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 ..ايبيلو ..رصم نيب عقت ةيوارحص ..ةيدودح ةقطنم '''نيملعلا

 دحأ عمسي ال ناك ..ليمور مادقأ اهؤطت نأ لبقو ..يناثلا ةيملاعلا برحلا لبق

 ..دحأ اهمساب ٌعمسي ام ًاردان ناك ..مهسفنأ رصم لهأ ىتح ..اهنع

 يف .. ملاعلا ىوتسم ىلع ًايموي تارملا نييالم اهمسا ددرت ةليلو ..موي نيب نكل

 ..فحصلا يف طقف ةروصحم تناكو ..كاذنآ ًايملاع ةفورغملا مالعإلا لئاسو فلتغ

 ..ةعاذالاو

 :هلوقب هتفيحصل اهتقو يناطيرب يفحص لسارم اهفصو

 ةطقن ..ءارحصلا نم لايمأو لايمأ طسو يف ةريغص ديدح ةكس ةطحم ابنإ»

 يتلا ةرهشلا اهنيح كردأ مل ..نيملعلا مسا لمحت ئطاشلا دنع ةطيرخملا ىلع ةريغص

 .«عقوملا اذه اهبستكي فوس

 يفو ايقيرفأ لاش برح يف ةريبك لوحت ةطقن مهأ «نيملعلا» تحبصأ اذكهو

 ..ةيركسعلا «ليمورا ةمهم

 .اهم ةريخألا ليمور ةكرعم ثادحأ تراد فيكف

 اهناكس ددع غلبيو «حورطم يسرم - ةيردنكسإلا قيرط نم ٠١ وليكلا دنع عقت ةيرصم ةدلب يه )١(

 يديس يتيرق اهعبتتو حورطم ةظفاحمل اًيرادإ عباتلا نيملعلا زكرم ةرضاح يهو ةمسن ٠٠ ةبارق

 لبق نوتيزلا رجشو ليخنلاب ةعورزم «ةروهشم ريغ ريغص ةيرق تناك .سيعلا لتو نمحرلا دبع
 ةكرعم مهأ اهضرأ يلع تراد ثيح .م ١919 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا عم ترهتشا ..نارمعلا هيادب

 ثلونموكلا رباقم اهب دجويو ءيرمجتنوم ةدايقب ءافلخلا شويجو ليمور ةدايقب روحملا شويج نيب
 امك .تايسنجلا فلتخم نم ةكرعملا اياحض يركذل اديلخت ةيراكذت بصنو نفادم اهب دجوي ثيح يف

 تينارجلا نم ةيعامج رباقم هب اهب يناملألا يراكذتلا بصنلا .ريغص فحتمو عماجو ةسينك اهب دجوي
 .برحلا ثادحأ لثمت ةحولو ةينوعرف ةلسم ىلع يوتحيو لتاقم 417١ يلارح تافر مضت

 دم
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 ..ثادحألا عباتن

 ريخألا عافدلا طخ

 شيجلل ىلعألا دئاقلا لارثجلا ركتبا ةيردنكسإلا تاباوب نم رتم ةئام دعب ىلع

 نيب قيضألا ةطقنلا كلت تناك ..ريخألا عافدلا طخ طسوألا قرشلا يف يناطيربلا

 .طيحملا كلذ ربعت نأ تابابدلا تادحو ىلع ناكو ةراطقلا ضفخنمو لحاسلا

 يتلا ةليلقلا تارايسلاو تابابدلل هتيؤر عم كردأ ..نيملعلا ىلإ لصو امدنعو

 نم نكمتي نل هنأ هدونج تباصأ ىتلا ةديدشلا قاهرإلا ةلاخل ةفاضإلاب ..هعم تيقب

 يوجلا حالسلا
 ايقيرفأ لامش يف ىلوألا ةرملل يوجلا قوفتلا نورايطلا ققح هسفن تقولا يفو

 .ديج لكشب لمعي هوعبتا يذلا تادادمإلا ماظنو مهنم ةبيرق مهتارئاط تناكو

 تدوز يتلا لوحتلا ةطقن كلت تناكو ..ءافلحلا حلاصل يوجلا قوفتلا ناكو

 دص ىلإ نيملعلا يف فينعلا لاتقلا ىدأ دقف ..ضرألا ىلع برحلا ىرجم بلقناو

 ١945. ماع نم ويلوي رهش ةيادب يف «ليمور» مدقت

 نماشلا يفف موي دعب ًاموي ًاجرحو ةقد رثكأ نيملعلا يف «ليمور» فقوم حبصأو

 :اهيف لوقي ةلاسر هتجوز ىلإ «ليمور» بتك ١557 ويلوي نم رشع

 اهنغإ لماكلاب ةهبجلا راهنت فوس الإو وحنلا اذه ىلع رارمتسالا عيطتسأ نل)

 صلخملا ..ًاّيلك ةملظم نكامألا ضعب نكل يعبطب لئافتم انأ ..يل مايآ بعصأ

 .(«ليمور»

 < رص
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 . اريماكلا تاسدع مامأ الإ ةقثلاب ىلحتي نآلا «ليمور» داع امو

 يف نييناطيربلا دونجلا «لشرشت» راز ١157 ماعلا يف سطسغأ رهش نم نماثلا يف

 .هتدشو هتدايقب فرع يذلا «براك لكيام» لارنجلا هتقفرب ناكو ايقيرفأ لامش

 (10رتلأ ةيب

 تارفشلا قارتخخا لواحت ةيناطيربلا ةيرسلا تارباخملا تناك راب ىشتالب يفو

 .ارثلأ ةيلمع كلت تناك تاوتس ذم ةيئاللآلا

 ملو ١147 ماع نم يناثلا فصنلا يف الإ ةيركسعلا تارفشلا ةءارق نم نكمتت ملو

 .كلذ نم ةياهنلا يف اونكمت مث ..ةقدب اهؤرقي نأ ةيادبلا يف مهعسوب نكي

 ةيناطيربلا تارباخملا نأ اوكردي ملو ةنيمأ لازت ال مهترفش نأ نونظي ناملألا ناكو

 اذه اولغتسا نيذلا ةداقلا لوأ "”يرمجتنوم ناكو مهالسارم عيمج ىلع علطت

 يضقي يرمجتنوم ناكو «ليمور» تاططخم عيمج ىلع علطي ناك دقف ديدجلا حالسلا

 .هميرغ راكفأ ليلحت يف ًاليوط أتقو

 تاقالع ةماقإب ةريبك ةيانع ىنتعاو ..ةماعلا تاقالعلا ةماقإ يف دج ًاّيكذ ناكو

 كلت كف ةيلمعل تارابختسالا جئاتن ىلإ ةراشإلل ايناطيرب لبق نم مدختسا مسا وه (آل1:[1) ارتلأ )١(

 ببسب مسالا اذه قلطي .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثأ ةيناملألا تالاصتالل ةيرسلا ةرفيشلا ةيلمعلا

 . تايلمعلل فينصت ىلعأ نم حاجن نأ رابتعا
 يناطيربلا شيجلا يف ًاريشم ناك (191/5 سرام 14 -1841/ ربمفون )/١7 يرمجتنوم درانرب (1)

 ١187 ماع ةيناثلا نيدلعتا ةكرعم يفو افلح ملع ةكرعم يف راصتنالا ىلإ ءافلحلا تاوق ةدايق عاطتسا

 ةيملاعلا برحلا كراعم لالخ ليمور نفرإ ءارحصلا بلع ةدايقب روحملا تاوق ىلع رصنلا قيقحتو

 ةدايقل لقتنا كلذ دعبو هلك ايقيرفإ لامش يف روحملا تاوق ةميزه يف لضفلا هل عجري اًمومعو ةيناثلا

 اهيف لزن يتلا يدنامرونلا ةكرعم يف ءافلحلا ةداق نم ناكو ابوروأ برغ لامشو ايلاطيإ يف ةهبجلا

 .نيلرب وحن مدقتلاو ةيزانلا تاوقلا ةهجاومل ابوروأ ىلإ ءافلخلا

 صمد
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 .ماع معدب ىظحي نأ هيلع ذإ لارنجلل ةيمهألا غلاب رمأ اذهو ..ةنيتم ةماع

 :لوقي ليمور ناكو .. ةدئاز ةوق نوبستكي نويناطيربلا ناك رمي موي لك عمو

 أدبي نأ لبق نكمم تقو عرسأ يف هققحن نأ انيلعف مدقت يأ ققحن نأ اندرأ ولا

 .«مهموجه نويناطيربلا

 اءوس دادزي عضولا

 ةريثك ءايشأ ىلإ ةجاحب ناك تادادمإلا ديعص ىلعف .. «ليمور» عضو نسحتي مل

 يف ريبكلا صقنلا يف تلثمت ىتلا ربكألا ةلكشملا نع ًالضف ..ةريخذلاو رايغلا عطقك

 .تابايدلا مدقت ةكرح لش مث ةيلاطيإ طفن ةلماحل نييناطيربلا قارغإ بسب دوقولا

 نم رثكأ اهنع دعتبي قربط ءانيم وه ءانيم برقأ ناك روحملا تاوقل ةبسنلابو
 ..ةريغص ةيباعيتسا ةقاط وذ قربط ءانيم نأ ةلكشملا تناكو ..ةهبجلا نع مك 5

 مك ٠١٠١ نم رثكأ دعبي يذلا يزاغنب ءانيم يف متي غيرفتلا ناك ام ًاريثك ناك كلذلو

 روحملا تادادمإ لمحت يتلا ةيلاطيإلا نفسلا لفاوق نأ نع كيهان ..ةهبخلا نع

 .ةطلام ةريزج نم تاراغلل ضرعتت تناك

 ٠١١ يلاوح دعبي ةيردنكسإلا ءانيم ناك ءافلحلل ةبسنلاب كلذ نم سكعلا ىلع

 ءافلحلل نكت مل كلذلو .مك ٠504 يلاوح دعبي سيوسلا ءانيم ناكو ..ةهبجلا نع مك

 اهنم ريبك ءزج لقن متي ثيح ةينمزلا ةدملا يف ىوس مهتادادمإ لقن يف ركذت لكاشم

 .حلاصلا ءاجرلا سأر ربع

 ..ًاددرتم ناك هنكل موجه لا ةلصاوم ىلع هناثحي «ينيليسوم»و «رلته» ذخأ نيح يف

 ..كاذنآ ةئيس ةلاح يف ناك دقف ..فعضلاب رعشي أدب يصخشلا ىوتسملا ىلع ىتحو

 دقل ..ماعطلا لوانت ضفري ناك ام ًابلاغو ..ًادج اًبعتمو ..ًاقهرم ًامود عيمجلل ادبو
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 .رخآ ءيش يأ نع هريكفت لغشي شيلا يف هلمع ناك

 يبط صحف
 يف يبط صحفل «ليمور» عضخ 47 ماع سطسغأ نم نيرشعلاو عبارلا ينو

 بتك دعب ؛رلته» نم ةزاجأ بلط دق ناكو ..حورطم ىسرمب شيجلا ىفشتسم

 .يسفنو يدسج قاهرإ نع ةجتان ةنهارلا هتلاح نأ هريرقت يف جلاعملا هبيبط

 ناك كلذ عمو روهدت يف ةيحصلا هتلاح تناك دقف رايخ يأ «ليمور» كلمي مل

 رارقلا نإ هبيبطل لاق موجهلا قبس يذلا حابصلا ينو ..ريخألا موجملاب مايقلا هيلع

 امإو ..حاجنلا امإ ..يتايح يف بعصألا وه موجه لا نشل مويلا هذختأس يذلا

 .:لشفلا

 ةيلاتقلا اهعقاوم «ليمور» قرف تذختا ١157 ماع سطسغأ نم نيثالثلا يفو

 .ارتلألا ماظن لالخ نم ةطخلا ليصافت فرعي يرمجتنوم ناكو

 ناكو ..هتاكرحت لكب قبسم ملع:لعو ..هئيم عقوتت ةيناطيربلا تاوقلا تناك اذل

 نويناطيربلا ماق ثيح ..ةطخلل ًاقفو ءيش لك راسو ..هل يدصتلل ًازهاج ءيش لك

 .ةنكمم ةدم لوطأ ناملألا موجه تقاعأف تامامحلا ةقطنم يلاش ةديدج ًاماغلأ عرذب

 ريخألا موجهلا

 تءاجو ..مهفتح ىلإ ههونج راسو ءاسملا ين ريخألا «ليمورا موجه أدبو

 :يلاتلاك ةيناطيربلا تاوقلل ةطخلا تاهيلعت

 رانلا قالضإ نود مهتاعافد قارتخخاو ..رورملاب ةيناملألا تاوقلل حامسلا :الوأ

 .مهيلع
 .مهتدابإو ..مهقيوطت متي ..رئاخذلاو تارايسلاو ةاشملا ةقرف روبع درجمب :ًايئاك
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 تنكمتو ..ةاشملا مهءارو نمو ًابيرقت ةبابد نيسمخ يف ناملألا مدقت أدب امدنعو

 .مهتدابإو مهيلع ضاضقنالا نم ةيناطيربلا تاوقلا

 افلح ملع ةكرعم

 ٠ ىلإ سطسغأ ٠١ ةرتفلا يف رصم يف نيملعلا ةيرق بونج ةكرعملا هذه تعقو

 .يناملألا شيجلا راصتناب تهتناو ١4157 ربمتبس

 نيملعلا ةكرعم يف ةيناطيربلا تاوقلاب ةميزهلا قاحلإ يف ليمور لشف نأ دعب

 ..ىرخأ ةرم مهتميزه ةلواحمل ةدعلا دعي نأ هيلع ناك ١147 ماع ويلوي يف ىلوألا

 .موجهللا نشل ًامامت ةدعتسم هتاوق نوكت ىتح رظنني نأ هيلع ناكو

 ءافلحلا نأ ردق دقو ..مهتوق نم نوديزي نييناطيربلا نأ عقوتي ناك ليمور نكل

 اولمكي ىتح ١147 وينوي ١" يف قربط طوقس دعب ةثالث وأ نيرهش ىلإ نوجاتحي
 بعصأ روحملا ةمهم نوكت اهدنعو ..روحملا تاوق رهقل ةمزاللا تادادمإلا نحش

 .ريمتبس فصتتنم لبق نييناطيربلا ةمجاهم يرورضلا نم ناك كلذلو ..ريثكب

 لزع دق لشرشت نوتسنو يناطيربلا ءارزولا سيئر ناك سطسغأ لئاوأ يفو

 ..طسوألا قرشلا تاوقو نماثلا شيجلا ةدايق نم ''”كلنكوأ دولك يناطيربلا دئاقلا

 برحلا نم يناطيرب دئاقو ء.١1181١ سرام (7 ين يفوتو 18854 وينوي ١١ يف دلو كلنكوأ دولك )١(

 تاوقلل ًاماع أدئاق كلنكوأ لمع ١144٠« ليربأ يف جيورنلا ناملألا ازغ امدنع ..ةيناثلا ةيملاعلا

 ةيناطيربلا تاوقلا ءالجإ ةمهمب كلدكوأ فلك نم اسوعيم كاته اهعضو راص نأ دعبو ؛ ةيئاظيربلا

 يف ةيناطيربلا تاوقلل ًادئاق َّنِيَع ١14١ وينوي ١” يفو .دنملا يف ًاماع ًادئاق نيع كلذ دعبو «كانه نم

 كلتل ةيساسألا ةمهملا تناك تقولا كلذ يفو لفيو دلابيشرأ يناطيربلا دئاقلل ًافلخ طسوألا قرشلا

 ١/8 يف .ليمور نوريإ ةدايقب ايقيرفأ لاش يف روحملا تاوقب ةميزهلا قاحلإ يف ترصحنا تاوقلا

 تاوقلا كلت دض ةريبكلا تامجملا لوأ ذيفنت يناطيربلا نماثلا شيلا أدب ماعلا كلذ نم ربمفون

 -ًاموجه نش ليمور نأ لإ «ةقيربلا ىسرم ىتح ءارولا ىلإ اهعفد يف حجنو «يبيلصلا ةيلمع ةامسملا
 -ح
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 يرمجتتنوم درانرب و طسوألا قرشلا تاوق ةدايق يف ''”ردنسكلأ دلوراه هلحم.لحأو

 .نماثلا شيجلا ةدايق يف

 رخأت |ملك لءاضتت ليمور موجه حاجن ةصرف نأ يف يناطيربلا بناجلا يأر قفتي
 :ةكرعملا لبق يرمجتنومل ردنسكلأ دلوراه لاق ثيح ..موجهلا اذه

 ىقليسف نيعوبسأ أطابت اذإ امأ ..رطخ يف نحنف هموجه يف ليمور عرسأ ام اذإف»

 .ا(هشتح

 لمور نش ١94547 ويام ١١ يفو .يميمتلا ىتح هتاوق هب تمدقت ١447 رياني 1١ يف ًاديدج-

 دئاقلا كاذنآ نماشلا شيجلا دوقي ناكو ةلازغلا نيع ةكرعم مساب فرع يذلا ديدجلا هموجه

 ادحاممت ,قربط ىلع اهءاليتساو ليمور تاوق راصتنا موجه لا ةجيتن تناكو «يشتير لين يناطيربلا

 نأ كلنكوأ عاطتساو .هسفنب نماثلا شيجلا ةدايق ىلوتو «وينوي 10 يف يشتير لزع ىلإ كلنكوأب

 نإف كلذ مغرو « ىلوألا نيملعلا ةكرعم مساب فرع اهيف نيملعلا ةيرق دنع ليمور مدقت فقوي

 نيعو ؛ماعلا سفن نم سطسغأ يف هبصنم نم هلزع لشرشت نوتسنو يناطيربلا ءارزولا سيئر
 ادئاق يرمجتتوم درانرب نيعو ءطسوألا قرشلا يف ةيناطيربلا تاوقلل ًادئاق ردنسكلأ دلوراه

 يفوت .141417 ماع ىتح كانه يقبو ١447 ماع يف دنهلا ىلإ داع دقف كلنكوأ امأ ,نماثلا شيجلل

 . 19/1١ ماع برغملا يف شكارم ين كلنكوأ

 )١( يف دلو (1121010 416212061) ردنسكلا دلو راه ٠١ يف فوتو 1841 ربمسيد ١5 وينوي ١979

 قرفلا ىدحإل ًادئاق ١14٠ ماع اسنرف ةكرعم ءانثأ لمع ..ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نم يناطيرب دئاق

 يف ةيناطيربلا تاوقلل أدئاق نّيَع ١947 سطسغأ يف .امروب ىلإ ١457 ماع لقتنا مث .ةيناطيربلا

 يناطيربلا نماثلا شيجلا دئاق يرمغتنوم درانرب دئاقلا هسوؤرم ةدعاسم ىلع لمعو .طسوألا قرشلا

 ةكرعم يف ليمورب ةميزهلا قاحلإ مث ءافلح ملع ةكرعم يف لمور نوريإ يناملألا دئاقلا موجه دص ىلع
 ىلوت مث «رئازجلاو برغملا نم ةمجاهملا ءافلحلا تاوقب لاصتالاو ءسنوت ىلإ مدقتلا مث «ةيناثلا نيملعلا
 ةفاضإلاب «سنوت يف ءافلحلا تاوق لك لمشت يتلا رشع ةنماثلا شويجلا ةعومجم ةدايق “١9447 رياني يف

 ةعومجملا كلتل هتدايق يف رمتساو روان زيأ تياود دئاقلا ءافلحلا تاوقل ىلعألا دئاقلل ًابئان هنوك ىلإ
 ايناطيرب يف 51011811 فلس يف يفوت. ١947 ويام "١1 يف ءافلحلا راصتتناب ايقيرفأ يف ةلمحلا ةياهن ىتح

 ١979. ماع

 او



 ةروطسألاو .. بلعثلا .. ليمور

 ةدايقلا سيئر (031/211610 وريلافاك وجوأ عم ليمور ىقتلا تايطعملا هذه ءازإ

 يف طسوتملا رحبلا ةهبج يف ةيناملألا تاوقلا دئاق جنرلسك تربلأو ..ةيلاطيإلا ايلعلا

 ..دوقولل عيرسلا لاصيإلا ىلع دمتعت ةكرعملا نأ ليمور لاق ثيح سطسغأ

 وريلافاك نأ ىتح ..دوقولا نم نط ٠٠٠١ لاصيإ جنرلسكو وريلافاك نمض دقو

 :لاق

 .«قيرطلا يف ًالصأ وه دوقولا... نآلا ةكرعملا أدبت نأ نكمي»

 طيطختلا
 هه

 نيقليفلا دي ىلع لامشلا يف ٍليلضت موجه مايقلا يضقت ليمور ةطخ تناك

 ةكرحل يسيئرلا موجها لوحتي نيح يف ..نييلاطيإلا نيرشعلاو يداحلاو ..رشاعلا

 مث ..يلاطيإلا نيرشعلا قليفلاو يناملألا يقيرفألا قليفلا ةطساوب بونجلا يف ةيفافتلا

 كلتل ةهباشم-:ةطخ يهو) ةيردنكسإلا ىلإ هاجتالا مث افلح ملع وحن ًالامش هاجتالا

 .(ةلازغلا نيع ةكرعم يف تمدختسا يتلا

 مهنأ ثيح ليمور ةطخ نع ةركف هناكرأ ةئيهو يرمجتنوم ىدل ناك لباقملا يف

 .ةيناطيربلا عقاوملا لوح ليمور ىلإ ةفئاز ةطيرخ بيرستب اوماق

 ملعت تناك ةيناطيربلا ةدايقلا نأ موجها نم مايأ دعب فشتكا دقف ليمور امأ

 نم كلذ ليمور فرع دقو ..ريبك يلاطيإ طباض ةطساوب هعوقو لبق موجهلل هرارقب
 .نييناطيربلا ىرسألا ضعب

 ةكرعملاربس

 موجه لا روحملا تاوق تأدب سطسغأ ١ موي رجف نم ةيناثلا ةعاسلا يف

 صقنل تاعاس دعب موجهلا فقوت مث .يناطيرب ماغلأ لقح لوأ ىلإ لوصولاو
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 ةروطسألاو .. بلعثلا . ليمور

 كرامسب نوف لتتقم أبنب ليمور ملع دقو ..ماغلألا لوقح ةفاثك نع كيهان ..دوقولا

 دئاق 11611518 جنرهن رتلاو ةباصإ ًابنبو ..قرفلا ىدحإ دئاق 703 5121016

 دعب رهظلا دعب ةدحاولا ةعاسلا يف موجحلا فانئتسا مت اهدعب .يقيرفألا قليفلا

 .دوقولاب دوزتلا ةداعإ

 لاصتالل نماشلا يناطيربلا ءاوللا ةلواحم ليمور تاوق تطبحأ ربمتبس ١ يف

 ةيناث موجهلا فاقيإل ليمور رطضا كلذ عمو ..نيرشعلاو يناثلا يناطيربلا ءاوللاب

 .دوقولا صقن بسبو ..ماغلألا لوقح ةفاثك ببسب

 .يوجلا قوفتلاو دوقولا ةلكشم

 روحملا تاوق ةمواقم مغر مهفادهأ نويدنليزوينلا ققح ربمتبس 4و” يموي

 .ةديدشلا

 ةميزهلا بابسأ

 ىلإ روحملا تاوق هب تماق يذلا موجح لا قافخإ بابسأ ليمور للعي هتاركذم يف

 :ةيلاتلا بابسلا

 عالطتسالا قرف ريراقت سكع ةيوق عقاوم تناك ةيبونجلا ةيناطيربلا عقاوملا -

 .ليمور ىدل

 .ةيناطيردلا تاوقلل ةيوحجلا ةرطيسلا -

 ضعب تقرغ ثيح ةطخلا حاجنل ًايساسأ ناك يذلا دوقولا لوصو مدع -

 لاسرإب هدعوب ءافيإلا نم جنرلسك نكمتي مل امك ..وريلافاك اهب دعو يتلا نفسلا
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 ةروطسألاو .. بلعثلا .. ليمور

 هذه لسرأ جنرلسك نأ لافتسيو يناملألا دئاقلا لوقي ةهبجلا ىلإ ًايموي نط

 .قيرطلا يف تكلهتسا اهنأ الإ ًالعف ةيمكلا

 ةكرعملا دعب

 مامز رسخ هنأ ةجردل ًاريبك نييناطيربلاب ةميزهلا قاحلإ يف ليمور لشف ناك
 يذلا وهو ..يلاتلا يناطيربلا موجها راظتنا ىوس همامأ نكي ملو ..مهح اصل ةردابملا

 .ةيناثلا نيملعلا ةكرعم مساب ًاقحال فرع

 ةدع نم هتاناعمل جالعلا يقلتل ايناملأ ىلإ ايقيرفأ ليمور رداغ ربمتبس 7 يف

 . روحملا تاوقل أدئاق 7017 5111151116 هموتش نوف هئارو ًاكرات ..ةيحص لكاشم

 .ةيناثلا نيملعلا ةكرعم ءدب دعب الإ ةهبخلا ىلإ ليمور دعي لو
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 ةروطسألاو .. بلعتلا .. ليمور

 ةيناثلا نيملعلا ةكرعم

 دعب تءاج ابنأ ةصاخ خيراتلا رادم ىلع تابابدلا كراعم مهأ نم نيملعلا تناك

 ..ءارحصلا كراعم يف ةيناملألا تاوقلا تاراصتنا نم ةلسلس

 نكي مل افلح ملع ةكرعم يف ةيناطيربلا طوطخلا قارتخا يف ليمور لشف نأ دعبو

 ىلع هدصب موقي نأ لمأ ىلع يلاتلا يناطيربلا موجهلا راظتنا ىوس هلعفي ام همامأ

 .لقألا

 :ىلاتلا وحنلا ىلع |مهئادحأب ةكرعملا كلت يف نيموي مهأ دصر اننكميو

 هءارو ًاكرات ..جالعلا يقلتل ايناملأ ىلإ ليمور رفاس 1447 ربمتبس 77 موي -

 .ايقيرفأ لامش يف روحملا تاوقل ًادئاق هموتش نوف جروج

 وتينيب يلاطيإلا ميعزلاب ليمور ىقتلا ..ةدوعلا قيرط ءانثأ ربمتبس" ؛ -

 تادادمإلا لصت ىل نإ هنأو ..ةهبجلا يف تادادمإلا لكاشم هل حرشو ..ينيلوسوم

 ادب ينيلوسوم نأ الإ ..ايقيرفأ لامش نع يلختلل نورطضيسف بولطملا ىوتسملا ىلإ

 .عضولا ةروطخل هريدقت مدع ' ''هيلع

 يقلت يف اورمتساو ..مهفقوم زيزعت يف اورمتسا دقف نييناطيربلل ةبسنلاب امأ
 دئاق ..ردنسكلأ دلوراه ىلع نكي ملو ..ةدحتملا تايالولاو ايناطيرب نم تادادمإلا

 نماشلا شيجلا دئاق ..يرمجتنوم درانربو ..طسوألا قرشلا يف ةيناطيربلا تاوقلا

 .موجهلل مهبساني يذلا تقولا رايتخا ىوس ..يناطيربلا

 ..ليمور تاركذم يف صنلاب ءاج املاقفو )١(
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 ةروطسألاو .. بلعثلا .. ليمور

 ةيناطيربلا تاوقلا حلاصل قوفتلا

 عضو وهو ..روحملا تاوق ىلع تالاجملا لك يف نيقوفتم نويناطيربلا ناك ًالامجإ

 ..ةئفاكتم نيفرطلا تاردق تناك ثيح ةلازغلا نيع ةكرعم يف عضولا هبشي ال

 :ٍلي |ى نيملعلا ةكرعم يف نيبناحلا تاوق ضارعتسا نكميو

 .يروحم يدنج فلأ ١١ 5 لباقم ..فيلحو يناطيرب يدنج فلأ 40 ١

 .روحملل 5/4 لباقم نييناطيربلل ةبابد - ٠١59

 .روحملل ١719 لباقم نييناطيربلل عفدم - 771١

 .روحملل "1/5 لباقم نييناطيربلل ةرئاط ل٠5 -

 ناك ثيح ..نييئاطيربلل ةبسنلاب !ريصق تادانعإلا قيرط ناك كلذ لإ ةفاضإ

 مك ”40 يلاوح سيوسلا ءانيمو ..مك ١١١ يلاوح دعبي انلق امك ةيردنكسإلا ءانيم

 .ةهبجلا نع

 نع مك 04٠ نم رثكأ دعبي قربط وهو ءانيم برقأ نإف روحملل ةبسنلاب امأ
 نم رثكأ سلبارط ءانيم دعبيو ..مك ٠١6١ نم رثكأ يزاغنب ءانيم دعبي | ..ةهبجلا

 .مك ٠ ١٠

 تاراغلل ضرعتي روحملا تاوقل ةبسنلاب تادادمإلا قيرط نأ كلذ لك ىلإ مضأ

 .ءارحصلا يف نييئادفلا نمو ..ةطلام ةريزج نم

 ةكرعملا تراد فيك

 فلأ ةئام يرمجتنوم ىدل ناك ١447 ماع ربوتكأ نم نيرشعلاو يداحلا يف

 هذه تناك هفرصت تحت ةلتاقم ةرئاط نوسمحو فلأو ةبابد فلأ نم رثكأو يدنج

 .نييلاطيإلاو ناملألا ةوق فاعضأ ةثالث يواست ةوقلا
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 ةروطسألاو .. بلعثلا .. ليمور

 :ةكرعملا لبق يرمجتنوم لاق

 نككمت رهشأ ةتس لبق ةريبكلا برحلا يف لوحتلا ةطقن نوكتس هذه انتكرعم

 كراعملا ديعص ىلع نكل ةريبك لوحت ةطقن كلت تناكو ودعلا ةميزه نم سورلا
 .برحلا يف لوحتلا ةطقن نوكتس نيملعلا ةكرعم نأ دقتعأ

 :ىلاتلا لكشلاب ثادحألا ترادو

 موجمهلا نويناطيربلا أدب ١157 ربوتكأ 77 موي ليل نم 5١555 ةعاسلا يف -

 ىلوتو ..ةئجافم ةيبلق ةمزأب هموتش نوف يناملألا دئاقلا فوت ربوتكأ 7 5 موي يفو -
 نيحلا روحملا تاوق ةدايق ةمهم يقيرفألا قليفلا دئاق اموت نوف رتير يناملألا دئاقلا

 .ليمور لوصو

 ردق لواحو ..ةليوط ةلحر دعب ةهبجلا ىلإ ليمور لصو ربوتكأ 77 موي ءاسم -
 .ةكسامتم ةهبجلا ىلع ظافحلا ناكمإلا

 لزع يف حجني ًاموجه ةعساتلا ةيلارتسالا ةقرفلا تنش ربوتكأ 17٠٠-١١ ةليل يف -
 حجنو ..ةقرفلا كلت ريرحت ضرغب هتاوقب ليمور عفدو ..ةيناملألا ١75 ةاشملا ةقرف

 .ةريبك رئاسخ دوجو عم نكلو ربوتكأ ٠١ موي سفن يف كلذ يف لعفلاب
 يناطيربلا ءارزولا سيئر نم طوغضل ضرعتي يرمجتنوم ناك لباقملا ينو

 يرمجتنوم ىطعأ كلذ عمو ..عيرس رصن قيقحت نع هزجعل لشرشت نوتسنو
 .ربمفون ١-7 ةليل يف تهتنا ةعاس ؟ 4 ثرمتسا ةحار دونجلا

 ريقاقعلا لت موجه

 يديس بونج ريقاقعلا لت ربع هموجه يرمجتنوم نش ةليللا كلت يف
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 ةروطسألاو .. بلعثلا .. ليمور .

 ةكرعملا نأ ليمور كردأو ..موجهلا دص روحملا تاوق عطتست ملو ..نمحر لا دبع

 .نييناطيربلا حلاصل ًايئاهن ُْتَمِسُح

 باحسن الاو دومصلا نيب

 هرمأت رلته نم ةيكلسال ةلاسر ليمور ىلإ تلصو ربمفون ١ موي حابص -

 بحاص وه رلته نأ ًادكأتم نكي مل ليمور نأ ودبيو ..ةياهنلا ىتح دومصلاب

 .باحسنالاب هتاوق رمأف ..ةلاسرلا

 ..دومصلاب ةبلاطملا ةيلصألا رلته ةلاسرل رفشملا ريغ صنلا لصو ربمفون "٠ يف -

 ضعبل ولو رلته رماوأ ةعاطإ ررق لمور نإف ..ةيناطيربلا تاوقلا قوفت مغرو

 .تقولا

 ةكوف ىلإ باحسنالا أدبف ..رلته رمأ ذيفنت ىلع ًارداق لمور دعي مل ريمفون 5 يف -

 تاوقلا دئاق ..جنرلسك تربلأ يناملألا دئاقلاب ليمور ىقتلا ربمفون 4 موي -

 مويلا اذه يفو ..باحسنالاب هيأر باوص هل دكأو طسوتملا رحبلا ةهبج يف ةيناملألا

 هنأب داقتعا ىرسو ..ىقيرفألا قليفلا دئاق اموت نوفب لاصتالا ليمور دقف ًاضيأ

 .رسألا يف عقو عقاولا يف هنكل ..لتق

 .ايبيل

 تاوق تنكمت |نيب ..يناطيربلا مدقتلا قوعي راطمأ لوطه حبصأ ربمفون ” يف -

 .باحسنالا يف كلذ لالغتسا نم روحملا



 ةروطسألاو .. بلعثلا .. ليمور

 سفن يفو ..حورطم ىسرم يف فقوتلا روحملا تاوق تلواح ريمفون ال يف -

 نيب ام لازنإب نييبرغلا ءافلحلا مايق لامتحاب ليمور رذحت رلته نم ةلاسر لصت مويلا

 .يزاغنبو قربط

 ..اهل ساسأ ال فواخملا كلت نأ دكؤت رابخأ ليمورل تلصو ريمفون 8 يف -

 نأ ليمور ررق كلذلو 'رئازجلاو برغملا يف لازنإلاب اوماق ءافلحلا نأ ملع هنكل

 .ةليقعلا ىلإ باحسنالا وه يلاح لا تقولا يف هلعفي ام لضفأ

 نم روحملا تاوقل نيملعلا ةكرعم دعب نماثلا شيجلا اهأدب يتلا ةدراطملا تهتنا

 يلاوح ةبراحتملا تاوقلا تعطق نأ دعب سنوت يف نيندم ةنيدم يف ًابيرقت نيملعلا
 ينك 7176

 دوجو تبخأ يتلا يهو ..ايقيرفأ يف ةمساحلا كراعملا رخآ يه سنوت ةلمح تناكو

 .اهيف روحملا تاوق

 تميخو ءيش لك ىهتنا نأ دعب ..فقوتلا ىلإ «ليمور» رطضا مايأ ةثالث دعب
 .ةيناملألا ةدايقلا رقم يف نزحلا ءاوجأ
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 )١( لعشملا ةيلمع وأ ..ةلعشلا ةيلمعب كلذ دعب فرع امهيف )10561' 408[00678( .
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