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: ةمدقملا

ءایشألا رشتنت  اذامل 
هيدل تناك  سرام 2004،  يف  ایفلدالیف  ىلإ  نياو  دراوھ  لقتنا  امدنع 
ةجرد ىلع  لصح  دق  ناك   . ةقدنفلا لاجم  يف  ةریبك  ةربخ  لعفلاب 

، قدانفلا ةرادإ  يف  ریتسجاملا 
رادأو  ،W ةيراجتلا اھتمالع  قالطإ  ىلع   Starwood Hotels ةكرش دعاسو 
ةكرش يف  تابورشملاو  ةيذغألل  ريدمك  تارالودلا  تارایلمب  ردقت  اًحابرأ 

ناك هنكل   . دووراتس
ىلع اًزیكرت  رثكأو  رغصأ  ةئیبل  قوتي  ناكو  ةریبكلا ." قدانفلا   " نم مئس  دق 

قالطإو میمصت  يف  ةدعاسملل  ایفلدالیف  ىلإ  لقتنا  كلذل   . معاطملا
ديدج رخاف  موحل  معطم 

.Barclay Prime ميارب يلكراب  ىمسي 
نكمي ةبرجت  لضفأ  ميارب  يلكراب  مدقیس  ثیح   . ةطیسب ةركفلا  تناك 
ةنيدم طسو  ءزج  ىقرأ  يف  معطملا  عقي   . موحللا معاطم  يف  اھلیخت 

تفاخ هلخدمو   ، ایفلدالیف
سلجي  ، ةيدیلقتلا ماعطلا  دعاقم  نم  ًالدبو   . ماخرلاب فوصرم  ةءاضإلا 

. ةریغص ةیماخر  تالواط  لوح  ةعوضوم  ةمخف  كئارأ  ىلع  ءالمعلا 
هیفوب نم  نولكأيو 

رایفاكلاو يبرغلاو  يقرشلا  لحاسلا  راحم  لمشي   ، ریبك ةيرحب  تالوكأم 
ةقوفخم سطاطب  لثم  تالوكأملا  ىھشأ  ماعطلا  ةمئاق  مضتو   . يسورلا

توبلھ كمسو  ةأمكلاب 
نم ًالیل  سكيدیف  ةكرش  ربع  هلاسرإو  ةرانصلاو  طیخلاب  هدایطصا  مت 

. ةرشابم اكسالأ 
رثكأ امف   . نایفكي ةعئارلا ال  ءاوجألاو  دیجلا  ماعطلا  نأ  ملعي  ناك  نياو  نكل 
لالخ اھنم  نم 25 % رثكأ  لشفي  ثیح   . سالفإلل ضرعتت  يتلا  معاطملا 

اًرھش رشع  ينثا 
. ىلوألا ثالثلا  تاونسلا  لالخ  لمعلا  نع  اھنم  فقوتيو 60 %  . حاتتفالا نم 
نم ءيش  لك  فیلاكت  ؛  ةعفترم فیلاكتلا   . ةديدع بابسأل  معاطملا  لشفت 

لاجملاو  . هميدقتو هریضحت  ةیلمع  ىلإ  قابطألا  ىلع  دوجوملا  ماعطلا 
لباقم  . نیسفانملاب ظتكم 

نانثا كانھ   ، ىربك ةنيدم  يف  رھظي  ديدج  ریغص  يكيرمأ  معطم  لك 
. هنم برقلاب  نارخآ 

يعو ةلكشم  اًضيأ  اھيدل  معاطملا   ، ةریغصلا تاعورشملا  بلغأك 



هیف ماعطلا  نوَكب  كیھان   - ديدج معطم  حاتتفا  ربخ  رشن  درجم   . ةمخض
. ةقاش ةكرعم  دعي  - اًدیج

، اًقباس اھيدل  نياو  لمع  يتلا  ةریبكلا  قدانفلا  ةلسلس  سكع  ىلعو 
وأ ةياعدلا  نم  ریثكلا  ىلع  قافنإلل  ةیفاك  دراوم  كلمت  معاطملا ال  بلغأ 

يف دمتعت  اھنإ   . قيوستلا
. اھنع سانلا  هلوقي  ام  ىلع  اھحاجن 

رخزت ایفلدالیف  تناك   . ةجض ثادحإ  ىلإ  ةجاح  يف  هنأ  فرعي  نياو  ناك 
ميارب يلكراب  ىلع  ناكف   ، ةظھابلا موحللا  معاطم  نم  تارشعلاب  لعفلاب 

ناك  . اھنع زیمتي  نأ 
سانلا حنميو  ىضوفلا  طسو  هقيرط  قشي  ءيش  ىلإ  ةجاح  يف  نياو 
سانلا لعج  هنكمي  فیك  ؟  وھ ام  نكل   . ةيراجتلا ةمالعلا  درفتب  اًروعش 

؟ هنع ثدحتت 
؟ رالود ةئامب  نبجلاب  محل  ةریطش  نع  اذام 

وأ ةعبرأ  رعسب  ةحاتم  ایفلدالیف  يف  ةيداعلا  نبجلاو  محللا  رئاطش 
ةریغصلا رجربلا  معاطمو  رئاطشلا  رجاتم  نم  تائم  يف  تارالود  ةسمخ 

عیمج يف  ازتیبلا  تالحمو 
ىلع محللا  حئارش  ضعب  ّطق  عِ  . ةبعص تسیل  ةفصولاف   . ایفلدالیف ءاحنأ 
نبج نم  ًالیلق  عضو   ، فوفلم وریھ )  ) يجوھ زبخ  ىلع  اھعضو   ، ةینیصلا

نبج وأ  نولوفورب 
Cheez Whiz

دیكأتلاب اھنكل   ، ةیھش ةیمیلقإ  ةعيرس  ةبجو  اھنإ   . هجولا ىلع  بئاذلا 
تالوكأملا نم  تسیل 

. ةیقارلا
محللا ةریطشب  ءاقترالاب  ةجضلا  ضعب  ثادحإ  هناكمإ  يف  نأ  نياو  دقتعا 
اھریعستو ؛  يھطلا لاجم  يف  ةديدج  تايوتسم  ىلإ  ةعضاوتملا  نبجلاو 

ةجض ثدحي  رعسب 
ةقبط اھیلع  عنصلا  ةیلزنم  ةجزاط  شويرب  ةفافلب  أدب  اذل   . ةیمالعإ

حئارش ىلإ  اًعطقم  ًایبوك  ًايرقب  اًمحل  فاضأو   . عنصلا ةیلحم  ةدرطسم 
وحن ىلع  اًقَّرعمو   ، ةعیفر

نبجو  ، ةرشقملا مطامطلاو   ، لمركملا لصبلا  ضعب  فاضأ  مث   . عئار
ةرشقم ءادوس  ةأمك  عضو  حطسلا  ىلعو   . مسدلا يثالث  ویجیلات 

رحب ناطرس  ليذو  دیلاب  ةفوطقم 
ناك  ، رثكأ اًرھبم  قبطلا  لعجلو   . دبزلا يف  يھطم  نیم  ئطاوش  نم 

. دراب رخاف  بورشم  عم  همدقي 
. ًالھذم لعفلا  در  ناكو 

. اھنع نيرخآلا  رابخإب  اوعراس  لب   ، بسحف ةریطشلا  سانلا  برجي  مل 



ةقيرطلا هذھبو  ةیھشلل …  حتافك   " تاعومجملا اھلوانتت  نأ  مھدحأ  حرتقا 
اًعیمج مھل  حاتُت 

فصولا قوفت   " تناك ةریطشلا  نأ  رخآ  ركذو  صصقلا ." صقل  ةصرفلا 
ىلع لصحيو  اًعم  ةعئارلا  تانوكملا  هذھ  عیمج  دحأ  طلخي  الف   . ةحارصب

. ىوتسملا نود  ءيش 
داكت اھتفلكت  تناك   ، ةریطشلا رعسل  اًرظنو  بھذلا ." لكأ  هبشي  رمألا  ناك 

. ریثكب ىھشأ  تناك  اھنأ  الإ   ، بھذلا لكأ  ةفلكت  لداعت 
قحتسي اًقبط  رَّضح  لب   ، ىرخأ نبجو  محل  ةریطش  درجم  نياو  ّضحي  رِ مل 

. هنع ثيدحلا 
تناك رالود  ةئاملا  تاذ  نبجلاو  محللا  ةریطش  ةصقف   . رمألا حجن  دقو 
بلطي مل  اذإ  ىتح   . ميارب يلكراب  معطم  راز  صخش  يأ  لأسا   . ةيدعم

محللا ةریطش  سانلا 
مھل قبست  مل  نَم  ىتح   . اھنع نوثدحتیس  حجرألا  ىلع  مھبلغأف   ، نبجلاو

ةیطغتلاب ةياغلل  ةريدج  تناك   . اھنع ثيدحلا  نوبحي  معطملا  ةرايز 
نأ ةجردل  ةیمالعإلا 

ترشن ىرخأ  ةیمالعإ  ذفانمو  مویلا  اكيرمأو  تيرتس  لوو  ّيتفیحص 
اھجمانربل اھنع  اًعطقم  يرفكسيد  ةانق  تروصو   . ةریطشلا نع  تارقف 

لوانتو . Best Food Ever
نامرتیل دیفيد  اعدو   . ةنيدملا يف  ناك  امدنع  اھنم  ةدحاو  ماھكیب  دیفيد 
جمانرب يف  ةدحاو  هل  وھطیل  كرويوین  ىلإ  يلكراب  يف  ةاھطلا  سیئر 

هذھ لك  . The Late Show
. ةریطش درجم   ، هرھوج يف   ، لاز ام  ءيش  لوح  ةجضلا 

نم دقع  ذنم  ميارب  يلكراب  حاتتفا  مت  دقف   . ةدیفم تناك  ةیمالعإلا  ةجضلا 
حبرو  . اًضيأ رھدزا  لب  بسحف  معطملا  ُجني  مل   ، باعصلا لك  مغرو   . نامزلا

زئاوج نم  اًددع 
. ماع دعب  اًماع  ایفلدالیف  يف  موحللا  معاطم  لضفأ  نمض  فنُصو  ماعطلا 

. ميارب يلكراب  رشتنا  دقل   . عابتأ هل  حبصأ  هنأ   ، كلذ نم  مھألا  نكل 
تاجتنملا رشتنت  اذامل 

؟ تایكولسلاو راكفألاو 
اھیلع بوتكملا  ءارفصلا  رواسألا   . ترشتنا ءایشأ  ىلع  ةریثك  ةلثمأ  كانھ 
ةرادإل امجیس  ةیجیتارتسا 6   . مسدلا عوزنم  ينانویلا  يدابزلا   . ًايوق شِع 

رظح  . لامعألا
ةیمحو زنكتأ  ةیمح  مث   . نوھدلا ةضفخنم  ةیئاذغلا  ةمظنألا   . نیخدتلا
سفن  . تاردیھوبركلا ةضفخنم  تایمحلا  نونجو  يبونجلا  ئطاشلا 

ىلع ثدحت  ةیكیمانيدلا 
تالاصلا ىدحإ  حبصت  ثیح   . يلحملا ىوتسملا  ىلع  رغصأ  قاطن 



عیمجلا معدي  وأ   . اًجئار اًديدج  ًاناكم  حبصي  وأ   . اًعئاش اًدصقم  ةیضايرلا 
. اًديدج ًایسردم  ًءاتفتسا 

تاجتنملا اھیف  ترشتنا  تالاح   . ةیعامتجا ةئبوأ  ىلع  ةلثمأ  اھعیمج  هذھ 
ةریغص ةعومجمب  أدبت  اھنإ   . سانلا نم  عاطق  ربع  تایكولسلاو  راكفألاو 

وأ دارفألا  نم 
. سوریفلاب هبشأ  وحن  ىلع   ، رخآل صخش  نم  ًابلاغ   ، رشتنتو تامظنملا 

سوریف وھف   ، رالود ةئام  اھنمث  غلابلا  نبجلاو  محللا  ةریطش  ةلاح  يف  وأ 
غلابم  ، ةفلكتلا ظھاب 

. هیف
يفف  ، ةیعامتجالا ىودعلا  ىلع  ةلثمأ  ىلع  روثعلا  لھسي  امنیب  نكل 

يتلا لاومألا  لك  عم  ىتح   . ریثكب بعصأ  رمأ  رشتني  ام  ءيش  لعج  عقاولا 
قيوستلا ىلع  قفنُت 

بلغأ قفخت   . ةیبعش بستكت  يتلا  يھ  تاجتنملا  نم  ةلق   ، ةياعدلاو
ةیعامتجالا تاكرحلا  بلغأ  لشفتو   ، تاعورشملا بلغأ  راھنتو   ، معاطملا

. لقث باستكا  يف 
؟ اھریغ لشفي  امنیب  تایكولسلاو  راكفألاو  تاجتنملا  ضعب  حجنت  اذامل 

ةطاسبب اھنأ  وھ  ةیبعش  راكفألاو  تاجتنملا  ضعب  باستكا  بابسأ  دحأ 
يف لھسألا  ةینورتكلإلا  عقاوملا  لضفن  نحن   . حضاو وحن  ىلع  لضفأ 

ریقاقعلاو  ، اھمادختسا
سیلو ةبئاص  نوكت  نأ  حجرملا  ةیملعلا  تايرظنلاو   ، ةیلعاف رثكألا 

، لضفأ لمعب  موقي  وأ  ىلعأ  ًءادأ  رفوي  ءيش  أرطي  امدنع  اذل   . سكعلا
لھ  . هیلإ ليدبتلل  سانلا  لیمي 

تناك دقل  ؟  يضاملا يف  رتویبمكلاو  زافلتلا  تاشاش  ةماخض  ىدم  ركذت 
ضعب ةدعاسم  بلط  كیلع  ناك  هنأ  ةجردل  ةياغلل  ةمخضو  ةلیقث 

ةباصإب ةفزاجملا  وأ   ) ءاقدصألا
تاشاشلا حاجن  بابسأ  دحأ   . جرَدلا ىلعأ  ىلإ  اھادحإ  لمحل  كرھظ )

، بسحف اًسایق  ربكأ  تاشاش  رفوت  ملف   . لضفأ تناك  اھنأ  وھ  ةحطسملا 
. اًضيأ ًانزو  لقأ  تناك  لب 

. ةیبعش تبستكا  اھنأ  بجع  ال 
نم سیل   . باذجلا رعسلا  وھ  تاجتنملا  راشتنا  ءارو  رخآلا  ببسلا 

كلذل  . سكعلا سیلو  لقأ  غلابم  عفد  نولضفي  سانلا  بلغأ  نأ  شھدملا 
ناجتنم سفانت  اذإ 

اذإو  . ةسفانملاب صخرألا  جتنملا  زوفیس  حجرألا  ىلعف   ، اًریثك ناھباشتم 
. تاعیبملا كلذ  دیفیس   ، فصنلا ىلإ  اھراعسأ  تاكرشلا  ىدحإ  تضفخ 

لبق ءيشلا  ةفرعمل  ءالمعلا  جاتحي  ثیح   . اًضيأ اًرود  ةياعدلا  بعلت 
تداز  ، ةياعدلا ىلع  رثكأ  اوقفنأ  املك  مھنأ  سانلا  دقتعي  اذل   . هئارش



ءيشلا باستكا  تالامتحا 
ديزملا قافنإ  ؟  رثكأ تاوارضخ  نولوانتي  سانلا  لعجت  نأ  ديرت  لھ   . ةیبعش

نوعمسي نيذلا  سانلا  ددع  نم  ديزیس  تانالعإلا  ىلع  لاملا  نم 
. يلكوربلا نورتشيو  كتلاسر 

تاجتنملا حاجن  يف  ةياعدلاو  رعسلاو  ةدوجلا  ةمھاسم  مغر  نكل 
. اھلمكأب ةصقلا  رسفت  اھنإف ال   ، راكفألاو

مسا  . ءاسنلل عئار  مسا  امھالك   . يلازورو ایفیلوأ  ّيمسا  ىلإ  رظنا 
لامجلاو رامثإلاب  طبترم  كلذو  ةینیتاللا  يف  نوتيز " ةرجش   " ينعي ایفیلوأ 

هل يلازور  مسا   . مالسلاو
سفنب امھنم  لك  راھزأ ."  " ةملك نم  قتشم  وھو   ، ةیسنرفو ةینیتال  لوصأ 

ةلھس تاینك  هلو   ، ةلعلا فورح  نم  فرحب  يھتنيو   ، ًابيرقت لوطلا 
فالآ  ، عقاولا يف   . ةفیطلو

. ماع لك  يلازور  وأ  ایفیلوأ  ىمست  لافطألا 
اھتلباق ةأرما  مك   . امھنم اًمسا  لمحت  اھفرعت  ةأرما  مك  ةظحلل  ركف  نكل 

. يلازور ىمست  اھتلباق  ةأرما  مكو  ایفیلوأ  ىمست 
. يلازور ةيأ  فرعت  امبر ال  نكل   ، ةدحاو ایفیلوأ  لقألا  ىلع  فرعت  كنأ  مزجا 

فرعت كنأ  مزجأ  انأف   ، يلازور اھمسا  ةأرما  فرعت  تنك  اذإ   ، ةقیقحلا يف 
نھمسا ءاسن  ةدع 

. ایفیلوأ
لیبس ىلع  ماع 2010،   . ریثكب رھشأ  ایفیلوأ  مسا  ؟  كلذ تفرع  فیك 
يلازور ةدحتملا و492  تايالولا  يف  ًابيرقت  ایفیلوأ  تدلُو 17.000   ، لاثملا

ناك امنیب   ، ةقیقحلا يف   . طقف
مل  ، نيرشعلا نرقلا  نم  تاینيرشعلا  يف  ام  دح  ىلإ  اًعئاش  يلازور  مسا 

. اًرخؤم ایفیلوأ  مسا  اھققح  يتلا  ةلئاھلا  ةیبعشلا  ىلإ  اًدبأ  لصي 
حلصي ، ال  يلازور نم  رثكأ  ایفیلوأ  مسا  راشتنا  ببس  ریسفت  ةلواحم  دنع 
رمألا سیل   . ةياعدلاو رعسلاو  ةدوجلاك  ةفولأملا  تاریسفتلا  مادختسا 

نیمسالا دحأ  نأ  ول  امك 
فالتخا كانھ  سیل  كلذل   ، يناجم امھیلك  نأ  امك   ، رخآلا نم  اًقح  لضفأ " "
ةیمستب عیمجلا  عانقإ  لواحت  ةیئاعد  ةلمح  كانھ  تسیلو   . رعسلا يف 

، ایفیلوأ مھلافطأ 
. نومیكوب ةبعل  ذنم  ةیبذاج  رثكألا  مسالا  كلذ  لعج  ةكرش  ةيأ  ررقت  ملو 
قرف . ال  بویتوي عقوم  ىلع  ويدیفلا  عطاقم  نع  هتاذ  ءيشلا  لوق  نكمي 
ةعفد ىقلتي  اھنم  لیلقو   ،( ةدھاشملل ًاناجم  ةحاتم  اھعیمج   ) رعسلا يف 

. ةینالعإ وأ  ةیقيوست 
مظعم نإف   ، ىلعأ ةیجاتنإ  میقب  عتمتت  ويدیفلا  عطاقم  ضعب  نأ  مغرو 

؛ ةحضاو ریغو  ةشوشم  نوكت  ًایسوریف  اًراشتنا  رشتنت  يتلا  عطاقملا 



اریماكب ةاوھلا  دحأ  اھرَّوص 
*. يولخ فتاھ  وأ  نمثلا  ةصیخر 

نم اًئیش  اھب  ينعأ   ، باتكلا اذھ  يف  يسوریف "  " ةملك مدختسأ  امدنع  * 
مدخي ضارمألا  نیبو  هنیب  هباشتلا   . رخآل صخش  نم  رشتني  نأ  حجرألا 

دح ىلإ  نكل   ، دوصقملا
يساسألا فالتخالا  نكل   ، رخآل صخش  نم  اًضيأ  رشتنت  ضارمألا   . نیعم

نأ دحاو  صخشل  نكمي   . ىودعلا لاقتنا  ةلسلسل  عقوتملا  لوطلا  وھ 
ةطقن ةطاسبب  نوكي 

ملھو  ، ربكأ ةعومجمل  مھنمو   ، صاخشأ ةعضبل  رشتني  ضرمل  ةيادبلا 
لوألا درفلا  كلذ  ببسب   ، ىودعلاب سانلا  نم  ریبك  ددع  باصي  ىتح   ، ارج

هذھ لثم  نكل   . هدحو
راكفألاو تاجتنملا  ةلاح  يف  اًعویش  لقأ  نوكت  دق  ةليوطلا  لسالسلا 
تاجتنملا سانلا  كراشي  ام  ًابلاغ  نياتشدلوجو 2012 .)  ، ستاوو  ، ليوج )

نكل  ، نيرخآلا عم  راكفألاو 
كلذل  . اًفیعض نوكي  دق  ةياغلل  ةليوط  ةسلسل  دحاو  صخش  ءدب  لامتحا 
لیبس ىلع   ، ةیسوریف رثكأ  ةركفلا  لعجیس  اذك  لعف  نإ  لوقأ  امدنع 

هنأ كلذب  ينعأ   ، لاثملا
تناك اذإ  امع  رظنلا  فرصب   ، رخآل صخش  نم  اھراشتنا  لامتحا  دادزیس 

. اھلمكأب ةمأ  يدعت "  " وأ ةليوط  ةلسلس  ةياھنلا  يف  ئشنُتس 
نیمسالا دحأ  راشتنا  ببس  رسفت  ةياعدلاو ال  رعسلاو  ةدوجلا  تناك  نإف 

ىلع بویتوي  ويدیف  عطاقم  دحأ  لوصح  ببس  وأ   ، رخآلا نم  رثكأ 
اذامف  ، رثكأ تادھاشم 

؟ هرسفي
يعامتجالا لاقتنالا 

صصقلا ةكراشم  سانلا  بحي   . ةیھفشلا ةياعدلاو  يعامتجالا  ریثأتلا 
تاھجو نع  انءاقدصأ  ربخن  نحنف   . مھلوح نم  عم  تامولعملاو  رابخألاو 

، ةعئارلا تالطعلا 
تاحيرستلا نع  انئالمز  عم  رثرثنو   ، ةدیجلا تاقفصلا  نع  انناریجل  يكحنو 
كراشنو  ، مالفألل اًمییقت  تنرتنإلا  ىلع  بتكنو   . نیلماعلل ةلمتحملا 

عقوم ىلع  تاعئاشلا 
. وتلل اھانبرج  يتلا  تافصولا  نأشب  رتيوت  عقوم  ىلع  درغنو   ، كوبسیف
نم رثكأ  كانھ  ةعاس  لكو  مویلا  يف  ةملك  نم 16.000  رثكأ  سانلا  كراشي 

ةثداحم نویلم   100
. ةيراجتلا تامالعلا  نع 

. اًضيأ ةمھم  يھ  لب   ، بسحف راركتلا  ةریثك  تسیل  ةیھفشلا  ةياعدلا  نكل 
ةینورتكلإلا لئاسرلا  انل  نولسريو  نورخآلا  اھب  انربخي  يتلا  ءایشألا 



اھل نوكي  اھنأشب  ةیصنلاو 
عقاوملا برجن  نحنف   . هلعفنو هيرتشنو  هؤرقنو  هیف  ركفن  ام  ىلع  ریبك  رثأ 

، انبراقأ اھیلع  ىنثأ  يتلا  بتكلا  أرقنو   ، انناریج اھحشر  يتلا  ةینورتكلإلا 
نیحشرملل ّتوصنو 

ءارو يساسألا  لماعلا  يھ  ةیھفشلا  ةياعدلا   . انؤاقدصأ مھديؤي  نيذلا 
. ءارشلا تارارق  عیمج  نم  % 50-%20

راكفألاو تاجتنملا  راشتنا  يف  ریبك  رود  يعامتجالا  ریثأتلل   ، يلاتلابو
ةدايز ىلإ  يدؤت  ديدج  لیمعل  ةیھفشلا  ةثداحملا   . همدع نم  تایكولسلاو 

يف ًابيرقت  رالود  اھردق 200 
ام عیب  ىلإ  يدؤي  نوزامأ  عقوم  ىلع  موجن  مییقتو 5   . معطملا تاعیبم 
نأ حجرملا  نمو   . ةدحاو ةمجن  مییقت  لعفي  امم  رثكأ  ًاباتك  نم 20  برقي 

اًراقع ءابطألا  فصي 
نع سانلا  علقي  نأ  حجرملا  نمو   . مھنوفرعي نورخآ  ءابطأ  هفصو  اذإ  اًديدج 

مھؤاقدصأ بیصأ  اذإ  مھنزو  دادزي  نأو  مھؤاقدصأ  هنع  علقأ  اذإ  نیخدتلا 
يف  . ةنادبلاب

نم ةیھفشلا  ةياعدلا  نإف   ، ةدیفم ةيدیلقتلا  ةياعدلا  لظت  امنیب   ، ةقیقحلا
ةرشعب ةیلعاف  رثكأ  دعت  موي  لك  مھیقتلن  نيذلا  نیيداعلا  صاخشألا 

. لقألا ىلع  فاعضأ 
. نییساسأ نیببسل  ةيدیلقتلا  ةياعدلا  نم  ةیلعاف  رثكأ  ةیھفشلا  ةياعدلا 
دقل  . جتنملا ةعور  ىدم  نع  تانالعإلا  انربخت  ام  ًابلاغ   . اًعانقإ رثكأ  اھنأ   ، ًالوأ

عیمج تعمس 
نوصوي نانسأ  ءابطأ  ةرشع  لك  نم  ةعست  نأ  فیك  ؛  ةیئاعدلا لمجلا 

فیظنت رخآ  فظنم  يأ  عیطتسي  نل  هنأ  فیكو  تسيرك  نانسأ  نوجعمب 
. ديات لثم  كسبالم 

ریغ اھمالكف   ، لضفألا يھ  اھتاجتنم  نأب  اًمئاد  معزت  تانالعإلا  نأل  نكل 
اًدحاو نإ  لوقي  تسيركل  ًانالعإ  لبق  نم  تيأر  لھ   . ةریبك ةجردب  قوثوم 

ةرشع لك  نم  طقف 
نودقتعي نيرخآلا  ةعستلا  نم  ةعبرأ  نأ  وأ  ؟  تسيرك لضفي  نانسأ  ءابطأ 

؟ كنانسأ دسفیس  تسيرك  نأ 
تسيرك نأ  اوأر  اذإ   . ةحارصب رمألا  ةقیقحب  انرابخإل  انؤاقدصأ  لیمي  نكل 
ناك اذإ  اًضيأ  اننوربخیس  مھنكل   . كلذ نولوقیسف   ، ةدیج ةجیتن  ققح 

وأ اًئیس  تسيرك  قاذم 
انلعجت  ، مھتحارص بناجب   ، انئاقدصأ ةیعوضوم  نإ   . مھنانسأ ِضّیبي  مل  هنأ 

. مھقيدصتو مھیلإ  تاصنإلاو  مھب  ةقثلل  لیمن 
تاكرشلا لواحت   . فادھتسالا يف  ةقد  رثكأ  ةیھفشلا  ةياعدلا   ، ًایناث

ءالمعلا نم  ددع  ربكأ  ىلإ  لوصولا  مھل  حیتت  قرطب  تانالعإلا  ميدقت 



ًالثم ذخ   . جتنملاب نیمتھملا 
نل ةیئاسملا  رابخألا  تارشن  لالخ  زافلتلا  تانالعإ   . تاجالز عیبت  ةكرش 

. نوجلزتي نيدھاشملا ال  بلغأ  نأل  حجرألا  ىلع  ةریبك  ةیلعاف  تاذ  نوكت 
ةكرشلا مدقت  امبر  كلذل 

ردحنم ىلإ  ةھجتم  رفس  ركاذت  رھظ  ىلع  وأ   ، جلزت ةلجم  يف  اھتانالعإ 
، جلزتلا بحي  نالعإلا  ىریس  نم  بلغأ  نأ  كلذ  نمضي  امنیب  نكل   . ریھش

ام ةياھنلا  يف  ةكرشلا  نإف 
. ةديدج تاجالز  ىلإ  نوجاتحي  سانلا ال  نم  ریثكلا  نأل  اھلاومأ  ردھت  تلاز 

عمتسم وحن  لاحلا  ةعیبطب  هجوت   ، ىرخألا ةیحانلا  نم   ، ةیھفشلا ةياعدلا 
لب  . مھفرعن نم  عیمج  عم  اًحارتقا  وأ  اًربخ  كراشن  نحنف ال   . جتنملاب متھم 

رایتخال لیمن 
اننأ يأ   . مھریغ نم  رثكأ  مھبسانت  ةمولعملا  هذھ  نأ  دقتعن  نینیعم  سانأ 

هركي هنأ  فرعن  انك  اذإ  ةديدجلا  تاجالزلا  نم  جوز  نع  اًقيدص  ربخن  نل 
ربخن نلو   . جلزتلا

لصت ام  ًابلاغ   . ةضافحلا رییغتل  ةقيرط  لضفأ  نع  لافطأ  هيدل  سیل  اًقيدص 
بجع . ال  حورطملا رمألاب  لعفلاب  نیمتھم  صاخشأ  ىلإ  ةیھفشلا  ةياعدلا 

ءالمعلا نأ 
نوُّرديو  ، عرسأ نوقوستيو   ، رثكأ نوقفني  مھئاقدصأ  نم  ةیكزتب  نیمداقلا 

. ماع لكشب  رثكأ  اًحابرأ 
فادھتسالل ةیھفشلا  ةياعدلا  نیسحت  ىدم  ىلع  فیطل  لاثم  كانھ 

ًابتك نورشانلا  يل  لسري  ام  اًریثك   . تاونس عضب  ذنم  ديربلا  ربع  ينءاج 
نوكت ام  ةداعو   . ةیناجم

، ةیناجم ةخسن  ىلع  تلصح  اذإ  يننأ  رشانلا  لمأيو  قيوستلاب  ةطبترم 
ءانثأ مھل  خسنلا  ضعب  عیبو   ) باتكلاب يبالطل  يفیلكت  لامتحا  دادزي  امبر 

(. كلذ
ثیح  . ًالیلق فلتخم  ءيشب  تاكرشلا  ىدحإ  تماق   ، تاونس عضب  ذنم  نكل 

. هتاذ باتكلا  نم  نیتخسن  يل  تلسرأ 
دعب  ، ةیناثلا ةخسنلا  أرقأ  ينلعجي  ببس  دجوي  ، ال  اًئطخم نكأ  مل  ام   ، نآلا
دقل  . رخآ فدھ  مھرابتعا  يف  ناك  نيرشانلا  ءالؤھ  نكل   . ىلوألا تأرق  نأ 

ةظحالم يل  اولسرأ 
اًضيأ اوركذو   ، يبالطل اًدیج  نوكیس  باتكلا  نأب  مھداقتعا  ببس  حضوت 

. باتكلاب اًمتھم  نوكي  دق  لیمزل  اھیطعأل  ةیناث  ةخسن  اولسرأ  مھنأ 
بتك لاسرإ  نم  ًالدب   . فادھتسالا يف  ةیھفشلا  ةياعدلا  دیفت  اذكھ 

ةباین فادھتسالا  ةیلمعب  موقن   ، نيرخآو انأ   ، نورشانلا ينلعج   ، عیمجلل
ءوضلا فاشك  لثم   . مھنع

ةیعامتجالا هتكبش  صحفیس  جودزملا  ديربلا  ىقلتي  نم  لك   ، طبضلاب



، هریغ نم  رثكأ  باتكلا  هبسانیس  يذلا  صخشلا  ددحيو   ، ةیصخشلا
. هل هیطعيو 

ةیھفشلا ةياعدلا  دیلوت 
نم  . عیمجلل ةحاتم  اھنإ  ؟  ةیھفشلا ةياعدلا  يف  ام  لضفأ  فرعت  نأ  ديرتأ 

اھتاعیبم ةدايز  لواحت  يتلاو  نشتروف 500  ةمئاق  يف  ةدراولا  تاكرشلا 
ةیبناجلا معاطملا  ىلإ 

يتلا ةیحبرلا  ریغ  تاسسؤملا  نمو   . اھتالواط ءلم  لواحت  يتلا  ةریغصلا 
زوفلا نولواحي  نيذلا  نیئدتبملا  نییسایسلا  ىلإ  ةنادبلا  ةبراحم  لواحت 

. نیبخانلا تاوصأب 
تاكرش دعاست  اھنإ  لب   . ءایشألا راشتنا  ىلع  دعاست  ةیھفشلا  ةياعدلا 

ءالمعلا نم  ددج  ءالمع  ىلع  لوصحلا  ىلع  ةيراجتلا  لامعألا  لدابت 
رمألا بلطتي  الو   . نییلاحلا

ثدحتت سانلا  لعج  بلطتي  لب   . ةياعدلا ىلع  اھقافنإل  تارالودلا  نیيالم 
. بسحف

. كلذ لعفت  فیك  وھ  يدحتلا  نأ  الإ 
لئاسو سانلا  منتغا   ، ةدعاولا تاكرشلا  ىلإ  ةئشانلا  تاكرشلا  نم 

كوبسیف عقاوم  ربتعت   . لبقتسملا ةجوم  اھرابتعاب  يعامتجالا  لصاوتلا 
نم اھریغو  بویتويو  رتيوتو 

رشنت ثیح   . نیكلھتسملا كارشإو  ةعباتملا  ةیمنتل  لئاسو  تاونقلا 
عطاقم نوحماطلا  نویقیسوملا  رشنيو   ، تانالعإ ةيراجتلا  تاكراملا 

ةریغصلا تاعورشملا  رشنتو   ، ويدیف
ةلواحم يف  ةعراستم  ىطخب  تامظنملاو  تاكرشلا  عفدنت   . تاقفص

سانلا لعج  نم  اونكمت  اذإ   . حضاوو طیسب  قطنملا   . ةياعدلا ةبرع  بوكرل 
وأ مھتركف  نع  ثدحتت 

، ًایسوریف اًراشتنا  ةیعامتجالا  تاكبشلا  ربع  رشتنیس   ، مھاوتحم كراشت 
. ةيروف ةیبعش  مھتركف  وأ  مھجتنم  اًحنام 

. ذیفنتلاو زیكرتلا  جھنلا : اذھ  يف  ناتلكشم  كانھ  نكل 
يتلا ةیھفشلا  ةياعدلا  ةبسن  ام   . عيرسلا رابتخالا  اذھ  يف  يندعاس 

يتلا ةرثرثلا  ةبسن  ام   ، ىرخأ ةرابعب  ؟  كداقتعا بسح  تنرتنإلا  ربع  ددرتت 
لصاوتلا لئاسو  يف  رودت 

؟ ةشدردلا فرغو  ينورتكلإلا  ديربلاو  تانودملاو  يعامتجالا 
وأ %60. نیب 50  حوارتت  ةبسن  نمخت  امبرف   ، سانلا مظعم  لثم  تنك  اذإ 
لقأ هنیمخت  نوكي  رخآلا  ضعبلاو  نم 70 % رثكأل  سانلا  ضعب  نیمخت  لصي 

دعب نكل   ، ریثكب
طسوتملا نأ  تدجو   ، نیيذیفنتلاو بالطلا  تائم  ىلع  لاؤسلا  اذھ  حرط 

. ًابيرقت وھ 50 %



لصاوتلا لئاسو  ترشتنا   ، لاح ةيأ  ىلعف   . يقطنم مقرلا  اذھو 
سانلا نیيالم  مدختسي   . ةریخألا ةنوآلا  يف  ًالئاھ  اًراشتنا  يعامتجالا 

ةكراشم متتو   ، موي لك  عقاوملا  هذھ 
يف ءایشألا  ةكراشم  تلعج  تاینقتلا  هذھ   . رھش لك  تايوتحملا  تارایلم 

. عرسأو لھسأ  سانلا  نم  ةریبك  ةعومجم  عم  ریصق  تقو 
. ةئطاخ ةبسن  نكل 50 %

. ةحیحصلا ةبسنلا  نم  ةبيرق  ىتح  تسیلو 
هترجأ ثحب  لصوت  لب 7 .% الو %27،  سیل %47،  وھ 7 .% يلعفلا  مقرلا 

ةیھفشلا ةياعدلا  نم  طقف  نأ 7 % ىلإ   Keller Fay Group ةكرش
. تنرتنإلا ربع  ددرتت 

: نیلئاق نوضرتعيو   . مقرلا كلذ  عامس  دنع  ةياغلل  سانلا  مظعم  شھدني 
ىلع تقولا  نم  ًالئاھ  اًردق  نوضقي  سانلا   . اًدج لیلق  مقر  هنكل  "

. حیحص اذھ  تنرتنإلا ."
يف نیتعاسلا  براقي  ام   . تنرتنإلا ىلع  تقولا  نم  ریثكلا  سانلا  يضقي 
نم ریثكلا  نوضقي  سانلا  نأ  ىسنن  اننكل   . تاريدقتلا ضعب  بسح  مویلا 

نع اًدیعب  تقولا 
يف  ، تنرتنإلا ىلع  هنوضقي  ام  فاعضأ  ةینامث  نم  رثكأ   . اًضيأ تنرتنإلا 
نع اًدیعب  رودت  يتلا  تاثداحملل  ریثكب  رثكأ  اًتقو  رفوي  كلذو   . عقاولا

. تنرتنإلا
ةلوھسل تنرتنإلا  ربع  ةیھفشلا  ةياعدلا  ريدقت  يف  ةغلابملل  لیمن  اننأ  امك 
عیمجل دیلا  لوانتم  يف  ًالیجست  يعامتجالا  لصاوتلا  عقاوم  رفوت   . اھتيؤر

ويدیفلا عطاقم 
امدنع كلذل   . تنرتنإلا ربع  اھكراشن  يتلا  ىرخألا  تايوتحملاو  تاقیلعتلاو 

تاثداحملا عیمج  نأشب  اذكھ  ركفن  اننكل ال   . ةریثك اھنأكو  ودبت   ، اھیلإ رظنن 
اھانيرجأ يتلا 

اھتيؤر عیطتسن  اننأل ال   ، اھسفن ةینمزلا  ةرتفلا  لالخ  تنرتنإلا  نع  اًدیعب 
ةثداحملا وأ  ءادغلا  دعب  نازوس  عم  انثيدحل  لیجست  كانھ  سیل   . ةلوھسب

عم اھانيرجأ  يتلا 
امنیب ال اھنكل   . مھبيردت نم  اوھتني  ىتح  انلافطأ  راظتنا  يف  نحنو  میت 

ىلع مھم  ریثأت  تاذ  لظت  اھنإف   ، هسفن ردقلاب  تاثداحملا  كلت  ةيؤر  لھست 
. انكولس

دق تنرتنإلا  ربع  ةیھفشلا  ةياعدلا  نأ  نظن  دق  اننأ  مغر   ، كلذ ىلع  ةوالع 
، عبطلاب  . اًمئاد كلذك  سیل  لاحلا  نإف   ، سانلا نم  ربكأ  ددع  ىلإ  لصت 

تاثداحملل نكمي 
نوكت امنیبف   . سانلا نم  ربكأ  ددع  ىلإ  لصت  نأ  تنرتنإلا  ربع  رودت  يتلا 
نم ةریغص  ةعومجم  نیب  وأ   ، بلاغلا يف  ةيدرف  هجول  اًھجو  ةثداحملا 



ةديرغتلا نإف   ، سانلا
. صخش ةئام  نم  رثكأ  ىلإ  لصي  كوبسیف  ىلع  ةلاحلا  ثيدحت  وأ  ةيداعلا 
. ةلاسر لك  ًالعف  نوریس  نیلمتحملا  نیلبقتسملا  ءالؤھ  عیمج  سیل  نكل 

تنرتنإلا ىوتحم  لاھني 
وأ ةديرغت  لك  ةءارقل  تقولا  مھيدل  نوكي  كلذل ال   ، سانلا ىلع  ةرازغب 
عيرس نيرمت  نَّیب   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . مھفداصي ثيدحت  وأ  ةلاسر 

نم لقأ  نأ  يبالط  طسو 
رتيوت تاروشنم  بلغأو   . اھورشن ةلاسرل  اوباجتسا  دق  مھئاقدصأ  نم   10%

تنرتنإلا ربع  رودت  يتلا  تاثداحملل  نكمي   . سانلا نم  لقأ  ددع  ىلإ  لصت 
ىلإ لصت  نأ 

نع اًدیعب  رودت  يتلا  تاثداحملا  نأ  ىلإ  اًرظن  نكل   ، ریثكب ربكأ  روھمج 
لئاسو تناك  ام  اذإ  ةفرعم  بعصلا  نمف   ، اًقمعت رثكأ  نوكت  دق  تنرتنإلا 

يھ يعامتجالا  لصاوتلا 
. اھعابتا لضفألا  ةلیسولا 

لصاوتلا لئاسو  لوح  ةجضلا  كلت  لك  عم  ىلوألا  ةطقنلاف  اًذإ 
ةیھفشلا ةياعدلا  ةیمھأ  لھاجتت  ام  ًابلاغ  سانلا  نأ  يھ  يعامتجالا 

مغر  ، تنرتنإلا نع  اًدیعب  رودت  يتلا 
، اًریثأت رثكأ  نوكت  نأ  لمتحملا  نمو  لب   ، اًعویش رثكأ  تاشقانملا  كلت  نأ 

. تنرتنإلا ربع  رودت  يتلا  كلت  نم 
، تاینقت يھ  رتيوتو  كوبسیف  لثم  عقاوم  نأ  يھ  ةیناثلا  ةطقنلاو 

طقف ًالاعف  نوكي  ةیھفشلا  ةياعدلا  ربع  قيوستلا   . تایجیتارتسا تسیلو 
. لعفلاب سانلا  ثدحت  اذإ 

نأشب ةیموي  تاديرغت  اورشني  نأ  ةماعلا  ةحصلا  يلوئسمل  نكمي 
درجم  . ةلمحلا لشفتس   ، مھنیب امیف  سانلا  اھررمي  مل  ام  نكل   ، ةحصلا

ةحفص ءاشنإ  وأ  ديرغتلا 
نم % 50 . اھرشني وأ  ةملكلا  ظحالیس  اًدحأ  نأ  ينعي  كوبسیف ال  ىلع 
ثلثو  . ةدھاشم ةئامسمخ  نم  لقأ  اھيدل  بویتوي  ىلع  ويدیفلا  عطاقم 

نم %1 بسحف  دحاو 
. ةدھاشم نویلم  نم  رثكأ  ىلع  لصحي  اھنم 

بلطتي  ، اھنع اًدیعب  وأ  تنرتنإلا  ربع   ، ةیھفشلا ةياعدلا  ةوق  ریخست 
نع ثيدحلا  ءارو  ببسلاو  ثدحتت  سانلا  لعجي  يذلا  ببسلا  باعیتسا 

ءایشألا ضعب 
لاقتنالا ملع   . ةكراشملا ةیجولوكیس   . اھریغ نم  رثكأ  اھتكراشمو 

. يعامتجالا
ضعب لوانتل  جرخت  وأ  ام  ةلفح  يف  ثدحتت  تنأو  ةمداقلا  ةرملا  يف 
عمسلا قرتست  طئاحلا  ىلع  ةبابذ  كنأ  لیخت   ، كل لیمز  عم  ماعطلا 



رمألا كب  يھتني  دق   . كتثداحمل
صصقلا لدابتت  امبر   . ءالمزلا دحأ  نع  ةرثرثلا  وأ  ديدج  ملیف  نع  ثيدحلل 
نم وكشت  وأ  مھدحأل  ديدجلا  دولوملا  نع  ثدحتت  وأ  ةلطعلا  لوح 

وحن ىلع  ئفادلا  سقطلا 
. داتعم ریغ 

نیيالم كانھ   . ءيش يأ  نع  ثيدحلا  كناكمإ  يف  ناك  دقل  ؟  اذامل
يف ناك  يتلا  ةفلتخملا  صصقلاو  تاجتنملاو  راكفألاو  تاعوضوملا 

كلت نع  تثدحت  اذامل   . اھتشقانم كناكمإ 
سیلو هنیع  لیمزلا  وأ  ملیفلا  وأ  ةصقلا  كلت  اذامل  ؟  ديدحتلاب ءایشألا 

؟ هریغ
نوكت ةنیعم  تاعئاشو   ، اھریغ نم  رثكأ  ةيدعم  نوكت  ةنیعم  صصق  كانھ 

ًایسوریف اًراشتنا  تنرتنإلا  تايوتحم  ضعب  رشتنت   . راشتنالا يف  لھسأ 
ىرخأ ال تايوتحمو 

ةياعدلا نم  اًدیج  اًردق  تاجتنملا  ضعب  لانت   . قالطإلا ىلع  اھلقانت  متي 
ثدحتلا ءارو  ببسلا  ام  ؟  اذامل  . دحأ اھركذي  ىرخأ ال  تاجتنمو   ، ةیھفشلا

راكفأو تاجتنم  نع 
؟ اھریغ نم  رثكأ  ةنیعم  تایكولسو 

. باتكلا اذھ  عوضوم  وھ  اذھ 
ىلع دمتعي  ةیھفشلا  ةياعدلا  دیلوت  نإ  لوقت  ةعئاش  ةیھيدب  ةركف  كانھ 
اًریثأت رثكأ  نویئانثتسالا  دارفألا  ءالؤھ   . نیبسانملا صاخشألا  ىلع  روثعلا 

باتك يف   . مھریغ نم 
نأ ةركف   ، ليودالج موكلام  شقاني   ، لاثملا لیبس  ىلع   ،The Tipping Point

صاخشألا نم  ةریغص  ةعومجم  دوھج   " اھكرحت ةیعامتجالا  ةئبوألا 
" نییئانثتسالا

نورخآ ریشي   . تاعیبملا لاجرو  لصولا  تاقلحو  ءاربخلا  مھیمسي  نيذلا 
فیك نيرخآلا  ةعستلا  ربخي  نییكيرمأ  ةرشع  لك  نم  اًدحاو   " نأ ىلإ 

، نولكأي نيأو   ، نوتوصي
روثعلا ةلواحم  يف  تارالودلا  نیيالم  نوقوسُملا  قفني  نورتشي ." اذامو 
ثحبتو  . مھتاجتنم دیيأتب  مھعانقإو  يأر  ةداق  نوربتعي  نيذلا  ءالؤھ  ىلع 

نع ةیسایسلا  تالمحلا 
. اھومعدیل نيرثؤملا " "

صاخشألا ءالؤھ  هسملي  ءيش  يأ  نأ  يھ  كلذ  ءارو  ةيرظنلا 
، ةركف وأ  جتنم  نع  اوثدحت  وأ  اونبت  اذإ   . بھذ ىلإ  لوحتي  نویئانثتسالا 

. ةیبعش بستكتسف 
، اًقح نیعنقم  اًصاخشأ  فرعن  انعیمج   ، معن  . ةئطاخ ةيدیلقتلا  ةمكحلا  نكل 

بلغأ يف  نكل   . مھریغ نم  رثكأ  ءاقدصأ  مھيدل  سانلا  ضعب   ، معنو



مھلعجي تالاحلا ال 
اًراشتنا رشتنت  ءایشألا  لعج  وأ  تامولعملا  رشن  يف  اًریثأت  رثكأ  كلذ 

. ًایسوریف
انلھاجت دق   ، ةلاسرلا لماح  ىلع  هیف  غلابملا  زیكرتلاب   ، كلذ ىلع  ةوالع 

. اھسفن ةلاسرلا  وھو  ةكراشملل : ریثكب  حضوأ  اًعفاد 
يف انم  لضفأ  ءاقدصأ  انيدل  انعیمج   . سایقلا لیبس  ىلع  تاباعدلل  رظنا 

. ةكحاض ةفرغلا  رجفنت  ةباعد  اولاق  ام  ىتم   . تاباعدلا ءاقلإ 
اھعم مھي  ةجردل ال  ةياغلل  ةكحضم  اھضعب   . اًضيأ توافتت  تاباعدلا  نكل 
ةباعدلا لوقي  يذلا  صخشلا  ناك  اذإ  ىتح  عیمجلا  كحضي   . اھلوقي نم 

ىلع اًكحضم  سیل 
ةياغلل يسوریف  وھف  ؛  يدعملا ىوتحملا  عم  لاحلا  وھ  اذھو   . قالطإلا

رظنلا فرصب   . هنع ثدحتي  نمع  رظنلا  فرصب  رشتني  هنأ  ةجردل  هتعیبطب 
ولماح ناك  اذإ  امع 

ةرشع مھيدل  ناك  اذإ  امع  رظنلا  فرصبو  مأ ال  اًقح  نیعنقم  ةلاسرلا 
. فالآ ةرشع  وأ  ءاقدصأ 

؟ اھرشن يف  بغرت  سانلا  لعجي  ةلاسرلا  يف  اًذإ  اذام 
يسراممو يعامتجالا  لصاوتلا  لئاسو  ءاربخ "  " نأ شھدملا  ریغ  نم 

تايرظنلا ىدحإ  لوقت   . تانیمختلا نم  ریثكلا  اونمخ  دق  ةیھفشلا  ةياعدلا 
راشتنالا نأب  ةعئاشلا 

7%
« ءایشألا يشفت  ءارو  ببسلا  يدعم -   » نم ةیقبتم  ةقیقد   275

ويدیف ناك  ام  اذإ  ؤبنتلا  لیحتسملا  نم  هنأو  ؛  اًمامت يئاوشع  يسوریفلا 
نورخآ صاخشأ   . عساو قاطن  ىلع  هتكراشم  متتس  ام  ىوتحم  وأ  نیعم 

ىلع مھتانیمخت  نونبي 
ىلع ةریھشلا  ويدیفلا  عطاقم  نم  ديدعلا  نأل   . تاياكحلاو ةلاحلا  تاسارد 
كنإف - ةریغص ططق  وأ  لافطأب  قلعتت   - ةفیطل وأ  ةكحضم  نوكت  امإ  بویتوي 

نأ ًةداع  عمست 
. يسوریفلا راشتنالل  ةیساسأ  رصانع  فطللا  وأ  ةباعدلا  حور 
ويدیفلا عطاقم  نم  ديدعلا  نأ  ةقیقح  لھاجتت  تايرظنلا "  " كلت نكل 

ططقلا عطاقم  ضعب   ، عبطلاب  . اًقلطم رشتنت  ةفیطللا ال  وأ  ةكحضملا 
نیيالم ىلع  لصحت 

. ةدعاقلا تسیلو   ، ةفرطتملا میقلا  يھ  هذھ  نكل   ، تادھاشملا
. تادھاشملا نم  تارشع  عضب  نم  لقأ  ىلع  لصحي  اھمظعمف 
نوروھشم يبسوك  لیبو  ستیج  لیبو  نوتنیلك  لیب  نأ  اًضيأ  ظحالت  امبر 
ةرھشلا ىلإ  لیبسلا  وھ  لیب  ىلإ  كمسا  رییغت  نأ  جتنتستو  اًعیمج 

ةظحالملا نأ  مغر   . ةورثلاو



ىلإ رظنلا  درجمب   . كش الب  فیخس  جاتنتسالا  نإف   ، ةحیحص ةیئدبملا 
ةقیقح نع  سانلا  لفغي   ، ةیسوریفلا تاحاجنلا  نم  ةریغص  ةعومجم 

كلت نم  ریثكلا  دوجو 
ىلع روھمج  يأ  بذج  يف  لشف  يذلا  ىوتحملا  يف  اًضيأ  تامسلا 

كیلع  ، ءایشألا كراشت  سانلا  لعجت  يتلا  بابسألا  اًدیج  مھفتل   . قالطإلا
تاحاجنلا ىلإ  رظنت  نأ 

حاجنلاب ةطبترم  ةنیعم  صئاصخ  كانھ  تناك  ام  اذإو   . اًضيأ تاقافخإلاو 
. نایحألا بلغأ  يف 
دلوت ءایشألا  ضعب  لھ 

؟ ةیھفشلا ةياعدلل  ةقحتسم 
رثكأ ةيدعم  ءایشألا  ضعب   ، عئار  ، كسفنل لوقت  دق  ةطقنلا  هذھ  دنع  نآلا 

كانھ نأ  مأ   ، ًايدعم ءيش  يأ  لعج  نكمملا  نم  لھ  نكل   . اھریغ نم 
نم رثكأ  ةيدعم  ءایشأ 
؟ اھتعیبطب اھریغ 

بالكلاو  ، ةیبيرضلا تارارقإلا  نم  ةراثإ  رثكأ  ةیكذلا  فتاوھلا  نوكت  ام  ًابلاغ 
دوویلوھ مالفأو   ، ررضلا حالصإ  نم  اًقيوشت  رثكأ  ثدحتلا  عیطتست  يتلا 

نم فطلأ 
. تاطالخلاو زبخلا  صماحم 

راكفألاو تاجتنملا  ضعب  لھ  ؟  ریخألا نم  لضفأ  لوألا  ءيشلا  وعناص  لھ 
نكمملا نم  هنأ  مأ  ؟  كلذك تسیل  اھریغو  اھتعیبطب  ةيدعم  ةطاسبب  نوكت 

وأ جتنم  يأ  میمصت 
؟ رثكأ نیيدعم  امھلعجي  لكشب  ةركف 

ناس يف  موت  دلو   . ةديدج ةفیظو  نع  ثحبي  نوسكيد  موت  ناك 
جنوي ماجيرب  ةعماج  يف  ةساردلا  ىلإ  هتأشن  هتداقو   ، وكسیسنارف

اھیف جرخت  يتلاو   ، كیل تلوس  ةنيدمب 
لمعلا قوس  نكل   ، هدلب ىلإ  داع  جرختلا  دعب   . ةسدنھلا ةداھشب  ماع 1971 

عاطتسا يتلا  ةدیحولا  ةفیظولا   . ةديدع صرف  كانھ  نكت  ملو  ًابعص  ناك 
اھیلع روثعلا 

لخاد عضوت  يتلا  ةزھجألاو  لمحلا  عنم  لئاسو  عنصت  ةكرش  يف  تناك 
ربتعت دق  اھنكل   ، لمح ثودح  عنم  ىلع  دعاست  ةزھجألا  كلت  تناك   . محرلا

ةببسم اًضيأ 
دعاسي مزتلم  صخش   . موت ئدابم  عم  ضراعتي  كلذ  ناكو   ، ضاھجإلل

لمع نع  ثحبلل  ناوألا  نآ  دقل  ؟  لمحلا عنمل  ةديدج  لئاسو  ريوطت  ىلع 
. ديدج

مدع ظحال   ، هتياوھ ةسرامم  ءانثأ   . زبُخلا ةعانص  بحي  موت  ناك  املاطل 
موت لغتساف   . قیقدلا عنصل  ضفخنم  رعسب  ةدیج  ةیلزنم  نحاطم  دوجو 



. ةیسدنھلا هتاراھم 
ًايودي عّمج   ، تارالود ةرشع  هنمث  ةیئابرھك  ةسنكم  كرحمب  ثبعلا  دعب 
يف دوجوم  ءيش  يأ  نم  صخرأ  رعسب  معنأ  قیقد  نحطل  اًزاھج 

. تقولا كلذ  يف  قوسلا 
قاطن ىلع  اھجاتنإ  يف  أدب  موت  نأ  ةجردل  اًدج  ةدیج  ةنحطملا  تناك 
ماعطلا ةجلاعم  لئاسول  هتبرجتو   ، ةلوقعم ةروصب  لمعلا  راس   . عسوأ

همامتھا تراثأ  ةفلتخملا 
تاطالخلا ةكرش  سیسأتل  هاتوي  ىلإ  داع  ام  ناعرسو   . ةماعلا تاطالخلاب 
تسسأت ماعو 1999   ، ةیلزنملا هتاطالخ  لوأ  جتنأ  ماع 1995   . هب ةصاخلا 

. كت دنیلب  ةكرش 
ناك  . عقاولا يف  دحأ  هنع  عمسي  مل   ، اًعئار ناك  جتنملا  نأ  مغر  نكل 

دحأ ناكو   ، تيار جروج  نییعتب  موت  ماق  ماع 2006،  كلذل   . اًفیعض هب  يعولا 
ةعماج يجيرخ 

حزمي جروج  ناك   ، اًقحال  . يقيوستلا هريدم  نوكیل   ، رخآلا وھ  جنوي  ماجيرب 
عیمج نم  ربكأ  تناك  ةقباسلا  هتكرش  يف  قيوستلا  ةینازیم  نإ  ًالئاق 

. كت دنیلب  تادئاع 
بشخلا ةراشن  نم  ةموك  جروج  ظحال   ، لمعلا يف  ىلوألا  همايأ  دحأ  يف 

ةيراج ءانب  لامعأ  كانھ  نكت  مل  هنأل  اًرظن  جروج  ریحت   . عنصملا ضرأ  ىلع 
ام  . تقولا كلذ  يف 

؟ يرجي يذلا 
رسك لواحي  موي : لك  هلعفي  ناك  ام  لعفي  عنصملا  يف  ناك  موت  نأ  حضتا 
اًحاولأ رشحي  موت  ناك   ، كت دنیلب  تاطالخ  ةوقو  ةناتم  رابتخال   . تاطالخلا

نمض  ، ةیبشخ
ةراشن جتنت  تناك  يلاتلابو  ؛  اھلغشيو تاطالخلا  لخاد   ، ىرخأ ءایشأ 

. بشخ
. اًریھش موت  طالخ  لعجتس  ةركف  جروجل  ترطخ 

ىتح وأ  نویلم  نیسمخ  سیل   ) اًرالود نیسمخ  اھردق  ةلیئض  ةینازیمب 
فلوج تاركو  ةیجاجز  تارك  ىرتشاو  جروج  بھذ   ،( اًفلأ نیسمخ 

اًضيأ ىرتشاو   . ةفرجمو
موت فقوأ  مث   . تاربتخملا ءاملع  هيدتري  يذلاك   ، موتل ضیبأ  ربتخم  فطعم 
هلعف ام  لعفي  نأ  موت  نم  جروج  بلط   . تاطالخلا دحأ  هعمو  اریماكلا  مامأ 

حاولألاب
. اھنحطیس طالخلا  ناك  اذإ  َرنل  طبضلاب : ةیبشخلا 

. يلزنملا كطالخ  يف  اھب  يقلتو  ةیجاجزلا  تاركلا  ضعب  ذخأت  نأ  لیخت 
كلت لب   ، راخفلا وأ  كیتسالبلا  نم  ةعونصملا  ةئيدرلا  تاركلا  تسیل 

ةريدتسملا تاركلا   . ةیقیقحلا



ةجردل ةياغلل  ةيوق  اھنإ   . ةصوب فصن  مجحب  نیتملا  جاجزلا  نم  ةعونصملا 
. اھقوف ةرایس  رورم  لمحتت  اھنأ 

دحأ يف  ةیجاجز  ةرك  نیسمخ  عضو  دقل   . موت هلعف  ام  طبضلاب  اذھ 
ةدحب ةیجاجزلا  تاركلا  تدترا   . ءيطبلا طلخلا  رز  ىلع  طغضو  هتاطالخ 

ةردصم  ، طالخلا يف 
حطس ىلع  دربلا  نم  ةفصاع  اھنأكو  تات " - تات - تار  " ةیلاع رقن  تاوصأ 

. ةرایس
صرحب ءاطغلا  عفر  مث   . طالخلا فقوأو  ةیناث  ةرشع  سمخ  موت  رظتنا 
ةیجاجزلا تاركلا  نم  يقب  ام  لكو   . يجاجز رابغ  ضیبأ : ناخد  دعاصتف 

ادب اًمعان  اًقوحسم  ناك 
حار  ، هل ضرعت  يذلا  فنعلل  ةجیتن  ققشتي  نأ  نم  ًالدب   . قیقد هنأكو 

ةفرجملا تصلقتو   ، فلوجلا تارك  تقحسنا   . هتوق ضرعتسي  طالخلا 
رشن  . ًایضف اًماكر  حبصتل 

. اًدیعس ًاظح  اھل  ىنمتو  بویتوي  ىلع  ويدیفلا  عطاقم  جروج 
اوشھدناو  . ويدیفلا عطاقم  اوبحأو   . سانلا لھُذ  دقف   . ًابیصم هسدح  ناكو 

" نونجلا دح  عئار   " نم ةيادب  ةریثك  تافص  هیلع  اوقلطأو   ، طالخلا ةوق  نم 
طالخلا  " ىتح

. اًنكمم ناك  هودھاش  ام  نأ  قيدصت  عطتسي  مل  ضعبلا  نإ  لب  قئافلا ."
صارقأ  . كلذ ریغ  هقحس  طالخلا  عیطتسي  امع  رخآلا  ضعبلا  لءاستو 

فیس ؟  ةبلص رتویبمك 
؟ ياروماس

. ةدھاشم نیيالم  ىلع 6  ويدیفلا  عطاقم  تلصح   ، لوألا عوبسألا  يف 
. ًایسوریف اًحاجن  جروجو  موت  ققح 

مكحت ةزھجأ  ىتح  كیب  تاعالو  نم  ءيش  لك  طلخ  يف  موت  رمتسا 
فتاھ ىتحو   ، ربیب نتساج  تاناوطسأو   ، ءارغلا داوعأ  برجو   . يو ودنتنین 

مطحت مل   . نوف يآ 
ةصاخلا ويدیفلا  ةلسلس  نإ  لب   ، طقف ءایشألا  هذھ  لك  كت  دنیلب  تاطالخ 

ىلع تلصح  ؟)،  نحطیس لھ  ) Will It Blend  ? ناونع تحت   ، اھب
نویلم نم 300  رثكأ 

ةبسنب طالخلل  ةئزجتلا  تاعیبم  ةلمحلا  تعفَر  نیماع  لالخ   . ةدھاشم
نم تائم  عضب  نم  لقأ  اھنم  لك  فلكت  ويدیف  عطاقمب  كلذ  لكو  %. 700

مل جتنملو   . تارالودلا
. لمم ميدق  يدیلقت  طالخ   . ةیھفشلا ةياعدلا  قحتسي  هنأ  اًدبأ  ُدبي 
ىوتحملاب ةقلعتملا  ةیساسألا  تاجاتنتسالا  دحأ  كت  دنیلب  ةصق  حضوت 

. ةبستكم لب   ، ةيرطف ةمس  سیل  يسوریفلا  راشتنالا   . يدعملا
. ةقیقحلا يف  دیج  ربخ  اذھو 



ریثت ءایشأ  اھنوك  فداصت  مھتاردابم  وأ  مھراكفأ   . نوظوظحم سانلا  ضعب 
. اھتعیبطب ةجضلاو  مامتھالا  نم  ریثكلا 

ةيداعلا ةیمویلا  راكفألاو  تاجتنملا  ىتح   ، كت دنیلب  ةصق  نیبت  امك  نكل 
ةقيرطلل مھدحأ  لصوت  اذإ  ةیھفشلا  ةياعدلا  نم  ریبك  ردق  ةراثإ  اھناكمإب 

لعفل ةحیحصلا 
اھلعجل لبُس  كانھ   ، ةلمم وأ  ةطیسب  راكفألا  وأ  تاجتنملا  تدب  امھم   . كلذ

. ةيدعُم
لعجي لكشب  تایكولسلاو  راكفألاو  تاجتنملا  میمصت  اًذإ  اننكمي  فیكف 

؟ اھنع ثدحتت  سانلا 
يعامتجالا ریثأتلا  ةسارد 

ناك  . قالطإلا ىلع  اًرشابم  ةیعامتجالا  ةئبوألا  ةساردل  يقيرط  نكي  مل 
، زافلتلا نودھاشي  وأ  ىولحلا  نولوانتي  امھئانبأ  كرتل  نیضراعم  يادلاو 

اناك كلذ  نم  ًالدبو 
اًسمحتم تنك  تالطعلا  ىدحإ  يف  يننأ  ركذأ   . ةیمیلعت تآفاكم  انناحنمي 

تللظ يذلاو   ، ةیقطنم اًزاغلأ  يوحي  باتك  ىلع  لوصحلل  ةياغلل 
ىلع فقوت  الب  هعلطتسأ 

تایضايرلاب يمامتھا  تاربخلا  كلت  تززع   . ةیلاتلا ةلیلقلا  روھشلا  رادم 
نع ةيوناثلا  ةسردملا  يف  يثحب  عورشمب  مایقلا  دعبو   ، مولعلاو

فیك  ) ةيرضحلا ایجولوردیھلا 
اًدقتعم ةیلكلا  ىلإ  تبھذ   ،( هلكش ىلع  يئاملا  رایتلا  ضوح  نيوكت  رثؤي 

. ًایئیب اًسدنھم  نوكأس  يننأ 
فوفص دحأ  يف  سلاج  انأ  امنیب   . ةیلكلا يف  بيرغ  ءيش  ثدح  نكل 

عیطتسأ تنك  ام  اذإ  لءاستأ  تأدب   ، اھسردأ يتلا  ةبعصلا "  " مولعلا
تاودألا ةعومجم  قیبطت 

ةبقارم بحأ  تنك  املاطل   . ةدقعملا ةیعامتجالا  رھاوظلا  ةساردل  اھسفن 
هتانالعإب عتمتسأ  تنك   ، ةفداصملاب زافلتلا  دھاشأ  تنك  امدنعو   ، سانلا

يننكل  . هجمارب نم  رثكأ 
سانلا لعف  ببس  يف  درجملا  ریكفتلاب  ءافتكالا  نم  ًالدب  هنأ  تكردأ 

. تاباجإلا ىلإ  لصوتلل  يملعلا  جھنملا  مادختسا  يناكمإب   ، ءایشألل
يف ةمدختسملا  ثحبلا  تاودأ  سفن 

يعامتجالا ریثأتلا  مھفل  اھمادختسا  نكمي  ءایمیكلاو  ءایحألا  مولع 
. سانلا نیب  لصاوتلاو 

ثحب يف  تمھاسو  عامتجالاو  سفنلا  ملع  يف  تارود  رضحأ  تأدب  كلذل 
تلسرأ  ، تاونس عضب  دعب   . نيرخآللو مھسفنأل  سانلا  ةيؤر  ةیفیك  نع 

اًمییقت يتدج  يل 
The ناونعب ناكو   . يمامتھا ریثي  دق  هنأ  تأر  ديدج  باتكل 



.Tipping Point
تناك نكل   . هداجيإ تعطتسا  ةلص  هل  ءيش  لك  تأرقو  باتكلا  تببحأ 
باتكلا كلذ  يف  راكفألا  تناك   . ةرم لك  ينطبحت  ةدحاو  ةلأسم  كانھ 

، لھذم وحن  ىلع  ةيوق 
نكل  ، رشتنت ءایشألا  ضعب  عبطلاب   . ىلوألا ةجردلاب  ةیفصو  تناك  اھنكل 
تناك ؟  جئاتنلا كلت  زفح  يذلا  يساسألا  يناسنإلا  كولسلا  ام  ؟  اذامل

مامتھالل ةریثم  ةلئسأ  كلت 
. اھنع ثحبلا  تررق  دقو   . تاباجإ ىلإ  جاتحتو 

نم تاونس  رشع  نم  رثكأ  دعبو  يب  ةصاخلا  هاروتكدلا  ةلاسر  لامكإ  دعب 
، ةریخألا رشعلا  تاونسلا  تیضق  دقل   . تاباجإلا ضعب  تفشتكا   ، ثحبلا

يف قيوست  ذاتسأك 
ةلئسألاو لاؤسلا  اذھ  ةسارد  يف   ، اینافلسنب ةعماجب  نوتراو  ةیلك 

لثم ءایشأ  ةساردب  ءالمزلا  نم  ةعئار  ةعومجم  عم  تمق   . هب ةقلعتملا 
ويدیف عطاقم  وأ  زميات  كرويوین  ةفیحص  نم  ةنیعم  تالاقم  رشتنت  اذامل  -   

ًایسوریف اًراشتنا  بویتوي  نم  اھنیعب 
ةیھفشلا ةياعدلا  نم  ربكأ  اًردق  تاجتنملا  ضعب  لانت  اذامل  -   

اھنیعب ةیسایس  لئاسر  رشتنت  اذامل  -   
ةنیعم لافطأ  ءامسأ  يفتخت  وأ  رشتنت  اذاملو  ىتم  -   

اھللقت ىتمو   ، تاعیبملا نم  ةیبلسلا  ةياعدلا  ديزت  ىتم  -   
نم تالاقملا  فالآو   ، لافطألا ءامسأ  نم  تاونسلا  تائم  انللح  دقل 
انیضقو  . تارایسلا ءارش  تایلمع  نم  نیيالمو   ، زميات كرويوین  ةفیحص 

عمج يف  تاعاسلا  فالآ 
بویتوي ويدیف  عطاقمو  ةيراجتلا  تامالعلا  نم  ءيش  لك  لیلحتو  زیمرتو 

يتلا تاثداحملاو   ، ةيدقنلا تاجتنملا  ضورعو   ، ةیبعشلا ریطاسألا  ىتح 
لك  . هجول اًھجو  رودت 

باستكال اھنیعب  ءایشأ  عفدي  امو  يعامتجالا  ریثأتلا  مھف  فدھب  كلذ 
. ةیبعش

ناونع تحت  نوتراو  يف  تارودلا  ىدحإ  سيردت  تأدب   ، تاونس عضب  ذنم 
وأ قيوستلا  لاجم  يف  تنك  ءاوس   . ةطیسب ةیضرفلا  تناك  ٍدعم ." "

وأ ةسدنھلا  وأ  ةسایسلا 
. رشتنت كراكفأو  كتاجتنم  لعجت  فیك  مھفل  جاتحت  كنإف   ، ةماعلا ةحصلا 

ديريو  . ربكأ ةجض  ثدحُت  نأ  مھتاجتنمل  ةيراجتلا  تامالعلا  وريدم  ديري 
نویسایسلا

نأ سانلل  ةحصلا  ولوئسم  ديريو   . سانلا عیمج  نیب  رشتنت  نأ  مھراكفأل 
نم تائم  ةرودلا  رضح   . ةزھاجلا تابجولا  لوانت  نم  ًالدب  مھماعط  اوھطي 

نییعماجلا بالطلا 



ریثأتلا دوقي  فیك  اوفرعو  نیيذیفنتلاو  ریتسجاملا  ةجرد  يلماحو 
. حاجنلا ىلإ  تایكولسلاو  راكفألاو  تاجتنملا  يعامتجالا 

مھل َنستي  مل  صاخشأ  نم  ًاینورتكلإ  اًديرب  ىقلتأ   ، رخآلاو نیحلا  نیب 
ةداملا مھتبجعأو  ءاقدصألا  دحأ  نم  اھنع  اوعمس  دقو   . ةرودلا روضح 

مھيدل ناك  نكل   ، ةمَدقملا
كلذل  . بسانملا تقولا  يف  اھنع  اوعمسي  مل  وأ  دیعاوملا  يف  براضت 

. مھتاف ام  اوكرادتیل  هتءارق  مھنكمي  باتك  كانھ  ناك  اذإ  نولأسي  اوناك 
The Tipping باتك دعي   . ةحاتم ةعئار  بتك  دیكأتلاب  كانھ 

ملعلا نإف   ، ةیلسملا صصقلاب  هرخذ  مغر  نكل   . اًمیظع اًرایخ   Point
لبق هرودص  ذنم  اًریثك  روطت  دق 

نادو بیشت  فیلأت  نم   ،Made to Stick باتك دعيو   . تاونس رشع  نم  رثكأ 
ناك رس : نع  مكل  حصفأس   ) َّيدل ةلضفملا  ىرخألا  بتكلا  نم   ، ثیھ

يراشتسم بیشت 
هنإ ةرجشلا .) كلت  نم  نصغلا  كلذف  اذل   ، ایلعلا تاساردلا  ةلحرم  يف 

يفرعملا سفنلا  ملع  نع  ةیميداكأ  ثوحب  عم  ةعراب  اًصصق  جمدي 
مغر نكل   . ةيرشبلا ةركاذلاو 

هنإف ال - اھركذتت سانلا  لعج  " - تبثت  " راكفألا لعج  ىلع  نیفلؤملا  زیكرت 
سانلا لعج  وأ   ، رشتنت راكفألاو  تاجتنملا  لعج  ةیفیك  نع  اًریثك  ثدحتي 

. مھنیب امیف  اھلقانتت 
ةياعدلا زفحي  امب  اًقلعتم  اًئیش  اوءرقي  نأ  سانلا  بلط  ام  ىتم   ، كلذل

اھترشن يتلا  ةعونتملا  ةیميداكألا  ثوحبلا  ىلإ  مھھجوأ  تنك   ، ةیھفشلا
كلذ يف  نورخآو  انأ 

ينورتكلإلا ديربلا  ربع  يتلسارم  سانلا  ضعب  دیعي   ، اًمتح  . لاجملا
، ىرخأ ةرابعب  اًرسي ."  " رثكأ اًئیش  تقولا  سفن  يف  اوبلطيو  ينوركشیل 

اًقيوشت رثكأ  نكل  قیقد  ءيش 
ةیحالطصالا اھتغلب  ةیميداكألا  فحصلا  يف  ةروشنملا  تالاقملا  نم 

لعجي ام  مھفل  ثوحبلا  ىلإ  دنتست  ئدابم  مھل  مدقي  باتك   . ةلیقثلا
. رشتنت ءایشألا 
. باتكلا اذھ  هنإ 
ىودعلل ئدابم  ةتس 

" ىوتحم  " ةملكب ينعأو   . ًايدعم ىوتحملا  لعجي  ام  باتكلا  اذھ  حضوي 
عطاقمو لئاسرلا   ، راكفألاو تاجتنملا   . تامولعملاو رابخألاو  صصقلا 

عمج نم  ءيش  لك   . ويدیفلا
ةحصلا لئاسر  ىتح  ةیلحملا  ةماعلا  ةعاذإلا  ةطحم  ىلع  تاعربتلا 
لمتحم هنأ  ٍدعم "  " ةملكب ينعأو   . سانلل اھلاصيإ  لواحن  يتلا  ةماعلا 

صخش نم  لقتني  نأ   . راشتنالا



هنع ثدحتي  نأ   . يعامتجالا ریثأتلاو  ةیھفشلا  ةياعدلا  لالخ  نم  رخآ  ىلإ 
. نوبخانلاو لمعلا  ءالمزو  نوكلھتسملا  هدلقي  وأ  هكراشي  وأ 

، تامسلا وأ   ، ةیسیئرلا راكفألا  ضعب  يئالمزو  انأ  تظحال   ، انثحب يف 
اھنأب لوقلا  كنكمي  وأ   . ةيدعملا تايوتحملا  نم  ةعومجم  نیب  ةكرتشملا 

، ریبعتلا حص  اذإ   ، ةفصو
. ةیبعش باستكال  ةضرُع  رثكأ  تایكولسلاو  راكفألاو  تاجتنملا  لعجل 

نبجلاو محللا  ةریطشو  ؟  نحطیس لھ  تاھويدیف  ةلسلس  ىلإ  رظنا 
وأ ةشھدلاك  رعاشم  نیتصقلا  اتلك  ریثت   . ميارب يلكراب  معطم  يف 

ًاطالخ نأ  نظیل  ناك  نم  لوھذلا :
برتقي اًغلبم  فلكت  دق  نبجو  محل  ةریطش  نأ  وأ   ، نوف يآ  فتاھ  رِّسكي  دق 
ثدحتملا نالعجت  كلذل   ، اًضيأ ةياغلل  ةزیمم  نیتصقلا  اتلك  ؟  رالود ةئام  نم 

ودبي امھنع 
اًمئاد دیفملا  نمف  ةعفان : تامولعم  مدقت  امھاتلكو   . اًفیطل اًصخش 
مدقت معاطم  وأ  اًدیج  لمعت  تاجتنم  نأشب  تامولعم  ىلع  لوصحلا 

. اًعئار اًماعط 
اًمئاد دجن  انك   ، ىولحلا ریضحتل  ركسلا  ىلإ  تافصولا  جاتحت  امك  اًمامت 
وأ  ، ًایسوریف اًراشتنا  ترشتنا  يتلا  تانالعإلا  يف  اھسفن  تانوكملا 

اھكراش يتلا  ةيرابخإلا  تالاقملا 
. ةیھفشلا ةياعدلا  نم  اًریبك  اًردق  تلان  يتلا  تاجتنملا  وأ   ، سانلا
نأ انظحال   ، ةيدعملا راكفألاو  تاجتنملاو  لئاسرلا  تائم  لیلحت  دعب 
تس  . ةدوجوم نوكت  ام  ًابلاغ  اھتاذ  ةتسلا   ، ئدابملا وأ   ،" تانوكملا "

ءارو نمكت  ةیساسأ  تاوطخ 
. اھدیلقتو اھتكراشمو  اھنع  ثدحتلا  ىلإ  ءایشألاب  لوصولا 

ةیعامتجالا ةلمعلا  أدبملا 1 :
سانلا بلغأ  ؟  ام ةركف  وأ  جتنم  نع  نوثدحتي  مھو  سانلا  ودبي  فیك 

يبيرغ ءافطلو ال   ، ءارقف ءاینغأو ال   ، ىقمح ءایكذأ ال  اودبي  نأ  نولضفي 
سبالملاك اًمامت   . راوطألا

ةرظن ىلع  رثؤي  هنع  ثدحتن  ام   ، اھدوقن يتلا  تارایسلاو  اھيدترن  يتلا 
 - ةفیطللا ءایشألا  نع  سانلا  ةفرعم   . ةیعامتجا ةلمع  اھنإ   . انل نيرخآلا 

ریسكت عیطتسي  طالخك 
سانلا لعجنل  كلذل   . رومألاب نیملُمو  ءایكذأ  نودبي  مھلعجت  - نوف يآ  فتاھ 

تاعابطنالا كلت  كرت  ىلع  مھدعاست  لئاسر  ةغایصل  جاتحن   ، نوثدحتي
جاتحن  . ةوجرملا

. ةصاخلا نم  مھنأب  روعشلا  سانلا  ءاطعإو  يلخادلا  انزیمت  ىلع  روثعلل 
ميدقتو قیقحتل  سانلل  لبس  ریفوتل  بعللا  تایلآ  نم  ةدافتسالل  جاتحن 

ةیئرملا ةناكملا  زومر 



. نيرخآلا مامأ  اھراھظإ  نوعیطتسي  يتلا 
تازفحملا أدبملا 2 :

لماوع يھ  تازفحملا  ؟  انراكفأو انتاجتنم  نع  ثدحتلاب  سانلا  ِرّكذن  فیك 
لوفلا ةدبز  انركذت   . ةلص تاذ  ءایشأ  يف  ریكفتلا  ىلع  سانلا  ثحت 

انركذتو مالھلاب  ينادوسلا 
ةریطش ةيؤرف   ، ایفلدالیف يف  شیعت  تنك  اذإ  ةطق ."  " ةملكب بلك "  " ةملك

معطم يف  رالود  ةئام  اھنمث  غلابلا  ةریطشلاب  كركذت  دق  نبجو  محل 
ام ًابلاغ   . ميارب يلكراب 

ةركف وأ  جتنم  يف  اوركف  املك  كلذل   ، مھنھذ يف  رطخي  امع  سانلا  ثدحتي 
اھزفحت راكفأو  تاجتنم  میمصت  ىلإ  جاتحن  اننإ   . رثكأ اھنع  اوثدحت   ، رثكأ ام 

لكشب ةئیبلا 
انراكفأو انتاجتنم  طبر  قيرط  نع  ةديدج  تازفحم  ةعانصو  رركتم 

. ناسللا هنع  ثدحتي  نھذلا  يف  رضاحلا   . ةئیبلا كلت  يف  ةعئاش  تاراشإب 
رعاشملا أدبملا 3 :

ریثت راكفأو  لئاسر  ةغایص  اًذإ  اننكمي  فیكف   . هكراشن  ، ءيشب متھن  امدنع 
نم اًعون  هتعیبطب  يدعملا  ىوتحملا  ریثي  ام  ةداع  ؟  سانلا ىدل  ام  اًروعش 

فتاھ نحط   . رعاشملا
ءایشألا  . بضغلا ریثت  بئارضلا  يف  ةلمتحم  ةدايز   . ةشھدلا ریثي  نوف  يآ 
رارمتساب ثدحتلا  نم  ًالدب  اذل   . اھتكراشم متت  ام  ًابلاغ  رعاشملا  ریثت  يتلا 

صئاصخ نع 
ضعب عفرت   ، شقاننس امك  نكل   . رعاشملا ىلع  زیكرتلل  جاتحن   ، ءایشألا

ىلإ جاتحن  اذل   . اھللقت عقاولا  يف  ىرخأو   ، ةكراشملا ةبسن  نم  رعاشملا 
. ةبسانملا رعاشملا  ةراثإ 

. ةدیفم نوكت  دق  ةیبلسلا  رعاشملا  ىتح  ًانایحأ   . رانلا مارضإ  ىلإ  جاتحن 
ةینلعلا أدبملا 4 :

نولحتي وأ  انجتنم  نومدختسي  امدنع  نيرخآلا  صاخشألا  سانلا  ىري  لھ 
نم رثكأ  وھ  ام  روصت  هدلقي "  ، درقلا هاري  ام   " ةرابع ؟  بوغرملا انكولسب 

يرشب لیم  درجم 
لعج  . هتيؤر عیطتست  ءيش ال  دیلقت  بعصلا  نم  هنأب  انربخت  اھنإ   . دیلقتلل

اھباستكا ةیلامتحا  نم  ديزي  امم   ، اھدیلقت لھسي  رثكأ  ةظوحلم  ءایشألا 
جاتحن اذل   . ةیبعش

تاردابمو تاجتنم  میمصتل  جاتحن   . رثكأ ةینلع  انراكفأو  انتاجتنم  لعجل 
سانلا ءارش  دعب  ىتح  ًاليوط  مودي  ًایكولس  اًرثأ  ئشنتو  اھسفنل  جورت 

مھینبت وأ  جتنملل 
. ةركفلل

ةیلمعلا ةمیقلا  أدبملا 5 :



اذإ كلذل   ، نيرخآلا ةدعاسم  سانلا  بحي  ؟  اًدیفم ودبي  ىوتحم  ممصن  فیك 
وأ تقولا  رفوت  نأ  انراكفأ  وأ  انتاجتنمل  ىنستي  فیك  مھيرن  نأ  انعطتسا 

نسحت وأ  لاملا 
لاھنت يتلا  تامولعملا  مك  ىلإ  اًرظن  نكل   . ربخلا نورشنیس   ، ةحصلا
يذلا ام  مھفن  نأل  جاتحن   . زیمتت انتلاسر  لعج  ىلإ  جاتحن   ، سانلا ىلع 

هنأكو ودبي  ام  اًئیش  لعجي 
؛ همدقن امل  ةرھبُملا  ةمیقلا  ىلع  ءوضلا  طیلست  ىلإ  جاتحن   . ةحبار ةقفص 

انتربخو انتفرعم  ةغایص  ىلإ  جاتحنو   . ةیلام ریغ  وأ  ةیلام  تناك  ءاوس 
سانلل حیتي  لكشب 

. مھنیب امیف  ةلوھسب  اھريرمت 
صصقلا أدبملا 6 :

؟ اھیف انتركف  نیمضت  عیطتسن  يتلا  ًالومش  رثكألا  ةيدرسلا  ةغیصلا  ام 
اًمامتو  . صصقلا نودرسي  مھنإ   ، بسحف تامولعملا  نوكراشي  سانلا ال 

ةداورط ناصح  ةياكحك 
تایقالخألا لثم  ءایشأ  لمحت  يتلا  ةیعوألا  يھ  صصقلا   ، ةیمحلملا

جاتحن اذل   . ةغراف ةرثرث  هنأكو  ودبي  ام  ىضتقمب  تامولعملا  لقتنت   . َربِعلاو
ةداورط ناصح  ءانبل 

يف سانلا  بغري  صصق  يف  انراكفأو  انتاجتنم  نینِّمضم   ، انب صاخلا 
جاتحن  . ةعئار ةصق  درس  درجم  نم  رثكأب  مایقلا  ىلإ  جاتحن  اننكل   . اھدرس

راشتنالا لعج  ىلإ 
ةياكحلا نم  أزجتي  اًءزج ال  انلئاسر  لعج  ىلإ  جاتحنو   . اًّمیق يسوریفلا 

. اھنود ةصقلا  درس  عیطتست  سانلا ال  نأ  ةجردل 
ةیعامتجا ةلمع  رفوت  راكفأ  وأ  تاجتنم  ةتسلا : ىودعلا  ئدابم  يھ  هذھ 

يف ةنمضتمو  ةیلمع  ةمیق  تاذو  ةینلعو  رعاشملل  ةریثمو  زفحم  اھلو 
لصف لك  زكري   . صصق

ًاثاحبأ لوصفلا  هذھ  عمجت   . ئدابملا هذھ  نم  دحاو  ىلع  باتكلا  يف 
دارفألا قَّبط  فیكو  أدبم  لك  فلخ  نماكلا  يملعلا  بناجلا  راھظإل  ةلثمأو 

تاسسؤملاو تاكرشلاو 
. راشتنالا ىلع  مھتایكولسو  مھراكفأو  مھتاجتنم  ةدعاسمل  ئدابملا  كلت 

دوقت  . ٍدعم ىوتحم  ةغایصل  تاوطخ  تس  يف  ئدابملا  كلت  جمد  نكمي 
سانلا ثدحت   . اھحاجن يلاتلابو  راكفألا  نع  ثدحتلا  ىلإ  تانوكملا  هذھ 

نبجلاو محللا  ةریطش  نع 
ةلمع مھل  ترفو  اھنأل  ميارب  يلكراب  يف  رالود  ةئام  اھنمث  غلابلا 

ناكم لك  يف  نبجلاو  محللا  رئاطش  راشتنا   ) زفحم اھل  ناكو   ، ةیعامتجا
ةریثم تناكو   ،( ایفلدالیف يف 

معطم نع  ةدیفم  ةمولعم   ) ةیلمع ةمیق  اھلو   ،( ةياغلل ةشھدم   ) رعاشملل



يف تانوكملا  كلت  زيزعت   . ةصق يف  ةنمضتمو   ،( ةدوجلا يلاع  موحل 
وأ تاجتنملا  وأ  لئاسرلا 

نأ ىنمتأ   . ةیبعش اھباستكاو  اھراشتنا  لامتحا  نم  ديزیس  راكفألا 
اھمادختساو اھركذت  لعج  ىلع  ةقيرطلا  هذھب  ئدابملا  لُسلست  دعاسي 

*. لھسأ
ثیح  . يحاونلا ىدحإ  نم  انھ  قبطني  ةفصولا ال  هیبشت  نأ  ظحال  نكل  * 

ئدابملا دوجو  ةرورضلاب  بجي  هنأ ال  يف  ةفصولا  نع  ئدابملا  فلتخت 
وأ جتنم  يف  اھعیمج  ةتسلا 

نكل  ، لضفأ كلذ  ناك  ئدابملا  تداز  املك   ، دیكأتلاب  . ةيدعم حبصتل  ام  ةركف 
كلذل  . ةصق يف  نمضتم  ریغ  هنأل  لشفیس  اًماع  اًجتنم  نأ  ينعي  اذھ ال 

ئدابملا هذھ  يف  ركف 
ةطلس  . ةطلسلل ةیھش  تافاضإ  يھ  ام  ردقب  ةفصو  اھرابتعاب  سیل 
مطامطو جاجد  ىلع  يوتحت  ام  ًابلاغ   ، لاثملا لیبس  ىلع   ،Cobb بوكلا

ضیبو ددقم  محلو 
طقف ددقم  محلو  نبج  ىلع  يوتحت  يتلا  ةطلسلا  نكل   . نبجو وداكوفأو 
ام رایتخاو  ءاقتنا  كنكمي  اذل   ، ًایبسن ةلقتسم  ئدابملا   . ةیھش لازت  ال 

. اھنم هقیبطت  يف  بغرت 
وأ راكفألا  نم  ةنیعم  عاونأ  ىلع  اھقیبطت  يف  لھسأ  ئدابملا  ضعب 
ةیفیكب دیج  سح  ةیحبرلا  ریغ  تاسسؤملا  ىدل  نوكي  ام  ةداع   . تاردابملا

نوكي ام  ًابلاغو   ، رعاشملا ةراثإ 
يتلا تایكولسلا  وأ  تاجتنملا  ىلع  لھسأ  ةینلعلا  ةيؤرلا  أدبم  قیبطت 

ىوتحملا حبصي  ام  ًابلاغ   ، كلذ نم  مغرلاب   . يدام رصنع  ىلع  لمتشت 
ئدابملا قیبطتل  ةجیتن  ًايدعم 

ةمیق اھل  ةنیتملا  تاطالخلا   . اھلحم ریغ  يف  لصألا  يف  تدب  امبر  يتلا 
اًراشتنا ترشتنا  ؟  نحطیس لھ  تاھويدیف  ةلسلس  نكل   ، لعفلاب ةیلمع 

تدجو اھنأل  ًایسوریف 
يذلا جتنملا  نأ  فیك  ويدیفلا  رھظأ   . ةیعامتجا ةلمع  طالخلا  حنمل  ةقيرط 

. ةياغلل اًزیمم  عقاولا  يف  ناك   ، رھاظلا بسح  ًايداع  ودبي 
. ءارقلا نم  نیلخادتم )  ) نیعون ينھذ  يف  اًعضاو  باتكلا  اذھ  تفلأ  دقل 

ىوتحم رشتني  اذامل  وأ   ، سانلا رثرثي  اذامل  اًمئاد  لءاستت  تنك  امبر 
وأ  ، ًایسوریف اًراشتنا  تنرتنإلا 

يف نوثدحتي  عیمجلا  نأكو  ودبي  اذامل  وأ   ، تاعئاشلا رشتنت  اذامل 
نم نانثا  امھ  ةكراشملاو  ثدحتلا   . هایملا دربُم  دنع  ةنیعم  تاعوضوم 

لاعفألا كلت   . ةیساسألا انتایكولس 
ىلع ءوضلا  باتكلا  اذھ  يقلي   . اًرشب انلعجتو  انلِّكشتو  اًعم  انطبرت 

. يعامتجالا لقنلا  ملع  فلخ  ةنماكلا  ةیعامتجالاو  ةیسفنلا  تایلمعلا 



مھراكفأو مھتاجتنمل  نوديري  نيذلا  صاخشألل  اًضيأ  صصخم  باتكلا  اذھ 
ةریبكلا تاكرشلا  ديرت   ، تالاجملا عیمج  يف   . رشتنت نأ  مھتایكولسو 

نأ اھتاجتنمل  ةریغصلاو 
نوماحملا ديريو   ، نئابزلا نم  ديزملا  يحلا  ىھقم  ديري   . ةیبعش بستكت 
ديريو  ، روھمجلا نم  ديزملا  امنیسلا  رود  ديرتو   ، ءالمعلا نم  ديزملا 

تادھاشملا نم  ديزملا  نونودملا 
ءاملعلاو ةسایسلا  عانصو  ةیحبرلا  ریغ  تاسسؤملا   . تاكراشملاو

راكفأ وأ  تاجتنم "  " اًضيأ مھيدل  ةریثك  ىرخأ  تاھِجو  ةسایسلا  لاجرو 
ديرت  . رشتنت نأ  اھل  نوديري 

تایلمع نم  ديزملا  بالكلا  ئجالم  ديرتو   ، راوزلا نم  ديزملا  فحاتملا 
عطق ةضھانمل  سانلا  نم  ديزملا  دحتي  نأ  نورواحملا  ديريو   ، ينبتلا

. تاباغلا راجشأ 
ةدايز لواحت  ریغص  عورشم  بحاص  وأ   ، ةریبك ةكرش  يف  اًريدم  تنك  ءاوس 

لوئسم وأ   ، بصانملا دحأل  كسفن  حشرت  ًایسایس  وأ   ، هب سانلا  يعو 
رشن لواحت  ةحص 

كتاجتنم لعجت  فیك  مھفتل  باتكلا  اذھ  كدعاسیس   ، سانلا نیب  ةیعوتلا 
ةددحم بیلاسأ  ةعومجمو  لمع  راطإ  مدقي  هنإ   . رثكأ ةيدعم  كراكفأو 

ذیفنتلل ةلباق 
لئاسرلاو صصقلا  ةغایصل  ؛  راشتنالا ىلع  تامولعملا  ةدعاسمل 

ءالؤھ ناك  ءاوس   . اھتكراشم سانلل  حیتت  ةقيرطب  تامولعملاو  تانالعإلاو 
ءاقدصأ ةرشع  مھيدل  سانلا 

. نیلوجخو نیئداھ  وأ  نیعنقمو  نیقبل  اوناك  ءاوسو   . فالآ ةرشع  وأ 
لمع ةیفیكب  قلعتي  امیف  ملعلا  هیلإ  لصوت  ام  ثدحأ  باتكلا  اذھ  مدقي 
امھنم ةدافتسالا  كنكمي  فیكو   . يعامتجالا لقنلاو  ةیھفشلا  ةياعدلا 

كتاجتنم حاجنإل 
. كراكفأو



ةیعامتجالا ةلمعلا  . 1
عراش يف  ةقیتعلا  رجاتملاو  رمحألا  رجحلا  نم  ةینبملا  تویبلا  طسو 
اًمعطم ظحالتس   ، كرويوین ةنيدمب  زنكبموت  ةقيدح  برق  كرام  تناس 

ءارمح ةتفال  هزیمت   . اًریغص
هبشُي ءيشب  ةبوتكم  ينلوانت "  " ةملك اھیلع  جود  توھ  لكش  ىلع  ةریبك 
جود توھ  معطم  يف  كسفن  دجتسو  تاجرد  عضب  لزنا   . ةدرطسملا

. ریغص قیتع  يلصأ 
يأ بعلت  نأ  كنكميو   ، ةلضفملا كلباوت  لكب  ةزھجم  ةليوطلا  تالواطلا 
نم كماعط  بلطت  عبطلابو  ةلمعلاب  لمعت  يتلا  ويدیفلا  باعلأ  نم  ددع 

ةعئار ماعط  ةمئاق 
. ةياغلل

يتلا قناقنلا  عاونأ  لكو   ، جود توھلا  نم  اًعون  رشع  ةعبس  معطملا  مدقي 
محل يف  فوفلم  جود  توھ  نع  ةرابع  ریخلا  حابص  ةبجو   . اھلیخت كنكمي 

ىطغمو ددقم 
يكايرت اھب  يمانوست  ةبجو   . يلقم ضیب  هھجو  ىلعو  بئاذ  نبجب 
ناكس ةبجو  اوبلطي  نأ  نیيدیلقتلل  نكميو   . رضخأ لصبو  سانانأو 

ةیكیسالك قناقن  يھو   ، كرويوین
. يرقبلا محللا  نم  ةعونصم  ةيوشم 

بابشلاو تاعبرملا  تاذ  ةینطقلا  تالواطلا  شرافم  كرظنب  زواجت  نكل 
يبشخلا فتاھلا  كشك  تظحال  لھ   . مھماعطب نیعتمتسملا  نیيرصعلا 

يف عوضوملا  اذھ  ميدقلا 
ىلإ لوحتیل  تنیك  كرالك  هیلإ  عفدني  دق  ءيشك  ودبي  يذلا  كلذ  ؟  نكرلا

. لخادلاب ةرظن  ِقلأو  مدقت  ؟  نامربوس
عونلا نم   ، كشكلا لخاد  اًقلعم  راود  صرقب  زارطلا  ميدق  اًفتاھ  ظحالتس 

. مقر لك  اھب  بلطت  ةریغص  تاحتف  لالخ  نم  كعبصأب  هريدت  صرق  هب  يذلا 
، طقف ةیلستلل 

هاجتا يف  صرقلا  فل  مقر 2 . تحت  ةدوجوملا  ةحتفلا  يف  كعبصأ  عض 
. كنذأ ىلع  ةعامسلا  عضو   ، صرقلا كرتاو   ، ةياھنلا ىتح  ةعاسلا  براقع 

". ؟ زجح كيدل  لھ  : " توصلا كلأسيو   . بیجي مھدحأ  دجت  نأ  كشھدیس 
؟ زجح

فتاھ كشك  ؟  ًالصأ هزجحتس  يذلا  ام   . كيدل سیل  عبطلابو   . زجح  ، معن
؟ جود توھ  معطم  نكر  يف 

رھظ حتفني   ، ةأجف  . كل ناكم  مھيدلف  ودبي : امك   ، كظح موي  وھ  مویلا  نكل 
، ىمسي يفخ  تابورشم  لحم  ىلإ  هنم  لخدتو  يرس -! باب  هنإ   - كشكلا



عیمج نع  ًانود 
ِشفُت كلضف ال  نم  ) Please Don’t Tell لیت تنود  زیلب   ، ءامسألا

(. رسلا
لوخدلا اتسیتنأ  سيرك  هتلوفط  قيدصو  وريابیش  نايارب  ررق  ماع 1999، 
نالوانتي امھو  يسریج  وین  يف  ناقيدصلا  عرعرت   . جود توھلا  لاجم  يف 

نكامأ يف  ماعطلا 
سفن لقن  ادارأو   Johnny & Hanges و Rutt’s Hut ّيمعطمك ةریھش 
ثحبلا نم  نیماع  دعب   . كرويوین ةنيدم  ىلإ  كلت  جود  توھلا  ةبرجت 

نیلقنتم  ، ريوطتلاو
لضفأ قوذتل  يقرشلا  لحاسلا  ءاحنأ  ربع  نیتيرانلا  امھیتجارد  ىلع 

نم سداسلا  يف   . نيزھاج سيركو  نايارب  حبصأ   ، جود توھلا  تابجو 
احتف  ،2001 ، ربوتكأ

نم مسالا  يتأي   . جدیلیف تسيإ  يح  يف   Crif Dogs زجود فيرك  معطم 
مسا لوقي  نأ  لواح  امدنع  موي  تاذ  نايارب  مف  نم  جرخ  يذلا  توصلا 

غضمي وھو  سيرك 
. جود توھلا 

ةعومجم نم  جود  توھ  لضفأ  ةزئاج  لانو  اًریبك  اًحاجن  زجود  فيرك  ققح 
ٍدحت ىلإ  علطتي  نايارب  ناك   ، تاونسلا رورم  عم  نكل   . ةعونتم تاروشنم 

نأ دارأ  دقل   . ديدج
امھنكل ةيادبلا  نم  كلذل  اًصخرم  زجود  فيرك  ناك   . تابورشملل ًالحم  حتفي 
ميدقت ةبرجت  ناضوخي  اناك   . ةلماك ةدافتسا  ةصخرلا  كلت  نم  ادیفتسي  مل 

نم تابورشملا 
اًقح ناجاتحي  اناك  حیحص  وحن  ىلع  رمألاب  اموقیل  امھنكل   ، رخآل تقو 
بیلحلاو هكاوفلاب  ياشلا  مدقت  ةحارتسا  امھراوجب  ناك   . ربكأ ةحاسمل 

تابوعص هجاوت  تناكو 
ىلع لوصحلا  اعاطتسا  اذإ  امھنإ  نايارب  يماحم  لاق   . لمعلا يف 

عیبلا ىلع  هثح  نم  تاونس  ثالث  دعب   . هیلإ ةصخرلا  لقن  نكمي   ، ناكملا
راجلا خضر   ، لصاوتم لكشب 

. اًریخأ
لاحمب ةئیلم  كرويوین  ةنيدم   . بعصلا ءزجلا  ىلإ  انلصو  نآلاو 

كانھ زجود  فيرك  لوح  ةینكس  تاعمجت  ةعبرأ  قاطن  يف   . تابورشملا
لوانتل ًاناكم  نیتس  نم  رثكأ 

يف  . هسفن ينكسلا  عمجتلا  يف  دوجوم  اھضعب  نإ  لب   . تابورشملا
نكل  . لور دنآ  كورلا  ىقیسوم  عباطب  لحم  نايارب  نھذ  يف  ناك   ، لصألا

. اًعفن يدجیل  نكي  مل  كلذ 
سانلا مامتھا  ریثي  ءيش   . اًزیمت رثكأ  نوكت  نأل  جاتحت  ةركفلا  تناك 



. نوثدحتي مھلعجيو 
قوس  . ةميدق فحت  عورشم  هيدل  ناك  اًقيدص  نايارب  فداص  موي  تاذ 

وكيد ترآلا  زارط  تاذ  تانازخلا  نم  ءيش  لك  عیبي  ریبك  يجراخ  لوجتم 
ةیجاجزلا نیعألا  ىلإ 

نم اًميدق  اًقینأ  فتاھ  كشك  دجو  هنإ  لجرلا  لاق   . ةوشحملا دوھفلاو 
. نايارب لحمل  ًابسانم  نوكیس  هنأ  نظيو  نيرشعلا  نرقلا  تاینیثالث 

. ةركف ناياربل  ترطخ 
ةدعاسملا ىلإ  ةفاضإلاب   . اًراجن لمعي  همع  ناك   ، ًالفط نايارب  ناك  امدنع 

معلا ىنب   ، نوراجنلا اھب  موقي  يتلا  ةداتعملا  رومألاو  لزانملا  ءانب  يف 
باوبأ اھل  وبقلا  يف  ةفرغ 

قَّشعُم بشخ  درجم   ، ةریبك ةجردب  ةیفخم  ىتح  باوبألا  نكت  مل   . ةيرس
نم تنكمت   ، حیحصلا ناكملا  ىلع  تطغض  اذإ  نكل   ، رخآ بشخ  يف 

ةحاسم ىلإ  لوخدلا 
نأ الإ   ، لخادلاب ةیفخم  ةمینغ  وأ  يرس  أبخم  كانھ  سیل   . ةیفخ نيزخت 

. اًفیطل ناك  رمألا 
. يرس تابورشم  لحمل  باب  ىلإ  فتاھلا  كشك  ليوحت  نايارب  ررق 
ًايرس ًاناكم  تلخد  كنأ  ىلإ  ریشي  لیت  تنود  زیلب  لحم  يف  ءيش  لك 
هنع تانالعإ  دجت  نلو   . عراشلا يف  هب  ةصاخ  ةتفال  دجت  نل   . اًدج اًصاخ 

يف وأ  ةینالعإلا  تاحوللا  ىلع 
لخاد يفخ  هبش  فتاھ  كشك  لالخ  نم  هل  دیحولا  لخدملاو   . تالجملا

. ریغص جود  توھ  معطم 
ةمخضلا ةياعدلا  نأب  نوقوسملا  حصني  الأ   . يقطنم ریغ  اذھ   ، عبطلاب
؟ حجانلا لمعلل  نایساسألا  نانكرلا  امھ  لھسلا  لوصولاو 

ماع 2007 هحاتتفا  ذنم  كلذ  عمو   . اًقلطم لیت  تنود  زیلب  نع  نالعإلا  متي  مل 
سانلا ىعسي  يتلا  كرويوین  ةنيدم  يف  تابورشملا  لاحم  رثكأ  دحأ  وھو 

ىلع لوصحلل 
طخ حتفُيو   ، طقف مویلا  سفن  يف  تازوجحلا  لبقتسي  وھو   . اھب زجح 

، ًالوأ يتأي  نم  ةسایسب  نكامألا  عزوتو   . طبضلاب  ، ًءاسم ةثلاثلا  يف  زجحلا 
دواعي  . ًالوأ مدخُي 

يف ةملاكملا  حاجن  لمأ  ىلع  نونجب  اًراركتو  اًرارم  مقرلا  بلط  نولصتملا 
عیمج نوكت  فصنلاو  ةثلاثلا  لولحب   . ًالوغشم طخلا  اھیف  نوكي  ةظحل ال 

. تزجُح دق  نكامألا 
لحملا لخدتل  كعادخ  لواحي  هنإ ال   . قوسلا محازي  لیت ال  تنود  زیلب  لحم 

" كسفنب اھفشتكت  ةيراجت  ةمالع   " هنإ  . رھبم ينورتكلإ  عقومب  كعانقإ  وأ 
وحن ىلع 

تابورشم ةمئاق  ءارو  ناك  يذلا  عرابلا  صخشلا   ، ناھیم میج   . يكیسالك



: لاق دقل   . هرابتعا يف  كلذ  اًعضاو  ءالمعلا  ةبرجت  ممص   ، لیت تنود  زیلب 
بیلاسأ ىوقأ  "

نم ىودع  وأ  ةیسوریف  رثكأ  ءيش  . ال  ةیصخشلا ةیصوتلا  يھ  قيوستلا 
دق يذلا  امو  هتیصوت ." لماك  هحنمو  ام  ناكم  ىلإ  كئاقدصأ  دحأ  باھذ 

نم اًزیمت  رثكأ  نوكي 
؟ فتاھ كشكل  يفلخلا  ءزجلا  لخاد  نایفتخي  نیصخش  ةدھاشم 

يف اھنإ  رارسألا : نع  اًریغص  اًرس  كیلإ   ، لعفلاب اًحضاو  رمألا  نكي  مل  اذإو 
. ةليوط ةرتفل  اًرس  لظت  بلاغلا ال 

كنم بلط  فیك  ركذت  لھ   . كعم اًرس  مھادحإ  كراش  ةرم  رخآ  يف  ركف 
؟ اھدعب تنأ  تلعف  اذام  ركذت  لھو  ؟  رمألا نع  اًقولخم  ربخت  الأ  ةيدجب 

تربخأو تبھذ  كنأ  حجرألا  ىلعف   ، سانلا مظعم  لثم  تنك  اذإ   ، اًنسح
ناك اذإ  هنأ  نیبت  دقل  يعم .) نامأ  يف  كرس   ، جرحلل يعاد  ال   ) رخآ اًصخش 

ضرتفُي ءيش  كانھ 
؟ ببسلا ام   . هنع ثيدحلل  ربكأ  لكشب  سانلا  لیمي   ، اًرس نوكي  نأ  هب 

. ةیعامتجالا ةلمعلا 
. نيرخآلا مامأ  ةدیج  ةروصب  نورھظي  مھلعجت  يتلا  ءایشألا  سانلا  كراشي 

تالمعلا نم  ديدج  عون  كس 
وأ  ، ناولألاب نومسري  اوناك  ءاوس   . ةینفلا تاعورشملا  لافطألا  بحي 
ةنقتم لیثامت  نونبي  وأ   ، ىوقملا قرولا  ىلع  ةریغصلا  ةنوركملا  نوقصلي 

ةداعإل ةلباقلا  داوملا  نم 
ًايأ نكل   . ءایشألا عنص  نع  ةمجانلا  ةداعسلاب  نوعتمتسي  مھنإف   ، ريودتلا
نولعفي لافطألا  عیمج  نأ  ودبي   ، ناكملا وأ  ةلیسولا  وأ  عورشملا  عون  ناك 

امدنع هتاذ  ءيشلا 
. نوھتني

. رخآ صخش  ىلع  هنوضرعي  مھنإ 
نع انءاقدصأ  ربخن  نحنف   . انتایح لاوط  انعم  لظت  ةیتاذلا " ةكراشملا  "
يأرلا ةلاقم  ةلئاعلا  دارفأ  ىلع  ضرعنو  سبالملا  نم  ةديدجلا  انتايرتشم 

ىلإ اھلسرنس  يتلا 
دحأ يھ  انتاربخو  انئارآو  انراكفأ  ةكراشم  يف  ةبغرلا   . ةیلحملا ةديرجلا 

تاكبشلاو يعامتجالا  لصاوتلا  لئاسو  ةیبعش  ءارو  بابسألا 
بتكي  . تنرتنإلا ىلع  ةیعامتجالا 

ىلع ةلاح  تاثيدحت  نورشنيو   ، مھيدل ةلضفملا  ءایشألا  نع  سانلا 
مھتیھارك ببس  نع  نودرغيو   ، ءادغلا ىلع  هولوانت  امع  كوبسیف 

قلع امكو   . ةیلاحلا ةموكحلل 
مویلا ةیعامتجالا  تاكبشلا  ينمدم  نأ  ودبي  ، ال  نیظحالملا نم  ریثكلا 

عم - هنوديريو هنوبحيو  هب  نوركفي  ام   - ةكراشملا نع  فقوتلا  نوعیطتسي 



. تقولا لاوط   ، عیمجلا
لثمتي هنع  سانلا  ثدحتي  امم  نم 40 % رثكأ  نأ  ثحبلا  دجو   ، ةقیقحلا يف 

تاديرغتلا فصن  يلاوح   ، لثملاب  . ةیصخشلا مھتاقالع  وأ  مھتاربخ  يف 
،" تاذلا  " ىلع زكرت 

سانلا ثدحتي  اذامل   . مھل ثدح  دق  اًئیش  وأ  نآلا  سانلا  هلعفي  ام  ةلماش 
؟ مھتاربخو مھتاھجوت  نع  ردقلا  اذھب 

. ًالعف كلذب  عتمتسن  اننأ  انلاصخ  نمف  ؛  رورغ درجم  هنوك  نم  ربكأ  رمألا 
، درافراھ ةعماج  نم  باصعألا  املاع   ، ریمات انايدو  لشتیم  نوسیج  دجو 

نع حاصفإلا  نأ 
لَّصو  ، تاساردلا ىدحإ  يف   . هرھوج يف  ٍضرُم  رمأ  تاذلا  نع  تامولعم 
امإ مھنم  ابلطو  خم  مسر  ةزھجأب  ةساردلل  نیعضاخلا  ریماتو  لشتیم 

مھئارآ ةكراشم 
رخآ صخش  تاھجوتو  ءارآ  وأ  دیلجلا )" ىلع  جلزتلا  بحأ  انأ   )" مھتاھجوتو
سفن تطَّشن  دق  ةیصخشلا  ءارآلا  ةكراشم  نأ  ادجو  ءارجلا .)" بحي  وھ  )"

ةیبرھكلا رئاودلا 
ثدحتلا نإف   ، اذل  . لاملاو ماعطلاك  تآفاكملل  بیجتست  يتلا  خملا  يف 
لوانت ةعتم  سفنب  كرعشي  دق  عوبسألا  ةياھن  ةلطع  يف  هتلعف  امع 

ةقراغ ةكعك  نم  ةیھش  ةمضق 
. ةتالوكیشلا يف 

مھنأ ةجردل  ةدشب  مھتاھجوت  ةكراشم  سانلا  بحي   ، عقاولا يف 
لشتیم بلط   ، ىرخأ ةسارد  يف   . كلذ لعفل  لاملا  عفدل  نودعتسم 

نم ددع  لامكإ  سانلا  نم  ریماتو 
رایتخا امإ  نوكراشملا  عیطتسي   . ةیساسأ رایتخا  ةمھم  يف  تارابتخالا 

بحت مك   " لثم  ) مھب قلعتم  لاؤس  ةباجإ  وأ  ةلیلق  ٍناوثل  راظتنالا 
عم هتكراشمو  ؟ )" رئاطشلا

نكل  . ةعيرسلا تارایتخالا  هذھ  نم  تائمب  نوكراشملا  ماق   . نيرخآلا
هیلع لصحي  يذلا  غلبملا  ریماتو  لشتیم  عَّون   ، اًقيوشت رثكأ  رمألا  لعجل 

رایخ رایتخا  لباقم  سانلا 
لباقم رثكأ  تاتنس  ةعضب  ىلع  نولصحي  دق  تارابتخالا  ضعب  يف   . نیعم
تاتنس ةعضب  ىلع  نولصحي  دق  اھریغ  يفو   . ٍناوث عضبل  راظتنالا  رایتخا 

رایتخا لباقم  رثكأ 
. مھب قلعتم  ءيش  نع  حاصفإلا 

ةكراشمل لاملا  نع  لزانتلل  دادعتسا  ىلع  سانلا  ناك  ؟  ةجیتنلا امو 
ةبسنب %25 لقأ  غلبم  لوبقل  دادعتسا  ىلع  اوناك   ، ماع لكشب   . مھئارآ

تناك  . مھراكفأ ةكراشمل 
مدع نم  سانلا  رظن  يف  میقأ  دحاو  تنس  ةراسخ  لباقم  مھيأر  ةكراشم 



. ةميدق ةیكولس  ةدعاقل  اًديدج  اًھجو  رھظُي  كلذ   . ٍناوث سمخل  ءيش  لعف 
ءاطعإ نم  ًالدب  امبر 

لباقم شرق  ىلع  لصحن  نأ  يغبني   ، مھراكفأ لباقم  اًشرق  سانلا 
. مھل عامتسالا 

لعجي يذلا  ام  نكل   ، مھسفنأ نع  ثدحتلا  نوبحي  سانلا  نأ  حضاولا  نم 
؟ اھریغ نم  رثكأ  مھتاربخو  مھراكفأ  ضعب  نع  نوثدحتي  سانلا 

. ةریغص ةنحاش  الراك  يتلیمز  دوقت   . ةدحاو ةقیقدل  ةبعل  يعم  بعلا 
، نھارلا تقولا  يف  نكل   ، اھنع ةریثك  ىرخأ  ءایشأ  كل  لوقأ  نأ  يننكمي 

ام رادقم  ىرأ  نأ  ديرأ 
ام  . ةریغص ةنحاش  دوقت  اھنأ  ةقیقح  ىلإ  طقف  اًدانتسا  هجاتنتسا  كنكمي 

؟ نیثالثلاو ةسماخلا  ؟  نيرشعلاو ةیناثلا  يف  يھ  لھ  ؟  الراك رمع 
يردأ ؟  نیسمخلاو ةعباسلا 

. اًسوردم اًنیمخت  عضت  نأ  لواح  نكل  لیلقلا  ىوس  اھنع  فرعت  كنأ ال 
كيدل لھ  ؟  ةضايرلا نوسرامي  لھ   ، اھيدل ناك  اذإ  ؟  لافطأ يأ  اھيدل  لھ 

؟ اھنوسرامي يتلا  ةضايرلا  ام  ةركف  ةيأ 
هنإ  . دوت يقيدص  نع  ثدحتن  انعد   ، كنھذ يف  تانیمختلا  مسرت  نأ  دعب 
ةيأ كيدل  لھ   . كوھوملا ةقيرط  ىلع  ففصم  هرعشو   . اًدج فیطل  باش 

مك ؟  هیلع وھ  امع  ةركف 
؟ قوستي نيأ  ؟  اھبحي يتلا  ىقیسوملا  عون  ام  ؟  هرمع

. ةدحاو جئاتنلا  نوكت  ام  اًمئادو  صاخشألا  تائم  عم  ةبعللا  هذھ  تبعل  دقل 
نم نیعبرألاو  ةسماخلاو  نیثالثلا  نیب  الراك  نأ  سانلا  مظعم  دقتعي 

. ًابيرقت اھرمع 
نأب نوقثاو  مھبلغأ   . ًالافطأ اھيدل  نأ  نودقتعي  %- 100 ، معن  - مھعیمجو

نأ نمخي  ًابيرقت  كلذ  دقتعي  نم  لكو   ، ةضايرلا نوسرامي  لافطألا  ءالؤھ 
يھ ةضايرلا  كلت 

. ةریغص ةنحاش  نم  كلذ  لك   . مدقلا ةرك 
نم نیثالثلاو  رشع  ةسماخلا  نیب  هنأ  ىلع  سانلا  مظعم  قفتي   . دوت نآلا 
، ةداحلا ىقیسوملا  نم  ام  اًعون  بحي  هنأ  ةیبلغألا  نمخيو   . ًابيرقت هرمع 

وأ كناب  تناك  ءاوس 
زارطلا ةقیتع  سبالم  يرتشي  هنأ  نودقتعي  ًابيرقت  عیمجلاو   . كور وأ  لاتیم 

. رعش ةفیفصت  نم  كلذ  لك   . جلزتلا / قلحزتلا رجاتم  دحأ  يف  قوستي  وأ 
ةداح ىقیسوم  ىلإ  دوت  عمتسي  نأ  ةرورضلاب  سیل   . نیحضاو نوكن  انعد 

ةثلاثلا يف  نوكي  نأ  نكمملا  نم  . Hot Topic رجتم يف  قوستي  وأ 
، هرمع نم  نیسمخلاو 

نلف  . هديري رخآ  ناكم  يأ  نم  هسبالم  يرتشيو   ، نفوھتیب ىلإ  عمتسيو 
. ونیشت ليوارس  ءارش  لواح  اذإ  لوخدلا  نم   Gap رجاتم هعنمت 



نيرشعلاو ةیناثلا  يف  نوكت  نأ  نكمملا  نم   . الراك ىلع  قبطني  هتاذ  رمألا 
نأ ىرتو  لوبطلا  ىلع  فزعتو   riot grrrl ةكرح عابتأ  نمو  اھرمع  نم 

نوبساني لافطألا 
. نیلمملا نیيزاوجربلا 

لب  . دوتو الراك  نع  ءایشألا  كلت  نمخن  مل  اننأ  وھ  دیصقلا  تیب  نكل 
ىلع لدت  تارایتخالا  نأل  ةھباشتم  تاجاتنتسا  اًعیمج  انجتنتسا  ىرحألاب 

دوقت الراك   . ةيوھلا
دوت  . مدقلا ةرك  نوبعلي  لافطأل  مأ  اھنأ  انضرتفا  كلذل   ، ةریغص ةنحاش 

ىقیسومل بحم  هنأ  انَّمخ  كلذل   ، كوھوملا ةقيرط  ىلع  هرعش  ففصي 
عضن نحن   . كنابلا

، اھنودوقي يتلا  تارایسلا  ىلع  ًءانب  نيرخآلا  نع  ةسوردم  تانیمخت 
. اھیلإ نوعمتسي  يتلا  ىقیسوملاو   ، اھنودتري يتلا  سبالملاو 

ةباعد ءاقلإ   . نورخآلا مھب  هنظي  ام  ىلع  اًضيأ  رثؤي  هنع  سانلا  ثدحتي  ام 
لك ةفرعم   . ةھيدبلا وعيرس  اننأ  نونظي  سانلا  لعجي  ةلفح  يف  ةحرم 

سمألا ةارابم  لیصافت 
. رومألاب نیملُم  وأ  ءافطل  ودبن  انلعجت  ریھاشملا  ضرع  وأ  ةریبكلا 
نودبي مھلعجت  يتلا  ءایشألا  ةكراشم  لضفت  سانلا  نأ  نم  بجع  اذل ال 
يف ركف   . نیبیئك نیحرمو ال   ، ىقمح ءایكذأو ال   ، نیلمم نییلسم ال 

. رمألا نم  رخآلا  بناجلا 
حجرألا ىلع   . لعفت مل  كنكل  ام  اًئیش  كراشت  نأ  اھیف  تركف  ةرم  رخآ  رَّكذت 
ودبت رخآ ) اًصخش  وأ  تنأ   ) كلعجیل ناك  هنأل  رمألا  نع  ثدحتت  مل  كنأ 

نحن  . ةئیس ةروصب 
ةنيدملا يف  معطم  رھشأ  يف  هیلع  انلصح  يذلا  زجحلا  نع  ثدحتن 
فقوم ىلع  لطي  هنأ  اندجوو  هانرتخا  يذلا  قدنفلا  ةصق  لھاجتنو 

يتلا اریماكلا  نع  ثدحتنو   . تارایس
Consumer Reports ةلجم يف  تاقفصلا  لضفأ  نم  تناك  يتلاو  اھانيرتشا 

لقأ رعسب  عابي  هنأ  انفشتكا  مث  هانيرتشا  يذلا  بوتباللا  ةصق  لھاجتنو 
. رخآ رجتم  يف 

سفن اھلو  ؛  دیج عابطنا  كرتل  ةیساسأ  ةادأ  يھ   ، اًذإ  ، ةیھفشلا ةياعدلا 
. تالمعلا نم  عون  ةباثمب  اھنإ   . ادارب ةبیقح  وأ  ةديدجلا  ةرایسلا  كلت  ریثأت 

. ةیعامتجا ةلمع 
، تامدخلاو تاجتنملا  ءارشل  لاملا  سانلا  مدختسي  امك  اًمامت 

نیب ةبولطملا  ةیباجيإلا  تاعابطنالا  كرتل  ةیعامتجالا  ةلمعلا  نومدختسي 
. مھئالمزو مھئاقدصأو  مھتالئاع 

ةلمع كسل  تاسسؤملاو  تاكرشلا  جاتحت  نوثدحتي  سانلا  لعجل   ، كلذل
ةدیج ةروصب  نورھظي  مھلعجت  سانلل  ةقيرط  ریفوتب  كلذو   . ةیعامتجا



نوجوري امنیب 
ىلع روثعلا  ( 1 : ) كلذ قیقحتل  قرط  ثالث  كانھ   . مھراكفأو مھتاجتنمل 
روعشلا سانلا  ءاطعإ  ( 3  ) ؛ بعللا تایلآ  نم  ةدافتسالا  ( 2  ) ؛ يلخاد زیمت 

. ةصاخلا نم  مھنأب 
يلخادلا زیمتلا 

ریغص رجتم  دنع  ةرارحلا  ديدش  موي  يف  كقيدصو  تنأ  تفقوت  كنأ  لیخت 
هب اًئیش  ديرت  كنكل  ةيزاغلا  هایملا  نم  تللم  دقل   . تابورشملا ضعب  ءارشل 

درجم سیلو  ةھكن 
كرظن تفل   ، تابورشملا ةجالث  صحفتت  امنیب   . اًشعنمو اًفیفخ  اًئیش   . ءام

ىلإ هذخأتو  هلمحت   . زاتمم  . نومیللا ةھكنب  يدرو   Snapple لبانس بورشم 
عفدل ریشاكلا 

. هنمث
نم ٍفاك  ردقب  رعشتف   . ةریبك ةفشر  ذخأتو  ءاطغلا  حتفت   ، كجورخ دعب 
ًابوتكم اًئیش  ظحالت   ، كقيدص ةرایس  بوكر  ىلع  كشوت  امنیبو   ، شاعتنالا

ءاطغ لخاد 
. لبانس

ةركلا نم  ىلعأ  ىوتسم  ىلإ  دترت  ةیجاجزلا  ةركلا  مقر 27 : ةیعقاو  ةقیقح 
. ةیطاطملا

؟ ًالعف  . بجعلل اي 
،( دتري دق  جاجزلا  نأ  ًالصأ  فرعي  ناك  نمف   ) اًدج شھدنتس  حجرألا  ىلع 

ةمولعملا هذھب  لعفتس  اذام   . كلذ دعب  هلعفتس  امیف  ةظحلل  ركف  نكل 
؟ وتلل اھتفشتكا  يتلا 

؟ كقيدص اھب  ربختس  مأ  كسفنل  اھب  ظفتحتس  لھ 
لبانس ةلاكول  يذیفنتلا  سیئرلا  ةبئان   ، نياتشنبور كرام  تناك  ماع 2002، 

. لبانس يكلھتسم  ةیلستل  ةديدج  قرط  يف  ریكفتلا  لواحت   ، ةینالعإلا
ةفورعم لبانس  تناك 

ةأرما  ، لبانس ةدیس  روصت  يتلا  زافلتلا  ىلع  ةبيرغلا  اھتانالعإب  لعفلاب 
، كرويوین ةنيدمل  ةلیقث  ةنكلب  ثدحتت  رمعلا  فصتنم  يف  طاشنلاب  ةمعفُم 

ىلع درتو  أرقت  يھو 
عَّونتو  ، لبانس يف  ةیقیقح  ةفظوم  تناك  دقل   . لبانس يبحم  تاباطخ 
ىلإ ةدعاوملاب  ةقلعتم  حئاصن  نوبلطي  صاخشأ  نم  تاباطخلا  وبتاك 

نم نوسمتلي  صاخشأ 
تناك  . نینسملا رود  ىدحإ  يف  ةرھاس  ةیسمأ  ةفاضتسا  لبانس 
سفنب ءيش  نع  ثحبت  لبانس  ةكرش  تناكو   ، اًدج ةحرم  تانالعإلا 

. ةبارغلاو ةراھملا 
ةدوجوملا ةحاسملا  نأ  ىلإ  مھدحأ  راشأ   ، قيوستلا تاعامتجا  دحأ  ءانثأ 



تحت تاباعد  عضو  لبانس  تبرج   . ةلغتسم ریغ  ةیكلم  تناك  ءاطغلا  تحت 
حاجن نود  ءاطغلا 

وھ مقر 2  صاصرلا  ملقلا  ناك  اذإ   )" ةياغلل ةئیس  تاباعدلا  تناك   . ركذُي
اذإ ةفرعم  بعصلا  نم  ناك  كلذل   ، "( مقر 2؟ لازي  اذاملف ال   ، ةیبعش رثكألا 

لشفلا ببس  ناك 
تناك نإ  اھقيرفو  نياتشنبور  تلءاست   . تاباعدلا مأ  ةیجیتارتسالا  وھ 

نم  ] نأ ةجردل  فولأم  ریغ   " ءيش  . ربكأ اًحاجن  ىقلت  دق  ةیعقاولا  قئاقحلا 
نل لبانس ] نوبرشي 

". هوفرعي نأ  نوديري  مھنأ  ًالصأ  اوفرعي  نلو  هوفرعي 
ةماعلا قئاقحلا  نم  ةليوط  ةمئاق  اھقيرفو  نياتشنبور  تزھج  كلذل 

نأ دعب  طقف  اھتيؤر  نكميو  ؛  ةیطغألا تحت  اھنوعضي  اوءدبو  ةعرابلا 
نوكلھتسملا يرتشي 

. اھوحتفيو تاجاجزلا 
عیطتست رغنكلا ال  تاناویح  نأ   ، لاثملا لیبس  ىلع  مقر 12،  ةقیقحلا  رُكذت 
يضقي يداعلا  صخشلا  نأب  مقر 73  ةقیقحلا  لوقتو   . فلخلل يشملا 

رادم ىلع  نیعوبسأ 
. ریغتت ىتح  رورملا  تاراشإ  راظتنا  يف  هتایح 

بغرت الأ  بعصلا  نم  هنأ  ةجردل  ةياغلل  ةیلسمو  ةشھدم  قئاقحلا  هذھ 
رورملا تاراشإ  راظتنا  يف  ناعوبسأ   . رخآ صخش  عم  اھتكراشم  يف 

رمأ ال هنإ  ؟  ریغتت ىتح 
يتلا ىرخألا  رومألا  يف  ركف  ؟  اذھك اًئیش  ًالصأ  نوبسحي  فیك  قدصي !

، كل قيدص  عم  لبانس  تبرشو  قبس  اذإ  تقولا ! كلذب  اھلعف  اننكمي 
ناكراشتس امكنأ  نادجتس 

حتفت امدنع  ثدحي  امك  اًمامت  ؛  اھومتدجو يتلا  قئاقحلاب  ضعبلا  امكضعب 
. ينیص معطم  يف  ةبجو  لوانت  دعب  ظحلا  تاكعك  كتلئاع 

ةفاقثلا نمض  تراص  اھنأ  ةجرد  ىلإ  ةياغلل  ةيدعم  لبانس  قئاقح  تناك 
. ةعونتملا قئاقحلا  كلت  ةینورتكلإلا  عقاوملا  تائم  لجست   . ةیبعشلا

نونانفلا اھیلع  مكھتيو 
تلعج ةجردل  ةلھذم  قئاقحلا  ضعب  تناك   . مھضورع يف  نویلزھلا 
عیطتست رغنكلا ال  تاناویح  نأ  ةركف   ، معن  ) اھتحص لوح  لداجت  سانلا 

ودبت فلخلل  يشملا 
(. ةحیحص اھنكل   ، ةياغلل ةنونجم 

ةلمنلا نأو  ؟  ماستبالا نم  رثكأ  تارعس  قرحي  سوبعلا  نأ  ملعت  لھ 
نكت مل  كنأ  حجرألا  ىلع  ؟  ةرم نیسمخ  اھنزو  قوفي  ام  لمح  عیطتست 

سانلا نكل   . فرعت
اھنأل ةھباشملا  لبانس  قئاقح  نم  اھریغو  قئاقحلا  كلت  نوكراشي 



. ةیعامتجا ةلمع  مھل  رفوي  ةزیمملا  ءایشألا  نع  ثدحتلاو   . ةزیمم
وأ  ، ةیئانثتسا وأ   ، ةفولأم ریغ  نوكت  يتلا  كلت  يھ  ةزیمملا  ءایشألا 

وأ ديدج  هنأل  اًزیمم  ءيشلا  نوكي  نأ  نكمي   . هابتنالا وأ  ةظحالملا  قحتست 
وأ هیف  غلابم  وأ  شھدم 

ةريدج اھنأ  يھ  ةزیمملا  ءایشألا  بناوج  مھأ  نكل   . اًقیش هنوك  درجمل 
ىوتسم ىلإ  دترت  ةیجاجزلا  ةركلا  نأ  ةفرعم   . هابتنالاب ةريدج   . ركذلاب

رمأ ةیطاطملا  ةركلا  نم  ىلعأ 
. هركِذ نم  كيدل  رفم  هنأ ال  ةجردل  ةظحالملاب  اًدج  ريدج 

، ودبي اھنع  ثدحتي  نم  لعجت  اھنأل  ةیعامتجا  ةلمع  ةزیمملا  ءایشألا  رفوت 
ةيویحلل اًردصم  اونوكي  نأ  سانلا  ضعب  بحي   . اًزیمت رثكأ   ، ریبك دح  ىلإ 

دحأ نكل ال   ، حرملاو
. نیبوبحم نوكن  نأ  ديرن  انعیمج   . سؤبلاو طابحإلل  اًردصم  نوكي  نأ  ديري 

اذإ  . يساسأ يناسنإ  عفاد  يھ  يعامتجالا  لوبقلا  لین  يف  ةبغرلا 
ةقیقحب مھدحأ  انربخأ 

نع مھدحأ  انربخأ  اذإ   . ةیبذاج رثكأ  ودبنس  لبانس  قئاقح  نم  ةفیطل 
. نیعئار ودبنس   ، جود توھ  معطم  لخاد  يفخم  يرس  تابورشم  لحم 

وأ صصقلا  ةكراشم 
رثكأ نودبي  سانلا  لعجت  ةیلسملا  وأ  ةديدجلا  وأ  ةیئانثتسالا  ةياعدلا 
دادزتو  ، اًحرم رثكأ  مھعم  ثدحتلا  لعجت  اھنإ   . ةیلستو ةثادحو  ةیئانثتسا 

بلط ةیلامتحا 
. ٍناث ءاقل  دعوم  ىلإ  مھتوعدو   ، ءادغلا لوانتل  مھتقفارم 

ىدحإ يف   . اًریثك ةزیمملا  ءایشألا  نع  نوثدحتي  سانلا  نأ  اًذإ  بجع  ال 
رادقم لیلحتب   ، نوتراو ةیلكب  ذاتسألا   ، راجنيإ وجارو  انأ  تمق   ، تاساردلا

يتلا ةیھفشلا  ةياعدلا 
ىلع ةفلتخملا  ةيراجتلا  تامالعلاو  تاجتنملاو  تاكرشلا  اھیلع  لصحت 

. ةيراجت ةمالعو  جتنم  مضت 6.500  ةمخض  ةمئاق  انصحف  دقو   . تنرتنإلا
ءيش لك  لمشت  تناك 

ةریغص ىرخأ  ىلإ  كوبسیفو  وجراف  زليو  لثم  ةریبك  ةيراجت  تامالع  نم 
يف رطخي  لاجم  لك  نم  . Jack Link’s رجتمو  Village Squire معاطم لثم 

. كنھذ
تالحملاو قابطألا  تافظنم  ىلإ  كعكلا  رجاتمو  ةیفرصملا  تامدخلا 

جتنم لك  زیمت  ةجرد  ريدقت  سانلا  نم  انبلط  مث   . ماسقألا ةددعتم  ىربكلا 
انللحو ةيراجت  ةمالع  وأ 

. اھیف اھتشقانم  تمت  يتلا  تارملا  ددعو  تاروصتلا  كلت  نیب  ةقالعلا 
وأ كوبسیف  لثم  اًزیمت  رثكألا  تاجتنملا  اًحضاو : يئاھنلا  جاتنتسالا  ناك 
لقألا ةيراجتلا  تامالعلا  ّيفعض  ًابيرقت  اھنع  ثدحتلا  مت  دوویلوھ  مالفأ 



وجراف زليو  لثم  اًزیمت 
رثكألا تاديرغتلا   . ةلثامم تاریثأت  ىلإ  رخآ  ثحب  لصوتو   . لونیلياتو

ةشھدلل ةراثإ  وأ  اًقيوشت  رثكألا  تالاقملاو   ، رثكأ اھتكراشم  متت  اًقيوشت 
ىلإ اھلوصو  ةیلامتحا  دادزت 

. زميات كرويوین  ةفیحص  يف  ينورتكلإلا  ديربلا  ربع  ًالاسرإ  رثكألا  ةمئاقلا 
تایتف روصي  ويدیف  نوكراشي  سانلا  لعجي  يذلا  ببسلا  زیمتلا  حضوي 

يذلا ببسلاو  ءاطخأ  ةيأ  نود  بار  يناغأ  نینغي  نھرمع  نم  ةنماثلا  يف 
يل لسرت  يتمع  لعجي 

ةفاسمل تامدصلا  صتمم  يف  قلعو   ، ةرایس هتمدص  بئذ  نع  ةصق 
نوثدحتي ءابطألا  لعجي  يذلا  ببسلا  حضوي  هنأ  امك   . اجنو  ، لیم ةئامتس 

رثكأ ىضرملا  ضعب  نع 
ریغ ةصقب  ئراوطلا  ةفرغ  ىلإ  ضيرم  اھیف  رضحي  ةرم  لك   . مھریغ نم 

يف نم  لك  اھب  عمسي   ،( ًابيرغ اًمسج  علتبا  صخشك   ) ةداتعم
قلعتملا  ) يدرولا دوكلا   . ىفشتسملا

دوكلا امنیب   ، ًابذاك اًراذنإ  ناك  اذإ  ىتح  اًمھم  اًئبن  دعي  لافطألا ) فاطتخاب 
. ةماع ةروصب  هركِذ  لَفغُي  ةیبلقلا ) ةتكسلاب  قلعتملا   ) قرزألا

نم ةعومجم  نَّیع   . تقولا رورمب  صصقلا  روطت  ةیفیك  اًضيأ  زیمتلا  ِلّكشي 
ةسارد هنأكو  ادب  امل  بالطلا  نم  اًجاوزأ  يونیلإ  ةعماج  نم  سفنلا  ءاملع 

ءادألاو طیطختلل 
مھباحطصا متو  اًعم  ةریغص  ةبجو  نوھطیس  مھنإ  بالطلل  لیق   . يعامجلا
يھطل ةمزاللا  تانوكملا  عیمج  تناك  مھمامأو   . يقیقح خبطم  ىلإ 

نم ةریبك  تایمك   . ةبجولا
ةزھاج اھعیمج   ، رضن يدرو  يربمجو   ، جزاط جاجدو   ، ةیقرولا تاوارضخلا 

. ةالقملا يف  اھعضوو  اھعیطقتل 
ىفخأ  ، جاجدلاو تاوارضخلا  طسو   . ةقیش رومألا  تحبصأ  كلذ  دعب  نكل 

! فرقلل اي   . ریصارصلا نم  - ةعزفُم اًعطق  نكل   - ةریغص ةعومجم  نوثحابلا 
بالطلا حاص 

. نوزئمشم مھو  ماعطلا  نع  اودعتباو 
حزمي ام  اًصخش  نأو  دب  هنإ ال  ةبرجتلا  دعُم  لاق   ، جرملاو جرھلا  أدھ  نأ  دعب 

مھلزانمل سانلا  لاسرإ  نم  ًالدب  نكل   . ةعرسب ةساردلا  ىغلأو  مھعم 
مھیلع حرتقا   ، اًركبم

مھراوجب ىرجُت  رمألا ) ریسیتل   ) تناك ىرخأ  ةسارد  يف  اوكراشي  نأ 
. ةرشابم

لالخ ثدح  يذلا  نع  اولئُس  كلذ  ءانثأ  نكل   ، كانھ ىلإ  مھعیمج  اوراس 
رخآلا فصنلا  لئُس  امنیب   ، مھفصن ةبرجتلا  دعُم  لأس   . ةاغلملا ةبرجتلا 

ادب صخش  ةطساوب 



(. ةیفخ ةبرجتلا  دعُم  دعاسي  عقاولا  يف  ناك  يذلاو   ) رخآ بلاط  هنأكو 
اھدرسب اوماق   ، ةصقلاب نوكراشملا  هربخي  ناك  يذلا  صخشلا  ىلع  ًءانب 
اوناك امدنع  يأ   - رخآ بلاط  ىلإ  نوثدحتي  اوناك  امدنع   . فلتخم لكشب 

باجعإلا ةراثإ  نولواحي 
اًددع رثكأو  ربكأ  ریصارصلا  تناك  - قئاقحلا ركذ  درجم  سیلو  ةیلستلاو 
لعجل لیصافتلا  يف  بالطلا  غلاب   . رثكأ ةززقم  اھلمكأب  ةبرجتلا  تناكو 

. اًزیمت رثكأ  ةصقلا 
يتلا طقرملا  نوملسلا  ةكمس  مجح  ام   . ةلثامم براجتب  اًعیمج  انررم  دقل 

تظقیتسا ةرم  مك  ؟  ودارولوك يف  دیصلل  اھیف  انبھذ  ةرم  رخآ  اھب  انكسمأ 
ةیكاب ةلفطلا  اھیف 
؟ لیللا لالخ 

عیمج ركذت  عیطتسن  طقف ال  اننإ  ؛  غلابن نأ  ًالصأ  لواحن  نحن ال  بلاغلا  يف 
لكایھب هبشأ  اھنإ   . هریفاذحب ثدح  ام  لجست  انتركاذ ال   . ةصقلا لیصافت 

روصانيدل ةیمظع 
عطقلا ضعب  نكل   ، ةیساسألا ءازجألا  انيدل   . اًعم راثآلا  ءاملع  اھعَّمج 

اًنیمخت عضن  اننإ   . عاطتسم وحن  لضفأ  ىلع  تارغثلا  كلت  ألمن  اذل   ، ةدوقفم
. اًسوردم

ةصاخ  ، رثكأ ةیلسمو  اھیف  اًغلابم  صصقلا  حبصت  ام  ًابلاغ   ، كلذ ءانثأ  نكل 
لب  ، يئاوشع لكشب  نمخن  نحن ال   . ةعومجم مامأ  سانلا  اھیكحي  امدنع 

وأ ماقرألا  لمكن 
فعاضتي  . ىقمح سیلو  ةدیج  ةروصب  رھظن  انلعجي  لكشب  تامولعملا 

نوكي نل   - لیللا لالخ  طقف  نیترم  ةلفطلا  ظقیتست  الو   . ةكمسلا مجح 
- يفكي امب  اًزیمم  كلذ 

ةمومأو ةوبأ  تاراھم  ةرم  لك  يف  رمألا  بلطتيو  تارم  عبس  ظقیتست  لب 
. مونلل اھتداعإو  اھتئدھتل  ةیلاع 

، رخآ ىلإ  صخش  نم  ةصقلا  لاقتنا  دنع   . فتاھلا ةبعل  اًریثك  هبشي  رمألا 
رثكأو رثكأ  اھزیمت  دادزيو   . ىرخأ لیصافت  مخضتتو  لیصافتلا  ضعب  طقست 

. كلذ لالخ 
اًقیش ام  اًئیش  لعجي  امیف  ریكفتلا  وھ  يلخادلا  زیمتلا  ىلع  روثعلا  حاتفم 
هنأ دحأ  نظیل  نكي  مل  ءيش  لعف  جتنملا  ناكمإب  لھ   . اًديدج وأ  اًشھدم  وأ 

نحط لثم   ) نكمم
رثكأ ةلأسملا  وأ  ةركفلا  بقاوع  لھ  )؟  كت دنیلب  لعفي  امك  فلوجلا  تارك 

؟ سانلا لیختي  دق  امم  اًفرطت 
ثدحتنل  . سانلا هفرعي  يذلا  طمنلا  رسك  يھ  ةشھدلا  ةراثإ  قرط  ىدحإ 
رفاست امدنع  عقوتت  اذام   . ةفلكتلا ةضفخنم  ةيوجلا  طوطخلا  نع  ًالثم 

ةرئاط نتم  ىلع 



ةفیفخ تابجوو   ، مالفأ ضرع  مدعو   ، ةریغص دعاقم  ؟  ةفلكتلا ةضفخنم 
طوطخ ىلع  نورفاسي  نم  نكل   . مومعلا يف  ةطیسب  تامدخو   ، ةدودحم

ةيوجلا ولب  تیج 
ىلع ةفلتخم  ةبرجتلا  نأل  ؛  رمألاب نيرخآلا  نوربخي  ام  ًابلاغ  ىلوألا  ةرملل 
تابجولل ةعونتم  تارایخو   ، حيرم ریبك  دعقم  ىلع  لصحت  ثیح   . زیمم وحن 

نم  ) ةفیفخلا
ةمدخو  ،( تاناویح لكش  ىلع  يتلا  تاشمرقملا  ىلإ   Terra Blues قئاقر
يرقبلا محللا  مادختساب   ، لثملابو  . كمامأ تبثملا  زافلتلاب  ةیناجم   DIRECTV

يبوكلا
رسكب ةجض  ميارب  يلكراب  ثدحأ   ، رالود ةئام  ةفلكتبو   ، رحبلا ناطرسو 

. نبجو محل  ةریطش  نم  سانلا  هعقوتي  ناك  ام  طمن 
ملیف دعي   . اًضيأ ةزیمم  نوكت  ام  ًابلاغ  لادجلا  عیضاومو  زاغلألا 

ردص  . جھنلا اذھ  ىلع  ةلثمألا  رھشأ  دحأ   The Blair Witch Project
يكحي ناكو  ماع 1999،  ملیفلا 

ملیف ريوصتل  دناليرام  لابج  طسو  اولوجت  نییئامنیس  بالط  ةثالث  ةصق 
مھنأ معزي  نكل   . ریلب ةرحاسلا  ىعدت  ةیلحم  ةروطسأ  نع  يقئاثو 

نيدھاشملل لیقو   ، اوفتخا
مت دق  ناكو  اھفاشتكا " دیعأ   " ةاوھ تاطقل  نم  هعیمجت  مت  ملیفلا  نأب 
كلذ ناك  اذإ  اًدكأتم  دحأ  نكي  ملو   . لبجلا كلذ  يف  مھلوجت  ءانثأ  اھريوصت 

. اًحیحص
بلطن  ، لاحلا ةعیبطب  ؟  اذھك لدجلل  ریثم  زغل  انھجاوي  امدنع  لعفن  اذام 
ةلئاھ ةجض  ملیفلا  لان  اذل   . ةباجإلا نُّیبت  ىلع  انتدعاسم  نيرخآلا  نم 

سانلا لؤاست  ببسب 
ًايرھوج اًداقتعا  ضوق  دقل  مأ ال.  ةیقیقح  ًاثادحأ  رَّوص  دق  ناك  نإ  طقف 

ءارآلا ضراعت  ىدأو   ، ةباجإلا سانلا  دارأ  اذل   ،( تارحاسلل دوجو  هنأ ال  وھو  )
نم ديزملا  ىلإ 

دیلاب ةلومحم  اریماكب  هريوصت  مغر   . اًجئار ملیفلا  تلعج  ةجضلا   . ةریحلا
رالود نویلم  نم 248  رثكأ  ملیفلا  ققح   ، ًابيرقت رالود  غلبت 35.000  ةینازیمبو 

ىوتسم ىلع 
. ملاعلا

امبر  . ءيش يأ  ىلع  قیبطتلل  لباق  هنأ  وھ  زیمتلا  يف  ام  لضفأ  نأ  الإ 
ةزیمم نوكت  نأ  راكفألا  وأ  تامدخلا  وأ  تاجتنملا  ىلع  نیعتي  هنأ  نظت 

سیل زیمتلا  نأ  ؛  اھتعیبطب
مالفأ وأ  ةینقتلا  ةیلاع  ةديدجلا  تاودألا   . جراخلا نم  هضرف  نكمي  اًئیش 
صماحم وأ  ءالمعلا  ةمدخ  تاداشرإ  نع  اھتعیبطب  اًزیمت  رثكأ  دعت  دوویلوھ 

ام  . ًالثم زبخلا 



؟ زبخ ةصمحم  يف  اًزیمم  نوكي  دق  يذلا 
ةركف وأ  جتنم  يأ  يف  يلخادلا  زیمتلا  ىلع  روثعلا  نكمملا  نم  نكل 

، كت دنیلب  ركذت  لھ   . هریغ نع  زیمتي  ءيشلا  كلذ  لعجي  امیف  ریكفتلاب 
انثدحت يتلا  تاطالخلا  ةكرش 

تعاطتسا  ، جتنملل يلخادلا  زیمتلا  ىلع  روثعلاب  ؟  ةمدقملا يف  اھنع 
دقو  . لمم ميدق  طالخ  نع  نوثدحتي  سانلا  نیيالم  لعج  ةكرشلا 

ةياعد نود  كلذ  لعف  تعاطتسا 
. اًرالود نوسمخ  اھردق  قيوست  ةینازیمبو 

مامحلا قرو  تلعج  تاونس  عضب  ذنم  يننكل   . اًزیمم ودبي  ؟ ال  مامحلا قرو 
. تالفحلا ىدحإ  يف  اھنع  ثيدحلا  راد  يتلا  عیضاوملا  رثكأ  نم  اًدحاو 

تعضو دقل  ؟  فیك
قبسي مل  ؟  دوسأ مامح  قرو   . هایملا ةرود  يف  دوسأ  مامح  قرو  ةفافل 

ددش  . اًشاقن راثأ  زیمتلا  كلذو   . لبق نم  دوسأ  مامح  قرو  ىأر  نأ  دحأل 
وأ جتنملا  يف  زیمملا  رمألا  ىلع 
. سانلا هنع  ثدحتیسو  ةركفلا 

بعللا تایلآ  نم  دِفتسا 
. ًالیم فدھلا 222  نع  ينلصفي  ناك  دقل 

لحاسلا نم  ةدوعو  ًاباھذ  ناریطلا  ةلحر  زجحأ  تنك  تاونس  عضب  ذنم 
ةياھنو  ، ربمسيد رھش  رخاوأ  يف  كلذ  ناك   . اینروفیلاك ىلإ  يقرشلا 

، ءطبب ریست  ام  اًمئاد  ماعلا 
، تنرتنإلا ىلع  تلخد   . ءاقدصألا ضعب  ةرايزل  زاتمم  تقو  هنأ  ادب  اذل 
نم صخرأ  ةرشابم  ةلحر  تدجوو   ، تارایخلا نم  ةعومجم  تحفصتو 

اي  . ةلصتملا تالحرلا 
. ةینامتئالا يتقاطب  نع  ثحبأل  تبھذو  يظح ! نسحل 

يتلا ةمكارتملا  لایمألا  طاقنب  قلعتملا  يمقر  تلخدأ  امدنع  نكل 
. اھتحت جردنأ  يتلا  يتئف  نع  تامولعم  ةشاشلا  ىلع  ترھظ   ، اھترفاس

ماعلاو  ، اًریثك ًايوج  رفاسأ  يننإ 
ىلإ لوصولل  يفكي  امب  ةدحتملا  ةيوجلا  طوطخلا  ىلع  ترفاس  يضاملا 

ةئفلا  " تدب اھیلع  لصحأ  تنك  يتلا  ايازملا  ىلإ  رظنلاب   . ىلوألا ةئفلا 
ةفیخس ةحزم  اھنأكو  ىلوألا "

كلت نع  ًالیلق  لضفأ  ةلماعمب  زیمتت  تناك  اھنكل   ، قيوستلا لوئسم  نم 
عاديإ يناكمإ  يف  ناك   . ةیحایسلا ةجردلا  يف  ةداع  اھاقلتت  يتلا 

نم ةدافتسالاو   ، ًاناجم بئاقحلا 
تایقرت ىلع  ًايرظن  لوصحلاو   ، نیقاسلل ًالیلق  رثكأ  عستم  اھب  دعاقم 
ىلع اًعقوتم  نكي  مل  كلذ  نأ  مغر   ) لامعألا لاجر  ةجردل  ةیناجم 

، للجلا رمألاب  سیل  قالطإلا .)



. ةبیقحلا عاديإ  لباقم  عفدلل  رطضأ  مل  لقألا  ىلع  يننكل 
اذإ دحاو  يوج  طخب  كسمتلل  لیمأ  يننإ   . ًالاغشنا رثكأ  ماعلا  اذھ  ناكو 
يتؤي دق  رمألا  نأكو  ادب   ، ةلاحلا هذھ  يفو   ، كلذ يتعاطتسا  يف  ناك 

تلصو دق  تنك   . هرامث
. ةيذیفنتلا ىلوألا  ةئفلا  ةیلاتلا : ةئفلا  ىلإ  ًابيرقت 

فدھلا 222 نع  ينلصفي  ناك  ًابيرقت ."  " يھ انھ  ةیحاتفملا  ةملكلا  نكل 
، اھنم ةدوعو  اینروفیلاك  ىلإ  ًاباھذ  نیترشابملا  نیتلحرلا  عم  ىتح   . ًالیم

ةیفاك لایمأ  َّيدل  نوكي  نل 
. ةيذیفنتلا ىلوألا  ةئفلا  ىلإ  لوصولل 

. ىلوألا ةئفلا  ايازم  نم  ًالیلق  لضفأ  ةيذیفنتلا  ىلوألا  ةئفلا  ايازم  تناك 
تاعاق نم  ةدافتسالاو   ، ًاناجم ةثلاث  ةبیقح  عاديإ  نم  نكمتأس  ثیح 

اذإ راطملا  يف  ةصاخ  راظتنا 
يذ نع  ٍناوث  ةدع  اًركبم  ةرئاطلا  بوكرو   ، يلود ىوتسم  ىلع  ترفاس 

. اًقح ةسامحلل  ریثم  ءيش  . ال  لبق
اھیف رفاسأل  طقف  مايأ  ةعضب  يمامأ  ناكو  فدھلا ! نم  ًابيرق  تنك  يننكل 

تناك وكسیسنارف  ناس  ىلإ  ةلحرلا  هذھ   . ةمزاللا ةیفاضإلا  لایمألا 
. ةریخألا يتصرف 

قیقحت ىلع  ةدشب  نوزكري  نيذلا  صاخشألا  هلعفي  ام  تلعف  كلذل 
ربكأ ًایلام  اًغلبم  تعفد  دقل   . قطنم الب  نوفرصتي  مھنأ  ةجردل  ام  ءيش 

. ةلصتم ةلحر  زجحل 
ریغ يرئاد  قيرط  نم  تدُع   ، ةرشابم ةلحرب  يدلب  ىلإ  ةدوعلا  نم  ًالدب 
دحلل يكالتما  طقف  نمضأل  نیتعاس  ةدمل  نطسوب  يف  اًفقوتم   ، رشابم

. ةمزاللا لایمألا  نم  ىندألا 
ماظنب يسیئر  جمانرب  لوأ  زنيالريإ  ناكيریمأ  ةيوجلا  طوطخلا  تأشنأ 
لصألا يف  هئارو  نم  ضرغلا  ناك  ماع 1981 . ةمكارتملا  لایمألا  طاقن 

ءالمعلل ةصاخ  راعسأ  ریفوت 
، مویلا  . يلاحلا زئاوجلا  ماظن  ىلإ  جمانربلا  لوحت  ام  ناعرسو   ، نیمئادلا

امدنع ةمكارتملا  لایمألا  طاقن  نوعمجي  صخش  نویلم  نم 180  رثكأ 
كلت تزفح   . نورفاسي

ندم يف  فقوتلاو  دحاو  يوج  طخل  مھئالوب  دھعتلل  سانلا  نیيالم  جماربلا 
طاقنل مھعمج  طقف  اونمضیل  ةبسانم  ریغ  تاقوأ  يف  رفسلا  وأ  ةیئاوشع 

ىلع لایمألا 
. دوشنملا يوجلا  مھطخ 

، يناجم رفس  لكش  ىلع  لایمألا  ةمیق  دادرتسا  نكمي  هنأ  ملعن  انعیمج 
نوقفني سانلا ال  مظعم   ، كلذ مغر   . ىرخأ ايازمو   ، قدانفلا يف  ةماقإو 

يتلا لایمألا 



رِّدقي  . ماع لك  دَرتسُت  لایمألا  نم  نم 10 % لقأ   ، ةقیقحلا يف   . اھنوعمجي
يف ةكورتم  ةمكارتملا  لایمألا  نم  لیم  نویليرت  براقي 10  ام  نأ  ءاربخلا 

نود  ، تاباسحلا
هنإ  . ةرم نویلم  هنم 19.4  ةدوعلاو  رمقلا  ىلإ  رفسلل  يفكي  ام   . مادختسا

. لایمألا نم  لئاھ  ردق 
لایمألا سانلا  عمجي  اًذإ  اذاملف   ، لعفلاب اھنومدختسي  اوناك ال  نإو 

؟ فغشب
. ةعتمم ةبعل  اھنأل 

ةبعل ىتح  وأ   ، ام ةضاير  وأ   ، حاولأ ةبعل  نوكت  دق   . ةلضفملا كتبعل  يف  ركف 
عتمتست وأ   ، ریتیلوس ةبعل  بحت  امبر   . فتاھلا ىلع  اًقیبطت  وأ  ةیبوساح 

وأ  ، فلوجلا بعلب 
كعاتمتسا ببس  يف  ریكفتلل  ًالبق  تفقوت  لھ   . وكودوسلا زاغلأ  قشعت 

نع فقوتلا  عیطتست  كنأكو ال  رعشت  اذامل  ؟  ةجردلا هذھل  باعلألا  كلتب 
؟ بعللا

لمشت  - جمانربلا وأ  قیبطتلا  وأ  ةبعللا  يف  لماوع  يھ  بعللا  تایلآ 
لصحت تنأف   . ةرسآو ةعتمم  اھلعجت  - ةعجارلا ةيذغتلا  تایلاوتمو  دعاوقلا 

كئادأ لباقم  طاقن  ىلع 
، وكودوسلا زاغلأ  يف  تايوتسم  كانھو   ، ریتیلوس ةبعل  يف  دیجلا 

لماوعلا هذھ   . نيردصتملا ءامسأ  لمحت  تاحول  اھب  فلوجلا  تايرابمو 
يف مھعقومب  نیبعاللا  ربخت 

نولظي سانلا  لعجت  ةدیجلا  بعللا  تایلآ   . مھئادأ نسُح  ىدمو  ةبعللا 
. ديزملا يف  اًمئاد  نیبغارو  نيزفحتمو  نیجمدنم 

اننإ  . رعاشملا يھ  سانلا  بعللا  تایلآ  اھب  زفحت  يتلا  بیلاسألا  نم 
لح لثم   ، انمدقت ىلع  سوململا  لیلدلا   . ءایشألا قیقحتب  اًعیمج  عتمتسن 

وأ ةبعص  ریتیلوس  ةبعل 
. اضرلاب رعشن  انلعجي   ، وكودوسلا زاغلأ  يف  يلاتلا  ىوتسملا  ىلإ  مدقتلا 

امدنع ةصاخ   ، ربكأ دجب  لمعلا  ىلع  ةيريدقتلا  تامالعلا  انزفحت  كلذل 
. اھقیقحت نم  برتقن 

يتلا ةیلحملا  يھاقملا  ًانایحأ  اھمدقت  يتلا  بقثلا  تاقاطب  ىلإ  رظنا 
ةدايزب  . ًاناجم دحاو  ىلع  لصحاو  ةوھقلا  نم  باوكأ  ةرشع  ِرتشا  لوقت 

تاقاطبلا عفدت   ، زیفحتلا
بوكلا نم  مھبارتقا  دنع  اًرتاوت  رثكأ  لكشب  ةوھقلا  ءارشل  ًالعف  سانلا 

. مھتزئاج لین  ةصرف  نمو  رشاعلا 
ةیصخشلا تاقالعلا  ىوتسم  ىلع  اًضيأ  انزفحت  بعللا  تایلآ  نكل 

. ةیعامتجالا ةنراقملا  عیجشتب 
ادب اًرایتخا  اوراتخي  نأ  درافراھ  ةعماج  بالط  نم  بلُط   ، تاونس عضب  ذنم 



ماعلا يف  رالود  اھیف 50.000  نوققحي  ةفیظو   ، نولضفي امھيأ  اًرشابم :
مأ رایتخالا أ ) )

رایتخالا ب)؟  ) ماعلا يف  رالود  اھیف 100.000  نوققحي  ةفیظو 
عیمجلا راتخي  نأ  دب  ؟ ال  كلذك سیلأ   ، ریكفتلل جاتحي  لاؤس ال  هنأكو  ودبي 
لصحیس رایتخالا أ،  يف   . ةدحاو ةلكشم  كانھ  تناك  نكل  رایتخالا ب. 

فعض ىلع  بالطلا 
يف  . طقف رالود  ىلع 25.000  نولصحیس  نيذلا   ، نورخآلا هیلع  لصحي  ام 

نيذلا  ، نورخآلا هیلع  لصحي  ام  فصن  ىلع  نولصحیس  رایتخالا ب، 
ىلع نولصحیس 

مھنكل  ، اًمومع رثكأ  ًالاومأ  بالطلل  ققحیس  رایتخالاف ب  اًذإ   . رالود  200.000
. مھب نیطیحملا  لك  نم  لقأ  غلبم  ىلع  نولصحیس 

؟ ةیبلغألا رایتخا  ناك  اذام 
نإو ىتح   ، نيرخآلا نم  ربكأ  غلبم  ىلع  اولصحي  نأ  اولضف  دقل  رایتخالا أ. 
نم أوسألا  رایتخالا  اوراتخا  دقل   . لقأ غلبم  ىلع  مھلوصح  ينعي  كلذ  ناك 

ةقلطملا ةیحانلا 
. ةیبسنلا ةیحانلا  نم  لضفألاو 

ةنراقم مھئادأب  نومتھي  لب   ، بسحف مھئادأ  ىوتسمب  سانلا  متھي  ال 
ايازم نم  ةفیطل  ةزیم  دعي  قئاقد  عضب  اًركبم  ةرئاطلا  بوكر   . نيرخآلاب

. ىلوألا ةئفلا  ىلإ  لوصولا 
لبق ةرئاطلا  بوكر  كل  حیتت  اھنأ  يھ  ةفیطل  ةزیم  اھلعجي  امم  ءزجو 

تقو يأ  يف  انعقومب  انربخت  اھنإ   . نابناج اھل  تايوتسملا  نأل   . نيرخآلا
كلذكو  . ةقلطملا ةیحانلا  نم 

. نيرخآلل ةبسنلاب  انعقوم  انل  حضوت 
. يمرھلا لسلستلاب  سانلا  متھي   ، ىرخألا تاناویحلا  نم  ديدعلاك  اًمامت 
وھ نم  ةفرعم  بالكلا  لواحتو  اھتناكم  رھظُت  ضورع  يف  دورقلا  كراشت 

فلتخي الو   . دئاقلا
دیلا باحصأ  وأ   ، ةعیفر ةناكم  ووذ  اننأب  روعشلا  بحن  نحنف   . اھنع رشبلا 

عیطقلل كتدایق   . اھتعیبطب ةیقئالع  ةناكملا  نكل   . عیطقلل ةداق  وأ   ، ایلعلا
دوجو بلطتت 

. نيرخآلا نم  لضفأ  ًءادأو   ، عیطق
انلعجي انئادأ  نسُح  نأل  ةیعامتجا  ةلمع  ریفوت  ىلع  بعللا  تایلآ  دعاست 

: اھوققح يتلا  ءایشألاب  رخافتلا  سانلا  بحي   . ةدیج ةروصب  رھظن 
يف ةیمقرلا  مھسیياقم 

تاجرد وأ   ، رتيوت ىلع  مھنوعباتي  نيذلا  صاخشألا  ددع  وأ   ، فلوجلا
نم ةینیتالب  ةیلادیم  ىلع  لصاح  يئاقدصأ  دحأ  . SAT رابتخا يف  مھئانبأ 

لك  . ةيوجلا اتلد  طوطخ 



نع ًاثدحتم   . كوبسیف ىلع  كلذب  يھابتلل  ةقيرط  دجي  اھیف  رفاسي  ةرم 
اًركاذ وأ   . تالدانلا ىدحإ  لزاغي  اتلد  ياكس  يدان  ةلاص  يف  هآر  صخش 

اھیلع لصح  يتلا  ةیقرتلا 
مل اذإ  اھلانت  يتلا  ةناكملا  ةدئاف  ام   ، ةياھنلا يف   . ىلوألا ةجردلل  ًاناجم 

؟ كریغ دحأ  اھب  فرعي 
. اًضيأ اتلدب  سانلا  فِّرعُي   ، رخفب هتناكم  اھیف  كراشي  ةرم  لك  نكل 
نوديري مھنأل  سانلا  ثدحتي   . ةیھفشلا ةياعدلا  بعللا  تایلآ  ززعت  اذكھو 
ةيراجتلا تامالعلا  نع  نوثدحتي  كلذ  ءانثأ  مھنكل   ، مھتازاجنإب يھابتلا 

وأ رتيوت ) وأ  اتلد  )
. اھیف اھوققح  يتلا  ( SAT رابتخا وأ  فلوجلا   ) تالاجملا

ةدیج ةبعل  ءانب 
سیياقمك تالاجملا  ضعب   . ًایمك ًءادأ  بلطتت  بعللا  تایلآ  نم  ةدافتسالا 
عیطتسي  . ةنمضم سیياقم  اھب   SAT رابتخا تاجرد  وأ  ةیمقرلا  فلوجلا 

ةيؤر ةلوھسب  سانلا 
. ةدعاسم ىلإ  ةجاحلا  نود  نيرخآلاب  مھسفنأ  ةنراقمو  مھئادأ  ىوتسم 

يھف  ، يئاقلت لكشب  كلذب  موقت  راكفألا  وأ  تاجتنملا  نكت  مل  نإ  نكل 
ىلإ اھليوحت   " ىلإ جاتحت 

مھعقوم ةفرعم  سانلل  حیتت  سیياقم  لیجست  وأ  ءاشنإ  مزلي  ثیح  ةبعل ."
دحأ يف  مھتاماھسإ  مجح  نیبُت  زومر   ، لاثملا لیبس  ىلع  ؛  ةبعللا يف 

وأ ةیعامتجالا  تايدتنملا 
. ةیمسوملا ركاذتلا  باحصأل  ةفلتخم  ناولأب  ركاذت 

لایمألا جمارب  نكت  مل   . عئار وحن  ىلع  كلذب  ةيوجلا  طوطخلا  تماق 
رثكأ ذنم  ًايراجت  رفاست  سانلا  نأ  حیحص   . ةيادبلا ذنم  ةدوجوم  ةمكارتملا 

نكل  . نرق فصن  نم 
ةيوجلا طوطخلا  لیجستب   ، ًایبسن ةبيرق  ةرتف  ذنم  ةبعل  ىلإ  لوحت  رفسلا 

رفوي كلذ  نألو   . ةجردتم تائفب  مھتأفاكمو  سانلا  اھرفاسي  يتلا  لایمألل 
، ةیعامتجا ةلمع 

. هنع ثدحتلا  سانلا  بحي 
راھشإ ىلع  سانلا  ةدعاسم  اًضيأ  لمشت  بعللا  تایلآ  نم  ةدافتسالا 

نكل  ، هئادأ نسُح  ىدم  نع  ثدحتلا  صخش  يأل  نكمي  عبطلاب   . مھتازاجنإ
نوكي نأ  لضفألا 

ريوكسروف  . نيرخآلل هيري  نأ  هنكمي  سوملم  يئرم  ماظن  كانھ 
، عقاوملا ديدحت  ةمدخ  مدقي  يذلا  يعامتجالا  لصاوتلا  عقوم   ،Foursquare

نیمدختسملل حیتي 
عقاوملا نم  اھریغو  معاطملاو  تابورشملا  لاحم  ىلإ  مھلوخد  لیجست 
يف سانلا  دعاسي  لوخدلا  لیجست   . ةلومحملا مھتزھجأ  مادختساب 



نكل  ، مھئاقدصأ ىلع  روثعلا 
خيرات ىلع  ًءانب  نیمدختسملل  ةصاخ  تاراش  اًضيأ  مدقي  ريوكسروف 

رخآ صخش  يأ  نم  رثكأ  ناكملا  سفن  ىلإ  كلوخد  لجس   . مھتالیجست
نیتس زواجتت  ةینمز ال  ةرتف  يف 

ةسمخ ىلإ  كلوخد  لجس   . عقوملا كلذل  ةدمع  كجيوتت  متیسو  اًموي 
كلت نأ  طقف  سیل   . يرث لاحر  ةراش  ىلع  لصحاو  ةفلتخم  تاراطم 

تاباسح يف  رشنُت  تاراشلا 
اھضرعي  ، ةیعامتجا ةلمع  رفوت  اھنأل  نكل   ، ريوكسروف يمدختسم 

. كوبسیف ىلع  مھتاحفص  يف  زراب  لكشب  اًضيأ  نومدختسملا 
سانلا ضرعي   ، ةینیتالبلا ةیلادیملا  ىلع  لصاحلا  يقيدصك  اًمامت 

نورشني كلذ  ءانثأ  مھنكل   . مھسفنأب نوروخف  مھنأل  وأ  يھابتلل  مھتاراش 
ةيراجتلا ةمالعلا  اًضيأ 

. ريوكسروف
تلوح دقف   . ءيش نم ال  زاجنإ  راكتبا  ةدیجلا  بعللا  تایلآ  ناكمإب  هنأ  امك 
مئادلا كدوجو  ريوكسروف  لعجو   . ةناكملل زمر  ىلإ  ءالولا  ةيوجلا  طوطخلا 

لحم يف 
مھتازاجنإ رشن  ىلع  نیبعاللا  عیجشتبو   . زیمت ةمالع  ریغص  تابورشم 

اوحرصي نأب  سانلا  عانقإ  يف  تنرتنإلا  باعلأ  عانُص  حجن   ، كوب سیف  ىلع 
لب  - ةینالع

لك ةیبوساحلا  باعلألا  بعل  يف  ةليوط  تاعاس  مھئاضقب  - اورخافتيو
. موي

ىلع اونوكي  مل  نإ  ىتح   ، ةلوھسب سانلا  اھمھفي  ةلاعفلا  ةناكملا  ةمظنأ 
سانلا مظعم  تلأس  اذإ  كنكل   ، اًدیج اًرمأ  ودبي  ةدمع  كنوك   . لاجملاب ةيارد 

مزجأ  ، عراشلا يف 
ةراش ىلع  لوصحلا  نم  أوسأ  مأ  لضفأ  كلذ  ناك  اذإ  اوفرعي  نل  مھنأ 
يتلا كلت  نم  ىرخأ  ةدحاو  ةيأ  وأ   ،Super User ةراش وأ   ،School Night

ريوكسروف اھمدقي 
. ةراش ةئام  اھددع  قوفي  يتلاو 

تاقاطبلا تناك   . اھتاذ ةلكشملا  ةینامتئالا  تاقاطبلا  تاكرش  تھجاو 
خيرات مھيدلو  ةفاثكب  نوقفني  نيذلا  صاخشألل  طقف  ةصصخم  ةیبھذلا 

امدنع نكل   . زاتمم ينامتئا 
ةقاطبلا تدقف   ، ةدصرألا عاونأ  عیمج  باحصأل  اھمدقت  تاكرشلا  تأدب 

ءايرثألا اھئالمعل  ةديدج  تارایخ  تاكرشلا  تركتبا  كلذل   . اھانعم ةیبھذلا 
ةقاطبلا قحب :

هل اھنم  يأ  نكل   . اھریغ ىرخأ  تاقاطبو   ، ةیساملاو ةیتوقایلاو  ةینیتالبلا 
مأ لضفأ  ةینیتالبلا  لھ  ؟  ةیتوقایلا مأ  ةیساملا  ةقاطبلا   ، ىلعأ ةناكم 



اذھ ؟  ةیتوقایلا نم  أوسأ 
يف ببست  ةيرصحلا  تاحلطصملاو  نداعملاو  ناولألا  نم  ریحملا  جيزملا 

نسُح ىدم  ةفرعم  سانلل  ِحتُت  ملو  كلھتسملا  ىدل  سابتلاو  ىضوف 
ةفرعمب كیھان  ؛  مھئادأ

. نيرخآلاب ةنراقم  مھاوتسم 
تاءاقللا وأ  ةیبملوألا  باعلألا  يف  مدقت  يتلا  تایلادیملاب  كلذ  نراق 

، ةیضف ةیلادیمب  زاف  هنأ  نیكراشملا  دحأ  كربخأ  اذإ   . ةیلحملا ةیضايرلا 
هؤادأ ناك  فیك  فرعتس 

ءاقللا كلذ  نع  ًابيرقت  اًئیش  فرعي  مھدحأ ال  ناك  نإ  ىتح   . طبضلاب
درجم مأ  اًمجن  كراشملا  ناك  اذإ  ام  اًروف  نمخي  نأ  هناكمإب   ، يضايرلا

. هب سأب  بعال ال 
كلت سفنب  ةیفيرعت  تامالع  ماظن  ةديدع  ةیناطيرب  رجاتم  مدختست 

وأ ءارفص  وأ  ءارمح  رئاود  نومدختسي   ، رورملا تاراشإك  اًمامت   . ةطاسبلا
ىلإ ةراشإلل  ءارضخ 

رئاطشلا  . ةفلتخملا تاجتنملا  يف  حلملاو  نوھدلاو  ركسلا  رادقم 
ءاسحلا قابطأ  امنیب  حلملا  راوجب  ءارضخ  ةرئاد  اھیلع  مويدوصلا  ةضفخنم 

. ءارمح ةرئاد  اھیلع  حلاملا 
. كلذل اًقفو  هفرصت  ةیفیك  ديدحتو  اًروف  ماظنلا  مھف  صخش  يأ  ناكمإب 

Burberry يربرب ةكرش  تأشنأ   . اًضيأ بعل  تایلآ  ةديدع  تاقباسم  نمضتت 
نع ةرابع  وھو   ،" رطملا نم  يقاولا  فطعملا  نف   " همسا ًاینورتكلإ  اًعقوم 

ةعمجُم روص 
نيروصملا ربكأ  اھطقتلا  روصلا  ضعب   . اھيدتري نم  عیمجو  يربرب  فطاعمل 
مھئاقدصأ وأ  مھسفنأل  روص  لاسرإ  اًضيأ  سانلا  ناكمإب  نكل   ، ملاعلا يف 

نودتري مھو 
رشنت  ، ًاظوظحم تناك  اذإ   . رطملا نم  يقاولا  زیمملا  يربرب  فطعم 
ةعومجم نم  اًءزج  ذئدنع  كتروص  حبصتو   . اھعقوم ىلع  كتروص  يربرب 

ةیصخش اًقاوذأ  سكعت  روص 
. ملاعلا ءاحنأ  عیمج  نم 

فوس ؟  لوألا كلعف  در  نوكیس  اذام   . عقوملل كتروص  تریتخُأ  اذإ  لیخت 
. سانلا نم  ریثكلا  لب   . طقف اًدحاو  اًصخش  سیلو  رخآ ! اًصخش  ربخت 
نیيالم يربرب  عقوم  ققح  دقف   . نیظوظحم عیمجلا  ناك  ودبي  ام  ىلعو 

ىلع ةقباسملا  تدعاسو   . ةفلتخم ةلود  ةئام  نم  رثكأ  نم  تادھاشملا 
ةبسنب %50. تاعیبملا  عفر 

روص رشن  ىلع  سانلا  عجشت  ماعطلا  تافصول  ةینورتكلإلا  عقاوملا 
عجشت نزولا  نادقف  وأ  ةقایللا  جماربو   . يئاھنلا اھلكش  يف  مھتابجول 

لبق مھل  روص  رشن  ىلع  سانلا 



دحأ نإ  لب   . مھرھظم نَّسحت  ىدم  يأ  ىلإ  نيرخآلل  اوِنّیبیل  رییغتلا  دعبو 
، هتابورشم دحأ  ىَّمس  ةمصاعلا  نطنشاو  يف  تابورشملا  لاحم 

يقيدص مساب   ، يبريإ يكاتنك 
لك ربخأ  هنأ  ةجردل  ديدش  زیمتب  رعش  دقو  يبريإ .) هتلئاع  مسا   ) برقملا

اذھ ربخ  رشن  ىلع  دعاس  كلذ  لالخو   ، بورشملا نع  مھفرعي  نم 
. ديدجلا ناكملا 

رخافتلا زئاوجلا  وملتسم  بحي   . هسفن أدبملاب  زئاوجلا  ميدقت  ةركف  لمعت 
نكل  . نوعئار مھ  مك  نيرخآلا  اوربخي  نأل  ةصرف  كلذ  مھحنمي  ثیح  ؛  اھب

مھیلع كلذ  لالخ 
. ةزئاجلا مھحنم  نَم  اوركذي  نأ 

زئافلا رایتخا   . اھسفن تيوصتلا  ةیلمع  نم  اًضيأ  ةیھفشلا  ةياعدلا  عبنت  دق 
امدنعو  . معدلا دشح  ىلع  نیقباستملا  عجشي  ماع  تيوصت  قيرط  نع 

نأ سانلا  نم  نوبلطي 
ةمالعلا وأ  جتنملاب  يعولا  نوقباستملا  اًضيأ  رشني   ، مھحلاصل توصت 
اھسفنل قيوستلا  نم  ًالدب   . ةقباسملا ىعرت  يتلا  ةردابملا  وأ  ةيراجتلا 

ةكرشلا مدختست   ، ةرشابم
. مھسفنأب اھل  نوقوسُي  زوفلا  يف  نیبغارلا  لعجتل  ةقباسملا 

سانلا ءاطعإ  ةیعامتجا : ةلمع  ریفوتل  ةثلاثلا  ةقيرطلا  ىلإ  انذخأي  اذھو 
. ةصاخلا نم  مھنأب  روعشلا 

ّةصاخلا نم  مھنأب  روعشلا  سانلا  ِطعأ 
زنیجراب ترامس  عقومل  يذیفنتلا  سیئرلا  نامشیف  نیب  حبصأ  ماع 2005، 

نم ءيش  لك  عیبي  ةضفخملا  راعسألا  وذ  قوستلا  عقوم  ناك  . SmartBargains.com
ناك  . رفسلا بئاقحو  يلزنملا  روكيدلا  ىتح  شارفلا  ةیطغأو  سبالملا 
وأ علسلا  ضعب  ةیفصت  ديرت  يتلا  تاكرشلا  اًرشابم : لمعلا  جذومن 

ىلإ اھعیبت  ةیفاضإلا  عئاضبلا 
تناك  . كلھتسملل تاقفصلا  زنیجراب  ترامس  ررميو   ، زنیجراب ترامس 

نم لقأ  بلاغلا  يف  راعسألا  تناكو   ، عئاضبلا نم  ةعونتم  ةعومجم  كانھ 
ةئزجتلاب عیبلا  رعس 

ىلإ %75. لصت  ةبسنب 
شماوھلا تناك   . اًرثعتم مدقتي  عقوملا  ناك  ماع 2007  لولحب  نكل 

مخزلا أدبو   ، ةيراجتلا ةمالعلل  سامحلا  ددبت  دقو   ، تقولا لاوط  ةضفخنم 
رشتنا دق  ناك   . وبخي

زنیجراب ترامس  أدبو   ، هتاذ لاجملا  يف  لمعت  يتلا  عقاوملا  نم  ددع  اًضيأ 
. هل نیھباشملا  نیسفانملا  نع  هسفن  زییمت  يف  ةبوعص  هجاوي 
.Rue La La ور ال ال مساب  اًديدج  اًعقوم  نامشیف  أدب  ماع  رورم  دعب 

" ةفطاخلا تاعیبملا   " ىلع زكري  ناك  هنكل   ، ةیقار ةریھش  اًعلس  مضي  ناكو 



تاقفصلا نوكت  يتلا 
ىلع مايأ  ةعضب  وأ  ةعاس  نورشعو  عبرأ  ؛  طقف دودحم  تقول  ةحاتم  اھیف 

لاجم يف  عبتملا  ةنیعلاب  عیبلا  جذومن  سفن  عقوملا  عبَّتاو   . رثكألا
لوخدلا ناك   . ةضوملا

نیمضنملا ءاضعألا  دحأ  كوعدي  نأ  دب  . ال  طقف نيوعدملل  اًحومسم 
. لعفلاب عقوملل 

يف  . ًالئاھ ًءادأ  عقوملا  ققحو   ، ئجافم لكشب  تاعیبملا  تعفترا 
ماع 2009 نیعقوملا  الك  عاب  نیب  نأ  ةجردل  اًمیظع  حاجنلا  ناك   ، ةقیقحلا

. رالود نویلم  غلبمب 350 
ةدحاو ةلیصفت  ىلإ  اًرظن   ، صاخ هجوب  رظنلل  اًتفلم  ور ال ال  حاجن  ناك 

. ةریغص
تارونتلاو نیتاسفلا  سفن   . زنیجراب ترامس  تاجتنم  سفن  عیبي  ناك  دقل 

. تانولطنبلاو ناصمقلاو  ةيذحألا  سفن   . ةیمسرلا تالُحلاو 
عقوم ىلإ  ًالمم  اًعقوم  حبصي  نأ  ضرتفملا  نم  ناك  ام  لَّوح  يذلا  امف   ، اًذإ
؟ ریثكب ربكأ  اًحاجن  ور ال ال  ققح  فیك  ؟  هیلإ لوخدلل  سانلا  محازتي 

. ةصاخلا نم  مھنأب  اًروعش  سانلا  ىطعأ  هنأل 
ظحال  ، زنیجراب ترامس  اھب  دقني  ةلیسو  ىلإ  لصوتلا  لواحي  ناك  امدنع 

ءالولا يدان   . اًرھبم اًحاجن  ققحي  عورشملا  ءازجأ  دحأ  نأ  نامشیف 
يف ءایكذألا  نیقوستملل 

ىلع لوصحلا  هب  نیكرتشملا  صاخشألل  حیتي  ناك  زنیجراب  ترامس 
تاقفص ال  . ةصاخ قوست  ةقطنم  ىلإ  لوصولاو  ةضفخم  نحش  فيراصم 

يأ اھتيؤر  عیطتسي 
قوفي ناك  هومن  نكل   ، عقوملا نم  اًریغص  اًءزج  ناك  دقل   . رخآ صخش 

. تاعقوتلا
Vente ىمسي يسنرف  موھفم  نع  نامشیف  عمس   ، هسفن تقولا  يف 
مویل ةحاتم  نوكت  تنرتنإلا  ىلع  ةفطاخ  تاعیبم   . صاخلا عیبلا  وأ   ،Privée

نامشیف ررق   . دحاو
. هعورشم ىلع  ةديرف  ةسمل  ءافضإل  ةیلاثملا  ةلیسولا  يھ  هذھ  نأ 
نم ءاكذب  دافتسا  هنأل  ةيوق  ةقالطنا  ور ال ال  قلطنا   . كلذك تناك  دقو 
عقوملا ناك   . ةفداصملا قيرط  نع  أدب  دق  كلذ  نم  ءزجو   . ةلجعلا لماع 

لك ةديدج  تاقفص  رشني 
لابقإلا ناك  ىلوألا  روھشلا  يف  نكل   . ةرشع ةيداحلا  مامت  يف  حابص 

قئاقد ثالثو  ةرشع  ةيداحلا  لولحب  هنأ  ةجردل  ریثكب  عقوتملا  نم  ىلعأ 
. ىھتنا  . دفن دق  ءيش  لك  نوكي 

، اًمامت داعیملا  يف  عقوملا  ىلع  اودجاوتي  مل  نإ  مھنأ  ءالمعلا  ملعت  كلذل 
. تاقفصلا مھتوفتس 



عیبي 40- لاز  ام  وھو   . دودحملا رفوتلا  ةركف  ىلع  ور ال ال  ظفاح   ، هومن عم 
نكت مل  نكل   ، تاعیبملا تمن  دقو   . ىلوألا ةعاسلا  يف  علسلا  نم  % 50

ىلع ديازتت  تاداريإلا 
اًحابص ةرشع  ةيداحلا  يف  راوزلا  ددع  يف  داحلا  عافترالا  ناك   . مویلا رادم 

. اًدج ةیلاع  تايوتسم  ىلإ  ةطاسبب  لصو  دق 
ءاضعأ ىطعأ  ةيوضعلا  يلماح  ىلع  رصتقملا  جذومنلا  مادختسا  نأ  امك 

لبحلا عم  لاحلا  يھ  امك  اًمامت   . ةصاخلا نم  مھنأب  روعشلا  عقوملا 
يداترم عنمي  يذلا  يلمخملا 

هنأ سانلا  ضرتفي   ، ةصاخلا يداونلا  ىلإ  لوخدلا  نم  نیيداعلا  تالفحلا 
. ًالعف هیف  بوغرم  هنأ  دب  الف   ، طقف ءاضعألل  عقوملا  ناك  اذإ 

لضفأ وحن  ىلع  هربخ  نورشني  مھنإ   . هئارفُس لضفأ  مھ  ور ال ال  ءاضعأ 
رمألا نامشیف : ركذ  امك   . هققحت نأ  ةیئاعد  ةلمح  يأ  ناكمإ  يف  ناك  امم 

لوئسم ىلإ  بھذت  ثیح   . قدانفلا يف  ةيداشرإلا  تامدخلا  هبشي 
معاطملا دحأ  مساب  كربخیف  ام  معطم  نع  لأستل  ةيداشرإلا  ةمدخلا 

هنأ وھ  انھ  ضارتفالا   . اًروف
معطملا نوكیس  حجرألا  ىلعو  ناكملا  كلذ  حارتقال  اًرجأ  ىضاقتي 

قیطت نل  ام  ناكمب  كئاقدصأ  دحأ  كاصوأ  اذإ  نكل   . ىوتسملا طسوتم 
امدنعو  . هیلإ بھذت  ىتح  راظتنالا 

برجتو  . هقدصت كنإف  ور ال ال،  برجت  نأ  يغبني  كنإ  ام  قيدص  كل  لوقي 
. عقوملا

. ءاقدصألا نیب  ةملكلا  لقانت  ةوق  ور ال ال  قلطأ 
نم ریثكلا  هيدل  ور ال ال  عقاولا  يف  نكل   ، روفلا ىلع  كلذ  حضتي  دق ال 

يذلا يرسلا  تابورشملا  لحم   ، لیت تنود  زیلب  عم  ةكرتشملا  مساوقلا 
. لصفلا ةيادب  يف  هنع  انثدحت 

نم مھنأب  روعشلا  ءالمعلا  ءاطعإل  راثئتسالاو  ةردنلا  مدختسا  امھالك 
. ةصاخلا

ةحاتم نوكت  ةردانلا  ءایشألا   . ام ءيش  نم  ضورعملا  ردقلاب  ةردنلا  قلعتت 
دویقلا وأ   ، دودحملا جاتنإلا  وأ   ، ریبكلا لابقإلا  ببسب  لقأ  لكشب 

ناكملا وأ  تقولا  ىلع  ةضورفملا 
ةسمخ هب  لیت  تنود  زیلب  يرسلا  تابورشملا  لحم   . امھیف ةرفوتملا 

تاقفص تناك   . كلذ نم  ربكأ  ددع  لوخدب  حمسي  الو  طقف  اًدعقم  نوعبرأو 
عبرأل حاتُت  ور ال ال 

. ةقیقد نیثالث  لالخ  دفني  اھضعب  نإ  لب  ؛  طقف ةعاس  نيرشعو 
ىلإ لوصولا   . فلتخم وحن  ىلع  نكل   ، رفوتلاب اًضيأ  راثئتسالا  قلعتي 

امدنع  . ةنیعم ریياعم  مھیف  رفاوتت  صاخشأل  طقف  حاتم  ةيرصحلا  ءایشألا 
، راثئتسالا يف  ركفن 



ساملاب ةعصرملا  ةعماللا  سكلور  تاعاس  ىلإ  انناھذأ  هجتت  ام  ًابلاغ 
عم اورك  تناس  ةريزج  يف  يدو  تقو  ءاضق  وأ  رالود  اھنمث 20.000  غلابلا 

نكل  . مالفألا موجن 
. ةفرعملاب اًضيأ  قلعتي  هنإ   . ریھاشملا وأ  لاملاب  طقف  قلعتي  راثئتسالا ال 
لاحلا يھ  هذھو   . اھنوفرعي صاخشأب  طابترالا  وأ  ةنیعم  تامولعم  ةفرعم 

تنود زیلب  لحم  يف 
زیلب لخدتل  اًروھشم  نوكت  نأ  كیلع  نیعتي  هنإ ال  ثیح  ور ال ال.  عقومو  لیت 

نوفرعي نم  مھ  طقف  نونیعم  صاخشأف   ، يفخم هنأل  نكل   ، لیت تنود 
الو  . هدوجوب

نيوعدملل لوخدلا  ور ال ال.  ىلإ  لوخد  ةركذت  كل  يرتشي  نأ  لاملل  نكمي 
عقوملل نیمضنملا  نیمدختسملا  دحأ  فرعت  نأ  رمألا  بلطتي  اذل   ، طقف

. لعفلاب
اھلعج قيرط  نع  راشتنالا  ىلع  تاجتنملا  نادعاسي  راثئتسالاو  ةردنلا 
ضرتفي  ، ام ءيش  ىلع  لوصحلا  بعصلا  نم  ناك  اذإ   . رثكأ ةبوغرم  ودبت 

ةرورضلاب هنأ  سانلا 
ام ًابلاغ   ، دفن دق  ناك  وأ  حاتم  ریغ  ام  ءيش  ناك  اذإ   . دھجلا قحتسي 
وھو  ) عئار هنأو  دب  الو   ، هنوبحي ةرورضلاب  نيریثكلا  نأ  سانلا  جتنتسي 

يف رثكأ  هنع  ثدحتنس  ءيش 
، ددعلا ةدودحم  نوكت  امدنع  رثكأ  يھطلا  بتك  سانلا  رِّدقي  عبارلا .) لصفلا 

ةليوطلا براوجلا  نوربتعيو   ، اًردان نوكي  امدنع  اًمعط  ذلأ  كعكلا  نودجيو 
ًایقر رثكأ 

. لقأ لكشب  ةحاتم  نوكت  امدنع 
يتلا مالفألا  ىلع  بلطلا  ةدايزل  هسفن  موھفملا  ينزيد  مدختست 

ضعبل ةیلصألا  ةخسنلا  بحست  ثیح   . نینسلا تارشع  ذنم  اھتردصأ 
ونس لثم  ةكرحتملا  موسرلا  مالفأ 

ةداعإ ررقت  ىتح  ينزيد " وبق   " يف اھعضتو  قوسلا  نم  ویكونیبو  تياو 
. نآلا ةوطخ  ذاختا  انیلع  نأب  رعشن  انلعجي  دودحملا  رفوتلا  اذھ   . اھرادصإ

دقف  ، لعفن مل  اذإ 
عضو يف  ًالصأ  ةصرفلا  هذھ  يف  بغرنل  نكن  مل  نإ  ىتح  ةصرفلا  انتوفت 

*. فلتخم
، دیكأتلاب  . ًالیحتسم هلعج  نع  فلتخي  ًابعص  لوصولا  لعج  نأ  ظحال  * 

سانلا لصاو  اذإ  نكل   ، بعص لیت  تنود  زیلب  يف  زجح  ىلع  لوصحلا 
نأو دب  لاصتالا ال 

ءاضعألل حوتفم  ور ال ال  نأ  نیح  يفو   . زجح ىلع  لوصحلا  مھل  ىنستي 
نع ءاضعألا  ریغل  ىتح  لوخدلا  حیتت  ةسایس  اًرخؤم  عضو  دق  هنأ  الإ   ، طقف

كارتشالا قيرط 



فیفخت مث  اًركبم  راثئتسالاو  ةردنلا  مادختسا   . ينورتكلإلا ديربلا  ناونعب 
. لابقإلا زيزعتل  ةعئار  ةلیسو  دعي  اًقحال  دویقلا 

ةداتعم سانلا   . لازعنا وأ  فرجعت  هنأكو  رفوتلا  دییقت  ودبي  الئل  اًضيأ  هبتنا 
ناكم ىلإ  بھذت  دق  مزاللا  نم  رثكأ  ال "  " تعمس اذإو   ، ديرت ام  لین  ىلع 

میج لماعت   . رخآ
ىطعأ ثیح  حيرص  لكشب  ةلكشملا  هذھ  عم  لیت  تنود  زیلب  يف  ناھیم 
ىلع روثعلا  مھیلع  ال"،   " لوق ىلإ  اوجاتحا  اذإ  مھنأب  هیفظومل  تامیلعت 

ال،  " اھب نولوقي  ةقيرط 
ةنماثلا يف  ةزوجحم  انيدل  نكامألا  عیمج  ال،  : " نولوقي مھنأك  نكل ."

انيدل سیل  ال،   " وأ ؟ " ةرشع ةيداحلا  نع  اذام  نكل   ، ظحلا ءوسل   ، فصنلاو
ةيراجتلا س ةمالعلا 

ةرادإ نسحب  ؟ ." اھبرجت نأ  بحت  لھ  ةيراجتلا ص،  ةمالعلا  انيدل  نكل 
. اًضيأ لیمعلا  اضر  ىلعو  ناكملا  ةیبذاج  ىلع  نوظفاحي   ، لمألا ةبیخ 

سانلا ءاطعإ  قيرط  نع  ةیھفشلا  ةياعدلا  ناززعي  راثئتسالاو  ةردنلا 
ىدل رفوتم  ریغ  ءيش  ىلع  سانلا  لصح  اذإ   . ةصاخلا نم  مھنأب  روعشلا 

نورعشي  ، نيرخآلا
جتنملاب مھباجعإ  ديزي  نل  كلذ  ببسبو   . ةیلاعلا ةناكملاو  درفتلاو  زیمتلاب 

رابخإ نأل  ؟  اذامل  . اھنع نيرخآلا  نوربخیس  لب   ، بسحف ةمدخلا  وأ 
نورھظي مھلعجي  نيرخآلا 

لصحي امدنع   . ةیعامتجا ةلمع  دعي  ةیلخاد  ةفرعم  كالتما   . ةدیج ةروصب 
ام لوأ  لعل   ، ًاليوط اھورظتنا  ةديدج  ةیجولونكت  ةادأ  ىلع  اًریخأ  سانلا 

وھ هنولعفیس 
! هیلع لوصحلا  نم  تنكمت  ام  ىلإو  َّيلإ  رظنا   . نيرخآلا مامأ  اھب  يھابتلا 
يھ تابورشملا  لاحمو  سبالملاك  طقف  ةيرصحلا  تائفلا  نأ  نظت  الئلو 

، ةصاخلا نم  مھنأب  روعشلا  سانلا  ءاطعإ  نم  ةدافتسالا  عیطتست  يتلا 
كس نع  كربخأ  ينعد 

بلقلا موحل  لمشي  اًجيزم  اًمدختسم  ةیعامتجا  ةلمعل  زدلانودكام  معطم 
. ءاعمألاو ةدعملاو 

تقال دقو   . ةرم لوأل  ستجان  كام  جاجد  ةبجو  زدلانودكام  مدق  ماع 1979، 
كلذ يف  نكل   . ةلودلا ءاحنأ  عیمج  يف  عورفلا  عیمج  اھتبلطو  ًالئاھ  ًالابقإ 

نكي مل  تقولا 
هینير ةاھطلا  سیئر  فلك  كلذل   . بلطلا ةیبلتل  مئالم  ماظن  زدلانودكام  ىدل 
مل يتلا  ظحلا  ةلیلق  عورفلا  ىلإ  هميدقتل  ديدج  رخآ  جتنم  راكتباب  دنيرآ 

جاجد ىلع  لصحت 
. زجعلا نم  مغرلا  ىلع  مھیضري  ءيش   . ٍفاك

ىلإ ةلحر  نم  هوتل  داع  دق  ناك   . بير كام  اھمسا  محل  ةریطش  دنيرآ  ركتبا 



ثیح  . ةیبونجلا تايوشملا  هتمھلأ  دقو   ، ةیبونجلا انيالوراك   ، نوتسلراشت
ةینغلا ةھكنلا  بحأ 

. زدلانودكام ةمئاقل  ةزاتمم  ةفاضإ  نوكت  دق  اھنأ  ىأرو  ةنخدملا 
لیلق ردق  عقاولا  يف  كانھ  ناك   ، مسالا هب  يحوي  ام  سكع  ىلع  نكل 

ىلع محل  ةریطف  لیخت   ، كلذ نم  ًالدب   . بير كام  يف  عولضلا  محل  نم  اًدج 
ةعومجم هبشي  لكش 

عضو  ، ءاوشلا ةصلص  فضأو   ،( دیجلا محللا  بلغأو   ) ماظعلا عزنا   . عولض
حبصیسو  ، زبخ ةحيرش  يف  كلذ  لك  عض  مث   ، تاللخمو ًالصب  هجولا  ىلع 

ًابيرقت كيدل 
. بير كام  ةریطش 

ةدیج ةیبيرجت  ةجیتن  جتنملا  ققح   ، عولضلا محل  ىلإ  هراقتفا  نع  اًدیعب 
ىلإ جتنملا  فاضأ  ام  ناعرسو  اًسمحتم  زدلانودكام  ناك   . قوسلا يف 

ءاحنأ عیمج  يف  ةمئاقلا 
. لتایس ىتح  اديرولف  نم  ناكم  لك  يف  اًحاتم  بير  كام  ناك   . ةلودلا

. عقوتملا نم  ریثكب  لقأ  تناك   ، فسأللو  . تاعیبملا ماقرأ  تتأ  كلذ  دعب  نكل 
دعب اذل   . ركذي اًعفن  ِدجت  مل  اھنكل   ، تازیمملاو جيورتلا  زدلانودكام  برج 

فقوأ تاونس  عضب 
. اھل نییكيرمألا  ثارتكا  مدع  ىلإ  اًریشم   ، بير كام  ةریطش  دادعإ 
ةدايزل ةیكذ  ةقيرط  ىلإ  زدلانودكام  لصوت   ، نامزلا نم  دقع  دعب  نكل 

ریغي مل   . ةياعدلا ىلع  لاملا  نم  ديزملا  قفني  مل   . بير كام  ىلع  بلطلا 
ىتح ریغي  مل   . رعسلا

. تانوكملا
. بسحف اًردان  جتنملا  لعج  دقل 

تالاح يفو  ؛  دودحم تقول  ةلودلا  ىوتسم  ىلع  جتنملا  دیعي  ًانایحأ  ناكف 
ام رھش  يف  همدقي  دق   . اھریغ نود  ةنیعم  عقاوم  يف  همدقي  ناك  ىرخأ 

ةنيدم عورف  يف 
يف همدقي  نيرھشب  اھدعبو   . طقف سیلجنأ  سولو  اتنالتأو  ساسناك 

. طقف ابماتو  سالادو  وغاكیش 
رھظت تأدب   . ةریطشلل نوكلھتسملا  سمحت   . ةیجیتارتسالا تحجن  دقو 

!". بير كام  دیعت   " نأ ةكرشلا  نم  بلطتل  كوب  سیف  تاعومجم 
ةریطشلا وبحم  مدختساو 

دقل  ، يظح نسحل  اي   )" ةفیفخلا ةبجولا  كلتل  مھبحب  حيرصتلل  رتيوت  عقوم 
مدختسأ يننإ ال   )" اھیلع روثعلا  مھنكمي  نيأ  ةفرعملو   ، "( بير كام  داع 

ىوس ًالعف  رتيوت 
ديدحتل اًرشؤم  أشنأ  مھدحأ  نإ  لب  اًحاتم .)" بير  كام  نوكي  ىتم  فرعأل 
نيرخآلا عم  ةریطشلا  وبحم  كراشي  ىتح  تنرتنإلا  ىلع  بير  كام  عقوم 



. اھمدقت يتلا  نكامألا 
بلقلا موحل  نم  اًجيزم  لوألا  ماقملا  يف  ربتعي  ءيش  لجأ  نم  كلذ  لك 

. ءاعمألاو ةدعملاو 
تاجتنملا عاونأ  عیمج  دیفي  دق  ةصاخلا  نم  مھنأب  روعشلا  سانلا  ءاطعإ 

اياقب نم  اًجيزم  وأ   ، اًفیطلو ًايرصع  جتنملا  نوك  نع  رظنلا  فرصب  ؛  راكفألاو
. ناویحلا ءازجأ 

سانلا ريدقت  نم  اھتاذ  دحب  ديزت  دق  ةلوھسب  حاتم  ریغ  ام  اًئیش  نأ  ةقیقح 
ةیعامتجالا ةلمعلا  نم  اودیفتسیل  نيرخآلا  نوربخي  مھلعجتو  هل 

هنأشب مھتفرعمب  ةطبترملا 
. هايإ مھكالتما  وأ 

زیفحتلا نع  ةرصتخم  ةظحالم 
ثیح  . ةیساسألا ةيروكذلا  سوقطلا  دحأ  يف  تكراش  تاونس  عضب  ذنم 

. يمھو مدق  ةرك  يرود  ىلإ  تممضنا 
ةیمسرلا ریغ  ةیلستلا  لئاسو  رھشأ  نم  ةیمھولا  مدقلا  ةرك  تحبصأ 

قيرفل اًماع  اًريدم  كنوك  هبشت  اھنإف   ، ةبعللا فرعي  نملو ال   . اكيرمأ يف 
نیيالم يضقي   . يمھو

، مھتمئاق ليدعتو   ، نیبعاللا عالطتسا  يف  ىصحت  تاعاس ال  سانلا 
. عوبسأ لك  مھئادأ  ةعباتمو 

تقولا نم  اًدج  ریثكلا  سانلا  يضقي  نأ  كحضملا  نم  هنأ  تيأر  املاطل 
ةعومجم تجاتحا  امدنع  نكل   . طقف ةدھاشملل  ةضاير  اًساسأ  دعي  امیف 

رخآ اًدرف  يئاقدصأ  نم 
َملو ال. تلق   ، بعللا ديرأ  تنك  اذإ  ينولأسو 

صحفت يف  عوبسأ  لك  تاعاس  تیضق   . ةدشب تجمدنا   ، عبطلابو
نم مھنع  عمسأ  مل  نیبعال  نع  تامولعم  ةءارقو   ، عجارملا تاصاصق 

ىلع روثعلا  ةلواحمو   ، لبق
درجمب  . دعب نورخآلا  مھرتخي  ملو  عقوتم  ریغ  اًحاجن  نوققحي  دق  نیبعال 

نم هلعفأ  مل  ءيش  وھو   ، مدقلا ةرك  عباتأ  يسفن  تدجو  مسوملا  أدب  نأ 
نكي ملو   . طق لبق 

اًقرف ال عباتأ  تنك  دقل  مأ ال.  زوفیس  يلحملا  يقيرف  ناك  اذإ  ام  ىرأل  كلذ 
ریغأو  ، لضفأ ءالب  يلبي  َّيبعال  نم  ًايأ  ققحتأو   ، ءيش يأ  اھنع  فرعأ 

. عوبسأ لك  يتمئاق 
؟ رمألا يف  ام  مھأ  فرعتأ  نكل 

. ًاناجم كلذ  لك  تلعف  دقل 
علطتأ مل  يننإ  لب   ، اھتقفنأ يتلا  تاعاسلا  لباقم  اًرجأ  دحأ  يل  عفدي  مل 

، عبطلابو  . بسحف ةعتملل  بعلن  انك  دقل   . ةجیتنلا يئاقدصأو  انأ  ىتح 
نكل  . رخافتلا قوقح 



عیمجلا ناك   ، ةیعامتجا ةلمع  دعي  نيرخآلا  نم  لضفأ  ءادأ  ميدقت  نأ  امب 
. يدام زفاح  ىتح  نود   . دیج ءادأ  ميدقتل  اًزفحتم 

. زفحتلاب اورعشیل  لباقم  يقلت  ىلإ  سانلا  جاتحي  ؟ ال  دافتسملا سردلا 
زیفحتل مھتلواحم  دنع  ةيداملا  زفاوحلاب  ءاردملا  يفتكي  ام  ًابلاغ 

ىرخأ ايازم  وأ  ام  ةيدھ   . نیفظوملا
يف ریكفتلل  ةحیحصلا  ةقيرطلا  تسیل  اھنكل   . ًالعف يدبُت  سانلا  لعجل 
رالود ةئام  مھل  تعفد  اذإ  ءاقدصألا  دحأ  نوكزیس  سانلا  بلغأ   . رمألا

سانلل مدق   . كلذ لعفل 
. ًابيرقت ءيش  يأ  نولعفیسو  ةیبھذ  ينیجروبمال  ةرایسب  زوفلل  ةصرف 

تارایس ميدقت   ، ةيداملا زفاوحلا  نم  ریثكلا  عم  لاحلا  يھ  امك  نكل 
. فلكم رمأ  ةیبھذ  ينیجروبمال 

محازت  ، ام ءيشب  مایقلل  اًرجأ  سانلل  عفدت  نأ  درجمب   ، كلذ ىلع  ةوالع 
تاجتنملاو تاكرشلا  نع  ثدحتلاب  سانلا  دعسي   . يرھوجلا مھزفاح 

نیيالمو  ، اھنوبحي يتلا 
نكل  . دحأ كلذ  ىلإ  مھعفدي  نأ  نود   ، موي لك  ًاناجم  اذھ  لعفت  سانلا 

يأ يفتخیس   ، نيرخآ ءالمع  ةیكزتل  سانلل  رجأ  عفد  ضرعت  نأ  درجمب 
مھيدل ناك  مامتھا 

ىلع ةمئاق  مأ ال  ةكراشملاب  ءالمعلا  تارارق  دوعت  نل   . ًاناجم كلذ  لعفل 
ةدوجو مجح  نوكیس   ، كلذ نم  ًالدب   . ةمدخلا وأ  جتنملاب  مھباجعإ  ىدم 

عم نیبسانتم  ةجضلا 
. هیلع نولصحیس  يذلا  لاملا 

ىلع ةیلعاف  رثكأ  دعت   ، ةیعامتجالا ةلمعلاك   ، ةیعامتجالا زفاوحلا  نإ 
لیجست لباقم  اًرجأ  نیمدختسملل  عفدي  ريوكسروف ال   . ليوطلا ىدملا 

لاحم ىلإ  مھلوخد 
لایمألا طاقن  يلماحل  تاضیفخت  مدقت  ةيوجلا ال  طوطخلاو   ، تابورشملا

ةدیج ةروصب  روھظلا  يف  سانلا  ةبغر  لالغتسا  لالخ  نم  نكل   . ةمكارتملا
ماق  ، نيرخآلا مامأ 

. ًاناجم ةیھفشلا  ةياعدلا  اورشنو  ؛  لاح ةيأ  ىلع  رومألا  كلتب  مھؤالمع 
. سأب ، ال  اًنسح ؟  لیت تنود  زیلب 

 … طقف دحاو  صخش  امبر 
ىدحإ ؟  رشتنت انراكفأو  انتاجتنم  لعجنو  ثدحتت  سانلا  لعجن  فیك 

اذل  ، دیج عابطنا  كرت  سانلا  بحي   . ةیعامتجا ةلمع  كس  يھ  لئاسولا 
انتاجتنم لعجل  جاتحن 

؟ نحطیس لھ  كت  دنیلب  تاھويدیف  ةلسلس  لثم   . كلذ قیقحتل  ةلیسو 
طوطخلا وأ  ريوكسروف  لثم   . يلخادلا زیمتلا  ىلع  روثعلا  ىلإ  جاتحن 

ةقلعتملا اھتائفو  ةيوجلا 



ور ال ال، لثم   . بعللا تایلآ  نم  ةدافتسالا  ىلإ  جاتحن   ، ةمكارتملا لایمألاب 
نم مھنأب  روعشلا  سانلا  ءاطعإل  راثئتسالاو  ةردنلا  مادختسال  جاتحن 

. ةصاخلا
. لیت تنود  زیلب  يھو  ةيادبلا  ةطقن  ىلإ  اندیعي  انسفنأ  نع  ثدحتلل  انعفاد 
، ةیعامتجالا ةلمعلا  ززعت  رارسألا  نأ  نوكردي  مھنإ   . ءایكذأ ناكملا  باحصأ 

مھنكل ال
لدانلا كیطعي   ، كتابورشم نمث  عفدت  نأ  دعب   . دحلا اذھ  دنع  نوفقوتي 

وأ رحاسل  لاصتا  ةقاطب  ًابيرقت  هبشت   ، اًمامت ءادوس   . ةریغص لمع  ةقاطب 
ىلع بوتكمو   . فارع

( رسلا ِشفُت  كلضف ال  نم   ) لیت تنود  زیلب  ةرابع  رمحألا  طخلاب  ةقاطبلا 
. فتاھ مقر  اھعمو 

ىلع ظافحلا  يف  ناكملا  باحصأ  ةبغر  ىلإ  كلذ  ادع  ام  لك  ریشي  امنیبف 
يف ؛  مھفتاھ مقر  كئاطعإ  ىلع  نوصرحي  ةبرجتلا  ةياھن  يف   ، هتيرس

. مھرس ةكراشم  تدرأ  لاح 



تازفحملا . 2
ةنماثلا نس  تحت  لافطأ  ىلإ  تاملكلا  كلت  لُق   . ينزيد تلاو  ملاع 

عیمج نم  صخش  نویلم  نم 18  رثكأ   . ةسمحتملا مھتاخرص  عمستسو 
ةنيدم نوروزي  ملاعلا  ءاحنأ 

طوبھلا نوبحي  اًنس  ربكألا  لافطألا   . ًايونس  ، اديرولف  ، ودنالروأ يھالم 
.Tower of Terror و Space Mountain لثم باعلأ  يف  بعرملا  عيرسلا 

اًنس رغصألا  امأ 
يف ایقيرفأ  راھنأ  فاشكتسا  ةجھبو  اليردنس  ةعلق  رحسب  نوعتمتسیف 

نوحفاصي امدنع  اًحرف  نورفطي  نیغلابلا  ىتح  . Jungle Cruise ةلوج
ينزيد تایصخش 

. يفوجو سوام  يكیم  لثم  ةبوبحملا 
نرقلا نم  تاینیعستلا  لئاوأ  يف  ىلوألا  يترايز  تايركذ  تلاز  ام 

يمع نباو  انأ  يرایتخا  مت  دقل   . يھجو ىلع  ةمسبلا  مسرت  نيرشعلا 
ّيرود بعلنل  روضحلا  طسو  نم 

Gilligan’s ينويزفیلتلا جمانربلل  لیثمت  ةداعإ  يف  ةنیفسلا  نابرو  ناجیلیج 
ةدایق يف  تحجن  امدنع  يھجو  ىلع  حماجلا  راصتنالا  ةرظن  . Island

تلاز ام  - ءاملا ءالد  نم  تارشع  َّيلع  تبُص  نأ  دعب   - نامألا رب  ىلإ  براقلا 
. ةلئاعلا دیلاقت  نم 

. تارسكملاو لسعلاب  سويریشت  ةبلعب  ةجھبملا  روصلا  هذھ  نراق  نآلا 
ةریھشلا ةلحنلا  ةروص  اھزیمت  يتلا  ةیكیسالكلا  راطفإلا  بوبح   ، معن

بوبح نیب  عمجت   " يتلاو
اھرابتعاب مواقي ." يذلا ال  يبھذلا  لسعلا  معطو  ةعئارلا  سويریشت 

تارسكملاو لسعلاب  سويریشت  بوبح  تلاز  ، ال  ام دح  ىلإ  ةیحص 
اھبحیل يفكي  امب  ةيركس 

ًایسیئر اًرصنع  تحبصأ  دقو   ، تايولحلاب علو  هيدل  صخش  يأو  لافطألا 
. ةیكيرمألا رسألا  نم  ديدعلا  ىدل 

لسعلاب سويریشت  مأ  ينزيد  ملاع   - نیجتنملا نيذھ  نم  يأ 
؟ كيأر يف  ةیھفشلا  ةياعدلا  نم  ربكأ  ردق  ىلع  لصحي  - تارسكملاو

هسفن فصي  يذلا  ناكملا  ؟  رحسلا ةكلمم 
؟ مالحألا هیف  ققحتت  يذلاو 

ةلماكلا نافوشلا  بوبح  نم  ةعونصملا  راطفإلا  بوبح  ؟  سويریشت مأ 
؟ لورتسیلوكلا لیلقت  ىلع  دعاست  يتلاو 

نع ثدحتلا   ، اًمومعف ؟  كلذك سیلأ   ، ينزيد ملاع  يھ  ةباجإلا   ، دیكأتلاب
اذإ  . راطفإلا ىلع  هتلوانت  ام  ةشقانم  نم  اًقيوشت  رثكأ  كانھ  كتارماغم 



ةياعدلا ءاربخ  ناك 
اذإ يرھوج  رصنع  قيوشتلا  نأ  وھف   ، ءيش يأ  ىلع  نوقفتي  ةیھفشلا 

كربختس ةیقيوستلا  ةجضلا  بتك  مظعم   . ثدحتت نأ  سانلا  نم  تدرأ 
لعفیس كلذكو   . كلذب

ةیھفشلا ةياعدلا  يرصانم  دحأ  لوقي   . يعامتجالا لصاوتلا  لئاسو  ءاربخ 
". ةلمملا تانالعإلا  وأ  تاجتنملا  وأ  تاكرشلا  نع  دحأ  ثدحتي  ال  : " نيزرابلا
نإ لوقت  يتلا  ةيرظنلا  ديؤي  نم  لك  كلذكو   . أطخ ىلع  هنإ   ، ظحلا ءوسل 

هنع انثدحت  ام  عم  ضراعتي  اذھ  نأ  نظت  الئلو   . مھألا رصنعلا  وھ  قيوشتلا 
قباسلا لصفلا  يف 

نع سانلا  ثدحتي   . ةءارقلا لصاو   ، ةیعامتجالا ةلمعلا  لوح  رودي  يذلا 
. تازفحملا ؟  ببسلا  . ينزيد ملاع  نم  رثكأ  سويریشت 

تنجيإ زاب  لوح  ةجضلا 
يف مھارن  امك  نوسيدام  ةداج  شورق  دحأ  وھ  رتلاب  فيد  نأ  دحأ  نظي  نل 

يف  - نسلا ریغص  هنإ  . Mad Men ریھشلا ينويزفیلتلا  لسلسملا 
- هرمع نم  طقف  نیعبرألا 

هتماستباو  ، راطإلا ةعیفر  هتراظنو   ، نیتمعانلا هیتنجوب   ، اًنس رغصأ  ودبيو 
. قيوستلا  ، معن  . ًایقیقح اًفغش  قيوستلاب  فوغش  هنأ  امك   . ةضيرعلا

، فيد ىلإ  ةبسنلاب 
وأ اھنوديري  ءایشأ ال  ءارشب  سانلا  عانقإل  ةلواحم  درجم  سیل  قيوستلا 

تامدخو تاجتنمل  يقیقحلا  مھسامح  نم  ةدافتسالا  وھ  لب   . اھنوجاتحي
وأ  . ةدیفم اھنأ  نوري 

. بحلا رشن  وھ  قيوستلا   . ةلیمج وأ   . ةعتمم
اًقرط نوركتبي  نيذلاو  ءالولا  وقوَسُم  مھیلع  قلطي  نمم  دحاوك  فيد  أدب 
عابو أشنأ  اھدعبو   . ةنیعم ةيراجت  ةمالعب  مھكسمتل  ءالمعلا  ةأفاكمل 

لبق نیتیجيورت  نیتلاكو 
.BzzAgent تنجيإ زاب   ، ةیلاحلا هتكرش  سیسأت 

ةعناص  ، سبیلیف ةكرش  كنأ  ضرتفنل   . تنجيإ زاب  لمع  ةقيرط  كیلإ 
ديدج جتنملا  نكل   ، ةدیج تاعیبملا   . ةیئابرھكلا ریكینوس  نانسأ  ةاشرف 

ام فرعت  سانلا ال  مظعمو 
نورشني اوءدب  نویلاحلا  ریكینوس  ءالمع   . هئارش يف  نوبغري  دق  َمل  وأ  وھ 

. نوثدحتي سانلا  نم  ديزملا  لعجو   ، رومألا عيرست  ديرت  كنكل   ، ربخلا
. تنجيإ زاب  رود  يتأي  انھو 

لیكو نم 800.000  رثكأ  لمشت  ةكبش  ةكرشلا  تعمج   ، نینسلا رم  ىلع 
تاجتنم ةبرجتو  ةفرعمب  نومتھم  مھنإ  اولاق  صاخشأ  مھو   ، تنجيإ زابل 

عونتت  . ةديدج
ةنماثلا نیب  مھمظعم   . اًریبك اًعونت  ءالكولا  لخد  تايوتسمو  نھمو  رامعأ 



مھلو  ، دیج يمیلعتلا  مھاوتسمو   ، رمعلا نم  نیسمخلاو  ةعبارلاو  رشع 
. لوقعم لخد 

نیلماع نیینھمو  لزنم  تابر  تاھمأو  نیملعم  تنجيإ  زاب  ءالكو  نیب  دجتس 
. اًضيأ نیيذیفنت  ءاسؤرو  لب  هاروتكدلا  ةداھش  ةلمحو 

زاب ىدل  ًالیكو  نوكي  نأل  حلصي  يذلا  صخشلا  عون  ام  لءاستت  تنك  اذإ 
. ماع لكشب  مھدلب  بعش  نولثمي  ءالكولا   . تنأ يھ  ةباجإلاف   ، تنجيإ
روثعلل ةریبكلا  مھتانایب  ةدعاق  فيد  قيرف  زرفي   ، ديدج لیمع  لصتي  امدنع 

ةیسفنلا وأ  ةیفارغوميدلا  تامسلل  نیبسانم  تنجيإ  زاب  ءالكو  ىلع 
ةكرش دقتعت   . ةبولطملا

نیینھملل لوألا  ماقملا  يف  قورتس  اھنانسأ  ةاشرف  نأ  سبیلیف 
ةسماخلاو نيرشعلاو  ةسماخلا  نیب  مھرامعأ  حوارتت  نيذلا  نیلوغشملا 

لحاسلا يف  نوشیعيو  نیثالثلاو 
لھ  . بلطلا تحت  فالآ  ةدع  هيدل  فيد   ، كلذ يف  ةلكشم  ؟ ال  يقرشلا

تالیكو فيد  ىدل  ؟  نانسألا ةحصب  متھت  يتلا  ةلماعلا  تاھمألا  لضفت 
. اًضيأ نھنم 

مھوعدتو اھتكبش  يف  نیبسانملا  ءالكولا  عم  تنجيإ  زاب  لصاوتت  كلذ  دعب 
لمشي ديربلا  يف  اًدرط  َقلتي  مھنم  قفاوي  نم   . ةلمحلا ىلإ  مامضنالل 

جتنملا نع  تامولعم 
ىلع  ، ریكینوس ةلمح  يف  نوكراشملا  ىقلت   . ةیناجم ةنیع  وأ  تانوبوكو 

ةرشع ةمیقب  ةيديرب  تاموصخو  ةیناجم  نانسأ  ةاشرف   ، لاثملا لیبس 
نانسأ شرفل  تارالود 

ةلمح يف  نوكراشملا  ىقلتو   . نيرخآ صاخشأل  اھحنم  كنكمي  ةیفاضإ 
تابجو لاسرإ  ةبوعصل  كلذو   . ةیناجم وكات  تانوبوك  لیب  وكات  معطم 

. ديربلا يف  اھسفن  وكاتلا 
ريراقت تنجيإ  زاب  ءالكو  مدقي   ، ةیلاتلا ةلیلقلا  رھشألا  رادم  ىلعو   ، كلذ دعب 

زاب ءالكو  نأ  كلذ  نم  مھألا   . جتنملا نأشب  اھورجأ  يتلا  تاثداحملا  فصت 
تنجيإ ال

ءایشأ ىلع  لوصحلا  ةصرف  لباقم  كلذ  نولعفي  مھنإ   . اًرجأ نوضاقتي 
مھئاقدصأ ةیقب  اھنع  عمسي  نأ  لبق  ةديدج  تاجتنم  ةفرعم  وأ  ةیناجم 

متي الو   . مھتالئاعو
، مھناھذأ يف  ةحارصب  رودي  ام  فالخ  ءيش  يأ  لوقل  اًدبأ  مھیلع  طغضلا 

مأ ال. جتنملا  مھبجعأ  ءاوس 
نم اھنإ  مھضعب  لوقي   ، تنجيإ زاب  نع  ةرم  لوأل  سانلا  عمسي  امدنع 

يف اذكھ  يوفع  لكشب  تاجتنملا  ركذت  سانلا ال   . حجنت نأ  لیحتسملا 
مھنإ  ، ةیمویلا تاثداحملا 

. ًایعیبط رمألا  ودبي  نل   . نوضرتعي



نع يعیبط  لكشب  نوثدحتي  مھنأ  سانلا  مظعم  هكردي  ام ال  نكل 
، موي لك   . تقولا لاوط  تاسسؤملاو  ةيراجتلا  تامالعلاو  تاجتنملا 

يداعلا يكيرمألا  نطاوملا  كرتشي 
لوقي ةیھفش  ةياعد  مضت  ةلصفنم  ةثداحم  ةرشع  تس  نم  رثكأ  يف 
ةيراجتلا تامالعلا  وأ  تاسسؤملا  ىدحإ  نع  ًایبلس  وأ  ًایباجيإ  اًئیش  اھیف 

. تامدخلا وأ  تاجتنملا  وأ 
انترسأ دارفأ  ربخنو   ، لمعلا يف  انئالمز  ىلع  معاطملا  حرتقن  نحنف 

. انناریجل تالوئسملا  لافطألا  تاسیلج  يكزنو   ، ةریبكلا تاضیفختلاب 
نویكيرمألا نوكلھتسملا  ركذي 

نم عونلا  اذھ   . مویلا يف  ةرم  رایلم  نم 3  رثكأ  ةنیعم  ةيراجت  تامالع 
ىلإ رركتمو  يساسأ  هنإ   . سفنتلاك نوكي  داكي  يعامتجالا  ثيدحلا 

اننأ ىتح  كردن  انلعجت  ةجرد ال 
. هب موقن 

عبرأ ةدمل  كتاثداحم  نيودت  برج   ، كسفنب لضفأ  ةركف  نيوكت  تدرأ  اذإ 
يتلا رومألا  عیمج  لجسو  ةقروو  اًملق  كعم  لمحا   . ةعاس نيرشعو 

كثيدح يف  اھیلإ  ریشت 
ثدحتت يتلا  راكفألاو  تاجتنملا  مك  نم  شھدنتس   . مویلا رادم  ىلع 

. اھنع
. اھل تممضنا   ، تنجيإ زاب  تالمح  لمع  ةیفیك  ةفرعمل  لوضفلا  عفادب 
ةلمح كلیس  ةكرش  ترجأ  امدنع  كلذل   ، ايوصلا بیلح  قاشع  نم  يننإ 

دب ناك ال   ، زوللا بیلحل 
؟) زوللا نم  بیلحلا  ىلع  لوصحلا  مھنكمي  فیك   ، اًمومع  ) . هبرجأ نأو 
ناك  . هتبرجو  ، رجتملا نم  جتنملا  ىلع  تلصحو   ، نوبوكلا تمدختساف 

. قاذملا بیط 
يف ةدشب  تبغر  يننأ  ةجردل  اًعئار  ناك  لب   ، بسحف اًدیج  جتنملا  نكي  مل 

نوبرشي نيذلا ال  يئاقدصأل  كلیس  زول  بیلح  تركذ   . هنع نيرخآلا  رابخإ 
يداعلا بیلحلا 

لعفل اًرطضم  تنك  يننأل  سیل   . مھسفنأب هوبرجیل  تانوبوك  مھتیطعأو 
. جتنملا نع  تثدحت  يننأ  نم  دكأتیل  ينبقاري  نم  كانھ  نكي  ملف   . كلذ

تببحأ ةطاسبب  يننإ 
. اًضيأ هنوبحي  دق  نيرخآلا  نأ  تيأرو  جتنملا 

ىرخألا قيوستلا  تاكرشو  تنجيإ  زاب  ةیلعاف  ببس  وھ  اًديدحت  اذھو 
ىلع ءانثلا  ىلع  سانلا  ربجت  اھنإ ال   . ةیھفشلا ةياعدلا  ىلع  دمتعت  يتلا 

. اھنوھركي يتلا  تاجتنملا 
ام  . تاثداحملا يف  عنطصم  لكشب  جتنملا  تایكزت  ماحقإب  مھعنقت  الو 
لعفلاب ثدحتت  سانلا  نأ  ةقیقح  لالغتسا  وھ  ةطاسبب  تنجيإ  زاب  هلعفت 



تامدخلاو تاجتنملا  نع 
فوسو  ، هب نوعتمتسي  اًجتنم  سانلل  مدق   . نيرخآلا عم  اھكراشتو 

. ربخلا رشن  مھرسي 
ةجض سانلا  ثدحي  اذامل 

؟ اھریغ نم  رثكأ  تاجتنملا  ضعب  لوح 
March of نيرول و فلار  لثم  ءالمعل  تالمحلا  تائم  تنجيإ  زاب  ترجأ 

ربكأ اًحاجن  تالمحلا  ضعب  تققح  . Holiday Inn Express و Dimes
ةراثإ يف  اھریغ  نم 

ةظوظحم راكفألا  وأ  تاجتنملا  ضعب  تناك  لھ  ؟  اذامل  . ةیھفشلا ةياعدلا 
سانلا تعفد  يتلا  ةنماكلا  ئدابملا  ضعب  كانھ  ناك  مأ  ؟  بسحف

ةنیعم تاجتنم  نع  ثدحتلل 
؟ اھریغ نم  رثكأ 

يل حمسو   ، رمألل فيد  سمحت   . ةباجإلا ىلإ  لصوتلل  يتدعاسم  تضرع 
اھارجأ يتلا  تالمحلا  تائم  تانایب  ىلإ  لوصولاب  زتراوش  كيرإ  يلیمزلو 

. نینسلا رم  ىلع 
نم رثكأ  ةقیشلا  تاجتنملا  نع  سانلا  ثدحتي  ةیھيدب : ةركف  ربتخن  انأدب 

فلاخت وأ  ةریثم  وأ  ةديدج  اھنأل  ةقیش  تاجتنملا  نوكت  دق   . ةلمملا كلت 
اذإ  . ام لكشب  تاعقوتلا 

مالفأ نع  اًذإ  سانلا  ثدحتي  نأو  دب  الف   ، ثدحتلل عفادلا  وھ  قيوشتلا  ناك 
. قابطألا فظنمو  سويریشت  نم  رثكأ  ينزيد  ملاعو  نشكألا 

ةلمعلاب قلعتملا  لصفلا  يف  انشقان  امك   . ًایھيدب يقطنم  اذھ 
؛ بسحف تامولعم  مھل  لقنن  ، ال  نيرخآلا ىلإ  ثدحتن  امدنع   ، ةیعامتجالا

انسفنأ نع  اًئیش  لوقن  اننإ 
انلمأ ةبیخ  نع  ربعن  وأ  ديدج  يبنجأ  ملیف  نع  سامحب  ثدحتن  امدنع   . اًضيأ

انقوذ نع  ربعن  نحنف   ، راوجلا يف  دوجوملا  يدنالياتلا  معطملا  يف 
ةیفاقثلا انتفرعمو 

ءایشأ نع  ثحبن   ، نوقیش اننأ  نورخآلا  نظي  نأ  دون  اننأ  امبو   . ةيوھطلاو
ىلإ سانلا  ةوعد  يف  بغریس  نم   ، ماع لكشبف   . مھل اھلوقن  ةقیش 

ام لك  ناك  اذإ  ام  لفح 
؟ راطفإلا بوبحو  قابطألا  فظنم  وھ  هنع  نوثدحتي 

ةشھدم تانالعإ  ةغایص  نونلعملا  لواحي  ام  ًابلاغ   ، ةركفلا هذھ  ىلع  ًءانب 
ةاشم ةقرف  دراطت  ةسرتفم  بائذ  وأ  ةصقار  دورق   . ةمداص ىتح  وأ 

تالمح موقت   . ةیقیسوم
ضعب لعجا  اھسفن : ةركفلا  ىلع  ةیسوریفلاو  ةمخضلا  قيوستلا 

اًرالود نیسمخ  ةئف  نم  اًقاروأ  نومدقيو  جاجد  ءايزأ  نودتري  صاخشألا 
اًئیش لعفا   . قافنألا ورتم  يف 



. سانلا ثدحتي  نل  الإو  قحب  اًفلتخم 
اھشقانیل ةقیش  ءایشألا  نوكت  نأ  بجي  لھ  ؟  ًالعف حیحص  اذھ  لھ  نكل 

؟ سانلا
زاب تالمح  يف  تكراش  يتلا  تاجتنملا  تائم  انذخأ   ، ةباجإلا ةفرعمل 
زاھج  . اًقیش اھنم  جتنم  لك  نوري  ىدم  يأ  ىلإ  سانلا  انلأسو  تنجيإ 

؟ مامحلل يكیتاموتوأ  فیظنت 
. ةياغلل اًقیش  ودبي  امھالك  ؟  ددجلا دیلاوملل  يرُسلا  لبحلا  ظفحت  ةمدخ 

. اًقح نیقیش  اسیل  ؟  ةففجم هكاوف  جيزمو  مف  لوسغ 
سانلا ثُّدحت  تارم  ددعو  جتنملا  قيوشت  ةجرد  نیب  ةقالعلا  انسرد  مث 

. ةلمحلا اھیف  ترج  يتلا  ةرشعلا  عیباسألا  رادم  ىلع  هنع 
نم اًردق  ةقیشلا  تاجتنملا  َقلتت  مل   . ةقالع ةيأ  كانھ  نكي  مل  نكل 

. ةلمملا كلت  نم  رثكأ  ةیھفشلا  ةياعدلا 
حلطصمل انرایتخا  امبر   . فلخلل ةوطخ  انذخأو   ، ةجیتنلا نم  انریحت 

اذل ؟  مزاللا نم  رثكأ  ماع  وأ  مھبم  موھفم  هنأل  امبر   ، اًئطاخ ناك  قيوشتلا " "
مییقت سانلا  نم  انبلط 

. ةشھدلل اھتراثإ  وأ  اھتثادح  ىدم  لثم   ، اًديدحت رثكأ  بناوج  نم  تاجتنملا 
نيزختلا بئاقح  نم  ةثادح  رثكأ  ةینورتكلإلا  نانسألا  ةاشرف  نأ  اوأرو 

نأو ؛  ةیكیتسالبلا
رثكأ ةیضايرلا  ةيذحألا  ردقب  ةحيرم  نوكتل  ةممصملا  ةیمسرلا  ةيذحألا 

. مامحلا فشانم  نم  ةشھدلل  ةراثإ 
ةشھدلا ةراثإ  وأ  ةثادحلا  ةجرد  نیب  ةقالع  دجن  مل  ةظحللا  كلت  ىتح  نكل 
ةراثإ وأ  ةثادح  رثكألا  تاجتنملا   . ةیھفشلا ةياعدلل  يلامجإلا  ردقلاو 

ىلع لصحت  مل  ةشھدلل 
. ربكأ ةجض 

دق انك   . تاجتنملا نوّمیقي  نيذلا  صاخشألا  يف  ةلكشملا  تناك  امبر 
صاخشأ ةعومجمب  اَّنعتسا  كلذل   ، تاعماج ةبلط  ةيادبلا  يف  انرتخا 

رامعألا فلتخم  مضت   ، ةديدج
. تایفلخلاو

وأ قيوشتلا  تايوتسم  نیب  ةقالع  . ال  اھلاح ىلع  جئاتنلا  تیقب   . الك
نع سانلا  اھیف  ثدحت  يتلا  تارملا  ددعو  ةشھدلا  ةراثإ  وأ  ةثادحلا 

. تاجتنملا
؟ ئطاخ لكشب  هلعفن  انك  يذلا  ام   . ًالعف نيریحتم  انك 

. ةحیحصلا ةلئسألا  حرطن  مل  ةطاسبب  اننإ   . كلذ دعب  حضتا  امك   ، ءيش ال 
ةياعدلا نیب  قرفلا 

ةرمتسملاو ةيروفلا  ةیھفشلا 
ىلع ؛  ةیمھأ تاذ  ةنیعم  بناوج  تناك  اذإ  ام  ىلع  ًابصنم  انزیكرت  ناك  دقل 



ةراثإ وأ  ةثادح  وأ  اًقيوشت  رثكألا  تاجتنملا  تناك  اذإ  ام   ، ديدحتلا هجو 
ىلع لصحت  ةشھدلل 

نأ انیلع  يغبني  ناك   ، اًعيرس انكردأ  امك  نكل   . ثيدحلا نم  ربكأ  بیصن 
. اھتیمھأ ببس  اًضيأ  سردن 

كنأ لیخت   . رمتسم رخآ  عونو   ، ةیھفشلا ةياعدلا  نم  يروف  عون  كانھ 
لھ  . ريودتلا ةداعإل  ةديدج  ةردابم  نع  ينورتكلإ  ديرب  ةلاسر  وتلل  تیقلت 

عم اھنع  ثدحتتس 
ةياھن ةلطع  يف  كتایح  كيرشل  اھركذتس  لھ  ؟  مویلا لالخ  اًقحال  كئالمز 

. ةيروفلا ةیھفشلا  ةياعدلا  يف  كراشت  تنأف   ، كلذك ناك  اذإ  ؟  عوبسألا
امدنع ثدحي  كلذو 

دعب  ، اھتبستكا ةديدج  ةمولعم  كراشت  وأ   ، ام ةبرجت  لیصافت  نع  يكحت 
. ریصق تقوب  ثدحلا  عوقو 

يتلا تاثداحملا  يطغت   ، لباقملا يف   ، ةرمتسملا ةیھفشلا  ةياعدلا 
اھتدھاش يتلا  مالفألا   . ةیلاتلا رھشألاو  عیباسألا  رادم  ىلع  اھيرجت 

اھتیضق يتلا  ةلطعلا  وأ  يضاملا  رھشلا 
. يضاملا ماعلا 

رثكأ هنیعب  عون  كانھ  نكل   ، هتمیق هل  ةیھفشلا  ةياعدلا  نم  نیعونلا  الك  نإ 
ةیھفشلا ةياعدلا  ىلع  مالفألا  دمتعت   . ةنیعم راكفأ  وأ  تاجتنمل  ةیمھأ 

ثحبت ثیح   . ةيروفلا
اًحاجن مالفألا  دحأ  ققحي  مل  نإ  كلذل   ، يروفلا حاجنلا  نع  امنیسلا  رود 
ةیئاذغلا تاجتنملا  ضرعتتو   . رخآ ءيشب  هنولدبتسي   ، لاحلا يف  اًدیج 

سفنل ةديدجلا 
أدبي مل  نإ   . ةدودحم ضرع  ةحاسم  اھيدل  ةلاقبلا  رجاتمف   . طوغضلا

للقي يذلا  ديدجلا  زبخلا  سامغ  ءارش  يف  اًروف  نوكلھتسملا 
نع رجتملا  فقوتي  دق   ، لورتسیلوكلا

ةيروفلا ةیھفشلا  ةياعدلا  ربتعت   ، تالاحلا هذھ  لثم  يف   . هب ففرألا  ديوزت 
. ةیمھألا ةغلاب 

ةیھفشلا ةياعدلا  ربتعت   ، راكفألا وأ  تاجتنملا  بلغأل  ةبسنلاب  نكل 
لعج يف  طقف  بغرت  رمنتلا ال  ةضھانم  تالمح   . اًضيأ ةمھم  ةرمتسملا 

ميدقت دعب  نوثدحتي  بالطلا 
. رمنتلا يفتخي  ىتح  اھرشن  يف  اورمتسي  نأ  مھديرت  لب   ، ةلمحلا

ةمخضلا تاشقانملا  نم  دیكأتلاب  ةديدجلا  ةسایسلا  تاردابم  دیفتست 
نكل  ، اھحارتقا دنع  رودت  يتلا 

موي ىتح  اھنع  ثدحتت  سانلا  لظت  نأ  يغبني   ، نیبخانلا يأر  ىلع  ریثأتلل 
. تاباختنالا

؟ ریصق تقوب  هعوقو  دعب  ام  ءيش  نع  ثدحتلل  سانلا  عفدي  يذلا  ام  نكل 



هنع ثدحتلا  يف  رارمتسالل  مھعفدت  يتلا  ءایشألا  سفن  يھ  لھو 
دعب روھشو  عیباسأل 

؟ كلذ
: نیتئف ىلإ  تنجيإ  زاب  تالمح  تانایب  انمسق   ، ةلئسألا هذھ  نع  ةباجإلل 
عاونأ نم  عون  لك  رادقم  انسرد  مث   . ةرمتسم ىرخأو  ةيروف  ةیھفش  ةياعد 

يذلا ةجضلا 
. ةفلتخملا تاجتنملا  هیف  تببست 

نم رثكأ  ةیھفشلا  ةياعدلا  نم  اًردق  ةقیشلا  تاجتنملا  تلان   ، انعقوت امك 
ةلمعلاب قلعتملا  لصفلا  يف  هنع  انثدحت  ام  ززعي  اذھو   . ةلمملا كلت 

ةقیشلا ءایشألا  ةیعامتجالا :
. اھنع ثدحتي  يذلا  صخشلا  ىلع  ًایباجيإ  سكعنتو  ةیلسم 

ةیھفشلا ةياعدلل  ةیلاعلا  تايوتسملاب  ظفتحت  مل  ةقیشلا  تاجتنملا  نكل 
ةياعدلا نم  ردق  ىلع  ةقیشلا  تاجتنملا  لصحت  مل   . تقولا رورمب 

نم رثكأ  ةرمتسملا  ةیھفشلا 
. ةلمملا كلت 

سأر طابر   . ةنصارقلا يز  ًايدترم  موي  تاذ  لمعلا  ىلإ  تبھذ  يننأ  لیخت 
ةعقرو  ، ةیبھذ طارقأو   ، ةليوط ءادوس  ةيردصو   ، ٍهاز رمحأ  نولب  يريرح 

. ينیع ىدحإ  يطغت 
بتكملا يف  نودوجوملا  رثرثیس  ام  ًابلاغو   . اًدج اًزیمتم  كلذ  نوكیس 
ةیمسرلا ریغ  ةعمجلا  ؟  انوج هلعفي  يذلا  اذھ  ام   )" . مویلا لاوط  هنأشب 

نكل  ، ةحيرم نوكت  نأ  ضرتفُي 
!"(. اًدج هیف  غلابم  اذھ 

ةیھفشلا ةياعدلا  نم  ریثكلا  ىلع  ةنصارقلا  يز  لصحي  دق  امنیب  نكل 
عوبسأ لك  هنع  ثدحتلا  يف  رمتست  نل  حجرألا  ىلع  سانلا  نإف   ، ةيروفلا

. نییلاتلا نيرھشلا  لالخ 
امف  ، ةرمتسملا ةیھفشلا  ةياعدلا  زفحي  ام  وھ  اًذإ  قيوشتلا  نكي  مل  نإف 

؟ ثدحتلا يف  رمتست  سانلا  لعجي  يذلا  ام  ؟  اھزفحي يذلا 
: تيوصتلا ىلإ  سرام  ىولح  حاولأ  نم 

كولسلا ىلع  تازفحملا  رثؤت  فیك 
رثكأ  ، ةرفوتم وأ   ، نھذلا يف  ةرضاح  راكفألا  ضعب  نوكت   ، ةظحل ةيأ  يف 
يتلا ةرابعلا  يف  ركفت  امبر   ، لاثملا لیبس  ىلع   ، نآلا تنأف   . اھریغ نم 

يتلا ةریطشلا  وأ  اھؤرقت 
. ءادغلا ىلع  اھتلوانت 

وأ ةضايرلا  قاشع  ًالثمف   . نمزم لكشب  ةرفوتم  نوكت  ءایشألا  ضعب 
. تقولا بلغأ  مھناھذأ  يف  ةرضاح  تاعوضوملا  كلت  نوكتس  ماعطلا 

يف رارمتساب  نوركفي  مھنإ 



اھب نوجزمي  ةفلتخم  قرط  يف  وأ   ، لضفملا مھقيرفل  ةریخألا  تایئاصحإلا 
. ةیھش قابطأ  ریضحتل  اًعم  تانوكملا 

راكفأ ةيأ  اًضيأ  ددحت  دق  ةطیحملا  ةئیبلا  يف  ةدوجوملا  تارثؤملا  نكل 
دق  ، ةقيدحلا يف  ضكرت  تنأو  اًورج  تيأر  اذإ   . انناھذأ يف  ةرضاح  نوكت 

نأ تدرأ  املاطل  كنأ  ركذتت 
معطم مامأ  نم  كرورم  ءانثأ  ينیص  ماعط  ةحئار  تممش  اذإو   . ًابلك ىنبتت 

ىلع هبلطتس  يذلا  ماعطلا  يف  ریكفتلا  أدبت  دق   ، ریغصلا ةنوركملا 
ًانالعإ تعمس  اذإو   . ءادغلا

. ةیضاملا ةلیللا  كنم  تدفن  ةيزاغلا  هایملا  نأ  ركذتت  دق   ، الوكاكوك ةكرشل 
اھلعجي امم   ، ةلصلا تاذ  راكفألا  عمسلاو  مشلاو  رصبلا  ساوح  زفحت  دق 

. نھذلا يف  ةرضاح 
يف يلمر  ئطاش  ةيؤر   . يخانملا ریغتلا  لوح  اًراكفأ  زفحي  دق  راح  موي 

. درابلا انوروك  بورشم  راكفأ  زفحت  دق  رفسلا  تالجم  ىدحإ 
نم رثكأ  بیلحلا  برشت  سانلا  مظعم   . ًايوق اًزفحم  دعي  ام  جتنم  مادختسا 
نكل  . رثكأ نایحأ  يف  نھذلا  يف  اًرضاح  بیلحلا  نوكي  اذل   ، بنعلا ریصع 

تازفحملا نوكت  دق 
يف ریكفتلل  انزفحت  ينادوسلا ال  لوفلا  ةدبز  ءانإ  ةيؤر   . كلذك ةرشابم  ریغ 

اھكيرش يف  اًضيأ  ركفن  انلعجت  لب   ، بسحف ينادوسلا  لوفلا  ةدبز 
دعت  . مالھلا  ، مئادلا

. ةلصلا تاذ  میھافملاو  راكفألاب  انركذت  ةریغص  ةیئیب  لئاسو  تازفحملا 
ةرفوتملا راكفألا  نأل  ؟  نھذلا يف  ةنیعم  راكفأ  روضح  ةیمھأ  ببس  ام 

. لمعلا ىلإ  دوقت 
اًومن  Mars سرام تايولحلا  ةكرش  تظحال  ماع 1997،  فصتنم  يف  اًميدق 
مل اھنأل  ةشھدنم  ةكرشلا  تناك   . سرام حاولأ  تاعیبم  يف  عقوتم  ریغ 

اھبولسأ ریغت 
ىلع ةیفاضإ  غلابم  قفنت  ملو   . لاكشألا نم  لكش  يأب  يقيوستلا 

عمو  . ةصاخ ةیجيورت  تالمح  ةيأ  ذفنت  ملو   ، اھراعسأ ریغت  ملو   ، ةياعدلا
ام  . تاعیبملا تعفترا  كلذ 

؟ ثدح يذلا 
يتلا فاشكتسالا  ةمھم   ، ديدحتلا هجو  ىلعو   . ببسلا تناك  اسان  ةلاكو 

. اسان اھتقلطأ 
نم ةبرتلاو  خانملاو  يوجلا  فالغلا  نم  تانیع  عمجل  ةَّدعم  ةمھملا  تناك 

تارالودلا نیيالمو  دادعإلا  نم  تاونس  ةمھملا  تقرغتسا   . رواجم بكوك 
طبھ امدنعو   . اھليومتل

، هلمكأب ملاعلا  رھبنا   ، يئاضفلا حطسلا  كلذ  ىلع  اًریخأ  رابسملا 
. اسان راصتنا  مالعإلا  لئاسو  عیمج  تروصو 



.(Mars  ) خيرملا بكوك  ؟  فاشكتسالا ةمھم  ةھجو  تناك  نيأ  ىلإو 
، سرام نیلكنارف   ، ةكرشلا سسؤم  مساب  سرام  حاولأ  تیمُس  دقل 
ةباثمب لمع  بكوكلا  هلان  يذلا  يمالعإلا  مامتھالا  نكل   . بكوكلا سیلو 

سانلا رَّكذ  زفحم 
Sunny تابورشم عانص  أدبي  نأ  يغبني  امبر   . تاعیبملا عَفرو  ىولحلاب 

. سمشلا فاشكتسا  ىلع  اسان  عیجشت  يف   Delight
رفینیجو زفيرجراھ  دیفيدو  ثرون  نايردأ  نویقیسوملا  نوثحابلا  سرد 
رجاتملا يف  يئارشلا  كولسلا  ىلع  تازفحملا  ریثأت  ةیفیك  كيردنكام 

فرعتأ  . عسوأ قاطن  ىلع  ةریبكلا 
قوستت امنیب  اھیلإ  عامتسالا  ىلع  تدتعا  يتلا  كلت  كازوم  ىقیسوم 
كيردنكامو زفيرجراھو  ثرون  اھلدبتسا  دقل   ، اًنسح ؟  ةلاقبلا رجاتم  يف 

لود نم  ىقیسومب  ةسلخ 
يف اولغشو  ةیسنرف  ىقیسوم  مايألا  ضعب  يف  اولغش  دقف   . ةفلتخم
يسنرف ىھقم  جراخ  هعامس  عقوتت  دق  ام  ؛  ةیناملأ ىقیسوم  ىرخأ  مايأ 

امو نیسلا  رھن  فافض  ىلع 
علسلا عاونأ  اونراق  مث   . تسفربوتكوأ ناجرھم  يف  هعامس  عقوتت  دق 

. سانلا اھارتشا  يتلا 
اًعلس نئابزلا  بلغأ  ىرتشا   ، لمعت ةیسنرفلا  ىقیسوملا  تناك  امدنع 

بلغأ ىرتشا   ، لمعت ةیناملألا  ىقیسوملا  تناك  امدنعو   . ةیسنرف
زیفحتب  . ةیناملأ اًعلس  نئابزلا 

ىلع ىقیسوملا  ترثأ   ، ةفلتخم لود  يف  ریكفتلل  نیكلھتسملا 
راكفألا كلتو   ، لودلا كلتب  ةطبترملا  راكفألا  ترفو  ىقیسوملا   . تاعیبملا

. كولسلا ىلع  رثؤت  تحار  ةرفوتملا 
ةیفیك لوح  ةسارد  زنومیسزتیف  نيرج  ةیسفنلا  ةملاعلاو  انأ  تيرجأ 

بعصلا نم   . تاوارضخلاو ةھكافلا  نم  ديزملا  لوانت  ىلع  سانلا  عیجشت 
ةیئاذغلا تاداعلا  عیجشت 

ةھكافلا نم  ديزملا  لوانت  مھیلع  يغبني  هنأ  سانلا  بلغأ  كردي   . ةیحصلا
نكل  . اھنم ديزملا  لوانت  يوني  هنإ  لوقیس  مھبلغأ  نإ  لب   . تاوارضخلاو

نیحي امدنع  ام  ةقيرطب 
قابطأ ىلع  وأ  قوستلا  تابرع  يف  تاوارضخلاو  ةھكافلا  عضو  تقو 

مھتدعاسمل تازفحملا  مدختسن  نأ  انركف  اذل   . سانلا ىسنت   ، ماعطلا
. ركذتلا ىلع 

لك هنولوانتي  امع  ريرقت  ميدقتل  اًرالود  نيرشع  ىلع  بالطلا  ضعب  لصح 
ةصاخلا ةرواجملا  ماعطلا  ةعاق  يف  ءاشعلاو  ءادغلاو  راطفإلا  ىلع  موي 

نم ءاعو  نینثالا :  . مھب
يمورلا كيدلا  محلب  اینازاللا  نم  ناتصح   ،Frosted Flakes راطفإلا بوبح 



خنابس عم  اًئیطب  ًایھط  وھطم  محل  ةریطش   ، يبناج ةطلس  قبط  عم 
سطاطب عباصأو 

قبط  ، تياربس عم  قناقنلاب  ازتیب   ، زوجلاو ةھكافلاب  يدابز  ءاثالثلا :  . ةیلقم
. يربمجلاب يدناليات  زرأ  ةيرعش 

بالطلا نم  بلُط   ، ةساردلل نینیعملا  نیعوبسألا  فصتنم  يف 
مھنم بلُطو   . فلتخم ثحابل  ةلص  تاذ  ریغ  ةبرجت  تدب  امیف  ةكراشملا 

راعش نأشب  ةعجار  ةيذغت  ميدقت 
، راعشلل مھركذت  نم  دكأتللو   . تاعماجلا بالط  فدھتسي  ةماعلا  ةحصلل 

طوطخو ناولأب  اًعوبطم   ، ةرم نيرشع  نم  رثكأ  مھمامأ  هضرع  مت 
. ةفلتخم

سمخ لوانت   ، ةیحص ةایح  شِع   " راعش ىلوألا  بالطلا  ةعومجم  تأر 
راعش ىرخألا  ةعومجملا  تأرو  موي ." لك  تاوارضخلاو  ةھكافلا  نم  تابح 

ةعاق يف  ةینیص  لك  "
". موي لك  تاوارضخلاو  ةھكافلا  نم  تابح  سمخ  ىلإ  جاتحت  ماعطلا 

، تاوارضخلاو ةھكافلا  نم  ديزملا  لوانت  ىلع  سانلا  نيراعشلا  الك  عجش 
ةینیصلا راعش  نكل 

مرحلا يف  نوشیعي  بالطلا  ناك   . زفحم مادختسا  عم  كلذ  لعف 
يتلا ماعطلا  تالاص  يف  هماعط  لوانتي  مھنم  ديدعلا  ناكو   ، يعماجلا

نأ اندرأ  اذل   . يناوصلا مدختست 
مادختساب يحص  يئاذغ  كولس  زیفحت  انناكمإ  يف  ناك  اذإ  ام  ىرن 

. راعشلاب بالطلا  ریكذتل  ماعطلا  ةرجح  ةینیص 
هتیبذاج اوردقو  لذتبم "  " هنإ اولاق  ثیح   . انبالط ةینیصلا  راعش  بجعي  مل 

. ًالومش رثكألا  ةیحص " ةایح  شِع   " راعش ةیبذاج  فصن  نم  لقأ  اھنأب 
، كلذ ىلع  ةوالع 

يصخشلا مھكالھتسا  ىلع  رثؤیس  راعشلا  ناك  نإ  مھلاؤس  دنع 
" ةینیصلا  " راعش اوأر  نيذلا  بالطلا  ةباجإ  تناك   ، تاوارضخلاو ةھكافلل 

. يفنلا ىلإ  ریبك  لكشب  لیمت 
بالطلا  . ةشھدم تاریثأتلا  تناك   ، يلعفلا كولسلا  صخي  امیف  نكل 
مھتاداع اوریغي  مل  ًالومش  رثكألا  ةیحص " ةایح  شِع   " راعش اوأر  نيذلا 

بالطلا نكل   . ةیئاذغلا
تايرتیفاكلا يف  يناوصلا  اومدختساو  ةینیصلا "  " راعش اوأر  نيذلا 

يناوصلا مھتركذ  دقف   . ظوحلم لكشب  مھكولس  اوریغ  مھب  ةصاخلا 
ةھكاف اولوانتو  راعشلاب 

. زفحملا حجن  دقل   . كلذل ةجیتنك  ةبسنب 25 % رثكأ  تاوارضخو 
نولعفي تاعماجلا  بالط  لعج  نإ  ثیح   . جئاتنلا ءازإ  اًدج  نیسمحتم  انك 

اًزاجنإ دعي  - تاوارضخلاو ةھكافلا  نم  ديزملا  لوانت  نع  كیھان   - ءيش يأ 



. ًالئاھ
دق تازفحملا  تناك  نإ  لءاست  جئاتنلا  نع  انئالمز  دحأ  عمس  امدنع  نكل 

. تيوصتلا ةروطخ : رثكألا  تایكولسلا  دحأ  ىلع  رثؤت 
؟ ةریخألا تاباختنالا  يف  كتوصب  تیلدأ  نيأ 

. مھتيالو وأ  مھتنيدم  مسا  ركذب  لاؤسلا  اذھ  نع  سانلا  بلغأ  بیجیس 
دق  ، حیضوتلا مھنم  بلُط  اذإ   . ادافین  . اديرولف  . ماھجنمرب  . نوتسنافيإ

نم برقلاب   " نوفیضي
مھنم نولیلق  ریبكلا ." رجتملا  نم  رخآلا  بناجلا  ىلع   " وأ يبتكم "

نم مغرلا  ىلع  ؟  ًالصأ اونوكي  نأ  يغبني  َملو   . اًديدحت رثكأ  نونوكیس 
يف ةحضاولا  ایفارغجلا  ةیمھأ 

يطارقوميدلا بزحلل  يقرشلا  لحاسلا  لیمي  ثیح   - تيوصتلا ةیلمع 
نأ نونظي  دق  سانلا  نم  لیلق  - يروھمجلا بزحلا  بونجلا  ديؤي  امنیب 

هیف نوموقي  يذلا  ناكملا 
. هتاذ دحب  ةیمھأ  وذ  تيوصتلا  ةیلمعب 

. كلذك هنكل 
ةینالقع تالیضفت  ىلع  دمتعي  تيوصتلا  نأ  ةداع  ةسایسلا  ءاملع  ضرتفي 
دئاوفلاو فیلاكتلا  نونزيو  ةيرھوج  تادقتعم  سانلا  ىنبتي  ثیح  ةنزتمو :

مھذاختا دنع 
حلاصل توصنسف   ، ةئیبلاب متھن  انك  اذإ   . مھتوصب ءالدإلا  نأشب  اًرارق 

قلقلاب رعشن  انك  اذإو   . ةیعیبطلا دراوملا  ةيامحب  اودعو  نيذلا  نیحشرملا 
، ةیحصلا ةياعرلا  ءازإ 

. سانلا نم  ربكأ  ددعل  اًرفاوت  رثكأو  ةفلكت  لقأ  رمألا  لعجل  تاردابملا  معدن 
ىنبملا عون   ، يباختنالا كولسلل  يباسحلا  يفرعملا  جذومنلا  اذھ  يف 

هیف سانلا  يلدي  يذلا 
. كولسلا ىلع  رثؤي  نأ  يغبني  مھتاوصأب ال 

بلغأ  . نيدكأتم نكن  مل   ، تازفحملا نع  هفشتكن  انك  ام  ءوض  يف  نكل 
عارتقا عقوم  يف  تيوصتلاب  نوبلاطم  ةدحتملا  تايالولا  يف  سانلا 

ينابم نوكت  ام  ةداعو   . نیعم
وأ ةدابع  رود  اًضيأ  نوكت  دق  اھنكل  - سرادم وأ  مكاحم  وأ  ءافطإ  زكارم   - ةماع

. ىرخأ نكامأ  وأ  ةصاخ  ةيرادإ  ينابم 
روصلاب ةئیلم  ةدابعلا  رود   . ةفلتخم تازفحم  ةفلتخملا  عقاوملا  مضت 
نئازخلاب ةئیلم  سرادملا   . ةینيدلا ةدیقعلاب  سانلا  ركذي  دق  امم   ، ةینيدلا

، ةباتكلا حاولأو  دعاقملاو 
زیفحت دنعو   . ةركبملا ةیمیلعتلا  تاربخلا  وأ  لافطألاب  سانلا  ركذي  دق  امم 

. كولسلا ریغُت  دق   ، راكفألا كلت 
لكشب ریكفتلا  ىلإ  سانلا  عفدي  نأ  ةدابع  رود  يف  تيوصتلل  نكمي  لھ 



يف تيوصتلل  نكمي  لھ  ؟  ةیعرشلا ریغ  تارایتخالا  هاجت  ةیبلس  رثكأ 
ىلإ سانلا  عفدي  نأ  سرادملا 

؟ میلعتلا ليومت  معد 
تانایب رليو  نایتسيركو  ثيديریم  كرامو  انأ  تعمج   ، ةركفلا هذھ  رابتخال 
ماع 2000. انوزيرأ  يف  ةماعلا  تاباختنالا  يف  عارتقالا  نكامأ  عیمج 

ناونعو مسا  انمدختساو 
وأ ةسردم  وأ  ةدابع  راد  ناك  اذإ  ام  ديدحتل  عارتقالا  عقاوم  نم  عقوم  لك 
رود يف  تيوصتلاب  ةبلاطم  تناك  سانلا  نم  % 40 . ينابملا نم  رخآ  اًعون 

يف ، و26 % ةدابع
نم ةعونتم  ةعومجم  يف  ةیقبلاو   ، ةیعمتجم زكارم  يف  ، و10 % سرادم

. ةیھیفرتلا قئادحلاو  فلوجلا  بعالمو  ةینكسلا  ينابملا 
فلتخم لكشب  اوتوص  دق  سانلا  ناك  اذإ  ام  ىرنل  تانایبلا  انصحف  كلذ  دعب 
ةردابم ىلع  انزكر   ، صوصخلا هجو  ىلعو   . ةفلتخملا عارتقالا  نكامأ  يف 

دق تناك  عارتقا 
سرادملا معدل  ىلإ 5.6 % نم 5.0 % تاعیبملا  ةبيرض  عفرب  اًحارتقا  تمدق 

الك ىدل  ناكو   ، ةنخاس تاشقانم  عضوم  ةردابملا  كلت  تناك   . ةماعلا
. ةعنقم ججح  نیبناجلا 

بئارض عفدب  عتمتسي  مھنم  لیلقلا  نكل   ، میلعتلا نومعدي  سانلا  مظعمف 
. ًابعص اًرارق  ناك  دقل   . رثكأ

ةبسن نوكت  نأ  اًذإ  يغبني   ، مھي سانلا ال  هیف  توصي  يذلا  ناكملا  ناك  اذإ 
. ىرخألا عارتقالا  عقاومو  سرادملا  يف  ةيواستم  ةردابملا  دیيأت 
ليومت ةردابم  حلاصل  تتوص  يتلا  سانلا  ددع  داز   . كلذك نكت  مل  اھنكل 

. ةسردم عارتقالا  ناكم  ناك  امدنع  توص  فالآ  ةرشع  نم  رثكأب  سرادملا 
عارتقالا عقوم  نإ  ثیح 

. يباختنالا كولسلا  ىلع  ریبك  ریثأت  هل 
. ةردابملا تحجنو 

تافالتخالا لثم  رومأ  ریثأت  اندعبتسا  نأ  دعب  ىتح  فالتخالا  اذھ  رمتساو 
اننأ امك   . ةیناكسلا صئاصخلاو  ةیسایسلا  تالیضفتلا  يف  ةیمیلقإلا 

نیتعومجم اَّنراق 
نيذلا صاخشألا   . انتاجاتنتسا نم  رثكأ  ققحتلل  نیبخانلا  نم  نیتھباشتم 
يف تيوصتلاب  نیبلاطم  اوناكو  سرادملا  نم  برقلاب  نوشیعي  اوناك 

صاخشألا لباقم  ةسردم 
نیبلاطم اوناك  مھنكل  سرادملا  نم  برقلاب  نوشیعي  اوناك  نيذلا 

ىلعأ ةبسن  ءافطإلا .) زكارم  دحأك   ) فلتخم عارتقا  ناكم  يف  تيوصتلاب 
نيذلا صاخشألا  نم  ریثكب 

ةقیقح  . سرادملل ليومتلا  ةدايز  حلاصل  مھتوص  ناك  سرادملا  يف  اوتوص 



ةاعارم رثكأ  اًكولس  تزفح  مھتوصب  ءالدإلا  دنع  ةسردم  يف  اوناك  مھنأ 
. سرادملل

دق ال ةيالولا  ىوتسم  ىلع  ترج  تاباختنا  يف  قراف  توص  فالآ  ةرشع 
ةبراقتم تاباختنا  راسم  ليوحتل  اًدج  ةیفاك  تناك  اھنكل   . للجلا رمألاب  ودبي 

يف  . جئاتنلا
لقأ روج  لآو  شوب  جروج  نیب  قرافلا  ناك  ماعل 2000  ةیسائرلا  تاباختنالا 
، تاباختنالا راسم  ليوحتل  ةیفاك  توص  تناك 1.000  اذإ   . توص نم 1.000 

دیكأتلابف
. ةمھم تازفحملا   . كلذ عیطتست   10.000

راكفألاو تاجتنملا  تناك  ام  اذإ  ديدحت  ىلع  تازفحملا  دعاست  اًذإ  فیكف 
؟ رشتنتس

ةعمجلا موي  يف …  ةعمجلا " موي   " نع ثحبا 
ةثالثلا تاذ  ةاتفلا  تردصأ  ثیح  ًایخيرات  اًزاجنإ  اكیبير  تققح  ماع 2011، 

. قالطإلا ىلع  ةینغأ  أوسأ  هنأب  نویقیسوملا  داقنلا  هفصو  ام  اًماع  رشع 
تردصأ امدنع  ةلفط  درجم  تناك  اذل  ماع 1997،  دیلاوم  نم  اكیبير  نإ 
اھتالواحم ىلوأ  قالطإلا  ىلع  نكت  مل  اھنكل   . ىلوألا ةلماكلا  اھتینغأ 

تدأ دقل   . ةیقیسوملا
روھمج مامأ  تنغو   ، ًایقیسوم ًایفیص  اًركسعم  ترضحو   ، جمارب تارابتخا 
يتلا فصلا  يف  اھتالیمز  ىدحإ  نع  امھعامس  دعب   . تاونسلا نم  ددعل 

ةدعاسم ىلإ  تأجل 
ةعبرأ اكیبير  ادلاو  عفد   ، ةیقیسوملا ةینھملا  اھتریسم  لجأ  نم  ةیجراخ 

يف يقیسوم  جاتنإ  ةكرش  يھو   ،ARK Music Factory ةكرشل رالود  فالآ 
، سیلیجنأ سول 

. امھتنبا اھینغت  ةینغأ  ةباتكل 
،( ةعمجلا موي  ) Friday ناونع ةینغألا  تلمح   . اًعطق ةعيرم  ةجیتنلا  تناك 

نع ثدحتت  تناكو  اھیف  غلابم  ةیتوص  تارثؤم  هلو  اًجعزم  اھنحل  ناكو 
نس يف  ةایحلا 

اھظاقیتساب ةینغألا  أدبت   . عوبسألا ةياھن  ةلطعب  عاتمتسالاو  ةقھارملا 
، اًحابص ةعباسلا  ةسردملا : ىلإ  باھذلل  اھدادعتساو  حابصلا  يف 

مونلا نم  ظقیتسأ 
يلفسلا قباطلا  ىلإ  لوزنلا  َّيلع   ، لاستغالا َّيلع 
راطفإلا بوبح  لوانت  َّيلع   ، يقبط راضحإ  َّيلع 

ركفتو  ، اھراوجب نورمي  اھءاقدصأ  ىرتو   ، ةلفاحلا فقوم  ىلإ  عرست  مث 
، اًریخأ  . يفلخلا مأ  يمامألا  دعقملا  يف  سلجتس  تناك  اذإ  امیف  نعمتب 

تارارقلا هذھ  لك  دعب 
اھسامح نع  ثدحتي  عطقم  وھو   ، ةینغألا ةمزال  ىلإ  لقتنت   ، ةبعصلا



ةعمجلا  ، ةعمجلا موي  هنإ  ةيرحلاب : نیمعفملا  نیبقترملا  نیمویلا  نأشب 
ةعمجلا مویب  عاتمتسالا  َّيلع 

. عوبسألا ةياھن  ةلطع   ، عوبسألا ةياھن  ةلطع  ىلإ  عیمجلا  علطتي 
يف رودت  ةیئاوشع  راكفأ  جولونوم  ىلإ  برقأ  ةینغألا  تناك   ، ةماع ةروصب 

. ةیقیقح ةینغأ  ىلإ  اھنم  رثكأ   ، ةحضاو ةقامح  ءاقمح  ةقھارم  ةاتف  سأر 
ماع اًراشتنا  ويدیفلا  عطاقم  رثكأ  نم  ةدحاو  ةینغألا  هذھ  تناك  كلذ  عمو 
ةدع اھعمسو   ، بویتوي ىلع  ةرم  نویلم  نم 300  رثكأ  تدھوش  ثیح  . 2011

اًضيأ نیيالم 
. ىرخأ تاونق  ىلع 

. ةعيرملا يناغألا  نم  ریثكلا  كانھ  نكل   ، ةعيرم ةینغألا  تناك  دقل  ؟  اذامل
؟ اًذإ ةینغألا  هذھ  حاجن  ببس  امف 

يف بویتوي  يف  كالب " اكیبير   " نع يمویلا  ثحبلا  تایلمع  ددع  ىلإ  رظنا 
ظحالت لھ   . ةزیجو ةرتفب  ىلوألا  ةرملل  ةینغألا  قالطإ  دعب  سرام 2011، 

؟ اًنیعم ًاطمن 

نأ ىرتسو  رظنلا  نعمأ  ؟  عوبسأ لك  ةرم  ثدحي  يذلا  دعاصتلا  ظحالت  لھ 
، سرام موي 18  ثدح  دقف   . عوبسأ لك  هسفن  مویلا  يف  ثدحي  عافترالا 

مايأ ةعبسب  اھدعبو 
. ليربأ يف 1   ، مايأ ةعبس  دعبو   ، سرام يف 25 

اًمامت ؛  ةعمجلا موي  هنإ   . وھ ام  تنمخ  دقل  ؟  عوبسأ لك  نم  هنیعب  موي 
. كالب اكیبير  ةینغأ  ناونعك 

تناك اھنأ  الإ   ، عوبسألا مايأ  لك  هتاذ  ردقلاب  ةئیس  ةینغألا  تناك  امنیبف 



. اھحاجن يف  مھاسي  ةعمج  لك  ًايوق  اًزفحم  يقالت 
ثدحتلل نوزفحتم 

نوكي ام  ًانایحأ   ، ةیعامتجالا ةلمعلاب  قلعتملا  لصفلا  يف  انشقان  امك 
ةدیج ةروصب  روھظلا  يف  سانلا  ةبغر  وھ  ةیھفشلا  ةياعدلا  ءارو  عفادلا 

ءایشأ ركذ   . نيرخآلا مامأ 
لماعلا سیل  اذھ  نكل   . ةیلسمو ةعراب  ودبت  سانلا  لعجي  ةیلسم  وأ  ةعراب 

. ةكراشملا ىلإ  انعفدي  يذلا  دیحولا 
عم ثدحتن  نحن   . ةریغص تاراوح  اھنأب  اھفصو  نكمي  تاثداحملا  بلغأ 

يف انئالمز  عم  رثرثن  وأ  انلافطأ  اھبعل  يتلا  مدقلا  ةرك  تايرابم  نع  انيدلاو 
. ال ةحارتسالا ةفرغ 

انلعجتل اھلوقن  ةقیش  ءایشأ  ىلع  روثعلا  ىلإ  تاثداحملا  هذھ  فدھت 
يف بغرن  اننإ ال   . تمصلا رسك  ىلإ  فدھت  ام  ردقب  ةدیج  ةروصب  رھظن 

، مالك نود  كانھ  سولجلا 
اننأ تابثإ  ةرورضلاب  سیل  انفدھ   . ءيش يأ   . ام ءيش  نع  ثدحتن  اذل 

رمتسیل ءيش  لوق  يف  طقف  بغرن  اننإ   . ءایكذأ وأ  نوحرم  وأ  نوقیش 
اننأ تابثإل  ءيش  يأ   . ثيدحلا

. بسحف نیئیس  نيرواحم  انسل 
اذإ  . ةدیج ةيادب  دعي  اننھذ  يف  رضاح  ءيش  يأ  ؟  اًذإ هنع  ثدحتن  يذلا  امف 
لھ  . يلاحلا فقوملاب  ًاطبترم  نوكي  ام  ةداع  وھف   ، اًرفوتم ام  ءيش  ناك 

دییشت نع  تأرق 
؟ سمألا ةلیل  ةارابم  يف  كيأر  ام  ؟  ديدجلا رسجلا 

دقل  . ةطیحملا ةئیبلا  يف  يرجت  اھنأل  تاعوضوملا  كلت  نع  ثدحتن  اننإ 
. اننھذ يف  دییشتلا  رطخ  اذل   ، انھ ىلإ  انقيرط  يف  تافارجلا  انيأر 

اذل  ، ةضايرلا بحي  اًقيدص  انفداصو 
. ةیھفشلا ةياعدلا  تازفحملا  ززعت   . ةریبكلا ةارابملا  يف  انركف 

ببس ةفرعم  ىلع  تازفحملا  انتدعاس   ، تنجيإ زاب  تانایب  ىلإ  ةدوعلاب 
مت يتلا  تاجتنملا   . اھریغ نم  رثكأ  تاجتنملا  ضعب  نع  سانلا  ثدحت 

رركتم لكشب  اھزیفحت 
تاجتنملا ىتح  ةبسنب 15 .% ةیھفشلا  ةياعدلا  نم  ربكأ  ردق  ىلع  تلصح 
نم اًریبك  اًردق  تلان  ةرشبلا  بطرمو  قلغلا  ةیتاذ  بئاقحلاك  ةيداعلا 

زفحت ببسب  ةجضلا 
بطرم نومدختسي  نيذلا  صاخشألا   . رركتم لكشب  اھیف  ریكفتلل  سانلا 

ًابلاغو  . لقألا ىلع  مویلا  يف  ةرم  مھترشب  ىلع  هنوعضي  ام  ًابلاغ  ةرشبلا 
سانلا مدختسي  ام 

ةطشنألا هذھ   . ماعطلا اياقب  فیلغتل  تابجولا  دعب  قلغلا  ةیتاذ  بئاقحلا 
، كلذل ةجیتنكو   ، رثكأ نھذلا  يف  ةرضاح  تاجتنملا  كلت  لعجت  ةیمویلا 



ىلإ سانلا  عفدت 
. رثكأ اھنع  ثدحتلا 

ةياعدلا نم  ربكأ  ردق  ىلع  ةزَفحملا  تاجتنملا  لصحت  ، ال  كلذ ىلع  ةوالع 
ةياعدلا نم  ربكأ  ردق  ىلع  اًضيأ  لصحت  لب   ، بسحف ةيروفلا  ةیھفشلا 

ةفصب ةیھفشلا 
. ةرمتسم

انأو يتلاحل  ضیقنلا  رمألا  قلغلا  ةیتاذ  بئاقحلا  دعت   ، ةقيرطلا هذھب 
مویلا اھنكل   ، ةقوشم ناصرقلا  ةصق   . ناصرق يز  ًايدترم  سيردتلل  بھاذ 

نل دغلا  يفو   ، انھ
دعب اًعوبسأ  ركذُت  اھنكل   ، ةلمم قلغلا  ةیتاذ  بئاقحلا  نوكت  امبر   . نوكت
لعجت الف   ، تاھبنمك تازفحملا  لمعتو   . رمتسم لكشب  زَفحُت  اھنأل  عوبسأ 

ثدحتت سانلا 
ثدحتي نھذلا  يف  رضاحلا   . ثدحتلا يف  نورمتسي  مھلعجت  لب   ، بسحف

. ناسللا هنع 
امیف ركف   . كرابتعا يف  قایسلا  عض   ، ةباذج ةلاسر  مادختسا  نم  ًالدب  اذل 
مأ ال. ةلاسرلا  زفحتس  فدھتسملا  روھمجلل  ةیمویلا  تائیبلا  تناك  اذإ 

ىلإ لیمن  ام  ًابلاغ 
حشرتلا دون  انك  ءاوس   . دیحولا انرایخ  هرابتعاب  ةقیشلا  ءایشألا  مادختسا 

وأ ةباذجلا  انتاراعش  نأ  نظن   ، ةيزاغلا هایملا  عیب  وأ  ةیبالط  ةئیھ  ةسائرل 
ىلإ انب  لصتس  ةعرابلا 

. انتياغ
زفحملا  ، اھانيرجأ يتلا  تاوارضخلاو  ةھكافلا  ةسارد  يف  انيأر  امك  نكل 

نم مغرلا  ىلعف   . باذجلا راعشلا  نم  ریثكب  ةیلعاف  رثكأ  نوكي  دق  يوقلا 
بجعي مل  راعشلا  نأ 

امدنع تاوارضخلاو  ةھكافلا  نم  ديزملا  اولوانت  مھنإف   ، نییعماجلا بالطلا 
درجم  . ةیحصلا دئاوفلاب  مھركذت  يتلا  ةلاسرلا  ايرتیفاكلا  يناوص  تزفح 

مل عراب  راعش  ةيؤر 
. قالطإلا ىلع  كولسلا  ریغت 

تانالعإ  GEICO وكیج تارایسلا  نیمأت  ةكرش  تثب   ، تاونس عضب  ذنم 
فھكلا لجر  ىتح  هنأ  ةجردل  ةياغلل  طیسب  وكیج  ىلإ  ليوحتلا  نإ  لوقت 

ليوحتلا عیطتسي 
ةكحضم تناك  دقف   . ةمیظع تانالعإلا  تناك   ، ةعاربلا بناج  نم   . اھیلإ

. لھس وكیج  ىلإ  ليوحتلا  نأ  ةركف  تدكأو 
لاجر نم  ریثكلا  ىرن  نحنف ال   . تانالعإلا تلشف   ، تازفحملا ةھج  نم  نكل 
ىلع نالعإلا  رطخي  نأ  حجرملا  ریغ  نم  اذل   ، ةیمویلا انتایح  يف  فھكلا 

للقیس امم   ، اننھذ



. هنع انثدحت  لامتحا 
(. ؟ لاحلا فیك  ?" ) Wassup  "? بورشمل رزياودب  ةكرش  ةلمحب  كلذ  نراق 

رزياودب بورشم  نالوانتي  امھو  فتاھلا  ىلع  ناثدحتي  ناصخش 
ةلس ةرك  ةارابم  نادھاشيو 

دحأ هیلع  دري  ؟ ." لاحلا فیك  : " اًحئاص ثلاث  قيدص  لصيو   . زافلتلا ىلع 
تارابع نم  ةیھانتم  ةقلح ال  أدبت  اذكھو  ؟ ." لاحلا فیك  : " ًالئاق نیلجرلا 

نیب ؟ " لاحلا فیك  "
. بورشملا نولوانتي  نيذلا  صاخشألا  نم  ديازتم  ددع 

تناكو  . ةیملاع ةرھاظ  حبصأ  هنكل   . ةيراجتلا تانالعإلا  عربأ  نم  نكي  مل  ال، 
ةكرشلا تعضو  ثیح   . لقألا ىلع  هحاجن  نم  ءزج  يف  ًاببس  تازفحملا 

. اھرابتعا يف  قایسلا 
. تقولا كلذ  يف  بابشلا  نیب  ةعئاش  ةیحت  ؟ " لاحلا فیك   " ةرابع تناك 
ىدل رزياودب  بورشم  يف  ریكفتلا  زفح  ءاقدصألا  ىلع  ةیحتلا  ءاقلإ  درجم 

تناك يتلا  ةئفلا 
. نالعإلاب اھفدھتست  ةكرشلا 

ةیمھأ تداز   ، ریخأت تارتف  دعب  ثدحي  بوغرملا  كولسلا  ناك  املك 
نیكلھتسملا لعف  در  ىلع  قوسلا  ثوحب  زكرت  ام  ًابلاغ   . تازفحملا

ةلاسرلا وأ  ةلمحلا  ىلع  يروفلا 
ةصرف اھیف  ضرعُت  يتلا  فقاوملا  يف  اًمھم  كلذ  نوكي  دق   . ةینالعإلا

عمسي  ، تالاحلا مظعم  يف  نكل   . جتنملا ءارشل  كلھتسملا  ىلع  ةيروف 
موي تاذ  نالعإلا  سانلا 

ام ءيش  مھزفحُي  مل  نإ   . عیباسأ وأ  مايأ  ةعضب  دعب  رجتملا  ىلإ  نوبھذيو 
؟ رجتملا يف  مھدوجو  ءانثأ  نالعإلا  كلذ  نوركذتیس  فیك   ، هیف ریكفتلل 

يف قایسلا  عضو  نم  ةدافتسالا  اًضيأ  ةماعلا  ةحصلا  تالمح  ناكمإب 
لیلقت ىلع  نییعماجلا  بالطلا  عجشت  يتلا  لئاسرلا  ىلإ  رظنا   . رابتعالا

. ةعيرسلا ةمعطألا  لوانت 
زكرملا يف  رَشنُت  اھنإف   ، ًالعف ةعنقم  وأ  ةعراب  لئاسرلا  نوكت  دق  امنیب 
ىرخألا نكامألا  وأ  معاطملا  نع  اًدج  اًدیعب  يعماجلا ،  مرحلاب  يحصلا 

بالطلا اھیف  لوانتي  يتلا 
دنع ةلاسرلا  بالطلا  ديؤي  دق  امنیبف  كلذل   . لعفلاب ةعيرسلا  ةمعطألا 
ءيش مھزفحي  مل  ام  مھكولس  ریغُت  دق  اھنأ  حجرملا  ریغ  نمف   ، اھتءارق

تقو اھیف  ریكفتلل 
. لعفلاب ماعطلا  مھلوانت 

ةياعدلل اھیف  نوكي  يتلا  تالاحلا  رسفت  نأ  اًضيأ  تازفحملل  نكمي  امك 
نالآ يداصتقالا  ملاعلاو  انأ  تمق   . ةیباجيإ راثآ  ةیبلسلا  ةیھفشلا 

نسومسار توكسو  نسنروس 



رثؤت فیك  ىرنل  زميات  كرويوین  يف  بتكلا  تامییقت  نم  تائم  لیلحتب 
. بتكلا تاعیبم  ىلع  ةیبلسلاو  ةیباجيإلا  تامییقتلا  ضورع 
تامییقتلا نإف   ، ةدیج ةياعد  دعت  ةياعد  ةيأ  نأ  ةركف  نم  ضیقنلا  ىلع 

ددجلا نیفلؤملا  بتُك  ةلاح  يف  نكل   . بتكلا ضعب  تاعیبم  رضت  ةیبلسلا 
، ًایبسن نیفورعملا  ریغ  وأ 

Fierce باتك لصح  ةبسنب 45 .% تاعیبملا  ةیبلسلا  تامییقتلا  تعفر 
زمياتلا ةفیحص  تركذ   . عيرم يدقن  يأر  ىلع   ، لاثملا لیبس  ىلع   ،People

رقتفي  " فلؤملا نأ 
ةياغلل داح  بولسألا  يف  رییغتلا   " نأ نم  تكتشاو  ةظحالملا " ةقدل 

فاعضأ ةعبرأ  نم  رثكأ  عاب  كلذ  عمو  ضیغب ." رفانت  يف  ببستي  هنأ  ةجردل 
. يدقنلا يأرلا  دعب 

ةياعدلا وأ  ئیسلا  يدقنلا  يأرلا  ىتح   . ببسلا حضوت  تازفحملاو 
سانلا ترَّكذ  وأ  تربخأ  اذإ  تاعیبملا  عفر  اھناكمإب  ةیبلسلا  ةیھفشلا 

. ةركفلا كلت  وأ  جتنملا  كلذ  دوجوب 
اًرالود نیتس  هتفلكت  غلابلا  يناكسوتلا  بورشملا  تاعیبم  تعفترا  اذھلو 

ةھيرك براوجلاك   " هنأب ةزرابلا  عقاوملا  دحأ  هفصو  امدعب  ةبسنب 5 %
دحأ اًضيأ  كلذو  ةحئارلا ."

يذلاو زازتھالاب  لمعي  يذلا  لبمدلا   ،Shake Weight تلعج يتلا  بابسألا 
تاعیبم ققحي   ، عساو قاطن  ىلع  نوكلھتسملاو  مالعإلا  هنم  رخس 

نویلم مجحب 50 
تاجتنملا لعج  اذإ  اًدیفم  نوكي  دق  يبلسلا  مامتھالا  ىتح   . رالود

. نھذلا يف  ةرضاح  راكفألاو 
نطوملا ةئیھت  ةوھقلا : عم  تاك  تیك 

. تاك تیك  يھ  ةعاربب  تازفحملا  تمدختسا  يتلا  تاجتنملا  دحأ 
تیكلا حول  نم  ةعطق  ينطعأ   ، ةحارتسا ينطعأ   ، ةحارتسا ينطعأ  "

ماع 1986، ةدحتملا  تايالولا  يف  تاك  تیك  ةینغأ  تردص  اذھ ."! تاك 
رھشأ نم  ةدحاو  ربتعتو 

ًابيرقت صخش  يأ  مامأ  نیتملك  لوأ  ِّنغ   . خيراتلا يف  ةیئاعدلا  يناغألا 
لب  . ةرابعلا لمكي  هدجتسو  نيرشعلاو  ةسماخلا  مھرامعأ  زواجتت  نمم 

اھوربتعا نیثحابلا  نإ 
اھنإ لب   . خيراتلا يف  سأرلا " يف  قلَْعت  ٍناغأ   " رشع لضفأ  نم  ةدحاو 
.(Village People ةقرف اي  اذھ  متعمسأ  ) YMCA ةینغأ نم  زربأ  تناك 
تاك تیك  ةمالع  ءایحإ  ةداعإب  كاروشت  نیلوك  تَفلُك  ماع 2007،  نكل 
تزواجت يتلاو  ةیئاعدلا  ةینغألا  ميدقت  تلت  يتلا  ةرتفلا  يف   . ةيراجتلا

لءاضت  ، اًماع نيرشعلا 
ىولح نم  ءيش  لك  جتنت   Hershey يشریھ ةكرشف   . ةكرشلا مخز 



يلوجو زرلزيوتو  يوج  دنوملأ  ىتح  سیسك  زیشریھو  زیسیب  زیسير 
ةحئاللا هذھ  عم   . زرشنار

تامالعلا ىدحإ  وبخت  نأ  نم  بجع  ، ال  ةفلتخملا علسلا  نم  ةمخضلا 
يشریھ تعراص   . تاك تیك  عم  ثدح  ام  طبضلاب  اذھو   . ةيراجتلا

ينطعأ  " ةلمح لادبتسال 
، ماعلا يف  ًابيرقت  ةبسنب 5 % ضفخنت  تاعیبملا  تناك  ةحارتسا ."
نوبحي اولاز  ام  سانلا  ناك   . ةریبك ةجردب  ةيراجتلا  ةمالعلا  تعجارتو 

كلھتسملا مامتھا  نكل   ، جتنملا
. ةياغلل ًایندتم  ناك 

يف نوركفي  نیكلھتسملا  لعجت  ةقيرط  ىلإ  ةجاح  يف  نیلوك  تناك 
. نھذلا يف  اًرضاح  تاك  تیك  لعجت  يأ   . ىرخأ ةرم  ةيراجتلا  ةمالعلا 

نم تاونس  ىلإ  رظنلابو 
قافنإل دادعتسا  ىلع  ایلعلا  ةرادإلا  نكت  مل   ، ةلشافلا ةديدجلا  تاھیجوتلا 
يلام معد  يأ   . ىرخأ ةرم  زافلتلا  ىلع  ةيراجتلا  ةمالعلا  عضول  لاملا 

يف اًعضاوتم  نوكیس 
. لاوحألا لضفأ 

سانلا ناك  يذلا  تقولا  تسردو   . ثاحبألا ضعب  نیلوك  ترجأ  اذل 
ناك ام  ًابلاغ  نيرمأ : ىلإ  تلصوتو   . لعفلاب تاك  تیك  هیف  نوكلھتسي 

تیك نولكأي  نوكلھتسملا 
بورشم بناجب  اھنولكأي  سانلا  نم  ریثكلا  ناكو   ، ةحارتسا اوذخأیل  تاك 

. نخاس
. ةركف اھل  ترطخف 

. ةوھقلا عم  تاك  تیك 
يف قيدص  لضفأ   " هنأب هفصوب   . رھشأ نوضغ  يف  ةلمحلا  نیلوك  تدعأ 

سلجي هنأكو  ىولحلا  حول  ةیعاذإلا  تانالعإلا  تروص   ،" ةحارتسالا ةرتف 
بوك راوجب  ةدضنم  ىلع 

. ةوھقلا عم  تاك  تیك   . تاك تیك  بلطيو  ةوھقلا  يرتشي  صخش  وأ   ، ةوھق
. اًراركتو اًرارم  اًعم  نینثالا  تانالعإلا  تنرقأ   . تاك تیك  عم  ةوھقلا 

. اًریبك اًحاجن  ةلمحلا  تققحو 
، اًرھش رشع  ىنثا  دعب  ةبسنب 8 .% تاعیبملا  تعفر  دق  تناك  ماعلا  ةياھنب 

تداعأ ةوھقلا  عم  تاك  تیك  ةلمح   . ثلثلا رادقمب  ىلعأ  تاعیبملا  تناك 
ىلإ تاك  تیك 

نویلم اھتقو 300  تناك  يتلا  ةيراجتلا  ةمالعلا  ةمیق   . ىرخأ ةرم  ةطيرخلا 
. رالود نویلم  حبصتل 500  نیحلا  كلذ  ذنم  تمانت  دق  رالود 

اھب ةوھقلا " عم  تاك  تیك   " ةرابع  . ةلمحلا حاجن  يف  ةديدع  رومأ  تمھاس 
ةركفل اًدج  ةبسانم  تاك  تیك  لوانتل  ةحارتسا  ذخأ  ةركفو   ، فیطل سانج 



ةوھقلا ةحارتسا 
. ةمئاقلا ىلإ  رخآ  ببس  ةفاضإ  دوأ  يننكل   . لعفلاب ةدوجوملا 
صقرو  ، ًالثامم ًاليدب  بولاتنكلا " عم  تاك  تیك   " ةرابع دعت   . تازفحملا
ةوھقلا نكل   . ةحارتسالا حلطصم  عم  اًضيأ  بسانتیل  ناك  سناد  كيربلا 

طبرل ءيش  لضفأ  يھ 
سانلا نم  لئاھ  ددع   . ةئیبلا يف  رركتم  زفحم  اھنأل  اھب  ةيراجتلا  ةمالعلا 
نع اذلو   . مویلا لالخ  تارم  ةدع  اھنوبرشي  نوریثكلاو   . ةوھقلا برشي 

تاك تیك  طبر  قيرط 
. ةيراجتلا ةمالعلاب  سانلا  ریكذتل  اًرركتم  اًزفحم  نیلوك  تعنص   ، ةوھقلاب

يھو  ، تاناویحلاو تاتابنلا  نطاوم  نع  ءایحألا  ءاملع  ثدحتي  ام  ًابلاغ 
نئاكلا ةایح  ىلع  ظافحلل  ةمزاللا  رصانعلا  عیمج  يوحت  ةیعیبط  تائیب 

ىلإ طبلا  جاتحي   . يحلا
مضت يتلا  قطانملا  يف  نالزغلا  ومنتو   . اھلكأي شئاشح  ىلإو  ءاملا 

. اھب ىعرتل  ةحوتفم  تاحاسم 
سانلا لعجت  تازفحم  ةعومجم  وأ   ، نطاوم اھل  اًضيأ  راكفألاو  تاجتنملا 

. اھیف ركفت 
تايرابمو  ، فیصلا مايأو   ، ءاوشلا تالفح   . لاثمك جود  توھلا  ىلإ  رظنا 

يتلا تازفحملا  نم  اًضعب  الإ  تسیل  دنھشدلا  بالك  ىتحو  لب   ، لوبسیبلا
نطوم اھنم  فلأتي 
. جود توھلا 

ریكفتلل سانلا  مظعم  زفحي  يذلا  ام   . يبویثألا ماعطلا  نطومب  كلذ  نراق 
هنطوم نكل   ، دیكأتلاب يھش  يبویثألا  ماعطلا  ؟  يبویثألا ماعطلا  يف 

؟ هتاذ ردقلاب  اًدئاس  سیل 
سرام حاولأ   . ةیعیبطلا تازفحملا  نم  ددع  اھل  راكفألا  وأ  تاجتنملا  بلغأ 
مل  . لعفلاب يعیبط  لكشب  ضعبلا  امھضعبب  ناطبترم  خيرملا  بكوكو 

سرام ةكرش  نكت 
ربتعت  ، لثملابو  . طبارلا اذھ  نيوكتل  ءيش  يأ  لعف  ىلإ  ةجاحب 

مايأ رخآو   ، ةیسنرفلا علسلل  ًایعیبط  اًزفحم  ةیسنرفلا  ىقیسوملا 
اكیبير ةینغأل  يعیبط  زفحم  وھ  عوبسألا 

". ةعمجلا موي   " كالب
اھنیب ةديدج  طباور  نيوكتب  ام  ةركفل  نطوم  ةئیھت  اًضيأ  نكمملا  نم  نكل 
ةوھقلاب طبتریل  تاك  تیك  نكي  مل   . ةئیبلا يف  ةدوجوملا  تازفحملا  نیبو 

نم نكل   ، يعیبط لكشب 
امھضعبب نینثالا  طبر  يف  كاروشت  نیلوك  تحجن   ، رركتملا نارقإلا  لالخ 

ماعطلا ةرجح  يناوص  نیب  ًاطبار  يناوصلا  ةبرجت  تنَّوك   ، لثملابو  . ضعبلا
ثحت يتلا  ةلاسرلاو 



. اًراركتو اًرارم  اًعم  نیتركفلا  نارقإب  تاوارضخلاو  ةھكافلا  لوانت  ىلع 
ىلع اًثيدح  ةنوكتملا  طباورلا  كلت  تدعاس   ، ةلاسرلا نطوم  ةعسوتبو 

. بوغرملا كولسلا  راشتنا 
تكرام نطسوب  معطمو  تنجيإ  زاب  عم  اھانيرجأ  يتلا  ةبرجتلا  يف  ركف 
اذھ يمسرلا  ریغ  ةعيرسلا  تابجولا  معطم  رھتشي  . Boston Market

عونصملا حيرملا  ماعطلاب 
ربتعي ناكو  ةسورھم ) سطاطبو  يوشم  جاجد   ) ةیلزنملا ةقيرطلا  ىلع 
انيأرف  . ربكأ ةجض  ثادحإ  ةرادإلا  تدارأو   . ءادغلا لوانتل  ًاناكم  لصألا  يف 

ةدعاسملا عیطتسن  اننأ 
. تكرام نطسوب  نطوم  ةعسوتب 

لئاسر سانلا  ضعب  ىأر   ، عیباسأ ةتسل  ترمتسا  يتلا  ةلمحلا  لالخ 
يف ركف  ؟  ءاشعلا يف  ركفتأ   " . اًراركتو اًرارم  ءاشعلاب  معطملا  تنرقأ 

ىقلتو تكرام ."! نطسوب 
يف ركفتأ  : " ًالومش رثكأ  ةلاسر  يوحت  ةھباشم  ةینالعإ  ةلمح  نورخآ 
كلذ دعب  انمقو  تكرام ."! نطسوب  يف  ركف  ؟  هیف ماعطلا  لوانتل  ناكم 

يتلا تارملا  ددع  ريدقتب 
. معطملا نع  امھنم  ةعومجم  لك  اھیف  تثدحت 

تعَّسو يتلا  ةلاسرلا   ، ةلماشلا ةلاسرلاب  ةنراقم   . ةریثم جئاتنلا  تناك 
ةياعدلا رادقم  تعفر  ءاشعلاب ) تكرام  نطسوب  طبر  قيرط  نع   ) نطوملا

ةبسنب %20 ةیھفشلا 
. طقف ءادغلاب  قباسلا  يف  ةيراجتلا  ةمالعلا  طبرت  تناك  يتلا  سانلا  طسو 

. ةجضلا تززع  نطوملا  ةعسوت 
. زفحمك مھمادختسا  نكمي  نیسفانملا  ىتح 

ةیقيوستلا ةوقلا  يرابت  نأ  ةماعلا  ةحصلا  تاسسؤمل  نكمي  فیك 
ىدحإ ؟  رئاجسلا تاكرش  لثم  لضفأ  ليومتب  نوعتمتي  نيذلا  اھیسفانمل 

ةاواسملا مدع  ةبراحم  قرط 
لعج قيرط  نع  ةوق : طاقن  ىلإ  فعضلا  طاقن  ليوحت  ىلع  دمتعت  هذھ 

. كتلاسرل زفحم  ةباثمب  لمعت  سفانملا  ةلاسر 
تكاح  ، لاثملا لیبس  ىلع   ، نیخدتلل ةضھانملا  ةریھشلا  تالمحلا  ىدحإ 
ةاعر دحأل  ةروص  سابتقا  قيرط  نع  ةيرخسب  ةریھشلا  وروبلرام  تانالعإ 

نالعإ يف  رقبلا 
اذل ةئرلا ." خافتناب  تبصأ  دقل   ، بوب : " ًالئاق رقب  يعار  ىلإ  ثدحتي  وروبلرام 

ةلاسرلا يف  ریكفتلل  هزفحي   ، وروبلرامل ًانالعإ  دحأ  ىأر  املك  نآلا 
. نیخدتلل ةضھانملا 



" مسلا  " محقت اھنأل  مسلا  ثب  ةیجیتارتسالا  هذھ  نوثحابلا  يمسي 
. كتلاسرل زفحم  ىلإ  اھليوحتب  سفانملا  ةلاسر  يف  ءاھدب  كتلاسر ) )

؟ ًالاعف زفحملا  لعجي  يذلا  ام 
دق اھضعب  نكل   ، راكفألاو تاجتنملا  راشتنا  ىلع  تازفحملا  دعاست  دق 

. رخآلا نم  لضفأ  نوكي 
. زفحملا عوقو  تارم  ددع  وھ  ةیساسألا  لماوعلا  دحأ   ، انشقان امك 

امبر لب   ، اًضيأ تاك  تیكلا  عم  اًدج  بسانتتل  تناك  ةنخاسلا  ةتالوكوشلا 
ولحلا بورشملا  ناك 

ةوھقلا نكل   . ةوھقلا نم  لضفأ  وحن  ىلع  ةتالوكوشلا  حول  ةھكن  لمكیل 
سانلا بلغأ   . ریثكب رثكأ  اھیف  ركفتو  اھارت  سانلا  نأل  ةیلعاف  رثكأ  زفحم 

ةتالوكوشلا برشت 
. ماعلا رادم  ىلع  كلھتست  ةوھقلا  امنیب   ، طقف ءاتشلا  يف  ةنخاسلا 

يف ةحجان  ةلمح   Michelob بولیشتیم ةكرش  تقلطأ   ، لثملاب
بورشمب عوبسألا  ةياھن  ةلطع  تطبر  نيرشعلا  نرقلا  نم  تاینیعبسلا 

ةيراجتلا ةمالعلا 
مل راعشلا  نأ  الإ  عوبسألا .)" ةياھن  ةلطعل  اًصیصخ  عونصم  بولیشتیم  )"

لصألا يف  راعشلا  ناك   . ةلمحلا قالطنا  تقو  تاملكلا  هذھ  يوحي  نكي 
عونصم بولیشتیم  "

 - هرایتخا مت  يذلا  زفحملا  نأل  هتیلعاف  مدع  تبثأ  هنكل  دایعألل ." اًصیصخ 
ىلإ راعشلا   Anheuser-Busch ةكرش تلدع  اذل   . اًریثك رركتي  -ال  دایعألا



بولیشتیم "
. ریثكب ربكأ  اًحاجن  ققح  يذلاو   ،" عوبسألا ةياھن  ةلطعل  اًصیصخ  عونصم 

تداز املك   . طبارلا ةوق  عم  اًضيأ  راركتلا  لدعم  نزاوتي  نأ  بجي  نكل 
حتف هبشي  رمألا   . فعضأ طابترالا  ناك   ، ةنیعم ةراشإ  اھب  ةطبترملا  ءایشألا 

يقرو بوك  عاق  يف  بقث 
نكل  . يوق ءام  رایت  هنم  قفدتیس   ، طقف اًدحاو  ًابقث  تحتف  اذإ   . ءاملاب ءولمم 
ًابوقث حتفا   . بقث لك  نم  عفدنملا  رایتلا  طغض  لقیسو   ، ىرخأ ًابوقث  حتفا 

داكلابو ةديدع 
. ةلیئض تارطق  اھنم  جرختس 

، لاثملا لیبس  ىلع   ، رمحألا نوللا   . اھتاذ ةقيرطلاب  تازفحملا  لمعت 
، ةعيرسلا تارایسلاو  الوكاكوكو  بحلاو  راھزألا  ةديدع : ءایشأب  طبترم 

. رصحلا لاثملا ال  لیبس  ىلع 
. راكفألا هذھ  نم  يأل  ًايوق  اًزفحم  دعي  ، ال  راشتنالا عساو  هنوكل  ةجیتنكو 

مھنھذ يف  رطخت  ةملك  لوأ  اولوقي  نأ  نیفلتخم  صاخشأ  نم  بلطا 
نوللا يف  نوركفي  امدنع 

. يمالكب هینعأ  ام  ىرتسو  رمحألا 
ةدبز  " لوقت امدنع  مالھلا "  " يف نوركفي  نيذلا  صاخشألا  ددعب  كلذ  نراق 

رثكألاو ىوقألا  طباورلا  نوك  ببس  كل  حضتیسو  ينادوسلا " لوفلا 
طبر  . لضفأ ًءانثتسا 

ردقب ًالاعف  نوكي  نل  ةديدع  ءایشأب  لعفلاب  طبترم  زفحمب  ةركف  وأ  جتنم 
. ةلاصأ رثكأو  ثدحأ  طبار  لیكشت 

يذلا ناكملا  نم  برقلاب  عقت  يتلا  تازفحملا  رایتخا  اًضيأ  مھملا  نم 
نم ةماعلا  ةمدخلا  تانالعإ  دحأ  ىلإ  رظنا   . بوغرملا كولسلا  هیف  ثدحي 

مستي يذلا  ادناليزوین 
تالضعلا يوق  میسو  لجر   . فاطملا ةياھن  يف  لاعف  ریغ  هنكل  ةعاربلاب 

،HeatFlow ماظن نع  ةباذج  ةیئاعد  ةینغأ  ةیفلخلا  يف  عمستو   . محتسي
ديدج ماظن  وھو 

اًمئاد ةیفاك  ةنخاس  هایم  ىلع  كلوصح  نمضي  ةرارحلا  ةجرد  يف  مكحتلل 
حتفي امدنعو   . هایملا لجرلا  قلغي   . فرتم ليوط  مامحتسا  تقوب  عتمتستل 

ةروصقم باب 
. مستبتو  . مستبیف  . هیلإ ةفشنملا  ءاقلإب  ةباذج  ةأرما  موقت   ، مامحتسالا

. مامحتسالا ةروصقم  نم  جورخلا  يف  أدبيو 
وھ امنیبو   . ةیضرألا طالبب  هسأر  مدطصي   ، هطوقس يفو   . قلزني  ، ةأجف

بحاصملا توصلا  ددريو   . ةفخب هعارذ  شعتري   ، ةكرح الب   ، كانھ دقار 
عنم كنكمي  : " ةيدجب

". مامح طاسب  مادختساب  ةلوھس  لكب  كلزنم  يف  قالزنالا  ثداوح 



لك هركذتأ  يننأ  ةجردل  اًدج  زیمم   . ةياغلل زیمم   . ًالعف شھدم   . ةعورلل اي 
. هتیضرأ ىلع  طاسب  نود  مامح  يف  اھیف  محتسأ  ةرم 

. ةدحاو ةلكشم  كانھ  نكل 
لكشب ةلصفنم  ةلاسرلا   . مامحلا يف  انأو  مامح  طاسب  ءارش  يننكمي  ال 
زاھج حتفأو   ، مامحلا نم  جرخأ  مل  ام   . بوغرملا كولسلا  نع  يدام 

طاسبلا يرتشأو   ، بوتباللا
. رجتملا ىلإ  بھذأ  ىتح  ةلاسرلا  ركذت  َّيلع  نوكیس   ، تنرتنإلا نم 

. ةيزاغلا هایملا  ةضھانمل  كرويوین  ةنيدمب  ةحصلا  ةرازو  ةلمحب  كلذ  نراق 
ًایبسن ةيرارحلا  تارعسلا  ةضفخنم  ةعلس  ةيزاغلا  هایملا  ودبت  دق  امنیب 

ةمعطألا لكب  ةنراقم 
هل ةيركسلا  تابورشملا  كالھتسا  نإف   ، مویلا رادم  ىلع  اھلوانتن  يتلا 
يف طقف  بغرت  مل  ةحصلا  ةرازو  نكل   . نزولا ةدايز  ىلع  لعفلاب  ریبك  ریثأت 

رادقمب سانلا  رابخإ 
نأ نم  دكأتلا  يف  بغرت  تناك  لب   ، ةيزاغلا هایملا  يف  دوجوملا  ركسلا 

. نيرخآلل ةلاسرلا  رشنتو  اھكولس  ریغت  نأ  ركذتتس  سانلا 
هنأكو ودبي  ام  حتفي  اًصخش  روصي  ويدیف  عطقم  ةحصلا  ةرازو  تدعأ  كلذل 
قفدتت  ، بوكلا يف  اھبكس  يف  أدبي  امدنع  نكل   . ةيداع ةيزاغ  هایم  ةبلع 

دعب ةلتك   . نوھد اھنم 
عرجتيو بوكلا  صخشلا  عفري   . ةمسدلا ءاضیبلا  نوھدلا  نم  ةلتك 

ةدوجوملا لتكلا  لكب  ؛  ةيداعلا ةيزاغلا  هایملا  عم  ءرملا  لعفي  امك  نوھدلا 
. اھیف



ةدماجلا نوھدلا  نم  ةمخض  ةلتكب  ًانوھد " برشي  لجر   " عطقم يھتني 
ضموت ةلاسر  ةلِّكشُم  ةلواطلا  ىلإ  برستتو   ، ماعط قبط  ىلع  طقست 

برُش : " ةشاشلا ىلع 
يف تادنواب  ةرشعب  نمسأ  كلعجي  دق  مویلا  يف  ةدحاو  ةيزاغ  هایم  ةبلع 

". نوھدلاب كمسج  ألمي  ام  برشت  . ال  ماعلا
تدافتسا  ، ةبلعلا نم  بكسنت  يھو  نوھدلا  ريوصتب  نكل   . عراب ويدیفلا 

طاسب نالعإ  سكع  ىلع   . دیج لكشب  تازفحملا  نم  اًضيأ  ةحصلا  ةرازو 
عطقم زَّفح   ، مامحلا

: اًمامت بسانملا  تقولا  يف  ةيركس ) تابورشم  برشت  ال   ) ةلاسر ويدیفلا 
. ةيزاغلا هایملا  برش  يف  سانلا  ریكفت  تقو 

كرابتعا يف  قایسلا  عض 
ریكفتلا رابتعالا : يف  قایسلا  عضو  ةیمھأ  ىدم  ىلع  تالمحلا  هذھ  دكؤت 
تائیبلا  . مھزیفحت ةركفلا  وأ  ةلاسرلا  لواحت  نيذلا  صاخشألا  تائیب  يف 

يوحت ةفلتخملا 
ریثكلا نوري  اديرولف  ناكسو   . ءارحصلا اھب  طیحت  انوزيرأ   . ةفلتخم تازفحم 



وأ رثكأ  نوكتس  ةفلتخملا  تازفحملا   ، كلذ ىلع  ًءانب   . لیخنلا راجشأ  نم 
ىلع ًءانب  ةیلعاف  لقأ 

. سانلا هیف  شیعي  يذلا  ناكملا 
يتلاو رالود  ةئام  اھنمث  غلابلا  نبجلاو  محللا  ةریطش  ةیلعاف   ، لثملاب

. اھیف تَمدُق  يتلا  ةنيدملا  ىلع  دمتعت  ةمدقملا  يف  اھنع  انثدحت 
ددع نكل   . تنك امنيأ   ، ةياغلل ةزیمم  نوكتس  رالود  ةئام  اھنمث  ةریطش 
يف  . ایفارغجلا ىلع  دمتعي  اھیف  ریكفتلل  سانلا  زفحتیس  يتلا  تارملا 

سانلا اھب  لكأي  يتلا  نكامألا 
بلغأ سانلا  زفحتیس   ،( ایفلدالیف  ) نبجلاو محللا  رئاطش  نم  ریثكلا 

. اًریثك كلذ  ثدحي  نل  وغاكیش ) لثم   ) ىرخأ نكامأ  يف  نكل   ، تقولا
تازفحم سانلا  يقالي   ، ةنیعم ةیفارغج  ةقطنم  وأ  ةنيدم  قاطن  يف  ىتح 

يتلا تاساردلا  ىدحإ   . ماعلا وأ  مویلا  نم  تقولا  ىلع  ًءانب  ةفلتخم 
دیع برق  اھانيرجأ 

يف سانلا  ریكفت  لامتحا  نأ  تدجو   ، لاثملا لیبس  ىلع   ، نيولاھلا
وأ ةیلاقتربلا  ةيزاغلا  هایملا  لثم   ) يلاقتربلا نوللاب  ةطبترملا  تاجتنملا 

قباسلا مویلا  يف  زسیب ) زیسير 
عیمج  ، نيولاھلا لبق   . دیعلا ىلع  عوبسأ  رورم  دعب  هنم  ربكأ  ناك  نيولاھلل 

تزفح ةیلاقتربلا ) ةنيزلاو  عرقلا  رامث   ) ةئیبلا يف  ةیلاقتربلا  تازفحملا 
تاجتنملا يف  ریكفتلا 

ىفتخاو  ، تازفحملا كلت  تفتخا   ، ةبسانملا ءاھتنا  درجمب  نكل   . ةیلاقتربلا
يف ریكفتلل  سانلا  لقتناو   . ةیلاقتربلا تاجتنملا  يف  ریكفتلا  اھعم 

. ةمداقلا تالطعلاو  تابسانملا 
ةلاقبلا بئاقح  كعم  ذخأت  نأب  كركذت  ةقيرط  يف   ، ًالثم  ، ركفت امدنع  اذل 

يف كزفحیس  امیف  ركف   ، ةلاقبلا رجتم  ىلإ  مادختسالا  ةداعإل  ةلباقلا 
. طبضلاب بسانملا  تقولا 

ديزملا لوانت  هبشي  مادختسالا  ةداعإل  ةلباقلا  ةلاقبلا  بئاقح  لامعتسا 
لعف ديرن  اننإ  لب   . كلذ لعف  انیلع  يغبني  هنأ  فرعن  نحن   . تاوارضخلا نم 

دق انمظعم   ) كلذ
. ىسنن  ، ذیفنتلا تقو  نیحي  امدنع  نكل  بئاقحلا .) ىرتشا 

، ًابت  . ركذتن  ، ةلاقبلا رجتم  فقوم  يف  ةرایسلا  فصن  نحن  امنیب   ، كلذ دعب 
نوكي اھدنع  نكل  مادختسالا ! ةداعإل  ةلباقلا  ةلاقبلا  بئاقح  تیسن  دقل 

. تاف دق  ناوألا 
. ةنازخلا لخاد  لزنملا  يف  ةلاقبلا  بئاقحو  رجتملا  يف  نحنف 

ةداعإل ةلباقلا  بئاقحلا  يف  ركفن  اننأ  ةفدصلا  لیبق  نم  سیلو 
. بئاقحلل يوق  زفحم  ةلاقبلا   . رجتملا ىلإ  انلوصو  درجمب  مادختسالا 

. تیقوتلا ئیس  زفحم  فسألل  اھنكل 



ةركفلا  ، مامحلا طاسب  نع  ةماعلا  ةمدخلا  نالعإ  عم  لاحلا  يھ  امك  اًمامت 
جاتحن  ، ةلكشملا هذھ  لحل   . أطخلا تقولا  يف  نكل   ، نھذلا يف  رطخت 

راضحإب انركذي  ام  ىلإ 
. لزنملا نم  انجورخ  تقو  بئاقحلا 

كعم هذخأت  نأ  كیلع  نیعتي  ءيش  يأ  ؟  ةلاحلا هذھ  يف  دیجلا  زفحملا  ام 
. اًعئار اًزفحم  دعت   ، لاثملا لیبس  ىلع   ، كتايرتشم ةمئاق   . ةلاقبلا ءارشل 

تيأر ةرم  لك  ول  لیخت 
ةداعإل ةلباقلا  بئاقحلا  يف  ركفت  كتلعج   ، كتايرتشم ةمئاق  اھیف 

. لزنملا يف  بئاقحلا  كرتت  نأ  اًدج  رذعتیس   . مادختسالا
ردقب سويریشت  ىظحي  اذامل 

ينزيد ملاع  نم  رثكأ  ةیھفشلا  ةياعدلا  نم 
ىلع دعاست  تازفحملا  نأ  دجن   ، لصفلا هب  انأدب  يذلا  لاثملا  ىلإ  ةدوعلاب 
نم رثكأ  ةیھفشلا  ةياعدلا  نم  ردق  ىلع  سويریشت  لوصح  ببس  ریسفت 

حیحص  . ينزيد ملاع 
يف ىرخألا  لوصفلا  ریبعت  مادختسابو   . ریثمو قیش  ينزيد  ملاع  نأ 

نم ریثكلا  ریثيو  ةیلاع  ةیعامتجا  ةلمعب  عتمتي  هنأب  لوقلا  اننكمي   ، باتكلا
(. يلاتلا لصفلا   ) رعاشملا

بھذت سانلا ال  بلغأ   . اًریثك هیف  ركفت  سانلا ال  نأ  يھ  ةلكشملا  نكل 
نولعفي نوبھذي ال  نم  ىتح   . لافطأب ىظحت  نأ  لبق  ينزيد  ملاع  ىلإ 

ىلع ماعلا  يف  ةرم   . اًریثك كلذ 
يشالت دعب  ةبرجتلاب  مھركذت  يتلا  تازفحملا  نم  لیلقلا  كانھو   . رثكألا

. ةیئدبملا ةراثإلا 
. موي لك  راطفإلا  ىلع  سويریشت  لكأت  سانلا  نم  فالآلا  تائم  نكل 

ربع اھیف  نوریسي  ةرم  لك  ةیھازلا  ةیلاقتربلا  بلعلا  نوري  اًضيأ  نوریثكو 
يف راطفإلا  بوبح  مسق 

نم ديزي  امم   ، رثكأ اًرفوتم  سويریشت  لعجت  تازفحملا  هذھو   . رجتملا
. جتنملا نع  سانلا  ثدحت  لامتحا 

حضوي رتيوت  يف  ينزيد  ملاعو  سويریشت  اھیف  ركذُي  يتلا  تارملا  ددع 
صحفت نكل   . ينزيد ملاع  نم  رثكأ  سويریشت  ركذُي   . دیج وحن  ىلع  كلذ 

ىرتسو نعمتب  تانایبلا 
. اًمظنم ًاطمن 



ةراشإلا عقت   . ًابيرقت هسفن  تقولا  يف  موي  لك  سويریشت  ركذ  دعاصتي 
فصنلاو ةعباسلا  نیب  اھتورذ  ىلإ  لصتو   . اًحابص ةسماخلا  يف  ىلوألا 

ضفخنتو  . اًحابص ةنماثلاو 
ىزاوتي لثامملا  عجارتلاو  ةداحلا  ةدايزلا  هذھ   . اًحابص ةرشع  ةيداحلا  برق 

تالطع يف  ًالیلق  ریغتي  طمنلا  نإ  لب   . راطفإلل داتعملا  تقولا  عم  ةقدب 
يتلا عوبسألا  ةياھن 

سانلا عفدت  تازفحملا   . رخأتم تقو  يف  مھراطفإ  سانلا  اھیف  لوانتي 
. ثدحتلل

لیبس ىلعو   . ىودعلاو ةیھفشلا  ةياعدلل  ساسألا  يھ  تازفحملا 
برطم يھ  ةیعامتجالا  ةلمعلا   . كورلا قرف  مظعم  يف  ركف   ، سایقلا

ىظحيو عتممو  ریثم  رمألا   . كورلا
هنإ  . راتیجلا وأ  ةلبطلا  فزاع  نوكت  دق  تازفحملا   . هابتنالا نم  ریبك  ردقب 

دعاسي مھم  روحم  هنكل   ، ةیعامتجالا ةلمعلا  موھفم  ردقب  ًاباذج  سیل 
دق ال  . لمعلا زاجنإ  ىلع 

دوقي يذلا  ساسألا  يسري  هنكل   ، هابتنالا نم  ردقلا  سفن  سانلا  هیلوت 
، رثكأ نھذلا  يف  اًرضاح  حبصأ   ، ام ءيش  تازفحم  تداز  املك   . حاجنلا ىلإ 

. هحاجن صرف  تدازو 
فیك  " رزياودب بورشمك   . رابتعالا يف  قایسلا  عضول  جاتحن  كلذل 



ىلإ انراكفأو  انتاجتنم  جاتحت   ،" ةعمجلا موي   " كالب اكیبير  ةینغأ  وأ  ؟ " لاحلا
تازفحملا نم  ةدافتسالا 

نیلوك ةلمحكو   . نطوملا ةعسوت  ىلإ  جاتحن  امك   . لعفلاب ةدوجوملا 
ةديدج طباور  نيوكت  ىلإ  جاتحن   ،" ةوھقلا عم  تاك  تیك   " كاروشت

. ةدئاسلا تازفحملاب 
. مادختسالاو رایتخالاو  ثدحتلا  ىلإ  سانلا  دوقت  تاراشإلاو  تازفحملا 

مھلعجت تازفحملا  نكل   ، نوثدحتي سانلا  لعجت  ةیعامتجالا  ةلمعلا 
. ثدحتلا يف  نورمتسي 

. ناسللا هنع  ثدحتي  نھذلا  يف  رضاحلا 
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ةوقب  . زميات كرويوین  ةفیحص  يف  ملعلا  نع  بتكت  يھو  نمزلا  نم 
تاعوضوملل اھتاظحالم 

زئاوجلا نم  ديدعلا  يديرج  تحبر   ، رھاملا يصصقلا  اھبولسأو  ةبيرغلا 
يف ةنیعم  ةئف  ىلع  ةروصقملا  تاعوضوملا  لعج  لالخ  نم  ةیفحصلا 

ریغ ءارقلا  لوانتم 
. نیصصختملا

ًالاسرإ رثكألا  ةمئاقلا  ىلإ  يديرج  تالاقم  ىدحإ  تلصو   ، مویلا كلذ  يف 
تاعاس نوضغ  يف   . ةلئاھ ةعرسب  ةفیحصلا  يف  ينورتكلإلا  ديربلا  ربع 

سانلا فالآ  ررق  هرشن  نم 
اًحاجن يديرج  تققحو   . مھئالمزو مھبراقأو  مھئاقدصأ  ىلإ  لاقملا  ريرمت 

. ًایسوریف
يف مدختست  تازاغلاو  لئاوسلا  اكیمانيد  تايرظن  تناك  فیك  ؟  عوضوملا

. ةیبطلا ثاحبألا 
يذلاو  ، يجارعنالا ريوصتلاب  فرعي  اًئیش  لیصفتلاب  يديرج  لاقم  فصو 

ةآرمو  ، ةقدب ةعوضوم  تاسدعو   ، ریغص عطاس  ءوض  ردصم   " هیف
ضرتعت ةرفشو   ، ةسوقم

تابارطضا ريوصتو  ةيؤر  حیتت  ىرخأ  تاودأو  ءوضلا  عاعش  نم  ءزج  قيرط 
". ءاوھلا

انلأس امدنع   . اًضيأ انيأر  اذھ  ناك  دقل  ؟  كلذك سیلأ   ، ًاباذج رمألا  ودبي  ال 
تناك  ، ةفلتخم بناوج  ةدع  نم  لاقملا  اذھ  يف  مھيأر  نع  سانلا 

. ةياغلل ةضفخنم  تامییقتلا 
ریثكلا يوحي  ناك  لھ  اولاق ال.  ؟  ةیعامتجالا ةلمعلا  نم  ریثكلا  هب  ناك  لھ 

قلعتملا لصفلا  يف  اذھ  شقاننس   ) ةدیفملا ةیلمعلا  تامولعملا  نم 
اولاق ال )؟  ةیلمعلا ةمیقلاب 

. اًددجم
نم اھنأ  ًايدیلقت  دقتعملا  تامسلا  عیمج  تصحف  اذإ   ، ةقیقحلا يف 

يذلا  ، يديرج لاقم  نأ  دجتس   ، يسوریفلا ىوتحملل  ةمزاللا  طورشلا 
لاعسلا  " ناونع لمحي 

نأ حضاولا  نمف   ، كلذ عمو   . اھمظعم ىلإ  رقتفي   ،" هريوصت مت   ، ضماغلا
رز اوطغضیل  نوریثكلا  نكي  مل  الإو  زیمم  ءيش  هب  ناك  يديرج  لاقم 

امف  . ينورتكلإلا ديربلا 
؟ ءيشلا كلذ  ناك 



يف ةسلاج  تناك  دقل   . ةيوناثلا ةسردملا  يف  مولعلاب  يديرج  مامتھا  أدب 
سایقل ةریھشلا  ناكیلیم  تربور  ةبرجت  نع  تأرق  امدنع  ءایمیكلا  فص 

ىلع ةدوجوملا  ةنحشلا 
ىلع ةساردلا  توطنا   . ةدقعم ةبرجتو  ةدقعم  ةركف  تناك   . دحاو نورتكلإ 

ةیئابرھكلا باطقألا  نم  جوز  نیب  تيزلا  نم  ةریغص  تارطق  عضو 
يأ ىلإ  سایق  مث   ، ةیندعملا

طوقس فاقيإ  لجأ  نم  يئابرھكلا  لقحلا  ةوق  لصت  نأ  بجي  ىدم 
. تارطقلا

امدنع نكل   . اًریخأ اھتمھف  ىتح  اًراركتو  اًرارم   . تارم ةدع  يديرج  اھتأرق 
. اًریثم رمألا  ناك   . اھتبعوتسا دقل   . شالفلا ةضمو  هبشي  رمألا  ناك   ، تلعف

تناك ةبرجتلا  ةركف 
. اًریثك رمألا  اھبجعأ  دقل   . اًرسآ ناك  اھباعیتسا  نم  نكمتلاو   ، ةعراب

كلذ دعبو   . مویلا ءايزیفلا  ةلجم  يف  لمعلل  يديرج  تبھذ  ةسردملا  دعب 
ىتح اھلمع  يف  تجردت  اًریخأو  ميات  رفكسيد و  ّيتلجم  يف  تلمع 

ررحم بصنم  ىلإ  تلصو 
حنم اًمئاد : اًدحاو  اھتالاقم  فدھ  ناك   . زميات كرويوین  ةفیحص  يف  ةحصلا 
يف لبق  نم  اھب  ترعش  يتلا  ةراثإلا  كلت  نم  اًریسي  اًردق  ىتح  ولو  سانلا 

ذنم ءایمیكلا  فص 
. يملعلا فاشتكالا  رحس  ريدقت   . دوقع

دحأ مدختسا  فیك  يديرج  تفصو   ، ربوتكأ رھش  يف  رداصلا  اھلاقم  يف 
ریغ ودبت  ةرھاظل  ةیئرم  ةروص  طاقتلال  ًايريوصت  ًابولسأ  ةسدنھلا  ةذتاسأ 

لاعسلا ؛  ةروظنم
بولسأ نومدختسي  نويركسعلا  ءاربخلاو  ناریطلا  ءاربخ  ناك   . يرشبلا
ةمدصلا تاجوم  نُّوكت  ةیفیك  ةساردل  تاونس  ذنم  يجارعنالا  ريوصتلا 

ةیلاع تارئاطلا  لوح 
: ةديدج ةقيرطب  بولسألا  لغتسا  يعماجلا  ذاتسألا  نكل   . ةعرسلا

لسلا ضرم  لثم  اًوج  لقتنت  يتلا  ىودعلا  راشتنا  ةیفیك  ةساردل 
. ازنولفنإلاو سراسو 

. ةصاخ ةروصب  دیفم  لاقملا  نأ  سانلا  مظعم  دقتعي  الأ  يقطنملا  نم  ناك 
الو  . لئاوسلا اكیمانيد  نوسردي  ءاملع  اوسیل  مھ   ، ماع لكشبف 

رُّوصت نولواحي  نیسدنھم 
. ةدقعم رھاوظ 

نمف  ، ةحاسلا ىلع  مولعلا  باتُك  لضفأ  نم  ةدحاو  يديرج  نأ  مغرو 
ةقلعتملا تالاقملاب  اًمامتھا  رثكأ  سانلا  ةماع  نوكي  نأ  يقطنملا 

امنیب  ، اًریخأو  . ةضوملا وأ  ةضايرلاب 
مسوم نإف   ، لاقملاب سانلا  ریكذتل  دیكأتلاب  اًدیج  اًزفحم  لاعسلا  نوكي  دق 



لاقملا رودص  دعب   ، رياربف رھش  برق  هتورذ  غلبي  ام  ًابلاغ  ازنولفنإلاو  دربلا 
. رھشأ ةعبرأب 

اھتاباتك ىدحإ  رشتنت  امدنع  جھتبت   ، ةیفحصك  . ةریحتم تناك  يديرج  ىتح 
ریغ نینودملا  ىتح  وأ   ، نییفحصلا مظعمكو   . ًایسوریف اًراشتنا 

نأ دوت  تناك   ، نییمسرلا
. اھریغ نود  عساو  قاطن  ىلع  اھتاباتك  نم  ةدحاو  ةكراشم  ببس  مھفت 

فرعت مل   ، ةسوردملا تانیمختلا  ضعب  عضو  اھناكمإ  يف  ناك  امنیب  نكل 
نم ةعطق  ةكراشم  ءارو  يقیقحلا  ببسلا  رخآ  صخش  يأ  الو  يھ 

ام  . اھریغ نم  رثكأ  ىوتحملا 
؟ ًایسوریف اًراشتنا  رشتني  هنیعب  لاقملا  اذھ  لعج  يذلا 

يئالمزو انأ  يلوصو  نع  نلعأ  نأ  يندعسي   ، لیلحتلا نم  تاونس  دعب 
ةسارد نم  اًءزج  ناك  ماع 2008  رداصلا  يديرج  لاقم   . تاباجإلا ضعب  ىلإ 

انللح تاونسل  تدتما 
ةكراشم ببس  لضفأ  لكشب  مھفنل  زميات  كرويوین  تالاقم  نم  اًفالآ  اھیف 

. عساو قاطن  ىلع  تنرتنإلا  ىوتحم  نم  ةنیعم  عطق 
يف اًقباس   . يديرج لاقمب  ةقفرملا  ةروصلا  يف  زغللا  حیتافم  دحأ  نمكي 

ةفیحص يف  لئاسملا  ىدحإ  صحفت  تناك   ، ربوتكأ رھش 
اھفداص امدنع   The New England Journal of Medicine

ثحبلا نأ  تفرع  هتأر  نأ  درجمب  يوجلا ." ءابھلاو  لاعسلا   " ناونعب لاقم 
ًاینف لاقملا  نم  ءزج  ناك   . زمياتلا يف  لاقمل  اًزاتمم  اًساسأ  نوكیس 

. ةعرسلا طئارخو  يدعُملا  يوجلا  ءابھلا  لوح  تاشقانم  عم   ، ریبك دح  ىلإ 
ةروص كانھ  تناك  ةلیقثلا  ةیحالطصالا  تاملكلا  هذھ  لك  قوف  نكل 

تلعج ةروص   ، ةطیسب
. اھلاقم ةباتك  ررقت  يديرج 



ناك يديرج  لاقمل  سانلا  ةكراشم  ببس   . ًالھذم رمألا  ناك   ، ةطاسبب
. هكراشن  ، ءيشب متھن  امدنع   . رعاشملا

ربع ًالاسرإ  رثكألا  مئاوقلا 
ةكراشملا ةیمھأو  ينورتكلإلا  ديربلا 

ةلمعلاب قلعتملا  لصفلا  يف  انشقان  امك   . ةیعامتجا تانئاك  رشبلا 
انلیمو  . نيرخآلا عم  تامولعملاو  ءارآلا  ةكراشم  سانلا  بحي   ، ةیعامتجالا

مأ تناك  ةدیج   - ةرثرثلل
. ءاوس دح  ىلع  ءالمزلاو  ءاقدصألا  عم  انتاقالع  لكشي  - ةئیس

اذإ  . رثكأو رثكأ  ةیعیبطلا  لویملا  هذھ  معدل  اًممصم  تنرتنإلا  حبصأ  دقل 
وأ تاجاردلا  ةكراشمل  ديدج  جمانرب  نع  ثدحتت  ةنيودت  سانلا  فداص 

ويدیف عطقم  اودجو 
ةطاسبب نوطغضیس   ، ةبعصلا ربجلا  لئاسم  لح  ىلع  لافطألا  دعاسي 

. ينورتكلإلا ديربلا  يف  هنوقصليو  طبارلا  نوخسني  وأ  ةكراشملا  رز 
مت ام  قیثوتل  ةیفاضإ  ةوطخ  ذختت  ةیھیفرتلا  وأ  ةيرابخإلا  عقاوملا  مظعم 

عطاقمو تالاقملا  مضت  ةمئاق  دادعإ  قيرط  نع   . هریغ نم  رثكأ  هريرمت 
تايوتحملاو ويدیفلا 



وأ مویلا  رادم  ىلع  ةكراشم  وأ  ةدھاشم  رثكأ  تناك  يتلا  ىرخألا 
. قباسلا رھشلا  وأ  عوبسألا 

لئاھ مك  كانھف   . ةرصتخم قرطك  مئاوقلا  هذھ  سانلا  مدختسي  ام  ًابلاغ 
تائم ؛  هلمكأب هیف  قیقدتلاب  حمست  ةجردل ال  حاتملا  ىوتحملا  نم 

عقاوملا نم  نیيالملا 
، اھدحو رابخألل  ةبسنلاب   . ويدیفلا عطاقم  نم  تارایلم   ، تانودملاو

. رارمتساب ةديدج  تالاقم  مدقت  ةعمسلا  ةیلاع  ذفانملا  تارشع 
رحب يف  لضفألا  ىوتحملا  نع  ثحبلل  تقولا  مھيدل  سانلا  نم  لیلق 

. نورخآلا هكراش  ام  ىلع  عالطالاب  نوءدبي  اذل   . اذھ تامولعملا 
لیكشت ىلع  ةریبك  ةردق  اھيدل  ةكراشم  رثكألا  مئاوقلا   ، كلذل ةجیتنك 

، ةمئاقلا ىلإ  يلاملا  حالصإلا  نع  لاقم  لوصو  فداص  اذإ   . ماعلا باطخلا 
كلذ يف  لشفي  امنیب 

تامامتھالا فالتخا  نإف   ، طیسب قرافب  يئیبلا  حالصإلا  نع  رخآ  لاقم 
دھاشي امدنع   . اًعيرس مقافتي  نأ  نكمملا  نم  اًریغص  أدب  يذلا  اذھ 

قلعتملا لاقملا  كراشيو 
حالصإلا نأب  نونطاوملا  عنتقي  دق   ، سانلا نم  ربكأ  ددع  يلاملا  حالصإلاب 
اذإ ىتح   ، يئیبلا حالصإلا  نم  رثكأ  ًایموكح  اًمامتھا  قحتسي  يلاملا 

ةطیسب ةیلاملا  ةلكشملا  تناك 
. ةریطخ ةیئیبلا  ةلكشملاو 

ربع ًالاسرإ  رثكألا  ةمئاقلا  ىلإ  ىوتحملا  ءازجأ  ضعب  لصت  اًذإ  اذاملف 
؟ اھریغ نود  ينورتكلإلا  ديربلا 

سفن سانلا  نم  ریثكلا  ررمي  نأ  بجي   ، ًایسوریف اًراشتنا  ام  ءيش  رشتنیل 
زینيد لاقمب  تعتمتسا  دق  نوكت  امبر   . ًابيرقت هسفن  تقولا  يف  ىوتحملا 

، لاعسلا نع  يديرج 
رثكألا ةمئاقلا  ىلإ  لاقملا  لصیل  نكل   . ءاقدصألا ضعب  عم  هتكراش  امبرو 
سفن سانلا  نم  ریبك  ددع  ذختي  نأ  بجي   ، ينورتكلإلا ديربلا  ربع  ًالاسرإ 

. هتذختا يذلا  رارقلا 
ةنماكلا ةتباثلا  طامنألا  ضعب  كانھ  نوكت  امبر  مأ  ؟  يئاوشع اذھ  لھ 

؟ يسوریفلا حاجنلا  فلخ 
ًالاسرإ رثكألا  ةمئاقلا  لیلحت 

ًایجھنم ًالیلحت  ينورتكلإلا  ديربلا  ربع 
نع نوكت  ام  دعبأ  دروفناتس  ةعماج  يف  ایلعلا  تاساردلا  بلاط  ةایح 
ناكو  . ناردجلا ةیلاع  ةریجح  ناك   ، ًابتكم هتربتعا  اذإ   ، يبتكم  . ةماخفلا

ذفاون الب  ةیلع  يف  اًئبتخم 
زارطب زیمتت  تناك  يتلا  نيرشعلا  نرقلا  تاینیتس  ةرتف  نم  ىنبم  يف 

ناردجب نیخث  ریصق  ءانب  يشحو ."  " هنأب فصوي  ام  ًابلاغ  يرامعم 



هنأ ةجردل  اًدج  ةكیمس  ةیناسرخ 
ناك  . ةریغص لبانق  ةفذاق  نم  ةرشابم  ةبرض  لمحتي  نأ  نكمملا  نم 

ةرانإلا قودنصو   ، ةقیض ةحاسم  يف  اًعم  نیعمجتم  انم  نوتس 
همجح غلابلا  يتصاخ  تنسرولفلا 

بلاط هیف  ينكراشي  ناك  تاصوب   10X10
. رخآ

بالط لمعي  نأ  عقوتملا  نم  ناك   . دعصملا ناك  دیحولا  يباجيإلا  بناجلا 
حاتفم ةقاطب  ةیلكلا  انتحنم  اذل   ، اًراھنو ًالیل  تقولا  لاوط  ایلعلا  تاساردلا 

لوصولا انل  حیتت 
طقف انب  دعصي  نكي  ملو   . ةعاس نيرشعلاو  عبرألا  لاوط  صاخ  دعصم  ىلإ 

لوخد اًضيأ  انل  حیتي  ناك  لب   ، ذفاونلا نم  ةیلاخلا  انلمع  نكامأ  ىلإ 
دعب ىتح   ، ةبتكملا

. ةدیفم تناك  اھنكل   ، ةرخاف ةزیم  تسیل  اھنإ   . اھقالغإ
هیلع وھ  يذلا  روطتلا  سفنب  تنرتنإلا  ىوتحم  فینصت  نكي  مل  اھتقو 

ربع ًالاسرإ  رثكألا  اھمئاوق  نآلا  رشنت  تاعوضوملاب  ةینغلا  عقاوملا   . مویلا
ىلع ينورتكلإلا  ديربلا 

اھتخسن يف  مئاوقلا  كلت  رشنت  تناك  فحصلا  ضعب  نكل   ، تنرتنإلا
مضت ةمئاق  رشنت  تيرتس  لوو  ةفیحص  تناك  موي  لك   . اًضيأ ةعوبطملا 

رثكأو 5 ةءارق  تالاقم  رثكأ 5 
صحف دعب   . قباسلا مویلا  رابخأ  نم  ينورتكلإلا  ديربلا  ربع  ًالاسرإ  تالاقم 

تانایب ردصم  اھنأكو  تدب  دقل   . اًروسأم تنك   ، مئاوقلا هذھ  نم  ضعب 
ببس ةساردل  اًزاتمم 

. اھریغ نم  رثكأ  ءایشألا  ضعب  ةكراشم 
ربع ًالاسرإ  رثكألا  مئاوقلا  عمجأ  تأدب   ، عباوطلا عماج  لعفي  امك  كلذل 

. تيرتس لوو  يف  ينورتكلإلا  ديربلا 
. يتلاض كردأل  بھذأو  مايأ  ةعضب  لك  ةرم  صاخلا  دعصملا  مدختسأ  تنك 

ثحبأو  ، لیللا يف  اًرخأتم  ةبتكملا  ىلإ  نیتملا  يصقم  لمحأ  تنك  ثیح 
خسنلا ماوكأ  نع 

ربع ًالاسرإ  رثكألا  مئاوقلا  صرحب  صقأو   ، تيرتس لوو  نم  ةعوبطملا 
. ينورتكلإلا ديربلا 

ةموك َّيدل  تحبصأ  دقف   . تديازت دق  يتعومجم  تناك   ، عیباسأ ةعضب  دعب 
يف مئاوقلا  تلخدأ   . ءدبلل اًدعتسم  تنكو  رابخألا  تاصاصق  نم  ةریبك 

تانایب لودج 
عم لماعتلا   " نالاقملا ناك  موي  تاذ   . ةھباشتم طامنأ  نع  ثحبأ  تأدبو 
نیتاسف و" ثدحتلا " نم  مھعنمت  ةجردل  نوبعتم  جاوزأ  ةلزعنملا : ةقطنملا 

ةبسانم ينزيد 



. ينورتكلإلا ديربلا  ربع  ًالاسرإ  رثكألا  تالاقملا  نمض  نم  ةریبكلا " تایتفلل 
زغل لحل  لھؤم  يداصتقالا  ِملاعلا  لھ   " نالاقملا لصو  مايأ  ةعضب  دعب 

لمحي َمل  و" ؟ " دحوتلا
. ةمئاقلا ىلإ  ؟ " رزیل تارشؤمو  دوب  يآ  ةزھجأ  نآلا  رویطلا  وبقارم 

هذھ نیب  ةكرتشملا  تامسلا  نم  ریثكلا  كانھ  نكت  مل   ، ًايرھاظ  . مممھ
ينزيد ةقالع  امو  ؟  ينزيد نیتاسفب  نیبعتملا  جاوزألا  ةقالع  ام   . تالاقملا

نيذلا داصتقالا  ءاملعب 
. ةحضاو نوكت  نل  اھنیب  طباورلا  ؟  دحوتلا نوسردي 

يفتل نكت  مل  ةدحاولا  ةرملا  يف  نیلاقم  وأ  لاقم  ةءارق   ، كلذ ىلع  ةوالع 
ةعرسب لمعلا  ىلإ  ةجاح  يف  تنك  رومألا  مامزب  كسمأل   . ضرغلاب

. ىلعأ ةءافكو 
ًالدب  . اًریثك لضفأ  ةقيرط  نامكلیم  نيرثاك  يتلیمز  تحرتقا  يظح  نسحل 
َمل ال  ، يودي لكشب  ةعوبطملا  ةفیحصلا  نم  تامولعملا  هذھ  عمج  نم 

ةیلمعلا لعجن 
؟ ةیكیتاموتوأ

، اًدبأ لكي  ئراقك ال   . تاطابترا عبتتم  انأشنأ   ، رتویبمك جمربم  ةدعاسمب 
لكشب ًایئوض  زميات  كرويوینل  ةیسیئرلا  ةحفصلا  حسمي  جمانربلا  ناك 

سمخ لك  يكیتاموتوأ 
اًضيأ لب   ، لاقم لك  ناونعو  صن  طقف  سیل   . هآر ام  ًالجسم   ، ةقیقد ةرشع 

طسو يفخم  مأ  ةیسیئرلا  ةشاشلا  ىلع  روشنم   ) درو نيأو  هبتك  نَم 
(. طباورلا نم  ةلسلس 

مأ ةحصلا   ) ةیقرولا ةديرجلا  نم  مسق  يأ  يف  اًضيأ  لجسي  ناك  امك 
يف ًالثم   ) لاقملا رھظ  ةحفص  ةيأ  ىلعو  لاثملا ) لیبس  ىلع   ، لامعألا

ءزجلا يف  مأ  ىلوألا  ةحفصلا 
(. ثلاثلا مسقلا  نم  يفلخلا 

تالاقملا عیمج  ؛  ةمخض تانایب  ةعومجم  انيدل  حبصأ  رھشأ  ةتس  دعب 
. ًابيرقت لاقم  فالآ  ةعبس   . ةرتفلا كلت  لالخ  زميات  كرويوین  اھترشن  يتلا 

رابخأ نم  ءيش  لك 
تلصو تالاقم  ةيأ  كلذكو   ، ایجولونكتلاو ةحصلا  ىلإ  ةضايرلاو  ملاعلا 

. ةتسلا رھشألا  كلت  يف  ينورتكلإلا  ديربلا  ربع  ًالاسرإ  رثكألا  ةمئاقلا  ىلإ 
، ءارقلا عیمج  ناك  امل  اًسایقم  لب   ، دحاو صخش  هكراش  ام  طقف  سیل 
، ىرخألا ةیصخشلا  مھصئاصخ  وأ  مھئارث  وأ  مھرامعأ  نع  رظنلا  فرصب 

. نيرخآلا عم  هنوكراشي 
. لیلحتلا ءدب  اننكمي  نآلا 

وأ ةضايرلا  وأ  ةحصلاك  ءایشأ   . لاقم لكل  ماعلا  عوضوملا  انصحف   ، ًالوأ
. ةسایسلا وأ  میلعتلا 



ةمئاقلا ىلإ  لوصولل  ةضرع  تناك  ةیمیلعتلا  تالاقملا  نأ  جئاتنلا  ترھظأ 
تناكو  . ةیضايرلا تالاقملا  نم  رثكأ  ينورتكلإلا  ديربلا  ربع  ًالاسرإ  رثكألا 

رشتنت ةیحصلا  تالاقملا 
. ةیسایسلا تالاقملا  نم  ةیسوریف  رثكأ  لكشب 

نم رثكأ  ةكراشملا  زفحي  يذلا  ام  مھفن  نأب  نیمتھم  انك  اننكل   . دیج
، اًنسح  . هتكراشم تمت  يذلا  ىوتحملا  تامسل  فصو  درجمب  انمامتھا 

رشتنت ةیضايرلا ال  تالاقملاف 
سانلا نأب  لوقلا  هبشي  رمألا  ؟  اذامل نكل   . ماعطلا تالاقم  راشتنا  ردقب 

جنیبلا نم  رثكأ  ناولألا  قدانب  نع  ثدحتلا  وأ  ططقلا  روص  ةكراشم  بحت 
فشكي اذھو ال   . جنوب

زواجتت تاعقوت  عضو  انل  حیتي  وأ  كلذ  ثودح  ببس  نع  اًقح  ریثكلا  انل 
. ءابلا فرحب  أدبت  يتلا  باعلألا  وأ  ططقلا  لثم  تاعوضومل  قیضلا  قاطنلا 

انشقان امك   . ةدیفم وأ  ةقیش  اھنأ  امإف   ، نیببسل ءایشألا  سانلا  كراشي  دق 
ةیلسم ةقیشلا  ءایشألا   ، ةیعامتجالا ةلمعلاب  قلعتملا  لصفلا  يف 

ىلع ًایباجيإ  سكعنتو 
قلعتملا لصفلا  يف  شقاننس  امك   ، لثملابو  . اھكراشي يذلا  صخشلا 

لعجتو نيرخآلا  دعاست  ةدیفملا  تامولعملا  ةكراشم   ، ةیلمعلا ةمیقلاب 
ةروصب رھظي  اھكراشي  نم 

. تقولا سفن  يف  ةدیج 
مییقتل ثحبلا  يدعاسم  نم  ریغص  شیجب  اَّنعتسا   ، تايرظنلا هذھ  رابتخال 
ةدیفم تامولعم  ىلع  يوتحت  تناك  اذإ  ام  ةھج  نم  زميات  كرويوین  تالاقم 

ىلإ ةفاضإلاب 
مادختسا ةیفیك  لثم  ءيشب  ةقلعتملا  تالاقملا  اوّمیقف   . اھقيوشت ىدم 

، ةياغلل ةقیش  اھنأب  ازنولفنإلا  راشتنا  عبتت  لجأ  نم  ثحبلا  تانایبل  لجوج 
قلعتملا لاقملا  امنیب 

حرسم ىلع  ةضورعملا  تایحرسملا  ىدحإ  يلثمم  يف  رییغتلاب 
ةیفیكب ةقلعتملا  تالاقملا  اومَّیقو   . اًقيوشت لقأ  هنأب  هومَّیقف  ياودورب 

ةدیفم اھنأب  كدیصر  يف  مكحتلا 
. دیفم ریغ  هنأب  هومَّیقف  نيرومغملا  اربوألا  يبرطم  دحأ  يعن  امأ   ، ةياغلل

مئاوقب اھنراقیل  يئاصحإ  لیلحت  جمانرب  يف  تامییقتلا  هذھ  انلخدأ 
ربع ًالاسرإ  رثكألا  تالاقملا 

. ينورتكلإلا ديربلا 
اًقيوشت رثكألا  تالاقملا   . ةكراشملا ىلع  نیتمسلا  اتلك  ترثأ   ، انعقوت امك 

ديربلا ربع  ًالاسرإ  رثكألا  ةمئاقلا  ىلإ  لوصولل  ةضرع  رثكأ  تناك 
تالاقملاو ةبسنب 25 .% ينورتكلإلا 

ةبسنب %30. ةمئاقلا  ىلإ  لوصولل  ةضرع  رثكأ  تناك  ةدافإ  رثكألا 



ةیحصلا تالاقملا  ةكراشم  ببس  حیضوت  ىلع  جئاتنلا  تدعاس 
ام ًابلاغ  تاعوضوملا  كلتب  ةقلعتملا  تالاقملا   . ةیلاع ةبسنب  ةیمیلعتلاو 

نأشب ةروشم   . ةياغلل ةدیفم  نوكت 
لوصحلل حئاصن   . ةداعس رثكأ  نوكتو  لوطأ  اًرمع  اھب  شیعت  يتلا  ةیفیكلا 

. كلافطأل میلعت  لضفأ  ىلع 
. ةیملعلا تالاقملا  ةدعاقلا : نع  ذاش  دحاو  عوضوم  كانھ  لازي  ناك ال  نكل 

ردقب ةیلمع  ةمیق  وأ  ةیعامتجا  ةلمع  تالاقملا  هذھل  نكت  مل   ، بلاغلا يف 
ماسقألا تالاقم 

زینيد لاقمك   ، ةیملعلا تالاقملا  تناك  دقف  كلذ  عمو   . ةیمومع رثكألا 
ديربلا ربع  ًالاسرإ  رثكألا  ةمئاقلا  ىلإ  لصت   ، لاعسلا نع  يديرج 

تالاقم نم  رثكأ  ينورتكلإلا 
؟ اذامل  . لامعألا ملاع  رابخأ  وأ  ةضوملا  وأ  ةسایسلا 

تافاشتكاو تاراكتبا  لجست  ام  اًریثك  ةیملعلا  تالاقملا  نأ  اًقحال  حضتا 
. ةبھرلا ؟  روعشلا كلذ  امو   . ءارقلا ىدل  اًنیعم  اًروعش  ریثت 

ةبھرلا ةوق 
رمحألا هنولب  يداولا  دتمي   . میظعلا دودخألا  ةفاح  ىلع  فقت  كنأ  لیخت 
لفسأ دودخألا  ضرأ  ردحنت   . هاجتا لك  يف  رصبلا  ىمرم  ىلع  يناقلا 

. اًداح اًرادحنا  كیمدق 
قوف روقصلا  قلحت   . ةفاحلا نع  اًدیعب  ءارولل  وطختو  راودلاب  رعشت 

رعشتف  . رمقلا ةبرت  هبشت  داكت  ةجردل  ءادرجلا  ةلحاقلا  ةيرخصلا  قوقشلا 
. عضاوتلاو  . لوھذلاب

. ةبھرلا يھ  هذھ   . ومسلاو
يھ ةبھرلا   ، ةدیھ ناثانوجو  رنتلیك  رشاد  سفنلا  ّيملاعل  اًقفو 

وأ ةباھم  وأ  لامج  وأ  ةفرعم  مِھلُت  امدنع  لوھذلاو  بجعتلاب  ساسحإلا 
اھنإ  . ام اًصخش  ةمیظع  ةردق 

يعجرملا ءرملا  راطإ  ةبھرلا  عسوت   . كنم مظعأ  ءيش  ةھجاوم  ةبرجت 
يأ اھریثي  نأ  نكميو  ماھلإلاو  باجعإلا  لمشت  اھنإ   . هتاذب ومسلل  هعفدتو 

ةینفلا لامعألا  نم  ءيش 
ةیعیبطلا رظانملا  نم   ، ةینيدلا تالوحتلا  ىتح  ةمیظعلا  ةیقیسوملا  وأ 

. فاشتكالاو يدحتلا  يف  ناسنإلا  رثآم  ىلإ  ةبالخلا 
وأ ةأجافملا  وأ  ةشھدلاب  اًساسحإ  نمضتت  ام  اًریثكو  دقعم  روعش  ةبھرلا 
روعش لمجأ  : " هسفنب نياتشنيأ  تربلأ  راشأ  امك   ، عقاولا يف   . ضومغلا

وھ هرابتخا  اننكمي 
اذھ ربتخي  مل  نَم   . ةیقیقحلا نونفلاو  مولعلا  عیمج  ردصم  وھف   . ضومغلا
يف اًقرغتسمو  اًمئاھ  ًالیلق  فقوتلا  ىلع  اًرداق  دعي  مل  نَمو   ، روعشلا

". اًتیم ربتعي   ، ةبھرلا



دعب ءارقلا  نم  ديدعلا  هب  رعش  ام  ةبھرلا  فصت   ، رخآ روعش  يأ  نم  رثكأ 
، ضماغلا لاعسلا   " لاقم ىلإ  رظنا   . ةیملعلا زميات  كرويوین  تالاقم  ةءارق 

" هريوصت مت 
وأ يرصب  دھشمك  ءاوس  ةلھذم  لاعسلا  ةروص  تناك   . كلذ ىلع  لاثمك 

فشكو ةروصلا  هذھ  نيوكت  هنكمي  لاعسلاك  ًايداع  اًئیش  نأ  ةركفك :
لح ىلع  ةرداق  رارسأ 

. نورق ذنم  ةدوجوم  ةیبط  زاغلأ 
داع  . ةكراشملل سانلا  تعفد  يتلا  يھ  ةبھرلا  تناك  اذإ  ام  رابتخا  انررق 
يتلا ةبھرلا  رادقم  ىلع  ًءانب  تالاقملا  اومَّیقو  انتصاخ  ثحبلا  ودعاسم 

ةقلعتملا تالاقملا   . اھتراثأ
ناطرسب هتباصإ  مغر  بعلي  يكوھ  ىمرم  سراح  وأ  زديإلل  ديدج  جالعب 
قوستلا تاقفصب  ةقلعتملا  تالاقملا   . ةبھرلا نم  ریثكلا  تراثأ  خملا 

وأ ًالیئض  اًردق  تراثأ  دایعألل 
هذھ ةنراقمل  ةیئاصحإ  تالیلحت  انمدختسا  كلذ  دعبو   . ةبھرلا نم  اًمودعم 

. تالاقملا ةكراشم  ةبسن  عم  تامییقتلا 
. ةكراشملا تززع  ةبھرلا  ةبئاص : انتركف  تناك 

ىلإ لوصولل  ةضرع  رثكأ  تناك  ةبھرلا  انلخادب  مھلت  يتلا  تالاقملا 
يتلا تالاقملا  ةبسنب 30 .% ينورتكلإلا  ديربلا  ربع  ًالاسرإ  رثكألا  ةمئاقلا 

اھراقتفاب قباسلا  يف  تفِصو 
وأ لاعسلا  نع  يديرج  لاقم   - ةیلمعلا ةمیقلاو  ةیعامتجالا  ةلمعلا  ىلإ 
تلصو - اھبابحأ نادقف  دنع   ، رشبلاك  ، نزحت دق  اليروغلا  نأ  ىلإ  ریشي  لاقم 

رثكألا ةمئاقلا  ىلإ 
اھتمھلأ يتلا  ةبھرلا  ببسب  كلذ  مغر  ينورتكلإلا  ديربلا  ربع  ًالاسرإ 

. سانلا لخادب 
ریثت تنرتنإلا  ىلع  ًایسوریف  اًراشتنا  ويدیفلا  عطاقم  رثكأ  نم  ضعب 

. اًضيأ ةبھرلا 
ناك  . حرسملا ىلإ  ةنيزرلا  ةنيدبلا  ةدیسلا  لوخد  درجمب  كحضلا  أدب 

اًنس ربكأ  تناك   ، ًالوأ  . ةبرطم ىلإ  هنم  خبطملا  ةلماع  ىلإ  برقأ  اھرھظم 
جمانرب يف  سفانت  نأ  نم 
.Britain’s Got Talent

رمع فعض  كلذب  ةزواجتم   ، رمعلا نم  نیعبرألاو  ةعباسلا  يف  تناك  ثیح 
نیقباستملا نم  ديدعلا 

. نيرخآلا
نورخآلا نوسفانتملا  ناك   . بایثلا ةثر   ، ریبك دح  ىلإ   ، تدب اھنأ  مھألا  نكل 
میسو وأ  باذج  وحن  ىلع   . لبقتسملا موجن  مھنأكو  لعفلاب  نیقنأتم 

اوناك  . يرصع وأ  مراص 



، مھل اًصیصخ  ةممصم  تارتسو   ، مھماسجأل ةمئالم  ًابایث  نودتري 
. هؤادترا بجي  امل ال  لاثمك  ودبت  تناك  ةدیسلا  هذھ  نكل   . ةیفیص ةحشوأو 

طیلخك اھسبالم  تدب 
. لمعتسم يفیص  ناتسفو  ةميدق  رئاتس  ةعومجم  نیب 

تكبترا اھیلع  ةلئسألا  حرط  يف  ماكحلا  أدب  امدنع   . ةرتوتم تناكو 
حبصت نأ  دوت  اھنأب  تباجأ  امدنعو  ؟ ." ملحلا ام  : " اولأس دقل   . تمثعلتو

تناك  ، ةفرتحم ةبرطم 
؟ ِتنأ فخسلل ! اي   . مھسوءر يف  رودت  يتلا  راكفألا  ةيؤر  لعفلاب  عیطتست 

نوكحضي مھو  روضحلا  ضعب  ىلع  تاریماكلا  تزكر  ؟  ةفرتحم ةبرطم 
تارظنب اھنوقمريو 

نأ اھودارأ  مھنأ  حضاولا  نم  ناك   . فلكتب اومستبا  ماكحلا  ىتح   . ةرخاس
اھنأ ىلإ  ریشت  تامالعلا  لك  تناك   . نكمي ام  عرسأب  حرسملا  نم  جرخت 

اًعيرم ًءادأ  مدقتس 
. روفلا ىلع   ، جمانربلا نم  درطتو 

. ينغت تأدب   ، رثكأ ءوسي  نأ  نكمي  هنأكو ال  عضولا  ادب  امدنع  نكل 
. نمزلا فقوتو 

. اًرسآ رمألا  ناك 
I Dreamed a ةینغأل ىلوألا  تامغنلا  تثعبنا  امدنع 

توص قلأت   ، توصلا تاربكم  نم   Les Misérables ملیف نم   Dream
ًايوق  . ةرانملاك عئارلا  ليوب  نازوس 

، ةبھرلاب ماكحلا  رعش   . ةريرعشقلاب كبیصي  هنأ  ةجردل  ةياغلل  ًالیمجو 
أدب  . قیفصتلا نم  ةراح  ةجوم  يف  عیمجلا  عفدناو   ، روضحلا خرصو 

عمدلا نوفرذي  ضعبلا 
. ریبعتلا نع  ةزجاع  سانلا  ءادألا  كرت   . نوتصني مھو 

دحأ دعي   Britain’s Got Talent جمانرب يف  ليوب  نازوسل  روھظ  لوأ 
، طقف مايأ  ةعست  نوضغ  يف   . قالطإلا ىلع  اًراشتنا  ويدیفلا  عطاقم  رثكأ 

رثكأ ىلع  عطقملا  لصح 
. ةدھاشم نویلم  نم 100 

اھتوق نم  ةبھرلاب  رعشت  نأ  نود  عطقملا  اذھ  دھاشت  نأ  بعصلا  نم 
عفدو  . ةبھرلا انلخادب  مھلُي  لب   ، بسحف انفطاوع  كرحي  وھف ال   . اھحورو

ىلإ سانلا  روعشلا  اذھ 
. هريرمت

؟ ةكراشملا ززعي  روعش  يأ  لھ 
عفدت اذامل   . ىرخأ ةلئسأ  تراثأ  زميات  كرويوین  نم  ةیئدبملا  انتاجاتنتسا 
ریثأتلا ىرخألا  رعاشملل  نوكي  امبر  مأ  ؟  ةكراشملا ىلإ  سانلا  ةبھرلا 

؟ هتاذ



سانلا عجشي  دق  رعاشملا  نم  عون  يأ  رابتخا  نأب  داقتعالل  بابسأ  كانھ 
براجتلا نسحي  ام  ًابلاغ  نيرخآلا  ىلإ  ثدحتلا   . ةكراشملا ىلع 

ىلع انلصح  اذإ   . ةیلاعفنالا
، لمعلا نم  انلصُف  اذإ   . لافتحالا ىلع  اندعاسي  نيرخآلا  رابخإ   ، ةیقرت

. انبضغ نع  سیفنتلا  ىلع  اندعاسي  نيرخآلا  رابخإ 
تدھاش يننإ  ًالثم  لُقنل   . طبارتلا ىلع  اًضيأ  اندعاست  رعاشملا  ةكراشم 
تكراش اذإ   . ليوب نازوس  ءادأك   ، اًقح ةبھرلا  يلخادب  مھلأ  ويدیف  عطقم 

دحأ عم  عطقملا 
رعشي انیلك  نأ  ةقیقحو   . هتاذ ماھلإلاب  رعشیس  هنأ  حجرملا  نم   ، ءاقدصألا
ءوضلا طلست  اھنإ   . يعامتجالا انطبارت  قیمعت  ىلع  دعاست  هتاذ  روعشلاب 

انھُباشت هجوأ  ىلع 
رعاشملا ةكراشم  نإف  يلاتلابو   . اننیب ةكرتشملا  مساوقلا  مكب  انركذتو 

نإ ىتح   . اھيوقتو تاقالعلا  ىلع  ظفاحت  ثیح   ، يعامتجالا ءارغلا  هبشت 
، هتاذ ناكملا  يف  نكن  مل 

. اًعم انطبرت  روعشلا  سفنب  رعشن  اننأ  ةقیقحف 
قبطنت اھنإ   . اھدحو ةبھرلا  نم  عبنت  هذھ ال  رعاشملا  ةكراشم  دئاوف  نكل 

. رعاشملا عاونأ  عیمج  ىلع 
كلذ ددشي   ، ةدشب امكیلك  تكحضأ  ةباعد  ءالمزلا  دحأ  ىلإ  تلسرأ  اذإ 
، امكیلك تبضغأ  يأر  ةلاقم  كتمومع  نبا  ىلإ  تلسرأ  اذإ   . امكطبارت

امكنأ ةقیقح  كلذ  يوقي 
. ءارآلا سفن  يف  ناكرتشت 

ةضرع رثكأ  نوكیس  رعاشملل  ةریثملا  تايوتحملا  نم  عون  يأ  امف 
؟ هتكراشمل

صوغلل اندعو   ، نزحلا  ، رخآ اًروعش  انرتخا   ، لاؤسلا اذھ  نع  ةباجإلل 
لاقم لك  مییقت  انتصاخ  ثحبلا  يدعاسم  نم  انبلط   . تانایبلا يف  اًددجم 

نزحلا رادقم  ىلع  ًءانب 
دیشي صخش  لثم  ءایشأب  ةقلعتملا  تالاقملا  اومَّیق  دقو   . هراثأ يذلا 

تالاقملا امأ   ، نزحلا نم  ریبك  ردقل  ریثم  هنأب  ةدیقفلا  هتدج  ىركذب 
بعال زوف  لثم  ءایشأب  ةقلعتملا 

ززعي روعش  يأ  ناك  اذإ   . نزحلل ةریثم  ریغ  اھنأب  اھومَّیقف  فلوج 
ةبسن نم  اًضيأ  عفري  نأ  يغبني  - ةبھرلاك  - اًذإ نزحلاف   ، ةكراشملا

. ةكراشملا
تالاقملا تناك   . يسكع ریثأت  نزحلل  ناك   ، ةقیقحلا يف   . لعفي مل  هنكل 

ربع ًالاسرإ  رثكألا  ةمئاقلا  ىلإ  لوصولل  ةضرع  لقأ  عقاولا  يف  ًانزح  رثكألا 
ةبسنب ينورتكلإلا  ديربلا 

؟ وھ ام   . ةكراشملا يف  ةبغر  لقأ  سانلا  لعجي  نزحلا  يف  ام  ءيش  . 16%



وأ ةعتملا  رادقم  وھ  ةفلتخملا  رعاشملا  نیب  اًحوضو  رثكألا  قرافلا 
عفرت امبر  اًذإ   . عتمم ریغف  نزحلا  امأ   ، ًایبسن ةعتمم  ةبھرلا   . اھب ةیباجيإلا 

ةبسن نم  ةیباجيإلا  رعاشملا 
؟ اھللقت ةیبلسلا  رعاشملا  امنیب   ، ةكراشملا

ةیباجيإلا رعاشملا  ریثأت  ةیفیك  لوح  تانھكت  سانلا  عضو  املاطل 
ةيدیلقتلا ءارآلا  ریشت   . هتكراشمو هنع  ثدحتلا  متي  ام  ىلع  ةیبلسلاو 

يبلسلا ىوتحملا  نأ  ىلإ  ةعئاشلا 
رابخألا نع  ميدقلا  روثأملا  لوقلا  لمأت   . ةیسوریف رثكأ  نوكي  نأ  ضرتفُي 

ةمئاق ةرابعلا  هذھ  نيوانعلا ." ردصتتس   ، ةيومد ةفینع  ثادحألا  تناك  اذإ  "
رابخألا نأ  ةركف  ىلع 

لھتسُت كلذلو   . ةدیجلا كلت  نم  رثكأ  مامتھالاو  هابتنالا  بذجت  ةئیسلا 
نمكي يذلا  يفخلا  يحصلا  رطخلا  : " لثم ءيشب  اًمئاد  ةیئاسملا  رابخألا 

فرعا  . كلزنم وبق  يف 
نوررحملا دقتعي  ةسداسلا ." رابخأ  يف   ، يلاتلا ريرقتلا  يف   ، هنع ديزملا 
نيدھاشملا هابتنا  بذج  ىلع  دعاستس  ةیبلسلا  صصقلا  نأ  نوجتنملاو 

. هب ظافتحالاو 
ةكراشم لضفت  سانلا  نأ  سكعلا : تابثإ  ةلواحم  اًضيأ  كنكمي   ، كلذ مغرو 

نيرخآلا لعج  يف  انمظعم  بغري  الأ   ، ماع لكشبف   . ةدیجلا رابخألا 
وأ ةداعسلاب  نورعشي 

لصفلا يف  انشقان  امك   ، لثملاب ؟  نزحلا وأ  قلقلاب  سیلو  ةیباجيإلا 
ام ًابلاغ  ام  ءيش  ةكراشم  سانلا  رارق   ، ةیعامتجالا ةلمعلاب  قلعتملا 

يتلا ةروصلا  ىلع  دمتعي 
ةیباجيإلا ءایشألا  ةكراشم  متت  دق   . نيرخآلا مامأ  اھب  نورھظي  مھلعجي 

دحأ ، ال  ماع لكشبف   . اھكراشي نم  ىلع  ًایباجيإ  سكعنت  اھنأل  ربكأ  ةبسنب 
لثم نوكي  نأ  دوي 

. تقولا لاوط  ةبیئكو  ةنيزح  ءایشأ  كراشيو   ، رنود يبيد 
نم ةكراشملل  ةضرع  رثكأ  ةیباجيإلا  تامولعملا  لھ  ؟  اًذإ حیحص  امھيأف 

؟ حیحصلا وھ  سكعلا  مأ   ، ةیبلسلا كلت 
ةرملا هذھ   . لاقم لك  ةیباجيإ  سایقب  انمقو  انتانایب  ةدعاق  ىلإ  اندع 

ددحي  . ركابینیب يمیج  سفنلا  ملاع  هروط  يصن  لیلحت  جمانرب  انمدختسا 
ةیباجيإلا ةیمك  جمانربلا 

رھظت يتلا  تارملا  ددع  ءاصحإ  لالخ  نم  ةیصنلا  ةرقفلا  يف  ةیبلسلاو 
ناك ؛  ةقاطبلا تببحأ  دقل   " ةرابع  . ةفلتخملا ةیلاعفنالا  تاملكلا  تائم  اھیف 

،" اھنم اًدج  اًفیطل  كلذ 
ةیباجيإ تاملك  ىلع  يوتحت  اھنأل  ًایبسن  ةیباجيإ  دعت   ، لاثملا لیبس  ىلع 

تحرج دقل  ؛  اھنم اًدج  اًضیغب  كلذ  ناك   " ةرابع فیطل ." و" بح "  " لثم



ةیحان نم   ،" يرعاشم
". ضیغب و" حرج "  " لثم ةیبلس  تاملك  ببسب  ًایبسن  ةیبلس  دعت   ، ىرخأ
امب كلذ  ةقالع  انسرد  مث  هتیبلس  وأ  هتیباجيإ  ىلع  ًءانب  لاقم  لك  انمَّیقو 

ىلإ لصو  دق  ناك  اذإ 
. ينورتكلإلا ديربلا  ربع  ًالاسرإ  رثكألا  ةمئاقلا 

ةكراشملل ةضرع  رثكأ  ةیباجيإلا  تالاقملا  تناك  ةمساح : ةباجإلا  تناك 
نيدفاو لثم  ءایشأب  ةقلعتملا  صصقلا   . ةیبلسلا كلت  نم  ىلعأ  ةبسنب 

ةنيدم بح  يف  نوعقي 
ىلإ لوصولل  ةبسنب 13 % ةضرع  رثكأ   ، طسوتملا يف   ، تناك كرويوین 

تفصو تالاقم  نم  ينورتكلإلا  ديربلا  ربع  ًالاسرإ  رثكألا  ةمئاقلا 
سراح ةافو  لثم  ءایشأ  لیصفتلاب 

. روھشم ةقيدح 
رعاشملا اھب  لكشت  يتلا  ةیفیكلل  انمھف  نم  ةقث  ىلع  اننأ  اًریخأ  انرعش 
بنجتتو ةیباجيإلا  ءایشألا  كراشت  سانلا  نأ  ادب  دقل   . لاقتنالا ةیلمع 

. ةیبلسلا كلت  ةكراشم 
ةیبلسلا رعاشملا  لیلقت  نأشب  باوص  ىلع  اننأ  نم  طقف  دكأتنل  نكل 

انبلط  . ةریخأ ةمھمب  انتصاخ  ثحبلا  يدعاسم  انفلك   ، ةكراشملا ةبسنل 
نم لاقم  لك  مییقت  مھنم 

. قلقلاو بضغلا  ةیساسألا : ةیبلسلا  رعاشملا  نم  نيرخآ  نيروعش  ةھج 
تآفاكم ىلع  تيرتس  لوو  ءايرثأ  لوصح  لثم  ءایشأب  ةقلعتملا  تالاقملا 

تالاقملا امأ   ، بضغلا نم  ریثكلا  تراثأ  يداصتقالا  دوكرلا  ءانثأ  ةمخض 
تاعوضومب ةقلعتملا 

ةقلعتملا تالاقملا   . قالطإلا ىلع  بضغ  يأ  ِرثُت  ملف  فیصلا  ةصمقأ  لثم 
امأ  ، ةياغلل ةقلق  سانلا  تلعج  ةیلاملا  قاروألا  قوس  عجارت  لثم  ءایشأب 

ءایشأب ةقلعتملا  تالاقملا 
اًحیحص ناك  اذإ   . قلقلاب روعش  يأ  ِرثُت  ملف  يميإ  زئاوجل  نیحشرملا  لثم 

ىوتحملا ةكراشم  بنجتتو  يباجيإلا  ىوتحملا  كراشت  سانلا  نأ 
قلقلاو بضغلا  نإف   ، يبلسلا

. ةكراشملا ةبسن  اللقي  نأ   ، نزحلا لثم   ، يغبني
. حیحصلا وھ  سكعلا  ناك   ، ةقیقحلا يف   . كلذك نكي  مل  رمألا  نكل 

ةضرع رثكأ  تناك  قلقلا  وأ  بضغلاب  روعشلا  تراثأ  يتلا  تالاقملا 
ًالاسرإ رثكألا  ةمئاقلا  ىلإ  لوصولل 

. ينورتكلإلا ديربلا  ربع 
نم اًدیقعت  رثكأ  ءيش  كانھ  ناك  هنأ  حضاولا  نمف   . اًقح انریحت  اھدنع 
؟ وھ ام  نكل   . ءایشألا راشتنا  ىدم  ددحي  لاقملا  ةیبلس  وأ  ةیباجيإ 

: رانلا لاعشإ 



ةیجولویسفلا ةراثإلا  ملع 
ریغ وأ  ةیبلسو  ةعتمم  وأ  ةیباجيإ  ىلإ  اھفینصت  نكمي  رعاشملا  نأ  ةركف 
هنكمي لفطلا  ىتح   . نینسلا فالآ  نكت  مل  نإ  تائم  ذنم  ةدوجوم  ةعتمم 

نأب كل  لوقي  نأ 
. ئیس روعش  نزحلا  وأ  قلقلاو  دیج  روعش  ةراثإلا  وأ  ةداعسلا 

ًءانب اًضيأ  اھفینصت  نكمي  رعاشملا  نأب  سفنلا  ءاملع  لاق  اًرخؤم  نكل 
. ةیجولویسفلا ةراثإلا  وأ   ، طیشنتلا وھو   . رخآ بناج  ىلع 

مامأ ًاباطخ  اھیف  تیقلأ  ةرم  رخآ  يف  ركف  ؟  ةیجولویسفلا ةراثإلا  ام 
دقل  . ةمخض ةارابمب  زوفلا  كشو  ىلع  كقيرف  ناك  امدنع  وأ   . ریبك روھمج 

قرعتو  ، كبلق ضبن  عراست 
امبرو  . كردص لخاد  فنعب  قدي  كبلقب  روعشلا  كناكمإ  يف  ناكو   ، كافك

تبھذ وأ  بعر  ملیف  اھیف  تدھاش  ةرم  رخآ  رعاشملا  سفنب  تررم 
ًاتوص تعمسو  مییختلل 

، اًقح رطخ  يف  تسل  كنأب  لوقي  ذخأ  كلقع  نأ  مغرو   . كتمیخ جراخ  ًابيرغ 
تناكو  . ةدقتم تناك  رعاشملا  لك   . كلذ ریغب  اًعنتقم  ناك  كدسج  نإف 

ةرتوتم كتالضع 
. ةراثإلا يھ  هذھ   . ةكرحو ةحئارو  توص  لكل  ًاظقیتم  تنكو 

تابرض عراستت   . لعف ءادبإل  دادعتسالاو  طیشنتلا  نم  ةلاح  يھ  ةراثإلا 
لقعلا نم  كلذ  عبني   ، ةيروطتلا ةیحانلا  نم   . مدلا طغض  عفتريو  بلقلا 

. انفالسأ ىدل  فحازلا 
دعاست يتلا  رفلا  وأ  ركلا  ةباجتسا  ةیجولویسفلا  ةراثإلا  زفحت  ثیح 
تاناویحلا نم  بورھلا  وأ  ماعطلا  ىلع  لوصحلا  ىلع  ةیحلا  تانئاكلا 

. ةسرتفملا
انضرعت نأشب  قلقلا  وأ  انماعط  ةدراطم  ىلإ  ةجاح  يف  دعن  مل  اننإ 

نم ةعومجم  لھسي  لاز  ام  ةراثإلا  هثدحُت  يذلا  طیشنتلا  نكل   ، سارتفالل
امدنع  . ةیمویلا ةطشنألا 

ةئیج ةعرسب  ریسنو  ةوقب  انيديأ  زھن  ثیح   . ًالعف يدبُن  ةراثإلاب  رعشن 
ةراثإلا  . ةشیعملا ةفرغ  يف  رودنو  ءاوھلا  يف  انیتضبقب  برضن   . ًاباھذو

. رانلا لعشت 
، بضغن امدنع   . ةیلاع ةراثإ  تاذ   ، قلقلا وأ  بضغلاك   ، رعاشملا ضعب 
نم ققحتن   ، قلقلاب رعشن  امدنعو   . ءالمعلا ةمدخ  يلثمم  يف  خرصن 

رعاشملا  . اًراركتو اًرارم  رومألا 
رعشن امدنع   . لاثمك سامحلا  ىلإ  رظنا   . اًضيأ ةراثإ  دلوت  ةیباجيإلا 

هسفن رمألا   . نینكاس سولجلا  فالخب  ءيش  لعف  يف  بغرن   ، سامحلاب
امدنع  . ةبھرلا ىلع  قبطني 

. ثدح امب  سانلا  رابخإ  نم  انسفنأ  عنم  عیطتسن  ةبھرلا ال  انمھلت 



. لعفلا طبثت  اھنإ  يسكع : ریثأت  اھل  ىرخأ  رعاشم  كانھ  نكل 
توم وأ  ملؤم  لاصفنا  عم  نولماعتي  اوناك  ءاوس   . لاثمك نزحلا  ىلإ  رظنا 
نودتري مھنإ   . مھطاشن ءاطبإ  ىلإ  ةنيزحلا  سانلا  لیمت   ، زيزع فیلأ  ناویح 

، ةحيرم سبالم 
ةنیكسلا  . تاجلثملا نم  اًنحص  نولوانتيو   ، ةكيرألا ىلع  نوخرتسيو 

تاضبن أطابتت   . نوخرتسي  ، ةنیكسلاب سانلا  رعشي  امدنع   . اًضيأ ةطبثم 
طغض ضفخنيو   ، مھبلق

ركف  . ءيش يأ  لعف  يف  اًقح  نوبغري  مھنكل ال   ، ءادعس مھنإ   . مھيدل مدلا 
ةسلج ىلع  لصحت  وأ  ًاليوط  اًنخاس  اًمامح  ذخأت  نأ  دعب  هب  رعشت  امیف 

دوتس  . ةحيرم كیلدت 
. رخآ طاشن  ىلإ  عفدنت  نأ  ىلع  اًنكاس  سلجتو  يخرتست  نأ  حجرألا  ىلع 

. انتانایب ىلإ  اندع   ، ةیفطاعلا ةراثإلا  هبعلت  يذلا  مھملا  رودلل  انكاردإ  دعب 
، ةكراشملا ةبسن  عفرت  ةبھرلا  نأ  نآلا  ىتح  انجتنتسا  دقل   ، راصتخاب

ًالدب نكل   . اھللقي نزحلاو 
ةبسن عفرت  ةیباجيإلا  رعاشملا  نأ  لثم   ، ةطیسب ةلأسم  جاتنتسا  نم 

رعاشملا ضعب  نأ  اندجو   ، اھللقت ةیبلسلا  رعاشملاو  ةكراشملا 
عفرت  ، قلقلا وأ  بضغلاك   ، ةیبلسلا

اًحاتفم ةیجولویسفلا  ةراثإلا  نوكتس  لھ   . ةقیقحلا يف  ةكراشملا  ةبسن 
؟ زغللا لحل 

. كلذك تناك  دقل 
ىتح اھیلإ  انلصوت  يتلا  ةفلتخملا  جئاتنلا  جمد  ىلع  دعاسي  ةراثإلا  مھف 
، ةبھرلاك  ، امھنأل ةكراشملا  ىلإ  سانلا  قلقلاو  بضغلا  عفد   . نآلا



امھنإ  . ةیلاع ةراثإ  امھل  ناروعش 
. لعف ءادبإل  مھناعفديو   ، سانلا ناطشنيو   ، رانلا نالعشي 

ويدیفلا عطاقم   . ةكحضملا ءایشألا  ةكراشم  بابسأ  دحأ  اًضيأ  ةراثإلا  دعت 
يف لافطألا  دحأ  هل  عضخ  يذلا  ريدختلل  ةقحاللا  تاریثأتلاب  ةقلعتملا 

دیفيد  )" نانسألا ةدایع 
ضع يلراشت   )" هیخأ عبصإ  ضعي  لفط  وأ   ، "( نانسألا بیبط  ةرايز  دعب 
قرسُتو ىولحلا  لبج  ىلإ  بھذي  نرقلا  دیحو  وأ   ، !"( ىرخأ ةرم  ؛  يعبصإ

دیحو  )" هتیلك هنم 
تلصح دقل   . بویتوي ىلع  عطاقملا  رھشأ  نم  اًضعب  دعت  يلراشت )" نرقلا 

. ةدھاشم نویلم  نم 600  رثكأ  ىلع  ةعمتجم 
اھنأل ًایسوریف  اًراشتنا  ترشتنا  ءایشألا  هذھ  نإ  لوق  انیلع  لھَسي  دق 
ركف  . رمألا يف  رثؤت  ةيرھوج  رثكأ  ةیلمع  كانھ  نكل   ، ةكحضم ةطاسبب 

اھیف تعمس  ةرم  رخآ  يف 
يف ةحلم  ةبغرب  ترعشو  اًفيرظ  اًعطقم  تیقلت  وأ  اًدج  ةكحضم  ةباعد 

ةكراشم متت   ، انبضغت يتلا  كلت  وأ   ، ةمھلملا ءایشألاك  اًمامت   . هريرمت
نأل كحضملا  ىوتحملا 

. ةیلاع ةراثإ  وذ  روعش  ةیلستلا 
. ةكراشملا ةبسن  للقت   ، نزحلاك  ، ةضفخنملا ةراثإلا  تاذ  رعاشملا  نكل 

ساسحإلا  . اًئیس اًروعش  تسیل  ةنیكسلا   . ریثأتلا سفن  اھل  ةنیكسلا 
لقأ سانلا  نكل   . عئار ةنیكسلاب 

اھنأل ةنیكسلاب  مھرعشت  يتلا  ءایشألا  نع  ثدحتلا  وأ  ةكراشمل  ةضرع 
. ةراثإلا للقت 

عفد اھنكمي  ةراثإلا  نأ  ةبعص  ةقيرطب  ةدحتملا  ةيوجلا  طوطخلا  تملعت 
، هتقرف نكت  مل   . اًعئار ًایقیسوم  لوراك  فيد  ناك   . ةكراشملا ىلإ  سانلا 

،Son of Maxwell
تالوجلاو موبلألا  تاعیبم  نم  اوحبر  مھنكل   ، ةلئاھ ةیبعشب  ىظحت 

مسا نوبتكي  سانلا  نكي  مل   . ةميرك ةایح  شیعل  يفكي  ام  قيوستلاو 
هنكل  ، مھعارذ ىلع  فيد 
. اًنسح ًءالب  يلبي  ناك 

هتقرفو فيد  ىلع  ناك   ، اكساربن يف  ةیقیسوم  ةلفح  ىلإ  مھرفس  ءانثأ 
دتيانوي ةيوجلا  طوطخلا  عم  وغاكیشب  رمت  ةلصتم  ةلحر  يف  اورفاسي  نأ 

نأ بعصلا  نم   . زنيالريإ
رمألا نكل   ، ىتح ةریغص  ةبیقح  عضول  يولعلا  فرلا  يف  ةحاسم  دجت 

عضو فيد  ةقرف  عطتست  مل   . نییقیسوملل ةبسنلاب  ریثكب  بعصأ 
اذل  ، يولعلا فرلا  يف  اھتاراتیج 

. مھتعتمأ ةیقب  عم  اھعاديإ  مھیلع  ناك 



تحاص  ، ریھوأ راطم  يف  ةرئاطلا  نم  لوزنلا  كشو  ىلع  اوناك  امدنع  نكل 
فيد رظن  كانھ ."! تاراتیجلاب  نوقلي  مھنإ   ، يھلإ اي  : " تادیسلا ىدحإ 

يف ةذفانلا  نم  بعرب 
يف ةوقب  ةنیمثلا  هتالآ  نومري  ةعتمألا  لامع  ىریل  بسانملا  تقولا 

. ءاوھلا
. ىودج الب  نكل   ، هدعاستل ناریطلا  ةفیضم  ىلإ  لسوتو  اًفقاو  زفق 
نكل  ، نیفظوملا ةریبك  ىلإ  ثدحتي  نأب  ناریطلا  تافیضم  ىدحإ  هتربخأ 

تسیل اھنإ  تلاق  ةفظوملا  كلت 
فظوم عم  رمألا  شقاني  نأب  هربخأو  رخآ  فظوم  هغوار   . كلذ نع  ةلوئسم 

. ةیئاھنلا هتھجو  يف  هطوبھ  دنع  ةباوبلا 
دجو  ، اًحابص فصنلاو  ةرشع  ةیناثلا  يف  اھاموأ  يف  فيد  طبھ  امدنع 

. رصبلا ىمرم  ىلع  نیفظوم  يأ  كانھ  سیل   . اًمامت ًایلاخ  راطملا 
دجیل  . صرحب هراتیج  ةبیقح  حتفو  ةعتمألا  مالتسا  ةقطنم  ىلإ  فيد  بھذ 

. اًمطحم رالود  هنمث 3,500  غلابلا  هراتیج  ناك   . تققحت دق  هفواخم  أوسأ  نأ 
ةعستلا رھشألا  ىضمأ  دقف   . فيد ةصقل  طقف  ةيادبلا  تناك  كلت  نكل 

مدقو  . ام ضيوعت  ىلع  لوصحلل  زنيالريإ  دتيانوي  عم  تاضوافم  يف  ةیلاتلا 
اھیف لأسي  ةبلاطم 

ةليوط ةمئاق  طسو   . هبلط تضفر  اھنكل   ، هراتیج حلصت  نأ  زنيالريإ  دتيانوي 
هتدعاسم نم  نكمتت  مل  اھنأب  زنيالريإ  دتيانوي  تججحت   ، تاريربتلا نم 

هتتاف دق  تناك  ثیح 
نع ضيوعتلاب  ةبلاطملل  ةعاس  نيرشعو  اًعبرأ  ةغلابلا  ةزیجولا  ةرتفلا 

. هتركذت يف  ریغص  طخب  ةروكذملاو  رارضألا 
هَّجوف  ، اھب هتلماعم  تمت  يتلا  ةقيرطلا  نم  ًابضغ  زیمتي  فيد  ناك 

ةینغأ فلأ  دقل  دیج : يقیسوم  يأ  اھعبتیل  ناك  يتلا  ةقيرطلاب  هرعاشم 
اھیف فصو   . ثدحلا نع 

طوطخلا  " ناونعب بویتوي  ىلع  ریصق  عطقمك  اھرشنو   ، اھنحلو  ، هتبرجت
". تاراتیجلا رسكت  ةيوجلا 

قیلعت ىقلت 500  دق  ناك   ، ويدیفلا عفر  نم  ةعاس  نيرشعو  عبرأ  لالخ 
مھرورمل زنيالريإ  دتيانوي  نم  نیبضاغ  نيرخآ  ءالمع  نم  اھبلغأ   ، ًابيرقت

لقأ يف   . ةلثامم براجتب 
ةرشع لالخو   . ةدھاشم نویلم  نم 1.3  رثكأ  ويدیفلا  ققح  مايأ  ةعبرأ  نم 

يف  . قیلعت ةدھاشم و14.000  نیيالم  نم 3  رثكأ  ىلع  لصح   ، مايأ
تجردأ ربمسيد 2009، 

ىلعأ 10 نمض  تاراتیجلا " رسكت  زنيالريإ  دتيانوي   " عطقم زميات  ةلجم 
ماعل 2009. ةیسوریف  ويدیف  عطاقم 

داكي لكشب  كلذل  ةیبلسلا  راثآلا  نم  تناع  دق  زنيالريإ  دتيانوي  نأ  ودبيو 



رعس ضفخنا   ، ويدیفلا رشن  نم  مايأ  ةعبرأ  نوضغ  يفف   . ًايروف نوكي 
امب ةبسنب 10%؛  اھمھس 

ةياھنلا يف  تعربت  دق  ةيوجلا  طوطخلا  نأ  مغرو   . رالود نویلم  لداعي 180 
Thelonious Monk Institute of ةسسؤم ىلإ  رالود  غلبمب 3.000 

ةردابك " Jazz
اھب تقحل  دق  هنأ  لاجملا  يبقارم  نم  ديدعلا  رعش  دقف   ،" ةین نسح 

. ةثداحلا كلتل  ةجیتنك  ةمئاد  رارضأ 
رعاشملا ىلع  زكر 

ولوئسم لوقي   . تامولعملا ىلع  زیكرتلل  ةیقيوستلا  لئاسرلا  لیمت 
نإ وأ  اونخدي  مل  نإ  ةحص  رثكأ  نوقھارملا  حبصیس  مك  ةماعلا  ةحصلا 

. تاوارضخلا نم  ديزملا  اولوانت 
، زجومو حضاو  لكشب  بسحف  قئاقحلا  اوضرع  اذإ  مھنأ  سانلا  نظي 
اًقفو فرصتيو   ، تامولعملا میقيو   ، روھمجلا هبتنیس   . نيزاوملا بلقتس 

. كلذل
بلغأف  . اھدحو تامولعملا  يفكت  نایحألا ال  نم  ریثك  يف  نكل 

بلغأو  . مھتحصل دیفم  نیخدتلا  نأ  مھنم  اًنظ  نونخدي  نیقھارملا ال 
جیب ةریطش  نومھتلي  نيذلا  سانلا 

نم ةمخض  ةبلع  اھعم  نوبرشيو  ریبكلا  مجحلاب  ةیلقم  سطاطبو  كام 
تامولعملاف كلذل   . ةیحصلا رطاخملا  نع  نیلفاغ  اوسیل  الوكاكوكلا 

نل حجرألا  ىلع  ةیفاضإلا 
. كلذ نم  رثكأ  وھ  امل  نوجاتحي  مھنإ   . مھكولس نوریغي  مھلعجت 
وأ ايازملا  نع  رارمتساب  ثدحتلا  نم  ًالدب   . رعاشملا رود  يتأي  انھو 

زفحي يذلا  نماكلا  روعشلا  ؛  رعاشملا ىلع  زیكرتلا  ىلإ  جاتحن   ، قئاقحلا
. لعف ءادبإل  سانلا 

. اھریغ نم  رعاشملا  ةراثإل  بسنأ  راكفألا  وأ  تاجتنملا  ضعب  ودبت  دق 
ةيرصع ةحارتسا  ةفرغل  سمحتت  سانلا  لعج  لھسلا  نم  هنأ  ودبیف 

ةرادإ نم  رثكأ  ةديدج 
ةیفطاع ةیبذاج  اھل  ةفیلألا  تاناویحلاو  لافطألا  نأ  ودبيو   . تایتسجوللا

. ةیحبرلا ریغ  ةیلاملا  تایجیتارتسالاو  ةیفرصملا  نوئشلا  نم  رثكأ 
كلت ىتح   ، رعاشملا ىلع  زیكرتلا  راكفألا  وأ  تاجتنملا  نم  يأ  ناكمإب  نكل 

. ةحضاو ةیفطاع  طباور  ةيأ  كلمت  يتلا ال 
اھنأ ثحبلا  تاكرحم  ودبت   . لاثمك تنرتنإلا  ىلع  ثحبلا  تاكرحم  ىلإ  رظنا 

ةیحانلا نم  كنھذ  يف  رطخت  نأ  نكمي  يتلا  تاجتنملا  لقأ  نم  ةدحاو 
سانلا ديري   . ةیفطاعلا

نمكت جئاتنلا  كلت  ءاروو   . نكمم تقو  لقأ  يف  ةقد  ثحبلا  جئاتن  رثكأ 
تایمزراوخو  ، ةسرھفلاو  ، طباورلا نزو  ةدقعملا : تاینقتلا  نم  ةكبش 



بعصلا نم  . PageRank
؟ كلذك سیلأ   ، اذھك جتنمب  رثأتت  وأ  سمحتت  سانلا  لعجت  نأ 

". يسيراب بح   " اھتلمحب طبضلاب  لجوج  ةكرش  هتلعف  ام  اذھ   ، اًنسح
ماع كرويوینب  ةيرصبلا  نونفلا  ةیلك  يف  ورافاك  ينوطنأ  جرخت  امدنع 

يأ لمعي  ملف   . لجوج لمع  قيرف  ىلإ  مضنیس  هنأ  عقوتي  نكي  مل   ،2009
يجيرخ نم  صخش 

اھنوكب ةفورعم  ةكرشلا  تناكو   ، لبق نم  لجوج  يف  ةيرصبلا  نونفلا 
ةكرش نأ  ورافاك  فرع  امدنع  نكل   . نیممصملا سیلو   ، نیینقتلل ًاناكم 

يرجت تناك  لجوج 
يف ركف   ، يكیفارجلا میمصتلا  تایلك  يجيرخ  عم  ةیصخش  تالباقم 

. ةصرف رمألا  ءاطعإ 
ةلباقملا اورجأ  نيذلا  صاخشألا  ادب   ، ةياھنلا يف   . ةعئار ةلباقملا  تناك 

نم ریثكلا  ورافاك  ضفر   . نینحتمم ىلإ  مھنم  ىمادق  ءاقدصأ  ىلإ  برقأ 
ةینالعإلا تالاكولا  ضورع 

ىمسي يذلاو  اًثيدح  فلؤملا  لجوج  میمصت  قيرف  ىلإ  مضنیل  ةيدیلقتلا 
.Creative Lab

نكي مل   Creative Lab قيرف جھن  نأ  ينوطنأ  كردأ   ، رھشأ ةعضب  دعب  نكل 
يكیفارجلا میمصتلا   . ةیعامجلا ةكرشلا  حور  عم  مات  لكشب  اًقستم 

وھف  . قیمع رمأ  عئارلا 
دمتعي لجوج  نكل   . مھرعاشم قمعأ  ریثيو  سانلا  فطاوع  كرحي   ، نفلاك

. رعاشملا سیلو   ، تالیلحتلا ىلع 
ةنیعم ةجرد  مادختسا  ةرم  تاذ  نیممصملا  دحأ  حرتقا   ، ةربعم ةصق  يف 
ريدم نكل   . ةيرصبلا هتیبذاج  ىلع  ًءانب  تاودألا  طيرشل  قرزألا  نوللا  نم 

ضراع جاتنإلا 
يف  . يمك ثحبب  رایتخالا  كلذ  ريربت  ممصملا  نم  ًابلاط   ، نوللا مادختسا 

. ةیباسح تارارق  اھنإ   ، ناولأ درجم  تسیل  ناولألا   ، لجوج
Creative قيرف ناك   . ىلوألا ورافاك  تاعورشم  دحأ  يف  هتاذ  رمألا  رركتو 

ةھجاو ةیفئاظو  ىلع  ءوضلا  طیلستل  ىوتحم  ءاشنإب  اًفلكم   Lab
ايازم  . ةديدجلا لجوج  ثحب 

. تاغللا ةمجرتو   ، يئاقلتلا حیحصتلاو   ، ناریطلا تالحر  ىلع  روثعلا  لثم 
ثحبلا ةیفیك  نع  اًریغص  ًایمیلعت  اًعطقم  ناك  ةلمتحملا  لولحلا  دحأ 

ويدیف  . لضفأ لكشب 
A  " ناك رخآلا  لحلاو   . ةفلتخملا هصئاصخب  ةقلعتم  ةیلمع  حئاصن  لمشي 

ايازم مادختسا  نمضتت  تنرتنإلا  ىلع  ةطیسب  ةبعل   ،"Google a Day
زاغلأ لحل  ثحبلا 

. ةدقعم



. رعاشملا  . اًدوقفم اًئیش  كانھ  نأ  رعش  هنكل  نیتركفلا  اتلك  ورافاك  بحأ 
كلعجت ةھجاولا ال  نكل   ، ةدیفم ثحب  جئاتنو  ةعئار  ةھجاو  لجوج  ىدل  ناك 
ىلع كفرعیس  يحیضوتلا  ضرعلا   . يكبت كلعجت  ةھجاولا ال   . كحضت

لمع ةقيرط 
عباط ءافضإ  ورافاك  دارأ   . رمألا يف  ام  لك  نوكیس  اذھ  نكل   ، ةھجاولا
كيرحت لب   ، بسحف ايازملا  ضرع  يف  بغري  مل   . ةھجاولا ىلع  يناسنإ 

لاصتا ءانب   . سانلا رعاشم 
. يفطاع

ناونعب ويدیف  عطقم  ورافاك  أشنأ   ،Creative Lab قيرف ةنواعمب  كلذل 
مادختساب  ، اھدھم يف  بح  ةصق  عطقملا  يكحي  يسيرابلا ." بحلا  "

لجوج ثحب  تایلمع 
؛ ًاتاوصأ ىتح  وأ   ، صاخشأل اًروص  نمضتي  مل   . تقولا رورمب  روطتت  يتلا 

. ترھظ يتلا  جئاتنلاو  ثحبلا  طيرش  يف  تلخدُأ  يتلا  تارابعلا  طقف 
طغضيو اسنرف " سيراب  جراخلا  يف  ةساردلا   " بتكي باشب  ويدیفلا  أدبيو 
ٍهاقم  " نع ثحبي  اًقحال   . ديزملا فرعیل  ىلوألا  ثحبلا  جئاتن  ىدحإ  ىلع 

فحتم نم  برقلاب 
عمست  . هبجعیس هنأ  ىري  ىھقم  ىلع  رثعیل  جئاتنلا  حفصتيو   ،" رفوللا

tu es très مجرت  " يلاتلا هثحب  نوكي  امنیب  ةیفلخلا  يف  ةيوثنأ  ةكحض 
ام ناعرسو   ،"mignon

ثحبي ذئدنعو  ةياغلل ." فیطل  تنأ   " ةرابعل يسنرفلا  لباقملا  اھنأ  فرعي 
أرقيو  ،" ةیسنرف ةاتف  باجعإ  ةراثإ   " ةیفیكب ةقلعتم  حئاصن  نع  ةعرسب 

ثحبي مث   ، تاحارتقالا
. سيراب يف  ةتالوكوش  رجاتم  نع 

وھو ثحابلا  عبتنو   . ةصقلا ثادحأ  ىلاوتت  امنیب  ىقیسوملا  دعاصتت 
نع ثحبلا  ىلإ  دعُب  نع  تاقالعلاب  ةقلعتم  حئاصن  نع  ثحبلا  نم  لقتني 

هارنو  . سيراب يف  ةفیظو 
يف فافزلا  نكامأ  نع  ثحبي  مث  تارئاطلا  ىدحإ  طوبھ  تقو  عبتتي 
ىقیسوملا غلبت  امنیبو   ، اًریخأ سارجألا .) ةیفلخلا  يف  عمسنو   ) سيراب

ةیفیك نع  لأسي  هارن   ، اھتورذ
". ثحبلا لصاو   " . ةطیسب ةلاسرب  ويدیفلا  يھتنيو   . لافطألا ريرس  بیكرت 

. كرعاشم كرحتت  نأ  نود  عطقملا  اذھ  ةدھاشم  كعسو  يف  نوكي  نل 
ةريرعشقلاب رعشأ  تلز  ام   . تقولا سفن  يف  مھلمو  جھبمو  يفطاع  هنإ 

، اھیف هدھاشأ  ةرم  لك 
. تارملا تارشع  هتدھاش  دقو 

يف ثحبلا  قيوست  قيرف  ىلإ  عطقملا   Creative Lab قيرف مدق  امدنع 
دارأو  . لجوجل يذیفنتلا  سیئرلا  ةجوز  هتبحأو   . عیمجلا هبحأ   ، لجوج



يف  . هريرمت عیمجلا 
ةكرش نأ  ةجردل  اًعئار  ويدیفلا  هاجت  يلخادلا  لعفلا  در  ناك   ، ةقیقحلا

لَّوح  ، رعاشملا ىلع  زیكرتلاب   . روھمجلا ةماع  هاریل  هقالطإ  تررق  لجوج 
ىلإ ًايداع  ًانالعإ  لجوج 

. ةیسوریف حاجن  ةبرض 
تاعومجم يف  تارالودلا  نیيالم  الو  ةفلكم  ةینالعإ  ةلاكو  رمألا  بلطتي  ال 

عطقملا ورافاك  أشنأ  دقل   . ام روعشب  رعشت  سانلا  لعجل  زیكرتلا 
بالط ةعبرأ  ةدعاسمب 

. دالبلا ءاحنأ  عیمج  يف  میمصت  جمارب  نم  مھعم  دقاعتلا  مت  دق  ناك  نيرخآ 
قيرف رَّكذ   ، ةرھبملا ايازملا  ثدحأ  ىلع  ءوضلا  طیلست  درجم  نم  ًالدب 

امب سانلا  ورافاك 
:Creative Lab قيرف ءاضعأ  دحأ  ریبعت  دح  ىلع   . لجوج ثحب  يف  هنوبحي 

". سانلا ةایح  يف  رھظت  لب   ، ثحبلا كرحم  يف  رھظت  جئاتنلا ال  لضفأ  "
. لوقلا نسحأ  دقل 

نع ثیھ  نادو  بیشت  ثدحتي   ،Made to Stick عئارلا امھباتك  يف 
ةركفل يفطاعلا  رھوجلا  ىلع  روثعلل  ةثالثلا " تاماھفتسالا   " مادختسا

هنأ دقتعت  ام  نِّود   . ام
ثالث ؟ " اًمھم اذھ  دعي  اذامل   " لأسا مث   . ام لعفب  سانلا  مایق  ءارو  ببسلا 

قیضت كنأ  ظحالتسو   ، كتباجإ لجس   ، كلذ اھیف  لعفت  ةرم  لك   . تارم
رثكأو رثكأ  ثحبلا 

ةنماكلا رعاشملا  ىلإ  لب   ، بسحف ةركفلا  رھوج  ىلإ  لصت  ىتح ال 
. اًضيأ اھفلخ 

سانلا نأل  ؟  اًمھم ثحبلا  دعُي  َمل   . لاثمك تنرتنإلا  ىلع  ثحبلا  ىلإ  رظنا 
. ةعرسب تامولعملا  ىلع  روثعلا  ديرت 

. هنع نوثحبي  امل  تاباجإ  ىلع  اولصحي  ىتح  ؟  كلذ لعف  يف  نوبغري  َمل 
زاجنإو  ، سانلا عم  لصاوتلا  نم  اونكمتي  ىتح  ؟  تاباجإلا كلت  نوديري  َمل 

. ةیفطاع رثكأ  حبصي  رمألا  أدب  نآلا   . مھمالحأ قیقحتو   ، مھفادھأ
؟ ال هرییغتل نودشتحيو  يرارحلا  سابتحالا  نع  سانلا  ثدحتي  نأ  دوت  لھ 

لواح  . ةیسیئر تاءاصحإ  درست  وأ  ةلكشملا  ةروطخ  ىدم  ىلإ  طقف  رشُت 
فیك فرعت  نأ 

تاریثأت نع  وأ  توملا  هجاوت  ةیبطق  ةببد  نع  ثدحت   . نومتھي مھلعجت 
. مھلافطأ ةحص  ىلع  رمألا 

ةیلاع ةراثإ  تاذ  رعاشمب  رانلا  لاعشإ 
ءاقتنا ركذت   ، ةكراشملا ىلع  زیفحتلل  رعاشملا  مادختسا  لواحت  امدنع 

ءادبإ ىلإ  سانلا  عفدت  ةیلاع  ةراثإ  تاذ  رعاشم  رتخا  رانلا : لعشت  رعاشم 
. لعف



فیك مھل  نیبت  نأب  مھمھلأ  وأ  سانلا  سمح   ، يباجيإلا بناجلا  نم 
. مھنزحت الو   ، سانلا بضغأ   ، يبلسلا بناجلا  نم   . قرف ثادحإ  مھنكمي 

بدلا ةصق  نأ  نم  دكأت 
. مھبضغ ریثتس  يبطقلا 

رثأ اھل  نوكي  دق  تانالعإلا  وأ  صصقلا  ىلإ  ةراثإلا  نم  ديزملا  ةفاضإ  درجم 
لیصافت انرَّیغ  براجتلا  ىدحإ  يف   . اھتكراشمل سانلا  دادعتسا  ىلع  ریبك 

ریثت اھلعجنل  ةصقلا 
ًایھاكف تانالعإلا  دحأ  انلعج   ، ىرخأ ةبرجت  يفو   . بضغلا نم  ربكأ  اًردق 

. رثكأ
ةدايز وأ  بضغلا  ةدايز  يدؤت  ثیح   . ةدحاو جئاتنلا  تناك   ، نیتلاحلا اتلك  يف 
زيزعتب لاقتنالا  تززع  رعاشملا  كلت  ةفاضإ   . ةكراشملا ةدايز  ىلإ  ةباعدلا 

يتلا ةراثإلا  رادقم 
. ةصقلا وأ  نالعإلا  اھثدحأ 

ةداع  . ةكراشملاو ثدحتلا  ىلإ  سانلا  عفد  اًضيأ  ةیبلسلا  رعاشملل  نكمي 
ةروص رثكأب  راكفألاو  تاجتنملا  ريوصت  ةیقيوستلا  لئاسرلا  لواحت  ام 

نم  . ةنكمم ةیباجيإ 
نیمستبم ءالمع  ةداع  تانالعإلا  رھظُت   ، تاجالثلا ىلإ  ةقالحلا  تارفش 
بنجتي ام  ًابلاغ   . جتنملا مادختسا  نم  اھنونجي  يتلا  دئاوفلاب  نودیشي 

ةیبلسلا رعاشملا  نوقوسملا 
. ةيراجتلا ةمالعلا  ةعمس  ثولت  دق  اھنأ  نم  مھفوخل 

يف ةیبلسلا  رعاشملا  عیطتست   ، حیحص لكشب  تمدخُتسا  اذإ  نكل 
. ةیھفشلا ةياعدلا  ززعت  نأ  ةقیقحلا 

ماع اھتقلطأ  ةلمح  يف  عئار  وحن  ىلع  رانلا  ویلباد  مإ  يب  ةكرش  تلعشأ 
تنرتنإلا ىلع  ةریصق  مالفأ  ةلسلس  ةیناملألا  تارایسلا  ةكرش  تعنص  . 2001

.The Hire ناونعب
اھیف رھظتو  داتعملاك  اًدیج  اًروعش  ةيراجتلا  تانالعإلا  ریثت  نأ  نم  ًالدب 
تناك  ، ةیلاثم ةیفير  قرط  ةدع  ربع  ریست  يھو  ویلباد  مإ  يب  تارایس 

تایلمعب ةئیلم  مالفألا 
نم بارتقالا  براجتو   ، يلاردیفلا تاقیقحتلا  بتكم  تامھادمو   ، فطخلا
نع دعبلا  لك  نيدیعب  امھتراثأ  ناذللا  قلقلاو  فوخلا  ناك  امنیب   . توملا

نإف  ، ةیباجيإلا
رثكأ تققح  ةلسلسلا  نأ  ةجردل  ةمراع  ةراثإ  نيدھاشملا  تراثأ  عطاقملا 

تداز  ، ةرتفلا سفن  لالخو   . رھشأ ةعبرأ  لالخ  ةدھاشم  نویلم  نم 11 
ویلباد مإ  يب  تاعیبم 

ةبسنب %12.
يباجيإ عباط  ءافضإ  ًابلاغ  بعصلا  نم   . ةماعلا ةحصلا  لئاسر  لمأت  وأ 



ببسي نیخدتلا  نأ  كردت  سانلا  لعجت  نأ  لواحت  تنأو  رومألا  ىلع 
ةنادبلا نأ  وأ   ، ةئرلا ناطرس 

ضعب نوكت  نأ  يغبني  نكل   . تاونس ثالث  نم  رثكأب  عقوتملا  رمعلا  للقت 
سانلا لعجل  اھریغ  نم  ةیلعاف  رثكأ  ةیبلسلا  ةیفطاعلا  تاءادنلا  عاونأ 

. ةلاسرلا رشنت 
هنع انثدحت  يذلا  ًانوھد " برشي  لجر   " ةماعلا ةحصلا  نالعإ  ركذتن  انعد 

ءاضیبلا نوھدلا  نم  ةمخض  ةلتك   . تازفحملاب قلعتملا  لصفلا  يف 
! فرقلل اي  ؟  قبط ىلع  طقست 

سانلا عجش  دقف   ، ةیلاعلا ةراثإلا  تاذ  رعاشملا  نم  زازئمشالا  نأل  نكل 
ریثت لئاسر  ةغایص   . هتكراشمو ةماعلا  ةحصلا  نالعإ  نع  ثدحتلا  ىلع 

سانلا زازئمشا  وأ  قلق 
نكمي  . لاقتنالا ززعتس  ةضفخنم ) ةراثإ   ) مھنزح ةراثإ  نم  ًالدب  ةیلاع ) ةراثإ  )
ةيوق عفاود  نوكت  نأ   ، حیحص لكشب  اھمادختسا  دنع   ، ةیبلسلا رعاشملل 

. شاقنلل
. مسجلا نم  برقلاب  لفطلا  لمح  ىلإ  انلقني  اذھو 

، مسجلا نم  برقلاب  لفطلا  لمح 
ةئیس ةجض  ءانبو   ، ةعطاقملا تایلمعو 

نیصلا تفاضتسا  ثیح  ماع 2008 . ىلوألا  ةرملل  رومألا  نم  ریثكلا  تثدح 
ةیقيرفأ لوصأ  نم  يكيرمأ  صخش  لوأ  بخُتناو   ، ىلوألا ةرملل  دایبملوألا 

تايالولل اًسیئر 
عوبسألاب يحاتتفالا  لافتحالا   . هل هبتنت  مل  امبر  رخآ  ثدحو   ، ةدحتملا

. مسجلا نم  برقلاب  لفطلا  لمحل  يملاعلا 
دوجوم اھل  هباشم  ءيش  يأ  وأ  فتكلا  ةلامح  يف  لفطلا  لمح  كولس 
ةطبار يوقي  كولسلا  اذھ  نإ  ءاربخلا  ضعب  لاق  دقو   . نینسلا فالآ  ذنم 

نسحي امم   ، ةمومألا
ىرخألا تالآلاو  لافطألا  تابرع  تبستكا  امدنع  نكل   . مألاو لفطلا  ةحص 

ماع 2008، كلذل   . كولسلا اذھ  نع  ةریثك  تاھمأ  تعجارت   ، ةعساو ةیبعش 
لافتحا میقُأ 

رظنلا ةداعإ  ىلع  ملاعلا  ءاحنأ  عیمج  يف  سانلا  عیجشتو  يعولا  ةدايزل 
. مسجلا نم  برقلاب  لفطلا  لمح  دئاوف  يف 

نيرتوم نكسمل  ةعنصملا   ،McNeil Consumer Healthcare ةكرش تأر 
نيرتوم راعش  ناك   . ةیلاثم ةصرف  ربتعت  هذھ  مامتھالا  ةجوم  نأ   ،Motrin

تقولا كلذ  يف 
، تاھمألا عم  نماضتلا  راھظإل  ةلواحم  يف  اذل  كملأب ." رعشن  نحن  "
اھنم يناعت  دق  يتلا  مالآلاو  عاجوألا  ىلع  زكري  ًانالعإ  ةكرشلا  تعنص 

نھلافطأ لمح  ةجیتن  تاھمألا 



لفطلا لمح  نوكي  دق  امنیب  هنأ  ىلإ  نالعإلا  راشأ   . فتكلا ةلامح  يف 
رھظل اًریبك  اًداھجإ  لكشي  دق  هنإف   ، لفطلل اًعئار  اًرمأ  مسجلا  نم  برقلاب 

. مألا ّيفتكو  ةبقرو 
مألا مالآل  اھكاردإ  نیبت  نأ  تدارأ  دقل   . اھمعد راھظإ  لواحت  ةكرشلا  تناك 
تاھمأ نھیلع  قلطي  ناك  نمم  اًددع  نكل   . اھدعاسیل دوجوم  نيرتوم  نأو 

ىلإ َّنرظن  تانودم 
نإ لوقي  نالعإلا  يف  بحاصملا  مألا  توص  ناك   . فلتخم لكشب  رومألا 
كلذلو  . ًالعف مأك  ودبأ  كش  الب  ينلعجي   " مسجلا نم  برقلاب  لفطلا  لمح 

ةبعتم تودب  نإ 
". ببسلا سانلا  كردیس   ، ةنونجمو

نلمحي نھنأب  ءاحيإلا  نم   - نيدیعص ىلع  ديدش  ءایتساب  نھروعشل 
نرھظي نھنأو  ةضوملا  تاعرص  ىدحإك  نھمسج  نم  برقلاب  نھلافطأ 

تاھمألا تأجل  - نیناجمك
. بضغلا رشتناو   . رتيوت ىلع  نھتاباسحو  نھتانودم  ىلإ 

نوكي نل  : " ةرثأتم نھادحإ  تلاق   . ءاسنلا فالآ  نھیلإ  تمضنا  ام  ناعرسو 
تفعاضتو ٍزخم ."! ریكفت  نم  هل  اي   . اًدبأ ةضوملا  تاعرص  نم  اًدحاو  لفطلا 

لاق  . تاروشنملا
رشتني عوضوملا  أدبو   . ةكرشلا نوعطاقیس  مھنإ  باتُكلا  نم  ديدعلا 
زميات كرويوین  ةفیحص  ةكرحلا  تلوانتو   ، رتيوت ىلع  اًعساو  اًراشتنا 

ةعومجمو  Ad Age ةلجمو
رشع ىلعأ  نم  عبس  حبصأ  ام  ناعرسو   . ةیمالعإلا ذفانملا  نم  ىرخأ 

ةثراكلا ىلإ  ریشت  لجوج  يف  عادص " و" نيرتوم "  " نع ثحب  تایلمع 
. ةیقيوستلا

هعقوم نم  نالعإلا  نيرتوم  لازأ   ، مزاللا نم  رثكأ  لاط  ریخأت  دعب   ، اًریخأ
. ًالوطم اًراذتعا  ردصأو 

ةحلصم وأ  فدھ  فلخ  مھفوفص  میظنت  سانلا  ىلع  ایجولونكتلا  تلھس 
نكمُت  ، ةلوھسو ةعرسب  اًعم  لصاوتلاب  سانلل  حامسلا  لالخ  نم   . ةماع

لصاوتلا لئاسو 
مھضعب ىلع  روثعلا  نم  ریكفتلا  يف  نیھباشتملا  دارفألا  يعامتجالا 

. لمعلا ططخ  قیسنتو  تامولعملا  ةكراشمو  ضعبلا 
نع اًدیعب  نوشیعي  سانلا  ناك  اذإ  ًةصاخ   ، ةدئاف تاینقتلا  هذھل  حبصتو 
وأ يعامتجا  دعُب  تاذ  ةیضق  عم  نولماعتي  اوناك  اذإ  وأ  ضعبلا  مھضعب 

. ساسح يسایس 
اھرابتعاب يعامتجالا  لصاوتلا  لئاسو  ىلإ  سانلا  نم  ریثكلا  ریشي 
ةضھانملا تاجاجتحالا  ةجوم   ، يبرعلا عیبرلا  ءارو  زفحملا  لماعلا 

عیمج يف  تعلدنا  يتلا  ةموكحلل 



نم  ، رصمو سنوت  ّيتموكحب  ةياھنلا  يف  ةحیطم   ، يبرعلا ملاعلا  ءاحنأ 
. ىرخأ تاموكح  نیب 

نیكمت  . ةیباجيإ دعت  ةیمانتملا  ةیعامتجالا  تاكرحلا  هذھ  نم  ضعب 
ةدعاسم وأ  ةيروتاتكيدلا  ةمظنألا  دض  ضافتنالا  نم  نینطاوملا 

تاقياضمل نوضرعتي  نيذلا  نیقھارملا 
. نسحتتس ةایحلا  نأ  اوكردیل 

. اھتعیبطب ةیبلس  تاكرحلاو  تاقیلعتلا  نوكت  ىرخأ  تالاح  يف  نكل 
. ىمانتتو رشتنت  دق  ةثیبخلا  ةمیمنلا   . اًجاور ىقلت  دق  ةبذاكلا  تاعئاشلا 

يأ ؤبنتلا  نكمملا  نم  لھ 
اھنم يأو  بسحف  ةلزعنم  تاقیلعت  ىقبتس  ةیئادعلا  تابونلا  هذھ  نم 

؟ مقافتتس
نم ةنیعم  عاونأ  كانھ   . ةیجولویسفلا ةراثإلا  ىلإ  انب  دوعي  ةباجإلا  نم  ءزج 

يھف يلاتلابو  ةراثإ  دلوت  اھنأل  دعاصتلل  ةضرع  رثكأ  نوكت  دق  ةیبلسلا 
راشتنالل ةضرع  رثكأ 

وأ  ، ةئیسلا ءالمعلا  ةمدخ  ببسب  ةبضاغلا  تانحاشملا   . يسوریف لكشب 
ططخلا ىدحإ  اھب  بلست  دق  يتلا  ةیفیكلا  نأشب  ةقلقلا  تاعئاشلا 

، دئاوفلا ةديدجلا  ةیحصلا 
. لمألا ةبیخ  وأ  نزحلا  نع  تاریبعتلا  نم  راشتنالل  ةضرع  رثكأ  ربتعت 

نم صاخ  لكشب  نيرذح  سرادملا  وريدمو  نوملعملا  نوكي  نأ  يغبني  اذل 
ةضرع رثكأ  اھنأل   ، ةراثإلا نم  اًردق  لمحت  يتلا  ةيذؤملا  تاعئاشلا 

، لثملاب  . سانلا نیب  اھريرمتل 
أدبت نأ  لبق  ةعطاقملا  فاقيإ  نيرتومل  ةعنصملا  ةكرشلا  ناكمإ  يف  ناك 
وأ جعزنم "  " لثم تاملك  نع  ثحبلاب   . تنرتنإلا ربع  ددرتي  ام  ةبقارمب 

يف ءاتسم "  " وأ بضاغ " "
عسو يف  ناك   ، مھتلاح تاثيدحت  وأ  مھتاديرغت  وأ  سانلا  تاروشنم 

ةجلاعم  . بضغلا دعاصت  لبق  نیضارلا  ریغ  ءالمعلا  عم  لماعتت  نأ  ةكرشلا 
تاذ رعاشملا  هذھ 

. مقافتت نأ  لبق  ةیبلسلا  ففخت  دق  اًركبم  ةیلاعلا  ةراثإلا 
ةكراشملا ىلإ  سانلا  عفدت  ةضايرلا  ةسرامم 

. ةیفطاعلا انتمحلم  يف  ةریخأ  ةطحم  تیقب 
مایقلا لباقم  اًرجأ  سانلا  هیف  ىضاقتي  يكولس  ربتخم  انيدل   ، نوتراو يف 

ماھملا كلت  نمضتت  ام  ًابلاغ   . ةیقيوستلاو ةیسفنلا  براجتلا  نم  ددعب 
تاعبرملا ضعب  ىلع  رقنلا 

ىلع رصانعلا  ضعب  لوح  ةرئاد  عضو  وأ  تنرتنإلا  ىلع  عالطتسا  يف 
. ةقرو

عضب ذنم  ربمفون  روھش  دحأ  يف  يبراجت  ىدحإل  سانلا  رضح  امدنع  نكل 



. ًایبسن ةداتعم  ریغ  تامیلعتلا  تناك   ، تاونس
مھدعاقم يف  نینكاس  اوسلجي  نأ  نیكراشملا  فصن  نم  بلُط  دقف 

. ریسعلا رمألاب  سیل   . اوخرتسيو ةیناث  نیتس  ةدمل 
. ةقیقد ةدمل  ناكملا  يف  ةفخب  ضكرلا  مھنم  بلُط  طقف  رخآلا  فصنلا  امأ 
، ٍلاع بعكب  ةيذحأ  مأ  ةیضاير  ةيذحأ  نودتري  اوناك  اذإ  امع  رظنلا  فرصب 

مأ زنیج  نولطنب 
يف ةیناث  نیتس  ةدمل  ناكملا  يف  يرجلا  مھنم  بلُط   ، ًایمسر ًانولطنب 

. ربتخملا فصتنم 
امدنع ةریحب  نیكراشملا  ضعب  انیلإ  رظن   . كلذ دقتعأ   . دیكأتلاب  . اًنسح

. اًعیمج اوخضر  مھنكل   ، كلذ مھنم  انبلط 
مھل لیق   . ةلص تاذ  ریغ  ةیناث  ةبرجت  هنأكو  ادب  امیف  اوكراش   ، اوھتنا نأ  دعب 
مھل مِّدُقو  نيرخآلا  عم  سانلا  هكراشي  امب  نومتھم  ةبرجتلا  باحصأ  نإ 

نم ثيدح  لاقم 
ديربلا ربع  هلاسرإ  رایخ  مھيدل  ناك   ، هتءارق دعبو   . ةیلكلا ةفیحص 

. هنوديري صخش  يأ  ىلإ  ينورتكلإلا 
يتبرجت نم  اًءزج  اھل " ةلص  يتلا ال  ةساردلا   " هذھ تناك   ، عقاولا يف 

هذھ دنع   . لوضفلل ةریثم  اھنكل  ةطیسب  ةیضرف  رابتخا  تدرأ  دقل   . ةیلوألا
نأ فرعأ  تنك  ةلحرملا 

. ةكراشملل ةضرع  رثكأ  نوكت  دق  ًایفطاع  ةریثملا  براجتلا  وأ  ىوتحملا 
تناك اذإ   . كلذ نم  عسوأ  قاطن  تاذ  ةراثإلا  راثآ  تناك  نإ  تلءاست  يننكل 

ىلع ثحت  ةراثإلا 
ىلإ سانلا  عفد  اھناكمإب  ًایجولویسف  ةریثم  ةبرجت  ةيأ  لھف   ، ةكراشملا

؟ نيرخآلا عم  تامولعملاو  صصقلا  ةكراشم 
هنكل  ، رعاشملا ریثي  يرجلا ال   . ًایلاثم اًرابتخا  انل  رفو  ناكملا  يف  يرجلا 
طغضو  ، عراستت كبلق  تابرض  لعجي  ثیح   . هتاذ ردقلاب  ًایجولویسف  ریثم 

اذل  . خلإ  ، عفتري كمد 
يف يرجلا  عفدي  نأ  اًذإ  يغبني   ، ةكراشملا ززعي  ةراثإلا  نم  عون  يأ  ناك  نإ 

نكت مل  نإ  ىتح   . نيرخآلا عم  ءایشألا  ةكراشم  ىلإ  سانلا  ناكملا 
اھنع ثدحتي  يتلا  ءایشألا 

. ةراثإلاب مھروعش  ببسب  ةقالع  اھل  اھنوكراشي  وأ  سانلا 
اوكراش % 75 ، ضكرلا مھنم  بلُط  نيذلا  بالطلا  طسو  نم   . ثدح ام  اذھو 

ةعومجملا يف  اوناك  نيذلا  بالطلا  فعض  نم  رثكأ  ؛  لاقملا
عون يأ  نإف  يلاتلابو  ةحيرتسملا ." "

نم ةعبانلا  ةراثإلا  ىتحو   ، ًایندب وأ  ًایفطاع  هردصم  ناك  ءاوس   ، ةراثإلا نم 
. لاقتنالا زيزعت  هناكمإب   ،( ىوتحملا سیلو   ) هسفن فقوملا 

دعاسي ءایشألا  ريرمت  ىلإ  سانلا  عفدت  دق  ةریثملا  فقاوملا  نأ  كاردإ 



نع سانلا  حصفي  امدنع   ، ةكراشملا يف  طارفإلاب  ىمسي  ام  ریسفت  ىلع 
لھ  . يغبني امم  ربكأ  ردق 

نع فقوتي  صخش ال  راوجب  ةرئاط  يف  اًقلاع  لبق  نم  كسفن  تدجو 
يف كسفن  تدجو  وأ  ؟  ةياغلل ةیصخش  لیصافت  هنأ  ودبي  ام  ةكراشم 

كنأ اھدعب  تكردأ  ةثداحم 
؟ اذھ ثدحي  َمل  ؟  هتكراشم يونت  تنك  امم  ریثكب  رثكأ  تكراش 

امبر وأ  نظن  انك  امم  ربكأ  وحن  ىلع  مھدحأ  عم  ةحارلاب  رعشن  دق   ، دیكأتلاب
تببست اذإ   . رخآ ببس  اًضيأ  كانھ  نكل   . ثدحتلل بسانم  جازم  يف  انك 

يف ةیفرظلا  لماوعلا 
. رمألا ةياھن  يف  هل  انططخ  امم  رثكأ  كراشن  دق   ، ًایجولویسف انتراثإ 

وأ  ، يرجلا زاھج  ىلع  نم  اھیف  لزنت  يتلا  ةمداقلا  ةرملا  صرحلا  َّخوت  اذل 
كلت نأل   . ةبرطضم ةيوج  ةلحرب  رمت  وأ   ، ةرایس ثداح  نم  داكلاب  وجنت 

امبرف  ، كتراثأ براجتلا 
. كلذ باقعأ  يف  نيرخآلا  عم  تامولعملا  ةكراشم  يف  طرفت 

يھ ةیھفشلا  ةياعدلا  دیلوت  قرط  ىدحإ  نأ  ىلإ  اًضيأ  راكفألا  هذھ  ریشت 
باعلألا جمارب   . لعفلاب نیسمحتم  هیف  سانلا  نوكي  يذلا  تقولا  رایتخا 

لثم سامحلل  ةریثملا 
تالسلسم وأ   Deal or No Deal

CSI لثم قلقلل  ةریثملا  ةميرجلا 
تایصخشب ةقلعتملا  ةیقئاثولا  مالفألا  نم  سانلا  ةراثإل  ةضرع  رثكأ  دعت 

جماربلا كلت  لانت   . ةیخيرات
يذلا بلقلا  تابرض  لدعم  نكل   ، دیكأتلاب  ، اھتاذ دحب  ةرثرثلا  نم  ریثكلا 
ثدحتلل ةضرع  رثكأ  مھلعجيو  اًضيأ  سانلا  رمغي  نأو  دب  اھببسب ال  عفتري 

تانالعإلا نع 
ةلاص يف  ةدوجوملا  تانالعإلا   . لصافلا لالخ  رھظت  يتلا  ةيراجتلا 

ةمعفم سانلا  نأل   ، ةطاسبب شاقنلا  نم  ریثكلا  ریثت  دق  ةیضايرلا  باعلألا 
. لعفلاب ةیبصعلا  ةقاطلاب 

كلذ نأل  ؛  اًعم يشملل  جورخلا  نم  لمعلا  تاعومجم  دیفتست  دق 
. مھئارآو مھراكفأ  ةكراشم  ىلع  سانلا  عجشیس 

تالاقم وأ  عقاوم  كانھ   . تنرتنإلا ىوتحم  ىلع  اھتاذ  ةركفلا  قبطنت 
نم ربكأ  ةراثإلا  نم  اًردق  دلوت  بویتوي  ىلع  ةنیعم  ويدیف  عطاقم  وأ  ةيرابخإ 

ةقلعتملا تانودملا   . اھریغ
عطاقمو  ، ةیسایسلا ةاباحملاب  ةقلعتملا  تالاقملاو   ، ةیلاملا قاوسألاب 

، يغبني يذلاو   ، طاشنلا ززعت  نأ  حجرملا  نم  اھعیمج  ةیھاكفلا  ويدیفلا 
لاقتنا نم  ديزي  نأ   ، هرودب

. تاحفصلا كلت  ىلع  رھظت  يتلا  ىرخألا  تايوتحملا  وأ  تانالعإلا 



، ماع لكشب  اًریثم  نوكي  دق  جمانربلا  نأ  مغر   . اًضيأ مھم  نالعإلا  تیقوت 
. ىرخألا دھاشملا  نم  رثكأ  ًاطشنم  نوكي  دق  هیف  نیعم  دھشم  كانھف 

ىلع  ، ةميرجلا جمارب  يف 
جمانربلا فصتنم  يف  هتورذ  ىلإ  قلقلا  لصي  ام  ًابلاغ   ، لاثملا لیبس 

، باعلألا جمارب  يف   . رتوتلا لك  ددبتي   ، ةياھنلا يف  ةميرجلا  لح  دنع   . ًابيرقت
يلاتلابو  - سامحلا نوكي 

ةفرعم كشو  ىلع  نوقباستملا  نوكي  امدنع  ةطقن  ىلعأ  يف  - ةراثإلا
رھظت يتلا  تانالعإلا  نع  فاطملا  ةياھن  يف  ثدحتن  دق   . هوحبر ام  رادقم 

هذھ سامحلا  تاظحل  برق 
. اھریغ نم  رثكأ 

، يكبنو حیصنو  كحضن  انلعجت  اھنإ   . لعف ءادبإل  سانلا  رعاشملا  عفدت 
ميدقت وأ  تایئاصحإ  ركذ  نم  ًالدب  اذل   . يرتشنو كراشنو  ثدحتن  انلعجتو 

جاتحن  ، تامولعم
يذلا ممصملا   ، ورافاك ينوطنأ  راشأ  امك   . رعاشملا ىلع  زیكرتلا  ىلإ 

اًجتنم ناك  ءاوس  لجوج : يف  يسيرابلا " بحلا   " ويدیف ءاشنإ  يف  دعاس 
نأ يغبني   ، ةیضايرلا ةيذحألا  لثم   ، ًایندب اًجتنم  وأ   ، لجوج لثم   ، ًایمقر
اوقلت مھنأب  اورعشي  نأ  سانلا  ديري  . ال  سانلا رعاشم  كرحي  اًئیش  عنصت 
نأ مھرعاشمل  نوديري   ، ةیلستب اوظحي  نأ  نوديري  لب  ؛  ام ةمولعم 

. كرحتت
طیشنت  ، انشقان امك   . اھریغ نم  رثكأ  رانلا  رعاشملا  ضعب  لعشت 
ةیجولویسفلا ةراثإلا  وأ  طیشنتلا  عفدي   . لاقتنالا حاتفم  وھ  رعاشملا 

نحن  . ةكراشملاو ثدحتلا  ىلإ  سانلا 
نأ مھبضغن ال  نأ  ىلإ  جاتحن   . مھكاحضإ وأ  سانلا  سیمحت  ىلإ  جاتحن 

نأ اھناكمإ  يف  نیطشن  اھیف  سانلا  نوكي  يتلا  فقاوملا  ىتح   . مھنزحن
ىلإ ةضرع  رثكأ  مھلعجت 

. نيرخآلل ءایشألا  ريرمت 
نانثا امھنأكو  تنرتنإلا  ىلع  ثحبلا  تایلمعو  لئاوسلا  اكیمانيد  ودبت  دق 

طبر لالخ  نم  نكل   . قالطإلا ىلع  رعاشملل  ةریثملا  تاعوضوملا  لقأ  نم 
ةدرجملا تاعوضوملا  هذھ 

ورافاك ينوطنأ  حجن   ، ةنماكلا رعاشملا  ةراثإو  ةیصخشلا  سانلا  ةایحب 
. كراشنو  ، متھن انلعج  يف  يديرج  زینيدو 



نلعلا . 4
لمع  ، اًماع رشع  ينثا  ةدمل   . نميألا زبوج  فیتس  عارذ  لاجیس  نیك  ناك 
لئاوأ يف  لبآ  باسحب  أدب   . زبوج تانالعإ  ةلاكو  يف  يعادبإ  ريدمك  نیك 

دفُر امدنع   . تاینینامثلا
. عورشملا نم  اًءزج  نوكیل  نیك  لقتنا   ،NeXT Computer ةكرش أدبو  زبوج 
ىلع نیك  لمع   . رخآلا وھ  نیك  داع  ماع 1977،  لبآ  ىلإ  زبوج  داع  امدنعو 

ركف  " ةلمح
أدبو  ،Crazy Ones نالعإ مدق  يذلا  قيرفلا  يف  ناكو   ،" ةفلتخم ةقيرطب 

ةضیبلا هبشي  يذلا  لكشلا  يلصب  لبآ  بوساح  ةیمستب   i لا نونج 
لك ىلع  يوتحيو 

(. كام يآ  ) iMac دحاو زاھج  يف  تازیمملا 
لك زبوج  عم  نیك  قيرف  سلجي  ناك   ، ةقحاللا تاونسلا  كلت  لالخ 

نیك قيرف  ناك   . لمعلا ةلاح  ةعباتم  تاعامتجا  نم  اًعون  ناك   . نیعوبسأ
لمعي ءيش  لك  كراشي 

. ةلمتحم جذامنو   ، ةديدج خسنو   ، ةدعاو راكفأ  ةینالعإلا : ةیحانلا  نم  هیلع 
يأو  ، لبآ ءالب  ةیفیك  ىلع  نیك  قيرف  علطُي  ناك   . زبوج لعف  لثملابو 

تناك تاجتنم 
همزلي دق  هريوطت  متي  ديدج  جتنم  يأ  كانھ  ناك  اذإ  امو   ، ةدیج اھتاعیبم 

. اًمعد
اًسووھم زبوج  ناك   . ةلضعمب نیك  قيرف  زبوج  براق   ، عیباسألا دحأ  يف 

يف لیمعلا  عضي  ناك   . ةنكمم ةقلطم  مدختسم  ةبرجت  لضفأ  ميدقتب 
عفد  . اًمئاد لوألا  ماقملا 

تلمح كلذل   . حیحص لكشب  اولماعي  نأ  بجیف  ؛  دوقنلا هذھ  لك  ءالمعلا 
ةبلعلا حتف  نم  اًءدب   . جتنملا میمصت  بناوج  عیمج  ىلإ  راعشلا  اذھ  لبآ 

لاصتالا ىتحو 
فالغلا عزنت  امدنع  طیسبلا  ریخأتلا  لبق  نم  تظحال  لھ   . ينفلا معدلاب 

يف دكب  تلمع  لبآ  نأل  كلذ  ؟  ديدجلا نوفيآلا  كزاھج  ةبلع  نع  ةرم  لوأل 
هذھ میمصت 

. لقثلاو ةیھافرلاب  يلاثملا  روعشلا  ميدقتل  ةبرجتلا 
رتویبمكلا اذھ  ناك  . PowerBook G4 میمصتب ةینعم  تناك  ةلضعملا 

عونصملا همسجف   . میمصتلاو ایجولونكتلا  نم  ةزجعم  نوكیس  لومحملا 
ناك مویناتیتلا  نم 

دحاو نم  لقأ  كمسبو   . موینمولألا نم  فخأ  هنكل  ديدحلا  نم  ىوقأ  ؛  ًايروث
. قالطإلا ىلع  ةلومحملا  رتویبمكلا  ةزھجأ  عفرأ  نم  نوكیس  ةصوب 



اًمتھم ناك   . هنزو وأ  لومحملا  رتویبمكلا  ةوقب  اًمتھم  زبوج  نكي  مل  نكل 
. راعشلا هاجتاب 

ةحافت  PowerBook ةلومحملا رتویبمكلا  ةزھجأ  فالغ  لمحي  ام  اًمئاد  ناك 
، مدختسملا ىلع  مھزیكرت  عم  قفتي  امب   . اھبناج نم  ةموطقم  ةریغص 

رھظي نأ  لبآ  تدارأ 
اًرظن صاخ  لكشب  اًمھم  كلذ  ناك   . رتویبمكلا كلامل  حیحص  لكشب  راعشلا 

ةلومحملا مھتزھجأ  سانلا  رشحي   . ةلومحملا ةزھجألا  قلغو  حتف  راركتل 
دیلاو رھظلا  بئاقح  يف 

زاھجلا بحست  امدنعو   . لمعلا يف  اوءدبيو  اًقحال  اھوبحسي  ىتح 
هب بناج  يأ   . ىلعألا ىلإ  ةھج  يأ  ةفرعم  بعصلا  نم  اًجراخ  لومحملا 

كتیحان هھجوت  يلاتلابو  لفقلا 
؟ ةلواط وأ  بتكم  ىلع  لومحملا  زاھجلا  عضت  امدنع 

مدختسا كلذل   ، ناكمإلا ردق  ةسلس  ةبرجتلا  هذھ  نوكت  نأ  زبوج  دارأ 
رتویبمكلا نوكي  امدنع  مدختسملا  ةھج  يف  تناكف   . ةلصوبك راعشلا 

عیطتسي اذكھو  اًقلغم 
. هعضي امدنع  ةلوھسب  لومحملا  زاھجلا  هیجوت  مدختسملا 

نإ ام   . لومحملا زاھجلا  مدختسملا  حتفي  ناك  امدنع  ةلكشملا  تءاج  نكل 
ةوھق مھبورشم  عم  نوسلجيو  ىھقملا  يف  اًدعقم  نومدختسملا  دجي 

رتویبمكلا نوحتفي   ، وتایكاملا
لومحملا زاھجلا  اوحتفي  نأ  درجمبو   . لمعلا يف  اوءدبیل  مھب  صاخلا 

نم عیمجلل  بقع  ىلع  اًسأر  ًابولقم  راعشلا  نوكیسو   . راعشلا بلقني 
. مھلوح

كلت لك  ةيؤر  نكت  ملو   ، ةيراجتلا تامالعلاب  ةدشب  اًنمؤم  زبوج  ناك 
نأ اًقلق  ناك  هنإ  ىتح   . اًدیج اًروعش  بقع  ىلع  اًسأر  ةبولقم  تاراعشلا 

رضي نأ  هنأش  نم  كلذ 
. ةيراجتلا ةمالعلاب 

راعشلا ودبي  نأ  ةیمھأ : رثكألا  ام   . ًالاؤس نیك  قيرف  زبوج  لأس  كلذل 
مأ  ، مھب صاخلا   PowerBook زاھج اوحتفي  نأ  لبق  ءالمعلل  حیحص  لكشب 

راعشلا لعجي  نأ 
؟ لامعتسالا يف  لومحملا  زاھجلا  نوكي  امدنع  ملاعلا  ةیقبل  اًحیحص  ودبي 

لومحم زاھج  اھیف  حملت  يتلا  ةمداقلا  ةرملا  يف  ىرت  نأ  عیطتست  امك 
اوبلقو ةليوط  ةرتف  ذنم  ةمئاقلا  مھتادقتعم  زبوجو  نیك  سكع   . لبآ

ةیلباق ؟  ببسلاو  . راعشلا
رثكأ نيرخآلا  لعجي  اًئیش  نولعفي  سانلا  ةيؤر  نأ  زبوج  كردأ   . ةظحالملا

. مھرودب ءيشلا  اذھ  اولعفیل  ةضرع 
ام ىرت  نأ  بعصلا  نم  ناك  اذإ  ةيؤرلا ."  " يھ انھ  ةیسیئرلا  ةملكلا  نكل 



ةیلباق رثكأ  ءيشلا  لعج   . هدیلقت بعصلا  نم  نوكیسف   ، نورخآلا لعفي 
لعجي ةظحالملل 

وھ راشتنالا  ىلإ  تاجتنملا  عفدل  يسیئرلا  لماعلا   ، كلذلو  . لھسأ هدیلقت 
. ربكیل ينب  هنإف   ، رھظیل ءيشلا  ينب  اذإ   . ةینلعلا ةيؤرلا 

دیلقتلا ایجولوكیس 
لمع ةلحر  يف  ةنيدملا  جراخ  تنأ   . ةفولأم ریغ  ةنيدم  يف  كسفن  لیخت 

، اًریخأ ةرئاطلا  نم  هیف  طبھت  يذلا  تقولا  يفو  قيدص  عم  ةزاجإ  يف  وأ 
محتستو  ، قدنفلا يف  لزنت 

. ءاشعلا تقو  نیحیف   . قوتت امك  اًعيرس 
. ةجردلا كلتل  اًدیج  ةنيدملا  فرعت  كنكل ال   ، دیج ناكم  ىلإ  بھذت  نأ  ديرت 
ءارآلا ةءارق  يف  ليوط  تقو  ءاضق  ديرت  الو  ةلوغشم  تامالعتسالا  ةمدخو 

، تنرتنإلا ىلع 
. ًابيرق ًاناكم  طقف  دجت  نأ  ررقت  كلذل 

. تارایتخالا تارشعب  قعصت  بخاصلا  عراشلا  ىلإ  جرخت  امنیح  نكل 
. ةيرصع ةئیھ  وذ  تالبقم  ىھقم   . ةیناوجرأ ةلظمب  باذج  يدناليات  معطم 

فیك  . يلاطيإ معطم 
؟ راتخت نأ  كل 

ةماعلا ةدعاقلا  عبتتس  حجرألا  ىلعف   ، سانلا مظعم  لثم  تنك  اذإ 
سانلا نم  ریثكلا  ناك  اذإ   . سانلاب ءيلملا  معطملا  نع  ثحبا  ةبرجملا :

حجرألا ىلع  وھف   ، كانھ نولكأي 
. اًمدق يضملا  كیلع  بجي   ، ًایلاخ ناكملا  ناك  اذإ   . دیج

نم سانلا  دلقي  ام  ًابلاغ   . ریثكب عسوأ  ةرھاظ  نم  طقف  دحاو  لاثم  اذھ 
نوراتخي  . مھؤاقدصأ اھب  سبلي  يتلا  ةقيرطلا  سفنب  نوسبلیف   . مھلوح

اھلضفي يتلا  تالبقملا 
امدنع رثكأ  تارم  قدنفلا  فشانم  مادختسا  نودیعيو   ، نورخآلا داورلا 

اذإ مھتوصب  ءالدإلل  ةضرع  رثكأ  سانلا   . لثملاب نولعفي  نيرخآلا  نأ  نونظي 
كيرش توص 

ةضرع رثكأ   ، مھؤاقدصأ علقأ  اذإ  نیخدتلا  نع  عالقإلل  ةضرع  رثكأ   ، مھتایح
ةرياسم ىلإ  سانلا  لیمي   . ءاندب مھؤاقدصأ  حبصأ  اذإ  نزولا  يف  ةدايزلل 

، نورخآلا لعفي  ام 
وأ اھنورتشي  يتلا  ةوھقلا  عون  وھ  ام  لثم  ةھفاتلا  تارایتخالا  يف  ءاوس 

تالسلسملا مدختست   . مھبئارض عفد  لثم  ةمھملا  تارارقلا  يف 
كحضلا تالیجست  ةینويزفیلتلا 

نوعمسي امدنع  سانلا  كحضي  نأ  رثكأ  حجرُي  ببسلا : اذھل  بلعملا 
. نوكحضي نيرخآ 

. تامولعملا مدقت  نيرخآلا  تارایتخا  نأل  سانلا  دلقي   ، يئزج لكشب 



معطم رایتخا  لثم  يھ  يموي  لكشب  اھذختن  يتلا  تارارقلا  نم  ديدعلا 
ناك نإو  ؛  ةبيرغ ةنيدم  يف 

؟ ىرخأ ةرم  ةطلسلا  ةكوش  يھ  ةدحاو  يأ   . ةیفاضإ ةلیلق  تامولعم  عم 
ىتحو  ، ةحیحصلا ةباجإلا  فرعن  ؟ ال  ةلطعلا يف  هذخأل  دیجلا  باتكلا  ام 

ضعب انيدل  ناك  اذإ 
. اًمامت نيدكأتم  انسل   ، هب مایقلا  بجي  امع  روعشلا 

لعفي ام  ىلإ  رظنن  ام  ًابلاغ   ، نیقیلا مدع  لح  يف  ةدعاسملل  كلذل 
اھنأ دب  الف   ، اًئیش نولعفي  نورخآلا  ناك  اذإ  هنأ  ضرتفن   . هعبتنو نورخآلا 

ىلع مھف   . ةدیج ةركف 
ةدئاملا اننوكراشي  نم  نأ  ادب  اذإ   . هفرعن اًئیش ال  نوفرعي  حجرألا 

نأ ادب  اذإ   . لثملاب موقن   ، ریجرجلا لوانتل  ةریغصلا  ةكوشلا  نومدختسي 
ةصقلا نوءرقي  سانلا  نم  اًریثك 

. ةمداقلا انتلطعل  اھيرتشن   ، ماشيرج نوج  بتاكلل  ةديدجلا  ةریثملا 
ببس وھ  اذھ  يعامتجالا ." ناھربلا   " ةركفلا هذھ  سفنلا  ءاملع  يمسي 

مھتبوانم ةيادب  يف  شیشقبلا  ءاعو  نوئلمي  ءالدنلاو  ةوھقلا  يمدقم  نأ 
نم ةشبك  عضوب 

دق  ، ًایلاخ شیشقبلا  ءاعو  ناك  اذإ   . تاسمخلا ةئف  نم  امبر  وأ  تارالودلا 
اوكرتي الأ  نوررقیف  شیشقبلا  نوكرتي  نيرخآلا ال  نأ  مھؤالمع  نظي 

مھرودب شیشقبلا 
نأ نوضرتفي   ، دوقنلاب هرخآ  نع  اًءولمم  شیشقبلا  ءاعو  ناك  اذإ  نكل   . اًضيأ

. اًضيأ شیشقبلا  اوكرتي  نأ  مھیلع  يلاتلابو   ، شیشقبلا كرتي  عیمجلا 
. توملاو ةایحلا  رومأ  يف  ىتح  اًرود  يعامتجالا  ناھربلا  بعلي 

وضعلا كلذ  ىلع  كدسج  دمتعي   . لمعلا نع  تفقوت  كیتیلك  ىدحإ  لیخت 
، لمعلا نع  فقوت  اذإ  نكل   ، تافلخملاو مومسلا  نم  كمد  يقنیل 

. هلمكأب كدسج  يناعیسف 
رطخ يف  نوكتسو   ، كماظع فعضتو   ، مويدوصلا تايوتسم  عفترت 

. تومتسف  ، ةعرسب جالعلا  َقلتت  مل  اذإ   . بلقلا ضارمأ  وأ  ایمینألاب  ةباصإلا 
يف يولك  ضرمب  نوباصي  ةدحتملا  تايالولا  يف  صخش  فلأ  نم 40  رثكأ 
نوكيو رخآل  وأ  ببسل  لمعلا  نع  مھتیلك  فقوتت   . ماع لك  ةریخألا  هتلحرم 

امإ نارایخ : مھيدل 
تارم ثالث  جالعلا  زكرم  ىلإو  نم  تقولل  ةعیضم  تارايز  ىلإ  عوضخلا 
عرز امإو   ، تاعاس سمخ  قرغتسي  يذلا  ىلكلا  لیسغل  عوبسألا  يف 

. ىلك
فلأ نم 100  رثكأ  ًایلاح   . ةعارزلل يفكت  ةحاتم  ىلك  كانھ  تسیل  نكل 
فالآ نم 4  رثكأ  فاضي  رھش  لكو  ؛  راظتنالا ةمئاق  ىلع  دوجوم  ضيرم 

وھ امك   . ديدج ضيرم 



. ةدحاو ىلع  لوصحلل  نیفھلتم  ىلكلا  راظتنا  ةمئاق  ىلع  سانلا   ، عقوتم
مدخُي ًالوأ  يتأي  نم  أدبم  ىلع  رادت  يتلا   ، ةمئاقلا هذھ  ىلع  كنأ  لیخت 
نيذلا  ، ةمئاقلا سأر  ىلع  سانلا  ىلإ  ًالوأ  مدقت  ةحاتملا  ىلكلاو   ، ًالوأ

اورظتنا دق  نونوكي  ام  ةداع 
يف دوجوم  تنأ   . روھشل ةحاتم  ةیلك  ترظتنا  دق  كرودب  تنأ   . ةدم لوطأل 
لصحتس  . لمتحم قفاوت  كیلع  ضرع  اًریخأ  نكل   ، ام دح  ىلإ  ةمئاقلا  رخآ 

سیلأ  ، هیلع
؟ اًحیحص

نأ بجي  مھتایح  ذاقنإل  ةیلك  ىلإ  نوجاتحي  نيذلا  سانلا   ، حضاو وھ  امك 
ةبسن 97.1  ، شھدم لكشب  نكل   . مھیلإ مدقت  امدنع  ةدحاو  ىلع  اولصحي 

ضورع نم  ةئاملاب 
. اھضفر متي  ىلكلا 

اًقفاوت تسیل  ةیلكلا  نأ  ىلع  ةزكترم  كلت  ضفرلا  تالاح  نم  ریثكلا   ، نآلا
حالصإ ًالیلق  هبشي  وضع  ةعارز  ىلع  لوصحلا   ، ددصلا اذھ  يف   . اًدیج

عضو كنكمي  . ال  كترایس
اذإ  . ةیلكلا عم  لثملابو   . ویلباد مإ  يب  ةرایس  يف  ادنوھ  ةرایس  ریتاربرك 

. وضعلا لمعي  نلف   ، كعم مدلا  ةلیصفو  جیسنلا  قفاوتي  مل 
دھعم يف  ةذاتسألا   ، جناز ناوج  ناوج  ترظن  امدنع  نكل 

نأ تدجو   ، ةیلكلاب تاعربتلا  تائم  ىلإ   ، ایجولونكتلل ستسوشتاسام 
سانلا اًضيأ  لعج  يعامتجالا  ناھربلا 

. ةمئاقلا ىلع  مقر 100  صخشلا  كنأ  ضرتفنل   . ةحاتملا ىلكلا  نوضفري 
. اذكھو  ، يناثلا مث   ، ةمئاقلا يف  صخش  لوأ  ىلع  ًالوأ  ةیلكلا  ضرعت 

دب الف   ، كیلإ لصتل  اًریخأو 
اذإ  . هرود يعامتجالا  ناھربلا  بعلي  كلانھ   . اھضفر دق  رخآ  اًصخش  نأ 99 
امب ةدیج  تسیل  اھنأ  دب  الف   ، ةیلكلا هذھ  اوضفر  نيرخآلا  نم  ديدعلا  ناك 

اذكھ  ، يفكي
. اھنوضفري حجرألا  ىلعو  ةدوجلا  ةئيدر  اھنأ  نوجتنتسي   . سانلا ضرتفي 

ةرشع لك  نم  اًدحاو  لعجت  تالالدتسالا  كلت  لثم   ، ةقیقحلا يف 
نوضفري نمم  صاخشأ 

نأ مھیلع  ناك  ىلك  نوضفري  ىضرملا  نم  فالآ   . أطخلاب كلذ  لعفي  ةیلكلا 
عم ًةرشابم  لصاوتلا  سانلا  ةعاطتسا  يف  نكي  مل  اذإ  ىتح   . اھولبقي

، ةمئاقلا ىلع  نيرخآلا 
. نيرخآلا كولس  ىلع  ًءانب  مھتارارق  نوذختي  مھف 

. تقولا لاوط  اًرود  بعلت  ةلثامم  رھاوظ 
Halal ورياج دنآ  نیشتیك  لالح  ةبرع   ، كرويوین ةنيدم  يف 

، نأضلا محلو  خارفلا  نم  ةیھش  اًقابطأ  مدقت   Chicken and Gyro



. ًایبرع اًزبخو   ، ةفیفخ ةھكن  اذ  اًزرأو 
يف ماعط  ةبرع  نيرشع  لضفأ  نم  ةدحاوك  كرويوین  ةلجم  اھتفنص 
ىدحإ ىلع  لوصحلل  ةعاس  ىلإ  لصي  تقول  سانلا  رظتنيو   ، ةنيدملا

قاذملا ةبیط  لالح  ةبرع  تابجو 
روباطلا دجتسو  مویلا  نم  ةنیعم  تاقوأ  يف  بھذا   . ةفلكملا ریغ  نكل 

. ينكسلا عبرملا  قيرط  لوط  ىلع  دتمي 
ماعطلا نأل  تقولا  اذھ  لك  نورظتني  سانلا  نأ  دب  . ال  ركفت امیف  فرعأ  نآلا 

. ام اًعون  دیج  ماعطلا  ًایئزج : بیصم  تنأو   . اًدج دیج 
زياج لالح  ىمست  ًابيرقت  ةلثامم  ماعط  ةبرع  نوريدي  نیكلاملا  سفن  نكل 
ةقيرط سفن   ، ماعطلا سفن   . عراشلا نم  ةلباقملا  ةھجلا  ىلع   Halal Guys

، فیلغتلا
ةبرع  ، ةقیقحلا يف   . روباط كانھ  سیل  نكل   . قباطتم جتنم  ساسألابو 
؟ اذامل  . اھتخأك صلخملا  عابتالا  سفن  بستكت  مل  زياج  لالح  ماعطلا 
دب الف   ، لوطأ روباطلا  ناك  املك  هنأ  سانلا  ضرتفي   . يعامتجالا ناھربلا 

. لضفأ ماعطلا  نأ 
سانلا اھذخأي  يتلا  نھملا  عون  ىلع  رثؤت  كلت  عیطقلا  ةیلقع  نأ  ىتح 

يف ةیناثلا  ةنسلا  يف  يبالط  نم  بلطأ  ماع  لك   . مھرابتعا نیع  يف 
اوموقي نأ  لامعألا  ةرادإ  ریتسجام 

نأ نوديري  مھنأ  نودقتعي  اوناك  امع  بالطلا  فصن  لأسُي   . ریصق نيرمتب 
امع رخآلا  فصنلا  لأسي   . ریتسجاملا جمانرب  اوءدب  امدنع  مھتایحب  هولعفي 

اولعفي نأ  نوديري 
ىرخألل لئس  يذلا  لاؤسلا  ةيؤر  نم  ناتعومجملا  نكمتت  . ال  نآلا

. مسا نود  تاباجإلاو 
بالطلا ىدل  ناك   ، ریتسجاملا جمانرب  اوءدبي  نأ  لبق   . ةشھدم جئاتنلا 

، ةیحصلا ةياعرلا  ماظن  حالصإ  نأ  دحأ  دارأ   . تاحومطلا نم  ضيرع  قاطن 
ئشني نأ  رخآ  دارأ 

. هیفرتلا ةعانص  يف  طرخني  نأ  ثلاث  دارأو   ، رفسلل اًديدج  ًاینورتكلإ  اًعقوم 
يف ركف  رخآ  بلاطو  يسایس  بصنم  لغشل  حشرتي  نأ  ام  صخش  دارأ 

. لامعأ ردابم  حبصي  نأ 
ةیفرصملا تامدخلا  يف  لوخدلا  نوديري  مھنإ  تلاق  ةلیلق  ةعومجم 

ةعونتم ةعومجم  نوكلتمي   ، يلامجإ لكشب   . ةيراشتسالا وأ  ةيرامثتسالا 
، تامامتھالا نم 

. ةیفیظولا تاراسملاو   ، فادھألاو
نم ةنس  دعب  اولعفي  نأ  نوديري  اذام  اولئس  نيذلا  بالطلا  نم  تاباجإلا 
مھنإ اولاق  نیثلثلا  نم  رثكأ   . ریثكب اًزیكرتو  اًسناجت  رثكأ  جمانربلا  ةيادب 

يف لوخدلا  نوديري 



ةریغص ةعومجم  عم   ، ةيراشتسالا وأ  ةيرامثتسالا  ةیفرصملا  تامدخلا 
. ىرخألا فئاظولا  نم 

جمانرب لالخ  ةفلتخم  صرف  نع  سانلا  ملعتي   ، دیكأتلاب  . ظوحلم عامجإلا 
سانلا  . يعامتجالا ریثأتلاب  عوفدم  عمجلا  اذھ  نم  اًءزج  نكل   ، ریتسجاملا

ام نيدكأتم  اوسیل 
عباتتيو  . نيرخآلا ىلإ  نورظني  كلذل   ، اھوراتخي نأ  بجي  يتلا  فئاظولا 
نيذلا سانلا  نم  ةئاملاب  نم 20  لقأ  نأ  نیح  يف   . ةیجلث ةركك  رمألا 

اوناك جمانربلا  ىلإ  اومضنا 
ربكأ مقرلا  اذھ   ، ةيراشتسالاو ةيرامثتسالا  ةیفرصملا  تامدخلاب  نیمتھم 
كلت ةئاملاب  نيرشعلا  ةبسن  سانلا  نم  لیلق  ىري   . ىرخأ ةفیظو  يأ  نم 

. مھیلإ نومضنيو 
ىلع مھنوعبتیف   ، اومضنا نيذلا  سانلا  ءالؤھ  نوري  نيرخآلا  نم  ضعب 

رثكأ نيرخآلا  سانلا  لعجي  ام   . ةئاملاب مقرلا 30  نوكي  ام  ناعرسو   . روفلا
. ليدبتلل ةضرع 

ریثأتلا لالخ  نم  كلذل   . ریثكب ربكأ  ةئاملاب  ةبسن 20  حبصت  ام  ناعرسو 
يعامتجالا لصاوتلا   . ةيادبلا يف  ةریغصلا  ةزیملا  مخضتت  يعامتجالا 

يف اولضف  نيذلا   - بالطلا عفد 
. هاجتالا سفن  يف  - ةفلتخم تاراسم  لصألا 

فیك مھفل  نكل   ، كولسلا ىلع  ریبك  ریثأت  هيدل  يعامتجالا  ریثأتلا 
مھفن نأ  جاتحن   ، راشتنالا ىلع  راكفألاو  تاجتنملا  ةدعاسمل  همدختسن 

اذھو  . ىوقأ هریثأت  نوكي  ىتم 
. نسناھوج نيروك  ىلإ  اندوقي 

ةظحالملا ةیلباق  ةوق 
يف  . انوزيرأ ةعماج  يف  ةيريرس  عامتجا  ةلماعك  نسناھوج  نيروك  تأدب 

لماعتلا يف  بالطلا  ةدعاسمل  ةیلقعلا  ةحصلا  ةعومجم  اھتنیع   ، لصألا
لثم تالكشم  عم 

تكردأ  ، بالطلا ةجلاعم  نم  تاونس  دعب  نكل   . تاردخملا نامدإو  بائتكالا 
، عبطلاب  . ةلكشملا نم  أطخلا  بناجلا  ىلع  لمعت  تناك  اھنأ  نسناھوج 

حالصإ نم  تنكمت 
اھعنم لضفألا  نم  نوكیس  نكل   ، بالطلا تباصأ  يتلا  ةيراجلا  لكاشملا 

مرحلا ةحص  ةعومجم  ىلإ  نسناھوج  تلقتنا  كلذل   . اھروھظ لبق 
میلعتلا تلوتو  يعماجلا 

. ةياقولاو ةحصلا  زيزعت  تامدخ  ةريدم  تحبصأ  ةياھنلا  يف   ، يحصلا
يف لكاشملا  ربكأ  نم  ةدحاو   ، ةدحتملا تايالولا  تاعماج  مظعم  يف  امك 

ةبلط عابرأ  ةثالث  نم  رثكأ  نأ  دجو   . لوحكلا نامدإ  تناك  انوزيرأ  ةعماج 
تحت نییكيرمألا  ةیلكلا 



نوبرشي بالطلا  نم  ةئاملاب   44 . لوحكلا نوبرشي  ينوناقلا  برشلا  نس 
لك نوتومي  ةدحتملا  تايالولا  تایلك  بالط  نم  نم 1800  رثكأو   ، لوحكلا

تاباصإ رثإ  ماع 
. لوحكلا ریثأت  تحت  مھ  امنیب  نوباصي  نورخآ  فلأ  . و600  لوحكلاب ةطبترم 

. ةمخض ةلكشملا 
تارشنب يعماجلا  مرحلا  تطغ   . ًةرشابم ةلكشملا  نسناھوج  تلوانت 
تعضو  . لوحكلا برشل  ةیبلسلا  بقاوعلا  لیصفتلاب  حضوت  ةیقرو 

ةعماجلا ةديرج  يف  تانالعإ 
. ةساردلا يف  ءادألاو  ةیكاردإلا  فئاظولا  ىلع  لوحكلا  ریثأت  ةیفیك  لوح 

تایفولا ددع  نع  تاءاصحإ  هب  بالطلا  زكرم  يف  اًشعن  تبصن  اھنإ  ىتح 
نكل  . لوحكلاب ةطبترملا 

نأ ودبي  ةطاسبب   . ةلكشملا نم  صقتني  هنأ  ُدبي  مل  تاردابملا  هذھ  نم  يأ 
. ًایفاك نكي  مل  لوحكلا  رطاخم  نع  بالطلا  میلعت 

برش هاجت  مھروعش  نع  بالطلا  لاؤس  نسناھوج  تلواح  كلذل 
. لوحكلا

نم نیحاترم  اوسیل  مھنإ  اولاق  بالطلا  ةیبلاغ  نأ  تدجو   ، ةشھدلل ریثملا 
. نيرخآلا بالطلا  نیب  هوأر  يذلا  تایلوحكلا  برش  اوھرك   . مھئارظن برش 

لكشب اوثدحت 
ببسب ضرم  ةرجحلا  قیفرب  اھیف  اونتعا  يتلا  تارملا  نع  تیقم 

مل كلذل   . هببسب ضاحرملا  يف  أیقتت  يھو  نھادحإ  ةدعاسم  وأ   ، لوحكلا
. رمألا نع  نیضار  اونوكي 

دض اوناك  بالطلا  مظعم  نأ  ةقیقحف   . ةرورسم نسناھوج  تناك 
ىتح  ، برشلا ةلكشم  ىلع  ءاضقلل  ریخلاب  ةرشبم  تدب  تایلوحكلا 

. بثك نع  رمألا  يف  تركف 
يف رمألا  ثدحي  َمل  نذإ   ، برشلا نع  نیضار  ریغ  بالطلا  مظعم  ناك  اذإ 

؟ ًالعف اھنوبحي  اوناك ال  اذإ  تایلوحكلا  بالطلا  برشي  اذامل  ؟  لوألا ماقملا 
. ةصاخ راكفألاو  ينلع  كولسلا  نأل 

نم ریثكلا  ىرت  فوس   ، كلوح رظنت  امدنع   . ةیلكلا بلاط  ناكم  كسفن  عض 
كلذل  ، نوبرشي كءارظن  دھشتس   . هرفوت يتلا  نكامألاو  بارشلا 

نع جراخ  كنأ  ضرتفتس 
. ًابارش لوانتت  يلاتلابو   . كنم رثكأ  برشلا  لبقتي  عیمجلاو  فولأملا 

مھؤارظن رمي   . ةھباشم راكفأ  هيدل  عیمجلا  نأ  بالطلا  هكردي  ام ال  نكل 
رمتستو  . مھرودب نوبرشیف   ، نوبرشي نيرخآلا  نوري   . ةبرجتلا سفنب 

سانلا ال نأل  ةرودلا 
نوكردیس  ، كلذ لعف  اوعاطتسا  نإ   . ضعبلا مھضعب  راكفأ  ةءارق  مھنكمي 

ناھربلا كلذ  لك  نأ  اورعشي  نلو   . روعشلا سفن  هيدل  عیمجلا  نأ 



ىلع مھربجي  يعامتجالا 
. راضلا برشلا 

ءيش  . اًریحم ًایميدقت  اًضرع  ترضح  ةرم  رخآ  يف  ركف   ، رثكأ فولأم  لاثم 
، باطخلا ةياھن  يف   . ديروتلا ةلسلس  میظنت  ةداعإ  وأ  مھسألا  عيونت  نع 

لأس حجرألا  ىلع 
؟ ةلئسأ يأ  هيدل  دحأ  ناك  اذإ  نیعمتسملا  ثدحتملا 

؟ ةباجإلا
. تمص

نونوكي دق  نورخآلا   . يميدقتلا ضرعلل  عیمجلا  مھف  ببسب  سیل  نكل 
نأل اولعفي  مل   ، لاؤسلل مھيدي  عفر  اودارأ  امنیب  نكل   . كلثم نيریحتم 

وھ هنأ  قلق  عیمجلا 
. ةلئسألا رخآ  دحأ  حرطي  مل  هنأل  ؟  اذامل  . مھفي مل  يذلا  دیحولا  صخشلا 

ظفتحا كلذل   ، نيریحتم اوناك  نيرخآلا  نأ  ةینلع  ةراشإ  يأ  دحأ  َري  مل 
مھنونظب عیمجلا 

. ةصاخ راكفألاو  ينلع  كولسلا  نأل   . مھسفنل
رشبلا لیم  درجم  نم  رثكأ  نع  ربعت  دلقيو " ىري  درقلا   " ةروھشملا ةرابعلا 

دق  . نورخآلا لعفي  ام  نوري  امدنع  طقف  دیلقتلا  سانلا  عیطتسي   . دیلقتلل
ةیلكلا بالط  نوكي 

ام كلذ  نأل  هیلع  نوضرتعي  مھنكل ال   ، يصخش لكشب  برشلا  دض 
، اًدج اًمحدزمو  اًروھشم  معطملا  نوكي  دق   . هنولعفي نيرخآلا  نوظحالي 

بعصلا نم  ناك  اذإ  نكل 
كانھ تسیلف   ،( ةفافش ریغ  ةیمامألا  ذفاونلا  ًالثم   ) لخادلاب ام  ةيؤر 

. هتارایتخا نیسحتل  ةمولعملا  كلت  مادختسا  نم  هنكمت  راملل  ةقيرط 
راكفألاو تاجتنملا  تناك  اذإ  ام  ىلع  مخض  ریثأت  اھيدل  ةظحالملا  ةیلباق 

اذإ  . ةديدج صیمق  ةضوم  تمدق  سبالم  ةكرش  نأ  ضرتفنل   . رشتنتس
هيدتري اًصخش  تيأر 

نكل  . هباشم ءيش  وأ   ، صیمقلا سفن  ءارش  كناكمإب   ، كبجعي هنأ  تررقو 
. ریثكب لقأ  براوجلا  عم  كلذ  ثدحي  نأ  لامتحا 

؟ اذامل
. بعصأ اھتيؤر   . ةصاخ براوجلاو  ةینلع  ناصمقلا  نأل 

عون ام  ملعت  دق ال   . تارایسلا لباقم  يف  نانسألا  نیجاعم  عم  لثملابو 
، مھلزنم لخادب  أبخم  وھف   . كناریج همدختسي  يذلا  نانسألا  نوجعم 

لخادب  ، مھمامح لخادب 
تارایسلا تالیضفت  نألو   . مھترایس عون  فرعت  حجرألا  ىلع  تنأ   . ةنازخلا

نكمي يئارشلا  كناریج  كولس  نأ  اًدج  حجرملا  نمف   ، لھسأ اھتظحالم 
. كیلع رثؤي  نأ 



مادختساب ةركفلا  هذھ  ولدارب  كيرإو  نیشكم  كیلب  يئالمزو  انأ  انربتخا 
ءارش لھ   . رالود نویلم  فصنو  دحاو  ةمیقب  ةرایس  تاعیبم  نع  تانایب 

ةديدج ةرایس  كراج 
؟ ةديدج ةدحاو  يرتشت  كلعجل  ٍفاك 

ىلع رفند  يف  ةمیقملا  سانلا   . باجعإلل اًدج  اًریثم  اًریثأت  اندجو   ، عبطلاب
ىرتشا اذإ  ةديدج  ةرایس  ءارشل  ةضرع  رثكأ  اوناك   ، لاثملا لیبس 

رفند يف  نورخآلا  نومیقملا 
ينامث لك  نم  ةدحاو  ًابيرقت   . اًدج اًریبك  ناك  ریثأتلاو   . اًثيدح ةديدج  تارایس 

. يعامتجالا ریثأتلا  ببسب  تعیب  تارایس 
. تاریثأتلا كلت  يف  ةظحالملا  ةیلباق  رود  ناك  باجعإلل  ةراثإ  رثكأو  لب 
يف سانلا  لیمي   . نيرخآلا سانلا  دوقي  ام  ةيؤر  ةلوھس  يف  ندملا  عونتت 

لاقتنالا ىلإ  سولجنأ  سول 
ينكاس نم  نيرخآلا  تارایس  ةيؤرل  ةضرع  رثكأ  مھف  كلذل   ، ةرایسلاب

لثم ةسمشملا  نكامألا  يف   . قافنألا ورتمب  نولقتني  نيذلا   ، كرويوین
دوقي ام  ةيؤر  عیطتست   ، يمایم

ىلع ریثأتلاب   . لتایس لثم  ةرطاملا  ندملا  نم  رثكأ  كبناجب  يذلا  صخشلا 
ىلع يعامتجالا  ریثأتلا  ریثأت  فورظلا  كلت  تددح   ، ةظحالملا ةیلباق 

سانلا رثأت   . تارایسلا ءارش 
، يمایمو سولجنأ  سول  لثم  نكامأ  يف  نيرخآلا  تايرتشمب  ربكأ  لكشب 

امدنع ىوقأ  يعامتجالا  ریثأتلا  ناك   . لھسأ نيرخآلا  دوقي  ام  ةيؤر  ثیح 
رثكأ كولسلا  ناك 

. ةظحالملل ةیلباق 
نم تلخد  لھ   . اھتشقانمل ةضرع  رثكأ  اھتيؤر  نكمي  يتلا  ءایشألا  اًضيأ 

بتكملا ىلع  قرو  ةلاقث  نع  ترسفتساو  صخش  لزنم  وأ  ًابتكم  لبق 
ةینف ةعوبطم  وأ  ةبيرغ 

ةعوضوم رصانعلا  كلت  نأ  ول  لیخت  ؟  ةشیعملا ةفرغ  طئاح  ىلع  ةنولم 
كلذب مھنع  ثيدحلا  رودیس  ناك  لھ   . وبقلا يف  ةسوسدم  وأ  ةنزخ  يف 

. حجرألا ىلع  سیل  ؟  ردقلا
، ءيشلا ةيؤر  لھسلا  نم  ناك  املك   . ةیھفشلا ةملكلا  ززعت  ةینلعلا  ةيؤرلا 

. هنع سانلا  ثدحت  رثك 
لصف يف  انشقان  امك   . اًضيأ لعفلاو  ءارشلا  ةظحالملا  ةیلباق  زفحت 
ةیھفشلا ةملكلا  طقف  ززعت  ةطیحملا ال  ةئیبلا  يف  تاراشإلا   ، تازفحملا

ءایشألاب اًضيأ  سانلا  ركذتو  لب 
لوانتل ةینلا  كيدل  نوكت  دق   . اھولعفي وأ  اھورتشي  نأ  لعفلاب  اودارأ  يتلا 

، كقيدص هركذ  يذلا  ديدجلا  عقوملا  كلذ  ةرايزل  وأ  رثكأ  يحصلا  ماعطلا 
زفحم نود  نكل 



ةمدخلا وأ  جتنملا  ناك  املك   . ىسنتس حجرألا  ىلعف   ، كتركاذ هبني  يئرم 
. لعفلاب مایقلل  رثكأ  سانلا  زفحت   ، نیینلع

. اًنلع ةظحالملل  ةلباق  راكفألا  وأ  تاجتنملا  لعج  نكمي  فیك  نذإ 
براوشلاب ًاینلع …  صاخلا  لعج 

يف لامعألا  ةرادإ  ریتسجام  يف  ًابلاط  نیتس  يلاوحل  سردأ  فيرخ  لك 
مظعم نع  ةریصب  يدل  نوكت  ربوتكأ  رھش  ةياھن  لولحبو   ، نوتراو ةعماج 

فرعأ  . فصلا يف  بالطلا 
نمو  ، هدي عفري  نم  لوأ  نوكیس  نمو   ، موي لك  قئاقد  سمخ  رخأتیس  نم 

. ىلوألا اربوألا  ةینغم  لثم  يدترتس 
يف فصلا  ىلإ  تلخد  امدنع  تاونس  ةدع  ذنم  ًالیلق  اًشھدنم  تنك  كلذل 
يبري ام  دح  ىلإ  زارطلا  ميدق  باش  هنأ  تننظ  ام  ىرأل  ربمفون  رھش  ةيادب 

نكي مل   . اًریبك ًابراش 
تاياھنب لوتفم  لماك  براش  هيدل  ناك  لب  ؛  قلحي نأ  ةطاسبب  ىسن  دق 
يف هنأك  ادب   . نیبناجلا ىلع  ىلعأ  ىلإ  فتلتل  دادعتسالا  متأ  ىلع 

ريرشو زرجنیف  يلور  نیب  فصتنملا 
. ميدق دوسأو  ضیبأ  ملیف  يف 

نكل  . هجولا رعش  ةبرجت  ةلواحمب  موقي  هنأو  دب  هنأ ال  تننظ  ةيادبلا  يف 
يبحم نم  نيديدج  نيرخآ  نینثا  تظحال  ةفرغلا  لوح  ترظن  نأ  دعب 

كانھ نأ  ودبي   . براوشلا
؟ براوشلل ةئجافملا  ةروفلاب  لجع  يذلا  ام   . راشتنالا يف  ةضوم 

. ملاعلا لوح  لجر  نویلم  نم 4.2  رثكأ  تاویح  ناطرسلا  دصحي   ، ماع لك 
تاعربتلا لضفبو   . ماع لك  صخشت  ةديدج  ةلاح  نیيالم  نم 6  رثكأ 

روطت ثدح   ، ةیخسلا
لمعت يتلا  تامظنملا  عیطتست  فیك  نكل   . جالعلاو ثحبلا  يف  میظع 
؟ تاعربتلا ةدايزل  يعامتجالا  ریثأتلا  عفر  ضرملا  اذھ  ةبراحمل 

ةحفاكم قودنص  معدت  تنك  اذإ   ، ةديدع اياضق  عم  لاحلا  وھ  امك  فسألل 
، سانلا مظعم  لثم  تنك  اذإ   . ةصاخ ضحم  ةلأسملاف   ، اًنیعم ناطرس 

ىلع كيدل  تسیلف 
نيذلا كئاقدصأ  ىتح  وأ   ، كلمع ءالمز  وأ   ، كناریج نم  يأ  نع  ةركف  حجرألا 
رثؤیل لاجم  كانھ  سیل  كلذل   . ضرملا اذھ  ةبراحم  يف  ةدعاسملل  اوعربت 

ىلع مھكولس 
. سكعلا وأ  ككولس 

. براوشلا يتأت  انھو 
تناك ماع 2003 . عوبسألا  ةلطع  مايأ  دحأ  يف  ةریھظلا  دعب  رمألا  أدب 
نوستحيو اًعم  نوسلجي  ایلارتسأ  يف  نروبلم  نم  ءاقدصألا  نم  ةعومجم 

يف ةثداحملا  تراد   . ةوھقلا



. تاینینامثلاو تاینیعبسلا  ةضوم  يف  تھتنا  اًریخأو  ةددعتم  تاھاجتا 
تابورشملا نم  لیلق  دعب  ؟ ." براوشلل ثدح  يذلا  ام  : " مھدحأ لأس 

لقتنا  . براش لضفأ  ةیبرت  عیطتسي  مھيأ  اوریل  ًايدحت : اوعرتخا   ، ةعونتملا
ةریغص ةعومجم  اوحبصأ  نورخآو   ، نيرخآلا مھئاقدصأ  ىلإ  عوضوملا 

هبراش ىبر  مھعیمج   . اًصخش نیثالث  نم  ةنوكم 
. ربمفون رھش  نم  اًموي  نیثالثل 

ربمفون رمألا  راركت  اوررق  مھنأ  ةجردل  حرملا  نم  ریثكب  عیمجلا  ىظح 
نیحوتسم  . مھدوھج ءارو  ةیضق  اوعضي  نأ  ةرملا  كلت  اوررق  نكل   . يلاتلا

ةیعوتلل لوذبملا  دھجلا  نم 
اولكش كلذل   . لاجرلا ةحصل  هباشم  ءيش  لعف  اودارأ   ، يدثلا ناطرسب 

". لاجرلا ةحص  هجو  رییغت   " راعش اونبتو   Movember ربمفوم ةسسؤم 
عمج  ، ةنسلا كلت 

يف اتاتسوربلا  ناطرس  ةسسؤم  حلاصل  رالود  فلأ  غلبم 54  ًاباش   450
. ایلارتسأ

. كراشم فالآ  نم 9  رثكأ  كانھ  ناك  يلاتلا  ماعلا   . كانھ نم  رمألا  أدب 
يف يونسلا  ثدحلا  أدب  ام  ناعرسو   . اًفلأ نم 50  رثكأ   ، ةیلاتلا ةنسلا 

ماع يف   . ملاعلا لوح  راشتنالا 
بونج ىتحو  كرامندلاو  ادنلريأ  نم  ناكم  لك  يف  ثادحألا  تمیقأ   ،2007

نویلم نم 174  رثكأ  نیحلا  كلذ  ذنم  ةمظنملا  تعمج   . ناوياتو ایقيرفأ 
ءاحنأ عیمج  نم  رالود 

. هجولا رعش  نم  ةلیلق  تالصخل  ةبسنلاب  اًئیس  سیل   . ملاعلا
عمجو يعولا  ةدايزل  براوشلا  ةیبرتب  لاجرلا  مزتلي   ، ربمفون لك   ، نآلا
يقابل  . فیظن قیلح  هجوب  رھشلا  ةيادب  أدبا   . ةطیسب دعاوقلا   . لاملا

هلعجاو ًابراش  ِبر   ، رھشلا
. يقیقح لیبن  لجرك  فرصت  قيرطلا  لاوطو   ، هآ  . اًقینأ

. ًاینلع صاخلا  نولعجي  فیك  اوفشتكا  مھنأل  ربمفوم  ةسسؤم  تحجن 
نكمي ءيش ال   - ةيونعم ةیضقل  معدلا  ىلع  نولصحي  فیك  اوفشتكا 

هلعجو - ةداع هتظحالم 
نيذلا سانلا  حبصي  ربمفون  نم  اًموي  نیثالثل   . هتيؤر عیمجلل  نكمي  اًئیش 

. ةیضقلل لاعف  لكشب  ةقطانو  ةكرحتم  ةینالعإ  تاحول  براوشلا  نوبري 
عقوم يف  ركذ  امك 

: ينورتكلإلا ربمفوم 
ثيداحأ ةراثإب  يعولا  نوكراشملا )  ) نوديزي مھتاملكو  مھلاعفأ  قيرط  نع 

. اھلھاجت متي  ام  ةداع  يتلا  لاجرلا  ةحص  ةلكشم  لوح  ةینلعو  ةصاخ 
ةأجف هبراش  يبري  هفرعت  اًصخش  ىرت  امدنع   . كلذ لعفت  ةثداحم  ةراثإو 

مھدحأ يتاوت  ىتح  مھنیب  امیف  ةداع  سانلا  رثرثي   . شاقنلا دلوي 



يبري نم  لأسیل  ةعاجشلا 
كراشي  ، حرشي امدنعو   . ديدجلا هجولا  رعش  ءارو  ببسلا  نع  هبراش 

نم ديزملاو  ديزملا  ماع  لك  ىرأ   . اًددج نيديؤم  نوكيو  ةیعامتجالا  ةلمعلا 
مھبراوش نوبري  يبالط 

امم عرسأ  راشتنالا  ىلع  اھدعاس  ةینلع  ةیضقلا  لعج   . ربمفون لولحب 
. ىرخأ ةقيرطب  رشتنتس  تناك 

عقوملا ام   . ةیصوصخب كلھتست  تایكولسلاو  راكفألاو  تاجتنملا  مظعم 
اھمعدي عارتقالا  تاردابم  نم  يأ  ؟  كلمع ءالمز  هبحي  يذلا  ينورتكلإلا 

نأ نود  ؟  كناریج
هنأ الإ   ، ًایصخش كینعي  دق ال  كلذ  نأ  نم  مغرلابو   . اًدبأ فرعت  نل   ، كوربخي

سانلا نكمتي  مل  اذإ   . راكفألاو لامعألاو  تامظنملا  حاجنل  ریثكلا  ينعي 
يذلا ةيؤر  نم 

ةیلكلا بالط  لثمو   . مھدیلقت اوعیطتسي  نلف   ، هنوراتخيو نورخآلا  هلعفي 
نأ نورعشي  مھنأل  أوسألل  مھكولس  سانلا  ریغي  دق   ، لوحكلل نینمدملا 

ریغ مھرظن  تاھجو 
*. ةموعدم

رعشي دق ال  يتلا  ءایشألل  صوصخلا  هجو  ىلع  مھم  ًاینلع  صاخلا  لعج  * 
عقاوم  ، لاثملا لیبس  ىلع   . لصألا يف  اھنع  ثدحتلا  لوح  ةحارلاب  سانلا 

ىلع فراعتلا 
يف ًالیلق  ظفحت  لحم  تلاز  ام  اھنكل   ، سانلا نم  ديدعلا  اھبرج   . تنرتنإلا

نأ نولھجي  سانلا  نأ  ةقیقح  ىلإ  عجري  ظفحتلا  نم  ءزجو   . اًمومع ةفاقثلا 
سانلا نم  ديدعلا 

صاخ كولس  تنرتنإلا  قيرط  نع  فراعتلا   . اھوبرج مھنوفرعي  نيذلا 
قيرط نع  فراعتلا  تاكرش  جاتحت   ، راشتنالا ىلع  اھتدعاسملف   ، ًایبسن

سانلا لعج  ىلإ  تنرتنإلا 
يف رھظت  ةھباشم  لكاشم   . هنومدختسي نيذلا  نيرخآلا  ددعب  ًایعو  رثكأ 

باصتنالا فعض  ( ED  ) حلطصم اوكص  ارجایفلا  عانص   . ىرخأ تالاجم 
ناك ام  لوح  ثيدحلا  يف  ةحار  رثكأ  سانلا  لعجل  ( Erectile dysfunction)

تنك اذإ  زنیجلا  ِدترا   " موي تأدب  تایلكلا  نم  ديدعلا   . ةصاخ ةلأسم  لبق  نم 
طقف ًایئزج  اًفلتخم "

. تایلقألا عمتجم  لوح  ةشقانملاو  يعولا  ةدايزل 
ةینلع تاراشإ  جاتنإ   . ًاینلع صاخلا  لعج  ةلكشملا  هذھ  لح  بلطتي 

اًكولس وأ  ةركف  ةرم  تاذ  ناك  ام  ذخأ   . ةصاخلا ءارآلاو  لاعفألاو  تارایتخالل 
هليوحتو ظوحلم  ریغ 

. ظوحلم ءيش  ىلإ 
انوزيرأ بالط  ىدل  لوحكلا  لوانت  ضفخ  نسناھوج  نيروك  تعاطتسا 



ةدعاقلا تركذو  ةیلكلا  ةديرج  يف  تانالعإ  تعضو   . ًاینلع صاخلا  لعجب 
نأ  . بسحف ةیقیقحلا 

عبرأ بارشلا  اولوانت  ةئاملاب  ، و69  تایلوحكلا نوضراعي  بالطلا  مظعم 
. ةیعامتجالا تامولعملا  ىلع  تزكر   . نولفتحي اوناك  امدنع   ، لقأ وأ  تارم 

نأ بالطلل  نییبتلاب 
مھيدل نيرخآلا  نأ  كاردإ  ىلع  مھتدعاس   ، اوبرشي مل  مھئارظن  ةیبلاغ 
كلذ ححص   . بارشلا اوديري  مل  بالطلا  مظعم  نأ   . روعشلا سفن 

يتلا ةئطاخلا  تالالدتسالا 
ةجیتنك مھبرش  لیلقت  ىلإ  مھب  تدأو  نيرخآلا  كولس  نع  بالطلا  اھنوك 
ةبسنب بارشلا  لیلقت  نسناھوج  تعاطتسا   ، ًاینلع صاخلا  لعجب   . كلذل

نم 30 برقي  ام 
. ةئاملاب

: هسفن نع  نالعإلا 
ملاعلا عم  لیم  توھ  ةكراشم 

نع نلعت  راكفأ  میمصت  يھ  ةینلع  رثكأ  ءایشألا  لعج  قرط  ىدحإ 
. اھسفن

ديرب ةمدخ  ثیمس  كاجو  ایتاب  رباص  مدق  ةنس 1996،  ویلوي  نم  عبارلا  يف 
سانلا مظعم  ىقلت   ، تقولا كلذ  يف   . لیم توھ  ىعدت  ةديدج  ينورتكلإ 

ةینورتكلإلا لئاسرلا 
لصتتو  ، ةيرھش اًموسر  عفدتس  . AOL لثم تنرتنإلا  تامدخ  يمدقم  ربع 
ربع كلئاسر  ىلإ  جولولاو  نوفیلت  طخ  مادختساب  تیبلا  نم  تنرتنإلاب 

تناك . AOL طیسولا
. طقف ةمدخلا  تبكر  ثیح  ناكملا  نم  لاصتالا  عیطتست   . ةدودحم ةمدخلا 

. طقف دحاو  رتویبمك  ىلإ  اًدیقم  تنك 
ديربلا تامدخ  ىلوأ  نم  اًدحاو  ناك   . اًفلتخم ناك  لیم  توھ  نكل 

قودنص ىلإ  جولولاب  سانلل  حمس  يذلا   ، تنرتنإلا قيرط  نع  ينورتكلإلا 
يف رتویبمك  يأ  نم  مھديرب 

حفصتمو تنرتنإلاب  لاصتا  وھ  هوجاتحا  ام  لك   . ملاعلا يف  ناكم  يأ 
نأ فیك  ىلإ  زمرلل  نالعإلل  لالقتسالا  دیع  موي  رایتخا  متو   . تنرتنإ

نم سانلا  تررح  ةمدخلا 
. مھيدل يلاحلا  ةمدخلا  مدقم  لخاد  سبحلا 

نم ددع  ىدل  اًدیج  اًريدقت  زرحأ  اًضيأو   ، اًمیظع اًجتنم  لیم  توھ  ناك 
كلذ يف   . نآلا ىتح  مھنع  انثدحت  نيذلا  ةیھفشلا  ةياعدلا  يزفحم 

رظنلل تفاللا  نم  ناك   ، تقولا
. ناكم يأ  نم  ينورتكلإلا  كديرب  ىلإ  جولولا  ىلع  اًرداق  نوكت  نأ  اًدج 

ةلمع مھاطعأ  هنأل  هنع  مالكلا  اوبحأ  لئاوألا  نومدختسملا  كلذل 



جتنملا مدق  امك   . ةیعامتجا
ىرخألا ينورتكلإلا  ديربلا  تامدخ  نم  رثكأ  ةظوحلم  دئاوف  نیمدختسملل 
ببسب سانلا  نم  ديدعلا  هكراش  كلذل   ، !( ًاناجم ناك   ، لاثملا لیبس  ىلع  )

. ةیلعفلا هتمیق 
ءاكذبف  . میظع جتنم  عادبإ  درجم  نم  رثكأ  اولمع  لیم  توھ  عانص  نكل 
. راشتنالا ىلع  مھجتنم  ةدعاسمل  ةظحالملا  ةیلباق  اوعفر  اًضيأ 

ةلصو ةباثمب  تناك  لیم  توھ  باسح  نم  تلسرأ  ةینورتكلإ  ةلاسر  لك 
طبارو ةلاسر  كانھ  تناك  لفسألا  يف   . ةیمانلا ةيراجتلا  ةمالعلل  ةریصق 

لصحا : " ةطاسبب لوقي 
نم لیم  توھ  نم  ًاناجم  صاخلا  ينورتكلإلا  كديرب  ىلع 

نولسري  ، ًاینورتكلإ اًديرب  نویلاحلا  لیم  توھ  ءالمع  لسري  ةرم  لك  ".  www.hotmail.com
ءالمعلل اًضيأ 

ریغ ةمدخلل  ًاینمض  اًدیيأت  ؛  يعامتجالا ناھربلا  نم  ًالیلق  نیلمتحملا 
. اًقباس ةفورعملا 

نویلم نم 8.5  رثكأ  لیم  توھلا  لجس  ماع  نم  ًالیلق  رثكأ  يف   . رمألا حجنو 
ریظن ةرھدزملا  ةمدخلا  تفوسوركيام  ترتشا   ، لیلقب كلذ  دعبو   . كرتشم

. رالود نویلم   400
. مدختسم نویلم  نم 350  رثكأ  لجس  نیحلا  كلذ  ذنمو 

ةياھن يف  عیقوتلا  طوطخ   . ةیجیتارتسالا سفن  يریب  كالبو  لبآ  تنبت 
وأ يریب " كالب  مادختساب  ةلسرم  : " لوقت ةداع  ةینورتكلإلا  مھلئاسر 

عیطتسي نوفيآ ." نم  ةلسرم  "
دحأ  ) رخآ ءيشل  ةطاسبب  ةیئاقلتلا  ةلاسرلا  هذھ  رییغت  نومدختسملا 
مظعم نكل   ، "( لجازلا مامحلا  ربع  ةلسرم   " نوكیل هعیقوت  ریغ  يئالمز 

نم اھنوریغي  سانلا ال 
كرتبو  . تاظحالملا اھمدقت  يتلا  ةیعامتجالا  ةلمعلا  نوبحي  مھنأل  ةیحان 

رشن يف  اًضيأ  سانلا  دعاسي   ، ةینورتكلإلا مھلئاسر  يف  تاظحالملا  هذھ 
ةمالعلا لوح  يعولا 

. اھتبرجتل نيرخآلا  يف  ریثأتلاو  ةيراجتلا 
مدختسي ةرم  لك   . اھسفن نع  نلعت  تاجتنم  نمضتت  ةلثمألا  هذھ  لك 

لوبقلا وأ  يعامتجالا  ناھربلا  نولقني  اًضيأ  مھف  ةمدخلا  وأ  جتنملا  سانلا 
نأل رشابملا  ریغ 

. هتظحالم نكمي  مادختسالا 
ةيراجتلا تامالعلا  لالخ  نم  ةركفلا  هذھ  تاكرشلا  نم  ديدعلا  قبطت 

مھتاجتنم نونيزي  مھلك  يربربو   ، يكيانو  ، شتیف دنآ  يبمورك  ریبآ   . ةزرابلا
تامالع ءامسأب 

راسمس يأ  نلعت  عیبلل "  " تاتفال  . ةزیمم تاموسرو  تاراعش  وأ  ةيراجت 



. عئابلا هعم  لمعي  يراقع 
. مھتاراعش مجح  تاكرشلا  ضعب  تدوز   ، نسحأ رثكألا  نأ  ةركف  عابتاب 

تاذ اھناصمق  نكل   . زیمملا ولوبلا  بعالب  نيرول  فلار  تفرع  ام  اًمئاد 
هذھ تلعج  ریبكلا  مجحلا 

ةكرحب تسوكال  تماق   . ةرم ةرشع  تسب  ربكأ  ةروھشملا  ةمالعلا 
. راعشلا قوفت  لجأ  نم  دیعصتلا  يف  دحأ  اھیلع  قوفتي  ىتح ال  ةھباشم 

ولوبلا صیمق  ىلع  حاسمتلاف 
يأ عارذ  مضقیس  هنأ  ول  امك  ودبي  هنأ  ةجردل  ریبك  ریبكلا  مجحلا  يذ 

. هيدتري صخش 
اھب عیطتست  يتلا  ةدیحولا  ةقيرطلا  يھ  تسیل  ةریبكلا  تاراعشلا  نكل 
نذأ تاعامس  لعجب  لبآ  رارق  لاثمك  ذخ   . اھسفن نع  نالعإلا  تاجتنملا 

امدنع  . ءاضیب دوب  يآلا 
لاجم يف  ةسفانملا  نم  ریثك  كانھ  ناك   ، ةرم لوأل  دوب  يآلا  لبآ  تمدق 
، فیتيركو  ، دنومياد طئاسولا  ددعتم   . يمقرلا ىقیسوملا  لغشم 

اھلك سوكرأو   ، كابموكو
نكمي ةكرش ال  زاھج  ىلع  ىقیسوملاو   ، ىقیسوم تالغشم  تمدق 

يأ ناك  اذإ  ام  اًحضاو  نكي  مل   ، كلذ ىلإ  ةفاضإلاب   . ىرخألل ةلوھسب  اھلقن 
ةیسفانتلا ریياعملا  كلت  نم 

ةجمدم صارقأ  لغشم  نم  ليدبتلا  رمألا  قحتسي  ناك  اذإ  امو   ، ىقبیس
. يلاغلا ديدجلا  زاھجلا  اذھ  ءارشل  نامكاو  وأ  لومحم 

تاعامس تزیمت   ، ءادوس نذأ  تاعامس  اھعم  ةزھجألا  مظعم  نأل  نكل 
نم تلعج  نذألا  تاعامس   ، اھسفن نع  نالعإلاب   . ءاضیبلا اھلابحب  لبآ  نذأ 

مك ةيؤر  لھسلا 
نومدختسيو يدیلقتلا  نامكاولا  نم  نولدبي  نيذلا  نيرخآلا  سانلا  ددع 

دیج جتنم  دوب  يآلا  نأ  ىحوأ  ًایئرم  ًایعامتجا  ًاناھرب  كلذ  ناك   . دوب يآلا 
نیمدختسملا لعجو 

. مھرودب هئارش  لوح  ربكأ  ةحارب  نورعشي  نیلمتحملا 
صئاصخلا نم  ىرخأ  ةعومجمو  تاوصألاو  لاكشألا  اًضيأ  عیطتست 

يف يتأي  زلجنيرب   . اھسفن نع  نالعإلا  يف  تاجتنملا  ةدعاسم  ةزیمملا 
يتلا تارتویبمكلا   . ةدرفتم ةبوبنأ 

. حتفت امدنع  اًزیمم  ًاتوص  ردصت  تفوسوركيام  لیغشتلا  ماظن  مدختست 
نأ نیتوبول  نیتسيرك  يسنرفلا  ةيذحألا  ممصم  سحأ  ماع 1992،  يف 

. ةقاطلا هصقني  هءاذح 
لیناش ةكرام  نم  خراصلا  رمحألا  رفاظألا  ءالط  ظحال  هلوح  رظن  امدنع 

. هئاذح نطاب  يف  ءالطلا  عضوو  ركف  اھتدجو ! يھ  اھ   . ةفظوم هعضت  يذلا 
ةكرام ةيذحأ  نألا 



. روفلا ىلع  ظحالت  اھلعجي  ام   ، رمحألاب ةیلطم  نطاوبب  اًمئاد  يتأت  نیتوبول 
نع لیلقلا  ریغ  نوفرعي  نيذلا ال  سانلل  ىتح   ، اھتيؤر لھسو  ةزیمم  اھنإ 

. ةيراجتلا ةمالعلا 
. تامدخلاو تاجتنملا  نم  ةعومجم  ىلع  اھقیبطت  نكمي  ةھباشم  راكفأ 

يداونلا  . طایخلا مسا  اھیلع  عوبطم  لدبلا  تاظفاح  نودھي  نوطایخلا 
ةيران ًاباعلأ  مدختست 

ام ةداع  ركاذتلا   . تابورشملا ةمدخ  يقلتل  صخش  عفدي  امدنع  نالعإلل 
قرفو حرسملا  تاكرش  تعاطتسا  اذإ  نكل   ، سانلا بویج  يف  ىقبت 

مادختسا ریغصلا  يرودلا 
ةیلباق رثكأ  ركاذتلا "  " كلت نوكتس  اھنیح   ، ركاذتك تاقصال  وأ  رارزأ 

. ریثكب نلعلا  يف  ةظحالملل 
تاكرشلل زراب  لكشب  ةيوق  ةیجیتارتسا  اھسفن  نع  نلعت  تاجتنم  میمصت 

نكي مل  اذإ  ىتح   . دراوملا نم  اًریثك  كلمت  يتلا ال  ةریغصلا  تامظنملا  وأ 
ءارشل لاملا  كانھ 

نكمي نویلاحلا  ءالمعلاف   ، ةیلحملا ةديرجلا  يف  ناكم  وأ  ينويزفیلت  نالعإ 
نالعإلا هبشي  رمألا   . هسفن نع  نلعي  جتنملا  ناك  اذإ  تانالعإك  اونوكي  نأ 

. نالعإ ةینازیم  نود 
. سانلا هكلھتسي  امدنع  هسفن  نع  كولسلا  وأ  ةركفلا  وأ  جتنملا  نلعي 
وأ  ، تارایس قابس  نورضحي  وأ   ، ةنیعم سبالم  سانلا  يدتري  امدنع 

اًعقوم نومدختسي 
مھناریجو  ، مھلمع ءالمزو   ، مھءاقدصأ نأ  حجرألا  نم  نولعجي   ، ًاینورتكلإ

. هنودلقيو هنولعفي  ام  نوریس 
وأ اھجتنم  سانلا  مدختسي   ، ةظوظحم ةمظنملا  وأ  ةكرشلا  تناك  اذإ 
ءالمعلا يدتري  امدنع  ؟  تقولا يقاب  نع  اذام  نكل   . ةریثك ًانایحأ  اھتمدخ 

نومعدي وأ   ، ىرخأ ًابایث 
دلوي ءيش  كانھ  لھ  ؟  ةیلكلاب رخآ  اًئیش  نولعفي  وأ   ، ةفلتخم ةیضق 

وأ مادختسالا  يف  جتنملا  نوكي  امدنع ال  ىتح  ىقبي  ًایعامتجا  ًاناھرب 
؟ ریكفتلا لغشت  ةركفلا ال 

. ةیكولس اياقب  ىمستو   ، معن
ةیكولس اياقبك  جنورتسفيال  مصعم  رواسأ 

ناك ماع 2003،  يف   . هذختیل بعص  رارق  نرشتیكام  توكس  ىدل  ناك 
ةقيرط لضفأ  فاشتكا  نرشتیكام  لواح   . ریبك جاور  اذ  جنورتسمرأ  سنال 

مامتھالا لك  ریخستل 
. يكيان يف  هیعارك  هاقلتي  يذلا 

ةایحلل ددھملا  ةیصخلا  ناطرسب  صخش  دقف   . ةيوق ةصق  سنال  ىدل  ناك 
أجاف هنكل   . ةاجن ةصرف  طقف  ةئاملاب  هيدل 40  ناك   ، تاونس عبس  لبق 



طقف سیل  عیمجلا 
ذنم  . ىضم تقو  يأ  نم  ىوقأ  عوجرلاب  لب   ، تاجاردلا بوكر  ىلإ  عوجرلاب 

مھلأو تاعئار  تایلاتتم  تارم  سمخ  سنارف  يد  روت  قابسب  زاف   ، هتدوع
سانلا نم  نیيالم 

رشع ةسمخلا  يوذ  نم   ، اونمؤي نأ  سانلا  سنال  دعاس   . قيرطلا لاوط 
ظافحلا نولواحي  نيذلا  ةیلكلا  بالط  ىتحو  ناطرسلاب  نیباصملا  اًماع 

عاطتسا اذإ   . مھتقایل ىلع 
. مھتایح يف  تايدحتلا  ىلع  بلغتلا  مھناكمإبف   ، ناطرسلا نم  عوجرلا 
نوكي دق  جنورتسمرأ  نأ  اًحضاو  حبصأ  ماع 2003،  ذنم  دقعلا  يف  نأ  ظحال  )

نع هحاجن  ققح 
رواسأل يوقلا  حاجنلل  اًرظن  نكل   . ءادألل ةنسحم  ریقاقع  مادختسا  قيرط 
، ماع لكشب  جنورتسمرأ  سنال  ةسسؤمو   ، جنورتسفيال مصعم 

نیعب ذخألا  رمألا  قحتسیف 
جنورتسمرأ ةصق  تناك  اذإ  امع  اًدیعب   ، ةروھشم تحبصأ  فیك  رابتعالا 

(. مأ ال ةبیعم  ةیصخشلا 
باعلألا يف  سنال  قوفت   . سامحلا كلذ  رمثتسي  نأ  نرشتیكام  دارأ 

ردقي نأ  نرشتیكام  دارأ   . ًایفاقث اًزمر  لب   ، طقف ًالطب  حبصي  ملو   . ةیضايرلا
لفتحيو سنال  تازاجنإ 

. سنارف يد  روت  يف  ةسداسلا  ةرملل  رصن  زارحإ  يف  ةیلاتلا  هتلواحمب 
ليومتلا ةدايز  يف  معدلاو  مامتھالا  قفدت  مدختسي  نأ  اًضيأ  دارأ 

سنال ةسسؤمل  يعولاو 
. جنورتسمرأ

. نیتلمتحم نیتركف  نرشتیكام  ركتبا 
فدھك لایمأ  ددع  سانلا  ددحي   . اكيرمأ ربع  تاجارد  بوكر  تناك  ةركف  لوأ 
لعجیس  . مھبوكر ةياعرل  مھتالئاع  دارفأو  مھءاقدصأ  نوعمجيو  مھسفنأل 

اًسانأ كلذ 
ةسسؤمل لاملا  عمجيو   ، تاجاردلا بوكرب  مامتھالا  ززعيو   ، نرمتت رثكأ 

ثدحلا دتمیس   . ةلحرلا نم  اًءزج  سنال  يدؤي  امبرو   . جنورتسمرأ سيول 
حجرألا ىلعو  عیباسأل 

اًعم يلحملاو  ينطولا  نيدیعصلا  ىلع  ةزیمم  ةیمالعإ  ةیطغت  عمجیس 
. ةلوجلا اھیطغت  يتلا  ندملا  لك  يف 

Baller زدناب رلاب  عیب  اًرخؤم  يكيان  تأدب   . مصعم راوس  تناك  ةیناثلا  ةركفلا 
لخادلا نم  ةمھلم  لئاسر  اھیلع  نوكیلیسلا  نم  ةیطاطم  رواسأ   ،Bands

" قيرف  " لثم
ةدايزو مھزیكرت  ىلع  اوقبیل  ةلسلا  ةرك  وبعال  اھادترا  مارتحا ."  " وأ

عنص يكيان  ناكمإب  ؟  جنورتسمرأ ىلع  اًزكرم  اًراوس  عنصن  َمل ال   . زیفحتلا



عیبو  ، راوس نیيالم   5
. تادئاعلا لك  جنورتسمرأ  سنال  ةسسؤم  ءاطعإو   ، رالودب ةدحاولا 

يراشتسم ىلع  اھحرط  امدنع  نكل   . راوسلا ةركف  نرشتیكام  بحأ 
ةميدع نوكتس  رواسألا  نأ  ةسسؤملا  تنظ   . نیعنتقم اونوكي  مل  سنال 

نوتلباتس لیب  نظ   . ةمیقلا
ةركف  " مھامسأو حاجنلل  ةصرف  يأ  مھيدل  سیل  مھنأ  جنورتسمرأ  لیكو 
نیيالم ةعبرألاب  لعفنس  اذام  : " لاقف  ، ًاباترم ناك  جنورتسمرأ  ىتح  ةیبغ ."

نل يتلا  فلأ  و900 
". ؟ اھعیبن

مل هنإف   ، راوسلا ةركف  بحأ  هنأ  نم  مغرلا  ىلع   . اًقلاع نرشتیكام  ناك 
ناك يذلاو  راض  ریغ  رارق  هنأ  ادب  ام  ذختا  اھدنعو   . اھحاجن نم  اًدكأتم  نكي 

ىلع ریبك  ریثأت  هل 
. ءارفص رواسألا  لعج  نرشتیكام   . جتنملا حاجن 

اًضيأو  . سنارف يد  روت  يف  قابسلا  دئاق  صیمق  نول  هنأل  رفصألا  راتخا 
ءاسنلاو لاجرلل  ًالھس  هءادترا  لعج  ام   ، نیعونلا نم  يأب  ةوقب  طبترم  ریغ 

. اًعم
هاري نول ال  رفصألا   . ةظحالملا ةیلباق  ةیحان  نم  اًضيأ  ًایكذ  اًرارق  ناك  هنكل 

. ًابيرقت سانلا 
، ًابيرقت سانلا  هيدتري  ءيش  يأ  لباقم  يف  زربي  رفصألا   . رظنلل تفال  وھو 

. ةدیعب ةفاسم  نم  جنورتسفیل  راوس  ةيؤر  لھسلا  نم  لعجي  ام 
يكيان عبت  مل   . مخض حاجن  قیقحت  ىلع  جتنملا  ةینلعلا  ةيؤرلا  تدعاس 
دعب رھشأ  ةتس  لوأ  لالخ  كلذ  تلعف  لب   ، طقف راوس  نیيالم  لوأ 5 

جاتنإلا عطتسي  مل   . رادصإلا
يف اوءدب  سانلا  نإ  ىتح  ریبك  جاور  تاذ  رواسألا  تناك   . بلطلا ةبكاوم 

ياب يإ  عقوم  ىلع  ةئزجتلا  رعس  فاعضأ  ةرشعب  اھیلع  ةديازملا 
عیب  ، ةياھنلا يف   . اھیلع اولصحیل 

ةدحاو يدتري  اًصخش  فرعت  امبر  كنإ  ىتح   . راوس نویلم  نم 85  رثكأ 
. كیتسالبلا نم  ةریغص  ةعطقل  ةبسنلاب  اًئیس  سیل   . اذھ انمویل 

ربع تاجاردلا  بوكر  هلعفیس  ناك  ام  ةدوج  ىدم  ةفرعم  بعصلا  نم 
دعب ةحجان  ةیجیتارتسا  دقتنت  نأ  لھسلا  نمو   . يكيان اھتذفن  اذإ  اكيرمأ 

اھنإ لوقتو  رمألا  ءاھتنا 
دحاو ءيش  كانھ   ، رظنلا ضغب  نكل   . لضفألا رایتخالا  حضاو  لكشب  تناك 
ربع ةبوكرلا  لعفتس  تناك  امم  رثكأ  ةیكولس  اياقب  دیلا  راوس  دجوأ  حضاو :

ىلع دلبلا 
: مامتھاب نرشتیكام  راشأ  امك   . قالطإلا

. ةجاردلا ةلوج  سكعب   . شیعي هنأ  دیلا  راوس  لوح  فیطللا  ءيشلا 



، ةجاردلا ةلوج  لوح  سانلا  ملكتیسو  ةجاردلا  ةلوج  روص  كانھ  نوكتس 
؛ ماع لك  ترمتسا  اذإ  الإ 

ءایشألا نم  عونلا  اذھب  ةركذتك  شیعت  نلف   ، ماع لك  ترمتسا  اذإ  ىتح 
. كلذ لعفي  دیلا  راوس  نكل   . موي لك 

وأ لاعفألا  مظعم  اھكرتت  اياقب  وأ  ةيدام  راثآ  يھ  ةیكولسلا  اياقبلا 
تاياورب ةئیلم  فوفر  مھيدل  ضومغلا  وبحم   . اھباقعأ يف  تایكولسلا 

اًروص ةساسلا  زربي   . ضومغلا
وأ  ، زئاوج نوءادعلا  كلتمي   . نيروھشم نییسایس  نوحفاصي  مھو  مھل 

. تارتمولیك ةفاسم 5  تاقابس  يف  مھتكراشم  نم  تایلادیم  وأ   ، ًاناصمق
مصعم راوس  لثم  رصانع   ، ةیعامتجالا ةلمعلا  لصف  يف  انشقان  امك 
ءایشألا ىتح   . نوبحي امو  سانلا  ةنونیك  نع  ةحمل  مدقت  جنورتسفیل 

بعص كلذ  فالخب  يتلا 
بدأ لضفي  وأ  ةنیعم  ةیضقل  عربتي  صخشلا  ناك  اذإ  ام  لثم   ، اھتظحالم

. يخيراتلا بدألا  ىلع  ضومغلا 
سانلل اًصرف  مدقتو  اًنلع  ةیئرم  نوكت  امدنع  دیلقتلا  رسیت  اياقبلا  كلت  نكل 

. ةلصلا تاذ  راكفألا  وأ  تاجتنملا  لوح  ثدحتلل 
مھیلع  . تيوصتلا ىلإ  هجتت  سانلا  لعج  بعصلا  نم   . لاثمك تيوصتلا  ذخ 
نم ةزاجإ  حابصلا  نوذخأي   ، اھل نیعباتلا  عارتقالا  تاطحم  عقوم  فاشتكا 

، لمعلا
ةصرفلا مھل  حنست  ىتح   ، تاعاس ةدمل  ًانایحأ   ، روباطلا يف  نوفقيو 

لعف تيوصتلا  نأ  ةقیقحب  ةفعاضم  تابقعلا  كلت  نكل   . مھتوصب ءالدإلل 
ىندأ كيدل  سیلف   . صاخ

قحتسي تيوصتلا  نأ  اوررق  نيذلا  نيرخآلا  سانلا  ددع  نع  ةركف 
ىلإ اوبھذ  نيذلا  سانلا  لك  لعفلاب  تيأر  كنأو  ثدح  اذإ  الإ   ، دوھجملا

سیل كلذل   . عارتقالا قيدانص 
. يعامتجالا ناھربلا  نم  ریثك  كانھ 

لعجل ةفیطل  ةقيرط  تاباختنالا  ولوئسم  ركتبا  تاینینامثلا  يف  نكل 
امب ةطیسب  تيوصتلاب ." تمق   " ةقصال ربكأ : لكشب  ًاظوحلم  تيوصتلا 

اياقب راكتباب  نكل   ، يفكي
ىتح  ، ریثكب ةینلع  رثكأ  صاخلا  تيوصتلا  لعف  ةقصاللا  تلعج   ، ةیكولس

موي وھ  مویلا  نأ  ةزھاج  ةركذت  تمدق   . عارتقالا ةطحم  سانلا  رداغ  نأ  دعب 
، تيوصتلا

. اًضيأ تنأ  لعفت  نأ  كیلعو   ، كلذ نولعفي  نورخآلاو 
زايروتكیفو  ، ينافیت  . راكفألاو تاجتنملا  عاونأ  عیمجل  ةیكولس  اياقب  دجوت 
قوست بئاقح  ءالمعلا  يطعت  رجاتملا  نم  ىرخأ  ةعومجمو   ، تركیس

ةدحاو ةرم  لامعتسالل 



مادختسا نودیعي  ءالمعلا  نم  اًديدع  نكل   . لزنملا ىلإ  مھتايرتشم  لمحل 
كلت ضعبب  ةطبترملا  ةیعامتجالا  ةلمعلا  ببسب   ، اھیمر نم  ًالدب  بئاقحلا 

نومدختسي  . رجاتملا
مھءادغ نوعضيو   ، ةیضايرلا مھسبالم  لمحل  تركیس  زايروتكیف  بئاقح 
مجحلا ةطسوتم  لادجنیمولب  ةبیقح  نومدختسي  وأ   ، ينافیت ةبیقح  يف 

ةروھشملا ةینبلا 
نم ىتح  بئاقحلا  مادختسا  سانلا  دیعي   . ةنيدملا لوح  قاروألا  لمحل 

ةلزنملل زمرت  ىرخأ ال  نكامأو   ، تاضیفختلا رجاتمو   ، معاطملا
. ةیعامتجالا

ةوطخ ةركفلا  هذھ   Lululemon نومیلولول ةئزجتلاب  سبالملا  عئاب  ذخأي 
قوست بئاقح  عنص   ، ًایبسن ةنیتم  ةیقرو  بئاقح  عنص  نم  ًالدب   . مامألل

. اھیمر بعص 
ةداعإل ةلباقلا  ةلاقبلا  بئاقح  لثم  يوقلا  كیتسالبلا  نم  ةعونصم 

كلذل  . اھمادختسا داعیل  ةینعم  اھنأ  حضاولا  نم  بئاقحلا  هذھ   ، مادختسالا
سانلا اھمدختسي 

كلت دعاست  قيرطلا  لاوط  نكل   . ىرخأ ريواشمب  مایقلاو  ةلاقبلا  لمحل 
. ةيراجتلا ةمالعلا  حلاصل  يعامتجا  ناھرب  ميدقت  يف  ةیكولسلا  اياقبلا 

وأ  ، رمتؤم يأ  ىلإ  بھذا   . ةیكولس اياقب  ميدقت  اھنكمي  اًضيأ  ايادھلا 
، اًكاشكأ نومدقملا  بصن  ثیح  ةریبك  تاعامتجا  وأ   ، فئاظو ضرعم 

يتلا مئانغلا  مكب  لھذتسو 
، رتوت تاركو   ، تابورشم ةيدرأ   . ناصمقو  ، مالقأو  ، باوكأ  . اھنودھي
عضب لبق  قنع  ةطبر  ينتطعأ  نوتراو  ةعماج  ىتح   . دیلج تاطشاكو 

. تاونس
ءادھإ  . ىرخألا نم  لضفأ  ةیكولس  اياقب  مدقت  ايادھلا  كلت  ضعب  نكل 

يف نيزتت  ةداع  ءاسنلا  نكل   ، هب سأب  ءيش ال  لیمجت  تاودأ  لمح  ةبیقح 
، اھتامامح ةیصوصخ 

. دحلا كلذ  ىلإ  ةظحالملل  ةلباق  ةيراجتلا  ةمالعلا  لعجت  يھف ال  كلذل 
اھمادختسا نكل   ، لقأ راركتب  مدختست  دق  ةضايرلا  بئاقحو  ةوھقلا  باوكأ 

. اًنلع اًحوضو  رثكأ 
. ةیكولس اياقب  اًضيأ  مدقي  تنرتنإلا  ربع  مھكولسو  مھءارآ  سانلا  رشن 
ًالیلد كرتت  اھلك  ىرخألا  ىوتحملا  عاونأو   ، تاروشنملاو  ، تانودملاو  ، ءارآلا

نأ نورخآلا  عیطتسي 
عجشت تامظنملاو  لامعألا  نم  ديدعلا   ، ببسلا كلذل   . اًقحال هودجي 

طغضلاب  . كوبسیفلا ىلع  مھاوتحم  وأ  مھتحفصب  باجعإلا  ىلع  سانلا 
رز ىلع  ةطاسبب 

لب  ، طقف ةمظنم  وأ  ةركف  وأ  جتنمل  مھلیم  سانلا  رھظي  ، ال  باجعإلا



هیلوت نأ  قحتسي  وأ  اًدیج  اًئیش  كانھ  نأ  ةملكلا  ةعاذإ  يف  نودعاسي 
ABC ةكبش  . مامتھالا

ىلع مھتحفص  تادھاشم  ددع  دوز  رارزألا  كلت  تیبثت  نأ  تدجو  ةيرابخإلا 
. ةئاملاب ةبسنب 250  كوبسیفلا 

تاحفص ىلع  سانلا  هلعفي  ام  ًایئاقلت  رشنت  وأ   ، عفدت ىرخأ  عقاوم 
ًاطاشن ىقیسوملا  تناك  ام  اًمود   . مھتصاخ يعامتجالا  لصاوتلا 

نكل  ، ءيشلا ضعب  ًایعامتجا 
عامتسالاب ماظنلا  كل  حمسي   . مامألل ةوطخ  كلذ  ذخأ   Spotify يفیتوبس
كتحفص ىلع  هیلإ  عمتست  ام  اًضيأ  رشني  نكل  بحت  ةینغأ  يأ  ىلإ 

، كوبسیفلا يف  ةیصخشلا 
نع مھربخيو   ) بحت ام  اوري  نأ  كئاقدصأل  لھسألا  نم  لعجي  امم 

. لثملا لعفت  ىرخألا  ةینورتكلإلا  عقاوملا  نم  ديدعلا  يفیتوبس .)
دق تالاح  يأ  كانھ  لھ  ؟  ةینلع ءایشألا  لعج  ةلواحم  اًمئاد  انیلع  لھ  نكل 

؟ ًاینلع ام  اًئیش  لعجن  نأ  ةئیس  ةركف  نوكت 
؟ تاردخملل ةحفاكم  تانالعإ 

. اھتقش ىنبم  ملالس  لزنت  نكاد  رعش  تاذ  ةيویحلاب  ةمعفم  ةقھارم 
يف نوكت  امبر   . ةرتس اھيدي  يف  لمحتو  ةلیمج  ةیضف  ةدالق  يدترت  يھو 

ةلباقمل وأ  لمعلل  اھقيرط 
يدل : " توص سمھيو  راج  باب  حتفي  ةأجف   . ةوھقلا ءاستحال  قيدص 

". كلجأ نم  ةدیج  اناوجيرام 
. ملالسلا لوزن  يف  عرستو  ال "!  " لوقتو سبعت 

هيدلو قرزأ  هنول  ًالیقث  اًصیمق  يدتري   . جراخلاب سلجي  حوبص  هجو  وذ  دلو 
اًدج اًكمھنم  ودبي   . دالوألا طسو  ةرشتنم  ةیناطلس  لكش  ىلع  رعش  ةصق 

ويدیف ةبعل  يف 
". اًركش ال   " دلولا دري  ؟ ." نیياكوك  " توصلا هلأسي   . توص هعطاقي  امدنع 

اي تنأ  : " توصلا هلأسي   . ةكلع اًغضام  طئاح  ىلإ  اًدنتسم  فقي  ریغص  باش 
اًحئاص بضغب  باشلا  هیلإ  رظني  ؟ ." تاردخملا ضعب  ديرتأ   ، حاص

!". لیحتسم "
لك يف  تاردخملا  ةحفاكم  تالمح  رھشأ  نم  ةدحاو  لق ال "! طقف  "

، اھجوز ةسائر  ةرتف  لالخ  ناجير  يسنان  ىلوألا  ةدیسلا  اھتماقأ   . روصعلا
تانالعإ ةلمحلا  ترادأ 

يطاعت نع  نیقھارملا  ينثل  ةینطولا  دوھجلا  نم  ءزجك  ةماع  ةمدخ 
. تاینیعستلاو تاینینامثلا  يف  ةیلستلل  تاردخملا 

اوناك اذإ  راغصلا  لأسیس   ، ىرخأب وأ  ةقيرطب   . ًاطیسب قطنملا  ناك 
ناكو  . رخآ صخش  وأ  بيرغ  وأ  قيدص  نم  امإ   . تاردخملا يطاعت  نوديري 

فیك اوفرعي  نأ  بجي 



ةمدخلا تانالعإ  ىلع  تارالودلا  نیيالم  ةموكحلا  تقفنأ  كلذل  نولوقي ال. 
فیك راغصلا  ملعتس  لئاسرلا  نأ  تنمت   . تاردخملل ةحفاكملا  ةماعلا 

يف مھلعف  در  نوكي 
. تاردخملا يطاعت  للقت  كلذل  ةجیتنكو   ، فقاوملا كلت 

يماع 1998 و2004، نیب   . ةركفلا سفن  ىلع  ثدحأ  تالمح  تدمتعا 
ةیمالعإلا ينطولا  بابشلا  ةلمحل  ًابيرقت  رالود  رایلم  سرجنوكلا  صصخ 

ناك  . تاردخملا ةحفاكمل 
مھنكمیل رشع  ةنماثلا  ىتح  رشع  يناثلا  رمع  نم  راغصلا  میلعت  فدھلا 

. تاردخملا ضفر  نم 
ةحفاكم تانالعإ  تناك  اذإ  ام  ىري  نأ  تالاصتالا  ذاتسأ  كینروھ  بوب  دارأ 

نیقھارملا فالآ  يطاعت  نع  تانایب  عمج  كلذل   . اًقح ةلاعف  تاردخملا 
ضرع تقو  تاردخملا 

اذإ امو  تانالعإلا  نوقھارملا  دھاش  اذإ  ام   . تاردخملا ةحفاكم  تانالعإ 
ةمدخلا تانالعإ  تناك  اذإ  ام  رظن  اھدعبو   . لبق نم  اناوجيراملا  اونخد 

تللق اھنأو  ودبت  ةماعلا 
. اناوجيراملا يطاعت 

. لعفت مل 
راغصلا  . لعفلاب تاردخملا  يطاعت  ديزت  اھنأ  لئاسرلا  تدب   ، ةقیقحلا يف 

اودھاش نيذلا  رشع  ةنماثلا  ىتح  فصنو  رشع  يناثلا  رمع  نم 
ةضرع رثكأ  اوناك  تانالعإلا 

؟ اذامل  . لعفلاب اناوجيراملا  نیخدتل 
. ةینلع رثكأ  تاردخملا  يطاعت  تلعج  اھنأل 

دق ال راغصلا  ضعب   . يعامتجالا ناھربلاو  ةظحالملا  ةیلباق  يف  ركف 
. لئاسرلا ةدھاشم  لبق   ، لبق نم  تاردخملا  يطاعت  يف  اوركف  نونوكي 

نیعب اھذخأ  امبر  رخآلا  ضعبلا 
. ئطاخلا ءيشلا  لعف  نم  نیقلق  اوناك  مھنكل  رابتعالا 

. دحاو تقو  يف  نیئیش  لوقت  ًابلاغ  تناك  تاردخملا  ةحفاكم  تانالعإ  نكل 
نيرخآ اًسانأ  كانھ  نأب  اًضيأ  لوقت  اھنكل   ، ةئیس تاردخملا  نإ  لوقت 

انشقان دقو   . اھنوطاعتي
رثكأ سانلا  تناك   ، اًئیش نولعفي  نيرخآلا  نأ  ادب  املك   ، لصفلا اذھ  لالخ 

. اًضيأ هولعفي  نأ  مھیلعو  يعیبط  وأ  حیحص  ءيشلا  اذھ  نأ  اونظیل  ةضرع 
يطاعت يف  اًقلطم  ركفت  ملو  اًماع  رشع  ةسمخ  كرمع  نأ  لیخت 

دحأ رھظ  يف  ةكرحتملا  موسرلا  دھاشت  لزنملا  يف  سلجت   . تاردخملا
ةماع ةمدخ  نالعإ  يتأي  امدنع  مايألا 

ديرت تنك  اذإ  مھدحأ  كلأسیس   . تاردخملا يطاعت  رطاخم  نع  كربخي 
نم أوسألا  ىتح  وأ  لوقتل ال.  اًزھاج  نوكت  نأ  كیلعو   ، تاردخملا ةبرجت 



نم مھ  نوعئارلا   ، كلذ
. قفاوت الأ  كیلعو   . كنولأسیس

الأ وأ  راشنملاب  كدي  عطق  بنجتتل  ةماع  ةمدخ  تانالعإ  اًقلطم  ىرت  نل 
نع كربختل  لاملاو  تقولا  ةموكحلا  تقفنأ  اذإ  كلذل   ، ةلفاح كمدصت 

اًریثك نأ  دب  الف   ، تاردخملا
ةسردملا يف  صاخشألا  عورأ  ؟  اًحیحص سیلأ   ، اھنوطاعتي كئارظن  نم 

! ةركف ىندأ  كيدل  تسل  تنأو   . ودبي امك  مھنم  ضعب  مھ 
، كینروھ لاق  امك 

نأب رثكأ  اونمآ   ، تانالعإلا راغصلا  دھاش  املك  يھ  ةیساسألا  انتیضرف 
نأ اودقتعا  املكو   . اناوجيراملا نوطاعتي  نيرخآلا  لافطألا  نم  اًریثك 

نوطاعتي نيرخآلا  لافطألا 
. مھرودب اھیطاعتب  اًمامتھا  رثكأ  اوحبصأ   ، اناوجيراملا

ةینلع رثكأ  ءایشألا  لعج   ، ةيوقلا تاودألا  نم  ديدعلا  عم  لاحلا  وھ  امكو 
الأ تدرأ  اذإ   . رذحب قبطت  امدنع ال  ةدوصقم  ریغ  بقاوع  هل  نوكي  نأ  نكمي 

سانلا لعفي 
. هنولعفي مھئارظن  نم  اًریثك  نأب  مھربخت  ، ال  اًئیش

ریغ تاليزنتلا  فقو  اھنكمي  هنأ  تنظ   . لاثمك ىقیسوملا  ةعانص  ذخ 
ةطبار عقوم  كلذل   . سانلل ةریبك  ةلكشملا  نأ  مك  راھظإب  ةینوناقلا 

سانلا رذحي  ينورتكلإلا  ةعانصلا 
اھیلع لصح  يتلا  ىقیسوملا  نم  طقف  ةئاملاب  ةبسن 37   " نأ ةمارصب 
عیباسألا يف  نأو  ةعوفدم " تناك   … ةدحتملا تايالولا  يف  نومدختسملا 

لیمحت مت   " ةیضاملا ةلیلقلا 
". ًابيرقت ةینغأ  رایلم  ينوناق 30  ریغ  لكشب 

اھل ناك  امبر   . بوغرملا ریثأتلا  اھل  ناك  ةلاسرلا  نأ  اًدكأتم  تسل  ينكل 
نم نوعفدي  سانلا  فصن  نم  لقأ   . ریثأت يأ  اھل  ناك  اذإ   ، سكاعملا ریثأتلا 

ىلع لوصحلا  لجأ 
، نذإ اھلباقم  عفدتل  ًایبغ  نوكت  نأ  دب  كنأ ال  ودبي  بجعلل ! اي  ؟  مھاقیسوم

؟ اًحیحص سیلأ 
نع ثدحتلا   ، بئاصلا ءيشلا  سانلا  مظعم  لعفي  ثیح  تالاح  يف  ىتح 

ملستستل سانلا  عجشي  نأ  نكمي  ئطاخلا  ءيشلا  لعفت  يتلا  ةیبلاغلا 
. ءارغإلل

ينلعلا لعج  سكعلا : بلطتي  كولس  عنمف   ، ًاینلع صاخلا  لعج  نم  ًالدب 
. لقأ لكشب  ًاظوحلم  نيرخآلا  كولس  لعج   . اًصاخ

نم ًالدب  سانلا  هلعفي  نأ  بجي  ام  ىلع  ءوضلا  طیلست  يھ  قرطلا  ىدحإ 
سانلا ددع  اوللقي  نأ  هؤالمزو  ينيدلایس  بوب  سفنلا  ملاع  دارأ   . كلذ

بشخلا نوقرسي  نيذلا 



اورشن كلذل   . انوزيرأ يف  ةینطولا  ةرجحتملا  ةباغلا  ةقيدح  نم  رجحتملا 
. ةفلتخم تایجیتارتسا  ةبرجت  تلواح  يتلا  ةقيدحلا  ءاجرأ  يف  تاتفال 

الأ سانلا  نم  بلطت  ةدحاو 
نم اًرجحتم  ًابشخ  اولازأ  نیقباسلا  راوزلا  نم  ديدعلا   " نأل بشخلا  اوذخأي 

ميدقتب نكل  ةرجحتملا ." ةباغلل  ةیعیبطلا  ةلاحلا  ریغ  امم   ، ةقيدحلا
نأ يعامتجالا  ناھربلا 

ًابيرقت فعاضتف   ، يسكع ریثأت  ةلاسرلل  ناك   ، نوقرسي اوناك  نيرخآلا 
! بشخلا نوذخأي  نيذلا  سانلا  ددع 

ربع  . ریثكب اًریثأت  رثكأ  ناك  سانلا  هلعفي  نأ  بجي  ام  ىلع  ءوضلا  طیلست 
، كلضف نم  : " لوقت ةفلتخم  ةتفال  اوبرج  تاراسملا  نم  ةفلتخم  ةعومجم 

بشخلا لِزت  ال 
ةباغلل ةیعیبطلا  ةلاحلا  ىلع  ظافحلا  لجأ  نم   ، ةقيدحلا نم  رجحتملا 

امم ًالدب   ، بشخلا ذخأ  مدعل  ةیباجيإلا  راثآلا  ىلع  زیكرتلاب  ةرجحتملا ."
تنكمت  ، نورخآلا لعفي 

. تاقرسلا لیلقت  نم  ةقيدحلا  ةمدخ 
ام ةداع   ، مھل ولحي  ام  لعف  يف  اًرارحأ  سانلا  نوكي  امدنع  هنأب  لیق 

وھ ام  لوح  تامولعملل  نيرخآلا  ىلإ  رظنن  نحن   . ضعبلا مھضعب  نودلقي 
وأ بئاصلا  ءيشلا 

لك يعامتجالا  ناھربلا  كلذ  لكشو   ، نیعم فقوم  يف  هلعفن  نأ  دیجلا 
توصن نيذلا  نیحشرملا  ىتحو  اھيرتشن  يتلا  تاجتنملا  نم  اًءدب  ءيش 

. مھحلاصل
درجم نم  رثكأ  ءيش  نع  ربعت  دلقيو " ىري  درقلا   " ةرابع  ، انشقان امك  نكل 
نلف  ، نورخآلا هلعفي  ام  ةيؤر  سانلا  عطتسي  مل  اذإ   . نيرخآلا عابتال  انلیم 

اوعیطتسي
نأ جاتحن  ةروھشم  حبصت  انراكفأو  انتاجتنم  لعجن  ىتح  كلذل   . مھدیلقت
ةلوھس يف  كلذ  ناك  لبآل  ةبسنلاب   . ًاینلع ةظحالملل  ةیلباق  رثكأ  اھلعجن 

. اھراعش بلق 
، لاجرلا ناطرس  ثاحبأل  ةمخضلا  تاعربتلاو  هابتنالا  ربمفوم  تبذج 

. ءاكذب براوشلا  ةیبرتب 
نع نلعت  تاجتنم  ممصنو  لبآو  لیم  توھ  لثم  نوكن  نأ  جاتحن  كلذل 
اياقب عرتخنو  جنورتسفیلو  نومیلولول  لثم  نوكن  نأ  جاتحن   . اھسفن

اًحضاو ًالیلد   ، ةیكولس
جاتحن  . انراكفأ عم  نولماعتي  وأ  انجتنم  سانلا  مدختسي  نأ  دعب  ىتح  ىقبي 

. ربكیل ينب  هنإف   ، رھظیل ءيشلا  ينب  اذإ   . ًاینلع صاخلا  لعجن  نأ 



ةیلعفلا ةمیقلا  . 5
امبرف  ، ًایسوریف اًراشتنا  رشتني  ويدیف  عنصیل  صخش  رایتخا  كیلع  ناك  اذإ 
اًراشتنا ةرشتنملا  تاھويدیفلا  مظعم   . لوألا كرایتخا  جيرك  نیك  نوكي  نل 

اھعنص ًایسوریف 
ىلع صخش  اھب  ماق  ةنونجم  لیح   . نوقھارم اھدھاشو  نوقھارم 
صقرت اھنأك  ودبتل  تلدعت  ةكرحتم  موسر  تایصخش  وأ  ةيرانلا  هتجارد 

ءایشأ  . بارلا يناغأ  ىلع 
. بابشلا اھبحي 

يذلا ويدیفلاو   . اًماع نینامثو  ةتس  رمعلا  نم  غلبي  ناك  جيرك  نیك  نكل 
. ةرذلا ریشقت  نع  ناك  ؟  ًایسوریف اًراشتنا  رشتنا 

ةوخإ ةسمخ  نم  دحاو  وھو   ، اموھالكوأ يف  ةعرزم  يف  نیك  دلو 
اوظفتحا مھنأ  امك   . نطقلا ةعارز  ىلع  اًمئاق  ناك  هتلئاع  توق   . تاوخأو

اھلكأتل ءایشأ  ةعارزل  ةنینجب 
ذنم ةرذلا  لكأي  نیك  ناك   . ءایشألا هذھ  نیب  نم  تناك  ةرذلاو   . ةلئاعلا
ءاسحو ةرذلا  نجاط  نم  اًءدب  ءيش  لك  لكأ   . يضاملا نرقلا  تاینيرشع 

ةرذلا رئاطف  ىتحو  ةرذلا 
نم ةرشابم  ةرذلا  لكأي  نأ  هيدل  ةلضفملا  قرطلا  ىدحإ   . ةرذلا ةطلسو 

. ةجزاطو ةعئار   . زوكلا
كانھ نأ  فرعت  كنأ  دب  الف   ، لبق نم  زوكلا  نم  ةرذ  تلكأ  اذإ  نكل 

طویخلا كلت  كانھ   ، كنانسأ نیب  بابللا  راشحنا  ىلإ  ةفاضإلاب   . نیتلكشم
ريرح ىمست   ) ةجعزملا

عزن عیطتستسو  ناتيوق  ناتعزن   . ةرذلاب ةقصتلم  اًمئاد  ودبت  يتلا  ةرذلا )
، ةرذلا كرف  كناكمإب   . ةایحلاب ثبشتي  هنأكو  ودبي  ريرحلا  نكل   ، ةرشقلا

هعزتنت ةيانعب 
تلعف امھم  نكل   ، بحت ءيش  يأ  ًابيرقت  ةبرجت  وأ   ، طاقلملا مادخساب 

. ىقبتت ةلاضلا  طویخلا  نم  جوز  اًمئاد  كانھف 
. نیك يتأي  كلانھو 

اًعلوم سیل  نیك   ، نینامثلاو ةتسلا  رمع  يف  صاخشألا  مظعم  لثم 
نم عون  يأ  وأ   ، بویتویلا ىلع  ةانق  وأ   ، ةنودم هيدل  تسیل   . تنرتنإلاب

يف  . تنرتنإلا ىلع  دجاوتلا 
. قالطإلا ىلع  طقف  اًدحاو  بویتوي  ويدیف  عنص  اذھ  انموي  ىتح   ، ةقیقحلا

تھتنا  . ءاشعلا دعت  هلزنم  يف  نیك  نبا  ةجوز  تناك   ، تاونس عضب  لبق 
نأ هتربخأ   ، لكألا تقو  برتقا  امدنعو   ، ًابيرقت يسیئرلا  قبطلا  خبط  نم 

. اھریشقتل ةزھاج  ةرذلا 



. ةریغص ةلیح  كيرأ  ينیعد  نكل   ، اًنسح نیك  اھل  لاق 
زوكلل قئاقد  عبرأ   . فيووركیملا يف  اھعضوو  ةرشقم  ریغ  ةرذ  زاوكأ  ذخأ 
ةصوب فصن  عطقو  خبطم  نیكس  لوانت   ، ةزھاج تناك  نأ  درجمب   . دحاولا

نم كلذ  وحن  وأ 
، ةعرسب نیترم  اھزھو   ، ةرذلا ىلعأ  نم  ةرشقلا  كسمأ  مث   . لفسألا

. ريرح نود   ، اًمامت اًفیظن   . ةرذلا زوك  جرخأو 
ىلإ هلاسرإل  ويدیف  اولجسي  نأ  بجي  تلاقو  اًدج  ةروھبم  تناك  هنبا  ةجوز 
يلاتلا مویلا  يف  كلذل   . ايروك يف  ةيزیلجنإلا  ةغللا  ملعت  تناك  يتلا  اھتنبا 

نیكل اًعطقم  تروص 
. ةفیظن ةرذ  زاوكأ  ىلع  لوصحلل  هتلیح  لالخ  نم  ثدحتي   ، هخبطم يف 

اھقيرط يفو   . بویتویلا ىلع  هترشن   ، هتدھاشم اھتنبا  ىلع  لھستل 
ضعبل عطقملا  تلسرأ 

. ءاقدصألا
هولسرأ مھرودب  نيذلا   ، ءاقدصألا ضعبل  هولسرأ  ءاقدصألا  ءالؤھ   ، اًنسح

Clean Ears نیك ويدیف  قلح  ام  ناعرسو   . اًضيأ ءاقدصألا  ضعبل 
ناذآ ) Everytime

. ةدھاشم نیيالم  نم 5  رثكأ  عمجف  ةرم .) لك  ةفیظن 
وحن ةھجوملا  ًایسوریف  اًراشتنا  ةرشتنملا  تاھويدیفلا  مظعمل  اًفالخ  نكل 

ينایبلا مسرلا  سأرت   . سكاعملا هاجتالا  يف  هجوت  ويدیفلا  اذھ   ، بابشلا
اھدھاش يتلا  تاھويدیفلل 

ناك امبر   ، ةقیقحلا يف   . نیسمخلاو ةسماخلا  رمع  قوف  سانلا  رثكأ 
. تنرتنإلا ىلع  نسلا  رابك  نم  ربكأ  ددع  ناك  اذإ  عرسأ  رشتنیس  ويدیفلا 

؟ ويدیفلا اذھ  سانلا  كراش  اذامل 
لامش لابج  يف  مادقألا  ىلع  ریس  ةلحر  يف  تبھذ  تاونس  عضب  لبق 

انأ تجتحاو   ، بطلا ةیلك  نم  ةبعص  ةنس  متتخي  ناك   . يخأ ةقفرب  انیلوراك 
نم ةحارتسا  ىلإ 

. برغلا وحن  ةرایسلا  اندقو  ماھرود  - يلار راطم  يف  انلباقت  كلذل   ، لمعلا
يتلا ملاس  - نوتسنيو ةنيدمو   ، لیھ لباشت  ةنيدم  نارطق  ةقرزب  اًرورم 

غبتلاب ةعبشم  تناك 
يبرغلا ءزجلا  قوطت  يتلا  جدير  ولب  لابج  ىتح  قيرطلا  لاوطو   ، ةرم تاذ 
، مویلا ماعط  انددعأو   ، اًركبم انظقیتسا   ، يلاتلا حابصلا  يف   . ةيالولل

ىلإ لاحرلا  انددشو 
. ةبیھم ةبضھ  ةمق  ىلإ  يضفت  ةجرعتم  لبج  ةمق  قيرط 

مادقألا ىلع  ریس  تالحر  يف  بھذت  سانلا  نأ  ءارو  يسیئرلا  ببسلا 
اورمغيو ةنيدملا  جیجضو  بخص  نم  اوبرھیل   ، ءيش لك  نع  دعتبت  نأ  وھ 

. ال ةعیبطلا يف  مھسفنأ 



. ةعیبطلاو تنأ  طقف   ، تانالعإ ، ال  ماحدزا ، ال  ةینالعإ تاحول 
. ةبارغ ءایشألا  رثكأ  انفداص   ، ةباغلا يف  هزنتن  انك  امنیب  حابصلا  كلذ  نكل 

ةعومجم كانھ  تناك  بردلا  نم  ردحنم  ءزج  نم  ءانحنالا  لوح  رودن  نحنو 
نیلوجتملا نم 

نأو ثدح   ، يلوضف صخش  ينألو   ، قئاقد عضبل  مھفلخ  انیشم   . انمامأ
سقطلا نع  نوثدحتي  امبر  مھنأ  تننظ   . مھثيدح ىلإ  عمسلا  تقرتسا 

ردحنملا نع  وأ   ، لیمجلا
. وتلل هانربع  يذلا  ليوطلا 

. كلذ نع  نوثدحتي  اونوكي  مل  مھنكل 
. ةیئابرھكلا سناكملا  نع  نوثدحتي  اوناك  دقل 

ليدوم ناك  اذإ  امو   ، يلاعلا هرعس  ًالعف  قحتسي  نیعم  ليدوم  ناك  اذإ  ام 
. ةءافكلا سفنب  ةمھملاب  موقیس  رخآ 

نأ نكمي  ىرخألا  ءایشألا  نم  فالآ  كانھ  تناك  ؟  ةیئابرھكلا سناكملا 
تالالشلا وأ   ، ءادغلا لوانتل  نوفقوتي  نيأ   . نولوجتملا ءالؤھ  اھنع  ثدحتي 

يتلا اًمدق  نیتسلا  تاذ 
؟ ةیئابرھكلا سناكملا  نكل   . ةسایسلا ىتح  وأ   ، مھوتل اھوربع 
مادختساب ًایسوریف  رشتنملا  جيرك  نیك  ةرذ  ويدیف  ریسفت  بعصلا  نم 

ریسفت بعصألا  لب   . باتكلا اذھ  يف  نآلا  ىتح  اھنع  انملكت  يتلا  داعبألا 
نع نیلوجتملا  ةشدرد 

لكشب زیمم  ءيش  يأ  نع  نوملكتي  اونوكي  مل   . ةیئابرھكلا سناكملا 
امنیبو  . ثيدحلا ببس  يھ  ةیعامتجالا  ةلمعلا  نكت  مل  كلذل   ، ظوحلم

سناكملل تاراشإ  ةدع  كانھ 
ةديدع تازفحم  كانھ  نكت  مل   ، ةنيدملا يف  ىتح  وأ   ، لزنملا يف 

ةیكذ ةلمح  لواحت  امنیب   ، ةياھنلا يف   . ةباغلا يف  ةیئابرھكلا  سناكملل 
سناكملا لعجت  فیك  فاشتكا 

نع ةيداع  ةثداحمب  نوظحي  نولوجتملا  ناك   ، ةیفطاع رثكأ  ةیئابرھكلا 
؟ ثيدحلل مھعفد  يذلا  ام  اًذإ   . ةفلتخملا سناكملا  اھمدقت  يتلا  تازیمملا 

رابخأ  . ةدیفملاو ةیلمعلا  تامولعملا  ريرمت  سانلا  بحي   . ةطیسب ةباجإلا 
. اھنم ةدافتسالا  نورخآلا  عیطتسي 

زیلب لثم  ةءوبخملا  ةیفخلا  تابورشملا  تالحم  وأ  تازفحملا  قایس  يف 
. ةراثإ وأ  ةیبذاج  رثكألا  أدبملا  يھ  ةیلعفلا  ةمیقلا  ودبت  دق ال   ، لیت تنود 

لوقي دق  ضعبلا  نإ  ىتح 
. ًایقطنم طبارتم  ریغ  هنأ  ينعي  كلذ ال  نكل   . يھيدب وأ  حضاو  رمألا  نأب 

دیحولا باتكلا  ام  نبالا  يلكاب  فإ  مایليو  ررحملاو  بتاكلا  لئس  امدنع 
ىلإ هعم  هذخأیل  ناك  يذلا 

". نفسلا ءانب  نع  باتك  : " ةعطاق هتباجإ  تناك   ، ةلوھأم ریغ  ةريزج 



. ةمھم ةدیفملا  ءایشألا 
يشقانم نیلوجتملاو  نیك  ةرذ  صصق  حضوت  امك   ، كلذ ىلع  ةوالع 

ميدقت  . اھنوكراشي لب   ، ةیلمعلا تامولعملا  طقف  سانلا  ردقي  ، ال  سناكملا
ىلع دعاسي  ةیلعف  ةمیق 
. ةيدعم ءایشألا  لعج 

امإ  . نيرخآلا اودعاسیل  ةیلعفلا  ةمیقلا  تاذ  تامولعملا  سانلا  كراشي 
ةرملا يف  تارالود  ةعضب  رفویس  ًالیمز  نأ  نامض  وأ  قيدص  تقو  ریفوتب 

ىلإ بھذیس  يتلا  ةیلاتلا 
. دعاست ةدیفملا  تامولعملا   ، رجتملا

تاعربتلا عمج  لثم  ةیلعف  ةمیق  يذ  ىوتحم  ةكراشم   ، ةقيرطلا هذھب 
بعصلا نم  ةفلكم  اھتینبو  ةریبك  نزاخملا   . ثيدحلا رصعلا  يف  نزاخملل 

نأ ةدحاو  ةلئاع  ىلع 
عساتلاو رشع  نماثلا  نینرقلا  يف  كلذل   . اھدرفمب اھدیشت  وأ  اھيرتشت 

. اھدارفأ نم  دحاول  ًانزخم  يعامج  لكشب  ينبت  تاعمتجملا  تناك   ، رشع
، سانلا عمتجي  ناك 

نزخملا ناك   ، ةیلاتلا ةرملا  يف   . مھناریج نودعاسيو   ، مھتقوب نوعربتيو 
نم ةركبم  ةخسن  هنأ  رمألا  يف  ریكفتلا  عیطتست   . رخآ صخشل  ىنبي 

نم  " يلاحلا يعامتجالا  لثملا 
". دحألا ىقلي  تبسلا  مدق 

انتدعبأ  . دعبأو لقأ  نيرخآلا  ةدعاسمل  ةرشابملا  صرفلا  هذھ   ، مویلا
يف شیعن  نحن   . انناریجو انئاقدصأ  نع  يحاوضلا  يف  ةثيدحلا  ةایحلا 

وأ ةليوط  ةدایق  قرط  ةياھن 
تیبلا يف  صخشلا  فرعن  داكلاب  ًابلاغ   ، ققشلا ينابم  يف  ًایلاع 

وأ لمعلا  لجأ  نم  مھتالئاع  نع  اًدیعب  سانلا  نم  ديدع  لقتني   . رواجملا
لصاوتلا نم  للقي  ام   ، ةساردلا

لحم ةرجأتسملا  ةلامعلا  تلح   . ةیعامتجالا انطباور  ىوقأ  عم  هجول  اًھجو 
. عمتجملا يف  نزاخملل  لاملا  عمج 

ةعيرسو ةلھس  ةقيرط  نيرخآلا  عم  دیفم  ءيش  ةكراشم  نكل 
نأ ءابآلا  عیطتسي   ، ناكملا سفن  يف  نكن  مل  اذإ  ىتح   . مھتدعاسمل

اذإ ىتح  ةدیفم  حئاصن  مھئانبأل  اولسري 
طباورلا يوقي  ةعفانلا  ءایشألا  ريرمت  نأ  امك   . لایمألا تائم  دعب  ىلع  اوناك 
ةفصو لاسرإف   ، خبطلاب نومتھم  انءاقدصأ  نأ  فرعن  انك  اذإ   . ةیعامتجالا

اھاندجو ةديدج 
اننوكل اضرلاب  رعشنو   ، مھب متھنو  فرعن  اننأ  انؤاقدصأ  ىري   . اًعم انبرقي  مھل 

. انتقادص ززعت  ةكراشملاو   ، نيدیفم
نأ فیكو   ، تامولعملا يلسرم  لوح  رودت  ةیعامتجالا  ةلمعلا  تناك  اذإ 



لوح لوألا  ماقملا  يف  رودت  ةیلعفلا  ةمیقلاف   ، نودبي مھلعجت  ةكراشملا 
رمألا  . تامولعملا يقلتم 

ىلع لوصحلل  مھتدعاسم  وأ   ، سانلل لاملاو  تقولا  ریفوت  نع  رودي 
. كلذك كراشملا  عفني  ةدیفملا  ءایشألا  ةكراشم   ، دیكأتلاب  . ةدیج براجت 

روعش نيرخآلا  ةدعاسمف 
ًالیلق هل  ةمدقم   ، كراشملا ىلع  يباجيإ  لكشب  سكعنت  اھنإ  ىتح   . دیج

ةیلعفلا ةمیقلا  ةكراشم   ، رمألا رھوج  يف  نكل   . ةیعامتجالا ةلمعلا  نم 
ةدعاسم لوح  رودت 

. اًضيأ حیحص  سكعلا  نكل   . كراشنو متھن  اننأ  ركذ  ةفطاعلا  لصف   . نيرخآلا
. مامتھا ةكراشملا 

ثدحتي  . ةحیصنلاب هیبش  ءيشك  ةیلعفلا  ةمیقلا  ةكراشم  ىرت  نأ  نكمي 
ققحیس يذلا  يسایسلا  وھ  نمو  دعاقت  ةطخ  صخرأ  يھ  امع  سانلا 

ام  . ةینازیملا يف  نزاوتلا 
ركف  . نیتوراك اتیبلاب  ىنغأ  تاوارضخلا  يأو  دربلا  تالزن  جلاعي  يذلا  ءاودلا 
نم ةریبك  تایمك  صیحمتو  عمج  كنم  بلطت  اًرارق  تذختا  ةرم  رخآ  يف 

ىلع  . تامولعملا
امبرو  . هلعف كیلع  بجي  يذلا  نع  سانلا  نم  رثكأ  وأ  اًدحاو  تلأس  حجرألا 

. كدعاس ينورتكلإ  عقومل  ًاطبار  كیلإ  اولسرأ  وأ  مھيأرب  كوكراش  اًضيأ 
؟ اھريرمتل يفكي  امب  ةیلعف  ةمیق  تاذ  ودبت  ءایشألا  لعجي  يذلا  ام  اًذإ 

تارالودلا ضعب  ریفوت 
نم دحاو  وھ  لاملا  ریفوتف   ، ةیلعفلا ةمیقلا  يف  سانلا  مظعم  ركفي  امدنع 
نم لقأب  ءيش  ىلع  لوصحلا  مھناھذأ -  ىلإ  ردابتت  يتلا  ءایشألا  لوأ 

وأ يلصألا  هرعس 
سفنبو ةداع  هیلع  لصحت  امم  رثكأ  ءيش  نم  ديزملا  ىلع  لوصحلا 

. رعسلا
ميدقت نم  لامعأ  جذامن  تنب   LivingSocial و Groupon لثم ةینورتكلإ  عقاوم 
ىتحو مادقألاب  ةيانعلا  نم  اًءدب  ءيش  لك  ىلع  تاضیفخت  نیكلھتسملل 

سوردلا
. ةیبيرجتلا

وھ ةیجيورت  اًضورع  نوكراشي  سانلا  ناك  اذإ  امم  عفاودلا  ربكأ  نم  دحاو 
يف سیل  ةعئار  ةقفص  انيأر  اذإ   . ةدیج ةقفصك  ودبي  ضرعلا  ناك  اذإ 

ثيدحلا ىوس  انناكمإ 
ناك اذإ  كلذ  عمو   . ةدیفم اھدجیس  هنأ  نظن  صخشل  اھريرمت  وأ  اھنع 

. انسفنأل هیقبن   ، هب سأب  درجم ال  ضرعلا 
مأ ال؟ ةدیج  ةقفص  ودبي  يجيورتلا  ضرعلا  ناك  ءاوس  ددحي  يذلا  ام  اًذإ 

ةقفصلا ودبت  ةجرد  يأ  يف  رثؤي  ضیفختلا  مجح   ، شھدملا ریغ  نم 



ةراثإ رثكأ  ودبي  نأ  ىلإ  لیمي  رالود  ةئام  ریفوت   ، لاثملا لیبس  ىلع   . ةدیج
ریفوت  . دحاو رالود  ریفوت  نم 

ءاكذلا قئاف  نوكت  نأ  جاتحت  . ال  ةئاملاب ریفوت 10  نم  ةراثإ  رثكأ  ةئاملاب   50
نم ًالدب  ربكألا  تاضیفختلا  نوكراشيو )  ) نوبحي سانلا  نأ  كردتل 

. رغصألا تاضیفختلا 
يف هلعفت  دق  يذلا  ام  ركف   . كلذ نم  اًدیقعت  رثكأ  رمألا  ةقیقحلا  يف  نكل 

. ةديدج ةياوش  ءارش  ديرت  رجتم  يف  كنأ  لیخت  ويرانیس أ : ةیلاتلا : ةلثمألا 
كظح نسحلو   ، اًدج ةدیج  ودبت   Weber Q 320 ةكرام ةياوش  دجت 

يلصألا اھرعس   . اًضيأ ضیفخت  اھیلعف 
. اًرالود ىلإ 250  اھرعس  ضفخنا  نآلاو   ، اًرالود  350

ثحبتل رخآ  رجتم  ىلإ  كترایس  دوقتس  مأ  ةياوشلا  هذھ  يرتشتس  لھ 
؟ ةباجإ ىلع  تلصح   . كتباجإ يف  ركفتل  ةیناث  ذخ  ؟  ىرخأ ةدحاو  نع 

نيرمتلاب موقن  انعد   ، انسح
. فلتخم رجتمل  ىرخأ  ةرم 

ةياوش دجت   . ةديدج ةياوش  ءارش  ديرت  رجتم  يف  كنأ  لیخت  ويرانیس ب :
ضیفخت اھیلعف  كظح  نسحلو   ، اًدج ةدیج  ودبت   Weber Q 320 ةكرام

يلصألا اھرعس   . اًضيأ
. اًرالود ىلإ 240  اھرعس  ضفخنا  نآلاو   ، اًرالود  255

مأ ةياوشلا  هذھ  يرتشتس  لھ  ؟  ةلاحلا كلت  يف  هلعفتس  يذلا  ام 
ىتح رظتنا  ؟  ىرخأ ةدحاو  نع  ثحبتل  رخآ  رجتم  ىلإ  كترایس  دوقتس 

لصاو مث  ةباجإ  كيدل  نوكت 
. ةءارقلا

ةمیقب ضیفخت   . اًدج اًدیج  كل  ادب  ويرانیس أ   ، سانلا مظعم  لثم  تنك  اذإ 
ىلع  . ةدیج ةقفص  ودبت  ؟  كبجعي ليدوم  يھو  ةياوش  ىلع  رالود  ةئام 

كنإ تلق  حجرألا 
. ثحبلا يف  رارمتسالا  نم  ًالدب  اھيرتشتس 

يف  . اًدج اًدیج  ُدبي  مل  حجرألا  ىلع  ويرانیس ب   ، كلذ نم  مغرلا  ىلع 
يأب ًابيرق  سیل   ، طقف اًرالود  رشع  ةسمخ  ةمیقب  ضیفخت  وھف   ، ةياھنلا

اًدیج هنوك  نم  ءيش 
نم ًالدب  ثحبلا  يف  رمتستس  كنإ  تلق  حجرألا  ىلع  تنأ   . لوألا ضرعلاك 

. ةياوشلا كلت  ءارش 
. فلتخم صخش  ةئامل  ويرانیس  لك  تیطعأ  امدنع  ةھباشم  جئاتن  تدجو 

نورتشیس مھنإ  اولاق  ويرانیس أ  اوقلت  نيذلا  سانلا  نم  ةئاملاب  امنیب 75 
نم ًالدب  ةياوشلا 

ويرانیس ب اوقلت  نيذلا  سانلا  نم  ةئاملاب  طقف 22   ، ثحبلا يف  رارمتسالا 
. ةياوشلا نورتشیس  مھنإ  اولاق 



. رجتم لك  يف  يئاھنلا  رعسلا  يف  ركفت  ىتح  اًدج -  ًایقطنم  ودبي  كلذ  لك 
نورتشیس سانلا  ناك  اذإ  كلذل   . ةياوشلا سفن  عیبي  نيرجتملا  الك  ناك 

ىلع يغبني  ناك   ، اًئیش
لقأ رعسلا  ناك  ثیح  رجتملا  نم  نورتشیس  مھنإ  اولوقي  نأ  حجرألا 

نم ديزم   . سكعلا ثدح   ، ةقیقحلا يف   . اولعفي مل  مھنكل  ويرانیس ب .) )
مھنإ اولاق  سانلا 

مھیلع ناك  مھنأ  نم  مغرلا  ىلع  ويرانیس أ،  يف  ةياوشلا  نورتشیس 
ام  . اھیلع اولصحیل  اًرالود ) نم 240  ًالدب  اًرالود   250  ) ىلعأ رعس  عفد 

؟ ببسلا
تاقفصلا ایجولوكیس 

نامیناك لایناد  دعص  ماع 2002،  ربمسيد  ىف  دراب  يوتش  موي  تاذ 
ملوھكوتس ةعماج  يف  ةمحدزم  تارضاحم  ةعاق  يف  بطخیل  ةصنملا 

اًئیلم روضحلا  ناك   . ديوسلا يف 
نییميداكألا نم  ضعبو   ، تایصخشلا رابكو   ، نیيديوسلا نییسامولبدلاب 

ةینالقعلا نع  ةرضاحم  يقلیل  كانھ  نامیناك  ناك   . ملاعلا يف  اًزیمت  رثكألا 
روظنم  ، ةدودحملا

ىلع ةلص  تاذ  تارضاحم  ءاقلإب  ماق  دقل   . يھيدبلا رایتخالاو  مكحلل  ديدج 
يف نامیناك  ناك   . ًالیلق ةفلتخم  تناك  ةرملا  كلت  نكل   ، تاونسلا رادم 

ىقلتیل ملوھكوتس 
. داصتقالا يف  لبون  ةزئاج 

نيذلا نیثحابلل  حنمتو  ةقومرملا  زئاوجلا  رثكأ  نم  ةدحاو  دعت  لبون  ةزئاج 
ةزئاجب نياتشنيأ  تربلأ  زاف   . مھتاصصخت يف  ةمیظع  ةریصبب  اومھاس 

ءايزیفلا يف  هلمعل  لبون 
يف امھلمعل  بطلا  يف  لبون  ةزئاجب  ازاف  كيركو  نوستاو   . ةيرظنلا
صخشلل لبون  ةزئاج  حنمت   ، داصتقالا يف  . DNA يوونلا ضمحلا  ةبیكرت 

ریبك ریثأت  هثاحبأل  ناك  يذلا 
. يداصتقالا ریكفتلاب  ضوھنلا  يف 

. سفن ملاع  وھ  لب   . داصتقا ملاع  سیل  نامیناك  نكل 
هومسأ ام  ىلع  يكسریفت  سومأ  عم  هلمعل  لبون  ةزئاجب  نامیناك  زاف 
اھرھوج يف  نكل   ، شھدم لكشب  ةینغ  ةيرظنلا  لامتحالا ." ةيرظن  "

. اًدج ةیساسأ  ةركف  ىلع  ةینبم 
كھتنت ام  ًابلاغ  لعفلاب  مھتارارق  سانلا  اھب  ذختي  يتلا  ةقيرطلا 

. مھتارارق اوذختي  نأ  يغبني  فیك  نع  ةیساسألا  ةيداصتقالا  تالامتحالا 
تسیل تارارقلاو  ماكحألا 

ةیسفنلا ئدابملا  ىلع  ةینبم  يھف   ، كلذ نم  ًالدب   . ةیلاثم وأ  ةینالقع  اًمود 
تایلمعلا نأ  املثم   . تامولعملل مھتجلاعمو  سانلا  كاردإ  ةیفیكل 



اذإ ام  ىلع  رثؤت  ةیكاردإلا 
يھف  ، قفألا يف  اًدیعب  اًئیش  ىرن  وأ  رمحأ  اھنول  ةنیعم  ةرتس  ىرنس  انك 

. ةدیج ودبت  ةقفص  وأ  ًایلاع  ودبي  ءيش  رعس  ناك  اذإ  ام  ىلع  رثؤت  اًضيأ 
دراشتير لمع  بناجب 

اھفرعن يتلا  تاساردلا  مدقأ  نم  اًضعب  يكسریفتو  نامیناك  ثحب   ، ریلاث
". يكولسلا داصتقالا   " مساب نآلا 

نومیقي سانلا ال  نأ  وھ  لامتحالا  ةيرظنل  ةیسیئرلا  ئدابملا  نم  دحاو 
وأ  ، ةنراقم رایعم  ىلإ  ةبسن  اھنومیقي  لب   . ةقلطم ماكحأل  اًقبط  ءایشألا 

". ةیعجرم ةطقن  "
ناك ءاوس   . ةوھقلل اًتنس  نیسمخ  طقف  تسیل  ةوھقلل  اًتنس  نوسمخ 
شیعت تنك  اذإ   . كتاعقوت ىلع  كلذ  فقوتي  مأ ال  ًالوقعم  اًرعس  ودبي  كلذ 

، كرويوین ةنيدم  يف 
. ام دح  ىلإ  صیخر  رعس  ةوھقلا  نم  بوك  لباقم  اًتنس  نیسمخ  عفد 

. موي لك  ناكملا  كلذ  نم  ةوھقلا  يرتشتو  دیجلا  كظح  ىلع  كحضتس 
ربخت دق  كنإ  ىتح 

. كءاقدصأ
ًایلاغ اًرعس  اًتنس  نوسمخ  نوكت  دق   ، دنھلا فير  يف  شیعت  تنك  اذإ  نكل 

اھيرتشت نلو  ریثكب  ةوھقلا  لباقم  عفدت  نأ  ملحت  امم  رثكأ  نوكتس   . اًدج
تربخأ اذإ   . اًدبأ

. راعسألا زازتبا  نم  كبضغ  نوكیسف   ، ءيشب كءاقدصأ 
عم رجتملا  وأ  امنیسلا  ىلإ  تبھذ  اذإ  لمعلا  يف  ةرھاظلا  سفن  ىرتس 
نم نوكتشي  ام  ةداع   . تانینامثلا وأ  تانیعبسلا  رامعأ  يف  صاخشأ 

! ... اذام  " نوخرصي  . راعسألا
!". ةقرس نم  اھل  اي   . امنیس ةركذت  يف  اًرالود  رشع  دحأ  عفدأ  نأ  لیحتسم 

دعبأ ببس  كانھ  نكل   . انتیقب نم  اًصرح  رثكأ  نسلا  رابك  نأ  ودبي  دق 
ةیعجرم ًاطاقن  مھيدل  نأل   . ةلداع ریغ  راعسألا  نونظي  مھنأ  يساسأ 

كلت نوركذتي  مھف   . ةفلتخم
تناك محللا  ةعطقو  اًتنس  نیعبرأب  امنیسلا  ةركذت  تناك  امدنع  مايألا 
ناك نانسألا  نوجعم  نأ  نیح  يف   ، لطرلل اًتنس  نیعستو  ةسمخب 

اًتنس نيرشعو  ةعستب 
بعصلا نم   ، كلذ ببسب   . تاتنس ةرشع  ةفلكتب  ةیقرولا  ليدانملاو 

، نوركذي امم  ریثكب  ىلعأ  راعسألا  ودبت   . ةلداع مویلا  راعسأ  ةيؤر  مھیلع 
. اھعفد نوضفري  كلذل 

يتلا ةياوشلا  تاھويرانیس  ریسفت  ىلع  ةیعجرملا  طاقنلا  دعاست 
نوعقوتي يتلا  راعسألا  سانلا  مدختسي   . تاحفص عضب  لبق  اھانشقان 

ةطقنك ءيش  لباقم  اھعفد 



نم 350 اھرعس  ضفخنا  امدنع  ةدیج  ةقفص  ةياوشلا  تدب  كلذل   . ةیعجرم
ىلإ 240 اًرالود  نم 255  ةضفخم  تناك  امم  ًالدب  اًرالود  ىلإ 250  اًرالود 

نم مغرلاب   ، اًرالود
ةقفصلا تلعج  ىلعأ  ةیعجرم  ةطقن  عضو   . ةياوشلا سفن  تناك  اھنأ 

. ىلعأ ناك  يلامجإلا  رعسلا  نأ  نم  مغرلاب  لضفأ  ودبت  ىلوألا 

. ةبراقملا سفن  ةيراجتلا  تامولعملا  تانالعإ  مدختست  ام  ًابلاغ 
ةرمث عطقت  اھبقار  دبألل ! مودت  ةلھذملا  ةزجعملا  ةرفشلا  نیكاكس 

وأ رالود  عفدت 100  نأ  عقوتت  امبر  اًسنب ! ىتح  وأ   ، ادوص ةبلع  وأ   ، سانانأ
لباقم رالود  ىتح 200 

ىلع لوصحلا  كناكمإب  نآلا  نكل   ، كلتك نیكاكسلا  نم  ةعومجم 
! طقف رالود  ریظن 39.99  كلت  ةشھدملا  نیكاكسلا  ةعومجم 
ةقيرطلا كلت  مدختست  ةيراجتلا  تانالعإلا  مظعم   . دب ؟ ال  ةفولأم ودبت 

يذلا رعسلا  نأ  ركذت  امدنع   . ةحبرم ةقفص  ودبي  هضرعت  ام  ناك  ًايأ  لعجتل 
نأ عقوتت  امبر 

ام  ، ةیلاع ةیعجرم  ةطقن  تانالعإلا  عضت   ، اًرالود يتئام  وأ  ةئام  وھ  هعفدت 
. اًسخب اًنمث  ودبي  يئاھن  رعسك  رالود  غلبم 39.99  لعجي 

ضرعت نایحألا  نم  ریثك  يف  ةئزجتلاب  عیبلا  تالحم  نأ  ببس  اًضيأ  كلذ 
يف جتنملا  نوكي  امدنع  ىتح  يداعلا "  " وأ داتعملا  عنصملا  عیب  رعس 

نأ نوديري   . تاضیفختلا
رعس لعجي  ام   ، يعجرم رعسك  راعسألا  هذھ  نوكلھتسملا  مدختسي 
ةقفص ىلع  لوصحلا  ىلع  اًدج  نوزكرم  نوكلھتسملا   . لضفأ ضیفختلا 

ًانایحأ مھنإ  ىتح   ، ةدیج
لاثم حضوأ  امك   ، اھیلع لوصحلل  لاملا  نم  اًديزم  ةياھنلا  يف  نوعفدي 

. ةياوشلا
. تایمكلا عم  اًضيأ  ةیعجرملا  طاقنلا  حلفت 

ةیناث ةعومجم  كل  فیضنس   ، نآلا تلصتا  اذإ  ديزملا ! كانھ   ، رظتنا نكل 
سفنب ةیفاضإ  ةعومجم   ، حیحص اذھ  اًمامت ! ًاناجم  نیكاكسلا  كلت  نم 

اننإ ىتح   . رعسلا
! ةیفاضإ ةفلكت  نود   . كلذ يلمعلا  نیكاكسلا  نَسِم  فیضنس 

نأ تعقوت   . اھفعاضتو ةیعجرملا  ةیمكلا  ةيراجتلا  تانالعإلا  ذخأت  انھ 
، ةزجعملا ةرفشلا  نیكاكس  نم  ةدحاو  ةعومجم  لباقم  رالود  عفدت 39.99 

ىلع لصحت  نآلا  كنكل 
نوكل ةفاضإلاب   . رعسلا سفنب   ، نیكاكس ّنسِمو   ، ةیفاضإ ةعومجم 
ةعاضبلاف  ،( لوألا ماقملا  يف  اھوعضو  يتلا   ) كتاعقوت نم  لقأ  رعسلا 

ضرعلا لعجت  ةیفاضإلا 
. لضفأ ةقفص  ودبي 



يأل اوفشتكي  نأ  رتسمیس  ناكنادو  نوسريدنأ  كيرإ  قيوستلا  ءاملع  دارأ 
تاونس عضب  ذنم  كلذل  ؟  تاضیفختلا يف  ءيش  عضو  ریثأت  بھذي  ىدم 

لسرت ةكرشب  اونرتقا 
وأ  ، نیب لإ  لإ  لثم   . ةدحتملا تايالولا  ربع  تویبلل  سبالم  تاجولاتك 

اھرعسب تاجولاتكلا  كلت  يف  سبالملا  مظعم   . دنإ زدنال  وأ   ، لیجیبس
زربت ًانایحأ  نكل   ، لماكلا

ریغ نم   . اھرعس ضفختو  تاضیفختلا  يف  عطقلا  ضعب  تاجولاتكلا 
كلذل  ، لقأ اوعفدي  نأ  سانلا  بحي   . تاعیبملا ديزي  كلذ  نأ  شھدملا 

ءایشألا لعجي  رعسلا  ضفخ 
. ربكأ لكشب  ةبوغرم 

. مھناھذأ يف  فلتخم  لاؤس  رتسمیسو  نوسريدنأ  ىدل  ناك  نكل 
ةجردل اًدج  ةيوق  ضیفختلا  ةركف  نودجي  نوكلھتسملا  ناك  اذإ  ام  اولءاست 

ةمالع عضو  درجم  نأ 
. ءارشلا ديزیس  ضیفخت " "

تارادصإلا نم  نینثا  رتسمیسو  نوسريدنأ  ركتبا   ، ةیلامتحالا كلت  رابتخال 
نیسمخ نم  رثكأل  مھنم  دحاو  لك  ديربلاب  اولسرأو  جولاتكلا  نم  ةفلتخملا 

يف  . صخش فلأ 
( نیتاسف اھیمسن  انعد   ) تاجتنملا ضعب  ىلع  عضو  خسنلا  ىدحإ 
عضوت مل  ىرخألا  ةخسنلا  يف  مسوملا ." لبق  تایضفخت   " لوقت تامالع 

ىلع ضیفختلا  ةمالع 
. نیتاسفلا

نم 50 رثكأب   . بلطلا داز  تاضیفختلا  يف  عطقلا  هذھ  عضو   ، دیكأتلاب
. ةئاملاب

؟ ةأجافملا
اًذإ  . تاجولاتكلا نم  نیتخسنلا  اتلك  يف  ةھباشتم  نیتاسفلا  راعسأ  تناك 

نأ نم  مغرلاب  تاعیبملا  داز  رعسلا  بناج  ضیفخت "  " ةملك مادختسا 
. اًدحاو لظ  هسفن  رعسلا 

". صقانتلا ةیساسح   " ىمسي ءيش  وھ  لامتحالا  ةيرظنل  رخآ  أدبم 
نأ عقوتت  ثیح  رجتملا  يف   . ةديدج ويدار  ةعاس  ءارش  ديرت  كنأ  لیخت 

رعسلا 35 نأ  دجت   ، اھيرتشت
سفنل رخآ  عرف  يف  ةحاتم  ةعطقلا  سفن  نأ  فظوم  كربخي   . اًرالود
ةرایسلاب ةقیقد  نيرشع  دعب  ىلع  رجتملا   . طقف اًرالود  ریظن 25  رجتملا 

ام مھيدل  نأ  فظوملا  كل  دكؤيو 
. كانھ ديرت 

دوقت مأ  لوألا  رجتملا  نم  ويدارلا  ةعاس  يرتشتس  لھ  ؟  لعفتس اذام 
؟ يناثلا رجتملل  كترایس 



باھذلل دادعتسا  ىلع  نوكتس  حجرألا  ىلع   ، سانلا مظعم  لثم  تنك  اذإ 
ةریصق ةفاسم  دعب  ىلع  طقف  يھ   ، ةياھنلا يف   . رخآلا رجتملا  ىلإ 

ًابيرقت 30 رفوتسو  ةرایسلاب 
. ریكفتلل جاتحي  ًایھيدب ال  رمألا  ودبي   . ويدارلا رعس  نم  ةئاملاب 

رجتملا يف   . اًديدج اًزافلت  يرتشت  كنأ  لیخت   . هباشم لاثم  يف  ركف  نكل 
نأ فظوم  كربخي   . اًرالود هرعس 650  نأ  دجت   ، هيرتشت نأ  عقوتت  ثیح 

يف ةحاتم  ةعطقلا  سفن 
نيرشع دعب  ىلع  رجتملا   . طقف اًرالود  ریظن 640  رجتملا  سفنل  رخآ  عرف 

. كانھ ديرت  ام  مھيدل  نأ  فظوملا  كل  دكؤيو  ةرایسلاب  ةقیقد 
ةدایقل دادعتسا  ىلع  نوكتس  لھ  ؟  فقوملا اذھ  يف  لعفتس  اذام 
؟ زافلتلا رعس  نم  تارالود  رفوتل 10  ةقیقد  نيرشع  كترایس 

اذامل لوقتس ال.  حجرألا  ىلع  ةرملا  هذھ   ، سانلا مظعم  لثم  تنك  اذإ 
امبر ؟  زافلت رعس  نم  تارالود  ةعضب  رفوتل  ةقیقد  نيرشع  كترایس  دوقت 

رثكأ دوقولا  ىلع  قفنتس 
ويرانیس لك  تیطعأ  امدنع   ، ةقیقحلا يف   . جتنملا رعس  نم  رفوتس  امم 
نم زافلتلا  نورتشیس  مھنإ  اولاق  ةئاملاب   87 ، فلتخم صخش  ةئامل 

نأ 17 نیح  يف  لوألا  رجتملا 
. ويدارلا ةعاسل  ةبسنلاب  لثملاب  اولاق  طقف  ةئاملاب 

لكشب نالثامتم  ناھويرانیسلا  ناذھ   ، رمألا يف  تركف  اذإ  نكل 
ریفوتل ةقیقد  نيرشع  ةدمل  ةرایسلا  ةدایق  لوح  رودي  امھالك   . يساسأ

ىلع يغبني  ناك  كلذل   . تارالود  10
. ويرانیس لك  يف  ةرایسلا  ةدایق  رایتخال  دادعتسا  ىلع  اونوكي  نأ  سانلا 

ءانع لمحتل  دادعتسا  ىلع  ًابيرقت  عیمجلا  امنیب   . كلذك اونوكي  مل  مھنكل 
دادعتسا ىلع  ًابيرقت  دحأ  ، ال  صخرألا ويدارلا  ةعاس  لجأ  نم  ةدایقلا 

ةلاح يف  كلذ  لعفل 
؟ اذامل  . زافلتلا ءارش 

رغصأ ریثأت  رییغتلا  سفنل  ناك  املك  هنأ  ةركف  سكعت  صقانتلا  ةیساسح 
وأ كبتكم  يف  بیصناي  تلخد  كنأ  لیخت   . ةیعجرملا ةطقنلا  نم  دعبأ  ناك 

. ال كلفط ةسردم  يف 
مك  . تارالود حبرت 10  كتشھدل  نكل   ، هنم ریثكلا  ىلع  لصحت  نأ  عقوتت 
اًدیعس نوكتس  حجرألا  ىلع  كلذل   ، میظع ءيش  يأ  حبر  ظوظحم ! تنأ 

. هب
رعشتس حجرألا  ىلع   . كلذ نم  ًالدب  اًرالود  تحبر 20  كنأ  لیخت  نآلا 

اًرالود حبر 20  نكل   ، نیتلاحلا اتلك  يف  اًحرف  صقرت  نل  امبر   . ربكأ ةداعسب 
اًروعش كل  ببسیس 

. طقف تارالود  حبر 10  نم  ظوحلم  لكشب  لضفأ 



تارالود ةرشعلا  سفنو  بیصنایلا  قرو  سفن  ذخأن  انعد  نآلا   ، اًنسح
ًالدب اًرالود  تحبر 120  كنأ  لیخت   . ًالیلق ةمیقلا  عفرن  انعدو  حبرلا  يف  ةدايز 

لب  . تارالود نم 110 
تارالود ةرشعلا  ةأجف   . تارالود نم 1010  ًالدب  اًرالود   1020 ، لضفألا

لكشب روعشلا  سفن  كباتنیس  حجرألا  ىلع   . ریثكلا ينعت  ةیفاضإلا ال 
تحبر 120 اذإ  يساسأ 

تارالود نم 1010  ًالدب  اًرالود  تحبر 1020  اذإ   . تارالود نم 110  ًالدب  اًرالود 
ةرشع ىلع  لوصحلا   - رییغتلا سفنل  ناك  املك   . ظحالت نل  ىتح  امبر 

- ةیفاضإ تارالود 
نم رفص  ىلإ  ةیعجرملا  كتطقن  نع  دعبأ  تكرحت   ، رغصأو رغصأ  ریثأت 

. ءيش يأ  حبر  مدع  وأ  تارالودلا 
دادعتسا ىلع  سانلا  نأ  ببس  ریسفت  ىلع  دعاست  صقانتلا  ةیساسح 

ةعاس تناك   . ويدارلا ةعاس  رعس  نم  لاملا  ریفوتل  مھتارایس  ةدایقل  رثكأ 
، ریثكب صخرأ  ويدارلا 

. ریبك دح  ىلإ  ةدیج  ةقفص  ودبي  اًرالود  ىلإ 25  اًرالود  نم 35  ضیفخت  كلذل 
ودبت اھنإف ال   ، ضیفخت تارالود  هیلع 10  اًضيأ  زافلتلا  نأ  نم  مغرلاب  نكل 

ةقفص اھنأكو 
. لوألا ماقملا  يف  ریثكب  ىلغأ  زافلتلا  ناك  مكل  اًرظن 

ةشھدملا ةمیقلا  ىلع  ءوضلا  طیلست 
. ةشھدملا ةمیقلا  ىلع  ءوضلا  طلست  امدنع  ةیبذاج  رثكأ  ضورعلا  ودبت 
ىلع  ، اًزیمم ءيشلا  ناك  املك   ، ةیعامتجالا ةلمعلا  لصف  يف  انشقان  امك 

ثيدحلا رودیس  حجرألا 
يذلا ةلاقبلا  رجتم  ةرم  لك  انكراش  اذإ   . تقولا لاوط  ضورعلا  انقرغت   . هنع

. دعب دحأ  انقداصي  نلف   ، ةبروش ةبلع  ىلع  تاتنس  ةرشع  ضیفخت  عضو 
نأ ضرعلا  جاتحي 

. هتكراشم متتل  ةیقیقح  ةمیق  اذ  نوكي 
ءوضلا طیلست  يف  ةیسیئرلا  لماوعلا  دحأ   ، لامتحالا ةيرظن  حضوت  امك 
يتلا ةیجيورتلا  ضورعلا   . سانلا هعقوتي  ام  وھ  ةشھدملا  ةمیقلا  ىلع 

قوفت وأ  ةئجافم  ودبت 
نأ ببسب  كلذ  نوكي  نأ  نكمي   . اھتكراشم متتل  ةضرع  رثكأ  يھ  تاعقوتلا 

ةبسن  ، لاثملا لیبس  ىلع   ) تاعقوتلا قوفي  هسفن  يلعفلا  ضرعلا 
وأ ةلوقعم ) ریغ  ضیفختلا 

. ةقيرطلا كلتب  ودبیل  رطؤم  ضرعلا  نأ  ببسب 
ام ةقيرطب   . اھرفوت وھ  ةمیق  ودبت  ضورعلا  تناك  اذإ  امیف  رثؤي  رخآ  لماع 

لعفلاب نكمي  ربكأ  لكشب  ةدودحم  ضورعلا  لعج   ، يھيدب وھ  ام  سكع 
ةرثؤم اھلعجي  نأ 



ور عقومو  لیت  تنود  زیلب  تابورشملا  لحم  ةلثمأ  لثم  اًمامت   . ربكأ لكشب 
نع ةيرفاوتلا  ديدحت   ، ةیعامتجالا ةلمعلا  لصف  يف  اھانشقان  يتلا  ال ال، 

دودحملا ددعلا  قيرط 
. ىلعأ ةمیق  تاذ  ودبت  ءایشألا  لعجي  ةيرصحلاو 

تاضیفختلا يف  ءيش  عضو   . راركتلا وأ  تیقوتلا  لاثملا  لیبس  ىلع  ذخ 
أدبي اًمود  تاضیفختلا  يف  جتنملا  ناك  اذإ  نكل   . ةدیج ةقفصك  ودبي  هلعجي 

ليدعت يف  سانلا 
ةطقن وھ  يدایتعالا "  " لماكلا رعسلا  نوكي  نأ  نم  ًالدب   . مھتاعقوت

عم ثدحي  اذھ   . عقوتملا رعسلا  وھ  ضیفختلا  رعس  حبصي   ، مھتیعجرم
اًمئاد يتلا  داجسلا  رجاتم 

الو ةدعاقلا  يھ  تاضیفختلا "  " نأ سانلا  يعي   . مصخ ةئاملاب  ضرعت 70 
مغر ضیفخت ."  " ةملك عم  ىتح  حیحص  لثملاو   . تاقفصك اھنوري  نودوعي 

دوجو ةظحالم  نأ 
ديدعلا كانھ  ناك  اذإ  نكل   ، بلطلا ديزت  نأ  اھنكمي  ضیفختلا  تحت  جتنم 
للقي نأ  نكمي  اذھف   ، تاموصخلا يف  ةجردم  رجتملا  يف  عطقلا  نم 

. عقاولا يف  ءارشلا 
ةیبذاج رثكأ  ودبت  ةدودحم  ةرتفل  طقف  ةحاتم  نوكت  يتلا  ضورعلا  نكل 
ضرعلا نأ  ةقیقح   ، ددعلا دودحم  جتنملا  لعج  لثم  اًمامت   . دییقتلا ببسب 

اًدوجوم نوكي  نل 
. لعفلاب اًدیج  نوكي  نأ  دب  ضرعلا ال  نأب  نورعشي  سانلا  لعجت  دبألل 

نوعضي ًانایحأ  ةئزجتلاب  نوعئابلا   . ةقيرطلا سفنب  لمعت  ةیمكلا  دودح 
دحاو  " . ددحم لیمع  اھيرتشي  نأ  نكمي  ةددحم  ةضفخم  عطق  ددعل  اًدودح 

وأ ةرسأ " لكل 
لوصح بیعصت  لالخ  نم  هنأ  نظت  دق  لیمع ." لكل  ةثالث  ىصقألا  دحلا  "
نكل  . بلطلاب تادییقتلا  هذھ  رضت  فوس  ةبوغرملا  ةیمكلا  ىلع  سانلا 

ریثأت اھل  ةقیقحلا  يف 
عیطتسأ ول  ىنمتأ   ، واو  " . لضفأ ةقفص  هنأك  ودبي  ضرعلا  لعجب  يسكع 

اًدج دیج  ضرعلا  نأ  ينعي  كلذ  نأ  دب  ، ال  كلت نم  ةدحاو  ىلع  لوصحلا 
رجتملا نأ  ةجردل 

يف ةعرسب ."! ةدحاو  ىلع  لصحأ  نأ  لضفألا  نم   . هلك دفني  نأ  نم  قلق 
ربكأ ةبسنب  تاعیبملا  ديزت  ةیمكلا  ءارش  دودح  نأ  ثاحبألا  تدجو   ، عقاولا

. ةئاملاب نم 50 
ضرعلا لعجي  نأ  نكمي  لوصولا  ةیناكمإ  هيدل  نم  ديدحت  نإ  ىتح 

نكمي صخش  يأ   . عیمجلل ةحاتم  ضورعلا  ضعب   . لضفأ ودبي  يجيورتلا 
فر ىتح  يشمي  نأ 

لیطانبلا ىلع  مصخ  ىلع  لصحيو   Gap باج رجتم  يف  تاموصخلا 



هیفرتلا ةعاس  نم  دیفتسي  نأ  لیمع  يأل  نكمي  املثم  اًمامت   ، ةیشامقلا
تابورشملا اھیف  عابت  يتلا 

، ةصصخم ىرخأ  ضورع  كانھ  نكل   . يلحملا ىھقملا  يف  صیخر  رعسب 
ءاضعألا قدانفلا  ئفاكت   . ءالمعلا نم  ةنیعم  ةعومجم  ىلع  رصتقت  وأ 

قدانف راعسأب  ءایفوألا 
. نینیعم ءالمعل  ةیبيرجت " تاحاتتفا   " میقت معاطملاو  ةيرصح " "

ةلمعلا ةدايزب  طقف  سیل  ةكراشملا  ززعي  اذھ   . ةصاخ ودبت  ضورعلا  هذھ 
تاديدحت لثم   . لضفأ ودبي  هسفن  ضرعلا  لعجب  اًضيأ  لب   ، ةیعامتجالا

، تیقوتلا وأ  ةیمكلا 
لوصولا ةیناكمإ  ىلع  لوصحلا  هناكمإ  يف  سیل  عیمجلا  نأ  ةقیقح  درجم 

، هرودب ام   ، ةیلعفلا ةمیقلا  ديزي  كلذ   . ربكأ ةمیق  اذ  ودبي  هلعجي  ضرعلا  اذھل 
. ةكراشملا ززعي 

ةئاملا ةدعاق 
ضورعلا نع  ریبعتلا  ةیفیك  وھ  ةیلعفلا  ةمیقلا  ىلع  رثؤي  رخآ  ریطأت  لماع 

وأ  ، ةموصخم تارالود  لكش  يف  اھنع  ربعم  ضورعلا  ضعب   . ةیجيورتلا
ةتباث تاموصخ 

ةبسن مصخ  لكش  يف  ىرخأ  ضورع  اًرالود .) وأ 50  تارالود  مصخ 5  )
اذإ ام  لھ  ةئاملاب .) وأ 50  ةئاملاب  ضیفخت 5  ةیبسن (  تاموصخ  وأ   ، ةيوئم

ةئیھ ىلع  ضرعلا  ناك 
؟ ضرعلا مجح  ودبي  فیك  ىلع  رثؤي  ةيوئم  ةبسن  مصخ  وأ  لام  مصخ 

ضیفختلا سفن   . اًرالود هتمیق 25  صیمق  ىلع  مصخ  ةئاملاب  نيرشع  ذخ 
. تارالود مصخ 5  وأ  مصخ  ةئاملاب  ةئیھ 20  ىلع  ًالثمم  نوكي  نأ  نكمي 

ةقفصك ودبي  امھيأ 
؟ لضفأ

ىلع ضیفختلا  سفن   . رالود ةمیقب 2000  لومحم  رتویبمك  يف  ركف  وأ 
ةئیھ 10 ىلع  ًالثمم  نوكي  نأ  نكمي  رالود  ةمیقب 2000  لومحملا  رتویبمكلا 

مصخ وأ  مصخ  ةئاملاب 
ودبي ضرعلا  لعجت  ضیفختلا  ضرعل  ةدحاو  ةقيرط  كانھ  لھ   . رالود  200

؟ ىرخألا ةقيرطلا  نم  لضفأ 
وأ رعس  ضیفخت  ةئیھ  ىلع  ربكأ  مصخلا  ودبي  ناك  ام  ًايأ  نأ  نوثحابلا  دجو 

تاجتنملا ةلاح  يف   . يلصألا رعسلا  ىلع  فقوتي  ةيوئم  ةبسن  مصخ 
وأ بتكلا  لثم   ، ةصیخرلا

ةبسن ةئیھ  ىلع  ةلثمم  نوكت  نیح  ربكأ  راعسألا  تاضیفخت  ودبت   ، ةلاقبلا
ةمیقب يذلا  صیمقلا  كلذ  رعس  نم  ةئاملاب  نيرشع  ضیفخت  ودبي   . ةيوئم

اًضرع اًرالود   25
ةلاح يف  حیحص  سكعلا  نكل   . هرعس نم  تارالود  ضیفخت 5  نم  لضفأ 



وأ ةلومحملا  تارتویبمكلا  لثم  ءایشألل  ةبسنلاب   . ةیلاغلا تاجتنملا 
رعسلا تاذ  تاجتنملا 

نم ًالدب   ) ةموصخم تارالود  ةئیھ  ىلع  رعسلا  تاضیفخت  ریطأت   ، يلاعلا
ودبي لومحملا  رتویبمكلا   . لضفأ ضرعك  ودبت  اھلعجي  ةيوئم ) ةبسن  مصخ 

لضفأ ةقفصك 
. ةئاملاب اًضفخم 10  نوكي  نأ  نم  ًالدب  رالود  اًضفخم 200  هرعس  نوكي  نیح 
يھ ربكأ  ودبت  ضیفختلا  نع  ریبعتلل  ةقيرط  يأ  ةفرعمل  ةطیسب  ةقيرط 

. ةئاملا ةدعاق  ىمسي  ءيش  مادختسا 
ضیفختلا نإ  ةئاملا  ةدعاق  لوقت   ، رالود نم 100  لقأ  جتنملا  رعس  ناك  اذإ 

وأ اًرالود  هرعس 30  صیمقل  ةبسنلاب   . ربكأ ودبیس  ةيوئم  ةبسن  ةئیھ  ىلع 
هرعس تالبقم  قبط 

نم نكل   . ًایبسن اًریغص  اًمقر  اھنمث  نم  تارالود  ضیفخت 3  لاز  ام   ، اًرالود  15
ضیفختلا تاذ  سفن   ،( ةئاملاب وأ 20  ةئاملاب   10  ) ةيوئملا ةبسنلا  ةیحان 

. ریثكب ربكأ  ودبي 
تاضیفختلا  . حیحص سكعلاف   ، رالود نم 100  ربكأ  جتنملا  رعس  ناك  اذإ 

ةمیقب ًالماكتم  ةلطع  جمانرب  لاثملا  لیبس  ىلع  ذخ   . ربكأ ودبتس  ةیمقرلا 
زاھج وأ  اًرالود   750

دق ةئاملاب  ضیفخت 10  نأ  نیح  يف   . رالود ةمیقب 2000  لومحم  رتویبمك 
ىلإ مجرتي  امدنع  ربكأ  ودبي  روفلا  ىلع  وھف   ، ًایبسن ریغص  مقر  هنأ  ودبي 

وأ اًرالود   75  ) تارالود
(. رالود  200

وأ  ، ةقیقحلا يف  يجيورتلا  ضرعلل  ةیلعفلا  ةدوجلا  ام  ررقت  امدنع  كلذل 
ةدعاق مدختسا   ، لضفأ هلعجتل  يجيورتلا  ضرعلا  نع  ریبعتلل  ةقيرط  يأ 

عقي نيأ  ركف   . ةئاملا
تناك ءاوس   - تارییغتلا كلت  ودبت  فیكو  رالود  ةئاملا  ةئفل  ةبسنلاب  رعسلا 

. ةیبذاج رثكأ  - ةيوئم ةبسن  ضیفخت  وأ  ةتباث  ةمیقب  ضیفخت  ةروص  يف 
رثكأ ةیلعفلا  ةمیقلا  تناك  املك  هنأ   ، ةیجيورتلا ضورعلا  نع  ةریخأ  ةطقن 

مصخ تاقاطب  لاثمك  ذخ   . اھوري نأ  سانلا  ىلع  لھسأ  ناك   ، اًریثأت
لصحت يتلا  قوستملا 

دیكأتلاب تاقاطبلا  هذھ   . ةیلدیصلا وأ  يلحملا  ةلاقبلا  رجتم  يف  اھیلع 
ايادھ مھیطعت  ًانایحأ  اھنإ  ىتح  نیكلھتسملل  لاملا  رفوت  يھف   . ةعفان

يفكي ام  اوعمج  اذإ  ةیناجم 
ةیلعفلا ةمیقلا  نأ  يھ  ةدحاو  ةلكشم  كانھ  نكل   . ءارشلا تایلمع  نم 

نم اورفو  مك  نع  سانلا  اھفرعي  يتلا  ةدیحولا  ةمولعملا   . ةحضاو تسیل 
نیب ةیفخم  لاملا 

سانلا ال مظعم  نأل  اًرظنو   . ليوط لاصيإ  يف  تامولعملا  تارشع 



ریغ اًدحأ  نأ  حجرملا  ریغ  نمف   ، نيرخآلل مھتايرتشم  تالاصيإ  نورھظي 
مدختسا يذلا  صخشلا 

نأ ةضرع  لقأ  ةمولعملا  لعجي  ام   . لاملا نم  رفو  مك  ىریس  ةقاطبلا 
. ةيدعم نوكت 

نوعضي دق  ؟  لھسأ ةیلعفلا  ةمیقلا  ةيؤر  رجاتملا  تلعج  نإ  اذام  نكل 
صخشلا رفو  مك  روباطلا  يف  نيرخآلل  رھظت  عفدلا  ناكم  يف  ةمالع 

دق وأ   . عفدلاب موقي  يذلا 
نيرشعو ةسمخ  نم  رثكأ  صخش  رفوي  ةرم  لك  اًسرج  رجتملا  عرقي 

ةریصب سانلا  ىدل  نوكیس   ، لوألا  . ناثدحي نیئیش  لعجیس  اذھ   . اًرالود
نأ نكمي  مك  نع  لضفأ 

ةقاطب هيدل  سیل  صخش  يأ  عجشي  ام   ، ةقاطبلا ىلع  لوصحلاب  اورفوي 
ةعئارلا غلابملا  ةيؤرب  سانلل  حمستس   ، ًایناث  . ةدحاو ىلع  لوصحلل  دعب 

ضعب عاطتسا  يتلا 
صصقلا هذھ  لقن  ىلع  مھعجشي  ام   ، اھریفوت نيرخآلا  نیقوستملا 

بعصلا نم   ، نلعلا لصف  يف  انشقان  امك   . ةیلعفلا ةمیقلا  نع  ةعئارلا 
ءيش ال نع  ثيدحلا 

. هتيؤر عیطتست 
لاملا نم  رثكأ 

نم ریثكو   ، تارایخلا نم  ریثكلا  كانھ   . رامثتسالا يف  اًدج  ئیس  انأ 
يف يلامب  ظافتحالا  لضفأ   . ةرطاخملا نم  ریثكو   ، ةیمویلا تابلقتلا 

ًالدب يريرس  تحت  نوترك  قودنص 
ةرم لوأ   . لاملا رسخي  دق  كرتشم  رامثتسا  قودنص  يف  هعضو  نم 

وأ نیمھس  ترتخا   . بسحف يعباصأ  فارطأب  تلخد   ، اًمھسأ تيرتشا 
ةليوط تارامثتسا  اودب  ةثالث 

يأ ذاختا  مدع  تلواحو  ةيوق  ةيراجت  تامالع  اھنوك  ىلع  ًءانب  ةدیج  ىدملا 
. يفاضإ ءارجإ 

ةیفیك نم  ًایموي  تققحت  مومحم  لكشب   . يب ام  لضفأ  رھظأ  لوضفلا  نكل 
اًتنس نوثالثو  ةسمخ  قحاس ! حاجن  ؟  مویلا رالود  عافترا   . مھس لك  ءالب 

مویلا يف  ضافخنا 
رامثتسالا نع  يلختلا  يف  ركفأو  سئاي  لكشب  ًاطناق  نوكأ  ؟  يلاتلا

. اًقلطم
ءاج نیح  كلذل   . ةدعاسملا ىلإ  ةجاح  يف  تنك  ينأب  لوقأ  نأل  يعاد  ال 
قيدانص ضعب  ترتخا   ، لمعلل ( K)401 يدعاقت ةطخ  يف  لاملا  عضو  تقو 

يتلا ةنمآلا  تارشؤملا 
. مھسألا قوس  بقارت 

- يدعاقت ةطخ  ريدت  يتلا  ةكرشلا   - دراج ناف  يل  تلسرأ  ام  ناعرسو 



ةيرابخإلا اھترشن  ملتسأ  نأ  بحأ  تنك  اذإ  ًةلئاس  اًریصق  ًاینورتكلإ  اًديرب 
.Moneywhys ةيرھشلا

نكل  ، ةديدج ةيديرب  مئاوق  يف  لیجستلا  بنجت  لواحأ   ، سانلا مظعم  لثم 
يف ةریخألا  تاظحللا  حئاصن  كانھ   . ةعفان تدب  ةقیقحلا  يف  ةمئاقلا  كلت 

، بئارضلا
نع يأر ) لقألا  ىلع  وأ   ) ةباجإو  ، رامثتسالا نع  ةعئاش  ةلئسأ  تاباجإو 

. تلجسف  . ةداعسلا ءارش  ًالعف  لاملا  ناكمإب  لھ  ميدقلا  لاؤسلا 
اھیف ةریصق  ةینورتكلإ  ةلاسر  دراج  ناف  يل  لسرت  رھش  لك  ةرم   ، نآلا
هیطغي امع  حئاصن  تناك  رھشألا  دحأ   . ةیلاملا ةرادإلا  نع  ةدیفم  تامولعم 

ىلع نیمأتلا  لعفلاب 
رتویبمكلا مادختسا  نع  حئاصنب  ينتدمأ  رخآ  رھش  يف   . لزانملا باحصأ 

. ةیصخشلا لاومألا  ةبقارمل  يصخشلا 
نكل  ،( دراج ناف  ةرذعم   ) دراج ناف  اھلسرت  ةلاسر  لك  أرقأ  ، ال  اًنیمأ نوكأل 
ىلإ اھؤرقأ  يتلا  لئاسرلا  نم  ديدع  لاسرإ  ةداعإب  لاحلا  يب  يھتني 

نظأ مھفرعأ  صاخشأ 
نیمأتلا نع  يتلا  ةلاسرلا  كلت  تلسرأ   . ةعفان لئاسرلا  نودجیس  مھنأ 
لاسرإ تدعأو   . ًالزنم ىرتشا  وتلل  يل  لیمز  ىلإ  لزانملا  باحصأ  ىلع 

عبتت نع  يتلا  ةلاسرلا 
ةیحانلا نم  رثكأ  ًالوئسم  حبصي  نأ  لواحي  قيدص  ىلإ  ةیصخشلا  لاومألا 
نم ةریصق  ةقیقد  ةمزح  يف  اھتاربخ  فطلب  عمجت  دراج  ناف   . ةیلاملا

، ةدیفملا تامولعملا 
ناف نع  ةملكلا  رشنأ  قيرطلا  لاوطو   . اھررمأ ينتلعج  ةیلعفلا  ةمیقلاو 

. ةيرامثتسالا اھتربخو  دراج 
سانلا ةدعاسم   . ةیلعفلا ةمیقلل  رخآ  لكش  يھ  ةعفانلا  تامولعملا  نذإ 
يتلا ءایشألا  لعفل  مھعیجشت  وأ   ، اھولعفي نأ  نوديري  ءایشأ  لعف  يف 

. اھولعفي نأ  يغبني 
. لھسأو  ، لضفأو  ، عرسأ

ًاینورتكلإ ًالوادت  رثكألا  ةمئاقلل  انلیلحت   ، فطاوعلا لصف  يف  انشقان  امك 
تناك میلعتلاو  ةحصلا  لوح  رودت  يتلا  تالاقملا  نأ  فشك  زميات  كرويوینل 

رثكأ نم  اًضعب 
نع ءارآلاو  تافصولا   . رركتم لكشب  سانلا  اھكراش  يتلا  تالاقملا 

ببس  . اًضيأ ةیلاع  اھتكراشم  ةبسن  تناك  حاجنلا  اھل  عقوتملا  معاطملا 
نم عاونألا  كلت  نأ  وھ  دحاو 

ًالولح حرتقي  ةحصلا  مسق   . ةدیفم تامولعم  مدقت  اھلك  تالاقملا 
نیب ةیلقعلا  ةحصلا  زيزعت  بیلاسأو  عمسلا  نادقفب  نیباصملا  صاخشألل 

مسق  . رامعألا يطسوتم 



ةیلمع يف  ةبقاث  ةرظن  مدقيو  نیقھارملل  ةعفان  جمارب  يطغي  میلعتلا 
نم مھنكمي  نيرخآلا  عم  ىوتحملا  نم  عونلا  كلذ  ةكراشم   . تایلكلا لوبق 

شیعلاو لكألا 
. لضفأ ةقيرطب  میلعتلاو 

ةلیلقلا رھشألا  ىدم  ىلع  ًاینورتكلإ  كیلإ  لسرأ  يذلا  ىوتحملا  يف  رظنا 
سمشلا يقاو  عاونأ  نع  تالاقم   . ةھباشم ًاطامنأ  ىرتسو  ةیضاملا 

ريراقت اھتمیق  يتلا  ةيراجتلا 
ةسرامم نم  عيرسلا  يفاعتلل  حئاصن  وأ   ، لضفألا اھنأ  ىلع  نیكلھتسملا 
نیطقیلا ةرمث  تحنل  ةعئار  تامیمصتل  تاحارتقا  وأ   ، ةیضايرلا نيرامتلا 

. نيولاھلا دیع  لولحب 
. ةكراشملل ةحیصن  ةیلمعلا  ةحیصنلا   . ةعفان ءایشألا  هذھ  لك 

ىوتحملا ضعب  نأ  ببس  يف  ریكفتلاب  مامتھالا  قحتست  طاقن  ةدع  كانھ 
. ال تامولعملا عمجت  فیك  يھ  ىلوألا   . ربكأ لكشب  هتكراشم  متت  دیفملا 

اًديرب دراج  ناف  لسرت 
نورشعو ةسمخ  اھب  ةطبارتم  ریغ  تاحفص  عبرأ  نم  ًانوكم  ًاینورتكلإ 
ةظحالم لسرت  نكل   . اًفلتخم اًعوضوم  نیسمخ  نع  هب  حصني  ًاطبار 

اھب  ، ةدحاو ةقرو  نم  ةریصق 
ام ةيؤر  لھسلا  نم   . اھتحت ةیسیئر  طباور  ةعبرأ  وأ  ةثالثو  ةیسیئر  ةلاقم 

ةطاسبب كنكمي   ، ديزملا فرعت  نأ  تدرأ  اذإو   ، ةیسیئرلا طاقنلا  يھ 
. طباورلا ىلع  طغضلا 

عقاوملاو زميات  كرويوین  يف  ًایسوریف  ةرشتنملا  تالاقملا  نم  ديدعلا 
. نزولا نادقفل  قرط  سمخ   . ةھباشم ةبیكرت  اھل  ىرخألا  ةینورتكلإلا 

ماعلا يف  ةدعاوملل  حئاصن  رشع 
، ةلاقبلا رجتم  يف  عفدلا  روباط  يف  رظتنت  امدنع  ةمداقلا  ةرملا   . ديدجلا

مئاوق  . اھقیبطت متي  ةركفلا  سفن  ىرتسو  تالجملا  ىلع  ةرظن  ِقلأ 
عوضوم ىلع  زكرت  ةریصق 

. يسیئر
نم نيرفاسملل  اًدیفم  نوفيآ  قیبطت  جتني  لیمجت  تارضحتسمل  عنصم 
، يلحملا سقطلا  نع  تامولعم  مدقي  هنأ  ىلإ  ةفاضإلاب   . لامعألا لجأ 

حئاصن مدقي  اًضيأ  وھف 
ةبوطرلا رثؤت   . كلت ةیلحملا  سقطلا  لاوحأل  اھب  ىصوم  ةرشبلاب  ةيانعلل 

قیبطتلا كربخي  كلذل   ، كترشبو كرعش  ىلع  ءاوھلا  ةیعونو  رطملاو 
ةحیحصلا ةقيرطلاب 

لب  ، ةعفان طقف  تسیل  ةیلعف  ةمیق  تاذ  يتلا  تامولعملا   . اھب بیجتستل 
. لاجملا اذھ  يف  اھتربخو  ةكرشلا  ةفرعم  اًضيأ  حضوت 

عسوأ روھمج  تامولعملا  وأ  صصقلا  ضعب   . روھمجلا وھ  يناثلا  حاتفملا 



صاخشألا نم  ديزم   ، لقألا ىلع  ةدحتملا  تايالولا  يف   . ىرخأ نم 
نیفرتحملل مدقلا  ةرك  نوعباتي 

نم ديزم  كيدل  حجرألا  ىلع   ، لثملابو  . ءاملا ةرك  يعباتم  نم  رثكأ 
معاطملا نوبحي  نيذلا  نم  رثكأ  ةیكيرمألا  معاطملا  نوبحي  ءاقدصألا 

. ةیبویثإلا
، هتكراشم متتل  ةضرع  رثكأ  عسوأ  روھمج  هل  يذلا  ىوتحملا  نأ  نظت  دق 
؛ ءاملا ةرك  نع  ةمولعم  نم  رثكأ  كراشت  اھنأ  دب  مدقلا ال  ةرك  نع  ةمولعم 

معطم نع  يأر 
يف  . ديدج يبویثإ  معطم  نع  يأر  نم  رثكأ  ررمي  هنأ  دب  ديدج ال  يكيرمأ 
، ةلاقملا مھوكراشي  نأ  نكمي  ریثكب  رثكأ  ءاقدصأ  سانلا  ىدل   ، ةياھنلا

ةياھن يف  اھنأ  دب  كلذل ال 
؟ كلذك سیلأ   ، ًالامجإ سانلا  نم  ديزمل  لصتس  فاطملا 

سانلا نأل  طقف  يھ  ضارتفالا  اذھ  يف  ةلكشملا   ، كلذ نم  مغرلا  ىلع 
يف  . نولعفیس مھنأ  ينعي  رثكأ ال  صاخشأ  ةكراشم  نوعیطتسي 

قیضأ ىوتحمل  نكمي   ، ةقیقحلا
وأ قيدصب  سانلا  ركذي  هنأل  هتكراشم  متتل  ةضرع  رثكأ  نوكي  نأ  لعفلاب 

اھريرمتل نوعوفدم  مھنأب  نورعشي  مھلعجي  ام  نیعم  ةرسألا  يف  درف 
كيدل نوكي  دق   . مھیلإ

ریثكلا نأل  نكل   . مدقلا ةرك  وأ  يكيرمألا  ماعطلا  نوبحي  ءاقدصألا  نم  ریثك 
دحاو صخش  كانھ  سیل   ، ءایشألا نم  عونلا  اذھب  نومتھم  سانلا  نم 

كنھذ ىلإ  ردابتي 
قيدص كل  نوكي  دق   ، ضیقنلا ىلعو   . ةلص اذ  ىوتحم  لباقت  امدنع  ةوقب 

نع ةلاقم  تأرق  اذإ  نكل   ، ءاملا ةرك  وأ  ةیبویثإلا  معاطملاب  متھي  طقف  دحاو 
نیعوضوملا الك 

، هل درفتم  لكشب  ةیلاثم  ودبت  اھنألو   . روفلا ىلع  كقيدص  يف  ركفتس 
. ةلاقملا هكراشت  نأ  كیلع  بجي  كنأ  رعشتس 

لكشب كراشي  نأ  نكمي  ةعساولا  ةلصلا  اذ  ىوتحملا  نأ  نیح  يف  كلذل 
رشتني دق  حضاو  لكشب  قیضأ  روھمجل  ةلصلا  اذ  ىوتحملا  نأ  الإ   ، ربكأ

. ربكأ لكشب  ًالعف  ًایسوریف 
ةقیقحلا نع  ةركذت 

تسلف  ، تعمس تنك  اذإ   . دحوتلا ببست  تاحاقللا  نأ  تعمس  امبر 
دض میعطتلا  نأب  لوقي  ةیبط  ةديرج  يف  ثحب  رشن  ماع 1998،  يف   . كدحو

فاكنلاو ةبصحلا 
يتلا رابخألا  رشتنت   . لافطألا يف  دحوتلا  ببسي  دق  ةیناملألا  ةبصحلاو 

ام ناعرسو   ، لافطألا صخت  امدنع  اًصوصخ   ، اًعيرس ةحصلاب  ةقالع  اھل 
سانلا نم  ریثك  ناك 



تلق  ، كلذل ةجیتنكو   . تاحاقلل ةلمتحملا  ةیبلسلا  بناوجلا  نع  نوثدحتي 
. لافطألا تامیعطت  تالدعم 

. ًایقیقح دحوتلاو  تاحاقللا  نیب  طبارلا  ناك  اذإ  اًدیج  نوكیس  ناك  كلذ  لك 
. دحوتلا ببست  تاحاقللا  نأ  ىلع  يملع  لیلد  دجوي  . ال  ًایقیقح سیل  هنكل 

ثحبلا نأ  حضتا 
ببسب ودبي  ام  ىلع   ، لیلدلاب بعالت  هفلأ  يذلا  بیبطلا   . ةعدخ يلصألا 
دقف  ، ریطخ ينھم  كولس  ءوسب  نيدأ  نأ  دعبو   ، حلاصملا يف  ضراعت 

نكل  . ةیبطلا هتصخر 
. اھوكراش سانلا  نم  اًریثك  نإف   ، ةئطاخ تناك  تامولعملا  نأ  نم  مغرلاب 
دقل  ، ةبذاك ءایشأ  ةكراشم  سانلا  دصقي  مل   . ةیلعفلا ةمیقلا  وھ  ببسلا 

. نامأ يف  نيرخآلا  لافطأ  نوكي  نأ  اودارأو  اًدیفم  هونظ  اًئیش  طقف  اوعمس 
نم ديدعلا  نكل 

ةكراشم يف  اورمتساو   ، بّذك يلصألا  ريرقتلا  نأ  ربخ  اوعمسي  مل  سانلا 
اھنإ ىتح  اًدج  ةيوق  ةعفان  ءایشأ  ةكراشم  يف  انتبغر   . ةحیحص ریغ  ةياور 

راكفألا لعجت  دق 
. اًئطاخ ىنحنم  ذخأي  ةدعاسملل  عفادلا  ًانایحأ   . حجنت ةبذاكلا 

كرذحي وأ   ، ةزجعم جالع  نع  مھدحأ  كربخي  يتلا  ةمداقلا  ةرملا  يف  كلذل 
كلت نم  ققحتلا  لواح   ، نیعم كولس  وأ  ماعطل  ةیحصلا  رطاخملا  نم 

لكشب ةمولعملا 
لثمب رشتنت  نأ  نكمي  ةبذاكلا  تامولعملا   . اھررمت نأ  لبق  لقتسم 

. ةقیقحلا راشتنا  ةعرس 
ةمیقلا اكیناكیم  شقان  لصفلا  اذھ   . ةدعاسملا لوح  رودت  ةیلعفلا  ةمیقلا 

اذھ سانلا  كراشي  اذامل  ركذتن  نأ  مھملا  نم  نكل   ، ضورعلا ایجولوكیسو 
تامولعملا نم  عونلا 

لذبن نحن   . ضعبلا مھضعب  ةدعاسم  سانلا  بحي   . لوألا ماقملا  يف 
يتلا نيرخآلل  تامولعملا  لاسرإ  وأ  ةحیصنلا  ءادسإل  اندھج  ىراصق 

. ًالاح لضفأ  مھلعجتس 
الو باوص  ىلع  اننأ  نظن  نحن   . ًاینانأ نوكي  دق  اذھ  نم  ضعب   ، دیكأتلاب

لك سیل  نكل   . نيرخآلا صاخشألا  ةایح  يف  انولدب  ءالدإلا  ىوس  عیطتسن 
. انلوح رودي  كلذ 

ديرنو نيرخآلاب  متھن  نحن   . سانلا يف  نماكلا  ریخلا   ، راثيإلا نع  اًضيأ  رمألا 
. لضفأ مھتایح  لعجن  نأ 

ةیلعفلا ةمیقلا  نوكت  دق   ، ىودعلا ةیلباقل  ةتسلا  ئدابملا  نیب  نم 
. قیبطتلا يف  لھسألا 

نكل  ، ةیعامتجالا ةلمعلا  نم  ریثك  لعفلاب  اھيدل  راكفألاو  تاجتنملا  ضعب 
. عادبإلاو ةقاطلا  ضعب  رمألا  بلطتي  طالخ  نع  ويدیف  يف  اھیلع  ينبتل 



عنصت فیك  فاشتكا 
داجيإ نكل   . ةفطاعلا ةراثإ  لثم   ، دھجلا ضعب  اًضيأ  بلطتي  تازفحملا 

كانھ اھلیخت  نكمي  ةركف  وأ  جتنم  لك  ًابيرقت   . ًابعص سیل  ةیلعفلا  ةمیقلا 
امإ  . اھنع دیفم  ءيش 

رفوت وأ   ، ةحصلا نسحت  وأ   ، دعسأ مھلعجت  وأ   ، سانلل لاومألا  رفوت  اھنأ 
يف ریكفتلا  كلذل   . اھمادختسا كنكمي  رابخأ  ءایشألا  هذھ  لك   ، تقولا مھل 

سانلا نأ  ببس 
زییمت ىلع  ةردق  انیطعي  لوألا  ماقملا  يف  انتركف  وأ  انجتنمل  بذجنت 

. ةینمضلا ةیلعفلا  ةمیقلا 
عقاوملاو ةدیجلا  معاطملا  نم  ریثكلا  كانھ   . ةيادبلا وھ  بعصألا  ءزجلا 

جاتحن  . رھظت انتركف  وأ  انجتنم  لعجن  نأ  جاتحن  كلذل   ، ةعفانلا ةینورتكلإلا 
ءوضلا طیلست  ىلإ 

نأ جاتحن   ، دراج ناف  لثم   . ةئاملا ةدعاق  مادختساو  ةعئارلا  ةمیقلا  ىلع 
. انتركف نوكراشي  امنیب  انع  سانلا  ملعي  ىتح  انتربخو  انتفرعم  عمجن 

اذامل حضون  نأ  جاتحن 
رابخأ  . انع ةملكلا  اورشني  نأ  بجي  سانلا  نإ  ىتح  ةعفان  انتركف  وأ  انجتنم 

. اھمادختسا كنكمي 



صصقلا . 6
اًقبط  . قفألا يف  حولت  ةياھن  نود   ، لاوط تاونس  رشعل  برحلا  تمدتحا 

. ةدئافلا ميدع  راصحلا  ءاھنإل  ةركام  ةطخ  عضو  سویسيدوأ   ، ةروطسألل
ًاناصح قيرغإلا  ىنب 

مھشیج يقاب  رحبأ  ذئدعبو   . هیف مھیبراحم  لضفأ  اوفخأو  اًقالمع  ًایبشخ 
ىلع مھءارو  مخضلا  ناصحلا  اوكرتو  مھنطول  ةدوعلا  نيرھاظتم   ، اًدیعب

. ئطاشلا
. مھرصنل زمرك  ةداورط  لخاد  ىلإ  هورجو  ناصحلا  نويداورطلا  دجو 

بشخ تاركب  لاجرلا  تارشع  عضوو  شحولا  قنع  لوح  ًالابح  اوطبر 
مسجلا لفسأ  ةمخض 

ةباوبلا لازنإ  ىلع  نورخآلا  لمع   . ئطاشلا نم  ءطبب  هوبحسیل  يبشخلا 
. ةنيدملا راوسأ  لخاد  ةلئاھلا  ةتوحنملا  بحس  متي  ىتح 

يذلا لاتقلا  ةياھنب  نويداورطلا  لفتحا   ، لخادلاب لاثمتلا  حبصأ  نأ  درجمب 
تابورشملا اوجرخأو   ، ءارضخلا تاتابنلاب  دباعملا  اونيز   . دوقعل رمتسا 

اًجاھتبا اوصقرو 
. مھتنحم ةياھنب 

زفق  ، ةوفغ يف  ةیعاو  ریغ  دقرت  ةنيدملا  تناك  امنیب   ، ةلیللا كلت  نكل 
اوحتفو  ، سارحلا اوسرخأو   ، ضرألا ىلإ  اوقلزنا   . مھئبخم نم  قيرغإلا 

رحبأ  . ةمخضلا ةنيدملا  تاباوب 
، مھیلإ اومضنا  ام  ناعرسو  مالظلا  راتس  تحت  اًدئاع  قيرغإلا  شیج  يقاب 

تاونسل ةدئاف  نود  اھومجاھ  يتلا  تاباوبلا  سفن  نم  اولخد  ةلوھسبو 
. ةديدع

لامتحا عطتست  مل  اھنكل   ، كراعملا نم  دقعل  فقت  نأ  ةنيدملا  تعاطتسا 
برح اوھنأو   ، ةنيدملا قيرغإلا  رمد   ، اولخد نأ  درجمب   . لخادلا نم  ةمجھ 

وحن ىلع  ةداورط 
. مساح

نأ نوخرؤملاو  ءاملعلا  ردقي   . نینسلا فالآل  تلقتنا  ةداورط  ناصح  ةصق 
الإ ةصقلا  بتكت  مل  نكل   ، دالیملا لبق  ةنس 1170  يلاوح  تثدح  ةكرعملا 

نورقل  . ةدع نینس  دعب 
ةانغم وأ  ةقوطنم   ، ةیمحلم ةدیصق  ةئیھ  ىلع  ًایھفش  ةصقلا  تلقتنا 

. ىقیسوملا ماغنأ  ىلع 
ةئیلم يھف   . مايألا هذھ  يف  عقاولا  نويزفیلت  جمانرب  اھنأك  ةصقلا  أرقت 

ةیجوزلا ةنایخلاو  يصخشلا  رأثلا  اھنیب  نم  تافاطعنالاو  تالوحتلاب 
جيزم لالخ  نم   . ردغلاو



. عمتسملا مامتھا  بذجت   ، ةكرحلاو ةیسنامورلاو  اماردلا  نم  يوق 
قيرغإلا نم  رذحا  : " ةینمض ةلاسر  اًضيأ  لمحت  ةداورط  ناصح  ةصق  نكل 

ول ىتح   ، اًقلطم كئادعأ  يف  قثت  ال   " نوكیس معأ  ليوأتب  ايادھلا ." يلماح 
يف نيدودو ." اودب 

ام تقو  طبضلاب  ةصاخ  ةروصب  اًرذح  نوكت  نأ  كیلع  بجي  ةقیقحلا 
درجم نم  رثكأ  ةداورط  ناصح  ةصق  كلذل   . تاردابملا كلت  لثم  نوعنصي 

اًضيأ يھف   . ةیلسم ةصق 
. اًمھم اًسرد  انملعت 

، اًسرد سانلا  اوملعي  نأ  ةطاسبب  لیجریفو  سوریموھ  دارأ  اذإ   ، كلذ عم 
لوخدلا مھناكمإب  ناك  امأ  ؟  ةءافك رثكأ  لكشب  كلذ  لعف  مھناكمإب  ناك  امأ 

عوضوملا يف 
نم تایبألا  تائم  نم  ةنوكم  ةیمحلم  ةدیصق  ةباتك  نم  ًالدب  ةرشابم 

؟ رعشلا
حجرألا ال. ىلع  ؟  ریثأتلا سفن  سردلل  نوكیس  لھ  نكل   . عبطلاب
مھتصق نأ  لئاوألا  باتكلا  كئلوأ  نمض   ، ةصق ةئیھ  يف  سردلا  فیلغتب 
تاملك تناك  ام  اذإ  نم  رثكأ  صالخإب  قدصتس  امبر  اھنإ  ىتح  لقنتس - 

ةقوطنم سردلا 
. تامولعملا ةیحان  نم  ركفت  سانلا ال  نأ  ببسب  اذھ   . حوضوبو ةطاسبب 
، اھسفن ةصقلا  ىلع  سانلا  زكري  امنیب  نكل   . تاياورلا ةیحان  نم  ركفت  لب 

تامولعملا قحلت 
. بكرلاب

نفسلا امك  صصق 
ةنس يقيرغإ  نطاوم  كنأ  لیخت   . ةیلستلل يلصألا  لكشلا  يھ  صصقلا 

ةسداسلا رابخأ  وأ  يضاير  زكرم  الو   . تنرتنإ كانھ  نكي  مل   . دالیملا لبق   1000
كانھ سیل   . ًءاسم

لوصحلا ةقيرط  يھ  صصقلا   ، ةیلست تدرأ  اذإ  كلذل   . دئارج وأ  ويدار 
ىرخألا تاياكحلاو  ةسيدوألاو  ةداورط  ناصح  ةصق  تناك   . اھیلع

. رصعلا ةیلست  يھ  ةروھشملا 
اوعمسیل  ، جردم حرسم  يف  نوسلجي  وأ   ، رانلا لوح  نوعمجتي  سانلا  ناك 

. اًراركتو اًرارم  ىورت  ةیمحلملا  تاياورلا  هذھ 
. ةیساسألا قئاقحلا  نم  هابتنالا  ىلع  اًذاوحتسا  رثكأ  اھتعیبطب  تاياورلا 

ىتح نوقبیسف   ، اًركبم سانلا  بذجنا  اذإ   . ةياھنو طسوو  ةيادب  اھل 
عمست امدنع   . ةمتاخلا

اذإ ام  فشتكت  نأ  ديرت   ، ةملك لكب  قلعتت  ةدیج  ةياكح  نوكحي  سانلا 
. تاونس عست  يذ  لفط  خارصب  ءيلم  لزنمب  اولعف  اذام  وأ  ةرئاطلا  مھتتاف 

راسم يف  تأدب  تنأ 



. كھابتنا ىلع  اولصح  دقف   ، كلذ متي  ىتح   . يھتني فیك  فرعت  نأ  ديرتو 
. ٍقاب صصقلا  ةياورل  انلیم  نكل   ، ةیلستلا تارایخ  نم  فالآلا  كانھ  مویلا 

هایملا تادربم  نآلا   - ركسعملا رانب  روھشم  وھ  ام  لوح  ًايوس  عمتجن  نحن 
جورخ ةلیل  وأ 

يتلا ءایشألا  نعو  انسفنأ  نع  ؛  اًصصق يكحنو  - بابشلا وأ  تایتفلل 
. مھفرعن نيرخآ  صاخشأ  نعو  انئاقدصأ  نع  ؛  اًرخؤم انل  تثدح 
ةياعدلا اھب  نوكراشي  يتلا  بابسألا  سفنل  صصقلا  سانلا  يكحي 

سانلا يكحي   . ةیعامتجالا ةلمعلا  لوح  رودت  تاياورلا  ضعب   . ةیھفشلا
ةنیباك مھلوخد  ةصق 

نودبي مھلعجت  اھنأل  لیت  تنود  زیلب  تابورشملا  لحم  اولخدیل  نوفیلت 
(. ةیلاعلا ةراثإلا   ) ةفطاعب ةعوفدم  ىرخأ  صصق   . رومألاب نیفراعو  نیعئار 

ةصق سانلا  يكحي 
وأ اًماخر  عطقي  نأ  نكمي  ًاطالخ  نأ  نم  نوشھدنم  مھنأل  ؟ " نحطیس لھ  "

فیك ةصق  سانلا  كراشي   . اًرود بعلت  اًضيأ  ةیلعفلا  ةمیقلا   . نوفيآ زاھج 
مھناریج بالك  نأ 

نأ نوديري  مھنأل   ، غضملا بعل  نم  نیعم  عون  لكأ  دعب  ضرملا  اھباصأ 
. ریصملا سفن  كبلك  بنجتي 

ىتح تاياكح  نوركتبي  مھنأ  ةجردل  اًدج  صصقلا  درس  ىلع  سانلا  داتعا 
ىلع ءارآلا  لاثملا  لیبس  ىلع  ذخ   . كلذ ىلإ  ةجاح  يف  نونوكي  امدنع ال 

ضرتفملا نم   . تنرتنإلا
اذإ امو  ةثيدح  ةیمقر  اریماك  ءالب  ةیفیك   . جتنملا تافصاوم  لوح  نوكت  اھنأ 

يتامولعملا ىوتحملا  كلذ  نكل   . ةكرشلا يعدت  امك  اًدیج  ریبكتلا  ناك 
هب يھتني  همظعم  يف 

. درسلا ةیفلخ  يف  اًنمضم  ةداع  فاطملا 
ينزيد ملاع  ىلإ  ىلوألا  انتلحر  ططخن  انك  كلذل  ماوعأ  ةینامث  ينبا  مت 
ةبرجتلا طاقتلال  ةیمقر  اریماك  ىلإ  ةجاح  يف  انك   . يضاملا ویلوي  يف 

ًءانب اریماكلا  هذھ  انيرتشا  كلذل 
ةقیقد روص  طاقتلا  انعطتسا   . اًمیظع ناك  ریبكتلا   . يقيدص ةیصوت  ىلع 

. اًدج ةدیعب  ةفاسم  نم  ىتح  اليردنس  ةعلقل 
ىتح كلذ  لعفن  اننأ  ةجردل  صصقلا  يكح  ىلع  اًدج  نوداتعم  نحن 

. ضرغلاب يفي  طیسب  يأر  وأ  مییقت  نوكي  امدنع 
، عبطلاب  . هیلع ودبت  امم  رثكأ  صصقلا   ، هتاذ ةداورط  ناصح  لثم  اًمامت 

بذجت - ةیحطسلا ةكبحلا  اھیمسن  نأ  نكمي   - ةصقلل ةیجراخلا  ةرشقلا 
لغشتو كھابتنا 

ًایفخم اًئیش  دجتس  ةداعو   ، يجراخلا ءيشلا  اذھ  فشكا  نكل   . كمامتھا
ام ةداع  نییئانثتسالا  لاطبألاو  نیسوحنملا  قاشعلا  تحت   . لخادلاب



متي رخآ  ءيش  كانھ  نوكي 
. هلقن

ذخ  . ةیفاص ةلاسر  وأ  ةمولعم   . ىزغم وأ  اًسرد   . ءایشأ لمحت  صصقلا 
ةثالث ةریغصلا ." ةثالثلا  تاناویحلا   " ةروھشملا ةصقلا  لاثملا  لیبس  ىلع 

لزنملا نورداغي  ةوخإ 
ينبي ةعرسب  لوألا  ریغصلا  ناویحلا   . مھتورث ىلع  لوصحلل  ملاعلا  بوص 
هلزنم دیشي  امھالك   . يصعلا مدختسي  يناثلا  ناویحلا   . شقلا نم  هلزنم 

ام عرسأب  رخآلا  عم 
ثلاثلا ناویحلا  نكل   . مویلا يقاب  بعللاو  عكستلا  نم  انكمتي  يكل  نكمي 

، بوطلا نم  هلزنم  ةيانعب  ينبیل  دھجلاو  تقولا  ذخأ   . ًاطابضنا رثكأ  ناك 
هاوخأ امنیب  ىتح 

. هلوح نم  ناعتمتسي 
لزنم ىلإ  بھذي   . هلكأي ءيش  نع  اًثحب  ريرش  ریبك  بئذ  يتأي   ، ةلیل تاذ 
يناویح : " راغصلا نم  اًدج  ةبوبحملا  تاملكلا  كلت  لوقيو  لوألا  ريزنخلا 

يناویح  ، ریغصلا
يف بئذلا  خفني  ناویحلا ال،  لوقي  امدنع  نكل  لخدأ ." ينعد   ، ریغصلا
امدنع نكل   . يصعلاب ينبملا  لزنملا  عم  لثملا  لعفي   . همدھیف لزنملا 

عم ءيشلا  سفن  بئذلا  برجي 
نكل ال ًابضغ  بئذلا  طیشتسي   . اًعفن يدجي  ، ال  ثلاثلا ناویحلا  لزنم 

. بوط نم  عونصم  هنأل  ثلاثلا  ناویحلا  لزنم  ریمدت  نم  نكمتي 
ءيش لمع  يف  تقولا  ذخ   . هرامث يتؤي  دھجلا   . ةصقلا ىزغم  وھ  اذھو 
دجتس نكل   ، ةرشابم ةعتملا  سفن  ىلع  لصحت  دق ال   . ةحیحص ةقيرطب 

يف قحتسي  رمألا  نأ 
. ةياھنلا

تافارخلاو ةیلایخلا  تاياكحلا  فالآ  يف  اًضيأ  ةنمضم  قالخألا  وأ  سوردلا 
نم رذحت  بئذلا " نم  ًابذك  ثاغتسا  يذلا  يبصلا   " . ةیبعشلا ریطاسألاو 

. بذكلا راطخأ 
لمحت  . اھرامث يتؤت  ىنسحلاب  سانلا  ةلماعم  نأ  نیبت  اليردنس " "

ةوقلا  ، تاقالعلاو ةیصخشلا  نع  ةمیق  اًسورد  ریبسكش  تایحرسم 
كلت  . برحلاو بحلا   ، نونجلاو

. ةیمیلعت كلذ  عم  اھنكل   ، ةبكرم سوردلا 
تامولعم لمحت  موي  لك  ضعبلا  انضعبل  اھیكحن  يتلا  ةيداعلا  صصقلا 

. اًضيأ
زدنال نم  يمع  نبا  هارتشا  يذلا  فطعملا  ةصق  لاثملا  لیبس  ىلع  ذخ 
عضب ذنم  يقرشلا  لحاسلا  ىلإ  اینروفیلاك  نم  لقتنا  دقل  . Land’s End دنإ

لجأ نمو   ، تاونس



ىرتشاو رخافلا  رجتملا  مسق  ىلإ  بھذ  لوألا  يقیقحلا  هئاتشل  زیھجتلا 
عابرأ ةثالث  فوص  فطاعم  ةلیكشت  نم  اًدحاو  فطعملا  ناك   . اًفيرظ اًفطعم 

اھيدتري يتلا  لوطلا 
رعشو  ، اًزاتمم نوللا  ناكو   ، اًدج ًابسانم  ناك   . مھتالدب قوف  ةداع  لاجرلا 

. قینأ يزیلجنإ  لجر  هنأ  يمع  نبا 
امدنع اًزاتمم  ناك   . يفكي امب  اًئفاد  نكي  مل   . ةدحاو ةلكشم  كانھ  تناك 

نأ درجمب  نكل   ، ةجرد نیعبرأ  وأ  نیسمخ  جراخلا  يف  ةرارحلا  ةجرد  نوكت 
ةجرد ضفخنت 

نبا ماظع  ىلإ  فطعملا  لالخ  نم  دربلا  برستي  نیثالثلا  ىلإ  ةرارحلا 
. يمع

هقيرط يف  موي  لك  دمجتلا  نكل  دیج  رھظمب  روھظلا  نم  دحاو  ءاتش  دعب 
هنإ ىتح   . يقیقح ءاتش  فطعم  ءارشل  تقولا  ناح  هنأ  ررق   ، لمعلا ىلإ 

قيرطلا عطقي  نأ  ررق 
كلعجت يتلا  ةزوإلا  هبشت  يتلا  فطاعملا  نم  اًدحاو  يرتشيو  ةياھنلل 

يف راشتنالا  عساو  فطاعملا  نم  اًعون  ؛  مون ةبیقح  يدترت  كنأكو  ودبت 
طسوألا برغلا  يفو  قرشلا 

اًضورع دجوو   ، تنرتنإلا حفصت  كلذل   . اینروفیلاك يف  اًقلطم  ىري  نكل ال 
ةرارحلا تاجردل  اًفنصم  رفاسم  فطعم  ىرتشاو   ، دنإ زدنال  يف  ةعئار 

. تياھنرھف نیثالثلا  تحت 
. يقرشلا لحاسلا  ءاتش  دربأ  ىتح  لمحتل  يفكي  امب  اًئفاد 

نكل  . زاتمم لكشب  اًئفاد  ناك  لعفلابو   ، قحب فطعملا  يمع  نبا  بحأ 
ةناطبلا ةلابق  نم  هقزم   . فطعملا باحس  رسك  مسوملا  فصتنم  يف 

هوتل  . ًءاتسم ناك   . ةرشابم
؟ هحیلصت نمث  مك   . لعفلاب عطقم  نآلاو  رھشأ  ةدع  ذنم  فطعملا  ىرتشا 

؟ حالصإلا نم  هراضحإل  راظتنالا  هیلع  تقولا  نم  مكو 
. ءاتش فطعم  نود  لوجتلل  يلاثم  ریغ  اًتقو   ، رياني فصتنم  تقولا  ناك 
نم ذخأیس  مكو   ، هحالصإ ينفلكیس  مك  لأس   . دنإ زدنالب  لصتا  كلذل 

؟ هحالصإل تقولا 
ةمدخ صاخشأ  نم  هیلع  داتعا  يذلا  درابلا  درلل  اًدعتسم  يمع  نبا  ناك 

ةمدخ صاخشأ  لوقي   . لیمعلا ةلكشم  اھنأ  اًمئاد  رمألا  ودبي   . ءالمعلا
نحن  ، ةداع ءالمعلا 

فسألل نكل   ، لمعت ةمدخلا ال  نأ  وأ  لطعت  جتنملا  نأ  عامسل  اًدج  نوفسآ 
ىدعتي ءيش  لمع  تلواح  كنأ  وأ  نامضلا  جراخ  وھف   . انأطخ سیل  اذھ 

مادختسالا
وأ جتنملا  رعس  فعض  لباقم  هحالصإل  ءادعس  نوكنس  اننكل   . يعیبطلا
ىقبتو لمعلا  نم  ةزاجإ  ذخأت  نأ  طرشب  طقف   . هنم ققحتیل  اًصخش  لسرن 



ثالث ةدمل  لزنملا  يف 
هبتك يذلا  صنلا  ةبسانملابو   ، هآ امبرو ال.  اھلالخ  يتأن  امبر  تاعاس 

. لیمعك كردقن  اًقح  اننأ  كربخن  نأب  انركذي  ةيراجتلا  ةمالعلا  يراشتسا 
. ًایلك اًفلتخم  اًئیش  تلاق  دنإ  زدنال  ءالمع  ةمدخ  ةفظوم   ، هتشھدل نكل 
لأس ديربلا ." يف  اًديدج  اًفطعم  طقف  كل  لسرن  فوس  ". " ؟ حالصإ  " تلأس

ةیبصعب يمع  نبا 
ديربلا يف  كل  هلسرن  فوس   ، ًاناجم  " تباجأ ؟ ." كلذ ينفلكیس  مك  "
جورخلل ءاتشلا  اذھ  اًدج  دراب  وجلا   . ًاليوط اًتقو  رظتنت  ىتح ال  عيرسلا 

". عوطقم فطعمب 
كلذ عمسن  ًابيرقت ال  واو ! ؟  جتنملا عطق  اذإ  ةرشابم  لسري  يناجم  ليدب 

ءالمع ةمدخ  أطخ ." ىلع  اًمئاد  لیمعلا   " رصع يفو   ، مايألا هذھ  اًدبأ 
امك ءالمع  ةمدخ   . ةزیمم

نأ رمألا  بجوت  هنإ  ىتح  اًدج  اًرثأتم  يمع  نبا  ناك   . نوكت نأ  بجي 
. ثدح اذام  ينربخي 

اًضيأ كانھ  صحفتت  امدنع  نكل   ، ةفیطل ةصقل  حلصت  يمع  نبا  ةبرجت 
فطاعملا ( 1 : ) ةياكحلا يف  ةأبخم  ةعفانلا  تامولعملا  نم  ةمخض  ةیمك 

، ةمیظع ودبت  ةفیفخلا 
(2  ) . صراقلا يقرشلا  لحاسلا  ءاتشل  يفكي  امب  ةئفاد  تسیل  اھنكل 

ءارشلاب ةريدج  اھنكل   ، ءایمومك ودبت  كلعجت  شيرلاب  ةنطبملا  فطاعملا 
(4  ) . اًدج ةئفاد  ءاتش  فطاعم  عنصت  دنإ  زدنال  ( 3  ) . اًئفاد ىقبت  نأ  تدرأ  اذإ 

. دنإ زدنال  هحلصتس   ، ءيش دسف  اذإ  ( 5  ) . ةشھدم ءالمع  ةمدخ  اًضيأ  اھيدل 
ةفرعملا تارذش  نم  ةنفح  ىوس  تسیل  هذھ 
. ةطیسب ةعداخ  ةصق  يف  ةجوسنملا 

فیك  . انل سانلا  اھربخي  يتلا  صصقلا  مظعم  ىلع  رمألا  سفن  قبطني 
عزن فاجلا  سبالملا  فظنم  عاطتسا  فیك  وأ  يرورملا  ماحدزالا  انبنجت 

انصیمق ىلع  نم  تيزلا  عقب 
تامولعم ىلع  يوتحت  صصقلا  هذھ   . ديدجلاك ودبي  هلعجو  ضیبألا 

سبالم فظنم   ، اًقلغم عيرسلا  قيرطلا  ناك  اذإ  هذخأت  دیج  قيرط  ةعفان :
عزن تدرأ  اذإ  میظع 

. ةبعص عقب 
لقن ىلع  دعاست  تالماح   ، نفسلا ةباثمب  نوكت  نأ  نكمي  صصقلا  نذإ 

. نيرخآلل تامولعملا 
صصقلا لالخ  نم  ملعتلا 

. ملاعلا مھف  ىلع  اندعاسي  يذلا  يفاقثلا  ملعتلل  مھم  ردصم  صصقلا 
ریياعملا وأ  دعاوقلا  نع  نوكي  نأ  نكمي  ملعتلا  اذھ   ، ٍلاع ىوتسم  يف 

فیك  . عمتجم وأ  ةعومجمل 



؟ ًایقالخأ اًصخش  نوكت  نأ  ينعي  اذام  ؟  دیجلا فظوملا  فرصتي  نأ  يغبني 
بلطي نل  يذلا  دیجلا  يكیناكیملا  نم  رثكأ : يساسأ  ىوتسم  ىلع  وأ 

؟ ىلعأ اًرعس 
سانلا اھب  لصحي  نأ  نكمي  يتلا  ىرخألا  قرطلا  يف  ركف   ، صصقلا ءارو 
ةفلكم نوكتس  اھنكل   ، حلفت دق  أطخلاو  ةبرجتلا   . تامولعملا هذھ  ىلع 

. تقولا ردھتو  ةياغلل 
رشع ينثا  ىلإ  كترایس  ذخأ  نیمأ  يكیناكیم  ىلع  روثعلا  بلطت  ول  لیخت 
كلذ نوكیس   . اھنم لك  يف  ءيش  حالصإو  ةنيدملا  لوح  اًفلتخم  ًاناكم 

(. نمثلا ظھابو   ) اًقھرم
كلذ نكل   ، ةرشابملا ةظحالملا  سانلا  مدختسي  نأ  نكمي   ، كلذ نم  ًالدب 

تالحملا لك  يف  نییكیناكیملل  برقتلا  كیلع  بجوتیس   . بعص اًضيأ 
نأ مھعانقإو  ةفلتخملا 

حاجن ىدم  نمخ   . نمث نم  اوبلط  مك  كوربخيو  هولعف  ام  دھاشت  كوعدي 
. كلذ

نكل  . تانالعإلا نم  مھتامولعم  ىلع  سانلا  لصحي  نأ  نكمي   ، اًریخأ
تالواحم نم  باترت  ماع  لكشبو   ، اھب اًقوثوم  اًمود  تسیل  تانالعإلا 

تانالعإلا مظعم   . عانقإلا
نكل  . دیج لمعب  موقتو  ةدیج  اًراعسأ  مھيدل  نأب  لوقتس  نییكیناكیملا  نع 

. دكأتلا بعصلا  نم   ، ًالعف ققحتلا  نود 
سانلل ةلھسو  ةعيرس  ةقيرط  مدقت  يھف   . ةلكشملا كلت  لحت  صصقلا 

ةدیج ةدحاو  ةصق   . ةباذجو ةیح  ةقيرطب  ةفرعملا  نم  ریثك  ىلع  لوصحلل 
يذلا يكیناكیملا  نع 

نم تاونسو  تاظحالملا  تارشع  ةمیق  اھل  ةفلكت  نود  ةلكشملا  حلصأ 
تامولعملا سانلا  يطعتو  ءانعلاو  تقولا  صصقلا  رفوت   . أطخلاو ةبرجتلا 

اھنوجاتحي يتلا 
. اھركذت لھس  ةقيرطب 

يأ كانھ  سیل   . سایقلاب لیلدلا  ميدقتك  صصقلا  يف  ریكفتلا  عیطتست 
ىلع لصحأس   ، دنإ زدنال  نم  اًئیش  تيرتشا  اذإ  يننأ  نم  دكأتلل  ةقيرط 

ءالمعلا ةمدخ  سفن 
تثدح اھنأ  ةدرجملا  ةقیقحلا  نكل   . يمع نبا  اھاقلت  يتلا  ةعئارلا 

اذھ نأ  ام  دح  ىلإ  ةریبك  ةصرف  كانھ  نأ  رعشأ  ينلعجت  يلثم  صخشل 
. اًضيأ انأ  يعم  ثدحیس 

تاءاعدا ةلداجم  نم  صصقلا  دض  ةلداجملل  ةضرع  لقأ  سانلا  اًضيأ 
، ةعئار ءالمع  ةمدخ  مھيدل  نأب  انوربخي  نأ  نكمي  دنإ  زدنال  ولثمم   . تانالعإلا

انشقان امك  نكل 
. مھقيدصت بعصلا  نم  لعجت  ءيش  عیب  نولواحي  مھنأ  ةقیقح   ، لبق نم 



. ةیصخشلا صصقلا  ةلداجم  بعصألا  نم 
اذام  . نیعم صخشل  ثدح  نیعم  ءيش  عم  فلتخت  نأ  بعصلا  نم   ، ًالوأ

دنإ زدنال  نوكت  نأ  لیحتسم   ، بذكت كنظأ  ال،  : " يمع نبال  مھدحأ  لوقیس 
"؟ فطللا اذھب 

. لیحتسم
انيدل سیل  هنأ  ةجردل  نالفل  ثدح  ام  اماردب  اًدج  نولوغشم  نحن   ، ًایناث
ةجردل ةياورلا  ةعباتم  يف  اًدج  نوبذجنم  نحن   . فلتخنل ةیفرعملا  دراوملا 

ةقاطلا انيدل  سیل  هنأ 
. عنتقنل ریثكب  ةضرع  رثكأ  نحن   ، ةياھنلا يف  كلذل   . لاقي يذلا  نع  لاؤسلل 

معاطم ةلسلس  ضرعت   . ةكرحتم تانالعإك  اودبي  نأ  سانلا  بحي  ال 
نل نكل   . نوھدلا نم  تامارج  ةتس  نم  لقأ  اھب  رئاطش  عبس  ياوباس 

قصبيو هقيدصل  دحأ  بھذي 
جراخ نوكیس  لب   ، ًابيرغ نوكیس  كلذ  نأل  طقف  سیل   . ةمولعملا كلت 

صخشلا ناك  اذإ  ةیلعف  ةمیق  تاذ  ةمولعملا  هذھ   ، عبطلاب  . قایسلا
نكل  ، نزولا نادقف  لواحي 

ىلع سانلا  زفحي  فقوملا  نأ  وأ   ، ثيدحلا روحم  نزولا  نادقف  نوكي  ىتح 
معطم نأ  ةقیقح  كلذل   . رمألا اوریثي  نلف   ، نزولا نادقف  قرط  يف  ریكفتلا 

هيدل ياوباس 
. نایحألا نم  ریثك  يف  راثت  دق ال  نھدلا  ةلیلق  تارایتخالا  نم  ةعومجم 
لكأب ًالطر  لجوف 245  ديراج  دقف   . ديراج ةصق  عم  كلذ  نم  ضیقنلا  ىلع 

ةضايرلا ةسرامم  مدعو  ةئیسلا  لكألا  تاداع   . ياوباس نم  رئاطش 
هنزو دادزي  ديراج  تلعج 

ًءانب هسورد  راتخا  هنأ  ةجردل  اًدج  ًالیقث  ناك   . ةیلكلا يف  ًالطر  حبصیل 425 
نوكیل هل  يفكي  امب  ةریبك  دعاقم  اھب  سردلا  ةعاق  تناك  اذإ  ام  ىلع 

ناك اذإ  امم  ًالدب  اًحاترم 
. ةداملا بحي 

، أوسألا ىلإ  لوحتت  هتحص  نأ  ىلإ  نكسلا  يف  هلیمز  راشأ  نأ  دعب  نكل 
لك لكأ  ياوباس : نم  ًایئاذغ  اًماظن  أدب  كلذل   . اًئیش لعفي  نأ  ديراج  ررق 

راضخ ةریطش  ًابيرقت  موي 
تاصوب تس  اھلوط  يتلا  يمورلا  كيدلا  ةریطشو  ءادغلا  يف  مدق  اھلوط 

ًابيرقت 100 دقف   ، ًایتاذ ضورفملا  ماظنلا  نم  رھشأ  ةثالث  دعب   . ءاشعلا يف 
. لطر

. يئاذغلا هماظن  يف  ديراج  رمتسا   . دحلا كلذ  دنع  فقوتي  مل  نكل 
ساقم ىلإ  ةمخض  ةصوب  نیتس  نم  هلاطنب  ساقم  لزن  ام  ناعرسو 

نیثالثو عبرأ  نم  يعیبط  طسو 
. ياوباس ىلإ  عجري  لضفلاو  نزولا  كلذ  لك  دقف  دقل   . ةصوب



نونوكي امدنع ال  ىتح  اھنوریثي  سانلا  نأ  ةجردل  اًدج  ةیلسم  ديراج  ةصق 
رثكأ ام  نكل   ، لھذم هدقف  يذلا  نزولا  مك   . نزولا نادقف  نع  نوثدحتي 

وھ ةشھدلل  ةراثإ 
لكأب ًالطر  دقفي 245  باش   . ياوباس رئاطش  لكأب  نزولا  دقف  هنأ  ةقیقح 

. سانلا بذجل  يفكي  هدحو  صخلملا  ؟  ةعيرسلا تابجولا 
. ةقباس لوصف  يف  اھنع  انثدحت  يتلا  بابسألا  نم  ديدعلل  ةصقلا  كراشت 

باجعإلاو ةشھدلا  ریثتو   ،( ةیعامتجالا ةلمعلا   ) ةظحالملاب ةريدج  يھف 
مدقتو  ،( ةفطاعلا )

(. ةیلعفلا ةمیقلا   ) ةیحصلا ةعيرسلا  تابجولا  نع  ةدیفم  تامولعم 
لاز ام  نكل   ، ياوباس ةدعاسم  نوديري  مھنأل  ديراج  نع  سانلا  ثدحتي  ال 
، ديراج نع  نوعمتسملا  ملعي   . ةياورلا نم  ءزج  هنأل  دیفتسي  ياوباس 

نوملعي اًضيأ  مھنكل 
ياوباس ماعط  نأ  نیح  يف  ( 1 : ) نأ نوملعتي   . قيرطلا يف  ياوباس  نع 

(2  ) . ةیحصلا تارایخلا  نم  اًددع  لعفلاب  ضرعي  هنأ  الإ   ، ةعيرس تابجو  ودبي 
ةجردل اًدج  ةیحص 

ةفاضإلاب  . نزولا نم  ریثك  ( 3  ) . اھلكأب نزولا  نادقف  عاطتسا  ام  اًصخش  نأ 
ةثالثل ياوباس  ماعط  بلغألا  ىلع  صخش  لكأي  نأ  نكمي  ( 4  ) كلذ ىلإ 

دوعي لازي  الو  رھشأ 
لك نوعمتسملا  ملعتي   . اًدج ذيذل  ماعطلا  نأ  دب  نذإ ال   . ديزملا لجأ  نم 

. ديراج ببسب  ةصقلا  نووري  سانلا  نأ  نم  مغرلاب   ، ياوباس نع  كلذ 
ةرثرث لثم  ودبي  ام  راتس  تحت  رفاست  تامولعم   . صصقلا رحس  وھ  اذھو 

. ةيداع
ةداورط ناصح  ِنبا 

. راكفألاو تاجتنملا  نع  ثيدحلل  ةلھس  ةقيرط  سانلا  يطعت  صصقلا  اًذإ 
دنإ زدنال  ىدل  نوكي  دق   ، نھدلا ةلیلق  رئاطش  ياوباس  ىدل  نوكي  دق 

، ةمیظع ءالمع  ةمدخ 
ةراثإل ببس  ىلإ  سانلا  جاتحي   ، ثيدحلا يف  تازفحملا  جراخ  نكل 

نم اًعون  مدقت  يھف   . ببسلا كلذ  مدقت  ةدیجلا  صصقلاو   . تامولعملا
حمسي يذلا  يسفنلا  ءاطغلا 

. نالعإ هنأك  ودبي  نأ  نود  ةركف  وأ  جتنم  نع  ثيدحلاب  سانلل 
؟ ثدحتت سانلا  لعجل  صصقلا  مادختسا  اننكمي  فیك  نذإ 
اھكراشیس ةلماح  ةياور  انب -  صاخلا  ةداورط  ناصح  ينبن  نأ  جاتحن 
. قيرطلا لاوط  انتركف  وأ  انجتنم  نع  نوثدحتي  امنیب   ، سانلا

دقتعي ناك  كلذل   . طقف دالوألل  ةسردم  يف  أشنو   . تخأ ربياب  میتل  نكي  مل 
لكاشم نھيدل  هتاقيدص  نم  اًریثك  نأ  ام  دح  ىلإ  فخسلا  نم  نأ  اًمئاد 

نك  . لامجلاب ةقلعتم 



حتفأ نھنیعأ  وأ   ، مزاللا نم  رثكأ  ةدورفم  نھروعش  نأ  نم  تاقلق  اًمئاد 
. كلذ لك  ربياب  مھفي  مل   . يفكي امب  ةیفاص  تسیل  نھترشب  وأ   ، مزاللا نم 

هل نيدب  دقل 
. ةیفاك ةجردب  تالیمج 

نأ كردي  ربياب  أدب   ، تایتفلا تارشع  عم  لمع  تالباقم  ءارجإ  دعب  نكل 
ملع ماع  لكشب  مالعإلاو  تانالعإلا  ةعانص   . رمألا يف  مالملا  وھ  مالعإلا 

كانھ نأ  تاباشلا  ءاسنلا 
قارغإلا نم  تاونس  دعبو   . هحالصإ ىلإ  نوجاتحي   . نھیف اًئطاخ  اًئیش 

. اھقيدصت يف  ءاسنلا  تأدب   ، لئاسرلا كلتب 
نأ ؟  ةفيزم تانالعإلا  كلت  نأ  قيدصت  يف  ءاسنلا  دعاسیس  يذلا  ام 

؟ ةقیقحلا سكعت  اھنوضرعي ال  يتلا  روصلا 
جرختل لیمجتلا  قیحاسم  عضت  تقولا  كلذ  يف  هتجوز  تناك  ةلیل  تاذ 
قرافلا ةھجاوم  ىلإ  ةجاح  يف  تایتفلا  نأ  كردأ   . رمألا هرداب  امدنع  هعم 

ودبت فیك   . دعبو لبق 
روصلا نیسحتو  رعشلا  فیفصتو  لیمجتلا  قیحاسم  لبق  تاضراعلا 

. تایلاثم نھلعجیل  بوشوتوفلا  ليدعتو 
. اًریصق اًملیف  ركتبا  كلذل 

ةزھاج اھنأ  لمعلا  مقاطل  اھسأرب  ئموتو  اریماكلا  يف  ينافیتس  قلمحت 
نم ةزیمم  نوكت  اھلعجت  يتلا  ةجردلل  سیل  نكل   ، ةلیمج يھ   . ءدبلل

اھرعش  . ریبك دشح  طسو 
ةفیطل اھترشب   . ًایبسن میقتسمو  رویطلا  شير  هبشت  هتصق   ، نكاد رقشأ 
يأ نوكت  نأ  نكمي  ول  امك  ودبت   . كانھو انھ  بویعلا  ضعب  اھتھوش  نكل 

، كتراج ؛  صخش
. كتنبا  ، كتقيدص

نوموقي لیمجتلا  ونانف   ، دھاشن امنیب   . ةیلمعلا أدبتو   ، عطاس ءوض  ءيضي 
نوعضي  . هافش عملمب  اھیتفش  نوددحيو   ، ةنكاد ينافیتس  نویع  لعجب 

ساسألا ميرك 
. اھشومر نولوطيو  اھیبجاح  نونيزي   . اھيدخ نولت  ةرمحو  اھترشب  ىلع 

. هنوففصيو هنوطشميو  اھرعش  نودعجي 
لمعت حوارم  كانھ   . روصلا تارشع  طقتليو   . هتریماكب روصملا  رھظي  مث 
مستبت بوانتلاب  ينافیتس   . هتعیبطب ثعشتم  هنأك  اھرعش  ودبي  ىتح 

ةقيرطب اریماكلا  ىلإ  رظنتو 
. هبجعت ةروص  ىلع  روصملا  لصحي   ، اًریخأ  . ةریثم

ةروصلا ليدعت  يتأي  اھدعب   . ةيادبلا طقف  وھ  ةیلاثملا  ةروصلا  طاقتلا  نكل 
لوحتلا يف  أدبتو   ، رتویبمكلا ىلإ  ينافیتس  ةروص  لقنت   . بوشوتوفلاب

خفنت  . كینیع مامأ 



ىوس تسیل  ءایشألا  كلت   . اھانیع ربكتو   . لوطتو عفرت  اھتبقرو   . اھیتفش
. ثدحت يتلا  تارییغتلا  تارشع  نم  ةنفح 

، رظنملا اریماكلا  عسوت  امنیب   . ءايزأ ةضراع  ةروص  يف  قدحت  نآلا  تنأ 
قیحاسم ةلمحل  نالعإ  ةحول  ىلع  تعضو  دق  ةروصلا  ىرت  نأ  عیطتست 

ةروصلا ىشالتت   . لیمجت
نأ بجع  ال   " . ضیبأ طخب  ةریغص  تاملك  رھظتو   ، ءادوس ةشاش  ىلإ 

". هوشم لامجلا  نع  انموھفم 
سیلاوكلا ءارو  ًالعف  يرجي  ام  لكل  ةمیظع  ةركذت   . يوق عطقم  كلذ   . واو

. لامجلا ةعانص  يف 
ناصح اًضيأ  يھف   ، میظع ثيدحلل  عوضوم  اھنأ  ىلإ  ةفاضإلاب  نكل 

. فود تاجتنمل  يكذ  ةداورط 
مسر ىلإ  لیمت   ، صاخ لكشب  لامجلا  ةعانصو   ، ماع لكشب  مالعإلا 
رھظت  . تافیحنو تاليوط  اًمئاد  تاضراعلا   . ءاسنلل ةھوشم  ةروص 

ةیلاخ تارشبب  ءاسنلا  تالجملا 
نأ عیطتست  اھتاجتنم  نأ  تانالعإلا  خرصت   . ةیلاثم نانسأبو  بویعلا  نم 

. معنأ ةرشبو   ، ًءالتما رثكأ  هافشو   ، ىبصأ هجو   . لضفأ صخش  ىلإ  كلوحت 
ىلع ةلوھم  ةقيرطب  يبلس  ریثأت  اھل  لئاسرلا  هذھ   ، ئجافم ریغ  لكشب 

نھسفنأ نفصت  ءاسنلا  نم  ةئاملاب  طقف 2   . نھسفنأل ءاسنلا  ةيؤر  ةیفیك 
نم رثكأ   . تالیمجلاب

اونكمتي نل  لامجلل  يعقاو  ریغ  اًرایعم  عضو  مالعإلا  نأ  نوقدصي  نیثلثلا 
ءاقترالا مدعب  روعشلا  اذھ   . ةيدجب نولواحي  مك  مھي  . ال  اًدبأ هقیقحت  نم 

ىوتسم ىلإ 
نكادلا رعشلا  تاذ  تایتفلا   . تاریغصلا تایتفلا  ىلع  ىتح  رثؤي  تاعقوتلا 

. شمنلا تاوابھصلا  هركت   . ءارقش اھنأ  ول  ىنمتت 
ىلع سیلاوكلا  فلخ  ةرظن  يطعي  روطتلا ) ) Evolution ناونعب ربياب  ويدیف 
هذھ نأ  سانلا  ركذي   . موي لك  اھب  رطمن  يتلا  روصلا  ةعانص  يف  ثدحي  ام 

يتاللا ءاسنلا 
ىلإ ةدنتسم  تالایخ  درجم   ، ماھوأ نھ   . تایقیقح تسیل  ةنتاف  ودبت 
رحسلا لك  مادختساب  ةقفلم   . طوبضم ریغ  وحن  ىلع  نییقیقح  سانأ 

ليدعتلا عیطتسي  يذلا 
. ًايزازفتسا ربتعي  امك  مداصو  حيرص  عطقملا   . هميدقت يمقرلا 
ةبقارم ةعومجم  وأ  نیمتھم  نینطاوم  ةياعرب  نكي  مل  ملیفلا  نكل 

تاجتنمل ةعناص  ةكرش   ، فود عم  نواعتلاب  ملیفلا  ربياب  عنص   . ةعانصلا
نم ءزجك   ، لامجلاو ةحصلا 

تافالتخالاب ءافتحالل  فود  دوھجم  كلذ  ناك  يقیقحلا ." لامجلل  اھتلمح  "
اونوكیل ءاسنلا  ماھلإل  مث  نمو  اًعیمج  انيدل  يتلا  ةیعیبطلا  ةيدسجلا 



تاحاترمو تاقثاو 
لاكشألا لك  نم  تایقیقح  ءاسن  رھظي  نوباصلل  رخآ  نالعإ   . نھسفنأب

ىلع سانلا  داتعا  يتلا  ةياغلل  تافیحنلا  تاضراعلا  نم  ًالدب   ، ماجحألاو
. مھتيؤر

نأ ينعي  اذام   . شاقنلا نم  اًریبك  اًردق  ةلمحلا  تراثأ   ، ئجافم ریغ  لكشب 
لعفن نأ  اننكمي  اذام  ؟  موھفملا اذھ  مالعإلا  لكشي  فیك  ؟  ًالیمج نوكت 

؟ رمألا نیسحتل 
لعج ىلإ  ةفاضإلاب   . اًریبك ًالدج  ةلمحلا  تلعشأ   ، ئجافم ریغ  وحن  ىلع 
كلذ الول  عوضوم  نع  ثيدحلل  رذعلا  سانلا  ءاطعإو   ، ةینلع رثكأ  ةیضقلا 

، اًصاخ ناكل 
. فود نع   ، نوثدحتيو  ، نوركفي مھتلعج  اًضيأ  ةلمحلا 

اھنألو  ، اھتالمح يف  نییقیقح  صاخشأ  اھمادختسال  ةكرشلا  ىلع  ينثأ 
ملیفو  . ةمھم نكل  ةدقعملا  ةیضقلا  هذھ  نع  ثدحتت  سانلا  تلعج 

تناك يذلا   Evolution
نم 16 رثكأ  ىلع  لصح   ، رالود فلأ  ةئام  نم  ًالیلق  رثكأ  هتعانص  ةفلكت 
لالخ نم  تارالودلا  نم  نیيالملا  تائم  ةكرشلل  ققح   . ةدھاشم نویلم 

اًديدع عطقملا  حبر   . هضرع
عقوملا تادھاشم  فاعضأ  ةثالث  نم  رثكأو  ةعانصلا  زئاوج  نم 

يف ةنس 2006  فود  نالعإ  نم  ةكرشلا  اھیلع  تلصح  يتلا  ينورتكلإلا 
فود تاعیبم  ومن  داز   . لوب ربوسلا 

. نیحیحص نیمقر  ىلإ 
ىلع تقلع  فود  نأل  عساو  قاطن  ىلع   Evolution ملیف ةكراشم  تمت 

اھنإ  . ةیعقاولا ریغ  لامجلا  ریياعم  لعفلاب : هنع  ثيدحلا  سانلا  دارأ  ءيش 
ةیفطاع ةیضق 

ىرخأ ةیحان  نم  سانلا  نإ  ىتح  ةياغلل  لدجلل  ریثم  عوضوم  هنكل   ، ةياغلل
. نلعلا يف  عوضوملا  راثأ   Evolution ملیف  . هتراثإ نم  نیفئاخ  اوناك  امبر 

سانلل حمس 
قيرطلا لوط  ىلعو   . لولحلا يف  ریكفتلاو  مھنازحأ  نع  ریبعتلاب 

ةثداحملا ةيادبب  ملكتت  سانلا  تلعج  فود   . ةيراجتلا ةمالعلا  تدافتسا 
نكل لامجلا -  ریياعم  نع 

، ةیفطاع ةصق  ميدقتب   . ةشقانملا نم  ءزجك  تللست  ةيراجتلا  ةمالعلا 
. بكرلاب تقحلأو  ةيراجتلا  اھتمالع  تلمح  ةنیفس  فود  تركتبا 

. نومیسنب نور  ةصق  ىلإ  انرضحي  اذھو 
راشتنالا لعج 

ةمیق يذ  يسوریفلا 
ءامحإلا لاورس  نومیسنب  نور  يدنكلا  عزن  ماع 2004،  سطسغأ  يف 16 



ةثالث ةفاسم  ءاملا  نع  عفترت  يتلا  بثولا  ةصنم  ةفاح  ىلع  ىطخو 
صوغلا لواح  دقل   . راتمأ

ثدح لالخ  اًقلطم  كلذب  مقي  مل  نكل   ، لبق نم  تارم  ةدع  عافترالا  اذھ  نم 
يف ةصنم  ربكأ   . انیثأ يف  ةیبملوألا  باعلألا  تناك  دقل   . ةیمھألا كلتب 

ةورذو ةضايرلل  ملاعلا 
رتوتلا هنع  ضفن   . جاعزنالا نور  ىلع  ُدبي  مل  نكل   . ةیضايرلا ةسفانملا 
ةصنم ةياھن  نم  زفق   ، دشحلا رأز  امنیبو   . هسأر قوف  ًایلاع  هيدي  عفرو 

ًالماك ًاطوبھ  لمكأو  بثولا 
. هنطبب ءاملا  ىلع 

. اًمطحم ناك  نور  نأ  دب  دیكأتلاب ال  ؟  دایبملوألا يف  ؟  نطبلا ىلع  طوبھ 
، تاظحل عضبل  حبس   . اًدیعسو لب   ، ًائداھ ادب  ءاملا  نم  جرخ  نیح  نكل 

لجأ نم  كلذ  يف  غلابو 
ةعومجم هتلباق  ثیح   ، حبسملا بناج  ىلإ  حبس  ءطبب  اھدعبو  روھمجلا 

. نمألا سارحو  دایبملوألا  يلوئسم  نم 
. يدنكلا ةحابسلا  قيرف  يف  عقاولا  يف  نكي  مل   ، دایبملوألا نور  محتقا 

هسفن ربتعي  ناك   . قالطإلا ىلع  ًایبمیلوأ  ًایضاير  نكي  مل   ، ةقیقحلا يف 
، ملاعلا يف  لفطتم  رھشأ 

. ةیئاعد ةحزم  نم  ءزجك  دایبملوألا  محتقاو 
. ةحابسلا لاورس  يدتري  نكي  مل   ، بثولا ةصنم  ىلع  نم  نور  زفق  امدنع 

ناكو  . ةطقنم ءاضیب  براوجو  قرزأ  اھنول  ةریصق  صقر  ةرونت  ىدترا 
مسا هردص  ىلع  اًموسرم 

.GoldenPalace.com ، تنرتنإلا ونيزاك 
ةكرشلا نأ  نم  مغرلاب  سالاب (  ندلوجل  ةیئاعد  ةحزم  لوأ  نكت  مل  كلت 

يإ عقوم  ىلع  تدياز  يف 2004  اھملع .) ریغب  تناك  نور  ةحزم  نأب  تلاق 
فلأ غلبمب 28  ياب 

ةروص هبشت  اھنأ  اونمآ  سانلا  ضعب  ةيوشم  نبج  ةریطش  ىلع  رالود 
ىلإ اھمسا  ریغتل  رالود  فلأ  ةأرما 15  تطعأ  يف 2005   . ةیخيرات ةیصخش 

.GoldenPalace.com
ةدحاو تناك   ، نومیسنب اھامسأ  امك  حبسملا " يف  لوبخملا   " ةحزم نكل 
تالاكو اھتلوانت  ةصقلاو   ، دھاشت تناك  سانلا  نم  نیيالم   . لیحلا ربكأ  نم 

. ملاعلا لوح  ءابنألا 
محتقا مھدحأ   . ةیھفشلا ةياعدلا  ةرثرث  نم  مخض  مك  ىلع  تلصح  اًضيأو 

. ةصق نم  اھل  اي  ؟  ةریصق ةرونت  ًايدترم  حبسملا  يف  صاغو  دایبملوألا 
. ةياغلل ةظحالملاب  ةريدج 

ضعب  ، عبطلاب  . ونيزاكلا نع  سانلا  ثدحتي  مل   ، مايألا تلاوت  امنیب  نكل 
ينورتكلإلا عقوملا  ىلإ  اوبھذ  نومیسنب  ةزفق  اودھاش  نيذلا  سانلا 



. ثدحي يذلا  مھف  ةلواحمل 
نع ، ال  ةحزملا نع  تثدحت  ةصقلا  تكراش  يتلا  سانلا  ةیبلاغ  نكل 

نیصاوغلا ةعطاقملا  تكبرأ  اذإ  امع  اوثدحت   . ينورتكلإلا عقوملا 
مھتزفق ءادأ  اوءاسأ  نيذلا   ، نیینیصلا

نع اوملكت   . ةیبھذلا ةیلادیملا  اورسخو  ةحزملا  دعب  ةرشابم  ةریخألا 
كلتب لوخدلاب  تالفإلا  مھدحأ  عاطتسا  فیكو  دایبملوألا  يف  نمألا 

ثدحلا اذھ  لثم  يف  ةلوھسلا 
ةبوقع هجاویس  ناك  اذإ  امو  نومیسنب  ةمكاحم  نع  اوثدحتو   . ریبكلا

. نجسلا
؟ اذامل . GoldenPalace.com وھ هنع  اوثدحتي  مل  ام 

أوسأ نم  ةدحاوك  حبسملا " يف  لوبخملا   " نع قيوستلا  ءاربخ  ثدحتي 
اھنم اورخس  ام  ةداع   . روصعلا لك  يف  يدیلقتلا  ریغ  قيوستلا  تاقافخإ 

ةقباسملا لیطعت  ببسب 
اوراشأ امك   . مھتایح لاوط  اونرمت  نيذلا  نییضايرلا  ىلع  ةظحللا  داسفإو 
ةھیجو بابسأ  اھلك  هذھ   . هميرغتو نومیسنب  لاقتعا  ىلإ  تدأ  اھنأ  ىلإ 

طوبھ رابتعال 
. طوبھ  ، درجم  ، هنطب ىلع  نومیسنب 

ةقالع اھل  نكي  مل  ةحزملا   . ةمئاقلل رخآ  ًاببس  فیضأ  نأ  بحأ  يننكل 
. هل جيورتلا  لواحت  تناك  يذلا  جتنملاب 

براوج  . ونيزاكلا نع  اوثدحتي  مل  مھنكل   ، ةحزملا نع  سانلا  ثدحت   ، معن
ةدام اھلك  حبسملا  يف  صوغلل  دایبملوألا  ماحتقاو  ةریصق  ةرونتو  ةطقنم 

كلذ  . ةمیظع ةصق 
ركفت سانلا  لعج  وھ  فدھلا  ناك  اذإ  كلذل   . مھنع اوثدحت  سانلا  نأ  ببس 
، ةديدج براوج  ةضومل  هابتنالا  بذج  وأ  دایبملوألا  يف  نمألا  يف  رثكأ 

. ةحزملا تحجن  دقف 
. ءيش ىندأب  ىتح  الو   . ونيزاكلاب ةقالع  اھل  نكت  مل  نكل 

جراخ ونيزاكلا  اوكرت  نكل  ةزیمملا  ةصقلا  نع  سانلا  ثدحت  كلذل 
ةياعرب ناك  نومیسنب  نأ  اوركذ  امبر   . ةلص يذ  ریغ  ناك  هنأل  عوضوملا 

ونيزاكلا اوركذي  مل  نكل  صخش 
لعجي مل  هنأ  ببسب  وأ   ، اوسن مھنأ  ةجردل  ةلص  يذ  ریغ  ناك  هنأل  اًضيأ 

يأ عضو  نایسن  نكل  عئار  ةداورط  ناصح  ءانبب  هبشأ  رمألا   . لضفأ ةصقلا 
. هلخادب ءيش 

ةياعدلا دیلوت  نولواحي  نیح  ةمھم  ةلیصفت  سانلا  نم  ديدعلا  ىسني 
نولھاجتي مھنإ  ىتح  ثدحتت  سانلا  لعج  ىلع  اًریثك  نوزكري   . ةیھفشلا

ام اًقح : مھملا  ءزجلا 
. سانلا هنع  ثدحتي  يذلا 



وھ يتلا  ةركفلا  وأ  جتنملاب  طبترم  ریغ  ىوتحم  لیكشت  ةلكشم  يھ  هذھ 
نأو ىوتحملا  نع  سانلا  ثدحتي  نأ  نیب  ریبك  قرف  كانھ   . اھجيورتب ينعم 

نع سانلا  ثدحتي 
. ىوتحملا ركتبا  يذلا  صخشلا  وأ  ةمظنملا  وأ  ةكرشلا 

Evian نایفإ ةكرشل  ریھشلا  قلحزتلا ) لافطأ  ) Roller Babies ويدیفل ناك 
موقت ضافحلا  يدترت  لافطأ  هنأك  ودبي  ام  عطقملا  ضرع   . ةلكشملا سفن 

حاولأ ىلع  لیحب 
، راوسألا قوف  نوزفقيو   ، ضعبلا مھضعب  قوف  نوزفقي   . قلحزتلا

.Rapper’s Delight ةینغأ عاقيإ  ىلع  كلذ  لك   ، ةنمازتم تاكرحب  نوموقيو 
لافطألا ماسجأ 

ام  ، ةیقیقح ودبت  مھھوجو  نكل   ، حوضوب ةكرحتملا  موسرلا  نم  ةعونصم 
نویلم نم 50  رثكأ  ىلع  ويدیفلا  لصح   . هتدھاشمل اًزیمم  ويدیفلا  لعج 

تنلعأو  ، ةدھاشم
تنرتنإلا ىلع  ةدھاشم  رثكألا  نالعإلا  هنأ  ةیملاعلا  سینیج  ةعوسوم 

. خيراتلا يف 
، ةيراجتلا ةمالعلا  دیفیس  مامتھالا  اذھ  لك  نأ  نظت  دق  كنأ  نیح  يف  نكل 

قوسلا يف  اھتصح  نایفإ  تدقف  ةنسلا  تاذ  يفو   . لعفي مل  هنأ  الإ 
ًابيرقت تاعیبملا  تضفخناو 

. ةئاملاب ةبسنب 25 
كلذل  . نایفإ ىلإ  ةلصب  نوتمي  نكل ال   ، نوفیطل جلحزتلا  لافطأ  ؟  ةلكشملا

. ةيراجتلا ةمالعلا  كلذ  دِفي  مل  نكل   ، عطقملا سانلا  كراش 
اذ هلعج  اًضيأ  لب   ، ًایسوریف رشتني  ءيشلا  لعج  طقف  سیل  حاتفملا  نذإ 

لب ًایسوریف  اًراشتنا  طقف  سیل   . ةیعارلا ةمظنملا  وأ  ةكرشلل  ةمیق 
. ةمیق اذ  ًایسوریف  اًراشتنا 

Barclay ميارب يلكرابل  نبجلاب  محللا  ةریطش  لاثملا  لیبس  ىلع  ذخ 
ةنراقم  . باتكلا ةيادب  يف  اھنع  انثدحت  يتلا  رالود  ةئاملا  تاذ  Prime

هایملاو نیصقارلا  لافطألاب 
محل حئارش  معطمو  نمثلا  ةظھاب  ةیقار  نبجلاب  محل  ةریطش   ، ةأبعملا
دقل  ، ةحزم درجم  نكي  مل  جتنملاو   . ًاطابترا رثكأ  حوضوب  نمثلا  ظھاب  ٍقار 

يف ًایقیقح  اًرایتخا  ناك 
ىلإ ةرشابم  تراشأ   ، كلذ ىلإ  ةفاضإلاب   . يلكراب ماعط  ةمئاق 

ةدوج مھماعط : نع  ءالمعلا  اھب  موقي  نأ  معطملا  دارأ  يتلا  تالالدتسالا 
ةمخف  ، ةلمم ریغ  نكل  ةیلاع 

. ةیعادبإ نكل 
وأ ةيراجتلا  ةمالعلا  ةعفنم  نوكت  امدنع  ةمیق  رثكأ  يسوریفلا  راشتنالا 

يف ديدش  قمعب  ةجوسنم  نوكت  امدنع   . ةصقلا عم  ةلماكتم  جتنملا 



نكمتي الأ  ةجردل  ةياورلا 
. اھركذ نود  ةصقلا  ةياكح  نم  سانلا 

ةمیقلا يذ  يسوریفلا  راشتنالا  نع  يدل  ةلضفملا  ةلثمألا  نم  دحاو 
عنصت يتلا   ،Panda ادناب ةيرصملا  نابلألا  تاجتنم  ةكرش  نم  يتأي 

نبجلا تاجتنم  نم  ةلیكشت 
. ةفلتخملا

هنولوانتي امع  نوثدحتي  لامع  راض : ریغ  لكشب  تانالعإلا  أدبت  ام  اًمئاد 
بأ مھنم  ةدحاو  يف   . اًضيرم دقفتت  ىفشتسم  ةضرمم  وأ   ، ءادغلا ىلع 

. هنبا عم  ةلاقبلا  يرتشي 
اذامل ال  ، يبأ : " نابلألا تاجتنم  رمم  بناجب  نورمي  امنیب  نبالا  لأسي 
تایجاح نم  يفكي  ام  انيدل  يفكي ! : " بألا بواجي  ؟ ." ادناب ةنبج  يرتشن 

". لعفلاب ةبرعلا  يف 
تسیل ةطاسبب   . ادنابلا سبالم  يدتري  لجر   ، ىرحألاب وأ   . ادنابلا رھظت  مث 
قالمع ادناب   ، معن  . بسانم لكشب  ةظحللا  ةفاخس  فصول  ةقيرط  كانھ 

طسو فقي  ةأجف 
ةدایع يف   ، رخآ يف  وأ   . بتكم يف   ، فلتخم نالعإ  يف  وأ   . ةلاقبلا رجتم 

. ةیبط
امك نیمودصم   ، ادنابلا يف  نبالاو  بألا  قدحي   ، ةلاقبلا رجتم  ويدیف  يف 
هوبأو دلولا  رظني   ، يلوھ يداب  ةمغن  ىقیسوم  بعلت  امنیب   . حضاو وھ 

ىلع ادنابلا  ةنبج  ىلإ 
. هقير بألا  علبي   . ىرخأ ةرم  ًابايإو  ًاباھذو   . ادنابلا ىلإ  نودوعي  مث   ، فرلا

. ىضوف راثت   ، مث
ىلع هيدي  اتلك  عضي  ءودھب   ، قوستلا ةبرع  هاجتا  يف  ءطبب  ادنابلا  يشمي 

. اھبلقيو  ، اھیبناج
لك يف  لئاوسو   ، ةبلعم عئاضبو   ، ةنوركم ؛  رمملا لك  يف  ماعطلا  ریطي 

ةلباقتملا فارطألا  يف  ادنابلاو  بألا  فقي  امنیب  قيدحتلا  رمتسي   . ناكم
ةفقو ثدحتو   . ةبرعلل

لتري اًقلطم " ادنابل  لقت ال  ال   " . بولقملا ماعطلا  ادنابلا  لكري  مث   . ةليوط
. ةشاشلا ىلع  جتنملاب  حولت  ادناب  دي  امنیب  توص 

. ةياغلل ةكحضمو  ةبئاش  هبوشي  اھتیقوت ال   ، هھبشي امو  نالعإلا  اذھ 
نیيذیفنتلا نيريدملا  ىتحو  ةیلكلا  بالط  نم  هدھاشي  عیمجلا  تلعج 

عیمجلاو ةیلاملا  تامدخلل 
. هبناج هعجوأ  ىتح  كحض 

اھنأ طقف  سیل  اًدج  ةمیظع  تاھويدیفلا  هذھ  لعجي  ام  نأ  ظحال  نكل 
ًايدترم لجرلا  ناك  اذإ  ردقلا  سفنب  اًكحضم  نوكیس  نالعإلا  ناك   . ةكحضم

لكش ىلع  ةلدب 



". اًقلطم ةلمعتسملا  میج  تارایسل  لقت ال  ال   " راعشلا ناك  ول  وأ  ةخرف 
ضغب كحضم  ءيش  ةلاقبلا  لكري  ناویح  لكش  ىلع  ةلدب  يدتري  صخش 

ناویحلا وھ  امع  رظنلا 
. وھ جتنم  يأل  وأ 

ةمالعلا نأل  - ةمیق يذ  يسوریف  راشتنال  میظع  لاثمو   - نوحجان مھ 
. ةثداحملا نم  يعیبط  ءزج  ادنابلا  ركذ   . صصقلا نم  أزجتي  ءزج ال  ةيراجتلا 

نوكیس  ، ةقیقحلا يف 
ىنعم تاذ  ةصقلا  ىقبتو  ادنابلا  ركذ  مدع  ةيدجب  لواحت  نأ  كیلع 

ءزجلا كلذل  كحضم .) كلذ  اذامل  مھفت  سانلا  لعج  كلذ  نم  ىندألاو  )
ةمالعلاو ةصقلا  نم  لضفألا 

يتلا سانلا  نأ  ةصرف  طقف  ديزي  نل  اذھ   . زایتماب ناكباشتم  ةيراجتلا 
مھنأ اًضيأ  لب   ، ادناب ةيراجتلا  ةمالعلا  نع  ثدحتتس  ةصقلا  يكحتس 

ناك يذلا  جتنملا  نوركذیس 
. ةصقلا نم  مسقو  ءزج  ادنابلا   . ةقحال عیباسأل  ىتح  وأ  مايأل   ، هنع نالعإلا 

. ةياورلا نم  مھم  ءزج  يھف 
لیحتسملا نم  ؟ . نحطتس لھ  كیت  دنیلب  ةلمح  عم  لثملا  لوقن  نأ  نكمي 

نع ثدحتلا  نود  نوفيآ  طالخلا  اھیف  قزمي  يتلا  عطاقملا  ةصق  ةياكح 
نأ ةفرعم  نودو   . طالخلا

ةجردل اًدج  يوق  ؛  ةياغلل بلص  هنأ  دب  تاھويدیفلا ال  يف  كیت  دنیلب  طالخ 
نأ كیت  دنیلب  ديري  يذلا  ءيشلا   . ًابيرقت ءيش  يأ  نحط  هناكمإ  يف  نأ 

. طبضلاب هلصوي 
. ٍدعم ىوتحم  عنص  ةلواحم  يف  مھم  رمأ  ةمیقلا  وذ  يسوریفلا  راشتنالا 

. ةصقلا نم  ًایسیئر  اًءزج  ةبوغرملا  ةعفنملا  وأ  ةركفلا  لعج  ينعي  اذھ 
ةصق ةكبح  هبشي  رمألا 

نيأ  . يرھوج ریغ  ضعبلاو  ةصقلل  ةمھم  لیصافتلا  ضعب   . دیج ققحم 
لكأ اذام   . مھم ؟  لتقلا ةميرج  عوقو  تقو  مھب  هبتشملا  فلتخم  ناك 

امنیب ءاشعلا  يف  ققحملا 
. ةریبك ةیمھأ  يذ  ریغ  ؟  ةیضقلا لیصافت  يف  ركفي  ناك 

. هشقانن انك  يذلا  ىوتحملا  ىلع  قبطي  نأ  نكمي  زیمملا  قرافلا  سفن 
. مھم ؟  حبسملا يف  زفقلا   . ةیبملوألا نومیسنب  نور  ةحزم  لاثمك  ذخ 

يذ ریغ   GoldenPalace.com?
. ریبك دح  ىلإ  ةلص 

دیعي امدنع  اًحوضو  رثكأ  حبصت  لیصافتلا  نم  ةفلتخملا  عاونألا  كلت  ةیمھأ 
ةایحلا دیق  ىلع  تیقب   . ةداورط ناصح  ةصق  يف  ركف   . ةصقلا درس  سانلا 

. نینسلا فالآل 
سانلا اھفرعي  يتلا  لیصافتلا  مظعم  نكل   ، ةصقلل ةبوتكم  ةياور  كانھ 



اھركذي لیصافت  ةيأ  نكل   . اھنع ثدحتي  رخآ  صخشل  مھعامس  نم  يتأت 
نودیعيو سانلا 

عقت امنیب   ، ىقبت ةمھملا  لیصافتلا   . ًایئاوشع سیل  رمألا  ؟  اھیكح
. ةلصلا تاذ  ریغ  لیصافتلا 

ةلثامم ةیضق  نامتسوب  فيزوجو  تروبلأ  ندروج  سفنلا  املاع  صحف 
ثدح امب  ةياغلل  نیمتھم  اوناك   . تضم اًماع  نیسمخ  نم  رثكأ  ذنم 

نم رشتنت  امنیب  تاعئاشلل 
لھ  ، تریغت اذإو  ؟  تریغت مأ  تلقن  امك  صصقلا  تیقب  لھ   . رخآل صخش 

؟ اھب ؤبنتلا  نكمي  تاعئاشلا  روحت  ةیفیكل  طامنأ  كانھ 
ةبعلب انمظعم  هفصي  دق  ام  نوبعلي  سانلا  اولعج   ، لاؤسلا اذھ  ةھجاومل 

. نوفیلتلا
ىدحإ يف  صخش -  ىلع  لصفم  فقوم  ةروص  ضرعت   ، ةيادبلا يف 

ةبرعلا ودبت   . قافنألا ورتم  ةبرع  يف  سانلا  نم  ةعومجم  نوكت   ، تالاحلا
ةنماثلا ةداجلا  راطقل 

ةروشنم ةديدع  تانالعإ  كانھ   . نامكيد عراش  دعب  ام  ىلإ  هجتتو  عيرسلا 
مأو نيد  لجر  مھنمض  نم   ، نیسلاج صاخشأ  ةسمخو   ، ةبرعلا ىلع 

نكل  . اھلفط لمحت 
يف ریشي  امھدحأو   ، نیفقاو  . نالداجتي نیلجر  ىلع  ناك  ةروصلا  زیكرت 

. اًنیكس لمحيو  رخآلا  هاجتا 
فصو هنم  بلطي  لسرملا )  ) صخش لوأ   . نوفیلتلا ةبعل  أدبت  اھدعب 
يطغي  . اھتيؤر عیطتسي  يذلا ال   ،( لبقتسملا ) رخآ صخشل  ةروصلا 

امك ةددعتملا  لیصافتلا  لسرملا 
اذھ حبصي   . رخآ صخش  لخديو  ةفرغلا  لسرملا  رداغي  اھدعبو   . هل ودبي 

، لسرملا حبصي  يلصألا  لبقتسملاو   ، لبقتسملا وھ  ديدجلا  صخشلا 
ةروصلا يف  ثدح  ام  كراشي 

لبقتسملا رداغي  اھدعبو   . اًضيأ ةروصلا  َري  مل  يذلا   ، ديدجلا لبقتسملا  عم 
عبار صخشل  ةبعللا  داعتو   ، ديدج صخش  لخديو   ، ةفرغلا يلصألا 

يف سداسو  سماخو 
لاوط ترمتسا  ةصقلا  لیصافت  نم  ًايأ  نامتسوبو  تروبلأ  رظن  مث   . ةياھنلا

. لقنلا ةلسلس 
كراشت ةرم  لك  ریبك  لكشب  ضفخنا  كراشملا  تامولعملا  مك  نأ  ادجو 

لوأ 6-5 يف  تدقف  ةصقلا  لیصافت  نم  ةئاملاب  يلاوح 70   . ةعئاشلا اھیف 
. لقن تایلمع 

ةطقنلا لوح  اًضيأ  تذحش  لب  طقف : رصقأ  صصقلا  حبصت  مل  نكل 
ناك لقنلا  لسالس  نم  تارشع  ربع   . ةیسیئرلا لیصافتلا  وأ  ةیسیئرلا 

لیصافت  . كرتشم طمن  كانھ 



ةبرع ةصق  يف   . رارمتساب تیقب  ةنیعم  لیصافتو  رارمتساب  تكرت  ةنیعم 
. لیصافتلا لك  ركذ  ةصقلا  ىكح  يذلا  لوألا  صخشلا  قافنألا  ورتم 

ةبرع نأ  فیك  نع  ثدحت 
ام ىلإ  اًھجتم  ناك  فیك   ، عيرسلا ةنماثلا  ةداجلا  راطقل  اھنأ  تدب  ورتملا 

نانثا مھنم   ، هیف سانلا  نم  ددع  كانھ  ناك  فیكو   ، نامكيد عراش  دعب 
. نالداجتي

نم ریثكلا  نم  تدرج   ، نوفیلتلا طخ  ىلع  ررمت  ةصقلا  تناك  امنیب  نكل 
ورتملا عون  وھ  ام  لوح  ثيدحلا  نع  سانلا  فقوت   . ةمھملا ریغ  لیصافتلا 

، اًھجتم ناك  نيأ  وأ 
ىلإ ریشي  ناك  اًصخش  نأ  ةقیقح   . ةلداجملا ىلع  اوزكر  كلذ  نم  ًالدبو 

سانلا ركذ   ، ققحملا ةصق  لثم  اًمامت   . نیكسب اًددھم  حوليو  رخآ 
لیصافتلا اوكرتو  ةمھملا  لیصافتلا 

. ةيرھوجلا ریغ 
ركفت نأ  دكأت  نكل   . ةداورط ناصح  ءانب  لواح   ، ٍدعم ىوتحم  عنص  تدرأ  اذإ 
نأ ديرت  يتلا  تامولعملا  نأ  دكأت   . ةمیقلا يذ  يسوریفلا  راشتنالا  يف 

سانلا اھركذي 
ةریثم وأ  ةكحضم  كتياور  لعج  كنكمي   ، عبطلاب  . ةياورلل ةمھم  اھولقنيو 

، ىرخأ ةرم  كب  ىوتحملا  سانلا  طبري  مل  اذإ  نكل   . ةیلسم وأ  ةشھدلل 
كلذ كدعاسي  نلف 

. ًایسوریف اًراشتنا  رشتنا  نإ  ىتح   . اًریثك
ًالقثمو ًایفطاع  اًزفحم  ةیلعف  ةمیق  اذ  ًاینلع  ةداورط  ناصح  ِنبا  نذإ 

نأ دكأت   . هلخادب كتلاسر  ئبخت  نأ  َسنت  نكل ال   ، ةیعامتجالا ةلمعلاب 
ةنمضم ةبوغرملا  كتامولعم 

. اھنود ةصقلا  ةياكح  نم  نونكمتي  سانلا ال  نأ  ةجردل  ةكبحلا  يف  ةياغلل 



ةمتاخ
تالامتحا كانھو   ، ةرم رخآ  مھرفاظأ  ءالطب  اوماق  نيأ  صاخشأ  ةثالث  ْلَس 

دق نكل   . يمانتیف رفاظأ  ّملقمل  بھذ  لقألا  ىلع  مھنم  اًدحاو  نأ  ةدیج 
فیك ةصق  كشھدت 

رفاظألا نم  ةعومجمو  ةأرما  نيرشعب  رمألا  أدب   . وحنلا اذھ  ىلع  رمألا  راص 
. ةليوطلا ةیناجرملا 

ىلإ تلصو  نیح  نكل   ، ةيوناث ةسردم  ةملعم  اھنطو  يف  يل  ناوث  تناك 
ىوس اًئیش  كلمت  نكت  مل  ماع 1975،  نیئجاللا ) ركسعم   ) لمألا ةيرق 

. اھرھظ ىلع  يتلا  سبالملا 
نيذلا مانتیفلا  نیئجاللا  رقتسُم  وتنیماركس  جراخ  مایخلا  ةنيدم  تناك 
ركسعملا محدزا  امدعبو   . نوجياس ةنيدم  طوقس  دعب  اكيرمأ  ىلإ  اوبرھ 

ألتما  ، ددجلا نيرجاھملاب 
نوملحي مھو  اكيرمأ  ىلإ  سانلا  ىتأ   . هتاذ تقولا  يف  سأیلاو  لمألاب 
ةغللاب ةدودحملا  ةفرعملاب  نكل   ، مھرسألو مھسفنأل  لضفأ  ةایحب 

صرفلا تناك   ، ةيزیلجنإلا
. كلذك ةدودحم 

The كوكشتیھ ديرفلأ  ملیف  يف  تلثم  يتلا   ، نردیھ يبیت  ةلثمملا  تناك 
. مايأ ةعضب  لك  لمألا  ةيرق  روزت  تناكو  نیئجاللا  ةنحمب  ةرثأتم   ،Birds

نأ نردیھ  تدارأ 
لامعألا تابحاص   . ءاسنلا ضعبل  ةدشرم  تحبصأ  كلذل  مھدعاست 

ءالؤھ  ، مانتیف يف  نوقباسلا  نویموكحلا  نولوئسملاو  تاملعملاو 
تافھلتم نك  تاحداكلا  ةوسنلا 

نھو  . مانتیف نع  نھصصقب  ةنوتفم  نردیھ  تناك   . لمع ىلع  لوصحلل 
. ةلیمجلا اھرفاظأ  اھنع : اًئیش  نظحال  نھرودب 

كلذل  ، حتافلا يدرولا  اھنولب  ةعماللا  نردیھ  رفاظأب  ءاسنلا  تبجعأ 
نھیطعیل عوبسألا  يف  ةرم  ركسعملا  ىلإ  ریكیناملا  صتخم  ترضحأ 

دلج بيذشت  ةیفیك   . اًسورد
ّنرمتو ملعتلا  ةعيرس  ةوسنلا  تناك   . تیملا دلجلا  ةلازإو   ، اھئالطو رفاظألا 
نھيديأ عقت  نأ  نكمي  صخش  يأ  ىلعو   ، نھرفاظأو  ، نردیھ رفاظأ  ىلع 

. هیلع
يف ةیناجم  سورد  ىلع  ءاسنلل  نردیھ  تلصح   . ةطخ تدلو  اًعيرسو 
مث  . میلقتلاو نيولتلاو  طشكلا  ةیفیك  نملعتف   . ةبيرق لیمجت  ةسردم 

نردیھ تصقتسا 
اتناس يف  فئاظو  ىلع  لوصحلا  يف  تايرخألا  ءاسنلاو  يل  تدعاسو 



. ةطیحملا ندملاو  اكینوم 
كانھ ناكو  دعب  ةحیص  نكي  مل  ریكیناملاف   ، ةيادبلا يف  ًابعص  رمألا  ناك 

ناحتما نّیطخت  تايرخألا  ءاسنلاو  يل  نكل   . ةسفانملا نم  ریثكلا 
. لمعلا يف  نأدبو  صیخرتلا 

. رخآ دحأ  اھديري  يتلا ال  لامعألا  نّیلوتو  لاوط  ٍتاعاسلو  ّدكب  نلمع 
نھقيرط نققشو  لاملا  نعمجف   . كلذ ىلع  نرباثو  ةدھتجم  ةوسنلا  تناك 

. ىلعأ ىلإ 
اوحتتفاو  . اھحاجن اوأر  امدعب  لمعلا  يف  لوخدلا  يل  ءاقدصأ  ضعب  ررق 

نيرخآلا اوعجشو  ةیكيرمألا  ةیمانتیفلا  لیمجتلا  تانولاص  لوأ  نم  اًدحاو 
. لثملاب اولعفیل 

ىلإ اوتأ  نيذلا  نییمانتیفلا  نم  فالآلا   . حاجنلا صصق  ترشتنا  اًعيرسو 
، نورخآلا هلعفي  ام  اوعمس  ةديدج  صرف  نع  اًثحب  ةدحتملا  تايالولا 

تانولاص تأدب   . اوتصنأو
. اینروفیلاك يقاب  مث   . وتنماركس ءاحنأ  عیمج  يف  حتتفت  ةیمانتیفلا  رفاظألا 

ام ناعرسو   ، رایتلا نورشعلا  ةوسنلا  ءالؤھ  أدتبا   . هلمكأب دلبلا  يف  مث 
. رشتنا

مھ اینروفیلاك  يف  ریكیناملا  يصتخم  نم  ةئاملا  يف   80 ، مویلا
. ةئاملا يف  نم 40  ربكأ  ةلودلا  ىوتسم  ىلع  مقرلا   . نویكيرمأ نویمانتیف 

. ةيدعُم ةیمانتیفلا  رفاظألا  تانولاص  تحبصأ 
ةشھدم ةیمانتیفلا  رفاظألا  تانولاص  راشتناو  يبیتو  يل  ناوث  ةصق  نإ 

. ةدرفتم تسیل  اھنأ  ةقیقح  وھ  ةشھدلل  ةراثإ  رثكألا  نكل   ، اًدج
تاريدقتلا ریشتو   ، ًالثامم اًجھن  اوذختا  نيرجاھملا  نم  ىرخأ  تاعومجم 

تالحم نم  ةئاملا  يف  ًابيرقت 80  نوكلمي  نییكيرمألا  نیيدوبمكلا  نأ  ىلإ 
سول يف  ىلحملا  كعكلا 

فیظنتلا تالحم  نم  ةئاملا  يف  نوكلمي 65  نیيروكلا  نأو   ، سولجنأ
رادأ  ، رشع نماثلا  نرقلا  نم  تاینیسمخلا  يفو   . كرويوین يف  فاجلا 

نم ةئاملا  يف  نويدنلريألا 60 
جتنأ  ، رشع عساتلا  نرقلا  لئاوأ  يفو   . نطسوب يف  تابورشملا  تالحم 

. لوطت ةمئاقلاو   . لاجرلا سبالم  نم  ةئاملا  يف  دوھیلا 85 
ىلإ سانلا  لقتني   . اًدج ةیقطنم  صصقلا  كلت  ودبت   ، رمألا يف  ركفت  امدنع 
نونوكي دق  نورجاھملا  امنیب  نكل   . لمع نع  ثحبلا  يف  نوءدبيو  ديدج  دلب 

فلتخم اوكلتما 
ديدجلا دلبلا  يف  تارایخلا  نأ  الإ   ، اًقباس تاراھم  بلطتت  يتلا  فئاظولا 

مادختسا بعصلا  نمو   ، ةغللا زجاح  كانھف   . ةدودحم نوكت  ام  ًابلاغ 
وأ ةقباسلا  تاداھشلا 

. مھنطو يف  مھيدل  ناك  امك  تاقالعلا  نم  ديدعلا  نوكلمي  الو   ، تالھؤملا



. ةدعاسملل ًابلط  مھفراعمو  مھئاقدصأ  ىلإ  نورجاھملا  علطتي  كلذل 
لالخ اھانشقان  يتلا  راكفألاو  تاجتنملا  يقاب  عم  لاحلا  وھ  امكو 

. راشتنالا يف  نامھاسي  ةیھفشلا  ةملكلاو  يعامتجالا  ریثأتلا   ، باتكلا
طاسوأ يف  رركتم  لمعلا  عوضوم 

يھ ام  نوري  كلذل  تازفحملا .)  ) لمع نع  نیثحابلا  ددجلا  نيرجاھملا 
نع مھیلإ  نوثدحتيو  نلعلا )  ) ددجلا نورجاھملا  اھلغش  يتلا  فئاظولا 

ءالؤھ  . صرفلا لضفأ 
ةلمعلا  ) دیج رھظمب  اورھظي  نأ  نوديري  اًرارقتسا  رثكألا  نورجاھملا 

تاياكح نووري  كلذل  ةیلعفلا ) ةمیقلا   ) نيرخآلا ةدعاسمو  ةیعامتجالا )
ةیسامح صصقلا ) )

. مھنوفرعي نيذلا  نيرخآلا  نیحجانلا  نع  ةفطاعلا ) )
طخ سفن  نوعباتيو  مھنارقأ  ددجلا  نورجاھملا  ءالؤھ  عبتي  ام  ناعرسو 

. لمعلا
مھفئاظول نيرجاھملا  رایتخاو  تایمانتیفلا  ریكیناملا  تاصتخم  ةصق  نإ 

لالخ اھانشقان  يتلا  طاقنلا  نم  ددع  ىلع  ءوضلا  طلست   ، ماع لكشب 
. باتكلا

نع انملكت   . ًايدعُم نوكي  نأ  نكمي  كولس  وأ  ةركف  وأ  جتنم  يأ   ، ًالوأ
بوبحو لیت ) تنود  زیلب   ) تابورشملا تالحمو  ؟ ) نحطیس لھ   ) تاطالخلا

تاجتنملاو سويریشت .) )
معاطملاو ور ال ال )  ) قوستلا تاضیفخت  تالحم  لثم  ةرطفلاب "  " ةریثملا

يلكراب معطم  يف  رالود  ةئام  فلكت  يتلا  نبجلاب  محللا  ةریطش   ) ةیقارلا
لقألا عئاضبلاو  ميارب )

لك ةفیظن  ناذآ   " جيرك نیك  ةرذ  زوك   ) لثم ةبلجلا  قحتست  يتلا  ةيدیلقت 
لثم تاجتنم  لجوج .) ربع  يسيرابلا " بحلا   )" تنرتنإلا ثحبو  ةرم )"

ءاضیبلا نذألا  تاعامس  )
حبرلل ةفداھلا  ریغ  تاجتنملا  اًضيأو  لیم ) توھلا   ) تامدخو دوب ) يآلا  زاھجل 
برشي لجر   )" ةمیلسلا ةحصلا  تایكولسو  جنورتسفیلو ) ربمفوم  قرف  )

ىتحو ةیمانتیفلا ) رفاظألا  تانولاص   ) ةلماكلا تاعانصلاو  ًانوھد )"
عاونأ عیمج  يعامتجالا  ریثأتلا  دعاسي  فودل .)  Evolution ملیف  ) نوباصلا

. راشتنالا ىلع  راكفألاو  تاجتنملا 
راكفألاو تاجتنملاب  عوفدم  ةیعامتجالا  ىودعلا  راشتنا  نأ  انيأر   ، ًایناث

. ةنیعم نيرثؤم "  " صاخشأ ةدعاسم  اھببس  نوكي  نأ  نم  ًالدب  اھسفن 
تایمانتیفلا تدعاس  نردیھ  يبیت   . لطب اھيدل  ةمیظع  ةصق  لك   ، عبطلاب

(. ؟ نحطیس لھ   ) ةعدبملا ةركفلا  تيار  نوج  أدبو   ، ریكیناملا ملعت  ىلع 
صاخشألا ءالؤھ  امنیبو 

نیحضوم  . طقف ةصقلا  نم  ریغص  دحاو  ءزج  مھنكل   ، ىلوألا ةرارشلا  اوءدب 



( نيرثؤملاب نیبقلملا   ) نیلصاوتمو نیعراب  صاخشأ  ةدعاسم  نأ  فیك 
ةیمھأ لثمب  تسیل 

ماق ستاو  نكناد  عامتجالا  ملاع   . نظن دق  امك  ةیعامتجالا  ىودعلا 
نم ربكأ  تاباغلا  قئارح  ضعب   . تاباغلا قئارح  نع  ةفیطل  ةنراقمب 

عیطتسي دحأ  نكل ال   ، ىرخألا
. ىلوألا ةرارشلل  ةیئانثتسالا  ةعیبطلا  ىلع  فقوتي  رانلا  مجح  نأب  معزلا 

راجشألا نم  ریثكلا   . ةریبك تارارش  اھببس  سیل  ةریبكلا  تاباغلا  قئارح 
طقتلت نأ  اھیلع  ةدرفملا 
. بھللا لقنتو  رانلا 

نود ثدحت  نأ  نكمي  . ال  تاباغلا قئارح  لثم  ةيدعملا  راكفألاو  تاجتنملا 
لاجرلا نم  - فالآ نكي  مل  نإ   - تائم ةلاسرلا  وأ  جتنملا  ىودع  لقني  نأ 

. نیيداعلا ءاسنلاو 
؟ صاخشألا نم  فالآلا  ءالؤھ  راكفألاو  تاجتنملا  لقن  اذامل  نذإ 
راكفألاو تاجتنملا  لعجت  ةنیعم  صئاصخ  اًثلاث : ةطقنلا  ىلإ  يتأن  انھو 
يئاوشع رمأ  درجم  هنأ  نظت  دق   . اھنع ثدحتلاو  اھتكراشمل  ةضرع  رثكأ 

، ءایشألا ضعب  رشتنت  اذامل 
ظح درجم  سیل  رمألا  نكل   . طقف ظحلا  اھفلاح  ةنیعم  اًراكفأو  تاجتنم  نأ 

ىودعلا عاونأ  عیمج  عفدت  اھتاذ  ةیسیئرلا  ئدابملاف   . اًرس سیلو 
ناك ءاوس   . ةیعامتجالا

ةمدخ ةبرجت  وأ  يقئاثو  ملیف  ةدھاشم  وأ  قرولا  ریفوت  ىلع  سانلا  ثح 
وأ ئدابملا  سفن   . حاجنلل ةطلخ  كلانھ   ، حشرم حلاصل  تيوصتلا  وأ 

دوقت ةتسلا  تاوطخلا 
. راشتنالا ىلإ  ءایشألا 



ءانبلا عیطتست  فیك  ركف   ، ةيدعم ةركف  وأ  جتنم  لعج  لواحن  انك  اذإ  كلذل 
. ئدابملا هذھ  ىلع 

تدعأ  . اھسفن ةركفلا  وأ  جتنملا  میمصت  يف  دجاوتي  نأ  نكمي  اھضعب 
ةینغأ  . ةیعامتجا ةلمع  نوكتل  رالود  ةئاملا  تاذ  نبجلاب  محللا  ةریطش 

ببسب اًریثك  تریثأ  كالب  اكیبير 
ةسسؤم تعمج   . ةفطاعلا نم  اًریثك  ليوب  نازوس  ءادأ  راثأ   . اھناونع

لالخ نم  لاجرلا  بیصي  يذلا  ناطرسلا  ضرم  لجأ  نم  نیيالملا  ربمفوم 
يدرف فرصت  سابتقا 

جيرك نیك  ويدیف  عطقم   . ًاینلع هلعجل  براوشلا  مادختساو  يصخش 
. ةیفاصلا ةیلعفلا  ةمیقلا  نم  نیتقیقد  نع  ةرابع  ةرم " لك  ةفیظن  ناذآ  "
وأ جتنم  جيورت  بلص  يف  نوكت  نأ  اًضيأ  نكمي  ةتسلا  ئدابملا  هذھ  نكل 

ةوقلا كلت  راھظإب  نكل   ، ةيوق كت  دنیلب  تاطالخ  تناك  املاطل   . ةركف
عطاقم  ، رظنلل ةتفال  ةقيرطب 

. سانلا نیب  ةبلج  تراثأو  ةیعامتجا  ةلمع  تجتنأ  ؟  نحطي لھ  ويدیف 
،( ةوھقلا  ) روھشم بورشمب  هطبرب  نكل   ، اھجتنم ریغت  مل  تاك  تیك  ةكرش 

ددع ةكرشلا  تدوز 
سانلا كراشي   . ىولحلا ةعطق  نع  ملكتتو )  ) ركفت سانلا  لعجل  تازفحملا 
نكل  ، ةیلعف ةمیق  نومدقي  مھنأل  دراج  ناف  ةكرشل   MoneyWhys ةرشن



ززعي اھريرمت 
Evolution ويدیف عطقم  سانلا  كراش   . اھسفن ةكرشلل  ةیھفشلا  ةملكلا 
، ةياكحلا يف  اھسفن  نیمضتب  نكل   ، ةفطاعلا نم  اًریثك  ریثي  هنأل  فود  نم 

فود تدافتسا 
. اًضيأ ةرثرثلا  نم 

يلبي فیك  ىرتل  ةیعجرم  ةمئاق  كیلإ   ، لكیھلا اذھ  قیبطت  تدرأ  اذإ 
. ةفلتخملا ةتسلا  ئدابملل  ةبسنلاب  كتركف  وأ  كجتنم 

لغتست نأ  كنكميو   ، طقف اھنم  اًضعب  ىتح  وأ  ةتسلا  سسألا  كلت  عبتا 
. رشتنت ةركف  وأ  جتنم  يأ  لعجل  ةیھفشلا  ةملكلاو  يعامتجالا  ریثأتلا 
ناكمإب نأ  وھ  ةتسلا  ئدابملا  لكیھ  يف  ءيش  لضفأ   ، ةریخأ ةظوحلم 
ةيرقبع وأ   ، نالعإلل ةمخض  ةینازیم  بلطتت  يھف ال   . اھمادختسا دحأ  يأ 

نم اًعون  وأ   ، قيوست
ىوتحملاو ةیسوریفلا  ويدیفلا  عطاقم   ، لعفلاب معن   . عادبإلا تانیج 

مھنم لك  نكي  مل  نكل   ، ةنیعم صاخشأ  هعدتبا  هنع  انثدحت  يذلا  يدعملا 
هناكمإب وأ  اًروھشم 

رثكأ وأ  دحاو  ىلع  اودمتعا  دقف   . رتيوت ىلع  عباتم  فالآ  ةرشعب  يھابتلا 
. ىودع رثكأ  مھراكفأو  مھتاجتنم  لعج  كلذو  ةتسلا  سسألا  نم 



، ةجض ثادحإ  ىلع  ديدج  معطم  ةدعاسمل  ةقيرط  ىلإ  نيو  دراواھ  جاتحا 
يلكرابل ةيراجتلا  ةمالعلل  ءافولا  ىلع  ءاقبإلا  عم  يعولا  ةدايزل  ةقيرط 

هتلعف ام  اذھ   . ميارب
ةياكح طقف  رفوت  مل   . طبضلاب رالود  ةئاملا  تاذ  نبجلاب  محللا  ةریطش 

لب ةیعامتجالا ) ةلمعلا   ) ةظحالملاب ةريدج  ةفطاعلا )  ) ةشھدم ةصقلا ) )
جتنملا عون  اًضيأ  تحضوأ 

مدقو  . محللا حئارش  معطم  همدق  يذلا  ةیلعفلا ) ةمیقلا   ) ةدوجلا اذ 
( تازفحملا  ) ةيریكذت لئاسر  ایفلدالیف  يف  نبجلاب  محللا  رئاطش  راشتنا 

. اھولقانتیل سانلل  ةزھاج 
تدعاسو نوثدحتي  سانلا  تلعج  رالود  ةئاملا  تاذ  نبجلاب  محللا  ةریطش 

. اًقحاس اًحاجن  ميارب  يلكراب  لعج  ىلع 
ةقيرط ىلإ  جاتحا   . ًابيرقت قيوستلل  ةینازیم  يأ  تيار  جروج  ةزوحب  نكي  مل 

ریكفتلاب  . طالخلا ًةداع : هنع  سانلا  ثدحتي  نل  جتنم  لوح  ةجض  ثدحیل 
هجتنم لعج  امع 

تائم ریفوت  عاطتسا   ، عسوأ ةياكح  يف  ةركفلا  نأ  اًرشتنمو  اًرسآ 
؟ نحطیس لھ  عطاقم  نإ   . تاعیبملا ةدايزو  تادھاشملا  نم  نیيالملا 

ةريدجو ةفطاعلا )  ) ةشھدم
ةمیقلا  ) جتنملا دئاوف  لعجب  نكل  ةیعامتجالا .) ةلمعلا   ) ةظحالملاب

ويدیفلا عطاقم  تناك   ،( صصقلا  ) عسوأ ةياكح  يف  ةلماكتم  ةیلعفلا )
زاتمم ةداورط  ناصح  ةباثمب 

. رشتني كت  دنیلب  لعجو  يموي  يلزنم  زاھج  نع  نوثدحتي  سانلا  لعجل 
ةملكلا ایجولوكیس  لالغتساب  نكل   . ةيداع راكفأو  تاجتنمب  ةيداع  سانأ 

. مھراكفأو مھتاجتنم  حاجنإ  اوعاطتسا   ، ةیھفشلا
ةیھفشلا ةملكلا  لمع  ةیفیك  نع  اًثيدح  اًملع  باتكلا  لالخ  انشقان  دق 

يأ لعج  عیطتست   ، ةتسلا ئدابملا  هذھ  تعبتا  اذإ   . يعامتجالا ریثأتلاو 
. نیيدعم ةركف  وأ  جتنم 



ريدقتو ركش 
ناك ام  اذإ  سانلا  لءاست  ام  ةداع   ، ًاباتك بتكأ  يننإ  لوقأ  تنك  املك 

، فیلأتلا يف  كيرش  يدل  نكي  مل  يننأ  نم  مغرلا  ىلع   . دحأ يندعاسي 
بعص ناك  لاؤسلا  نإف 

سان ال ةدعاسم  نود  هرامث  يتؤیل  نكي  مل  باتكلا  اذھ  نأل   ، هنع ةباجإلا 
. مھل رصح 

صاخشأ  . نینسلا رادم  ىلع  ينونواع  نم  فلتخم  ركشأ  نأ  ديرأ   ، ًالوأ
BzzAgent لمع قيرفو   ، رتلاب فيدو   ، ولدارب كيرإو   ، رانیبكأ يجزإ  لثم 

، زنومسزتیف نيارج 
، نیشكم كیلب   Keller Fay ةعومجم يف  قافرلاو   ، رلیك دإ   ، راجنإ وجار 

تناكل مھنودب   ، دروو ناجرومو   ، زتراوش كيرإو   ، نامكلیم يتاكو 
يف اھتشقان  يتلا  تاساردلا 

، جنایج انايدو   ، تالب نيرج  اكیبير  لثم  ءایكذألا  ذیمالتلا   . ةنكمم ریغ  باتكلا 
يف ينودعاس  رفینیجو   ، بوت يریكو   ، جنول افینیجو   ، دیفيدكام نيرولو 

كلت معد 
ينداق يذلا  شھدملا  باتكلا  بتك  يذلا  ليودالج  موكلامو   . عيراشملا

، لضفأ ًابتاك  نوكأل  ينتعجش  يتلا  يرتسام  انآو   . قيرطلا اذھ  ىلإ 
يلناتسو  ، نيدوج ثیس  بتكو 

ناثانوجو  ، جنلیش ساموتو   ، نيزور ليوناميإو   ، زرجور تيرفيإو   ، نوسربیل
سانأل نافرعلاب  نيدأو   . اذھ ثحبلا  طخ  يف  يعسلل  ينتمھلأ  يتلا  رنياو 

نیلج لثم 
يتلا نینورب  يلميإو  ؛  يميداكألا ثحبلا  ىلإ  ينمدق  يذلا   ، نیلجوم

ىلإ ينمدق  يذلا  كرام  حونو  ؛  ةیعامتجالا ایجولوكیسلا  ىلإ  ينتمدق 
سور يلو  ؛  عامتجالا ملع 

اًضيأو  . ةریبكلا راكفألا  ءارو  يعسلل  ينوزفح  نيذلا  نوسنومیس  راماتإو 
نیلماعلاو نیسردملا  عیمجو  دروفناتسو  نوتراو  يف  يئالمز  لكل  ركش 

ةيوناثلا ةسردملا  يف 
انأ  - ينوملع نيذلا  كراب  اموكات  ةيدادعإلا  ةسردملا  يفو  ریلب  يرمجتنوم 
. مولعلاو تایضايرلا  بئاجع  نع  - نیظوظحملا لافطألا  نم  نيرخآ  اًفالآو 
ناد  . اًنكمم هتاذ  باتكلا  اذھ  اولعج  نيذلا  صاخشألا  ركشأ  نأ  ديرأ   ، ًایناث

ينعي ام  مھف  يف  ينودعاس  نيذلا  رریل  ةراسو  تربلیج  نادو  يليارآ 
سیلآ  . باتك ةباتك  اًقح 

ةیبدألا ةلاكولا  يف  هئالمز  لكو  نفیل  میج   . ةباتكلا تحقن  يتلا  تنالبال 
بوبو  ، براك ناثانوج   . ةلحرلا لاوط  ةدشرم  ءاوضأ  اوناك   Levine Greenberg



، ردنیب
قيرفلا يقابو   ، ونيدروكأ لكيامو   ، ريرور دراشتيرو   ، تسیج يسيرتو 
يف راكفألا  كلت  ةغایص  يف  اودعاس  نيذلا   Simon & Schuster يف

، ورافاك ينوتنأ   . يلعف باتك 
نيروكو  ، يدارج سینيدو   ، نامشیف نبو   ، كيرج نیكو   ، كاروك نیلوكو 

، لاجیس نیكو   ، ربیب میتو   ، ناھیم میجو   ، نرشتیكام توكسو   ، ناثانوج
، ورابیش نياربو 

. مھصصق يتكراشمل  مھتقو  نم  اوذخأ  نيذلا  تيار  جروجو   ، نيو دراوھو 
اوناك  Wharton Executives EMBA بالط نم  ديدعلا 

ميدقتل ةيافكلا  هیف  امب  ءافطل 
مدق يذلا  ءادغلا  تقو   Upenn مدقلا ةرك  قيرف   . ةدوسملا ىلع  تاقیلعت 

. ديدش مامتھاب  ةعجارملا  تعبات  انآ  ايرام   . ةباتكلا نم  بیحرت  ةحارتسا 
ينادو ديرف   ، يخأ

لب تادوسملا  ىلع  تاقیلعت  طقف  ينطعت  مل  ةلماك  ونورب  ةلئاعو 
. لوألا ماقملا  يف  كلذ  لك  لعفأ  اذامل  ينتركذ 

، بیشت ىلإ   ، ًالوأ  . ةصاخ ةزجوم  ةلاسر  نوقحتسي  دارفألا  ضعب  كانھ 
نع فرعأ  ام  مظعم  ينملع  لب   ، اًقيدصو اًدشرمو  اًحصان  طقف  نكي  مل 

ال ثحبلاو : ةباتكلا 
لالخ يبناجب  فوقولل  نادروج  ىلإ   ، ًایناث  . يفكي امب  كركشأ  نأ  عیطتسأ 

ءاوس دح  ىلع  ّلكي  ًاینافتمو ال  ریكفتلا  قیمع  اًررحم  هنوكلو  ةلحرلا 
ىلإ  ، اًثلاث  . ةجاحلا بسح 

اذھل مھمعدو  مھتءارقل  طقف  سیل   ، رجرب يرفیجو  نیكرأ  ناياد   ، ّيدلاو
ىلإ  ، اًریخأو  . اًنكمم كلذ  لك  لعجل  ساسألا  اوعضو  مھنأل  لب   ، عورشملا

هذھ قالطإل   . يتدج
. قيرطلا لاوط  يمعدو  ةلحرلا 

تاظحالملا
ءایشألا رشتنت  اذامل  ةمدقملا :

ةحفص
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ةحفص
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