
ابحاص امه نترام يرييتو نورف وبيت ّنإ
ةّصقب ةناعتسالا :ةليمجلا ةركفلا هذه

لجأ نم تاّينيثالثلا نم نييلايخ صاخشأ
.هروكيدو زّيمتملا قدنفلا اذه ءاوجأ راكتبا

عيضاوم ةّتس يلاتلابو تاّيصخش ّتس
،روطعلا ،ةضوملا ،تارهوجملا :روكيدلل

اهؤاوجأ ٌفرغ .امنيسلاو ىهلملا ،ميمصتلا
تامالعلا ةّرم ّلك يف اهيف دجن ةديرف

نم تاسيبلت :ةبقحلا كلت روكيدل ةزرابلا
جيسن وأ ناتاس ،كمس دلج ،بشخلا

.جّومتم

؟emuaB َمل
ةرصاعم ةيواسمن ةيئاور موب يكيف ّنإ

ةريصق ةرتف دعب .وكيد ترآلا ةبقح نم
يف تطرخنا ،ةدرفنم ًةفزاع اهلمع ىلع

،)٩٢٩١(letoH dnarG ترشنو ةباتكلا

letoH ïahgnahS)و،)٧٣٩١nilreB
letoH)بّرجت يكل اسمنلا تكرت .)٣٤٩١
ويرانيس ةبتاك تراصو دوويلوه يف اهّظح

ىلع ةدّيشمف اهتاياور صصق اّمأ .ةريهش
:قدنفلا اذه لثم اهسفن ةقيرطلا

نوزواجتيو نولباقتي صاخشأ تاعومجم
.اهل ميركت ةباثمب وهemuaBو .تابقحلا

ةسداسلا ةرئادلا بلق يف
ءاوجألا قدنفلا اذه ييحي

ةبقح يف ةروفحملا ةّتسلا
ناونع وهو .وكيد ترآلا

!ةياغلل حجان

ةضوملا
ةمعفمو ةفهرم سبالملا ليدبت ةرجح

ةعوبطملا فرغلا سبلت .ةقانألاو ةثونألاب
شامق ـ جّومملا جيسنلا عوضوملا اذهب

موسرلاو ـ تاّينيثالثلا سبالم ىلإ دوعي
يدامرلا نوّللاب ينتغت يهو ةزّيمتملا

،روتوك توه راد يف امك .يرهزلاو يبهذلاو
ىلإ حّملُت تاّيرثلاو ةّوشحم دعاقملا ّنإ
sibibةدّوزملا ةآرملاو ،ةبقحلا كلت يف

تاراكتباب يحوت فئازلا شيرلاب
illerapaihcS.

تارهوجملا
!ةيويحلاب ةمعفمو ةقينأ ّيلح ةبلعب هبشأ

رارغ ىلع ناردجب عوضوملا اذه زّيمتي
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لابقتسالا ةعاق
اهعون نم ةديرف ةريبكلا ةعاقلا هذه ّنإ

:فرغلا عيضاوم عم ديحو طبار اهلو
ىهلملاب رّكذت يتلا بشخلا تاسيبلت

حّملُت يتلاو ّيلحلا نم ةاحوتسملا تاّيرثلاو
يدامرلا لثم ،ناولألا اّمأ .تارهوجملا ىلإ
ءايحإ ديعت يكل انه ةدوجومف ،يلدرخلاو

دلج ةسمل عم تاينيرشعلا تاونس
 .ةبقحلا كلتل ةّدشب دِّسجملا كمسلا

هلاكشأ لكب ثاثألا يحوتسي ،هتهج نم
مازتلالا عم نكلو ةيضاملا ةبقحلا نم

.مويلا ةيرصعب
Ojõjôj¬ U°ÉO¥

ُتببحأ
هنيع تقولا يف وهف ،يئانثتسالا عقوملا
رثكألا قّوستلا ةطقن بلق يف عبقيو ئداه

 .ةمصاعلا يف ًةيرصع
.لابقتسالا ةوافحو ةماستبالا

ةريبك ةفرشب ةدّوزملا ةرخافلا ةقشلا
رطملا مايأ ّىتح اهنم ةدافتسالا نكمي
.)ةجاحلا دنع ةفوقسم حبصت يهف(

انلبقتسي ،لخدملا نم
ىربكلا ةعاقلا روكيد
فشتكن .ةسمشملا
ةفلتخملا فرغلا ملاوع
رابتخا يف ةبغرلاب رعشنو

.اهنم ّلك يف ةماقإلا

ةآرم ،ةيبهذو ةجّومتم ةّيندعم ةحيفص
ةنيزلا عطقو ئلآللا تارشع اهنم ضيفت
متاوخب ثاثألا يحوي .لسالسب ةدّوزملا

ةّيجاجزلا نئازخلا ئلتمتو جاوزلا
.ةفهرم تارهوجمب

رطعلا
ـ رطعلا عوضومب ةعوبطملا فرغلا يف

ميماصتلابو ـ تاّينيثالثلا يف زربألا عاطقلا
دوسألا لّمجتي ،ةبقحلا كلتل ةّيرطعلا
شير :تابيكرتلا لضفب حيرملاو يقارلا
قدنفلا ةمصبو .قاّرب وأ دماك كل ،ةماعن

روطع روص .هيف زربي ام رثكأ يه ةّيرطعلا
فرغلا باوبأ ىلإ رئازلا دشرُت ةبقحلا كلت

قالطنا ةطقن ىلإً ادانتسا تمسُر يتلا
 .ليناش ةروراق ةدادس يه ...ةّيساسأ

فرغلا مّدقت ،ّتسلا تاناخلا نمض
نم هسفن ىوتسملا نوثالثلاو سمخلا
.اهتاحاسمب زّيمتت ام رثكأو تازيهجتلا
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