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ليوحت متي  1GOD .ةناهإ وه ايقالخأ أطخ بكتري .رشلا ،يقالخأ أطخ باكترا وه لشف
تاذ نيناوقلا عضو ىلع نيعرشملا حمسي اذهو .ةميرجلا ىلإ ةيقالخألا ءاطخألا
.لمعلل عمتجملا ليهأت ةداعإ ىلإ مئارجلا نآلا ةيقالخألا ءاطخألا .ةلصلا

.كسفنو ءاقدصألاو ةرسألاو عمتجملا لذخو لشف
:روصقلا هجوأ  7كانه .ةرخآلاو ةايحلا يف ةلوؤسم تاقافخإ

 1GODةناهإ روصقلا
دسحلا رشبلا موحل لكأ نامدإ
ةلسلس ( ينانألا بهن ثنحلا
) رشلا نم

بيرخت

ŸŸ

ŸŸŸ

!كنم عمسأ نأ رظتني 1GOD
ةالص  ) -رش ( روصقلا

نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
بلطي ةمواقم روصق عم ةدعاسملا بلطي )مسا عراش  (1يصولا-مداخ
رورشلا ةبقاعم عم ةدعاسملا
رهدزت ريخلا انوعد ةرخآلا يفو نآلا رورش نم ةبقاعم تابلط
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجملل رشلا لبذتو
!ءاقللا يف وأ لزنملا يف ةالصلا هذه ىلتي
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 ...رركتملا يرهقلا كولس نامدإلا  1:لشف
نوعدخي ينمدم .ةروصتملا ةجاح ردصلا جلثي امم رركتملا يرهقلا كولس نامدإ
،ةرسألاو ،مهسفنأل ررض .مهكولس موقت ررض لوبق مدع لالخ نم مهسفنأ
.عمتجملاو هئالمز لمعلاو ،ءاقدصألاو

لوحكلا قوستلا )ىلع( لكألا نيلانيردألا
نيخدت

رامقلا بعل

ايجولونكتلا ةديدجلا ةيحابإلا داوملا

تاردخملا

يه يتلا نامدإلا
:روصقلا
لوبقم ريغ(
)ايقالخأ

فيعض & )قمحأ( جذاس ) ،يبغ( نولهجي )نوشاشحلا( نينمدملا
.ةرم لك يف مهتبساحمو ! )ةقفشلل ريثم(

مهنأ املاط نينمدملا نم مه مهنأ نودقتعي ال نينمدملا !ةيمهولا يه نينمدملا
.اعم مهتايح دقعو مهسفنأب نوعتمتي
يف ادييقت رثكأ حبصت اهنأل تايرحلاو ةيدرفلا ينمدم دحت نامدإلاو ،ايعقاو
ءاقدصألاو ةرسألا ىلع ربكأ ائبع نوحبصي .ىودج رثكأ حبصت اهنإف .مهكولس
.مهتايح ليغشت يلوتل وه عمتجملاو ايسنج ريثم وه . Event-عمتجملاو

عتمتت ةعورشملا ريغ نامدإلا عم ينمدم
ريغ نامدإلا !مهتداع نم ةيرسلا ةعيبطلا
مارتحا نادقفو نجسلا ىلإ يدؤت ةعورشملا
ىلع  COM-ةعانملا دقف ذخأي .تاذلا
.مهتايح ليغشت

! )ةقفشلل ريثم( فيعض & )قمحأ( جذاس ) ،يبغ( ةلهاج ينمدم
ىلع زكرت حبصي نايحألا نم ريثك يف اهب عتمتلاو ،سانلا نينمدملا نم مه امدنع
يتلا براجتلا نم ةلماك ةعومجم نم الدب .باحسنالا ةدح فيفختو مهتداع ذيفنت
يف امود دقع ، addicsيندملا بجاو .نامدإلا مدع ةداعسلا نع ةلماكلا مهتاناكمإ لكشت
.ةلءاسم

،ةفيرش ،يقالخأ ،ةيمهولا حبصت  .عمتجملاو مهسفنأ ىلع ارطخ حبصت نمدم
 addicsامود سيل ،يندملا بجاو .ةيعامتجالا ةحفاكمو ةثرتكم ريغ ،ينانأ ،عداخم
.ريرقتلا
يحصلا رجحلاو .يسفنلا معدلا تاعومجم ةدعاسمو ةدعاسملل ةجاحب نينمدملا
.بابشلا ةصاخو عمتجملا ةيامحل ساكتنالا نونمدملا

ءايصوألا مداخ نوكلا 1GOD 1FAITH 1Church
www.universecustodianguardians.org

14.12.1.1

2

وتسفيناملا بها-نوناقلا 1FAITH

ŸŸ

ŸŸŸ

!كنم عمسأ نأ رظتني 1GOD
ةالص  -نامدإ

 12.2.7.اموي نامدإ

نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
نمدملا نوكي ال يندعاس )مسا عراش  (1يصولا-مداخ
يمدقم هيلع ةبقاعملا نامدإلا ءاوتحا ةيرشبلا ةدعاسم
نامدإلا نوكي نأ عمتجملا اذهلو ةرخآلاو ةايحلا يف نامدإلا
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجمل اناجم
!موي نامدإ ىلع ةالصلا هذه مدختستو

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
نامدإ نيلانيردألا
درل يسيئرلا ببسلا وه اذهو .يبصع لقانك لمعي يذلا نومرهلا وه ،نيلانيردألا
ىلع لمعي مسجلاو .مسجلل ةيدسجلا ةمالسلا ىلع ارطخ لكشي داهجإلا لعف
.ئراوطلا تايطايتحا
، ...صوغلا ءامسلا ،ضكرلاو ،قابس ةرايس ،ةيضايرلا نيرامتلا يف ةطرفملا ةكراشم

.طاشنلا اذه نم عافدنالا نيلانيردألا ىلع نينمدم اوحبصي Participient
".عافدنالا" ىلع لوصحلا نم نونكمتي ال امدنع بائتكالا ىلع نونمدملا هذه حبصت

بلقلا تابرض لدعم ةدايز ىلع لمعي هنإف مدلا ىرجم يف نيلانيردألا اهريرحت متي امدنع
دلجلا نم مدلا قفدت لوحيو مدلا يف ركسلا ىوتسم عفريو ،ذيمالتلا عسوي ،مدلا طغضو
ةراثإ وأ ،بنذلاب نورعشيو ،رارمتساب بضغلاب نورعشي نيذلا سانلا ،.ةيلخادلا ءاضعألاو
.رخآ ءيش يأب مايقلا مدع لوح سولجلا دق مهنأ نم مغرلا ىلع نيلانيردألا نومره ريثي قلقلل
.لمأتلا ،قلق ،بضاغ

 adrenيطعي قابس يأ .نيلانيردألا ةنتف يه ةعرسلل ةجاح ةمثو
ناسنإلا مسج ميمصت متي مل .ربكأ عافدنالا يطعي زوفلا .ةورذلا نيلأ -
.ةينانألا وه زوفلا .ةعرسلل ةجاح ال نم وه .ةعرسلل
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.ديزملا يف ةبغرلا ىلإ يدؤي عافدنالا نيزئافلا

ىلإ يدؤي قلقلا اذه .قلقلا ىلإ زدي نادقف
نمث يأب زوفلا يف ةبغرلا .سأيلا
، ...) .زوفلل لتقو ،تاردخملا يطاعتو ،شغلا(

رثكأ .ةورذلا نيلانيردألا عمتجملل يداعملا كولسلا يطعي
قرطلا قساف يأ لأسا .ةورذلا ربكأو ءايتساو بضغ راثأ ،ضيغبلا
توصب جراخ ،ليذ ،قيرطلا نم عفدو ،عطقو ،سيليو ،قاهرإلا( يباهرإ
ةباصع ، ..) ،لاع
كولسلا ) .توملاو ملألاو فوخلا عاقيإ( لسلستم لتاق ) ،فنعلاو برخم ، -ismةجطلبلا( وضع
يف يندملا بجاو  / R1-7ةسنآلا procecutedوو عمتجملل اديدهت لكشي عمتجملل يداعملا
ةجطلبلا لاكشأ نم رخآ لكش يأ ،ثداوحلاو ،ةرطخلا ةدايقلا ،بضغلا قيرطلا ،ريرقتلا
.فنعلاو بيرختلاو
.ةورذلا نيلانيردألا ءاطعإ )، thrillseeking، ..ةريثملا لامعألا( ةرطخلا ةطشنألا

 vities actiلعفت عافدنالا نيزئافلا ىلع لوصحلا نكمي ال كلذ فالخ ىلع نيذلا سانلاةطشنألا .نيرخآلا ضيرعت ،لتقو ،حورجب نولصحي نيذلا نيدلقملا ةطشنألا هذه عجشت .ةريطخ
.ةيبطلا expencesو ذاقنإلا نمث عفدل سانلا اد نوكي / R2 .ةسنآلا ،ةياهنلا )اد( ةرطخلا

!نآلا !ةدعاسملا بلط .ضرملا وه نيلانيردألا نمدم هنوك

نامدإ لوحك
تاريغت ىلإ يدؤي لوحكلا كالهتسا .ماعطلاو بارشلا لالخ لوحكلا كالهتسا متي
،ءادتعالا ،ثداوحلل يسيئرلا ببسلا وه )لوحكلا( ركسلا ') .ركسلا( ةيكولس
،عمتجملل ديدهتو جاعزإ ردصم ،ائبع لكشت ىراكسلا .بيرختلا ،باصتغالا
.مهتمكاحم
.لوحكلا كالهتسا ىلع اوبلغت ةجاحلا وه لوحكلا ىلع نامدإلا
نم كلذ قوف ةصاخلا ةينانألا تاجايتحا رمخلا ينمدم عضوو ،نينمدملا لك لثم
ىلع لوصحلل ةقرسو ضارتقالاو ،لوستلا لوحكلا فوس .عمتجملاو نيرخآلا
جالعلا !فافجلا نم جالعلا نوكتي .جالعلا جاتحت ةيلوحكلا تابورشملا !بورشم
!ىراكسلا رهظ يرجي ابيرق ةيلوحكلا تابورشملا .اجالع سيل
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.لوحكلا رفاوت نع فقوتلا وه لوحكلا ينمدمل ةدعاسم لضفأ
!ىهتنا ،لوحكلا نم عيزوتلاو قيوستلاو جاتنإلا

!لوحكلا ىلإ حماستلا ZERO

 lcoholism.ا رشنل يسيئرلا ببسلا وه يحيسملا نيدلا
ذيبن( لوحكلا برشلل نييحيسملا لاقو )بذاكلا حيسملا( عوسي )ةبذاك دوبعملا( لوديأ نايتسيرك
.ةينيدلا ريغ تاعمجتلاو ةينيدلا تابسانملا يف لوحكلا برش نييحيسملا ) .رمحا

.جوازتلا لبق لوحكلا برش  HE & SHEنايتسيرك
لمحلا ةرتف لالخ لوحكلا برش رمتسملا  SHEنايتسيرك
برش ىلع مهلافطأ عيجشت نييحيسم نيوبأ .ةعاضرلاو
!ةئيس ءابآلا مه نييحيسم نيوبأ .لوحكلا

يف ىضوفلا يف .لوحكلا ىلع موطفم مت نأ دعب يحيسم باش
لك رخآلا ضعبلاو ،ءاقدصألاو ناريجلاو ءابآلا ،نهاك ،ىرت ةسينكلا
برش ءابآلا يحيسم باش ىري .لوحكلا )بارشلا يف فرسأ( بارش
وه( يحيسملا بابشلا leisuretime. Aو  func-دقعتس ،لزنملا يف لوحكلا
)يه
نارقألل اطوغض هجاوت يتلا ةيرمعلا ةئفلا نمض ةيعامتجالا ةئشنتلا امدنع
ةلاح يف بابشلا  SHEلوصحلا  HEيحيسملا بابشلا .الوبقم  bingedrinkىلإ
.باصتغالا وأ هليمزل ركس

!تالمهملا ،نوش ،راعلا ".تالمهملا ةلس" حبصت الك

لالخ نم يحورلا ماهلإلا دجت نأ نكمي ال نييحيسملا نابهرلا
ماهلإلل لوحكلا ىلإ تلوحت ةسدقملا بتكلا ةءارقو ةالصلا
ظفاح .مهب ةصاخلا لوحكلا نابهرلا تجتنأ ،ةديعس نكت مل .يحورلا
.رومخم لوهذ نم ةرمتسم ةلاح يف نابهرلا لوحكلا برشو جاتنا
) .ضرألا ال ال( ىؤر مهيدل نآلا

نيملعملاو )ةفلكم لوحكلا( طيرش مهيدل ءاردم .تاناحلا لثم يه ةيكيلوثاكلا سرادملا
ذيبنلا ةرادإ اهيدل .راب هبو يعامتجا دان
.لاومألا عمجو ىضوفلل )صيخر(
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مهنا دحالا موي .لتقلاو باصتغالا ،شاب نييحيسملا ركس ةلاح يف تبسلاو ةعمج موي لك
برشلل ىضوف ىلإ نوبهذي دعب .حفص ىلع لوصحلا فرتعا
.ةلئاعلاو ءاقدصألا عم بارشلا يف طارفإلا نوبهذي ةسينكلا دعب ) .لوحكلا(

".فنعلا يلحملا"ل يسيئرلا ببسلا يه نييحيسملا برش يف طارفإلا

ركس ةلاح لك ماقي .ةيرشبلا ال ىتح ،ةبساحمو رفغي نل تفلتتو 1GOD
.ةلءاسم
. 1GODةدابع وأ نيدك لوبقم ريغ رمأ لوحكلا كالهتسا ىلع عجشي هنأل ةيحيسملا
رعشت . 1GODلوحكلا كالهتسا قيرط نع هتحص ريمدتل ةيرشبلا ديرت ال
عم لمأ ةبيخب
.يحيسملا لوحكلا نامدإ ) esspeciallyنييحيسم نيوبأ(

!!! لوحكلل ال لق !ةيحيسملل ال لق
 :لعف بجي
 SHEركس ةلاح عم جوازتتل سيل . HEةداعس ركس ةلاح عم جوازتتل سيل SHE

متي امنيب كلملا . SHE drin-هلزنم يف ةيربجلا ةماقإلا تحت تعضو لمحلا ةرتف لالخ برشلا . SHE
نيذلا لك ىلإ ةياعرلا بجاو هيدل عمتجم لك .هلزنم يف ةيربجلا ةماقإلا تحت ةيعيبطلا ةعاضرلا عضو
لفط عفري ءابآلا رتسوف .نيدلاولا دحأ نوكيل ةبسانم تسيل  SHEةيلوحكلا .ديلولاو دعب اودلوي مل
.ل  SHEةيلوحكلا

ريغ لوحكلا برش نأ ) (SHE 17، HE18ةينوناقلا نسلا نود لافطألا عم تاهمألاو ءابآلا
ءاغلإ مت .صقانلا نس لافطألا عيمجل ةياعرلا بجاو هيدل عمتجم لك .ةلوبقم
.ءابآلا رتسوف لبق نم رصقلا مهدالوأ ىبرت دقع جاوزلا ،ةسدقملا ءابآلا ةيلوحكلا

نيذلا )نيلوؤسملاو نيملعملاو سرادملا ءاردم( نيبرملا .لوحكلا ةيلاخ ميلعتلا قفارم
ميلعتلا لقن متي .سرادملا نم عنمو ةلازإ متت لوحكلا كلهتستو ،نوبلجي
ءاردم( نييحيسملا نيبرملا ) .ضيوعتلا نودب( ماعلا ميلعتلا يف ةيحيسملا قفارم
كلت مده متي .ميلعتلا نم عنمو ةلازإ متت )نيلوؤسملاو نيملعملاو سرادملا
!مهب لوحكلا ترمد ةسردم نابضقلا

اهبعشل ةياعرلا بجاو )يريش( عمتجم لك
لك cating eradi-.و ىلع يوتحت جاتحي عمتجملا اديدهت لوحكلا .
.رظحلا ضرفو لوحكلا رظح وه رياش
 .لوحكلا عيزوتو جاتنإ رظحت ةظفاحم
فاقيإ مت  -R6ةسنآلا :ةمكاحمو ةينوناق ريغ ةروصب لوحكلا عيزوتو جاتنإ
ريمدت متي .ضيوعت يأ حنم متي ال .تقلغأو لوحكلا عيزوت  /جاتنإ ةمئاقلا
.لوحكلا
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ةلاح يف يرجي لعج .يبيرضلا ءافعإلاو ةيريخلا عضو سوقطلاو ،ةيحيسملا سئانكلا ضفر
.ىراكسلا نع ةلافكب جارفإلا ال  -R2ةسنآلا ،ةميرجلا ركس

.ليهأت ةداعإ ) (X2ركس ةلاح يف يجوزلا يرجي نيح يف بكترت ةميرج يأ

اهتيفصت تمت يتلا هايملا
!ةديج ةحصل

نامدإ تاردخملا
ةسولهلل ةببسملا داوملا نأ فورعملا نمو
نوشاشحلا تاردخملاب نم  99٪دعب .يرشبلا مسجلل ةئيس يه )تاردخملا(
درجم وأ ةيبغ يران  extraordi-امإ يهف .رايتخالا قيرط نع ةيودأ لوانت
نوشاشحلا-راقعل ةقفشلاب رعشي ال .ةلاثح عمتجملل ةداضملا
.ايتاذ وه مهتلكشم

ونام  / R4 .ةسنآلا ،عمتجملل تاديدهتلا هذه صفق
ريغ وأ ةسولهلل ةببسملا داوملا يدوزمو نيعزوم - facturers،
 / R7ةسنآلا ،سوبحم ،ننقملا وأ ينوناق
،يئانجلا وه ةسولهلل ةببسملا داوملا نينقت
.هسكع وه يذلا ئيسلا نوناقلاو
فعاضي )ةروصلا( ةدام يج  alter-لقعلا ريثأت تحت يرجي نيح يف ةميرج يأ تبكترا
ةببسملا داوملاو لوحكلا ريثأت تحت يرجي ةدايز متي .ليهأت ةداعإ ) (X3تارم ثالث
 5 (X5) .نم فعاضم اهبتك يتلا ليهأتلا ةداعإ ةسولهلل
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ل حماستلا ZERO
ةسولهلل ةببسملا داوملا
نامدإ )ىلع ( ماعطلا لوانتي
نيب نهد( . Overeatersنامدإلا وه طرفملا لكألا ،ةرورض وه لكألا .هنودب شيعلا عيطتسن ال يرورض لكألا
،ةلوهس رثكأ تاراطإلاو ،قرعلا ةحئار هنم حوفت رثكأ لصحا ، blubbery،لوصحلا ىلإ علطتن نأ نكمي )سانلا
نييارشلاو ةقيض ةحيرم ريغ يساركلا ىلع روثعلاو ،بساني يذلا داتعلا ىلع روثعلا يف ةبوعص
نم ،انس رغصألا توميو ،يركسلا ضرم ىلع لوصحلاو ،مدلا طغض عافتراو ،دادسناو ،ءاذحلا طبر ةلكشم
 .ءاندبلا لافطألا نوكي نأ لمتحملا

ةدايز .ززقم وه نهدلا نم ريثكلا رشبلل ةبسنلاب .ناتيحلاو رهنلا سرفل ديج وه نهد
قيمعلا تابسلا رثكأ صخشلا لعجي نزولا
ىلع ائبع حبصت  sickies،نم ديزم ىلع لوصحلاو ،سفنتلا نم رثكأ ،ةلهس تاراطإلا ،
عمتجملا .لوبقم ريغ نزولا ةدايز .عمتجملاو هئالمز لمعلاو ،ءاقدصألاو ،ةرسألاو ،هسفن
.ةدعاسملل يندملاو يقالخأ بجاو نوكي
ةيلحتلا داوم دوجو ءاهنإ  blubbery.نوكت نأ نع فقوتت
ضفخ .بارشلا وأ ماعطلا يف  alco-مادختسابو لوحلا ةيعانطصالا
لوانت نم دحلاو ةيعيبطلا تايلحملا مادختساب داح
فقوتلا .طقف دويلاب جلاعملا حلملا مادختسا ،مويدوصلا
كلمي ال .ةعنصملا ماعطلا لوانت نع

.ةذيذل ةمعطأ نمضتي ايموي موحللا نم  100gنم رثكأ

طارفإلا .جورخلاو لكألا نم عون ةليوط ةرتف ذنم ماعطلا تابجوو ،ةعونم ،ديعلا ،ةميلو
يف .جراخ ماعطلا لوانت ءانثأ لوحكلا كلهتست .جراخ ماعطلا لوانت يف
.برشلا يف وه ةبجو عم ءاملا .يف ريغص ءزج لوانت .جراخ ءارحصلا

.ةبجو لك يف لكأي يذلا غلبملا ضيفخت .سراحلا مداخ "،يمويلا نيتورلا" ىلإ مامضنالا
.ةيمويلا نيرامتلا ليللاو راهنلا له  fissy.برش بنجت .ةالحملا ريغ تابورشملا برش
:ىلص .لوجتلا رظح-ةليل" ةبقارم

ءايصوألا مداخ نوكلا 1GOD 1FAITH 1Church
www.universecustodianguardians.org

14.12.1.1

8

وتسفيناملا بها-نوناقلا 1FAITH

ŸŸ

ŸŸŸ

!كنم عمسأ نأ رظتني 1GOD
ةالص  -باحتنا

 12.1.7ةحصلل ديج موي

نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD،زيزعلا
يمويلا بارشلا عم يل ديروتل مكل اركش )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
 blubberyحبصتو ةمسد ةبجو ال يندعاس ءاذغلاو
رخدي نأ يل له موي لك ماعطلا نم ةريغص ءازجأ قحأ نوكي نأ ىلإ ىعسي I
ريخ &  1GODدجمل ماعطلا لوانت يف طارفإلا ببسب ةملؤم ةحصلا اياضق
ةيرشبلا
!ةعضر لك لبق ةالصلا هذه مادختسا نهد سانلا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

نهد ىلإ حماستلا ZERO
نامدإ رامقلا بعل
دارفألا ىلإ رقفلاو سؤبلا قيقحتل عادخلاو يرشبلا فعضلا رامقلا مدختسي
ىلع( ناهرلا رامقلا . envolvesسأيلا ىلع ةسيرف رامقلا نيجورملا .عمتجملاو رسألاو
ةدايز لمأ( ةبراضملا ) ،هيلع زوفلل هيف نوكت نأ كيلع( بيصنايلاو )ءيش يأ
)لوصألا ةميق
دقتعيو .نيرماقملال فسالاب رعشي ال ..) .و تارايخلاو ةلجآلا دوقعلاو ،نيمأتلا( طوحتلا
.كلذ اولعفي مل .بستكم ريغ ةورث اهنوقحتسي يتلا ةيبغلا ةيدرفلا ،ةينانألا ،ةفيعض
.مهتبساحم

اهنأ .اجرح رثكألا نيرماقملا يه هيفرتلا عقاو نوكراشملا
مهسفنأ لالذإو ،عادخ ،ةنايخ ،زازئمشالل ريثم فرصتت
نيزئافلا .اوزاف يتلا ةرماقملا ،بذكلاو ،نيرخآلاو
ىلع  100٪ةبسنب ةبيرضلل بساكملا ضافضف
.اديعب بستكم ريغ لخد ةبيرض باسح متي .حابرالا
.نيبعاللا بنجت

ناهرلا( رامقلا نكامأ  / R7 .ةسنآلا  prov- iders،رامقلا صفق ،ةميرج وه بوعشلا فعض لغتسا
قاروألاو ،هيفرتلاو عقاو ،تاهونيزاكلا ،تالدابتلا لبقتسم ،ةيراجتلا تالحملا
gambو رامقلا يمدقم لوصألاو حابرألا عيمج تيك . Confis-ةقلغم )تالدابتلا ةيلاملاةينهملا
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،راجتلاو ،ةلجآلا دوقعلاو ،ةصح ،راجتلاو ،يضارألا نيبراضملا ،ريدم قيدانص( lers

عقاولا نيزئافلا نجيكلا  (incl-زوفلا نأ" ) . Individulsيراقعلا رامثتسالا( رحلا كلمتلا ءاغلإ .. ) .
.حابرالا ىلع  100٪ةبسنب ةبيرضلل ةضافضف ) ،هيفرتلا

سانلاو ،عودخم ،مكبلا نيرماقملا
للضمو رامقلا دوزم .ةينانألا ةئيس
امهالك .يزاهتناو ةسرتفملا ةيليفطلا
.ةلءاسملل عضختو ةهيركلا

رامقلا ىلإ حماستلا ZERO
نامدإ ةيحابإ
يدؤي فاطملا ةياهن يف هتدهاشم .ةيقالخأ ريغ ةوهش روصت هيفرتلا وه ةيحابإلا داوملا
 sickning.رثكأ ،طحنملا رثكأو ،زازئمشالل ريثم رثكأو ،ةبارغ رثكأ ،ديزملا يف ةبغرلا ىلإ
.فرحنملا نامدإو ةيحابإلا داوملا
نيكراشملا unwill-و دادعتسا ىلع دمتعت ةيحابإلا داوملا يدوزم
رابكو نوشاشحلا تاردخملاو لوحكلا لالغتسا يمدقم هذه .يج
يف ةكراشملل ،ديبعلا لافطألا ،فرخلا نم نوناعي نيذلا نسلا
.ةيلستلا

 / R7ةسنآلا  Pornograpy.يمدقم سوبحم
سفنلاو ،يرعلا روصت يتلا هيفرتلا وه )ةيحابإلا( ةيقالخأ ريغ ةوهش

نيب رباعلاو رخآلا سنجلا ،سنجلا سفنو لافطألاو تاناويحلا عم :جوازتلا ،عابشإلا -
لوخد نم عونلا اذه )نكامأو ،مالعإلا لئاسو( يمدقم .نيسنجلا

جاتحت .رياش يتلا ةيحابإلا داوملا عيمج ريمدت متي  / R7 .ةسنآلا & لفسأ  tainmentقالغإ متي -
.ةدعاسملا بلطل نيفرحنم

ةيحابإلا ، ..فذح داجأ وحم
نامدإ قوستلا
فصن وأ ديدج جتنم قالطإ متي .قوستلا نود كرت كنكمي الو رجتم لاخدإب تمق
لوصحلل عراش  1نوكت نأ كيلع ،تاعاس ةدعل رجتم جراخ فقت يذلا "،عيب" ةيونس
. CGةدعاسملل ةجاحب تنأ !قفانملا قوستلل !نمدم تنأ ) .ةروصلا( جتنملا ىلع
.معدلا ميدقت رياشو عمج

ءايصوألا مداخ نوكلا 1GOD 1FAITH 1Church
www.universecustodianguardians.org

14.12.1.1

10

وتسفيناملا بها-نوناقلا 1FAITH

قلخ" نيقوسملا .اهحلاصل نينمدملا ءالؤه مادختسا عشجلا نويلالغتسإلا
دب ال ءيش لك نا امك هقيوست مث ) .هيف بوغرملا ريغ ،اهل موزل ةداع( ديدج ءيش
.نوكي نأ
 SHOPPيف يسيئر لكشب ةينالعإلا ةلمحلا فدهتو

نالعإلا .تايافنلاو ةمامقلا نم ريبك ردصم يه هيف بوغرملا ريغو نونمدملا-قوستلل يمدقم .نوشاشحلا يج -
ةسنآلا :تاكاهتنالاو ،يهتني ديربلا قيدانص ىلإ هيف بوغرملا ريغ ديربلا ميلست .يهتني تايرورضلا ريغ نع
 50٪ةبسنب ةيفاضإ ةبيرض اهيدل تايرورضلا ريغ / R4 .

.ةدعاسملا بلطل قفانملا قوستلا .مهتم )ةمامق(

،عئاضلا تقولا نم ريثكلا مهيدل ،رجضلا يناعيو ،اليلق غامدلا مادختسا عم سانلا
ةئشنتلل .ىودج رثكأ وه ،كتقو عوطتلا ءاضق .قوستلل مهتقو ءاضقو ،لاملا نم ريثكلاو
.ءاقللا روضح ةيعامتجالا

نامدإ نيخدت
نم ةهيرك ةحئار نونخدملا !يرشبلا سؤبلاو ،نامدإ نيخدت
نم .ةفرغ ىتح ةهيرك ةحئار اهنأ نتني مهسبالم ،مفلا
ريثمو ،ةرذق يهف .ناكم  every-يه باقعأبو دامرلا
.مهل راعلا !مهبنجت .نتنلا ريغ لكشب ، vidualsزازئمشالل
مههافش نوقرحي .مهسفنأل ةيحصلا رطاخملل ةضرع مه نينخدملا
تحبصأ نيتئرلاو ةيئاوهلا ةبصقلاو ةرجنحلاو مفلاو ةثللاو نانسألاو
.عمتجملا ىلع ائبع ،ةضيرم

تقحل يتاذلاو لصاوف ناخدلا ديدعلا ذاختا ىلاسك نونخدملا
sickies.
دعب .مهب نينجلا رضت لماوحلا تانخدملا .نيرخآلل ةيحصلا رطاخملل ةضرع مه نينخدملا
نوكي دق .ةحصلا اياضق دوجو نم ةايحلا ىلإ ةدالولا يثيدح لافطألا هذه مكحو ةدالولا
نينخدملا ءابآلا لافطأ  / R3ةسنآلا :دعب اودلوي مل نيذلا حورجم ، ..ةقاعإلا  /تاهوشت مهيدل
.ضيوعتلل مهيدلاو دض ةيئاضق ىوعد عفرل ال

،لزانملاو ،قئارحلا أدبت يهو .لامهإلا مه نينخدملا
 /ةسنآلا ،مهتبساحمو .تاباغلاو بشعلاو
وأ /و نيباصملا رانلا نونخدملا .تاضيوعت عفد و R4
وأ /و سانلا لتق رانلا نونخدملا  / R5ةسنآلا ،تاناويحلا
 / R6ةسنآلا ،تاناويحلا
يبلسلا قلخت يتلا نونخدملا .سانلا يذؤي )تاءادتعالا( يبلسلا نيخدتلا
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لمعلاو ،ةيلستلاو هيفرتلا( تاهج  / R3 .ةسنآلا ،ناخدلا مكاحيو
 compenعفدل كيدل و  / R3ةسنآلا ،نيخدتلا حمست يتلا مكاحيو ) ،..
،مهتمكاحمو نيخدتلا لادبتسا متي حمست يتلا ةموكحلا .ةيلاملا تاضيوعتلا -
 / R7 .ةسنآلا

.اريطخ اديدهت يحص ريغ نيخدتلا نأ تبث دقو *  1951ماع يف
ةيامحو ةمدخل نيخدتلا 'ناب' لشف مل يتلا تارادإلا  /تالاكو ةموكحلاو ةموكحلا
 / R7 .ةسنآلا ،بنذم ىلع لوصحلا هذهو يعجر رثأب  lation legis-ريرمت متي .عمتجملا
ميوقتلا ناقاب *

قيوستلاو  (ertising adv-ززعي نأ رخآ نايك وأ ةيراجتلا لامعألاو ،ةعامج وأ درف يأ
ناكمو معاطملاو يداونلاو لمعلاو ،نيملعملاو ،تاهمألاو ءابآلا( حمسيو ) ،ةيناجملاو
راجتو ةلمجلا راجتو لقنلا تاكرشو نيعنصملاو نيدروملا( حابرألاو )هيفرتلا
 / R7ةسنآلا ،نيخدتلا وأ  /ةنيز "نخدي" حاتم لعجي ) ،ةئزجتلا

.اهيلع يوتحت "نخدي" ام مهي ال

رطاخملا نم وه نيخدتلا لعف
.ةيحصلا

!! نيخدتلا ىلإ حماستلا ZERO
نامدإ ةديدج ايجولونكت
ةئزجتلا رجاتمل جراخ ميخملا مهنا .ةيلسم نوكت ةينقت ديدجلا نوشاشحلا نكمي
!ةفاخسلل اي .نمثلا نم رثكأ ةادأ ةديدج ءارشل راظتنالا

.نامدإلا-قوستلا" ةفيخس ةرفط ةينقت ديدجلا نوشاشحلا
ىدملا ىلع اهمادختسال نوكيو لمعت يتلا عئاضبلا لهاجت مهنا .تايافنلل ببس ربكأ يهو
ةرتفل كيدل نكي مل مهنأل .ةديدج -technolo-يارغ مهب مادختسا ةيفيك ملعت مل مهنا .اعاد خيرات
مه .تاكلهتسملا ىلإ ليوطلا ىدملا تاجتنملا لوحتت نوشاشحلا هذه .ةيافكلا هيف امب ةليوط
راعلاو نوش .نيثولملا
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ابلاغ تايافنلا نم صلختلا قلخ .ريودتلا ةداعإل ةلباق تسيل ايجولونكتلا سار مظعم

 manufactuةقاقر ةيمزالبودنإلا لاثملا ليبس ىلع .ةمداقلا لايجألاو رياشلل - lemsلهاجت متي  .ايجولونكتلا ةديدجلا نوشاشحلا ةيبلتل رهشأ  6لك ةديدج ةحيرش زربي
 /ةسنآلا ،عزوملاو جتنملا .بيرختلا-ةئيبلا .ريذبتلل اي .يلاثم وحن ىلع لمعت قئاقر
R7
رمعلا هيدل ديدجلا يلاوملا ةانق لك ،لح . CGةيهيجوت ئدابم عضو ىلإ عمتجملا جاتحي
 / R7ةسنآلا ،قرخ 7years.ل ديدج جذومن لادبتسا نكمي ال 7years.لل يضارتفالا

ريغ ،ريقحو ةيذغت نامدإو نوشاشحلا قلخت يتلا تامظنملا  /بعشلا
.نيمرجملاو ،ةيقالخأ

 / R7 .ةسنآلا :ةلءاسم نوزجتحم مهو
.ةلءاسملل ) (17 SHE، 18 HEةينوناقلا نسلا نود تاهمأو ءابآ ".نامدإلا" عيمجلا ىلع قبطني اذهو !! ةظوحلم
 / R2 ،ةسنآلا ةميرج ةيناثلا ، 2ةميرج عراش  / R1 ، 1ةسنآلا
.ىرخألا ةينوناقلا نسلا نود دعب رظنن نأ نكمي ال .مهلافطأ نع ضافضف

رشبلا موحل لكأ

 2:لشف

ىلا تاتابنلا ةرباعلا وأ .ءاذغلا لجأ نم يرشبلا مسجلل حبذ وه رشبلا موحل لكأ
)رورغلا( ودبتل ةئيه  mutilat-يج وه رشبلا موحل لكأ .براجتلا ءارجإل وأ رشبلا نم هريغ
.نيدلاو ةباصع ةيوضع ةيئانجلاو
.رشبلا موحل لكأ يأ نوضراعي نايدراجلا-مداخ
رضحتم بعشلل لوبقم ريغ ةيئادب له .مسجلا ناسنإلا لئاوسلا برشو ناسنإلا مسج ءازجأ لكأ
)نيينثولا( نييحيسملا لاثملا ليبس ىلع :لوبقم ريغ ايزمر ىتح  Cannibal-ةيلودلا نماضتلا ةكرح .تروطت
نم ةريبك تايمك كلهتست( مدلا برشو )زيكوكلا لوانت( مسجلا ناسنإلا ةكلهتسملا ىضوف يف
راعلاو نوش .يهتنت ةينثولا .يهتني سوقطلا هذه ) .لوحكلا

مسج  1نم ناويحلا وأ ناسنإلا ءازجأ عرزل رشبلا موحل لكأ مدختسي
مثو )تاناويحلاو  (labratoryءازجأ ضعب اهئامنإ مت دق عقاولا يف .رخآل
ربع ءاوس .مسجلا ىلإ مسجلا نم لئاوسلا مسجلا نم لقن .اهعرز
لقنو عرز .ةياهنو ةيادب هل . 1GOD's-DESIGNلقن ةياهنو ةعارز -
.ةياهنو ةيادب نم  1GOD's-DESIGNعم عطاقتم .ةايحلا ليطي دق
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) ،عرزي ،ةشهدلل يريج ليمجتلا تارضحتسم( ودبتل يرشبلا مسجلل هيوشت وه رشبلا موحل لكأ
مسجلاو ،مشولاو ،رتبلا( ةيمارجإ تاباصع ىلإ نومتني نيذلا

وه رشبلا موحل لكأ ) .مشولاو ،بدنت ، circumcission،بقث ةئيه( نيد & )بقاثلا -
" Testtubeلافطألا" قلخل  SHEضيبلا ةلازإ
.يهتني اذه لك ) .شحولا لافطأ(
قيرط نع وأ ضرملا ببسب هيوشت كانه نوكي امدنع طقف ةيليمجتلا ةحارجلا مدختسي
.ةينانألا رورغلال معاطملاو ،ةيئاقتنا تسيل اهنأ .ةفدصلا

يأ ليجست ءاغلإو .ةيئاقتنا رورغلا عيراشم ىلع ةيحصلا ةياعرلا دراوم رادهإ متي ال
 / R6ةسنآلا ،ةيئاقتنالا ةحارجلا لعفت ةيحصلا سرامم

& )ةئيهلل ةقراخ ،مشولاو ،رتبلا( ةيمارجإ تاباصع ىلإ نومتني نم ءزج Mutalations
! Mutalationفقوت ) ،مشولاو ،بدنت ، circumcission،بقث ةئيه( ةينيدلا تاعامجلا
قبطني و  / Rةسنآلا )تاباصع رظنا( ةلئاسملا ! 1GODل ةناهاو عمتجملا ةميرج
.ةرخآلا
نوكي ال . SHEىنبتي وأ نيدلاولا رتسوف حبصيو ،اهخاسنتسا نكمي ال يتلا SHE
ينهملا دامتعالاو  istered dereg-مه "شحولا لافطأ" نم نيعدبملا  ".شحولا لافطألا'
 / R7 .ةسنآلا ،سوبحمو ةضافضف
.يهتني )، ...ويديفلاو باعلألا( هيفرتلا لاجم يف ، ...هيوشت ،رشبلا موحل لكأ

)انلع( ضرع وأ عيزوت وأ نوجتني نيذلا سانلا .رمدي يريش ،ةمئاقلا قوف روصت طيشنتلا
 / R7 .ةسنآلا ،اهيلع لوصحلا هيفرتلا لئاسو نم عونلا اذه

مئارجلاو هيوشت Canabalism /

دسح

 3:لشف

ةيبعش ،ظحلاو ،ودبيو ،نيرخآلا دارفألا لبق نم راثأ ءايتسالاب قوشلا وه دسحلا
 ENVIطقف سيل ، ...بهاوملاو تاراهملاو تافصلاو ،مهتاكلتممو

ةبيصم قاحلإ يف اضيأ بغرت اهنكل ،دسحلا نم ءاتسم ميدقت سوألا صخش -
يف )ةعتملا عم( " "Shaden- freudeنع برعأ نأ اضيأ دوسح سانلا .نيرخآلا ىلع
.نيرخآلا ةبيصم
نوأدبي .هيسفانم نالعإلا رظن عجارتلا وأ قوفتلا ىلإ مهسفنأ زفحي دوسح صخش
لمعلا  enciteاهنأ .هيسفانم ةعمس ريمدتل )رهظلا نعط( تاعئاشلاو ،ليلضتلا
.سفانم دض صاصتقالا
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.مهتايح يف مهيدل ةديجلا ءايشألا ىلإ ىمعأ دوسح صخش
عم ىضرملا اهلعجي اذهو .نوديري مهنأ رخآلا ضعبلا ءايشألا ىلع طقف زكرت يهو
.ةفينع ،يئانجلا حبصت دق .ةيهاركلاو دسحلا

ناضتحال يهف .فيقثت ةداعإ ىلإ ةجاحب مهنأ .ةدعاسم ىلإ ةجاح يف دوسح سانلا
دجت( لمأتلا ءدبل يهف كلذ ىلع ةوالعو ".وتسفيناملا بها-نوناق" ىلعو 1FAITH
.ةلءاسم ريغتت ال يتلا دوسح سانلا دقعتو ) .يلخادلا ءودهلا

اذه ىلع بلغتلل ةلواحم بجي دوسح صخش ".لشفلا" ةيفطاعلا ريطخ وه دسحلا
ىلإ ةجاحب .دوسح صخش نوظحالي نيرخآلا سانلا .ةدعاسملا بلط نأ مزل اذإ .روصقلا
.عمتجملا ةمهم يه دسحلا ىلع بلغتلا .ةدعاسم

، ..مقافتت اهل حمست ال دسحلا

روز ةداهش

 4:لشف

نع وأ حيحص ريغ وه ام ىلإ مئاتشلا قيرط نع امإ دهعت ،نيميلا كاهتناو نيميلاب ثنحلا
 deliberوه روزلا ةداهش .مسقلا تحت دعو مت ام فذح قيرط

وأ بذاك ريرقت لعج وه روزلا ةداهش .ةيئاضق ةئيه وأ ةمكحم يف ةبذاك ةلدأ  atelyارظن -
 / R3ةسنآلا ،ةميرج وه روزلا ةداهش .ةبذاك  statement.toةطرشلا

يف ،لمعلا يف .نوناقلا ذافنإو ،يجراخلا ءاضقلا مهسفنأ همسقب ثنح صخش يأل نكمي
رتستلا ،ءافخإ :كولسلا نم عونلا اذه عم ةيلاتلا تاملكلا طبترت ، ..ءاقدصألل ،لزنملا
عينصتلاو ، erroneousnessهيوشتلاو ،ةنامألا ةنايخ ،ةياكح ،ليلضتلاو عادخلاو
فصن ،جسن ،لايخلاو ،ةبوذكأ ،لايتحالاو ،رهاظتلا ،فيز ،فيز ،ةطلاغم ،فييزتلاو
.لزغ ،ةليوط ةصق ،ةيروص ،رهاظتلا ،ءاره ،ةقيقحلا

اهنأ !ريقحلا كولسلا .يقالخأ ريغ نيميلاب ثنحلا وه ريغ يئانجلا نيميلاب ثنحلا
ضوقي .رجهلاو خيبوتلا قحتسي كولسلا نم عونلا اذه .عمتجملا ماجسنالاو ةقثلاو ضوقت
 / R3ةسنآلا .ةقيقحلا ىلع روثعلاو ةلادعلاو يئانجلا نيميلاب ثنحلا

.ءيندلا كولسلاو ،روزلا ةداهش
راعلاو نوش
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بهن

 5:لشف

،ةميرجلاو وطسلا :بهن ةطبترملا تاملكلا .يندب وأ ينهذ وأ ةيفطاع نوكت دق بهنلا
،رئاجلا ديصلا ،تالضف ،ةريغملا ،بهنلاو بلسلاو بهنلاو عفرو ،ةقرس ،تافاسم ،سالتخا
وه اذهو ، ...ةقرس ،ةقرس ،مئانغلا ،رجتملا نم علسلا قرس ،ذاختاو ،ةقرسلاو ،غوار ،رمديو ،ةراغ
.ةميرج .لشفلا
.عادخلا قيرط نع اهيلع لوصحلا لضفت وأ ةبحملا ينعي يفطاعلا بهن

.رجهلاو رييعتلا ىلإ ىدأ امم :يقالخأ ريغو بهنلا نم عونلا اذه
 / R7 .ةسنآلا ،فطخلاو زازتبالاو نامدإ :يئانجلا وه يذلا يفطاعلا بهن كانه

،ةياردلا ،ةيركفلا ةيكلملا ةعورشم ريغ ةقيرطب اهيلع لوصحلا مت يتلاو يركفلا بهن
ةيزاهتنالا  / R5 .ةسنآلا ،ةميرج يه ةيركفلا بهن ميظنت ، ...ةيصخشلا ءرملا مهفي
 / R4 .ةسنآلا ،ةميرج بهنلا ةيركفلا

بهن ططخملا .ةينوناق ريغ قرطب ةلصحتملا لاومألا وأ علسلا ينعي يندبلا بهن
 / R4 .ةسنآلا ،ةميرج بهنلا ةيزاهتنالا ةيداملا  / R5 .ةسنآلا ،ةميرج يندبلا

بهن باكترا )تايسنجلا ةددعتم ةيبنجألا تاكرشلا لمشيو( بناجأ نيكلام
.ةيملاعلا همادختسا دنع يندبلا وأ /و يركفلا

ةيلحملا تائيهلا  / R6 .ةسنآلا ،ةنصارقو ةورثلاو ةياردلا ةيلحملا بهن بناجأ نيكلام
تايسنجلا ةددعتم تاكرشلا  / R6 .ةسنآلا ،ةنصارق يه ةورثلاو ،ةيلحملا ةفرعملا بهن
حمست ةموكحلا  / R6 .ةسنآلا ،ةنصارق يه ةورثلاو فيك ةيلحملا  know-بهنت
 / R7 .ةسنآلا ،مهتبساحمو هلادبتسا متي .مهبعش نونوخي "ةنصرقلا"

امئادو ،ةلءاسملل نوبهانلا دقع

) رشلا نم ةلسلس ( ينانأ

 6:لشف

رظنلا ىلإ رقتفت ةمظنم وأ ةعومجم وأ صخشل عفادلا وأ لمعلاو ،ةينانألا
ةينانألا .ةعتملا وأ يتاذلا ةدايز عم اساسأ ةينعملا يه ةينانألا .عمتجملا ،نيرخآلل
:رشلا ةلسلس نم تالصو  7ريثأتو ببس يه
> يرصنع زييمت > ةيوبخنلا > تافلخملا > ةورث > لالغتسا > عشج
 .ملظ
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:رشلا ةرفط طباورلا نم ديدعلا انيد 7linksو
فيلغتلاو ةئبعتلا ~ دوزم نامتئالا ~ ةضاير-ريهاشملا
~ ةيبنجألا ةيكلملا ~ ةيكلم ~ Deceitful-
~ بناجالا نيدفاولا وا ةملوعلا ~ رحلا كلمتلا ~ زايتمالا قح

~ بستكم ال ~ بئارضلا عفد نم برهتلا ~ قوستلا زكرم

~ ةيريخلا لامعالا ~ ةعماج ~ داحتالا

عمتجملا ضرم وه رشلا ةلسلس
.ملظلاو داسفلاو ةينانألا ضارعأ عم ضرملا A
ىوأم الب هيدل يلحملا عمتجملا جراخ رئب
ةيذغتلا صقن )ةمامقلا تايافنلا تابكم يف مونلا(

،نويدلا يلصحم لبق نم ةدراطم( حفاكتو )تالمهملا لكأ(
.صاخشا )، ..ةقياضملا وأ فيوختلل

لك تارورض نود نم باهذلا يف سانلا نم ريثك
قئال سبالملاو ،ةفيظنلا هايملاو ،لكألل حلاص ءاذغلا( مويلا شيعي -
يف نوشيعي نيجاتحملا سانلا ءالؤه ) .ىوأملا ،ةنمآو ةحيرمو ةلوقعم راعسأبو
داوملاو لوحكلاو نيخدتلا( تاردخملا يطاعت ىلإ يدؤت ام ابلاغ يتلاو ،سؤبلا
) .ةسولهلل ةببسملا

نم اهبجاو مدعو "رشلا ةلسلس" يف نوشيعي نيذلا ةينانألا عمتجم وه اذه
كبجاو نمف كلذك رمألا ناك اذإ ؟كعمتجم وه اذه .ميوقلا يناسنالا كولسلا
.رومالا رييغتل
رشلا تاجايتحا .هللا 1لل داضم وه رشلا وه يقالخأ ريغ وه كلذب مايقلا مدع
/ R6ةسنآلا ،سبحو ديرجت لوصألا

ŸŸ

ŸŸŸ

!كنم عمسأ نأ رظتني 1GOD

ةالص  EVIL -نم ةلسلس
)مسا عراش  (1يصولا-مداخ نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
ةلسلس نأ لأسي رشلا نم ةلسلس نع الوؤسم ءاضعأ دقع يف ةدعاسملا بلطي
،رشلا دارفأ نم ةلسلس لأسي ةرخآلا يفو نآلا بقاعي رشلا دارفأ نم
 1GODنم دجمل رشلا صلقت نم ةلسلسو رهدزت ديج عد لايجأ  7ةدمل داب-عجرتست
ةيرشبلا ريخ و

،صخشلا :رشلا ةلسلس يف اوضع يقتلت ةرم لك ةالصلا هذه مادختسا
، ...ةموكحلاو ،ةمظنم ،ةسسؤم ،ةيعمج
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وأ ةمظنم وأ ةعومجم ،صخش  1دنع أدبي "رشلا ةلسلس" يف > عشج
، inflyenceةيداملا ءايشألا( رثكأ انيدل ةينانأ ةبغر ةموكح
.ىرخأ ةموكح وأ ةمظنم وأ ةعامج وأ درف يأ نم )ةقاطلاو

ةبيرض ،رحلا كلمتلا  negative-،دعتستو ،ةيركفلا ةيكلملا ايعدم ،ةصاخ ةيكلم يه عشج
،قرلاو ،ةتقؤملا ةلامعلا( لامعلا لالغتساو  speculat-،يج ،بئارضلا نم ةافعم تاعربتلاو بنجت
لمعلاو ،ةنمآ ريغ ،رجأ نود يفاضإلا لمعلاو ،ةيحص ريغ ،اروجأ نوضاقتي ،ةينوناقلا نسلا نود
) .عرسأو رثكأ

نمو .ةكراشم مدعب مزلتست ةصاخ ةيكلم ) .ةيلامسأرلا( ةصاخ ةيكلم يه عشج
IPو لوصألل ةصاخلا ةيكلملا .ةسرطغتملا ةبخنلا
IPو ةيلحملا لوصألا لقن متي .يهتني )ةيركفلا ةيكلملا(
عمتجملا ( ' نورك ' ىلإ ) ensation comp-ال( تاكرشلا ليوحت متي  ".رياش ىلإ )ضيوعت يأ(
! )ةكولمملا حبرلل ةفداه ريغ ليغشت
ةبراضملا .دايدزالا يف بستكم ريغ لخدو راعسأو ،لوصألا ميق نأ متيس )رامقلا( ةبراضملا وه عشج
ىدأ امم )لاملا ىرخألا بوعشلا مادختساب( نامتئالا نويدلاو فيلاكتلا عفري عنطصم لكشب
!يهتني يقالخأ ريغ ،ةعامجلا ةحفاكم يه ةبراضملا .فيلاكتلا لمحت ىلع ةردقلا نم دحلا ىلإ
!لمعت ال ةلجآلا دوقعلا تاصروبو ةيلاملا قاروألا !رحلا كلمتلاو دعتست-يبلسلا ءاغلإ متي
!يهتني طوحتلاو ةراجت

ىوأملاو ،ليلقتلا ةبيرض ،بئارضلا نم ىفعملا عربتلا( بنجت بئارضلا نم وه عشج
،ةميرج بنجت ةبيرض .عمتجملا نم ةقرسلاو )بئارضلا
بئارضلا نم ىفعملا انود .داسفلا وه بئارضلا نم ىفعملا عربتلا  / R6 .ةسنآلا

!لفسأ ىوأملا ةيبيرضلا قطانملا قالغإ متي ،بئارضلا نم ليلقتلاو ،يهتنيو ،ةياهن دقعتس -
ببسلا وه يرصنعلا لصفلا ةورثلا !ةورث يرصنعلا لصفلا قلخي عشج
،يقالخأ ريغو ملظلاو يرصنعلا لصفلا ةورثلا !ةاضق لخاد نم يسيئرلا
!نآلا يرصنعلا لصفلا ةورثلا ءاهنإ  1GOD.ةحفاكم ،عمتجملا ةحفاكمو

،ةتقؤملا ةلامعلا :ةديقعلا قئاس قيقرلا .عشجلاو حبرت ءاسؤرلا مادختسا .لامعلا لالغتساو عشج
لمعلاو ،ةنمآ ريغ ،رجأ نود يفاضإلا لمعلاو ،ةيحص ريغ ،اروجأ نوضاقتي ،ةينوناقلا نسلا نود ،قرلاو
ءامعز .عمتجملل ةيداعمو )توملا ،ثداوحلاو ،داهجإلا( ةيحصلا ريغو يقالخأ ريغ ةديقعلا هذه .عرسأو رثكأ
 / R6 .ةسنآلا ،اهيلع لوصحلا قئاس قيقرلا ةديقعلا نم لك وأ ءازجأ قبطنت يتلا

حبرتو عمطلا يه ةملوعلا .نيعشجلا دارفألا طقف سيل
عيب مرهلا يف اهمادختسال عامط نويلالغتسإلا ةملوعلا تفطخ دقو
ةديازتملا حابرألا ىلع ظافحلل )ةرحلا ةراجتلا( ةيقيوستلا

ءايصوألا مداخ نوكلا 1GOD 1FAITH 1Church
www.universecustodianguardians.org

14.12.1.1

18

وتسفيناملا بها-نوناقلا 1FAITH

تاكرشلا لبق نم ةرحلا ةراجتلا اهدوقت يتلا ةملوعلاو .دراوملاو ادلب دافن ىتح
ضيوقتو لمعلا لالغتسا تايسنجلا ةددعتم
-TRADEاناجم يهتني .يموكحلا )زازتبالا(

 :لعف بجي

عشج نم ذخأي
جاتحم ل ىطعي
تادوجوملا عيمج عشج نم ضيوعت نود ةرداصم
، ..) .تاراقعلاو ،ةقئاف صالخا ،ةايحلا ىلع نيمأتلا( ةينانألا تاقحتسملاو )، ..ةيراجتلاو ةيصخشلا(

) .ةينهملاو يرخف ،يثارو( اهنيوانع عيمج عشج عاطق
، ..) .ةمئاقلا ةيدايقلا بصانملا نم مهديرجت( ةيدايقلا بصانملا عشج ركنأ
 ...) .رادجلا راعلا ةعاق نواتو ،تنرتنإلا( ةروصلاو مهمسا رشن
/ R6 .ةسنآلا ،مهل صفقو راعلا نوش عشج بقاعي
قوقح ،ةبستكم ريغ ،ةيبنجألا ةيكلملا ،رحلا كلمتلا ،ةملوعلاو ،عشجلاو ضراع
 ...تاراقع ،ةيكلملا ةصاخ ،عارتخالا تاءاربو ةيكلملا

ريغ ،ةفيرش ،ةعداخلا قيرط نع عقاو ةينانألا ةبغرلا حبصت > لالغتسا
نحشلا( مهيلع ةزيم باستكاو ،نيرخآلا نم ةيقالخأ ريغ ةدافتسالاو ،ةثرتكم
طاقن لالغتساو ،ةللضملا ةياعدلا ،طوحتلاو ،لخادلا نم لوادتلا ،دئازلا
داسفلاو ةبراضملا ،ةلامعلل قيقرلاو لهجلاو ةيرشبلا فعضلا
 / R6ةسنآلا ، ...) .لايتحالاو

:و حبرت ةيرشبلا ةحفاكمو 1GODلل ةداضملا ةلثمألا
 (paracitic،ةدافتسالا .حبرلا ةدايزل ةمزح ىوتحم صيلقت مزلتسي فيلغتلاو عداخم
 / R6ةسنآلا .نيكلهتسملا نم )حبرتلا ،ةسرتفملا
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صقن )حبرتلا ،ةسرتفملا  (paracitic،ةدافتسالا عم عبتتسي دئازلا نحشلا
 / R6ةسنآلا .ضورعملا يف
،ةسرتفملا  (paracitic،نم ردق ىصقأ قيقحتل كلذو ةمظنملا ىلإ ءامتنالا يوطني راعسألا ديدحت
 / R6ةسنآلا .حبرلا )حبرتلا

رسألا نامرح .ةيلزنملا فيلاكتلا لمحت ىلع ةردقلا لصي ام عفد )تاراقعلا( نيبراضملا
 /ةسنآلا .درشتلاو تايئاوشعلا ةدايز .لزنم حفاكت يتلا

R6
تاءافعالا-و دئاوفلا ديري'  Aدلبلا" يف تايسنجلا ددعتم عمجملا زازتبا
ةموكح"  Multinati-لانوا عمجملا لأسي !ضفرت'  Aةموكح"  A'.ةموكح "نم ةيبيرضلا
لفسأ تايسنجلا ددعتم عمجملا قالغإ .بلاطملل ةموكحلا هذه قفاوت'  Bدلبلا
تاكرحتلا لامعلا ليقي فلأ دلبلا يف جاتنإلا

عفدتو لزنملا حابرألا لاسرإ متي  B '.دلبلا" ىلإ
)نيمرجملا( نييذيفنتلا نيريدملل تآفاكملا وحنلا ىلع
) .تايليفط( نيمهاسملا ىلع حابرأو

.لمعت )ةورثلاو ةدايسلاو عمتجملا ىلإ ةيئانجلا ديدهتلا( تايسنجلا ةددعتملا فيك
تاءاربو ،ةياردلاو تاعارتخالا(  intellec-لاوت تاكلتمملاو اهدراوم نم نادلبلا-ةيجراخلا طيرش
ةورثلاو )ةيراجتلا تامالعلاو عارتخالا

لوصحلا .ةدسافلا ةموكحلا نم ةدعاسم عم )دراوملاو ،تاراقعلاو ،نييلوألا نيجتنملا(
لاقو .ةجردتم ةئبعتب ديربلا مادختساب ةصيخر ةلامعو ةيرحلا ةبيرض ،تاقدصلا ىلع
ةموكحلا دجت فوس اهنأ تايسنجلا ةددعتم بلاطمل ملستسي مل اذإ يتلا ةموكحلا نإ
ةدسافلا ةموكحلا مدختست اهنأ .اهتايلمع لقنو )زازتبا( مهبلاطم يبلت ال يتلا
ثادحإل ىرخألا ةيبنجألا مكحتت يتلا تانايبلاب ءالدإلا ةعزعز وأ فيوختل لزنملا
اهنأ ةقيرطلا هذه حجنت مل اذإ .تايسنجلا ةددعتملا اهنم ديفتسي يتلاو رييغت
.وزغ نطولا نوكي problable

ةروصلا " تايسنجلا ةددعتمو ةيطارقميدلل ديدهت ربكأ
لعف بجي

حبرت ةسرتفملا  Paraciticنم ذخ
نيجاتحملل يطعت
 / R6ةسنآلا  :يلالغتسإلا ةاضاقم )هب مايقلا بجي عمطلا رظنا(

ءايصوألا مداخ نوكلا 1GOD 1FAITH 1Church
www.universecustodianguardians.org

14.12.1.1

20

وتسفيناملا بها-نوناقلا 1FAITH

! نورك ،اهب ةصاخ ةيكلم لادبتسا
 / R6ةسنآلا :باحصأو نيريدملاو يذيفنتلا سيئرلا ةمكاحم )نوركل( تايسنجلا ةددعتملا كيكفت

 / R6ةسنآلا :نويلالغتسإلا ةمكاحم  ENDحبرت
ةلئاه تايمك مكارتت اهريغ ىلع ةزيم بستكتو > WEALTH
،ةيراقعلا ،تارهوجم( ةطلسلاو ذوفنلاو ةيداملا ءايشألا نم
 / R6ةسنآلا )ةموكحلا ،ةطلسلا عقاوم ،فرت ،نيفظوملا

:قرط  3يف ةورثلا تمكارتو
'.ةيراقعلا' '،ةنايخ' ،رشلا نم ةلسلس '
!ةورث ققحي ال داجلا قداصلا لمعلا
.حورلاو مسجلل ديج وه داجلا قداصلا لمعلا
!لوبقم ريغو قحتسي ال ،عمتجملا ةحفاكم يه ةورثلا
لكش يأب ةورث نوكي نأ اضيأ نوديري نيذلا ىرخألا ةسرتفملا تاناويحلا بذج ةسرتفملا وه ةينغلا يرجي
يف امب ءيش يأ لعفت نل اهنا ظافتحالا وأ /و مهتاورث ةدايزل ةلواحم يف ءايرثألا .نكمي يتلا لاكشألا نم
.برهت ةبيرض ،ةقرس ،بذك ،لتقو ،شغلاو ،برهت بئارضلا نم ،ةوتفلا ،ةوشر :كلذ

نيناوقلا ءايرثألا رييغتلا اهيلع رطيست يتلاو ةدسافلا ةموكحلا ترتشا
ةدسافلا ةموكحلا لادبتسا متي !!!  1GODةداضملا وه ملظلا اذه ".ملظ " قلخل
:ةلءاسم ءايرثألا ماقت .ملظلاو
 / R6 .ةسنآلا & تدرج  -لوصألا

!رشلا يف يسيئرلا ببسلا ةورث
.بئارضلا عفد ةجاتحملاو ةريقفلا طقف :ةديقعلا نويفرصم ةدحتملا تايالولا

.برهت بئارضلاو روجألا بساحم ءايرثألا
 / R6ةسنآلا !و ءايرثألا نيبساحملاو نييفرصملا

ءايرثألا .ءيش لك ىلع رثكأ نيجاتحملاو ءارقفلا عفدو ،حفاكت ثوحبلا نيبتو
!ءايرثألال  / R6 :ةسنآلا .ةيناجملاو ةريبك تاموسح ىلع لوصحلا
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لاير  law-لوصحلا ءايرثألا .نيجاتحملاو ءارقفلا صفق يف يه طقف
.ةدساف ةموكح ةيامحو لالخ نم ،رمألا مزل اذإ .ينمي

نيدسافلاو ءايرثألا ةموكحلل  / R6 :ةسنآلا
!بيصن زفق تارادصإلا نم اهريغو ةيحابإلاو روجفلال يسيئرلا ببسلا يه ءايرثألا
قلخو ،اهريغ نم قحأ مهنأ نودقتعي مه !ةمامقلاو ثولتلل يسيئرلا ببسلا يه ءايرثألا
ةدايز وأ /و ىلع ظافحلل نوديري نيذلا ءايرثألا !يرصنعلا لصفلا ةورثلاو ةيوبخنلا
.تامارغلا ) (expencesيرث عفد !نوناقلا طقفو يف جارخال ةموكحلا ةوشرو اداسف مهتاورث
.نجسلا ىلإ باهذلا ءوسو ،نيجاتحملا ىلع

ةحفاكم ىلع ةلواط  accoun-ءايرثألا ةعونصم !"رشلا ةلسلس" و ،تايليفطلا يه ءايرثألا
!كولس  1GODةحفاكمو عمتجملا ةحفاكمو ،ةيعامتجالا

/ R6ةسنآلا !لوصأب تدرج ليهأت ةداعاو مهتمكاحمو ءايرثألا
عمتجملا اهب نولمعي يتلا !لوصأ يأ كالتمال ءايرثألا حمسي ال ،ليهأتلا ةداعإ دعب
تاشاعم ىلع لوصحلا مهل قحي ال ءايرثألا !ةظوحلم !توملا ىتح  1X WMWلوح
!توملا ىتح لمعلل مهيدل !ةخوخيشلا

!ةئيبلاو عمتجملا ديدهت ءايرثألا

!!!!!!! ةينغلا نوكي نأ قحتسي دحأ ال
ءايشألا( ءيش يأ نم ريثكلا ةجلاعم نكمي ال ناسنإلا ةيلقع > تافلخملا
،كلذ نم رثكأ ديري ،للملا ىلإ ىدأ امم )ةطلسلاو ذوفنلاو ةيداملا
.لضفأ قيسنتو ،ةمواسملا ،مساقت .تايافنلاو ،روجفلا

ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا .ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا يف ةبغرلا ىلع يوطني يرشبلا ميمصت
لؤاضت !ةدعاسملل كانه )ةلئاسملا( ةلادع & )مالحأ( لمأ .عدخي  strictionsاهعم لماعتلا ىلإ جاتحتو دئادشلا
!ةايحلا ديق ىلع ءاقبلاو نمألا ةرشع  threa-دسفملا لدعلاو لمألا

:ةيرشبلل ةداضملا تايافنلا و  1GODةحفاكم ىلع ةلثمأ
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_ ءافولا ىلع مالحألا دافن .مالحألا ققحي _لاملا نم ريثكلا
ديري ،مارجإلاو ،روجفلا ،نامدإلاو ،فارحنالاو ،للملا ىلإ يدؤي
 / R6ةسنآلا  ...زانتكا ،كلذ نم رثكأ

تافلخملاو لاملا دبعي عمتجم يف هل رربم ال ذوفن ديازت ىلإ يدؤي _لاملا نم ريثكلا
تاسموملا نأ ةيعمج لبق نم لاملا نم نكمم ردق ريبك رود اهل ناك ،فلات .اهقلخت يتلا
!تايافنلاو ةورثلا ىلإ هسفن
ريغ ىلع لاملا ةعاضإ ىلإ يدؤي _لاملا نم ريثكلا
،تاردخملا  Celebrity-،ةضايرلاو ،فحتلاو ،لوحكلا :تايرورضلا
ريغ ،روصقلاو ،تارهوجملاو ،تارئاطلا ،سنجلا نئاشلا ،رامقلا
، ...توخيلا ،سواهتنب ،نيزوميل ،رورغلاو ،ةيمحلا ةيحص

لوحتت !ةدساف ةقيرطلا هذهب ةبستكملا ةقاطلا .ةقاطلا = هل رربم ال ذوفن  +لاملا نم ريثكلا
 / R7 .ةسنآلا ،نايغطلا يهتني .نايغطلاو ملظلا يف ةدسافلا ةطلسلا

.ةزيرغ-زانتكا" ليغشتب لاملا نم ريثكلا
ام ،مغل مجنم وه ام !رثكأ مكارتتو هيلع تلصح ام ىلع ظفاح
.عيطتسأ يتلا ةقيرطلا يأ ديرأ كل
نل انأو ةيافكلا هيف امب ادبأ يفكي !اهلك اهديرا
!ةكراشم
لدعلا ىتلا ةيعامتجالاو ىرخأ عشجلا توق نم ةيامح ةمكارتملا ةورثلا تاجايتحا
نومهفي مهنأ نمضت ناملربلا ءاضعأل بئارضلا نم ةافعم تاعربتلا .ةموكح
،ةنامألا ةنايخو عادخلا لالخ نم ةياعرلا ىرخأ عشجلا توق ذخؤت .اهنولثمي نيذلا
،تاعئاشلاو ،ليلضتلا ،ل ةدعتسم Politiansو ةسفانملا ضرعتت ، ...بيهرتلاو
.ةجطلبلا ةيمالعإ ةلمح

نم مهتيامحل ةدوجوم نيناوقلا نامضل ةقاطلا مادختسا ةينغلا
مهنع جارفالا متي رئاسخ مهيدل امدنعو رئاسخ دعب ،روجألا يج بئارضلا
يف  UKةنيدم ،تيرتس لوو  (USةدسافلا ةموكحلا لبق نم ةلافكب
ىلع لوصحلا دعب بئارضلا نوعفدي ال ءاينغألا ) .نيصلاو ،ندنل
.اهمدقي ةنم مكحتت يتلا ءيش لك نم ةدئاف

ريغ ىلع عمتجملا ةورثلا نورذبملا ،تايليفطلا يه ءايرثألا
 / R6ةسنآلا زانتكاو تايرورضلا
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ةبيرض تناكو لمعت يهو .بناجالا نيدفاولا وا ةملوعلا معدلا نوزنتكملاو نورذبملا ءايرثألا
ديرجتو لفسأ ةيبيرضلا تاذالملا عيمج قالغإ متي .مهب  whealthكراب يتلا ةيبنجألا تاذالم
 / R6ةسنآلا ،مهتموكح صفقو ،لوصألا

عمتجملل يطعت نورذبملا نم ذخ
 / R6ةسنآلا  ،نورذبملا ةبقاعم )هب مايقلا بجي عمطلا ىرن (  :لعف بجي

 ership Fنوع  ~ P rivate -تاذالملا  -سأفلا  Tةلود

END: Eو ضراعيس

يت ان  itedةدحتملا ممالا ىلع  ~ G lobalizatiرانيد وح ير reetrade F
~  CNةروصلا يف
اقاقحتسا رثكأو لضفأ اهنوك( ةمصعلا يف داقتعالا ىلإ يدؤي ،مزاللا نم رثكأ دوجو > ةيوبخنلا
،ةحارلا نم  bet-اثلاث اهنأ دقتعي ةعومجم وأ صخش  (1ساسألا يف ةيوبخنلا ينعي ) .نيرخآلا مث
تالالسلا .ةينانألا ةسرطغلا ) ..قوقحلا نم ديزملا ،مارتحالا نم ديزملا ،تايرورضلا ريغ رثكأ نوقحتسي
،زييمتلاو ،عادخلاو ةنامألا ةنايخو داسفلاو ، arro- ganceيرصنعلا لصفلاو ،حومطلا :ةيوبخنلا
،تاردخملا لامعتسا ةءاسإ نم ،ةينانألاو ،حبرتلا ،ةريغلاو ،لدعلاو يف ،عشجلاو ،ةقثلا مدعو
 win-،. ..مهاكرش

:ةيبخنلا ةيرشبلا ةحفاكم  1GOD /ةحفاكم ىلع ةلثمأ

وهو .سانلا رئاس باسح ىلع ةيفاضا تازايتما مهسفنأ ءاطعإل رمآتي ةبخن
سرطغتملا يه ةيوبخن .يتاذلا عابشإلا ضرغل نيرخآلا لالغتساو زييمتلا
!! مهل نوش ،مهل راع .لوبقم ريغ ،ةينانأ ةحفاكمل عمتجملا

اهرثاكت ببسب دقتعن )ةمظعلا نونجبو ءايرثألا ،كولملا ،ءامدلا قرزألا( ةبخن
ةينغلا ،كولملا ،يلايل * مدلا ءاقرزلا  organiza-.دقعتسو لودلا مكحل مهتدالو
ةسرطغلا " ) .ةبيعملا تانيجلا( ةكوكسم رش وهو اهءانثأ ةيبرت معدت ةمظعلا نونجبو
 ".ىضرملا
.ةطلسلاو فقوملاو ،ةورثلاو ،نايغطلا :ةيثارو ضراعت مداخ ءايصوألا
.يرشبلا مسجلا نم يحصلا فرصلا مد قرزألا *
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ةدسافلا .ةطلسلاو ةورثلال راصتخا مدختست اهنأ امك .ةسرطغتملا ةدسافلا ةيوبخن يه تاعماجلا
ةلص ال ةجرد( بالطلا لبق نم تقولل ةعيضمو عمتجملا دراوملل ةعيضم .ميدق نينب ةكبش"
ىلا رقتفت نييعماجلا ةدئاز يه ! )، ..نيبرملا ةدئاز ،غارفلا تاقوأ نم ريثكلاو ،عوضوملاب اهل
.ةقيثو تاعماجلا .هيف لمعي يذلا لمعلاب ةربخلا

فارسإلا ،ةدسافو ةيوبخن يه )ءاتشلاو فيصلا( ةيبملوألا باعلألا
نم ريبك ددعو زئافلا  (1يوبخنلا هيفرتلا مه .نيقداص الو
نع هيفرتلل "يريش" ىلإ ةمخضلا نويدلا قلخ )نيرساخلا
!نيروسيملا
.ةيلودلا ةيبملوالا ةنجللا قالغإو ةيبملوالا باعلالا ةرود ءاغلإ

ءبعو ،عشجلاو ،ةينانألا مهو .جذومنلا-ةفل وأ نثو HEROE،و ،لطب تسيل يبملوأ بعال
تالمكم مادختساو ،ةسرامم يف طارفإلاو ،مهداسجأ نوبذعي .عمتجملل ةيليفطلا
ةياعرلا ماظن ىلع ائبع نولكشي مهنأ ةايحلا يف قحال تقو يف illigal.و ةينوناقلا
نكامأو ،بيردتلا نكامأل ةردانلا عمتجملا دراوم عيضت اهنأ .ةيعمتجملا ةيحصلا
ةيبملوألا باعلألا ىلع قفنت نأ ةموكحلا لادبتسا .ةيتحتلا ةينبلاو ،ةيبملوألا

لئاسو نم معدب .ةفيرش ريغ ،ةدسافو ةيوبخن يه ةيسفانتلا ةينهملا ةضايرلا
ةضايرلا .و ةضايرلا ريهاشم نم صلختلاو قلخ ةيقالخأ ال هفات عشجلا مالعإلا
يدؤي امم ) ،نيخدتلاو ،رامقلاو ،لوحكلا( يمدقم نامدإ ةياعرب ،ةيسفانتلا ةينهملا
ريغ قلخو ،رهوجلا ريغي لقعلاو مسجلا يطاعت مادختساو ،رامقلاو ،شغلا ىلإ
.ةيسفانتلا تاضايرلا ةضراعم نايدراجلا مداخ ، ...جذامن ةفل ةبسانم

عيمج نم كرتشم ثيرو وه صخش لك نأ دقتعن ءايصوألا مداخ نوكلا
تايناكمإو  intellec-،لاوت تاكلتمملاو ةيعيبطلا تاعارتخالاو دراوملا
عيزوتلا :ةيعامتجالا ةلادعلا( ةيلاحلاو ةمكارتملا يضاملا صرفو
) .سانلا عيمجل  mentionadلبق عيمجلل يواستملا

 1GOD.لل ةداضملا ،ةداضملا ةيعامتجالا ةلادعلا يه ةيوبخنلا .قحلا ارظن  1GODيه ةيعامتجالا ةلادعلا
ةيلقألا نيناوقلا .ةيبلغألا مدخت نيناوق .ةلوبقم ريغو ةيئانج وأ ةيقالخأ ريغ يه ةيوبخنلا
يذغتو عجشت يتلا تاموكحلا .لادبتسا متيو ةلداع ريغ ،ةدساف ةبخنلا ديفتست يتلا
 / R6ةسنآلا :مهتمكاحمو اهلادبتسا متي .مكحلل ةحلاص ريغ يه ةيوبخنلا
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ةاواسم ءاشنإ > ةيوبخنلا ةدرخ  D0:نم دب ال
!ةماعلا سرادملا تحبصأ ةيوبخنلا سرادملا
!ةماعلا تايفشتسملا تحبصأ ةيوبخن تايفشتسملا

! نيدعاقتملل راد يزيلكنإ ناصح ل لقن ةيوبخن دعاقتلا ناكسإلا

!ةماعلا ئطاوشلا حبصت ةصاخلا ئطاوشلا

!قوسلا قئادح-تلوحتو فلوغلا يداون
!تايلصملا-لمعلا نورك ىلإ تلوحتو تاعماجلا
!مدهت ةيسفانتلا سانيرا ةضايرلاو ةيبملوألا
! يزيلكنإ ناصح لبق نم اهريمدت متي تالجسلاو ةيوبخنلا زئاوجلا

!اكلم حبصت عون يأ نم ةصاخلا يداونلا
! ةيصاخ يزيلكنإ ناصح عمتجملا حبصي رحلا كلمتلا

! نورك ىلإ تلوحتو ةيكلملا ةصاخ
!ةبختنملا ةنجللا ةيرحب  multichoiceحبصي نايغطلا-يثارو
ةورث ( "ل مل ' لالذإو لفسأ ىلإ رظنن ،زييمتلا 'لك كيدل ' لا > يرصنع زييمت
ةورثلل ئفاكتملا ريغ عيزوتلا وه يرصنعلا لصفلا ةورث ) .يرصنعلا لصفلا
!عمتجملا
ريغ يرصنعلا لصفلا ةورث !هللا  1ةحفاكمو ،يقالخأ ريغ لداعلا ريغ ةورثلا عيزوت
 / R6ةسنآلا :ةميرج ،ةلداع

عيزوتو .ةددعتملا تاعمتجملا NITYل ةينمألا رطاخملا نم ديزي يرصنعلا لصفلا ةورثلا ةدايز
تابارطضالاو ىضوفلا يه حجرألا ىلعو روطتي عمتجملا ةورثلل ئفاكتملا ريغ عرسأ
توق ةسرتفملا ةيليفطلا !يئاهنلا كلذو  ceptable unac-يرصنعلا لصفلا ةورث !-ةيندملا
 / R6ةسنآلا ،ةلءاسملل ةورث نوزنتكملا دقعتو ،بعشلا

:يرصنعلا لصفلا ةورثلا ةيرشبلا ةحفاكم و  1GODةحفاكم ىلع ةلثمأ
نييكلملا لاثملا ليبس ىلع .يرصنعلا لصفلا ةورثلا ةديازتملا ةوقلاو فقوملاو ،ةورثلا ىلع رمي ةيكلم

!يئاهنلا اذهو ، ...تالالسلا ،ةيكلملا ةصاخلاو"

،طغضلا ،نامتئالاو ،راصحلا( ةوتفلا ةينغلا لودلا بناجالا نيدفاولا وا ةملوعلا
نمثب اهدراوم عيب يف لودلا حفاكتو ءارقفلا )وزغلاو ،تابوقعلاو ،ةموكحلا طاقسإ
نملأاو حبرت تايسنجلا ةددعتم .سخب
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لمعلا لفطلا امك ةريقف اهبوعش لالغتسا نم اونكمتي ىتح .ةريقفلا لودلا زازتبا glomerates
اذهو ، ...ةنمآ ريغو ةيحصلا ريغو ضورفملا نم لقأ اروجأ ةليوط تاعاسل نولمعي ديبعلا لامعلاو
!يئاهنلا

لصحي  1 $لكل لاثملا ليبس ىلع !يرصنعلا لصفلا ةورثلل يسيئرلا ببسلا ةاواسملا مدع روجأ
نم ديزملاو بهذت مجح ىلعا ىوتسم ىلع  13 $.عفد ىلع لصحي عفد ريجألا ىلعأ يكيرمألا لماعلا
دقعتو ،ةدئاز !يهتني اذه !تازايتمالا ىلع لوصحلا اضيأ ىلعألا لوخدلا باحصأو ةلكر يف دئاوف
.ةلءاسملل ةيليفطلا نيفظوملاو عشجلا

) .لخدلا ةيامحو ،ةايحلاو ،نانسألا بط ،ةحصلا( تانيمأتلا :نمضتت -قحتسا ةدحتملا ممالا دئاوف
ةمدخلا ةزاجإو ،تازاجإلاو ةيضرملا تازاجإلاو ةساردلا ديدستو ،دعاقتلا تاشاعمو ،لفطلا ةناضح
و تالحرلا :عفد ،نامتئالا تاقاطبو ،لزنملا تابكرملا ذخأت :عفانملا ءوسلو قحتسا  ...ةليوطلا
برهتلا(  Accoun-تنات ،ةيساطرقلا ، ...) ،سنتلا ،فلوغلا( ةيهيفرتلا ةطشنألاو ةرم معاطملا و قدانفلا
، 20رجأب فظوم ىلعأ لكل .ةاواسماللا روجألا ةدايز نم ديزم عفانملاو دئاوفلا ) ، ...بئارضلا عفد نم
!يهتنت ،تازايتمالاو ةرادج نع ةدحتملا ممالا دئاوفلا هذه .اهمادختسا نكمي دجب نولمعي لامع

!ملظل عيرس راسم يرصنعلا لصفلا ةورثلا عيسوت

يرصنعلا لصفلا ةورثلا ةياهنلا :لعف بجي

ةاواسملا ةورثلا ءاشنإ
متي !تاداريإلا ةماع حبصت لوصألا !يهتنيو ،ةطلسلاو فقومو ،ةورثلا ىلع رمي :ةيكلم
،ةورثلا لوبق !ةظوحلم ! )ةيكلم( ىلع ةيرارمتسالا ةفرعملاو ةيصخشلا دونبلا ريرمت
.تابولطملاو بنذلا ةثارو اضيأ مزلتسيو ،ةطلسلاو فقوم

 dismanو )  / R6ةسنآلا ( تايسنجلا ةددعتملا تاكرشلا ةاضاقم :بناجالا نيدفاولا وا ةملوعلا / R6ةسنآلا ،ةلءاسمو ةملوعلا معدت يتلا ةموكحلا لادبتسا متي ! نورك ةيلحملا حبصتل tled
.
)تايسنجلا ةددعتم ،ةريبك ،ةريغص( يراجت !يهتني :ةيكلملاو صاخلا نيعاطقلا نيب

! ' يزيلكنإ ناصح ' ل يلحملا لقن ! نورك حبصي
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!حبرلل ةفداه ريغ لداعتلا قبطني !يهتني :حبرلا

!  WMWنايدراجلا مداخ لبق نم ةاواسملا مدع لادبتسا متي :روجألا

ينوناقلا ماظنلا  ruptionاذ ،ل رشلا صاصرلا نم ةلسلس يف  6ةقباسلا طباورلا > ملظ
ةصاخ ،ةيراقعلا ،نوناقب نودسافلا ،نوناقب ءوس ،نييعت لاثملا ليبس ىلع( ملظلاو
مداخ !يهتني اذه ، ..) .بنجت بئارضلا نم ،يتاذلا ميظنتلا ،ةبستكم ريغ ،ةيكلملا
.اهلدبتسي "نوناق حنام حضاو" ساسأ ىلع لدعلا نايدراجلا

ىلع يسنجلا ءادتعالاو لمعلاو شرحتلاب ،لوستلاو ،برضلا :لفطلا ملظلا
، ...يراحتنا ،دينجت ،ءاغبلا يف مهلالغتساو لافطألا

ةدحولا لشفو ،ملظلا لاكشأ نم لكش أوسأ يه لفطلا ملظلا
!ةلءاسم بنذم ماقت !يهتني comm-.
،ةراعدلاو ،باصتغالاو ،روجألا يف ةوجفلاو ،يلزنملا فنعلا :ملظلا ءاسنلا
، ...ةيدوبعلاو ،يسنجلا شرحتلاو ،ةينيدلا

!ةلءاسم بنذم ماقت !عمتجملا لشف جلاعتو ،ملظلا ءاسنلا

لصفلا ةورثلا ةيوبخنلا ،تايافنلاو ،ةورثلاو حبرتو عشجلا :عمتجملا ملظلا
!ةلءاسم بنذم ماقت !اههجو ملظلا عمتجم .يرصنعلا

) ،ةيركفلا ةيكلملا( عارتخالا تاءاربو ةيكلملا قوقح ،رحلا كلمتلا :ملظلا نوناق ةئيس
رثأب !ةئيس نوناق لاطبإ مت ، ...بئارضلا نم ىفعملا عربتلاو ،ةماعلا قفارملا ةصخصخ
) .يمازلإ( مكح ةداعإ !0.1.1.1ل يعجر

،ةمواسملا-ءادن ،جودزم ءاقش ،ةيسامولبدلا ةناصحلا :ملظلا نوناق ةدسافلا
، ...زايتما ،مداقتلا نوناق ،ةناصحلا
)0.1.1.1 (2004/01/01ل لاطبإ يعجر رثأبو !دساف نوناق لاطبإ مت
) .يمازلإ( مكح ةداعإ
،ةريرشلا حاورألل ةدراطلا ،ناتخلاو ،ةبوزعلا :ةينيدلا ملظلا
،زايتما ،لافطألا ىلع يسنجلا ءادتعالا ،يسنجلا شرحتلا ،نارفغلاو
، ...ءاسنلا زييمتلاو sacrefice

!نايدراجلا-مداخ حبصتو ةينيدلا ملظلا نوش ،ديدنت
.ةلءاسملل نيدلا لاجر دقع
يه يتلا سانلا بساحن .ةياغلا هذهل بجاو يندملاو يونعملا ملظلا هيدل صخش لك
ليمحت .ملظلا حمست يتلا ةنم مكحتت يتلا لادبتسا .ملظلا ريثأتو ببس
.ةلءاسملل نييسايسلا
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وزغو ذيفنتلاو  corrup-اهئوشن ،لايتغا :مكحلا ملظلا
لادبتسا ، ...يرصنعلا لصفلا ، wealth-نايغطلاو بيذعتلاو
ارح اباختنا ةبختنم بصنم يضاملا رايتخا  1ةدع عم دادبتسالا
يتلا مكحلا  / R7ةسنآلا :نايغطلا ةمكاحم .سنان  Gover-ةنج
ةسنآلا  ،صفق يفو ةداعإ عضوي رشلا يه بذعي ،وزغي ،ذفني ،لاتغت
ديهلا مكحلا  Apart-ةورثلاو ةدسافلا لادبتسا متي / R7
 / R6ةسنآلا :ةمكاحمو

!ملظلا ىلإ حماستلا مدع
:رشلا  linkettsديدعلا لبق نم" رشلا ةلسلس' نم طباورلا عيسوت متي

~ ةيكلم ~ فيلغتلاو عداخم ~ دوزم نامتئالا ~ ةضاير-ريهاشملا
~ بناجالا نيدفاولا وا ةملوعلا ~ رحلا كلمتلا ~ زايتمالا قح ~ ةيبنجألا ةيكلملا

ةعماج ~ داحتالا ~ بستكم ال ~ بئارضلا عفد نم برهتلا ~ قوستلا زكرم
~ ةيريخلا لامعالا ~

.رشلا نم ةلسلس ةفاقث نم ءزج وه تروبس ريهاشملا
حلاصل  entertain-ةنم نمف .ةعوفدم حابرأ هيفرتلاو ةيوبخن عشجلا دسافلا
فيك قيقحت نع اديعب زيمتم مامتها عضوم ليوحت .ءايرثألا لومخلا للملاب
.عقاولا يف هيلع يه لغتست
ميطحت ،زوفلل ءيش يأ لعف يذلا ةيوبخن نينانفلاو ريهاشملا ةضايرلا
لوصحلل ةضايرلا نيكراشملا ةجاح ةمثو ) .بوبحم( دبعي نأو ةيسايقلا ماقرألا
" ةاعرلا  +ةيوبخن فارتعا ىلع

مالعإلا لئاسو ىلعو )ةيليفطلا ةسرتفملا نويلالغتسإلا(
 ".تروبس ريهاشملا ' :سجر قلخ هفات ةئطاوتم

عفدتو ،نيكراشملا ةيضايرلا ريهاشملا

. Eةينهملا نينانفلا )، ..ةياعرو حنملاو ةرشابملا(
مدقلا نيناوق ةيلارتسالا .ز

،ةمكالملا ،ةلسلا ةرك ،ةركلا ةدعاق ،قابس ،تارايسلل ةركلا -
،فلوغلا ،تاجاردلا بوكر ،تيكيرك ،جنرطشلا

،ةيرانلا تاجاردلا  Horse-،قابس ،ةاوشملا ،يرب نارغ ،ديلجلا يكوه
ةبعل ،ةيبملوالا باعلالا ةرود هبش ،ةيبملوألا باعلألا ،قابس
ءاتشلاو ،توخيلل ،سنتلا ،ةحابسلا ،مدقلا ةرك ،يبكرلا
، ...ةعراصملا ،دايبملوألا
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ءانب ضرغ قفارم جاتحي ةضاير-ريهاشملا
..) .ةيديدح ككس( ةيتحت ةينب  ..) ،بعلمو ةعاق(
ىدملا ىلع قلخي ام ابلاغو تايافنلا عمتجملا دراوم اذه
قلخو ةقاطلا رذبملا يه قفارملا هذه .نيد )يريش( ليوطلا
.ةمئاقلا مدهو قفارملا هذه ءانب فقو .ةمامقلا نم ريثكلا

ريغ ءاذغلاو رامقلا ،ىرخألا ةولحلا تابورشملا ،الوك ،لوحكلاو ،هيفرتلاو ضرعلا ثادحألا هذه
ءايشألاو ،بضغلاو ،ءادتعالا( فنعلا ابوحصم نوكي ام اريثك )ةحلام ،ةينهدلا ،ينهد( يحصلا
قرولاو ةيئاذغلا داوملا بلعو تاجاجز( ةمامقلا نم ريثكلا قلخي ثدحلا ) .بيرختلاو ،يمر
ريوزت  (nobling،شغلا :ةميرجلا ىلإ يدؤي رامقلا  (landfil) .نيزخت جاتحي )كيتسالبلاو
، ..) .ةجيتنلا

قيوستلا .نامدإلا ،قوستلل يسيئرلا ببسلا وه ةضاير-ريهاشملا
ريهاشم( ةيلحملا مانصألل ءالولا مادختساب بلطلا قلخي
،هيف بوغرملا ريغو ،داتعلاو(  ddictionقوستلا ةلمحل )ةضايرلا
سبالملا ءارشل ايلاغ نمثلا عفدن قمحأ تنأ paraphenelia) .
) .شئاطلا( ىلاسكلا لثم فرصتت نيبجعملا ددع !!! ةيذحألاو

،لوحكلا :نامدإلا ديزي ةاعرلا لالخ نم ةضاير-ريهاشملا
هذه ، ...تاردخملا ،قوستلا ،رامقلا ،نيخدتلا
رسألاو دارفألا ىلع ائبع لكشت نامدإلا
.عمتجملاو

نم اهريغو مهسفنأل حابرألا ةدايزل تاعادبإلا مالعإلا لئاسو عشجلا ريهاشم يه ةضايرلا
داوملاو ،لوحكلا نيعنصملاو رامقلا يمدقمو ءاذغلا هيف بوغرملا ريغ ذفانملا( عشجلا توق
نم ةيبعش ةدحاو ةرم  ...) .ءاغبلا يف مهلالغتساو نيخدتلا نيعنصملاو ةيحابإلا
.ديدجلا ريهاشملا اهلادبتساو اهنم صلختلا متي راسحنا ريهاشملا

بناجلا ىلع فاشكتسال ريهاشم تروبس يدؤي زوفلل ،ةيبعش ءاقبلا ىلإ ةجاحلا
،لوحكلا( تاردخملا يطاعت .مامتهالا بسكل مدختسي )ةيحابإلا داوملا ،يرعتلا ،انزلا( روجف .ملظملا
،تاطشنملا ،نيخدتلا
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ةبكاوملو داهجإلل مدختسي )تاردخملا
مالعإلا لئاسو هفات مدختسي .ضورعلا
يفو حابرألا ةدايزل كولسلا اذه عامط
ريهاشملا غيرفت ىلإ فاطملا ةياهن
.اوأشنأ
يه ةضايرلا ريهاشم .لوبقم ريغ رمأ ،مانصألاو ةفل جذامن امك ريهاشم-ةضايرلا مادختسا
.ةضايرلا-ريهاشملا نوجوري نيذلا نيملعملا لادبتسا متي  1GOD.ةناها اهنا ةبذاك مانصألا
ريهاشملا ةضايرلا ةدابعلاو ةضايرلا-ريهاشملا بعلل مهلافطأل نوحمسي نيذلا ءابآلا
.ةئيس تاهمألاو ءابآلا ءالؤهل فيقثت ةداعإ ةعامجلا .لوؤسم ريغ ائيس ادلاو

)مكبلا( لوسك .لمعت ال ةياوه هيفرتلاو غارفلا تاقوأ يف ةضايرلا
،لوسك قلخ هفات مالعإلا لئاسو ةاعرلا ،ةعماج ) .ةضاير( بلاطلا ىلع لوصحلا ةعماج ةحنم
.تاياغلا هذه  Cebrity.تروبس ةدئافلا ةميدع مكبلا
ةفيظو ىلع لصحي ريهاشملا ةضايرلا ،هفات مالعإلا لئاسو قلغت ،يهتنت ةياعر ،ةعماج قالغإ
.رجألا ةضفخنم

 ..نكامألا مده ،ةضايرلا-ريهاشملا ةياهن
.ةماعلا ةكراشملا غارفلا تاقوأ ةيعمتجملا ةطشنألا لادبتسا

ةقاطب( نامتئالا ريفوت شرقلا كمس -و ول > هيإ ةيناثلا ول  - P rovider> P redator -نامتئا
يج حمسي .ةيلمعلا "شرقلا-ضرقلا" ضارقإلا  atory pred-وه حبرلا لجأ نم ) mortageوأ ضرق وأ
ضرقم ةسرتفملا .يئانجلا  nment Gover-نيدسافلا نم عيجشتبو ةسرتفملا lend-
)نويدلا ليصحت( مادختسا نيمرجملا
.مهب ةصاخلا نامتئالا عمجل

يمدقم اهنا ةلطع !حبرلا يهتنيل نامتئالا
وأ /ولل حمست ةموكحلا  / R6ةسنآلا ،مهتمكاحمو
،مهتمكاحمو  replac-دإ وه ةسرتفملا ضارقإلا عجشت
 / R6ةسنآلا
غلبم ةداعإ ىوس عفدت ال .دئاوفلا ريغ نم قيبطتلل ةلباق ريغ ضورقلا نع ىضاغتت يلو-مداخ
اذإ .كلذ لعفت نأ عيطتست ال تنك اذإ ىرخأ ةرم عفدل كيدل نكي مل ) .ةحلصم ال ،موسر يأ( ضرقت
.كب صاخلا يعوبسألا رجألا نم  10٪نم رثكأ ىلإ عفدت ال ،عيطتست امدنع ،كلذب تمق

 / R6ةسنآلا صفق يفو لفسأ عماج نيدلا لمعت ال
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/ R3ةسنآلا )شغلا كلهتسملا ( فيلغتلاو ةئبعتلا Deceitful-
شغلا (  Deceitful-فيلغتلاو ةئبعتلا " يقالخأ ريغ مرجم تاداصتقالا هجوملا حبرلا حمست
حبرتلا عشجلاو ةفيرش ،عداخم نم ةيامحلا ىلإ ةجاحب نيكلهتسملا ) ".كلهتسملا
ىوتحم( "فيلغتلاو عداخم" نومدختسي نيذلا ةئزجتلا راجتو نيعنصملاو نيجتنملا
.نيكلهتسملا نم )غاور( ةدافتسالل )لفسأل ميجحتلا

.عشجلاو ةفيرش ،عداخم ماظن اهب لمعي يتلا ةيفيكلا ىلع ةلثمأ
.مهب ةصاخلا ةيراجتلا ةمالعلا ةيمست مادختساب  0.440kgةمزح يف يتأيو ةعنصملا تاجتنملاو
نكلو ،ةيراجتلا ةمالعلا لزانملا يف ةمدقملا ةئزجتلا راجت مساب اضيأ هسفن جتنملا ىمسي
لزنم مهيدل ام عيب نكمي ةئزجتلا رجاتمل ىتح كلذ متيو  0.415kg.ىلإ ةمزحلا ىوتحم ليلقت متي
ةفيرش ،ةعداخلا( عادخل وه اذه .ونام  facturerةيراجتلا ةمالعلا نم لقأ رعسب ةيراجتلا ةمالعلا
ضافخنا ببسب ةقفص وه ةيراجتلا ةمالعلا لزنملا نأب داقتعالا ىلإ كلهتسملا )ةعدخ عشجلاو
انايحأو راخدالا دجوي ال جتنملا لقأ ىلع لصحي كلهتسملا نأل ،عقاولا يف نوكت امدنع .هرعس
 / R3ةسنآلا !!! شغلا كلهتسملا .رثكأ يج  pay-يهتني رمألا عقاو يف كلهتسملا

مدختست ىرخأ ةيراجتلا ةمالعلا  0.440kg.ةمزح يف هل جتنم مزح ةعنصملا ةكرشلا 1
 0.425kgطقف عضي عشجلاو ةفيرش ريغ ،ةعداخم ةقيرطب نكلو مجحلا ةوبعلا سفن
لعجي  2NDةعنصملا ةكرشلا ،رعسلا سفن يف تاجتنملا عابتو اذإ .يف تاجتنملا نم
لاملا نم ةيمكلا سفن ىلع لوصحلل جتنملا لقأ ىلع لصحي كلهتسملاو ربكأ حبر
هل جتنملاو ،لقأ رعسب  2NDةعنصملا ةكرشلا عيبت اذإ .كلهتسملا عادخ مت .ءاضق
ةيلاوملا لقأ كانه نأل .ةقفص هنأكو ودبي

.نآلا دعب ةقفص نم لعجت ال ،لقأ عيبت نأ يغبني كلذلو  2NDةمزح يف ةانقلا -
نأ ،عشجلاو ةقداصو ةعداخم ةقيرطب ال يف  2NDةعنصملا ةكرشلا لمأتو
شغلا .ةسفانملا تاجتنملا عم اهباشم هل فيلغت ذنم نزولا ققحت نل كلهتسملا
 / R3ةسنآلا !:كلهتسملا

مت ) .يج  packag-مجحلا نم رثكأ( لماكلا ىوتحملا نم لقأ عم نايحألا نم ريثك يف فيلغتلاو ةئبعتلا يتأي
 5.ىوس نمضتي ال هنكلو دونب  6دقعل فيلغتلاو ةئبعتلا لثم ميمصت

يف لصحت اهنأ نم رثكأ ىلع لصحت اهنأ داقتعالا يف نيكلهتسملا عادخل عادخلا اذه فدهيو
/ R3ةسنآلا !!! شغلا كلهتسملا !عقاولا
.ركسلا وأ /و حلملا لقأ عناصلا لاقو فيضيو !رثكا عفدا >لقأ ىلع لوصحلا

لقنأ نأ وه تضفخ !رثكأ مهتلاو "تضفخ" تاجتنملا ىلع ةقصلملا تاقاطبلا

ءايصوألا مداخ نوكلا 1GOD 1FAITH 1Church
www.universecustodianguardians.org

14.12.1.1

32

وتسفيناملا بها-نوناقلا 1FAITH

رعس ىلإ ةجاح كانه كلذل ) .ضيفخت ،اهب ذخؤي ءيش( ةيفاضإ ةفلكت كانه ناك كلهتسملا
نإف يلاتلابو ،يف لقأ ةعنصملا ةكرشلا تعضو .ةيفاضإ ةفلكت يأ كانه ،احيحص سيل .ىلعأ
 / R3ةسنآلا !!! :كلهتسملا شغلا .لقأ نوكي نأ بجي رعسلا

شغلا كلهتسملا .يلحملا جتنملا اهنأكو ودبتل اهتئبعتو ةدروتسملا علسلا
.ةدروتسملاو ةيبنجألا ثحبلل اهتئبعت يلحملا جتنملا  / R3 .ةسنآلا

 / R3 .ةسنآلا شغلا كلهتسملا

:ىوتحملا مجح فيلغتلاو ةئبعتلا ديحوتل ةموكحلا :لعف بجي
 ))]،يت ( نط  ) /غلك ( مارغوليك  ) /ز ( مارغ [ بلص
> ز  > 500ز  > 200ز  > 100ز  > 50ز  > 20ز  > 10ز  > 5ز  > 2ز  )]. 1روبمل الاوك ( رتلوليك  ) /ل ( رتل  ) /لم ( رتليللم [ لئاس
يت  > 10يت  > 5يت  > 2يت  > 1غلك  > 500غلك  > 200غلك  > 100غلك  > 50غلك  > 20غلك  > 10غلك  > 5غلك  > 2غلك 1
> لم  > 200لم  > 100لم  > 50لم  > 20لم  > 10لم  > 5لم  > 2لم  > 1يت  > 500يت  > 200يت  > 100يت  > 50يت > 20
الاوك  > 5روبمل الاوك  > 2روبمل الاوك  > 1ل  > 500ل  > 200ل  > 100ل  > 50ل  > 20ل  > 10ل  > 5ل  > 2ل  > 1لم 500
الاوك  > 500روبمل الاوك  > 200روبمل الاوك  > 100روبمل الاوك  > 50روبمل الاوك  > 20روبمل الاوك  > 10روبمل
.ةيصخشلاو ،فيلغتلاو ةئبعتلا ،يعانصلا يراجتلا ىلع قبطنت نأ دردناتس > روبمل

.اضيأ ريودتلا ةداعإو فيلغتلاو ةئبعتلا .نمزلا اهيلع افع ةيروطاربمإلا ريبادت !ةظوحلم

جتنملا تايمك ةنراقمل ةلوهسب قداص :كلهتسملا تاجايتحا يطغي )يسايق فيلغتلاو ةئبعتلا ( PS-1
،ةأبعم )روبمل الاوك  /رتل  /لم( ةلئاسلا نازوألاو ) / Tغك  /ز( ةبلصلا نازوألا .فيلغتلاو ةئبعتلاو"
.ريودتلا ةداعإل ةلباق نوكت نأ وه فيلغتلاو ةئبعتلا .لودجلا يف نيبم وه تايمك يف اهعيبو اهعيزوتو

فيلغتلاو ةئبعتلا-عداخم ةياهنلا

)يسايق فيلغتلاو ةئبعتلا (  UCG PS-1ءاشنإ

كلهتسملا هيجوت
نزولا  +راعسأ ةنراقمل  / 1Lغك  1ل رعس راهظإل ةلئاسلاو ةبلصلا نازوألا جاتحت
.رعسلاو يلعفلا

'.ةقفص ' وه رعسلا رتل  /مجك ىندأ عم جتنملا

ةيسايقلا فيلغتلاو ةئبعتلا  PS-1معد
فيلغتلاو ةئبعتلا ،ةعداخلا ةبقاعم
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)ثاريم ( ةيكلم
نم هنأ  indivi-جودزملا دحأ ةافو دعب ةيعمجلا ةعوفدم ينانألا عمطلا يف
.ةورثلاو ةطلسلاو ،فقوملا ىلع رمت نأ عئاشلا

اذه .ةورثلاو ةطلسلا ،فقوملا ةقحتسم ريغ ةبستكم ريغ نم ةبخن قلخ
ةورثلا ريثأتو ببس وه كولسلا
اضيأ ةيراقعلا لوبق !ةظوحلم  / R6ةسنآلا ،ةميرج ،يرصنعلا لصفلا ةورثلا
!ةلءاسملاو بنذلاب روعشلاو ،ةقباسلا نويدلا لوبق مزلتسي

ديزم  +لمعي يذلا لمعلاب ةصاخلا ةبرجتلاب زيزعت عم هلادبتسا متي .يهتني فقوم ثاريم
.ةيمدقألا  +ةساردلا نم

نيحشرملا ةددعتم ةيرحب ةنجل عم هلادبتسا متي .يهتني ةطلسلا ثيروت
.نيبختنملا
تبختنا يتلا ةدايقلا .يهتني )ةيسايسلا  /يثارو( دادبتسالا وه  1ةبسنب ةدايقلا
.ةلداع ةنجللا

.ةموكحلا تاداريإ ىلإ بهذي ءيش لك .ةورثلا يهتني ثاريم
، rabilia memoديلاقتلاو ،ةيرارمتسالا ةفرعملا ىلع سراحلا مداخ ريرمتمداخ ريرمت .ةيلوؤسملاو عمتجملا حور ىلع سراحلا مداخ ريرمت  ..تادقتعملاو
 1GODةفسلف ىلع سراحلا
بها نوناقلا "و ،مهدشرم ىلع اضيأ رمت اهنأ 1FAITH 1Church.

 ".وتسفيناملا

 / R7ةسنآلا )ةنايخ ( ةيبنجألا ةيكلملا
! ةنايخ وه بهنلاو كلمتو لالغتساو ،ةرطيسلا بناجألل حامسلا
)ةميرج( ةنايخلا بكترت نييلحملا ناكسلا نم )غاور( ةدافتسالل بناجألل حمست ةموكحلا
نود يهتنت ةيبنجألا ةيكلملا  / R7ةسنآلا .مهتمكاحمو ةموكحلا لادبتسا متي .
.ضيوعت

:ةنايخلا ةيكلملا ةيجراخلا لمع ةيفيك ىلع ةلثمأ
ديلاقتلاو فئاظولاو ةفاقثلا :ةيلحملا رمديو ةدسافو رييغت ةيبنجألا ةيكلملا
دراوملاو ةياردلاو  Intellectual-ةيكلملا :ةيلحملا بهن ةيبنجألا ةيكلملا  ...ميقلاو
.ةرحلا ةراجتلا يهتني .ةيبنجألا ةيكلملا يهتني  ...تاورثلاو

ةعانص .تاراقعلاو يضارألا راعسأ ىتح' تاكرحم ةيبنجألا ةيكلملا
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 ..ىوأم الب ةدايز '.لزانملا يرتشم عراش  1لوانتم يف ال مهل
.يهتني )تاراقعلا  /ضرألا( "رحلا كلمتلا"لل ةيبنجألا ةيكلملا
.ضيوعت نود اهترداصمو
بصانم ىلإ يدؤي تانايكلا ةيبنجألا ةيكلملا
هذه دقعل نييلحملا ناكسلا نامرح .ةيبنجألا ةيدايق
ةدايزو ةصرف ىلع  promoti-ضافخنا .فقاوملا
 ..ةلاطبلا
!يهتني اذه .نييلحملا نيفظوملا لفسأ Dumming

نم الدب .مهب ةصاخلا مزاوللا داريتسا يف عينصتلا جئاتنلا ةيبنجألا ةيكلملا
ةيبنجألا ةيكلملا !جراخلا يف ةيلحملا ةيركفلا ةيكلملا ذخؤي امك .ةيلحملا ءارش
 / R7ةسنآلا !عينصتلا ضارغألل
لسغ .مهل ةحاتملا صرفلاو ةيلحملا بهاوملا ضوقي هيفرتلا نم ةيبنجألا ةيكلملا
ةيكلملا .مهنايك نادقف ةيجراخلا نهتفاقث خاسنتسا حبصيل نييلحملا ناكسلا غامد
ةجهللاو تاداعلاو ةيلحملا ةفاقثلا ىلع ربكألا رطخلا يه ةيلستلل ةيبنجألا
ال ،ال تنك اذإ .يكريمألا هيفرتلا ةيكريمألا نمألا ةزهجأ ةبقارم تنك اذإ .ديلاقتلاو
!هيفرتلا ضارغألل ةيبنجألا ةيكلملا .يكريمألا هيفرتلا نودهاشي

ءارقفلا نييلحملا ناكسلا كرت .جراخلا يف ريست ةيلحملا ةورثلا ىلإ يدؤي ةيبنجألا ةيكلملا
ةسنآلا !يهتنت ةيبنجألا ةيكلملا .نييلحملا نيحالفلا نيفظوملا كالتما ةيبنجألا ريتسجاملا .نيزوعملاو
/ R7

ضيوقت .عونتلاو  unique-ترمغ ،ةيلحملا ةيراجتلا لامعألا ريمدت تازايتمالا نم ةيبنجألا ةيكلملا
ةنايخ .يلحملا عمتجملا ىلع ةبسانم ريغ ةيبنجألا ةفاقثلا رطضا امم ةيلحملا ديلاقتلا
!يهتني يبنجألا زايتمالا .نييلحملا ناكسلا

ىلإ سخب نمثب دراوملا عيب يبنجألا كلام ىلإ يدؤي دراوملا ةيبنجألا ةيكلملا
بناجألا .مهتاورثو دراوملا نم نييلحملا ناكسلا يج . Robb-اهنم ةدافتسالا يلصألا هدلب
 / R7ةسنآلا ،ةنايخلاو ةيلحملا دراوملا كلتمت حامسلا

.ةيذغألا عيزوتو ةيذغألا جاتنإ نم ةيبنجألا ةيكلملا
امك .ةعفترم راعسأب ضفرت ريدصت عم نييلحملا ناكسلا كرت ريدصتلل يئاذغلا جاتنإلا يبلي :ةجيتن
ةيبنجألا ةيكلملا .بناجألا يئاذغ ماظن عابتا قيرط نع ةيلحملا ةمعطألا ضعب لادبتسا متيس
 / R7ةسنآلا ! distribu-اهئوشن يهتني ماعطلاو ءاذغلا جاتنإل
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ناكسلا رثؤي ةيبنجألا مالعإلا لئاسو .ةسلخ وزغ وه مالعإلا ةيبنجألا ةيكلملا
داسفإو ،ديلاقتلاو ثارتلاو ةفاقثلا يلحملا ريمدت .بناجألا حلاصل نييلحملا
،نييلحملا ناكسلا betrayesو اهتدايس ةموكحلا دقفي .ةموكحلاو نييسايسلا
 / R7ةسنآلا ،ةنايخلا

ةموكحلا ةبلاطم لان ةيجراخلا . Multinatio-زازتبا ىلإ يدؤي ام ابلاغ ةيبنجألا ةيكلملا
ال ناك اذإ هنأ ةموكحلا تددهو .ةصيخرلا ةلماعلا ديلاو ةيرحلا ةبيرض ،تاقدصلا مهحنم
مهبلاطم يبلت ال يتلا ةموكحلا دجت فوسو .باحصأ ،ةيجراخلا بلطلل مالستسالا
نم  (100ماظتناب ةنم مكحتت يتلا ايلارتسا لثم عفدي .كانه اهتايلمع لقنو
ةدايزو نطولا' اولسرأ .ةيبنجألا تايسنجلا ةددعتم تارايسلا تاكرش ىلإ )تارالودلا
تلاقو !ةظوحلم .نييذيفنتلا تآفاكم" حابرأ بناجألا نيمهاسملا ىلع اهتردق
ةعانص تاكرش .تارايسلا يعناص بناجألا زازتبالل ال فاطملا ةياهن يف ايلارتسا
مادختسا مدع نايدراجلا-مداخو ةقلغملا عناصملا )اتويوتو زروتوم لارنجو دروف( تارايسلا
.اهب قوثولا نكمي ال اهنإف ،تاكرشلا هذه نم لقنلا لئاسو

!!! تايسنجلا ةددعتم تاكرشل حماستلا ZERO
ةموكحلا .ةدسافلا ةموكحلا لبق نم ةنايخ ببسب نكمم ريغ ةيبنجألا ةيكلملا
مهتمكاحمو اهلحم لحتل يه ةنايخلا هذه لهست يتلا نيفظوملاو ةموكحلاو
 / R7 .ةسنآلا ':ةنايخلا'ل

:لعف بجي
ةيلوألا جاتنإلا ،عينصتلاو ،لامعألا تاكرشو ،لوصألا :نم ةيبنجألا ةيكلملا ءاغلإ
.ضيوعت نود !دنال ،ةيركفلا ةيكلملا ،ةيراقعلا ،دراوملاو

 / R7 .ةسنآلا ،ةنايخلا :ةميرج ،ةيبنجألا ةيكلملا ،عيرشتلا
نم لعفلاب اهكلمت يتلا دراوملا ، IP،رحلا كلمتلاو تاكرشلاو لوصألا
.ضيوعت نود رداصتو بناجألا لبق
نورك عم بناجألل ةكولمملا تاكرشلا لادبتسا

! )حبرلل  not-ةكولمملا ليغشت ةعامجلا(
!تايسنجلا ةددعتم تاكرشلا نوش !نورك معد

عجشت وأ حمست يتلا  EES employ-ةموكحلاو ةموكحلا )ةنايخ( ةمكاحمو لادبتسا
نود نم لالتحالاو وزغلا وه ةيبنجألا ةيكلملا  / R7ةسنآلا !ةيبنجألا ةيكلملا
شيجلا مادختسا
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.ديدهتلا اذه نم كعمتجم نع عافدلا .ضرف
عيجشت .ةيلحملا تامدخلاو علسلا لحم لحت وأ سفانت ال يتلا تادراولا طقف حامسلا
وه يميلقالا يتاذلا ءافتكالا .داريتسا ىلإ رارطضالا بنجتل ةيلحملا تامدخلاو جاتنإلا
.ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا بولسأ لضفأ

"ةيبنجألا ةيكلملا ءاغلإ"
" JOBSةيلحملا "SAVE
 / R6ةسنآلا )خاسنتسالا :جذومن لامعألا ( زايتمالا قح
نيعم لمع جذومن مدختسي .قيوستلا خاسنتسالا ماظن حبرت  /عمطلا وه زايتمالا قح
حبرتلا يلامسأرلا ةعضاوتملال ممصم وهو .اهسفن ةخسنتسملا تاناويحلا نم
دقفت ءالمع .بكوك ىلع )بناجالا نيدفاولا وا ةملوعلا( لثم ناطرسلا رشنل .ةريغصلا
!يهتني اذه .شئاطلا ىلاسكلا .نيلرب وأ دهف يف اهسفن لكأتو ودبت اهنأ .مهب identy

.ةصيخر شئاطلا ةخسن وه خاسنتسالا وه زايتمالا

! 1GODلل داضم يه ةملوعلا
تايالولا" يه تازايتمالا مظعم .يات diversi-و درفتلاو ةفاقثلاو ةيلحملا ديلاقتلا رمدي زايتمالا قح
ريغ نايحألا نم ريثك يف تاجتنملا رفوت اهنأ .قيوستلا ةدحتملا تايالولا ةمظنأ ساسأ ىلع وأ "ةدحتملا
ببسلا يه &  USخاسنتسا ةفاقثلا ىلعو ذفانملا ءاذغلا ماهلا ريغ لاثملا ليبس ىلع :ةيحص
 ...بابشلا بح ،ةئبوأ ىلإ مدلا طغض عافتراو ) '،سانلا-نهد( ةحوللا ، 'Obese-ةحوللا"Diabetes'-لل يسيئرلا

حمست يتلا ةنم مكحتت يتلاو تاعمتجملا  ...ءايزأ ،يلحملا خبطملا ريمدت تازايتمالا
ةسنآلا ،ناكسلاو ديلاقتلاو ثارتلاو ةيلحملا قابطألا ةنايخ لمعلل ةيبنجألا تازايتمالا
/ R7

يزلا يه سبالملا هذه ".سبالملا ممصم" عيب لالخ نم عونتلا ريمدت تازايتمالا
،شئاطلا ،ثارتلاو مهتفاقث نونوخي نيذلا صاخشألل ةبسنلاب )..زنيج( يمسرلا
!ىمدلا هذه بنجت .مكبلا خاسنتسا ،ةيئادب
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مدختستو تحت لمعيو تازايتمالا .زكارم ،قوستلل يسيئرلا ببسلا يه تازايتمالا
)تاروبس ،راغصلا( رجألا تحت بيردت ئيس لكشب
رثكأ نوجاتحي نيذلا ةريبكلا ةقاطلا نورذبملا مه )ةنجلا قوستلا ينمدم( قوستلا زكارم .نيلماعلا
!تازايتمالا ةفاك قالغإ .ةمامقلا نم ريثكلا قلخت اهنأ امك .ءابرهكلا ديلوت تاطحم-اثيولت

ببسلا يه )ةجاذسو يرشبلا فعضلا لالغتسا( ةعقبلا قيوستلا عم تازايتمالا
داجو قوستلا يبحم :نامدإلال يسيئرلا
راغصلا صقانلا اديج ابيردت نيبردم مادختسا ،تحت لمعيو تازايتمالا !نمدملا ىلع لوصحلا -
!لايتحالاو "تاعيبملا" و "تامواسم" مظعم .ةدوجوم ريغ وأ ةئيس ءالمعلا ةمدخ .تاروبس ،ةعوفدملا

ميمصت 1GODو ضوقي هنأل  1GODةحفاكم وه زايتمالا نأ دقتعن ءايصوألا مداخ
.عونتلاو ةيلحملا درفت
.ةملوعلا ةاداعم 1GODو ةيملاعلا ىدحتي يرجي زايتمالا

:لعف بجي
عشجلا بقاعي ! نورك ةيلحملا ىلإ اهليوحتو تازايتمالا عيمج )ضيوعت نود ( ةرداصم
/ R6ةسنآلا ،مهل صفق زايتمالا
) .نورك ىلإ اهليوحت( يلحملا ديرف ةيديلقتلا لامعألا معد
:كثارت تاعمتجملا ةيامح

و ةملوعلا ،زايتمالا ةضراعم
ةيبنجألا ةيكلملا
 / R6ةسنآلا  ...عمتجملا نم ةبوهنملا ةماعلا يضارألا رحلا كلمتلا
ةيئانجلا ةموكح لالخ نم عمتجملا نم ةبوهنملا ةماعلا يضارألا يضارألا رحلا كلمتلا
ومير جاتحت ةدسافلا ةيمارجإلا ةموكحلا( اذ ،تبور
اهعيب وأ )ءاصفرقلا( ضرألا بهو امإ ةدسافلا ةيمارجإلا ةموكحلا ) .ةبقاعمو جنيف -
ديؤملاو ،ةسرتفملا ،ةيليفطلاو عشجلا يئانجلالل
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/ةسنآلا :باحر ىلإ جاتحت يتلا تايليفطلا مه نيبراضملا يضارألا ) .ضرألا نيبراضملا( - fiteers
!ضرالا ةيكلم رياش معد !رحلا كلمتلا ءاهنإ R6
ةبراضملل نيرمثتسملا لبق نم يضارألا مدختسي رحلا كلمتلا

سأر ةدايزو  (teering profi-،تاراقعلا راعسأ عفر يف المأ )ةرماغم(
مادختسا اضيأ .ةرداق ىوأملا  afford-عمتجملا نامرح )لاملا
يبلس( بنجت ةبيرض يئانجلالل رح كلم ضرأ نيرمثتسملا
/ R6ةسنآلا ) ،دعتست
راجيإلا ىلع موسرو ةيهاو ينابملا بصتنم نيرمثتسملا ضعب
ال .ىوأم الب حبصت عفد نوعيطتسي ال نيذلا سانلا .نمثلا
راجيإلا لخد ىلع لوصحلل اقح يراقعلا رامثتسالل ىرتشت
سانلا( يرشبلا نكس روهدت يدؤي .نويأ  evas-ةبيرضك مدختست اهنكلو
ةضافضف ةيكلملا ) .يف كرحتت ضراوقلاو ريصارصلا جورخلا
/ R6ةسنآلا ،صفق يفوو ضيوعت نود تادروللا ةريقفلا ءايحألا

.عيمجلا ةحلصمل يضارألا نم عمتجملا مادختسا نامرح .ةصاخ ةيكلم ضرأ يه ضرألا رحلا كلمتلا
،تاهجا رهنو ةريحبو ،ئطاوشلا عيمج مادختسا يفنتو )ريغلا تاكلتمم ىلع يدعتلل ال( رحلا كلمتلا
، ...فلوجلل بعلم ىلع هزنتت يفنتو
/ R6ةسنآلا !يهتني ".يرصنعلا لصفلا ةورثلا"

كلمتلا .سانلا عيمج لبق نم ردقلا سفنب عتمتيو اهمادختسال ضرألا بكوك قلخ 1GOD
!يهتني رحلا كلمتلا  1GOD.ل ةناهإو صاخلا عاطقلل ةكولمملا نكاسملاو يضارألا رحلا

:لعف بجي
يتلا ضرألا رحلا كلمتلا ) .ةيلحم ةموكح ( يزيلكنإ ناصح يتلا يضارألا عيمج ةيكلم دوعتو
نكمي لتحملا كلام .ةقلح ناونع  transfer-امدنع ضيوعت يأ عفدي نأ رياش .عئاضبلا تقرس
دجوي ال( ةرطيسلا رياش ذخأي مث .تومت وأ كرحتت نأ ديرت اهنأ ىتح لزنملا يف ءاقبلا
) .تاراقعلا ىلع يراقعلا
ناصح لبق نم ضيوعت نود نم ةرطيسلا ينابملاو يضارألا ءاوس دح ىلع يراقعلا رامثتسالا ذخؤت
رامثتسالل يهتني / R6ةسنآلا "عمتجملا دض ةميرجلا" ىلع نيرمثتسملا مكاحيو  .يزيلكنإ
!يراقعلا

!!!!!!!!!! FREEHOLDENDS
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.ةيرشبلا ريصم نم اءزج تسيل بناجالا نيدفاولا وا ةملوعلا

نأ ادج حضاولا نم تلعج 1GOD
ريصم نم اءزج تسيل ةملوعلا
. 1GODةيرشبلا
لكشب ريوطت  7Tribesيف تادقتعملا
) .ةطيرخ( لصفنمو لقتسم

ل ةيرشب ديري 1GOD

!!! ةملوعلا "فاقيإ"
مث ةملوعلا 'فقوت ' يف لشفت ةيرشبلا بجي
1GODو مهرذح  1GODبضغلا ال .لمعتس 1GOD
ةمزأ ،كرويوين يف يملاعلا ةراجتلا زكرم نم قحس :ريذحت
 Brexit.ندنل ، Cityofيكيرمألا نامتئالا
اهبتك يتلا  cked hija-ةملوعلا مت .رشلا نم ةلسلس نم ءزج يه ةملوعلا
ظافحلل )ةرحلا ةراجتلا( غنيت  marke-عيب ىلع مرهلا يف اهمادختسال عامط نويلالغتسإلا
ةملوعلا يه ةرحلا ةراجتلا .دراوملاو  countr-أشنملا دافن ىتح ةديازتملا حابرألا ىلع
ةيديربلا دوسأ ،ةلماعلا ديلا لالغتسا  multinatio-لان تاكرشلا لبق نم ةعوفدم
امم .ةلودلا ةدايس ضوقت تايسنجلا ةددعتم تاكرشلا .ةنم مكحتت يتلا ضيوقتو
لوصألا عدخي تايسنجلا ةددعتم تاكرشلا كيكفت !لالغتساو داسفلا ىلإ يدؤي
.نورك ةيلحملا لوحتتو ضيوعت نود fiscate

: G20ةياعدلا تامظنملا عشجلا نويلالغتسإلا تأشنأ دقو
دقنلا قودنصو )يرصنعلا لصفلا ، Wealth-ةينامث عامط( ) ، G8ثولتل يسيئرلا ببسلاو ،نورشعو عامط(
،يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا( ىملاعلا ىدتنملا )شرقلا كامسأ ضرق ةيملاعلا ،يلودلا دقنلا قودنص( يلودلا
) ،يرصنعلا لصفلا ةورثلا نم ببسلاو ،ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم( ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمو )Greeds "publizist
غامدلا تامظنملا هذه ..

ةقيقحلاو .انلكاشم عيمجل لحلا وه ةملوعلاو ديج وه حبرلاو ،ديج وه عشجلا نأ روهمجلا لسغ -
لكيه اهيدل يتلا نادلبلا ىلإ لاقتنالا لبق costcutting.لل ةملوعلا مدختست يه
اذه .رخآ دلب يف ديبعلا لامعلا فيظوتو ةدحاو ةقطنم يف سانلا ةلاقا .ةفلكت لقأ
!نولوؤسم دارفألاو ،ةيموكحلا تاسسؤملاو .ىهتنا

يف لافطألا نس تحت فيظوت لالخ نم فيلاكتلا ضافخنا قيقحت متي
نوناعي مهنأ ةديهز اروجأ نوضاقتي  unheal-.كتصاخ ةنمآلا ريغ لمعلا قطانم
،ةلطع تاقاقحتسا نود ،لصاوف نود ةليوط تاعاسل لمعلا ةيذغتلا ءوس نم
نيب ، play-ةلوفطلا تاربخ ىلع نيدوقفملا دادع يف .ةيحصلا دئاوفلا نود
كحضي عامط نويلالغتسإلا نيح يف .ميلعتلاو يج
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/ R6ةسنآلا !يهتني رشلا اذه ".ةملوعلا" لوديأ مهب اديشم كنبلا ىلا قيرطلا لوط ىلع

متي .ةمدختسملا ثانإلا يه تحت ىرخأ ةئف رفوتت ال لافطألا ثيح
ناك امنيب .كلذ نم أوسأ نايحألا نم ريثك يف ثانإلا عم لماعتلا
ديدعلا لافطألا لثم ةيناسنإاللا فورظلا سفن لظ يف لمعي
) .اهباصتغا( ةيسنج تامدخ ميدقتل اضيأ مهيدل ثانإلا نم

لافطألا امك ائيس سيل ةداع نكلو اضيأ روكذلا نم ديدعلا لغتستو
/ R6ةسنآلا !يهتني رشلا اذه .ءاسنلاو

تاعطاقم  7معدو ،ةملوعلا ةياهن
،اكيرمأ ،نوزامألا ،ايقيرفأ :ةلقتسم
، Persindia.ايسونايقوأ ،ايلوغنم ،ابوروأ
ةمسقم يهو .ةياهن ةيلودلا هايملا عيمج
.تاظفاحم  7نيب
.ديدجلا يعيبطلا عضولا وه اذه

:لعف بجي
،ةيسايسلا :ةيملاعلا تامظنملا عيمج
 Entertainةنمو ةيراجتلاو ةيركسعلاال( " ةرجهلل سانلا فقوت .تقلغأو ةضايرلاو
ةلطع ال ) .ىرخأ تاظفاحم ىلإ لقتني
.ىرخألا تاظفاحملا ىلإ رفسلا

ثلونموكلا ممألا( ، CNةيملاعلا تامظنملا .ةيملاعلا ةفاقثلا ال
 (OLYMةيلودلا ةيبملوألا ةنجللا ) ،نيبارملا( يلودلا دقنلا قودنصو )نيثولملا( ) ، G20، G8مدقلا ةرك( مدقلا ةرك داحتا ) ،
ةدحتملا ممألاو )نيثولملا( كبوأ )برحلا ةيئانجلا ةقزترملا( يسلطالا لامش فلح ) ،ةروص -
ةقلغم اهنأ .هللا -1يتنأ له ) ، ..توملاو رامدلاو ةاناعملاو سؤبلا بهاو ةدحتملا ممألا(
.لفسأ
ةنصارقلا لبق نم اهسيسأت مت ) ( CNممألا نم ثلونموكلا
كيد ) (CNمويلا .ةرخسلاو ةيدوبعلا راشتناو ،بهنل ةيزيلجنإلا
مهدالب  dering plun-يف دعاست يتلا )تاموكحلا( ةليمعلا ةمظنألا
.ريرحت لودو  CNبوذي .ةيغاطلا يثارو زيلجنإلا حلاصل
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عمتجملا دراوم .ةدسافلا تروبس ريهاشملا ةمظنم مدقلا ةرك داحتا
/ R6ةسنآلا :ةاضاقملا وأ فاقيإ متي .تايافنلا

 benefiرثكأ ضرألا افيفلا نكامأ مادختسا متي ،مدهت
!يهتني تروبس ورب .عمتجملا يف اهبتك يتلا - CIAL
يليب ةعاضإل ةلود ىلع لوصحلاو ) ،دايبملوألا( كريسلا ريدي ةيلودلا ةيبملوألا ةنجللا

تيليإل ىعست تانانفلا  freakshow.هيفرتلا لئاسو ىلع تافاضإ -
ءادأ تاوزنلا حبصت ةينوناقلا ريغو ةينوناقلا تالمكم مادختسا ةيلودلا نماضتلا ةكرح -
ةمزاللا متي يتلا ةحيحشلا دراوملا رده ةيبملوالا باعلالا ةرود ةعوفدم عمطلاو .ةيعيبط ريغ
بعرلا بناجلاو .رقفلا ىلع ءاضقلل

متي ،مدهت / R6ةسنآلا  +قالغا  mock-.دإ مه ليطعت انه ةيبملارابلا ضرع ةفاضإ تمت -
تاياغل ليومت لك .عمتجملا لبق نم ةدئاف رثكأ ةيربلا ةيلودلا ةيبملوالا بعالملا مادختسا
/ R6ةسنآلا ،لصحت "ةيلودلا ةيبملوألا ةنجللا" نم رضاحلاو يضاملا وضع لك .نييضايرلا

ةدحتملا تايالولا مدخي ةقزترملا ةيبوروألا شيجلا يسلطالا لامش فلح
ةينبلا رمديو نييندملا لتقي وتانلا .يملاعلا لالغتساو ةجطلبلا
اهبرحو بوذي .لزانملاو ةيتحتلا

رامدلل هتحلسأ عم يسلطالا لامش فلح  / R7ةسنآلا :نيدرمتملاو نيمرجملا سوبحم -
وه )ةيئايميكلا داوملا(  bacteriocidal) ، Cميثارج ةيقطنم( ب ) ،يرذلا( ،: Aلماشلا
.ناسنإلا ءاقبل يسيئرلا ديدهتلا

بوذي !ةيدف ىلع لوصحلل ةيرشبلا دقع لتراك طفنلاو كبوأ
 / R6 .ةسنآلا :ةمكاحملل اهئاضعأو لتراك
!ةيكيتسالبلا تاياهن ىلإ طفنلا لوحت !طفنلا يهتني قرح

يه ،نادلبلا هذه .وتيفلا قح عم لودلل ةيتاذلا ةحلصملا مدخي ةدحتملا ممألا
.ةيرشب مالسلا ايفان حالسلا راجت ربكأ
:كلذ عنمي مل .ةيرشب ةدحتملا ممألا تلشف

)لمعلاو ،دينجتو ،ةيحابإلا داوملا ( لافطألا ةلامع
)ءاملاو ،ءاضفلاو ،ةبرتلاو ءاوهلاو يوجلا فالغلا ( ثولتلا

)ةورثلاو ،حبرلاو ،نامتئالاو ،ةيسايسلاو ،ةيثارو ( دادبتسا

ينيج ليدعت
)رشبلا ،تاتابنلا ،ةقيقدلا تانئاكلا ،تاناويحلا(
)ضورفملا نم لقأ اروجأ لمعلاو ،ةراعدلاو ،رابكلاو ،نويدلاو ،لفطلا ( ةيدوبع

)فيلغتلاو ،جاتنإلا يف طارفإلاو ، junkproduction،تاكلهتسملا ( تافلخملا
)ذالم بئارضلا  avidance،بئارضلا نم ،ةلادعلاو ،ةزوحلا ( يرصنعلا لصفلا ةورثلا

)يرصنعلا لصفلا ةورثلاو ، Slumlordsشرقلا كامسأ ضرق ( درشتلا

)ةبذعلا هايملا تايافنلاو ،ةبذعلا هايملا ثولتلا ،ير يف طارفإلا ( عوج
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)طوحتلا ،يلاع رعسب بلاط ،راكتحالاو ،بسكلا ةمصاع  ( Cartellلالغتسا
)يرصنعلا لصفلا ةورثلا ،لمعلا نع نيلطاعلاو زييمتلاو نامتئالا ( رقف

)نيسنجلا نيب ةطلتخم ،سنجلا يلثم ،لفطلا ،تاناويحلا ،رابكلا ( ةيحابإ
)، ..ةينيدلاو ةيقرعلاو ةيسايسلا :رزاجملا ( ةيعامج ةدابإ

نامدإلا
)نيخدتلا ،قوستلا ،ماعطلا لوانت يف طارفإلا ،رامقلا ،تاردخملا ،لوحكلا(

"وتسفيناملا بها-نوناق" نضتحت ةيرشبلا !ةدحتملا ممألا بوذي

.ميمصتلا GODو  1ضوقت ةملوعلا
!هللا  1بضغأ ةملوعلا
ماظنلا ةئزجتلاب عيبلا ،يلامسأرلاو  ...لوم  /زكرم قوستلا
.ثولتلاو تايافنلا ،حبرلا ،عمطلا نم

قيوستلا ةئزجتلاب عيبلا ،يلامسأرلا نم ءزج وه لوم  /زكرم قوستلا

.ةيجاودزالا عيجشت لوم  /زكرم قوستلا .ثولتلاو تايافنلا ،حبرلا ،عمطلا ماظن -
اذه .لضفأ ةمدخ ءاطعإو ،راعسألا ضفخو ةسفانملا ةدايز ىلإ ةيجاودزالا نم دوصقملاو
 !!! ...يلامسأرلا ةبذك لايخلا وه
.رعسلا سفنل تاجتنملا سفن ابيرقت عيب تكرام ربوسلا تالحم  3لاثملا ليبس ىلع
ضافخنا لعج ةفلكم . lication Dup-لايخلا ةسفانملا عنص ةقباطتم راعسأ نم 99٪
تحت ،فيلاكتلا ضفخ .ةروطسأ راعسأ

يف نيفظوملا ةجيتن )تاروبس ،راغصلا( ضورفملا نم لقأ اروجأ بيردت ءوس ،وفظوم رفوتي -
!يهتني ةيجاودزالا .ءالمعلا  "-SERVICEةدوجوم ريغ وأ ءارقفلا

ءاضفلا قباطلا تاجايتحا نع .ةيقباطلا ةحاسملا رادهإ ىلإ يدؤي راركت
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ةثولملا رثكأل ةجاح قلخي امم ةقاطلا نم ديزملا مدختسي .ةتبثم تاشورفملا نم ديزملا
.ةفلكتلاو "ثولتلا" "،ةمامقلا" نم ديزملا قلخي اذه لك  ..ءابرهكلا ديلوت تاطحم

دنع قوستلا .ةيليل-ةايحلا بولسأ عيجشت زكارم قوستلا
ضرف " يريش " نإف يلاتلابو يحص ريغ اذه .اهل مالظلا لولح
.لوجتلا رظح ليللا "
ىلع ظافحلاو ،ىنبل ةفلكم يه قوستلا زكارم
قلخو  Duplica-اهئوشن فارسإلا يه ،ةقاطلا نم ريثكلا كلهتست ،
.ةمامقلا نم ريثكلا

.زكارم ،قوستلل يسيئرلا ببسلا يه تازايتمالا
تحت بيردت ئيس لكشب مدختستو تحت لمعيو تازايتمالا

،ةيلحملا ديلاقتلا رمدي زايتمالا .نيلماعلا )تاروبس ،راغصلا( عفد -
!كعمتجم ةيامح .عونتلاو  uniquen-فيطس قافو ،ةفاقثلاو ،خبطم
!تازايتمالا ةفاك قالغإ

 ( CRBC) .عمجم رازابو ءارشو عيب-نورك :لضفا ةقيرط كانه
 CRBC.عم لوم قوستلاو قوستلا زكرم لادبتسا
،ةشيعملا اثلاث  Clus-ةيدلبلال ،ةئزجتلاب عيبلا تاجايتحا عيمج نيب عمجي جذومن ةئزجتلا نورك
،شامقلاو ةيذغألا :زايتمالا نع  duplica-اهئوشن نود لحي ةئزجتلا نورك .ةدقعملا ةئزجتلا  1يف
وه رازابلا .راب-تابورشملا يحص عم عيرس وحن ءاذغلا خسنلا لحم لحت ةئزجتلا نورك  ...ةعونتم
 preloved.داوملاو تاجتنملا ىلدأ يذلا لزنملا نم ةئزجتلا ةراجت

.ءانب )فقسلا ةحو  3، Solar-ىوتسملا  2،ىوتسملا  1،ىوتسملا ،يضرألا ىوتسملا(  4ىوتسم وه  CRBCا
ةقطنم  1:ىوتسملا .رازاب  /ةئزجتلا ةراجتل يجيردتلا علسلاو يف علسلاو ،نيزختلا وه ضرألا ىوتسم ىلع
.راب-تابورشملا كلذ يف امب ةئزجتلا-نورك

.هترسأ دارفأ لبق ،عنصلا ةيلحم ءيش لك ،رازاب  2:يوتسملا

.ةقطنملا رسك لامعلاو بتكم  3:ىوتسم

نم لك طيحيو ) .ميلعتلاو يبطلا عمجم يريش ( '  " SMECراوجب A CRBC
!ةحاو-رياش نم ءزج لك .تايلصملا-لمعلا رياشو ناكسا ةلتك-يفئاطلا

:عم قوستلا زكارم ،قوستلاو قوستلا زكارم لادبتسا

 ( CRBC) .تاعمجم رازابو ءارشو عيب-نورك

!  ! CRBCبلطلا
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/ R6ةسنآلا :ةميرجلا وه بنجت ةبيرض بئارضلا عفد نم برهتلا
نيذلا سانلا .اهبعش هاجت دقعتس expecta-و اهتامازتلاب ءافولا ةموكح دق كلذل بئارضلا ةجاح كانهو
،تاهزنتملاو ،ةحصلاو ،ميلعتلا( ماعلا :مادختسا يف قحلا مهيدل سيل بئارضلا عفد نم برهتلا
)، ...لقنلاو ،قرطلاو ،ةيدعاقتلا تاشاعملاو

 / R6 .ةسنآلا ،ةميرج بنجت ةبيرض .تامدخ
!بنجت بئارضلا نم يه ةقث !بنجت ةبيرض وه دحلا ةبيرض
مادختسا اضيأ !بنجت-بئارضلاو بئارضلا نم ةافعم تاعربتلا
يبلس( بنجت ةبيرض يئانجلالل رح كلم ضرأ نيرمثتسملا
) .دعتست

!ةعامجلا نم قرسي بنجت ةبيرض
بنجت ةبيرض حمست يتلا ةموكحلا لادبتسا متي  / R6ةسنآلا
 / R6ةسنآلا :فلكملا

ادلب-مهنطو بهنل بناجألا عجشي بئارضلا نم ءاويإ نادلبلاف !ةنصرقلا ةبيرض
ىلع .قالغالاو ىوأملا نادلب بئارضلا نم .ةصاخلا كونبلا يف تاقورسملا عاديإو
 / R6ةسنآلا :ةموكحلاو كونبلا
ةرخأتملا بئارضلا( ضيوعتلل اضيأ ىوأملا بئارضلا نم ةموكح اهيدل
.بهن لودلا )تاقفنلاو  TIVE puni-ضيوعتلاو
،ندنل ةنيدم ،نامياك رزج ،ادومرب ،زيلب ،اماهبلا رزج ،ارودنأ ،اكسالأ :بئارضلا ىوأم
،ادنلريأ ،جنوك جنوه ،يسنريغو يسريج ،اديرولف ،يبد ،ريواليد ،صربق ،واكاروك
،ونيرام ناس  ،امنب ،ادافين ،وكانوم ،غروب ، Luxem-نياتشنتخيل ،نام ةريزج
،سوكياكو سكرت ،ساسكت ،ارسيوس ،ةيبونجلا اتوكاد ،ليشيس ،ةروفاغنس
.غنموياو ،نجريف رزج ،ناكيتافلا ،وتاوناف

!يهتني TA XA VOIDANCE
!لوصأب تدرج صفقو يه بنذم

!جاودزالا بنجتTAX-ل حماستلا ZERO
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ةمدخلا وأ ةرادجلا لمعلا قيرط نع سيلو عفترا ءيش بستكم ال
وأ ةطلسلاو ،ةفيظولا نوكت دق بستكم ال
.ةعومجمك وأ يدرف لكشب ةورثلا
ريغ  '.ةلسلس رشلا" نم ةيقالخأ ةفاقث نم ءزج يه ةورثلا وأ ةطلسلاو ،ةفيظولا ةبستكملا ريغ
لبق نم هلمحت نكمي ال رما هرربي ام هل سيلو ،ةيعامتجالا ةحفاكمو ،قحتسم ريغ وه بستكم
.ةيلحملا تاعمتجملا

لكشب يمارجإلا طاشنلا وأ ةدسافلا زيزعتو ،يثارو :بستكم ريغ ةفيظولا
.عمجلا وأ يدرف
 ...لافطالل فقوم ىلع رمت رومألا ءايلوأ :يثارو
 ...دمب ءاقدصألا وأ ةلئاعلا جيورتلا متي :ةيفيظو ةيقرت دساف

 ...فنعلا ،تاديدهتلاو ةجطلبلا ببسب ةيقرت :ةيفيظو ةيقرت مرجم
 / R6ةسنآلا ىلع لوصحلا نيجورملا .يهتنيو ،بستكم ريغ ةيقرت ءاغلإ متي

ةيمارجإلا ةطشنألا نم اهريغ وأ داسفلا ،يثارو :ةقاطلا ةبستكملا ريغ
.عمجلا وأ يدرف لكشب
، ...ةرسا ،ةيسايسلا ةيغاطلا ،كولملا ،يكلملا :يثارو
 ...ةطلسلا يف ةيمد حلاصملا تاعامج تعضو :داسفلا

 ...ةطلسلا يف ةيمد نيلتحملا  /ةازغلا حرطو ،نيمرجملا :ةيئانجلا
 / R7ةسنآلا .مهتبقاعم نيجورملا .يهتنيو ،ةبستكملا ريغ ةطلسلا تلختو

وأ عفانملا ةيوبخنو ،دئاوفلاو لمعلاو لخدلاو ،ةيثارو :ةبستكم ريغ ةورثلا
.عمجلا وأ يدرف لكشب يمارجإلا طاشنلا

...ةيكلم :يثارو
قحتست مل نإو ىقلت لخد :تاداريإلا
، ..بساكملاو ،راجيإلاو دئاوفلاو حابرألاو لاملا سأر ىلع لوصحلا لاثملا ليبس ىلع

) :ايازملاو تازايتمالا( عفدلا تاجردلا ىلعأل :عفانملا لمعلا
..و رفسلاو ةساردلاو )دعاقتلاو ،ةايحلاو ،نانسألا بط ،ةحصلا( نيمأت

،يدان ،نوقفارملا ،تاودن ،لفطلا ةياعر ،تآفاكملا ،سارحلاو ،رفسلاو ءاوهلا :ةيوبخن عفانملا
،نانسألا بط ،ةحصلا( نيمأتلا ،نيبردملا ةيندبلا ةقايللاو ،نامتئالا مصخلا ،ةيوضع
، ..تازاجالا ،حابرالا مساقتو ،ىوأملا ،قئاسو نيزوميل ) ،دعاقتلاو ،لخدلاو ،ةايحلاو
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، ...ةقرس ،ةيوهلا ةقرسو لايتحالاو زازتبالا لاثملا ليبس ىلع :ةيئانجلا

 / R6ةسنآلا ىلع لوصحلا نيجورملا .يهتنيو ،ةبستكملا ريغ تاورثلا لك ةرداصمو

نم عفدت نأ تسيلو ةلصلا تاذ لمعلا ال ةيوبخن عفانملاو دئاوفلا لمعلا قوف !ةظوحلم
.اهؤاغلإ مهل نوكي عيمج وأ هالعأ ةروكذملا دئاوفلا نم يأ لابقتسا فظوم .لمعلا بابرأ لبق

. Predesessors،نيدلاو "بنذلا" لقن اضيأ ينعي ةورثلاو ،ةطلسلاو ،ةفيظولا ثيروت
ريخألا ليجلا ماقي .يلاتلا ليجلا ىلإ بنذلاب روعشلاو مئارجو مهرش لقن ءابآلا
ةرباعلا يثارو ةضراعم نايدراجلا-مداخ .قباسلا ليجلا نع الوؤسم
روعشلا"  TARY heredi-لقن نع ةلوؤسم  CGمعد .ةورثلاو ،ةطلسلاو ،ةفيظولا نم رف -
".بنذلاب

!!! ىهتنا هنأ بستكم ريغ ةقحتسم ريغ
.ةيوبخن عشجلا لامعلا لثمت )ةراجتلا ،لمعلا ،لمعلا ( داحتالا
ةيرصملا ةكرشلا distribu-ل يقبطلا ماظنلا ةاغطلاب-يثارو مدختست :ةيفلخ
،ةيليفطلا( ةنيفسلا كلام ةصاخ ،ةديدج تائف  2عينصت قلخ .ةكلمملا تاورث تالاصتالل
) .ديبعلا لامعلا( ةيامحو قوقح نود لامعو نامتئالا ىلع دامتعالا )توق ،ةسرتفملا

،ةيليفطلا( نييعانصلاو لامعألا لاجر عم قافتا ىلا ةعرسلا هجو ىلع ةاغطلا-يثارو
ىلع لوصحلا ةيقارعلا ةصاخلا Royal-و ةكلاملا ةلئاعلا نا ) .توق ،ةسرتفملا
سيل ،ةصاخ ةيكلم ةيلامسأرلاو .ةيليضفت تاقفصو ىواشر ،لخادلا نم تامولعم
يكلملا نا .نيرخآلا نيحالفلاو لامعلا لالغتسا نكمي ام رادقم ىلع دويق مهيدل
ةصاخلا ةيكلملاو لالغتسالاو عمطلا ةيامح اهنأش نم يتلا نيناوقلا نس
.نوناقلا ةدايس ملظلا حبصأ .لامعلا ميرجت ،نوطلستيو

ةيكلم ةزايحب ةنيفسو نييكلملا ،ةاغطلا ،ةيثارو تحبصأ
ريغ .ةيداصتقالا قيبطتو مكحلا نم رشلا رثكألا لكشلا ةصاخلا
ةحفاكم ،ملاظ ،يقالخأ

!ةيلامسأرلا ةياهنو نايغطلا-يثارو !1GOD
عم -tyrann-ةيثارولا أشنملا ضعب لادبتسا نيطخاسلا نويسايسلاو لامعلا
ةلودلا عم ةصاخلا ةيكلملا .طارقونكتلا عم نييكلملا .ةاغطلاب-ةيسايسلا
)ةلودلا  /ةصاخ( لامعألا راكتحا .ةيكلملا
!يهتني نايغطلا يسايس ) .ةاغطلاب( لامعلا تاراكتحالا ترفسأ
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دوسألا( يمارجإلا كولسلا مادختسا تاباقنلا .لامعلل ةاواسملا قلخل تاباقنلا ءاشنإ مت
)، ..فنعلاو بيرختلاو بيهرتلاو ينورتكلإلا

ةينفلا  cratsنيملعتملا ينوي ةيوبخن ةدايقب اوناكو .روجألا تاضوافم لالخ
مهنا .يلامسأرلا ماظنلل ءاضعأو ،ةبرجت لمعلا نم ولخت ةلادعلا ةيعامتجالا ةيمهو نيذلا
.مهب ةصاخ ةيسايس تاحومطلل مادختسا ءوس ءاضعأ ءالو لاومألا ءاضعأ نوبهني
ةفيزم يه هذه

تاكرحلا  mediochreخسن يه اهدوقت يتلا تاباقنلا ةداق لبق نم لمعلا نوسيإ تاكرحلا ص
!يهتني اذه .لامعألا

:لعف بجي
ددحت .تاباقنلا ليجست ءاغلإو  ".نورك " اهلحم تلحو ةلودلا ةيكلم ءاغلإو ،ةصاخ ةيكلم
 (WMW) .تافاضإلا conditi-و روجألا ةموكحلا

ارمأ مهيأر صاخلا ترداصو  ".نورك " ك لمعلل ةلودلل ةكولمملا نايك ليوحت متي
نورك نم اءزج اهنوك ) ".ةروصلا ( نورك ' ىلإ اهليوحت متيو ضيوعت نود ةنيفس هيإ نايك
.عمتجملا نم اءزج نوكت نأ وه
رارقلا ( '  ' D-MCاهريدت يتلا '  '' Rيزيلكنإ ناصح ' وه عمتجملا ' ' C
) 7نم makingCommittee

،ءالمعلا( حبرلا لجأ نم سيل ' ن ' نيعوطتملا و  WMWةعوفدملا اهلامع اهكلمي يتلا ' ' O
)فاقيإ ةزيم ءالمعلا ذخؤت ال
ونأ نييعت متي ) ( WMWطورشلاو روجألاو ،ةيداصتقالا ةرادإلا لاجم يف

دفاورلا دحأ وه يداصتقالا ةرادإ عيمجلا لضفأ ىلع لوصحلل .ةعطاقم ةموكح فيلح -
تاباقنلا يمظنم .اهليجست يدو .تاباقنلل رثكأ ةجاح كانه تسيل  (WMW) .رجألا
.لمعي ال نآلا نكمي ةيليفطلا

.ةيوبخن فارسإلا ميلعتلا نيدسافلا )ةيلك (ةعماج
مدختست اهنأ امك .ةسرطغتملا ةدسافلا ةيوبخن يه تاعماجلا
ةعيضم .ميدق نينب ةكبش ةدسافلا .ةطلسلاو ةورثلال راصتخا
نييعماجلا !بالطلا لبق نم تقولل ةعيضمو عمتجملا دراوملل
رقتفت
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.نيلهؤملا تحتو ةربخلا لمعلا ةدئازو
ينيب يذلا .يملاعلا فينصتلا ةدراطمل لامهإلا ملاع ميلعتلا تاعماج

 underworked.ةدئاز نيذلا ، ..تاعماجلا ةذتاسأو نيلوؤسملا بساني -
،تاعماجلا نم ديزملاو ،ربكأ مرح يف ةدراطم جئاتن بيترت
عم ةريبك يعماجلا مرحلا ينابم .ةديعب نكامأ يف تاعماجلاو
ةريبك  landsca-رورغلا ةيدجم ريغ  emty.تاحاسملا نم ريثكلا
!يهتني اذه .قئادحلاو يصخشلا فيرعتلا مقر لاخدإ قئادحلا

ةباتكلا .تارودلا ةدم ديدمت .ةيدجم ريغ ةجرد قلخ يف ةدراطم جئاتن بيترت
تاجردلا )سيد( اهل ةميق ال نوعزوي .ةدئافلا ةميدع ةلاسرلا ةباتك نم ةعجشم
.ةفيرشلا
ةيوبخن( هيفرتلا فيإ  expens-مخفلا ريفوت يف ةدراطم جئاتن بيترت
) .حرسملا ،ةضايرلا ريهاشملا
نيلهؤم اوناك .ةيساردلا حنملا ىلع لوصحلا نينانفلا
مادختسا نم الدب اهتميق هيفرتلا وأ تالضعلا ببسب
.غامدلا

مرحلا ىلإ نوبهذي ال ،نيملعملاو ةذتاسألاو نييرادإلا
مايأ  4نم رثكأ يأ ،ةنسلا يف اموي  150نم رثكأ يعماجلا
نم رثكأ يأ ،عوبسألا يف

السك دشأ مهلعجي امم .مويلا يف ةعاس 3.5
 .عمتجم يأ يف ةدئاز لامعلا
تاقوأ-نوجاتحي ةذتاسألاو نيلوؤسملا( ةسارد نوعيطتسي ال بالطلا ماع ½ل
عمتجملاو مهتايح ةعاضإ  ARS Schol-ىلإ ىدأ امم .روضحلا تقو ةفعاضم ) .غارفلا
.ةيجاتنإلا ىلع نيدوقفملا دادع يف

.للملا ىلإ يدؤي ماعلا ةلطع ½
روجفلا ىلإ يدؤي للملا اذه
ةببسملا ةدبرعلا سنجلاو تاردخملا ،لوحكلا(
،باصتغالا ،ءادتعالا( ةميرج & )، ..ةسولهلل
ناكملا يه تاعماجلا ، ..) .بيرختلاو ةجطلبلا
وأ /و يسنجلا ءادتعالل SHEل الامتحا رثكألا
.اهلالغتسا
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لوسك ،لهلهم ،ةفرجعتملا( للدم ينغ ةيرذ مه نيمرجملا ربكأ
ةعماج لبق نم مئارج .باقعلا نم تلفت ام ةداع نيذلا )،..ضيغب ،
ةعماج قالغا .لصي ام يطغتو ةذتاسألاو نييرادإلاو نينانفلا )ةيلك(
!ةمكاحمو
تاعافدنالا  dulesعوضوم  24نم سويرولاكبلا ةداهش ىلع نوكتي ام ابلاغ
وأ ةرفوتم ريغ يه يتلا عيضاوملا كلذ عمو .تاونس  3يف يلاثم لمتكيو
.ةايحلا بالط ةعاضإ .ةنس  1وأ ½ يتلا تاساردلا عيسوت .تيغلأ
.لومخلا ىلع مهعيجشت

نم ةخرؤم جراخو تاعوضوملا مظعم .ال يقابلاو .ةيرورض تادحو عوضوم  24نم 8
نيلوؤسملا نوكلا .ةيبرتلا ةداعإ ىلإ ىدأ امم .تاونس دعب اهقيبطت متي تقولا
قالغا و  / R7ةسنآلا ،مهتبساحم ،نورذبملا ةورثلاو تقولاو ،ةايحلاو ،بلاطلا :يه
!! ىلصم لمع رياش امك ءانب ةداعإو اهمده )ةيلكلا( ل  versityيداحأ

ئدتبملا يلو ! Custodian-يهتني .ىلعأ بصانم ىلإ ةيوبخن ةريصق عطقو تاعماجلا
>تاساردلا نم ديزم >ةبرجت لمعلا >نفسلل بردتملا .اهلدبتسي راسم ةنهم نفسلل
نم جيورتلا >تاساردلا نم ديزم >هيف لمعي يذلا لمعلاب ةربخ >ةيمدقألا نم جيورتلا
، ...ةيمدقألا

نم ةيلاخ ' & ةقيرط-ةسارد ' سيردتلا ملعت " ميلعتلا معدي UCG1-
ناصح ،تاعمجملا ىلع educati-و ةحصلا يف ةمدقملا  " .ميلعتلاو ماعلا نيعاطقلا
اودلوي مل نيذلا نم  (PHeC، PDEc، CE) .ميلعتلا ةظفاحملا و ) ( SMECيزيلكنإ
) .هتملعت ام نيرخآلا( ملع مث ) ،مهف ،مهف( ملعت ، 1ميلعتو ملعت .ثثجلا قرحل دعب
.ةيرارمتسالا ةفرعملا لالخ نم ةمداقلا لايجألل ةبستكملا ةفرعملا لقن مث

" ميلعتلاو ةيبطلا عمجم يريش ' SMEC
" عمجم ميلعتلاو ةعطاقم ىفشتسم " PHeC
' زكرم ئراوطلاو عافدلا ةعطاقم " PDEc
.عمتجملا ئراوط ةمدخ " CE
مقاطلاو نيملعملاو رومألا ءايلوأ نيب نواعتلا وه ميلعتلا
ةحصلا نم ةيلاخ ،اناجم ميلعتلا ىلع يوطنت اهنأ .يبطلا
!!! تاعماجلا ال .ةيعانصلا ةذملتلاو

،تايلصملاو لمعلاو اهئوشن ةرحلا  Educa-رياشو ةعطاقمل ةعماجلا مرح ريودت متي
قوسلا نع قئادحلاو قئادحلا رورغلا ريودت متي ...
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كوديإو نيلوؤسملا ةعماج .تاسدقملاو ،نيتاسبلاو قئادحلا
 / R ...ةسنآلا ،اهتبساحم متيو ميلعتلا نم تاصاصتخالا رظحيو -

!!! ارظن  1GODزايتماو يناجم ميلعتلا
)ةروزم ( ةيريخلا لامعالا

نم قرسي بنجت ةبيرض !بنجت بئارضلا نم مه بئارضلا نم ىفعملا تاعربتلا
 / R6ةسنآلا :ةميرجلا وه بنجت ةبيرض !ةعامجلا

تاططخم يهو !ةروزم ل عربتلا عضولا بئارضلا نم ىفعملا اهيدل يتلا ةيريخلا
ةرداصمو ةيريخلا قالغإ !هذهل عربتت ال .ةدسافلا ةموكحلا اهترقأ بنجت ةبيرض
 / R6ةسنآلا ،ةموكحلا ةاضاقم .لوصألا

تايعمجلا هذه .نامتئالا ةقاطب تاعربتلا ىلع عجشت يتلا ةيريخلا تايعمجلا
ريغ رمأ نيدلا يف سانلا عضو .شرقلا كامسأ ضرق معدت اهنأ ةئيس ةيريخلا
الو ةيريخلا تايعمجلا هذه قالغإ .ةيريخلا تايعمجلل لوبقم ريغ ،رشلاو ،يقالخأ
.ةموكحلا لادبتسا .نامتئالا تاقاطب يمدقم قالغإ !هذهل عربتلا

مهو .نامتئالا تاقاطبو تاعربتلا بئارضلا نم ىفعملا ةضراعم ءايصوألا مداخ نوكلا
نأ بجي .ينانأ كنأل سيل  TIVE suppor-.نوكيو ةياعرلا كنأل عربتلا تنك داقتعالا
.نويدلا يف اهسفن تعضو تاقاطب  credit-مدختست ال دارفألا

~

راصنألاو ءاضعألا iniators،و
".رشلا نم ةلسلس" عابتأو
 / R6ةسنآلا .ةلءاسملل

.هتياهن نم برتقيو رشلا نم تاونس 1000

!!! تاظحالملا ذخأو بقاري 1GOD
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بيرخت

 7:لشف

مادختسا ءوس( صاخلا وأ )ةملؤم( ةيفطاعلاو )ةرمدم( يندبلا نوكي دق بيرختلا
و  / R7ةسنآلا ،ططخملا بيرختلا كانه identy) .
يداعملا كولسلاو عمتجملا ةحفاكم وه بيرختلا عيمج  / R3 .ةسنآلا ،ةعفد بيرختلا
.عمتجملل

ةعطاقمب ،ةددعتملا تاعمتجملا ، NITYلزنملاو ،ةيصخشلا دونبلا ريمدت وه يداملا بيرختلا
ةحفصلا ، ...لقنلاو ،ةيذحألاو ،نيعلا ةيامحو  communicaters،لمشي ةيصخش ضارغا .ءاضفلاو
،لئوملاو ،ينابملا لمشي يعامتجا لصاوت .نيقحتلملا بناجلاو لخاد ،لمشي ةيسيئرلا
اربو اوج(  inccludesةئيبلا ةظفاحملا ...و لقنلاو  infrastructu-ةداعإو ،ناردجلا ىلع ةباتكلا
تانئاكلا ةحاسم نمضتي غارفلا ..و ،قفارملاو ،لقنلاو ،تاسدقملاو ،ةيتحتلا ةينبلاو )ارحبو
 "،ةريطخلا تانئاكلا نم اهلقنو ةرطخلا تانئاكلا بلج ، ..) ،سيتيليتاس( ةيعانطصالا
..و ،ثولتلاو ،ةمامقلاو

وه عجوم مالكلا مادختسا ، ..عادخلاو ةنايخلاو ذؤم وه ) (EVبيرختلا يفطاعلا
 "EV".وه عادخ ةنايخ .يفطاعلا بيرختلا
.ةيصوصخ تانايك وأ صاخشأل ةءاسإ وه صاخلا بيرختلا
.صاخلا بيرختلاو لايتحالاو ةقرسلاو ةنصرقلا

وأ نايك وأ درف شيإ pun-ل بيرختلا لامعأ ذيفنتو طيطخت وه بيرختلا ميظنت
،نيدالجلاو لئاسولا ريفوتو  plan-،مهاكرشو .ءاضفلا وأ ،ةعطاقم ،عمتجملا
 / R7ةسنآلا ،يبلسلا راصنأ procecutedو

.بضغلاو زازفتسالاو تاردخملا رييغت لقعلاو ،لوحكلا نامدإل ةجيتن وه بيرختلا ةعفد
لوصحلا راثأو زفتسم .تفعاضت يتلا ةيمازلإلا ةبوقعلا ىلع لوصح تاردخملا نمدمو Alcolic
 / R3 .ةسنآلا ،لصحي مدتحا  / R3 .ةسنآلا سفن ىلع

ثولتلاو ، ffiti gra-ةيندملا تابارطضالا ببسب ريمدتلاو قرحلا عمتجملا  vadalismلمشي
بيرختلا ، ...طيطختلا أطخلاو ثولتلاو ةنصرقلاو وزغلا تاظفاحملا بيرختلا لمشيو ، ...بيرختلاو
ثيولتو ،لقنلاو ءاضفلا ،ءاضفلا يف ناسنإلا ءانب ءايشألا نم ةنصرقلاو ءاضفلا
، ...ءاضفلا
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.قبطنت ضيوعتلاو ةلءاسملا .ةعامجلا ديدهت بيرختلا

.لئاضفلا ةروصلا  " 1GODينبتل تقولا ناح ".روصقلا" ىلع بلغتلا دعب
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وتسفيناملا بهاو ،نوناقلاو  1GOD،ةلاسر رخآ
ةياهنلا
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