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تاديبعا ةجرف نع ةسبتقملا ) يبوبعكلا جاحلا ةيحرسمل ةيعادب اإل ةيؤرلا
(. امرلا

يشورمنلا دبعاإلهل ذ.

طيشنتلا و يحرسملا نفلل يلا علا دهعملا مولبد لينل يحرسم لكشك امرلا تاديبعا ثحب ناك دقل

يتلا تايناكم اإل ىلإ خالاهل نم انلصوت لا، كشإك اهانحرط يتلا ةلئس األ ضعب ةهجاوم ل ةصرف ، يفاقثلا

كشال هتايصوصخ هل يبرغم حرسم ةرولب يف ةمهاسملل اهنم ةدافتس لال امرلا تاديبعا ةجرف اهحيتت

هرصانعو ةصانقلل مادخك امرلا تاديبعا ىلإ انقرطت ينفلا ديلقتلا اذه ةساردل انتلواحم يفو . انومضمو

طبترم يفرعم قايس نمض اهتغايص ةداعإو اهليلحتب انمق ثيح ، ضرعلا و صنلا يف ةرفوتملا ةينفلا

تاديبعا ةجرف جامدإ ضراعي ام دجن مل اننإ لوقلا اننكمي ، لمعلا اذه نم الاق طناو ، حرسملا نفب ةرشابم

يفو ، طسوتملا ضيب األ رحبلا لود ضعبب ةدجاوتملا ةددعتملا ةيحرسملا لا األكش نمض يحرسم لكشك

. بيرجتلا و ثحبلا نم ةديدج قافآ انمامأ حتفنت قايسلا اذه

لك لمحت يتلا ، نيتظفللا ليلحت ىلإ أجلنس ، هينعت ام كاردإو ، امرلا تاديبعا ةيمست لصأ مهفل

امرلا تاديبعا ةيمستف اذكهو . يمار ةملكل رغصم عمج يه تاديبعا ةظفلف ، ةصاخ دالةل اهنم ةدحاو

،وملا ةامرلل مادخك ديبعلا مه نينث نماال انمهي امو ، نيتيعامتجا نيتئفك ، ةامرلا و ديبعلا نم نم فلأتت

عازف ،إل ةزاوحك صنقلا تاجرخ ءانثأ ةصانقلل نيدعاسمك اديدحتو ةدايصلل مادخك مهتفيظو نأ ظح ال

ليللا لولح دنعو ، دئارطلا ىدحإ ىلع زاهج اإل دنع ليلهتلا و مهتاحيصو يصعلا ب نينيعتسم تاناويحلا

ةعومجم ميدقت ىلع رصتقت مهتمهمف اذكهو ، ةرماسملا و صقرلا و ءانغلا ىلع لمشت يتلا ةجرفلا أدبت

تدايصب ىمست يتلا مهتماقإ ةرتف ءانثأ ةصانقلل بسانملا وج لا ريفوتو تادعاسملا و تامدخلا نم

. تابملا

صخش رايتخاب ةلا زغلا ةيليثمت ميدقتب تزكترا : امرلا تاديبعا ةجرف نم ىلو األ ةلحرملا
لوحتيو ليد هئارو نمو لا زغلا نورق هسأر ىلع ثبتيو لا زغلا دلج سبليل امرلا تاديبعا دارفأ نم

نوبعليف امرلا تاديبعا دارفأ نم يقابلا امأ ةيقدنب ال ماح صانق ىلإ ةعومجملا نع لر ؤسملا مدقمل

لا بزغلا دهشملا أدبي ، تادادعتس اال هذه دعبو ، ةزاوح يأ لا زغلل نيدراطملا و ةصانقلل نيدعاسملا رود

، ائبتخم هيف نوكي ناكم يف عقومتيف صانقلا ...امأ باشع األ لكأي همامأ ، روهمجلا طسو ىعري

، يصعلا نيلماح ةزاوحلا قلطنيف . اهنم ءزج إال رهظي ال يتلا ة، يقدنبلا ةهوف نم رانلا إلطالق ادعتسمو

نم دحا ءارو ئبتخي . ابراه رفي يذلا لا زغلا عازفإ متي ةقيرطلا هذهبو مهتاحيصو مهتاوصأ ىلا عتتو

ةيلمعلا يهتنت ولامةعت، ةدراطملا نم وج دعبو هدي. يف هلمحي ةرجش لثمي نصغ ءارو ةرمو ، روهمجلا

و ءاسنلا ديراغز قلطنت فدهلا اذه قيقحتبو ، بيصأ هنأك ضر األ ىلع قدانبلا ةهوف نم رانلا الق طإب

. هتئنهتو هتيحتل صانقلا ىلا نوهجوتي مث ةزاوحلا بولق ةحرفلا معتو ، روهمجلا نم تاقيفصتلا

ةطساوب ةاكاحملا ىلع دمتعا يذلا طيسبلا هلكشب ليثمتلا انل ققحتي دهشملا اذه خالل نمو

يف اماردلل ةنوكملا رصانعلا ضعب اهنإ . روهمجلا مامإ ينلعلا مهئادأ ءانثأ ، امرلا تاديبعا تاكرحو لا عفأ
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. امرلا تاديبع ال ةركبملا ةجرفلا هذه ربع اهمدقن نأ اندرأ ، ةطيسبلا اهتروص

فيصلا لصفب تطبترا امرلا تاديبعا ةجرف نأ : امرلا تاديبعا ةجرف نم ةيناثلا ةلحرملا
ميدقتل ندملا ءايحأو لئابقلا نيب رودلا ب هنومسي ام يأ ةلوجلا عروفا دقو داصحلا مسومب اديدحتو

صاخلا ناكملا و دارف نماأل ةعومجمو " يزلا وخلا " ةأرملا لجرلا ، مدقملا نم مهتقرف نوكتتو . مهتجرف

مهتجرف مدقتو . مهتعتمأ اهيف عضوتو ماع ناكم يف بصنت ةميخ نع ةرابع مهتجرف هيف مدقت يذلا

نمل ءاعدلا اهيليو عافرتلا ب ىمست ةقيرطلا هذهو جيراعطلا عاقيإ ىلع ةميخلا مامأ ءاشعلا صالة دعب

جاحلا ةيليثمتب امرلا تاديبعا زاتما دقو ليثمتلا هيليو ءانغلا قلطني مت تادعاسملا مهل ا ومدق

. يبوبعكلا

: نيلثمملا ةبلطلا عم ةيعادب اإل ةيؤرلا

امرلا تاديبعا ةج رف ةيصوصخ عادبإ ةداعإ ىلع يبوبعكلا جاحلا ةيحرسم خالل نم لمعنس

ةفاقثلا الل غتسا اذكو رخاس بولسأب ةيعامتج اال اياضقلا جلا عت يتلا و يبعشلا يديموكلا اهعباطب

هانكتسا ىلإ نيلثمملا ةبلطلا عفدعنس . ةزكرملا لئاسرلا و يناعملا ب لبحت يتلا ةيمويلا ةغللا و ةيبعشلا

و رويغلا زوجعلا ةيصخش لثم ، ةيجذومن نوكت ألن غابلا ليمت يتلا و ةجرفلا هذه تايصخش عئابط

ىلع لمعلا نوكيس .. يتر يدال ايديموكلا تايصخش نم لا ثمأ مامأ ..اننإ اهرمأ ىلع بولغملا ةجوزلا

ةقلحلا ك ةيبعشلا تاجرفلا اهب رخزت يتلا ةيحكرلا بلا وقملا توصلا و ةيديموكلا دسجلا تاكرح

ةجرف راوغأ ربسل ةلحر يف ىلع لثمملا بلا طلا بحاصن نأ انيلع امازل نوكيس راصتخاب . اهريغو

. فرص يميداكأ لمع خالل نم اهل يحكرلا قنورلا ةداعإو ةديكأ ةيبعش

،( ةميخلا و ةيمومعلا ةحاسلا ) يلص األ ءاضفل ا ةيصوصخ ماهلتسا حرتقن ءاض الف رصنع ثيح نم

هنوك اهنم فئاظو ةدع سكعيل ههيجوتو هفيظوتو ، ثبات لا ىطعملا اذه نم ةدافتس اال ةلواحمل كلذو

. يبوبعكلا جاحلا ةيحرسم ةدجاوتملا ةيحكرلا تاءاضفل ا ىلإ اإلحةلا هنكمي امك ةماعلا ةحاسلا ب طبترم

و ءانغلا ىلع دمتعت ال صأ امرلا تاديبعا ةجرف ألن مهم زيح هل نوكيس ىقيسوملا رصنع لا خدإ

ربتعت يتلا ،و امرلا تاديبعا ءانغو ىقيسوم يهو اهئادأب نيلثمملا نم ةعومجم موقت يتلا و ىقيسوملا

تاقحلم اهلكو امرلا تاديبعا ةجرف يف اهلا معتسا ثيح نم ةيمهأ تاذ ربتعت تاقحلملا . ةجرفلا لصأ

تاديبع ال ةيداعلا ةايحلا ب ةصاخ نوكت سب ،ملاال ةيداعلا ةايحلا يف يتلا ريغ ةفيظو هل اهضعب ةيودي

وا يفارغجلا و يخيراتلا يزلا ةيعقاو قيقحت يف ةبغر ةاذؤملا تايصخشلا ىلإ اهنوريعي مهنكلو ، امرلا

. تايصخشلل يعامتج ال


