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 جهو ىف عملت دودح الب ةيمارتلا لامرلا ودبت تناك

 مسر ىف ةيرخ ةروكم دوينك لالتلا هيف ولعت بهذلا نم صیمقک سمستلا

 ةرناطلا ةدفان ن

۱ 
 عفترت مث رتب عاق ىلإ یوبت اهناک طقستو ىرخأ هرم زت ةرئاطلا تحارو

 ارمسشم ةذفانلا ىلع یارصلا خألا لامو .. ءرم لک ىف قاشحأ عزتنتو

N ۲ 
 انك ءارحصلا هژلول ..: یسادغ هده . :هارضلا ةطقتلا هذه یرتآ -

 . ةراضحلا نم ةنس فالا ةعبرا خيرات ةطقنلا هذه ىف .. اهنومسی

 تناك .. عفان نب ةبقع ةسرف مادقآ تحت ترجفت اهنآ یرخآ ةياكح قو

 تيمم انه نمو اهمادقآ تحت ءالا رجفتف یثطع یهو اهرفاخي شبنت ةسرفلا

 دلوم عم بلالا ىف تأدب نيعلا نأل اهيف كوكشم ةياكح یهو « سرفلا نيع »
 چ . مالسنالا لوخد عم ةرخأتم “ىجت ملو اهتاذ ةحاولا

 اولغوأ نأ دعب اورکذت لحرلا ودبلا نم ةلفاق نأ یورت ةثلاغ ةياکح كاتهو

 اوداعو سمآ هیف اودغت یذلا ناکلا ین مهماعط ةعصق اوسن مهنآ ءارحصلا ق

 ترسجفت نوثحبي مه ابو . هيف اولكأ ىذلا ناكملا ىف اهنع نوثحبي مهجاردأ
 سما ادعت ا ءاركفلا تیر یا ادع نك اه ا

 نزع ريغ منال نرع لصا قالتخال ةقررط ةكراف یهو نسادغ:تخبصاف

 مسمر 2غك
 ىلإ ءارحصلا لاحأف عوبنيلا اذه رجفنا . .رصع ىأ یو . . فيكو . . ىتم

 . ملعي دحا ال .. ةنج

 n فرست سا ا



 . یردی دحا ال رثكأ ايرو هتس فقالا ةرشع ىلإ نذإ لوطت دق ةصق اهعا

 © ٠ ءارحصلا طو ترجقتا رتب لوح راد حظاتتلا اذه لكو

 كلذ ىق ءالا ةميق یدم ىلع لدي رّثيلا نم ةياقسلل مدع ماظت كاته تاكو

 ةياوي رهت لك یلعو تيعلا هايم اهیق یر راهتأ ةدع ىلاهألا یش دقف تقولا
 ليست بوقثم لطس . . ةيئاملا ةعاسلا هيشي ام اولمعتساو لققتو حعقح نآ تكي
 دحا ححقی ةعاسلا ءدي دتعو .  نمر ةعاس یدم ىلع غرقي ىتح “طيب هايملا هتم

 ییتتتق ةياويلا لققت ةعاسلا ةياهت قو لئايقلا یدحا هتم قتسل رايعألا

 انکعو يالا لا ىح قدس وللا هیناعلا دلینقلا لع رونلا دیو . . هات

 . ماعلا ىف قام دادعل ماظت لوآ : . لئابعلا حیج ىلع رودلا رمي
 اييق بصت قلا ةريبكلا ةريحيلا نم جرح ةيراج راهتآ ةعالت كاته تلازامو
 2 را <. كتا ..- ةحا فعلا هنر ملا هاا لی و : سل

 نم یر ةنيدم لوآ تحیصاع راهتآلا ءهنح قوق مهتتيدم ىلاهألا یی دقو
 . . دتلا اهتاک راهتاالا اه

 . . لتقلا الو ةقرسلا نوفرعي ال اهلهآ
 . . ةيلاخ رتاقد مامآ ةقيظو الی ايق یلحع سيلويلاو
 ۔ . یردیلا یدیس حور اهجحو

 - . راهتالا اهتحت تم ی ریو

 - ۶۸ اهترارح ةجرد ةييجع ةتج اهتکلو

 دودح الب لمرلا نم طاسیلا كلذ . . ءارحصلا عم ىل ءاقل لوآ اذه ناکو
 نخاسلا فاجلا ءاوضا كلذو . . ءام ةرطق اليو رضخأ دوع اليو تاقرط اليو
 ضرألا كلتو . . باعللا قو قرعلا حسي شانشلا نم ريبك ليدتم هناك
 نایدوو لابجو ماكاو لالتو رةصألا قيقدلا نم ماكر نإ تطرقنا قلا ةشهلا
 نم رتم دعب ىلع كيدي ىرت الو یضرالا نولي ءاسلا حیصتف حايرلا اف رقصت
 نم ماع ىف بارت ةرذ ىلإ تلوحتو رفصأ بلحتسم ق تقرغ كناک و كينيع
 لابتلا نيبال كعذلیو هلدلجو كيتيعو كيتذأو كفتأو كف نم لخدی .بارتلا

 اه ةفوت سل عراوشلاو دحاولا حطسلاو ةقصالتملا تويبلا تاذ ةئيدملاو
 . باویا هدع*؛اضیا

 . بایلا كئذ
 هاتي خيرات ًارقتو ةتوحتم ةیبرع ةزابع ارقت باي لك ىلع .

 . مسا هل باي لكو

 «نلییس مآ » باب لع

 . جرقلا دجع قیضلا دعي جرخو لخد نم

 ل درست ست حنا



 تا قفارلا طیاضخلا نف لاقو . یساقتآ طقتلآ هک ةا لع تسلجو

 ىتح ليجلا ىف تويقتي !ولظو . ليجلا ىف عغات ني ةيقح دونج هیقت فهکلا اذه

 راقکلا هي ىلدي ليح لك نوعطقي كاته اوطيارو رتيلا عم عطاقتلا ةطقت اوغلب

 لوزتلا نم ادي اودجج ملف اشطع تولا لع !وقشآ ىح الا نم اوقحسیل

 تأ حیطتست تتاو .. برحلا راصتتای ةحكدملا تيتتاو ةيقع یشیج عم ماحتلالاو

 ةيوصتم رويقلا نم ددع ىلإ راعآو . . ةياحصلا نم ءادهشلا رويق اته نم ىرت

 . ةطيسي ةيمالسإ ةقيرطي

 هعطظع ینلا لیوطلا ىن طفلا ى: ركفأا تنك :.. نویقلا و ريش انادي اتحو

 ىلعو لیالا ىلع نوعسي ةيييللا ءارحصلا بلق ىلإ ةكم نم تويرامتإ ءالّوه

GG O cS - دییهر ةو یا 

  هنح تحبت تآ بام وه ءایرهکلا روت لبق بلقلا روت

 تا نهی ندب ےک تیر جن
 مایتلاو ريعيلا یوس كلمت ال ضرالا هجو ىلع ةمآ رقفآ نم روتلا جرخ دقق

 ..قح ةملک ةتريخد لکو مهراید مورلاو نسرقلا ىلع محتقاو

 ق موي لک ضوقتو ةرذلاو راخیلاو ءايرهكلاو بلصلاو دیدلا اتدتع مويلاو

 . اًقحضصو ةواخرو دادزتو تيتكرلا ىلا ةيهاركلاو دعحلا

 . اتیولق اتل "یخی مث هتکلو تییلا اق هاضآ یدالا ملعلا

 لیاتقلاو خیراوصلاو تاصاوغلا ايتحلسأ ةديدج ةیلهاج اتل مدق ملعلا

 - دیر ذقا

 - ةعاجشو ةيحو امّرع تاللتما بولق ماتت تیح لامرلا حقآ تعک رو

 . فا مسای نذوت ةنذثم نیرشع نم ارثكأ تناك سمادغ ىلإ دوعت انك انيحو
 دل ایش ۳۰ ضرع طخ ىلع ةيبللا ءارحصلا بلق ىف عقت یمادغ هحاوو

 اهدادعتو . .رثازحا و. ستوت دودح برق رحبلا حطس قوق مدق ۱۲۰۰ عاقتراو
 ور دع ةتايشم مب فالا هندلت لإ ۱۸۶۵ ماع ىف لصو قاكسلا
 وهو. . قراوطلاو ربربلا نم مهمظعم ةثاسمحو فالا ةعست ىلإ لص ۱۹۶
 ناکسلا ددع غلبي « تلقلف » لتم بيرق رخآ دلي قف . . ایبسن ریبک دادعت
 سمت لک ادهو ..: لافطأو ءاست قایلاو لاجر ةعبتس مهتم طقف ارفن يعي نأ



 ةبللا ةيماعلاو ةيربربلا | ةغللاو ةيبرعلا ةغللا نم جیزم یه ةيسمادغلا ةغللاو

 . ( قراوطلا ةغل ) ةيجر راطلا ةغللاو

 )يلع هنکلو ةسمادغلا نبب دوجوم تاجوزلا ددعتو

 ًارتقت اهانعس « ازلوهام ایا ةكوربم » اهسا ةنس ۸۲ انس زوجع ةأرماو
 .بلق رهظ نع روسلا عیج . ظفح یهو .. طوطخ فحصم ىف نارقلا

 بهذت . تاونس سم انایحاو ةنس رمتستو هیجوزلا هقالعلا ادبتو

 نومسیو حابصلا ىف اهلهأل دوعت مث هعم تیبتل جوزلا ىلإ ةليل لک ةجوزلا

 سورعلا زاهج اف عضوی ابتامزلتسب ةديدج ةميخ دعت ةرعفلا هذه دعبو

 .اهف دحأ تومي انيح ةميخلا ىلع ءاضیبلا ةيارلا عفرتو
 ةفورعم ريغ ءايشأ ليوعلاو بدنلاو مطللاو ءادوسلا سبالملاو دادحلاو

 . حرفت نأ انيلع : تيملا لهأل توملا دنع لاقت قلا ةملكلاو . قراوطلا نيب

 هه  للللم_ يايا
 هتميخ لخاد ةلماك ةولخ ىف هتجوز ةافو دعب مايأ ةثالث ثبلي جوزلاو

aaa 1 
 اذه دعب مث . لماک فاكتعا ىف مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ لظت ةجوزلاو

 2 . تدارأ اذإ جوزتتو ةيداعلا ةيعاتجالا ةايحلا ةدواعم عیطتست



 مکحا دبع نبا لوقی . .ریربلا لصأ ىف ةصاخ ةيرظن مه بیرعلا نوخرؤملاو

 !ورجاهو دواد ىبنلا ديب تولاج مهکلم لتقم دعب اوبره مهناوم نیطسلف نم مهنإ

 . ايبيل ىلإ

 عياد ف مت قاشعلا نيب سنا تاءاقل نأ ةبيجعلا ديلاقتلا ت

 نأ هرمأ حضتفا ىذلا قيشعلا ىلعف ةولخلا هذه لوزع طبض اذإف . «ةیضوصح

 نع افشاک ماثللا عقري لوزعلا ناف الاو . ةيروق ةيده لوزعلا ءادهاب دات

 . هتولخ ىف هیرغ لح لحي نأ ىف قحلا هل حبصیو هتيصخش

 وتيمأ » ريمألا دجن لئابقلا عیج سأر ىلع . . . قبط عمتجم قراوطلا عمتج
 هيبأ نع ةئارو مكحلا ىلإ لصيو لئايقلا عيمجل ىلصألا مکاشا وهو « لاک
 اذه عرقيو هتميخ باب ىلع قلعي ريبك لبط ةرامالا زمرو .. ىكلملا ماظنلاك

 وه لبطلا قرخو . . بورحا ىفوأ تالفخلا ىف وأ فويضلا مودق دنع لبطلا

 .ريمألاب قحلت نأ نكمي ةناهإ ربكأ

 . ىراحملا ىف ءالا حس بیسب ايموي لاستغ الا یجراتلا ةداع نم تب
 € نودب فاملا لمرلای ) ممیتلا ةقيرطب ةالصلل نوار و 2: هییطعلل رب زا نرل ب ادخل مهو . . دلجلا ققش ىلا یدّوی هنأ اك وا سو ءالا ةحولمل ارظن حیحص ادهو ةرشیلاپ راض ايموي لو تا رج

 ا ءا لاب ةضمضلملاو كاوسلا نولمعتسي مه مهانسأي ةياتعلا وديدش مهتكلو
 . لکلا دعب تا

: 

 ۶ هیسونسلا ةوعدلا یه اف

 قحلا ةملك ءالعا وه ادحاو اراعش عفري یسونسلا نيا ناک

 . لاضلا دشرتو لهاجلا ملعتو لفاخلا هبن

 حافکلاو حلاصلا لمعلاو نارقلاو ملعلاب هللا ىلا برقتلا یه هلئاسو تناک و

 روتلا ةجرد ىلإ ديرملاي لصی ىتح رکذلاو عیباستلا ةءارقو دهزلا عابتاو



 ک دمحیو مهللا کتاحبس

 تنأ الإ هلا ال نأ دهشن

 کیلا بوتنو تكرمغتسن

 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
 بانک تو دح تاباسح

 ديور دنالل
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