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“ نيسح كلملا شيعي” ةخرص نمث
The Price of the Calling ‘‘Long Live King Hussein’’

ةداحش بيسح  .ب ةمجرت
يكنسله ةعماج

 مي8هار8بإ ن8ب )ساحن8ف( رض8خ ن8هاك8لا ن8ب مي8هار8بإ ا8هاور يت8لا ةّصق8لا هذ8هل ةي8بر8ع ةم8جر8ت يل8ي ا8م ي8ف
 نيل8ماع8لا ةنج8ل سي8ئر ،هارون8م ني8مأت8لا ة8كر8ش ي8ف ريب8ك ف8ّظو8م ،٢٠٠٦ -١٩٥٥( )يئتبح8لا( يواتفح8لا
 نو888لو888ح سين888ك ي888ف اًليل888ق لِم888ع ،نو888لو888حو سل888با888ن ي888ف ن888يزراب888لا باب888شلا ةنهك888لا ن888م ،ةل888يو888ط ةّد888مل اهي888ف
 ي8888ف تايج8888مر8888ب ى8888لإ ير8888ماس8888لا م8888يوقت8888لا باس8888ح لق8888ن ن8888م لّوأ ،كان8888ه ةف8888ئاط8888لا ةنْج88888َل ي8888فو ،ريغص8888لا
 ن8888888يددع8888888لا ،ةر8888888ماس8888888لا راب8888888خأ - .ب .أ ة8888888ير8888888ماس8888888لا ة8888888يرود8888888لا  ي8888888ف تر8888888شُنو ،ة8888888يربع8888888لا8888888ب )بو8888888ساح8888888لا

 .٤٣-٤٠ ،ص ،٢٠١٧ راذآ ١٥ ،١٢٣٥-١٢٣٤ ،٣٣ -٣٠ .ص ،٢٠١٧  طابش ١ ،١٢٢٩-١٢٢٨

 اه8ّ8نإ :اه88عو88ن ن88م ةد88ير88ف ،بي88بأ ل88ت ي88بون88ج نو88لو88ح ةن88يد88م ي88ف ا8ً8ير88هش ني88تّر88م ردص88ت يت88لا ة88يرود88لا هذ88ه
 يربع88لا ّط88خلا88ب ة88ير88ماس88لا ةي88مارآلا وأ ة88يربع88لا :تا88يد88جبأ ع88برأ وأ طوط88خ ةع88برأ88ب تاغ88ل ع88برأ لمعت88ست
 ّط888خلا يأ ،يرو888شألا/ع8ّ88بر888ملا ّط888خلا888ب ةث888يد888حلا ة888يربع888لا ؛ة888ير888ماس888لا فور888حلا888ب موي888لا فورع888ملا ،م888يدق888لا
 ةي88نا88ملألاو ةيس88نرف88لا لث88م ىر88خأ تاغ88ل ا8ً8ناي88حأ( ة88يزيل88جنإلا ؛ي88برع88لا م88سر88لا88ب ةي88برع88لا ؛ي88لاح88لا يربع88لا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةينابسإلاو

 عَّزو8ُت ،ماظت8نا8ب ردص8ت ت8لاز ا8مو ،١٩٦٩ ماع8لا ر8خاوأ ذن8م رودص8لا ي8ف ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا هذ8ه تأد8ب
 اهي88ف نو88كرت88شم كان88هو ،ير88ما88س ة88ئام88نامث88لا ة88بار88ق ،نو88لو88حو سل88با88ن ي88ف ير88ما88س تي88ب ّل88ك ىل88ع ا8ً8ناّج88م
 ةّي888ح ت888لاز ا888م ،ة888يرود888لا هذ888ه .م888َلاع888لا لود ّىت888ش ي888ف ،ة888ير888ماس888لا تا888سارد888لا888ب نيّمت888هملاو نيث888حاب888لا ن888م
  ،)ينس8ح( تف8يو  )ني8مألا( مي8ماين8ب ،نيقيقش8لا ن8ْيرّر8حملا ةر8باث8مو صال8خإ لضف8ب رّوطت8تو ل8ب ال ،قزر8ُت
 ي8ناث8لا نو8نا8ك ٢٠ــ١٩٢٢ طاب8ش ٢٢ ،يرفص8لا( ي8حابص8لا ة8قد8ص )نوص8تر( ي8ضار مو8حر8ملا يل8888ْجن

١٩٩٠(.

ةفئاطلا دعاسي نيسح كلملا”

 هذ888ه ّل888ك لاو8َ8طو ،نايع888مو ڤاري888م ،امه888تد888لاو888ك ن888يوانس888ح نيتنب888ل ا8ً88بأ تر8888888888ِصو تُرب888ك ،ًىت888فو اًد888لو تن888ك”
 اًعي888بر ر888شع ين888ثا يرم888ع نا888ك .ني888سح كل888ملا َلاي88888ِح يبل888ق ي888ف ءى888فاد ن888كر كان888ه ،موي888لا ة888ياغ888لو ةرتف888لا
 ّات88س نآلا ىت88ح تيض88ق .نو88لو88ح ى88لإ سل88با88ن ن88م ي88ئاق88شأو ا88نأ ،هللا هم88حر ،رض88خ د88لاو88لا اَنبل88ج ا88مدن88ع
 ،لي8ئار8سإ ة8لود ي8ف يلي8ئار8سإلا عمتج8ملا ي8ف طار8خنالاو ميلعت8لاو ةي8برت8لا تا8موظن8م ي8ف ةن8س ن8ير8شعو
 ،ني88مأ88ت ة88كر88ش ي88ف ةد88يازت88ملا ي88تر88سأ ة88لا88عإل لم88عأ ؛نو88لو88ح ي88ف ّباش88لا ير88ماس88لا عمتج88ملا ي88ف شي88عأ
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 ي888فو انعمتج888م ي888ف ىر888خأ ن888م حرت888لاو ةه888ج ن888م حرف888لا تاب888سان888م ي888ف اًي888ساي888سو اًي888عامت888جا كرا888ُشأو
.انب طيحملا عمتجملا

 ام8ّبرو اًرث88ُك ني8ير8ما8س فر8عأ ،كحض8ت د8ق .ني8سح كل8ملا َءازإ داؤف8لا ي8ف ءى8فاد ن8كر ك8لان8ه ،اذ8ه ّل8ك ع8م
 مه8ّنأل ام8ّبر .ني8سح كلمل8ل مارت8حالا نّونُك8ي ن8يذ8لا ،لي8ئار8سإ ة8لود ي8ف ني8ير8ماس8لا ري8غ ن8م ك8لذ ن8م رث8كأ
 كل88ملا حاف88ك ني88بو ،ةرواج88ملا راط88قألا ط88سو ي88ف ،ةايح88لا دي88ق ىل88ع ءاقب88لا ل88جأ ن88م انت88لود حاف88ك نو88نراق88ي
 )لي8888ئانت8888ن( هللا اط8888ع ،نان8888هاك8888لا َياّم8888عو )ساحن8888ف( رض8888خ ي8888بأ .ه8888تاي8888ح ىل8888ع ظافحل8888ل رّركت8888ملا ني8888سح
 ةف8ئاطل8ل ني8سح كل8ملا هعن8ص يذ8لا ميمع8لا ريخ8لا ن8ع ةريث8ك اًصص8ق ي8ل نوكح8ي او8نا8ك )رامت8يإ( ليض8فو
 ،ان8ل ا8هاد8هأو برع8لا اه8باح8صأ ن8م م8يز8ير8ج لب8ج ىل8ع ة8سّدق8ملا ان8ضرأ ىرت8شا .سل8با8ن ي8ف ة8ير8ماس8لا
 قي88888فو88888ت ين88888با ،)ساحن88888ف( رض88888خو )ر88888شآ( ف88888صاو ،نيقيقش88888لا ن88888يرب88888كألا نين88888هاك88888لا تي88888ب ءانب88888ل ّب88888ه
 ن8م كل8ملا نّكم8ت في8ك ة8قر8شُم مه8نوي8عوّ يل8ع اوّص8ق .راط8مألا ناضي8ف ءار8ج ن8م مّد8هت يذ8لا ،)حيلصت8م(
.هطاقسإل هاتدراط نيتلتاقم نيتيروس نيترئاط نع اًديعب هترئاطب رارفلا

 ةلي8888جرألا نون88888ّخد8888ي م8888هو ،هن8888ع اه8888نوّصق8888ي او8888نا8888ك ،ىر8888خأ ةريث8888ك صص8888ق نم8888ض ن8888م ةد8888حاو ةّص8888ق هذ8888ه
 اًي888لا888ع ا888نرّد888ق في888ك رّوصت888ت نأ ك888ناك888مإ888ب  .ة888سراق888لا ءات888شلا ي888لاي888ل ي888ف لَْقن888ملا لو888ح ةعمتج888م ةل888ئاع888لاو
  ىل888ع كلمل888ل ي888ناهت888لا م888يدقت888ل ١٩٧٧ ما888ع ناّم888ع ى888لإ او888مِد888ق ن888يذ888لا ةف888ئاط888لا يلثم888م  ،انل888ك ان888ل هم888يرك888ت
 ةن8888س لافت8888حا زات8888جا د8888ق نوك8888ي ،١٩٣٣ ماع8888لا ي8888ف موي8888لا .مكُح8888لا ن8888م ا88888ًما8888ع ن8888ير8888شعو ةسم8888خ رور8888م
 .ني8ير8ماس8لا د8عاس8ي ن8م ع8م نوك8ي هللا ّنإ ؛ه8ضر8م ن8م ه8ئاف8ش أبن8ب يلث8م نوريثك8لا ّر88888ُس .همكح8ل نيع8برألا
 ةرتف8888لا هذ8888ه لث8888مل شرع8888لا ي8888سر8888ك ىل8888ع سول8888جلا ل8888صاو8888ي ،هلث8888م ر8888خآ مي8888عز ّيأ فرع8888تأ ،ةقيق8888ح هذ8888ه
 ،سل8با8ن ي8ف اًد8لو تن8ك ا8مدن8ع .اذ8هك مي8عز8ب ي8ل َمل8ع ال ؟ه8لايت8غال تالواح8ملا ّل8ك ن8م م8غر8لا ىل8ع ،ةل8يوط8لا
 ذإ ،ةفهل8ب ىل8عألا ى8لإ رظن8ن ،سل8با8ن ءام8س ي8ف ةر8ئا8ط قيل8حت دن8ع عراش8لا ى8لإ جر8خن دالوألا ّل8ك ،ّان8ك
 ترا88ط” ا88ندّدرو انّقف88ص ؛ةردا88ن ةر88ها88ظ ة88باثم88ب نا88ك ،ما8ّ8يألا كل88ت ي88ف سل88با88ن ىل88ع ن88م ةر88ئا88ط قيل88حت نأ
 ن8م جّوز8ت ا8هدع8ب ،ى8لوألا ني8سح كل8ملا ة8جوز ت8نا8ك ان8يدو ،“ني8سح كل8ملاو ان8يد اهي8ف ،نيحنج8ب – ةراّي8ط
 ندرألا ي8ف اهّلق8ت ت8نا8ك يت8لا ةي8حور8ملا طوق8س ر8ثإ[ تض8ق يت8لا ءايل8ع نم8ف ،ة8يزيل8جنإلا رن8يدر8ج ي8نو8ط
 رو88ن ةي88لاح88لا هت88جوز88ف ]ل88صألا ةيسل88بان88لا نا88قو88ط ةل88ئا88ع ن88م١٩٤٨ ما88ع ةر88هاق88لا ي88ف تد88لو ،١٩٧٧ ما88ع
 ن88م[ هللا دب88ع هل88جن وح88ن حاي88ترا88ب مستب88ي و88هو ،ني88سح كل88ملا ةد88هاشم88ب ان88حر88ف عوب88سألا اذ88ه .ني88سحلا
.دهعلا ةثيدح هسورعو ]ةيناطيربلا هتجوز

امنيسلا يف نيسح كلملل ةيحتلا ءادأ

 ضرع8ت كل8ملا ةرو8ص ت8نا8ك ،امنيس8لا ة8عا8ق ى8لإ ب8هذ8ن ان8ك ا8مدن8ع .ايم8سر ا8ًنأ8ش نا8ك ني8سح كل8ملا ليجب8ت
 ا88ندّدرو ه88ل ا888ًمارت88حا انل88ك انف88قو ا88هدن88عو ،لوب88سيبلا ةعب88ق وأ ةع8888888888ّصر88ملا ةي88فوك88لا ه88سأر ىل88عو ،ة88يادب88لا ي88ف
 .مليف8لا أد8بو ه8ناك8م ي8ف ٌّل8ك سل8ج ةروص8لا ضر8ع دع8ب  !كل8ملا شا8ع :مليف8لا ةيفل8خ ي8ف يت8لا ة8قوج8لا ع8م
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 ىل8ع نو8صر8حيو ر8باع8ملا ي8ف نوفق8ي سؤؤر8لا ة8ّقدت8سم تاذوخ8لا ووذ نوي8ندرألا دونج8لا نا8ك في8ك ر8كذأ
.دونجلا لعف امك ةروصلل ةيركسعلا ةيحتلا ىّدأ نم كانه .ةمئادلا فوقولا مسارم ءارجإ

 ،نو88لو88ح ى88لإ انلقت88نا ا88مدن88ع ،]ّةت88سلا ما8ّ8يألا بر88ح :ل88صألا ي88ف[ ١٩٦٧ ماع88لا بر88ح دع88ب ،اًض88يأ ر88كذأ
 .مليف88لا ءادت88با دن88ع ءوض88لا ءافط88نا لا88ح ،امنيس88لا ى88لإ اهي88ف تب88هذ يت88لا ى88لوألا تاّر88ملا ي88ف ف88قأ تن88ك
 ،يفل88خ اوسل88ج ن88يذ88لا ىواك88شو تاحي88ص .فو88قو88لا ي88ف د88حأ ين88كراش88ي م88ل اذا88مل اًريث88ك برغت88سا تن88ك
.ملفلا ةيادب يف نيسح كلملا ةروص ضرعل نولوح يف ةّين ال ّنأ اًّديج يل تحضوأ

هيضراع يرثُي شرطألا ديرف مليف

 ي8نو8ع ن8هاك8لا ن8مو )رامت8يإ( ليض8ف يّم8ع ن8م اهتعم8س .كيل8ع ا8هدُر8سأ يت8لا ةّصق8لا ى8لإ ي8ندوق8ي اذ8ه
 يّم888ع ،ام888هال888ك .كيل888ع اهتصص888ق ا888مل ،ةيل888سم ،ةف888ير888ط ةّصق888لا هذ888ه نك888ت م888ل و888ل .ن888ير888خآ ن888مو )رازع888لإ(
 باب8شلا مهيل8ياج8م ن8م ةريب8ك ة8عوم8جم ي8ف ا8نا8ك ،)هي8با8ط( لاز8غ ن8هاك8لا ن8ب ي8نو8عو ،مي8هار8بإ ن8ب ليض8ف
 ىل888ع بأد .ةرّوطت888م ة888با888عد حور888ب ليض888ف يّم888ع فر8888ُع .ن888ير888شعلا نرق888لا تانيسم888خ تاون888س ر888خاوأ ي888ف
 ت8نا8ك ا8م ه8نود8بو ،ريغ8لا باس8ح ىل8ع ا8ًناي8حأو ةيل8ستلاو كحض8لا ن8م ريثك8لا ر8شنل ةب8سان8م ّل8ك لالغت8سا
.يه امك ةعومجملا

 ي888ف ميق888ملا ،ريهش888لا يزرد888لا برطمل888ل د888يد888ج ملي888ف لو888صو لو888ح سل888با888ن ي888ف ة888عا888شإ تر888شتنا مو888ي تاذ
 لافت888حا هانع888م د888يد888ج ملي888فو ،عيم888جلل دي888ع ة888باثم888ب نا888ك ،شر888طألا د888ير888ف  ملي888ف .شر888طألا د888ير888ف ،رص888م
 ينع888ي نا888ك اذ888هف ،شر888طألا د888يرف888ل اًملي888ف ضِرع888ت سل888با888ن ي888ف امنيس888لا راد ت888نا888ك ا888مدن888ع .ه888ب نيبجعمل888ل

 .نيجرفتملاب ىألم تناك تاعاقلاف ضرعلا نم ةريثك َعيباسأل لخدلا نامض

 ي8ف مهن8كا8مأ اوذ8خّتا ةريب8ك ةّج8ض دع8بو ،اًفل8س ر8كاذت8لا مهسف8نأل اون88ّمأ ،ير8ماس8لا باب8شلا ةّل88888ِش دار8فأ
 هيل88ع قدا88ص ،دع88ب ا88م ي88ف ىر88ج ا88م .تار888888ّسكملا ن88م مار88غولي88ك هي88ف ريب88ك ي88قرو سي88ك مه88تزوح88بو ،ة88عاق88لا
 ،ة88عاق88لا ءاو88ضأ ءاف88طإ لب88ق ناو88ث عض88ب ه8ّ8نأ ذإ ،ليض88ف يّمع88ل ىر88ج اذا88م يردأ ال .نيينع88ملا لا88جر88لا ل88ك
 ِتأفط888نا .هب888ناج888ب يذ888لا لاز888غ ن888هاك888لا ن888ب ي888نو888ع هب888حا888ص نض888888ِح ي888ف ه888غر888فأو تار88888888ّسكملا سي888ك ذ888خأ
 :ة8قوج8لا تد8شنأ .نيب8قار8ملا دونج8لا ني8عأ ما8مأ عيم8جلا ف8قو .ني8سح كل8ملا ةرو8ص اًرو8ف ت8ضرُع8ف ،راو8نألا
 ما88ق نإو ب88قاعُيس88ف سول88جلا ي88ف ّرمت88سا اذإ ،لعف88ي ا88م رد88ي م88ل لاز88غ ن88هاك88لا ن88با ي88نو88ع .كل88ملا شا88ع
 .ضرألا ىلع تارّسكملا لك رثتنتسف اًفقاو
 كل8ملا شيع8ي” :نم8ث اذ8ه .ي8نو8ع ف8قو ،مهن8م بارت8قالا8ب دونج8لا أد8ب .ليض8ف يّم8ع ّهث8ح ،“!ف8ق ،ك8ل ا8م”
.“نيسح


