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نريد أن نظهر قوة الـ جي سي آي . نحن التنوع الذي 
ال يوجد في أي مكاٍن آخر في العالم. كل واحد منا ال 
يتكلم فقط اللغة الرسمية لبلده و لكن أيضاً لغة أمه و 

أبيه و اللغة المحلية و لغة قبيلته

لنري ذلك للعالم .

الرجاء مساعدتنا لسرد قصتنا بأكبر عدد من اللغات 
الممكنة ، الرجاء ترجمة هذا النص للهجتك و لغتك 

الخاصة المحلية.
يرجى إرسال الترجمات إلى:



نحن نؤمن : 

 • أن اإليمان باهلل يعطي معناً وقصد للحياة اإلنسانية.

 • أن األخوة بين البشر تسمو فوق سيادة األمم

• أن العدالة اإلقتصادية يمكن الفوز بها بواسطة الناس األحرار 
 من خالل المشاريع الحرة

 • أن الحكومة يجب أن تكون من قوانين وليس من أشخاص

 • أن الثروة العظيمة لألرض تقبع في الشخصية اإلنسانية 

 • أن خدمة اإلنسانية هي أفضل عمل في الحياة



و من هنا أتى االلتزام باألخالق
كل ملك كتب أفكاره و التي نشأت منها عقيدتهم :





أخيراً تمكنوا من التغلب على األنانية السيئة !
أصبح الـ جي سيز سعداء. و أكثر عدالً ، جعلوا من 

دولهم متعددة األلوان و معاً كانوا يضحكون



و ألن اللقاءات كانت رائعة جداً ، فقد بدؤوا بتنظيم 
مؤتمرهم مرتين سنوياً.

يلتقون في في مجالس عالمية ، و مؤتمراٍت محليٍة و 
وطنيٍة ، و يضعون أساسياٍت للتبادل المعارفي



في يوٍم من األيام التقى كل الملوك ثانيةً ، احتفلوا 
ليوٍم و ليلٍة كاملةً و تعلموا من بعضهم البعض و عن 

بعضهم البعض. حتى أنهم أطلقوا على أنفسهم إسم 
الـ جي سييز )Jaycees( مستنبطين هذا اإلسم من 

الملك الصغير جي سي آي



اكتشف الملوك اآلخرين أنهم تعلموا الكثير من الملك 
الصغير جي سي آي ، و قد أسعدهم أن جي سي آي 

شاركهم ما تعلمه من الملوك اآلخرين و لم يبق ما 
تعلمه لنفسه فقط . في كل يوم هم يجعلون العالم أفضل 

قليالً.



بدأ جي سي آي تطبيق نصائح الملوك و الملكات
جعل أتباعه يسافرون و يختبروا ما اختبر ، سيكون 
أداؤهم جيداً و سيستمتعون بوقتهم. و فتحوا بيوتهم 

ليستقبلوا اآلخرين. و وضعوا القوانين ، و كان يجب 
على زوارهم أيضا احترام تلك القوانين ، لقد كان ذلك 

ممتعاً.



و فجأة نظر الملك الصغير جي سي آي لألعلى و لم 
يصدق عينيه. فعلى مسافٍة رأى قصراً. هل عاد فعالً 

لموطنه ؟
لقد سافر حول العالم بسعادةٍ و بدون مجهود و حصل 

على خالصة نصائح عظيمٍة ومهمٍة .



" أينما ذهبت ، فاذهب بإخالص ، و تذكر 
ليس هناك من قيمٍة لعمٍل تقدمه من ذاتك إن لم 

تخلص فيه إخالصاً كامالً "

تحدث الملك البرتقالي قائالً :



عندما ال توجد محسوبيات لألصدقاء فإن هذا يجعل 
عيشنا سوياً أكثر سعادةً. تطبق على الجميع ذات 

القوانين. هذه فكرةٌ حسنةٌ ، و مع استيعاب هذه الفكرة 
جيدا تابع الملك الصغير جي سي آي تنقله...



" الملك العظيم يقود بعدل و بدون محسوبيات 
أو أحكام مسبقة ، الثقة في القيادة ستكون فقط 
عند تطبيق القوانين على الجميع ، يحدد ذلك 

القانون فقط ، وال تؤثر صلة القربى و الصداقة 
في تطبيق القانون"

قال الملك األزرق :



قال الملك الصغير جي سي آي  في نفسه " تدريبي 
لشخصيتي على مدى العمر ، كالٌم جيٌد جداً ، فهذا 

يبقينا متيقظين ألي تغيير يواجه رعيتنا" ، تابع الملك 
الصغير ترحاله...



" كنز اإلنسان في شخصيته  و هويته الذاتية 
، و ليس لما يملكه من الدنيا ، َستخدم المجتمع 

أكثر عند تدريبك لشخصية اإلنسان أكثر"

قالت له الملكة البنفسجية :



قال الملك الصغير جي سي آي "عظيم" ، " هذه الفكرة 
ستساعدنا " ، و بإبتسامة على وجهه ؛ تابع الملك 

الصغير رحلته



" بع في السوق صنارات صيد ، و ليس 
سمكاً ، إذا تعلم الناس الصيد فإنهم يتعلمون 

أن يساعدوا أنفسهم ، مهمتنا تعليم الناس 
مساعدة أنفسهم ، هذه هي الحرية ، و 

األحرار هم من يحافظون على العدالة "

قال له الملك األحمر :



قال الملك الصغير جي سي آي  "يا للروعة" ، "مفتاح 
التغيير اإليجابي هو فقط البدء بالتغيير" و تابع رحلته



"  الرجل الذي يحرك الجبل هو نفسه الذي 
بدأ بتحريك األحجار الصغيرة. إذا بدأنا فقط 

بخطوة صغيرة فإن المهام الكبيرة يمكن 
التغلب عليها. يمكننا تحقيق أهداف األمم 

المتحدة.. السالم ممكن ."

قال الملك األخضر من خبرته :



كانت هذه مالحظة مهمة ، و تابع الملك الصغير 
جي سي آي  رحلته



" العظماء ال يسألون ما يمكن أن يقدم لهم 
وطنهم ، و لكن يسألون ماذا يمكنهم هم أن 

يقدموا لوطنهم. فهذه هي روح الجماعة ، إفعل 
ذلك و ستكون سعيداً "

الملكة ذات اللون األزرق السماوي قالت :



فقال في نفسه : " لماذا ال أتكلم مع الملوك اآلخرين 
الراغبين في إحداث تغيير؟ " ، و تابع قائال بثقة " إن 

مفتاح النجاح هو التعلم من اآلخرين"
فغادر برحلة طويلة ليزور الملوك اآلخرين...



كما أنه أراد أن يضحك أيضا ، أراد أن يستمتع بالحياة ، 
أراد أن يتعلم شيئا و يستكشف العالم الجميل

و لكن كيف لهذا الملك الصغير تحقيق ذلك 
فكر و فكر ثم جاءته فكرة !



عندما نظر حوله ؛ كل ما رآه كان األنانية ، لم يهتم أحد 
برعيته ، الملوك الرماديين الصغار كانوا يهتمون بأنفسهم 
فقط ، و حتى الملوك الرماديين الكبار كان وضعهم أسوأ 

، و مع كل ذلك فلم يكن أي من الملوك سعيدا

يا له من وضع سيء

أراد الملك الصغير جي سي آي تغيير ذلك ، أراد أن يفعل 
شيئا لرعيته ، شيئا لألطفال ، لألعمال ، أن يقدم شيئا 

للتعليم ، للفقراء ، و أن يقدم كذلك شيئا للجيران



كان يا ما كان ؛ في قديم الزمان ، كان هناك ملٌك صغيٌر 
إسمه جي سيتيزين األول  و كان حزينا ليوم كامل !
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الرجاء ترجمة  هذا النص للهجتك ولغتك الخاصة المحلية .
الرجاء مساعدتنا  لسرد قصتنا بأكبر عدد ممكن من الغات الممكنة .
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