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 محمد كرد علي و"المعاصرون"

 للأستاذ عيسى الناعوري

  

: كتاب للرئيس محمد  كدر  يلدمؤ م ادس المامدل العلمدم  دم "المعاصرون"
 مشدد) جمامددل الللددب العرنيددب ا نيؤ صدد ر  ددم معشددوراق المامددل ال مشدد م يددا  

ؤ ويلدد) يليددش و شددرط يلددأل تنعددش ا اددتاي محمدد  المصددر   وي ددل الكتدداب 0890
صفحب للح يث ين ا يال ؤ من  490ال تل الكنيرؤ معها  صفحب من 040 م 

العرب والماتشدريينؤ الديين يدر ه  الم لدط واتصد، نهد ؤ والصدفحاق الناييدب كلهدا 
ا ولدأل لدرئيس المامدل  ر الكتداب نكلمتدين تمهيد يتين:   للفهارس والمراال  وي  ص  

لتنايددب الدد كتور حاددعم اددنثؤ واللاعيددب لماددتاي محمدد  المصددر ؤ المشددرط يلددأل ا
 والتح ي)  

ن المامدددلؤ حيعمدددا احتفددد، ادددعب مدددب الددد كتور حادددعم ادددنث ععدددرط  مدددن م    
  نمددرور مئددب اددعب يلددأل مدديال  م ااددش ا اددتاي الددرئيس محمدد  كددر  يلددمؤ 0891

عشدددر مدددن يلدددار لي  مدددش علدددأل امهدددور العلمدددا  لدددو  فدددر ندددنع  مدددا لددد  ي  " كدددان يدددو   
  المهعدد س تريددط كددر  يلددم     ونعدد  اتحتفددا، يدد   "والندداحلين  ددم تلددا المعااددنب

تدرا   يددش  ؤ"المعاصدرون"يحتدو  يلدأل  ورا) مدن  ورا) والدد لؤ ويليدش يعدوان   ر دا  
د"المرحو  محم  كدر  يلدم  نأادنانه  مدن يلمدا  الدنال   ن اتصدلق  ادنانشتائفدب مم 

العرنيدب و  نائهداؤ ومدن الماتشدريين    ويد  كدان مدن رديل التدراا  مدا عشدرل ا ادتاي 
 اق كلددر ماددو  لماددالقؤ ومعهددا مددا تنددل نا لددب الكاتنددبؤ و    ددم نعدد  الصددحط وا
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لدددأل تكليدددط ا ادددتاي المصدددر  الع دددر  دددم رددديل ا صدددو، ع عمددد  المامدددل  ش" نخت ددد
 ي ا را للتنل ا  و 

دمدن ع   ):ش يدا  نعمد، المح  دومن كلمب ا اتاي المصر  ععلد   ع د خ للكتدابؤ ا 
ا يددال   و يندداراقؤ وتعريددط لددنع صددحيث لددنع  مددا ادد ت معددش مددن  لفددا   وت

مددا ب رددوامي حاددنما ي تمدديش الم ددا ؤ وشددك، مددا  والكتددب الددوار ه  يددشؤ وشددرفؤ وا 
ا ي تمديش لدأل يلدا مم دعوومدل الفهدارسؤ ومدا ؤ ياب شكلش من الحدروط والكلمداق

ب ورو  ا يدددال  حادددب الحدددروط عدددش رت دددتح يددد) الكتدددب  ويددد   مددداط علدددأل يلدددا  
  الترتيدددبؤ ويليدددش عندددراري الهاائيدددب  ونهددديا ادددا  ااددد  عندددراري  الحدددوراعم ا و،  دددم

وكاعددق ا اددما  ا خيددره رددم  ؤاددكع ر ؤ  أحمدد  تيمددورؤ وركدديااليددايامؤ  أحمدد  اإ
واتادددددمان  ؛يعدددددمؤ ويوادددددط ردددددورو يتييع دددددوب صدددددروطؤ ويدددددواين  ريف    ادددددما :

   الماتشريين اللرنيينا خيران تلعين من 

مدددن  يدددال  العدددرب  رنعدددين شخصدددا  ويشدددم، الكتددداب يلدددأل ترامددداق لادددنعب و 
 العدددرب والماتشددريين الددديين يدددر ه  الم لدددطؤ وكتدددب يددعه  يدددن معر دددب شخصددديب:

مددن  -هد ل  ك   ت -ؤ والماتشدريون يشددره   دتؤ نعمدده مدعه  اددنعب ولاللدون شخصددا  
كرعيليوس  اعد ايا   م العال  العرنم ومن ر ت : ا    صحاب ا اما  المعرو ب اي  

  نييتالياعيون كائيتاعم جعلليعوؤ ول وكارلو ااعاس  ول ايهر جمار ي ركميؤيمج 
 وحددددا  حمدددد  شدددويمؤ   شددددهرر  الشدددعرا : مدددا العددددرب  معرو دددون امدددديعه ؤ ومدددن  
ادددمايي، صدددنر ؤ والعلمدددا :اندددر ع حمددد  يكددددم   ري ؤ والندددارو  ؤ وخليددد، متدددرانؤ وا 

 وط جصددداحب مالدددب الم تتدددطيؤحمددد  تيمدددورؤ ويع دددوب صدددر   و  ندددبيؤو جشددديخ العر 
نراري  اليايامؤ وا ب اعاتاس الكرملدم مدن يو   عهد  اميعدا  رر   والوايدل  ؤ و يدوا 

الاددددوا ؤ ويدددد  ااددددتتا   العلدددد  والفمدددد، وا  ب: العددددرب مددددعه  والماتشددددريين يلددددأل
 ط  ون تحيي وت تحي  ش رياؤ ن ينري  م، ك، معه ؤ  م كتان  محم  كر  يلم
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و صددحيفبؤ  ب ليعشددر  ددم مال دد تددب  عددش ك      ا  نعدد   صددو، الكتدداب وامددث ادد   
و لالث صفحاق   ت  وحدين عتدالل مدا  ياق صفحتين ونعمها تعريفاق يصيره 

امايي، صنر ؤ و  حم  شويمؤ والنارو  ؤ و كتنش ين   حم  تيمورؤ  حم  يكمؤ وا 
نأن  يش  راادب وا يدب للعشدر  وملد، يلدا مدا  ؤ عحس  ومحمو  شكر  ا لوامؤ ملال  

يلدددأل مددد   صدددلب  كتندددش يدددن كرعيليدددوس  دددان  ايددداؤ مدددن الماتشدددريين  ورددديا يددد ،  
   اليش يلأل ععتااه ت  انا شخاصؤ وم   ت  يرل لفمله ؤ و الم لط 

عاان كام،ؤ ولكعش يشير عوالم لط ت يكتب الحاعاق   تؤ  ليس  م ال عيا 
خيؤ  دذيا كدان ل يدش مادا، للتنريدر لأل ما ي  يكون لش من مآع م كلير من ا ماكن 

ررا و ا ل يعهاؤ  و لل  ا  يعهاؤ ت   نر   ن    افش لها   يرمها و وا 

 ؤث ين يال  مل، الماتشدر) كرعيليدوس  اعد اياعق تشعر نأعش حين يتح    و 
ش خالصدددشؤ وحن دددا  عمدددا يتحددد ث يعدددش نذيادددابؤ وت ددد ير لفمدددلش ويلمدددش وعيارتدددش و  ذ

ر ر اا را  ن لأل ح   عش يات ي، من الاامعب ا مريكيب حين ي ر  عللعرب وللته ؤ 
 من العرنيب   ياعلوا الت ريس  يها ناإعكليييب ن ت  

لما  عشئق الاامعب ا مريكيدب  دم ": 202-203ي و، الم لط  م الصفحب 
 ؤ يه  عليش ت ريس يل  الفلا وال وارر الاويبؤ والنالولوايداؤ 0911نيروق اعب 

الللدب نا يد ه مدن كتدب التدب والعلدو  الوشر  يترا  علأل العرنيب مدا يلدي  الاامعدب 
عب  ن ياعلوا الللدب النعاليييدب وما نرف يلأل يلا حتأل ن ا لر اا  الاام العرنيب 

للب التعلدي  ند ت  مدن العرنيدبؤ  اادت ا، ردو ويميلدش الد كتور ورتنداق احتااادا  يلدأل 
حددوا اإعكليييددب يلددأل العرنيددب الشددا  عت ليخدد ما  عهمددا مددا عدديت  ر ؤ يددائلين عمددن را 
 العربؤ نت ريس العلو  نللته "  

نيدب يشدرين كتاندا   دم العلددو  ويديكر الم لدط  ن  اعد ايا يد  كتدب نالللددب العر 
والفعونؤ و عش  عشأ م ارس كليره  م لنعانؤ و عشأ المرص  الفلكم  م الاامعدب مدن 
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مالش الخاصؤ وكان العام، ا كنر  دم ععشدا  ماتشدفأل مدار ادراسؤ  دم نيدروق 
  ي204-202جص

ددر ط اإحاددان  لكدد،  ععاددانؤ  أحن تددش اميددل التوائددط     :ويمدديط يددائال   "وي 
دد،   ولعل عددا ت ععدد و      اعدد ايا يلددأل  يارعددا و رلهددا ي دديكر نالحمدد  يلددأل الدد رر  ف م 

ق  ددم شخصددشؤ و لنددق نددالصددواب عيا حكمعددا يلددأل  اعدد ايا نددأن  يوتددش ال يعي ددب يا
 يليها العييب العلميبؤ ونها  هر  م ريل ال يار  هورا  رائعا  

مه  و دم العربؤ   ل  ر   م لنااه  وتعدا ورو يشه  نأن  اع ايا ي  " حب   
 ك، امي، من م اررر ؤ ويل   العاس نال  وه الصالحب" 

ميركدددم الاعاددديب ل ددد  يدددرط محمددد  كدددر  يلدددم  مددد، كرعيليدددوس  اعددد اياؤ ا 
كدد،  مددا ياددتح)  لمددش وخل ددشؤ  لدد  يادد   ددم ادديرتش عت  والهولعدد   ا صدد،ؤ ويدد ر ي

دد، ب العددال   نالعددال  ؤ و اياددؤ  شدده  لددش شددها ه حدد) ؤ و  ياددب نددش عالحمدد  واللعددا  ر ا 
، الفم،   الفم، نر ا 

مددا كتنددش يددن اميددل الماتشددريين الدديين يددر ه ؤ والدديين  كدد،  ولدد  يكددن كدديلا 
تح ث يعه   م كتانش "المعاصرون"  ل   ي ر له  يلمه  و مله ؤ  ذيا وا     

ين حددمددعه  يينددا  وت صدديرا ؤ  و عاددا ه علددأل العددرب واإاددال ؤ لدد  يكددن يكتمددش   هددو 
 :208-209عام كليمعق روارؤ ي و،  م الصفحب يتح  ث ين الماتشر) الفر 

يخومون  نحالا  ت ت هدر  –يلأل ش  ه يكا  يلمائه   -"ول   ر يعا الفرعاين
يليهددا الععايددبؤ كمددا ت هددر يعايددب ا لمددان واإعكليددي والهولعدد يين  ددم مددا  حيددوا مددن 

هؤ   دالت كليدر  "ؤيلار العرب  ولهديا ويعدق للادي  ردوارؤ  دم كتداب "الند   والتداريخ
ث مع د   ما كان ليا ت  يها لو ترو    دم عشدرلؤ ولدو رادل علدأل يدال  يرندم لصدح 

 رفواتشؤ وص ر الكتاب اليما  من العيوب  م الاملب" 
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 ""وعشدر  دم "معلمدش اإادال  عهدا:يي 209وين، يلا يا،  يدشؤ  دم الصدفحب 
نيعدش وندين مدا  ن ا يد مين نأادلوب م تمدبؤ ت عادنبتراا  نع  يلمدا  المادلمي

كالفهددارس  نين  ددم تلدا المعلمدبؤ وكاعدق تراامدشرل  يدرل مدن المح  دين المادتعر عشد
ر    تالدب ا  وما ترامش له  يتيالموايهؤ ت تراا  راا، تمم حياته  صفحاق  

  ن يكتب  متل معش" 

ندداللو   مو ددم ت دد ير محمدد  كددر  يلددم لفمدد، يو  الفمدد،ؤ عددرال  حياعددا  ي عحدد
فدم ختدا  ح يلدش يدن  نين نع  الماتشدريين  يلأل الشرييينؤ حين ي ارن نيعه  و 

 ي:021الماتشر) المار  ااعاس  ول ايهر ي و،  م الصفحب ج

"    ر يددق تري تددش تري ددب العلمددا  يعشدد ون الح ددائ) وت يعنددأون نمددا يدد ارا   
وت يادددب  ن  صدددنث  ول اددديهر مرادددل يلمدددا  المشدددريي اق اإادددالميب  دددم  يدددار 

ددا يعددي  مللددش اللددرب لعهدد ل   عن ال راادداق التددم  ددب  ول ادديهر مم  هددق عليهددا رم  وا 
لعددال  شددريم: يلددا  ن الشددريم  نعيدد  يددن اإت ددانؤ يصدداب نالملدد،ؤ وت اددي ما يددو  

 تعر  لش مشاك، تحتاج علأل  عاه تويلب وتو، تفكير" 

 ما  م نيان اإشاره علأل المااوئ والعيوب  م ا يما، العلميبؤ  ون تمييي 
ع دش  لدط يدن ا ب لدويس شديخوؤ مدلال ؤ  ذنين يرنم وماتشر)ؤ  حين يتح ث الم

ي ددو، ر يددش صددريحا   ددم يلددارل العلميددب وا  نيددبؤ ومددا كاعددق تصدد ر يعددش مددن رددو  
 ي و،: 208 ارر   فم الصفحب 

 شدددنش  -يلددديال   عت   –اعي تدددشؤ  ادددا ق كتاناتدددش نر  ر "    ورايدددأل  دددم كتندددش ع دددا
نال ياياق الميرنيب معها نكتب يلميب مشدتركبؤ تعشد) ريدث  يعدش  دم كد،  مدا ك ت دب 

ل ددددق نعدددد   اددددفارل  ددددر  ولددددو خ  ونخاصددددب "شددددعرا  العصددددراعيب يندددد، اإاددددال   –وع ش 
عددق ونعدد ل"ؤ و"ا  اب العرنيددب  ددم ال ددرن التااددل يشددر ونعدد ل" مددن ردديل العييددب لكا

 التأليطؤ لكلره ما  تش وحان تعاي ش"  او ه م اللايب من 
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ي ) الف ي  يويا  ياليا   م ا  ب  ويميط علأل يلا  م الصفحب ييعها: "ل  ي ر 
ؤ ت العرنمؤ و ل ق كتانتش علأل  خرياق  يامدش كمدا كاعدق  و، يهد ل: ع متدا  واحد ا  

 دددرعب ونعددد  يلدددو  تعااددب م  رتدددش يلدددأل التدددأليطؤ وويو دددش يلددأل   ب العدددرب واإ
ن ي ،  نعد   رس ياي نين كتب الفصحا  من العربؤ   العصر    و ريب ممن

 خماين اعب معيفا   م اإعشا  يلأل كلره ما ير  وكتب" 

علأل ااعب ريا الر   الصريث  م ع   ا ب لويس شيخوؤ ل  يادمث للم لدط 
يطؤ وره  ددددم ح ددددو، التددددأليط والتصددددعخل ددددش عت  ن يشددددي  نمددددا لددددش مددددن اهددددو  مشددددك

 فم، مال تش "المشر)" يلأل العهمب الفكريب العرنيب ون

نددددنع  العلمددددا  العددددرب  -نعدددد  الحدددد و ويدددد  ينلدددد    –ن عيادددداب الم لددددط ع
ونعد  الماتشدريينؤ ت يمععدش مددن  ن ي دو، الحد)  دم  ختددائه   ومدن يلدا مددلال  
 عش  يرب ين عياانش الش ي  نالماتشر) الفرعام ا وار موعتيشؤ علأل حد    عدش يارل 

وشدكرل "يلدأل حادن  عدش ناإادال     – 008كما ي دو،  دم الصدفحب  – م اعيط 
لد  ت يلندث  ن   ن من كتنوا مللشؤ  ون تحي بؤ من ا ورونيين يالئد، اد ا "عويا، 

 :000ي و، نع  يلاؤ  م الصفحب 

 ري يداؤ و دم  يرردا مدن  يدار تكل د  يدن المادلمين  دم شدمالم ع"    حتأل عيا 
ا اإعكليددي والهولعدد يون و يددرر ؤ تكل دد  نلاددان الماددتعمرينؤ اإاددال  التددم ااددتعمرر

ن  رعاددا ادداييب  ددم عو شددار يلددأل الماددلمين  ن يخمددعوا لمددن ااددتعمرر ؤ ويددا،: 
اب دتعلي  المراكشيين والايائريين والتوعايينؤ يلأل العحو الي  ير ل  م ما كتنش كت  

 ل  من ييارل" اتاتعمار يعه     وكان حكمش يلأل ال وارر نما ت يلي) نعا

ملددد، رددديل ا حكدددا  يحترمهدددا ال دددارئؤ  عهدددا تصددد ر يدددن يدددال  يعدددرط  يددد ار 
 م  يماله   ورم ت تص ر ين ح د ؤ  و  لعلما ؤ وي را مواتن الفم، والختأا
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دددبؤ  و يدددن ر ندددب  دددم اإادددا هؤ نددد، يدددن  ادددط وشدددعور ندددا ل ؤ   ن الددديين تعص 
 ا  ر ل و ا،  ي ر  ص رق يعه   عاس كان ياب  ن يكوعوا 

وحددين يكتددب محمدد  كددر  يلددم يددن كنددار شددعرا  يصددرلؤ تحددس  نأعددش يكتددب 
 راادداق للعشددر  ددم الصددحطؤ  هددو يمدد   الحدد يث ويتيلددشؤ ويكلددر مددن اتاتشددها  

ويددددا،"  و "ويددددا، "نالشددددعر  ددددم عمددددايج متالح ددددب كليددددره يكددددا  ت يفصدددد، نيعهددددا عت: 
  يما "ؤ حتأل عيا شنل من عيرا  العمايجؤ ممأل يعل ) يليها 

امايي، صنر ؤ وحدا   عندراري ؤ كيل ا  ع، مل  حم  شويمؤ والنارو  ؤ وا 
وخليدد، متددرانؤ ومعددروط الرصددا مؤ و يددرر   و ددم  رااددتش لكدد،  مددعه  كددان يددا ت  
 م  حكامشؤ وصريحا   م يو، كلمدب الحد)  مدن يلدا مدلال  يولدش يدن  حمد  شدويم 

 ي:13 م الصفحب ج

لهامددش  ددم لي لددش وعهددارلؤ  ن يخمددل "و ريددب مددن شدداير رددو  اددير خيالددش وا 
 مختارا  لهيل ال يو  الل يلبؤ ويشرب يلنش حب  الم ارر والرتب وا وامب" 

ن اتصا، الشاير نالخ يو  كان معش الهناق والعتاياؤ وعفويل  م ع" و يما :
ال صر  يا  رناب اللرا  نالمراتب والرتب وا وامب  ن يوا تول  م عي، ما تتمث 

مددن يلددا لددروه لدد  يحريرددا شدداير  ددم يصددرعا و ددم عفوادده  مددن الر ائددب   امددل 
دد  نا تايددب  ددم الحيدداهؤ ويدداي يدديي الع مددا   كليددر مددن العصددور المامدديبؤ وع ع 

 و رناب ال صورؤ وااتتا   ن يني، ما ياترمم نش من يخ مش   " 

" را  شددويم معددي صددنال  ن  ي ي ددو،:12وحددين يتحدد  ث يددن علددر شددويم ج ص
تب نع  الرواياق  م يخر  مرلؤ وومل كتاندا  يعاعم العلر كما ياعأل الشعرؤ وك

ادمال " ادوا) الديرب"ؤ  مدا ادو    دم ا و، وت  دم ا خدرؤ  ن الكتاندب لد  تاددلس  
 لش ييا را كما  الس لش الشعر ييا ه" 
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  الصحيث يتتلب  يب ا حكدا ؤ ويد لهاؤ وصدراحتهاؤ وار تهداؤ ورديا ع ن الع
امدش  دم كتاندش "المعاصدرون"   دذيا رو الع   الي  يملم يلدأل محمد  كدر  يلدم  حك

،  يددددش  كددددان يدددد  ر   نعدددد  الددددع ص لدددد   شددددويمؤ  ددددم الحيدددداه و ددددم ا  بؤ  اددددا 
ت  ؤ حكامدش العا لددبؤ  ذعدش لدد  يفعد، ملدد، يلدا  ددم مدا كتنددش يدن  حمدد  تيمدورؤ مددلال  

 م حياه تيمورؤ وت  م خل شؤ وت  م يلمش و  نش  و م   ب تيمور ويلمدش وخل دش 
 ي:41جص ي و، محم  كر  يلم

مامددا  مدد ي ا   ددم يلددو  الللددب والنيددانؤ كاتنددا  ع ددم  العنددارهؤ يكتددب يلددأل ع"كددان 
ددد، وت تصدددع ل    و لدددب يليدددش التوامدددلؤ   امددد، مدددا يكتدددب عنلدددا  المددد لفين: ت تعم 

 وتمل كش الحيا    " 

امدل ملد، رديل  ي ي و،: "ت  يرط  م ندال  العدرب رادال  40و م الصفحب ج
المحنب الش ي هؤ وخ مش  م عتا) تايتش رديل الخ مدب    الصفاقؤ و حب  العل  ريل

مددا  نترتددش الععمددبؤ وت ااددتهوال ن تن ددب العددنال  و رندداب اللددرا ؤ  صددلش مدد ورددو  ددم 
 اللعأل والاالؤ وراف  م ك،   وار حياتش ينتع  ين الشهره   " 

ومل، ريا اإياداب نأحمد  تيمدورؤ كدان عياداب الم لدط ندذنراري  اليدايامؤ 
دددا  ددم  حدد  الماددداتق يدد ا ل يعدددش وينرئ ددم يلمدددش وخل ددش و مدددلش  و و حكامددش  دد ش مم 

ددن يصدد وا اإاددا ه ع يددش    دد  اددا   ددم يخددر الصددفحب لاتهمددش  يددش نعدد  العدداس مم 
 ي ما يلم:01ي و و، الصفحب ج00ج

" ولل الشيخ جعنراري  اليايامي ننال دب ال درين  حد  لعم تلميديل صد ي م خليد، 
ن ي و، لتالمييل عيا تص  وا للكتانب وعشر الم اتقؤ متران الشاير  عش كليرا  ما كا

 ن ياتشدده وا نآيدداق ال ددرين ليكددون نهددا روعدد) لمددا يكتنددونؤ  و مددا ردديا مععددال   مددن 
كدان ردديا ايت ددا لؤ ت ي ع   دد،  ن يتعددن ننال دب الكتدداب العييددي و صدداحتشؤ يلددأل مددا 
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ادالب لدش اتهمش نيلا نع  التوائط من  عش يار  ال رينؤ وحدت  مدن شدأعش  دم ر 
ل ت ش عياراؤ وما رم عت    من  يال  نع   ياته "  ع ح 

 عأل  يامش  م التح ي) والت يي): ي ، ي: " 38شؤ ص جويا،  م يلمش و مل
مددددب حكددددي ؤ ويددددين  ع ددددانؤ ويو) شدددداير  كددددان الشدددديخ مددددأخويا  نعلمددددشؤ كيددددال ؤ وح

 "  مخلصا  لش  ل  يتعل ) من الحياه نلير المععوياق

يا كان محم  كر  يلم ي  ي  د  صد ي ش  حمد  يكدم ناشدا جشديخ العروندبي  وا 
"لدديس يلددأل  ي:48و لعدأل يلددأل يلمددش لعددا  ت مييد  يليددشؤ   ددا، يعددش  دم الصددفحب ج

  ي  ا ر  را، يرط الم عي ب العرنيب واإاالميب كما ير ها  حم  يكم: ني   دم 
ريدد  ردديا الفددر  الماددلمين و يددر الماددلمين"؛  ذعددش مددل يلددا يعيددب يليددش  عددش كددان "ي

ي  ورو  يعددددش 02اتاددددتئلار نكدددد، شددددم ؤ و ن يخددددو  يندددداب كدددد، منحددددث" جص
حا لب  را   يها  ن ياتألر نمنل  كنير من الما، ومعتش وياره المعدارط المصدريب 
لمشرو  عحيا  ا  اب العرنيدبؤ وت ن دل  ادنعب ويشدرين كتاندا  مدن  رد  كتدب التداريخ 

ل المنل  الدي  كدان العم،ؤ  اات ر ا  نتأ  م عخراج  وا  ب والعلو  ال  يمب  ولكعش "
ي  خ صِّص لهديل اللايدب"  وركديا خادر  حمد  يكدم المنلد ؛ ولد  يادمث ندأن يادتفي  
معش اوال لي وموا نالعم،ؤ ول  يامث نخروج المشرو  علأل التعفيي؛ وك، يلا نانب 

 اشعش 

          

ددا كتنددش الم لددط حددو، ولاددق  اددتتيل  ن    ممددم مددل الكتددابؤ  أتحدد  ث يم 
عمددا  ر ق  ن  يدد   عمددايج مددن  راادداتش  الاددنعب وا رنعددين مددن ا يددال  امدديعه ؤ وا 
لهددد ت  ا يدددال  ومدددن  حكامدددش العا لدددبؤ المتيعدددب والاريئدددب  دددم الويدددق عفادددشؤ ومدددن 

 ت  يرل ليو  الفم، والعل  
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نددين المرااددل المهمددب يددن  ومددن حدد) محمدد  كددر  يلددم  ن يكددون كتانددش ردديا
الللددب العرنيددب  ددم  مشدد)  ن عياددم لددش الشددكر يددال ؤ ومددن حدد) مامددل ردد ت  ا 

الع ي  ا ادتاي الدرئيس محمد  كدر   لأل عشرل لهيا ا لر الالي، لم ااشالخالص ي
 يلم 

      


