

ةرورضلاب ةبئاص  نوكت  لفطلا ال  اھبستكي  يتلا  تاعانقلاو  دعاوقلا  نإ 
لفطلا نكلو   ،( دیكأتلاب نوكبي  رامعألا  عیمج  نم  لاجرلاو  دالوألا  ًالثمف  )

دعب كلتمي  ریغصلا ال 
ةمس ىنبتت  دعاوقلاف   . ةنورم رثكأ  قرطب  ریكفتلا  ىلع  ةیلقعلا  ةردقلا 

نم هنأ  : " اھرمع نم  ةثلاثلا  يف  ةاتف  دقتعت  دقف   . لفطلل ةبسنلاب  ةقلطم 
اًصخش برضت  نأ  ئیسلا 

قنتخي ناك  امدنع  هرھظ  ىلع  اھاخأ  تبرض  اھنأل  اھتدلاو  نم  بضغتو   ،" ام
اًرداق نوكیسف  ربكألا  لفطلا  امأ  هقلح , يف  ةقلاع  ماعط  ةعطق  دوجول 

نیب ةقرفتلا  ىلع 
. ةدعاسملل برضلاو  ءاذيإلل  برضلا 

انمدقت عم  ةنورم  رثكأ  تاعانقو  دعاوق  روطن   ، ةایحلا يحانم  مظعم  يفو 
بالكلا بنجتنو  اھلويذ  زھت  يتلا  بالكلا  نم  بارتقالا  ملعتنف   . رمعلا يف 

. اًحابُن ردصت  يتلا 
،" اًدیج  " وأ اًئیس "  " نوكي نأ  نكمملا  نم  هسفن  كولسلا  نأ  ملعتن  امك 

ىقبت ةلوفطلا  نم  انتاعانق  نم  اًضعب  نكلو   . قایسلا ىلع  اًدامتعا 
. غولبلا نس  يف  ىتح  ةقلطم 

وأ ةملؤم  فورظ  نم  تروطت  ام  اذإ  ةتباث  لظت  دق  ةقلطملا  تاعانقلاو 
امدنع ىتح  ةیقیقح  تاعانقلا  كلت  نأب  انعنقت  ةتباث  ةركبم  ةیتایح  براجت 

ىلعف  . رمعلا يف  مدقتن 
، ةلفط تناك  امدنع  ءاذيإلل  اسيرام  ضرعت  ببسب   ، لاثملا لیبس 
لافطألا لیميو  نورطخ , نيرخآلا  صاخشألا  نأو  ةئیس  اھنأ  تجتنتسا 

لك نأ  قيدصت  ىلإ  راغصلا 
ه ال ــ نأ مغر  ــ ، ف كلذ ــ لو  . هتیلوئ ــ سم نو  ــ لمحتي ثد  ــ حي ءي  ــ ش
ن ــ ديد م ــ علا رر  ــ قي  ، ءاذ ــ يإلل ضر  ــ عتلا قحت  ــ سي ل  ــ فط د  ــ جوي

عجر ــ ءاذ ي ــ يإلا اذ  ــ نأ ه ءاذ  ــ يإلل ني  ــ ضرعُملا لا  ــ فطألا



هذھ رمتست  نأ  نكمي   ، ظحلا ءوسلو   . نوئیس مھنأل  ثدح  هنأو  مھئاطخأل 
ةمھم براجت  ةيأ  صخشلل  نوكت  امدنع ال  ةصاخو   ، غولبلا ىتح  تاعانقلا 

ةلاسر هملعت 
يف يندبلا  ءاذيإلل  اًضيأ  تضرعت  دق  تناك  اسيرام  نأ  امبو   . ةفلتخم
ةوق تدادزا  ةیبلسلا  ةيرھوجلا  اھتاعانق  نإف   ، اھیجوز الك  عم  اھتقالع 

. تقولا رورمب 
امھمو  . اًقوفتم ًابلاطو  ًاّیضاير  اًمجن  ناك  يذلاو   ، جود  ، ربكأ خأ  عم  كیف  أشن 
هحاجن طق  قري  مل   ، ةضايرلاو ةسردملا  يف  كیف  هزرحأ  يذلا  حاجنلا  ناك 

. جود حاجن  ىلإ 
ةيرھوج ةعانقب  امن  دقف   ، ةیصخشلا كیف  تاحاجن  نم  مغرلا  ىلعو 

كیف ىلإ  ةبسنلاب  ةیقیقح  ةعانقلا  هذھ  تدبو   . اًقئال نكي  مل  هنأ  اھدافم 
يأ ناك   ، هرظن يف   ، هنأل

يأ  ) قال ــ طإلا ى  ــ لع ل  ــ ضفألا ن  ــ كي م  ــ ا ل ــ ة م ــ میقلا ميد  ــ زا ع ــ جنإ
هذ ــ تززع ه ــ ك، ت ــ يف ل  ــ قع ي  ــ فو جود .) تازا  ــ جنإ ن  ــ ل م ــ ضفأ

ـه، يملعمو  ، هيد ـ لاو عم  ـ سي نا  امد كـ ــ نع ة  ــ عانقلا
. رخفب جود  تازاجنإ  نوفصي  هیبردمو 

نس يف  انملاع  ةيادب  مھف  ىلع  اندعاست  ةيرھوجلا  تاعانقلا  نألو 
لثمت تاعانقلا  هذھ  تناك  ام  اذإ  مییقت  اًدبأ  انلابب  رطخي  دقف ال   ، ةریغص

ةدئافو ةقد  رثكألا  قرطلا 
فر ــ صتن ك،  ــ لذ ن  ــ ًالد م ــ بو د.  ــ شرلا ن  ــ ي س ــ انبرا ف ــ جت مھ  ــ فل
نإ ةحیح ١٠٠٪.  ــ لازت ص تاعا ال  ــ نقلا هذ  ــ تنا ه ــ و ك ــ ا ل ــ مك را  ــ بكك

انتاعا ـ نق اًض مـن  ـ عب نأل  ة  ــ صاخو  ، موھ ــ فم اذ  ــ ه
لیبس ىلعف   . لافطأك انل  ةبسنلاب  ةدیفمو  ةقیقد  تناك  امبر  ةيرھوجلا 
لزنم لثم  تاردخملا  نامدإو  ءاذيإلاب  حضنت  لزانم  يف  انأشن  اذإ   ، لاثملا

لثمتت دقف   ، اسيرام
ءا ـ قبلاو نير  ـ طخ صاخ  ـ شأك نير  ـ خآلا ـة  يؤر ـا فـي  نفیكت ـة  يرط
ـة يرھوجلا تاعا  ـ نقلا ـك  لت ـن  كلو ؛  ناود ـ علا تا  ـ مالعل نیھ  ـ بنتم

ـا فـي سيرام ـة  يامح ـى  لع تدعا  ـي سـ تلا اھ  ـ سفن
ةمئاقو  ، ةقیثو تاقالع  نيوكت  ىلع  اھتردق  عم  تلخادت  ةئیسملا  اھتاقالع 
نأب ةتباث  ةيرھوج  ةعانق  عمف   . اھیلإ اوئیسي  مل  صاخشأ  عم  ةقثلا  ىلع 

،" نورطخ سانلا  "
اھرابتعاب ةیمویلا  تایكولسلا  ریسفت  ةءاسإ  رطخل  ةضرعم  اسيرام  تناك 

. ةیناودعو ةیبلس 
ةیباجيإ ةيرھوج  تاعانق  اسيرام  بستكت  نأ  دیفملا  نم  نوكي  فوس 

هذھ باستكاف   . ءامحرو نودودو  سانلا  نم  ديدعلا  نأ  لثم  ةديدج - 
ةلمكملا ةیباجيإلا  ةعانقلا 



ـة عانقلا ةدافت مـن  ـ سالل ةینھذ  ـ لا ـة  نورملا ـا  سيرام ـح  نمي فو  ــ س
صخ ـ شلل ةب  ـ سنلاب ـة  مءالم ـر  ثكألاو ـة  قد ـر  ثكألاو ـة  يرھوجلا

سا ـ نلا  ) ـه نیعب ـت  قو يأ  ـه فـي  عم ـد  جاوتت يذ  ـ لا
تاعانقلا نم  نیعونلا  الك  انینبت  اذإف  ءامحر .)" سانلا   " ،" نورطخ

انتاویح شیع  ىلع  نيرداق  نوكن  فوس   ،( ةیبلسلاو ةیباجيإلا   ) ةيرھوجلا
نم لماك -  لسلست  ىلع 

تاعانق ىنبتن  امدنعف   . ةیباجيإلا ىھتنم  ىلإ  دایحلا  ىلإ  ةیبلسلا  ىھتنم 
؛ ىرخأب وأ  ةقيرطب  ةیبلس  ةیتایح  ةبرجت  لك  حبصت   ، طقف ةیبلس  ةيرھوج 

ربع اھیلإ  رظنُي  هنأل 
. ةنرملا ریغ   ، ةیبلسلا تاسدعلا  كلت 

ةطباھلا مھسألا  ةینقت  ةيرھوجلا : تاعانقلا  ديدحت 
مھسألا ةینقت  ىمسُت "  ةيرھوجلا  تاعانقلا  ديدحت  قرط  ىدحإ 

ثادحألا ىنعم  لوح  ةلئسأ  حرط  تملعت   ، عباسلا لصفلا  يفف  ةطباھلا ."
اذھ ينعي  اذام   " لثم - 

ديد ــ حت در  ــ جمبو ة.  ــ يئاقلتلا را  ــ كفألا ديد  ــ حتل ك؟ - " ــ ةب ل ــ سنلاب
وأ ـة  لثامم ةلئ  ـ سأ ـك  سفن لأ  ــ ست نأ  ك  ــ نكمي ة،  ــ يئاقلتلا را  ــ كفألا

تاعا ـ نقلا ديد  ـ حت ـى  لع ةدعا  ـ سملل ةھبا  ـ شم
ةيأل ةبسنلاب  كسفن  لأست  نأ  كنكمي   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . ةيرھوجلا

". ؟ يل ةبسنلاب  اذھ  ىنعم  امف   ، ًاّیقیقح اذھ  ناك  اذإ  : " اھنیعب ةیئاقلت  ةركف 
ام ًانایحأ  ؟ " يل ةبسنلاب  اذھ  ىنعم  ام   " اًراركتو اًرارم  كسفن  لاؤس  نإ 

راكفألا معدت  كسفن  لوح  ةيرھوج  تاعانق  نع  فشكلا  ىلع  دعاسي 
نم اھتددح  يتلا  ةیئاقلتلا 

. لبق
نأ دقتعأ  ال   " ةیئاقلتلا ةركفلا  اسيرام  ىدل  تناك  اذإ   ، لاثملا لیبس  ىلعف 
، ةجعزملا ةیجازملا  اھتلاح  يف  ةركفلا  هذھ  تمھسأو   ،" ينبحت اشرام 

ةطباھلا مھسألا  ةینقت  نإف 
: ةقيرطلا هذھب  ةيرھوجلا  اھتعانق  داجيإ  ىلع  اھدعاست  فوس 

. ينبحت اشرام  نأ  دقتعأ  ال 
؟) يل ةبسنلاب  اذھ  ىنعم  امف   ، ًاّیقیقح اذھ  ناك  اذإ  )

. ةياھنلا يف  سانلا  ينھركي  فوس   ، تبرتقا املك 
؟) يل ةبسنلاب  اذھ  ىنعم  امف   ، ًاّیقیقح اذھ  ناك  اذإ  )

. ةقیثو ةقالع  اًدبأ  َّيدل  نوكت  نل 
؟) يل ةبسنلاب  اذھ  ىنعم  امف   ، ًاّیقیقح اذھ  ناك  اذإ  )



. ةبوبحم تسل  انأ 
تنا ــ ، ك ةطباھ ــ لا مھ  ــ سألا ة  ــ ينقت ن  ــ لا م ــ ثملا اذ  ــ ي ه ــ ف

فقو ـ مب ـة  طبترم ـي )" نبحت ـا  شرام نأ  ـد  قتعأ ال   )" ـة يئاقلتلا ةر  ـ كفلا
ـة يرھوجلا اھ  ـ تعانق ـا  سيرام تدد  امد حـ ـ نعو ـه.  نیعب

ةرابع تناك   ، "( ةبوبحم تسل  انأ   )" ةجعزملا ةیجازملا  اھتلاحب  ةطبترملا 
. اھتایح يف  فقاوملا  عیمج  ىلع  قبطنت  اھنأ  دقتعت  ةقلطم 

امك ءرملا , نع  ةيرھوجلا  تاعانقلا  ديدحت  ةیفیك  قباسلا  لاثملا  حضويو 
مادختسا نكميو   . ملاعلاو نيرخآلا  لوح  ةيرھوج  تاعانق  كلتمن  اننأ 

ةطباھلا مھسألا  ةینقت 
ليدعت لالخ  نم  ملاعلا  وأ  نيرخآلا  نع  ةيرھوجلا  تاعانقلا  ديدحتل 

. ةلئسألا
نيرخآلا صاخشألا  لوح  تاعانقلا  ديدحت  نكمي   ، لاثملا لیبس  ىلعف 
: لاؤسلا اذھ  حرط  لالخ  نم  ةطباھلا  مھسألا  ةینقت  ةطساوب 
صاخشألل ةبسنلاب  هلوقي -  وأ  اذھ -  ينعي  اذام   ، ًاّیقیقح اذھ  ناك  اذإ  "

". ؟ نيرخآلا
اذھ حرط  لالخ  نم  اھديدحت  نكمي  ملاعلا  نع  تاعانقلا  وأ  تاضارتفالاو 

: لاؤسلا
فیكو ملاعلل  ةبسنلاب  هلوقي -  وأ  اذھ -  ينعي  اذام   ، ًاّیقیقح اذھ  ناك  اذإ  "

". ؟ ریسي
تاعانقلا ديدحتل  ةطباھلا  مھسألا  ةینقت  مادختسا  ىلع  ةلثمأ  يلي  امیفو 

: ملاعلاو نيرخآلا  لوح  ةيرھوجلا 
. ةديدجلا تاعیبملا  صصح  هؤالمزو  كیف  ىقلت  فقوم :

. انأ الإ  صصحلا  هذھب  ءافولا  يف  حجنیس  عیمجلا  ةیئاقلتلا : كیف  ةركف 
: طباھ مھس 

صاخشألل ةبسنلاب  هلوقي -  وأ  اذھ -  ينعي  اذام   ، ًاّیقیقح اذھ  ناك  اذإ  )
(. ؟ نيرخآلا

. يب ةنراقم  لھسأ  ةروصب  لمعلا  زاجنإ  نوعیطتسیس  مھنإ 
صاخشألل ةبسنلاب  هلوقي -  وأ  اذھ -  ينعي  اذام   ، ًاّیقیقح اذھ  ناك  اذإ  )

(. ؟ نيرخآلا

. ينم ةءافك  رثكأ  نورخآلا 
مییقت تاعامتجا  دحأ  لجأ  نم  اھئاعدتساب  اسيرام  فرشم  ماق  فقوم :

. ءادألا
نم ينلصفي  فوس   . ىرخأ ةرم  أطخ  تبكترا  دقل  ةیئاقلتلا : اسيرام  ةركف 

. لمعلا



: طباھ مھس 
فیكو ملاعلل  ةبسنلاب  هلوقي -  وأ  اذھ -  ينعي  اذام   ، ًاّیقیقح اذھ  ناك  اذإ  )

(. ؟ ریسي

. ةئیس رومأ  يل  ثدحت  ام  اًمئاد 
فیكو ملاعلل  ةبسنلاب  هلوقي -  وأ  اذھ -  ينعي  اذام   ، ًاّیقیقح اذھ  ناك  اذإ  "

". ؟ ریسي

. ذؤمو ساق  ملاعلا 
فیكو ملاعلل  ةبسنلاب  هلوقي -  وأ  اذھ -  ينعي  اذام   ، ًاّیقیقح اذھ  ناك  اذإ  "

". ؟ ریسي

. يدض ریسي  ملاعلا 
كسفن لوح  ةيرھوج  تاعانق  ديدحت  يفاكلا  نم  نوكیس  ًانایحأ 

ربخت ام  ةداع  نكلو  ؛  كتایح يف  ةرركتم  ةلكشم  مھف  ىلع  كتدعاسمل 
كسفن لوح  ةيرھوجلا  تاعانقلا 

ملاعلاو نيرخآلا  لوح  ةيرھوجلا  تاعانقلا  ديدحتف   . ةصقلا نم  طقف  اًءزج 
. اًّدج اًجعزم  فقاوملا  دحأ  لعجت  يتلا  بابسألل  كمھف  لمكت  نأ  نكمي 

، لاثملا لیبس  ىلعف 
دق ناك  اذإ  تاعیبملا  ةصح  ةیبلت  يف  لشفلا  نم  اًفوخت  لقأ  كیف  نوكیس 
ةءافك رثكأ  نيرخآلا  صاخشألا  ةيؤرف   . اًضيأ نولشفیس  نيرخآلا  نأ  دقتعا 

هنزح تززع  هنم 
. قئال ریغ  هنأب  هساسحإ  ىلإ  تفاضأو 

،" يدض ریسي  ملاعلا  "، و" ذؤمو ساق  ملاعلا   " نأب اسيرام  يتعانق  نأ  امك 
ةبوعص دجت  تناكف   . زجعلاو بائتكالاب  اھروعش  ىلإ  دیكأتلاب  اتفاضأ  دق 

دھجلا لذب  يف 
يف اھسأر  ىلع  راھني  فوس  ملاعلا  نأب  اھتعانق  ببسب  موي  دعب  اًموي 

دجب لمعلا  يف  رارمتسالا  نإ   ، عقاولا يفف   . دھج نم  تلذب  امھم   ، ةياھنلا
مغرلا ىلع   ، ةایحلا يف 

. اسيرام ةعاجش  ىلع  ًالیلد  ناك   ، ملاعلا لوح  اھتاعانق  نم 
ىدل تروطت  دق  ملاعلا  لوح  ةیبلسلا  تاعانقلا  نأ  موھفملا  نمو 

لظ يف  اوشاع  نيذلا  وأ  ةمدصب  نورمي  وأ  نودھشي  نيذلا  صاخشألا 
نود ةبعص  ةيداصتقا  عاضوأ 

ىلإ اوضرعت  وأ  ةعقوتم  ریغ  ةيوضوف  عاضوأ  لظ  يف  اوأشن  وأ  ةحار 
عون يأ  نم  ةیتایح  براجتل  اوضرعت  وأ  رمتسم  زییمت  لالخ  نم  ءاذيإلا 

ةيذؤم تناك  ام  ًابلاغ  يتلاو 



ن ــ عاو م ــ نألا ك  ــ لتل او  ــ ضرعت نيذ  ــ لا لا  ــ فطألاو  . ةقا ــ وأ ش
با ــ ستكال ة  ــ ضرع ر  ــ ثكأ  ، ود ــ بي ا  ــ میف  ، نونو ــ كي برا  ــ جتلا

نإ ــ ك، ف ــ لذ ع  ــ مو  . ملا ــ علا لو  ــ ةیبل ح ــ ة س ــ يرھوج تاعا  ــ نق
ةيرھوج تاعانق  باستكا  ىلع  دعاست  نأ  نكمي  ةيوقلا  ةیبلسلا  براجتلا 

. نس ةيأ  يف  ةیبلس 
لو ةیبل حـ ـ سلا ـة  يرھوجلا تاعا  ــ نقلا رو  ــ طتت ا  ــ اًم م ــ ئاد  ، لثملا ــ بو
ةرمت مـع ـ سم ةرو  ـ صب ةیبل  وأ سـ ةمدا  تالعا صـ ـ فت نير مـن  ـ خآلا

نإ ـك، فـ يف ـا مـع  نيأر ـا  مك ًانا  ـ يحأو  . نير ـ خآلا
ىلع دعاست  نأ  نكمي  اًّدج  حجان  خأ  ةظحالم  لثم  ةرشابم  ریغ  ةبرجت 
ةیباجيإلا كیف  رظن  ةھجوو   . جاعزنالا ببست  نيرخآلا  نع  رظن  ةھجو  قلخ 

مھنإ  )" نيرخآلا نع 
. عفترملا هقلق  ىوتسم  ریسفت  ىلع  تدعاس   ، "( ءافكأ

ةیبلسو ةیباجيإ  ةيرھوج  تاعانق  ينبت  دیفملا  نم  هنأ  ركذت  مھملا  نم 
امدنع الإ  تالكشم  لثمت  ةیبلسلا ال  ةيرھوجلا  تاعانقلاف  ءاوسلا , ىلع 

دقفن امدنعو  ةتباث  حبصت 
، لثملابو  . ةیباجيإ قرطب  ملاعلاو   ، نيرخآلاو  ، انسفنأ ةيؤر  دنع  ةنورملا 

اندقف اذإ  تالكشم  ةیباجيإلا  ةيرھوجلا  تاعانقلا  لثمت  نأ  نكمملا  نم 
بناوجلا كاردإل  ةنورملا 

لواح اذإ   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . ملاعلاو  ، نيرخآلاو  ، انسفنأل ةیبلسلا 
ىلع فرعتلا  ىلع  اًرداق  نوكت  نأ  دیفملا  نمف   ، كلالغتسا ام  صخش 

. ةیبلسلا صخشلا  اذھ  تاین 
. ًانایحأ ضعت  بالكلا  ضعب  نأب  ًایعاو  نوكت  نأ  دیفملا  نمف 

لمعلا ١٢-١، و١٢-٢، و١٢-٣، و١٢-٤) قاروأ  نيرامتلا (  ضعب  يلي  امیف 
ناك ام  اذإ  رظنا   . ةيرھوجلا كتاعانق  ضعب  فاشتكا  ىلع  كتدعاسمل 

تاعانقلا نع  فشكلا  كنكمي 
تابوعصلا عاونأب  ةطبترملا   ، ملاعلاو  ، نيرخآلاو  ، كسفن لوح  ةيرھوجلا 

ةبوعص تدجو  اذإف   . باتكلا اذھ  كمادختسا  ءانثأ  يف  اھیلع  لمعت  يتلا 
ةعانق ديدحت  يف 

نأ اذ  ــ ي ه ــ نعي د  ــ قف  ، بناو ــ جلا هذ  ــ د ه ــ حأ ي  ــ ة ف ــ يرھوج
عو مـن ـ نلا اذ  ـى هـ لع يو  ـ طنت اھ ال  ـ ترتخا ـي  تلا فقاو  ــ ملا

ًاطي ـ سب اًجھ  ـ نم ـل ١٢-١  معلا ـة  قرو ـد  عُتو ـة.  يرھوجلا تاعا  ـ نقلا
لثمت لمعلا ١٢-٢، و١٢-٣، و١٢-٤  قاروأو   . ةيرھوجلا تاعانقلا  ديدحتل 

نأ كنكميو  ةطباھلا , مھسألا  ةینقت  مدختست  يتلاو  ًالیصفت  رثكأ  جھانم 
نیجھنملا يأ  مكحت 

كتاعانق ديدحت  ىلع  كدعاسي  فوس  ةطباھلا ) مھسألا  جھنم  وأ  طیسبلا  )
. لھسأ ةروصب  ةيرھوجلا 



انأ . ١
نورخآلا . ٢
ملاعلا . ٣

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و / ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا

( ةيوق ةیجازم  ةلاحب  طبترم   ) فقوم

؟ يل ةبسنلاب  ينعي -  وأ  اذھ -  لوقي  اذام 

؟ يل ةبسنلاب  ينعي -  وأ  اذھ -  لوقي  اذام   ، ًاّیقیقح اذھ  ناك  اذإ 

؟ يل ةبسنلاب  ينعي -  وأ  اذھ -  لوقي  اذام   ، ًاّیقیقح اذھ  ناك  اذإ 



؟ يل ةبسنلاب  ينعي -  وأ  اذھ -  لوقي  اذام   ، ًاّیقیقح اذھ  ناك  اذإ 

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا

( ةيوق ةیجازم  ةلاحب  طبترم   ) فقوم

؟ نيرخآلل ةبسنلاب  ينعي -  وأ  اذھ -  لوقي  اذام 

؟ نيرخآلل ةبسنلاب  ينعي -  وأ  اذھ -  لوقي  اذام   ، ًاّیقیقح اذھ  ناك  اذإ 

؟ نيرخآلل ةبسنلاب  ينعي -  وأ  اذھ -  لوقي  اذام   ، ًاّیقیقح اذھ  ناك  اذإ 

؟ نيرخآلل ةبسنلاب  ينعي -  وأ  اذھ -  لوقي  اذام   ، ًاّیقیقح اذھ  ناك  اذإ 

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا



( ةيوق ةیجازم  ةلاحب  طبترم   ) فقوم

)؟ يتایح وأ   ) ملاعلل ةبسنلاب  ينعي -  وأ  اذھ -  لوقي  اذام 

وأ  ) ملاعلل ةبسنلاب  ينعي -  وأ  اذھ -  لوقي  اذام   ، ًاّیقیقح اذھ  ناك  اذإ 
)؟ يتایح

وأ  ) ملاعلل ةبسنلاب  ينعي -  وأ  اذھ -  لوقي  اذام   ، ًاّیقیقح اذھ  ناك  اذإ 
)؟ يتایح

وأ  ) ملاعلل ةبسنلاب  ينعي -  وأ  اذھ -  لوقي  اذام   ، ًاّیقیقح اذھ  ناك  اذإ 
)؟ يتایح

خسن لیمحت  وأ   / ةروصم و ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(.. تايوتحملا
مھ فـي ـ ست ـي  تلا ـة  يرھوجلا تاعا  ـ نقلا لو  ــ صأ تنا  ــ ا ك ــ ًاّيأو م

ـل صفلا اذ  نایلا مـن هـ ـ تلا نام  ـ سقلا ـك  ملعي فو  ، سـ كجا ـ عزإ
نا ـا، كـ سيرام ـى  لإ ةب  ـ سنلاب ـا.  هرییغتل تایجھ  ـ نم

مل ملاعلا  نأ  ةيؤر  ملعتت  نأ  ةيرھوجلا  اھتاعانق  يف  رییغت  ثادحإ  ىنعم 
نإ  . ديرت امك  رومألا  ریست  تناك  ًانایحأ  هنأو   ، اًملؤمو ًابعص  اًمئاد  نكي 

نكمي رومألا  نأب  ةعانقلا 



ءد ـ بلا ـى  لع ـا  سيرام تعج  ــ د ش ــ يرت ا  ــ مك ري  ــ ست نأ  ًانا  ــ يحأ
ـي كل اھ  ـ يلع دا  ـ متعالا اھ  ـ نكمي تا  ـ ئیبو تا  ـ قالع ـث عـن  حبلا فـي 

اذ مادخت هـ ـ سا ـت  ملعت ثـم  رارمت , ـ ساب معد  ـ لا ـى  قلتت
يف بعصألا  فقاوملاو  تاقالعلا  عم  فیكتلا  ىلع  اھتدعاسمل  معدلا 

ةيرھوجلا تاعانقلا  يف  ریغتلا  ينعي  ناك   ، كیف ىلإ  ةبسنلابو   . اھتایح
لوح اضرلاب  روعشلا  ملعت 

ةیضرأ ةيؤر  ملعت  نم  كیف  دافتسا  امك  لضفألا ."  " نوكي امدنع ال  هسفن 
". ماتلا لشفلل   " ضرعتلاو ةیلضفألا "  " قیقحت نیب  ةكرتشم 

ةيرھوجلا تاعانقلا  رابتخا 
راكفألا رابتخال  راكفألا  تالجس  انمدختسا  املثم  اًمامت   ، هنأ دقتعت  امبر 
ةلدألا عمج  لالخ  نم  ةيرھوجلا  تاعانقلا  رابتخا  انناكمإب   ، ةیئاقلتلا

ةمعادلا ریغو  ةمعادلا 
ةبسنلاب ةدیج  ةروصب  حجني  جھنملا ال  اذھ  نإ   . ةيرھوجلا تاعانقلل 
ةعانقلا ةسدع  لالخ  نم  انبراجت  ىرن  اننألف   . ةيرھوجلا تاعانقلل 

ام ةداع  اننإف   ، ةطشنلا ةيرھوجلا 
. ةيرھوجلا ةعانقلا  هذھ  معدت  يتلا ال  براجتلا  قدصن -  وأ  ظحالن -  ال 

امدنعو ةبوبحم , ریغ  اھنأ  دقتعت  اسيرام  تناك   ، لاثملا لیبس  ىلعف 
اھاقلتت تناك  يتلا  تاوعدلا  لثم  ةلدأ  ردقت  مل   ، ةركفلا هذھ  رابتخا  تلواح 

نيرخآلا نم  لمعلا  يف 
دنع اھئالمز  نم  هاقلتت  تناك  يذلا  ئفادلا  بیحرتلا  وأ  ءادغلا  لوانتل 
ريدقتلا وأ  اھلافطأ  نم  هاقلتت  تناك  يذلا  بحلا  وأ  لمعلا  ىلإ  اھلوصو 

 - اھئاقدصأ نم  ریبكلا 
ریشي اًّمھم  ًالیلد  اذھ  ناك   . اھل مھبح  ىدمب  اھنوربخي  اوناك  امدنع  ىتح 

: اھسفنل لوقت  تناك  اھنأل  ؛  هتلھاجت اھنكلو   ، ةبوبحم اسيرام  نأ  ىلإ 
نورعشي طقف  مھنإ  "

ىدحإ نوكت  امدنعف  دعب ." يننوفرعي  مل  مھنإ   " وأ يلایح " ةقفشلاب 
ىشامتت يكل  انبراجت  هوشن  اننإف   ، ةطشن ةیبلسلا  ةيرھوجلا  تاعانقلا 

. ةعانقلا عم 
اًم مـا ـ ئاد  ، ةیبل ـ سلا ـة  يرھوجلا انتاعا  ــ نق را  ــ بتخا ن  ــ ًالد م ــ بو

دو ةديد نـ ـة جـ يرھوج تاعا  ـ نق ديد  ـ حت ( ١  ) ـد يفملا نو مـن  ـ كي
تاعا ـ نقلا ـك  لت معد  ـة لـ لدأ ـث عـن  حبلا ، و(٢ ) اھ ـ ينبت

ة ــ يؤر ة  ــ صرف ا  ــ نل ر  ــ فوي اذ  ــ هو ا.  ــ هزيزعت وأ  ةديد  ــ جلا ة  ــ يرھوجلا
ري ــ ثكلا كا  ــ نھ نأ  اند  ــ جو اذإو   . ةديد ــ قر ج ــ طب ة  ــ يتایحلا انبرا  ــ جت

ة ــ يرھوجلا انتاعا  ــ نق معد  ــ ي ت ــ تلا ة  ــ لدألا ن  ــ م
نم صلختلا  ىلإ  جاتحن  اننإ ال   . اھقيدصت يف  أدبن  فوسف   ، ةديدجلا
ةديدجلا ةيرھوجلا  انتعانق  نوكت  امدنعف   . ةیبلسلا ةيرھوجلا  انتاعانق 



ةيرھوجلا انتاعانق  ةوقب 
تاعانقلاف  . انریكفت يف  ةنورم  رثكأ  نوكن  نأ  نكمي  اننإف   ، ةیبلسلا

نأ نم  ًالدب   ، طشنت نأ  حجرملا  نم  هنیعب  فقومل  ةمءالم  رثكألا  ةيرھوجلا 
نم انبراجت  اًمئاد  مھفن 

. ةیبلسلا ةيرھوجلا  انتاعانق  لالخ 
ةديدجلا ةيرھوجلا  تاعانقلا  ديدحت 

ةليدب ةعانقك   ، "( ةبوبحم انأ   )" ةديدج ةيرھوج  ةعانق  ديدحت  ةزیم  نإ 
نمكت  ، "( ةبوبحم ریغ  انأ   )" ةیبلس ةيرھوج  ةعانق  رییغتو  رابتخا  ةلواحمل 

نم جوز  دوجو  نأ  يف 
ا ــ میف ر  ــ بكأ ة  ــ نورمب ع  ــ تمتلا ا  ــ نل حي  ــ تي ة  ــ يرھوجلا تاعا  ــ نقلا

ى ــ لع اندعا  ــ ست قر  ــ طب برا  ــ جتلا انمھ  ــ فو ا  ــ نریكفت ص  ــ خي
ـة عانق تنا  اذإ كـ . فـ ةداع ـ سلاو ـا  ضرلا ن  ــ د م ــ يزم قي  ــ قحت
اھیلإ رظنُیس  انبراجت  بلغأ  نإف   ، تقولا لاوط  ةطشان  ةدحاو  ةيرھوج 

كلذ نم  ًالدب  انيدل  نوكي  امدنع  نكلو  ؛  ةيرھوجلا ةعانقلا  هذھ  ةسدع  ربع 
نیتعانق نیب  نزاوت 

مییقت اننكمي  نیتعانق  دوجو  عم  مامتھالل : ریثم  رمأ  ثدحي   ، نیتيرھوج
ةروصب فقوملا  عم  ىشامتت  نیتعانقلا  نم  يأ  ةيؤرو  ربكأ  ةنورمب  انبراجت 

امدنع هنأ  امك  لضفأ ,
ةعومجم لبقتو -  مھف -  اننكمي   ، ةنزاوتم ةيرھوج  تاعانق  انيدل  نوكت 

امدنع  ، لاثملا لیبس  ىلعف   . لضفأ ةروصب  ةیتایحلا  انبراجت  نم  ةعونتم 
ىلإ لمعلا  ءالمز  مستبا 

ةبرجت هرابتعاب  هعم  لماعتتو  رمألا  اذھ  لبقتت  نأ  تعاطتسا   ، اسيرام
بحلاب ةصاخلا  ةيرھوجلا  اھتاعانق  لالخ  هحیشرت  نود   ، ةیباجيإ

ةطاسبب تنكمتف   . ةیھاركلاو
. فیطل لعافتب  عاتمتسالا  نم 

نإف  ، رومألل انتيؤر  ةیفیك  صخي  امیف  ربكأ  ةنورمب  انديوزت  ىلإ  ةفاضإلاب 
ةلوھسب ةیباجيإلا  براجتلا  ركذت  انل  حیتي  ةديدج  ةيرھوج  تاعانق  ديدحت 

نكي مل  اذإف   . ربكأ
نيزخت ةيواح  دوجو  ًالیلق  هبشي  رمألا  نإف   ، ةیباجيإ ةيرھوج  ةعانق  انيدل 
لخادب ةیباجيإلا ) براجتلا   ) لئاسلا بص  اننكمیف   . لفسألاب بقث  تاذ 

هب عاتمتسالاو  ةيواحلا 
ةعانق ديدحتو   . دقفُيو برستي  ام  ناعرس  لئاسلا  نكلو   ، ةریصق ةرتفل 

. ةیباجيإلا براجتلا  كلت  نيزختل  ةديدج  ةيواح  عنصي  ةديدج  ةيرھوج 
ةعانق دوجو  درجمبو 

ةرتفل ةیباجيإلا  انبراجت  ركذتو   ، نيزختو  ، مانتغا اننكمي   ، ةديدج ةيرھوج 
ظافحلاو ربكأ  ةداعسب  روعشلا  ىلع  اندعاسي  اذھو   . تقولا نم  ةليوط 



. روعشلا اذھ  ىلع 
ریغ انأ   " ةیبلسلا ةيرھوجلا  ةعانقلا  تناك  اذإ   ، لاثملا لیبس  ىلعف 
قایسلا اذھ  يف  مھفُي  فوس  ثدحیس  ام  ًاّيأ  نإف   ، اًمئاد ةطشن  ةبوبحم "

. ةيواحلا كلت  يف  نزخُیسو 
ا، ــ سيرام نو  ــ بحي سا  ــ نلا نأ  اد  ــ امد ب ــ نع ى  ــ تح ه  ــ نأ ركذ  ــ ت

ـة يرھوجلا اھ  ـ تعانق مءال مـع  ـ تت ـي  كل اھ  ــ تبرجت تھو  ــ اھ ش ــ نإف
وأ يلایح " ةقف  ـ شلاب نورع  ـ شي ـط  قف مھ  ـ نإ ", " ـة بوبحم ري  ـا غـ نأ "

ةسدع لالخ  نم  الإ  ملاعلا  ىرت  نكت  مل  اھنألو  دعب ." ينوفرعي  مل  مھنإ  "
ریغ انأ   " ةيواح يف  اھبراجت  لك  تعضو  دقف   ، ةیبلسلا ةيرھوجلا  اھتعانق 

". ةبوبحم
ا ــ نأ  " ا ــ هادؤم ةديد  ــ ة ج ــ يرھوج ة  ــ عانق ا  ــ سيرام تب  ــ ستكا اذإ  ــ ف
ـة عانقلا ك  ــ لت مادخت  ــ سال را  ــ يخلا اھيد  ــ نوكي ل ــ ة"، س ــ بوبحم

، مـع تقو ـ لا رور  ـ مبو  . اھ ـ نيزختو برا  ـ جتلا مھ  ـ فل
ةعانق نإف   ،" ةبوبحم انأ   " ةيواح يف  براجتلا  نم  ديزملاو  ديزملا  نيزخت 

. ةوق دادزت  فوس  ةديدجلا  ةيرھوجلا  اسيرام 
ةعانقلل ضیقنلا  يھ  ةديدجلا  ةيرھوجلا  ةعانقلا  نوكت  ام  ًانایحأ 

انأ  " نم اھتعانق  اسيرام  تلوح   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . ةیلوألا ةيرھوجلا 
". ةبوبحم انأ   " ىلإ ةبوبحم " ریغ 

تناك اھنكلو  ؛  عیمجلا اھبحي  نأ  عقوتت  تناك  اھنأ  ةعانقلا  هذھ  ينعت  الو 
اھبحأ ءاوس   ، ةدیجلا تامسلا  نم  ریثكلا  اھيدلو  ةبوبحم  اھنأ  طقف  ينعت 

يفو وأ ال.  سانلا 
ةعانق ىلإ  ةقلطم  ةعانق  ةديدج  ةيرھوج  ةعانق  ریغت  دق   ، ىرخأ نایحأ 
نوببسیس سانلا   " اھتعانق اسيرام  تریغ   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . ةدیقم

نأ مغر   " ىلإ ررضلا " يل 
نایحأ يفو  ءامركو ." ءامحر  سانلا  مظعم  نإف   ، نوذؤم سانلا  ضعب 

ىلعف  . اًمامت فلتخم  روظنم  نم  ةبرجت  ةيرھوج  ةعانق  میقت  امبر   ، ىرخأ
لوح  ، لاثملا لیبس 

ىلإ لضفألا "  " نوكي نأ  ىلع  نافقوتي  هتمیقو  هحاجن  نأب  هتعانق  كیف 
. هئادأ ةدوج  نع  رظنلا  فرصب  لوبقم  هنأب  ةعانق 

ـل. بقت ةر  ـ ظن ةديد  ـ جلا ـة  يرھوجلا ـة  عانقلا نم  ـ ضتت فو  ًانا سـ ــ يحأ
ـة يرھوج ـة  عانق لو مـن  ـ حتلا را  ـ تخت ـا  مبر  ، لا ـ ثملا لیب  ـى سـ لعف

ـى لإ ـة " قثلاب نيريد  ري جـ سا غـ ـ نلا  " اھدا ـ فم
رداق يننأل  ؛  ةقثلاب نيريدج  ریغ  سانلا  ناك  اذإ  سأب  ال   " اھدافم ىرخأ 
ةيرھوج ةعانق  كدعاست  ةلاحلا  هذھ  يفف  رمألا ." عم  لماعتلا  عیطتسأو 

كسفن نع  ةیباجيإ 
ا ــ مكو  . نير ــ خآلا لو  ــ ةیبل ح ــ ة س ــ يرھوج ة  ــ عانق ل  ــ بقت ى  ــ لع



ة ــ يرھوجلا ة  ــ عانقلا يو  ــ طنت ة، ال  ــ لثمألا ك  ــ لت ي  ــ رھ ف ــ ظي
ـل مـن ثم  ) ـة ضیقن ـة  ملك ـى  لإ لو  ـ حت ى  ــ لع اًم  ــ ئاد ةديد  ــ جلا
تلعف امك   ، ةديدج ةملك  ىلإ  لوحتت  دقف  ةبوبحم .)"  " ىلإ ةھوركم " "

ىلإ نيذؤم "  " نم نيرخآلا  نع  اھرظن  ةھجو  رییغت  صخي  امیف  اسيرام 
وأ نيءاطعمو " ءامحر  "

ميدع  " نم هسفن  نع  ةيرھوجلا  هتعانق  رییغت  صخي  امیف  كیف  لعف  امك 
". لوبقم  " ىلإ ةمیقلا "

نم لمعلا  قاروأ  يف  اھتددح  يتلا  ةیبلسلا  ةيرھوجلا  تاعانقلا  صحفا 
ةعانقلا اھرابتعاب  تاعانقلا  كلت  نم  ةدحاو  نأ  ظحالت  لھ  ىلإ ١٢-٤ .  ١٢-١

نوكت ام  ةداع  يتلا 
امیف ةیبلسلا  ةيرھوجلا  ةعانقلا  طخ  ىلع  اھبتكا  ؟  كتایح يف  ةطشن 

. يلي
ام دسجت  يتلا  تاملكلا  وأ  ةملكلا  ام   . ةديدج ةيرھوج  ةعانق  ددح  نآلاو 

؟ رمألا اذھ  صوصخب  هیف  ركفت  نأ  دوت 

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
ث ــ حبلا د  ــ يرت فو  ــ ، س ةديد ــ ة ج ــ يرھوج تاعا  ــ نق ديد  ــ حت در  ــ جمب

تقو ــ لا ض  ــ عب ب  ــ لطتي فو  ــ ر س ــ مألا نأل  ؛  اھمعد ــ ة ل ــ لدأ ن  ــ ع
تاعا ـ نقلا ـك  لت قيد  ــ صت ن  ــ ن م ــ كمتت نأ  ل  ــ بق

ةيرھوجلا كتاعانق  ًاّیلاح  اھب  قدصت  يتلا  ةوقلاب  ةديدجلا  ةيرھوجلا 
براجتلا ةظحالم  ةیفیك  ملعتت  فوس   ، يلاتلا مسقلا  يفو   . ةیبلسلا

عیطتست ثیحب  ؛  اھئارجإو
. ةديدجلا ةيرھوجلا  كتاعانق  زيزعت  يف  ءدبلا 

ةديدجلا ةيرھوجلا  تاعانقلا  زيزعت 



: ةديدج ةيرھوج  ةعانق 
: ةديدجلا يتعانق  معدت  براجت  وأ  ةلدأ 
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خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا

كتعا ـ نقب ـك  تقث میي  ـ قت ـد  يفملا ، مـن  كتاعا ـ نق ریي  ـ غت ىد  ـع مـ بتتل
ـل صفلا مدخت فـي  ـ سُملا كلذ  هبا لـ ـ شم سا  ـ يقم ـى  لع ةديد  ـ جلا

لیب ـى سـ لعف ـة.  يجازملا كتالا  میي حـ ـ قتل ثلا  ـ ثلا
ملو  ، ةبوبحم اھنأب  دیفت  يتلا  ةعانقلا  ىلإ  رظنلا  اسيرام  تأدب   ، لاثملا
اھتبحم سایقم  ادب  كلذلو  ؛  قالطإلا ىلع  اھیلع  قبطنت  اھنأ  دقتعت  نكت 

: يلي امك 
ةبوبحم اھنأ 

اھتعانقل لمعلا ١٢-٦ ) ةقرو   ) ةيرھوجلا اھتعانق  لجس  لامكإ  دعبو 
: اذكھ اسيرام  سایقم  ادب   ، عیباسأ ةدمل ١٠  ةديدجلا 

ةبوبحم اھنأ 

اًّدج اًّمھم  ناك  دقف   ، كل ةبسنلاب  اًریغص  اًرییغت  ودبي  دق  اذھ  نأ  مغرو 
يتلا اھتایح  يف  ىلوألا  ةرملا  يھ  هذھ  تناك  دقف   . اسيرام ىلإ  ةبسنلاب 

. ةبوبحم اھنأب  اھیف  ترعش 
روعشلا يف  ءدبلا  اھل  حاتأ  اھتبحمب  ةقثلا  نم  ریغصلا  ردقلا  اذھ  ىتحو 

ةریغصلا تاراشإلا  تعبتتو  اھئاقدصأو , اھلافطأ  نع  رداصلا  بحلاب 
رادم ىلع  اھتبحمل  ةریبكلاو 

اًمئاد تناك  يتلا  ةیباجيإلا  براجتلا  نم  ديزملاو  ديزملا  ظحالت  تأدبو   ، ماع
وأ اھطقست  تناك  وأ  طق  اھظحالت  نكت  مل  نكلو   ، اھتایح نم  اًءزج  لكشت 

. يضاملا يف  اھھوشت 



اسيرام ترعش   ، اھريدقتو ةیباجيإلا  براجتلا  كلت  ةظحالم  تأدب  امدنعو 
. اھتاقالع لخادبو  اھسفن  لخادب  ةداعسلاو  حرفلا  نم  ربكأ  ردقب 

 

 : ةديدج ةيرھوج  ةعانق 
يتعانقب ةقثلا  تامییقت 

: خيراتلا

: خيراتلا

: خيراتلا

: خيراتلا

: خيراتلا

: خيراتلا

: خيراتلا

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
لمعلا ١٢-٦، و١٢-٧، يتقرو  ىلع  براجتلا  نم  ديزملا  لجست  امدنع 

حبصت نأ  حجرملا  نمف   ، لصفلا اذھ  يف  ةیقبتملا  نيرامتلا  يرجتو 
رثكأ ةديدجلا  ةيرھوجلا  كتعانق 

ةداع ةديدجلا  ةيرھوجلا  كتعانقب  ةقثلا  باستكاو   . كل ةبسنلاب  ةیقادصم 



كتقث تامییقت  تدادزا  اذإ  طابحإلاب  رعشت  كلذل ال  ؛  اًروھش بلطتت  ام 
 - اًّدج ةئیطب  ةریتوب 

تدادزا ـا  ملكو ـة.  ليوط ةر  ـ تفل ةد  ـ حاو ة  ــ عقب ي  ــ ت ف ــ لظ ى  ــ تح وأ 
تداز  ، ةديد ـ جلا كتعا  ـ نق معد  اھ لـ ـ بتكتو اھ  ـ ظحالت ـي  تلا برا  ـ جتلا

. اھ ـة بـ قثلا با  ـ ستكا أد فـي  ـ بت نأ  ـة  يلامتحا
براجتلا نم  ديزملاو  ديزملا  ةيؤر  كیلع  لھسي  ام  ةداع   ، تقولا رورمبو 

. ةایحلا يف  كتداعسو  كاضر  نم  ديزي  نأ  نكمي  يذلا  رمألا  وھو   ، ةیباجيإلا
. ةديدجلا ةيرھوجلا  كتعانقب  اًقثاو ١٠٠٪  نوكت  نأ  يرورضلا  نم  سیل 
مھتقث لصت  امدنع  نسحتلاب  روعشلاب  نوأدبي  سانلا  ةیبلاغ   ، عقاولا يف 

ىلإ ةديدجلا  ةعانقلاب 
سیياقملا ىلع  كسفن  مییقت  دنعو   . سایقملا ىلع  ةطسوتم  ةطقن 

حاجن زارحإ  دنع  كسفنب  دیشت  نأ  نم  دكأت  لمعلا ١٢-٧،  ةقرو  يف  ةدراولا 
. مدقت وأ  يئزج 

كولسلا يف  ةیباجيإلا  تاریغتلا  مییقتل  سیياقم  مادختسا  كیف :
انسرام اذإ  ربكأ  ةعرسب  ةديدجلا  ةيرھوجلا  انتاعانق  زيزعت  اننكمي  ًانایحأ 

ةيرھوجلا انتاعانق  عم  ةقستم  تارییغت  انيرجأ  وأ  ةديدج  تایكولس 
لیبس ىلعف   . ةديدجلا

هتداجإ ىدم  نع  رظنلا  فرصب   ، ًالوبقم ناك  هنأب  عانتقالا  كیف  دارأ   ، لاثملا
" لشفي  " ناك امدنع  جاعزنالاب  رعشي  ناك  هنأ  ظحال  دقو   . ءایشألا لعف  يف 

وأ ال ام  ءيش  يف 
هنأ كیف  ىلإ  ةبسنلاب  يقطنملا  نم  ناكو   . ةیلاثم ةروصب  ةمھم  زجني 
وأ لمعلا  يف  ةمھم  زاجنإ  لوح  اضرلاب  روعشلا  نم  نكمتي  نأ  بجي 

. ةیلاثملا ىلإ  ىقرت  ةروصب ال  لزنملا 
وأ بنذ  ـ لاب رع  ـ شي نأ  ـب  جي ـه ال  نأ ن  ــ اًد م ــ كأتم ن  ــ كي م  ــ ه ل ــ نكلو

وھ لـم . فـ يدو ـه، جـ تجوز ـه  جو ًاب فـي  ـ ضغ ـر  جفنا ـا  ملك ضا  ـ عتمالا
نا ـ كو  ، ةرو ـ صلا هذھ  فر بـ ـ صتلا ـد  يري ـن  كي

هتایحل ةرمدم  تناك  هبضغ  تابون  هنأل  ؛  ةلكشم لثمي  هبضغ  نأ  فرعي 
بضاغلا هكولس  رییغت  نم  نكمت  اذإ  هنأ  فرعو  هتاذل , هريدقتو  ةیجوزلا 



هنإف  ، ةیباجيإ ةروصب 
ناك هنأ  كلذ  نم  مھألاو   . ربكأ ةجردب  لوبقم  هنأب  هسفن  ةيؤر  يف  أدبیس 

. هتجوز عم  هتقالع  نسحي  فوس  كولسلا  اذھ  رییغت  نأ  نم  اًدكأتم 
نأ دارأ  دقف   . بضغلاب رعشي  ناك  امدنع  هكولس  رییغتل  اًفدھ  كیف  عضو 

. ةيديدھت تاملك  وأ  تایكولس  مادختسا  مدعو  هكولس  يف  اًمكحتم  ىقبي 
دارأ  ، كلذ نم  ًالدبو 

. ةمرتحم ةروصب  تافالخلا  اشقاني  نأو  يدوجب , لاصتا  ىلع  ىقبي  نأ 
، امھفالخ دنع  ىتح  يدوج  ىلإ  رثكأ  عامتسالا  دارأ  هنأ  اذھ  ىنعم  ناكو 

نع ریبعتلا  دارأ  هنأ  امك 
ىلإ علطتلا  ىلإ  لیمي  ناك  هنألو   . هتجوز داقتنا  نود  ةمساح  ةروصب  هئارآ 

ىلإ هعلطت  ضفخل  مییقت  سیياقم  مادختسا  كیف  ملعت   ، ةیلاثملا
، لاثملا لیبس  ىلعف   . ةیلاثملا

ل ــ معلا ي  ــ هب ف ــ ضغ ِمّي  ــ قي نأ  ك  ــ يف مي  ــ لعتب جلا  ــ عملا ما  ــ ق
سا ـ يقملاو ـب ." ضغلا ي  ــ م ف ــ كحتلا  " سا ــ يقم ى  ــ لع لزن  ــ ملاو

ءا ـ نثأ هب فـي  ـ ضغ ـه فـي  مكحت ـك " يف  " مَّي في قـ رھ كـ ـ ظي يلا  ـ تلا
. يدوج عم  شاقنلا 

هنأ امك   . تارم ةدع  هتوص  عفرو  اًجعزنم  كیف  حبصأ   ، شاقنلا ءانثأ  يف 
كرتي وأ  يدوج  دقتني  مل  هنكلو   . ةدحاو ةرم  هدي  ةضبقب  ةلواطلا  برض 

ةيأب فرصتي  وأ  لزنملا 
ةحارتسا ذخأو  عوضوملا  ىلع  اًزكرم  لظ  دقف   . ةيديدھت ربتعت  ةقيرط 

. ةرطیسلا نع  جورخلا  يف  هبضغ  أدب  امدنع  أدھي  يكل  قئاقد  ثالث  ةدمل 
يف لشف "  " هنأب شاقنلا  ىلع  مكحي  ناك   ، هبراجت مییقت  ملعتي  نأ  لبق 

ةیلاثم ةروصب  هبضغ  يف  اًمكحتم  نكي  مل  هنأل  ؛  بضغلا يف  مكحتلا 
هذھ مییقتو   . تقولا لاوط 

ناك امبرو  كیف  طابحإ  يف  ببستیس  ناك  ةلشاف  اھرابتعاب  ةبرجتلا 
مادختساف  . بضاغلا هكولس  يف  مكحتلا  ملعت  لوح  هسأي  نم  ديزیس 

؛ كیف رظن  ةھجو  رَّیغ  سایقملا 
ةبسنب ٧٥٪ اًحجان  ناك  دقف  ًالشاف :"  " نكي مل  هنأ  ىري  نأ  عاطتساف 
هنإف  ، اًّدج ًابضاغ  ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلعو  رفص ٪.  ةبسنب  اًحجان  سیلو 

وأ بحسني  وأ  رجفني  مل 
رومألا نع  كلذك  اھیلإ  ثدحتو   ، هتلاق ام  ىلإ  عمتسا  دقف   . يدوج يذؤي 
ىلإ ةدوعلا  عاطتسا   ، هبضغ ديازت  امدنع  ىتحو   . هل ةبسنلاب  ةمھملا 

ةحارتسا ذخأ  دعب  شاقنلا 
تناك هدوھج  نأ  يدوجو  وھ  ربتعا   ، بابسألا هذھلو   . قئاقد ثالث  ةدمل 
هحاجن كاردإ  نإ   . ةیلاثملا ىلإ  ىقري  اًمكحت ال  رھظأ  هنأ  مغر   ، ةيدجم



هنأ كیف  ىلإ  رھظأ  يئزجلا 
ةروصب هلعفي  ناك  ام  لوح  اضرلاب  روعشلا  ىلع  هدعاسو  اًمدقت  زرحي  ناك 

. ةدیج
, كتایح يف  هسفن  ردقلاب  اًدیفم  نوكي  امبر  سایقم  ىلع  كبراجت  مییقتو 
وأ اھتبرجت  ىلإ  لیمت  براجت  وأ  اھثادحإ  لواحت  تارییغت  كيدل  تناك  اذإف 

اھرابتعاب اھیلإ  رظنلا 
. سایقم ىلع  اھمییقت  لواح   ، ًاّیلاثم اھیف  كؤادأ  نكي  مل  اذإ  تاقافخإ " "

ةیباجيإلا بناوجلا  ىلع  كزیكرتل  ةجیتن  ثدحي  يذلا  قرافلا  لمأتو 
نم ًالدب   ، كتبرجتل ةیئزجلا 

. ةیبلسلا بناوجلا  ىلإ  طقف  رظنلا 

: همیقأ يذلا  كولسلا  فقوملا :

: همیقأ يذلا  كولسلا  فقوملا :

: همیقأ يذلا  كولسلا  فقوملا :

: همیقأ يذلا  كولسلا  فقوملا :



: همیقأ يذلا  كولسلا  فقوملا :

: همیقأ يذلا  كولسلا  فقوملا :

: صخلملا
خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
ةیكولس براجت  ةطساوب  ةيرھوجلا  تاعانقلا  ديدحت 

رابتخال ةیكولسلا  براجتلا  مادختسا  تملعت   ، رشع يداحلا  لصفلا  يف 
ىلع اًضيأ  ةیكولسلا  براجتلا  دعاست  نأ  نكميو  ةنیفدلا , كتاضارتفا 

ةيرھوجلا كتاعانق  زيزعت 
نم ةديدج  ةيرھوج  ةعانق  يف  ةقثلا  باستكا  بعصلا  نمف   . ةديدجلا

الإ ةديدج  ةيرھوج  ةعانقب  انتقث  ديزت  ام ال  ةداعف   . اھیف ریكفتلا  درجم  لالخ 
ةبرجت يف  ءدبلا  دعب 

لیبس ىلعف   . ةديدجلا ةيرھوجلا  ةعانقلاب  ةطبترم  ةديدج  تایكولس 
نأ دعب  الإ  هبضغ  يف  مكحتلا  ىلع  هتردقب  ةقثلا  كیف  بستكي  مل   ، لاثملا

تایكولسلا ةبرجت  يف  أدب 
. هبضغ يف  اًمكحتم  ءاقبلا  ىلع  هتدعاس  يتلا 

ةميدعو ةلوبقم  ریغ  اھرابتعاب  اھسفن  ىلإ  الراك  ىعدُت   ، ةأرما رظنت  تناك 
ام اًمئاد  تناك  كلذلو  ؛  اھنم ةیمھأ  رثكأ  نيرخآلا  نأ  دقتعت  تناكو  ةیمھألا ,

هديري ام  لعفت 
امك اھتاجایتحا , نم  ىلعأ  ةبترم  يف  مھتاجایتحا  عضت  تناكو  نورخآلا 

جاعزنالاب رعشت  تناك  اھنأل   ، اھتاقالع يف  تاعازنلا  بنجتت  تناك  اھنأ 
نورخآلا ءاتسي  امدنع 

، عازن ـع  قو ـا  ملك ـه  نأل ؛  صا ـو خـ حن ـى  لع اًحیح  اذ صـ نا هـ ــ . ك اھ ــ نم
. ديد ـ شلا نزحلا  رع بـ ـ شت تنا  ـ كو ـا،  هؤطخ ـأ  طخلا نأ  ضر  ـ تفت تنا  كـ

مادخت ـ سا اًمد فـي  ـت قـ ضم امد  ـ نعو
: يھو  ، ةديدج ةيرھوج  تاعانق  ثالث  زيزعت  ديرت  اھنأ  تررق   ، لمعلا قاروأ 

صاخشألا نأل   ، تاقالعلا يف  يعیبط  عازنلا  "، و" اًضيأ ةمھم  يتاجایتحا  "
نوديري نیفلتخملا 

، جاعزنالاب روعشلا  تلمحتو  يسفن  نع  تعفاد  اذإ  "، و" ةفلتخم ءایشأ 
وأ ةدحاو  ءارجإ  تررقو  ليوطلا ." ىدملا  ىلع  نسحتلاب  رعشأ  فوسف 

ةیكولس براجت  نم  رثكأ 
: موي لك  ةعونتم 

". يسفن نع  عفادأو  ديرأ  ام  ىلإ  هبتنأ  فوس  . " ١



فوسو يرظن , ةھجو  نع  ربعأ  فوس   ، ام صخش  عم  فلتخأ  امدنع  . " ٢
بنجت درجمل  رخآ  صخش  عم  طسو  لح  ىلإ  لصوتأو  يجاعزنا  لمحتأ 

". عازنلا
". يل ةبسنلاب  اًّمھم  اًئیش  لعفأ  يكل  موي  لك  تقولا  ضعب  قفنأ  فوس  . " ٣

ةديدجلاو ةميدقلا  ةيرھوجلا  اھتاعانق  ىلإ  اًدانتسا  تاعقوت  الراك  تعضو 
ةيرھوجلا اھتاعانق  تعقوت  دقو   . براجتلا كلت  يف  ثدحیس  ام  لوح 

سانلا نأب  ةميدقلا 
رعشت فوسو   ، رومألا هذھ  لعفت  امدنع  اھنودقتني  وأ  نوجعزني  فوس 

دق هنأ  نم  مغرلا  ىلع  هنأ  ةديدجلا  ةيرھوجلا  اھتاعانق  تعقوتو   . نزحلاب
جاعزنا كانھ  نوكي 

ىدملا ىلع  اھسفن  نع  اضرلاب  رعشتس  اھنإف   ، ریصقلا ىدملا  ىلع 
. ليوطلا

نوبرقملا اھؤاقدصأ  هنظي  دق  امم  صاخ  وحن  ىلع  ةفوختم  تناك  املو 
تسرام دقف  ؛  تارییغتلا كلت  ءارجإب  تماق  اذإ  اھلایح  اھتلئاع  دارفأو 

ةلیلقلا عیباسألا  يف  اھبراجت 
هذھب تفرصت  امدنع  رومأ  ةدع  الراك  تشھدأ  دقو  ءابرغلا , عم  ىلوألا 

. مھتلباق نيذلا  ددجلا  صاخشألاو   ، نیعئابلاو  ، رجاتملا باحصأ  عم  قرطلا 
سكعلا ىلعو   ، ًالوأ

در ىتح   ، ودبي امیف   ، سانلا نع  ردصي  مل  نایحألا  بلغأ  يف   ، اھتاعقوت نم 
اودر سانلا  ضعب  نإ  لب   . ديرت ام  تحضوأو  اھسفن  نع  تعفاد  امدنع  لعف 

اولاقو دیيأتب 
". نيدصقت ام  مھفأ  نأ  يننكمي   ، هوأ : " لثم اًرومأ 

ءد فـي ـ بلا الرا  ترر كـ ــ ، ق ةعج ــ شملا جئا  ــ تنلا هذ  ــ ةط ه ــ ساوبو
ـي فو  . اھئاقد ـ صأو اھ  ـ تلئاع ةھبا مـع  ـ شم ةیكول  برا سـ ـ جت ءار  ـ جإ

وأ ـة  يباجيإ اًدودر  ًانا  ـ يحأ ـت  قلت  ، تا ـ قالعلا هذ  هـ
ءيشلا ضعب  اوجعزنا  دق  ةلئاعلا  دارفأ  ضعب  نأ  تظحال  اھنكلو   ، ةدياحم
تشھدنا  ، اھسفن نع  عافدلا  تلصاو  امدنعو   . اھفقوم نع  تعفاد  امدنع 

هنأ نم  الراك 
ترعش ام  ًانایحأ  اھنإف   ، ةيادبلا يف  جاعزنالاب  اھروعش  نم  مغرلا  ىلع 

هنأ ال كردت  تأدب  دقل   . فالخلا ةلصاوم  دنع  ىتح  ام  ٍّدح  ىلإ  نسحتلاب 
نع ریبعتلا  نم  سأب 

وأ لـم ة  ــ لئاعلا دار  ــ فأ ل  ــ اھ ك ــ عم ق  ــ فتا ءاو  ــ ، س اھ ــ تاجایتحا
ـر بعتو ـة  لوبقم نو  ـ كت نأ  ـن  كمملا اھ مـن  ـ نأ ـت  كردأ ـا  مك او , ـ قفتي

ـق فتي امد ال  ـ نع ـى  تح  ، ةمھ اھ مـ ـ تاجایتحا نأ  عـن 
. اھعم اھتلئاع  يف  نورخآلا 

دق اوناك  اھتلئاع  دارفأ  ضعب  نأ  الراك  تكردأ   ، اھبراجت يف  تركف  امدنعو 



. مھتالیضفتو مھئارآ  ىلإ  اًمئاد  خضرت  فوس  اھنأب  عانتقالا  ىلإ  اولصوت 
، خضرت مل  امدنعو 

مھ ـ يلإ ثد  ـ حتت نأ  ترر  ــ اذھ ق ــ لو  . ةیبل ــ ةرو س ــ صب اولعا  ــ فت
ري ـ بعتلا ةحار فـي  ـر صـ ثكأ نو  ـ كت نأ  تدارأ  اھ  ـ نأ مھ  حر لـ ـ شتو

ـض عب ـر  مألا قرغت  ـ ساو  . اھ ـ تاجایتحاو اھ  ـ تابلطتم عـن 
اھئارآب تحرص  امدنعو   . اھتلئاع يف  اھرود  ًاّیجيردت  تریغ  اھنكلو   ، تقولا

نيدعتسم اوناك  ام  ةداع  نيرخآلا  نأ  تفشتكا   ، اًماظتنا رثكأ  ةروصب 
اھلحو تافالخلا  ةيوستل 

. مھتاجایتحا بناج  ىلإ  اھتاجایتحا  ةیبلت  ىلإ  تدأ  روصب 
يف ةصاخ   ، جاعزنالاب روعشلا  لمحت  الراك  نم  براجتلا  كلت  تبلطتو 
اھجاعزنا نأ  تفرع  امدنع  اھل  ةبسنلاب  ةراس  ةأجافم  تناك  دقو   . ةيادبلا

ضفخنا هنأو   ، مدي مل 
تداز  ، اھبراجت ءارجإ  درجمبو   . براجتلا نم  ديزملاو  ديزملا  ترجأ  امدنع 
بجتسي مل  امدنعو   . تدارأ ام  عم  اوقفتاو  اھیلإ  سانلا  هبتنا  امدنع  اھتقث 

، اھتابلط ىلإ  سانلا 
ةميدع اھنأ  ينعت  يأرلا ال  يف  تافالتخالا  نأ  ىرت  نأ  تعاطتسا 

نأل ؛  تاقالعلا نم  ًاّیعیبط  اًءزج  لثمي  عازنلا  نأ  مھف  نم  تنكمتو   . ةیمھألا
نومتھي نيذلا  سانلا  ىتح 

. ةفلتخم اًرومأ  نوديري  ام  ةداع  اًضعب  مھضعبب 



: اھزيزعت ديرت  يتلا  ةديدجلا  ةيرھوجلا  تاعانقلا -  وأ  ةعانقلا -  بتكا 
ة ــ يرھوجلا كتعا  ــ نق ع  ــ ى م ــ شامتت ة  ــ ثالث وأ  نیكول  ــ ر س ــ كذا
دوت نيذ سـ ـ للا نیكول  ـ سلا نا  ـ نوكي ناكول قـد  ـ سلا ناذ  ـ هو ةديد , ـ جلا

كتعا ـ نق ـة فـي  قثلا كيد  نا لـ اذإ كـ امھ  ما بـ ـ يقلا
, امھب مایقلل  ددرتلاب  رعشت  نیكولس  نانوكي  دقو  ةديدجلا , ةيرھوجلا 

: امھتلعف اذإ  ةديدجلا  ةيرھوجلا  كتعانق  ناززعي  فوس  امھنكلو 
ةميدقلا ةيرھوجلا  كتاعانق  ىلإ  اًدانتسا   ، ثدحیس ام  لوح  تاعقوت  عض 

. ةديدجلاو
: ةميدقلا ةيرھوجلا  يتعانق  عقوت 
: ةديدجلا ةيرھوجلا  يتعانق  عقوت 

تلعف يذلا  صخشلاو   ، هتلعف ام  بتكا   ) ءابرغلا عم  يبراجت  جئاتن 
(: ثدح اذامو   ، هعم كولسلا 

يذلا صخشلاو   ، هتلعف ام  بتكا   ) مھفرعأ صاخشأ  عم  يبراجت  جئاتن 
(: ثدح اذامو   ، هعم كولسلا  تلعف 

(: ؟ ًاّیئزج ولو  ةديدجلا  ةيرھوجلا  يتاعانق  جئاتنلا  معدت  لھ   ) تملعت اذام 
: اھءارجإ دوأ  يتلا  ةیلبقتسملا  براجتلا 

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
نانتمالا

ةيرھوجلا تاعانقلا  ديدحت  ىلع   ، نآلا ىتح  لصفلا  اذھ  يف   ، تلمع دقل 
. اًجاوزأ يتأت  ةيرھوجلا  تاعانقلا  نأ  ركذتت  امبرو   . اھزيزعتو ةديدجلا 

ًّالك بستكت  نأ  درجمبو 
يف طشنت  دق  امھنم  ًاّيأ  نإف   ، ةیبلسلاو ةیباجيإلا  ةيرھوجلا  ةعانقلا  نم 

اھنكمي ام  ةقيرط  كانھ  تناك  ام  اذإ  لءاستت  امبرو   . ةنیعم ةظحل  ةيأ 
ثیحب ؛  كلقع يف  ریثأتلا 

ىلع ةیباجيإلا  ةیجازملا  تالاحلاو  ةیباجيإلا  ةيرھوجلا  تاعانقلا  طشنت 
نإ  . ةیبلسلا ةیجازملا  كتالاحو  ةيرھوجلا  كتاعانق  نم  اًراركت  رثكأ  وحن 

كتایح ىلإ  نانتمالا  ةفاضإ 
تاعانقلا زيزعتل  اًراسم  لكشت  نأ  نكمي  يتلا  جھانملا  دحأ  لثمي 

. ةیباجيإلا ةیجازملا  تالاحلاو  ةيرھوجلا 
يدؤي نأ  نكمي  نانتمالا  هجوت  نأ  ةثيدحلا  تاساردلا  نم  ریثكلا  رھظتو 

، ةیجازملا تالاحلا  نم  ةعونتم  ةعومجم  يف  نسحتو   ، ربكأ ةداعس  ىلإ 
ةحصلا يف  نسحت  ىتحو 

دئاقعلا عیمج  يف  اًرود  بعلي  نانتمالا  نأ  ةظحالم  ریثملا  نمو   . ةیندبلا
عطاقتت ةیملاع  ةیناسنإ  ةمیق  ربتعُي  نأ  نكمي  نانتمالا  نأ  ودبیف   . ةیحورلا



تلثمو  ، تافاقثلا ربع 
لضفلاب رارقإلاو  يف -  ركفتلا  نانتمالا "  " ينعيو  . نامزلا رم  ىلع  ةیمھأ 
امدنعف  . ملاعلاو  ، نيرخآلاو  ، انسفنأب ةصاخلا  تامسلاو  براجتلا  وحن - 

رومأ ديدحت  اننكمي 
ى ــ لإ اذ  ــ يدؤ ه ــ نأ ي حجر  ــ ملا ن  ــ ، م اھرد ــ قن رو  ــ مأ وأ  اھ  ــ ّنت ل ــ من
د ــ حأف كلذ  ــ لو ا.  ــ هزيزعتو ة  ــ يباجيإلا ة  ــ يرھوجلا انتاعا  ــ نق طي  ــ شنت

ـا نم ـد  حاو اھ كـل  ـ لعفي نأ  ن  ــ كمي ي  ــ تلا رو  ــ مألا
. نانتمالل ةمظتنم  ةسرامم  ريوطت  وھ  ةیجازملا  انتلاح  نیسحتل 

امدنعو  . اھمانتغاو ةیباجيإلا  براجتلا  ىلع  فرعتلل  اًراسم  رفوي  نانتمالاف 
هذھ يذغنو  راسملا  اذھ  عبتن 

رثكأ ةیجازم  تالاحب  رعشنو  انتعیبط  ءازجأ  لضفأ  لغتسن  اننإف   ، ةیلقعلا
. ةیباجيإ

روظنملا يف  لوحت  ىلإ  يدؤي  ام  ةداع  اھردقن  يتلا  رومألا  ىلع  زیكرتلاو 
عم ءادغلا  لوانتت  تناك  يتلا  ازيول  لمأت   . يباجيإلا ىلإ  يبلسلا  نم 

اھماعط نكي  ملف  اھتقيدص ,
ةبسنلاب ءيشلا  ضعب  ةطبحم  تاھكنلا  تناكو   ، ديرت تناك  املثم  اًنخاس 
رعشت نأ  لمتحملا  نم   ، اھتبرجت نم  بناوجلا  كلت  ىلع  تزكر  اذإف   . اھل

يف يبلس  لوحتب 
نأل نانتمالا  ــ ازيو ب ــ ترع ل ــ اذإ ش ن،  ــ كلو ة.  ــ يجازملا اھ  ــ تلاح

ـه جوب ًالو  ـ بقم نا  ما كـ ــ عطلا نألو  ؛  ءاد ــ غلا اھ  ــ د ل ــ عأ ر  ــ خآ اًصخ  ــ ش
اھتقيد ـد مـع صـ جاوتلاب عتمت  ـ ست اھ  ـ نألو ؛  ما عـ

ةلاحب رعشت  نأ  لمتحملا  نمف   ، سامحلاب اًمعفم  اًشاقن  اھعم  يرجتو 
. لضفأ ةیجازم 

نأ نكمملا  نمف   . ةیبلسلا رومألا  لھاجت  ةرورضلاب  ينعي  نانتمالاو ال 
, اھل رخآ  ءيش  راضحإ  وأ  ماعطلا  نیخست  ةداعإ  معطملا  نم  ازيول  بلطت 

يتلا ةقيرطلا  تناك  امھمو 
اھ ـ تایح ةیبل مـن  ـ سلا بناو  ـ جلا هذ  ــ ع ه ــ لما م ــ عتلل اھرا  ــ تخت

ةیبل ـ سلا بناو  ـ جلا لو  ـ بق ـي  نعت نا  ـ نتمالا ـة  سرامم نإ  ـا، فـ هریغو
دا ـ عبأ ـة  ظحالمل ـا  هءارو ـى مـا  لإ طا  ـ شنب ـر  ظنلاو

. اھبراجت صخي  امیف  اھردقت  ةیباجيإ 
كتدعاسمل ةممصُم  لصفلا  نم  ءزجلا  اذھ  يف  ةدراولا  لمعلا  قاروأ 

ریثأتب سانلا  ضعب  رعشيو   . كتایح يف  نانتمالا  ةسرامم  ريوطت  ىلع 
دقو ال  ، روفلا ىلع  نيرمتلا  اذھ 

ـل معلا قاروأ  اومدخت  ـ سي ـى  تح تاریثأ  ــ ة ت ــ يأ نور  ــ خآلا ظ  ــ حالي
ـا مبرف ةب لـك،  ـ سنلاب اًد  ـ يفم نير  ـ متلا اذ  نا هـ اذإ كـ . فـ عیبا ـ سأ ةد  ـ عل

ـة سراممك نا  ـ نتمالا ةدا  با عـ ـ ستكا رر  ـ قت



. كتایح ةیقبل  ةمظتنم 

: اھردقأو اھل  نتمأ  يتایحو  ملاعلا  يف  رومأ 
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7



.8

.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا  هذھ (  لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا

( كلذ ىلإ  امو   ، ةفیلألا تاناویحلاو   ، ءالمزلاو  ، ءاقدصألا  ) نيرخآلا لوح  رومأ 
: اھردقأو اھل  نتمأ 

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15



.16

.17

.18

.19

.20

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا

ىلإ امو   ، ةدیمح لاعفأو   ، میقو  ، ةوق طاقنو   ، تافص  ) يسفن لوح  رومأ 
: اھردقأو اھل  نتمأ  كلذ )

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا  هذھ (  لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا



وأ نيرخآلا  وأ  ةایحلا  لوح  يتاعقوت  ریغ  ةركفملا  هذھب  ظافتحالا  لھ  . ١
؟ اذھ ثدح  فیكف   ، كلذك رمألا  ناك  اذإو  ؟  قرطلا نم  ةقيرط  ةيأب  يسفن 
؟ قالطإلا ىلع  ریثأت  اھل  ناك  اذإ   ، ةیجازملا يتلاح  ىلع  ترثأ  فیك  . ٢
مل اذإ  ىتح   ، لعفلاب هتبتك  دق  ام  ضارعتسال  دئاوف  كانھ  تناك  لھ  . ٣

؟ عوبسألا كلذ  يف  ریثكلا  فضأ 
نتمأ نأ  بجي  يتلا  رومألا  ةظحالم  تقولا  رورمب  لھسألا  نم  حبصأ  لھ  . ٤

؟ اھل
؟ عوبسألا لاوط  نانتمالاب  يیعو  ىلع  ةركفملا  هذھب  ظافتحالا  رثأ  فیك  . ٥

هذھ يف  يرارمتسا  عم  لوطأ  تقول  مودت  تاریثأتلا  تدب  لھ  . ٦
؟ ةسرامملا

يتاعانق زيزعت  ىلع  يلمع  هجو  هذھ  نانتمالا  ةركفمب  ظافتحالا  لھ  . ٧
؟ اذھ ثدح  فیكف   ، كلذك رمألا  ناك  اذإو  ؟  ةديدجلا ةيرھوجلا 

اذإو ؟  نانتمالا ةسرامم  ةلصاوم  يل  ةبسنلاب  دیفملا  نم  نوكیس  لھ  . ٨
؟ اذاملو اذھ  متي  فیكف   ، كلذك رمألا  ناك 

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا  هذھ (  لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
كتالا زيزع حـ ـى تـ لع كدعا  ــ ست كنا  ــ نتما ةر  ــ كفم تنا  ــ اذإ ك

هذ ـة فـي هـ باتكلا ةل  ـ صاوم را  ـ تخت ـد  قف ـة،  يباجيإلا ـة  يجازملا
ـة بوتكملا ةر  ـ كفملا ةزي  نإ مـ  . ةت ـ سلا عیبا  ـ سألا ـد  عب ةر  ـ كفملا

ي ــ تلا رو  ــ مألا ة  ــ عجارمو ةءار  ــ عیطت ق ــ ست ك  ــ نأ ي  ــ ن ف ــ مكت
كتلا ــ اھ ح ــ يف نو  ــ كت ي  ــ تلا ما  ــ يألا ي  ــ ًاّن ف ــ تمم ك  ــ لعجت

ن ــ كمي يذ  ــ لا ر  ــ مألا و  ــ هو  ، ءي ــ شلا ض  ــ عب ة  ــ ضفخنم ة  ــ يجازملا
نأ

اوركفي نأ  سانلا  ضعب  لضفيو   . نسحتب روعشلا  ىلع  كدعاسي 
اذھف  ، كل ةبسنلاب  اًدیفم  اذھ  ناك  اذإو   ، نینتمم مھلعجي  ام  لوح  ةطاسبب 

. اًضيأ لوبقم 
نيرخآلل نانتمالا  نع  ریبعتلا 

يعولاف ؛  نانتما ةركفمل  ظافتحالا  نم  ةقداص  دئاوف  نودجي  سانلا  مظعم 
. ةمھم ةوطخ  لثمي  اھل  نتمن  نأ  نكمي  يتلا  انتایح  يف  ةدوجوملا  رومألاب 

نأ نكمي  ًانایحأو 
اننا ــ نتما ن  ــ ا ع ــ نربع اذإ  ةفا  ــ ضم ة  ــ میق ي  ــ عولا اذھ  ــ نو ل ــ كي



اننا ـ نتما ري عـن  ـ بعتلل ـة  لمتحم ا  ــ يازم ةد  ــ كا ع ــ نھو  . نير ــ خآلل
تقو ـ لا ـد مـن  يزملا ـر  مألا اذ  ـا هـ نحنمي  ، ًالوأ  . نير ـ خآلل

. نا ـ نتمالا ـة  ظحل ـل مـن  يطي ـه  نأل ؛  نا ــ نتمالا ى  ــ لع زیكر  ــ تلل
نانتمالا رع بـ ـ شن ـي  تلا رو  ـ مألا نير عـن  ـ خآلل ثد  ـ حتن امد  ـ نع  ، ًاینا ثـ

مھ ـ لعجت ـي  تلا رومألا  ـا بـ ننوربخي ـا  مبر  ، اھ ـ لایح
يتلاو  ، ةیباجيإ رثكأ  تاشقانم  ىلإ  يدؤي  دق  اذھو   . نانتمالاب نورعشي 
ةرشابم سانلا  رابخإ   ، اًثلاث  . ةیجازملا انتالاح  عفر  ىلع  دعاست  نأ  نكمي 

ببسب مھل  نونتمم  اننأب 
د ــ ا، ق ــ نتاویح ي  ــ د ف ــ جاوتلا در  ــ جمل وأ  ه  ــ نولعفي ا  ــ ءي م ــ ش

ن ــ د م ــ يزملا دو  ــ جوو انتا , ــ قالع ن  ــ سحيو اننا  ــ نتما ة  ــ برجت ق  ــ معي
ر ــ خآ اًرا  ــ سم ل  ــ ثمي نير  ــ خآلا ع  ــ ة م ــ يباجيإلا تا  ــ قالعلا

رثكأ ةیسفن  ةلاح  يف  نانتمالا  نع  ریبعتلا  انیقبي   ، ماع هجوبو   . ةداعسلل
. ةیباجيإ



: ينانتما نع  هل  تربع  نَم  . ١
: تبتك وأ  تلق  اذام 

؟ ثدح اذام 
: ينانتما نع  هل  تربع  نَم  . ٢

: تبتك وأ  تلق  اذام 



؟ ثدح اذام 
: ينانتما نع  هل  تربع  نم  . ٣

: تبتك وأ  تلق  اذام 
؟ ثدح اذام 

: ينانتما نع  هل  تربع  نم  . ٤
: تبتك وأ  تلق  اذام 

؟ ثدح اذام 
: ينانتما نع  هل  تربع  نم  . ٥

: تبتك وأ  تلق  اذام 
؟ ثدح اذام 

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
مركلا لامعأ 

كانھ  ، انتاویح يف  ةدوجوملا  تایباجيإلل  نانتمالاب  روعشلا  ىلإ  ةفاضإلاب 
، اھزيزعتو ةديدجلا  ةیباجيإلا  ةيرھوجلا  انتاعانق  لیعفتل  ىرخأ  ةقيرط 

لعف يف  لثمتت  يتلاو 
رعشن ام  ةداع   ، نيرخآلا وحن  ءامرك  نوكن  امدنعف   . نيرخآلل مركب  رومأ 
تاساردلا ىدحإ  تركذ  دقو   . ربكأ ةداعسو  ةیجازملا  انتلاح  يف  نسحتب 

نيذلا صاخشألا  نأ 
دق عیباسأ  ةعبرأ  رادم  ىلع  ةیموي  ةفصب  نيرخآلا  وحن  ةميرك  ًالاعفأ  اودأ 

لامعألا عاونأو   . مھتاقالع يف  اضرلاو  ةداعسلا  نم  ربكأ  ردقب  اورعش 
ىلإ يدؤت  يتلا  ةميركلا 

با ــ بلا ح  ــ تف ل  ــ ثم ةریغ  ــ اًرو ص ــ مأ تنم  ــ ضت تاریي  ــ غتلا ك  ــ لت
ـه جو ما فـي  ـ ستبالاو  ، قيد ـ صل ءاد  ـ غلا ءار  ـ شو ا،  ــ صخ م ــ شل

مد فـي ـ قتلاب صخ مـا  ـ شل حام  ـ سلاو  ، بير صخ غـ شـ
كناریج دحأ  ةدعاسمو   ، ةلماجم هیجوتو   ، ضيرم قيدص  ةرايزو   ، فصلا
وحن كلت  مركلا  لامعأ  لعفن  امدنعف   . لزنملا تاحالصإ  وأ  قوستلا  يف 

ىلإ لیمن   ، نيرخآلا
، نيرخآلا عم  ةیباجيإ  رثكأ  طابترابو   ، انسفنأ لوح  نسحتب  روعشلا 

. تقولا رورمب  ربكأ  ةداعسبو 
يف تأدب  امدنعف   . مركلا لامعأ  ةطساوب  ةبرجت  نیتسيرك  ترجأ  دقل 
ءاسعت اودب  كانھ  نم  عیمج  نأ  تظحال   ، ديدج ديرب  بتكم  ىلإ  باھذلا 

راظتنا لوح  نیجعزنمو 
هجو يف  ماستبالل  ةصرفك  ةرايز  لك  عم  لماعتت  نأ  تررقف   . ةمدخلا

يف نيرخآلا  ءالمعلا  عم  كارتشالاو   ، ةرارحب نیفظوملا  ةیحتو   ، سانلا



. ةدیعس ةشقانم  يف  فصلا 
دنع ةعئار  ةماستباب  اھنویحي  نیفظوملا  نأ  تظحال   ، عیباسأ ةعضب  دعبو 

حبصأ  ، تقولا رورمبو   . نيرخآلا ءالمعلا  ىلإ  ءفدلا  اذھ  دتماو   . اھروضح
ًاناكم ديربلا  بتكم 

نیبت نیتسيرك  براجت  نإ   . نزحلا نم  ًالدب   ، تاماستبالاو  ، دولاو  ، ةھاكفلل
املثم نسحتلاب  روعشلا  ىلع  سانلا  دعاست  مركلا  لامعأ  ةمھم : ةركف 

اھنأ امك   . اندعاست
صرف ىلإ  اھیلإ  بھذن  يتلا  نكامألا  ليوحت  ىلع  دعاست  نأ  نكمي 

. نيرخآلا عم  يباجيإ  طابتراو  ةنسحُم  ةیجازم  ةلاح  ىلع  لوصحلل 

: يمرك لامعأ 

ةیباجيإلاو ةیبلسلا   ) ةیجازملا يتالاح  يف  كلت  مركلا  لامعأ  ترثأ  فیك 
)؟ ءاوسلا ىلع 

؟ يتاقالع ىلع  كلت  مركلا  لامعأ  ترثأ  فیك 
مأ يسفن  لوح  يتاعانق   ) تطشن ةیباجيإلا  ةيرھوجلا  يتاعانق  نم  يأ 

)؟ ملاعلا مأ  نيرخآلا 
خسن لیمحت  وأ   / ةروصم و ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 

لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 



(. تايوتحملا
ةيرھوج تاعانقل  روذبلا  سرغت  لصفلا  اذھ  يف  ةدراولا  ملعتلا  براجت 
روعشلا ىلع  ةیباجيإلا  ةيرھوجلا  تاعانقلا  كدعاستو   . ةديدج ةیباجيإ 

امدنعو  ، ربكأ ةداعسب 
ـة يئاقلتلا را  ـ كفألا ـل  قت فو  ، سـ ةو تاعا قـ ــ نقلا هذ  ــ دادزت ه

تا فـي ـ قوأ كا  ـ نھ ـل  ظت ـا  مبر ـن  كلو  . كدوار ـي تـ تلا ةیبل  ـ سلا
وأ با  ـ ئتكالا ـر مـن  بكأ تايوت  ـ سمب اھ  ـ يف رع  ـ شت كتا  ـ يح
تاقوأ لالخو   . ىرخأ ةنزحم  ةیجازم  تالاح  ةيأ  وأ  بضغلا  وأ  قلقلا 

يفو  . ةیبلسلا ةيرھوجلا  تاعانقلاو  ةیبلسلا  راكفألا  دوعت  امبر   ، نزحلا
دیفملا نم   ، تاقوألا كلت 

اذ ــــ لاو ه ــــ اھ ط ــــ تلمكأ ي  ــــ تلا ل  ــــ معلا قاروأ  ة  ــــ عجارم
ة ــ يرھوجلا كتاعا  ــ نق تا  ــ مییقتو تالج  ــ ة س ــ صاخو  ، با ــــ تكلا
ى ١٢-١٢)، ــ لإ ن ١٢-١٠  ــ ل م ــ معلا قاروأ  ةديد (  ــ جلا ة  ــ يباجيإلا
لمعلا ةقرو   ) مركلا لامعأو  نيرخآلل  نانتمالا  نع  كتاریبعت  تالجسو 
فانئتسا دیفملا  نم  نوكي  دق   ، ةبعصلا تاقوألا  لالخو  ١٢-١٤ و١٢-١٥ .)

ةدیفم تناك  يتلا  نيرامتلا 
ةدیفملا تاسرامملا  كلت  نم  مك  ىرت  نأ  كلذ  نم  لضفألاو   . قباسلا يف 

هذھ حبصت  دق   ، تقولا رورمبو   . ةیمویلا كتایح  نم  اًءزج  اھلعجت  نأ  كنكمي 
تاداع تاسرامملا 

رعشتو  ، ةیباجيإلا براجتلا  ظحالت  كنأ  ىرت  امبرو   ، كل ةبسنلاب  ةفولأم 
، نيرخآلا هاجت  مركب  فرصتت  يكل  صرفلا  منتغتو   ، هنع ربعتو  نانتمالاب 

. ةیئاقلت ةروصب 
ةیجازملا تالاحلا  صحف 

لبق نم  اھتمدختسا  يتلا  اھسفن  لمعلا  قاروأو  سیياقملا  مدختسا 
: ةیجازملا كتالاحل  تاجرد  عضول 

لمع ١٣-٢. ةقروو  لمع ١٣-١،  ةقرو  بائتكالا  درج  نزحلا : / بائتكالا • 
لمع ١٤-٢. ةقروو  لمع ١٤-١،  ةقرو  قلقلا  درج  لاعفنالا : / قلقلا • 
اھعبتتو ةیجازملا  يتالاح  سایق  ةداعسلا : / ىرخألا ةیجازملا  تالاحلا  • 

لمع ١٥-٢. ةقروو  لمع ١٥-١،  ةقرو 
نيرامتلا نم  ديدعلا  نإ  ثیح   ، كتداعس مییقت  صاخ  وحن  ىلع  مھملا  نم 

. كتداعس ىوتسم  يف  رثؤت  نأ  لمتحملا  نم  لصفلا  اذھ  يف  ةدراولا 
؟ كلذ دعب  لعفن  اذام 

ةءار ــ قل ة  ــ فلتخملا تا  ــ بیترتلا ن  ــ ديد م ــ علا كا  ــ نھ نأ  ا  ــ مب
اذ ةءار هـ ةياھ قـ ـد نـ نعف  ، با ـ تكلا اذ  ةدراو فـي هـ ــ لا لو  ــ صفلا
ـه لك با  ـ تكلا ةءار  تیھ مـن قـ ـ تنا نو قـد  ـ كت ـا  مبر  ، با ـ تكلا

ن ــ سحتب رع  ــ شت ت  ــ نكو  ، كفاد ــ هأ ى  ــ لإ تل  ــ صو اذإ  ــ . ف ًابير ــ قت



سدا ــ سلا ل  ــ صفلا ى  ــ لإ لا  ــ قتنالل تقو  ــ لا نا  ــ د ح ــ قف  ، نآلا
ـد مـن يزمب روع  ـ شلاو كب  ـ ساكم ـى  لع ظا  ــ فحلا ر،  ــ شع

. ةداعسلا
يف ةبوعص  دجت  تلز  امو  ةدحاو  ةیجازم  ةلاح  ىلع  لمعت  تنك  اذإو 
ةعجارمل بسانم  تقو  اذھف   ، ىرخأ ةیجازم  تالاح  عم  وأ  اھعم  لماعتلا 

ةیجازملا ةلاحلا  لوصف 
؛ قلقلل رشع  عبارلا  لصفلاو  ؛  بائتكالل رشع  ثلاثلا  لصفلا   ) ةلصلا تاذ 

لوصف كدشرتو  لجخلاو .)  ، بنذلاو  ، بضغلل رشع  سماخلا  لصفلاو 
ةیجازملا تالاحلا 

. ةیجازم ةلاح  لكل  ةدئاف  رثكألا  باتكلا  اذھ  تاراھم  باستكا  ىلإ  هذھ 
د ــ ن ق ــ كت م  ــ اذإ ل ة،  ــ يجازملا كتالا  ــ تن ح ــ سحت اذإ  ى  ــ تحو
تاراھ ـم مـ لعت د  ــ يرتو د  ــ عب با  ــ تكلا اذ  ــ لو ه ــ صف عي  ــ مج تأر  ــ ق

لو ـ صفلا ـك  لت ةءار  ـ قل ـب  سانم ـت  قو اذھ  ، فـ ةیفا ـ ضإ
. ةیقبتملا



رشع ثلاثلا  لصفلا 

كبائتكا مھف 
، باتكلا اذھل  كمادختسا  نم  ةركبم  ةرتف  يف  لصفلا  اذھ  أرقت  تنك  اذإ 

لاوطو  . بائتكالاب كروعش  ىلإ  دوعي  كلذ  يف  ببسلا  نأ  لمتحملا  نمف 
اًقرط ملعتت   ، باتكلا اذھ 

، كیفو  ، نب صصق  عابتا  لالخ  نم  بائتكالا  عم  لماعتلا  ىلع  ةدعاسملل 
. ةفلتخم ةقيرطب  بائتكالاب  بیصُأ  مھنم  لكف   . اسيرامو

أدبو  . ةریطخ ةروصب  بائتكالل  ضرعتي  نأ  نود  هتایح  بلغأ  نب  شاع 
ةباصإ اھیف  نیبتو   ، هئاقدصأ زعأ  دحأ  اھیف  تام  ةبعص  ةنس  لالخ  هبائتكا 

 - يفلیس هتجوز - 
نب أدب   ، اًمامت تفاعتو   ، ماري ام  ىلع  راس  اھجالع  نأ  مغرو  ناطرسلاب ,
راكفألا نم  ديزملا  هدوارت  تأدبو   ، هلبقتسم لوح  سأیلاو  طابحإلاب  رعشي 

هسفن لوح  ةیبلسلا 
يتلا رومألاب  مایقلا  نع  فقوتو  هتیھش  دقف   ، تقولا رورمبو   . هتطشنأو
ضوھنلا يف  ىتح  ةبوعص  دجي  ناك  مايألا  ضعب  يفو   ، اھب عتمتسي  ناك 

بائتكا أدبو   . هشارف نم 
لك ىلع  ةبآكلا  نم  اًوج  ىفضأ  ىتح  اًئیشف  اًئیش  ًاّیجيردت  امنو  ءطبب  نب 

. موي
ة، ــ میقلا ماد  ــ عناب سا  ــ سحإ ك  ــ يف با  ــ تنا  ، ىر ــ خأ ةھ  ــ ن ج ــ مو

ه ــ تایح م  ــ ظعم ي  ــ فو ه.  ــ تلوفط ذ  ــ نم تاذ  ــ لل ض  ــ فخنم ريد  ــ قتو
عاطت ـ سا ه  ــ نكلو  ، تا ــ يلوحكلا لوا  ــ نت ينا  ــ عي نا  ــ ك

نم معدب  ةیضاملا  ةلیلقلا  تاونسلا  مظعم  تایلوحكلا  نع  داعتبالا 
طق قلزني  مل  كیف  نإ   . نیلوھجملا تایلوحكلا  ينمدم  ةیعمجو  هتجوز 

. بائتكالا ىلإ  ةمات  ةروصب 
نم ضفخنم  ىوتسمل  تقولا  ةیبلاغ  ضرعتي  ناك  كلذ  نم  ًالدبف 
ساسحإو  ، يتاذلا كشلا  نم  ةیساسأ  ةروصب  نوكت  يذلاو   ، بائتكالا

. ةءافكلا مدعب 
تضرعت دقف   . اھتایح لاوط  تارم  ةدع  داح  بائتكا  ىلإ  اسيرام  تضرعتو 
تضرعت مث   ، ةریغص ةلفط  تناك  امدنع  اھدلاو  نم  يدسجلا  ءادتعالل 

نم كلذ  دعب  ءاذيإلل 
، ةداح ةجرد  ىلإ  اسيرام  بائتكا  لصي  ناك  امدنعو   . نیفلتخم نیجوز 

. راحتنا يتلواحم  ىلع  تمدقأ  اھنإ  لب   ، اھسفن ءاذيإل  عفاود  يناعت  تناك 
يف ریكفتلا  تملعت  دقل 



ءيشلا ضعب  اًماَّدھ  اھبائتكا  ناكو   . ركبم رمع  يف  ةیبلس  ةروصب  اھسفن 
ناك ام  ًانایحأو   . لمعلا يف  زیكرتلا  اھل  ةبسنلاب  بعصلا  نم  لعجو  اھتایحل 

ةجردل اًئیس  اھبائتكا 
يف اھدوجو  دنع  زیكرتلا  تناعو  لمعلا  ىلإ  ةرخأتم  لصت  تناك  اھنأ 

. اھتفیظو نادقف  رطخل  تضرعت   ، اذھل ةجیتنكو  ؛  لمعلا
هوجو بائتكالل  نوكي  نأ  نكمي   ، ةثالثلا صاخشألا  كئلوأ  حضوي  امك 

وأ اًفیفخ  نوكي  نأ  نكميو   ، ءطبب وأ  ةعرسب  أدبي  نأ  نكمملا  نم  ةفلتخم :
ثدحي امبرو   ، اًّداح

يف اًمئاد  اًرضاح  نوكي  ىتح  وأ   ، ةایحلا لاوط  تارم  ةدع  وأ  ةدحاو  ةرم 
: كبائتكا يف  ركف   . ةیفلخلا

؟ تقولا رورمب  ءطبب  امن  مأ  ةعرسب  أدب  لھ 
؟ كتایح ىلع  داح  مأ  طسوتم  مأ  فیفخ  ریثأت  هيدل  لھ 

اذكھ ترعش  لھ  وأ  اذكھ , اھیف  رعشت  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يھ  هذھ  لھ 
؟ كتایح مظعم  بائتكالا  كبحاص  لھ  وأ  لبق  نم 

لصفلا اذھ  كدعاسي  فوسف   ، ةلئسألا هذھ  نع  كتاباجإ  تناك  ام  ّاّّيأ 
روعشلا وحن  ىلوألا  تاوطخلا  ذاختا  يف  ءدبلاو  كبائتكا  مھف  ىلع 

. نسحتب
اھمییقتو بائتكالا  ضارعأ  ديدحت 

نع دئازلا  ةفطاعلا  رادقم  نإف   ، ماع هجوب  انتاویح  يذغت  فطاوعلا  نأ  مغر 
نكمي  ، ام ءيش  لوح  نزحلاب  رعشن  امدنعو  اًرمدم , نوكي  نأ  نكمي  دحلا 

اندعاست نأ 
ـي طعتو ـا  نل ةب  ـ سنلاب مھ  ــ ملا ر  ــ مألا مھ  ــ ى ف ــ لع ة  ــ فطاعلا

ـة قالع ـا  نعمجت تنا  اذإ كـ  ، لا ـ ثملا لیب  ـى سـ لعف ـى.  نعم ـا  نتاویحل
ةدا مـا ـ عف ـة،  قالعلا تھ  ـ تناو ـه،  بحن قيد  ـ صب ـة  قیثو

ة ــ يمھأ ىد  ــ كاردإ م ى  ــ لع اندعا  ــ سي ا  ــ ننزحف  . نزحلا ــ رع ب ــ شن
رارمت ــ سا د  ــ يرن ىد  ــ يأ م ى  ــ لإو ا  ــ نل ةب  ــ سنلاب صخ  ــ شلا اذ  ــ ه

ري فـي ـ كفتلا ى  ــ لإ ا  ــ ندوقت فطاو  ــ علا هذ  ــ نإ ه ة.  ــ قالعلا
ةرو ـ صب اھ  ــ لعف ا  ــ ننكمي ي  ــ تلا رو  ــ مألاو تثد  ــ ي ح ــ تلا ءا  ــ طخألا
ـة؛ قالعلا حا  ـ جن ـى  لع ةدعا  ـ سملل ـة  مداقلا ةر  ـ ملا ـة فـي  فلتخم

ـى لإ ـة،  قالعلا ءاھ  ـ تنا ـد  عب  ، نزح ـ لا رو  ـ طت اذإ  ـن  كلو
انب متھي  نأ  نم  سأینو  نیبوبحم  ریغ  اننأب  روعشلا  يف  أدبن  امبرف   ، بائتكا

يف ءاقبلا  يف  أدبن  دقو  مايألا , نم  موي  يف  ىرخأ  ةرم  صخش  يأ 
عم لصاوتلا  بنجتو  شارفلا 

ديزتو انتاویح  انفطاوع  رمدت  نأ  نكمي   ، ةفرطتم تالاح  يفو   . نيرخآلا
. ًاّیلعف اًءوس  رومألا 

لثمتت كلذلو  ءيشلا , ضعب  ةفلتخم  ةروصب  بائتكالل  ضرعتي  عیمجلا 



كروعش راركت  ىدم  مییقت  يف  كبائتكا  مھف  وحن  ىلوألا  تاوطخلا  ىدحإ 
يتلا ةنیعم  ضارعأب 

ةفرعم ریثملا  نم  هنأ  سانلا  نم  ریثكلا  دجيو   . بائتكالا بحاصت  ام  ةداع 
؛ بائتكالا نم  اًءزج  نوكت  نأ  نكمي  اھعیمج  ةعونتملا  براجتلا  هذھ  نأ 

دادزي امدنع  نكلو 
كلت بائتكالا  تامالع  نم  ديدعلا  دوجو  عئاشلا  نم   ، اًءوس بائتكالا 

. ًابيرقت موي  لك  ةطشن 

فصي يذلا  دنب  لكب  صاخلا  مقرلا  ىلع -  ةمالع  عض  وأ  لوح -  ةرئاد  مسرا 
عوبسألا رادم  ىلع  ضرع  لكب  كروعش  ىدم  لضفألا  وحنلا  ىلع 

. يضاملا



خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا

 
 



خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

 (. تايوتحملا
لمعلا ١٣-١، و١٣-٢) اتقرو   ) هجئاتن ةقروو  بائتكالا  درج  لثمي   ، ىرخأ ةرم 

ىلع ًاّيرھش  نیترم  وأ  ًاّیعوبسأ   ) ةيرود ةفصب  امھلامكإ  كنكمي  نیتادأ 
عبتتل لاثملا ) لیبس 

درجلا اھیف  لمكت  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يف   . ةیجازملا كتلاح  يف  تاریغتلا 
يف تاریغت  ظحالت  دقو  ةيادبلا , ةجیتن  وأ  ساسألا  طخ  ىلع  لصحت 

رورمب روھدت ) وأ  نسحت   ) كجئاتن
. ةیجازملا كتلاح  نیسحتل  ةفلتخم  تایجیتارتسإ  ةبرجت  ءانثأ  يف  تقولا 

ةلكشم لحل  تاوطخ  ذخأت  وأ  نرمتلا  يف  أدبت  امبر   ، لاثملا لیبس  ىلعف 
لوانت يف  أدبت  وأ  كجعزت 

هذھ نم  لخدت  لك  عم   . يكاردإلا يكولسلا  جالعلا  يف  طارخنالا  وأ  جالعلا 



جتني ام   ، كبائتكا ضارعأ  ضفخنت  نأ  عقوتتو  ىنمتت  فوس   ، تالخدتلا
جئاتن ضافخنا  هنع 

ةفلتخملا تایجھنملا  ةدئاف  سایق  قرط  ىدحإ  يھ  كلتو  بائتكالا , درج 
. اھبرجت يتلا 

دقتعت تنك  اذإف  بائتكالا , صیخشتل  مدختسُت  بائتكالا ال  درج  جئاتن  نإ 
ةياعرلا رفوم  ىلإ  لمتكم  بائتكا  درج  راضحإ  كنكمیف   ، بئتكم كنأ 

يئاصخإ وأ  ةیحصلا 
درجلا اذھ  يف  ةدوجوملا  كتاباجإ  كدعاست  نأ  نكميو  ةیلقعلا , ةحصلا 

صیخشت ديدحت  هنكمي  ثیحب   ، كبراجتب صخشلا  اذھ  رابخإ  ىلع 
ةحاتملا تاجالعلا  ةشقانمو 

. كعم اھتشقانمو 
،( ركف  ) ةیكاردإ ضارعأ  يھ  بائتكالا  درج  يف  اھمیقت  يتلا  ضارعألاو 

جذومنلا يف  ةدراولا  كلت  لثم  اًمامت   ، ةیندب تاریغتو   ، ةیفطاعو  ، ةیكولسو
لصفلا يف  فوصوملا 

با ــــ ئتكالل ة  ــــ يكاردإلا ضار  ــــ عألا نأ  ظ  ــــ حال  . ينا ــــ ثلا
ة، ــ يراحتنالا را  ــ كفألاو  ، سأ ــ يلاو  ، يتاذ ــ لا دا  ـــ قتنالا نم  ــــ ضتت

ةیكول ــ سلا تاري  ــ غتلاو  . ةیبل ــ سلا را  ــ كفألاو  ، زیكر ــ تلا ةبوع  ــ صو
مایقلا مدعو   ، نيرخآلا نع  داعتبالا  نمضتت  بائتكالاب  ةطبترملا  ةعئاشلا 

" ءدب  " يف ةبوعص  دوجوو   ، ةراسلاو ةعتمملا  ةطشنألا  نم  داتعملا  ردقلاب 
نمضتتو  . ةطشنألا

روعشلاو  ، داتعملا نم  لقأ  وأ  رثكأ  مونلاو   ، قرألا ةیندبلا  ضارعألا 
نأ نكميو   . نزولا تاریغتو   ، لقأ وأ  رثكأ  ماعط  تایمك  لوانتو   ، قاھرإلاب

ةیفطاعلا ضارعألا  لمشت 
حضويو  . لاعفنالاو  ، بنذلاو  ، بضغلاو  ، جاعزنالاو  ، نزحلا رعاشم  بائتكالل 

. بائتكالا ضارعأ  نع  ةحمل  لكشلا ١٣-١ 



بائتكالا ضارعأ  نع  ةحمل  لكشلا ١٣-١ .
صئاصخلا نم  دعُت  ضارعألا  هذھ  نم  اًضعب  نأ  ةفرعمل  شھدنت  لھ 

ةیھشلا وأ  مونلا  تالكشم  نأ  نوكردي  سانلا ال  ضعب  ؟  بائتكالل ةزیمملا 
نكلو ؛  بائتكالا نم  اًءزج  نوكت  نأ  نكمي  بضغلا  وأ  زیكرتلا  وأ  زیفحتلا  وأ 

نسحت ىلإ  بائتكالل  حجانلا  جالعلا  يدؤي   ، سانلا نم  ديدعلل  ةبسنلاب 
. ضارعألا كلت  عیمج  يف 

بائتكالاو راكفألا 
تاینیتس يفف  بائتكالل , ثيدحلا  انمھفل  قيرطلا  كیب   . يت نورآ  دھم  دقل 
ًاّیلعف ظفاحت  راكفأ  طامنأب  فصتي  بائتكالا  نأ  حضوأ   ، نيرشعلا نرقلا 

ةیجازملا ةلاحلا  ىلع 
نوكت  ، نیبئتكم نوكن  امدنع  هنأ  كیب  ظحال   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . ةبئتكملا
،( ةماع ةیبلس   ) انبراجتو  ،( يتاذ داقتنا   ) انسفنأ لوح  ةیبلس  راكفأ  انيدل 

(. سأیلا  ) انلبقتسمو
. لیصفتلاب بئتكملا  ریكفتلل  ةثالثلا  بناوجلا  هذھ  ةیلاتلا  ماسقألا  فصت 

يسفن لوح  ةیبلس  راكفأ 
تنا ــ ي، ك ــ كاردإلا يكول  ــ سلا جال  ــ علا ا  ــ سيرام أد  ــ بت نأ  ل  ــ بق

تنا ، كـ لا ـ ثملا لیب  ــ ى س ــ لعف ة.  ــ طرفم ةرو  ــ صب اھتاذ  ــ ةد ل ــ قان
ـي ننأل تثد لـي  ـة حـ عزفملا رو  ـ مألا ـك  لت : " اھ ـ سفنل لو  ـ قت

امدنع ةئطخملا  انأ  تنك  "، و" ةعیظف ةیصخشو  ةحیبق  ُّمأ  انأ  "، و" ةئیس
: تناك راكفألا  هذھ  ءارو  ةنماكلا  تاعوضوملا  نإ  ياجوز ." ينبرضي  ناك 

،" ةمیقلا ةميدع  انأ  "
". ةدیج تسل  انأ  "، و" ةھوركم انأ  و"

ترعش اًتقو  ركذت   ، كتایح يف  اًرود  يتاذلا  داقتنالا  بعلي  فیك  حیضوتل 
ميدع كنأب  هیف  ترعش  اًتقو  نوكي  امبر   . صاخ وحن  ىلع  نزحلاب  هیف 

لیخت  . هوركم وأ  ةمیقلا 
، بائتكالا نم  ردق  ىصقأب  اھیف  رعشت  تنك  يتلا  ةظحللا  كنھذ  يف 
ةیبلس راكفأ  ةيأ  كتدوار  لھ   . اھیف ركفت  تنك  يتلا  رومألا  نمخ  وأ  ركذتو 

ناك اذإ  ؟  كسفن لوح 
: انھ اھبتكاف   ، كلذك رمألا 

. بائتكالاب ةطبترملا  تاذلل  ةدقانلا  راكفألا  حضوت  راكفألا  هذھ 
ةیتایحلا يبراجت  لوح  ةیبلس  راكفأ 

نم ىرخأ  ةزیمم  ةفص  لثمي  ةیباجيإ  ةقيرطب  ةیلاحلا  كبراجت  لوح  ریكفتلا 
: اھرھاظب رومألا  ىلع  مكحن  ام ال  ةداع  اننإ   . بئتكملا ریكفتلا  تافص 

ءيسن وأ  رسفن  نحنف 
ثدحتي امدنع   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . انلوح عقت  يتلا  ثادحألا  ریسفت 



وأ حقو  وأ  يبلس  صخشلا  اذھ  نأ  دقتعن  امبر   ، لیمز وأ  بيرق  وأ  قيدص 
دق ال اننأ  مغر   ، يداقتنا

. نیبئتكم نوكن  امدنع ال  ةروصلا  هذھب  هیلإ  رظنن 
يتلا ریكفتلا  طامنأ  دحأ  اًضيأ  لثمي  انبراجت  لوح  يبلسلا  ریكفتلا  نأ  امك 
نم اًحوضو  رثكأ  ةروصب  انتاویح  نم  ةیبلس  بناوج  ركذتنو  اھیف  ظحالن 

وأ ةیباجيإلا  بناوجلا 
رظنلا ىلإ  لیمن   ، نیبئتكم نوكن  امدنع   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . ةدياحملا
رومألا ركذتن  الو  مویلا  لالخ  تثدح  يتلا  ةیبلسلا  رومألا  ركذتو -  ىلإ - 

ىلع زیكرتلا  نإ   . ةیباجيإلا
زیكرتلا نم  ًالدب   ، تبسلا موي  امھزاجنإ  متي  مل  ماھم  رشع  نم  نیتمھم 
يبلسلا ریكفتلا  ىلع  رخآ  ًالاثم  دعُي   ، تزجنُأ يتلا  ينامثلا  ماھملا  ىلع 

. انبراجت لوح 
ـو حن ـى  لع بائتكالا  اھ بـ ــ يف ترع  ــ ةثيد ش ــ ةر ح ــ تف ي  ــ ر ف ــ كف
تزكر ( ١ ـي(  تلاو ـك  تدوار ـي  تلا را  ـ كفألل ـة  لثمأ ـة  يأ ـب  تكا  . صا خـ

(٢  ) وأ تایبا  ـ جيإلا تلھا  ـ جتو تایبل  ـ سلا ـى  لع اھ  ـ يف
. ةیبلس ةقيرطب  ثادحألا  ترسف 

يلبقتسم لوح  ةیبلس  راكفأ 
ام : " ةرابعلا هذھ  يف  نب  سأي  رھظ  ىلوألا  ةیجالعلا  هتسلج  لالخ 
ةكرعملا دعبف  توملاو ." ضرملاب  ةئیلم  نوكتس  يتایح  ةیقب  نإ  ؟  ةدئافلا

هتجوز اھتضاخ  يتلا  ةحجانلا 
تاویحو هتایح  نأ  دقتعي  حبصأ   ، يول دیجلا  هقيدص  ةافوو   ، ناطرسلا عم 

، يسآملا نم  ةلسلس  نوكت  فوس  مھنم  ًابيرق  ناك  نيذلا  صاخشألا 
يف اھجوأ  غلبتس  يتلاو 

لبقتسم ىوس  ءيش  يأ  روصت  ىلع  اًرداق  نكي  ملو  هتافوب , ةياھنلا 
. متاق

اذھو  . اًّدج ًاّیبلس  نوكي  فوس  لبقتسملا  نأ  لیختن   ، نیبئتكم نوكن  امدنع 
". اًسأي  " ىمسُي ةیبلس  ةروصب  عقت  فوس  ثادحألا  نأب  ؤبنتلا  وأ  عقوتلا 

ىلع ةلثمألا  نمضتتو 
دحأ ينبحي  نل  "، و" میحجلا ىلإ  رمألا  بھذیلف  : " ریكفتلا نم  عونلا  اذھ 

دق لبقتسملا  وحن  يبلسلا  هجوتلاو  اذھ ." يف  اًدیج  نوكأ  نل  "، و" كانھ
راكفأب هسفن  نع  ربعي 

نسحتأ نل  ؟  ةلواحملا ةدئاف  ام   " وأ بائتكالا " اذھ  نم  اًدبأ  جرخأ  نل  : " لثم
ةديدج ةقالع  حجنت  الأ  وأ  ةئیس  ةروصب  شاقنلا  ریسي  نأ  عقوتن  امبر  اًدبأ ."

ىدحإ نأ  وأ 
ةروصلا يفو   . بائتكالا نم  برھم  دجوي  هنأ ال  وأ  اھلح  نكمي  تالكشملا ال 

. راحتنالا راكفأ  يف  سأیلا  مھسي  نأ  نكمملا  نم   ، اًفرطت رثكألا 



، كتایح يف  لبقتسملا  لوح  يبلسلا  ریكفتلا  لمع  ةیفیك  حیضوتلو 
ىلعف  . لبقتسملا لوح  اھعضت  يتلا  ةیبلسلا  تاعقوتلا  ضعب  بتكا 

ًاطاشن ددحت  امبر   ، لاثملا لیبس 
نل هنأ  عقوتت  كنأل  ؛  ًابئتكم نوكت  امدنع  هلعفت  كنكلو ال  ًانایحأ  هب  عتمتست 

. ماري ام  ىلع  ریسي 

 



خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا  هذھ (  لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
نم ةلصلا  تاذ  ماسقألا  عجار  لمعلا ١٣-٣ . ةقرو  نع  تاباجإلا  يلي  امیف 

, ةیلاتلا تاباجإلا  كلتو  كتاباجإ  نیب  تافالتخا  ةيأ  حیضوتل  لصفلا  اذھ 
، نیتباجإ ءاطعإ  دنعو 

. ةحیحص ةباجإ  امھیتلك  نأ  ينعي  اذھف 



لمعلا ١٣-٣ ةقرو  تاباجإ 
سفن ًدیج ا.  تسل  انأ  . ١

سفن لشاف  انأ  . ٢
براجت / سفن ينبحي  دحأ  ال  . ٣

لبقتسم اًدبأ  نسحتت  نل  رومألا  . ٤
سفن رساخ  انأ  . ٥

سفن  . ةمیقلا ميدع  انأ  . ٦
لبقتسم / براجت  . يتدعاسم عیطتسي  دحأ  ال  . ٧

براجت  / سفن سانلا  لامآ  بیخأ  يننإ  . ٨
سفن / براجت ينھركت ) اھنإ   ) ينھركي هنإ  . ٩

براجت  . ينم لضفأ  نورخآلا  . ١٠
سفن  . ءاطخألا بكترأ  ام  اًمئاد  يننإ  . ١١

سفن ةیثراك  يتایح  . ١٢
براجت ينبحت .) اھنإ ال   ) ينبحي هنإ ال  . ١٣

براجت  / لبقتسم هنم  سوئیم  رمأ  اذھ  . ١٤
براجت يھاجت  نيرخآلا  لامآ  تباخ  . ١٥
لبقتسم  / سفن ریغتأ  نأ  عیطتسأ  ال  . ١٦

بائتكالا جالع 
با ــ ئتكالا في  ــ فخت ة  ــ يناكمإ ي  ــ ن ف ــ مكي را  ــ سلا ر  ــ بخلا نإ 

ي ــ ةدراو ف ــ لا تایجیتارت  ــ سإلا م  ــ ظعمف ة؛  ــ مئاد هب  ــ ةرو ش ــ صب
ـى لع سا  ـ نلا ةدعا  ـ سمل ةياد  ـ بلا تروُط فـي  با قـد  ـ تكلا اذ  ــ ه
جال ـ علا بیلا  ـ سأ ل  ــ صفلا اذ  ــ ص ه ــ خليو  . با ــ ئتكالا ى  ــ لع ب  ــ لغتلا
ـة، يودألاو ـي،  كاردإلا جال  ـ علا ـة : يلعاف ـر  ثكألا اھ  ـ نأ ـح  ضتا ـي  تلا

. يكول ـ سلا طي  ـ شنتلاو  ، تا ـ قالعلا ني  ـ سحتو
جال ــ علاو يكول  ــ سلا طي  ــ شنتلا نأ  ى  ــ لإ تا  ــ ساردلا ري  ــ شتو
ةدعا ــ سمل ة  ــ يلعاف ر  ــ ثكألا ناتیجھ  ــ نملا ا  ــ مھ ي  ــ كاردإلا

ـى لإ را  ـ شُي ةدا مـا  ـ عو  . مھن ـ سحت ـى  لع ظا  ـ فحلا ـى  لع سا  ــ نلا
نیتا هـ

فصن اننأ  مغرو   . يكاردإلا يكولسلا  جالعلا  مساب  اًعم  نیتیجھنملا 
ملعتتس كنإف   ، ةلصفنم ةروصب  يكولسلاو  يكاردإلا  نیبولسألا 

املثمو  . دحاو تقو  يف  امھمادختسا 
ةروصب امھمادختسا  ملعت  دیفملا  نم   ، ىرخألا تاراھملا  عم  لاحلا  يھ 
لك مادختساب  ةقثلاب  رعشت  نأ  درجمب  امھنیب  عمجلاب  مث  اذل  ؛ ةلصفنم

نابولسأ امھنألو   . امھنم
ىرخألا لوصفلا  يفو  لصفلا  اذھ  يف  امھیلع  ددشن  اننإف   ، اًّدج نالاعف 

. باتكلا اذھ  يف  ةدراولا 



يف ساكتنالا  رطخل  نوضرعم  طقف  ةيودألا  نولوانتي  نيذلا  صاخشألا  نإ 
تالخدتلاو ةيودألا  نیب  نوعمجي  نيذلا  كئلوأ  نم  رثكأ  لبقتسملا 

اذإف  . ةیكولسلاو ةیكاردإلا 
ةدراو ــ لا تاراھ  ــ ملا م  ــ لعت نإ  ــ ، ف با ــ ئتكالل ءاود  ك  ــ ف ل ــ صُو

صي ــ لقت ى  ــ لع كدعا  ــ ست نأ  ن  ــ كمي با  ــ تكلا اذ  ــ ي ه ــ ف
ـن سحتت نأ  در  ـ جمب ىر  ـ خأ ةر  با مـ ــ ئتكالل ضر  ــ عتلا ة  ــ يلامتحا

. ةيودألا لوانت  نع  فقوتتو 
, بائتكالا صخي  امیف  لخدتلا  عاونأ  نم  عون  لك  ةیلاتلا  ماسقألا  فصتو 

. يكولسلا طیشنتلاب  ءدبلا  لضفألا  نم  نوكي  ام  ةداعف   ، ًابئتكم تنك  اذإف 
فصن نحنو   . ًالوأ تایجھنملا  كلت  عیمجل  اًضارعتسا  أرقت  نأ  كديرن  نحنو 

، مسقلا كلذ  ىلإ  لصت  امدنع  ثیحب   ، ةياھنلا يف  يكولسلا  طیشنتلا 
كلذ يف  ةفوصوملا  نيرامتلا  ءارجإ  كنكمي 

اذھ نم  ىرخأ  لوصف  ةءارق  ةلصاوم  لبق  عیباسأ  ةعضب  ةدمل  مسقلا 
. باتكلا
يكاردإلا جالعلا 

بناو ـ جلا ركذ -  ـ تو ـة -  ظحالم ـى  لإ ـل  يمن  ، نیبئ ــ تكم نو  ــ كن امد  ــ نع
بناو ـ جلا ـل مـع  عفن ـا  مم عر  ـ سأ ةرو  ـ صب انبرا  ـ جت ةیبل مـن  ـ سلا

ـر ثكأ نو  ـ كن ـا  ننأ ـا  مك ةد , ـ ياحملا وأ  ـة  يباجيإلا
نوكن امدنع  يبلس  زیحتب  انتاویح  يف  ثادحألا  ریسفت  ىلإ  ةضرع 
زیحتب ثادحألا  ریسفت  ىلإ  لیمن   ، نیبئتكم نوكن  امدنعو ال   . نیبئتكم

بھ  ، لاثملا لیبس  ىلعف  ؛  يباجيإ
ىلع ناصخش  قفاوو   ، كعم ءادغلا  لوانتل  صاخشأ  ةثالث  توعد  كنأ 

صخشلا ىلع  زیكرتلا  ىلإ  لیمت  فوسف   ، ًابئتكم تنك  اذإف   . روضحلا
كنإ لب   ، رضحي مل  يذلا 

لوقت نأ  حجرملا  نم   ، ًابئتكم نكت  مل  اذإو  ينبحي ." دحأ  ال  : " جتنتست دق 
روضحلا عطتسي  مل  يذلا  صخشلاف  ؛  يننوبحي سانلا  مظعم  : " كسفنل

امبر ءادغلا  لوانتل 
". عتمم تقو  ءاضق  هتاف  هنكلو  ىرخأ  ططخ  هيدل 

، اھصحفو  ، ةیبلسلا مھراكفأ  ديدحت  ةیفیك  سانلا  ملعي  يكاردإلا  جالعلا 
 - مھتاویح يف  تامولعملا  عیمج  ضارعتسا  لالخ  نم   ، اھرییغت امبرو 

ىلإ ةدياحملاو  ةیباجيإلا 
نال ١١ ـ صفلاو ـى ٩  لإ ن ٦  ــ لو م ــ صفلا ك  ــ ملعتو  . ةیبل ــ سلا بنا  ــ ج

. كبا ـ ئتكا ـض  فخل ـة  يفیكت ـر  ثكأ قر  ـ طب ري  ـ كفتلا ـة  يفیك و١٢، 
اذ لو هـ ـ صف ديد مـن  ـ علا رھ لـك  ـ ظي ىر  ـا تـ ملثمو

ىلع كتدعاسم  اھنأش  نم  كریكفت  يف  تارییغت  ءارجإ  ةیفیك  باتكلا 
. نسحتب روعشلا 



ةيودألا
ه ــ نإف  ، ًانا ــ يحأ با  ــ ئتكالا في  ــ فخت اھ  ــ نكمي ة  ــ يودألا نأ  م  ــ غر
ا ــ مبر  . اھ ــ نم نودیفت  ــ سي فو  ــ نیبئ س ــ تكملا عي  ــ مج سي  ــ ل
ر ــ خآ ةیح  ــ ة ص ــ ياعر مد  ــ قم يأ  وأ  كجلا  ــ عم ك  ــ يلع حر  ــ تقي
ةيودألا تناك  ام  اذإ  مییقت  هنكمي  رخآ  بیبط  وأ  يسفن  بیبط  ةراشتسا 

, بائتكالل ةداضملا  ةيودألا  راثآ  لایح  سانلا  ضعب  قلقيو  مأ ال , كل  ةدیفم 
شقاننس يلي  امیفو 

. اًعویش تافوختلا  رثكأ  نم  اًضعب 
؟" دیفیس ءاودلا  ناك  ام  اذإ  فرعأ  فیك  "

؛ بائتكالا تاداضم  فصول  أطخلاو  ةبرجتلا  ةیلمعب  رورملا  نكمملا  نم 
تنأ عیطتست  الف  كلذلو  ؛  ةحاتُم بائتكالا  تاداضُم  تارشع  ًاّیلاح  كانھف 

افرعت نأ  كجلاعمو 
فو ــ با س ــ ئتكالل دا  ــ ضم ءاود  نا  ــ ا ك ــ اذإ م نیقي  ــ لا ه  ــ جو ى  ــ لع

ة ــ يودألا ك  ــ لت ن  ــ اًد م ــ حاو لوا  ــ نتت ى  ــ تح ك  ــ ةب ل ــ سنلاب ح  ــ جني
با ـ ئتكا تادا  ـ ضم ـف  صوُي ـا  مبرو عیبا , ـ سأ ةع  ـ ضبل

ریثأتلا ىلعو  اھل  ضرعتت  يتلا  ةنیعملا  ضارعألا  ىلع  اًدامتعا   ، ةفلتخم
يذلا بائتكالا  داضم  جتنُي  مل  اذإف   . هقیقحت كبیبط  ديري  يذلا  نیعملا 

، اًدیفم اًرثأ  ًالوأ  كل  فصُو 
ا ــ اذإ م ة  ــ يؤرل ىر  ــ خأ با  ــ ئتكا تادا  ــ ضم ك  ــ بیبط بر  ــ جي فو  ــ سف

فال ـى خـ لعو ـه.  يف بوغر  ـ ملا ـر  ثألا قي  ـ قحت ـن  كمملا نا مـن  ــ ك
قرغت ـ ست ةدا مـا  ، عـ ىر ـ خألا ـة  يودألا ديد مـن  ـ علا

اھراثآ قیقحتل  عیباسأ  ةعبرأو  نیعوبسأ  نیب  حوارتي  ام  بائتكالا  تاداضُم 
يئدبملا ءاودلا  هاجت  ةیباجيإ  ةروصب  بیجتست  دق ال  كنألو   . ةدیفملا

بلطتي دقف  ؛  كل فوصوملا 
داضمب ةصاخلا  ةیجالعلا  تايوتسملا  قیقحتل  رثكأ  وأ  عیباسأ  ةینامث  رمألا 

. بسانملا بائتكالا 
نأ يف  لثمتي  بائتكالا  تاداضُم  لوانت  نود  لوحت  يتلا  تاقِّوعملا  دحأو 

أدبي امدنع  ةصاخو   ، ةجعزم ةیبناج  راثآ  اھيدل  ةيودألا  هذھ  نم  ديدعلا 
. اھلوانت يف  صخشلا 

مغرب  ، نزولا تاریغتو   ، ساعنلاو  ، مفلا فافج  ةیبناجلا  راثآلا  نمضتت  امبرو 
نم ةرتفل  ءاودلا  لوانت  دعب  يفتخت  وأ  صلقتت  ام  ةداع  راثآلا  هذھ  نأ 

. تقولا
؟" نونجم يننأ  ينعي  ءاودلا  لوانت  لھ  "

با ـ ئتكالل ضر  ـ عتلاو ًانا , ـ يحأ با  ـ ئتكالل نو  ــ ضرعتي ًابير  ــ قت عي  ــ مجلا
ةر ـ تفل بائتكالا  كروع بـ رمت شـ ـ سا اذإ  ؛ فـ نو ـ نجم ـك  نأ ـي  نعي ال 

ـض عب اًّدا  كبا حـ ـ ئتكا نا  اذإ كـ وأ  ـة  ليوط



كدعاستس ةديدج  رومأ  ىلع  روثعلا  ةلواحم  يقطنملا  نمف   ، ءيشلا
نوكي نأ  نكمملا  نمف   ، كعفنیس ءاودلا  ناك  اذإف   . نسحتب روعشلا  ىلع 

كتطخل ةيزجم  ةفاضإ 
كنأ ينعي  لب   ، نونجم كنأ  ينعي  ةيودألا ال  لوانتف   . نسحتلاب روعشلل 
كنكميو  . نسحتب روعشلا  ىلع  كتدعاسمل  ةفلتخم  رومأ  ةبرجتل  دعتسم 

كبیبط عم  شقانت  نأ 
دق يتلا  ةرتفلا  نع  هلاؤس  كنكمي  امك   ، ةيودألا لوح  كيدل  تافوخت  ةيأ 

. اھیف ةيودألا  لوانت  ىلإ  جاتحت 
؟" بائتكالل داضم  ءاود  لوانت  ىلإ  اھیف  جاتحأس  يتلا  ةرتفلا  ام  "

نأ لمتحملا  نمف   ، لاعف بائتكا  داضم  ىلع  كبیبطو  تنأ  رثعت  نأ  درجمب 
نم نودیفتسي  صاخشألا  ضعب  نأ  مغرب   ، نینثا وأ  ماع  ةرتفل  هلوانتت 

ةرتفل ءاودلا  لوانت 
لوانتت نأ  بجي  يتلا  ةرتفلا  اًعم  اِمّیقت  نأ  كجلاعمو  تنأ  كنكميو   . لوطأ
ءاودلا لیلقت  كبیبط  كیلع  حرتقي  امدنع   ، لاوحألا عیمج  يفو   . ءاودلا اھیف 

، بائتكالل داضملا 
مھملا نمو   . ةیجھنمبو  ، ًاّیجيردت ةيودألا  لیلقت  كنم  ديري  فوس  هنإف 

فقوتلا وأ  بائتكالا  تاداضم  لوانت  صخي  امیف  هتامیلعت  عابتا  كل  ةبسنلاب 
ًانایحأو  . اھلوانت نع 

اھیف بوغرملا  راثآلا  قیقحتل  ءطبب  اھضفخ  وأ  تاعرجلا  ةدايز  نیعتي  ام 
. ةیبناجلا راثآلا  لیلقتلو 

كتاقالع نیسحت 
ني ــ سحت ة  ــ يمھأ ى  ــ لع دد  ــ شت با  ــ ئتكالا تا  ــ جالع ض  ــ عب

اًم ـ عد اور  ـ فوي نأ  ـن  كمي ءاقد  ــ صألاو ة  ــ لئاعلاف ة.  ــ قیثولا تا  ــ قالعلا
. با ـ ئتكالا يفا مـن  ـ عتلا ـى  لع كودعا  ـ سيو ًاّیبا  ـ جيإ

نیسحتل باتكلا  اذھ  يف  ةدراولا  تایجیتارتسإلا  مادختسا  كنكميو 
 - باتكلا اذھ  يف  مھعباتت  نيذلا  صاخشألا  دحأ  مدختسا  دقو   . كتاقالع

اھملعت يتلا  تاراھملا  كیف - 
ىرخألا ةیتاذلا  ةدعاسملا  بتك  دحأو   . يدوج هتجوزب -  هتقالع  نیسحتل 

وھ ةیجوزلا  تالكشملا  لجأ  نم  يكاردإلا  جالعلا  بولسأ  مدختست  يتلا 
Love Is كیب باتك 

The نامتوج باتك  نأ  امك  (. ١٩٨٨ ، زنیلوك ربراھ  كرويوین : )  Never Enough
ةیناث ةعبطب  نآلا  رفاوتملا   ، Seven Principles for Making Marriage Work

ةلدأ نم  رخآ  اًمیق  ًالیلد  دعي   ،(٢٠١٤ ، سكوب ينومراھ  كرويوین : ) 
. ةقیثولا كتقالع  وأ  كتجيز  نیسحتل  ةیتاذلا  ةدعاسملا 

كدقتني صخش  عم  ةقالع  وأ  ةئیسم  ةقالع  يف  ًاطرخنم  تنك  اذإ 
جالعلاف  . بائتكالا نم  يفاعتلا  بعصألا  نم  نوكي  دقف   ، رارمتساب



نم يرسألا  جالعلا  وأ  يجاوزلا 
ـة صاخلا فور  ـ ظلا ني  ــ سحت ى  ــ لع كدعا  ــ سي نأ  ن  ــ كمملا
ضر ـ عتت ـت  نك اذإ  . فـ كبا ـ ئتكا يذ  ـ غت ـي قـد  تلا تاقالعلا  بـ
ًابير ـ قت تا  ـ عمتجملا ـم  ظعم نإ  ، فـ ًاّیفطا وأ عـ ًاّیند  ةءا بـ ـ سإلل

ةیسفنلا ةحصلا  زكرمب  لاصتالا  كنكميو  كتدعاسمل , ةبيرق  جمارب  كلتمت 
تاحارتقا ىلع  لوصحلل  يحص  يئاصخإ  وأ  يلحملا  كعمتجمب  صاخلا 

. كنم ةبيرقلا  جماربلاب 
يكولسلا طیشنتلا 

هنأ فشتكت  دقف   ، كب ةصاخلا  بائتكالا  رعاشمو  كتطشنأ  عبتت  تنك  اذإ 
ددع ةدايز  نإف   ، ببسلا اذھلو   . ًاطاشن لقأ  نوكت   ، ًابئتكم نوكت  امدنع 

اھسرامت يتلا  ةطشنألا 
ةطشنألا ددع  نم  مھألاو   . بائتكالا نم  يفاعتلا  نم  اًّمھم  اًءزج  دعي  ًاّیموي 
لصحن اننإ   ، ماع هجوبو   . اھتیعونو اھسرامن  يتلا  ةطشنألا  عاونأ  وھ 

ةلاحلل ةعفد  ربكأ  ىلع 
، زاجنإلاب ساسحإلاو  ةداعسلا  انل  بلجت  يتلا  ةطشنألا  نم  ةیجازملا 

، اھبنجت نم  ًالدب  ةیتایحلا  تايدحتلا  عم  لماعتلا  ىلإ  دوقت  يتلاو 
اھردقن يتلا  رومألاب  ةطبترملاو 

يصخشلا جيزملا  فاشتكا  ىلإ  جاتحي  انم  دحاو  لكو   . دح ىصقأ  ىلإ 
. ةیجازملا انتلاح  نیسحتل  ةطشنألا  نم  ةفلتخملا  عاونألا  هذھل  بسانملا 

نم مسقلا  اذھ  كدعاسيو 
. كل ةبسنلاب  بسانملا  جيزملا  فاشتكا  ىلع  باتكلا 

اھریثأت ىدم  فاشتكاو  كتطشنأ  عبتتل  ةطشنأ  لجس  مادختسا  كنكميو 
، دحاو عوبسأ  ةدمل  لجسلا  اذھ  ألمت  امدنعو   . ةیجازملا كتلاح  ىلع 

ديدحت ىلع  كدعاسي  فوس 
. اھاندأو بائتكالا  تاجرد  ىصقأب  رعشت  امدنع  اھلعفت  يتلا  رومألا 

مادختسا نكمي   ، ةیجازملا كتالاحو  كتطشنأ  ديدحت  ىلإ  ةفاضإلابو 
ةفرعمل لیلدك  ةطشنألا  لجس 

. نسحتب روعشلا  ىلع  كدعاست  دق  يتلا  كولسلا  يف  تاریغتلا  ةیھام 
دق هنأ  ظحالو  لكشلا ١٣-٢ . يف  لمتكملا  نب  ةطشنأ  لجس  ىلإ  رظنا 
هریكذتل ٍفاك  ردق  اذھو  هطاشن -  فصول  نیتملك  وأ  طقف  ةدحاو  ةملك  بتك 

ناك يتلا  رومألاب 
طاشن نم  رثكأ  لعفي  ناك  امدنعو   . لجسلا ىلإ  رظنلا  دواعي  امدنع  اھلعفي 
ةیمھأ رثكألا  نیئیشلا  وأ  ءيشلا  بتكي  ناك   ، ةدحاو ةینمز  ةرتف  يف  دحاو 

،" يشملا  " لثم )
"(. قوست  )" ةلماشلا ةبرجتلا  فصت  ةملك  وأ   ، "( راطفإلا "

هنإف ةطشنألا ،  لجس  ءلم  بعصلا  نم  نوكیس  هنأ  دقتعا  نب  نأ  مغرو 



مییقتو طاشن  ةباتكل  ةعاس  لك  ناوث  عضب  ىلإ  طقف  جاتحي  هنأ  دجو 
يف هنأ  ظحال   . بائتكالا

ةجرد تریغت  امدنع   ، اًحابص ىلإ ١١:٠٠  ةعاسلا ١٠:٠٠  نم  سیمخلا  موي 
ىلع اًعفترمو  اًضفخنم  اًمییقت  بتك   ، ةعاسلا لالخ  يف  اًریثك  هبائتكا 

. رییغتلا راھظإل  ءاوسلا 



 



نب ةطشنأ  لجس  لكشلا ١٣-٢ .
حرتقن يكل  يفكي  امب  مھم  ةیجازملا  تالاحلاو  ةطشنألا  نیب  طابترالا 
ءلمل ةصرف  ىلع  لصحت  ىتح  لصفلا  اذھ  ةءارق  نع  فقوتلا  كیلع 

مث لماك , عوبسأل  ةطشنأ  لجس 



رثكأ لصفلا  اذھ  ةیقب  نوكت  فوسو   . لصفلا اذھ  ةءارق  كلذ  دعب  لصاو 
نیب طابترالل  لضفأ  مھف  كيدل  نوكي  نأ  درجمب  كل  ةبسنلاب  ةمیق 

. ةیجازملا كتالاحو  كتطشنأ 
قاروأ نم  ةلسلس  يف  ىلوألا  لمعلا  ةقرو  يھ  لمعلا ١٣-٤،  ةقروو 

نیسحت ةطشنألا  عیطتست  فیك  ملعت  ىلع  كدعاست  يتلا  لمعلا 
. ةیجازملا كتالاح 

عوبسأ ةدمل  ةطشنألا  لجس  ءلمل  ةصرفلا  ىلع  لصحت  ىتح  انھ  فقوت 
. لماك

 

 
 





ةطشنألا ديدحت  ىلع  لمعلا ١٣-٥  ةقرو  نع  كتاباجإ  كدعاست  نأ  نكمي 
نب ةطشنأ  لجس  عجار   . نسحتب رعشت  يكل  رییغتلل  اھیلإ  جاتحت  دق  يتلا 



لكشلا ١٣-٢)، )
لكشلا لمعلا ١٣-٥ ( ةقرو  يف  ةدراولا  ةلئسألا  نع  باجأ  فیك  رظناو 

.(١٣-٣

، كلذك رمألا  ناك  اذإ  ؟  عوبسألا لالخ  ةیجازملا  يتلاح  تریغت  لھ  . ١
؟ اھظحالأ يتلا  طامنألا  ام  ؟  فیكف

، كلذك رمألا  ناك  اذإو  ؟  ةیجازملا يتلاح  ىلع  يتطشنأ  ترثأ  لھ  . ٢
؟ فیكف

لضفألا يھ  ةطشنألا  كلت  لھ  ؟  نسحتب ترعش  امدنع  لعفأ  تنك  اذام  . ٣
يننكمي ناك  يتلا  ىرخألا  ةطشنألا  امو  ؟  ليوطلا ىدملا  ىلع  يل  ةدئاف 

تناكو اھب  مایقلا 
؟ نسحتب رعشأ  اًضيأ  ينلعجتس 

يھ ةطشنألا  كلت  لھ  ؟  ًالاح أوسأ  يننأب  ترعش  امدنع  لعفأ  تنك  اذام  . ٤
كانھ لھ   ، كلذك رمألا  ناك  اذإ  ؟  ليوطلا ىدملا  ىلع  يل  ةدئاف  لضفألا 

يناكمإب ناك  ةقيرط 
روعشلا ىلع  يندعاستس  تناك  يتلاو  رومألا  هذھب  مایقلل  اھعابتا 

؟ اھب مایقلا  ءانثأ  يف  نسحتب 
وأ حابصلا ) تاعاس  لثم   ) مویلا نم  ةنیعم  تاقوأ  كانھ  تناك  لھ  . ٥

؟ ًالاح أوسأ  يننأب  اھیف  ترعش  عوبسألا ) ةياھن  تالطع  لثم   ) عوبسألا
نسحتب روعشلل  هلعف  يناكمإب  ناك  ءيش  يأ  يف  ریكفتلا  يننكمي  لھ  . ٦

؟ تاقوألا كلت  لالخ 
اھیف ترعش  عوبسألا  وأ  مویلا  نم  ةنیعم  تاقوأ  كانھ  تناك  لھ  . ٧

؟ اذھ نم  دیفم  ءيش  يأ  ملعت  يننكمي  لھ  ؟  نسحتب
ينلا ةطشنألا  ام   ، ةلئسألا هذھ  نع  تاباجإلا  ىلإ  رظنلا  لالخ  نم  . ٨
نسحتب يروعش  صرف  ةدايزل  مداقلا  عوبسألا  يف  اھطیطخت  يننكمي 

رادم ىلعو  ؟  عوبسألا اذھ 
؟ ةمداقلا ةلیلقلا  عیباسألا 

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 



لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 
(. تايوتحملا

، كلذك رمألا  ناك  اذإ  ؟  عوبسألا لالخ  ةیجازملا  يتلاح  تریغت  لھ  . ١
؟ اھظحالأ يتلا  طامنألا  ام  ؟  فیكف

هذھ مودت   ، نزحلا ينبیصي  نأ  درجمبو   . ةیجازملا يتلاح  تریغت   ، معن
ةئیس نكت  مل  مايألا  ضعب  نكلو  ؛  ودبي ام  ىلع  تاعاسل  ةیجازملا  ةلاحلا 

. ردقلا اذھب 
، كلذك رمألا  ناك  اذإو  ؟  ةیجازملا يتلاح  ىلع  يتطشنأ  ترثأ  لھ  . ٢

؟ فیكف
ضعب نسحتب  ترعش  ام  اًمئاد   ، لامعألاب ةمعفملا  مايألا  يف   ، معن

، يتجوز لثم   ، مھنأشب متھأ  صاخشأ  عم  نوكأ  امدنعف   . ءيشلا
ام اًمئاد   ، يدافحأو  ، يدالوأو

يننإف  ، كانھ وأ  انھ  طقف  اًسلاج   ، اًدیحو نوكأ  امدنعو   . نسحتب رعشأ 
. أوسأ لاح  يف  يننأب  رعشأو  رومألا  يف  ریكفتلا  يف  باھسإلا  ىلإ  لیمأ 

لضفألا يھ  ةطشنألا  كلت  لھ  ؟  نسحتب ترعش  امدنع  لعفأ  تنك  اذام  . ٣
يننكمي ناك  يتلا  ىرخألا  ةطشنألا  امو  ؟  ليوطلا ىدملا  ىلع  يل  ةدئاف 

تناكو اھب  مایقلا 
؟ نسحتب رعشأ  اًضيأ  ينلعجتس 

ةبسنلاب ریثكلا  ينعت  يھو  ةدیعس  ةناسنإ  اھنإ  يفلیس -  عم  ءایشأ  لعف 
يف راطفإلا  دادعإ  نإ   . دیفم يننأب  ترعش  دقل  بابلا -  حالصإو   . يل

عتمم رمأ  ةيریخلا  ةیعمجلا 
قافنإ  . معن  . ةدعاسملل ةصرف  ىلع  لصحأو  سانلا  ىلإ  ثدحتأ  يننأل 

نم ديزمب  عوطتلاو   . لوطأ تقول  فلوجلا  ةسراممو   . دافحألا عم  تقولا 
ةطشنألاب مایقلل  تقولا 

. جراخلاب ءاشعلل  يفلیس  باحطصاو  ةيریخلا ,
يف ةطشنألا  كلت  لھ  ؟  ًالاح أوسأ  يننأب  ترعش  امدنع  لعفأ  تنك  اذام  . ٤
ناك ةقيرط  كانھ  لھ   ، كلذك رمألا  ناك  اذإ  ؟  ليوطلا ىدملا  ىلع  كحلاص 

اھعابتا يناكمإب 
يف نسحتب  روعشلا  ىلع  يندعاستس  تناك  يتلاو  رومألا  هذھب  مایقلل 

؟ اھب مایقلا  ءانثأ 
. انلاومأ دافن  نم  اًفوختم  ركفأ -  يسركلا  ىلع  سولجلا 

. لوكین يتدیفح  عارذ  ترسُك  دقل  سیمخلا -  موي  بوب  نم  ةیفتاھ  ةملاكم 
وأ ةبعصلا  فقاوملا  عم  لماعتلا  يرورضلا  نمف  يحلاص -  يف  اھنإ   ، معن

شقانأ نأ   ، قلقلا درجم  نم  ًالدب   ، يننكمي امبر   . هلعف بجي  ام  فاشتكا 
يفلیس عم  رومألا 

. اھعم لماعتلا  ةیفیك  يف  تبلاو 



وأ حابصلا ) تاعاس  لثم   ) مویلا نم  ةنیعم  تاقوأ  كانھ  تناك  لھ  . ٥
؟ ًالاح أوسأ  يننأب  اھیف  ترعش  عوبسألا ) ةياھن  تالطع  لثم   ) عوبسألا

. لمعلا يف  تعرش  ىتح  حابصلا  تاعاس  يف  ًالاح  أوسأ  يننأب  ترعش 
. عوبسألا اذھ  نم  ركبم  تقو  يف  ًالاح  أوسأ  يننأب  ترعش 

نسحتب روعشلل  هلعف  يناكمإب  ناك  ءيش  يأ  يف  ریكفتلا  يننكمي  لھ  . ٦
؟ تاقوألا كلت  لالخ 

سبالملا ءادتراو  مامحتسالا  يندعاست هـي  يتلا  رومألا  نم  هنأ  نظأ 
يننأ ال نم  مغرلا  ىلع   ، ودبي ام  ىلع  دعاسي  يشملا  نأ  امك  جورخلل ,

. اًنيزح نوكأ  امدنع  يشملا  ديرأ 
انھ باھذلاف   . ةئیسلا مايألا  يف  يندعاسي  لزنملا  نم  جورخلا  نأ  امك 

. ةیجازملا يتلاح  نسحي  ام  ةداع  نيرخآلا  ةدعاسم  وأ  كانھو 
اھیف ترعش  عوبسألا  وأ  مویلا  نم  ةنیعم  تاقوأ  كانھ  تناك  لھ  . ٧

؟ اذھ نم  دیفم  ءيش  يأ  ملعت  يننكمي  لھ  ؟  نسحتب
اذھ يفو   . مویلا نم  قحال  تقو  يف  نسحتب  رعشأ  تنك   ، ماع هجوب 

يل نیبي  اذھو  دحألاو ,  ، تبسلاو  ، ةعمجلا موي  نسحتب  ترعش  عوبسألا 
ةیجازملا ال يتالاح  أوسأ  نأ 

سا فـي ـ نلا د مـع  ــ جاوتأ ي  ــ كل ل  ــ يمأ ا  ــ نأو د.  ــ بألل مود  ــ ت
ـي ننكمي ـا  مبر  . يندعا ـ سي ـو مـا  هو  ، عوب ـ سألا ةياھ  تال نـ ـ طع
لال صاخ خـ ـ شألا ـد مـن  يزملا ـة  يؤرل قر  ـ طلا ـض  عب فا  ـ شتكا

. عوبسألا
يتلا ةطشنألا  ام   ، ةلئسألا هذھ  نع  تاباجإلا  ىلإ  رظنلا  لالخ  نم  . ٨
نسحتب يروعش  صرف  ةدايزل  مداقلا  عوبسألا  يف  اھطیطخت  يننكمي 

رادم ىلعو  ؟  عوبسألا اذھ 
؟ ةمداقلا ةلیلقلا  عیباسألا 

ةصاخبو ةطشنألا -  نم  ديزمل  طیطختلاو   . لزنملا يف  ءایشألا  حالصإ 
. مھنأشب متھأ  اًصاخشأ  نمضتت  يتلا  ءایشألا 

سولجلا يف  لقأ  تقو  ءاضقو   . بوب بلك  ةیشمتو   . يدافحأ ةرايز 
. ةيریخلا تایعمجلا  يف  رثكأ  عوطتلاو   . يدرفمب

. هتطشنأ لجس  نم  نب  ملعت  اذام  لكشلا ١٣-٣ .
ىلع اًدامتعاو  هتطشنأ .  لجس  نم  ریثكلا  نب  ملعت   ، ىرت نأ  كنكمي  امك 

ةعونتم ةعومجم  تملعت  دق  نوكت  امبر   ، اھتعبتت يتلا  ةیجازملا  ةلاحلا 
لالخ نم  رومألا  نم 

صاخشألا ظحالي  ام  ةداعو   . ةریغتملا ةیجازملا  كتالاح  ةظحالم 
ىلع مھدعاسي  اذھ  نإف   ، ًاطاشن رثكأ  نوحبصي  امدنع  مھنأ  نوبئتكملا 

وأ ةركف  بتكا   . نسحتب روعشلا 



كتلاح نسحت  ةطشنألا  لعجت  دق  اھنأ  ىرت  يتلا  بابسألا  لوح  انھ  رثكأ 
. ةیجازملا

نوبئتكملا صاخشألا  رعشي  ام  ةداع  اذامل  نیقیلا  هجو  ىلع  ملعن  اننإ ال 
بابسألاب ةمئاق  يلي  امیفو   . ًاطاشن رثكأ  نونوكي  امدنع  نسحتب 

: ةلمتحملا
يف ةیئایمیكلا  داوملا  نم  ديزت   ، يشملا لثم   ، ةطشنألا عاونأ  ضعب  • 

. نسحتب روعشلاب  ةطبترملا  خملا 
. اًراركتو اًرارم  ةیبلسلا  رومألا  يف  ركفن  ام  ةداع   ، اًئیش لعفن  امدنع ال  • 

. ةیبلسلا راكفألا  نع  انداعبإ  ىلع  طاشنلا  دعاسيو 
( بتكم وأ  ةفرغ  میظنت  لثم   ) حاجنلل ةصرفلا  ةطشنألا  انحنمت  نأ  نكمي  • 

عم لماعتلل  وأ  هبحن ) صخش  ىلإ  ثدحتلا  لثم   ) عتمم ءيش  لعفل  وأ 
ءدب لثم  ةلكشم ( 

، حاجنلا يأ  براجتلا -  هذھ  نم  لكو  هزاجنإ .) بجي  ءيش  ىلع  لمعلا 
ىلع اندعاست  نأ  نكمي  اھبنجت -  ديرن  يتلا  رومألا  عم  لماعتلاو   ، ةعتملاو

. ًالیلق نسحتب  روعشلا 
صاخشأ وأ  اھردقن  رومأب  ةطبترم  وأ  انل  ةبسنلاب  ةمھم  رومأب  مایقلاو 
رعشي  ، ماع هجوبو   . انتاویح يف  ىنعم  قلخ  ىلع  دعاسي   ، مھردقن

نوكي امدنع  نسحتب  سانلا 
. فدھ وأ  ىنعم  مھتاویحل 

ن ــ نو م ــ كي ا  ــ ةدا م ــ ، ع با ــ ئتكالا جال  ــ و ع ــ حن ى  ــ لوأ ةو  ــ طخك
ـك لتو ـة،  عتمملا ةط  ـ شنألا ـة  صاخبو ةط -  ـ شنألا ةدا  ـ يز د  ــ يفملا

ـي تلا ةط  ـ شنألاو  ، زاجنإلا سا بـ ـ سحإ ـى  لإ يدؤ  ـي تـ تلا
سكعت يتلا  ةطشنألاو   ، رومألا بنجت  نم  ًالدب  ةھجاوملا  ىلع  اندعاست 

. نسحتب رعشن  ام  اًمئاد   ، ةطشنألا نم  عاونألا  هذھب  موقن  امدنعف   . انمیق
ةقرو  ) بائتكالا درج  ألما   ، كل ةبسنلاب  حجني  رمألا  اذھ  ناك  ام  اذإ  ةيؤرل 

لمعلا ١٣-٢. ةقرو  ىلع  ةیلاحلا  كتجیتن  بتكاو   ، ىرخأ ةرم  لمعلا ١٣-١ )
ةجیتنلا نوكت  امبر 

درجلا اذھ  تألم  امدنع  اھیلع  تلصح  يتلا  كلتل  ةيواسم  وأ  لقأ  وأ  ىلعأ 
ضعبل دیعاوم  ديدحتل  لمعلا ١٣-٦،  ةقرو  مدختسا  مث  ىلوألا , ةرملل 

يتلا ةطشنألا  عاونأ 
نسحت نأ  لمتحملا  نم  يتلا  كلت  اھنأب  لمعلا ١٣-٥  ةقرو  ىلع  اھتددح 

لجسل اًمامت  ةلثامم  لمعلا ١٣-٦  ةقرو  نأ  ظحال   . ةیجازملا كتلاح 
بتكتس كنأل  ةطشنأ ؛ 

يتلا رومألا  نم  ديزمب  مایقلا  لمأ  ىلع  اًقبسم  اھل  ًاططخُم  ةطشنأ 
. نسحتلاب كروعش  ىلع  دعاست 

ةفلتخم تافیلوت  برجو   . موي لك  ةطشنألا  نم  ددعل  دعوم  ديدحتل  ططخ 



بلغأ يف  اًمئاق  اًّدج  ًالغشنم  لظي  اًصخش  تنك  اذإف   . ةطشنألا عاونأ  نم 
رومأب نایحألا 

ةطشنأ ةفاضإ  نم  ىوصقلا  ةدافتسالا  ققحت  امبرف   ، ام اًئیش  ققحت 
نم ديدعلاب  لعفلاب  موقي  اًصخش  تنك  اذإ   ، ىرخأ ةھج  نمو   . ةعتمم

امبرف  ، ةعتمملا ةطشنألا 
لال ن خـ ــ ة م ــ يجازملا ة  ــ لاحلل ة  ــ عفد ر  ــ بكأ ى  ــ لع ل  ــ صحت
ـى لع ـب  لغتت وأ  اًئي مـا  ـق شـ قحت ـي  تلا ةط  ـ شنألا ةفا  ـ ضإ

لال اھ بـن خـ ـ بتك ـي  تلا ةط  ـ شنألا لك ١٣-٤  ـ شلا رھ  ـ ظيو  . برھ ـ تلا
. هتطشنأ دیعاوم  ديدحت 

، فلوجلا بعلو   ، دافحألا ةرايزوو   ، يفلیس عم  هزنتلا  ةعتمم : ةطشنأ 
، قرو ةبعل  میظنتو   ، ءادغلا لوانتل  قيدص  ةوعدو   ، بوب بلك  عم  ةرك  ءاقلإو 

باھذلاو  ، ءاشعلا لوانتل  يفلیس  باحطصاو   ، امنیسلا ىلإ  باھذلاو 
هابتنالاو  ، ةدایقلا ءانثأ  يف  ىقیسوملا  لیغشتو   ، يتدیفح ةفورب  ىلإ 

نوكأ امدنع  روھزلاو  ةدرغملا  رویطلا  ىلإ 
موجنلا ىلإ  رظنلاو   ، راوجلاب نوبعلي  مھو  لافطألا  ةدھاشمو   ، جراخلاب

. ماعطلا وھط  ةحئارب  عاتمتسالاو   ، لیللا يف 
عفدو  ، رویطلل تیب  ءانبو   ، رطقي روبنص  حالصإ  ام : اًئیش  ققحت  ةطشنأ 

، سبالملا لیسغو   ، بآرملا فیظنتو   ، ةیمقرلا روصلا  میظنتو   ، ریتاوفلا
ىلع لوصحلل  لاصتالاو 

. ةيریخلا ةیعمجلا  يف  دعب  لغشُت  مل  يتلا  ةیعوطتلا  فئاظولا  نع  نالعإ 
لاصتالا اھبنجتأ : يتلا  رومألا  عم  لماعتلا  يف  ءدبلل  هلعفأ  نأ  يننكمي  ام 
مامحتسالاو روفلا  ىلع  ريرسلا  نم  ضوھنلاو  بیبطلا ،  عم  دعوم  ديدحتل 

امدنع ةصاخ  )
ةبلاطمو  ، يفواخم نم  ضعب  لوح  يفلیس  ىلإ  ثدحتلاو   ،  ( نزحب رعشأ 

لودج يف  اھعضول  ةطشنأ  فاشتكا  ىلع  يتدعاسمب  يفلیس 
يسفنب اھلعفأ  يكل  يدیعاوم 

. نزحلاب رعشأ  امدنع 
يف يعوطتلا  لمعلا  نم  ديزمب  عالطضالا  يمیق : عم  ىشامتت  ةطشنأ 
ضرعو  ، ةیسردملا مھتابجاو  يف  دافحألا  ةدعاسمو   ، ةيریخلا ةیعمجلا 

لوقو  ، راجلا ةباوب  حالصإ 
يف دوجوملا  يقيدص  ةرايزو   ، موي لك  ام  صخشل  يباجيإ  ءيش 

. ىفشتسملا

هتطشنأ دیعاوم  لودجل  نب  ةطشنأ  ةمئاق  لكشلا ١٣-٤ 
اًئیش ققحت  ةطشنأ  وأ  ةعتمم  ةطشنأل  دیعاوم  ددح 



مایقلاو  ، اًئیش ققحت  يتلا  وأ  ةعتمملا  ةطشنألل  دیعاوم  ديدحت  لالخ  نم 
. كبائتكا لیلقت  اھنكمي  ةیكولس  تارییغت  يرجت  فوس   ، ةطشنألا هذھب 
مایقلا نم  رثكأ  كدعاسي  نأ  لمتحملا  نم  ةعتمم  ةطشنأ  ةرشعب  مایقلا  • 

. طقف ةطشنأ  ةسمخب 
مایقلا نم  رثكأ  كدعاسي  نأ  لمتحملا  نم  اًّدج  ةعتمم  ةطشنأب  مایقلا  • 

. ًالیلق ةعتمم  ةطشنأب 
يتلا ةطشنألا  رتخا   . ةفلتخم ةطشنأب  نوفلتخملا  صاخشألا  عتمتسي  • 

. كمیقو كتامامتھا  عم  ىشامتت 
ةكلھتسم وأ  ةفلكتلا  ةظھاب  نوكت  نأ  نیعتي  ةعتمملا ال  ةطشنألا  • 

. تقولل
وأ قيد  ــ ى ص ــ لإ ثد  ــ حتلا ة  ــ عتمملا ةط  ــ شنألا ة  ــ لثمأ لم  ــ شت • 

ـى لع ـة  بعلب عاتمت  ــ سالا وأ  ىقي  ــ سوملا ى  ــ لإ عامت  ــ سالا
ةدھا ـ شم وأ  ءاد  ـ غلا لوا  ـ نتل جور  ـ خلا وأ  هزن  ـ تلا وأ  رتوي  ـ بمكلا

ةطشنألا هذھ  لك   . كلفط عم  بعللا  وأ  لضفملا  ينويزفیلتلا  جمانربلا 
. ةعتمم ةیموي  ًاثادحأ  دعت 



 



ىلع ةطشنألا  ةمئاق  لمع  ةقرو  يف  ةدوجوملا  ةطشنألاب  مایقلا  درجمب 
، ىرخأ ةرم  لمعلا ١٣-١ ) ةقرو   ) بائتكالا درج  ألما   ، دحاو عوبسأ  رادم 



ةقرو ىلع  كتجیتن  بتكاو 
عوب ــ سألا اذ  ــ ل ه ــ بق كجئا  ــ تن ة  ــ نراقم لال  ــ ن خ ــ مو ل ١٣-٢ . ــ معلا
اذإ مـا ـة  يؤر ـى  لع اًردا  نو قـ ـ كت فو  سـ هد , ـ عبو ةط  ـ شنألا ن  ــ م

ـة قيرط اًقرا فـي  ثد فـ ـ حت ةط  ـ شنألا ـة  مئاق تنا  كـ
كجئا ــ تن ي  ـــ ةریغ ف ــــ صلا تاري  ــــ غتلا ى  ــــ تحف  . كروع ــــ ش
يدؤ ــ نأ ت ن  ــ كمي ةطي  ــ سبلا ةیكول  ــ سلا تاریي  ــ غتلا نأ  ني  ــ بت
ى ــ لع ادا  ــ متعاو ة.  ــ يجازملا كتلا  ــ ي ح ــ تاني ف ــ سحت ى  ــ لإ

ىوت ــ سم
نم ددعل  ةطشنألا  ةمئاقب  موقت  نأ  يرورضلا  نم  نوكي  امبر   ، كبائتكا

. كبائتكا جئاتن  يف  ةظوحلم  ةیجازم  ةعفد  ىلع  لصحت  نأ  لبق  عیباسألا 
ةطشنألا ةمئاق  لوح  ةلئسأ 

كتلاح نسحتت  مل  اذإ  كدعاست  نأ  نكمي  ةیلاتلا  تاباجإلاو  ةلئسألا 
. كعوبسأ ىلإ  ةطشنأ  ةفاضإ  دنع  ةیجازملا 

؟" اھدعوم تددح  يتلا  ةطشنألا  لعف  يف  بغرأ  مل  اذإ  اذام  "
، ةیئزج ةروصب  هلعف  كنكمي  ناك  ام  اذإ  رظنا   ، طاشن لعف  يف  بغرت  مل  اذإ 

عرشن ىتح  رومأب  مایقلل  زیفحتلاب  رعشن  ام ال  ةداعف   . قئاقد عضبل  ىتح 
امبرف ًاّیلعف , اھیف 

نأ نم  ًالدب  ءيشلاب  مایقلا  عبتي  ام  ةداع  زیفحتلا  نأ  ةفرعم  نم  أجافتت 
. ًابئتكم نوكت  امدنع  ةصاخو   ، ًالوأ يتأي 

، كدیعاوم لودج  ىلع  ةدوجوملا  ةطشنألا  نم  رثكأ  وأ  ًاطاشن  تیطخت  اذإ 
مایقلا لالخ  نم  لمعلا  فنأتسا  طقف   . كسفن دقتنت  وأ  سأیت  الأ  لواحف 

ىلع يلاتلا  طاشنلاب 
يتلا ةطشنألل  دعوم  ديدحت  ةداعإ  كنكمي   ، تدرأ اذإو   . كدیعاوم لودج 

وھ ةطشنألا  دیعاوم  لودج  نم  فدھلاف   . عوبسألا لالخ  رخآ  تقول  كتتاف 
عاونأ ددع  ةدايز 

اھل تططخ  يتلا  ةطشنألا  عیمج  لامكإ  سیلو   ، اھلعفت يتلا  ةطشنألا 
امبرف  ، عیباسأ ةدعل  ةطشنألا  دیعاوم  ديدحتب  تمق  اذإو   . يلاثم وحن  ىلع 

لھسألا نم  دجت 
. عیباسألا رورم  عم  ةطشنألا  نم  ديزمب  مایقلا 

؟" اًقباس اھب  يعاتمتسا  ردقب  ةطشنألاب  عتمتسأ  مل  اذإ  اذام  "
، كبائتكا لیلقتل  ىلوأ  ةوطخك  ةطشنألا  دیعاوم  ديدحت  ةبرجت  تررق  اذإ 

لبق اھدجت  تنك  ام  ردقب  ةیضرم  وأ  ةعتمم  ةطشنألا  دجت  نأ  عقوتت  الف 
. بائتكالاب كتباصإ 

فلو ــ جلا ة  ــ سراممب ن  ــ عتمت ب ــ سا  ، لا ــ ثملا لیب  ــ ى س ــ لعف
ة ــ سرامم نأ  د  ــ جو ك  ــ لذ ع  ــ مو  ، ًابئ ــ تكم حب  ــ صي نأ  ل  ــ بق اًري  ــ ثك

هبا ــ صأ امد  ــ نع ه  ــ سفن رد  ــ قلاب ةي  ــ ضرم ت  ــ سیل فلو  ــ جلا



بائتكالل هضرعت  دنع  فلوجلا  ةسرامم  يف  هتعتم  نب  نراق  اذإف   . بائتكالا
مل يننإ   . اذھ نم  ىودج  ال  : " جتنتسي دقف   ، طاشنلا اذھب  ىلوألا  هتعتمب 

املثم عتمتسا  دعأ 
بائتكالا نم  ديزمب  نب  رعشیس  ناك  امبر   ، راكفألا كلتل  ةجیتنكو  تدتعا ."
سولجلاب فلوجلا  ةسرامم  ةعتم  نراق  اذإ   ، نكلو  . فلوجلا ةسرامم  دعب 

مدعو لزنملا  يف 
ـي ننأ د  ــ يجلا ن  ــ م : " ه ــ سفنل لو  ــ قي د  ــ قف  ، ءي ــ شب ما  ــ يقلا

ـى لع ـًال  يلق ـي  تقوب تعتمت  ـ سا ـد  قف  . فلو ـ جلا ـة  سراممل ـت  بھذ
روع ـ شلاو لزن  ـ ملا سو فـي  ـ لجلا ـل مـن  ضفأ اذھ  فـ ـل , قألا

". نزحلاب
؟" قالطإلا ىلع  ةطشنألاب  عتمتسأ  مل  اذإ  اذام  "

اًئیش لعفت  تنك  اذإ   . ةطشنألاب مایقلا  ءانثأ  يف  كنھذب  لوجي  ام  ظحال 
كنإف كلذ  عمو   ،( هزنتم يف  يشملا  لثم   ) اًعتمم نوكیس  هنأ  دقتعت  تنك 

يف ةیبلس  رومأ  يف  ركفت 
كسفن دجت  امدنعف   . كسفن عتمت  كنأ ال  حجرملا  نمف   ، ةوطخ لك 

عجش  ، ةطشنألاب كمایق  ءانثأ  يف  ةیبلس  رومأ  يف  ریكفتلا  يف  اًسمغنم 
ىلع زیكرتلا  ىلع  فطلب  كسفن 

، زاجنإ  ، ةعتم  ) هلایح اضرلاب  رعشت  ءيش  نع  ثحبلاو  هسفن  طاشنلا 
دوعت تللظ  اذإ  سأیت  الو  كمیقل .) اًقفو  فرصتلا   ، برھتلا ىلع  بلغتلا 

نأل ؛  ةیبلسلا راكفألا  ىلإ 
ىلإ ىرخأ  ةرم  كسفن  عفد  ىلإ  جاتحت  امبرف   . بائتكالا يف  عئاش  رمأ  اذھ 

كنأب يعولاف   . موي لك  تارملا  تائم  طاشنلل  ةدیج  بناوج  نع  ثحبلا 
ریكفتلا وحن  فرجنت 

ءيش لعف  ةبرجتل  رایخلا  كحنمي  هنأل  ؛  قحب دیج  رمأ  وھ  يبلسلا 
. فلتخم

نم ةليوط  ةرتفل  بائتكالل  اوضرعت  نيذلا  كئلوأ  ةصاخبو   ، سانلا ضعب 
اذإف  . ةیباجيإلا ةیجازملا  تالاحلاب  روعشلا  يف  ةبوعص  نودجي   ، تقولا

لاحلا يھ  هذھ  تناك 
. اًّد ــ ةلیئ ج ــ ة ض ــ يباجيإ برا  ــ جت ما  ــ نتغا بر  ــ جف ك،  ــ ةب ل ــ سنلاب

نيذ ـ لا سا  ـ نلا ديد مـن  ـ علل ةد  ـ يفملا تایجیتارت  ــ سإلا ىد  ــ حإو
ـة سرامم ـل فـي  ثمتت ـر  بكأ ـة  عتمب روع  ـ شلا نود  ـ يري

، ةطشنألاب مایقلا  درجم  ىلع  يوطني  رمألا ال  اذھو  ةعتملا ." مانتغا  "
. ةطشنألا كلتب  مایقلا  ءانثأ  يف  ةعتملا  نع  طاشنب  ثحبلا  امنإو 
، رصبلا  ) ةیسحلا كبراجت  ةظحالمب  ءدبلا  دیفملا  نم  نوكي  ام  ةداع 
سمخلا كساوح  عیمج  ىلإ  هبتنا  قوذتلاو .)  ، عمسلاو  ، سمللاو  ، مشلاو

. كموي زایتجا  ءانثأ  يف 



اھد ـ جت ي  ــ تلا رظا  ــ نملاو  ، حئاور ــ لاو  ، تاو ــ صألاو س،  ــ ململا ظ  ــ حالو
تاھ ـ كنلاب عتمت  ـ سا  ، اًئي لكأ شـ امد تـ ـ نعف ـًال.  يلق ـو  لو ـة  عتمم

ـم شو فقو  ، تـ جر ـ خت امد  ـ نعو  . اھقوذ ـ تت ـي  تلا
. كترشب ىلع  ءاوھلاب  رعشاو   . ةعتمم نوكت  دق  ةحئار  ةيأ  نع  اًثحاب   ، ءاوھلا

وأ هابتنالل  ةریثملا  تاوصألل  عمتسا  ؟  ةدراب مأ  ةئفاد  ةرارحلا  ةجرد  لھ 
تاوصأ لثم   ، ةعتمملا

؛ كب طیحت  يتلا  ناولألا  ىلإ  رظنا   . كرحم نارود  تاوصأ  ىتح  وأ  رویطلا 
نأ دیفملا  نمف  نییھاكف , ىتح  وأ  نیعتمم  نودبي  نيذلا  سانلا  ظحالو 

ىتح روعشلا  نم  نكمتت 
هذھ لثمف   . ام ءيش  وحن  ةیباجيإلا  ةباجتسالا  نم  ةطیسب  ةظحلب 

. مویلا لاوط  اھمانتغا  نكمي  ةلیلقلا  تاظحللا 
تالا ــ حب روع  ــ شلا لھ  ــ سألا ن  ــ حب م ــ صي فو  ــ ، س تقو ــ لا رور  ــ مبو
لو مـن ـ طأ تار  ـ تفلو اًما  ـ ظتنا ـر  ثكأ ةرو  ـ صب ـة  يباجيإ ـة  يجازم

ءازجألا عاتمت بـ ـ سالا ـة  يلقع ـس فـي  مغنا  . تقو ـ لا
ةفاضإ كنكمي   ، كلذب مایقلا  عیطتست  نأ  درجمبو   . كبراجت نم  ةریغصلا 
ةیباجيإ بناوج  نع  ثحبلا  لالخ  نم  ةطشنألا  نم  كتعتم  ىلإ  تاقبط 

لیبس ىلعف   . كبراجتل
كحضم راوح  نم  لیلق  ءزج  ىلإ  دصق  نود  عامتسالاب  عتمتست  دق   ، لاثملا
نع ثحبلا  دمع  نع  راتخن  امدنعف   . عئاب عم  ةدودو  ةشقانم  ءارجإ  نم  وأ 

يف تایباجيإ 
يفو  . ةیباجيإلا براجتلا  لوخدب  حامسلل  ةذفان  انحتف  دق  نوكن   ، انموي
لقأ انلوقع  نوكت   ، تایباجيإ نع  طاشنب  ثحبن  امدنع   ، هسفن تقولا 

. تایبلسلا ىلع  اًزیكرت 





رشع عبارلا  لصفلا 



كقلق مھف 
لما ـ عتلا ةدعا فـي  ـ سم ـى  لع لو  ـ صحلل با  ـ تكلا اذ  أر هـ ــ قت ا  ــ مبر
تالا ـ حلا ىد  ـ حإ ـد  عي ـه  نإف اًّد , عئا جـ ـق شـ لقلا نأ  مغر  ـق؛ فـ لقلا مـع 

نإ  . اھ ضر لـ ـ عتن ـي  تلا اًم  ـ لأ ـر  ثكألا ـة  يجازملا
رخآلا مھضعبو   ، مویلا تاعاس  مظعم  قلقلاب  نورعشي  سانلا  ضعب 

. طقف ةنیعم  فقاوم  يف  قلقلاب  نورعشي 
دق ادنیل -  باتكلا -  اذھ  يف  نھتعباتمو  نھفصو  متي  يتاللا  ءاسنلا  ىدحإ 

رفسلا ىلإ  جاتحت  تناك  امدنع  قلقلا  نم  ریبك  ردقو  علھ  تابونل  تضرعت 
. ةرئاط نتم  ىلع 

امدنع نكلو  ؛  قلق يأ  ىلإ  اھیف  ضرعتت  مل  يتلا  مايألا  نم  ديدعلا  كانھو 
تبھذ اھنأ  ةجردل  اًّدج  اًّداح  قلقلا  ناك  ام  ًانایحأ   ، قلقلل ضرعتت  تناك 

ئراوطلا ةفرغ  ىلإ 
رفسلا ديرت  نكت  مل  اھنأل  ةیقرت  ضفر  يف  تركف  اھنأ  امك  ىفشتسملاب ,

. علھلا تابون  نم  ديزمل  ضرعتلا  وأ  ةرئاط  نتم  ىلع 
. ةقلق اھتلعج  يتلا  فقاوملا  عاونأب  ءيشلا  ضعب  ةیعاو  ادنیل  تناك 
، ًالیلق اًضماغ  قلقلا  ودبي  نأ  نكمملا  نم   ، نيرخآ صاخشأل  ةبسنلابو 

يتأي هنأك  ودبي  امدنع  ةصاخو 
نيرامتلا لعفتو  قلقلا  نع  ديزملا  ملعتت  امدنع  راذنإ ." قباس  نود  "

يتلا رومألا  ديدحت  يف  نسحتت  نأ  لمتحملا  نم   ، باتكلا اذھ  يف  ةدراولا 
. كقلق ریثت 

يذلا تقؤملا  فوخلا  وأ  لاعفنالا  فصول  مدختست  ام  ًانایحأ  قلق "  " ةملكو
صحف وأ  لمع  ةلباقم  لثم   ، ةبعص ةیتایح  براجت  ءانثأ  يف  وأ  لبق  انباتني 

اھنأ امك   . يبط
ل ــ ثم ة،  ــ موميد ر  ــ ثكأ ق  ــ لقلا ن  ــ عاو م ــ نأ ف  ــ صول مدخت  ــ سُت
ل ــ ثم  ، ةدد ــ حم فقاو  ــ وأ م ءاي  ــ شأ ن  ــ فو م ــ خلا  ) ا ــ يبوفلا تالا  ــ ح

رف ـ سلاو  ، تار ـ شحلاو  ، تا ــ ناویحلاو  ، تا ــ عفترملا
وأ ، و/ قمحألا رھظمب  روھظلا  نم  فوخلا   ) يعامتجالا قلقلاو   ،( ةرئاطلاب

علھلا بارطضاو   ،( ةیعامتجا فقاوم  يف  ضفرلا  وأ  داقتنالل  ضرعتلا 
قلقلاب ةداح  رعاشم  )

،( نونجلا وأ  توملا  كشو  ىلع  مھنأب  سانلا  اھلالخ  رعشي  ام  ةداع 
عم ةعزفملا  تامدصلل  ةرركتم  تايركذ  ةمدصلا (  دعب  ام  برك  بارطضاو 

نم ةعفترم  تايوتسم 
وأ ضرملاب  ةباصإلا  لوح  ةرمتسم  تافوخت   ) ةیحص تافوختو   ،( قیضلا
عتمتل ةیبطلا  تاصوحفلا  راھظإ  نم  مغرلا  ىلع   ، ةیندب ةلكشمل  ضرعتلا 



ةحصلاب صخشلا 
ضارعألاو ةرركتم  تافوختب  زیمتي   ) ماعلا قلقلا  بارطضاو   ،( ةدیجلا

(. قلقلل ةیندبلا 
: ةقیقد ةدمل  كقلق  يف  ركف 

؟ قلقلاب اھیف  روعشلا  ركذتت  ةرم  لوأ  تناك  ىتم 
؟ طقف ًانایحأ  مأ  تقولا  مظعم  قلقلاب  رعشت  لھ 

؟ داح مأ  طسوتم  مأ  طیسب  كقلق  لھ 
؟ طقف ةنیعم  فقاوم  يف  مأ  مویلا  لاوط  قلقلاب  رعشت  لھ 

وأ ثادحألا  عاونأ  بتكا   ، ةنیعم فقاوم  يف  قلقلاب  رعشت  تنك  اذإ 
: فقاوملا

امدنع قلقلاب  رعشأ 
امدنع قلقلاب  رعشأ 
امدنع قلقلاب  رعشأ 
امدنع قلقلاب  رعشأ 

نيرمتلا ـك، فـ قلق لو  تا حـ ـ مولعملا ـض  عب تدد  ــ د ح ــ قو ا  ــ مأ
رع ـ شت ـي  تلا ضار  ـ عألا عاو  ـ نأ مھ  ـى فـ لع كدعاسي  يلا سـ ـ تلا

ىد كـل ـل. لـ ضفأ ةرو  ـ صب قلقلا  كروع بـ ـد شـ نع اھ  بـ
ةصاخلا كطامنأ  ديدحتو  قلقلاب , روعشلا  يف  ةصاخلا  هتقيرط  صخش 

. اھرییغت ديرت  ةنیعم  براجت  فادھتسا  ىلع  كدعاسي  نأ  نكمملا  نم 

فصي يذلا  دنب  لكب  صاخلا  مقرلا  ىلع -  ةمالع  عض  وأ  لوح -  ةرئاد  مسرا 
عوبسألا رادم  ىلع  ضرع  لكب  كروعش  ىدم  لضفألا  وحنلا  ىلع 

. يضاملا



 





خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا





خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
كنكمي نیتادأ  لمعلا ١٤-١، ١٤-٢ ) اتقرو   ) هجئاتن ةقروو  قلقلا  درج  لثمي 

( لاثملا لیبس  ىلع  ًاّيرھش  نیترم  وأ  ًاّیعوبسأ   ) ةيرود ةفصب  امھلامكإ 
. كقلق يف  تاریغتلا  عبتتل 

. ةيادبلا ةجیتن  وأ  ساسألا  طخ  درجلاب  ةصاخلا  ىلوألا  كتجیتن  ىمسُتو 
ءانثأ يف  تقولا  رورمب  روھدت ) وأ  نسحت   ) كجئاتن يف  تاریغت  ظحالت  دقو 

تایجیتارتسإ ةبرجت 
ملعت يف  أدبت  امبر   ، لاثملا لیبس  ىلعف  كرتوت , ضفخل  ةفلتخم 

ةلكشم لحل  تاوطخ  ذخأ  وأ  باتكلا  اذھ  يف  ةدراولا  تایجیتارتسإلا 
جالعلا يف  طارخنالا  وأ  كجعزت 

ىنمتت فوس   ، تالخدتلا هذھ  نم  لخدت  لك  عمو   . يكاردإلا يكولسلا 
ضافخنا هنع  جتني  امم   ، كبائتكا ضارعأ  ةریتوو  ةدح  ضفخنت  نأ  عقوتتو 

. قلقلا درج  جئاتن 
. اھبرجت يتلا  ةفلتخملا  تایجھنملا  ةدئاف  سایق  قرط  ىدحإ  يھ  كلتو 
اذإ ــ ق. ف ــ لقلا صیخ  ــ شتل مدخت  ــ سُت ق ال  ــ لقلا در  ــ جئا ج ــ تن نإ 

ل ــ متكم ق  ــ لق در  ــ را ج ــ ضحإ ك  ــ نكمي ق،  ــ لق ك  ــ نأ د  ــ قتعت ت  ــ نك
ةح ــ صلا يئا  ــ صخإ وأ  ةیح  ــ صلا ة  ــ ياعرلا ر  ــ فوم ى  ــ لإ

ىلع درجلا  اذھ  يف  ةدوجوملا  كتاباجإ  كدعاست  نأ  نكميو   . ةیلقعلا
ةشقانمو صیخشت  ديدحت  هنكمي  ثیحب   ، كبراجتب صخشلا  اذھ  رابخإ 

. كعم ةحاتملا  تاجالعلا 
،( ركف  ) ةیكاردإ اًضارعأ  نمضتت  قلقلا  درج  يف  اھمیقت  يتلا  ضارعألاو 

جذومنلا يف  ةدراولا  كلت  لثم  اًمامت   ، ةیندب تاریغتو   ، ةیفطاعو  ، ةیكولسو
لصفلا يف  فوصوملا 

ةیكاردإلا ضارعألا  نأ  ظحال   . كتالكشم مھف  ىلع  كدعاسي  يذلا   ، يناثلا
نوكت نل  اًراكفأو   ، ةئیس رومأ  ثودح  وأ  رطخلا  لوح  اًراكفأ  نمضتت  قلقلل 

فیكتلا ىلع  اًرداق 
هذھ ثدحت  ام  ةداعو   . ىرخألا راكفألا  نم  ةعونتم  ةعومجمو   ، اھعم
ىلإ لیمن   ، نیقلق نوكن  امدنعو   . طقف تاملكك  سیلو   ، روصك راكفألا 

نكامألاو فقاوملا  بنجت 
رثكألا كولسلا  وھ  بنجتلاو   . قلقلا وأ  ةحارلا  مدعب  اھیف  رعشن  دق  يتلا 
نم ديدعلا  كانھو   . قلقلاب ةطبترملا  تایكولسلا  نیب  نم  اًعویش 

يتلاو ةیندبلا ،  ضارعألا 
فا ــ فج وأ  ب  ــ لقلا تا  ــ قد ةعر  ــ وأ س س  ــ فنتلا قي  ــ نم ض ــ ضتت
قرألا وأ  راود  ـ لا وأ  شا  ـ عترالا وأ  تال  ـ ضعلا ـر  توت وأ  قر  ــ عتلا وأ  م  ــ فلا



تا ـ ملك ةد  كا عـ ـ نھو ةد , ـ عملا تالك  ـ شم وأ 
وأ رعذلا "  " وأ لاعفنالا "  " لثم  ، قلقلل ةیجازملا  ةلاحلا  فصول  مدختسُت 

". باصعألا رتوت  "
ضارعألا عاونأ  ةیلاتلا  ةحفصلا  يف  دوجوملا  لكشلا ١٤-١  صخليو 
يكولسلا جالعلا  نأ  وھ  راسلا  ربخلاو   . قلقلا صخي  امیف  ةعئاشلا 

اذھ يف  ةدراولا  تاراھملاو  يكاردإلا 
. قلقلا ضارعأ  نم  عاونألا  كلت  عیمج  ضفخل  اًّدج  ةلاعف  اھعیمج  باتكلا 

ةمدصلاف ؛  هریثت وأ  قلقلا  يف  ةیتایحلا  براجتلا  مھست  نأ  نكميو 
ضرعتلا وأ  ؛  رمنتلل ضرعتلا  وأ  يفطاعلا  وأ  يندبلا  ءاذيإلل  ضرعتلا  )

يف دجاوتلا  وأ  ؛  ةرایس ثداحل 
فوس نیباعثلا   )" اھملعتن يتلا  رومألاو  ؛  ةافولا وأ  ضرملا  تالاحو  )؛  برح
يتلا رومألاو  ؛  "( ضرمت فوس   ، كتفاظن ىلع  ظفاحت  مل  اذإ   " وأ  ،" كضعت

لاقم  ) اھظحالن
ي ــ بلق تا  ــ قد  " ، ةرئا ــ م ط ــ طحت لو  ــ ةد ح ــ يرجلا ي  ــ ف

نود لو  ـ حت ةجرد  ةبع بـ ود صـ ــ بت ي  ــ تلا برا  ــ جتلاو ؛  "( ةبرط ــ ضم
وأ ـة  يفیظو ـة  يقرت ـي،  نلع با  ـ طخ ءا  ـ قلإ  ) اھ ـ عم لما  ـ عتلا

رعاشم ىلإ  يدؤت  نأ  اھعیمج  نكمي  ديدج ) لفط  ىلع  لوصحلا   ، لصف
ترعش  ، تقولا كلذ  يفف  ؛  اھدلاو ةافو  دعب  ادنیل  قلق  أدب  دقل   . قلقلا

ةبوعصبو كابترالاب 
ثدحتس ىرخأ  ةثراك  نأ  عقوتت  تأدبو  تالكشملا , عم  فیكتلا  يف  ربكأ 

. اھعم فیكتلا  ىلع  ةرداق  نوكت  نل  اھنأو 
امدنع اھب  رعشن  يتلا  ةيركفلاو   ، ةیكولسلاو  ، ةیندبلا تاریغتلا  كلت  عیمج 
رارفلا وأ  لاتقلا   " ىمسُت قلقلا  تاباجتسا  نم  اًءزج  لثمت  قلقلا  انبیصي 

كلت دمجتلا ." وأ 
فیك ةيؤرلو   . اًرطخ هجاون  امدنع  ةیفیكت  نوكت  دق  ثالثلا  تاباجتسالا 
يف بھذت  نأ  ررقت  كنإ   . ةديدج ةدلب  يف  دوجوم  كنأ  لیخت   ، اذھ نوكي 

دجتو لیللا  يف  ةلوج 
, ملظم عراش  يف  اًھئات  كسفن 



قلقلا ضارعأ  نع  ةحمل  لكشلا ١٤-١ .
دقتعت تنأو   . كوحن هجتي  اًرتم  وحن ٢٠  دعب  ىلع  ةثجلا  مخض  ًالجر  ظحالتو 

دحأ ؟  لعفت نأ  بجي  اذامف  ؛  كقرسيو كمجاھي  فوس  هنأ  دقتعتو  كاري  هنأ 
تارایخلا

فوسو  ، عرسأ ةروصب  كبلق  قدي  فوس   ، اذھب مایقللو   . لاتقلا نوكیس 
ديربت ىلع  دعاسیس  قرعتلا  نإ   . كتالضع رتوتت  فوسو   ، كسفنت عراستي 

، ىرت امكو   . كمسج
هذھو  . فقوملا اذھ  يف  ةدیفم  نوكت  فوس  ةیندبلا  تاریغتلا  كلت  عیمج 

". لاتقلا  " ةباجتسا لكشت  تاریغتلا 
نم هنأ  دقتعت  امبرو  ةدیج , ةركف  دعُي  لجرلا  لاتق  نأ  دقتعت  امبر ال  نكلو 

لدعم ىلإ  اًضيأ  جاتحت  فوسو   ، ةعرسب ضكرت   ... ضكرت نأ  لضفألا 
، عراستم بلق  تابرض 

. قر ــ عتو  ، يل ــ ضع ر  ــ توتو  ، نیج ــ سكألا ن  ــ ري م ــ بك راد  ــ قمو
ةباجت ـ سا لك  ـ شت ـي  تلا ةیند  ـ بلا تاري  ـ غتلا نإ  ، فـ كلذ ــ لو

ـك نإ رار ." ـ فلا  " ةباجت ـ سا لك  ـ شت ـي  تلا اھ  ـ سفن هـي  لا " ـ تقلا "
عمو  . كارعلاو ءاقبلا  نم  ًالدب  ضكرلل  ةیفاضإ  ةقاط  مدختست  ةطاسبب 

. موجھلل ضرعتلا  نم  ضكرلا  كذقني  دق   ، ظحلا نم  لیلقلا 
مل امبرف   . دمجتلا يھ  ةدیج  ةروصب  حجنت  دق  يتلا  ةثلاثلا  ةباجتسالاو 
فوس  ، ةلاحلا هذھ  يفو   . كظحالي نل   ، اًتباث تیقب  اذإ  امبرو   ، لجرلا كري 

نأ دمجتلا  بلطتي 
فوس  ، ردصلا قیض  عمو   . اًّدج ةبلصتمو   ، ةرتوتم تالضع  كيدل  نوكت 
تاریغتلا نم  عاونألا  كلت  نإ   . هل ةبسنلاب  يئرم  ریغ  كسفنت  ىتح  نوكي 



كدعاست يتلا  ةیندبلا 
". دمجتلا  " ةباجتسا نم  اًءزج  لثمتو  اًّدج , اًنكاس  نوكت  نأ  ىلع 

لعف دودر  دعت  دمجتلاو -  رارفلاو  لاتقلا  قلقلل -  ثالثلا  تاباجتسالا  هذھ 
ةیقیقح راطخألا  نوكت  امدنع  ًاّیفیكت  قلقلا  نوكيو   . رطخلا هاجت  ةدیج 

كلذلو  . ةریطخو
هیبش رمأك  قلقلا  يف  ركفف  ؛  اًمامت قلقلا  نم  صلختلا  اًّقح  ديرن  اننإف ال 
رعشن مل  اذإ  ءيشلا  ضعب  ریطخلا  نم  نوكي  دقف  انيدل : ملألا  ةباجتسال 

نل اننأل  ؛  ملألاب
وأ ةقيرطب   ، دمتعن نحنف  نخاس , نرف  نع  انيديأ  بحسن  نأ  ذئنیح  فرعن 
ىلإ جاتحن  دق  يتلا  راطخألا  ىلإ  انھیبنتل  انقلق  تاباجتسا  ىلع   ، ىرخأب

. اھترادإ وأ  اھتھجاوم 
وأ ةقرس  لوح  اًملیف  دھاشن  امدنع  اًضيأ  قلقلل  ضرعتن  اننإ   ، فسأللو
باتكلا اذھ  انملعيو   . باطخ ءاقلإل  سانلا  نم  ةعومجم  مامأ  فوقولا  دنع 

ضفخل تایجھنم 
امك اًریطخ  رطخلا  نوكي  امدنع ال  وأ  اًدوجوم  رطخلا  نوكي  امدنع ال  انقلق 

, دیجلا كفیكت  عم  قلقلا  نم  مزاللا  نم  ربكأ  ردق  لخادتي  امدنع  وأ  نظن  دق 
فادھأ لثمتتو 

ر ــ طخلا ة  ــ جرد میي  ــ قت ى  ــ لع كتدعا  ــ سم ي  ــ ق ف ــ لقلا جال  ــ ع
ـك قلق تاباجت  ـ سا ـض  فخ ـة  يفیك ـة  فرعمو ر  ــ بكأ ةعر  ــ سب
ـن كمي امد  ـ نع وأ  ـل  يختت ـا  مم رغ  ـ صأ را  ـ طخألا نو  ـ كت امد  ـ نع

عم لماعتلا  ىلإ  ةجاحلا  اذھ  ينعي  ام  ةداعو   . فیكتلا لالخ  نم  اھترادإ 
كتردقو رطخلا  ةجرد  نع  ديزملا  ةفرعم  لجأ  نم   ، اھاشخت يتلا  رومألا 

. اھعم فیكتلا  ىلع 
قلقلا تایكولس 

. نامألاو بنجتلا  تایكولس  قلقلا : زیمت  تایكولسلا  نم  ناعون  كانھ 
تایكولسلا هذھ  نأل  ؛  قلقلاب رعشن  امدنع  نامألا  سمتلنو  بنجتن  نحنف 

روعشلا ىلع  اندعاست 
عم فیكتلل  ةعئاشلا  قرطلا  هذھ  نكلو   . ریصقلا ىدملا  ىلع  نسحتب 

. تقولا رورمب  اًءوس  رمألا  ديزي  ام   ، انقلق ةرتف  ةلاطإ  ىلإ  اًضيأ  لیمت  قلقلا 
بنجتلا

تابلطتم دحأك  ةباطخلل  يسارد  لصفب  قاحتلالا  ىلإ  رتیب  جاتحا 
هلصف مامأ  باطخ  ءاقلإ  لیخت  امدنع  قحب  قلقب  رعشف  ؛  ةسردملا

ناك املك   ، اذھل ةجیتنكو   . يساردلا
ىرخأ رومأ  لعفو  فيوستلا  ىلإ  أجلي  ناك   ، هباطخ ىلع  لمعلا  يف  ركفي 

هئاقدصأ عم  جرخي  ناك  امدنعف   . قلقلاب روعشلا  بنجت  نم  نكمتي  ىتح 
ىلع لمعلا  نم  ًالدب 



فوخ دادزا   ، مايألا رورمب  نكلو   . روفلا ىلع  نسحتب  رعشي  ناك   ، هباطخ
ثدحتي مل  كلذ  ىلإ  ةفاضإلابو   . مداقلا باطخلا  لوح  رثكأف  رثكأ  رتیب 

لصفلا يف  ةینلع  ةروصب 
يف ةدايزب  رعشي  ناك   ، هلوقي ءيش  هيدل  ناك  ةرم  لك  يفف  ؛  يساردلا
ةرم لك  يفو   . روفلا ىلع  هقلق  ضفخنا   ، ثدحتي الأ  ررق  امدنعو   . هقلق

، ثيدحلا رتیب  اھیف  بنجت 
. بنجتلا يف  هرارمتسا  ةیلامتحا  نم  داز  ام   ، نسحتب روعشلاب  أفاكُي  ناك 

نم لقأ  ردقب  روعشلا  ىلع  هدعاس  دق  رتیب  بنجت  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 
. تقولا رورمب  اًءوس  هقلق  ةدايز  ىلإ  ىدأ  دقف   ، ةظحللا كلت  يف  قلقلا 

ىلإ يدؤي  ام  اًمئاد  بنجتلاف 
ةفرعمو لماعتلا  مدع  لالخ  نم  ( ١ : ) بابسأ ةعبرأل  قلقلا  يف  ةدايز 

؛ انقلق فیفختل  قرط  ملعتل  ةصرف  انيدل  نوكت  ، ال  انفیخي ام  لوح  ديزملا 
اًقرط ملعتن  اننإ ال  و(٢ )

نأ ةفرعمل  ةصرف  انيدل  نوكت  ال  ؛ و(٣ ) انفیخي يذلا  فقوملا  عم  فیكتلل 
ةصرف انيدل  نوكي  ال  ؛ و(٤ ) ىشخن امك  اًریطخ  نوكي  دق ال  فقوملا 

نيرداق انك  اذإ  فاشتكال 
. فقوملا عم  ةدیج  ةروصب  لماعتلا  ىلع  لعفلاب 

قلقلاب اًضيأ  رعش   ، ةباطخلل رتیب  لصف  يف  نيرخآلا  بالطلا  دحأ   ، كرام
تاوطخ ذختا   ، هباطخ ىلع  لمعلا  بنجت  نم  ًالدب  نكلو   . باطخ ءاقلإ  لوح 

. هقلق ضفخل 
فاشتكال  ، ةباطخلا لصفو  ملعملا  نع  نيرخآلا  بالطلا  كرام  لأس   ، ًالوأ

ناك ملعملا  نأ  فرعو   . لصفلا يف  قبطُتس  يتلا  ریياعملا  عافترا  ىدم 
هنكلو  ، اًمراص اًححصُم 

دقل  . لصفلا يف  ةكراشملل  اًدوھج  اولذب  بالطلا  ماد  ام  اًعجشم  ناك 
ملعو لمعلا  لصاو  هنكلو   ، هباطخ دادعإل  سلج  امدنع  قلقلاب  كرام  رعش 

ضفخنا هقلق  نأ 
يف هباطخ  دادعإ  أدبو   . ةلمتحم راكفأو  عیضاوم  ةباتك  يف  أدب  امدنع  ًالیلق 

عم ضفخنا  هقلق  نأ  فشتكاو  تارملا , تارشع  نرمتو  ركبم  تقو 
. دادعإلاو ةسرامملا 

ریبعتلا نم  نكمت  ثیحب  ؛  لصفلا تاشقانم  يف  تاقیلعتب  كرام  ىلدأ  امك 
هنأ ةجردل  هتقث  نم  براجتلا  هذھ  تداز  دقل   . ةعومجملا يف  هسفن  نع 

ثدحتلا نم  نكمت 
، موي تاذو   . هیلإ نورظني  اوناك  نيذلا  صاخشألا  عیمج  عم  فیكتلاو  ةینالع 

هھجوب رعشف   . هنم رخسو  هراكفأ  ىدحإ  عم  لصفلا  ءاضعأ  دحأ  فلتخا 
هنكلو  ، جھوتي

يتلا ةقيرطلا  لوح  اضرلاب  رعشو   ، ملاعلا ةياھن  سیل  اذھ  نأ  اًقحال  كردأ 



اھنأب لصفلا  يف  هتالیمز  ىدحإ  هتربخأو  فقوملا , اذھ  عم  اھب  لماعت  دق 
داقتنالا نأ  تدقتعا 

اذإ ىتح  هنأ  كاردإ  ىلع  كرام  دعاس  ام  وھو  ؛  اًحقو ناك  هل  هجُو  يذلا 
دق سانلا  ضعب  نإف   ، لوقي ام  عم  سانلا  فلتخا  وأ  ءاطخألا  ضعب  بكترا 

هیف نوركفي  نولظي 
. ةیباجيإب

بنجتلا نأ  وھ  كرامو  رتیب  يلاثم  نم  اھملعتن  نأ  نكمي  يتلا  رومألا  دحأ 
ةھجاوم نأ  نیح  يف   . تقولا رورمب  قلقلا  ديزي  هنكلو  ةيروف , ةحار  بلجي 

ام ةداع  انفواخم 
قلقلا ىلع  بلغتلا  ىلع  اندعاست  اھنكلو   ، ةيادبلا يف  قیض  ىلإ  يدؤت 

فقاوملا نم  اًددع  بنجتت  امبر   ، قلقلاب رعشت  تنك  اذإف   . تقولا رورمب 
ةمئاق دادعإب  مق   . براجتلاو

. قلقلا ببسب  اھبنجتت  يتلا  رومألا  ضعبب 

نامألا تایكولس 
رعشن امدنع  نامألا  تایكولس  يف  طرخنن  ام  ةداع   ، بنجتلا ىلإ  ةفاضإلاب 

انساسحإ لیلقتل  اھلعفن  رومأ  كلت  "؟  نامألا تایكولس   " امف  . قلقلاب



يف ررضلا  عنمل  وأ  رطخلاب 
ودبت ضارغألا  هذھ  نأ  نم  مغرلا  ىلعو   . نیقلق انلعجت  يتلا  فقاوملا 
ديزت اھنأل  ؛  اًءوس قلقلا  ديزت  ام  ةداع  نامألا  تایكولس  نإف   ، ةدیج اًرومأ 

اذھ نأب  انروصت  نم 
: ةلثمألا ضعب  يلي  امیفو  عقاولا , يف  نوكي  دق  امم  ریثكب  رطخأ  فقوملا 

، ناویحلا ةقيدح  ىلإ  اھتنبا  تبحطصا  امدنعو   . نیباعثلا اریت  ىشخت 
اھنأ نم  مغرلا  ىلعو   . نیباعثلا ضرع  ناكم  ىرت  يكل  ةطيرخلا  تصحفت 

كلذ بنجت  لضفت  تناك 
. ضرعملا ىلإ  تبھذ  كلذلو   ، نیباعثلا ةدھاشم  ديرت  اھتنبا  نإف   ، ضرعملا
نم نكمتت  ىتح  اھتنبا  قوف  اھعارذ  ةعضاو  اریت  تلظ   ، كانھ تناك  امنیبو 

جورخلاو اھبذج 
بب ــ سبو  . نیبا ــ عثلا د  ــ حأ بور  ــ لا ه ــ ي ح ــ ضر ف ــ عملا ن  ــ اًعير م ــ س
،( نا ـ مأ كول  سـ اھ (  ـ تنبا ـى  لع اھ  ـ عارذ ـع  ضو ي  ــ اھرارمت ف ــ سا

ـد مـن يزمب ترع  ـ شو ـر،  طخلا ـر فـي  ثكأ اري  تر تـ ـ كف
نم برتقت  تناك  ةیلعفلا  ةروطخلا  ةجرد  نأ  نم  مغرلا  ىلع   ، قلقلا

. رفصلا
نأ نم  فوختي  لیللا  يفف  ةفلتخملا , رومألا  نم  ریثكلا  لوح  قلق  يجنك 

رعشي قئاقد  عضب  دعبو   ، هباب قلغیف   . لزنملا ماحتقاب  ام  صخش  موقي 
بابلا صحفتيو  قلقلاب 

تارم عست  وأ  ينامث  رمألا  اذھ  رركيو   . قلغم هنأ  نم  دكأتلل  نامأ ) كولس  ) 
اھیف ىري  ةرم  لك  يف  ریصق  تقول  هقلق  ضفخنيو   . ةلیل لك   ، ةلیللا يف 

، قلغم بابلا  نأ 
. قلغم بابلا  نأب  هتركاذ  يف  ككشتيو   ، دوعي ام  ناعرس  هقلق  نكلو 
لوخد رطخ  ىلع  اًزكرم  يجنك  يقبُي  وھو   ، نامأ كولس  وھ  بابلا  صحف 

تایكولس نكلو  ؛  صل
. هقلق ضفخ  صخي  امیف  ةمئاد  ةدئاف  اھيدل  تسیل  هنامأ 

، عوبسأ لك  يفو  يعوبسأ , لمع  عامتجا  روضح  اتربور  ىلع  يغبني 
اھیلإ دنسي  وأ  ًالاؤس  ريدملا  اھلأسي  نأ  ىشخت  اھنأل   ، اًّدج ةقلق  حبصت 

. هب مایقلا  عیطتست  ًالمع ال 
 ) يفلخلا فصلا  يف  سلجت  اھنكلو   ، تاعامتجالا عیمج  رضحت  يھو 
وأ نیعلاب  لصاوت  ءارجإ  وأ  لاعسلا  نع  عنتمت  اھنأ  امك  نامأ ,) كولس 

تامولعملا ركذب  عوطتلا 
تفل ديرت  اھنكلو ال   ،( نامألا تایكولس  نم  ديزم   ) لعفلاب اھيدل  يتلا 

قاطن جراخ  اتربور  ءاقبإ  يف  كلت  نامألا  تایكولس  حجنتو   . اھیلإ هابتنالا 
اھنكلو ال  ، ريدملا هابتنا 

ثدحتي عوبسأ ال  لك  يف   ، كلذ نم  ًالدبف  ؛  تقولا رورمب  اھقلق  للقت 



عم لماعتلا  نم  نكمتت  نل  اھنأب  رثكأف  رثكأ  اھعانتقا  دادزي   ، اھیلإ اھريدم 
؛ اھیلإ ثدحت  اذإ  رمألا 

. لمعلا تاعامتجا  يف  اًقلق  رثكأ  حبصت  تقولا  رورمبف  يلاتلابو 
؟ قلقلا عم  فیكتلاو  نامألا  تایكولس  نیب  قرافلا  ام 

دیج لمعب  موقن  اننأ  دقتعن  ام  ةداع   ، نامألا تایكولس  مدختسن  امدنع 
تایكولس انیقبت   ، ةقباسلا ةلثمألاك  نكلو  ؛  انقلق عم  فیكتلا  صخي  امیف 

ماع هجوب  نامألا 
امدنع ىتح   ، اًّدج ةریطخ  فقاوملا  نأب  انتعانق  ززعتو  رطخلا  ىلع  نيزكرم 
ىلع نامألا  تایكولس  اندعاست   ، بنجتلا نأش  اھنأشو   . كلذك نوكت  دق ال 

يف نسحتب  روعشلا 
ببسلا عجريو   . قلقلا عم  انتاناعم  ًاّیلعف  لیطت  اھنكلو   ، اھمادختسا ةظحل 

مانتغاو ةلماك  ةروصب  انفواخم  ةھجاوم  نم  انعنمت  اھنأ  ىلإ  كلذ  يف 
انتقث زيزعتل  ةصرفلا 

ةبسنلاب ةرطخ  ودبت  وأ  لشفت  دق  يتلا  رومألا  عم  لماعتلا  عیطتسن  اننأب 
. انل

انفواخم عم  لماعتلا  دیجلا  فیكتلا  نمضتي  ام  اًمئاد   ، ىرخأ ةھج  نمو 
عم فیكتلا  سرامن  امدنعو  انفیخت , يتلا  فقاوملاو  انتاباجتسا  ةرادإو 

ةقثلا ينبن   ، انفواخم
ةفرعمل ناتقيرط  كانھو   . انقلق ضفخنيو   ، اھعم لماعتلا  ىلع  انتردقب 

: فیكتلا تایكولسو  نامألا  تایكولس  نیب  قرافلا 
فیكتلا تایكولسو  ؛  رطخلا نم  صلختلل  ةممصُم  نامألا  تایكولس  . ١

. اھترادإو  ، اھیف ءاقبلاو   ، انفیخت يتلا  فقاوملا  عم  لماعتلل  ةممصُم 
تایكولسو ؛  هديزت وأ  قلقلا  ىوتسم  ىلع  ظفاحت  نامألا  تایكولس  . ٢

. تقولا رورمب  قلقلا  ضفخ  ىلإ  يدؤت  فیكتلا 
يف ضافخناب  اتربورو   ، يجنكو  ، اریت نم  لك  رعشي  نأ  لمتحملا  نمو 

تایكولس نم  ًالدب  فیكتلا  مادختسا  يف  اوأدب  ام  اذإ  ةرتف  دعب  قلقلا 
، لاثملا لیبس  ىلعف   . نامألا

نع اھدي  ةحازإ  نوكي  دق  اریت  ىلإ  ةبسنلاب  ةدیجلا  فیكتلا  تایكولس  دحأ 
، كلذ ىلإ  ةفاضإلابو   . نیباعثلا ةدھاشم  دنع  اھسامح  ةدھاشمو  اھتنبا 

اریت ركذت  نأ  نكمي 
، ةروطخ رثكألا  نیباعثلا  كلذ  يف  امب   ، نیباعثلا عیمج  نأب  اھسفن 

. رارفلا عیطتست  الو  نامأب  ةسوبحم 
. بابلا قلغ  ءارجإ  ىلع  هھابتنا  زیكرت  يجنك  ناكمإب   ، فیكتلا لجأ  نمو 

ةداعإ نم  هسفن  عنم  هنكمي   ، قلقلاب روعشلا  يف  أدبي  امدنع   ، كلذ دعبو 
ًالدبو بابلا  صحف 

اذھ نوكي  دق   . جاعزنالاو كشلا  لمحت  عیطتسي  هنأب  هسفن  ركذي   ، كلذ نم 



صحف يف  هتبغر  لقت  فوس   ، تقولا رورمب  نكلو   ، ةيادبلا يف  ًابعص 
نأ كردي  فوسو   ، بابلا

. هنامأ نم  اًّقح  ديزي  صحفلا ال 
تحت اھعضت  اھل  لامعأ  دانسإ  وأ  اھل  ةلئسألا  هیجوت  نم  ةفوختم  اتربور 
دیجلا فیكتلا  نمضتي  دقو   . لشفلا وأ  جارحإلا  ىلإ  يدؤتو  ءوضلا  ةرئاد 

يف ةحارصب  يدحتلا 
ىلع نرمتلا  اًضيأ  اھناكمإبو  تامولعملاب , اھتفرعم  دنع  تاعامتجالا 

. هنع ةباجإلا  فرعت  ًالاؤس ال  اھريدم  اھل  هجو  اذإ  اھلوقت  دق  يتلا  ءایشألا 
لمع ال اھیلإ  دنسُأ  اذإو 

زيزعتل لیمز  نم  ةدعاسملا  بلط  اھناكمإب   ، هب مایقلا  ةیفیك  فرعت 
تایكولس اتربور  اھیف  برجت  يتلا  ىلوألا  ةلیلقلا  تارملا  يف   . اھتاراھم

نأ لمتحملا  نم   ، كلت فیكتلا 
ـم لعتت فو  ـة، سـ برجتلا ـن، مـع  كلو ـق.  لقلا ـد مـن  يزمب رع  ــ شت

اھ ـ نإف  ، ثد ـ حي امد  ـ نع ـى  تحو  ، ئي ءي سـ ثد شـ ـ حي ةدا مـا ال  ـه عـ نأ
ـع مو  ، تقو ـ لا رور  ـ مبو  . في ـ كتلا عیطت  ـ ست

. اھتقث دادزتسو  اھقلق  ضفخني  فوس   ، ةسرامملا
تایكول مدخت سـ ـ ست ـا  مبر ـا،  تربورو ـي،  جنكو  ، اري ــ ل ت ــ ثم اًما  ــ متو
ديد ـ حت ـك  نكمي نا  اذإ مـا كـ ـر  ظنا  . قلقلا رع بـ ـ شت امد  ـ نع نا  ـ مألا

ـي تلا نا  ـ مألا تایكول  ـة مـن سـ ثالث وأ  ني  ـ نثا
نأ ركذ  ــ تو ه.  ــ لیلقت وأ  ق  ــ لقلا ع  ــ نمل ًانا  ــ يحأ اھمدخت  ــ ست

ل ــ ثم  ) اھ ــ لعفت اًرو  ــ مأ نو  ــ كت ا  ــ ًانا م ــ يحأ نا  ــ مألا تایكول  ــ س
ك، ــ عم قيد  ــ كا ص ــ نھ نا  ــ اذإ ك تال  ــ فحلا ى  ــ لإ ط  ــ قف باھذ  ــ لا

روعشلا يف  تأدب  ةلاح  يف  كبیج  يف  قلقلل  داضم  ءاود  ةبحب  ظافتحالاو 
ىتح نیعلاب  لصاوتلا  مدع  لثم   ) اھلعفت اًرومأ ال  نوكت  ام  ًانایحأو  قلقلاب ,)

كیلإ ثدحتي  ال 
فصتنم يف  سولجلا  نم  ًالدب  يبناج  دعقم  يف  سولجلاو   ، سانلا
اذھل ةبسنلابو  ةرورضلا .) دنع  اًعيرس  جورخلا  كنكمي  ثیحب  فصلا 

ةنیعم فقاوم  يف  ركف   ، نيرمتلا
نوكي امبر   . اھمدختست يتلا  نامألا  تایكولس  ركذتو   ، قلقلاب اھیف  رعشت 

. فقوم لكل  ةبسنلاب  دحاو  نامأ  كولس  نم  رثكأ  كانھ 



قلقلا راكفأ 
( نا ــ مألاو ب  ــ نجتلا تایكول  ــ س قلقلا (  ــ ة ب ــ طبترملا تایكول  ــ سلا

بحا ـ صت ـي  تلا را  ـ كفألا مھ  ـ فت امد  ـ نع ـة  يقطنم ـر  ثكأ نو  ـ كت
لو را حـ ـ كفأ ـا  ندوارت  ، قلقلا رع بـ ـ شن امد  ـ نعف ـق.  لقلا

نوكي نأ  نكمملا  نم  رطخلا  وأ  ديدھتلاو  رثأتلا .  ةیلباقو   ، ديدھتلاو  ، رطخلا
فوس كنأ  دقتعت  امدنع  يندبلا  ديدھتلا  ثدحي   . ًاّیعامتجا وأ  ًاّیلقع  وأ  ًاّیندب 

ىذأل ضرعتت 
ضر ــ عتلا وأ  ة،  ــ يبلق ة  ــ مزأ وأ   ، نا ــ بعث ةغد  ــ ل ل ــ ثم  ) يند ــ ب

ك ــ نأ د  ــ قتعت امد  ــ نع يعا  ــ متجالا ديدھ  ــ تلا ثد  ــ حيو بر .) ــ ضلل
ـر, منتلا وأ  جار  ـ حإلا وأ  لالذإلا  وأ  ضفر  ــ لل ضرعتت  ــ س

ةباصإلا نم  كفوخت  ىلإ  ءيش  يدؤي  امدنع  يلقعلا  ديدھتلا  ثدحيو 
. لقعلا نادقف  وأ  نونجلاب 

عیطتسن اننأ ال  دقتعن  قلقلاب  رعشن  امدنع   ، رطخلا راكفأ  ىلإ  ةفاضإلابو 
يذلا رطخلا  نأ  انروصت  نوكي  امدنع  قلقلا  ثدحي   ، عقاولا يف   . فیكتلا

نم ربكأ  هھجاون 
نأ ام  صخش  كیلإ  بلط  اذإ  رعشت  دق  فیك  لمأت   . فیكتلا ىلع  انتردق 
نم ریبك  ردق  ىلع  يوطني  رمألا  نإ   . ةریحب ىلإ  ةریبك  ةرخص  نم  زفقت 

تنك اذإ  نكلو   ، رطخلا
نوكت يكل  يفكي  امب  اًقیمع  ءاملا  ناكو   ، صوغلا ةیفیك  فرعت  كنأب  اًقثاو 



اودبو اھسفن  ةزفقلا  نولعفي  نيرخآلا  تدھاش  كنأ  امك   ، نامأب
دقف  ، رمألا اذھب  نیعتمتسم 

دقتعت كنأ  ىلإ  كلذ  يف  ببسلا  عجريو   . قلقلا نم  ًالدب  سامحلاب  رعشت 
. رمألا اذھ  اھیلع  يوطني  يتلا  رطخلا  ةجرد  عم  فیكتلا  عیطتست  كنأ 

ىلع زیكرتلا  نم  ًالدبف 
نكت مل  اذإ  نكلو  ؛  ةظحللا ةعتمو  سامح  يف  ریكفتلا  كنكمي   ، رطخلا
ىلع كتردقب  اًقثاو  نكت  مل  اذإو  نامأب  صوغلا  عیطتست  كنأب  اًقثاو 

نأ لمتحملا  نمف   ، ةحابسلا
. هسفن فقوملا  يف  سامحلا  نم  ًالدب  قلقلاب  رعشت 

مايأ نم  موي  لك  فیكتلا  ىلع  انتردقو  رطخلا  لوح  ماكحألا  كلت  ردصن  اننإ 
ىلع ءاقبلل  انتارارقو   ، انتدایق ءطب  وأ  ةعرسلا  ىدم  لوح  انماكحأ   . انتاویح

وأ فیصرلا  ةفاح 
تمص يف  ءاقبلا  وأ  ةعومجم  يف  ةینالع  ثدحتلل  انتارایخو   ، عراشلا روبع 
فیكتلا ىلع  انتردقو  ةدراولا  راطخألل  انمییقت  اھددحي  رومألا  هذھ  عیمج  - 

امدنعو  . اھعم
ـر مـن بكأ وأ  ةيوا  ــ سم في  ــ كتلا ى  ــ لع انترد  ــ ي ق ــ ر ف ــ كفن

ـد قتعن امد  ـ نعو ـر.  سیب ةط  ـ شنألا ـل  عفن اننإ  ، فـ ةدراو ـ لا را  ـ طخألا
تاديدھ فـي ـ تلا وأ  رطا  ـ خملا في مـع  ـ كتلا عیطت  ـ سن ـا ال  ننأ
يف طارخنالاو   ، بنجتلاو  ، باحسنالا ىلإ  لیمن  مث   ، نیعم فقوم 

. نامألا تایكولس 
ىلع انتردق  نم  ربكأ  راطخألا  تناك  اذإف  ؛  اًئیس اًئیش  اًمئاد  سیل  قلقلا 
، قلقلاب اًریثك  رعشن  امدنع  نكلو   . بحسنن نأ  ةمكحلا  نمف   ، فیكتلا

ريدقت يف  ةغلابملا  ىلإ  لیمن 
. فقاوملا نم  ديدعلا  يف  فیكتلا  ىلع  انتردقب  فافختسالاو  رطخلا 

نم اًریثك  رثكأ  فقاوم  يف  قلقلل  ضرعتلا  ىلإ  اذھ  ریكفتلا  طمن  اندوقيو 
نكمي  ، تقولا رورمبو   . مزاللا

نم رثكأو  رثكأ  بناوج  ىلع  ریثأتلا  يف  أدبيو  ةدح  رثكأ  قلقلا  حبصي  نأ 
. انتاویح

؟" ... اذإ اذام   " راكفأ
ةداعو ثودحلا , ةكیشو  ةثراكب  وأ  لبقتسملاب  قلقلا  راكفأ  أبنتت  ام  ةداع 
ام اًریثكو   . ةیثراك ةجیتنب  يھتنتو  ؟ " ... اذإ اذام  راكفألا بـ" هذھ  أدبت  ام 

اًروص قلقلا  راكفأ  نمضتت 
ةبطاخم ىشخي  لجر  لوقي  امبر   ، لاثملا لیبس  ىلعف  اًضيأ , راطخأل 

اذام ؟  مالكلا يف  تمثعلت  اذإ  اذام  باطخ " : ءاقلإ  لبق  هسفنل  ریھامجلا 
اذام ؟  يتاظحالم تیسن  اذإ 

؟" اھنع ثدحتأ  يتلا  تاعوضوملا  فرعأ  الو  يبغ  يننأ  سانلا  دقتعا  اذإ 



كلت  . دشحلا مامأ  اًجرحُم  اًدمجتم  فقي  وھو  هسفنل  ةروص  هيدل  نوكت  امبر 
طبترت راكفألا 

. ةیبلس ةجیتنب  أبنتتو  لبقتسملاب 
قيرطلا ىلع  ةدایقلا  وأ  تارئاطلا  نتم  ىلع  رفسلا  ىشخي  ام  صخش 
تضرعت اذإ  اذام  ؟  ةرئاطلا ترجفنا  اذإ  اذام  هسفنل " : لوقي  دق  عيرسلا 

؟ ةرئاطلا ىلع  علھ  ةبونل 
", ؟ سفنتلل نیجسكألا  نم  يفكي  ام  ةرئاطلا  ىلع  كانھ  نكي  مل  اذإ  اذام 

اذإ اذام  ؟  عيرسلا قيرطلا  ىلع  يرورم  ثداحل  تضرعت  اذإ  اذام  وأ " 
ةعاس ماحدزا  يف  تقلع 

جرخم ىلإ  لوصولا  عطتسأ  ملو   ، سفنتلا يف  ةبوعصب  ترعشو   ، ةورذلا
وحن ةھجوم  اًضيأ  راكفألا  كلت  نأ  ىرت  نأ  كنكمي  ؟  عيرسلا قيرطلا 

وأ رطخب  أبنتتو  لبقتسملا 
ةرئاط نتم  ىلع  دوعصلا  لوح  ریكفتلا  دیعي  صخشلا  لعجتس  اھنإ   . ةثراك

. عيرس قيرط  يف  ةدایقلا  وأ 
وأ ةفلألا  نوشخي  دقف  ةقیثولا , تاقالعلا  يف  قلقلاب  سانلا  ضعب  رعشي 

وأ ضفرلا  وأ  داقتنالل  مھضرعت  نم  نوفوختي  دق  مھنأ  امك  مازتلالا ,
يتلا راكفألاو   . جارحإلا

راكفألا كلت  نأش  اھنأش   ، تاقالعلا نأشب  نیفوختم  نوكن  امدنع  اندوارت 
. ةثراك وأ  رطخب  أبنتتو  لبقتسملا  وحن  ةھجوُم   ، وتلل اھتشقانم  تمت  يتلا 

راكفألا كلت  نمضتتو 
رعش اذإ  اذام  ؟  ضفرلل تضرعت  اذإ  اذام  ؟  ءاذيإلل تضرعت  اذإ  اذام  " 
راكفألا هذھ  حضوت  ىرخأ  ةرمو  ؟ ," ينلغتساو يفعضب  رخآلا  صخشلا 

اًعیظف ام  اًئیش   " نأ ةركف 
. قلقلا زیمت  يتلا  ثدحیس "

سا ـ نلا ـض  عبف ـر؛  خآ ـى  لإ صخ  ـر مـن شـ طخلا ـل  يخت ف  ــ لتخيو
ـر خآلا مھ  ـ ضعبو ـن , مألاو ةمال  ـ سلا ري مـن  ـ بك رد  ـ قب نورع  ـ شي

ةدا مـا ـ عو ةري  ـ بك ةلوھ  ـ سب ديدھ  ـ تلاب نورع  ـ شي
ـى لإ ـك  لذ بب فـي  ـ سلا عجر  ًانا يـ ــ يحأو  . قلقلا ــ نورعشي ب ــ س
ـة ئیب تأ فـي  ـ شن اذإ  لا / ـ ثملا لیب  ـى سـ لعف ـة؛  يتایح برا  ـ جت

نير ـ خآلاو ملا  ـ علا نأ  جتنت  ـ ست ـا  مبر ـة،  بلقتمو ةيو  ـ ضوف
رطخلا عقوت  ىلع  كتردق  نإف   ، ةلاحلا هذھ  يف   . نيرطخ نونوكي  ام  اًمئاد 
يف تأشن  اذإف   . لفطك ةاجنلا  ىلع  كدعاست  دق  رثأتلل  كتیلباق  مھفو 

ةردقلا نإف   ، ریطخ لزنم 
نو ــ كت د  ــ ةر ق ــ كبملا ةيريذ  ــ حتلا ه  ــ تامالع وأ  ر  ــ طخلا كاردإ  ى  ــ لع
ا ــ مبرو  . ةیند ــ بلا ا  ــ مبرو ة  ــ يفطاعلا كتا  ــ جنل ةب  ــ سنلاب ةم  ــ ساح

فقاو ـ ملا ديد  ـ حت ـى  لع اًّد  ةد جـ ــ يج ةرد  ــ تب ق ــ ستكا



. اھعم بواجتلاو  ةرطخلا 
ام اذإ  مییقت  مھملا  نم  نوكي  امبر   ، ةایحلا نم  ةلحرملا  هذھ  يف  نكلو 
سانلا لثمي  امبرف ال  مأ ال , ديدھتلاو  رطخلا  وحن  ةباجتسالا  يف  غلابت  تنك 

اًديدھت كغولب  دعب 
ام اذإ  يف  ركفت  كلذك  امبرو   . كتلوفط يف  مھعم  تلماعت  نيذلا  كئلوأك 

قرطل لاجملا  حتفت  نأ  نكمي  غلاب  صخشك  كتاردقو  كدراوم  تناك 
فیكتلل ةیعادبإو  ةديدج 

. قلقلاو ديدھتلا  عم 
لیختلا

ريدقت يف  غلابن  امدنعو  روصك , قلقلل  ةریثملا  انراكفأ  ثدحت  ام  ةداع 
، بسحف ؟ " ةرایس ثداحل  تضرعت  اذإ  اذام  : " انسفنأل لوقن  ، ال  رطخلا

حوضوب ًاّیلعف  لیختن  امنإو 
ي ــ ةراي ف ــ ثدا س ــ ىر ح ــ ا ن ــ مبرف  . اھا ــ شخن ي  ــ تلا دھا  ــ شملا

ـا. نتالیخت فاع فـي  ــ سإلا تاراي  ــ تاراف س ــ عم ص ــ سن وأ  ا  ــ نلوقع
ىر ةدا مـا نـ ، عـ في ـ كتلا ـى  لع انترد  ـ قب فخت  ـ سن امد  ـ نعو

ةرو ــ صب شعتر  ــ ى ت ــ تح وأ  ك  ــ بترملا رھ  ــ ظم ي  ــ ان ف ــ سفنأ
نير ــ خآلا صاخ  ــ شألا ل  ــ يختن د  ــ قو كترطي , ــ ن س ــ ة ع ــ جراخ

ـا. نیلع نوكح  ـ ضي سا  ـ نلا تاو  ـ صأ عم  ـ سن وأ  ـا،  نم نورخ  ــ سي
تاقوأ نم  تايركذ  ىلع  انناھذأ  يف  رھظت  يتلا  روصلا  دمتعت  ًانایحأو 
نایحأ يفو   . ةمداص ثادحأل  انضرعت  وأ  قلقلاب  اھیف  انرعش  ةقباس 

 - ةیلایخ روصلا  نوكت   ، ىرخأ
لمعلا يف  انسیئر  لیختن  امبر   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . انلوقع اھتعنص 

نم ةیعونلا  هذھ  نألو   . مخضتم رمحأ  هجوب  انیف  خرصيو  راتمأ  لوطب ٣ 
ةيوق رعاشم  ریثت  روصلا 

قرط ملعت  لجأ  نم  اھب  ًایعو  رثكأ  حبصن  نأ  مھملا  نمف   ، قلقلاب
، راكفأ ديدحت  نيرمت  كیلإ  بلط  املك   ، باتكلا اذھ  لاوطو   . اھیلإ ةباجتسالل 

يتلا راكفألا  ينعي  اذھف 
. روص وأ  تاملكك  امإ  ثدحت 

علھ ةبون  ءانثأ  يف  قلقلل  ةریثم  راكفأ  ادنیل :
تنا ــــ امد ك ــــ نع علھ  ــــ لا تا  ــــ بونو ق  ــــ لقلل اد  ــــ نیل ت  ــــ ضرعت
, طر ــ فم فو  ــ وأ خ ق  ــ لق و  ــ ه علھ " ــ لا و" تارئاطلا , ــــ رفا ب ــــ ست
، را ــ كفألا ن  ــ ةزي م ــ متم ة  ــ بیكرت ن  ــ م علھ " ــ لا ة  ــ بون  " نو ــ كتتو
زي ـــ متت ا  ــــ ةدا م ــــ عو  . ةیند ــــ بلا تاباجت  ــــ سالاو  ، فطاو ــــ علاو
ة، ــ يلقعلا وأ  ةیند  ــ بلا رعا  ــ شملا ي  ــ ري ف ــ غتب علھ  ــ لا ة  ــ بون

سا ــ سحإ وأ  قي  ــ وأ ض قر  ــ عتلا وأ  ب  ــ لقلا تابر  ــ ةدا ض ــ يز ل  ــ ثم
ئجافم روعش  وأ  قرأ  وأ  ردصلا  يف  ملأ  وأ  راود  وأ  ةشعر  وأ  قانتخالاب 



. كابترالا وأ  ةريرعشقلا  تالاح  وأ  ةنوخسلاب 
اًرتمولیك وحن ٣٢٢  دعب  ىلع  ةنيدم  ىلإ  رفسلل  ةرطضم  تناك  ادنیل  نإ 
ةیفطاعلا اھتاباجتساو  اھراكفأ  تبقارف  ةأجف , ددُح  لمع  عامتجا  روضحل 

اھتصخلو ةلحرلا  لبق 
لكشلا ١٤-٢. يف  رھاظلا  يئزجلا  راكفألا  لجس  يف 

رطخلا ىلع  تزكر  يتلا  اھراكفأب  اھعلھو  ادنیل  قلق  رثأت  فیك  ظحال 
ببس ام  وھ  راطملا  ةلاص  يف  راظتنالا  نكي  مل   . يصخشلا اھفعضو 

سانلا نم  ديدعلاف  اھل , علھلا 
تابونل ضرعتلا  وأ  قلقلاب  روعشلا  نود  راطملا  تالاص  يف  نورظتني 

. علھلاو قلقلاب  اھروعش  ىلإ  تدأ  فقوملا  اذھ  لوح  ادنیل  راكفأف  علھ ,

. يئزجلا ادنیل  راكفأ  لجس  لكشلا ١٤-٢ .



خسن لیمحت  وأ  ةروصم و / ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
لھو ؟  لبقتسملا ىلإ  ةھجوم  نيرمتلا  يف  اھتددح  يتلا  راكفألا  لھ 
عقوت وأ  فیكتلا  ىلع  ةردقلا  مدع  وأ  رطخلاب  اًساسحإ  راكفألا  سكعت 

، كلذك رمألا  ناك  اذإ  ؟  ةثراك
. قلقلاب ةطبترم  اًراكفأ  تددح  كنإف 

اننأل ؛  ًاّیقطنم اذھ  دعُيو  ةمھبمو , ةضماغ  فقاوم  يف  قلقلا  راثُي  ام  ةداع 
ىدم يف  لصفلا  بعصلا  نمف   ، رطخلا نم  رذحلا  ىلإ  لیمن  انك  اذإ 

اذإ قحب  فقوم  ةروطخ 
نولضفي ام  ًانایحأ  نیقلقلا  صاخشألا  نإ   . ةسبتلم لیصافتلا  تناك 

مادعنا ةلاح "  يف  ءاقبلا  نم  ًالدب   ، نیقیلا هجو  ىلع  يبلس  رمأ  ةفرعم 
وھ اذھ  نوكي  دقو  ةفرعملا ."

، ریطخ ام  اًئیش  نأ  جاتنتسا  ىلإ  ةرشابم  زفقن  انلعجت  يتلا  بابسألا  دحأ 
امدنع  ، لاثملا لیبس  ىلعف   . نیقیلا هجو  ىلع  كلذ  فرعن  امدنع ال  ىتح 

ضارعألا دحأل  ضرعتن 
ضرم يف  ریكفتلا  يف  روفلا  ىلع  أدبن  ام  ًانایحأ   ، انكبرت يتلا  ةیندبلا 

. ةروطخ لقألا  تاریسفتلا  نم  ًالدب  ریطخ 
؛ ثادحألا يف  مكحتن  اننأل ال  قلقلا  راثُي  ام  ةداع   ، كلذ ىلإ  ةفاضإلاب 

رومألا لعفن  نأو  نيرطیسم  نوكن  نأ  لواحن   ، قلقلاب رعشن  امدنعف 



نأ لمأ  ىلع   ، ةیلاثم ةروصب 
ىلع انتردق  يف  ةقثلا  دقتفن  اننأ  امبو  ةئیس , رومأ  عوقو  رمألا  اذھ  عنمي 

. اھعنم لواحن  نأ  يقطنملا  نمف   ، انقلقت يتلا  راطخألا  عم  فیكتلا 
بولسألا اذھ  عم  ةلكشملاو 

مكحتلا وأ  ةیلاثم  ةروصب  رومألاب  مایقلا  اًّقح  لیحتسملا  نم  هنأ  يف  نمكت 
اننأب انتقث  زيزعت  ملعت  نإف   ، يلاتلابو  . لبقتسملا يف  ثدحیس  امیف 

ذختت امدنع  فیكتلا  عیطتسن 
عنم ةلواحم  نم  قلقلا  ةرادإل  ةدئاف  رثكأ  ًابولسأ  دعي  أطخ  ىحنم  رومألا 
وأ مكحتلاب  ةطبترم  راكفأ  ةيأ  كتدوار  لھ   . أطخ ىحنم  ذاختا  نم  رومألا 

 " وأ ةیلاثملا  قیقحت 
لمعلا ١٤-٣؟ ةقرو  يف  هتفصو  يذلا  فقوملا  يف  ةفرعملا " مادعنا 

قلقلا تالكشم  نم  ةعونتم  عاونأ  يف  ةعئاش  راكفأ 
نم ةنیعم  عاونأب  ةطبترملا  ةكرتشملا  راكفألا  لكشلا ١٤-٣  صخلي 

نأ ظحال   . لصفلا اذھ  يف  قباس  تقو  يف  ةروكذملا  قلقلا  تالكشم 
دعُي يذلا  رطخلا  بسانت  راكفألا  هذھ 

، لا ـ ثملا لیب  ـى سـ لعف ـق , لقلا عاو  ـ نأ عو مـن  ـل نـ كل ًاّيرو  ـ حم
ةري ـ ثم را  ـ كفأ مھيد  نیبا لـ ـ عثلا ـا  يبوف نونا  ـ عي نيذ  ـ لا سا  ـ نلا

نيذ ـ لا صاخ  ـ شألاو  ، نیباعثلا ـة بـ طبترم رو  ـ صو ـق  لقلل
لكل ةبسنلابو   . ضرملا نع  روصو  راكفأ  مھدوارت  ةیحص  فواخم  مھيدل 
رومألا عم  فیكتلا  ىلع  انتردق  لوح  كوكش  دوجو  اًضيأ  عئاشلا  نم   ، ةئف

. اھاشخن يتلا 
قلقلا ىلع  بلغتلا 

, نكمي ام  عرسأب  هنم  صلختلا  طقف  ديرن  ام  ةداع   ، قلقلل ضرعتن  امدنع 
. كلذ دعب  اًقلطم  قلقلاب  رعشن  مل  اذإ  عئارلا  نم  نوكیس  هنأ  دقتعت  دقف 

نإ  ، عقاولا يف 
. مسجلا راذنإ  ماظن  وھ  قلقلاف  ؛  ةدیج ةركف  نوكي  نل  قلقلا  نم  صلختلا 

دنع طشني  راذنإ  ماظن  لزنملا  يف  كيدل  ناك  اذإف  رطخلا , ىلإ  انھبني  هنإ 
ةطق وأ  بلك  لوخد 

, ةيرورض ریغ  ةروصب  بھأت  ةلاح  يف  نوكتس  ام  ةداعف   ، كتقيدح ىلإ 
ىلإ امإ  طقف  جاتحتسف   . راذنإلا لصفل  اًدیج  ًاببس  نوكي  نل  اذھ  نكلو 

قلطني ثیحب ال  هطبض 
ـه ال نأ دد  ـ حت نأ  رو  ــ ةعر ف ــ سب ه  ــ فاقيإ م  ــ لعت وأ  اًّد , ــ ةلوھ ج ــ سب

ما بـه ـ يقلا لوا  ـ حن اذ هـو مـا  ـ هو جراخلا , ديد بـ ـر شـ طخ ـد  جوي
ىرا ـ صق لذ  ـد بـ يرن ـن  حنف ـق.  لقلا ـى  لع ـب  لغتلل

. اًریثك قلطني  ثیحب ال  يلخادلا  انراذنإ  ماظن  طبضل  اندھج 



قلقلا نم  ةفلتخم  عاونأ  يف  ةعئاش  روصو  راكفأ  لكشلا ١٤-٣ .
قودنصلا اذھل  ةروصم  ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 

. نیيدرف ءالمع  عم  مادختسالل  وأ  يصخشلا  مادختسالل 
فقاوملا دحأ  يف  ديدھتلا  ىوتسم  مییقت  ملعت  اننكمي  كلذ  ىلإ  ةفاضإلاب 

, رطخلا مییقت  يف  ةغلابملا  دنع  عرسأ  ةروصب  قلقلا  ةباجتسا  قالغإو 
انتردقب انتقث  ةدايز  اننكميو 

قلقلا عم  فیكتلا  بناج  ىلإ   ، نیقلق انلعجت  فقاوم  عم  فیكتلا  ىلع 
. هسفن

قلقلا راذنإ  ماظن  طبض 
يأ جالع  نع  قلقلا  جالع  يف  اًحاجن  رثكأ  يكاردإلا  يكولسلا  جالعلا  دعُي 

ةلاعفو ةددحم  جالع  بیلاسأ  كانھو  ةیجازملا , تالكشملا  نم  رخآ  عون 
قلقلا عاونأ  نم  عون  لكل 

تایجھنملا زاجيإب  ةیلاتلا  ماسقألا  فصتو  لكشلا ١٤-٣ . يف  ةفوصوملا 
. تاجالعلا كلت  عیمج  يف  اھمادختسا  عاشُي  يتلا 

ضُّرعتلا قلقلا : ىلع  بلغتلا 
رثكألا كولسلا  وھ  بنجتلا  دعُي   ، لصفلا اذھ  يف  اًقباس  فوصوم  وھ  امك 

اًفقوم بنجتن  امدنعف  قلقلاب , ةطبترملا  تایكولسلا  نیب  نم  اًعویش 
ةيادبلا يف  رعشن   ، ًابعص

رع ــ شن ي  ــ تلا ة  ــ حارلا ك  ــ لتو ق , ــ لقلا ىوت  ــ سم ي  ــ ضافخنا ف ــ ب
د مـن ــ يزي ا  ــ و م ــ هو  ، ءي ــ شلا ض  ــ عب ة  ــ يزجم نو  ــ كت اھ  ــ ب

ـن مو لبقت , ـ سملا ـب فـي  نجتلا ةل  ـ صاوم ـا فـي  نتبغر ـة  يلامتحا
يف هتھجاوم  لوح  انقلق  داز   ، اًفقوم انبنجت  املك  اننأ  تاقرافملا 

ىدملا ىلع  ًاّیلعف  قلقلا  نم  بنجتلا  ززعي   ، ةقيرطلا هذھبو   . لبقتسملا



عانقإ ىلع  اندعاسي  هنأل  ؛  ليوطلا
ىلع نيرداق  انسل  اننأو  ةمیسج , اھاشخن  يتلا  راطخألا  نأب  انسفنأ 

. اھعم فیكتلا 
وأ فقاوملا  عم  لماعتلا  ملعت  انیلع  نیعتي   ، قلقلا ىلع  بلغتللو 

ةصرف انيدل  نوكي   ، براجتلا هذھ  لالخ  نمو  مھبنجتن , نيذلا  صاخشألا 
ىلع انتردقب  انتقث  ةدايزل 

يتلا فقاوملا  عم  لماعتلا  ملعتو   . انفیخت يتلا  فقاوملا  عم  فیكتلا 
. انقلق ضفخل  ةلاعفو  ةمئاد  ةقيرط  دعي  اھعم  فیكتلاو  قلقلاب  اھیف  رعشن 

انفواخم عم  لماعتلاو 
ضُّرعتلا براجت  تداز  املك   ، ماع هجوبو  ضُّرعتلا ."  " ىمسُي اھعم  فیكتلاو 
يف طرخنت  امدنع   ، ىرخأ ةرابعب   . كقلق راذنإ  ةیساسح  تلق   ، كيدل

قلقلل ةریثم  فقاوم 
فقاومك فقاوملا  كلت  ةيؤر  مدع  كقلق  راذنإ  ماظن  ملعتي   ، رثكأ ةروصب 

رركتملا ضُّرعتلا  لالخ  نم  ةیساسح  لقأ  كراذنإ  لعجو   . ةروطخلا ةغلاب 
ةديازتم ةینمز  تارتفل 

دادعإ ملعتت   ، يلاتلا مسقلا  يفو  ةیساسحلا ." ةلازإ  ىمسُي "  ًاّیجيردت 
كنكمي ثیحب   ، ضُّرعتلل كتطخ  صیصخت  ىلع  كتدعاسمل  فوخ  ملس 

كفواخم ىلع  بلغتلا 
. نكمي ام  عرسأب 

فوخ ملس  وأ  يمرھ  لسلست  دادعإ 
نو مـن ــ كي ق،  ــ لقلا ن  ــ ة م ــ يملاع تايوت  ــ سمل ضر  ــ عتن امد  ــ نع

وأ ثاد  ـ حألا وأ  فقاو  ـ ملل يمر  لسل هـ ـ ست ةغاي  ـد صـ يفملا
هـو يمرھ " ـ لا لسل  ـ ستلا . و" مھا ـ شخن نيذ  ـ لا صاخ  ـ شألا
ثدحلا وأ  فقوملا  دوجو  عم   ، فوخلا ةدح  بیترتل  اًقفو  ةبوتكم   ، ةمئاق
يف فوخلل  ةراثإ  لقألا  فقوملاو  ىلعألا  يف  فوخلل  ةراثإ  رثكألا 

اذھ يف  ریكفتلا  كنكميو  لفسألا ,
اًفقوم هتاجرد  ىندأ  يف  فصت  يذلاو  فوخ "  ملس  هرابتعاب "  لسلستلا 
فقاوم ملسلا  ىلعأ  ةجرد  لك  لثمتو   ، فوخلا نم  ریغص  ردقب  هیف  رعشت 

تاجردب اھیف  رعشت 
ملسلا لفسأ  ةدوجوملا  فقاوملا  عم  لماعتلا  يف  أدبا   . فوخلا نم  ربكأ 
بلغتت امدنع  ملسلا  اًدعاص   ، ًاّیجيردت ىلعألا  ىلإ  كقيرط  قشو   ، ًالوأ

ىتح ثادحألا  ىلع  حاجنب 
فو ــ سو ق.  ــ لقلا ن  ــ ط م ــ سوتم رد  ــ قب اھ  ــ ما ب ــ يقلا عیطت  ــ ست
ـى تح ضُّر  ـ عتلا ـة  سرامم رمت فـي  ـ ستو ـة  جرد ي كـل  ــ ى ف ــ قبت

ةجرد ـ لا ـك  لت لما مـع  ـ عتلا عیطت  ـ ست كنأ  اًق بـ ـ ثاو حب  ـ صت
لالخ نمو   . ناك ام  ًاّيأ  هب  رعشت  يذلا  قلقلا  ىوتسم  لمحت  ملعتتو 



كتاعقوت ةقد  لوح  ةلدأ  اًضيأ  عمجت  فوس   ، هاشخت ام  عم  ًاّیجيردت  لماعتلا 
كتردقو ةیثراكلا 

. فیكتلا ىلع 
اھ ـ يلإ ب  ــ لُط امد  ــ نع لاعفنالا  ــ ا ب ــ تیناوج ترع  ــ ، ش لا ــ ثمكو

اًم ـ ئاد اھ  ـ نإ  . يلا ـ تلا ةنيد  ـ ملا ـس  لجم عا  ـ متجا ضر فـي  ميد عـ ـ قت
تنا اھ كـ ـ نأل ؛  تا ـ عومجم ما  ـ مأ ثد  ـ حتلا ـت  بنجت مـا 

فوخ ملس  تدعأ   ، بنجتلاو اھقلق  ىلع  بلغتللو   . ديدش قلقب  رعشت 
. ةیلاتلا ةحفصلا  يف  دوجوملا  لكشلا ١٤-٤  يف  رھاظلا  كلذل  اًھباشم 

دوجوملا فقوملا ١  نم  اًءدبو 
فقوم لك  يف  ةدوجوملا  تايدحتلا  حاجنب  تھجاو  اھفوخ ،  ملس  لفسأ 
تایجھنم نیب  عمجلا  لالخ  نم  اھفوخ  ملس  يف  ةدوجوملا  فقاوملا  نم 

ةفوصوملا  ) ءاخرتسالا
ىلإ ٩)، نم ٦  لوصفلا   ) ةیكاردإلا ةلكیھلا  ةداعإو   ،( لصفلا اذھ  يف  اًقحال 

مدقتت ملو   . ثدحت دق  يتلا  تالكشملا  لحل  لصفلا ١٠ )  ) لمعلا ططخ  و 
فقوملا ىلإ  اتیناوج 

يلاحلا فقوملا  عم  لماعتلا  نم  تنكمت  ىتح  فوخلا  ملس  يف  يلاتلا 
يھو ةجردلا ٤  - تسرام  دقو  ةديازتم , ةقثو  قلقلا  نم  لوبقم  ردق  عم 

اھراركت نكمي  ةوطخ ال 
ـة قثلاب رع  ــ شت نأ  ل  ــ بق اھ  ــ لایخ ي  ــ ف تار -  ــ ةد م ــ ةلوھ ع ــ سب
مغر مـن ـ لا ـى  لعو ةیصخ , ةرو شـ ـ صب اھ  ما بـ ـ يقلا عیطت  ـ ستو

اھ ـ ضرع تمد  امد قـ ـ نع ـق  لقلا ـض  عبب ترع  اھ قـد شـ ـ نأ
اًریثك لقأ  ناك  اھقلق  رادقم  نإف   ، ةنيدملا سلجم  ىلإ  ًاّیلعف  يميدقتلا 
اھحاجن تزع  دقو  يضاملا , يف  ةھباشم  فقاوم  يف  هب  رعشت  تناك  امم 

, ةیجيردتلا اھتسرامم  ىلإ 
، ةلك ــ شملا ى  ــ لإ ا  ــ تیناوج ها  ــ جتا د  ــ نع ك،  ــ لذ ى  ــ لإ ةفا  ـــ ضإلاب

ي ــ ضر ف ــ علا ميد  ــ قت ي  ــ اھ ف ــ حاجن ىد  ــ مب اھ  ــ سفن تر  ــ كذ
, اًع ــ ة م ــ فلتخم تایجھ  ــ نم مادخت  ــ سا لال  ــ ن خ ــ مو  . نير ــ متلا

. اًقباس هتبنجت  دق  تناك  يذلا  ءيشلا  وھو   ، ماع باطخ  ءاقلإ  تعاطتسا 
فوخلا ملس 





اتیناوج فوخ  ملس  لكشلا ١٤-٤ .
ىلع لماعتلا  ىلع  اھتدعاسمل  فوخلا  ملس  اتیناوج  تمدختسا  دقل 

دحاو ثدح  درجم  نوكي  ًانایحأ ال  قلقلاب  انرعشي  ام  نإ   . ریھامجلا ةبطاخم 
ةعومجم امنإو   ، مداق

ـب نجت  ، لا ـ ثملا لیب  ـى سـ لعف  . برا ـ جتلاو فقاو  ـ ملا ن  ــ ة م ــ لماك
ـه قـد نأ اھ  ـ يف ـى  شخ ـي  تلا فقاو  ـ ملا ـة مـن  عونتم ـة  عومجم لو  بـ

ةراي ـ سلا ةدا  ـ يق ـب  نجت ـد  قف ـع.  لھ ـة  بونل ضر  ـ عتي
، دعاصملا مادختساو   ، لزنملا نع  مزاللا  نم  رثكأ  داعتبالاو   ، هدرفمب

. ةمحدزم نكامأ  يف  دجاوتلاو   ، دعاقملا نم  فص  فصتنم  يف  سولجلاو 
تلعج فقاوملا  هذھ  عیمج 

هذھ عم  لماعت  اذإ  علھ  ةبونب  باصُي  نأ  نم  ىشخي  ناكو   ، اًقلق لوب 
بعصألا ناك  فقاوملا  كلت  نم  يأ  يف  ركف  دقو  اًتقو , اھیف  لظو  فقاوملا 

ملس دعأ  مث   ، هل ةبسنلاب 
لكشلا ١٤-٥. يف  رھاظلا  فوخلا 

اتیناوج تجاتحا  امم  رثكأ  هفوخ  ملس  ىلع  تاجرد  ططخ  لوب  نأ  ظحال 
ةعومجم ططخ  لوب  تاجرد  نم  ةجرد  لكل  ةبسنلابو  هیلإ , ططخت  نأ 

براجت نم  ةعونتم 
، لاثملا لیبس  ىلعف   . هل ةبسنلاب  ةبوعصلا  ةجردتم  تناك  يتلا  ضُّرعتلا 

دعب ىلع  ًالوأ  سلج   ، ةیضاير ةیلعاف  يف  وأ  امنیسلا  يف  ناك  امدنع 
رمملا نم  طقف  دعاقم  ةعضب 

ةجرد ٢).  ) هتقث تدادزا  امدنع  فصتنملا  ىلإ  ًاّیجيردت  لقتناو  ةجرد ١ ) )
درجمبو  . لھسأ ةلحرم  نم  ةجرد  لك  أدب  ىلإ ٧،  نم ٣  تاجردلل  ةبسنلابو 

يأ  ) هضُّرعت حاجن 
تقولا نم  داز   ،( هقلق ةرادإل  يرورضلا  تقولا  يف  ءاقبلا  ىلع  هتردق 

ةدع  ، لاثملا لیبس  ىلع   ، دعصملا لقتسا  دقف  كلذلو   . ةبرجتلا ةدشو 
قباوطلا ددع  ةدايز  عم   ، تارم

نم نكمت  نأ  درجمبو   . ءانبلا ىلعأ  ىلإ  دعصملا  لقتسي  نأ  عاطتسا  ىتح 
يف رمألا  كلذب  مایقلا  يدحت  فاضأ   ، محدزم ریغ  دعصم  يف  كلذب  مایقلا 

امدنع ةورذلا  تقو 
نم قرغتسیس  رمألا  نأ  ودبي  دق   . ءيشلا ضعب  ةمحدزم  دعاصملا  نوكت 
، هفوخ ملس  ىلع  ةدوجوملا  تاوطخلا  هذھ  عیمج  ذاختال  ًاليوط  اًتقو  لوب 

عقاولا يف  هنكلو 
دقف كلذلو  دحاو -  موي  يف  ضُّرعتلا  تايدحت  نم  ديدعلا  لامكإ  عاطتسا 
ناك امم  لقأ  ةرتف  يھو   ، رھشأ ةعضب  يف  ملسلا  ىلعأ  ىلإ  لصو 

. عقوتي



 . كفوخ ملس  ةغایصل  لمعلا ١٤-٤ و١٤-٥  ةقرو  مدختسا 
فوخلا ملس 





. لوب فوخ  ملس  لكشلا ١٤-٥ .

مھبنجتت نيذلا  صاخشألا  وأ  ثادحألا  وأ  فقاوملا  ةمئاق  يف  ركف  ًالوأ  . ١
. بیترت يأب   ، يلاتلا نميألا  دومعلا  يف  اھبتكاو  كقلق , ببسب 

ءيش لك  لیخت  دنع  هب  رعشت  يذلا  قلقلا  ىدم  ِمّیق   ، كتمئاق لامكإ  دعب  . ٢
ىلإ رفص  نم  رومألا  كلت  ِمّیقو  نميألا , دومعلا  يف  ةروكذملا  ءایشألا  نم 

ينعت ثیحب   ،١٠٠
قلقلا نم  ردق  ىصقأ  ةجردلا ١٠٠  ينعتو   ، قلق دوجو  مدع  رفص  ةجردلا 
يف دنب  لك  بناجب  تامییقتلا  كلت  بتكاو  قالطإلا , ىلع  هب  ترعش 

. رسيألا دومعلا 

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا





خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
بنجتلاو قلقلا  ىلع  بلغتلل  كفوخ  ملس  مادختسا 

كفواخم عم  لماعتلل  اًّدعتسم  نوكت  كفوخ ،  ملس  دادعإ  درجمب 
وأ ةعرس  ىدم  ىلع  ةرطیسلا  كلمت  كنإ   . كقلق ةرادإ  ملعتو  ضُّرعتلا ) )

, ملسلا ىلعأ  كمدقت  ءطب 
رعشت نأ  بجي  الف   ، كل كورتم  رمأ  وھ  ملسلا  ىلع  ةجرد  لكل  كُّضرعتو 

. كتردق قوفي  هنأ  دقتعت  امم  عرسأ  ةروصب  كرحتلل  طغضلا  وأ  هاركإلاب 
ساسحإ دوجوو 

ىلع كدعاسي  نأ  لمتحملا  نم  اھب  لمعت  يتلا  ةعرسلا  ىلع  ةرطیسلاب 
. عرسأ روصب  بنجتلا  ىلع  بلغتلاو  كقلق  ضفخ 

سانلا نكلو  ؛  قالطإلا ىلع  حيرملا  رمألاب  سیل  فوخلا  ملس  دوعص  نإ 
نوبلغتي ملسلا  دوعص  صخي  امیف  تقؤملا  جاعزنالا  لمحت  يف  نیبغارلا 

. ربكأ ةعرسب  مھقلق  ىلع 
قلقلا يف  ةدايز   ، ىدملا ةریصق  ةحار  ىلإ  بنجتلا  يدؤي  املثم  اًمامتف 

كفوخ ملس  ىلع  ةدوجوملا  تاجردلل  ضرعتلا  نإف   ، ليوطلا ىدملا  ىلع 
ىدملا ریصق  جاعزنا  ىلإ  يدؤي 

نكمم ردق  لوطأ  قفنت  نأ  بجي  كلذلو   . قلقلا نم  ىدملا  ةليوط  ةحارو 
 . كفوخ ملس  ىلع  لمعلل  تقولا  نم 

ًابعص ودبي  كفوخ  ملس  ىلع  ةفاخم  لقألا  فقوملا  نأ  تدجو  اذإ  ىتحو 
أدبا وأ  رغصأ  ءازجأ  ىلإ  ةجردلا  كلت  میسقت  امإ  كنكمي   ، مزاللا نم  رثكأ 

. لیختلا ةسراممب 
ىلع تقولا  قفنت  كسفن  روصت  يف  ةطاسبب  لثمتت  لیختلا  ةسراممو 

. ةجردلا هذھ 
لیبس ىلعف   . ریبك لیصفتب  فقوملا  لیخت  دیفملا  نم  نوكي  ام  ةداع 
تططخ نيذلا  ةنيدملا  سلجم  ءاضعأ  روص  ىلإ  اتیناوج  ترظن   ، لاثملا

ریباعتلا يف  تركفو  مھترايزل 
سولجلاو مھتحفاصم  دنع  رعشتس  فیك  تلیختو  مھھوجو , ىلع  ةيدابلا 
يف تأدب  امدنع  ًالیلق  شعتري  اھتوص  تلیخت  اھنأ  امك   . مھبتاكم يف 

تدجو دقو  ثيدحلا ,
لك ریسي  ناك  امدنع  ًانایحأ  نیتقيرطب : تاعامتجالا  كلت  لیخت  دیفملا  نم 

تدبو مالكلا  يف  مثعلتت  تناك  امدنع  ىرخأ  ًانایحأو   ، ةسالسب ءيش 
. ءيشلا ضعب  ةجرحم 

تعاطتسا  ، ءاوسلا ىلع  ةبعصلاو  ةلھسلا  فورظلا  لیخت  لالخ  نمف 



اذھو ثدح , امع  رظنلا  فرصب  تاعامتجالا  عم  لماعتلل  قرطل  طیطختلا 
. اھتقث داز 

ي ــ فقو ف ــ ع م ــ لما م ــ عتلا ي  ــ اًحا ف ــ ترم نو  ــ كت نأ  در  ــ جمب
ني ـ بت ا  ــ مكو  . عقاو ــ لا ي  ــ فقو ف ــ ملا لو  ــ خد ك  ــ نكمي  ، كلا ــ يخ

ـن مـن كمم رد  ـر قـ ثكأ مادخت  ـ سا ـد  يفملا ـا، مـن  تیناوج ـة  برجت
، ىرتس ام  لیخت   . كلایخ يف  ضُّرعتلا  ءارجإ  دنع  سمخلا  ساوحلا 

يتلا رومألا  لیخت  دیفملا  نم  هنأ  امك   . سملتو  ، قوذتتو  ، مشتو  ، عمستو
رعشتو  ، اھیف ركفت  دق 

ةباتك دیفملا  نم  هنأ  سانلا  ضعب  دجيو   . فقوملا يف  اھلعفتو   ، اھب
امإ كنكمي   ، ةقيرطلا هذھبف  ؛  ًاّیمقر هلیجست  وأ  روصتُملا  مھضُّرعت 

ام ةءارق  وأ  لیجستلا  ىلإ  عامتسالا 
ةروصب فوخلا  ملس  ىلعأ  لاقتنالاو  ضُّرعتلا  تالاح  ددع  ةدايزل  بتكت 

. عرسأ
فوخلا ملس  ىلع  تاجردلا  ىدحإ  نم  لقتنت  نأ  بجي  ىتم  فرعت  فیك 

ىلإ ًالوصو   ) لماكلاب كقلق  يفتخي  نأ  جاتحت  كنإ ال  ؟  ةیلاتلا ةجردلا  ىلإ 
يفف رفص .) مییقت 

ىتح قلقلا  ضعبب  روعشلا  يف  نورمتسي  فوس  سانلا  مظعم   ، عقاولا
قلقلاب لوصولا  وھ  فدھلاو  تارم , ةدع  اھنوشخي  يتلا  فقاوملا  اوھجاوي 

. لوبقم ىوتسم  ىلإ 
ىلع ءاقبلا  يف  لثمتت  ةدیج  ةماع  ةدعاق  كانھ   ، سانلا مظعمل  ةبسنلابو 

ام ىلإ  ضفخني  وأ  فصنلا  نم  رثكأ  ىلإ  قلقلا  ضفخني  نأ  ىلإ  ةجرد  لك 
ىلع مییقتلا ٤٠  نود 

ىلإ ١٠٠. رفص  نم  سایقم 
ضعب مادختسا  كنكمي   ، فقوملا يف  ءاقبلا  يف  ةبوعص  تدجو  اذإو 
كدعاستس يتلاو  لصفلا  اذھ  يف  اًقحال  ةفوصوملا  فیكتلا  تاراھم 

تارتفل ةجرد  لك  ىلع  ءاقبلا  ىلع 
كتدعاسم قيدص  وأ  ةایح  كيرش  عیطتسي  ًانایحأو   . تقولا نم  لوطأ 

ىلع ةدوجوملا  تاجردلا  ةھجاومل  اًزیفحتو  اًدادعتسا  رثكأ  حبصت  نأ  ىلع 
تنك اذإف  كفوخ .  ملس 

كفواخم ةعیبط  مھفي  يذلاو  هب  قثت  اًصخش  رتخاف   ، اًدعاسم ديرت 
يفطاعت ردصم  ةباثمب  نوكي  نأ  نكمملا  نم  صخشلا  اذھو   . كبنجتو

لعفت امدنع  معدلاو  زیفحتلل 
دعب امیف  هجاوت  فوس   ، ةیلاثم ةروصبو   . ةبعص ةطشنأ  ةيادبلا  يف 
روضح عم  هدجت  يذلا  ةلوھسلا  نم  هسفن  ردقلاب  كسفنب  كفواخم 

. دعاسم
ملس عم  لماعتلا  ةيادبلا  يف  أدبت  امدنع  كقلق  ةدايز  عقوتت  نأ  بجي 



، لباقملا يفو   . كفواخم هجاوت  كنأ  ىلإ  ریشت  ةدیج  ةمالع  هذھف  كفوخ , 
، قلق يأب  رعشت  مل  اذإ 

دمتعت كنأ  وأ  كفواخم  ةھجاومل  يفكي  امب  ةریبك  تاوطخ  ذختت  كنإ ال  امإف 
لكل ةبسنلاب   ، كلذ ىلإ  ةفاضإلاب   . نامأ تایكولس  ىلع  مزاللا  نم  رثكأ 

تاجرد نم  ةجرد 
. لوطأ تقول  فقوملا  يف  ىقبت  امدنع  قلقلا  لمحت  ملعتت  كفوخ ،  ملس 

قلقلاب روعشلا  كل  ةبسنلاب  لھسألا  نم  حبصي  فوس   ، اذھ تلعف  املكو 
ىلعأ ىلإ  دوعصلاو 

عم ةحار  رثكأ  حبصن  امدنع  اننأ  تاقرافملا  نمو  كفوخ ,  ملس  تاجرد 
فقاوملا عم  حاجنب  لماعتلا  لجأ  نمو   . انقلق ضفخني  ام  ةداع   ، قلقلا

، اھیف ءاقبلاو  ةفیخُملا 
ىلع لمعلا  ءانثأ  يف  كقلق  ةرادإل  ًایلات  ةفوصوملا  تاراھملا  مدختسا 

 . كفوخ ملس 
كقلق ةرادإ 

امكو  . قلقلاب رعشت  امدنع  اھبنجت  وأ  فقاوملا  كرت  ديرت  نأ  يعیبطلا  نم 
, فقوملا يف  ءاقبلاو  ةعزنلا  هذھ  ىلع  بلغتلا  مھملا  نم   ، لعفلاب تملعت 

لمحت ملعتت  ثیحب 
, اھاشخن يتلا  تايدحتلا  عم  لماعتلا  ىلع  رداق  كنأ  فاشتكاو  كقلق 
ةرادإل اًقرط  ملعتت  فوس  باتكلا  اذھل  ىرخألا  لوصفلاو  لصفلا  اذھ  يفو 

ىلإ كقلق  ضفخو -  - 
. قلقلا نم  ديازتملا  ردقلا  لمحت  بناج 

ًاثالث وأ  نیتراھم  ملعتت  نأ  درجمبو  اھلعف , كنكمي  رومألا  نم  ددع  كانھ 
. ربكأ ةعرسب  فوخلا  ملس  ىلعأ  ىلإ  لقتنت  فوس   ، هلمحتو كقلق  ةرادإل 

مادختسا مھملا  نمو 
تنأف ال كفوخ .  ملس  ىلع  ةدوجوملا  فقاوملا  يف  ءاقبلل  تاراھملا  كلت 
يتلا راطخألا  نم  كتيامحل  نامأ  تایكولسك  تاراھملا  كلت  مادختسا  ديرت 

ةلواحمل قرطك  وأ  اھاشخت 
مادختسا يف  فدھلا  نمكي  كلذ  نم  ًالدبف   . قلقلا نم  صلختلا 

هلمحت كنكمي  ىوتسم  ىلإ  قلقلا  ضفخل  قلقلا  ةرادإ  تایجیتارتسإ 
. فقوملا يف  ءاقبللو 

لوبقلاو يعولا 
كتبرجت ةظحالمو  ةیلاحلا  ةظحللا  يف  ءاقبلا  ملعت  ةسرامم  وھ  يعولا " "

يف اًضيأ  لثمتي  يعولا  نم  ءزجو  لماك , هابتناب  ةیلاحلا  ةطیحملا  ةئیبلاو 
نود كبراجت  لوبق 

عم عراش  يف  يشمت  ام  ةداع   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . اھلوح ماكحأ  رادصإ 
ثدحیس ام  وأ  مویلا  كلذ  نم  ركبم  تقو  يف  ثدح  ام  ىلع  كلقع  زیكرت 



ىتح امبر  وأ  كلذ  دعب 
. ةلقنتملا ةزھجألا  دحأ  ىلع  ينورتكلإلا  ديربلا  لئاسر  وأ  اًصوصن  صحفتت 

روعشلاو  ، كیمدق ةكرح  ىلع  كھابتنا  زیكرت  ينعي  يعاولا  يشملا  نإ 
، اھكرحت دنع  كتالضعب 

، كب طیحت  يتلا  تاوصألاو  ناولألاو   ، كترشبب مدطصت  يتلا  حايرلاو 
نوكت امدنعو   . كسفنت ىتحو  حئاورلا  لثم  ىرخألا  ةیسحلا  براجتلاو 

نم ةنيزح  ءازجأ  كانھ 
ةظحالم ينعي  يذلاو   ، لوبقلا ةسرامم  يدجملا  نم  نوكي  دق   ، كتبرجت

. يباجيإ وأ  فلتخم  ءيش  ىلإ  هرییغت  ةلواحم  نود  نزحلا 
درجمل يعولا  ةسرامم  ًالوأ  لواحت  امدنعف  ودبي , امك  ًالھس  سیل  اذھ 
ىلإ كلقع  فرجني  نأ  ءيشلا  ضعب  عئاشلا  نمف   ، نیتنثا وأ  ةقیقد 

رمأ اذھو  يضاملا , وأ  لبقتسملا 
ركذتلل ةصرفلا  كحنمت  اھنأل  ؛  دیج رمأ  كلقع  فارجناب  ةياردلاو   . عقوتم

نمكي يعولاب  يلحتلا  نم  ءزجو   . ةیلاحلا كتبرجتو  كتظحل  ىلإ  ةدوعلاو 
كفارجنا ةظحالم  يف 

ةظحللا ىلإ  فطلب  كسفن  دعأ   ، كلذ نم  ًالدبف  هیلع , مكحلا  نود  يلقعلا 
، مویلا لاوط  ةعونتم  ةطشنأ  ءانثأ  يف  يعولا  ةسرامم  نكميو   . ةیلاحلا

وأ يشملا  وأ  لكألا  لثم 
عضبل يعولاب  يلحتلا  ىلع  اًرداق  نوكت  نأ  درجمبو   . صخش ىلإ  ثدحتلا 
ةراھملا هذھ  مادختسال  اًّدعتسم  نوكت   ، اًقلق كلعجت  فقاوم ال  يف  قئاقد 

. كقلق ریثت  فقاوم  يف 
, اھجالع نم  ىلوألا  لحارملا  يف  ةیلعافب  يعولا  ةسرامم  ادنیل  تملعت 

رخأتت فوس  ةرئاطلا  نأ  رایطلا  نلعأ  امدنع  ةرئاط  نتم  ىلع  تناك  دقف 
ةدمل ٢٠ عالقإلا  رمم  ىلع 

. اذھ عم  لماعتلا  عیطتسأ  نل  يننإ  : " ىلوألا اھراكفأ  تناكو   . ةقیقد
. يعولا ةبرجت  تررق  مث  قلقلا , اھباصأو   ،" علھ ةبون  ىلإ  ضرعتأ  فوس 

تظحالو ةیلاحلا , اھتبرجت  نم  ةعونتم  ءازجأ  ىلع  اھھابتنا  تزكر  دقل 
تحاتأو اھلاكشأو , بحسلا  ناولأو  ءامسلا  يف  قرزألا  نوللا  تاجرد 

دودح ىلع  رورملا  اھینیعل 
اھسفنت ىلإ  تلقتناو   . ةباحس لك  سملم  بثك  نع  تظحالو  ناولألا 
ترعشو  . اھقلق ضافخنا  عم  ءيشلا  ضعب  أطابتي  أدب  هنأ  تظحالو 

تعمتساو اھسبالم  سملمب 
كلت يف  اًمامت  ةلغشنم  ادنیل  تحبصأ   . نیبيرقلا نيرفاسملا  تاوصأ  ىلإ 

ةعيرس تضم  دق  ةقیقد  ةغلابلا ٢٠  رخأتلا  ةدم  نأ  ةجردل  دھاشملا 
, قلقلا نم  ةلوبقم  تايوتسمب 

: اھسفنل تلاق  دقف   . هب ترعش  يذلا  قلقلل  اھلوبق  وھ  اًضيأ  اھدافأ  امو 



انأو  ، ةرئاطلاب رفسلا  لایح  ةقلق  تلز  ام  يننإ   . عقوتم ریغ  رخأت  اذھ  "
يروعش لبقتأو  مھفأ 

". هلمحت يننكميو  هرییغت , ىلإ  جاتحأ  الو   ، قلقلاب
مظعم  ، ًالوأ قرط : ةدعب  قلقلا  عم  لماعتلا  ىلع  لوبقلاو  يعولا  دعاسيو 

ءایشأ نأشب  نوكي  هنكلو   ، ًاّیلاح ثدحت  فواخم ال  نأشب  نوكي  قلقلا 
ثدحت دق  اھنأ  ىشخن 

اذإ  . نآلا ن  ــ قئا م ــ قد ع  ــ ضب د  ــ عب ى  ــ تح  ، لبقت ــ سملا ي  ــ ف
ـض فخني فو  ـ سف ـة،  يلاحلا ـة  ظحللا ك فـي  ــ لقع ءا  ــ قبإ ت  ــ ملعت

ـة ظحللا اًما فـي  ـ مت ًاطر  ـ خنم نو  ـ كت امد  ـ نع  ، ًاینا ـك. ثـ قلق
ةیلاحلا ةظحللا  ىلع  زیكرتلاف   . كفواخم ىلع  كخم  زكري  ، ال  ةیلاحلا

اذھو كتبرجت , يف  سامغنالاب  روعشلا  ىلع  كدعاسيو  كلقع  لغشي 
روعش ىلإ  يدؤي  ماع  هجوب 

يف لثمتت  لوبقلاو  يعولل  لجألا  ةليوط  دئاوفلا  ىدحإ   ، اًثلاث  . ءاخرتسالاب
؛ هنم لقأ  ردقب  روعشلاو  قلقلا  لمحت  ىلع  كتدعاسم  ناعیطتسي  امھنأ 

ةيؤر ملعتتس  كنأل 
اھرابتعا نم  ًالدب  يلقع  طاشن  درجم  اھرابتعاب  قلقلل  ةریثملا  كراكفأ 

ریكفتلل ةیصخشلا  كطامنأ  مھف  يف  ءدبلا  كنكمي   ، ةسرامملابو  . ةقیقحلا
. ثادحألا ىلإ  ةباجتسالاو 

طا ـ منأ ـى  لإ ةباجت  ـ سالا ى  ــ لإ ة  ــ جاحب ت  ــ سل ك  ــ نأ م  ــ لعت ك  ــ نكميو
ـك نكمي ـك  لذ ًالد مـن  ـ بف ـة.  يفطاعلا كتالعا  ـ فتو كري  ـ كفت

نيذ ـ لا سا  ـ نلاو اھثود , ءا حـ ـ نثأ ـط فـي  قف اھ  ـ تظحالم
رعاشمب مھعتمتب  ماع  هجوب  نوحرصي   ، ةمظتنم ةفصب  يعولا  نوسرامي 

. ةایحلا بعاصم  لوبقو   ، ةداعسلاو  ، ءودھلا نم 
ديد مـن ـ علاف ةب لـك،  ــ سنلاب د  ــ يفم ءي  ــ شك ي  ــ عولا اد  ــ اذإ ب

، ًاب ـ تك كا  ـ نھ نأ  ـا  مك ـي , عولا مي  ـ لعتل لو  ـ صف اھيد  تا لـ ـ عمتجملا
ـة لومحملا فتاوھ  ـ لل تا  ـ قیبطتو  ، ةیتو جمار صـ ـ بو

مایقلاب كریكذت  اھنكميو   ، يعولا ةسرامم  يف  طارخنالا  كملعت  يتلاو 
. كلذب

سفنتلا
نزاوتم سفنت  ةسرامم  يف  لثمتت  كقلق  ةرادإل  ةلص  تاذ  ةقيرط  كانھ 

امدنع ةمظتنم  ریغ  ةروصب  وأ  ءطبب  نوسفنتي  سانلا  نم  ديدعلاف  قیمع ,
وأ قلقلاب  نورعشي 

يناثو نیجسكألا  يف  نزاوت  مدع  ىلإ  يدؤت  كلت  سفنتلا  طامنأو   . رتوتلا
قلقلا ضارعأ  ببسي  نأ  نكمي  يذلاو   ، كمسج يف  نوبركلا  دیسكأ 

، لاثملا لیبس  ىلعف   . ةیندبلا
, نیجسكألا نم  لقأ  اًرادقم  قشنتسن   ، أطبأ ةروصب  سفنتن  امدنع 



كمسج ءاحنأ  عیمج  يف  نیجسكألا  خض  يھ  بلقلا  فئاظو  ىدحإو 
اذإف  . ءامدلا ىرجم  ةطساوب 

عرسأ ةروصب  قدي  هنإف   ، نیجسكألا نم  لقأ  ردق  ىلع  بلقلا  لصح 
. نیجسكألا نم  هسفن  رادقملاب  مسجلا  ديوزت  ةلواحمل 

عبرأ نع  لقت  ةدمل ال  قیمع  سفنت  ةسرامم  مھملا  نم   ، ةيادبلا يف 
رمألا اھقرغتسي  يتلا  ةرتفلا  يھ  هذھ  نأل   ، ةدحاولا ةرملا  يف  قئاقد 

يناثو نیجسكألا  نزاوت  ةداعتسال 
تمق اذإ  ةیلعاف  رثكأ  ةروصب  نزاوتلا  حجنيو   . كمسج يف  نوبركلا  دیسكأ 
ىلع اًدي  تعضو  اذإ   . تقولا نم  ةيواستم  ةرتفل  ءطبب  ریفزلاو  قیھشلاب 

ىرخأو كردص  ىلعأ 
جراخلل كرحتت  نأ  بجي  كتدعم  ىلع  ةعوضوملا  دیلا  نإف   ، كتدعم ىلع 

. قیھشلاب كمایق  دنع 
ةدمل ىلإ ٤  دعلاب  ریفزلاو  ىلإ ٤،  ءيطبلا  دعلاب  قیھشلاب  مایقلا  لواح 
تنك ام  اذإ  مھي  . ال  ًءاخرتسا رثكأ  تحبصأ  ام  اذإ  رظناو   ، نآلا قئاقد  عبرأ 

وأ كمف  نم  سفنتت 
س ــ فنتلا ن  ــ د م ــ كأتو ك.  ــ حيرت ي  ــ تلا ة  ــ قيرطلاب س  ــ فنت ك؛  ــ فنأ

لوا ـ حو  . ءاوھ ـ لا ةري مـن  ــ بك تا  ــ عرج قاشنت  ــ سا مد  ــ عو ف  ــ طلب
ـى لع كد  ـة يـ كرحو ـك  سفنت ـى  لع كھا  ـ بتنا ءا  ـ قبإ

دیفملا نم  ىرخأ  ةرمو  لفسألاو , ىلعألا  ىلإ  كرحتلا  ءانثأ  يف  كتدعم 
سفنتلا سرامت  تنك  اذإو   . اًّدج اًقلق  نوكت  تمدنع  ةراھملا  هذھ  ةسرامم 

عبرأ ةدمل  نزاوتملا  قیمعلا 
نقتت فوسف   ، ًاّیعوبسأ وأ  ًاّیموي  تارم  عبرأ   ، ةدحاولا ةرملا  يف  قئاقد 
ةرادإل اھمادختسال  اًّدعتسم  نوكتس  مث  ءيشلا , ضعب  ةراھملا  هذھ 

ىلع كسفن  ةدعاسمو  كقلق 
. قلقلاب اھیف  رعشت  يتلا  فقاوملا  يف  تقولا  نم  لوطأ  تارتف  ءاقبلا 

يمدقتلا يلضعلا  ءاخرتسالا 
ءاخرإو ضبق  اھیف  متي  ةینقت  وھ  يمدقتلا " يلضعلا  ءاخرتسالا  "

مدقتت نأ  نكميو  بوانتلاب , مسجلا  يف  ةیسیئرلا  ةیلضعلا  تاعومجملا 
نیمدقلا ىلإ  سأرلا  نم  ةیلمعلا 

نأ نكمي  يمدقتلا  يلضعلا  ءاخرتسالاو   . سأرلا ىلإ  نیمدقلا  نم  وأ 
لثمتتو  . يلقعلاو يندبلا  ءاخرتسالا  نم  ةقیمع  تايوتسم  ىلإ  يدؤي 

ءاخرإ مث  ضبق  يف  ةركفلا  هذھ 
، ةبقرلاو  ، كفلاو  ، مفلاو  ، نینیعلاو  ، ةھبجلا يف  ةدوجوملا  تالضعلا 
، نیعارذلا يتلضعو   ، ردصلاو  ، رھظلا نم  يولعلا  ءزجلاو   ، نیفتكلاو

، نيدیلاو  ، نيدعاسلاو
، نیقاسلا ينطبو   ، نيذخفلاو  ، نیلجرلاو  ، ةیبرألاو  ، نیفدرلاو  ، ةدعملاو



ةدمل ىخرُت  مث  ناوث , ةدمل ٥  ةیلضع  ةعومجم  لك  ضبقُتو   . نیمدقلاو
، ةیناث نیب ١٠ و١٥  ام  حوارتت 

نیب ١٠ و١٥ ام  حوارتت  ةدمل  اًددجم  ىخرُتو  ناوث  ةدمل ٥  اًددجم  ضبقُت  مث 
ًائداھ نوكي  نيرمتلا  اذھب  مایقلل  تقو  رایتخا  ديرت  ماع  هجوبو   . ةیناث

هیف رعشت  ناكم  يفو   ، ًاّیبسن
رمألا ١٥ قرغتسي  فوسو  هیف , تتشُت  نأ  دعبتسملا  نم  نوكيو  ةحارلاب 

. ةیلضعلا تاعومجملا  عیمج  ىلع  رورملل  ةقیقد 
ةظحالم قحب  مھملا  نم   ، يمدقتلا يلضعلا  ءاخرتسالا  مدختست  امدنع 

سانلا ضعبل  ةبسنلابف  ضبقلا , رعاشمو  ءاخرتسالا  رعاشم  نیب  قرافلا 
لقثأ ءاخرتسالا  ودبي 

نو ــ ضرعتي نور  ــ خآ كا  ــ نھو ضبقلا , ــ روع ب ــ شلا ن  ــ أ م ــ فدأ وأ 
ـى تح قرا  ـ فلا ـظ  حال رع بـه،  ـ شت نا مـا  ًاّيأو مـا كـ ف.  ــ خأ روع  ــ شل

ءاخرت فـي ـ سالاو ضابقنالا  ًاي بـ ـ عو ـل  ضفأ حب  ـ صت
. كمسج

نيرامت مادختسا  كنكمي   ، يلضعلا كرتوتب  ًایعو  رثكأ  حبصت  نأ  درجمب 
. قلقلاب روعشلا  يف  أدبت  امدنع  ةصاخو  كموي  لاوط  كلت  ءاخرتسالا 

نوفلتخملا صاخشألاو 
ن ــ ة م ــ فلتخم ءازجأ  ي  ــ يل ف ــ ضعلا ر  ــ توتلا نو  ــ لمحي

جا ــ تحت ي  ــ تلا ة  ــ نیعملا قطا  ــ نملا نإ  ــ كلذ ف ــ لو ؛  مھما ــ سجأ
سا ــ نلا م  ــ ظعمو ر.  ــ خآل صخ  ــ ن ش ــ حوار م ــ تت زیكر  ــ ى ت ــ لإ

نوحر ـ صي
نم ةصقانتم  تايوتسمو  ءاخرتسالا  نم  ةديازتم  تايوتسمب  مھروعشب 
, يمدقتلا يلضعلا  ءاخرتسالاب  نوموقي  امدنع  قلقلاو  يندبلا  رتوتلا 

ةيأل ةرركتملا  ةسرامملاو 
ءاخرتسالاو  . ءاخرتسالا نم  ىلعأ  تايوتسم  ىلإ  يدؤت  ءاخرتسا  ةیجھنم 

: ةركلا ءاقلإ  وأ  ونایبلا  ىلع  فزعلا  نأش  اھنأش   ، اھباستكا نكمي  ةراھم 
رثكأ حبصت  امدنعو   . ةراھملا هذھ  ةیمنت  تداز  ام  ةراھم  تسرام  املكف 

ىلع كتدعاسمل   ، بنجتلل ليدبك  ةیجھنملا  هذھ  مادختسا  كنكمي   ، ةراھم
كفوخ ملس  تاجرد  ىلع  ءاقبلاو  كقلق  ةرادإ 

. كقلق ىوتسم  ضفخل  يفكي  امب  ليوط  تقول 
لیختلا

نم فقوم  لوخد  لبق  ءودھلا  ىلع  كتدعاسمل  لیختلا  مادختسا  نكمي 
ةعاجشلا كحنم  لیختلا  عیطتسي  امك   . قلقلاب رعشت  كلعجي  نأ  لمتحملا 

فقاوم يف  ءاقبلل 
ثدحي يذلا  قلقلل  يعیبطلا  ضافخنالاب  روعشلل  يفكي  امب  ةليوط  ةرتفل 

، كل ةبسنلاب  ةحيرم  وأ  ةنئمطم  دھاشم  لیخت  دیفملا  نمو   . تقولا رورمب 



ةمھلم راكفأ  وأ 
نأ نكمملا  نم  ةحيرملا  دھاشملاو  قلقلا , ةھجاومب  كمازتلا  نم  ديزت 
دھاشم نوكت  دق  وأ  ةحيرمو  ةنمآ  ودبت  يتلاو  اھفرعت  ةیلعف  نكامأ  نوكت 

. كلقع يف  اھركتبت  ةنئمطم 
نم ديزت  فقاوم  وأ  ىقیسوم  وأ  اًصاخشأ  نمضتي  دق  مھلملا  لیختلاو 
ةروصلا كلعجت  فیك  نم  ةیمھأ  لقأ  ددحملا  دھشملاو  كتقثو , كتعاجش 

اذھ ناك  ام  اذإو  رعشت ,
مأ ال. قلقلا  ةھجاوم  ىلع  كدعاسي 

ةیلامتحا تداز   ، كتروص يف  اھجاردإ  كنكمي  يتلا  دھاشملا  تداز  املكو 
دھاشمو تاوصأو  حئاور  لیخت  عیطتست  تنك  اذإف   . اًدیفم كلیخت  نوكي  نأ 

ةیسمل سیساحأو 
ىلعف  . زیفحتلا وأ  ءاخرتسالا  ىلع  كتردق  نسحت  فوسف   ، دھشملل
يلبج راسم  لوط  ىلع  يشمت  كسفن  تلیخت  اذإ   ، لاثملا لیبس 

زیكرت ديرت  امبر   ، راجشألاب فوفحم 
، راجشألا عورف  ربع  صقارتملا  ءوضلاو   ، ةدرغملا رویطلا  ىلع  كمامتھا 

. كترشب سملي  وھو  درابلا  میسنلاو   ، ةباغلا ةرضخو   ، ربونصلا ةحئارو 
دھشم كيدل  ناك  اذإو 

كتدعا ـ سمل ةرو  ـ صلا هذ  مادخت هـ ـ سا د  ــ يرتو  ، ملي ــ ن ف ــ مھ م ــ لم
في ـل كـ يختت ـد  قف ـق،  لقلا عفتر مـن  ىوت مـ ـ سم ـل  محت ـى  لع

فزعُت فـي ـي  تلا ىقي  ـ سوملاو  ، صخ ـ شلا اذ  ـر هـ ظني
كدھاشم نم  دھشم  لكو   . كردص يف  ةعاجشلاب  روعشلاو   ، ةیفلخلا

. كتقث وأ  كئاخرتسا و/ ةبرجت  يف  مھسي  نأ  نكمي 
ـد قو ـر.  خآ صخ  ــ وأ ش نا  ــ كم لو  ــ نو ح ــ كي نأ  ني  ــ عتي ل ال  ــ يختلا

ـة قثلاب اھ  ـ يف ترع  برا شـ ـ جت حو  ـ ضوب ركذ  ـ تت نأ  ـد  يفملا ـد مـن  جت
لو ـة حـ لعفنم ني  ـ لوج تنا  ـد كـ قل  . ةرد ـ قلاو

هذھ لثم  بنجتل  اًقرط  تدجو  يضاملا  يف   . اھريدم عم  مداق  عامتجا 
ملس ىلع  ةجرد  نآلا  تحبصأ  تاعامتجالا  هذھ  نكلو   ، تاعامتجالا

دوعصب تمزتلا  دقو  اھفوخ ، 
ىلع ةدعاسملل  لیختلا  مادختسا  تررق  عامتجالا  لبقو  ةجردلا , هذھ 

نإ  . لضفأ ةیسفن  ةلاح  يف  اھسفن  عضوو   ، اھتقث زيزعتو   ، اھسفن ةئدھت 
اھتایح يف  لحارملا  ىدحإ 

نأ تررقف   . ونایب ةسردمك  يئزجلا  اھلمع  تناك  ةقثلاب  اھیف  ترعش  يتلا 
سورد يف  اھبالط  عم  لمعت  تناك  امدنع  رعشت  تناك  فیك  حوضوب  لیختت 

تركذتو  . ونایبلا
ىقیسوملا اھبالط  فزع  امدنع  زاجنإلاو  رخفلاب  اھساسحإ  تلیختو 

ءاوھلاب ترعشو  اھلقع  يف  ىقیسوملا  ىلإ  تعمتساو   . ةدیج ةروصب 



ةفرغ يف  ةحورملا  نع  رداصلا  درابلا 
ةملعملا ةیعضو  تذختاو   ، لدتعي اھرھظب  ترعشو   . اھب ةصاخلا  ونایبلا 

نیلوج تدب   ، دھشملا اذھ  لیخت  يف  قئاقد  سمخ  قافنإ  دعبو   . ةحجانلا
، ةقثو اًءودھ  رثكأ 

سولجلا تعاطتسا   ، اھريدم عم  عامتجالا  تلخد  امدنعو   . ةردق رثكأو 
فقوملا يف  ءاقبلل  اًدادعتسا  رثكأ  اھنأب  ترعشو   ، اھیسرك يف  ةلدتعم 

. راثُي دق  قلق  يأ  لمحتو 

وأ لوبقلاو " يعولا   " بتكا ةمدختسملا " ءاخرتسالا  تایجھنم  لفسأ " 
لكل ةبسنلابو  لیختلا ."  " وأ يمدقتلا " يلضعلا  ءاخرتسالا   " وأ سفنتلا " "

تاسلج نم  ةسلج 
ىلإ رفص  نم  سایقم  ىلع  كرتوت  وأ  كقلق  ىوتسم  ِمّیق   ، كتسرامم

ىصقأ ةجردلا ١٠٠  ينعتو   ، قلق دوجو  مدع  رفص  ةجردلا  ينعت  ثیحب   ،١٠٠
هب ترعش  قلقلا  نم  ردق 

م ــ قو  . ءاو ــ سلا ى  ــ لع نير  ــ متلا د  ــ عبو ل  ــ بق  ، قال ــ طإلا ى  ــ لع
ةیجھ ــ نم ل  ــ ةط ك ــ ساوب ة  ــ سرامملا تا  ــ سلج ن  ــ دد م ــ ءارجإ ع ــ ب
ـة قرو لف  ـ سأ ـي  فو  . اھ ـ تبرجت ـد  يرت ـي  تلا تایجھ  ــ نملا ن  ــ م
تاراھم تناك  ام  اذإ  رظناو   . هتملعت ام  لوح  تاقیلعتلا  ضعب  ركذا   ، لمعلا

ءاخرتسالا تایجھنم  اًضيأ  نراقو   ، ةسرامملا عم  نسحتت  كئاخرتسا 
اھيأ ةفرعمل  ةفلتخملا 

. لضفألا وحنلا  ىلع  كبساني 
 



تایجھنملا امو  ؟  ةسرامملا عم  يئاخرتسا  نسحت  لھ   ) تملعت اذام 
(: ؟ لضفألا وحنلا  ىلع  ينبسانت  يتلا 

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
قلقلا راكفأ  رییغت 

اھب مایقلا  كنكمي  يتلا  رومألا  مھأ  نم  اًدحاو  لثمي  كقلق  راكفأ  رییغت 
لالخ نم  امإ  قلقلا  ضفخ  نكميو  قلقلا , يف  مئاد  ضافخنا  ثادحإل 

وأ رطخلل  ككاردإ  لیلقت 
. اھاشخت يتلا  رومألا  عم  فیكتلا  ىلع  كتردقب  كتقث  ةدايز  لالخ  نم 

فوس باتكلا  اذھ  ءاحنأ  عیمج  يف  ةدراولا  تاراھملا  نم  ديدعلاو 
راكفأ رابتخا  ملعت  ىلع  كدعاست 

ةءارقل ًابیترت  لكشلا ١٤-٦  حرتقي   ، لصفلا اذھ  ةياھن  يفو   . اھرییغتو كقلق 
. كقلق ةرادإل  تاراھم  ملعت  ىلع  كدعاسیس  يذلاو  باتكلا  اذھ  لوصف 
عم لماعتلا  ىلع  كدعاست  فوس  يتلا  ةیساسألا  تاراھملا  ىدحإو 

يداحلا لصفلا  رظنا   ) ةیكولسلا براجتلا  مادختسا  يف  لثمتت  كقلق 
ةقلعتملا كراكفأ  رابتخال  رشع )

، لصفلا اذھ  يف  تملعت  امكو  كفوخ .  ملس  ىلع  ةدوجوملا  تاجردلاب 
مادختسا لالخ  نم  هتھجاوم  يف  قلقلا  لیلقتل  ةقيرط  عرسأ  لثمتت 

ءارجإ كنكميو  فوخ .  ملس 
ىلع كتردق  ىدم  ةيؤرل  كفوخ  ملس  تاجرد  نم  ةجرد  لك  ىلع  براجت 

براجتلا هذھ  رفوتو   . اًقباس اھبنجتت  تنك  يتلا  فقاوملا  عم  فیكتلا 
رثكأ كنأ  ملعتل  ةیلامتحا 

رشاعلا لصفلا  كدعاسيو   . ةيادبلا يف  دقتعت  تنك  امم  فیكتلا  ىلع  ةردق 
ةھجاوم ىلع  كتدعاسمل  لوبقلا  مادختساو  لمع  ططخ  ةغایص  ىلع 

ىلع ةدوجوملا  فقاوملا 
 . كفوخ ملس 

تا ــ ضارتفالا ن  ــ د ع ــ يزملا ر  ــ شع يدا  ــ حلا ل  ــ صفلا ك  ــ ملعيو
نو ـ كت ـي  تلا تاعا  ـ نقلا اًعئا مـن  اًعو شـ ـد نـ عت ـي  تلاو  ، ةنیفد ـ لا
ـد حأ ـل  ثمتي  ، لا ـ ثملا لیب  ـى سـ لعف ـق , لقلا ةر فـي  ـ ضاح

ءيش ثدح  اذإ  : " يف نیقلقلا  صاخشألل  ةبسنلاب  ةعئاشلا  تاضارتفالا 
ةیفیك ملعتت   ، رشع يداحلا  لصفلا  يفو  فیكتلا ." عیطتسأ  نلف   ، أطخ



ةیكولس براجت  دادعإ 
. قلقلل ةریثملا  تاضارتفالا  نم  عاونألا  كلت  رابتخال 

ةءارق كنكمي   ، كل ةبسنلاب  دیفم  كفوخ  ملس  ىلع  لمعلا  نأ  تبث  اذإ 
اذھ ءاھنإ  درجمب  اھمادختساو  نیلصفلا ١٠ و١١  يف  ةدراولا  راكفألا 

نيذھ ةءارق  تررق  اذإو   . لصفلا
لامكإ دعب  باتكلا  نم  ىلإ ٩  نم ٥  لوصفلا  ةءارق  كنكمي   ، ًالوأ نیلصفلا 

نیلصفلا ١٠ و١١.
ةظحالمو  ، ةیصخش فادھأ  عضو  ةیفیك  ىلإ ٩  نم ٥  لوصفلا  كملعتو 

ىدم عرسأ  ةروصب  میقت  نأ  كنكمي  ثیحب  كقلق  راكفأ  رابتخاو   ، نیسحتلا
ةیلعفلا ةروطخلا 

اذإ كقلق  ضفخني  دقو   . هعم فیكتلا  ىلع  كتردق  ىدمو  ام  فقومل 
تنك امك  اًئیس  سیل  هھجاوت  يذلا  رطخلا  نأ  تفشتكاو  ةلدألا  تصحفت 

ىلع كتردق  نأو  دقتعت 
. دقتعت تنك  امم  لضفأ  فیكتلا 
ةروص كقلق  راكفأ  نوكت  امدنع 

يف قلقلا  راكفأ  ثدحت  ام  ةداع   ، لصفلا اذھ  يف  اًفنآ  روكذم  وھ  امك 
، ةتباث اًروص  روصلا  هذھ  نوكت  نأ  نكميو  تاملك , بناج  ىلإ  روص  لكش 

. ًالجخ كھجو  رارمحا  لثم 
دھشم ضرع  هیف  متي  ملیفب  هبشأ  روصلا  ودبت   ، نایحألا نم  ریثك  يفو 

مث اًجرحم  اًئیش  هیف  لوقت  ًالسلست  لیختت  دق   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . لماك
ىلإ كھجو  لوحتي 

نوزھ ــ يو ك  ــ يلع سا  ــ نلا كح  ــ ضي ا  ــ منیب ر،  ــ محألا نو  ــ للا
، رو ــ وأ ص تا  ــ ملكك تءا  ــ ءاو ج ــ سو  . نود ــ عتبي م  ــ هو مھ  ــ سوءر
ءي مـا شـ  )" ـر طخب ا  ــ مإ ق  ــ لقلا را  ــ كفأ ق  ــ لعتت ا  ــ اًم م ــ ئاد

يب لقتسي  فوس  يسیئر   " ،" جارحإلا نم  تومأ  فوس   " ،" لشفیس
لماعتلا يننكمي  ال   )" فیكتلا ىلع  ةردقلا  مدع  وأ  يلمع )" نم  لصفُأسو 

،" فیعض انأ   " ،" اذھ عم 
"(. ينم ةقث  رثكأ  نورخآلا  صاخشألا  "

اذإ  ، لا ــ ثملا لیب  ــ ى س ــ لعف ةھو , ــ شم رو  ــ صلا نو  ــ كت ا  ــ ةدا م ــ عو
كترو نإ صـ ـك، فـ نم ـج  عزنم ـو  هو ـك  سیئرل ةرو  كيد صـ ــ تنا ل ــ ك

ةرا ـ ثإ ـر  ثكأو لو  ـ طأ صخ  ـ شك ـك  سیئر رھ  ـ ظت قـد 
ىد كترو فـي مـ غلا صـ ــ بت د  ــ وأ ق  . عقاو ــ لا ي  ــ و ف ــ ا ه ــ مم فو  ــ خلل
تاھو ـ شتلا هذ  ـل هـ ثمو ـر , خآ صخ  ـ شل ـه  يلع ود  ـ بت يذ  ـ لا جا  ـ عزنالا

مادخت ـ سا ـن  كميو ـق.  لقلا ـل  يخت ةعئا فـي  شـ
ىدم ةيؤرو  كروص  رابتخال  ىلإ ٩ ) نم ٦  لوصفلا   ) راكفألا تالجس 
رابتخال براجتلا  مادختسا  اًضيأ  كنكميو  ةیلعفلا , كتبرجتل  اھتمءالم 



ىلعف  . ةھوشملا تاعانقلا 
كسفنل ةروص  ذاختا  كنكمي   ، نوللا رمحأ  كھجو  تلیخت  اذإ   ، لاثملا لیبس 

. كلایخ عم  ةروصلا  ةنراقمو 
ـي تلا را  ـ طخألل ـة  قیقد اًفا  ـ صوأ ـك  قلق رو  ـل صـ ثمت امد  ــ نعو
ـي تلا تایجیتارت  ـ سإلا ـة  يھام فا  ـ شتكا ـد  يفملا ، مـن  اھھ ـ جاوت

اھ ـ عم في  ـ كتلا ـى  لع ـل  ضفألا ـو  حنلا ـى  لع كدعاست  سـ
نم ًّالك  كقلق  راكفأ  رییغت  نمضتي   ، ىرت نأ  كنكمي  امكو  لصفلا ١٠ .) )

, فیكتلا ىلع  كتردقب  ةقثلاب  كیعو  نیسحتو  رطخلاب  كتاؤبنت  رابتخا 
يف اھملعتت  يتلا  بیلاسألاو 

وأ تاملك  كراكفأ  تناك  ءاوس   ، ةدیج ةروصب  حجنت  فوس  باتكلا  اذھ 
. اًروص

ةيودألا
نسحتلا قوعت  نأ  نكمي  اھنإف   ، قلقلا نم  ةحار  رفوت  دق  ةيودألا  نأ  مغر 

نأ ىلإ  دوعي  امبر  كلذ  يف  ببسلا  نأ  ىلإ  تاساردلا  ریشتو   . مئادلا
صرف للقت  ام  ةداع  ةيودألا 

ك ــ لت ل  ــ ثم  ، ةديد ــ تاراھ ج ــ با م ــ ستكاو ة،  ــ سرامملاو م،  ــ لعتلا
امد ـ نع ـك،  لذ ـى  لإ ةفا  ـ ضإلاب  . با ـ تكلا اذ  اھ فـي هـ ـ ملعتن ـي  تلا

مھ ـ لوانت ءا  ـ نثأ مھ فـي  ـ فواخم سا مـع  ـ نلا لما  ـ عتي
ي ــ ریقا ه ــ قعلا نأ  ي  ــ ري ف ــ كفتلا ى  ــ لإ نولي  ــ مي مھ  ــ نإف ة،  ــ يودألل
ت ــ حجن ك  ــ نأ ل  ــ يخت  ، لا ــ ثملا لیب  ــ ى س ــ لعف  . مھ ــ حاجن بب  ــ س

تاجرد ـ لا ةد مـن  ـ حاو ـى  لع ـل  يوط تقو  ــ ءا ل ــ قبلا ي  ــ ف
كلوانت ءانثأ  يف  رمألا  اذھ  تلعف  اذإف   . كفوخ ملس  ىلع  ةدوجوملا 
كتاراھم ىلإ  سیلو  راقعلا  ىلإ  دوعي  كحاجن  نأ  دقتعت  دق   ، ةيودألل

. فیكتلل كتسراممو 
روعشلا لمحت  ملعت  يف  لثمتي  قلقلا  ىلع  بلغتلا  نم  مھم  ءزجو 

ةصرف كلمت  كنإف ال   ، قلقلاب كرعاشم  نم  ةيودألا  تللق  اذإف   . قلقلاب
لمحت ىلع  رداق  كنأ  ملعتل 

ني ــ عتي ق،  ــ لقلا ةرادإل  تاراھ  ــ با م ــ ستكالو  . رعا ــ شملا هذ  ــ ةرادإو ه
ه. ــ لمحت وأ  ه و/ ــ لیلقت ة  ــ يفیك م  ــ لعتو قلقلا  ــ روع ب ــ شلا ك  ــ يلع

را ـ ثآ ـة  لماك ةرو  ـ صب رد  ـ قت نأ  عیطت  ـ ست ـك ال  نإ
، يمد ــ قتلا يل  ــ ضعلا ءاخرت  ــ سالاو س،  ــ فنتلاو  ، لو ــ بقلاو ي  ــ عولا

اذإ ب  ــ نجتلا ى  ــ لع ب  ــ لغتلاو ق،  ــ لقلا را  ــ كفأ ریي  ــ غتو ل،  ــ يختلاو
دو ـ جو ـد  ئاوف ىد  ـ حإو ـة.  يودألا لوا  ــ نتت ت  ــ نك

ـد مـن يزي ـه  نأ ـل فـي  ثمتت ق  ــ لقلا ن  ــ ي م ــ لوأ عفتر  ــ ىوت م ــ سم
رع ـ شن امد  ـ نعف  . اھت ـ سراممو في  ـ كتلا تاراھ  ـم مـ لعتل انزفا  حـ

تایجھ ـ نم ـم  لعت ـا فـي  نتبغر نو  ـ كت  ، ديد ـ شلا قلقلا  بـ



. اًّدج ةعفترم  قلقلا  ةرادإل  ةديدج 
ىلإ ساكترالا  تالدعمب  ساقُي   ، ةيودألا كلذ  يف  امب   ، راكتبا يأ  ةیلعاف  نإ 
نيذلا صاخشألا  ددع  ساكترالا  تالدعم  لجستو   . يروفلا ریثأتلا  بناج 

راكتبالا مھدعاس 
صاخشألا نإ   . جالعلا ءاھتنا  دنع  اھسفن  ضارعألاب  اًددجم  اورعش  مث 

طقف ةيودألا  ةطساوب  مھقلق  تابارطضا  نم  حاجنب  نوجلاعُي  نيذلا 
ساكترا تالدعمل  نوضرعتي 

نودیفت ـ سي نيذ  ـ لا سا  ـ نلا ة  ــ يبلاغ نإ   ، ىر ــ خأ ةرا  ــ بعب ة.  ــ عفترم
ـى لإ نودو  ـ عي ـق  لقلل ـد  يحولا مھ  ـ جالع اھرابتعا  ـة بـ يودألا مـن 

لوا ـ نت فقو عـن  ـ تلا ـد  عب ما  لال عـ ـق فـي خـ لقلا
نوجلاعُي نيذلا  سانلا  مظعم  نأ  تاساردلا  رھظت   ، لباقملا يفو   . ءاودلا

نع نيدیعب  نولظي  يكاردإلا  يكولسلا  جالعلا  ةطساوب  قلقلا  نم  حاجنب 
ىلإ لصت  ةدمل  قلقلا 

يكول ــ سلا جال  ــ علا م  ــ لعيو  . جال ــ علا ةياھ  ــ د ن ــ عب د  ــ حاو ما  ــ ع
ـن سحت ى  ــ لإ يدؤ  ــ ي ت ــ تلاو ق  ــ لقلا ةرادإل  تاراھ  ــ ي م ــ كاردإلا

رع ـ شت نأ  در  ـ جمب  ، ىر ـ خأ ةرا  ـ بعب ـل.  يوط تقو  مود لـ يـ
نأ لمتحملا  نمف   ، يكاردإلا يكولسلا  جالعلا  ةطساوب  نسحتلاب 

. ةيودألا ىلع  هسفن  رمألا  قبطني  الو  نسحتلاب , روعشلا  يف  رمتست 
ةطاحإلا يف  لثمتي  قلقلل  ةداضملا  ةيودألاب  قلعتي  يفاضإ  ريذحت  كانھو 

نم دعُت  قلقلا  جالعل  ةفوصوملا  ةيودألا  نم  ديدعلاف  اھنامدإ , ةیلامتحاب 
تائدھملاو تائدھملا ,

ةليوط تارتفل  تائدھملا  نولوانتي  نيذلا  صاخشألاو  اھنامدإ , نكمملا  نم 
ربكأ ريداقم  بلطتي  رمألا  نأ  ينعي  ام  وھو   ، ًالُّمحت نوبستكي  دق  تقولا  نم 

تائدھملا نم  ربكأو 
ةليوط ةرتفل  تائدھملا  لوانت  دعب   ، كلذ ىلإ  ةفاضإلاب   . حيرم ریثأت  جاتنإل 

ةأجف اوفقوت  اذإ  باحسنالا  ضارعأب  سانلا  نم  ديدعلا  رعشي   ، تقولا نم 
, ةيودألا لوانت  نع 

يف ةداح  ةبغرو   ، بضغلاو  ، قرعتلاو  ، قرألا باحسنالا  ضارعأ  نمضتتو 
, نامدإلل ناتیساسألا  ناتفصلا  امھ  لُّمحتلاو  باحسنالاو  ءاودلا , لوانت 

كبقاري فوس  اذھلو 
حرتقي دق  اًضيأ  اذھلو   . ةيودألا هذھ  نم  ًاّيأ  لوانتت  تنك  اذإ  بثك  نع  كبیبط 
عم فیكتلل  ىرخأ  تایجھنم  ملعت  ىلع  كتدعاسمل  باتكلا  اذھ  كبیبط 

. كقلق
نكلو ؛  قلقلا جالع  يف  اًدبأ  مدختسُت  نأ  بجي  ةيودألا ال  نأ  ينعي  اذھ ال 
نأ بجي  اھنإف   ، ةيودألا مادختسا  دنع  هنأ  ىلإ  ثاحبألا  مظعم  ریشت 

ةریصق ةرتفل  مدختسُت 



ةيودألا نأ  ىلإ  ثاحبألا  ریشت  امك   . تاونس نم  ًالدب  عیباسأ  ةدمل  طقف - 
ةرادإ تاراھم  ملعت  نإف  كلذل   . مئاد نسحت  ثادحإل  ةیفاك  نوكتس  ام  اًردان 

راطإ نمض  قلقلا 
میظعتل جالعلا  ةطخ  نم  اًءزج  نوكي  نأ  بجي  يكاردإلا  يكولسلا  جالعلا 

. دمألا ةليوط  جئاتن  قیقحت  ةیلامتحا 
قلقلا عم  لماعتلل  باتكلا  اذھ  نم  ةدافتسا  ىصقأ  قیقحت 

لكشلا يف  ةوطخلا أ   ) لعفلاب ىلإ ٤  نم ١  لصوفلا  تأرق  دق  تنك  اذإ 
اذھ تاراھم  باستكال  نآلا  دعتسم  كنإف   ،( ةیلاتلا ةحفصلا  يف   ٦-١٤

نأ نم  مغرلا  ىلعو   . باتكلا
لماعتلا ىلع  كدعاست  نأ  نكمي  باتكلا  اذھ  يف  ةدراولا  تاراھملا  عیمج 

. صاخ لسلستب  تاراھملا  كلت  باستكا  لضفألا  نم  نوكي  دق   ، قلقلا عم 
يفاعت عرسأ  قیقحتلف 

يف دراولا  بیترتلاب  ةباتكلا  اذھ  نم  ةیقبتملا  لوصفلا  أرقأ   ، قلقلا نم 
لكشلا ١٤-٦.



. قلقلل باتكلا  اذھ  ةءارق  لیلد  لكشلا ١٤-٦ .
 





رشع سماخلا  لصفلا 

لجخلاو  ، بنذلاو  ، بضغلا مھف 
هب متھت  رخآ  صخش  ةاناعم  وأ  تنأ -  كتاناعم  ببسب  لصفلا  اذھ  أرقت  امبر 

تالاحلا هذھ  رثؤتو  لجخلا , وأ  بنذلا  وأ  بضغلا  عم  لماعتلا  يف  - 
انمظعم ىلع  ةیجازملا 

امدنعو  ، مايألا مظعم  يف  انیلع  رثؤت  امدنع  ةلكشم  لثمت  يھو  ًانایحأ ,
. نيرخآلا يذؤت  وأ  انيذؤت  انتاویح  يف  تارایخ  وأ  تارارق  ذاختا  ىلإ  اندوقت 
اذھ يف  لیصفتلاب  مھتالاح  تفصُو  نيذلا  صاخشألا  نم  ناصخش  كانھ 

تاعیبم فظوم  ناك  كیف  نإ   . ةیجازملا تالاحلا  هذھ  نم  اناع  باتكلا 
ماع هجوب  قفاوت  يذلاو 

ةصاخو  ، بضغ تابونل  ضرعتي  ناك  ام  ًانایحأ  هنكلو   ، ءاقدصألاو ءالمزلا  عم 
صاخشألا ىلع  ودبي  نكي  مل  امدنع  وأ  ناھتمالاب  رعشي  ناك  امدنع 

مھنأ هنم  نیبرقملا 
ـم فـي كحتلا اھا فـي  ـ قال ـي  تلا تابوع  ــ صلا نإ  ه.  ــ نومتھ ب ــ ي
ـه تایح ةري فـي  ـ بك تالك  ـ شم اھ  ـ نع ـت  جتن لزن  ـ ملا هب فـي  ـ ضغ

ني ـ لفطل ـة  لماع اًّمأ  ـا  سيرام تنا  ـ كو يدو , ـة مـع جـ يجوزلا
يف تابوعصلا  نم  ديدعلا  ىلع  بلغتلا  نم  مغرلا  ىلعو   . نیقھارم

ةلفطك يدسجلا  ءادتعالل  اھضرعت  لوح  لجخلاب  ترعش  ام  اًریثك   ، اھتایح
اھروعش رثأو  ةریغص ,

. اھتاقالع ىلعو  يتاذلا  اھريدقت  ىلع  لجخلاب 
ةمجاھم ىلإ  ةداع  اندوقي  روعش  وھ  بضغلا   ، كیف براجت  حضوت  امكو 
انسفنأ مجاھن  دقف   ، لجخلا وأ  بنذلاب  رعشن  امدنعو  مھئاذيإو , نيرخآلا 

اسيرام تناك  امك 
لیصفتلاب حرشيو  لجخلاو   ، بنذلاو  ، بضغلا لصفلا  اذھ  فصيو   . لعفت

. اھعم لماعتلاو  ةیجازملا  تالاحلا  هذھ  مھفل  تایجیتارتسإ 
، لجخلا وأ  بنذلا  وأ  بضغلا  فادھتسال  باتكلا  اذھ  مدختست  تنك  اذإ 

كتالاح مییقتل  لمعلا ١٥-١  ةقرو  يف  ةدوجوملا  سیياقملا  مدختساف 
, ةمظتنم ةفصب  ةیجازملا 

تالاحلا هذھل  ضرعتلا  ةروص  يف  يباجيإلا  رییغتلا  رھظي  فوسو 
. ةدح لقأ  ةروصب  وأ  تقولا  نم  رصقأ  تارتفل  وأ  لقأ  ةروصب  ةیجازملا 

تنك اذإ   ، لاثملا لیبس  ىلعف 
كنأ دجت  امبر  باتكلا  ةءارق  يف  كمدقت  ءانثأ  يفف   ، بضغلا عم  لماعتت 
، تقولا نم  لقأ  تارتفل  ًابضاغ  ىقبتو   ، لقأ ةروصب  بضغلل  ضرعتت 



رثكأ ةروصب  هب  رعشتو 
ىلع تامالع  نوكت  دق  بناوجلا  هذھ  نم  يأ  يف  تارییغتلاو   . ًالادتعا

. تقولا رورمب  اھسایقو  ةیجازملا  تالاحلا  عبتتل  ةمھم  يھو  مدقتلا 

رار ــ كت لد  ــ عم ع  ــ بتتو سا  ــ يقل هذ  ــ ل ه ــ معلا ة  ــ قرو مدخت  ــ سا
ن ــ كمي ا  ــ مك اھني , ــ سحت د  ــ يرت ة  ــ يجازم ة  ــ لاح ة  ــ يأ ةد  ــ مو ةو  ــ قو

ـع بتتو سا  ـ يقل اًض  ــ يأ هذ  ــ ل ه ــ معلا ة  ــ قرو مادخت  ــ سا
. ةداعسلا نمضتت  يتلاو   ، ةیباجيإلا فطاوعلا 

: __________ اھِمّیقأ يتلا  ةیجازملا  ةلاحلا 
راركتلا لدعم 

يذلا لفسألاب  دوجوملا  ددعلا  ىلع -  ةمالع  عض  وأ  لوح -  ةرئاد  مسرا 
ةلاحلا هذھل  اھیف  تضرعت  يتلا  تارملا  ددع  ةقد  رثكأ  ةروصب  فصي 

: عوبسألا اذھ  ةیجازملا 

ةوقلا
ةلاحلا هذھب  كروعش  ةدح  ىدم  ىلع -  ةمالع  عض  وأ  لوح -  ةرئاد  مسرا 
ةلاحلا هذھب  هیف  كروعش  ناك  يذلا  تقولا  ِمّیقو  عوبسألا , اذھ  ةیجازملا 

، ىوقألا وھ  ةیجازملا 
ةجردلا نإ   . ةدحلا هذھب  ةیجازملا  ةلاحلاب  تقولا  مظعم  رعشت  مل  اذإ  ىتح 
ةجردلاو  . عوبسألا اذھ  ةیجازملا  ةلاحلاب  رعشت  مل  كنأ  ينعت  فوس  رفص 

اھنأ رھظت  فوس   ١٠٠
ة ــ لاحلا هذھ  ــ اھ ب ــ يف رع  ــ شت كتا  ــ يح ي  ــ ةر ف ــ ر م ــ ثكأ

اھ ــ روع ب ــ شلا م  ــ تي ي  ــ تلا ة  ــ يجازملا تالا  ــ حلا نإ  ة.  ــ يجازملا
ـة لاحلا نأ  ترع بـ ــ اذإو ش ى ٧٠ . ــ لع اھ  ــ تجرد ديزت  ــ ةو س ــ قب

ـة فـي يجازملا
ِمّیقو نیب ٣٠ و٧٠ . حوارتي  اًمییقت  اھحنما   ، ةدحلا نم  طسوتم  ىوتسم 

نیب ١ و٣٠. حوارتت  ةجردب  ةلدتعملا  ةیجازملا  ةلاحلا 

ةدملا



يذلا لفسألاب  دوجوملا  ددعلا  ىلع -  ةمالع  عض  وأ  لوح -  ةرئاد  مسرا 
مییقتلا اذھ  حنما   ، ىرخأ ةرم   . ةیجازملا كتلاح  ةيرارمتسا  عم  ىشامتي 

هیف ترعش  يذلا  تقولل 
يذلا مییقتلا  يف  ركف   ) ةوق ىصقأب  ةیجازملا  ةلاحلا  هذھب  عوبسألا  لالخ 
رعشت مل  اذإو  ىلعألاب .) ةوقلا  سایقم  ىلع  ةیجازملا  ةلاحلا  هذھل  هتحنم 

ةیجازملا ةلاحلا  هذھب 
. رفص مقرلا  لوح  ةرئاد  مسراف   ، عوبسألا اذھ 

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا

: اھمیقأ يتلا  ةیجازملا  ةلاحلا 



خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
كجئاتن لیجستو   ، ةیجازملا كتلاح  ةدمو  ةوقو  راركت  لدعم  مییقت  درجمب 
لوح ديزملا  ملعتل  اًّدعتسم  نوكت  لمعلا ١٥-٢،  ةقرو  ىلع  خيراتلا  عم 

، بنذلاو  ، بضغلا
هذھ صخي  امیف  نسحتب  روعشلل  اھلعف  كنكمي  يتلا  رومألاو  لجخلاو 

. ةیجازملا تالاحلا 
بضغلا

ءانثأ يف  ةلسغملا  يف  ديدجلا  هصیمق  عضي  نأ  نوج  هلیمز  نم  كير  بلط 
يف صیمقلا  عضوو  اذھب  مایقلل  اًدیعس  نوج  ناك   . ةلاقبلا ءارشل  هباھذ 

, هلسغ دعب  ففجملا 
يسن هنأ  نوج  كردأو   ، صیمقلا نع  لأس   ، لزنملا ىلإ  كير  داع  امدنعو 

هنأ ادب   ، ففجملا نم  صیمقلا  لازأ  امدنعو   . ففجملا نم  هجارخإ 
ًابضغ كير  طاشتساف  شمكنا ,

أرقيو اًمامتھا  رثكأ  نوكي  نأ  نوج  ىلع  يغبني  ناك  هنأ  دقتعا  هنأل 
مأ ففجملا  يف  صیمقلا  عضو  نكمي  ناك  ام  اذإ  فشتكي  يكل  تامیلعتلا 

نوج هجو  يف  كير  حاصو  ال. 
, ملألاب نوج  رعش  رتھتسم "! لمھم  كنإ  يئایشأب ! متھت  كنإ ال  : " ًالئاق
ریغ كير  بضغ  نأ  دقتعا  هنإف   ، كير صیمق  نأشب  اًنيزح  ناك  هنأ  مغرو 



حاصف  . ةتبلأ بسانم 
، ةصاخ ةيانع  ىلإ  جاتحي  كصیمق  ناك  اذإ  كؤطخ ! أطخلا  نإ  : " ًالئاق نوج 

!". ىرخأ تامدخ  ةيأ  كل  لعفأ  نل  يننإ  ينربخت ! نأ  بجي  ناك 
كنكلو  ، نوجو كير  نم  لك  لعف  املثم  هنع  ربعت  وأ ال  كبضغ  نع  ربعت  امبر 
كنأب تركف  امدنع  بضغلا  نم  ةلثامم  رعاشمل  تضرعت  كنأ  لمتحملا  نم 

ءوسل تضرعت 
عیمج لثمو   . كلغتسي وأ  كيذؤي  ام  اًصخش  نأ  وأ  ةداح , ةروصب  ةلماعم 
، ریكفتلا يف  تاریغت  لالخ  نم  بضغلا  ققحتي   ، ةیجازملا تالاحلا 

تاباجتسالاو  ، كولسلاو
، نیبضاغ نوكن  امدنعو  لكشلا ١٥-١ . يف  رھاظلا  وحنلا  ىلع   ، ةیندبلا

ططخب انراكفأ  عبشتت  ام  ةداعو   . موجھلا وأ  عافدلل  انداسجأ  بھأتت 
وأ صاصقلا "  " وأ ماقتنالا 

. هل انضرعت  يذلا  ملظلا "  " ىدم ىلع  زكرن 
رثأتت دقو  طخسلاو  لاعفنالا  نیب  حوارتت  نأ  نكمي  بضغلا  ةفطاع  نأ  ظحال 

امھفالخ دعبف  ؛  ثدحلا ىنعمل  انریسفتب  نیعم  فقوم  يف  انبضغ  ةجرد 
، صیمقلا لوح 

. مویلا ةیقب  اًتماص  نوج  حبصأ 

بضغلا ضارعأ  نع  ةحمل  لكشلا ١٥-١ .
كير لعفني  دقف   ، ملألاب رعشي  نوج  نأب  ةباجتسالا  هذھ  كير  رسف  اذإ 
نأ كير  دقتعا  اذإ  نكلو  نوج , رعاشمب  متھي  ىتح  وأ  ةلدتعم  ةروصب 

هنأ ال ينعي  نوج  تمص 
. كير بضغ  دادزي  نأ  لمتحملا  نمف   ، هتامامتھا لھاجتي  هنأ  وأ  هب  متھي 

رعشي دقف  بضغلا , ریثت  يتلا  ثادحألا  عاونأ  يف  ریبك  يدرف  عونت  كانھ 
ىلإ ءودھب  عمتسي  دق  كلذ  عمو   ، فص يف  فقي  امدنع  بضغلاب  صخش 



ةصاخلا تاداقتنالا 
فوقولا نع  اًمامت  ًایضار  فلتخم  صخش  نوكي  دقو   . لمعلا يف  هئادأب 

ءاطخأ ىلإ  ریشي  صخش  يأ  ةعرسب  مجاھي  دقف  كلذ  عمو   ، فصلا يف 
ثادحألا عاونأ  نإ   . لمعلا

دعاوقلا بناج  ىلإ   ، انیضامب ةطبترم  نوكت  ام  ةداع  انبضغ  ریثت  يتلا 
. اھانبتن يتلا  تاعانقلاو 

يف ةدحب  وأ  اًریثك  ةءاسإلل  انضرعت  دق  انك  اذإ   ، لاثملا لیبس  ىلعف 
ءاذيإ دض  نيرذح "  " نوكن نأ  ىلإ  لیم  انيدل  نوكي  امبرف   ، يضاملا

نيذلا صاخشألا  ضعبف  يلبقتسم ,
ةیلاحلا ثادحألا  اًعيرس  نوري  داقتنالا  وأ  ةءاسإلا  نم  ليوط  خيرات  مھيدل 
ریغ ًانایحأ  ودبي  يذلاو   ، نمزم بضغب  نورعشي  دقو  ةئیسم  ثادحأك 

ثادحألل بسانم 
. مھبضغ ریثت  يتلا 

اننأ اھدافم  ةعانق  عم  ىشامتي  رركتملاو  عيرسلا  بضغلا  طمن  نإ 
صاخشألا نع  اذامف   . ةءاسإلا ةھجاوم  لالخ  نم  انسفنأ  ةيامح  عیطتسن 

ةروصب نوضرعتي  نيذلا 
صاخشألا  . مھسفنأ ةيامحل  زجعلاب  نورعشي  مھنكلو   ، ةءاسإلل ةرركتم 
سیل ةءاسإلا  عم  نولعافتي  ام  ةداع  نوزجاع  مھنأ  نودقتعي  نيذلا 

لزانتلاب امنإو   ، بضغلاب
لثمتي دقف   ، ةءاسإلا ةھجاوم  يف  زجعلاب  رعشت  تنك  اذإف   . بائتكالا وأ 

ملعت نم  ًالدب   ، ام صخش  كيذؤي  امدنع  بضغلاب  روعشلا  ملعت  يف  كيدحت 
ىلع ةرطیسلا 

الو  ، مزاللا نم  رثكأ  رركتي  هنأل  امإ  ةلكشم , بضغلا  لثمي  كلذلو   . بضغلا
يعیبطلا نمف   . بئاغ هنأل  وأ  ةرمدم , قرطب  هنع  ربعُيو   ، ثدحلا بساني 

بضغلاب روعشلا 
. ةیفیكتو ةیحص  ةباجتسا  بضغلا  نوكي  نأ  نكميو   ، ًانایحأ



 

 
خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
بضغلا راكفأ 

د ــ يفت ة  ــ عانقبو  ، ىذأ وأ  ر  ــ طخ وأ  ديدھ  ــ كاردإ ت ــ طبتر ب ــ ب م ــ ضغلا
اذإ ـب  ضغن نأ  كلذ  ـا كـ ننكميو ةمھ , ــ د م ــ عاوق كاھ  ــ تنا م  ــ تي ه  ــ نأب

ـع مـن نمُن وأ  ـم  لظب لما  ـ عُن ـا  ننأ اند  ـ قتعا
لوح راجشلا  يفف   . هققحن نأ  عقوتملا  نم  ءيش  ىلع  لوصحلا 

هصیمق فظنیس  نوج  نأ  عقوت  هنأل  بضغلاب  كير  رعش   ، فلاتلا صیمقلا 
نوج رعشو   . رارضأ ةيأ  نود 



ميد ــ عو لمھ  ــ ك م ــ نإ  )" يصخ ــ شلا ك  ــ ير مو  ــ جھ نأل  ب  ــ ضغلاب
ـك يرب ـه  مامتھاو ـه  بح لھا  ـ جت د  ــ قف  . اًّد ــ اًملا ج ــ اد ظ ــ ب ر )"! ــ كفلا

ـظ حال  . صي ـ مقلا ـل  سغب ـة  صاخلا ـة  بیطلا ـه  تینو
وأ ملألا  درجم  سیل  هنإ   . عقوتلاو  ، ةیلوقعملاو  ، لدعلا ىلع  ديدشتلا 

. انتاعقوتو اندعاوق  كاھتنا  امنإو   ، نیبضاغ انلعجي  ام  وھ  ررضلا 
اذ ــ ب؟ ه ــ ضغلاب رع  ــ شي ل  ــ ه. ه ــ تفیظو ر  ــ سخي ًال  ــ جر ل  ــ يخت

نأ د  ــ قتعاو ه  ــ تفیظو ل  ــ جرلا ر  ــ سخ اذإ  ه.  ــ ترظن ى  ــ لع فقو  ــ تي
عي ـ مجو ـت  سلفأ ةكر  ـ شلا نأل  ـا  مبر  ) لدا رار عـ ــ اذ ق ــ ه

رع ــ شي نأ  دعبت  ــ سملا ن  ــ مف  ،( مھ ــ فئاظو اور  ــ سخ ني  ــ فظوملا
اًم ـ لظ تنا  ـة كـ فیظولا ةرا  ـ سخ نأ  ـد  قتعي نا  اذإ كـ ـن  كلو ـب.  ضغلاب

لا ـ جرلا نأ  وأ  اودر  ـ طُي نير لـم  ـ خآلا نأل  ـا  مبر )
،( مھفئاظو اورسخ  نم  مھ  نیعم  رمع  وأ  نیعم  سنج  ىلإ  طقف  نیمتنملا 

. ديدش بضغب  رعشیس  نذإ 
بو ــ كر ءا  ــ نثأ ي  ــ كمد ف ــ ى ق ــ لع ل  ــ فط ف  ــ قو اذإ   ، لثملا ــ بو
فو ـ سف ـب  ضغلاب كروع  ـا شـ مأ  . ملأ رع بـ ـ شت كنإ  ــ ة، ف ــ لفاحلا

ـل, فطلا كول  ـة سـ يقطنمو ـة  ينل كري  ـ سفت ـى  لع ـد  متعي
ناك ءاذيإلا  نأ  تدقتعا  اذإ  اًعيرس  نوكي  نأ  لمتحملا  نم  كبضغف 

امدنع أطخلاب  كمدق  ىلع  فقو  لفطلا  نأ  تدقتعا  اذإ  نكلو  اًدوصقم ,
ببسب هنازتا  لفطلا  دقف 

ـل متحملا ـن مـن  كلو ـم،  لألا هوأ مـن  ــ تت ا  ــ مبرف ة،  ــ لفاحلا فا  ــ فتلا
طبتر ءاذ تـ ـ يإلل ةباجت  ـ سا ـب  ضغلا ـة  يلامتحاو ـب.  ضغلاب رع  ـ شت الأ 

ـى لعف ـة.  ينلا وأ  ـة  يقطنملا ـى  لع كماكحأ  بـ
ىلع ام  صخش  فوقو  لھاجتت  دق   ، ةمحدزم ةلفاح  يف   ، لاثملا لیبس 

. ةیلاخ هبش  ةلفاح  يف  لعفتس  امم  ربكأ  ةلوھسب  كمدق 
نیعب ذخأت  ىتح  ءيشلا  ضعب  ةرشابم  هذھ  بضغلا  دعاوق  ودبت  دقو 
دقف  . ًاّیقطنمو ًالداع  هنوري  امیف  اًریثك  توافتت  سانلا  ةرظن  نأ  رابتعالا 

نأ نوج  نم  كير  عقوت 
ك ــ ير نا  ــ امد ك ــ نع ى  ــ تح ه،  ــ اًم ل ــ عادو اًھ  ــ بتنم نو  ــ كي

ك ــ ير ن  ــ نو م ــ عقو ج ــ تو ة , ــ يذؤم نو  ــ ا ج ــ هربتعا قر  ــ طب فر  ــ صتي
رع ـ شي ـك  ير نا  امد كـ ــ نع ى  ــ تح ه،  ــ يلإ ءودھ  ــ ثد ب ــ حتي نأ 

نأو ةیقطنم  تناك  امھتاعقوت  نأ  نوجو  كير  نم  لك  دقتعا  دقو   . بضغلاب
. ةینالقع نكت  مل  رخآلا  تاعقوت 

تاقالعلا يف  بضغلا  رھظي  نأ  حجرملا  نم   ، نوجو كير  فشتكا  امكو 
عم هب  رعشن  امدنع  نوكي  امك  اًديدش  بضغلا  نوكي  ام  اًردانو   . ةقیثولا

لاصتا ىلع  نوكن  صخش 
طبارلاو  . لمع لیمز  وأ  ةایح  كيرش  صخشلا  اذھ  ناك  ءاوس   ، هعم قیثو 



كاردإ لالخ  نم  لضفألا  وحنلا  ىلع  مھفُي  نأ  نكمي  ةدوملاو  بضغلا  نیب 
ةدع هيدل  انم  ًّالك  نأ 

، لمعلا يف  انتاكارشو   ، بحن نمب  انتاقالعو   ، انتاقادصل ةبسنلاب  تاعقوت 
ةبسنلاب ةنیعم  ةیصخش  تاعقوت  انيدل  نوكت  نأ  ردانلا  نمو   . كلذ ىلإ  امو 

نيذلا صاخشألل 
نأل ؛  رجتمب عئاب  وحن  داحلا  بضغلاب  رعشن  ام  اًردانف   . ًةفداصم مھلباقن 
املكف  . ءيشلا ضعب  ةضفخنم  نوكت  ةقالعلا  نم  عونلا  اذھل  انتاعقوت 

ةبيرق ةقالعلا  تناك 
اذھل ةعفترم  تاعقوت  انيدل  نوكت  نأ  ةیلامتحا  تداز   ، ام صخش  عم 

دق ال لب   ، انتاعقوتب صاخشألا  ربخن  امبر ال   ، ةروصلا دیقعتلو   . صخشلا
هذھب ةيارد  ىلع  نوكن 

نم ریثكلاو   ، طابحإلاو  ، ملألاب رعشن  ذئدنعف   . اھكاھتنا متي  ىتح   ، تاعقوتلا
. بضغلا

بضغلا ةرادإ  تایجیتارتسإ 
بضغلا راكفأ  رابتخا 

هبعلت يذلا  رودلا  ىلع  دمتعت  بضغلا  راكفأ  ىلإ  انتباجتسا  ةقيرط  نإ 
راكفأ تناكو   ، بضغلاب رعشن  ام  اًردان  انك  اذإف   . انتاویح يف  راكفألا  هذھ 

ملظ نم  روثت  بضغلا 
انبضغ مادختسا  ةیفیك  فاشتكا  يف  لثمتت  فوس  انتباجتسا  نإف   ، حضاو

اًرارم بضغلاب  رعشن  امدنعو   . فقوملا ىلإ  ةءانب  ةروصب  ةباجتسالل 
ناك اذإ  ةصاخو   ، اًراركتو

صحف ملعت  ديرن  اننإف  نذإ   ، انتاقالعلو انل  تالكشم  ىلإ  يدؤي  بضغلا 
. رومألا يف  ریكفتلل  ىرخأ  ةقيرط  كانھ  تناك  ام  اذإ  ةيؤرو  انبضغ  راكفأ 

راكفألا لجس  دعيو 
ملعتل ةدیج  ةادأ  ىلإ ٩  نم ٦  لوصفلا  يف  همادختسا  تملعت  يذلا 

. ةليدب قرط  يف  ریكفتلا 
تاین ریسفت -  ةءاسإ  وأ  ریسفت -  ىلإ  لیمن   ، نیبضاغ نوكن  امدنع 
ءيسي هنأ  دقتعن  دقو   . ةیبلسو ةیصخش  ةقيرطب  رخآلا  صخشلا 

، انلغتسي وأ  دصق  نع  انتلماعم 
فقت كنأ  بھ   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . اذكھ لاحلا  نوكي  امدنع ال  ىتح 
ىتح اًرظتنم   ، رجتم يف  باسحلا  ةدضنم  نم  راتمأ  ةعضب  دعب  ىلع 

رخآ لیمع  نم  عئابلا  يھتني 
، لیمعلا كلذ  عم  عئابلا  يھتني  نأ  درجمبو   . ةدعاسملا ىلإ  جاتحت  كنأل 
دقتعا اذإ   . عئابلا ىلإ  ثدحتلا  يف  أدبيو  ةدضنملا  ىلإ  رخآ  صخش  هجتي 

كآر صخشلا  اذھ  نأ 
نأ تدقتعا  اذإ   ، ىرخأ ةیحان  نمو   . بضغلاب رعشت  دقف   ، اًدمعتم كزواجتو 



نمف  ، كانھ اًفقاو  كري  مل  رخآلا  صخشلا  نأو  اًئيرب  أطخ  ناك  كلذ 
رعشت نأ  دعبتسملا 

لاعفأ ذخأن  انك  ام  اذإ  يف  لثمتي  نیلعافتلا  نيذھ  نیب  قرافلاو   . بضغلاب
كلذ اولعف  مھنأ  دقتعن  لھ  مأ ال.  يصخش  لمحم  ىلع  رخآلا  صخشلا 

صخشلا نأ  مأ   ،" انب "
؟ كانھ فقن  انك  اننأب  ًایعاو  نكي  مل  رخآلا 

لمحم ىلع  رخآلا  صخشلا  لاعفأ  ذخأ  ىلإ  لیمن   ، بضغلاب رعشن  امدنع 
ىلع اندعاست  اھنأ  يھ  راكفألا  تالجس  تازیمم  ىدحإو   . يصخش

نم عاونألا  هذھ  ةسارد 
يف ریكفتلا  ىلع  كتدعاسم  راكفألا  تالجس  عیطتستو   . نعمتب فقاوملا 

اھیف تزواجت  ةرم  ركذتت  لھ   . رخآلا صخشلا  كولسل  ةليدب  تاریسفت 
يف فقي  ناك  رخآ  اًصخش 

ىلإ ةءاسإلا  دصقت  مل  كنإ  ؟  كانھ فقي  صخشلا  كلذ  رت  مل  كنأل  فصلا 
. رخآل تقو  نم  عیمجلا  هبكتري  ًاطیسب  أطخ  رمألا  ناك  دقف   . صخشلا اذھ 

مدع ملعت  نإ 
ري ـ كفتلا ـم  لعتو  ، يصخ ـل شـ محم ـى  لع نير  ـ خآلا لا  ـ عفأ ري  ـ سفت
ـى لإ ـر  ظنلا ـم  لعتو ـة،  محر ـر  ثكأ قر  ـ طب سا  ـ نلا تا  ـ ين فـي 

اًقر اھ طـ ـ عیمج ـد  عُت ـة  فلتخم تارو  ـ ظنم فقو مـن  ـ ملا
. بضغلا ىلإ  ةباجتسالل  ةدیفم 

يفف  . ریبعتلا زاج  نإ   ، قيدانص يف  سانلا  عضت  ام  ةداع  بضغلا  راكفأو 
نوج نم  اًّدج  ًابضاغ  كير  حبصأ   ، لصفلا اذھ  يف  اًفنآ  روكذملا  لاثملا 

لسغب نوج  ماق  امدنع 
ه ــ نأب نو  ــ ك ج ــ ير ف  ــ صوو  . صي ــ مقلا ش  ــــ مكناو ك  ــــ ير صي  ــــ مق

 - صاخ ــ شألا فن  ــ صن ا  ــ ةدا م ــ ا ع ــ ننإ رتھت ." ــ سم و" لمھ " ــ "م
اذإو ب.  ــ ضغلاب رع  ــ شن امد  ــ نع ك -  ــ ير ل  ــ عف ا  ــ ملثم

قوعت قيدانص  حبصت  اھنإف   ، يفكي امب  اًریثك  تافینصتلا  هذھ  تمدختسُا 
يف ریكفتلا  يف  كير  رمتسا  اذإف   . رخآلا صخشلا  تاینل  ةنرملا  انترظن 

،" اًرتھتسم  " هرابتعاب نوج 
اذھ ىلع  لیلدك  تایكولسلا  نم  ديدعلا  ریسفت  ةءاسإ  يف  أدبي  دقف 
هسفنل دعأو  خبطملا  ىلإ  نوج  لخد  اذإ   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . فینصتلا

لاق امبر   ، ةوھقلا نم  ًابوك 
". ةوھقلا نم  ًابوك  َّيلع  ضرعي  مل  هنإ   . اًّدج رتھتسم  هنإ   ، هوأ : " هسفنل كير 

نم رثكأ  اًقلطم  برشي  مل  كير  نأ  ملعي  نوج  نأ  يف  ركفي  مل  كير  نإ 
مویلا يف  ةوھق  يبوك 

نكي مل  نوج  نإ   . مویلا كلذ  حابص  يف  ةوھقلا  نم  ًابوك  لعفلاب  لوانت  دقو 
ناك  ، عقاولا يف   . كير تاداعب  همامتھا  ىلع  نھربي  ناك  امنإو   ، اًرتھتسم



هسفن ىري  نوج 
عضو نإ   . ماع هجوب  ةرظنلا  هذھ  معدي  هكولس  ناكو   ، ًاثرتكمو اًمتھم 

يف ببستي  ام  اًمئاد  اًدحاو  فینصت  قصلم  لمحي  قودنص  يف  صخش 
تاریسفتلا نم  ديدعلا 

. يرورضلا ریغ  جاعزنالاو  أطخلا 
هیلع اًماكحأ  ردصتو  كتایح  يف  اًصخش  فنصت  كسفن  تدجو  اذإف 
اذھ عضت  كنأ  ىلع  ةمالع  اذھ  نوكي  ام  ةداعف   ، ةرمتسم ةقيرطب 

امدنعو  . قودنص يف  صخشلا 
حتفو كبضغ  لیلقتل  اھلعف  كنكمي  رومأ  ةدع  كانھ   ، اذھب ًایعاو  حبصت 

" ةنخاسلا رارزألا   " تالكشمب ًایعاو  نوكت  نأ  كنكمي   ، ًالوأ  . قودنصلا
متي يتلا  كب  ةصاخلا 

اًّد ــ اًسا ج ــ سح نا  ــ ه ك ــ نأ ك  ــ ير كردأ  د  ــ قل  . اھ ــ يلع طغ  ــ ضلا
ـد نعف ـه.  تاجایتحاو هرعا  ـ شم لھا  ـ جت ى  ــ لإ ري  ــ شت تا  ــ مالع ها  ــ جت

لعا ـ فتلا ًالد مـن  ، بـ ةنخا ـ سلا كرارزأ  ـى  لع طغ  ـ ضلا
نأو  ، اًماكحأ ردصي  ًابقارم ال  نوكت  نأ  ةلواحم  كنكمي   ، ةبضاغ ةقيرطب 
لوح كتاضارتفا  رابتخا  عیطتست  ثیحب   ، تامولعملا نم  ديزملا  عمجت 

. نيرخآلا صاخشألا  تاین 
بضغلاب روعشلا  نم  ًالدب  كلذلو  ؛  نوج عم  هتقالع  نیسحت  كير  دارأ 

: نوج كير  لأس   ، هسفنل ةوھقلا  نم  ًابوك  نوج  دادعإ  لوح  ةتماص  ةروصب 
َّيلإ رضحت  مل  اذامل  "

نأب هضارتفا  رابتخال  ةصرف  كير  رمألا  اذھ  حنم  دقل  ؟ " ةوھقلا نم  ًابوك 
ةوھقلا نم  ًابوك  تلوانت  دق  كنأ  تدجو  دقل  : " نوج باجأف  رتھتسم , نوج 

انأو  ، حابصلا اذھ 
، رخآ ًابوك  ديرت  تنك  اذإ  نكلو   . دحاو بوك  نم  رثكأ  برشت  كنأ ال  فرعأ 

". ةوھقلا نم  ديدج  رادقم  دادعإب  موقأ  فوس   . كل بوك  راضحإ  يندعسیف 
نوج ةباجإ  نإ 

مل نوج  كولس  نأ  كاردإ  ىلع  هتدعاسو  ةیفاضإ  تامولعم  كير  تحنم 
يف أدبن  امدنع  تامولعملا  عمج  ةزیم  نإ   . قالطإلا ىلع  اًراتھتسا "  " نكي

ةیبلس ةروصب  ریكفتلا 
لاعفأ مھف  ىلع  اندعاست  ام  ةداع  اھنأ  يف  نمكت  نيرخآلا  لوح 

. ةديدج قرطب  نيرخآلا  صاخشألا 
ى ــ لع كدعا  ــ ست د  ــ ي ق ــ تلا ىر  ــ خألا تایجھ  ــ نملا لم  ــ شتو
ةرو ـ طخل ـك  ضرعت ـي  تلا ثاد  ـ حألا عقو  كب تـ ـ ضغ ـم فـي  كحتلا

تا ـ مالعلا كاردإو   ، اھ دادعت لـ ـ سالاو ـب  ضغلاب روع  ـ شلا
جالعلاو  ، مسحلا ىلع  بيردتلاو   ، تاحارتسالاو  ، بضغلل ةركبملا 

. يرسألا وأ  يجوزلا 



اھل دادعتسالاو  ثادحألا  عقوتل  لیختلا  مادختسا 
اھیف رعشت  نأ  لمتحملا  نم  يتلا  فقاوملا  عقوت  دیفملا  نم  نوكي  دق 

فقاوملا هذھ  لوخد  لبق  ءودھلاب  يلحتلاو  اھل , دادعتسالاو  بضغلاب 
ثادحألا عم  لماعتلل  كدعي 

يف ةفوصوملا  لیختلا  تایجھنمو   . ةیعیبط ةروصب  كبضغ  ریثت  دق  يتلا 
اًضيأ اھمادختسا  نكمي  قلقلا  ضفخل  قرطك  رشع  عبارلا  لصفلا 

نوكت يتلا  فقاوملل  كدادعإل 
لیختلا مادختسا  ىلإ  ةفاضإلابو   . كباصعأ نادقف  ةروطخل  اًضرعم  اھیف 
عاونأل دادعإلاو  طیطختلل  لیختلا  مادختسا  كنكمي   ، كسفن ةئدھتل 

ديرت يتلا  تاباجتسالا 
. اھب مایقلا 

ضر ـ عتت فقو  ــ لو م ــ خد ل  ــ بق ل  ــ يختلا مادخت  ــ سا ل  ــ ضفألا ن  ــ مو
ـل يخت ـد  يفملا ـد مـن  جت ـد  قو  . كبا ـ صعأ ناد  ـ قف ةرو  ـ طخل ـه  يف

يذ ـ لا بول  ـ سألاب ـه،  لوق ـد  يرت لو مـا  ـ قت ـك  سفن
ةلاح يفو   . اھیلع لوصحلا  يف  لمأت  يتلا  ةباجإلا  ىلع  لوصحلاو   ، هديرت
فیك لیخت  دیفملا  نم  نوكي  دق   ، ىنمتت امك  ةدیج  ةروصب  رومألا  ریس  مدع 

ىلع ًاّینھذ  نرمتلا  نإ   . ثدحت دق  يتلا  تالكشملا  عم  لماعتلا  كنكمي 
روعشلا ىلع  كدعاسي  نأ  نكمي  ةبعصلا  فقاوملا  هاجت  تاباجتسالا 

تراس ام  اذإ  ديدھتلا  نم  لیلقو  ةقثلا  نم  ديزمب 
ىلع ةقثلا  هذھ  كدعاست  نأ  نكمي   ، اھرودبو  . ئیس وحن  ىلع  رومألا 

امدنع ال ًابضغ  راجفنالا  درجم  نم  ًالدب   ، ةیفیكتو ةلاعف  قرطب  ةباجتسالا 
حجنيو  . رومألا حجنت 

تالك ـ شملا ـة  سارد ى  ــ لع كدعا  ــ سي ه  ــ نأل ًاّي  ــ ئزج ل،  ــ يختلا
ـك، مـن لذ ـى  لإ ةفا  ـ ضإلاب  . اًقب ـ سم دودر  میم  ـ صتو ـة  لمتحملا
ًالا ـ عف اًصخ  ـك شـ سفن ـة  يؤر ـد  يفملا نو مـن  ـ كي نأ  ـن  كمملا

نأ دیفملا  نم   ، اًریخأو  . رتوتلل ریثمو  رطاخملا  يلاع  فقوم  يف  ًائداھو 
ةروصلا ؛  ةباجتسالا يف  اھعابتا  ديرت  يتلا  ةقيرطلل  ةیلاثم  ةروص  ينبت 

ىلع دعاست  نأ  نكمي  يتلا 
. يلعفلا فقوملا  يف  كتاباجتسا  هیجوت 

هیف ضرعتت  يذلاو  رتوتلل  اًریثم  نوكیس  اًفقوم  ددحت  نأ  عیطتست  تنك  اذإ 
يكل ةصرفلا  كيدل  نإف   ، بضغلاب روعشلا  صخي  امیف  ةیلاع  ةروطخ  ىلإ 

بتكتو ططخت - 
اذھو  . اھب هلوقت  نأ  ديرت  يتلا  ةقيرطلاو  هلوق  ديرت  ام  ىلع -  نرمتتو 

ام وحن  ةھجوم  ةیجیتارتسإ  ريوطت  ىلع  كدعاسي  نأ  نكمي  ويرانیسلا 
فقوملا لوخدو  هقیقحت  ديرت 
. ةقثلا نم  ربكأ  ةجردب 



بضغلل ةركبملا  ةيريذحتلا  تامالعلا  كاردإ 
، بضغلاب اھیف  رعشت  نأ  لمتحملا  نم  يتلا  فقاوملا  عقوت  ىلإ  ةفاضإلاب 

رعشتس كنأ  ىلإ  ریشت  يتلا  تامالعلا  كاردإ  دیفملا  نم  نوكي  دق 
جرخیس كبضغ  نأ  وأ  بضغلاب 

ةيريذحتلا تامالعلا  نمضتت   ، سانلا نم  ديدعلل  ةبسنلاب   . ةرطیسلا نع 
رتوتو  ، فاجترالا  ، ةرطیسلا نع  جرخي  دق  بضغلا  نأ  نم  ةركبملا 

، مفلا قابطإو   ، تالضعلا
. ةیقیقح تسیل  ءایشأ  لوقو   ، نیتضبقلا قابطإو   ، خارصلاو  ، ردصلا قیضو 

يف أدبت  كنأ  كردت  امدنع  نكلو   ، بضغلا ضعبب  روعشلا  نم  سأب  الف 
ةقطنملا ىلإ  لاقتنالا 

كنكمیف  . كتارایخب كسفن  ةركذتل  ةظحل  فقوت   ، بضغلا نم  ةرمدملا 
وحنلا ىلع  مسحلا  وأ  تاحارتسالا  مدختست  نأ  وأ  ًابضاغ  نوكت  نأ  رایتخا 

يكل يلي  امیف  فوصوملا 
. أدھت

تاحارتسالا
ـم فـي كحتلل ة  ــ لاعف ة  ــ قيرط تاحارت  ــ سالا نو  ــ كت نأ  ن  ــ كمي
فقو ـ ملا ـك مـن  سفن ـة  لازإ ـى  لع يو  ـ طني ةحارت  ـ سا ـذ  خأو انب , ـ ضغ

ريذ ـ حتلا تا  ـ مالع ري  ـ شت امد  ـ نع ـه  يف ـد  جاوتت يذ  ـ لا
ةحارتسا ذاختاو   . ةرطیسلا نع  جرخي  دق  كبضغ  نأ  ىلإ  ةركبملا 

كنكميو فقوملا , ىلعو  كسفن  ىلع  ةرطیسلا  ةداعتسا  ىلع  كدعاسي 
ةمھملا رومألاب  كسفن  ركذت  نأ 

. اھقیقحت لواحت  يتلا  رومألاو  كل  ةبسنلاب 
تا ـ مالعلا كاردإ  نم  ـ ضتي تاحارت  ــ سالل لا  ــ عفلا مادخت  ــ سالاو

ـي تلا ـة  قيرطلا ضرا مـع  ـ عتي كب  ـ ضغ نأ  ـد بـ يفت ـي  تلا ةر  ـ كبملا
ـى لإ لو  ـ حتي ـه  نأ وأ  فقو  ـ ملا لما مـع  ـ عتلا اھ  ـد بـ يرت

: نویضايرلا لعفي  امك  تاحارتسالا  مادختسا  كنكميو   . يریمدت بضغ 
. ةحارلا درجم  وأ  ءاخرتسالا  وأ  تایجیتارتسإلا  عضو  وأ  زیكرتلا  ةداعتسال 

كتحارتسا نوكت  دقو 
ى ٢٤ ــ لإ د  ــ تمت د  ــ ة ق ــ ليوط وأ  قئا  ــ قد زوا ٥  ــ جتت ةري ال  ــ صق
اھ ـ نكلو  ، فقو ـ ملا ب  ــ نجتل ةحارت  ــ سالا مدخت  ــ سُت الو   . ةعا ــ س

ـة يواز فقو مـن  ـ ملا لما مـع  ـ عتلا ـك مـن  نیكمتل مدخت  ـ سُت
فقوملا نم  جورخلا  درجم  كدعاسیس  ًانایحأو   . ةديدج ةيادبو  ةديدج 
دیفملا نم  دجت  امبر   ، ةحارتسالا لالخو   . ةفلتخم ةروصب  هتيؤر  ىلع 

ءاخرتسالا نيرامت  ةسرامم 
ةدافتسا ىصقأ  ققحت  كنأ  دجت  دقو  رشع , عبارلا  لصفلا  يف  ةفوصوملا 

ىلع  ) كبضغ راكفأ  نم  ضعب  رابتخال  اھمدختست  امدنع  ةحارتسالا  نم 



يف اًفنآ  فوصوملا  وحنلا 
ةداعإ سانلا  ضعب  لواحيو  ىلإ ٩ .) نم ٦  لوصفلا  يفو  لصفلا  اذھ 

صیلقتل  ، مھلقع يف  ةديدج  ةیجیتارتسإ  دوجو  عم  فقوملا  لوخد 
. بضغ ةجوم  ثودح  ةیلامتحا 

ططخت ام  ةسراممل  لیختلا  مادختسا  كنكمي   ، اًقباس فوصوم  وھ  امكو 
. فقوملا ىلإ  كتدوع  لبق  هلعفو  هلوقل 

مسحلا
لماعتلا تابوعص  لیلقت  ىلع  مسحلاب  يلحتلا  ملعت  كدعاسي  نأ  نكمي 
فرصتلا نیب  طسو  قيرط  هنأب  فصوُي  ام  ةداع  مسحلاو   . بضغلا عم 

حامسلاو ةیناودعب 
صخشلا مجاھن   ، نییناودع نوكن  امدنعف   . انلالغتساب ام  صخشل  ةیبلسب 

. انتمجاھم نيرخآلل  حیتن   ، طرفم وحن  ىلع  نییبلس  نوكن  امدنعو  رخآلا ,
مسحلا فصيو 

ىلعف رخآلا , صخشلا  ةمجاھم  نود  انسفنأ  نع  هیف  عفادن  ًاطسو  اًقيرط 
". ءابغلا انتعني بـ" ام  صخش  ىلع  دودر  ةثالث  يلي  امیف   ، لاثملا لیبس 

!". هلبأ تنأف   ، يبغ يننأ  نظت  تنك  اذإ  ( " حایص : ) ةیئادعلا
ىلإ دعن  انعد  نكلو   ، يبغ يننأ  نظت  امبر  ( " مزحو ءودھ  : ) مسحلا

 ". اذكو اذك  يھو  ةیقیقحلا  ةلكشملا 
(. ءيشب ظفلتلا  مدعو   ، لجخلاب روعشلا  : ) ةیبلسلا

تاجا ــ يتحالاو تا  ــ بلطتملا ن  ــ ري ع ــ بعتلا اًض  ــ يأ م  ــ سحلا ي  ــ نعيو
ـد ئاع ك  ــ نأ ب  ــ ، ه لا ــ ثملا لیب  ــ ى س ــ لعف  . ةر ــ شابم ة  ــ قيرطب

نو ـ بلطي كلا  ـ فطأ عي  ـ مج أد  ـ بو ـل،  معلا لزن مـن  ـ ملا ـى  لإ
ةیبلت تلواحو  اًقھرم  تنك  اذإف   . دحاو نآ  يف  كھابتنا  ىلع  لوصحلا 
ةياھنلا يفو  داھجإلاب  روعشلا  يف  أدبت  دقف   ،( ةیبلس  ) مھتاجایتحا عیمج 

مھوحن ًابضغ  رجفنتس 
: لثم اًئیش  لوقتو  اًمساح  نوكت  نأ  لضفألا  نم  نوكي  ام  ةداعف  ةیناودع .) )

نم نكمتأ  نأ  لبق  ةحارلل  قئاقد  عضب  ىلإ  جاتحأو  اًّقح  قھرم  يننإ  "
اذھف مكعم ." بعللا 

كسفن دادعإو   ، كلافطأل كبح  ىدم  ركذتو  زیكرتلا  ةداعتسال  اًتقو  كحنمي 
نكمي  ، ةقيرطلا هذھبو   . ةرورضلا دنع  دودح  عضو  وأ  مھعم و/ تقولا  ءاضقل 

للقي نأ 
عنم عیطتسي  يلاتلابو   ، لالغتسالا وأ  ملظلل  ضرعتلا  راركت  نم  مسحلا 

ةرطیسلاب ربكأ  اًساسحإ  كیطعي  هنأ  امك  بضغلا , ریثت  يتلا  فقاوملا 
. كتایح ىلع 

ةمساحلا كتاباجتسا  طیطخت  ىلع  كتدعاسمل  تایجیتارتسإ  عبرأ 
اھتسراممو



" تنأ  " ةملكب أدبت  ام  ةداع  بضغلا  تارابع  نإ  انأ ."  " تارابع مدختسا  . ١
كسفن يف  ركفت  ام  اًمئاد  كنإ  : " لثم  ) تالكشملا صخي  امیف  موللا  هجوتو 

شاقن ءدبو  ًالوأ .)"
نوكيو  ، يعافد فقوم  يف  رخآلا  صخشلا  عضي  ام  ةداع  ةقيرطلا  هذھب 

. لوقت نأ  بجي  امل  رخآلا  فرطلا  عمتسي  نأ  كلذ  دعب  حجرملا  ریغ  نم 
تاباجتسالا أدبت  ام  ةداعو 

: لثم  ) كتابغرو  ، كتاجایتحاو  ، كتالعافت نع  ربعتو  انأ "  " ةملكب ةمساحلا 
نع ریبعتلاو  هب .)" رعشأو  هیف  ركفأ  ام  ىلإ  عمتست  نأ  اًّقح  دوأ  يننإ  "

نم بلط  وأ  جایتحا 
نم يلاتلابو   ، كتلاسر عامس  ىلإ  رخآلا  صخشلا  دوقي  نأ  حجرملا 

. جتنم شاقن  ىلإ  يدؤي  نأ  حجرملا 
تقولا يفو   ، كلایح رخآلا  صخشلا  ىواكش  يف  ةقیقح  ةيأب  فرتعا  . ٢

بلطي ام  اًصخش  نأ  لیخت   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . كقوقح نع  عفاد  هسفن 
، اًئیش لعفت  نأ  كیلإ 

جا ــ تحأ ي  ــ ننكلو : " ر ــ خآلا صخ  ــ شلا لوقي  ــ لو ال. ف ــ قت ت  ــ نأو
اذإ يندعا  ــ ست الأ  ة  ــ ينانألا ن  ــ مف ر،  ــ مألا اذ  ــ ي ه ــ ل ل ــ عفت نأل  اًّق  ــ ح

مھ ــ فتأ ي  ــ ننإ : " ًالئا ــ در ق ــ د ت ــ قف عیطت ." ــ ست ت  ــ نك
تسیل هذھ   . نآلا اًّقح  قھرم  يننأل  لوقأ ال؛  نأ  يغبني  نكلو   ، كطابحإ

". يسفنب مامتھا  درجم  اذھ  ؛  ةینانأ
نأ نم  ًالدب   ، كتاجایتحاو كتابلطتم  نع  ةطیسبو  ةحضاو  تارابعب  ربع  . ٣
نمف ديرت .  ام  اوعقوتي  وأ  كلقع  اوأرقي  نأ  نيرخآلا  صاخشألا  نم  عقوتت 

بلطت نأ  مسحلا 
اًحضاو نوكت  نأو   ، هیلإ جاتحت  امب  نيرخآلا  ربختو   ، ةرشابم ةدعاسملا 
لھ ينملؤت , يمدق  : " ًالئاق كتایح  كيرش  ربخت  دقف   . كتاعقوت لایح 

اھكیلدت كلضف  نم  كنكمي 
. اًدیعب اھعضوو  مكباعلأ  عیمج  طاقتلا  ءاجرب  : " اھلافطأل ٌّمأ  لوقت  دقو  ؟ " يل

كنم ديرأ  : " ريدم لوقي  دق  وأ  ةغراف ." ضرألا  نوكت  نأ  رظتنا   ، دوعأ امدنع 
اذھ زاجنإ 

ضراعتي ءيش  يأب  يرابخإ  ءاجرب   . ةثلاثلا ةعاسلا  لبق  مویلا  عورشملا 
". يئاھنلا دعوملا  اذھ  عم 

كنأ ينعي  مسحلاب ال  يلحتلا   . جئاتنلا نم  ًالدب  مسحلا  ةیلمع  ىلع  زكر  . ٤
. حضاولا شاقنلا  وھ  مسحلا  نم  فدھلاف  هبلطت , ام  ىلع  اًمئاد  لصحتس 

نم مغرلا  ىلعو 
نإف  ، ةبوغرم ةجیتن  ىلإ  يدؤتس  مسح  ةرابع  لك  نأب  نامض  دجوي  هنأ ال 
نم ديزملا  ىلإ  تقولا  رورمب  يدؤي  نأ  حجرملا  نم  مساحلا  لصاوتلا 

. ةیباجيإلا تاقالعلا 



مسحلاب يلحتلا  عم  ضراعتت  تاضارتفاو  راكفأ 
". ديرأ ام  فرعتسف   ، قحب ينبحت  تنك  اذإ  "

". تلق ال اذإ  ينوبحي  نل  سانلا  "
". لاح ةيأ  ىلع  ديرأ  ام  ىلع  لصحأ  نل  ؟  ىودجلا ام  "

". هنع جتنیس  يذلا  لادجلا  قحتسي  اذھ ال  "
". وھ امك  اذھ  عم  شياعتلا  يننكمي  "

نأ يغبني  يننإف ال   ، يعم ةفیطل  ةروصب  ثدحتي  صخش ال  كانھ  ناك  اذإ  "
". ةفیطل ةروصب  درأ 

صاخشألاف ؛  تاقالعلل ةرمدم  تاضارتفالا  هذھ  نوكت  نأ  نكمملا  نم 
. هیلإ جاتحن  وأ  هديرن  ام  نوفرعي  ام ال  ةداع  قمعب  انب  نومتھي  نيذلا 

صاخشألا نأ  ضارتفاو 
ملألاب رركتم  روعش  ىلإ  يدؤي  ءيش  يأ  لوق  نود  اوفرعي  نأ  بجي 
ةطیسبو ةحضاو  تارابعب  انتاجایتحاو  انتابلطتم  نع  ریبعتلاف   . بضغلاو

ةدیجلا تاراھملا  ىدحإ  دعي 
يذلا لاعفنالاو  ملألاب  روعشلا  للقت  ام  ةداعو   ، تاقالعلا عم  لماعتلل 

. بضغلا ىلإ  يدؤي  نأ  نكمي 
لالخ نم  اھرابتخا  كنكمي   ، كمسح عم  راكفألا  هذھ  تضراعت  اذإو 

كلذك كنكميو  ىلإ ٩ . نم ٦  لوصفلا  يف  ةدراولا  تاراھملا  مادختسا 
كمسح ىودجو  كراكفأ  رابتخا 

. رشع يداحلا  لصفلا  يف  ةدراولا  كلتك  ةیكولس  براجت  ءارجإ  لالخ  نم 
نيرخآلا ةحماسم 

مودي دق  بضغلا  نإف   ، ةرركتمو ةقیمع  ةروصب  ام  صخش  انيذؤي  امدنع 
لوحيو انتميزع  نم  لاني  نأ  نكمملا  نم  رمتسملا  بضغلاو   . ليوط تقول 

روعشلا نیبو  اننیب 
ىلع روثعلا  يدجملا  نم  نوكي  دق   ، ةلاحلا هذھ  يفو   . حرفلاو ةداعسلاب 
دق انل  اوءاسأ  نيذلا  صاخشألا  ةحماسمو  بضغلا , غيرفتل  ةقيرط 

نم صلختلا  ىلع  اندعاست 
، هراذتعا نع  ربعيو  اًمدان  اناذآ  يذلا  صخشلا  ناك  اذإف   . ملألاو بضغلا 
اًمدان صخشلا  نكي  مل  اذإ  نكلو   . ءيشلا ضعب  لھسأ  ةحماسملا  نوكت 

، لاق وأ  لعف  ام  ىلع 
يف عضت  نأ  دیفملا  نمو   . اًریثك بعصأ  ةحماسملا  نوكت  ام  ةداعف 

اذھو ال  . بضغلا ءبع  نم  انسفنأ  ةحارإب  قلعتت  ةحماسملا  نأ  كرابتعا 
صخشلا لاعفأ  لھاجت  ينعي 

لیبس ىلعف   . ةفلتخم ةقيرطب  لاعفألا  كلت  ىلإ  رظنلا  ينعي  هنكلو  ؛  رخآلا
تالكشم هيدل  وأ  جعزنم  انیلإ  ءاسأ  يذلا  صخشلا  نأ  لبقتن  دق   ، لاثملا

. اھلح بجي 



لصاوي امدنع  ثدحي  املثم   ، ام صخش  ةحماسم  مدع  ررقن  دق  ام  ًانایحأ 
لثمتت دق   ، ةلاحلا هذھ  يفو   . مھب متھن  نم  ءاذيإ  وأ  انءاذيإ  ام  صخش 

ةدیحولا ةقيرطلا 
انلوقع يف  يعن  نأو   ، دساف صخشلا  اذھ  نأ  لبقت  يف  بضغلا  غيرفتل 
يف ةءاسإلا  نم  انسفنأ  ةيامحل  قرط  يف  ركفن  نأو   ، انیلع مول  هنأ ال 

، لمعلا ططخو   . لبقتسملا
لسالس میمصت  ىلع  اندعاست  نأ  نكمي   ، رشاعلا لصفلا  يف  ةفوصوملا 
ام ًانایحأو   . ةءاسإلا نم  انسفنأ  ةيامحل  تاباجتسالاو  تاءارجإلا  نم 

ةفاسم عضو  اذھ  نمضتي 
. ءيسملا صخشلا  نیبو  اننیب 

نأ نكمي  نارایخ  كانھف   ، صخش ةحماسم  ديرت  كنأ  تررق  اذإف 
ةحماسملا ةیلمع  يف  طارخنالا  عیطتست  كنأ  ركذت  ًالوأ  كادعاسي :

صخشلا حلاصل  سیلو  كحلاصل 
ل ــ قن ى  ــ لإ ى  ــ تح جا  ــ تحت ك ال  ــ نإ  ، عقاو ــ لا ي  ــ فف ر؛  ــ خآلا

با ــ طخ ة  ــ باتك  ) ينا ــ ثلا را  ــ يخلاو ر , ــ خآلا صخ  ــ شلل كتحما  ــ سم
ـد عت اذإ لـم  ـى  تح ةحما  ـ سملا ززع  نأ يـ ـن  كمي ةحما ) ـ سم

. كیلإ ءاسأ  يذلا  صخشلا  عم  لصاوتت 
مھف ىلع  هتدعاسم  لجأ  نم   ، كاذأ فیك  ةرشابم  رخآلا  صخشلا  ربخأ  . ١

يف فوصوم  وھ  امك  انأ "  " تارابع مدختست  تنك  اذإف   . كبضغ ببس 
روكذملا مسحلا  مسق 

كرظن ةھجو  يف  ریكفتلل  ةصرف  رخآلا  صخشلا  ىدل  نوكت   ، اًفنآ
: دیج قيدص  وأ  كتایح  كيرشل  لوقت  دق   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . كتباجتساو

امدنع بيرغ  يننأك  رعشأ  "
اذ ل هـ ــ عف ي  ــ رمت ف ــ ست امد  ــ نعو  . كئاقد ــ صأ ى  ــ لإ ينمد  ــ قت ال 

كنأ ال ةلا بـ ـ سر ـى  قلتأ  ، تار ةد مـ ـه عـ نع انثد  ـ حت ـا  ننأ مغر  ـر، بـ مألا
صخ ـ شلا رذ  ـ تعا اذإ  فـ يرعا ." ـ شمب اًّق  متھ حـ تـ

نع ثدحتلا  وأ  صخشلا  ةحماسم  تناك  ام  اذإ  ررقت  نأ  كنكمي   ، رخآلا
ىلعف  . هتحماسم لجأ  نم  اھیلإ  جاتحت  يتلا  ةیلبقتسملا  تاریغتلا  ةیھام 

امبر  ، لاثملا لیبس 
كئاقدصأ نم  ضعب  ىلإ  ينتمدق  اذإ   . كحماسأو كقدصأ  نأ  ديرأ  : " لوقت
فوسو  ، قحب متھت  كنأ  يل  رھظیس  اذھف   ، يلاتلا رھشلا  رادم  ىلع 

نأ َّيلع  لھسألا  نم  لعجي 
". بضغلاو ملألاب  روعشلا  نع  فقوتأ 

باطخ اذھ   . كب قحل  يذلا  ررضلا  وأ  كملأ  فصي  ةحماسم  باطخ  بتكا  . ٢
ةفاضإلابو  . باطخلا ةباتك  دنع  كراكفأ  بقارت  الأ  مھملا  نمو  هلسرت , نل 

ركفت ، ال  كلذ ىلإ 



باطخلا أرق  ام  اذإ  رخآلا  صخشلا  اھب  لعافتي  فوس  يتلا  ةقيرطلا  يف 
نأل  ، ةلماك ةيرحب  باطخلا  ةباتك  كنكمي  كلذلو  تاقوألا , نم  تقو  يف 

نل كاذآ  يذلا  صخشلا 
. اًدبأ هأرقي 

: يب هتلعف  ام  اذھ  . ١
: يتایح يف  تلعف  ام  ریثأت  اذھ  . ٢
: َّيلع ریثأتلا  يف  رمتسي  اذكھ  . ٣

: كتحماسم تعطتسا  ام  اذإ  لضفأ  يتایح  نوكت  نأ  لیختأ  اذكھ  . ٤
. كیلإ اوءاسأ  نيذلا  صاخشألل  میحر  مھفتب  أدبت  ام  ةداع  ةحماسملا  . ) ٥
دق نوكت  امبر  يتلاو  رخآلا  صخشلا  ىدل  ةیتایح  براجت  ةيأ  نع  بتكا 

يتلا قرطلا  يف  تمھسأ 
ام مھفتأ  نأ  يننكمي  اذكھ  كتلماعم .) ةءاسإ  وأ  كئاذيإ  يف  اھوعبتا 

: تلعف
فیك  ، رخآ اًصخش  يذؤت  امدنع   . ًانایحأ رخآ  اًصخش  يذؤي  صخش  لك  . ) ٦

تيذآ اذإ  َّيلإ  رظنُي  نأ  دوأ  اذكھ  ؟ ) كیف صخشلا  كلذ  ركفي  نأ  دوتس 
: ام اًصخش 

ثدح ام  ركنت -  وأ  ىسنت  وأ  ىلع -  قفاوت  كنأ  ينعت  ةحماسملا ال  . ) ٧
نم صلختلل  ةقيرط  داجيإ  ينعت  ةحماسملاف  هب , رعشت  يذلا  ملألاو 

نم ثادحألا  مھفو  كبضغ 
: تلعف ام  ىلع  كتحماسم  يننكمي  اذكھ  فلتخم .) روظنم 

مدقتلا ىلع  يندعاستس  يتلاو  اھب  عتمتأ  يتلا  تافصلا  يھ  هذھ  . ٨
: مامألل

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا



دادعتسالا  " وأ راكفألا " رابتخا   " بتكا بضغلا " ةرادإ  ةیجھنم   " لفسأ
وأ ةحارتسالا "  " وأ ةركبملا " ةيريذحتلا  تامالعلا  كاردإ   " وأ يلیختلا "

". ةحماسملا  " وأ مسحلا " "
سایقم ىلع  كبضغ  ِمّیق   ، كتسرامم تاسلج  نم  ةسلج  لكل  ةبسنلابو 
ةجردلا ينعت  ثیحب   ، ءاوسلا ىلع  هدعبو  نيرمتلا  لبق  ىلإ ١٠٠  رفص  نم 

دوجو مدع  رفص 
بضغلا نم  ردق  ىصقأ  ةجردلا ١٠٠  ينعتو   ، قالطإلا ىلع  بضغ 
ةسرامملا تاسلج  نم  ددع  ءارجإب  مقو   . قالطإلا ىلع  هب  ترعش 

تایجھنملا نم  ةیجھنم  لك  ةطساوب 
لوح تاقیلعتلا  ضعب  ركذا   ، لمعلا ةقرو  لفسأ  يفو   . اھتبرجت ديرت  يتلا 

عم نسحتت  بضغلا  ةرادإ  تاراھم  تناك  ام  اذإ  رظناو   . هتملعت ام 
اًضيأ نراقو   ، ةسرامملا

. كل ةبسنلاب  لضفألا  وحنلا  ىلع  حجنت  اھيأ  ملعتل  ةفلتخملا  تایجھنملا 

تایجھنملا امو  ؟  ةسرامملا عم  يئاخرتسا  نسحت  لھ   ) تملعت اذام 
(: ؟ لضفألا وحنلا  ىلع  ينبسانت  يتلا 

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
يرسألا وأ  يجوزلا  جالعلا 

دار ــ فأ ع  ــ ًابلا م ــ ب غ ــ ضغلا ثد  ــ حي  ، سا ــ نلا ض  ــ عبل ةب  ــ سنلاب
ب ــ ضغلا ةرادإ  تایجیتارت  ــ سإ كدعا  ــ ست م  ــ اذإ ل ــ ف ةر , ــ سألا



بر ـ قأ ـب فـي  ضغلا لما مـع  ـ عتلا ـى  لع اًف  ـ نآ ةفو  ــ صوملا
، كرظن تاھجوف   . يرسألا وأ  يجوزلا  جالعلا  كدعاسي  نأ  نكمي   ، كتاقالع

دارفأ وأ  كلافطأ  وأ  كتایح  كيرش  لوح  كراكفأو   ، كتاعانقو  ، كتاھجوتو
نيرخآلا ةرسألا 

ةروصب لصاوتلا  ةیفیك  جالعلا  كملعي  نأ  نكميو   . كبضغ يذغت  نأ  نكمي 
. ضوافت تاراھم  ةیمنتو   ، كتاقالع يف  ةیباجيإلا  تالعافتلا  ةدايزو   ، لضفأ

نأ نكمملا  نمو 
دعاوقلاو تاعقوتلا  ديدجتل  تایجیتارتسإ  ملعت  ىلع  اًضيأ  كدعاسي 

ةدوج نیسحتو  بضغلا  لیلقت  تاراھملا  كلت  عیطتستو   . اھليدعتو
. كتاقالع
لجخلاو بنذلا 

روعشلا ىلإ  لیمن  نحنف  اًقیثو , ًاطابترا  ناطبترت  ناتفطاع  لجخلاو  بنذلا 
امدنع ال وأ  انل  ةبسنلاب  ةمھملا  نیناوقلا  كھتنن  اننأ  دقتعن  امدنع  بنذلاب 

ریياعملا ىلإ  يقترن 
اًئیش انلعف  اننأ  مكحن  امدنع  بنذلاب  رعشن  نحنو  انسفنأل , اھعضن  يتلا 
ناك هنأ  وأ  ةفلتخم  ةروصب  فرصتن  نأ  بجي "  " ناك هنأ  اندقتعا  اذإف   . أطخ

انیلع يغبني " "
. بنذلاب رعشن  نأ  لمتحملا  نمف   ، لضفأ ةروصب  فرصتلا 

اًئي ــ ا ش ــ نبكترا اننأ  ــ سا ب ــ سحإلا ى  ــ لع اًض  ــ يأ ل  ــ جخلا يو  ــ طنيو
ها ـ نبكترا نأ مـا  ضر  ـ تفن  ، لجخلا ــ رع ب ــ شن امد  ــ نع ن  ــ كلو أ.  ــ طخ

وميد عـ  " وأ نوبي "  ـ عم  " ـا ننأ ـي  نعي ـأ  طخ ةرو  ـ صب
اًمئادو نوئیس ."  " وأ نوضیغب "  " وأ نودساف "  " وأ نیمئالم " ریغ   " وأ عفنلا "
طیحت ام  ةداع  ةيرسلا  نإ   . انسفنأل اًّدج  ةیبلس  ةرظنب  لجخلا  طبتري  ام 

دقف لجخلاب ,
نورعشي فوسف   ، رسلا اذھب  نورخآلا  ملع  اذإ  : " انسفنأل لوقن 

فشكُي ام  اًردان   ، ببسلا اذھلو  هب ." نوفختسیس  وأ  يھاجت  زازئمشالاب 
ًاّیفخم ىقبيو  لجخلا  ردصم 

ةرسألا دارفأب  طبتري  ًاّيرسأ  اًّرس  لجخلا  بحاصي  ام  ةداعو   . اًرمدمو
وأ ضاھجإلا  وأ  يندبلا  ءاذيإلا  وأ  تایلوحكلا  نامدإ  لثم  رس  نيرخآلا - 

رخآ كولس  وأ  سالفإلا 
. عمتجملا يف  اًنئاش  ربتعي 

اذھ نأ  مغرو  يندبلا , ءاذيإلل  اھضرعت  ببسب  لجخلاب  رعشت  اسيرام  تناك 
فشكت مل  اھنإف   ، اھرمع نم  ةسداسلا  يف  تناك  امدنع  أدب  دق  ءاذيإلا 

ءاذيإلل اھضرعت  نع 
رابخإ تلواح  دق  تناكو   . اھرمع نم  نيرشعلاو  ةسداسلا  تغلب  ىتح 

فینعتلل تضرعت  نكلو   ، اًّنس رغصأ  تناك  امدنع  ءاذيإلا  لوح  اھتدلاو 



املكو  . بذكلاب تمھتُاو 
رعاشم اھیلع  تغط   ، اسيرام نھذ  ىلع  يندبلا  ءاذيإلا  تايركذ  تأرط 

اھلمع ةقرو  ترھظأو  لمعلا ١٥-٣ . ةقرو  تألم   ، جالعلا ءانثأ  يفو   . لجخلا
اھراكفأ نیب  ةقالعلا 

مل  )" لجخلل ةيرسلا  ةعیبطلا  لاثملا  اذھ  نیبيو  لكشلا ١٥-٢ .)  ) اھلجخو
طابترا ىدم  بناج  ىلإ   ، "( ... اذھ ثودحب  اًقلطم  يلوج  رابخإ  عطتسأ 

اسيرام ةرظنب  لجخلا 
". ةریقح و" ةضیغب "  " ةیصخشك اھسفنل 

لجخلاو بنذلا  ىلع  بلغتلا 
ءا ـ فعإ ةرور  ــ ضلاب ي  ــ نعي ل ال  ــ جخلاو بنذ  ــ لا ى  ــ لع ب  ــ لغتلا

ـأ, طخ اًئي  ـت شـ لعف ـك  نأ ـد  قتعت ـت  نك اذإ  ةیلوئ  ـ سملا ـك مـن  سفن
ةیلوئ ـ سملا لو مـن  ـ قعم رد  ـل قـ محت ـي  نعي ـه  نكلو

. تناك ام  ًاّيأ  روعشلا  اذھ  ىلإ  كتداق  يتلا  رومألا  ةھجاومو 

اھلجخ مھفل  لمعلا ١٥-٣  ةقرو  ىلع  اسيرام  تاباجتسا  لكشلا ١٥-٢ .
بنذ ـ لاب روع  ـ شلا ى  ــ لع ب  ــ لغتلل بناو  ــ ة ج ــ سمخ كا  ــ نھ

، ةیصخ ـ شلا كتیلوئ  ـ سم ريد  ـ قتو  ، كلا ـ عفأ ةما  ـ سج میي  ـ قت ـل : جخلاو
، اھتبب رار سـ ـ ضأ ـة  يأ تا عـن  ـ ضيوعت ميد  ـ قتو

بلطتي ام  ةداعو   . ةیتاذلا ةحماسملاو   ، لجخلاب طیحملا  تمصلا  رسكو 
ىلع ةدعاسملل  نيرامتلا  هذھ  نم  طقف  نینثا  وأ  اًدحاو  اًنيرمت  رمألا 

. بنذلا ىلع  بلغتلا  روعشلا 



. اھعیمج ةسمخلا  بناوجلا  ىلع  لمعلا  بلطتي  دق  لجخلا  ىلع  بلغتلاو 
كلاعفأ ةماسج  مییقت 

ٍّدح ىلع  ةریغصو  ةریبك  لاعفأ  لوح  لجخلا  وأ  بنذلاب  روعشلا  اننكمي 
بناج نم  ةرداصلا  ةثالثلا  لاعفألا  هذھ  ةماسج  نراقتس  فیك   . ءاوس

؟ يبوت
؛ بیجت الأ  تررقو   ، اھفتاھ نر  دقل   . مویلا ةياھن  يف  ةقھرم  يبوت  تناك  . ١

ىلع اھمأ  توص  تعمسف  دحأ , ىلإ  ثيدحلا  يف  بغرت  نكت  مل  اھنأل 
: لوقت يلآلا  درلا  زاھج 

يبوت درت  ملف  يتلطع ." نع  ِكل  يكحأ  نأ  ديرأ   . ةدوجوم تنأ  لھ  يبوت  "
. فتاھلا ىلع 

تعمس امدنعو  اًددجم , فتاھلا  نر   ، اھتلاسر يبوت  ةدلاو  تكرت  نأ  دعب  . ٢
فتاھلا تطقتلا   ، يلآلا درلا  زاھج  ىلع  اھتاقيدص  زعأ  توص  يبوت 

فارطأ اھعم  تبذاجتو 
. قئاقد ةدمل ١٠  ثيدحلا 

امدنع لزنملاب  نكت  مل  اھنأب  اھتدلاو  يبوت  تربخأ  يلاتلا  مویلا  يف  . ٣
. ةقباسلا ةلیللا  يف  اھتدلاو  اھب  تلصتا 

نم ديدعلا  نكلو  ءيشلا , ضعب  ةطیسب  ًاثادحأ  ثالثلا  يبوت  براجت  فصت 
امف  . ةفلتخم ةروصب  ثادحألا  كلت  ةماسج  ىلع  نومكحي  فوس  سانلا 

كلت نیب  نم  ثدحلا 
؟ اذاملو ؟  بنذلاب هببسب  رعشت  نأ  حجرملا  نم  ةثالثلا  ثادحألا 
كد ـ عاوق ى  ــ لع د  ــ متعي ةر  ــ كف وأ  ل  ــ عف ةما  ــ سجل ك  ــ مییقت نإ 

رد ـ قب نورعشي  مھ سـ ـ نإ نولوقي  سا سـ ـ نلا ديد مـن  ـ علاف ـك.  میقو
مھتاھ ـ مأ ـى  لع بذ  ـ كلا لو  بنذ حـ ـ لا ـر مـن  بكأ

ضعب رعشي  دقو  لاثملا ١ .)  ) فتاھلا ىلع  درلا  مدعل  ةنراقم  لاثملا ٣ ) )
. ةثالثلا ةلثمألا  عیمج  يف  بنذلا  نم  ٍواستم  ردقب  سانلا 

شي ــ عت ك  ــ نأ ا  ــ مإ ي  ــ نعي ل  ــ جخلاو بنذ  ــ لاب رر  ــ كتملا روع  ــ شلاو
ـر خآ صخ  ـ شب طا  ـ بترالا ـل  ثم  ) كئدا ـ بم كھ  ــ تنت ة  ــ قيرطب كتا  ــ يح

كير ـ شل ـك  صالخإ بوجو  نمؤ بـ ـك تـ نأ ني  فـي حـ
اھرابتعاب ةطیسبلا  رومألا  نم  اًّدج  ریثكلا  ىلع  مكحت  كنأ  وأ   ،( كتایح

كنكمي  ، لجخلا وأ  بنذلاب  روعشلا  ىلإ  ةيدؤملا  كلاعفأ  مییقتلو   . ةمیسج
ةلئسألا نع  ةباجإلا 

ةلئسألا هذھف   . ةیلاتلا ةحفصلا  يف  ةدیفملا  تاحیملتلا  يف  ةدراولا 
نوكي فوسو   . ةفلتخم تاروظنم  نم  فقوملا  ىلإ  رظنلا  ىلع  كعجشت 

اذإ صاخ  وحن  ىلع  اًدیفم  اذھ 
ىتح  ، فقاوملا نم  ديدعلا  يف  لجخلا  وأ  بنذلاب  روعشلا  ىلإ  لیمت  تنك 
اًمیق نونبتي  نيذلا  نورخآلا  صاخشألا  رعاشملا  هذھل  ضرعتي  امدنع ال 



نأ نكميو   . ةھباشتم
لأسا  . كلاعفأ ةماسج  مییقت  ىلع  روظنملل  ةلِّوحُملا  ةلئسألا  كدعاست 

سمخ نوضغ  يف  اًّمھم  رمألا  اذھ  ودبیس  ىدم  يأ  ىلإ  : " كسفن
صخشب طابترالا  نإ  ؟ " تاونس

نوضغ يف  كتایح  كيرشل  كصالخإل  اًریبك  اًكاھتنا  ودبي  لظیس  رخآ 
ءاشعلا دعوم  نع  اًرخأتم  لزنملا  ىلإ  عوجرلا  نكلو  ؛  تاونس سمخ 

ودبي نل  ةیلاتتم  ٍلایل  ثالثل 
كل ةبسنلاب  اًجعزم  ناك  اذإ  ىتح   ، تاونس سمخ  نوضغ  يف  اًّمھم  اًرمأ 

طابترالا لوح  بنذلاب  مئادلا  روعشلا  نإف  كلذلو   . نآلا كتایح  كيرشل  وأ 
دعُي رخآ  صخشب 

اًرخأتم لزنملا  ىلإ  روضحلا  لوح  بنذلاب  مئادلا  روعشلا  نم  ةیقطنم  رثكأ 
. ءاشعلا دعوم  نع 



: ةیصخشلا يتلثمأ 
: اذھل هحنمأ  مییقت  ةطیسب : ةیصخش  ةلثمأ 



: اذھل هحنمأ  مییقت  أوسألا : يصخشلا  لعفلا 
: همیقأ لعف 

: اذھل هحنمأ  مییقت 

: همیقأ لعف 
: اذھل هحنمأ  مییقت 

: همیقأ لعف 
: اذھل هحنمأ  مییقت 

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
ةیصخشلا ةیلوئسملا  ريدقت 

عضخي ىدم  يأ  ىلإ  ريدقت  دیفملا  نم   ، كلاعفأ ةماسج  ريدقت  درجمب 
لجخلاب اسيرام  ترعش  دقل   . ةیصخشلا كتیلوئسمل  روصتُملا  كؤطخ 

ءادتعالل اھضرعت  ببسب 
ًاثدح ناك  يندبلا  ءادتعالا  نأ  دكؤملا  نم   . ةلفط تناك  امدنع  يندبلا 

؛ بضغلاب كیف  رعشو  ؟  هنع ةلوئسم  تناك  لھ  نكلو   ، اھتایح يف  اًمیسج 
يف ًابضغ  رجفنا  ناك  هنأل 

ةقاطب ریتاوف  لوح  يكتشت  تأدب  امدنع  ةلیل  تاذ  يدوج  هتجوز  هجو 
؟ ةبضاغلا هتباجتسا  نع  ًالوئسم  ناك  لھف   . ةرخأتملا امھنامتئا 

ـل ثمتت ةیصخ  ــ شلا ةیلوئ  ــ سملا ريد  ــ قتل ةد  ــ يج ة  ــ قيرط كا  ــ نھ



عي ـ مج ـر  كذا  ، كلذ ما بـ ـ يقللو ةیلوئ ." ـ سملا ةري  ـ طف  " داد ـ عإ فـي 
مھ فـي ـ سأ فقو  ـ مب نیطبتر  ـ ملا بناو  ـ جلاو صاخ  ـ شألا

ي ــ ك ف ــ سفن جردأو  ل , ــ جخلا وأ  بنذ  ــ لاب ه  ــ لایح رع  ــــ شت ثد  ــــ ح
حئار ــ دد ش ــ حو  ، ةري ــ طف م  ــ سرل ةر  ــ ئاد م  ــ سرا م  ــ ث ة , ــ مئاقلا

ةیلوئ ــ سملا س  ــ كعت ماجحأ  ــ ثد ب ــ حلا ن  ــ ةیلوئ ع ــ سملا
اًقبسم كسفنل  ددحت  ثیحب ال   ، ةياھنلا يف  كتحيرش  مسراو   . ةیبسنلا

. مزاللا نم  رثكأ  ةیلوئسم 
مھتدد نيذ حـ ـ لا ءاي  ـ شألاو صاخ  ــ شألا لك ١٥-٣  ــ شلا رھ  ــ ظيو

يند ـ بلا ءاد  ـ تعالل اھ  ـ ضرعت ًاّي عـن  ـ ئزج نیلوئ  ـ سمك ـا  سيرام
ـى. لوألا اھتیلوئ  ـ سم ةري  ـ طف ـت  لمكأ في  ـ كو بر , ـ ضلاب

، ءادتعالل اھضرعت  نع  ةیصخش  ةیلوئسمب  ترعش  ام  اًمئاد  اھنأ  مغرو 
نم اًّدج  اًریغص  اًءزج  اھسفن  تحنم  ةیلوئسملا  ةریطف  تلمكأ  امدنع  اھنإف 

تررقو  . ةیلوئسملا
مظعم نإ   . اھدلاول يدصتلا  مدع  نع  طقف  ةیلوئسملاب  رعشت  تناك  اھنأ 

تناك يتلا  حئارشلا  ىتحو   ، اھدلاو ىلع  عقت  تناك  ثدح  امع  ةیلوئسملا 
اھدجو اھمأ  لثمت 

. اسيرام ةحيرش  نم  ربكأ  اھعیمج  تناك  تایلوحكلاو 
رثكأ اشقانت   ، اھجلاعم ىلإ  اھتیلوئسم  ةریطف  اسيرام  ترھظأ  امدنعو 
، تاسلجلا نم  ددع  دعبو   . برضلاب ءادتعالا  نع  اھتیلوئسم "  " لوح

مل اھنأ  تنقيأو  تمھفت 
ءادتعالا نأ  تملعتو   . ءادتعالل اھضرعت  نع  قالطإلا  ىلع  ةلوئسم  نكت 

، لافطألا مظعم  نأش  اھنأش  يھف  ؛  لماكلاب رابكلا  ةیلوئسم  وھ  يندبلا 
ةفرعملا اھيدل  نكت  مل 

نم ةرشع  ةثلاثلا  يف  ىتح  وأ  ةسداسلا  يف  يھو  مواقت  يكل  نامألا  وأ 
، اھرمع نم  ةرشع  ةعبارلا  يف  يھو  ةياھنلا  يف  تمواق  امدنعو   . اھرمع

. برضلاب ءادتعالا  فقوت 
اھنأ ينعي  نكي  مل  ةرشع  ةعبارلا  نس  يف  يھو  اھدلاو  فاقيإ  نكلو 

. تقولا لاوط  كلذب  مایقلا  ىلع  ةرداق  تناك 



اسيرام ةیلوئسم  ةریطف  لكشلا ١٥-٣ .

. كیف ةیلوئسم  ةریطف  لكشلا ١٥-٤ .
ـة لفطك اھتھ  ـ جاومب ةرطا  ـ خملل دعت  ـ سم ري  اھد غـ ـ لاو نو  ـ كي د  ــ قف

اھ ـ يلع ـب  لغتلا ةلك فـي  ـ شم دجي  ـن سـ كي ـن لـم  كلو ؛  ًاّن ـر سـ بكأ
ـه تمواق ـى لـو  تحو  . ًاّن رغ سـ ـ صأ تنا  امد كـ ـ نع

ىتحو  . هفقویس نكي  مل  اذھ  نأ  حجرملا  نمف   ، اًّنس رغصأ  تناك  امدنع 
متي ام  ةداع   ، برضلا نوقھارملاو  اًنس  ربكألا  لافطألا  مواقي  امدنع 

ةیلوئسملا ةریطف  نإ   . مھلھاجت
. بنذلاب اسيرام  روعش  فیفخت  ةحارإ  ىلع  تدعاس 

لوح بنذلاب  رعش  امدنع  لكشلا ١٥-٤ )  ) هتیلوئسم ةریطف  كیف  لمكأ 
ةقاطب ریتاوف  لوح  هل  اھاوكش  دعب   ، يدوج هتجوز  هجو  يف  خارصلا 

ناك دقل   . ةرخأتملا نامتئالا 
برضي مل  هنأ  مغرو  اھمجاھي , نل  هنأب  يدوجل  هدعول  اًریطخ  اًكاھتنا  اذھ 
اھنم برقلاب  فوقولا  لالخ  نم  ًاّیندب  اھددھ  هنإف   ، اھعفدي وأ  يدوج 

. اھھجو يف  خارصلاو 
. هبضغ ةبون  نع  ةیساسأ  ةروصب  ًالوئسم  ناك  هنأ  كیف  ررق   ، ىرت امكو 

اًعیمج تمھسأ  ةرخأتملا  لمعلا  تاعاسو   ، امھنويدو  ، يدوج نأ  مغرو 
رعش دقف   ، هبضغ يف 

، كلذلو  . اًديدھت لقأ  ةروصب  فقوملا  اذھ  عم  لماعتلا  عیطتسي  ناك  هنأب 
ثداحلا اذھ  دكأ  دقو   . لعف امع  يدوج  ضيوعت  هیلع  بجوتي  هنأ  كیف  ررق 

ناك هنأ  اًضيأ  هل 
. ةبضاغلا هتاباجتسا  رییغت  ىلإ  ةجاحب 

رئا ـ طف كدعا  ـ ست نأ  ـن  كمي ك،  ــ يفو ا  ــ سيرام الا  ــ ثم ني  ــ بي ا  ــ مكو
ةیلوئ كـل مـن ـ سم ىوت  ـ سم میي  ـ قت ـى  لع ةیلوئ  ـ سملا

ةمم ـ صُم ـت  سیل ةیلوئ  ـ سملا ةري  ـ طفو  . فقو ـ ملا نیمھا فـي  ـ سملا
ام لوح  بنذلاب  روعشلا  يحصلا  نم  نوكي  ًانایحأف  ؛  اًمئاد بنذلا  لیلقتل 



ىلع انسفنأ  ةدعاسمل  تاوطخ  ذاختا  اننكمي  تالاحلا  هذھ  يفو   . لعفن
برقأ قرطب  ةباجتسالا 

رومأ لایح  بنذلاب  نورعشي  ام  ةداع  نيذلا  صاخشألاو   . انمیق ىلإ 
اوسیل مھنأ  كاردإ  ىلع  مھدعاست  ةیلوئسملا  رئاطف  نأ  نودجي  ةطیسب 

ریغ رومألا  نع  نیلوئسم ١٠٠٪ 
لجخلا وأ  بنذلاب  نورعشي  نيذلا  صاخشألاو   . ثدحت يتلا  اھیف  بوغرملا 

ةیلوئسملا ةریطف  مادختسا  مھنكمي  نيرخآلل  ررضلا  نوببسي  امدنع 
يأ يف  مھرود  مییقتل 

. تاحیلصت ءارجإ  لبق  ثدح  ررض 

: _______________ لجخلا وأ  بنذلا  ىلإ  يدؤي  يبلس  فقوم  وأ  ثدح  . ١
: ةجیتنلا هذھ  يف  اومھسأ  دق  اونوكي  نأ  نكمي  فورظ  وأ  صاخشأ  . ٢

.٣

هذھ ةیلوئسملا  ةریطف  رثؤت  فیكو  ةبسنب ١٠٠٪؟  لوئسم  تنأ  لھ  . ٤
هذاختا كنكمي  ام  ءارجإ  كانھ  لھو  ؟  كيدل لجخلاو  بنذلا  رعاشم  ىلع 

ةبسنلاب تاحالصإ  ءارجإل 
؟ هتیلوئسم لمحتت  يذلا  ءزجلل 

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
تاضيوعت ميدقت 

ةلواحمف  . كلاعفأ نع  تاضيوعت  ميدقت  مھملا  نمف   ، رخآ اًصخش  تيذآ  اذإ 
كسفن جالعل  اًّمھم  ًانوكم  لثمت  نأ  نكمي  هتلعف  يذلا  ررضلا  حالصإ 

ميدقتو  . كتقالعو



ةعاج ـ شلاب ـي  لحتلاو ت،  ــ لعف ا  ــ كاردإ م نم  ــ ضتي تا  ــ ضيوعتلا
، هتحما ـ سم ًابلا  ـه، طـ تيذآ يذ  ـ لا صخ  ـ شلا ةھ  ـ جاومل ـة  يفاكلا

يذ ـ لا ـم  لألا حال  ـ صإل ـه  لعف ـك  نكمي اًدد مـا  ـ حمو

. هیف تببست 

: هتيذآ يذلا  صخشلا  وھ  اذھ 
: هتلعف يذلا  يذؤملا  ءيشلا  وھ  اذھ 

(: اھتكھتنا يتلا  يمیق   ) أطخ اذھ  ناك  كلذل 
: تاضيوعت ميدقتل  هلعف  يننكمي  ام  اذھ 

: هتيذآ يذلا  صخشلل  هلعف  يننكمي  ام  اذھ 
( انھ كولسلا  وأ  لعفلا  فص   ) امدنع هنأ  كردأ 

نأل أطخ  اذھ  ناكو  ررضلا , كل  ببس  اذھ 
لعفأ نأ  ديرأ   . اذھ لعف  نع  كیلإ  رذتعأ 

يتحماسم عیطتست  نأ  ىنمتأو   ، يفسأ رادقم  فرعأ  يننأب  كرابخإل 
. ًابيرق

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
ىلع سیلو   ، تاضيوعتلل كميدقت  ىلع  زكرت  لمعلا ١٥-٨  ةقرو  نأ  ظحال 

ام صخش  ىلإ  بلطت  نأ  كنكميو   . كل رخآلا  صخشلا  ةحماسم 
اذھ نكلو  ًابيرق "  " كتحماسم

وأ قمعب  صخشلا  اذھ  تيذآ  اذإ  ةصاخو   ، كلذ لعفیس  هنأب  ًانامض  سیل 
روعشلا ىلع  كدعاسي  نأ  نكمي  تاضيوعتلا  ميدقت  نكلو   . تارم ةدع  يف 

ةصاخو  ، نسحتب
ةلواحم يف  ككولس  يف  ام  رییغت  ءارجإ  ىلعو   ، قحب اًمدان  نوكت  امدنع 

صخشلل تاضيوعت  ميدقتل  دھج  لذب  ىلعو   ، لضفأ اًصخش  نوكت  نأل 
كتالواحمو  . هتيذآ يذلا 

نأ نكمي  اذھو   ، كمیقل اًقفو  فرصتلا  ىلإ  كبرقت  لضفأ  اًصخش  نوكت  نأل 
. كسفن لوح  نسحتب  روعشلا  ىلع  كدعاسي 



لجخلاب طیحملا  تمصلا  رسك 
صخش ىلإ  ثدحتلا  مھملا  نم  نوكي  دق   ، لجخلاب ةيرسلا  طیحت  امدنع 

ىلإ دنتست  ام  ةداع  تمصلا  مازتلا  ىلإ  ةجاحلا  نإ   . ثدح ام  لوح  قوثوم 
نع فشكلا  نأ  عقوت 

سي ـ لو ـض.  فر وأ  دا , ـ قتنا وأ  راكنت , ـ سا ـى  لإ يدؤ  ــ فو ي ــ كر س ــ س
تقو اًّر لـ نو سـ ـ فخي نيذ  ـ لا صاخ  ـ شألل ةب  ـ سنلاب ردا  ـ نلا مـن 

امد ـ نع ـه  نوقلي يذ  ـ لا لوبقلا  اوأجا بـ ـ فُي نأ  ـل  يوط
ضرفيو عقوتملا  ضفرلا  عم  لوبقلا  ضراعتيو  مھرس , نع  نوفشكي 

. كرس ىنعمل  مییقت  ةداعإ 
فشكلا مھملا  نم   ، ةلماك ةروصب  صخش  يأ  يف  قثت  دق ال  كنأ  مغرو 
صاخشألا ربخت  دقف   . دح ىصقأل  مھب  قثت  نيذلا  صاخشألل  كرس  نع 

رعشت يذلا  قلقلا  ىدمب 
, كل ةبسنلاب  رمألا  اذھب  مایقلا  ةبوعص  ىدمو  كرس  نع  فشكلا  ةجیتن  هب 

تقولا امھیف  كل  حاتُیس  ناكمو  نامز  يف  ام  صخشل  ثيدحلا  نم  دكأتو 
ام لوقل  بسانملا 

. اھیلع لصحت  يتلا  ةعجارلا  ةيذغتلا  نع  ثيدحللو   ، هلوق ىلإ  جاتحت 
تفخأ دقف   ، ةریبك ةكرش  ىدل  ةحجان  ةيرادإ  ةدعاسم  تناك  ارتب  نأ  مغر 

ةعماجلا يف  اھل  ىلوألا  ةیساردلا  ةنسلا  يف  تلشف  اھنأ  ةقیقح 
رمألا اذھ  عبت  دقل   . تلصُفو

لوانتتو تالفحلا  نم  ديدعلا  رضحت  اھلالخ  تناك  اھبابش  يف  ةحماج  ةرتف 
، مارتحالاب ىظحت  ةلماع  ةأرما  تحبصأ  نأ  دعبو   . ةعورشملا ریغ  ریقاقعلا 

هنأب سانلا  تربخأ 
ترعش دقل   . ةعماجلا يف  ةساردلل  ةیلاملا  ةصرفلا  اًقلطم  اھل  حتي  مل 

نم ربكأ  ردقب  رعشت  تناكو  اًّنس  رغصأ  تناك  امدنع  اھكولس  لایح  لجخلاب 
اھلشف لایح  لجخلا 

ـم كحلا ى  ــ لع سا  ــ نلا ماد  ــ قإ ن  ــ ق م ــ لقت تنا  ــ كو ي.  ــ ساردلا
، اھ ـ يلع ـًال  يقث ًائ  ـ بع اذ  لَّث هـ ـ مو  . اوفر اذإ عـ ةیبل  رو سـ ـ صب اھ  ـ يلع

نا ـ مدإ نوثد عـن  ـ حتي نور  ـ خآلا نا  امد كـ ـ نع ـة  صاخو
. ةعماجلا يف  مھلافطأ  جرخت  وأ  تاردخملا 

اتناكو كینوم , ةبرقملا  اھتقيدص  عم  ءاشعلا  لوانتل  ارتب  تجرخ   ، ةلیل تاذو 
, اًّنس رغصأ  اتناك  امدنع  امھنم  لك  اھتبكترا  يتلا  ءاطخألا  نع  ناثدحتت 

كینوم تكحف 
ارتبل تلاقو   . تایلوحكلا نونمدي  اوناك  نيذلا  نيدسافلا  اھئاقدصأ  ةصق 
تناك يتلا  ةئیسلا  ةرظنلا  لوبق  يف  ةبوعص  دجت  تناك  ام  ًانایحأ  اھنإ 

عم اھئاقب  ببسب  اھاقلت 
نأ تررقو   ، ةبوعصب اھقير  ارتب  تعلبف  ليوط , تقول  ءاقدصألا  كئلوأ 



ریقاقعلا ضعب  لوانتت  تناك  اھنأب  اھتقيدص  رابخإب  ثيدحلا  تأدبف   . رطاخت
تناك امدنع  ةردخملا 

اھنكلو  ، اذھل اھدقتنت  مل   ، ودبي امیف   ، كینوم نأ  نم  ارتب  تأجافت   . ةقھارم
امدنع رمألا  اذھ  اولعف  اننس  يف  سانلا  نم  ديدعلا  : " كلذ نم  ًالدب  تلاق 

دقل اًراغص ." اوناك 
لوح لیصافتلا  نم  ديزملاب  كینوم  رابخإ  ىلع  ارتب  درلا  اذھ  عجش 

لوح اھلجخ  نع  تفشك   ، ةعاسلا ةياھنبو   . اھبابش ةرتف  يف  اھراتھتسا 
نم اھلصفو  يساردلا  اھلشف 

ًالدبو  . اھعم اھفطاعتو  اھبراجتل  كینوم  مھفت  نم  ارتب  تأجافتو   . ةعماجلا
يف ارتب  هتققح  امل  اھريدقت  نع  كینوم  تربع   ، تاداقتنالا هیجوت  نم 

ةيادبلا هذھ  دعب  اھتایح 
نم رثكأ  كینوم  ىلإ  اھبارتقاب  ارتب  ترعش   ، ةلیللا كلت  دعبو  ةبرطضملا ,
نم لقأ  ردقب  ةیبابشلا  اھتاقافخإ  ىلإ  رظنت  تأدبو   . قباس تقو  يأ 

. لجخلا
ةیتاذلا ةحماسملا 

باكتراف اًقلطم , ةئیس  ءایشأ  لعفت  نل  كنأ  ينعي  اًدیج ال  اًصخش  نوكت  نأ 
 - قیقد مییقت  دعب  تجتنتسا -  اذإف   . ةيرشبلا ةعیبطلا  نم  ءزج  وھ  ءاطخألا 

تبكترا كنأ 
رعاشم فیفخت  ىلع  ةیتاذلا  ةحماسملا  كدعاست  دقف   ، ءاطخألا ضعب 

. كيدل لجخلاو  بنذلا 
ا، ــــ ة م ــــ لحرم ي  ــــ ا، ف ــــ نعیمجف يلا , ــــ ثم صخ  ــــ د ش ــــ جوي ال 
ل ــ جخلاو بنذ  ــ لاب رع  ــ شن ن  ــ حنو  . انریيا ــــ عمو انئدا  ــــ بم كھ  ــــ تنن

ن ــ كلو نوئي , ــ ا س ــ ننأ ي  ــ نعي ها  ــ نلعف ا  ــ نأ م اند  ــ قتعا اذإ 
دق  ، اًمامت ارتب  ةلاح  لثمف   . نوئیس اننأ  ةرورضلاب  ينعت  تاكاھتنالا ال 

. انتاویح نم  تقوب  وأ  نیعم  فقومب  انلاعفأ  طبترت 
أطخلا اذھ  تبكترا  دقل   " نم ریغت  ىلإ  يدؤت  نأ  نكمي  ةیتاذلا  ةحماسملاو 
ةئیس ةلحرم  لالخ  أطخلا  اذھ  تبكترا  دقل   " ىلإ حیبق " صخش  يننأل 

مل تقو  يف   ، يتایح يف 
". وحنلا اذھ  ىلع  يفرصتب  متھأ  نكأ 

لمعلا ةقرو  يف  رخآ  صخشل  هتبتك  يذلا  ةحماسملا  باطخ  لثم  اًمامتو 
يذلا ملألا  ركنت  وأ  ىسنت  وأ  لبقت  نأ  ةیتاذلا  ةحماسملا  ينعت  ١٥-٤، ال 

امھم نيرخآلل  هببست 
كئاطخأو كبویعب  كفارتعا  ىلع  يوطنت  ةیتاذلا  ةحماسملا  نكلو  ناك ,

كتایح نأ  ةيؤر  ىلع  كدعاست  نأ  اھنكمي  امك   . كيدل صقنلا  هجوأ  لبقتو 
نم ةلسلس  تسیل 

كتافصب فارتعالا  ةیتاذلا  ةحماسملا  لمشتو   . ةئیسلا لاعفألاو  ءاطخألا 



. كفعض نطاوم  بناج  ىلإ  كتوق  طاقنو   ، ةئیسلاو ةدیجلا 

: هیلع يسفن  ةحماسم  ىلإ  جاتحأ  ام  اذھ  . ١
: يتایح يف  نيدوجوملا  نيرخآلا  ىلعو  َّيلع  تلعف  ام  ریثأت  اذھ  . ٢

: نيرخآلا ىلعو  َّيلع  هریثأت  رمتسي  اذكھ  . ٣
: يسفن ةحماسم  تعطتسا  اذإ  لضفأ  نوكتس  يتایح  نأ  لیختأ  اذكھ  . ٤
اھل تضرعت  يتلا  ةیتایحلا  براجتلا  ام   . مھفتلاب أدبت  ام  ةداع  ةحماسملا  . ٥

؟ تلعف امیف  تمھسأ  امبر  يتلاو 
؟ اذھ لعف  رخآ  صخش  يف  ييأر  نوكیس  اذام  . ٦

اھلھاجت ىلإ  لیمأ  يتلا  يتایحو  يسفن  يف  ةیباجيإلا  بناوجلا  ام  . ٧
؟ لجخلا وأ  بنذلاب  رعشأ  امدنع 

م ــ لألاو ب  ــ كترُا ا  ــ ن م ــ زوا ع ــ جتت ك  ــ نأ ي  ــ نعت ةحما ال  ــ سملا . ٨
ةحما ــ سملا ن  ــ كلو ا؛  ــ مھركنت وأ  امھا  ــ سنت وأ  ه  ــ رع ب ــ شت يذ  ــ لا

بنذ ـ لاب كروع  ـي عـن شـ لختلل ـة  قيرط دا  ـ حيإ ي  ــ نعت
دودوو میحر  بولسأب  بتكا   . فلتخم روظنم  نم  كلاعفأ  مھفو   ، لجخلاو

. تلعف ام  ىلع  كسفن  ةحماسم  اھلالخ  نم  كنكمي  يتلا  ةقيرطلا  لوح 
: مامألل مدقتلا  يل  حیتت  فوس  يتلاو  اھب  عتمتأ  يتلا  تافصلا  يھ  هذھ  . ٩

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
لصفلا اذھ  لمكت  امدنع 

ديدحتو فادھأ  عضول  سماخلا  لصفلا  ىلإ  دع   ، لصفلا اذھ  لامكإ  درجمب 
ةیفاضإ تاراھم  ملعتت  فوسو   . كل ةبسنلاب  ةفداھ  نیسحت  تامالع 

ةرادإ ىلع  كتدعاسمل 
ىلإ ١٢. نم ٦  لوصفلا  يف  لجخلاو  بنذلاب  كروعشو   ، كبضغ





رشع سداسلا  لصفلا 

ةداعسلا نم  ديزمب  روعشلاو  كبساكم  ىلع  ظافحلا 
ةأرما هنم  تبرتقاف   ، ةيرحبلا ةفصرألا  دحأ  ىلع  میكح  دایص  كانھ  ناك 
كامسألا ةلس  تأر  امدنعو  مايأ , ةدع  ذنم  اًئیش  تلوانت  دق  نكت  مل  ةعئاج 

، اھداطصا يتلا 
، ةظحلل ریكفت  دعبو   . اھعوج دسل  كامسألا  ضعب  اھحنمي  نأ  هیلإ  تلسوت 

اذإ نكلو   ، يكامسأ نم  ةكمس  ةيأ  ِكحنمأ  نل  يننإ  : " ًالئاق دایصلا  در 
يراوجب ِتسلج 

نل كلذبو  كامسألا , دایطصا  ةیفیك  ِكملعأ  فوس   ، ةرانص ِتطقتلاو 
ِكسفن ماعطإ  ةیفیك  نیملعتت  فوس  كنكلو   ، طقف مویلا  كسفن  يمعطت 

تذخأف كتایح ." ةیقبل 
عوجلاب رعشت  ملو   ، كامسألا دایطصا  تملعتو   ، دایصلا ةحیصنب  ةأرملا 

. كلذ دعب  اًقلطم 
نإف  ، ةصقلا هذھ  يف  ةأرملا  دیصلا  ةراھم  ملعت  دعاس  املثم  اًمامتو 
مویلا كدعاست  نأ  نكمي  اھتملعتو  اھتسرام  يتلا  باتكلا  اذھ  تاراھم 

لصفلا اذھو   . كتایح ةیقبلو 
، باتكلا اذھ  مادختسا  لالخ  نم  هتملعت  ام  ةعجارم  كیلإ  بلطي  ریخألا 

. كتایح نیسحت  ةلصاومل  تاراھملا  هذھ  مادختسا  كنكمي  فیك  ديدحتو 
كتالاح نأ  حجرملا  نمف   ، لصفلا اذھ  ىلإ  ًالوصو  باتكلا  اذھ  تأرق  اذإف 

نم ديدعلا  مادختسا  عیطتست  كنأ  لمتحملا  نمو   . تنسحت دق  ةیجازملا 
باتكلا اذھ  تاراھم 

. ثال ــ ل ث ــ حارم ى  ــ لع تاراھ  ــ ملا هذ  ــ سا ه ــ نلا م  ــــ لعتيو ة.  ــــ قثب
ة ــ يعاو ة  ــ قيرطب تاراھ  ــ ملا ق  ــ بطت ى،  ــ لوألا ة  ــ لحرملا ي  ــ ف
د ــ يعاوم لواد  ــ ءل ج ــ مو  ، را ــ كفألا تالج  ــ ة س ــ باتك  ) ةد ــ معتمو

ـى لإ ـا  مو  ، ةیكول ـ سلا برا  ــ جتلا طي  ــ طختو  ، ةیعوب ــ سألا ةط  ــ شنألا
اذ تاراھ هـ با مـ ـ ستكا ـص  خي ـا  میف ـة  يناثلا ـة  لحرملاو ـك .) لذ

ةرو ـ صب تاراھ  ـ ملا مدخت  ـ ست امد  ـ نع أد  ـ بت با  ـ تكلا
اھذ ــ يفنت ى  ــ لع نآلا  اًردا  ــ نو ق ــ كت ثي  ــ حب ي  ــ فكي ا  ــ مب ةرر  ــ كتم

عاو دھ  لذ جـ ـن مـع بـ كلو ـل -  مع قاروأ  نود  بـ ـك -  سأر فـي 
هذ سرا هـ ـ مت امد  ـ نع ةري  ـ خألا ـة  لحرملا أد  ـ بتو ـد.  معتمو

ةيأ نود   ، ةیئاقلت ةروصب  ثودحلا  يف  أدبت  اھنأ  ةجردل  ةرثكب  تاراھملا 
ةیئاقلت ةركف  كدوارت  دق   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . ةدمعتم وأ  ةیعاو  دوھج 

،" لشاف درجم  انأ  : " لوقت



اذھ ال نكلو   ، رمألا تدسفأ  دقل   . ةظحل رظتنا  : " ةعرسب كسفنل  لوقت  مث 
كسفنل لوقت  دق   ، هسفن فقوملا  يف   ، كلذ دعب  مث  ًالشاف ." ينلعجي 

دقل  ، هوأ : " ةطاسبب
ثدحي اذھو   . لشفلا لوح  راكفأ  ةيأ  اًقلطم  كدوارت  نأ  نود  رمألا " تدسفأ 
. ةیئاقلتو ةلصأتم  فرصتلاو  ریكفتلا  يف  ةديدجلا  كقرط  حبصت  امدنع 

 

، ةیئاقلت ةروصب  باتكلا  اذھ  تاراھم  مادختسا  يف  أدبن  امدنع  ىتح 
اھسفن ةیجازملا  تالاحلاب  رعشت  ًانایحأ  لظتس  كنأ  عقوتت  نأ  كنكمي 

اذھ مادختسا  ىلإ  كتداق  يتلا 
ـة يجازملا تالا  ــ حلا ن  ــ ة م ــ عونتم ة  ــ عومجمل ضر  ــ عتلا نإ   . با ــ تكلا
ـك نإ ـه،  سفن تقو  ـ لا ـي  فو  . انتا ـ يح مي ًا مـن  اًءزج قـ ـد  عي ـة  يوقلا

تنا اذإ مـا كـ ـة  ظحالمل ًابھأ  ـ تم نو  ـ كت نأ  ـد  يرت
ىم ـ سُي ـى مـا  لإ لو  ـ حتت ة  ــ يعیبطلا ة  ــ يجازملا تا  ــ بلقتلا

كتالا حب حـ ـ صت امد  ـ نع سا " ـ كترا  " ـة ملك ـق  بطنتو ساكترا ." " ــ ب
وأ مزال  ـ لا لو مـن  ـ طأ تقو  مود لـ وأ تـ ةد  ـر حـ ثكأ ـة  يجازملا

وأ كتایح  ىلع  ةیبلس  راثآ  ثادحإ  يف  أدبت  وأ  ریبك  راركت  لدعمب  ثدحت 
. كتاقالع

لعفت تنك  اذإف   . ةیجازملا تابوعصلا  مظعم  فیفخت  نكمملا  نمو 
ضرعتت تنك  وأ  نسحتت  نكت  ملو  باتكلا ،  اذھ  يف  ةدراولا  براجتلا 

الف  ، ةرركتم ةروصب  ساكترالل 
 . ةدعاسملا نم  ةليدب  لاكشأ  ةبرجت  دنع  نسحتتس  امبرف   . لمألا دقفت 

ةیلقع ةیحص  ةياعر  يئاصخإ  ةراشتسا  ديرت  دق   ، لاثملا لیبس  ىلعف 
. يفاضإ هیجوت  ىلع  لوصحلل 

دجت كنأ  ةجردل  اًّدج  ةئیس  ةلاحب  رعشت  تنك  اذإ  كلذك  رمألا  اذھب  ىصوُيو 
ام ىلع  زیكرتلا  عیطتست  كنأل ال  باتكلا , اذھ  مادختسا  بعصلا  نم  هنأ 

. هركذت وأ  أرقت 
، ساكترا ثدح  مث   ، باتكلا اذھ  تاراھم  مادختسا  لالخ  نم  تنسحت  اذإو 

. نكمم تقو  عرسأ  يف  كتساكتنا  كاردإل  ّدعتسم ًا  نوكت  نأ  ديرت  كنإف 
رظنت نأ  دیفملا  نمو 

تقو يف  تقبط  املكو   . كتاراھم زيزعتل  ةصرف  اھرابتعاب  كتساكتنا  ىلإ 
، تناك ام  يأ ًّا  اھھجاوت  يتلا  ةبوعصلا  ىلع  باتكلا  اذھ  تاراھم  ركبم 



كروعش ةعرس  تداز 
، ءو ــ ست ة  ــ يجازملا كتالا  ــ تأد ح ــ اذإو ب  . ىر ــ خأ ةر  ــ ن م ــ سحتلاب
تاراھ ــ ملل بوءد  ــ لاو د  ــ معتملا قي  ــ بطتلا ى  ــ لإ دو  ــ عت نأ  ل  ــ ضفُیف

 . لوألا ما  ـ قملا ـن فـي  سحتلا ـى  لع كتدعا  ــ ي س ــ تلا
اھنأ أجافتت  دق   ، ىرخأ ةرم  تاراھملا  مادختسا  يف  يعوب  أدبت  امدنعو 

. ىلوألا ةرملل  اھتملعت  امدنع  ثدح  امب  ةنراقم  عرسأ  ةروصب  كدعاست 
ىلإ كلذ  يف  ببسلا  عجريو 

هبشأ اذھو   . لعفلاب هفرعت  ام  طشنت  كنكلو   ، اًديدج ئیش ًا  ملعتت  كنأ ال 
دقف ّدج ًا : ةليوط  ةرتفل  تاجاردلا  بوكر  نع  فقوتلا  دعب  ةجارد  بوكرب 

يف ًابيرغ  رمألا  ودبي 
. اھفرعت يتلا  ةدایقلا  ةقيرط  ركذتتس  ام  ناعرس  نكلو   ، ةيادبلا

: ةیمییقت تائف  عبرأ  كانھ   ، ةروكذملا تاراھملا  نم  ةراھم  لكل  ةبسنلاب 
هذھ تناك  ةرم  مك  ةدیفم =  ؛؟  ةراھملا هذھ  تمدختسا  لھ  ةمدختسُم = 

تلاز ام  ؛؟  ةدیفم ةراھملا 
يف مدختسُتس  ؛؟  ةراھملا هذھ  مدختست  تلز  ام  لھ  ةمدختس =  م ُ

؟ لبقتسملا يف  ةراھملا  هذھ  مدختستس  كنأ  دقتعت  لھ  لبقتسملا = 
 : يلاتلا سایقملا  اًمدختسم  عبرألا  تائفلا  عیمج  يف  ةراھم  لك  ِمّیق 
تقولا بلغأ  رركتم ٣  = لكشب  ًانایحأ ٢  = اًمدعنم ١  = اًمادختسا  رفص = 



( ةیلاتلا ةحفصلا  يف  عبتي  )
خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
( ةقباسلا ةقرولا  عبات  . ) لمع ١٦-١ ةقرو 



( ةیلاتلا ةحفصلا  يف  عبتي  )
( ةقباسلا ةقرولا  عبات  . ) لمع ١٦-١ ةقرو 



( ةیلاتلا ةحفصلا  يف  عبتي  )
( ةقباسلا ةقرولا  عبات  . ) لمع ١٦-١ ةقرو 

 



ـل معلا ـة  قرو ةدراو فـي  ـ لا تاراھ  ــ ملا ن  ــ يأ م ى  ــ لع ة  ــ مالع ع  ــ ض
ـي تلا تاراھ  ـ ملا يأ  ةب لـك –  ـ سنلاب ـة  يئاقلت تحب  ـ صأ ـي  تلاو  ١٦-١

كا ـ نھ نو  ـ كي ـد  قو ـد , معتم طي  ـ طخت نود  ثد  ـ حت
ىلإ دعب  لوحتت  مل  اھنكلو  نایحألا ,  بلغأ  يف  كل  ةدیفملا  تاراھملا  ضعب 
ةدع رمألا  قرغتسي  دقف   ، اھتسرامم لصاو  كل .  ةبسنلاب  ةیئاقلت  تاراھم 

حبصت نأ  لبق  رھشأ 
. ةیئاقلت ةراھملا 

ساكترالا ةیلامتحا  للق 
يفو  . نسحتب رعشن  اننأل  ؛  تاراھملا مادختسا  نع  فقوتن  ام  ًانایحأ 

دوھجلا نم  مغرلا  ىلع  ةميدقلا  تایكولسلاو  راكفألا  دوعت   ، ىرخأ نایحأ 
ةدحو اًراركت  رثكأ  ةیبلس  ةیجازم  تالاحب  روعشلا  يف  أدبنو   ، اھلذبن يتلا 
ةلصاومل ةصرف  نوكت  دقف   ، ةلاحلا هذھ  ءوس  مغرو   . اًریمدتو ةيرارمتساو 

هذھ لعج  ىلع  دعاست  دقو  انتاراھم  ةیمنت 
اذ ــ ي ه ــ اًف ف ــ نآ روكذ  ــ و م ــ ا ه ــ مكو ة.  ــ يئاقلت ر  ــ ثكأ تاراھ  ــ ملا

انذ ـ ختاو ـر  كبم ـت  قو ي  ــ تا ف ــ ساكتنالا هذ  ــ ا ه ــ نظحال اذإ  ل،  ــ صفلا
انتالا ني حـ ـ سحتل ةد  ـ يج ـة  صرف انيد  نو لـ ـ كت  ، ًءار ـ جإ

. اًعيرس ةیجازملا 
: ساكترالا ةیلامتحا  للقت  فوس  ةیلاتلا  ثالثلا  تاوطخلاو 

يف ةدراولا  تانيرمتلل  كقیبطت  ءانثأ  يفف   . رطاخملا ةیلاع  فقاوملا  ددح  . ١
ةجعزم ةیجازم  تالاح  يناعت  نأ  حجرملا  نم  كنأ  ظحالت  دق   ، باتكلا اذھ 

. ةنیعم فقاوم  يف 
نتم ىلع  اھدجاوت  ءانثأ  يف  قلقلاب  ادنیل  روعش  ةیلامتحا  تدادزا  دقف 

رعشي ام  ةداع  نب  ناكو   . عراستت اھبلق  تاقد  أدبت  امدنعو  تارئاطلا 
ودبي ناك  امدنع  بائتكالاب 

ديزمب رعشت  اسيرام  تناكو  هیلإ , ةجاحب  اودوعي  مل  هدافحأو  هءانبأ  نأ  هل 
اوناك وأ  اھب  نومتھي  اونوكي  مل  مھنأ  يف  ركفت  امدنع  بائتكالا  نم 

ةقرو يفو   . اھنولغتسي
ةبسنلاب رطاخملا  ةیلاع  نوكت  دق  يتلا  فقاوملا  ضعب  ركذا  لمعلا ١٦-٢، 

. اھفدھتست يتلا  ةیجازملا  تالاحلاب  قلعتي  امیف  كل 
مأ رطاخملا  ةیلاع  فقاوم  يف  تنك  ءاوس   . ةركبم ةيريذحت  تامالع  ددح  . ٢



ةيريذحت تامالع  مھيدل  انمظعم  نأب  ًيعاو ا  نوكت  نأ  دیجلا  نمف  ال، 
ىلإ ریشت  ةركبم 

، لاثملا لیبس  ىلعف   . اًجاعزإو اًقمع  رثكأ  ةیجازم  تالاح  يف  انسامغنا 
امدنع ةرسألا  دارفأو  ءاقدصألا  عم  اًددجم  ءيشلا  ضعب  ًاطیشن  نب  حبصأ 

هنكلو  . هبائتكا ىفتخا 
لھاجتي ناك   ، مايأ ةعضبل  ةیجازملا  هتلاح  تضفخنا  املك  هنأ  ظحال 
ءاقدصألا عم  عامتجالا  بنجتل  قرط  يف  ركفيو  ةیفتاھلا  تاملاكملا 

درلا نع  فقوت  امدنعو  ةرسألاو ,
نأ كردأ   ، سانلا ةيؤر  مدعل  تارربم  نع  ثحبو  ةیفتاھلا  تاملاكملا  ىلع 

ةدوع ةیلامتحا  ىلإ  ریشت  ةركبم  ةيريذحت  تامالع  لثمت  رومألا  كلت 
. هبائتكا

لثم  ) اھلعفت وأ ال  اھلعفت  تایكولس  نوكت  دق  ةركبملا  ةيريذحتلا  كتامالعو 
وأ فقاوملا  بنجتو   ، فيوستلا ةدايزو   ، لوطأ تقول  ريرسلا  يف  ءاقبلا 

اًراكفأ وأ  صاخشألا ,)
عا ـ فترا  ) ـة يجازم تالا  وأ حـ تاذ ,) ــ لل ةد  ــ قان ة،  ــ قلقم  ، ةیبل ــ (س
وأ ـد ) يازتملا لا  ـ عفنالاو ـق،  لقلا وأ  با  ـ ئتكالا در  جئا جـ ـ تن فـي 

ـر توتلاو قا  ـ هرإلاو ةبوع  ـ صب مو  ـ نلا  ) ةیند تاري بـ ـ غت
نوكت دق  اذام   . ةیضاملا كبراجت  لمأت  ةیھشلا .) تاریغتو  يلضعلا 

لأست نأ  برج   ، اھنم يأب  ًایعاو  نكت  مل  اذإف  ؟  ةركبملا ةيريذحتلا  كتامالع 
ءاقدصألا وأ  ةلئاعلا  دارفأ 

ةقرو ىلع  ةركبملا  ةيريذحتلا  كتامالع  بتكاو   . ةركف ةيأ  مھيدل  ناك  ام  اذإ 
لمعلا ١٦-٢.

ةيريذ ــ حتلا تا  ــ مالعلا ديد  ــ حت نم  ــ ضتي فو  ــ ا، س ــ نمظعمل ةب  ــ سنلاب
د ــ عب ى  ــ تح ة،  ــ يجازملا انتالا  ــ حل اًم  ــ ظتنم اًسا  ــ يق ةر  ــ كبملا
اًق فـي ـ لق وأ  ًابئ  ــ تكم ت  ــ نك اذإ  ــ ن. ف ــ سحتلاب انروع  ــ ش

ءزجك ةيرھش  ةفصب  قلقلا  درج  وأ  بائتكالا  درج  ءلم  كنكمیف  يضاملا ، 
، ىرخأ ةیجازم  تالاحل  ةبسنلابو   . ركبملا يريذحتلا  دصرلل  كماظن  نم 

لدعم مییقت  كنكمي 
امك ىلإ ١٠٠،  رفص  نم  سایقم  ىلع  ةيرود  ةفصب  اھتدمو  اھتوقو  اھراركت 

تاقوألا دحأو   . رشع سماخلا  لصفلا  يف  لمعلا ١٥-١  ةقرو  يف  تملعت 
كتطخ ذیفنتل  ةبسانملا 

ةیجازملا كتالاح  جئاتن  هیف  أدبت  يذلا  تقولا  وھ  ساكترالا  ةروطخ  لیلقتل 
. ةدملا وأ  ةوقلا  وأ  راركتلا  لدعم  صخي  امیف  دادزت 

يھ ةیجازملا  تالاحلا  ةرادإ  تاراھم  ملعت  ايازم  ىدحإ   . لمع ةطخ  دِعأ  .  ٣
كتدعاسمل ةبیصعلا  تاقوألا  لالخ  تاراھملا  كلت  مادختسا  كنكمي  هنأ 

كروعش مھف  ىلع 



ة ــ قرو ن  ــ ثلا م ــ ثلا م  ــ سقلا ي  ــ فو ه.  ــ لیلقتو ه  ــ لُّمحتو  ، قي ــ ضلاب
ـي تلا تاعا  ــ نقلاو  ، مي ــ قلاو  ، را ــ كفألا يأ  لمأ  ــ تت ل ١٦-٢،  ــ معلا

ـة يلاع فقاو  ـ ملا لال  كتدعا خـ ـ سم اھ  ـ نكمي اھا  ـ نبتت
يتلا ةركبملا  ةيريذحتلا  تامالعلا  ةظحالم  يف  أدبت  امدنعو  ةروطخلا 

. ىرخأ ةرم  ةنیعم  ةیجازم  تالاحل  ضرعتت  نأ  كشو  ىلع  كنأ  ىلإ  ریشت 
رثكألا سوردلا  تددح  دقل 

كانھ كتاباجإ  عجار  كلذل  لمعلا ١٦-١،  ةقرو  يف  كل  ةبسنلاب  ةیمھأ 
. هنم يفاعتلا  وأ  ساكترالل  ضرعتلا  عنمل  ةطخ  غوصت  امدنع 

ـي تلا تاو  ـ طخلاو تاراھ  ــ ملا ل ١٦-٢  ــ معلا ة  ــ قرو ي  ــ ب ف ــ تكا
ـظ حالت امد  ـ نعو  ، ةرو ـ طخلا ـة  يلاع فقاو  ـ ملا اھذا فـي  ـ ختا ـك  نكمي

ـة يجازم تالا  ـى حـ لإ ري  ـ شت ةر  ـ كبم ةيريذ  ـ حت تا  ـ مالع
نم بحسني  هسفن  نب  ظحال  امدنع   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . ةمقافتم

لمعلا ١٦-١ ةقرو  عجار   ،( ةركبملا ةيریضحتلا  هتمالع   ) هئاقدصأو هترسأ 
دافتسا دق  ناك  هنأ  كردأو 

يف بتك  كلذلو  لمعلا ١٣-٦ .) ةقرو   ) هتطشنأ ةمئاق  نم  دح  ىصقأل 
جرخیسو ًاطاشن  رثكأ  نوكي  فوس  هنأ  ساكترالا  ةروطخ  لیلقتل  هتطخ 

عضیسو  ، رثكأ لزنملا  نم 
لمعلا ةقرو  ةعجارم  دعب   ، نب كردأ  امك  سانلا .  عم  دجاوتي  يكل  ًاططخ 
ةروصب ریكفتلا  ملعت  نع  جتن  دق  هنسحت  نم  رخآ  اًّمھم  ءزج ًا  نأ   ،١٦-١

جتن دقو   . ةفلتخم
. نانتمالا ةركفمو  راكفألا  تالجس  همادختسا  نع  اذھ 

بستكا دقف  ؛  رھشأ ةدع  رادم  ىلع  راكفألا  تالجس  ألم  دق  ناك  نب  نألو 
راكفألا نم  ديزمب  ةیبلسلا  راكفألل  ةیئاقلت  ةروصب  ةباجتسالا  ىلع  ةردقلا 

نأ نود   ، ةنزاوتملا
دق ال هنأ  نب  عقوتو   . ءيش يأ  ةباتك  ىلإ  ةجاحلا  نودو  يعوب  اھیف  ركفي 

. هبائتكا داع  اذإ  ةیبلسلا  هراكفأل  ًاّیئاقلت  ةباجتسالا  ىلع  اًرداق  نوكي 
اًضيأ ططخ  دقف   ، كلذلو

ةجردلا هراكفأ  درج  جئاتن  تزواجت  اذإ  ىرخأ  ةرم  راكفألا  تالجس  ءلم  ىلإ 
نود ام  ىلإ  هجئاتن  ضفخنت  ىتح  هراكفأ  رابتخا  ةلصاوم  ىلإ  ططخو  , ١٥

ةجردلا ١٠.
, هئاقدصأو هترسأ  ةیمھأ  كردأ   ، نانتمالا ةركفمب  نب  ظفتحا  امدنعو 

صاخشألا نم  ریبكلا  ددعلا  اذھ  هيدل  نأل  ظوظحم  هنأ  كردأ  امدنعو 
رعش  ، هتایح يف  نيدیجلا 

ررق كلذلو   . هل ةبسنلاب  ةمیق  رثكأ  هتطشنأ  تحبصأو   ، ةداعسلا نم  ديزمب 
ةروصب هنانتما  ةركفم  ةعجارم  ساكترالا -  ةرادإل  هتطخ  نم  ءزجك  نب - 

ةفاضإو ةیعوبسأ 



صخشل ام  ءيش  صوصخب  هريدقت  نع  ریبعتلل  ططخ  امك  اھل , ديزملا 
. ًاّیعوبسأ لقألا  ىلع  دحاو 

: ةروطخلا ةیلاع  يفقاوم  . ١
: ةركبملا ةيريذحتلا  يتامالع  . ٢

(. لاثملا لیبس  ىلع  ًاّیعوبسأ   ) ةمظتنم ةفصب  ةیجازملا  كتالاح  ِمّیق 
 __ يھ ةيريذحتلا  يتجیتن 

(: راكفأ ىلع  لوصحلل  لمعلا ١٦-١  ةقرو  عجار   ) يلمع ةطخ  . ٣
خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا



هیف هارت  ناكم  يف  باتكلا  اذھب  ظفتحا 
ةفصب تاراھملا  سرامتو  باتكلا  اذھ  مدختست  كنأ  لمتحملا  نم 

، ًابناج باتكلا  عضو  ىلإ  لیمت  دق   ، نآلا نسحتب  رعشت  تنك  اذإف  ةمظتنم ,
ةءارق تلمكأ  اذإ  ةصاخو 

باتكلا اذھ  ىلإ  عوجرلا  ةلصاوم  لضفألا  نم   ، عقاولا يف   . هلك وأ  همظعم 
. لبق نم  لعفت  تنك  امك  ةمظتنم  ةروصب  همدختست  دعت  مل  اذإ  ىتح   ،

، لاثملا لیبس  ىلعف 
يف باتكلاب  ظفتحت  نأ  دیفملا  نمف  ةیموي ،  ةفصب  همدختست  تنك  اذإ 
ةيرود ةفصب  هتملعت  ام  ةعجارم  ركذتت  ثیحب   ، هیف هارت  نأ  كنكمي  ام  ناكم 

عوبسأ لك  ةرم  لثم  )
با ــ تكلا اذ  ــ مدخت ه ــ ست ت  ــ نك اذإو  رھ .) ــ شأ ةع  ــ ضب راد  ــ ى م ــ لع

ةع ــ ضب ل  ــ ةر ك ــ ه م ــ يلإ عجر  ــ د ت ــ قف  ، عوب ــ سأ ل  ــ ةر ك ــ م
رھ ـ ظتو  . رھ ـ شأ ةد  راد عـ ـى مـ لع رھ  ةر كـل شـ ــ وأ م عیبا  ــ سأ
هتسرامم نولصاويو  هوملعت  ام  نوعجاري  نيذلا  صاخشألا  نأ  ثاحبألا 

نع نوفقوتي  نيذلا  كئلوأب  ةنراقم  ساكترالل  مھضرعت  ةیلامتحا  لقت 
. هوملعت ام  ةسرامم 

ربكأ ةداعسب  روعشلاو  كتایح  نیسحتل  باتكلا  اذھ  مدختسا 
ي ــ با ف ــ تكلا اذ  ــ تاراھ ه ــ نومدخت م ــ سي سا  ــ نلا م  ــ ظعم
ـة يجازم تالا  لما مـع حـ ـ عتلا ـى  لع مھتدعا  ــ سمل ةياد  ــ بلا
وأ بنذ  ـ لا وأ  ـب  ضغلا وأ  ـق  لقلا وأ  با  ـ ئتكالا ـل  ثم  ، مھ ـ جعزت
ةداعسب روعشلا  ىلع  كتدعاسم  اھنكمي  اھسفن  تاراھملا  هذھو  لجخلا ,
يقترت نأ  عیطتست  يھف  دعصملا : لمع  لمعت  باتكلا  اذھ  تاراھمف   . ربكأ

سیل وبقلا  نم  كب 
. يولعلا قباطلا  ىلإ  امنإو   ، بسحف يضرألا  قباطلا  ىلإ 
مادختسا رشع  يناثلا  لصفلا  يف  تملعت  دقل   ، لاثملا لیبس  ىلعف 

هذھف ؛  مركب فرصتلاو   ، نيرخآلل نانتمالا  نع  ریبعتلاو  نانتمالا ،  ةركفم 
 . ةداعسلا ززعت  تاراھملا 

ةرادإل يباجيإلا  لیختلا  مادختسا  ةیفیك  فصي  رشع  عبارلا  لصفلاو 
دوت ةديدج  قرط  لیختل  يباجيإلا  لیختلا  مادختسا  نكمي  امك   . قلقلا

لیختت امدنعف   . اھعابتا
مادختسا نكميو   . اھذفنت نأ  حجرملا  نمف  ةديدج ،  تایكولس  طاشنب 

. كتایح يف  يباجيإ  ریغت  ثادحإ  ىلع  ةدعاسملل  يباجيإلا  لیختلا 
لمع ططخ  مادختسا  كنكمي   ، ةیباجيإ تارییغت  ثادحإ  ديرت  امدنعو 

قرط ةبرجتل  رشع ) يداحلا  لصفلا   ) ةیكولس براجت  وأ  رشاعلا ) لصفلا  )
رومألاب مایقلل  ةديدج 



( رشاعلا لصفلا   ) لوبقلا ةسراممو   . كل ةبسنلاب  بسنألا  ةفرعمو 
كتدعاسم امھنكمي  نیتیجھنم  نالثمي  رشع ) عبارلا  لصفلا   ) يعولاو

ربكأ ساسحإ  باستكا  ىلع 
يف لثمتي  بائتكالا  لیلقتل  اھب  يصون  يتلا  انتطشنأ  دحأو   . ةیھافرلاب

(. رشع ثلاثلا  لصفلا   ) اھب عاتمتسالاو  ةیباجيإلا  براجتلا  ةظحالم 
ةیباجيإلا براجتلاب  عاتمتسالاو 

وحن ربكأ  اضرب  روعشلا  ىلع  دعاسي  نأ  نكمي  ًابئتكم  نوكت  امدنع ال 
نم ةعونتم  ةعومجم  يف  طارخنالا  مھملا  نم  هنأ  تملعت  كنأ  امك  ةایحلا ,

نوكت امدنع  ةطشنألا 
كدعاستو  ، زاجنإلاب اًساسحإ  كحنمت  يتلاو   ، ةعتمملا ةطشنألا   ) ًابئتكم
رعشت امدنعو  كمیق .) عم  ىشامتتو   ، بنجتلا ىلع  بلغتلا  ىلع 

كدعاست نأ  نكمي   ، نسحتب
اضرلاب ةئیلم  ةایح  ةعانص  ىلع  ةطشنألا  نم  اھسفن  عاونألا  هذھ 

دعت مل  كنأو  نآلا  ةدیج  ةلاح  يف  كنأب  رعشت  تنك  اذإ  ىتحو   . ةیھافرلاو
وأ قلقلا  وأ  بائتكالاب  رعشت 

اذھ يف  ةدراولا  تاراھملا  مادختسا  ةلصاوم  كنكمي  فیك  لمأت   ، بضغلا
. ایلعلا قباوطلا  ىلإ  دعصملا  لالقتسال  باتكلا 

يكولس جلاعم  ىلع  روثعلا  ديرتو  باتكلا  اذھ  بولسأ  بحت  تنك  اذإ 
: ةیلاتلا عقاوملا  دحأ  رز   ، كنم برقلاب  يكاردإ 

ww . mindovermood . com
www . anxietyanddepressioncenter . com

www . a cademyofct . org
( ایسآ ) www . a siancbt . weebly . com

( ایلارتسأ  ) www . aacbt . org
( ةدحتملا تايالولاو  ادنك  ) www . abct . org

( ادنك ) www . cacbt . ca
( ابوروأ ) www . e abct . eu

( ةینیتاللا اكيرمأ  ) www . alamoc - web . org
( ادناليزوین ) www . cbt . org . nz

( ةدحتملا ةكلمملا  ) www . babcp . com
ىلع كنم  برقلاب  يكاردإ  يكولس  جلاعم  ىلع  روثعلا  عطتست  مل  اذإف 
حارتقال هب  قثت  رخآ  اًصخش  وأ  ةیحصلا  ةياعرلا  رفوم  لأسا   ، عقاوملا هذھ 

اذھ ناك  اذإو   . جلاعم
مادختسا نیجلاعملا  نم  ديدعلا  جردي  فوسف   ، كل ةبسنلاب  اًدیفم  باتكلا 

كلمع ءانثأ  يف  باتكلا  اذھ  مدختست  تنك  اذإو  كجالع , يف  باتكلا  اذھ 
تنكو ال  ، جلاعم عم 



لعجت دق  يتلا  تارییغتلا  ةیھام  كجلاعم  عم  شقان   ، نسحتب رعشت 
ملستست الف   . كل ةبسنلاب  ًّالح  كانھ  نأ  حجرملا  نمف   . ةیلعاف رثكأ  جالعلا 

. نسحتب رعشت  ىتح 
 
 



ةمتاخ
تعبتتو  ، باتكلا اذھ  يف  صاخشألا  نم  ديدعلا  نع  تأرق  كنأ  مغر 

ام ةفرعمل  اًقوشتم  نوكت  امبر   ، كیفو اسيرامو  ادنیلو  نب  مدقت  لیصفتلاب 
هذھ فصتو   . مھل ثدح 

. تقولا رورمب  مھتایح  ةمتاخلا 
ًالاح نسحأو  اًّنس  ربكأ  نب :

نمو راكفأ , تالجس  ىلع  هراكفأ  رابتخا  لالخ  نم  هبائتكا  ىلع  نب  بلغت 
امك  . هدافحأو هئانبأ  عم  لعافتلل  ةديدج  قرط  ملعتل  براجت  ءارجإ  لالخ 

دیفملا نم  دجو  هنأ 
ةياھنبو  . نانتما ةركفمب  ظافتحالاو  ةطشنألا  دیعاوم  لوادج  لامكإ  اًّدج 

لاغشنالاو  ، هئاقدصأ ةلباقم  فنأتسا  دقل   . ربكأ ةداعسب  رعش   ، جالعلا
بآرم يف  تاعورشملاب 

ـه تجوز ةط مـع  ـ شنألا ـة مـن  عونتم ـة  عومجمب ما  ــ يقلاو ه،  ــ لزنم
ـة يفیك لو  امھ حـ ـ نم ثد كـل  ـ حت ـك،  لذ ـى  لإ ةفا  ـ ضإلاب  . يفلي سـ

ـى لعف  . ًالوأ ـر  خآلا تا  اذإ مـ امھ  ـ نم في كـل  ـ كت
اًدكأت رثكأ  ادب  دقف   ، تومي ىتح  يفلیس  شیعت  نأ  ىنمت  نب  نأ  نم  مغرلا 

. ًالوأ تیفوُت  اذإ  ىتح  هتایحب  عاتمتسالا  ملعت  ىلع  هتردق  نم 
نم زفق  دقل   . هشھدأو هدعسأ  ةیجازملا  نب  ةلاح  يف  ریبكلا  نسحتلا  نإ 
: ًالئاق ةرارحب  جلاعملا  حفاصو  ةریخألا  هجالع  ةسلج  ةياھن  يف  هیسرك 

دقل روتكد , اي  كل  اًركش  "
". دیفي نأ  نكمي  جالعلا  نأ  دقتعأ  مل  يننأ  ملعت  تنأو   ، نوعلا معن  يل  تنك 

تلمع دقف  ؛  ةداشإلا قحتست  كنإ   ، اًنسح : " نبل لاقو  جلاعملا  مستباف 
رعشت يكل  دجب 

". نسحتب
روعشلل ام  ةلواحم  ًابيرقت  موي  لك  ىرجأ  دقف  لعفلاب .  دجب  نب  لمع  دقل 

مايأ يفو   ، هراكفأو ةیجازملا  هتالاح  ددحي  ناك  مايألا  ضعب  يفف   . نسحتب
نم ديزي  ناك  ىرخأ 

ثلاثلا لصفلا  يف  روكذم  وھ  امكو   . ةديدج تایكولس  برجي  وأ  هتطشنأ 
ةداعسلاب اًساسحإ  هتحنم  يتلا  ةطشنألا  نم  صاخ  وحن  ىلع  داز   ، رشع

يتلا كلتو   ، زاجنإلا وأ 
, اھ ــ بنجت ن  ــ ًالد م ــ ةا ب ــ يحلا تايد  ــ حت ةھ  ــ جاوم ى  ــ لإ ه  ــ تداق
يأ  ) ـى حـد صقأل اھرد  ـ قي نا  ـي كـ تلا رو  ـ مألا ـى  لإ ه  ــ بتنا ا  ــ مك
ـه يقبت تنا  هتط كـ ـ شنأ نأ  ـد مـن  كأتو ءاقد ) ـ صألاو ـة  لئاعلا

ىلإ عوبسأ  نم  نب  نسحت  عونت   ، بوءد دھج  لذب  عم  ىتحو   . مھب ًاطبترم 



بائتكالا درج  ىلع  نب  بائتكا  جئاتن  ططخم  لكشلا خ-١  رھظيو   . عوبسأ
لمعلا ١٣-١) ةقرو  )

. يكاردإلا يكولسلا  جالعلل  هعوضخ  تقوب  صاخلا 
ظحال  . بائتكالا جئاتن  ططخم  ىلع  عوبسأ  لك  سانلا  نسحتي  ام ال  اًمئاد 

عوبسألا يف  مدقت  يأ  زرحي  هنأ ال  اھدافم  ةركف  هتدوار  امبر  نب  نأ 
تعفترا امدنع   ، ثلاثلا

نب مدقت  ضفخنا  تقولا  رورمب  نكلو  ؛  طاقن ةدع  هبائتكا  ةجیتن  ًاّیلعف 
. راكفألا تالجس  مادختسا  ملعت  امدنع  سداسلا  عوبسألا  دعب  ةصاخبو 

نب بائتكا  جئاتن  . ١  - لكشلا خ
رعش دقف   ، رییغت نود  تلظ  وأ  ًانایحأ  تعفترا  نب  بائتكا  جئاتن  نأ  مغرو 

. تقولا رورمب  نسحتب 
شیعلا قحتست  ودبت  يتایح  اًریخأ  اسيرام :



ا ــــ سيرام با  ــــ ئتكا جئا  ــــ تن ط  ــــ طخم ن  ــــ ىر م ــــ ا ت ــــ مك
ءي ــ شلا ض  ــ عب اًف  ــ لتخم اھن  ــ سحت ط  ــ من نا  ــــ لك خ-٣)، ك ــــ شلا )

ا ــ سيرام با  ــ ئتكا جئا  ــ تن ت  ــ عفترا د  ــ قل ن.  ــ ن ب ــ سحت ط  ــ من ن  ــ ع
ىلع ةبیصعلا  تاقوألا  لالخو  جالعلا , ةرتف  رادم  ىلع  اًریثك  تضفخناو 

يف ةدقان  ةعجار  ةيذغت  اھیف  ىقلتت  تناك  يتلا  تاقوألا  لثم   ) صاخ وحن 
امدنع وأ   ، لمعلا

، اھ ـ تلوفط ءاذ فـي  ـ يإلل اھ  ـ ضرعت اھ  ـ تجلاعم شقا مـع  ــ نت تنا  ــ ك
،( را ـ كفألا تالج  ءل سـ تفقو عـن مـ ـ تو طابحإلا  ترع بـ امد شـ ـ نعو

(. ًابا ـ ئتكا ـر  ثكأ تنا  كـ ـى(  لعأ اھ  ـ جئاتن تنا  كـ
تالجسو  ، تالكشملا لح  مادختسا  ىلع  اھتردق  اسيرام  تنسح  امدنعو 

(. ًابائتكا لقأ  تناك   ) لقأ اھبائتكا  جئاتن  تناك   ، براجتلاو  ، راكفألا
تأدب امدنع  اھتاجردل  ةلثاممو  ةعفترم  اسيرام  بائتكا  جئاتن  تناك  ًانایحأ 

عیباسألا يف  ماع  هجوب  لقأ  تناك  اھجئاتن  نأ  ةيؤر  كنكمي  نكلو   ، جالعلا
. جالعلل ةیلاتلا 

نم ٣٠ ىلعأ  اسيرام  بائتكا  جئاتن  تناك   ، ىلوألا ةرشعلا  عیباسألا  يفف 
تزواجت  ، ةیلاتلا ةرشعلا  عیباسألا  يفو   . عیباسأ ةعبس  رادم  ىلع 

عوبسأ يف  ةطقن  اھجئاتن ٣٠ 
با ــ ئتكالا ينا  ــ عت ا  ــ سيرام ت  ــ لظ ا  ــ منیبف كلذ  ــ لو ط؛  ــ قف د  ــ حاو
نأ ـة  يؤر ى  ــ لع ط  ــ طخملا اھدعا  ــ د س ــ قف  ، روھ ــ راد ش ــ ى م ــ لع

ديد قـد ـ شلا بائتكالا  اھ بـ ـ يف ترع  ـي شـ تلا عیبا  ـ سألا
ىرخألا تاراھملاو  راكفألا  تالجس  مادختسا  تسرام  امدنع  تضفخنا 

. اھتملعت يتلا 



اسيرام بائتكا  جئاتن  . ٢  - لكشلا خ
تاراھم مادختسا  نوملعتي  نيذلا  صاخشألا  عم  ةداع  لاحلا  يھ  امكو 

اھنأو لقأ  تارم  يف  بائتكالاب  ترعش  اھنأ  اسيرام  تظحال   ، باتكلا اذھ 
تالاحب ترعش  امدنع 

. ةليوط ةرتفل  مدت  ملو  اًّدج  ةداح  نكت  مل  اھنإف   ، أوسأ ةیجازم 
تایجیتارتسإلا مدختست  اسيرام  تناك   ، ةریخأ ةعباتم  ةسلج  يفو 

مدختست تناكو  تاونس , ثالث  رادم  ىلع  باتكلا  اذھ  يف  ةدراولا 
مغر  ، كاذنآ اھدرفمب  تایجھنملا 

امدنع تالكشملا  لح  ىلع  ةدعاسملا  بلطل  اھتجلاعم  ةيؤرل  تداع  اھنأ 
يف راحتنا  تالواحم  ةيأ  ىلع  اسيرام  مدقُت  ملو   . كابترالاب رعشت  تناك 

. ةریخألا ثالثلا  تاونسلا 
يف يندبلا  ءاذيإلل  اھضرعت  لوح  لجخلا  وأ  بنذلاب  رعشت  دعت  ملو 

نم ةیباجيإ  تامییقت  تقلتو  اھلمع  يف  ةدیج  ةروصب  تدأ  دقو   . اھتلوفط
اھنبا لخدو  اھفرشم ,

شیعلل تلقتنا   ، لزنملا نع  اًدیعب  نینبالا  الك  شیع  عمو   ، ةیلكلا يناثلا 
ءانتعالا نم  اھیف  تنكمت  ثیح  تايانبلا  ىدحإ  يف  رغصأ  ةقش  يف 

تشاعو ةریغص , ةقيدحب 
ءاقدصألا ضعب  تنوك  دقو  اھتایح , يف  ىلوألا  ةرملل  اھدرفمب  اسيرام 

. لبقتسملا لوح  لمألا  نم  ديزمب  ترعشو  ددجلا 



تارئاطلاب رفسلا  ةریثك  ادنیل :
بلغتلا يف  ةحجان  ادنیل  تناك   ، رشع يداحلا  لصفلا  يف  تفرع  امك 

تاوطخ ثالث  كانھو  تارئاطلاب , رفسلا  نم  اھفوخو  اھعلھ  تابون  ىلع 
: حاجنلا ىلإ  اھتداق 

( عيرسلا بلقلا  تابرض  لدعم  لثم   ) ةیندبلا اھسیساحأ  ادنیل  تددح  . ١
"( ةیبلق ةمزأل  ضرعتأ  انأ  : " لثم  ) ةیثراكلا اھفواخمو   ، اھفیخت تناك  يتلا 

كلتب ةصاخلا 
. سیساحألا

بلقلا تابرض  لدعم  لثم :  ) ةليدب تاریسفت  تغاص   ، اھتجلاعم ةدعاسمب  . ٢
صخي امیف  ةوھقلا ) وأ  سامحلا  وأ  قلقلا  نع  جتني  نأ  نكمي  عيرسلا 

يتلا سیساحألا 
. اھب رعشت  تناك 

تناك ام  اذإ  رابتخاو  تامولعملا  عمجل  براجتلا  نم  اًددع  ادنیل  ترجأ  . ٣
ةیتایحلا اھبراجت  عم  ىشامتت  ةليدبلا  اھتاریسفت  وأ  ةیثراكلا  اھتاعانق 

ءارجإ متو  لضفأ , ةروصب 
ىلعو  ، لزنملا يفو   ، اھلایخ يفو   ، اھتجلاعم بتكم  يف  براجتلا  هذھ 

. تارئاطلا نتم 
اھسي ــ ساحأ نأ  ــ ة ب ــ قثاو اد  ــ نیل تحب  ــــ صأ  ، تقو ــــ لا رور  ــــ مبو
ق، ــ لقلا ن  ــ ة ع ــ جتان تنا  ــ اھ ك ــ ترع ب ــ ي ش ــ تلا ةیند  ــ بلا
، تایجیتارت ــ سإلا ن  ــ اًدد م ــ ت ع ــ ملعتو ًاّیند , ــ اًر ب ــ طخ سي  ــ لو

رھشأ دعب  ةنینأمطب  تارئاطلاب  رفاست  تحبصأو   . اھقلق لیلقتل  اھتسرامو 
. جالعلا ءدب  نم  ةلیلق 

, اھتكرش ىدل  ةیمیلقإ  ةفرشم  تحبصأو  اھتیقرتب  ادنیل  تظفتحاو 
ديدحتل باتكلا  اذھ  يف  اھتملعت  يتلا  تاراھملا  مادختسا  تعاطتساو 

اھرییغتو اھرعاشمو  اھراكفأ 
. ديدجلا اھلمعب  ةصاخلا  ةیفاضإلا  تاطوغضلا  ةرادإ  ىلع  اھتدعاس  قرطب 

ًاّیلاثم نوكت  الأ  يلاثملا –  لحلا  كیف :
رعشي يكلو   ، ةقثلا نم  ديزمب  رعشي  يكل  ةيادبلا  يف  جالعلل  كیف  هجوت 
ىلع لصحي  يكلو   ، هبضغ ريدي  يكلو   ، هسفن لوح  اضرلا  نم  ديزمب 

نم يفاعتلا  يف  ةدعاسملا 
كیف فادھأ  نم  ضعب  تریغت   ، تقولا رورم  عمو  ؛  تایلوحكلا نامدإ 

أدب هنكلو   . تایلوحكلا نع  داعتبالاب  همازتلال  اًصلخم  لظ  دقف   . ةیجالعلا
عم هتالكشم  نأ  كردي 

. هجاوز ددھت  تناك  قلقلاو  بائتكالاو  بضغلا 
، داجلا لمعلاب  كیف  مدقت  زیمتو   . اًعابت اياضقلا  هذھ  نم  ًّالك  كیف  شقانو 

نیترم طوقسلا  هللخت  يذلا   ، رمتسملا نسحتلاو   ، بوءدلا دھجلاو 



امھلالخ داع  نیتبیصع 
ام لامكإ  دعبو   . هتایح يف  ديدش  رایھنال  امھیف  ضرعتو  تایلوحكلا  برشل 

رابتخاو ديدحت –  ىلع  ةدیج  ةردق  كیف  بستكا   ، راكفأ لجس  نم ٣٥  برقي 
يتلا راكفألا  - 

ـض فخنملا يتاذ  ـ لا هريد  ــ قتو ة  ــ يجازملا ه  ــ تالاح ي  ــ تمھ ف ــ سأ
مادخت ـ ساو ةبع  ثاد صـ ـ حأ عقو  لال تـ ـن خـ مو  . تا ـ يلوحكلا نا  ـ مدإو

ـم فـي كحتلا عاطت  ـ سا  ، اھ دادعت لـ ـ سالل ـل  يختلا
. هبضغ تابون  راركت  لدعم  نم  للقو  تایلوحكلا  برش  يف  هتابغر 
لمعلا ١٢- ٦) ةقرو   ) ةيرھوجلا تاعانقلا  لجس  كیف  مدختسا  امك 

لكشلا خ-٣).  ) ةءافكلاب ديدجلا  هساسحإل  ةمعادلا  ةلدألا  لیجستل 
بر ــ شل اھ  ــ يف دا  ــ ي ع ــ تلا ة  ــ يناثلا ة  ــ لحرملا د  ــ عبو

ي ــ ه ف ــ تابغر ي  ــ م ف ــ كحتلا حا  ــ جنب عاطت  ــ سا  ، تا ــ يلوحكلا
ع ــ جرأ د  ــ قو اھ , ــ نع دا  ــ عتبالا ةل  ــ صاومو تا  ــ يلوحكلا لوا  ــ نت

ن ــ هدا ع ــ عتبا
قرطب ةیجازملا  هتالاح  ةرادإل  تایجیتارتسإ  ةدع  ملعت  ىلإ  تایلوحكلا 

 - رییغتو كاردإ –  ملعت  يف  تلثمت  تایجیتارتسإلا  هذھ  ىدحإو  ةحص , رثكأ 
يتلا تاعانقلاو  راكفألا 

ىلإ ةدوعلا  يف  هتبغر  نمو  ةیبلسلا  ةیجازملا  هتالاح  نم  ديزت  تناك 
. تایلوحكلا

فوس يجوزلا  جالعلا  نأ  يدوجو  كیف  نم  لك  ررق   ، كلذ ىلإ  ةفاضإلاب 
، امھلصاوت نیسحت  ةیفیك  يجوزلا  جالعلا  امھملع  دقو  اًدیفم , نوكي 

امھرعاشم نع  ریبعتلاو 
. ضعبلا امھضعب  لوح  امھراكفأ  ةقد  رابتخاو   ، حوضوب



ةديدجلا ةيرھوجلا  كیف  تاعانق  لجس  . ٣  - لكشلا خ
تناك يتلا   ، امھضعبب امھتقث  حالصإ  ىلع  يدوجو  كیف  جالعلا  دعاس  امك 

. تایلوحكلا نامدإو  بضغلا  تاونس  اھتفعضأ  دق 
ةھجاوم لصاویس  هنأ  كیف  كردأ   ، اھتياھن ىلإ  جالعلا  ةلحرم  تلصو  امدنع 
ةباتك كیف  ررق  ساكترالا , ةرادإل  هتطخ  نم  ءزجكو   . ةیموي ةفصب  تاَّيدحت 

راكفأ تالجس 
نم ًالدبو   . هسأر يف  هراكفأ  رابتخا  عیطتسي  نكي  مل  امدنع  ةيرود  ةفصب 

تانایبلا عمج  لصاوو  هبویع  لبقت  ىلع  لمع   ، ًاّیلاثم نوكي  نأ  ةلواحم 
لجس ىلع  اھتعجارمو 

ًاي ــ عاو ءا  ــ قبلا ى  ــ لع هتدعا  ــ سمل ةديد  ــ جلا ة  ــ يرھوجلا ه  ــ تاعانق
ـن سحتو  ، تا ــ يلوحكلا ن  ــ يلا ع ــ حلا هدا  ــ عتبا ع  ــ جرأو ه , ــ تءافكب

ـك لت ـى  لإ ةداع  ـ سلاب ـد  يازتملا سا  ـ سحإلاو ـه،  جاوز
. تایجھنملاو تایجیتارتسإلا 

كریكفت ةقيرط  رییغت  لالخ  نم  كرعاشم  ِرّیغ 
ءيشلا لوحي  راحملا  نأ  فیك  باتكلا  اذھ  نم  لوألا  لصفلا  فصو 

ملعت ىلع  باتكلا  اذھ  كدعاسي  نأ  انلمأو  ةمیق , ةؤلؤل  ىلإ  جعزملا 
رومألا ليوحتل  ةديدج  تاراھم 

ةوق طاقنو  فیكت  تایجیتارتسإ  ىلإ  كتایح  يف  ةجعزملا  تالكشملاو 
، ةیجازملا كتالاح  ةرادإو   ، كراكفأ مییقت  ىلع  ةردق  رثكأ  نآلا  كنإ   . ةديدج



لمأن نحنو   . كتایح رییغتو 
، با ـ تكلا اذ  ةءار هـ ـى قـ لإ تدأ بـك  ي  ــ تلا تالك  ــ شملا ل  ــ حت نأ 
تایجھ ـ نمو  ، تاراھ ـ مو  ، اًمھ ـ فو  ، اًر ـ كف ـل  حلا اذ  ـب مـن هـ ستكت نأو 

ـئ لآل ـى  لإ لبقت  ـ سملا جا  ـ عزإ ردا  ـ صم ـل  يوحتل
. ةِمّیق



قحلم
ةنیعم ةیجازم  تالاحل  ةءارق  ةلدأو  ةاقتنم  لمع  قاروأل  ةرركم  خسن 

راكفأ لجس  لمعلا ٩-٢  ةقرو 
لمع ةطخ  لمعلا ١٠-٢  ةقرو 

نیفد ضارتفا  رابتخال  براجت  لمعلا ١١-٢  ةقرو 
معدت يتلا  ةلدألا  لیجست  ةيرھوجلا : تاعانقلا  لجس  لمعلا ١٢-٦  ةقرو 

ةديدج ةيرھوج  ةعانق 
ةديدجلا ةيرھوجلا  يتعانقب  ةقثلا  مییقت  لمعلا ١٢-٧  ةقرو 

سایقم ىلع  تایكولسلا  مییقت  لمعلا ١٢-٨  ةقرو 
ةديدجلا ةيرھوجلا  تاعانقلا  زيزعتل  ةیكولس  براجت  لمعلا ١٢-٩  ةقرو 

بائتكالا درج  لمعلا ١٣-١  ةقرو 
بائتكالا درج  جئاتن  لمعلا ١٣-٢  ةقرو 

ةطشنألا ةمئاق  لمعلا ١٣-٦  ةقرو 
قلقلا درج  لمعلا ١٤-١  ةقرو 

قلقلا درج  جئاتن  لمعلا ١٤-٢  ةقرو 
فوخ ملس  دادعإ  لمعلا ١٤-٤  ةقرو 

يفوخ ملس  لمعلا ١٤-٥  ةقرو 
اھعبتتو ةیجازملا  يتالاح  سایق  لمعلا ١٥-١  ةقرو 

ةیجازملا ةلاحلا  جئاتن  ططخم  لمعلا ١٥-٢  ةقرو 
ةحماسم باطخ  ةباتك  لمعلا ١٥-٤  ةقرو 
يسفن ةحماسم  لمعلا ١٥-٩  ةقرو 

ساكترالا ةروطخ  لیلقتل  يتطخ  لمعلا ١٦-٢  ةقرو 
بائتكالا ةءارق  لیلد 
قلقلا ةءارق  لیلد 
بضغلا ةءارق  لیلد 

لجخلاو بنذلا  ةءارق  لیلد 





: _______________________________ فدھلا



خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا

: _______________________________ فدھلا



: اھزيزعت ديرت  يتلا  ةديدجلا  ةيرھوجلا  تاعانقلا -  وأ  ةعانقلا –  بتكا 
ة ــ يرھوجلا كتعا  ــ نق ع  ــ ى م ــ شامتت ة  ــ ثالث وأ  نیكول  ــ ر س ــ كذا
نيذ ــ للا نیكول  ــ سلا نا  ــ نوكي د  ــ ناكول ق ــ سلا ناذ  ــ . ه ةديد ــ جلا

كتعا ـ نقب ة  ــ قثلا كيد  ــ تنا ل ــ اذإ ك امھ  ــ ما ب ــ يقلا دوت  ــ س
, امھب مایقلل  ددرتلاب  رعشت  نیكولس  نانوكي  دقو  ةديدجلا , ةيرھوجلا 

: امھتلعف اذإ  ةديدجلا  ةيرھوجلا  كتعانق  ناززعي  فوس  امھنكلو 
ةميدقلا ةيرھوجلا  كتاعانق  ىلإ  اًدانتسا   ، ثدحیس ام  لوح  تاعقوت  عض 

. ةديدجلاو
: ةميدقلا ةيرھوجلا  يتعانق  عقوت 
: ةديدجلا ةيرھوجلا  يتعانق  عقوت 

تلعف يذلا  صخشلاو   ، هتلعف ام  بتكا   ) ءابرغلا عم  يبراجت  جئاتن 
(: ثدح اذامو   ، هعم كولسلا 

يذلا صخشلاو   ، هتلعف ام  بتكا   ) مھفرعأ صاخشأ  عم  يبراجت  جئاتن 
(: ثدح اذامو   ، هعم كولسلا  تلعف 

(: ؟ ًاّیئزج ولو  ةديدجلا  ةيرھوجلا  يتاعانق  جئاتنلا  معدت  لھ   ) تملعت اذام 
: اھءارجإ دوأ  يتلا  ةیلبقتسملا  براجتلا 

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 



لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 
(. تايوتحملا

 

فصي يذلا  دنب  لكب  صاخلا  مقرلا  ىلع -  ةمالع  عض  وأ  لوح -  ةرئاد  مسرا 
عوبسألا رادم  ىلع  ضرع  لكب  كروعش  ىدم  لضفألا  وحنلا  ىلع 

. يضاملا

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 



(. تايوتحملا
 

 



 



 







 

مھبنجتت نيذلا  صاخشألا  وأ  ثادحألا  وأ  فقاوملا  ةمئاق  يف  ركف  ًالوأ  . ١
. بیترت يأب   ، يلاتلا نميألا  دومعلا  يف  اھبتكاو  كقلق , ببسب 

ءيش لك  لیخت  دنع  هب  رعشت  يذلا  قلقلا  ىدم  ِمّیق   ، كتمئاق لامكإ  دعب  . ٢



ىلإ رفص  نم  رومألا  كلت  ِمّیقو  نميألا , دومعلا  يف  ةروكذملا  ءایشألا  نم 
ينعت ثیحب   ،١٠٠

قلقلا نم  ردق  ىصقأ  ةجردلا ١٠٠  ينعتو   ، قلق دوجو  مدع  رفص  ةجردلا 
يف دنب  لك  بناجب  تامییقتلا  كلت  بتكاو  قالطإلا < ىلع  هب  ترعش 

. رسيألا دومعلا 

 





خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا

يأ ةدمو   ، ةوقو  ، راركت لدعم  عبتتو  سایقل  هذھ  لمعلا  ةقرو  مدختسا 
اًضيأ هذھ  لمعلا  ةقرو  مادختسا  نكمي  امك  اھنیسحت , ديرت  ةیجازم  ةلاح 

فطاوعلا سایقل 
. ةداعسلا نمضتت  يتلاو   ، اھعبتتو ةیباجيإلا 

: __________ اھمیقأ يتلا  ةیجازملا  ةلاحلا 
راركتلا لدعم 

يذلا لفسألاب  دوجوملا  ددعلا  ىلع -  ةمالع  عض  وأ  لوح -  ةرئاد  مسرا 
ةلاحلا هذھل  اھیف  تضرعت  يتلا  تارملا  ددع  ةقد  رثكأ  ةروصب  فصي 

: عوبسألا اذھ  ةیجازملا 

ةوقلا
ةلاحلا هذھب  كروعش  ةدح  ىدم  ىلع -  ةمالع  عض  وأ  لوح -  ةرئاد  مسرا 
ةلاحلا هذھب  هیف  كروعش  ناك  يذلا  تقولا  ِمّیقو  عوبسألا , اذھ  ةیجازملا 

، ىوقألا وھ  ةیجازملا 
ةجردلا نإ   . ةدحلا هذھب  ةیجازملا  ةلاحلاب  تقولا  مظعم  رعشت  مل  اذإ  ىتح 
ةجردلاو  . عوبسألا اذھ  ةیجازملا  ةلاحلاب  رعشت  مل  كنأ  ينعت  فوس  رفص 

اھنأ رھظت  فوس   ١٠٠
تالاحلا نإ   . ةیجازملا ةلاحلا  هذھب  اھیف  رعشت  كتایح  يف  ةرم  رثكأ 

ترعش اذإو  . ٧٠ ىلع اھتجرد  ديزتس  ةوقب  اھب  روعشلا  متي  يتلا  ةیجازملا 
ىوتسم يف  ةیجازملا  ةلاحلا  نأب 

ةلاحلا ِمّیقو  نیب ٣٠ و٧٠ . حوارتي  اًمییقت  اھحنما   ، ةدحلا نم  طسوتم 
نیب ١ و٣٠. حوارتت  ةجردب  ةلدتعملا  ةیجازملا 

ةدملا
يذلا لفسألاب  دوجوملا  ددعلا  ىلع -  ةمالع  عض  وأ  لوح -  ةرئاد  مسرا 
مییقتلا اذھ  حنما   ، ىرخأ ةرم   . ةیجازملا كتلاح  ةيرارمتسا  عم  ىشامتي 

هیف ترعش  يذلا  تقولل 
يذلا مییقتلا  يف  ركف   ) ةوق ىصقأب  ةیجازملا  ةلاحلا  هذھب  عوبسألا  لالخ 
رعشت مل  اذإو  ىلعألاب .) ةوقلا  سایقم  ىلع  ةیجازملا  ةلاحلا  هذھل  هتحنم 



ةیجازملا ةلاحلا  هذھب 
. رفص مقرلا  لوح  ةرئاد  مسرا   ، عوبسألا اذھ 

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا

: اھمیقأ يتلا  ةیجازملا  ةلاحلا 

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 



(. تايوتحملا

: يب هتلعف  ام  اذھ  . ١
: يتایح يف  تلعف  ام  ریثأت  اذھ  . ٢
: َّيلع ریثأتلا  يف  رمتسي  اذكھ  . ٣

: كتحماسم تعطتسا  ام  اذإ  لضفأ  يتایح  نوكت  نأ  لیختأ  اذكھ  . ٤
. كیلإ اوءاسأ  نيذلا  صاخشألل  میحر  مھفتب  أدبت  ام  ةداع  ةحماسملا  . ) ٥
دق نوكت  امبر  يتلاو  رخآلا  صخشلا  ىدل  ةیتایح  براجت  ةيأ  نع  بتكا 

يتلا قرطلا  يف  تمھسأ 
ام مھفتأ  نأ  يننكمي  اذكھ  كتلماعم .) ةءاسإ  وأ  كئاذيإ  يف  اھوعبتا 

: تلعف
فیك  ، رخآ اًصخش  يذؤت  امدنع   . ًانایحأ رخآ  اًصخش  يذؤي  صخش  لك  . ) ٦

تيذآ اذإ  َّيلإ  رظنُي  نأ  دوأ  اذكھ  ؟ ) كیف صخشلا  كلذ  ركفي  نأ  دوتس 
: ام اًصخش 

ثدح ام  ركنت -  وأ  ىسنت  وأ  ىلع -  قفاوت  كنأ  ينعت  ةحماسملا ال  . ) ٧
نم صلختلل  ةقيرط  داجيإ  ينعت  ةحماسملاف  هب , رعشت  يذلا  ملألاو 

نم ثادحألا  مھفو  كبضغ 
: تلعف ام  ىلع  كتحماسم  يننكمي  اذكھ  فلتخم .) روظنم 

مدقتلا ىلع  يندعاستس  يتلاو  اھب  عتمتأ  يتلا  تافصلا  يھ  هذھ  . ٨
: مامألل

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
: هیلع يسفن  ةحماسم  ىلإ  جاتحأ  ام  اذھ  . ١

: يتایح يف  نيدوجوملا  نيرخآلا  ىلعو  َّيلع  تلعف  ام  ریثأت  اذھ  . ٢
: نيرخآلا ىلعو  َّيلع  هریثأت  رمتسي  اذكھ  . ٣

: يسفن ةحماسم  تعطتسا  اذإ  لضفأ  نوكتس  يتایح  نأ  لیختأ  اذكھ  . ٤
اھل تضرعت  يتلا  ةیتایحلا  براجتلا  ام   . مھفتلاب أدبت  ام  ةداع  ةحماسملا  . ٥



؟ تلعف امیف  تمھسأ  امبر  يتلاو 
؟ اذھ لعف  رخآ  صخش  يف  ييأر  نوكیس  اذام  . ٦

اھلھاجت ىلإ  لیمأ  يتلا  يتایحو  يسفن  يف  ةیباجيإلا  بناوجلا  ام  . ٧
؟ لجخلا وأ  بنذلاب  رعشأ  امدنع 

م ــ لألاو ب  ــــ كترُا ا  ــــ مع زوا  ــــ جتت ك  ــــ نأ ي  ــــ نعت ةحما ال  ــــ سملا . ٨
ةحما ــ سملا ن  ــ كلو ا؛  ــ مھركنت وأ  امھا  ــ سنت وأ  ه  ــ رع ب ــ شت يذ  ــ لا

بنذ ــ لاب كروع  ــ ن ش ــ ي ع ــ لختلل ة  ــ قيرط دا  ــ جيإ ي  ــ نعت
دودوو میحر  توصب  بتكا   . فلتخم روظنم  نم  كلاعفأ  مھفو   ، لجخلاو

. تلعف ام  ىلع  يسفن  ةحماسم  اھلالخ  نم  يننكمي  يتلا  ةقيرطلا  لوح 
: مامألل مدقتلا  يل  حیتت  فوس  يتلاو  اھب  عتمتأ  يتلا  تافصلا  يھ  هذھ  . ٩

خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا

: ةروطخلا ةیلاع  يفقاوم  . ١
: ةركبملا ةيريذحتلا  يتامالع  . ٢

(. لاثملا لیبس  ىلع  ًاّیعوبسأ   ) ةمظتنم ةفصب  ةیجازملا  كتالاح  ِمّیق 
 __ يھ ةيريذحتلا  يتجیتن 

(: راكفأ ىلع  لوصحلل  لمعلا ١٦-١  ةقرو  عجار   ) يلمع ةطخ  . ٣
خسن لیمحت  وأ  ةروصم و/ ةخسن  جارختسا  باتكلا  اذھ  ورتشم  عیطتسي 
لودج ةياھن  يف  دوجوملا  عبرملا  رظنا   ) هذھ لمعلا  ةقرو  نم  ةیفاضإ 

(. تايوتحملا
 
 



 
 



 
 



 
 



نْیفلؤملا نع  ةذبن 
زكرم سسؤمو   ، يريرس سفن  ملع  يصاصتخا   ، رجربنيرج سینيد  روتكد 

وھو هريدمو , اینروفیلاك  ةيالوب   ، شتیب تروبویب  يف  بائتكالاو  قلقلا 
سسؤم لیمزو  سیئر 

ىلع يكاردإلا  يكولسلا  جالعلا  سراميو  يكاردإلا  جالعلا  ةیميداكأب 
وھ ينورتكلإلا  هعقومو   . اًماع نم ٣٠  رثكأ  رادم 

. www.anxietyanddepressioncen ter.com
، يريرسلا سفنلا  ملع  ةیصاصتخا   ، يكسداب  . هيإ نیتسيرك  ةروتكد 
ةيالوب شتیب  نوتجنتناھ  يف  يكاردإلا  جالعلا  زكرمل  ةسسؤم  ةكيرشو 

يف تكر  اش  دقو   ، اینروفیلاك
تلصح دقو  ةیملاع , ةرھشب  ىظحت  ةثدحتم  اھنأ  امك   ، بتك ةسمخ  فیلأت 

اھتاماھسإل يكاردإلا  جالعلا  ةیميداكأ  نم  كیب   . يت نورآ  ةزئاج  ىلع 
يف ةرمتسملاو  ةریبكلا 

تل ـــــــــ صحو ي،  ـــــــــ كاردإلا جال  ـــــــــ علا لا  ــــــــــــــــ جم
ي ـــــــــ زي ف ـــــــــ مملا ماھ  ـــــــــ سإلا ةزئا  ـــــــــ ى ج ـــــــــ لع

اینروفیلا ـــــــــ ة ك ـــــــــ يعمج ن  ـــــــــ س م ـــــــــ فنلا م  ـــــــــ لع
و ـــــــــ ينور ه ـــــــــ تكلإلا اھ  ـــــــــ عقومو ي.  ـــــــــ سفنلا ب  ـــــــــ طلل

. www.mindovermood.com



يفلخلا فالغلا 

 



 
 
 
 
 



ةیبرعلا لدنكلا  ةبتكم 
https://arabic-kindle.com

 
 

https://arabic-kindle.com


مارقیلت
https://t.me/ArabicKindle

 

https://t.me/ArabicKindle


 

ةیباحسلا ةبتكملا 
https://www.goo.gl/g2nusx

 
 

https://www.goo.gl/g2nusx


نوعبض ةفیلخ  وضعلل  ريدقتو  ركش 
 



: لدنكلل ىلا ي  نم أ  اھلقن 
https://twitter.com/2q8

 
https://t.me/Twitter_2q8

 
 

سرھفلا
باتكلا نع 

باتكلا اذھب  ةداشإ 
اًضيأ حاتُم 

ميدقت
ريدقتو ركش 

نیمتھملا ءارقلاو  نیيريرسلا  ءابطألل  ةزجوم  ةلاسر 
لمعلا قاروأ  ةمئاق 

لوألا لصفلا 
باتكلا اذھ  كدعاسي  نأ  نكمي  فیك 

يناثلا لصفلا 
كتالكشم مھف 

ثلاثلا لصفلا 
ریكفتلا وھ  مھملا 
عبارلا لصفلا 

اھمییقتو ةیجازملا  تالاحلا  ديدحت 
سماخلا لصفلا 

نیسحتلا ةظحالمو  ةیصخش  فادھأ  عضو 
سداسلا لصفلا 

راكفألاو  ، ةیجازملا تالاحلاو   ، فقاوملا
عباسلا لصفلا 
ةیئاقلتلا راكفألا 

https://twitter.com/2q8
https://t.me/Twitter_2q8


نماثلا لصفلا 
؟ لیلدلا نيأ 
عساتلا لصفلا 

نزاوتم وأ  ليدب  ریكفت 
رشاعلا لصفلا 

لوبقو  ، لمع ططخو   ، ةديدج راكفأ 
رشع يداحلا  لصفلا 

ةیكولس براجتو  ةنیفد  تاضارتفا 
رشع يناثلا  لصفلا 

ةيرھوج تاعانق 
رشع ثلاثلا  لصفلا 

كبائتكا مھف 
رشع عبارلا  لصفلا 

كقلق مھف 
رشع سماخلا  لصفلا 

لجخلاو  ، بنذلاو  ، بضغلا مھف 
رشع سداسلا  لصفلا 

ةداعسلا نم  ديزمب  روعشلاو  كبساكم  ىلع  ظافحلا 
ةمتاخ
قحلم

نْیفلؤملا نع  ةذبن 
يفلخلا فالغلا 

ةیبرعلا لدنكلا  ةبتكم 
مارقیلت

ةیباحسلا ةبتكملا 
نوعبض ةفیلخ  وضعلل  ريدقتو  ركش 

: لدنكلل ىلا ي  نم أ  اھلقن 
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