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فيياليومييلذليويي فلهييلملفمييتلاتيياليورسة ييلولفيوالعريي ل   ييللفيياليو ييعي ل ل

ميييلليو تييي ليوييي  للي ةريييليل(لرحريييتل ل)هيييلملياريييةل لريييلوالا ييي ليويييع ي ل

فوييي لحيييلويلفت ممييي ل:لتيييعيلبم  يييللميييللك ت يييلل ةييي هع لفقييي ل..لبلييي يليو تيييال

 ييي الملويييتلفاتيييال  ةايييعلبيييتل لفااييي لايييللكليييل  لفييياليا يييعي لاتييي ل

ط يييعليو يييعرمليوسيييع الفييياليورل ميييلليووعبمييي لاتييي لح يييل لف ير ليافقيييل ل

 لفإ ييييتلحيييي علفلييييلرولري  يييي لورلكييييل يولمسة يييي لل1891يو عيقميييي لاييييلذل

مسة ييي ليافقيييل للفليييعولمطالطيييلو:"لفقيييل لفييياليورلحييي لب  يييليمليا

يكييي يبلفبييي البإحييي ير لم ييي لايييلذلل8ف  يييعلفيييال"ليو لمييي لفييياليورلحييي ل

هرييييلليملوييييتلمييييللياارييييل لهةييييل ل.ا يييي مللهييييلملميييي  عيلوترسة يييي لل1891

فوييييتل.1881ط ييييعلاييييلذل"ل ييييليم لفييييالرحييييل ليور يييي  :"لب  ييييليمل

ط ييييعلاييييلذل"ل اييييل ولف ييييلي رلمطالطييييلوليورلحيييي ل:"لي اييييللهةييييل ل

1899  

 لكليييل لفيييالمعيييل ليو رييي ليو ييي اا لف ييي لفو ريييةل لريييلوالا ييي ليويييع ي

..لفيو ييي  ليا يييع ل(ليورلحيييتم ل)هيييلمل سةيييرلفيييالكع ييي  لفةييي ليو يييعي ل

هريييلليحييي رلميييعل ط ييي لميييللياريييلت  لمييي لالياريييةل ليوييي هةلرلاحرييي لا ييي ل

يواسيييييعل" ليو  يييييللفياريييييةل ليوييييي هةلرلاريييييل ليوييييي  لل تمييييي لكع ييييي  ل

للبييييمللهييييلملرييييسعتمعيلولييييللر م ييييللوة ع ع يييي.فيييياليورلحيييي ل"ليو عبييييال

هل يييللمعتييي لاعفبمييي ل.حةييي لتلقايييللايييلليو ييي فرلل1898-1891ايييلمال

  يرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي مم -

هةييييرلل1818فيارييييةل لرييييلوالا يييي ليوييييع ي لمييييللمليوميييي ليورلحيييي لاييييلذل

ملرييييلا ل:"ا ييييتليو يييي  عليورلرييييلااليارييييةل لحرميييي ليورا  ييييالفييييال

هرييييللهةييييرلا ييييتليارييييةل ليويييي هةلرلارييييعل"ل.يايييي ذلفاترييييلبليو ييييعي ل

ف يييل ل"ليورلحييي لفييياليو يييعمليو  يييع لللملريييلا لااييي ذ"يوالويييرلفيييال



ي يييييتل رولفييييياليور ررييييي ليارييييي مم لف يييييل لياكيييييل  ليو ترمييييي لفاتيييييلذل

فاييي نلايييلل متيييتل بتيييلذلهتمييي ليو ييي لف ليور يييع  ل.ليوةعل ييي لفيو يييعيبيو

 ل1891اييييمللميييي  عينلوتر رريييي لياريييي مم لبلورلحيييي لاييييلذل.لبلورعيرييييت 

مييتلحةيي لفي ةمييعلو اييل  ليورعتييوليو ترييالفييالم لفبيي ل م ييل لفب ييالف

نلوتع ييي ليورطالطييييلولفيوةييييعي لفييييالل1898تلقييي لاييييلذل في ةطييييرلر م ييييل

نلل1899يوريييي ترعليور   يييي لفييييالكلم يييي ليورلحيييي لاييييلذل في ةطييييرلر م ييييل

وتع ييييي ليولويييييل علفيورطالطيييييلولفيوةيييييعي لفييييياليورييييي ترعليور   ييييي لفيييييال

فيرييييولمسة يييي ليافقييييل ليو لميييي لفييييال.ل1899كلم يييي ليو ييييتمرل م لاييييلذل

نلوليييللفاييي نليورلحييي لفكريييعلتعيوليييلليورطايييلطلف يورا يييلعلفايييملليمم يييل

ايييللفتماةيييتلياحيييتم لمييي  عيلوتر ررييي ليارييي مم  لفيريييلالفيييالت ريييمول

 .فيفةةلحلمسة  ليافقل ليو لم لفالم لفب ليو تمرل م 

 

هييلمل  مييعيلفييالاتيياليوةعل يي لفقيي ل رولاتيي ل   ييتليو   يي لمييلليوة مميي ل

ل يييللفهثميييعيلميييللي ةميييعلومسيييلملم سريييللفييياليور يييلب لوليو عي مييي ليوةييياله

هرييللهييلمل  ييلريلفيياليورلعكييلمل.لت ييلذلفييالكييلمعليامييلذلياابييالب ويي ي ل

يوييي فوالوت يييعرملفيييالملوم  يييللفيورلعكيييلمليارييي مالفيييالهلر يييلليوع لبمييي ل

-1899-1891فملعكييلمليحرييي لبيييللهريييل لبل ييللفيييالتعهميييللفيييالياايييليذل

1899. 

 

 يييو ل ا ييي ليوعر ييي لفيييالكيييلمعليوع يييم   لحةييي لتيييلر  ليحلوةيييتلاتييي ل

فياميييي ليويييي لفتماةييييتلميييي  عينلو ر ييييل ليويييي   الفييييالل1899يوة لايييي لاييييلذل

اياييييع لم ييييمعلهةلبييييتليورطاييييلطل.ل1881  ييييليملف ير ليافقييييل لاييييلذل

ااييييي ذلميييييلليورلحييييي لبييييي بيلميييييلليو يييييعمليوعيبيييييعليولعيييييعفليو ل يييييعل"

:"لهيييلملكيييل  يلوتا يييعلب  يييليملللهريييللاعفيييللبييي ملو  يييتلهةلبييي"ليوريييم  فل

ويي  ليارييةل لمث يي لا ييتلفقيي لاريي  لف"لررييرتلفت فتييتل:ليو ييعرمليوسييع ال

لميييللي س يييلبالاتييي ليورطالطيييلول املهييي ل يييابل:"لهيييلمل  يييل ل..ل ت تريييلن

 يييي ف لف ا يييي ليالمل  يييياع لقتييييالف  ييييس تلرفحلف اييييم لبييييتلفكيييي يمل

لفتةاععلا تليو عي يلفيافللذ



 

ي يرلايييلذلل11فيييال يييلذل(لرحريييتل لفكييي ي ل ميييعيلاتييي لملقييي ذل)لتيييلفال

1008.  


