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يبرتإلا دمحم:ربخلا بتك

 دعب ةكرشلل ةديدج ةيجيتارتساو ةيؤر نع ،بويألا دمحم ،يجيلخلا رامثتسالا تيب ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا فشك
.اهفالكأو ةيلاملا تاقاقحتسالا وأ نويدلا نم ةيلاخو ةفيظن ةينازيمب مستت تتابو ،اهعاضوأ ترقتسا نأ

 رشابملا رامثتسالا يف عسوتلا ىلع زكترتس "يجيلخلا" ةيؤر نإ ،"ةديرجلا" ـل صاخ حيرصت يف ،بويألا لاقو
 تقو يف ةيعافد ةوقو ةناتمب عاطقلا اذھ مستي ثيح ،يعانصلا عاطقلا اهسأر ىلعو ،ةردملا ةيليغشتلا تاعاطقلاب
 ةجاحب طبترم عاطق هنا نع الضف ،ةيئانثتسالا هتيمھأ ةريخألا ةمزألا تبثأ ثيح ،اجتنم اعاطق هنوكل ،تامزألا
 هنأ نع الضف ،ةيمالسإلا ةعيرشلل ةقباطملا رامثتسالا ةفسلفو مظن عم ىشامتت يتلا نيرخآلل ةعفنملاو ناسنإلا
 .ةيمانتم ةفاضم ةميق تاذ ةسوملم ةقيقح الوصأ ّلثمي



 ةلظم تحت ةطشنألا عونتم يعانص عاطق نيوكت يف اريبك اطوش "يجيلخلا رامثتسالا تيب" تعطق :فاضأو
 دعاو عاطق وھو ،ةفيفخلا ةيذغألا عنصم امھ ؛نيعنصم ايلاح كلمت يتلا ،ةضباقلا راكفأ ةكرش ةعباتلا اهتكرش
 ةيكالهتسا تاعاطقل ةفلتخمو ةديدع تابلطتمو تاجايتحا يطغيو ،ةيقرولا تاعانصلل ةينطولا عنصمو ،مانتمو
 عسوتلا متيسو ،ةيلبقتسملا ةكرشلا تاهجوت نمض ةيساسألاو ةيويحلا تاعاطقلا نم عاطقلا اذھ نأ ادكؤم ،ةعساو
 .اهنم ديجلا صانتقاو اهمييقتو اهتساردو صرفلا فاشكتسال قيرف دجوي ثيح ،ةوقب هيف

 جاردإلل ةعباتلا تاكرشلا ليھأت فدهتست ،"يجيلخلا" ةيجيتارتساو ةيؤر نمض يناثلا روحملا نع بويألا فشكو
 نوكتل اهليھأت عمزملا تاكرشلا نيب نم نأ احضوم ،ةيجيلخ قاوسأ وأ تيوكلا قوس يف ءاوس ،ةصروبلا يف
 ةحاتإو نيمھاسملا نم ءاكرشللو مألا ةكرشلل ةفاضم ةميق قيقحت فدهب ،"ةضباقلا راكفأ ةكرش" جاردإلل ةزھاج
 .ةصروبلا يرمثتسمل ةديج ةيرامثتسا صرف

 يلاملا قوسلا قيمعت يف ةمھاسمك طقف ةيليغشت تاكرشو ةيعون تاجاردإ ميدقتب مزتلم "يجيلخلا" نأ دكأو
 دوجوو يلامسأرلا قوسلا روطت نأ ىلا اريشم ،ةمادتسم ةيزجم دئاوع نيرمثتسملا حنمت مهسأب هدفرو ،يتيوكلا
 ىلع ةعجشم ةئيب ادجوأ ،ةيفافشلاو ةمكوحلاب ىنعتو ةيملاع تاسراممو ريياعم قبطت ةيباقر ةئيھو ةحضاو نيناوق
 .بسانملاو لداعلا مييقتلا ىقلتل يلاملا قوسلل اهقيرط دجت نأل ةديجلا تاكرشلا باعيتسا

 جيلخلا تاراقع

 يف ةيراقعلا تاكرشلا مدقأو ربكأ دحأ يھو ،جيلخلا تاراقع ةكرش ليھأت ىلع لمعلا متي هنأ بويألا حضوأو
 رامثتسالا لاجم يف لمعت تاطاشنلا ةددعتم ةكرشك ةينيرحب ةيدوعس ةيتيوك ةكارشب اهسيسأت مت يتلا ةيدوعسلا
 ىلع مئاقلا لماكتملا لامعألا جذومن لالخ نم ةمخضلا ةيسفانتلا ايازملا ميدقت نم اهنكمي امب ،يراقعلا ريوطتلاو
 متي يتلاو ،ةكرشلا كّالم ربكا نم يجيلخلا رامثتسالا تيب نأ ىلا اريشم ،يراقعلا عاطقلا يف ةيئانثتسا ةربخ
 ةيئانثتسا ةرفط ىلع لبقمو دعاو مخض قوس يف لمعت اهنأ نع الضف اذھ ،ةيدوعسلا قوس يف جاردإلل اهليھأت
 ىلع تارالودلا نم تارايلملا تائم قافنإ دهشتس يتلاو ،ةكلمملل ةحومطلا ةددجتملا ةيداصتقالا ةيؤرلا لالخ نم
 .ةرمتسملا تاعسوتلاو ةيتحتلا ةينبلاو ريوطتلا عيراشم

 مستي ةكلمملا داصتقا نإ ثيح ،رمتسيسو ،تضم دوقع ذنمو ميدق يدوعسلا قوسلاب يجيلخلا مامتھا نأ عباتو
 .تاعاطقلا فلتخم يف ةدوصرملا عيراشملا ذيفنت عم ومنلا اذھ فعاضتيس ارمتسم اومن دهشيو ،عونتلاب

 قوس نأ اميس ال ،يجيلخلا رامثتسالا تيب ةكرشل ةفاضم ةميق ىصقأ ققحيس "جيلخلا تاراقع" جاردإ نأ دكأو
 عيراشم اهيدل ةكرشلاو ،ةديجلا تاكرشلا ئفاكيو ،ةيلئاسو اطاشن اھرثكأو ةيلاملا قاوسألا طشنا نم ةكلمملا

 عورشم ىلا ةفاضإ ،مخض يراجت زكرم كلذكو ،مامدلا يف ةيقدنف ققشو قدنف عورشم اھزربأ ةّردم ةيراقع
 وھو ،دهف كلملا جرب عورشم ىلا ةفاضإ ،ةرخاف اققشو اللف يوحي رخاف ينكس عورشم وھو ،ضايرلا يف اقلملا
 يف ةعونتملا عيراشملا ضعب بناجب ىربكلا تاكرشلا بسانت يتلا تافصاوملا نم ىوتسم ىلعأ ىلع بتاكم جرب
 عيمجل اضرعم 550 يوحي يذلا ،ازالب لاتسيرك قوسو مخض يهيفرت قوس عورشم اھزربأو ،ةفلتخم تاعاطق
 .رخافلا ينكسلا نيطح ققش عورشمو ،)ضراعمو بتاكم( يراجتلا بابضلا زكرمو ثاثألا عاونأ

 يجيلخ عونت

 يف ةيجيتارتسا ةصح يجيلخلا رامثتسالا تيب كلمت ،ةفلتخملا قاوسألا يف ةكرشلا تارامثتسا عيونت ىلع اديكأتو
 ،ةفلتخم تالاجمو عيراشم يف تاونس ذنم ةكرشلا لمعتو ،نيرحبلا ةكلمم قوس يف اهل عارذك تسفونا ةكرش
 .ةدعاو تاكارشو عيراشم اهيدلو

 ةايح ةكرشو يعانصلا ريوطتلل جيلخلا ةكرش نم لك يف اصصح يجيلخلا رامثتسالا تيب ةكرش" كلمت امك
 .ةيدوعسلا يف ةأبعملا هايملاو ةهكافلا بارش جاتنإل

 قاوسألا نم يھو ،نامع ةنطلس يف لمعت ةيراقع ةكرش يھو ،ريوطتلل ناجم ةكرش يف ةيسيئر ةصح كلذكو
 .ايداصتقا ةرقتسملاو ةدعاولا



 ،جراختلا رارق دنع ةيلاع ةنورمو ،ةيدقنلا تاقفدتلا يف ربكأ ارارقتسا ةكرشلا حنمي عونتلا اذھ :بويألا فاضأو
.مئادو رمتسم بلطب ىظحت ةجتنملاو ةردملا ةيليغشتلا صرفلا نأل

 ةيليغشت صرفو عناصم نيب عونتت يلحملا قوسلا يف صرفلا نم ديدعلا ايلاح سردي "يجيلخلا" نأب بويألا متخو
 .ةحجانلا "يجيلخلا" ةبرجت عم ثدح امك ،اهليھأتو اهتلكيھ ةداعإو ةجردم ةكرش ىلع ذاوحتسالا كلذكو ،ىرخأ

يبرتإلا دمحميبرتإلا دمحم


