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 ةروطسألاو .. بلعثلا .. ليمور

 ..ةيزانلا ةبقحب ًامامت طبترم تيقوت يف ةنسلألا هلوانتت تأدبو «ليمور» مسا غزب

 .ثيدحلا ايناملأ خيرات لحارم مهأ

 نم فيلكتب ةيراشتسملا بصنم ىلإ رلته فلودأ لوصوب ةبقحلا كلت تأدبو

 ةافو رثإ ىلعو 1977 ةنس تاباختتنالا ربع مث م٠197 ةنس جربندنه سيئرلا

 ىلإ لوحت مث ةلودلا سيئرو راشتسملا يبصنم نيب رلته عمج ١914 ةنس جربندنه

 .دالبلاب ةضراعم لك ىلع ىضقو «ررهوفلا» مظعألا ينطولا ميعزلا

 ةلودلاو نيدلاو ةسايسلل هاؤر فلتخم «يحافك » رلته باتك نمضت دقو

 رلته ناك دقو «يتايح» هباتك ينيلوسوم فلأ |لثم...ةينطولاو ةيموقلاو عمتجملاو

 ًايسيئر ًافده ةلودلا يف ىري ناك ريخألا اذه نأ ريغ ينيلوسوم ةيصخشب ابجعم

 ةسايسلا قيقحتل ةيساسأ ةليسو ةلودلا يف رلته ىري |نيب ..ةيشافلا ةسايسلل

 دعب |ميف راص دقف ينيلوسومل اعبات ًاذيملت رلته هيف ناك يذلا تقولا ينو ..ةيزانلا

 .رلتهل اعبات اذيملت ينيلوسوم

 ..ةلودلا قيقحتو ةطلسلا ىلإ لوصولا مامأ ةبقع نييعويشلا يف ىري رلته ناك

 قارحإ كلذ نم ..لئاسولا فلتخمب قيرطلا نم مهتيحنت ىلع لمع كلذ لجأل

 ًادسفم ًارصنع دوهيلا يف ىري ناك امك ..هب مهعباتو مهيلإ هقفل يذلا ناملربلا

 نودب روطتتو ةقيقح ررحتت نأ ايناملأل نكمي الو ..يناملألا داصتقالاو عمتجملل

 ايناملأ لقني نأ ةوقلا قطنمب رلته عاطتسا دقو ..نيرصنعلا نيذه نم صلختلا

 ةيلاغملا همالحأ نكل ..يلودلا ىوتسملا ىلع نزولا ةليقث ةيوق ةلود ىلإ تاونس لالخ

 لك ..هعم ملاعلاو هءافلحو ايناملأ بعشو هتناطبو هتارماغمو هتيرصنعو هرورغو

  كلذل اّنمث هتايح رلته عفدو أظهاب اهنمث لكلا عفد ةسرش برح ىلإ هرج كلذ

 .ةروطتم ةيوق ةيناملأ ةلود ناسورضلا نابرحلاو ةيزانلا تزرفأ دقف اذه عمو

١١ 



 ةروطسألاو .. بلعثلا .. ليمور

 برحلا تعضو امدنعف ًاليلق ءارولل ةركاذلاب دوعن «كاب شالفلا» ةقيرط ىلع مث

 ناك ..اهب ثادحألا حراسم ىلع ةياهنلا لودس تيخرأو ..اهرازوأ ىلوألا ةيملاعلا

 .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا اهمسا ىرخأ ٍةاسأم لوصف ءدبل دعوم ىلع عمجأ ملاعلا

 يذلا محرلا ةباثمب اهجئاتنو ..اهثادحأو ..اهكراعم لكب ىلوألا برحلا تناكو

 .«ةيناثلا ةيملاعلا برحلا  يهو ربكألا ةثراكلا دليل ضخمت

 برحلا ءاهتنا ماع ١414 ١ يماع نيب ةلصافلا ةينمزلا ةفاسملا نأ لوقلا اننكميو

 رثعتم لمح ةرتف تناك ..ةيناثلا برحلا تايا دب عالدنا ماع 4”١917 ماعو ..« ىلوألا

 ..روبراه لريب ..يكازاجنو |ميشوريه» لثم كراعم ًايرصيق ةيرشبلا دلتل ..بيثكو

 ىلع اذه ..كراعملا ةفص تلمح يتلا ةيناسنإلا يسأملا كلت نم اهريغو ..« نيملعلاو

 وأ ..يراضحلا وأ ..يسايسلا قىرتسلا نعاذإف ..طقف ىيركسعلا ىوتسلا

 .ةيناسنإلل يعامتجالا

 ةيملاعلا تامزألا تلاوت ..تايروتاتكيدلا ةأشن حمالملا هذه دصرن نأ عيطتسن

 رصع نيشدت نع نلعيل ءيمقلا ههجو لكب يكيرمألا دراملا روهظ ..ًايداصتقا

 ريغ عدر حالس نم هكلمي ام ةوق ىلإ انه ماكتحالاو ..ةيلاربمالا ةيروطاربمإلا

 ( [ايشوريه » ىلع نيتيرذلا هيتلبنق هئاقلإب ..عيمجلا هجو يف هب حول ..قوبسم
 .( يكازاجن »و

 ةلداعم يفرط نزاوي نأ ةديدع ٍدوقع ربع يتيفوسلا داحتالا لواح لباقلا يفو

 ًادبأ نزتي ل ىوق نازيمل ىرخألا ةفكلا ىلع هتيعويشب ًاعباق سلجي نأو ..ةقلطملا ةوقلا

 وه نيهملا هللحت لبق هطبارتو ..هتوق زع يف ىتح ائاد هريصم ناكف ..نيحلا كلذ ذنم

 كسمت ..اكيرمأ تحبصأو ..ةدرفنملا ةوقلا رصع ملاعلا لخخدو ..عيرذلا لشفلا

 ..تءاش اهفيك ملاعلا دوقتو ..ماجللاب
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 وأ ةيبروألا ةراقلا تايوتسم فلتخم ىلع اهراثآ ىلوألا ةيملاعلا برحلل ناك اكو

 ..ىلتقلا نم ةيلايخ دادعأ نم هتفلخ |مع ًالضف ..ملاعلا يقاب وأ ..ةيكيرمألا

 كلذ نع بترت امو ..تآشنملاو نارمعلل لوهملا رامدلاو نيدرشملاو ..نيبوكنملاو

 ةينف اضيأو ةيفاقثو ةيركفو ةيداصتقاو ةيسايسو ةيعامتجا تاساكعنا نم

 ..كلذ لك قوفت يتلا ىرخألا يه اهراثآ ةيناثلا ةيملاعلا برحلل ناك دقف..ةيملعو

 نرقلا نم ىقبت ام تعبط ىرخأ ثادحأل زارفإو دادتما تافلخملا هذمل ناك ..رثكأو

 ضو رثعلا

 هجئاتن تءاج يذلا « ياسرف رمتؤم يه ىلوألا برحلا يف ةياهنلا ةملك تناكو

 نم تناع يتلا ايناملأ ةصاخ ..اهتميزبب برحلا تهتنا يتلا لودلا نم ديدعلل ةيزغ

 ىلع لهسلا نم نكي ملف ..يلخادلا ىبعشلا يوتسملا ىلع ةصاخ ةيوق لاعفأ دودر

 يقاب لخاد لاخلا هيلإ ىهتنا ام سفن وهو ..ةلوهسب ةميزه ا لبقت قرزألا مدلا ءانبأ

 ناكو ..ايلاطيإ لثم برحلا لعفب تررضت وأ مئانغلا نم دفتست مل يتلا لودلا

 تائفلا هذبب ىدأ دق راطقألا ةفلتخم بوعش نم ةضيرع تائف هتدهش يذلا ررضتلا

 .ًايراسيو ...ًاينيمي ةقرطتملا ةيطولا باوحألا تاءاذت ءارو ريسلا لآ

 تاباقنلا تاميظنت يبعشلا ضفرلاو بضغلا نم ةمراعلا تاجوملا كلت تداقو

 ءوس ببس تنوكت ىلا ةيعارمجالاو ..ةيسايسلا بازحألاو ..تاقيطاو ..ةيلاعلا

 امك ..ثادحأ نم ملاعلاب رم امل يقطنملاو ..يعيبطلا جاتنلا يهو ةيعاتجالا عاضوألا

 تامظنملا وه فورظلا ةيعون عم مجسنملاو زيمتملا هروضح هل ناك رخآ الماع نأ

 يسايسلا عباطلا تاذ ةيعويشلا وأ ةيكارتشالا ءاوس ةيراسيلا تايعملاو تاعارطلاو

 نم ديدعلا لخاد لغلغتيو ..رشتني أدب يذلا يسكراملا ركفلاب ترثأت يتلا يباقنلا وأ

 . ابوروأ يف لودلا



 ةروطسألاو .. بلعثلا .. ليمور

 . .ىرخأ تايجولديأو . .ةيعويشلاو . .ةيسكراملا نبب ملاعلا

 نييعويشلا عيمجل ةلبقو ملاعلا يف ةيعويش ةلود لوأ ةمصاع وكسوم تراص

 يف ابسانم برحلا جئاتنب رثأتملا ماعلا وجلا ناكو ..مهل يمسر ىقتلم لوأ دقعنا اهيفو

 تاعمجتلا ىلع صالخلا يف املامآ ريهامجلا تدقع دقو ..صوصخلا ىلع ابوروأ

 امك ..يراسيلا وأ ينيميلا ءاوس فرطتملاو بضاغلا هجوتلا تاذ ةيباقنلاو ةيسايسلا

 ةمظنألا ىلع همارضإل ادوقو ةبضاغلا ريهامجلا يف تدجو دق تاهجوتلا هذه نأ

 .ةحساكلا تامزألل لولح داجيإ يف تلشف يتلا ةيديلقتلا

 ..تايروتاتكيدلا وأ ةيدادتمالا ةمظنألا دهع ىلإ لودلا مظعم تلخد اذكهو

 ةنس يرصيقلا مكحلا نم تصلخت يتلا ايسور تناك تايعضولا هذه ةعيلط يفو

 عم ةمكاحلا فون امور ةرسأ اهيف تمدعأو ةيملاعلا برحلا نم تبحسناو م7

 مكحلا رصتقا مث ..ناوعألاو نيدلا لاجرو نايعألاو ءارزولاو ءارمألا نم اهتيشاح

 مهنمض نمو راوشلا نم ىرخألا تاففلا تةضقأ نأ دعب (ةيبلغألا) ةفشالبلا ىلع

 ةنس نم رياني يف هتافو نيح ىلإ هقافرو «نينيل»ل دالبلا تنادو (ةيلقألا) ةفشانملا

 يأ نيلاتسب بقلملا ٍليفشاجود في زوج هقيدص ىلإ مكحلا ديلاقم تراصف ..مم 5

 نييعويشلا ةيروتاتكيد ىلإ راوثأ! ةيروتاتكيد نم ايسور يف ةطلسلا لوح يذلا يذالوغلا

 . هدحو نيلاتس ةمضبق يف ةينايلك ةيدرف ةيروتاتكيد تراص نأ ىلإ نييسكراملا

 دقف سمألاب نينيل نم نوبرقملا هقافر ىتح نيلاتس توربج نم لكلا ىناع دقو ئ

 يفنلاب وأ يلخادلا يفنلاب وأ سبحلاب وأ لتقلاب هجازم ىلع ريسي ال نم لك ىصقأ
 رماوأ ذيفنت نع نيفلختملا وأ نيضراعملا امأ ديرشتلاب وأ شيمهتلاب وأ يجراخلا
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 ىلإ وأ اهريغو ايربيس ىلإ اًيفن وأ اسبح وأ امادعإ امإ فولأ مهو اوبقوع دقف نيلاتس

 . نيلاتس ةدارإل ايلك اناعذإ نعذأ نم الإ جني ملو جراخلا

 لخاد فارطألا ةيمارتم ةيروطاربمإ حبصتل نيلاتس دهع يف ايسور تعسوت دقو

 داحتالا نوكت ىربك ةيروهمج رشع ةسمخ مضت ةيبروألاو ةيويسآلا نيتراقلا دودح

 مظعم تعضتغ دقو ..ايسوردامحتا نوكت ةيروهج ةرقع ةياكادع قايفوسلا

 ىلع تادهاعملاو بورحلاو وزغلاو هاركإلاب داحتالل تايروهمجلا هذه بوعش

 ابوروأ قرش يف ةفيعضلا لودلاو نيصلاو ناريإ و ةيناثعلا ةيروطاربمإلا باسح

 .نابايلاو

 يف ننفتو ..ةنميهلا لجأ نم هتسايسو ينيلاتسلا شطبلا بوعشلا هذه تناع امك

 ةيروطاربمإلا يف مكحتلا لهسي ىتح ىرخأ ىلإ ةقطنم نم تايموقلاو بوعشلا لقن

 يف زاخبألابو ..ناجيبرذأ يف غاب هرق ىلإ مهنم اءزج لقن نيذلا نمرألاب لعف امك
 مالسإلا رداصف تافاقثلا و نايدألاب ٌلَكَت دقو رزخلا يف دوهيلابو ..ايجرويج

 نآرقلا ميلعت رظحو ..دباعملاو سئانكلاو دجاسملا رمدو ..ةيدوهيلاو ةيحيسملاو

 دجاوت قطانم يف ةيمالسإلا ملاعملارمدو ..جحلل رفسلاو فحصملا لوادتو

 يموخوسو مز راوخو ىراخبو دنقرمس دجاسم سمطف ةريثك يهو- نيملسملا

 تازوخفسلا ماظن باسح ىلع ةيكارتشالا ميمصل يفانملا هنايغط دادتشا عم هنكل

 ئدابملو ةيسكراللل ةصلاخلا حورلاو نينيل ةسايس.ن ؛اهثو ةلودلا رود سدقي يذلا

 يداصتقالا ماظنلا ثدحأف ..ةديدجلا ةيداصتقالا ةسايسلا جاهتنا ىلإ ..ةروشلا

 ةيوق ةلود تقثبنا ثيح م447١ ىلإ م974١ نم رمتسا يذلا ةيسارخلا تاططخملل

 ..ةدحتملا تايالولاو ارتلجنإو اسنرف ذئنآ لودلا ربكأ سفانت يلودلا ىوتسملا ىلع

 جاتنإلا ريوطتو تازوخلكلا ماظن وأ ةلودلا باسحل يضارألا عيمجت متي ناكف
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 نيوكتو ..ةقاطلا مظنو ةيئايميكلاو ةيكالهتسالا ةعانصلاو تالصاوملا ماظنو

 . بردمو لحم همظعم يف زيهجت زهجمو حلسم يوق ريبك شيج

 ..ايلاطيإ لوحن

 ىلع نييشافلا ءاليتسا دنع يدادبتسالا ماظنلا ىلإ اًضيأ ايلاطيإ تلوحت دقو

 كلملا دوجو نم مغرلابو نييعويشلا عم قابس دعب ينيلوسوم وتينيب ةماعزب ةطلسلا

 تاقالع ترثأتو دالبلاب عاضوألا ريغ دق ينيلوسوم يشتودلا نإف ليثونامعروتكف

 ءانب لجأ نم تاردقملا لك ريخستو امور دجم ةداعتسا ىلإ اعدو ..جراخلاب ايلاطيإ
 قباست يفو جراخلا يفو لخادلا يف فنعلا ىلع كلذ لجأل زكر دقو ..ةميظع ةلود

 فلح نم لوحتو ةشبحلا ازغ مث ..لاموصلاو ايبيل ازغ ةيرامعتسالا لودلا عم

 نم كلذ ناكف ..نابايلاو ايناملأ عم فلاحتلا ىلإ اسنرفو ارتلجنإ عم «ازيرتسا»

 برحلاب اهريغ نم ارثأت رثكأ ايناملأ تناكو ..ةيناثلا ةيملاعلا برحلا مايق بابسأ
 لشو ةيمنتلا ترسحناو عمتجملا رمذت ثيح ياسرف ةمق جئاتنو ىلوألا ةيملاعلا

 صخش يف فرطتملا راسيلل اًرعوم كلذ لك ناكف ..نومكاحلا زجعو داصتقالا

 ريتوتو ريطأت يف (نييزانلا) نيينطولا صخش يف فرطتملا نيميلاو ..نييعويشلا

 . .نيصلا

 ياك غناشت ءاوللا يف تلثمت ةيركسع ةيروتاتكيد ىرخألا يه نيصلا تدهش
 «نص تاي نص» ينطولا ميعزلا ةافو دعب لوألا نيصلا لجر حبصأ يذلا كيش

 ايسور نم دفاولا يعويشلا دملا ريثأتو ينابايلا رطخلا يمانتو نيينطولا بلاطم مامأو

 ياك غناشت» دجو دقف دالبلاب ةيعامتجالاو ةيداصتقالا عاضوألا مقافتو ةرواجملا
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 اليوط مدت مل هتحار نكل ..هل اًيساسأ اعاد ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف "كيش

 ميعزلا روهظ عمو ةقطنملاب ةبراضلا اهتوق دعاصتو ايروشنمل نابايلا وزغ عم

 نم اريبك اددع دبيأت بسكي نأ عاطتسا يذلا « جنوت يستووام» رئاثلا يعويشلا

 ةقلأتملا ةيعويشلا وهز نمو عاضوألا لك نم اديفتسم دالبلاب ةيبعشلا تائفلا فلتخ

 . كاذنآ

 ..ىرخأ لود

 مخضتلا اهيف لحفتساو ةيداصتقالا اهتامزأ تمقافت دقف ابوروأ راطقأ امأ

 ىلع دوقعم اهنم ريثك يف لمألا حبصأف ..حماجلا مخضتلا ىلإ تلصو مث يدقتنلا

 هذه تسيل نكل ..ةيديلقتلا بازحألل عيرذلا لشفلا دعب فرطتلا بازحأ

 تدهش لب ..نيتيملاعلا نيبرحلا نيب ام ةرتف اهتدهش يتلا اهدحو تايروتاتكيدلا

 : لثم ادادبتسا لقت ال ةمظنأ ىرخأ ةيبوروأ راطقأ

 ..م 1417١ ةنس رجملا يف نيلهتيب تنوكلا مكح -

 ..م 1971“ ماع نم اءدب ايراغلب يف فوكناز مكح -

 ماع ذدنم ةلصتم دوقع رمتسا يذلا لاغتربلا يف راز الاس لارنجلا ماظن -

 م11

 ..م 1917 نم ءادتبا اسمنلا يف سوفلود راشتسملا مكح -

 ..م 19726 ةنس نم ءادتبا ايفااسغوي يف كيفونيدايوتس ماظن -

 ..م 19175 ةنس نم ءادتبا نانويلا يف ساسكاتيم لارنجلا مكح -

 ةبخنلا اهدعب تلوحت ةيقرشلا ابوروأ نادلب نم ددع يف ةيعويش تاروث تماق امك

 لاحلا وه امك دحاو صخش يف زكرتي ام اًبلاغ يدادبتسا مكح ىلإ ةرصتنملا ةيسكراملا
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 ..ايفالسغوي مث اينامورو اينابلأ يف

 . .ربكألا برعلا روتاتكيد كروتاتأ لامك ىفطصم

 هذه عم نمازت يف ثلاثلا ملاعلاو يمالسإلا ملاعلا اهدهش ةيروتاتكيد مهأ امأ

 يروتسدلا بالقنالا لوح يذلا كروتاتأ لاك ىفطصم ةيروتاتكيد يهف ةمظنألا

 ةئثيدح ةلود ىلإ ايكرت لقن ةعيرذ تحتو ..ةيدرف ةطلس ىلإ يقرتلاو داحتالا ةيعمدجل

 ةيمالسإلا ةفالخلا اهعمو ةيمالسإلا ةعيرشلا ىغلأ مث ..ابوروأب ةقحلُم ةروطتم
 ةيمالسإلا سرادملاو دجاسملا ددع نم َدَحف مالسإلاب لصتي ام لك براحو

 فورحلاب ةيكرتلا ةغللا ةباتك ضرفو ةيكرتلاب ناذألا ةغيص ٌرقأو ةاعدلاو ءاهقفلاو
 ..ةيبوروألا اهلحم لحأو ..ةيديلقتلاو ةيقرشلاو ةيمالسإلا رهاظملا عنمو ..ةينيتاللا

 .شيجلل نكمو ةيلاربللاو ةينالعلا رقأو

 ..يمالسإلاو ..يبرعلا ملاعلا

 تحت ثلاثلا ملاعلاو يمالسإلا ملاعلا راطقأ يف رشننت ةيروتاتكيدلا ةمظنألا تأدب اك

 راجاقلا مكح باقعأ ىلع ىتأ يذلا ناريإ يف يولهب اضر ماظن كلذ نم ..ىرخأ عئارذ

 يزيلجنإ بالقناب يولهب اضر دمحم هنبا شرعلا ىلع هفلخ يذلاو ايناطيرب نم معدب

 ةمظنأ تناكو ..نابايلا نم ةررحتملا ايروك تراس لاونملا سفن ىلع يكيرمأ فارشإو

 . رامعتسالا اهجتنيس ةيرطق لودل ودعك صاخشأو ىرخأ

 ىلع اجاتن ايسور هعمو صوصخلا ىلع يبرغلا ملاعلا يف تايروتاتكيدلا تناك دقل

 يراسيلاو يسكراملا ركفلا دجو امك ..ىلوألا ةيملاعلا برحلا تافلخم نم يبايسلا ىوتسملا

 ىوتسملا ىلع برحلا تفلخ دقو ..روطتلاو عسوتلل الاجم كلذ ببسب يباقنلا لمعلاو
 ..اهتارمعتسم ىلع تبحسناف ايوروأ لود تلاط ةريسع جئاتن يداصتقالا
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 ..ةينيتاللا اكيرمأ

 همعدت يركسع اهمظعم ةيدادبتسا ةمظنأ ةينيتاللا اكيرمأ راطقأ تدهش دقو

 ساملألاو بهذلا راجثو ىربكلا تاكرشلاو تاردخلاو بيرهتلا تاياضع

 اهتيبلاغو ايسكرام ناك ةمظنألا هذه ضعب ..ةيكيرمألا تارباخملاو ةحلسألاو

 . ةظحم ةيركسع

 . .يكيرمألا دراملا

 ةلود ىلإ يراضح لاقتنا ةرتف شيعت تناك ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نأ ريغ

 برحلا تالاجم نع ةديعب اهنأ اًصوصخ ..ملاعلا ةعيلط وحن اهقيرط ذخأت

 عم تاعارصلا نم نرق نم رثكأ دعب اهتدحو تلمكتسا دق تناكو ..تارتوتلاو

 داحتا هنع قثبنيل عارصلا روطت ثيح ..كيسكملا و ادنلوهو اسنرفو اينابسإو ايناطيرب

 ةعيبط تاردقم نم ةوقلا تاموقم لك ىلع ةيوتحم ةيالو نيسمخل نيرشعلا نرقلا يف
 لابجلاو تاريحبلاو راحبلاو راهنألاو لوهسلاو نداعملاو ءاملاو ةحالفلا لمشت

 نم ةيعونلا ةيرشبلا تاقاطلل ةقفدتم تارجه دالبلا تدهش امك ..يراحصلاو

 تاينقتلاو تاعارتخالا تروطت اذكهو ةفلتخم فورظل ملاعلا تاهج فلتخم

 . دالبلاب ةيراضحلا تاراكتبالاو
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 ديدجلا ملاعلا عقاو ةيلامسأرلا

 ىربكلا راطقألاب لاحلا هيلع وه ام ىلع روطتم دج اعقاو ةيلاسأرلا تحبصأو
 لب يرجحلا محفلا ىلع ارصتقم دعي ملو ةقاطلا جاتنإ طشن دقف ..ةيبرغلا ابوروأل

 ترشتناف ..ةقاطلاو ةعانصلا ناديم عسويل طفنلا رهظ مث ءابرهكلا عطق لمش

 ..تارايسلاو تالآلاو لاصتالا ةزهجأو يلزنملا لامعتسالا تاودأو عناصم فلتخ

 اًيعانص الام ائيسلا تحببصضأ ابك هيفرتلاو ةيرحبلا ةحالملاو ةعارزلا تالآو

 تطشن دقو ..ضرغلا اذهل اناديم سولجنأ سول ةيحاضب دويلوه تذختاو
 تاسسؤملا تطشن امكازروتوم لارنج»و«رلزيرك»و«دروف»و«روليات» تاسسؤم

 شحوتملا شحافلا روطتلا اذه نأ ريغ ..اًضيأ جراخلا يف ذوفن اهل حبصأ يتلا

 ناك يذلا يكيرمألا عمتجملا تاعاطق لك ىلع يرسي نكي مل اكيرمأب ةيلاسأرلل

 ةلودلل نكمتم ماظن فرط نم اطوبضم نكي مل ..هتبيكرت يف ةداحلا تانيابتلا دهشي

 دهشت ..قبسلاو حبرلا عفادب ةسووهملا ةيلاسأرلا تاعاطقلا هذه نكت لو

 . اهنم ةدافتسالاو ةكراشملا لكلل لوخت و اهراسم ةمالس طبضت ةيطارقميد

 . .ةئجافم ةيداصتقا ةمزأ

 بقع م474١ ةنس يف ةئجافم ةيداصتقا ةمزأ ىلإ عضولا اذه لوحت نأ ثبل امو

 نم ربوتكأ ١ ؛ يف 'دوسألا سيمخلا» ب يمس اميف مهسألا راعسأل ئجافملا رايبخالا

 تاسسؤملا فلعغ تررضتو هاضتقالا راهاو رمألا لحفتسا دقو ..ةنسلا هله

 يقاب يف كلذ ىرشتسا دقو ..دالبلاب ةيعاتجالا تائفلا فلتخم ىلإ ررضلا لقتناو

 طبترتو ةيكيرمألا تادعاسملا نم ديفتست تناك ىرخألا لودلا نأ ثيح ملاعلا لود

 * و
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 نع ًالقتسم اًقيرط قش يذلا يتايفوسلا داحتالا ادع |ميف يكيرمألا داصتقالاب

 .ةيتاذلا هتاناكمإو ةيكارتشالا هتروث ىلع اًدمتعم ةيبرغلا ةيلامسأرلا

 ..نوديفتسملا مه دوهيلا

 دوهيلا مهف ةيملاعلاو ةيكيرمألا م1174 ةمزأ نم اديج تدافتسا يتلا ةئفلا امأ

 ةدهطضملاو ةذوبنملا ةيلقألا ةيفلخب عمتجم لك يف زيمتم لكشب نوشياعتي نيذلا

 ىلإ مهنم اديدع ابوروأ يف «ةيماساللا» ةيعضو تعفد ثيح ناكم لك يف ةددهملاو

 يف اوعدبأ ثيح كانه مهعيراشم لك يف نيفتاكتم اوناك دقو ديدجلا ملاعلا ىلإ ةرجحلا

 يذلا يوبرلا لماعتلاو كونبلا ماظن عادبإو ةراجتلا بيلاسأ كالتماو بهذلا ةراجت

 ةيفشلبلا ةروثلاو ةيسنرفلا ةروثلا اورمثتسا دقو ..نامزلا ميدق ذنم هوروطو هوثراوت

 ةيداصتقالا ةمزألا ثودحلا نينطف اوناك امك ..مهح اصل لوألا ةيملاعلا برحلاو

 اهزاعسأ يندت عم اهئارشل اوداع مث ..ةمزألا لاحفتسا لبق مهسألا عيب ىلإ اوعراسف

 جم ىلإ ةدحتملا تايالولاب ةيلارديفلا ةموكحلاب ةمزألا عقاو ىدأ دقو ..ريبك لكشب

 ةموكح تمهتا دقو ..دالبلا داصتقا تاهيجوت يف ةلودلا لخدتب يضتقت ةسايس

 جديلوك و خنيدراهو ءاسؤرلل ةقباسلا ةيروهمجلا تاموكحلا ةيطارقميدلا تلفزور

 .ةمزألا نع ةيلوؤسملاو طروتلاب رفوهو

 ةيضاقلا م٠115 و م1917 ةنس نيب ةديدجلا هتطخ قيبطت يف تلفزور عرشو

 ًالعفو ةهجوملا ةيعضولا ىلإ ةيلاربيللا ةيعضولا نم ةيكيرمألا ةيلاسأرلاب لاقتنالاب
 ةيمنتلا رشتنتل ةمزألا رهاظم تفتخاو هشاعتنا يكيرمألا داصتقالا داعتسا دف

 نيلكنارفل حاجنلا اذه لّوَح دقو ..ديدج نم ةدحتملا تايالولا ةوق رهظتلو دالبلاب

 ..م ١1955 ةنس ةسائرلا يف وهو تام نأ ىلإ ةيلاوتم ةيسائر تارتف ثالث تلفزور

 يف ريبك اًركرم ةدحتملا تايالولل حبصأ دقو ةيكيرمألا تاسائرلا يف ةقباس لوأ يهو
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 يف اسنرفو ارتلجنا لحم لحت تحبصأو ..ةيلودلا تارارقلا يف يوق ريثأتو جراخلا

 عم ةصاخ . يعويشلا دملا ةهجاومو فلختملا ملاعلاو تارمعتسملا نوؤش ريبدت

 ةدحتملا تايالولل حبصأ صوصخلا ىلع يبرعلاو يمالسإلا ملاعلا يف طفنلا روهظ

 ةيطفنلا لودلا ىلعو ..ةيملاع ةنميه لوأ ةبحاص ارتلجنإ ةصاخ عيمجلا نم رثكأ ذوفن

 ءاوتحا ةدحتملا تايالولا تلوت امك ..يبرعلا جيلخلا ةقطنمو ناريإو ايسينودنإك

 مظتنملا اهب فرتعي ةلود ىلإ هليوحت ىلع تلمعو نيطسلفب ئشانلا ينويهصلا نايكلا
 .م195/ ةنس يلودلا

 يف نابايلا لحمو ةينيصلا دنهلا لود يف اسنرف لحم ةدحتملا تايالولا تلح اك

 ةبصع ىلع فارشإلا ةدحتملا تايالولا تلوتو ..ايسآأ قرش بونج مومعو ايروك

 ةفلتخملا تارارقلا ريرمتو ذوفنلا تايلآ نم ةديدج ةيلآ تحبصأو اهرييستو ممألا

 هذه يف ةكراشملا ةفيلحلا لودلا ىلع اًداتعا اهقيبطتو ةيجراخلا اهتسايسب ةصاخلا

 .ةيسبللا

 . .ةديدج ةفاقث

 روهظ ةيملاعلا برحلا دعب يبرغلا ملاعلا دهش دقف ةيفاقثلا تايوتسملا ىلع امأ

 ةعزنلا كلذ ةلمج نم برحلا اهتقلخ يتلا ةفلتخملا ءاوجألاب ةرثأتم ةديدج تافاقث

 اذه نع دعبلاب يضقي اليبس اهباحصأ جهتنا يتلا (عقاولا قوف ام وأ )ةيلايرسلا

 اهيحورب يداصتقالاو يسايسلا نع نافلتخي ناذللا فقثملاو نانفلل ةبسنلاب عقاولا

 ةداملا وأ بصنملا ءارو ثهلل مهب يدؤي دق كلذ نأ مكحب امهركفو |مههتيسفنو

 «يلايرسلا نايبلا» ردصف ....اذكهو ..متارجلا عشبأ باكتراو بورحلا ربكأ لاعتفاب

 نوركفمو ةفسالف هاجتالا اذه يف غبنو ..هاجتالل ليصأتك هقافرو «نوتيرب» هبحاصل

 . «نوغارأ سيول»و «يلاد رودافلسا» مهرهشأ نم ءابدأو نونانفو
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 (وماكريبلأ» اهغباون نم ناكو ..ةرتفلا هذه يف ةيدوجولا ةفسلفلا تطشن امك

 راكفألا هذه تلقتنا دقو «رغدياه»و «راوفوبود نوميس» و «رتراس لوب نوج2و

 سرادم ةحاسلا ىلع ترهظ (ى رجهملا بدأو ةيملعلا ةسردملا ربع يبرعلا ملاعلا ىلإ

 دهشو ةيديرجتلاو ةيبيعكتلا ةسردملاو ةيعابطنالا ةسردملاك ةديدج تاعادبإب ةينف

 جارخإللاو ةعانصلا ىوتسم ىلع الهذم اروطت ةدحتملا تايالولا يف يئانيسلا نفلا

 لايخلاو ةيسيلوبلا مالفألاو ؛رقبلا ةاعر» مالفأ ترشتناف بيلاسألاو جاتنإلاو

 .يكيرمألا جذومنلل جورت اهنكلو راهشإلاو ةياعدلاو بورحلاو يملعلا

 ردنسكلأ» يزيلجنإلا فرط نم «نيلسنبلا» فاشتكاب ةرتفلا كلت تزيم

 ملعو تانيجلاو ةثارولا ملع روطتو ينورتكلإلا رهجملا عارتخاو «جنيمليف

 .رتويبموكلا عارتخا رداوبو كينروتكلإلا

 ريوطت )/1941-١978( نيتيملاعلا نيبرحلا نيب ةلصافلا ةرتفلا تدهش كلذكو

 جئاتن مسح يف زرابلا اهرود اهل ناكو ..ناسنإلا اهفرع يتلا ةيلاتقلا تادعملا مهأ

 ..ًاينقت ًامدقت ةلتاقملا تارئاطلا تدهش ثيح ..ةرئاطلا عارتخا وهو ..ىلوألا برحلا

 ندبلا نم تالتاقملا صلخت يف روطتلا طاقن زربأ رصح نكمي ثيح ًاريبك ًايعانصو

 ةبالصو ةوق رثكأ ندعملا نم لكيه اهلحم لح ثيح شامقلاب ىوقملا يبشخلا
 ىلع ةركتبم ةمظنأ ترهظو اهتاكرحمل ةعفادلا ةوقلا ىلع ةماع تانيسحت ترهظو

 ىلإ هقيرط دجي فوس يذلا) كرحملا ةرارح ةجرد ديربت ماظن ليبق نم تالتاقملا

 لمحت ةردق نم دازامم (ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف تكراش يتلا يلاتلا ليلا تارئاط

 .تاكرحملا

 فر
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 . .ماع لكشبو

 وهو ..نيبرحلا نيب مكحلا عقاو وه ..ابوروأ يف ةمكاحلا ةمظنألا دادبتسا حبصأ

 كلذ لك « ايسور »و ..«ايلاطيإ »و « ايناملأ  انلق اك ةصاخ اود مظعم هيلإ تلآ ام

 آمامت ضقانتت دادبتسالاو عمقلا نم ةجرد ىلإ اهريغو لودلا كلت بوعشب لصو

 . ىلوألا ةيملاعلا برحلا عالدنا لبق ةراقلا داس يذلا ةيلاربيللا ثارت عم
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