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 صام  كم  اقال  طال يض 
ال�صة   ال  ال  ال  ص مصعة 
 ووال يما دهص�ة امب كا

 .إقا
 طال نا ولء الوب اقال طال يدة الا�ص اإ ت كم

 .دنب  عجا الال و اطال
 عإجا  صاال  اقم  ت  ،ريال  طال  كا  ه همض   وع

 ." م صن " صت صاأن ع ي  اصال هوت ص�ب
 صوت  اقال  طال  كوا  اال  ريب  م  ج  ع  ت
 اقال  ولال تأ�صض   م  راتوث  تصوان  تووث  اقال  صال

.1921 ع يا
 ت م ،صجوال صوال ا ع " ا صال" ص�ه ت ، ب

 .ص�صال احوا با ض الرف ة عال ويأقا
 ئال مإ�صا اأحر اا�ص  ىي طصوب "ا صا "اله  أ

 .بة اض ارف  ح ع دل طوال صلب
 ال الى     ال  اأحا  ي  ع  صال  لصل  ئن  قي  ف
 ااأح  ط ت  دحال ال ح صوي ، ج م لص�ا
 م ة الة اا  افاأه ل طوال ال حد كت ريث

. ب ا ع ى. ياأخ ج
بمء  اة   اطال  طوال  ريصال  كوا  اأحا مصة   اإ
 م  ال نض   و ،يا اقال  ولال  ؤات  اء، هصال  م  آا
وقى    ااح  ق  م اة   ين  ح  كا بدة   اإ  اهال  تك

. طال نوا ريصال ا
 م  وت  ا  ه    نم    اأ  ا  اا  صم  وع

. وا ريثال
 عال  درج  اأرق  صت  ،أوا  طوال  ال  دهأبب  كف

. ا عا وال
الادة.   ق  اعت  اأي �صداء.     صع  ماأي نض  ون  صي  و
" ون ل ...اإقاأ   ا صال"  م ا اله اإ  صال جن اأ ..�صى 

!. .ق ي صوي قال ي ح.. .اأق و اأك

 ف ،ص  ةا صت  ةح اقال اطض اي
 .صف ئط ما�ص صك ف ب وق

 ت  ننق  مم  اإ  ي اإرادة،   صم  ف
 .نوال ولل ت غ ن ا  تح

 ،صال  صوال  صال  صا  ق  ص�ت
 فوم ا صا يئصال فا ع هن
رخض  ه  اقال  اطا  اإ  .ا  ا
 مب م جاأو ب راناء بص� ،ا ل

 .وال أطء واصال وذب صواغ
 ووال  يأما  ليإما  صاإغ  ع  هن
 صال صاأو  .رهواآث واتث د ونل إقا
 صال ا ك .ة حا ريال ال لح اإ
وا�صار  الصة   ع  ت  ع لح  صصال
 ص ةح  اهال أريال ال اإ  .ا 
 اقع ر وط ل اأو�ص ماإق ت دنوب

قدرة   ج.اطد  نم  ريصي  ج اإطر   
 وت  ،اهال  أريال  ص  كم قدة   ع
   صي  يال اد   يام عء   ع  يال
 يال  وادة لط صء حؤف ، صم
 دصقوا  ص�صال  را  ال  ع  ع

،اطال عجوا
 صم  جوال مال ير تاإط  هصوح 
 ص� ع الوال نى الة، كيج ويوع
 .صال ص� " صإر " اص . صا  ا
 ريا  إقوا  ولال  اا نض   اأ  ع
 فا  ووال  إ�صوا  صال  صم  لصل

،صإنا ر حصوان
 إرهوا  موال  وا  صم  اجت  بم  
 كم لصب عصم وال صال اأ اأ .وال

.اقال ص

 طال نا كا م صم زار وف
 وص ئال كل مال مب 
 اقال  رصال  ال  و  يال

 ص�ا  ص  فلب    صا
 وح  فال  ئع  ،  صح  صا  وع
 ال ب�صة  واا�صة    يل  اع

 اع  وح  فال  لغ  ل  صت
 ق    ادهاف  م لصة   انب،

الادة . 

 يال ب ال ا
 لوال

 صا  اقال  اال تض 
 فال وزارت اق ( صوال ص�ال
 صوا  تصت  ب  اخال-
 كم  )  عال  ئصوال  صال
 صا  اقال  ا  يل  وط

.نصض الداع ي ع
 إقا  اعصال  امع  ف  اخت  

 .ولوال
 ،صا  ئصال  ال  جم صت
�صاء ت ات ب مصة اأو 
اعم م اإيا وت اص م ابء 
ا ا  "اع اأب واأبء 

." ئصال
 م ف ،ال ب تا ئصال اأم
 صت  ع  وت  صال  صا  ص
 م مصة   " ا�ض  صال  صا"
 وت أمت وال .صصال صى الف
 ع  دائ  يصع قة   اإ  رت  ع
 صت  .اإيا  رال ا�ض  غار 
 صا  ح  اآ واأمرة  �صد   اآ  

،صاء اال صال
 وا  ال  ف  باذن  ا�صب  
 وال  ما   لاعض   ص�صال
 ال  يأخب    فوا

 ل ل وم ال فوظ
 وم  رزاال مصد   اإ  فصاإ
 اأوردوغ  دع  اإ ا�صدا   ،  رصال
 يوال  اإق  صال  وال

 .ة دولا
ر�ض  صال  صا قدة   نك واإذا 

 م اأو راأ قم اأ ق اإ ت ص�ص�
،صال صا صم

 صصى وق درا مص ك واإ ح 
 دور اص  اك ص داعض، 

 دائ صة مق اإ ي ضفت ل
 ص اإط وم ،اقض الل ازيم
 رق ع صال صو اإ ض" ع�ا "
 صا صم  ال وؤ عي م ك

ب انء اك ص داعض. 
 عوج  ال  ف ر�ض   بب
 ص�ص�  رزاال ومصد   رصال  م
 رصف  صال  صا اإزاء  اللض
 م  صت  ئط  صم  ع

اك ص داعض،
 بت اإ اال و صال ع ل 

 .ااإي  ال يو ص� اإ م
 صا  اإرت  واق  ن   اإذ   اإن
 وءيم وارت ،اإيب جم صال

.كوت وق ديصلب
العة   م  قان  قم نر   إنف

 ،اقال طال
 اقال  ا  ي    ت  ال
واإ�صدة  داعض   صوت  صا
 ه م ال بلر   طال الصدة 
 يصال  يأما اة   يال

 .ص�صوال ديصقوا
 اإره  ب ليض  الافض   قا

، ا
 .ا اخ ض بلوال

 ص�ال  صا  ال  ؤيا  قا
 ال لى  الافض   ،صوال

 .عد واأتص� ا صم  تا
 كا  رصم  زب  ؤما  قا
 ج  ،ا  ع  ريال  طال
 وج الصاء  دواعض   ص  كا

اك ص دواعض اصاء. 
 م اأع ص  : ب ي ال قا

.ح صا اقال صال ص

 ص�ق جية   حاف
 صل  ريصال  ريصال
 صال اإرادة   ح  ح

ارض
 كال  صال غاء   اأه
 صف ان ول ب ًؤقم
15 ء اصم م ا�ص
 أوا  عصال  وح ز، 
ّاأ م غلوب .ال ال م

 جص�وا أ�صا م ج له ّاأ اإ ،ب ًك ت  ألصا م
:وه ،اإل الم ال م ا اض

 اأو م ،وح كال اخال م ًقى انج م صل ول اأ ّاإ :ًاأو
 اخوم كم ألصا ّأ ،صلب م ول ه ،وح كت رخ
اأو   نب  )ًنح اأو  ًحف(  ا  اقا  ّإف  صال  و  .ب

.ة الصوق ا ق اقم  ه ،صب
 تص�ص� اأزم ر هنا فح م كت اق اخض ال�أ�صا ّاإ :ًنث
 طت يط  اءود، �صصم اأف اإ صو وال ،رجوا اخال
 ،رجا  أصال   اأو   ،ديال  ألصا    ًصصوخ  ،اخال  أصال  م

.ريصال ألصا ًصصوخ
 إف لص م جى،   وح ي  اخال  صال   واإذا ك :ًلث
 ايب م امم ءج ه نا ول اأ ه ًصاأي فوال صاال
اإدارة   داخ  صف ب�صء   صي  م  وه  ،رو�ص  ن  كال ا�صارة 
 ص اأو ن صال ولا ت ارة. ورص�ا ه م يأما
 ،داخ  اق  ن  هواأخ  كال  صوال  رصال  صق  صت  خ
 رة عة ايص اح م ص� إّنف ح اإ ال أما وه

.أ�صب ال وع ،ك  وع صن كت
 د اإت لخ م كال صا روؤي  ال اويال ص�ت ّاإ :ًراب
 أزمى اص� صل ه كت اأزم ّاأ ه اأه واأك مع اأك ا�ص
 اجال  ع  صاإ  ت  لل  وه  ،ئح  أزمب  ع مًا   يأما
 ول  صا  ال  م  ازلب  ،صوا  صم  صي  ال  صا

.صوال رو�ص مم ض« ويب«
 ا دور   صا الة   اط  تص�ص�  ل  ال  كت  ّاإ  :ًصمخ
 ،لا اأزم ع صص� ال ئال نك ًواأي ،ريص�  ل صا
 كت  اأح  ،ج ف .ولا ه ق ع نك  صاأ ص�
 -لب اأخى-   ج  وم  ،ال  ه  م مصًا   و  ًص�  ص�
 ا اأ ي م ،ريصال أزما ع كال صال أثض الص�
 ا ه ،ريص�  ل ا إقى اض دور الان ن ال

 ..صم صب يت وي بث
ابد   لب  عصي  اأزم  م  كت  وخ  ّإف  ًعصم  :ًد�صص�
 اأ  ،رجوا اخال ص�صال  ت ي  ،يأما ع

.ًريت ه زرع ال ال اعص ون ،صوا ع نا
 اجال  ع مًا   إعا  صاك  ق  كال  ا  ك  واإ  ،صب
 ،ص�م    يأموا  و�صال  رجا  وزي  ب  راثا  جا
 صن  ص�  م  عص�  صا  افوال  جا ها   ئن  ّاأ ّاإ
 ص�صال  ال  ودف  إرها  رب  ج  ع  م  رات  ع
 م ت ل كت  أزما اأ عص� ال راال واإ ،ًمق ريصال
 -صال ص اإ –ك أزمف ،ريص�  أزما  ال ا
 صال قى   ت  ه  ص�أ�صا  ص�  ،دو قى   ام  ظ    ص

.وت صوال ى اء قوان ،ص�صال وا

 ص�صال  ا  صع اأصر 
 ع  ال  عصال  ل
دي، ا اأ او اصة 
 ب جية   صل  م  
 يال  اح  م  اأب
 األ  ال    ال اة 
 حا اه اعوت ثوث
 ثح ال وا ا ام
 و  ول  صوم  داصال  
اض  اصال    ريص�

اأخة، 
 ديا  صا  اأ مًا
 ا  صؤي اأخة   صأا  

 ولال اأطا ذه جت
 اأطا ى ومال
اإق ا تصي م لض

 ،يق  ت  اأ بلصورة 
 اأطا ه إف لوب
 أخ  وصال  صل  صت
 ص�صال ا ع  يا
 وال  صم �صر   ال

.وا
 ا  يح    دي وراأى 
الة   ص  صال  ص
 يصال  ص  اأ  ،ريخا
   ال  صأا  ؤاصال  ه

 باإج  يل  اأ  اأح  اأ  عي
 اأ  ا مصًا   ،ع دة 
 ت  ع  ت الى   وائال
 اأج  م  صوت  يصال
 ح  صن الى   وا

،ص�ص�
   ين  ال  ا  ا مؤكًا 
�صري ه اف ع وحة 
   ص�أ�صا  ودوره  صاأرا
 و  ،نوع  ا
 لا  صن  قال  
 رصال  صل  ص�أ�صا
 ديصقا  يصا  ع

 صإوا  عجا  –
 يوح  ديوال  ص�صال
 وال  ال   ال�ض 
 صت  وه  بوا  بال
 ص�صال ا نم 
 ،ريص�    وؤيل  ن  ال
 ع فصا ا ًا اصم
 افا والصة  اأرض 
 اذا اك ريص�  اهن ال
 م  ن  ا  ؤدت  ق  تنم
 وه اود   ص�وت  ال
 ب ريص� ض عل خ ام

.ا دو م يال ع

اليسار / خاص

 صال    اطم باأ 
 هر الص الب لصء 
 ا  ف    صا
 افا حض ااأم ي ص
 ام  مصاع  2016/7/24
 جاح  فا ض 
 يا  اح ا�صء   ع
م احا ع الر 
 قتي  يال  ها  وم
 صال  م  ع  صوي

. ف
�صد   اب  اطا  وك
 بن  صاأت  ق  وصيال

 ئلب  ديصال  ائع  ع
   ئن  يال  وص
 ار واهوا راعال
   خل  لر�ص  ل  ووج
 اأ  ب  فصوان  صا
 ق م ص ح ا مأ�صي
، ا ف ض ءصاع
 مصت ع ئال اع وق
رئض  لوط  صا  م

 ع صا ص� زراءال
 ر الال  ض�ء الؤه ح
. ائول ل مع م ه

وك الصدو ق اكوا 
 ادهواج ان ئل لر�ص

 م  ادهاد اجواج
 نمح ر واا اله  صال
 ح ًءصء ارج ف صال م
 ي  احا  يا
 م  نموح  ارزاق  ق
 ال الض   مم  صاب

 وق  دوصال  وا�ص
ال واهم بأهار 
 ما  صت  ف  اك
اهار   مت  ا  ا
   ربو  نص�  يصوت

. ورزق صم

اليسار / خاص

  يآما  ما  عا�ص
 م  اقع  صص  25
 وزاري  ديك  صص  ب
 ي ع قصال  ال  

 .ب صوع .يما
 يآما اإدارة   اأب

 رج ت   اأ  ،ا
 ح  اال    صل

.2018 ع بان
 ا ذل  ح ال  وع
 ت  صت  خ اإطر   

. اإي بى الدور ال
جية    فصا  اأ   ع  

اأنض   ع بلر  اأخة 
 ئال  لال  راان
   صت  .ال  ثا
 م  معم  اهاح  ج
 واآ  كت  م واأخى   ااإي

. ح د و اآص�
 ه ،ه كلب يوا

 ،يأما اإدارة   هت
 ال ا�صار   ناإم
 صال   ال�صة   ال
 ال  صال ا�صء   رغ
 ديصقا قخا ودوام
  ص�صوال  عجوا

.أموا أما اوان

 ص�ب  ص�ال  طال  ّ تنض: 
 م  ع  مال  ح  صال  ا
دور     صال  ح »عدة   اع
 ط  م-   ووصْ  ،صال  ا
 اقا ير   ح  أنب  -صا

.»غ  صرا وه يا
 صا  ا  ه«  اأ  مال  ّوب
 صال  ا رفض   ب  صخ
 مح يب ريض ادرة رئم
 ،مق ا اأ وحة وط«. واأبز 

والء«  »لإنذ  مدرة   صال ها   
 صت  ال  أزما وز   م  
 اأ  ع مصدا   ،ا  ص   الد 
 صقم    غي  «  كا  ئا
 امب ط يي ر مب »أزما اأ�ص
 .ص� ناإذا ك م ي اأ ة دويج
 ه مصض مرت ا اأ صواأ
 ي  م    صخ  راوا  امال
واقصد   إرها  ومم  رب

.ايوال ص�وا يوال ازا

اأهار_الا و  اأور و   دخ وم
 اال ئق ا  وو اأري اأورو 
ال، وتي خض د الي عا 
 صاأ  اأن  ذل  ي  .ذل  إ
 ولال  اها  ج  
 وا ،يصل م ة، واأنا وا
 نوم  ريوت  ب ل؛  اإ�صءة 
 ولال  انال  ءلص  صت  ،صوب
   وم  ص  وا  ،ذل    ال
 ق م ءة لإ�صا عواأت ل ي

.ذل اأو غ اإل رام م
 أي  ح  ؤولصم  ي  ذل  اأ

 فوي فصة(  )ولض   اقع  مح
 نا اه  ح دول ونوت دع

.هيت اأج م
 ج    اقم  ص�  صي الار 
 جلاأرك  طم  ث  :اال
�صمي؛   م  ث  يل  )رياآث(
 طم  واأرب واأريو  واأور   اأورو
 ا  اال  ك  خي  اأ  اأ.ئم

.ال اال ئق
 ي   ا لا   ،ع  ا حه
 ي  اأن  اأع  ل  ،ع  ي  اأ  ب

مى ها الار.

يار اا



 نكال  ا    زحل  نسإنا انة   ست
  اأخة   سا  ااأح  ب  )  يال  بك    (
 اال    مإ�سا  ولال  ت  ودخ  اال
 ت قسء     سسوخ  ، باعش   وفا  سوال
 سى وبن ف ىوق ية قوق يس حون
 ترمزخط  لوك  كك  ف    ترمخ وتزة 
 يسال  حون  يال  س  ف    ال وقى 
 حر نسوح ،دي ف  ىوال احش الوب
والواء  الاء   دخ  وم  ،  أزما  ايب  م  اآم
ير     م  سوا  ائال  وخ  وم واء 
سش  األ 20  ري  م  ل �سش   نساإن  رثب
 احوال سأقا ه م يال نوك ،حال داخ
 ا  ع  سا  ااأح  ق  ،يأما  نع  ق
 م  ا  اءهج  را  ،  ب  ست  ال  اوال
 أدهوا ، أيوا أراما ا ورائكت يال يسال
 ااأح  ب  ،ا  ت اأبء   م  زحال  ل تش   م
 را�سل  دب كم س� أزما  ايب وم .سا
 ب اش   سق  وع  اتس�ا  أبوا
 نا  سسوخ زحال ساأو بم اإ سإنا
 لوك ،ولال ا م ساال خ وم سإنا

اإسرة   ناخ  ول  ،اال  طم  ا  يفا بش 
 ا  ست  ال  مال  رهعب  كال  ون  ا
 سي    لوك  ،اأحا  ت  ب  ،ك  سب اذى 
 و�س ( سا ح س ب ،ف كال ع ذل
 سا ت ائج ح ح ايت دب كم ي
 اآخ وتيا   ،  عت  ل  سإنا  سوال  سا  
 ة تس�  ب دي  ف .  )  سال  ح سم
نى   ف  ع  سوال  اال    مس�ا  ولال
 ال ها   جه  ،يال  س  ف  طم  واأغ
 كسا  ووق  دي  ف    نكال  طا
 ما�س اقش الش واداع م سع ب ع
اأدى   م  ونال  سوخ  ،أ�سا  اان    ف
وقة   )يسال(  بلق  احن  س�  اأغ  ون  اإ
 ل  بال والى   ا  ريسوم )جء(   غ
 اإ  به  زلم  ركت  ،مال  ج  م  احال
 ووال نوخ ة تق م لح اآم مط اخى 
 حون  )بب  س(  م وقى   طا بش   اإ
 بلق  م  دمال  زحلب  أام  ال  )جك(
 لح  دي    زحال  كال عد  وير   ،افواط
 وظ    زحال  اغ يش  سش.   ال  40ن

 ارت ار�ش موا ال كه  سال ع ، س
 50 درج م اك اإ  ناأح  ست ارة الا درج
ااد    حد  نش   م  مع  زحال  وي  ،يم
 أطا واء وحوال سل سال وا ائال
 نسإنا  اعسا  سو بنر   وه  ، والبء 
 نخ  يم  ق   مؤخا  انسء   و(  اإل
 لال  أ�سا  م  ه  ا  ك  .)زحال  أ�س
 ل  وذل  ل  بال والى   ةغوال  بلق  
 ست  اإ  فسا  ،اإل  جي  ال  زا وجد 
بسرة  جء   س داعش   اا�س  ع لسر، 
 سئال يال ي ك ال ،مه ادى اإ م م
 اه ذا سا اه وي ،ة غق يم م ول
 بب  يوم باد   سال  بي  ف  ،اتاإ�س
 س ىوق ة تق حن رة مكى اوال احوال
 اإ  ث  وم و   ك و  كر   ئسوق  جك  حون  بب
  وق ،نسوال كك ف اإ ؤدا يال
 كسال اق ا د عس ع لح م اك ست
 ف  بال  نخ  يم  دخ  زحل  ست  
 ، نسال ف بال ر وكك ئسوق دي
 اءجا ه ا ( : لق كسال ال ؤالس� وع

 د�سك أق شداع سم ست ع س اج م
 ائا  نسنوا  قا  ا بش   ست  .)
منة   وه  زحوال  كال  ب  كنوا
 ت  ق  -  :  وه  زحال  يس  م  ت اخى 
 يال  سا وكء   ا  جال بسار  داعش 
 ع  يال  قال  دام  ب  سا  يم  
   طال  نكال  سوال  سا  ائال
27 ريز/2014. - ب/13 ريب سا احس
 حن    س  ارب  ج    سا  2014/ايح  /
السي )قلا( الكن ف دي بس عر 
 خ - . سال اته داخ س�وم اأغ ش عداع
 يس  يق  م  نكت  بس  )180( داعش   سع
 ون  ،سا  ي  خا  )ك(  يق وقة 
 ا�س ع ء عاأث يال اأه اروم زم
 لخ 2014، اأم/اي23/ح ريب  اأوب اأي 3
مس داعش كف الئ الل عده 950 درة 
 ب ع وك يس يق وت، ورتا يال
  شداع ع لا�س ال ،سا س ام5 ك
10/حيا/2014 . - اغس وق وت ج فة 
ب 12 عم، وم اماأة اخى عري ع عمد لبء 

 ريب  ،  كك  ف سب  يق   اي  ارب ة 
قسء   م  اطم  األ  ون با   -  .2014/اي21/ح
 ف  اإ نى  وقى   احون �سر  وقى   ت
 ،سا  2014/اي10/ح  ريب  ء،والبك
 يا  وا  يوا الة  وزارة   موق
 م  وم  ب  ال  ل  مال  كسوال  اقال
 سا يم  فوى اار الساإ - . ب ان
 تزوج  ب  سال اأبء   م  اطا    ال
 داخ    سال  ها اأبء   م كنا   اإ  اأزواج اأو 
 س ل اأو ال يش اف - .سا اواط
 سا  ع  يس فش   ع  سف  ، داعش   س
 )بلق(  يسال  حن  اطم  ع  راعال
فد   األ  )15( سة   -  .دي  ف    نكال
 ف  اإ 2014/06/17  ريت  م  )اآم(  حن  
بلون ب فة   حال  كم سوق ،  يال  س
 س  يسب ئسوخ ديار مساأ ى واإواأخ
 ر ر دك( يق م ئع )100( ون - . حال اأه
 حن  س�  ب  وذل  ،  اديا قسء   احس  اإ  )
 )كسوع نجم ( ورةى اوال )لق( يسال

بي مس داعش .

محمد علي الحالق 

 ال سال
-: وال ا ب اهال راس -1

 طال  س�سال الدة   ا  م  بسال  أ�سا    ق
 بي ، اهل يكا راسد ال ال ه
 ال ت  س ال سئال احاو ا ا م

. ريال
 ال امجا حا ايب ا د قن ندع ل
 طال ها     سح  م بش   ح ولى   ،2003  ع
 مل ر ،جق وسم ت م ، سوا يا
 كسوا ئسوا اهال ز كاف ال وه، س وذب

. ساي دال ول ال طال سوب م ي ال
 بم  اع(  ا  بك   مر(   ف( الكرة   ت
  م  ،84 ،2013ش  ع  ستا دار   ع السدر   )2003
 وا، ير   اال  ك  2006 ع  ين  وب(  :  أتي
 ب باأ   ال،  أما لء   حط  َوعسوم  َاح
 ا  وك  نب  اخ  ق،  اقال  ي    اك
 ما ا ح  ، ئوط قع راإع ط ي
 يال  س�سال  ش مرئ  ن ع ؤلم،  يح ا
 س�س� ب ل  سا ق ،  ا  سا ننك
 ة قا يال نوك، ب غ ذل ة ، وميج
 اوج ل – واع اق ا – نا واحيت ان

).  ن ع سف ا – دولاآخ تيَا
 يال كما اتس�اء اا اح نك سب
 ب وم حا وس لب عف سا بهس�
 سا ه ذل أب ت ر( ام رة )فكال يت ،

. ش لئال وال وسا
 وا اسسرة   ه مر(   ف( الكرة   :  حم
 اح وه ) اوم اآن رك( م  سئة الوا
 سلب  سا  را�سوال  ال  اكم  واخ  اه
 اقال س�سال أسلرة بكا ساخ وق ، و�سا
 وه  ،  ك عة   ذل    ول  َمع  ارب  ع  يت ة 

.)ش بني ؤر ) لكال م وجم
 سب حا ق ، اع ر السا وعسم اج م
ال�سر   هاع  ال  )  سا  ال  (  ب  ها�س  م
ل مس ؟ ، ك!"مف ر نكر الد�س " ائال

)الاط ) الا !؟.
 سال  س�  ست    ما  ح    ال  وت
 اسوا ئسوم جد مت اد ،لب  كا

:وه، كما مل، ع ع
 سال  او  ت  وه  :ئسال  سال -1
 ت   الئش  الور   ت  ًو  ت  ال  هواخ
 سال  ش هرئ سى تج ح، حا وسم

.! ) سح اسل ال حس ( )دا حم(
وكل قسة ا ادي م ق قس امك جء 

. )و بك سق( : ا اال م
وك ال ال تس الس السئ وه( ش
 وم ت )ال ديا ( و)ا أعء اسال
 ال ر وسي  ح، عس رة غسب حا
 سال  ه ب مق ال  قال   ،  ع ي نق
 س�سال  فوا  اءاجا  ك  ع  عسال بإسء 
 واك ب، ال وح حا م اال  سح ال
 ش والسر اخب سم سب خت ف ذل م
 ،  سا لة   ما  سب  مق  ال  س�سال

بخاع  )ال الة(.
 برها ت  ا طت ع ن ا ين و
 سب اس� واط ب ، ع حا وت كل

. )دلا يك ع( ب
 وح ، اال اام هون اسال ع تس� لوك
 سب  رسف سب درة بوال ال حا

. ك ال  م ل سي 
 ال  ه  حا  اوج  ل  :  اهال  ه -2
 )لا  بقال  ادي( دور  تش  او  الء   اج  م  ،
 سؤ�سوم دوائ ع ع بقال أعب ي ك ال
 ش . با ال كس لوك ال ال كسو
 عا اهال ش لرئ واو ، ؤولسا نوام م
 ل )اش ال( ل يت ي  )ساال سرا(

.) كمش ا�نل ( مق
ك سر دوائ اس الم  الزارا كف ، بؤرًا

ومكا لسد .

 يا  اري    :  بنل  سا  ال -3
 ذك  ف  مال اراء   اح  ل  ،  ال  ه ع م
واعء   اسا  ل  سئال  س�ا  أب  سس  
 م  ال  بال    جت،  بنل  ئال  ئال
 )كام )خاء   ع  سوي  ، اكرة   ال  يب
 ذل  ا  سلب  ا  ه  مال  اقل ولش 

. بال
 س�سلب  ال  ووظ  ،  سم  راب  ه  ه
 ال( وه طحا ب حوا ، ال يال
 )اقال(  نك  م  ي    ال،  )اقال  كا
 طحا ال( ا سم سب ي ف ، س�ى اس�
 اقال  اأمب  سلب  ح  ا  ل ولش   )كما
 وال  كما  انا وزارة   اف  ا  ف  دعا

الئش  حب  ف  ي  ك،  كما  طحا
 خ  ا  ه  ساف  وق  ،  اقال  اما  م
 ه ط مع ، اقال مة لخا لا زما
 طحا ش )الرف كا ال م سق ما

امك ووزارة اان ( م ح ول فسَ واحَا.
 اما يت  )كا دور )ال ل ث ق ك
 م  اسوب  راوال  م  راا    اقال
 ج(  اال  رخ  ا  )ها  سسال  ال(

.)ل
 اال  يكا ألسا ب ن ا ما ه م اردن
 وسم  ل  )ا )السد  او  )البء(   سل  ه
 وذب  طال ها   مل  ،  وج  وخ  ك  ،اح

. س
البء  وجد   ع  ا  ا  يس�  سوب اسرة  واود 
 ال  اما  ه  وك  اسال  ه  ك  ب  ،  اال  
 هال ارادة ا رخ كار امق ه ، ع فس

والسش.
 ا  كا  ه الة   ه    سا�س  لف  ، السد   ام
 ش الا يت سح وذل )ب ب( ا ال
امك ، ال اوس ب ه حا )8 مرا دور( 
 م  اال  سح  نك دور(  مر   12(    م
بنم ال مب الاء ع 2003، ق اخ  فة 

.فس وط ج ت ا دو، ب ح
 وسم  ازاواف  ئن  م والسد  البء   ألسم  ا
 )س�سال  ال(  سي    ت  سا  حا
 سئال  تس�أا  ه  )سف  دول( وتأ�سش 
واكي  الا م اح وح ي ا�س ها 

. وسا
 و�س ، راسال ة اهخ مع ئسم -1

-: وها ع
 ال  ريحا  ال  كسال  ذا عدة  اأ-
 يو وت راف  سوت ، اال واث ن

 ق سى نم ع سل ديوج ء لع سون،
 عا بش   ل  يج  م  الب  ه  دتع،  يت
 وباك(  أ�سب الرة   س�سوال  سسال  فوا
لح وعدة   سئال  اها  م وه . الاخش( 

)اس ام ا اسة(.!؟
 ي  س�ا�س ه ال، اقد السقا ره -
 دن( ل وا سال وسال ا، د حوج ل
 وط ،)وال ( و)الوال ال وس(و )شريب
 مح  ب  مق  ع  او  وه  ،  م  هال الوش 
 ل ح جح 2004 دو ع  ؤقا )ود عاي(
 رتب ست ال، وش اال اام ك ذه ح ،
 وع  ،  سوال  ، اسة(   ا  (  ح  سال ا�سر 
 ال  واوق  ،  يت  مال  قال انء   ع

عة   )ل(  اع  ب  )عال  نق(  ت  وع
 )اقال  ئقال(  س�ال بية   ورس  ب  ام
 )ووت  ب(  كس  ا الش   ذل  اام  ذه  ن  ،
 ل ث ال ، نيال )و )�س كما ما
 اآخ  ه وه .  ذل ب )ا ف( أعب  اكسا

. حا ااه ش مرئ
 ح وط اقش عج ست ع ع سال - ج
حود   حا�س    م �سرا   وي  طال  ي،
 ك اار   دو  ق  م  ع  وال  ، الهة   سار
 يكا  ابا  س  يال  برها  بسوع  ،
 سار الد  وحة   سوي  .)C.I.A  (  ال  كما

. سو
وبسش ب ا ج ا اميل اوبش 
 )رها(  ع  )عا(  ب  )سئال  حسال(
 وه  )املا  مب(  لا  وع  سال وذا 
 ه اش   ك  ا  ئال  رب  ما  ا
يز   م  وه  ائوال  ديوا  مال  )سم(
 س�  سوال ء لوال طال ح عسم وي

.
 قتء ار )الس م  ا ها ع ا ك
 راسز الاب اح ) كما ا ة مئا ما
 ست  اك  ت  ال  قتا  ت  .  اه  هواك
 رب  (  قات  م  ،  ال  وت  ققوا�س  ، وجرا 
 م جماء اسال اسع اقال ق ال ) س�
 ال نك وث(  طا�س اج م ، ئاب ة وانخ
 عسال  ا( قدة   سب  واع  ،) اة   1948

. يلا )اقال
 رخ  م  )  وط انذ   مح  (  ست  ب  لا ء- 
 ب كسا ال س�سال كوا احى واال
 س�سال ال( ة بسوا مال حا وسم

.)
 ال  داا  ت  يح بدة   لا  -  ه

 وم  ، اخى   ا  بوال  حوال  وال
  خل  سلب  ذهن  ا�س  م كا احا
باد   مج    سح  ك  ا  ت  ست اعدة 
 سا  اسل  حسم  رتس  ال،  يسسوا

. ال وق سا
 عقا اود  عدة   ع  وها  س�  ل و- 
 سا بلة   ذهن فش   ا عدوا   يال  اكسوال
 واج  ا  دتوع  ،  وا  س�ال  وم  اري  
 احا ع سم ر مس ح ، س�سال ال
 ابش ن(  ءسروا وزراء واعسو ئال يال
 بح ب زعم ا ال  ئاآب ك ا ؟، ب! )
 )ج  لس( و   )رس�ال  ا(  )سال  رن(

)ح ام اساك (!؟.

 )طال  عسال  اعب(  ا قار   ع  سال ز- 
 ل  ًم(  اال  ب،  ويال  ا  ح  وت

ني ال( .!؟
 سة بئس ل  )ند ال  كبء  -2
 ل(  س�سال  ا  سع  )ا  س�ج(  ق  )
 اهال دة هز قاب واح ، ) "." اقال عسال

-: وه ث ، اهال ع ست ى الال ا ،
 سال  نب  ع  ق  ال  ،  يال  جا اأ-
 سب  لت  ت    ح،  اهل والئش   وا
 ف  ،  ذل  م واك ب،  سف اال   )نم  دول(

.)عجا الال( ب وا لا رس
 س انا   ل"  : واحة   ج  غ،  ت  ل )لش 

س ، خ حً نس وسوا مي "(!!!؟.
 ..  )  دال )د.حر  الزراء  ش  رئش  -
 حا  م  لا  سال  ارك  اح  ان  ووا
 سي  ف  لا  ل  سرئ  ك  ان  ك  ،  ال  و
 زيال  وه، سام اة 8 �س )اال ب( ش 
 كس  ا  اقال السء   ب  ال  )  سات  وزي  (
 (  ال  لكب  ثال  سال  ذا  ،  يسا  )اورا�س(

.)C.I.A
 ه  جم  فخ  ي    :  ا  ا  م  -ج
 ام  ساف  ول  ،  ع  سوي  ل  وم  ا
 سم  م  ك    كما  يكا  ابب  طارت

. سكوب
 ا نش   تم  ك  م  -:  با  س�سال الدة 
 وال سال سا م س ه اهال ا م، ال
وقى   )  سا  غ(  ب  ي  ا    طال
 م طذ النب ديوج سم ذا، وط عاج
 ااح( س�س� ب ع ى مق، لا 
 (  م ولش   )  يهج  وم واد 

. طاء العب وفم طارت ذا )م
 ج( ء واندة احاع ا س�م ديوج جب ن

 موال  ريسال  ال  ك  سل  )طال اد 
 مح(  ست  اج  م  سل،  طال  يال  وح

. طر الال حم ب ت )ذ وطان
اد   ال  ت  ا  ي  ال  اهال  ت  ا  واق
 ال  ربوا  ثوال  يسال  اهت
 جت ال سة( والا نك وث( جت
 ا  يم  (  ل  ا  سوال  لال  سنب

.) س�ال
 س ، اقر السدة الب ا ي ول، سي ا لوه
 )سم( م ي را حسر ، يسا اله ي ا
 ا  ي  سع(    )سن( ولش   )َكم بش   (

ف(!؟.
 طال  سا  ك  إ�سوب  ادع  أف،  ع وبءا 
السفء قدة )ا السع الاق . ( )( بلعة 
 طا تس�س� ع اق )اال ن( ل ، رط ؤم ا
   ست  وال  ،ال  وح  حا  م  رثوال
 هأثت م ر ، والسال كوح ا س دةزي
 حم  واح  خب    طوال  ،  طال  احب
 ا لك اد وال ، يوا يال أريت ط ب م،
 ال دا ، موك، بع سا ة ماد كاع وخ
 سال دة لال ع هغ ياآخ اسع ووع ،

. طال
بء   ت  ،  )ح  عس( قدة   ي  ؤم
 نك  ه  ال  يها  تت  سوت  )ا(
 سا  وب،  اهلب  ا  تسو  ا  اذر
 ووري، ادا حام ي عس ح طال ال
 طال اد   حس  ال  ا  لل  عس
 س�ي(  لا  ئال،  ئدع  واق  ب  ال  ، الة 

.)ف( س�ي س�
 ل" الة   )ف(  لم،  حا  ل  رنس  ول

."ًعس اك ا ق ًوط ك
 ال اسة   راال اعر   ب  خا  م  ط

.اوال بال طوال ال  سح
ول ها )ا اي( مكا  حل ك قى 
السر الط والى الاط كف ، ا وحة قى 
احى   ه  ،  عسال  ا  ست اعدة   ب السر 
 ي  ول    ونوب  ،  ًلح  با  ا  واخ  اه
 احا  ع  ح  أثت  سال  سا  م  س  أ

. طال  ريوا سا
ل ع اميل ، ان بو السء او  دور 
 م يا   ل، وال�ش   طال السع  حة   ا
عدة  الرة   رعسم  يو  خ  ت    ال
 ا  سا )اعدة   طال ها   ع  وال السة 
 ح(  ا  امجا  ا  ه  اوك  ول اسة( 
 ، ل�سد   ال وء   ب  اداه  ال  )بال  ال
 واف  ،  طال  ح  يسل  يال  مم  وه
 ال ع رئط اى واحق ا س�سال ال حس�
 ئط ، وط اماو ب ااه اي ل سل ، س�سال

. )ور حو ولش ومسل( ن زيوان،
 ع ال، اطوال طى الال ك م ف
 طب  يال  ا  ذل  ي  ،)  بم  ه  س(
 م والى   كا  مم  ا،  تسوت  سواخ
جي )فس را�ش اب لى الط( ، ون ونر 
 )رط ؤم( ع ه، سا اله م وة اا ا
 ل(  عوت  لا�س  ل  لا الدة   ف  ت
 أول وفءًا   اق  ، جية   بس قدة   وان  )اال
 س�    سرخ  تح قما   يال  يلا  فال

. س دةو�س طال يح
 ساقن ك م غال ع اهال ه ة ااخ وك
ق اك ث ا م ا ها الس م ع اعاء 
 م  ورج  سسوف  ليام  ،  طوال  ال
 سوت يو يسوت ويوت ت م ب ائج
 راي  مام  مح يج د مي  ا  م ل  ب و
 يسال ثرة   م  يا  سال    رال  ارث
 ه نك ل ة ، نلز ا 14 رةث ة وحا
   اأب  وال  سال ها  سة  عدة   ه  اهال
 ال بسة     ال  رال  را  ذا  ا  م
ابء   اع ذير   كوم  مس�  يسون  اموال
1933  ع  اال    وا  عسال واسر   بال

. ا اب سو موة الو�س

رادة الشعبيا
اليسارالعراقي
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»داع« والفّج ودت از..!؟

 م   خصّ  نم  جّال  يم  صاك
 ف  ،2003  ال  ال  يأما  حا
 ص�ن عد  يّر   ال  )ِفُا(  يا
 احوال الصء   كم(  صن  األ 700  ن
 م ان ال ا اأو  نك ،)ب ا
 صواأ ،حا ص دّل أوا اراصال

.ومل ًم ب ف جّال
 م  ب  ًصصخ ًيرم  ًبط جال  صاك
 يأما اال ي ة عصق م ل صّت
 ما ى ماأخ ج وم ،ج م ّا
 ال  رب    ّص�    ،قا  اقال
صر،  لّة   دا صر   صّت  ح  ،2004
ًدم فن ق  نر، وككا  ال  يخ ح

غيًا.
 عل  ًم  جّال  صاأ  ريلوب
 اخ  ْواإ  ح  ،صأا  ّص  م  ّصا
 "ا"  ص�أ�صا  اال  ل  ،تجت
 يأما  حا رفض   ك  يت  اأق  ع
 ن ّص�   ،ب ال جء   كوال ال
رفض   لوك  ،إثا  –  ئال  صصا

.فب ظي اأخ ال اإيذ اال
 جّال   بإرها  صى والال  ووج
  ّص�    ،إرها بض  لض   صخ ب
 ال والصر  والض  اإقصء   ص�ص�  ظ
العة   ل  ًتم  صاأ  لل  ،لب
"داعض"،   فا دول ت رب ب وم
 ال  اصال  صت  ب  جّل  وك
2008 وم ب دورًا م ً طد ت العة 

 ،بإرهة بم ه واإ
 طوا  جّال  اأه  ّع  ال  آما  ل
 ذا  ّص�    اال  م  لصوال  بال
ًصصخ ،ت  ،صال - بال أغا
 اصع وجد  وا�صار   ع  ع صور   ب
 إرها  نق  ج  ا  م  آا
 ،ّصال  ا  نوق  ،م  ابال وادة 
 خ هرف ا قنك ال لا م ذل وغ

.حا كح
 نص�  كت    جّال  اأه  وت
 يال بال وغ ،ّصال بال يئصال
 فصاإ ف ،"جصا يم" صت رجل ع
اإ قب م باد، فإن جء م ف اأنر 
اة  الصاء ن ا ح صاء 
 ريصال صأراا ب ال وة ونصال
 :ريصال  تصا  ح  )اال  اأع(

،قور والال دي
 اتص�ا  قم  إف  ا وبا   

.عصم اأه ي
 ّم  د    جّال  ي  ك واإذا 
 ال  ا  اأو  أن  لف  ،صب  ّت
 هاأم َ ُدب  ح "داعض"،  �صة     وق

 ،ُي ك ب

 فال  راص�  م عد   مّت  ّمت  غ  ف
 صل الصاء(   ع  م  دمق(  عبال
 أما ا اال  و ،يا ع
 ،صاعب  ت اأو   كص�  اأ  يصوال
اأو   يال  م  ن  ظ    ي  أما  أوك

خع م خ اأف هلود.
 ع  تص� "داعض"   اق  اأح وها 
 ن  يا  فم  واأغ  ما  افا
اأ�صة   يا  واأخ  ،رجا  ال
 نص�  اأم  ي  و  ،هاأم  ع  بم
 اأف  ،حال  ّاإ "داعض"،     صافال
 م  حصال  لال  ص  لم  اه
بء   م اة   أل  يت  صوح  .نص�
 صال  م ا ليه، ك عد   را
 م مؤخًا   زحك  م  صو  ،األ 90  ن

.األ 68 ري
 ي ف ،اور الم جّال اح ح ّم
 اقال  ما لى   ف ردود  اأو   كُي اأثًا 
 ،واق أمك م مت اإن ب ،صح م ازي
 لا  رن  بصال الزراء  رئض   اإ  ح
"راأ�ض  اإن يّدد   واأخ  يا  ع  ّلب  األ
  ّ  بص بض   اأ  ع مًّا   ،"أفا

 صض"، ونداع" ص  اع اأدم صغ
 ت  ص  اصال  م كنا   لغ  اأ
 لال م تنر معب أخا ة، معال

والض.
 ف  ،جّال  اح  صف  م  غال  وع
 اأ  رغ  ،كُت  ص� اأو   ءصم  اأ ِ
 لا مح ع ئّلب األ اض ال
 اح ريص� 2015(، ل ض /اآصاأغ( 
 ّ  ح  ،صا    افب تّر   جّال
 )ايح(  ني  10    لاح  م "داعض" 

.2014 ال
أخال

 وق  ،ّون  مع  جّال  كم  أّخت  ل
 ال  حال  ص�صال  أزمل  أما يد 
 ديصقا  اأزم  م  افا الد،   صت
 ع  اإ  فصاإ  ،ال اأ�صر  انض   صب
 ع  صن  وج  ال  اقال اض   زيج

،توا صرًا لصة مّغ ح
 صال صا اق ًا الت أموزاد ا 
ب، ول اأه م ك ذل ه غ روؤي لحة 
 لصا صب أدنا ر ام ّ وط
 ،ص�صال عا صوان صال نأنا
 ة مح  صال ال ر تصى الف

اأم، واند بلصر نيًا وخًا، 
 ب  رجوخ  ا  داخ  ص�صال  ّصوال
 ا  ب  ءاتو  زوت ااد،   ص  م
 خ م ال  غال وب ئق ه م ع

.ا م
 صم  كصم  يف  د�صال  لال  اأم
 يصوت  دوع  لب اباًء  باد،   م
ولض  ،إقا وحصض   واتلب ومورًا 
 ب  م  ّص�    ،ع  زا  طب انًء 
مؤخًا  مصان تًا   أما وزاد   ،يال

 ال(  نصال  :ه  ص�اأ�ص  ك  ب
 م  بّا  –  د�صال  طال واد 
 اطال  ا(  واإرب وباد(   اط

.)كت اإ أقا – د�صال
 دال حر   م  ص�  م  ي  
 ع اأنر   صل  ،وال  لوال  اوط
 اأ  دك ة والصا صال جحا
 خ ا�صار   ّظ    ،ال  ص�ئلب  ت
 أزما  اإ اأنر   يصت �صى  "داعض"، 

عبد الحسين شعبان

هاشم ذنون االطرقجي

 ة الَن س :لت .. ثر اقط :نث .. شال م واح رق س:ت .. اور او قط يس ح كح.. ضت ممي
�صء   ا�ص  1963  ع ز   3  ي  ف
 اح ان  ك وال (  واح رق صال  صم
صدر   م  رن  اط  اصا  ع  )  ئن
 هوت  صال  صم  م عية   ج  م
 رض خورك كوح يصع و اوام ص
قع ) قاوبض ( ا وا�ص اط الر 
الصض  وصو  كال  صال  ا  اجوا
 ه  أب  ريت بصرة   قا  صوات
حك انب ...وب هوء نص و ح�ض
 دهي يصع بان كب ض( عووال(
 ( يع ئدة نب اقض الا م اتم
 صح( كب ب ف ص� ال ) يص� صح

 )يص�
 ال  ا قا عق م اجاخ  ءًاصوم
 ا اآم  ه ح واح رق صض لئال
 )حا زح( صال زح "  او ا ائال
 ا  اي  بل  صال  ا  م  ل "
 عص  هواك  نوا  يصال  م
 ا بض  ا�صء   و  اطوال
 ض اركئك - صال م نوا يصال
 مك  نا وبض   ال  لص اض 
 ب و ... ص�ق ال ع عال ص ص�ق
قر    ا  ل  يصع راصب  ن  ذل
 ا  ا  ا  ا  )BMG( باد   بغ
 نلان  ال  صم  وق باد   م الصة 
 قا الر   ا  يصال  راصال  م
 ح  بع  نك  بال  وج  ا  

باد   م    ح  ل  ييح  ئصب
 صوح  ... وبلض   با  فا  ا
كئض الر   ال  ؤولصا  ا  ا
 هط  ام  با الزراء  وبض  الزراء 

 هوغ اوناد والج زوح ي
 واغ  ال  صم  ب الر   وان
 ف لض   بال  وه  ييا  ابا
 را م ت وا يل فاو م بص
 ل  اداص�و  رواب  ع  صوو  أحب
 عصب  صي الر   وك  اخال  م  ت  
 عص� توز     ح كر   ط  دياع
 ورة وال  نوع عص�/ 25-30ك
هر رج وحض تي ا �صئ الر ومراء 
 ي    ل  موال  ا  ووم
 صي  أن  يال  وج  ع الر   ي  
 أوامب ب م صح داع صب قوي
 ييا  بال    م  وك  راال  ص�
 ك  )  4WHILE  (  صا الصة   ل
 صر حكوال عا�ص الدر   ع فال  م
 ف  فوال  صال  يع  فوال  ردال
 وزه ا ص� ص� صه فض وال�ب
 ورف  وع  صال  صح  وع  رصنا

 ئا�ص ذك ة عاكال صت  ياخ
 ا  ريص�وا  ديا   الر   وع
 ع فان  صن  وك ويوا  صا  
بء   ح  ا  م  بال  ب  غ  اغف

 ا ال ض ن�ناء بال

الر   ا وك ا ظا   قوت
 ال  داخ  ون اارة   درج  وارت
 صن وك صوي صض يا الوب ييا
  اصض  وجد   ح الر       ك
 عصة بة وجف ر بال و  بال
 (  صال    صوو  بصال  ع  ت
 صم صب وا قي و ) بة الا
فر     نع  ا  وب  ا ووز 
الص وص  قر اليان وك الر 
 ما  صات  انيال  و  قت  دو  عصم
 ص�ء �صصب  رال أض ب�ال وع
 بال ااب قوا يواخ عصال م
 ن ال م مض ال�ا وم ص رغ
 ... الر   لب الر   ئص�  وع الر 
 صوو صهم عصب ا ر مال وخ
 وا�ص  قي  و  قصال اة     ا
بلص �صي ول  ه اثء كن اارة 
بء   ح  يال  ب  صن  ئوب  صت

 صف ص صض يال
 داخ ناجة تف ة اال ه خ
 أي  رنكص�ب  قال  ص  ك  بال
 يلب ن ك ْوَم يال وك لاع
وخص   قص الي م ق ا�ض

 ع الصء   ب  صال  م  هوغ  مال
1963/ص/20 ي  اع   ح..  قال
اورا�ض  وول  ا  ام  زوج  م  وك

 ص�  فال  واب  ا  ب  داو  لوخ

 وك  )  صال  اح  صح  ع  ال  (  دع
 مض ال�ا داه اورا�ض ح ول ب
 اح  عا  ئق  وك مصءا   مال  عصال
 ا منك م وب )صة ال ( دة الق
م الصء واط  �ص ب ا وكنا 
 فال  ا  ع  لوك  يب  يصم
 وج  ال  لصو  )ا  اب(  دع  ص�

 ......... يال صق  ديجم را
   ع  ي  ال  تبب  صج  صو.....
 لصو ب ا وع وة 3 كصر الق
ا  الصوة ب وصل  الصوة 
اء   ب  ا  ظم  ق الر   م  لن
الكر   واخ  ك  ان  ا�صب بارة 
 ا  ا  فصا بصورة   صي  ادي  ص
 ا  م  مال ا�ض   وه  صال مء 
 ص�صال الصء   ق  م  صال  ص�  ب

 صحال لص�ا ه ص
 فال  ص  صال  اح  م  صال  ون
 ء اا ب ق م صو دع ص�
 م صا ما م ي  ويم اب يي

 صال ء عا ب ف
الصوة   اه  م  ح    اعصم  ءوج
 مال ا�ض  عد   ا  ب واء  الاء   ب
 ن راصب نصوو طصال وم
 ص�  ا  ون مصدة   يح و يفصم

) نَة الص( ووص مصءا 
 (  ال  صال  م  ي  صال  ك  ح

10 دهة وعيج عق  ث  ما   )ال
 ع الصء   زوت  )100*7(  ب  عق
 ما  دب    ان  وك  دهال  وب  عال
 عال نض     بي  وك  7  رق قووض   
 احال  ع  صال  ي  ال  با  حا
 تعص  ي  وك  ).ي(  ا
 وه الصة   اه  م  يصال  لص  فال
 ع  ي  ص�  صوال  ما  فال  وال
 ن  م الصء   ب  ا  زيت  و  احال
 وال  وال  ازيرتا ابر   م اء 
وا�ص ارزا وك الف ) وع ا الر 

 صل يغا ؤوصم )
 ول 50 درجا ارتح را تن  ا ك
  ءصال ي لل اء عال صي ال 

 صل ا�صال حصال
 ذو الصء   ب  م  ال  يال  اأوب
 ص  راف  ه كأطء   صان اخصض 
 نوك  أ�صل  ئال  صف والكر   ادي
 هوا  صصوا  عا  م  ادوي  أتت

 رايء الاث
 يع ء مصال  م ع ذل ء بج
 صوه صغ زاال ع صوال ا قن
 م و اال م عصال فوال ج
 واخ  )مدم(  ح  نع  وا  ص�
 55�ص ص� ل صدة ايال ه ار وبص
 دوي يا صي صال وك... ف ل
 ا  وع  (  فال  م  ااع  اح  ب  ال

 ح  م وها   وصم  اط  وب  ) الر 
 صب قما   ح  1965/4  صن    م
 مال  ما  ص�  ا  فال  م  عو
اض  ام  كك    ك    هوب
 رقال  ا  ع  ال  ص�ئب  وا  صال
1965/7/25 أريوب )صا اه م وه (
 وك (  صون ض �صب ع ح ح
 هوب اقا  صون و�ص ) ادي ق
 ريب  احص�  اط  و باد   ا  نقص�
 رص طص كم ا صت 1965/9/30 و

فص بص يم اوق ح انصء اة 
: رقم

 ا    ا  صع  ق  م  ؤاصب***
 أب  ت  ه  "  :  )اوج  (  ال  يصال
 صال  م  ص�ا  ا  اقال  أكي

الصف؟؟؟ ""
 ا عصر القا ص�ي ال صال : أجف

الاك  يص ع اك ا ابض ""
 ب ت ي وع ث صن ه ك***
لريض  ص  ه  نك  ح... الصء 

 فال  واال  مواق  جا  ال
 ص�ب صوخ ال لوك وال
 صما ا فصاد( اا وك(  م
 ب  اال  م بجد   صصوخ  يصال
 فوال  ه اة(   (  ئصب  ًمم  ك  ح
 وم صال م ال ه***  ال صن

ص ا�صء ول ها اص جا

 )ن  ال(  ع  ت  ْاأ  م
 وي  لب  ّي  صن  وج
 ع  .أويي  ب  م  وي  ب
 اأوراق ى ، ومي وفح

 .صي
 صا  ح  بص  ايب  
  م اإف  ،  صا ال م
 م  صلب  صاأ  وه الصة، 
 لب فح نك ل .ا ا
 ،موال نصنا ها ذا
 صركم  ن  ذا  اأغ  ك  ك
 صو�ض كال  ال م قصض 
 ال  وروائ  صلوت  ركغ
 وا اصال  ذل ك .صنا
 ص�  ب  را  ال  م
 ص م ا�ص وق .ا

 ي وكنا   .وم  يا
 .رصال ن م ااآن ع

 ح  م  وب  ب  يل
 م ا�ص صف رج وه .صن
 فال واإغء   عصاإ  م  خ
 صن  وك الصة.   يم  

 .ايا اأب ح م
 .ائبا    ط  ُك  ح
 م  ا  ال  اأخ  م  ذه
 ص�  ظ    ئال  رصال
 .صال  ّح ا  ؤدا  ريّصال
  ق  .ك  اأ  ع اأب  ك
 ال  ل �صأخر   :صم  ن
 صن  ع  صق  نك  .صب
 ال  ت  صق  .صال  ص
 ال    اأ�ص  أوك  اثاأح اأقاأ 
 صال �صر   ع  صواأت  صا
ال. نص اإ�ص ال  غة 
 نصنا  مصم  ول  ،صال

جء   ح    .روح  ا  صت  ق
 نك  .1963  اإن  ب  ال

 ،  افاأه  اأح  رصال  م
 م ك ن اإع ب هأغف
 أخف  .يء ااأب م اصال
   ن  ل  .با  ا  ا  ت
 .ل  با  صع  ع  ي
 م اد اإفب ا جه ف
 صاأ  وال  ،  ا  رص  
 وه ن ض و�صل و�ص
اصة   صيا  خ ة ما
 .ال  وط  وال  ل
 رصال  مع  م  صاأ  أنو
 صال  ن  صن  ع  اأط
 م  يم يض   ْاأ  يي  أنوك
  �صر   اأي  ،  اإ�ص  ح  خ

درو حت اة. 
 اقال ر عصا ّصاإ ح
دوٌر  ل  ك  .صال  

 ،ائوق  بصاأ بض  اإنذ   
ّص�  صي مدة   ج  يوال

يأ  الض   ك  .لاأط  رم
 ب    تعص  صال  ن  ا
 اصب  تذاك  ح  وق  .ال
كنا  أن�ض   ويأ�صا  يا
 أنوك ،دام ب ك ي
 اإب  ف لا   .لاأط  ع  ي
 م  ج  ك    ا ااد  فة 
 ائط اإب ك .ا رص ج
 أنوك  .ل  ويال    يط
 حو�ص  ما  رو  م  صي
 ح  ،أريال باد     جال
 اإ�ص  ال  ئا  ا
 ورائ  ال  ثل  بصاأ  م

 .ا و�ص ا
جية   ح  صاأ  ن ماد 
 ال  ب  ي  ن  جلب
ب يو اأْ ي ع مم نة 

ع ماي ال، وكأن بل يمض
 هائف  ع  م  ،ال  رو

ق�ض  زم  وراتصو هوم
 ل  ،  ال  مم  ف  صاإن
والأ�ض  ا  م  ص�  
الأ�ض  وق  ن  ل  .أوا
 ادم  ب  ا  ع  واأرت
 ي  ك  ف  .ل  م  ب
 ال  ب  وي  يوال  ال
 هال  م  ي  أنوك  ،  ا
 .وق اع ع إحل و�ص
 ص د . كع ب اإل ح
 م  ص�  ال  ال  عصب
 ع ص� ق أنوك أمي وه
 .صب  صًاإح  .ص� مض   م
   آقم  ّي  ّم  موال  ص
 ع  ،وا الة   ع  ألص�  ،
ْاأ  رتق  وع  أويت  ال الد 

 ي  ك اأخى   اأ�ص  واق  ّاأظ
 حف أب ع   .ا�صي أنوك ب
 نح  ي  وان  رجخ  يب
ع. ف ك ي م نص كض

بض   صي  ك ل�ض   صت
 رها ي  اإم  ح .عاأوج
 روح موت ا رص إغ
 مال رك رة. كا اقال
 وا  مح  صلك  ي
 ي ا ك .روال وا
 م  اح  ق  صال  ن  ّاأ
 .قا  ال  لب  وك  وفح
ل انص ع اره. ب عة 
 أنوك  ال  ادم    اإ�ص  اأي
 رصال ا ة ويا ع صي

 .ل صافوال ألا روح
 ص  ق  صا  ول  .ص�  م
 رو ثا وال ت ي و

ال ن
 اذك  ل  .ا  ي وها 
 ال  ءاصف  ب  فت  زالم

.   اأوراق وب

طال ن
رحمن خضير عباس

 م  ّب    ف  ،يصوال  أما  ،رجا
 هيو  جّال ب�صدة   كا  اإع
 ،يا ب جن كم ض"، وهداع" م

اإذا  ًصصخ  ،اال  م  وق  ّك  ال  أ
 م ض" اداع"   ح صو ال ك
 وا ض ولنت اإ وم صم اإ ريص�

 ،اأوروب اإ ًصو ،بال
 كم حص ال دانا م غال ع
 أصب دول قح م نج م جّال

.صال صا كان
 اأن ه ،جّال  "ضداع" ه د وم
 ،ا�صصو صووح وة وجّق م ب م
 ين    م  اإ ا�صار   صي    اأن ّاإ
 أن بلّة،   ّاح  ال  طا  "ح"  ع
 ال  ّصو  ّال  ّصو اة   م  ّص
 ،مال اآل ج ام واإ ح ،نصإنا
 ع  ت  ّح  ع  ،اخ    اع  وا

.وخ ب حال
 ص  كل  طال الحة   م قرًا   اإ
 ،اقال  طال ا�صض     إرها
 يا اأخ م وه ،إثوا ئة لبال
 ئوال  ئبال  ن  صف  ب  ع  ي
 ص�ال  ن اإلء   وك  ،تصصا
 حا ك ص�أ�صا ا ه ظال
 .هصاأق  اإ  هصاأق  م الد   تص  ال

اعر  رد   م  ب    ولال  ه و�صدة 
 صواخ  ،فا  اطوا اصواة  اأ 

.نال  ا
 م  ي  صال  اأ  جّال  كم  واأّك
 راأي ع ض الب ،طال را  ضا
يصخض  اأ    واأن  ،تر�صو  ب

 ع والود   طال  اأج  م والض   ال
 ي رو�ض الى الاإح ه ّول ،صح
 صا  ي  كم   اعر   ب  هاأخ

.دمال
 ع  كم  ه  إرها  ص  كا  اإ
 ،صلخ  اقع  كم  صول  ،واإق
و  ،ا  دو  م  افال    لوب
 ا  دو وم م ووال  بال  ّص�
 م ا�صدة     م  ،ًصاأي  إقا
 ه ّي ال وال وج وال لال
 ي ب و�ص نك كف ،إرها
 إرها  حل  ا  م  ولب  ت  اأ

.بم و
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 د با ال اصال صخ  ز 14 رةث ءج
 زم  صو  ال  لاأ�صال  اكوا الر  قى 
 وراص  حم  و الردة(..   ا(  وراص�
 صال  م    موال  طال  كل ارتء 
 م  صال  طرتب  ،بال الد   وع  أو�صا
 نال  ا  ب  ال  حاج  ال الر   كح
 ب ءاإذ ج .رال اطال ر الصوان نال
 :اأطا  ع  كا ل  راصنا  م  صص�
 ث  وم ..موال ريال  بوا صال الرة 
 ع  ريص�    مال  اوال  ،1952  ع  يصا
1954، وان الرة اائي  ذا ال، واأخا 

 .)..( ةا بال ريا ق
 اأو�ص  صوال  بال اقر   ،ًريت  ،صت
ًانم  صواأم الى  الى   مم  اإ  ،أه  مع
الصد�س   ال  م  ًصوخ  صوا  ال  اعصل
 وف أوا  راتصح م  اال  ك  .آا  و صع
 .ًاأج ت ص ال صئال اال اأح ،ريال
 ن هئوت عصت ال وذل أها ه واأخ
 ال جء   ح  ،ال  زوك  ص�صال  افج
   نيال  لصا عز   ال  صلب  "صع  ص�ال
 ح ًخ ص�وت عصات  دهاأب  اأخ  ال  اال
 با  ب  م  وظ  واأ  ًصخ  ،صا  ريت
 لصا  م ميًا   خ  ق  ،نوال  أوا  ال
متًا  اال  وك  .ًمع  أو�صا  صال  م  
 ع  ظ  و  بال الى   اتا�ص    ًصرئ
 اتص�ا د تاأب ص ال أحوا اها
 ل صت ال مصال ز مي ه وم .افواأه
ثرة   ق جاء   ،يأما اة   يوال  نيب
 اال    ح  م  ب  ًابت  ه  اإ ز1958.   14
 ]1[ذل  اأث  ع  ا  تص  ال  راال  وب
 وج ع لاأ�صال  اكل  ؤص نر   م  ح وم  ،"
 رجوزارة ا اكى ماأح تاأك ا مس. وهصا
   صال  ع  ،1958/7/15    ؤرخا  نيال
 عصوب خة  " بصرة   صي  ال  ،أو�صا  صال
 ق  اال   الرة   اأ  صن  قال    ...قم  غ
 اقرة الال...ال صال  ًيرًا �صهت ص�
  اأحوا  ...ه   أو�صا  صال  آا  األ  ق
 ول ،ل  س فل ًق ا ب ص� اال

." ]2[...بد الا م آخا صال  ًصاأي
 اد الب  وق ال امال اأحا ناأح ل "
 صع ب مرة قب ذل ح وق ...ع صب ا
 ...اأج قى   لصل  ت  نك اس   م  م
 ،عصوال يصال ق أة مرة اال ل ون
اأعصء   واأم  لصم  خ  صب  صو  ععت
 ،صكوال  اواإي  كت  اأ باد،     إقا
 م  اأك  عصال   طق  ا ال تس   وق

." ]3[...بصال
 ز، اإ 14 رةل جوا يصال راال ه اأد
 ،ا ول ص�ص�/ا يا  يب ات
 ع  راتصم  ص�وان  ،اال  اقل  ديصقوا
صر   ،انج اإحى     ،صع  ال  ،وال  صال
 يحا اأ�صال ال ب لصا دصس وتفت
 ب  اصال  لوك  ،ج  م  )اأ�صوال  اكصا  (
 صال  م  ،نث  ج م ذات  لاأ�صال  اكا
 اتص�ا  حال  م  ق  اال  ح  ،أو�صا
 .يصال اأه لوب ص�صو ال دصقا يب
 صا اتص�ا ال ازيرة مال ق ك
 د دائان لح  تمح تب ال اكا ه لص
 ،صا  اتل  با اداص�ا لح م ورف
 ع  دوال  كو  رجا  هاعق    ًصخ

 .لا اأ�صا  عال وع ،ئعال
 ،ح  م اإزاء   أوا  أفا ردود     مصال    ل

:يك يصم اء بصال ع
 ااآن  م  وال لرة  اؤية   وال  ص :أوا    -
 دو  م  يوال  اكصا  صا  ودو  ..
 ا  ص  م  مصال  ال  ال  لوك انز 

 .صى ار والال وع
 ا  ،رةل صهى اوال وال ص :ال   -
 اكا ا اله رة مصى اال صو ،رجوخ
 ووال ،نية وبا يال ًصوخ ،لاأ�صال
اإق  باد، واأرد وت الب ال  تر 

.ريال ذات

  لرة   أوا  ال  ااأح    ع  حال  ص�
 قا  وط  ولال  أفا ردود   وت  اال
 مم ب ص�صال يال ذل ع ، اج ا
 ه  رخا صوف ح اإزاء م قوم صم ك

اأزم اية، �صاًء: 
  ب؛   اأ  يا  لب  اعا  ص  ع
 نصم ع ال  ؛ اأو  در الصا ي
 ة لئى الال هم  ؛ص�صال جوت عجا
  صئال ال ب اصال م دور  ؛وط
 ك اتا�ص ع أثى الم  ؛ااآن ال ال
 واق  وع جوره؛   وم  أو�صا  صال  اقل  م
 ا   ]4[؛   ا  ودو  بال الر    كح
 -بال  اصال  ع اي؛   ل  وت الردة 

 .ال ... ائإ�صا
 م  ح  ف  أوا  صا  ع  صا�ص  ل
 ال  ،ال    هج  ت  وم  ،اال    آجم
 اق بس   ،راق اإذ   .ب  صُم  واق  ح  صاأ
 ،)صال  صوال  فصال )اد   أثال  ال
   صع  خت  أ  صرف  واأع  ك  ع  صال
 ص�  اإ  نيوب اة   يال  ودع  ،  ا

 ص�ال  اعب  ال ها   وا�ص  ..م  اتق
 ح   ز.   19-16ب  م الة     يا  لب
 اعا  خ  م  قم تأثا،   أقا  وال  جت
اصنة    ع  عوا  أوا  ال  م  يا  لب
 ال  ..  ذل  ع  وم اودة،   ديوا  يا
اعف بل م ال اأو ب اعا حم الرة 
 داصس والنوت ال م افعا ات اأع ..ب
وب الو الب]5[، ث دو ع انز الى: 
 ه  ل  .رنكص�  -صونواإن  وال  فصغي

 ح  ول  يصال  وراوا  ص�مبال  اا
وغو   صال  خال  ن  ك   كا  دورًا   ،صوار
الا م ق دو ح باد، وبلي تك، وبس

 .ال لاأ�صال اكا
الة،   مال  ق اأحى    اة،   بال  ل  
ق اصاد صاع وم ث عائ لرة  14ز، دورًا
 صة فيع وافة، للال ريد ااإ�ص  ًاك
 ا  اأوار م ج ط الصا ال ك مصًا
 ووال ال م لا ت ة، بحا باأق ب
 اتال  و والر   ص�ل  ال اأخى 
 ،صال  رن  اع  ب وبأخس   ،طوال  مال
 اقرة الال  م نث ج ؛ وميصال  صوم
 ا    طال الر   ك جية   عن  فصاإ
 لث ج ؛ وم صى لال ازيم يت لوب
 ال  ص  ص�وت  أنا  هل  يصال  
تام  انصر  ال الب بعره ق الر 

:خ ة ما بد لإ�صا اه  .ف
-       اعا ا بل اي؛]6[

  صا ال الصى   أهال  لح ناإع         -
ك اإق؛

 .. ع ًوانع ،اال ع واع ر اأواع        -
 عا  صال  م  وف  ع  تامال  و�ص

الب؛
 زهج دة باإع  خ رة مل  مال  أيال        -

اإعم ل م يصر ع الا؛
الرة  قدة   اإ  ئصال  م عد   جت  "        -

اد..."؛  
 أ�صب اود   ق  اقال  احال  اأم     -
والخة  اأو عق الح اق م قا اد 

الص  اأرد؛
 رة عا ووال اكصا صا دو ح       -

]7[.ب اعرة واال أيت

 صال  صوال  فصال اد   ك  صن  قال  
 ع صال  اقت اكصا ال  مم دو وب
 خت أ يصال صرف فصء العال واأع ،ك
 وق  .ًصخ  اوال  َمع  أو�صا  صال  م  
 ص�ال  افاع  ف اأعا  ز   16    ًنب اأصروا 
 تصال  صوتخ  لر�ص  خ  م  ،يا  لب
 8[. ك[ص�ق عل فصال عصال ل ال
 وه ،ل م اتق صة لا يال ال دع
 فل  وريصال  اءاجذ ات ب ي
 فصال  اع  ااآن  .ا    أموا  صال  ع
 وك الء..     ص�صوال  صال  با  ص�ص�
 ريص�  ع  عوم  اوق  اعصم  ار�ص  قُي
 .صأطا وح نيال ئثال اإل رصاأ ا موه
 ،ال ال  ح قب نيرة الصال اإذ " ب
 ما  رتصاأ  ال  ال  اأ  ف  ذك 17ز، 

:فصال
1-    ي ع الص م الخ اص لي اة 

.ع ماأق اإزاء م اتيس تفوي ل 
 اقال  مل  أوا  أعا  اأ  ع يس     -2
 ق  بال  صال  اأ  ع  لال  م  يم  ه اية، 
 يت ر وعص�ا ر مال  ع ال ع

.طال دصاق
 مع  ع  ع  ق  اقال  ما  اأ  حي   -3
 أا  وم  "وننب"  د  ال  ع  صوت

اة وانص م ح باد.
 ك ص واإ ،ل ص س فل خ ق اأ 4-    ي

.يل ا بر الأقا
     صاأو  ق اة   يال  خت  اأ  عي   -5
 ا  صرف اة   يال  مح  اأ  ،صال  ي
 ح  ،خال  ع  أصب  1957  ص  11    فصال

ت يه حة.
 ي ،مال  وا أما اأ س   س عي   -6
 واال  إي  ص�وا  ريال  اءاإجا يا   اأ

.بال ول طال ص�ا يوح
 ،فصال ما اإ :آتا ال ع ال 7-  ي
 إي ةا يال مح عصال وج ع صت
 و�ص ،بال ول اخال ؤوصال  صا خت

 اأ صي  فصد الا رًا. اإف ل م اتق
تيًا  ت  ااأح  م  ي  م اإزاء   م  غ  ي

   ب  ي  وه  ،ود  ذي  م    ًيج
 صوال أما ع فل وريصال اءاإجذ اات

   ." ]9[
 ل "  تدع ز،   30    فصال اد   واأق  
اة   يوال  فصال اد  لوؤ�صء   اج
اة   أا  ه  اصب  وال  )صنوف(  نيوب
 صوان  ص�أوا  صال  م    صال  صق

 ]10[أردا م نيوال ل م يما اال
". وُيج ها اقا، ال رفص الب ب�صء 
 فصال  مها  ،انج بس     ،دي  صنف
رصًا  صي  لب  وه  ،ع  فوال  بال  صلب

 كا لى   ًصخ  ،أو�صا  صال    ب  صي  
اأو   م  طال  ،ريصوال  اطال  ص�صال
 خال  1956ع اعر     ك اإذا  ولا   .مال
 صال  ص�صال حصال اإ فصد الل ا�صال
 ع  ك  1958  ع  إف  .يصا  ابال  ع  أو�صا
تز   ال   ،ا    فصال اد   نم  ت
 ص�صر الل رم اإ ل ز، ال رةر ثصنب

ب دو ا والو ن الر.
 ما ة اإكم ،فصد الا وج واأ ص� ل
 اداا�ص  ه  أب  ف جء   " ز   18    كال
  روح اال ص ب ل كت  ال وا�ص
 كال ما دف .اال اء ععا م تكم
 اإ .ب عدف ه كت اأع ة اأؤكز م 22 
اأخى  24 ز  ب كة   فصال  ما اأ
 ص يصع كب ال دًا م كت ف رح
 خال  كت  ن    ك  أنب اأخًا   صاأت  وق  ،اال
 ح فصال اأ مق اد   اإ  اال   صال

 ." ]11[ذل دو
 قل  ،ص�مبال  لب  فصال اد   ي  
انف دو ح باد لو الا، ب اأخ ي بلة 
 يوال يوا يال  اال  اأ  اأع اإذ   ،يصال
 با طا  يصع ورا ص� تفصال
 دو  وق  ج  م  كوال  انإيا لود   خا
اود   م  لب  ريب    ورا  صوار  ح
جء   ب  ريال  فال وزارة   رصواأ  .كال

 ريس ب رةا ال ريال  ًط "  :ف
 يوا صأرا ال صع ي ص� صال
 يج  قف  صو  وق ز1958   18  ي  يوال
   هصل  ص�  يا الة   صرم بإمة   تفص�
الي م جس بري الص ... و 3اآ/اغصس 
 صوال فصال ب مص ع اد   1958صر 
 فال ر فك أو�صا صال  قا أصب صال
الى   وال  وزارا لوؤ�صء   اج  ع  اإ العة 
 يأما ال ص� ع د الصو .أزما ل
 نال زع ول .أردوا ل رًا مف نيوال
 اكصا  ووال  فصال اد   م  رص  ال
 ول اأي أب ال واأف اال  رةدة الق قم
 صال  ب  صم  دصت  اإ  ؤدص�   هص  خل
 ص�ا ب  ت لث  ع ح اإ  لوب وال

 ).-م ك12[". ) ال[  ًص�ة دورًا حما
 ك  ًدورا م ،ئوا ا فصال قا ل
 اأث  نث  ج  وم  ،ج  م  كال  خال  اح
 ص� فصرد ال أب واأق نيال وؤيال ع
 صص�  ال  وا�ص  ح  اإ  لا ير   وق  ًع
بصل الين. " ويو م ا�ص ها ال لس 
   أزما اأو   قا  صت    يأما  رغ  ع  ف
 كت  صت  ع  ع  ج  ظ  ال  أو�صا  صال
ًصاأي يو   ب  ،اال    قح  اأ  ارت  ا  ع
 ال  عوال  يوال  ال الصية   لص�ال  ن

 صوتخ ن ب ًا الج ا لص�ال صت
اإ هرول م ك رئس وزراء بين ي 19 ز 
 كال  (  ."  ]13[ص�م    نيال الصرة   ع

).-م
 لب ،إعا ئوو�ص فصال فصال اأب ك 
 صوت  ،صوار  ح  دو  صل  ال  ح  اإ
 ذل راف .ًرجخ وغ  اإذا ،اال ا صل ئاأ�ص
اد   اأط  ك لرة.  تأيًا   خص  اهم  ق
 وال  ف حر  جيًا،  يًا  ز   20    فصال
 مح ون بال ؤوصال  خت م م بال
 ما�ص ل ي م اإ ائواإ�ص لواإي بال ناأ
 ت ح ع ،صال ل يا صواأف صاأرا
 ة عا يال قت  م اأن اإ اأ ال ،ال
 اقال الرة   ص  صا  خال  ن  ت    صا
اأخى   اكصا اأقر   وم  م  عا  إف

 .أو�صا صال م اإ جص�
 وا  اال    اروا�ص  صال الوء   ورغ
  ادب ح دو م خال اياد نوارت ..ًمع
م اأ�ص اص ب الول والاخ، اأ�ص اد 
الصف بإر�ص الة الصي اإ ال ا�ص، اإذ 
 ع رة مال  ق  ع واح ص ب مور   اأر�ص
 رجا  أما  يت  ب ممة،  و35   صاغ  106
 ك اة.   بوال  ل و   اال   الر   ك
 يصال  ئثال  صت  ك ها،   فصال اد   قم
 ،صأطا ا دو صان  ًص�اأ�ص ًص� ،نيال
 ق م ذهات اجال ال اءاإجا هم ح
.اقرة الء الص أ عصن ال يا صاإزاء ال

:خال رة وكال  امع

 امال  م لرة،   ؤيا  رجا  مال  عت
 امع  نوك اية،   صال  ب  مق  ال  اخال
 صال ا�صار   اإ  ا  ين   اأد  كصم ص�
 ه  اإ  ال    ك  .رجا  خال  ج  وك
 وال يأثال تق صون اأه ح م امال
 صرئ واأخى   اأراأ�ص  امع  عت  ن  نك  اإن
 ك    ص�ح بصرة   ،ا  ملب  ،ك  هص�
الو   َِع �صاًء  الرة،  وواأد   رجا  خال فة 
 يال  رغ  ،اخال   اصدة  الرة  اأو   ،رجا
ب�صا الة وذل عم طا تص مدرة اد 
 ت م لغ اا ه م أ نيال يعوال
ق اإقا ب عص..  وها م فصت حم الرة 

.ف هجرة الب ي صت 1[. وه[أقا ع
 يأثال والة   صال  أها مر   صوح  وع
 امع  ج  اإ الرة     ا�ص  عن  اأ  

:ه اخم
:اأ�صال امال 

 :اال حصم غ ال صال أيال و�ص ع-
جافً واجع وقمً؛

 وو ر، اال ثال ا اأق ء عصال       -
ال والص]2[ ؛

.اكصا وال فصد الا قم-

-مق اري الب اة.
 وك خال يت ناإم اأ�ص  امال ه
 م ج م اما ا علب ،مو اال ج

: م ،رجوا اخال اءاإجوا امال
 :صئال امال 

 ن باد   ح  دو  ب  اقا    صنا        -
تصر اصل ث الوؤى؛

-الءة والصي  الص واإعاد لرة؛
-الصع اط  اإزه؛

 هئق  واع  لال  قال  ع اة  -الصة 
ا ب حي باد؛

 صم  ع والصة  اس   اأرك رئس   اع-
الص؛

-   اإح واإجس الري ك الرة اصدة 
والصة   يصوال  صوا  انيال  اصم  

ع م الق الن  كك؛
 تو�ص اأحار   صال  كح  ك  و  عص�-

ع وحات وتأيه لرة؛
تد   ،بصال  ا  م برزة   صص وجد   اان-

حك الرة اصدة؛
 أوا  ال  ع  ع  ال  اعال  ص�صال  صال-

واب م البم�ص اجن وتئ ل؛
 ال فت ح رة لال ت ع إعا       -

اإ اأ�صا ال؛

يصري راديل  س   صص دوج ع        -
الزراء]3[؛

 ؤة وما أا م ااح رة عال أكت       -
بنون واتق الول ام م كف الو؛

 ب صرة وال دئال ص�صال ا       -
وار، ا م الاء ال ل ومص؛

 اال  ص  طاأح  ال  صال  أيال  ع     -
الر   كح  طوت لرة،  اار   ودو  بال

والى الم  ال م؛ 
 عقوا ئصال ص سرة لدة الة قدع   -
 ك  فم  اإغ  ب باد،   اإ  ا  اإ الر 

ا ص الرة؛
 كا ص�صال ريا صصس الب ح       -

وبس كر ص اس]4[؛
 ص صوال صال وز عل رة الال أه   -
 ومس اف ك  ، ص�صال ون بصال ال

  اأ يو؛
 اإ او الغ ؤدي اأ م بال ما ت   -
 ع  ريصال  ًصوخ لاديال الى  تي نذ 

الص اأو�ص والا ع اأخس؛
 وال بس   م  يصوال اة   افعا         -

بل اي؛]5[ 
 يوال  يأما  اصال  اأط  ال  يال    -
 يو�ص  ص�ك  اإنب  ال  اأم بصورة   ،م
وبة مق كًا، واإ �صؤد اإ حو خصئ كة 

]6[.وربوا يأما يعل أرواا 
 ال ردود   زتاف  وم  ،  امال  ه  اأث
،  ح واحة   ل  صرا اأو  لرة  اؤية   ،ولال
 ال  ال  ت  كم    نك  ال  صا  اأه  م
 ،ا رجا خال ك وه ار.. اإأحا صل
 صال ع ج اإ صص يص اأر�ص اأج م وال
 نواإم رجا خال يى جم ع ر مصص�ل
 م ر�ص ،صال ل ص�ق ال ع اأر�ص ك .ت
 اطال طال ا خ م ،صصال ص�وب
 ا اد(. وكان ع ٌك ج صوح يح  (
  ث وم اع مء عال  ( اوف ال ،عصال
 صوال  فصال اد   قم  ف  ،)دع  ص�
الرة  مصنة   ناإم  ع  م ول�صصر   صال
 رجا  خال  و  ك  خ  م  ح  ع
 .أوا  ال    م  ع  وق  م وها   .ا

 ]7[
  ان اآخ كن مم الو الب وح باد 
 ،ق  ك  ،صاأ  ق  ا  دو  م  ف   يور   وم
 اأج  ،ىواأخ دول ب صن ة اخك مصب
 ،ال  م  وف  ع الر،   ئصا  دتق  اأح
 ع ور. ولصال ك وص ن ص� " :ال م
 ط ،"...مك رثك اجم يال  إف  واإ  ن  اأ
 اإ  ..." اآينور،   اكم  صح  ،صاأو الرة،   اأ
 ع  ت  ص�و�ص  1945  ص�  ف  .ال  م
 تص�  صو  وال  بم  اإ  صال صورة 
 ذل ي واأ .ط اأ نج م ائع اأي وب ع
 صن  ل صن اأ ع إف آوا .اإذا اأم ًص�
والذ   ا  اأع  واإ ارد،  ها   ة عصال  م
 ك  ل  .بال  ال  مت  م  ب  ي  ال والة 
 ،صا  ه  اجن  اأ  يال  ع  م  ن    ع
14  ي  ي  ،"  ]8[ا  ال  ه  اإ  صو  وق

ز1958.
 ،صا ها   ع  وخ  اقع ز   14 لرة   ك
ال اأخ ي ع ك الص ا إجس صورة 
 اإ ريال دة عواإع صا خال خ رة مال
 ع أو�صا صال دة ر�صواإع اال  ع نك م
 صح ، خ ت ال يأما لصا رغ وف
كر   م  اهاأج  صخ بم  اإ ا�صدا   ،نق  ول
 اإ  ف  ُع  وا�ص  خت  ع  "  :يأما  ؤولصا
 ... ص ائاإ�ص واإ ريصال صأراو اغ كت
 نيال  اال  اإ  ع  ك  .بال  صال  صو

 ." ]9[ اوال أردا اح
:ه صا اه دو رة عال ئن م ك ك 

 صقال  ن  ،دول  لل  ا  غ  هال-
 ق  ب  ًصخ  ،صم وترس   ب  ينال
   رغ  ال اة،   يوال  نيب  :صئال
رفس  مع  ذل  و  ،ا  ع  ع ا�صاذ 
 ،اال    صدة وص� نيب مصعة  اآينور 
اة   ارالب  نيال  أثي  اأ  اإ اأدى   
اأو   صال  ع  ص�ص�  م  هأثت  م  اأك  صوا  

.فصال
 لر فصاد وب ح اأثة تح صان ك-

 .ًح دوج صت ث وم
 .صوا صال م  )ورناأ ايم( صاأ-

 أو�صا صال  نيودور ب نر مص ه أهوا-
 وجخ  ب  ص�و�ص  صوا إرادة   عورك  ،مع
ز  ثرة   نك اإذ   .ًصخ الصيس   ح  م  ومم
 .رتاطاإم  أف  اأر  ال  صن   أخا اصر 
 دخ    كت تد   "  اأ  ورهب  ،صرف  صال لا 
 ن ز 14 رةث اإ�ص  وت اقال  صأراا
الذ   صت  اإ  ،ل  ن    ؤدص�  لف  ياأم
-يأما حصال ص ًك لوان اال  يال
 خال  خ    كت  اإ  كا الور   ك  وق  .كال
 راأ  لل  ،ريص�    صي  ع  اأت  ال  مصال
 ه  واإي  اال  دخ  م  اتق  م  اأ  نيب
 يم ياأم اين ع ي كال اال اإ ا

." ]10[نيال لصل صلب

د.عقيل الناصري
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 ب  ح  ب  نال  ا ها   وا�س  
 خ    ًنث لز   .سا  خال  سف
 نيب  س� اإذ  الرة.  احاء   ك  
   ذهن �سدة   اآخ  يط  ع  ال  
اسة   ئال  قال اإطر   رخ  اال
 حس� ن رخ ة، وحا يال  م
 ت  ال الى   سف  وب  .بال  لال
 م  سم  ع  ا  اإ  أال  ..ع
 ينال اكسوال ،س�مبال سال خ
 اتل اأخ ورهب ة، الا يال م
 سوال  دا  ث  ب  ورم  اآخ  ا
ونذه الو وقة س البم�س، وراء 
 موع  .داخ  ال احاء   نام  ألسم
 ،نيل سلب ا ه ك ،ذل ع ع
 م قسًا   اجواإخ  ًديم الرة   ذب  رق
 وت ابسرة ااإث  ع اأحا  سم

 ياأم    ط  ال  يسال  بنل
 ل    م وها   .سم  ااإي  سو  تال

.1963 س ان  ًح
 ،ل  وا�س  س�سال  ه    وب  
 ،1958  ع  ين  م اة   يال اأعدة 
 .ا    تل  اواأط  س    ال
   اتس�ا  وخ  سم  قت اإذ 
 وط  س�س�  م  ،ا  ع ا�سء 
 ة الال ت  سهن ال يسال سم
 ح  اأج  وم  ،)يلب  عسوال(  رسال
الة   يست  خ  م  ديسقا  سم
 هائع  ظوت  بال  ال  اإ  مال
 كل  ت  َِع  ،دراتس  ااأ�س  س�وت

]11[.يسال سب مال
 سف  سأطا  ح  دو مسى   ع  اأم+
   سال  بت  نك  اإن  ،نيال  ئثال
 سال ب ا ال م لب اال
 سا  خال  ناأم مى   فوم لرة، 
ومى   سال اد   م  قوا  ،مع  م
 هسم ومى  الرة   ط  وع  ،عس
 لوك  عسال ويًا   ،ف السر  قى 
 دل ه " اأ ي ،ا اإذ ك .يسال
 نا  لال عسال هسم ع ك
 اأ  ه كنا  اإذا   ف  ًسوا يو     اأن  اإ
 سئال ا ة ها بال ريا
وراء ان ." ]1[  ح  تس الرة 
 هم سي س�س� جت وز اأب ع ااآن
ًع نك ر  اأنق .ل كى اوال هايون

 و  ،سح  اقع  وط  دق  ًب  داخ
يسر ف اأي قة م خر اع اة، 
 ف سال عرة و�سال ع ي و ب

    .اقال س�سال ًا مج ق ى قس�
 ع دةق وى الع بساأ سن قال 
 وا عع ياد، الب ح  مإ�سا وال
 ي ،يأما ئال اإ جا لر�س  ذل
اإذا   ف  قب  اقي  ..."  نك  م ز   16
ك ماأ اآينور ي بق اأو  ي اإزاء ها 
 ق م ذات  ال ال اأ وح ، سال
،بال اد   ع  ل اة   يال

 اإ  آا  ت  ال  تووح  ل  وا�س
 ي  ذل إف ...امال أفا سب ا
 ع  فال  س  أكت  ح مؤسًا   نك  ف
اإسار   سؤي  ًساأي  واإ السورة،   لح  
 وح فسد الا سواإ  ع

.سم
   سكوال  اواإي  كت  أف  سال لا 
 تات  ال  ا الار   ب  ورسال  م
 سل اة   يال  وح  يس
 ا م واأن ،تووح مو�س ار لا�س
 يور حناآي اأ يس ماأ   ل  سلب جًا 
 اواإي  كت  اإ  ...أردا  اقال اد 
والكس تع الي اة اإ ا�سار 
 ي وم أسا الب  ه م ذ كات ع
   ،ك  قا ها   اأ ويو   ."  ]2[  سال
 اأظ   كة   رجب مأثًا   ،انج  ب
 قم م اكسا وال فسد الا

برة   ال  لح    خلب  يت  وم
 نيال ئثال ؤكت ا موه .ووغ اال
" اإ رد ال الو�س �ساء   :هاأح  ت ال
 اأ ي ،ًع اأك ب او ال ايت سب

 ."]3[...ؤكم سب قن
 ،سال  ء مسوب سي ذل ع ًسأ�سوت
مى   ،نيال  ئثال  و  درا�س  م
 وال  ب  اقا    روال  قال
  �ساًء   ،سأطوا باد   ح   اأعسء 
اإزاء   ذات  ي  ال  قا  وط  هم
   سا  خال  ب  اوت  وال الرة 
ًس�وح ا   أكا  كت  نك  ح الء.. 
 ك  ان  م  عواأط  غي    ،ل
اأتتر ع1923، وب الخ  دو اار 
 أثول  ،يح  ب اآينور  اأ   ًت
 ال  ث  وم  اقال  اخال  سال  ع

 كح ر خ م ،اأم اإ لح رم ع
مهس مق، وم يز الس الو. وها 
  اتق ااإن ة عا يال ب مق م

.أردا  نيوب ل
 ت لرة حال ع  ذل ع سأ�سوت
 يال  سرف  مع  ًسخ باد..   ح  
 مك  سك  ًر�س  اإل  سنا اة 
 يال  ل  .ا دو  لط ك  يسال
 اتا�س    ال اإعدة   ولح اة 
 سول  ا  ع  ب  ادهان  ب
 ب اأ الا بوه ..."  .ف أور اا
 )سال اا( م س�ب يج عدف ح
 غال  وع اأنة   م باد   م    ي
 ف  ا  م  بسان  ي    اال  اأ  م
ًرجخ اال ا  ءسأعا وال تاع
مر   ه سح ل   اج  ر عف  م
 و�س ز   27  ي  سا  ل  ساأ
 ا  اإ  سنب  يأما  إق  نيب
اأو  باد   ح  م  اال  سان  ب  يا
 ...سأطا  س  ب  يا  ا  رب
 سي  ب اة   يال  دخ وها 
 أما  تت    ا  دو  م  خال
   خال  دو اآينور  اأ   ًط  عا

 . "]4[ ...ا
 ا   اأعسء   وال  اقم  سقت  ك
اإجاء   ت    ركسا  ط    ،سأطا
 مال  اإل سا السي  ال ا
 م  عج بسرة   س�  ف لرة.   أولا
اأخى؟   وال ومسعة  باد   ح  دو  ق
اأ �س ثئ م بين والي اة؟ 
 ح  ادان  ي اأو  واأرد؟   نيب اأو 
�س تك بل؟ اأو اأرد سرك الة 
 ا؟ اأو ال)دال رت ( ه ابا اقال
وسنة   سوال  نا    نيال
 سو  ال  وت  ق    ابا  اتق
 زاأف  وم سقال  ه خ ؟ وعأردا
   سأطا  ح دو  اج  ..وال  قا
 اال   يا سال  سق ز 15 ي
 درا�س سخ و .ولوال إقا  اتأثوت
 ،اراإق  اجال  ال  يواأول  حا
 ع  اإ  ،مع بسرة  اأعسء،   سان

:ه
 لوط سا خة الب سرع :أوا -
 فت و   قا جء    وانر   يلب
 سال  ع  سوال  قال  ما
 نال  عوت  .راتوت  اال    اخال
   س�س�  سف  ع  ال  مو  قا ها 
 ف أزما ح ي اأ لوط ،أو�سا سال

ع اأ اة؛
 يواأم  كت  عت  ال  وه  :نال  -
فرًا،   سا  خلب  لط  ال  ،نيوب
 دو  اإ الرة(  )عوى   يس�  ع  ب
 ه اأُح ل .م ال ًسار، وخا
 ما  م  ريال  با  م  ًفخ الة، 
 م  ك  اأ  ءهاإل  ع  عس�  و  .اكسا
 ئا حسسي  نية وبا يال

 خال    سا  اراتب  أوربا
 اإن  ح  ب  ،أردوا  ل  م  ك    سا
ًسوخ  ح اأثر     ،لب  وهي  
 ال  لمال  ول  سلب  لوك  ،سنف
 أقا اأو ع ورتسم ع ع نيب تع

 ]5[.رهاإخ
 م ال ،اال  ح م نيب ست 
 ،ا  اتس� سلب اأ�سال تا
 مع سا ال ارب ين م ًسخ
 ي  م دام ال تيسء واإن " ع مع
 .ال اأرجء  ب  ع  ،مال  م  ق  ع
 إنا فول لم اأزم اجت ا لج مف
  عسال ا ومء ماأع  م ت ل
 سب ًلر مت وال نوال كت م ك
 اأ سن قال  نيب سرًا وتدو م
 وك  ...تس�  ف  م  عسال  ي
 اإ تدر   اأ  يأما اة   يال  ع
 اإ  فسال يس اد   اأ  ق اال  س�
 سنا وسم ت ث 6[". وم[ ...ذل
 كة( والال س( ع اأط م طم م
 ر�سال  ا  اب  وب  اال  ع
 ج ب ذل جوت .ال ألسد اسب
م اتق الئ واع، اقسدي و 

.ا ول يسال
  بلرة   نيال  ما  س�  وح
 خ  وع  ذات  ا�س  ح  ،اال
 ،ل رئط عاج ثز ث 1514 و مي
 يأما ئلزراء بال رئ لخ سواأت
 ا م اأك ع نيب ك ك ..تم
 خ  م  اأك  واأع  ،سل  م  
 سا  خال  ب اوحت ،لاح يسع
 م  اا�س  ناإم  وب  ،ئال اأو  اد 
الة   م  ،اال  داخ  م  اما�س  
 وح سوال نا  نيال يا
بلرة،   هست    ال  اقال  يا الة 
 سف لح  يا اء الاح ناإم وب
 سال اإزاء   س�س�  نوك  .أولا  ريا
 ج م علب  سز ي 14 رةث ع جال
 ح أن ..نث ج م مال سال وع
 رئ ت سح أردا  اتق ااإن قار 
  ًار جح ت ب  ق"  يزراء الال
 سب  ات قارًا   ي    اأن  ...نا ها 
 ازنم  ب  اإل  ست قار   ل  ،%100

اسدة...  وحوال  وحال  ب كة 
 ع  آخا  ه  ي  قا وها   ."]7[
 ما تات ال ،آنا ،اءاإجا ج
اأجاء   خ  ب الرة،   س  نيال
 بغ  ات  ًح  سح اإذا   ف  ،ل مسعة 
 وم  ،سا  حا  خ  م  ساإج  ع

ج ت اإجاءا اة:
 ال   اال اأرسة   -

الين]8[؛
  سم يا اال  ا�س قع  -

اأ اة؛
 اعا ع  ئح ع سال ر�س-

بل اي؛
 ا م رهواع اقرة السال غ-

اأردن؛
 (ا  ل  سال  ا  م  مت-
 اقال ال  رعب )سال رط

.يل
 ،أردا  اتق م ل سال اإنا    -
 خل وال ل اإذا �س اما�س ب
 الا أنا دع أقا رة وعال إج

.ا  ل
الرة   م س�سال  ا  وءال  اإ
 ..ولال  اتوت  تاموال  اماح  ح
 .ب س�مبال اعل �وا �أ�سا م
 ،سها رجى اال  ع سال  وف
 ع  ،هوغ  ،نيال  ما  األ  
ها   ل  .يا  لب  مال  اعا
 ي    ،ًسن مأخًا  جء   ال  ،  اعا
 اأح  ي ب ،مرة وحلب نسا�س
 ا  لسم  يح[  ع  سح  ،انج
 إف  ..."  ي  ك  ،]ع  فوا اة 

 دف  ل  يط ة   اعا  ع  ما
 ).-ريا )اقاأ:   عسال  ب  ال
 ع  بق  م  ي  أنف  ،أقا  ع  سن اأو 

. "]9[ ... ومم
اأ بين كن عجة   ع كال  م بو
 يد و�سم ب ال م ًس�و�س ًيسع
 ،ل    يأم    م غار   ع  ،اال  
 ع اأخى،   امع  م  علب  هاأج  
 مق    ًرنم  ،اال غو  فة   ع  ال
واإج  1941  ع  ل  ال  لاح  ع  ب
 ت  ع  هاأج  ال ها   .يم  كح
   يأما  اتس�ا  م  اتا�س
 وح مدًا.   أردل  لاح  ك لا   .ا
 نس ع لسح ب اإ  ي  ا اله
 س�سوال  يسال بسعة  ووعد 
 ا يه ة.. وا يال م مإعوا
 اق  ركسم  ع  حاإ    نيب  س�
 وان .أردا  اتق م ،يرم ول ،ياأم
  نية وبا اثأحرة بل أوا أيا
 وج  ع  الب  سي مذا   سلب  ت
الق .. لا جء ال م وثئ وه مة 
          ]10[.ئقال ع  اأك عسإا ع

 اأ  ثح  ال  أفا ردود   م  ك  ..ًبوع
ي 14 ز   د طج ق  س  ك  ل
 ور وذلناأ اآيم ة با يال م
 سنا اج اإل يأما اال إر�سب
 ب ًف  ا موه ..ح ن س سال
اة   يال  نك  ح   الرة.   
 اإ  اتق  ار�س  م  ،ريال ها   ق  ن

.ل
 بال اد     سال  ،أردا  قم  اأم
 اقرة الال اقع م ت ف ،سال
اة   يال  م  سح  ا  ط اإذ 
 وب .ي يسع اق اإر�س نيوب
 ح  دو  م مؤية،   نيب  سب و 
 ولل ًسرئ ساأ رعب ب اعاد اب
 ا  وري  سب  سال  بال اد 
قدة   اإ  اأال ها   اأر�س  ووح  .ال  سف
 يا الة  وقدة   بسال  اقال  ا
 غ  مم  اإل  بست  اأ  ب  ،اقال
بلرة،  فجا  الدة  هؤء   اأ  م  س
 م لرة   هأيت  ع  لت  ئقال  ل(
 م  أواما  سي وسروا   أوا  عسال
 أواما ت ع م ا طرة( لال مح
 ساأ  رعب الرة  قدة   م  ل  جا
 .سال لد   رس�وال  عسال  ئال
 تا  ؤولسا  ل  ادا�س اأبى   ك
 سف  ا اد   رئ  م  ب  ذل  ع
 ،سال رزراء نال ورئ ال وو ال
 أج هة اأح ع ي سح ا اإذ ك
 م ولر   ،اال  ح  سال  ال

.1941 يم كح  يال أما  ح
 واأع  .اال    خل  اداا�س  وج  "
 يسال بدة   يسع  ح  سح  ا
 وك الرة...   ع لسء   سن  ب  سح
وزارة   اإ  سح  ق  ل    أردا  سال
 ز وال 14 ء يسم نيال رجا
 تلب سح ا اإ و ه دب سال
 تؤولسم    ع  زع  ا  اأ  واأب
 اأ  وع  سال لد   ًسرئ  رعب
ًواث  ا  وك  .اال    ال  سي
 حا  اءاإجا  فك اتذ   ع  ًزموع

 ."]1[ ...ماأم

ك " ق ا حس  الي اة 
 ت ع ؤكت ال  نسال ح نيوب
 ا وج اإذا م  يسال اعسل ولال
 وا�س وحة   ع  ل  ًوريس  ذل
 سال  ولح ولا   ."]2[  ...ردا
 راء اال( دال رت ة عسال أردنا
 ولو ساأرا  سا اقال )�دسال
 ئسال ب ن رةال سل اما�س

 سلب  ءب  ولا  ه  ل  .بال
 تال   اأحار   سال  س�و  وع  ن
 أواما اإ سنا سورف ،ع تو�س
 سنرة بال مح وا طون أردنا
 ق  م  مي  ب  اقال  سأراا  داخ  اإ
 اقال إذاعا ع ست نك رة، والال
 م  يوت  رجا  لب  س  ن
 أردا  وح  ك  .]3[.أردنا  اال  ق
 فك  ع  س�مبال  سال  اا�س
 سا  ع  م  وال  اقال  راسال
 ،هو�س ..دة اإلرة والال مح أوام
 اال  وم  ق  قع  ع  ،نيب  م
 أا   الرة،   مح  ع  ال  يا
 لاأح ال بسال وب سة، والا

.عال ع
 وزي " بدر  ز   18  ريوب  ذات  قال  و
 بال اد   مح    أردنا  رجا
 رجا وزارة   اإ  لم  قب  س�اإر  اإ
 ت  نيب  م  ف  ي  ...نيال
 س�سوال  ديسقوا  يسال اسعة 
ل حم اد الب ع �س الرة 
 ال  نال  سو  اإ  قا وا�سدة 
 اقال ما اأ  ال الاق بعر 
 ا  اأي  وق باد...   م    ًفط  بسال
 نيب م ال دب ط اتكم  وذك

والي اة ]4[ ".
 أردا اإ اتق ار�س م أمت نيب نوك
 س� اإذا   اال  ج ا�ساد   ل  
   ال  يح  اأج  م  ب  ،سف  وال
 ق    بسم  يسع  كح  ق  وم  أردا
 م  أردا    ذل  قت  نك  ح  ،اال  
ج، وم ج ثن �سس ها الخ قى 
الرة اسدة  الا ك ت ه اأخى 
ها   س� واأخا   .بسال  ال �سدة 
ًسوخ ا  رال كة حح م خال

.م بال
 ه بت الرة   مح نك  سن  قال   
 م ز   17  ي  بسان  أعف  كال
 ه  أردا  ووع  .سال  بال اد 
 ال  طوت    م  عاأ�س  ب  ا
ًمس�م أردا م سح ر اسأف " يا
 بال اد   اأ  ف  اأع  اآ  م  أوا  
الس ب الا واأرد  ي ل وجد...

 ،" ]5[
 يسال اعا م بان ال أما خ ب
 ح ودو نيب ق م را لب
  را لب أردا اع اد. وقب
 " ر بس1960 و ع أوا يست م أوا
 ء نج اعا اه اأ ف ساو ع 
 اأ  أكت  اأ  ب  سح  ا  م  سس  رغ
 .ال  سف  ا  م  اأدا  س�ق  ال  ع
ون الس ووك اأنء بأ هس جاد 
 خ ز   14  ي    ق  م  ع  اأ�س اأبى 
 ب جاد   سه  و�س  سح  ب  عاج
 ء و�سأنا ت ف ،ذل اد عب اإ دنع
 رة وب ق اإن [ س�ق ال ع ق ع
 وك ًمن ين اأ ين ك ب ًسساأ سن
  سم سال قر  الرة   ه جب  وق م
 ب  اأن جاد   ق  .]ركا الرة   ي
ا  ا�س اأ اأع اأحس   قل �سدة 

الع ع ط الرة]6[ ".
 بال عرة اال  ى اأرباأخ حن م
اأخر   قب وباأوا  باد،   ح  دو  و

 .اال  اوخ  ال  أنل  سوا  ا
 نيال  ئثال اأحى   اإل  رسا  م وها 
 أب  ا�س  س  "  :اأ  اإ  رساأ  مع
 كاأم عة    باأ   ق الرة   س اسد   ال
ا    احال  ب  ه  واإ  اال  
 اأب دمسا ار واإال اأوام عاإط فت
والئة   الا  احال  ب باد   رخ
 ق  رج  م  األ 80  ه  أوب  .ا  

باد   ن  حت  رب  اأم بدة   بال
.ا اوح ب اإل سواأن

 أب  ااإي  اإ  بست  ال  ريال  قت  ك
 سرف  ق اأكاد   م  الا  سال  ب
 ريال  ما  م السدرة   أواما  عاإط
 كك  طم    ئال  رج  واأ باد   
 الا يسال احال م وني واأرب

 ." ]7[ )ا ل(
اإزاء  معرة   وال  ه  مح  وق  ل
 م  سح  وا  قا  غ الرة 
 .اال    سو  اتوا�س  هت
 وع ج م يسال حل سهوازداد ان
 ،نث  ج  م  ل مسد   ج    اأ  ق
 ف  ع    ،داع  سح  ،ي  سوال
 سي ر الال لب تاعسو اال اقل
 اأن  ك  ..سم  سي    ب  ل
 هريل  يال  ا  أثت   كنا 
الرة   هجت  ال  )وؤلال(  س�مبال
 :سون  ريال  اأح    ورد  ال  لال

.]ه ده ا[
 نيال  ئثال    م    وع
 ق  ،  يما  نيال  سقا  أب  ال
اإ ات ]8[ع �س�س جية   آا  اأن

:  دهر اأبت ا 
-ال ع فة الخ اس م ق؛

 ال م )أردوا كت( ئح ست ع-
مة عسي س الا؛

 يسع  ا    ا  وال  فك  دع-
واقسدي وتت اآم اع؛

   بال  ا  م  دو  تت -اإعدة 
يس السة الب ع؛

 س�س� ء مك را لب اعا-
اأم الاق؛

وعدة   يا  ل احاء   س�س�  اإت-
]اس ام لإ�س[ واإ؛

 ديسقا  قخا  ع  ب  حإطا-
.يسال بنوب

 اقل  لاأ�سال  اكا  ،ًوق  ،اأذع وها 
 هاأج  ح ،ال  سال  ا�س  ب أما
 اعا بسورة   ا  ال  ع  أما
 راأ ًم نيل سلف .را لب
اإجاء   اأ اتذ   لل  سا  غ  م  اأن  "
 ال سم س قال ي ر سم
اى   ع  سال  أ�سا  واإ  ،اال  
 وال  ،ا  سلب  ال  ه  يال
 ع  ت  س�  سا  نن  وج  أب
اية...  ما  ق  م اة   س�سال
 أوا    يا  لب  فاع  وق  ."  ]9[
 ااإي  م  ك  ع  س  اأ  ب  ،اآ  م
 ك30 وتي  ا موه اعل سكوال
ها   م  بال  وال  اأوب ز.   31  ي
 اأو  نال  نوك  .لب  اعا  ريال
 ك  ال  ال    ت ز،   30  وال  ه
 و لواي يوا بال نواأ بال  م
  وب يسوال رال م ك فاع 1اآ
 .سوال وفة   ويوال وكا  و�سيسا 
 غ  هس�  بق  ف اة   يال  اأم
 اقال  رجا  وزي امد  ار   ع
 لة با يال مح ااع واأب

 .اآ 2 ي را
 ،ائواح ا اله )اب( بسا لون 
 م  س�سوال  ديسقا  نب    
 ست  لا�س  جوت  هوم  دام
وارتء   اقال الهة   يت    ج
 ءي  و  بإيا اد   م  سو  ب
 تقع  واآل  عجا  كت  وواق
 وب ،بال ا م ريال ادهمب
 .مر عال كح ط م ا رال
  سرة لال اخ ال يا ا اه
 ،يسال أحوا ال ا عب ا
اأمس كل ار م الس ال .. اأثر 
 اخال  عجا الى   م  ج  ح
ا�سء..   دو  مب  إقا اار   ودو
 تسم رة وكورة الس� سهن ح
الري وسرك ج، بسرة مسة اأو 
 ه  ..ح    ب  حإطا  ع مسة   غ
 اإذ ك  ،ريت  ط اال  هسي   ةهظ
 ج  ول اار   دو  ب  م  اسال
 م سء   ك    سقا  وه  ..واح  ٍاآ  
 ريا  ب  حإطا فة     توح عا 
 ال  1963  ان    ل    م وها   .أوا
 اقى عق تة ونا يال ل خ

    .ء لكك
 أولا  مم  م  ب الرة   اأ وها 
 أ�سوت ال ال ع فا : وا
 و ب؛   وال  اعوا  را  ال
 وم أوا ال خ رة مال لر�س ع
ث  ال�سر اؤق وم تس م روؤى جية 
 سوت ؛   ]اقال  طال[  ب  م
واأخًا اع؛   كوت  يال  سال
 ديسقا  يغ    ن بلرة   سال

.فال س�سال
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)2000 ع را�سال ه ُك(
أنوك تو مال اة  َست ًناأح اء	 أمي

اأ 	هه َاأُري 	م تلم توز و اأه 	ذا غ
ّع ال  ي اأ اء	 سء اإذا ـ	 اأن 	اإ 	،ب حت
رمز اأن	اأ	،ال اع ي م ت ـ ها وراء
م .ل اإ 	خال  أ�سب ُسا ي ال
،ولال ا�س ب حي ّعـ ءساأت 	اأ 	 َّع ا ها
اتت ـط :ًحــ اــا يــاءى .نك دولــ اأيــ
اخر ي اخر ف عية س عية راخ
م ٍدول ا�س اأ 	اأ 	 	.يال اإبــاز 	ه وا .ا
ي وق بلسورة. مال الط	اأو يه ُي
ت وا ي ه ول .س�س� دي	اأو هيً	اأخى:
 يها ق لس؟ ا ال ع ك اأبد ه
لحواخال مال ع رجا مال �سدة لح
ـ ري ب ـ تد ال يال اأزم	خ ع سال اإن
.س وال .س�ال ولال ا�س اخر  ّت اإ
،اأوروب 	ول ،رنم ًّع يس� سّت م واإذا
:يوال سال ب ًمسان تبً	اأو مع  إنف
ريج :وال إطا زوائ م لخ ست
 ،و�سال اد ،سنف ريج ،ديا ناأ

جا. وه لاإي	ريج ،ناأ�س	 ،يسال
*

 ًت وا سال اخ بال ا 
نسء سع اأ 	 	،سال ظر ق ا ع نك
ّت م ــأحــا 	ب  سا وت .ولــالــ
ريال ُحّي اإق	 يال وحة م غلوب .ا
ح دت بال ك سوا افوا
ه م اإ 	ُسب َذه ٍاإح 	 وال ست اخ
	ال اخر ف لد ا يال ح م اأق
وهؤء اأول 	وب .يه ح م اأك 	ي اأ 	آخا
ه وأحس� .االـــ م سنا ٌلث ٌب اخر
رت اأو 	ث سح تسوت بال وال ست

:ا

..ئع ق	اأو يه اإ	سال لاإح	..اأو

.ديسال بال ا )1( رق ذال
ريال ا ه ف ي ذج لح وت
سب حت ست اخر ل الد أ�س	افوا
حال ال ه ديسال اإ	ٌووم .ئال اإ	دال
ك وك .كا ئال م ست اأخ 	ال ال 
ُْس� ل الد افوج ريت م ًمسان اأك	سس�
اية واإ سخ ،ًم  "بال اية "
وي ال را  ئس اج سا بال
بال ا ًيت اأغ 	 ه افج م ع
سي  "بال "اية سا داومــ .ديسال
مسة تس	اأخى ع ال  ك ورة، ًدو
اية افك ريال بأ�سء غ افج م
ت لا سال سال اتت وح .بال

ليً..؟ يال ست أيف .يال ي ًق
اأ 	)ديسال بال ا ( سال ت مع ه
 ك ومذا (..؟ بال ديسال ا ( ت مع
يا ولل ست اس�ب وُكّا قّروا م ذه
قسوا ف (؟ واز  ( بال اية م 

بال ا قلا:) مع ا وبع " "�َسَْدة
ٌاإه اأو	 	ٌيسق - يو ك – ذل و (؟ ديسال
سلف اء.. اإ	ال لاإح	ماأ	خ م ٌل
)بال( اأ	اأ	.ال ه )ديو)�س جء ه )بع(
س� ازا ؤاسوال .ًساأ	)دسو)ال ًعف سي
ا�س لاإح 	 وق ه :ال ال ع بلسورة

...ئال اإ	ولال
يه اإ	اق ه م اإ	سال ثسم هي  ذا
ديسال ا( :ا�س ي اأ 	ه واأع الول؟
ع سال يا ن لا ت و .)بال
وع ربم وعــ يسم وعــ ديس� عــ

.ًم سال ه ال .اقع
،مال يال بحة ًس�ساإح	سال تاأ	اع
يسوم ع ديس� ـ ا واق وها ـ اإن 	اأ

.ع اقوع ع ربوم ع

..سال أردنا ا )2( رق ذال
 كا ئال ب ال اسال خ ع
سوا ًّين سال ت ُست ديسوال أردا
ست  	اأكــ 	اسال اعت وت ديسل

.ًسوم حسًا الد يه ع ل
قد ال مال يال الد ا�س ي اأ 	م ًوبــ
ئال ّسف اأج 	م بال رتث سح يسال
سال س اإ الد	 ا�س لاإح 	سال اخر ع

.“سه" اإ	لإحد"  بس�" اإ	لإحا سف

أ		يال  ًمق خرًا سل سه اإ	لإحا أب ًع
وه .ال م ق		يوق		يق م ٌس "ًسه"
اإ 	سنا س فل ال ع اء ت يو

.)( س�ال لس�
س سك سال اإن	أتي لا ت  وح
ساأي	سال أتت وه .ااآن	دسال ال زعم 
اأو الد	 يه ع  كا ئال يه ع ّل

.مال 
�ال م ) سال أردنا ا ( ست ت و
سال ذل أملب يج ه وم اأخــى. ه ل
ف سه أردنا ا ت أف .ل سال
ولال ب ع نق ان اأ	ي  م ست
هي	اأو ع مق ف	اأو ا ن س ع س�س� اأو

.سل ريال اأداء ع رسح
ي ] سوال دسال [ ذجال اوهــ
ويال و .زائ زم اإ	)ا�س :يه( ولال
..لا ه وح ا أب ُال ٍاأح	ع ًّت سي 

.هوي أتي ف ا اأم
ي  ًا�س )دول اأي( وال  اأ 	رسا وم
ت	اأ�سء اأ	اأم	.ت م سًا أيا م ي  ٌاأح
الد  فث لساإ 	ف مح ّت م وال
ًوفظ أب ّس� واإذا .يل اع ع دائ ب 
عال  وديو رجخ و�سة عسوم ذات
م عدًا أفــ ،سال ته ْاأم 	ااآنــ 	س�سال
اأ	بعال اآف	وانرا �سة روال
يسال عت بإجاء ل ًم عست

.لا مال س و يال يل ًّ اأك
ع ؤثي اأو 	ديسال كا ئال سي ال ف

ت أك ا ا�س نَ َعسْ رق م اإمزات	اإذا
اأي	اأو	)بال اية ( الب(	اأو ا(

اأ�سة سي الــ وم �َسَْدة؟ دو اأخــى 	ست
ًفك )أردنا ا( ا�س ي اأ	 أردا  كا

َهْسَ؟ دو ًوواف

..طال اإ	مال لاإح	..نث
ريسال بال ريا :ذال

.ال بال ريا
ور ..ذات ال �لا ي سال ته 
)مال( ّال لاإح	ًبس� نذك ك م ُياد ٌيسق ه
هت ٍااأق	اإ	بال أما ل )طال( ئا اإ

َع ًساأي 	سف ..ال ول ِوط  ُمق
ًوبوع ريس� ًوبع ث أوكــ ال وعــ ريس�
نا�س اإذا 	- ًفوث ًيل سال م األ 	 	.

ع ريس� :ــالــ يل ئا ومــ - يسال
سال ت ءما ه خ وع ع؟ و
ريو)ا )بال ريسال ريا( :ايال م

.)بال ال
.ح ب اإل	ن  �سًا يسا لا  ّول

سلب ٌوع ّث ـ وال ريسال لا ـ ك ف
ف لك أما ك واإذا الس؟ ْرُق ي يوال
 مال ع ُْال جت ًيسق سال م َاأُري

الي؟ هج
اجم  )سال اطال( وحــاأطــ 	ءجــ*
غ ال  اطال أوك ..بال اطال
سال اطال سم اأ 	ًسس واأرى .س
س اطال أ	..ا  ٍاإخ	م ًس�اأ�س	ي
س ل]اطد[ال اء وي .ها

]س[

..را ب احء :لث
.ل ـ داسال ـ اال ـ نت :ذال

ُِْج ول داسوال اوال نت م بع دو 
س� را سلب بحء حت سال
عال وك .يب م أي 	جح م دو ولال
ي را أب ي ًَؤدم وال ه  س�سال

.!!ا جال ا ب وال الّر
ًقسم يال ئأ�سب والــ ت اح لول
سال اإ 	لد  سي الــ را سلب
ــ اأرب والـــ هــ ّت و .ــــا ل س�ئال
يوال سلب ا فال لسإا بسل
ع ْست و ريال تسم ع فح أن
ت ننق ست م ا اأن	 ع َرُت م اإ
وا قر والــ ت اإحــى 	زع .)ريا( ه
ب ام سم ت ق سب لّد سال ع
ل س�رئ قار س  أتت اأ 	ول اأسقء 	ث
.إطا ع م غ اأم 	لف لد س�ال س�ا
أب سح اس اقال ئال ّف يل وغ ب
سي اأ 	ب اإجرًا 	ؤّنت ريوا !!ّكم اال

.ًبسم
اال ذكــرة ل ل ــ م بــ كــ لل
ََرْج[ بـ الار ف .اأحا م ح أيب أنت وع
م ولل س�ال ــســ�ا ت  ح !]ــ ــول ال
واأ�س .)اال ريج( اإ	)اقال ريا(

ي ال وال ريت  أوا اة اإن	لب امة
!!يال بكرة م ٍدول ُزع ف

:سال  إطا :راب
يها :ذال
ال ــبــــالــ

ــــــــســالــ
ك اسا

ـ ال

ي ر ج
ـــ اـــائ

اطال
.سال

ــء ــس  ــــ ك ـــقـــ
سا الد اأث

 " والــــــــ اأ 	ــــــ اــــــس
اأحا م ب تال   •" سال اطال
.اديا�س اأن	لال  ه ب س داط	اأو

يه لاإح	اأراد	ال ائا إف بال ا  اأم
إف ،"سال اطال" هس�س� ُب اإ	طال
.س و اطد  س�ا م نك أ�سول ه
سال ال بال يهل سلب ا لك
سب سلب إطا  لب ف ال اكسا
.ريج سول يهج ف .ألــــا ع رخــ
.طال ئا اإ 	مال ال لاأح 	ل بوع

.ًاآن	اإل	قت م ع ي سو

اأف	 م ف ال اأم	؟!(.اكسا اأي( اكسوا
ًباإط	نك يى ك ذل اأ	اأظ	و .آا ح ام
�ا م "يه" زة ٍول  ـ ال ل �اأ�س	 ـ

!ال

..مال يال اإ	لإحا :سمخ
.بال سم ريج :ذال

ا  سال اأك 	ه يسا سال اأ 	اأع
حم الد. يه ي اأ	ل ُياد م م ًبت بال
سال تال ب وك ك لي ثرة ق م
ـ سا  ا س� ع ـ س�م مس� سا
ع واآخــ 	ي ف  "يسا أما" ع ثي
.ذل وغ بع واأخى ماإ�س	ىواأخ ياأف	يه

ع ج مم و وؤهزع اأراد الرة	  ب
سا سال وانء بال سم يه أكت سال
وك الحة. سر يسوت بال مال  اإ
بال ريا[ ريو�س سم ب الحة دول ا�س
واع ست يسا اخر سنا ب اة[.
..]بال سم ريج[ :بال يال م سم
اأراد 	ب )يسا بال ريا ( يلا و
بال ريــــــــا( :ــتــ اأ 	ولل ريــــســالــ
ًاا�س "ريسال" "اة" بـ ا�سلا ح )ريسال

.ال َاخ َه

.."ولال" "اأمرة" وسورة ق :د�سس�
.يال ـ ق ـ يال : ذال

بال اــيــة اإ 	ا ريل ار�ــســالــ ي
ئّل ــ ك مــ ــعــ اإ 	ــ مــ ا احــو�ــســ
اإ اأخى(	 بال لأقا م فا ك( وسا
ق ل ال لال ع ت سة رااإم
سق  ت اأ 	سوخ اتإ�سا ديسقا
ب مــى ع وسا سي  واحــة بع
يط ى راإما ه م ك نع وق .ع السة
ب يح دو أنب السر اإ	جا لساإ 	م

."دول"ل طسال
يا  ُساأف 	وق ديسال سي  ه يوا

.اإل	دأعس� ال ُعـ س� و ع
]اإمرة سال ح م ًم ايال  أما ك
]اإمرة ،]ق ]اإمرة ،]يال ]اإمرة ،]يال
]اإمرة ،]رقسال ]اإمرة ،]دب ]	اإمرة ،]ظ اأب
.]ع و]اإمــرة الة[، ]مرة ،]يال اأ
وال ل ا يال سال ه سع وق
سال يــ ح ،ف ا ن وط ال

ُ	ةس ٌدو اال ه اأ 	رة" عاإم" س�ال
اإمرة. ل ًوف ًوراث

واحة دول  سال راإما ب عسا اقا
اة[ بال راإمــا[ ه
م ت  دول نسء ع عس�

السر اإ	جاق
م و اــد ّست ب وللب

 ت م أبــ يال ع افــا
ا�س ّي  لا ت و .سال
رااإم( :واق ع واإ ٍوه ع ولال

مة(. بع
يال اإ انء	 ع ل ب لك ّوي

.ل	غ اأ	دو بال
الار ساأ راأى	 ال ا ه أمال عسي م
اأ�سء 	ي س�اأ�س 	ع وق  •يوال يال 

.دو اإ	رااإم	م انب
ول الس	اإمرة ي اأ	 سال م ..ًاأو	ءساأت
.ًأنس تــ و ت  هحل سلف اآخــ؟ 	ًس
م دو آا ال  ال ولال ه اة يلف
س  ك س�ب "ال" س اإ	اإ	جح
قارًا، ل ا اخر أ	،ع اأي		ل  "ال"
ل  ها سُت اأ	م نّنال ال ت اإ	ب

.ََع ا�س تسد ـ م ًس ع يل اأ		ـ
."دول" "اإمرة" بـ اا�س م	ال ع وؤسل اأعد
ًدول بٍد ل اأ	وف .ساإ	رخا اأ	 ياءى
	ت ب	الد اأ	ك �سسأ. نس	اأو نك �ساء
،دول غ  الجد م لح اإ	ريت م احم 
.سا اسال  مسل سلب ــا ه ك
حل 	ت ال الد ع ي ذات والسء
لوا دول ماإق	اأج	م بس فت ال الد اأو

.ذج م سال
اأخى نم وم .سم ب ع ح ت ولوال
الد ؤوس يت ال أكا مال سؤ�سا ه ت
اإل 	سال اأري 	م .اأف 	وه مه اتت ع
يت اإ	جح دو دو ه سا اال ك اإ	ذا
ي ا�س خر الء  تز س�أ�سا جوا .ّا
ها سي .اآن 	كا اأو 	ريال سب ع تا

ت أك ولال ت  ا ن أ�سب يت س�ا
اد اأو 	س� اأو 	رياطاإم اأو	 	ريج اأو 	م

.راف اد انمج	اأو
ت  فإذا .دول سن ولال ّست اأ	اأف	 م ول
سي فّم غ اا�س ان اأع 	 ه؟!	 ف لك
م فًا : دو اأخــى 	لح  بال إعــا
بال راـــ اإم ــ )دول :ت إعـــا ئو�س سن
لد س�ال س�ا اأ	ط "دول" ك ذا اة(.
 سي ال ك واإذا اة[. بال راإما[ ه
يال دول" :ي َمـ مًة س� ف ،لا ت
م ك  الار ساأ 	ّف ر ؟  "يأما اة
أنوك "اإمرة" يو ست أب وق يوال يال
يسم اإمرة أب حي ر دول	اأو م ًأنس اق

.ًم  دول	اأخى، لاء
ول اإمرة َدْوَل اإ	وي ك سن جح ث نك لا
هي؟ سم ه ه ال؟ ها ي فذا .ف ًا�س
ًغّسم اء ي اأ	 ك ًمع يسع ق مذا؟ اأ

كا، ر�س لسر
ت ئدع ْاأُر�س 	اأ 	ب آا اخ ــا اأ 	ََب
ًواإق ًديسواق ًفوث ًس�و�س ًوط اال
م ي اأ 	  رــ ف ْور�َس ًــودولــ
 سوب ح يت اأو 	يست  دوٌر سل
ست ّت  ك ُعـ وه .يوال ق لح

.دول اإ		سال
ريت م ًم غت]ع س�[ ست اأ	اع
اإيا ار ي اأ	مقاأ	دو س�سال يوه
ك اناإي	فاإ	هسو ل ب وي ال

!!ب ٌع َف
ـ ف اث دول

ست ءج اة أا  اسع ـ بع غ
)ائاإ�س( ه   "دول" ب قسم س�ال
ع ت جــًا سخ اأ�س 	ول )تو)ال
لح ف .يال سلب نال ولى يلب أوا
امع عة م بن تال دول ستءج تال
تال واإ .سا ارهوق دول سل ت اأ	

.دول داخ دول
سال م اأن	ك .روم لإيا سال ق  اأن	ب
لإيا السدة م	رت ق تس		اأخى اأي	ذات
.تال  يال سال سسخ م لك ت و
و اإماطرًا 	و اأمًا 	و ًسرئ و ًم ل كف

.ًنس�
جية س اإنسء 	م ّب ك لوب .بال ه اإ
ه ف ،ائاإ�س	لح  اأم	.يبال ولال ه ولل
ع ديي دول اإنسء 	ايال م نسال كا
 	ت ًيط الد عة ظ وق .سف 	اأر
وسي ظا ذل ل َُه وح .ب سخ دول اإنسء
ح م اعب َ  ال ولال ب اعا
ويو .ال وه افاع اإ	ت  ًسسخ آا
عة م ي ائاإ�س	ا�س سل "دول" ك اخر اإ

الد. لى ا :ولال
*

ان ُي م ع السء ّاأ�س 	اأ 	ا ه م اأرد 	
قوال يوال طوال سإنا أب ًؤمم ،ست
م ٌست ك واأــســــء عجا
ت اأ 	م ٌاأم 	اأراد واإذا	 ،سال
ّب ف سوم هسح بء
بًا سوال ئب دئب
 ال الة فال ع

.ري اأم	ست
ولال ا�س لاإح	اإ	
)يه اـــعـــ(
سي زائ زم اإ
دمــــالــ ـــ أجـــا
فث سم اأم
 ت س�و�س
ولال ا�س ت ــســورة
.ائال مال حي ح خلة لح اإ 	زائ لح م
ع س�سال أفا ت م سال	ب ت ك
هال  واإن .رسا مال الط	اأو ال
يال د م ي  ال ـ بد اأ	ـ الد ريت
.راس اأن	ل ك تو س�س� سم اخر ي ف

ها: م ناإع	اأك	رس ّث وه
اكسا سال ال بال يــهــــــا(
بال وال اأغ	ست ت م لوغ ال(؟!!.
كنا َمـ ن  اآخ	أمب ب يب حت  عان

.اهس� دو سال ت اخر وراء
بال ا  ا�سار غ حن اأ	ا  اإن
نأوط 	ت اأ 	أها وم ،سال فسء  ح
أجا ف تى ست  دهب خلة ست
افخ مــ ًبس ــــا اأو 	سال مــ دمــــالــ

!!أولا
ه س� .2002 ايف 15  م يال ساأ		*
ايف   اإ 	ال ن يال اإع 	را�سال
الار اأ 	اإ اإسرة	 ورسال م ي وق .2001
ساأ 	ياأم 	ي ر  اإ 	لب يال

:ًبس� اإل
ر�سيك دول ك اأ	اإ	اّتيال اأ	:ًاأو
م ًس ونيي م ع �لب سقن ًس تو
س م جال أ�س 	ًئن ًح ت و ،يال

."دول"سب ْلُا�س مع اإمرة
اأراد 	)س�ال( اـــ ال عــ ل سال  :ًــنــثــ
َََِْم حم اإ	رةأما ِدوَل حم مدرة يال
م قرًا ع سي ولل ا سال أوك اأمرة،

.اال اأ�س	ْساأر	ر ال مال

إحاالت إشكالية في أسماء دول عربية
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د. علي ناصر كنانة

العائلة  من  تسميته  أخذ  الذي  العالم  في  الوحيد  البلد  هي  السعودية  إن 

لو  البالد  وجغرافيا  تاريخ  مع  انسجامًا  أكثر  سيصبح  كان  وكم  الحاكمة. 

سميت "مملكة الجزيرة العربية" مثال

بعد غزوه للكويت فّكر الرئيس العراقي صدام حسين بأن العراق مذّكر!! 

والجمهورية تؤّنثه إجبارًا بعد أن يصبح منسوبًا.  لذلك كان البد من مخرج 

لغوي لتثبيت ذكورة العراق وعدم تأنيثه بأية حال من األحوال. فكان القرار 

َلنة الدولة]! حيث تم تغيير االسم الرسمي للدولة من (الجمهورية 
ْ

ج
َ
بـ [ر

العراقية) إلى (جمهورية العراق) .

الديمقراطية  مواجهة  في  الشعبية)  (الديمقراطية  أطروحة  جــاءت   

الغربية.. وكأن الديمقراطيات في الغرب غير شعبية. وأرى شخصيًا أن 

مصطلح الديمقراطية الشعبية يعاني أساسًا من إخفاٍق في المفهوم.. ألن 

الديمقراطية شعبية في الجوهر.  ويكفي المرء القول [ديمقراطية] ليعني 

ضمنا [شعبية]

جاءت  المتحدة   األمم  في  عضوان  ـ  عربيتين  غير  ـ  فقط  اثنتان  دولتان 

تسميتهما الرسمية مسبوقتين بكلمة  «دولة»  هما (إسرائيل)  و(الفاتيكان) 

الثانية  ولدى  بالهوية  األولى  عند  تتعلق  جدًا  خاصة  أسباب  ولكلتيهما 

بالسلطة الدينية.



أوا سال
وعسم اأ�س : اأو

لقسد   وح  وريس  يوال  ال  ع  ا
 ح  اأ      و  ،  اكسا  وا
 يوال  يال  ع  وب  ديا  فك   مسة 

 ليال  نق  هج  ه ،وها  اة   س�  ه  وه
 س�سال  ال  ب  تت  ال  ف.
 ال  ال  ه  وم  ،  كا  عجا  _  دسقوا
 ئال ال ه ؟ وم م س؟ و ال د هت

م ذل ؟.

 ال  ح ال ال الل وا رال ح م
 ح عية   ا�س  ي  ا  يسال  ال  م  خا
 ريال    م  ل  ي    وال  رثال  ا ها 
اد     اكسا  ال انر     وا  يا
 ال دول ا الدة (( هق ( ( ق مع،فسال
 ه  وعسا  س�ا  اه  م  ا  .  !!  وب  سأنب

: أتا
ًديسواق ًس�س� ًنب يوف ستربى غل ك ه
 يوال  يسال  سال  ق  م مورًا   ًعاج  
 ستربغ ك ؟، ه ع سب فسال سال وم
 م  ويو�سلب  سي  م  ع    س  يوف
 ستربغ ك ؟، ه ال دول ع ا اج
 ه ؟،   جليواي  بوح  سل  س  يوف
 ا ه ًسرئ ًفه عو ستربى غل ك
ع الس السف وال اساك ؟، ه ك لى 
 ا ندور وم ع ا ه يوف ستربغ
ًح ؟، ه سوال د اي كح ك عسال
 يسوال  س�سال  داال  م  ال  لال  اأ
  يسوال يال سال  سا ... موا
 بوح اكسا من ع قا رثلوا بسي
 ع لب ج1987 وت ع م م اأب وال
 احا  )) قدة   ((  لغ  نو�س  اأع ذا   ،  1991
 اخ  وح  يوف  ستربغ  ن  ال  عسال
 اأن ذا  ؟   ويو�سلب  سي  م  ع  م  
1991 1985 الة   خ  وكو�سال  اق  يق
 ء الاأن وب ، ود لح  د ... الس�وا ب

 قا ه اأخ يسال احا
قى   ل  ال الور   ه  م  ،!! ادة   ))  ريسال  ((
 م وس ة والعساد واعا  ال لال
 اي ا هه ك م أهاأ ؤاس؟ وال ويو�سلب سي
 م ئوح فسال مال ال أثوت ندور وم

ها اللا الئ ؟.
 أ�سا ل عسا بأجا ع سا اأ ، ن
 سي ال  �وا ا اقال  ع ي هوغ
 فسال سال ع سح وم ال فسال سال

. ال ي1985 ول ع م

ال ديم اأه :ًنث

 اكسا  ائال  غ سقال اأ وجد   ،  ن
 ة  طهظ ه عسال ا م لان حك
 أنا قوع أنى اق ب قال وا ، ًوح
السئة  اأساك  طبً غعائً ويس ها 
قا اله ح و اكسا س� اأح قال

 دة اق ق م ائال غ سقال م وغ
 ي  و  يوال  يسال  سال  داوق

. اكسأء اة السم
 فسال اأد     اكسا الء   ب  س  ل
 ال سال ع اكسء اأب ب او ت وال
 ع سال ت و ًبس� سم ًا غيج ًيط ،
 بال ه واج ل ، ال ة الال بال ه
 1918 ( أها ف رجوخ  ي وا
 1945 ( وا 1941 ( نال ال وا ) 1922
 يال  ه  رغ  ان  ا)  1991  1946  ( الردة 
 اكسأا  اأث  يسوال  ديسأقوا  س�سال
 ام  م  اأك    قوت  يسوال  ديسأقا  تق

 . ال اأ�سال ال  ح 
كة   نك اأسة     و الة   حال  ا
  ي  ك    يسال  ق الو   ب  واع  س�وم
 اجت  اكسء اال ب اأ ي  اه ول
 نك سا ه ول ، عواج ديساق سم
 ع  م الة   خ  ل  ا واأيد   ل  بق

 . 1984 ع ي1918 ول

 فسال  عسال  ا بدة  اجر   ك  ،  ن
 ب    اكسا  دسأقا  سا  ع تاأ   اأ

 ال  م  سال  اأوا�س  م  وا اقسد 
 سا  ل  ئال  ال  ي  واأ  ،  سا
 طد السأقا يوت يت ه اكسأا دسأقا
 س�سال  حال    ئا  ابال  ع  ا  م
 سأا  سي  اأ  وي  ،  جليأيوا  ديسأقوا

 :تا ه اأه وم دية مع اكسأا دسأقا

 س�سال اا 

 خ  فسال  سل  ريال  بال  ح  ل
 د هي ا 1985 ع ع ي1917 ول ع ة مال
 ي  اأ  ا  وا�س  احال  ا  ن  بال

. ديا فك ة وة وكيع زاأب
 و اأ س�سال اا  ست اأ ي سأا ع اأ
 يت ع ال : اأه وم س�م اءاذ اأجاأت ي
 ا  داخ  اكسأا  اطال  س�وت  يوت
 زيأنا  سال اأبد   ي  وا  ،  ًوف  ًق  وا
 داخ  م  ...  سال  سوا  وال  لسوال
 اأ اأج ة مسم ال ه ت واأ كا ا

 . سال لسم ًا عم ًريث ًبح ا ي
 وب ج م ا ندور وم ب ت سف ع ال
 ج  اأ  ، اأخى   ج  م  يوال  يسال  سال
 يسال سال ع ًفسوم ًبدورًا رق دور ا

. يوال
  �ساء   ا  اطوقال  رب  ع اد   ال

. ولز الج  اأو ا
ال ع وس الج ا�س  ا ال�س واأعد 
وب سأخوا اهوال أخءة وار الم

 . با قاأو ا سال ع ال
 ثال  سال  ب  لأ�سا ماأ   يت  ع  ال
ًوف ًر قس�ال وف ئسوال يوال يسال

 سال  ه  ل  قال دور   ا دور   ي  واأ  ،
. اكسأا ر الز ويوي ي و

 وال اكسا اطال يوت يت ع ال
 ديسقا  س�س� ير   اأ    سال  س�  ت
ًاطد  ان  ،  ا  مك  سو  عأجوا

 .سال ول ل

 دسقاأ اا 

 اكسا  دسقا  سأل  ئال  ال  اأ
 ئس�ل  مال  ا  نوم دور   يوت  يت  ه
 عجا  الال    ي  لخ  م  وال  نا
 ل وحوال ديا هفال و ديسقوا
 ذل    اأج  وم  ،  ا    أ�سا والء 
  دسأقوا  س�سال  ال  ط  ع  وا
اأتذ   ي  جال ها   طوت  اكسأا  عأجا

: يم
 يسال واارد   راأ�سا  جت  ورسال  م  1
 (  ب سي اأو م  أ�سا  ئو�س ان  يت ن
 جح م �وم سم � ل ال ه أ ) 

. ًم ًزم ًخ وف ذل وي اطا
 اكسأا سفا ام ب ال ورسال م 2
 عسي ااأ  وها   جأنا  اكسا  سؤ�سا  ب
  س� ذل سوب جال سؤ�سا يت ع
 سي س� ذل خ ًة ومك ًحاأرب سؤ�سا ه
 فك  أربا  م  ًسن  ع  سؤ�سا  ه    مال
اوى   سب  ست  ال  سؤ�سا  اأم  ل  دم
 ديسقا  حال  م  م  م  ب  ديسأقا
 س  ال  قخا  ع  ؤولسا  س�و  لوا

ل اؤ�سس ا�سة .

 جأنا سؤ�سا سوخ ما سؤ�سا ااأل 3
 سؤ�سا  ي  ال  دسأقا  سا  وف  لب
 سال ال لوك ، ديسأقا تطسن  ما
 سوخ طد السقا  مل دا فاأ ا
 ع مل  دا  فء اواع جنا عال  
 س�ة وج ًماو خ م ع م اأ م �اأ�س
 ال  ب  جا  ورب  ا  وغ  سال  مال
 ال    نسأنوا  ديسأقا  الال  ق  سي وها 

. ًا لفح سوي

 اأره  ال  سال  أنا  ت  ع  ال   4
 اأم ق فسال ولال واأ س� ، د واسأقا
 ال اكسا ال ي ي سال م نس�ت
وها   ،  جليأيا  سا  وت  دل  وي
 نا اأساك وزيدة  اأقسد   يت عسي  س�
 يا  جلال  اأدخ  خ  م  ال  جواأن
 م ايا سأا ريت سوب  س� لوب

. اطل موا سال

 سؤ�سم    س�ا  ا    س�ا  جال  سو  5
 ه واأعء   جأنا  سؤ�سا  سوخ  ولال
 نال  وف  ع    وا�س  حس  سؤ�سا
 سؤ�سا  ه لدة   ... الءة واة  ما  واأعد 

. ف بء اأنر ا خا ول

 سنا  ب    لب  ا  ل  سال   6
 ال    ا  س�  ع  وم  موا  جنا
 [  اخال  وال  ريال  سأنا  وب  راعال
 و نال وف ذل ك وي ] يفسا ن راس�

 ، ال ال بورق اساأ
 حال م  اكسأا ًا عًا كخ سي ا لوه
 ت    اأ  ،  ديسأقا  حال  م  و  س�سال
 ديسقا  س�سال  [  ))  ال  ((  س�سل  م

اية [ .

 ]  سال  ول  [  وا  ال  اسا   7
 عجوا ديسأقا س�سال وت ر�س  سل

. نا ئس�ل مال ر از ويي  ،
 سئر الأفا سال عسال دة اق ط ل
 يسع م اأك خ ح وح )) ال (( س�سل
 عجوا ديسقا  ا  فك  و سا  ًمع
 اكساأ واأنسر  وقة    ادى   ف  ...  وال
 عس دول ست ا ا، سال سال ريج 
توا   ا  عا�س  وك  ،  ع  يسوع  وزراع
 ه ا . سا ديسأقوا ال تنأمء بسال
 دسقا  سا  ع  وف    ال  حال
 ك سال عسال دة اق و اكسا
   قال  وب  ،  اكسأا  وا  سال يد 
 و�س  أنا  ئس�ل  مال  ا  يوت  ا
 و  سوال  لب  سا  ل  نل  ًووف
 بال ه ول ، ال وال ولال اسواأ برق
 أن تس دق بم ا  جة واليال
 ع  لح   وارد  ارتاد   واح  طب  ف
 1985 لة   فسال اد     ح   ا�سدة 

. 1991

جليياأ اا 

  سركا يال  ه عسال  ا جلياي  اأ
 سراء الا رة مم ع مم ف ، ال
 يال  ه  اأ  ،  س�سوال  عجوا  ديسقوا
 ،  سال  ال  ريت   رة حث  س  ق  ال
 و�س وس وت ب ، سف ًع ال ست  ف

. ت ئوو�س
 سال ر ات ا ال  سركا يال ب
 يال ه �لف سال ع مس� ى غق ره ل

يس تري ، واأ ى الر اجع يد 
 ال    سركا  سوت  ،  ديا  تح  وب
 قال وب ، ئوح مال ل وحال سال
 ًا مسح ل ول ، ا يت  ًا لسم ت
 هم  ه  واأ  ، اهة   سوال امة   ئال
 افت  اأ  عسال  احا  وع  ،  وي ير 
 جليأيا  م  اسال  سخ    ال  ين  ع
 ))1(( ئوغوال  يوال  يسوال  ازيجال
 ،  ال    سركا  يال  ع  ا  �قن  ا  .
  اكسأء اال ب وع عسال كا وع

 ، فسد الا
 يال يو يسوت امال يال ما وخ
يوت  ،  ال  عسال  كا  واأرب  سوا
دول اأد السف ، ق باأ بايت اأو واة 
 ل يسال ؤا  اأ  ،  سوخ ن ع 
ًدورًا �س يوف سوخ 1956 ، ول ع كا
ًي ترًا   وظ  ،  ا  جال ها   ت  
1985  ع اأذار   وم  ،  ال  عسال  كا  داخ

 ن  ع ااأ   ح  م  ستربغ  ئم �سر   ،
 ستربوغ  سخ  ب  رال  ول  سوخ  ن
 نا  نك اذا   ،  ل اأسر  اذ   ،  نا  مع    ه
 دوه واع سب ند اأو اسم وغ ع سب

. نخ ال  ف ، ل و
 فسال عسال دة ار لجا م ك ، ن
 جليواي بوح سل ؤموم س ناذا ك
 عسوا  ال  اءاأجا  م  ج  ت  ا  م
 اأ  يال  ألوت  يت  ع اأبد   ،  ذل  مم  و
 هج ا هوه عسا اقل ًوف هيوت هي

 ، ليال نق
 ال  قم  وب  ع  و�سال  غ  سال  اأ ا
 م  ا وجا   ف  ولوال  كا  ا قدة   
 ال  ع  تو�س  س�ال  عا  ئو�س  خ
و   ))  ف  (( فسا   ،  ل  يكا  جليأيا
 وت ، يال يوت �سا ب اأح )) خ ((
 كا داخ اطال قوال اطال يوت
 قرف  قع  ماأق  ع  وال  ،  ال  عسال
 ال وب قفال احؤ وافال �اأ�س ع م
اأو سا  ع دور ومن ا ، �ساء ك حبً كًا
 فا  ح  ع  ال ،و   كح  غ اأو   كح  ح  ،

 اؤا  ع  خ  م  عسال  احا  ب  يال
 ا  .  كسا  ئا  ا�سال وايد   ا  ال
الة   سل  م  ه  ال    سركا  يال
 ه  عسال  احف  عسال  احا  وم
 ع وال ، يال هيء وتاأغ  أوا ؤولسا
 مخ  ف    ،  ًيوف  ًت  عسال  كا وحة 
 ست اأ م عسال احل سوال ، جلييا
 عجا    ديسأقوا  س�سال  اوب  تس�س�
 ال  يال  هج ا وبأ�سد   واق  م  بال
اأفر وتج ق  ت س ل اأو غذ  ف وع

. ل لس�ا يت اأخ  اأ ، ل

ويو�سال أثت : ًلث

 فكي اأكسر   سوخ  يوف  ستربغ  ل
 سال خ  ًاوك ًدورًا �س دزنس وادوارد
 و  جليأيوا  وال  س�سال  أربوا
 سأنا  ح  ((  مم  و  ن  غ  راس
 ))  ....  يوال  وال  اطوال  ديوال
 ،  ًذبوك  ًسقم  نسوم  س    راس  وه
 كوا  فسال  سال  ويسيال  ادخ  لب
 يال  اعسال  م  دوام    ال  عسال
 كا  داخ  مسنا ظر   ا ادى     وال
خ سب عس ح ك وداخ ع سب عسال
اأد     ًعس  ًبح  40  م  اك  ال  جي  لب
 رو�س ريج  عس ااأح 6 م واك ، فسال
 ب  ك    عسال  احا تد   سوا  ،  ديا

. حلييا سا ال ي ا مًة وهة خهظ
 س�سال  حال  م  ويسيال  ثت  ا
 رااو ت ها ثث  ةي  جلييوا

 : تا وه

تا )) حسأر)) اال : ور اال

 وال  ا  ح فة  تا   ق الر  ها  قدة   اأ
 ي  ع  وال  ال    سركا  يال  ع
 افي  اطد    اكسا  ح  ا  عسال  ا
 اكسب سال وق ا�سال ال لسم وي
الر  ها   وم  عاج    دسواق  س�س�  ك
 سي  ريب  ،  دزنس  ،  فكي  ،  ستربغ
 هوغ كب سلف ياربن ك فك

 . فسال عسال دة (( اق (( م

 ف  ،  اأخ  ا  ح م اأخ الر  ها   أثوت دور   اأ
اد السف م ها الر 

 ستربب  وا  ا    ))  بسال الدة   ((
 دا هج ع سر كا اله ا ، يال توزم
 اورب  اأو فسد الأا اء داخس� وال سل
واسنة   علب الر  ها   سوح  هوغ  قسال
ًل هؤء  وسا   )) الى   اطال  ((  م
 70ب  م  اك  اأ،  اكسا  ال  س  ))  ًس�م  ((
تكا   ق  فسال  عسال  ا وكادر   داق  م
 �رو  ))  ًاطد  ((  سا  أخا  سوال  ا
 روا  اخال    راوال  اأما وما  الرة، 
 سوا  بقال  ست  ط  ازيجب  ا ولا 
ع نسط ، اأ هؤء  ينا سع ، ب كنا )) 
ك عد   لب  ،  اإ  ل  ا  ))  عس  ظم
 20 م م ري م فسال عسال ء اساأع
 ري  م  ا عسال  ء اساأع ام عد  عسًا 
     سم  ل  ل  ا ها   اأ، عسًا   م  م
و فسد الأا ريج  و عسال كا

اإذ باأ   ،  هاو غ مال  اال   و قسال  اأورب  
 خ م هل عخ سب س ر يال ها 

 اقوب وه راس رف

يوال ير الت : ر الال

الر   وح سورة   ع  اأال ها   ساأ  ؤكي
 ع  ا  م  ول  ،  ا اأو   يل �ساء 
دور   يت  ع  وال  ئوا  يال  ابال
 ديسأقوا  س�سال  ديا    اكسأا  نوم
 ال  ي    اطال  يوت  جليأيوا
 ربو ، اأو ا ا اء داخس� ئال س�سال
لدة   سم  يو  بوا  داريا  اطوقال
 ، ئوم سءة وك بس سب هورف ا
 لسل جلوال رة الال ام اواأ�س
 ، عأجوا دسأقء اخال  اأج م سال
 ويسية الف خ س دور ركا اله واأ
 سال السق ويد   اورب  ودو فسال  اد 

: تا ا ن ك

وكادر  واأعسء   سال  لغ  عوخ  ست    1
 عخ  ي  م  ديال  ب  وح  كا  ا
 عال  س  ا  ئال  سال  جوي  ويسيال
وكادر  واأعسء   مال  ال لى   ال  س�سال
 ؤولسم وي عسم ح وه ، كا ا
 ح  م  ك  ع  ؤوسا  ه  ف  ،  ا  ذل  ك
اأي ك دور ال الم واأي دور  واإ ، ال وي

اا السي واأم ... م ك م ح ؟

 اطال وغ ل ال تسدة الاأ عم 2
 .ا داخ ا

 اطد (( كح يت  رجا مال أثت 3
 نلب    مسال  كح  ا  س�  ع  وم  ))
 رو�س  فسد الا  )) اطال (( كوا

 . سي ريب معب

 وم  دم  عوب  ساأ�س  هوغ  كا  ه  اأ
اأد     اكسا  ال  يت  ب  را  م
 اأ ًع  اخال  وم  قسال  اأورب  ودو  فسال
  نك ]  . . [ وم يكا أمة اأجا
 ل  يال  سال  ع  س�وم  دق  مم
 ولال  يح اج  اء ماأج  أب  ت   ف  ،  كا

السف وال اساك ومات الى . 
 عسال احة اوح ع ي ال ير الت اأ
وحة   ع  ال  لوك  واح  ح    ب  ك  داخ
 ا أ�سدة تاأع  لب ال عسال كا
 [  عس  ح  اأك  ي  وال  فسال  عسال
 يسع  سوي ] سال عسال ء اس�ب
 ال  ي يال تر   اأ  . ير م م عسًا   م
 تعاأج وان ال عسال كة اوح ع
 اج  م  احا  ه  ب  سوال  وال  خ  م
 يسال قوال ئمال سأنوا ال ع وق
 ال  سال  وح  جليأيا  ال  س  وال

. ال لى الق دهت

فر الال : لر الال

اأ ها الر مجد  غل اأحا السع ان تر 
 اأحا لر   قر مت  س�سال  اقم   بم
 ا س� ع حا موه دب  ريا س�سال
 اأد السف ودو اورب السق وي ها الر 
 ئا قا سو ال وغ سال أحا م

. دع  ر وا�ست ان ،مال يسال اأ
 رجلب  ي الر  ها   م  سق  سك او     اأ
 سل  سا  عسال  احا قدة   ع  أوا
 ديسأقوا س�سال اب خ وم جليواأي
. ئوا دقسوال دفال جليأيوا عأجوا

ويسيال ا علق

قدة   م  يأما  ال قدة   ي  ا  ًح  يغ
 ع عسال احا دة (( بو)) ق ويس�ال
 ازجال  عا  وق  ويسيلب  سي  م  ن
 ل  ))  لب  ((  عسال  اأحا  لغ  واع
 خ ع ي أف س ع د ا اأه ، ويسيال

. وس�ا ا اله
 عسال اأحاء   س�س�  م  اح  سيب  ي
ادارة   ع    يما  مال  ما مسسر   وه
 هات ال اا ع ًم رتك يأما ئال
  ق ستربغ اأ (( ة حف خ ستربغ
 اكسأل  سا  لال  ا  سال  لال  م
 ب هوح لسًا لت ل ذل وا ، اطال
 ال وال سال س�س� اأ  (( سوي )) ل
 م  ان  اأول  :  ريت  ا  ؤدت  ستربغ  ي
   عس  ح  ه  سي    اأ  س�  خ  ا
 ي اأو   سوي  ا  ي  س�  فسال اد 
 خ اأن ًنث . ال م سا به ك اأو ي اأ�س
 لقا م2 (( . ه(()) فد �ساأ ه ي ل اس�

واأك بيس  2/19/ 1990؟!.

 س  رئ سر   ال  ب  ابا  اج  سي
 سال  بال نا  بسال يسال ابا
 مال فسال دن  ةس ال سا ال م
 ؤوسال    وخ  سم  ان  ًع  (  سوا  
الس�س السف ( اأذ اأك ))  تج فس أ�سار 
 ع سء   ب  ا    ستريغ  فسال  ئال
 ح  ل  فسال اد     ئسال  ا  ...  1991
 ال ع ح ه ب ، ستربغ وه واح رج

 . ))3(( ))

 بسال  يما  يكا  ابا  لوك  رئ اأسر 
 يم 1991 ع ع  غ ول

 رو�س م اتال ا ريج ساأن ي س� ((
 ال  لوب  رو�س  ت  ل  ايال  ه  وه
 سال سس� ... �س�ا اه وع ا ت ع

 م درج ساأق ا و�سال  فسال
. ))4(( )) ال

 م  سو  ال  فسال اد   ت  ريس�  ا
 اتبا  تسؤ�سوم  )) الى   اطال  ((  ق
 ا  ه  دح اأذ   ولال  ديسقوا  يسوال
اأ  فسال بأ ع 2000 �س ني وجد اد 

 ئ  مال اخسوا   ))  ويسيال قدة   ((  اأ
. 1991 ى عال ا ت ت و

 و�سال اطال كب سي دة مق ب ؤكي
 يفغ وم كا ادر ادة وكق م اغ واأ
 س�م  مج   اأقسد   ك  وع  س�م  ف
سورة   ع  ال  م  بك    يا  رديوا  ًبس�
 ))  سم  ((  دول  50  40  فسال اد   ست
 و�سال ئرة السسم فروفس� لغ ؤكت وك
 م ت س� رو�س أب مال ؤوسل سي ريب

 70 دول  60 ب
. ))5(( )) سم ((

 و  1992/2/24    يما  ال    سن
 يما  ئال  ماق  ح  وه  �ا  ا  اع
 اكسا اال مل تال بب م ري بسال
 ي  اأذ 1982 ع م وا سال  ا وذك
 موت  ست  ا  ت اجاء   سخ    اتاأ�س
 ست  ال  وابال  وت مت م فسال اقسد 
 وار�س  ح    اكسا  الب  فسال اد 
)ي( .. فسد الا داخ ا سا ع ودف

فكر
٧اليسارالعراقي
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هل كان غورباتوف شيوعيا
بقلم الدكتور نجم الدليمي



 ن السد.   ه  سا  ،سم  سل  سسا  ...
 ،سال لم ي ( ّس�أ�سا لد، ومسال  رن
 ع السء   ه  )سال  س�ب  طال  ه  ال  ئق  ّأ
 اأّن  اع  ال  ،سسا  ول  وح السد  السد. 

...ع ااع  ا  يط
 اأّي  أاأخ  ، .لا  رن  اإن  أكت  ب الئ؟   ه م
 زح  ي  وق  ،ّائمسال  اأي  ّر  .سا  رال
 ،جأعء ااأو ب ،ج قب حا ساأ و ،سال

ن، بء وم اأدرا م بء!
.إطا ع لك أما ل ، واأل ،

 ّس�سال تب ع ّي ال سال ه ال ئق
2003 ع ب  م  واج ..."  :لال  لب  يوي 
ّئال وسا ج سا سال  ةك كسم

."سسا ع ئال

 ،ًساأي  نسوب  ،ذات  ئال  ي اسس؟  خرة   م
اآ 2015: ع الد اإذا اأراد  11  "ةّة اق" ً
 هي از"... "اأبا ا ي و"ل تب "ي" اأ

."سسا ع وي اقال ا
 خس سب ال ا لّا ط ع ًرغ ،جا اله
 ،"ول اج" اأن اإ ،ّيأولا ّم م وخ فوم
 :ملًا بس� وقا اأهق ( يوي عس�م ت ك
 ّؤكـي ك ،ف .ا ًا مرًا كق وي ،)ودب اك
 ولال  وسم حسو َا اا ؤ�سوم ئق ،ًدائ
 ّاألـ  ،ّال  جت  ع  ًرغ  ّاأنـ اإ  ،اال    ّنا
   ّيال  جا لكى  تًا   ،"س  اغ"  ك
 :ّسئال رهس اأب سؤ�سم  سر، ونسال دس
الّ ع ها   ل  ،ائل البة   ،ّديال  ولال
 ريال    س�و�س  ئن  اأّو  ه  وذا ها   ر. وفال
ي حنً ع جس، جس حيّ خل. ل �س كًا

 اف ع ب م وم ،ّأحا اأط ا عاء بس ع
 ح وع وال  سم ع ّسنومال  ر، وبيال
 ي  ي  و  ،ب  سا  ئال ها   ل  ،س�ال
 سا ل ّت ال سال ّكـت ّـك ،ه  ح

اـّ باد.
اأو  م ال دف الئ ا الس ب السد واسس؟ 
 ،آذا ا؟ وب رتا ّي ج ال م ،ّاأد 
 سسا نك اأ وب ،ي ك ،ًمًا كع سن اأ ب

اآ، اأ ق يم، عرة �س�سّ ق؟ 11 ريت ح
 ئا ئة الن م ،وج ل .ًطق ًابج اأم 
اأدن م نس م، نس مؤّزر  اأو   س�ق ق ّاأنـ جًا جًا، 
 ،ّـك ّفسوال ّنيال تبم نك اأ ب ،ّـو
 ع والء   ّموال والسى   �أوال  إحب  م

.وا ّسا ّيير اسا
م ال ح؟

 ث  دف  ّـت  ال  ،ا  سال  ،ئال  رسال  ّاإنـ
ًكس ــًا  اأخ  ف  ،ّجا  ق  م  ،جم  ،ّيس�
 يوع  ،رّيــــأ�ــســا  آ�سم ــإ  ا  ع  ًــســروعــ  ،ؤ�سب
 ،ئال  ن    ،ا  سا ها   اأّج  .ّوــا  ّريال
السد   !اأح  م  ساأح  اأح   ! ذا   .سسا سة 
 ي .ل فن يط ف سسا اأم ،سا ه
 ال د هسال ّاأ ل ك ،ّاطقود ّنم ب ئال
 اب ع ئال سسا ن ول ،سسا خ
 "ّـو"ح ّـوع ساأ ال ه ،واوال ّس�سال سال
 ن  ع  هم  م  م السد   .ًّدي  ح السد 
 م ،ّد اسال "ل" اإ .تّاآل م ّواآل ،سسا

 اقال اأك اأح ج ال ه ،سسا ّاطقد
اة   داسو  ّرا�سال السدة     -  ًأهوت خة 
 سي  ،ائمسال  اأي البء،   ــ    -ــّكــأمــا

.س اأكه فسدًا وفس ً مس تسّ
واــء،   ال  ّال  الب  ئال  سال  ّذكـ
 ن  سب  ،اقال  هك  ع  اقال  ال  اأب  ال
 ،يسال سن م ءهر اإعف ،ئا ال ائسال
 ّاقال سي  .رمسال ع اأ انق لب ًل
 ،سب  ا  االــ  ل  ظ  ح  ،ال  ا  ذل
 س ّك" ع سء، يس ّك ع سء يإعا ّاأ مؤكـًّا
 ع ،ّوا  ّال  ع سي ا�سء.   دو  م "سوك

 ،وا سال
بخسر   .وــ وا  وــا  ع  ،وا  ال  ع
وراحا   �ال  ف  ."سوك  س  ّك"  ع  سي  يس
 س  م  واتث  ع    ًانووح  زراف  بسي
 ساأق   يها ب ساأ  ،حف ب ،وم
 ب بق اأ ّاإ اال م ك ف .با اال احون
ال ح اطم ّد لي ورا ،ًاحسوان ًحف اأك
 سلب :اأو م ك دو ّدد مي وه ،عسوب غ ع

.اأق و اأك  ،ًم
 .اء لعلب ت وه �ال ق ه !ال ا هه
 ّـغ  حس  ،ال  ال  وج  ا  ي  ف  االــ  اأّمــ
 اأ�س  ،اف  ،اف  :ًاعم  ل  وي  ،سال  سال
 ع ي و ،ا يس ع ا�س ،يسال سن
 :ية الال حسل وي .سال يس ىس� آا
 يس �سى   ع  ُنـ  و اة،   يس  ع  ا�س

 "سال" يس �ال ع اال اأ�س يال ة. وال
."سال" يس ى دفس� ّي و ،ّـك

.سسا ل د، واأبسال ع اأ�س ،سا ئن
 ئال  اأع  ف  ،ّــ ا هــا   ع  ت    سا  ّاأ  ب
 ه  م  ،سسا  م  ل  اأب  ّاأنـ  ،اأم  ي  سا
ّأ ذا؟ !ّبال ك رئ ل ر، اأبواأن واأع اأث
 ّيسال ريت  ّس�س� واأم واأك ساأه ك رئ
 ك اأّن رجل ،ل م  ،زاإع سب هم ف .ّـك
 ،ع  ّب  ّ  و�س  ،ال جز     ًبسو  ،ًّب

،ّا اال س  ًسروم
 اج  دةق وم ،قوال ئال م ًلوم 
ال م ال وا، وم قدة دعة الي بلو، 
 لب  دثح ق �سرًا،   هواأك ا�سد  اأبز وكء   وم
 ،ّذج رئ .ساأي ّنرة اة الز دعاأب وم ،ب
 .هي  سم ّس�س� توم س ي  ال ا ا
 م  ،بب  ّوم ٌمس ّس�س� ّاإنـ ،يس رسخب
 ال مخ م ،"سوك سك" ّطال دّيال سال
 أما اأو   ّاخال وزارة   ح ا ا�سد   م  ،ثاج  ا
 ،اخال  م  وغ  ا  را  م  اال غو   م  ،ّمال
واأخًا قدة الرة م الس ا ا ) ا مأخذة 

.ا ّال اال ت ّح ع ،)وال ّال م
.اأردوغ ع واأط ،ع ة اآو ا رح

 ف جي ،اقال عاأغ ي أتي اأ ساأخ م ّج
!ّاما نكب "سال" س�ب :ته

ّسال  ا  ه السد،   م  ذات      ال الرة 
.نع اأك ،يد جسل

 يق  و الر   ااأط    واأن
 سف  ب  ك  مع  رطا  ع وجد   ل  ل  سم
 ي  تووع  وؤيب  اح  واأن  تال الر   وب  اال
 .. سس ست ا اج م سا اه ان اد اب ح
 ساج  حس سس نك ي يط زم ا مه ك
  س.. ق ي يال ك ي..خا ب احة الال
 م ام ا ال ع از و توع.. ب ه س ت
اج .ول ا�س  ي باد ا اق ل ا وجه كة 
 س ل  م  ونأخي  ا ارادوا   م  ابال  س ادع
 اي.. مساج د يال ك ء يؤه اي تس أعب
هؤء ي م ال وا ع اجسد اجادن ؟؟.اي هؤء 
 كام    وي  ي  جال  اب  اس  ا  ك  ي
 اج م ايس د ن ك ء يؤه اي.. فسو سخ
)نو   ك    ا  بث  ن  ك  ي هؤء   ك  اي..
ج( ق كل وف ذرى هري كد�س ..اي ك هؤء 
 نك وث ي لب بسل س�ع ث ) ب( كت ي
 ذرى ج ف راك ا ع ي ك ء يؤه ك اي...
 سال ب تب ك اخ ء يؤه ك اي.. ند�سك
 م( لب ال ي ا اال م يي و يس

ت ك ف ال . م وردة اام ت �س )  ثرة 
 يال ا ء هؤه . اي..اي.. اي... با زي ا حف
يس بأنب الرة ح ثي . هؤء ه الي دفا 
.وحوة   ولب رائ  تا�س ..هؤء   ا عب  سس
يسا     ائج  ك  رغ  ..  دج مء   وبوع.  
 أم  س ا�سعا   وا  ح  ودم    م  ح طد 
 ل )) سي (( ال  ا اأراه ا..ؤقا
 ع افت  ح يي ت فه ا ا سال س ي
 با ال م ع اب زاخ ا وي نك.. سن
 اق ا انفي  ول سر الس� م اب يسال وا
 ع ابوا   هوج    خس  ل..  ريال  ح  م  ال
   وت..  تا  سب  ا  وسي اخو   ول  ح
..تما   سس وس  سم ل  ل  م سال  ح
 سوب  رس  ف  اقم ووسا  باد   حي
 سو ط ح مال ا ام و ان ا ا�سولح
 اب  يع ( نوخ ) دس� اب يع( ي ب س ا
 توع ل.. رغال) وع اهب  ( يوع ) ق ا
واردة   وا  ل  س�  ول  سج  ال  اع  ا
 ف  غا اسي ارادو ا.. جال اب اس دسوا
وا يا ال يس ف ب اغ ال والسدة 
 ا�س ا ل ق وا يسال تل ب طخ..
 ب ر�س سوت قب ات  ي ف ي  غا سو
 ا.. ائوج تقس� ب سا طا اء ووجال
 ئدم مي نك هوج  داءس� اء وبسى الت ع
 وج دع و�س رسو زوح ف سال ارى وج ا..
 ساء جس اأرى ا �اح سوم زك اح لوخ را
 ا�س ا كادة الال  اءسال وم  يا �سسو أئا
 ا.  ال بم ي وه ر توال طا اس
 ة ورائس دقوب جسم ات اءسال ارى خ
   قورف  زك  اح  لخ  ب  جام  ال  وال  دال
 ا..  و  وزه  ع  ا  لو  زك  رس  كال هر 
 د الوج ك فا اماق كي سال ك مع اذك
 عقا  ب    اويوا  ئوال  يسال  سب
 واوال حوا قسال ل ت ديواأح اآي ل ي
نى   أكن  ك  مع..  نا  م  وم  ورب  وث  م
 اب  اس  ا  اي    يال  سا  ط  م  ال
 ((  اورب  ))اخم  ((  ارق    ديجم هؤء   ك  جال
حا   يال ((..هؤء   ون الحة   ((  ع  ))  سي
 ادب  ع ابوا   ل  اق باد   ح  ي  سس  ع
 ام ا اري. سج  ارتح س�اغ ت سسل واق
 وال السد   ذ   ةا م خ ف  سس  بس 
 ك  م  وسا  ولب  رائ  اأب  ل باد   ي  رياع..
 س�سال  ودواع سال  ودوا ع ي سس  جح
 ت  ل  ل  اق  ول  ع السة   اج  م  رعسي
 ية الال ة موا الأخول رح  ماد يب ي
�سه وا اخة الب الدي �س قي ن مة 
 د او ا اب س اقوم يسرة الث ب
وس ااه وع ا كرا و�س ه�س ابء الرة 
 قب ) ادوك اح كال وث ديال ا ث( ال

. ما ك اعد و�سوال ال دحد النب يوق
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سج شه ع:  ذفل دير

ا�سار   ــ زاح  وارتــ خــا   سا�س  م  اكــ
 ال  راعـــ  سوك اــــســاء   ا
 م  وك  عسال  ه  ف  طسا  كا
 وع  فح  م  اال    م  ع  �ر
 طع  وج  ناه  ،  وم  ارعوم
 ه اسردة   كا  مــالــ  هــ  ال  عــ
ور   سا  دوجم  م  سم    سا
الس مسرة   طال  ع بوم س�سال
 ل  تقس� ظوح سا فم ن
 رديسا  ،  كوت  اوايــ  ردوا  وا
 يسق ار والا دو وارداء �س رخ
 ي وه سخال سلب ة اسر لب

او  ي ا تج واح تف ل ف ا�ساد 
 م  ا  ب  ءاا  لب    سس�  م
 ابني-.  ا  نب  مال  س ابء 

اذكء 
ا�سار   وهـــ  وع  ل  خــ  مــ اذكــــء 
 ع لغ طال دحوك لع ه اءكسخ
 يا  ذ يسا  ل  .  ما  يقوال ال
 ظم  ا  هلوح  بسوال  سال  م
 اك او   ف  س�  ــومــ  م  غــ  مح
 ال ا�سر   ل  كع السة  قرة   قت
 هق  .  كس  طال  اعسال  ل وها 
 نا  ع توا   ا  عسال  ن  ل

 وال  مل  طال عــدة   ل  طال
تسا   و امة   لال  ب  ساف  س
 طال  نل  اعال  انال  زال  و الاء 
 ا  سا.  ادراج  رف  ف  ت
 سم فوت طال ا دة للب ه
 ت  ل  م  وذلــ  اقال  مــا  ج  امــ
 ال  يال اقسد   عس  م  ن ابا 
 يب ب سا يب ي  ال ال
 وغ ال  ءداع يو دسقا  ا
   اخال ا�سر   ن  اقال  ما  م
 سا ا اعال ذل ي ا سوع نا

. )عسدرة الا ست( ...وال

 نسمس�"  كال  اته  م اية   سال  نسمس�  كس  رساأ
 لب  ت  ئس  ح لز   ا  جل  سم  " J2  سكغ
 ع "J2  سكغ  نسمس�"  ي.ئف  ئر�س اأو   م وجد   ح  

اأجة اأخى ب ا اه ال  بلما.
 .األا م عم ست مسء مسي اأ ائر الإطا اه سوي
 م اأرق اإ ل ب ل ت م سا سا ه و

 ا  ب  ال  و.م  م اأو   لر�س  ت  ح    هغ  دو
ع طي ت خ مجد  الت نس. وبإسف اإ ذل �سود 
 ه ع ك اأ ز، اإاأداء ا سس� ال "س� ربة "ت زا
موف.و�سسر   غ اؤكة   ما  رغ  اي    عوف اة 
ي اأ  ع ،ال   دمال  ال  أيا   "J2 سكغ نسمس�"
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 ذاعا اد   سا�س
 اقال  نيوال
  ــســفــ ر دريـــــ كــــ ال
 ع  اق  فث  سج

 ح  ال  كــمــ  عق
   ييسال  س�ا
الس والي ، و ادار 
 وا الكر   سا

. ح ع ألا
 م ــد  ع  سا  سوح
 سو  لب  ا

، ماإع
الكر   حال  ــوتــ
 ام  ــعــ  ــســفــ  دريــــ
 س�ا  أثت   عية 
 ع  ئواي  ييسال
 لسإيب  مــوالــ  ــــا
وع  ــــــوا الــــــة 
 أفــا  سأ  ل عة 

. ال
 ت  سا ين  و

 م  سف  دريـــ الــكــــر 
 م اـــد   رئ  ق
اد   ربـ  ئال  س�

 نيوال  ــ ــ اإذاع
 ويي  عــو�ــســ  اعـــإبـــا

وقدة اإبا وبق ورد .

ه ند ل ا ب ازاح ال ؟ 

م س ا ائ  هت سمنغ اي ؟

اد اذاع والين الاق ي الكر 
فث ج  ضف دري

وزير تعليم معادي للتعليم؟!..

نكر ما قاله ويكذب!!...

 دــــــالـــ  "ديا  ع"
الــعــة   حــ    "ئال"
 سوا  "سال"  مإ�سا
اثء  ال؟!(   داسال(  ع
 ال "وزارة   ح  لت
 يو  "ال وال ال

 ،نال  لا  رنــ  "م"
 اوروب م أخة وبئال اقال ءال هك ع وا
 مة اب فك فم ل ل "س�"  ما ووال
 لل  ،اقال  اقلب مسة   س او   ال  ال ومسة 
 وك !!را م دمة الب اأث  "!؟سب ه ي وك"
عد ع الئ )الف ال-السام؟!(  ًس� ذل
 ما وروؤ�سء   "قا  كال"  ب الــزارة     تعس
 راآث  ت  ك وهــا   ال عاء  اخر   ا  سو  اقال
   ًسسخ  ال  ال مسة   وت  ست    خال

السا اخة...
 لا�س ع ال  اول دع ع س ء مل خ

:ست را�سوب حم مق اال  ال ال يت
 ا  )يوال باد   مج(  دريا    ي  وا  -
 ع  ب  هم  ت  ع  جلت-داك-ع  يم
 رب  م  موخ  س�  و  ريسا�س  توم  ع
 ما طت  "اس" ى مأخا سال م خ سب

.ذات دريا سج وع
 ءاال عــدة  او   قع  ل  وزاريــ    ست  ال  -

.را  اقال
 م ا ت وى ما ه وم ذا وك أسي  ب ب ي 

اح و ادر ا ك ق اط ع ا ؟!.. 
 زيل ما را�سال م سن م ط ق أقا كال ا رغ

 ...ح 
اي ح اي طي واسك مة بس وجد هؤء   ع
 ا  بوا  ئال  سسا  ن  ا�سوب  سا
الد    والــمــر   اــوا السد  ا�سساء     ست  وال

...ًمع
 )كام  ا م اه م هس زارة )وهل اأ�ست وق 
 داسال م )آا وي( م ع دقسوا "دلم" 
أخب ت ة لعال ح م با لسورة لا
 ح م سن  ا ا عل رف واأم يسع سم 

م انرا عسي وام  السا اخة.
 ع"  سي  ا  م  وبــ  ال  سو  وم جى   الــ  ك  ف
 وب "ئال"  لو  بوح  ه  سال  ب  م "ديا
 س�و ء عسد والسال اإي  أنس م حم ت
 س� او   ت  ب  بوا  وقسا  اما وا�سداد   يسا

 ،ا اأعل مال ازنا  ال
 بوال  ئال  اال  ذ ال�سر   يب(  بح  هيي

..."!!وال بال" ؟!( عتقا
 ما ال ح  و "ال ن" ا جا بسل ن
 ت زاام م ل وم راوع واث م ج ف ًسا

 ،ا ما ال ع
أخوب ع ا�س ال راال اه ا  ةعال ف
 "ال موج"  ئال م "ر ام"  زهاب اد ومب 
 ها  "دسال  مــا  مج"  ا  لوح  يسال  أركل

.ال  ..."ئسال  اآف "وقة 
ل  ح العة ح )اأحا ا�س الس�س؟!( اخى 
 افم ع ت "ام ماع لم فم" ا "ما ح" 

)اقال ولل( يح
 ود الا خال ذا ائوال دال اطا ح ي  ال 
 عجا  عساأو  س  ب  ءهواب  تب  ل  ت

...ديسقوا
 لاع  ع  يس�ال هؤء   إي  "را  ال"  ه  ا
 ا  سس  ن  ع والسء   س�و  يال

و"مفت" الرة .

د. حامد الصراف


