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 ةروطسألاو .. بلعثلا .. ليمور

 ناك نيتكرعملا نيب ربمتبس نم نيرشعلاو ثلاثلا يف ايقيرفإ «ليمور» رداغ امدنع

 هلسري نأ «رلته» دارأ هيفاعت دعبو .. جالعلا ىقلتل ايناملأ ىلإ بهاذ هنأ ضرتفملا نم

 هجالع فقوي فوس لاتقلا عالدنا لاح يف هنأ «ليمور» َدرف ةيقرشلا ةهبجلا ىلإ

 .ايقيرفأ ىلإ هجوتيو

 اصع هملسي نأ «رلته» دارأ ثيح نيلرب ىلإ «ليمور» لصو مايأ ةتس دعبو

 نم حبصأ نيلرب يفو هلزنم يف ةفرغ ةياعدلا ريزو هيلع ضرعو ًايصخش لاشراملا
 «ليمور» عيطتسي ملو ماظنلا اهبكتري يتلا ةعيظفلا مئارجلا نع يضاغتلا بعصلا

 . اهنع يضاغتلا

 نأ هنم بلطو «ليمور» لاشرملا بلطي ًاًيصخش ررهفلا لصتا مايأ ةدعب اهدعب

 .ايقيرفإ ىلإ مث نمو يلوبان ىلإ ةرئاط لقتسيل انيف ىلإ باهذلاب موقي

 ةيناطيربلا ةوقلا تناك ثيح ايقيرفأ ىلإ داع دق «ليمور» ناك ةعاس 7 5 دعب

 ةلباقمب ناكرألا طابض دئاق لوئسملا ديقعلا ماقو ..رمتسم لكشب تاعافدلا مجابت

 ًاددجم نيرشعو ةسمخو ةئام ةقرفلا تاعافد اوقرتخا نييناطيربلا نأب هربخأو ليمور

 ؟لعفي اذايف

 ..ةنيعم ةطخ قفو مهتدايق ديري هنأل ليحرلل شيلا ةئيهتب «ليمور) هرمأف

 لاق ةسداسلا مامت يف ًاحابص ًادغ نيزهاج نوكنس اننإ هطابض هل لاق امدنعو

 .عبرلاو ةعساتلا اهتقو ةعاسلا تناكو ..ةرشع ةيداحلا ةليللا لب ال «ليمور»

 ,ةنايخ:رلته حاص امدنع

 هنأب اهيف هربخي ةكرعملا ضرأ نم «ليمورا لاشراملا نم ةيقرب رلته بتكم ىقلت
 (رلته» ملع امدنعو ..حابصلا يف رلته بتكم ىلع ةيقربلا تناكو .. باحسنالا أدب

 ملع ول هنأ نظ دقف « ةنايخ» :ًابضاغ خرص ةلاسرلا نومضم وه باحسنالا نأب
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 .«ليمور» ةطخ فاقيإ نم نكمتل روفلا ىلع ربخلاب

 توملاوأ رصنلا

 ةيقرب «ليمور» ىقلت يناثلا نيرشت نم عبارلا مويلا رصع ةيناثلا ةعاسلا مامت يفو

 : ةلاسرلا ىوحف تناكو دومصلاو باحسنالا فاقيإب هرمأي «رلتها ةدايق رقم نم
 .«توملا ىلإ الإو رصنلا ىلإ الإ كلاجر دوقت نأ كنكمي ال»

 نيملعلا ةعقوم يف دومصلاب هيف هبلاطي يضقي يذلا «رلته» نم رمألا ءاج امدنع

 ثروعبم هملس امدنعو ..ةدايقلا ةرايس بناجب فقي «ليمور» ناك لجر رخآ ىتح

 :بضغب ًالئاق خرص مث ..هسفنب اهأرق ةيقربلا «رلته»

 يف انه هلك شيجلاب يحضأ نل ..كلذب ملحأل تنك ام ..كلذب ملحأل تنك ام

 .ثيملعلا

 انعيمج انرعش ًاقحال بتكو باحسنالا فقوأو رمألل عاصنا «ليمور» نأ الإ

 يلع يغبني ام فرعأ ال ةيقيرفألا ةلمحلا لالخ ىلوألا ةرمللف ةيساق ةبرض انيقلت اننأب

 .هلعف

 ..نيرخآلاب كشي حبصأو ..ةريبك ةجرد ىلإ ةبرطضم كاذنآ هتافرصت تحبصأو

 نروجو رلمهك «رلته» نوللضي مهنأ نظ نيريثك صاخشأ ركذ ىلع ٍتأي ناك
 ناك ..كيلإ اهقيرط يف تادادمإلا نإ :ةلتاق هلصت تايقربلا تناك امدنعو ..لزياكو

 ..«رلته# ىلإ ةريخألا هترايز لالخ تامابتالا هذه رركي ناك ..بذك كلذ نأ ملعي
 ناك ..مكحلا تايوتسم ىلعأ يف ةرطيسلا دودح نع تجرخ رومألا نأب رعش اذل

 .هل ةبسنلاب ًايساقو ًاعيظف ًائيش
 لجر فلأ ةئام وحن مهددع غلابلا «رلته» دونج نيب رشتنت تاعئاشلا تأدبو

 مهلعجيس امت دوقولاو رئاخذلا ىلإ نورقتفيو مهسفنأ نع عافدلا نع نيزجاع
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 . ًاعيمج مهعرصم اوقلي يكل دومصلاب مهرمأي وهو لاتقلا نع ًامامت نيزجاع

 رلته ىدحتي ليمور

 ًايدحتم باحسنالا ةعباتمب هرمأ ردصأ مث نمو ةعاس 7 4 ةدم «ليمور# ددرت

 ىسعو ..هدحو هللا دي يف انريصم نإ) : لوقي هتجوزل بتكو ةحيرصلا «رلته» رماوأ

 .(«ليمور» صلخملا ...ريخب '''انيتنأو ينوكت نأ

 :لوقي امل بتك ىرخأ ةرم تاذو

 ؟برحلا ةياهن نوكتس فيك ..ايقيرفأ لامش يف برحلا انرسخ ول لصحيس اذام#

 .رومألا هذه يف ريكفتلا نع فقوتلا عيطتسأ ينتيل

 فلأ نع ديزت ةفاسم هتاوق اهلالخ «ليمور» داق ًاموي نيسمخ باحسنالا ماد

 .ركذت رئاسخ دبكتي نأ نود سنوت ىلإ ًالوصو رتم وليك ةئامنامثو
 هرفي نموي اع يق لف ريشلألا ملت خيمجلا هسا نوار دمبلا + بلا تلا

 يف عوقولا ةركف هيلع رطست تأدب «ليمور» نإ ىتح ..ريخألا رصنلا لوح «رلتها

 يل تلسرأ نإ دج ًانتمم نوكأس هتجوزل بتك دقو ..نييناطيربلا يديأ يف رسألا

 .هيلإ جاتحأس يننأ نم قثاو انأف ..ديربلا ةطساوب ةيزيلجنإلا ىلإ ةيناملألا نم ًاسوماق

 ًاءوده رثكأ حبصأ هنأ ىتح ..ةتبلا هدهع قباسك داع ام ةياهنلا برقب رعشي ناك

 يتلا ةذفلا هتيصخش دقفو ..نيرخآ صاخشأ هتبحص يف نوكي امدنع صخألابو

 |مب مايقلل نيرخآلا عفد ىلع ةصاخلا هتردقو ..سانلا يف سامحلا ثب نم هنكمت تناك

 .ةريبك عانقإ ةوقب عتمتي ناك هنأ الإ ..ديري

 غلبت سلواب لارنجلا ةدايقب ايسور يف ةيناملألا تاوقلا تناك هسفن تقولا يف

 .هتنبا )١(
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 ناكو ةهج لك نم مهب طيحي رمحألا شيجلا ناك ربوتكأ نم رشع عساتلا يفو
 .ًاددرتم ناك سلواب نكل باحسنالل ةليلق مايأ مهمامأ

 نم ةرتفلا كلت نع مهتاركذم يف اولاق نويناطيربلاو ناملألا دونجلا ركذ دعب اميفو

 يف ثدحي ناك ام ىلع ليلدتلل تاحمللا ضعب انه اهنم طقتلن ..ريثكلا برحلا

 :نيبناجلا نيب برحلا سيلاوك

 :يناملأ يدنج

 مهانيأر ..يناطيربلا بناجلا دهاشن نأو ةبقارملا عقوم نم ىرن نأ انعسوب ناك

 فوس ام ائفرع اذكهو مهعفادمو مهتابابد نوفصيو مهعقاوم نودعي اوناك امدنع

 .ههجاون

 ةقيقد نيعبرأو ةعساتلا ةعاسلا مامت ينو ١1947 ماعلا نم يناثلا نيرشت رهش يف

 انك اننأ نم مغرلا ىلع ةكرعملا ثادحأ فصو نكمي ال يناطيربلا موجحلا أدب ءاسم

 دونجلا لثق نم اونكمتي مل مهنأل فصقلل ضرعتنس اننأب روعش انقرافي مل نيئبتخم

 ةقراح ةبغرب عيمجلا رعشي نأ بجي برحلاب هدونج بولق يرمجتنوم نقح دقل
 .ناملألا لتق يف

 نأل ةكرعملا يف ةدوجوم نكن مل اهنإ كل تلق ودعلا هاجت يرعاشم نع ينتلأس اذإ

 ةيأ انيدل نكت مل ىرسألاو ىحرجلا طوقس دعب لاتقلا دعب الإ رهظت نل دقحلا رعاشم

 .لافطأ باعلأ ال ًابرح ضوختن انك دقف ةكرعملا لالخ وديعلا هاجت ةيئادع رعاشم

 امدنعو ..ضيضحلا ىلإ انتايونعم تندت ..ةزانج بكومب هبشأ انباحسنا ناك
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 ىتلا تايحضتلا لك دعب ..ءاكبلا ىف ةديدش ةبغر ًاعيمح ادتكلمت قريط برق انربع

 .ةرمأ ىلع بولغلاك انيحسناو امورهم اكيج انحهبصأ كانه اهاثمدق

 ثدح ام ىلع قلعي ىرمجتنوم

 ةمساحلا ةعقوملا كلت يف ثدح امع ىرمجتنوم لوقي ةيصخشلا هتاركذم يف

 :تارقفلا هذه لاق ام نيب نم انرتخا ..ريثكلا

 ..ةيلاتقلا هتوق انرمد نأ دعب باحبنالا ىلع هانربجأو «ليمور» شيج انمزه دقل

 دق اهنكلو ةياهنلا ةيإدب تسيل ًاضيأ ىهو ةبياهنلا تسيل هذه ..اهانقحس لبال

 .ةيادبلا ةياهن حجرألا ىلع نوكت

 تناك ةثالث مقر خوكلا يفو ..انل ةبسنلاب أساح ًارصن نيملعلا يف رصنلا ناك دقف

 هيدل قبتي ل هنأو ..ًاكهنم حبصأ «ليمور» شيج نأ ركذت ةلصاوتم ريراقت انيلإ درت

 دحأ يف ركذأو ةبابد ةرشع عبس ىلإ اهدعب ددعلا صلقت مث ةبابد نورشعو عبرأ الإ

 تدصر نإ ..تابابد رشع ىوس هيدل قبي مل هنأ اهيف لوقي ةلاسر لسرأ هنأ مايألا

 . ةيفاك ةوق لكشت نل يهف لزنملا هذه ةبابد رشع ىدحإ

 نيملعلا نع ثدحتي ليمور

 :ًالئاق 41" ماعلا نم ليربإ يف هتاركذم يف «ليمور» بتك امك

 وغ ادحلاو ًامداق أطغ تبكثرا ىتنأب رقآ اهب تررم ىتلا براجعلا هذه لك دعب

 ةقيقح ىري نأ أشي ل «رلته» نأ تكردأ نأ دعبو ..دومصلاب رمألا لهاجتأ مل يننأ

 .عقاولا نع هفرعي ناك امث رثكأ ًايفطاع هسفن يمحي ناك عضولا

 مهددع غلابلا نويلاطيإلاو ناملألا ربع ؟ ماع نم يناثلا نيرشت نم نماثلا ينو

 مويلا يفو ةيردنكسإلا ةنيدم «ليمور» عم يلاطيإ فلأ نوثالثو يناملأ فلأ نوعبس

 لدرخلا
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 يف ناملألاو «ليمور» ةياهن كلت تناكو برغملاو رئازجلا يف نويكيرمألا طبه هسفن

 .ايقيرفأ لامش

 ءافلحلا عاطتسا نأ دعب ..ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةياهبن تءاج ةزيجو ةرتفب اهدعبو

 يف مهتاوق لازنإ مث )١19157(.. اهسفن ايلاطيإ لالتحا مث ايقيرفأ لامش حاستكا

 اكيجلب و اسنرف نم ءالجلا ىلع ناملألا مغرأو «يدنمرونلا» يف ةيسنرفلا يضارألا

 دارجنيلاتس» دعبف ..ةيقرشلا ةهبجلا امأ ايناملأ لخاد يلإ مهوبقعت مث ..ادنلوهو

 ..اهلك ةيسورلا يضارألا ررح ىتح لصاوتم موجه يف يتيفوسلا شيجلا رمتسا

 ايراغلب و رجملا و ايكافولسوكيشت و ادنلوب ررحف ةيناملألا تاوقلا بقعت يف رمتساو
 لارنجلا ةدايقب ةيسورلا تاوقلا تلتحا نيحو ..ةيناملألا يضارألا ازغ مث اينامورو

 يلاطيإلا بعشلا ناكو ) هتداق رابك و رلته رحتنا ١15( 5 وينوي) نيلرب «فوكوز»
 ..طرش وأ ديق نود مالستسالا ايناملأ تنلعأ و ..( كلذ لبق ينيلوسوم مدعأ دق

 يف امأ ..اهيضارأ لالتحا يف ةيناطيربلا و ةيكيرمألا و ةيسورلا تاوقلا تكرتشاو

 نأ دعب الإ ملستست مل اهنكلو موي دعب ًاموي راهنت ةينابايلا تاوقلا تذخأف قرشلا
 |ميف (يكازاجن) و ((يشوريه) يتنيدم ىلع نيتيرذ نيتلبتق هدحتملا تايالولا تقلأ

 . طرش وأ ٍديق نود تملستساف ١1150 سطسغأ 4- 5 نيب
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