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الفصل األول ...الحٌاة المبتبلة بوهم الفردوس ..األهوار

)...فً الٌوم الذي وزعت فٌه األنصبة كانت الحصة المخصصة لً العذاب واأللم (
من كتاب ألواح سومر لصومائٌل كرٌمر /شاعر سومري مجهول
لٌس هناك أعذب وأجمل مما ٌمنحه الماء لنا من خٌال  ،فهو ٌطفو بنا أٌنما نرٌد  ،حتى الى أمكنة الفردوس (
)وحدائقه  ،وبالرغم من هذا لٌس للماء السنة تقول وداعا ً لكل من على الضفاف
الروائً البرازٌلً أستورٌاس
على األرض  ،كانت رغبة النبً األول أن ٌكونَ مهبط ُه قرب ساقٌة ماء  ،فلـ ُبً طلبه وأنزل َ )ع (ٌوم أنزل هللا آدم
قرب ملتقى نهرٌن ٌهبطان من شمال األرض الى جنوبها  ،دجلة والفرات اللذٌن ٌشكبلن ذاكرة التحضر لكل ذرة
وانتهاء
تراب فوق هذه األرض  ،وقد أستوطن على ضفافهما مختلف األقوام والحضارات والممالك والعشائر
ً
بمترنحً اللٌل وعشاق الهوى  ،الجمٌع أخذوا من النهرٌن كلمة الوجود وصنعوا منها حٌاتهم وعاشوا على حب
هللا والماء اخوة من مذاهب واثنٌات واعراق مختلفة حتى إن دجلة والفرات لملما أطراف الثوب العراقً بإصرار
وعناد بالرغم من الرٌح الغرٌبة التً كانت تمزق أطراف هذا الثوب فً غزواتها التارٌخٌة العدٌدة  ،وعلى ضفاف
هل لً أمل باالنحدار جنوب بابل ألجد اآللهة ( :الفرات وقف اإلسكندر المقدونً واطلق آهة أوصلته الى المنٌة
 ،وربما كان المقدونً ٌبحث عن مغامرة مشابهة الى )التً صنعت من جنائن الماء خلودها وحروف الكتابة
مغامرة ملك اوروك جلجامش  ،التً قد ٌكون قد قرأها فً ترجمتها البابلٌة على واحد من رفوف مكتبات معابد
اإلله مردوخ  ،وجلجامش كان أبن القصب والماء ٌ ،عنً أنه إبن األهوار  ،وحتما ً كان ٌجٌد صناعة القارب
لٌصل ربما أبعد مما وصل إلٌه اإلسكندر حتى لو فً حدود الخٌال فقط ) ،المردي (المطلً بالقٌر وكان ٌجٌد دفع
وهذا ربما هو ماشد الملك المقدونً لٌحذو حذو جلجامش  ،ألن البطل السومري كان ٌتحدث عن خلود وفردوس
وأبد الٌنتهً بظلمة قبر وجسد ٌنخره الدود وهو ما كان وما زال ٌرهب وٌقض جمٌع مضاجع األباطرة والملوك
...ورإساء الجمهورٌات واألثرٌاء من أعضاء البرلمانات ومجالس الشٌوخ
كانت سهول وادي الرافدٌن مكانا ً مثالٌا ً لصناعة البإر الحضارٌة المختلفة  ،وكانت منطقة جذب مغرٌة لكل أولئك
الباحثٌن عن الدفء والغذاء واالستقرار لهذا تعاقبت علٌها الدوٌبلت والسبلالت ذات العروق واالنتماءات المختلفة
 ٌٙٛ ًَ ،حُٔلخ َٛىكؼض ٌٛح حُٞػٌُ٘ ٢ق حُـي٣ي  ،كٌخٗض حُٔ٘خؿخس ًٝ ،خٕ حُطًٝ ، ٖ٤خٕ حُِٞف ًٝ ،خٕ حُلَف ،
ًٝخٗض حٌُِٔش حُظ٘ٛ ٢غ حُؼَحهٜ٘ٓ ٕٞ٤خ طؤٍ٣و ْٜحٌُ ١طِٗٞض ك ٚ٤أٌٗخٍ ٝؿٞى ُْ طٔظوَ ك ٚ٤كخٍ أريحً  ،رَ ًخٗض
ن اٍحىحص ه٠غ ُٜخ حُؼَحه ٢رلؼَ كطَط٤١ٝ ٚزظ ، ٚاٍحىحص طَرغ ػِٜ٤خ حُِٔٞى
هط ٚ١ٞحُز٤خٗ٤ش طٜؼي ٝطٍِ٘ ٝك َ
ٝحَٓ٧حء ٝح٩هطخػ ، ٕٞ٤كٌخٗض حُل٠خٍس حُؼَحه٤ش حُظٜٗ ٢ض ٗٔٛٞخ حٌُٓ ٢ٗٞوخُطش ٞ١د حُط ٖ٤ر٘ َٜحُٔ٤ق ،
ٌُٜٝ.ح َٗ ٟكٍٞٛ ٢س ح٩ريحع حُ٘لظ٬ُِٔ ٢كْ ٓ٘خٛي ؿِٞٓٝ ٝص ٝحٓٞى ط٘ ٖٜػز٤يحً
ُٝيص حٌُِٔش ٓغ ٫ٝىس حُلَف ٝحُظط ٍٞحٌُٛ ١خكذ ٗ٘ؤط ٖٓ ٚحٌَُ٘ حُ ١ٍٜٞاُ ٠حٌَُ٘ حُظؼز ١َ٤حٌُ ١ظَ ٓؼ٘خ
.كظ ٠حُٔخػش
ًخٕ حُلَف حُٔٔٔخٍٔ٣ ١ؼَ ًحثوش ٌٓظ٘لش ُلخؿش ًزَ٤س ٤ٛؤص ُِٔـظٔغ حُؼَحه ٢حُزيحثَٓ ٢حكَ ك٠خٍ٣ش ٓوظِلش
ٛخكزٜخ حٌُؼ ٖٓ َ٤حُٔظـَ٤حص حٌُزَ٤س ٝحُٜخثِش ٝحُظً ٢خٕ حُطٞكخٕ أًؼَٛخ طؤػَ٤حً كٌٛ ٢ح حُٔظـٝ َ٤حٌُ٘ٛ ١غ ٓغ ٗلخى
.طؤػٌٓ َٙ٤خٗخ ر٤ج٤خ ً ٛخُلخ ٌٌُٜح ٗٔ ٖٓ ٢حُل٤خس حُل٠خٍ٣ش حُظ٣ ٢طِن ػِٜ٤خ ك٠خٍس حُوٜذ ٝحُطٖ٤
ٌَٗ حُوٜذ ًحًَس حُٔؼٔخٍ حُٜ٘ ٍٝ٧خػش حُظَ حٌُٗ ١وَ حٔٗ٩خٕ ٖٓ حُؼَحء اُ ٠حُٔوق ٤ُٝـخىٍ ٝحُ ٠ح٧ري ك٤خس
حُؼَحء ًٝ ،خٕ ح٧ىحس ح ٠ُٝ٧حُظ ٢ىحكغ كٜ٤خ ػٖ ٗلٟٔ ٚي حُلٞ٤حٗخص حٌُخَٓس ٝحُٔظطلِ ٖ٤هزَ إٔ ٣ظؼِْ حُظؼيٖ٣
٣ٝل ٍٞحُلي٣ي اُ٤ٓ ٠ق ٓٝ ٖ٤ٌٓٝؼٜٔخ طزيأ حُلَٝد ٣ٝزيأ حُ٠ـ٤ؾ ٝحُل ٠ٟٞكظ٣ ٞٛٝ ٠ئْٓ ٖٓ روخ٣خ حُٔ٤خٙ
حُظ ٢هِلٜخ حُطٞكخٕ حُٔيٕ ٝحُوَٝ ٟحُٔٔخُي حُزيحث٤ش ك ٢ػ ٍٜٞؿخءص رؼي حٌٔٗ٫خٕ حُـِ٤يٝ ١حُزيحث٤ش حُلـَ٣ش
ُ٤ؤط ٢حُوٜذ ٜ٘٣ ٚ٘ٓٝغ أ ٍٝأىحس ٌُِظخرش  ٞٛٝحُوِْ حٌُ َ٤ٓ ١كخكظ ٚحُٔيرزش ػُِٞ ٠ف حُط ٖ٤حَُ١ذ ٌُ٤ظذ أٍٝ
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حُلَٝف حُظ ٢كِٔض ٓؼ٘ٛ ٠خؿٔ ٚحٝ ٍٝ٧ػزَص ػٖ ٍؿز ٍش ٌٓزٞطش ٍرٔخ أُٜٝخ ًخٗض ٓ٘خػَ كذ ٞٓٝىس طـخ ٙأٗؼ٠
ٓ.خ
هِلض ك٠خٍس حُوٜذ حَُحكي٤٘٣ش ٓـيح ٛخث ٖٓ ٬حُٔ٘ـِ حٌُ ١أٍٝع حُٔظؼخهذ ٖٓ حُِٖٓ طَحػخ ً ٍإ٣ٞ٣خ ً ٓٝخى٣خً ٝكٌَ٣خً
ٜٓي ُ٫ٞىس ك٠خٍحص ػظٔ٤ش أهًَ ٟخُزخرِ٤ش ٝحً٧ي٣ش ٝح٣ٍٞٗ٥ش ًٝ ،خٕ طؤػَٛ٤خ ٓٔظيح اُ ٠ؿٜخص ًؼَ٤س ٖٓ حُؼخُْ
رل َ٠طؤٓ ْ٤هخػيس ُِظـخٍس ٓغ ح٧رؼي ًٔخ ًخٕ ٔ٣خٍٓ ٚحُٔ ٕٞ٣َٓٞر٘خس ك٠خٍس حُوٜذ حٝ٧حثَ ٓغ حُ٘ؼٞد
حُٜ٘ي٣ش ٝح٧هٞحّ حُلخٍٓ٤ش ٝطِي حُظٌ٘ٓ ٢ض حُوِ٤ؾ حُؼَرًٝ ٢خٕ ُ ْٜأ٠٣خ ٬ٛص طـخٍ٣ش ٓغ آٓ٤خ حُٓٞطٍٝ ٠رٔخ
.حرؼي ٖٓ ًُي
ٝػِٓ ٠ي ٟػوٞى ِ٣ٞ١ش ػخٗض ك٠خٍس حُوٜذ ٝحُطٝ ٖ٤حُىَٛص كٜ٤خ كٞحٔٓٝ َٟخُي ًخٗض كًُ ٢ي حُِٖٓ طٔؼَ
(ٗوطش حُٔيٕ ػِ ٠حٓٝ ٍٝ٧لطش ُزؼغ حََُٓ ٝحٗ٧ز٤خء  ٖٓ ،آىّ ٍَٝٓٝح ر٘ٞف ٝارَحٝ ١ُٞٝ ْ٤ٛأٞ٣د ْٗٞ٣ٝ
ٝؿ ٖٓ َْٛ٤حٌُ ٖ٣كِٔٞح ٗٔؼش حُظز٘٤ُ َ٤وخٞٓٝح ٓخ أْٓ ػِ ٚ٤حٔٗ٩خٕ ٖٓ ٍإ ٟكَ١ ٢حثن حُظؼزي )ػِ ْٜ٤حُّٔ٬
 ،ػ٘يٓخ كطْ آُٜش أ ٍٝرلؤٓ٤ُٝ ٚؼزض ُو ٚٓٞأٜٗخ ٓـَى أكـخٍ ٝىٓ ٫ ٠ط٘طن ) ٫ٝع (ٝحٔ٣٩خٕ ًٔخ كؼَ ارَحْ٤ٛ
...طلؼَ ٗ٢ء
 ٫طئٍٗق حُٞ٧حف طٞحٍ٣ن حٗ٧ز٤خء رٍٜٞس ٝحٟلش ٝىه٤وش ٓؼِٔخ كؼِض حٌُظذ حُٔٔخ٣ٝش  ٌُٖٝ ،حُِٞف أ ٍّم ُظلخَ٤ٛ
حُل٤خس رٌَ ٓلخِٜٛخ كظ ٠حَُٝكٝ ٢حُيٜ٘ٓ ٢٘٣خ  ٌُٚ٘ٝ ،كٌٛ ٢ح حُـخٗذ ًخٕ ٣ئٍم ػزخىحص ؿ َ٤طِي حُظ ٢أُِٗض
رٞحٓطش حََُٓ ٝحٗ٧ز٤خء ٌٛٝ ،ح ٣ ٫ؼ٘ ٢إٔ  ٌٙٛحٝ ْٓ٧حُ٘ؼٞد ُْ ط٘ظز ٚاُٛ ٠ي ٌٙٛ ١حٌُظذ  ،رَ  ٕ٧طِي حُٞ٧حف
أٍهض طٞحٍ٣ن ًخٕ كٜ٤خ حٔٗ٩خٕ ٣ئٖٓ رخَُ٘ى ٝحُلـَ ٝآُٜش ٓٔٔخس ٖٓ هزِ٣ ٚؼظوي اٜٗخ حُٔوِٜش ًٝ ،خٕ ٌَُ ٗؼذ
ٝرخَُؿْ ٖٓ ٌٛح هِن ٌٛح حُظ٘ٞع ك ٢حهظ٤خٍ ٘ٛٝخػش حُٜ٥ش أكخهخ ً ٝحٓؼش ًُ٬ظ٘خف ..أُٜظ ، ٚرَ ٓ ٌَُٝي٘٣ش أُٜظٜخ
ٝح٧ريحع ٝحُظط ٍٞك ًَ ٢حُٔ٤خىٓٝ ، ٖ٣خ طْ ً٘ل ٚك ٢أهز٤ش ٓوزَس أ ٍٝحُٔويٓش ٖٓ هزَ حُؼٓ٬ش ُٗٞ٤خٍى ٢ُٝٝ ٝك٢
ٌ٘٣ق ُ٘خ ػٖ ٓي ٟحُظطٝ ٍٞحَُه ٢حٌُِٛٝ ١ض ُ ٚحُل٠خٍس حُٔ٣َٓٞش كُ٬ٓ ُٖٓ ٢ش أ ٍٝحُؼخُؼش ريءحً 1920ػخّ
ٖٓ حُٔ٤ٓٞوٝ ٠حٗظٜخء ريهش ٍٝٝػش حُٜٔٞؿخص حٌُٛز٤ش ٓٝخ هِلظ ٌٙٛ ٚحُُٔ٬ش ٖٓ أُٞحف طَ٘٣غ ًُِٜٔٞخ ٝأٜٔٛخ
كٔ٤خ ًخٕ حر٘ ٖٓ ٢ٌُٞٗ ٚحٓ َٜحُؼخُكٝ ٖ٤حُٔئُل٣َٗ. ٖ٤ؼش ٓئْٓ  ٌٙٛحُُٔ٬ش حُِٔي حُٔ ١َٓٞأ ٍٝـــ ٗٔٞ
..حُٔ٤ٓٞوًٝ ٖ٤٤خٕ ًخ٘ٛخ ً ٗٝخػَحً أ٠٣خ ً
٘ٛغ حُوٜذ ٝػ٤خ ً ٓلظٞكخ ً ٌُِحًَس حُؼَحه٤ش ٓ ٌَٗٝ ،غ حُط ٖ٤ػ٘خث٤خ ً أُُ٤خ ً كٓ ٢لخُٝش حُؼَحهُ ٢ظط َ٣ٞك٤خطٝ ٚر٤جظٚ
ك ٢حُـخٗذ حُلٌَٝ ١حُٔؼٔخًٍٝ ، ١خٗض رٞ٤ص حُوٜذ حُظٓ ٢خُحُض ٗخهٜش كظٌٛ ٠ح حُ ّٞ٤ك ٢هَٓٝ ٟيٕ حٞٛ٧حٍ ،
ً ٢ٛ.حطٜخ ٖٓ حطوٌٛخ حُؼَحه ٕٞ٤حٝ٧حثَ أٌٓ٘ش ٌُِٖٔ ُِٝظؼزي ُٝز٘خء ٓ٫٬ط ْٜحُٔـ٤يس
ًخٕ حُطَ٣ ٖ٤طز ٢رخُوِن حُؼَحه ٢حَُحكي ٖٓ ٢٘٣ه ٍ٬هِن هللا حُز٘ ََ ٌُٜ ،ح كَ٣ ٜٞطز ٢رخُٞؿٞى حُل٠خٍٝ ١ح٢ُُ٧
ُٔٗ٪خٕ أًؼَ ٖٓ أ ١ػ٘ َٜآهَ ٘٣ٝخًٍ ٚحُٔخء كٌٛ ٢ح حٓ٫ظ٤خُ ُ٘ ،ظـخ ٠ٔٔٓ ُٝك٠خٍس حُوٜذ ٝحُط ٖ٤ك٘وٍٞ
.حُل٠خٍس حُؼَحه٤ش  ٢ٛك٠خٍس حُطٝ ٖ٤حُٔخء ٝحُوٜذ
ٝطٌِْ آىّ كؤٗظؾ ُ٘خ حُزَ٘٣ش ٝ ،طٌِٔض حُزَ٘٣ش كؤٗظـض ُ٘خ حُظؤٍ٣ن ٝ ،طٌِْ . ..طٌِْ حُط ٖ٤كؤٗظؾ ُ٘خ آىّ ػِ ٚ٤حُّٔ٬
..حُظؤٍ٣ن كؤٗظؾ ُ٘خ حُؼزَ ٝحُظـخٍد
 ٌٙٛحُزيٜ٣ش ٗ ٢ٛظخؽ ٌٛح ح٫هظ٤خٍ حٌُٝ ١هغ ػِ ٌٙٛ ٠حُزوؼش ٖٓ حٌُُ ٕٞظٌ ٖ١ٞٓ ٕٞحُزيء حُلِْ ٝحُٜخؿْ ٘ٛٝيٓش
حُلَف  ٖٓٝ ،حُلَف ًخٗض حُٔؼَكش  ٖٓٝ ،حُٔؼَكش ًخٗض حُل٤خس حُـي٣يس حُظً ٢خٕ حُطٝ ٖ٤حكيحً ٖٓ أْٓ ٗ٘ؤطٜخ
ٝططٍٛٞخ  ،حٌُ ١كَٔ ًَ حٗظـخٍ حُزَ٘ ٝاكٔخٓ ْٜرخُٞؿٞى ٝكؼخُ٤خط ْٜحُظٌ٣ ٢خى  ٌٕٞ٣كٜ٤خ حُز٘خء ١ٝو ّٞحُؼزخىس
ٝ.حُلَد ٝحٍُِحػش  ٢ٛأٓ ْٛخ ًخٕ حٔٗ٩خٕ حُؼَحه ٢ح٣ ٍٝ٧ؼٔ٣ٝ ٚ٤خٍٓٚ
ٝػِ ٠أىٞٗ ْ٣ح١جٜخ ًظزض طلخ َ٤ٛحُي٘ٛش حٌُ٤ٗٞش .حُؼ٘خ َٛحُؼ٬ػش حٓظِؿض كٝ ٢كيس ِٛزش ٘ٛٝؼض  ٌٙٛحُوخٍ١ش
 ٖٓ.ه٤ٜيس حُ٘ؼَ اُ٘ٓ ٠ي َٗحء حُؼزي ٝكظ ٠حُِٔلٔش .ح٠ُٝ٧
طي٣ ٖ٣ٝئٍم حُلؼَ ٝحُلي٣غ  ،كٌخٗض ٤ٓٞ٣خص حُوَ٣ش ٝحُٔي٘٣ش ٝحُٔؼزي طَ٘٣خ َٓ٤حً ٘٣ز ٞرخُلؼَ حُـخى ٝحُؼَٔ حُيٝإد
.حٌٍُ ١حكن حٔٗ٩خٕ حَُحكيٞٛ ٌ٘ٓ ٢٘٣ص ٓطَهش حُليحى ٍَٝٓٝحً رٔلَحع حٍُِحػش ٝحٗظٜخء رٔ٤ق حُٔؼًَش ،
ٝهخثغ طظِٛٞخ أهَ ٟأٍحى كٜ٤خ حٔٗ٩خٕ إٔ ٣ؼزض ٍه ٢حٗظٔخثٝ ٚطل ٖٓ ُٚٞرَ٣ش حُٓ٬ؼ٘ ٠آُ ٠يٗ٤ش حٌُٝ ّ٬حُؼخ١لش
ٌٛٝح ٓخ ريح طؤػٝ َٙ٤حٟلخ ً ك ٢ؿٔ٤غ حُٔيٗٝخص حُظً ٢ظزٜخ روِْ حُوٜذ ػِ ٠حُط ٖ٤حَُ١ذ ٝحُظ ٢طلٌٝ. ٢حُلذ
طلخٓ َ٤ٛي٘ٛش ػٖ أكخٓ ْ٤حُلَف ٝحُلِٕ ٝحُوِٞى ١ٝخػش حُِٔي ٝحكظَحّ حُؼي ٝكٓ ٢خكش حُٔؼًَش َٗٝحثغ
حٌُ٘خف ٝحُو٤خٗش حُِٝؿ٤ش ٝحُز٤غ رخُٔوخ٠٣ش ٝأِٓٞد حَُٓخثَ حُٔظزخىُش ر ٖ٤حُؼخٗن ٝػ٘٤وظٝ ٚر ٖ٤حٔٗ٩خٕ ٝآُٜظٚ
ٝ.ر ٖ٤حُِٔي ٫ٝٝطٚ
ى ٕٝحُؼَحه ٕٞ٤هِ٤وظ ْٜح ٠ُٝ٧رؤٗظظخّ ٝحٓظؼخٗٞح رخُلَف حٌُ ١حًظ٘لٔ٤ُ ٙٞـِٞح  ٌٙٛحُٞهخثغ ٝكن حَُٔث٢
ٝ.حُٔظوَ٤
حَُٔثٓ ٞٛ ٢خٓـِظ٤ٓٞ٣ ٚخطٝ ْٜحَُٔحٓٝ ْ٤طٞحٍ٣ن حُِٔٞى ٝح٧كيحع ٝكَٝد حُٔيٕ ٝحُٔ٫٬ص ١ٝو ّٞح٧ػ٤خى
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ٝ.حُٔ٘خٓزخص ٝ ،حُٔظو ٞٛ َ٤أٓخٝ َْٛ٤١حُٔ٬كْ ٝحُظؼخ ٜٙٞٗٝ ٌ٣ٝحُظٞىى اُ ٠حُٜ٥ش ِ١ٝذ ٍٟخٛخ ٝحُٔـلَس
ٝر ٖ٣ٌٛ ٖ٤حُٜخؿٔ ٖ٤طؼخهزض أؿ٤خٍ ٝػخٗض حُٔ٫٬ص ٝحُٔٔخُي ٝحٓ٧زَح٣ٍٞ١خص طز٘ٓ ٢ـيٛخ ٝك٠خٍحطٜخ ٝكن ٓخ
حًظٔزض ٗؼٞرٜخ ٖٓ أٍع ٝطوخُ٤ي ٝػوخكش ُ٤وظِ ٢ك ٢طِي ح ْٓ٧أ ْٛكؼِ ٖ٤ك٠خٍ ٖ٤٣ظِ٣ ٬ظٜوخٕ ك ٢ك٤خس حُ٘ؼٞد
٣ٝزي ٝإٔ أهظَحٕ حُظي ٖ٣ٝك ٢حُلَد ظَ ُ٤ٜوخ ً طخٍ٣و٤خ ً ٝ.ح ْٓ٧كظ٘ٓٞ٣ ٠خ ٌٛح ٔٛ،خ ٛخؿْ حُظيٛٝ ٖ٣ٝخؿْ حُلَد
ُٓ٬ٓٝخ ً ُٓ٘٤خ ً أٗظـخ ٌٛح حٌُْ حُٜخثَ ٖٓ حُظَحع ٝحُ٘ٞحٛي ٓؼَ حُٔٔ٬ص ٝحَُهْ ٝأٓلخٍ ك٤خس حُ٘ؼٞد حُظً ٢خٗض ٫
ًٔخ كؼَ ِٓٞى ٓٝ َٓٞحٗٝ ٍٞرخرَ ٝؿ ٖٓ َْٛ٤حُ٘ؼٞد حُؼَحه٤ش .طٌظذ ؿ٤يحً ا ٫ػ٘يٓخ ط٘ظٓ ٢ٜؼخًٍٜخ حُٔ٣َ٤ٜش
حُظٌ٘ٓ ٢ض  ٌٙٛحُز٬ى ٌٓ٘ هِ٤وش حُطٝ ٖ٤كظ ٠حًظ٘خف حُٔؼخىٕ ٓؼَ حُلي٣ي ٝؿ َٙ٤حُظٓ ٢خٔٛض ك ٢ىكغ حُٔ٘ظؾ
حُل٠خٍٝ ١ططٜ٘ٓٝ ٍٙٞخ ٘ٛخػش حىٝحص حُل٬كش ٜٞٓٝؿخص حٌُٛذ ٝحُل٠ش ٌٓٝخ َ٤٣حُز٤غ ٝحَُ٘حء ٝأِٓلش
حُلَٝد ٝحٝ٧حٗ ٢حٌٍُ٘٣ش ٝحُطزن ٝؿَٛ٤خ ٖٓ ٓٔظِِٓخص حُل٤خس  ٌٙٛ ًَٝ ،حُلؼخُ٤خص ًخٗض أٍٓ ٝخر ٖ٤حُ٘٢ٛ ٖ٣َٜ
ٌٓ.خٜٗخ حُِٔىٝ َٛح٢ُُ٧
ًٝخٗض حُٔ٘طوش حُظ ٢ؿَٔص رخُل٠٤خٕ حُٔٝ ٖ٣َُِٜ٘ ٢ٔٓٞحُظ ٢طٔٔ ٠حٞٛ٧حٍ  ٢ٛحُل٠خٍس حُِ ٠ُٝ٧ظـٔؼخص
حُٔيٗ٤ش ك ٢حُؼَحم رؼيٓخ ًخٗض حُل٤خس حُٔيٗ٤ش ك ٢حُ٘ٔخٍ طوظَد ٖٓ ك٤خس حٌُٜٞف ٝحُٔـٔؼخص حُط٤٘٤ش حُٜـَ٤س ،
٣ٝزي ٝإٔ حُٞػ ٢حُؼَحه ٢ك ٢أُُ ٚريأ ؿ٘ٞر٤خ ً ػ٘يٓخ أًظ٘لض حٍٝٝى ٍٞٛس حُلَف ٓٝلًٝ ، ٜٚٓٞخٕ ُِوٜذ حُ٘خرض
رٌؼخكش ك ٢حُٔ٤خ ٙحُ٠لِش ىً ٌٍ ٝز ٌَ ٤ك ٢طط ٌَٗ َ٣ٞحُلَف ٝ ، ٍٚٔٓٝػ٘يٓخ ُٝي حُلَف ٘ٛخى ُٝيص ٓؼ ٚح٧كٌخٍ
ػظٔ ٍٍ٢ك ٢حُؼيّ رَ إٔ حُوِٞى ح٥هَ
ٝحُٔيٗٝخص ٓٝخ ًخٕ ٘٣ـَ رخٍ حٔٗ٧خٕ ٖٓ إٔ حُٜ٘خ٣ش ُٖ طٌٓ ٕٞـَى ٍَ ٌ٤ٛ
َ
ٞٓ.ؿٞى كٌٓ ٢خٕ ٓخ  ،رؼ ٞحُٔيٗٝخص حكظَٟظٔٓ ٚخ٣ٝخ ً ٝ ،ح٥هَ أكظَ ٟٚأٍ٤ٟخ ً ًٔخ ك ٢ؿ٘ش ىُٕٔٞ
أعتقد أن المكان وجماله وأتساع مدى المسطحات التً فٌه أضافت الى الثروة الطبٌعٌة ،الحٌوانٌة منها والنباتٌة
والدفء الدائم أعطى للمكان خصوصٌة ان ٌتعلق فٌه اإلنسان األول وٌضٌف الٌه الكثٌر من الهاالت المإسطرة
والحقٌقٌة ولتجعله مكانا ً مقدسا ً ٌنظر الٌه بكثٌر من الرهبة والتؤمل والتطلع  ،ولهذا كانت أدبٌات وأساطٌر األنسان
األول تبنً موضوعاتها على هذه المكونات  ،كما فً حلم الملك كودٌا الذي ٌعد أول األحبلم التً كان فٌها مإشر
األمر ٌراد منه خدمة اآلخرٌن كما فً إشارة التبٌلغ السماوي لؤلنبٌاء والرسل عندما حلم بؤمر اآللهة أن ٌذهب إلى
.عمق األهوار لٌجلب القصب وٌبنً معبداً لها
وفً أسطورة التحدي األولى التً أراد فٌها اإلنسان أن ٌصبح نداً آللهة الفردوس وهً أسطورة آدابا  ،الذي كان
صٌادا للسمك  ،وهً واحدة من أهم وأشهر مهن سكان األهوار  ،وهذا ٌعنً إن آدابا كان رجبل اهوارٌا ً ،ورإى
تخٌل الفردوس ورغبته فٌه سكنته قبل غٌره من سكان البٌئات األخرى فً وادي الرافدٌن  ،حٌث لم تذكر لنا
األدبٌات القادمة من أشور وبابل عن هاجس البحث عن الخلود سوى ما نقلوه هم وورثوه من اآلداب السومرٌة
التً عاشت سبلالتها فً عمق األهوار وعلى ضفافه  ،والكثٌر من الجدارٌات ترٌنا طبٌعة ما كان موجوداً وٌعاش
فً هذه البٌئة من صور ونحوت ألسراب الطٌور والسمك والعربات التً تجرها الجوامٌس وبٌوت القصب  ،حتى
اكتشف علمٌا ً أن شكل المضٌف العربً الذي ٌبنى فً األهوار من مادة القصب والمتمٌز فً بوابته وشكله
المحدودب ما هو إال شكل متوارث من بٌوت أهل األهوار من السومرٌٌن الذٌن كانوا ٌعٌشون هناك وٌتخٌلون
فرادٌسهم وحٌاتهم مثلما تعكسها علٌهم رإى الطبٌعة وبٌئتها ولٌظل هذا الفردوس واحدا من صفات التشبث
بالمكان وااللتصاق به بالرغم من الظروف القاهرة التً عاشها أبناء هذه المناطق بدءاً من الغزوات األجنبٌة التً
قادها الفرس والعثمانٌون واإلنكلٌز وانتهاء بمإثرات الحروب الحدٌثة ومشارٌع التجفٌف ودفع سكان هذه
المناطق للهجرة واالبتعاد عن مواطن سكناهم  ،فكانت هذه العملٌة كمن ٌخرج السمكة من شاطئها وٌرٌد لها أن
غٌر أن المكان وكما عهدته التوارٌخ ظل مرتبطا ً بذاته البشرٌة والجغرافٌة  ،وعاش رغم ظمؤ .تعٌش بعٌداً عنه
األنهر والسواقً فً ممكن الحٌاة البسٌطة وتحولت تلك المسطحات الى مشارٌع لزراعة موسمٌة للحنطة والشعٌر
التً كانت تشكل مجتمعات )األٌشنات (لم ٌكتب لها النجاح فً الكثٌر من مفاصلها  ،اختفت بشكل تدرٌجً تلك
سكانٌة صغٌرة داخل المٌاه  ،فٌما اختفت بعض أزلٌات الطبٌعة التً كانت تشهد مواسم تجمعات الطٌر القادم من
أمكنة بعٌدة حٌث مثلت األهوار مشاتً آمنة للكثٌر من طٌور المناطق األوربٌة الباردة مثل اإلوز والسنونو
وبعضها ٌؤتً بهجرات منتظمة من الصٌن ومناطق جنوب شرق آسٌا مثل البط والحذاف والكراكً ودجاج الماء
.وغٌره من الطٌور
هذا المفترض كما فً األخٌلة العراقٌة القدٌمة فاشتغلت علٌه ومنذ سنوات الكثٌر من األفكار والخطط والمشارٌع
والمزاٌدات  ،وظهرت على هامش المكان الكثٌر من منظمات المجتمع المدنً والمإسسات والتجمعات البٌئٌة
والشعبٌة  ،تدافع عن المكان وخاصٌته وضرورة تطوٌره وعقدت عشرات المإتمرات والندوات  ،وصارت الفتة
أحٌاء بٌئة األهوار الفتة عرٌضة لمن ٌحب المكان وٌحرص بنفس غٌور ووطنً على تقدٌم المقترحات والعون
والكشوفات  ،وآخرون ٌرٌدونه واجهة للكسب واإلثراء واإلٌفاد  ،وبدأ الصراع الخفً بٌن المإسسات الحكومٌة
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المسإولة عن تطوٌر المكان وبٌن جهات أخرى لها الكثٌر من المصالح واألجندات تجاه المكان ومنها أجندات
حزبٌة واخرى عشائرٌة وربما هناك من ٌحاول التؤثٌر فً المكان حتى من خارج الحدود  ،وكان دائما ٌقال أن
األمم المتحدة ومنظمة الٌونسكو ومنظمات عالمٌة اخرى كانت تسعى قبل تغٌر النظام الى إعادة المكان الى سابق
عصره  ،ولكنها الٌوم التفعل شٌئا ً سوى بعض الخطوات الصغٌرة على شكل مإتمر سنوي او نداء او خطط
مستقبلٌة  ،وربما وزارة الموارد المائٌة وحدها من ٌتحمل العبء األكبر فً محاولتها ألعمار المكان وتطوٌره،
لكنها اٌضا تعمل فً حدود امكانٌة موازنة خطة اعمار األهوار وهذه الموازنة معرضة للكثٌر من ضغوط الفساد
.االداري وضعف كفاءة المقاول والمنفذ والضغوط األخرى التً تتعرض لها من جهات حزبٌة وعشائرٌة وغٌرها
وكنت فً أكثر من مناسبة قد تحدثت وحاورت السٌد وزٌر الموارد المائٌة فً هذا الجانب وشاهدت عن قرب
مشارٌعه وخططه ومنجزه  ،ولكنً أٌضا ً لمست الى جانب الحرص الكبٌر من الرجل أن روح التنفٌذ عند من تحال
الٌهم تلك المشارٌع والرإى لتنفذ ٌقعون فً خانة بعض بٌروقراطٌة ومزاج ونفسٌة المستشارٌن عندما شاهدت
فً واحدة من هذه المفاصل طبٌعة تعامل احدهم  ،وهو ٌتصرف على هذا النحو مستنداً الى عصبٌته القومٌة
والحزبٌة وغٌر ذلك من امور كنت اعتقد ومازلت انها سبب فً التؤخٌر للكثٌر من المشارٌع والطموحات التً
ٌسعى الٌها الوزٌر  ،ثم هناك عامل آخر ساهم فً تعطٌل الكثٌر من المشارٌع التنموٌة لعالم األهوار هو انخفاض
وقلة مناسٌب المٌاه القادمة من أعلى النهرٌن حٌث ٌنبع النهران من تركٌا وٌمر احدهما باالراضً السورٌة وكلتا
الدولتٌن اقامت السدود والخزانات لتطوٌر بنٌتها الزراعٌة او استخدامها كورقة ضغط مما ادى الى ظهور
مصطلح حرب المٌاه  ،وعدت هذه الحرب أقسى وأكثر تاثٌراً من العملٌات العسكرٌة ومن نتائجها تعطٌش المكان
وزٌادة رقعة المناطق المجففة وموت الثروة السمكٌة والزراعٌة وظهور الكثٌر من األمراض الجدٌدة والغرٌبة
على قطعان الجاموس والماشٌة والطٌور اٌضا  ،إضافة الى أن ضحالة المٌاه المستخدمة فً الشرب ساهمت
بانتشار األمراض بٌن سكان المنطقة ومنها الكولٌرا والتاٌفوئٌد وامراض هضمٌة اخرى ساعدها فً ذلك قلة
.ملٌار دوالر 75الخدمات الصحٌة والمتابعة فً بلد وصلت مٌزانٌته بصورتها االنفجارٌة الى
أذن نحن نتحدث عن وهم فردوس عندما نرٌد ان نظهر للعالم جمال بٌئتنا وسحرها وأصولها التارٌخٌة  ،وٌبدو إن
هذا العالم مبتلى بكل شًء على مستوى الطبٌعة واألنسان حٌث ال ٌتجزأ االستبلب هنا  ،فما ٌصٌب الطبٌعة ٌصٌب
اإلنسان وما ٌصٌب اإلنسان ٌصٌب الطبٌعة ألن ثنائٌة التعاٌش قائمة بٌن اإلنسان وطبٌعته منذ األزل  ،ولهذا أبعاد
عن اهل األهوار عن بٌئتهم قد ٌعنً إبادة او انتحار ،وعلى مدى عقود كان سكان هذه المناطق ٌظهرون للغازي
والمحتل عناداً فً المقاومة  ،وكان الغزاة ٌولون هذا المكان عناٌة الدهشة وٌبعثون مستشرقٌهم وضباطهم
األشداء لمعرفة المكان وطبٌعته لٌسهل السٌطرة علٌه  ،لهذا نرى أن األجانب والغرباء من كتبوا عن المكان
)العودة الى األهوار (وخصوصٌته هم أكثر وأهم من الكتاب العراقٌٌن الذٌن تناولوا الموضوعة نفسها  ،وكتابً
لماكس كالفن وثٌسكر دلٌل على هذا  ،فالكتابان صورة حٌة لوقائع الحٌاة ومشاهدات صادقة عن )المعدان (و
عالم ٌصفه ماكس كالفن فً مقدمة كتابه بؤنه ٌمتلك ارثا ً حضارٌا ً اصٌبلً ورائداً ،وإن المكان بخصوصٌته وطبٌعته
الساحرة ٌمتلك الحق لٌسكن ذاكرة العراقٌٌن وهً تفترض ُه واحداً من أمكنة الفردوس التً تخٌلها البشر اقترحوها
أو تلك التً كتبوا أمكنتها والسعً لها فً قصصهم وأساطٌرهم  ،فٌما كتبت المستشرقة البرٌطانٌة اللٌدي دوورا
عن المكان من خبلل حٌاة طائفة الصابئة المندائٌٌن  ،وفً أول محاضرتها عن المندائٌٌن واألمكنة التً ٌتواجدون
فٌها والتً ألقتها فً المعهد اآلسٌوي العالمً فً لندن تحدثت دوورا عن األهوار واعتبرتها واحة لجنائن ضمت
بٌن ثناٌاها الكثٌر من األعراق والدٌانات واألصول  ،وقالت إن هذا المكان كان فً نظر الصابئة المندائٌٌن المكان
األنسب لممارسة طقوسهم الدٌنٌة والدنٌوٌة حٌث الماء الجاري الذي الٌمكن أجراء التعمٌد بدونه  ،وحٌث القصب
والطٌر واألسماك ولهذه األشٌاء أهمٌة كبٌرة فً الطقوس الدٌنٌة  ،وٌعتقد المندائٌون أنهم من اقدم المذاهب
ثم العصور التً تلتهم  ،ولم )علٌهم السبلم (واألعراق التً سكنت المكان وهم كانوا مع آدم ونوح وإبراهٌم
ٌزل هإالء الى الٌوم ٌحتفظون بما ورثوه وتعلموه من أجدادهم األوائل فً ممارسة طقوسهم وعاداتهم ،وظلوا
.ومنذ آالف السنٌن ٌحتفظون بخصائصهم االجتماعٌة والروحٌة فً ترابط تؤرٌخً نادر وأصٌل
كان المندائٌون األوائل الذٌن سكنوا بطائح أهوار العراق وعلى ضفاف دجلة والفرات قد نشؤوا أصبلً فً المناطق
الجنوبٌة من ببلد فارس وبالضبط فً سفوح جبال دهلران المقابلة لمنطقة الطٌب قرب الحدود الشرقٌة للعراق
مع ببلد فارس  ،وكان هذا االمتداد ٌمثل تضارٌسٌا ً العمق المائً لمناطق األهوار العراقٌة حٌث ٌمتد هذا العمق
مع فٌضان نهر الكارون القادم من المرتفعات اإلٌرانٌة ولٌشكل هذا االمتداد مسطحات أهوار األهواز أو ما ٌسمى
الذي ٌعتقد أنه واحد من بوابات النزوح المندائً القدٌم نحو عمق البطائح العراقٌة فسكنوا )هور الحوٌزة (الٌوم
أوالً أهوار العمارة الشمالٌة فً الكحبلء وقلعة صالح وبمرور األزمنة واصلوا نزوحهم إلى العمق لٌصلوا أهوار
البصرة وسوق الشٌوخ فً الناصرٌة حٌث كان لدٌهم فً القرن التاسع عشر واحدة من اكبر المحبلت السكنٌة فً
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التً نشؤ فٌها طور غنائً مشهور هو طور( الصبً)  ،واآله والونٌن القادم من )محلة الصابئة (هذه المدٌنة
ذلك الطور المبنً أساسا ً على الشكوى والتضرع ٌمثل امتداداً تارٌخٌا ً وآثارٌا ً واجتماعٌا لتلك اآله التً كان
.السومري ٌطلقها بحثا ً عن رفاهٌة حٌاته وفردوسه المفقود
الكثٌر من )الكنزا ربا (فً الكتب المندائٌة المقدسة التً حفظها المندائٌون بؤناة وحرص وأهمها كتابهم المقدس
اآلٌات التً تظهر بعضا ً من صور ومناخات هذا الفردوس المقرب للمندائً من خبلل مبلئكة النور والتسبٌح ،
وكذا كانت ألواح سومر المكتشفه فً الكثٌر من المناطق األثرٌة فً األهوار تتحدث بذات المعنى عن ذلك المكان ،
 ،أو ما ٌسمى تل حفٌظ المنسوجة حوله الكثٌر من )حفٌظ (وربما المتداول من األساطٌر الحالٌة حول أٌشان
الحكاٌات والعجائب والقدرة الخارقة للمكان ومن ٌحرس ُه من جن ووحوش غرٌبة األشكال والمنطقة المغناطٌسٌة
التً حوله كما فً نظرٌة مثلث برمودا  ،حٌث ٌعتقد أن فً هذا المكان ٌوجد الكثٌر من الكنوز األثرٌة التً هً
أحمال من الذهب والجواهر ،والنور القوي بسطوعه المخٌف ٌمثل واحدة من أخٌلة التصور عن هذه الجنة
ولكن .المعتقدة والفردوس الخٌالً الذي دونه اإلنسان فً ألواح خٌاله وظل متوارثا ومعتقدا فٌه حتى ٌومنا هذا
الحقٌقة العلمٌة المطلقة أن الشًء مثل هذا  ،وما تخٌله اإلنسان عن هذا الفردوس لٌس سوى صور لحلم ٌتمناه
وٌرٌده  ،وانعكاسا ً لكل تلك اللحظات القلقة وما ورثه من النظم اإلقطاعٌة والملوكٌة وحروبها  ،ظل ذلك الفردوس
المبلذ الوحٌد واآلمن والذي بناه اإلنسان فً خٌاله السري ولٌس العلنً إذ كان ٌخشى لٌجاهر برغبته فً رغبته
المتبلك الفردوس الذي كان حكراً لآللهة والملوك
.والكهان والطبقة الراقٌة
إذن المكان تخٌل الفردوس بعدة صور نظرا لتباٌن واستٌطان الثقافات التً عاشت فً المكان من أزمنة سومر
وحتى الثقافة العربٌة اإلسبلمٌة التً مازالت قائمة الى الٌوم  ،فلكل دٌانة وثقافة صورة متخٌلة آتٌة من تعالٌم
الكتب وآداب تلك الدٌانة  ،ولكنها قد تلتقً فً ذاكرة واحدة وهً إن أبناء األهوار كانوا ٌعتقدون جازمٌن أن
الفردوس ٌقع فً أو بالقرب من بطائحهم  ،وربما جعلوه أبعد كً ٌكون السعً إلٌه جزءاً من مهمة بطولٌة
ٌستحق من اجلها الحصول على هذا المكان الخالد كما فً أسطورة جلجامش وقصص الخلٌقة األولى وبقٌة
.المبلحم واألساطٌر العراقٌة
الٌوم ومع تراكم األزمنة وظهور الفكرة العلمٌة وسٌطرتها على العقل البشري  ،بدا واضحا ً إن كل ما ٌتخٌله
اإلنسان كان فً اغلبه ضربا ً من الخٌال وخاصة فً افتراضه لتلك األمكنة ومواقعها على األرض  ،فهً لم تكن
موجودة أصبلً سوى فً النصوص المقدسة للكتب السماوٌة  ،وهذا ما اعتقده اإلنسان العراقً وآمن فٌه فً
مراحل متقدمة من عصوره عند بعث الرسل واألنبٌاء  ،ولم ٌعد الٌوم ٌنظر الى األهوار كما كان ٌتخٌله أجدادنا
وهم ال ٌبلمون على أخٌلتهم الجمٌلة وذلك ألن جمال المكان وسحره وتؤثٌره كان ٌمنح الكثٌر من التصورات
واالفتراضات التً ٌصنعها المكان فً الخٌال وٌحاول اإلنسان من خبلله التخلص من بإسه وضعفه ووضعه
.الطبقً البائس
وعلٌه فؤن صناعة جدٌدة للفردوس ٌنبغً أن ٌكون بصورته األرضٌة والواقعٌة التً ٌمكنها أن تعٌد ألبناء
األهوار ذات المشاهد القدٌمة من ذلك الخٌال الخصب والذي ٌصور المكان بفنتازٌا مكوناته الجمٌلة والخالدة وهذا
األهوار فردوسنا األرضً المفقود (قد ٌتحقق فً عبارة واحدة ٌتمسك فٌها الجمٌع دولة ومإسسات ومواطنٌن
)..فلنعمل جمٌعا لعودة ذلك الخٌال الى سابق من خبلل العمل والتطوٌر وشحذ الهمم
2008تشرٌن الثانً 8زولنكن فً
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حُل َٜحُؼخٗٓٝ.. ٢ؼيحٜٗخ أؿيحى َ٤ٛهِ٤طْ ٓ..ي٣ق آُ ٠ي٘٣ش حُؼٔخٍس
ٓٝخُي حُٔطِزٝ ، ٢ؿٔؼش ٔٓٝ..ؼٞى حُؼٔخٍطِ.. ٢اُ ٠كٓ٬لش حُوَٕ حُٞحكي ٝحُؼَ٘ ٖ٣ؿزخٍ ػزي هللا حُـ٣ٞزَح( ١ٝ
)ٝهخْٓ ٌَُٓ٘ إ ًخٕ ك٤خ ً َُ٣م...حُٗٝ ، ٢ٓ٬ؼٔش ٓطَ
طوغ حُؼٔخٍس ك ٢حُطَف حُو ٖٓ ٢ٜؿ٘ٞد َٗم ًًٞذ ػطخٍىٝ ،طل٤طٜخ ٓيٕ ؿَٔص رخُٔخء ٝحُوٜذ ٝطٞحٍ٣ن
 ،كِْ َٓس حُِٔي حُٔوي ٢ٗٝحٌ٘ٓ٩يٍ إٔ ٣يى ؿٍَٛٝخ رٔ٘خري هٜ٘ٓٝ ِٚ٤خ )ٓٔ٤خٕ (ٌِٓٔش ٓ٣َٓٞش هئ٣ش طٔٔ٠
ٔ٣ظط٤غ إٔ  ٌَٔ٣ؿزَٝص ؿ ًٍٕٞ ٕٞ٤كخٍّ  ٌُٖ،حُٔ٘٤ش ٌٓٔظٍ ٖٓ ٚهزظ ٚك ٢رخرَ ٝ،ظَ هخىط ٖٓ ٚرؼي٣ ٙلِٕٔٞ
رٔٔ٤خٕ ٌُٜ٘ ،خ أرض إٔ طًٌٔ ٕٞخ ػَٔس حٌُٔؼَ ٟك ٢كْ ٓ٘ظٜ٤ٜخ ًٌٝ ،ح  ٌ٘ٓ ٢ٛإٔ هِوٜخ هللا ٝكظ ُٖٓ ٠حُٔـخُْ
حُٔلِ٤ش ٣ٝخكطخص ح٧كِحد حُ٧ق ًُ ٖٓٝ ،ي حُظخٍ٣ن حُزؼ٤ي ُِِٔي حُٔويٓ ٢ٗٝخ طًَظ ٚكِٔش ٝحكي ٖٓ هخىس ؿٚ٘٤
هزَ حُٔ٬٤ى ٝحٌُٓ ١ـَ كٜ٤خ ٓ٘خٛيطٝ ٚاػـخر325 ٚك ٢كِٔظ ٚاُ ٠طِي حُٔ٘خ١ن ػخّ )َٗ٤هْ (حُزلَ ١حُٔٔٔ٠
ر٬ٜرش ٌٓخٕ طِي حُٔ٘خ١ن كٓ ٢وخٓٝش حُـِ ٝح٧ؿ٘زٝ، ٢كظٔخ ػَد حٞٛ٧حٍ ٖٓ ٌٓخٕ طِي حُزطخثق  ٖٓ ْٛأٝهلٞح
...كٔخّ حٌ٘ٓ٫يٍ ك ٢حُِ٘ ٍٝك ٢كِٔظ ٚاُ ٠ؿ٘ٞد رخرَ  ،ك ٜٞكظٔخ ًخٕ ٣لِْ رٞٓ ْ٠ح ٖ١حُٜ٥ش ح ٠ُٝ٧اٌُِٚٓ ٠
ًْ ٬٤ٓ160ىٝ ، ١طظ٘خر ٚك ٢حُ٫ٞىس ٓغ ٓي٘٣ش حُ٘خ٣َٛش 1860ريص حُٔي٘٣ش حُلخُ٤ش ًًَِٔ ك٠خٍ ١ك ٢ػخّ
كٓ ٢وخٍرش ُٖٓ طؤٜٓٔٔ٤خ ٝحُٔزذ حٌُ ١ىكغ حُؼؼٔخٗ ٕٞ٤اُ ٠ر٘خثٜٔخ ٝ ،ىحثٔخ  ٞٛحُوٞف ٖٓ .ؿ٘ٞد ؿَر ٢حُؼٔخٍس
ػٍٞس حُؼ٘خثَ حُؼَر٤ش حُظً ٢خٗض طٌٖٔ  ٌٙٛحٌ٘ٓ٧ش  ،كز٘٤ض ٓي٘٣ش حُؼٔخٍس ُٔزذ  ٞٛإٔ طٌٓ ٕٞوَح ُِوٞحص حُؼؼٔخٗ٤ش
أٓخ ٓزذ طٔٔ٤ظٜخ حُؼٔخٍس ك٤ؼٞى اُ ٠هزِ٤ش حُؼٔخٍحص حُظ٤ُِٔٝ. ٢طَس ػِ ٠طَٔى ٝؿ٠ذ ػ٘خثَ ر٘ٝ ّ٫ ٢آٍ رٓ ٞلٔي
ًٔ ْ٤ُٝخ رو٤ش ٓيٕ حُؼَحم حُ٘خٗجش َٓٝػش ه٤خّ حٗ٧ظٔش حُٔيٗ٤ش حُٔظلَ٠س ٝرٔزذ حُظًٌ. ٖ٣ٞخٗض طٌٖٔ حُٔ٘طوش
1958حُؼ٘خثَ ١حُٜخٍّ ُ ٌٜٙحُٔ٘خ١ن ظِض حُؼٔخٍس هخٟؼش اُ ٠طؤػ َ٤ح٩هطخع ٘ٔ٤ٛٝش ٓ٘خ٣ن حُؼ٘خثَ اُ ٠ػخّ
طٔ ُٞحُظ ٢ؿخءص روخٗ ٕٞح٬ٛ٩ف حٍُِحػ ٢حٌُ ١ؿٔي ٝحه٠غ ٓطٞس ح٩هطخع ٘ٔ٤ٛٝظ ٚح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ14ه٤خّ ػٍٞس
ٝ.ح٫هظٜخى٣ش ػٌِٓ ٠خٕ طِي حُٔ٘خ١ن
أػطض حُؼٔخٍس ٖٓ ؿٔيٛخ ٓخُْ طؼط ٚأ ١أَٓحس ٖٓ ٍكٜٔخ كٞٓ ٢حًذ ٘ٛخػش طٞحٍ٣ن حٌُٔخٕ  ،كٌخٕ ٜٗيحإٛخ
ٝؿ٘ٞىٛخ ٓٝزيػٛٞخ ٜ٣ ٫ـؼُ ٕٞوٞف حُِلظش حُٜؼزش ػ٘يٓخ طٌ٘ٛ ٕٞخى كَد أً ٝخٍػش ١ز٤ؼ٤ش أ ٝأٛ ١خؿْ آهَ
ٌُٔخٕ )حُوـ ًَّٔ ،( ٢٣خ ًخٕ حُـٞع ٤ٜ٣زٜخ ك ٢ػٜٞىٛخ حُوئ٣ش كظؤًَ ٖٓ ُذ حُوٜذ ٝىٓٞع حُٔٔي حُ٘خكَ ٝططزن
١لُٞظٜخ ػْ طظـخ ُٝأُٓظٜخ ُظؼٞى ٓي٘٣ش ٝحهلش ٓٔظِجش ح٧ػيحء رلِ٤ذ حُٜزَ ٝحٓ٧خٝ َ٤١طٞحٍ٣ن حٌُ ّ٬حُـُٔ َ٤ظِي
ح٬ٓ٧ف حُٔئَ١س رخُِٖٓ حُلو٤وٝ ٢حُ َ٤ٛ٧ظِي حُٔٔظؼَٔحص حُٔخث٤ش حُظ ٢حكظ ٖ٠كٜ٤خ حُٔؼيحٕ ه٤ٜٛٞش ٗؼذ
٣لٌَ رٜخؿْ طٔـِ ٚحُ٘ظَس حُويٍ٣ش حُظ ٢طٜزؾ ٓخ طلض حُـلٖ ٌُ٤ظذ ٤ُٝلَى ػ ٌَُ٤ػ٘ ّٞ٣ ْٜػخٕ ك ٢أٞٛحٍ
ٛئ٫ء حُو ٖٓ ّٞحٛ٧خُش رل٤غ ٣لٞم هيٓ ْٜكظ ٠حُ٘ؼٞد حُظٌ٘ٓ ٢ض ح٤ٌ٣َٓ٧ظ( ٖ٤حُؼٔخٍس ًظخر ٚحُٔ ْٜحُٔؼيحٕ
)..هزَ حًظ٘خكٜخ
ُْ  ٌٖٔ٣حُٔؼيحٕ ٓي٘٣ش حُؼٔخٍس  ،رَ أكخٛٞ١خ رٔيٗ ْٜحُٔخث٤ش حُظ٘ٛ ٢ؼٛٞخ ٖٓ حُوٜذ ُظؼ ّٞػِ ٠حُٔخء ًٔخ ٣ؼّٞ
حُؤَ حٌُٔظَٔ ك ٢حُٔٔخء ٣ ُْٝ ،و٠ؼٞح ُٔـَ٣خطٜخ حُٔخكَس ٜ٣ٝـؼٞح اُٜ٤خ ك َٔٓ ٢أ٣ٝ ، ٌٖٓ ٝؤط ٕٞاُٜ٤خ كو٢
ك٘٣ ٖ٤ق حٌَُٔ ٝحُيه٤ن َٓٝحؿؼش حُطز٤ذ ٝؿًُ َ٤ي ك ْٜاُ ْ٤ُ ُٖٓ ٠رزؼ٤ي  ٌَٕٞٛ٣كظ ٠ىكخطَحُ٘لٝ ّٞ
حُـ٘ٔ٤ش ٝحُـِ٣ٝ ، ٖ٤ـئ ٕٝاُ ٠حُـ٘ٔ٤ش كو ٢ػ٘يٓخ طِٔئٍ ْٛؿزش حُظؼِْ ُ٘ؼ ٍْٛٞحُزؼ٤ي حٗ٣ٍٝ ْٜؼ ٞأُٞحف حٌُظخرش
ًُٝي حُٔـي حُـخرَ حٌُٓ ١طَط٫٬ٓ ٚص ٓٝ َٓٞحًي ٍٓ٫ٝ ٌُٖٝخ ٌِٔٓٝش ٓٔ٤خٕ حُوئ٣ش حُظُ٣ ُْ ٢للَ ك ٢أٍ٬١
كِٜٔخ ُلي حُٔخػش ٝهخٛش ك ٢حُط٤ذ ٝؿ٬ص ٝحُ٘٤ذ ٝحُـٍِ حُظ ٢طٜؼي ػِٛ ٠يٍ حُٔخء ك٘ٓ ٢خ١ن ػي٣يس ٣ٝؼظوي
أٜٗخ ٌٓٔٗٞش رخُـٖ ٝحُلٞ٤حٗخص حُـَ٣زش ٝحُظ ٢طلَّ ًُ٘ٞح ٓخ ٔ٤ُ ٢ٛٝ ،ض ٓ ٟٞأٌٓ٘ش أػَ٣ش ُظِي حٌُِٔٔش
حُوئ٣ش حُظ٘ٛ ٢ؼض ٓـيٛخ ٝحٓظيص اُ ٠أٌٓ٘ش رؼ٤يس أُٗ ٠خٍ ىؿِش ًٝ،خٗض كخٍٓش أٓ٘٤ش ُزو٤ش ٓيٕ حُؼَحم ػ٘يٓخ
كؼ٘يٓخ حكظَهض أ ٍٝػِ ٠أ٣ي ْٜ٣ك ُٖٓ ٢حُِٔي آر ٢ــ ً.خٕ حُؼ٣ ٕٞ٤ٓ٬٤لٌَ ٕٝرؤُظٜخّ ٓي ٍٕ ػَحه٤ش ٌُِٔ ْٜحٌُزَ٤
ٓ ٖ٤آهَ ِٓٞى ُٓ٬ش أ ٍٝحُؼخُؼش  ،كِٔٞح ٓؼ٘ٗ ْٜخٍ اُ ٚحُؤَ حًٌُ ١خٕ حُٓ ٚي٘٣ش حٝ ٍٝكخٍٜٓخ حٌُ٣ ٫ ١ؼَف
آهٌ ٙٝآُ ٠ي٘٣ش ٓٓٞش ػخٔٛظ٤ُ ْٜؼزي ٙٝري ٖٓ ٫حُٔ ٖ٤٣َٓٞكٌخٕ إ َٓ ٓ.زذ طوِ ٚ٤ػٖ ٓي٘٣ظ ٚك ٌٙٛ ٢حُٔل٘ش

6

ًٓٞز ٚحُٔلٔ ٍٞػِ ًَ ٠رطخثق ٓٔ٤خٕ حُظًٍ ٢كض ىٓٞع حُلِٕ ػٍِ ٠ك َ٤آُٜش ح٣ٝ ، ٍٝوخٍ إ حُٔٔ٤خٖٗ٤٤
حػظَٟٞح حُوخكِش ك ٢حًؼَ ٖٓ َٓس ا ٫إٔ حُؼً ٖ٤٤ٓ٬خٕ ُي ْٜ٣ؿ ٖ٤ؿَحٍ ٖٓ حُٜؼذ ٔ٣ِٛظٝ ، ٚرَك٘ٗ َ٤خٍ اُ٠
ٓٓٞش حٗظٜض آهَ أُٓ٘ش ػزخىس ٌٛح ح ُٚ٩ك ٢حُـ٘ٞد حُؼَحهُ ٢ظزيأ ػزخىس حُ ٚآهَ ؿٓ َٙ٤ؼَ حٗٝ ٞحٌٗٝ ٢حرٔٞ
َٓٝىٝم ٝحٗخٗخ ًٝ ،خٗض ُزطخثق ٓٔ٤خٕ كٜش ك ٢ػزخىس  ٌٙٛحُو ٟٞحُظٓ ٢وَٛخ حُؼَحه٤ُِٔ ٕٞ٤طَس ػِٛ ٠خؿْٜٔ
حَُٝك ٢حُوِن رٔزذ ٓخ ٔ٣زز ٚحُٔخء ٝحُطز٤ؼش ٖٓ طؤػ َ٤ػِ ٠حُز٤جش ٝحٌُٔخٕ كظِض ٓيٕ ٓٔ٤خٕ ًٔخ ٓيٕ حُـ٘ٞد
حُؼَحه ٢ح٧هَ ٟطؼٛ ٖ٤خؿْ حُٔخء ٜ٘ٓٝخ حُؼٔخٍس حُظ ُْ ٢طَ٘د ٖٓ ٓ٤خ ٙحٞٛ٧حٍ ًٔخ ؿخُز٤ش ٓيٕ ٓٔ٤خٕ  ،كوي
ًخٗض طَ ١ٝػطٜ٘خ ٖٓ ىؿِش حٌُ٘٣ ١ن هخَٛطٜخ رٞؿغ حُؼ٘ن ٝحًٌَُ٣خص ٝحٍحً٤ُ َ٤خٍ حُ٤ٜق حُٔٔظظِش رٔؼق
حُ٘وً ٞٛٝ َ٤ـ٘لخس حُِـش ٜ٣لق ح٧ؿ ١٬ح٬ٓ٩ث٤ش ك ٢هٜخثي حُؼ٘خم ٝهٞحَٓ َ١حٛو ٢حُٔي٘٣ش ٝكٌ٘ش حُ٘ٞ٤م
ٝكٌٔظَٔ٣ ْٛٝ ْٜىٝ ٕٝهخثغ أُٓ٘ش حُٔي٘٣ش حُظً ٢خٕ حُؼَحم ٣ظطزذ رٜٞحثٜخ ٟي ًَ حَٓ٧ح ٝحُظ ٢طَ٠د حُٜيٍ
ٝ.حُـٜخُ حُظ٘لٔ٢
كلُ ٢لظش حُ ٍٞٛٞاُٜ٤خ ٣زيأ اؿَحء حً٫ظ٘خف ٤ٜ٣ذ حُِحثَ ٖ٣ري٘ٛش حٗظظخٍ ٓخ رؼي  ٌٙٛحُٔي٘٣ش ك٤غ ٓٔخُي
حُوٜذ حُٜـَ٤س ٝك٤خطٜخ حُِٔٔ٤س  ،كظٌ ٕٞحُٔي٘٣ش ٗوطش حُٞػٞد اُ ٠حُٞ٠ء ح٧ه َ٠حُٜٔٞ٘ع ٖٓ َٓث ٢حٓظِحؽ
حُٔخء رخُوٜذ ٝحُ٘وَ رِٜـش حُٔؼيحٕ ٔ٣ ْٛٝظَ٣ل ٕٞطلض ظ ُٚ٬رؼي ه٤ع ٜٗخٍ ٣ؼ ّٞك ٚ٤حٔٗ٩خٕ ٓغ كٞ٤حٗخطٜخ ٌُ٢
ٞ٣كَ ُٜخ رٜـش حُٔزخكش ك ٢طِي حُٔ٤خ ٙحُٞحهلش ػ٘ي كيٝى حُ٘ظَ ٝحٓ٧طٍٞس حُظٜ٣ ٢لٜخ ٖٓ ًحص حٌُٔخٕ ػ٘ي ه٢
كظ ٠كَِ٣حٕ 1951حَُ٘ٝع حٌُٔظ٘ق ٝحَُكخُش حُزَ٣طخٗ٤ُٝ ٢لَى ػ ٌَٔ٤حٌُ ١ػخٕ ك ٢حٞٛ٧حٍ ٖٓ ٜٗخ٣ش
طِي حُِلظش حُظٔ٣ ٢ظٌِٜخ حَُٔء )حُٔؼيحٕ (ػ٘يٓخ ًظذ كً ٢ظخر ٚحُُ٘ٝ. َ٤ٜلظَحص حٓظيص ُٔزؼش ٗ ٍٜٞأك٤خٗخ1958
ػ٘يٓخ ط َ٤ٜحُؼٔخٍس هَ٣زش ٖٓ ًُي حٌُٔخٕ حُٔخث ٢حٌُ٣ ١لَٔ رٜـش ك٤خس أٗخّ رٔطخء ٤١ٝز ٖ٤أٓ٢ء كٝ ْٜؿٞىْٛ
ح٫ؿظٔخػ ٢رٔزذ ػُِظٝ ْٜاَٛحٍ ْٛػِ ٠حُؼ ٖ٤ك ٢حُل٤خس ًٔخ َٜٗٝ٣خ ٣َ٣ٝيٜٗٝخ ًٔ ٫ ْٛخ طَ٣يٛخ حُل٠خٍس
ً٘ض أٓظٔغ اُ ٠حٞٓ٧حؽ طِطْ ٞ١.حٍ حًُِ َ٤خٕ حُٜٞحء حُزخٍى حُوخىّ ٖٓ حٞٛ٧حٍ ٜ٣ذ ٖٓ ػـَحص حُوٜذ ( ٝ:حُٔي٘٣ش
ٓٞحى ٣ظ٠ق ٝ.ك ٖ٤هَؿض كـَحً ٍ ،أ٣ض ٛللش حُٔ٤خ ٙحُؼظٔ٤ش ظ ٍ٬أٍ ٝرؼ٤يس .حُـَف ٝأٗخ ػِٗٝ ٠ي حُّ٘ٞ
ُِلظش أهٌطٍ٘ ٢إ٣خ كل٤ع  ،حُـَِ٣س حٓ٧ط٣ٍٞش حُظ٘٣ ُٖ ٢ظَ أُٜ٤خ أكي ى ٕٝإٔ ٣لوي كٞحٓ. ، ٚرَ٘ٝم حُْ٘ٔ
( َٞٓ٣ػِ ٠حُ٠لش هَ٣زخ ٓ٘ ٢هخٍد ٍك٤غ أٓٞى َٓ٘ثذ .رؼيٛخ ػَكض أٗ٘ ٢حٗظَ اُ ٠أؿٔخص حُوٜذ حُؼظٔ٤ش
.حُ٘٤ن حٌُٔ٣ ١ظويٓ ٚك ٢حُلَد رخٗظظخٍ إٔ ٣ؤهٌٗ ٢اُ ٠حُ) . ٍٜٞحُٔ٘لٞف
هزَ إٔ طز٘ ٠حُو ٍٜٞكٓ ٢ي٘٣ش ح ٍٝهَؽ حَُؿخٍ ك ٢حُلـَ ٖٓ ر٤ض ًٌٜح  ،ىكؼٞح هٞحٍد ط٘زٞ٠ٓ ، ٌٙٛ ٚح ُِ٤ٜي
ً٘لض كلَ٣خص ُٗٞ٤خٍى٘ٓ ٢ُٝٝ ٝخُُ ْٜحُوئ٣ش ٔٗٝخًؽ ٖٓ هٞحٍرٓ ْٜيكٗٞش ػٔ٤وش طلض روخ٣خ ٓ َٓٞأػٔن ٘ٛ.خى
)ٖٓ ى٫ثَ حُطٞكخٕ ٗلٜٔخ  ،هٔٔش آ٫ف ٖٓ حُظخٍ٣ن ٘ٛخ ٓٝ ،غ ٌٛح ُْ طظـ٣َ١ َ٤وش حُل٤خس ًؼَ٤حً
حُِٔ٤جش رلِ٤ذ )حُلخكٝ( ٕٞرٌحًَس حُٔخء ٝحٗظظخٍٛخ َُ٣خف حُٔؼطَس ر٠لخثَ حُوٜذ ٝرخثؼخص حُؤَ ح٥ط٤خص رؤٝحٗ٢
.حُـخٓٝ ّٞحُِزٖ حَُحثذ طوظَد حُٔي٘٣ش رؼوخكظٜخ ٖٓ اطوخٜٗخ ُلًَش حُٔظـ َ٤ك٢ٗ ًَ ٢ء
حُٔظـ َ٤ك ٢كًَش حُٔٞؿش حُظ ٫ ٢طؼزض ك ٢حٌُٔخٕ حُٞحكي ٓ ٞٛٝخ  َٔ٘٣حٔٗ٩خٕ كٍ ٢إ: ٟكوي ًخٕ َ٤ٛهِ٤طْ ٣وٍٞ
إ ًٌٝ:ح حُٔيٕ ًٔخ حػظويط ٚػ٘يٓخ هَأص ًظخد أ٣ظخًُ ٞ٤خُلٓ ٞ٘٤يٕ َٓ٫ث٤ش .حُؼوَ  ٌ٘ٓ ٙٞٔٗٝحُ٫ٞىس ٝكظ ٠حٌُُٜٞش
.حُٔيٕ طؼ ٖ٤ك ٢ػوُ٘ٞخ حًؼَ ٖٓ حُ٘ٔخء حُ٬ثٗ ٢ؼ٘و ٖٜروٞس
طوظَد حُؼٔخٍس ًٔي٘٣ش ٖٓ ٍإ٣ش حُلِٞٔ٤ف ح٩ؿَ٣و ٢كُٓ٬ٓ ٢ٜش ُظل٫ٞص حُٔٞؽ ٌٓ٘ هِ٤وش حُزيء حُؼَحهٌٙٛ ، ٢
حُظل٫ٞص حُظ ٢طلٌ ٢ػٜ٘خ أ ٍ٬١حُظَحد ٝحََُٓ حُظ ٢طل ٢٤ك ٢حُٔي٘٣ش ٝحُظ ٢ظِض ِٜٓٔش ٖٓ هزَ حُٔئٓٔخص
ح٧ػَ٣ش ٣ ُْٝلٌَ أكي ْٛك ٢حُظ٘و٤ذ حُـي ١ػٖ ٓيٕ ٔٓٝخُي ػخٗض أُٓ٘ظٜخ حُل٠خٍ٣ش ٌٓ٘ حُ٘٘ٞء حًٝ ٍٝ٧خٗض ٢ٛ
حٓ٫ظيحى حُ٘ٔخُ ٢حَُ٘هُ ٢ل٠خٍس ٓٝ َٓٞحًي ٜٓٝيٛخ حُو ١ٞطـخ ٙحُلٔ٬ص حُؼ٤ٓ٬٤ش ٝحُلخٍٓ٤ش حُظً ٢خٕ ٣ظؼَٝ
ٓٞهؼخ ً أػَ٣خ ُْ طَ٘ كظٜخ حٌُخَٓ ٖٓ ُٜ48خ حُؼَحم ٌٓ٘ هي ْ٣حُِٓخٕ  ،كلٓ ٢ي٘٣ش حُؼٔخٍس ٝكُٜٞخ ٞ٣ؿي كٞحُ٠
)كَحٓ٤ش ح٥ػخٍ (حُظ٘و٤ذ ٝهي طظؼَ ٝك ٢أك٤خٕ أهَٗ ٟخٜٗخ ٗؤٕ أٓخًٖ ح٧ػَ ك ٢حُـ٘ٞد حُؼَحه ٢اُ ٠هَ٘ٛش
ٝحُِ ٜٙٞح ٕٞ٤ٓ٧حٌُ٣ ١للَ ٕٝرخُٔؼخ ٍٝحُزيحث٤ش ٝريَ١ ٕٝحثن ػِٔ٤ش ك ٢طِي حُظٝ ٍ٬ح ٍ٬١٧ح٧ػَ٣ش ٓٔخ ٣ئى١
..اُ ٠اط٬ف حٌُؼ ٖٓ َ٤ح٥ػخٍ حُوِك٤ش ٝحُلـَ٣ش ٝأُٞحف حُطٖ٤
أػَ كٞم أػَ ُظظٞحُ ٠حُطزوخص  ٢ٛٝط٘ظظَ ٓؼخ ٍٝحُٔ٘وزٌُ٘ ٖ٤ظ٘ق حُؼخُْ حُزؼ٤ي ُٔي٘٣ش ًخٗض طؤ ١ٝأك ّ٬حُـ٘ٞد
ٍكٔ( ٚكخُٔئٍم حُؼَحه ٢ػزي حَُُحم حُلٔ٘. ٢حُ٘خث ٢كظ ٠ك ٢حُ٘ل ٢حُٔ٤خًٓ ٖ٣ٌُِ ٢خٗٞح ٣وخ ٕٞٓٝحٗ٧ظٔش حُلخٓيس
حٌُ ١ه ٠٠كظَس ٖٓ كظَحص ح٫ػظوخٍ ٝحُٔـٖ أ٣خّ حُلٌْ حٌُِٔ ٢كٓ ٢ـٖ ٓي٘٣ش حُؼٔخٍس حًٌُ ١خٕ ٣ؼظزَ ٝحكي )هللا
ٖٓ ٓـ ٕٞحُ٘ل ٢رخُ٘ٔزش ُٔؼخٍ ٢ٟحُلٌْ حٌُِٔٝ ، ٢طليع كُ ٢وخء طِلِ ٢ٗٞ٣ػٖ طِي ح٣٧خّ ٝهخٍ إٔ حُؼٔخٍس رط٤زش
أِٜٛخ ٗٝوخء ََٓ٣طً ْٜخٗٞح ٘٣ ٫ؼَٞ٤ٟ ٕٝك ْٜكظً ُٞ ٠خٗٞح ٓـ٘خء رؤٗ ْٜؿَرخء ٌُٜح ًخٕ حُؼَحم ًِٞٓ ٚؿٞىح ك٢
ًٔ ،خ طليع ػٖ ٤١زش ٗٝوخء ٞٛحء حُؼٔخٍس ٝؿٔخٍ )ػٔخٍطِ( ٕٞ٤هٞح ٖ٣ٝحُٔـٖ ًٝخٕ حُـٔ٤غ ٘٣ؼَ ٕٝحْٜٗ
ٓ٘خهٜخ كظ ٠إٔ حُيُٝش ك ٢ريح٣ش كٌٜٔخ حُ ٢٘١ٞأٗ٘ؤص أ٘ٓ ٍٝلَٓ٨ُ ٠ح ٝحُـِي٣ش ٝحُٔؼي٣ش ك ٢حُؼَحم كٓ ٢ي٘٣ش
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.حُؼٔخٍس
ك ٢ؿِٔش كٔٔ٤ش ٓغ ٝحكي ٖٓ أر٘خء ٓي٘٣ش حُؼٔخٍس حٌُ ٖ٣أٍم ُظخٍ٣وٜخ حُزؼ٤ي ٝحُوَ٣ذ  ٞٛحُٔ٤ي ػزي حُـزخٍ
حُـ٣ٞزَح ١ٝك ٢هخػش ك٘يم رخرَ كٓ ٢ئطَٔ حُؼوخكش ح ٍٝ٧رؼي حُظـٝ َ٤٤حٌُ ١أهخٓظ ٚحُ ٌٞٔٗٞ٤رخُظؼخٓ ٕٝغ ُٝحٍس
ًخٕ حَُؿَ ٣ظليع ُ ٢ػٖ ٓي٘٣ش طظؼيى كٜ٤خ حُظٌ٘٣ٞخص ٝحُطزوخص ٝحُؼوخكخص ٝحُي٣خٗخص 2004 .حُؼوخكش حُؼَحه٤ش ػخّ
أ٠٣خ ً ٌُٜ٘ٝخ طـٔغ ًَ طِي حُظ ٖ٣ٝ٬كً ٢ق ىؿِش  ًٌَ٣ ٞٛٝ،إ حُٔي٘٣ش طي ٖ٣رخُؼَكخٕ ُٞؿٞىٛخ حُل٠خٍ ١حُـي٣ي
اُ ٠حٌُؼ ٖٓ َ٤حٓ٧خطٌس حٝ٧حثَ ٖٓ حُطخثلش حُٔ٘يحث٤ش ٝحُٜٞ٤ى ٝحُٔٔ٤ل ٖ٤٤أ٠٣خ ً ٓ ُٚٝوخٍ طؤٍ٣و٣ ٢ئًي إٔ حَُٔكّٞ
ٛ ّٞ٣خٍ )هِؼش ٛخُق (حُٔ٘يحث ٢ؿ٠زخٕ ٍ ٞٛ ٢ٓٝأٓ ٍٝؼِْ ك ٢حُؼٔخٍس ٝهي ًظذ كًُ ٢ي َٓحٓ ْ٤حٓظوزخٍ ٓي٘٣ظٚ
إن أقاموا احتفاال ضخما كاالحتفال الذي أقاموه عندما -مسلمٌن ومندائٌٌن -لم ٌسبق لسكان قلعة صالح(ٓؼِٔخً
توجهوا بالسفن والزوارق إلى منتصف الطرٌق النهري الذي ٌربط القلعة بالعمارة فً مقاطعة المزارع الكبٌر داود
الحمٌد ،وذلك فً انتظار ابنهم البار المعلم الجدٌد غضبان رومً الناشً الذي قفز من السفٌنة التً كانت تقله إلى
الشاطئ وهو ٌبكً فرحا ،وٌقبل أٌادي الشٌوخ الذٌن تجشموا عناء السفر من اجله وٌشد بقوة على أٌدي
).مستقبلٌه وٌعانقهم بشوق وحرارة
ٝهي َٗ٘صُ ٝحكيح ٖٓ رلٞػ ٚكٌٛ ٢ح حُٔـخٍ ك ٢حُؼيى حٓ ٖٓ ٍٝ٧ـِش حٞٛ٧حٍ حُظً٘ ٢ض أىَٛ٣خ ٝطٜيٍ ػٖ ُٝحٍس
حُٔٞحٍى حُٔخث٤ش حُؼَحه٤ش ٝكٜ٤خ طٔـُ َ٤ظِي حُلظَس حُوٜزش ٖٓ ريح٣ش حُظؼِ ْ٤ك ٢حُؼٔخٍس ٤ًٝق ًخٕ ُٝ٧جي حُظَرٖ٤٣ٞ
ٓظؼيى ١حُطٞحثق ٝح٫ػَحم حُي ٍٝك ٢اٗ٘خء ٓيحٍّ حُز٘خص ٝحُز٘ ٢ُ ًًَٝ، ٖ٤إ ٗٞ٤م آٍ رٓ ٞلٔي  ْٛأٖٓ ٍٝ
ًَٔ ٞ١م حُلٌٍ ٝحُٔٔ٘ٞع ك ٢اىهخٍ حُز٘خص اُ ٠حُٔيحٍّ ػ٘يٓخ ٓخٍػٞح اُ ٠طٔـ َ٤ر٘خط ْٜك ٌٙٛ ٢حُٔيحٍّ حُظ٢
ريأص رز٘خص رؼيى حٛ٧خرغ ٝحؿِز ٖٓ ٖٜحُؼٞحثَ حُٔ٘يحث٤ش ٝحُٜٞ٤ى٣ش ٝحُٔٔ٤ل٤ش ٌُٜ٘ٝخ ططٍٞص ُظَ٘ٔ ر٘خص
ٝحٕ أٝحثَ أٓخطٌطٜخ ٖٓ حُٜخرجش ًخٕ ٖٓ ٓئٓٔ ٢ه٣٬خ حُظ٘ظ ْ٤حُ٘ٞ٤ػ ٢ك ٢حُؼٔخٍس ك ٢ػ٬ػ٘٤خص .حُِٔٔٔ ٖ٤أ٠٣خ
حُوَٕ حُٔخٝ ٢ٟطْ حػظوخٍ حٌُؼٝ ، ْٜ٘ٓ َ٤حؿِزٓ ٖٓ ْٜيٍٓٓ ٢خىس حَُ٣خ٤ٟخص حُظ ٢رَع كٜ٤خ حٓ٧خطٌس حُٜٞ٤ى
ٝطٔظخُ ٓي٘٣ش حُؼٔخٍس حُظٜٗ ٢يص ٓؼَ ؿَٛ٤خ ٖٓ ٓيٕ حُـ٘ٞد حُؼَحه ٢رٞحً َ٤حُظؼِ ْ٤اٜٗخ ًخٗض طؼطٝ. ٢حُٜخرجش
أٓٔخء ٓيحٍٜٓخ رؤْٓ ٗٞ٤م ػ٘خثَٛخ ٓؼَ حُٔلٔي٣ش كٓ ٢وخ١ؼش ٗ٤ن آٍ رٓ ٞلٔي حُؼَ٣ز ٢والمدرسة الفالحٌة فً
مقاطعة الشٌخ فالح الصٌهود وفً رٌف المجر الكبٌر فتحت المدرسة المجٌدٌة فً مقاطعة الشٌخ مجٌد الخلٌفة
فتحت المدرسة الشوائٌة فً مقاطعة )المٌمونة فٌما بعد(وهم شٌوخ قبٌلة البو محمد وفً رٌف المجر الصغٌر
الشٌخ شواي الفهد والمدرسة السلمانٌة فً مقاطعة الشٌخ سلمان المنشد وهما شٌخا آل ازٌرج وفً رٌف كمٌت
ومثل هذه الظاهرة فً حصر .فتحت المدرسة الحاتمٌة فً مقاطعة الشٌخ حاتم غضبان البنٌة شٌخ بنً الم
المسمٌات لم تكن سوى فً لواء العمارة فؤغلب المدارس الناشئة فً الجنوب العراقً كانت تسمى بؤسماء ملوك
العراق فً العهد الوطنً أو بؤسماء المناطق الجغرافٌة التً تقع فٌها فمثبل كانت الفٌصلٌة نسبة للملك فٌصل األول
.هو المسمى العام ألغلب المدارس الرائدة والتً تم تؤسٌسها فً بداٌة الحكم الوطنً
كما كان ألبناء الطائفة المسٌحٌة دور كبٌر فً دفع عجلة التحضر فً هذه المدٌنة  ،أنا اكتشفت هذا فً واحدة من
صدف العسكرٌة الطوٌلة عندما عاشت أخٌلة األمل فً رإوس الجنود والخوذ أن نخرج سالمٌن من هذه الحرب
التً الترحم دمعة ألم وصلوات اآلباء ونحٌب أولئك الذٌن ٌإلم الثلج أطراف أصابعهم فٌمنعهم من تلمس خدود
عشٌقاتهم أو كتابة خواطر الحب أو عزف موسٌقى السبلم وسط أزٌز الشظاٌا وعطاس البنادق وأوامر الرمً
.القادمة من األفواه المرتعشة لضباط الرصد
ك ٜٞػِ ٠كي طؼز َ٤ىٍٞ٣حٗض كً ٢ظخد هٜش حُل٠خٍس حُٜخٗغ ح٘ٛ. َٜٓ٧خى ٜٗق حَُٔح٣خ ؿ٘ٞىٛخ ٖٓ حُـ٘ٞد
أُٝجي حًٌُ ٖ٣خٗض ٓٔخُي ٗٔ٤خٕ أ ٢ٗٝ ٍٝحُؼَد طٗٞل ْٜرَؿزش حُٞؿٞى ػزَ ٞٛحؿْ حُظٝ َٓٞأٓ٘٤خص ُِٔ.وخطِٖ٤
(حُؼَٓ ١غ حُٜ٥ش حٗ٧ؼٌُٜ، ٠ح ك ٢حُلَد ًخٕ حؿِذ حُـ٘ٞى ٖٓ أٛخُ ٢حُؼٔخٍس ٝحُ٘خ٣َٛش ٝحُزَٜس ٘٣ ٫خٓ ٕٞك٢
آٝ ٫ؼ ْٜه٤خٍ ُٞحكيس طظؼَ ٟرلظ٘ش حُ٘وَ ٝحُٝ ٍٜٞح٧ر٣ًٞش ُ ٫ظٜ٘غ رٜـش ُِلَد ٔٓٝززخطٜخ رَ )٣طـخطْٜ
ُظـؼِ ْٜأك٤خء ٓٝظؤٍِٓ ٖ٤ؿزش حُؼٞىس ُظِي حُوَ ٟحُظٍ ٢ك٠ض أك ًَ ّ٬حًخَٓس حٌُٛٝ ٕٞخكلض رٔٞىس ؿٔخُٜخ
ٓٝ.لَٛخ أري٣ش حٌُٔخٕ ٍٝٝك ٚحُطو٤ٓٞش حُٔي٘ٛش
ً ،خٕ ٤١زخ ١ٝزخهخ ٓخَٛح  ًَ ،أُٓ٘ظٓ ٢ؼٞٓ ٖٓ ٚىس حُظؼخَٗ )ٗزً( َ٤خٕ ٓؼ٘خ ك ٢حُل َ٤ٜؿ٘ي٤ٔٓ ١ل ٢أٓٔٚ
ٝحُٜيحهش ٝحُلش حَُرخ٣خ ٝطؤَٓ حُ٘ـ ّٞك ٢حُِ٤خُ ٢حُٜخك٤ش ٝحٜٗ٩خص اُ ٠هيحٓخط ٚحُوـُٞش ُٜٝـظ ٚؿؼِظ٘ ٢حٗٔز ُٚاُ٠
.ك ٬حٓؤُ ٚػٖ ٓي٘٣ظ.ٚحُؼخٔٛش ٝرخُ٠زً٘ ٢ض أط ٍٜٞحًَٗ ٖٓ ٚحىس َْٓ٣
ً٘خ ٗظلخ ٍٝػٖ ١ز٤ؼش حُزَ٘ ً.حص ٝ ّٞ٣كِ٤ُ ٢ش ٍر٤ؼ٤ش أٓطَص كٞحٓ٘خ رٌِس ٍحثلش حٍُٞى حح٥ط ٖٓ ٢حُٞحى ١حُوَ٣ذ
هِض ُ ٚأ ١ؿٜش طوٜي ٝ.طؤػ َ٤حٌُٔخٕ ػِ ٌٙٛ ٠حُطز٤ؼش كٔٔؼض ٓ٘ ٚأٗ٘خ ٗظ٘خر ٚك ٢حُطز٤ؼش ً٘ٗٞخ ٖٓ ؿٜش ٝحكيس
.كؤٗض ٖٓ حُ٘خ٣َٛش ٝأٗخ ٖٓ حُؼٔخٍس.حُـ٘ٞد :هخٍ .
!٤ٔٓ..ل ٌ ٖٓ ٢أ َٛحُؼٔخٍس ٨ٓ:ط٘ ٢حُي٘ٛش ٝحُـَحرش ٝهِض
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ػٖ أد ٝؿي ٝ،ػ٘يٓخ ط٘ظ ٢ٜحُلَد ٓؤ٘ٛغ ًَ ًٍ٣ظ ٢ك ٢حُؼٔخٍس ك ٢ٜح َٛ٧ىحثٔخ ٘ٛٝ ،خى ُٞٔ٤ع هيحّ :هخٍ
ٓغ حُوٜذ كؼ٘٘خ ٓؼ ٚرٔ ، ّ٬كِ ْ٤أؿَٔ ٖٓ إٔ طؼٓ ٖ٤غ ٗ٤ؼش حٞٛ٧حٍ َ٣َٓ ٕ٧ط ْٜأٗو ٖٓ ٠ىٓؼش حُٔطَ ػِ٠
.هي حٍُٞىس
أػـز٘ٛٝ ٢ل ٚحُ٘ؼَ ُْٝ ، ١أٓظـَد إٔ طٌٖٔ ٍٝف حُ٘ؼَ هِذ ٓٔ٤ل ٖٓ ٢أ َٛحُؼٔخٍس كخُ٘ؼَ  ٌٖٔ٣ك ٢ؿٔي
كظوِ٤ض ٛزخكخ ٍر٤ؼ٤خ ٛخىثخ طوَع ك ٚ٤أؿَحّ ً٘ٔ٤ش ك ٢حُؼٔخٍس ٓٝؤُظ ٚإ ًخٗٞح . ٖٓ ْٛحُٔي٘٣ش ٌٓ٘ أٍُ حُل٤خس
روخ٣خ ٓخ طَى حُٔٔظؼَٔ ح ١ِ٤ٌِٗ٩ك ٢حُٔي٘٣ش رؼيٓخ ًخٗض ٓي٘٣ش حُؼٔخٍس ٓ٘طوش حٓظيحى ٝطـللَ ُـ ّٞ٣ ْٜٗٞ٤هٍَص
رَ٣طخٗ٤خ ؿِ ٝحُؼَحم َ١ٝى حُؼؼٔخٜٗ٘ٓ ٖ٤٤خ ٝحٗطِوض رلِٔظٜخ ٖٓ حُزَٜس رَطِ ٖ٤أكئٛخ رخطـخ ٙحُ٘خ٣َٛش ٝح٥هَ
رخطـخ ٙحُؼٔخٍس ،كَى ػِٗ ٢ز َ٤حٗٝ ٚأؿيحى ٙك ٢حُؼٔخٍس أهيّ ٖٓ أُٓ٘ش ح٣ٝ ِ٤ٌِٗ٩ؼظوي إ ػخثِظٌ٘ٓ ٚض حُؼٔخٍس ٌٓ٘
.أٝحهَ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘  ،كؤرًُ ُٚ ًًَ ٙٞي
 ٫أػَف أ ٞٛ ٖ٣ح ٫ٝ ، ٕ٥حػظوي حٗ ٌٖٔ٣ ٚحُؼٔخٍس ح ٕ٥كِوي كَهظ٘خ ٜٗخ٣ش حُلَد ٝ ٢ٌُ٘ٝ،حٓظًٌخٍح ٌُٜح حُٔٔ٤ل٢
حُؼٔخٍطِ ٢حُط٤ذ حٌُ ١ؿٔؼظ٘ ٢ك٤ُ ٚ٤خُ ٢حُلَُ٘ ٖ٤هٜخص حُزٝ ٢حُ٘خٓخص حَُٔٓٓٞش ػِٗ ٌَٗ ٠ـٝ ّٞحهٔخٍ طلض
ٓٔ٤لٓ ٢ي٘٣ش (ك٘ي رخثؼش حُو َٔ٤حُٜزخك٤ش  ،أٓظؼ٤ي ٓوخُش ؿِٔ٤ش ُٜي٣و ٢حُ٘خػَ حُٔٔ٤خٗ ٢ؿٔخٍ حُٜخٗٔ ٢ػٖ
:ومنها قوله )أبناء المٌزوبوتامٌا فً مٌسان (ٝحُظَٛ٘ٗ ٢خ ٌٓ٘ ُٖٓ  ٢ٛٝرؼ٘ٞحٕ )حُؼٔخٍس
وهل أنسى أصدقائً الكلدان فً محلة التوراة وكنٌسة أم األحزان من اقدم الكنائس فً الجنوب وزٌارتنا لها أٌام
القداس ونذورنا أثناء النجاح ومازلت أنا وعائلتً وكل أبناء المدٌنة ٌحضرون األعٌاد الدٌنٌة وبانتظار أبٌنا
عماد القادم من البصرة ألقامة القداس  ،ومازالت عائلة متً صلٌوة فً العمارة أما رعد وبقٌة العوائل تسكن
فً تلسقف ومن العوائل التً عادت فً أواخر التسعٌنات إلى تلسقف عائلة المرحوم ألٌاس نٌسان كتو "حالٌا
)والذي أقٌم له اكبر مؤتم فً مدٌنة العمارة
أما عن الٌهود الذٌن سكنوا العمارة وربما منذ أول بابل عندما أتى بهم الملك البابلً نبوخذنصر فٌتحدث الكاتب
ومازالت بٌوت عوائل العمارة من الطائفة الموسوٌة من الٌهود موجودة (عنهم برغبة استذكار سرٌعة قوله
فبٌت داود كباي وبٌت ساسون مشعل موجود ومازلت أتذكر أبناء تلسقف الذٌن عاشوا معنا أٌام االبتدائٌة أتذكر
وهذا الكبلم ٌإكد على إن المدٌنة كانت موطنا للكثٌر من  ).اوكٌن شموئٌل وعائلته الطٌبة وبٌت ٌوسف اوري
الدٌانات ومنها الٌهودٌة  ،وقد تكون المدٌنة محطة لرحلة العزٌر الكاتب ،النبً أو القدٌس الٌهودي الذي مقامه
كم من مدٌنة العمارة  ،والمكان ٌحظى بتقدٌس المسلمٌن والٌهود 70الٌوم فً الناحٌة المسماة باسمه على بعد
على حد سواء وله مواسم للزٌارة وقد كان مزارا للكثٌر من الرحالة العرب حٌث ٌعتقد أن العزٌر قد توفى فً هذا
المكان أثناء سفره بٌن بابل وإٌران أو بعض الرواٌات تقول انه كان قادما من القدس لتفقد أبناء طائفته فً هذه
ق؟م  ،وهذا )425ـ ) (465ارتحشته(النواحً وٌقول المإرخون انه توفً فً عهد الملك الفارسً كورش أو
المقام عشت معه فً شهور الحرب عندما كان قاطعنا ٌسمى شرق دجلة وكنت أقرا فً ذاكرة المكان صورة رجل
تورع فً حلمه التوراتً واتخٌل لحٌته الطوٌلة ٌتدلى منها صبره وارادته وهو ٌقطع الطرٌق بٌن بابل والعمارة ثم
ٌود الوصول إلى اتباعه فً قرى دهلران المحاذٌة لمنطقة الطٌب جنوب العمارة وٌقال إنها أٌضا ً كانت موطنا أزلٌا
ألبناء الطائفة المندائٌة غٌر أن وجهته لم تقف عند ذلك المكان بل كان ٌرٌد الوصول إلى سوسة وبعض الرواٌات
وعلى أٌة .تقول انه أراد أن ٌتباحث مع الملك الفارسً أرتحشته حول أحوال أبناء الطائفة الٌهودٌة فً ببلد فارس
 ،وهو ٌنزل راح الطرٌق وتعبه عند دجلة حٌث العمارة الٌوم وفٌها تسترٌح )ع (حال فؤنا أتصور العزٌر النبً
هواجسه المتعبة من تؤمله السماوي ومنها ٌنطلق إلى البطائح الخضر التً من قصبها صنع نوح سفٌنة النجاة
..والملك كودٌا بنى معبده الذي أمرته اآللهة ببنائه لحظة أطٌاف حلمه الشهٌر
إنها آنٌة مزخرفة بؤطٌاف اللون .هذه المدٌنة الخصبة كما األنثى التً الٌمل غرامها من إنتاج األجنة الجمٌلة
االجتماعً والروحً لشتى المذاهب والدٌانات،فهذه المدٌنة الوحٌدة من مدن الجنوب من تضم عوائل كثٌرة من
سر من رأى (سوامرة
ومنهم التربوي والمترجم المرحوم جبلل عبد القادر )سوامرة العمارة (فٌقولون ) ُ
السامرائً الذي عمل مدرسا للغة اإلنكلٌزٌة فً العمارة ثم أخذته السٌاسة إلى بغداد لٌعمل دبلوماسٌا فً سفارة
العراق فً موسكو وقد ترجم كتبا عدٌدة منها ما ٌخص الطاقة النووٌة صدرت عن دار المؤمون للترجمة وهو أخو
.الناقد العراقً المعروف سلٌم عبد القادر السامرائً
تلد المدٌنة وجدانها من توارٌخ بشرها هكذا كان هٌرقلٌطس ٌفكر بالمر عندما كان الٌونانٌون ٌحاولون معرفة
خٌال المدن كً ٌنجحوا فً نسج منادٌل العشق لآللهة التً تصنعها أخٌلة المدن وخصوصا تلك التً تقع عند
.ضفاف النهر أو المحٌطات أو البحار
مدٌنة العمارة صاحبة الخٌال الهٌرقلٌطسً قفً تكوٌنها  ،ولكن لم تكن ولٌدة العقل اإلغرٌقً بل العثمانٌون فكروا
بصناعة مكان لخدٌعة المتمرد فولدت المدٌنة  ،وكانت مدن الجوار تنظر إلٌها بحذر ألنها مدٌنة للعسكر والمدافع
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لٌرتدي ثوب الطٌن والنخل )األوغلم (خرج من معطف الوالً والحاكم )العمارة (وثكنات التموٌن  ،لكن المكان
واألثر البعٌد لمجد سٌوف أناس أدركوا مع الضوء والقصب واجنحة البط حركة الماء لٌجدد من ذاكرته ولٌصنع
حضارته  ،فابتعد المكان عن نٌاشٌن الترك لٌدخل فً طٌات ضفائر بنات األهوار ولتكتسب كل األرض من الطٌب
الى القرنه اسم المدٌنة ولٌعٌش هذا الوجدان بالرغم من العوز الذي الصقه بسبب سنً اإلقطاع والمجاعات
والكوارث ولهذا عانت المدٌنة من حزن الهجرة لتزحف جموع فقرائها صوب العاصمة ولٌإسسوا هناك واحدا من
تموز 14اكبر التجمعات الفقٌرة فً العاصمة وكانت فً البدء بٌوتا ً من القصب والطٌن ولكنها عمرت بعد ثورة
).الثورة  ،صدام  ،الصدر (ومر المكان بثبلثة تسمٌات مدٌنة 1958
بعض البغدادٌٌن ٌعتبرون مدٌنة الثورة مجتمعا عمارتلٌا مصغراً برغم أن سكان هذه المدٌنة الفقٌرة أتوا من رٌف
الجنوب كله ولكن الغالبٌة هم من أهل العمارة أولئك الفقراء الفبلحون الذٌن أصابهم قحط وفٌضانات خمسٌنات
.القرن الماضً
ظلت عادات العمارة ولهجتها وثقافتها تسٌطر على اغلب قطاعات المدٌنة ومسمٌات أسواقها وشوارعها  ،وبقً
حنٌن الناس فٌها وروابطهم تمد حبال المودة الى ذلك المكان الجنوبً الساكن لضفاف دجلة والذي كان اإلنكلٌز
عندما صدهم سحر المكان وعذوبة أجوائه فكتبوا فً )عاد (انهم دخلوا جنة ٌ1916وم دخولهم إلٌها عام
دفاترهم خواطر جمٌلة عن غرابة ما شاهدوا من فطرة الناس وجمال النساء وأفٌاء نخل ذاقوا فٌه حبلوة والطعم
انه تفاجؤ فً التركٌبة االجتماعٌة المتعددة للمدٌنة وان أهلها :اللذٌذ للبن الرائب  ،فكتب أحد ضباط الحملة قائبل
من دٌانات عدٌدة عكس ما كنا نعتقد انهم مسلمون فقط وٌجهلون أي شًء عن الحضارة والروحانٌات ولكننا
اكتشفنا إن المكان لٌس تجمعا سكانٌا بناه األتراك للضرورة العسكرٌة  ،فالمكان هو بقاٌا آثار عرٌقة من آثار ببلد
.الرافدٌن الساحرة
تضج المدٌنة بغرائب سحرها  ،وللغناء فٌها طعم العسل الذي ٌقطر من شفتً فم المدٌنة وهً تمد نعاس لٌالٌها
على أرائك النهر ولٌس للعمارة إن تكون مدٌنة تتحدى أزمنة القساة والجوع وضرٌبة المذهب والطبٌعة المجتمعٌة
الممٌزة فً صوت اللهجة والتقالٌد  ،فهاهو الموال واألبوذٌة ٌوشم خد المدٌنة بؤساطٌر النغم  ،وربما مسعود
العمارتلً وقصته وشهرته تمثل إحدى غرائب ودهشة وجود المدٌنة فً بحثها األبدي عن أزل الموسٌقى الذي
ٌ.عود بجذورة الى قٌثارات الذهب التً وجدها متناثرة بٌن حناجر األلواح وجدران المعابد ومسبلت الملوك
ٌعرفها الجمٌع وظهرت فً مسلسل تلفزٌونً جسد دور مسعود فٌه )األنثى  ،الذكر (وقصة األسطورة الغنائٌة
.الفنان سعدون جابر
لكن أسطورٌة الحكاٌة والنغم تخلقان خصوصٌة لٌس لمسعود وحده بل للمدٌنة  ،فلكً تكون المدن خالدة علٌها أن
تنتج المطربٌن الخالدٌن ،وألن الجنوب فً كل األرض منتج أزلً للغناء فبل بد أن تحمل كل مدٌنة خصوصٌة مع
واحدة من حناجرها الطروبة ،وفً الجنوب السومري امتلكت الناصرٌة والعمارة بعض هذه الخصوصٌة الممٌزة
داخل (دون غٌرها من مدن الجنوب من خبلل إنتاج تلك األصوات الخالدة التً ظهرت فً مرحلة طربٌة واحدة
...)...حسن  ،حضٌري أبو عزٌز ،مسعود العمارتلً  ،ناصر حكٌم وغٌرهم
شكلت حنجرة مسعوده صورة الهاجس الخٌالً لذات المدٌنة من خبلل أطروحته الغنائٌة المتمٌزة التً تحدت
.ظروفا وتقالٌد اجتماعٌة قاهرة
ارتدت مسعودة مبلبس الرجل فلم ٌنتبه الناس الى متغٌر الشكل بل كان االنتباه مؤخوذا بسحر الصوت الذي جال
)المسترجل (وقد قربت مجالس الشٌوخ واألنس هذا الصوت .فً نواحً العمارة آتٌا من مهد الوالدة فً الكحبلء
وكان صوته ٌضج بعذوبة المكان وخصوصٌته واقترابه من حٌاة الناس وطبائعهم وهو ٌشد فً بحة الحزن وجدان
لوعته الذاتٌة فٌما اختاره لٌترك أنوثة الضفائر وبروز النهدٌن لٌرتدي العقال وٌقف على المسرح فً دافع
مفترض إن الرجولة قد تسمح له بتحقٌق طموحه فً الشهرة واالنتشار والوقوف على مسارح مبلهً ومقاهً
العاصمة وبالفعل دفعته شهرته واعتراف متذوقً الطرب األصٌل بصوته الى الوقوف جنبا الى جنب مع المطرب
الشهٌر حضٌري أبو عزٌز وغنـٌّـا معا فً حفبلت فً بغداد وحلب وغٌرهما من المدن وسجبل لشركة اسطوانات
.جقـمقـجً الكثٌر من األغنٌات
ٌذكر كالفٌنو فً صناعة مجد المدن إن المدن تحٌا ببهاء صوت منشدٌها ،فهم وحدهم من ٌصنعون لآللهة
.واألباطرة وقادة الجند مدنا ساحرة تعٌش مع نشوة شعبها النادر
ربما إنسان المدن الجنوب من الندرة بؤنه ٌخضع لحسٌة الصوت قبل أي حس آخر لهذا كان الغناء ٌمثل الوجدان
فكان مسعود ٌجسد تلك .العمٌق الذي ٌفسر الحٌاة كما ٌتمناها الفقراء من الصٌادٌن والمزارعٌن واصحاب الحرف
الرإى فً إبداعه ونضوجه الغنائً المبكر وفوقها كان ٌلحن أغانٌه بنفسه من خبلل الدندنة واألذن الموسٌقٌة
اإلبداع الحقٌقً تصنعه الفطرة الحقٌقٌة  ،لهذا خرجت :دون أن ٌكون عازفا أو أكادٌمٌا ،وكؤنه عند مقولة دافنشً
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من حنجرته ملحنة ومدوزنه أغانٌه الخالدة التً تنقش كلماتها وأنغامها فً ذاكرة الشعب كما نقشت ألواح سومر
سوده (كلماتها وأنغام قٌثارات أمٌراتها قبل مسعودة بآالف السنٌن فجاءت أغانٌه عبقة وحسٌة وطروبة كما فً
براضه أمشً براضه (و )كصة المودة (و )بوٌة محمد (و )خدري الجاي خدري (و )ذبً العباٌة (و )شلهانً
)..
فً مزج إحساس المدٌنة بشخصٌة المطرب وصوته نحصل على طبٌعة متجانسة وتوفٌقٌة بٌن اإلنسان وبٌئته ،
وربما ما فعله مسعود من تغٌٌر جنسه هو تعامل ودي مع الطبٌعة لهذا لم ٌعا ِن من المتغٌر فً مجتمع من الصعب
كبح جماحه وتعدٌل نظرته وربما الفضل فً ذلك ٌعود الى جمالٌة صوت المطرب وسحره وتؤثٌره على سامعٌه
لٌنسى الناس تبعٌة ما فعله ولٌنطلق فً جسد المدٌنة ومسمعها صوتا ٌمتلك الحظوة والقٌمة الطربٌة ولٌصبح
ٌ.ومه موعدا لمجالس ألكثر من وجٌه وشٌخ عشٌرة وأرٌكة مقهى
هذا المإثر المهٌمن على سطوة التقالٌد لم ٌقف عند حدود ومساحة المدٌنة  ،فما ٌزرعه الجنوب تحصده العواصم
دائما  ،فكان أن ذهب مسعود الى بغداد ولٌمثل هناك ظاهرة حسٌة ووجدانٌة فً نقل إحساس مدٌنة حمل اسمها
 ،لتكون المدٌنة أول من تنتمً الى )العمارتلً (كلقب فكان النشوة فً الصوت ٌمازج النشوة فً سماع األشم
اللقب الفنً المسموع ومعه المطرب عبد األمٌر الطورٌجاوي الذي ٌنتمً الى بلدة طوٌرٌج قبل أن ٌشاع أسماء
) ًً.الدراجً  ،والبغدادي والبصري والناصري والحلً (المدن الملتصقة فً مطربٌها كما
لقد كان ٌقولون مهما فعلت العواصم بغربائها فإن أعناقهم مشرئبات الى بٌت الوالدة ،ولهذا لم تإثر العاصمة فً
مسعود ولم تعطه الشهرة غرور التبجح والبحث عن سكن حضاري فً واحد من أحٌائها ،وربما ظل الشعور
بازدواجٌة الجنس مبلزما له وظلت الكثٌر من اإلشاعات والتغمٌزات تبلحق نظرات سامعٌه حتى وهم ٌصفقون فً
نشوة صوته الذي ٌصنع الموال المحمداوي بحرفة ماهرة وأخاذة ،واعتقد إن مسعود كان ٌعً هذا جٌدا فؤراد
إثبات شٌئا من فتنة الصوت والرجولة فعمد راجعا الى مدٌنته الكحبلء وهناك تزوج من واحدة ربما كانت مسحورة
فً صوته لتحدث تداعٌات كثٌرة ظلت مستورة ولم ٌكشف عنها ،ولكن التارٌخ دائما ٌلصق فً الكبار النهاٌة
المؤساوٌة  ،فٌنتهً هذا الصوت الخالد بصورتٌن من النهاٌة واحدة تقول إن مسعود مات مسموما على ٌد زوجته
بعد أن كشف أمره وشاع ارتداإه تلك االزدواجٌة فً الجنس وكؤن الزوجة حملت وزر هذا األمر الذي قد ٌعتبر
عارا فً بعض وجهات النظر االجتماعٌة فدست له السم ،وٌقال انه مات متؤثرا فً مرض التدرن الرئوي وذلك
1944.عام
ومهما ٌكن ففً مجتمع عشائري مثل الكحبلء لم ٌكن توقع هكذا ردود فعل مفاجئة حتى مع مبدع اشتهر على
صعٌد العراق كله ،الن الوضع الجسمانً للمطرب  ،وضع حساس وحرج ولٌمكن أن ٌتناسى حتى لو كان صاحبه
شكلت ظاهرة فنٌة متمٌزة فً ثبلثٌنات وأربعٌنات القرن الماضً )مسعودة (غٌر أن مسعود العمارتلً أو .ملكا ً
محمد القبنجً ،داخل حسن ،( ،وربما ٌكون هو واحدا من الرٌادات الغناء العراقً ٌوم تؤسٌس اإلذاعة العراقٌة
).حضٌري أبو عزٌز ،مسعود العمارتلً
سجلت تلك الدراما الحٌاتٌة والوجدانٌة تؤثرا فً الضمٌر الحً لدى الكثٌر من أبناء المدٌنة وإن أحداً لم ٌفكر وقتها
لٌفسر وٌغور فً السٌرة الذاتٌة والفنٌة لهذا المطرب  ،لكن مقالة للروائً العراقً فٌصل عبد الحسن وهو ٌتابع
كتاب فً (مختارات شعرٌة للشاعر العراقً الكبٌر محمد مهدي الجواهري والتً صدرت ضمن مشروع الٌونسكو
قد تنبهت الى هذا الصدى الذي تركه المطرب فً الوجدان الجمعً لدى الطبقة المثقفة والمتحضرة فً )جرٌدة
ذلك الوقت عندما أشار الكاتب فٌصل عبد الحسن الى ظنـّه أن الجواهري كان ٌقصد تغزال المطربة مسعود
التً وضع -عبدة -ومن قصائد المختارات ((العمارتلً فً واحدة من قصائده قول الروائً فٌصل عبد الحسن
وربما هً مطربة الجنوب -معسولة الشنب -فٌها أجمل عبارات الغزل بشخص مطربة سوداء  ،نضٌدة األسنان
)) -مسعود العمارتلً -العراقً المعروفة بؤسم رجل هو
:ومن بعض أبٌات القصٌدة قول الجواهري
أعبدة ٌا أبنة الطرب وٌا معسولة الشنب
ن مبتعد  ،ومقترب
وٌا معزولة النصفً
بنسج المطرف القشب
كرجع الحائك النول
ت لم تخطئ ولم تصب
....وٌا مهزوزة الخطوا
لم ٌكن( مسعوده) هو النتاج الخالد لهذه المدٌنة والذٌن جعلوا من العمارة اسما ملتصقا مع الفنان أٌنما حل
وارتحل بل أن العمارة ظلت مبلصقة للكثٌر من الحناجر التً شاع الولع بؤدائها فً زمن انتشار الكاسٌت وظاهرة
التسجٌبلت التً عاشت عصرها الذهبً فً زمن ظهور سلمان المنكوب وعبادي العماري وجلوب ونسٌم عودة
وغٌرهم  ،وحتما هإالء هم أحفاد بررة لذلك الصوت الخالد الذي أشاع مسحة الحزن والعشق والحنٌن واللوعة
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والتً مثلها جٌدا صوت المطرب سلمان المنكوب  ،وكانت إذاعة القوات المسلحة فً بداٌة سبعٌنات القرن
الماضً تذٌع أغنٌات هذا المطرب الكثر من مرة فً الٌوم فلقد كان له التؤثٌر الساحر واإلٌقاع الذي ٌبعد( هوم
سك) العزلة والخوف من شظاٌا الحرب عن الكثٌر من أبناء الجنوب الذٌن جندتهم الدولة فً حرب الشمال
والتً التصقت فٌها تلك الهوسة الشهٌرة لواحدة من األمهات العمارٌات البلئً ثكلن )حرب برزان (المسماة
بؤبنائهن فً تلك الحرب بقولها ٌوم جلب النعش إلٌها قادما من رباٌا الثلج الباردة الى دفء القصب والماء فً
والطركاعة تعنً فً لهجة الجنوب المصٌبة )بٌـّس بؤهل العمارة ..طركاعه اللفت برزان (العمارة قولها
مصٌبة وصاعقة ضربت المبل مصطفى البرزانً ألنه (وكلمت بٌـّس تعنً أوغل  ،والمعنى العام هو ..والصاعقة
).أوغل قتبلً بؤهل العمارة من الجنود
وكان الجنود ٌؤتون بؤطٌاف مدٌنتهم وظبلل النخل وآماسً كورنٌش )العمارتلٌة (ٌمثل الغناء بعض هوى الروح
دجلة من خبلل طور المحمداوي الذي ٌجلب لهم كل صدى ٌتمنونه بدءا من األمهات وانتهاء بحبٌبات عٌونهن
أوسع من عٌون جٌاد براري الشٌب والطٌب وجبلت وكمٌت وعلً الشرقً والغربً  ،وأرق من رٌش البط الملون
بتفاصٌل مشاتً األهوار الدافئة ،البط الصٌنً واالسكندنافً والكوري،وذكر بعض الجنود إن بطا كندٌا كان ٌزور
.شتاء العمارة
بٌن البط وأسطورة مسعود أصنع وجودا مفترضا لمدٌنة تصنع أثرها من دالل األزمنة وتوارٌخ الجوع والعشق
والصلوات المندائٌة ألولئك الروحانٌٌن الذٌن كانوا ٌجوبون القرى والمدن لٌكشفوا طالع الحلم وغسل االجفان
.الحٌرى بضوء النجوم
أعترف أننً لم اعرف العمارة فً صبى قراءة المراهقة إال من خبلل واحد من عشاقها الذٌن ٌإسطرون مودتهم
بؤرغفة القصة ،وفٌها ٌتخلصون من ألم الجوع والنفً والسجن السٌاسً ،عشقها لتكون حاضرة معه فً وجدان
الكلمة والحلم ولٌصنع منها بهاء عمره واغترابه وحنٌنه الذي ٌشبه حنٌن السمك الى وسادة الطٌن هروبا من
.شبكة الصٌاد
مع قصص جمعة البلمً عرفت أن للعمارة بابا كبٌرا صوب دلمون وأنها أفق مإطر بؤساور القصب ودخان مواقد
هذا المبدع المٌسانً الذي ٌحمل فً وجدانه صورة المدٌنة كما .القرى وأصٌل الدمعة النازل على سعال الفقراء
ٌتخٌلها اله غاب فً عتمة الشوق لمدن صنعها من طٌن قببلته ونسٌها بسبب كؤس خمر فً لٌلة مودة مع جارٌة
.تركها جلجامش فً محطة من محطات دروبه التً ٌجوبها بحثا عن الخلود
لهذا كانت قصص جمعة كشاف لخرائط مدٌن لم ٌلفها نسٌان قبعات الحاكم والشرطً والسركال فقط ،بل لفها
.حزنها األبدي وهً تصنع حقٌقتها الخالدة لتكون أنثى جمٌلة من إناث الماء والنخل وسعادة الجوامٌس
لقد كتب جمعة البلمً برقة الذي ٌتوارث بهجته من روح المدٌنة المشتعلة فً طفولة أبنائها فوانٌس ملونة ،لهذا
.فقد أغرتنً قصصه وأشٌاإه ورحت اذهب معها لتخٌل مدٌنة التشبه اور فقط بل تشبه دلمون أٌضا ً
النجوم (أولئك الذٌن ٌموتون كل ٌوم وٌولدون كل ٌوم  ،مجدهم أنهم صناع مدهشون لصناعة األشٌاء البراقة
،أساور الفضة ،وشم الخد شظٌة الحرب وقصٌدة الشعر  ،هم وحدهم من ٌحق أن ٌطلق علٌهم لقب أمراء الضوء
،الذٌن ٌمسكون أجفان الماء بؤصابع الرعشة وزعانف السمكة وحركة سعف النخل ،هً ذاتها من تغفو على ظلها
المدٌنة التً تضخ للعالم البٌارق وبٌوت الطٌن وعطاس البط ،العمارة تلك الحافلة التً التمل من الدوران حول
مركز الكون لتصنع لعشاقها المنافً الخالدة ،أٌنما ٌكونون فهم لها ،وأٌنما تكون فهً لهم ،عاشقة ٌغرقهم عرٌها
ببهاء النوم فً سكرة دجلة لٌترنح العمر فٌهم وٌدخرون ألمنٌات اللغة البهٌجة التً ٌطلقها بحداثة الكبلم عند
وٌلبسها .الناقد والشاعر مالك المطلبً وهو ٌفك طبلسم مشفرته األزلٌة فً البحث عن الداخل التً ٌُرى وال ٌُرى
ثوب الخجل القروي فً الشعر الذي ٌطلقه عٌسى حسن الٌاسري وهو ٌمد أسارٌر شعره السبعٌنً أٌام دواوٌن
وزارة الثقافة واألعبلم عندما كنا نقرأ فٌها ضمٌر الولد القروي األسمر وهو ٌشد عاطفة الجنوب لطوف الطٌن
باذخة وأمٌرة وصانعة للخبز والدموع .وشتبلت الرز ونحٌب موتى من ٌرحلون بصمت الفبلسفة والمكتشفٌن
فٌما تؤخذنا كلمات الشاعر الشعبً مطر نعمة العبلف الى عذوبة الحالم بحلمه وهو ٌدق هٌجان الشعر .والشهقات
.فً جسد األغنٌة واألوبرٌت والدرامً الجمٌل
.....ولها الحلم كله ،ولها الصلوات .لها المدٌح كله .تعٌش حٌث ٌعٌش الوجدان وحٌث تعٌش اآللهة
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حُل َٜحُؼخُغ ٛ....خرجش كَحٕ ٛٝخرجش حُٔؼيحٕ ٛٝخرجش ٌٛح حُِٓخٕ
ُوــي كــخٕ أؿـِـٝ ٢أُظٔـْ حُـٌٛـخد ٣ٝ ،و٤لـ٘ ٢حَُّك٤ـَ  ٫ٝ ،أػــِْ ًـ٤ق ٓ٤ـٌ٣َ١ ٕٞوـ ٢؛كِ٘ٛ ْ٤خى أكـي ((
))....ؿـخىٍ ػْ ػـخى ًـ ٢أٓؤُـ ٚػـٖ حُطـَ٣ن ًٝ ،ـ٤ـق ٣ـٌـً" ٕٞـخٕ أّ ٓٔـ٤جخ "طوـ٤خ
ٓخّ رٖ ٗٞف ـــ ًظخد طؼخُٞٓٝ ْ٤حػع حُ٘ز٣ ٢ل ٠٤ع
ٝحُظ) َ٤٘٣ ٢ػ٘يٓخ ٣ظل ٍٞحُي ٖ٣حُ ٠ه٤ٜيس كذ (كٓ ٢وخُش ُِزخكغ حُٔ ١ٍٞحُيًظ ٍٞحكٔي ػٔٝ ٢ِ٤حُٔٓٞٓٞش
2007كٜ٤خ ػِ ٠أ٤ٔٛش ٓخ ًظزظ ٚكً ٢ظخر ٢ػٖ طخٍ٣ن ٝؿ٘ ٙٞحُي٣خٗش حُٔ٘يحث٤ش ٝحُٜخىٍ ػٖ ىحٍ ٗ ٟٞ٘٤ك ٢ىٓ٘ن
ٝحٌُٗ ١ليص ١زؼظ ٚح ٖٓ ٠ُٝ٧حٞٓ٧حم حُٔ٣ٍٞش ) ،حُي٣خٗش حُٔ٘يحث٤ش ٖٓ آىّ ع كظ ٠هَحءس حُوخٓ٘جٝ( ٢حُّٔٞٓٞ
ًٌُٝي ٗليص ًَ حُ٘ٔن حُظٗ ٢خًٍض كٜ٤خ حُيحٍ كٓ ٢ؼَ ٝحُ٘خٍهش حُيٌُِ ٢ُٝظخدً ،خٕ طؤً٤ي حُزخكغ ػِ ٠إٔ حُي٣خٗش
حُٔ٘يحث٤ش ى٣خٗش ٓ٣ٍٞش  ٖٓ ٢ٛٝحهيّ ى٣خٗخص حُٔ٘طوش ػِ ٠أٓخّ إٔ حُٔ٘يحث ٖ٤٤حٝ٧حثَ  ٌٖٓ ٖٓ ْٛكَحٕ حُٞحهؼش
ك ٢أػخُ ٢حُلَحص ك٤غ ٓ٣ٍٞخ حُ١ٝ ، ّٞ٤خُذ حُزخكغ ٖٓ حُيُٝش حُٔ٣ٍٞش رخ٫ػظ٘خء رظَحع  ٌٙٛحُي٣خٗش ٝحُ٫ظلخص
اُٜ٤خ ٝطؤٓ ًَِٓ ْ٤هخ ٙريٍحٓخطٜخ ٝكن ٓخ طو ّٞك ٚ٤حُيُٝش ٖٓ ه ٍ٬حٛ٫ظٔخّ رل٠خٍحص حُٔ٘طوش حُ٘خٓ٤ش ٝ ،أٗخ
أظٖ إٔ حُٔ٘يحث٤ش  ٢ٛحُٔـخ ٍٝحُل٠خٍ٧ ١هٞحّ طِي حُٔ٘خ١ن ٖٓ ً٘ؼخٗٝ ٖ٤٤آٍحٓٓٝ ، ٖ٤٤خ طًَ ٖٓ ٙٞحٍع ُـ١ٞ
رخُِـش حٍ٥حٓ٤ش ٝحَُٔ٣خٗ٤ش ٝحُٔ٘يحث٤ش حُوئ٣ش ٣ئًي ػٌِٛ ٠ح رَ ٣ئًي طط ٍٞحُلٌَ حَُٝكٝ ٢حُلِٔلٝ ٢حُيُ ٢٘٣ي، ْٜ٣
٣ئًي هٞس ر٬ؿش حُـِٔش ٝحُلٌَس ٝحُؤ٤ش حُي٤٘٣ش )حٌُِ٘ حُؼظ ٕ٧( ْ٤هَحءس ًٗ ٜٙٞظز ْٜحُٔويٓش ٜ٘ٓٝخ حٌُِ٘ ٍرخ
ٝحَُٝكخٗ٤ش ٝحُٔٔخ٣ٝش ٌُٜح حٌُظخد رخَُؿْ ٖٓ حهظ٬ف حُ٘ٝ ٜٙٞأكٌخٍٛخ ػٖ رو٤ش حٌُظذ حُٔويٓش ًخُظٍٞحس
ٝحٗ٫ـٝ َ٤حُوَإٓ ٝؿَٛ٤خ ٖٓ حُٜلخف حُظ ٢طٞحٍص ٍٝحء حُ٘ٓ٧ش حُٔل٤وش ٣ ُْٝزن ٜٓ٘خ ا ٫اٗخٍحص هِِ٤ش ٢ٗٝء
ؿ َ٤إٔ ٛخرجش حُ٘خّ ٗ. ْٛخىٍ ٖٓ ٜٜٗٛٞخ ٝأؿِزٜخ ػِ ٌَٗ ٠كٌخ٣خص ٓئٓطَس ك ٢حٌُحًَس حٌُٔخٗ٤ش ُظَحع حُٔ٘طوش
ٛخرجش كَحٕ ٝحُٔؼَٝف ػ٘ ْٜحٗ ٖٓ ْٜػزيس حُ٘ـًٔ ّٞخ أٗ٤غ ك ٢حُيٍحٓخص حُظخٍ٣و٤ش ًٝخٗض ك٤خط ْٜطٔظِي
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حُٔ٘خرٜخص حُطو٤ٓٞش ُٔؼظويحص ك٠خٍحص طِي حُٔ٘خ١ن ٜ٘ٓٝخ حُل٠خٍس حُٔ٣َٓٞش ٝحُل٤٘٤و٤ش ٝحٌُ٘ؼخٗ٤ش ٝ ،هي كخٍٝ
ٓ٘يحث ٞ٤حُؼَحم ٖٓ ٘ٓ ْٛليٍ ٖٓ ٖ٣أ ٍٞٛػَحه٤ش ِٗكض ك ٢ح َٛ٧حُزؼ٤ي ٖٓ حُٔ٘خ١ن حُٔلخً٣ش ُز٬ى كخٍّ
ٝرخُ٠ز٘ٓ ٖٓ ٢خ١ن ىَِٛحٕ ٘ٓ ٢ٛٝطوش ؿزِ٤ش طوغ طٔخٓخ أٓخّ ٓ٘طوش حُٜ٘خر ٢حُٔٛ٬ن ُو٠خء ريٍس كٓ ٢لخكظش
ٍ ٌٖٔ٣ٝ،إ٣ش ؿزَ )حُؼٔخٍس (ٖٓ ؿٜش  ٖٓٝحُـٜش حُؼخٗ٤ش ُ٘خك٤ش حُط٤ذ كٓ ٢لخكظش ٓٔ٤خٕ )حٌُٞص (ٝحٓ٢
كخُٞٝح حُ٘ؤ ١ػٖ ٓؼظوي .ىَِٛحٕ ٖٓ ٓ٘طوش ٗ٤ن ٓؼي ػِ ٠حُطَ٣ن حُٞح َٛر ٖ٤حٌُٞص ٓي٘٣ظ ٢حٌُٞص ٝحُؼٔخٍس
ٛخرجش كَحٕ حٌُ٣ ٖ٣ـُظٖ أٗ٣ ُْ ْٜوَٝح رخُٞكيحٗ٤ش رٌِٜ٘خ حُٞحٟق ٝآػَٝح حَُ٘ى ٌٞٗٞ٣ ُْٝ ،ح ٖٓ ٓئٓ٘٣َٓٝ ٢ي١
٣ل ٠٤حُٔؼٔيحٕ حٌُ ١ػٔي حُٔ٤ي حُٔٔ٤ق ع ك َٜٗ ٢حٍ٧ىٕ  ٖٓ ٞٛٝحٗ٧ز٤خء حُٜ٘يحء  ُٚٝهزَ ِ٣حٍ ٖٓ ٍػخ٣خ ًَ
ُٜٝخرجش حُؼَحم ًظذ ٓويٓش ٣ٝ.طِن ػِ ٚ٤هزَ حُ٘ز٣ ٢ل ٠٤ع .حُي٣خٗخص ك ٠ِٜٓ ٢ٓٝ ٢حُـخٓغ ح ١ٞٓ٧ك ٢ىٓ٘ن
ٝكٛٝ ٚ٤خ٣خ حُ٘زُ ٢وٝ ٚٓٞطلَٔ ى٫٫ص ٍٝك٤ش ٝطَر٣ٞش ٝى٤٘٣ش طو) ٚطؼخُٞٓٝ ْ٤حػع حُ٘ز٣ ٢ل٤خ (ٓٔٔ ٠د
ِٞٓ.ى حُطخثلش كٗ ٢ظٓ ٠لخ َٛحُل٤خس
٣يػ ٢رؼ ٞحُٔ٘يحث ٖ٤٤إ ٛخرجش كَحٕ حُلو٤وٞٓ ْٛ ٖ٤٤كيٝ ٕٝػخٗٞح كٌٛ ٢ح حٌُٔخٕ حُوخثْ ك ٢أػخُ ٢حُلَحص ،
رخَُؿْ ٖٓ إٔ ٓ٘خ١ن أهَ ٟك ٢حُٔ٘طوش طٔٔ ٠رٌحص حُظٔٔ٤ش ٜ٘ٓٝخ ٓخ ٞٛك٘ٓ ٢خ١ن َٗم حُؼَحم ًٔخ ك ٢حُٔ٘طوش
حُٔٔٔخس ٝحى ١كَحٕ ك ٢ه٠خء ٓ٘يُٝ ٢حُظً ٢خٗض ك ٢حُلَد حُؼَحه٤ش ـــ حَ٣٩حٗ٤ش َٓٔكخً ِٓظٜزخ ُٔؼخٍى ٟخٍ٣ش رٖ٤
حُزِيً٘ٝ ، ٖ٣ض هي ػ٘ض ٍىكخ ً ٖٓ حُِٖٓ كًُ ٢ي حُٞحى ١حٌُ٣ ١ل َٜحُليٝى حُؼَحه٤ش ــ حَ٣٩حٗ٤ش ٓوخرَ اهِ ْ٤ا٣ـّ٬
ٝٝؿيص ٖٓ ٌٓخٕ حُٔ٘طوش ٝحؿِز ٖٓ ْٜحَُػخس أ ٝهيّ رؼٓ ٞوخٓخص هز ٍٞح٤ُٝ٧خء ٖٓ حُؼِ ٖ٤٣ٞحًٌُ ٖ٣خٗٞح ٣يكٕٞ
ك ٢طِي حُٔ٘خ١ن رؼي إٔ ٤ٜ٣ز ْٜحٜٗ٩خى ٝحُـٞع ٝحُؼطٖ ٖٓ  ٍٞ١حُٔٔخكش ٝحُطَ٣ن حٌُ٣ ١وطؼَٛ ٚٗٞرخ حُ ٠ر٬ى
كخٍّ ٖٓ ظِْ ٝؿ٫ٝ ٍٞس ر٘ ٢حُؼزخّ ك٤غ طـي حُٔٔٔ٤خص أؿِزٜخ ط٘ظٔ ٢حُ ٠أ٫ٝى حٓ٧خّ ٓ ٠ٓٞحٌُخظْ ع ،
ٛٝئ٫ء حَُػخس ٝحُِٔحٍػٌٓ ٖٓ ٖ٤خٕ طِي حُٔ٘خ١ن ٍ ٌِٕٞٔ٣إ٣ش ػٖ َٓؿؼ٤ش حٌُٔخٕ ٝ ،ػ٘يٓخ ٓخُض أكي حُ٘ٞ٤م
إ ًخٕ ٝحى ١كَحٕ ك ٢حُِٓخٕ حُوي٘١ٞٓ ْ٣خ ُـٔخػخص ى٤٘٣ش ؿَ٤حُِٔٔٔ ْٜ٘ٓٝ ٖ٤حُٜخرجش؟
إ حٌُٔخٕ ًخٕ ٓ٘١ٞخ ً ٌُِؼ ٖٓ َ٤حُي٣خٗخص حُوئ٣ش ٝػخٗض ٘ٛخ أهٞحّ ػي٣يس ٝؿَص ك ٢حٌُٔخٕ كٞحىع طخٍ٣و٤ش :هخٍ
ًؼَ٤س ُٝي ْٜ٣ك ٢كٌخ٣خطٝ ْٜأٓخٓ َْٛ٤١خ ٣يٍ ػِ ٠إٔ حٌُٔخٕ ًخٕ ٌ٣ظع رخُٔؼخري ٝحٌُٜ٘ش ٝح٧هٞحّ حُوئ٣ش ٍٝرٔخ ٖٓ
.رٛ ْٜ٘٤ئ٫ء حُٜخرجش حٌُٔٔ٣ ٖ٣غ ػَ٘٣ ُْٝ ْٜح ْٛك ٢ك٤خطٚ
ٌٌٛٝح طظ٘خر ٚحٌ٘ٓ٧ش ٝطظ٘خر ٚك ٢طخٍ٣وٜخ ًٜٗٞخ ًخٗض طٔؼَ ٌٓ٘ حُويّ حٓظيحىح ك٠خٍ٣خ ٝحكيح ًٝخٗض ر٬ى حُ٘خّ
 ،ك٤غ طظٞحُي حُل٠خٍحص ٝحُي٣خٗخص ٝطظٜخ َٛكٔ٤خ رٜ٘٤خ ٝطٌخى إٔ طؼ٤ي )ر٬ى حُ ٍ٬ٜحُو٤ٜذ (ٝحُؼَحم طيػ٠
ٌُٜح ظَ حُٔ٘يحث٣ ٕٞ٤ئًي ٕٝػِ ٠إٔ حُٔ٘يحثٓ ًٝٝ ٖ٤٤ؼظوي ٝحكي أٔ٘٣خ .ؿٌٍٛٝخ حُٞحكيس حُ ٠أر٘خء ٗٞف ٓخّ ٝكخّ
كِض أٌٓ٘ظ ْٜكظ ٠كٔ٤خ رٛ ْٜ٘٤خرجش كَحٕ ٌٛٝح أؿخىص كٍ ٚ٤إ٣ش حُؼخُْ حُؼَر ٢حٌُ٘ي ١ػ٘ ْٜهًٔ ُٚٞخ ًًَ ٙأرٖ
:حُ٘ي ْ٣ك ٢حُلَٜٓض
رخٕ ىػٞس ٛئ٫ء حُوٝ ًِْٜ ّٞحكيس ٘ٓٝظَٗٝ ْٜحثؼ ْٜؿٓ َ٤وظِلش ٝحٕ هزِظٝ ْٜحكيس كوي َٛٝ٤ٛخ ُوطذ حُ٘ٔخٍ (
ٝهٜيٝح رٌُي حُزلغ ػٖ حُلٌٔش ٝحٕ حُٔلظَ ٝػِ ٖٓ ْٜ٤حُ٬ٜس ك ّٞ٣ ًَ ٢ػ٬ع ٬ٛ ٫ٝس ػ٘ي ْٛح ٫ػٍِٜٞ١ ٠
ٝحُٔلظَ ٖٓ ٝحُ٤ٜخّ ػ٬ػٓٞ٣ ٕٞخ ٝػِ ْٜ٤حُـَٔ ٖٓ حُـ٘خرش ٝطـ َ٤٤حُؼ٤خد  ْٓ ٖٓٝحُطخٓغ ٣ٝظًَ ٕٞح٫هظظخٕ
٣ ٫ٝليػ ٕٞػِ ٠كؼَ حُطز٤ؼش كيػخ ٣ٝظِٝؿ ٕٞرٜ٘ٞى ٝكَ٠٣ش حًٌَُ ٝحٗ٧ؼٞٓ ٠حء ٬١ ٫ٝم ا ٫رلـش ر٘٤ش ػٖ
).كخك٘ش ظخَٛس
 ٌُٖٝرؼ ٞحُؼِٔخء حُٜٔظٔ ٖ٤رخُي٣خٗخص حَُ٘ه٤ش حُوئ٣ش ٜ٘ٓٝخ حُٔ٘يحث٤ش ٣ئًي ٕٝإٔ حُظَحر ٢حُؼٝ ١ٞ٠ح٫ؿظٔخػ٢
٣ٝئًي ٙحُيحًٍٓٔ ٕٞخ ٝ. ًٌَٙ٣حُي ٢٘٣هخثْ رٛ ٖ٤خرجش كَحٕ ٛٝخرجش حُزطخثق ٌٛٝح ٓخ  ٌَٙ٘٣ ٫حُٔ٘يحث ٕٞ٤حُّٞ٤
(( :ه8 / 12 / 2004 ُٚٞحُؼخُْ حُٔ٧خٗ ٢حُزَٝكٍٝ ٍٞٔ٤ىُٝق ًٍٞص ك ٢كٞحٍ ٓؼ ٚظ َٜكٛ ٢ل٤لش حُل٤خس رظخٍ٣ن
٘ٛخى ٗ ٜٙٞط٘ َ٤حُ ٠إٔ حُٔ٘يحث ٖ٤٤حٝ٧حثَ طؼَٟٞح ٟ٫طٜخى حُٜٞ٤ى  ،حٍ٧ػ ْٜ٘ٓ ًًْٞػِٝ ٠ؿ ٚحُوٜٙٞ
ٍرٔخ ,كظًَٞح ٓ٣ٍٞش ٝكِٔط٫ ٖ٤كوخ ً ٝطٞؿٜٞح ػزَ ط ٍ٬حُـِء حُ٘ٔخُٝ ٖٓ ٢حى ١حَُحكي ٖ٣حُ ٠حُـِء حُـ٘ٞرٚ٘ٓ ٢
ٓ٘ش ٝريأص ك ٢حُوَٕ ح ٍٝ٧حُٔ٬٤ى ١هزَ إٔ ِٜٞ٣ح حُ ٠ؿ٘ٞرٝ ٢حى ١حَُحكي ٖ٣ك100 ٢كٍ ٢كِش حٓظـَهض ٗلٞ
ٌُٖ  ٫ري أٗ, ٚرخُظؤً٤ي هي ٘ٛ ٌٕٞ٣خى أكَحى ٖٓ رخرَ أ ٝؿ٘ٞد ٝحى ١حَُحكي ٖٔٓ ٖ٣حػظ٘وٞح حُٔ٘يحث٤ش .حُوَٕ حُؼخٗ٢
ٝأػظوي رؤٗ٘خ ٔٗ ٫ظط٤غ طلٔٓ ًَ َ٤خ ً.خٕ ٘ٛخى أٗوخ ٙآهَ ٕٝػِٓ ٠ؼَكش رخُطوٝ ّٞحُظؼٔ٤ي هيٓٞح ٖٓ حُـَد
ٌُٜ٘خ ٗظَ٣ش أ٣. ٝظؼِن رخُٔ٘يحث٤ٓ ٖٓ ٖ٤٤ؼُٞٞؿ٤خ ٝػُٞٞ٤ؿ٤خ ٝأ٣يُٞٞ٣ؿ٤خ ٝؿَٛ٤خ حٓظ٘خىح حُ ٠أٝحٗ ٢ح٧ىػ٤ش ٝكيٛخ
)).كَ٤ٟش
هذا هو التصور العلمً والفقهً والتارٌخً عن صابئة حران وهو مشابه لما كان العرب فً اغلب عصورهم
ٌتعاملون معهم دون أن ٌشٌروا الى مندائًٌ الجنوب العراقً إذ كانت حران تمثل فً المدونات الشرقٌة منذ
النهضة التدونٌة فً العصر العباسً المكان التارٌخً والروحً لهذه الطائفة  ،وبالرغم من هذا ونتاج اقتراب
حران من منابع حضارٌة ودٌنٌة أخرى كما أسلفنا لحق بصابئتها بعض سوء الظن والتفسٌر بالرغم من أن
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النصوص القرآنٌة فً أكثر من سورة وآٌة بجعلهم من أهل الجزٌة كانت قاطعة وواضحة واتخذها بعض علماء
.الفقه والشرٌعة والتفسٌر نصوصا الحٌاد عنها وغٌر قابلة للتؤوٌل وإظهار القصد المختلف
(من السورة الثانٌة 62اآلٌة .لقد ورد ذكر الصابئة وبصورة مستقلة فً القرآن الكرٌم وفً اآلٌات اآلتٌة
إن الذٌن آمنوا والذٌن هادوا والنصارى والصابئٌن من آمن باهلل والٌوم اآلخر وعمل صالحا (:ورد )سورة البقرة
)سورة المائدة (من السورة الخامسة 69وفً اآلٌة ).فلهم آجرهم عند ربهم والخوف علٌهم وال هم ٌحزنون
إن الذٌن آمنوا والذٌن هادوا والصابئون والنصارى من آمن باهلل والٌوم اآلخر وعمل صالحا فبل خوف (:ورد
أن الذٌن آمنوا والذٌن هادوا (  :ورد )سورة الحج ( 22من السورة 16وفً اآلٌة ).علٌهم والهم ٌحزنون
)والصابئٌن والنصارى والمجوس والذٌن أشركوا إن هللا ٌفصل بٌنهم ٌوم القٌامة إن هللا على كل شًء شهٌد
ٞ١ٝحٍ طٞحٍ٣وٗ ْٜؤ ٟحُٜخرجش حُٔ٘يحث ٕٞ٤ك ٢حُٔلخؿخص حُلو٤ٜش ٝحُي٤٘٣ش ػٖ ٛخرجش كَحٕ ٝأػزظٞح ٌُ ١ٝحُٔئحٍ
أٗ ٖٓ ْٜحُٔٞكيٝ ٖ٣أٛلخد حٌُظخد ٝكوض ػِ ْٜ٤حُـِ٣ش ًٔخ ًًَ ك ٢حُوَإٓ أٓٞس رخُٜٞ٤ى ٝحُٜ٘خًٍٔ ٟخ كيع ك٢
ُٖٓ حُوِ٤لش حُؼزخٓ ٢حُٔؤٓ ُْٝ ، ٕٞطٌٖ ىٝح ٖ٣ٝحُوِلخء طوِ ٖٓ ٞػِٔخثٓٝ ْٜلٌَٝ ْٜ٣هخٛش أُٝجي حٌُ ٖ٣رَػٞح
ك ٢حَُ٣خ٤ٟخص ٝحُلِي ٝ ،رؼٗ ْٜ٠خٍ ٗ٤ٜذ ٗي ْ٣حُٜلزش ٌُزخٍ ػِٔخء ٗٝوزخء حُ٘٤ؼش ًٔخ ػ٘ي حَُ٘٣ق حَُ ٢ٟحٌُ١
ًخٕ أٝك ٠أٛيهخث٘ٓ ٚيحث٤خ ً ٜ٣ ٌٖ٣ ُْٝ ،خد ٔ٣ٝظؼخٍ ٖٓ  ٌٙٛحُِٔش  ٌٖٔ٣ٝ ،إٔ ٗظًٌَ حَُى حُلٌُِِ ْ٤ػ ْ٤حُ٢٘١ٞ
ػزي حٌَُ ْ٣هخْٓ ػ٘يٓخ حهظَف كٓ ٢ـِْ حٍُُٞحء طؼ ٖ٤٤حُيًظ ٍٞحُؼخُْ حُٔ٘يحث ٢ػزي حُـزخٍ ػزي هللا ٍثٔ٤خ ُـخٓؼش
أٗخ أػ: ٖ٤رـيحى  ،كٌخٕ حػظَحٍ ٝثٓ ْ٤ـِْ حُٔ٤خىس إٔ ٜ٣ ٫ق طؼ ٖ٤ؿٌُٜ ِْٔٓ َ٤ح حُٜٔ٘ذ  ،كَى حُِػْ٤
!ٍ...ثٔ٤خ ُـخٓؼش ػِٔ٤ش  ْ٤ُٝأٓخّ ؿخٓغ
قد ٌإخذ من خبلل الحكاٌة التارٌخٌة والتوراتٌة بعض التصورات للوجود المندائً فً حران حٌث تنسب أول
الموجودات األزلٌة لهذه الدٌانة  ،وهذه التصورات قائمة على مسٌرة النبً إبراهٌم ع الذي تذكره أنه ولد أو بعث
من أور الكلدان العاصمة المقدسة لسبلالت أور الثبلثة والتً عاشت عصرها اإلمبراطوري فً زمن سبللة أور
 ،وفً المعتقد أن النبً عاش فً زمن الدولة األكدٌة حٌث ظلت أور تمثل واحدة )م .ق 2006ـــ ( 2113الثالثة
من المدن الدٌنٌة والروحٌة حتى بعد انتهاء الدولة السومرٌة حٌث عمرت ورممت معابدها حتى فً زمن الدول
وٌبدو أن من المندائٌن األوائل هم بعض .البابلٌة فً زمن حمورابً ونبوخذنصر وغٌره من ملوك الدولة الكلدانٌة
من مضى مع إبراهٌم ع فً رحلته وربما كانوا هم من بعض مإمنٌه  ،وبما أن بابل وحران وغٌرها من المدن
هً من أقام فٌها النبً ردحا ً من الزمن ثم اكمل مسٌرته الى مصر وفلسطٌن والجزٌرة العربٌة  ،وٌبدو أن أولئك
المندائٌن األوائل فضلوا البقاء واالستقرار فً حران  ،وربما كان النبً ٌترك بعض مرٌدٌه واتباعه فً المدن التً
وهكذا ٌكون الصابئة المندائٌون األوائل من بعض الذٌن تركهم ٌ.مر فٌها ألتمام التبشٌر بالرسالة التً بلغ فٌها
إبراهٌم ع فً مدٌنة حران أو تخلفوا عنه نتٌجة لظروف وصعوبات الطرٌق التً واجهت النبً كما فً رواٌات
التوراة  ،وربما استحسن المندائٌون المكان كونه ٌقع قرب مجرى الفرات وأقاموا هناك معابدهم وشكلوا وجودا
سكانٌا ً مع باقً سكان المدٌنة وكان اغلبهم من عبدة اآللهة الحجر وبعضهم من عبدة األفبلك والنجوم فكان هذا
الخلط الحٌاتً واالجتماعً هو من نقل َ تلك الصورة المشوشة والمإسطرة عن صابئة حران  ،وربما القسر الدٌنً
والسٌاسً قد فرض على أولئك المندائٌٌن نمطا من عبادة معٌنة لتلك الممالك والسبلالت التً كانت تسٌطر على
.المنطقة
ػخٕ حُٜخرجش حُٔ٘يحث ٌ٘ٓ ٕٞ٤أهيّ حُ٘ٓ٧ش  ْٛٝ ،كٔذ حُظي ٖ٣ٝحُٔويّ كً ٢ظز ٖٓ ْٜأهيّ حُٔؼظويحص حُظ ٢طيحهَ
ٗ٘ٞإٛخ حُظخٍ٣و ٢ك ٢ػيس أٌٓ٘ش ٌُٜ٘ٝخ ٓلٍٜٞس ر ٖ٤حُؼَحم ٝر٬ى حُ٘خّ ٝر٬ى كخٍّ كَٜحُٝ ،يٓ ْٜ٣خ ٣يػٚٗٞ
كٓ ٢ل٘٤ش حُ٘ـخس ٓٝ ،ـَٔ ٓخ ) َٜ٣ع (٣ٝؼزض حٗ ْٜػخَٝٛح ارَح ْ٤ٛك ٢أًٝ ، ٍٝخٕ ٓ٘ٛ ٖٓ ْٜؼي ٓغ ٗٞف
حُزخكغ ٝحُوخٍة ٖٓ حُٔظٝ َٔ٤حُٔٔٔٞف ك ٢حُظَحع حُي ٌُٜٙ ٢٘٣حُطخثلش هي ٣ؼط ٢طٍٜٞح ٝحٗطزخػخ ٝحٟلخ إٔ ٌٛح
حُٔؼظوي رٌِ٘ٝ ٚػوخكظَٓٝ ٚؿؼ٤ظٝ ٚكـظ ٚحُز٬ؿ٤ش هي ٔ٣ؼَ ٍٞٛس  ٍُ٧طٞك٤ي ١هيٍٝ ، ْ٣رٔخ حػظٌخف آ٣ش هللا
حُوخٓ٘ج ٢ػِ ٠حَٜٗ٫حف ُيٍحٓش ٌٛح حُٔؼظوي رٌَ٘ ػٔ٤ن ٝػِٔٝ ٢كوٜ٘ٓٝ ٢ٜق أ ِٚٛٝحُ ٠كو٤وش إٔ حُٔ٘يحثٖ٤٤
ِٛش ٍٝك٤ش ٝى٤٘٣ش ٝطزَ٘٣ش ٝىٍ) ّٝع (ًٝخٕ ٓ ُْٜٝغ حُ٘ز ٢حُ٘٤ٜي ٣ل. ٠٤ه ّٞأٛلخد ٍٓخُش ٞٓٝكيٕٝ
ك٤خط٤ش ٝحُظٔ٣ ٢ظ٘زطٜ٘ٓ ٕٞخ طٞكي ًحط ْٜكً ٢ظِظ ْٜح٧ري٣ش حُظ ٢كخكظٞح ػِ ٠طٔخٌٜٓخ ٌٓ٘ أهيّ حُ٘ٓ٧ش ٣ٝيًٍٕٞ
ٓغ طؼخًُُ ٚٔ٤ي ح٧كن حُٞحٓغ حٌُ ١كِٔظ ٚطِي حُظؼخُ ٢ٛٝ ْ٤طيػ ٞحُ ٠حُٞكيحٗ٤ش ٝحُٜلخء  ،كخُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣حٌُ١
ٔ٣ظٌِ ٕٞحُظٖ رؤًٗ ٚخٕ ٖٓ حُؼيٍ ٝحُط٤زش )ع (٣ظلخهَ ٓ٘يحث ٞ٤حُ ّٞ٤رخٗ٫ظٔخد اُ ٚ٤رؼي ٗٔز٥ ْٜىّ ٝارَحْ٤ٛ
ٝحكظَحّ حَُإ٣ش ح٧هَ ٟحٗ ٚك ٖ٤ػٔي حُٔ٤ي حُٔٔ٤ق ك٣ ُْ ٜٞؼٔيٝ ٙكن طؼخُ ٚٔ٤حُٔ٘يحث٤ش ح ٠ُٝ٧رخَُؿْ ٖٓ إٔ
ٖٓ ١وْ ٓؼٔيحٗ ٢طؼٞى حُ ٠ى٣خٗظًٔ ٚخ ًًَ) ٙع (حُِٔ١ ّ٬ذ ٓ٘ٛ ٚزخؿظٝ ٚكن ٓخ ٣ئٖٓ ك٣ ٚ٤ل) ٠٤ع (حُٔٔ٤ق
):ع (حُ٘ ٚك ٢حٛ٩لخف حُٔخرغ ه ٍٞحُٔ٤ي حُٔٔ٤ق
ػـِـٓٝ ، ٢ؤًًَ ٤٘ٛؼي ٌٛح كٝ ٢ػ٤وش (
أُؾ ِ ٝ..إ ُْ أطظٌِٔ ٣,خ ٣ل ٠٤حٛزـ٘ ٢رٜزخؿـظي ٝحٗطن ح ْٓ٫حٌُ ١طًٌَٙ
ّ
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(..حٓٔٓ ٖٓ ٢ـِي
ٝحُلي٣غ ر ٖ٤حُ٘ز ٖ٤٤هزَ حُظؼٔ٤ي ٣و٠غ حٍُ ٠إ ٟطظوخُق ٘ٓٝطن هي ٜ٣ؼذ كٓ ْٜـِح ٙرخَُؿْ ٖٓ إٔ حُٔ٤ي حُٔٔ٤ق
ٍَٝ٠ُ ٌُٖ،حص هي كَ) ٝع (ً ،خٕ ٝحٟلخ ك٤ٗ ٢ظ ٖٓ ٚحؿَ ٍٓخُظ ٚحٌُٜٞ٘ط٤ش حُٔ ٠ٛٞكٜ٤خ ًٌٝ،ح ٣ل) ٠٤ع (
 ،هزِٝ ٚهخٛش حُل٤طش ٝحُلٌٍ ٖٓ حُظؼخَٓ كٌٌٛ ٢ح أٓ ٍٞهطَ٤س ك ٢حُٔـظٔغ حُؼزَ) ، ١ع (ٓؼِٜخ ػِ٠ٓٞٓ ٠
ٝك ٢حُٜ٘خ٣ش ًخٕ ٍى حُٔ٤ي حُٔٔ٤ق ٝحٟلخ كًُ ٢ي ًٝ.خٕ حُلٞحٍ  َ٤٘٣حُٟ ٠زخر٤ش حُ ٍٞٛٞحُ٘ٓ ٠ظَى ٝحٟق
).أٗض ٓٔئ ٍٝػٖ هطخ٣خى ٝأٗخ ٓٔئ ٍٝػٖ هطخ٣خ( ١حُـيٍ هُٚٞ
ًظخد طؼخُ٤ٜ٣ (ْ٤خ) ًٔخ ٘٣طن ك ٢حُٔ٘يحث٤ش ٝحُؼزَ٣ش ٍٞٛ ٞٛس ٖٓ ٘ٛ ٍٞٛخػش كٌٔش حَُٝف ٝط٣ٌٜزٜخ ًٝ ،خٕ
حٌُٜ٘ش حُٔ٘يحث ٕٞ٤حٌُزخٍ ُِٞ٣ ُْٝح  َٕٝ٣كَٓ ٚ٤ؿؼخ ً ٜٓٔخ ً رؼي ًظخد حٌُِ٘ح ٍرخ  ٕ٧ ،حُٔ٘يحث٤ش ًـَٛ٤خ ٖٓ حُي٣خٗخص
ٌُٖ ك ٢حُٜ٘خ٣ش ؿخء .حَُ٘ه٤ش طَ ٟك ٢حَُٓ ٌُٜٙ ٍٞحُي٣خٗش حُٔزَ٘ ٝحَُٔؿغ ٝحٌُِٔش حُٞحِٛش ر ٖ٤حُؼزي ٝهخُوٚ
:ح َٓ٧ح ٢ُٜ٩رظؼٔ٤ي حُٔؼِْ ُظًِٔٔ ٌٙ٤خ ٍٝى كً ٢ظخد طؼخُٞٓٝ ْ٤حػع ٣ل٤خ
٣خ ٣ل ٠٤أٛزؾ حُٔٔ٤ق  ،أٛزـ ٚكَ٣ ٢ىٗخ ٝأٛؼي ٟلش حُ٘ َٜك٤غ ٍٝف حُويّ طٔؼِض ك ٢كٔخٓش ٍٓٔض ٤ِٛزخً ((
))..
إً ٓخىحّ حُٔ٘يحث َٕٝ٣ ٕٞ٤ك ٢حُويٝ ْ٣حُ٘ز٣ ٢ل٤خ ٓؼٔيحٗخ ُٞ ٫ٍٞٓٝؿٞى ْٛكؤً ٖ٣خٗٞح هزَ ٣ل٤خ ًٌَٕٝ٣ ْٛٝ ،
 ٖٓٝؿخء )ع (ٝأٗ ْٜػخَٝٛح ٗٞف ٝارَح) ْ٤ٛع (ىٓٝخ ك ٢حُٔلخؿخص حُظخٍ٣و٤ش ُٞؿٞى ْٛأٗ َٔٗ ٖٓ ْٜآىّ
رؼي ْٛ؟
)ع (ٌٛح ٣ؼ٘ ٢إٔ حُٔ٘يحثٝ ٖ٤٤٤هؼٞح طلض حُظؤػ َ٤حُيٝ ٢٘٣حُل٠خٍٓٝ ١ظـَ٤حطٜٔخ ػزَ ػٓ ٍٜٞزوض ٓ٬٤ى حُٔٔ٤ق
ٌٛٝح ٓخ ػزض ك ٢هَحءحص طخٍ٣و٤ش ُظِي حُؼٝ ٍٜٞحُظؤػ َ٤حٌُُ ١لن ك ٢حُٔ٘يحث٤ش هَٔح أٞ١ ٝػخ ٝ ،أٜٔٛخ طِي حُظ٢
٘ٔ٤ٛض ػِ ٠حُل٤خس حُي٤٘٣ش ٝحُيٗ٣ٞ٤ش ُِٔ٘خ١ن حُظ ٢طٞحؿي كٜ٤خ حُٔ٘يحث ٕٞ٤حٝ٧حثَ ك ٢ر٬ى كخٍّ ٝر٬ى حَُحكيٖ٣
 ٌٙٛٝحُظؤػَ٤حص ط٘ل َٜك ٢حُٔؼظوي حٍُِحىٗظ ٢حُلخٍٓٝ ٢ى٣خٗخص ٝحى ١حَُحكي ٖ٣حُوخثٔش ػِ ٠طؼيى حُٜ٥ش ًٔخ ك٢
آُٜش ٓٝ َٓٞأًي ٝرخرَ ٝأٍٗٝ ، ٍٞرٔخ حُوَحءس حٓ٧ط٣ٍٞش ُظَحع ٝحى ١حَُحكيٝ ٖ٣هَحءس حٍ٩ع حُٔ٘يحث ٢حُويْ٣
٣وَر٘خ ًؼَ٤ح ٖٓ ٟٞٝف ٍإ٣ش ٌٛح حُظؤػ َ٤ك ٢حٌُؼ١ ٖٓ َ٤وٝ ٚٓٞهخٛش طِي حُظ ٢طَ ٟك ٢حُٔخء ٛخؿٔخ ُِطٜخٍس
حَُٝف ٝحُـٔي ٓٝ ،خ ٣ظؼِن رخُٔٔخء ٝأرَحؿٜخ ٝحٌُٗٞ٘٤ش حُظ ٢ط ٖٔ٤ٜػِٜ٤خ ٝ ،رخَُؿْ ٖٓ إٔ أهٞحّ ر٬ى حَُحكيٖ٣
حٓظطخػض إٔ طوظَد ٖٓ حُٔل ّٜٞحُٔٔخٝ ١ٝحُٞكيحٗ ٖٓ ٢ه ٍ٬ؿؼَ حٗ ٞحُ ٚحُٔٔخء ًز َ٤حُٜ٥ش  ٌُٖ ،حٍُِحىٗظ٤ش
حُلخٍٓ٤ش حػظٔيص ػِ ٠حُ٘خٍ ًٔئػَ ٓطِن ٍٝٝكخُِٗ ٢زَ٘٣ٝ ،زي ٝإٔ حُٔ٘يحث ٖ٤٤رؼي ِٗٝك ٖٓ ْٜأٍح ٠ٟكخٍّ
ٞٛد حُزطخثق حُٔ٣َٓٞش ٛخٍ حُظوزَ حُٔٔخُِ ١ٝي٣خٗخص حَُحكي٤٘٣ش ٓٝخ حًظٔز ٖٓ ٙٞىػٞحص حٗ٧ز٤خء ٝحُويٖ٤ٔ٣
حهَد حُٝ ٠ؿيحٗٝ ْٜػو٤يطٓ ْٜغ حٗ ْٜحًٔزٛٞخ كخُش ٓظلَىس  ٢ٛحُلخُش حُـ٘٤ٛٞش حُظ ٢طوظَد ٖٓ حُِٔٞى حُٜٞك٢
اُ٣ ٠ؼظوي إٔ ِٓٞى حُٔظٔخٓ ٢ك ٢حُو٤خٍ ٘ٔ٣ق حُ٘لْ طو٤ش حُٞهٞع ك ٢ح٩ؿَحء حُٔخىٝ ١آػخٓٝ ، ٚرٌُي ِٛ٣ ٞٛي ػٖ
ٓ.خى٣خص حُٔل٣ٝ ٢٤ـ ٢كٓ ٢زخص كخُِ٣ ٫ٝ ، ٚظلض حُٓ ٠خ ٣ؼظوئً ٙخُ٤خص حُِ٘٣ش ٝحُٜ٘يحّ
ٝك ٢طٓ ٍٜٞظو َ٤حػظٔخىحً ػِٓ ٠خ طؼٌٔ ٚحَُٝح٣ش حُظخٍ٣و٤ش ُل٤خطٓٝ ْٜخ ٣ظ٘خهِ ٚٗٞك ٢حٍػ ْٜحُٔيٝ ٕٝحُ٘ل٢ٜ
١ٝز٤ؼش ك٤خس حُٔـظٔؼخص حُظٌ٘ٓ ٢ض ؿ٘ٞد حُؼَحم ٝحٜٔٛخ ٗؼٞد ٓٝ َٓٞحًي ً ،خٕ حُٔ٘يحث٣ ٕٞ٤ؼ ٕٞ٘٤ك٢
طـٔؼخص ٌٓخٗ٤ش هِِ٤ش ٝرؼ٣ ْٜ٠لخ ٍٝؿٜي حٌٓ٩خٕ ؿؼَ ٌٓ٘ٓ ٚوخٍرخ حُ ٠حُٔـظٔؼخص حٌُٔخٗ٤ش ح٧هَ ٟؿ َ٤حْٜٗ
ًخٗٞح ًؼ ١َ٤حُظـٞحٍ ر ٌٙٛ ٖ٤حُٔـظٔؼخص رٔخ ٘٣ز ٚحُيػخس حُٜخٓظٝ ٖ٤حٌُٔ٣ ٖ٣خٍٓ ٕٞحُٔ ٖٜحُطو٤ٓٞش حُظ ٢طوظَد
ٖٓ حُلؼَ حٌُٜٞ٘طٓ ٢ؼَ هَحءس حُطخُغ ٝطي ٖ٣ٝحُطٝ ْٓ٬حُطذ حَُٝكخٗٝ ٢حُـٔيٝ ، ١رؼ ْٜ٠هخىط ٚكط٘ظ ٚحَُٝك٤ش
حُ ٠حٓظٜخٕ ٓٛ ٖٜؼزش هٌٛ ٍ٬ح حُظـٞحٍ ٓؼَ ٜٓ٘ش ٘ٛخػش حُٔٞ٤ف ٝحُ٤ٜخؿش ٝأىٝحص حٍُِحػش ٔ٣ ُْٝ ،خٍٓٞح ك٢
ك٤خط ْٜأٜ٘ٓ ١ش كَس ك٘خىٍح ٓخ  ٌٕٞ٣ر٤ٛ ْٜ٘٤خى أٓ ٝلخٍد أ ٝك٬ف أُٝ ٝحٕ أ ٝكخثي ،اٜٗخ ؿِء ٖٓ ه٤ٜٛٞش
حٗ٫ظٔخء ُِل٤خس ٝحُؼزخص ػِٓ ٠خ ؿزَ ػِ ٚ٤حُٔ٘يحثٓ ٌٕٞ٤ُ ٢غ ه٤ٜٛٞظٝ ٚحُظ ٢رخَُؿْ ٖٓ طؼٌَُِ ٟٚؼٖٓ َ٤
ٓٔخٍٓخص حٟ٫طٜخى ٝح٩رخىس ٓٝلخُٝش حٍ٩ؿخّ ػِ ٠طـِٓ َ٤٤ظ ٚا ٫حٗ ٚك ٢حُٜ٘خ٣ش ٗخٍ حػظَحف حُٔـظٔؼخص ػٌِٙٛ ٠
حُو٤ٜٛٞش ٝحًظٔزٞح ح٫كظَحّ كظٓ ٠غ حٓ٩زَح٣ٍٞ١خص حُوخٓ٤ش ٝحُٔظِٓظش ًٔخ كيع ك ٢حَُٝح٣ش حُظخُ٤ش ٝحُٔؤهًٞس
ٓ ٖٓ1999:وخُش ُِزخكغ حُٔ٘يحث ٢ؿ٠زخٕ ٍَٛ٘ٗٝ ٢ٓٝخ كٓ ٢ـِش آكخم ٓ٘يحث٤ش
َٓص ػيس ٓلٖ طلَٔ رؼ ٞحُؼٞحثَ حُٔ٘يحث٤ش ٖٓ آٍ َٓحٕ ٝحُٔ٘ي٣ٝش رخُوَد ٖٓ حُـ ٖ٤حُظًَ ٢حُ ُٔؼٌَٔ ك(( ٢
ٛيٍ حُلي ٝ ،ك ٢حُٔٔخء ٍٓض حُٔلٖ ٍ ٍِٗٝحًزٛٞخ ػِٗ ٠خ١ت ىؿِش ُِؼ٘خء ٝ ،ػ٘يٓخ ٓٔغ حُوخثي حُظًَُ ٢حٍْٛ
ٓٝؤُ ْٜػٖ أ ِْٜٛكؤؿخر ٙٞرؤٗٛ ْٜخرجش ٓ٘يحثَ٣ ٕٞ٤ؿز ٕٞحٌُٖٔ ٓغ ػَ٘٤س ر٘ ْٜٗ٧ ّ٫ ٢أٗخّ ٤١زٝ ٕٞأه٤خٍ ،
ٝأٟٝلٞح ُ ٚرؤٗٛ ْٜخؿش َٜٓس ٝ ،رؼي إٔ هٝ ٠٠هظخ ٓؼٝ ْٜػَف ١ز٤ؼش هِوٝ ْٜىحٍص هٜٞط ْٜػِ ٠حُلخٖ٣َٟ
ٝرؼي أهٌ ٍٝى ٝحكوٞح )١خرِ١( ٞذ ٓ٘ ْٜإٔ ٌٞ٘ٔ٣ح ٘ٛخ ٣ٝؼطٞٗ ًَ ْٜ٤ح١ت ىؿِش ك ٢حُٔ٘طوش ٣ٝؼط ْٜ٤رٌُي
َٗٝػٞح رز٘خء رٞ٤ط ٖٓ ْٜحُوٜذ ٝحُزَى ١ػْ ؿَٛٝ٤خ حُٞٗ ٠ح١ت حٌُل٬ء رز٘خء رٞ٤ص ٖٓ حُط٘ٛ ٖ٤خى ٌُُٝ ،ي
حُوئ٣ش ٝأ٤ٓ ٢ٓ) ٖٓ ٍٝخٗش (ٗٔظط٤غ حٓ٫ظ٘ظخؽ ٝحُو ٍٞإٔ حُٔ٘يحث ْٛ ٖ٤٤حُز٘خس حٝ٧حثَ ٝحٌُٔ٘ش حٝ٧حثَ ُٔي٘٣ش
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))  ،.ك٤غ حٓظٛٞ٘١ٞخ ٓغ حُوخثي حُظًَ ٢حٌُ ١ر٘ ٠حُوِؼشٓ ٌٖٓ1865ي٘٣ش حُؼٔخٍس حُلخُ٤ش ًٌُٝي هِؼش ٛخُق ػخّ
ن ٖٓ حٌُٔخٕ ٓ ٟٞأ٤١خف ٖٓ ػخٗٞح
ًٛزض كَحٕ ٝأِٜٛخ حُ ٠أ ٍ٬١حُظخٍ٣ن ٝأُٞحك ٚحُط٤٘٤ش ٝحُ َُهْ حُٔيكٗٞش ٣ ُْٝز َ
كٝ ٚ٤طًَٞح ُ٘خ أٍع حُٔيٗٝخص ٝأكلخى ُكلٞح رَٔحًذ حُٔؼ٘٤ش ٝحُطو ّٞحُ ٠حُـ٘ٞد ك٤غ ٌِٗٞح كٝ ٚ٤كيس ى٤٘٣ش
ٝك٠خٍ٣ش كخكظض ربَٛحٍ ػـ٤ذ ػِٝ ٠ؿٞىٛخ  ُْٝط٘وَ ٝأ ٝط٘لَٔ ٓغ طؼخهذ حُل٠خٍحص ٓٝظـَ٤حطٜخ  ،كوي
ػخَٝٛح أًٛٝ َٓٞٓ َٛزض ٓٝ ، َٓٞروٞح ًٌٝ ، ْٛح ٓغ أ َٛأًي ٝرخرَ ٝؿ ٖٓ َْٛ٤حٌُ ٖ٣أٓٔٞح ُ ْٜك ٢حُؼَحم
ىٔٓٝ ً٫ٝخُ َي ٝآزَح٣ٍٞ١خص ٝكظٓ ٠ـ٢ء حُيُٝش ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُظٗ ٢ظَص اُ ْٜ٤ى ٕٝأ٣ش كٞحٍم ٝهَٔ ٝؿؼِظًٔ ْٜخ
.أَٓ حُوَإٓ ٝأ ٠ٛٝإٔ ٌٞٗٞ٣ح ٖٓ أٛلخد حُـِ٣ش
ٝك ٢حُـ٘ٞد ك٤غ حُٔخء حُٞك َ٤ػخٕ حُٔ٘يحثٓ ٕٞ٤غ أ َٛحُزطخثق ى ٕٝأٗ ١ؼ ٖٓ ٍٞحُطَك ٖ٤رخُظ٘خكَ  ،رَ إٔ
حُظؼخً ٖ٣خٕ هخثٔخ ػِٓ ٠ي ٟحُ٘ٓ٧ش ًٝخٗض حُوزخثَ حُؼَر٤ش ك ٢حُـ٘ٞد حُؼَحه ٢طٔظوزَ حُٞحكي حُٔ٘يحث ٢حٌُ٣ ١لَٔ
ر٠خػظٍٝ ٚإحٝ ٙهَحءحص حُطخُغ ك ٌٖٓ ٢هخ٘٣ٝ ٙخٍ ٗ٤جخ ًزَ٤ح ٖٓ ح٫كظَحّ ٖٓ هزَ ٗ٤ن حُوزِ٤ش ٌ٣ٝ ،ل٢
ُِٔ٘يحث ٖ٤٤أٗ ْٜػخٗٞح رٌٓ ٖ٤خٕ حٞٛ٧حٍ ٓٝيٗ ٌ٘ٓ ْٜطؤٜٓٔ٤خ ًٝخٕ ُ ْٜحُي ٍٝحٌُز َ٤ك ٢طؤٓ ْ٤حُٔ٘خٗ٢
ٝأٛزق ًُي حُظؼخٔ٣ ٖ٣ؼَ ٍٞٛس .حُل٠خٍ٣ش ح ٠ُٝ٧ك ٢طِي حُٔ٘خ١ن ٝهخٛش حُٔئٓٔخص حُظَر٣ٞش ٝح٩ىحٍ٣ش
ُٗ٬يٓخؽ ح٫ؿظٔخػٓ ٢غ حٓظ٬ى  ٌٙٛحٌُٔٗٞخص ه٤ٜٛٞخطٜخ حُؼوخك٤ش ٝحَُٝك٤ش ٌ٣ ُْٝظذ ٓٞ٣خ إٔ أ َٛحٞٛ٧حٍ ٓ٘ؼٞح
ٓ٘يحث٤خ ٖٓ اهخٓش ١و ٚٓٞرخَُؿْ ٖٓ كَ ٙحُٜخرجش ػِ ٠اهخٓش ١و ْٜٓٞرؼ٤يح ػٖ حُٔ٘خٛيس حُؼخٓش ٌُٔخٕ طِي
حُٔ٘خ١ن ٍٝرٔخ ًخٕ ًٜ٘ظ ْٜحَُٝك٣ ٕٞ٤يػ ٖٓ ٕٞأَٗحف حُو ٖٓ ّٞحُِٔٔٔٝ ٖ٤أٛيهخث ْٜحُٔٞػوُ٘ٔ ٖ٤خٛيس ٝطؤَٓ
 ٌٙٛح٫كظلخ٫ص ك٤غ أٍط٘خ حُٞػخثن ٝحُ ٍٜٞحُظًٌخٍ٣ش ُِٔـخُْ حُٔلِ٤ش ٝحُزِي٣ش ُٔيٕ ٝأُ٣ٞش ٝهٜزخص حُـ٘ٞد
حُؼَحه ٢ك ٢ريح٣ش حُلٌْ حُ ٢٘١ٞك ٢حُؼَحم ٝؿٞى ٗو٤ٜش ٓ٘يحث٤ش ٓؼَٝكش ٓٝئػَس  ٖٟٔأ ١طٌِ٘٤ش ٖٓ ٌٙٛ
.حُظٌ٘٬٤ص
 ٌٖٔ٣ٝإٔ ٗوَد حٍُٜٞس رٌِٜ٘خ حَُٝكٝ ٢حُظًٌخٍٓ ١غ ُلظش ػ٘ظٜخ كٗ ٢خك٤ش حٌُل٬ء ػ٘يٓخ ً٘ض ؿ٘ي٣خً ٗ٧خٛي
َٓس أهَٓ ٟظؼش ٌٛح حُطوْ كٝ ٢حكي ٖٓ أػ٤خى ْٛػ٘يٓخ ٛخٍ حُٔخء ٓـظُٔ ٬طٜخٍس حَُٝف ٝحُزيٕ  ،ك٤غ ٍِٗ
ٍؿخٍ حُي ٖ٣رٔ٬رٔ ْٜحُز ٞ٤حُ٘خٛؼش حُٓ ٠خء حُ٘ ٢ٓٝ َٜطـٔ َٜأر٘خء حُطخثلش ك٤غ َٓحُٓٝ ْ٤حؽ رٗ ٖ٤خرٖ٤
ٓ٘يحثٛ ٖ٤٤زـض كَٔس حُزَحءس ٝحُوـَ هي حُؼَ ٍٟ٧ ّٝكَٓ ٢آس حٗؼٌخّ أُٓ٘ش رؼ٤يس ًخٕ كٜ٤خ ٖٓ كَٓ ١لزش
ٓ).ؼيحٕ حُٜخرجش (حُظؼخ ٖ٣ر ٖ٤حُٔ٘يحثٌٓٝ ٖ٤٤خٕ حٞٛ٧حٍ إٔ ٣وُٞٞح ٗلٖ ٖٓ
ًخٕ حُٔخء ٣ـَٔ ًحًَس ًَ ٗ٢ء ٣ٝي َٛٝ ْ٣حُل٤خس ٖٓ ه٘ٛ ٍ٬خػش حُٔظـُ٘ٓ٧ َ٤ش ٝؿٞى أٛ ١خؿْ ك٤خط، ٢
ًٝخٗض حُل٠خٍحص ٝكظ ٠حُ ّٞ٤طو٘ ٠كٞٓ ٢طٜخ ٗ٤ج٫ ٖ٤ؿ، َ٤ؿ٘ ٕٞأرخَ١طٜخ ٗٝق حُٔخء  ،كـ٘ ٕٞح٧رخَ١س ٣ل٢٠
.حُ ٠حُلَد حُٔيَٓس ٗٝ ،ق حُٔخء طل ٢٠حُ ٠حُؼطٖ ٝرخُظخُٞٓ ٢ص ح٧هٝ َ٠حُ٤خرْ  ًَٝك٢
ٌُٜح ٗظَ حُٔ٘يحث ٕٞ٤حُ ٠حُٔخء رٞػٝ ٢هيٓ٤ش ٝه٘ٞع ٍٝ،رٔخ  ْٛطٞحِٞٛح ٓغ حُطوْ حَُٝك ٢ح ٍٝ٧حٌُ ١حٛزؾ
٘ٓٝ ،ل ٚرًَش حَُإ٣خ ٝحُ٘زٞءس ٝحُز٘خٍس  ،كٌخٕ ٔ٣ؼَ ك ٢أىر٤خط ْٜحُي٤٘٣ش )ع (ك٣ ٚ٤ل ٠٤حُٔؼٔيحٕ ؿٔي ٞٔ٣ع
ٝحٓ٧ط٣ٍٞش ٝحُظَحػ٤ش ٗ٤جخ ًًَط ٚحٌُظذ ٞ٘ٓٝح ػِ ٠حًٌَُ ٣ ُْٝل٤يٝح ػ٘ ٚه٤ي أِٗٔش كظ ٠هخٍ أكي ًٜ٘ظ ٢ُ ْٜك٢
ٗ ٚ٘ٓ.ؤهٌ حُل٤خس ٝ ،حُل٤خس طؤهٌ ٝؿٞىٛخ ٖٓ حَُد حًًُُِٔ: ٢ي حٌُٔخٕ ػِٓ ٠خه٤ش ٓخء رخٍىس ك ٍٞٛ ٢حٌُل٬ء
٣ ْٛـي ٕٝك ٢حُٔخء ٓـظٔ ٌَُ ً٬هط٤جش ٛٝخٗؼخ ً ُِ٘٢ء حٌُ ٌَٕٞ٣ ١ك ْٜ٤حُ٘ؼٝ ٍٞحُظٔخٓٝ ٢حُوخٗؼش رٔخ ، ٌِٕٞٔ٣
ٌُٜح ك ْٜرظٌ ْٜ٘٣ٞحُطزو٣ ٢وظَر ٖٓ ٕٞحٗ٫ظَحً٤ش رٔلٜٜٓٞخ حُؼِٔٝ ٢هِٔخ طـي ر ْٜ٘٤حُلٞحٍم حُٔخى٣ش ٝهخٛش ك٢
حُ٘ٓ٧ش حُوئ٣ش ١ٝ ،خُٔخ  ٌٕٞ٣حُٔخء طـي٣ ْٛـخ ٍٚٗٝك ٢أُلش حُؼٝ ٖ٤حُٔلزش رَؿْ حٗٔ٣ ٫ ْٜظَُهٌُْٜ٘ٝ ٚ٘ٓ ٕٞ
٣ؼخ ٚ ٗٞ٘٣كُ ٢لظش حُظٌَٝ ْ٣حُظؼٔ٤ي ٝحهخٓش حٌُ٘ٝ ٍٝح٧ػ٤خى ٓ ًَٝخ ٣لظخؿ ٚحُٔ٘يحث ٌٕٞ٤ُ ٢هَ٣زخ ٖٓ هخُؤً ٚخ
 ٞٛحُطوْ حُٗ٩ ١ٍَٝ٠وخً حٗ٧لْ ٖٓ )حُٜٔزظخ(إ حُٔخء ٣َ١ ٞٛن ُٔ٣٨خٕ رخٕ حُظؼٔ٤ي (( ٣:ؼظوي ًٜ٘ظ ْٜرخُوٍٞ
)).رَحػٖ حَٓ٧حٍ حُٔخى٣ش ٝطو٣ٞش حُ٘لْ حُزَ٘٣ش ربٗؼخٜٗخ ر٘ ٍٞحُل٤خس حُٔظـٔي رخُٔ٤خ ٙحُل٤ش حُـخٍ٣ش
كٌَ ٓخء ؿخ ٍٍ  ٞٛحُل٤خس ك ٢طل٫ٞطٜخ حُظ ٫ ٢طظٞهق ٌٌٛ ،ح ٣ؼ ٖ٤ك ْٜ٤حُٔؼظوي ٛئ٫ء حٌُ ٌٕٞ٘ٔ٣ ٖ٣ك ٢كٖ٠
.حُطز٤ؼش ٝهَد َٓحػ ٢حُوٜذ ٓٝيٕ حُـخٓٝ ّٞحٓ٧خَ٤١
٣لظلٓ ٕٞغ ٓؼيحٕ حٌُٔخٕ رٌُي حُ٧ن حُل٤خط ٢حٌُ ١طٞحٍع ٖٓ طِي حُ٘ٓ٧ش حُظ ُْ ٢طٔو ٢ك ٢رجَ حٗ٫وَحٝ ٝحُ٘ٔ٤خٕ
رَ أروٛٞخ ك٤ش ٝكؼخُش ٓٝزظٜـش رٔخ طئىُ ٖٓ ٚ٣لظش ٓظٔخٓ٤ش ٓخر ٖ٤حُ٘ؼٝ ٍٞح٩كٔخّ اً ٣وظِ ٢حُٔخى ١ك ٢حُلٔ٢
ًِٔخ حٓزق ك ٢ه٤خُ٘ٔ٣ ٚل٘ ٢رٜخء: ٙكظُٞي ٗ٘ٞس حُ٢ٗ ٢ٛٝ ٍٞٛٞء ٖٓ حُـً٘ٔ ٙٞخ ػ٘ي حُٔظٜٞكش ك ٢هُْٜٞ
ًٌٝح حُٔ٘يحث٣ ٕٞ٤لؼًِ ٕٞحص حُ٘٢ء ُلظش حًظٔخد ٜ١خٍس حُٔخء  َٙ٤ٓٝاُ٘ٓ ٬ظ ٍ ، ٚكٍٜٞط ْٜػِٝ. ٠ىٛخءٝ ٙكط٘ظٚ
ٟلخف ىؿِش حٌُل٬ء ٔ٣ ْٛٝخٍٓ١ ٕٞو٣ ْٜٓٞؼٌُِٔ٘ ٕٞخظَ حٍُٜٞس حُ٘ـخػش ٝحُٔئٓ٘ش رٔخ ٍُع ك ٢هِٞرٖٓ ْٜ
اَٛحٍ ٝاىٍحى ٌٌٛٝ ،ح أكٔٔض ٘ٛخى رؤٕ حُٔؼيحٕ ُٞٔ٤ح كوٛ ٢ئ٫ء حٌُ ٖ٣ىكؼظ١ ْٜز٤ؼش حُويٍ حُل٤خطٝ ٢ظَٝف
حٌُٔخٕ ٌُٞٗٞ٤ح ٌٌٛح كَحّ ح٧ري ُوطؼخٕ حُـٞحٓ ْ٤حُظً ٢خٗض كٓ ّٞ٣ ٢خ ٖٓ حُلٞ٤حٗخص حُٔويٓش ًٔخ ك ٢ؿخرَ
ك ٌٕٞ٤حٓ٫ظيحى حُز٤جٝ ٢حَُٝك ٢رٓ ٖ٤ؼيحٕ حٓٝ ّ٬ٓ٩ؼيحٕ .حُِٖٓ حُٔٝ ١َٓٞػ٘ي حُٜٞ٘ى ٝؿ ٖٓ َْٛ٤حُ٘ؼٞد
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.حُٜخرجش  ٞٛحٓظيحى ُل٤خس حٌُٔخٕ ٝأٛخُظٚ
ٝؿخٛ) ِْٛٞ٣خرجش حُزطخثق (رٛ ٖ٤خرجش كَحٕ ٛٝخرجش حُٔؼيحٕ ٝ ،أهٜي حُٜخرجش حٌُ ٖ٣ػخٗٞح هَد أ َٛحٞٛ٧حٍ
ػِٓ ٠لزش حُظؼخٝ ٖ٣حٗ٫يٓخؽ ى ٕٝإٔ ٣ويٕ أكي ٓ٘خػَ ح٥هَ  ،كو ٢ك َ٠حُٔ٘يحث ٕٞ٤أٗ ْٜحهظَرٞح ٖٓ ٗخ٤ٛش
حُؼِْ ٝحًظٔخد حُٔؼَكش أًؼَ ٖٓ أُٝجي حٌُ ٖ٣كِٞ٠ح حُطز٤ؼش حُزٌَ ٝحٍ٫طٔخء رؤك٠خٕ حُطز٤ؼش ٝحَُٟٞم ُويٍٛخ ك٢
ًَ ٓخ طٔ٘ل ، ٚر ْٜ٘٤كخِٛش ٖٓ حُِٓخٕ ُٔ٤ض رؼ٤يس  ،كلظ ٠أٝحهَ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ ٝأٝحثَ حُوَٕ حُؼَ٘ٓٝ ٖ٣خ
طً ٙ٬خٕ حَُكخُش ٝحٌُٔظ٘ل٘ٓٝ ٕٞوز ٞح٥ػخٍ ٣ظليػ ٕٞػٖ أٗخّ ٗخٍ ٖٓ ك٤خط ْٜحٌُؼ ٖٓ َ٤حُـٔٝ ٝٞحُـيٍ  ،كُْ ْٜ
٣وٜيٝح ػَد حٞٛ٧حٍ كو ، ٢ك٤غ طِٔ٤ص ك٤خط١ٝ ْٜز٤ؼش ػ ْٜ٘٤ػٖ رو٤ش أ٤١خف حُ٘ؼذ حُؼَحه ، ٢رَ ٖٓ
ؿخ١ ٖٓ ٍْٛٝٝخثلش ٣و ٍٞأر٘خإٛخ حٗٓ ْٜخ طزوٓ ٖٓ ٠ـي حُٔ٫٬ص حُـخرَس ٝإٔ ُيٓ ْٜ٣خ ٣ؼزض ًُي  ،ػ٘يٓخ ػَٝ
ٍؿخٍ حُيٝ ٖ٣حٌُٜ٘ش ٝحُ٘ٞ٤م ُٝ٧جي حَُكخُش ٝحُيحٍٓ ٖ٤ح٧ؿخٗذ ًظزٝ ْٜهَح ْٜٔ٤١حُظ ٢كلظض ٌٓ٘ حُويّ ػِ٠
أُٞحف حَُٛخ ، ٙكٌخٕ إٔ أٛخد حٌُ ٍٞٛحُزؼ َ٘ٗٝ ، ٞأرلخػخً ٝىٍحٓخص ػٖ حُٔ٘يحث ٖ٤٤حًٌُ ٖ٣خٕ ٣ؼَف ػ٘ ْٜك٢
أٍٝرخ ٖٓ ه ٍ٬حٍُِ٘ حُ َ٤ٔ٤حٌُ ًًَ ١ك ٢طٞحٍ٣ن حُي٣خٗخص حُوئ٣ش ًٌُٝي ٓخ ًخٕ ٓيٗٝخ ػ٘ ْٜك ٢حُظَحع حُؼَر ٢ــ
حٝ ، ٢ٓ٬ٓ٩اُحء ٌٛح حٌُ٘ق كخُٝض رؼ ٞحُـخٓؼخص حٍٝ٧ر٤ش كظق أهٔخّ هخٛش ُيٍحٓش ٌٛح حُٔؼظوي  ،كخُِ٤ي١
ىٍٝٝح حُزخكؼش حُزَ٣طخٗ٤ش حُظ ٢طؼزَ ٍحثيس حُظؼَ٣ق ٝحُظؼٔن ٝحُزلغ حُٔوخٍٕ ك ٢ػخُْ حُٔ٘يحث٤خص ً٘لض ٖٓ هٍ٬
ًظخرٜخ ػٖ حُٜخرجش حُٔ٘يحثٓٝ ٖ٤٤ؼظويحطٝ ْٜك ٢رؼٓ ٞلخَٟحطٜخ ك ٢حُـخٓؼخص حُزَ٣طخٗ٤ش ٝحُـٔؼ٤خص حُؼِٔ٤ش إٔ
حُـ٘ٞد حُؼَحه ٞٛ ٢كخٟ٘ش أُُ٤ش ُٝ٧جي حٌُ ٖ٣طظٖ حٗ٣ ْٜظزؼ ٕٞحهيّ حُي٣خٗخص حُل٤ش ٝحٗ ْٜػِ ٠حَُؿْ ٖٓ هِظْٜ
ٓٝلخُٝش حُللخظ ػِٝ ٠ؿٞىٝ ْٛطَحػ ْٜر٘٢ء ٖٓ حُؼُِش ٝحَُٜحٓش ٝحٌُظٔخٕ ا ٫حًٗ ْٜخٗٞح ٓ٘خًٍ ٖ٤كخػِ ٖ٤ك٢
ىٓٞٔ٣ش حُٔـظٔؼخص حُٔل٤طش رؼٝ ْٜ٠حُٔؼ ٢حُ ٠ىٓٞٔ٣ظٜخ ٝططٍٛٞخ ػ٘يٓخ طليػض ػٖ أٗخّ طٌٔٔ ْٜػٜخٓ٤ش
حُٔؼظوي ٝكذ حُل٤خس ٝاظٜخٍ حُطخػش َُِد حُٞحكي ٝؿؼَ حُٔخء حٌُٔخٕ حُٔويّ ٧هخٓش حُطوَٓٝ ّٞحٓ ْ٤حُظؼٔ٤ي ،
).حُٔ٘يًٝ( ٟخٕ ُئً ْٜ٣خ رو٤ش حُي٣خٗخص ٌٓخٕ ُِؼزخىس ٘٣ز ٚحُٔٔـي ٝحٌُ٘ٔ٤ش ٝحٌُ٘ٔ٤ض كٝ ٢ظ٤لظ٠ٔٔ٣ ٚ
طلظ ٢ر٘خ حُي٣خٗش حُٔ٘يحث٤ش حُ ٠ػٞحُْ حٌُحص حُٞحٓؼش حُظٜٞ٘ٓ ٢ٛ ٢ػش ٖٓ ٓ٘خػَ حُـ٘ ٙٞحٌُ٣ ١ؼظٔي ػِ ٠حُـٜي
حٌُ ٢٘ٛحٌُ٣ ٫ ١لظ ١ٞأ٣ش ٗخثزش ٓخى٣ش ٣ ٫ٝلظخؽ ٓ٘خ حُ ٠ؿٜي ػُِ ٢ِ٠ظًًَٔ ِ٤خ ك ٢حُٞ٤ؿخ حُٜ٘ي٣ش  ٕ٧ ،حُظٔخٓ٢
ك ٢ك٠خء حُؼوَ ٣وٞىٗخ حُٛ ٠لخء هخُٝ ٚحٌُ ١حػظٔي ٙأهٞحٕ حُٜلخ ك٘ٛ ٢خػش ٓٞىطٓ ْٜغ حُلٌَ ٝحُلِٔلش ٝأهخٓٞح
كٌخٕ ٘٣ظَ اُ ْٜ٤كَٓ ٢ؿؼ٤ظ ْٜإ ٓخ ؿخَٝٛح ك ٚ٤هلخء ؿِٔخط٘ٓٝ ْٜخظَحط. ْٜػِٜ٤خ كـؾ ٝحكظَحٟخص ٘ٓٝخٛؾ
ٓؤه ٖٓ ًٞحٍع ٛخرجش كَحٕ حًٌُ ٖ٣خٗٞح ك ٢ى٣خٗظ٠٣ ْٜؼ ٕٞؿ٘ ٙٞحَُٝف ٝكخُظٜخ حُٔظَحٓ٤ش حٌُٝ ٖٛحُظٔز٤ق
٣ٝلَٔ حُيًظ٣َ١. ٍٞوش ُ٬طٜخٍ رؼٞحُْ حُلٔ٤ش ٝحُزؼ٤يس ًٔخ ٓغ ٓٞؿٞىحص حُطز٤ؼش ٖٓ ًٞحًذ ٗٝـٝ ّٞأك٬ى
ٍٝ:ىُٝق كً ٢حص حُلٞحٍ كٛ ٢ل٤لش حُل٤خس حُـ٘ ٙٞػِ ٠أٗٚ
)).حُـ٘٤ٛٞش ُٜخ ػ٬هش رخُٔؼَكش حُوخٛش رؤ َٛحُ٘لْ حُزَ٘٣ش ٝرٌ٤ل٤ش ػٞىس حُ٘لْ حُ ٠ػخُْ حُ٘((ٍٞ
ٍٝرٔخ أٌ٣ ٝخى  ٖٓ ٌٕٞ٣حُـِّ إٔ كَٔ ٛخرجش كَحٕ ٌٛح حُؼخُْ حٍُ٘ٞحٗ ٢رؼي إٔ ٗؼَٝح ك ٢طؼَُ ْٜٟوطَ
حٓ٩زَح٣ٍٞ١خص ٝح٫هظٝ ١٬ىه ٍٞحُٔؼظويحص حُِٔليس حُ ٠ى٣خٗظ ْٜحُوئ٣ش حُوخثٔش ػِ ٠حَُ٘ى ٝػزخىس ح٘ٛ٧خّ
ٝح٧رَحؽ ٝحُلٞ٤حٗخص ٤ُ ،ئٓٔٞح ك ٢ؿ٘ٞد ر٬ى حَُحكئٓ ٖ٣ظ٘١ٞخطُٝ ْٜظزو ٠حُ ٠حُ ّٞ٤كخٟ٘ش ٌُحص حَُإ ٟحُظ٢
.حػظٔيص حُـَ٘ٓ ٙٞؿؼخ ٧هخٓش ًُي حُظٞح َٛر ٖ٤حُؼزي ٝهخُوٚ
أكظ ٖ٠حُـ٘ٞد حُؼَحه ٢أر٘خء  ٌٙٛحُطخثلش ًٔخ طلظ ٖ٠ح٤ُٝ ّ٧يٛخ حُزٌَ ٝ ،ػخٗٞح ػِ ٠ح٧ى ْ٣حُؼٌد ٝحُٔخُق ُٔ٤خٙ
حَُحكي ٖ٣ى ٕٝأٗ ١ؼ ٍٞرخُظٌَٓ ٝحُزطَ ٝحُـَٓ ٌُْٜ٘ٝ ، ٍٝغ حُظط ٍٞحُٔيٗٝ ٢حُل٠خٍ ١حٌُٜٗ ١ي ٙحُؼَحم رؼي
حُلٌْ حُٝ ٢٘١ٞطط ٍٞحَُٔحكن حُل٤خط٤ش ٝط٤ٜت آكخم حُظؼِ ْ٤حُؼخٌُُِ ٢ؼ ٖٓ َ٤أر٘خء حُطخثلش ريأص رؼ ٞحُٜـَحص
حُٔظلَهش ٖٓ أٓخًٖ ح ٍُ٧حُ ٠حُؼخٔٛش ك٤غ ٛخؿَص رؼ ٞحُؼٞحثَ حُٔ٘يحث٤ش ٖٓ حُؼٔخٍس ٝحُ٘خ٣َٛش ٞٓٝم حُ٘ٞ٤م
ٝحٌُل٬ء ٝهِؼش ٛخُق ٝحُلِلخ٣ش ٝحُزَٜس حُ ٠رـيحى ٓ٧زخد كٌٔظٜخ حُٞظ٤لش ٝك ٍٜٞحُزؼ ٞػِٜٗ ٠خىحص ؿخٓؼ٤ش
ػخُ٤ش طٞؿذ ػِ ْٜ٤حٗ٫ظوخٍ حُ ٠حُؼخٔٛش ٝحُؼ ٖ٤كٜ٤خ ٝ،حُزؼ ٞهخى ٙطط ٍٞحُل٤خس ٍٝكخ٤ٛظٜخ ٝطلٖٔ حُٔٔظٟٞ
حُٔؼخٗ ٢ػ٘يٓخ ًؼَص حٞٓ٧حم ك ٢رـيحى ٜ٘ٓٝخ ٓٞم حُٜخؿش حُ٘ َ٤ٜكٗ ٢خٍع حُ٘ َٜحُِ٤ٜن ر٘خٍع حَُٗ٤ي ٖٓ
.ؿٜش ٗ َٜىؿِش ًٝخٕ حؿِذ ٛخؿظ ْٛ ٚحُٔ٘يحثٕٞ٤
ٝك ٢حُلَد حُؼَحه٤ش حَ٣٩حٗ٤ش ريأص ٛـَس ٓ٘يحث٤ش ًزَُِ ٟؼٞحثَ رٔزذ ظَٝف حُلَد ٗٝظخثـٜخ ػ٘يٓخ ًخٕ حٌُؼَ٤
ٖٓ حُٔ٘يحث ٌٕٞ٘ٔ٣ ٖ٤٤كٓ ٢يٕ هَ٣زش ٖٓ ؿزٜخص حُلَد ًٔخ ك ٢هِؼش ٛخُق حُظً ٢خٗض ٣وغ كٜ٤خ ٓوَ حُلِ٤ن
حُٔخىّ ٝ،حٌُل٬ء حُظً ٢خٗض ٓوَح ُلَم هظخُ٤ش ُِلِ٤ن حَُحرغ  ،كٔ٤خ ٛخؿَ ٛخؿش ٓ٘طوش حُؼ٘خٍ حُ ٠رـيحى رٔزذ
 ٍٞٛٝهٌحثق حُٔيحكغ حَ٣٩حٗ٤ش حُ ٠أٓخًٖ ٍُه٫ ْٜهظَحد حُؼ٘خٍ ٖٓ ؿزٜش حُوظخٍ كٓ ٢ؼخٍى َٗم حُزَٜس ٝرلَ٤س
.حٔٓ٧خى
كٔ٤خ ُْ ٜ٣خؿَ ٖٓ ػٞحثَ حُٔ٘يحث ٖ٤٤ك ٢حُ٘خ٣َٛش ٞٓٝم حُ٘ٞ٤م ا ٫حُوِٝ َ٤أًؼَ ْٛك ٢كظَس حُلٜخٍ ح٫هظٜخى١
ػِ ٠حُؼَحم ٗظ٤ـش ٌُِٔخى ٝػِٝف حُ٘خّ ػٖ َٗحء حٌُٛذ رٔزذ هِش حُٔٞحٍى حُٔؼ٘٤ش ٝحٗظ٘خٍ حُلوَ ٝحُؼُٞ
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ٝطلٞٓ ٍٞم حُ٤ٜخؽ ك ٢حُٔي٘٣ش حُٞٓ ٠م ُِ٘ـخٍٝ. ٖ٣هخٛش رٞٓ ٖ٤ظل ٢حُيُٝش حًٌُ ٖ٣خٗٞح أُ ْٛرخثٖ حُٜخؿش
ٝحُليحىٝ ٖ٣حُٔٞحى ح٘ٗ٩خث٤ش  ،رؼي إٔ رخع حُٜخؿش ٓل٬طٝ ْٜكِٞ٠ح رـيحى ٌٓ٘خ ً ٝ ،آهَ ٕٝريأص ػ٘يٞٗ ْٛح٣خ
حُٜـَس حُ ٠أٍٝرخ ٝحُظٜٗ ٢يص ك٘ٓ ٢ظٜق حُظٔؼ٘٤خص ٓٞؿش ٖٓ حُِـٞء ٝهخٛش ك ٢حُٔ٣ٞي ُ٘ٞٛٝيح ٝحٓظَحُ٤خ
ُٝ،2003ي ْٜ٣حُ ّٞ٤ؿخُ٤خص ًزَ٤س ك ٌٙٛ ٢حُٔ٘خ١ن طِح٣يص رٌَ٘ ًز َ٤رؼي حُـِ ٝح٫كظ ٍ٬حُِ ٢ٌ٣َٓ٧ؼَحم ك٢
ػ٘يٓخ طؼَ ٝحٌُؼ ٖٓ َ٤أر٘خء حُطخثلش حُ ٠كٔ٬ص طٜل٤ش ٝهظَ ٝطٜي٣ي ٓ٘ظْ ٖٓ هزَ حُـٔخػخص حٍٛ٩خر٤ش حُظٌل٣َ٤ش ،
كٌخٕ إٔ ىكغ حٌُؼ ٖٓ َ٤أر٘خء حُطخثلش ٝرٍ ْٜ٘٤ؿخٍ ى ٖ٣ك٤خط ْٜػٔ٘خ ُزؼ ٞحُلظخ ٟٝحُظٌل٣َ٤ش ٝحُٔظوِلش حُظ٢
 ُْٝطلؼَ حُيُٝش ٗ٤جخ كؼخ٣ ٫لٔٝ ْٜ٤طًَظ٣ ْٜلِٔ ٕٞكوخثذ حُٔلَ .طيػ ْٛٞحُٓ ٠ـخىٍس حُؼَحم أ٣ ٝؼِ٘ٞح آْٜٓ٬
ٝحُظٜـ َ٤رؼي إٔ طًَٞح رٞ٤طٓٝ ْٜل٬طٝ ْٜهخٛش ك٘ٓ ٢طوظ ٢حُز٤خع ٝحُؼخَٓ ك٤غ طٌؼَ حُؼٞحثَ حُٔ٘يحث٤ش حُظ٢
ٌٓ٘ض رـيحى ًٝ،خٕ حؿِز ْٜحٓظوَ ك٘ٓ ٢طوش ؿَٓخٗخ ك٣ٍٞٓ ٢خ ًٝ،ؤٜٗخ ٛـَس ٓ٠خىس حُ ٠أٓخًٖ حُ٘٘ٞء حٍٝ٧
 ،كلِٞ٠ح ح٫كظٔخء ر ٚػِ ٠أَٓ ػٞىس حٓ٫ظوَحٍ ٝحُؼٞىس حُٝ ْٜ٘١ٝ ٠رٞ٤ط) ْٜع (ُِي٣خٗش ك٤غ ٣وغ هزَ ٗز٣ ْٜ٤ل٠٤
ٓٝ.ل٬طْٜ
٣ؼ ٖ٤أؿِذ ٓ٘يحث ٢حُٜٔـَ ك ٢أٍٝرخ ٘٣ٝظظَ حُٔ٘يحث ٕٞ٤ك٣ٍٞٓ ٢خ ٓغ هٞحكَ ١خُز ٢حُِـٞء أٓخّ ٌٓخطذ حْٓ٧
حُٔظليس ك ٢ىٓ٘ن ُِ٘ٔٝ ،يحث ٖ٤٤ك ٢حُٜٔـَ ؿٔؼ٤خص ػوخك٤ش ٝحؿظٔخػ٤ش ُٝيٞٓ ْٜ٣حهغ اٌُظَ٤ٗٝش ٓٝـ٬ص ٝىٍٝ
َٗ٘ ٣ٝ ،ؼويٓ ٕٝئطَٔحص ػخُٔ٤ش ٓ٘٣ٞش كٓ ٢لخُٝش ؿٔغ حُ٘ظخص حُٔ٘يحثٝ ٢حُظؼَ٣ق رو٤٠ظٜ٘ٓٝ ْٜخ ؿٔؼ٤ش
ٗخٗطش طظُٞع ٌٓخطزٜخ رٓ ٖ٤خُُٔ٘ٝ ٞيٕ ٍٞ٣ٞ٤ٗٝى  ٢ٛٝحطلخى حُـٔؼ٤خص حُٔ٘يحث٤ش ك ٢حُٜٔـَ حُظ ٢أٛيٍص ًظزخ
حُٜخرجش حُٔ٘يحث ٖ٤٤ك ٢حُلو ٚح ٢ٓ٬ٓ٩ــ طؤُ٤ق (ٍٞ٘٘ٓٝحص ك ٍٞحُي٣خٗش حُٔ٘يحث٤ش ٝػوخكظٜخ  ٖٓٝأ ٌٙٛ ْٛحٌُظذ
ٍ2006إ٣ش ٤ٓٝخكش ك ٢حُٔ٘يحث٤ش حُ٘و٤ش ــ طؤُ٤ق ٗؼ ْ٤ػزي ٓ َِٜٜــ رـيحى (2006 ٝحُيًظ٤ٍٗ ٍٞي حُو ٕٞ٤ــ رـيحى
() ٝىٓ٘ن 2007/حُٜخرجش حُٔ٘يحث ٕٞ٤ــ كخٓٝ َْٟٛخ ْٜ٤ٟــ طؤُ٤ق حُِ٤ي ١ىٍح ٝٝــ ١زغ ىحٍ حُٔي) ٝ( ٟ
).ىٓ٘ن 2008ػٜخك َ٤حُ٘خٍع حُٔ٘يحث ٢ــ طؤُ٤ق ٗؼ ْ٤ػزي ٓ َِٜٜــ
ٓ٘يحثٌٛ ٞ٤ح حُِٓخٕ رخَُؿْ ٖٓ كِٕ حُ٘ظخص ٝػٌحرخط ٌٕٞٔٔ٣ ٚأَٓ حُؼٞىس حُ٘ٓ ٠خرغ حُلِْ ٣ٝ ،ظًٔ٘ ٠زخٍ ٜٓخؿَْٜ٣
إٔ طلَٔ ٗؼُ ْٜٗٞظٞحٍ ٟحُؼَ ٟك ٢أٌٓ٘ش حُٔؼخىس ٝحُلِْ ك٤غ حٍ ٝح٧ؿيحى ٝحُ٠لخف حَُحكي ٢٘٣حٌُٔ٣ ١وُ ٢لظش
ٌُٜٝح  ٌٕٞٔٔ٣ ْٛؿ ٖٜحُِ٣ظِٞ٣ٝ ٕٞك ٕٞك ٚ٤حُ ٠أكن حُظٔ٘ ٢إٔ ٣ؼْ .رٜـش ١وْ حُظؼٔ٤ي ر٘ٔخثْ ٓٔخء حُؼَحم
.حُٔ ّ٬ك ٢حُز٬ى حُظٗ ٢طوض ٓؼٛ ْٜـخث٤ظ ْٜحُٔ٘يحث٤ش ٘ٛٝؼٞح ٖٓ أ٤١خٜٗخ أُٞحف ٝؿٞىٝ ْٛىٓ١ ٠ل٫ٞطْٜ
رٛ ٖ٤خرجش كَحٕ ٛٝخرجش حُٔؼيحٕ ٛٝخرجش ٌٛح حُِٓخٕ ٢٠٣ء حُِٖٓ ٗٔؼيحٕ حٓ٧خٝ َ٤١طزٌَ٣خص حٗ٧ز٤خء ٝأكّ٬
.حُوٜذ ٝحُٔخء ٝحُظٌَٓ٤ح حٌُ ١حػظَٔ حُز٤خ٣َ١ ٝوخ ُِ ٍٞٛٞحُ ٠كٔلش حُزٜـش ك ٢كيحثن حُؼ٘ذ ٝحُٔيٍ ٝحُ٘وَ٤
 ْٛرخه٤ٓٝ ٕٞظِ ٕٞرخَُؿْ ٖٓ طؼخهذ حُ٘ٓ٧ش ٝػخٛلش حُؼُٔٞش ٓٝظـَ٤حص حُ٥ش ٝح٫طٜخٍ  ٕ٧،ؿ٘٤ٛٞش حُي٣خٗش
ٝهٞطٜخ ٓظٞكَ ُ ْٜحطٜخ٣َٓ ٫خ ٓغ طِي حَُٔٓي٣ش حُظ ٢ظِض طٜ٘ٓ ُْٜ َ٤خر٤ق حُل٤خس ٤ُٝزوٞح هخُيٓ ٖ٣غ أكّ٬
.أٗز٤خثًٝ ْٜظز ْٜحُٔويٓش
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حُل َٜحَُحرغ
حٔٗ٩خٕ ٞٔ٣ص  ،حُـخٓٞٔ٣ ّٞص ٝ ،حُوٜخثي أ٠٣خ ً

..حٞٛ٧حٍ

ًُِلضُ ٖٓ هزَ ُٝحٍس حُٔٞحٍى حُٔخث٤ش رطزخػش ًظخر ٢ػٖ حٞٛ٧حٍ ٝحٌَُ٘ٗ ١طٛ ٚل٤لش حُِٓخٕ حُي٤ُٝش 2005ك ٢ػخّ
ػِ ٌَٗ ٠ك٤ُ ، ٍٜٞظ َٜرؼي ًُي ك١ ٢زؼظ ٖ٤ػَحه٤ش ٣ٍٞٓٝش  ،ػْ ٛيٍ ػٖ حُُٞحٍس ًحطٜخ ٓ٘٤خٍٔ٘٤ٓ ٞ٣خثً ٢ظزظُٚ
ٝرؼ ٖٓ ٕٞحُٔوَؽ حُؼَحه ٢حٌُزَ٤
 ،ػْ ٝه ٍ٬أهخٓظ2007 ٢ػٖ ىحٍ ٗ ٟٞ٘٤ك ٢ىٓ٘ن ٝرطزؼظ ٖ٤ػخّ )هخْٓ ك( ٍٞ
ٍ
ك ٢ىٓ٘ن ٝ ،ريػْ ٖٓ حُٔ٤ي  َ٣ُٝحُٔٞحٍى حُٔخث٤ش أٛيٍصُ ٓـِش حٞٛ٧حٍ ٝحُظً ٢خٗض ططزغ ك ٢ىٓ٘ن ٝطُٞع ك٢
ٛ ٞٛ ،ي٣ش حُؼيى ٝهي ُٝع )ؿ٘ش ػيٕ ٝحُل٤خس حُـي٣يس ..حٞٛ٧حٍ (حُؼَحم ٓٝ ،غ ػيىٛخ حُؼخًٗ ٢خٕ ًظخر ٢حُّٔٞٓٞ
ػْ طٞهلض حُٔـِش رٔزذ حٗظوخٍ أهخٓظ ٢اُ ٠أُٔخٗ٤خ ٓ2007.ـخٗخ ٓغ حُٔـِش كَٜٓ ٢ؿخٕ حُٔي ٟحُؼخُغ ك ٢حٍر َ٤ػخّ
ٝرٌُي أٗطلض ؿٌٝس ٝحكي ٖٓ أؿَٔ أك ٖٓ ٢ٓ٬أؿَ ػخُْ ٓخكَ ٓؼ٤ض ىحثٔخ إٔ أرلَ كٌُ ٢ط ٚحُٔي٘ٛش ٌٓ٘ طؼ٢٘٤٤
َٓٝس ػخُؼش ١زؼض ُٝحٍس حُظَر٤ش حُؼَحه٤ش ًظخر ٢ػٖ .ك ٢حُؼٔخٗ٘٤خص ٓؼِٔخً كٝ ٢حكيس ٖٓ هَ ٟحٞٛ٧حٍ ٝكظ ٠حُٔخػش
ٛٝيٍ ػٖ ىحٍ ٗ2007. ٟٞ٘٤ػخّ )حٞٛ٧حٍ ٌٓٝخٕ حُلَف حُٞٝ ٍٝ٧ف حٔ٣٧خٕ (حٞٛ٧حٍ ٝرطزؼش ػخُؼش طلض ػ٘ٞحٕ
ُِ.طزخػش ٝحَُ٘٘ ك ٢ىٓ٘ن
ٝأٔ٘٣خ أً ٕٞطًٌ ٕٞظز ٢ػٖ حٞٛ٧حٍ ٓؼٝ ، ٢حػيحى ٓخ أٛيٍصُ ٖٓ حُٔـِش ًٖٔ َ٣حكن ػ٘و ٚحُـٔ َ٤ك ٢أٓ ١لطش
ٝرٝ ُٖٓ ٖ٤آهَ ٝرلٞح َٛهَ٣زش ً٘ض أٓظؼ٤ي أك ّ٬طِي حُظ٠خٍٝ ْ٣حُٔ٘خهخص حُٔ٣َٓٞش كَ٣. ٢طلَ ٜٓ٘خ ٝحُٜ٤خ
ٓوخُش أٗ ٚٗ ٝؼَ ١أ ٝهٜش أ ٝكظ ٠هخَ١س ُلِْ ٌٓٔش طٌٍف ىٓٞع حُؼطٖ ٝحُِٔق ك٤ٓ ٢خٟ ٙلِش طؼـِ ح٧هيحٍ
ٝحُيُٝش إٔ ط َٛٞأُٜ٤خ ٓ٤خ ٙحُُ٘ َٜظؼٓ ٖ٤غ ػٌٝرش حُٔٞؽ ُٝلظش حُ٘ٞم كٗ ٢زخى حُ٤ٜخىٝ ٖ٣كو ٍٞحَُُ
..حُوَ٠حء حُظً ٢خٗض طلظلَ ر٘وَ ى٣خطٜخ حُٜـَ٤س ٖٓ ٌٓخٕ حُ ٠آهَ ك ٢حكظلخ٫ص رٜـ٤ش ٖٓ حُـ٘خء ٝح٘ٗ٩خى ٝحَُٔف
ص ٖٓ كٞ٤حٗخص ٗٝزخص  ،ك٤ٜٓ ٢ٜق ُٖٔ ٣ ٫لذ حُ٘ظخء ،
ظِض حٞٛ٧حٍ  ٌ٘ٓٝآ٫ف حُٔ٘ ٖ٤طٔؼَ ٌٓخٗخ ً ٓؼخُ٤خ ٌُخث٘خ ٍ
٘ٓٝظ٣ ٫ ُٖٔ ٠لذ حُ٤ٜق ًٝ ،خٗض ًٓ٬ح آٓ٘خ ُٖٔ ٣ ٫لذ حُِٔطش حُلخًٔش  ،كٌٔ٘ ؿِ ٝحٌ٘ٓ٩يٍ ُز٬ى حَُحكيٖ٣
ٝحٓظوَحٍ ٙك ٢رخرَ ٝك٤٘ٓ ٍٜٞظ ٚكٜ٤خ ،حٗظٌ ٠هخىطٛ ٖٓ ٚؼٞرش هظخٍ ٓٝطخٍىس حُؼٞحٍ حٌَُ٣ ُْ ٖ٣ؿزٞح رلٌْ
حُٔويُ ٢ٗٝز٬ى ْٛحُظ ٢طؼٞىص ٘ٛخػش حٓ٩زَح٣ٍٞ١خص ٝحُٔٔخُي ٌٓ٘ ُٓ٬ش ح ٍٝحٝ ٠ُٝ٧كظ ٠أكلخى ٓ٘لخٍ٣ذ
ػ٘يٓخ ًخٗٞح ٜ٣ل ٕٞطِي حُٔ٘خ١ن حُٔـطخس رخُٔ٤خٝ ٙحُوٜذ رؤٜٗخ ٓ٘خ١ن ٜ٣ؼذ ػِ ٠حُو٤خُش حُيهٗٝ. ٍٞزٞهٌَٜٗ
اُٜ٤خ ًٝ ،خٕ حُٔلخٍر ٕٞحُؼَحهٜ٣ ٕٞ٤طخى ٕٝؿ٘ٞى ٙرخُ٘زخٍ ٖٓ هِق حٗ٘خص حُوٜذ ٝحُِٝحٍم ًٖٔ ٜ٣طخى حُط، َ٤
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كل َ٠إٔ ٣وق ػ٘ي كيٝى رخرَ ٝحٕ ٌٛ٣ ٫ذ ؿ٘ٞرخ ً ك٤غ ًخٗض أٓ٘٤ظ ٚإٔ ٣ـظخف ٌِٓٔش كخٍّ ٖٓ ه ٍ٬أٍح٢ٟ
ٔ٤ٓ.خٕ ٝرطخثق َٓٓٞ
ػخٗض حٞٛ٧حٍ حُظ ٢طؼخٗ ٢حُ ٖٓ ّٞ٤كِٕ ػُٔٞش حُوَٕ حُلخىٝ ١حُؼَ٘ٝ ٖ٣ه٘خؿَ حُٔيٝى حٌُؼَ٤س حُظٟٝ ٢ؼظٜخ
اٍحىحص حُي ٍٝحُظ َٔ٣ ٢كٜ٤خ َٜٗح ىؿِش ٝحُلَحص ٔٛٝخ ٖٓ ٣ـٌ٣خٕ  ٌٙٛحُٔٔطلخص حُظ ٢ػخٗض أٍُ حُل٠خٍس
ك٘ٛ ٢خػش حُلِي ٌُ٣ ٢وِ ٚحُٔئٓ٘ ٖٓ ٖ٤ػٌحد )ع (ٝحٓ٧خ ٌ٘ٓ َ٤١أك ّ٬أٞٗٝر٘ظْ حٌَُ٣ ١حىف أٓط٣ٍٞخً ٗٞف
حَُد ٝكٌٔ ٚػِ ٠أُٝجي حٌٌُ٣ ُْ ٖ٣ػ٘ٞح اُٛ ٠يح٣ش حُٔٔخء ًٌٝ ،ح حُوٜش ٍٝىص كً ٢حص حُٔؼ٘ ٠ك ٢أٓطٍٞس
حُطٞكخٕ  ٢ٛٝطظليع ػٖ أٓخًٖ ٓـطخس ك ٢حُٔخء ٣ٝؼ ٖ٤أِٜٛخ ك ٢رٞ٤ص ػخثٔش ٜٓٞ٘ػش ٖٓ حُوٜذ ٣ٝظ٘وَ أِٜٛخ
حُظ٤ِ١ ٢ض ه٤ؼخٜٗخ رخُو َ٤حٞٓ٧ى حًٌُ ١خٕ ٣ـِذ ٖٓ ٓي٘٣ش حًٝ ، ٍٝحص حُٔخىس ًخٕ )حُ٘وخط( َ٤رخٍُِٝم حُول٤ق
ٔ٣ظويٜٓخ حُٔ ٕٞ٣َٓٞك ٢ر٘خء حُٔؼخري ٝحُزٞ٤ص ًٔخ ٗ٘خٛيٛخ حُ ّٞ٤ك ٢رٞ٤ص ٓي٘٣ش حُٝ ٍٝهٍٞطٜخ ح٧ػَ٣ش ٓٝوٞف
.ح٧هز٤ش كٓ ٢وزَس ح ٍٝحُٔويٓش حُظ ٢حًظ٘لٜخ حُؼخُْ ح٧ػَٗٞ٤ُ ١خٍى ٢ُٝٝ ٝك ٢ػَ٘٘٣خص حُوَٕ حُٔخ٢ٟ
ًٝخٗض أؿِذ حُٔيٕ حُل٠خٍ٣ش ح ٢ٛ ٠ُٝ٧حُظ ٢طوغ هَد ٟلخف طِي حُٔ٤خ ٙحُٔلٍٜٞس رٓ ٖ٤ـَ ١حٍُ٘ٝ ، ٖ٣َٜرٔخ
ًخٗض طِي حُٔ٘خ١ن هزَ إٔ ٘٣لَٔ كٜ٤خ ٓي حُطٞكخٕ ٝطؤهٌ ٌِٜٗخ حُظ٠خٍٝ ٢ٔ٣حُـٞ٤ؿَحك ٢حُلخُ ٢ٛ ٢حٓظيحى ُِوِ٤ؾ
حُؼَر ٢حُلخٌُٛٝ ٢ح ٓخ أػظوي ٢ُٝٝ ٙأػ٘خء ط٘و٤زخط ٚك ٢حٝ ٍٝىٍحٓش ١زوخص حُظَرش ًٔخ أٍط٘خ حُٞ٧حف ح٧ػَ٣ش
ٝحُٔٔ٬ص ٓٝخ ٗوٖ ػِ ٠ؿيٍحٕ حُٔؼخري ٝح٧هظخّ إ ٓي٘٣ش ح ٍٝهزَ آ٫ف حًُٔ٘ ٖ٤خٗض طوغ ػِٟ ٠لخف حُوِ٤ؾ
حُؼَرًٝ ٢خٗض ٓ٘٤خ ًء ًزَ٤حً ٤ُ ،زوٌٛ ٖٓ ٠ح حُٔٔطق حُٔخث ٢طِي حٓ٧خًٖ ٝحُظِٛ٤ٓ ٢خ ؿخرخص حُوٜذ ٝحُطز٤ؼش حُلَ٣يس
ُل٤خس أِٜٛخ ٣ ْٛٝؼظٔي ٕٝك ٢ك٤خطٓٝ ْٜؼ٘٤ظ ْٜػِ٤ٛ ٠ي حُٔٔي ٝحُطٝ َ٤حُٔ٘ظـخص حُظ٣ ٢يهَ حُوٜذ ك٢
٘ٛخػظٜخ  ،كٔ٤خ طِٔ٤ص ٓ٘خ١ن حٞٛ٧حٍ رؤٜٗخ ًخٗض أٌٓ٘ش ُِٞػ ٢حٔٗ٩خٗ ٢ح ٍٝ٧ػ٘يٓخ حًظ٘ق حٔٗ٩خٕ أكٌخٍ ٘ٛخػش
حَُإ٣ش حُويٍ٣ش ُِوِن ٖٓ هٓ ٍ٬لٌ٤خص حٓ٧خٝ َ٤١حُويحٓخص ٝ،اٜٗخ أ٠٣خ ًخٗض ٌٓخٗخ أُُ٤خ ً ُزؼ ٞحُي٣خٗخص حُ٘خُكش
اُٜ٤خ ٓؼَ حُي٣خٗش حُٔ٘يحث٤ش حُظ٣ ٢ؼظوي أٜٗخ ط٘ليٍ ٖٓ أ٘ٓ ٍٞٛخ١ن طوغ ك ٢اَ٣حٕ ٝحُٔلخً٣ش طٔخٓخ ُليٝى حٞٛ٧حٍ
ٝحُزؼ٣ ٞؼظوي أٜٗخ ى٣خٗش ٓ٣ٍٞش .حُؼَحه٤ش ٝحُظ ٢ٛ ٢حُ٘ٓ ّٞ٤خ١ن حُط٤ذ ك ٢حُؼٔخٍس ٝاهِ ْ٤ح٫كٞحُ حُؼَر ٢ك ٢اَ٣حٕ
ٍٝرٔخ ػٔش طز٘ َ٤آهَ هخٓض ك ٚ٤ى٣خٗش ٓٔخ٣ٝش أهَ ٢ٛ ٟحُي٣خٗش حُٜٞ٤ى٣ش ٘ٗ. ،ؤص ك ٢أػخُ ٢حُلَحص ٓٝي٘٣ش كَحٕ
ٓٝوخّ حُؼِ َ٣حٌُ٣ ١وغ ػِٟ ٠لخف ىؿِش كٗ ٢خك٤ش حُؼِ َ٣هَد ه٠خء هِؼش ٛخُق ك ٢حُؼٔخٍس َٓ ٞٛٝهي ٌُخٖٛ
ٜٞ٣ى٣ ١ؼظوي أٗ ٚأط ٠اُ ٠رخرَ ٓغ ح٥طٓ ٖٓ ٖ٤زٗ ٢زٞهٌ ٜٗٞ٤ُ َٜى أٝ ْ٤ٍِٗٝؿِز ْٜاُ ٠ػخٔٛظ ٚرخرَ ٝ ،حٗٚ
ٓٝؼًِ ٚخٕ ً ٝحٌُلَ ك٘ٓ ٢طوش .طٞك ٢كٌٛ ٢ح حٌُٔخٕ كٍ ٢كِش طلوي٣ش ٝطز٘٣َ٤ش اُ ٠أر٘خء ١خثلظ ٚك ٢طِي حُٔ٘خ١ن
.حٌُلَ ك ٢حُلِش  ٬ًٝحُٔوخٓ٣ ٖ٤ظزَى كٜٔ٤خ أٛخُ ٢حُٔ٘طوش ٖٓ ٗظ ٠حُي٣خٗخص ِ٣ٝحٍحٕ كٞٓ ٢حْٓ ٓؼِٓٞش
ُْ ٘٣ؤ أكي ٖٓ حُطـخس أ ٝحُ٫ٞس حُـخثَٞ١ ٖ٣حٍ أُٓ٘ش حُؼ ٖ٤ك ٌٙٛ ٢حُزطخثق إٔ ٣و٠غ أِٜٛخ ُٔ٘٤جظ، ٌُِٚٓ ٝ ٚ
ٌُٜٝح ًخٗض حُوزخثَ حُؼَر٤ش حُٔظَٔىس ػِ ٠ؿزَٝص حُٔٔظؼَٔ ٌٓ٘ كخٍّ ٝكظ ٠حٓٝ ِ٤ٌِٗ٩خ ط ٖٓ ْٛ٬أٗظٔش كٌٔض
رؼي حٓ٫ظو ٍ٬طـؼَ ٖٓ حٞٛ٧حٍ ًٓ٬ح آٓ٘خ ُظظـ٘ذ هٔٞس حُٔلظَ ٝظِٔ ٖٓٝ، ٚحٞٛ٧حٍ طوٞى ٓوخٓٝظٜخ ٌُُي
.حُٔٔظؼَٔ
ًخٕ ٜ٣خؿٔ٘خ :كلًٌَٓ ٢حص حُوخثي حُزَ٣طخُٗ٘ٔ ٢طوش حُٔ٘ظلي ه ُٚٞػٖ حُ٘٤ن ريٍ حَُٓ٤ٗ ٞ٤ن آٍ رٛ ٞخُق هُٚٞ
ك ٢حُزَ ٝحُلؤ٘٣ٝ ٍٞلذ اُ ٠ػٔن حُ ، ٍٜٞأ ١إٔ حُوٜذ ٝحُٔخء ًخٕ هخػيط ٚح٘٤ٓ٧ش رؼي إٔ كَهض ٓيحكؼ٘خ ى٣خٍٙ
ًِٜ.خ ٠ٓٝخثلٚ
أٛزق كٗ ٢ظَ ح٥هٌَٓ ٖ٣خٗخ ُِؼُِش ٝح٫رظؼخى ػٖ حُٔيٗ٤ش ٝ ،رٔزذ  ٌٙٛحُ٘ظَس ِ٤ٓ.ص ٛلش حُٔوخٓٝش ٌٛح حٌُٔخٕ
حُوخ١جش أِٔٛض حُلٌٓٞخص ٝحٗ٧ظٔش ٌٛح حٌُٔخٕ ٝؿؼِظ٣ ٚئْٓ ُل٤خطٔٗ ٚطخ ً ٖٓ حُل٤خس حُٜؼزش ٝحُو٘٘ش ٝ ،طٌ٤ق
حٔٗ٩خٕ ك ٢حٞٛ٧حٍ ك ٢ك٤خطٝ ٚه٠غ ُِطز٤ؼش حُوخٓ٤ش ٝهيٍٛخ كٌخٕ ٓؼَٟخ ً َُٓ٨ح ٝحُلظخًش ٝحُؼُِش حُل٠خٍ٣ش
ٛخكذ ًظخد حُٔؼيحٕ )ِ٣ٝلَى ػٌُٜٝ( ٌَٔ٤ح ًظذ .ػٖ حُٔلٞٔ٤ُ ٢٤ص كٔٛ ٢ض ط ُُٚٓ٬ه٘خػش ػـ٤زش ٝػِس ٗلْ
(ٜ٣ ٞٛٝق طـَرش حُؼ ٖٓ ٖ٤ػَد حٞٛ٧حٍ حٌُٔ٣ ٖ٣ظٌِ ٕٞحُظٔٔ٤ش حُٔؼَ٤س ُِـيٍ ٝحُظلخٓٝ َ٤حُٜلخص حُٔظؼيىس
رؤًٗ ْٜخٗٞح ٘٣ؼَٓ ٕٝغ طؤػ َ٤كزش حٓ٧زَ ٖ٣حُظ٣ ٢ظ٘خُٜٗٞٝخ َٓ ٍٝ٧س ٝطِ َ٣ػ٘ ْٜحُٜيحع رؤٜٗخ ًٖٔ )حُٔؼيحٕ
٣.ؼَٔ ُٓ ْٜلَحً ٖٓ حُـخٕ ُ٘٤لْٜ٤
حُٔؼَٔس ) ٌٖ٣ ُْ ٞٛٝ ،حُيٗخى( ٖ٣حٌُ ١أِ١ن ػِ ٠أ َٛحٞٛ٧حٍ ُوذ ٗؼذ )حُٔزطَ ( ٫أػَف أْٓ حُٔٔئٍٝ
ٝػِ ٚ٤إٔ ٣ؼَف ػٖ ٛئ٫ء ٘ٛ ٖٓ ْٛؼٞح هٔ٤ش حٌُٔخٕ ٣.زـٓ ٢ي٣لخ ً ُٝ٧جي حُ٘خّ حُزٔطخء رَ طوِ ٖٓ َ٤هٔ٤ظْٜ
ٝه٤ٜٛٞظٓٝ ، ٚؼِض ك٤خط ْٜك ٢كطَطٜخ حُزيحث٤ش ؿِءحً ٜٓٔخ ٖٓ حُل٤خس حُزٌَِ ٝحُوٜزش ٝحُ٘و٤ش حُظ ٢أٓٔض ٌُحًَس
حٌُٔخٕ طٔ ِٙ٤ر ًَ ٖ٤ر٤جخص حُ ٍٝ٧ظـي أٍٝحم حُي٘ٛش طٔ ٨ىكخطَ ًٝظذ حَُكخُش ٝحٌُٔظ٘لٜ٣ ْٛٝ ٖ٤ل ٕٞك٤خس ٫
طٜزـٜخ أُـخُ ٝؿٞىٛخ حُوي ، ْ٣كِوي ًخٕ حُوٜذ ٝحُٔخء ٝحُٔٔي ٝحُطٝ َ٤حُِٝحٍم ٝكو ٍٞحَُُ طلٌ ٢كٌخ٣ش ٝحكيس
 ٌ٘ٓ.كِْ حُِٔي ًٞى٣خ ٝكظ ٠حُّٞ٤
ُٝ ،وي ٝؿيٝح ك ٢رطخٗش ٌٛح )أٓظِٜأ ٓ٘ ٚحُٔٔئ ٍٝحُويً ًِْٜ( ْ٣خٗٞح ٌ٣ظز ٕٞػٖ رَحءس طَطي ١حُؼٞد حُ ُٔؼَٔ ًٔخ
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حُ٘ؼذ هٔ٤خ أِ٤ٛش ٝػزخص ٝكٌٔش ٝحُظٜخهخ رويٓ٤ش حٍُٔٝٞع ٝأُُ٤ظ ، ٚكؼ٘يٓخ ىٍٓض حُٔٔظَ٘هش حُزَ٣طخٗ٤ش حُِ٤ي١
ىٍح ٍٝك٤خس حُٔ٘يحث ٖ٤ك ُْ ٢ٜطٌٛذ اُ ٠كٞح َٟحُٔيٕ ك٤غ  ٌٖٔ٣حُزؼٝ ٞح٧هَد اُ ٠حُل٠خٍس ًٔخ كٓ ٢يٕ
حُزَٜس ٝحُ٘خ٣َٛش ٝحُؼٔخٍس  ،رَ ًٛزض ُظؼٓ ٖ٤ؼ ْٜك٤غ ًخٕ  ٌٖٔ٣حُـخُز٤ش ٓ٘ ْٜكٓ ٢يٕ حٞٛ٧حٍ كٓ ٢يٕ ٓؼَ
هِؼش ٛخُق ٝحٌُل٬ء ٘ٛٝخى ػَكض ٓ٘١ ْٜز٤ؼش حٌُٔخٕ ٝه٤ٜٛٞظ ٚح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحَُٝك٤ش ُظٌظ٘ق أٜٗخ هي ٝؿيص
ٗؼزخ ٔ٣ظِت رٔٔ ٞحَُٝف حُؼِِ٣س ٝػ٘وٌُ ٚحًَس حٌُٔخٕ ٝه٤ٜٛٞظٌُٜ ، ٚح ك ُْ ٢ٜطٔظـَد إٔ ٣ظؼِن حُٔ٘يحثٕٞ٤
ك ٢حٌُٔخٕ ًٔخ ٣ظؼِن أ ِٚٛح ٖٓ ٕٞ٤ِٛ٧ح٧ػَحد حٌُ ٖ٣ػخٗٞح ك ٢كظَس ٖٓ حُلظَحص حُظٌ٘٤ي ك ٢أٍٝ ُْٜٞٛحؿض ٌٓ٘
حُزؼ٤ي كٌَس ىحهَ حُٔيٕ حُوَ٣زش ٖٓ حٞٛ٧حٍ رخُوٞف ٝحُلٌٍ ٖٓ ٛئ٫ء حُ٘خّ ٝهخٛش ٖٓ ٣طِن ػُِ ْٜ٤وذ حُٔؼيحٕ
ٍٝرٔخ ح٧ؿخٗذ ).إٔ طٔٔغ رخُٔؼ٤ي ١ه ٖٓ َ٤إٔ طَح( ٙكظٗ ٠خع ٓؼَ ٣زيٓ ٝخًؿخ ٝػ٘٣َٜخ ٓٝـَٟخ ًُي حُوٍٞ
ٖٓ حَُكخُش ٞٓٝظل ٢ح٩ىحٍس حٓ٫ظؼٔخٍ٣ش حُزَ٣طخٗ٤ش ٝ ،كيً ٖٓ ْٛظذ ً٘ٝق ػٖ حُٔؼيٕ حُٜ َ٤ٛ٧ئ٫ء حُ٘خّ ،
ٍٝرٔخ  ْٛهزَ ؿٝ ٖٓ َْٛ٤ػن رخٍُٜٞس ٝحٌُظخد ك٤خس أُٝجي حُ٘خّ ُظَ٘٣خ حُٔـٔٞػش حُلٞطٞؿَحك٤ش ٌُخُلٖ ٗٞ٣ؾ ،
ٓٝخًٍٔٞٛ َ٤ح ٍحثؼش رخ٧رٝ ٞ٤حٞٓ٧ى ُل٤خس ٛئ٫ء حُ٘خّ ٝ ،هي أٟلض ؿٔ٤غ  ٌٙٛحُِٓ ٍٜٞلوخ ك ٢حُطزؼش ح٠ُٝ٧
ٝك ٌٖٔ٣ ٚ٤إٔ ٔ٣ظ٘ؼَ حَُحثٝ ٢حُ٘خظَ ١ز٤ؼش حُل٤خس ٗٝوخء ََٓ٣س حٌُحص حُظٔ٣ ٢ظٌِٜخ أٌُ. َٛظخر ٢ػٖ حٞٛ٧حٍ
حٞٛ٧حٍ ًٝخٕ ٗٞ٤هٝ ْٜػِ٤ش حُو ّٞػ٘ي ٖٓ ْٛحُلٌٔش ٝحُزَ٤ٜس ٝحىحٍس ح ٍٞٓ٧ر ٖ٤أكَحى حُؼَ٘٤س أ ٝحُظـٔغ
حٌُٔخٗ ٢رخُؼيٍ ٝحُٔٔخٝحس ٍٝ ،رٔخ ٍإ٣ش حُـٞع ٝحُؼ ُٞطٌخى إٔ طٌٓ ٕٞلوٞىس ر ٖ٤أر٘خء ًُي حُ٘ؼذ حٌٌُٖ٣ ُْ ١
٣طِذ ٖٓ حُل٤خس حٌُؼٓ٬ٓ ٟٞٓ َ٤ش ؿخٓٓٞظٝ ٚروخء ؿز٘٤ش حُوٜذ حُظٜ٣ ٢ـغ ػ٘يٛخ ٓخُٔش ٖٓ ؿ٠ذ حَُ٣ق
ٝحُٔ٤خ ٌُٖٝ ، ٙرؼي إٔ ؿللض حٞٛ٧حٍ ٗٝلض حُٔ٤خًٔٝ ٙخ  ٢ٛحُ ّٞ٤رؼي ٓؼخٗخطٜخ حُـي٣يس  ،ريأ ٗزق حُـٞع ٝحُؼُٞ
ٝحُلِٕ ٣ظ َٜػِٓ ٠ل٤خ حُٞؿ ٙٞحَُٔٔ ُٝ٧جي حُ٘خّ حُط٤ز ٖ٤حٌُ ٖ٣حٓظزَ٘ٝح ٓغ أك ّ٬حُؼٞىس ُي٣خٍ ْٛإٔ ك٤خطْٜ
ٓظؼخٝى ٗ٘خٜ١خ َٓس أهَٝ ٟإ ػِ ْٜ٤إٔ ٔ٣خٍٓٞح حُؼخ١لش حُٔي٘ٛش ٓغ أٗـخّ حُوٜذ ٍٝهٜخص حُٔٔي ٝطِي
.حُٔٞح َ٣ٝحُظ٘٣ ٢غ ٜٓ٘خ ٓطَ حُلِٕ حُٔ ٌ٘ٓ ١َٓٞإٔ طلَى ٗٞف (ع) رٔل٘٤ظٞٛ ٚد رَ حٓ٧خٕ ٝكظ ٠حُٔخػش
 ٫حػَف ه٤خِٓ ً٫ػـخ ً ك ٢أك ٢ٓ٬حُــَحك٤ش ؿٍٞٛ َ٤س ٓٞص ٗؼذ ١ ٝز٤ؼش ٝحٗيػخٍ ك٠خٍس ٝحٗوَح ٝكِْ أُُ٢
كبٕ ط ١ٍٜٞػٖ ػٞىس ٌٓٔ٘ش ُؼخُْ .ظَ ٝػِٓ ٠ي ٟػ٤٠٣ ٍٜٞق حُ ٠حٌ٘ٓ٧ش رٜـش حٛ٧خُش ٝحُزَحءس ٝحُلْ
حُظٜـٝ َ٤كَم ؿخرخص حُوٜذ ٝؿ٤خد أٜٓخٍ حُزِٜخٍُ٣خ ُٝوخف حٌَُ٤ُٞح ٣ؼ٤ي )ُ٣ٍٞخص (طؼٌد ٖٓ ٗظخ٣خ حُلَٝد ٝ
ٍٞٛ ٢ُ.س ر٘ؼش ٖٓ  ٍٞٛحُوظَ  ،أٜٗخ طؼٞى رٔ٘٤خٍ ٞ٣ؿي٣ي حٓٔ٘٤ٓ ٚخٍ ٞ٣حُؼطٖ
 ٫طٔ٘لٍٞٛ ٢س حُؼطٖ ٜٓ٘ٓ ٟٞي ٝحكي  ٢ًٌَٗ٣ر٘و٤ٜظٍ ٖ٤ه٤وظ٣ ٫ ٖ٤لٔ٘خٕ ٓ ٟٞحُوي٣ؼش ٘ٛٝخػش ٖٓٔ
ٝ ًٞ٫ٞٛطٍُ٘ٞٔ٤ي  ،كئُجي حُلً٘ ٖ٤ٗٞلزَ حُٔ٘٘وش ٣يًٍخٕ أًؼَ ٖٓ ؿ َْٛ٤إ ٘ٛخػش .حُٔٞ٤ف ٝاكَحم حٌُظذ
حُؼطٖ ٣ؤط ٖٓ ٢ه ٍ٬اط٬ف حٌُٜٝ َٜٗ٧ح ٛزــخ ىؿِش رلزَ ٌٓظزخص رـيحى ٖٓ ه ٢ٍٓ ٍ٬آ٫ف حٌُظذ ك َٜٗ ٢ىؿِش
كؼٌق حُ٘خّ ػٖ َٗر٣٧ ٚخّ كٔخى حُؼطٖ ٝطِق حٍُِع ٗٝلض حُٔٞحهٗٝ ٢لَص حُيٝحد ػٖ َٗد ٓخثٜخ  ٕ٧ ،أُْ
اكَحم حُؼوخكش ٓ٘ؼٜخ ٖٓ ح٫هظَحد حُ ٠حُٔخء ٝكِ٠ض إٔ طٔٞص ػط٘خ  ٫ٝطَ٘د ٓخ ًء ٛزـظ ٚأكزخٍ ًظذ حُـخكع
ٓؼ ٢حُ ٠طَؿٔظ ٚك ُٖٓ ٢حُوِ٤لش
ٝحَُحُٝ ١حُـِحُٝ ٢هٜخثي أر ٢حُط٤ذ ٝحُزلظَٝ ١طَحؿْ ١خُٓ ًَٝ ْ٤خ ُ
.حُٔؤٓٓ ٖٓ ٕٞؼخٍف حُلَّ ٝحَُٔ٣خٕ ٝحَُٝ ّٝكِٔلخص حُٜ٘ي ٝحُٝ ٖ٤ٜؿَٛ٤خ ٖٓ ك٠خٍحص طِي حُ٘ٓ٧ش
ٌٛح حُؼطٖ حُٔخث ٢ػٌْ  ٌ٘ٓٝطِي حُِلظش حُظخٍ٣و٤ش ػط٘خ ً ٍٝك٤خ ً ػِ ٠حُؼَحهٓ ٖ٤٤خٍ ٓؼ ٌ٘ٓ ْٜى٬٣ٝص حُٔـٍٞ
ٔٓٝ.خٌُٝ ْٜكظ ٠ىه ٍٞؿ٘ٞى حُٔخٍ ِ٤٘٣أٍ ٝحُؼَحم
أػظزَحُؼطٖ حَُٝك ٢أهٔ ٠أٗٞحع حُؼطٖ ٛٝ ،خَ٠٣ ٞٛد ٓ٘طوش حٞٛ٧حٍ رؤػخٝ ، َٙ٤ٛك٣ ٖ٤ظلي ػطٖ حُٔخء ٓغ
ػطٖ حَُٝف كؤٕ حُ٤زخد ٓ٤لَ ك ٢حٌُٔخٕ ٓٝظٔٞص حُل٤خس ك ًَ ٢أٌٗخُٜخ ٌُٜ ،ح ًخٕ حُٔ ٕٞ٣َٓٞحُويٓخء ٠٣ؼٕٞ
آُٜش حُٔخء ك ٢أ ٍٝحَُٔحطذ  ٕ٧حُٔخء ٘ٔ٣ق ُِل٤خس ىٓٞٔ٣ش حٓ٫ظَٔحٍ ٓٝغ حُٜٞحء ً ٕ٬ٌ٘٣حًَس حُٞؿٞى حٔٗ٩خٗ، ٢
ٌُٜح رو٤ض ك ٖ٤أطـ ٍٞكٍٝ ٢ف حٌُٔخٕ ًٝحًَط ٚحرلغ ػٖ ٓ٘خرغ طٔو ٢كِْ حُزَ٘ ٝأٗخ أى ٕٝػِ ٠حُطًُ ٖ٤ي حُٔؼَ
ٛٝخٔٛخ َٟػخ ىؿِش ٝحُلَحص ٣وظَرخٕ ٖٓ كخكش ٗ ٫.ؼَف حُؼطٖ ا ٫ػ٘يٓخ طـق حُ٘٤خر٤غ :حُوَؿ ١ِ٤حٌُ٣ ١وٍٞ
.حُـلخف رٔزذ ٓخ ٣ؼَف حُ ّٞ٤رٜٔطِق كَد حُٔ٤خٙ
ٝػ٘يٓخ طٔٞص حُٔيٕ ِ٣ ،ظلن كٜ٤خ ٓٞحىٛخ حُٔ٘ظَ٘ .إٔ ٓٞص ٗ َٜك ٢حُٜٔطِق حٓ٫ظؼٔخٍ٣ ١ؼ٘ ٢اكَحم أُق ٓي٘٣ش
كُٜٞخ  ،حُوَٝ ٟحُوٜزخص  ًَٝػَ٘ رٞ٤ص ٓـظٔؼش ٝ ،حٞٛ٧حٍ طظ َٜرخُٔيٕ ٖٓ ه ٍ٬كْ حُ٘ َٜإً ٍ ٢ٛرٔخ ك٢
١ز٤ؼظٜخ هي طٔٞص هزَ ٓيٜٗخ ٝرٌُي طظؼخًْ ٓغ حُٜٔطِق  ،اٜٗخ طلظَم هزَ حُـٔ٤غ ػ٘يٓخ ٘ٛ ٌٕٞ٣ ٫خى ٓخء ،
كخُٔيٕ هي طٔظط٤غ إٔ طللَ آرخٍحً ك ٢رَحٍٜ٣خ ٝطؤًَ ٖٓ ٓٔي حُزلَ ٝطؼُ ٝٞلْ حُيٝحد رخُيؿخؽ  ،أٓخ حٞٛ٧حٍ كبٕ
؟ كظٔخ ٓ٤زو ٠حُوٜذ حُ٤خرْ ٝح ٍٝ٧حُٔخُلش ٝحُٜٔض ٓ..خص كٜ٤خ حُٔٔي ٝحُطٝ َ٤حُـٞحٓ ْ٤كٔخ حٌُ٣ ١ظزوُٜ ٠خ
ٝحٗؼيحّ حُل٤خس حُظ ُْ ٢طٌٖ ُظزظٜؾ كٓ ّٞ٣ ٢خ ٓٓ ٟٞغ حُٔٞؽ ٍٝهٜظ ٚح٤ُُ٧ش حُظ ٢طيحػذ ؿ٘ق حُزٞٓٝ ٢حٍ حُ٤ٜخى
ٗٝ.ؼخّ هٜذ حُزَى١
إ حَُٝف ٣:و ٍٞرًٞح كٝ ٢حكي ٖٓ طؼخُ ٚٔ٤حُظٝ ٢ؿيطٜخ ٓيٗٝش ػِ ٠ؿيٍحٕ ٓؼزي ر ١ًٞكٓ ٢ي٘٣ش ك٤يٍ آرخى حُٜ٘ي٣ش
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.حُؼط٘ ٠طلوي حُويٍس ػِ ٠طًٌَ ٓٞؿش حٌُ٘ٛٝ ، َٜح ٣ؼ٘ ٢إ حُؼخُْ ٓ٤لوي ٓٞٛ َٙ٤د حٍُ٘ٞ
كخُٔخء رخُ٘ٔزش ُظِي حٌ٘ٓ٧ش  ٌٖٔ٣٫حٓ٫ظـ٘خء ػ٘ٓٝ. ٚؼَ ٌٛح ٓظلوي طِي حُٔ٘خ١ن ك ٢ػطٜ٘خ هيٍطٜخ ػِ ٠حَُٔ٤
َُُِ٘ ْ٤د كو ٢رَ إ حُلؼخُ٤خص حُل٤خط٤ش هخثٔش ػِ ٚ٤كٓ ٢ـِٜٔخ ُ ،وي ًخٕ ٌٓخٕ حٞٛ٧حٍ ٣لِٔ ٕٞأٔ٘٣خ ًخٗٞح ًُي
حُٔؼظوي حٌُ٣ ١وٗ ٍٞلٖ ٖٓ حُٔخء ٝحًُٝ ٚ٤ؤٍٗ ٕٞٔ٘٣ ْٜإ٣ش حُي٣خٗخص حُٔٔخ٣ٝش حُوخثِش ٗلٖ ٖٓ طَحد ٝآىّ ٖٓ
كخُٔخء ٔ٣ؼَ حُلخؿش ح٧ري٣ش ُز٘خء حٌُ٤خٕ ٓٝؼ٘٣ ٫ ٚؼَ حٔٗ٩خٕ ٓ ٟٞرخٓ٧خٕ ٝحَُحكش ٝػيّ حُظلٌ َ٤رخُـٞع .طَحد
ٌُٖ ٓخ َٗح ٙحٌُ٣ ّٞ٤خى  ٌٕٞ٣أٗز ٚرٔٞص رط٠ء ُظِي حُل٤خس حُزَ٣جش حُظ ٢طٞحٍػض حَُٔٔس ًٝحًَس حُؼوَ ٌٓ٘ ٝ.حُؼُٞ
كوئ٣خ ًخٕ أر٘خء رطخثق ٓ٣ َٓٞوٞٓ ٕٞٔ٤ىط ْٜحُل٤خط٤ش ٓغ حُٔخء ًٝ ،خٕ ٗؼخٍ حُل٤خس .ريح٣خص حُِٞف ٝحٌُِٔش ٝحُلِْ
ك ٢ر٬ى حَُحكي ٖ٣طِي حٌُق حُظ ٢طلَٔ حٗ٩خء حٌٍُ٘ٝ ١حٌُ٣ ١لٓ ٞ٤خء ىؿِش ٝحُلَحص ٖٓ ؿخٗز ، ٚ٤ك ٢ىحُش ػِ ٠إٔ
حُٔخء ًخٕ ٔ٣ؼَ حُل٤خس ك ًَ ٢ػ٘خَٛٛخ ٝ ،ػِ ٚ٤كبٕ حَُحؿذ ك ٢اُـخء ٌٛح حٌَُ٘ حُٔظٔ ٖٓ ِ٤حُؼخُْ اٗٔخ ٣وظَف
ؿَٔ٣ش كَد ٝارخىس ؿٔخػ٤ش ٟي ٓٞؿيحص حُٞؿٞى حُطز٤ؼ ٢ح ٍٝ٧حٌُ ٍْٓ ١ػِ ٠ح ٍٝ٧ريح٣خص حُظلٌ َ٤رٔٔخكش
ٓ ٌٕٞ٤حُٔ٘خٍى ك ٢طِي ح٩رخىس ٓـَٓخ ً  ٌٕٞ٤ٓٝ ،حُٔي حٌُ٣ٌَٗٞظ. ٢حُٞى ٓغ حُٔٔخء ٓٝغ حُو٤ٜيس ٓٝغ حٍُٞىس
ٓـَٓخ أ٠٣خ ٝ ،كظ ٠طَحد حُٔيحى ٝحُؼخؿِ ػٖ ػَٔ ٗ٢ء  ،كِ ْ٤هيٍ طِي حٌ٘ٓ٧ش إٔ طٔٞص ًَ َٓ ، ّٞ٣س ٖٓ
ػٍٞحطٜخ حُلخُٔش ٝرٔخ١ظٜخ ٝحُظٌ٘٤ي ك ٢ؿٌٍٛٝخ ٝحٗظٔخثٜخ َٓٝ ،حص ٖٓ حُؼطٖ ٓٝلخُٝش اُـخء ٝؿٞىٛخ ح٢ُُ٧
ٝ.ىكغ أِٜٛخ ُِٜـَس ًٔ ،خ ط٘وَ حَُ٘ٗ ّٞ٤حص ح٧هزخٍ ػٖ ريء ٌٓخٕ حٞٛ٧حٍ حُِ٘ٝف ػٖ ٓ٘خ١ن ٌٓ٘خْٛ
إ اػخىس ٓ٘خٛي ٓ٘٤خٍ ٞ٣حُظٜـٔ٤ٓ َ٤ؼَ هٔٞس ٓ٠خكش حُ ٠طٞحٍ٣ن أُٝجي حُ٘خّ حُط٤ز ٖ٤حٌٍُٓٞٓ ٖ٣ض ػِْٜ٤
ؿٔ٤غ حُظـخٍد ٝحُٔظـَ٤حص رٌِٜ٘خ ح٫ؿظٔخػٝ ٢حُٔ٤خٓٝ ٢حَُٝك ٢كزخطٞح أهَ ٓ٘خػش ٖٓ هزَ رٔزذ طَحًْ أٝؿخع
حُ٘ٓ٧ش ٘ٓٝخػَ حُ٬ك ٫ٝ ٍٞهٞس ٟ ٢ٓٝـ ٢أػٗٝ ٢ٓ٬لٔ ٢ط٘خٍى كٍٞٛ ٚ٤س حُؼُٔٞش حُـي٣يس ٝرَحءس حُٜخؿْ
حُيٝ ٢٘٣حَُٝك ٢حُٔـِق ك ٢رٔخ١ش حُو٘خػش ك ٢هٞ٠ػُ ْٜلٌَس طٜي٣ن ٝػٞى حُٔٔئإٍ ٘ٓٝخٍ٣ؼ ٚحُظً٘ ٢خ
ٗ.ظٔ٘خٛخ ط٘ٓ ٜٞغ حُلٌَس ح٤ٔٓ٧ش حُٔٔٔخس حُؼٞىس حُ ٠ؿ٘ش ػيٕ
٣ ٌُٖٝزي ٝأٗ٘خ ٓ٘وغ ك ٢حُوي٣ؼش حُظخٍ٣و٤ش ٗٝوغ ك ٢هخٗش حُؼٞىس حُ ٠ؿل ْ٤حُظٜلَ ٝحُٜـَس ٝحُ٤زخد ،ك ٬أكي هخىٍ
ػِ٘ٓ ٠غ ى ٍٝحُـٞحٍ ٖٓ حُ٘ٔ٤ٜش ػِٓ ٠خ طَ٣ي ٖٓ حُل ٜٚحُٔخث٤ش أ ٝطـؼَ حُٔخء ٍٝهش ٟي كٓ ٢خثيس حُٔ٤خٓش
.أػطٗٞخ ؿ٘ٞى ػزي هللا حٝؿٗٝ ٕ٬ؼطٓ ٌْ٤خء ىؿِش٣ ًٖٔ:و َٛٝ ٍٞح َٓ٧ػ٘ي حُـَ٤حٕ ح٧طَحى حُوٍٞ
ٝحكيس ٖٓ ٓلخٍهخص حُظؤٍ٣ن إٔ طَطز ٢ك٤خس ٌٓخٕ حٞٛ٧حٍ ك ٢ك٤خس ػزي هللا حٝؿ ٕ٬ك٤غ ٍ ٫حر ٢طخٍ٣و٤خ ٫ٝ
PKKحؿظٔخػ٤خ ر ٖ٤حُٝ ٍٜٞحٝؿ ، ٕ٬كخَُؿَ ػ ٖٓ ١ٍٞأًَحى طًَ٤خ ٣وٞى كًَش حٗلٜخُ٤ش ٟي حُيُٝش حُظًَ٤ش رؤْٓ
طٔخٍّ ٗ٘خٜ١خ ك ٢ؿ٘ٞد طًَ٤خ كٓ ٢طِذ ٓ٘٧ ٚهخٓش كٌْ ًحطًَ٧ ٢حى طًَ٤خ ٝ ،ك ٢كخ٫ص طؼز٣ٞش ٓؼ٘٤ش طِـؤ هٞحطٚ
ُِٔ٘طوش حُليٝى٣ش ٓغ حُؼَحم ُٞػٍٞطٜخ ٛٝؼٞرش ه٤خّ ػِٔ٤خص ػٌَٔ٣ش ٟيٛخ ٖٓ هزَ ح٧طَحى كٌخٕ ح٫طٜخّ حُيحثْ إ
حُؼَحم ٣يػْ  ٌٙٛحُلًَش ٣ٝئٜ٣ٝخ رخَُؿْ ٖٓ إٔ ُػٜٔ٤خ حٝؿٓ ٕ٬ؼظوَ ُي ٟحًَ٧حى ٌٓ٘ ٓ٘ ٖ٤رؼي ػِٔ٤ش هطلٖٓ ٚ
كوئ٣خ ً َٓ ػِ ٠هخ َ١حٌُؼ ٖٓ َ٤أر٘خء حٞٛ٧حٍ أٓٔخء ريص ؿَ٣زش ١.خثَس كٓ ٢طخٍ ً٤٘٤خ ٖٓ هزَ حٌُٓٞخٗي ّٝحُظًَ٢
ػِٔٓ ٠خٓؼ ٌُْٜ٘ٝ ْٜرٔزذ حُٔؼخ٘٣ش ٝح٫هظٝ ١٬حٗ٫ظزخ ٙأُلٛٞخ ٝػَكٞح ٍِٓ٣ظٜخ ٝ ،ؿخُزخ ٓخ طٌ ٌٙٛ ٕٞحٔٓ٧خء
ػ٣ٍٞش ٓؼَ ؿ٤لخٍح ٝطَٝطٌٔٝ ٖ٤٘٤ُٝ ٢ؿٝ ، ٢ًٍٞطِي حٔٓ٧خء ػَكض ٖٓ هٓ ٍ٬ؼظوي حُٔؼِٔ ٖ٤حٌُ٣ ٖ٣ظْ طؼ ْٜ٘٤٤أٝ
ٌُٖ حٝؿ٣ ٕ٬ؼَك ٚٗٞحٓ ٕ٥غ ػُٔٞش حُيرخرش ٝحُٔيٝى ٗ.ل ْٜ٤حُٓ ٠يحٍّ حٞٛ٧حٍ حُ٘خث٤ش ٝحؿِز ٖٓ ْٜحُ٘ٞ٤ػٖ٤٤
،كِوي حٓظويّ ٟيًٍٞ ْٛهش ٟـ ٢ك ٢كَد ُ ُْٜ ْ٤كٜ٤خ ٗ٫خهش  ٫ٝؿَٔ  ٌُٖ ،حُؼطٖ طَٔد اُٝ ْٜ٤رخٗض ٓٓ٬ق
حُِٜحٍ ٝػٞىس أَٓح ٝحُٔخء حُٔخُق ٝحُِٔٞع طؼٞى حُ ٠أريحًٌُٗٝ ْٜي حُ ٠ؿٞحٓ ْٜٔ٤حُظ ٢حرظِ٤ض رؤَٓح ٝؿَ٣زش
ٝريأص َٟٝػٜخ طـق ٝطلٓ ٍٞؼَ حُو َٔ٤حُ ٠هٔٔش أٟؼخف ٓؼَ ٙرٔزذ ؿ٬ء ح٧ػ٬ف ٝحٜٓ٧خٍ ٝظَٝف
حُظَر٤ش حُظ ٢حكظخؿض ٖٓ حَُٔر ٢إٔ ٘٣ظَ ١كظ ٠حُٔخء رٞحٓطش حُٔ٤خٍحص حُل٤ٟٞش ُٞ٤كَ ُـٞحٓ ٚٔ٤هُِٞ٤ش حُٔخء
حُظ ٢طؼٞىص ػِٜ٤خ ٝطللع ؿِيٛخ ٖٓ حُظ٘ون رؼي إٔ ًخٗض طِي حُلٞ٤حٗخص حُـ٘٤ش رخُلِ٤ذ ٝحُِل ّٞطؼٝ ّٞطـطْ
ٝطَٔف ك ٢طِي حُٔٔظ٘وؼخص حٍُِهخء ٌٓ٘ ريء هِ٤وش حُز٬ى ٝكظ ٠ريأ ػِٔ٤خص حُظـل٤ق ك ٢ريح٣ش طٔؼ٤٘٤خص حُوَٕ
.حُٔخ٢ٟ
٣ٝزي ٝإٔ حٌُٔخٕ  ٌ٘ٓٝحُويّ َٓطز ٢رِٔحؽ حُٔ٤خٓش ٜٓٞٛٝخ حٌُ٘٣٫ ١ظ٣ٝ ، ٢ٜزي ٝإٔ أكيح ُْ ٣ ُٖٝلٌَ ك ٢ك٤خس
أُٝجي حُٔـيىُٞ ٖ٣ػ ٢حُل٠خٍس ح ٖٓ ٍٝ٧ه ًٕٞ ٍ٬رطخثلً ْٜخٗض ٜٓزطخ ً ٌُِؼٍٓ ٖٓ َ٤خ٫ص حُٔٔخء ٌٓٝخٗخ ٓؼخُ٤خً
ُلِْ ح٧ه ّ٬حُ ؼخٗوش ك ٢طي ٖ٣ٝأٓخَٛ٤١خ ٍٝ ،رٔخ حٞٛ٧حٍ حُظ ٢طَ٘٣خ ٖٓ هٓ ٍ٬خ طزو ٖٓ ٠ؿيحٍ٣خص ٝحهظخّ
ٔٔٓ ٜٙٞٗٝخٍ٣ش أٜٗخ ًخٗض ٌٓخٗخ ٓلظَٟخ ُـ٘ش ػيٕ ٝ ،أٜٗخ ٝػِ ٠حٓظيحى ٓٔطلخطٜخ حُٔخث٤ش ًخٗض ٌٓخٗخً ٓ٤ٜزخً
ٌُِؼ ٖٓ َ٤حُٔ٫٬ص ٝحُٔٔخُي حُؼظٔ٤ش ٝأٜٗخ ٖٓ أ٘ٓ ٠ُٝخ١ن حَُ٘م حُظ ٢ػَكض ٗظْ حَُ ٖٓٝ ١حُوٞحٗٝ ٖ٤ح٩ريحع
١ٝخُٔخ كِْ أر٘خء حٞٛ٧حٍ رلي ٌٛح حٍ٫طزخ٣ ٌُْٜ٘ ١ـزَ ٕٝػِ ٠إٔ .حُلَكٝ ٢ؿًُ َ٤ي ٖٓ حُٔ٘خٗ ٢حُل٠خٍ٣ش ح٠ُٝ٧
طٌ ُْٜ ٕٞاُحء ٌٛح ح٩ؿزخٍ حُل٤خط ٢إٔ ٣ظوٌٝح ٖٓ حُٔوخٓٝش ٓزُِ ٬٤ظوِ ٖٓ ٚحُ٘ٔ٤ٜش حُٔ٤خٓ٤ش ٓٝلخُٝش اه٠خع
ٍرٔخ  ٕ٧أ َٛحٞٛ٧حٍ ٝرٔزذ ؿـَحك٤ش ٝؿٞىٝ ْٛر٤جظٔ٣ ْٜظٌِ ٕٞحُو٘خػش إ حٗ٫ظٔخء .حٌُٔخٕ ُِٔطش حُلَى ٝحُلخًْ
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حُ ٠حُٔخء ٝحُزٔخ١ش ٝحُؼُِش حؿَٔ رٌؼ ٖٓ َ٤حٗ٫ظٔخء حُ ٠حُٔـظٔغ حُل ١َ٠حٌُ٣ ١ظطِذ ٓ٘ ْٜحُ٫ٞء ُِلَى ٝحُؼٖ٤
 ٖٟٔحٔٗ٧خ ١حُٔـظٔؼ٤ش حُٜخٍٓش حُظ ٢هي  ٫طُويٍ كِْ ٌٓخٕ حٞٛ٧حٍ رٔي ٟحػظ٘خهُ ْٜلٌَس ٓطِن حٌُٔخٕ حٌُ٫ ١
حُظ٠٣ ٢ـ) ٢حُؼطـ ّخرش (٣ل ٟٞٓ ١ٞحُطٝ َ٤حُوٜذ ٝحُٔخء ٝحُٔٔي ٝحُويٍ٣ش حُؼـ٤زش حُظ٣ ٢ؼظوي ٕٝكٜ٤خ إ ؿَٔس
.كٜ٤خ ػٍِ ٠حّ حٍَُٔ ٞ٣ؿْ ٗخٍٛخ حُٔٔظؼَس ٝ ٢ٛكيٛخ ٖٓ ط٘ل ًَ ٖٓ ْٜ٤حَٓ٧حٝ
ُٖ طٔظط٤غ إٔ ط٘ل ٌٙٛ َٝٓ ٢حُزوخع ٓ ٟٞػٞىس حُٔخء اُٜ٤خ رظِي حُٞكَس ًخٕ كٜ٤خ ك٠٤خٕ )ػطـ ّخرش (حٕٞ٤ِٓ ٕ٥
ىؿِش ٝحُلَحص ٣ـٌٜ٣خ ك ٢أ٣خّ ٍر٤غ حُؼَٔ ٣ٝلُٜٞخ حُ ٠ؿ٘ش ٖٓ حُزٝ ٢حُ٘زٝ ١ٞح٧ر٣ًٞخص ١ٝو ّٞكَف طؼٞى رْٜ
حُ ٠طِي حُٔٞحْٓ حُوئ٣ش حُظً ٢خٕ  َٕ٣كٜ٤خ ًٍحً ٓخء حٌٍُ٘ ػِٞٓ ٠حًذ ح٧ػَحّ ٝحُوظخٕ ٝحٌُٜ٘ش ١ٝوّٞ
حُظؼٔ٤ي حُٔ٘يحثٝ ٢طِي حُظ ٢ىٍؽ ػِٜ٤خ ٗ٤ؼش حٞٛ٧حٍ ٓ ٌ٘ٓٝجخص حُٔ٘ ٖ٤ػِ ٠طًٌَ ٝحهؼش حُطق ٜٓٞ٣ٝخ حُٔخرغ ٖٓ
ٌٌٛٝح .هَٓ ٍ٬ء حُوَد حُٔؼوٞرش رخُٔخء ٝحَٓحٍٛخ ػِ ٠حَُإ٤ُ ّٝظًٌَٝح ػطٖ حٓ٩خّ حُؼزخّ (ع) ٝحُظزَى كٚ٤
َ٣طزَٓ ٢س أهَ ٟػطٖ ٍٝف حٌُٔخٕ رؼطٖ حُؼٍٞس ٌَٗٝحٕ حٌُحص  ،ك٤ظٔٓ٬خ ُظزيُ٘ ٝخ حُٔؤٓخس رٌِٜ٘خ حُظَحؿ٤ي١
كظ ٠طلْ إٔ حٌُٔخٕ ٠٣ؾ رَٓ ُٞحُظلٝ ٍٞحُٔظـٝ َ٤حُٔوخ ُٖٓ ٌ٘ٓ ٝػٍٞس حُلٔ( ٖ٤ع) ٝكظ ٠هزؼش ؿ٤لخٍح
ٝر٘يه٤ش كٔي حرٖ حٞٛ٧حٍ حٌُ ١هِي ٙحُ٘خػَ ٓظلَ حُ٘ٞحد ك ٢ه٤ٜيط ٚحُوخُيس ٝحُٔـ٘خس رٜٞص حُٔطَد ٣خّ هَ٠
).حَُٝ َ٣كٔي (
ػطٖ حُؼزخّ ٝػطٖ حٞٛ٧حٍ طؼ٘ ٢ك ٢حٌُحًَس حُـٔؼ٤ش ٌُِٔخٕ ٍٞٛس ٝحكيس ُٔؤٓخس ظِض ط٬كن حُو٤٠ش حَُٝك٤ش
ٌُٜٝح طٔظؼخى ٍٞٛس حُؼطٖ حُؼخٍٗٞحثٓ ٢غ ٍٞٛس ػطٖ طِي حُوَ ٟحُظ ٌٖٓ ُٖٔ. ٢كٝ ٢ؿيحٗ ٚحُ ٠حٌُٔٛذ
حًظٔخٛخ حُطٝ ٖ٤حُوٜذ ٌُٜ٘ٝخ ىحٓٝض ػِ ٠طؼِ٤ن حَُح٣خص حُٔٞى ػِ ٠رٞحرخطٜخ ًيُ َ٤ػِ ٠كٌَس حُظٞحٓ َٛغ طِي
حُٔظِ٤ٓٞش حُوئ٣ش حُظ ٢ػخٜٗ٘ٓ ٠خ حُلٔ ٖ٤ــ ػِ ٚ٤حُٔ ّ٬ـــ ٝحٝ ِٚٛطلَٔ رٔززٜخ حُؼطٖ ٝحُوظَ ٝحُٔز، ٢
َطٖ ًٝخث٘خص ك٤ش طؼطٖ ٝحُٔلِٜش ٍٞٛس ُظَحؿ٤ي٣خ ٓٞىحء ٍحكوض حٌُٔخٕ ٝأػخٍص
ٝحُ٘ظ٤ـش ٓيٕ طؼطٖ ٝأٓخ ٌّ ػ َ
.كٗ ٚ٤ـٝ ٕٞؿٞى ٌ٘ٓ ٙحُلٌْ حٝ ١ٞٓ٧حُ ٠حُّٞ٤
 ٌٙٛحُٔيٕ حُٔظ٘خػَس ٓؼَ ىٓٞع حُٔطَ ػِٞٗ ٠حكٌ حُؼ ُٞرو٤ض طوخ ّٝكظ ٠كَٓخٜٗخ ٖٓ ٓزَ حُل٤خس حٌَُٔ٣ش  ،كؤًؼَ
أٍ٣خف حُؼخُْ طٔؼَ حُٔ٘خ١ن حُـ٘٤ش ك ٢رِيحٜٗخ ا ٫أٍ٣خف حٞٛ٧حٍ ٓٝيٗ ٚكوي ًخٕ حُلوَ ٘٣وَ ك ٢أُٓ٘ظٜخ ٓؼِٔخ ط٘وَ
حُو٘ذ ٝؿٌٝع حُ٘وٝ َ٤حُوٜذ حٌُ٣ ١ظؤُْ ٖٓ ٗق حُٔخء ٞ٠ٗٝر ، ٚكِْ طؼي طلظل ٢رؼ٤ي ًٔخ ك) ٢حٍٟ٧ش (ىٝىس
ٔخٍ (رو٤ش أٗلخء أهَ ٖٓ ٟحُؼخُْ ٌ٘٘ٔ٣ٝ ،خ إٔ ٗ٠غ كِٕ ٝحكيس ٖٓ  ٌٙٛحُٔيٕ حُؼط٘خٗش ٝحُٔٔٔخس ٓي٘٣ش
)حُل ْ
َ
ًٞٔٗ.ؿخ ُوَحءس كِٜٗخ ك ٢حُِلظش حُظً ٢خٕ حُؼخُْ ٣لظلَ رؤػ٤خى حُٔ٬٤ى ٍٝأّ حُٔ٘ش حُـي٣يس
ٌٌٛح ً٘ض أهَح ػطٖ طِي حُٔيٕ حُظً٘ ٢ض أػ ٖ٤ك ٢كَىٜٓٝخ حُويٝ ْ٣حٓخٍّ ٞٛح٣ش ٘ٛخػش حُلِْ ٝ ،ك ٖ٤كطض
ٔخٍ (ٍحكِظ ٢كٓ ٢يٕ حُ٘ٝ ٕٞ٤حٝ ٖٓ٧حُٜيٝء ٝكِ٤ُ ٢ش ٍحّ حُٔ٘ش طًٌَص ٗخك٤ش
ٝهَحٛخ حُٔخث٤ش ٝكِٗض ُز٬ى
)حُل ْ
َ
طٔظِي حًزَ ٓوُِِ٘ ٕٝل ٢ك ٢ح ُْٝ ٍٝ٧طٔظطغ إٔ طٞكَ ُٔيٜٗخ كِْ ٗـَس حُٔ٬٤ى ٜٓٝخر٤لٜخ حُِٔٗٞش رَؿزش
ح١٧لخٍ ٝح٥رخء ك ٢ك٤خس ٛخىثش ٔ٣ًَٝش  ،ك٤خس ٞٔ٣ ٫ص كٜ٤خ حُزَ٘ ٖٓ حُ٘ظخ٣خ ٝحُؼطٖ ٝحَُٛخ ٙحُِٔؼْ ٝأهز٤ش
حُِٗخُ ، ٖ٣كٌخٗض هَحءط ٢ػٖ كِْ ٓي٘٣ش طَ٣ي إٔ طظوِ ٖٓ ٚػطٜ٘خ ٝكِٜٗخ ًٔخ ٣َ٣ي حُطلَ حٍٝ٧ر٘ٛ ٢خ إٔ
٣:ظوِٓ ٖٓ ٚؼخىط ٚحُطخكلش رخُ٘ٗٞ٤خص ٝحُ٧ؼخد حُ٘خٍ٣ش ُيٍٝس ٓ٘ش ؿي٣يس
أًٔ ٝخ  ٚ٤ٔٔ٣أر٘خء )ٗ( ّٝ٬ٌ٤أ ٝح٧د )ٓخٗض ًَ٘ٛ( ُٝخ ك ٢أٍٝرخ ٝ ،ك ٢هِٔش ٖٓ حُ٘ـٔش حُٔٔظ٤وظش َٓٔ٘٤
ػزَ حُ٘ٞحكٌ حُؼِ٣ٞش ُـَف ح١٧لخٍ  ،ريُظ ٚحُلَٔحء ُٝل٤ظ ٚحُز٠٤خء  ٚٔ٤ًٝحُِٔ٢ء )رخرخ ٗٞث( َ٤حٞٛ٧حٍ حُؼَحه٤ش
رخُٜيح٣خ ٠٣ٝ ،ؼٜخ هَد ٓٝخثي حُ٘٣ ٞٛٝ ّٞظٔ٘٬٤ٓ ُْٜ ٠ىحً ٓـ٤يحً ُُٝ ّٞ٤ي ك ٚ٤حُٔ٤ي حُٔٔ٤ق ع  ،كو٘٤ُ ٢ؼَ رٌٍس
..حُو َ٤ػِ ٠حٝ ٍٝ٧طٍ٘ٔٝ ٞىس حُّٔ٬
أػٞحّ ٌٛ ٢٠ٔ٣ح حُ٘٤ن حُط٤ذ كَ١ ٢م ًِٜخ ػِٞؽ )  ٖٓ( 5ر٤ض ُلْ ك ٢كِٔط ٖ٤آُٝ ٠خىس َٓ ْ٣أٛـَ ر٘خط٢
َٓٝف ىرخرخص ٝأُـخّ ٜٓخثي حُٔـلِٞٗٝ ٖ٤حٍع ُْ طِكض رؼي ٝحك٤خء ٛل٤ق ُـ٤خع ٝهَ ٖٓ ٟحُوٜذ ٝحُطٖ٤
ٝك٬٤ص كخٍٛش ك٘ٓ ٢ظـؼخص أػَ٣خء حَُكٔش ُ َٜ٤اُ ٌٙٛ ٠حُٔي٘٣ش حُٜخىثش ك ٢حَُ٣ق حُٔ٧خٗٔ٣ٝ ٢ؤٍ ػٖ ٓ٣َٓٞش
رَ٣جش ٛـَٛخ ِٓحؽ حُِٖٓ حُٔظلخٝ ٚٛؿ٤خد حُ٘ؼ ٍٞرخَُحكش ٝأٗض طَطي ١حُؤ ٚ٤حُِٜٔ٤ُ ٕٞيٜ٣خ هطؼخ ٖٓ
كِٞح ٙحَُ٘٤ٜس ٝىر ُٚحُوط٘ ٢حُٔٔٝ ٖ٤هزِش اٗٔخٗ٤ش ُ ْ٤كٜ٤خ ٜٗٞس ٛ ،ئ٫ء حٌُ٣ ٖ٣وظطل ٕٞحُطخُزخص حُـخٓؼ٤خص
ك ٢رـيحى ٣ٝلؼِٓ ٕٞخ ٣لؼِ ٕٞرزؤّ حُزَحرَس ٝرَحءس حُٔـٝ ٍٞطَ٘٣غ ٓخ َٗػ ٚهللا كٗ ٢ل ْٜٓٞحَُٔ٠٣ش ٝرخُظخُ٢
٣طِز ٕٞحُلي٣ش ٖٓ ًٍٝ ، ٖٜ٣ٝرٔخ اًح ًخٗض حُٔوظطلش ؿِٔٔٓ َ٤ش ٣ـزَٜٗٝخ ػِٗ ٠طن حُٜ٘خىط ، ٖ٤ك َ٤ٜ٤حُؼَّ
ٍٞٗ.حٗ٤خ ٝحُٔوظطق حُط٤ذ ٓ َ٤ٜ٣ؼَ كخطق ٓٝزَ٘ ٝهيْ٣
ٔخٍ  ٖٟٔحُليٝى ح٩ىحٍ٣ش ُٔلخكظش ً ١هخٍ ــ ؿ٘ٞد حُؼَحم
حُل ْ
حُلٔخ ٍّْ ك٘ٓ ٢طوش َ ٍٞٛ
)ًْ رـيحى ( 360طوغ ٗخك٤ش َ
ٝ ٞٛٝ ،حكي ٖٓ حًزَ حٞٛ٧حٍ حُؼَحه٤ش ِ٣ظؤٗ ٢خ ٫رٔٔطق ٓخثٓ ٢غ  ٍٞٛحُلِ٣ٞس ك ٢حُـخٗذ حَ٣٩حٗ ٢ػزَ حٓظيحى
 ٍٞٛحُـزخٝ ، ٖ٣ػخٕ ٌٛح حٌُٔخٕ طخٍ٣وخ ً ٓ٠طَرخ ً ٌٓ٘ حهيّ حُؼ ٍٜٞرٔزذ حُظٌ ٖ٣ٞحُٔـظٔؼ ٢حُٔ٘ؼٍِ ٌُٔخٕ
حٞٛ٧حٍ ٌُٜٝ ،ح ًخٗٞح  ٌ٘ٓٝح ٍُ٧رؼ٤يح ػٖ أ ١هيٓش ك٠خٍ٣ش ٓٝيٗ٤ش  ٌٙٛ ٌُٖٝ ،حُؼُِش ٘ٛؼض ٗؼزخً ػ٘٤يحً حكذ
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ك٤خط١ٝ ٚوٜٓٞخ ٗٝخٍ حُو٘خػش ح٤ُُ٧ش رؤٕ ٓخ ٣ؤط ٢ر ٚهللا ٓ ٞٛخ طويٍ ٙه٘خػش حَُٝف ٌُٜٝح ًخٗض طلظي ر ْٜحَٓ٧حٝ
حُؼؼٔخٗ ٢آُ ٠يحكغ حُ٘ٔٔخ ُْ ١ٝطَٛذ كُ ْٜ٤لظش )حُيحٕ (ٞٔ٣ٝط ٕٞرٜٔض ٝه٘خػش ٝ ،كظٗ ٠ظخ٣خ حُٔيحكغ ٌٓ٘
ٔخٍ  ٞٛٝ ،أػ) ٕ٬حُٔٞهَ (حُٞؿٞى ٝ ٌُٖ،ؿٞى ْٛحٛظِ َٓس ٝحكيس ػ٘يٓخ ٛيٍ ح َٓ٧حَُثخٓ٢
حُل ْ
رظـل٤ق َ ٍٞٛ
ً
ٍٓٔ٤خ ٝػِ٘٤خ ك ٢حؿظ٤خٍ ١ز٤ؼش ٝحٌُٛخد رٜخ هَٔ٣خ اُ ٠حٗ٫وَح ٝكظٛ ٠خٍ ك ٢ه٘خػش أكي ْٛإٔ طٜزق حٞٛ٧حٍ ٓؼَ
حُي٘٣خٍٞٛحص ٓ٘وَٟش  ٫ٝطؼٞى اُ ٠حُل٤خس أريح ٛٝ ،خٍ حُل٘ ٖ٤اٍُٞٛ ٠س ٌٓٔش حُ٘زٓ ١ٞؼَ ًُي حٌُ٣ ١لٖ اُ٠
.أؿخٗ ٢حُ٘زخد ٣ًًَٝخص ػ٘ن حُٜزخ
حُلٔخ ٍّْ رٔزذ ٗٔ ٍٞػخُٔ ْٜرَكٔش حُٔٞرخٝ َ٣حُٜل ٕٞحُ٬هطش حُظ ٢ػِض ٓطٞف رٞ٤ص حُطٝ ٖ٤حُوٜذ
أٗ َٛخك٤ش َ
ك٘ٓ ٢ظَ ٣ ٫وِ ٖٓ ٞحُٔلخٍهش إٔ طيهَ ٍٝطخٗخ ٝأؿ٘٤خطٜخ حُٔخه٘ش رٞ٤ص أُٝجي حُلوَحء ٛخٍٝح ٘٣خٛي ٕٝحُؼخُْ ًِٚ
حَُ١ذ ػ٘يٓخ ٣لظيّ حُلٞحٍ ك) ٍٞحَُ٘ؿٔٓ ْٛٝ( ٢يى ٕٝػِٞٓ ٠حر ٢٤حُوٜذ ُٔ ْٜٜٔ٣ ٫ٝ ،غ حُزؼٝٝ ٝٞهٔش
.حُؼَحم ك ٢رَٗخٓؾ ٛخهذ ًخ٧طـخ ٙحُٔؼخًْ
ُوي كظق حُؼخُْ ُٞٗ ْٜحكٌ َٛ ٌُٖٝ ، ٙحٓظلخىٝح ٖٓ ٓلخٖٓ حُؼُٔٞش ٝاَٗحهش حرظٔخٓش حٌُٔ٣ؼخص ٝح٩ػٗ٬خص حُوَحك٤ش
؟ .ػٖ طٔ٣ٞن ػطَ كَٗٔ ٢أ ٝكَٗخس أٓ٘خٕ
أظٖ حٗ ْٜرٔزذ طَحًْ هَ ٕٝحُلطَس ٝحُؼُِش ٓخُحُٞح ٓ٘يٝى ٖ٣اُ ٠طِي حُزَٜؿش ٝ ،رؼٛ ْٜ٠خٍ ٣ظَى ػِق
ك ٢حَُِٔٔٔ حُظًَ ٢حُٔيرِؾ ٍٝ ،رٔخ ٛخٍٝح ٣لًِٔٔ ٕٞخ هِن هللا )ٜٓ٘ي (ؿخٓٓٞظ٧ ٚؿَ إٔ  ٌَٔ٣هٜش حُْ٤ٓٞ
ٌُٖ رخرخ ٗٞث٣ َ٤وخف ػِٗ ٠لٔٓ ٖٓ ٚوخ. َ١ك ٢حُؼخُْ حُٔظٔيٕ رؤٕ ٣ؤط ٢آُ ْٜ٤خٗض ًَ ُٝرٜيح٣خ حُٔ٬٤ى حُٔـ٤ي
ٔخٍ ٓؼ ٬أٜٗخ طلظق ػ ٕٞ٤أر٘خء حُٔي٘٣ش كٌ٤ؼَ حُطخُذ
حُل ْ
حُطَ٣ن ٝحُلظخٝ ، ٟٝأٗ٤خء ًؼَ٤س هي ٘٣ي كٜ٤خ ٓيٗ َ٣خك٤ش َ
٣ظٔ٘ ٠هزَ حُٜيح٣خ إٔ طظلٖٔ أٟٝخع ٝ:حُٔطخُذ ٝ ،ػِ ٚ٤أٗخ ٗلٔ ٢طٔ٘٤ض َُؿَ حُؼِؾ إٔ ٌٛ٣ذ ٘ٛخى  ،كٌخٕ ٍىٙ
حُ٘خّ ٘ٛخى َ٘٣ ،ر ٕٞحُٔخء حُٜخُق َُِ٘د ٝ ،ط ِْٜٜحٌَُٜرخء  ،طؼزي حُطَم ٝطز٘ ٠حُٔيحٍّ ٝحَُٔحًِ حُٜل٤ش ،
ٔخٍ حكيع ؿٜخُ ٓٞرخٔ٣ ٞٛٝ َ٣ؼَ ك ٢حُ٤ٜق ٝحُ٘ظخء ٓٝخُحُض آػخٍ
حُل ْ
كِ ٖٓ ْ٤حُٔؼو ٍٞإٔ ِٔ٣ي حرٖ ٗخك٤ش َ
ٓٝخُحٍ حُؼطٖ  ٖٜ٘٣ك. ٢حُزِٜخٍُ٣خ ظخَٛس ػِٓٝ ، ٚ٤خُحٍ ١خػ ٕٞحُٔخٗ٤ش ٜ٣يى ؿٞحٓٓٝ ْٜٔ٤خ ٣وظخط ٕٞػِٚ٤
.أٌٓ٘ظ ْٜحُظٓ ٢خ طؼٞىص ٓٞ٣خ ػِ ٠كَحم حُٔخء
ٍرٔخ حُيُٝش ٓؼَ رخرخ ٗٞث َ٤طلٌَ ربٗوخً ٌٌٛح ػخُْ ٟٝؼظ ٚحُٓ ٖٟٔ ٌٞٔٗٞ٤لٔ٤خطٜخ حُي٤ُٝش ٝ ،ػِ٘٣ ٚ٤زـ ٢إٔ طَ٤ٜ
 ٢ٛحُٔؼَٔ ُ ٌٜٙحُ٘خك٤ش ٝؿَٛ٤خ ٖٓ ٓيٕ حٞٛ٧حٍ ٜ٣ٝزق حُٔ٤ي  َ٣ُٝحُيُٝش ُ٘ئ ٕٝحٞٛ٧حٍ  ٞٛرخرخ ٗٞثُ ، َ٤ظٌٕٞ
ٛيح٣خ ٙري ٖٓ ً٫حُ٘ٔخطَ ٝحُيرزش ٝحُؼٜخكٓ ، َ٤يحٍّ كي٣ؼش َٓٝحكن ٓ٤خك٤ش ٘ٓٝخٍ٣غ أػٔخٍ  ،أٜٔٛخ ٓـٔؼخص ٌٖٓ
٣ ٫.يهَ ٖٓ ٗٞحكٌ رٞ٤طٜخ حُزؼٝ ٝٞحُلَْٓ ٍٝحثلش ٍٝع حُـٞحْٓ٤
ٌٛح حُ٘ؼذ حٝ ، ٢ُُ٧حٌُٔٛ ١ي ٓغ ك٠خٍط ٌٙٛ ًَ ٚحُؼ٣ ، ٍٜٞلظخؽ ٓ٘ ٢أٗخ ٓٝخٗض ًَٝ ُٝح ٖ٤ٓ٧حُؼخّ ُْٓ٨
.حُٔظليس حُظويٝ َ٣حُؼ٘خء
ٌٌٛح ً٘ض أكِْ ٖٓ أؿَ طِي حُٔيٕ حُظ ٢كويص ػٌٍ٣ظٜخ ٓٝلَٛخ رٔزذ هيٍ حُز٬ى ٞٔ١ٝف ٫ٝطٜخ ٝحكِحٜٗخ حُظ٢
٘ٛؼٜخ رَحءس ٝكطَس حُ٫ٞء َُِٔؿغ ٝحٌُٔٛذ ٝكٖٔ حُ٘٤ش طِي حُظ ٢طِحٖٓ ٝؿٞىٛخ ك ٢حٌُحص حُؼَحه٤ش ٌٓ٘ إٔ ١ٝجض
ػِ( ْٜ٤أهيحّ آىّ ع  ٌٙٛح٘ٓٝ ٍٝ٧لٜخ ٖٓ رؼي٣ٌٍُ ٙظ ٚحُلخِٟش ٗٞف ٝارَحٝ ١ُٞٝ ْ٤ٛأٞ٣د ٝ ْٗٞ٣ٝحُوَ٠
ٝؿ ٖٓ َْٛ٤أٗز٤خء ٝهي ٢ٔ٣ر٬ى حَُحكيُٝ ٖٓ ، ٖ٣يٝح ػِ ٠طَحرٜخ ٝ ٖٓٝكيٝح اُٜ٤خ ٓزَِٜ٘ٓٝ ٖ٣ل) ٖ٤حُّٔ٬
ٝ.أرخَ١س ِٞٓٝى ٝحٛلخد ٛلخثق ٗؼَ ٝكِٔلش ٝكٌٔش ٝأٓخَ٤١
حُٔيٕ حُظً ٢خٗض ٓٝخ ُحُض طٔٔي ٍرخ١ش حُـؤٕ ٝطَك ٞإٔ طٔٞص ٝ ٕ٧ؿٞى ٌٌٛح ٓيٕ َٓطز ٌ ٢رؤكٜٓ٬خ ىٕٝ
ٓٞحٛخ كوي أٌٓ٘ظٜخ ه٤ٜٛٞش ر٤جظٜخ ٝطخٍ٣وٜخ ٓؼَ ٌٌٛح ٞٛحؿْ ػخٗض ٓؼٜخ طظلَٔ طيحػ٤خص ًَ ٓخ ًخٕ ٣ليع
كظ ٠اٜٗخ حٓظٌِض ٍ٣خىس حكظ٠خٕ ٝحكيس ٖٓ أهيّ حُٔويٓخص حُـ٘٤ٛٞش كٌٛ ٢ح حُؼخُْ  ٢ٛٝحُي٣خٗش .كٞم  ٌٙٛحٍٝ٧
حُٔ٘يحث٤ش حُظ ٢طؼظزَ حُٔ٠خى حَُٝكُٜ ٢خؿْ حُؼطٖ ًٜٗٞخ طؼظٔي كٔٓ ٢خٍٓش ١وٜٓٞخ ٝحُظؼٔ٤ي ػِ ٠حُٔخء أ، ٫ٝ
ٌٛٝح ٣ؼ٘ ٢إٔ حُٔ٘يحث ٖ٤٤حكظٔٞح ك ٢حٌُٔخٕ ٔ٣ ٚٗ٧ظِي حُٔخء حُٞك ٌٖ٣ ُْٝ َ٤ك ٢كٌَ أٝ ١حكي ٓ٘ ْٜإٔ ِ٣ق حُؼطٖ
طِي حٓ٧خًٖ ٝطوظل ٢هَحٓٝ ْٛل٬ط ْٜأ ٝطٌخى طٔ٠لَ ٝطؼخٗ ٖٓ ٢حٌُؼ ٖٓ َ٤اٌٗخُ٤خص ٝؿٞىٛخ حُل٠خٍٝ ١حُ٢٘١ٞ
كٞم طِي حٓ٧خًٖ ٓٝ ،ؼِٔخ ىػض حُُِ ٌٞٔٗٞ٤للخظ ػِ ٠ر٤جش حٞٛ٧حٍ ٝه٤ٜٛٞظٜخ ٟي ٓخ ِ٣لن كٜ٤خ ٖٓ أًٖٓ ٟ
طـل٤ق ٝطؼطٝ ٖ٤طٜـ َ٤طظؼَ ٝحُٔ٘يحث٤ش أ٠٣خ  ،ك ٢ٜطِظٜن رظخٍ٣ن حٌُٔخٕ كظ ٠حهيّ ٖٓ ٓخً٘ ٚ٤حُلخُ ٖ٤٤اً
ُحٖٓ حُٔ٘يحث ٕٞ٤أٝ َٓٞٓ َٛحًي ك٘ٓ ٢خًٍش حُؼُٝ ٖ٤يٓ ْٜ٣خ ٣ؼزض ٖٓ حٌُظذ ٝحُ٘ ٜٙٞحُويٓ٤ش حٗ ْٜأطٞح ٖٓ
ظَٜحٗ٤ش آىّ ٣ ُْٝ ،زَكٞح حٌُٔخٕ ا ٫ػ٘يٓخ ًخٗض حُظَٝف حُوخَٛس طـزَ ْٛػًُِ ٠ي َٓ ٌُْٜ٘ٝػخٕ ٓخ ٣ؼٞىٕٝ
كِ٘ٛ ْ٤خى ٖٓ أٌٓ٘ش طوظَ ػطٖ حُٔ٘يحث ٟٞٓ ٢طِي حُزطخثق حُظ ٢طئ ١ٝحُز ٢حٌُ٣ ١ل ِٚ٠ؿٌحء ٝحَُُ حٌُٜ٘٣ ١غ
ٓ٘ ٚؿٌحء ٙحُٔويّ ٝحُٔخء حٌُٔ٣ ١خٍّ ك ٚ٤حُظؼٔ٤ي ٖٓ ُٝحؽ ٞٓٝص ٫ٝٝىس ٝحًظٔخد حُطٜخٍس ُِـٔي ٝطؼٔ٤ي ٍؿخٍ
.حُي ٖ٣ك ٢ىٍؿخط ْٜحٌُٜٞ٘ط٤ش حُٔوظِلش
كٌخٗض طِي حُيػٞس حُ ٠حُٔ٘ظٔش حُي٤ُٝش هي كِٔض ٖٓ ًخطذ حُٔوخٍ ٌِٜٗخ حُظخُ ٢اُحء ى٣خٗش ١ٝخثلش طَ٣ي إٔ طظـٌٍ أريحً
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ٓ:غ حٌُٔخٕ  ٫ٝطَ٣ي إٔ طٔٞص ػط٘خ أ ٝطٜـَ٤ح أً ٝرلخ ١خثل٤خ ً
المندائٌون طائفة غنوصٌة ٌصب ُغها صفاء قناعتها أن النور للروح قبل الجسد  ،وللفردوس قبل حٌاة األرض ،
وٌعتقدون أٌضا ً أن الذهب زٌنة الدنٌا عندما ٌكون من عرق الجبٌن  ،وهمسة العاشقٌن ومهارة أصابع
وهم الٌوم فً العراق ٌتناقصون وٌشحون كما ضفاف ٌعطش لجرٌان الماء  ،وأظن أن العراق لن ٌكون ..المندائً
فهم ٌمتلكون فً هذه السهول والبطائح أزالً ال ٌُعرف .عراقا ً بدونهم أو بدون غٌرهم من سكان البلد األصلٌٌن
تارٌخه ألنه ٌعود حتى الى أول األنبٌاء  ،أي انهم كانوا حتى قبل والدة حرف الكتابة  ،وكانوا فً أزمنة غابرة أقدم
ٌسكنون بطائح الماء  ،وٌنعزلون فً خشوع صلواتهم  ،وٌتجولون بٌن القرى المتباعدة فً .حتى من الزقورات
مدن القصب والسمك ٌ ،قرإون الطالع وٌشفون الجرح  ،وٌصنعون من لمعان المعادن ابتسامة النساء
والمخشبلت واألغراض المطلوبة لبٌت الزوجٌة  ،و ٌُحتمل أٌضا ً أن المندائٌٌن الصناع األوائل للكؤس النذرٌة التً
.جعلها السومرٌون شارة وجودهم عندما رسموها والفراتان ٌفٌضان منها .
والمندائٌون األقرب الى الماء الطاهر كونه ضرورة من ضرورات التعمٌد  ،فقد ٌسو ُد الظن انهم لٌسوا صاغة
للحلً فقط  ،بل كانوا من صناع المنجل والمطرقة واألوانً التً كانت تجرى فٌها مراسٌم التعمٌد وطقوس
َّ
العبادة  ،وربما حتى قٌثارة شبعاد بصندوقها الذهبً المزخرف باألحجار الكرٌمة والعاج قد صنع وصمم من قبل
) .ع (مندائً ما كان ٌعٌش مع ملته بٌن ظهرانً أهل سومر وحتى قبل أٌام إبراهٌم
وهذا دلٌل أن صحت ) .ع (وقد فُسر التصاقهم بالماء  ،بؤنه قد ٌعود فً أصوله وجذور المعتقد الى طوفان نوح
تلك المرجعٌة  ،على أنهم من الموحدٌن األوائل  ،وهذا التوحٌد الوثوق فٌه تؤكد من خبلل الذكر الحكٌم فً أكثر
إن الذٌن ((من آٌة عندما ساوى الصابئة مع أهل الذمة من النصارى والٌهود وكما فً سورة المائدة قوله تعالى
آمنوا والذٌن هادوا والصابئون والنصارى من آمن باهلل والٌوم اآلخر وعمل صالحا ً فبل خوف علٌهم وال هم
 ،هذا التشرٌف اإللهً ٌمنح الطائفة وثوق القوي فً الدفاع عن خصوصٌتها ودٌانتها ووطنٌتها  ،بل ))ٌ..حزنون
أن المندائً لن ٌحتاج إلى أي حجة أخرى لوحدانٌته بالرغم من أن كتبهم المقدسة والمتوارث من أدعٌة الصلوات
سور والتبلوات )الكنزا ربا (والتعمٌد وأهمه ما جاء فً كتابهم المقدس
وٌعنً الكنز العظٌم  ،فٌه الكثٌر من ال ُ
واألدعٌة والتصوٌر والقصص والحكم والشواهد  ،ما ٌدل على أن هإالء القوم ٌنتسبون الى الفكرة السماوٌة
والذي ٌتمعن فً قراءة آٌات الكتاب وسوره سٌكتشف  ،..ذرٌته لٌكونوا صالحٌن )ع (األولى التً بشر فٌها آدم
القٌمة والمعنى والدقة فً تعامل المندائً مع خالقه  ،ألن تعالٌم الكتاب ال تحٌد عن الذكر ومشاركة اإلله الواحد
فً جمٌع أفعالنا حتى التً تؤتً بواسطة المبلئكة الصالحٌن  ،وهً فً اغلبها تقود المندائً الى دٌمومته وصبلح
 ،الذي ٌعتقد فٌه المندائٌون روحا ً نورانٌة تهدي الى الصبلح والخٌر )زٌوا (نفسه  ،كما فً الوسٌط النورانً
وكان )ص (والفضٌلة  ،كما فً المبلك جبرائٌل عند المسلمٌن والذي نقل رسالة الوحً اإللهً الى النبً محمد
.وسٌطا لتبلوة ما ٌإمر به النبً و ٌُوصى و ٌُنزل من آٌات القران الكرٌم
ٌُوثقُ المندائٌون توارٌخهم بشًء من الحذر والحصانة  ،لشعورهم بؤن األزمنة بتعاقبها لم تكن عادلة معهم  ،أي
أنهم بسبب عصامٌة الحفاظ على اإلرث وتحاشً تجربة االندماج الدٌنً والمجتمعً مع الحضارات األخرى ،
الحصري بٌن الطائفة  ،وعدم تؤثرهم بؤي متغٌر دٌنً
وإلصرارهم على اإلبقاء على اإلرث بذات الصفاء والتداول َ
وطقوسً وتقبلهم الصامت لكل فعل ورد فعل إزاء ما ٌإمنون به  ،تحملوا الكثٌر من المصاعب واإلهمال وبعضها
وصل الى حد المجازر ومحاولة إفنائهم بحجج تؤخذ طابعا ً دٌنٌا ً فً بعض األحٌان وعرقٌا ً متطرفاً فً أحٌان أخرى
 ،وفٌها الكثٌر من التجنً على أساس أنهم من عبدة النجوم  ،والبعض ادعى أنهم من ارث الزرادشتٌه مستنداً الى
األصول السكانٌة األولى لهذه الطائفة عندما كانت تجمعاتها السكانٌة فً منطقة دهلران والبطائح الممتدة فً
وبعضهم أستند الى تؤوٌل بعض العادات والطقوس دون .منطقة الطٌب واألهوار المشتركة بٌن العراق وإٌران
معرفة الجوهر والمدونات المقدسة لهذه الطائفة ومنها كتاب الكنزا ربا وتعالٌم ٌحٌى وغٌرها  ،ولم ٌنتبهوا فً
هذا التعامل القسري الى أي نص قرآنً ٌإكد على أن الصابئة من أهل الذمة  ،وهم فً هذا موحـّدون  ،وتلك
مسؤلة أخذت من دراستها وطراً فً محاولة السٌد علً الخامنئً دراسة تارٌخهم ومرجعٌتهم الدٌنٌة  ،وله فً هذا
األمر فتوى قاطعة واستنباط موثق فً رسالة بحثٌة على أن الصابئة المندائٌٌن أصحاب كتاب وهم من أهل
.التوحٌد
لم ٌنفتح المندائٌون على ضرورة التعرٌف بجوهر دٌانتهم إال فً أواسط القرن العشرٌن عندما سمح مشاٌخهم
المختصة بالدراسات واللغات الشرقٌة القدٌمة باإلطبلع على بعض أسرار )اللٌدي دوورا (للمستشرقة البرٌطانٌة
سم َح لها باإلطبلع على محتوى
الدٌانة والمعتقد والعٌش معهم لمراقبة ممارسة هذه المعتقدات عن قرب  ،كما ُ
الكثٌر من الكتب المندائٌة المقدسة  ،واغلب معاٌشتها مع الطائفة تلك التً قضتها فً منطقة الكحبلء فً العمارة
وبعض المناطق وبمساعدة كبٌر مشاٌخ الطائفة فً العمارة  ،وخرجت بحصٌلة وفٌرة من المعلومات واالنطباعات
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دونتها فً كتاب ونشرته  ،بعد أن ألقت الكثٌر من المحاضرات فً المعاهد والجامعات البرٌطانٌة  ،وهً تتحدث
عن هذه الطائفة ومكوناتها االجتماعٌة والدٌنٌة  ،وقد ترجم الكتاب من قبل بعض المثقفٌن المندائٌٌن فً مقدمتهم
وصدر فً اكثر من طبعة وآخرها الطبعة التً صدرت عن دار المدى فً )غضبان رومً (المربً المرحوم
2007.دمشق عام
الٌوم هذه الطائفة العرٌقة والتً ٌكن لها العراقٌون االحترام فً مجمل أعراقهم وطوائفهم وخاصة الطائفة الشٌعٌة
التً جاورتهم وتعاٌشت معهم على مدى عقود وخاصة فً مدن األهوار وقراه  ،تتعرض لخطر االنقراض داخل
بعد أن أخذ شتات اآلالف المإلفة من العوائل المندائٌة فً هجرة تكاد تكون جماعٌة بسبب النظرة .الوطن األم
القاصرة والمتطرفة التً ظهرت بعد االحتبلل تجاه االقلٌات واألعراق الدٌنٌة مشمولة بالكثٌر من اآلراء الباطلة
والتكفٌرٌة والوحشٌة وصل الى الحد اغتٌال الكثٌر من أبناء هذه الطائفة وبعض مشاٌخها وخاصة فً مدٌنة بغداد
 ،مما اضطرهم الى الهجرة عن ببلدهم وهم األكثر شوقا ً للبقاء فٌها  ،والمساهمة فً رقٌها بعدما كان للسجل
الحضاري العراقً أسماء مندائٌة كثٌرة طرزت علٌه إبداعها وتؤلقها حٌث ٌشهد للمسٌرة التربوٌة الحدٌثة فً
العراق منذ نشؤتها فً أواسط القرن التاسع عشر ظهور طاقات علمٌة وتربوٌة ساهمت فً تربٌة النشء الجدٌد
كما تتشرف الطائفة أن .وخاصة فً مدارس الجنوب العراقً وفً األخص محافظات العمارة والناصرٌة والبصرة
ٌكون من بٌن ظهرانٌها العالم الدكتور عبد الجبار عبد هللا أول رئٌس للجامعة العراقٌة فً العصر الحدٌث  ،وغٌره
.من مبدعً الكلمة والقلم والطب والفلك والفن والعلوم األخرى
إذن المندائٌون وعرب األهوار كانوا ٌشكلون وحدة المكان السكانٌة بالرغم من انهم أقلٌة تتجمع فً مساحات ال
ٌشاركهم فٌهم السكن من غٌر ملتهم  ،ولكنهم أقاموا مع المحٌط السكانً المجاور عبلقات حسنة وساهموا
مساهمة فعالة فً تطوٌره وتحضره عندما كان المعلمون المندائٌون هم من رواد النهضة التعلٌمٌة فً مدارس
األهوار الذي شاع انتشارها فً أربعٌنات وخمسٌنات القرن الماضً عندما بدأت الدولة فً اإلكثار من تؤسٌس
الوحدات اإلدارٌة فً تلك المناطق من أجل المساعدة فً إٌصال الخدمات االجتماعٌة كالتعلٌم والصحة والبلدٌة بعد
أن نبهت الدراسات والرحبلت والمعاٌشة التً قام فٌها الكثٌر من األجانب الى الوضع المؤساوي لسكان تلك
.المناطق
نشؤت حواضر مدن األهوار ولكنها لم تتطور وظلت معاناتها فً نقص الخدمات توازي تماما ً معاناة تلك القرى
المائٌة العائمة فً وسط الهور واطرافة  ،بل صارت بعض تلك الحواضر اإلدارٌة تضاٌق حٌاة تلك المجتمعات
المائٌة عندما شكلت فٌها مراكز الشرطة والمقرات الحزبٌة وثكنات الجٌش وغٌر ذلك مما لم تتعود علٌه تلك
المجتمعات  ،فإلى ستٌنات القرن الماضً كان الكثٌر من سكان األهوار ممن ٌفضلون عدم مراجعة الدوائر المدنٌة
للحصول على وثٌقة تعرٌف لشخصٌتهم فهم ٌولدون فً المكان وٌموتون فً المكان ذاته ولم ٌتعودوا السفر
.والخروج الى ابعد من اقرب حاضرة مدنٌة لٌراجعوا فٌه المشفى فً حاالت طارئة وخاصة فقط
لهذا فإن الدعوة الى إبقاء خصوصٌة المكان وروحه المصبوغة بالبساطة ورغبة االنتماء فً الطبٌعة البسٌطة
الهادئة ٌنبغً أن توازٌها الرغبة فً إنعاش المكان وإٌجاد الحلول لبقائه مكانا ً مائٌا ً ٌحتضن من سكنه من دهور
.بعٌدة وٌوفر لهم ما تعودوه من الحٌاة منذ أزمنة أجدادهم أهل سومر وحتى الٌوم
دعوة هً أهم ما ٌفترض أن ٌشغل بال الدولة بعد األمن  ،فإحٌاء المكان هو جزء من أحٌاء واحد من أهم
المشارٌع الوطنٌة على أساس أن هإالء الناس قد دفعوا ثمن اإلصرار على البقاء وعدم مغادرة دٌارهم إال عندما
هددها العطش والجفاف وبذلك ٌكون سكان األهوار من ضمن الشرائح االجتماعٌة والسكانٌة التً تعرضت لئلبادة
،فإذا كانت المدافع وسدود أالمس أبادت فٌهم رغبة العٌش فً موطنهم وهجروها عنوة ،فإن العطش الذي ٌعاود
.المكان الٌوم هو جزء من إبادة جدٌدة
أنه فصل من دراما وتراجٌدٌا وطنٌة تسٌدها العطش وٌتؤلم فٌها اإلنسان والحٌوان والنبات الطبٌعً وسٌإدي هذا
بالطبع الى اندثار وانقراض واحدة من اقدم أمكنة التحضر اإلنسانً  ،وسٌفقد المكان خصوصٌته وٌصبح تراث
.المكان رهٌن قاعات المتاحف كما الحضارات التً كانت تعٌش علٌه
ألجل هذا سٌظل جزء من أمل السنونو القادم من مناخات البلطٌق الباردة واللٌل االسكندنافً الثلجً أن ٌذهب
العطش بعٌدا عن تلك األماكن الساحرة وٌعود فً الشتاء القادم لٌجد الماء ٌزهو وسط سٌر المشاحٌف واغنٌات
.......مربً الجاموس وصٌادي األسماك واألطفال السمر الحفاة
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حُل َٜحُوخْٓ

ٓ.....ويٓش ٌُظخٍ٣ن ِٓيِ ٘٣ش حُ٘خِ ٣َٛش
أطو َ٤ك٤خط ٢حُظًٛ ٢زض ًٔخ ؿٔ٤ش ٗخهض ٗٝخكض ٛٝخٓض ػِ ٠ػ٘ذ حًٌَُ٣خص ططَُ ُِ٘٤ذ ىٓغ حُظٞؿغ ك ٢حرظؼخى
ٛؼٌِش حُؼُٔٞش ٗٝو َ٤حُيرخرخص ٝحٍُٞى حٌُ: ١حُز٬ى ٝ ،كِٕ حُؼزخى ٝ ،أٗ٤خء أهَٜ٤ٔٔ٣ ٟخ ٓخُي حرٖ حَُ٣ذ
َ٣...طي ١حٍُ٘ٞص حُوٌ٣ٝ َ٤ٜظذ ر٬ط٤٘٤ش هئ٣ش أر٤خص ح٫ر٣ًٞش ٝهطخرخص ُٖ٤٘٤
ُْ أؿي كُٔ ٢خٗ ٢حُ ّٞ٤ػٌٝرش حُ٘طن ٝهي كخٍهض حُ٠خى رلٌْ حُو. ١ٞك ٢حُِـش أػٌد حٌُٓ ّ٬خ ٘٣طو ٚحُوِذ  ٫حُِٔخٕ
ٛٝخؿَص اُ ٠هخٓ ّٞؿٞط ٚأكظٖ ك ٚ٤ػٖ ؿِٔش أىرَ كٜ٤خ كخُ ٢أٓخّ حُـِٔ٤ش ٓٞظلش ىحثَس حُٜـَس  ،كٔ٤خ هِز ٢هلض
هلوخٕ حُلِْ ك ٚ٤رؼيٓخ حرظؼيص أٛخرغ حُ٘ٞم ػٖ ٓٔٓ٬ش هي حُٔٞؿش ٝىٓؼش حُؼٜل٤ٍٛٝ ٍٞق حُ٘خٍع ٝكَٕ
 ٞٛحُٔطَ حُٝ ٢ٓٞ٤ػـخثِ رٔظ٬ص ًٍِٓ٘ش ٝ ،كَهش ٗـٔخطٜخ ٜٓٞ٘ػش ٖٓ ٓ..خ ط٘ٛ ٚٔٓ٬خ ..حُ ٕٜٞٔحُلـَ١
أُٓ٘ش حُلخٌ٘٣ؾ  ْ٤ُٝكٜ٤خ ٗ٤ت ٖٓ رٜـش هَ٣ق حُلٞحٗٞٓٝ ْ٤حْٓ كٜخى حُؤق ٞٗٝحف ٜٗيحء حُلَٝد ٗٝخ١
...حُٔو٠ٜ
رو٤ض طِي حٓ٧خ َ٤١ػ٘ي ٖٓ ظِٞح ٘ٛخى  ًِٕٞٞ٣كَٔس ُْ حَُ٘ٔ ٝػٞىس ٗخٗخص حُٔٔ٘٤خص حُ٤ٜل٤ش ٝحٌُظذ
حُٔٔظؼخٍس ٖٓ حٌُٔظزش حُؼخٓش ٌٛ ،ح حُزوخء حٌُٝ ١كَ ُٔٓ ْٜخكش هِِ٤ش ٖٓ ح َٓ٧رؤٕ ٣ؼخٕ حُؼَٔ ًٔخ طَ٣ي ٙأكجيس
حُوِٞد ًٔ ٫خ طَ٣ي ٙحُلِٔلخص حُلـش حُظ ٢طؼوي رؤٕ ًخطْ حُٜٞص ٝحُو٘ـَ حُـخىٍ ٝحُؼٞىس اُ ٠ىحكْ ٝحُـزَحء ٔٛخ
.حُلَ حٓ٧ؼَ ُٜ٘خػش ٌِٓٔش طؼيى حُِٝؿخص ٝحُ٣٫ٞش ٝحُٛٞخ٣ش ٓٝخػ ٕٞحُؼَ٣ي
أُٝجي حٌُ ٖ٣طًَظ٘ٛ ْٜخى  ،حُٜي٣ن ٝحُؼ٘٤وش ٝػخرَ حُٔز َ٤ُٓٝ َ٤حُيحثَس ٓٝئًٕ حُـخٓغ  ٢١َٗٝحَُٔٝ ٍٝرخثؼش
حُوٝ َٔ٤حُوٜٞؿٝ ٢ػ ٞ٠ه٤خىس حُلَهش حُٔخرن ٓٝخثْ ػَرش حُوٝ َ٤رخثغ حُٜلق حُ٤ٓٞ٤ش ٣ؼ ٕٞ٘٤أُٓ٘ظ ْٜرويٍ
٣ٝؼٌ٘ٛ ٢ح حٗ٤ٜخٍ حُلٌْ حُٔخرن ٓٝـ٢ء حُٔلظَ )ٓو ١ٞحُ٘ظخّ (ًَٓذ َٓٝطزي ٗظخؽ ٓخ ٗٔٔ ٚ٤ك ٢حُظيح ٍٝحُ٢ٓٞ٤
ٓٝؼ ٚحُٔخٓش حُـيى حٌُ ٖ٣رَ٘ رٍ ْٜحٓٔلِ٤ي ٗٝظٔ٘ ٠إٔ ٣٫زَ٘ٝح رًٔ ٚٗ٧ ، ٚخ ٗخرِ ٕٞ٤ؿخء رٔؼخىُش حَُ٣خ٤ٟخص
 ٌُٖٝػٖ ٣َ١ن كَرش حُز٘يه٤ش ٌُٜٝ ،ح طخٛ ٙئ٫ء حُط٤ز ٕٞر ٖ٤حُوزٝ ٍٞحَُكٓٝ ٞخػخص حُوطغ حُٔزَٓؾ حٌُ١
ٝكًِ ٢ظخ حُلخُظ ٖ٤كخُٔظٔ٘٣ ُٖ ٠ؤطًٔ ٢خ حُٔ٘ظ ، ٠ٜحٌُ٣. ١ؼخٗ ٖٓ ٚ٘ٓ ٕٞطٔؼ٘٤ـخص حُوَٕ حُٔخٝ ٢ٟكظ ٠حُٔخػش
٣ـ٤ج٘خ ىحثٔخ ً ٓخ ًخٕ ٣ـ٢ء هزِ٘خ ٝ َٓٞٓ َٛ٧رخرَ ٝآٗٝ ، ٍٞحؿِز ٚهُ ٍٞ٤ـِحس ٝكٌخّ ١ـخس ٤ٗٝت ٖٓ ه٤خٍ ؿ٘خثٖ
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ّ َُر٤غ هً َ٤ٜظز٘خ ك ٚ٤حٓ٧خٝ َ٤١هٜخثي حُ٘ؼَ حُ٘ؼزٝ ٢رؼ٠خ ٖٓ ىٝح ٖ٣ٝحُ٘ؼَ حُلَ ٝأؿ٘٤خص
ٓؼِوش ٝأٓخ ٍ
حَُ٣ق ٝ ،ؿٌٛ َ٤ح ك٘لٖ ٓٔل ٍٕٝٞرخُٜخؿْ حُٜؼذ ٝحٌُ ١ك ٚ٤حًظ٘ل٘خ حٌُِٔش ٝرٔززٜخ ىكؼ٘خ حُؼٖٔ ؿخُ٤خً ٌٓ٘
.حكظَحم أٝ ٍٝكظ ٠حكظ ٍ٬رـيحى
ر٘خٛخ ٓيكض رخٗخ ٛٝيٜٓخ ؿَ٘ح٫ص  ًِْ) .ؿ٘ٞد حُؼخٔٛش رـيحى ( 360طوغ ٓي٘٣ش حُ٘خ٣َٛش ك ٢حُـ٘ٞد حُؼَحه٢
حُلَٝد ٝحُٔوخ ُٕٞٝحُـيى ٝؿزخٍ ٓ ْٓٞحُ٤ٜق حُطٝ ، َ٣ٞرخَُؿْ ٖٓ ٌٛح كٝ ٢ٜحكيس ٖٓ ٓيٕ ح٫رظٌخٍ حٌُ ٢ٗٞاً
طلظوَ رؤٜٗخ ٝحكيس ٖٓ ٓ٘خٍُ حُوِ٤وش حُظ ٢آٝص رل٘خٕ حَُد ٞٛحؿْ ُطلُٞش أًؼَ ٖٓ ٝ ٢ُٝهيٗٝ ْ٣زْٜ٘ٓٝ ، ٢
ًْ ػٖ حُٔي٘٣ش ٝ ،كٝ ٢حكيس ٖٓ هٜزخطٜخ ٓطَ أٞ٣د 15ارَح ْ٤ٛحُوِ َ٤حٌُُٝ ١ي ك ٢أ ٍٝحُظ ٢طزظؼي رظُٜ٬خ حَُِٓ٢
أٓطٍٞس حُٜزَ حُٔ٣َٓٞش ٝ ،حٗظـِض ًحًَس حُزَ٘ ػًِٞ٘ ٠ف حُل٠خٍس  ٖٓ ،حٌُظخرش ٝحُ٘لض ٝحُلِي ٝكظ٠
٘ٛ.خػش حٓ٩زَح٣ٍٞ١خص
ر٘٤ض حُٔي٘٣ش ك ٢حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ ٝ ،رٜ٘يٓش ٍؿَ رِـ ٢ٌ٤هططٜخ رخٓظوخٓش ٓٔظيس ػِ ٍٞ١ ٠أًٍع ح٧كن ،
ُظٞٗ َ٤ٜحٍػٜخ حٓظيحى حُٔٔظو ْ٤طلض ه ٢حُؼٝ ٖ٤حُزٌٛ ، َٜح حُو ٢حٌُ٘ٓ ١ض ػِ ٚ٤هٞح َ١أر٘خء حُٔي٘٣ش ٖٓ
حُٔزيػًٝ ، ٖ٤خٗض حُل٘ـَس حَُهٔ٤ش أٗ ٍٝظخؽ أكٜٓ٬خ رل َ٠حُطز٤ؼش حُٔخكَس ٌُِٔخٕ حُٔظَِ رـخرخص حُ٘وَ حُـخك٤ش
كٌخٕ حُوَٕ حُؼَ٘ ٞٛ ٕٝهَٕ حُظل٫ٞص ُِٔي٘٣ش ػ٘يٓخ .ػِٟ َٜٗ ٍٞ١ ٠لخف حُلَحص حٌُٗ ١ن حُٔي٘٣ش اُٜٗ ٠لٖ٤
أٓٔض كٜ٤خ حُٔيحٍّ ٝ ،حكيس ًٌُِٝ ٍٞأهَٗ٪ُ ٟخع  ٖٓٝرٓ ٖ٤ؼِٜٔ٤خ حُؼَد ٝحُٜٞ٤ى ٝحُٜخرجش ٝحُٔٔ٤ل، ٕٞ٤
ٌٛٝح ىُ َ٤ػِ ٠إٔ حُٔي٘٣ش ٌٓ٘ رٞحًٝ َ٤ؿٞىٛخ كي٣غ ًخٗض ٓي٘٣ش ُِظآهٝ ٢حُ٩لش ر ٖ٤حٌُٔحٛذ ٝح٧ى٣خٕ ًٝ ،خٗض كٜ٤خ
ٓلِش ًزَ٤س ُِٜٞ٤ى ٝأهَ ٟحًزَ ُِٜخرجش حُٔ٘يحثٝ ٖ٤٤كٜ٤خ ػٞحثَ ًؼَ٤س ٖٓ أ ٍٞٛكخٍٓ٤ش ٝطًَ٤ش ًَٝى٣ش ٘ٛٝي٣ش
حُٞحهغ كظ ٌٙٛ ٠حُٔخػش هَد ٤ٛيُ٤ش حُلٌٔش ك) ٢ػِ ٢ىٗزٝ( ٚكظ ٠ػٞحثَ أُٝرٌ٤ش أ ٝهٞهخُ٣ش ًٔخ ك ٢ر٤ض
كٔ٤خ ٣ؼي حُ٘خػَ حُٔؼَٝف ػزي حُوخىٍ حُ٘خٗ. ١َٛخٍع حُلزٞرٌ٘ٓ ٖٓ ْٛٝ ٢ش حُٔي٘٣ش ٌٓ٘ ٓطِغ حُوَٕ حُٔخ٢ٟ
ٍحثيح ُِليحػش حُ٘ؼَ٣ش ك ٢حُٔي٘٣ش  ٖٓٝحُٔـ٤ي ٖ٣كً ٢ظخرش حُ٘ؼَ  ٞٛٝأ ٖٓ ٬ٛػخثِش ًَى٣ش ِٗف أرٓ ٖٓ ٙٞي٘٣ش
.حُِٔٔ٤خٗ٤ش  ٌٖٓٝحُ٘خ٣َٛش
ُٝيص ٓي٘٣ش حُ٘خ٣َٛش ٖٓ ػخ١لش حُٞحُٗٝ ٢خٍؿِ٤ش حُٔظَٜف ٍٝؿزش حُؼؼٔخٗ ٖ٤٤ك ٢اؿَحم حٌُٔخٕ ُلظش حُظَٔى
ٝحُؼ٤ٜخٕ ٌُٜ ،ح ًخٕ طؤٜٓٔ٤خ رٌٔخٕ حهَ ٖٓ ٓٔظ ٟٞحُ٘٘ٓٝ َٜخٓ٤ذ ك٠٤خَُٗ ٚؿزش كُ ٢ـْ ػٍٞحص أر٘خثٜخ رؼٍٞس
حُٔخء كٌخٕ ػِٜ٤خ إٔ طؼخٗٝ ٢كظٓ ٠ظ٘٤خص حُوَٕ حُٔخ ٖٓ ٢ٟحُل٠٤خٗخص حُٔ٤ٔٓٞش ٣ٝظًٌَ أ َٛحُٔي٘٣ش  ،ؿ٠ذ أرٞ
..ؿيحكش ٤ُٝخُ ٢حُٔيحى ٞٓٝح َ٣ٝحُؤَ ك ٢حُِ َ٤حًٌُ ١خٕ ٣لظ َٜٓ ٖ٠ح٧ر٘خء ػِٓ ٠ي٘٣ظْٜ
حُـَ٣ذ إ أؿِذ حٌُ٣ ٖ٣وططُ ٕٞظؤٓ ْ٤حُٔيٕ ٣ظًَ٤ٓٞ٣ ٕٞخص حُظلٌ َ٤ر٫ٞىس حُٔي٘٣ش ٌٓ٘ كلَ أْٓ ر٘خء أ ٍٝر٤ض
أٓ ٝز٘ٝ ٠كظ ٠أًخٍ ر٘خء حُٔ ٍٞحٌُ٣ ١لٜٔ٤خ  ٌُٖ ،حُٜٔ٘يّ حُزِـ٣ ُْ ٢ٌ٤ظَى ٍٝهش ٝحكيس ٣ ُْٝؼَف ػٖ
٤ٓٞ٣خط ٚك ٢حُٔي٘٣ش ٍٝرٔخ هططٜخ ى ٕٝإٔ  َٟ٣حٌُٔخٕ ٝرخَُؿْ ٖٓ ٌٛح كوي ٓ٘ق حُٔي٘٣ش كيحػش حُظٔيٕ ُظٌٕٞ
ٗٞحٍػٜخ ى ٕٝأُهش ٓوظ٘وش ُٜٝخ حٓظيحى ٣ظٔغ ٓغ حُوطٞس ٝ ،رٔلخًحس ٟلظ ٢حُلَحص أْٓ أر٘٤ش ٗٝخٍػخ ٬٣ٞ١
ُ٤ؤطٗ ٢خ َٛرخٗخ حُٔؼي٠٤ُ ٕٝغ ٣خكطش حُٔظَٜف ح) ٍٝ٧حَُٔحٝ( ١ػِٔٓ ٠خكش ُٔ٤ض رزؼ٤يس ر٘ ٠ىحٍ حُلٌٓٞش
ُِٔي٘٣ش ٤ُٝز٘ ٢أ ٍٝؿخٓغ كٜ٤خ ٓخُحٍ هخثٔخً كظ ٌٙٛ ٠حُٔخػش  ٖٓٝ ،ػْ ٗٔض حُٔي٘٣ش ًٔخ ط٘ٔ٘ٓ ٞزِش حُؤق ُٝظؼٖ٤
ػَٔٛخ رٓ ٖ٤ي ٝؿٍِ ٌٜ٘ٔ٤ُٝخ حُلوَحء ٝح٧ؿ٘٤خء ػِ ٠كي ٓٞحء ُٝظَٜع اُِٜ٤ُ ٠خ حُٔخكَ رظ ٍ٬حُ٘ـ ّٞأكّ٬
حَُ٣ل ٖ٤٤حٌُِٞٓ ٖ٣ح أُٓ٘ش حُـلخف ٍٝه ٚحُـِش ُ٤ؼ٘ٞح كٜ٤خ ػٔخ ٫اؿَحء  ،أٓخ ٓٞظلٛٞخ ٝأؿ٘٤خإٛخ ١ٝزوظٜخ
حُٓٞط ٠كوي طؼيىص ٌٓحٛزٝ ْٜأ ُْٜٞٛر ٖ٤حَٓ رـيحى٣ش ٜٞ٣ٝى٣ش ٝكخٍٓ٤ش ٝطًَ٤ش ٝؿًُ َ٤ي  ،ؿ َ٤إٔ حُ٘ٔ٤ؾ
ح٫ؿظٔخػ ٢ك ٢حُٔي٘٣ش ظَ ٔ٣ظِي أؿِز٤ش حٗ٫ظٔخء ٖٓ أُٝجي حٌُ ٖ٣هيٓٞح ٖٓ ٍ٣ق ػ٘خثَٛخ حُٔل٤طش ٖٓ ريٝ ٍٝؿِ١
ٝكٔ٘٤خص ٝحٍُ٧م ٝؿ ٖٓ َْٛ٤حُؼ٘خثَ ح٧هَ ، ٟكٔ٤خ أْٓ حُٜخرجش حُٔ٘يحثٝ ٕٞ٤حًٌُ ٖ٣خٗٞح ٓ ٌٕٞ٘ٔ٣ي٘٣ش ٓٞم
حُ٘ٞ٤م  ،أٓٔٞح ُ ْٜك ٢حُٔي٘٣ش ٓلِش ٌٓ٘ٞح كٜ٤خ رٔلخًحس حًُ٘ٔ َٜخ أٓٔٞح ُ ْٜك ٢هِذ حُٔي٘٣ش ٓٞهخ ً ٔ٣خٍٕٓٞ
كٜ٘ٓ ٚ٤ظ ْٜح٤ُُ٧ش ك٤ٛ ٢خؿش حٌُٛذ ٝحُل٠ش ٓٝخُحٍ هخثٔخ كظ ٠حُٞٓ ٠ٔٔ٣ٝ ّٞ٤م حُ٤ٜخؽ حٌُُ ١كلض اُ٠
كٞحٗ٤ظ ٚحُ ٖٜٓ ّٞ٤أهَ ٖٓ ٟأٗخّ ُٞٔ٤ح ٓ٘يحثٝ ٖ٤٤حؿِز ٖٓ ْٜحُليحىٝ ٖ٣رخثؼ ٢حُٔٞحى ح٘ٗ٩خث٤ش ٣ ُْٝ ،زن ٖٓ
ٓل٬ص حُٜخؿش حُٔ٘يحث ٟٞٓ ٖ٤٤حُوًُِٝ َ٤ي رٔزذ حُٜـَس حُـٔخػ٤ش حُظ ٢هخّ كٜ٤خ ٓ٘يحث ٞ٤حُؼَحم ٗظ٤ـش حٟٝ٧خع
ح٤٘ٓ٧ش حُٔخثيس ٝرؼٛ ْٜ٠خؿَ حُؼَحم ك ُٖٓ ٢حُ٘ظخّ حُٔخرن ٝحؿِز ٖٓ ْٜحُٔطخٍى ٖٓ ٖ٣حُ٘ٞ٤ػ ٖ٤٤رؼي حٗ٤ٜخٍ
ًٝخٕ ًُٔ ْٜخ ُزو٤ش ٌٓ٘ش حُٔي٘٣ش ٖٓ ِٜٓٔٔٞ٣ٝ ٖ٤ى .حُـزٜش حُ٤٘١ٞش ٓ٘ظٜق حُٔزؼ٘٤خص ٖٓ حُوَٕ حُٔخ٢ٟ
٤ٔٓٝل ٖ٤٤ىً ٍٝز َ٤ك ٢ىكغ ػـِش حُظٔٝ َٜحُظل َ٠ك ٢حُٔي٘٣ش ػ٘يٓخ ٍكيٝح حُٔي٘٣ش رؤؿ٤خٍ ٖٓ حُٔظٔيٖٗ٤
ٝحؿِز ٖٓ ْٜحُٔؼِٔ ٖ٤حًٌُ ٖ٣خٕ ُ ْٜح٧ػَ حٌُز َ٤ك ٢ط٘٘جش ح٧ؿ٤خٍ ٝهخٛش ك ٢طؼِ ْ٤حَُ٣خ٤ٟخص ٝحُوَحءس حُوِي٤ٗٝش
ُِٜق ح ٍٝ٧ح٫رظيحثٝ ٢حُظ ٢أؿخى طيٍٜٓ٤خ اؿخىس طخٓش حَُٔر ٢حَُٔك ّٞريٍ ١هَٔ ٓٝ ،ؼِ ْٜرَع ٖٓ أ َٛحُٔي٘٣ش
ٖٓ حُٜٞ٤ى ك٤غ ًخٗٞح طـخٍح ٓٝؼِٔٝ ٖ٤رؼً ْٜ٠خٗٞح ٖٓ أٝحثَ حٌُ ٖ٣أٓٔٞح حُلَم حَُ٣خ٤ٟش ٘ٛ ٖٓٝ ،خع حُٞػ٢
حُٔ٤خٓ ٢ح ٍٝ٧ػ٘يٓخ ٗخًٍٞح أر٘خء حُطٞحثق ح٧هَ ٟك ٢حٗ٫ظٔخء اُ ٠حُظ٘ظٔ٤خص ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش ح ٠ُٝ٧ك٢
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حُٔي٘٣ش  ،أٓخ رو٤ش حُٔ٘ـِ حُل٠خٍ ١ػِٓ ٠ؼظٝ ٚحٓظيحى ٙكوي طٌلَ ك ٚ٤أر٘خء حُـخُز٤ش حُؼظٔ ٖٓ ٠أر٘خء حُٔي٘٣ش ٖٓ
حُِٔٔٔ ٖ٤ك٤غ حُـ َ٤حُظَر ١ٞحٝ ٍٝ٧حُٜ٘خع ٝحُٔٞظل ٕٞحُلٌٝ ٕٞ٤ٓٞؿ٘يٍٓش حُٔي٘٣ش ٓٝزيػٛٞخ ٖٓ حُ٘ؼَحء
ٝحٌُظخد ٝحُل٘خًٗٔ ٖ٤خ طلظوَ  ٌٙٛحُٔي٘٣ش رؤٜٗخ ٓ٘لض ٍ٣خىس حُـ٘خء حُؼَحه ٢حُلي٣غ ؿٔغ ٓئْٓ ُٞ١٨حٍ حَُ٣ل٤ش
)..ىحهَ كٖٔ ٝك ١َ٤٠أر ٞػِٝ ِ٣ؿزخٍ ٔ٤ٗٝش (حِ٤ٛ٧ش ك ٢ك٘خؿَ ٓؼِٜخ حٌُٛز٢
كز ٖ٤حُط ٍٞحُ٘طَح ١ٝحٌُُٝ ١ي رزلظ ٚحُـِٔ٤ش ٝطؤُن ك ٢ك٘ـَس ىحهَ كٖٔ ٝر ٖ٤حُط ٍٞحُٜز ٢حٌُ ١رَع كٚ٤
ؿزخٍ ٔ٤ٗٝش ٣وق طخٍ٣ن حُٔي٘٣ش ػِ ٠هيٓٓ ٖ٤ظؼزظ ٖٓ ٖ٤أٓ ٠أُٓ٘ش ًخٕ ٓلَٛخ ٝؿٔخُٜخ ٍٝهظٜخ ٝرخ ً٫ػِٜ٤خ  ،كوي
ًخٗض  ٌٙٛحُٔي٘٣ش ٌٓ٘ رٞحً َ٤حُزيء حُل٠خٍُٜ ١خ ٝكظ ٠حُِلظش ٓخٗلش ٓؼطخء ُٔخ ٣لظخؿ ٚحُ ٖٓ ٖ١ٞؿ٘ي ٘ٓٝخٖ٤ِٟ
ٓٝزيػٝ ، ٖ٤ك ٢ؿٔغ حُٜٞحؿْ حُؼ٬ػش ٗل َٜػِ ٠كِٓش ٖٓ حُيٓغ حٌُ٘٣ ١زغ ٖٓ ًحًَس حُِٞف حُٜٔ٣ٝ ١َٓٞذ
كٜٗ ٢خىس حُٞكخس حُظ ٢طظيحُٜٝخ أٜٓخط٘خ ك ٢حُٔلخًْ ٝىٝحثَ حُظوخػي ٣ ٖٛٝظخرؼٖ ٓغ حٗل٘خءس حُظ٤ُٜٝ َٜذ حُ٤ٜق
ٓ.ؼخِٓش أر٘خثٟ ٖٓ ٖٜلخ٣خ حُلَٝد حٓ٧ط٣ٍٞش ٝحُظ ُْٝ ٫ ٢ط٘ظٚ
ٌ٘٣ق حُٔـَ حٓ٧خٓ ٍٝ٧ ٢ىكؼش ٓـ٘يس ٖٓ أر٘خء حُٔي٘٣ش أٍهخٓخ طلٞم أ ١أٍهخّ ُٔي٘٣ش ػَحه٤ش أهَ ٟأػ٘خء كِٔش
حُظطٞع حُظ ٢هخٓض كٜ٤خ حُيُٝش حُؼَحه٤ش ػ٘ي طؤٓ ْ٤كٞؽ حُٔ٘خس ٓ ٠ٓٞحٌُخظْ ك ٢ػَ٘٘٣خص حُوَٕ حُٔخٝ ، ٢ٟك٢
ٓطخُؼش ُٔٓ٨خء طـي أر٘خء حَُ٣ق حُٔٛ٬ن ُِٔي٘٣ش ٔ٣ؼَ ح٧ؿِز٤ش حُٔخكوش ٛٝ ،ئ٫ء ٝأر٘خإ ْٛطلُٞٞح رَٔ ٍٝأُٓ٘ش
حُويٓش اُ ٠ػَكخء ٟٝزخٛ ١ق أىُٗ ٠ظٌظٔذ حُٔي٘٣ش حُِوذ حُ٘ؼز ٢حُٔظيح ٍٝر ٖ٤أُ٣ٞش ٝكَم حُـ ٖ٤حُؼَحه٢
).حُِٔ ٕٞ٤ػَ٣ق (رٔي٘٣ش
أظٖ إٔ ٛئ٫ء حُِٔ ٕٞ٤ػِ ٠رٔخ١ظٝ ْٜرَحءطٝ ْٜكز ْٜحُـ٘ ٢ٗٞك ٢حكظَحف أٗظٔش حُـَٛٝ ٖ٤حٓظٜخ ٓؼِٞح ٝؿٜخً
٤٘١ٝخ ً هخُٜخ ً ٣وغ ك ٢هخٗش حُٔ٘خرٜش ٓغ حُٞؿ ٚحُ ٢٘١ٞحُويُ ْ٣ـ٘ٞى ٍٓٝخ ػ٘يٓخ طظ٘خرٓ ٚخكخص حُؼَٝ ٝؿزٜخص
حُوظخٍ ٓغ طِي حَُإ٣ش حُظً ٢خٕ ٠٣ؼٜخ هخىس ك٤خُن ؿ ٕٞ٤هٞٓ َ٤ٜ٤ُ َٜ٤ص حَُٓٝخٗ ٞٛ ٢طؤُن ُٔؼخُ٤ش حٗ٫ظٔخء اُ٠
ٍٓٝ).خ (٤ٛزش ٝؿٞى ٓي٘٣ش ٢ٛ
أظٖ إٔ ٓٞص حُؼَ٣ق ك ٢ظَٝف ؿي٣يس ُلَد ػ٤ُٔٞش طظ٘خر ٚطٔخٓخ ٓغ ًُي حُٔٞص حٓ٩زخٍ ٢١أًُ ٝي حًٌُ ١خٕ
ٌُ ٢طزو ٠حُ٘وِش ِٓٞٛس ػِٟ ٠لخكٜخ :ؿ٘ٞى ٓ٣ َٓٞيكؼ ٚٗٞػٔ٘خ ُٔؼخىس حُُٔ٬ش أ ٝح َ٤ٓ٧أًٔ ٝخ ٣و ٍٞحُِٞف حُويْ٣
أُلَحطٝ ٢هَ٣زش ٖٓ ػٔخُش حُٜ٩ش ٝهِٞىٛخ ػِ ٢إٔ حىكغ ؿٔي ١ػٔ٘خ ً ٌُُي أً ١خٗض ٍٝف ٓ٤١ َٓٞزش أَٛٗ ٝش
ٓ٫).ظ٬ى أٌٓ٘ش أهَٟ
ٌٌٛٝح طَ٘٣خ هٞحثْ حُٔظطٞػ ٖ٤حٝ٧حثَ ك ٢ىحثَس طـ٘٤ي حُ٘خ٣َٛش ٝؿٛٞخ ٖٓ ٍؿزش هئ٣ش ُٜخؿْ حُٔ٤ق ٝحُز٘يه٤ش
ُ٤ؼزض كٜ٤خ حٔٗ٩خٕ ٝؿٞى ٖٓ ٙهٛ ٍ٬خؿٔ٫ ٖ٤ؿ ، َ٤كٔخ٣ش حُظَحد حُٝ ٢٘١ٞهظَ ؿٞع حٍُِٔ٘ ٝرط ٕٞحُٜـخٍ حٌُ١
طًَ ْٜحُؼَ٣ق ك ٢حُوَ٣ش أُ ٝهخم حُٔي٘٣ش كلخس َ٣ٝطـل ٖٓ ٕٞحُزَى ك ٢حٗظظخٍ كوخثز ٚحُٔلِٔش رؤخٕ حُ٘ٔخٍ
حُٔٔ٤ي ٝأً٤خّ حُـٝ ُٞحُل٘خء ٝؿَٛ٤خ ٖٓ حُٜيح٣خ حُظً ٢خٗض طٜ٘غ ك ٢حُوِٞد كَكخ ً ٝرٜـش ٝحكظَحٓخً ٌُُي حٌُ١
ٍ.ؿذ ُٓ ٌٕٞ٤ظطٞػخ ً ك ٢ؿ ٖ٤حُؼَحم ٝحُِٔي ٝحٓ٧ش حُؼَر٤ش
ُٝيص حُ٘خ٣َٛش ٓغ كِْ طًَٝ ، ٢حٗظٜض حُٓ ّٞ٤غ كِْ ٓظؼيى حُـ٘ٔ٤خص ٝ ،ر ٖ٤حُلِٔ ٖ٤طلخ ٍٝحُٔي٘٣ش إٔ طـَى
هخٍؽ حَُٔد ٝطٜ٘غ ه٤ٜٛٞظٜخ حُـ٘ٞر٤ش حُظ ٢طَ٣ي كٜ٤خ حُ٘ؤ ١ػٖ طٞحٍ٣ن ٓؼَ طِي  ،ك ٢ٜطلخ ٍٝكظ ٠ك ٢أٍٗلش
ٝ.ؿٞىٛخ إٔ طًٌَ كو ٢حْٓ ٓئٜٓٔخ ٓيكض رخٗخ  ٫ٝط٘ َ٤اُ ٠ؿًُ َ٤ي
كٔخ َ٣رطٜخ رخُٞحُٝ ٢حُٜيٍ ح٧ػظْ ٫كوخ ً ٓ ٟٞحُلَٓخٕ حُِٔطخٗٓٝ ، ٢خ طً ٙ٬خٗض حُٔي٘٣ش هخٟؼش ُِٔطش ػ٘خثَ
حُٔ٘ظلي ٝرو٤ض طلَٔ حْٓ ُٞحء حُٔ٘ظلي حٌُُ ١لوض ك ٚ٤أٜٓخٍ ٙحُوئ٣ش ٝحُٔٔظليػش ًو٠خء ٓٞم حُ٘ٞ٤م
ٝ.حُ٘طَس ٝهِؼش ٌَٓ ٝحُـزخٝ ٖ٣حَُكخػٝ ٢ؿَٛ٤خ ٖٓ حُ٘ٞحكٝ ٢حُوٜزخص
أْٓ حُزخٗخ حُٔي٘٣ش ػْ ٜٗٔ٤خ اُ ّٞٔٛ ٠أهَ ٟكِٔظٜ٘ٓ ٖٓ ٚذ اُ ٠ػٍِ ٝحُ ٠حُٔئحَٓحص ٝحُ٘ل ٢رؼي إٔ ك٢٠
رَ٘ف إٔ ٛ ٌٕٞ٣يٍح أػظ َْ ُِلخَٟس حُِٔطخٗ٤ش ك ٢حٓ٧ظخٗش ُ٘٤ظ ٢ٜك ٚ٤ح٘ٓ َٓ٧ل٤خً ك ٢حُلـخُ ٌ٤ُٝظذ ُِٝؿظٚ
حًَُ٘ٔ٤ش ك٘ ٚ٘٤اُ ٠أٌٓ٘ش أكزٜخ ٝػخٕ كٍ ٢إ ٟطلي٣غ أٗٞحهٜخ ًٔخ ك ٢رـيحى ػ٘يٓخ أْٓ ه ٢حُظَحٓٞحٝ ١ؿِذ
حٌَُٜرخء ٝحٓظليع َٓ ٍٝ٧ٝس ك ٢حُؼَحم ٗظخّ حُظـ٘٤ي ح٩ؿزخًٍٔٝ ٌُٚ٘ ، ١خ حِ١ؼض ػِ ٠أٍٝحهٝ ٚرؼ ٞحُٔظ٘خػَ
ٖٓ طِي حًٌَُ٣خص ٝحُ٤ٓٞ٤خص ُْ ٣ؤص ػِ ًًَ ٠حُٔي٘٣ش حُظ٘ٛ ٢ؼض رلَٓخٕ ٍٓ٘ٝ ، ٚرٔخ ٗٔ ٢طِي حُزٞ٤ص حُٔ٘٤يس
رخُطٝ ٖ٤حُوٜذ ٝح٥ؿَ ُظ٘ٔ ٞرؼي ك٘ٝ ٖ٤طٍ َ٤ٜهٔخ ٛؼزخ كً ٢حًَس حُـ ٕٞ٤ح٣ِ٤ٌِٗ٫ش حُِحكلش رؤٍطخُٜخ حُٜ٘ي٣ش
ٝحَُ٘٣٫ي٣ش ٝحٓ٫ظَحُ٤ش ٝح٣ِ٤ٌِٗ٫ش ٖٓ حُزَٜس ٛؼٞىحً اُ ٠رـيحى ٤ُٝظٞهق ُ ٬٣ٞ١كلٜخ ػ٘ي حُزط٤لش كٓ ٢ؼًَش
رخِ٤ٛس ٌ٤ُٝظذ ٟزخ ١حُلِٔش حٌُؼ َ٤ػٖ  ٌٙٛحُٔي٘٣ش حُظً ٢خٗض رخُ٘ٔزش ُ ْٜه ٢حُٔٞح٬ٛص حَُحر ٢ر ٖ٤حٌُٞص
ٝحُزَٜس ٝرـيحى ٍٝ ،رٔخ حػَ ٌٛح حُظٞهق حُط َ٣ٞك َ٤ٓ ٢حُؼِٔ٤خص كٔ٣ِٛ ٢ش حُـَ٘حٍ ح ١ِ٤ٌِٗ٫طخُٗٝي كٓ ٢ؼًَش
حٌُٞص أٓخّ ؿ ٕٞ٤حُظَى رو٤خىس حُلَ٣ن هِ َ٤رخٗخ ٤ُٝو٠غ ٝ ٞٛؿ ٚٗٞ٤اُ ٠كٜخٍ  َ٣ٞ١حٗظ ٠ٜرخٓظٔٝ ٚٓ٬أهٌٙ
.أَٓ٤حً اُ ٠رـيحى  ٖٓٝػْ اُ ٠حٓ٧ظخٗش
ر ٖ٤حُؼٝ ٢ِٜٔحُٔ َ٤رَٓ ًًْٞ ٢حُٔل ٝٞحُٔخٓ ٢حُزَ٣طخٗ ٢طؤهٌ ٓظَٜك٤ش ُٞحء حُٔ٘ظلي كظٜخ ًٔخ رخه ٢حُٔيٕ
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ٝ.طلظق حُ٘خ٣َٛش أًٍع حُظلُِ ٍٞلٌٓٞش حُ٤٘١ٞش حُـي٣يس رخَُؿْ ٖٓ حٗ٫ظيحد ٝحُٛٞخ٣ش ٝحٓ٫ظؼٔخٍ حُٔزطٖ
طز٘ ٠كٜ٤خ حُٔيحٍّ حُـ٤يس رٔؼِٜٔ٤خ ٖٓ حُِٔٔٔٝ ٖ٤حُٜٞ٤ى ٝحُٜخرجش  ،طز٘ ٠كٜ٤خ حُٔٔظ٘ل٤خص ٝ ،ط٘٤ي حُليحثن ك٢
هزَ إٔ ٣ـ َ٤أٓٔ ٚاُٗ ٠خٍع حُلزٞر ٢ط٘ٔ٤خ رخُٔـخٛي حُ٘ـل ٢حُؼٓ٬ش ٓلٔي )ػٌي حُٗ ٢ٓٝ( ٟٜٞخٍع حٓ٧ط١ٍٞ
ٓؼ٤ي حُلزٞر ٢حٌُ ١طٞك ٢ك ٢ر٤ض حُؼ٠خ ٝكٗ ٢خٍع حُلزٞر ٢أػ٘خء ػٞىط ٖٓ ٚكِٔش حُـٜخى كٓ ٢ؼًَش حُ٘ؼز٤ش
حُ٤٘١ٞش ٘٤ُٝ ،ظٜذ حُ ّٞ٤طٔؼخُ ٚحُزَ ١ِٗٝكٓ ٢خكش ك٘ٓ ٢ظٜق ٓٔخكش حُ٘خٍع طٔخٓخ طٌخى طٌ1920 ٕٞك ٢ػٍٞس
أٗ ْٛوطش ك٣ٞ٤ش ك ٢حُٔي٘٣ش ٤ُ ،وق حُٔ٤ي حُـِٓ َ٤ظٌجخ ً ػِ ٠ػٜخ٣ ٞٛٝ ٙوُ٘ٓ٨ُ ٚش حُـخرَس ٝحُوخىٓش ٨ُٝؿ٤خٍ
.هٜش ٓي٘٣ش آٝص ك ٚ٤حُـَف ٓٝيط ٚرؼيس حُوٝ َ٤ػيى حَُؿخٍ ٝحُوٜخثي
ٍٝرٔخ ًخٕ ُٗٞ٤خٍىٌٓ ٢ُٝٝ ٝظ٘ق ٓوزَس أ ٍٝحٌُِٔ٤ش هي ٗخٛي حَُٔحٓ ْ٤حُلؤش ُظ٘٤٤غ حُ٘٤ٜي حُلزٞر ٢آُ ٠ؼٞحٙ
ح٧ه َ٤ك ٢حُ٘ـق  ،كظ٘و٤ذ  ٢ُٝٝطٌخى إٔ طٌٓ ٕٞؼخَٛس ُِؼٍٞس حُلخُش ٝحٌُٔٞحٍ ٌ٤ُٝظذ  ٢ُٝٝػٖ ٓ٘خٛيحط ٚح٤ُٝ٧ش
ػٌي (ٝحٗطزخػخط ٚػٖ حُٔي٘٣ش ك ٢حٓ٫خًٍَٓٛ ٢خ ً٧ؼَ ٖٓ َٓس ٣ ٞٛٝظـ ٍٞكٗ ٢خٍػٜخ حُطٝ َ٣ٞحَُٔ٣ق ٝحُٔٔٔ٠
إ حُٔي٘٣ش حُظ ٢حٓظيص ػِ ٍٞ١ ٠هخٓظٜخ حُط٤٘٤ش ٝحٍُٔٔٞس رخُطٞد ح٧كَٔ حٌُزٝ َ٤أرٞحد حُو٘ذ حُٜخثِش ) :حُٟٜٞ
٫ ،ط٘ظٔ ٢اُ ٠أُق ُِ٤ش ِ٤ُٝش ًُٝي حَُ٘م حٌُٗ ١ظو ِٚ٤ك ٢كٌخ٣خص َُٜٗحى ًَٜٓٝخٗٝ ٚػِ ٢رخرخ  ،رَ ٓ ٢ٛي٘٣ش
طظ٘لْ ح٤ٗ٧خء حُـي٣يس رٍٜٞس ٖٓ ٣َ٣ي إٔ ًَ٣ذ حُٔلذ ُٔٔ٤ي رخُل٠خٍس ٌُٜٝ ،ح ًخٗض ٓيحٍحص ح٧ك٘ي٣ش ك ٢ػٌي
حُ ٟٜٞطٔخ ١ٝرخُظٔخّ ٝحٌُٔخٍ حُؼوخٍ حُؼَرًٝ ، ٢خٗض حُز٘خ َ٤١ح٩كَٗـ٤ش حُظَ٣ ٢طيٜ٣خ ٗزخٕ حُٔي٘٣ش طًٌَٗ ٢رؤٗخهش
حُ٘خد حٍٓ٫ظوَح ٢١حُِ٘يٗٝ ، ٢ؿًُ َ٤ي كخُٔي٘٣ش ػ٘يٓخ طَ٘د ٖٓ حُلَحص رظِي حَُ٘حٛش حُؼـ٤زش ك ٢ٜطٔو ٢رلَف
ٝ.).ى٘ٛش أٌٓ٘ش ح٧ػَ حُوي ْ٣حُظ ٢طل ٢٤كٜ٤خ ٖٓ ًَ ؿخٗذ  ،أٝ ٍٝحٍ٣يٍٓ٫ٝ ٝخ ٝ ٌُٖٝطَ حُؼز٤ي
طوظِق ٍإ٣ش ُِٔ ٢ُٝٝي٘٣ش ػٖ ٍإ٣ش ْٓٔ ر َ٤حُٔ٤يس ح٣ِ٤ٌِٗ٫ش حُظُ ٢ؼزض ك ٢حُظخٍ٣ن حُؼَحه ٢حُلي٣غ ىٍٝح
٘٣خر ٚى ٍُْٗٞ ٍٝك ٢طخٍ٣ن حُـَِ٣س حُؼَر٤ش ًٝ ،خٗض َٓ٘كش ػِ ٠ػِٔ٤ش ٘ٛغ حُٔخٓش حُؼَحه ٖ٤٤ك ُٖٓ ٢حٗ٫ظيحد
ٝرؼيًٌُٝ ٙي ًخٕ ُٜخ ىً ٍٝز َ٤ك ٢حَٗ٩حف ػِ ٠حٌُٔظ٘ق ٖٓ ح٥ػخٍ حُؼَحه٤ش كٞٓ ًَ ٢حهغ حُظ٘و٤ذ ٝهخٛش طِي
.حُظ ٢حًظ٘لض ك ٢أٓٝ ٟٞ٘٤ٗ ٍ٬١وزَس أٓٝ ٍٝي٘٣ش أٍٝٝى حُٔ٣َٓٞش ٝؿَٛ٤خ ٖٓ حٓ٧خًٖ ح٧ػَ٣ش
كخُْٔ ؿَ٤طَٝى ر َ٤طَٓ ٟيٕ حُـ٘ٞد ٜ٘ٓٝخ حُ٘خ٣َٛش أٜٗخ ٓيٗخ ٓـزَس رلؼَ ٤ٛلٜخ حُطٝ َ٣ٞكوَٛخ ٝؿِٜٜخ رخَُؿْ
ٖٓ إٔ  ٌٙٛحُٔيٕ طـِْ ػِ ٠أػظْ ً٘ ُٞحٝ ٍٝ٧حػَم طٞحٍ٣ن حُزَ٘٣ش  ،إ ٗظَحص أر٘خء حُٔيٕ حُٔ٘ليٍٖٓ ٖ٣
).أٍ٣خكٜخ حُوَ٣زش ط٘زت حُلخ ْٛأٗ٣ ْٜزلؼ ٕٞػٖ ٓـ ٍٜٞحُيحثْ ٝحٌُ٣ ُْ ١ـيٙٝ
رٍ ٖ٤إ٣ش ٝ ٢ُٝٝر َ٤طوظِق ػخ١لش حُٔٔظؼَٔ ٣ٝظـ َ٤حٓظوَحإ ، ٙك ٌٜٙحُٔيٕ حُٔـزَس ٜ٘ٓٝخ حُ٘خ٣َٛش  ،طؼَف
ٓـُٜٜٞخ ؿ٤يح ٝظِض ٝػِ ٠حُيٝحّ طلخ ٍٝإٔ طٔ ٢٤ػ٘ ٚحُِؼخّ ٝطزؼي ػٖ أؿلخٗ ٚحُـزخٍ ٌُٜ٘خ ُْ طٔظطغ ٝكظ ٠حُِلظش
رٔزذ طَحًْ حُٔلخٍهخص حُظخٍ٣و٤ش ٝحُلٞحىع حُـٔٔ٤ش ٝحُط٤زش حُٔلَ١ش رخُظلخإٍ حُظ ٢طـؼَ حرٖ حُ٘خ٣َٛش ًِٞ٣
.رل٘ـَس ح٫ر٣ًٞش ُ٤ظوٍِ ٖٓ ٚؿزش حٗ٫ظلخٍ ٓؼ ً٬ػ٘يٓخ طلَ ٝػِ ٚ٤ؿزٜش ػزيحٕ ٓٞطخ ً ؿٔٓ َ٤ظلن
ك ٢ػيس ٓـِيحص ٟؤش طوزغ هٞح َ١كِْ حُٔي٘٣ش ٓئٍهش رلزَ حُوِْ حُ٘٤لَ رؤَٓ حُٔئٍم حَُحكَ حُٔلخٓٗ ٢خًَ
ٓ).ـِش حُزطلخء (حُـَرخٍ ، ١ٝث ْ٤طلَٓٝ َ٣ئْٓ أٓ ٍٝـِش ٓلٌٔش ك ٢حُٔي٘٣ش
كوي حِ١ؼض ٗو٤ٜخ ػِ ٠طِي حُٔـِيحص ك٣ُ ٢خٍحص ٓظؼيىس ُِٔئٍم ك ٢ر٤ظٗٝ ٚلٖ ٗطٔجٖ ػِٛ ٠لظَٟٚٓ ٖٓ ٚ
حُؼ٠خٍ ًٝ ،خٕ ًَ كِٔ ٚإٔ ٣طزغ طؤٍ٣ن ٓي٘٣ش حُ٘خ٣َٛش ك ٢ك٤خطًٝ ، ٚخٕ ٣ؼظزَ حَُٔ٘ٝع ٌٛح ؿ٘ظ ٚحُٔٔظلوش حُظ٢
ُْ ِٜ٘٣خ كلظ ٠حؿٔخٟظ ٚح٧هَ٤س ك ٢حُٔ٘ ٖ٤حُِ ٠ُٝ٧وَٕ حُـي٣ي ُْ ط ََ  ٌٙٛحُٔـِيحص ىفء حُظ٘٤٠ي  ٝحُ٘ ٍٞرخَُؿْ
ٖٓ ًَ حُٔ٘خٗيحص ُٔؼول ٌٙٛ ٢حُٔي٘٣ش ك ٢حُِٖٓ حٌُ ١ط ٬ح٫كظٝ ٍ٬رؼيًٝ ، ٙخٕ ػِ ٠ؿخٓؼش ً ١هخٍ إٔ طؤهٌ ُٓخّ
حُٔزخىٍس ٌُٜ٘ٝخ ُْ طلؼَ ًُي كظ ٠حُٔخػش ػِ ٠كي ػِٔٝ ٢حُظُِٔ ٢ئٍم حُـَرخ ١ٝحُل َ٠حٌُز َ٤ك ٢طؤٜٓٔ٤خ ك٤غ
ُْ طَٔ ك٘ـَطَٓٝ ٚحكؼخطٝ ٚحٓظَكخٓ ٖٓ ٚحُلٌٓٞش ك ٢حُطِذ ُظؤٓ ٌٙٛ ْ٤حُـخٓؼش ٣ ُْٝـِْ ٓلخكظخ ً ػِ٢ًَٓ ٠
ح٩ىحٍس ك ٢حُٔي٘٣ش اًٝ ٫خٗض ػٌِٓ ٠ظز ٚك ٢أ ٍٝأ٣خّ ٣٫ٝظ٠ٓ ٚزطش أ ٝػَ٠٣ش ِ١ذ طؤٓ ْ٤ؿخٓؼش ً ١هخٍ ًٔخ
ًٔخ ٓٔؼض إ ؿٔؼ٤ش أر٘خء ٓي٘٣ش حُ٘خ٣َٛش ٖٓ .طٔ٘ ٠طٔٔ٤ظٜخ ٤ٔٓٝض ًٌُي رؼي إٔ أٓٔض ًِ٤ش حُظَر٤ش ً٘ٞحس ُٜخ
ٓخً٘ٓ ٢ي٘٣ش رـيحى هي أػِ٘ض ٍؿزظٜخ رطزغ طِي ح٧ؿِحء ٝرٔظخرؼش ٝاَٗحف ٖٓ حُٔلخٓ ٢ؿخُذ حُلخؽ كِ٤ق ٝحٓ٧ظخً
ٓ.ظخٍ ٓ ٬ه٣ٝ ، َ٠زي ٝإ حُوطٞس طؼؼَص ٓ٧زخد ٗـِٜٜخ
٣ظيحهَ ٝؿ ٚحَُٔكٗ ّٞخًَ حُـَرخٓ ١ٝغ ٝؿٗ ٙٞوذ ٓؼولش ٖٓ أر٘خء حُٔي٘٣ش ٖٓ ٓـخٝ ٚ٤ِ٣هزِ ، ْٜطوَح ك ٢ظٍ٬
ٗظَحطٍ ْٜإ٣ش حُٔي٘٣ش ُلِٔلش ٝؿٞىٛخ ػزَ ٓلخُحص ٓللِس ٩ػزخص ه٤ٜٛٞش حٌُٔخٕ  ،ك ٖٓ ٢ٜأٌٓ٘ش حٗ٫ؼطخكخص
حُظخٍ٣و٤ش حُلي٣ؼش رخُ٘ٔزش ُ ٌٜٙحُز٬ى ًٝ،ؤٜٗخ طؤهٌ ٌٛح حُ٘لْ ٖٓ ًحًَس أ ٍٝحُٔ٣َٓٞش ًخٗض هزِٜخ ٛخٗؼش ُظِي
حٗ٫ؼطخكخص ٌٓ٘ ٫ٝىس حُ٘ز ٢ارَح ْ٤ٛحُوِ َ٤كٝ ٢حكي ٖٓ رٞ٤طٜخ ٝكظ ٠اكَحهٜخ ػِ٣ ٠ي حُؼ ٖ٤٤ٓ٬٤ك ُٖٓ ٢حُِٔي آر٢
.ــ ٓ ٖ٤آهَ ِٓٞى ُٓ٬ش أ ٍٝحُؼخُؼش
ٓئْٓ حُلِد حُ٘ٞ٤ػ ٢حُؼَحهٌَٓٝ ٢ط َٙ٤حُُِٞٝ ، ٍٝ٧حٍحص حُؼَحه٤ش أػطض )كٜي (كل ٢حُ٘خ٣َٛش ػخٕ
حُٔي٘٣ش حػ٘خٕ ٖٓ ٍإٓخء حُُٞحٍحص ٔٛخ حَُٔكٛ ّٞخُق ؿزَ ك ٢حُؼٜي حُل ٢ِٜ٤حُؼخٗٝ ، ٢حَُٔكٗ ّٞخؿ١ ٢خُذ ك٢
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حُِٖٓ حُؼخٍكًٔ ، ٢خ ًخٕ حَُٔك ّٞكئحى حًَُخرٓ ٖٓ ٢ئٓٔ ٢كِد حُزؼغ حُؼَر ٢حٗ٫ظَحًٝ ٢أٓ ٚ٘٤حُؼخّ أ٣خّ ؿزٜش
ٗٝـَ اكي ٟحُلوخثذ حُُٞحٍ٣ش ٓ ،غ ػيى ٖٓ أر٘خث ٚحٌُ ٖ٣حٓظٍِٝ٤ح ك ٢كوذ حُلٌٓٞخص حُ٬كوش  ،ػيح 1957.
ًٔخ طلظوَ حُٔي٘٣ش رؤٕ حٌُؼ. ٖٓ َ٤حُٔ٘خٛذ حُٔ٤خٓ٤ش حُٜٔٔش ك ٢حٌُؼ ٖٓ َ٤ح٧كِحد ػزَ طخٍ٣ن حُؼَحم حُلي٣غ
ػوُٜٞخ حُلخهَس ٖٓ أٓخطٌس ٝأًخى ٖ٤٤ٔ٣ؿخٓؼ٣ ٖ٤٤ـِٔ ٕٞػِ ٠حٌَُحٓ ٢حُظيٍ٤ٔ٣ش ك ٢حٌُؼ ٖٓ َ٤ؿخٓؼخص حُؼخُْ،
ك٤غ ٌ٣ظذ ُٞحكي ٖٓ أر٘خء حُٔي٘٣ش ٝحٌَُ٣ ٖ٣ؿؼ ٕٞاُ ٠أُٜٞٛخ إٔ  ٠ٔٔ٣رخٓٔٝ ٚحكي ٖٓ حٌٌُ٣ٞزخص حُلٌِ٤ش ٖٓ هزَ
ؿٔؼ٤ش حُلِي حُزَ٣طخٗ٤ش  ٞٛٝحُيًظ ٍٞػزي حُؼظ ْ٤حُٔزظ ٖٓ ٢حُطخثلش حُٔ٘يحث٤ش  ٞٛٝ ،حُ ّٞ٤أٓظخً ٓٔخٍّ ك٢
ٓٝ.ؼِ ٚحٌُؼ ٖٔٓ َ٤طلظل ٢ر ْٜؿخٓؼخص حُـَد .حهظٜخ ٚٛك ٢أٍه ٠حُـخٓؼخص حُزَ٣طخٗ٤ش
ٝك ٢حُـخٗذ حُلُِ٘ٔ ٢ي٘٣ش ٍ٣خىس ك ٢حُـ٘خء حُؼَحه ٢حُلي٣غ ًٝ ،خٕ أٞٛحص أر٘خثٜخ ٖٓ أ ٍٝحٞٛ٧حص حُظٛ ٢يكض
ك ٢حً٩حػش حُؼَحه٤ش ٝٝ ،هق حُٔطَد حَُٔك ّٞىحهَ كٖٔ ؿ٘زخ ً اُ ٠ؿ٘ذ ٓغ ٓطَد حُٔوخّ حُؼَحهٓ ٢لٔي حُوز٘ـ٢
ٝك ٢حُ٘ؼَ أ٠٣خً ًخٗض ُٜخ ٍ٣خىس ك ٢اريحع أر٘خثٜخ أٓؼخٍ هُ ْ٤لظَٓ ٚحى ٤ُ.زؼخ ػِ ٠حُٜٞحء أ ٍٝحُلل٬ص حُـ٘خث٤ش
٘٣ٝ.ؼٌْ ٌٛح ػِ ٠رو٤ش حُل٘ٝ ٕٞح٩ريحػخص ح٧هَٝ. ٟػزي حُوخىٍ حُ٘خ٤ٍٗٝ ١َٛي ٓـ٤ي ٝؿَْٛ٤
ٌٌٛح طؼ ٖ٤حُٔي٘٣ش ٣ٝظـٛ َ٤خؿْ ٝؿٞىٛخ ٖٓ كخٍ اُ ٠كخٍ ٓ ،ظـ٣ َ٤و٠غ ُظَك٤ش حُظٞحٍ٣ن حُظ ٢طٌخى إٔ طٌٕٞ
طٞحٍ٣ن ٛخهزش ُ٘ٓ٧ش ُْ ٜ٣يح كٜ٤خ كٝ َٜحكي ٖٓ ك ٍٜٞحَُحكش حُظ ٢ظَ حُ٘خ٣ ١َٛظٔ٘خٛخ رؼ٤يحً ػٖ حُلَٝد
ٝحُؤَ حُٔ٤خٓٝ ٢حُـ َٜحٌُُٞ٣ ١ي ٖٓ طَحًْ ًُي حُؤٓٝ َٜززخطٝ ، ٚرخَُؿْ ٖٓ ٌٛح ِٔ٣ي حُ٘خً ١َٛحطخً ٗو٤ش
طٔظِي ك ٢ػَحهش ٝػٜ٤خ اُ ٠ك٠خٍس حُٖ٘ء حُ ٍٝ٧زٞ٤ص ٝػٞحثَ حُٔي٘٣ش كٔ٤خ ٣ظَحًْ ػِٜ٤خ ٓؼخٍ ؿَرخء طِكق رْٜ
ظَٝف ٔٓٝظـيحص ُٞحهغ  ٞٛك ٢حُٔلِٜش ٗظخؽ ٓخ كُِ َٜز٬ى ؿَحء حُٔٔززخص حُظ ٢هِوض حُٟٞغ حُلخُٝ ٢هزِ، ٚ
ؿَرخء حُٔيٕ حُزؼ٤يس ٝحَُ٣ق حُوٝ ٢ٜحُز٬ى حُٔـخٍٝس  ْٛٝ ،حُٔ٣ ّٞ٤ظِؿٓ ٕٞغ ٗٔ٤ؾ حُٔي٘٣ش ٣ٝوِوً ٕٞحثوش
أهَ ٟهي ٣ظ٘ ٙٞكٜ٤خ رؼ ٞحَُإ٣ش ٝحُٜٔ٘ي  ٌُٖٝ ،حُٔي٘٣ش ًلخُش ُو٤ٜٛٞش ٝؿٞىٛخ حُٔٔ ِ٤طلخ ٍٝإٔ ط٘ؤ ٟػٖ
ِٓ.حؽ حُـَرخء ُ ًِْٜٞٓٝظزوٓ ٠ي٘٣ش ٍحثوش ُٜلخء حُٞػٝ ٢حُِلظش حُٔي٘ٛش
ُلظش حُ٘ؼَ ٝحُِٞكش حُظٌ٘٤ِ٤ش ٝحُ٘ٞطش حُٔ٤ٓٞو٤ش ٍٓٝخُش حُلذ ٝحُوٜش حُظ ٢ططَم رؤٛخرغ حًٌَُ٣خص رٞ٤ص
.حُِٖٓ ٝطٞهع ٖٓ ٓخطٞح ٛٝخؿَٝح ٖٓ حُٜلخد ٝحَُرغ ٝحُوّٕ٬
ُِٔ.ي٘٣ش ؿخٗذ ٓي٤ٗٝ ٖٛن ك ٢كيحػش ٝؿٞىٛخ حٌُ٣ ُْ ١ظؼي رؼي حُوَٗ ٖٓ ٖ٤حُِٖٓ
ٌٛح حُـخٗذ ً٘لَٓ ٚس حُ٘خػَ هُ ْ٤لظَٓ ٚحى ك ٢اٛيحثٌُ ٚظخر ٚحُلخٗ ، ّٞػ٘يٓخ هٜ٘خ رٌٜح حٛ٩يحء رلزَ َ٣طـق
ك ٚ٤أٓ ٠حُؼُِش ٝحَُٔٝ ٝحُؼٔخُش ٝ ،حٛ٩يحء  ٢٘ٔ٣ك٤١ ٢خط ٚكِْ حُٔي٘٣ش ٝكوخثن ػخٗظٜخ ػزَ أٍُ هي ْ٣كظ ٠هزَ
.إٔ ٓٞ٣ت حُزخٗخ ر٘ظَحط ٚاُٜ٤خ ٠٣ٝؼٜخ ػِ ٠حُوخٍ١ش حُــَحك٤ش
ٖٓ أؿَ  ٌٙٛحُٔي٘٣ش حُظ٘٣ ٢ظَ ٖٓ طلض ً:ظذ حُ٘خػَ ك ٢اٛيحث ٚاُ ٠ػِ ٠حُٜللش حً ٖٓ ٠ُٝ٧ظخد حُلخّٗٞ
أؿلخٜٗخ حُلَحص ٘٣ٝزغ كئحى حُؼخٗن هز٬ص ٍٝٝىح  ،أٟغ طخٍ٣ن ٗٞه ٢حُٔ ١َٓٞرظخٍ٣ن ًَ ٓزيػ ٢حُٔي٘٣ش ٝكوَحثٜخ
ٓٝ ،ؼ ْٜأطٔ٘ ٠إٔ أ٘ٛؤ ربؿلخءس أ ٖٓ ٍٞ١هزِش حُْ٘ٔ ُِ٘وِش  ٫ ٢ٌُ٘ٝ ،حهيٍ إٔ حؿزَٛخ ُظٌٓ ٢ُ ٕٞخىحٓض ٢ٛ
ُِ))..ـٔ٤غ ٝ ،ػَكخٗخ رٔلزظ ٢ح٤ُُ٧ش ُٜخ أٝهي ٌٛح حُلخٗ ّٞكِٜ٤ُ ٢خ حُطَ٣ٞ
ٓٝؼَ حَُحكَ هُ ْ٤لظش َٓحى ٣لخ ٍٝأر٘خء حُٔي٘٣ش ٖٓ أهخف ٝؿٞىٛخ إٔ ٞ٣هيٝح حُ٘ٔٞع كِٜ٤ُ ٢خ حُط َ٣ٞحٌُ ِ٘٣ ١كٚ٤
٤ُٜ...ذ ٜٗخٍ ط٘وطغ ك ٚ٤حٌَُٜرخء ُٔخػخص
 ٌٙٛحُ٘ٔٞع رخَُؿْ أٜٗخ طِ٣ي حُِٜذ ٝحُلَحٍس ا ٫أٜٗخ طزو ٠رخُ٘ٔزش ُٓ ْٜؼَ رخٍهش أَٓ رخٕ طِحٍ ؿٔش ٌٛح حُٟٞغ
حُٔظؼذ ُٔي٘٣ش ًخٕ ؿزخٍٛخ ك َٜحُ٤ٜق كوٝ ، ٢ح ٕ٥ؿزخٍٛخ حُلًِٜ ٍٜٞخ رٔزذ كخؿظٜخ ٌُ٘ٓ٨ش حُٜخىثش ٝحُليحثن
رؼي إٔ أطؼزظٜخ ك ٍٜٞػـ٤زش ٤ٍٛٝزش ٖٓ حُلَٝد ٝأٜٔٛخ كَد رَُحٕ ٝحُظ ٢أٗظي ٝ.حُ٘ٞحٍع ٝحٍٛ٧لش حُٔؼزيس
ٝك ٢طِي حُلَر. ٖ٤أٝحٍٛخ ػِ ٠أر٘خء حُٔي٘٣ش ك ٢أٝحثَ حُٔزؼ٘٤خص ٝ ،كَد حُؼٔخٗٞ٘ٓ ٢حص ر ٖ٤حُؼَحم ٝاَ٣حٕ
أػطض حُٔي٘٣ش ٖٓ حُٜ٘يحء ٝحُٔلوٞىٝ ٖ٣حٓ َٟٓ٧خ ُْ طؼ ٢أٓ ١ي٘٣ش ػَحه٤ش أهَٝ ، ٟهي ٌِٗض طِي حُِ٤خُ٢
حُٔو٤لش حُظً ٢خٗض طـِذ كٜ٤خ ٗؼٜٗ ٕٞيحء كَٝد حُ٘ٔخٍ حُٜٔٞ٘ػش ٖٓ ه٘ذ حُزِ١ ١ٞؤخ ٌ٣خى إٔ ٤ٓٞ٣ ٌٕٞ٣خً
ك٤غ ٝهض ُٖٓ ٗ ٍٞٛٝؼٛ ٕٞئ٫ء حُٔٔخً ٖ٤هزَ ٓ٘ظٜق حُِ َ٤رٔخػش ػِ ٠أًؼَ ٓٞحه٤ض  ٍٞٛٝحُلخك٬ص ٓغ
ٓؤٜٓ٣ٍٞخ كظٔظ٤وع حُ ٔي٘٣ش حُـخك٤ش ٓغ ٗؼخع ٗـ ّٞحُٔٔخء حُٜخك٤ش ػِٞٗ ٠حف حٜٓ٧خص حُٔلـٞػخص رظِي حُِ٣خٍس
حُِ٤ِ٤ش  ٖٛٝك ٢أؿِذ ح٧ك٤خٕ ٣ظٞهؼٖ رلطَس حٓٞٓ٧ش ٓخ ٓ٤ليع رٔزذ َٟحٝس حُوظخٍ ٝىهش ط٣ٜٞذ حُو٘خٛش حٌَُى
رز٘يه٤ش حُزَٗ ٞحُـ٤ٌ٤ش حُٜ٘غ ٝحُٔؤه ًٞحٜٓٔخ ٖٓ حْٓ حُٔي٘٣ش حُٜٔ٘ؼش كٜ٤خ  ،كٌخٕ حؿِذ ٜٗيحء حُٔي٘٣ش حٌُٖ٣
َٓهظ ْٜكَٝد حُ٘ٔخٍ ٣وظِ ٕٞرَٛخ ٌٙٛ ٙحُز٘يه٤ش حُظ ٢حُظٜوض رٌحًَس حُ٘ٔخء رخَُؿْ ٖٓ ػيّ ٗٞ٤ػٜخ ًٔ٬ف
ؿز٘خُي (ك ٢حُـ٘ٞد ُ ،ظيهَ كُ ٢ؿخٍ٣ي ح٧ػَحّ كٓ ٢لخٍهش ؿَ٣زش ػ٘يٓخ طوخٍٕ رؤٗٞػش حُؼَٝ ّٝػلظٜخ روُٖٜٞ
).رَٗٓ ٞخ ِٓؼٞد رًَٔٚ٤
طِي حُِ٤خُ ٢حُلِ٘٣ش ٖٓ طخٍ٣ن حُٔي٘٣ش ُْ طٞػن ك ٚٗ ٢اريحػ ُْٝ ، َ٣ٞ١ ٢ط٘ظز ٚاُ ٚ٤أٍٝحم حًٌَُ٣خص ؿ٤يحً ٟٞٓ ،
رؼ ٞحُوٜخثي حُ٘ؼز٤ش حُظ ٢ىٜٗٝخ ٗؼَحء حُٔي٘٣ش ػَِٓ ٌَٗ ٠ػ٤خص ٝحٓظًٌخٍ ُٝ٧جي حًٌُ ٖ٣خٗٞح ٣ؤط ٕٞآُ ٠ي٘٣ظْٜ
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ك ٢ػٞىط ْٜح٧هَ٤س اُٜ٤خ ٓ ٟٞرزيُش ؿزِ٤ش ِٓطوش ريّ حٛ٩خرش ٝحُيٓؼش حُظ ٢طجٖ ٖٓ َٓحٍس إٔ حٜٓ٧خص ٓٞ٤هظٖٜ
ٝحُ٘ٔخٍ ..أٗخ هِض ٣خ ػِٞٛ( ٢ص َ١م حُزخد ٗ ٖٛٝخثٔخص ػِ ٠حُٔطٞف ػْ ٣زيأ ك َٜحُ٘ٞحف رـِٔش حُـِع حُوخثِش
ًَ١خػ ٚحُلض )أ ٝطِي حُظً ٢خٗض ٗٔخء ٓي٘٣ش حُؼٔخٍس ِٜ٣ؿٖ ٓغ  ٍٞٛٝطِي حُ٘ؼ ٕٞحُز٠٤خء )ًخٍ ؿ٤ز ٚ٤أُ٢
)..رَُحٕ ر ْ٤رؤ َٛحُؼٔخٍس
كَد (حٗظٜض كَد حُ٘ٔخٍ ٝط٘لْ ٗزخد حُٔي٘٣ش حُٜؼيحء ُ٤ؤطٛ ٖٜ٤خؿْ ُٔٞص ؿي٣ي  ٞٛأٗي ١ٝؤس ٖٓ ٓٞص
 ،ػ٘يٓخ ريأص كَد  َّٟٝر ٖ٤حُؼَحم ٝاَ٣حٕ ػِ ٠هِل٤ش حُٔ٘خًَ حُؼوخثي٣ش ٝحُليٝى٣ش ر ٖ٤حُزِي) ، ٖ٣رَُحٕ
ُظَ ٟحُ٘خ٣َٛش ٓخ ُْ ط ََ ؿَٛ٤خ ٖٓ ٓيٕ حُؼَحم ػ٘يٓخ ٍحف ٟل٤ش  ٌٙٛحُلَد ٞ١حر ٖٓ َ٤أر٘خثٜخ حُٜ٘يحء ٌٙٛٝ ،
حَُٔس ًخٗض ٗؼ ٕٞحُٜ٘يحء ط َٜكٟٝ ٢ق حُٜ٘خٍ ِٛ٤ٔ٣ٝخ ًُي حُؼِْ حًٌُ ١خٕ حُ٘ؼٖ ِ٣ق رٝ ٚحُٔ٤خٍس حُظخًٔ٢
حٌُ ١طلِِٔ٤ُ ، ٚىحى حُ٘ٞحف ٝحُلٔخّ ١ٝخػش حُٞ َٓ٧حؿذ ٣ؼظوي حٌُؼ َ٤إٔ ١خػظ٤ُٝ ٢ٛ ٚيس حُز٘خء حُ٘لَُِٔٔ ٢كِش
ٝهٜش ٝ. ٌٙٛحُوطخد حُٔ٤خٓٝ ٢ى ٍٝح٩ػٝ ّ٬أٓ ٍٞطظؼِن رخُؼ٬هش حُظخٍ٣و٤ش حَُٔطزٌش ر ٖ٤حُؼَحم ٝر٬ى كخٍّ
حَُٔكِش ٖٓ طخٍ٣ن حُٔي٘٣ش ِ٣ٞ١ش ٝىٗٝض رؤًؼَ ٖٓ ٍإ٣ش ك ًَ ٢حُٔـخ٫ص ٌُٜ٘ٝخ حُ ّٞ٤طو٠غ ٌُِؼ ٖٓ َ٤طؤ َ٣ٝحُ٘وي
ر ٖ٤ح٩ىحٗش ٝحَُٟخ ٝ ،ك ٢حُٜ٘خ٣ش  ٌٖٔ٣ ٫اُـخء طِي حُٜٞحؿْ ٖٓ طخٍ٣ن حُٔي٘٣ش رؤ ٖٓ ٌَٗ ١أٌٗخٍ حٗظٔخء ٌٙٛ
حُٜٞحؿْ ٣ ٖٓٝ ،لخ ٍٝإٔ ِ٣ـ ٢حُؤ٤ش حُل٘٤ش ٝحُظٞػ٤و٤ش ك٣ ٜٞلخ ٍٝاُـخء طخٍ٣ن َٓٝكِش ٓؼخٗش رٌَ كٍٜٞ
ٓ.ل٘ظٜخ ٝؿٔخُٜخ ٝآٜٓ٫خ
حٌُظخرش ػٖ حُ٘خ٣َٛش ٜٓ٘ش  ٫طَٔ رخُ٘ٔزش ٧ر٘خثٜخ ٖٓ حٌُ ٖ٣حرظِٞح رؼخ١لش حٌُظخرش ٝكَك٤ظٜخ ٝ ،كظ ٠حُزٔطخء
٣لخ ُٕٞٝإٔ ٣ؼزَٝح ػٖ حرٔٛ ٢خؿْ ٣ؼزظ ٕٞكٛ ٚ٤يم حٗ٫ظٔخء ٌُِٔخٕ ٓٝ ،ـَى حُـِ ّٞك ٢حُٔو ٠ٜأ ٝحُِ٘ٛش
ػِٟ ٠لخف حُلَحص أ ٝطًٌَ أٍ٣ؾ حٍُٞى كٓ ٢ظِ٘ ٙحُٔي٘٣ش أ ٝك ٍٞ٠ػََٔٓ ٝك ٢ك ٢ر ٜٞرِي٣ظٜخ ٣ؼ٤ي اُ٤ي
ه٘خػش ػٖ حُٔي٘٣ش ٓٞؿٞىس ٝ ،رخه٤ش ٣َُ ْ٤ُٝخف حُؼزغ حُؼٗٝ ٢ُٔٞو ٚحُويٓخص إٔ ٣ـ َ٤كٜ٤خ ٗ٤جخ  ،كٓ ٢ٜي٘٣ش
طلٔذ ك ٢أٍهخّ حُوِذ ًٔؼخىُش ٗظ٤ـظٜخ هِٞى ُؼخ١لش حُط٤ز ٖ٤حٌُٓ ١لز ْٜحٍم ٛلخء حُ٘ـْ ٌُ٤ظزٞح أ٤ُ ٝؼ٤يٝح
ٓٞح َ٣ٝحُ٘ٞم ُزٔخطٜ٘٤خ ِ٣ ْٛٝظٔؼ ٕٞرؼِؾ ٍرخ٣خ حُ٘ٔخٍ أٌ٣ٝظ ٕٝٞرِ٤ٜذ كـخد حُلَد أًُ ٝي حُٜٔـَ حٌُ١
ٛ.طِض ك٣ٞٓ ٚ٤ؼخص حُظًٌَ ُ٘٤خّ ك ٢هخَٛس حُٔلذ ٗـٖ حُلِْ ُٞحكيس ٖٓ أػٌد روغ حُيٗ٤خ
ٓي٘٣ش طخٍ٣وٜخ ٘٣طن رؤؿخٗ ٢حُؼٜخكٝ َ٤حُٔ٘ٝ ٞٗٞى٣ي حُٔطٞف حُط٤٘٤ش  ،طِي حُظ ٢طظؼ٘ ٠رٜٞص أّ ًِؼٝ ّٞطلطَ
ٍُ ٞح٣ي ػَ٘ط( ٢ػِٞٛ ٠ص كٝ َُٝ٤طو ٢٠هُِٞ٤ظٜخ ػِٗ ٠ـْ ك٘ـَس ىحهَ كٖٔ ٜ٣ ٞٛٝظق ًٔ٤ٓٞوخٍ ٓ١َٓٞ
..كـ ٢حُـٌد ٫ططَ٣ٝ.. ٚ٣خى
).أى ٍٝػَِ َٚحُٜيى ٣خ ٗخّ ٍحف ٝرؼي  ٖ٣ٝحٌُخَ ٙ
ْ
ٌٛح ٗٞحف حُٔخء ٝحُ٘ـَ ٝ ٞٛٝ ،كيٜ٘٣ ٖٓ ٙغ حُٔيٕ حِ٤ٛ٧ش طِي حُظ ٢ط٘يٗخ اُ ٠هخَٛطٜخ أًؼَ ًِٔخ رؼيٗخ ػٜ٘خ
ٓيٕ حُِٔق ٝحُـزخٍ ٝىٓٞع ٍٓخثَ حُلذ ٤ٓٞٓٝو ٠ىكؼخص حُظـ٘٤ي ح٩ؿزخٍٝ ١هزِ حُظٖٔ  ُٖٓٝآُٔٔٓ. ٢٘٤خكش أٍٞ١
.حُو٠خٍس ٝحٌُٔزش ٝحُ٘يحك.. ٖ٤ؿٞد ٓٝخٍطَ ٝحُٔٞحًذ حُلٔ٤٘٤ش
ٓي٘٣ش حُ٘خ٣َٛش حُ٘خٛي ُـِء ٓ ٖٓ ْٜطؤٍ٣ن حُؼَحم حُلي٣غ طزو ٠طٔـَ كٍُ ٢هْ حُطٝ ٖ٤ؿيٍحٕ حُٔؼخري ٝرٞ٤ص
ٓل٬طٜخ حُوئ٣ش هٞح َ١كِٜٔخ ح٧ري ١رؤٕ طظَ ٝطي ّٝاُ ٠ح٧ري كٞحُِٗ ْ٤طَ٣ن حُٞح َٛر ٖ٤حُ٘ـٝ ّٞحؿلخٕ حُؼ٘خم
ٓٝظ ٠طؤطُ ٢لظش حَُحكش ٝحُ٘لْ حُؼٔ٤ن طزو ٠حُٔي٘٣ش أٓخٗش ك ٢ػ٘ن حُٔظَٜف ٝحُوخثٔوخّ ٓٝي َ٣حُٜلش ٝحُٔـِْ .
.حُزِيٝ ، ١حُ ٢٘١ٞحُـ ٍٞ٤حٌُ ١طزلَ حَُ٣خف ك ٢ؿٞ٤ر ْ٤ُٝ ٚحُلٔخد حَُٜٔك٢
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حُل َٜحُٔخىّ

)ٗؼذ ؿِـخٖٓ ٗ ،ؼذ َٓٔ ه٘ي ٗ ،ؼذ حَُٔ٣خُ٤ش (..حُٔؼيحٕ
ُٝي ، ١حُلَد ُُ٘ ْ٤خ ٓؼٜخ ٓٓ ٟٞخٜ٣ـؼ٘خ ٓٝ ،خ ٣لِع ؿٞحٓ٘ٔ٤خ ٣ٝلَم رٞ٤ص حُوٜذ ٌُُٝ ،ي أًٛذ أُٜ٤خ ((
ًٍ !..رؼٜخى حُـِ٠٤ش ٝ ،أؿزَٛخ ُظٌٛذ ػ٘خ رؼ٤يح
طو ٍٞح ّ٧رخٍطزخى هـ.. ٍٞحُـَ٣ذ إٔ حُؼٜخ حُـِ٤ظش  ٖٓ ٢ٛحٓظيحٍص ُظَ٠د هلخ حُٔؼ٤يُٝ ١ظـزٌَٛ٤ُ ٙذ رؼ٤يح
)ُ!.وي حٗظَٜص حُلَد ػِ٘٤خ ك٘٤خ ٖٓ حُِٖٓ  ْ٤ُ ٌُٖٝحُ ٠ح٧ري ٝ:كظ٘ش ط٘زٟٞ ٚء ٗخٓش ػِ ٠حُوي
ٖٓ ٞٛحؿْ أّ ٖٓ ٌٓخٕ حٞٛ٧حٍ
ٝؿ ْٜٛٞط٘غ رـٔخٍ َٓ٣خُ ٢ؿَ٣ذ  ،طٜزـ ُٚى٘ٛش ؿخٓ٠ش ػٖ طلٌ َ٤ػٔ٤ن ر٘٢ء ُْ طي ٚٗٝأرـي٣ش حُوَٕ (
حُؼَ٘ ، ٖ٣إ ٗظَحط ْٜحُٔٔٔخٍ٣ش حُـخٓ٠ش ط٘زت ػٖ أري ٓل٤ن ٣ؼٞى ر ْٜحُ ٠أُٞحف حُل٠خٍس حٌُٜ ، ٠ُٝ٧ح كؤٗخ
أؿِّ إ ٓؼيحٕ حُٞٔ٤ُ، ّٞ٤ح ٓ ٟٞروخ٣خ ٓ ٢٣َٓٞح ، ْٓ٧روٞح كٌٍ٤ُ ٖ٣ؼٞ٘٤ح ،كظًَٞح ٓـي ٓٞ٤ك٤ُ، ْٜؼٞ٘٤ح ٓغ
ٓـي ؿٞحٓ ْٜٔ٤حُؼخثٔش ك ٢ه٤خٍ حُٔخء ٝحُطز٤ؼش ٝرَحءس حُظلٌ َ٤رخٕ أ٢ٗ ١ء ُٖ ٤ٜ٣ز٣ٝ ْٜلظي كٓ ْٜ٤خىحّ حُٔ٤ي
ٝ ١َٝٓ.حُؼِ٣ٞش كٞحى ٙأّ ٛخْٗ ٝحُٔ٤ي ٗٞ٣غ هي هَإٝح حُلٔي ٝطزخٍى هَد ٓٝخثي ٓٞحُ٤ي ْٛحُـيى
حُٔؼيحٕ ح٬ٛء ُ ْ٤ربَٛحٍ ْٛػِ ٠ػ٘ن حٌُٔخٕ كو، ٢رَ رٔخ ٔ٣ظٌِ ٖٓ ٕٞأَٓ هخُي ،حٗ٤ٓ ْٜؼٞى ٕٝاُ ٚ٤كظُٞ ٠
).ىَٓطٓ ٚيحكغ ؿ ٕٞ٤حًِٜ ٍٝ٧خ
ٓويٓش ٖٓ حؿَ حٌُٔخٕ حُ ٠ح ْٓ٧حُٔظليس
ٝحُٔؼ٤ي ١ؿ َ٤حُ ُٔؼ٤ي١ ٞٛٝ ١خثَ ؿٔ َ٤حُٜٞص هز٤ق حٍُٜٞس ٘ٛ ٖٓٝخ ؿخء ك ٢أٓؼخٍ )ٓ َؼ٤ي( ١حُٔؼيحٕ ؿٔغ ((
ٌٛح ٣ؼ٘ ٢إٔ ٌٛح حُٔؼَ حُٔظيح ٍٝر ٖ٤حُ٘خّ ٝحُٜيف ٓ٘).. ٚإٔ طٔٔغ رخُٔ ُؼ٤ي ١ه ٖٓ ٌ َ٤إٔ طَح(ٙحُؼَد هُْٜٞ
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حٗ٫ظوخ ٖٓ ٙهٔ٤ش حُٔؼ٤ي٣ ٫ ٞٛ ١ؼ٘ ٠ك ٚ٤حُٔؼ٤يً ١ؤٗٔخٕ ٝأٔٗٝ َٛذ رَ ٣وٜي كٜ٤خ ٌٛح حُطخثَ حُٔٔٔ٠
ػِٛ ٠ي ٌٙٛ ١حُلٌخ٣ش ٌٛٝح حُٔؼ٘ ، ٠كخُٝض إٔ أػ٤ي طٌٍَٝ٤ٛ ٖ٣ٞس ٛئ٫ء حُ٘خّ ٖٓ ه ٍ٬اكٔخّ ))..حُٔؼ٤ي١
هخ ٙحػظٔي ُ ْ٤كو ٢ػًِ ٠حًَس حُظخٍ٣ن ،رَ إ حُٔؼخ٘٣ش ٝحُظـَرش ٝحَُٔحهزش ٝحُزلغ ٘ٛؼض ُي ًَ ١طِي
حُظٍٜٞحص حُظ ٢هِلظٜخ رَإ٣خ  ٢ٛك ٢طوي ١َ٣ػَٔ أىر ٢هزَ إٔ طٌ ٕٞىٍحٓش ُظخٍ٣ن ٗؼذ ظَ ػِٓ ٠ي ٟػوٞى
ٔٔ٣.ي أك ٖٓ ٚٓ٬ه ٍ٬اكٔخٓ ٚرخٕ هللا هِوٌُٜ ٚح حٌُٔخٕ كو٢
كوي هيٍ ُ ٢إٔ أػٓ ٖ٤ؼٍ ْٜىكخ ٖٓ حُِٖٓ ك ٢كظَس ػ٤ٜزش ٖٓ ك٤خطٓٝ ، ْٜخ أًؼَ هٔٞس حُظخٍ٣ن ػِٗ ٠ؼذ ٣يٍى
كو ٢أٗٗ ٚؼذ آص ٖٓ ك٠خٍط ٚحُزؼ٤يس حُظ٘ٓ ٢لض حُؼخُْ ٍْٓ حُلَف ٓٝؼ٘ ٠حٌُِٔش  ْٛٝ ،حُ٘ؼذ حُٞك٤ي ك ٢حٌُٕٞ
ٖٓ ؿؼَ حُـٞحٓ ْ٤هٓ ٍٞ٤ؼخًٍ ْ٤ُٝ ٚؿ٤خى حُلَد حُظًٍ ٢زٜخ هظ٤زش رٖ ِْٓٔ حُزخًٛٝ ٢ِٛذ رٜخ حَُٔٓ ٠
ً٘ٝض ىحثٔخ أٟغ ه٠خء حُـزخٝ ٞٛٝ ٖ٣حكي ٖٓ أٓ ْٛيٕ حٞٛ٧حٍ ك٘ٓ ٢خرٜش ؿٔخُ٤ش ٍٝٝك٤ش ٓغ َٓٔه٘ي .ه٘ي
حُٔي٘٣ش حُٝ٧رٌ٤ش حُظٓ ٢لَص حُوخثي حُٔـ ٢ُٞؿِ٤ٌ٘٤هخٕ ٝ ،ظٜ٘خ ٓلظخف حُُٞٞؽ حُ ٠حُؼخُْ حُـي٣ي ٝحٓظ ، ًٚ٬ػ٘يٓخ
ٝطؤَٓ حُٛٝ ٠ق حُٔئٍم حُٔـٝ ٢ُٞكخًْ رـيحى رؼي .اًح ً٘ظْ طلِٔ ٕٞرزـيحى  ،كؼِ ٌْ٤أ ً٫ٝرَٔٔه٘ي ُ ْٔٛ:وخىطٚ
 ًٞ٫ٞٛ:ػطخ حُِٔي حُـ ٢٘٣ٞكٛٝ ٢ق حُٔي٘٣ش ٣ـ٘٘٤خ ػٖ أٛٝ ١ق آهَ ُٜخ هُٚٞ
ً
ً
أِٗ ٙؿ٘خٕ هللا أٍرغ َٔٓٝ ،ه٘ي َٔٓ:ه٘ي أػظْ روخع ٌِٓٔش حُِٔطخٕ ٓٔخكش ٝأ٤١زٜخ ٍرٞػخ ٝ ،هئ٣خ هخُٞح ((
)).أ٤١زٜخ
:أ٣ظخًُ ٞ٤خُلٛ ٞ٘٤خكذ حًٗ َٜظخد ػٖ حُٔيٕ حُٔظوِ٤ش ٣و٘ٛ. ٍٞخػش حُٔيٕ ٝحٌ٘ٓ٧ش حُٔظ٘خرٜش أَٓ ُ ْ٤رَٜٔ
.ػٖ ٘ٛخػش ٓي٘٣ش ٓلظَٟش ُٞحكيس ًٔٞؿش ك ٢حُٞحهغ ٫ري إٔ ٘٣خٍ حٌُؼ ٖٓ َ٤حٓ٫طَس
ٝػِ ٚ٤كخٕ ؿِذ َٓٔهـ٘ي حُ ٠حُـزخ٣ ٖ٣ؼ٘ٓ ٢لخٍهش ؿَ٣زش ،كٖٔ ؿخء رخُٝ٧ري حُٓ ٠ي٘٣ش ر٘ ٢أٓي ٝهَ ٟحُٔؼيحٕ
حٌُ٣ ٖ٣طٞك ٕٞرؤهِ٤ش حُٔخء ٝحُ٘ـًٔ ّٞخ ططٞف حُـ ّٞ٤كً ٢زي حُٔٔخء ،كٔ٤خ َٓٔه٘ي  ٫ططٞف كٜ٤خ ٍُٓ ٟٞهش
حٌُخٗخٕ حٌُٓ ٖ٣ِ٣ ١آًٜٗخ ًٝحًَس طخٍ٣ن حُٝ٧ري ٣ ْٛٝلِٔ ٕٞرخَُ٘م حٌَُ٣ ١هي ك ٚ٤أٓخّ ٌٓٛز ْٜأر ٞك٘٤لش
.حُ٘ؼٔخٕ ٝر٤ض هللا كٗ ٢ـي
ٌُٜح أطو َ٤إٔ َٓٔه٘ي ػخٗ٤ش ططٞف ك ٢أٍؿخء ٌٓخٕ طٜزـ ًَ ٖٓ ُٚؿٜخط ٚح٣ٟٞش حٍُُٝ٬ى ح٧هًٝ َ٠ظخرخص طظليع
حٌُ ١ؿلض ػًِ ٠ظل ٚحٌُؼ. َ٤ػٖ ٓلَ ؿخٓٝ ٌُُٞ٘ ٞحٌٓ٘ش ًخٗض كٓ ّٞ٣ ٢خ ٝحكيس ٖٓ حؿَٔ أك ّ٬حٌ٘ٓ٫يٍ حٌُزَ٤
ٖٓ حٓ٧خٜ٘ٓٝ َ٤١خ ٓخ ًخٕ ٣ظٜ٘خ  ٞٛإٔ ؿ٘ٞد رخرَ حُظ َٛٝ ٢اُٜ٤خ رو ٍٞ٤حَُٓٝخٕ ٝح٩ؿَ٣ن ٝحُٔويُ ٖ٤٤ٗٝؼ٤ٜش
.ػِ ٚ٤رٔزذ أهٞحّ حُزطخثق ٝحُٔ٤خ ٙحُٔلٍٜٞس رٟ ٖ٤لظ ٢ىؿِش ٝحُلَحص ٝ،كظٔخ ًخٕ ٣وٜي حُٔؼيحٕ
آٌ٘يٍ (ٌُ٘ٓ٨يٍ ك ٢ه٤ٜيط ٚحُ٘ؼَ٣ش حُ٘ؼَ٣ش ٝحُٔٓٞٓٞش )ٗظخٓ ٢حٌُ٘ـ٣ٝ( ١ٞزي ٝإٔ ط َ٣ٜٞحُ٘خػَ حُلخٍٓ٢
حُطِ٣ٞش حُظ ٢طليع كٜ٤خ ػٖ َٓحكَ ك٤خس حٌ٘ٓ٩يٍ كٍٞٛ ٢ط ٚ٤حُٔلظَ، ٖ٤ٟطِي حُظ ٢ىٜٗٝخ حُظخٍ٣ن ػ٘ٗ) ٚخٓٚ
رؤْٓ حٌ٘ٓ٩يٍ حُٔويٝ، ٢ٗٝطِي حُظ ٢ؿخء ًًَٛخ ك ٢حُوَإٓ حٌَُ ْ٣رؤْٓ حٌ٘ٓ٩يٍ ً ١حُوَٗ ٖ٤رؼي إٔ ٓؤٍ ػ٘ٚ
ٝكٜٗ ٢خ٣ش كُٜٜٞخ حُلٌخ٣ش حُظخُ٤ش ػٖ حٌ٘ٓ٩يٍ ٝكٜ٤خ ٓخ حػظوي. ٙحَُٓ ٖٓ ٍٞهزَ هَٝ ٖ٣رب٣ؼخُ ٖٓ أكزخٍ حُٜٞ٤ى
ٍ:رطخ رخٌُٔخٕ ٝحٝ ِٚٛه٤ٜٛٞظ ٚه ٍٞحُ٘خػَ حُلخٍٓ ٢حٌُ٘ـ١ٞ
ػْ ػِْ حٌ٘ٓ٩يٍ اٗ َٛٝ ٚحُ ٠ح ٍٝ٧حُظ ّ٬ك٤غ ٞ٣ؿي ٓخء حُل٤خس  ،كؤهظَد ٖٓ حُٔ٘طوش ٝ،هخرَ حُو ، َ٠كٔخٍ ((
ٓؼ ٚك ٢حُظٝ ّ٬أهٌح ٣لظ٘خٕ ػٖ ٓخء حُل٤خس  ،كؼؼَ حُو َ٠ػِ ٠ػٓ ٖ٤خء َٗٝد ٜٓ٘خ  ،أٓخ حٌ٘ٓ٩يٍ كوي طخ ٙػٜ٘خ
ٝ)).ظَ حُطَ٣ن ٝ ،ظَ ٣زلغ ػٜ٘خ أٍرؼٓٞ٣ ٖ٤خ كِْ ٣ؼؼَ ػِٜ٤خ ،كولَ ٍحؿؼخ حُ ٠ر٬ى حُٗٞ٤خٕ
ك ٢ط٘خ ٙر٘ ١ٞ٤طظ ٌٙٛ َٜحُلٌخ٣ش ٓ٬ثٔش ٓغ ه٤ٜٛٞش حٌُٔخٕ حٌُ ١ػخٕ ك ٚ٤ػَد حٞٛ٧حٍ  ،ك٤غ حٌُٔخٕ ًحطٚ
طلخكش حُل٤خس ٓ،خء حُل٤خس ،ػ٘ذ حُل٤خس ( ،حٌُ ١حٗطِن ٓ٘ ٚؿِـخٖٓ ُِزلغ ػٖ هِٞى ٓلظَٛٝ ٝق رؼيس أٌٗخٍ
ٍٝ ،رٔخ ٣ؤط٤ٗ ٢ت ٖٓ حَُر ٢ك ٢كٌخ٣ش حُ٘خػَ حُلخٍٓ ٢إ ػٔش ٌٓخٗخ ٓويٓخ ٣وغ ك ٢حُطَ٣ن حُٞحٗ) َٛـَس حُل٤خس
ٗٝخك٤ش حُلٜٞى ٖٓ أٗٓ َٜيٕ  ًْ.ؿ٘ٞد رـيحى / 360رٓ ٖ٤ي٘٣ش ح٬ٛ٩ف ٓٝي٘٣ش حُلٜٞى ٓ ٖٟٔلخكظش ً ١هخٍ
حُو( َ٠حٞٛ٧حٍ حُظٌٜ٘ٔ٣ ٢خ حُٔؼيحٕ ٌٓ٘ حُزؼ٤ي طلٓ ١ٞوخٓخ ٣ويٓ ٚحُ٘خّ  ٍِٚٗٝٝ٣ٝكٞٓ ٢حْٓ ٓؼ٘٤ش ٓ ٠ٔٔ٣وخّ
).ك ٢حُيحٍٖ٣
ٍٝرٔخ ٌٛح حُظ٘خ ٙكٍ ٢إح ٙحُز٘٣ٞ٤ش ٣وٞىٗخ حُ ٠طلٌ َ٤آهَ ك ٢ػ٬هش حٌ٘ٓ٩يٍ ك ٢حٌُٔخٕ حٌُ ٌٚ٘ٓ ١أَٓٞٓ َٛ
ٌٓ ْٛٝخٕ حٞٛ٧حٍ حُويٓخء ٛٝخٗؼ ٞػَٜٛخ حُٔـ٤ي ك٫٬ٓ ٢طٜخ حُؼ٬ع ٣ ،وٞىٗخ حُٗ ٠و٤ٜش حٌ٘ٓ٩يٍ ً ١حُوَٖٗ٤
حٌُ ًًَ ١كٍٞٓ ٢س حٌُٜق ٝك ٌٙٛ ٢ح٣٥ش ٜ٘٣غ حُظ٘خٝ ٙطوظَد ٗ٤جخ ٖٓ حٍُٜٞس ػٖ حٌُٔخٕ ٝه٤ٜٛٞظ، ٚ
كخٌ٘ٓ٩يٍ ٍرٔخ  َٛٝحٌُٔخٕ ٓ ُٚٝغ حُٔؼيحٕ ؿ٫ٞص رخَُؿْ ٖٓ إ حُظخٍ٣ن ٣ ٫ظليع كٌٛ ٢ح حٓ ٟٞٓ َٓ٧خ طًَظٚ
ٝح٣٥ش حٌَُٔ٣ش حُظُ٘. ٢خ ٍإ٣ش أكي هخىط ٚحٌُ ٖ٣أًٍِٓ٫ ْٜظ٘خف حٌُٔخٕ ٝحُٔ٤طَس ػٌِٛٝ ٚ٤ح حُوخثي َ٤ٗ ٞٛهْ
ٝأٓخ ٖٓ آٖٓ ٝػَٔ ٛخُلخ ً كِ ٚؿِحء حُلٔ٘٘ٓٝ ، ٠و ٖٓ ُٚ ٍٞأَٓٗخ ((طليع ػ٘يٗخ طِي حُٔوخٍرش أ ٝحُظٖ ٢ٛ
(كظ ٠اًح رِؾ ٓطِغ حُْ٘ٔ ٝؿيٛخ ططِغ ػِ ٠ه ُْ ّٞطـؼَ ُ ٖٓ ْٜىٜٗٝخ ٓظَح ) ( 89ػْ أطزغ ٓززخ ) َٔ٣( 88ح
))90 ).
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ٍٝرٔخ ٣وظَد حُوٜي إ أُٝجي حٌُ ٖ٣طـؼَ ُ ْٜحُْ٘ٔ ٖٓ ىٓ ْٜٗٝيح ٌ٘ٓ ْٛ،ش حُٔخء حُٞك َ٤حٌُ٘٣ ٖ٣ظَ ٕٝك٢
كٌخٗض ٛ.زخك ْٜحُ ٠أكن ٓلظٞف ٘٣٫ظ ، ٢ٜك٤غ ٔ٣ ٫ظَ ْٛكي كخ َٛأ ٝؿزَ أ ٝأ ١ط٠خٍ١ ْ٣ز٤ؼ٤ش ٓ ٟٞحُٔخء
.حُْ٘ٔ رؼٓ ٖٓ ٞظَ ْٛحٌُ٣ ١لظٔ ٕٞكٚ٤
أػٞى حُ ٌٙٛ ٠حُلظَس حُؼ٤ٜزش حُظ ٢كخُٝض كٜ٤خ حُيُٝش إٔ طٔ٢ء حَُٓ ٠ؿؼ٤ش ٝػَم ٔٗٝذ ٝحٗظٔخء ٛئ٫ء حُ٘خّ
ًٝؤٜٗخ ًظزض ٓؼظٔيس ػِ1991 . ٠هٓ ٍ٬وخ٫ص ٤ٓٞ٣ش َٗ٘طٜخ ؿَ٣يس حُؼٍٞس حُؼَحه٤ش رؼي ٜٗخ٣ش كَد حُوِ٤ؾ حُؼخٗ٤ش
ٗظَس ػخٓش هخ١جش ٝرؼ ٞحُٔئَٗحص حُظخٍ٣و٤ش حُوِِ٤ش حُظً ٢ظزض رِٔحؽ ٓئٍم ؿٜ٘ٓ َ٤ق ٗٝؼٞر ٢أ٠٣خً ٝ ،ػيٛخ
ًخطذ حُٔوخٍ حٌُ َ٣ٌ٣ ُْ ١أٓٔ ٚطلض طِي حُٔوخ٫ص  ،ك٤غ حكظَ ٝحُزؼ ٞػٖ إ حَُث ْ٤حُٔخرن ٛيحّ كٔٞٛ ٖ٤
ٖٓ ًظزٜخ ،كٔ٤خ هخٍ آهَ ٕٝإ ػزي حُـزخٍ ٓلٖٔ ٓي َ٣حُظٞؿ ٚ٤حُٔ٤خٓٝ ٢حُ٘خ١ن حَُٓٔ ٢رؤْٓ حُلٌٓٞش ٍٝثْ٤
طلَٛ َ٣ل٤لش حُ وخىٓ٤ش حُ٘خ١وش رؤْٓ ُٝحٍس حُيكخع ً ٖٓ ٞٛظزٜخ رب٣ؼخُ ٖٓ حَُثٝ ، ْ٤أً ١خٕ ًخطذ طِي ح٧ػٔيس
حُظ ُْ ٢طِن ٖٓ رخٍ ك ٢حٌُحًَس حُ٘ؼز٤ش ُِٔٞح ٖ١حُؼَحه ٢رٔزذ ٓؼش ٓؼَك٤ظٝ ٚاىٍحًُ ٚظٔ ْ٤٤حٝ َٓ٧حٗظوخٓخ
ُِلًَش حُِٔٔلش حُظ ٢هخٓض رٜخ ٓ٘خ١ن حٞٛ٧حٍ ٝحُـ٘ٞد ٟي حُيُٝش ٓٝئٓٔخطٜخ حَُٓٔ٤ش ٝحُلِر٤ش ٖٓ ٢ٛٝ ،
ٗظخؽ حُظَحًْ ح٫ؿظٔخػٝ ٢ح٫هظٜخىٝ ١ح٣٧يُٞؿ ٢حُوخثْ ر ٖ٤حُيُٝش ً٘ظخّ ٝر ٖ٤طِي حَُ٘حثق حَُ٣ل٤ش حُظ ٢طٌٗٞض
ػوخكظٜخ ػِ ٠أٓخّ حُٔظٞحٍع ٖٓ ػ ٍٜٞحُو َٜحُيٝ ٢٘٣حُظٔخٝ ِ٣طؤػ َ٤ح٧كِحد حُٔؼخٍٟش ٝحُٔوخٓٝش ُِيُٝش ٝحُظ٢
حطوٌص ٖٓ حٍ٧ح ٢ٟحَ٣٩حٗ٤ش حُٔظخهٔش ٝحُٔظيحهِش ٓغ ٓ٘خ١ن حٞٛ٧حٍ ٓوَح ٘ٗ٧طظٜخ ٝطلًَخطٜخ ٝحٜٔٛخ حُظٌَ٘٤
حُؼٌَُِٔٔ ١ـِْ ح ٢ٓ٬ٓ٩ح٧ػِٝ ٠حُٔظٔؼَ ك ٢كِ٤ن ريٍ حٌُ ١طؤْٓ ك ٢هْ ريح٣خص حُؼٔخٗ٘٤خص ٝحٌُٗ ١خٍى
ٓ٘خًٍش كؼخُش ػزَ ػ٘خ َٙٛحُظ ٢حٓظـِض حٗل٬ص حٝ ٖٓ٧ؿ٤خد ح٧كٞحؽ حُلخٍٓش ُِليٝى ٝطلٌي حُز٘٤ش حُؼٌَٔ٣ش
ُِيُٝش ٌِ٤ٛٝش ٓؼظْ كَم حُـٗ ٖ٤ظ٤ـش ُٔٗ٬لخد ؿ َ٤حُٔ٘ظْ ٝحُٔ٣ِٜش حُظ ٢طِوخٛخ رؼي ىه ٍٞحُؼَحم ٌُِ٣ٞض ٓٝخ
ٛ).للش حُـيٍ ٝحُو٤خٗش ( ،كٔ٤خ ًخٗض حُيُٝش ططِن ػِٜ٤خ ٓٔٔ) ٠حٗ٫ظلخٟش حُ٘ؼزخٗ٤ش حُٔزخًٍش (أِ١ن ػِٚ٤
ًخٕ حُظٌ٘٤ي رٜئ٫ء حُ٘خّ ٣و ّٞػِ ٠أٓخّ حٗ ْٜػي ٞٔ٣حُ٤٘١ٞش ًٌٞٗٞ٣ ُْ ْٜٗٞح أ ٖٓ ٬ٛحُؼَحم ك٤غ ػيْٛ
حٌُخطذ ٖٓ روخ٣خ أهٞحّ ٘ٛي٣ش ٛخؿَص حُ ٠حُؼَحم ٓغ هطؼخٕ ؿٞحٜٓٔ٤خ ك ٢كظَحص ٓظ٬كوش ٓٝظزخػيس ٖٓ حُظخٍ٣ن
ٝ،.حٗ٣ ٫ ْٜلو ٕٜٞك ٢حُِٔٞى حُل٠خٍ ١أ٢ٗ ١ء ،ك٣ ُْ ْٜؼَكٞح كظ ٠حٍطيحء حُ٘ؼَ أ ٝحُِزخّ حُيحهِ٢
٣ٝزي ٝإٔ ٌٓخٕ حٞٛ٧حٍ ىكؼٞح ػٖٔ  ٌٙٛحُٜللخص ٖٓ حُلٍٞحٕ حُ٘ؼز ، ٢ك٤غ حٗٔلذ ح٥ط ٖٓ ٕٞاَ٣حٕ ٝطًَٞح
أر٘خء حٞٛ٧حٍ حُ ٠هيٍ ٓـٗ ٖٓ ٍٜٞظخثـ ٚحٌُخٍػ٤ش ه٤خّ حُيُٝش ربٛيحٍ هَحٍحص طـل٤ق حٞٛ٧حٍ  ،رؼي إٔ طليع كٖٔ٤
ًخَٓ كٖٔ  َٜٛحَُث ْ٤كٝ ٢حكي ٖٓ حؿظٔخػخص ٓـِْ حٍُُٞحء ًٝخٕ كٜ٘٤خ َ٣ُٝح ُِظ٤ٜ٘غ حُؼٌَٔ ، ١إٔ ٫
ه ٖٓ ٙ٬ؿ٠ذ ٓٝوخٓٝش أر٘خء طِي حُٔ٘خ١ن ا ٫ك ٢طـ َ٤٤حُٔؼخُْ حُطز٤ؼ٤ش ٌُِٔخٕ ٝطـل٤لٝ ٚحهخٓش ٓ٘خٍ٣غ
حٓظ٬ٜف ٍُ٨حُ ٢ٟظ٤ٜجظٜخ ٍُِِحػش حُ٘ظ٣ٞش ٝحُ٤ٜل٤ش ك ٢حُل٘طش ٝحُ٘ؼ ٖٓ َ٤ه ٍ٬اهخٓش ٓ٘خٍ٣غ حَٜٗ٧
ٝحُٔيٝى ُلٌٓ َٜخٕ حٞٛ٧حٍ كٓ ٢ـٔؼخص ٍ٣ل٤ش ٓؼِٓٞش ٝطلض أٗظخٍ حُيُٝش  ،كؤهٔ٤ض ٓ٘خٍ٣غ حٍٝحث٤ش ٝحَٜٗ
٘ٛخػ٤ش طظـٌ ١َٜٗ ٖٓ ٟحُلَحص ٝىؿِش ً٘ َٜحٌَُٓخٗ٤ش ٝػزخىس ٝأّ حُٔؼخٍى ك ٢حُ٘خ٣َٛش  َٜٗٝحُؼِ كٔ٤ٓ ٢خٕ
ؿ َ٤إٔ حُٔ٘خ١ن ُْ طَ٘ ٖٓ  ٌٙٛحُٔ٘خٍ٣غ ٗ٤جخ ٣ ُْٝ ًٌَ٣لٖٔ حُٟٞغ حٍُِحػٌُٔ ٢خٜٗخ ٝ.ؿَٔٛ٤خ ٖٓ حَٜٗ٧
رٔزذ ٗق حُٔ٤خٝ ٙحٍطلخع ٗٔزش حُِٔٞكش ٝػيّ طؤهِْ طِي حُٔـٔؼخص ٓغ حُٟٞغ حُـي٣ي حٌُ ١حػظزَ ك ٢رؼ ٞح٫ك٤خٕ
رٔؼخرش طٜـ َ٤هَٔٝ ، ١هخٛش ػَد حُٔؼيحٕ حٌُ٣ ُْ ٖ٣ظؼٞىٝح ك ٢ك٤خط ْٜػٌٌِٛ ٠ح ٗٞع ٖٓ حُظٌٞٗٞ٣ ُْٝ ٖ٤١ٞح
ٌُُٝي ك َ٠حٌُؼ ْٜ٘ٓ َ٤إٔ ٣زيأ ٤ٓ.خُ ٖ٤حُ ٠حٍُِحػش رويٍ ٓ ِْٜ٤حُ ٠طَر٤ش هطؼخٕ حُـخٓٝ ّٞحٓ٫ظلخىس ٖٓ ٓ٘ظـٜخ
ٛـَس ٓ٘ظٔش حُ ٠حُٔيٕ ٝ ،حٓظٜخٕ ٓ ٖٜكَك٤ش أ ٝحٗ٫ظـخٍ ًؼٔخٍ أؿَحء ك ٢حُز٘خء أ ٝحُٜ٘خػخص حُظً ٢خٗض طؼظٔي
ػِٓ ٠خىس حُوٜذ ٝ ،رؼ ْٜ٠ك َ٠طط٣ٞغ أر٘خث ٚكِٓ ٢ي حُـ ٖ٤أ ٝحَُ٘١ش طوِٜخ ٖٓ حُؼٝ ُٞحُلوَ ٝحُٔظطِزخص
حٌُؼَ٤س حُظ ٢طلظخؿٜخ حُٔيٕ رؼيٓخ ًخٕ ك ٢ر٤جظ٣ ٫ ٚلظخؽ ٓ ٟٞحُ ٖٓ َ٣َٓ ٠حُوٖ ٔٓٝخء ٓلظٞكش ػِ ٠حُٔ٤خٙ
.حُٔٔظيس رخهَ٠حٍ هـ ٍٞر ٖ٤ح٘ٗ٧خص ٝحُـخرخص حٌُؼ٤لش ُِوٜذ ٝػٜخ ؿِ٤ظش  ّٞٔ٣كٜ٤خ هط٤غ ؿٞحٓٚٔ٤
كـْ حُؼٜخ ٣ـذ إٔ  ٌٕٞ٣رٔٔظ: ٟٞأىًٍض أهَ٤حً ُٔخًح طٌ ٕٞػٜخ حُٔؼ٤ي ١ؿِ٤ظش ؟ ٖٓ ه ٍ٬ؿٞحد أكي٢ُ ْٛ
كـْ حُلٞ٤حٕ ِٓٝحؿ٣ ٞٛٝ ، ٚظٖ إٔ ِٓحؽ حُـخٍٓ ْ٤ُ ّٞحثوخ كً ٢ؼ ٖٓ َ٤ح٧ك٤خٕ  ،ك٣ ٜٞلظخؽ حُ ٠ػٜخ ؿِ٤ظش
طٔ ، ٚٓٞرٔ٘٤خ ٣ ٫لظخؽ ٍحػ ٢حُـْ٘ ك ٢حُٔـظٔؼخص حَُ٣ل٤ش ح٧هَ ٟٞٓ ٟحُ ٠ػٜخ ٗل٤لش ٣لُٜٞخ ك ٢رؼ ٞح٧ك٤خٕ
٣ٝزي ٝإ حُيُٝش حٗظزٜض حُ ٠ػٜخ حُٔؼ٤يٝ ١حٓظلخىص ٖٓ ه٤ٜٛٞظٜخ ٝحٓظويٓظٜخ .حُٗ ٠خ ١ػٌد ُ٤وٞى كٜ٤خ هط٤ؼش
ٟي ْٛػ٘يٓخ ً ،خٗض ٓ٤خٓش حُؼٜخ حُـِ٤ظش ٓ ٢ٛخ ٍٓٓٞض ػٌِٓ ٠خٕ طِي حُٔ٘خ١ن ٓٝؼ ٖٓ ٢هُٜ٬خ طـٓ٬ٓ َ٤٤ق
حُطز٤ؼش ٝحٗوَحٜٟخ ٖٓ ه٘ٓ ٍ٬غ حُٔ٤خ ٖٓ ٙحُ ٍٞٛٞحُ ٠طِي حُٔ٘ول٠خص ٝأهخٓش حُٔيٝى ػزَؿٜي ٘ٛيٓ ٢ؿزخٍ ،
ٝػِٔ٤ش طؼز٣ٞش ٗخًٍض كٜ٤خ ًَ هطخػخص حُيُٝش ٖٓ ٓٞظلٝ ٖ٤حٗخّ ٖٓ ٗظ ٠حُٔ ٖٜػ٘يٓخ ًخٗٞح ٣ـزَ ٕٝك٢
٘ٓ ٢ٛٝخرٜش حُ ٠ػِٔ٤ش ؿِ حُٜٞف أ ١هطخك) ، ٚؿِ حُوٜذ (حٌُٛخد حُ ٠حُُِ٘ٔ ٍٜٞخًٍش ٓخ ٓٔ ٢كٜ٘٤خ ػِٔ٤ش
ٓ ٞٛٝخ ٣طِن ػِ ٠حُؼٞد )ريٗخىٗش (ًٝخٗض حُيُٝش طٌَّ حُٔ٘خًٍ ٖ٤ك ٢ػِٔ٤ش ؿِ حُوٜذ . ٌٙٛأ ٝك٬هظٚ
.حَُؿخُ ٢حُط َ٣ٞك ٢حُيحٍؽ حُؼَحه٢
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٣زيٜٓ ٝطِق ك٬هش حُوٜذ  ،ؿَ٣زخ  ٌُٖٝ،كِٓ ٢حؽ حُٔخٓش ٝطَٜكخص حُ٫ٞس ٣ ٫زي ٝح َٓ٧ؿَ٣زخ  ،كبٕ حُٔ٘خؿَ
طلُٞض حُٓ ٠وٜخص ُظِي حُ٠لخثَ حُوٜز٤ش حُظ ٢ظِض ٓ٘ٔيُش ػِ ٠ؿز ٖ٤حُظخٍ٣ن ٝأًظخك ٚآ٫ف حُٔ٘ ٖ٤ػْ ؿخء حَٓ٧
ٝطِي ٓؼخىُش . ٌٖٔ٣٫حَُثخٓ ٢رٍَٝ٠س طل َ٣ٞطِي حُٔ٘خ١ن حُ٘ٓ ٠خ١ن ٣خرٔش  ٕ٧أٖٓ حُ ٖ١ٞأ ٖٓ ْٛح ٖٓ٧حُطز٤ؼ٢
إٔ ط٠غ ك ٢هٞحٓ ْ٤حُٔ٤خٓش أٍ ٬ٛرٔخ  ٕ٧حُطز٤ؼش  ٢ٛأّ حُٝ ٖ١ٞأّ حٔٗ٩خٕ ٝحُ ٖ١ٞر١ ٬ز٤ؼش ُٜخ ه٤ٜٛٞظٜخ
٘١ٝ ٌٕٞ٣ ُٖ.خ أريحً
 ٞٛٝكظٔخً ُٖٓ ػ٤ٜذ أىٍى ٖٓ ه. ُٚ٬ر ٖ٤حُؼٜخ حُـِ٤ظش ٝك٬هش حُوٜذ ػخٕ حُٔؼيحٕ ُٖٓ حُٔ٘ل ٠حُـي٣ي
حُٔؼيحٕ إٔ حٗيٓخؿ ْٜك ٢حُٔـظٔؼخص حُـي٣يس ٣زئٓ ٝظلٝ ، ٬٤حٕ رٜـش حُٔيٕ  ٫طِظوٓ ٢غ ىٓؼش حُـٞع ٝحُؼ، ُٞ
ٌُٜح ًخٗض ؿَرظ ٚطَطْٔ ػِ ٠ك٤خط ٖٓ ْٜه ٍ٬اَٛحٍ ْٛػِ ٠اروخء ؿِء ٖٓ ه٤ٜٛٞش حُؼ ٖ٤حًٌُ ١خٕ ِ٣ق رٜـش
ك٤خط ْٜك ٢حٞٛ٧حٍ  ،ػ٘يٓخ كخ ٍٝرؼ ٖٓ ْٜ٠طؤٓٓ ْ٤ـٔغ ٌٓ٘ٛ ٢ـٔ٣ ُْٜ َ٤خٍٓ ٕٞك ٚ٤طَر٤ش حُـخّٓٞ
ٝحٓ٫ظٜخٕ ٖٓ ٓ٘ظـ ٖٓ ٚه ٍ٬ر٤غ حُوٝ َٔ٤حُلِ٤ذ كظٌٗٞض أك٤خء طلَٔ ٓٔٔ٤خط ٢ٛ ْٜأً ٬ٛخٗض ٓٞؿٞىس هزَ
حُظـل٤ق ٌُٜ٘ٝخ طٓٞؼض رؼي إٔ ٛخؿَ حٌُؼ ٖٓ َ٤أر٘خء حٞٛ٧حٍ اُٜ٤خ  ،كخٟطَص حُيُٝش إٔ ط٘وِٓ ْٜغ ىٝحر ْٜحُ٠
ٓ٘خ١ن حرؼي ػٖ حُليٝى ح٩ىحٍ٣ش َُٔحًِ حُٔيٕ ًٔخ ك ٢ك ٢حُٔؼيحٕ كٓ ٢يٗ٤ش حُ٘خ٣َٛش ٘ٓٝطوش حٌُٔخُ٤ش ك ٢رـيحى
ٝحُٔ ْٜكٗ ٢ظَط ْٜحُ ٠حٌُٔخٕ حُـي٣ي إٔ  ٌٕٞ٣هَ٣زخ ٖٓ ٓ٘خرغ حُٔ٤خٓٝ ٙـَ ٟحُ٘، َٜكوي ًخٕ ٝ.ؿَٛ٤خ ٖٓ حُٔيٕ
حُٔخء رخُ٘ٔزش ُِٔؼ٤ي ١حُٔ ً٬حُٞك٤ي ٌَُ أكِ٣ ٞٛٝ، ٚٓ٬ظوٓ ٢غ حُٔ٘يحث ٖ٤٤كٗ ٢ظَط ْٜحُطو٤ٓٞش ٝحُٔويٓش ُِٔخء
كخُؼخُْ رخُ٘ٔزش ُ ٚظَ٤ٜس ىحكجش ٣ظؤَٓ كٜ٤خ .ك ٜٞك٤خط ٖٓٝ، ْٜىٔ٣ ٫ ٚٗٝظط٤غ حُٔؼ٤ي ١إٔ ٜ٘٣ت كُ ٢لظش ٝحكيس
.هطؼخٗ ٢ٛٝ ٚطو ٢٠هُِٞ٤ش حُٔظؼش ك ٢حُٔخء ٝطلض أٗؼش حُْ٘ٔ
ٍرٔخ ُْ ٘٣ز ٚأكي ْٛحُ ٠حُظ٘خر ٚحٌُز َ٤ر ٖ٤ػٜخ ؿِـخٖٓ حُٔظوِ٤ش ٖٓ كٌخ٣ظ ٚحٓ٧ط٣ٍٞش كٍ ٢كِظ ٚحُؼـ٤زش ٝرٖ٤
.ػٜخ حُٔؼ٤ي١
ٝحُلن ًٔخ أًظ٘ل ٚحَُكخُش ٍٝؿخٍ ح٥ػخٍ حٌُُ ٖ٣حٍٝح ٝػِٔٞح ك٘ٓ ٢خ١ن حٞٛ٧حٍ أٜٗٔخ ٖٓ ٗلْ حُ٘ـَس ٍٝ ،رٔخ
ُ٬ٓ ٖٓ ٢ٛش طِي حُ٘ـَس حُظ ٢طوق حُٗ ّٞ٤خٓوش ٖٓ أػٞحٜٓخ حُ٧ق حُٔئُلش هَد ٟلخف حُِو٤خ ر ٖ٤ىؿِش ٝحُلَحص
حُظ ٢طِحٍ ٖٓ هزَ ٌٓخٕ حٞٛ٧حٍ ًٔخ طِحٍ َٓحهي حٗ٧ز٤خء ٝح٤ُٝ٧خء ٗ ،ـَس حُٔيٍ )ع (ٗـَس أرٗٞخ آىّ ٣ٝ:وخٍ ُٜخ
.حُظ٣ ٢لَ ٙحُٔؼيحٕ ىحثٔخ إٔ  ٌٕٞ٣ه٘ذ ػ ْٜ٤ٜحُظ٣ ٢وٞى ٕٝكٜ٤خ هطؼخٕ ؿٞحٓ ْٜٔ٤حُٔ٘خًٔش ٜٓ٘خ
ٖٓ ه٘ذ ٗـَس حُٔيٍ ٘ٛغ ؿِـخٖٓ ػٜخ ٙحُظ ٢طِْٔ كٜ٤خ حُطَم حُزؼ٤يس حُِٔ٤جش رخ٧هطخٍ رلؼخ ػٖ ٝؿٞى أري١
ٝ ،.رٜخ أٝؿغ ٍأّ حَُ٘ َٟرخ ػ٘يٓخ  ٟٞٛروٞس ٓ ْٜٗ ١َٓٞػٍِ ٠أّ هٔزخرخ حُٞكٖ كخٍّ ؿخرش حٍُ٧
 ٕ٧ٝحُـٞحٓٔ٤ُ ْ٤ض هٔزخرخ حرظٌَ أكلخى ِٓي أٍٝٝى  ٌٙٛحُؼٜخ ُِٞ٤كٞح رٜخ كو ٢أٓخّ هطؼخَٗٛ٤ُ ْٜزٛٞخ  ،كوي ٫
٣ـَإ ٓؼ٤ي ١ػَِٟ ٠د ىحرظ ٚرظِي حُؼٜخ ٣ ٚٗ٧يٍى رخٕ حُل٘خٕ حٌُ ١طلظخؿ ٚحُـٞحٓ٘٣ ْ٤زـ ٢إٔ طَحَٓٞٓٓ ٙخ ك٢
ك٘ي حُٔٞحٝ َ٣ٝح٧ؿ٘٤خص حُظ٣ ٢طِوٜخ حُٔؼيحٕ ٣ ْٛٝؼٞى ٕٝروطؼخَٗٓ ٖٓ ْٜحػ ٢حُٔخء ٝحُوٜذ أِٓ ٖ٤رؤٝحٗ٢
ٝكَ٤س ٖٓ كِ٤ذ ىْٓ ٣طؼٔ ٕٞر ٚأ١لخٌُٛ٣ٝ ْٜز ٕٞرخُزخه ٢حُ ٠حُٔيٕ حُوَ٣زش ،ك٤غ ٣يٍى حُؼَحه ٢إ ٌُ ٫س ١ٝؼْ
٣لٞهخٕ ه َٔ٤ؿخٓٓٞش حُٔؼ٤يٝ، ١ك٤غ ٓ٫لَ ٣لٞم طِي حُٔ٘٤ش حُـِٔ٤ش حُظ ٢طظٜخى ٟكٜ٤خ ر٘خص حُٔؼيحٕ ٖٛٝ
٣.لِٖٔ كٞم ٍإٗ ْٜٓٝخ١لخص ٓلخد ٖٓ هي ٍٝحُلِ٤ذ ٝحُوٝ َٔ٤حُِزٖ حُوخػَ
ٌُٖ حُلَم ٗخٓغ ر ٖ٤ػٜخ حُِٔي حُٔٝ ١َٓٞر ٖ٤ػٜخ حُٔؼ٤ي ١رخَُؿْ ٖٓ حٜٗٔخ رلـْ ٓظٔخٗ ٖٓٝ ٝـَس ٝحكيس
٣ ،ظوِٜ٤خ حُزؼ ٞأٜٗخ ٖٓ ٗـَس حُٔيٍ كظٔخ ً ً ٢ٛٝ ،حطٜخ حُظ٘ٛ ٢غ ٜٓ٘خ آىّ ع أ ٍٝػٜخ ٍىع ُ٤ؼخهذ ح٧م ػِ٠
هظَ أه، ٚ٤كٛ ٌٕٞ٤خؿْ ح٤ٔٗ٫خم رخُؼٜخ ٛ ٞٛخؿْ ٓظٞحٍع  ،كظ َٛٝ ٠أهَ٤حً حُٓ ٠ؼِْ حُٔيٍٓش ُ٤ؼخهذ كٜ٤خ
.طِٔٝ ٌٙ٤حُ ٠حَُ٘٤ُ ٢١ؼخهذ كٜ٤خ حُٔظظخ َٛحُٔلظؾ
ٌٛح حُلَم هخثْ ػٍِ ٠إ٣خ حُٜيف ر ٖ٤حُِٔي ٝحُٔؼ٤يٍ ٢ٛٝ، ١إ٣ش أُُ٤ش ٝطؼٓ ٖ٤ؼخَٛطٜخ حُ ّٞ٤كٓ ٢ـَٔ طلٌَٗ٤خ
رو٤٠ش ٗؼذ حٞٛ٧حٍ  ،كؼ٘خث٤ش حُِٔي ٝحُؼٜخ هخثٔش ٝرٜٔ٘٤خ ٞ٣ؿي ٓٔظِذ ٣لخ ٍٝؿٜي حٌٓ٩خٕ إٔ ٣ظلخٗ ٠طِي
حُؼٜخ ٝ،حٕ ُْ ٔ٣ظطغ حٓظويٜٓخ ُِٔ ٞٛطش أهَ ٫ ٟطوظَد ٖٓ هلخ حُِٔي رَ ٖٓ هلخ ؿخٓٓٞظ ، ٚؿًُ َ٤ي كؤٕ ػٜخ
حُٔؼ٤ي ١حُـِ٠٤ش ُٜخ كٓٝ ْٜيُٝ ٍٞحٟق أٜٗخ ٘ٛؼض ُظَىع ِٓحؽ حُـخٓ ، ّٞكٔخ ٘ٛغ ؿِـخٖٓ ػٜخَ٤ُ ٙىع
ِٓحؽ حُِٖٓ ٝكًُ ٢ي اٌٗخُ٤ش ٓؼويًِ ٙلظ ٚإٔ ٣ؤَ ُلظظ ٚحٔٗ٩خٗ٤ش ُ٤ؼ ٖ٤كٌَس حُوِٞى حُظِٜ٘٣ ُْ ٢خ كظ ٠حٗ٧ز٤خء
ػٜخ حُٔـ. ٞٛ ٍٜٞكٌخٕ حُلَم هخثٔخ رٛ ٖ٤خؿٔٝ. ٖ٤حُويٝ ٖ٤ٔ٣أرخَ١س حُٔخٍ ٝ،حػ٘ ٢كٌَس إٔ ٗزو ٠أك٤خء حُ ٠ح٧ري
ؿِـخٖٓ ٝ،ػٜخ حُٔل ٞٛ ّٜٞحُٔؼ٤يٍٝ ، ١رٔخ حٗظٜخٍ ػٜخ حُٔؼ٤ي ١ك ٢حُٜ٘خ٣ش ٝروخء حُ٘ٔ ٢حُل٤خطُٞ ٢ؿٞى ٙهخُيح
ُٞ٤هلٞح هِٞى حُزٔطخء ،.كٔ٤خ ًٍ٘ض أك ّ٬ؿِـخٖٓ حُ ٠أُٞحف حٓ٧طٍٞس  ٖٓ ٢ٛؿؼِض حُِٔٞى ُٜ٘٤ؼٞح ػٜخ أهَٟ
ٝحٌُ ٖ٣ػخٗٞح رلطَط ْٜحَُٔ٣خُ٤ش ُ٤وِوٞح ٗٔطخ ؿٔخُ٤خ ٖٓ حُؼ ٖ٤طـِل ٚحُو٘خػش ٝحُ٘ظَ حُ ٠حُٔل ٢٤حٌُٖٔٔ ىٕٝ
حٌُٛخد رؼ٤يح ٌٛٝ ،ح ح٣٩وخف ًخٕ رٞحٓطش حَُىع حُطز٤ؼ ٢ٔٗ ٞٛٝ، ٢ؿي٣ي ٖٓ حُلَد ٍرٔخ أهٔ ٖٓ ٠طؤػ َ٤حُٔيكغ
ٍٝرٔخ ُ ْ٤كوٝ. ٢حُز٘يه٤ش ٓٝوِٜش ح٩ػيحّ ػ٘يٓخ طلٌَ رظـ َ٤٤حُطز٤ؼش ٌٛٝح ٣ؼ٘ ٢ك ٢حُؼَف حُلو ٢ٜطـ َ٤٤هِوش هللا
حُؼطٖ أ٠٣خ  ،كخُٔؼ٤ي٣ ١و ٍٞػ٘يٓخ .أكٞحؽ حُؼٌَٔ ٝحُـٜي حُٜ٘يٓٓٝ ٢يٝى حُظَحد  ْٜٔ٣ ٖٓ ٞٛكٌٛ ٢ح حُظـَ٤٤
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٘٣.ق حُٔخء ػ٘٣ ٢ؼطٖ ؿٔي ٌُٖٝ ، ١ػ٘يٓخ طؼطٖ ؿخٓٓٞظ ٢طؼطٖ ٍٝكًِٜ ٢خ
ػطٖ حٞٛ٧حٍ رخُ٘ٔزش ُٝ٧جي حَُٔ٣خُ ٞٛ ٖ٤٤ػطٖ حَُٝف ًُٝ ،ي رؼٞٛ ٖٓ ٞحؿْ ِٓي أٍٝٝى ؿِـخٖٓ  ،كوي
ًخٕ ِٞ٣ف رؼٜخ ٙكظ ٠ظَ حُ٘ـَس حٌُٜ٣ ١خىكٗ ّٞ٣ ٚؼَ رؼط٘ٝ ٚحٗظ ٠ٜك٤ُ ٚ٤ـل ٞطؼزخ رخَُؿْ ٖٓ حٗٝ ٚؿي ٗزخص
حُوِٞى ٧ ،ؿَ ٌٛح كؤٕ حُيُٝش حُظ ٢طَ٣ي إٔ طي ْ٣ػخُٔخ ًٌٜح ػِٜ٤خ إٔ طزؼي ػطٖ حَُٝف ػٖ حُٔؼ٤يٌٓٝ ١خٕ
حٞٛ٧حٍ هزَ إٔ طزؼي ػ٘ ْٜػطٖ حٝ ، ٍٝ٧ػطٖ حُلْ  ٖٓ ٕ٧ ،طؼطٖ ٍٝكٛ ٚؼذ إٔ طٔو ٚ٤رل٤ٟٞخص حُٔخء
ٝه٘خٗ ٢حُٔ٤خ ٙحُٔؼيٗ٤ش ٝٝػٞى ح٧ػٔخٍ ٓ،خىحٓض ىؿِش طؤٕ ٖٓ ؿلخف ٓـخٍٜ٣خ ٝ،حُلَحص طِىحى ِٓٞكظ ٚك ٢أػِ٠
ٔٗ.زش ُ ٚك ٢أُٓ٘ظ، ٚكؤٕ حُلِ ٍٞحُٔلظَٟش ٝحُٞػٞى ٣ُٝخٍحص حُٔٔئ ُٖ ٖ٤ُٝطـيٗ ١لؼخً
أٟغ ٍٝك ٢حُٔؼ٤ي ١كِ٤ٓ ٢حٕ حُِلظش حُظ ٢هٍَ كٜ٤خ ؿِـخٖٓ حُٔ٘ ٢حُ ٠هيٍ ٙحُـي٣ي ٝ ،ػِ ٢إٔ أُٞف رؼٜخ، ١
أ ٖٛكٜ٤خ هطؼخٕ حُـٞحٓ ْ٤حُٔويٓش حُظٍٜٔٓ ٢خ َٗحّ ــ ٓ ٖ٤ػِِٔٓ ٠ظٝ ٚأظ َٜٙكٜ٤خ ؿزَٝص ٍؿخٍ حُٔ٤خٙ
ٝحُوٜذ ٓٝ ،غ حٌُِٔ ٖ٤أرَ ٙك ٢حٓطَس طِي حُ٘و٤ٜش ٝحهَح كٜ٤خ ٓخ ٣ؼظوي ٙحُٔئٍهٝ ٕٞحَُكخُش حٗ ْٜك٢
ه٤ٜٛٞش ػٌٛ ْٜ٘٤ح ٔ٣ؼِ ٕٞكخُش ٗخىٍس كوي ًخٕ ػٓ ٌَٔ٤ئُق ًظخد حُٔؼيحٕ  َٟ٣كٗ ْٜ٤ؼزخ رٔ٤طخ ٓٝظٞحٟؼخ
ٔ٣ًَٝ.خ ٤ًًٝخ ًٔ ٌٙٛٝ ،خ ٣و ٍٞىٞ٣حٍٗض ك ٢هٜش حُل٠خٍس رؼ ٞهٜخٍ حُ٘ؼٞد حُؼَ٣وش
 ٌٙٛحَُٝف حُظ ُْ ٢طؤٕ طلض أٝ ١ؿغ كظٓ ٠غ حٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤ش ٝحُلَٝد ٝحُٔـخػخص ٌُٜٝ ،ح ًخٗٞح  َٕٝ٣كٓ ٢خ
٣ليع أَٓح هيٍط ٚحُٔٔخء ٘ٓ ٫ٝخٗ ٖٓ ٌُْٜ٘ٝ ، ٚ٘ٓ ٙيس ػ٘وُِ ْٜـٞحٓٝ ْ٤حُوٜذ  َٕٝ٣ك ٢ؿٞػ ْٜأهق
إٔ كِٗ ٌٖٔ٣ ْٜػ٘يٓخ  َٕٝ٣كِٕ حٌُٔخٕ ١ٝ.ؤس ػِ ْٜ٤ػ٘يٓخ ٫طـي ىٝحر ْٜهٜزخ حهٓٝ َ٠خ ًء ٝكَ٤ح طـطْ كٚ٤
حٌُ٣ ١ؼ ٕٞ٘٤ك٣ ٚ٤وطَ ىٓٝخ ػِٓ ٠خ ٤ٜ٣ز ٖٓ ٚػطٖ ٝطٜلَ ٝؿ٤خد حُط ٍٞ٤حُٜٔخؿَس ُظو٘ٓ ٢٠خطٜ٤خ رٖ٤
حُـخرخص حُوٝ َ٠حُٔ٤خ ٙحُظ ٢ط٢٠ء روَ٠س حُؼ٘ذ ًٔخ ط٢٠ء حَُهْ حٌُٔظ٘لش ك٘ٓ ٢خ١ن حٞٛ٧حٍ ٝحُظ ٢طليػض
ٝكي ْٛػَد حٞٛ٧حٍ َُ.ؿخٍ حُٔؼخٝ ٍٝحٌُٔظ٘ل ٖ٤ػٖ ػٜٞى ١ٝزوخص ٖٓ أُٓ٘ش ػخٗض ػٍٜٛٞخ حٌُٛز٤ش ٠ٓٝض
.روٞح ُ٣ ْٜٗ٫ ْ٤ؼ٘و ٕٞحٌُٔخٕ رَ  ْٜٗ٧أُُ ٚحُٔطِن
هذا األزل الذي وقفت عنده الحكومات والمنظمات حائرة وسلطت علٌه شٌئا من أضوائها فقط ألجل أن تحًٌ فٌه
ما كان متعودا علٌه  ،أن تؤتٌه المٌاه فً مجارٌها الفٌاضة  ،ولكن االستبشار لم ٌدم كما كان متوقعا  ،ومرة أخرى
رفع الساسة عصاهم الغلٌظة ولم ٌلتفتوا الى أحبلم جلجامش ،وإذا كنا نتصور فً أحبلم الجغرافٌا إن خلود ارض
العراق مع خلود نهرٌه ،فكٌف سٌكون ذلك الخلود إذا جف الماء ،وعاود المعدان هجرة أخرى الى باطن المدن
).أحٌاء المعدان (ٌإسسون أحٌاء مصطنعة تسمٌها البلدٌة وأهل المدن
أٜٗق ح٧ؿخٗذ حُٔؼيحٕ هزَ إٔ ٜ٘٣ل ْٜأ ٖٓ ِْٜٛحُؼَحه ، ٖ٤٤كؼيح اٗخٍحص حُيًظ ٍٞػِ ٢حٍُٞى ١ك ٢رؼ ٞىٍحٓخطٚ
ح٫ؿظٔخػ٤ش  ،طوِق حُزخكؼٝ ٕٞحُٔئٍهً ٕٞؼَ٤ح ػٖ حُـ ٙٞك ٢ك٤خس ٌٛح حُ٘ؼذ ٍٝٝكٍٝ ، ٚرٔخ ح٧ىد حُؼَحهٞٛ ٢
ٖٓ حػظً٘ ٠ؼَ٤ح رٜئ٫ء حُ٘خّ ٖٓ هٓ ٍ٬ؼخ٘٣ش حٌُؼ ٖٓ َ٤ح٧ىرخء ٖٓ هٜخٗٝ ٖ٤ٛؼَحء ٌُٔخٕ حٞٛ٧حٍ ك ٢كظَحص
حُ٘ل ٢حُٔ٤خٓٝ ُْٜ ٢أؿِز ٖٓ ْٜحُٔؼِٔٓ ٌُٖٝ ، ٖ٤ئٍهخ ٍٝكخُش ِ٣ٝ ٞٛلَى ػٔ٤ـﮕٍ أػخى ُٞؿٞى ْٛحٝ َٛ٧حُ٤ٜزش
ٝ ،ػخ ٖ٣ك ْٜ٤ؿٔ٤غ حُٜلخص حٔٗ٩خٗ٤ش ٝ ،ؿؼَ حُؼخُْ  َٟ٣حُطز٤ؼش حُلو٤وش ُ٘ؼذ ًخٕ ٓخًْ ٓخُ ٕٞح٥ػخٍ ١حٌُ١
ٍحكن ُٗٞ٤خٍى ٢ُٝٝ ٝك ٢ط٘و٤زخط ٚحَُ٘٤ٜس كٓ ٢ي٘٣ش حٓٝ ٍٝوزَطٜخ حٌُِٔ٤ش  ٞٛٝ ،حُِٝؽ ح٧هَُِٝ َ٤حث٤ش ح٣ِ٤ٌِٗ٩ش
حَُ٘٤ٜس آؿخػخ ًَٔ٣ظً ٢خٕ هي طليع كٓ ٢لخَٟس ُ ٚك ٢حُٔظلق حُزَ٣طخٗ ٢ػٖ حُٔؼيحٕ أػخى ْٛحُ ٠حٍٞٛ٧
حُٔ٣َٓٞش ٖٓ ه ٍ٬هَحثٖ ػي٣يس ط٘ٔ٠ض حُظ٘خر ٚحُٔؼٔخٍ ١ر ٖ٤رٞ٤ص حُٔؼيحٕ ٝرٞ٤ص حًُٔٔ ٖ٤٣َٓٞخ ٍأ٘٣خٛخ ك٢
ح٧هظخّ ٝحُٔٔ٬ص ٝؿيٍحٕ حُٔؼخري ًٌُ،ي ط٘خر ٚآ٫ص حُ٤ٜي ٝحٍُِحػش ٝحُ٘وٖ ٝؿَٛ٤خ ٖٓ حُؼخىحص ًٔ ،خ إٔ
ح٧ػَ٣خص حُظ ٢هخّ كٜ٤خ  ٢ُٝٝأظَٜص أٌٓ٘ش ٓلظِٔش ُِطٞكخٕ ح، ٍٝ٧ك٤غ أًي إٔ رطخثق حُـ٘ٞد حُؼَحه ٢ك٤غ
حٞٛ٧حٍ  ٢ٛحُظ ٢ػْ كٜ٤خ حُطٞكخٕ ًٔخ أػزظض كلَ٣خص ٝ ٢ُٝٝىٍحٓظ ٚحُـُٞٞ٤ؿ٤ش ُطزوخص حٓٝ، ٍٝ٧خ كٌ ٚػِٔخء
.حُِـش حُٔٔٔخٍ٣ش حٌُ ٖ٣هيٓٞح ٓغ ٢ُٝٝ
ؿ َ٤إٔ ٓخًْ ٓخُٞحٕ ُْ ٣ظؼٔن أ٣ ٝـ ٍٞك ٢حُزلغ ُ،وي طليع كو ٢ػٖ اٗخٍحص ُو٣ ّٞؼ ٕٞ٘٤رطزخثغ هخٛش ٫
ٞ٣ؿي ُٜخ ٓ٘خر ٚرٗ ٖ٤ؼٞد حُؼخُْ  ٌُٖ ،ػًٛ ٌَٔ٤ذ ٓؼ ْٜرؼ٤يح ٘ٛٝغ ُ ْٜك ٢حٌُحًَس حُؼخُٔ٤ش ًظخرخ ٜٓٔخ ٣ظليع
ػٖ ك٤خس ػخٜٗخ رٜزَ ٝطؤَٓ ٓغ ٛئ٫ء حُزٔطخء ك ٢ك٤خط ، ْٜأٛلخد حٌُحًَس حُؼٔ٤وش ٝحٍ٩حىس حُظ ٫ ٢ط٘ظَٜ
ػِٜ٤خ ػ٘خى حُـٞحٓ ٫ٝ ْ٤ك٠٤خٗخص حُٔ٤خٍٛ ٫ٝ ٙزش أٓخٝ َ٤١ؿٔ ٝٞحُظ ٍ٬ح٧ػَ٣ش حُظ ٢ط٘خػَص ؿٍِح ٝط ٍ٬رٖ٤
ٔٓ.خكخص حُٔ٤خ ٙحُٔٔظيس رؼ٤يحً
ًخٕ ًظخد حُٔؼيحٕ ُ ؼٝ ٌَٔ٤ػ٤وش ك٤ش طَٛي حُِٔٞى ح٫ؿظٔخػ٣َُ٘ ٢لش ٖٓ حُزَ٘ ٣ ُْ ،وظَد ٖٓ ك٤خط ْٜهزِ ٚك٢
ٌٛح حُؼٔن أكي  َٟ٣ٝ ،حُوخٍة ر ٖ٤ؿ٘زخص حٌُظخد ٍٝكخ ٤١زش ٓٝظؤِٓش ٝػخٍكش ُِؤ٤ش حٔٗ٩خٗ٤ش ٝحُظخٍ٣و٤ش ُٔؼَ
ٛئ٫ء حُوً ُٞٝ ، ّٞخٕ كٓ ٢ويٍٗٝخ إٔ ٗ٠غ ُ ٌٜٙحُل٤خس حُظ ٢ػخٜٗخ حَُكخُش ٓٔٔ ٠آهَ كؼِ٘٤خ إٔ ٗوخٍٗٚ
رٌُٓٞٞزْ حٌُ ١حًظ٘ق أٌَٓ٣خ ٞ٘ٛٝىٛخ حُلَٔ ٝ ،كظلض رٞحرخص حُؼخُْ ُٔؼَكش ك٠خٍحص ػظٔ٤ش ك ٢أٌَٓ٣خ
حُـ٘ٞر٤ش ٓؼَ ك٠خٍس حُ٫ط٤ي ٝ ،طِي حُظٝ ٢ؿٞىٛخ ػ٘ي ٌٓخٕ ُُٗ٘ٞ٤يح ح ٖ٤٤ِٛ٧حُظ ٢طٔظِي ٓ٘خرٜخص ًؼَ٤س ٓغ
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.ك٤خس ٓ ٢٣َٓٞؿ٘ٞد حُؼَحم  ،كٔ٤خ ٣و ٚحُطزخثغ ٝحُؼخىحص ٝحُطو ّٞحُي٤٘٣ش
ك٣ ٜٞزيأ ٌٓظ٘لخ حٌُٔخٕ ٖٓ ه ٍ٬ػ ٖ٤أىر٤ش ٔ٣لَٛخ حٌُٔخٕ ٝؿٔخُ ٚكظَح ٖٓ ٙأ ٍٝحٗطزخع ٣ـي حٗ٘ٓ ٚيٝىح ُؼخّ
ٓزظٌَ ٝؿَ٣ذ ٝػِ ٚ٤إٔ ٓ ٢٠ٔ٣ؼ ٚرؼ٤يح ،رؼيٓخ أؿخى كٛٝ ٢ق حٗ٫طزخع ح ٍٝ٧ػٖ ٍٝف حٌُٔخٕ ٓٝؼٔخًٍٔ ٙخ
ٝحُٜخىٍ ػٖ ىحٍ حُ٘ئ ٕٝحُؼوخك٤ش حُؼَحه٤ش )كٖٔ ٗخٜ٣( َٛلٜخ كً ٢ظخر ٚحُٔؼيحٕ ٝحٌُ ١طَؿٔ ٚحُٔظَؿْ حُؼَحه٢
2005.ك ٢رـيحى
٧ريأ حٌُز َ٤حُٔـَ ٖٓ هخٍرخً حٓظؤؿَص  1951كزَحٗ َ٣زخ ٖٓ ١ح ٍٝ٧حٓ٧زٞع ٖٓ ٛزخف ك ٢حُؼٔخٍس ؿخىٍص((
حُ٘٤وٝ ٖٓ ٖ٤حكيحً ًخٕ حُوِ٤لش ٓـ٤ي أر. ٙٞحُ ٍٜٞكخكش ػ٘ي ٓـ٤ي رٖ كخُق ر٤ض رخطـخ ٙحُؤٔش أٓ٤خٍ ٍكِش
ك ٍٜٞٗ ٢ر٠غ أُٓ ٢٠إٔ آَٓ ً٘ض ٓ .وخطَ ٍؿَ أُق ٝػَ٘ ٖ٣هٔٔش ط ْ٠حُظٓ ٢لٔي حُزُ ٞؼَ٘٤س حٌُزٖ٣َ٤
ٖٓ ٝح٥هَ حُل ٖ٤ر ٖ٤أٗظَ ً ٢ُ .زَ٤حً ػٗٞخً ٓٓ ٌٕٞ٤ـ٤ي رٖ كخُق إٔ ىٝؿخُي ٓظٍٞ٤حص حهظَحف كٌخٕ  ،حٞٛ٧حٍ
رِ ٚٗٞحُ٘. ٌُٖ َٜحُ٘ظَ َٓٓ ٠ك ٢طِٞف حٞٛ٧حٍ ًخٗض إ ٔٓ ٍٟ٧ظي ٖ٣َ٣حٗؼطل٘خ ًِٔخ  ٝحُوخٍد كٌٓ ٢خٗ٢
حُٔز٘٤ش حُوٜذ ٓٔخًٖ ٖٓ ٛق  .حُ٘٣ َٜظلَم رؼي ٙآهَ ٓ٘ؼطق ٔٓ .ظيس ٓ٘زٔطخص ك٣ ٢ـًَ ١خٕ حُط٢٘٤
ح ٍٝ٧ػَِ٣ ٠طلغ كٓ ٖٜؼَ حُٔوق ٓٔظ ١ٞحُطخرٞم ٖٓ ٓز٘٘ٛ ٠خى ًخٕ  .حَُث ْ٤حُٔـَٞ٣ ٟحؿ ٚربطوخٕ
ٔ ٢حُ ُٔٔوّق  .حُٔوزذ حُز٘خء  ٞٛأًؼَ أىٓ ٢٘٘ٛخ ٌُٖ ٍٝ .حء ٙحُٔٔظيس
َُ٣ ٌَٔ٤طلغ ػٔٞى ٘ٛخى ِٗٞٓ .ش رزُ ُ
))حُ٘ َٜكَػ ٢ر ٖ٤رخٍُ رٌَ٘ حُٔز٘٣ ٠وغ ك٤غ حٍ٧رؼش حُِٝح٣خ ٖٓ ٝحكيس ًَ ػ٘ي حُٔطق ه ٢حٓظٞحء
ًظذ ػ ٌَٔ٤أٗ٤خءٝ ،1973. ٙآهَٛخ ك ٢ػخّ ٝ1950ػِٓ ٠يٍ ٟك٬ص ٓظؼيىس ٓٝظلخٝطش حُ٘ٓ٧ش ريأص ٖٓ ػخّ
رؼ٘خ٣ش ػٖ أُٝجي حُ٘خّ حٌُ٘٣ ١ؼَ هخٍة حٌُظخد ًْ ٖٓ حُلذ ٔ٣ظٌٍِٝ ، ُْٜ ٚرٔخ  ٖٓ ٞٛكظق آكخم ُٞٝؽ حٌُٔخٕ ٖٓ
هزَ حُيحٍٓ ٖ٤ك ٖ٤ؿخء ٖٓ رؼيٍ ٙكخُش رَ٣طخٗٝ ٕٞ٤طليػٞح ػٖ ًحص حُي٘ٛش كؤُلٞح ًظزخ ػٖ ٌٛح حُؼخُْ حٓ٫ظؼ٘خث٢
حٌُ٣ ١ؼ ٖ٤ك ٚ٤حُٔؼيحٕ ٔ٣ٝ ،خٍٓ ٕٞك٤خط ْٜرلطَس ٣َٓٝخُ٤ش ٗٝزَ ى ٕٝإٔ ٘٣ظزٜٞح أ٣ ٝلٔزٞح كٔخرخ ١خٍثخ ٌَُ ٓخ
٣ؤط ٢ك ٚ٤حُويٍ ٝػِ ٠ه٘خػظ َْٓ٣ ْٜحُٜخؿْ ح٧ري ١ػزخص حُلٌَس  ،إٔ حُٔخىس حُؼِٝ ٖ٤٣ٞح٤ُٝ٧خء ٝأ َٛحُز٤ض ،
ٝحُؼِ ٢حُوي٤ٓ َ٣لٌُٜٔ، ٌَٙٝٓ ًَ ٖٓ ْٜ٤ح كخُٝض َٓحص طلٔ َ٤طِي حُ٘ظَس حُظٍٔٓ ٢ض هطٜ١ٞخ حُٔ٘ؼش ٝحًٌُ٤ش
طلض أؿلخٕ ٓؼ٤ي ١ك ٢حُِ٘ع ح٧ه ُْٝ َ٤أؿي طلَٔ٤ح كظ ٠ػ٘يٓخ ًٛزض حًُ ٠ظذ كَ٣ٝي ًٝخٍٍ ٗٞ٣ؾ ٧ؿي حُٔزٍَ
.حَُٝكٝ ٢حُ٘لُٔ ٢ظِي حُو٘خػش حُظٌِٓ ٢ض حَُؿَ ٔ٣ ٞٛٝظوزَ ٓٞط ٚكٛ ٢يٝء
أطليع ػٖ ٌٛح كٞٓ ٢هق ً٘ض ٗخٛيط ٚػ٘يٓخ ٗٔض ُِ٤ش ٤ٛل٤ش ك ٢ر٤ض ٖٓ رٞ٤ص حُٔؼيحٕ ٝػِٞٓ ٠رخ ١حُوٜذ
حٌُ ١ػزظض ىػخثٔ ٚك ٢حُٔخء ٝ،حٍػز٘ ٢حٛظِحُ ٖٓ ٙط ْ١٬حُٔٞؽ ريػخٓخص حُوٜذ حُ٘ل٤لش ك٤غ ُْ حْٗ ُِ٤ظٜخ كٔ٤خ
ٝك٘ٓ ٢ظٜق حُِ َ٤ح٣و٘٠خ ٗٞحف ػخٍ َُٔحس كً. ٢خٕ ٓ٤٠لٝ ٢أ٫ٝى٣ ٙـط ٕٞكٛ ّٞٗ ٢خىة ٜ٣ ٫ٝظٔ٢ٗ ١٧ ٕٞء
ؿز٘٤ش أهَ ٟكَٜع اُٜ٤خ حُـٔ٤غ ً٘ٝض ٓؼُ٘، ْٜـي ٍؿً ٬زَ٤ح ط ٢ٓٞكَحٗخ ٖٓ حُوٜذ ٝحُوٖ ٟٝغ ػِ ٚ٤أُحٍ
ٓطَُ رؤُٞحٕ هخطٔش  ،كظًَض حٗ٘يحى ح٥هَٝ ٖ٣ؿِ ْٜٓٞك ٍٞحَُؿَ حُٔٔـٝ ٠هي أ٢ٟء حٌُٔخٕ رَ٘٤حٕ كطذ
أٗؼِظ ٚحَُٔأس ُظ٘زت حُزٞ٤ص حُزؼ٤يس حُظ٣ ٢لِٜٜخ ػٖ رؼٜ٠خ ٓٔخكخص ٖٓ حُٔخء رؤٕ كخىػخ ؿِ ٬هي كَ ك ٢ر٤ظٜخ ،
كزيأص حُوٞحٍد ٝحُٔ٘خك٤ق طظٞحكي َٓٔػش ٘ٓ ًَٝلٞكخ ً ٣لَٔ ٓ٘ؼ ٖٓ ٬حُ٘خٍ ُظلخٗ ٢حُوٜذ حٌُؼ٤ق ٝحَُٔٔحص
حُٔخث٤ش حُٔظؼَؿش حُظ ٢هي طل ٢٠ك ٢حُِ َ٤حُ ٠أٌٓ٘ش ٓو٤لش ٝؿخٓ٠ش ًخُظ ٢ط٘خرٓ ٚخ ك ٢طَ كل٤ع حٌُ٣ ١ؼظوي أَٛ
.حٞٛ٧حٍ إ أٍٝحكخ طٌٔ٘ٝ ٚطللع ً٘ ُٙٞك٤غ ٣ؼظوي إٔ كًِ٘ ٚ٤ح ُِٔي هيْ٣

الفصل السابع
مدٌنة أور ..بنت األهوار والقصب والحضارة ..
(( ًخٕ ٘٣ ٢ُٝٝظَ آُ ٠ي٘٣ش أ ٍٝرٞؿَ ٝهٞف  .ك ٖٓ ٢ٜحُ٬ث ٢ك ِٖٜػِ ًًَ ٠ك ٢حُظٍٞحس ًٜٗٞخ حُٔي٘٣ش حُظ٢
ُٝي كٜ٤خ ارَحٝ ْ٤ٛأر ٙٞطخٍفٝ ،ظَ ٞ١ ٢ُٝٝحٍ ٓ٘ ٢حُظ٘و٤ذ ك ٢أ٘٣ ٍٝظـَ ٛخؿْ إٔ ٣ـي كُٞ ٢ف أ ٝأػَ أٍ ٝحر٢
ٓخى ١أ ٝكظ ٠اُ ٠اٗخٍس طؼزض ٝؿٞى حُ٘ز ٢ك ٢حٌُٔخٕ ٣ٝ ،زي ٝحٗ٣ ُْ ٚل َٜػِ ٌٙٛ ٠حٗ٧خٍس كَحف ٣ئٖٓ رلَ٤ٟش
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إ حُ٘ز ٢ؿخىٍ حُٔي٘٣ش ٓزٌَح ُ٤زيأ ٍكِظ ٚاُ ٠حُ٘ٔخٍ))..
حُٔٓ َ٤خًْ ٓخُٞحٕ
ًخٕ حٍٝط ٞكٌ٤خٍ أم أ ٍٝــ ٗٔٓ ٞئْٓ ُٓ٬ش أ ٍٝحُؼخُؼش ( حُؼخُؼش  ٕ٫أ ٍٝهي أىٍؿض َُِٔس حُؼخُؼش ك ٢هخثٔش ((
ِٓٞى حُٔ .)ٖ٤٣َٓٞطلض كٌْ حٝ ٞٔٗ ٍٝأٓ٬ك ،٢ٌُٞٗ ٚآٓخٍ ٓ٘٣ٞخ ٝ ،ٖٓ -ٞٗ ،أر ،ٖٓ – ٢حٓظَٔص ٌٙٛ
حُُٔ٬ش ُوَٕ ( 2004 – 2112م ً .) ّ.خٕ ح ٍٞٔٗٝحُلخًْ حُٔ ٍٝ٧ي٘٣ش أ ٍٝطلض كٌْ حُِٔي حٝط ٞكٌ٤خٍ .أٓخ ً٤ق
أٛزق ٌِٓخ كٌٜح ؿٓ َ٤ؼَٝف ٌُٖٝ ،هي طٌ٘ٛ ٕٞخى ٓظُٓ٬خص ر ٖ٤رَٝٝ ُٙٝظ٤لش اٗز -٢حَ٣ح ٖٓ ٌِٓٔش أٖٓ حٝ
كظ ٠رََٓ ُٝؿ .ٕٞربُحُش ىُٝش ٌُٖ ،طٔزذ ح ٍٞٔٗٝك ٞٔٗ ٢حُظـخٍس حُوخٍؿ٤ش ٖٓ (ىُٔٓٝ ،ٕٞخؿخٕ ِٛٞ٤ٓ ٝش)
ُظٜذ ك ٢حًٝ .ٍٝيُ َ٤حُِوذ حٌُِٔ ٢حُـي٣ي حًٌُ ١خٕ أ ٖٓ ٍٝكِِٔٓ ٞٛ ( ٚي ٓٝ َٓٞأًي) ك ٖٓ ٜٞر٘ ٠ىُٝش
ِٗٔض ػِ ٠ح٧هَ حُـِء حُـ٘ٞرُ ٢ز٬ى ٓخر ٖ٤حًُ٘ٝ .ٖ٣َٜـ ٖٓ َٙ٤حُلٌخّ حُؼظخّ ،كوي ر٘ ٠حٌُؼ ،َ٤رٜ٘ٔ٠خ ُهٍٞحص
أٝ ٍٝحٍٝٝى حُٔؼَ٤س ُِي٘ٛش ٝحُظ ٢أهٌص أرؼخىٛخ حُٜ٘خث٤ش ه ٍ٬كٌٔ .ٚأػط ٠ػِٔخء ح٥ػخٍ حْٓ َٗ٣ؼش ح ٍٞٔٗٝػِ٠
ح٧ػَ ح٧ىرٝ ٢حٌُ٣ ١ؼظزَ أهيّ ٌٓظ٘ق ٓؼَٝف ُ٦ػخٍ ح٧ىر٤ش ٔ٣ظي ٖٓ َٗ٣ؼش ُزض ػ٘ظخٍ حٌُٔظٞرش رخُٔ٣َٓٞش ٝكظ٠
))٣َٗ..ؼش كٍٔٞحر٢
 IRAQ HOWحُظؼَ٣ق حُؼَرُٔ ٢ي٘٣ش أ ٍٝكٛ ٢للش
ٌوم أحترقت أور من وٌبلت حظها العاثر مع التارٌخ  ،مطرت سما َء الجنوب سبعة أٌام بلٌالها  ،وقٌلَ أن القمر
حجب ضوء ُه عن األرض ثبلثٌنَ لٌلة  ،وأن جمٌع
ٌحرس أعٌادها الموسمٌة بغبط ِة قٌثارات الموسٌقى ،
الذي كان
َ
ُ
اآللهة أعلنت أضرابا ً عاما ً  ،وبالتالً المعابد من بكٌن الى لكش أغلقت أبوابها حزنا ً على مدٌنة أحرقها غرامها
للورد والقمح وجناح البلبل .ومهما ٌكن فإن المدٌنة الولود ظلت حٌة وخالدة وأرخت ألزمنتها توارٌ َخ مهمة
لصلٌل السٌوف وحفٌف سعف النخٌل ورئة الغبار الذي كلما رفع منه قنطار بواسطة معول المنقب ظهرت لنا دمٌة
من فخار أو قرط ذهب أو لوح دون علٌه ثمل سومري حكاٌة الشعر من مخاض الحرف وحتى شٌخوخة األمٌر.
كانت أور  ،الزمن الذي الٌباع فً نخاسة الهذٌان  ،معه ٌكتشف الملك لحظة الخجل الذي تسكنه وقت سرٌر األلفة
مع واحدة تعرف كٌف تحول الغنج الى دنٌا من الخمر والهذٌان  ،ومعه أٌضا ٌحس الجنود بؤن موت الوغى ٌمنح
التفرد رإٌة لما نكون عنده فً الحٌاة األخرى  ،فلٌس للسرمدٌة باب غٌر باب أور  ،ولهذا كان الجنود ٌقفون
عند حافات الرماح وٌنشدون لحدائق االمنٌة التً تسقى بدماء عشقهم لهاجس المدٌنة وصٌرورتها وضرورة أن
تكون واحدة من صناع صدور األوسمة  ،ألنها مدٌنة للمحاكاة العمٌقة ولٌست مدٌنة لملح المطابخ وطناجر
العوانس والمهن الردٌئة .ولهذا كانت اآللهة التحس بطعم الربٌع ومجالس األنس والورد وتبادل األنخاب إال فوق
زقورتها فً لٌال وصفتها األساطٌر والمبلحم إنها قد تدوم الف عام دون أن ٌحس المنتشً بخمرة قبلتها الفاتنة
أنه قضى لٌلة واحدة فقط  ،فالمدٌنة تؤخذك الى نشوة ما ترٌده هً ال لما ترٌدهُ أنت  ،وعلٌه فإن الخضوع
لسحرها هاجس ال مفر منه ألنها ساحرة  ،والساحرة هً من تعذب عشاقها بقساوة الشعر والخمر وحمرة القببلت
 ،كالذي فعلته بغً الجسد مع أنكٌدو لتكسب ُه وتعٌد ألٌه انسانٌته الجدٌدة بعد حٌاة التوحش والبراري ومصاحبة
الضباع .هذا الفاتنة التً تعلم زائرها فتنة التشهً بٌن أطبلل لم ٌبق منها شًء سوى أضرحة التوارٌخ المنهوبة
كانت فً ٌوم ما مكانا عاما تسترٌح فٌه دموع الفقراء وطقوس الكهنة وخزائن الملوك  ،وبرغم أن كل تلك
االشٌاء المضٌئة نهبت فً صنادٌق الشحن األستعماري المفوض بسلب عذرٌة المدٌنة من صبلحٌات بنود ذكرت
فً معاهدة ساٌكس ــ بٌكو لتكتب المس (بٌل )  ،وهً التً كوفئت لخدماتها األستخباراتٌة فً العراق لتصبح
مسإولة عن اآلثار العراقٌة فً عشرٌنات القرن الماضً  :إن ما اكتشفه ( لٌوناردو وولً )  ،فً اور ٌساوي
قٌمة ماعلى التاج البرٌطانً من جواهر باآلف المرات.
والحقٌقة وولً أنه اكتشف الحٌاة البكر التً كانت تهنؤ بعذرٌتها وخصوبتها ومطلقها الشهً عندما كان األنسان
ٌشعر بالرضا حٌن تسلبه االلهة نسمة الهواء او تمنحه طعنة السٌف فً معركة الشرف فقد كان ٌعلم ان دلمون
بفردوسها البهً تنتظره هناك ،وسوف لن ٌتناول رغٌف الشعٌر وقدح اللبن فً فطور صباحات الجنة بل سٌكون
العسل ولحوم الثٌران واللبن الرائب والحورٌة العارٌة هو ما سٌجده على مائدة االفطار كل صباح  ،ولهذا كانت
اساطٌر المدٌنة وخٌالها ٌركن الى هذه الرإٌة وفٌها تصاعد االداء الروحً للمدٌنة وبسبب كل هذا كان ملوكها
ٌمتهنون حرفة كتابة الشعر والتؤلٌف الموسٌقً وصنع الحكاٌات التً تجعل لٌل مواطنٌهم عامرا ببهجة التمنً
والرضا واالستماتة فً الدفاع عن حدود السبللة .ففً ذلك الزمن كان عشق المدن قد ٌفوق عشق النساء فتنحدر
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من تح ت أجفان اللٌل حكاٌات التنتهً عن بلد صنع المؤثرة فً اعمق معنى  ،ومنها اطلقت للبشرٌة شمعة الضوء
الوحدانٌة عندما احتضنت صرخة الوالدة التً اطلقها فم ابراهٌم الطفل ٌوم ولد فً بٌت اوري ولم ٌلتفت بؤجفانه
صوب دمى االلهة التً كانت تمؤل غرف بٌوت المدٌنة  ،بل كانت رإٌاه شاخصة الى السماء هناك االله الواحد
والرب العظٌم وهو قد الٌشبه تلك اآللهة التً ظلت تنسج من خبلل نظرتها صورة ملونة للعالم الذي تعاشره من
خبلل عربات قوافل التجارة والقماش والبلزورد الذي كان ٌؤتً الٌها من الهند وأرمٌنٌا وكل حاضرة كانت تعٌش
عندما كان ٌعٌش على االرض مجد اور المقدسة.
مدثرة بالشعر وبالطٌن وبالجرح.وكل ببلء ٌصٌب فإادها ٌمنحها قدرة المطاولة وصناعة سحر الفناجٌن  ،فٌقرأ
دمع العٌن لها اساطٌر من اختارتهم المنافً شعراء لها وعلماء وفنانٌن كبار  ،فقد كان الحلم األوري ماركة
مسجلة  ،وكل من ٌحمله قطار اور القدٌم ٌؤتً ومعه شذا الف مسلة والف قصٌدة والف نظرة ساحرة  ،حتى قٌل
من غبار أور ٌصنع الهٌل  ،ومن فخارها تصنع مطارح الهوى ،فمدامها مثل مدام دمعة العنب  ،ثمالة البكاء هو
كل ماتجده  ،والبكاء على زقورتها ٌعنً سلمة ثانٌة الى طٌف القمر الجالس فً مخدع الشوق ٌُحصً اعداد
عذراوات المدٌنة وٌحتار ألي واحدة ٌكون هواه.
مدٌنة للقمح  ،وللرمح  ،ولقرط األمٌرة عندما ٌتدلى من مسامع القٌثارة وهً تنشد اشواق النخل وعذاب الخل
وخلود الحلم القائل :لٌس العٌون من تنفً العشاق الى فٌافً الحزن  ،بل المدن عندما نعشقها دون ان تعلم .وما
أكثر عشاق اور  ،ما اغربهم  ،بواسل كتروس حروب اآللهة  ،الٌرهبهم عطش قٌظ صٌف وال خرٌر مطر ثقوب
سقوف الطٌنٌ ،عطون للرٌح وجوههم لٌدخلوها ضٌفة فً حدقات العٌون ولٌكتشفوا منها نظرة الناعس لحلمه
والجندي لمعركته والصٌاد لسمكته والكاهن لمعبده واالله لكؤسه النذرٌة  ،فثمالة اور التشبهها أي ثمالة اخرى ،
فهً تشربها من عطر الفخار ودمعة العاشق وفم النخلة.
تتؤلف المدٌنة كما أتخٌلها وأنا أتجول بٌن أطبللها وما تبقى من بٌوت وشوارع تمتد بؤستقامة خط الشروع
السماوي الذي ٌصعد وٌهبط منه ننار اله المدٌنة  ،تتكون من أجزاء سكانٌة متجاوره وبهندسة واحدة ،هذا ٌعنً
أن التماٌز الطبقً بٌن سكان المدٌنة لٌس كبٌرا ،وأغلب البٌون بنٌت بالطابوق المشوي ( اآلجر ) وعقدت سقوفها
بمادة الجص  ،وقد استخدم اهل اور مادة القٌر فً البناء كما ٌظهر الٌوم بٌن طبقات جدران معبد زقورتها
الشهٌرة التً بناها اورنمو مإسس مجد سبللة اور الثالثة وقد بناها تقربا من اآللهة  ،وعلٌه فؤن الحدٌث عن
المدٌنة بمنظور اقرب هو حدٌث عن وقائع تؤرٌخ لم ٌنت ِه بمجرد إحراق مدٌنة وأختفائها بٌن طبقات األرض بسبب
تقادم العصور والممالك  ،بل هو حدٌث األلف الى الٌاء ،حكاٌة حضارة وهاجس بدء والكشف األول عن األشٌاء
الجمٌلة.
ٌ٣ظذ حُظؤٍ٣ن َٓ٤س حُٔيٕ ٖٓ هٓ ٍ٬خ طؼطٗ ٖٓ ٢ظخؽ ٝأًؼَ ٙحُ٘ظخؽ حُلٌَ ١ك ٜٞحُٞك٤ي حٌُِٜ٣ ١ق ُُٔ ٌٕٞ٤خٕ
كخٍ ٓخ ًخٕ ٓٞؿٞىحً  ١َ٣ٝحُزخكغ ٝحُوخٍة حُلو٤وش ًِٜخ  ٌٙٛ ٖٓٝ ،حُٔيٕ حُظٍٔٓ ٢ض ُِظخٍ٣ن هطخ ٓ٤٠جخ ٖٓ
حُٔؼَكش ٝحَُه ٢طؤطٓ ٢ي٘٣ش أ ، ٍٝكؼِ ٠رؼي ٔٗ ًْ 15خٍ ؿَرٓ ٢ي٘٣ش حُ٘خ٣َٛش طزي ٝأػخٍ أ ٍٝحُٔطِش ػِ ٠حُظؤٍ٣ن
ٖٓ أ ُٚٝك٤غ أٗ٘ؤ حُٔٝ ٕٞ٣َٓٞحكيس ٖٓ أػَم حُل٠خٍحص ُٝ ،ظزيأ أَٗحهش ريء حُٞػٝ ٢حُوطٞحص حٞٛ ٠ُٝ٧د
ٗٞحكٌ حُٔؼَكش  ْ٤ُٝ .رؼ٤يحً ػٖ أ ٍٝطوغ ٓي٘٣ش أٍٝٝى حُٔ٣َٓٞش ٝكٜ٤خ ٟٝغ حُلَف هط ١ٞأٗـخٗ ٚحُٔؼَك٤ش
ٝريأص ح٧رـي٣ش ط٘طن أٗخٗ٤ي حُظٞىى اُ ٠حُٜ٥ش ٗٝ ،طوض حٌُحًَس حُٔ٣َٓٞش طٔخإ٫طٜخ رلَٝف ٓٔٔخٍ٣ش ىٗٝض ػِ٠
ُٞف حُط ٖ٤هط١ٞخ ً ٓظٔخ٣ٝش ح٧طـخٛخص ٓٝيرزش حُٜ٘خ٣خص ُظٌ ٕٞحُِـش حُٔلٜٓٞش ح ٠ُٝ٧ك ٢حُؼخُْ ٝ .ػ٘يٓخ ًخٗض
٘ٛخى ٓي٘٣ش أٍٝٝى حُظ ٢كٌْ كٜ٤خ حُِٔي حٓ٧ط ١ٍٞؿِـخٖٓ حًٌُ ١خٕ ٣ـُ٤ـَْٔ اُ ٠أ ٍٝكٞٓ ٢حْٓ أػ٤خىٛخ حٌُؼَ٤س
ُ٤ؤهٌ ٖٓ حُٜ٥ش حُٜ٘ق ٝحٍٗ٧خى ً٣ ٢زيأ ٍكِظ ٚحٓ٧ط٣ٍٞش حُٔؼَٝكش رلؼخ ً ػٖ حُل٤خس حُيحثٔش حُظ٣ ُْ ٢ل َٜػِٜ٤خ
ٓٝ .غ أٍٝٝى ًخٗض ٘ٛخى ٓيٕ ٓ٣َٓٞش أهَُٜ ٟخ ٍ٣خىحص ً٤ٗٞش ٓظؼيىس ًٔي٘٣ش أٍ٣ي ٝحُظ ٢طزؼي ػٖ ٓي٘٣ش أ15 ٍٝ
ًِٓٞ٤ظَ ٝحُظ ٢طلظوَ ٖٓ رٓ ٖ٤يٕ كـَ حُٔ٫٬ص إٔ أِٜٛخ حُٔ ٖ٤٣َٓٞأ ٝؿ ٌٙٛ ٌٖٓ ٖٔٓ َْٛ٤حُزوخع  ْٛأٛلخد
ك٠خٍس( حُؼز٤ي )  ،حٌُ ٖ٣أرظ٘ٞح أ ٍٝحُٔؼخري هزَ إٔ طؼَكٜخ حُل٠خٍحص ح٧هَُِ ٟظوَد ٖٓ حُٔٔخء ٘ٓٝخىٓش حُٜ٥ش ،
ٝك ٢حُي٣خٗخص حُظٞك٤ي٣ش ًخٗض رٞ٤طخ ًٌَُ هللا ٝػزخىطٝ ٚحُظوَد اٍُ ٠كٔظ ٚحٌُ٤ٗٞش ٓٝ ،غ أٍ٣يً ٝخٗض ٘ٛخى ٓيٕ
ٍٓ٫خ ٝطٌَِ٘ٓٝ ٌُٖٝ ٞس ٓٝيٕ أهَ ٟأؿظٔؼض كٗ ٢لْ حُٔل ٢٤حُل٠خٍ ١حٌُ٤ٗ ١يص ػِ ٚ٤أٓ ٍٝـيٛخ حُؼظ. ْ٤
ك ٢ظَ ٌٛح ح٧ى ْ٣حٌُ ١طٌخِٓض كٍ ٚ٤إ ٟحٔٗ٧خٕ حٓٝ ، ٍٝ٧غ أٗظ٘خٍ حُٔ٫٬ص ٝطؼيى أطـخٛخص حُ٘ؼٞد كُٜ ٢ـخص
ٝأْٓ ً ،خٗض أٓ ٍٝزخهش ُظٌ٘٘ٓ ٕٞؤ ًَ ٓخ٤١ ٞٛذ ًٝ ،خٕ أِٜٛخ ٣لٌَ ٕٝهزَ ؿ َْٛ٤رؤَٓحٍ حُٔٞؿٞىحص حُظ٢
َٜٗٝ٣خ ك ُْٜٞك٤غ ًخٕ حُوِ٤ؾ هزَ ٌٓخٗ ٚحُلخُِ٣ ٢طْ رٔٞؿ ٚحُٜخىٍ أْٓ ٓي٘٣ش أ ٍٝهزَ إٔ ٣زظؼي ػٜ٘خ ُ ،ظزو٠
حُ ّٞ٤رؼ٤يس ػٖ حُ٘ َٜرؼَ٘س أٓ٤خٍ ٖٓ ؿٜش حَُ٘م ٝ.رخَُؿْ ٖٓ ٌٛح ً٘لض أػَ٣خص  ٌٙٛحُٔي٘٣ش هيٍس أِٜٛخ ػِ٠
ٗن حٝ َٜٗ٧حُظَع ٝحُو٘ٞحص ُ٘وَأ كٔ٤خ طًًَٞ٘ ٖٓ ٙٞكخص إٔ حُظـخٍس حُ٘٣َٜش ُ ٌٜٙحُٔي٘٣ش أِٛٝض ٓلٖ
حُٔ ٖ٤٣َٓٞاُ ٠ىُٔ ٕٞحُظ ٢ٛ ٢حٌُِٔٓ ّٞ٤ش حُزلًَٝ ٖ٣خٗض طؼظزَ هئ٣خ ً حُـ٘ش حُٔلظَٟش ُِوِٞى حًُٔٝ ، ١َٓٞخٗض
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 ٍٝ٧أ٠٣خ ً ٓؼخٓ٬ص ٓغ ( ٌٓخٕ ) حُظ ٢ٛ ٢حُِٓ ّٞ٤ط٘ش ػٔخٕ ٓٝغ ر٬ى حُٜ٘ي ًٝخٗض ح٧كـخٍ حٌَُٔ٣ش طـِذ ٖٓ
ٓ٘خؿْ (رخىحً٘خٕ) ك ٢أكـخٗٔظخٕ ٝ ،حُلوخٍ حًَُٔٔٓ ٖٓ ِ٤خٕ  ٢ٓٝأَ٣حٕ ٣ٝ ،وخٍ إٔ طـخٍس  ٌٙٛحُٔي٘٣ش أٓظيص
ٗٔخ ً٫كظ ٠أٍٓ٤٘٤خ ك ٢أٓ٤خ حُٓٞط . ٠ؿ َ٤إٔ أٓ ْٛخ ِ٤ٔ٣حُٔي٘٣ش أٍطزخٜ١خ رخَُإ ٟحُظٍٞحط٤ش ح ٠ُٝ٧ػ٘يٓخ أػظوي
ٓ٘وزٜخ حٝ ٍٝ٧حٌُ ١أًظ٘ق أؿِذ طَحع حُٔي٘٣ش ٝأٜٔٛخ ً٘ٓ ُٞوزَس أ ٍٝحٌُِٔ٤ش حُظ ٢طؼٞى حُِٞٓ ٠ى ٝأَٓحء ُٓ٬ش
أ ٍٝحُؼخُؼش حُؼٓ٬ش حُزَ٣طخٗٗٞ٤ُ ( ٢خٍى ) ٢ُٝٝ ٝحٌُٓ ١لَ ٙح٧ػظوخى ك ٢ريء حُظ٘و٤زخص ًٔٝخ ؿخء كًٌَٓ ٢حص ٖٓ
ٍحكو ٚكٍ ٢كِش حُظ٘و٤ذ ٓٔخػيحً  ٞٛٝحُؼخُْ ح٧ػخٍٓ ( ١خًْ ٓخُٞحٕ ) ُٝؽ حَُٝحث٤ش ح٣ِ٤ٌِٗ٧ش حَُ٘٤ٜس ( آؿخػخ
ًَٓظ ) ٢ه ُٚٞك ٢حُٜللش  ٖٓ 36حًٌَُٔحص ٓخًٗ ( : ٜٚخٗض حُٔـَ٣خص حُظ ٢أؿظٌرض ُِ ٢ُٝٝؼٞىس حُ ٠أ ٍٝكًُ ٢ي
ٛخثِش ٜٗ٧ ،خ ًخٗض ٓي٘٣ش هئ٣ش ٓزـِش أٍطزطض أٍطزخ١خ ً ٝػ٤وخ ً رخُؼٜي حُويًٝ ، ْ٣خٕ ٓخِ٣حٍ ٘ٛخى ػيى ًز ٖٓ َ٤هَحء
حٌُظخد حُٔويّ ُ.وي ؿؼِض حُظ٘و٤زخص ٍكِش ( طخٍف ) أر ٢أرَحَ٤ٔ٣ ْ٤ٛس حُل ٕ٧ ْٜكَحٕ ٓؼَ أً ٍٝخٗض ًَِٓحً ُؼزخىس
حُؤَ ًٝ .خٕ ٣ ٢ُٝٝؤَٓ ىحثٔخ ك ٢إٔ ٌ٣ظ٘ق رؼ ٞحٗ٧خٍحص اُ ٠أرَحٍٝ ، ْ٤ٛؿْ إٔ أٓٔ٣ ُْ ٚظ َٜأريحً كٓ ٢ـَ
حُٞ٧حف حُٔٔٔخٍ٣ش  ،ا ٫أٗ ٚأكِق ك ٢أػخىس طٌ ٖ٣ٞهِل٤ش حُ ٖ١ٞحُ٘ ٢ِٛ٧ز ٢حُؼٜي حُويٌٛ ْ٣ح هزَ ٛـَطَٓٞٓ ٖٓ ٚ
حُظ٤ٔٓ ٢ض ر٬ى رخرَ كٔ٤خ رؼي اُ ٠كِٔطٝ ) . ٖ٤حٗ٧ظٔخد ح٧رَح ٢ٔ٤ٛاُ ٠أ ٍٝطئًي ٙكوخثن طؤٍ٣و٤ش ػي٣يس ؿًُ َ٤ي
ح٧ػَ حٌُ٣ ١زؼي ػٖ هخػيس حُِهٍٞس رلٞحُٓ 300 ٢ظَ ٣ٝوخٍ أٗ ٚحُز٤ض حٌُُٝ ١ي ك ٚ٤أرَح ْ٤ٛحُوِ { َ٤ع } ٝحٌُ ١ظَ
ٓ ً٬ٜٔحُ ٠إٔ كٌَ هيحٓش رخرخ حُلخطٌ٤خٕ ك ٢ريء ٍكِش ً٤ٗٞش رٔ٘خٓزش حُ٧ل٤ش حُؼخُؼش ٝكخ ًء ٖٓ هيحٓظُِ ٚي ٍٝحَُ٣خى١
حٌُُ ١ؼزظ ٌٙٛ ٚحُٔي٘٣ش ٝحُظ ٢ػخٗض ٖٓ أٔٛخٍ ٓوٜٞى ػزَ كوذ ػي٣يس ٖٓ ىُٝش حُؼَحم حُلي٣ؼش ٌٓ٘ إٔ ٓٔق
ُِزؼؼخص ح٧ػَ٣ش ر٘زٖ أٍ ٝأَٓٝ ٍٝهش ًَ ًُ٘ٛٞخ ح٧ػَ٣ش حُظ ٢طؼَ ٝحُ ّٞ٤كٓ ٢ظخكق أٍٝرخ ٝأٌَٓ٣خ  ٌُٖ .هيع
حُٔ٤خٓش ٝأٗظَح١خص حُزؼ ٞحُيػخث٤ش ُظٔ ٌٙٛ ْ٤٤حَُكِش ٓ٘ؼض حُزخرخ ٖٓ حُٔـ٢ء ٣ٝ .زي ٝإٔ حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣ػخٕ
ك ٢أٍ ٍٝىكخ ً ٖٓ حُِٖٓ أًيص حٗظٔخء ٙاُ ٌٙٛ ٠حٓ ، ٍٝ٧خكوخ ً رٌُي ًَ ح٧ىػخءحص حُوخثِش ًخُٜٞ٤ى٣ش رؤٗظٔخد
ارَح ْ٤ٛأُٜ٤خ ًٔخ ٍٝى كٍٞٓ ٢س آٍ ػَٔحٕ ٖٓ حًٌَُ حُلٌٓ ( ْ٤خًخٕ ارَحٜٞ٣ ْ٤ٛى٣خ ً ) ٝػ٘يٓخ ؿخ َٛرخُيػٞس ًخٗض
أٜ٘١ٞٓ ٍٝخ حٌٛٝ ، ٍٝ٧ح ٓخطئًي ٙح٣٥ش حٌَُٔ٣ش ٖٓ ٍٓٞس حٗ٧ز٤خء (( ُٝوي آط٘٤خ ارَحٍٗ ْ٤ٛي ٖٓ ٙهزَ ً٘ٝخ رٚ
ػخُٔ * ٖ٤أً هخٍ ٧رٝ ٚ٤هٓ ٚٓٞخ  ٌٙٛحُظٔخػ َ٤حُظ ٢أٗظْ ُٜخ ػخًل ٕٞهخُٞح ٝؿيٗخ حرخءٗخ ُٜخ ػخري٣ٝ )) ٖ٣زي ٝإٔ
حٌُؼ ٖٓ َ٤أر٘خء أ ٍٝهي آٓ٘ٞح رؤرَح { ْ٤ٛع } ًٝخٗٞح ٓؼ ٚكٍ ٢كِظ ٚحٔ٣٩خٗ٤ش حُظ ٢حٓظيص ٖٓ أ ٍٝاُ ٠كَحٕ َٜٓٝ
ٝكِٔط ٖ٤كظ ٠حُـَِ٣س حُؼَر٤ش ك٤غ أَٓ رز٘خء حٌُؼزش حَُ٘٣لش ػْ حُؼٞىس حُ ٠أٍ ٝكِٔط ٖ٤ك٤غ ِ٣زٗ ٢يحء هخُوٚ
٣ٝظٞكًٔ ٠خ ٍٝى ك ٢حٛ٧لخف حُوخْٓ ٝحُؼَ٘ ٖ٣ـ طٌ ٖٓ. ٖ٣ٞأ ٍٝح٣٥ش حُٔخرؼش حُ ٠آهَ ح٣٥ش حُؼخَٗس ٖٓ إٔ
حُ٘ز ٢أرَح ْ٤ٛك ٖ٤طٞك ٢ىكُ٘ٝ ٚيح ٙأٓلن ٝأٓٔخػ َ٤كٓ ٢ـخٍس حٌُٔ٤لِش ك ٢كوَ ؿلَ ٕٝرٖ  ََٛٛحُلؼٝ ٢حُظ٢
ىك٘ض كٜ٤خ ُٝؿٓ ٚخٍ ٖٓ ٙهزِٗ ٞٛٝ ، ٚلْ ٓوخّ حُوِ َ٤ك ٢كزَٝ ٕٝحًٌُ ١خٕ ك ٢ح َٛ٧أٓٔ ٚهَ٣ش أٍرغ ٝحُظ٢
 ٢ٛحُٓ ّٞ٤ي٘٣ش حُوِ َ٤حُظ ٢طٜٔي رٌَ ؿزَٝص حُٔئٖٓ ٟي حُؤخٝس حَٓ٧حث٤ِ٤ش  ْٛٝ ،رٌُي ٣زظؼيٟ ٕٝي هْ٤
حُظٍٞحس ح ٠ُٝ٧حُظ ٢ىػظ ْٜرؤْٓ حَُد ٝهخُض ٧رَح ( ْ٤ٛاٗطِن ٖٓ أٍٟي ٝػَ٘٤طي ٝر٤ض أر٤ي حُ ٠ح ٍٝ٧حُظ٢
أٍ٣ي* ٝأٗخ أؿؼِي أٓش ًزَ٤س ٝأرخًٍي ٝأػظْ أٓٔي ٝطٌ ٕٞرًَش).
ُوي أٓظِؿض ح ٓ٧خ َ٤١رٞهخثغ حُٞ٧حف ٝ ًَ .حكي ٖٓ أَٓحء أًِٜٞٓٝ ٍٝخ ًخٕ ٣ظليع ػٖ حُٔي٘٣ش رطَ٣وظ ٚحُوخٛش .
 ٌُٖٝأ ٍٝـ ٗٔ ٞأٓ َ٤حُز٘خء ٝحُؼَٔحٕ ٝحُظ ٢أظَٜص ُ٘خ ى٫ثَ حُظ٘و٤ذ ٝ ٍٙٞٛطٔخػ٣ ٞٛٝ ِٚ٤لَٔ { ١خٓش } حُز٘خء
ػٍِ ٠أٓ ٚك ٢ػِّ ٓ٘ ٚػِ ٠أطٔخّ ر٘خء حُِهٍٞس حُظ ُْ ٢طٍِ حُ ٠حُٗ ّٞ٤خٓوش كً ٢حص حٌُٔخٕ حٌُ ١ر٘٤ض ك٢ٛٝ ، ٚ٤
أ ٍٝر٘خء ٗخٓن ك ٢طؤٍ٣ن حُل٠خٍحص رُ٘ ٢وٜي طوَد حٔٗ٧خٕ ٖٓ حُٜ٧ش ٝ ،هي طِٔ٤ص رٜ٘يٓظٜخ حَُحثؼش ُٜٔ٬ٓٝخ
حُؼخُ٤ش ٝأؿَٛخ ح٧كَٔ حُٔلوٝ ٍٞحٌَُ٣ ١ؿغ طؤٍ٣و ٚحُ ٠أًؼَ ٖٓ  5000ػخّ ًٝخٕ أٍطلخػٜخ ح٣ ٢ِٛ٧زِؾ  70هيٓخ
ُٜٝخ ػ٬ع ِٓٓ ًَ ُْ٬ـّْ  100ىٍؿش ًٝخٗض ًَ آؿَس هي هظٔض روظْ حُِٔي حُٔ ١َٓٞأٍٝـ ٗٔ ٞحًٌُ ١خٕ ٣لَٔ
أٓٔ.ٚ
ًخٗض أٝ ٍٝحكيس ٖٓ أًزَ حُلٞح َٟحُزَ٘٣ش كًُ ٢ي حُٞهض ٝ .اًح أٍىٗخ إٔ ٗليع حُوَحثٖ رٝ ٖ٤ؿٞىٛخ ١ٝز٤ؼش
حُوِن حٌُ ١أرظيأ ٙحُوي َ٣حُؼِ ِ٣رآىّ{ ع }  ،طٌ ٖٓ ٕٞر ٖ٤حُٔيٕ حُظ ٢طلظوَ رؤٗظٔخثٜخ حُظؤٍ٣وٌُٜ . ٢ح ٣لن ُ٘خ إٔ
ٗو ٍٞػٖ أ ٍٝاٜٗخ ٝحكيس ٖٓ ٓيٕ ريح٣خص حُظز٘ َ٤ح٣ٝ . ٍٝ٧زي ٝإ حُٔ َ٤حُل٠خٍُٞ ١ؿٞى حُٔي٘٣ش َٓ ٕٞٛرخٍ٧حىس
حُٔ٤خٓ٤ش ًُِٜٔٞخ حٌُ ٖ٣ػخٗٞح َٛحػخص ٫ط٘ظٓ ٢ٜغ حُٔ٫٬ص حُٔـخٍٝس ٝحُٔٔخُي ح٧هِ٤ٔ٤ش كظ ٠ىكؼض ػٖٔ ٜٗخ٣ش
ٌِٜٓخ حُ ٠ح٧ري كٓ ٢ؼًَظٜخ ح٧هَ٤س ٓغ حُل٤خس ػ٘يٓخ ؿِطٜخ ٌِٓٔش ػ ّ٬٤حُظ ٢طـخٌِٔٓ ٍٝش ٓٝ َٓٞػخٔٛظٜخ أٍٝ
ٖٓ حَُ٘م ٝحُـ٘ٞد ٝأىًُ ٟي اُ ٠اكَحم حُٔي٘٣ش ػٖ رٌَس أرٜ٤خ ٝأٗظلخٍ ٌِٜٓخ حُٔٔٔ ٠أر ٢ـ ٓٗٝ ٖ٤وَ اُٜٜخ {
ٓ } ٖ٤اُ ٚحُؤَ ُ٤ؼزي ٘ٛخى.
طَطزٓ ٢ي٘٣ش أ ٍٝرٜخؿْ ك٠خٍٓ ١ظويّ ٛ ٞٛخؿْ حُٔ٤ٓٞو ، ٠كوي ً٘لض ط٘و٤زخص  ٢ُٝٝكٓ ٢وزَس أ ٍٝحُٔويٓش
أهيّ ح٫٥ص حُٔ٤ٓٞو٤ش ٝأٜٔٛخ ه٤ؼخٍس حٌُِٔش حُٔ٣َٓٞش ر ٞـ آرٝ ٢حُظ ٢طٔٔ ٠هطؤ حٌُِٔش { ٗزؼخى } ٢ٛٝ ،ؿِء ٖٓ
ٓوظ٘٤خص ًؼَ٤س ػؼَ ػِٜ٤خ ك ٢ح٧هز٤ش حٌُِٔ٤ش حُظً ٢خٕ ٔ٣خٍّ كٜ٤خ ٗٔ ٢هخ ٖٓ ٙحُ٘ؼخثَ حُـ٘خثِ٣ش ك ٢أػظوخى أَٛ

42

أ ٍٝهخٛش ٝحُٔ ٖ٤٣َٓٞػخٓش إٔ حُِٔي ػ٘يٓخ ٞٔ٣ص كبٕ ك٤خس كً ٢حص حَُكخ٤ٛش ط٘ظظَ ٙكٌخٕ ػِ ٚ٤إٔ ٜ٣لذ ٓؼٚ
حُ ٠هزٞٓ ٞط ٚهيٓٝ ٚك٘ٔٝ ٚحٌُؼ ٖٓ َ٤حُٔوَر ٖ٤اُ ْٛٝ ٚ٤أك٤خء ًٝخٗٞح ٜ٣طلزٓ ٕٞؼ ْٜحُو٤ؼخٍحص ُظِٔ٤ش حُِٔي
ك ٢ػخُٔ ٚح٥هَ ًٝ ،خٕ  ٢ُٝٝهي ٝؿي  ٌٙٛحُو٤ؼخٍحص ك ٢طِي ح٧هز٤ش ٓ ٢ٛٝطؼٔش رخٍُُٝ٬ى ٝح٧كـخٍ حٌَُٔ٣ش
ح٧هَٝ ٟهي ٓٔخٛخ هطؤ (حَُح٣ش حٌُِٔ٤ش )  ُْٝ ،طٌٖ ٘ٛ ٟٞٓ ٢ٛيٝم ٓ٤ٓٞوُِ ٢و٤ؼخٍسٔ٣ٝ .ؼَ ٌٛح حُٛٞق
حُٔ٤ٜذ حٌُٓ ًًَٙ ١خُٞحٕ كًٌَٓ ٢حطٍٝ ٚػش ٓخ ٛٝق رٌٛ ٚح حٌُ٘ق ح٧ػَ ١ػ٘يٓخ ًًَ ك ٢حًٌَُٔحص حُ٘ ٚحُظخُ٢
ً (:خٕ ٜٓ٘ي حُٔوزَس حٌُِٔ٤ش ٍحثؼخ ً ػ٘يٓخ ً٘ـّخ ٗؼَٔ ؿٔ٤ؼخ ً ٝ ،أًًَ إٔ أكي حُوز ٍٞحٌُِٔ٤ش  ،حٌُٓ ْٟ ١خ ٣ ٫وَ ػٖ
ٗ 74وٜخ ً ىك٘ٞح أك٤خء ك ٢هخع حُٔ ٟٜٞحٌُِٔ ٢حُؼٔ٤ن  ،ريأ ػ٘يٓخ ً٘ل٘خ ٓـخىس ًٛز٤ش حُِ٘٣ِٓ ٕٞش رؤؿط٤ش حَُأّ
حُظ ٢ػِكض ٤ُٔ Harps and lyresيحص حُزٓ ، ١٬ظوٌس ٌَٗ أٍٝحم حُِحٕ ٝػِٜ٤خ آ٫ص حُو٤ؼخٍ ٝحُو٤ؼخٍحص).
حُظَٗٔ٤ش حُـ٘خثِ٣ش حُ ٠حُٜ٘خ٣ش
ٌُٖ أ ْٛػ٬هش طَر ٢أ ٍٝرخُٔ٤ٓٞو ٞٛ ٠أٜٗخ كٌٔض ٍ 48ػخٓخ ٖٓ هزَ حُِٔي ٗ ٢ٌُٞأرٖ حُِٔي أ ٍٝـ ًٗٔٝ ٞخٕ ٌٛح
حُِٔي حُٔ٤ٓٞوخٍ ٣ؼِف ػِ ٠ػٔخٗ ٢آ٫ص ٖٓ رٜ٘٤خ حُو٤ؼخٍس ًحص حُؼ٬ػٝ ٖ٤طَحً ٝطلَٔ أْٓ َ٣طز ٢رخُٔي٘٣ش  ٞٛٝأ ٍٝـ
ُرخرخ ًٝ .خٗض أٝ ٍٝحكيس ٖٓ أهيّ ٓيٕ حُؼخُْ حُظ ٢أٛظٔض رظؤٓٓ ْ٤ؼخٛي حُٔ٤ٓٞوًٝ ٠خٗض طٔٔ ٠كًُ ٢ي حُلٖ٤
ٖٓ ؿخٓغ ُ٤ز٤ؾ ك ٢رِـٌ٤خ ٣ئ٣ي }  {Duchesne Gaileminرٞ٤ص حُٔ٤ٓٞوٓٝ ٠خ ًًَط ٚحُيًظٍٞس ىْٗ ؿِٖٔ٤
ًُي ػ٘يٓخ ًًَص ً {:خٕ حُٔ٤ٓٞو ٕٞ٤كجش كَك٤ش ٜٓٔش كٝ ٢حى ١حَُحكيًٝ ، ٖ٣خٕ حُظِٔ ٌ٤ؿ َ٤حُٔ٤ٓٞوٟٞٓ ٢غ
أُىٍحء ُٓ٬ثٌُٜ } ٚح أىًٍض أ ٍٝإٔ حَُإ٣ش حُويٍ٣ش ُِٔ٤ٓٞو ٠طٔؼَ كخؿش حُزيء ُ ، ٌٕٞ٤كٌخٗض أ  ٍٝطٔظلظَ
أكٜٓ٬خ رخُٔ٤ٓٞوٓ ٠ؼِٔخ ٔ٣ظل َ٠حٌُٜ٘ش أُٜظ ْٜحُٔٔ.ٖ٣ِ٤
ًخٗض ٜٗخ٣ش ٓي٘٣ش ح ٍٝطٔؼَ ٝحكيس ٖٓ طَحؿ٤ي٣خص ٜٗخ٣ش حُٔيٕ كزؼي حٕ حكَهض حٝ ٍٝكن حُلخىػش حُظخٍ٣و٤ش أىٗخُْ ٙ
طوْ ُِٔي٘٣ش هخثٔش ٓٝؼٜخ ًحد ٝحٗيػَ ٝحكي ٖٓ حػَم حُ٘ؼٞد حُل٠خٍ٣ش  ٞٛٝحُ٘ؼذ حُٔ )) ١َٓٞإ ٓو ١ٞأٍٝ
حُؼخُؼش  ٞٛكيع ك ٢طخٍ٣ن ر٬ى ٓخر ٖ٤حُ٘ ٌٖٔ٣ ٖ٣َٜحٕ ٣ظخرغ رظل َ٤ٜحًزَ ٖٓ رو٤ش حَُٔحكَ ٖٓ ًُي حُظخٍ٣ن،
ٝحُلُِٜٔ َ٠خىٍ ٓؼَ حَُٔحٓ٬ص حٌُِٔ٤ش ،كخَُٔػ٤ظخٕ ػٖ ىٓخٍ أٝ ،َٓٞٓٝ ٍٝح٤ٍٗ٫ق ٖٓ حٓ ٖ٤حٌُ٤ً ٍٜٞ٣ ١ق
حٕ اٗز-٢حَ٣حًٔ ،ـظٜذ ًِٔٝي أٓ ،ٖ٤ه ٠٠ػِ ٌٚ٤ِٓ ٠ك ٢ح .ٍٝحٕ حرً ٖٓ-٢خٕ هي ٖٗ كَرخ ػِ ٠ػ ّ٬٤كٖ٤
طويّ حُٔ٘خكْ حُطٞف ر٘و ٚحٗز-٢حَ٣ح ٖٓ ىُٝش ٓخٍ ٖٓ ،١حُٔلظَٔ ًخٕ ؿَ٘ح ٫حٞٓ ٝظلخ ًزَ٤ح ٖٓ .ه ٍ٬حُظًَِ٤
ػِ ٠حُوطَ حُؼظ ْ٤ح٥ط ٖٓ ٢حُؼٔ ،ٖ٤٣ٍٞػَٔ حٗز-٢حَ٣ح ػِ ٠حؿزخٍ حُِٔي ػِ ٠حٕ ٣ؼٜي ُ ٚرلٔخ٣ش حُٔيٕ حُٔـخٍٝس
٤ٗٝ ٖٓ٩زٝ .ٍٞهي ؿخء ِ١ذ حٗز – ٢حَ٣ح أهَد ٓخ  ٌٕٞ٣اُ ٠ح٫رظِحُٝ ،ر٘٤ض َٓحٓ٬طٜٓ ٚخٍط ٚك ٢حُظؼخَٓ ٓغ
حُؼٔٓٝ ٖ٤٣ٍٞغ ح٧كَحى ٖٓ ح ،٢ٔٗ٩كظ ٠إ رؼ ْٜ٠حُظلن رٛٝ ٚخٍ حُ ٠ؿخٗزٝ .ٚحٓظـَ حٗز – ٢حَ٣ح أ٠٣خ حً٫ظجخد
حًٌُ ١خٕ ٣ؼخٗ ٚ٘ٓ ٢حُِٔي رٔزذ إ ح ُٚ٫حِٗ ،"ًَٚٛ " َ٤طؼز َ٤هي َ٣حى ر ٚحُلخٍ حُٔ٤ت ٗظ٤ـش ح٫هظزخٍ ٖٓ حُوَحرٖ٤
ٝ ،حُظ ٢حٓظ٘ي حُٜ٤خ حٌُؼ ٖٓ َ٤حُلٌخّ ك ٢حُو٤خّ رخػٔخُ (ْٜح ٝطـ٘ذ حُو٤خّ رظِي ح٫ػٔخٍ كٔذ حُلخُش) .هخّ حٗز– ٢
حَ٣ح رظل ٖ٤ٜآ ٝ ٖ٤ك ٢حُٔ٘ش حُؼخَٗس ٖٓ كٌْ ار ،ٖٓ – ٢ريح رخٓظويحّ ٓؼخىُظ ٚحُوخٛش رخُظو ْ٣ٞك ٢حُٔؼخٓ٬ص،
ٝطَٜف رٌَ٘ ٔ٣خػَ حُظوِ ٢ػٖ ح٩هٝ .ٙ٬ظٖ حٗز – ٢حَ٣ح رخٗ ٚحُ٘و ٚحُٔلُ َ٠ي ٟح ُٚ٫حُِٗٝ ،َ٤حى ٌٛح
حُظٖ ٖٓ ه ٍ٬كٌٔ٤ُ٘ ٚز ،ٍٞك٤غ ٓؼزي حٝ .ُٚ٫أهَ٤ح حػِٖ ٗلٔ ٚحُٔ٤ي حُٔطِن ػِ ًَ ٠ؿ٘ٞد ر٬ى ٓخر ٖ٤حُ٘،ٖ٣َٜ
ٝ..رٜ٘ٔ٠خ حٍٝ
ٝك٤غ ه ٟٞحٗز – ٢حَ٣ح ػٖ هٜي ٓٔظٌِخط ، ٚحٓظَٔ أر ٖٓ – ٢رخُلٌْ ػِ ٠حٍ ٝحٓظَٔص طظوٍِ٧ ٚرؼش ػَ٘
ػخٓخ أهَُٝ .ٟوي ؿخءص ٜٗخ٣ش حٗ ٍٝظ٤ـش ِِٓٔش ٖٓ حُٔلٖ :طل٘ ٢حُٔـخػشٝ ،حٕ أ ٍٝكَٛٞص ٝحكظِض ٝىَٓص
ٖٓ هزَ حُؼ ٖ٤٤ٓ٬٤حُـِحس ٝكِلخث ٖٓ ْٜحُوزخثَ حَ٣٫حٗ٤شُٝ .وي حهظ٤ي حر ٖٓ – ٢أَٓ٤حً ٔٔ٣ ُْٝغ ػ٘ ٚرؼي ًُي ٝك٢
ٍٝح٣خص أهَ ٟه َ٤حٗ ٚحٗظلَٝ .طٔـَ حَُٔحػ ٢رؤِٓٞد كِ ٖ٣حُٜ٘خ٣ش حُٔئُٔش ٝ ،ٍٝ٧حٌُخٍػش حُظ ٢كِض رٔزذ ك٘ن
ٝ..ؿ٠ذ ح ُٚ٩حَِٗ٤
حُ ّٞ٤أ ٍٝطَٗ ٞاُِ٣ ٖٓ ٠ظلض أُٜ٤خ رؼي ًَ ٌٛح حٔٛ٧خٍ حُٔظؼٔي  ٢ٛٝط٘ظظَ ٣يحً هَ٤س ُظو ْ٤ػِ ٠طَحرٜخ حُٔويّ
أكظلخ ًء ك٠خٍ٣خ ً ًَ ػخّ ٔ٣ ،ظؼ٤ي ك ٚ٤حُٔلظل ٕٞطِي حُو ْ٤حُؼظٔ٤ش حُظ٘ٓ ٢لض حُزَ٘٣ش اٟخءحص حُ٘ ٍٞح ٍٝ٧حُ٠
ٓيٍى حُٞػًٝ ٢خٗض ٓزخهش ك٢ٗ ًَ ٢ء ٌٛٝ ،ح ٣ظطِذ ؿٜيحً ػخُٔ٤خ ً هخٛخ ً ط٘خٍى ك ًَ ٚ٤حُٔ٘ظٔخص حُ٤٘١ٞش
ٝحُي٤ُٝش ٝ ،أٜٔٛخ ُٝحٍس حُؼوخكش حُؼَحه٤ش ٘ٓٝظٔش حُ ٌٞٔٗٞ٤حُظ ٢طؼ٘ ٠رظَحع حُ٘ؼٞد ٝحُللخظ ػٌِٕٞ٤ٓٝ ، ٚ٤
ػِ ٠ػِٔخء ح٧ػخٍ ٝحُٔؼَك٤خص حُلٌَ٣ش ح٧هَ ٟإٔ ٣ؤطٞح حُ٘ٛ ٠خ ٖٓ ٗظ ٠أٗلخء حُؼخُْ ُ ،ظو ُْٜ ْ٤أًَٗ ٍٝلخُِ ً٫ؼوخكش
ٝحُلٖ  ًَٝح٧ريحػخص حٔٗ٧خٗ٤ش حُظ ٢طٔ ْٜك ٢أٍٓخء حُٔٝ ّ٬حُؼيٍ رٗ ٖ٤ؼٞد حً ٍٝ٧خكش ٓخىحٓض  ٢ٛحُزيء .
ٝإٔ ٣ؼظ٘ ٠رخٌُٔخٕ ؿ٤يحً أً  ٫طل ١ٞحُٔي٘٣ش حُ ّٞ٤أَٓ ١كن ٓ٤خكٍٝ . ٢ؿْ أٜٗخ أٓظوزِض ٌٓ٘ ريء حُ٧ل٤ش حُؼخُؼش
ٝكظ ٠أ٬١م ٛخكَس حُلَد ح٧هَ٤س آ٫ف حُلـ٤ؾ حٍٝ٧ر ، ٖ٤٤حٌُ ٖ٣كَ ٝػِ ْٜ٤إٔ طٌ٣ُ ٕٞخٍطٓٞ٣ ٍٝ٧ ْٜخً
ٝحكيحً ُؼيّ ٝؿٞى أٓخًٖ ٓز٤ض ٫ثوش َٓٝحكن هيٓ٤ش ٌُٜ .ح كٌُِٔ ٌٖٔ٤خٕ إٔ ٘ٓ ٌٕٞ٣طوش أٓظؼٔخٍ ؿ٤يس طؼٞى رخُلخثيس
اُ ٠أهظٜخى حُزِي ٝحُٔي٘٣ش حُ٘٢ء حٌُؼ...َ٤كلظٔخ ً  ٌٙٛح ٍٝ٧طٔظلن ُظٌِٓ ٕٞظوُ ٠ؼوخكخص حًِٜ ٍٝ٧خ..
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ٝػِ ٚ٤كؤٕ ٓي٘٣ش ٓؼَ ٓي٘٣ش ح ٍٝكِٔض ػَحهش حٌُٔخٕ ٝح٧ػَ ًًَٝ ،ص ػِ ٠أٜٗخ ٜٓيح ٌُِؼ ٖٓ َ٤حُ٘زٞءحص ٝحُٔ٬كْ
كؤٕ حك٤خءٛخ ٣ظطِذ ؿٜيحً حٓٔ٤خ ً كؼخٝ ، ً٫ػٔش حكٌخٍ ًؼَ٤س ُي ٟحر٘خثٜخ ٖٓ ٓخًٜ٘٤خ أ ٝحٌُ ٖ٣حؿظَرٞح رلؼَ هٔٞس
حُٔ٤خٓش ٝحُوُ ٌُٖٝ َٜي ْٜ٣أكٌخٍحً ٓليىس ُظطٝ َ٣ٞحهغ حُٔي٘٣ش ٝطوِٜٜ٤خ ٓٔخ ٣ل ٢٤رٜخ  ًٌَ٣ٝ ،إٔ ٓي٘٣ش حٍٝ
ًخٗض حٓ ٍٝي٘٣ش ط٘ـَ رخٍ ٓ٘ظٔش ًظخد ر ٬كيٝى كَٝ٘ٓ ٢ػٜخ حُؼخُٔ ٢حُٔؼ٘ ( ٕٞحُللخظ ػِ ٠حُٔيٕ ح٧ػَ٣ش ) ،
٘ٛلض ًٔي٘٣ش ٓؼَٟش حُ ٠حُظيٓٝ َ٤طِق أػخٍٛخ ًٝ ،خٕ ُٜخكذ حُٔوخٍ ٗيح ٌء كٌٛ ٢ح ح٧طـخ ٙػُي أٗ ٍٝيحء ِٓز٤خً
ك٤غ ُ
ُٔ٘طٞم ر٤خٕ حُٔ٘ظٔش ٝكِٔظٜخ ًٝخٕ رؼ٘ٞحٕ (أ ٍٝىٓؼش رٔؼطق ؿ٘ي.)١
٣ؼَف حُِٖٓ ؿ٤يح إٔ أٌ٘ٓ ٢ٛ ٍٝخس حُلَف حٌُ٣ ١لٌَ روِزٓ . ٚي٘٣ش طظٔ ٍٞرخَُإ ٟحُو َ٠كظؼطٌُِٔ ٢خٕ ٗ٤جخ ٖٓ
ٍػ٘ش ًحًَس حُظِو ٖٓ ٢إٔ حُٜٞص ٝحُ٘ـْ حُٔظٌَ٘ ك ٢حُو٤ؼخٍس حُٔ٣َٓٞش
ٞ٣كُ٘ ٢خ رؤٕ حُٔخٓغ ٝحُٔٔٔٞع ٝحهؼخٕ طلض طؤػ٤ٓ َ٤ظخك٣ِ٤و٤خ حُظوٝ َ٤ك ٢هِذ ٓـَس أطض رؤُٝجي ح٧هٞحّ ٖٓ رؼ٤ي
٘ٓ٫ظٌٞ٘ٔ٣ ٢ً ٍٞح حُـ٘ٞد حُؼَحهٜ٘٣ٝ ٢ؼٞح حُلِْ رليحػش حؿَٔ أُق َٓس ٓٔخ طٜ٘ؼ ٚح٧ؿخٗ ٢حُٔ٠ـ١ٞش ر٘وخٝس
 ٫ .ط٠خ ٠ٛك ٢هَ١ٍِ٤ُ ٙ
ًخٗض أٓ ٍٝؼطلخ ُِٖٓ َٓٓيٓ . ١ي٘٣ش طظٌَ٘ ك ٢ر٤جظٜخ ًَ أٌٗخٍ حُل٤خس  .حُ٘ؼَ حُطخؿٞص حُؼزخىس حُط٤٘٤ش هٜخثي
حُلذ َٓحٓ ْ٤ىكٖ ح٧ك٤خء ٝهَحءس ٟٞء حُ٘ـ ّٞرؤٍهخّ حُؼي حُؼٌَُٜ٘ٝ ١ح ك ٢ٜك٘ٓ ٢ظ ٍٞحُلِْ ٓي٘٣ش هخثٔش
ٝىحث ٔش أٌٌٛ ٝح ٣لٜٔخ ًٝ ٢٘ٛأٗخ أهًٞ ْ٤ه ٢ػِ ٠رؼي كَحٓن هِِ٤ش ٖٓ طُٜ٬خ حُِٔظل٤ش رخُٜٔض ٛٝي َ٣حُطخثَحص
ًٞ٘ٝكخص حُٔوخ٣ ْٛٝ ٖ٤ُٝظليػ ٕٞرَٔ٣ش ٓزؼؼَس ػٖ ٌٓخٕ ُٔيحٍؽ حُطخثَحص ٝك٘خىم كخٍٛش ٞٗٝحٍع طٔظوزَ رؤًؼَ
ٖٓ َٓٔ ٞ٤ٟف حُلخَٟس حُلخطٌ٤خٗ٤ش ٝكـخؽ هي ٣ؤط ٖٓ ٕٞرٍَِٝٝ٤ُ ًَٔٝح ر٤ض حُ٘ز ٢ارَح ْ٤ٛع حػظٔخىح ػِٓ ٠خ
ٗ .طوظ ٚحُظٍٞحس رزؼؼ٘ ٖٓ ٚح ٍٝحٌُِيحٕ
 .أكٌَ رٟٞغ حُٔي٘٣ش ح٧ػَ٣ش كؤؿي ٗلٔ٫ ًٖٔ ٢ك ٫ٝ ٍٞهٞس ُي ٚ٣اُحء حَُؿزش رخُظؼخَٓ ٓغ حٌُٔخٕ
٫طؼ٘ ٢حُؼوخكش كٌٓ ٢خٕ ٓلظَ أٜٗخ ِٓطش ُلَٛ ٝخؿْ ٓخ رَ طٌخى طٌٞٛ ٕٞطخ ِ٣كق أُٓ ٠خكخص حُظًٌَ٤
ٝ .حُٔٞػظش ٝطي ٖ٣ٝحُ ّٞ٤ػِ ٠أٓخّ إ حُظلخٓ َ٤ٛظزو ٠اًُُ ٠ي حُـي حٌُ ١هي ٗؼَف كٓ ٚ٤خ كيع رخُ٠ز٢
ًخٕ أٗيٍٓ ٚ٣خَُٛ ٝخكذ ٍٝح٣ش ح٣ َٓ٧وً٘ : ٍٞض ػ٘يٓخ أٍٓ ٟؼطلخ أُٔخٗ٤خ َ٣طي ١رَى رخٍ ْ٣أطٞهق ػٖ حٌُظخرش
َٜٗح ًخٓ!..ً٬
ٛخؿْ ًٌٜح هي ٣وظِق ٘ٛخ رلٌْ ٍَٟٝحص ػٜٞى حُطٞحؿ٤ض حُظ ٢ظِض أ ٍٝطؼخٗ٘ٓ ٖٓ ٢وش ٤ٟن ري٫ص كَٝرْٜ
كي حٌُ٘ٛ ١ؼض ُ٘زخرٜخ ًحًَس ٓ٘خكٓ ٢ظؼيىس ٝهطخٍحص ٓخكَٝح رٜخ ٣ ْٛٝزٜو ٕٞحُوـَ هٜخث َي ٝأٓ٘٤ش ُِؼٞىس ػخٗ٤ش
ٝحٍطيحء ٓؼخ١ق حُلِْ حُٜٔٞ٘ػش رٜٔخٍس ه٤خ ٢١أُٓ٘ظٜخ ىحٗـ ٞأىحٓ ، ٞحُِٔي حُٔ٤ٓٞوخٍ ٗ٤ٍٗ ، ٢ٌُٞي ٓـ٤ي ،
ػزي حُوخىٍ حُ٘خ ، ١َٛهُ ْ٤لظَٓ ٚحى  ،ىحهَ كٖٔ  ،ك ١َ٤٠أر ٞػِ.. ِ٣كخثن كٔ٬ٛ ، ٖ٤ف ٗ٤خًُ ، ١خظْ ؿٜخى
 ،ػو َ٤ػِ ، ٢كخٔ١ش حُٔلٖٔ  ،رِوٗ ْ٤ؼٔش حُؼِ ، ِ٣ؿٔ َ٤ك٤يٍ ً ْٛ ..ؼَ  ٫طٔؼ ْٜأًزَ ٓ ٍ٬حُلخًٜش ٍٝؿْ ٌٛح
ح٧ك٤خء ٝحُٔٞحص ٓ٘٣ ْٜظطِؼ ٕٞكي  ٌٙٛحُِلظش ُوِن ٓٞىس حَُإ ٟحُـي٣يس ُٔي٘٣ش طَرٞح رٜخ ٝػخٗٞح ػِ ٠طَرٜخ
َٗٝرٞح حُ٘خ ١ك ٢كخٗخطٜخ ِٞٛٝح كٓ ٢ؼخريٛخ.
ٓي٘٣ش طوق ػ٘ي ًحًَس حُلؼَ حُ٘ؼَُ ١ظٜ٘غ ه٤خُٜخ رظ٣ٍٞش حُظؤُ٤ق ٝكٖٔ حُوخَ١س ٝؿِحُش حُلٌٔش.
ػخٗض أ ٍٝػٜٞى ح ٍُ٧رٌحًَس ػخ١ل٤ش ٝر٘ض ٍإ ٟحُظلٌ َ٤ح ٍٝ٧رٔ٘خػَ طوظِ ٢كٜ٤خ حٌُؼ ٖٓ َ٤كيحػش طلٌ َ٤حُّٞ٤
حُ٘ؼَ٣ش ٝحُؼٌَٔس  ٖٓٝحُوخٗٗٝ ٕٞن طَع حَُٝ ١ر٘خء حُوٝ ٍٜٞحُٔؼخري ٝطِ ٖ٤٣أػ٘خم حَ٤ٓ٧حص رخُلِ ٢حُٔللٍٞس
ريهش ٝؿٔخٍ ٖٓ أػٖٔ ح٧كـخٍ حٌَُٔ٣ش كٔ٤خ روٛ ٢خؿْ حُلَد ٍٝٝف حُِٔطش هٔش حُ َّٜك ٢طلٌٓ َ٤ي٘٣ش أٍحىص إٔ
ط َٜرو٤خُٜخ اُ ًَ ٠حُيٗ٤خ ٝطئُق ػٜيح كيحػ٣ٞخ ُِ٘ؼَ ٝحُٜ٘يٓش ٝحُٔ٤ٓٞوٓٝ ٠خ ٣وِل ٚحُطُ ٖ٤لظش طآُق ٓغ
ًحًَس حُؼخٗن.
ً
حُٔي٘٣ش حُ ٢ٛ ّٞ٤أ ٍ٬١أْٓ ًٛذ رؼ٤يح  ُْ .طؼي ٓ ٟٞط ٍ٬طظزؼؼَ كٜ٤خ هطٞحص أؿ٘خّ حَُػخس ٝؿِٓخص ؿ٘ٞى
ٓظؼيى ١حُـ٘ٔ٤خص كٔ٤خ أكَؿض ٣ي حَُٔحم ٍٝؿخ٫ص حُظ٘و٤ذ ح٧ػَ ١أهز٤ش حُٔوزَس ٖٓ ًُ٘ٛٞخ حُظ ٢ػيص ً٘ ّٞ٣ق
ػٜ٘خ أَٓ ٍٝس ٓطِغ ػَ٘٘٣خص حُوَٕ حُٔخ ٖٓ ٢ٟهزَ ُٗٞ٤خٍىٝ ٢ُٝٝ ٝحكيس ٖٓ أؿَٔ حٌُ٘ ُٞحٔٗ٩خٗ٤ش ٝأهيٜٓخ
٘ٛخػش ٝاريحػخ ٜ٘ٓٝخ ه٤ؼخٍس أٍٝ ٍٝح٣خطٜخ ٝحُو ًٞحٌُِٔ٤ش ٘ٛٝخى٣ن حُٔ٤ٓٞوٝ ٠حَُكخص حُٔ٘ظظْ ُ٠لخ٣خ ١وّٞ
حُٔٞص حُٔ ١َٓٞك٤غ ًخٕ حُِٔي كٍ ٢كِش حُٔٞص ٣ـِذ ٓؼ ًَ ٚكخٗ٤ظُ ٚظئٗٔ ٚك ٢ظِٔش حُؼخُْ ح٥هَ ًٝخٕ حُـٔ٤غ
٣ـِزٓ ٕٞؼٓ ْٜخ ؿ ٬ػٔ٘ٝ ٚهق ٝ ُٚٗٝطِي حُلخؿخص حُوخٛش حُؼخثيس ٧ؿيحىٗخ ٖٓ ٌٓ٘ش حُٔي٘٣ش  ٢ٛحٌُِٓ ّٞ٤خ
ُٔظخكق حُـَد كٔ٤خ حٌُٔخٕ ح٧ػَ٣ ٫ ١ل ٟٞٓ ١ٞػِ َِ١ ٠حُزٞ٤ص حُـخرَس ٝأْٓ حُٔي٘٣ش حُوئ٣ش ٝأهز٤ش ٛخٍص
ًٓ٬ح ُِٜٞحء حَُ١ذ ٝؿلٍٞح ُز٘خص آ!ٟٝ
كخٍ رخثْ ُٔي٘٣ش ًخٗض كٓ ّٞ٣ ٢خ طوطَ ٗؼَح ٝك٘خ ٝأٓخََ ٤١
ٓي٘٣ش ُْ ٣زن ٜٓ٘خ ًٓ ٟٞحًَس حُظَحد ٝر٤ضٌ ٓٝ ٍٙٝٞر٘ ٙٞى ٕٝىٍح٣ش ٝػـخُش ٝأكظَ ٝإٔ كٝ ٢حكي ٖٓ ؿَكُٝ ٚي
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حُ٘ز ٢ارَح ْ٤ٛحُوِ َ٤ع ك٤غ ٣ؼظوي رٔخ ٗخء هللا أُٗٝ ٚي ٘ٛخ ٝك ٢حُٛٞخى حُلٔ٤لش ُِٔي٘٣ش حُؼظٔ٤ش ك٤غ ًخٕ ٝحُيٙ
حُ٘ـخٍ  ٌٖٔ٣كٜ٤خ ريأص طزخٗ َ٤حُ٘زٞس طٔو ٢أٗٞحم حُظٞك٤ي ٓٝظٜيؿخص حَُٝف كٍ ٢ؿزش ك َٜحٌُ ٕٞػٖ ىٓ٠
حُطٝ ٖ٤اٍؿخػ ٚآُِ ٠ي حُظٞك٤ي حٍٝٝ ٢ُُ٧ف حُؼوَ ح ُٚ٩حُٞحكي  .ؿ َ٤إ حٌُٔخٕ ُْ ٔ٣ظـَ ؿ٤يح ك ٢ؿؼِ ٚآَٛس
ُٓ٘ ّ٬زً ٢خٕ  ٚٔٛإٔ ٘٣ؼَ ٗٔؼش حُٔ ّ٬ػزَ ٍكِش أهٌص ٖٓ أك ٚٓ٬إٔ ٘ٛغ رٜخ ٍإ ٟحُظؤُٓٞ ْ٤كيحٗ٤ش حُِٔش
ٝحُي . ٖ٣حٌُؼ َ٤أٍحىٝح إٔ ٣لووٞح ٗ٤جخ ٖٓ حٌُٔخٕ .إٔ ٣ـؼِٞح ٌٓخٕ حُٜٔي ٍٝحر٤ش حُظ ٍٜٞح ٠ُٝ٧حُظ ٢حٗظز ٚكٜ٤خ
حُ٘ز ٢اُ َٓ ٠حُوِ٤وش ٌٓخٗخ ُِظٔخٓق ٝحُلٞحٍ حُل٠خٍٗٝ ١زٌ حٍٛ٩خد ٝحُؼ٘ق ٝكظ ٠حُزخرخ حَُحكَ كٓ ٢طِغ حُ٧ل٤ش
حُؼخُؼش أٍحى ٖٓ ٌٌٛح ٌٓخٕ ٗوطش ريء ٍكِش أ٣خٗ٤ش طزيح ٖٓ حٝ ٍٝط٘ظ ٢ٜرؤ ْ٤ٍِٗٝحُويّ ُظٌٍٓ ٕٞخُش ٓؼزَس ػٖ
ٍٝف حُِوخء حُٞكيحٗٝ ٢حُل٠خٍ ١رٗ ٖ٤ؼٞد  َِٓٝحًِٜ ٍٝ٧خ  ٌُٖٝكَٓ ًَ ٢س حُٔ٤خٓش طلٔي أك ّ٬حُويٖ٤ٔ٣
ٝطَٓ ٢ح َٓ٧ك ٢حُِح٣ٝش حُ٤٠وش ك٣ ٬ظلون ٝرٌُي كويص ح ٍٝرل َ٠حُظٔٝ ْ٤٤ؿ ََ ح َٓ٧آُ ٠خكش ح٧ػٝ ّ٬طٜل٤ش
حُلٔخرخص ٓٞ٣خ ٜٓ٘ٞىح ٣ؼ٤ي حٗ٫ظزخ ٙاُ ٌٙٛ ٠حُٔي٘٣ش ً ٢طلٌَ حُٔئٓٔخص ح٤ٔٓ٧ش ٜ٘ٓٝخ حُ ٌٞٔٗٞ٤رظل ٖ٤ٜحٌُٔخٕ
ٝأػخىس ٓ٘خٍ٣غ حُظ٘و٤ذ كٝ ٚ٤طل ِٚ٣ٞآُ ٠ؼِْ أػَ٣ ١و٠غ ُِلٔخ٣ش حُي٤ُٝش ً ٚٗٞاٍػخ اٗٔخٗ٤خ ٌٓٝخٗخ ً ُٝيص كٚ٤
ًحًَس حًؼَ ٖٓ ٗزٞٗ ٢ف ٝارَحٝ ْ٤ٛأٞ٣د ٝكظ ١ُٞ ٠حُوَ٣ذ اُ ٠ارَحً ْ٤ٛخٗض حٓ ٍٝخكش ُزؼٍ ٞإح ٙحُٞكيحٗ٤ش.
إٔ ٌٛح ح٣ َٓ٧ظطِذ ؿٜيح هخٛخ ٝطؤٓ٘ٓ ْ٤ظٔش ٓـظٔغ ٓيٗ ٢طؼ٘ ٠رخٌُٔخٕ ًٝحًَطٝ ، ٚإٔ ٣ظْ ح٫طٜخٍ رخُٔ٘ظٔش
حُؼخُٔ٤ش ( حُُِ٣ ٢ً ، ) ٌٞٔٗٞ٤لض حٗظزخٜٛخ اُ ٠إٔ أ ٍٝحُظً ٢خٗض كٓ ّٞ٣ ٢خ كخَٟس حُيٗ٤خ ٘ٛٝخػش ٗـٜ٘خ حُٔؼطَ
َٓرُِ ٞطخثَحص ٝحُ٘ٔ٤خٕ ٝأك ّ٬حُٔوخ ٖ٤ُٝرظؤٓ٘ٓ ْ٤خٍ٣غ ٣َٓ ْٛٝؼش ٖٓ ٗوٞى
رخُ٘ؼَ ٝحُٔ٤ٓٞو ٢ٛ ، ٠حُّٞ٤
ٌ
حُي ٍٝحُٔخٗلش  ٌٖ٣ ُْٝر ٌٙٛ ًَ ٖ٤حُٔ٘خٍ٣غ َٓ٘ٝع ٣لٔ ٢ح٧ػَ ٣ٝلظٖ ػٖ ك٤خس ٓطٍٞس ر ٖ٤ط ٍ٬حََُٓ ُْ طَٜ
أُٜ٤خ رؼي ٣ي حُٔ٘وذ ٝحُؼخرؼ ، ٖ٤ىػٞس طَْٓ ٍؿزش طٌ ٖ٣ٞأػَ ٤١ذ ٔ٣ؼي ًحًَس ح٧ؿ٤خٍ حُٔ٣َٓٞش حُظُ٫ ٢حُض طجٖ
ٖٓ ٝؿغ حُٔخٝ ٢ٟطٔظظَ أٓ ً٬رخُـي٣ي حٌٌُ٘٣ ُْ ١ق ػٖ ػزن كيحثو ٚرؼي ٝهي ٣ظلون ًُي ريٓظ ٍٞك ٚ٤كوَحص
طئَٗ اٍُ ٠ؿزش ٛخٍٓش ٝكو٤وش رللع حُظَحع ٝحُظ٘و٤ذ ػ٘ٓٝ ٚؼخهزش حُؼخرؼَٓٝ ٖ٤حم حُظِٝ ٍٞح ٖٓ ٍ٬١٫هٍ٬
طؤٓ ْ٤ؿٜخُ ٓئٓٔخطٛ ٢خٍّ ٝػِٔ٣ ٢ؼ٘ ٠رٌٌٜح أٌٓ٘ش  ٕ٧ ،حُؼزغ هي ٣وِق ٓخ طَى اُ٘٤خ ُ٘لخكع ػِ٣ ٚ٤وِلٚ
ٍٓخى  ١ٌٍ٣ك٣ٍ ٢خف حُ٘ٔ٤خٕ ٝحٗ٫وَحٝ ٝهئ٣خ هخُٞح  :حُ٘ؼٞد حُظ ٫ ٢طٔظِي ًحًَس ٗ ٢ٛؼٞد ٓ٤ظش.
اٜٗخ أ ٍٝحُظ ٢طَطيُ ١ـخ٣ش  ٌٙٛحُِلظش ٓؼخ١ق حُـ٘ي حُـَرخء ٝط٘ظؼَ أكٌ٣ش حََُٓ حُٔ٘ٔ ٢طٞؿٞٛ ٚطٜخ اُ ٠أِٜٛخ
ك ٢حُٝ ٖ١ٞحُٔ٘خك٤ُ ٢ظًٌَٛٝخ ٤ُٝوٞىٝح ٧ؿِٜخ كِٔش ػخُٔ٤ش  ٌٖ٤ُٝػ٘ٞحٜٗخ ٖٓ حؿَ إٔ ٗؼ٤ي اُ ٠أٓ ٍٝلَٛخ
حُٔ . ١َٓٞىػٞس ٗ٩وخً ٓي٘٣ش...
٤ُٝلٌَ اٗٔخٕ ؿٗٝ ٍٞ٤ز ٖٓ َ٤أُٝجي حٌُ٣ ٖ٣ـي ٕٝك ٢كِٔ ٚرخٓظؼخىس ظَ حُ٘ؼَ ٝحُٔ٤ٓٞو ٠إٔ ٣ظظخكَ ٓؼ٘خ ٌ٣ٝظذ
ػٖ طُ ٍٜٙٞيػْ كٌَس َٓ٘ٝػ٘خ حُٜـ َ٤حٌُزٝ َ٤حُظ ٢طٌٓ ٕٞي٘٣ش حُ٘خ٣َٛش ٌٓخٗخ ُؼَٔس حُزيء  ،ك٤غ طلظخؽ
حُٔي٘٣ش اُ ٠كِٔش ط٠خٖٓ ٘ٓٝخٗيس ٝطيه٬ص ٘ٓٝظٔخص اٗٔخٗ٤ش ىحػٔش ُظطٝ َ٣ٞاك٤خء طَحع حُ٘ؼٞد ًٗ ٢ؼ٤ي
ٌُِٔخٕ ٍؿزظ ٚرؤٕ ٣زوٜٓ ٠طزش ٓ٫ظَحكش حُٜ٥ش ٌٓٝخٗخ ً ٓخكَحً ٘ٗ٩خى حُ٘ؼَ ٝحهخٓش ٓٞحْٓ حُِٝحؽ ٝحُلٜخى
ٝػزخىس حَُد حُٞحكي...
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