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و ةيرشبلا ، ةيمنتلا  يف  ءاربخلا  مهأ  نم  يقفلا  ميهاربإ  روتكدلا  دعي  ًاناجم ، NLP، سرد امدنعو  ةيردنكسإلاب  نيطسلف  قدنف  يف  يقدنفلا  عاطقلا  مسقل  ًاريدم  هنييعت  مت  ىتح  ةليدج ، ةفيظو  يف  ءطبب  هنييعت  مت  هتريسم  نعو  ةيبرغلا ، ايناملأ  يف  ملاعلا 1969  ةلوطب  يف  يرصملا  بختنملا  لثم  امك  .تاونس  ةدعل  ةلواطلا  سنتل  رصم  ةلوطبب  يقفلا  ميهاربإ  زافو  هلزنم ، يف  قيرح  يف  ببست  ماع 2012  يف  قيرح  رثإ  يفوتو  ماع 1950 ، ةيردنكسإلاب  ايروتكيف  يح  يف  دلو 

ميظنت حضوأ  باتكلا  اذه  يف  يقفلا  ميهاربإ  باتكلا : تقولا  ةرادإ  يقفلا -  ميهاربإ  روتكدلا  موحرملا  فيلأت  نم  بتك  ةرشع  ًاناجم  يقفلا  ميهاربإ  بتكلا  مهأل  طباور  ةرشع  انهو  تنرتنإلا ، ربع  ًاناجم  اهيلع  لوصحلاو  اهليزنت  نكمي  يتلا  بتكلاو  بتكلا  نم  ريبك  ددع  هيدل  يقفلا  ميهاربإ  .يقفلا  ميهاربإ  روتكدلا  بتك  ىلع  فرعتي  يساركلاو  تالواطلا  لامحو  معطم  سراح  لمعي  ناك  ثيح  قابطألا ، فيظنت  يف  لمع  .ادنك  يف  ةرادإلا  نم  نكمتو  رجاه  نيرشعو  ةسمخ 
ىلإ لصتس  اهنأ  فاشتكا  نم  نكمت  اذإ  ًادج ، ةيوق  ةيلخاد  ةقاط  هيدل  ناسنإ  لك  ةمقلا : ىلإ  قيرطلاو  ةيرشبلا  ةقاطلا  .ةطبضنملا -  ريغو  ةباقرلل  ةعضاخ  ةيصخش  بسانت  ةيفيكو  سفنلاب ، ةقثلا  ةدايز  ةيفيك  شقاني  تاذلا : مارتحاو  ةقثلا  .لاجملا -  اذه  يف  دئار  مهأ  ميهاربإ  روتكدلا  نأ  دقتعي  ةيبصعلا : ةيوغللا  ةجمربلا  .ىرخألا  ماهملا  ددع  مك  ديج  لكشب  اهلالغتسا  يف  ةدعاسملاو  اهميظنتل  ًاتقو  رفوت  يتلا  ةديرفلا  تاحيملتلا  نم  ديدعلاو  .ةيلمعو ،  ةطيسب  ةقيرطب  رصعلا 
ربتعي هنأل  رتوتلا  فيفختل  تاحارتقا  ىلع  يوتحي  داهجإ : نود  ةايحلا  هسفن –  هجوي  يذلا  وهو  هتاردق ، ققحيو  قلخي  نأ  عيطتسي  يذلا  وه  ناسنإلا  كلبقتسم : ينبتو  كتاردق  ظقوت  .هيلع -  ظافحلاو  حاجنلا  ىلإ  لوصولل  يقفلا  ميهاربإ  روتكدلا  دعاوق  مهأ  حاجنلل : حيتافم  ةرشع  زيمتلاو –  زيمتلا  قيرط  ىلإ  لوصولا  ىلع  دعاست  يتلا  دعاوقلا  نم  ةعومجم  باتكلا  شقاني  زيمتلا : ىلإ  قيرطلا  .ةيلخادلا -  ىوقلا  فاشتكا  ىلع  دعاسي  باتكلا  اذه  نإف  نيرخآلا ، لثم  ةمقلا 
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حاجنلا ىلإ  قيرطلا  نيتملك  نم  حاجنلا  تارارق  نم  ةلمج  يف  صخلتي  يقفلا  ليمحتلا : طبار  ةيسنرفلاو .) ةيزيلجنإلاو  ةيبرعلا   ) تاغل ثالث  ىلإ  مجرتو  ةخسن  نويلم  نم  رثكأ  ىلع  باتكلا  لصح  .باتكلا  اذه  يف  اهب  ظافتحالا  متيل  حاجنلل  بابسأ  ةرشع  ىلع  روثعلا  مت  .ملاعلا  يف  ًاخضو  ًاحاجن  رثكألا  لامعألا  باحصأ  عم  تالباقملا  نم  ديدعلا  نع  ًالضف  قيوستلاو ، لامعألا  ةرادإ  لاجم  يف  ةلماش  تاسارد  جاتن  وهو  ةديدع ، تاونسل  بُتك  دقو  يقفلا ، ميهاربإ  هبتك  باتك  وه 
هدحو يكبي  يكبت ، امدنع  كحضي ، ليمحتلا : طبار  .ةايح  لضفأ  ىلإ  لوصولا  ديرت  يذلا  حاجنلا  كل  بلجتل  اديج  اهتميق  ةفرعمو  كناكم  يف  كسفن  عضول  باتكلا  اضيأ  كملعي  يباجيإلا  ككولس  هيجوتل  حاجنلا  ىلإ  لوصولا  ىلع  ةردقلاو  كب  صاخلا  اهزربأ  رصانعلا ، ضعب  كيدل  حاجنلا  ىلإ  لوصولل  هنأ  كربخي  باتكلاو  هباتك  لالخ  نم  . Https://www.file-

up.org/7tq9za204l5m____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________For ىلع كدعاسي  باتكلا  اذه  بساني  ناكم ال  يف  اهانعضو  اننأ  اهنم  ةريثك ، ءايشأ  بلطتي  هسفن  انلهجو  انسفنأ ، لهجن  نايحألا  نم  ريثك  يف  اننأل  انسفنأ  فرعنل  نوفقثملا  خرصي  نينسلا ، فالآ 
لضفأ ةرادإ  ةيفيك  انملعي  باتكلا  اذه  .ءيش  لجأ ال  نم  اهيلع  موكحم  يه  يتلا  ةايحلا  نم  تاعاس  كانه  .لاعف  لكشب  هترادإو  تقولا  ةيمهأب  رعشت  كلعجتو  كتقو  ميظنتل  ةيباجيإ  ةقاط  كحنمي  باتكلا  ليمحتلا : طبار  .ءابرغلا  عم  ةيجاتنإو  ةسالسب  لعافتلا  يف  ءدبلا  ىلع  اندعاسي  هنأ  امك  انراكفأل ، نيرخآلا  ةضراعم  ىلع  بلغتلاو  انتئف  يف  ةماه  ةنسلأ  ىلع  لوصحلاو  نيرخآلا  مارتحاو  معد  بسكل  ليمحتلا : طبار  .حاجنلا  وحن  كرحتلاو  قلأتلل  كتيصخش  بناوج  فاشتكا 

ىلإ جاتحن  ةحيحص ، انتارارق  لعجن  يكلو  ...ريصملا  ددحي  يذلا  وه  رارقلا  نأ  كردن  نأ  انيلعو  اهقيبطت ، كلاملل  نكمي  تارارق  ةيوقلا  تارارقلا  نكل  ةفيعضلا ، تارارقلاب  ةفورعم  تارارقلا  هذهو  هانذختا ، يذلا  رارقلا  ذّختا  اننأ ال  دجن  اننكل  انلمع ، يف  حجنن  نأ  انتايح ، يف  ءادعس  نوكن  نأ  عئاشلا  نم  .تارارقلا  ذاختا  نيرخآلا  ىتحو  هسفن  ةدعاسمو  رارق ، ذاختال  لجرلا  ناك  كلذل  طبارلا : ليمحت  .انفادهأ  تايولوأ  ىلإ  لوصولا  ىلع  اندعاسي  ينمز  لودج  عضوو  تقولل 
ليمحتلا طبار  .كلذ  دعب  اذهلو  ملاعلا  يف  ام  لضفأ  قيقحتل  ةحيحصلا  تارارقلا  ذاختا  : http:// ةيعون نيسحتو  .ءاكذلال  فدارم  هنأل  بستكم ، وأ  يوفع  وهو  .هكاردإو  همهف  نورخآلا  هيلإ  لصي  ءيشب ال  مَّجلُم  ريغ  هسيئرو  يعولا  ىلإ  ةأجف  زفقت  ةركف  اهنأ  ضعبلا  فرعو  هجولا ، ةيؤر  تءاج  نيأ  نم  صخشلا  كلذ  فرع  بوهوملا  يبرعلا  نأ  خيراتلا  بتك  رهظت  ثيح  تقو  مدقأ  ذنم  ملعلا  اذه  يف  تعرب  دق  تارايلملا  نإف  الإو  ةرخأتملا ، روصعلا  يف  لمهأ  ًاملع  ربتعي 
ةردقلاو كاردإلاو ، ميمعتلا  ىلع  ةردقلاو  لقنتلاو ، كاردإلاو  ةيكرحلاو ، ةيعمسلاو  ةيرصبلا  عم  لصاوتلا  نيسحتل  تانايبلا  هذه  مادختسا  ةيفيكو  نيرخآلا  نم  ةددحم  ةيليثمت  مظنو  يليثمت  ماظن  فاشتكا  يف  ةدعاسملاو  .اهنم ،  بعصأ  عم  ىتح  ام ، صخش  عم  ةزاتمم  ةقالع  ةماقإ  ةيفيك  ملعتو  ةيمويلا ، كتايح  يف  اهمادختساو  ةيبصعلا  ةيوغللا  ةجمربلا  يأ  لماكلا  لاصتالل  ةديدجلا  ايجولونكتلا  ىلع  لوصحلاو  كب ، صاخلا  زيكرتلا  ىلع  ةرطيسلل  كحلاصل  لمعلل  كتاقالع ،
ليمحتلا طبار  .ةايحلا  يحانم  عيمج  يف  مهل  ةسراممو  لماكلا  لاصتالا  ةيجيتارتسا  تاراهم  مادختساو  اذه ،  يف  .وه  .حورلا  يف  مكحتلا  تاراهم  ملعت  لمشيو  .ةكرحلا  ىلع  ةردقلاو  ميمعتلاو  ققدملا ، ةردقو  ميمعتلاو  تاباسحلا ، عجارمو  يرصبلا  صخشلا  عم  لصاوتلا  ىلع  : http:// اهريوطت نع  انسفنأ  ينثن  يتلا  انتاردق  نم  ةلماك  ةدافتسا  ديفتسن  حباكملا ال  ببسبو  يرشبلا  لقعلل  ةيداعلا  ريغ  تاردقلا  نع  ثيدحلا  كتاردق : ظقوت  ًالوأ  نيمسق : ىلإ  باتكلا  مسقني 

مه .حاجنلا  ىلإ  يعسلاو   breakass ، ةياعرلا و رذعو  فوخلاو  ةيدسجلاو ،  ةينهملاو  ةيعامتجالاو  ةرسألاو ،  ةيسفنلا ،  ةلاحلا  يلاتلا -- :  وحنلا  ىلع  يه  يتلاو   agehas الو كفراعمو ، كتاردق  عم  لماعتتو  فرعت  نأ  ديجلا  نم  كلبقتسم : عنص  نيرساخلا : نم  نيحجانلا  نأ  فورعملا  نمو  ةجرد ،  مهتايح 180  اوريغو  لمارفلا  ىدحت  نيذلا  سانلا  نم  جذامن  ميدقت  يف  تأدب  مث  ةيناميإلا  تاداعلاو  ليدعتلا ،  مادختساو  رارقلا ،  رايتخا  ىضرملا :  راذعأ  جالعل  مهماهلإل  وه  رذعلا 
اذإ ام  وه  تالاحلا  يف  لاؤسلاو  .ةيلمع  ةقيرطب  تاباجإ  ىلع  لصحيو  هنم  رسلا  فرعي  باش  اهب  ماق  ةلحر  وه  باتكلا  نيقيرفلا ؟ نيب  قرفلا  وه  ام  .لوكي  ال  صاخ ؟ وأ  انه ؟ نيزيمم  ريغو  نيزيمتم  اصاخشأ  كانه  نأ  ببسلا  وه  ام  لبقتسملا : يف  ليمحتلا  تالصول  ادادعتسا  نامألا  مازح  طبرو  لمحلا  ديدشت  مث  .كتايولوأو  كتيلاح  بيترتل  هنم  اهجارختسا  مت  ةبرجت  هذه  قلاوعلا  نم  كيضام  فظنتو  كتيلوؤسم  ذخأت  نأ  كيلع  ...دقنلا -  ةنراقملاو و  موللاب  مكتقو  اوعيضت 
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وه هنع ، تثدحت  يتلا  بتكلا  دحأ  نم  انيديأ  يف  باتكلا  اذه  طبار : ليمحت  يقفلا  ميهاربإ  روتكدلا  كيف ، هللا  كراب  .كسفن  نع  تفشتكا  ام  ساسأ  ىلع  كب  ةصاخلا  ةقباسلا  ماهملا  بابسأ  حرش  كنكمي  امك  انكمم  كلذ  ناك  اذإ  هنم  صلختلل  وأ  كب  صاخلا  ءزجلا  طبضل  ىلع  باتكلا  عضول  اهل  يلاتلابو  كب  ةصاخلا  فعضلاو  ةوقلا  طاقن  ةفرعم  لجأ  نم  ادج  مهم  ءيش  هنأ  وهو  يلخاد  يف  باوجلا  .اهفرعت  دق ال  يتلا  كتيصخش  نم  بناوج  فاشتكا  كنكمي  ثيحب  ةفلتخم 
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