
يدوصاحو ديصحو داصح
 .كيدلا يلع ةرهش ةيادب تناك "يدوصاحلا" ةينغأ نإ لاُقي
:اهيف لوقي
"يدوصاحلا انأو هرمس      يیارو لبنست يیاج"
"يدوع كرایدع يدوع     لِّیَمْش عرزلاب وب ام"
 ناذآ ىلع ةلیمجو ةعتمم ةَّنر اھل داصحلا ةملك نأ ببسلاو
 .ھندمو هارق لوح ةرشتنملا عرازملاو لوقحلا يف حداكلا انبعش
-ةیلبابلا-ةیرموسلا انتراضح دادتما ىلعو نینسلا فالآ ذنمف
 يلاوتو ةعیبطلا تالوحتب ةطبترم ناسنإلا ةایح تناك ،ةیبرعیلا
 عمً انمازتم ةدیدجلا ةنسلا ةیادب وھ ناسین لوأ ناكف ،لوصفلا
 قیقشلا جورم عمو رضخألا يعیبرلا اھبوثب راتشع ةدوع
 مساوملا مایأ دقعت بارشلا سلاجمو سارعألا تناكو .رمحألا
 لوقح يف ةریغصلا انارق يفو .ردایبلا باصتنإ ءانثأو داصحلاو
 رمت لت تادلبو يلشماقلاو ةكسحلا يتنیدمب  ةطیحملا ةریزجلا
 ناك ،تاداصحلا يتأت نأ لبقو ،اھریغو ةدوماعو ةیسابردلاو
 مھلجانم نیلماح حمقلا عرازم يف نوعمتجی ةیرق لك لھأ
 تناك .ةیبعشلا مھیناغأب نومنرتی مھو دیصحلا مل يف اونواعتیل
.ةریفولا مساوملاب لافتحإلاو ةجھبلاو ءاقلل ةصرف مایألا كلت
 نم اھتملعت ،برغلا يف يتسارد نم داصحلا تاباسح ملعتا مل 
 ةاناعملاو ةسرامملاب اھویستكإ نیذلا ،نییداعلا سانلا ءالؤھ
 ناكو (ةكسحلا ةظفاحم يعرازم نم اھتملعت .ةبقاثلا ةھیدبلاو
 مسوم مایأ اھسفن ضرفًت مھتاباسح تناك نیح )مھنمً ادحاو يبأ
ً احجان ُمسوملا ناك اذإ ام لوحً اطیسب مییقتلا ناكو .داصحلا



 مسوم مایأ اھسفن ضرفًت مھتاباسح تناك نیح )مھنمً ادحاو يبأ
ً احجان ُمسوملا ناك اذإ ام لوحً اطیسب مییقتلا ناكو .داصحلا
 حمقلا )سیك(لاوش ناك اذإف ً:احیحشً امسوم ناك مأ اریفوو
 مایأ)سایكأ(تالاوش 10 نم رثكأ ُّرُدَی فیرخلا يف روذبملا
 10 نم لقأ َّرُدی نأ امأ ً،اریفووً احجان مسوملا ناك ،داصحلا
 تناك ىربكلا ةماطلاو ً.احیحشً امسوم ُمسوملا ناكف تالاوش
 يف ٍءيش لككو .نونزحی نم الو مساوم الف ،فافجلا مایأ
.سایقم ھل ناكو ةمیق داصحلل ناك ةایحلا
 ىلع ةبقاعتملا تدايقلا سامغنا نأب ُتلق ،قباس ٍثيدح يف
 تبلج ةسايسلا يف يعامتجإلا يموقلا يروسلا بزحلا
 دب ال كلذ تابثإلو .هئاضعأو بزحلا ىلع ثراوكلا نم ريثكلا
 بلج يذلا ام لاؤسلاو .ةرباغلا مايألا داصح ةعجارم نم
 بزح "ةداعس اهأشنأ يتلا ةسسؤملا ىلع نهولا اذه
 ةيموقلا ةيروسلا ةلودلا ةاون اهدارأ يتلاو "هداعس
؟ةيعامتجإلا
 مهداصح ديصحو ليصحب اهتداق ُمِّيَُقت ةمدقتملا تاعمتجملأ
 نييموقك نحن اُنتَّلعف ً،اعيمج نوبنذمف نحن امأ ،مهجاتنأو
 تالاه مهسوؤر لوح مسرنو انتداق لجبن  نييقاروسكو
 نيسان ،داقتنإلل ةضرع اوسيل ماظنلا مساب مهو ،ةيكئالم
.نودساف هومِّيقف جتني ال ماظن لك نأب
 ،مايألا هذه انداصحف ؟لماك ٍفافج مايأ شيعن نحن له
  ،ةداهشلاو نوجسلاو لاضنلا نم ةنس نينامث نم رثكأ دعبو



 ،مايألا هذه انداصحف ؟لماك ٍفافج مايأ شيعن نحن له
  ،ةداهشلاو نوجسلاو لاضنلا نم ةنس نينامث نم رثكأ دعبو
ً اریزو ولو مھدحأ ریزوت ةداعإل فئاوطلا كولم يدجتسن نأ
.ةرازو الب
 اذھ ،يكلاملا ناندع دیقعلا لتقم ةثداح تناك مایألا داصح نم
 ،ةظوحلم ةیركسع تاءافكب عتمتی ناك يذلا يماشلا طباضلا
 كاذنآ يماشلا شیجلا يف دیقعلا ةبتر نولمحی اوناك نم ددعو
 .ةدحاولا دیلا عباصأ ىلع دعی ناك
 ملصع نیمألا ةعفارم ةءارق يف تقولا نمً اریثك تعضأ
 يسفن يّنمأ تنكف. قشمد يف فانئتسإلا ةمكحم مامأ يریاحملا
 كلت نم دیصحلاو دیصقلا ىلع ينلدتس ةعفارملا ةءارق نأب
 ،تاقلح ةرشع نم رثكأ ةعفارملا تطغ .ةموؤشملا ةرماغملا
 "ریخلا حابص-ءانبلا "ةلجم نم ةقلح لكل تاحفص ةدع ىلع
 ةداعس ":يتآلاب اھراصتخإ نكمملا نم ناكو .2000 ماع
 :نورقوملا ةمكحملا ءاضعأو شولع نیدلا ردب يضاقلا
 ةدحاولا دیلا عباصأ ىلع نودعی صاخشأ ةعضب نأب فرتعأ
 نمو ةمكحملا نم رذتعأ مھنمً ادحاو انأو ،ةمیرجلا هذاھب اوفرع
 فاقیإ لواحأ مل يننأل نییعامتجإلا نییموقلا نییروسلا عیمج
 ازیف ىلع تلصح ينأل اضیأ رذتعأو .ةینطولا ةثراكلا هذھ
 يف يركسع بالقنإل دادعإلل ةدحتملا تایالولا ىلإ رفسلل
 ةدیكم تناكو يبارش ماشھو كلام لراش نمٍزاعیإب ، ماشلا
."انبزح دعاوق برضل ةیكیرمأ
 لایتغإ ةثراك دعب ، بزحلاب تملأ ةثراك ربكأ نإ ،يیأربو 
 ھفرع امم ریثكب رطخأ تناك دقف ،يكلاملا ةثراك تناك ،میعزلا
 :ىلإ تَّدأ دقف .نویموقلا هدقتعإو



 ھفرع امم ریثكب رطخأ تناك دقف ،يكلاملا ةثراك تناك ،میعزلا
 :ىلإ تَّدأ دقف .نویموقلا هدقتعإو
 نم ریثكلا لاخدإو .ماشلا يف بزحلا دعاوق برض•

 نم فالآلا دیرشتو ، نوجسلا ىلإ بزحلا ءاضعأ
.دبألا ىلإو نطولا اھرسخ يتلا ةیموقلا تالئاعلا

 عیراشم يف ھسییستو ھطابض ةریخل يماشلا شیجلا ةراسخ•
.اھءارو يبنجألا دی تناك ةیبالقنإ

. بزحلا ةدعاق راسحنإ•
.يبرعلا هدعب راسحنإ•
 ةریسم ىلع اھئالتساو )تباث ھمعن نم(ةیتباثلا نایغط•

 .بزحلا
 امهرظتنت دالب يف ،مساوملاو ديصحلا ثيدح يف انمد امو
 ليلخ ناربج هلاق ام ىلع جرعتلا نم دب الف ، ةنس لك
 اهطقتلي رديبلا جراخ عقت يتلا لبانسلا نإ" :ناربج
."لمنلا

 ام(لبانسلا تململ  لوقحلا يف حراسلا لمنلا ناعطق مويلا
 نم الو ردايب الف )يدوع كرايدع يدوع ْلِّيَمْش عرزلاب وب
ً.ابابي تحبصأف ضرألا تلحتقاو نونزحي
 " ھباتك يف  لوقی وھف يبارش ماشھ روتكدلا ةریس ىلعو
 ماع "راھنلا راد " نع رداصلا "برغلاو برعلا نوفقثملا

 ال )اندالب يف (صاصتخإلاو ركفلا يوذ كامھنا نإ " : :1971
 يف لب عمتجملا اھب ىنغی ةیعامتجإ ٍفادھأل لمعلا يف زكتری
 "ُ هاّمس ام اذھو "...ةیدرفلا ةحلصملاو قزرلا ءارو يعسلا



 يف لب عمتجملا اھب ىنغی ةیعامتجإ ٍفادھأل لمعلا يف زكتری
 "ُ هاّمس ام اذھو "...ةیدرفلا ةحلصملاو قزرلا ءارو يعسلا
 ھسفن يبارش ماشھ روتكدلا نأ بیرغلا نم ."قازترإلا ةیدوبُع
 ةكرحلا يف ھخیرات لھاجت دقو.قازترإلا ةیدوبع يف عقو
 .ةیعامتجإلا ةیموقلا ةیروسلا
 قازترإلا ةیدوبع يھ ، مویلا قازترإلل ةیدوبع رطخأ نإ
 .يسایسلا
 هذه ثدح ام لضفأ نإف تلحتقا يتلا ضرألل ةبسنلابو
 ثيح ،ليزاربلا يف ةيبملوألا باعلألا ةرود ناك ً،ايملاع ،ةنسلا
 اهتازاجنإبو اهتاءافكب اهنم ةدحاو لك ممألا ترابت
 تارماؤمو ،يكيرمأ ٌنمز هلكف كلذ ىدع امو ،ةيضايرلا
 ضرفتو هلك ملاعلا ىلع طلستت ٍلود ُسمخو سئاسدو
 قرتحت اندالبو ،نمألا سلجم هومس ٍسلجم يف اهتادارأ
 يتقث ُتدقف .برغلا اهمرضأ يتلا رانلا ىلع نوجرفتي مهو
 يف فقو لجرلا اذه .دلشرماه غاد َبِّيُغ موي ةمظنملا هذهب
 1956 ماع ربوتكأ 29 رصم ىلع يثالثلا ناودعلا هجو
 ةلود تاحومط يأ نم ُّمهأ ةدحتملا ممألا قاثيم نإ" ً:الئاق
 ىتحو ،ايقيرفأ لاغدأ قوف هترئاط اوداطساف "ملاعلا يف
 نيمألا نإف  كلذكو.ثداحلا يف ُقيقحت َّيأ لصحي مل نآلا
 وه ةيناث ةرودل هل ْددجُي مل يذلا ةدحتكلا ممألل ديحولا ماعلا
.تياربلوا نيلدام تدارأ اذكه . يلاغ سرطب يبرعلا
 نم طاشن اهنأل ؟ةيبملوألا باعلألا نع ثيدحلا اذاملو



.تياربلوا نيلدام تدارأ اذكه . يلاغ سرطب يبرعلا
 نم طاشن اهنأل ؟ةيبملوألا باعلألا نع ثيدحلا اذاملو
 ةايحلا يف ًالاجم لمهت ال يتلا ةيقارلا تاعمتجملا تاطاشن
 امنيب ،هتيقرتو عمتجملا ةمدخل ةفيظو هنم ُلعجتو ،هقرطتو الإ
 .ةرازولاو ةباينلا ىلإ اهييسايس لاصيإب ةلوغشم انتاسسؤم
 مامتهإو .ةيناسنإلا تاعمتجملا مدقب ةميدق ةضايرلا
 ينطولا ءايربكلا زاربإل سيل ةضايرلاب ةيقارلا تاعمتجملا
 ةيداصتقإلا اهتيمهأ اهل ةجتنم ةعانص حبصأ هنأل لب طقف
 .ةيوبرتلاو
 تايرابملا نم عاونأ عيرأ كانه ،ةدحتملا تايالولا يف ، مويلا
 ،يكيرمألا لوبتوفلا (ةنسلا رادم ىلع ىلاوتت ةيساسألا
 ىلإ ،ةيكيرمألا تالئاعلا جرختو ،)يكوهلاو لوبسيبلا ،ةلسلا
 دهاشتل ةيعوبسألا ِلَطُعلا مايأً اصوصخو موي لك بعالملا
:ةمهم ُفادهأ ققحتت باعلألا هذه نمو ،باعلألا هذه
 اههجوتب ةباشلاو ةعلاطلا لايجألا نأ ذإ ،يوبرت فده•

 ةيضايرلا ثادحألاب اهمامتهإو بعالملا هذه ىلإ
 تالواطو لوحكلا تارابو تاردخملا نكامأ نع اهدعبي
 ةسفانمللو ةيضايرلا حورلل البقت رثكأ اهلعجيو ،رامقلا
 ملسلا مدخت ةيضايرلا حورلاو .عمتجملا يف ةيملسلا
 حبرلا نأ ثيح نمً امهفت رثكأ ناسنإلا لعجتو يلهألا
.الالذإ تسيل ةراسخلاوً اربجتوً اديستوً افلصت سيل



 حبرلا نأ ثيح نمً امهفت رثكأ ناسنإلا لعجتو يلهألا
.الالذإ تسيل ةراسخلاوً اربجتوً اديستوً افلصت سيل

 يف نيفظوملا نمَ اريثك نأ ثيح :يداصتقإ فده•
 نيكاكدو معاطملاك ةضايرلا هذه نع ةعرفتملا تالاجملا
 نالعإلا تاكرشو ةزفلتلا تاطحمو ةيراكذتلا ءايشألا
 نم ًالخد ةلودلا ىلع ُّردتو ،مهتالئاعل شيعلا لبس نمؤت
.هب ناهتسُي ال بئارضلا
 ،انلود نيأ ،ةيبملوألا باعلألا ُعباتأ انأو ،يسفن ُتلأس
 ناعطق ةروص تداعف ؟انبازحأ نيأو ،انبابشو انبوعشو
 تازاجنإ انعجار ام اذإو .لبانسلا ُّرجت يهو لمنلا
 ةيبزحلا تارادإلا فلتخم لالخ بزحلا يف ْدَمُعلا فلتخم
.مساوملا فافج انهجاول
 تادايقلا قازترإ ببسب الإ ِتأت مل قازترإلا ةيدوبع نكلو
 ةيناملع ريغو ةيناملع نم بازحألا لكل يسايسلا
 اهتداق نأل ،يعامتجإلا يموقلا يروسلا انبزح صخألايو
 ،اهيف ةدوجوملا ةيركفلا تاقاطلا اوبعوتسي مل نويسايسلا
 ةمدخ يف اهرامثتسإل ةمئالملا فئاظولا اهل دجت ملو
 ةسايسلا يف ةداقلا ءالؤه سامغنا نأ لب ال ،عمتجملا
 جراخ تاقاطلا هذه نم ريثكلا رَّجه ،اهتافافطصاو
 ةثادحلا ةكرح يف مهتازاجنإ تءاجو .ةيبزحلا ةسسؤملا
 1975-1950 ماوعأ ،عمتجملا تاطاشن لك تلمش يتلا



 ةثادحلا ةكرح يف مهتازاجنإ تءاجو .ةيبزحلا ةسسؤملا
 1975-1950 ماوعأ ،عمتجملا تاطاشن لك تلمش يتلا
 مل نويعامتجإ نويموق نويروس اهتداق مظعم ناكو
 مهتاعلطتو مهتاءافك ةيرادإلا ةسسؤملا بعوتست
 مهلأ يذلاو.يسايسلا قازترإلا ةيدوبع يف اهسامغنإل
 يف يركفلا عارصلا "هباتكو هداعس نوطنأ ةكرحلا هذه
 . ."يروسلا بدألا
 الإ وه ام ،ةيسايسلا تادايقلا لبق نم فرصتلا اذهو
 نم ةداعس بزح اوغرفأ .يسايسلا قازترإلا ةيدوبع
 .ةمألا ةلود ءانبو  عمتجملا ناسنإلا ءانب يف هتاياغ
 اوكلم رجاهملا يف نويعامتجإلا نويموقلا نويروسلا
 ربع ةدمع نأ ول ةيملعو ،ةيلامو ،ةيداصتقإ تاقاط
 يف ةيرامثتسإ عيراشم يف اهتمظن -لاثمك -دودحلا
 سأك مهبنجت نييموقلل ٍلمع صرف ترَّفو تناكل نطولا
 لعفب ،ىصحت ال تاربخ ومنب تمهاس تناكلو ،بارتغإلا
 ةسسؤملل ًالخد تنَّمأ دق تناكلو ،ةبرجتلاو ةسرامملا
.ىرخألا ةىيسايسلا تامظنملا باوبأ ىلع لوستلا اهبنجي
 داصحلا باسح ةدعاقب ٌموكحم ةايحلا هذه يف ءيش لك
 موي لك داصح مهلف نييسايسلا الإ .مساوملا ةلغو
 يفف سانلا مساوم امأ .باسح الو ،ةنَّمؤم "مهتلغ"و
.حشلا ىهتنم



 يفف سانلا مساوم امأ .باسح الو ،ةنَّمؤم "مهتلغ"و
.حشلا ىهتنم

.نانوي جروج


