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كرجل حضو%J من Iكثر ,لباحث موقع من ,لظهو% على حر? ,لعر,قي ,ألعما> %جل
.,أل9سط ,لشرT في ,لصر,عاQ Rنهاء سب"ل في ,لكث"ر 9قدI Mعما>،

Wبر,ه"م,لعرQ 20\12\2015 في نشر[,لجب"ن[

قد/مة ملفا@ على عثر ح"ن. +لقد/مة +لمكتبة 13كا& من 1كنًا /نظف (+**( كا& - برل"ن
+البن *جد فقد +لبالغة، 3هم"ة لها 3& الحقًا +لعمالقة +لعالم شركا@ HحدG +كتشفت *مهملة،
متكامل تسو/ق *برنامج جد*G (1+سة لتكو& +لزما&، من عقو( قبل *+لدV *ضعها تخط"طا@
.+ألم"رك"ة +لكوكاكوال dجاجا@ على” +لعر+c في صنع “عبا1` لوضع

مئو/ة تصا(i +لمئو/ة تلك 3& +كتشفت بمئو/تها، +الحتفاf كوكاكوال شركة 13+(@ *ح"ن
شخص كأ*f +لعالم، Hلى 1سالتها لتكو& س"رته من 3فضل تجد فلم. (نكو1 نع"م l+ته +لرجل
qفي +لعر+ق"ة +لصحافة بها غز+ +لتي +إلعالنا@ من حملة بعد. بغد+( في كوكاكوال بتعبئة قا

االخبار آخر االخبار آخر
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”.+لعالم عبر +لسعا(` تجلب +لتي +لقن"نة ستر*& قر/بًا “1950 +لعاq ص"ف

+ألعماf 1جل كا& فقد +لغاd/ة، +لمشر*با@ على /قتصر /كن لم (نكو1 نع"م عمل لكن
*كلما. +لعر+c في +لكر/م +لقرz& طبع من أل*f +بنًا +آل&، من شهر قبل 1حل +لذv +لعر+قي
*+سع كمثقف (نكو1، نع"م شخص في +لعر+c صو1` +نعكست ك"ف سترG عالمه في توّغلت
.*تأ1/خ *صحافة *Hحسا& 3عماf *1جل +لمعرفة

+لبغد+(/ة +لمغامر`

+لطائفة حاخامي 1ئ"س (نكو1 عز1+ جدV ب"ت في ،1914 +لعاq في بغد+( في (نكو1 نع"م *لد
+لمطابع 3قدq 3سست +لتي +لعائلة، صنعة بحكم *c1 تاجر *+لدV *كا& +لعر+c، في +لموسو/ة
مئا@ لتصد1 +لسو/د، من +لوc1 تستو1( +ألسر` كانت ح"نها. 1904 +لعاq في للكتب +ألهل"ة
+البتد+ئ"ة للمر+حل +لمد1س"ة +لكتب على عال*` +لمشرc، في +نتشر@ +لتي +لعرب"ة +لكتب

+لصا(1” +لحد/ث +لعر+c في +ل"هو( 3عالq “كتابه في بصرv م"ر lكر كما. *+لعل"ا *+لثانو/ة
.2009 +لعاq في لند& في +لوc+1 (+1 عن

”+لدل"ل “جر/د` 1929 +لعاq في 3صد1 +لذv (نكوH 1ل"اهو +لر+بي هو (نكو1 نع"م *+لد
مجلد/ن في” +لرسمي +لعر+قي +لدل"ل “1936 +لعاq في 3صد1 ثم +ألسبوع"ة، +القتصا(/ة
+لعاq في سوG /غا(V1 *لم +لعر+c، في (نكوH 1ل"اهو بقي. *+إلنكل"ز/ة بالعرب"ة ضخم"ن
1973.

Hلى فسافر +لتعلم، 3جل من شخص"ة بمغامر` +لق"اq (نكو1 نع"م قّر1 عشر`، +لسابعة عمر في
بغد+( Hلى عا( ثم. 1930 +لعاq من بدءً+ +لهندسة ل"دÇ1 3/اq، خمسة +ستغرقت 1حلة في لند&
.الحقًا *شر/كه صد/قه س"صبح بمن +لتقى *هناÑ. +إللز+م"ة +لعسكر/ة بالخدمة ل"لتحق

صد/قه مع بالتشاÑ1” +لمحد*(` +لشرق"ة +لصناعا@ “شركة (نكو1 نع"م 3سس بغد+( في
*+لصناعة، +لتجا1` مجاf في +لثان"ة مغامرته ل"بد3. صفو@ 3حمد +لعسكر/ة تد1/باته *dم"ل
fنع"م س"لتقي قل"لة، سنو+@ *خال Üملكة تّوجت +لتي +لفتا` بر/ن"ه، +لشا fلجما ،c+في للعر
qعن بع"دً+ ستأخذ+نهما خطاهما لكّن طو/ًال، ستمتد 1حلة معًا */كمال ل"تز*جا. 1947 +لعا
c+سنو+@ بعد +لعر.

+ألعماf * +لعلم

3ثرً+ تترÑ ال +لس"اس"ة +الضطر+با@ لكن +لجم"ع، هدi كانت *+لتنم"ة خ"ر، بال( +لبال( كانت
vّنكو1 نع"م تحّمل. بناء 3* محا*لة أل) á+على +لعر+ق""ن +ل"هو( 3جبر@ +لتي +لفرهو(، 3حد

+لصناعة في zخر Hلى نجاà من منتقًال بال(V في *بقي. بها تعلقو+ +لتي 13ضهم عن +لرح"ل
مع +لست"نا@ في +ل"هو( له تعرâ +لذv +لتض""ع مع ل"ستمر /كن لم كله lلك لكن. *+لتجا1`
äما +1تفا i3تو& *+شتد+( +لعربي +لعالم في +لقومي بالمد عر ä+إلسر+ئ"لي +لعربي +لصر+.
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تمنح Hل"ز+ب"ث +لملكة
1تبة (نكو1 نع"م +لبر*ف"سو1

لنشاطه Hكر+ما" س"ر"
*+لثقاف"ة +لخ"ر/ة *مشا1/عه

ثر*+@ من /ملك ما بكل مضح"ًا لند&، Hلى ،1964 +لعاq في +لعر+c (نكو1 نع"م غا(1
من هو بد3 ب"نما. عل"ها *+الست"الء بمصا(1تها فتر` بعد +لحكومة لتقوq *منشآ@، *معامل
.+لعقا1+@ مجاf في +الستثما1 في جد/د
Hلى +لموجهة” سكر+/ب “مجلته +فتتح ما سرعا& lH (نكو1، نع"م +لبغد+(v صد1 في جذ*ته لتتوقف /كن لم +لعر+H ،cلى +لحن"ن لكن
+ل"د مّد Hلى تهدi +لتي +لخ"ر/ة” +لمنف"و& “بمؤسسة *3لحقها متو+صلة، عقو( لثالثة تحر/رها *ترÇ3. 1971 +لعاq في بابل، /هو(
.*+لعالم بر/طان"ا في +لعلم طالH Üلى
نظاq معا1ضي من كث"ر حرç +لعر+قي، +لشعب على +لحصا1 فرâ *بعد +لتسع"نا@، بد+/ة
q+على حس"ن صد cتجو/عه، +لشعب على +إلطبا* qفي +لعر+ق""ن بمساعد` (نكو1 نع"م قا
*+لالفت. +لمحتاجة لألسر +إلعالq عن بع"دً+ Hسترل"ني جن"ه مل"و& من 3كثر *قّدq +لد+خل،
/عرi 3ال *+لثاني مرسلة، هي لمن هو /عرi 3ّال +أل*f شرط"ن، +شترè (نكو1 3& *قتها

.بها تبرä +لذv من منها +لمستف"د*&

(نكو1، نع"م +لبر/طان"ة +لعلم"ة +أل*ساè تعتبر
بر/طان"ا، في +لس"اس""ن +لمؤ1خ"ن 3كبر من *+حدً+
(Ç1 +لتي *مقاالته +لمستمر` مو+كبته خالf من
*جه على +لعربي *+لعالم +لعالم تحوال@ ف"ها

çلخصو+.

ê1لس"اسي +لمؤ+

çلباحث موقع من +لظهو1 على (نكو1 نع"م حر+
في +لكث"ر *قدq 3عماf، كرجل حضوV1 من 3كثر
/كن لم. +أل*سط +لشرc في +لصر+عا@ Hنهاء سب"ل
+لقس"س لمبا(1` *1ئاسته 1عا/ته *zخرها 3*لها
في *+لمصالحة +إلغاثة مؤسسة 1ئ"س (*+/ت 3ند1*
cمؤتمر عقد في تمثلت *+لتي ،)+أل*سط +لشر
(نكو1 نع"م +لدكتو1 برنامج “1عا/ة تحت +لثالثة، +إلبر+ه"م"ة لأل(/ا& +لفكر/ة +لق"ا(+@ /جمع
”.+لسالq تحق"ق 3جل من سو/ة نعمل. *+حد *عاَلم *+حد Hله “شعا1 *تحت ،”+لعالمي للتوح"د

fحدً+، *عامًا مئة +ستمر@ +لتي ح"اته *خال+* qفي +لفكر/ة +لتنم"ة 3جل من +لكث"ر (نكو1 قّد
جن"ه بمل"و& تقد1 بمنحة 2005 عاq في فتبرä *+إلسالمي، +لعربي +لعالم س"ما ال +لعالم،

.+لبر/طان"ة +لجامعا@ لطالH Üسترل"ني
*ساq منحته عندما +لثمان"ن، ع"دها في +لثان"ة Hل"ز+ب"ث +لملكة من بر/طان"ا في *ساq 3على على حصل 2006 +لعاq *في

في +ألd1 *مشر*ä +لهدq، من +لمتضر1` +لمد+Ç1 *مساعد` +لتعل"م، مجاf (عم في +لخ"ر/ة 3عماله على +لبر/طان"ة +إلمبر+طو1/ة
،Çضافة +لقدH لىH f1ساH `عشر iالz من Çلفق"ر` للمد& 3سبوع"ًا +ألك"ا+.
كمنح جن"ه، مال/"ن بثالثة تبرä قد كا& (نكو1 نع"م +لعر+قي 3& +لتا/مز صح"فة **ثقت
1+بطة 3ما *غ"رها، +لبر/طان"ة +لجامعا@ في +لفقر+ء +لعر+ق""ن للتالم"ذ علم"ة لزماال@
+لعالم من بدعو` (نكو1 نع"م +نتخبت فقد +لعر+c، من +لناdح"ن +ل"هو( +لعر+ق""ن +لجامع""ن

http://www.alarab.co.uk/m/?id=68965

,لجب"ن <بر,ه"م:بقلم 9,لكوكاكوال ,لطباعة %,ئد ,لعر,قي ,ل"هو)( )نكو% نع"م 20/12/2015 23:02



qعائلته (نكو1 عز1+ +لحاخا*
*هو بغد+( في 1910 +لعاq في
+لكاتب *جد (نكو1 نع"م جد

v)م"ر *+القتصا vبصر

vللغو+ ê1سامي *+لمؤ ،V1مؤسسي 3حد (نكو1 */عتبر. لها فخر/ًا 1ئ"سًا ل"كو& مو c*صند
Ç31 @لجالو+ vلند& في /ر3سه +لذ.

*تقد/م +لجد(، للمهاجر/ن كنسنغتو& غرÜ +جتماعي لمركز تأس"سه +لخ"ر/ة 3عماله *من
+جتماع"ًا ثقاف"ًا *مشر*عًا كب"رً+ علم"ًا صرحًا /عد +لخ"رv +لمركز هذ+ لهم، +لمختلفة +لخدما@
+إلنكل"ز/ة، /ج"د*& ال +لذ/ن +لالجئ"ن v*l من ف"ه +لطالÜ من +لعظمى +لنسبة ح"ث عظ"مًا،
+لمرحلة من +للغو/ة +لحو+جز ل"تخطو+ +لمركز ف"ساعدهم لهم، +لثان"ة +للغة +إلنكل"ز/ة *تكو&
”.3 “+لمستوH Gلى +لسابقة

+لهو/ة قلب

+لعالم (*f من +لكث"ر *مثله +لعر+c، /كن لم
على طر3@ +لتي بالتطو1+@ محظوظًا +لعربي،
+لتي +لمتعد(` +لمدن"ة فالح"ا` +لوطن"ة، هو/ته
منظو1ً+ تعكس تكن لم بغد+(، مثل مد/نة شهدتها
متشد(ً+، طائف"ًا 3* متعصبًا عرق"ًا 3* *+حدً+ (/ن"ًا
+لمعرفي *تألقه +إلنسا& لبناء مكانًا كانت ما بقد1

.*+لفني *+لعمر+ني

/وl ،q+@ كتبت +لجبوv1 3مل +لعر+ق"ة +إلعالم"ة
بهو/ة بغد+( صبغ مستنكر` (نكو1، نع"م *فا` قبل
شماÇ ب"ت هو بغد+( في بني +لطابوc من ب"ت H“ f*3& *قالت غ"رها، (*& *طائف"ة (/ن"ة
+* بابل فندc +غتصابه 3طالf فوc *بني ظلما هدq +لذv +لقصر +لبغد+(/"ن، q3 فا/لو@ *+لد

،v*بر f*3* ر/d* مصلحة فّضل نز/ه c+3غضب مصلحته، على +لعر* Gعظمى مملكة 3قو
ماf على /دV /مد 3* /سرc لم +لذv بغد+( +بن +لعر+c، ماf صو& 3جل من بر/طان"ا هي

،q+هو حر v)+حسق"ل ساسو& +لبغد.”

ناٍ( f*3 “+لعر+c في +لمسلم"ن غ"ر من +لحد+ثة صناä من +أل*+ئل تعد+( +لجبوv1 تو+صل
ملك f*3 +ستضاi قصر *f*3. خضوv1 لو1+ لجدتنا كا& بغد+( في حضاv1 +جتماعي
c+قصر هو للعر äشعشو v)+لبغد+ .f*3* قصر iف"ضا& نكبة في +لعر+قي +لملك +ستضا
3سسه +لمسلم"ن، لأل/تاq ملجأ *f*3. +لب"ضاء +ل"د صاحب (+ن""ل مناح"م +لع"ن هو (جلة،

iماله من عل"ه *صر çلمناح"م كا& *غ"رهم +لمسلم"ن إلعانة +لخا fبغد+( +بن (+ن"ا vلذ+
شاä1 في +لمسرà منتدG +ل"وq *هو ف"ه، *لد@ +لذv لب"ته بصو1` *لو +ل"وq حف"دته تحلم
.+لمهجو1 +لرش"د

f*3* ملكة fجة +لجم"لة بغد+( +بنة (نكو1 1/ن"ه كانت للجما*d* 1بن (نكو1 نع"م +لبر*ف"سو+
*+لطلبة +أل1+مل /ع"ن *هو عاq، مائة ف"ها عمرV *صل +لتي +لساعة هذV حتى +لذv بغد+(،
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ملكة من +لماضي +لعاq +أل*سمة 3على +ستحق حتى *+لمسلم"ن +لعر+c 3بناء من *غ"رهم
”.لند& في بغد+( +حتفاال@ 1+عي *كا& بر/طان"ا

&H ما Vخسر Üخسا1` عند /قف ال +لمضّللة، بالصر+عا@ معًا *+ل"هو( +لعر ،çبل +ألشخا
/نضوv +لتي +لحضا1/ة +لقبة *هي +ًألص"ل، عر*بتهم معنى مّثلت +لتي +لفكر`، Hلى /تعد+هم
.+لكب"ر +لحضا1` نهر في +لجم"ع، تحتها

,لجب"ن Qبر,ه"م

عودة ->
محفوظة +لحقوc جم"ع :: 2013© +لعرÜ صح"فة
+لمصد1 +لى +الشا1` شر/طة باالقتباÇ /سمح
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