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  كرتشم قايس ربع تاقادصلا لكشت!
 ةكرتشم ةطشنأ سيلو

 ٢٠٢٢ ويام - يام ليب
 
 ىلإ ةكرتشم تامامتها مهيدل نيذلا صاخشألا ةوعد تلواح ، تاقادص نيوكتل ةركبملا يتالواحم يف
 لعافتلا ةلواحم نم قاهرإلاب اًمئاد ترعش يننكل ، ءادغو روطف ةبجو لوانت وأ راحبإلا لثم ةطشنأ
 .اهمهف عطتسأ مل بابسأل مهعم
 
 انعون نم انعون نم نيديرف عقاولا يف انسل - ةصاخلا انتعيبطب نمؤن نأ دون ام ردقب - اننأ يه ةلكشملا
 .رشبلا نم انريغ عم ريبك دح ىلإ نوهباشتم نحنف ، .دارفأك
 
 قشاع انأ" ، "ةيذحألا عيملت يف ديج انأ" ، "اًقح كحضم انأ" - اًديرف كلعجت اهنأ يعدت ةمس وأ ةراهم يأ
 ،ءارثو ، ةقايلو ، ةيلست رثكأ مهنإ .دعبلا اذه يف كنم لضفأ رخآ صخش ىلع روثعلا اًمئاد كنكمي - "هبتنم
 ال يتلا ةبعللا هذه يف سئاي لكشب سفانتن نأ الإ انعسي ال .ةيذحألا عيملت يف كنم لضفأ وأ ، ءاكذو
 .يهابتلل تامسلا نم ةعومجم لضفأ كالتما يف لثمتت يتلاو اهب زوفلا نكمي
 

 نأل كلذ .ةلحض ودبت ام ًابلاغ ةكرتشملا تامامتهالا ربع لكشتت يتلا تاقادصلا نأ يف ببسلا وه اذه
 ، بحلاو ، ءالولاو ، ةقثلا :ةيتاذلا هتريس يف اهجاردإ نكمي ال ءايشأ هيدل صخش وه يقيقحلا قيدصلا
 .ةبيصع تاقوألا حبصت امدنع كنومعديس مهنأب روعشلاو ، نامألاو ، ءامتنالاو
 

 .كرتشم قايس ربع لكشتت لب .ةكرتشملا تامامتهالا لالخ نم ةيقيقحلا تاقادصلا لكشتت ال
 
 نم عبرم مهنإ .يعامتجالا كجيسن لكشت يتلا ىربكلا ةكبشلا نم بسانملا ناكملا ءاقدصألا ذخأي
 .كب ةصاخلا ةلدابتملا ةدعاسملا ةكبش يف ةدقع ، كئفدي يذلا كفاحل تاعبرم
 
 .كلوح نم ةكبشلاب ةددحملا كطباور اهنإ .ةددحملا كتامس سيل اًديرف كلعجي ام
 
 مهنأب نورعشي مهنأ وه ىنعملا ةمزأب نورعشي سانلا نم ريثكلا لعجت يتلا بابسألا دحأ نأ دقتعأ

 كئالمز ىقلت .نويلملا يف ادحاو تسلو ، نييالملا نيب نم دحاو تنأ !كلذك مهو - commodity ةعلس
 تساكدوبلا تافلم سفنل كؤاقدصأ عمتسي .ةيجهنماللا ةطشنألاو تارودلا سفن لصفلا يف
 كناكم اولحيل نوبردم لمعلا يف كؤالمز .ةينويزفلتلا جماربلا سفن نودهاشيو بتكلا سفن نوأرقيو
 .ترداغ اذإ

 
 لاصفنالا .هيلع نحن امل ريدقت عضوم نوكن نأ ةدشب ديرن .لادبتسالل نيلباق نوكن نأ ديرن ال ، رشب اننكل
 ،انتيدوبع نم انررحي ام وه ةيعامجلا ةيلوؤسملاو كرتشملا خيراتلاو ةلدابتملا تامازتلالا ةكبش نع
 .رارحأل ديبع نم انليحيو
 
 ،ةدسافلا انتايحل انقيزمت رادقم نع رظنلا ضغب هنأ ةفرعمب نامألاب سحن نأو ، نيبوبحم نوكن نأ ديرن
 .يعامتجالا جيسنلا يف انمظن ديعيو انب كسميل ام صخش ىلع دامتعالا اننكمي

 
 ذئنيح كنكميف ، ةيساسأ تامس مه ءاقدصألا ناك اذإ نكلو .ىرخأ ةايحب ةايح لادبتسا كنكمي ال
 .لضفأ تافصب عتمتي رخآ صخش ىلع لوصحلا ىتح وأ .تامسلا سفنب نيصخش لادبتسا
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 مايقلا .قباطتم مأوتب هلادبتساو هب ةصاخلا كباشتلا ةكبش نم ام صخش ةلازإ وه هلعف كنكمي ال ام
 طبري ام يهو - نيرخآلل ةقحتسملا ةلدابتملا ايازملاو تامازتلالاو دوعولا تاكبش ليطعت ينعيس كلذب
 .جيسنلا طويخ قيزمت بلطتت لادبتسالا ةلواحم نإ .يعامتجالا جيسنلا

 
 جسني هنإف ، اذه ثدحي امدنع .ءاقدصأ اًضيأ نوحبصيو ضعبلا مهضعبب يئاقدصأ يقتلي امدنع بحأ
 .اًطبارت رثكأ اًعيمج انلعجي امم ، يلوح نم يعامتجالا جيسنلا يف طويخلا نم ديزملا

 
 لب ، بسحف ىودج رثكأ تاقادصلا نوكت نلف ، ليبقلا اذه نم لاصتالا ةفيثك ةكبش كيدل نوكي امدنع
 نوناق لثم ، لدابتملا معدلا ىلع لوصحلل ضعبلا مهضعبل ةيمهأ رثكأ رخآ صخش لك حبصي
 .دحاو طيخب طيخملا فاحللا نم ريثكب ىوقأ ةفيثكلا تاقبطلا وذ فاحللا .1فلاكتيم
 
 نم ديدعلا نأ يف ببسلا وه اذه .كرتشملا لاضنلا لالخ نم كرتشم قايس ءاشنإ قرط ىدحإ لثمتت
 هنإ ، يدحتلا سوقط سيل مهملا ءيشلا نكلو ، ددج ءاضعأ مامضنال يدحت سوقط ذفنت تامظنملا
 وأ ، تاحاقل ريوطتل كلذ ناك ءاوس .ناسنإلل قراخ فده قيقحتل رشبلا كئالمز عم لمعت كنأب روعشلا
 ةجاحب نحنف ، تنرتنإلل يلامجإلا يلحملا جتانلا ةدايزل وأ ، نفلا لالخ نم ةجهبلا ءافضإل وأ ، YHWH ميركت
 .انسفنأ نم ربكأ ءيش ةمدخ يف نومهم اننأب روعشلا ىلإ

 
 يف تنرتنإلاب لاصتا ةديدجلا يتقشل نكي مل .كلذب مايقلا يعوب راتخت نأ يه قايسلا ءانبل ىرخأ ةقيرط
 ةمزاللا تادعملا بيكرت نم اونكمتي نأ لبق نيموي قرغتسيس رمألا نأ AT&T ةكرش ينتربخأو ، ةيادبلا
 يفتاه مادختساو يب ةصاخلا تانايبلا ةمزح ةيقرت ةلوهسب يننكمي ، كلذ نوضغ يف .لمعلا ءدبل
 ناك اذإ امع تلأسو يلفسلا قباطلا يف يتراج باب تقرطو تبهذ كلذ نم ًالدب نكلو ، لاصتا ةطقنك
 اهب ةصاخلا اهتكبش فرعم ىري نأ نكمي يننأل ، كلذ نم ًالدب هب ةصاخلا Wi-Fi ةكبشب لاصتالا يناكمإب
 . يبتكم نم
 
 تدرأ يننأل لاح يأ ىلع كلذ تلعف يننكل ، يراجب ةصاخلا Wi-Fi ةكبش ةراعتسا بلط ىلإ ةجاحب نكأ مل
 .اهعم ةقالع نيوكتل اًرذع
 
 عيملت" ، "بيبطلا" ، "ينغملا"( ةنهملا ، )"تخألا ةنبا" ، "بيبحلا" ، "خألا"( بسنلا تاقالع فصول ةغل انيدل
 ةيفاكلا تادرفملا ىلإ رقتفن اننكل ، )" ةساردلا ءالمز "،" لمعلا ليمز" ، "ةفرغلا قيفر"( ةلامزلا وأ ، )"ةيذحألا
 قمعتلا ىلع يندعاسي امم ، مزحب فرصتلا لواحأ امدنع ينيوتحي هنأل هتقادصل نتمم انأ "( ةقالعلا هذه
 .)" يفعض يف رثكأ

 
 انزجاعو انفعض ىدم ىلع درمتلا يف يتقيرط اهنإ .كرتشم قايس قلخل تاعمتجم ءانبل ينعفدي ام اذه
  .ثرتكملا ريغ نوكلا ةهجاوم يف

 
 يب ةصاخلا ينورتكلإلا ديربلا ةمئاق يف كارتشالا وأ ، Learning Night روضحل كوعدأ انأف ، ةيمدعلا دض ةيبيلصلا ةلمحلا ىلإ مامضنالا يف بغرت تنك اذإ
 تاباجعإلا ىلع سفانتلاو كتامس راهظإ كنكمي ، كلذ فالخب .تقو يأ يف نامأب كارتشالا ءاغلإ كنكميو ، يناجم كارتشالا .ثادحألا نم ديزمل
 .billmeidotnetىلع

 
 friendship/blog/net.billmei://https :ردصملا

 
 ماع de ردليج جروج ةطساوب ةرم لوأل ھتغايص تمت  .(n2)ماظنلل نMلصتملا نMمدختسملا ددع عFرم عم بسان@ت تالاصتالا ةكبش ةميق نأ 23ع  Metcalfeنوناق صني 1

jو  ، 1993
ُ

 ثيح نم نكلو ، نMمدختسملا ثيح نم س{ل ، 1980 .ماع ، لصألا de فلاoتيم نوناق ميدقت مت دقو ، تنvwيإ ةكبشt قلعتي اميف فلاoتيم ترnور m3إ بس

 2eصألا ھفد� نا� ثيح تاoبشلاو نMمدختسملا m3إ نوناقلا اذ� لقن مت ، تن�wنإلا ةملوع عم طقف قحال تقو de .)فتاو�لاو سكافلا ةز�جأ لثم( "ةقفاوتملا لاصتالا ةز�جأ"

 )ايدبيك�و :ردصملا( تنvwيالا تالاصتا فصو و�


