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 ا٭ٚطإ ملهطٗسٜٔ يف نٌزاؾع عٔ اعطبٞٷ إْػإ,  ؾاعطناظِ ايػُاٟٚ 

 ٫غُٝا عٔ ايهٛضز ٚ نٛضزغتإ

 بٓسض عًٞ انرب ؾان٘
 / ن١ًٝ ايًػات ٚايعًّٛ اٱْػا١ْٝطةرميان داَع١          

dr.bandaraliakbar@yahoo.com 
 

 ح :ًَدل ايبش
َٔ ايؿعطايصٟ  ,ٚيٛسات س١ٝ ,ٚقٛض  ,ٜػع٢ ؾٝ٘ ايباسح اىل تكسِٜ أَج١ً ,ناظِ ايػُاٟٚ ايؿاعط ايعطبٞ اٱْػإ زضاغ١

 ,َٔ ايكطٕ اذتازٟ ٚايعؿطٜٔ ,اىل ْٗا١ٜ ايعكس ا٭ٍٚ ,َٔ أضبعٝٓاتايكطٕ ايعؿطٜٔ ,اييت ْعُٗا ابتسا٤اٚاٜٚٓ٘ ت٘ زتهُٓ
)نٛضزغتإ  ٚضز٠ ايٓاض...ٚضز٠ اذتًِ(,ٚسٝات٘ اذتاؾ١ً باملآغٞ  زٜٛاْ٘يف ّ(,1993ٚ-1950ا٭عُاٍ ايؿعط١ٜ ٚاييت مجعٗا يف)

١ْٝ ٖصا ايؿاعط ايصٟ تؿٗس ٚتجبت,بٛنٛح ٚد٤٬, إْػا–طٛاٍ مخػني عاَا بني املٓايف ٚايبًسإ ٚايعصاب ٚايػذٔ ٚايتؿطز
يهٔ ؾاعطْا اٱْػإ أٚ تعزٖط, ,أٚ تُٓٛ ,ـعاف يف سكب١ َٔ ايعَٔ,ٚيف َهإ َٔ ا٭ضض,٫ ٜػُح ملجٌ ٖصٙ ا٭ؾهاض إٔ تعٝ

زؾاعا عٔ نٌ ا٭ٚطإ  ,,ٚمحٌ إْػاْٝت٘ َع٘ أُٜٓا ضسٌ ٚشٖب ٚسٌ, ٚقاغٗا ؾعطاٚايعكبات ٚايكعٛباتحتس٣ نٌ ايعطٚف 
اىل يًٛقٍٛ اىل اهلسف ايصٟ ٜػع٢ ايباسح ٚيهٌ ايؿعٛب املهطٗس٠ املكٗٛض٠ املػتػ١ً ... ,املػتكب١ أٚ احملت١ً, ٚغٓا٤ ْٚؿٝسا

,ضأٜٓا إٔ ْسضؽ ايؿاعط ٚؾعطٙ َٔ ظٚاٜا شتتًؿ١, ؾؿٞ ايبس٤ ْبني ا٭غباب اييت زعا ايباسح اىل آختٝاض )ناظِ حتكٝك٘
, ثِ ٜٓتكٌ اىل اذتسٜح عٔ )ايؿاعط ٚسٝات٘( اذتاؾ١ً ايػُاٟٚ( َٛنٛعا يًسضاغ١,ٚجيس ايكاض٥ٗصٙ ا٫غباب يف )املكس١َ(

,بعسٙ ٜأتٞ  ًٜٝ٘ اذتسٜح عٔ)إمياْ٘ ٚآيتعاَ٘ بايؿهط اٱْػاْٞ( ايصٟ آَٔ ب٘ با٭سساخ امل٪مل١ ٚايكعب١ بكٛض٠ َٛدع٠,
ٚ)نٛضزغتإ , ٚؾعبٗا املؿطز(  ايؿاعط ٚ)زؾاع٘ عٔ ا٭ٚطإ احملت١ً ٚاملػتكب١( بكٛض٠ عا١َ, َٚٔ ثِ )ؾًػطني زٚضَٛقـ

 ٚؾعبٗا املكػِ( بني ادتريإ,بكٛض٠ خاق١ .
 

 املكس١َ:
ثٓا٤ زضاغيت يف أؾهاضِٖ َٚٛاقؿِٗ َٔ ايكهاٜا اييت عاقطٖٚا,أان٘, ٚ عٔ ايؿعطا٤ ٚ غطأقطأت ايهجري عٔ ايؿعط ٚ 

ططٚسيت يًسنتٛضاٙ, ثِ يًبشٛخ إٚ ,املطاسٌ املدتًؿ١, ٚمماضغيت مل١ٓٗ ايتسضٜؼ, ٚنتابيت يطغاي١ املادػتري
ْػا١ْٝ, َجٌ ايؿاعط ايعطبٞ ايعطاقٞ ٱاَػتُطاّ, بؿهطٙ َٚباز٥٘ ض ؾاعطاّ ايتعّ ايتعاَاّ دسٜاّ ٚزقٝكاّ ٚٚايسضاغات,يهين مل أ

 .اىل ّٜٛ ٚؾات٘ ,ؾاباّ ٚ ضد٬ّ ٚ ن٬ّٗ ,ناظِ ايػُاٟٚ

تطى ايعَٔ  سٛضزغتإ ايعطام, يف ْٗا١ٜ  ايكطٕ ايعؿطٜٔ,ٚققِٝ ي٘ يف ايػًُٝا١ْٝ/ نأثٓا٤ اذتؿٌ ايصٟ أتعطؾت عًٝ٘ 
٠ٚ٬ املٓطل تعإ ٚ سيهٔ اٱبتػا١َ ٚ اهلس٤ٚ ٚ اٱ ْتكاب قاَت٘, ٚؾهٌ َؿٝت٘,آثاضاّ ع٢ً تكاغِٝ ٚدٗ٘, ٚؾعط ضأغ٘, ٚا

 بساّ.ٚايه٬ّ, مل تؿاضق٘ أ
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ايٓاض..ٚضز٠ اذتًِ,  ع٢ً زٜٛاْ٘: نٛضزغتإ ٚضز٠ؿعط١ٜ اييت تتهُٔ زٚاٜٚٓ٘, ٚعُاٍ اي٭ع٢ً ) ا ايباسح كٍٛبعس س 
ؿت٘ امل٪ثط٠ ٚامل١ُٗ يف َٓكب٘, ٚٚظْٝػإ ايصٟ خت٢ً عٔ ٱيف نتاب١ عح, عٔ ٖصا ايؿاعط ا ٜطاٚزٙ ٌَ٭ظٌ اقطا٤تُٗا, ٚ

ْػاْٞ, يف ايسؾاع عٔ املعًَٛني ٱٚبني ايتدًٞ عٔ َباز٥٘ ٚؾهطٙ ا ,اجملتُع, ٚعٔ نٌ اَتٝاظاتٗا, عٓسَا خري بٝٓٗاايسٚي١ ٚ
٬َّ , سااملٓايف ٚ ب٬ز ايػطب١, ٖٚٛ يف ضٜعإ ؾباب٘ عتكاٍ ٚايٓؿٞ, ؾرتى ب٬زٙ, يٝعٝـ يفاٱؾتعطض يًػذٔ ٚ ٚاملهطٗسٜٔ,

.. احملت١ً ٚاملػتكب١ ٚطإ٭ا, ٜٚٓتكط يهٌ ايبًسإ , يف ؾت٢املهطٗسٜٔ قًُ٘ ٚؾهطٙ ٚؾعطٙ, يٝػين بهٌ أمل ٚأْني, دتُٝع
كٝس٠ , ؾه٬ عٔ زٜٛاْ٘ )نٛضزغتإ ٚضز٠ ايٓاض...ٚضز٠ اذتًِ( قَط٠ أخط٣ عُاٍ ايؿعط١ٜ ي٘٭ا ٚسٌ ايٛقت املٛاتٞ, يكطا٠٤

 ٖصا ايبشت عٓ٘ .ؾككٝس٠, ٚبٝتاّ بٝتاّ, يهتاب١ 

 ْبص٠ شتتكط٠ عٔ سٝا٠ ايؿاعط يف ايٛطٔ ٚ املٓايف:

ّ(. غطعإ َا 1919ايؿطات دٓٛبٞ ايعطام, يف ايعاّ ),ع٢ً نؿاف ْٗطٚيس ناظِ ايػُاٟٚ يف َس١ٜٓ ايػُا٠ٚ ايٛاقع١
ٚمياضؽ ايػٝاغ١,  ٜٚػري يف زضٚبٗا ايؿا٥ه١ ايط١ًٜٛ, ؾٝٓتكٌ اىل بػساز, غُاضٖا ,ع٬ّ, يٝدٛض يفاٱدصبت٘ ايكشاؾ١ ٚ

ًٓعاّ يسعاب املعاضن١٭َٔ قبٌ ا ,بؿهٌ غطٟ أٜاّ اذتهِ املًهٞ نُٔ ارت٬ٜا اذتعب١ٝ, ٚادتُعٝات ارتؿ١ٝ اييت ناْت تساض
ّ(, ٚأزت ْؿاطات٘ تًو اىل اغكاط ادتٓػ١ٝ ايعطاق١ٝ عٓ٘, يف ايعاّ 1958املًهٞ يف ايعطام, قبٌ ايتػٝري يف ايعاّ )

ّ( 1958\متٛظ\14) ٖٓػاضٜا( يعس٠ غٓٛات, ٚبعس ظٚاٍ اذتهِ املًهٞ يف -يٝعٝـ يف املٓؿ٢)بٛزابػت ,1ّ(, ؾٝػازض ايعطام1954)
طٜس٠ باغِ ) قسض ديتًؿعٜٕٛ, يًذُٗٛض١ٜ ايعطاق١ٝ, ٚأشاع١ ٚاايعطاق١ٝ, ٚعني َسٜطاّ عاَاّ يٲ عٝست ايٝ٘ ادتٓػ١أ

ؿ٘ َع ايكه١ٝ ايهٛضز١ٜ يتعاط "ا, ٚيكاسبٗا ايػذٔ.. قٗغ٬بإقسض ا٭َط  يبهع غٓٛات,ثِ اغتُطت يف ايكسٚض ,ْػا١ْٝ(اٱ
غِ ض٥ٝؼ ٚظضا٤ اذته١َٛ ايعطاق١ٝ ع٢ً عبسايهطِٜ قا ٙطزيّ"1961ْس٫ع اذتطن١ ايتشطض١ٜ ايهٛضز١ٜ يف ايعاّيف بسا١ٜ إ

إشٕ  ط٤ٟ ٚايؿذاع, يف دطٜست٘ اٱْػا١ْٝ, مباْؿٝت٘ ايؿٗري:بكٛي٘ ادت, بطاٍ ٜكٓعٕٛ ايتاضٜذآْصاى,سُٝٓا قاٍ: ا٭
ط٬م غطاس٘ َٔ إ(, 1963ّٚ \ؾباط \8ّ(, بعس اْك٬ب )1964يف ايعاّ ), ؾأدرب ع٢ً َػازض٠ ايعطام, 2ؾًٝػكط ايتاضٜذ"

 سني غازضٖا اىل سهٔ ,ّ(1973, يٝعٝـ ؾٝٗا َٓؿٝا يًُط٠ ايجا١ْٝ, ست٢ ايعاّ )١ٝملاْٝا ايسميكطاطاىل أ ,ايػذٔ َتٛدٗاّ
ْصاى يف ايعطام, ٚبني بني ايبعجٝني أقشاب ايػًط١ آ ,١ ايٛط١ٝٓ ايتكس١َٝ (ادتبٗع٬ٕ )إثط ايٛطٔ )ايعطام( ع٢ً أ

ىل ايكني, يف ايعامل إنُا تؿتٗٞ ايػؿٔ, ؾػازض ايعطام  ,َٛض مل جتطيهٔ ا٭ ,3ايؿٝٛعٝني املعاضنني يتًو ايػًط١
ست٢ ايعاّ  ,ٜا( يٝػتكط ؾٝٗاغٛض–ىل )زَؿل إاّ(, ٚبعسٖا 1982ف ؾٝٗا ست٢ ايعاّ )يبٓإ(, ٚعا -اىل )بريٚت ّ(,ث1977ِ)

يف  (,ٚزؾٔ دجُاْ٘بٓ٘ )ْكري( يف )بهنيتٝاٍ إّ(. ٚبعس اغ1993ّ(, ثِ اْتكٌ اىل )قربم(, َٚهح ؾٝٗا ست٢ ايعاّ )1984)
ّ(, سٝح تٛؾٝت ظٚدت٘, ؾرتى غٛضٜا ٚ شنطٜات٘ ؾٝٗا, اىل )ايػٜٛس( 1996,ٚظٌ ؾٝٗا ست٢ ايعاّ )ع اىل زَؿلزَؿل, ضد

ش٣, ا٭ايصٟ طاملا حتٌُ ايعًِ ٚ ٬َّ  يف ّٜٛ ارت٬م, ٚايعٛز٠ اىل ايٛطٔ ا٭ّ, أايعاق١ُػتكط يف اغتٛنٗٛمل٫د٦اّ غٝاغٝا, ٜٚ
 -, ؾعاز ناظِ ايػُاٟٚ اىل نٛضزغتإُ٘ يف دع٤ َٓ٘ ٚ يٝؼ نً٘, يكس حتكل سًيٝ٘, ٜعٛز إ َٔ ادٌ إٔ ٚ ايؿطام ٚ ايػطب١,

ف يف ايػًُٝا١ْٝ يػٓٛات َععظاّ َهطَاّ سطاّ, بني اًٖ٘ ٚ ضؾاق٘ ٚ ستبٝ٘, ٚ ٚعا بعس اٱْتؿان١,ّ(,1997, يف ايعاّ ) ايعطام 
,  حتاز ايهٛضزغتا١َْٝصنطات٘ يف قشٝؿ١ اٱ ...ٚنتب4زبا٥٘ ٚ قشؿ١ٝٝا٠ٚ بايػ١ َٔ ايؿعب ايهٛضزٟ, َٚجكؿٝ٘ ٚ أسعٞ عؿ

نٗٛمل( ٚسٝسا َع شنطٜات٘, ست٢ ٚاؾاٙ ثِ غازضٖا, يٝعٛز اىل َٓؿاٙ يف ايػٜٛس, يٝكهٞ َا بكٞ, َٔ عُطٙ يف عاقُتٗا )اغتٛ
ّ(,بعس مخػني عاَا َٔ ايػطب١, ٚايتٓكٌ ٚايرتساٍ, يف املٓايف, يف بًسإ املؿطم 2010/أشاض/15دٌ, يف ّٜٛ ا٫ثٓني )٭ا

 ,يٝسؾٔ يف َس١ٜٓ ايػًُٝا١ْٝ, َكرب٠ ايؿٗسا٤, بٓا٤ ع٢ً ٚقٝت٘...ٜعٛز دجُاْ٘, اىل نٛضزغتإ اييت أسبٗاٚاملػطب, ٚ
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 إمياْ٘ ٚإيتعاَ٘ بايؿهط اٱْػاْٞ ايصٟ آَٔ ب٘: -3
ُٖت يف قٓاع١ ْػاْٞ, َٚٓٗر عًُٞ َتذسز, ٚيٝػت نإٜسضٚيٛدٝا غٝاغ١ٝ, غاإإعتٓل ناظِ ايػُاٟٚ املاضنػ١ٝ نؿهط "

 .5ط"ايطػا٠ ٚ ادت٬زٜني
َ٪ٜساّ  -زٚٚاٜٚٓ٘ املتعسزٙ املٓطل, تطاٙ يف َٛقؿ٘ ٚمماضغات٘ اي١َٝٛٝ اييت اْعهػت, يف قكا٥سٙ ٚ َٚٔ ٖصا املبسأ ٚ     

غاْٞ ايكاؾ١ً( ع١ًَٛ ٚ ايؿكري٠, ؾؿٞ زٜٛاْ٘ ا٭ٍٚ )أايؿعٛب املهطٗس٠ ٚامل باّ, ٚبهٌ ق٠ٛ ٚاغتُطاض, عٔ إْتؿاناتَٚساؾعاّ قً
ايعاقؿ١ نٝـ ؟ٚأضأٜت ايعٚبع١ نٝـ تٓطًل))ٚقسّ ي٘ ايهاتب )ستُس ؾطاض٠( بكٛي٘:  ,ّ(1951اييت ْؿطٖا يف ايعاّ )

ٕ تطنب َٔ نٌ شيو نا٥ٓا سٝاّ...ٚدست عٌ؟ إشا ضأٜت نٌ ٖصا ... ٚساٚيت أٚايػاب١ نٝـ تؿتايربنإ نٝـ ٜتٓؿؼ؟ أأٚ تٓسؾع؟
ٚىل )ٚضا٤ يف ايككٝس٠ ا٭. 6((بٝاتٗاٜٚصٜب سٝات٘ يف سسا٥ٗا ٚأ ,غاْٞ ايكاؾ١ً(ٖصا ايؿاعط ايصٟ ٜػهب ضٚس٘ يف )أ َاَوأ

 :7ادتساض( ٜكٍٛ
عبٝس ٚ أٚساٍ                                                                                                                    ضض زٜسإ ٭ٖٓا ضتٔ ٖٓا يف ا 

ٚيهٔ                                   ُٖر, غٛغا٤, ٫ساٍ ٫ٚ َاٍ                                                                                                    
 ظيع ٖٓا ضتٔ ع٢ً ا٭ٖٛاٍٷ 

 ؾ٬سٕٛ, عُاٍ , نٛارضعاع َٔ بني ا٭
 !!زتاز َاقايٛا َٚادايٛاٛ ٚاضثٛ ا٭ِٖٚٵ ُٖ

 , ٚظيعاٍ عاقريٷ, ٚبطنإٖٓا ضتٔ أ
ٗا ْعط٠ اغتٗذإ ٚحتكري ٓعط ايٝ, َٔ قبٌ ايطبك١ ايطأمساي١ٝ اييت تري٠ املهطٗس٠ عٓس ايؿعٛبٜٚكـ ساٍ ايطبكات ايؿك

نٛار, ٫َاٍ  سٍٛ هلِ ٫ٚ ق٠ٛ, ٜعٝؿٕٛ يف ا٭ٚساٍ ٚا٭ش٫ٍ : زٜسإ, ضعاع, ؾ٬سٕٛ, عُاٍ, عبٝس, ُٖر, غٛغا٤, ٫ٚإ
املع١ًَٛ, ٜطز عًِٝٗ, بهٌ ثك١  ْػإ امل٪َٔ باْتكاض ايؿعٛب املهطٗس٠, ٚايطبكاتإ٫ إٔ ايؿاعطاٱيسِٜٗ, ٫ٚ نطاَ٘ هلِ,

ًبٕٛ املعازي١ يكاذتِٗ, ؾِٗ  ٖ٪٤٫ ع٢ً ايٛاقع امل٪مل ٖصا , ٜٚك سُٝٓا تأتٞ غاع١ اذتػِ, غٝٓتؿض : ميإ ٚق٠ٛٚإ
ططات ْس٣, ٚبعح ٚايع٫ظٍ املسَط٠ ..  يف ٚد٘ ايطػا٠ املػتػًني, ٚظخات َطط, ٚق,عاقري ادتاضؾ١, ٚايربانني احملطق١ نا٭

تػري, ضغِ نٌ ارتػا٥ط,  ايكاؾ١ً) قاؾ١ً ايؿكطا٤ ايتعػا٤(ػ١. , ٚايٓؿٛؽ املٓٗه١ ايبا٥دػاز ايصاب١ًضٚح ,ْٚؿ٠ٛ يف ا٭
 ؾطاز, ٚنٝاع املتاع, ١ُٖٓٝٚ ايٝأؽ يف ايكًٛب, إش خيتتِ قكٝست٘ بكٛي٘ : ٚغكٛط ا٭

 ْكاٍ                                      أ "ايكُهٴب ايػٛزا٤"ٖٓا ضتٔ ٚضا٤ 

 أبطاٍ  ((ضدٛس١ اذتُطا٤ا٭))ٖٓا ضتٔ ع٢ً  

 آَاٍ                                                        ((ظًُات ايٝأؽ))ضتٔ ٖٓا يف ٖٓا 

 ٖٓا ضتٔ ٚئ ًٜٟٛ عٓإ ايطنب قٛٸاٍ 

ط املطؾٛع١ يف ٫ٚ ايػٝا ,قؿام ايػذٕٛ املع١ًُ, ٫ٚ املؿاْل املٓكٛب١قشاب إضاز٠ ٚؾهط ٚإميإ, ٫ ٜطعبِٗ أؾِٗ أ
َٚٔ ايطداٍ ع٢ً املؿاْل َٔ ايكهبإ ايػٛز يًػذٕٛ ضَاساّ ٚغٗاَاّ ٚغهانني,  ٕٛش جيعًإٚدِٖٛٗ, حيسِٖٚ ا٭ٌَ بايٓكط,
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, ٜٚسعٛ ابايٓكط امل٪ظض, ٚيٝؼ يف اغتطاع١ املعتسٟ املػتبس سطف ايكاؾ١ً, عٔ َػاضٖ ,بطا٫ّ, َٚٔ زٜادري ايٝأؽ آَا٫ّأ
 : 8تُع َٔ ايعًِ ٚ ايؿػازاجملضض ٚ, ٚتطٗري ا٭ْتؿان٫١٘ يف قكٝست٘ )ايعاقؿ١( اىل ابأع٢ً قٛت

 ("ضسباايعامل ا٭"ؾ٥٬٘ غٓؿٝس ٚطٗطٟ غسْا َٔ أَػٗٳا ؾع٢ً     أ                             
ٚ ٚ دٓػ٘ أأْػاْٝت٘, ٚيٝؼ يعطق٘ أٚ زٜٓ٘ ْػإ ٱػاٚا٠ ٚايعسٍ ٚاسرتاّ اٱٜتػع ادتُٝع, ٜػٛزٙ امل , ٚبٓا٤ عامل

 َصٖب٘.
غتعُاض١ٜ, مل تبل ٚمل تصض ؾ٦ٝاّ ع٢ً طبٝعت٘: اغِ قٛض٠ إْػا١ْٝ َ٪مل١, يهش١ٝ سطب ست٘ )نٛضٜا اذتُطا٤(, ٜطيف قكٝ

 :9, ٚتطنت بكاٜاٙ ع٢ً دٓبات ايططٜلطؿٌ ضنٝع يكٝل بكسض أَ٘, أنًت٘ ْاض اذتطب
 ٖٓاى ع٢ً دٓبات ايططٜل 

 بكاٜا ٖؿِٝ ضنٝع يكٝل 
 بكسض تهطّ ؾٝ٘ ايًٗٝب 

 ظ٬ٍ سبٝب ٜهِ اذتبٝب 
 ارتهببتػُٸط ؾٛم ايرتاب 

ادتٓػٞ نطٗاز ايعطقٞ ٚ ا٫يػ٬ّ(, بعامل خاٍ َٔ اذتطٚب ْٚػإ يف قكٝس٠ )أغ١ٝٓ اٚؾٛم نٌ ٖصا حيًِ ايؿاعط اٱ
 :10غتػ٬ٍ ايطبكٞ, يٝكٍٛا٫ٚ

 غٛزابػٞ تعًٛ ٜسا                   أٚ جيتٟٛ أبٝهٗا ا٭ؾ٬ ٜس يً
 ٥َٛسا  أنصٚب١ )ايعٹطٵمِ( ايصٟ زتسا            ؾكت َٔ ايٛسٌ هلا

غٛز, ٫عٓكط١ٜ ٫ٚ تطٗري عطقٞ ؾٝ٘, ٫غٝاز٠ يعطم ع٢ً عطم آخط يف امل ٫ ظًِ ٫ٚ بػٞ ؾٝ٘, ٜعٝـ ا٭بٝض يف نٓـ ا٭ع
 ظً٘. 

ايؿعضا٤ ٚايٓعط٠ "٢ أٜسٟ ايبٝض ٚيف قكٝست٘ ) ايعصتٞ(, حيتر ع٢ً املعا١ًَ ايكاغ١ٝ اييت ٜتعطض هلا ايعْٛز ايػٛز, عً
 :11ايِٝٗ, سٝح ٜكٍٛ ع٢ً يػإ ايعصتٞ٘ اييت تٛد("ك١ اذتُك٢ٚايبك

 ضٜس ايّٝٛ إٔ أسٝا ب٬قٝس ٫ْٚهطٚيهين أ
 ٖٚبين نٓت ظصتٝاّ ؾًٞ ؾأْٞ ٚيٞ قسضٟ

ايؿعط تعبري عٔ ْؿػ١ٝ ايؿاعط ))دٛضز سٓا بكٛي٘:  ايسنتٛضٚيف ًَشُت٘ ايؿعط١ٜ ) اذتطب ٚايػ٬ّ(, اييت قسّ هلا 
, 12((١ٜ ٜطَٞ ايٝٗا, ٖٚٞ غعاز٠ ا٫ْػا١ْٝ ٚخ٬قٗا ٚتجكٝؿٗا ٚتٛدٝٗٗا...َٚؿاعطٙ, ٜػتُسٖا َٔ ٚاقع اذتٝا٠...يبًٛؽ غا

ؾ٤٬ احملرتق١, ٚايسَاض ٚ ارتطاب, ا٭ْطاٙ ٜطغِ يٛس١ تعبريٜ٘ ١٦ًَٝ, بكٛض ستع١ْ َ٪مل١, تٓبعح َٓٗا ضا٥ش١ ايسّ ٚايسخإ ٚ
ايتكسٟ عٓس ايؿعٛب املػًٛب١ ايكُٛز ٚٚتبعح يف قًٛب ايبؿط ضٚح ايهطا١ٖٝ ٚاذتكس, ع٢ً َؿعًٞ اذتطٚب ٚ زعاتٗا, ٚضٚح 

 13َطٖا, ؾٗٛ ٜكٍٛ:ع٢ً أ
 َاظاٍ ٜعًل باذتطاب 

 ْػٝابٵزّ ٜػٌٝٴ, ٚيٝؼ ٜٓهبٴ, بآ
 قطدابٵٜعٌ ٜٗسضٴ, ثِ ٜٗسضٴ, بآ   

 ٚتعٌ أَٛاز ٴ تػٌٝٴ, ٚيٝؼ تٓهبٵ
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 َٔ زَٛع,َٔ زَا٤, َٔ هلٝبٵ
 ٚ ايكًٛبٵشابت بٗا َعم ادتؿٕٛ أ    

َاض, يف املسٕ ٚ ايكط٣, ٚقطار يػاسات املعاضى, ٚاملٛت٢ ٚادتطس٢, ٚارتطاب ٚايسٚ بعس تكٜٛط ٚاقعٞ زقٝل 
 سطثتٗا ايكٓابٌ قاضع١ ايططقات اييت, ٚع٢ً ْكاض ادتسضإ املٗس١َا٭َٗات ايجهاىل, ٚآختٓام ا٭طؿاٍ ايطنع, حتت أ

ثسا٤ ا٭َٗات, يتُتعز بسّ ايطنع أطؿأت بسّ ايؿباب, َٚعقت ْٚآ ,طؿاٍ, اىل قطار غاضتسايت بػُات ا٭املٓؿذط٠ اييت أ
ٗسأ ايربنإ, اِْٗ... ٚبعس إٔ تٗسأ ايعاقؿ١, ٜٚسهاّ ايؿٝٛر ٚايعذا٥ع, ٚثطَت ذتّٛ أسؿازِٖ يف أطؿاٍ, ٚغشكت ععَٔ ا٭

 14ٚتػٝض ايطٛؾإ, ٚتعٛز اذتؿٛز اىل زٜاضٖا,ٜعربعٔ ٖصا املؿٗس بٗصٙ ايكٛض٠:
 ٚبهٌ زضب قًب ٚاهل١ تٛيٍٛ ٌٖ ٜعٛز؟ 

 ز؟ أر ٚ ظٚز, أٚسبٝب, ٚاذتؿٛزأ٫ٚ ٜعٛ
 جتط غٝكإ اهلعاٍ َٔ ايكتاٍ 

 ٚ ايعٕٝٛ املطَهات َٔ ايه٬ٍ أ
 ٚتعٌ َا بني اذتؿٛز

 ٚهل٢ تػُػِ ٌٖ ٜعٛز؟
 ٜٚعزتطايكٛت ايبعٝس

 َٔ ايؿٓا٤ عرب ايٛدٛز...
 ٫ ئ ٜعٛز,ٚئ ٜعٛز...

 :15بايعاطني عٔ ايعٌُ ,ذتسا٥لَكاعس اٚبعس إٔ تهع اذتطب أٚظاضٖا, تعزسِ أضقؿ١ ايؿٛاضع ٚايػاسات ٚ
 ِٖ ٖ٪٤٫ ايعاطًٕٛ ع٢ً ايطقٝـ 
 ايعاسؿٕٛ ايباسجٕٛ عٔ ايطغٝـ 
يك٢ بِٗ غؿانٛ ايسَا٤, ٚقطاع ايططم َٔ ايًكٛم, َٔ ايكطاق١ٓ ايص٥اب, د٬زٟ ايؿعٛب ايؿاضبني زَا٤ٖا,املؿعًني يع٢ أ

يٝ٘, اذتطٚب َاناْٛ ٜبػٕٛ, ٜٚٗسؾٕٛ إُٓا سكل جتاض ٖ٪٤٫ ايصٜٔ حتٛيٛا اىل ٚقٛز يسمي١َٛ َانٓ٘ اذتطب, ٚسٝ -اذتطٚب 
اغتػٓٛا عٔ خسَات ايصٜٔ ظًٛاع٢ً قٝس اذتٝا٠. إشٕ َاشا ٜؿعٌ ٖ٪٤٫, َٚاشا تؿعٌ ايؿعٛب املػًٛب١ ع٢ً أَطٖا, نس د٬زٟ 

 :16ٗا؟  ٜكٍٛ ايػُاَٟٚا٥ايؿعٛب َٚكاقٞ ز
 ٚقس تعاْكت ايؿعٛب  

 ٟ زضب ٜػًهٕٛ؟ؾأ
 ٚقس تؿابهت ا٭نـ

 ٜكطعٕٛ؟ ؾأٟ نـ
            --------------------    

 ىل غسٖا امل٠ٛٓ باحملب١ ٚ ايػ٬ّ                                                                 ععّ إ
 ٚقس تعاْكت ايؿعٛب ٚ َعقت سذب ايع٬ّ

غٓٝا٤, طا٤ ٚا٭٤ بني ايبٝض ٚايػٛز, بني ايؿكخاٚ ايعسٍ ٚ املػاٚا٠, ٚيترتغذ اٱ ,ؾآيتتشس ايؿعٛب ايتٛاق١, يًشط١ٜ ٚايػ٬ّ
٫ تعٛز ْريإ  اذتطٚب, ؾتأنٌ ا٫خهط ٚ َٔ أدٌ أ ,احملهّٛ املايو ٚ ايؿ٬ح, بني اذتانِ ٚايعُاٍ , بنيبني قاسب ايعٌُ ٚ
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ٚ ايؿُاٍ ٚ  يف ايؿطم ٚ ايػطب ,, ٚبعس عطض ايػُاٟٚ يًٛسات اذتطب, ٚقٛضٖا امل٪مل١ املؿذع17١ايٝابؼ, َٔ ْتاز نسٸ ايؿعٛب
ٗا ٚسطٜتٗا, ٚ ايٛقٍٛ اىل حتكٝل ادتٓٛب, ٜعٛز اىل إمياْ٘ املطًل بك٠ٛ ايؿعٛب, ٚإضازتٗا اييت ٫ تًني, يف غعٝٗا يٌٓٝ سك

 :18ٖساؾٗا املؿطٚع١, ؾٝكٍٛأ

 ... ٚغساّ غٝٓتؿض ايعبٝسٵ 
 ٌٜٚٗٸ يًؿذط ادتسٜس 
 املعاقٌ...ٚاذتسٜسغٓاّ تسى ب٘ ايػذٕٛ أٚ 
 بٝسٜصٚب يف ايًٗب امل 
 000 000 000 
 دٓش١ ايػ٬ّ ٚتطف أ 
 ٚتػٛض أؾباح ايع٬ّ 

 غتبساز: ا٫اتٗا, َٔ عٛز٠ اذتطب ٚايعبٛز١ٜ ٚاٱغتػ٬ٍ ٚيهٓ٘ مل ٜٓؼ, يف خامت١ املًش١ُ ٖصٙ, إٔ حيصض ايؿعٛب ٚمح

 شا اْسيع ايهطاّ ضتٔ ايطَاز غساّ, إ 
 ضتٔ ايؿٓا٤, أٚايسَا٤,أٚ ايطَِٝ, أٚ ايععاّ 
 ساّ تٓاؾس بايتشطض ٚايػ٬ّ َا مل تؿسٸ ٜ 

ٕ أايؿعط ؾٔ, َٚجٌ غا٥ط ايؿٕٓٛ, جيب ا))بساّ( ايصٟ قسّ ي٘ ايسنتٛض دٛضز سٓا بكٛي٘: ٚيف زٜٛاْ٘ )إىل ا٭َاّ ..أ
ْ٘, ٚايتعبري عٔ آَاهلِ, ٚحتكٝل ٚنع ايػُاٟٚ ؾعطٙ يف خس١َ ايٓاؽ, ٚإْاض٠ ايططٜل ايصٟ ٜػًهٛ -((ٜهٕٛ يف خس١َ اذتٝا٠

غتػ٬ّ يًٛاقع املطايصٟ ناْٛا ٜعٝؿٕٛ ؾٝ٘. ؾؿٞ قكٝس٠ ) ب٬زٟ( ٜكٍٛ ناظِ ا٫ِٗ, َٔ ايّٓٛ ٚاظٜك١ً ٱأس٬َِٗ, ٚٚغٝ
 :19ايػُاٟٚ

  ٚيهٓٗا ٥ٌَٛ ايكاعسٜٔ  
 غتطًع ضغِ ايسٜادٞ ايػسا         

ؽ ؾذط َٔ بعٚ ؾٗٛ ٜكٛض ايٛنع املأغاٟٚ ايصٟ ٜعٝـ, يف ظً٘, أبٓا٤ بًسٙ, يف مخػٝٓات ايكطٕ ايعؿطٜٔ, يهٓ٘ مل ٜٝأؽ
 د٬ّ. أّ آاذتط١ٜ, عاد٬ّ 

ٚيف قكٝس٠ )زٜإ بٝإ ؾٛ(, َعطن١ ايكًع١ ايعػهط١ٜ ايؿطْػ١ٝ, يف قًب ؾٝتٓاّ, ٚاييت اغتطاع ايجٛاض َٔ اغكاطٗا, جتس 
 :20ش ٜكٍٛملػاؾ١, بٝٓ٘ ٚبني ايؿٝتٓاَٝني, إايػُاٟٚ ٜتهأَ َع ايؿعب ايؿٝتٓاَٞ, ضغِ بعس ا

 ؾل ب٘ ضسباإٕ نام ا٭ 
 غٛاض ي٘ زضباؾل ا٭ 

بٓا٤ َع ايؿكطا٤ ٚايعُاٍ ايهازسني َٔ أ, ٜٚكـ َع٘ نس ايعسٚ احملتٌ ٭ضن٘, نُا ٜكـ ايعطاقٞ ايؿعب ٜٚٓاقط
 : 21ؾعب٘, يف ايٛغط ٚدٓٛب ايعطام, يف قكٝس٠ )املٛت ٚ ارتبع(

 ايسضب...ٚايعطبات ٚايطنب ايؿطٜسٴ... 
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 , ٜٗٛٸّ َٔ بعٝس...22((زساّ))ٚظٌ  
 ايك٬ع... ٚخيتؿٞ خًـ ايك٬عٚخيتؿٞ خًـ  
 ٚتسٚض بٞ زٚا١َ  غٛزا٤, ٚايسّ ... ٚايكسٜس 
 ْٚٛاح ثه٢ً ...ٚ اذتسٜس 

 
س٬َ٘ ١ْ ايطػا٠, سُٝٓا ٜػتصنط أٜاَ٘ ٚأٜٚطغِ بكًُ٘, يف قكٝس٠ )ايػاضٟ( ايكٛضاييت ٜرتا٣٤, يًػذني يف ظْعا

ا٭قؿام اييت حتتذع ٚضا٤ٖا تًو ايكًٛب, ١ٜ, ٚٝل ع٢ً قًٌٝ ا٭بٛاب اذتسٜسٚآَاي٘,ٖٚٛ خاضز دسضإ ايػذٔ, ثِ ٜؿ
 :23ٚايعٕٝٛ يف ايع١ًُ ايساد١ٝ

 نعا١ٜٚ يف سٓاٜا ايػذٕٛ  
 تبًس ؾٝٗا ايػٕٓٛ  
 ٚتًو ايكًٛب ٚتًو ايعٕٝٛ 
 تهسؽ يف ايعًُ٘ ايساد١ٝ 

                  * * * * 
 ٚيف ن٠ٛ يف ادتساض
 غٝسؾل  ْٛض ٚ ْاض

 ٜٚؿطم ؾذط دسٜس
ٕ ايػس امل٤ًٞ بايٓٛض, ٫بس آت, َٚكسضٙ عصابات ايػذٕٛ ٚايتعصٜب, ٚاٯٖات املٓطًك١ َٔ مياْاّ َطًكاّ أإ إشٕ ايؿاعط ٜ٪َٔ

 :24قسٚض املعصبني ؾٝٗا

 ٜٚؿكح عٔ زتت٢ً غطٙٸ غسا ٜؿٗل ايًٌٝ عٔ ؾذطٙ  

عٚؽ ايؿذط املبسز ٕ سًِ ايؿكطا٤ ٚايهازسني, بٌ ايؿعٛب املهطٗس٠, ببملػًٍٛ املهطب(, ٜكٍٛ ٜٚ٪نس ع٢ً أٚيف قكٝس٠ ) ا
 :25يًع٬ّ, غٝتشكل ٫ستاي١

 سًِ ايؿعٛب, ٚإٔ ٜٓساح عٔ غبـ  
 يًؿذط, جيًٛ غٓاٙ ايطا٥ط ايػطز

متل  ٛب اييتايسؾاع عٔ ايؿععت١ُٝ  مياَْ٘ٔ إٗا, بٝاتأ قٛض اغتًِٗ (,"ايطقايف"َطث١ٝمساٖا )ٚيف قكٝست٘ اييت        
 :26سح ايؿكطا٤ ٚ املػاننييه ,عٛاِْٗ املػتػًني, َٔ قبٌ اذتهاّ ٚأزَا٩ٙ

 ععُ٘ ادتًس ؾٛم أ متل ٜٚط٣ٛ ٕ زَا٤ٙ َٚاُِٖٗ ؾعب بأ 
 ضض مل ٜٛيسٚا بعسٴٕ يف ا٭دٝاعاّ نأ ٕ ٖٓا نٛخاّ ًِٜ سكريٙ ٚأ 

غتكطاب ٚاملعٖك١ يٮضٚاح ايرب١٦ٜ, بؿعٌ اٱ ١ًٖٝ املسَط٠,طب ا٭( اييت قٛض ؾٝٗا آثاض اذت1954ٚيف قكٝست٘ )بريٚت
ٕ اذتٌ يتًو املأغا٠ ٜهُٔ يف ْبص ايؿهط ايطا٥ؿٞ, ت ايصٟ ٫ ٜ٪َٔ ب٘ ايؿاعط, ٚضأ٣ أؿٞ, ٚايعٓكطٟ املكٝايسٜين, ٚايطا٥
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 ,أٚايسٜٔ ,بٓا٤ ايبؿط, َٔ سٝح ادتٓؼ, أٚايًٕٛأْػاْٞ ايصٟ ٫ ميٝع بني ٱٚايتُػو بايؿهط ا ,ٚاملصٖيب, ٚايعٓكطٟ
 :27خطٜٔيْٰتادِٗ ٚخسَتِٗ إ٫ مبكساض نسسِٗ ٚإ ,ٚاملصٖب

 ٜاّ ٫ ٜتجًِ ٭سكٔ ع٢ً ا ايهازسٕٛ)َطاضم(ٚ)َٓادٌ(  
       ***                 ***                 *** 

 خهطا٤ تكطٓع اذتٝا٠ ٚ تِٖٛ   ٫ ز١َٓ ي٫ٛ ِٖ َانٓت إ
, ٜٚكسّ "زعط٠ٚ بٔ ايٛض"ٚسني ٜتُعٔ ايباسح يف زٜٛاْ٘ )ؾكٍٛ ايطٜح...ٚضسٌٝ ايػطٜب(, ْطاٙ ٜبسأ زٜٛاْ٘ بككٝس٠: ٖذط٠.. 

 )عط٠ٚ(:ـ هلا ببٝت ي

 اقػِ دػُٞ يف دػّٛ نجري٠    ٚأسػٛ قطاح املا٤, ٚاملا٤ باضز     

غٓٝا٤, ٚسل ايؿكطا٤ ٭َٛاٍ اًٖٞ عط٠ٚ بٔ ايٛضز, يف َٛقؿ٘ َٔ أيٝ٪نس اْ٘ آَٔ ببعض َانإ ٜ٪َٔ ب٘ ايؿاعط ادتا 
ت٬ف َاي٘, يف إطعاّ أًٖ٘ ٚ أقسقا٥٘ ي٘, يطزع٘ عٔ إ, ٚايكعايٝو, ؾُٝا ناْٛا ميًهٕٛ, َٚانإ ٜتعطض ي٘ َٔ يّٛ ظٚدت٘

 :28ايؿكطا٤, ٚايػعٞ يًشكٍٛ ع٢ً َا ميًه٘ ا٭غٓٝا٤ ٚ اعطا٥٘ هلِ, إش ٜكٍٛ

 ٚأْت اَط٩ عايف إْا٥و ٚاسس   إ٢ْ اَط٩ عايف إْا٥ٞ ؾطن١  
 بٛدٗٞ ؾشٛب اذتل ٚاذتل داٖس أتٗعأ َين إٔ مسعت ٚإٔ تط٣ 
 باضزٚاملا٤  ػٛ قطاح املا٤ ٚأس أقػِ دػُٞ يف دػّٛ نجري٠  

ٜهاّ غاض يف ْؿؼ ايسضب, ٚعاْت ظٚدت٘, ضؾٝكت٘ يف ضس١ً ايػطب١ ايط١ًٜٛ, ايعصابٳ ٚايؿطام ٚارتٛف ٚادتٛع, ٚمل ٜجٓ٘ ٖٛ أ
ْػا١ْٝ اييت املباز٨ اٱ يٝ٘, إ٫ ا٫قطاضع٢ً ايػريع٢ً ٚؾلٚتتشًُ٘, ٚمل ٜعزٙ يَٛٗا, ٚيّٛ أقطب ايٓاؽ إ َاناْت تعاْٝ٘

 :29اآَٔ بٗ
ًِهُو ا٭ؾسام..ٜا   "عط٠ُٚ"ٚقس تٳع
 ٚيهٓو ٫ تبدٌٴ ٜا )ابٔ ايٛضز(. 

        *     * 
 نٌٸ َاٜعط٢ يهٓو تعطٞ.. 
 ٫ٚ تأخص ..َا ٜ٪خص 

ْا١ْٝ ٚسب ختط٘ يٓؿػ٘, َتدًٝاّ عٔ ا٭ايصٟ آْػا١ْٝ, ٜٚػتُطع٢ً ايكطاط زٜسٕ ايؿاعط, إش ٜتشس٣ أعسا٤ اٱ ٖصا ٖٛ
 :30غتجٓا٤, تػٛز َٜٛاّبني ايٓاؽ, ٚيف اجملتُعات, ب٬ آ ايٝ٘ :  اذتط١ٜ ٚايعسٍ ٚاملػاٚا٠,ايصات, يعٌٸ ايصٟ ٜػع٢ 

 ضض٭ئ تػػٌ قٝح ا
 ٜا)عط٠ٚ(..َامل ٜٗسض ايطٛؾإ

, ٚقاّٚ نجرياّ, ْتعط ط٫٬ٜٛ ستاي١ آت . ؾٗٛ إٕ آٚكتًع دصٚض ايعًِ ٚايكٗط ٚايعبٛز١ٜ ٚايبػٞ, ايطٛؾإ,سُٝٓا ٜأتٞ ٜؾ
ح ٚمل ٜط", مل ٜٓشطف عٔ ْٗذ٘ َٚػاضٙ -غس َؿطم غعٝس ّٜٛ دسٜس, ٚ زاىل بًس َطاضاّ ٚتهطاضاّ, بآْتعاض ٬َْٝتكٌ َٔ بًس ٚآ

 :31خري(٭ٜكٍٛ يف قكٝست٘)ايطسٌٝ ا ؾٗا ٖٛ ... يعاقؿ٘ ضناب٘, ٚمل خيؿض دٓاسٝ٘
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 أْا إٕ خػطت ايعُط  
 خػط خطاٟأمل  
 عط بابا يًسخٍٛ اىل زَٞمل أ 
 ساقطت َٓتؿهاّ سكاضٟ 
ٜٚػريٚا ضازت٘, , نٞ ًٜٛٚا شضاع٘, أٚ ٜهػطٚا إ ٜٝأؽ, ٚمل ٜعط ؾطق١ ملٓا٥ٚٝ٘ٗٛ ثابت ارتط٢, ضابط ادتأف,مل ٜٗٔ, ٚملؾ

 :32ٜكٍٛ ممٞ,ؾهطٙ اٱْػاْٞ ا٭

 بني َٔ نٌ أٚ عٳجط  عطف ايسضب خطٛٙ 
 ْهػطثابت ارتطٛ َا آ ؾاَذٳ ايطأؽ َا آضت٢ٓ  

 دٓب ايؿعب ايعطاقٞ, ٖٚٛ حياقط ام, ٚتعطض يًػذٔ ؾٝ٘, تطاٙ ٜٓهِ اىلدرب ع٢ً تطى ٚطٓ٘ ايعطؾع٢ً ايطغِ َٔ اْ٘ أ
 :33ّ(, ؾٝكٍٛ يف قكٝست٘ )ٜاعطام(1991ْػاْٝاّ, ٜٚٗادِ بايػ٬ح ايؿتاى, َٔ قبٌ ايتشايـ ايسٚيٞ يف ايعاّ )آقتكازٜاّ ٚإ

 بعسٕٜٚا ايترت ا٭ 
 قطبٕٜٛاايترت ا٭ 
 ْٗاضيتكتًٛا ا٭طؿاٍ, ٚايٓدٌٝ, ٚا٭ 
 ؾعاض..ايتاضٜذ, ٚا٭غؿاض, ٚا٭يتشطقٛا 
 يتطؿ٦ٛا ايٓٗاض 
 يهٓهِ.. ئ تكتًٛا ايعطام 

ايٓاض, ٚدطٚا عًٝ٘ اذتطٚب ٚاي٬ٜٛت ٚاملآغٞ, يهٓ٘ ٚ ْعِ نإ نس سهاّ ايعطام املػتبسٜٔ ايصٜٔ سهُٛا ايؿعب, باذتسٜس
, سُٝٓا تعطنٛا يًككـ, ٚايكتٌ بٓا٤ ايؿعب ايعطاقٞٚا٭طؿاٍ ٚايٓػا٤ ٚايؿٝٛر... َٔ أٚقـ َع ادتٛع٢, ٚاملعصبني 

 :34ٚايتؿطٜس, ؾٗٛ ٜت٢ُٓ

 ْػإٵإٔ ٜكبح ٚد٘ اٱ 
 قطط٠ ثًر.. 
 زضإمل تكبػ٘..ا٭ 

 :35"ٕ دا٤ َٔ بعسٙ )عُطٚ( زبط..أٚ إ,ٚأإٕ ضاح )عاَط("ؾايؿعب ٖٛ ايباقٞ, ٫ٚ ِٜٗ ٖصا ايؿعب 

 ٖٛ ايؿعب.. دٌَّ ايؿعب, ٚايؿعب ٚسسٙ 
 طَي٘ ايٓٗٞ ؾُٝا ٜطتأٟ ٚي٘ ا٭ 
 :36ٚؾًػؿت٘: ٫ تكتٌ,٫ تػطم, ٫تعٕ ((نْٛؿٛؾٝٛؽ))اْ٘ ٜسعٛ اىل ايػ٬ّ ٚايػًِ ا٭ًٖٞ, يهٓ٘ حيتر ع٢ً  

 ((نْٛؿٛ ؾٝٛؽ))ٜٔ؟..غٝسضى..أَٔ  
 ْػإٳ..اذتًِٳ..اٱ 
 ْػإَٚاظاٍ اٱ 
 ؾسام ايص٥ب!َهػ١ ذتِ يف أ 
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ق٣ٛ ايؿعب ايعا١ًَ, ٚميًو ايؿعب ؾٛم ا٭ضض, يكاحل  إٔ ٜتػريايٛنع, ٜٚتػري ايٛاقع امل٪مل, َٚا -سػب ضأٜ٘ -شٕ ؾ٬بس إ
 :37ضازت٘إ

 ٜا ؾٝذ اذته١ُ ئ تبين.. 
 َامل تٗسّ 
 ئ تطؿ٧ ..َامل حتطم 

 غٝطًع ؾذط اذتط١ٜ ٚاملػاٚا٠: :38املكا٠١َٚ ٚايسَٛع ٚايسَا٤ ٚسعإ ٚاملعاْااٜ٘ ادتٛي١ ايطًٜٛ٘ امل٦ًٝ٘, با٭ٚيف ْٗ

  ؾطع١ ايػٛزا٤ؾػتشطم يف ا٭ؾل ا٭ 
 املتًؿع با٭نٛا٤"غٌٗٝٴ"ٜٚطٌ  

 :39ٱْكاف املعًَٛني,أُٜٓا ٚدسٚا ,مل ٜٓؼ ايػُاٟٚ دصٚضٙ,٫ٚ طبكت٘ ايهازس١,يصيو غع٢ سجٝجا

 نٓت ؾكريا دا٥عا ٚمل أظٍ

 عؿريتٞ,ايعطا٠ ٚادتٝاع 

 : 40َٚػاضبٗا يهٌ ادتٝاع ٚاملتعبني,يف َؿاضم ا٭ضض غ٢ٓ ٚمل ٜساؾع عٔ أًٖ٘ ٚعؿريت٘ ٚقَٛ٘ ؾكط,بٌ ,إْ٘ مل ٜؿسٚ

 عرب املٛا٧ْ.. يًػس ا٭بعس
 يًُذٗس ا٭بٝض ٚا٭غٛز
 يًذٛع,يًؿكا٤,ٚايػٗاز
 يًجا٥ط ايكتٌٝ يف بػساز

ٚ)يهَْٛٛات باضٜؼ(,يف ايْٝٛاْٝني,ٚايجٛاضايؿٝتٓاَٝني, غ٢ٓ يًعُاٍ يف ايكني ايصٜٔ بٓٛاايػٛضايععِٝ,ٚيجٛاض)غطاَٛؽ(
 :41يًهازسنيقكٝست٘)املعٍٛ(,ٚاييت بؿط ؾٝٗا بايػس املؿطم 

ٚيف قكٝست٘)غ٬َاّ... زَؿل(, ٜبؿط بايتعاٜـ ايػًُٞ يًؿعٛب, ٚبعكط املػاٚا٠ ايصٟ خيًٛ َٔ ايتُٝٝع ايعٓكطٟ 
 :42ٚايعطقٞ

 بععّ نؿاسٗا ثًِ, ٚخطم  تعاْكت ايؿعٛب ٚيٝؼ ًٜٟٛ  
 تٛانب٘, ٫ٚيٕٛ..ٚعطم  تػا٢َ ايعكط ٫ش٥ب ٚؾا٠  

  :43نإ ٜعٝـ ؾٝ٘ بني املٓايف ٚايبًسإ ٚمل ٜػتػًِ يًٛاقع امل٪مل ايصٟ ,مل ٜٝأؽ

 َٚع ايؿذط عٛزتٞ َٚآب٢ أْا يف غُط٠ ايسد٢ ضٚح ؾعيب 

ّ(, يف قكٝس٠ )غ٬َاّ ٜا عطام(, غ٢ٓ ملدتًـ َهْٛات٘, غ٢ٓ يعُاٍ 1972ٖصا ايؿعب ايصٟ غ٢ٓ ي٘ يف ايعاّ )
( يف ايػُا٠ٚ دٓٛب ايعطام نس احملتٌ.. )ناٚضباغٞ( ايصٜٔ اْتؿهٛا نس املػتػًني يف ؾطن١ ْؿط نطنٛى, ٚيجٛاض)ايطَٝج١

 44ُٜٓا نإ ...طٔ أادٌ خري ايٛطٔ ٚاملٛأٚنإ ٜأٌَ إٔ ٜتعاْل ايهازسٕٛ ايهٛضز ٚايعطب َط٠ أخط٣ َٔ 



 زت١ً داَع١ نطَٝإ                   Journal of Garmian University                             نطؤظاري زانكؤي طةرميا

526 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (June, 2017) 

 

 :45ات َؿطق١, ٚبتكسِٜٗ يًػعا٠ احملتًنيشؿامل٧ً بك خيِٗ اجملٝسيكسغ٢ٓ يًعطاقٝني مجٝعاّ, ٚشنطِٖ بتاض  

 ٫ْٚاٍ بأغو عات غعا   ؾُا نٓت تعطٞ ٜساّ نايصيٌٝ  
 ٜػطبًٗا نربٜا٤ ايؿسا  غطٛض٠أؾاْت ع٢ً ايسٖط  

,ٚضغِ قٛض٠ قامت١ يؿًػطني,ٚنٝؿ١ٝ غتعطض ساٍ ايٓاؽ يف)ايٛطٔ ايعطبٞ( يف قكٝست٘ )ايٛضز٠..ٚايعْر(نُا ا       
مل ٜػري ب٪ؽ ايؿكطا٤  ١,. ؾايٓؿط املػتدطز َٔ ا٭ضض ايعطب46ٝبطٜل ايؿعاضات ايك١َٝٛ ٚايسٜٔاملتادط٠ بكه١ٝ ؾعبٗا,حتت 

 :47غٓٝا٤ ٚايتذاض اىل املاٍ ٚادتاٙ,ٚمل ٜػري اذتاي١ اٱدتُاع١ٝ ضتٛ ا٭ؾهٌ ٭َٔ ايٓاؽ, ٫ٚ ْٳِٗٳ ا

 َاظاٍ ايعبس ايكٔ, َٚاظاٍ ايػًطإ ٚساؾ١ٝ ايػًطإ  
 "قٓإ٭ا"َاظايت بعس طكٛؽ  
 ْػإ ٜباع عؿ١ٓ متط,أٚسؿ١ٓ ًَح!َاظاٍ اٱ 
 دتطحَاظاٍ ادتطح..ٖصا ا 

 َاظايت قطخات ايعْر تصضٸ املًح ع٢ً ادتطح
 .48اذتط٠ ايهطمي١ ىل اذتٝا٠إْػإ يف ايٛطٔ ايعطبٞ, ٫غُٝا يف ؾًػطني, ٜٚتٛم ايؿكطا٤ َٔ ايٓاؽ تػتُط َأغا٠ اٱ

ٍٚ ؿط,إمنا ُٖ٘ ا٭تعاًَ٘ َع ايبأٚ َصٖب٘, يف  .أٚزٜٓ٘ ,أٚ دٓػ٘ .أٚ عطق٘ ,ْػإ ٜهٔ ناظِ ايػُاٟٚ ٜعبأ بًٕٛ اٱمل
ايؿٗٝس ايجا٥ط ))ٖساٖا اىل ضٚح ٚايػ٬ح( اييت أعٔ نٌ َا غبل. ؾؿٞ قكٝست٘ )ايجا٥ط.. ,ْػإ زتطزاٚا٭خري ٖٛ اٱ

 :49ٜكٍٛ ((ايػٛزاْٞ عبس ارتايل ستذٛب

 ضض دٝاع ٚعبٝس٭ٚيف ا نإ ٫ ٜػُض دؿٓٝ٘ 
                *            *       * 

 ْتكاضؾذط إ "نُبٛزٜا", يف"اي٬ٚٚؽ", ٚ"ايؿٝتٓاّ"نإ يف  
 )ايًس( ن٬ؾٓهٛف ْاضنإ يف يٌٝ ؾًػطني..ٚيف)غع٠(,ٚيف      

عٛب, يف ْتكطت اضاز٠ ايؿٚيف غع٠ ٚايًس,ٚيف ايػٛزإ, نُا آيف ٖصٙ ايبًسإ, يف ؾًػطني,  ,ْػإنإ بآْتعاض إْتكاض اٱ يكس
ًباسح, إٔ إشٕ,َٚٔ قطا٠٤ زٚاٜٚٓ٘ ٚأبٝاتٗا,ٜتهح يٖهصا .  50, ع٢ً ايٓاظ١ٜملاْٝاٚنُبٛزٜا ٚايكني ٚأ اي٬ٚٚؽايؿٝتٓاّ ٚ

ذتٝا٠ َٚتطًباتٗا, اىل ًَتعَا بؿهطٙ اٱْػاْٞ ا٭ممٞ ايصٟ آَٔ ب٘,َص أزضى نٓ٘ اايؿاعط ناظِ ايػُاٟٚ ظٌ ط١ًٝ سٝات٘ 
َتابع١ َٚٔ َػري٠ سٝات٘ ايط١ًٜٛ,ٜٚعٗطٖصادًٝاعرب٫ٚ يػطإ,أَٚاٍ,,دتاّٜٙٛ ممات٘, مل ٜهٌ,ٚمل ميٌ,ٚمل ٜػتػًِ,٫

 :51يصيو ٜكٍٛ زٚاٜٚٓ٘ ايؿعط١ٜ,

 أْا,٫ املؿاْل,٫ ايػذٕٛ, ٫ٚ ايكٝٛز, ٫ٚ ايعسّ
 تًٟٛ بإقطاضٟ ,ٚئ تعضٟ بٓكُيت ايٓكِ

 ٚأْا ٖٓا...أْا يف مجاح ايًذ١ ارتطغا٤ ؾِ
 أْا قدط٠ ايععّ ايعٓٝس, أْا ايع٫ظٍ ٚايكُِ

 ّٚأْا ٖٓا, أْا عرب ٖصا ايًٌٝ عاقؿ١ ٚز
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 ٕ احملت١ً ٚاملػتكب١:زؾاع٘ عٔ ا٭ٚطا

ٚزٜٛاْ٘ )نطزغتإ ٚضز٠ ايٓاض...ٚضز٠  ,يًؿاعط ناظِ ايػُاٟٚ ,ّ(1993-1950بعس قطا٠٤ ايباسح يٮعُاٍ ايؿعط١ٜ )
اييت أغتكبت, بأٜسٟ بإٔ مجٝع ا٭ٚطإ اييت أستًت,أٚ نإ ٜ٪َٔايؿاعطإٔ تٛقٌ اىل قٓاع١,َؿازٖا  اذتًِ(,ملطات عسٜس٠,

عٓ٘,ٚيهٞ ٜجبت َا شٖب ٖٞ ٚطٔ ي٘,٫ٚ َٓام َٔ ايسؾاع  –َؿاضم ا٭ضض َٚػاضبٗا  املػتعُطٜٔ ٚاملعتسٜٔ,يف
ملا غبل َٔ ايكٍٛ. ؾؿٞ قكٝست٘ )أدٓش١ ايػ٬ّ( اييت قاهلا يف  ,, ؾٝٗا بٝإ ٚتٛنٝحإيٝ٘,ٜػتؿٗسبأبٝات, َٔ ؾعطٙ

عٔ ططٜكُٗا ايهجري َٔ ا٭ٚطإ ستًت اني غتعُاضٜتني ايًت٫ّ( ا1939ّ 1914ٚ : ّ( صتسٙ, ٜٓسز باذتطبني ايعاملٝتني1950ايعاّ)
ٚايبًسإ:يف أٚضبا ٚآغٝا ٚأؾطٜكٝا ٚأَطٜها,ٚغؿهت ؾٝٗا أْٗاضا َٔ ايسَا٤,ٚزَطت امل٦ات َٔ املسٕ ٚايكط٣,ٚقػُت ا٭ٚطإ اىل 

 :52يٰخطٜٔ. ٜكٍٛ ايػُاٟٚ ٍ ا٭خط٣,ٚغًب ايكػِ اٯخط, َٚٓحز٬ٜٚت,ٚقػِ بعهٗا بني ايسٚ
 )ايؿاحتني( ختهبت بآغِ ايػعا٠         
 ملِ ايجط٣ مما أضٜل ٚغا٫         
 تٓاثط ا٭ؾ٤٬ يف سَٛاتٗا         
 ٚتٓٝذ َٔ سع ايط٩ٚؽ ت٫٬!          

ستٌ ايربٜطإْٝٛ اضٙ, ؾؿٞ ا٭ٚىل ست٬ٍ ٚٚظ٫بب٤٬ ا ,يف أتٕٛ ٖاتني اذتطبني ايعاملٝتني, أبتًٝت ب٬زٙ ايعطام
ا٭ٌٖ ٚايسٜاض,ٜأمتط بأٚاَط ا٭دٓيب احملتٌ, ٜٚساؾع عٔ َكاذت٘ . ٚيف ايجا١ْٝ اييت  ٚطٓ٘,ْٚكبٛا ؾٝ٘ سهُا غطٜبا عٔ

عاف ٖٛ أسساثٗا املأغا١ٜٚ,إش بات ٚطٓ٘ ادتطٜح ٖصا غاس١ يًٓعاٍ ٚاملعاضى ايطاس١ٓ, بني ايك٣ٛ اٱغتعُاض١ٜ, ي١ًُٓٝٗ 
٠ ٚطٓ٘, يف ظٌ ا٭ست٬ٍ ٚاذتهِ املًهٞ ارتانع ٚاٱغتػ٬ٍ ٚايٓؿٛش ا٭نجط يف ايعامل, ؾكٛض يف قكا٥س عسٜس٠ نجري٠ َأغا

 :53ٜكٍٛ ,ّ(1952يًُشتٌ. ؾؿٞ  قكٝست٘ )ب٬زٟ( اييت قاهلا يف ايعاّ)
 دطاح  تؿاغط  أؾساقٗا          ب٬زٟ .. دطاح, ٚيٌٝ ضٖٝب      
 يكس ٌَ ؾٝٗا ايػٗاز ادتؿٕٛ      ٚعاف زَاٖا ايرتاب ارتهٝب     

ملا عاْت٘ ب٬زٙ , يف تًو اذتكب١ ايع١َٝٓ, َٔ ايؿكط ٚادتٛع ٚاملطض ٚايػذٔ ٚايتعصٜب  ,َأغا١ٜٜٚٚػتُط يف ضغِ يٛس١         
,ٚباتت َأ٣ٚ يًبّٛ ٚايػطبإ ايػٛز,يهٓ٘ مل ٜٓؼ احملتهطيف ٚزٜاْٗا ٚايتؿطز, ؾٝكٍٛ:غطب ايٓذِ يف أؾكٗا, ٚأخطؽ ايكس٣

حتت ظٌ اٱست٬ٍ ٚاذتهِ  ,ا ضمس٘ ايػُاٟٚ, يب٬زٙايتصنري بأزتازٖا َٚانٝٗا.ٖصٙ ايكٛض ٚايًٛسات غٝض َٔ ؾٝض, مم
 :54املًهٞ ايبا٥س, إ٫ أْ٘ نإ ٜ٪َٔ بإْبجام ؾذط دسٜس, ٚغس َؿطم ؾٝٗا, َُٗا طاٍ ايعَٔ

 ٚيهٓٗا َٛعس ايكاعسٜٔ      غتطًع ضغِ ايسٜادٞ ايػسا          
                         ******************************************                            
 ٚيهٓٗا قدط٠ يًعٓاز          ٚقُت ميٛض بػط خطري         

  ******************************************* 
 ٚيهٓٗا ق١ُ ايهربٜا٤           تبسز ؾٛم شضاٖا ايعًِ         

ست٬ٍ ايربٜطاْٞ ٱ)ثٛض٠ ايعؿطٜٔ( أٜاّ ا ـا٭ٚىل ييكس غ٢ٓ ملسٜٓت٘ )ايػُا٠ٚ( دٓٛب ايعطام, سُٝٓا اْطًكت َٓٗا ايؿطاض٠  
 :55ا ضٚح ايكُٛز ٚايتكسٟ ٚاملكا١َٚيٝٓؿذ ؾٝٗ -إيٝٗا  غتػ٬ٍ ٚارتطابا٫ٜس اٱُٖاٍ ٚ يًعطام,ٚاَتساز

 ٚنٓت عْٝٛا ع٢ً ظ١ًُ ايًٌٝ, َٚض ايػٓا         
 ٚنٓت قٌٗٝ ارتٍٝٛ             
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 قًٌٝ ايػٝٛف, ٚنٓت ايًع٢          
 :56ٚضسٌٝ ايػطٜب(, يٝكٍٛ .. ٖا ايؿذٔ ٚاذتعٕ ٚا٭مل, يف قكٝست٘)ؾكٍٛ ايطٜحعٛز يٝػين يًعطام أغ١ٝٓ ًَ٪ٜٚ

 عؿطٕٚ عاَا .. ٚايعطام          
 زّ  .. ٚدٛع           

عَإ يهٔ ا٭ٌَ بآْتكاض ؾذط اذتط١ٜ ٚايػ٬ّ, ظٌ ٜطاٚز خٝاي٘, ؾٝٓؿس يًعطام ْؿٝس ايبكا٤ ٚايُٓا٤ ٚاملآثط,ع٢ً َط اي
 :57ٚايعكٛض,يف قكٝست٘ )ٜا عطام(, ؾٝكٍٛ

 غًُت ٜا عطام          
 ٜا أٍٚ اٯٜات ,ٚاذتكٝك١ ا٭ٚىل          
 ٚغط اهلل ٚايتهٜٛٔ ٚاملآثط ايعتام                   

 ٜططز ايع٬ّ ...ٗٞ, ٚغٝبعؽ ؾذط بٗٞ, إْ٘ ٜ٪َٔ بإٔ يٌٝ )ايترت ٚاملػٍٛ( ٚاٱغتبساز, َُٗا ٜػتػطم َٔ ظَٔ ,٫ ستاي١ غٝٓت

غبل ٚإٔ أؾاض ايباسح اىل إٔ ايؿاعط ناظِ ايػُاٟٚ أخص ع٢ً ْؿػ٘ عٗسا,بايسؾاع عٔ نٌ ا٭ٚطإ ٚايبًسإ, يف 
يبٓإ ٚؾعب٘ ايصٟ َعق٘  عٔ َؿاضم ا٭ضض َٚػاضبٗا, إغتٓازا اىل املباز٨ ا٭مم١ٝ اييت آَٔ بٗا,يصيو تطاٙ, ٜػاضع اىل ايسؾاع

 :58املكٝت يف َٓتكـ ايكطٕ ايعؿطٜٔ  ٚاملصٖيب ,ايكطاع ايطا٥ؿٞ
 َػشت خسٟ يف ثط٣ يبٓآْا      ٚخهًت َٔ أْسا٥٘ ا٭دؿاْا             

********************************************** 
 ٜتصضع ا٭صتٌٝ ٚايكطآْاِٖ .. ايععا١َ ؾٝو ع١ً َسع         

ٚزؾاع٘ عٔ  ,عٔ تعاطؿ٘ َع يبٓإ ,, ٖٓاى ايهجريٚيف أعُاي٘ ايؿعط١ٜ اييت نُت بني زؾتٝٗا مجٝع زٚاٜٚٓ٘
ا٭ٚطإ ايعطب١ٝ, ٚا٭ٚطإ ا٭خط٣, ؾشُٝٓا ظز ايساعٕٛ اىل ايٛسس٠ ايعطب١ٝ َكط ٚغٛضٜا, يف أتٕٛ سطٚب, غشكت ٖاَات 

ؿاق١ٝ ا٭ت أزإ ايػُاٟٚ, ؾؿٞ قكٝست٘)خ١ُٝ .. ٖٚطّ( ايطداٍ, ٚأيبػت أزِٜ ا٭ضض ايػٛاز,ٚا٭ٚطإ ثٛب ايصٍ ٚاهلٛإ,
 :59, بكٛي٘(1973ّ)اييت ٚقعت بني ايػازات ٚاٱغطا٥ًٝٝني,بعس سطب 

 ٖٚا ضتٔ يف)خ١ُٝ ايكاتًني( 
 يف ايكٓا٠ نِزَانِ,ٚأؾ٤٬ –ْٚعًِ عًِ ايٝكني  –ْبٝع  

 ٚيف قكٝس٠)عازٚا .. قبٌٝ ايؿذط(,قٛض ساي١ ادتٓٛز, َٔ أبٓا٤ ايؿكطا٤ ٚايهػب١ ايصٜٔ ظًٛا ع٢ً قٝس اذتٝا٠, بعس إْػشاب
 :60ّ(, قا1967٬٥َٔ ٖهب١ ادت٫ٕٛ, يف سطب سعٜطإ) ,ادتٝـ ايػٛضٟ

 تعٛزٕٚ ؟  
 سػب ايصٟ مل ٜعس.. نؿٓ٘ ايطَاٍ 

 قاتِٗ مل ٜٓؿٗا ايػباضاٜٚ 
, ٜعٝـ ؾٝ٘ غٛاز ايؿعب حتت ٚطأ٠ ادتٛع ٚايؿكط, ؾه٬ َٔ أْ٘ َٗسز َٔ قبٌ ٤ ايٛطٔ ايعطبٞ ٚمل ٜٓؼ أْ٘ إبٔ َٔ أبٓا

 . 61ا٭عسا٤ ٚاحملتًني
ٚقس قسقت ْب٠٤ٛ ناظِ ايػُاٟٚ, ٚحتصٜطات٘ سٍٛ َا ٖٛ قازّ, َٔ املآغٞ ٚاي٬ٜٛت,إش إدتاح ايٛطٔ ايعطبٞ 
طٛؾاْا َٔ اذتطٚب ٚاملعاضى ٚاملصابح ٚارتطاب ٚايسَاضٚاذتطب ا٭١ًٖٝ, يف بسا١ٜ ايكطٕ اذتازٟ ٚايعؿطٜٔ, َٚا ظاٍ ايسّ 

 ٜٓعف, اىل َٜٛٓا ٖصا:
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 ؾإٕ املصابح قاز١َ
 ايعٗٛض .. ايػهانني َؿشص٠! إٕ خًـ  

يسؾاع عٔ اٟ ٚطٔ, ٜتعطض يكس زاؾع ايػُاٟٚ عٔ ايبًسإ ايعطب١ٝ, ٫ ٭ْ٘ عطبٞ, ٚإمنا ٭ْ٘ إْػإ, َٔ ٚادب٘ ا 
ٚاٱغتكاب, يف مجٝع أضتا٤ ايعامل,ؾٗا ٖٛ يف زٜٛاْ٘ ا٭ٍٚ)أغاْٞ ايكاؾ١ً(, ٜٓسز يٲست٬ٍ 

 :62كٝست٘ )أدٓش١ ايػ٬ّ(باذتطٚب,ٚبايػعا٠,ٚباحملتًني,سني ٜكٍٛ يف ق

 أ ٭دٌ َكاقٞ زَا٤ ؾعٛبٗا    تػتكطر اي٬ٜٛت ٚاٯدا٫؟ 
 ٚ٭دٌ ستتهطٟ ضغٝـ دٝاعٗا   تطزٟ ايؿٝٛر ٚتعٖل ا٭طؿا٫  

ّ( خًؿتا ز٫ٚ إغتعُاض١ٜ إستهاض١ٜ, ٚز٫ٚ َػتعُط٠ َػتػ١ً, تعاْٞ َٔ 1939ّ( ٚايجا١ْٝ)1914إٕ اذتطبني ايعاملٝتني: ا٭ٚىل)
ايػُاٟٚ  ايؿكط ٚادتٛع ٚايتدًـ ٚاذتطَإ,يصيو اْتؿهت نس َػتػًٝٗا َٚػتعُطٜٗا, تٓؿس اذتط١ٜ ٚاٱغتك٬ٍ, ؾهإ قٛت

٫ اذتكط, نٛضٜا, ؾٝتٓاّ, ايكني, اهلٓس, ٫ٚٚؽ.. ؾؿٞ قكٝست٘ "نٛضٜا اذتُطا٤" ,  , ع٢ً غبٌٝ املجاٍَسٜٚا يًسؾاع عٓٗا
 :63ٜكٍٛ ايػُاٟٚ

 أ نٛض١ٜ ايٓاض, دٔ اذتسٜس
 ٚأؾل ميٛض, ٚأضض متٝس

يًسَاض ٚارتطاب ٚايكتٌ ايصٟ سٌ بهٛضٜا دطا٤ اذتطب اٱغتعُاض١ٜ ؾٝٗا, ٜبؿط ايك٣ٛ ايعا١ًَ, َٔ  ,ٚبعس ضغِ يٛس١ َأغا١ٜٚ
نإ َٛقؿ٘ َٔ  ,ٖٚهصا أٜهاكٌ َا بؿط ب٘ ايػُاٟٚ,يف نٛضٜا..ٚنػب١ ٚعُاٍ:"بإٔ ق٣ٛ ايعسٍ.. ٫تكٗط" ٚقس س ؾ٬سني

, ٜٓسز مبا قاَت ب٘ ايك٣ٛ ايعٓكط١ٜ "اذتطب ٚايػًِ ".ٚيف ًَشُت٘ ايؿعط١ٜ 64(, بعس إست٬هلا, ثِ تكػُٝٗا)ؾٝتٓاّ
 :٫65ٕ, إش ٜكٍٛاٝػٗا ٥َضايؿٛؾ١ٝٓٝ,يف أؾطٜكٝا ايػُطا٤, ٫غُٝا )دٓٛب أؾطٜكٝا(,ٚ

 ٚاجملس يٲْػإ  
 َٔ أٟ يٕٛ نإ  

 ٚارتعٟ ٜا )َا٫ٕ(   
 ٚاملٛت يًكطقإ   

نُا اْتكط ٱضاز٠ غهإ )امل٬ٜٛ(, ٚدعٜط٠ ؾطَٛظا, ٚأٟ ٚطٔ آخط تعطض يًعسٚإ ٚاٱست٬ٍ . ؾعٓسَا تعطنت اجملط)ٖٓػاضٜا( 
ّ(, غاضع ايػُاٟٚ يًسؾاع عٓٗا, ٚضغِ بكًُ٘ قٛضا, ٭سساخ 1956ايعاّ)َٔ ساًَٞ ضاٜات ايجٛض٠ املهاز٠, يف  ,هلذ١ُ َسَط٠

 :66تًو ايجٛض٠ املهاز٠, ٚٚقعٗا ع٢ً ايعاق١ُ ) بٛزابػت(, ْٚٗطٖا ارتايس)ايساْٛب(
 َات ايكباح

 ؾ٬ غٓا ايٓذِ ايكػري 
 ٫ٚ قس٣ يٮغٓٝات اهلا٥ُات َع ايػشط

 : 67اض إضاز٠ ايؿعٛبٚيهٔ غطعإ َا ٜعٛز إيٝٗا ا٭َٔ ٚا٭َإ, بعس إْتك
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ٱغتعُاض ا٭دٓيب ٚاٱغتبساز احملًٞ, يتشطٜط أضن٘ َٔ ْري ا ,بهؿاح ايؿعب ايكٝين ْٚهاي٘ ,يكس أعذب ايػُاٟٚ
يهٌ ايؿعٛب املهطٗس٠ يف ايعامل, ؾؿٞ قكٝس٠ )املػري٠ ايهرب٣( ضغِ يٛسات  ,ٚضأ٣ يف إْتكاضٙ ع٢ً ا٭عسا٤ َٔ ايططؾني ْكطا

 :68املػري٠ اييت إْتٗت بططز ايػعا٠ احملتًني, ٚايكها٤ ع٢ً اذتهاّ املػتبسٜٔ يتًو ,ضا٥ع١ خايس٠ أٚقٛض

 ٜٚػطم غٌٝ ايعسٛف .. ايسضٚب 
 ٚختؿل بني ايهًٛع  ..  ايكًٛب 

نصيو باضى إْتكاض ايؿعب ايهٛبٞ, ع٢ً احملتٌ ا٭دٓيب, ٚأعٛاْ٘ َٔ ا٭شْاب احملًٝني املػتػًني, يهسح ايعُاٍ 
يف قكٝس٠)ضسٌٝ ْاظِ .69ٚٚٚؽ ٚنَٛبٛزٜا ٬ٚبهٌ ق٠ٛ سطنات ايتشطٜط, يف ؾٝتٓاّ ٚاي ٚايؿ٬سني ؾٝٗا, نُا أٜس

 :70سهُت(,ٜصنط ظٗٛز ايؿاعط ايرتنٞ َٔ أدٌ سط١ٜ ايؿعٛب ٚاغتك٬ٍ أٚطاْٗا, ؾٝكٍٛ

 ناْت ٖٓا املس١ٜٓ املٝت١ 
 أسذاضٖا َٔ أنًع ادتا٥عني  
 أْٗاضٖا َٔ أزَع ايبا٥ػني 
 ست٢ غهبت ايًشٔ ؾٛم ايًٗب 
 ؾٛم زّ ايجأض, ْٚاض ايػهب 

 ط يف قكٝس٠ "أغ١ٝٓ .. إىل نٛبا.)نٛبا( أْؿٛز٠ ايٓكـيكس غ٢ٓ ي 

 نٛبا هلب , قٝس ٜهػط    
 نٛبا ايؿعب,ايػًِ ا٭خهط     

ّ(, مل ٜرتى ايؿطق١, يٝعرب عٔ  َؿاعطٙ ٚاساغٝػ٘ جتاٖٗا, يف 1965ٚسُٝٓا سط ضساي١ يف َس١ٜٓ باضٜؼ, يف ايعامل )
 : 71اضٜؼ(قكٝس٠ مساٖا)ب

 ٜٚٓهأ ب٢ أيـ دطح عتٝل   أباضٜؼ.. ٚايكُت ٜػتايين  
 :72نصيو ؾعٌ عٓسَا اْتكٌ اىل بطيني َٓؿٝاَ

طاست بعطف ّ(, ٚا1980عيعي١ اييت زٚت يف ضبٛع ادتاض٠ إٜطإ, يف ايعاّ )سساخ املاٟٚ بعٝساّ, عٔ ا٭مل ٜهٔ ايػُ
ْتكاضٙ يف قكٝس٠ ) ٚغٓٝت .." ؾرياظ" يتشٝات, ٜٚباضى إع, يٝٗسٟ ؾعبٗا اًَو املًٛى(, ؾػاض -ايطاٚٚؽ )ايؿاٖؿاٙ 

 :73أس٬َٗا(

 غ٬َاّ .. ٖٛ ايؿذط ٜؿطم ؾٛم ايصض٣
 هلٝب ايسّ املػتباح  ٜؿل ايكبٛض اييت نتُت غطٖا 

 

دتٛ ايكٝؿٞ ؾٝٗا, ْٚكا٤ ايجًر ا٭بٝض ٚسُٝٓا تكطأ قكٝست٘ )أٜاّ غٝبري١ٜ..(, تؿعط إٔ ايػُاٟٚ قس بٗطٙ قؿا٤ ا
 :74ْػإ, بٗصا ايؿهٌ ٚ ايكٛض٠َطتؿعاتٗا, ؾت٢ُٓ إٔ ٜهٕٛ قًب اٱْػإ ْٚؿؼ اٱٖا ٚؾذاضع٢ً أ

 غكٓاّ ..غكٓاّ 
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 بٝضٜاؾذطاّ, ٜتٛؾح قُت ايػاب, غٓاّ أ 
 غٛزاّ تتٗذٸس يف ايطٗط.. ؾ٬  زغٌٷ أؾٗب 

ععٜعاّ  ٜعٝـ يف ٚطٕٓ٘ ف ناظِ ايػُاٟٚ ايؿاعط ايعطبٞ اٱْػإ َ٪َٓاّ, بإٔ اٱْػإ أخٛ ا٫ْػإ, ٜٚٓبػٞ أٖهصا عا
عض ايؿعٛب ٚايبًسإ, حتت ٚطأ٠ َتٮ غٝعاّ ٚسٓكاّ, يبكا٤ بَهطَاّ, غري َٗإ, ؾطح ٯْتكاض ايؿعٛب, ٚآغتك٬ٍ ا٭ٚطإ, ٚآ

ٌ حتطٜط ؾًػطني, ٌْٚٝ نٛضزغتإ سل د(, ٚيبٝإ َٛقؿ٘, ٚنؿاس٘, َٔ أ ست٬ٍ, َجٌ)ؾًػطني, ٚنٛضزغتإاٱغتػ٬ٍ ٚاٱ
 .ٕ ٜتٓاٍٚ ٖصا ادتاْب َٔ ؾعطٙ, بؿ٤٢ َٔ ايتؿهٌٝايباسح أ كري, ضأ٣املتكطٜط 

 : , ٚايسع٠ٛ يتشطٜط أضنٗاؿًػطني املػتكب١سبًٗ
اناتٗا,  ؾهإ قٛتا ْتؿأٚتٞ َٔ ق٠ٛ ٚإضاز٠, سكٛم ايؿعٛب املع١ًَٛ ٚإٓ ايؿاعطناظِ ايػُاٟٚ أٜس, ٚبهٌ َا تكسّ أ 

بتسا٤ َٔ ايعبٝس يف أٚضبا.. ا٥ٗا َٔ ايؿكطا٤ ٚادتٝاع.. إٚأبٓ ٚطإ املػتكب١ أٚ احملت١ً,عٔ ا٭ َسٜٚاّ َساؾعا,
َٔ زٚض اذتسٜح عٔ َٛقـ ايؿاعط ٚدا٤. 75ؾطٜكٝاايكني.. ٚبًسإ أَطٜها اي٬ت١ٝٓٝ,ٚأٚايعْر..ٚايكطاَط٘..اىل  ؾٝتٓاّ ٚ

ٟ يًؿاعط,يف ّ(,ٚإىل ّٜٛ ايطسٌٝ ا٭بس1939ٚىل)املػتكب, بعس اذتطب ايعامل١ٝ ا٭ ايؿعب ايؿًػطٝين املؿطز, ٚ ٚطٓ٘
كاؾ١ً( ؿٞ زٜٛاْ٘ ا٭ٍٚ )أغاْٞ ايؾ:ايؿعط١ٜ( ّ(,إغتٓازا إىل قكا٥سٙ, ٚأبٝات٘, يف زتُٛع١ زٚاٜٚٓ٘)ا٭عُا2010ٍايعاّ)

قه١ٝ ؾًػطٝٓٔ, نصيو ؾعٌ يف زٜٛاْ٘ ايجاْٞ)اذتطب ٚايػًِ( ايكازض  ّ(,مل ٜتٓاٍٚ ايؿاعط ؾ1950٘ٝايكازض يف)
ّ( ؾكس إغتًٗ٘ 1973ّ(, أَا يف زٜٛاْ٘ ايطابع)ضٜاح ٖاْٟٛ 1954ّ أبسا(ايكازض يف)ّ(, ٚزٜٛاْ٘ ايجايح)اىل ا٭َا1953يف)

ايعطب,ٚإىل املػتػًُني ٱضاز٠ احملتٌ ٚاملػتكب ٭ضض  ٝٗا ْكسا ٫شعا قاغٝا, اىل بككٝس٠ مساٖا)ضٜاح ٖاْٟٛ(, ٚد٘ ؾ
 :76ؾًػطني 

 ٜا ضٜح)ٖاْٟٛ(ٖيب يف َطابعٓا    محطا٤ .. تًُٗٓا سكسا ٚإمياْا    
*************************************************** 

 ٜاأخت)سٝؿا( َٚا ظايت نٛانبٗا      غٗسا تػاَع أسبابا ٚخ٬ْا    
 آٙ ع٢ً ضبٛات يًكبا غًبت         ناْت تؿٛف ْػطٜٓا ٚضحياْا     

ٝٗا ط١ًٜٛ اييت ٜعطٟ ؾٚيف زٜٛاْ٘ ارتاَؼ ) اىل ايًكا٤ يف َٓؿ٢ آخط(,ٚيف قكٝس٠)ًَش١ُ اهلذط٠ ايجايج١( اي
, ٚقاز٠ املٓعُات ايؿًػط١ٝٓٝ املتػًطني, ع٢ً ضقاب ايب٪غا٤ ٚاملػانني َٔ أبٓا٤ ايؿعب ايعطبٞ,َٔ ايصٜٔ َٛاقـ املتداشيني

 :77ؾاضنٛا أٚ غاُٖٛا, يف ايتآَط ع٢ً ايكه١ٝ ايؿًػط١ٝٓٝ 

 َػطح يًس٢َ .. 
 َٔ ا٭طًػٞ اىل ؾطؾات ارتًٝر 
 ؾُٔ ميتًو ؾُ٘ .. ؾًٝ٪شٕ 

 ع٢ً املٓا٥ط ؾٛم املٓابط
 إٕ املطابني باعٛا ؾًػطني

 يًُط٠ ا٭يـ .. ٖٚا ِٖ 
 ٜٝعٕٛ أغ٬بٗا !

 :78ٚيف قكٝس٠)ايٛضز٠ ٚايعْر( ٜٓتكس َط٠ أخط٣ َٔ بٝسٙ ظَاّ ا٭َٛض يف ايٛطٔ ايعطبٞ, إش ٜكٍٛ 
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 نٌ ٜعؿل غًطت٘ .. ٚيتػكط أيـ "ؾًػطني"              
 َٚا ظايت غًع١ بٝع ٚؾطا٤ناْت َٔ قبٌ ..               
 ناْت َٔ قبٌ َٚا ظايت يف أٜسٟ ايٓداغني              

 :79ٜٚػتُط يف إع٬ٕ َٛقؿ٘, مما ٜسٚض يف اٱع٬ّ ٚأضٚق١ املؿاٚنات سٍٛ ؾًػطني, قا٬٥ 

 ٖٚص ايصٟ باعهِ ٚاؾرتانِ أيـ َط٠ زٕٚ إٔ ٜػرتٜب      
 ٜبٝعهِ َٔ دسٜس       

 أٜب" ؾهٌ ايسضٚب ت٪زٟ اىل "تٌ  

ٚيف زٜٛاْ٘ ايػازؽ )قكا٥س يًطقام .. قكا٥س يًُطط(, مل ٜتططم اىل ايكه١ٝ ايؿًػط١ٝٓٝ, اَا يف زٜٛاْ٘ 
ّ(, ٚيف قكٝس٠)نٔ ... قُكإ ايؿٗسا٤( َطث١ٝ" َادس أبٛ 1993ا٭خري)ؾكٍٛ ايطٜح .. ٚضسٌٝ ايػطٜب(,املطبٛع يف ايعاّ)

 :80ضن٘ ؾًػطني, بكٛي٘ ساؾع عٔ تطاب أاغتؿٗاز ٖصا امل ؾٝ٘ ؾطاض٠" ايجا٥ط ايؿًػطٝين, زتس

 نٓت ؾطاعا ٜبشط يف يٌٝ ايػاضٜٔ 
 ٚضا٤ ايكُت                
 ٚغط املسجل بني ايطًك١ ..                

 ٚايهؿٔ ا٭محط                 
************* 

 نٓت  ؾًػطٝٓٝا               
 نٓت  ؾًػطٝٓٝا               
 ...ؾًػطني                                                     نٓت               
غتُط ايػُاٟٚ يف متذٝس  ايؿٗسا٤ ايؿًػطٝٓٝني ايصٜٔ نشٛا بأضٚاسِٗ, َٔ أدٌ حتطٜط أضنِٗ, َٔ بني أٜسٟ إ

 :81ػتكبني, ٚاملتادطٜٔ بٗا . ؾؿٞ قكٝست٘)عاْكٛا ايطًك١ ا٭خري٠ .. ٚآضحتًٛا ..(, ٜكٍٛ امل

 ايٛطٔ ارتٓسم ..              
 ايطًك١ .. ايبريم ..              
 عٝٓإ ٜٓسسإ .. يف املطًل              
 ٜاؾا .. زّ أخهط              
 سٝؿا .. ٣ٖٛ أمحط              

أَا يف قكٝست٘ )سذط ... سذط !(,ؾكس خًس ايؿاعط اٱْػإ ناظِ ايػُاٟٚ )إْتؿان١ اذتذاض٠( اييت تكس٣ ؾٝٗا 
ؿعب ا٭ععٍ,باذتذاض٠, بهٌ سعّ, يعٓـ غًطات اٱست٬ٍ, ٚأعٛاِْٗ يف ايساخٌ ٚارتاضز,املعٚزٜٔ بأؾتو أْٛاع ا٭غًش١ اي

 :82,قا٬٥ 

 سذطهلِ سذط يٓا    
 سذط ٜؿر ض٩ٚغِٗ    
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 سذطٜؿر ض٩ٚغٓا     
 أسط٣ بٓا    
 إٔ تطمجْٛا    

ايسْٝا ايٛزاع ا٭خري,يهٔ أًَ٘ يف اْتكاض إضاز٠ ايؿعب  ( تػعني عاَا,ٚٚزع90يكس أغُض ايػُاٟٚ عٝٓٝ٘,بعس أنجط َٔ)
ٚيهٔ, بإضاز٠ يف اغرتزاز أضن٘,ٚضؾع ضا١ٜ املػاٚا٠ ٚاذتط١ٜ ٚايعساي١ ؾٛقٗا, مل ٜتشكل ... اىل َٜٛٓا ٖصا ... ٚ ايؿًػطٝين,

 ارترئٜ, َٔ أبٓا٤ ؾًػطني, غٝتشكل سًِ ايعٛز٠,إٕ عاد٬ أّ آد٬ ...

 كػ١ُ, ٚزؾاع٘ عٓٗا, ٚٚقٝت٘ يٝسؾٔ ؾٝٗا:عؿك٘ يـ )نٛضزغتإ( امل-6

َٔ أقشاب ايكًِ ٚاملجكؿني ٚا٭زبا٤ ٚايٓكاز ايعطب ٚايهطز ٚغريِٖ مج١ً َٔ املكا٫ت,ٚايسضاغات عٔ ايؿاعط ,نتب ايعسٜس 
بٌ نإ ٜعؿل  ,83ع٢ً أْ٘ نإ "حيب ايؿعب ايهٛضزٟ ٚٚطٓ٘ نٛضزغتإ",ناظِ ايػُاٟٚ,٫ غُٝا بعس ٚؾات٘,ٚأنسٚا ؾٝٗا

 :84ضزغتإ,ٚحيب ايعٝـ يف ظ٬ي٘, ٚاملٛت يف أسهاْٗا,إش قاٍ َعربا عٔ ٖصا ايعؿل ٚايٛي٘نٛ

 نٓت أَٛت ؾٝو           
 سبا .. َٚا ظيت املسي٘ َا تبك٢ َٔ ٚدٝب ايكًب          

             ******************* 
 ٚيٛ أْٞ ٚيست .. ٚعؿت ثا١ْٝ           
 ٭ٜاّ )نٛضزغتإ( .    يهإ آمسٞ ع٢ً ا           

ْتٝذ١, يتعطض ايهٛضز ٚنٛضزغتإ, يًعًِ ٚاٱغتػ٬ٍ ٚاٱباز٠ ادتُاع١ٝ,َٔ يسٕ سهاّ  , نإسب٘ ٚعؿك٘ ٖصا 
اّ سهِ ايعطام املػتبسٜٔ ايعٓكطٜني,ٚقس أز٣ زؾاع٘ عٔ نٛضزغتإ ٚٚقٛؾ٘ اىل داْب ؾعب٘,اىل غًل دطٜست٘)اٱْػا١ْٝ(, أٜ

: (,يف َكاي٘ املٓؿٛض,بعٓٛا2010ٕ\1\29ايكازض يف) ٜكٍٛ سػني اهلٓساٟٚ,يف اذتٛاض املتُسٕ .نُا غبل ,85عبس ايهطِٜ قاغِ
ناظِ ايػُاٟٚ .. ؾٝذ املٓايف ٚؾاعط ا٭مم١ٝ ايكاؾ١ٝ :"ايػُاٟٚ ٜتعاطـ َع ا٭١َ ايهٛضز١ٜ املهطٗس٠,ٜٚساؾع عٓٗا,نُا 

ْتكٌ َٔ َٓؿاٙ يف ايػٜٛس,اىل ط٣ ايٓٛض َٜٛا,إت يف إٔزاؾع عٔ.. ادتعا٥ط ٚؾًػطني ..." ,ٚحتكٝكا يًطغب١ اييت نإ ٜأٌَ 
 .86ّ(1991يف ايعاّ) ١ ايػًُٝا١ْٝ,بعس  اٱْتؿان١نٛضزغتإ ,َسٜٓ

ّ(,يف 1999ايػُاٟٚ يسٜٛاْ٘ ا٭خري ايصٟ مساٙ )نٛضزغتإ ٚضز٠ ايٓاض ... ٚضز٠ اذتًِ(املطبٛع يف ايعاّ) نتب
ٚضز ؾٝٗا:" ...ٚمل أظٍ أغٓٝو قكا٥س ادتُط ..."  إؾاض٠ اىل قكٝست٘  َكس١َ بعٓٛإ:"يعٝٓٝو ٜا نٛضزغتإ" -ايػًُٝا١ْٝ 

 :87ا٤ ؾٝٗا ّ(, ٚد1972ا يف ايعاّ ))نٛضزغتإ ٚضز٠ ايسّ .. ٚضز٠ ادتُط( اييت قاهل

 زتست نٛضزغتإ ؾٗسى عًكِ         يًؿاحتني,ٚصتِ يًٝو أغشِ         
,ٚايجبات ع٢ً املبسأ ايؿهط١ٜ ٚاٱبساع١ٝ  س١ٝعع ايسٜٔ َكطؿ٢ ضغٍٛ ٖصا ايسٜٛإ,َٔ ايٓاقِٝ ٚقس 

ٚاملٛاقـ,ٚاٱساط١ ايؿا١ًَ,بتاضٜذ نٛضزغتإ ٚدٛغطاؾٝتٗا,َٓص "عٗس ايتهٜٛٔ .. ٚآغتٛت ع٢ً ادتٛزٟ,ٚعٗس اذتب 
ٚا٭ْؿا٫ت,ٚقبًٗا بطٛي١ ايؿٝذ ستُٛز اذتؿٝس,َٚؿٓك١ ايكانٞ ستُس,ٖصٙ  , 88ٚايعؿل يف ؾطٜٔ ٚؾطٖاز .. اىل سًبذ١"

يبط٫ٛت اييت تصنطْا مبأغا٠ ايعْر يف أٖٛاض دٓٛب ايعطام ...إش تعطنٛا يٲباز٠ ٚايصبح ٚاذتطم,يف ايعكط املآغٞ ٚا
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.َٚساؾعا 89زضٚب ضسًٝٓا,ٚناْت خبعا يؿعبٓا" .يكس "أنا٤ت قكا٥سٙ ايبٛا عكٛقِٗ اٱْػا١ْٝ املؿطٚع١سني ط ,ايعباغٞ
 :90إش ٜكٍٛ قًبا عٔ ادتٛغطاؾٝا ايػٝاغ١ٝ ٚايٛط١ٝٓ يـ )نٛضزغتإ(, 

 ب٦ؼ ادتٛاض ٚب٦ؼ َا آقرتف ادتٛاض       
 ٜتكامسٛى ,ٚأْت ٜا أضنا ...       
 ٚ)ٜا يػ١( .. ٚ)تاضخيا(      
 ٚىلٚأْت ا٭١َ ا٭      
 ٚأْت أْت .. يو ايبسا١ٜ      

 ٚايٓٗا١ٜ .. ٚاملكري       
 َٔ أيـ عاّ .. أيـ عاّ      

اىل إٔ ٜكٌ اىل قكـ )َس١ٜٓ سًبذ١( بايػاظات ايهُٝٝا١ٜٚ ايػا١َ  ,ٕٜٚػتُط يف غطز تاضٜذ ايهٛضز ٚنٛضزغتا
 :91ٚعًُٝات ا٭ْؿاٍ اٱدطا١َٝ املكٝت١, يٝكٍٛ  ,احملط١َ زٚيٝا

 نٛضزغتإ املأغٛض٠ بني أٜازٜهِ                      
 نٛضزغتإ ايجه٢ً تتشطم سعْا .. ٚتٓازٜهِ                     

                             **************** 
 قطعتِ دػسٟ أٚقا٫  .. أؾ٤٬ا . ٚغباٜا! مل

 ٚتكاممتِ يف يٌٝ املٛت                       
 ٚقُت قبٛض )ا٭ْؿاٍ( ايجًذ١ٝ                      

 ْػٝتِ...َٔ ٜػػٌ شانط٠ ايٓػٝإ ْٚػٝتِ...آٙ
 ٚ)سًبذ١( َا ظايت تؿطف َٛتاٖا                      

 ؾٛم نؿا٥طٖا ايصٖب١ٝ                      
ارتهط,ٚطًٛع ايكُط ايبٗٞ ي٬ٝ يف نبس ؾٛم دباٍ نٛضزغتإ ٚضٚابٝٗا َٚع نٌ َا تكسّ, حيًِ بؿطٚم مشؼ اذتط١ٜ

 ٚىل يكًب٘, إش خيتِ ايككٝس٠ قا٬٥ّ: عؿك٘ يهٛضزغتإ, َٓص ارتؿكات ا٭ مساٚاتٗا ايعضم , ثِ ٜعًٔ عٔ سب٘, بٌ
 ْػإ س غ٣ٛ زتس اٱ٫زت          

 ٜانٛضزغتإ ...                                  
 ٜانٛضزغتإ                     

ؾس املعاْاٙ, مما ٜتعطض ي٘ ؾعب نٛضزغتإ,ٚٚطٓ٘ املكػِ, عرب ٚقبٌ ٖصا ٚشاى, نإ ايؿاعط اٱْػإ ٜعاْٞ أ
ّ.. ٚضز٠ ادتُط(اييت ٚضزت يف زتُٛع١ زٚاٜٚٓ٘ )ا٭عُاٍ ايتاضٜذ ٚايعكٛض ٚا٫ظَإ .  ؾؿٞ قكٝست٘ )نٛضزغتإ ٚضز٠ ايس

( ,ٚمسٝت بـ) ٜابٓت َطخك١ ايسَا٤(, يف زٜٛاْ٘ 1972(,ٚسسز تاضٜذ ٬َٝزٖا بايعاّ)421ّ( يف ايكؿش١)1993-1950ايؿعط١ٜ
( َٔ 1967ٗا )(, ٚزٕٚ يف ْٗاٜت4-3)نطزغتإ ٚضز٠ ايٓاض... ٚضز٠ اذتًِ(, ٚقسّ ي٘ بٓؿػ٘ يف )ايكؿشات ا٫ٚىل يًسٜٛإ 

 :92زٜٛإ )ضٜاح ٖاْٟٛ(,إؾاض٠ اىل عاّ ٬َٝزٙ, ٚايسٜٛإ ايصٟ ْؿط ؾٝ٘, ٜكٍٛ ايػُاٟٚ ؾٝٗا

 ٚبأٟ ْاض َٔ نؿاسو أقػِ  َٔ اٟ دطح َٔ دطٚسو أيجِ  
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 يف نٌ ؾرب َٓو ٜٓتؿض ايسّ ٜا بٓت َطخك١ ايسَا٤ ٚمل ٜعٍ 
ادتٛاض ا٭قطبني  ٚا٭بعسٜٔ, إٕ  ايٛطٔ املكػِ بني ؾـ) نٛضزغتإ(, يف قاَٛؽ ناظِ ايػُاٟٚ ايؿاعط ا٫ْػإ, ٖٞ

ايؿطق١ٝ ايهرب٣ املٓتكط٠ ٕ َٗٓسؽ ايتكػِٝ ايك٣ٛ ايػطب١ٝ ٚبعس  اذتطب ايعامل١ٝ ا٫ٚىل, ٚنا تٚطٔ ايهٛضز(,قػُنٛضزغتإ)
 93يف اذتطب ..

 قاّ بٗا اذتهاّ  اييتٛسؿ١ٝ, ايُذ١ٝ ٚاهلعُاٍ ا٭, ٜكٛض ايؿاعط94يف قكٝس٠ "ٜٚا يٌٝ)نٛضزغتإ( غاضت صتَٛ٘"
٫ اِْٗ ؾؿًٛا ٚخاب َػعاِٖ ؾعبٗا, إ ٚميشٛا آثاضٖا, ٜٚبٝسٚا ععٍ املػامل, يٝػريٚا خاضطتٗا,نس نٛضزغتإ ٚؾعبٗا ا٭

 :95,نُا ٜكٍٛ 

 ٖٞ ايؿُؼ.. )نٛضزغتإ(.. ئ ٜطؿ٦ٛا ايػٓا
 ٚإٕ ضقعٛا ُٖٚاّ, ٚإٕ أغسيٛا غرتا

 ,ٜكٍٛ:96ب١ٓ )ايهٛضز(ٚيف قكٝست٘ )ٜا آ

 يف َكًتٝو ايؿٗسا٤ازؾين إ 
 ضتٓا٤ا ب١ٓ ايهٛضز( خؿٛعا ٚآٜا) آ 
 ايػس املٛعس..َاطاٍ ايسد٢  
 ا٤اْٗتيو..ٚاجملس إبتسا٤ا ٚآ 
غبا١ْٝ ,نُا ٚقؿٗا ايؿاعط, يف زٜٛاْ٘ ا٭ 97خت "سطْٝها"أَا عٔ ؾادع١ )سًبذ١ ايؿٗٝس٠( أخت "ٖريٚؾُٝا" ايٝابا١ْٝ, ٚأ 

(, ٚٚقؿٗا ايكشؿٞ ايربٜطاْٞ زٜؿٝس ٖطغت يف تكاضٜطٙ: "يٝؼ ٖٓاى 63قؿش١ ) )نطزغتإ ٚضز٠ ايٓاض...ٚضز٠ اذتًِ(, يف
طؿاٍ, ايٓػا٤, ايطداٍ, املٛاؾٞ... دجح َبعجط٠...يف ايبٝٛت ع٢ً طٚح ٚزَا٤... اٚ آثاض املٛت ع٢ً أدػاز ايهشاٜا... ا٭د

ؾُٝا غبل, إىل إٔ ايؿاعط شنط يف قكا٥س .  غبل يًباسح إٔ أؾاض, 98ايػطٛح, يف ايؿٛاضع ايرتاب١ٝ.. ؾادأِٖ املٛت بػت١..."
ٕ جيُع ؾٝ٘ ٜٓ٘ , يهٓ٘ آثط يف ٖصا ايسٜٛإ أزٚاٚ , يف ايككا٥س اييت إستٛتٗا) سًبذ١( ٚغهاْٗا ايععٍ املػاملني خط٣ َأغا٠أ

ّ( 1994ا١ْٝ: سًبذ١...َٛتٷ, قُتٷ )ايج, ٚ(1988ّ)ٚىل: سًبذ١... قؿكاؾ٘ ٜابػ١ : ا٭99قكٝستني, قاهلا عٔ )سًبذ١(
مما  ,ٚيهٞ تهٕٛ ايًٛس١ اييت ضمسٗا ناظِ ايػُاٟٚ يـ) نٛضزغتإ( يف شانطت٘, ٚخطٗا بؿطؾات٘, ٜط٣ ايباسح إ ٜٓكٌ ؾ٦ٝا

متهؼ ذتِ أطؿايو : "َٛت مجاعٞ..قبٛض مجاع١ٝ, ش٥اب ناض١ٜ تؿطب زَاى.. 100نتب٘ يف َكس١َ زٜٛاْ٘ ٖصا, إشا ٜكٍٛ
, حتت ظٌ ا٫غتبساز ا٤ى,.." ٖهصا ناْت تعٝـ نٛضزغتإ ٚؾعبٗاؾذاضى, ٚتػُِ ٜٓابٝعو..ٚتطَٸس مسٚؾٝٛخو..حتطم أ

ا٫ست٬ٍ, يهٔ اميإ ايؿاعط بايٓكط امل٪ظض, يك٣ٛ ايتشطض ٚايػ٬ّ,ع٢ً ق٣ٛ ايع٬ّ ٚااٱغتعباز, نإ ضاغداّ ٚا٫غتػ٬ٍ ٚ
آخط ق١ُ َٔ : " ٜٚا نٛضزغتإ .. طاٍ املس٣ ... ٫ٚبس إ تعكـ ايطٜاح ... إ ٜؿطم ؾذطى ... ؾٛم 101قٜٛاّ

ايعطام, ٚاْتؿض ايؿعب نس سهِ ا٫غتبساز, يف  \دبايو...ٚضٚابٝو ارتهط". ٚقس حتككت ْب٠٤ٛ ايػُاٟٚ, يف نٛضزغتإ
 ب ا٫َط ٚايٓٗٞ يف تكطٜط َكريٙ.  ح ممػها بعَاّ اَطٙ, نُا أقبح قاسّ(, ٚاقب1991ايعاّ )

 ارتامت١ ٚايٓتا٥ر :  -8

قشاب ايؿهط ٚايكًِ, مل جيسَا ُاٟٚ, َٔ قبٌ ايٓكاز ٚا٫زبا٤, ٚأايؿاعط ناظِ ايػ ا نتب عٔبعس قطا٠٤ ايباسح, يًهجريمم -1
مبكاَ٘ ٚنؿاس٘ َٚٓعيت٘ ا٫زب١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ؿاعط ا٫ْػإ, مل ٍٜٛٸ ا١ُٖٝ, تًٝل ٜؿؿٞ غًًٝ٘, بٌ ٚدس إٔ ٖصا اي
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ٚسُٝٓا  ,يكامسٞ, ٚايعاضيف ٚايبعجٞ ٚاٚايؿهط١ٜ, ايٞ ّٜٛ ضسًٝ٘ ا٫بسٟ, بػبب َٓاٖهت٘ َٚعاضنت٘ ذتهاّ ايعطام: املًهٞ, 
ٚتٛدٗات٘ َع ايؿهط  ْٗذٜ٘ين َصٖيب, ٜتعاضض ّ(, ٚسٌ ستً٘ سهِ, شٚ تٛد٘ ز2003يف ايعطام) غكط اذتهِ ايبعجٞ 

, يصيو مل ٬ٜم ؾعطٙ تزعٛاضا٤ ٜٚٛ٘ زٚاٜٚٓ٘ ايؿعطٜ٘, َٔ ؾهط ٚآا٫ْػاْٞ ايعًُاْٞ,يًؿاعط ناظِ ايػُاٟٚ. َٚا حيت
 ْؿطت يف,ٚبصنط٣ ٚؾات٘ ,ملٓاغب١ ا٫ستؿاٍ ٚ أيكٝتاملكا٫ت ٚارتطابات اييت نتبت, أ ٫ بعض٭ْعاض ايٝ٘, إا ٖتُاَاّ, ًٜؿتإ

َاْؿطٙ َٔ َصنطات٘, يف قشٝؿ١ يهرت١ْٝٚ, ٚامل٪غػات ايجكاؾ١ٝ, ٚايكشـ احمل١ًٝ, ٚيهرت١ْٝٚ, ٚايكشـ ا٭املٛاقع ا٭
 ض. حتاز ايهٛضزغتا١ْٝ اييت مل تط ايٓٛض, نهتاب َٓؿٛاٱ

( , ٚزٜٛاْ٘ 1993ّ-1950ختص ايباسح َٔ زٚاٜٚٔ ايؿاعط,ٚاييت مجعت يف نتاب ٚاسس بعٓٛإ )ا٫عُاٍ ايؿعط١ٜ ملا تكسّ إ  -2
املهطٗس٠ املع١ًَٛ يف اذتط١ٜ مياْ٘ عل ايؿعٛب إزغتإ ٚضز٠ ايٓاض...ٚضز٠ اذتًِ( أغاغاّ يسضاغ١ ؾهطٙ اٱْػاْٞ, ٚ)نط

يٝ٘, نصيو ؾعٌ يف تطنٝعٙ ع٢ً َٓاقطت٘ ٚزؾاع٘ اييت غاقٗا, يًس٫ي١ ع٢ً َاشٖب إ ت٘بٝاٚاٱغتك٬ٍ ٚايػ٬ّ, ٚآغتؿٗس بأ
ْػاْٞ, ٜٚتػِ بايسؾاع عٔ قهاٜا ايؿعٛب املهطٗس٠ عا١َ, اٱعٔ ؾًػطني ٚنٛضزغتإ ؾٛدس: إٔ ؾعطٙ ٜعرب عٔ ؾهطٙ 

ري٠, يكاحل اذتهاّ ٚاملػتػًني يف ايطبكات ايؿكٚمل ٜطأٖ َٜٛاّ ع٢ً َكًش١  ُٜٓا ٚدس, ػتػٌ املػتعبس, أْػإ املاٱٚ
 اجملتُع.

ٚىل, اىل آخط ّٜٛ يف ِ ايعطام, بعس اذتطب ايعامل١ٝ ا٭ع٢ً سه تٚقـ ععّ نس اذتهَٛات ايسنتاتٛض١ٜ املػتبس٠ اييت تعاقب -3
ط١ًٝ أنجط  ,عتكاٍ, ٚعاف يف ايػطب١,ٜٓتكٌ َٔ بًس اىل آخطعطض اىل ايططز ٚايٓؿٞ ٚايػذٔ ٚاٱّ( , ؾت2010سٝات٘)

 َٔ)مخػني( عاَاّ, َٚات يف ايػطب١, ْٚكٌ دجُاْ٘ اىل نٛضزغتإ ايعطام)ايػًُٝا١ْٝ(, ٚزؾٔ ؾٝٗا, بٓا٤ ع٢ً ٚقٝت٘.

ايؿطز  ا٫ْػإت ايؿعٛب بعها َٔ سكٛقٗا, ٚيا, ْٚاغتك٬هلحتكل ايهجرئَ أٖساؾ٘ اٱْػا١ْٝ, ٚسكٌ نجري َٔ ايبًسإ ع٢ً إ -4
ٚؾعبٗا َؿطزٶ َٗاْاّ ب٬ سط١ٜ ,ظًت ستت١ً َػتكب١ ؾًػطني  بػ٬ّ ٚأَإ, يهٔ ٘, يف ايعٝـضازتدع٤ا َٔ سطٜت٘ ٚنطاَت٘ ٚإ

 ٚنطا١َ .

سٜس, ٚزاؾع عُٓٗا باز٠ ادتُاع١ٝ ٚايعسٚإ طٛاٍ تاضخي٘ املٚطٓ٘ نٛضزغتإ, ْتٝذ١ يتعطن٘ يٲ اسب ايؿعب ايهٛضزٟ, ٚعؿل -5
أسهإ ٚطٓ٘ نٛضزغتإ,ٚقس حتكل َا أضاز,إش زؾٔ بهٌ سعّ ٚثبات إىل آخط ّٜٛ يف سٝات٘,ٚأسب ايعٝـ يف نٓؿ٘, ٚاملٛت يف 

 ايعطام .  -نٛضزغتإ -دجُاْ٘ يف  َكرب٠ ايؿٗسا٤ يف ايػ١ًُٝٓٝ

ا٫ يف اطاض املكًش١ ايعا١َ, ٚحتكٝل ايتٛدٗات ايؿهط١ٜ ا٫ْػا١ْٝ اييت نإ ٜ٪َٔ ,مل ٜتهُٔ زٚاٜٚٓ٘ ؾعطاّ غعيٝاّ اٚ شاتٝاّ  -6
 ادٌ نػب املاٍ اٚ ادتاٙ... اْاّ, أٚ قا٥ساّ, ًََٔهاّ أٚ غًط بٗا, ٚمل ميسح سانُاّ أٚ

ضاز٠ ادتُاٖري, ٜٚعرب عٔ ايٛاقع ايصٟ نإ ٜعٝؿ٘ ايٓاؽ بهٌ زق١, عٓ٘, ميتاظ بايٛنٛح ٚايتعبري عٔ إؾعطٙ, نُا قاٍ ٖٛ  -7
بايٓؿاط  كايف ٚا٫زبٞ, ٚميتعز ؾٝ٘ ْؿاط٘ ايج102, بٌ اىل ايٛاقع١ٝ ا٫ؾرتان١ٝاملساضؽ ا٭زب١ٝ ايػطب١ٝ ٫ٚ ٜٓتُٞ اىل

دٓش١ ايػ٬ّ(, ٚيف ٖٛ ٚانح يف قكٝس٠ )ؾذط ايػس( ٚ )إٔ املػتكبٌ يًؿعٛب املهطس٠, نُا ايٛطين ٚا٭ممٞ, ٱمياْ٘ بأ
 .103ًَشُت٘ ايؿعط١ٜ )اذتطب ٚايػًِ(, ٚ)املعٍٛ(, ٚ)ٚغكٛط عطف ايطاٚٚؽ..(, ٚ)املػري٠ ايهرب٣(, ٚ)ٜاعطام(

 
 :ٛاَـ اهل

                                                           
1

 . 16/3/5115مؤسسة بابل للثقافة و االعالم, فً السٌرة و المسٌرة, اوس حسن 
5

 16/3/5115المصدر السابق, اوس حسن, 
3

 حوار مع الشاعر,  طالب عبداالمٌر.  16/4/5116/السبت: 3511صحٌفة المثقف, العدد
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 . 417المصدرنفسه, ص
15
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16
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55
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53

 . 347كاظم السماوي, األعمال الشعرٌة, ص
54

 . 354المصدر السابق,ص
55

 . 353المصدر السابق نفسه,ص 
56

 . 361ص المصدر نفسه, 
57

 .365المصدرالسابق, ص
53

 . 17المصدر السابق نفسه, ص 
55

 . 13المصدر نفسه ,ص 
31

 .51المصدر السابق , ص
31

 . اشارة الى بٌت للجواهري فً قصٌدته) ارح ركابك..(34المصدر السابق نفسه ,ص
35

 .53المصدر نفسه, ص
33

 .75-71المصدر نفسه, ص
34

 . 33المصدر السابق, ص 
35

 .115المصدر نفسه, ص 
36

 .157المصدرنفسه,ص 
37

 .157المصدرنفسه, ص 
33
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 . 165المصدر السابق, ص 
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 .555-551المصدر السابق, ص
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46

 .565_563المصدر نفسه,ص 
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 565نفسه, ص المصدر 
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 .565المصدر السابق, ص 
45

 . 563-567المصدر نفسه, ص 
51

 .551المصدر نفسه,
51

 . 556المصدر السابق, ص 
55

  -336المصدر السابق, ص-
53

 331 - 355المصدر السابق, ص -
54
 333-331المصدر نفسه, ص - 
55

 166المصدر نفسه , ص -
56

 151 -115المصدر نفسه, ص -

 75 -71المصدرنفسه, ص -57

 
53

 .415 -415المصدر نفسه, ص -
55

 .573 -575المصدر نفسه, ص -
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 .415 -411المصدرنفسه, ص -
64

 .551, 535, 563, 155, 151, وٌنظر الصفحات: 334المصدر نفسه , ص -
65

 .313المصدر نفسه, ص -
66
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67

 .557المصدر نفسه, ص -
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65

 .563المصدر نفسه , ص -
71

 .135 -134المصدر نفسه , ص -
71

 .173-176, وٌنظر: ص175المصدر نفسه , ص -
75

 . 171المصدر نفسة, ص  -
73

 . 165-163المصدر السابق, ص 
74

 .33المصدر نفسه , ص
75

 .5115-3-16ابل للثقافة و اإلعالم, شٌخ المنافً و شاعر االممٌة كاظم السماوي, اوس حسن, مؤسسة ب
76

 155كاظم السماوي, االعمال الشعرٌة, ص -
77

 565 -541المصدر نفسه, ص -
73

 565 -563المصدر نفسه , ص
75

 555, وص551المصدر نفسه , ص -
31

  37 -75المصدر نفسه, ص -
31

 111 -55المصدر نفسه, ص -
35

 114 -111المصدر نفسه, ص -
33

 ,عبد الجبار نوري5116\3\53صحٌفة السٌمر األخبارٌة االلكترونٌة,كاظم السماوي فً تقٌٌم الكبار, فً  -
34

 36 -15و ص 3,4,و دٌوان كردستان وردة النار ... وردة الحلم,ص453 -451األعمال الشعرٌة, كاظم السماوي, ص -
35

 .5115\3\16لسٌرة والمسٌرة,أوس حسن, مؤسسة بابل للثقافة واالعالم,فً ا -
36

 .5116\أٌار\1اتحاد الكتاب العراقٌٌن فً السوٌد, أمسٌة استذكار الشاعر كاظم السماوي, عبد الكرٌم هداد, -
37

 .453-451األعمال الشعرٌة,كاظم السماوي,ص -
33

 . 13 -5دٌوان كردستان وردة النار ... وردة الحلم, كاظم السماوي, ص -
35

 .75السابق,صالدٌوان  -
51

 . 33الدٌوان نفسه,ص -
51
 .44 -35الدٌوان السابق نفسه, ص - 

-
55

 .45دٌوان "كوردستان وردة النار...وردة الحلم", ص 

-
53

 53الدٌوان نفسه,ص
54

فنشرها فً (خلت منها, 1553-1551( وكانت من ضمن دٌوانه األول )اغانً القافلة(, لكن اعماله الشعرٌة )1543هذه القصٌدة قالها الشاعر فً )

 . 61-57( تحت اشرافه, فً السلٌمانٌة باسم )كردستان وردة النار...وردة الحلم(,ص 1555دٌوانه األخٌر المطبوع فً العام)
55

 .53, صدٌوان كوردستان وردة النار ... وردة الحلم-
56

(, ولكنها خلتا منها, فنشرها فً دٌوانه االخٌر 1553-1551كان المفروض ان تنشر هذه القصٌدة فً دٌوانه )اغانً القافله( وفً )االعمال الشعرٌة,-

 .65-61)كردستان وردة النار...وردة الحلم( , ص 
57

 .1563قرٌة حرنٌكا احرقت من قبل فرانكو الدكتاتور االسبانً 
53

 . 64دٌوان, كردستان وردة النار...وردة الحلم, كاظم السماوي , ص
55

 .65-65الدٌوان السابق, ص 
111

 .3ص الدٌوان نفسه, 
111
 .4الدٌوان نفسه, ص  
115

 .5111-1-55الحوار المتمدن, كاظم السماوي شٌخ المنافً...حسٌن الهنداوي, 
113

 . 71, 151, 163, 151, 331,335,313األعمال الشعرٌة, كاظم السماوي , الصفحات: 
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Abstract  

During my studies in different stage of my life, I have read a lot about the poetry and its 

purpose and about the poets, the era they lived in their ideology, and their perspectives, as well as 

on their attitudes towards different events that they have faced. 

Moreover, during my all academic writing and teaching career, and through my thesis 

writing during my master and PhD study, I haven’t found a poet who is commitment with his 

humanitarian principles and accurate and precise like the Iraqi poet ( Kathem AlSamaui) in his 

young and old age till his death.  

I have been introduced to him during a party that have been hold in Sulaimany in Kurdistan 

of Iraq and he has been changed a lot after time has its own effect on him (such as his appearance, 

his hair and his figure but still he has got his sense of stature humour, smile and composure 

calmness- I managed to get his poetic art ( 1950-1993) the first edition ,1994 Dar AlRazi also his 

collection of poem but still I have a hope in writing an article about this poet, the person who was 

ready to give up on his position, important in the society and on all his privilege, when he has given 

then option  also to decide whether to give up on all his humanitarian ideology and principle to fight 

for the oppressed and persecuted people  the reason that pushed him in his young age to leave his 

country to the expatriation and exile, addressing all the oppressed people in all countries and 

fighting for all the oppressed nation.  

Therefore, it has been a perfect time for me to read more about his poetic arts and his 

collection about Kurdistan ward at Al Nar, verse by verse and units by units to write this articles on 

Kadthem Alsamawi the Arabic and neutral poet who fighted for all nations specially Palestine and 

Kurdistan to reach to the reality that prove his humanities as a poet and his humanitarian principles 

and to prove whether his fought was for the oppressed and depressed people in east and west.  

 
 
 
 
 
 

 


