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 ا لا ناسا رص
 دارا دقو ٠ ىبرع بعش ميدقلا ذنم هنكسي . يبرع رطق نيطسلف

 «دهاجو« ىبأق دولل هوطميو هنطو بهشلا اذه اوبلسإ نا زيلكنالا
 ملام ماسلا تايحضتلا نم لمححاو « اليوط دما تبثو < لسبتساو
 .همظعأو هزعا ءادقلا نممدقيو«لمتجيو دهاجي لازي الو ٠ بعش هلم

 برا بقع زيلكنالا اهلتحا ذنم تاروثلا نيطساف يف تعباتت
 نينسلا لالخ < ثيدملا اميرات يف ابتاح نوکت دال ىتح ..ىزبكلا'
 ءودملا نم تارتف اباخنت ةشاد ةرون نع ةرابع < ةريخالا نيرشعلا
 ةسايسلا وه اباك تاروثلا هذه يف يساسالا بيسلا ناكو ٠ تقوملا
 هثابا دالب نع يبرعلا بعشلا ءالجا ىلا يمرت يتلا < ةملاظلا ةيزاكنالا
 ةسايسلا ٠ هلحم ضرالا قافآ 4 تيرغ بهش لالحاو٤ہدادجاو

 ىموقلا نطولا » ةسايسي فرعتو « روفلب دعو » تحت يوطنت يتلا
 . .& يدوهنلا

 *فوراغلا هذه يف < هيلا لوصولا رست ام ليلق ةعومجلا هذه يفو
 اهدابج يف < ةديبشلا نيطسلف تمدق ام ضعبب قطنت يتلا روصلا نم
 يتلاو ٠ ءالبو باذع نم تيقل امو < ءادقو ةيحضت نم « ليوطلا

E Nم ابلقا < مث1و عئاطف نم اهيف زياكنالا  
 . ريمدحلاو فلا اهبنوعاد < ليشمحلاو



 ةيناثلا ةروثلا

 ۱۸۲۱ ییام ١ __ ايتفطتمو افاي ىف

 نم عبارلا مويلا يف « سدقلا يق تعدو دقف ىلوالا ةروثلا اما

 نم -+يش ىلا لوصولا عطف مل اتا انفسؤيو . ٠١١٠١ ماع ناسدت

 . ناالا اهروص

 تدحماو ء اهراوجو افا ةنيدم يف تعقو دقف ةيناثلا ةروثلا اماو

 دقو - دوبيلا ىلا ةبجوم تناكو « مرك لوط » بعص يتب ءاضق تح

 ءاسنلا ىلع اودجعاف <« عئاظقلا نم آريثك اهالخ دوهيلا بكترا
 . اهتوهوشيو هوجولا هب نوقرحي ةضفلا ءام اولاممعساو < لافطالاو

 دعب ًايبرع ارج نيعيدا ةرم اورا زيلكتالا نا اهمئاقو نم نکو
 < ةيدوبيلا سبلم ةرءمعسم راوي برعلا نيبو مهتيب تعقو ةعقوم
 رجا كانهو ٠ دوهيلا ىلا مهب اودبعو < ةرمعتسملا هذه ىلا م اًؤاجق

 : ةلحت رش مهولتقو مبياع دولا

 اجو اوقرحاف ةضفلا ا

 ٠ اهمسج نم عضاومو



 ۹ب۹ قارلا ةروث
 ةعحوم ىرخا تاروث ۱۹۲۹ ىو ١ يماع نيب تعقوو .

 ةماع ةر تعقو مت . نليانو ناسيبو ةزغو افيحو سدقلا يق < ةددعحم
 ق اهعئاقو مها تعقوو ۔ اياك نیطساف تلعت 55 نا < يف کریک
 ادعا نع تاكو + ةرغ ءاضقو افمحو افايو تقصو ليلخلاو نسدقلا

 تام اهاناحت تاكو . ىصقالا دجسملا و فيرغلا قاربلا ىلع د وهلا

 نم كوالا ةلذاقلاىداشلا داوعا ىلع نيلكتنالا قلع اهرثأ ىلعو ٠ ةريثك

 موجج ددتو < ريزثا اطعو < يزاجح دا وخ CT د

 «<تاروغلا هذه دهاشم ىلع لوصمللان من آلا نكسمحت لاتا انقسوي
 : امم الق اللا

 روصنم اتح سايلا
 15 ماع افيح ةرهاظم يف يزيلكنالا سيلوبلا صاصرب لتق

 ٠۹۲۹ بآ ٠ .فاكع اندی ماقم يق حرش مدهو مركتلا نآرقلا ةناها



 تارهاظملا ةرود

 ۱۹۳۴۳ افايو ىسرقلا

 رطخلارذن ىوقا نم ناكو.يدوبيلا رطخلا لحفتسا ۱۹۳۳ ماع يف
 - ضراللا نمةعحساو تاحاسم ىلع ءالتسالاو ةيدوهيلا ةرجملا مخضطت

 «ةعيدم يقع وسا لك «ةيرود ةماء تارهاظم ةماقا يبرعلا بعشلا ررقف

 ١ ةعجلا موي سدقلا يق ىلوالا ةرهاظملا تناكو ٠ كلذ ىلع ًاجاجححا

 «يزيلكنالا سلوبلابنورهاظتملا مدطصا دقو . ٠۹٣ لوألا نيرشت
 ٠ اهب سلوبلا نوقشري لاعتلا ريغ اودحي زف ٠ حالسلا ل اوکو

 . افا ةرهاظملا تميقا ٠۹۳۳ لوألا يردك va موي يقو

 انسب مبسودي < ناسرقلاو ةاشملا نم < يزيلكنالا سلوبلا لبقأف
 اودترا نيرهاظتملا نكلو

 الجر ٣۷ ةك
 ةظلغو ةسا رشف مهئارو نم مهبرضيو ليخلا

 رءملا هذه يف لعق دقو - هوهزه تح ةراجألإو يصعلاب هيلع

 : ةلام وحن حرجو برعلا نم

 سدقلا ةرهاظم

 عدصنمو موده نيب تحبصاف ةرماع سمالاب اه زانم تناك



 ىركلا ةروثلا

 وهدعد تايتادح

 ج تابت ١5 دلا موي نطلق ق <> رحال ا رولا تادي
 انموي ىد تدحما ةتحاط ةر ىلا لاححسإ يتلا متادلا عاملا بارخالاب
 - اتدع ىعحتم يق لار الو ١۹٣۳۸ لواللا تترشق اته

 قاظفلا ىا جروعلا ته ىلع زيلكتالا کک وا دقو
 : ةجهلا يق ًاقارغاو اللوح اهدحأو

 ےک ازا 1 کل

 < اهريمدتو ةرماعلا تولا مديت اخ ة رشا نم تاكد

 ىح ةجهلا ةييرخحلا ةطقخل هته يف اوضما دقو - تيماتيدلاب اتق
 مهنا كلذ ىم اوتليو - تيب قلا ىلع اہک نطلق ق اوفت ام ىيرا

 اك < اهبلظسم وا < ايلماكب ةيرقو < هعمري آو اهرساي ةيدم نوغستي
 E ىرق يقو < نيدجو ةعدقلا افا يدم يق اولمخ

PGE E SFE)اانا مولا 2 اه  
 < تلا اده رانا نم لالطاو يئارح ىلع كرظت

 نوين سم » اسا ةلين ةيزيلكتنا ةديس نيطسلقب اغيح يف قت
 حئاظفلا نم « افيح راوي < مزجإ ةيرق يف زيلكنالا بكتدا اماف
 کا ام تلجسو ةيرقلا ىلا امسفنبةديسلا هذه تبهذ « 1 دا ام
 ةيزيلكتنالا ةغللاب ةسارك تردصاو « ايف عئاظفلا دهاشم نم هريوصت
 ةيرق نع اهععوم يلي ايف تت نو . اهموق عئاظف نم اهتادهاشم نع
 ةيرق يف ديكتالا ا اهبصي يتلا عئاظفلا عاونا ضعب دوصت يهد ٠ مزجمل
 هذه ابتعضو ةيزيلكتالا ةغللاب روصلا عم ةتبثملا حورشلاو - ىرقلا نم
 ىرخاةنكما يف ةعومج ا دع نم ناتدوص ترش دقد اهقن ةديسلا

 : ب کلا اذه تت

 جیک نه

 کجا تبر کسا

 هتزاب مادعالاب هيلع

  * EEهرمع )(

 مکمل فندق

 ماض رهو اراملا
 س فرست تسال لا



 تدمحيو مهللا ڪتاحبس

 تنأ الإ هلإ ال نأ دهشن

 تيلإ بوتنو تكرمغتسن

 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
 باتك تو دح تاباسح

 ديور دنالل
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