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 ةيناطيربلا تاوقلا «ينيليسوم» دونج مجاه امدنعو ةيلاطيإ ةرمعتسم ايبيل تناك
 نيعست ةفاسم ىلإ تلغوتو ..موجهللا درب تاوقلا كلت تأدب ..رصم يف ةدوجوملا

 تازيزعتلل ةيلاطيإلا تاوقلا راقتفال ًارظنو ..ةيبيللا دودحلا لخادًارتم وليك

 ريمدت نم ةيناطيربلا تاوقلا اهنيح تنكمتف ..دح ىصقأ ىلإ ثّكنَأ تادادمإلاو

 نأكو رمألا ادب ..عيباسأ ةيناث نوضغ يف ايبيل يف يلاطيإلا شيجلا تاعافد لك

 (رلته» هفيلح ىلإ «ىنيليسوم» أل ذئدنعو ..ةرمعتسملا ىلع اهتضبق رسختس ايلاطيإ

 .ةدعاسلا ائاط

 ريغ ًالجر دوجو ىعدتسي لكشلا ذبب فقوملا نأ هدافم يأر ىلإ «رلته» ٌصّلخو

 وه «رلته» رظن يف اهتقو ناك دقف ..ةمهملل بسانملا لجرلا «ليمور» ناكو ..يداع

 .هسفئب هفصو |ى يناملألا شيجلا يف ةأرج تابابدلا قرف تالارنج رثكأ

 تاكو ..ايقيرفإ لاش ىلإ ةلخبلا اسرق نم ؟ليهورف لني هرماوأ رلتح ٌردِصأَف

 .«ءارحصلا'برح)» ب ةرصاعملا بورحلا تالجس يف فرعي ام ةيادب كلت

 نم ةيلاخ ًابرح لعفلاب تناك ءارحصلا برح نأ ديكأتلا اننكمي عقاولا يفو

 يباجيإ لكشب ةيناسنإلاو ..ةيركسعلا هتروص ينب هنأ «ليمور» ظح نسحلو ..دقحلا

 برحملا ةركفب نمؤي ..زيمم لجركو ..لارنجك هترهش تعاذ نأ دعب ..ايبيل يف

 :هلوقب ًافوختم هداوق دحأ هرداب ةمهملا هيلوت ةيادب دنعو

 ..هرامد وأ ..هريصم ءرملا دجي نأ امإ ..ءارحصلا يف -

 :ًالئاق «ليمور» هباجأف

 .ًاعم نيرمألا دجأس لعلف انأ امأ -

 رشع يناثلا يف ايبيل ةمصاع برغلا سلبارط ىلإ ةيناملألا تابابدلا ىلوأ تمدقت

 مقا/
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 تاوقلل ىلعألا دئاقلا حبصأ يذلا «ليمور» لزنو ١15 ١ماع نم سرام نم

 .هسفنب فيصرلا ىلإ ايقيرفأ يف ةيناملألا

 ربكأ عيراشمل ططخي ناك «ليمور» نكل ..يناطيربلا مدقتلا فاقيإ يف هتمهم تلثمت

 ..فيصرلا لع ًاضيأ ًادوجوم «ثيمش وزاغ» عدي ًاباش اًمزالم كانه نآكو

 .ايقيرفأ قرش ايرتيرإ ةرمعتسم يف بقارم بصنم لغشي ناك

 ىلع هعلطأف ..ةقطنملا يف عاضوألا نع ًايلعتسم هملك مث هّيلإ «ليمور» تفتلا

 يأ قيقحت نم اونكمتي مل هرظن ةهجو نم مهنأ هل الئاق يعوضوم لكشب ةقيقحلا
 ةعاس نيرشعو عبرأ لبق ناكملا ىلإ لصو هنأ هربخأو ..نآلا ىتح يركسع زاجنإ

 ةقيقحلا ىنه هذه نكل ..طقف

 سيوسلا ةانق ىلإ عجارتلا ىلإ مهعفدن فوس ؟مزالملا اهءأ كاردأ ام :هل لاقف
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 ليمور ءاهد

 ىقئاس رمأف ..ًاًيوق رهظي ىكل ءاهدلا ىلإ «ليمور» أجل ىلوألا تاظحللا نمو

 .ضرعلا يف اوفطصي نأ لبق ينابملا لوح اهتدايقب تابابدلا

 تاوقلا ةهجاومل ضارعتسالا دعب ةرشابم ءارحصلا ىلإ هدونج «ليمور» لسرأو

 .ةيناطيربلا

 يأ ىرن نكن مل امدنع ىتح ءامسلا يطغت رابغلا نم ًامويغ ءارحصلا يف ىرن انك

 يف رابغلا ثفنل ةليسو عرتخا «ليمور» نأل اذه ..رابغلا كلذ دهاشن انك دونج

 نم امويغ ثدحت ةخضمب دوزم ريغص كرحمب نجاف سكلوف ةرايس زهج دقف ءاوملا
 .ةلماك ةيركسع ةقرف اهنأ ودعلا عالطتسا ةرئاطل ليخيف رابغلا

 لقن مت دقف ..عفن يأ يدجت نكت مل كلت هتعدخ نأب لهجي ناك «ليمور» نأ الإ

 .نانويلا ىلإ نييناطيربلا دونجلا

 ظ لوألا مادصلا

 نيفرطلا نيب لوألا مادص عقو ءارحصلا يف رتم وليك ةثارعست ةفاسم دعب ًاريخأو

 .دصلا تاوق ةدايق «ريب نيف» مزالملا اهالخ ىلوتو ..ةيوارحصلا ليادألا ةعلق يف

 ناكو ..ئطاشلا لوط ىلع ةريغص ةقرف ةقفرب مادقألا ىلع ًاريس ليمور بهذ

 نم فالآلا تائم ادع ايف هنأ كردأ ام ناعرسو ةعلقلا ىلع ىلوتساف ..لح دق ليللا

 ..مهيلع اوبلغتو ..ةيناملألا تاوقلا مهتمجاهف عالطتسالا تارايس ضعب عم ركابلا
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 ةيمالعإ برح

 ةريبكلا ةيجيتارتسالا اهتيمهأل ًارظنو ..زيلجنإلا عم ةلباقم لوأ كلت تناك

 ريراقتلا يف ةلياقألا ةعلق ترهظو ةيناملألا ةفاحصلا يف ةريغصلا ةصقلا ترهظ

 نأ نيح يف اهيف ترج ةيماد كراعم لوح رابخأ تعيذأو اها ره ةيفحصلا

 .راغصلا ةيبصلا باعلأب هبشأو ةطيسب تناك ةيقيقحلا ةكرعملا

 ىلوتو ةلياقألا ةعلق يف ةمجاهملا ةيناطيربلا تابابدلا ىلع فيثكلا رانلا قالطإ مت

 تمدقتو هسفنب موجه ا ةدايق ةيناملألا تاوقلل ىلعألا دئاقلا «ليمور» لارنجلا

 .وذعلا هايقاب تانابنلا

 الإ لاتقلا عقوم ىلإ رفاسي ىل هنأ نم مغرلا ىلع ةكرعملا طسو يف «ليمور» رهظو

 .يلاتلا مويلا يف

 ةياعدلا ثب لجأ نم ..رركتم لكشب هتروص لامعتسا ةركف «ليمور» ضراعي مل
 عناهي لو ..هروص طاقتلال نيروصملا روضح عناهي ل ..نيروصملا تاسدع مامأ

 .لوألا ةيرابخإلا تارشنلا مجن «ليمور» حبصأو ..مهمامأ هفوقو

 ديري روصم ظحال نإف اريماكلا تاسدع مامأ ريوصت ةيعضو ذختي ناكو

 روصملا حنميل ناوث عضب هتيعضو ىلع ظفاحيو هنقذ عفري ناك بناجلا نم هريوصت

 .هريوصتل ًاتقو

00 

 الو ..يمزيراكلا دئاقلا كلذ نع ديزملا اوفرعي نأ نوديري عيمجلا حبص

 يف رمتسم وه ناك |(نيب ..ءيش لك ىلع هترهش تغطو . يس ازا 2 رقع
 .يزاغ ينب ةيلاتلا هتطحم تناكو ..قرشلا هاجتاب مدقتلا
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 شيجلا اهمجاه ىتلا ةيناطيربلا تاوقلا نم ريثكب لقأ ةيناملألا تاوقلا تناك

 ١ ١45. ماع ليربأ نم سداسلا يف ٍليشت يف لبق نم يناملألا

 دنعو اكنال ريس ىلع ةرطيسلا ةداعإ نم «ليمور» نكمت طقف نيعوبسأ لالخو

 ."”قربط ةنيدم وهو هيلع ةرطيسلا عطتسي مل دحاو ناكم يقب ةيرصملا دودحلا هلوصو

 نم مهيدل رفوتي نكي مل ..مهموجه ناملألا نش امدنع ليربإ نم رشاعلا ينو
 ٍقاو عالطتسا ءارجإل فاك ريغ وهو ..يداعلا راظنملا الإ عالطتسالا تاودأ

 ةيضرألا ماغلألا فشكي ال راظنملاف ..حوضوب اهيلع ةدوجوملا تادعمللو ضرألل

 «قريط» همسا خف

 دقف ..يمحم نصح ىلإ قربط اولوح دق نييلاطيإلا نأ ملعي «ليمور» نكي مو

 رتم وليك ١5١١ ب ردقت ةفاسمب سلبارط ةمصاعلا نع دعبت ةيبيل ةيلحاس ةنيدم 10601111 قربط )١(

 نم امامت تيرك ةريزج لباقتو .ابيرقت مك 4 ةفاسمل طسوتملا رحبلاب طيحت ةريزج هبش يهو ءاق رش

 ..ناجلخو باضهو ةيرحبلا ةيعيبطلا رظانملاب زيمت .يرحبلا قربط ءانيم يوحت .ةيبوروألا ةهجلا
 : يف لثمتتو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ةيبرحلا راثآلا ًايلاح مضت

 . ةميدق ةعلق ةئيه ىلع يهو يناملأ يدنج 7٠٠١١ يلاوح تافر مضتو ةيناملألا ةربقملا -

 . نييسنرفلا نم يدنج ٠١١ يلاوح تافر مضتو ةيسنرفلا ةربقملا -

 نم مهبلغأو ءافلحلا نم يدنج ١ 419 يلاوح تافر مضتو (ثلونموك) ةيبرحلا قربط ةربقم -

 .نييلارتسالا

 زيلجنإلا نم مهمظعم ءافلخلا نم يدنج 7549 تافر مضتو (دبرب تيا)ةبيرحلا ةمركع ةربقم -

 .ادنليزوينو ايقيرفأ بونجو

 نم ةعومجم نع ةرابع يهو قربط ةنيدم طسو عقت ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تايلمع ةفرغ تناكو

 ةماقإ رقمل ةفاضإلاب ةبراحتملا تاوقلا لبق نم ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف تلغتسا ضرألا تحت فرغلا

 . ايقيرفأ لامش يف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا كراعملا هنم ريدي ناك يذلا هأبخمو يسيئرلا ليمور
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 ةيندعملا كالسألا زاوسأ ىلإ ةفاضإلاب ..ًاقدنخ نيرشعو ةتسو ةئام ةقطنملا تمض

 نم ةنيدملاب طيحت اهلك تناكو ..تابابدلاب ةصاخلاو ةيضرألا ماغلألاو ..ةكئاشلا

 ..هتاوقو «ليمور» راظتناب اهيف ةعباق ةيناطيربلا تاوقلا نم ةقرف تناكو ..ةهج لك

 مهرظتني ام نيكردم ريغ ةنصحملا قربط هاجتاب لوألا مهموجه ناملألا دونجلا نشو

 ازهجم قيرطلا ناكو ..قيرطلا لوط ىلع ليربإ نم رشاعلا يف مهموجه اونش امك

 .ةفيثكلا نارينلا ةهجاوم مهيلع ناك !نيب ..تابابدلا تاداضمو عفادملاب

 نكل ..نيفرطلا الك لبق نم ةيعفدملا قرفلا نيب ةكرعم تعقو رمألا ئداب فو

 ةيرشب رئاسخ كلذ دعب اودبكتو ةاجنلل ةصرف ةيأ مهمدل دعت مل مهمدقت داز ىتم

 الأب دونجلل هرماوأ ردصأو ..نمث يأب قربط ىلع ةرطيسلا «ليمور» دارأ

 .موجه لا نع اوفقوتي

 .ةجيتن نود نكلو مايأ ةعبرأ ةدم ةنصحملا ةنيدملا ةمجاهمب دونجلا رمتساو

 ..ةمزال ريغو ..ةريبك ةرطاخم ةباثمب موجهلا ةعباتم ىلع ديدشلا هرارصإ ناك

 .نمثلا اوعفد نم مه هدونج ناك عبطلابو

 ةيساق لاعفأ دودر

 نيباصملاو ىلتقلا ددع غلبو ..ةحداف رئاسخ ىلإ قربط يف ةيمادلا ةكرعملا تدأ

 تديازت نيلرب يفو ..الجر نيعبرأو نيتتامو فلأ يلاوح قربط يف ىرسألاو

 هنإو ةريصبلا ىلإ دقتفي هنإ ليق ام ًابلاغو ..فينعلا لارنجلا كولس لوح ىوكشلا
 .ةمراصو ةيساق ةلماعم هلاجر لماعي
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 برقأ عم لماعتي وهو ىتح هتيبصع تدازو .. كنحملا دئاقلا باصعأ ترتوتو

 ىلع هبجاو دؤي مل اًدحأ نأب رعشي امدنعو ..دونجلا لهاجت دمعتي أدبو ..هل نيبرقملا

 .نكمأ نإ هعفصو ..ههجو يف خارصلا نع فقوتي ال ناك ..هجو لمكأ

 يف يدنج وأ هدونج روضح يف طباض ىلإ هجوي اذه لثم فرصت نأ كشالو

 .ءيش لك يف ديدشلا يبلسلا هرثأ هل هءالمز روضح

 «نونجملا يدنجلا» همسا حبصأو

 امك نونجملا يدنجلا نم صلختي نأ «ردلاه زناف» شيجلا ناكرأ دئاق لواح

 «ليمور» ك لجر ىلإ ةجاحب ناك هنأل ةلأسملا ةشقانمب ىتح «رلته» لبقي مل ..هامسأ

 .ةدودحم لئاسوب ةريبك تازاجنإ قيقحت عيطتسي لجر ..ايقيرفأ يف

 تناك ثيح ..رودملا سأر يف ويام رهش يف ةصاخو ةبوعصلا ديدش لاتقلا ناك

 مهءافلحو ناملألا دونجلا نكل .."'0نادريف» ةكرعم يف ثدح اهب هبشأ لاتقلا فورظ

 ودعلا تالواحم لك دصو ..ةبيصعلا تاقوألا كلت زواجت نم اونكمت نويلاطيإلا

 .ةيرصملا دودحلا دنع عفادملا ىلع ءاليتسالا وأ ..قربط ىلع ةرطيسلل

 ساقو دينع
 اميأ

 عسوب نكي م ةيدنجلا ةايح,لوح اهلك:ليمور ةايح تروحمت ةكرعملا هذه ذنمو

 «ليمور# دعي ملو ..ىرخأ رومأ ةيأ نبع ًايصخش ًاثيدح هعم يرجي نأ صخش ىأ

 هناكرأ سيئر هفصو دعب |مييفو ..ةرمتسم برح ةلاح نم هشيعي اهب الإ ايلعف متبم

 اًحرسم تناكو .اسنرف يقرش لامش يف نيرول ةقطنم يف عقت ةيسنرف ةنيدم(1/6101011 ) نادريف )١(

 ةايحب تدوأ ذإ ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف ١141157( ربمسيد ١4 ىلإ رياربف 7١ نم) ةكرعم سرشأل

 : يناملأ يدنج 47000١و يسنرف يدنج

 وحك حست
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 .ساقو ديتع هلأب احا

 كراعملا مضخ يف هدونج عم

 نيذلا ..دونجلا فوفص نيب صخألاب ًارهاظ هقوفت ناك كلذ لك نم مغرلا ىلع

 .ًايباجيإ ًاعابطنا مهيدل َففّلَ امم ..ةهبجلا ىلع مهبناج ىلإ هنودهاشي اوناك ام ًابلاغ

 هكولس نإ ..هطابض ..هلاجر لاق امك نكل ..كلذ ىلع نويلاطيإلا ددعي ل

 نم رمألا لعفي هسفن وه هنأل ..هلجأ نم ةكرعملا لوخد ىلع مهثحي ناك يصخشلا

 .ةياعدلا نم ديزملا ثبل ايناملأ يف يركسعلا «ليمور» كولس لالغتسا متو ..مهلجأ

 كلت نم نكي ملو ..لاتقلا ةهبج ىلع هدونج بناج ىلإ (ّثاد «ليمور» فقي ناكو

 هنأكو ..سارحلاو دونجا نم ريبك بكومب ًاطاحم اًمود هارت نيذلا تالارنحللا نم ةيعونلا

 يف هلاجر بناج ىلإ «ليمور» اًمود ىرت تنكف ..هنم بارتقالا نكمي ال قوفتم نئاك

 .رخآ دئاق هيلإ هقبسي مل لكشب اهتاذ رطاخملا ىلإ هسفن اًضرعم ..ةكرعملا مضخ

 ليمور مهلك

 هتاركذم رشنو ..كراعملا كلت يف اوكرتشا نيذلا نييلاطيإلا طابضلا دحأ لوقي

 ش :دعب |ميف اهنع ةيصخشلا

 لود نم دونج نع ثدحتت انك امدنعو ..ًاعاجش ًاصخش «ليمور» ناك لعفلاب]

 ةرتف دعب نكلو ..ناملألا عم كلذكو ..باقلألا نم ديدعلاب مهبقلن انك ىرخأ

 .[«ليمور» لوقن انرص ناملألا نع ثدحتتن انك امدنع ةريصق

 سكاعملا موجهلا
١ 
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 م عيباسأ ةثالث دعبو ..يناطيربلا سكاعملا موجهلا ةيادب كلت تناكو ..قربط نصح

 .باحسنالا ىوس همامأ «ليمور» دجي

 ًارارق روهش ةتس ماد راصح دعب اهنم باحسنالاو قربط نع يلختلا رارق ناك

 ًادج ةريبك ةبوعص كلذ نع الضف هجاو يذلا .. ليمور لثم دئاق ىلع . .ادج ايعض

 .لقنلا لئاسو ىلإ رقتفي ناك هتاوق نم ًاريبك ًاءزج نأل باحسنالا يف

 ةطقنلا ىلإ تداعو ..اقيرفأ يف تابابدلا ةقرف اًمات ترحدنا روهش ةعست دعبو

 .ايقيرفأ يف هتياهن لصو ٍناملألا لالتحالا نأ ادبو ..ةيادبلا يف اهنم تقلطنا يتلا

 ةيناثلا ةرملل يزاغ ينب ىلع ءاليتسالا

 لالخ ىلوألا ةرمللو ..نيعبرأو نينثاو ةئامعستو فلأ ماع رياني نم سماخلا يفو

 ةبابد نيسمحو ًاعبرأ ًالماح ..رئاسخ يأ نود نم يرحب بكوم لصو ةليوط ةرتف
 .حاجنب مدقتلا نم ًاددجب «ليمور» نكمتو ..ةديدج

 يزاغ ينب ىلع ءاليتسالا نم ناملألا نكمت ..رهشلا سفن نم نيرشعلاو عساتلا ينو

 ناك هنكلو ..ةيركسعلا رظنلا ةهجو نم ةميق يذ ريغ رصنلا كلذ ناك ..ةيناثلا ةرملل

 :هيف لاق ..نيلرب يف ةضايرلا رصق يف هبعشل ًاباطخ هجو يذلا ..رلتهل ًايرورض

 ..لاتق نود ضرألا نم دحاو ربش نع ىلختن نل ..نوكن !ثيح لتاقن فوس)

 عرسأ يف ًامدق يضملا دواعن فوس دحاو ضرأ ربش نع يلختلا ىلإ انررطضا نإو

 .(ليمور» رصنل نوحرف اننإ ..تقو

 تناك ..ًانلع «ليمور» مسا ؛رلته» اهيف ركذي يتلا ىلوألا ةرملا كلت تناكو

 رصن لغتساف ..دودسم قفن ىلإ ايسور يف تلضو دق ةيرامعتسالا (رلته» برح

 ةيقرشلا ةهبحجلا ىلع ثدحت يتلا ثراوكلا نع سانلا يهلي يكل «ليمور»
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 لطبك هاروصو «ليمور» الغتسا ''”«زلبوج»و «رلته» نأ يف لوقلا اننكمي انهو

 .ريبعتلا زاج نإ كلذ ضراعي مل ًاضيأ وهو ..يموق

 ليمور ةدوع

 ىلإ : ًالئاق بتك ..يسيئرلا لبوكلا رقم ىلإ ايقيرفأ نم «ليمور» لصو امدنعو
 ةركفلاو بعشلا لجأل ررهفلا عم لمعلا عيطتسأ نأ ًاعئار سيل وأ» هتجوز

 .(ةديدحلا

 دهع يف ةيسايسلا ةياعدلا ريزو - 1156 ويام ١ - 1891 ربوتكأ 79 زلبوغ فيزوج روتكدلا )١(

 شيجلا يف عّوطت ..ةيباطخلا هتاردقل رلته ةمؤكخ دارفأ زربأ دحأو «ةيزانلا ايناملأو رلته فلودآ

 زلبوب مضنا «1477 ماع ينو .هيمدق صمخأ حطستل هضفر مت «ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف يناملألا

 ريخألا مدقت امدنع بزحلا يف رلته ةيوضعل نيضراعملا نم ناك هنأ فيرطلاو .يزانلا بزحلل

 دحأو لب هراصنأ نم حبصأو دعب ايف رلته هاجت هرظن ةهجو رّيغ هنأ الإ ةيوضعلل بلطب
 ليبقو .ةيكذ ةقيرطب يناملألا بعشلا ىدل يزانلا ركفلا جيورت يف اهم ًارود زلبوب بعل..هيفظوم
 امك ايناملأ راشتسم نوكيل رلته هنيع ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نم ريخألا لصفلا يفو راحتنالا ىلع همادقإ

 ويام ١ يفو .ثلاثلا'خيارلا طوقس دعب هتيصوب اوفرتعي مل ءافلحلا نأ الإ ةّيطخلا رلته ةيصو يف حضتتا

 ١١و 4 نيب هلافطأ رامعأ تحوارتو «ةتسلا هلافطأو هتجوز عم راحتنالا ىلع زلبوب مدقأ 6

 ؟ةفاقث ةملك» ىرخأ ةياور ىفو ؛ىسدسم تسسحت فقثم ةملك تعمس املك» :لاق يذلا وه.ةنس

 لكش هتاسراممب ايناملالو مهل ذقتملا هنأ ىلَع نييناملالل رم فلودأ روت ةيزانلا ةياعدلا ةلآ بحاص
 وهو «ةيسفنلا برحلا لاجم يف ريطاسألا ربتعيو ..خيراتلا يف شيتفتلا مكاحب لوصف نم اًيومد الصف

 :لوقي ريهش راعش بحاص وهو برحلا هذه يف مالعإلا لئاسو اورمثتساو اوفظو نم زربأ دحأ

 جهنمل جيورتلا دمتعي جمربملاو جهنمملا بذكلا بحاص ناك هنأ ريغ «سانلا كقدصي ىتح بذكا»

 نأ هذه زلبوج ةرهاظ تدكأ دقو رخآلا بناجلا نم موصخلا ميطحتل فدييو ءاهتاعلطتو ةيزانلا

 هجهتني ام اذهو .ةنخاسلاو ةدرابلا بورجلا يف لصفلا لوقلا كلمي مالعإلا لئاسو كلمي يذلا

 عاطتساو.«ىدامرلا اهنولب ةيسايسلا ةياعدلا نف سسؤم وه كلذ ىلع ءانب ربتعيو ..اضيأ ةنياهصلا

 ءادعلا مغرو «ناملألا نم نييالملا تارشع هباكر يف قوسي نأ ةوقب ىزانلا ركفلل جوري ::اك انيح

 نم نورخآ اهيلإ أجل دقو اهتاذب ةلقتسم ةيمالعإ ةسردم سسؤم دعي زلبوج نأ الإ «ةيزانلل يبرغلا
 .مالعإلا ريزو بصنم نع مهئانغتسا مغر نييليئارسإلاو ناكيرمألا لثم هدعب
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 ناكو ..يديدحلا ماسولاو سرافلا ماسو «ليمور» ىلعألا لارنجلا ررهفلا دلقي

 .نأشلا عيفر ماسولا اذه ىقلتي طباض سداس وه تيقوتلا اذه يف «ليمور»

 ملعي نم رخآ ليمور

 نكي مل ..ةلماش' ''ةدابإ برح نشي ؛رلته» ناك ءوده يفو ..كلذ لك يف

 حرسم ناك دقف ..ةهبحجلا فلخ «رلته» اهنش يتلا ةيقرعلا ةلمحلا رمأب ملعي «ليمور»

 .ايناملأ يف يرجي |مع ًاديعب هبرح

 .يقرعلا «رلته» نونج لبقت ضفر ..رمألاب «ليمور» ملع املو
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 ةهبجلل ةدوعلا

 نأ هتاوقل راتخاو ..قربط ىلع ءاليتسالا ةينب ويام رهش يف همدقت ليمور دواع

 .ةلازغلا يف ةيناطيربلا عقاوملا يبونج «مشاه ريبا عقوم يف زكرمتت

 تاوقلا تمض نأ دعب ..يدنج ةئاتسو فالآ ةثالث ةيناطيربلا عقاوملا تمضو

 .ةيبنجأ تاوق مهنيب ناكو ..نييناطيربلا ىلإ ''”«لوجيد» لارنجلا ةدايقب ةيسنرفلا

 ةيبنجألا تاوقلا

 نييفالسغويو نييدتلوه ادونج نييئاطيربلل ةمضنلا ةينجألا تارقلا تمض

 مضب ؛رلته» رارقب اولبقي مل ..نييواسمنو ناملأ ىتحو نييتاورك كلذكو برصو

 .نييناطيربلا ىلإ مامضنالا ىلإ مهعفد ام اذهو ..ايناملأ ىلإ مهدالب'

 وينوي رهش نم عساتلا يفو ..«رلته» ىلإ ةيبنجألا تاوقلا اذه رابخأ تلصو

 .ةريبك ةوسقب تاوقلا كلت ةلماعمب ررهفلا رمأ «ليمور» ىقلت
 عقوو ..رارحألا نييسنرفلا نم الجر رشع ةعستو ةئامتسو نافلأ رارفلاب ذال .

 ءالؤه رابتعا مت اسنرف عم تمربأ يتلا مالسلا ةدهاعمل ًاقفوو ..رسألا يف ةئاسمخ

 جرخت « .ةيسنرفلا ليل ةنيدم يف دلو يسنرف ةسايس لجرو لارنج (1970- 1840) لوجيد لراش )١(

 عوضوم لوح بتك ةدع فلأ . ةاشملا حالنس نم 19317 ماع ريس ناس ةيركسعلا ةسردملا نم

 عافدلل ةلودلا بتاكل اًبئاتو . ةقرف لارنج نيع . يركسعلاو يسايسلاروصتلاو ةيجيتارتسإلا

 يف ةرحلا اسنرف ةموكح سأرتو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف هدالب ةمواقم داق ٠ ١45 رياني يف ينطولا

 وينوي يف تحبصأ يتلاو ينطولا ريرحتلل ةيسنرفلا ةنجللا سأرت ١41417 ةنس يفو . رياني 18 يف ندنل

  ةسماخلا ةيسنرفلا ةيروهمجلل سيئر لوأ . ةيسنرفلا ةيروهمجلل ةتقؤملا ةموكحلاب ىمست 4
 . 191٠١ ماع زيلغإ ودل يبملوك يف يفوت
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 .ءاناغإلا ةيرقمي نيدنوم [رئاكو ..تايفيلي هود
 ىرسألا مادعإل ال

 يف نولتاقي نيذلا دونجلا مادعإ هب ردجي ال هنأب ًاعنتقم «ليمور» ناك ةقيقحلا يفو

 تايلمع ىشخي ناك «ليمور» نأ الإ ..ةيركسعلا مهبايث نوسبليو . .ةيداع برح

 ليمور مواقف .اهنيع ةقيرطلاب ناملألا ىرسألا هؤادعأ لماعي نأ يشخو ..ًاضيأ رأثلا

 .هذيفنت ضفرو مادعإلا رمأ

 قربط نصح قارتخا

 ةوق تنكمت مويلا نم ىلوألا تاعاسلا ينو ١447 ماع وينوي رهش نم نيرشعلا يف

 .هدي لوانتم يف رصنلا حبص أو قريط نصح يجراخلا رادجلا قارتخا نم («ليمور»

 هلاجر دحأ نم «ليمور» بلطف ..رانلا قالطإب ةيناطيربلا تاوقلا تدر نكل

 مهل لوقيو ..اوملستسي نأ مهنم بلطيو مهيلإ بهذي نأ «خاب نبولش» ىعدي ناك
 لثتما لاح ىأ ىلع نكل ..ةقيقحلا يه كلت نكت مل عبطلابو ..تملستسا قربط نأ

 ..ةليلق ةيزيلجنإ تاملك نم هنقتي |ب مهبطاخي ذخأو ..مهيلإ بهذو ..رمألل لجرلا

 ٍةين ةيأ مهيدل نكت مل عبطلاب ..مالستسالا مهيلعو تهتنا برحلا نإ مهل لاقو

 «ليمور» دجيل ىتأ ثيح نم لوسرلا عجرو ..رانلا قالطإ اولصاوف ..مالستسالل

 ,آولجعو دق مدوكحو

 ةريخألا ةبقعلا

 سرشأ اودابأ دق اوناك رجفلا غوزب عمو مامألا ىلإ ةسارشب هدونج «ليمور» داق

 .اًدهمم قربط نصح ىلإ قيرطلا حب حبصأو مهمامأ ةريخألا ةبقعلا تناك يتلا تابابدلا

 ليطعت نم ناملألا نوسدنهملا نكمت ..احابص ةقيقد نيعبرألاو ةرشع ةيداحلا يفو
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 ىلإ ةيناملألا تابابدلا مدقت قوعت نأ ضرتفملا نم ناك يتلا ..تابابدلا كارشأ

 .ةلوهسب اهقيرط تابابدلا لصاوتل ..ةيلخادلا قربط تاعافد

 قربط طوقس بابسأ

 اهعيمج تِللُك ةيلخادلا كراعملا نم ةلصاوتم عيباسأ ةعبرأ هلاجرو ليمور لمحت

 .قيفوتلاو حاجنلاب

 بصنم ىلإ «ليمور# ةيقرت متو ..ةرشع ةيداحلا يف رابخألا ةرشن يف ربخلا ٌميِذَأو

 :لاشرام
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 ةرمتسم تلاز ام برحلا

 .«بهنكا# لإ ىرقغبلا أرقري ةأ ويتارلا ف ريق [رسمس نع ووشللا ضدوررف

 ..رمألاب هوملعأ ..هوظقيأ .."""قيمع مون يف طغي أئان هودجو ثيح ..هيلع اولخدف
 .ةرمتسم لازت ال برحلا نكل ًاليزج ًاركش :مهلل لاقو ..هشارف يف سلج

 دقتعي ال ناك «ليمور» نكل ١447 ماع نم لوألا نيرشت نم يناثلا يف كلذ ناك

 نييناطيربلا مالستسا ايقيرفأ لامش يف ايناملأل نكمم رصنلا نأ هسفن ةرارق يف

 تملستسا ١4417 ماع وينوي نم نيرشعلاو يداحلا موي نم ىلوألا تاعاسلا يف

 يف يناطيرب فلأ نوثالثو ةثالث عقوو ..ايبيل يف قربط نصح يف ةيناطيربلا تاوقلا
 . لاشرام بصنم ؛رلته» هدلق ةيركسعلا «ليمور» تازاجنإل ةجيتنو ..رسألا

 بناجلا ىلعو .سأيلا يف نويناطيربلا قرغ اميف ًاحرف نولهتبي نورصتتملا ناك

 .مهتادعم ريجفتب مهورمأ مث ..طابضنالاب مهدونج نويناطيربلا طابضلا رمأ رخآلا

 سيئرلا ىلإ ةرايزب موقي نطنشاو يف ”"” «لشرشت» ناك تقولا سفن يف

 يف طغيو ةرايسلا يف يقلتسي نأ انايحأ هتعاطتساب ناك هنأ ليمور نع ةفورعم تناك ىتلا رومألا نم )١(

 نع ًافورعم ناك رمألا سفن نأ ةبيرغلا تاقرافملا نمو ..ًاطيشن ظقيتسيو قئاقد رشع ةدمل ريصق مون

 .هناصح ةوهص ىلع ماني ناك ىذلا «تربانوب نويلبان »

 يف دلو .(ندنل يف 1456 رياني 75 - ١41/5 ربمفون )7١ لشرشت رسنبس درانويل نوتسنو ريسلا ()

 َفلؤُمو يدنجو ّيزيلجنإ ةلود لجر َناَك .ارتلجنإ يف رياشدروفسكأ ةظفاحم يف مياهنلب رصق

 نوتسنو لغش ..ثيدحلا يملاعلاو يناطيربلا خيراتلا يف ءاعزلا مهأ دحأ ربتعي .هوفم بيطخو

 كلذو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ةيف رمتساو ١15٠ ماع ايناطيرب ءارزو سيئر بصنم لشرشت
 ًأيظع ًاماهإ هتاباطخ تناك ثيح برحلا ءانثأ هبعش تايونعم عفر عاطتساو .نيلريماشت ةلاقتسا دعب

 -دعب .يطسولاو ةبابسلا نيعبصألا ةطساوب رصنلا ةمالعب راشأ نم لوأ ناك .ءافلحلا تاوق ىلإ
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 .ناملألا يديأب تطقس قربط نأ «لشرشت» غلب |مهثيداحأ لالخو ''” تلفزور

 :ًالئاق هتاركذم يف هناكرأ سيئر بتكو

 تايالولا تررق ةزيسو ةرتف دعب ..ابرطضم هارؤولا سيئر تيأآو لوألا ةرملل

 تادادمإ بكاوم لوأ ترداغو ايقيرفأ لامش يف يراجلا عازنلا يف ةكراشملا ةدحتملا

 .قربط طوقس ىلع طقف مايأ رشع دعب ةدحتملا تايالولا

 احضاو ناكو ..برحلا لشف وأ حاجنل يماسألا حاتفملا يه تادادمإلا تناك

 ةنراقمو ..ةتويئاطي دربلا اهب عتمتي يتلا رئاخذلاو تادادمإلا ةيمك ريراقتلا لالخ نم

 تاوقلا نأ ًاعقوتم ناك ..ةيناملالا تاوقلا ىلإ لإ لصت تناك يتلا تادادمإلا تايمكب

 .ةياهنلل دومصلا نم نكمتت نل ةيناملألا
 نييناطيربلا ةقحالم

 رايخ «ليمور» مامأ دعي ملو يناطيربلا نماثلا شيجلا بحسنا قربط طوقس دعب

 ءارزولا سيئر بصنم يلإ داع مث ةضراعملا ٌميعز ّمبصأو 19150 ةنس تاباختنالا رسخ برحلا-

 ديس 107 يلألا يق اردت ا لع ردح, ل دلال | رعب 301 لا
 7٠١1 ةنس (1818600) ةيناطيربلا ةعاذإلا ةئيهل عالطتسا يفو يملاعلاو يزيلجنإلا خيراتلا يف هتافلؤم

 4١ زهاني رمع نع ١476 ماع رياني 7 5 يف يفوت ..ةيناطيرب ةيصخش ةئام مظعأ نم ٍدحاوك ريتخا

 .كوتسدوو ةنيدم يف هتدالو ناكم برق «ةلئاعلا ةربقم يف نفدو .اماع

 لي ربأ 15-11 رياني )7١ ( 1131211112 10613130 160056161[ ) تلفزور وناليد نيلكنارف )١(

 بزحلا ىلإ يمتتي ناكو «نوثالثلاو يناثلا ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا سيئر وهو «6

 ةنس نم رياني 7١ ىلإ 1474 ةنس نم رياني ١ نيبام كرويوين ةيالو مكاح بصنم لغش .يطارقميدلا

 ليربأ ١7 ىلإ 19177 سرام 5 خيرات نم ةدحتملا تايالولا سيئر بصنم تلفزور ىلوت . ١

 فنص.ةعبارلا هتيالو نم لوألا ماعلا يف يفوت ذإ «ةيلانتم تارم عبرأ هباختنا ديعأ هنأل كلذو 65

 مغرلا ىلع رصنلا ىلإ ءافلحلا داق ثيح ةيناثلا ةيملاعلا برحلا رصاع .اكيرمأل ءاسؤر ثالث مظعأ نم

 هبيترت كلذكو 77 مقر ةجرد لمحي ةينوساملا ةيرسلا ةمظنملا ءاضعأ نم دعي . للشلاب هتباصإ نم

 . ةدحتملا تايالولل سيئرك

 ايان
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 نييناطيربلا مزهم نأ ديري ناك نإف ..هب عتمتي حبصأ يذلا مدقتلا لالغتسا ىوس

 .نميلج زكرمتي ثيح رصم ىلإ مدقتلاب رمأ ردصأو ..مهقحالي نأ هيلع نوكيسف

 ىلإ تدأ يتلا يه ةردقلا هذهو ..ةدراطملا ىلع ةيرطف ةردقب عتمتي ليمور ناكو

 لوصو رظتني نكي ملو ..فورظلا لك يف هقحالي لظف ..مالس يف هودع كرت مدع

 .تادادمإلا

 كانهو ..حورطم ىسرم يبونجو ةيافلح قيضم روبع دعب تاوقلا مدقت رمتساو

 .ًاددجم باحسنالا ىلع مهرابجإو نييناطيربلاب ةحداف رئاسخ قاحلإ نم نكمت

 حورطم ىسرم طوقس

 نم نيرشعلاو عساتلا يف ..رصم هاجتاب لحاسلا قيرطلا ىلع نويناطيربلا بحسنا

 ةيردنكسإلا ىلإ ًارتم وليك نيسمخو ةئام ةفاسم تيقبو حورطم ىسرم تطقس وينوي
 .ءانيملا ءالخإب ةيناطيربلا ةيكلملا ةيرحبلا تأدب ثيح

 يفو ..مهتادنتسم نوقرحي ةيناطيربلا ةدايقلا رقم يف نوفظوملا ناك ةرهاقلا يفو

 يناملألا رصنلا ضارعتسا توفي نأ أشي ملو ايبيل ىلإ ينيليسوم لصو مويلا سفن
 .ةيردنكسإلا يف يلاطيإلا

 ايقيرفأ لامش يف عضولا نأ نم مغرلا ىلعو يفحص رمتؤم دقع مت يلاتلا مويلا يف
 :لاقو ًالئافتم ادب «ليمور» نأ الإ هنم ًاسوئيم ناك

 يف رصم ةرهاق ةباوبو ةيردنكسإلا نم رتم وليك ةئام ةفاسم ىلع مويلا نحن

 ٠ .ةمساحلا ةكرعملل

 ةرهاقلا غلبي نأ الإ هيلع ناك اف برحلا حبري فوس «ليمور» نأ عيمجلا دقتعاو
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 ةروطسألاو .. بلعتلا .. ليمور

 نودعتسي اوناك مهنأ نييرصملا نييسايسلا ريراقتل ًاقفوو ..رصنلا قيقحتل طقف

 يف نويناطيربلا ناكو ..ءافلحلا تاوق فرصت تحت نوكتس ةديدج ةموكح ليكشتل

 .حورطم ىسرم ةكرعم يف اورسخ امدعب باحسنالاب اوءدب دق ةرهاقلا
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